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 إدارة
 وزنات
 السيِّد،
 إلى أن
يأتي

ِمـن الصعـب علينـا أْن نفهـم تماًمـا 

العالقـة التـي يريـد إلهنـا، خالـق الكون، 

فمجـرَّد  البشـر.  نحـن  معنـا  يقيمهـا  أْن 

التفكيـر بهـذا يَُعدُّ أمـرًا ُمذِهـاًل! »اُنْظُُروا 

ى نُْدَعى أَْوالََد  َة َمَحبَّـٍة أَْعطَانَا اآلُب َحتَـّ أَيَـّ

هللِا!« )1يوحنَّـا 3: 1(. أو كمـا كتبـت إلِـن 

كرامـة  ة  أليَـّ يمكـن  »هـل  هوايـت:  ج. 

ة مكانـة يمكننـا أْن نشـغلها أسـمى ِمـن أْن نُدعـى أبنـاء هللا غيـر  بشـريَّة أْن تسـاوي هـذا؟ أيَـّ

المحـدود؟ . . . هـل يمكـن أليِّ شـرف دنيـوي أْن يعادل هـذا؟« )إلِن ج. هوايت، َغـادس أميزنغ 

غريـس، صفحـة 341(. إنَّ ظلمـة هـذا العالَم الملـيء بالخطية هي وحدها التـي تجعلنا ال ننظر 

تماًمـا بعيـن التقديـر إلـى المكانـة التـي أعِطيَـت لنـا في المسـيح.

ولكـْن، إذا لـم نتـوخَّ الحـذر، فـإنَّ إغـراءات العالَـم واألشـياء التـي فـي العالَم سـوف تجذبنا 

ـا الَِّذيـَن يُِريـُدوَن  بعيـًدا عـن المسـيح. إنَّ كلمـة هللا أخبرتنـا بتجـارب الشـيطان ومغرياتـه. »َوأَمَّ

أَْن يَُكونُـوا أَْغِنيَـاَء، فَيَْسـُقطُوَن ِفـي تَْجِربَـٍة َوفَخٍّ َوَشـَهَواٍت كَِثيـرٍَة َغِبيَّـٍة َوُمِضرٍَّة، تَُغـرُِّق النَّاَس ِفي 

ِذي إِِذ ابْتََغاُه قَـْوٌم َضلُّوا َعـِن اإِليَماِن،  ـُروِر، الَـّ الَْعطَـِب َوالَْهـالَِك. ألَنَّ َمَحبَّـَة الَْمـاِل أَْصـٌل لُِكلِّ الشُّ

َوطََعُنـوا أَنُْفَسـُهْم ِبأَْوَجـاٍع كَِثيـرٍَة« )1تيموثـاوس 6: 9، 10(.

م لنـا الـربُّ إرشـادات حـول كيف يمكننا كسـب المـال واسـتخدامه بحكمة  ومـع ذلـك، يقـدِّ

ر  مـن دون أْن نسـمح لـه بـأْن يكـون أمـرًا يمكـن أْن يـؤدِّي إلـى »العطـب والهـالك« مثلمـا حـذَّ

س حـول المال والممتلـكات وموقفنا  بولـس. فـي أكثـر ِمـن 2000 آيـة وردت في الكتـاب المقدَّ
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تجاههـا، يعطـي هللا إرشـادات عمليَّـة حـول كيـف يمكننـا أْن نحيـا فـوق ضغوطات الحيـاة وأْن 

نسـتعمل مـا أعِطـَي لنـا بأمانة ِمـن الناحيـة المالية.

بـع الَمثَـل األعلـى الـذي رسـمه هللا فيمـا يخـصُّ عالقتنـا  سـوف نـدرس فـي دروس هـذا الرُّ

بـه، وسـنرى بوضـوح كيـف يمكننـا تطويـر ثقـة عميقـة تجعلنـا نحافـظ علـى أمانتنـا وإخالصنا 

ى عندمـا لـن نتمكَّـن ِمـن البيـع أو الشـراء. )انظـر رؤيـا 13: 17(. ولكنَّ هـذا النوع من  لـه، حتَـّ

اإليمـان ال يأتـي بيـن ليلـة وضحاهـا؛ بل ِمن خـالل إدارتنـا األمينة لكلِّ مـا منحه هللُا لنـا، يمكننا 

ين أليِّ أمـر قـد يعتـرض طريقنا. أْن نكـون مسـتعدِّ

إنَّ هللا هـو صاحـب المـوارد جميعهـا، وعندمـا نعمـل معـه، فإنَّه يسـمح لنا بأْن نسـتعملها 

سـوا،  ـوا وتقدَّ ص هـو أْن يكـون البشـر، الذيـن تنقَّ ى إدارتهـا ِمـن أجلـه. إنَّ قصـد الُمخلِـّ ونتولَـّ

ِذي أَنَْقَذنَـا ِمْن ُسـلْطَاِن  يـده الُمسـاِعدة. وألجـل هـذا االمتيـاز العظيـم دعونـا نشـكر ذاك »الَـّ

ِذي لََنـا ِفيـِه الِْفـَداُء، ِبَدِمـِه ُغْفـرَاُن الَْخطَايَـا«  الظُّلَْمـِة، َونََقلََنـا إِلَـى َملَُكـوِت ابْـِن َمَحبَِّتـِه، الَـّ

)كولوسـي 1: 13، 14(.

مهـا هللا ألبنائـه ِمن خـالل سـليمان الحكيم هي: »أَكْـرِِم الرَّبَّ ِمـْن َمالَِك  والمشـورة التـي يقدِّ

َوِمـْن كُلِّ بَاكُـوَراِت َغلَِّتـَك« )األمثـال 3: 9(. هذه المشـورة واجبـة ويجدر العمل بهـا ألنَّك »أَنَْت 

َك أَنْـَت َخلَْقـَت كُلَّ األَْشـيَاِء، َوِهَي  ُمْسـتَِحقٌّ أَيَُّهـا الـرَّبُّ أَْن تَأُْخـَذ الَْمْجـَد َوالَْكرَاَمـَة َوالُْقـْدرََة، ألَنَـّ

ِبِإَراَدتِـَك كَائَِنـٌة َوُخلَِقـْت« )رؤيا 4: 11(.

بالنظـر إلـى األمـور ِمـن منظـور دنيـوي بحت، نجـد أنَّنـا نعيش فـي أوقات صعبـة وعصيبة 

للغايـة. مـع ذلـك، فـإنَّ نظرتنـا المسـيحية للعالَـم تمنحنا الثقـة والرجـاء إذ نرى العالمـات التي 

مهـا يسـوع لكـي نعلـم ِمـن خاللها أنَّ الـذروة العظيمـة للتاريخ البشـري، أي المجـيء الثاني  قدَّ

ـق هـذه الـدروس العملية  ا علـى األبـواب. ندعـو هللا أْن تعمِّ للمسـيح، قـد أصبحـت قريبـة جـدًّ

عك علـى أْن تكـون وكيـاًل أميًنا له. إيمانَـك بـاهلل وثقتـك بـه، وأْن تشـجِّ

إدوارد ريـد، الحاصـل علـى الماجسـتير فـي الالهـوت )جامعـة أنـدروز( والماجسـتير فـي 

ـة )جامعـة لومـا لينـدا( والدكتـوراة فـي القانـون )جامعـة واليـة جورجيـا(، هـو  ـة العامَّ الصحَّ

ـيس ُمكـرَّس ومحـاٍم ُمجـاز، وقـد خدم لسـنوات عديـدة كمدير لخدمـات الوكالة المسـيحية  قسِّ

فـي قسـم أمريـكا الشـمالية.
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* 31 كانون األول -6 كانون الثاين )يناير(    الدرس األول    

جزء من عائلة هللا

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: غالطيـة 3: 26، 	2؛ مزمور 0	: 0	-2	؛ 	أخبـار األيام 	2: 3	، 4	؛ 

فيلبـي 4: 		؛ 	يوحنـا 	: 3؛ متى 6: 		-	2�

آيـة الحفـظ: »اُنْظُُروا أَيَّـَة َمَحبٍَّة أَْعطَانَا اآلُب َحتَّـى نُْدَعى أَْوالََد هللِا! ِمْن أَْجِل هـَذا الَ يَْعرُِفَنا 
ُه الَ يَْعرُِفُه« )	يوحنا 3: 	(� الَْعالَـُم، ألَنّـَ

ق بإدارة  لدينـا، بوصفنـا مؤمنيـن، ميـزة رائعـة فـي عالقتنا بـاهلل، وهي أنَّه يثـق بنا فيما يتعلَـّ
شـؤونه علـى األرض. فـي بدايـة تاريـخ البشـرية أوكل هللا إلى آدم وحوَّاء بشـكل صريح ومباشـر 
ـ 9، 15(.  تقديـم الرعايـة إلـى خليقته الخالية ِمن العيوب بشـكل شـخصي )انظر التكويـن 2: 7ـ 
ه ينبغـي  فِمـن خـالل تسـمية الحيوانـات واالعتنـاء بالجنَّـة ومـلء األرض بالنسـل، يعلِّمنـا هللا أنَـّ

علينـا هنـا أْن نعمل ِمـن أجله.
ـة إدارتهـا وتدبيرها، مثل  وهـو يباركنـا أيًضـا بالمـوارد، لكنَّنـا نحن الذيـن ُعِهـدت إليهم مهمَّ
جمـع األمـوال وكتابـة الشـيكات وإجـراء التحويـالت اإللكترونيـة وإعـداد الميزانيـات وإحضـار 
عنا هللا علـى إنفـاق المـوارد  العشـور والتقدمـات إلـى الكنيسـة فـي صبـاح يـوم السـبت. يشـجِّ
التـي أعطاهـا لنـا فـي تلبيـة احتياجاتنـا واحتياجـات اآلخريـن وفي تطويـر عمله. وعلـى قدر ما 
ق، فنحـن َمـن أوكل هللا إليهـم تربيـة أبنائـه وتشـييد المباني ألجلـه وتعليم  يبـدو األمـر ال يُصـدَّ

القادمة. األجيـال 
سـوف نستكشـف فـي درس هـذا األسـبوع امتيازاتـك ومسـؤوليَّاتك بوصفـك جـزًءا ِمـن 

عائلـة هللا.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 7كانون الثاني )يناير(. *نرجو التَّعمُّ
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1 كانون الثاني )يناير(         األحد        

نحن جزء ِمن عائلة هللا
ى كُلُّ َعِشـيرٍَة ِفي  »ِبَسـَبِب هـَذا أَْحِنـي ُركَْبَتـيَّ لَـَدى أَِبي َربَِّنا يَُسـوَع الَْمِسـيحِ، الَّـِذي ِمْنُه تَُسـمَّ
ـَماَواِت َوَعلَـى األَْرِض« )أفسـس 3: 4	، 		(� مـا هـي الصـور التـي أثيـرت فـي هـذه اآليـة،  السَّ

ومـا الرجـاء الـذي فيها؟

 

 

ـَماَواِت،  ِذي ِفي السَّ وا أَنْتُْم هَكـَذا: أَبَانَـا الَـّ قـال يسـوع فـي وقـت مبكـر ِمـن خدمتـه، »فََصلُـّ
ى 6: 9(. وفـي وقـت الحـق كـرَّر الصالة نفسـها أمـام تالميذه حيـن انفرد  ِس اْسـُمَك« )متَـّ لِيَتََقـدَّ
ـَماَواِت«.  ِذي ِفي السَّ بهـم )لوقـا 11: 2(. لقـد طلـب يسـوع منَّـا أْن ننادي أبـاه بالقـول، »أَبَانَا الَـّ
وعندمـا التقـى يسـوع بمريـم بعـد قيامتـه، أرادت أْن تعانقـه. »قَـاَل لََهـا يَُسـوُع:»الَ تَلِْمِسـيِني 
ي أَْصَعـُد إِلَـى أَِبـي  ي لَـْم أَْصَعـْد بَْعـُد إِلَـى أَِبـي. َولِكـِن اْذَهِبـي إِلَـى إِْخَوتِـي َوقُولِـي لَُهْم:إِنِـّ ألَنِـّ

َوأَِبيُكـْم َوإِلِهـي َوإِلِهُكـْم« )يوحنَّـا 20: 17(.
 . وألنَّ لنـا اآلب نفسـه الـذي ليسـوع، فهـو أخونـا، ونحـن جميًعـا إخـوة وأخـوات فـي الـربِّ
لقـد صـار يسـوع عضـًوا فـي العائلـة األرضية لكي نتمكَّـن نحن ِمـن أْن نصير أعضاء فـي العائلة 
السـماوية. »لقـد اتَّحـدت أسـرة السـماويِّين بأسـرة األرضيِّيـن« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، 

صفحـة 835(.

اقـرأ الخـروج 3: 0	؛ الخـروج 	: 	؛ غالطيـة 3: 26، 	2� مـاذا تقـول هـذه اآليـات عن عالقة هللا 
ًعا للغاية؟ بنـا؟ لمـاذا ينبغـي أْن يكون هـذا األمر مشـجِّ

 

 

علـى النقيـض ِمـن النظـرة إلـى الخلـق، والتي نَُعـدُّ فيها مجـرَّد نتـاج لقوانين طبيعيـة باردة 
ه يحبُّنـا  س فقـط أنَّ هللا موجـود، بـل يعلِّمنـا أيًضـا أنَـّ وغيـر مباليـة، ال يعلِّمنـا الكتـاب المقـدَّ
س لوصف  ويرتبـط بنـا برابـط المحبَّـة، حيـث تُسـتخدم غالبًـا صـورة العائلة فـي الكتاب المقـدَّ
تلك العالقة. وسـواء يُطلق يسـوع على إسـرائيل اسـم »شـعبي« أو »أبناء هللا« أو يشـير إلى هللا 
ه »أبانـا«، فإنَّ النقطة األساسـيَّة تبقـى كما هي: هللا يحبُّنـا بالطريقة التـي يُفترض بأفراد  علـى أنَـّ
العائلـة أْن يحـبَّ واحدهـم اآلخـر. يـا لهـا ِمن أخبار سـارَّة وسـط عالَـم يمكن أْن يكـون في حدِّ 

ذاتـه عدائيًّـا للغاية!

	



تخيَّـل عالًَمـا نتعامـل فيـه مـع الجميـع كأسـرة� كيـف يمكننـا أْن نتعلَّـم كيـف تكـون 
صلتنـا أفضـل مـع جميـع البشـر بحيث ننظـر إليهم علـى أسـاس أنَّهم إخـوة وأخوات 

لنا؟ بالنسـبة 

2 كانون الثاني )يناير(        االثنين        

هللا مالِك كلِّ شيء
ـي 2: 8� مـا هي  ام 	2: 3	، 4	؛ حجِّ اقـرأ المزمـور 0	: 0	 ـــ 2	؛ المزمـور 24: 	؛ 	أخبـار األيّـَ
نـة هنـا، وما الـذي ينبغي أْن تعنيه هذه الحقيقة بالنسـبة لنـا ولطريقة تعلُّقنا  الرسـالة المتضمَّ

بأيِّ شـيء نمتلكه؟

 

 

ام األوَّل، بـدًءا باإلصحـاح السـابع عشـر، رغبـة الملـك داود في بناء  ل ِسـفر أخبـار األيَـّ يسـجِّ
بيـت هلل. وقـد ذكـَر رغبتَـه هـذه أمـام النبي ناثان الـذي أجاب بالقـول: »افَْعـْل كُلَّ َما ِفـي قَلِْبَك 

ام 17: 2(. ألَنَّ هللَا َمَعـَك« )1أخبـار األيَـّ
لكـْن، كان كالم هللا فـي تلـك الليلـة إلـى ناثـان وأمـره أْن يُخبر الَملـك بأنَّه لن يقـدر أن يبني 
ـا إذا  ه كان رجـل حـروب. وسـوف يقـوم ابنـه بالعمـل عوًضـا عنـه. سـأل داود عمَّ بيـت هللا، ألنَـّ
، أْن يقـوم بوضـع الخطـط وإعـداد مـوادِّ البنـاء. وعندمـا حصـل داود  كان بإمكانـه، علـى األقـلِّ
يَّة هائلـة ِمن األحجـار المنحوتة وخشـب  علـى هـذا الطلـب، أمضـى بقيَّـة حياته فـي جمـع كمِّ
ـة والنحـاس »بـال وزٍن«. وعندمـا تـمَّ تجهيـز جميـع مـواّد البنـاء  األْرِز والحديـد والذهـب والفضَّ
وتجميعهـا فـي موقـع البنـاء، دعـا داود جميع قادة إسـرائيل مًعا لحضور احتفـال لتقديم الحمد 

والتسبيح.
ام 29: 13، 14، ما الـذي قاله  فـي الصـالة العلنيـة التـي رفعهـا الملـك داود فـي 1أخبـار األيَـّ
عـن المصـدر الحقيقـي الـذي أتـت منـه مـواّد البنـاء كلُّهـا التـي أنفـق فـي سـبيل جمعهـا، هو 
والشـعب، الكثيـر ِمـن الوقـت والمال؟ بطبيعـة الحال قـال، »ال يمكننا في حقيقة األمـر أْن ننال 
ـة، وذلـك ألنَّنا فقـط نُرِجـع إليك األشـياء التي  أيَّ فضـل علـى جمعنـا  لـكلِّ هـذه المـواّد الخاصَّ

ـك في األسـاس«. تخصُّ
ـة بالنسـبة لنـا جميًعا، سـواء كنَّـا أغنياء أم فقـراء )لكنَّ األغنيـاء معنيُّون  وهـذه النقطـة مهمَّ
بشـكل خـاص(. بمـا أنَّ هللا صنع كلَّ شـيء فـي البداية )انظر التكويـن 1: 1؛ يوحنَّا 1: 3؛ المزمور 
ـا المالِـك الشـرعي للموجـودات جميعهـا، بمـا فـي ذلـك كّل مـا نمتلكـه ـــ  33: 6، 9(، فهـو حقًّ
بغـضِّ النظـر عـن كوننـا قـد عملنـا بجـدٍّ واجتهـاد وأمانـة ِمـن أجـل الحصـول عليـه. ولـوال هللا 
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ى موجوديـن في األسـاس.  ونعمتـه لمـا امتلكنـا شـيئًا، ولمـا كنَّـا شـيئًا؛ فـي الواقـع، لمـا كنَّـا حتَـّ
وبالتالـي، ينبغـي أن نعيـش حياتنـا مدركيـن دائًمـا لحقيقـة أنَّ هللا فـي نهاية المطـاف هو الذي 
يمتلـك كلَّ مـا فـي الوجـود، ونحـن ِمن خالل تقديم الشـكر والتسـبيح لـه على صالحـه تجاهنا، 

ة قائمـة أمامنا. يمكننـا أْن نُبقـي هـذه الحقيقـة الُمهمَّ

َع ِبَسـَخاٍء َوَعْن رًِضـى؟« )	أخبار  »َولَِكـْن َمـْن أَنَـا، َوَمْن ُهَو َشـْعِبي َحتَّى نَْقـِدَر أَْن نََتَبرَّ
ــ ترجمـة كتـاب الحيـاة(� مـا هي المبـادئ الجميلـة التي يتـمُّ التعبير  األيَّـام 	2: 4	ـ 

عنهـا فـي هـذه الكلمـات، وكيـف تعبِّر عـن موقفنا تجـاه هللا وتجاه مـا نمتلكه؟

3 كانون الثاني )يناير(        الثالثاء        

الموارد المتاحة لعائلة هللا
إنَّ أعظـم عطيَّـة وهبهـا هللا ألبنائـه هـو يسـوع المسـيح، الـذي يأتـي لنـا بالسـالم النابع ِمن 
غفـران خطايانـا وبالنعمـة الالزمة لنحيا الحيـاة اليومية وللنمـو الروحي، وبرجـاء الحياة األبدية.

ى بَـَذَل ابَْنـُه الَْوِحيَد، لَِكـْي الَ يَْهلِـَك كُلُّ َمْن يُْؤِمـُن ِبِه، بَْل  ُه هَكـَذا أََحـبَّ هللُا الَْعالَـَم َحتَـّ »ألَنَـّ
ـا كُلُّ الَِّذيَن قَِبلُـوُه فَأَْعطَاُهْم ُسـلْطَانًا أَْن يَِصيُروا  ُة« )يوحنَّـا 3: 16(، »َوأَمَّ تَُكـوُن لَـُه الَْحيَـاُة األَبَِديَـّ

أَْوالََد هللِا، أَِي الُْمْؤِمُنـوَن ِباْسـِمِه« )يوحنَّـا 1: 12(.
ه بـدون هـذه الهبـة، مـا الـذي يمكننـا أْن نحصـل  فالخـالص، إذن، هـو الِهبَـة األساسـية، ألنَـّ
ا كانـت الممتلـكات التـي  ـا علـى المـدى الطويـل؟ أيّـً ـا حقًّ عليـه ِمـن هللا والـذي سـيكون ُمِهمًّ
لدينـا هنـا، فـي يـوم ِمـن األيام سـنموت ونرحـل، وكذلك سـيرحل جميع َمـن تذكَّرونـا، وأيُّ خير 
صنعنـاه سـوف يُنسـى أيًضـا. وبالتالـي، علينا قبَْل كلِّ شـيء أْن نحتفـظ دائًما في صميـم أفكارنا 

اه مصلوبًـا )1كورنثـوس 2: 2(. بهبـة اإلنجيـل، أي بيسـوع المسـيح وإيِـّ
ولكـنَّ هللا، إلـى جانـب الخـالص، يمنحنا الكثير. ويسـوع يعـرض الراحة على أولئـك القلقين 
بشـأن طعامهـم ولباسـهم حيث قال، »لِكـِن اطْلُبُوا أَوَّالً َملَُكـوَت هللِا َوِبرَُّه، َوهِذِه كُلَُّهـا تُزَاُد لَُكْم« 

)متَّى 6: 33(.

اقـرأ المزمـور 23: 	، والمزمـور 37: 	2، وِفيلِبِّـي 4: 		� مـاذا تقـول هذه اآليـات عن تدبير هللا 
الحتياجاتنـا اليوميَّة؟
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ث يسـوع إلـى تالميـذه عـن رحيلهـم عنهـم، وعـَد بـأن يمنحهـم عطيَّة  وأيًضـا، عندمـا تحـدَّ
الـروح القـدس لكـي يعزِّيهـم. »إِْن كُْنتُـْم تُِحبُّونَِنـي فَاْحَفظُـوا َوَصايَـاَي، َوأَنَـا أَطْلُـُب ِمـَن اآلِب 
يًـا آَخـَر لِيَْمُكـَث َمَعُكـْم إِلَى األَبَـِد، ُروُح الَْحقِّ الَِّذي الَ يَْسـتَِطيُع الَْعالَـُم أَْن يَْقبَلَُه،  فَيُْعِطيُكـْم ُمَعزِّ
ُه َماكِـٌث َمَعُكْم َويَُكـوُن ِفيُكـْم« )يوحنَّا 14: 15  ـا أَنْتُـْم فَتَْعرِفُونَـُه ألَنَـّ ُه الَ يَـرَاُه َوالَ يَْعرِفُـُه، َوأَمَّ ألَنَـّ

« )يوحنَّـا 16: 13(. ـــ 17(. »فَُهـَو يُرِْشـُدكُْم إِلَـى َجِميـعِ الَْحقِّ
ثمَّ إنَّ الروح نفسه يعطي ألبناء هللا مواهب روحية رائعة )انظر 1كورنثوس 12: 4 ــ 11(. 

وبعبـارة مختصـرة يمكننـا القـول أنَّ هللا الذي »ِبِه نَْحيَـا َونَتََحرَُّك َونُوَجُد« )أعمال الرسـل 17: 
28(، اإللـه الـذي »يُْعِطـي الَْجِميـَع َحيَـاًة َونَْفًسـا وَكُلَّ َشـْيٍء« )أعمال الرسـل 17: 25(، قد أعطانا 
ة والمواهـب الروحيـة لكـي نكون بَركـة لآلخرين.  الوجـود، ووعدنـا بالخـالص وبالبَـركات المادِّيَـّ
ه مهما كان لدينـا ِمن ممتلـكات مادِّيَّة، ومهمـا كانت العطايـا أو المواهب  ونـرى مـرَّة أخـرى أنَـّ
التـي ننعـم بهـا، فنحـن مدينون بكلِّ شـيء لُمعطـي تلك المواهـب، حيث ندين لـه فيما يتعلَّق 

باسـتخدامنا لها.

4 كانون الثاني )يناير(        األربعاء       

مسؤوليَّات أعضاء عائلة هللا
ع جميعنـا بالبـرَكات والهبـات الروحيـة والزمنيـة التـي يمنحنـا إيَّاهـا هللا. وكم ِمن  إنَّنـا نتمتَـّ

الُمريـح أْن نعـرف أنَّنـا »جـزء ِمـن العائلة«.

اقرأ التثنية 6: 	 ومتَّى 22: 37� ما الذي يعنيه هذا، وكيف يمكننا أْن نقوم به؟

 

 

ى 22:  كيـف يمكنـك أْن تحـبَّ هللا »ِمـْن كُلِّ قَلِْبـَك، َوِمـْن كُلِّ نَْفِسـَك، َوِمـْن كُلِّ ِفْكـرَِك« )متَـّ
س يعطينـا اإلجابـة، وهـي ليسـت اإلجابـة التـي  37(؟ ِمـن المثيـر لالهتمـام أنَّ الكتـاب المقـدَّ

يتوقَّعهـا معظـم الناس.

س، ما هي االسـتجابة  اقرأ التثنية 0	: 2	، 3	 َو 	 يوحنَّا 	: 3� بحسـب ما يقوله الكتاب المقدَّ
المناسـبة ِمـن جانبنـا تجاه عالقة المحبـة التي تربطنا بأبينا الذي في السـماء؟

 

 

حفـظ النامـوس؟ إطاعـة الوصايـا؟ لألسـف، إنَّ فكـرة الطاعـة للشـريعة )خصوًصـا الوصيَّـة 
الرابعـة( بالنسـبة للعديـد ِمن المسـيحيِّين هـي فكرة فيها تقيُّـد بحرفيَّة الشـريعة، وهم يّدعون 
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أنَّنـا ببسـاطة مدعـوُّون إلـى أْن نحـبَّ هللا ونحـبَّ قريبنـا كأنفسـنا. لكـنَّ هللا واضـح: إنَّنـا نعلـن 
محبَّتنـا هلل وألقربائنـا ِمـن خـالل طاعتنـا لوصاياه.

»فَـِإنَّ هـِذِه ِهـَي َمَحبَّـُة هللِا: أَْن نَْحَفـَظ َوَصايَـاُه« )1 يوحنَّـا 5: 3(. لقـد تعوَّدنـا أْن ننظـر إلى 
هـذه اآليـة علـى أسـاس أنَّنـا نحـّب هللا، وبالتالـي نحفـظ وصايـاه. وهـذا أمر جيِّـد. ولكـْن، ربَّما 
يمكننـا أيًضـا قراءتهـا علـى أسـاس أنَّ »هـذه هي محبَّـة هللا«، أي أنَّنـا نعرف محبَّة هللا ونعيشـها 

ِمـن خـالل حفظنـا لوصاياه.
ــ 27، قال يسـوع أنَّ أولئك الذين يسـمعون كالم هللا ويعملون به يشـبهون  ى 7: 21ـ  فـي متَـّ
بنَّـاًء حكيًمـا بنـى بيتـه علـى صخـرة صلبـة. والذيـن يسـمعون ولكـْن ال يطيعـون يشـبهون بنَّاًء 
ـا أدَّى إلى نتائـج كارثيـة. كالهما سـمع الكلمة؛ ولكـنَّ واحًدا  جاهـاًل بنـى بيتـه علـى الرمـال، ممَّ

منهمـا أطـاع، واآلخـر لـم يُطـْع. النتائج صنعـت الفارق بيـن الحيـاة والموت.

فكِّـر فـي الصلـة الكائنـة بيـن محبَّـة هللا والطاعـة لشـريعته� لمـاذا يتـمُّ التعبيـر عـن 
محبَّـة هللا بهـذه الطريقـة؟ مـا هـو األمـر الـذي فـي حفـظ الوصايـا والـذي يكشـف 
شـريعته(� عصيـان  يسـبِّبه  فيمـا  فكِّـر  اإلجابـة:  )مفتـاح  المحبَّـة؟  تلـك  عـن  ـا   حقًّ

5 كانون الثاني )يناير(        الخميس        

كنوز في السماء
ـارُِقوَن  ـَدأُ، َوَحْيـُث يَْنُقـُب السَّ ـوُس َوالصَّ »الَ تَكِْنـُزوا لَكُـْم كُُنـوًزا َعلَـى األَْرِض َحْيـُث يُْفِسـُد السُّ
ـَماِء، َحْيُث الَ يُْفِسـُد ُسـوٌس َوالَ َصـَدأٌ، َوَحْيُث الَ يَْنُقُب  َويَْسـرُِقوَن� بَـِل اكِْنـُزوا لَكُْم كُُنوًزا ِفي السَّ
ـ 	2(�  ُه َحْيـُث يَكُـوُن كَْنـزَُك ُهَنـاَك يَكُوُن َقلُْبـَك أَيًْضا« )متَّـى 6: 		ـ  َسـارُِقوَن َوالَ يَْسـرُِقوَن، ألَنّـَ

ث عنها يسـوع هنا؟ مـا هـي الحقائـق الجوهريـة التي يتحـدَّ

 

 

ـة تـروي ما حـدث مـع الذين جمعـوا ثـروة كبيـرة ولكنَّهم  ـة بعـد قصَّ َمـن ِمنَّـا لـم يقـرأ قصَّ
خسـروها بطريقـة مـا؟ إنَّ عالَمنـا مـكان غيـر مسـتِقّر: يمكـن للحـروب والجريمـة والعنـف 
والكـوارث الطبيعيـة أو أّي شـيء آخـر أْن يأتـي فـي لحظـة ما ويسـلب كلَّ مـا عملنا ِمـن أجله، 
ى مـا كسـبناه بصـدق وإخـالص. ثـمَّ يأتـي المـوت أيًضـا فـي لحظة،  وربمـا قـد يسـلب منَّـا حتَـّ

وبالتالـي تصبـح هـذه األشـياء بالنسـبة لنـا عديمـة الفائـدة علـى أيِّ حـال.
س أبـًدا أنَّه ِمـن الخطأ أْن تكـون غنيًـا أو أْن تكون لديك  بالطبـع، ال يخبرنـا الكتـاب المقـدَّ

	



ه علينـا أْن نُبقـي الثـروة فـي  رنـا يسـوع فـي هـذه اآليـات ِمـن أنَـّ ثـروة؛ بـدالً ِمـن ذلـك، يحذِّ
الصحيح. إطارهـا 

ه يعنـي أْن تجعـل هللا  ومـع ذلـك، مـا الـذي يعنيـه أْن تخـزن لنفسـك كنـزًا فـي السـماء؟ إنَـّ
وعملـه فـي المكانـة األولـى فـي حياتك، بدالً ِمـن أْن يكون كسـب المال أهمَّ شـيء في حياتك. 
وهـذا يعنـي، ِمـن بيـن أمـور أخـرى، أْن نسـتخدم ما لدينـا ِمن أجل نجـاح عمل هللا وفي سـبيل 

م ملكوتـه، وفـي العمـل لصالـح اآلخرين، ولكـي نكـون بَرَكة لهم. تقـدُّ
علـى سـبيل المثـال، عندمـا دعـا هللا أبـرام، كان قصـده أْن يسـتخدم أبـرام وعائلتـه بحيـث 
تتبـارك فيهـم جميـع قبائـل األرض. قـال هللا إلبراهيم الـذي »ُدِعـَي َخلِيَل هللِا« )يعقـوب 2: 23(، 
ـًة َعِظيَمـًة َوأُبَـارِكََك َوأَُعظَِّم اْسـَمَك، َوتَُكوَن بَرَكَـًة. َوأُبَـارُِك ُمبَارِكِيَك، َوالَِعَنـَك أَلَْعُنُه.  »فَأَْجَعلَـَك أُمَّ

َوتَتَبَـارَُك ِفيـَك َجِميـُع قَبَائِـِل األَرِْض« )التكويـن 12: 2، 3(.
ي  »إًِذا الَِّذيـَن ُهـْم ِمـَن اإِليَمـاِن يَتَبَاَركُوَن َمَع إِبْرَاِهيـَم الُْمْؤِمِن« )غالطيـة 3: 9(. وهذا التحدِّ

نفسـه الـذي يواجهنـا قد واجهه هـو أيًضا.
ه يمكنـه أن يصنـع خيـرًا عظيًمـا. والمـال إذ يكـون فـي أيـدي  »إّن للمـال قيمـة عظيمـة ألنَـّ
أوالد هللا يصيـر طعامـا للجيـاع ومـاء للعطـاش وكسـاء للعـراة. وهـو ِحمـى للمظلومين ووسـيلة 
لمعونـة المرضـى. ولكـن المـال لـن تكون لـه قيمة أعظم مـن الرمـال إال إذا اسـتُخدم في تدبير 
لـوازم الحيـاة وجلـب البركـة لآلخريـن وتقـّدم ملكوت المسـيح« )روح النبـوة، المعلـم األعظم، 

.)229 صفحة 

ُه َحْيـُث يَكُـوُن كَْنـزَُك ُهَنـاَك يَكُـوُن َقلُْبـَك أَيًْضا« )متَّـى 6: 	2(� بحسـب ما يقوله  »ألَنّـَ
لـك قلبك، أيـن يوجد كنـزك اآلن؟

6 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

رس: لمزيـد مـن الـدرس: » فقلـب هللا تعالـى تـوَّاق إلـى أوالده علـى  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
األرض ألنـه يكـّن لهـم حبًـا أقـوى مـن المـوت. وكفانـا آية على هـذا الحـب العجيـب، أّن هللا قد 
جمـع كلَّ بـركاِت السـماء ومزاياهـا فـي عطية واحـدة أال وهي عطيـُة االبن الوحيـد، تلك العطية 
التـي ال يُعبّـر عنهـا. فمـا حياتُـه وموتُه وشـفاعتُه، وما خدمـُة المالئكة، وشـفاعُة الـروح وما اآلُب 
العامـل فـوق الـكل وفـي الكل، وما المخلوقاُت الروحيُة وهي في شـغٍل شـاغل، ما هـذه إالّ ِقوى 
معبـأًة، ووسـائَل مهيَّـأًة لخـالِص اإلنسـاٍن خالَصا أبديًـا« )روح النبـوة، طريق الحيـاة، صفحة 16(.

»فـإن كنـت قـد نبـذت الـذات وسـلمت نفسـك للمسـيح فأنـت عضو فـي أسـرة هللا وكل ما 
فـي بيـت اآلب هـو لـك. وكل كنـوز هللا مفتوحـة لك فـي هذا العالم وفـي العالم اآلتـي. فخدمة 
المالئكـة وهبـة روح هللا وخدمـات خدامـهـ  كل ذلـك لـك. العالـم بكل ما فيه هو لـك على قدر 

مـا يصنـع لك خيـرًا« )روح النبـوة، خواطر مـن جبل البركـة، صفحة 545(.
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أسئلة للنقاش

	� أمـام جميـع هـذه العطايـا الرائعـة التـي يمنحهـا هللا ألبنائـه، ليـس بوسـعنا سـوى 
أْن نسـأل، كمـا فعـل كاتـب المزمـور، قائليـن: »َمـاَذا أَُردُّ لِلـرَّبِّ ِمْن أَْجـِل كُلِّ َحَسـَناتِِه 
لِـي؟« )المزمـور 6		: 2	(� قـم بإعـداد قائمـة بَبـركات هللا وهباتـه لـك فـي حياتـك 
الروحيـة والزمنيـة، وكـن علـى اسـتعداد لمشـاركتها مـع أفـراد صف مدرسـة السـبت� 

مـاذا يعلِّمـك هـذا األمـر عـن مـدى امتنانـك هلل بالفعل؟

2� علـى الرغـم ِمـن أنَّنـا نفكِّـر فـي هللا بوصفـه خالقنـا، ونحـن علـى حـّق فـي ذلـك، 
س يعلِّمنـا مـراًرا وتكـراًرا أنَّ هللا أيًضـا هـو َمـن يُدبِّـر احتياجاتنـا  إالَّ أنَّ الكتـاب المقـدَّ
)انظـر العبرانيِّيـن 	: 3؛ أيُّـوب 38: 33 ـــ 37؛ المزاميـر 	3	: 6، 7؛ كولوسـي 	: 7	؛ 
أعمـال الرسـل 7	: 28؛ 2بطـرس 3: 7(� فِمـن مجـرَّات الكـون، إلى نبضـات قلوبنا، إلى 
ة، قـدرة هللا وحدهـا هـي التـي  يَّـة التـي تشـكِّل المـادَّ القـوى التـي تربـط الُبنيـة الذرِّ
تحافـظ علـى هـذه كلّهـا وتبقيهـا فـي الوجـود� كيـف ينبغـي أْن يسـاعدنا هـذا الحقُّ 
الكتابـي علـى أْن نفهـم مـا هـي التزاماتنا تجاه هللا، ِمـن حيث طريقة اسـتخدامنا لكلِّ 
مـا منحنـا إيَّـاه؟ كيـف تسـاعدنا هـذه الحقيقـة فـي إبقـاء حياتنـا والغـرض ِمنهـا في 

الصحيح؟ اإلطـار 

3� تنـاوَل الـدرُس السـبَب الـذي ألجلـه يَُعـدُّ يسـوع وخطَّـة الخـالص أعظـم هبـة من 
بيـن جميـع الهبـات التـي منحنـا إيَّاهـا هللا� لمـاذا نعتبـر هـذا األمـر صحيًحـا؟ كيـف 
مـه لنا؟  سـيكون حالنـا لـو لـم تكـن لدينـا تلـك الِهبـة وكّل الرجـاء العظيـم الـذي تقدِّ
َر كاتـٌب ملحـٌد البشـَر علـى أنهَّـم ال شـيء سـوى »ِقطـع ِمـن اللحـم الفاسـد على  صـوَّ
ــ سـيكون ذلـك الكاتب علـى حقِّ  ــ بـدون عطيَّـة اإلنجيـلـ  ـرة«� لمـاذاـ  عظـام متكسِّ

قاله؟ فيمـا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		



* 7-13 كانون الثاين )يناير(    الدرس الثاين    

عهود هللا معنا

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: متـى 10: 22؛ يوحنا 6: 29؛ تثنيـة 28: 1-14؛ أمثال 3: 1-10؛ مالخي 

3: 7-11؛ متى 6: 33-25.

آيـة الحفـظ: »َوإِْن َسـِمْعَت َسـْمًعا لَِصـْوِت الرَّبِّ إِلِهـَك لَِتْحـرَِص أَْن تَْعَمـَل ِبَجِميـعِ َوَصايَاُه 
الَِّتـي أَنَـا أُوِصيـَك ِبَهـا الَْيـْوَم، يَْجَعلُـَك الـرَّبُّ إِلُهـَك ُمْسـَتْعلًِيا َعلَـى َجِميـعِ َقَبائِـِل األَْرِض، َوتَأْتِي 

َعلَْيـَك َجِميـُع هـِذِه الَْبـَركَاِت َوتُـْدرِكَُك، إَِذا َسـِمْعَت لَِصـْوِت الـرَّبِّ إِلِهـَك« )تثنيـة 28: 	، 2(�

ِمـن الُمذِهـل أْن يكـون هللا قـد أقـرَّ معنـا عقـوًدا )أو أقـام عهـوًدا(. ومعظمهـا كانـت عهـوًدا 
ا يعني أنَّ لكال الطرفين )هللا والبشـر( دور يؤدِّيـه. ِمن األمثلة على  ثنائيـة قامـت بيـن طرفيـن، ممَّ
العهـود الثنائيـة: »إذا فعلـَت هـذا األمـر، فأنـا سـأفعل ذاك«. أو »سـأفعل هـذا األمـر، إذا فعلـَت 

أنـت ذلـك األمر«.
وهنـاك نـوع نـادر ِمـن العهـود، وهـو العهد الـذي يُقام ِمـن ِقبَل طـرف واِحد، »سـأفعل هذا 
األمر سـواء فعلَت أنت أيَّ شـيء أم ال«. بعض عهود هللا مع البشـرية هي عهود أحادية الجانب. 

على سـبيل المثال،
الِِحيَن، َويُْمِطُر َعلَى األَبْرَاِر َوالظَّالِِميَن« )متَّى 5: 54(.  »فَِإنَُّه يُْشـرُِق َشْمَسـُه َعلَى األَْشـرَاِر َوالصَّ
ـا نفعلـه أو ال نفعله، يمكننـا أْن نعتمد علـى هللا في الحصول على ميـاه األمطار  بغـضِّ النظـر عمَّ
ة الشـمس. بعـد الطوفـان وعـَد هللُا البشـر َو »كلَّ حيـوان األرض« أنَّه ال يكـون أيًضا طوفان  وأشـعَّ
ــ 61(، ِبغـضِّ النظـر عـن أفعالنـا. وقـد وعـَد أيًضا:  ي كلَّ األرض )انظـر التكويـن 9: 9ـ  آخـر ليغطِـّ
، َوَصيٌْف َوِشـتَاٌء، َونََهـاٌر َولَيٌْل، الَ تَـزَاُل« )التكوين  اِم األَرِْض: َزْرٌع َوَحَصـاٌد، َوبَـرٌْد َوَحـرٌّ َة كُلِّ أَيَـّ »ُمـدَّ

ا نفعله. 8: 22(. سـوف تأتـي الفصـول وتذهـب، بغضِّ النظـر عمَّ
ا بين هللا وأبنائـه. دعونا نصلِّي  ة جـدًّ سـوف نـدرس هـذا األسـبوع بعض العهـود الثنائية الُمهمَّ

ــ بالجزء الخاّص بنا في هـذا االتِّفاق. ــ بنعمة هللاـ  طالبيـن أْن نلتـزمـ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 41كانون الثاني )يناير(.  *نرجو التَّعمُّ
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8 كانون الثاني )يناير(        األحد       

عهد الخالص
إنَّ مـوت المسـيح فـي الجلجلـة جعـل الخـالَص ممكنـاً لـكلِّ إنسـان عـاش أو سـيعيش على 
اإلطـالق. علـى عكـس الوعـد بالفصـول، فـإنَّ الخـالص لـم يكـن اتِّفاقًـا ِمـن طـرف واحد ـــ فهو 
ى  ـا يفعلونـه. واالعتقاد القائـل بأنَّ الجميع سـيخلصون يُسـمَّ ال يُمنـح للجميـع بغـضِّ النظـر عمَّ

الكوني«. »الخـالص 
ه بالرغـم ِمـن موتـه ألجـل البشـرية جمعـاء، فـإنَّ  م يسـوع بوضـوح أنَـّ بـدالً ِمـن ذلـك، علَـّ
العديـد ِمـن الناس يسـيرون فـي الطريق الرْحـب الذي يؤدِّي إلـى الهالك والمـوت األبدي )متَّى 

.)14 ، 13 :7

ماذا تقول النصوص التالية عن الطريقة التي يستقبل بها الناس عطيَّة الخالص بيسوع؟

1 يوحنَّا 5: 13  

متَّى 10: 22  

يوحنَّا 6: 29  

2بطرس 1: 10، 11  

ه سـيُعَدم قريبًا،  ه علم بأنَـّ لقـد فهـم بولـس الطبيعـة الثنائيـة لعهـد الخـالص. ومـع العلم أنَـّ
وبالرغـم ِمـن حقيقـة أنَّ العديـد مـن رفاقه قـد تخلّوا عنه، فقـد أخبر صديَقه العزيـز تيموثاوس 
ي أَنَـا اآلَن أُْسـَكُب  ه قـد حافـظ علـى دوره فـي »صفقـة الخـالص«، حيـث قـال: »فَِإنِـّ بثقـة بأنَـّ
ـْعَي، َحِفظْـُت  َسـِكيبًا، َوَوقْـُت انِْحالَلِـي قَـْد َحَضـَر. قَـْد َجاَهـْدُت الِْجَهـاَد الَْحَسـَن، أَكَْملْـُت السَّ
اُن الَْعاِدُل،  يَـّ ِذي يََهبُُه لِي ِفـي ذلَِك الْيَـْوِم، الرَّبُّ الدَّ ، الَـّ اإِليَمـاَن، َوأَِخيـرًا قَـْد ُوِضـَع لِـي إِكْلِيـُل الِْبرِّ

َولَيْـَس لِـي فََقـْط، بَـْل لَِجِميـعِ الَِّذيـَن يُِحبُّوَن ظُُهـورَُه أَيًْضـا« )2تيموثـاوس 4: 6 ــ 8(.
يقـول بولـس، »أنا مسـتعدٌّ ]ألنَّني[ جاهدُت الجهاد الحسـن، لقد أنهيُت مسـيرتي، وحفظُت 
اإليمـان«. وبالرغـم ِمـن ذلـك، كان بولـس دائًمـا شـديد الوضـوح حـول حقيقـة أنَّ الخـالص يتمُّ 
فقـط باإليمـان وحـده وليـس بأعمـال النامـوس، ولـذا فهـو هنـا ال ينظـر بطريقة ما إلـى أعماله 
أو إنجازاتـه علـى أنَّهـا سـوف تُكسـبه اسـتحقاقًا عنـد هللا. إنَّ »إكليـل الِبـّر« الذي ينتظـره هو ِبرُّ 

ـك بـه حتَّى نهايـة حياته. يسـوع، الـذي طالـب بـه بولس باإليمان لنفسـه وتمسَّ

ة، مـا الفـرق بيـن َمـن يقبلهـا وَمـن ال  بالرغـم ِمـن أنَّ الخـالص عطيَّـة غيـر ُمسـتَحقَّ
يقبلهـا؟ مـا الـذي يتطلَّبـه منَّـا قبـول هـذه العطيَّـة ِمـن أفعـال وتصرُّفـات؟
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9 كانون الثاني )يناير(        االثنين        

إْن سمعَت َسْمًعا
هـة إلى الجيـل الثاني  يَُعـدُّ ِسـفر التثنيـة النسـخة المطبوعـة ِمن رسـائل وداع موسـى الُموجَّ
يَّة. أُعطيت هذه الرسـائل في سـهول  ِمـن بنـي إسـرائيل بعـد أربعين سـنة ِمـن التجوال فـي البرِّ

ى ِسـفر التثنيـة »بكتاب التذكرة«، وهي تسـمية مناِسـبة. مـوآب شـرقي أريحا. يُسـمَّ
ـفر معامالت هللا األمينة مع إسـرائيل. وهو يروي أسفارهم وارتحالهم  يُراِجع موسـى في هذا السِّ
ة أرض الموعـد، باإلضافة إلى التمـرُّد واألربعيـن عاًما  ِمـن جبـل سـيناء إلـى قـادش برنيع علـى حافَـّ
ـفر صياغة الوصايا العشـر وأحكام العشـور  يَّة. ويُعيـد هذا السِّ التـي قضوهـا فـي التجـوال فـي البرِّ
والخزنـة. لكـنَّ التركيز األساسـي في سـفر التثنية هو على اإلرشـاد الذي يدعو لطاعـة هللا والحصول 

علـى بَركاتـه. يصوِّر موسـى هللاَ علـى أنَّه ذاك الـذي يقدر ويريد أْن يرعى شـعبه. 

