الدرس الحادي عشر

 ١٦-١٠آذار (مارس)

الد ْي ُن — قرار يومي
َّ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :مزمــور ٢١ :٣٧؛ متــى ١٠-٣ :4؛ متــى ٣٣ :٦؛ تثنيــة ١٢ :٢٨؛
أمثــال ١١ :١٣؛ أمثــال ٥ :٢١؛ ٢كورنثــوس .١٨ :٤

آيــة الحفــظ« :فأعطــوا الجميــع حقو َق ُهــم :الجِ زيَــة لِ َمــن لــه الجِ زيَــة .الجِ بايــة لِ َمــن
لــه الجِ بايــة .والخــوف لِ َمــن لــه الخــوف .واإلكـرام لِ َمــن لــه اإلكـرام .ال تكونــوا َمديونيــن
ــل
أحــب غيــ َرهُ ،فقــد أك َم َ
ــب بعضُ كُــم بعضً ــا .ألنَّ َمــن
َّ
ألحــدٍّ بشــيء ،إال بــأن يُ ِح َّ
النامــوس» (روميــة .)٨ ،٧ :١٣
ـخصا يكــون علــى اســتعداد أن يُقرِضَ ــك مــالً  .وقــد
قــد يُس ـ ِعدك الحــظ يو ًمــا أن تَ ِجــد شـ ً
يكــون ذلــك الشــخص َح َســن ال ِّن َّيــة — أي أنَّــه يُريــد ِفعـ ًـا أن يُســاعدك فــي التَّغلُّــب علــى
ـال عــن طيــب خاطــر .إنَّهــم
ضائِقــة ماليــة .لكــن ،فــي غالــب األحيــان ،ال يُقرضــك النــاس مـ ً
يُقرِضونــك المــال لرغبتهــم فــي زيــادة ِ
أرباحهــم حيــن يســتر ُّدونه منــك مــع فائــض.
علينا أن نعمل كل ما في وسعنا لنتج َّنب ال َّديْن .بالطبع هناك ظروف ُمعيَّنة تفرض علينا
االقتراض مثل :شراء منزل ،أو س َّيارة ،أو بناء كنيسة ،أو تحصيل ال ِعلم .ولكن ،ذلك يجب أن يت َّم
بأكثر قدر ُمم ِكن من ِ
الحك َمة ،وبقصد الخروج ِمن ال َّديْن في أقرب وقت مم ِكن.
مع ذلك ،يجب علينا أن نكون حذرين .فإ َّن إنفاقنا مالً ليس لنا ( َديْن) هو ب َّوابة ال ّدخول لشعب
هللا «لجعل شهوة مح َّبة الكنوز األرض َّية هي الصفات ال ُمسيطرة على أخال ِقهم .وطالما تح َّك َمت تلك
الصفات ،فالخالص وال ِّنعمة يتراجعان» (روح النبوة ،الكتابات المبكرة ،صفحة .)٢٦٧
ِّ
علينا أن نُط ِّور مهاراتنا وقدراتنا حتى نستطيع أن نضبط أنفسنا ونعمل كل ما نستطيع
لتج ُّنب ال َّديْن .سوف ندرس في هذا األسبوع ما يقوله الكتاب ال ُم َق َّدس حول ال َّديْن.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ١٧آذار (مارس).
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األحد

 ١١آذار (مارس)

