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 المالبهللا  تعظيم

 34-32 :12لوقا 

ِغيُر، أَلنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن ُيْعِطَيُكُم اْلَمَلُكوَت. 32 ِبيُعوا َما َلُكْم َوأَْعُطوا َصَدَقًة. 33اَل َتَخْف، َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَّ
َماَواِت، َحْيُث اَل َيْقَرُب َساِرٌق َواَل ُيْبِلي  أَلنَُّه َحْيُث 34ُسوٌس، اِْعَمُلوا َلُكْم َأْكَياًسا اَل َتْفَنى َوَكْنًزا اَل َيْنَفُد ِفي السَّ

 َيُكوُن َكْنُزُكْم ُهَناَك َيُكوُن َقْلُبُكْم َأْيًضا.

 شيء. األشكال الخارجية للعبادة هي أفعال فوق كل ةقيمة النهائيباهلل كاالعتزاز  خلي للعبادة هوالجوهر الدا
ون أو تأكل مكنت إنعبادة ألن هللا قال فكل الحياة مقصود منها أن تكون  ككنز لنا. لذلك اهللب تظهر كم نعتز

 :10كورنثوس  1مية مجد هللا لك )كل شيء إلظهار مدى أه فأفعلوا –كل الحياة  -تفعلون شيئا أو  تشربون 
-كبيرا من العبادة  وا جزءً ونيعتزم هللا لهم أن يكوبالتالي ، كبيرا من الحياة ون جزءً شكل(. المال واألشياء ي31

هو مع أموالك وممتلكاتك  بالتالي فإن الطريقة التي تقدم بها العبادةعبادة. و يجب أن يكون الحياة  كلألن  -
يدور وليس المال. هذا ما  -باهلل  تعتزظهر كم تطريقة ب خسارتهاواستخدامها و  عليهامن خالل الحصول 

 العبادة. فهو حقا نص عنهذا النص. وهكذا  هحول

هنا كما  التعريف ينطبق نفسحد. و األما نقوم به معا هنا صباح يوم  -الجماعية اآلن هناك مكانا للعبادة 
. وأشكال العبادة هي األفعال ةالنهائي قيمةاهلل كبالعتزاز الداخلي جوهر العبادة هنا هو ا: في أي مكان آخر

 المشاركة فيوالعطاء و  والصالة والترنيم، اهلل )الوعظ وسماع كلمة هللابالتي تعبر عن هذا االعتزاز الداخلي 
فقرة  –طاء" العبيت لحم هو ما نسميه "كنيسة هنا في  أفعال العبادة المشتركةمن  إلخ(. واحد، العشاء الرباني

 أموالنا من أيدينا وبنوكنا، إلى من خالل وضع، حيث نعبد بأموالنا منتصف عبادتنا المشتركةبالقرب من 
 المسيح. إرسالية وخدمة

لعبادة لفي خدمة العبادة الجماعية هو جزء واحد صغير من نمط أكبر  للعبادة الخاص لذلك فإن هذا الفعل
، 34-32 :12لوقا ، . نص اليومأموالناادخار واعطاء طريق كسب وإنفاق و  ا كل يوم عننقوم بهالتي بأموالنا 

ما نفعله بأموالنا في العبادة الجماعية له عالقة بوهكذا ضمنا ، كبير لكيفية العبادة بأموالناالنمط بال له عالقة
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على حياتنا  نطبقاسمحوا له أن يو ، . لذلك دعونا نلقي نظرة على بعض النقاط الرئيسية في هذا النصأيضا
 على وجه الخصوص.على عطائنا المشترك بشكل عام و 

 تخف:ال 

ن هللا يأمرنا بعدم الخوف عندما يتعلق األمر بالمال واألشياء. ( هو أ32ألولى من النص )في اآلية النقطة ا
ِغيُر، أَلنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ أَ . "ال تخف، ال تقلق ولكن هناك  "ْن ُيْعِطَيُكُم اْلَمَلُكوَت.اَل َتَخْف، َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَّ

هو ألن من شأن بشأن المال واألشياء  . سبب أن هللا يريد لنا أال نخافأعمق الفكرة بشكلقول طريقة أخرى ل
هذه األشياء الخمسة عن ب نعتزصدى كم نحن سيكون له  عدم الخوفخمسة أشياء كبيرة عنه.  ذلك تعظيم