ــ 4	� مـا هـي النَِّعـم والَبـركات العظيمة التي يُوَعـد بها الناس هنـا؟ لكْن،  اقـرأ التثنيـة 28: 	ـ 
ما الـذي ينبغـي عليهم فعله السـتقبالها؟

 

 

ا علـى أْن يفهـم النـاس أنَّ هللا يفكِّـر فـي أْن يباركهم ببـركات رائعة  كان موسـى حريًصـا جـدًّ
ى عجائبيـة. والكلمـات التـي وجهَّهـا إليهـم، »إْن سـمعَت َسـْمًعا«، جعلتهـم يعرفـون أنَّ  وحتَـّ
يَّة االختيـار! فهم  مصيرهـم األبـدي كان ُمعرًَّضـا للخطـر. يـا لـه ِمـن مظهر قوّي ِمـن مظاهـر حرِّ
تـه المختـارة وقـد حصلـوا علـى بَـركات ووعود عظيمـة، لكنَّ تلـك البَـركات والوعود لم  كانـوا أمَّ

تكـن غيـر مشـروطة، بـل كان ينبغـي عليهـم أْن يقبلـوا بهـا ويسـتقبلوها ويعملـوا بموجبها.
ولـم يطلـب هللا منهـم شـيئًا كان ِمـن الصعـب عليهم فعلـه. »إِنَّ هـِذِه الَْوِصيََّة الَِّتـي أُوِصيَك 
ـَماِء َحتَّى تَُقـوَل: َمْن يَْصَعُد  ِبَهـا الْيَـْوَم لَيَْسـْت َعِسـرًَة َعلَيْـَك َوالَ بَِعيَدًة ِمْنَك. لَيَْسـْت ِهَي ِفي السَّ
ى  يَّاَهـا لَِنْعَمـَل ِبَهـا؟ َوالَ ِهـَي ِفـي َعبْـِر الْبَْحـِر َحتَـّ ـَماِء َويَأُْخُذَهـا لََنـا َويُْسـِمُعَنا إِ ألَْجلَِنـا إِلَـى السَّ
يَّاَها لَِنْعَمَل ِبَهـا؟ بَِل الَْكلَِمـُة قَِريبٌَة ِمْنَك  تَُقـوَل: َمـْن يَْعبُـُر ألَْجلَِنـا الْبَْحَر َويَأُْخُذَهـا لََنا َويُْسـِمُعَنا إِ

ا، ِفـي فَِمـَك َوِفي قَلِْبـَك لِتَْعَمَل ِبَهـا« )التثنيـة 30: 11 ــ 14(.  ِجـدًّ
بالطبـع، إلـى جانـب البَـركات، كانت هنـاك تحذيرات ِمن اللعنـات التي سـتصيبهم في حال 
ــ 68(، أي العواقب التي سـوف تنتج عـن خطاياهم وتمرُّدهم. عصـوا وتمـرَّدوا )التثنيـة 28: 15ـ 

بفعلـه؟* يأمرنـا هللا  مـا  سـمًعا«  »نسـمع  أْن  اليـوم  لنـا  بالنسـبة  يعنيـه  الـذي   مـا 
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10 كانون الثاني )يناير(        الثالثاء        

أكْرِم الرَّبَّ
ث ِسـفر األمثـال عـن الصـواب والخطأ بقـدر ما يتنـاول الحكمة والغبـاء. عندما نقرأ  ال يتحـدَّ

ـفر، نرى فوائـد الحكمة ومخاِطـر الحماقة. هـذا السِّ

اقـرأ األمثـال 3: 	 ـــ 0	� مـا هـي الوعـود الرائعة التـي أعِطَيت هنـا؟ وأيًضا، مـاذا تعني عبارة 
»باكـورات غلَّتك«؟

 

 

ه مالِك كلِّ  يطلـب منَّـا هللا أْن نجعـل لـه المكانـة األولـى فـي إدارة ممتلكاتنا كإقـرار منَّا بأنَـّ
ر أمورنا. ولكـنَّ األكثر ِمن ذلك هـو أنَّه يقول لنـا بأنَّنا إذا  ه يدبِـّ األشـياء وكدليـل علـى إيماننـا بأنَـّ
ــ أي أْن تترك لـه المكانة  وضعنـاه أوَّالً فـي حياتنـا، سـوف يبـارك الباقـي. إنَّ قيامـك بهـذا األمرـ 
األولـى ـــ هـو ِفعـل ِمـن أفعال اإليمـان والثقـة، وتعبير عن ثقتـك في الـربِّ ِمـن كلِّ قلبك، ِمن 
ه في كثيـر ِمن األحيـان تحدث  كل علـى فهمـك )وهـو أمـر هـاّم بشـكل خـاّص(، ألنَـّ دون أْن تتَـّ

أشـياء ال يمكننـا فهمها وال يمكننا اسـتيعابها.
ومـع ذلـك، ال شـيء أكثـر ِمـن الصليـب ينبغـي أْن يحثَّنـا علـى الثقـة فـي هللا وفـي محبَّتـه. 
عندمـا تـدرك مـا الـذي ُمِنـح لـكلِّ واحـٍد منَّا في يسـوع، ليس فقـط بصفتـه خالقنـا )يوحنَّا 1: 1 
ـــ 4( والُمحاِفـظ علينـا )العبرانيِّيـن 1: 3(، ولكن أيًضا بوصفه فادينا )الرؤيـا 5: 9(، عندئذ يصبح 

قيامنـا بإعـادة باكـورة مـا لدينـا إلـى هللا فـي الحقيقة أقـلَّ ما يمكننـا فعله.
»والعشـور ليسـت مـن اسـتحقاقات الـرّب فحسـب، فهـو يخبرنـا أيًضـا عـن الطريقـة التـي 
ينبغـي أن تُقـّدم بهـا، إذ قـال تعالـى: ›أَكْـرِِم الـرَّبَّ ِمـْن َمالِـَك َوِمـْن كُلِّ بَاكُـوَراِت َغلَِّتـَك‹. وهذه 
اآليـة ال تعلّمنـا أننـا ينبغـي أن ننفـق أموالنـا علـى أنفسـنا، ثـم نرجع للـرب ما تبقى، بـل ينبغي 
علينـا أن نكـون أمنـاء فـي إرجـاع الُعشـر الذي هـو من نصيـب الرّب، ويجـب أن يُخَصـم ويُفَرز 

قبـل كل شـيء« )روح النبـوة، إرشـادات حـول الوكالـة، صفحـة 80(.
يقـول هللا أنَّنـا إذا جعلنـا لـه المكانـة األولـى، »سـتمتلئ خزائننـا ِشـبًعا«، لكـنَّ هـذا األمـر 
ك لن تسـتيقظ يوًمـا مـا لتجـد أنَّ خزائنـك وأحواضك قد  لـن يحـدث بفعـل معجـزة، بمعنـى أنَـّ

امتـألت علـى نحـو مفاجئ.
س بمبـادئ عـن ُحسـن اإلدارة والوكالـة والتخطيـط  بـدالً ِمـن ذلـك، يمتلـئ الكتـاب المقـدَّ
الدقيـق والمسـؤولية الماليـة، وِمـن بيـن هـذه المبادئ يَُعـدُّ اإلخالص لِمـا يدعونـا هللا للقيام به 

مسـؤوليَّتنا األولـى واألخيرة.

		



ولكـْن، كيـف نتعلَّـم أْن نثـق فـي هللا وفـي وعـوده أثنـاء األوقـات الماليـة الصعبـة 
عندمـا ال تكـون خزائننـا وأحواضنـا ممتلئـة بينمـا نسـعى لنكـون أمنـاء؟

11 كانون الثاني )يناير(        األربعاء        

عهد العشور
هنـاك ِصلـة روحيـة وثيقـة بيـن ممارسـة العشـور وعالقتنـا بـاهلل. لقـد ازدهـر بنـو إسـرائيل 
عندمـا أطاعـوا هللا وكانـوا أَمنـاء فـي إرجاع العشـور. وفـي المقابل، مـرُّوا بأوقات عصيبـة عندما 
لـم يفعلـوا ذلـك. ويبـدو أنَّهـم كانـوا يتبعـون حلقـة ِمـن الطاعـة واالزدهـار، تتلوهـا حلقـة ِمن 
العصيـان والصعوبـات. وأثنـاء فتـرة ِمن فتـرات الخيانة تلـك، عرض هللا، ِمن خـالل النبي مالخي، 

إقامـة عقـد ثنائي مع شـعبه.

اقرأ مالخي 3: 7 ــ 		� ما هي الوعود وااللتزامات الواردة في هذه اآليات؟

 

 

وعـد هللا الشـعب بأنَّهـم إذا رجعـوا إليـه، فهـو سـيرجع إليهـم. عندما سـألوا ما الـذي قصده 
بالرجـوع إليـه، قـال صراحـة: »توقَّفوا عن سـرقة عشـوري وتقدماتـي«. لقد كانت سـرقتهم هي 
مه هللا لمشـكلة اللعنة: »َهاتُـوا َجِميَع الُْعُشـوِر  السـبب وراء لعنتهـم. وهـذا هـو الحـّل الـذي قدَّ
ـَماَواِت، َوأَِفيُض  إِلَـى الَْخزْنَـِة« )مالخـي 3: 10(. وإذا فعلتـم ذلك، سـوف »... أَفْتَُح لَُكـْم كَُوى السَّ
ى الَ تُوَسـَع«. إذا لـم يكـن لدينا متَّسـع يكفـي السـتقبال البَرَكة، سـيكون لدينا  َعلَيُْكـْم بَرَكَـًة َحتَـّ

فائـض يمكننـا بواسـطته مسـاعدة اآلخرين والسـعي في خدمـة عمل هللا.
»فَمـْن قـّدم ابنـه الوحيـد ليمـوت مـن أجلـك، صنع عهـًدا معـك، وهو يُنِعـم عليـك ببركاته، 
وهـو فـي المقابـل يطلـب منـك أن تقّدم لـه عشـورك وتقدماتك. لن يجـرؤ أحد علـى القول إنه 
لـم تكـن هنـاك طريقة أمامه لفهـم هذا الموضوع، فخطـة هللا فيما يتعلق بالعشـور والتقدمات 
مذكـورة بـكل وضـوح فـي األصحـاح الثالث من سـفر مالخـي، وهللا يطلـب من وكالئه البشـر أن 
يلتزمـوا باألمانـة واإلخـالص للعهـد واالتفـاق الـذي قطعـوه معـه« )روح النبـوة، إرشـادات حول 

الوكالـة، صفحة 73(.
لت مرحلـة إيجابيَّـة ِمـن الطاعـة في عهـد الملك الصالـح حزقيا ملك يهـوذا، حيث  لقـد ُسـجِّ
قامـت نهضـة حقيقيـة فـي يهوذا، وبدأ النـاس في إعادة عشـورهم وتقدماتهم بأمانـة إلى خزنة 
سـوه فـي أكوام في الهيـكل. تُخبرنا اآلية فـي )2أخبار  مـوا الكثيـر حتَّى أنَّهم كدَّ الهيـكل. لقـد قدَّ
يْـِت  َر بَُنـو إِْسـرَائِيَل ِمـْن أََوائِـِل الِْحْنطَـِة َوالِْمْسـطَاِر َوالزَّ ام 31: 5( بمـا حـدث عندمـا »كَثَـّ األيَـّ

ِة الَْحْقـِل َوأَتَْوا ِبُعْشـِر الَْجِميـعِ ِبِكثْرٍَة«. َوالَْعَسـِل، َوِمـْن كُلِّ َغلَـّ
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وعـن  الروحيـة  حياتـك  عـن  لهـا(  إرجاعـك  عـدم  )أو  العشـور  تُظْهـره  الـذي  مـا 
بـاهلل؟ عالقتـك 

12 كانون الثاني )يناير(        الخميس        

اًل اطْلُُبوا أَوَّ
قيـل عـن يسـوع: »وَكَاَن الَْجْمـُع الَْكِثيُر يَْسـَمُعُه ِبُسـُروٍر« )مرقـس 12: 37(. إنَّ معظم الناس 
مـن الجمـوع الكثيـرة التـي تبعـت يسـوع واسـتمعت إليـه كانـوا أعضـاًء فـي هـذه الفئـة، فئـة 
ـة الشـعب. كانـوا هـم الذيـن أطعمهم وسـمعوا موعظته علـى الجبل. في حقيقـة األمر كان  عامَّ
يسـوع يقـول لهـم: »أنا أعلم أنَّكـم تقلقون حول تلبيـة احتياجات عائالتكم. أنتم تقلقون بشـأن 
الطعـام والشـراب الـذي سـتحتاجون إليـه كلَّ يـوم وبشـأن المالبـس التـي تحتاجـون إليهـا لكي 

كـم بالـدفء والحمايـة. لكنَّنـي أقتـرح عليكم هـذا األمر. . . تمدَّ

ــ 33� مـا الوعود المذكورة هنـا، وماذا كان على النـاس أْن يفعلوه لكي ينالوا  اقـرأ متَّـى 6: 	2ـ 
الوعود؟ تلك 

 

ـن عناصر مأخوذة ِمن عهود ثنائية تشـمل طرفيـن. وهذا يعني  العديـد مـن وعـود هللا تتضمَّ
ه لكـي نحصل علـى البَركة، نحتاج إلـى أْن نقوم نحـن أيًضا بدورنا.  أنَـّ

اقرأ إشعياء 26: 3� ما الذي يُطلَب منَّا أْن نفعله لكي نحصل على سالم هللا؟

 

اقرأ 	 يوحنَّا 	: 	� ما الذي سيفعله يسوع إذا اعترفنا بخطايانا؟

 

اقرأ 2أخبار األيَّام 7: 4	� ما هي الشروط التي يقترحها هللا هنا؟

 

ه  ـة، وهـي أنَـّ تتعامـل جميـع هـذه اآليـات والعديـد ِمـن اآليـات األخـرى مـع حقيقـة ُمهمَّ
بالرغـم ِمـن أنَّ هللا هـو السـيِّد الـرّب وأنَّه خالقنـا الذي يرزقنـا وأنَّ الخالص هو عطيَّـة ِمن عطايا 
النعمـة وال نسـتحقُّ هـذه العطيـة، فما يـزال لدينا دوٌر نلعبـه في أحداث رواية الصـراع العظيم 
سـة التي منحنـا إيَّاها هللا، وهي  ـ ِمن خالل اسـتخدامنا للموهبة المقدَّ هنـا علـى األرض. ونحـنـ 
موهبـة اإلرادة الحـرَّة واالختيـار الُحـّر، علينـا أْن نختـار أْن نتبـع مـا يدفعنـا إليـه الـروح القـدس 
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وطاعـة مـا يدعونـا هللا للقيـام بـه. وبالرغم ِمـن أنَّ هللا يمنحنا البَـركات والحياة، يمكننـا نحن أْن 
نختـار اللعنـة والمـوت بـدالً ِمـن ذلـك. ال عجـب أنَّ هللا يقـول، »فَاْختَـِر الَْحيَـاَة لَِكـْي تَْحيَـا أَنَْت 

َونَْسـلَُك« )التثنية 30: 19(.

13 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

رس: كلَّمـا عِمـل شـعب هللا بسـرور ورضـى فـي أيـة فتـرة ِمـن تاريخ  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
العالـم، علـى تنفيـذ تدبير هللا واالسـتجابة لمطاليبه، وإكرامـه بأموالهم، امتـألت خزائَنهم بالوافر 
الوفيـر. ولكـن حيـن سـلبوا هللا فـي العشـور والتقدمـات جعلهـم هللا يُدركـون انهـم لم يسـلبوه 
فقـط بـل سـلبوا أنفسـهم، ألنـه ]277[ قلـل ِمـن بركاتـه لهم بنسـبة ما قللـوا ُهم ِمـن تقدماتهم 

لـه )روح النبـوة، إرشـادات للكنيسـة، صفحة 395(.
ا فـي أنَّنا نخلـص باإليمان وحـده، باإليمان الـذي هو عطيَّة  س واضـٌح جـدًّ إنَّ الكتـاب المقـدَّ
ِمـن عطايـا نعمـة هللا. وطاعتنـا لمـا يأمرنـا هللا بـه هـي اسـتجابة لنعمـة هللا. وهـذه الطاعـة ال 
يمكنهـا أْن تفـوز بتلـك النعمـة وتكسـبها )فالنعمـة فـي نهايـة المطـاف لـن تكون نعمـة إذا تمَّ 

اكتسـابها باالسـتحقاق: انظـر روميـة 4: 1ــ 4(.
فـي الواقـع، عندمـا ننظـر إلـى العهـد الثنائي الـذي أقامـه هللا معنا، يمكننـا أن نـرى كاّلً ِمن 
د  ـس عالقتنـا به، ونحدِّ مه هللا لنا، نؤسِّ بَركاتنـا ومسـؤوليَّاتنا. ونحـن، ِمـن خالل اسـتجابتنا لما يقدِّ
مصيرنـا إلـى حـدٍّ كبيـر. وتبقـى الطاعـة ـــ التـي هي خدمـة الَمحبَّـة والـوالء هلل ــ هـي العالمة 
ه وحـده هـو الـذي يجعلنا  الحقيقيـة للتلمـذة. وبـدالً ِمـن أْن يحرِّرنـا اإليمـان ِمـن الطاعـة، فإنَـّ

شـركاء فـي نعمـة المسـيح التـي تمكِّننـا ِمـن تقديـم الطاعة التـي يطلبهـا هللا منَّا.

أسئلة للنقاش 
ه لـو كان كّل مؤمـن أدفنتسـتّي ُمخلًِصا في إرجاع العشـور،  	� لقـد قيـل ذات مـرَّة أنّـَ
لـكان لـدى كنيسـتنا مـا يكفي ِمـن المال للقيـام بكلِّ ما تحتاج إليه لنشـر الرسـالة� ما 
الـذي تقـوم بـه أنـت، فيما يتعلَّـق بالعشـور والتقدمـات، لكي تسـاعد الكنيسـة على 

القيـام بمـا ُدعيـت للقيام به؟

يَّة اختياراتنا وأعمالنا بالنسـبة لعالقتنا  2� أِطـل النظـر أكثـر في الفكرة المتعلِّقـة بأهمِّ
مـع هللا� كيـف نُبقـي أمامنـا مسـألة األعمـال والطاعـة، بمـا فـي ذلـك دفـع العشـور 

ـك بَحرفيَّـة الناموس؟ وُحسـن اإلدارة، دون أْن نقـع فـي فـّخ التمسُّ

ث فـي صـّف مدرسـة السـبت عـن السـؤال المطـروح فـي نهايـة درس يـوم  3� تحـدَّ
الثالثـاء، والـذي يتعلَّـق باألوقـات العصيبة التي نمرُّ بهـا حتَّى عندما نكـون ُمخلِصين� 
كيـف نفهـم هـذا األمـر عندمـا يحدث؟ وكيـف نتجنَّـب الشـعور باإلحباط عنـد حدوثه؟
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* 14-20 كانون الثاين )يناير(    الدرس الثالث    

عهد العشور

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: تكوين 14: 18-20؛ مالخي 3: 10؛ تثنية 12: 5-14؛ الويين 27: 30؛ 

1ملوك 17: 9-16؛ 1كورنثوس 4: 1، 2. 

بُونِي ِبهَذا، َقاَل رَبُّ  آية الحفظ: »َهاتُوا َجِميَع الُْعُشوِر إِلَى الَْخزْنَِة لَِيكُوَن ِفي بَْيِتي طََعاٌم، َوَجرِّ
َماَواِت، َوأَِفيُض َعلَْيكُْم بَرَكًَة َحتَّى الَ تُوَسَع« )مالخي 3: 0	(� الُْجُنوِد، إِْن كُْنُت الَ أَْفَتُح لَكُْم كَُوى السَّ

ة ناجحة كان قـد قادها إلنقاذ  نـرى فـي سـفر التكوين، اإلصحـاح 14، أنَّ أبرام رجـع ِمن َمهمَّ
رهائـن، حيـث أنقـذ ابـن أخيـه لوط وعائلـة لوط واألشـخاص اآلخريـن الذين أِخذوا ِمن سـدوم. 
ى أنَّه عرض على أبـرام جميع  وأعـرب ملـك سـدوم عـن امتنانه العميـق لعملية اإلنقـاذ تلك حتَـّ
م  الغنائـم التـي أِخـَذت فـي تلـك المعركـة. لم يكتـِف أبـرام برفض هـذا العرض فحسـب، بل قدَّ

عشـوًرا ِمـن كلِّ ما كان لديـه لملكي صادق.
م أبـرام العشـور قـال لـه الـرّب، »الَ تََخـْف يَـا أَبْـرَاُم. أَنَـا تُـرٌْس لَـَك.  وفـي الحـال بعـد أْن قـدَّ
ا« )التكويـن 15: 1(. فـي الواقـع، كان الـربُّ يقـول ألبـرام، »ال تقلـق. سـأكون  أَْجـرَُك كَِثيـٌر ِجـدًّ
ر احتياجاتـك«. ثـمَّ بعـد ذلـك بوقـت طويـل قـال موسـى لشـعب  حارسـك الـذي يحميـك ويدبِـّ
ـُر كُلَّ َمْحُصـوِل َزْرِعَك  إسـرائيل عندمـا كانـوا علـى وشـك أْن يدخلوا أرض كنعـان، »تَْعِشـيرًا تَُعشِّ
اِم« )التثنية 14:  َم أَْن تَتَِّقَي الـرَّبَّ إِلَهَك كُلَّ األَيَـّ ِذي يَْخـُرُج ِمـَن الَْحْقِل َسـَنًة ِبَسـَنٍة…لَِكْي تَتََعلَـّ الَـّ

.)23 ،22
ه »كان يُطلـب ِمـن النـاس أن يأتـوا له بتقدمـات لمقاصـد دينية قبل  كتبـت إلـن هوايـت إنَـّ
دا ومرسـوما. كان ذلـك حتى في أيـام آدم » )روح النبوة،  أن يُعطـى لموسـى نظـام العشـور محدَّ

إرشـادات للكنيسة، صفحة 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 21 كانون الثاني )يناير(.  *نرجو التَّعمُّ
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15 كانون الثاني )يناير(        األحد        

الُعشر يُعادل واحًدا ِمن عشرة
ه »جزء ِمن عشـرة أجـزاء«، أو »عشـرة بالمئـة«. ِمن  تعـرِّف قواميـس اللغـة الُعشـر علـى أنَـّ
س.  المحتمـل أْن يكـون هـذا التعريـف قـد أِخـَذ ِمـن القصـص التـي يسـردها الكتـاب المقـدَّ
العشـور ببسـاطة هـي أْن نُرجـع إلـى هللا 10 بالمئـة ِمـن دخلنـا، أو غلَّتنـا. إنَّنـا نـدرك أنَّ كلَّ مـا 
لدينـا هـو فـي المقـام األوَّل ُملـك هلل. يشـير تشـريع العشـور الـذي أعطـي إلسـرائيل علـى جبل 
ة باهلل )انظـر الالوييـن 27: 30، 32(. يطلب هللا فقط  سـة وهـي خاصَّ سـيناء إلـى أنَّ العشـور مقدَّ
مهـا تعبيـرًا عـن شـكرنا وامتناننـا هـي مختلفـة عـن العشـور،  10 بالمئـة. والتقدمـات التـي نقدِّ
وتُعتبـر إضافـة لهـا. العشـور هـي أقلُّ شـهادة يمكننـا تقديمهـا للتعبير عـن التزامنا المسـيحي، 
س ما يشـير إلـى أنَّ الجزء الـذي ينبغـي تقديمه هلل  وال نجـد فـي أيِّ موضـع فـي الكتـاب المقـدَّ

هـو أقـّل ِمن الُعشـر.

اقـرأ التكويـن 4	: 8	 ـــ 20 والرسـالة إلـى العبرانييـن 7: 	 ـــ 	� مـاذا كان رّد أبـرام علـى 
لقائـه بملكـي صـادق؟ مـاذا يعلِّمنـا هـذا األمـر عن أيِّ مـدى في التاريـخ القديـم ترجع إليه 

الممارسـة؟ هذه 

 

 

س إلـى اإلصحـاح 14 ِمـن سـِفر التكويـن، وهو  يعـود أوَّل ذكـر للعشـور فـي الكتـاب المقـدَّ
ـة لقـاء ملكـي صـادق بأبـرام. ويشـير آخـر ِذكر للعشـور فـي الكتاب  اإلصحـاح الـذي يـروي قصَّ
ـر« بشـكل  ـر ــ يُعشِّ س إلـى ذلـك اللقـاء نفسـه، لكـْن تُسـتخدم كلمتـا »الُعشـر« و »عشَّ المقـدَّ
ــ 9(. الِحظ في الرواية التي ترد في الرسـالة إلـى العبرانيين أنَّه  متبـادل )انظـر العبرانييـن 7: 1ـ 
ة  م علـى المكانة الخاصَّ ال ملكـي صـادق وال المسـيح كانا ِمن سـبط الوي، لذا فإنَّ العشـور تتقدَّ
ة باليهـود، ولم  التـي الالوييـن، وتأتـي بعدهـا فـي وقت الحق أيًضا. العشـور ليسـت عـادة خاصَّ

تنشـأ مـع العبرانيِّين في سـيناء.

اقـرأ التكويـن 28: 3	، 4	، 20 ـــ 22� مـا الـذي وعـد هللا أْن يفعلـه ألجـل يعقـوب، وكيـف 
اسـتجاب يعقـوب لوعـد هللا؟
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عندمـا غـادر يعقـوب وطنـه هاربًـا ِمـن شـقيقه الغاضـب، عيسـو، حلـم ذات ليلـة بسـلَّم 
صاعـدة ِمـن األرض إلـى السـماء، وكانـت المالئكـة تصعـد وتنـزل عليهـا. وقـد وقـف هللا علـى 
رأسـها ووعـد بـأْن يكـون مع يعقـوب وأْن يعيده إلـى بلده يوماً مـا. لقد َمرَّ هذا الشـاب العازب 
ـرُُه لََك«  ي أَُعشِّ بتجربـة اهتـداء حقيقيـة وقـال، »يَُكـوُن الـرَّبُّ لِـي إِلًهـا… وَكُلُّ َمـا تُْعِطيِنـي فَِإنِـّ

)التكويـن 28: 21، 22(.

لمـاذا ِمـن الُمهـمِّ أْن نفهـم أنَّ العشـور، مثلهـا مثـل السـبت، لم تكن شـيًئا قد نشـأ في 
النظـام التشـريعي القديـم لبنـي إسـرائيل أو حتَّى فـي نظامهم الديني؟ ما هي الرسـالة 

التـي ينبغـي علينـا أْن نأخذهـا ِمن هـذه الحقيقة نحـن الذين نعيش بعـد الصليب؟

16 كانون الثاني )يناير(        االثنين         

أين الَخزنة؟
اقـرأ مالخـي 3: 0	� مـا الـذي يمكننـا أْن نتعلَّمـه ِمـن هـذه اآليـة عن المـكان الـذي ينبغي أْن 

تذهـب إليه عشـورنا؟

 

 

دة في النـّص، لكْن ِمـن الواضح أنَّ شـعب هللا  علـى الرغـم ِمـن عـدم وجـود توجيهات محـدَّ
عرفـوا مـا كان يقصـده بكلمـة »الخزنـة«. إنَّ هللا يشـمل فـي توجيهاته عبـارة، »لِيَُكوَن ِفـي بَيِْتي 
ــ تلـك الخيمـة الُمتقنـة  طََعـاٌم«. لقـد فهـم شـعبه أنَّ بيـت هللا كان فـي البدايـة هـو الَمقـدسـ 
دة أعِطيَت لموسـى على جبل سـيناء. وفي وقت الحق  الصنـع التـي تـمَّ بناؤهـا بتوجيهات محـدَّ
عندمـا عاش شـعب إسـرائيل فـي أرض الموعـد، كان الموقع المركـزي أّواًل في شـيلوه، ثّم انتقل 

بشـكل دائـم ليكون فـي الهيـكل الذي في أورشـليم.

اقـرأ التثنيـة 2	: 	 ـــ 4	� ال تشـير هـذه اآليـات إلـى أنَّ أبنـاء هللا يمكنهـم االعتمـاد علـى 
تقديراتهـم الخاّصـة فيمـا يتعلَّـق بمـكان إيـداع عشـورهم� مـا هـي المبـادئ التـي يمكـن أْن 

نأخذهـا ألنفسـنا اليـوم بالنظـر إلـى هـذه اآليـات؟

 

 

ق بطريقـة  إنَّنـا، كأعضـاء فـي عائلـة هللا، علينـا أْن نفهـم مشـيئته ونعمـل بهـا فيمـا يتعلَـّ
ه كان على شـعب  س أنَـّ م فـي الروايـة الـواردة فـي الكتـاب المقـدَّ تصرُّفنـا تجـاه عشـورنا. نتعلَـّ
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هللا أْن يسـافروا إلـى أورشـليم ثـالث مـرَّات فـي كلِّ سـنة: فـي عيد الفصـح وعيد العنصـرة وعيد 
ــ 17(، وذلـك لكـي يُحضـروا بأنفسـهم عشـورهم وتقدماتهـم ولكـي  المظـال )الخـروج 23: 14ـ 
مـوا التسـبيح والعبـادة هلل. ثـمَّ كان الالويون يوزِّعون العشـور على إخوتهم فـي جميع أنحاء  يقدِّ
ـ 14(. وكنيسـة  ــ 47، نحميا 13: 8ـ  ــ 21، نحميـا 12: 44ـ  أرض إسـرائيل )انظـر 2أخبـار 31: 11ـ 
األدفنتسـت السـبتيِّين، انسـجاًما مـع هـذا المبـدأ الكتابـي أي مبدأ الخزنـة المركزيـة، عيَّنت أْن 
تكـون المؤتمـرات الَمحلِّيـة واإلرسـاليَّات واتِّحادات الكنائس هـي الخزائن بالنيابة عن الكنيسـة 

حـول العالَـم، والتـي منهـا تُدفَع نفقـات الخدمة.
الكنيسـة  إلـى  العشـور وإحضارهـا  يتـمُّ تجميـع  الكنيسـة،  أعضـاء  األمـر علـى  ولتسـهيل 
الَمحلِّيـة، حيـث يقـوم األعضـاء بإحضـار العشـور والتقدمـات كجـزء ِمـن العبـادة، علـى الرغـم 
ِمـن أنَّ البعـض يلجـأ إلـى إرسـالها عبر اإلنترنـت. ثمَّ يُرِسـل أمناء الخزانـة في الكنائـس الَمحلِّيّة 
ده هللا ورسـمه، َمكَّن كنيسـة  العشـور إلـى خزنـة المؤتمـرات. إنَّ نظـام إدارة العشـور، الذي حدَّ

األدفنتسـت السـبتيِّين ِمـن أْن يكـون لهـا تأثيـر متزايـد وواسـع االنتشـار حـول العالَـم.

ر جميـع أعضـاء الكنيسـة تقديم عشـورهم إلـى َمـن أرادوا، األمـر الذي  تخيَّـل لـو قـرَّ
يضـرُّ بكنيسـة األدفنتسـت السـبتيِّين نفسـها� مـاذا سـيحدث لكنيسـتنا؟ لمـاذا تُعتَبـر 

س؟ هـذه الممارسـة فكـرة سـيِّئة ومخالِفـة للكتـاب المقدَّ

17 كانون الثاني )يناير(        الثالثاء        

القصد ِمن العشور
اقرأ الالويين 27: 30 والعدد 8	: 	2، 24� ما األمر الذي يقترح هللا أْن يُفَعل بالُعشر؟

 

 

ه ال يحتـاج إلـى المـال.  بمـا أنَّ هللا هـو مالِـك كلِّ شـيء )المزاميـر 24: 1(، فِمـن الواضـح أنَـّ
ولكـْن، بمـا أنَّ العشـور هـي ملكـه، فهـو يخبرنـا بمـا ينبغـي أْن نفعلـه بهـا، وهـو أْن نسـتخدم 
ام اإلنجيـل ِمن خالل  عشـوره فـي دعـم خدمـة اإلنجيـل. وهكذا، يتـمُّ االهتمـام باحتياجات خـدَّ

عشـور هللا.
ة الخادمـة فـي العهـد القديم ـــ امتيـازات كبيرة  لـم يُمنـح سـبط الوي ـــ وهـم كانـوا القـوَّ
مثـل بقيَّـة األسـباط، حيـث أعِطيَت لهـم بعض المـدن، بما في ذلك مـدن الملجـأ، باإلضافة إلى 
ة بهـم. وكانـت تتمُّ مسـاعدتهم ِمن  مـا يكفـي ِمـن األراضـي المحيطـة بهـا لتكون بسـاتين خاصَّ

ـرون دخلهـم أيًضا. مهـا غيرهـم، وهم أنفسـهم كانوا يعشِّ خـالل العشـور التـي قدَّ
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نة هنا، وكيف ترتبط بمسألة العشور؟ اقرأ أعمال الرسل 20: 	3� ما هي الرسالة المتضمَّ

 

 

يَّتـه، حيث أنَّه يسـاعدنا علـى إقامة عالقة مـع هللا تقوم  إنَّ تقديـم العشـور هـو أمـر لـه أهمِّ
ى عنـه« )علـى الرغم ِمـن أنَّه في األصـل يخصُّ هللا  علـى الثقـة. أْن تأخـذ ُعشـر دخلـك َو »تتخلَـّ
ة حـال( هـو تصـرُّف يعبِّـر فـي الحقيقـة عـن إيمـان فعلـي، ولـن ينمـو إيمانـك إالَّ ِمن  علـى أيِـّ

خـالل ممارسـتك لإليمان.
فكِّـر، علـى سـبيل المثـال، فـي أزمنـة النهايـة أيًضـا، حيـن لـن يسـتطيع المؤمنـون البيع أو 
ــ 14 )انظر الـدرس الوارد في األسـبوع الحادي عشـر(.  ـح فـي الرؤيا 13ـ  الشـراء، كمـا هـو موضَّ
يَّـة قصـوى عندمـا سـيبدو أنَّ  سـيكون لتقويـة ثقتنـا فـي هللا وفـي رعايتـه وقدرتـه ومحبَّتـه أهمِّ
نا. ويمكـن لتقديم العشـور بأمانة أْن يسـاعد بالتأكيد فـي تطوير تلك  ه قـد صـار ضدَّ العالَـم كلَـّ
م أْن نثـق فـي هللا بغـضِّ  ى قَبـل ذلـك، كـم ِمـن الُمِهـّم بالنسـبة لنـا جميًعـا أْن نتعلَـّ الثقـة. حتَـّ

النظـر عـن ظروفنا!
ق بالمـال هو الوصـول إلى  ى باألمانـة فيمـا يتعلَـّ السـبب الثانـي الكبيـر الـذي يجعلنـا نتحلَـّ
ة التـي وعـد هللا بهـا. كجـزء مـن عهد العشـور، وعدنـا هللا ببَـركات هائلة بحيث  البَـركات المادِّيَـّ
لـن يكـون لدينـا مـا يكفي السـتقبال تلك البَـركات. وبوجود مثـل هذا الفائـض لدينـا، يمكننا أْن 

نسـاعد اآلخريـن ونسـاهم فـي دعـم عمـل هللا ِمن خـالل هباتنـا وتقدماتنا.

ه بالفعـل »مغبوٌط هو العطـاُء أكثر  بأيَّـة طـرق اختبـرَت الحقيقـة العظيمـة القائلة أنّـَ
ِمـن األخذ«؟

18 كانون الثاني )يناير(        األربعاء        

هل تُحَسب العشور على أساس الدخل اإلجمالي أو 
الدخل الصافي؟

إنَّنـا نحسـب عشـورنا علـى أسـاس »دخلنـا« في حـال كنَّـا نتقاضـى أجورنـا بالسـاعة أو براتب 
ة.  شـهري، وندفـع باعتبـار »الفائـض« أو الربـح إذا كنَّا نعمل لحسـابنا الخـاّص ولدينا أعمالنـا الخاصَّ
مة  فـي العديـد ِمـن البلدان تأخـذ الحكومة ضرائب ِمن أجر العامل لتغطية تكلفـة الخدمات الُمقدَّ
لألفـراد، مثـل األمـن والطـرق والجسـور وإعانـات البطالـة ومـا إلـى ذلـك. إنَّ مسـألة اإلجمالـي أو 
م العشـور باعتبار دخلنا قبل خصم هذه الضرائب أو  ن بصورة رئيسـية ما إذا كنَّا نقدِّ الصافي تتضمَّ
بعده. يحقُّ لَِمن يعملون لحسـابهم الخاّص أْن يخصموا بصورة مشـروعة التكاليف التي تنجم عن 
ممارسـة أعمالهـم التجاريـة، وذلك بهـدف تحديد أرباحهم الفعلية قبل خصم ضرائبهم الشـخصية.
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بالعطـاء  ق  يتعلَـّ فيمـا  الكنيسـة  أعضـاء  التـي أجريَـت حـول عـادات  الدراسـات  تكشـف 
مون العشـور على أسـاس الدخل اإلجمالي، أي  والتقدمات أنَّ معظم األدفنتسـت السـبتيِّين يقدِّ

قبـل خصـم الضرائب.

اقـرأ 	ملـوك 7	: 	 ـــ 6	� كيـف كان حـال األرملـة قبـل مجـيء إيليـا إليهـا؟ مـاذا طلـب منها 
ة  الً َقْبـل أْن تعتنـي بنفسـها وبابنها؟ مـاذا يمكننا أْن نتعلَّم ِمـن هذه القصَّ الرسـول أْن تفعـل أوَّ

حـول موضوع نقاشـنا؟

 

 

أخبـر هللا أرملـة صرفـة أنَّ رجـالً ُمرَسـاًل ِمـن هللا سـيأتي لرؤيتهـا )1ملـوك 17: 9(. وعندمـا 
وصـل إيليـا، بيَّنـت لـه ظروفهـا القاسـية. طلـب إيليـا أوَّالً ماًء لكي يشـرب، ثـمَّ أضاف قائـاًل: »الَ 
 ، تََخاِفـي. اْدُخلِـي َواْعَملِـي كََقْولِـِك، َولِكـِن اْعَملِي لِـي ِمْنَها كَْعَكـًة َصِغيـرًَة أَوَّالً َواْخرُِجـي ِبَها إِلَيَّ
ِقيـِق الَ يَْفـُرُغ،  اَر الدَّ ُه هَكـَذا قَـاَل الـرَّبُّ إِلـُه إِْسـرَائِيَل: إِنَّ كُـوَّ ثُـمَّ اْعَملِـي لَـِك َوالبِْنـِك أَِخيـرًا. ألَنَـّ
ِذي ِفيـِه يُْعِطـي الـرَّبُّ َمطَـرًا َعلَـى َوْجـِه األَرِْض« )1ملـوك  يْـِت الَ يَْنُقـُص، إِلَـى الْيَـْوِم الَـّ وَكُـوَز الزَّ

.)14 ،13 :17
ـا سـمح لها  ه كان ببسـاطة يختبـر إيمانهـا، ممَّ هـل كان هـذا األمـر أنانيَّـة ِمـن جانبـه، أم أنَـّ
ــ أْن تمـارس ذلـك اإليمـان؟ ال بـدَّ أنَّ اإلجابـة على هـذا السـؤال واضحة. ـــ فـي حقيقـة األمـرـ 

خالصـة القـول فـي حسـاب العشـور على أسـاس الدخـل اإلجمالـي أو الصافي هـي أنَّ األمر 
ـة في ذلك.  متـروك لنـا لنتَّخـذ القـرار. ال تفـرض الكنيسـة مـا ينبغي علينـا القيام بـه، وهي ُمِحقَّ
يحتـاج كلٌّ منَّـا فـي نهايـة المطـاف إلـى أْن يتَّخـذ قـراره الخـاّص، ومهمـا كان موقفنـا، يجب أالَّ 
نقـوم بالحكـم علـى الذيـن يتصرَّفـون بشـكل مختلـف. علـى كلِّ واحـد منَّـا، بشـكل فـردي، أْن 
م حسـابًا عـن خياراتـه أمـام هللا وحـده. »ينبغـي أن يُتـرك األمـر للتقديـر الشـخصي للفـرد  يقـدِّ

ليعطـي وفًقـا لمـا ينـوي بقلبـه« )روح النبـوة، إرشـادات للكنيسـة، صفحة (.

كيـف تشـرح لشـخص لـم يدفـع العشـور ِمـن َقْبـل الَبـركات التـي تأتـي ِمـن تقديـم 
العشـور، وكيـف يزيـد تقديمـك للعشـور ِمـن إيمانـك؟

19 كانون الثاني )يناير(        الخميس        

عشور صادقة وأمينة
اقرأ 	كورنثوس 4: 	، 2� أّي نوع ِمن الناس يُطلب ِمنَّا أْن نكون بوصفنا أبناء هللا ووكالء على بَركاته؟
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إذن، مـا الـذي يعنيـه أْن نكـون أمناء فيما يتعلَّق بعشـورنا؟ اسـتعرضنا هذا األسـبوع العديد 
ِمـن العناصر الُمكوِّنة للُعشـر:

المبلغ ــ وهو ُعشر أو 10 بالمئة ِمن دخلنا أو أرباحنا.. 1
ام اإلنجيل.. 2 يُؤخذ إلى الخزنة ــ وهي المكان الذي تُدفع منه أجور خدَّ
إكرامنا هلل ِمن خالل تقديم باكورة دخلنا.. 3
يُستخدم للغرض الصحيح ــ دعم الخدمة.. 4

ِمـن مسـؤوليَّتنا كأعضـاء في الكنيسـة أْن ندعم البنـود الثالثة األولى؛ وِمن مسـؤوليَّة مديري 
الخزائن التأكُّد ِمن اسـتخدام أموال العشـور بالشـكل الصحيح.

والعشـور ال تخضـع لتقديراتنـا الشـخصية. إنَّ الُعشـر والخزنـة كالهمـا جـزء ِمن مسـؤوليَّتنا، 
د المقاييـس، بـل هللا يقـوم بذلـك. وإذا لـم أقـم بإرجـاع نسـبة 10 بالمئة  ولسـنا نحـن َمـن يحـدِّ
م أّي ُعشـر؛ وإذا لـم أحضـر الــ 10 بالمئـة إلى  كاملـة ِمـن »أرباحـي«، فأنـا فـي الحقيقـة ال أقـدِّ

م الُعشـر. »الخزنـة«، فأنـا فـي هـذه الحالـة أيًضـا ال أقدِّ

م حسـابًا عن إدارتنا ألمـوال هللا؟ ماذا  اقـرأ متَّـى 	2: 		 ـــ 	2� متى سـوف نُسـتدعى لكي نقدِّ
سـُيقال للذيـن كانـوا أمناء في األمـور الماليَّة؟

 

 

» وقـد أمـر هللا شـعبه قائـاًل: »هاتـوا جميع العشـور إلى الخزنـة« )مالخـي 3: 10(. فال تقّدم 
اسـتغاثة إلـى الّشـكر أو الكـرم. فهـذه مسـألة أمانـة فقـط. فالُعشـر هـو هلل وهـو يأمرنـا أن نرّد 
لـه مالـه« )روح النبـوة، التربيـة الحقيقيـة، صفحـة 162(. إنَّ إدارة الوزنـات التـي منحهـا هللا لنا 
ي احتياجاتنا، وهـو يطلب فقط  تَُعـدُّ امتيـازًا فريـًدا ـــ وهي مسـؤوليَّة أيًضـا. إنَّ هللا يباركنا ويلبِـّ
الُعشـر، ثـمَّ يسـتخدم عشـوره لتلبيـة احتياجـات َمـن هـم فـي الخدمـة وإعالتهم، كمـا فعل مع 

ام إسـرائيل القديم. سـبط الوي في أيَـّ

ه ال تُعجبهـم الطريقـة التـي يتـمُّ بهـا اسـتخدام أمـوال عشـورهم،  يجـادل البعـض بأنّـَ
مـون العشـور أو يرسـلون أموالهـم إلـى مـكان آخـر� لكـن  ـا ال يقدِّ وبالتالـي فهـم إمَّ
أيـن قـال هللا، »أحِضـروا العشـور إلـى الخزنـة فقـط إذا كنتـم متأكِّدين ِمـن أنَّ الخزنة 

تسـتخدم العشـور بالشـكل الصحيـح؟«�

20 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

رس: »إذا تدفَّقت عشـور شـعبنا جميعها إلـى خزنة الرّب كمـا ينبغي،  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
فـإنَّ مثـل هـذه البَـركات سـتُتضاعف عشـرة أضعـاف، وبالتالي سـتظلُّ القنـاة بين هللا واإلنسـان 
ا،  مفتوحـة« )إلـن ج. هوايـت، شـهادات للكنيسـة، مجلد 4، صفحـة 474(. إنَّ هـذا كالم رائع حقًّ
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فنحـن إذا كنَّـا جميعنـا أمنـاء فـي تقديـم العشـور، سـيباركنا هللا بمزيـد ِمـن األموال لكـي تزداد 
تقدماتنـا بنسـبة 1000 بالمئة.

