هل ال ّتعشير هلل مفروض في العهد الجديد؟
لهربرت و .أرمسترونغ

إلٌك مقال ٌف ّتح العٌون على موضوع أسًء فهمهٌ .سأل البعض" ،ألم ٌكن ال ّتعشٌر هلل عند
الٌهود فقط؟" وٌسأل آخرون" ،ألم ٌبطل ال ّتعشٌر؟" أو" ،ألم ٌكن شكالً من أشكال الضّرائب
الوطنٌّة فً إسرائٌل القدٌمة؟" أو" ،هل كان ال ّتعشٌر لتأمٌن حاجات مادٌّة للفقٌر؟" إلٌك تعلٌم
ً
وبسٌطا!
العهد الجدٌد .ستجد هذا المقال مثٌرً ا لإلهتمام ،منٌرً ا
كٌف ٌجب تموٌل عمل هللا؟ هل عند هللا نظام معٌّن؟ هل "ال ّتعشٌر" هو إلزامً فً أزمنة العهد
الجدٌد؟
أو أنّ هللا ترك لنا أن نجمع المال بأسالٌبنا الخاصّة؟
أو أن أهلل ربّما قد ترك األمر لك ّل واحد أن ٌعطِ ً ما ٌرغب به – إن رغب فً إعطائه؟
ٌسأل آخرون" ،ألم ٌكن ال ّتعشٌر هلل حكرً ا على الٌهود فقط؟" أو" ،ألم ٌبطل قانون التعشٌر؟ ألم
ٌكن جزءًا فقط من النظام اإلحتفالً الذي ق ّدمه ناموس موسى للعهد القدٌم؟"
ٌتعلّم آخرون الٌوم وٌؤمنون أن ال ّتعشٌر كان فقط شكالً من ضرٌبة وطنٌّة فً الحكومة المدنٌّة
ألمّة إسرائٌل ،التً كانت موجودة فً زمن معٌّن .ال ٌزال آخرون ٌعلّمون أنّ األعشار كانت
تزوّ د حاجات الفقراء المادٌّة ولم توضع ٌومًا بتصرّف الكهنوت.
ٌا لإلرتباك الٌوم! ٌا لجهل قوانٌن ووصاٌا هللا المكشوفة!
يعمل هللا على تحقيق هدف
وُ ضع اإلنسان على األرض من أجل هدف .ولطالما كان هلل ،منذ البدء ،كهنو ًتا على األرض –
جماعة من الكهنة ّ
ٌمثلونهٌُ ،ع ّرفون اإلنسان على مشٌئته ،مستمرّ ٌن بمهمّة هللا.
اإلستمرار بكهنوت المسٌح ٌتطلّب ماالً بالفعل .والٌوم ،بوجود ال ّتسهٌالت ذات طاقة عالٌة من
ال ّرادٌو والتلفزٌون والمطابع ،واإلرسال السّرٌع إلى ك ّل جزء من العالم – تسهٌالت تجعل
الوصول ممك ًنا إلى جماهٌر واسعة على مسافات كبٌرة فً وقت قصٌر – حمل رسالة إنذار
هللا األخٌر إلى عالم مخدوع ،هو مهمّة "هرقلٌّة" هائلة ،تتطلّب كمٌّات كبٌرة من المال.

هل قصد المسٌح أن ٌكون كهنته المختارٌن والمدعوّ ٌن ،منقادٌن ومسٌطر علٌهم من قبل
أعضاء كنٌسة عادٌٌّن ،لم تت ّم دعوتهم من المسٌح إلى الكهنوت؟ أم أنّ المسٌح نفسه قد أمر
بنظام ٌشرف على عمله ،تار ًكا كهنته المدعوّ ٌن الحقٌقٌٌّن أحرارً ا ،مثل األنبٌاء األقدمٌن،
لٌخدموا هللا فقط؟
ألم ٌعمل هللا بحكمته لهذا ال ّتموٌل؟ بشكل أن ٌكون كهنته المدعوّ ٌن الحقٌقٌٌّن أحرارً ا لٌخدموه
هو فقط ،حاملٌن رسالته بجرأة؟
هل هناك ّ
خطة تموٌل معٌّنة ٌأمر بها العهد الجدٌد؟
ّ
فالخطة س ُتكشف بكالم هللا.
إن كان كذلك،
إ ّنما أوّ الً ،قبل ال ّنظر فً تعلٌم العهد الجدٌد ،ونرى ما إذا كان على المسٌحٌٌّن أن "ٌع ّ
شروا هلل"
أم ال ،لنوضّح ماذا تعنً بالضبط كلمة ال ِعشر.
ما هو "العِشر"؟
ماذا ٌعنً هللا بكلمة ال ِعشر!