االقتراض واإلنفاق

كان بنــو األنبيــاء وأَلِيشَ ــع يقطعــون خش ـبًا عنــد نهــر األردن حيــن « َوقَــع الحديــد (رأس
فصــ َر َخ أحــد األنبيــاء قائِ ًــا« :آه يــا ســيِّدي! ألنــه َعا ِريَــ ٌة ( ُمســتَعار)»
الفــأس) فــي المــاء»َ .
(٢ملــوك  .)٥ :٦االســتعارة يعنــي اســتخدام شــيء ملــك لشــخص آخــر — بعــد اســتئذانه أو
ســماحه .هــذا االســتئذان يحمــل ُمجازَفــة ومســؤولية .اســتدانة المــال ال تختلــف عــن اســتعارة
الفــأس ،إال فــي عا ِق َب ِتهــا إذا أســيء اســتخدامها.
الســبب الوحيــد الســتدانة المــال هــو إلنفا ِقــه .ال ُمخاطــرة المال َّيــة التــي نتح َّملهــا هــي
الســداد وأنــه لــن توجــد ُمفاجــآت مال َّيــة فــي ال ُم ْس ـتَ ْق َبل.
افتراضنــا أننــا نملــك ال ُقــدرة علــى ّ
ولكــن ال ُمســتقبل غيــر معلــوم لنــا (جامعــة  ،)٧ :٨وعلــى ذلــك ،فــإ َّن اقتـراض المــال فــي حـ ِّد
ِ
المخاطــر.
ذاتــه يح ِمــل دائِ ًمــا

ماذا تقول اآليات التالية عن الدَّ ْين؟
مزمور ٢١ :٣٧
جامعة ٥ :٥
تثنية ٤٥ ،٤٤ :٢٨
قــد نس ـتَدين أو نقتَـرِض مــالً ِب ِن َّيــة إنفا ِقــه ب ِِحك َمــة ،ولك ـ َّن اإلغ ـراء فــي إنفــاق مــا لدينــا،
حتــى المــال الــذي نســتدينه ،يُم ِكــن أن يقودنــا إلــى مشــاكل صعبــة .إ َّن إنفــاق المــال
ال ُمســتَدان أو ال ُمقتَــ َرض يســ َمح للكثيريــن أن يعيشــوا حيــاة ال يســتطيعون تح ُّمــل أعبائهــا
ونَفَقاتِهــا .إ َّن اإلغــواء لالســتدانة واإلنفــاق هــو ال َّدا ِفــع األساســي فــي ثقافــة االســتهالك التــي
ـي والفقيــر .وعندمــا نُواجــه هــذا اإلغــواء ،علينــا أن نطلــب الْ َم ْن َف ـ َذ مــن هللا
تؤثِّــر فــي الغنـ ّ
(١كورنثــوس  ،)١٣ :١٠أل َّن االســتدانة يُم ِكــن أن تكــون لعنــة (تثنيــة .)٤٥-٤٣ :٢٨
ـوال بال ِفعــل،
ـت أمـ ً
ـت قــد اقتَ َرضْ ـ َ
ال تبــدأ التع ـ ّود علــى عــادة االســتدانة الس ـ ِّيئة .وإذا كُنـ َ
قُــم بِســدادها فــي أقــرب فُرصــة ُمم ِكنــة .علينــا أن نكــون ُحكَمــاء فــي طريقــة إنفاقنــا للمــال،
ووكالء علــى أمــوال هللا ،وليــس عبي ـ ًدا ألمــوال العالــم.
ونقــول ُمج ـ َّد ًدا أ َّن ُهنــاك بعــض الحــاالت التــي نحتــاج فيهــا لالقت ـراض ،ولكــن علينــا أن
نُ ْقـ ِـدم عليهــا بــكل ِحــرص و ِب ِنيَّــة أن نــر ّد كل شــيء فــي أســرع وقــت ممكــن.

ِ
المخاطر الروح َّية على شخص يرزح تحت الدِّ يون؟
ما هي
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االثنين

 ١٢آذار (مارس)