د  »نجـد فـي اإلصحـاح الثالـث ِمن ِسـفر مالخي العقد الـذي أبرمه هللا مع اإلنسـان. وهنا يحدِّ
ق بعملـه حين يمنـح هباتـه العظيمـة ألولئك الذين يـردُّون له العشـور  الـربُّ الجـزء الـذي يتعلَـّ

ــ إلِن ج هوايـت، ريفيو أند هيرالد، 17 ديسـمبر )كانـون األوَّل(، 1901. والتقدمـات بأمانـة«ـ 
ه يعطينـا ِبَكـرم،  م علـى أيِّ مطلـب آخـر. إنَـّ »ينبغـي أْن يذكـر الجميـع أنَّ مطاليـب هللا تتقـدَّ
ولكنَّه اشـترط على اإلنسـان أْن يردَّ له عشـر مقتنياته. والربُّ برحمته يُنعم على وكالئه فيأتمنهم 
ا له لإلنسـان، هكذا  علـى كنـوزه، ولكنَّـه يقـول عـن الُعشـر: هذا لـي. وعلى قـدر ما يهـب هللا ممَّ
علـى اإلنسـان أْن يـردَّ هلل، بأمانـة، عشـرًا ِمـن كلِّ أموالـه. وهـذا الترتيـب الواضـح هـو ِمـن َوْضـعِ 

يسـوع المسـيح نفسـه« )إلن ج. هوايت، شـهادات للكنيسـة، مجلد 6، صفحة 384(.

أسئلة للنقاش 
ـل أكثـر فـي هـذه الفكـرة القائلـة بأنَّ ممارسـة العشـور لم تنشـأ في إسـرائيل  	� تأمَّ
القديمـة� كيـف تسـاعدنا هـذه الحقيقـة علـى فهم اسـتمرار هـذا االلتزام ِمـن جانبنا 

هللا؟ تجاه 

2� ناِقـش، فـي صّف مدرسـة السـبت، السـؤاَل المطروح فـي نهاية درس يـوم اإلثنين� 
ر الناس أْن يُرسـلوا عشـورهم إلى مكان آخـر� ماذا  فكِّـر فـي مـا سـيحدث في حال قـرَّ
سـيحدث لكنيسـتنا؟ هـل سـتبقى هنـاك حتَّـى كنيسـة لنا ِمن األسـاس؟ مـا الخطأ في 
ا بالنسـبة لـكلِّ األمور األخـرى، فهل  الموقـف القائـل، »حسـًنا، إنَّ عشـوري قليلـة جـدًّ

يَّـة؟ مـاذا سـيحدث لو فكَّـر الجميع بهـذه الطريقة؟ لهـا أهمِّ

3� أخِبـر اآلخريـن مـا تعلَّمَتـه واختبرتـه فيمـا يتعلَّـق بدفع العشـور� ما الـذي يمكنك 
أْن تعلِّمـه لآلخريـن حول هذه الممارسـة؟
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* 21-27 كانون الثاين )يناير(    الدرس الرابع    

تقدمات ليسوع

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: 2كورنثـوس 9: 6، 7؛ تثنيـة 16: 17؛ مزمـور 116: 12-18؛ 1أخبـار 

األيـام 16: 29؛ مرقـس 12: 41-44؛ مرقـس 14: 9-3.  

آية الحفظ: »َماَذا أَرُدُّ لِلرَّبِّ ِمْن أَْجِل كُلِّ َحَسَناتِِه لِي؟ كَأَْس الَْخالَِص أَتََناَوُل، َوِباْسِم الرَّبِّ أَْدُعو� 4	 
أُوِفي نُُذوِري لِلرَّبِّ ُمَقاِبَل كُلِّ َشْعِبِه« )مزمور 6		: 2	-4	(�

إلـى جانـب العشـور هنـاك التقدمـات التـي تأتـي ِمـن الــ 90 بالمئة التـي تبقـى لدينا بعد 
أْن تُـرَدُّ عشـورنا إلـى هللا. وهنـا يبـدأ الَكـرَم، حيـث كانـت هنـاك أنـواع عديـدة ِمـن التقدمـات 
م كاسـتجابة  مهـا شـعُب هللا، ِمثـل ذبائـح الخطيئة التـي كانت تُقدَّ والقرابيـن المختلفـة التـي قدَّ
ة واالزدهار  لنعمـة هللا، أو ذبائـح الشـكر التي كانـت تُعطى كاعتـراف بحماية هللا وبَـركات الصحَّ
م للفقـراء ولبنـاء أماكـن  وقدرتـه التـي تدعمنـا وتحافـظ علينـا. كمـا كانـت هنـاك عطايـا تُقـدَّ

العبـادة والحفـاظ عليها.
يَّـة العطايـا التـي يهبهـا هللا لنـا، عندئـذ نبـدأ بالنظـر إلـى عطائنـا على  عندمـا نفكِّـر فـي كمِّ
ـد ألعضـاء جوقة  ه أكثـر ِمـن مجـرَّد رصـف موقـف السـيَّارات فـي الكنيسـة أو شـراء ِزي ُموحَّ أنَـّ
مها  المرنِّميـن. فنحـن نأتـي بعطايانـا اسـتجابًة لِمـا فعلـه هللا ألجلنـا، خصوًصـا الذبيحة التـي قدَّ
ُه ُهـَو أََحبََّنا أَوَّالً« )1 يوحنَّا 4: 19(. إذن، الكنيسـة، سـواء كانت كنيسـة  يسـوع. »نَْحـُن نُِحبُّـُه ألَنَـّ
َمحلِّيَّـة أو مؤتمـرًا أو الكنيسـة حـول العالَـم، تسـتخدم مواهبنـا لكـي تدعـم عمـل هللا وتمضـي 
س حـول موضـوع القرابيـن  بـه إلـى األمـام. سـنراجع هـذا األسـبوع مـا يقولـه الكتـاب المقـدَّ

والتقِدمـات بوصفهـا جـزًءا ِمـن تدبيرنـا لعمـل هللا علـى األرض.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 28كانون الثاني يناير. *نرجو التَّعمُّ
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22 كانون الثاني )يناير(        األحد        

»أرى الله«
ه أحبَّنـا أوَّالً. وعطاؤنـا يكـون فـي هـذه الحالـة اسـتجابة لعطيَّتـه الرائعـة  إنَّنـا نُِحـبُّ هللا ألنَـّ
لنـا، التـي هـي يسـوع. فـي الحقيقة لقـد قيل لنـا »إن الـرّب ال يحتاج إلـى قرابيننـا أو تقدماتنا، 
فنحـن ال يمكننـا أن نغنيـه بعطايانـا. وتأكيـًدا علـى هـذه الحقيقـة يقـول المرنـم: »ألَنَّ ِمْنـَك 
الَْجِميـَع َوِمـْن يَـِدَك أَْعطَيَْنـاَك«، إال أن هللا، سـبحانه وتعالـى، يسـمح لنـا أن نعبّـر عـن تقديرنـا 
لمراحمـه وإحسـاناته، وذلـك بالتضحية وبذل الجهد لمشـاركة الشـيء ذاته مـع اآلخرين. وهذه 
هـي الطريقـة الوحيـدة التـي يمكـن مـن خاللهـا التعبيـر عـن شـكرنا ومحبتنا لـه على مـا أنعم 
بـه علينـا، فهـو لـم يقـّدم أي طريقة أخـرى« )روح النبوة، إرشـادات حـول الوكالـة، صفحة 19(. 
ـ يقـوِّي محبَّتنا لـه ولآلخرين.  ــ ِمـن الناحية الفعليـةـ  عندمـا نُسـلِّم »أموالنـا« ليسـوع، فهـذاـ 
وبالتالـي، يمكـن أْن يكـون المـال قـوَّة حقيقيـة ِمـن أجل عمـل الخير. لقـد قضى يسـوع وقتًا في 
الحديـث عـن المـال والثـروة أكثـر ِمـن الوقت الـذي أمضاه فـي مجـرَّد الحديث عـن أيِّ موضوع 
ُث عن المال.  آخـر. وِمـن أصـل كّل سـتّة آيات ترد فـي أناجيل متَّى ومرقـس ولوقا هناك آية تتحـدَّ
إنَّ أخبـار اإلنجيـل السـارَّة هـي أنَّ هللا يقدر أْن يخلَّصنا ِمن محبَّتنا للمال وِمن سـوء اسـتخدامنا له.

اقـرأ متَّـى 6: 	3 ـــ 43 والتثنيـة 28: 	 ـــ 4	� مـا الـذي وعـد هللا أْن يفعله ألجلنـا إذا أطعناه؟ 
هـل ِمـن األنانية ِمـن جانبنـا أْن نطالـب بوعود هللا؟

 

 

إنَّ تقدماتنـا هـي دليـل على اسـتعدادنا للتضحية بالنفس ألجل هللا. ويمكـن لتلك التقدمات 
والعطايـا أْن تمنحنـا خبـرة روحيـة عميقة وتعبِّـر عن حقيقـة أنَّ حياتنا تخضع بالكامـل هلل ربِّنا. 
بالنسـبة لنـا، هـذا مـا يعبِّر عنـه المثل القائـل: »األفعال أعلى صوتًـا ِمن األقـوال«، فأنت يمكنك 

ك تُِحـبُّ هللا، لكنَّ تقدماتك السـخيَّة تسـاعد علـى إظهار تلك المحبَّـة وتقويتها. أْن تقـول أنَـّ
ي احتياجاتنـا على الدوام بحسـب ما  إنَّ العطـاء يصـدر ِمـن قلـب يثـق في إله شـخصي يلبِـّ
يـراه أفضـل. وتقـوم تقدماتنـا على أسـاس قناعتنا بأنَّنـا َوَجدنا ضمـان الخالص في المسـيح. إنَّها 
ليسـت محاولـة السـترضاء هللا أو طلبًـا لرضاه واستحسـانه. باألحـرى، إنَّ تقدماتنا تنبـع ِمن قلب 

قَِبـل المسـيَح باإليمـان على أنَّه السـبيل الوحيـد والكافي للنعمـة والفداء.

اقـرأ 2كورنثـوس 	: 6، 7� مـا الـذي يقولـه الـربُّ لنـا هنـا؟ مـا المقصـود أْن يقـال عن الشـخص 
»كمـا ينـوي فـي قلبـه«؟ كيـف نتعلَّـم أْن نُعطي بسـرور؟
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23 كانون الثاني )يناير(        االثنين        

ص للتقدمات؟ ما هو المقدار المخصَّ
مه؟ اقرأ التثنية 6	: 7	� ما هو المعيار الذي يضعه هللا كأساس لتحديد مقدار ما نقدِّ

 

 

 

إنَّ تقدماتنـا هـي اعتـراف بامتناننـا هلل وتعبيـر عـن شـكرنا لـه علـى عطايـاه الوفيـرة، عطايا 
الحيـاة والفـداء والقـوت اليومـي والبركات المسـتمرَّة علـى اختـالف أنواعها. وهكذا، كما أشـرنا 
مـه يعتمـد علـى البـركات والنَِّعم التـي أنِعَم بهـا علينا. فـي الفقـرة السـابقة، إنَّ مقـدار مـا نقدِّ

»فَُكلُّ َمْن أُْعِطَي كَِثيرًا يُطْلَُب ِمْنُه كَِثيٌر« )لوقا 12: 48(.

ــ 4	� كيـف يُفتـرض بنـا أْن نجيـب علـى السـؤال المطـروح فـي اآلية  اقـرأ المزاميـر 6		: 2	ـ 
2	؟ كيـف يتناسـب المـال مـع اإلجابـة علـى هذا السـؤال؟

 

 

 

كيـف يمكننـا أْن نـردَّ للـربِّ ِمـن أجـل كلِّ بركاته التـي يمنحها لنـا؟ الجواب البسـيط هو أنَّنا 
لـن نتمكَّـن أبـًدا ِمـن القيـام بذلـك. يبـدو أنَّ أفضـل مـا يمكننـا فعلـه هـو أْن نكـون كرمـاء في 
عمـل هللا ومسـاعدة إخواننـا ِمـن بني البشـر. وعندما أرسـل يسـوع تالميذه في رحلة تبشـيرية، 
ى 10: 8(. تسـاهم تقدماتنـا فـي تطويـر أخالقنا  انًـا أَْعطُـوا« )متَـّ انًـا أََخْذتُـْم، َمجَّ قـال لهـم، »َمجَّ
وصفاتنـا لتصيـر شـبيهة بصفـات المسـيح. وبذلـك نتغيَّـر ِمـن األنانيـة إلـى المحبَّـة. علينـا أْن 

نعتنـي باآلخريـن وبعمـل هللا مثلمـا فعل المسـيح.
ى بَـَذَل« )انظـر يوحنَّـا 3: 16(. وعلـى  ُه هَكـَذا أََحـبَّ هللُا. . . َحتَـّ دعونـا نتذكَّـر دائًمـا »ألَنَـّ
ا  ه كلَّمـا كنزنـا الكنـوز وخزنَـّ النقيـض ِمـن ذلـك ـــ تماًمـا مثلمـا يأتـي النهـار بعـد الليـل ـــ فإنَـّ

ألنفسـنا، صـارت قلوبنـا أكثـر أنانيـة وشـعرْنا أيًضـا بالمزيـد ِمـن البـؤس.
إن إحضـار التقدمـة للـربِّ واجـب مسـيحي لـه تبعـات ونتائـج روحيـة وأخالقيـة. وإهمـال 
ا ندركـه. باإلضافـة إلى  القيـام بهـذا األمـر يُحـِدث فـي أنفسـنا ضـرًرا روحيًّـا قـد يكـون أكثـر ممَّ

ـى عطايانا.  مـه والجهـة التـي تتلقَّ د المبلـغ الـذي نقدِّ ذلـك، األمـر متـروك لنـا لنحـدِّ

ما الذي تقوله عطاياك وموقفك ِمن تقديمها حول عالقتك باهلل؟
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24 كانون الثاني )يناير(        الثالثاء        

التقدمات والعبادة
ًدا لترتيب خدمـات العبادة، ولكْن يبـدو أنَّه هناك  س نظاًمـا محدَّ م لنـا الكتـاب المقدَّ ال يقـدِّ
ـن القائمة في العهـد الجديد  أربعـة أشـياء علـى األقـّل تتواجـد في مثـل تلك الخدمـات. وتتضمَّ

دراسـة الكلمـة أو الوعـظ، والصالة، وخدمة الموسـيقى، وخدمة العشـور والتقدمات.
وكان رجـال إسـرائيل )وعائالتهـم( يمثلـون أمـام الـربِّ في أورشـليم ثـالث مرَّات في السـنة. 
»َوالَ يَْحُضـُروا أََمـاَم الـرَّبِّ فَارِِغيَن« )التثنية 16: 16(. بعبارة أخرى، كان تقديم العشـور والقرابين 
جـزًءا ِمـن تجربـة العبادة التي عاشـوها. وكان أبنـاء هللا يُحضرون عشـورهم وتقدماتهم في عيد 
الفطيـر وعيـد األسـابيع وعيـد المظـال. ِمـن الصعـب أْن نتخيَّل شـخًصا يشـارك في تلـك األعياد 

وهو فـاِرغ اليدين.
وبمعنـى آخـر، كان تقديـم العشـور والقرابيـن جـزًءا أساسـيًّا ِمـن تجربـة العبـادة بالنسـبة 
لشـعب إسـرائيل القديـم. إنَّ العبـادة الحقيقيَّـة ليسـت فقـط أْن نعبِّـر عـن شـكرنا وامتناننـا هلل 
بالكلمـات والترانيـم والصـالة، بـل هـي أيًضـا تعبيـر عـن شـكرنا وامتناننـا هلل ِمـن خـالل تقديـم 
. لقـد كانـوا يُحِضـرون تلـك التقدمـات الـى الهيـكل. ونحـن فـي أيَّامنا  عطايانـا إلـى بيـت الـربِّ
هـذه نأتـي بتقدماتنـا إلـى الكنيسـة يـوم السـبت )على األقـّل كطريقة ِمـن الطرق التي نـردُّ بها 

عشـورنا وتقدماتنـا(، وهـذا األمـر عمـل ِمـن أعمـال العبادة.

ـ 8	� كيـف نطبِّق المبادئ  اقـرأ 	أخبـار األيَّـام 6	: 	2؛ المزاميـر 6	: 8، 	؛ المزاميـر 6		: 6	ـ 
ة بنا؟ المذكـورة هنـا على تجربـة العبـادة الخاصَّ

 

 

 

بالنسـبة لنـا كأبنـاء هللا الذين تمَّ تكليفهم بمسـؤولية تدبير أعماله علـى األرض، يُعتبَُر تقديم 
عطايانـا امتيـازًا وفرصـة ومسـؤولية. وإذا كان الـربُّ قـد أعطانـا أطفـااًل لكـي نربِّيهـم ِمـن أجلـه، 
م العطايـا والعشـور إلـى مدرسـة يوم  ينبغـي علينـا أْن نشـاركهم الفرحـة التـي تأتـي عندمـا نقـدِّ
السـبت وخدمات الكنيسـة. في بعض األماكن يُرِسـل األشـخاص العشـور عبر اإلنترنت أو بوسـائل 
ة طريقـة نقـوم بذلك، فـإنَّ تقديم العطايا والعشـور هو جـزء ِمن تجربـة عبادتنا هلل. أخـرى. وبأيَـّ

والعشـور  العطايـا  تقديـم  يـه  يؤدِّ الـذي  الـدور  مـع  الخـاّص  اختبـارك  هـو  مـا 
ر هـذه الممارسـة علـى عالقتـك بـاهلل؟  والتقدمـات كجـزء ِمـن العبـادة؟ كيـف تؤثِـّ

3	



25 كانون الثاني )يناير(        األربعاء        

الله على ِعلم بتقدماتنا
ــ 44� سـواء كنَّـا أغنيـاء أم ال، ما هي الرسـالة التي يمكـن أْن نأخذها ِمن  اقـرأ مرقـس 2	: 	4ـ 
ـة؟ ومـا هـو المبـدأ الـذي تعلِّمنـا إيَّـاه هـذه اآليـات، وكيـف يمكننـا تطبيقـه على  هـذه القصَّ

اختبارنـا الخـاّص فـي العبادة؟

 

 

 

كان يسـوع وتالميـذه فـي سـاحة الهيـكل حيـث كانـت توجد صناديـق الخزنـة، وكان يراقب 
مت  الذيـن كانـوا يُحِضـرون عطاياهـم. كان قريبًا ِمـن الخزنة بما يكفـي بحيـث رأى أنَّ أرملًة قدَّ
فلَسـين نحاسـيَّين. لقـد ألَقـت فـي الخزانـة كلَّ مـا كان لديهـا. »ولكـن يسـوع فهـم بواعثهـا، 
فلقـد كانـت تؤمـن بـأن خدمـة الهيـكل معيّنة مـن هللا وكانـت تتـوق ألن تبذل قصـارى جهدها 
للمسـاهمة فـي نفقاتـه. لقـد عملـت مـا اسـتطاعت عملـه، وكان عملهـا مزمًعـا أن يصيـر نصبـا 
تذكاريًـا لهـا مـدى الدهـر وسـبب فرحها في األبديـة. لقد قدمـت قلبها مع تقدمتهـا التي قّدرت 
قيمتهـا ال بمقـدار مـا تسـاويه قطعـة النقـود، بـل بمقـدار محبتهـا هلل واهتمامهـا بعملـه الـذي 

دفعهـا لتقديمهـا« )روح النبـوة، إرشـادات حـول الوكالة، صفحـة 176(. 
يَّـة، وهي أنَّ هـذه كانـت التقدمـة الوحيدة التي أشـاد  هنـاك نقطـة أخـرى فـي غايـة األهمِّ
مـت لكنيسـة كانـت علـى وشـك أْن ترفضـه،  بهـا يسـوع علـى اإلطـالق، وهـي كانـت عطيَّـة قُدِّ

لكنيسـة انحرفـت بشـكل كبيـر عـن دعوتها ورسـالتها.

ى قائـد المئة الرومانـي زيارة ِمن مالك سـماوي؟ أيُّ  اقـرأ اعمـال الرسـل 0	: 	 ـــ 4� لمـاذا تلقَّ
عملَيـن قـام بهما  قائـد المئة والحظتهما السـماء؟

 

 

 

ِمـن الواضـح أنَّ السـماء ال تسـمع صلواتنـا فحسـب، بـل تراقـب أيًضـا الدافـع وراء عطايانا. 
ُه َحيُْث يَُكوُن كَْنزَُك  يشـير النـصُّ أعـاله إلى أنَّ كرنيليـوس كان رجالً كريًما يحبُّ ِفعل الخير. »ألَنَـّ
ى 6: 21(. كان قلـب كورنيليوس حيث كانت عطايـاه، وكان على  ُهَنـاَك يَُكـوُن قَلْبُـَك أَيًْضـا« )متَـّ
م المزيـد عـن يسـوع. إنَّ الصـالة وِفعـل الخيـر مرتبطـان بشـكل وثيـق ويُظِهران  اسـتعداد لتعلُـّ
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محبَّتنـا هلل وإلخوتنـا فـي البشـرية ــ وهذان همـا المبدآن العظيمان لشـريعة هللا: »تُِحـبُّ الرَّبَّ 
إِلَهـَك ِمـْن كُلِّ قَلِْبـَك، َوِمـْن كُلِّ نَْفِسـَك، َوِمـْن كُلِّ قُْدرَتِـَك، َوِمـْن كُلِّ ِفْكـرَِك«، »َوقَِريبَـَك ِمثْـَل 
نَْفِسـَك« )لوقـا 10: 27(. فالمبـدأ األوَّل يظهـر فـي الصـالة، والثاني فـي أعمال الخير واإلحسـان.

26 كانون الثاني )يناير(        الخميس        

ة: جرَّة العطاء الكبيرة مشاريع خاصَّ
أظهـرت األبحـاث أنَّ حوالـي 9 بالمئـة فقـط ِمـن ممتلـكات األفـراد هي أصول سـائلة يمكن 
المسـاهمة بهـا كتقدمـات في أيِّة لحظة. يمكننا القول بشـكل عاّم أنَّ األمـوال النقديَّة »الكاش« 
خـرات وصناديـق سـوق المـال التـي تشـمل إصـدار  والحسـاب الجـاري وحسـاب التوفيـر والمدَّ
األسـهم ومـا إلـى ذلـك،  تُعتَبـر أصـواًل سـائلة، على األقـّل بالنسـبة لألشـخاص الذيـن يمتلكونها. 
ومعظـم ممتلكاتنـا، مـا يقـارب الــ 91 بالمئـة، »ُمسـتثَمرة« في العقـارات، أي في مـا نملك ِمن 

منـازل أو مـواٍش )إذا كنـا ِمـن سـكَّان األريـاف(، أو غيـر ذلك ِمـن األصول غير السـائلة.
يمكـن توضيـح الفـرق فـي النسـبة المئويـة بيـن األصول السـائلة واألصـول غير السـائلة ِمن 
التيـن ِمن الزجاج على شـكل برطمان، بحيث  خـالل أْن نضـع 1000 قطعـة نقـد معدنية في حصَّ
ل كّل 10 قطـع نقديـة نقطـة مئويـة واحدة. وهكذا سـيكون لدينـا 90 قطعة فـي البرطمان  تمثِـّ
ثـل 9 بالمئـة ِمـن األصـول السـائلة َو 910 قطعـة فـي البرطمـان الكبيـر الذي  الصغيـر، وهـي تمِّ

ل 91 بالمئة ِمـن األصول غير السـائلة. تبلـغ سـعته 1 لتـر تقريبًـا، وهـذه تمثِـّ
م معظـم النـاس تقدماتهـم أو مسـاهماتهم ِمـن البرطمـان الصغيـر، أي ِمـن أصولهـم  يقـدِّ
السـائلة. وهـذا هـو المـال الـذي لديهـم فـي حسـابهم البنكـي الجـاري أو فـي جيوبهـم. ولكْن، 
ه يُعطي ِمـن البرطمـان الكبير.  ًسـا بالفعـل للقيـام بشـيء مـا، فإنَـّ عندمـا يكـون الشـخص متحمِّ

س العديـد ِمـن هـذه القصص. يـروي الكتـاب المقـدَّ

اقـرأ مرقـس 4	: 3 ـــ 	 َويوحنَّـا 2	: 2 ـــ 8� َمـن كانـت الشـخصيَّات الرئيسـية الحاضـرة فـي 
متها مريـم؟ ولمـاذا دهَنت يسـوع بالطيب  وليمـة سـمعان؟ كـم بلَغـت قيمـة الهديَّـة التـي قدَّ

فـي ذلـك الوقت؟

 

 

 

ة مريـم تسـاوي 300 دينـار، وكان هـذا أجـر سـنة كاملـة. وكانـت علـى األرجـح  كانـت هديَـّ
ة ِمـن »الجـرَّة الكبيـرة«. بعـد هـذه الحادثـة، أقـدم يهـوذا على خيانة يسـوع مقابـل مبلغ  هديَـّ
ة »الجرَّة  ـة، وكانت تلـك بمثابة هديَـّ أكثـر بقليـل ِمـن ثلـث هـذا المبلغ ـــ 30 قطعة ِمـن الفضَّ
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م عطايا ِمن البرطمان  ب األمر محبَّـًة والتزاًما حقيقيَّين لكي نقـدِّ ى 26: 15(. يتطلَـّ الصغيـرة« )متَـّ
الكبيـر ـــ أي ِمـن اسـتثماراتنا. لكـْن، عندمـا يتحكَّـم فينـا الطمـع، مثـل يهـوذا، يمكـن أْن نبيـع 

أرواحنـا مقابل ال شـيء.
ورد ذكـر أعمـال برنابـا وأنشـطته 28 مرَّة فـي العهد الجديـد. نعرفه بالدرجة األولـى على أنَّه 
ـر عظيـم. ولكـنَّ أسـاس هـذا كلِّه نجده فـي النـصِّ األوَّل حيـث ذُكِر  رفيـق للرسـول بولـس ومبشِّ
م بالفعـل تقدمة »الجـرَّة الكبيرة«. يـا له ِمن  ه قـدَّ برنابـا. نقـرأ فـي )أعمـال الرسـل 4: 36، 37( أنَـّ
ُه َحيُْث يَُكـوُن كَْنـزَُك ُهَنـاَك يَُكوُن قَلْبُـَك أَيًْضـا« )متَّى 6:  مثـال قـويِّ علـى كلمـات المسـيح: »ألَنَـّ

.)21

ـي؟ للُمتلقِّ يَّتـه  أهمِّ بمثـل  للُمعطـي  بالنسـبة  ـا  ُمِهمًّ ـي  الُمَضحِّ العطـاء  يُعتبـر   لمـاذا 

27 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

لمزيـد مـن الدرس: يشـير سـفر التَّْذكِرة السـماوي أيًضا إلـى أمانة أفـراد عائلة هللا في 
األمـور الماليَّة. 

ل يـدّون بأمانـة كّل تقدمة تُكـرَّس هلل وتوضع فـي خزانته  »لقـد أظِْهـَر لـي أنَّ المـالك الُمسـجِّ
والنتيجـة النهائيـة لهـذه المـوارد الممنوحـة. إنَّ عيـن هللا تأخـذ علمـاً بـكّل فلس مكـرَّس لعمله، 
ن أيضـاً الدافع ِمن وراء العطـاء. إنَّ أولئك  ع أو تـردِّده في العطاء. كمـا يُدوَّ وبمـدى رغبـة المتبـرِّ
يـن المكرّسـين الذيـن يُرجعـون هلل مـا هـو هلل، كمـا يطلـب منهم، سـوف ينالـون المكافأة  المضحِّ
بحسـب أعمالهـم. علـى الرغـم ِمن أّن الموارد المكرَّسـة هكذا قـد توضع في غيـر مكانها، بحيث 
ع ـــ والـذي هـو تمجيـد هللا وخـالص  أنّهـا ال تحّقـق الهـدف المطلـوب ِمـن وجهـة نظـر المتبـرِّ
مـوا تضحيتهـم بنفـوس ُمخلِصـة، وعيونهـم متطلّعـة لمجـد هللا، لـْن  النفـوس ـــ إاّل أّن الذيـن قدَّ

يخسـروا مكافأتهـم« )إلـن ج. هوايـت، شـهادات للكنيسـة، مجلد 2، صفحـة 518(.

م عمله. ولكـْن، مثل كرنيليوس،  ي النـاس وأْن يضعـوا الخطط لكي يتقدَّ »إنَّ هللا يريـد أْن يصلِـّ
علينـا أْن نجمـع بيـن الصـالة والعطـاء. إنَّ صلواتنـا وصدقاتنـا تصعـد تـذكاًرا أمـام هللا. واإليمـان 
م  ي، علينـا أْن نقـدِّ بـدون أعمـال َميِّـت، وبـدون إيمـان حـّي ال يمكـن إرضـاء هللا. وبينمـا نصلِـّ
ـق صلواتنـا. إذا تصرَّفنـا وفًقـا إليماننـا،  كلَّ مـا فـي وسـعنا ِمـن عمـل ووسـائل متاحـة لكـي تتحقَّ
فلـن ينسـانا هللا. وهـو ياُلحـظ كلَّ عمـل ِمـن أعمـال المحبَّة وإنـكار الذات. سـيفتح أمامنـا طرقًا 
يمكننـا بواسـطتها أْن نُظِهـر إيماننـا ِمـن خـالل أعمالنا« )إلـن ج. هوايت، أتالنتك يونيـون جلينر، 

17حزييران/يونيـو، 1903(.
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أسئلة للنقاش
	� كيـف يمكـن الجمـع بيـن الصـالة والعطـاء؟ بمعنـى آخر، كيـف يمكن للصـالة أْن 

تسـاعدك علـى معرفـة مـا ينبغـي أْن تعطيـه ومتى وكيـف تعطيه؟

ثـت مجلَّـة شـهيرة فـي الواليـات المتَّحـدة األمريكية عـن الموظَّفين الشـباب  2� تحدَّ
فـي )وول سـتريت( الذيـن كانوا يكسـبون الكثير ِمن المال، ومع ذلك كانت نفوسـهم 
فاِرغـة وبائسـة للغايـة، وكانـت ممتلئـة بالخـوف والقلـق� قـال واحدهـم، وكان مدير 
قُت ربًحـا إضافيًّا بنسـبة  محفظـة ماليـة: »مـا الـذي يهـّم بعـد موتـي إذا كنُت قـد حقَّ
واحـد بالمئـة فـي محفظتـي؟«� مـا هـي الـدروس التـي يمكـن أْن نأخذهـا ِمـن هذه 
ـة حـول كيـف يمكـن للعطـاء، بمـا فـي ذلـك التضحيـة فـي العطـاء، أْن يكـون  القصَّ
ه يسـاعدنا علـى التخلُّـص ِمـن »ُغـُرور  مفيـًدا للمعطـي ِمـن الناحيـة الروحيَّـة بمـا أنّـَ

الِغَنـى« )متَّـى 3	: 22(؟

ـا كتبتـه إلِـن ج هوايـت، الِحـظ الجزء  3� فـي االقتبـاس المذكـور أعـاله والمأخـوذ ممَّ
المتعلِّـق بــ »المـوارد التـي تُوضع فـي غير مكانهـا«� لماذا ِمـن الُمِهمِّ بالنسـبة للذين 

يمارسـون العطـاء منَّـا أْن يضعـوا وجهـة نظرهـا هذه في الحسـبان؟
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* 28 كانون الثاين )يناير( - 3 شباط )فرباير(    الدرس الخامس    

التعامل مع الديون

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تثنيـة 28: 2، 12؛ متـى 6: 24؛ 1يوحنا 2: 15؛ أمثـال 22: 7؛ أمثال 6: 

1-5؛ تثنية 15: 5-1. 

آية الحفظ: »اَلَْغِنيُّ يََتَسلَُّط َعلَى الَْفِقيِر، َوالُْمْقَترُِض َعْبٌد لِلُْمْقرِِض« )أمثال 22: 7(�

يْـن هـو »أْن تعيـش اليوم بنـاًء على ما تتوقَّع أْن تكسـبه فـي الغد«.  ِمـن أحـد تعريفـات الدَّ
يْـن اليـوم قـد أصبـح أسـلوب حيـاة، ولكْن ال ينبغـي أْن يكـون القاعدة التـي يتبعها  يبـدو أنَّ الدَّ
ع علـى االسـتدانة، حيـث يـرد فيـه مـا ال يقـلُّ عـن 26  س ال يشـجِّ المسـيحيُّون. والكتـاب المقـدَّ
س أنَّ اقتـراض  يـون، وجميعهـا إشـارات سـلبية. ال يقـول الكتـاب المقـدَّ يْـن والدُّ إشـارة إلـى الدَّ
ث في كثير من األحيان َعن العواقب السـيِّئة للقيـام بذلك. وبولس،  المـال خطيئـة، ولكنَّـه يتحـدَّ
م النصيحة التاليـة: »فَأَْعطُـوا الَْجِميـَع ُحُقوقَُهُم:  عندمـا نظـر إلـى مسـألة االلتزامـات الماليَّة، قـدَّ
الِْجْزيَـَة لَِمـْن لَـُه الِْجْزيَـُة. الِْجبَايَـَة لَِمـْن لَـُه الِْجبَايَـُة. َوالَْخـْوَف لَِمـْن لَـُه الَْخـْوُف. َواإلِكْـرَاَم لَِمـْن 
لَـُه اإلِكْـرَاُم. الَ تَُكونُـوا َمْديُونِيـَن ألََحـٍد ِبَشـْيٍء إاِلَّ ِبـأَْن يُِحبَّ بَْعُضُكـْم بَْعًضا« )روميـة 13: 7 ، 8(.

يـن مصيبـة دوليَّـة علـى كلِّ المسـتويات تقريبًـا ــ المسـتويات الشـخصية،  لمـاذا يُعتبَـر الدَّ
وعلـى مسـتوى الشـركات والحكومـات؟ لطالمـا كان لـدى كلِّ مجتمـع نسـبة صغيرة علـى األقلِّ 
ِمـن الّديـون. ولكـْن، اليـوم هنـاك جـزء أكبر بكثير ِمـن الناس المديونيـن، وهذا األمـر غالبًا ما ال 

يكـون فـي صالحهم علـى اإلطالق.
يـن وكيفيـة التعامل معـه. قد تكـون بال  سـننظر هـذا األسـبوع فـي أسـباب الوقـوع فـي الدَّ
َديْـن، ولكـْن يمكنـك أْن تشـارِك هـذه المعلومـات القيِّمـة مـع أفـراد العائلـة واألصدقـاء الذيـن 

يمكنهـم االسـتفادة منها.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 4 شباط )فبراير(.  *نرجو التَّعمُّ

36



29 كانون الثاني )يناير(        األحد        

ين مشكالت الدَّ
اقـرأ التثنيـة 28: 	، 2، 2	� مـا هـو المثـال األعلـى الذي وضعـه هللا ألبنائه فيما يتعلَّق بمسـألة 
يْـن؟ وكيـف يمكنهـم الوصـول إلـى هـذا المثال؟ علـى الرغم ِمـن أنَّ اإلطار الذي يَـرِد ذكره  الدَّ
هنـا يختلـف تماًمـا عـن ظروفنـا نحـن، فمـا هـي المبـادئ التـي يمكننـا أْن نأخذهـا ِمـن هـذا 

السـياق ونطبِّقهـا على وضعنـا الحالي؟

 

 

تُظهـر الدراسـات أنَّ هنـاك ثالثـة أسـباب رئيسـية تجعـل النـاس يواجهـون صعوبـات ماليَّة، 
وقـد تـمَّ سـردها هنـا بحسـب تكـرار حدوثها.

يُّـون ِمـن  فـة منهـم، أمِّ ى الفئـة المثقَّ السـبب األوَّل هـو الجهـل. إنَّ الكثيـر ِمـن النـاس، حتَـّ
ى المبـادئ  الناحيـة الماليَّـة. وهـم ببسـاطة لـم تُعـرَض عليهـم أبـًدا المبـادئ الكتابيـة، أو حتَـّ
م هـذا الدرس مخطَّطًا بسـيطًا لهذه  العلمانيـة، فـي إدارة األمـوال. ومـع ذلـك، هناك أمل! سـيقدِّ

المبـادئ وكيفيـة تطبيقها.
السـبب الثانـي للصعوبـات الماليَّـة هـو الطمـع أو األنانيـة. إنَّ الكثيـر ِمـن النـاس يعيشـون 
ليسـوا  الشـخصية. وهـم  اسـتجابتهم لإلعالنـات ورغباتهـم  نتيجـة  ة  المادِّيَـّ إمكانيَّاتهـم  فـوق 
ل  علـى اسـتعداد للسـكن فـي منـازل أو قيـادة سـيَّارات أو ارتـداء مالبـس يمكنهم بالفعـل تحمُّ
ا بحيث ال يمكنهـم تقديم  تكاليفهـا. يشـعر العديـد ِمـن هـؤالء األشـخاص أيًضـا أنَّهم فقـراء جـدًّ
العشـور. ونتيجـة لذلـك، فإنَّهـم يعيشـون حياتهـم بـدون الحكمـة والبَـركات التـي وعـد بهـا هللا 
ى 6: 33(. هنـاك أمـل لهـؤالء األشـخاص أيًضـا، لكـنَّ األمـر يتطلَّب  )انظـر مالخـي 3: 10، 11؛ متَـّ

تغييـرًا فـي القلـب ورضـا فـي النَّْفس.
السـبب الثالـث الـذي يجعـل النـاس يجـدون أنفسـهم فـي ضائقـة ماليَّـة هـو المصائـب 
الشـخصية التـي يواجهونهـا. ِمـن الممكـن أْن يكونـوا قـد عانـوا ِمن مـرض خطيـر دون أْن يكون 
ر. ِمـن المحتمـل أْن تكون  ى عنهـم شـريك زواج مبذِّ ـي مناسـب. وربَّمـا تخلَـّ لديهـم تأميـن صحِّ
قـد قضـت علـى ممتلكاتهـم كارثـة طبيعيـة مـا، أو أْن يكـون قـد ُولدوا ونشـأوا في فقر شـديد. 
ولمثـل هـؤالء األشـخاص أيًضـا هنـاك أمـل. علـى الرغـم ِمـن أنَّ طريقهـم أكثـر صعوبـة، إالَّ أنَّه 
ب علـى مصاعبهـم. قـد يأتـي التغييـر بدعم ِمـن أصدقائهـم المسـيحيين، أو ِمن  يمكنهـم التغلُـّ
ـون أتقيـاء فـي مجال اإلرشـاد والمشـورة، أو ِمـن المثابرة في  مهـا مختصُّ مشـورة ومسـاعدة يقدِّ

العمـل إلـى جانـب التعليـم الجيِّـد وبَركـة هللا وتدبيره.
ى لـو كان السـبب هو خطأ الشـخص نفسـه، ِمن الممكـن التخفيف  مهمـا كان السـبب، حتَـّ
مـن عـبء الّديـون. ومـع ذلـك، سـيحتاج المديونـون إلـى إجـراء بعـض التغييـرات فـي حياتهم 

وإنفاقهـم للمـال وأولويَّاتهـم الماليَّة.
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اقـرأ 	تيموثـاوس 6: 6 ـــ 	� مـا الـذي يقولـه بولـس هنـا وينبغـي علينـا جميًعـا أْن 
نُصغـي إليـه؟ مـاذا تعنـي لـك هـذه الكلمـات، وبأيَّـة طُـرق يمكنـك أْن تتبـع بشـكل 

اه »الكلمـة« هنـا؟ أفضـل مـا تُعلِّمنـا إيّـَ

30 كانون الثاني )يناير(        االثنين        

اتِّباع مشورة هللا
نحـن كائنـات مخلوقـة ِمـن مـادَّة، ونعيش في عالَـم مادِّي، عالـم يمكن أْن يكـون في بعض 
األحيـان ُمغريًـا للغايـة. يحتـاج أحدنا إلـى أْن يكـون مصنوًعا ِمن الفـوالذ والزيـوت االصطناعية، 
ة والرغبة في  وليـس ِمـن لحـم ودم، كـي ال يشـعر في بعض األحيـان بإغـراء الممتلـكات المادِّيَـّ

ا أو يربح جائـزة اليانصيب؟ الثـراء. َمـن منَّـا لـم يحلم فـي وقت ِمـن األوقات أْن يكـون ثريّـً
علـى الرغـم ِمـن أنَّنـا جميًعـا نواجه هـذا األمر نفسـه، وال يوجد فـي العمل بجّد سـعيًا وراء 
ى الثـروة أيُّ شـيء خاطـئ فـي حـدِّ ذاتـه، ولكـْن ال يحتـاج أيٌّ منَّا  لقمـة العيـش الكريـم أو حتَـّ
ة. لقد ُوِعدنـا بأْن ننال  إلـى الوقـوع فـي فـّخ صنع أصنام ِمـن المال والثـروة والممتلكات المادِّيَـّ
ه الحـّق. وهذا أمـر ُمِهّم ألنَّ السـقوط في  ة إلهيَّـة لكـي نبقـى أمنـاء ُمخلِصيـن لِمـا نعرف أنَـّ قـوَّ

ة أدَّى إلى هالك نفـوس كثيرة. تجربـة الثـروة والممتلـكات المادِّيَـّ

اقـرأ متَّـى 6: 24 َو 	 يوحنَّـا 2: 		� مـا هـو الموضوع المشـترك فـي هاتين اآليتيـن على الرغم 
ِمـن اختـالف طريقـة التعبير عنه؟

 

ين بهدف إشـباع  لألسـف، يمكـن لمحبَّـة العالَـم أْن تكون قويَّة لدرجـة أْن يقع الناس في الدَّ
تلـك المحبَّـة، وهـذا مـا يأملون أْن يحدث )وهذا مـا ال ينجح أبًدا؛ راِجـع الجاِمعة 4: 8(.

يْـن هـو شـبكة ِمـن الشـبكات التـي ينصبهـا الشـيطان لإليقـاع بالنفـوس، فِمـن  وبمـا أنَّ الدَّ
س  الطبيعـي أْن يريـد هللا رؤيـة أبنائـه أحـراًرا ِمـن الّديـون. وقد أعطانا ِمـن خالل الكتـاب المقدَّ

ة الماليَّة. يَـّ وموهبـة النبـوَّة اإلرشـادات التـي سـتقودنا إلـى الحرِّ

اقـرأ المزاميـر 0	: 4	، 		� بـأّي سـلوك ينبغي على شـعب هللا أْن يعيشـوا حياتهـم؟ ماذا يعني 
»أْن توفي العلـيَّ نذورَك«؟

 

 

ة الكنيسـة بالتسـبيح والشـكر إللهنا الـذي خلقنـا وافتدانا. فـي الفقرة  إنَّنـا ندخـل فـي عضويَـّ
رقـم 9 )ِمـن أصـل 13 فقـرة( في عهود المعمودية، طُرِح علينا السـؤال التالـي، »هل تؤمن بتنظيم 
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الكنيسـة؟ هـل تسـعى إلـى أْن تعبـد هللا وتدعم الكنيسـة ِمـن خالل عشـورك وتقدماتـك وتأثيرك 
وجهـودك الشـخصية؟«. ونحـن، بصفتنـا أدفنتسـت سـبتيِّين، قلنـا جميعنـا: »نعم«. وهكـذا، فهذا 
مون الشـكر هلل ويوفـون نذورهم بأمانة. النـصُّ )المزاميـر 50: 14، 15( هـو وعـد ألولئك الذين يقدِّ

مـا الـذي تُخبرك به اختياراتك عن مدى نجاحك في التعامل مع إغراءات العالَم وتجاربه؟ 
لمـاذا ال يُعَتبـر العمل الشـاّق ألجل كسـب لقمة العيـش الكريم مماثاًل بالضـرورة لصنع 

صنـم ِمـن الثـروة أو المال؟ كيف نتعلَّم كيف نميِّز الفرق بيـن هذين األمرين؟

31 كانون الثاني )يناير(        الثالثاء        

كيفية التخلُّص ِمن الّديون
اقرأ األمثال 22: 7� بأيَّة طُرُق نكون تحت عبودية الُمقرِض؟

 

 

مـا الـذي يمكـن فعله للهـروب من هذه الظاهـرة المؤسـفة؟ إذا كنَت مديًنا، فـإنَّ المخطَّط 
نـة ِمـن  ة بسـيطة، وهـي مكوَّ ص ِمـن الّديـون. الخطَـّ التالـي سيسـاعدك علـى بـدء عمليـة التخلُـّ

مـة وثـالث خطوات. مقدِّ
سـة  ة هـو التعهُّد أمام هللا بأْن نكون أمناء في إرجاع عشـوره المقدَّ المنطلـق األساسـي للخطَـّ

لكـي نَِصـل إلـى حكمتـه وبَركاته. إنَّه يتطلَّع بشـوق لكي يُبـارك الذين يطيعونه.
الخطـوة األولـى هـي إعـالن وقـف اختيـاري عـن االقتراض وعـن خلق ديـون إضافيـة: ال مزيد 
ِمـن إنفـاق المـال باسـتخدام بطاقة االعتمـاد )الكـردت كارد(. إذا لم تقترض المـال، لن تقع تحت 

ة أمـوال أخرى، لـن يمكنك الغرق فـي المزيد ِمـن الّديون. يْـن. وإذا لـم تقتـرض أيَـّ وطـأة الدَّ
ك، ِمـن اآلن فصاعـًدا وبحسـب مـا يباركك  الخطـوة الثانيـة هـي أْن تقطـع مـع هللا عهـًدا بأنَـّ
د ديونـك فـي أسـرع وقـت ممكـن. عندمـا يبـاركك هللا بالمـال، اسـتخدم المال  هللا، سـوف تسـدِّ
يَّة.  ــ ال لشـراء المزيـد ِمـن األشـياء. قـد تكـون هـذه الخطـوة هـي األكثـر أهمِّ لتقليـل الّديـونـ 
ـى معظـم النـاس أمـواالً غيـر متوقَّعـة، فإنَّهـم ببسـاطة يقومـون بإنفاقهـا. ال تفعـل  عندمـا يتلقَّ

ـة بك. ة لتخفيـض الّديـون الخاصَّ ذلـك؛ بـل ضـع المبلـغ المالـي فـي خطَـّ
الخطـوة الثالثـة هـي الجـزء العملـي التطبيقـي. قم بإعـداد قائمـة بجميع ديونـك، ِمن أكبر 
ا. بالنسـبة لمعظـم العائـالت، تأتـي قـروض التمويـل  مبلـغ إلـى األصغـر، ورتِّبهـا ترتيبًـا تنازليّـً
ين الشـخصي فـي الجزء  العقـاري علـى رأس تلـك القائمـة، وهنـاك أيًضـا بطاقـة االئتمـان أو الدَّ
السـفلي ِمـن القائمـة. ابـدأ على األقّل بسـداد الحـّد األدنى ِمن المبلغ المسـتحّق علـى كلِّ َدين 
ة طريقـة ممكنـة بمضاعفـة أو زيـادة مـا تدفعه على  ِمـن ديونـك كّل شـهر. بعـد ذلـك، قـم بأيَـّ
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الديون الموجودة في أسـفل القائمة. وبكلِّ سـرور سـتندهش بالسـرعة التي يمكنك أْن تتخلُّص 
بهـا ِمـن أقـلِّ الّديـون. ثـمَّ اسـتخدم المـال الـذي كنـت تدفعه علـى الديون فـي أسـفل القائمة، 
وقـم بإضافتـه إلـى المبلـغ األساسـي الـذي تسـتخدمه لسـداد الديـون التـي تأتي بعـد ذلك إلى 
أْن تصـل إلـى أعلـى القائمة. وبينمـا تقوم بإلغاء ديونـك الصغيرة ذات الفائدة المرتفعة، سـوف 
تُحـرِّر مبلًغـا مفاجئًـا ِمـن المـال لكي تسـتخدمه في سـداد الّديـون األعلى التي تأتـي بعد ذلك.