عِ شر أيّ شًء هو العشرة فً المئة منه.
من المعروف ج ًّدا أ ّنه كان مطلوبًا من أمّة إسرائٌل ،خالل أزمنة العهد القدٌم ،أن ٌع ّ
شروا ،أي
أن ٌدفعوا عِ شر المدخول .إ ّنما ٌبدو أنّ مسألة لمن ٌجب أن ٌدفع ك ّل إسرائٌلً هذا العشر ،وأيّ
عشر ٌدفع ،لماذا وأليّ هدف ،تربك الكثٌرٌن الٌوم .ولم ٌُفهم تعلٌم العهد الجدٌد للمسٌحٌٌّن عن
التعشٌر إال من قبل القلٌل.
منصب المسيح ،اآلن!
من المعترف به ج ًّدا ،أ ّنه كان مطلو ًبا من شعب إسرائٌل ،خالل أزمنة العهد القدٌم ،أن ٌدفعوا
األعشار .أي عشر المدخول – إن كان من ماشٌة أو حبوب أو مال .لكنّ تعلٌم العهد الجدٌد
عن التعشٌر لٌس مفهومًا بشكل عا ّم.
مع ذلك ،فقد ُذكر الموضوع فً ع ّدة أماكن من العهد الجدٌد .بما أنّ هذا هو موضوع الهوتً
– تموٌل كهنوت المسٌح – من الجٌّد أن تنظر أوّ الً فً سفر الكهنوت – ال ّرسالة إلى
العبرانٌٌّن.

أنت تسمع الكثٌر عن مسٌح مصلوب – وعظات أكثر عن مسٌح قد مات .لكن ال تسمع تقرٌ َبا
أيّ شً عن ال ّرسالة التً أتى بها من عند هللا ،وأق ّل ح ّتى عن دور مسٌح الٌوم الحًّ القائم من
األموات!
تكشف ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن عن مسٌح القرن العشرٌن – عمل ومنصب مسٌحنا الٌوم –
المسٌح ،كاهن هللا األعلى! وتحتوي على تعلٌمات هللا لتموٌل كهنوت المسٌح! الفصل السّابع هو
فصل التعشٌر.
بالحدٌث عن الرّجاء المسٌحًّ بالحٌاة األبدٌّة (الذي هو بٌسوع المسٌح)ٌ ،قول لنا فً بداٌة
اآلٌة  ٩١فً الفصل السّادس ،أنّ هذا الرّجاء (المسٌح) قد دخل "إلى ما داخل الحجاب" – أي
عرش هللا فً السّموات – "حٌث دخل ٌسوع كسابق ألجلنا صائرً ا على رتبة ملكً صادق
رئٌس كهنة إلى األبد" (آٌة .)۲٠
الهوت العهد الجديد
ٌسوع المسٌح هو الٌوم رئٌس الكهنة .لنفهم هذا .جاء ٌسوع ال ّناصري كرسول ،مرسل من هللا،
حامالً رسالة إلى اإلنسان.
بعد أن أنهى مهمّته كرسول ،ا ّتخذ ٌسوع على عاتقه مهمّة المخلّص ،ودفع ع ّنا عقوبة خطاٌانا
بموته على الصّلٌب .لكنّ األمر ٌتطلّب مخلّ ً
صا على قٌد الحٌاة لٌنقل لنا هبة الحٌاة األبدٌّة!
فرفع هللا ٌسوع بالقٌامة.
وبهذا صعد ٌسوع إلى السّماء ،إلى عرش هللا ،حٌث جلس وٌستمرّ الٌوم كرئٌس كهنتنا إلى
األبد .هذا هو منصبه اآلن .وسوف ٌتولّى منصبًا آخر بعد – العودة إلى األرض بك ّل قوّ ة ومجد
هللا ،كملك الملوك – مستم ًّرا بكهنوته كربّ األرباب.
إنّ ٌسوع فً منصبه كرئٌس الكهنةٌ ،جلس على رأس كنٌسة هللا ،جسد المسٌح الحقٌقً فً هذا
العهد ،مفعمًا بالحٌاة .إ ّنه رئٌس كهنة هذا العهد وك ّل العهود المتعاقبة.
وكرئٌس كهنة ،هو ٌحمل رتبة مح ّددة – رتبة تتفوّ ق على ك ّل المناصب الكهنوتٌّة – "على
رتبة ملكً صادق".

ومن هو ملكً صادق؟ هذا أحد أسرار الكتاب المق ّدس الغامضة! ٌكفً أن نقول هنا ،أنّ ملكً
صادق كان رئٌس الكهنة عند هللا خالل األزمنة التً كان هللا ٌعٌّن الكهنة ورتبهم .والمسٌح
ٌشغل المنصب نفسه الٌوم ،حامالً نفس الرّتبة.