الوكالة واإلشباع الفوري
«فأعطــى يعقــوب عيســو ُخبــ ًزا وطبَــ َخ عــدس ،فــأكل وشــرب ،وقــام ومضــى .فاحتقــر
عيســو البكوريــة» (تكويــن  .)٣٤ :٢٥كان عيســو رجـ ًـا خش ـ ًنا ،ب ـ ِّر ّي الطَّبــع ،يتبــع شــهواته.
عندمــا اشــت َّم رائِحــة طبيــخ أخيــه ،اشــتهى العــدس فــو ًرا ،مــع أنَّــه لــم يكــن علــى حافَّــة المــوت
ِمــن الجــوع .إذ ســيطَرت عليــه انفعاالتــه وأحاسيســه ،ســمح لضغــوط اللحظــة أن تتغلَّــب
ـض البكوريــة بشــيء ِمــن إشــباع لحظــي وفــوري .وعندمــا أراد أن يســتر َّد
علــى المنطــق ،وقايـ َ
بكوريتــه ،و»مــع أنَّــه طلبهــا بدمــوع» (عبرانييــن  ،)١٧ :١٢لــم يحصــل عليهــا.
فــي ال ُمقا ِبــل ،لنــا مثــال يســوع .بعــد أربعيــن يو ًمــا ِمــن الصــوم والجــوع الشــديدُ ،جـ ِّرب
يســوع ِمــن الشــيطان ثــاث مـ َّرات (متــى  .)١٠-٣ :٤لكـ َّن يســوع رأى التجــارب علــى مــا هــي
عليــه ،وحتــى فــي حالــة ضعفــه وإعيائــه ،لــم يستســلم إلشــباع رغباتــه .عــاش يســوع ك َُّل
حياتــه رافضً ــا وممتن ًعــا عــن َم َس ـ َّرات الخطيَّــة وإشــباع الشــهوات .وبأعمالــه تلــك ،أظهــر لنــا
أنَّــه يمكننــا نحــن أيضً ــا أن نتغلَّــب علــى الخطيــة .لــم يُقايــض ولــم يخســر بكوريتــه .وهــو
يدعــو الجميــع ل ُيشــاركوا ويصيــروا َو َرثَــة معــه (روميــة ١٧ :٨؛ تيطــس  .)٧ :٣نحــن نحتفــظ
ببكوريتنــا عــن طريــق إتِّبــاع مثــال يســوع عندمــا ُج ـ ِّرب (١كورنثــوس .)13 :١٠
أفضــل مــا يُم ِكــن للعالــم أن يُق ِّدمــه هــو اختبــار الحاضــر ،ألنــه ال يُمكــن أن يُقـ ِّدم اختبــا ًرا
لل ُمســتقبل أو للعالــم اآلتــي .أن تعيــش ِ
لنفســك هــو عكــس العيــش هلل.

مــاذا تُعلِّمنــا اآليــات التاليــة عــن األخطــار ال ُمح َت َملــة للســعي وراء الحصــول علــى
اإلشــباع الفــوري ،حتــى بالنســبة للمؤمنيــن؟ ٢صموئيــل ٤-٢ :١١؛ تكويــن ٦ :٣؛ فيلبــي
١٩ :٣؛ ١يوحنــا ١٦ :٢؛ روميــة .٨ :٨



إ ًّن ال َّرغبــة فــي اإلشــباع الفــوري هــي ِمــن أعــراض العقــل غيــر ال ُمنضبــط؛ هــي عــدو
الصبــر ،هــذا العــدو الــذي يقــ َّوض األهــداف طويلــة األجــل وهــو يســخر مــن المســاءلة
ويســتخف بهــا .إ َّن إرجــاء إشــباع النفــس هــو مبــدأ نتعلَّمــه :إنــه موهبــة ومهــارة نكتســبها فــي
الحيــاة وتســاعدنا علــى التحكــم فــي الظــروف والضغــوط ،خاصــة أمــام التجــارب التــي يُق ِّدمهــا
لنــا العالــم ،مثــل اقت ـراض المــال دون حكمــة .لكــن هــذه الفكــرة ليســت رائجــة فــي عالــم
ـي علــى االنغمــاس فــي ال ِّربــح الفــوري ،والمكافــآت الســريعة ،ومخططــات الثـراء الســريع.
بُ ِنـ َ
وإذا اختبرنــا مــ َّرة اإلشــباع الفــوري ،ف ِمــن المحتمــل أن نختــار طريــق المــردود الســريع أو
المكافــآت قصيــرة األجــل مــرة أخــرى ،ثــم مــرة بعــد مــرة ... .ال يجــب علــى الوكيــل المســيحي،
الــذي ائتمنــه هللا علــى هبـ ٍ
ـات وعطايــا كثيــرة ،أن يقــع فــي ذلــك الشَّ ـ َرك.
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الثالثاء

 ١٣آذار (مارس)