ِمـن الواضـح أنَّ هللا ال يريدنـا أْن نكـون مديونيـن. وحالما يُعَقد هذا العهـد، تجد العديد ِمن 
ـا كان يتوقَّعه  العائـالت أنَّ هللا يباركهـا بطـرق غير متوقَّعة، ويتمُّ تقليل الّديون بشـكل أسـرع ممَّ
أفـراد تلـك العائـالت. وِمـن خـالل اتِّبـاع هذه الخطـوات الثالثـة البسـيطة، أصبحـت العديد ِمن 
العائـالت ُحـرَّة ِمـن الّديـون. وهذا ما يمكنك أن تفعلـه أنت أيًضا! إذ تضع هللا فـي المقام األوَّل، 

سـتنال حكمتـه وبَركاته إلدارة ما اسـتأمنك عليه.

ُه َقـاَل:»الَ  »لَِتكُـْن ِسـيرَتُكُْم َخالَِيـًة ِمـْن َمَحبَّـِة الَْمـاِل� كُونُـوا ُمكَْتِفيـَن ِبَمـا ِعْنَدكُـْم، ألَنّـَ
أُْهِملُـَك َوالَ أَتْـُركَُك«« )العبرانييـن 3	: 	(� كيـف يمكـن للعمـل بهـذه الكلمـات أْن 

يسـاعد النـاس بشـكل كبيـر علـى تجنُّـب الوقـوع فـي مـأزق الّديـون؟

1 شباط )فبراير(        األربعاء        

برامج الضمان والثراء السريع
س شـديد الوضـوح فـي أنَّ هللا ال يريـد أْن يصيـر أبنـاؤه مسـؤولين عـن  إنَّ الكتـاب المقـدَّ
ـ أي التوقيع  رنا الربُّ في ِسـفر األمثال ِمن الكفالـةـ  التزامـات الّديـون التابعـة لآلخريـن. وقد حذَّ

أو الضمـان لصالـح شـخص آخر.

نة هنا؟ اقرأ األمثال 6: 	 ــ 	، األمثال 7	: 8	، األمثال 22: 26� ما هي الرسالة الُمتضمَّ

 

 

تحـدث الكفالـة عـادًة عندما يسـعى الشـخص الـذي يعاني ِمن ضعـف في سـمعة االئتمان 
ـالً للحصـول على ذلـك القرض.  سـة ُمقرِضـة وال يكـون مؤهَّ إلـى الحصـول علـى قـرض ِمـن مؤسَّ
ه إذا كان لديه صديـق يتمتَّع  ل أنَـّ ُف المسـؤول عـن القروض الشـخَص غيـر المؤهَّ يُخِبـر الموظَـّ
بسـمعة ائتمـان جيِّـدة وقـام ذلك الصديق بمشـاركته التوقيع علـى العقد، عندئذ سـيمنح البنك 

ـل صديُقـه المسـؤوليَّة فـي حالة تقصيـره هو عن سـداد القرض. القـرض ويتحمَّ
أحيانًـا يأتـي إليـك أحـد اإلخـوة فـي الكنيسـة ويطلـب منـك التوقيـع. وينبغـي أْن تكـون 
ه ال ينبغـي علـيَّ أْن أفعـل ذلـك أبـًدا«. برجـاء أْن نفهـم  س أنَـّ إجابتـك: »يقـول الكتـاب المقـدَّ
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ـل  عنا علـى مسـاعدة المحتاجيـن، لكـْن ال ينبغـي علينـا أْن نتحمَّ س يشـجِّ أنَّ الكتـاب المقـدَّ
المسـؤوليَّة عـن سـداد ديونهـم.

يطلـب المراهقـون أحيانًـا ِمـن والديهـم التوقيـع معهـم علـى عقـد شـراء سـيَّارتهم األولـى. 
أو يطلـب األبنـاء البالغـون األكبـر سـنًّا ِمـن الوالديـن االشـتراك معهـم فـي التوقيـع علـى قـرض 
تجـاري. واإلجابـة نفسـها تنطبـق علـى هـذه الحـاالت. ِمـن الالئـق بكـم أْن تسـاعدوا اآلخريـن 
إذا كانـت هنـاك حاجـة حقيقيـة، ولكـْن ال تتعهَّـدوا بدفع ديونهم. تشـير الدراسـات إلـى أنَّ 75 
بالمئـة ِمـن األشـخاص الذيـن اشـتركوا فـي التوقيـع علـى كفالـة الّديـون انتهـى بهـم األمـر إلـى 

سـداد تلـك الّديون!

م هنا؟ اقرأ األمثال 28: 20 َو 	تيموثاوس 6: 	، 0	� ما هو التحذير الُمقدَّ

 

 

إنَّ مشـاريع الثـراء السـريع هـي فـّخ مالي آخر. يـكاد يكون ِمـن المؤكَّد أنَّهـا تجلب الخراب 
ا بحيـث يصعـب أْن يكون  المالـي ألولئـك الذيـن يتورَّطـون فيهـا. عندمـا يبـدو األمـر جيِّـًدا جـدًّ
ه غيـر حقيقـي. يتعـرَّض الكثيـر ِمـن النـاس لـألذى العاطفـي والمالـي.  حقيقيًّـا، ِمـن المؤكَّـد أنَـّ
ه يكون علـى األفـراد، في كثيـر ِمن  هنـاك مأسـاة أخـرى فـي هـذه الخطـط الملتويـة، وهـي أنَـّ
رت العديـد ِمن األرواح  الحـاالت، أْن يتسـدينوا األمـوال لكـي يشـتركوا في هذه الخطـط. لقد ُدمِّ
والعائـالت بسـبب مخطَّطات الثراء السـريع التي تنتهي فقـط بإثراء المحتاليـن الذين يبتكرونها 
ى أحـد أفـراد  علـى حسـاب أولئـك الذيـن يقعـون فـي فخاخهـم. عندمـا يحـاول صديـق، أو حتَـّ
أسـرتك، أْن يجـرَّك إلـى الدخـول فـي واحد ِمن هـذه المخطَّطـات، عليك أْن تركـض. ال تمِش، بل 

اهرب بأسـرع مـا يمكنك.

2 شباط )فبراير(        الخميس        

الحّد الزمني ونقاط خصم القرض
اقرأ التثنية 		: 	 ــ 	� ما الذي طلبه الربُّ ِمن شعبه بحسب ما جاء في هذه اآليات؟

 

انسـجاًما مـع التشـريعات األخـرى المكوَّنة ِمن سـبع سـنوات )الخـروج 21: 2 ؛ الالويِّين 25: 
ه  لـم يتـّم فقـط وضع نظـام يضبط أحـوال العبيـد )أو الخدم( واألرض، بل شـمل  3، 4(، نـرى أنَـّ
ة  ذلـك التنظيـم الُمقرضيـن أيًضـا. وبمـا أنَّ الُمقرضيـن لـم يكونـوا يرغبـون فـي التنـازل عـن أيَـّ
ة يمكـن أْن يكـون الشـخص مديًنـا خاللها لـم تتجاوز السـبع سـنوات. أيًّا  ديـون، فـإنَّ أطـول مـدَّ
كان الـدرس الـذي يمكننـا أخـذه ِمـن هـذه اآليـات، فإنَّها تُظِهـر أنَّ الـربَّ يهتمُّ بهـذه األنواع ِمن 
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ين بيـن المواطنين اإلسـرائيليين أنفسـهم.  ق األمـر بالدَّ المسـائل الماليَّـة، خصوًصـا عندمـا يتعلَـّ
ين مهما كان ذلك سـيِّئًا بشـكل عـاّم. كما أكَّد  وتُظِهـر هـذه اآليـات أنَّ الـربَّ اعتـرف بحقيقة الدَّ

ه يجـب تجنُّب ذلـك على قـدر اإلمكان. علـى أنَـّ
م قروض سـكنية في أجزاء كثيرة في العالَم لشـراء  وفي أيَّامنا هذه، على النقيض ِمن ذلك،  تُقدَّ
تهـا إلـى 30 َو 40 سـنة. يبـدو أنَّ أحد أسـباب ارتفاع تكلفة المنـازل الباهظة هو  المنـازل، وتصـل مدَّ

توفُّر االئتمان المصرفي الذي يسـمح لألشـخاص بإمكانية الحصول على القروض الالزمة لشـرائها.
ب عن اقتراض المال ِمن أجل  وِمن ناحية أخرى، يتسـاءل الكثير ِمن األشـخاص واألهل والطالَّ
ـة، سـيعزِّز الحصـوُل علـى شـهادة جامعيـة قدرَة الفـرد على توليـد الدخل  الدراسـة. كقاعـدة عامَّ
لبقيَّـة حياتـه. قـد يُضطـرُّ بعـض األشـخاص إلـى اقتـراض بعـض المـال لدفـع تكاليـف دراسـتهم، 
دها إضافـة إلـى الفائـدة. حـاِول  لكـْن ضـع فـي اعتبـارك هـذه العوامـل. سـيكون عليـك أْن تسـدِّ
ل لهـا. قُم بالعمـل وتوفير  أْن تحصـل علـى جميـع الِهبـات والِمَنـح الدراسـية التـي يمكنـك التأهُّ
كّل المـال الـذي تسـتطيع توفيـره للدراسـة. التحْق فقـط بالدورات الدراسـية التي سـتقودك إلى 
س،  ام الكتـاب المقـدَّ الحصـول علـى وظيفـة. اطلـب المسـاعدة ِمـن والديـك. كان اآلبـاء، فـي أيَـّ
يعطـون أبناءهـم أراٍض زراعيـة لكـي يتمكَّنـوا ِمن كسـب لقمة عيشـهم. واليوم ينبغـي أْن يكون 

هـذا »الميـراث« علـى األرجـح تعليًمـا يمكِّنهم ِمـن أْن يصيـروا كبـاًرا يعتمدون على أنفسـهم.
ال يوجـد اقتـراض وال ديـون فـي عالَـم مثالـي. ولكـْن، نظـرًا ألنَّنـا ال نعيـش في عالَـم مثالي، 
فقـد تكـون هنـاك أوقـات يلـزم فيهـا أْن نقتـرض المـال. فقـط تأكَّـد ِمـن أْن تحصل علـى أفضل 
صفقـة ممكنـة وأفضـل سـعر متـاح للفائـدة. ثمَّ اقتـرض الحـّد األدنى الـذي تحتاج إليـه، وادفع 
ر المال الذي سـتنفقه علـى تكاليف الفائـدة. ولكْن  األقسـاط فـي أسـرع وقت ممكـن لكي توفِـّ
ِمـن حيـث المبـدأ، ينبغـي أن نسـعى إلـى تجنُّـب الديـون إلـى كلِّ درجـة ممكنـة بالنسـبة لنـا 
س،  كبشـر، وِمـن خـالل أْن نتبـع فـي حياتنـا اليوميـة المبـادئ الماليـة التـي فـي الكتـاب المقدَّ
يمكننـا أْن نقطـع شـوطًا طويـاًل نحـو تجنُّـب الديـون غيـر الضروريـة والضغـوط الُمرِهقـة التي 

يمكـن أْن تضعهـا الديـون علينـا وعلـى عائالتنا.

وإنصافـك  ولطفـك  صدقـك  مـدى  فمـا  للنـاس،  المـال  أقرْضـت  قـد  كنـت  إذا 
سـيكون  عندمـا  هللا  أمـام  أمـرك  تتدبَّـر  سـوف  كيـف  معهـم؟  تعامالتـك  فـي 
�)	4  :	2 الجامعـة  )راِجـع  التعامـالت؟  تلـك  علـى  تُحاَسـب  أْن   عليـك 

3 شباط )فبراير(         الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: تقـّدم روح النبوة مشـورة حـول كيفيـة التخلص مـن الديون في 
عمليـة تتكـون من ثـالث خطـوات، وهي كمـا يلي: 

»كـن عازًمـا أال تعـرّض نفسـك أليـة ديـون أخـرى. احرم نفسـك من ألف شـيء بـدالً مـن أن تُغرِق 
نفسك في الديون. فلعنة حياتك هي تعريض نفسك للديون. تجنب ذلك قدر تجنبك لمرض الُجَدرِي.
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ًسـا مـع هللا أن تسـدد َجميـع ديونـك ببركـة هللا، وبعـد ذلك، ال تكـن مديونًا  »أِقـم عهـًدا ُمقدَّ
ألحـد بشـيء حتـى لو ِعْشـَت علـى الخبز والملـح.... ال تتعثَّر أو تفشـل أو تتراجع. احرم نفسـك 

ِمـن التـذوُّق. احـرم نفسـك مـن االنغماس في الشـهيَّة. وفِّر قروشـك إليفـاء ديونك.
ص منها بأسـرع ما يُمِكن. وعندمـا تَِقف ُمنتَِصبًا مرَّة أخرى كرجٍل ُحر، غيـر َمِديٍن ألحد بأي  »تخلَـّ

شـيء، عندها تكون قد أحرزت انتصارًا عظيًما« )روح النبوة، إرشـادات حول الوكالة، صفحة 264(. 
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية لتصبح حرًّا ِمن الديون، جرِّب هذه النقاط:

ضـع ميزانيـة. ضـع ميزانية بسـيطة عن طريق االحتفاظ بسـجّل لجميـع مدخوالتك ونفقاتك 
ومشـترياتك علـى مـدى ثالثة أشـهر. يُفاَجأ الكثيرون بمعرفـة مقدار األموال التـي ينفقونها على 

مواّد غيـر ضرورية.
ص ِمـن بطاقـات االئتمـان )الكريديـت كارد(. بطاقـات االئتمـان هـي أحـد األسـباب  تخلَـّ
اتها. إذا وجـدَت أنَّك  الرئيسـية لمديونيـة األسـرة. إنَّها سـهلة االسـتخدام ويصعب سـداد مسـتحقَّ
ك تسـتخدمها لشـراء أشـياء  ات بطاقـة االئتمـان بشـكل كامـل كلَّ شـهر، أو أنَـّ د مسـتحقَّ ال تسـدِّ
لـم تكـن لتشـتريها لـو لـم يكـن لديـك بطاقـة ائتمـان، فيجـب عليـك تمزيـق بطاقـات االئتمان 

ـة بـك قبـل أْن تمزِّقـك أنـَت أو زواَجـك، أو تمزِّقـك أنـت وزواجـك أيًضـا. الخاصَّ
ابـدأ باتِّخـاذ إجـراءات اقتصاديـة. فـي بعـض األحيـان ال نـدرك مقدار مـا يمكننـا توفيره في 
نفقاتنـا الشـهرية فقـط ِمـن خالل أْن نتوخَّى الحذر بشـأن بعض األشـياء الصغيرة التي نشـتريها، 

والتي تتراكم بسـرعة.

أسئلة للنقاش
ـا� ما هي  لتهـا العديـد ِمـن الـدول واألفـراد ُمذهٌل حقًّ 	� إنَّ حجـم الّديـون التـي تحمَّ

ـة مـع الّديـون والمشـكالت التي سـبَّبتها الديون لـك أو لآلخرين؟ تجربتـك الخاصَّ

2� مـا الـذي يمكن أْن تفعله كنيسـتك الَمحلِّيَّة لتسـاعد األعضاء على تعلُّم أساسـيَّات 
التعامـل مـع الّديون أو األمور الماليَّة بشـكل عاّم؟

س التي يمكنـك أْن تطالب بها لكي تسـاعدك  3� مـا هـي بعـض وعـود الكتاب المقـدَّ
فـي أْن تحمـي نفسـك ِمـن تجـارب العالَـم والمخاطـر الماليَّة التـي يمكـن أْن يفرضها 

علينـا الطمع؟
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* 4-10 شباط )فرباير(    الدرس السادس    

َماِء اكِْنُزوا لَكُْم كُُنوًزا ِفي السَّ

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكوين 6: 5-14؛ عبرانييـن 11: 8-13؛ 2كورنثوس 4: 18؛ تكوين 13: 

10-12؛ تكويـن 32: 22-31؛ عبرانيين 11: 29-24. 

ُه َمـاَذا يَْنَتِفُع اإلِنَْسـاُن لَْو َرِبـَح الَْعالََم كُلَُّه َوَخِسـَر نَْفَسـُه؟ أَْو َمـاَذا يُْعِطي  آيـة الحفـظ: »ألَنّـَ
اإلِنَْسـاُن ِفَداًء َعْن نَْفِسـِه؟« )مرقـس 8: 36، 37(�

م لنا يسـوع أفضل اسـتراتيجية اسـتثمار فـي العالَم حين قـال: »الَ تَْكِنزُوا لَُكـْم كُُنوزًا  لقـد قدَّ
ـارِقُوَن َويَْسـرِقُوَن. بَِل اكِْنـزُوا لَُكْم  ـَدأُ، َوَحيْـُث يَْنُقُب السَّ ـوُس َوالصَّ َعلَـى اأَلرِْض َحيْـُث يُْفِسـُد السُّ
ـَماِء، َحيْـُث الَ يُْفِسـُد ُسـوٌس َوالَ َصـَدأٌ، َوَحيْـُث الَ يَْنُقـُب َسـارِقُوَن َوالَ يَْسـرِقُوَن«  كُُنـوزًا ِفـي السَّ
ُه َحيْـُث يَُكـوُن كَْنزَُك  ى 6: 19، 20(. ويختتـم يسـوع اسـتراتيجيته االسـتثمارية بالقـول، »ألَنَـّ )متَـّ
ى 6: 21(. بكلمـات أخرى: أرِني أيـن تُنِفق أموالك، وسـأريك أين  ُهَنـاَك يَُكـوُن قَلْبُـَك أَيًْضـا« )متَـّ
ه حيثمـا تضـع أموالـك، ِمـن المؤكَّد أنَّ قلبك سـيكون هنـاك أيًضـا، إذا لم يكن  يكـون قلبـك، ألنَـّ

موجـوًدا هنـاك بالفعل.

هـل تريـد أْن يكـون لـك قلب راغب في السـعي وراء ملكـوت هللا؟ إذا كان األمر كذلك، ضع 
أموالـك فـي المـكان الـذي سـتجني فيه المكافـأة األبدية. ضع وقتـك ومالك وصلواتـك في عمل 
هللا. إذا فعلـَت ذلـك، سـتصبح عـن قريـب أكثـر اهتماًمـا بهذا العمل، وسـوف يتبعـك قلبك إلى 
س والرسـوم التوضيحيـة التي  هنـاك أيًضـا. سـوف نراجـع هـذا األسـبوع نصـوص الكتـاب المقـدَّ

تُبيِّـن لنـا كيـف نكنـز لنا كنـوزًا في السـماء، وكيف نجنـي في النهايـة المكافـأة األبديَّة.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 11شباط )فبراير(.  *نرجو التَّعمُّ
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5 شباط )فبراير(        األحد        

نوح َوَجد نعمة
ِمـن الجديـر بالمالحظـة أنَّ الذيـن يبحثون عن الكنز السـماوي كثيرًا مـا يدعوهم هللا إلجراء 
تغييـرات كبيـرة فـي الحيـاة هنـا علـى األرض. كُـن على اسـتعداد لتواجـه األمر نفسـه إذا دعت 

الحاجة إلـى ذلك.

ة التـي حدثـت لنـوح نتيجـة طاعته هلل؟  ــ 4	� مـا هـي التغييـرات الجذريّـَ اقـرأ التكويـن 6: 	ـ 
مـا هـي المبـادئ التـي يمكـن أْن نجدها ألنفسـنا هنـا نحن الذيـن نعيش في عالَـم يحتاج إلى 

تحذير بشـأن الهـالك القريب؟

 

 

كان بإمـكان نـوح أْن يقضـي وقتـه ويُنفـق مـوارده فـي بنـاء منـزل لنفسـه، لكنَّـه اختـار أْن 
ا فـي حياتـه وأْن يقضـي 120 عاًمـا ِمـن حياتـه فـي اتِّبـاع هللا الـذي دعـاه  يُحـِدث تغييـرًا جذريّـً

الُفلك. لبنـاء 
أسـطورة،  أنَّهـا  يعتبـرون  حيـث  الطوفـان،  ـة  قصَّ اليـوم  المتشـكِّكين  ِمـن  الكثيـر  يرفـض 
ويسـتندون فـي الغالـب إلـى افتراضـات علميَّـة حـول قوانيـن الطبيعـة المعروفـة. وهـذا ليس 
باألمـر الجديـد. »كان النـاس قبـل الطوفـان يتحاجـون قائليـن إن نواميـس الطبيعـة ظلـت ثابتة 
مـدى عصـور طويلـة، فالفصـول المتعاقبـة جـاءت فـي أوقاتهـا وبموجـب نظامهـا، ولـم يسـبق 
لألمطـار أن سـقطت قبـل اآلن، فـاألرض كانـت تـروى بالضبـاب أو النـدى، واألنهـار لـم يسـبق 
لهـا أن طغـت علـى شـواطئها« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة 73، 74(. كان النـاس قَبـل 
ه كان ِمـن غيـر الممكـن حـدوث ِمثـل ذلـك الطوفـان، وذلـك على أسـاس  الطوفـان يزعمـون أنَـّ
ـا النـاس بعـد الطوفان فقـد زعموا، بسـبب فهمهم الخاطـئ للواقع،  فهمهـم الخاطـئ للواقـع؛ أمَّ
ـْمِس  س: »فَلَيْـَس تَْحـَت الشَّ أنَّ الطوفـان لـم يحـدث ِمـن األسـاس. كمـا يقـول الكتـاب المقـدَّ

َجِديـٌد« )الجامعـة 1: 9(.
س أيًضا أنَّ الناس سـوف يشـكِّكون فـي أحداث نهاية  ِمـن ناحيـة أخـرى، يقول الكتاب المقدَّ
العالَـم، كمـا شـكَّكوا فـي الطوفـان )انظـر 2بطـرس 3: 3 ـــ 7(. كيـف يمكننـا، إذن، االسـتعداد 
ى »تأخيـر اإلشـباع الفـوري للرغبـات«. وهـذا يعنـي فـي  للهـالك القـادم؟ هنـاك قـرار واٍع يُسـمَّ
ه علينـا أْن نقـوم بصبـر بالعمـل الذي دعانـا هللا إلى القيـام به أماًل فـي الحصول على  األسـاس أنَـّ
مكافـأة مسـتقبلية أعظـم. نحـن ال نعـرف متـى سـيعود المسـيح. ِمن ناحيـة، ال يهـمُّ أْن نعرف، 
ومـا يهـمُّ بـدالً ِمـن ذلـك هـو أنَّنا، مثل نـوح، نقـوم بما يطلبـه هللا ِمنَّا فـي الوقت الحالـي، حتَّى 

لـو كان ذلـك يعنـي أْن نُجـري بعـض التغييـرات الجذريـة فـي الحيـاة، مثلما حدث مـع نوح.
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مـا مـدى اسـتعدادك ألن تُجـري فـي حياتـك تغييًرا كبيـًرا ألجـل هللا إذا ُدعيـت، مثلما 
 ُدعـي نـوح، إلـى القيـام بهـذا األمـر نفسـه؟ )مفتـاح اإلجابـة: انظـر لوقـا 6	: 0	(�

6 شباط )فبراير(        االثنين        

أبرام أبو المؤمنين
دعـا هللا أبـرام ليتـرك وطنـه وأهلـه ويذهـب إلـى األرض التـي سـيريها لـه. وهكـذا بـدأت 
سلسـلة نسـب المسـيَّا. علـى الرغـم ِمن عدم تقديـم تفاصيل، اضطـرَّ أبرام إلـى أْن يغادر األرض 
التـي ُولِـد فيهـا وأمضـى سـنواته األولـى. بالتأكيـد، لـم يكـن ذلـك قـراًرا سـهالً، وال شـكَّ فـي أنَّه 

ى عـن بعـض الُمتَـع األرضيـة ووسـائل الراحـة لكـي يقـوم بذلك. تخلَـّ

اقرأ التكوين 2	: 	 ــ 3� كيف سوف تتبارك »َجِميُع َقَبائِِل األَرِْض� � �« بهذا الوعد وبقبولها له؟

 

 

ـا ُدِعـَي أَطَـاَع أَْن  كان هـذا حدثًـا رئيسـيًا غيَّـر حيـاة أبـرام وعائلتـه. »ِباإِليَمـاِن إِبْرَاِهيـُم لَمَّ
ِذي كَاَن َعِتيـًدا أَْن يَأُْخـَذُه ِميرَاثًـا، فََخـَرَج َوُهـَو الَ يَْعلَـُم إِلَـى أَيْـَن يَأْتِـي«  يَْخـُرَج إِلَـى الَْمـَكاِن الَـّ
)عبرانييـن 11: 8(. »إن طاعـة إبراهيـم بـدون سـؤال هـي مـن أثبـت األدلـة على اإليمـان الذي 

نجـده فـي الكتـاب المقـدس« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة 102(.
ـا أبرام فقد   لـن يشـعر معظمنـا بالشـوق إلـى مغـادرة وطننا وأصدقائنـا وأفـراد عائالتنا، وأمَّ
شـعر بذلـك. كان أبـرام راضيًـا بـأْن يكـون حيـث أراده هللا أْن يكـون. قد يبـدو هذا األمـر غريبًا، 
إالَّ أنَّ أبـرام وإسـحاق ويعقـوب لـم يحصلـوا علـى تلـك األرض مطلًقـا فـي حياتهم ـــ ومع ذلك 

ظلّـوا أمنـاء هلل علـى أيَّ حال.

نة هنا والمتعلِّقة بموضوع الدرس؟ اقرأ العبرانيِّين 		: 8 ــ 3	� ما هي الرسالة المتضمَّ

 

 

ه رئيـس، وكان معروفًـا بأنَّه كريم  كان يُعـرَف أبـرام ِمـن ِقبَـل الذيـن يعيشـون حوله على أنَـّ
وشـجاع وَحَسـن الضيافـة وخـادم هلل العلّي. كانت شـهادته هلل مثااًل يُحتذى بـه. وبنعمة هللا نحن 
ورثـة إبراهيـم. »كََمـا ›آَمـَن إِبْرَاِهيُم ِباهلِل فَُحِسـَب لَُه ِبـرًّا‹. اْعلَُمـوا إًِذا أَنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمـَن اإِليَماِن 
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أُولِئـَك ُهـْم بَُنـو إِبْرَاِهيـَم« )غالطيـة 3: 6، 7(. »فَـِإْن كُْنتُـْم لِلَْمِسـيِح، فَأَنْتُـْم إًِذا نَْسـُل إِبْرَاِهيـَم، 
َوَحَسـَب الَْمْوِعـِد َورَثَـٌة« )غالطية 3: 29(.

ـا لتغييـر حياتـه نتيجـة  ونـرى فـي إبراهيـم، مثلمـا نـرى فـي نـوح، شـخًصا يتَّخـذ قـراًرا ُمِهمًّ
طاعتـه هلل.

نة في هـذه اآلية على  ر الرسـالة المتضمَّ اقـرأ 2كورنثـوس 4: 8	� كيـف ينبغـي أْن تؤثِـّ
نوعيَّـة القـرارات الروحيـة التـي نتَّخذهـا؟ كيـف اتَّبـَع كلٌّ ِمـن موسـى وإبراهيـم هذا 

المبدأ نفسـه؟

7 شباط )فبراير(        الثالثاء        

قرارات لوط الخاطئة
عندمـا غـادر أبـرام وطنـه اسـتجابة لدعـوة هللا، اختـار أْن يذهـب معه فـي رحلته ابـُن أخيه 
ا ِفي  ى صـار »َغِنيًّـا ِجـدًّ ل اإلصحـاح )13( ِمـن ِسـفر التكويـن أنَّ هللا بـارك أبـرام حتَـّ لـوط. يسـجِّ
َهِب« )التكويـن 13: 2(.  ـِة َوالذَّ الَْمَواِشـي )المقيـاس األساسـي للِغنـى في تلـك الحضـارة( َوالِْفضَّ
وكان عنـد لـوط أيًضـا »َغَنـٌم َوبََقـٌر َوِخيَـاٌم« )التكويـن 13: 5(. وصـار كلٌّ منهمـا غنيًّـا إذ كانـا 
ه لـم يقـدر واحدهمـا أْن يسـكن بالقـرب ِمن  يمتلـكان قطعـان كثيـرة ِمـن المواشـي لدرجـة أنَـّ
اآلخـر. ولكـي يتجنَّـب إبـرام حـدوث مخاصمـات بيـن رعاة مواشـيه ورعاة مواشـي لـوط، عرض 
علـى لـوط أْن يختـار بقعـة ِمـن األرض ليسـكن فيهـا. بالطبـع، كان علـى لـوط أْن يتـرك االختيار 
ألبـرام احتراًمـا لـه إذ كان األكبر سـنًّا وألنَّ لـوط كان يدين ألبرام بالرخاء الذي ناله بسـبب صلته 
بـه. ومـع ذلـك، لـم يُظهر أيَّ امتنان لـذاك الذي صنع معه الخيـر، وأراد بأنانيَّته أْن يأخذ لنفسـه 

مـا اعتبـره أفضـل أرض متاحة.

ــ 2	� مـا هي األسـباب المنطقيـة التي يمكن أْن تكون قـد دفعت لوط  اقـرأ التكويـن 3	: 0	ـ 
إلـى اتِّخاذ القرار الـذي اتَّخذه؟

 

 

مهمـا كان ِمـن السـهل علـى لـوط أْن يبـرِّر قـراره باالنتقال إلـى المدينـة، إالَّ أنَّ األمور هناك 
لـم تَِسـر علـى مـا يـرام بالنسـبة لـه، وعندمـا سـمع أبـرام بمـا حـدث لـه، لـم يقـل، »حسـًنا، يا 
اه يحصد«. بداًل ِمـن ذلك، ذهب إليـه لكي ينقذه  لسـوء األمـر يـا لـوط! إنَّ ما يزرعه اإلنسـان إيَـّ

)انظـر التكوين 14(.
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أحيانًـا أثنـاء سـعينا للحصـول على المزيد ِمن األشـياء، ال نتعلَّم دروسـنا بشـكل جيِّـد، ولهذا 
رجـع لـوط إلـى سـدوم! ولكـنَّ هللا، فـي رحمتـه العظيمـة، أرسـل رُُسـاًل لتحذيـر لـوط وعائلتـه 

وإلعالمهـم بالخـراب الوشـيك اآلتـي علـى تلـك المدن.

ــ 33� مـا الذي قاله هللا إلبراهيم عن السـبب الـذي ألجله افتقد األرض؟  اقـرأ التكويـن 8	: 20ـ 
يرة؟ مـاذا كان ردُّ إبراهيـم علـى األخبار القائلـة بأنَّ هللا كان يخطِّط لتدمير تلك المدن الشـرِّ

 

 

إنَّ إبراهيـم، بسـبب قلقـه علـى لـوط وعائلته، عقـد اتِّفاقًا مع هللا لكي يعفو عـن المدن في 
حـال ُوِجـد فيهـا بعـض األبـرار. بـدأ إبراهيـم بخمسـين بـارًّا، ثمَّ نـزل العدد وصـواًل إلى عشـرة. 
وهللا ـــ انسـجاًما مـع صفتـه، صفـة المحبَّـة ــ لـم يتوقَّف أبـًدا عن منـح الرحمة إلـى أن توقَّف 
إبراهيـم عـن الطلـب! لقـد تدخَّل هللا بنفسـه، مع المالكيـن، إلنقاذ لـوط وزوجتـه وابنتيه. لكنَّ 
ا، ولم  زوجتـه نظـرت إلـى الـوراء وتحوَّلـت إلـى عمـود ملـح. دخـل لـوط إلـى سـدوم رجـاًل ثريّـً
يخـرج منهـا بشـيء تقريبًـا. كم ينبغـي أْن نكون حذرين بشـأن القرارات التـي نتَّخذها، خصوًصا 
عندمـا نفكِّـر فقـط في المكاسـب قصيـرة المدى بـدل النظر إلى الصـورة بأكملهـا )انظر مرقس 

.)37 ،36 :8

8 شباط )فبراير(        األربعاء        

ِمن ُمخادع إلى أمير
عندمـا كان يعقـوب شـابًّا يحـبُّ هللَا ويخافـه، بالرغم ِمن ذلـك انحدرت أخالقه إلـى حدِّ التآمر 
ـه، رفقـة، بهـدف خـداع أبيـه والحصـول على بركتـه. ونتيجـة لذلك، بدأ سـنوات شـبابه في  مـع أمِّ
الطريـق الخطـأ، واضطـرَّ إلـى الفـرار أو ربَّما مواجهة الموت في سـّن ُمبكِّرة. قالـت رفقة ليعقوب 
ى يَرْتَدَّ  »فَـاآلَن يَـا ابِْنـي اْسـَمْع لَِقْولِـي، َوقُـِم اْهرُْب إِلَـى أَِخي الَبَـان… َوأَِقْم ِعْنـَدُه أَيَّاًمـا قَلِيلًَة َحتَـّ
ـ  ى يَرْتَـدَّ َغَضُب أَِخيـَك َعْنَك… ثُمَّ أُرِْسـُل فَآُخُذَك ِمْن ُهَنـاَك« )التكوين 27: 43ـ  ُسـْخَط أَِخيـَك. َحتَـّ

ه مـرةَّ أخرى. ة 20 سـنة، ولم يـَر وجه أمِّ 45(. فـي الحقيقـة، بقـي يعقـوب مختفيًـا لمدَّ

ــ 	3� مـا الـذي حـدث هنـا ليعقـوب، ومـا هي الـدروس الروحيـة التي  اقـرأ التكويـن 32: 22ـ 
ـة عـن نعمـة هللا، حتَّـى عندما نتَّخـذ قـرارات خاطئة؟ يمكـن أْن نتعلَّمهـا ِمـن هـذه القصَّ
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»فبالتذلـل والتوبـة وتسـليم النفـس غلـب هـذا اإلنسـان الخاطـئ الضعيـف في جهـاده مع 
ملـك السـماء لقـد تمسـك بـكل قبضته المرتعشـة بمواعيـد هللا، ولذلـك لم تسـتطع المحبة غير 
المحـدودة أن تحـول أذنيهـا عـن سـماع توسـالت ذلـك الخاطـئ. إن خطـأ يعقـوب الـذي قـاده 
إلـى ارتـكاب الخطيـة فـي حصولـه علـى البكوريـة عـن طريق الخـداع ظهـر واضحا أمامـه. في 
ذلـك الحيـن لـم يصـدق مواعيـد هللا، ولكنه حـاول بمسـاعيه أن يحقق لنفسـه مـا كان هللا يريد 
أن يتممـه لـه فـي وقتـه وبطريقتـه الخاصة ...  هـا قد نال يعقـوب البركة التي كان يتـوق إليها، 

لقـد غفـرت لـه خطيتـه كمتعقب ومخـادع« )روح النبـوة، اآلباء واألنبيـاء، صفحـة 169، 170(.

اقـرأ التكويـن 	4: 	2 ـــ 33� علـى الرغـم ِمـن أنَّ يعقـوب لـم تعـد لديـه أيَّـة ممتلـكات فـي 
كنعـان، مـا هـي التعليمـات التـي أعطاهـا ألبنائه فيمـا يتعلق بدفنـه؟ َمن الذي ُدِفـن أيضا في 

م يعقوب هـذا الطلب؟ تلـك المغـارة؟ لمـاذا، برأيـك، قـدَّ

 

 

إلـى  إبراهيـم وإسـحاق ويعقـوب، باإلضافـة  الثالثـة،  اآلبـاء  أنَّ  س  المقـدَّ الكتـاب  يُخبرنـا 
زوجاتهـم، قـد ُدفنـوا جميًعـا فـي تلك المغارة نفسـها. كانت ثقـة يعقوب في هللا كبيـرة، واعتبر 
نفسـه غريبًـا ومهاجـرًا يرتحـل علـى األرض )راجـع العبرانيِّيـن 11: 13(. إنَّ يعقـوب، على الرغم 

ِمـن أخطائـه، تـرك وطنـه ولـم يكـن معـه شـيء، لكنَّـه عاد إلـى كنعـان رجـالً ثريًا.

علـى الرغـم ِمـن أخطائنـا، ما يـزال بإمـكان هللا أْن يباركنا� ولكْن كم ِمـن األفضل بكثير 
أْن نتجنَّـب األخطـاء منـذ البداية! ما هـي الخيارات التي تواجههـا اآلن، وكيف يمكنك 

تجنُّـب الخيارات الخاطئة؟

9 شباط )فبراير(        الخميس        

موسى في مصر
س. وهللا، فـي عنايتـه،  سـيطرت شـخصيَّة موسـى علـى السـنوات األولـى ِمـن التاريـخ المقـدَّ
سـمح لـه بـأْن يبقـى علـى قيد الحيـاة، حيث عمـل ِمن خـالل أمٍّ ُشـجاعة وأخت حنونـة. عندما 
ة أْن تعتني  ، طلبْت ِمـن والدته العبريَـّ وجـدت ابنـة فرعـون الطفل موسـى في سـلَّة ِمَن الْبَـرِْديِّ
بـه وأعطتهـا أجرتهـا مقابـل ذلـك. يا لها ِمـن دعوة مباَركـة واجهت تلـك األّم الشـابَّة التي كانت 
أَمـة منفيَّـة! كان أمـام يوكابد 12 سـنة فقط لتعلِّم طفلها الصالة وإكرام هللا والثقة فيه، ولتشـكِّل 
ة سـنوات فـي البـالط الملكـي في  ـى موسـى تدريبًـا لعـدَّ صفاتـه المناسـبة لحيـاة الخدمـة. تلقَّ
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َب ُموَسـى ِبـُكلِّ ِحْكَمـِة الِْمْصِريِّيـَن، وَكَاَن ُمْقتَـِدًرا ِفـي األَقْـَواِل َواألَْعَمـاِل« )أعمال  مصـر. »فَتََهـذَّ
الرسـل 7: 22(. وعندمـا نضـج موسـى كرجـل، اتَّخـذ قـراًرا واعيًا غيَّـر حياتَه ومسـاَر التاريخ.

اقـرأ الرسـالة إلـى العبرانيِّيـن 		: 24 ـــ 	2� فكِّـر فيمـا تركـه موسـى وراءه، وفيمـا كان عليـه 
أْن يواجهـه بـدالً ِمـن ذلـك� حـاِوْل أْن تنظـر إلـى الموقـف ِمـن موقـع موسـى قبـل أْن يقـوم 

باالختيـار� مـا الـذي تركـه موسـى، ومـا الـذي اختـار أْن يقبلـه ِمـن خـالل تركـه لمصـر؟

 

 

كانـت مصـر ِمـن أعظـم القـوى المسـيطرة فـي العالَم القديـم في ذلـك الزمـان، إْن لم تكن 
ا لدرجـة أنَّ مصـر المليئـة بالمحاصيـل  القـوَّة األعظـم. وقـد خلـَق نهـر النيـل أرًضـا خصبـة جـدًّ
ة، وكان موسـى نفسـه قائًمـا علـى رأس هـذه المملكـة. ِمـن الصعب أْن  ـة غنيَّـة وقويَـّ كانـت أمَّ
نتخيَّـل مـدى اإلغـراء الـذي تعـرَّض لـه فـي سـنواته األولـى، إغـراء عالَـم مصر بـكلِّ ما فيهـا ِمن 
ات الكثيـَر ِمن اإلغراء. وال شـكَّ في  ه وجـد في التوقيـر والغنى والملـذَّ كنـوز. بالتأكيـد، ال بُـدَّ أنَـّ
ه كان بإمكانـه علـى األرجـح أْن يبـرِّر بسـهولة بقاءه في مصر بـدالً ِمن أْن يُلقـي بمصيره بين  أنَـّ

مجموعـة ِمـن العبيـد الُمحتقرين.
س عن موسـى أنَّه اختـار »ِباألَْحـرَى أَْن يُـَذلَّ َمَع َشـْعِب هللِا  ومـع ذلـك، يقـول الكتـاب المقـدَّ
ٌع َوقِْتـيٌّ ِبالَْخِطيَّـِة« )الرسـالة إلى العبرانيِّيـن 11: 25(. هـل تريد الحديث  َعلَـى أَْن يَُكـوَن لَـُه تََمتُـّ
عـن اإلذالل هنـا؟ يتنـاول جـزء كبيـر ِمن سـفر الخـروج الصراعات والتجـارب التي مرَّ بها موسـى، 
والـذي، بالرغـم ِمـن كلِّ مـا حدث له، لم يقـدر أْن يعبر إلـى أرض الموعد )انظر العـدد 20: 12(. 
ه ال بدَّ أْن  ومـع ذلـك، فـي النهايـة، نعلم جميًعا أنَّ موسـى قد اتَّخذ القـرار الصحيح بالرغم ِمن أنَـّ
ـا إذا كان قد اتَّخـذ القرار الصحيـح بالفعل.  يكـون، فـي بعـض األحيـان، قد تسـاءل هو نفسـه عمَّ

ــ أْن يبقـى فـي مصر� ومـع ذلك،  ــ ِمـن منظورنـا األرضـيـ  كان ينبغـي علـى موسـىـ 
فنحـن كمسـيحيين قـد أعِطينـا نظـرة إلـى الواقـع تأخذنـا إلـى مـا وراء هـذا العالَـم� 
عندمـا نتعـرَّض إلغـراءات العالَـم وتجاربه، كيف يمكننـا أْن نُبقي أمامنـا دائًما الصورة 

األكبـر التـي تشـمل الواقـع بأكملـه؟ لماذا ِمـن الُمهـّم أْن نقـوم بذلك؟ 

10 شباط )فبراير(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: أوفـى هللُا عهـده بمباركـة إبراهيـم. وأكـرم إبراهيـُم هللَا بعـدم 
تخزينـه للكنـوز علـى هـذه األرض. »إن الميـراث الـذي قـد وعـد به الرب شـعبه ليـس في هذا 
العالـم، فإبراهيـم لـم يكـن لـه فـي األرض ميـراث ›َوالَ َوطْـأََة قَـَدٍم‹ )أعمـال 5:7( كانـت عنـده 
ثـروة عظيمـة، ولكنـه اسـتخدمها فيمـا يـؤول إلـى مجد هللا وخيـر إخوته البشـر، ولكنـه لم يكن 
يعتبـر هـذا العالـم وطنـا لـه. لقـد دعـاه الـرب ألن يتـرك بنـي وطنه عبـدة األوثـان، واعـدا إياه 

	0



أن يعطيـه أرض كنعـان ملـكا أبديـا، ولكـن ال هـو وال ابنـه وال ابـن ابنـه امتلكوهـا، وحين طلب 
إبراهيـم مكانـا يدفـن فيـه ميتـه كان عليـه أن يبتاعـه مـن الكنعانيين، فـكل مـا كان يمتلكه في 
أرض الموعـد كان هـو تلـك المقبـرة المحفـورة فـي الصخـر في مغـارة المكفيلـة« )روح النبوة، 

اآلبـاء واألنبياء، صفحـة 142(. 
ب األمـر إيمانًـا قويًّا  إذ نحيـا حياتنـا، نميـل أحيانًـا إلـى السـعي وراء الثـروة والترفيـه. يتطلَـّ
لكـي نتمكَّـن ِمـن تأخيـر إشـباع رغباتنـا بشـكل فـوري. »فَقْصـر فرعـون العظيـم وعـرش الملك 
ُعرضـا علـى موسـى إلغرائـه، ولكنـه عـرف أن تمتعـات الخطيـة التـي تجعـل النـاس ينسـون هللا 
كانـت تربـض فـي البـالط الملكـي. لقـد نظر إلى مـا هو أبعـد من القصـر الفخم العظيـم، وتاج 
الملـك، إلـى الكرامـة العظيمـة التـي سـيمنحها الـرب العلـي لقديسـيه فـي ملكـوت ال تدنسـه 
الخطيـة. لقـد رأى باإليمـان إكليـال ال يفنى يضعه ملك السـماء على هامة الرجـل المنتصر، فهذا 
اإليمـان جعلـه يتحـول عـن وجهـاء األرض وعظمائها ويتحـد بتلك األمـة المحتقـرة الفقيرة التي 

آثـرت الطاعـة هلل علـى خدمـة الخطيـة« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبياء، صفحـة 214(. 

أسئلة للنقاش

	� مـاذا سـيحدث لممتلكاتنـا عندما يأتي يسـوع؟ )انظر 2بطـرس 3: 0	(� في الواقع، 
مـا الـذي يمكـن أْن يحـدث لهـا حتَّى قْبـل مجيء يسـوع؟ )راِجـع متَّـى 6: 20(� لماذا 

ِمـن الُمهـّم دائًمـا أْن نُبقـي األمور في إطارهـا الصحيح؟

رنـا يسـوع ِمـن »غـرور الغنـى« )مرقـس 4: 		(� مـا الـذي يتكلَّـم يسـوع عنـه  2� حذَّ
هنـا؟ كيـف يمكـن للثـروة أْن تُغرينـا وتخدعنـا؟

ث فـي صـّف مدرسـة السـبت عـن األسـباب التـي ِمن الممكـن أْن يكـون قد  3� تحـدَّ
لجـأ إليهـا موسـى لتبريـر بقائـه فـي مصر بـدالً ِمـن أْن يتـرك كلِّ شـيء وراءه ويهرب 
ه قد دفع  مـع مجموعـة ِمـن العبيـد إلـى صحـراء قاحلـة� مـا كان األمـر الـذي ال بدَّ أنّـَ

موسـى فـي النهايـة إلـى اتِّخاذ القـرار الـذي اتَّخذه؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

		



* 11-17 شباط )فرباير(    الدرس السابع    

ِبأََحِد إِْخَوتِي هُؤالَِء األََصاِغِر

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: لوقـا 4: 16-19؛ إشـعياء 62: 1، 2؛ تثنيـة 15: 11؛ متـى 19: 16-22؛ 

لوقـا 19: 1-10؛ أيـوب 29: 16-12. 