لكن ال ّتوزٌع ال ّرتبً فً عهد موسى ،كان توزٌ ًعا ماد ًٌّا وجسد ًٌّا محض .لم ٌت ّم التبشٌر باإلنجٌل
فً إسرائٌل ،ولم ٌحمله كهنوته إلى األمم األخرى .كوّ ن إسرائٌل جماعة مولودة من جسد
ولٌس كنٌسة مولودة من روح .تكوّ ن كهنوته من طقوس ،ومراسٌم جسدٌّة ،وذبائح بدٌلة
وحرق القرابٌن .تطلّب هذا الكثٌر من العمل الجسدي من الكهنة.
خالل تلك السّنٌن ،توال مختلف الكهنة أق ّل رتبة فً المنصب – مجرّ د رتب بشرٌّة ،أدنى
مستوى بكثٌر من ال ّرتبة الرّوحٌّة واإلالهٌّة لملكً صادق وللمسٌح .كان الكهنة من سبط الوي.
كان اسمهم الكهنة الالوٌٌّن.
ال ّتعشير للكهنوت
مع ذلك كان على هذا الكهنوت من رتبة أدنى ،أن ٌتموّ ل .كانت ّ
خطة هللا للتموٌل من أبناء
العصور القدٌمة فً نظام ال ّتعشٌر ،من خالل كهنوت ملكً صادق .استم ّر هذا ال ّنظام طوال
سنٌن كهنوت الالوٌٌّن.
نصل اآلن إلى الفصل السّابع من ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن ،حٌث ٌشرح ّ
خطة هللا التموٌلٌّة .الحظ
المقارنة بٌن الكهنوتٌن الذٌن ٌتلقٌّن العِشر.
إقرأ أوّ الً اآلٌات الخمسة األولى من الفصل السّابع من ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن" :ألنّ ملكً
صادق هذا ملك سالٌم كاهن هللا العلًّ الذي استقبل ابراهٌم راج ًعا من كسرة الملوك وباركه
الذي قسم له ابراهٌم عشرً ا من ك ّل شًء ...هذا ٌبقى كاه ًنا إلى األبد .ث ّم انظروا ما أعظم هذا
الذي أعطاه ابراهٌم رئٌس اآلباء عشرً ا أٌ ً
ضا من رأس العنائم .وأمّا الذي هم من بنً الوي
شروا ال ّ
الذٌن ٌأخذون الالهوت فلهم وصٌّة أن ٌع ّ
شعب بمقتضى ال ّناموس"...
لنفهم هذاٌ .بدأ هذا المقطع الحٌويّ من الكتابات المق ّدسة ،بمقارنة بٌن هذٌن الكهنوتٌن .الحظ
أ ّنه فً أزمنة الكهنوت القدٌمة كان ال ّتعشٌر نظام هللا لتموٌل الكهنوت .ملكً صادق كان رئٌس
الكهنة .مكتوب أنّ ابراهٌم عرف وحفظ وصاٌا وفرائض وشرائع هللا (ال ّتكوٌن  .)٥ :۲٦ودفع
األعشار لرئٌس الكهنة! من ث ّم ٌقول المقطع أ ّنه خالل هذا ال ّنظام التوزٌعً من موسى إلى

شعب وفق ال ّ
المسٌح ،كان الالوٌّون ،كهنة ذاك ال ّزمنٌ ،أخذون العشر من ال ّ
شرٌعة .كان هذا
قانو ًنا ،بدأ من البدء واستم ّر خالل ال ّتوزٌع ال ّرتبً فً زمن موسى.
لم ٌبدأ ال ّتعشٌر ًإذا مع موسى!
إ ّنه نظام هللا لتموٌل كهنوته ،الذي بدأ منذ البدء – منذ أزمنة الكهنوت فً العصور القدٌمة .كان
ال ّتعشٌر قانونا .لم ٌبدأ مع موسى ،بل استم ّر بكل بساطة خالل حقبة موسى!
ال ّتعشير شريعة منذ عصور األقدمين
ٌعتذر الكثٌرون عن ال ّتعشٌر الٌوم مع اإلنطباع الخاطئ بأ ّنه ٌتعلّق فقط بزمن موسىٌ .عتقدون
أ ّنه كان إلسرائٌل وحده .وهذا الوهم قد جلب اللعنة على أممنا!
العهد القدٌم قد ولّى – هذا صحٌح .لكن نهاٌته لم تأخذ معها ما لم ٌأت به فً األصل! ال ّتعشٌر
كان شرٌعة هللا قبل مئات السّنٌن من بدء العهد القدٌم.