العيش في حدود مواردك
ـت فــي بيـ ِ
ـت الحكيــم ،أمــا ال َّرجــل الجا ِهــل فيُتْلِ ُفــه» (أمثــال .)٢٠ :٢١
ـتهى وزيـ ٌ
«كنــز ُمشـ ً
هــذه اآليــة تُقــارِن بيــن األشــخاص الذيــن يديــرون شــؤونهم االقتصاديــة بحكمــة ومســؤولية
تعكــس ُحســن وكالتهــم علــى مــا لديهــم ،وبيــن أولئــك الذيــن ينفقــون أموالهــم بإســراف
وبــذخ .النــاس ال َّجهلــة ال يضعــون خططًــا للعيــش فــي حــدود مواردهــم .فهــم يُن ِفقــون المــال
الــذي فــي حوزتهــم بإسـراف ،حتــى وإن كان ُمسـتَدانًا ،شــاعرين أ َّن اإلنفــاق بحكمــة والعيــش
المقتصــد ،مثلهمــا ِمثــل ِ
الح ْم َيــة الغذائيــة غيــر المرغــوب فيهــا .مــع ذلــك ،حتــى فــي حالــة
مثــا ،يجــب أن نقــوم بذلــك مــع ِد َراســة ُمتأنِّيــة
احتياجنــا القتــراض المــال ،لشــراء منــزل ً
وإدراك أننــا بحاجــة إلــى العيــش ضمــن مــا توفــر لدينــا مــن أمــوال.
األغنيــاء يُمكنهــم العيــش ضمــن مواردهــم نظ ـرا ً لمــا توفــر لديهــم مــن ثــروات .إال أ َّن
مشــكلتهم هــي قلقهــم ال َّدائِــم علــى ثروتهــم وكيفيــة االحتفــاظ بهــا .عندمــا يمتلــك النــاس
القليــل ،ويعتمــدون فــي عيشــهم علــى رواتبهــم الشــهرية ،فــإ َّن قلقهــم الدائــم هــو ِ
الحفــاظ
علــى حياتهــم ،وليــس علــى أموالهــم وثروتهــم .ومــع ذلــك ،فالكتــاب ال ُم َقـ َّدس يُقـ ِّدم نصائــح
ـض النظــر عــن مقــدار مــا نملكــه .ينصــح بولــس
فــي كيفيــة العيــش ضمــن حــدود مواردنــاِ ،ب َغـ ِّ
الرســول بمــا يمكــن أن نعتبــره البســاطة فــي ح ِّدهــا األقصــى« :فــإن كان لنــا قــوتٌ وكســوة
(يُم ِكــن إضافــة َو َس ـكَن) ،فل َن ْكتَـ ِ
ـف بهمــا» (١تيموثــاوس  .)٨ :٦ال يعتبــر بولــس الممتلــكات
األرضيــة بهــذه األهميــة ،أل َّن بالنســبة لــه ،الحيــاة فــي المســيح تكفــي (فيلبــي .)٢١ :١



مــا هــو المبــدأ الــذي يجــب أن نتذكَّــره قبــل أي شــيء آخــر؟ (متــى  .)٣٣ :٦كيــف
يمكننــا أن نتأكَّــد أنَّ ذلــك هــو مــا نعيشــه نحــن بأنفســنا؟