آيـة الحفـظ: »ثُـمَّ يَُقـوُل الَْملِـُك لِلَِّذيـَن َعْن يَِميِنـِه: تََعالَـْوا يَـا ُمَباَرِكي أَِبـي، رِثُـوا الَْملَكُوَت 
الُْمَعـدَّ لَكُـْم ُمْنـُذ تَأِْسـيِس الَْعالَِم« )متـى 	2: 34(�

يهم أحيانًـا باألجانـب( واليتامـى واألرامـل.  س الغربـاء )يسـمِّ كثيـرًا مـا يذكـر الكتـاب المقـدَّ
وقـد تكـون هـذه هي المجموعة التي أشـار يسـوع إلـى أفرادها حيـث دعاهم بـِ »أََحـِد إِْخَوتِي 

ى 25: 40(. هـؤاُلَِء األََصاِغِر« )متَـّ
س  كيـف يمكننـا التعـرُّف على هؤالء األشـخاص اليـوم؟ كان الغرباء في أزمنة الكتـاب المقدَّ
أفـراًدا اضطـرُّوا إلـى مغادرة بالدهم، ربَّما بسـبب الحـروب أو المجاعات. وقـد تكون المجموعة 
التـي تقابلهـم اليـوم هـي مالييـن الالجئيـن الذيـن صـاروا فقـراء بسـبب ظـروف لم يختـاروا أْن 

يكونـوا فيها.
اليتامـى هـم األطفـال الذيـن فقـدوا آباءهـم بسـبب الحـروب أو الحـوادث أو األمـراض. 
ويمكـن أْن تشـمل هـذه المجموعـة أيًضـا األطفال الذيـن دخل آباؤهـم السـجن أو الذين غاب 

آباؤهـم عنهـم. يـا لـه ِمـن مجـال واسـع ِمـن الخدمـة ينكشـف أمامنـا هنا!
األرامـل هـنَّ النسـاء اللواتـي فقدن أزواجهن لألسـباب نفسـها التي جعلـت اليتامى يفقدون 
آباءهـم. وكثيـرًا مـا تكون األرامل مسـؤوالت عن رعاية أسـرة لهـا عائل واحد، ويمكـن للكثيرات 

مها. منهـنَّ االسـتفادة ِمن المسـاعدة التي تقدر الكنيسـة أْن تقدِّ
كمـا سـنرى فـي درس هـذا األسـبوع، بمـا أنَّنـا قائمـون علـى إدارة عمـل هللا، فـإنَّ مسـاعدة 

الفقـراء ليسـت مجـرَّد خيـار، بـل هـي اتِّبـاع مثـال يسـوع وطاعـة وصاياه.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 18 شباط )فبراير(.  *نرجو التَّعمُّ
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12 شباط )فبراير(        األحد        

حياة يسوع وخدمته
سـافر يسـوع، فـي وقـت مبكِّر ِمـن خدمتـه العلنيَّة، إلى بلـدة الناصـرة في منطقـة الجليل، 
حيـث كان مسـقط رأسـه، وكان السـكَّان الَمحلِّيُّـون قـد سـمعوا بالفعـل عـن عملـه ومعجزاتـه. 
وكالعـادة، حضـر يسـوع اجتماعـات العبـادة فـي الَمجمـع يـوم السـبت. وعلـى الرغـم ِمـن أنَّ 
يسـوع لـم يكـن القائـم بمراسـم الخدمـة، فقد سـلَّمه الخادم ِسـفر إشـعياء وطلب منـه أْن يقرأ 

سـة. قـرأ يسـوع اآليات التـي وردت فـي )إشـعياء 61: 1، 2(. ِمـن اآليـات المقدَّ

اقـرأ اآليـات الـواردة فـي )لوقـا 4: 6	 ـــ 		(، وقارِنهـا باآليتين فـي )إشـعياء 	6: 	، 2(، )انظر 
سـة بالتحديد؟  أيًضا لوقا 7: 		 ــ 23(� لماذا تعتقد أنَّ يسـوع اختار أْن يقرأ هذه اآليات المقدَّ

لمـاذا تَُعـدُّ هـذه اآليـات ِمن ِسـفر إشـعياء ذات عالقة بالمسـيَّا؟ وما الذي كشـفت عن عمله؟

 

 

ثت عن مسـيَّا متألِّم،  ِمـن الواضـح أنَّ القـادة الدينيِّيـن قـد تغاضـوا عن النبـوءات التـي تحدَّ
وأسـاؤوا تطبيـق تلـك النبـوءات التـي أشـارت إلـى أمجـاد مجيئـه الثانـي )وهـذا األمـر ينبغـي 
ق معظـم النـاس  يَّـة أْن نفهـم النبـوءات(، ولهـذا السـبب صـدَّ أْن يذكِّرنـا بالفعـل بمـدى أهمِّ
الفكـرة الخاطئـة التـي تقـول بـأنَّ إرسـالية المسـيح كانـت تحريـر شـعب إسـرائيل ِمـن ُغزاتهم 
وُمضطهديهـم الرُّومـان. وال بـدَّ أنَّهـم تلّقـوا صدمـة حقيقيـة عنـد اعتقادهـم بـأنَّ بيـان رسـالة 

المسـيح قـد انطلـق ِمـن اآليتيـن فـي )إشـعياء 61: 1، 2(.
عـادة مـا كان يُنظـر إلـى الفقراء بازدراء ِمـن قبل المسـؤولين عديمي الضمير، مثـل جاِمعّي 
ى جيرانهم. وقد سـاد االعتقـاد بأنَّ الفقـر هو لعنة  الضرائـب وأصحـاب األعمـال التجاريـة، وحتَـّ
ِمـن هللا وأنَّ حالتهـم المؤسـفة ال بـدَّ أنَّهـا كانـت نتيجة ذنب اقترفوه. وبحسـب طريقـة التفكير 

هـذه، لـم يُظِهـر أحـٌد اهتماًمـا بالفقراء وبمحنتهم التعيسـة سـوى قلَّة قليلة ِمـن الناس.
ة علـى كونـه المسـيح  وبالرغـم ِمـن ذلـك، كانـت محبَّـة يسـوع للفقـراء أحـد أعظـم األدلَـّ
الُمنتظَـر، وهـذا مـا يتَّضـح ِمـن الطريقة التي أجاب بها يسـوع على سـؤال يوحنَّـا المعمدان عن 
ى 11: 1 ـــ 6(. »لـم يكن يوحنـا المعمـدان يدرك طبيعـة ملكوت  كونـه هـو المسـيَّا )راِجـع متَـّ
ص، حيـث كان يتوقـع أن يتربـع يسـوع على عرش  المسـيح مثلـه فـي ذلـك مثـل تالميـذ الُمخلِـّ
عـى المخلـص لنفسـه سـلطانا ملكيـا اختلـط األمـر على يوحنا  داود. وإذ مـرت األيـام دون أن يدَّ

وانزعجـت نفسـه« )روح النبـوة، مشـتهى األجيال، صفحـة 200(. 

َواألََراِمـِل  الَْيَتاَمـى  اْفِتَقـاُد  هـِذِه:  ِهـَي  اآلِب  هللِا  ِعْنـَد  النَِّقيَّـُة  الطَّاِهـرَُة  يَانَـُة  »اَلدِّ
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)يعقـوب  الَْعالَـِم«  ِمـَن  َدنَـٍس  ِبـالَ  نَْفَسـُه  اإلِنَْسـاِن  َوِحْفـُظ  ِضيَقِتِهـْم،  ِفـي 
الدينيـة؟ أولويَّاتنـا  تحديـد  علـى  اآليـة  هـذه  تسـاعدنا  كيـف   �)27  :	 

13 شباط )فبراير(        االثنين        

توفير هللا الحتياجات الفقراء
سـة الكثيـر ِمـن األحـكام التـي وضعهـا  نـت الكتابـات التـي تركهـا كاتبـو األسـفار المقدَّ تضمَّ
ت تتنـاول هـذا الموضـوع وتعـود  هللا ألجـل الفقـراء والغربـاء واألرامـل واليتامـى. لدينـا سـجالَّ
ا ِفي  بالرجـوع إلـى الوراء لتصل إلى جبل سـيناء. »َوِسـتَّ ِسـِنيَن تَْزَرُع أَرَْضـَك َوتَْجَمُع َغلَّتََهـا، َوأَمَّ
يَِّة. كَذلِـَك تَْفَعُل  ـاِبَعِة فَتُِريُحَهـا َوتَتْرُكَُهـا لِيَـأْكَُل فَُقـرَاُء َشـْعِبَك. َوفَْضلَتُُهـْم تَأْكُلَُهـا ُوُحـوُش الْبَرِّ السَّ

ِبَكرِْمـَك َوَزيْتُونِـَك« )الخـروج 23: 10، 11(.

اقـرأ الالوييـن 23: 22 والتثنيـة 		: 		� مهمـا كان السـياق الوارد هنا مختلًفا عـن حياتنا اليوم، 
مـا هـي المبادئ التي ينبغي أْن نسـتخلصها ِمـن هذه اآليات؟

 

 

يُفَهـم عموًمـا ِمـن كلمـة »أخ« أنَّهـا تشـير إلـى اإلخـوة فـي الوطـن أو فـي اإليمـان. ونحـن 
أيًضـا ننظـر إليهـا باعتبارهـا إشـارة إلى الفقراء مسـتحقِّي المسـاعدة )وهو مصطلـح يُطلق على 
ـل أو اإلعاقـة أو المعانـاة ِمـن ظـروف اقتصاديـة  األشـخاص الذيـن أصبحـوا فقـراء بسـبب الترمُّ
م سـفر المزاميـر  سـلبية غيـر متوقَّعـة ـــ المترجـم(، أو »أحـد إخوتـي هـؤالء األصاغـر«. يقـدِّ
ْسـِكيَن  لِيـِل َولِلْيَِتيـِم. أَنِْصُفـوا الِْمَ إرشـادات حـول كيفيـة التعامـل مـع المحتاجيـن. »اِقُْضـوا لِلذَّ
ْسـِكيَن َوالَْفِقيـَر. ِمـْن يَـِد األَْشـرَاِر أَنِْقـُذوا« )المزاميـر 82: 3، 4(. يشـير هـذا  ـوا الِْمَ َوالْبَائِـَس. نَجُّ

النـصَّ إلـى مشـاركتنا بطـرق أكثـر ِمـن مجـرَّد توفيـر الطعام.
م لَِمـن يسـاعدون المحتاجيـن. »َمـْن يُْعِطـي الَْفِقيـَر الَ يَْحتَـاُج«  ثـمَّ هنـاك أيًضـا وعـود تُقـدَّ
ُت كُرِْسـيُُّه إِلَـى األَبَِد« )األمثـال 29: 14(.  )األمثـال 28: 27(. »اَلَْملِـُك الَْحاكِـُم ِبالَْحـقِّ لِلُْفَقـرَاِء يُثَبَـّ
« )المزامير  يِه الـرَّبُّ ـرِّ يَُنجِّ ْسـِكيِن. ِفي يَـْوِم الشَّ ِذي يَْنظُـُر إِلَى الَْمِ وقـال داود الملـك: »طُوبَـى لِلَـّ
ة فـي إسـرائيل القديمـة بالرغـم ِمـن أنَّ تلـك  41: 1(. وبالتالـي، كان هـذا األمـر دائًمـا أولويَـّ

ة غابـت عـن األذهـان فـي بعـض األحيان. األولويَـّ
ى فـي العصـر الحديـث، وخصوًصـا فـي إنجلتـرا، كان هنـاك  ه حتَـّ فـي المقابـل، نجـد أنَـّ
الكثيـرون ِمـن الذيـن ـــ تحـت تأثيـر مـا ُعـرف باسـم »الداروينيـة االجتماعيـة« ــ لـم يعتقدوا 
ه ال يوجـد واجـب أخالقـي يقضـي بمسـاعدة الفقـراء، بل فـي الحقيقـة اعتقـدوا أيًضا  فقـط بأنَـّ
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ه ِمـن الخطـأ مسـاعدتهم. بـدالً مـن ذلـك، ومراعـاًة لقـوى الطبيعـة التـي يعيش فيهـا القوي  أنَـّ
علـى حسـاب الضعيـف، اعتقد مناصـرو »الداروينيَّـة االجتماعيَّـة« أنَّ تقديم المسـاعدة للفقراء 
والمرضـى والمعوزيـن سـيضرُّ بالمجتمـع، ألنَّهـم إذا تكاثـروا فـي العـدد، سـوف يقومـون فقـط 
ـة بأكملهـا. ومهمـا بـدا هـذا التفكيـر قاسـياً، فقـد كان ثمـرة  بإضعـاف النسـيج االجتماعـي لألمَّ

منطقيـة لإليمـان بنظريـة التطـوُّر وبالروايـة الكاذبـة التـي تنـادي بها.

ر اإلنجيـل، أي الفكـرة القائلـة بـأنَّ المسـيح مـات ِمـن أجلنـا  كيـف ينبغـي أْن يؤثِـّ
هويَّتهـم؟ عـن  النظـر  بغـضِّ  النـاس،  جميـع  مـع  تعاملنـا  طريقـة  علـى   جميًعـا، 

14 شباط )فبراير(        الثالثاء        

الرئيس الشاب الغني 
ـا أيًضا باألمور  ال نعـرف الكثيـر عن الشـاّب الغني سـوى أنَّه كان شـابًّا وحاكًما غنيًّا. وكان مهتمًّ
ى أنَّه جاء راكًضا إلى يسـوع )مرقـس 10: 17(.  الروحيـة. لقـد كان نشـيطًا ِمـن الناحية البدنية حتَـّ
ـة للغاية لدرجة أنَّهـا ُدوِّنت  ة ُمِهمَّ ًسـا لمعرفـة المزيـد عـن الحيـاة األبدية. هـذه القصَّ وكان متحمِّ

ـ 23. ـ 22، ولوقـا 18: 18ـ  ــ 22، مرقس 10: 17ـ  فـي األناجيـل الثالثـة اإلزائيـة: متَّى 19: 16ـ 

ــ 22� ما الذي قصده يسـوع عندما قال لـه، »إِْن أَرَْدَت أَْن تَكُوَن كَاِمالً َفاْذَهْب  اقـرأ متَّـى 		: 6	ـ 
ـَماِء، َوتََعاَل اتَْبْعِني« )متَّى 		: 	2(؟ َوبـْع أَْمـالَكََك َوأَْعـِط الُْفَقرَاَء، َفَيكُوَن لََك كَْنٌز ِفي السَّ

 

 

ال يطلـب يسـوع ِمـن معظمنـا أْن نبيـع كلَّ أمالكنـا ونعطـي المـال للفقـراء. لكـْن، ال بـدَّ أنَّ 
ا، إالَّ أنَّه  المـال كان إلـه الشـاب الغنـي، وعلـى الرغـم ِمـن أنَّ إجابة يسـوع قد تبدو قاسـية جـدًّ

كان يعلـم أنَّهـا كانـت الرجـاء الوحيـد لذلك الشـاب فـي الخالص.
ه كان ذا أمـوال كثيرة، وهذا مـا يُثبت كم  ا ألنَـّ ه مضـى حزيًنا جدًّ س أنَـّ يقـول الكتـاب المقـدَّ
بـة ِمن يسـوع  كان يعبـد أموالـه. لقـد ُعرضـت عليـه الحيـاة األبديـة ومكانـة فـي الدائـرة المقرَّ
ــ كانت هذه هي الكلمات نفسـها التي اسـتخدمها يسـوع حيـن دعا التالميذ  )»تعـاَل اتبعنـي«ـ 
االثنـي عشـر(. ومـع ذلـك، لـم نسـمع عن هذا الشـاّب مـرّة أخـرى. لقد اسـتبدل الحيـاة األبدية 

بممتلكاتـه األرضية.
يـا لهـا ِمـن عمليـة تبـادل سـيِّئة، أليس كذلـك؟ ويا لـه ِمن مثال ُمحـزن على شـخص لم يتبع 

		



مبـدأ »تأخيـر اإلشـباع الفـوري للرغبـات« )انظـر درس األسـبوع الماضـي(. أْن نقـوم باالختيـار 
مثلمـا اختـار هـذا الرجـل هـو خـداع ألنَّنـا، بغـضِّ النظـر عـن الثـروة الماديـة التـي يمكـن أْن 
يمنحنـا إيَّاهـا خيارنـا اآلن، سـوف نمـوت جميعنـا عاجـالً أم آجـالً ونواجه مشـهد األبديـة. وفي 
حيـن اكتشـف الكثيـر ِمـن األغنيـاء أنَّ ثروتهم لم تمنحهم السـالم والسـعادة التي كانـوا يأملون 
الحصـول عليهـا، يبـدو فـي الواقـع أنَّ العكـس قـد حـدث فـي كثيـر ِمـن الحـاالت. لقـد كُتبَـت 
ـيَر الذاتيـة حـول مـدى تعاسـة الكثيـر ِمـن األغنيـاء. فـي الواقـع، بالنظـر إلـى  العديـد ِمـن السِّ
ن بأكملـه، نجـد في سـفر الجامعة واحدة ِمـن أفضل الصور على اإلطـالق، والتي  التاريـخ المـدوَّ
تصـف كيـف أنَّ الثـروة، فـي حـدِّ ذاتهـا، ال تجلـب الشـعور بالرضـا واالرتيـاح. أيَّا تَُكـن الدروس 
األخـرى التـي يمكننـا أْن نسـتخلصها ِمـن هـذه الصـورة، تظهـر نقطة واحـدة بوضـوح: ال يمكن 

شـراء السـالم والسـعادة بالمال.

»َفـإِنَّ َمـْن أََراَد أَْن يَُخلِّـَص نَْفَسـُه يُْهلِكَُهـا، َوَمـْن يُْهلِـُك نَْفَسـُه ِمـْن أَْجلِـي َوِمـْن أَْجـِل 
ُه َماَذا يَْنَتِفُع اإلِنَْسـاُن لَْو َرِبَح الَْعالََم كُلَُّه َوَخِسـَر نَْفَسـُه؟ أَْو  اإلِنِْجيـِل َفُهـَو يَُخلُِّصَهـا� ألَنّـَ
َمـاَذا يُْعِطـي اإلِنَْسـاُن ِفـَداًء َعـْن نَْفِسـِه؟« )مرقـس 8: 	3 ـــ 37(� ماذا يعنـي أْن تُهلِك 

حياتـك مـن أجـل اإلنجيل؟

15 شباط )فبراير(        األربعاء        

زكَّا
كان زكَّا ِمـن أثريـاء اليهـود، وقـد كسـب أموالـه ِمـن خـالل عملـه كجامـع ضرائـب لصالـح 
الرومـان المكروهيـن ِمـن ِقبـل الشـعب. ولهـذا السـبب، وبمـا أنَّه كان، هـو وغيره ِمـن جامعي 
ة بالفعـل، كان زكَّا مكروًهـا وأطلقـوا عليـه  الضرائـب، يفرضـون أكثـر ِمـن الضرائـب المسـتحقَّ

تسـمية »الخاطـئ«.
عـاش زكَّا فـي أريحـا، التـي كانـت تقـع علـى طريـق تجـارة تكثـر فيـه األنشـطة واألعمـال 
التجاريـة. لـم يكـن لقـاء زكَّا بيسـوع محـض صدفـة. يبـدو أنَّ زكَّا قـد وقـع تحـت تأثيـر اقتنـاع 
روحـي جعلـه يرغـب فـي إجـراء بعـض التغييـرات فـي حياتـه. لقـد سـمع عـن يسـوع وأراد أْن 
يـراه. وال بـدَّ أْن تكـون قـد انتشـرت أخبـار تفيـد بـأنَّ مجموعة األشـخاص الذين كانوا يسـافرون 
مـع يسـوع سـتصل إلـى أريحـا في ذلك اليـوم. اضطرَّ يسـوع إلـى أْن يمرَّ عبـر أريحـا قادًما ِمن 
الجليـل فـي طريـق رحلتـه األخيـرة إلـى أورشـليم. وكشـفت كلماته األولـى التـي قالها لـزكَّا أنَّه 

ى قبـل أْن يدخـل المدينـة. كان يعـرف كلَّ شـيء عنـه حتَـّ

ــ 0	� مـا هـي االختالفـات بيـن تجربـة هذا الرجـل الغني مع يسـوع وتجربة  اقـرأ لوقـا 		: 	ـ 
الشـاب الغني؟
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كانـت هنـاك بعض األمور المشـتركة بيـن زكَّا والرئيس الشـاّب الغني. كان كالهما غنيًّـا، وأرادا 
كالهمـا رؤيـة يسـوع والحصـول على الحياة األبديـة. ولكْن، هنـا تتوقَّف أوجه التشـابه بينهما.

ه سـيعطي نصـف أموالـه للمسـاكين )لوقـا 19: 8(، قَِبل يسـوع  الِحـظ أنَّ زكَّا عندمـا قـال أنَـّ
هـذه البـادرة بوصفهـا تعبيـرًا عـن تجربـة تجديـد حقيقيـة، ولـم يقل لـه، »آِسـف يـا زكَّا، ولكن 
ـا الـكلُّ أو ال شـيء، ولـن يجديـك نفًعـا أْن تصل إلى  كمـا حـدث مـع الرئيـس الشـاب الغنـي، إمَّ
ه بالرغـم ِمـن أنَّ زكَّا كان بـال شـكٍّ يُحـبُّ  منتصـف الطريـق وتقـف«. لمـاذا؟ علـى األرجـح ألنَـّ
ثروتـه، لكنَّهـا لـم تكن بالنسـبة له إلًها مثلما كانت بالنسـبة للرئيس الشـاب الغنـي.  في الواقع، 
علـى الرغـم ِمـن أنَّنـا ال نعـرف مـا الـذي قالـه لـه يسـوع بالتحديـد، إالَّ أنَّ زكا   هـو الـذي بـدأ 
الحديـث عـن إعطـاء المـال للفقراء. فـي المقابل، كان على يسـوع أْن يطلب ِمن الشـاب الغني 
ى عن كلَّ أمالكه؛ وإالَّ سـتكون سـبب هالكـه. على الرغم ِمـن أنَّ زكا،  علـى نحـو خـاصَّ أْن يتخلَـّ
ه كان  مثلـه مثـل أيِّ شـخص ثـري، كان بحاجـة إلـى الحـذر ِمـن مخاطـر الثـروة، لكـْن يبـدو أنَـّ
ـا كان الرئيس الشـاب الغني يقـوم بذلك. يعـرف كيـف يُبقيهـا تحت سـيطرته بشـكل أفضـل ِممَّ

»عندمـا مضـى الشـاب الغنـى تـاركا يسـوع بهـت التالميـذ عندمـا قـال معلمهـم: ›َمـا أَْعَسـَر 
ُدُخـوَل َذِوي األَْمـَواِل إِلَـى َملَُكوِت هللِا!‹ فصاح بعضهم يقولون لبعض: ›فََمْن يَْسـتَِطيُع أَْن يَْخلَُص؟‹ 
أمـا اآلن فهـا هـم يجـدون ما يثبت صدق أقوال المسـيح عندما صرح قائـال: ›َغيُْر الُْمْسـتَطَاِع ِعْنَد 
النَّـاِس ُمْسـتَطَاٌع ِعْنـَد هللِا‹ ]مرقـس 10: 24، 26؛ لوقـا 18: 27[. لقـد رأوا كيـف اسـتطاع رجل غني 

أن يدخـل الملكـوت بنعمـة هللا« )روح النبوة، مشـتهى األجيـال، صفحة 541(. 

16 شباط )فبراير(        الخميس        

لوا الرَُّجل أيُّوب تأمَّ
اقرأ أيَّوب 	: 8� كيف ُوِصف أيُّوب ِمن ِقَبل هللا نفسه؟

 

 

ه »كَاِمٌل« و »ُمْسـتَِقيٌم« )أيَّوب 1: 8(، وهو  ا أْن يصف هللا نفُسـه أيَّوب بأنَـّ ه أمـر جيِّـد جدًّ إنَـّ
كامـل ومسـتقيم بحيـث ال يمكـن أْن يماثلـه أيُّ شـخص آخر على وجـه األرض في ذلـك الزمان. 

ونُِعيـد القـول أنَّ هـذه هـي بالحـرف الواحد الكلمـات التي تكلَّم بهـا هللا عن أيُّوب.
وب  وب مصيبـة تلـو األخـرى، كـرَّر هللا مـا قالـه فـي البدايـة عـن أيُـّ ى بعـد أْن واجـه أيَـّ حتَـّ
ه يُضـاف  ه ليـس أحـد مثلـه علـى األرض فـي كمالـه واسـتقامته ومـا إلـى ذلـك، إالَّ أنَـّ وكيـف أنَـّ
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وب مـا يـزال يحمـل هـذه الصفـات جميعهـا، »َوقَـْد َهيَّْجتَِني  عنصـر جديـد بعـد ذلـك. وكان أيَـّ
وب 2: 3(. َعلَيْـِه ألَبْتَلَِعـُه ِبـالَ َسـبٍَب« )أيُـّ

وب واسـتقامته التي بدت  رة تُظِهر كمـال أيُـّ وعلـى الرغـم ِمـن أنَّنـا حصلنـا على لمحـة مؤثِـّ
ي عـن هللا علـى الرغـم ِمـن كلِّ مـا حـدث وعلـى الرغـم ِمـن سـخرية زوجته  حيـن رفـض التخلِـّ
وب  وب 2: 9(، يكشـف ِسـفر أيُـّ ـٌك بَْعـُد ِبَكَمالِـَك؟ بَـارِِك هللِا َوُمـْت!« )أيُـّ التعيسـة، »أَنْـَت ُمتََمسِّ

ـف هنا. جانبًـا آخـر ِمـن حياتـه أمـام األحـداث المأسـاوية التي تتكشَّ

اقـرأ أيُّـوب 	2: 2	 ـــ 6	� مـا الـذي يتـمُّ تصويـره هنـا ويعطينـا فهًمـا أعمق لسـرِّ شـخصيَّة 
وصفاته؟ أيّـوب 

 

 

قـد تكـون الكلمـات التـي قالهـا أيُّوب هـي األكثـر عمًقا وبصيـرة هنـا، »َوَدْعـَوى لَـْم أَْعرِفَْها 
وب ببسـاطة أْن يقتـرب منه مثاًل  وب 29: 16(. بعبـارة أخـرى، لـم ينتظـر أيُـّ فََحْصـُت َعْنَهـا« )أيَـّ
متسـوِّل مرتديًـا ِخرَقًـا باليـة ليطلـب منـه صدقـة. بـدالً ِمن ذلـك، كان هو يأخـذ زمـام المبادرة، 

ويبحـث عـن احتياجـات النـاس ويتصرَّف بشـأنها.
اقترحـت إلِـن ج هوايـت مـا يلـي، »ال تنتظـروا منهـم ]أي ِمـن الفقـراء[ أْن يلفتـوا انتباهكم 
وب. ومـا كان ال يعرفـه كان يبحـث فيـه. اذهبـوا  إلـى احتياجاتهـم، بـل تصرَّفـوا كمـا فعـل أيُـّ
ة وتعرَّفـوا علـى مـا تدعـو إليـه الحاجـة وكيـف يمكنكـم توفيرها علـى أفضل  ديَـّ فـي جولـة تفقُّ
وجـه« )شـهادات للكنيسـة، مجلـد 5، صفحة 151(. إنَّ هذا المسـتوى ِمن إدارة األموال وُحسـن 
التصـرُّف فـي المـوارد التـي منحنـا إيَّاهـا هللا، هو مسـتوى لم يصل إليـه الكثير ِمـن أبناء هللا في 

اليوم. ممارسـاتهم 

اقرأ إشعياء 8	: 6 ــ 8� كيف يمكننا أْن نأخذ هذه الكلمات القديمة ونطبِّقها على 
 أنفسنا اليوم؟

17 شباط )فبراير(        الجمعة        

يِسـيَن  لمزيـد مـن الدرس: »َوَمتَى َجاَء ابُْن اإلِنَْسـاِن ِفـي َمْجِدِه َوَجِميـُع الَْمالَئَِكِة الِْقدِّ
ـُعوِب، فَيَُميِّـُز بَْعَضُهْم ِمْن  َمَعـُه، فَِحيَنِئـٍذ يَْجلِـُس َعلَـى كُرِْسـيِّ َمْجـِدِه. َويَْجتَِمُع أََماَمـُه َجِميُع الشُّ
بَْعـٍض« )متـى 25: 31، 32(. هكـذا صـور المسـيح لتالميـذه وهـم فـوق جبـل الزيتـون مشـهد 
يـوم الدينونـة العظيـم. كمـا وضـح لهـم قرارهـا علـى أنـه يتجـه إلـى نقطـة واحـدة. فعندمـا 
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تجتمـع أمامـه جميع الشـعوب سـيكون هنالك فريقـان ال ثالث لهما، ومصيرهم األبدي سـيتقرر 
بحسـب مـا قـد فعلـوه أو مـا أهملوه مـن واجب نحوه، في شـخص الفقـراء والمتألميـن« )روح 

النبـوة، مشـتهى األجيال، صفحـة 627(. 
»إنـك إذ تفتـح بابـك إلخـوة المسـيح المحتاجيـن والمتضايقين فأنـت إنما ترحـب بالمالئكة 
غيـر المنظوريـن. أنـت تدعـو رفاقًا ُهم خالئق سـماوية، وُهم يأتون بجو مشـبع بالفرح والسـالم. 
يأتـون وفـي أفواههـم تسـابيح السـماء، وفي السـماء يُسـمع صـدى تسـبيحاتهم. فـكل عمل من 
أعمال الرحمة يشـيع البهجة في السـماء. واآلب من فوق عرشـه يحصي عدد العاملين المنكرين 

لذواتهـم بيـن أفضـل كنوزه وأغلـى جواهـره« )روح النبوة، المرجع نفسـه، صفحة 629(.

أسئلة للنقاش
ُه الَ تُْفَقـُد الُْفَقـرَاُء ِمـَن األَرِْض« )التثنيـة 		: 		(� إلـى جانـب حقيقـة أنَّ هـذه  	� »ألَنّـَ
ـ قد تحقَّقت بشـكل  ــ علـى الرغـم ِمـن أنَّ تاريخهـا يعود إلـى آالف السـنينـ  النبـوءةـ 
مؤسـف، كيـف يمكننـا أْن نفهمهـا اليـوم؟ لقـد اسـتخدم البعض هـذه الكلمـات لتبرير 
ة التاليـة، »حسـًنا، قال هللا  كلِّ شـيء مـا عـدا مسـاعدة الفقـراء، حيـث اسـتخدموا الحجَّ
أنَّ الفقـراء سـيكونون دائًمـا بيننـا، وبالتالـي، هـذا بالضبـط مـا ينبغـي أْن تكـون عليـه 

األحـوال«� مـا الخطـأ فـي التفكيـر بهـذه الطريقة؟

ْهـِر الَْحاِضـِر أَْن الَ يَْسـَتكِْبُروا،  ــ 		: »أَْوِص األَْغِنَيـاَء ِفـي الدَّ 2� اقـرأ 	تيموثـاوس 6: 7	ـ 
َوالَ يُلُْقـوا َرَجاَءُهـْم َعلَـى َغْيـِر يَِقيِنيَّـِة الِْغَنى، بَـْل َعلَى هللِا الَْحـيِّ الَِّذي يَْمَنُحَنا كُلَّ َشـْيٍء 
ِبِغًنـى لِلتََّمتُّـعِ� َوأَْن يَْصَنُعـوا َصالًَحـا، َوأَْن يَكُونُـوا أَْغِنَيـاَء ِفي أَْعَمـال َصالَِحـٍة، َوأَْن يَكُونُوا 
ِخِريَن ألَنُْفِسـِهْم أََساًسـا َحَسـًنا لِلُْمْسـَتْقَبِِل،  أَْسـِخَياَء ِفـي الَْعطَـاِء، كُرََمـاَء ِفي التَّْوِزيعِ، ُمدَّ
لِكَـْي يُْمِسـكُوا ِبالَْحَيـاِة األَبَِديَّـِة«� الِحـظ أيـن يكمن الخطر: ثقة اإلنسـان فـي ثروته في 
مقابـل ثقتـه فـي هللا الحـي� لماذا يكـون هذا األمر سـهالً للغاية بالنسـبة لَِمـن يملكون 
المـال، علـى الرغـم ِمـن أنَّهـم يعرفـون أنَّه حتَّـى أموالهـم فـي النهاية لـن تبقيهم على 
قيـد الحيـاة؟ لمـاذا يجـب علينـا جميًعـا أْن نكـون فـي غاية الحـذر لكي ال نثـق في أيِّ 

شـيء سـوى هللا الحي؟

 

 

 

 

 

 

 

		



* 18-24 شباط )فرباير(    الدرس الثامن    

إعداد ُخطط للنجاح

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
8؛ كولوسـي   :5 1تيموثـاوس  15؛   :2 1؛ تكويـن   :12 المراجـع األسـبوعية: جامعـة 

  .8-5  :3 2-5؛ أمثـال   :39 24؛ تكويـن   ،23  :2

آيـة الحفـظ: »وَكُلُّ َمـا َفَعلُْتْم، َفاْعَملُـوا ِمَن الَْقلِْب، كََما لِلـرَّبِّ لَْيَس لِلنَّـاِس، 24 َعالِِميَن أَنَّكُْم 
ِمـَن الـرَّبِّ َسـَتأُْخُذوَن َجزَاَء الِْميرَاِث، ألَنَّكُْم تَْخِدُموَن الرَّبَّ الَْمِسـيَح« )كولوسـي 3: 23، 24(� 

يريـد معظـم النـاس أْن يعيشـوا حيـاة »ناجحـة« وسـعيدة. بالطبع، قـد ال يكون ِمن السـهل 
دائًمـا تحقيـق هـذا الهـدف فـي عالـم سـاقط، حيث يمكـن أْن تقـع المآسـي والكوارث فـي أيِّة 

. لحظة
ثـمَّ هنـاك أيًضا مسـألة تتعلَّق بطريقـة تعريفنا للنجـاح. فمثالً، لدينا حالة نجاح يوسـف في 
مصـر. إذا كانـت هنـاك حيـاة ناجحـة، فِمـن المؤكَّد أنَّها سـتكون حياة يوسـف في مصـر، أليس 
كذلـك؟ ِمـن السـجن إلـى القصـر، وأمـور أخـرى ِمـن هـذا النـوع. وِمـن ناحيـة أخرى، مـاذا عن 
يوحنَّـا المعمـدان؟ ذهـب ِمـن السـجن إلـى القبـر. مـا مدى نجـاح حياته؟ مـرَّة أخـرى، كلُّ هذا 

ف علـى طريقـة تعريفك لمصطلـح »النجاح«. يتوقَـّ
سـننظر هـذا األسـبوع فـي فكـرة »النجـاح« ضمـن سـياق مبـادئ اإلدارة األساسـية للمـوارد 
الماليـة. بغـضِّ النظـر عـن هويَّتنـا أو المـكان الـذي نعيـش فيه، سـيكون المـال واألمـور الماليَّة 
جـزًءا ِمـن حياتنـا، سـواء أحببنـا ذلـك أم ال. مـا هـي، إذن، بعض الخطـوات العملية التـي يمكننا 
اتِّخاذهـا علـى طـول الطريـق والتـي، بالرغـم ِمـن أنَّها ال تضمـن »النجـاح«، يمكنها أن تسـاعدنا 

علـى تجنُّـب المخاطـر واألخطـاء الشـائعة التـي قـد تجعـل النجـاح المالي أكثـر صعوبة؟

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 25 شباط )فبراير(.  *نرجو التَّعمُّ
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       األحد         19 شباط )فبراير(

ابدأ باألهّم قْبل الُمهّم
هة إلينا هنا؟ اقرأ الجامعة 2	: 	� ما هي الرسالة الموجَّ

 

 

إذ ينضـج الشـباب ويصلـون إلـى مرحلـة البلـوغ، تنشـأ لديهـم أفـكار حـول اضطرارهم إلى 
توفيـر االحتياجـات األساسـية ِمـن الطعـام واللباس والمأوى. لقد أخبرنا يسـوع نفسـه أنَّه ينبغي 
ة الحتياجاتنا حيـن قال، »لِكِن اطْلُبُـوا أَوَّالً َملَُكوَت هللِا َوِبـرَُّه، َوهِذِه كُلَُّها  علينـا أْن نعطـي األولويَـّ
ى 6: 33(. بالطبـع، بالنسـبة لألشـخاص األكبر سـنًّا والذين لم يتَّخـذوا قراًرا ألجل  تُـزَاُد لَُكـْم« )متَـّ
يسـوع عندمـا كانـوا صغـاًرا، ما يـزال هناك وقت أمامهـم لكي يتَّخـذوا القـرارات الصحيحة فيما 

يتعلق بالوكالة المسـيحية.
ة فـي الحياة،  كمـا رأينـا فـي )التكويـن 28: 20 ـــ 22(، اتَّخـذ يعقوب بعض الخيـارات المهمَّ
م الربُّ نفسـه علـى أنه »الـرَّبُّ إِلُه  الروحيـة منهـا والماليـة. فـي الرؤيـة التـي رآهـا يعقوب، قـدَّ
إِبْرَاِهيـَم أَِبيـَك َوإِلـُه إِْسـَحاَق« )التكويـن 28: 13(. ثـمَّ قـال يعقوب كجـزء ِمن النـذر الذي نذره 

هلل، »يَُكـوُن الـرَّبُّ لِـي إِلًها« )التكويـن 28: 21(.

يَّة توقيت هذا الحدث في حياة يعقوب؟ اقرأ )التكوين 	2: 	 ــ 20(� ما هي أهمِّ

 

 

ه الـربُّ انتباهه إلى راحيل  بعـد أْن تعهَّـد يعقـوب بتقديم التزاماتـه الروحية والمالية هلل، وجَّ
ـ 20(. ِمن المناسـب أْن تتَّخذ القـرارات المتعلِّقة  التـي كانـت عنـد البئـر )انظر التكويـن 29: 9ـ 
بحياتـك الروحيـة والمهنيـة قبـل أْن تلتـزم بالـزواج. وينبغـي أْن يعرف شـريكك المسـتقبلي »ما 
الـذي يتـورَّط فيـه«. هـل هـذا الشـخص مسـيحي ملتـزم؟ مـا نـوع العمـل الذي سـوف يشـترك 
ا كان؟ مـا نـوع  فيـه؟ هـل سـيكون هـذا الشـخص معلًِّمـا، أو ممرًِّضـا، أو محاميًـا، أو عامـاًل، أيّـً
الحيـاة التـي سـوف ألتـزم بهـا؟ وِمـن األسـئلة األخـرى التـي تحتـاج إلـى إجابتهـا قبـل االلتـزام 
يون التي سـتدخل في  بالـزواج: مـا هـو المسـتوى التعليمي الذي أكمله الشـريك؟ ما مقـدار الدَّ

الـزواج؟ هـل أنـا علـى اسـتعداد لقبول هـذا الوضع كجـزء ِمن مسـؤوليَّتي؟

ا عنـد البحـث عـن  ـا جـدًّ اقـرأ )2 كورنثـوس 6: 4	، 		(� لمـاذا يَُعـدُّ هـذا المبـدأ مهمًّ

6	



ه ال يضمـن زواًجا جيِّـًدا، لمـاذا يمكنه أْن يسـاعد  شـريك الحيـاة؟ علـى الرغـم ِمـن أنّـَ
فـي تحسـين فـرص الـزواج الجيِّد؟

20 شباط )فبراير(        االثنين        

بََركة العمل )في الوضع المثالي(
ـك و/ أو  مـا لـم تكـن غنيًّا بشـكل مسـتقّل، أو مسـتفيًدا ِمن صنـدوق ائتماني أنشـأتْه لك أمُّ
ى ال تضطـرَّ أبـًدا إلـى العمل يوًمـا في حياتك )إذا كنـَت قد قرأت العديـد ِمن القصص  أبـوك حتَـّ
عـن هـؤالء األطفـال، سـترى أنَّ المـال الـذي قُِصـد منـه أْن يكـون بَرَكة لهـم غالبًا ما يـؤدِّي بهم 
إلـى المأسـاة عندمـا يصيـرون بالغيـن(، سـتحتاج عاجـالً أم آجـالً إلى العمـل ِمن أجـل الحصول 
ًسـا لـه ويمكن أْن  علـى لقمـة العيـش. الوضـع المثالـي، بالطبـع، هـو أْن تجد شـيئًا تكون متحمِّ
ر لـك دخـالً جيِّـًدا، وتحصـل على تدريـب فيه، وتعثـر على وظيفة وأنت تمارسـه، وتشـتغل  يوفِـّ
فـي هـذا المجـال طيلـة سـنوات عملـك كموظَّف. هـذا هو الوضـع المثالـي. بالطبـع، ال تحدث 

األمـور دائًما بهـذه الطريقة.

ـ 0	(� ما المقصود ِمن  اقـرأ )التكويـن 2: 		( )انظـر أيًضا الجامعة 	: 0	 َو 2تسـالونيكي 3: 8ـ 
اء أيًضـا( قـد أعطـَي عمـاًل يقوم به حتَّـى قبل دخـول الخطيئة؟  حقيقـة أنَّ آدم )وبالتأكيـد حـوَّ
ـر لمـاذا، كما ُذكر فـي الفقرة أعـاله، يجد األشـخاص الذين لم  كيـف يمكـن لهـذا األمـر أْن يفسِّ

وا إلـى العمـل أنَّ وضعهم هـذا هو لعنة؟ يضطـرُّ

 

 

ِمـن الواضـح أنَّ هـذا العمـل لـم يُقصـد ِمنـه أْن يكـون عقوبـة، بـل تـمَّ إعـداده ليخـدم 
ى فـي الجنَّـة، وحتَّى في عالَم ال توجـد فيه خطيئة وال مـوت وال معاناة،  ه حتَـّ مصلحتهـم، أْي أنَـّ

علـم هللا أنَّ البشـر كانـوا بحاجـة إلـى العمـل.
»وأعِطيَـت آلدم وظيفـة رعايـة الجنَّـة واالهتمـام بهـا. علـم الخالـق أنَّ آدم لـن يكـون سـعيًدا 
بـدون عمـل. لقـد أبهجـه جمـال الجنَّة، لكنَّ هذا لـم يكن كافيًـا. كان ينبغي أْن يكـون أمامه جهد 
هـا. لو كانت السـعادة تتمثَّل في عدم  ب ِمـن أعضاء الجسـم الرائعـة أْن تمارس مهامَّ يبذلـه ويتطلَـّ
سـة عاطـالً عن العمـل. ولكـنَّ ذاك الذي  القيـام بـأيِّ شـيء، لتُـرك اإلنسـان فـي حالـة براءته المقدَّ
ى أوكل إليه عمله  خلـق اإلنسـان كان يعلـم ما الذي سـيأتي إليه بالسـعادة. ولم يكد أْن خلقه حتَـّ
الُمعيَّـن. إنَّ الوعـد بالمجـد فـي المسـتقبل، والحكـم الذي فُرِض على اإلنسـان أْن يكـدح ِمن أجل 

قـوت يومـه، جـاءا ِمـن العرش نفسـه« )إلـن ج. هوايـت، أور هاي كولينغ، صفحـة 322(. 
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ى بعـد السـقوط، عندمـا تلـوَّث العمـل بالخطيئة )كمـا حدث مع كلِّ شـيء  ومـع ذلـك، حتَـّ
آخر(، قـال هللا آلدم:

اِم َحيَاتِـَك« )التكويـن 3: 71(. الِحظ أنَّ  »َملُْعونَـٌة األَرُْض ِبَسـبَِبَك. ِبالتََّعـِب تَـأْكُُل ِمْنَهـا كُلَّ أَيَـّ
هللا قـد لعـن األرض »بسـببك«، أي بسـبب آدم، أي أنَّ آدم قـد لُِعن ِمن خالل الفكـرة القائلة بأنَّ 

العمل سـيكون شـيئًا يحتـاج إليه، خصوًصـا بوصفه كائًنا سـاقطًا.