 للعبادة.  داخلياجميال فعالم الخوف يصبح فإن عد، هللا. وبعبارة أخرى 

ِغيرُ راعينا. "باهلل ك نعتزعدم الخوف يظهر أننا ، أوال " نحن رعيته وهو راعينا. وإن .اَل َتَخْف، َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَّ
أي  يعوزني لنأنه ، وهذا يعني -" الرَّبُّ َراِعيَّ َفاَل ُيْعِوُزِني َشْيٌء.": 23ينطبق مزمور  إذن، يناكان هو راع

 .غال يناراع كون  يعظم من الخوف احتاجه حقا. عدمشيء 

ِغيُر، أَلنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن ُيْعِطَيُكُم نا. "يأبباهلل ك نعتزعدم الخوف يظهر أننا ، ثانيا اَل َتَخْف، َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَّ
 30نا. مغزى ذلك واضح من اآلية وهو أب ل، الدهأيضا أو  ولكننا، الصغير فقط قطيعهنحن لسنا  ."اْلَمَلُكوتَ 

أباكم يهتم حقا ، ." وبعبارة أخرى هِ َفِإنَّ هِذِه ُكلََّها َتْطُلُبَها ُأَمُم اْلَعاَلِم. َوَأمَّا َأْنُتْم َفَأُبوُكْم َيْعَلُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن ِإَلى هذِ "
لى يقين من أن لديك ما تحتاجه. )حذار من تكون ع لكي ألجلكعمل ون إليه وسوف يويعرف حقا ما تحتاج

 "!(احتياج" يعتقد هو أنهما  معرفة" بدال من احتياج" هأن تظنعلى هللا ما  اإلمالء

ِغيُر، أَلنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن ُيْعِطَيُكُم اهلل كملك. "ب نعتزعدم الخوف يظهر أننا ، ثالثا اَل َتَخْف، َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَّ
لشخص الذي ل القوةنه هو الملك. هذا يضيف عنصرا هائلة من الملكوت" أل" يستطيع أن يعطينا ."اْلَمَلُكوتَ 

والتوجيه.  يفيد ضمنا الحب والحنان والسلطان والعطاءب" األ. "والعطاءالحماية يفيد ضمنا  . "الراعي"يرعانا
المال  بشأن وال نخاف، ملكفي هللا كراعي وأب و  ثقلذلك إن كنا سن. القوة والسيادة والغنى يفيد ضمنا"الملك" 
 عبد هللا.لنا في كل هذه الطرق. وسوف يُ  غاليو  وف نظهر كيف أن هللا حقيقيس إذن، واألشياء
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ِغيُر، أَلنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن حر وكريم. " عدم الخوف يبين كيف أن هللا، رابعا اَل َتَخْف، َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَّ
. الملكوت يستأجرأو  الملكوت أو يؤجر الملكوتبيع يال  فهو. هو يعطي الملكوت، الحظ ."ِطَيُكُم اْلَمَلُكوتَ ُيعْ 

على أي حال له له هو ه نحاول أن نقدم. أي شيء أموالناتاج وال يح غني بشكل مطلقيعطيه. فهو بل 
 نعظم فيه. وهذا ما بسخائه وحر فاهلل كريم لذلك(. 7 :4كورنثوس  1؟" )ُخْذهُ َتأْ َأيُّ َشْيٍء َلَك َلْم بالفعل. "

 احتياجاتنا.ب فيه ينثقواولكن  نكون غير خائفين عندما

ِغيُر، أَلنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن . "كونه مسروراهلل نعتز بيظهر عدم الخوف أننا ، أخيرا اَل َتَخْف، َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَّ
ن يفعل هذا. وهذا ما يجعله هو يريد أيعطيكم الملكوت. أن " يسر"فهو ". مسرة حسنة" إنها ."ُيْعِطَيُكُم اْلَمَلُكوتَ 

لعطاء با سعداءحيث يكونوا ، أشياءالذي أحب أن يعطينا  -لنا جميعا آباء مثل هذا سعيدا للقيام بذلك. وليس 
كأب  ثق فيهوالراعي والملك. ، مثل هذا األبلك  يكون أن  كألن اآلن يمكن، . ولكن هذا ال يهمبدال من األخذ