يجــب علينــا أن ال نعتبــر مواردنــا كَ َدخــل أو إيـراد ،ولكــن كمــوارِد أو مصــادر نحــن لدينــا
مســؤولية ُح ْســنِ التَّصــ ُّرف بهــا .وإلنجــاز ذلــك ،يجــب وضــع ميزان َّيــة .إ َّن إعــداد الميزانيــة
يحتــاج إلــى مهــارة ُمكتَ َسـ َبة نحتــاج إلــى ِدراســتها بعنايــة .وال ُمما َرســة الم ْنضبطــة والمجهــود
مطلوبــان للنجــاح فــي تنفيــذ خطَّــة مال َّيــة متوازنــة (أمثــال  .)١٥ :١٤إذا أل َز ْم َنــا أنفســنا بــأن
ننجــح فــي خطَّــة وكالتنــا المال َّيــة ،ســنتمكَّن ِمــن تج ُّنــب أخطــاء مال َّيــة ُمحرجــة.
إن كانــت لديــك ُمشــ ِكلة فــي إدارة األمــوال ،قُــم بإعــداد ميزان َّيــة .ال يجــب أن تكــون
ُمع َّقــدة .ببســاطة ،يمكنــك أن ت َ ْج َمــع كل مصروفاتــك علــى مــدى ع ـ َّدة شــهور ،بعــد ذلــك
تحســب ُمعــ َّدل مصروفــك الشــهري .المبــدأ األساســي هــو أن تعيــش فــي حــدود المــوارد
الخاصــة بــك ،مهمــا كانــت الظــروف ،وأن تبــذل كل مــا يُمكــن لتَتج َّنــب ال َّديْــن.
َّ
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اقــرأ لوقــا  .٣٠-٢٧ :١٤يوضــح المســيح ُهنــا تكلفــة التلمــذة ،ويُعطــي مثــال بَ َّنــا ٍء
يَ ْح ِســب تكلفــة بنــاء بُـ ْرج ،ومــاذا يحــدث إذا عجــز عــن إتمــام البنــاء .مــا هــو الدرس
المتعلــق بالوكالــة الــذي نســتخلصه مــن هــذا المثــال؟

األربعاء

 ١٤آذار (مارس)

للد ْين
ُقل :ال َّ



اقــرأ تثنيــة  .١٢ :٢٨مــاذا تُعلِّمنــا هــذه اآليــة عــن الدخــول فــي ديــون كثيــرة؟ مــا هــو
المبــدأ المعمــول بــه ُهنــا؟

ِمــن المنطقــي أن يتج َّنــب اإلنســان ال َّديْــن كُلَّمــا أمكــن .الكتــاب ال ُم َقـ َّدس ينهانــا أيضً ــا عــن
االشــتراك فــي التوقيــع علــى ديــون اآلخريــن ،ضا ِم ًنــا أو شــا ِه ًدا لهــم (أمثــال ١٨ :١٧؛ أمثــال
 .)٢٦ :٢٢ال َّديْــن لــه تأثيــر علــى المســتقبل ،وهــو يُ ْج ِب ُرنــا علــى االنصيــاع لِ ُمطالبــه ِمــن َم ْو ِقــع
ضَ ْع ِفنــا المالــي .إنَّــه اإلكســير ال َّنا ِعــم الــذي يصعــب علــى المســيحيين رفضــه والتَّح ُّكــم فيــه.
قــد ال يكــون ال َّديْــن غيــر أخالقــي ،ولكنــه ال يُســاعد فــي بنــاء حياتنــا الروحيــة.
«يجــب أن يكــون هنــاك اهتمــام صــارم باالقتصــاد ،وإال ســوف تتراكــم ال ِّديــون الثقيلــة.
ـت تتج َّنــب داء البَ ـ َرص
عــش ضمــن حــدودك .اجتنــب تكبُّــد أو تح ُّمــل ال َّديــن كمــا لــو كُ ْنـ َ
(الجــذام)» (روح النبــوة ،إرشــادات حــول الوكالــة المســيحية ،صفحــة .)٢٧٢
ِمــن ال ُمم ِكــن أن يُصبــح ال َّديْــن عبوديــة ،تجعلنــا عبيـ ًدا لل ُم ْقـرِض (أمثــال  .)٧ :٢٢أل َّن ال َّديْــن
ُم ِ
تداخــل فــي نســيج عالمنــا االقتصــادي ،فإننــا نعتبــره كمــا لــو كان عــاد ًة ُمتَّبعــة أو القاعــدة
المعمــول بهــا .إنّــه موقــف خاطــئ وســلوك مخجــل أن نقــول ألنفســنا بــأن أُ َم ًمــا بأســرها
تعيــش علــى ال َّديْــن ،وال ضيــر فــي أن يفعــل األشــخاص الشــيء ذاتــه.
«أ ِقــم عه ـ ًدا ُمق َّد ًســا مــع هللا أن تســدد َجميــع ديونــك ببركــة هللا ،وبعــد ذلــك ،ال تكــن
الســهل جـ ًّدا أن ت ُ ْن ِفــق ِمــن
مديونًــا ألحــد بشــيء حتــى لــو ِعشْ ـ َ
ـت علــى الخبــز والملــح .مــن َّ
ـال زائ ـ ًدا عندمــا تقــوم بإعــداد مائدتــك .ولكــن ،اهتــم بالســنتات (عملــة أميركيــة)
َجيبــك مـ ً
والــدوالرات ســتهتم بنفســها [بمعنــى أ َّن العمــات الصغيــرة التــي ت ُصـ َرف ،ســري ًعا مــا تتج َّمــع
لتصبــح فئــات أكبــر ِمــن األمــوال] .احــرم نفســك ،علــى األقــل فــي فتــرة محاصرتــك بال ِّديــون...
ال تتعثَّــر أو تفشــل أو تتراجــع .احــرم نفســك ِمــن التــذ ُّوق .احــرم نفســك مــن االنغمــاس
فــي الشــه َّية .وفِّــر قروشــك إليفــاء ديونــك ،وتخلَّــص منهــا بأســرع مــا يُم ِكــن .وعندمــا ت َ ِقــف
ـأي شــيء ،عندهــا تكــون قــد أحــرزت
ُمنتَ ِص ًبــا م ـ َّرة أخــرى كَ َر ُجـ ٍّـل ُحــر ،غيــر َم ِديــنٍ ألحــد بـ ّ
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انتصــا ًرا عظي ًمــا» (روح النبــوة ،إرشــادات حــول الوكالــة المســيحية ،صفحــة .)٢٥٧
ال َّديْــن هــو أســاس ضعيــف ليقــف عليــه المســيحي ،فقــد يو ِقــع الضــرر باختبارنــا الروحــي،
ويؤثِّــر فــي قدرتنــا علــى تمويــل َع َمــل هللا .إنَّــه يســلبنا ال ُقــدرة علــى إعطــاء اآلخريــن بثقــة،
ويســلب فــرص الحصــول علــى بــركات هللا.