ٌظهر ال ّتعشٌر كنظام هللا لتموٌل كهنوته الدنٌويّ  .قبل الكهنوت الالويّ وال ّتوزٌع ال ّرتبً ،كان
الكهنوت تحت ملكً صادق .ونرى أنّ هذا الكهنوت كان ٌتموّ ل ،منذ البدء ،من نظام ال ّتعشٌر.
ملكً صادق" ،ال بداءة أٌّام له وال نهاٌة حٌاةٌ ...بقى كاه ًنا إلى األبد" (ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن
 .)٣ :٧نعم ،لقد كان رئٌس كهنة منذ البدء! ح ّتى منذ زمن آدم! والكهنة األقدمون منذ آدم،
مرورً ا بابراهٌم وٌعقوب ،وصوالً إلى موسى ،قد موّ لوا كهنوت هللا على األرض بواسطة نظام
ال ّتعشٌر!
استمر بكل ّ بساطة في إسرائيل
ّ
بما أنّ التعشٌر كان نظام هللا للتموٌل ال ّدائم المتواصل ،كان علٌه أن ٌستم ّر من خالل زمن
موسى .خالل هذا ال ّزمن عندما كان الالوٌّون هم الكهنة ،كان على عملهم وعمّالهم أن ٌتموّ لوا.
لكن عندما تغٌّر الكهنوت ،لم ٌغٌّر هللا نظامه ال ّتموٌلً .كان اللالوٌٌّن "لهم وصٌّة أن ٌع ّ
شروا
ال ّ
شعب بمقتضى ال ّناموس".
والحظ أنّ الموضوع ّ
بالذات لهذا الفصل السّابع من ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن ،هو قانون ال ّتعشٌر!
نستكمل ونرى أنّ ال ّتعلٌم ٌتعلّق حول أيّ من الكهنوتٌن – ملكً صادق أم الالويّ – هو األعلى
مقامًا ،لتحدٌد أٌّهما ٌجب ان ٌتلقّى األعشار ،اآلن!

لم ٌحتاج المسٌحٌّون فً أٌّام بولس ،إرشا ًدا لٌعرفوا أنّ ال ّتعشٌر كان قانو ًنا ملزمًا ودائمًا ،من
هللا .ولم ٌحتاجوا للكثٌر من ال ّتعلٌم لٌتوضّح عندهم أنّ العهد القدٌم قد انتهى – أنّ كهنوت
الالوي قد تغٌّر وت ّم استبداله بكهنوت ٌسوع المسٌح – استعادة كهنوت ملكً صادق! المسألة
الوحٌدة كانت حول أيّ كهنوت ُتدفع له األعشار.
لتوضٌح هذه ال ّنقطةٌ ،كمل بولس لٌبٌّن أنّ كهنوت ملكً صادق هو األعلى – له األسبقٌّة اآلن.
الحظ هذه الكتابة" :ث ّم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه ابراهٌم رئٌس اآلباء عُشرً ا أٌ ً
ضا من
رأس الغنائم ...ولكنّ الذي لٌس له نسب منهم (الالوٌٌّن) قد ع ّ
شر ابراهٌم وبارك الذي
(ابراهٌم) له المواعٌد .وبدون ك ّل مشاجرة األصغر (ابراهٌم) ٌُبارك من األكبر (ملكً
ضا اآلخذ األعشار قد ع ّ
صادق) ...ح ّتى اقول كلمة إنّ الوي أٌ ً
شر بابراهٌم .أل ّنه كان بعد فً
صلب أبٌه حٌن استقبله ملكً صادق" (آٌة .)٩٠-١ ،٧-٦ ،٤
كهنوت ملكً صادق هو أعظم – أعلى مقامًا! له األسبقٌّة! وهو بعد بالقوّ ة ،بصفته كهنوت هللا،
تحت المسٌح! هو أٌ ً
ضا بحاجة إلى أن ٌموّ ل! الحظ الخاتمة اآلن:
"أل ّنه إن تغٌّر الكهنوت فبالضّرورة ٌصٌر تغٌّر لل ّناموس أٌ ً
ضا" (آٌة .)٩۲
ال ٌقول أنّ القانون قد اُبطل .التغٌٌّر فً الكهنوت ٌجعل ال ّتغٌٌر فً ال ّناموس ضرور ًٌّا .أيّ
ناموس بال ّتحدٌد؟ ال ّناموس الذي ٌعلّم عنه هذا الفصل ،مسٌحًٌّ العهد الجدٌد – ناموس
ال ّتعشير! " ...بنً الوي ...فلهم وصٌّة أن يع ّ
شروا ...بمقتضى ال ّناموس( "...آٌة .)٥
ًإذا ال ّتعشٌر ،أبعد من أن ٌكون قد اُبطل ،هو ناموس العهد الجدٌد! إ ّنما مع تغٌٌر الكهنوت
لٌصبح كهنوت ٌسوع المسٌح – استعادة كهنوت ملكً صادق – تغٌّر ناموس ال ّتعشٌر هذا
بضرورة األمر ،لٌصبح نظام هللا لتموٌل كهنوت ٌسوع المسٌح! فً الواقع ،قد ت ّم استرجاع
القانون فقط ،بما أ ّنه كان منذ البدء!