 ما الذي يوجد في العمل ويجعله، ِمن الناحية المثالية، شيًئا يمكنه أْن يأتي لنا بالَبركة؟

       الثالثاء         21 شباط )فبراير(

سنوات العمل والكَسب
ة هـذا  كمـا رأينـا، لقـد قصـد هللا للبشـر أْن يعملـوا بشـكل مـا أو بآخـر. عـادًة مـا تصـل مـدَّ
الجـزء مـن حياتنـا )سـنوات العمـل( إلـى مـا يقـارب الــ 40 سـنة. بالنسـبة للكثيـر ِمـن النـاس، 
هـذه هـي الفتـرة التـي تتـمُّ فيهـا تربيـة األطفـال وتعليمهم وشـراء المنـزل وامتـالك المقتنيات 
ـاس  الرئيسـية األخـرى. ويمكـن أْن يكـون هـذا وقتًـا عصيبًـا ِمـن الناحيـة الماليـة. إنَّه وقت حسَّ
للغايـة ألنَّ أفـراد األسـرة يتعلَّمـون العمـل مًعـا، ويكوِّنون فيمـا بينهم روابط تدوم مـدى الحياة. 
يمكـن للضغـوط الماليـة أْن تقضـي علـى الـزواج فـي هـذه المرحلة، وهـذا ما يحـدث في كثير 
ِمـن األحيـان. إنَّ العائـالت التـي يلتزم فيهـا الطرفان باإليمان المسـيحي ويكونان على اسـتعداد 

س، تكون عائـالت أكثر اسـتقراًرا. التِّبـاع مبـادئ الكتـاب المقـدَّ

ـة التـي  اقـرأ 	تيموثـاوس 	: 8؛ األمثـال 4	: 23؛ َوكولوسـي 3: 23، 24� مـا هـي النقـاط الُمِهمَّ
يمكـن أْن نسـتخلصها ِمـن هـذه النصـوص، والتـي تتعلَّـق بمـوارد األسـرة المالية؟

 

فـي كثيـر ِمـن الحـاالت، يكـون الـزوج هـو الُمعيل الرئيسـي لألسـرة علـى الرغم ِمـن أنَّ كال 
الزوجيـن يعمـالن فـي كثيـر ِمـن األحيان. بالطبـع، يمكـن أْن تحدث ظـروف غيـر ُمتوقَّعة، مثل 
ـا يجعـل تحقيـق هـذا النمـوذج  ــ ممَّ ا تكـن تلـك الظـروفـ  المـرض واالنكمـاش االقتصـادي، أيَـّ

المثالـي أمـرًا صعـب الحـدوث. وبالتالـي، يحتـاج النـاس إلـى التكيُّف وفًقـا لذلك.
يُدعـى األطفـال الذيـن تـمَّ جلبهـم إلى العالَـم خالل هـذا المرحلة ِمن الحيـاة بـ »ِميـرَاث ِمْن 
« )المزاميـر 127: 3(. ينبغـي أْن نتذكَّـر أنَّ األطفـال يجلبـون معهم مسـؤولية ثقيلة. إنَّ  ِعْنـِد الـرَّبِّ
الهدف الذي يسـعى إليه األهل المسـيحيَّون هو تدريب أطفالهم على أْن يصيروا كبارًا مسـتقلِّين 
لين للحيـاة اآلتية. فيما يلي ثالث نقاط تسـاعد األبوين: فـي هـذه الحيـاة وإعدادهم ليكونوا مؤهَّ
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قة،  المنتظمـة والمشـوِّ العائليـة  العبـادة  بيئـة منزليـة مسـيحية. وهـذا يشـمل  1. توفيـر 
ومدرسـة السـبت المنتظمـة وحضـور الكنيسـة، واألمانة فـي العشـور والتقدمات. هـذه عادات 

رائعـة ينبغـي تكوينهـا فـي مرحلـة مبكـرة ِمـن الحيـاة.
2. تعليـم أطفالهمـا االسـتعداد للعمـل وتقديـره. سيكتشـف األطفـال أنَّ االجتهـاد والنزاهـة 
فـي العمـل دائًمـا ما يتـمُّ مالحظتهمـا وتقديرهمـا ومكافأتهمـا. سـوف يتعلَّمون أنَّ المـال يأتي 

إلينـا نتيجـة تقديمنـا الوقـت لآلخريـن ِمـن خـالل قيامنـا بمهاّم مفيـدة لهم.
ام، خصوًصا التعليم  3. مسـاعدتهم فـي الحصـول علـى تعليم جيِّد. التعليـم مكلِّف هذه األيَـّ
ـة. لكـْن، بالنسـبة لألبويـن اللذيـن يضعـان خططًـا لمسـتقبل  المسـيحي فـي المـدارس الخاصَّ

أطفالهمـا ليـس فقـط لهـذه الحيـاة ولكـن أيًضـا للحيـاة اآلتية، فـإنَّ األمـر يسـتحقُّ التكلفة.

ـا يفعلـه األبـوان، ال أحـد لديـه أيَّـة ضمانـات بشـأن االتِّجاه  بالطبـع، بغـضِّ النظـر عمَّ
الـذي سـيختاره األبنـاء� لمـاذا ِمـن الُمهـمِّ أالَّ يلـوم الوالـدان نفسـيهما علـى الخيارات 

الخاطئـة التـي قـد يتَّخذهـا أبناؤهمـا األكبر سـنًّا؟

22 شباط )فبراير(        األربعاء        

العمل بنزاهة
يمكـن لمرحلـة أخـرى ِمن الحيـاة »الناجحة«، وهـي المرحلة األخيرة، أْن تكـون األكثر متعة 
فـي حـال كانـت القـرارات التـي اتُِّخـذت فـي السـنوات السـابقة قـرارات حكيمة ولم تفسـدها 
أحـداث غيـر متوقَّعـة. فـي الوضـع المثالـي، يقـوم األبـوان بتربيـة أطفالهمـا ليصيروا مسـتقلِّين 
فـي مرحلـة البلـوغ، ويُدفـع ثمـن المنـزل وتُلبَّـى احتياجـات النقـل، وال يتـركان ديونًـا ُمعلَّقـة، 

ويكـون هنـاك مـورد للدخـل يكفـي لتلبيـة احتياجـات أفراد األسـرة األكبر سـنًّا.
إنَّ هللا يدعـو أبنـاءه إلـى بلـوغ مسـتوى أعلـى فـي العمـل والحيـاة. هـذا المعيـار هـو 
شـريعة هللا المكتوبـة فـي قلوبنـا )راجـع إرميـا 33: 31(، وينعكـس فـي صفاتنـا وأخالقنـا. 
وإذ يضعـف المجتمـع ويتـمُّ تمييـع التعاليـم المسـيحية والتقليـل ِمـن شـأنها، يصبـح أكثـر 
يـة بالنسـبة للفـرد المسـيحي أْن يحيـا ويعمـل فـوق مسـتوى اللـوم والشـبهات. يقـول  أهمِّ
ِة  الَِحـُة أَفَْضُل ِمـَن الِْفضَّ يـُت أَفَْضـُل ِمـَن الِْغَنـى الَْعِظيـِم، َوالنِّْعَمـُة الصَّ س، »اَلصِّ الكتـاب المقـدَّ

َهـِب« )األمثـال 22: 1(. َوالذَّ
س أمثلـة تُظهـر كيـف أدرك أصحـاب العمـل أنَّهـم نالـوا بَركـة فـي  ل الكتـاب المقـدَّ يسـجِّ
ـال أتقيـاء. عندمـا أراد يعقـوب أْن يتـرك حمـاه، البـان، ويعـود مـع  أعمالهـم بسـبب وجـود عمَّ
أهلـه إلـى وطنـه، ناشـده البـان أالَّ يغـادر، حيـث قـال لـه »لَيْتَِنـي أَِجـُد نِْعَمـًة ِفـي َعيَْنيْـَك. قَـْد 
تََفاَءلْـُت فَبَاَركَِنـي الـرَّبُّ ِبَسـبَِبَك‹‹ )التكويـن 30: 27(. وعندما بيع يوسـف ليصير عبًدا في مصر، 

أبـدى سـيُِّده فوطيفـار مالحظـة مماثلـة حـول عمـل يوسـف وكافـأه بحسـب مـا عمل.
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ــ 	� علـى الرغم ِمن أنَّ هـذا النّص ال يخبرنا باإلجابـة على وجه التحديد،  اقـرأ التكويـن 	3: 2ـ 
مـا هـو تصـوُّرك عـن األمـور التي كان يوسـف يقـوم بها والتـي جعلت سـيِّده ينظر إليـه بمثل 

تلك النظـرة اإليجابية؟

 

 

»فَـِإَذا كُْنتُـْم تَأْكُلُوَن أَْو تَْشـَربُوَن أَْو تَْفَعلُوَن َشـيْئًا، فَافَْعلُوا كُلَّ َشـْيٍء لَِمْجـِد هللِا« )1كورنثوس 
10: 31(. وبالتالـي، ينبغـي أْن نفعـل كلَّ شـيء لمجـد هللا فـي أعمالنـا وإدارة مواردنـا الماليـة 

ـق لنجاح فـي الحياة. ومهمـا نقـوم بـه، فـاهلل هـو الذي يمنحنـا المعرفـة والقـوَّة لنحقِّ
ـَماِء َواألَرِْض.  »لَـَك يَـا رَبُّ الَْعظََمـُة َوالَْجبَـُروُت َوالَْجالَُل َوالْبََهـاُء َوالَْمْجُد، ألَنَّ لََك كُلَّ َما ِفي السَّ
لَـَك يَـا رَبُّ الُْملْـُك، َوقَـِد ارْتََفْعَت رَأًْسـا َعلَـى الَْجِميعِ. َوالِْغَنـى َوالَْكرَاَمُة ِمـْن لَُدنَْك، َوأَنَْت تَتََسـلَُّط 
ُة َوالَْجبَُروُت، َوِبيَِدَك تَْعِظيُم َوتَْشـِديُد الَْجِميـعِ« )1أخبار 29: 11، 12(. َعلَـى الَْجِميـعِ، َوِبيَـِدَك الُْقوَّ

مـا هـي المبـادئ التـي تتبعهـا ليـس فقط فـي العمـل، ولكن فـي الحياة بشـكل عام؟ 
ومـا هـي التغييـرات التي قـد تحتاج إلـى إجرائها؟

23 شباط )فبراير(        الخميس        

طَلَُب المشورة ِمن هللا
مـون اإلرشـاد فـي مجـال إدارة  هنـاك العشـرات ِمـن المعلِّميـن غيـر المؤمنيـن الذيـن يقدِّ
ق بإدارة األصـول والمـوارد التي عهد  رنـا ِمـن طلـب استشـارتهم فيما يتعلَـّ األمـوال، لكـنَّ هللا حذَّ
ِذي لَْم يَْسـلُْك ِفـي َمُشـورَِة األَْشـرَاِر، َوِفي طَِريـِق الُْخطَاِة لَـْم يَِقْف،  بهـا إلينـا. »طُوبَـى لِلرَُّجـِل الَـّ
َوِفـي َمْجلِـِس الُْمْسـتَْهِزئِيَن لَـْم يَْجلِـْس. لِكـْن ِفي نَاُموِس الرَّبِّ َمَسـرَّتُُه، َوِفي نَاُموِسـِه يَلَْهـُج نََهاًرا 
َولَيْـالً. فَيَُكـوُن كََشـَجرٍَة َمْغُروَسـٍة ِعْنـَد َمَجـاِري الِْميَـاِه، الَِّتـي تُْعِطـي ثََمرََها ِفـي أََوانِـِه، َوَورَقَُها الَ 

ـ 3(. يَْذبُـُل. وَكُلُّ َمـا يَْصَنُعـُه يَْنَجـُح« )المزاميـر 1: 1ـ 
لذلـك، فالرجـل الذي يَُسـرُّ بشـريعة الربِّ )يمكن أْن تُفهم الشـريعة هنا بشـكل أوسـع على 

أنَّهـا كلمـة هللا( يكـون رجـاًل مبـاَركًا. كم هذا سـهل! وهو رجل سـيزدهر، أي سـيكون ناجًحا.
اقرأ األمثال 3: 	 ــ 8� كيف نطبِّق هذا المبدأ على المسائل المالية األساسية في حياتنا؟

 

 

س حـول إدارة المـال  مهـا الكتـاب المقـدَّ ـة علـى اإلرشـادات التـي يقدِّ إنَّ إلقـاء نظـرة عامَّ
يزوِّدنـا بنقـاط قيِّمـة للغايـة وينبغـي اتِّباعهـا. دعونـا نُلقـي نظـرة على سـبعة ِمن تلـك النقاط.
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ة لإلنفـاق )األمثـال 27: 23، 24(. تعيـش العديـد ِمـن العائـالت  1. كُـْن منظًَّمـا. َضـع خطَـّ
ة بسـيطة  باالعتمـاد علـى الرواتـب الشـهرية التـي يحصـل عليهـا أفرادهـا. وبـدون وجـود خطَـّ

لـة بضغـوط أكثـر. لتنظيـم الدخـل والمصاريـف واالدِّخـار، تكـون الحيـاة محمَّ
ْر أْن تعيـش فـي حـدود إمكانيَّاتـك )األمثـال 15: 16(. فـي  ـا تكسـب. قـرِّ 2. أنِفـق أقـلِّ ِممَّ
ا تكسـب. وقد أصبـح هذا األمر  الواقـع، تنفـق العديـد ِمـن العائـالت في الـدول الغربية أكثر ممَّ
ممكًنـا فقـط بسـبب توافـر قـروض االئتمـان والديـون. إنَّ األشـخاص الذيـن يقعـون تحـت َديْن 

يبتلـون بمشـكالت كثيرة.
ــ 8(. نحن  3. قـم بتوفيـر جـزء ِمـن المـال عـن كلِّ فتـرة يُدفَـع فيهـا الُمرتَّب )األمثـال 6: 6ـ 
ـل بالنفقـات غيـر  نقـوم باالدِّخـار لكـي نُجـري عمليَّـات شـراء أكبـر فـي المسـتقبل ولكـي نتكفَّ
خـرة للتخطيـط  ط لهـا، مثـل الحـوادث أو المـرض. يمكـن اسـتخدام بعـض األمـوال المدَّ الُمخطَـّ

منـا في السـّن. للوقـت الـذي ال نعـود قادريـن فيـه علـى العمـل بسـبب تقدُّ
يـون مثلمـا تتجنَّـب مـرض الكورونـا )كوفيـد ـــ 19( )األمثـال 22: 7(. الفوائـد  4. تجنَّـب الدُّ
المدفوعـة علـى القـروض هي ِمـن النفقات التـي يمكنك العيش بدونها. إنَّ األسـرة أو الشـخص 
يـون ـــ أي علـى األمـوال الُمقترضة ـــ يعيش اليـوم بالفعل علـى األموال  الـذي يعتمـد علـى الدِّ
ة تغييرات فـي الحيـاة، يمكن أْن  ع أْن يكسـبها فـي المسـتقبل. فـي حالـة حـدوث أيَـّ التـي يتوقَـّ

ينتـج عـن ذلك إحـراج مالـي خطير.
5. كُـْن عامـاًل مجتهـًدا. »نَْفـُس الَْكْسـالَِن تَْشـتَِهي َوالَ َشـْيَء لََها، َونَْفـُس الُْمْجتَِهِديَن تَْسـَمُن« 

)األمثـال 13: 4(.
ة عائلـة أْن  6. كُـْن مخلًِصـا مـع هللا فـي األمـور الماليَّـة )التثنيـة 28: 1 ـــ 14(. ال يمكـن أليَـّ

تعيـش بـدون البَرَكـة التـي يمنحهـا هللا.
7. تذكَّر أنَّ هذه األرض ليسـت موطننا الحقيقي. إنَّ طريقة إدارتنا لمواردنا المالية تكشـف 

الكثيـر عـن المكان الذي نضع فيه أولويَّاتنا األساسـية )راجـع متَّى 25: 14 ــ 21(.

24 شباط )فبراير(        الجمعة        

رس: »ال يوجـد مشـروع عمـل أو خطّـة حياة يمكـن أن يكون سـليماً  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
إذا كان يسـتوعب فقـط سـني هـذه الحيـاة الحاضـرة القصيـرة وال يعـّد زاداً أو يقـوم باسـتعداد 
للمسـتقبل الالّنهائـي... وال يمكـن أنَّ إنسـاناً يكنـز كنـوزه فـي الّسـماء إالّ ويجد حياتـه هنا على 

األرض قـد صـارت بسـبب ذلـك غنيّـة ونبيلـة« )روح النبـوة، التربيـة الحقيقية، صفحـة 169(.
»إنَّ مـا يكمـن فـي أسـاس االسـتقامة فـي العمـل والّنجـاح الحقيقـي هـو االعتـراف بملكيّة 
هللا. إنَّ خالـق كّل األشـياء هـو المالـك الحقيقـي ونحـن وكالؤه ال أكثـر. فكّل ما نملكـه هو أمانة 

مودعـة لدينـا منـه لتُنفـق بحسـب توجيهاتـه« )روح النبوة، التربيـة الحقيقيـة، صفحة 161(. 
ـعي الـدؤوب إلعالـة عائالتنـا، نعتقد في كثير مـن األحيان أن عملنا هو ببسـاطة  بسـبب السَّ
ة الُعظَمـى  خـل. لكـن كمسـيحيين، نواجـه أيًضـا مهمـة القيـام بدورنـا فـي المأُموريَـّ توفيـر الدَّ
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التـي أعطاهـا يسـوع لجميـع أتباعـه. بعد اقتباس هـذه المأُموريَّة الـوارد ِذكرها فـي مرقس 16: 
15، كتبـت إلـن هوايـت مـا يلـي، »ولكـن ليـس معنـى هـذا أنَّ الجميع مدعـوون ليكونـوا رعاة 
ومرسـلين بالمعنـى العـادي الشـائع، ولكـنَّ الجميـع يمكنهـم أن يكونـوا خّداًما معه فـي تقديم 
»البشـارة« لبنـي جنسـهم. إنَّ األمـر صـادر إلـى الجميع عظمـاء وفقـراء، متعلّمين وجهلـة كباًرا 

وصغـاًرا«)روح النبـوة، التربيـة الحقيقية، صفحـة 310، 311(.
»إنّنـا بحاجـة إلـى أن نتّبـع تدبيـر هللا للحيـاة فـي أقـرب قـرب. فكوننـا نبـذل جهودنـا فـي 
العمـل األقـرب إلينـا ونسـلّم الهلل طريقنـا ونراقـب إرشـادات عنايتـه – هـذه هـي القوانين التي 
تضمـن اإلرشـاد األميـن فـي اختيـار حرفـة«)روح النبـوة، التربية الحقيقيـة، صفحـة 314، 315(.

أسئلة للنقاش
	� كيـف نقـوم نحـن كمسـيحِيين بتعريف الحيـاة »الناجحة«؟ ما الفـرق بين تعريف 
العالَـم لِمـا هـو النجـاح ومـا ينبغـي أْن يكـون تعريفنـا نحـن )فـي الوضـع المثالـي( 
للنجـاح؟ ُخـذ علـى سـبيل المثـال يوحنَّـا المعمـدان� كيف لـك أْن تعـرِّف حياتـه كلَّها 
يرة؟ هـل تصفهـا  التـي انتهـت بشـكٍل مخـٍز فـي سـجن، علـى أسـاس نـزوة امـرأة شـرِّ

بأنَّهـا حيـاة ناجحـة؟ مـا هـي األسـباب التـي يمكـن أن تعطيهـا لتبريـر إجابتك؟

ـر حقيقـة أنَّ هناك العديد ِمن األشـخاص »الناجحيـن« الذين ال يتبعون  2� كيـف نفسِّ
س حـول إدارة الثـروة أو الحيـاة بشـكل عام؟ وماذا عـن أولئك  مبـادئ الكتـاب المقـدَّ
الذيـن يحاولـون اتِّباعهـا، ولكنَّهـم ال ينجحـون؟ َفُهـم قـد يمرضـون أو قـد تصيبهـم 

مصيبـة مـا� كيـف ينبغـي أْن نفهم هـذه الحاالت؟
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* 25 شباط )فرباير( – 3 آذار )مارس(    الدرس التَّاسع    

ظُوا ِمَن الطََّمعِ تََحفَّ

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: إشـعياء 14: 12-14؛ أفسـس 5: 5؛ يشـوع 7؛ يوحنا 12: 1-8؛ أعمال 

5: 1-11؛ 1كورنثـوس 10: 13. 

ظُـوا ِمَن الطََّمـعِ، َفإِنَُّه َمَتـى كَاَن ألََحٍد كَِثيـٌر َفلَْيَسـْت َحَياتُُه ِمْن  آيـة الحفـظ: »انْظُـُروا َوتََحفَّ
أَْمَوالِـِه« )لوقا 2	: 		(�

ه رغبـة ُمفرطـة فـي الحصـول علـى الثـروة أو الممتلـكات التـي ال  يُعـرَّف الطََّمـع علـى أنَـّ
ـك بالفعـل. الطَّمـع مشـكلة كبيرة، وهو مشـكلة كبيرة بمـا يكفي بحيث تضعـه في الواقع  تخصُّ
رنا  ه أمـر ضـاّر للغايـة لدرجـة أنَّ هللا اختـار أْن يحذِّ إلـى جانـب الكـذب أو السـرقة أو القتـل؛ إنَـّ
منـه فـي شـريعته األخالقيـة العظيمة، »الَ تَْشـتَِه بَيَْت قَِريِبَك. الَ تَْشـتَِه اْمـَرأََة قَِريِبـَك، َوالَ َعبَْدُه، 

ـا لَِقِريِبـَك« )الخـروج 20: 17(. َوالَ أََمتَـُه، َوالَ ثَـْورَُه، َوالَ ِحَمـارَُه، َوالَ َشـيْئًا ِممَّ
وكثيـرًا مـا يُـدَرج الطمـع ضمن الخطايا البشـعة التـي تُبقي اإلنسـان خارج ملكـوت هللا. »أَْم 
لَْسـتُْم تَْعلَُمـوَن أَنَّ الظَّالِِميـَن الَ يَرِثُـوَن َملَُكوَت هللِا؟ الَ تَِضلُّوا: الَ زُنَاٌة َوالَ َعبََدُة أَْوثَاٍن َوالَ فَاِسـُقوَن 
اُعوَن َوالَ ِسـكِّيُروَن َوالَ َشـتَّاُموَن َوالَ َخاِطُفوَن  َوالَ َمأْبُونُوَن َوالَ ُمَضاِجُعو ذُكُوٍر، َوالَ َسـارِقُوَن َوالَ طَمَّ

يَرِثُـوَن َملَُكوَت هللِا« )1كورنثوس 6: 9، 10(.
الطََّمـع؟ هنـاك إلـى جانـب السـرقة وعبـادة األوثـان والزنـا والفسـق؟ هـذا مـا يقولـه النّص 
ـح مـدى سـوء األمـر ومـا يمكننـا فعلـه  الكتابـي، وسـوف ننظـر هـذا األسـبوع فـي أمثلـة توضِّ

ب عليـه. للتغلُـّ

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 4 آذار )مارس(.   *نرجو التَّعمُّ
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26 شباط )فبراير(        األحد        

الخطيئة األصلية األعظم؟
غالبًـا مـا تُطـَرح أسـئلة ـــ ألسـباب مفهومة ــ حـول كيفيـة نشـوء الخطيئة في الكـون الذي 
خلقـه هللا. ونحـن نفهـم السـبب، علـى األقّل إلـى حدٍّ ما. وقد حدث ذلك بصفة رئيسـية بسـبب 

الطمـع. وبالتالـي، ربَّمـا يكون الطمع هـو الخطيئة األصليـة األعظم.
ــ 14. مـا هـي اإلشـارات المذكـورة حول سـقوط لوسـيفر؟ كيف لعب  اقـرأ إشـعياء 14: 12ـ 

الطمـع دوًرا حاسـًما فـي ذلك السـقوط؟
»وإذ لـم يقنـع بمركـزه، مـع كونـه قـد أُكرم فوق كل أجناد السـماء فقد تجاسـر واشـتهى أن 
يقـدم لـه السـجود والـوالء اللـذان ال يحقـان لغيـر الخالق وحـده. وبدال من أن يسـعى لوسـيفر 
لجعـل هللا أسـمى كائـن فـي عواطـف كل الخالئـق ووالئها فقد حـاول الظفر بخدمتهـم ووالئهم 
لـه هـو، بـل كان يطمـع فـي الحصـول علـى المجد الـذي قد أعطـاه اآلب السـرمدي البنـه، فقد 
اشـتاق رئيـس المالئكـة هـذا إلـى الحصـول على السـلطان الـذي هو مـن حق المسـيح وحده« 

)روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 15(.  

اقرأ أفسس 	: 	 وكولوسي 3: 	� يجعل بولس هنا الطمع مساويًا ألمر آخر� ما هو؟ ولماذا؟

 

 

كـم هـو مدهـش أْن يسـاوي بولس مرَّتين بيـن الطمع وعبـادة األوثان! يمـارس الناس عبادة 
ـ لغير هللا، أي لشـيء مخلـوق بدالً ِمن  ـ أي يكرِّسـون حياتهمـ  مـون العبـادةـ  األوثـان عندمـا يقدِّ
تقديمهـا للخالـق )روميـة 1: 25(. هـل يمكـن أْن يكـون الطمـع، إذن، هـو الرغبـة فـي شـيء ال 
ينبغـي أْن نمتلكـه، بحيـث تكـون تلك الرغبة شـديدة حتَّى أنَّهـا تصير هي مركـز االهتمام الذي 

تركِّـز عليـه قلوبنـا، بـدل أْن يكون محـور اهتمامنا هـو الرّب؟
ال شـكَّ أنَّ لوسـيفر لـم يعـرف فـي البدايـة إلـى أيـن كانـت رغباتـه الخاطئـة تقـوده. وهـذا 
ـ وهي  األمـر نفسـه يمكـن أْن يحـدث لنـا. إنَّ الوصيَّـة التـي أعِطيَـت ضـدَّ اشـتهاء مـا للقريـبـ 
الوصيـة الوحيـدة التـي تتعامـل فقـط مع األفـكار ــ يمكـن أْن تمنعنا ِمـن ارتكاب أفعـال تؤدِّي 

إلـى مخالفـة الوصايـا األخـرى أيًضـا )انظـر على سـبيل المثـال 2صموئيـل 11(.

اقرأ 	تيموثاوس 6: 6، 7� كيف يمكن للتركيز على ما يكتبه بولس هنا أْن يؤدِّي إلى 
 حمايتنا ِمن الطمع؟
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27 شباط )فبراير(        االثنين        

لعنة في الَمحلَّة
يمكـن القـول أنَّ تلـك الفتـرة كانـت واحدة ِمن أعظـم الفترات التـي مرَّ بها تاريخ إسـرائيل، 
ة، دخلـوا أخيـرًا أرض الموعد. وبواسـطة  يَـّ ـل واالرتحـال فـي البرِّ فبعـد مـرور 40 سـنة ِمـن التنقُّ
رة، عبَـَر الشـعُب نهـر األردن أثنـاء فيضانـه ووصلـوا إلـى اليابسـة. وقـد أثـار عبـور  معجـزة مؤثِـّ
ى أنَّ قلوبهم ذابـت، ولم تبَق  ر فيهم حتَـّ اليابسـة هـذا دهشـة الملـوك الوثنييـن في كنعان، وأثَـّ

فيهـم بعـد روح للقتال )يشـوع 5: 1(.

ي الحقيقـي األوَّل فـي غـزو كنعـان.  نـة والمسـوَّرة هـي التحـدِّ كانـت مدينـة أريحـا المحصَّ
لـم يعـرف أحـد ــ وال حتَّى يشـوع نفسـه ــ مـا الـذي كان باإلمكان فعلـه لهزيمة سـكَّان أريحا. 
ـ كشـف عـن خطَّة لتدميـر المدينة، وهـي الخطَّة التي  ــ فـي اسـتجابة منه لصالة يشـوعـ  وهللاـ 

اتَّبعهـا الشـعب. لكـنَّ األمـور بال شـّك أخـذت منعطًفا سـيِّئًا فيمـا بعد.

اقـرأ يشـوع 7� مـا الـذي حـدث بعد االنتصـار العظيم في أريحـا؟ وما هي الرسـالة التي ينبغي 
ة؟ أْن نأخذهـا ِمـن هذه القصَّ

 

 

ه »اشـتهى« تلك األمتعـة. إنَّ  ـت مواجهـة عخـان باألمـر، اعتـرف بفعلتـه قائالً أنَـّ وحالمـا تمَّ
الكلمـة العبريـة )chmd( الُمترجمـة هنـا )اشـتهى( قـد اسـتُخِدمت في بعـض المواضع األخرى 
ا. يظهـر جـذر الكلمة نفسـها فـي )دانيـال 9: 23(،  س بطريقـة إيجابيـة جـدًّ فـي الكتـاب المقـدَّ

علـى سـبيل المثـال، حيـن أخبـر جبرائيـل دانيـال بأنَّه رجـل »محبوب«.
ـا فـي حالـة عخـان، تشـير هـذه الكلمـة )chmd( إلى أخبـار سـيِّئة. على الرغـم ِمن األمر  أمَّ
الواضـح الـذي حـرَّم علـى أبنـاء الشـعب أْن يسـلبوا ألنفسـهم ِمـن المـدن التـي اسـتولوا عليهـا 
ة  ا أدَّى إلى اإلسـاءة إلى سـمعة األمَّ )يشـوع 6: 18، 19(، فعل عخان تماًما هذا األمر نفسـه، ممَّ
بأكملهـا. فـي الواقـع، خاف يشـوع بعد الهزيمة فـي عاي أْن يسـمع »الَْكْنَعانِيُّوَن َوَجِميُع ُسـكَّاِن 
األَرِْض َويُِحيطُـوَن ِبَنـا َويَْقرُِضـوَن اْسـَمَنا ِمـَن األَرِْض. َوَمـاَذا تَْصَنـُع الْسـِمَك الَْعِظيِم؟« )يشـوع 7: 
9(. بعبـارة أخـرى، أراد الـربُّ اسـتخدام تلـك االنتصارات العظيمـة لتكون جزًءا ِمـن األخبار التي 
تـه وعملـه بيـن شـعبه. كان ِمـن المفتـرض أْن تكـون  تصـل إلـى األمـم المجـاورة وتُعلِمهـا بقوَّ
غزواتهـم )بطريقـة مختلفـة( شـهادة لقـدرة الـرّب أمـام األمم األخرى. بالطبع، كُِشـفت مسـاوئ 
هـذه الشـهادة وتـمَّ فضحهـا بعـد الفشـل الذريـع فـي عـاي إلـى جانـب الخسـائر فـي األرواح 

البشرية.
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فكِّـر فـي كيـف كان ِمـن السـهل للغايـة أْن يقـوم عخـان بتبريـر أفعالـه: »حسـًنا، 
ا مقارنـة ببقيَّـة الغنائـم األخـرى جميعهـا� لـن يعـرف أحـد  يَّـة صغيـرة جـدًّ إنَّهـا كمِّ
باألمـر، ومـا المشـكلة فـي األمـر؟ باإلضافـة إلـى ذلـك، عائلتـي بحاجـة إلـى المـال«� 
 كيـف يمكننـا أْن نحمـي أنفسـنا ِمـن الوقـوع فـي هـذا النـوع ِمـن التبريـر الخطيـر؟

       الثالثاء         28 شباط )فبراير(

قلب يهوذا
ة يهوذا اإلسـخريوطي. كان لهذا  س هـي قصَّ ِمـن أكثـر القصص المأسـاوية فـي الكتاب المقدَّ
ه: أْن يكون مع يسـوع  الرجـل امتيـاز لـم يحـَظ بـه سـوى 11 شـخًصا آخـر في تاريـخ العالَـم كلِـّ
م الحقائـق األبدية مباشـرة ِمن السـيِّد نفسـه. كم ِمـن المحزن أنَّ  طـوال ذلـك الوقـت وأْن يتعلَـّ
ــ ولو إلى  الخـالص سـيكون ِمـن نصيـب الكثيريـن ِمـن الذيـن لم يحصلوا على أيِّ شـيء يشـبهـ 
ــ تلـك الفـرص التـي أتيَحـْت ليهـوذا، بينما يهـوذا نفسـه، كما نعلـم، فقد تقـرَّر اآلن  حـدٍّ بعيـدـ 

أْن يكـون مصيـره هو الهـالك األبدي.
ما الذي حدث؟ يمكن العثور على الجواب في كلمة واحدة: الطمع وشهوات قلبه.

ــ 8� مـا الـذي قامـت بـه مريـم بحيـث جذبـت الكثيـر ِمن االهتمـام خالل  اقـرأ يوحنَّـا 2	: 	ـ 
العيـد؟ كيـف كان رّد فعـل يهـوذا؟ لمـاذا؟ وكيف اسـتجاب يسـوع؟

 

 

ص إلـى يهـوذا حيـن أدلـى بتعليقـات كشـفت عن  هـه المخلِـّ إنَّ التوبيـخ اللطيـف الـذي وجَّ
طمعـه، دفـع يهـوذا إلـى مغـادرة احتفـاالت العيـد والذهـاب مباشـرة إلى قصـر رئيـس الكهنة، 
حيـث اجتمـع بأعداء يسـوع. وهناك عرض أْن يسـلِّم يسـوع بيـن أيديهم مقابل مبلـغ ِمن المال 

ـ 16(. ى 26: 14ـ  ة مريم )انظـر متَـّ أقـّل بكثيـر ِمـن هديَـّ
مـا الـذي حـدث ليهـوذا؟ بعـد أْن أتِيَحـت له العديـد ِمن الفـرص الرائعـة واالمتيـازات النادرة، 
ير للغاية؟ بحسـب إلِـن ج هوايت، يهـوذا »أحـب المعلم العظيم  لمـاذا يُقـِدم علـى فعـل أمر شـرِّ
واشـتاق إلـى أن يكـون معـه. وأحـس بالرغبـة فـي أن تتغيـر أخالقه وحياتـه وكان يرجـو أن يختبر 
هـذا التغييـر عـن طريق ارتباطه بيسـوع. ولم يرده المخلـص، بل أعطاه مكانًا بيـن التالميذ االثني 
عشـر، ووكل إليه عمل المبشـر وأعطاه سـلطانًا لشـفاء المرضى وإخراج الشياطين. ولكن يهوذا لم 

يصل إلى حد تسـليم نفسـه للمسـيح تسـليًما كاماًل« )مشـتهى األجيال، صفحة 700(.
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فـي النهايـة، لدينـا جميعنـا عيـوب فـي شـخصيَّاتنا، وهـي عيـوب ـــ إذا سـلَّمناها ـــ يمكن 
ب عليهـا بقـوَّة هللا العاِمـل فينـا. لكـنَّ يهـوذا لم يخضـع للمسـيح خضوًعا كاِمـاًل، وخطيئة  التغلُـّ
ب عليهـا بقـوَّة المسـيح، تغلَّبـت هـي عليـه بـدالً ِمـن  الطمـع، التـي كان ِمـن الممكـن أْن يتغلَـّ

ذلـك، وأدَّت إلـى نتائـج مأسـاوية.
َمـن منَّـا ال يقـاوم شـهوة الحصـول علـى شـيء مـا أو آخـر؟ فـي هـذه الحالـة، كانت شـهوة 
يهـوذا هـي الحصـول علـى المـال. وهذه الشـهوة، وهي مشـكلة في القلـب، قادته إلى السـرقة 

ـا دفعـه فـي النهايـة إلى خيانة يسـوع. )يوحنَّـا 12: 6(، ممَّ
يـا لـه ِمـن درس مخيـف لنـا جميًعا بشـأن الخطر الـذي يمكـن أْن تجلبه شـهوة الطمع. فما 
يبـدو أمـرًا بسـيطًا، ورغبـة بسـيطة في القلـب، يمكن أْن يـؤدِّي إلى مصيبـة وخسـارة أبدية. إنَّ 
يهـوذا »أحـب المعلـم العظيـم واشـتاق إلى أن يكون معـه. وأحس بالرغبة فـي أن تتغير أخالقه 
وحياتـه وكان يرجـو أن يختبـر هـذا التغييـر عـن طريـق ارتباطـه بيسـوع. ولـم يـرده المخلـص، 
بـل أعطـاه مكانـا بيـن التالميـذ االثنـي عشـر، ووكل إليـه عمـل المبشـر وأعطاه سـلطانا لشـفاء 
المرضـى وإخـراج الشـياطين. ولكـن يهـوذا لـم يصـل إلـى حـد تسـليم نفسـه للمسـيح تسـليماً 

كامـالً« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحة 700(.
فـي النهايـة، لدينـا جميعنـا عيـوب فـي شـخصيَّاتنا، وهـي عيـوب ـــ إذا سـلَّمناها ـــ يمكن 
ب عليهـا بقـوَّة هللا العاِمـل فينـا. لكـنَّ يهـوذا لم يخضـع للمسـيح خضوًعا كاِمـاًل، وخطيئة  التغلُـّ
ب عليهـا بقـوَّة المسـيح، تغلَّبـت هـي عليـه بـدالً ِمـن  الطمـع، التـي كان ِمـن الممكـن أْن يتغلَـّ

ذلـك، وأدَّت إلـى نتائـج مأسـاوية.
َمـن منَّـا ال يقـاوم شـهوة الحصـول علـى شـيء مـا أو آخـر؟ فـي هـذه الحالـة، كانت شـهوة 
يهـوذا هـي الحصـول علـى المـال. وهذه الشـهوة، وهي مشـكلة في القلـب، قادته إلى السـرقة 

ـا دفعـه فـي النهايـة إلى خيانة يسـوع. )يوحنَّـا 12: 6(، ممَّ
يـا لـه ِمـن درس مخيـف لنـا جميًعا بشـأن الخطر الـذي يمكـن أْن تجلبه شـهوة الطمع. فما 

يبـدو أمـرًا بسـيطًا، ورغبة بسـيطة فـي القلب، يمكـن أْن يؤدِّي إلـى مصيبة وخسـارة أبدية.

1 آذار )مارس(        األربعاء        

يرة حنانيَّا وسفِّ
ة،  بعـد االنسـكاب العظيـم للـروح القدس يوم الخمسـين راح الرسـل يكـرزون باإلنجيـل بقوَّ

وانضـمَّ اآلالف إلـى الكنيسـة. لقـد كان ذلـك وقتًـا رائًعـا لينضمَّ فيـه أحدهم إلى الكنيسـة.
ِذي كَانُوا ُمْجتَِمِعيَن ِفيِه، َواْمتأَلَ الَْجِميُع ِمَن الـرُّوحِ الُْقُدِس، وَكَانُوا  ْوا تَزَْعَزَع الَْمَكاُن الَـّ ـا َصلَـّ »َولَمَّ
يَتََكلَُّمـوَن ِبـَكالَِم هللِا ِبُمَجاَهـرٍَة. وَكَاَن لُِجْمُهوِر الَِّذيَن آَمُنـوا قَلٌْب َواِحٌد َونَْفٌس َواِحـَدٌة، َولَْم يَُكْن أََحٌد 

يَُقوُل إِنَّ َشـيْئًا ِمْن أَْمَوالِِه لَُه، بَْل كَاَن ِعْنَدُهْم كُلُّ َشـْيٍء ُمْشـتَرَكًا« )أعمال الرسـل 4: 31، 32(.
يرة، كونهما كانا جزًءا ِمن الكنيسـة األولى وشـاهداها  يـا لـه ِمـن امتياز كان لدى حنانيَّا وسـفِّ
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وهـي تنمـو، ونـاال امتيـاز رؤيـة الروح القـدس يظهر بتلك الطريقـة المميَّـزة. »إِْذ لَْم يَُكـْن ِفيِهْم 
أََحـٌد ُمْحتَاًجـا، ألَنَّ كُلَّ الَِّذيـَن كَانُـوا أَْصَحـاَب ُحُقـول أَْو بُيُـوٍت كَانُـوا يَِبيُعونََهـا، َويَأْتُـوَن ِبأَثَْمـاِن 
الَْمِبيَعـاِت، َويََضُعونََهـا ِعْنـَد أَرُْجـِل الرُُّسـِل، فَـَكاَن يُـوزَُّع َعلَـى كُلِّ أََحـٍد كََمـا يَُكـوُن لَـُه اْحِتيَـاٌج« 

)أعمـال الرسـل 4: 34، 35(.
را بمـا كان يحـدث  يرة، اللـذان تأثَـّ وفـي إطـار هـذه األحـداث، ِمـن الواضـح أنَّ حنانيَّـا وسـفِّ
حولهمـا وأرادا أْن يكونـا جـزًءا منـه، قـرَّرا بيـع بعـض ممتلكاتهمـا والمسـاهمة فـي عائـدات 

ى اآلن كان الوضـع جيِّـًدا. الكنيسـة. حتَـّ

ــ 		� أيُّهمـا أسـوأ برأيـك، إخفـاء جـزء ِمن المـال أم الكذب بشـأنه؟  اقـرأ أعمـال الرسـل 	: 	ـ 
؟ لمـاذا أتـت هـذه العقوبـة قاسـية إلى هـذا الحدِّ

 

 
فـي البدايـة، بـدا أنَّهمـا كانـا يرغبـان بإخـالص فـي العطـاء لصالـح العمـل. »ولكـن حنانيـا 
وسـفيرة أحزنـا روح هللا فيمـا بعـد إذ خضعا لمشـاعر الطمع. فبدءا يأسـفان علـى وعدهما الذي 
قدمـاه، وسـرعان مـا خسـرا التأثيـر الجميـل للبركـة التي كانـت قد أضرمت فـي قلبيهمـا الرغبة 
لعمـل أشـياء عظيمـة ألجل ملكوت المسـيح« )روح النبوة، أعمال الرسـل، صفحـة 56(. وبعبارة 
ه كانـت لديهما أفضـل الدوافـع فـي البدايـة، إالَّ أنَّ الطمـع جعلهما  أخـرى، علـى الرغـم ِمـن أنَـّ

يخفيـان حقيقـة األمـر ويتظاهـران بمـا لـم يكونـا عليه فـي الحقيقة.

الَِّذيـَن َسـِمُعوا ِبذلِـَك«  الْكَِنيَسـِة َوَعلَـى َجِميـعِ  »َفَصـاَر َخـْوٌف َعِظيـٌم َعلَـى َجِميـعِ 
)أعمـال الرسـل 	: 		(� ال بـدَّ أنَّ النـاس بعـد هـذه الحادثـة صـاروا أكثـر حرًصـا فـي 
س لتكون  ـة الُمحزنـة لم تُـدَرج فـي الكتاب المقـدَّ إرجـاع عشـورهم� لكـنَّ هـذه القصَّ
تحذيـًرا حـول األمانـة فـي العشـور� بدالً ِمـن ذلك، مـا الذي تعلِّمنـا إيَّاه حـول المدى 

الـذي يمكـن أْن يُوصلنـا إليـه الطمـع؟

2 آذار )مارس(        الخميس        

التغلُّب على الطمع
الطمـع هـو مسـألة تتعلـق بالقلـب، ومثلهـا مثـل الكبريـاء واألنانيـة، غالبًا مـا تمـرُّ دون أْن 
ب علـى الخطايـا  يالحظهـا أحـد، ولهـذا يمكـن أْن تكـون قاتلـة ومخادعـة. ِمـن الصعـب التغلُـّ
الواضحـة، مثـل الكـذب والزنـا والسـرقة وعبـادة األوثـان وعدم تقديس يـوم السـبت. لكنَّ هذه 
ق األمر  أفعـال خارجيـة، وهـي أمـور ينبغـي أْن نفكِّـر فيهـا قبْـل أْن نفعلهـا. ولكـْن، عندما يتعلَـّ

ب علـى األفـكار الخاطئـة نفسـها، تصبـح األمـور صعبة. بالتغلُـّ
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م لنـا هنـا؟ ولمـاذا ِمن المهـّم للغايـة أْن نفهمه في  اقـرأ 	كورنثـوس 0	: 3	� مـا الوعـد الُمقـدَّ
سـياق الطمع؟

 

 

 

فكيـف يمكننـا ـــ بواسـطة قـوَّة هللا ـــ أْن نحمـي أنفسـنا ِمـن هـذه الخطيئـة الخطيـرة 
المخادعـة؟

كل عليـه وأْن تكـون جـزًءا ِمـن عائلتـه. »فَاْختَـاُروا ألَنُْفِسـُكُم الْيَْوَم  1. قـرِّر أْن تخـدم هللا وتتَـّ
« )يشـوع 24: 15(. ـا أَنَـا َوبَيِْتـي فََنْعبُـُد الرَّبَّ َمـْن تَْعبُـُدوَن… َوأَمَّ

َنا  ى 6: 13 جزًءا ِمنهـا، »َوالَ تُْدِخلَْنـا ِفي تَْجِربَـٍة، لِكْن نَجِّ 2. ارفـع صالتـك كلَّ يـوم واجعـل متَـّ
َة، َوالَْمْجـَد، إِلَـى األَبَـِد. آِميـَن«. عندمـا تشـعر بالرغبـة فـي  يِر. ألَنَّ لَـَك الُْملْـَك، َوالُْقـوَّ ـرِّ ِمـَن الشِّ
الحصـول علـى شـيء تعـرف أنَّه ال ينبغـي أْن يكون لك، اذكـره في صالتك مطالِبًـا بتحقيق وعود 

س لتنال النصـر، مثل 1كورنثـوس 10: 13. الكتـاب المقـدَّ
س. »َخبَأُْت كَالََمـَك ِفي قَلِْبـي لَِكيْالَ أُْخِطـَئ إِلَيَْك«  3. كـْن منتظًمـا فـي دراسـة الكتاب المقـدَّ

)المزامير 119: 11(.
عالَـَج يسـوع مشـكلة اإلنسـان، أي الخطيئـة. وقد تعرَّض للتجربـة في كلِّ نقطـة نُجرَّب فيها 
نحـن أيًضـا. ولكـي ينـال القـوة الالزمـة ليقـاوم، أمضـى ليـاٍل بطولهـا فـي شـركة مـع أبيـه. ولـم 
يتـرك يسـوع هـذه األرض قبْـل أْن يشـقَّ الطريـق أمامنـا ِمـن خـالل مثالـه، ثـمَّ وعـد بـأْن يمنح 
ة التـي تمكِّـن كلَّ إنسـان ِمن أْن يحيـا حياة اإليمـان والطاعة بهدف أْن تنمو في شـخصيَّته  القـوَّ

صفـات تشـبه صفات المسـيح.
يُر طَِريَقُه، َورَُجـُل اإلِثِْم أَفَْكارَُه،  ـرِّ »اُطْلُبُـوا الـرَّبَّ َمـا َداَم يُوَجُد. اْدُعـوُه َوُهَو قَِريٌب. لِيَتْرُِك الشِّ

َولْيَتُـْب إِلَـى الـرَّبِّ فَيَرَْحَمُه، َوإِلَى إِلِهَنـا ألَنَُّه يُْكِثُر الُْغْفرَاَن« )إشـعياء 55: 6، 7(.