مــا هــي بعــض القــرارات التــي يمكنــك اتِّخاذهــا فــي الحــال والتــي ُيم ِكــن أن
ـن غيــر ضــروري؟ مــا الــذي تحتــاج ألن تحــرم نفســك منــه
أي َديْـ ٍ
تســاعدك لتتج َّنــب َّ
حتــى تبقــى بعيــدً ا عــن الدَّ يــن؟

الخميس

 ١٥آذار (مارس)

التوفير واالستثمار
الصيف لِ ُي ِع َّد طعامه للشتاء (أمثال  .)٨-٦ :٦نكون ُحكماء إذا تأ َّملنا ال َّنمل
ال َّنمل يعمل في َّ
وقُمنا بتوفير المال بطريقة ُمنتظمة لهدف ُمعيَّن .ال ُّنقطة ال ُم ِه َّمة في توفير المال هي أن يكون
ِ
بمكاسبنا.
مسك
لدينا مصا ِدر ُمتاحة لنفقات معيشتنا أو احتياجاتناِ ،ب َعكس تبذير مدخولنا أو التَّ ُّ
إ َّن إدارة األموال تقتضي ِحكمة ،ووضع ميزانية ،وانضباط .إذا كان كل ما ن َّد ِخره نخصصه ألنفسنا،
بدل ِمن أن نكون وكالء عليها.
فإننا نسرق ملك َّية هللا ً
«المال الذي يُص َرف دون دا ٍع هو خسارة ُمزدوجة .ليس ألنه ضاع َو ُصر َِف فقط ،ولكن ال ِّربح
ال ُمحتَمل ِمن ورائه قد ضاع أيضً ا .فلو ك َّنا قد وضعناه جانِ ًبا ،لكان يُم ِكن أن يتضا َعف ُهنا على
هذه األرض عن طريق التوفير أو في السماء ِمن خالل التقدمات  ...التوفير هو تدريب يُن ِّمي
السماح للمال بأخذنا إلى حيث تميل أهواؤنا ،نتحكَّم نحن فيه»
السلطة على المالً .
فبدل ِمن َّ
ُّ
( ،Randy C. Alcorn, Money, Possessions and Eternityصفحة .)٣٢٨