ٌا للوضوح! ال ّتعشٌر هو ناموس هللا – نظام هللا لتموٌل عمله العظٌم الٌوم؛ ٌُفرض اآلن!
لماذا يحتفظ هللا بال ّتعشير
لكن لماذا ٌحتفظ هللا بهذا العشر األوّ ل لنفسه – هذا العشر – من مدخولك؟

هنا أٌ ً
ضا ،تأتً حقٌقة لن ٌعرفها اإلنسان ولن ٌكتشفها إال مع كشفه من قبل هللا لإلنسان! ما هو
اإلنسان على أيّ حال؟ لماذا وجد؟ إلى أٌن هو ذاهب؟ عند هللا ّ
خطة! ٌعمل هللا على هدف
عظٌم! هو ٌكشفه بكلمته – بكشفه – بالكتاب المق ّدس.
لمالحقة هدفه المق ّدس مع وضعه اإلنسان على هذه األرض ،لطالما كان هلل كهنو ًتا ّ
ٌمثله
وٌخدمه وٌنفّذ له مهمّته .كان رئٌس الكهنة عند هللا – ّ
ممثله على األرض – منذ القدم فً أزمنة
اآلباء ،ملكً صادق.
خالل التوزٌع القومً لرتب إسرائٌل ،فً العهد القدٌم ،أي ال ّتوزٌع فً عهد موسى – خالل
السّنٌن التً تتراوح من موسى ح ّتى المسٌح – كوّ ن سبط الوي كهنوت هللا ،وعرفوا بكهنوت
الالويّ  .ث ّم الح ًقا ،عندما قام المسٌح من األموات ،صعد إلى السّموات كرئٌس كهنة حًّ  .هو
ممثله الحقٌقً الذي ٌنفّذ له ّ
ٌدعو الٌوم كهنوته ب ّ
خطته ،فً عالم أظلمه إبلٌس وخدعه .الٌوم ،ت ّم
استرجاع كهنوت ملكً صادق فً المسٌح.
الٌوم ٌتطلّب األمر ماالً للمتابعة فً عمل هللا .كهنة هللا الذٌن ٌك ّرسون ك ّل وقتهم لهدف هللا
المق ّدس والرّوحً ،ال ٌُسمح لهم أن ٌكسبوا رزقهم فً القنوات المعتادة .مع ذلك فهم ٌعملون.
إن كانوا كهنة حقٌقٌٌّن ،فهم رجال ذوي قدراتٌ ،عملون جاه ًدا وطوٌال ـ غٌر آبهٌن بساعات
ال ّتعب .بالواقع هم ٌتلقون أجرهم – هم عملوا من أجل الطعام والمأوى والملبس واإلحتٌاجات
ّ
والموظف وال ّتاجر .وهكذا فإنّ هللا بحكمته ،قد جهّز
الجسدٌّة – كما ٌفعل المزارع والعامل
لتموٌل عمله ومعٌشة كهنته .فً برنامج هللاٌ ،عمل هؤالء الكهنة الحقٌقٌّون له ،وله وحده.
فً ّ
خطته العظٌمةٌ ،دفع هللا لكهنته .إ ّنه هو من "ٌستخدمهم" – هو الذي ٌدعوهم إلى عملهم
من أجله.
لذا ،من أجل ال ّتزوٌد لتموٌل كهنوته ،احتفظ هللا منذ البدء بالعشر األوّ ل من مدخول ك ّل إنسان
على األرض .تعود ملكٌّة العشر األوّ ل من المدخول هلل.
لمن ُتدفع األعشار
لكن كٌف تدفع األعشار هلل؟ هللا هو على عرشه فً السّموات .وقد قال ٌسوع أنّ "لٌس أحد
صعد إلى السّماء" .ال تستطٌع أن تذهب إلى هناك .ال ٌمكنك أن ترى هللا أو تسلّمه المال
شخص ًٌّا .كٌف ًإذاٌ ،مكنك أن تدفع له عشره؟

ال ٌستطٌع الكثٌر من ال ّزبائن اإل ّتصال ببعض ال ّ
شركات الكبرى ،التً توجد ربّما فً مدن
بعٌدة .فترسل هذه األخٌرة مندوبٌن أو جابٌن ،لٌجمعوا لها ما ٌدٌنون به لل ّ
شركةٌ .أتً الجابً
شركة باألصل ،فأنت تدفع لل ّ
شركة .عندما تدفع للجابً المال الذي هو ملك ال ّ
باسم ال ّ
شركة.