الـدروس  هـي  مـا  ُوِجـدت؟  إْن  حياتـك،  فـي  الطمـع  عواقـب  هـي  مـا 
الـدروس؟ تلـك  ِمـن  تعلُّمـه  إلـى  تحتـاج  قـد  الـذي  مـا  تعلَّمَتهـا؟   التـي 

3 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: عنـد االسـتيالء علـى أريحا، لم يكـن عخـان الرجل الوحيـد الذي  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
يحمـل الفضـة والذهـب إلـى معسـكر إسـرائيل. طلـب يشـوع مـن الرجـال أن يعيـدوا الفضـة 
والذهـب وأوانـي النحـاس والحديـد إلـى ِخزَانَـِة الـرَّبِّ )يشـوع 6: 19، 24(. وكل شـيء عدا ذلك 
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كان ينبغـي أن يُحـرق. ومـع ذلـك، كان عخـان هـو الرجـل الوحيـد الذي احتفظ بشـيء لنفسـه. 
»ومـن بيـن مالييـن شـعب إسـرائيل لم يكن غيـر رجل واحد قد تعـدى أمر هللا في تلك السـاعة 
المقدسـة، سـاعة النصـرة والدينونـة، إذ أثـار جشـع عخان منظر ذلـك الرداء الشـنعاري النفيس. 
وحتـى حيـن واجـه بسـببه المـوت، دعـاه ›رَِداًء ِشـْنَعاِريًّا نَِفيًسـا‹ إن خطيـة واحـدة سـاقته إلـى 
أخـرى فوضـع يـده علـى الذهب والفضة المكرسـين لخزانة الرب، فسـلب حق هللا فـي باكورات 

كنعـان« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 446(. 
ـن العنصران  فـي قائمـة العالمـات التي تشـير إلـى األيَّام األخيـرة والتي ذكرهـا بولس، يتضمَّ
اِم األَِخيرَِة َسـتَأْتِي أَزِْمَنٌة  األوَّالن موقفنـا تجـاه المـال والممتلـكات. »َولِكِن اْعلَْم هـَذا أَنَُّه ِفي األَيَـّ
اعيـن[« )2تيموثاوس 3: 1، 2(.  َصْعبَـٌة، ألَنَّ النَّـاَس يَُكونُـوَن ُمِحبِّيـَن ألَنُْفِسـِهْم، ُمِحبِّيَن لِلَْماِل ]طمَّ
ـة التي تصف البشـرية في األيَّام األخيـرة، أي في  تَُعـدُّ األنانيـة وحـّب المـال ِمـن األوصاف الهامَّ

أيَّامنـا هذه.

أسئلة للنقاش: 
ـا التَّْقـَوى َمَع الَْقَناَعـِة َفِهَي تَِجـاَرٌة َعِظيَمٌة� ألَنََّنا  ــ 0	: »َوأَمَّ 	� اقـرأ 	تيموثـاوس 6: 6ـ 
لَـْم نَْدُخـِل الَْعالَـَم ِبَشـْيٍء، َوَواِضـٌح أَنََّنـا الَ نَْقـِدُر أَْن نَْخـُرَج ِمْنـُه ِبَشـْيٍء� َفـإِْن كَاَن لََنـا 
ـا الَِّذيَن يُِريـُدوَن أَْن يَكُونُـوا أَْغِنَياَء، َفَيْسـُقطُوَن ِفي  ُقـوٌت َوِكْسـَوٌة، َفلَْنكَْتـِف ِبِهَمـا� َوأَمَّ
تَْجِربَـٍة َوَفـخٍّ َوَشـَهَواٍت كَِثيـرٍَة َغِبيَّـٍة َوُمِضـرٍَّة، تَُغـرُِّق النَّـاَس ِفـي الَْعطَِب َوالَْهـالَِك� ألَنَّ 
ـُروِر، الَّـِذي إِِذ ابَْتَغـاُه َقـْوٌم َضلُّـوا َعـِن اإِليَمـاِن، َوطََعُنـوا  َمَحبَّـَة الَْمـاِل أَْصـٌل لِـكُلِّ الشُّ
ث فـي صـفِّ مدرسـة السـبت عـن أمثلـة ألشـخاص  أَنُْفَسـُهْم ِبأَْوَجـاعٍ كَِثيـرٍَة«� تحـدَّ
»طعنـوا أنفسـهم ]وغيرهـم[ بأوجـاع كثيـرة« بسـبب محبَّتهـم للمـال� هنـاك أمثلـة 
كثيـرة، أليـس كذلـك؟ كيـف يمكننـا إيجـاد التـوازن الصحيـح، مـع العلـم أنَّنـا بحاجة 
رنـا منـه بولـس هنا؟ إلـى المـال للعيـش، ولكـن بـدون أْن نقـع فـي الفـّخ الـذي يحذِّ

2� ما هي األمور األخرى، إلى جانب المال، التي قد نشتهي الحصول عليها؟

3� مـا الفـرق بيـن الشـهوة والرغبـة المشـروعة فـي الحصـول علـى شـيء مـا؟ متـى 
تتحـوَّل تلـك الرغبـة المشـروعة إلـى شـهوة؟
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* 4-10 آذار )مارس(    الدرس العارش    

َردُّ المعروف

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: لوقـا 12: 16- 21؛ جامعة 2: 18-22؛ أمثـال 27: 23-27؛ 2كورنثوس 

4: 18؛ جامعة 5: 10؛ كولوسـي 1: 17-15.  

َماِء َقائِاًل لِي: ›اكُْتْب: طُوبَى لِألَْمَواِت الَِّذيَن يَُموتُوَن ِفي  آية الحفظ: »َوَسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السَّ
الرَّبِّ ُمْنُذ اآلَن‹� ›نََعْم‹ يَُقوُل الرُّوُح: ›لِكَْي يَْسَتِريُحوا ِمْن أَتَْعاِبِهْم، َوأَْعَمالُُهْم تَْتَبُعُهْم�‹« )رؤيا 4	: 3	(�

إذ نقتـرب ِمـن نهايـة سـنوات العمـل وكسـب المال، يتحـوَّل تركيزنـا ماليًّا إلـى الحفاظ على 
ـبًا لنهايـة الحيـاة. يمكـن أْن يكـون االنتقـال ِمـن العمل إلـى التقاعد تجربـة مؤلمة  أموالنـا تحسُّ

ق بالتعامل مـع مواردنـا المالية؟ منـا فيما يتعلَـّ للغايـة. مـا هـي أفضـل طريقة لمواصلـة تقدُّ
م النـاس فـي السـّن، يبـدأون بشـكل طبيعـي تقريبًـا بالقلـق بشـأن المسـتقبل.  مـع تقـدُّ
والمخـاوف األكثـر شـيوًعا هـي: المـوت مبّكـرًا )قبـل تقديـم الرعايـة لألسـرة(؛ العيـش لفتـرة 
خراتهم(؛ اإلصابة بمرض مأسـاوي )يمكن  طويلـة )تـدوم لفتـرة أطول ِمـن قدراتهم الماليـة أو مدَّ
أْن تختفـي جميـع أموالـي مـرَّة واحـدة( ؛ واإلعاقـة العقليـة و / أو الجسـدية )َمن سـيهتمُّ بي؟(.

كتبـْت إلِـن ج هوايـت التالـي أثنـاء تعليقهـا علـى هـذه المخـاوف: »هـذه المخـاوف كلُّهـا 
تأتـي ِمـن الشـيطان. . . . إذا اتَّخـذوا الموقـف الـذي قصـده هللا لهـم، يمكن أليَّامهـم األخيرة أْن 
تكـون األفضـل واألسـعد. . . . ينبغـي عليهم أْن يضعوا القلـق والهموم جانباً، وأْن يشـغلوا وقتهم 
بـكّل فـرح علـى قدر ما يسـتطيعون، وأْن يصلوا إلى النضج الالزم للسـماء« )شـهادات للكنيسـة،  

مجلـد 1، صفحة 424(.
ق بسـنواتنا األخيـرة. مـا هـي  مهـا هللا فيمـا يتعلَـّ سـنراجع هـذا األسـبوع المشـورة التـي يقدِّ
األمـور التـي ينبغـي أْن نفعلهـا؟ ومـا الـذي ينبغـي أْن نتجنَّـب فعلـه؟ ومـا هـي المبـادئ التـي 

ينبغـي أْن نتبعهـا؟

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 11 آذار )مارس(.  *نرجو التَّعمُّ
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5 آذار )مارس(        األحد        

الغني الغبي
ــ 	2� مـا هـي الرسـالة التـي تُرِكـت لنـا هنـا والمتعلِّقـة بالموضـوع؟ ما هو  اقـرأ لوقـا 2	: 6	ـ 
هـه الربُّ للرجل الغبـي؟ وما الذي ينبغـي أْن يخبرنا ذلـك عن موقفنا  التوبيـخ القـوي الـذي وجَّ

تجـاه ممتلكاتنا؟

 

 

ة رواها يسـوع  علـى الرغـم ِمـن أنَّ الرسـالة أبعـد ِمن ذلك، يمكننـا أن نجـادل أنَّ تلك كانت قصَّ
حـول مـا ال ينبغـي فعلـه في سـنوات التقاعـد. وبالتالي، إذا تـرََك أحُدهـم عمله لكي يصـرف أمواله 
ة على محمل الجّد. المشـكلة ليسـت في  المتراكمـة علـى نفسـه، عليـه أْن يحـذر ويأخذ هذه القصَّ
مه في السـّن قد يصير حتَّى  العمـل بجـّد أو فـي الحصـول على الثروة، خصوًصا ألنَّ اإلنسـان مع تقدُّ
غنيًّا أكثر. المشـكلة تكمن في الموقف تجاه الثروة. والكلمات التي قالها »اِْسـتَِريِحي وَكُلِي َواْشـَرِبي 

َوافْرَِحـي!« )لوقـا 21: 91( تعبِّر عن المشـكلة الحقيقية هنا.
»إّن أهـداف هـذا الرجـل لـم تكـن أعظم من أهداف البهائم التي تباد. لقـد عاش كما لو لم يكن 
هنالـك إلـه وال سـماء وال حيـاة عتيـدة، وكأن كل مـا كان له هو ملكه، وكأنه لم يكن مديناً بشـيء هلل 

أو إلنسـان« )روح النبوة، المعلم األعظم، صفحة 461(.
إذا كنَّـا فـي هذه المرحلة ِمن الحياة نفكِّر فقط في أنفسـنا ونتجاهل احتياجات اآلخرين وعمل 
هللا، فإنَّنـا نتبـع مثـال الغنـي الغبي. لم يكن في َمثل يسـوع ما يشـير إلى أنَّ ذلك الغنّي كان كسـواًل 
أو غيـر أميـن. كانـت المشـكلة فـي طريقة إنفاقه لما ائتمنه هللا عليـه. وبما أنَّنا ال نعـرف يوم موتنا، 
ين دائًمـا لذلك اليوم ِمـن خالل أْن نحيا حياتنا لتحقيق مشـيئة هللا بدالً ِمن  يجـب أْن نكـون مسـتعدِّ

أْن نسـعى وراء حياة ِملؤها األنانية.
ـة الـواردة فـي الكتـاب المقـدَّس هي أنَّ الشـخص يعمل ويظـلُّ ُمنِتًجـا طالما كان  الصـورة العامَّ
قـادرًا علـى ذلـك. فـي الواقع، ِمن المثير لالهتمام أْن نالحظ أنَّ كاتبَي السـفرين النبويَّين العظيمين، 
ـ كانا فـي الثمانين ِمن العمر عندمـا أكمال عملهما.  ــ كما يعتقد الكثيـرونـ  سـفرَي دانيـال والرؤيـاـ 
ـط   عمر اإلنسـان عند الموت يبلـغ 05 عاًمـا تقريبًا. كمـا أنَّ إلِن ج  وهـذا حـدث فـي زمـن كان متوسِّ
هوايت نشـرت بعًضا ِمن أشـهر كتبها وأكثرها رواًجا، مثل كتاب مشـتهى األجيال، تقريبًا بعد بلوغها 
ة جيِّدة، ال يُفترَض بنا أْن نتوقَّف عن اإلنتاج وفعل الخير أليَّة  سـّن السـبعين. لذلك، طالما أنَّنا بصحَّ

ممكنة. درجة 
أشـار يسـوع علـى َمـن ينتظـرون مجيئه الثانـي ال أْن يسـهروا فقط، بـل أْن يواصلـوا العمل أيًضا 

ى 42: 44 ــ 64(.  )متَـّ

77



كيـف يمكننـا أْن نتجنَّـب الوقـوع فـي الفخِّ الـذي وقع فيه هـذا الرجل فـي أيِّ عمر كنَّا 
 وبـأيِّ مبلـغ ِمـن المال لدينا؟ اسـأل نفسـك ما يلـي، »ما الـذي أحيا حياتي ِمـن أجله؟«�

6 آذار )مارس(        االثنين        

لن تأخذ معك شيًئا
ـَر الشـهير بيلـي غراهـام عـن أكثـر شـيء أثـار دهشـته عـن  سـأل أحدهـم ذات مـرَّة المبشِّ
م اآلن في السـنِّ )كان غراهام في السـتِّين ِمن عمره في ذلـك الوقت(.  ه قـد تقـدَّ الحيـاة بمـا أنَـّ

ومـاذا كانت إجابـة غراهـام؟ »ِقَصرُها«.
ال شكَّ أنَّ الحياة تمرُّ بسرعة.

مـا الـذي تُعلِّمـه النصـوص التالية عن حياة اإلنسـان هنـا؟ المزاميـر 	4: 7	؛ 	تيموثاوس 6: 6، 
ـ 22� 7؛ المزاميـر 	3: 		؛ يعقـوب 4: 4	؛ الجامعـة 2: 8	ـ 

 

 

ال تمـرَّ الحيـاة بسـرعة فحسـب، ولكنَّـك عندمـا تمـوت ال تأخـذ معك شـيئًا، على األقـلِّ ِمن 
ُه ِعْنَد  ـة أخرى( »ألَنَـّ األمتعـة المادِّيـة التـي تراكمـت لديـك. )هل تأخذ معـك أخالقك؟ هذه قصَّ
ه يترك مجده وراءه ليحصل عليه شـخٌص  ـا يعني أنَـّ ُه الَ يَأُْخـُذ« )المزاميـر 49: 17(، ممَّ َمْوتِـِه كُلَـّ

د َمن سـيحصل عليه. آخـر. بالطبـع، الخطـط الموضوعـة ِمـن قَبـل هي التي سـتحدِّ
ه ليـس لكلِّ شـخص أمالك وعقـارات في حـّد ذاتهـا، إالَّ أنَّ معظـم الناس  علـى الرغـم ِمـن أنَـّ
بالطبـع قـد راكمـوا بعـض الثـروة، خصوًصا أنَّهـم ظلُّوا يعملـون على مرِّ السـنين. فـي النهاية، ما 
سـيحدث لتلـك الثـروة بعـد أْن ترحل هو بالفعل سـؤال ُمهـمُّ ينبغي على األشـخاص التفكير فيه.

بالنسـبة للذيـن يَِصلـون إلـى نهايـة العمر ولديهـم ممتلكات، بغـضِّ النظر عن حجـم أموالنا 
وممتلكاتنـا، يمكـن أْن يكـون التخطيـط العقاري هو الفصـل األخير في أدائنا للوكالة المسـيحية 
والحـرص علـى إدارة البَـركات التـي أنعـم هللُا بهـا علينـا. إذا لم يكـن لديك خطَّة عقـارات قمَت 
بإعدادهـا عـن طريـق وصيَّـة أو وديعـة، يمكـن أْن تدخـل قوانيـن الواليـة أو الحكومـة المدنية 
حيِّـز التنفيـذ )كلُّ هـذا يعتمـد بالطبـع علـى المكان الـذي تعيش فيـه(. إذا ُمتَّ بـدون أْن تترك 
وصيَّـة، فـإنَّ معظـم المحاكـم القضائيـة المدنيـة تنقـل ممتلكاتـك إلى أقاربـك، سـواء كانوا في 
حاجـة إليهـا أم ال، وسـواء كانوا سيسـتفيدون ِمن المال أم ال، وسـواء أردَت إعطـاء جزء ِمن مالك 
لذلـك الشـخص أم ال. ولـن تحصـل الكنيسـة علـى شـيء. إذا كان هـذا مـا تريده، فال بـأس؛ وإذا 

لـم يكـن األمـر كذلـك، فأنَت بحاجـة إلى وضـع الخطط ِمـن قَبْل.
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ه بمـا أنَّ هللا هـو مالِك كلِّ شـيء )انظـر المزاميـر 24: 1(،  وبعبـارة أبسـط، يمكننـا القـول أنَـّ
س ـــ أنَّه بعـد أْن ننتهي ِمن اسـتخدام  ِمـن المنطقـي أْن نسـتنتج ـــ ِمـن منظـور الكتـاب المقدَّ
ـ كلَّ مـا تبقَّى ِمن تلك  ــ وهو المالِـك الحقيقيـ  مـا أوكلـه هللا إلينـا، ينبغـي علينـا أْن نُعيـد إليهـ 

الممتلـكات بمجـرَّد أْن نقـوم بتلبية احتياجـات أحبَّائنا.

كمـا نعلـم، يمكـن أْن يأتي الموت في أيِّ وقت، ودون سـابق إنذار، بما في ذلك اليوم 
أيًضـا� مـاذا سـيحدث ألحبَّائـك إذا كنـت سـتموت اليـوم؟ مـاذا سـيحدث لممتلكاتـك 

أيًضـا؟ هل سـيتمُّ توزيعهـا بالطريقة التـي تريدها؟

7 آذار )مارس(        الثالثاء        

ابدأ باالحتياجات الشخصية
فـي زمـن العهـد القديـم، كان العديـد ِمـن بنـي إسـرائيل ِمـن العاملين فـي الزراعـة ورعاية 
المواشـي. وهكـذا، فـإنَّ بعـض البَـركات التـي وعـد بهـا هللا صيغـت بلغـة زراعيـة. علـى سـبيل 
ـ الترجمة المشـتركة(، أنَّنا إذا كنَّا أمنـاء له ِمن الناحية  المثـال، يقـول هللا فـي )األمثـال 3: 9، 10ـ 
الماليـة، »سـتمتلئ مخازننـا قمًحـا«. مـن المحتمـل أْن ال يكـون لـدى العديـد ِمـن المسـيحيين 
اليـوم مخـازن قمـح. وهكذا، نفهم أنَّ هللا سـوف يبارك وظيفتنـا أو أعمالنا التجاريـة إذا كنَّا على 

اسـتعداد التِّباعـه وطاعته.

ـر عبارة »َمْعرَِفًة اْعـرِْف َحاَل َغَنِمَك« بالنسـبة للمؤمنين  اقـرأ األمثـال 27: 23 ـــ 27� كيف تفسِّ
اليوم؟ المسيحيين 

 

 

ي علـى الفقـراء أو ِمـن الجشـع بسـبب  س األغنيـاَء ِمـن التعـدِّ ر الكتـاب المقـدَّ مهمـا حـذَّ
ه ال يديـن أبـًدا الِغنـى أو الجهود التـي يبذلها النـاس لصنع الثروة بشـرط أالَّ يفعلوا  ثروتهـم، فإنَـّ
ذلـك بطريقـة غيـر شـريفة أو ِمـن خـالل اضطهـاد اآلخريـن. فـي الواقع، تشـير نصـوص الكتاب 
س الـواردة فـي درس اليـوم والمأخـوذة ِمـن ِسـفر األمثـال، إلـى أنَّه ِمـن واجبنـا أْن نكون  المقـدَّ
مجتهديـن فـي شـؤوننا الماليـة حتَّى يكـون لدينا ما يكفي ألنفسـنا ولعائالتنـا. »َويَُكـوُن لََك ِمْن 
ــ ترجمـة  لَبَـِن الَْماِعـِز قُـوٌت يَْكِفيـَك، َوطََعـاٌم ألَْهـِل بَيِْتـَك َوِغـَذاٌء لَِجَواِريـَك« )األمثـال 27: 27ـ 

الحياة(. كتـاب 
كيـف نعيـد صياغـة هـذه اآليـة اليـوم؟ ربَّمـا نقتـرح أْن تكـون علـى الشـكل التالـي، »راِجع 
د وضعـك الحالـي«، أو »قـم بإعـداد كشـف بالميزانيـة وافهـم نسـبة مـا  تك الماليـة وحـدِّ سـجالَّ
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لديـك ِمـن ديـون وممتلـكات«. سـيكون مـن المناسـب أْن تقـوم ِمـن وقـت آلخـر أثناء سـنوات 
العمـل بمراجعـة وصيَّتـك أو مسـتندات أخـرى وقائمـة مـا لديـك ِمـن أصـول ماليـة وتحديثهـا 
حسـب الضـرورة. وفـي مرحلـة مبكِّـرة ِمـن عمليـة التخطيـط العقـاري توضـع مسـتندات مثـل 
الوصيَّـة والوديعـة، فـي مكانهـا الصحيـح لحمايـة خطَّتك العقاريـة ِمن حصول المـوت المفاجئ 
يَّـة ـــ علـى تحديـد الجهـة التـي ينبغـي أْن تذهـب إليـه  لـك أو عـدم قدرتـك ـــ ألسـباب صحِّ
أصولـك الماليـة. الفكـرة هـي التخطيـط المسـبق لِما سـيحدث لممتلكاتـك عندمـا ال تعود تلك 

الممتلـكات ملـًكا لك.
باختصـار، أْن نكـون وكالء صالحيـن علـى مـا باركنا هللا به ال يشـمل فقط ما لدينـا ِمن بَركات 
ننعـم بهـا أثنـاء حياتنـا، ولكـن أيًضـا ما سـيحدث بعـد رحيلنـا، ألنَّنا سـنرحل يوًما مـا إذا لم يأِت 
الـربُّ ثانيـة خـالل فترة حياتنا، وسـنترك وراءنا مـا لدينا ِمن ممتلـكات مادِّية، سـواء كانت قليلة 
أم كثيـرة. وبالتالـي، فـإنَّ األمـر متـروك لنـا اآلن لكـي نتَّخذ تدابير بحيـث يصير مـا نتمتَّع به ِمن 

بَركـة مصـدَر خير لآلخريـن ولدعم عمل هللا.

»ألَنَّ الِْغَنـى لَْيـَس ِبَدائِـٍم« )األمثـال 27: 24(� لمـاذا ِمـن الُمهـّم أْن تظّل هـذه الفكرة 
حاضـرة أمامنـا دائًما؟

8 آذار )مارس(        األربعاء        

فعُل الخير على فراش الموت
مـا هـي المبـادئ التـي يمكـن أْن نأخذهـا ِمـن النصـوص التالية فيمـا يتعلَّـق بكيفيـة التعامل 

المال؟ مـع 

1تيموثاوس 6: 17  

2كورنثوس 4: 18  

األمثال 30: 8  

الجامعة 5: 10  

يمكـن للمـال أْن يسـيطر بشـكل قـوّي على البشـر، وهذا مـا أدَّى إلـى هـالك الكثيرين. َمن 
ى عندما كان لديهـم الكثير  ـ حتَـّ منَّـا لـم يسـمع عـن أشـخاص فعلوا أشـياء فظيعة ألجل المـالـ 

ِمن األمـوال بالفعل؟
ومـع ذلـك، ال حاجـة ألْن تكـون األمور هكذا. فنحن، بقدرة هللا، نسـتطيع أْن نتغلَّب على العدّو 

الـذي يسـعى ألْن يأخـذ مـا أراده هللا أْن يكون نعمة )أي الممتلـكات المادِّية(، ويحولِّه إلى لعنة.
وضمـن إطـار كونـك وكيـاًل صالًحـا يضـع الخطـط اسـتعداًدا للموت، هنـاك خطـر ِمن ضمن 
األخطـار التـي تواجـه النـاس، وهـو الوقـوع فـي تجربـة جمـع األمـوال وتخزينهـا اآلن، حيـث 
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يبـرِّرون ذلـك بالفكـرة القائلـة، »حسـًنا، عندمـا أموت، حينئـذ يمكننـي التخلَّي عن كلِّ شـيء«. 
علـى الرغـم ِمـن أنَّ هـذا األمـر هـو أفضل ِمـن مجرَّد إنفـاق كلِّ شـيء اآلن، )كما قـال أحد كبار 
ه يعيـش بالحقيقـة بشـكل صحيـح فقـط إذا رجـع إليـه الشـيك الخـاصَّ  ه يعلـم أنَـّ األثريـاء أنَـّ

ه يمكننـا وينبغـي علينـا أْن نفعـل مـا هـو أفضـل ِمـن ذلك. بنفقـات جنازتـه(، إالَّ أنَـّ
ئـون ضمائرهم بفكرة  »رأيـُت أنَّ الكثيريـن يمتنعـون عـن خدمـة العمل أثناء حياتهـم، ويُهدِّ
أنَّهـم سـيعملون الخيـر فـي سـاعة المـوت؛ إنَّهـم قلَّ مـا يجـرؤون على ممارسـة اإليمـان والثقة 
بـاهلل ِمـن خـالل تقديـم أيِّ شـيء فـي حياتهـم. لكـنَّ عمـل اإلحسـان الـذي يخـرج ِمـن فـراش 
المـوت ليـس مـا يطلبه المسـيح ِمـن أتباعـه، وال يمكن أْن يبـرِّر أنانية اإلنسـان أثنـاء حياته. إنَّ 
ى اللحظـة األخيـرة يسـلِّمونها للمـوت، وليـس لعمـل  ـكون بممتلكاتهـم حتَـّ أولئـك الذيـن يتمسَّ
هللا. الخسـائر تحـدث باسـتمرار، فالبنـوك تُفلِـس، والممتلـكات يسـتحوذ عليهـا اآلخـرون بطرق 
ـرون األمـر، والشـيطان يعمـل علـى منـع  عديـدة. ينـوي الكثيـرون عمـل شـيء مـا، لكنَّهـم يؤخِّ
وصـول المـوارد إلـى الخزنـة، فهـي تُهَدر قبـل أْن تُعاد إلى هللا، والشـيطان يفرح بذلـك« )إلن ج. 

هوايـت، شـهادات للكنيسـة، مجلد 5، صفحـة 154(.

لمـاذا يجـب أْن نكـون حذريـن للغايـة في كيفيـة تبريرنـا للطريقة التي نسـتخدم بها 
يَّـة لدينا؟ أيَّـة بََركة مادِّ

9 آذار )مارس(        الخميس        

الميراث الروحي
ه ِمـن الصعـب أْن نعرف كيف سـيكون شـكل الحيـاة علـى األرض لو لم  علـى الرغـم ِمـن أنَـّ
يُخطـئ البشـر، هنـاك أمـر واحـد يمكننـا أْن نعرفـه على وجـه اليقين: لو لـم يُخطئ البشـر، لما 
كانـت هنـاك أمـوال تُجَمـع وال جشـع وال فقـر، وهـي األمـور التـي ابتُلـَي   بهـا عالمنـا منذ فجر 
ــ بمعنـى أنَّ مـا عملنـا ِمـن أجـل الحصول عليـه وإذا  ن. إنَّ إحساسـنا بالُملكيَّـةـ  التاريـخ الُمـدوَّ
ـ إنَّما هـو مظهر ِمن مظاهـر الحياة في عالَم سـاقط. ولكْن  حصلنـا عليـه بنزاهـة، هـو ُملـك لناـ 
فـي النهايـة، هنـاك نقطـة واحـدة مهمـة ينبغـي أْن نتذكَّرهـا دائًمـا بغـضِّ النظـر عن مقـدار ما 

نملكـه أو مـا ال نملكه.

ر هذه  اقـرأ النصـوص التاليـة� مـا هـي النقطـة األساسـية فـي كلٍّ منهـا، وكيـف ينبغـي أْن تؤثِـّ
يَّـة أنعم هللا بها علينـا؟ )المزاميـر 24: 	، العبرانيين 3:  النقطـة علـى مـا نفعله بأيَّة وسـائل مادِّ

4، المزاميـر 0	: 0	، التكويـن 4	: 		، كولوسـي 	: 		 ـــ 7	(�
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نحـن وكالء ومشـرفون علـى إدارة مـا أوكلـه إلينـا، أي أنَّ هللا هو مالِك كلِّ شـيء فـي النهاية، 
وهـو الـذي يمنحنـا الحيـاة والوجـود والقـوَّة لنحصـل علـى أيِّ شـيء. وبالتالـي، ِمـن المنطقـي 
اه هللا وتدبَّرنـا أمـور عائالتنـا،  القـول أنَّنـا عندمـا نكـون قـد انتهينـا ِمـن اسـتعمال مـا أعطانـا إيَـّ

عندئـذ ينبغـي علينـا أْن نعيـد إليـه الباقي.
»إن مـا تقّدمونـه فـي سـبيل هللا وعملـه لـن يضيـع، وكل مـا يتـم تقديمـه مـن أجـل ربـح 
النفـوس وتخليصهـا ومـن أجـل مجـد هللا يُسـتثَمر فـي المشـروع األكثر نجاًحـا في هـذه الحياة 
ل في حسـابكم في ملكوت السـماء« )روح النبوة، إرشـادات  وفي الحياة اآلتية... وسـوف تُسـجَّ

حـول الوكالة، صفحـة 351(. 
هنـاك العديـد ِمـن المزايـا التي تعـود علينا حين نقـوم بالعطاء اآلن ونحن علـى قيد الحياة، 

وهـذه بعض منها:
ع لبناء كنيسـة، أو . 1 يمكـن للمانـح فـي الواقـع أْن يـرى نتائج الهبة التـي يمنحها ـــ التبرُّ

ـل بدراسـة شـاّب جامعـي، أو تمويـل حملة لنشـر اإلنجيل، إلخ. التكفُّ
يمكـن للشـخص أو الخدمـة الكنسـية التـي تنـال الهبـة أْن تحصـل علـى الفائـدة اآلن . 2

ـة إلـى المسـاعدة. حيـن تكـون الحاجـة ماسَّ
ال توجد نزاعات بين أفراد أسرتك أو أصدقائك بعد موتك.. 3
م هذا األمر مثااًل جيًِّدا على القيم العائلية، ِقيَم الكرم ومحبّة اآلخرين.. 4 يقدِّ
يقلِّل ِمن العواقب المترتِّبة على الضرائب العقاريَّة.. 5
ـل ِمـن . 6 تضمـن أْن تذهـب المنحـة إلـى الجهـة التـي تختارهـا حسـب رغبتـك )ال تَدخُّ

محاكـم أو أقـارب يشـعرون بالغضـب(.
ع قد تحوَّل ِمن األنانية إلى االهتمام باآلخرين.. 7 يُظِهر أنَّ قلب المتبرِّ
يجمع للُمعطي كنوزًا في السماء.. 8

10 آذار )مارس(        الجمعة        

، أي  رس: كتبَـْت إلِـن ج هوايـت فصلَيـن حـول هـذا الموضـوع الهـامَّ لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
توزيـع أمالكنـا. انظـر »رسـالة إلـى كبـار السـّن واآلبـاء األغنيـاء« ِمـن كتاب شـهادات الكنيسـة، 
ــ 130، َو »الوصيَّـة والميـراث« ِمـن كتـاب شـهادات الكنيسـة، مجلـد 4،  مجلـد 3، صفحـة 116ـ 

صفحـة 476 ــ 485.
هنـاك أيًضـا في كتاب )إرشـادات حول الوكالة المسـيحية( قسـم يناقش التخطيـط العقاري، 
ــ 335. وكتبـت إلِن ج هوايـت أيًضا: »إنَّ ما ينوي الكثيـرون تأجيله إلى أْن  فـي الصفحـات 323ـ 
يوشـكوا علـى المـوت ــ إذا كانوا مسـيحيِّين بالفعل ــ سـيقومون به بينما يُمسـكون الحياة بين 
أيديهـم بقـوَّة. سـوف يكرِّسـون أنفسـهم وممتلكاتهـم هلل، وسـيكونون راضيـن عـن أداء واجبهم 
كـوكالء يخدمـون هللا. وِمـن خالل أْن يصيـروا األوصياء على أنفسـهم، يمكنهم أْن يلبُّـوا ما يطلبه 
هللا منهـم بـدَل أْن يقومـوا بتحويـل المسـؤولية إلـى عاتق اآلخرين« )شـهادات للكنيسـة، مجلد 

4، صفحة 480(.
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مـا الـذي تعنيـه بعبـارة »أْن يصيـروا أوصيـاء علـى أنفسـهم«؟ في وصيَّـة الميـراث المعتادة 
يقـوم الشـخص الـذي يُِعـدُّ الوصيَّـة بتعييـن وصـّي لتوزيـع األمـالك بعـد مـوت صاحـب الوصيَّة 
بمـا يتماشـى مـع رغباتـه بحسـب مـا تـمَّ التعبيـر عنهـا فـي الوصيَّـة. عندمـا تصير أنـت وصيَّك 
الخـاّص، فأنـت ببسـاطة تقـوم بتوزيع أمالكك بنفسـك بينما تكـون على قيد الحيـاة. وِمن خالل 
ك تتعامل بشـكل صحيح مـع العطايا  عمـل ذلـك ستشـعر بالرضـا حيـن تـرى النتائج وتعـرف أنَـّ

التـي ائتمنـك هللا عليها.
إنَّ المجـيء الثانـي للمسـيح بالنسـبة للمسـيحي المؤمن هو »الرجـاء المبارَك«. لقـد تخيَّلنا 
جميعنا كم سـيكون ِمن الرائع أْن نرى يسـوع آتيًا على سـحاب السـماء. ونحن نشـتاق جميعنا 
ألْن نسـمع الكلمـات، »أحَسـْنت«، ولكـن مـاذا لـو رقدنـا قَبْل عـودة المسـيح؟ إذا كنَّا قـد اتَّبعنا 
م بسـبب جهودنـا عالمين  مشـيئته الُمعلَنـة، يمكننـا اآلن أْن نشـعر بالرضـا إذ نـرى العمـل يتقدَّ

أنَّ عمـل هللا سيسـتمرُّ بعـد رحلينـا بفضـل خطَّة التصـرُّف باألمالك التـي وضعناها.

أسئلة للنقاش
ه يمكننـا اآلن أْن نكنـز ألنفسـنا كنوزًا في السـماء، لمـاذا ال يمكن  	� علـى الرغـم ِمـن أنّـَ

اعتبـار هـذا التصـرُّف مثلـه مثـل محاولة أْن نكسـب الخـالص، أو حتَّى أْن »نشـتريه«؟

2� بينمـا ينبغـي علينـا أْن نكـون كُرماء في تقديـم ما لدينـا اآلن، ِمن الضـروري أْن نكون 
حكمـاء أيًضـا� كـم مـرَّة سـمعنا عـن أشـخاص، خصوًصا أولئـك الذيـن يُِصـرُّون على وضع 
هون نداءات للحصول على المال ألنَّ كذا وكذا سـيحدث في تاريخ  دة، ويوجِّ مواعيـد محـدَّ
كـذا وكـذا، وألنَّ أموالنـا سـتكون عديمـة الفائدة في ذلـك الحين، فِمن األفضل أْن نرسـلها 
إلـى الخدمـة اآلن! كيـف يمكننـا أْن نتعلَّـم التمييز بين هـذا التحايُل والطرق المشـروعة 

التـي يمكننـا ِمـن خاللها اسـتخدام أموالنا اآلن ألجـل عمل هللا؟
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* 11-17 آذار )مارس(     الدرس الحادي عرش    

اإلدارة في األوقات الصعبة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: 2أخبار األيـام 20: 1-22؛ 1أخبار األيـام 21: 1-14؛ 2بطرس 3: 3-12؛ 

1يوحنـا 2: 15-17؛ رؤيا 13: 17-11. 

يـِق أُنِْقـْذَك  آيـة الحفـظ: »اِْذبَـْح هلِل َحْمـًدا، َوأَْوِف الَْعلِـيَّ نُـُذورََك، َواْدُعِنـي ِفـي يَـْوِم الضِّ
)مزمـور 0	: 4	، 		(� َدنِـي«  َفُتَمجِّ

فـي بعـض األحيـان يبـدو أنَّ عالَمنا يخرج عن السـيطرة: الحـروب، وإراقة الدمـاء، والجرائم، 
والفسـاد  االقتصـادي،  االسـتقرار  وعـدم  واألوبئـة،  الطبيعيـة،  والكـوارث  األخالقـي،  والفسـاد 
السياسـي، وغيـر ذلـك الكثيـر. هنـاك داِفـع قوّي يجعـل العائـالت واألشـخاص يفكِّـرون أوَّالً في 
بقائهـم علـى قيـد الحيـاة. وبالتالـي، فَُهـم يفكِّـرون كثيـرًا فـي البحـث عـن األمـان أثنـاء هـذه 

األوقـات الُمضطِربـة، وهـذا بالطبـع أمـر مفهـوم.
ة، وتربية  يـون المسـتحقَّ إنَّ متاعـب الحيـاة تسـتحوذ علـى الكثيـر ِمـن تركيزنا اليومـي. فالدُّ
ب الوقـت والتفكيـر. بالطبع نحـن بحاجة  األبنـاء، والحفـاظ علـى الممتلـكات، كلّهـا أمـور تتطلَـّ
إلـى مالبـس وطعـام ومـأوى. وقـد تنـاول يسـوع هـذه االحتياجـات األساسـية فـي العظـة على 
ـَماِويَّ يَْعلَـُم أَنَُّكـْم تَْحتَاُجوَن  الجبـل، حيـن قـال، »فَـِإنَّ هـِذِه كُلََّهـا تَطْلُبَُهـا األَُمـُم. ألَنَّ أَبَاكُـُم السَّ
ى 6: 32، 33(. إِلَـى هـِذِه كُلَِّهـا. لِكـِن اطْلُبُـوا أَوَّالً َملَُكـوَت هللِا َوِبـرَُّه، َوهـِذِه كُلَُّها تُـزَاُد لَُكْم« )متَـّ

وسـط األوقـات العصيبـة، عندمـا نكـون بحاجـة إلـى االتِّكال علـى الـربِّ أكثر ِمـن أيِّ وقت 
س. مضـى، ينبغـي علينـا أْن نتبـع بعـض الخطـوات العمليـة القائمـة على مبـادئ الكتـاب المقدَّ

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 18 آذار )مارس(.  *نرجو التَّعمُّ
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12 آذار )مارس(        األحد        

هللا في المكانة األولى
ـة التـي يمكننـا أْن نأخذها  ــ 22� مـا هـي المبـادئ الروحيـة المهمَّ اقـرأ 2أخبـار األيَّـام 20: 	ـ 

ـة مهمـا كانـت الصراعـات التـي نواجهها؟ ألنفسـنا ِمـن هـذه القصَّ

 

 

 

مـع اقتـراب حكم يهوشـافاط ِمن نهايته، تعرَّضت يهوذا للغزو. كان يهوشـافاط رجاًل شـجاًعا 
نـة. وكان علـى أهبـة االسـتعداد  مقداًمـا. وظـلَّ لسـنوات يقـوِّي جيشـه ويُدعِّـم مدنـه المحصَّ
لمواجهـة أيِّ عـدوٍّ تقريبًـا، لكنَّـه فـي هـذه األزمة لم يضع ثقته فـي قوَّته بل في قـدرة هللا. وقد 
عقـد العـزم علـى أْن يطلـب الـرّب، وأعلـن عـن صـوم فـي يهـوذا كلِّهـا. اجتمـع الشـعب جميًعا 
فـي سـاحة الهيـكل، وهـو األمـر الـذي كان سـليمان سـيصلَّي أْن يقومـوا بـه فـي حـال واجهتهم 
األخطـار. وقـف جميـع رجـال يهـوذا مـع نسـائهم وأوالدهـم أمـام الـرّب، وصلّـوا أْن يفـرِّق هللا 
ٌة أََمـاَم هـَذا الُْجْمُهوِر  ُه لَيْـَس ِفيَنا قُوَّ ـد اسـمه، ثـمَّ صلَّى الَملِـك وقال: »ألَنَـّ أعداءهـم لكـي يتمجَّ
ام 20: 12(. الَْكِثيـِر اآلتِـي َعلَيَْنـا، َونَْحـُن الَ نَْعلَـُم َمـاَذا نَْعَمـُل َولِكْن نَْحـَوَك أَْعيُُنَنـا« )2أخبار األيَـّ

بعـد أْن تعهَّـدوا باتِّبـاع هللا بهـذه الطريقـة، حـلَّ روح الـربِّ علـى رجـل هللا، الـذي قـال: »الَ 
تََخافُـوا َوالَ تَرْتَاُعـوا ِبَسـبَِب هـَذا الُْجْمُهـوِر الَْكِثيِر، ألَنَّ الَْحرَْب لَيَْسـْت لَُكْم بَـْلِ هلِل… لَيَْس َعلَيُْكْم 

ـ 17(. ام 20: 15ـ  « )2أخبار األيَـّ أَْن تَُحاِربُـوا ِفـي هـِذِه. ِقُفـوا اثْبُتُـوا َوانْظُـُروا َخـالََص الـرَّبِّ
لذلـك، جمـع الملـُك الشـعب في وقت مبكِّر ِمن صبـاح اليوم التالي، ومعهـم جوقة الالويين 
مـة إلنشـاد التسـبيح هلل. ثمَّ وعظ الشـعَب قائـال: »آِمُنوا ِبالـرَّبِّ إِلِهُكـْم فَتَأَْمُنـوا. آِمُنوا  فـي المقدِّ
ام 20: 20(. ثـمَّ بـدأت الجوقة في التسـبيح، وهاجـم أعداؤهم  ِبأَنِْبيَائِـِه فَتُْفلُِحـوا« )2أخبـار األيَـّ
ام 20: 24(. أمضـى رجـال يهوذا ثالثـة أيَّام  بعضهـم البعـض، َو »لَـْم يَْنَفلِـْت أََحـٌد« )2أخبـار األيَـّ

فـي جمـع غنائـم المعركـة، وفـي اليوم الرابـع عادوا إلى أورشـليم وهم يسـبِّحون. 
بالطبـع، إنَّ اإللـه الـذي خلَّصهـم هـو اإلله نفسـه الـذي نحبُّـه ونعبـده، وقدرته اليـوم قدرة 
ي القائـم أمامنا هـو أْن نثق به وبإرشـاده. عظيمـة تماًمـا مثلمـا كانـت فـي ذلـك الوقت. التحـدِّ

ـة التـي ينبغـي أْن يحملهـا هـذا  يَّـة الخاصَّ اقـرأ 2أخبـار األيَّـام 20: 20� مـا هـي األهمِّ
النـّص بالنسـبة لألدفنتسـت السـبتيِّين؟
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13 آذار )مارس(        االثنين        

ة الثقة باهلل، ال بمواردنا الخاصَّ
كان مـن الُمفتـرَض أْن يـدرك الملـُك داود األمـوَر بشـكل أفضـل. كان ينبغـي أْن يعـرف ِمـن 
ه عندمـا تكـون فـي عالقـة عهـد مـع هللا، ال يهـمُّ إذا كان  تجربـة يوناثـان، أفضـل أصدقائـه، أنَـّ
س في  ل الكتـاب المقدَّ لديـك رجـال قليلـون أم كثيـرون؛ إنَّ هللا يقـدر أْن يمنحـك النصـر. يسـجِّ
ـة يوناثـان وحامـُل سـالحه وكيـف اسـتطاعا ـــ بمسـاعدة هللا ـــ  )1صموئيـل 14: 1 ـــ 23( قصَّ
هزيمـة ثكنـة عسـكرية كاملـة ِمـن جيـش الفلسـطينيِّين. ولكـْن، على الرغـم ِمن هـذه التجربة 
والعديـد ِمـن التجـارب األخـرى فـي تاريـخ شـعب هللا، عندمـا مـرَّ الملـك داود بأوقـات عصيبة، 

تـه وبراعته. بـه ويجعلـه يثـق فـي قوَّ سـمَح للشـيطان بـأْن يجرِّ

ر داود إحصـاء الشـعب إسـرائيل أو إحصـاء أعداد  اقـرأ 	 أخبـار األيَّـام 	2: 	 ـــ 4	� لمـاذا قـرَّ
محاربيـه؟ لمـاذا أشـار عليـه قائـُده يـوآب بعدم فعـل ذلك؟

 

 

الِحـظ أنَّ إحصـاء أعـداد المحاربيـن كانت فكرة الشـيطان. لقـد ُجرِّب داود فـي الثقة بقوَّته 
ـة بـدالً ِمـن االعتمـاد علـى عنايـة هللا للدفـاع عنـه. حـاول يـوآب، قائـد جيـش إسـرائيل،  الخاصَّ
ه رأى هللا يعمـل بالنيابـة عنهم، لكـنَّ داود طالَب  إقنـاع داود بعـدم إحصـاء شـعب إسـرائيل ألنَـّ

ة كما يكشـف النـّص أعاله. االسـتمرار فـي اإلحصـاء. وأفعالـه هـذه جلبـت مصيبـة علـى األمَّ
لـم يحـدث أبـًدا أن وثـق أحدهـم بـاهلل وضاعـت تلـك الثقـة بـال فائـدة. عندما تجاهـد ِمن 
ا بشـكل جيِّـد. هنـاك اقتبـاس يُنسـب إلـى الحاكـم البريطانـي، أوليفر  ، كـْن مسـتعدًّ أجـل الـربِّ
ــ 1658(، حيـث قـال لجيشـه قَبْل المعركـة، »يا أبنائي، ضعـوا ثقتكم في هللا،  كرومويـل )1599ـ 
ا!«. بعبارة أخـرى، افعل كّل ما في وسـعك لتنجـح، ولكْن  وحاِفظـوا علـى مسـحوق البـارود جافّـً

فـي النهايـة اعلـْم أنَّ هللا وحـده هو القـادر أْن يعطيـك النصر.
اب للغايـة أْن نثق في سـلطة الحكومـة أو في  ه أمـر جـذَّ بالرجـوع إلـى سـياقنا المباشـر، إنَـّ
س، عندما وثـق الناس في  حسـاباتنا المصرفيـة، ولكـْن فـي كلِّ أزمـة مذكورة فـي الكتاب المقـدَّ

ر أمورهم. هللا، كان يُكـرِم ثقتهـم تلك ويدبِـّ
ص ِمـن الديـون ونكـون كرمـاء  ينبغـي أْن نسـتغّل الوقـت الحاضـر لنتصالـح مـع هللا ونتخلَـّ
بالعطايـا التـي أعِطيَـت لنـا. علـى حـدِّ تعبيـر الترنيمـة اإلنجيليـة القديمـة، »إذا كنَّا قـد احتجنا 

إلـى الـربِّ ِمـن قبـل، فنحـن بالتأكيد نحتـاج إليـه اآلن«.

ـق التـوازن الصحيـح بيـن أْن نقـوم بمـا يمكننـا لنكـون آمنيـن ِمـن الناحية  كيـف نحقِّ

86



الماليـة علـى سـبيل المثـال، بينمـا فـي الوقـت نفسـه نثـق في الـربِّ في كلِّ شـيء؟

14 آذار )مارس(       الثالثاء        

هل حان الوقت لنجعل األمور بسيطة؟
مـا الـذي ينبغـي أْن يفعله المسـيحيون األدفنتسـت لمواجهة األوقات الصعبـة؟ هل نتقوقع 
فـي وضعيـة البقـاء علـى قيـد الحيـاة؟ ال، فـي الحقيقة، العكـس هو الصحيـح. بما أنَّنـا نعلم أنَّ 
نهايـة العالَـم والمجيء الثاني للمسـيح قريبان، فنحن نريد أْن نسـتخدم أموالنـا لنعرِّف اآلخرين 
ه هللا ألولئـك الذيـن يحبُّونـه. ونفهـم أنَّ كلَّ شـيء على هذه  بأخبـار اإلنجيـل السـارَّة وبمـا أعـدَّ

األرض سـيحترق فـي يوم ِمـن األيَّام.