اقــرأ أمثــال ١١ :١٣؛ أمثــال ٥ :٢١؛ وأمثــال  .١٨ :١٣مــا هــي الكلمــات العمليــة الــواردة
ُهنــا والتــي تُســاعدنا علــى ال َّتعامــل بصــورة أفضــل مــع األمــور المال َّيــة؟

الســماء عنــد إدارتهــم
الــوكالء يوفِّــرون المــال لالحتياجــات العائليــة ويســتثمرون فــي َّ
لممتلــكات هللا .إن كيفيــة إدارة مــا لديــك مــن أمــوال وثــروات أهــم بكثيــر مــن مقــدار مــا
لديــك مــن أمــوال وثــروات .ومعنــى أن تديــر أموالــك بحكمــة هــو أن تكــون لديــك خطــة
جيــدة تتوافــق مــع تعاليــم الكتــاب ال ُمقَــ َّدس .إن ادخــار المــال لتلبيــة احتياجــات األســرة
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يجــب أن يتــم بحكمــة .يقــول الكتــاب ال ُمقَــ َّدس «أَ ْع ِ
ــط ن َِصي ًبــا لِ َســ ْب َع ٍةَ ،ولِثَ َمانِ َيــ ٍة أَيْضً ــا»
(جامعــة  ،)2 :11أي اســتثمر أموالــك فــي العديــد مــن األعمــال .لمــاذا يقــول الكتــاب ذلــك؟
ألن هنــاك خطــر خســارة كل أموالــك فــي نفــس الوقــت إذا أنــت اســتثمرت كل أموالــك فــي
عمــل واحــد (جامعــة  .)11:2أيضـاً ،أطلــب مشــورة خبـراء المــال (أمثــال  .)22 :15اعمــل علــى
تلبيــة االحتياجــات الخاصــة بــك ،وســوف تنمــو ثرواتــك .لكــن تأكــد مــن أن تتذكــر أن الــرب
إلهــك «هــو الــذي يُعطيــك ق ـ َّوة الصطنــاع الثــروة» (تثنيــة .)١٨ :٨
إ َّن نمــوذج االســتثمار األكثــر أمانًــا للوكيــل المســيحي هــو االســتثمار فــي «ملكــوت
الســماوات» (متــى  .)٤٤ :١٣هنــاك ال ركــود ،ال ِ
مخاطــر ،ال لصــوص ،وال انكماشــات فــي
األســواق .إنــه يُشــبه امتــاك محفظــة نقــود ال تبلــى (لوقــا  .)٣٣ :١٢قبــول المســيح يفتــح هــذا
الحســاب ،وإرجــاع الْ ُعشْ ــر هلل وإعطــاء التقدمــات والعطــاءات بمثابــة إيداعــات .ذلــك معنــاه
أنــه بقــدر اهتمامنــا بأمورنــا األرضيــة مثــل دفــع الفواتيــر ،علينــا أن يكــون محــور ارتكازنــا
دائم ـاً هــو الحقائــق األبديــة.

اقــرأ ٢كورنثــوس  .١٨ :٤كيــف يمكننــا أن نحتفــظ بهــذا الحــق أمــام أعيننــا دائِ ًمــا
وفــي ذات الوقــت نعيــش كــوكالء مســؤولين علــى هــذه األرض؟

الجمعة

 ١٦آذار (مارس)