نظام هللا لجمع عشره منك هو بهذه البساطة .بما أ ّنك ال تستطٌع أن ترى هللا ،أو أن تذهب إلى
عرش هللا فً السّمواتٌ ،علمك هللا فً كلمته المعلنة أن تدفع إلى مندوبه الذي ،باستالمه ذلك،
ٌمثل هللا ،تمامًا كما الجابً الذي تدفع له ال ّدٌن ّ
ّ
ٌمثل ال ّ
شركة التً أنت مدان لها.
وعندما تدفع هكذا فاتورة للجابً ،فأنت تعتبر نفسك أ ّنك دفعت لل ّ
شركة  -ولٌس أ ّنك أعطٌت
شركة .فقد دفعته كما لو كنت تدفع ال ّ
هبة من مالك الخاصّ للرّجل الذي أرسلته ال ّ
شركة .من
شركة عمّا ٌحدث لذاك المال ،لٌس مالك .وال ّ
هناك وصاع ًدا ،إ ّنها مسؤولٌّة ال ّ
شركة تدفع الجابً
راتبه .هو ال ٌعتبر أ ّنك دفعت له راتبه – هو ٌتل ّقى راتبه من ال ّ
شركة.
هذا ٌصوّ ر بوضوح مبدأ هللا الحقٌقً لل ّتعشٌر .عندما تدفع العشر الٌوم ،تقول لك تعلٌمات هللا
ّ
لممثلً هللا الذٌن ناداهم واختارهم – كهنة ٌسوع المسٌح الحقٌقً .لك ّنك تدفعه ،لٌس
أن تدفعها
كمساهمة شخصٌّة من مالك الخاصّ للكهنوت – بل كأ ّنك تدفعه هلل .الكاهن ّ
ٌمثل هللا – هو ال
ٌستلم مالك بل مال هللا ،منك هلل.
هنا أٌ ً
ضا ،كثٌرون فً هذا العالم المعاصر قد فقدوا الرؤٌا لتعلٌمات هللا الواضحة .عندما
ٌعطون العشر للكاهن ٌشعرون أ ّنه ائتمان خاصّ لمالهم ال ّ
شخصً ،وٌجعلون من ذلك واجبهم
أن ٌراقبوا كٌف ٌعالج الكاهن المسألة – ح ّتى فً بعض الحاالت الٌومٌ ،راقبون ماذا ٌمكن أن
ٌأكل الكاهن وعائلته ،أو ٌرتدي أو أن ٌمتلك بحٌاته العائلٌّة ال ّ
شخصٌّة الخاصّة!
حين تتو ّقف مسؤول ّيتك
إ ّنما مبدأ هللا المكشوف هو مختلف تمامًا .هذا العشر األوّ ل من راتبك لٌس لك – لم ٌكن ٌومًا
لك! هو ملك هللا .واألسلوب الذي أسّسه هللا لتدفع له ماله ،هو أن تدفعه لكهنته المدعوّ ٌن
الحقٌقٌٌّن.
عند قٌامك بذلك ،تنتهً مسؤولٌّتك عن هذا المال! ال ٌكن لدٌك قلق بعد أو مسؤولٌّة أو توجٌه
فً معالجته ،أكثر ممّا قد ٌكون لدٌك بخصوص المال الذي تدٌنه لشركة الكهرباء أو لشركة
الهاتف التً تدفع لها من خالل جامعً مدفوعات زبائنها .عند دفعك ما ٌتوجّب علٌك ،تكون قد
قمت بدورك – أنت تتبرّ أ من مسؤولٌّتك.

بالطبع ٌُتوقّع منك أن تتأ ّكد أنّ الجابً هو ّ
ّ
ممثل ال ّ
صا ٌزعم
شركة المعترف به – لٌس د ّجاالً ل ًّ
أ ّنه جابً ال ّ
شركة .وكذلك ٌجب علٌك أن تتأ ّكد أ ّنك تدفع عشرك إلى كاهن ٌسوع المسٌح،
مدعوّ وحقٌقً .لدى إبلٌس الٌوم كهنة أكثر بكثٌر من المسٌح – ود ّجالً إبلٌس المخادعٌن
ٌظهرون على أ ّنهم كهنة ٌسوع المسٌح ،م ّدعٌن ال ّتهذٌب وٌتكلّمون بلغة ال ّتقوى وال ّروحانٌّات!
كٌف تعرفهم؟ من ثمارهم تعرفونهم ،قال ٌسوع! ثمار روح هللا وكهنوت المسٌح الحقٌقً ،ال
ٌمكن تزوٌرها!