 .لك ه أباوسوف تجد، لمسيحالمصالحة ل من خالل عمل لك

كريم الذي هو  ناملكينا و أبنا و راعيباهلل ك نعتزأنه ينبغي لنا أن هي وبالتالي فإن النقطة األولى من هذا النص 
نحن بحاجة كل شيء و ، فرحيعطينا الحياة األبدية والو ، السماء أي يعطينا –كي يعطينا ملكوت هللا  ومسرور

، عرف الخوفسوف ال ن -إن كنا نثق فيه  -ة هذا الطريقكنزنا ب هو هللاهناك. إن كان  إلىلوصول ل إليه
 بسبب هذا الوعد. هو مستطاععظة. ما هو آت  عبد هللا. هذا هو أساس لكل بقية هذا النص وهذهوسوف يُ 

 :تراكمالبدال من دفعة نحو البساطة 

: 33حمل دفعة قوية نحو البساطة بدال من التراكم. اآلية الثقة في هللا بهذه الطريقة ت: الثانية هي هذهالنقطة 
َماَواِت، حَ 33"  ْيُث اَل َيْقَرُب َساِرٌق َوالَ ِبيُعوا َما َلُكْم َوأَْعُطوا َصَدَقًة. اِْعَمُلوا َلُكْم َأْكَياًسا اَل َتْفَنى َوَكْنًزا اَل َيْنَفُد ِفي السَّ

  ".ُيْبِلي ُسوٌس 

." ِلَتاَلِميِذهِ ]المسيح[ َوَقاَل ": عطي الجوابت 22لمن كان يتحدث؟ اآلية  "ِبيُعوا َما َلُكمْ " الكلمات ركز للحظة في
: لكن ال يزال يقولالممتلكات. كن لديهم الكثير من أثرياء. ولم يحد كبير  إلىلم يكونوا اآلن هؤالء الناس 

بْع ُكلَّ َما َلَك ": قال المسيح 22 :18في لوقا الغني  للرئيسللبيع. التي كم الممتلكات  يذكر ال ."ِبيُعوا َما َلُكمْ "
َماِء، َوَتَعاَل اْتَبْعِني  بالمسيح زكا. عندما التقى تملكبيع كل ما  ."َوَوزِ ْع َعَلى اْلُفَقَراِء، َفَيُكوَن َلَك َكْنٌز ِفي السَّ
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َياَربُّ أُْعِطي ِنْصَف َأْمَواِلي ِلْلَمَساِكيِن، َوِإْن ُكْنُت َقْد َوَشْيُت ِبَأَحٍد َأُردُّ َأْرَبَعَة َها َأَنا " (8 :19)لوقا قال 
َحْقٌل [ َبْرَناَبا]ِإْذ َكاَن َلُه " يقول 37 :4عمال ي أ خمسين في المئة من ممتلكاته. ف زكاأعطى لذلك  ."َأْضَعافٍ 

َراِهِم َوَوَض  ُسلِ َباَعُه، َوَأَتى ِبالدَّ  حقل واحد.لذا باع على األقل  ."َعَها ِعْنَد َأْرُجِل الرُّ

بيع ممتلكاتها أننا نقول ي. ولكن لماذا التي نبيعهاالممتلكات  كميةوبالتالي فإن الكتاب المقدس ال يخبرنا عن 
بدون ضروريات الحياة  الذينالظهار الحب لهؤالء  كمالاستخدام  -من األساس؟ لماذا؟ إعطاء صدقات 

، عطاءللسائلة لدرجة أنه إن لم يكن لديك أي أصول مهم جدا  هو -وبدون اإلنجيل )ضرورة الحياة األبدية( 
اآلن ماذا يعني هذا في السياق. هؤالء التالميذ ليسوا  فكريجب أن تبيع شيئا حتى يمكن أن تعطي. ولكن 

، وا ذلك أيضافعلم الناس يحبون أن يفي صورة سندات أو عقارات. معظ بحيث أن أموالهمأغنياء و  فقراء نقديا
وأعطي  كمدخراتمن "خذ بعض  لخفية جدا. لكن المسيح لم يقمدخرات لديهم عادة ما يكون ، في الواقع