لمزيد من الدرس :كل قُدرة طبيعية أو مهارة أو موهبة تأتي ِمن هللا ،سواء كانت
وِراثية — ُولِدنا بها ،أو بواسطة تأثير البيئة أو ال ِعلم أو كليهما .والجزء المهم ِمن ال ُمعادلة
هو :ماذا نفعل بالقدرات والمهارات التي لدينا .ينتظر هللا ِمن الوكالء أن يتعلَّموا أن يكونوا
ُمتف ِّوقين في مهاراتهم وقدراتهم من خالل التعليم واالختبار العملي (جامعة .)١٠ :١٠
بَ َصلْ ِئيــل كان مملــو ًءا « ِمــن روح هللا ِ
بالحكمــة والفهــم والمعرفــة وكل َص ْن َعــة» (خــروج :٣٥
ـآب (خــروج  )٣٤ :٣٥كان لهمــا القــدرة علــى تعليــم حرفتهمــا آلخريــن.
ُ .)٣١هـ َو َوأُ ُهولِيـ ُ
نســتطيع أن نتعلَّــم أن نكــون وكالء أفضــل وخاصــة فــي التَّخلُّــص ِمــن ال َّديْــن بينمــا نعيــش
فــي عالــم مــا ِّدي .علينــا دائِ ًمــا أن نســعى ل ُنن ِّمــي مهاراتنــا ِمــن خــال الق ـراءة وال ُمحاض ـرات
والتعليــم ال َّرســمي (كلَّمــا أمكــن) ،وفــي النهايــة علينــا أن نُط ِّبــق مــا تعلَّمنــاه .إ َّن تنميــة مهاراتنا
تُ َمكِّننــا ِمــن أن نُعطــي أفضــل مــا لدينــا هلل وأن نكــون وكالء صالحيــن.
مثــال الوزنــات يوضــح أ َّن كل عبــد تس ـلَّم وزنــات «علــى قــدر طاقتــه» (متــى .)١٥ :٢٥
اثنــان ِمــن العبيــد ضاعفــا وزناتهمــا؛ أمــا العبــد الثالــث ،فأخفــى وزنــة سـ ِّيده فــي األرض .علينــا
أن نســعى دائِ ًمــا إلــى أن نُ َن ِّمــي مــا لدينــا ،لكـ َّن إخفــاء الوزنــة لــم يُظْ ِهــر أي َم ْقـ ِـدرة أو َمهــارة.
إ َّن إدارة األمــوال ،التَّخلُّــص مــن ال َّديْــن ،تنميــة ضبــط النفــس ،وتطويــر الخبــرة العمليــة ،ت ُظ ِهــر
كفــاءات باركهــا هللا .النجــاح والتم ُّيــز فــي أداء أي َع َمــل ،يتطلَّــب تكـراره مـ َّرة بعــد مـ َّرة.
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«عندمــا تعمــل الــدروس ال ُمســتقاة ِمــن الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس عملهــا فــي الحيــاة اليوميــة،
يكــون لهــا التأثيــر العميــق والدائــم علــى األخــاق .تلــك هــي الــدروس التــي تعلَّمهــا تيموثاوس
ومارســها .لــم يكــن يملــك أي مواهــب بارعــة ،لكــن عملــه كان لــه قيمتــه ألنــه اســتخدم
قدراتــه التــي وهبــه هللا إيَّاهــا فــي خدمــة الــرب» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)٢٠٥

أسئلة للنقاش
 .1مــع أنَّ ضبــط ال َّنفــس مهــم بالنســبة للمســيحي ،لكـ َّن أهميتــه تتضاعــف عندمــا

يكــون ال َّتخــاذل فــي ضبــط النفــس ســب ًبا للســقوط فــي مصاعــب مال َّيــة أو يقــود إلــى
الخ ـراب .مــاذا يمكننــا نحــن ككنيســة أن نفعلــه ألولئــك الذيــن يمكــن أن يكونــوا
فــي خطــر مواجهــة تلــك المشــاكل؟
 .2اقــرأ روميــة  .٨ ،٧ :٣١كيــف يمكننــا أن نط ِّبــق هــذه الكلمــات علــى حياتنــا
اليوميــة وفــي كل تعامالتنــا مــع اآلخريــن؟
 .3يقــول البعــض أنَّــه ال يجــب علينــا أن نقلــق ِمــن جهــة االســتدانة أو الوقــوع فــي
الدَّ يْــن ،ألنَّ يســوع ســوف يأتــي قري ًبــا .كيــف يمكنــك أن تــر ُّد علــى هــذا اال ِّدعــاء؟
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