ّ
لممثلً هللا الحقٌقٌٌّن المعتمدٌن ال ّروحٌٌّن ،فكأ ّنك تدفعها هلل .هً لٌست
ًإذا عندما تدفع األعشار
هدٌّة خٌرٌّة منك إلى الكاهن .هذا لٌس مالك – إ ّنما هذا أسلوب هللا لتدفع له ما هو ملكه.
ومن هناك وصاع ًداٌ ،كون الكاهن الذي ٌستلم المال هو المسؤول أمام هللا .وٌمكنك أن تتأ ّكد أنّ
حكمة هللا هً كاملة – أنّ هللا القدٌر سٌحاسب ك ّل كاهن بصرامة وتش ّدد أكثر ممّا ٌمكنك أنت
أن تقوم به!
ما يفعله هللا بأعشاره
عندما تدفع ،ك ّل ما ٌختصّ بك هو أ ّنك دفعت عِ شر هللا هلل.
السّؤال اآلن هو ماذا ٌفعل هللا به؟
والجواب الذي سنظهره من خالل الكتابات المق ّدسة الملهمة من هللا ،هو أنّ هللا ٌستخدمه من
أجل كهنوته – للقٌام بعمله!
تغٌّرت طبٌعة كهنوت هللا على األرض مع تغٌّر توزٌع ال ّرتب .ال ٌُكشف الكثٌر عن كٌفٌّة عمل
كهنوت هللا فً أزمنة اآلباء األقدمٌن .نعلم أنّ ملكً صادق كان رئٌس كهنة – وأنّ رتبته كانت
توازي رتبة ٌسوع المسٌح ،التً هً بالواقع إحدى الرّتب األلوهٌّة! ال ب ّد ًإذا أنّ الكهنوت كان
حٌنها من طبٌعة روحٌّة .كتابات العهد الجدٌد تكشف أ ّنه ت ّم تبشٌر ابراهٌم باإلنجٌل ،رسالة هللا
الرّوحٌّة ،من قبل .ج ّل ما نعرفه عن أٌّام العصور القدٌمة تلك ،هً أنّ األعشار كانت ُتدفع إلى
ملكً صادق ،كائن سماويّ  ،لخدمة كهنوت هللا فً ذاك ال ّزمن.
إ ّنما بدءًا من موسى ،اُدخل توزٌع رتب جدٌد مختلف .كوّ ن هللا إسرائٌل كأمّة مدنٌّة ،وككنٌسة
أٌ ً
ضا( .أنظر أعمال الرّ سل  .)٣٣ :٧إ ّنما بٌن موسى والمسٌح ،تحت شرٌعة العهد القدٌم ،كان
كهنوت هللا قومً محض إلسرائٌل فقط – وما ّدي بحت ،ال روحًّ .

ككنٌسة أو طائفة ،اُعطً إسرائٌل حلقة احتفاالت وطقوس ثابتة – ذبائح وتقدٌمات أطعمة
وأشربة وفرائض جسدٌّة (أنظر ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن  – )٩٠ :١التً ،الحظ ذلك – تعنً
ي
طبٌعة ما ّدٌّة ال روحٌّة .لم ٌع َط إسرائٌل روح هللا المق ّدس فً زمن العهد القدٌم .لم ٌكن لهم أ ّ
وعد بالخالص ،ح ّتى لو بدا ذلك مذه ً
ال! لم ٌؤمروا أن ٌذهبوا للعالم وٌب ّ
شروا باإلنجٌل لألمم
األخرى .بالعكس ،فقد كان من غٌر المسموح لهم أن ٌتعاطوا مع أمم أخرى!
بناء على ذلك ،كان كهنوت الكنٌسة فً إسرائٌل من أجل اإلهتمام بك ّل اإلسرائٌلٌٌّن،
واإلسرائٌلٌٌّن فقط .لم ٌكن من انتشار لإلنجٌل .بل فالكهنوت كان مسألة عمل ح ّسًّ بشكل
واسع – ال ّتحضٌراتّ ،
الذبائح ،تقدٌمات األطعمة واألشربة ،تولًّ الغسالت المختلفة وفرائض
وطقوس جسدٌّة .من أجل هذه الخدمة ،اختار هللا كهنته بنفسه – لم ٌكن لل ّ
شعب أيّ خٌار حول
ً
سبطا كامالً من أسباط إسرائٌل اإلثنً عشر
من ٌكونوا كهنتهم .من أجل هذه الخدمة ،ا ّتخذ هللا
– سبط الوي .ك ّل رجل ولد الو ًٌّا ،كان كاه ًنا أو ق ًّسا.