عيشون " لماذا؟ أبسط افتراض هو أن هؤالء الناس كانوا يِبيُعوا َما َلُكْم َوأَْعُطوا َصَدَقًة.": قالبل صدقات". 
بيع شيء حتى يتمكنوا من العطاء. وأراد  إلى طراطاء واضال يملكون نقودا للعبدخل ضئيل جدا بحيث أنهم 

 تراكم.الوليس ، أن يتحرك نحو البساطةشعبه من يسوع 

هي أن هناك دفعة قوية في الحياة المسيحية نحو البساطة بدال من التراكم. الدافع يأتي الفكرة ؟ الفكرةفما هي 
هو أن  أواللسببين.  بكل ممتلكاتنا. والدافع هو دافع قوي  اعتزازناأكثر من ملك راعي وأب و اهلل كاالعتزاز بمن 

 :18" )لوقا !ِإَلى َمَلُكوِت هللاِ )حرفيا: أولئك الذين لديهم أشياء( َما أَْعَسَر ُدُخوَل َذِوي اأَلْمَواِل ": قال المسيح
على نحو ملكوت الدخل نريد أن نتخنق" كلمة هللا. لكننا " أن الثروات 14 :8في لوقا المسيح (. وقال 24

تبسيط بدال من لهناك حافز قوي لف لذلكمما نريد األشياء. ونحن ال نريد خنق كلمة هللا في حياتنا.  سريع أكثر
المسيح هنا أن بيع األشياء لنا ويقول واضح للعالم. هللا ب أن يستعلن غنىالتراكم. والسبب اآلخر هو أننا نريد 

 ملك.وأب و ، راعيحقيقي وثمين و ن هللا الطرق إلظهار أ وإعطاء الصدقة هو إحدى

نحو البساطة بدال من  افع قوي حمل دكراعي وأب وملك تهللا  الثقة في وبالتالي فإن النقطة الثانية هي أن
 أكثر وضوحا لمجد هللا. أفعال إلىللقلب  الداخلي الخفي من المكانخارجا التراكم. وهذا يجلب العبادة 

 



5 

 

 :وليس على األرض، في السماء تعظيم ثروتنا

وليس على األرض. اآلية ، النقطة الثالثة من هذا النص أن الغرض من المال هو لتعظيم ثروتنا في السماء
َماَوا": مرة أخرى  33 ِت، َحْيُث اَل ِبيُعوا َما َلُكْم َوأَْعُطوا َصَدَقًة. اِْعَمُلوا َلُكْم َأْكَياًسا اَل َتْفَنى َوَكْنًزا اَل َيْنَفُد ِفي السَّ

هنا حتى تتمكن من تلبية احتياجات اآلخرين  ما هي العالقة بين بيع الممتلكات ".َيْقَرُب َساِرٌق َواَل ُيْبِلي ُسوٌس 
 كنز في السماء لنفسك )في نهاية اآلية(؟الراكم وت، )الجزء األول من اآلية(

لسماوات في ا جمع كنوزطريقة بثقوب و  والتي ال تصابالمال  صنع أكياسطريقة : العالقة هيبدو أن وت
البساطة من أجل المحبة ، لتلبية احتياجات اآلخرين. وبعبارة أخرى  كممتلكاتالتي ال تنفد هو عن طريق بيع 

 في السماء. فرحكزيد من على األرض ت

 أن تكون ت. في كل وقبها ويتحدث بها المسيح يفكر  التيطريقة جدا. إنها ال الراديكالية تفوتك هذه الفكرةال 
كنز البأن ما يهم هو  اقتناعا بقوةالناس أكثر لمحبة في هذا العالم. يصنع فرقا جذريا ل في السماويات مفكرا

، الخدمةتبسيط و لطرق لون دائما بهم الناس الذين سوف يحلم، وليس تراكمات كبيرة من المال هنا، في السماء
سوف يعملون ويعملون . وبالطبع ويعطون ويعطون وللتبسيط والخدمة. سوف يعطون ، وللتبسيط والخدمة

 ."ِلَيُكوَن َلُه َأْن ُيْعِطَي َمْن َلُه اْحِتَياجٌ " 28 :4فسس قول بولس في أكما ي، ويعملون 

من ابتهاجنا تحقيق أقصى قدر ، أي، في السماء أن نكنزر لنا كنوزايأمرنا أن المسيح : والعالقة بالعبادة هي
يحفز البساطة والخدمة  لذلك فهومن أجل اآلخرين.  ذلك هو بالبيع والتبسيط إلىن الطريق في هللا. ويقول أ