اقرأ 2بطرس 3: 3 ــ 2	� ما الذي يقوله لنا بطرس ِمن خالل هذه الكلمات؟

 

 

 

ه لـن يرسـل شـاحنات لتنقـل أشـياءنا إلى السـماء. كلُّ شـيء سـوف  نعلـم ِمـن كلمـة هللا أنَـّ
يحتـرق فـي ذلـك الحريـق األخيـر العظيـم عندمـا سـيتّم القضاء علـى كلِّ آثـار الخطيئة والشـرِّ 

إلـى األبـد، باسـتثناء أثـر المسـامير علـى يدّي المسـيح.
إذن، مـاذا نفعـل بممتلكاتنـا؟ »لقـد حـان الوقـت ليقـوم إخوتنـا وأخواتنـا بالتقليـل ِمـن 
ممتلكاتهـم عوًضـا عـن زيادتهـا. فنحـن علـى وشـك أن ننتقـل إلى وطـن أفضل، وطن سـماوي، 
ولذلـك دعونـا أال نتشـبث بـاألرض وبالسـكن فيهـا، بـل دعونـا نتدبـر أمورنـا ونتصـرَّف بصـورة 

حكيمـة ومحكمـة كالبوصلـة«، ـــ إلِـن ج هوايـت، إرشـادات حـول الوكالـة، صفحـة 85(. 
بالطبـع، كُِتبـت هـذه الكلمـات منـذ أكثر ِمـن قرن! ولكـن يبقى المبـدأ قائًما: الوقـت دائًما 
قصيـر، ألنَّ حياتنـا دائمـاً قصيـرة. ما الـذي تعنيه سـتُّون أو ثمانون أو مئة سـنة )إذا كانت لديك 
يـة جيِّـدة( مقارنـًة باألبديـة؟ يمكـن أْن تنتهـي حياتـك قبـل أْن  جينـات جيِّـدة وممارسـات صحِّ
تنتهـي ِمـن قراءة درس هذا األسـبوع، والشـيء التالي الذي سـتعرفه هو المجيء الثاني ليسـوع 

)لـم يأخـذ هـذا األمـر الكثير ِمـن الوقت، أليـس كذلك؟(.
ينبغـي علينـا دائًمـا ـــ باعتبارنـا مسـيحيين أدفنتسـت ـــ أْن نحيـا فـي نـور األبديـة. نعـم، 
بالطبـع، نحـن بحاجـة إلـى أن نعمل بجـدٍّ لتلبيـة احتياجاتنا واحتياجـات عائالتنا؛ وفـي حال كنَّا 
قـد نلنـا بَركـة الغنـى والمـال، ال عيـَب فـي أْن نسـتمتع بهـا اآلن، بشـرط أالَّ نكون جشـعين وأْن 
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سـه  نكـون كرمـاء بمـا لدينـا تجـاه المحتاجين. ومـع ذلك، ينبغـي أْن نتذكَّـر دائًما أَن كلَّ ما نكدِّ
ت وسـريع الزوال، وإذا لم نتـوخَّ الحذر، فِمن المحتمل أْن يُفِسـد حياتنـا الروحيَّة.  هنـا هـو مؤقَـّ

إذا علْمـَت أنَّ يسـوع سـيأتي خـالل العشـر أو الخمـس أو الثـالث سـنوات القادمـة، 
 كيف ستغيِّر حياتك؟  

15 آذار )مارس(        األربعاء        

األولويَّات
س ِمن قصص وشـخصيَّات، باإلضافة  إنَّ أمثـال يسـوع وتعاليمـه، ومـا ورد فـي الكتاب المقـدَّ
ا  إلـى إرشـادات إلِـن ج هوايـت، كلُّها تشـير بوضوح إلـى أنَّه ال يوجد تسـليم جزئي للمسـيح. إمَّ

نكـون إلـى جانب السـيِّد أو ال نكون. 
عندمـا سـأل أحـُد الكتبة يسـوَع عـن الوصيَّـة األعظم، أجابه قائـاًل: »َوتُِحـبُّ الـرَّبَّ إِلَهَك ِمْن 
م  كُلِّ قَلِْبـَك، َوِمـْن كُلِّ نَْفِسـَك، َوِمـْن كُلِّ ِفْكـرَِك، َوِمـْن كُلِّ قُْدرَتِـَك« )مرقـس 12: 30(. عندما نقدِّ

ـى شـيء لسـيِّد آخـر. فاألمور هكـذا، وهكذا ينبغـي أْن تكون. كلَّ شـيء للمسـيح، ال يتبقَّ

ة مع حقيقة هذه الكلمات؟ اقرأ متَّى 6: 24� ما هي تجربتك الخاصَّ

 

 

ه ِمن الصعـب أْن نخـدم هللا والمـال، أو أنَّنا بحاجة إلـى توخِّي  الِحـظ أنَّ يسـوع لـم يقـل أنَـّ
ه ال يمكننـا القيـام بهـذا األمر  الحـذر فـي طريقـة خدمتنـا لكليهمـا، بـل قـال بـدالً ِمـن ذلـك أنَـّ
ِمـن األسـاس. نقطـة، انتهـى! ينبغـي لهـذه الفكـرة أْن تضـع في نفوسـنا بعـض الخـوف والرِّعدة 

)فيلبِّـي 2: 12(.

ــ 7	� كيـف تظهـر هـذه األشـياء الثالثة فـي عالَمنـا، ولماذا يُعتَبـر الخطر  اقـرأ 	يوحنَّـا 2: 		ـ 
ـا نُدرك؟ الـذي تمثِّلـه أحيانًـا خطـًرا خفيًّـا أكثر ِممَّ

 

 

ـوا ِبَمـا فَـْوُق الَ ِبَما َعلَـى األَرِْض« )كولوسـي  ال عجـب فـي أْن يكتـب بولـس مـا يلـي، »اْهتَمُّ
3: 2(. بالطبـع، قـول ذلـك أسـهل ِمـن فعلـه، وذلـك ألنَّ األشـياء التـي فـي العالَـم موجـودة هنا 
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نا  ا؛ دائًما ما يكون هناك شـيء يشـدُّ أمامنـا كلَّ يـوم. إنَّ »كلَّ مـا فـي العالَـم« يشـكِّل إغـراًء قويّـً
إلشـباع رغباتنـا بشـكل فوري، شـيء يهمس فـي آذاننا أو يشـدُّ أكمام القميص أو يقـوم باألمرين 
ى أكثـر المسـيحيين إخالًصـا ببعـض الحـّب تجـاه »األشـياء التـي فـي  كليهمـا. ألـم يشـعر حتَـّ
ى مـع معرفتنـا بـأنَّ كلَّ شـيء سـينتهي يوًمـا مـا، مـا زلنا نشـعر بقـوَّة الشـّد تلك،  العالَـم«؟ حتَـّ
ين ألْن نسـمح لها بأْن تسـحبنا بعيًدا  أليـس كذلـك؟ ولكـنَّ األخبـار السـارَّة هـي أنَّنا لسـنا مضطرِّ

عـن الرّب.

بطـرس  يقولـه  مـا  ر  يؤثِـّ أْن  ينبغـي  كيـف   �	4 ـــ   	0  :3 2بطـرس  اقـرأ 
وأموالنـا؟ بمواردنـا  نفعلـه  مـا  ذلـك  فـي  بمـا  عيشـنا،  طريقـة  علـى   هنـا 

16 آذار )مارس(        الخميس        

عندما ال يقدر أحد أْن يبيع أو يشتري
ث دانيال  س صـورة مؤلمـة للعالَم قبل المجـيء الثاني ليسـوع. يتحـدَّ يرسـم الكتـاب المقـدَّ
ٌة إِلَـى ذلَِك الَْوقْـِت« )دانيـال 12: 1(. بالنظر إلى بعض  عـن »زََمـاُن ِضيـق لَـْم يَُكْن ُمْنـُذ كَانَْت أُمَّ

األوقـات العصيبـة فـي الماضـي، فإنَّ الُمشـار إليه هنـا ال بدَّ أنَّه سـيِّئ للغاية.
يشير سفر الرؤيا أيًضا إلى األوقات العصيبة التي تسبق رجوع المسيح.

اقرأ الرؤيا 3	: 		 ــ 7	� ما العالقة بين األمور المالية واضطهاد المؤمنين في آخر األيَّام؟

 

 

ال يمكنـك أْن تبيـع أو تشـتري؟ كـم ِمـن حياتنـا اليوم يـدور حول البيـع والشـراء؟ إنَّ عملنا، 
إلـى حـدٍّ مـا، هـو بيـع وقتنـا ومهاراتنا وِسـلَعنا لَمـن يريد شـراءها. وعدم القـدرة علـى البيع أو 
الشـراء ال يعنـي سـوى عـدم القدرة علـى العمل في المجتمع. عندئذ سـيقع الذيـن يبقون أَمناء 
تحـت ضغـط هائـل. باإلضافـة إلـى ذلـك، كلَّمـا زاد مـا لديـك ِمـن أمـوال، زادت مصلحتـك فـي 
هـذا العالَـم، علـى األقّل ِمن حيـث الممتلـكات المادِّية. وبالتالـي، ِمن المؤكَّـد أنَّ الضغط الذي 

سـيُجبرك على المسـايرة سـيكون أقوى.
فكيـف نسـتعدُّ إذن؟ نسـتعدُّ اآلن ِمـن خـالل أْن نتأكَّـد بواسـطة نعمـة هللا أنَّنـا لسـنا عبيـًدا 
ألموالنـا وألشـياء العالَـم. إذا لـم نكـن ُمقيَّديـن بهـا اآلن، فلن نكون عندما سـنضطرُّ إلـى التخلِّي 

عنها لكـي نبقـى أَمناء. 
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ت محاصيلهم  اقـرأ التثنيـة 4	: 22 والجـزء األخيـر ِمن اآليـة 23� ماذا كان يفعل شـعب هللا بغالَّ
وإنتاجهـم كلَّ سـنة؟ لمـاذا طلب هللا منهم أْن يفعلـوا هذا األمر؟

 

 

أوضح هللا ِمن خالل موسـى أنَّ أحد أسـباب قيامه بتأسـيس نظام العشـور هو أْن »تَتََعلََّم أَْن 
اِم« )التثنيـة 14: 23(. نـرى فـي التوازي الشـعري الذي فـي )المزامير  تَتَِّقـَي الـرَّبَّ إِلَهـَك كُلَّ األَيَـّ

31: 19( أنَّ الخـوف مـرادف للثقة.

، َما أَْعظََم َصالََحَك يَارَبُّ
الَِّذي َذَخرْتَُه لَِخائِِفيَك،

َوأَظَْهرْتَُه لِلَْواثِِقيَن ِبَك َعلَى َمْرأَى َجِميعِ الْبََشِر )ترجمة كتاب الحياة(

ـح لنـا هـذه الخطوط المتوازيـة أنَّ مخافة الـربِّ تعني الوثوق به. وهكـذا، نفهم أنَّ هللا  توضِّ
عنا علـى أْن نثق فـي تدبيره ألمـور حياتنا.  أنشـأ نظـام العشـور لكـي يحمينـا ِمن األنانية ويشـجِّ
ى النهاية، فـإنَّ َمن ال  فـي حيـن أنَّ األمانـة فـي العشـور ال تضمـن بالتأكيد بقـاء الناس أمناء حتَـّ

يكـون أميًنـا في العشـور يُِعدُّ نفسـه بالتأكيـد للكثير ِمـن المتاعب.

17 آذار )مارس(        الجمعة        

ر ِمن  ه ال يوجـد فـي الكتـاب المقـدس ما يحـذِّ رس:علـى الرغـم ِمـن أنَـّ لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
س أيًضـا يقول أنَّ الغنى يزيـد ِمن االلتزام الروحـي للفرد. في  الثـروة، فـال شـيء فـي الكتاب المقدَّ
الواقـع، العكـس هـو الصحيـح. »محبة المال هي السلسـلة الذهبيـة التي يستأسـرهم ]أي الناس[ 

الشـيطاُن بهـا« )روح النبـوة، طريق الحيـاة، صفحة 38(.
فـي حقيقـة األمـر، لم تشـترك أيَّة كنيسـة منذ تأسـيس المسـيحية في الثـروة وأسـباب الراحة 
المادِّيـة التـي تتمتـع بها كنيسـة اليـوم في العديد ِمـن دول العالَم. السـؤال هو: ما هـي التكلفة؟ 
ــ وهذا التأثيـر ال يحدث للخير. كيـف ذلك؟ منذ  ر بالتأكيـد على حياتنـا الروحيَّةـ  هـذا الثـراء يؤثِـّ
متـى والوفـرة المادِّيـة تعـزِّز الفضائـل المسـيحية، فضائـل إنـكار الـذات والتضحيـة بالنفس؟ هل 
ا يمكننـا تناولـه، وامتالك سـيارة  جـة محشـوَّة بطعـام أكثـر ممَّ يمكـن للرجـوع إلـى منـزل فيـه ثالَّ
أو سـيَّارتين، وقضـاء إجـازات سـنوية، والتسـوُّق عبـر اإلنترنـت، وامتـالك أحدث أجهـزة الكمبيوتر 
ه أْن يجعـل ِمـن السـهل علينـا أالَّ نُحـبَّ العالَـم  المنزليـة والهواتـف الذكيـة، هـل يمكـن لهـذا كلِـّ
وال األشـياء التـي فـي العالَـم؟ علـى الرغـم ِمـن أنَّ العديـد ِمـن أعضـاء كنيسـتنا ال يمتلكـون هذه 
ــ وهـم يفعلـون ذلـك على حسـاب أرواحهم. ليـس الحديث  الكماليَّـات، إالَّ أنَّ الكثيريـن لديهـمـ 
هنـا عـن »األغنيـاء« اآلن، كمـا هو الحال مـع أصحاب الماليين وغيرهـم. إنَّهم علـى األقلِّ يعرفون 
س.  مة إليهـم في الكتاب المقدَّ أنَّهـم أغنيـاء، ويمكنهـم االنتباه )إذا اختـاروا( إلى التحذيرات الُمقدَّ
ـ وسـط  ـطة، والذينـ  ث، بـدالً ِمن ذلـك، عن العديد ِمن األشـخاص ِمن الطبقة المتوسِّ نحـن نتحـدَّ
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ــ ينخدعون  الهواتـف الذكيـة وأجهـزة )أبـل آي مـاك( ومكيِّفـات الهواء وسـيَّارات الدفـع الرباعيـ 
بمـا يكفـي لالعتقاد بأنَّهم ليسـوا ُعرضة لخطر الخلـل الروحي الذي يسـبِّبه ازدهارهم، وذلك فقط 
ــ إن لم يكن هناك شـيء  ـطة. لهـذا السـبب، يمكن أْن تكون العشـورـ  ألنَّهـم ِمـن الطبقـة المتوسِّ
ــ دواًء روحيًّـا قوّي المفعول ضدَّ مخاطر الثروة، حتَّى بالنسـبة ألولئك الذين ليسـوا »أثرياء«  آخـرـ 

بشـكل خاّص. 

أسئلة للنقاش
	� حتَّـى لـو لـم نكـن أغنيـاء بحسـب معاييـر العالَـم، لمـاذا يجـب علينـا جميًعـا أْن 

نكـون حذريـن بشـأن موقفنـا تجـاه الثـروة والمـال؟

2� مـا هـي بعـض األمـور العملية التـي يمكننا القيام بهـا، إلى جانب إرجاع العشـور، 
والتـي يمكـن أْن تسـاعدنا فـي ضمان عدم تعلُّقنا كثيًرا بأشـياء هـذا العالَم؟

ك معـدود  3� مـاذا سـيحدث لـك غـًدا إذا لـم تتمكَّـن فجـأة ِمـن الشـراء أو البيـع ألنّـَ
بيـن أولئـك »الَِّذيـَن يَْحَفظُـوَن َوَصايَـا هللِا َوإِيَمـاَن يَُسـوَع« )الرؤيـا 4	: 2	(؟ إلـى أيِّ 

مـدى سـينجح إيمانك؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		



* 18-24 آذار )مارس(    الدرس الثاين عرش    

مكافأة األمانة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: عبرانيين 11: 6؛ إشـعياء 62: 11؛ رومية 6: 23؛ يوحنا 14: 1-3؛ رؤيا 

21؛ متـى 25: 20-23؛ رومية 8: 18-6. 

الِـُح َواألَِميـُن! كُْنـَت أَِميًنا ِفـي الَْقلِيِل  ـا أَيَُّها الَْعْبـُد الصَّ آيـة الحفـظ: »َفَقـاَل لَـُه َسـيُِّدُه: نِِعمَّ
َفأُِقيُمـَك َعلَـى الْكَِثيـِر� اُْدُخـْل إِلَـى َفَرحِ َسـيِِّدَك« )متـى 	2: 	2(�

علـى الرغـم ِمـن أنَّنـا ال نسـتطيع أبـًدا أْن نحصـل علـى الخـالص باسـتحقاقنا، إالَّ أنَّ الكتـاب 
عنا علـى العيش بأمانـة باعتبار أنَّنا  س يسـتخدم رجـاء الحصـول على مكافأة كدافع يشـجِّ المقـدَّ
ـاه فـي النهاية هو ممكـن دائًما وفقط  ها، ألنَّ كلَّ مـا نتلقَّ ـى نعمـة هللا ِمـن دون أْن نسـتحقَّ نتلقَّ

بفضـل نعمة هللا.
وكمـا كتـب داود: »نَاُمـوُس الـرَّبِّ كَاِمـٌل يَـرُدُّ النَّْفَس. َشـَهاَداُت الـرَّبِّ َصاِدقَـٌة تَُصيِّـُر الَْجاِهَل 
َحِكيًمـا. َوَصايَـا الـرَّبِّ ُمْسـتَِقيَمٌة تَُفـرُِّح الَْقلْـَب. أَْمُر الـرَّبِّ طَاِهٌر يُِنيـُر الَْعيَْنيِْن. َخْوُف الـرَّبِّ نَِقيٌّ 
َهـِب َواإِلبِْريـِز الَْكِثيـِر، َوأَْحلَى  ثَاِبـٌت إِلَـى األَبَـِد. أَْحـَكاُم الـرَّبِّ َحـقٌّ َعاِدلَـٌة كُلَُّهـا. أَْشـَهى ِمـَن الذَّ
ُر ِبَهـا، َوِفـي ِحْفِظَها ثَـَواٌب َعِظيـٌم« )المزامير 19:  ـَهاِد. أَيًْضـا َعبْـُدَك يَُحذَّ ِمـَن الَْعَسـِل َوقَطْـِر الشِّ

7 ــ 11(.
س فـي مواضع مختلفة منه عـن مكافأتنا والوعود التي سـتتحقَّق لنا  ث الكتـاب المقـدَّ يتحـدَّ
ِمـن خـالل المسـيح بعـد المجـيء الثاني وعن هـذا االنعطـاف الرهيب الـذي أحدثتـه الخطيئة 

والـذي انتهى مـرَّة واحـدة وإلى األبد. 
ما هي الوعود التي ُوعدنا بها؟ وما الذي يضمن حصولنا عليها؟

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 25 آذار )مارس(.  *نرجو التَّعمُّ
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19 آذار )مارس(        األحد        

مجازاة األمانة واإلخالص
اقـرأ العبرانيِّيـن 		: 6� مـا الذي تعنيه لنا هذه اآلية؟ كيف ينبغي أْن تكون اسـتجابتنا لِما تقوله؟ 

انظر أيضا الرؤيا 22: 2	، إشعياء 40: 0	، إشعياء 62: 		� ماذا تعلِّمنا كلُّ هذه النصوص؟

 

 

إنَّ المكافـأة التـي يمنحهـا هللا ألبنائـه الُمخلِصين هـي مكافأة فريدة ِمن نوعهـا. ومثلها مثل 
العديـد ِمـن األمـور الروحيـة، هـي مكافـأة قد تتجـاوز فهمنـا المحـدود. »إنَّ لغة البشـر قاصرة 
عـن وصـف مكافـأة األبـرار. ولـن يعرفها إال َمـن يرونها. وال يمكـن لعقل محدود قاصـر أن يدرك 

مجـد فـردوس هللا« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة 612(. 
اختتـم يسـوع التطويبـات التـي افتتحـت العظـة علـى الجبل بهـذه الكلمـات: »طُوبَـى لَُكْم 
يرٍَة، ِمْن أَْجلِـي، كَاِذِبيَن. اِفْرَُحـوا َوتََهلَّلُوا، ألَنَّ  إَِذا َعيَُّروكُـْم َوطَرَُدوكُـْم َوقَالُـوا َعلَيُْكـْم كُلَّ كَلَِمٍة ِشـرِّ
ى 5: 11، 12(.  ـَماَواِت، فَِإنَُّهـْم هَكـَذا طَـرَُدوا األَنِْبيَـاَء الَِّذيـَن قَبْلَُكْم« )متَـّ أَْجرَكُـْم َعِظيـٌم ِفـي السَّ
بعـد أْن ذكـر كاتـب الرسـالة إلـى العبرانيِّيـن قائمـة بأسـماء المؤمنيـن فـي اإلصحـاح 11، بـدأ 

ا للمـوت علـى الصليب. ـح فـي اإلصحـاح التالـي لمـاذا كان يسـوع مسـتعدًّ يوضِّ
ـُهوِد ِمْقـَداُر هـِذِه ُمِحيطَـٌة ِبَنـا، لَِنطْـَرْح كُلَّ ثِْقـل،  »لِذلِـَك نَْحـُن أَيًْضـا إِْذ لََنـا َسـَحابٌَة ِمـَن الشُّ
بْـِر ِفـي الِْجَهـاِد الَْمْوُضـوِع أََماَمَنـا، نَاِظِريَن إِلَى  َوالَْخِطيَّـَة الُْمِحيطَـَة ِبَنـا ِبُسـُهولٍَة، َولُْنَحاِضـْر ِبالصَّ
لِيـَب  ـُروِر الَْمْوُضـوِع أََماَمـُه، اْحتََمـَل الصَّ ِذي ِمـْن أَْجـِل السُّ لِـِه يَُسـوَع، الَـّ رَئِيـِس اإِليَمـاِن َوُمَكمِّ

ُمْسـتَِهيًنا ِبالِْخـزِْي، فََجلَـَس ِفـي يَِميـِن َعـرِْش هللِا« )العبرانيِّيـن 12: 1، 2(.
لكـنَّ مكافـأة األمانـة تختلف عـن الخالص باألعمال. َمـن ِمنَّا، أو َمن ِمن الشـخصيات الواردة 
ة ميـزة أمـام هللا؟ ال أحـد  س، لديـه أعمـال صالحـة بمـا يكفـي لتمنحـه أيَـّ فـي الكتـاب المقـدَّ
بالطبـع. وهـذه هـي الفكـرة كلّها ِمن الصليـب. لو كنَّا قادرين علـى أْن نُخلِّص أنفسـنا باألعمال، 
لَمـا ذهـب يسـوع إلـى الصليب أبًدا. بدالً ِمـن ذلك، ال بدَّ أْن يكـون الخالص بالنعمـة. »فَِإْن كَاَن 
ِبالنِّْعَمـِة فَلَيْـَس بَْعـُد ِباألَْعَمـاِل، َوإاِلَّ فَلَيَْسـِت النِّْعَمـُة بَْعـُد نِْعَمـًة. َوإِْن كَاَن ِباألَْعَمـاِل فَلَيَْس بَْعُد 
نِْعَمـًة، َوإاِلَّ فَالَْعَمـُل الَ يَُكـوُن بَْعـُد َعَمـالً« )روميـة 11: 6(. وبـدالً ِمـن ذلـك، فـإنَّ المكافـأة هي 

مجـرَّد العمـل الخارجـي الـذي يحـدث ِمـن خالله مـا فعله هللا ألجلنـا وفينا.

كيـف نفهـم الفـرق بيـن الخـالص بالنعمـة والمكافأة حسـب األعمال؟ اعـرِض إجابتك 
في صفِّ مدرسـة السـبت�
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20 آذار )مارس(        االثنين        

الحياة األبديَّة
س،  إنَّ الخلـود ينتظرنـا نحـن البشـر )سـواء أحببنـا ذلـك أم ال(. وبحسـب الكتـاب المقـدَّ
فـإنَّ هـذا الخلـود سـوف يأتـي فـي واحـد ِمـن مظهرين، علـى األقـلِّ لكلِّ واحـد منَّا علـى حدة: 
ـا الحيـاة األبديـة أو المـوت األبـدي. هـذا كّل شـيء. ال يوجـد حـلٌّ وسـط، وال تداخـل بيـن  إمَّ
ـا  الطرفيـن، بحيـث يختلـط القليـل ِمـن جانـب بالقليـل ِمـن الطـرف اآلخـر. بـدالً ِمـن ذلـك، إمَّ
ـا الـكّل أو ال شـيء. الواحـد )الحيـاة( أو اآلخـر )المـوت(. وهـذا ينطبـق بالفعـل علـى حالـة: إمَّ

اقرأ رومية 6: 23 ويوحنَّا 3: 6	� ما هي الخيارات الُمتاحة أمامنا هنا؟

 

 

ِمن الصعب أْن نتخيَّل خيارين أكثر وضوًحا أو تميُّزًا، أليس كذلك؟
ِمـن المحتمـل أْن تكـون قـد اختـرَْت الحيـاة األبديـة أو تفكَّر فيها بـكلِّ تأكيـد إذا كنَت تقرأ 
هـذه الجملـة. لـدى هللا قـدرة فريـدة ِمـن نوعها علـى أْن يفعل كلَّ مـا يقول أنَّه يسـتطيع فعله 
لتحقيـق جميـع وعـوده. ودورنـا ببسـاطة هـو أْن نؤمـن بـه، ونعتمـد على اسـتحقاقات يسـوع، 

ونطيـع كلمتـه باإليمان.

ـ 3� ما هي نصيحة الربِّ لنا في اآلية 	، وما الذي يعدنا به في اآليتين 2 َو 3؟ اقرأ يوحنَّا 4	: 	ـ 

 

 

ام األخيرة  م يسـوع لتالميـذه هـذه الكلمـات الرائعة، كلمـات الرجاء والشـجاعة، في األيَـّ قـدَّ
ِمـن خدمتـه علـى األرض. وكانت هذه الكلمات ترفـع معنويَّاتهم في أوقـات اإلحباط والتجارب، 
وينبغـي أْن تقـوم باألمـر نفسـه بالنسـبة لنـا. لقـد أتى يسـوع ِمـن السـماء، وإلى السـماء رجع، 

ى تكونون معي هنـاك أيًضا«. ، وأقبلكم لنفسـي حتَـّ ووعدنـا قائـاًل، »آتـي أيًضـا وآخذكم إلـيَّ
ـ هو  ــ أكثر ِمـن أيِّ أمر آخـرـ  وقـد يكـون مـوت المسـيح علـى الصليـب عنـد مجيئه األوَّلـ 
ه بـدون المجـيء الثانـي مـا فائـدة مجيئه  أعظـم تأكيـد يضمـن لنـا حـدوث مجيئـه الثانـي، ألنَـّ
األوَّل؟ بقـدر مـا نكـون علـى يقين ِمن أنَّ يسـوع قـد مات ِمن أجلنـا على الصليـب، نَعم يمكننا 
ى َحيُْث أَكُـوُن أَنَا  ، َحتَـّ أْن نكـون علـى يقيـن أيًضـا ِمـن وعـده القائـل: »آتِـي أَيًْضـا َوآُخُذكُْم إِلَـيَّ

تَُكونُـوَن أَنْتُـْم أَيًْضـا« )يوحنَّا 14: 3(.
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أْمِعـن النظـر أكثـر فـي الفكرة القائلـة أنَّ مجيء المسـيح األوَّل يضمن مجيئـه الثاني� 
مـا الـذي حـدث في المجـيء األوَّل وجعل المجـيء الثاني وعـًدا يمكننـا أْن نثق فيه؟

21 آذار )مارس(       الثالثاء        

أورشليم الجديدة
ُه كَاَن يَْنتَِظـُر  إنَّ مـا رآه إبراهيـم باإليمـان هـو الوصـف الكتابـي ألورشـليم الجديـدة. »ألَنَـّ
الَْمِديَنـَة الَِّتـي لََها األََساَسـاُت، الَِّتـي َصانُِعَها َوبَارِئَُهـا هللُا« )العبرانيِّين 11: 10(. أورشـليم الجديدة 
هـي التحفـة التـي صنعهـا هللا، وقـد بُنيـت ألولئـك الذيـن يحبُّونـه ويحفظـون وصاياه. سـتكون 
أورشـليم الجديـدة موطًنـا ألبنـاء هللا األمنـاء فـي السـماء أثنـاء األلـف السـنة، وبعـد ذلـك على 
ـل أو تجهيز حقائب  األرض الجديـدة إلـى األبـد. هنـاك أخبار سـارَّة ألولئك الذيـن ال يحبُّون التنقُّ
َسـَة  ـَفر. هللا يهتـمُّ بكلِّ شـيء. يقـول يوحنَّا أنَّه رأى المدينـة، »َوأَنَا يُوَحنَّا َرأَيُْت الَْمِديَنَة الُْمَقدَّ السَّ
ـَماِء ِمْن ِعْنِد هللِا ُمَهيَّـأًَة كََعُروٍس ُمَزيََّنٍة لِرَُجلَِهـا« )الرؤيا 21: 2(. أُورَُشـلِيَم الَْجِديـَدَة نَازِلَـًة ِمَن السَّ

اقرأ الرؤيا 	2� ما هي بعض األمور التي ُوِعدنا بها؟

 

 

هنـا أمـور كثيـرة بالكاد تسـتطيع عقولنا اسـتيعابها بالرغـم ِمن أنَّها تضرَّرت بسـبب الخطيئة 
وال تعـرف سـوى عالَم سـاقط يسـوده الشـّر. لكْن، مـا يمكننا فهمه ملـيء بالرجاء.

أوَّالً، مثلمـا َمكـث يسـوع معنـا فـي هـذا العالَـم السـاقط عندمـا أتـى فـي الجسـد، سـوف 
يسـكن معنـا فـي العالَـم الجديـد. كـم كان ذلـك امتيـازًا عظيًمـا بالنسـبة للذيـن رأوا يسـوع 
شـخصيًّا وعـن قـرب! وسـوف تُتـاح لنـا هـذه الفرصـة مـرَّة أخـرى، ولكـْن هـذه المـرَّة ِمـن دون 

ـوه مـا نـراه. حجـاب الخطيئـة الـذي يشِّ
ثـمَّ أيًضـا، كيـف لنـا، نحـن الذين ال نعـرف سـوى الدموع والحـزن والبـكاء واأللـم، أْن نفهم 
س: »َوَسيَْمَسـُح هللُا كُلَّ َدْمَعٍة ِمـْن ُعيُونِِهْم،  واحـًدا ِمـن أعظـم الوعود التـي في كلِّ الكتاب المقدَّ
َوالَْمـْوُت الَ يَُكـوُن ِفـي َمـا بَْعـُد، َوالَ يَُكـوُن ُحـزٌْن َوالَ ُصـرَاٌخ َوالَ َوَجـٌع ِفـي َمـا بَْعـُد، ألَنَّ األُُمـوَر 
األُولَـى قَـْد َمَضـْت« )الرؤيـا 21: 4(؟ جميـع هـذه »األمـور األولى« سـتنتهي، وهي أمـور ما كان 

ينبغـي أْن تكـون هنـا ِمن األسـاس.
وأيًضـا، ينبـع ِمـن عـرش هللا نهـُر صـاٍف ِمـن مـاء حيـاة، وعلـى جانبـي النهـر شـجرة الحياة. 
وهنـاك سـيكون عـرش هللا َو »َسـيَْنظُُروَن َوْجَهـُه« )الرؤيـا 22: 4(. مرَّة أخرى سيسـكن المفديُّون 

بالقـرب ِمـن هللا بطريقـة ال تُتـاح لنـا اآلن فـي معظـم األحيان.

		



ث عـن مصيـر أولئـك الذيـن سـيواجهون  اقـرأ اآليـة فـي )الرؤيـا 	2: 8(، والتـي تتحـدَّ
المـوت الثانـي� أيَّـة خطيئة ارتكبهـا هؤالء الموصوفيـن في هذه اآليـة والتي ال يمكن 
أْن يغفرهـا يسـوع؟ لمـاذا إذن يَهلـك هـؤالء األشـخاص فـي حيـن يخلـص البعـض ِمن 
الذيـن فعلـوا تلـك األمور نفسـها؟ ما هـو االختالف الجوهـري بين هاتيـن المجموعتين؟

22 آذار )مارس(        األربعاء        

تسوية الحسابات
م إليـه تالميـذه علـى انفـراد وسـألوه، »قُْل  عندمـا اقتربـت خدمـة يسـوع ِمـن نهايتهـا، تقـدَّ
ْهـِر؟« )متَّى 24: 3(. ثـمَّ تطلَّب األمر  لََنـا َمتَـى يَُكـوُن هـَذا؟ َوَمـا ِهَي َعالََمـُة َمِجيِئـَك َوانِْقَضاِء الدَّ
ى لكي يقوم يسـوع باإلجابـة على أسـئلتهم. يُخبرنا اإلصحـاح 24 عن  إصحاحيـن ِمـن إنجيـل متَـّ
ث  عالمـات تحـدث فـي العالَـم ِمـن حولنـا، مثـل الحـروب والكـوارث، ومـا إلـى ذلـك. ثـمَّ يتحدَّ
اإلصحـاح 25 عـن حالـة الكنيسـة قبـل مجـيء يسـوع ثانيـة. وقـد تـمَّ توضيح هـذه الحالـة ِمن 
ث عن كيف يسـتخدم  خـالل ثـالث قصـص. وِمـن هـذه القصـص َمثـٌل قيل عـن الوزنـات، يتحـدَّ

شـعب هللا المواهـب التـي أعطاهـا هللا لهم.

ــ 		� َمـن هـو اإلنسـان المسـافر إلـى أرض بعيـدة؟ إلـى َمـن يسـلِّم إدارة  اقـرأ متَّـى 	2: 4	ـ 
أموالـه؟ مـا المقصـود بكلمـة »حاَسـَبهم« )راِجـع متَّـى 	2: 		(؟

 

 

أحيانًـا نفكِّـر فـي المواهـب علـى أنَّهـا مواهـب طبيعيـة، ِمثـل موهبـة الغنـاء والـكالم ومـا 
ـ 24،  ة مماثلـة ترد فـي لوقـا 19: 12ـ  ـة الوزنـات )األْمنـاء(، وهـي قصَّ إلـى ذلـك، ولكـْن فـي قصَّ
يُذكَـر المـال وإدارتـه علـى وجـه التحديـد. كما صرَّحت إلِـن ج هوايـت، »لقد أظِهَر لـي أنَّ َمثَل 
الوزنـات لـم يتـمَّ فهمـه بشـكل كامـل. لقـد أُعطـي هـذا الـدرس الُمهـّم للتالميـذ ألجـل صالـح 
ل مجـرَّد القـدرة علـى  ام األخيـرة. وهـذه الوزنـات ال تمثَـّ المؤمنيـن الذيـن يعيشـون فـي األيَـّ
الوعـظ واإلرشـاد ِمـن كلمـة هللا، بـل ينطبـق هـذا الَمثَل علـى المـوارِد الزمنية التي عهـد بها هللا 

لشـعبه« )شـهادات للكنيسـة، مجلـد 1، صفحـة 197(.

ــ 23� مـاذا يقـول هللا لَِمـن كانـوا مـدراء مـال أمنـاء فـي دعـم عملـه؟ ماذا  اقـرأ متَّـى 	2: 20ـ 
يعنـي أْن »تدخـل فـي فـرح سـيِّدك« )متَّـى 	2: 23(؟
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ـا لدينـا، وبالتالـي  ِمـن الطبيعـي تماًمـا أْن نعتقـد أنَّ الشـخص اآلخـر لديـه وزنـات أكثـر ممَّ
ة، الشـخص الـذي يمتلك وزنـة واحدة فقط  فهـو مسـؤول أكثـر أمـام هللا. ولكـْن، في هـذه القصَّ
ــ هـو الذي ثبـت أنَّه غيـر أميـن وَخِسـر الملكوت. بـدالً ِمـن التفكير  ـــ أقـّل مبلـغ ِمـن المـالـ 
فـي مسـؤوليَّات اآلخريـن، دعونـا نركِّـز علـى الوزنات التـي اسـتأمننا هللا عليها وكيـف يمكننا أْن 

لمجده. نسـتخدمها 

كيف سوف تتدبَّر أمرك عندما يأتي هللا لكي »يحاسبك«؟

23 آذار )مارس(        الخميس        

َعْين على الجائزة
ه حصـل علـى تعليم  د بولـس، انشـغل بشـكل كامـل فـي عمـل المسـيح. وألنَـّ بعـد أْن تجـدَّ
ا ِمـن منظور دنيوي.  ع بعقـل حـاّد وذكـي، كان ِمن الممكـن أْن يكون ناجًحا جدًّ جيِّـد وكان يتمتَـّ
وِمثـَل موسـى اختـار بولـس أْن يتألَّم مـع أبناء هللا األُمناء وِمن أجل المسـيح. وعانـى ِمن الضرب 
ـْجن والجـوع والبـرْد وغيـر ذلـك، وذات مرَّة انكسـرت به السـفينة، كما هـو ُمدوَّن  والرجـم والسَّ

ـل هذا كلَّه؟ ــ 33. كيف اسـتطاع أْن يتحمَّ فـي 2كورنثـوس 11: 24ـ 

اقرأ رومية 8: 6	 ــ 8	� كيف كانت معرفة بولس بأنَّه ابٌن هلل عاماًل أدَّى إلى أمانته؟

 

 

ـل  ًسـا لتحمُّ يَّـة التـي وضعهـا بولـس علـى مكافـأة األَُمنـاء هـي التـي جعلتـه متحمِّ إنَّ األهمِّ
اآلالم ِمـن أجـل المسـيح، ولهـذا كتـب ِمن سـجنه قائـاًل: »أَيَُّها اإلِْخَوُة، أَنَا لَْسـُت أَْحِسـُب نَْفِسـي 
اُم،  ي قَـْد أَْدَركْـُت. َولِكنِّـي أَفَْعـُل َشـيْئًا َواِحـًدا: إِْذ أَنَا أَنَْسـى َما ُهـَو َوَراُء َوأَْمتَـدُّ إِلَى َما ُهـَو قُدَّ أَنِـّ

ي 3: 13، 14(. أَْسـَعى نَْحـَو الَْغـرَِض ألَْجـِل َجَعالَـِة َدْعـَوِة هللِا الُْعلْيَـا ِفي الَْمِسـيِح يَُسـوَع« )فيلبِـّ

ــ 2	(، والتي نظرنا فيهـا ِمن َقبل ولكنَّها تسـتحّق  اقـرأ اآليـات الـواردة فـي )	تيموثـاوس 6: 6ـ 
أْن نعـود لننظـر فيهـا ِمـن جديد� ما هي الرسـالة األساسـية في هـذه اآليات، خصوًصا بالنسـبة 

لنـا كمؤمنين؟
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س هـو الحصول على مـا تحتاج إليـه عندما تحتـاج إليه،  الرخـاء ِمـن منظـور الكتـاب المقـدَّ
وليـس تكديـس األمـوال وتجميـع الممتلـكات. الرخـاء هو أيًضـا المطالَبة بوعـد هللا المذكور في 
)فيلبّـي 4: 19(، »فَيَْمـألُ إِلِهـي كُلَّ اْحِتيَاِجُكـْم ِبَحَسـِب ِغَنـاُه ِفـي الَْمْجـِد ِفـي الَْمِسـيِح يَُسـوَع«. 

أخيـرًا، الرخـاء هـو أْن تكـون شـاكراً علـى مـا لديـك في الـرّب وأْن تثـق به في كلِّ شـيء.
إنَّ هللا ال يَِعـد أبنـاءه بـأْن يصيـروا جميًعـا أغنيـاء بخيـرات هذا العالَـم. في الواقـع، يقول أنَّ 
مـه هو أفضـل ِمن أيَّة  جميـع الذيـن يعيشـون حيـاة التقوى سـوف يُقاسـون االضطهـاد. وما يقدِّ
ثـروة أرضيـة، حيـث يقـول، »سـأوفِّر احتياجاتـك، وأينما ذهبت سـأكون معـك«. ثمَّ فـي النهاية 
سـيمنح أبنـاء شـعبه األمنـاء الثروة الحقيقيـة والرعاية والحيـاة األبدية. يا لها ِمـن مكافأة رائعة!

عندمـا اقتربَـت حيـاة بولـس ِمـن نهايتهـا، اسـتطاع أْن يقـول اآلتـي، »فَِإنِّي أَنَـا اآلَن أُْسـَكُب 
ـْعَي، َحِفظْـُت  َسـِكيبًا، َوَوقْـُت انِْحالَلِـي قَـْد َحَضـَر. قَـْد َجاَهـْدُت الِْجَهـاَد الَْحَسـَن، أَكَْملْـُت السَّ
اُن الَْعاِدُل،  يَـّ ِذي يََهبُُه لِي ِفـي ذلَِك الْيَـْوِم، الرَّبُّ الدَّ ، الَـّ اإِليَمـاَن، َوأَِخيـرًا قَـْد ُوِضـَع لِـي إِكْلِيـُل الِْبرِّ
َولَيْـَس لِـي فََقـْط، بَـْل لَِجِميـعِ الَِّذيَن يُِحبُّـوَن ظُُهـورَُه أَيًْضا« )2تيموثـاوس 4: 6 ـــ 8(. رجاؤنا هو 

أْن نتمكَّـن جميعنـا، بنعمـة هللا، ِمـن أْن نقـول هـذه الكلمـات نفسـها وباليقيـن نفسـه أيًضا.

24 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: هذه صورة رُسـمت بالكلمـات وتُظِهر أبناء عائلة الكنيسـة الذين  لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
يقومـون بـاإلدارة المالية األمينـة لعمل هللا على األرض.

رؤية مستقبلية لمبدأ الوكالة المسيحية في كنائس األدفنتست السبتيِّين حول العالَم
نحـن اآلن فـي وقـت مـا فـي المسـتقبل؛ لقد نجـح قساوسـة الكنيسـة الَمحلِّيـة وقادتها في 
مـوا لعائلـة الكنيسـة التعليم  أْن يخلقـوا فيهـا بيئـة مالئمـة لمبـدأ الوكالـة المسـيحية. ولقـد قدَّ

س. والتدريـب والتشـجيع والدعـم فـي اإلدارة الماليـة بحسـب الكتـاب المقدَّ
يـزدادون  إنَّهـم  س.  المقـدَّ الكتـاب  مبـادئ  حياتهـم  فـي  يطبِّقـون  هنـا  واألشـخاص 
ع، ويخرجـون ِمـن عبوديـة  خـرون بشـكل منتظـم اسـتعداًدا لِمـا هـو غيـر ُمتوقَـّ كَرًمـا، ويدَّ

االسـتهالكية. القـروض 
يتميَّـز نمـط حياتهـم باالعتـدال واالنضبـاط والقناعـة. لقـد تـمَّ إزالـة المـال باعتبـاره إلًهـا 

مناِفًسـا، وعالقتهـم بـاهلل الخالـق تنمـو باسـتمرار.
واآلن نحن في صباح يوم السبت، والناس قد وصلوا لالشتراك في خدمات الكنيسة. وتصرُّفاتهم 
 توحي بأنَّهم يشعرون بالسالم وعدم القلق بشأن األمور الماليَّة، ويغمرهم شعور بالرِّضا واالمتنان.

انتهـت إلـى حـدٍّ كبير المشـكالت المالية بـن األزواج، واآلن أصبحوا يشـاركون فـي العبادة وهم 
يتوقَّعـون وينتظـرون حضـور هللا في وسـطهم وعملهم بينهم.
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تحقيـق  ِمـن  وتمكَّنـت  بالكامـل،  التمويـل  علـى  حصلـت  فقـد  الكنيسـة  خدمـات  ـا  أمَّ
ا إلـى الذين  انتشـار واسـع. والكنيسـة تعمـل علـى إيصـال محبَّـة المسـيح بطرق ملموسـة جدًّ

إليهـا. يحتاجـون 
وقـد تـمَّ توفيـر المـوارد الماليـة لتجهيـز َمراِفـق الكنيسـة ومراكزهـا التـي تدعـم الخدمـة 

بشـكل رائـع، والتـي تتـمُّ صيانتهـا والحفـاظ عليهـا بشـكل ممتـاز.
السـؤال المطـروح أمامنـا جميًعـا هـو، »مـا الـذي يدعونـا هللا ألْن نعملـه بـكلِّ المـوارد التي 

عليها؟« اسـتأمننا 

أسئلة للنقاش
ث فـي صـّف مدرسـة السـبت عـن كيف يمكننـا أْن نفهـم تعليَميـن واضحين  	� تحـدَّ
س: الخـالص باإليمـان والمجـازاة بحسـب األعمـال�  ا ِمـن تعاليـم الكتـاب المقـدَّ جـدًّ

كيـف يمكننـا التوفيـق بيـن هذيـن المفهومين؟

2� لمـاذا يمكننـا أْن نتعبـر أنَّ تعلُّـم االكتفـاء بما لدينـا اآلن ال يعني أنَّنـا غير قادرين 
علـى السـعي ألجـل تحسـين وضعنـا المالـي؟ أي، لمـاذا ال تتعـارض بالضـرورة هـذه 

األفـكار فيمـا بينها؟

3� ال شـكَّ فـي أنَّ األبديَّة تنتظرنا� ما هـي الخيارات التي نتَّخذها اآلن، حتَّى الخيارات 
»الصغيرة«، والتي تسـاعد في تحديد المكان الذي سـوف نُمضي فيه األبديَّة؟
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الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.

الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.
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