لم ٌملك الالوٌّون أر ً
ضا – لم ٌكن لدٌهم مصدر دخل دنٌويّ – فقد كرّ سوا ك ّل وقتهم للكهنوت
الح ّسً لهذا ال ّتوزٌع الرتبً .مع ذلك ،مع كونهم كهنوت حسًّ ،كانت هذه الخدمة مق ّدسة
ومك ّرسة هلل .وخالل تلك السّنٌن ،من موسى إلى المسٌح ،دفع هللا بنفسه لكهنته الالوٌٌّن،
بتحوٌل عشره لهم.
الٌوم ،نحن فً عهد ال ّنعمة ،توزٌع إنجٌل العهد الجدٌد .انتهى الٌوم كهنوت الالوي ،وٌسوع
المسٌح هو رئٌس كهنة .الٌوم تت ّم دعوة ك ّل كهنة ٌسوع المسٌح الحقٌقٌٌّن ،بواسطة دعوة
روحٌّة خاصّة من هللا من خالل روحه الق ّدوس – لٌس بوالدة جسدٌّة – لٌس برغبة شخصٌّة
ألن ٌصبحوا كهنة – لٌس باختٌار ،تعٌٌن أو انتخاب ال ّ
شعب .جاء ٌسوع المسٌح كرسول هللا،
حامالً رسالة روحٌّة من هللا إلى اإلنسان .رسالة اإلنجٌل تلك – البشرى السّارة عن ملكوت هللا
اآلتً ،ملكوت الخالدٌن ،الذي ال ٌستطٌع من هو من لحم ودم أن ٌدخله! بل ٌجب أن ٌولد من
جدٌد!
يعمل هللا على هدف
والٌوم ،مهمّة المسٌح لك ّل كهنته الحقٌقٌٌّن هً "اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا باإلنجٌل"
"اذهبوا وتلمذوا جمٌع األمم" .ولٌومنا اآلن ..." :وٌكرز ببشارة الملكوت هذه فً ك ّل المسكونة
شهادة لجمٌع األمم .ث ّم ٌأتً المنتهى ( نهاٌة العهد)" (إنجٌل م ّتى .)٩٤ :۲٤

الكهنوت الٌوم هو كهنو ًتا روح ًٌّا – كهنوت نبوءة – كهنوت خالص – كهنوت إنذار! هو لٌس
حسًّ وقومًّ الٌوم ،بل روحًّ وإفرادي – هو لٌس للجمٌع فً أمّة واحدة ،بل لشاهد لك ّل
األمم.
الٌوم كهنوت المسٌح الحقٌقً هو تعهّد كبٌر .ال ٌتطلّب فقط ،مجرّد تموٌل لحاجات بعض
الكهنة الشخصٌّة ،بل استخدام ال ّتسهٌالت المتوفّرة الهائلة إلعالن اإلنذار الذي ٌه ّز العالم –
لكرز بشرى الملكوت إلى ك ّل العالم ،شاه ًدا لك ّل األمم!
تمويل طريق هللا
الٌوم ،ق ّدم هللا ال ّتموٌل لكهنوته القويّ بنفس األسلوب الذي استخدمه منذ البدء – نظام ال ّتعشٌر!
مع ذلك فقد اقترح هللا القدٌر أن ٌكون الذٌن وضعهم ودعاهم خصٌّ ً
صا لهذه المهمّه الهائلة فً
هذا العالم المشوّ ش والمنازع ،أحرارً ا فً تبشٌر حقٌقته من دون خوف بجرءة وسلطان عظيم!
ّ
ال ٌستطٌع الرّجال أو
منظمات رجال أن ٌدعموهم أو ٌسٌطروا علٌهم أو ٌجبروهم على أيّ
ّ
منظمة أو طائفة وهم لٌسوا ملزمٌن بها .فقد تمّت
شًء .هم لم ٌت ّم تعٌٌنهم من قبل أٌّة فئة
دعوتهم من قبل هللا ،هو ٌقودهم وٌحمٌهم وٌقوّ ٌهم ،وٌت ّم تموٌلهم بواسطة نظام هللا الخاصّ
الخاص!
لل ّتعشٌر! نعم ،بواسطة مال هللا
ّ
هكذا ٌت ّم نشر "الحقٌقة الواضحة" – من دون ثمن لل ّتسجٌل ،م ّجا ًنا لك ّل من ٌطلبها.
هكذا تخرج حقٌقة رسالة اإلنجٌل إلى العالم بقوّ ة عظٌمة حول العالم.
ّ
بخطة هللا فً هدفه العظٌم الذي نعمل علٌه هنا فً العالم
هذه هً طرٌقة هللا ،واإلستمرار
الدنٌويّ ! نحن – وك ّل زمالئنا – فرحون لكوننا حصلنا على امتٌاز من هللا األزلً ،لٌكون لك ّل
واحد م ّنا دورً ا ،فً العمل العظٌم من أجله!