للمال يصبح استخداماتنا  بتنا في تحقيق أقصى قدر من ابتهاجنا في هللا. وهو ما يعني أن كلمن خالل رغ
 العبادة. فوق المال واألشياء. وهذه هي استعالنا لمدى ابتهاجنا في هللا

 :عتز بهنحو ما ت يتحركقلبك 

وهللا يريد منك أن ، قلبك يتحرك نحو ما نعتز به: اآلن النقطة األخيرة في هذا الصباح من هذا النص هو
السبب لماذا  مقدم على أنههذا ." و أَلنَُّه َحْيُث َيُكوُن َكْنُزُكْم ُهَناَك َيُكوُن َقْلُبُكْم َأْيًضا": 34تتحرك نحوه. اآلية 

" إذا كان أَلنَُّه َحْيُث َيُكوُن َكْنُزُكْم ُهَناَك َيُكوُن َقْلُبُكْم َأْيًضا.": ال ينفدكنز في السماء  اءأن نسعى ور يجب علينا 
 قلبك أيضا. إذن هناك يكون ، هللا يوجدحيث ، في السماء ككنز 
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أعتقد ب" ". وكلمة "قلالشيء العزيز" كنز" أعتقد تعنيهذه اآلية التي تبدو بسيطة حقا؟ كلمة "اآلن ماذا تقول 
 أيضا العضويكون  هناك، حيث يكون الشيء الذي تعتز به": ذاهك اآلية لذلك اقرأعتز". عضو الذي يتعني "ال

كون قلبك مع هللا في السماء. ستكون مع يفس، عتز به هو هللا في السماء." إن كان الهدف الذي تعتزذي يال
تكون قلبك على األرض. س فسيكون ، واألشياء على األرضعتز به هو المال هللا. ولكن إن كان الشيء الذي ت

 ن هللا.منفصال ع، على األرض

اَل َيْقِدُر َخاِدٌم َأْن َيْخِدَم َسيِ َدْيِن، أَلنَُّه ِإمَّا َأْن ُيْبِغَض ": عندما قال، 13 :16في لوقا  المسيح ههذا هو ما يعنيو 
المال هو  أن تخدم ."اِحَد َوَيْحَتِقَر اآلَخَر. اَل  َتْقِدُروَن َأْن َتْخِدُموا هللَا َواْلَمالَ اْلَواِحَد َوُيِحبَّ اآلَخَر، َأْو ُياَلِزَم اْلوَ 

 أن تخدمقلب يذهب وراء المال. ولكن الالمال. التي يمكن أن يقدمها فوائد وتسعى وراء كل المال أن تعتز بال
 .هللايهذب وراء قلب الهللا. ن يقدمها التي يمكن أ كل االمتيازات تسعى وراءهللا و  يعني أن تعتزهللا 

 باعتباره كنزا فوق كل الكنوز. يطلبهو  يعتز باهلل اقلب: العبادة وهذه هي

 :عبادةكعمل  –العطاء 

، لحظةا". هذه العطاءنسميه "الذي لعبادة بالعمل الجماعي ل ةهذه النقاط األربع عن طريق ربطببساطة  أختم
األرملة آلالف  من فلس -بغض النظر عن المبلغ ، عبادة بالنسبة لكالخدمة سيكون وهذا العمل في 

، كراعي  المسرور والكريم، هللايا ، بهذا أثق فيك( أنا 1: من القلببالعطاء تقول  إن كان –ات المليونير 
( أنا 2؛ احتياجات اآلخرين تسديد بعدلنفسي  أخاف عندما يكون لدي أموال قليلةلن  لذلك، الملككاألب و كو 

البساطة من أجل  ألقي بقرعتي مع دافعتراكم أكثر وأكثر و للصدق في ثقافتنا ال يُ الذي ضغط ال بهذا أقاوم
، األبد إلىفي هللا  يعظم فرحيفي السماء وليس على األرض بحيث يكون  اكنز  أكنز أنا بهذا( 3؛ اآلخرين

 هللا. وراءيذهب  يقلبف، ي في السماءكنز  بما أنأعلن أنه بهذه العطاء ( 4و

 


