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الّتعشٌر هلل عند  إلٌك مقال ٌفّتح العٌون على موضوع أسًء فهمه. ٌسأل البعض، "ألم ٌكن

الّضرائب آخرون، "ألم ٌبطل الّتعشٌر؟" أو، "ألم ٌكن شكالً من أشكال وٌسأل الٌهود فقط؟" 

ٌّة فً إسرائٌل القدٌمة؟" أو، "هل كان  ٌّة للفقٌر؟" إلٌك تعلٌم الّتعشٌر الوطن لتأمٌن حاجات ماد

 العهد الجدٌد. ستجد هذا المقال مثًٌرا لإلهتمام، منًٌرا وبسًٌطا!

ٌّن؟ هل "الّتعشٌر" هو إلزامً فً أزمنة العهد  كٌف ٌجب تموٌل عمل هللا؟ هل عند هللا نظام مع

 ؟الجدٌد

 أو أّن هللا ترك لنا أن نجمع المال بأسالٌبنا الخاّصة؟

 إعطائه؟ إن رغب فً – ً ما ٌرغب بهأو أن أهلل رّبما قد ترك األمر لكّل واحد أن ٌعطِ 

ألم ٌبطل قانون التعشٌر؟ ألم ألم ٌكن الّتعشٌر هلل حكًرا على الٌهود  فقط؟" أو، ""ٌسأل آخرون، 

 اإلحتفالً الذي قّدمه ناموس موسى للعهد القدٌم؟"ٌكن جزًءا فقط من النظام 

ٌّة  ٌّة فً الحكومة المدن ٌتعلّم آخرون الٌوم وٌؤمنون أن الّتعشٌر كان فقط شكالً من ضرٌبة وطن

ٌّن. ال ٌزال آخرون ٌعلّمون أّن األموجودة التً كانت  ،ألّمة إسرائٌل ر كانت عشافً زمن مع

ٌّة ولم توتزّود حاجات الفقراء ال  . ضع ٌوًما بتصّرف الكهنوتماد

 ٌا لإلرتباك الٌوم! ٌا لجهل قوانٌن ووصاٌا هللا المكشوفة!

 

 على تحقيق هدفهللا يعمل 

 –البدء، كهنوًتا على األرض  ذُوضع اإلنسان على األرض من أجل هدف. ولطالما كان هلل، من

 اإلنسان على مشٌئته، مستمّرٌن بمهّمة هللا. ونعّرفجماعة من الكهنة ٌمّثلونه، ٌُ 

ذات طاقة عالٌة من والٌوم، بوجود الّتسهٌالت  ل.فعبال اإلستمرار بكهنوت المسٌح ٌتطلّب ماالً 

تسهٌالت تجعل  –الّسرٌع إلى كّل جزء من العالم  ادٌو والتلفزٌون والمطابع، واإلرسالالرّ 

 إنذار حمل رسالة –كبٌرة فً وقت قصٌر  مسافاتعلى إلى جماهٌر واسعة  ممكًنا لالوصو

ٌّة"هو مهّمة  ،مخدوع إلى عالم األخٌر هللا ٌّات كبٌرة من المال. هائلة، تتطلّب "هرقل  كم



ن، منقادٌن ومسٌطر علٌهم من قبل صد المسٌح أن ٌكون كهنته المختارٌن والمدعّوٌقهل 

ٌٌّن، لم تتّم دعوتهم من المسٌح إلى  أم أّن المسٌح نفسه قد أمر  الكهنوت؟أعضاء كنٌسة عاد

ٌٌّن أحراًرا، مثل األنبٌاء األقدمٌن،  بنظام ٌشرف على عمله، تارًكا كهنته المدعّوٌن الحقٌق

 لٌخدموا هللا فقط؟

ٌٌّ ألم ٌعمل هللا بحكمته لهذا ن أحراًرا لٌخدموه الّتموٌل؟ بشكل أن ٌكون كهنته المدعّوٌن الحقٌق

 رأة؟هو فقط، حاملٌن رسالته بج

ٌّنة ٌأمر بها العهد الجدٌد؟  هل هناك خّطة تموٌل مع

 إن كان كذلك، فالخّطة سُتكشف بكالم هللا.

ٌٌّن أن "ٌعّشروا هلل" و ،تعلٌم العهد الجدٌد إّنما أّوالً، قبل الّنظر فً نرى ما إذا كان على المسٌح

 شر.أم ال، لنوّضح ماذا تعنً بالضبط كلمة العِ 

 

  ما هو "الِعشر"؟

 شر!ٌعنً هللا بكلمة العِ  ماذا

 شر أّي شًء هو العشرة فً المئة منه.عِ 

ا أّنه كان مطلوًبا من أّمة  وا، أي عّشر، أن ٌإسرائٌل، خالل أزمنة العهد القدٌممن المعروف جّدً

أّي وإسرائٌلً هذا العشر،  إّنما ٌبدو أّن مسألة لمن ٌجب أن ٌدفع كلّ  شر المدخول.عِ  وادفعأن ٌ

ٌٌّن عن الذا وألّي هدف، تربك دفع، لماعشر ٌ ٌُفهم تعلٌم العهد الجدٌد للمسٌح كثٌرٌن الٌوم. ولم 

 التعشٌر إال من قبل القلٌل.

 

 المسيح، اآلن! منصب

ا، أّنه كان مطلوبً  من شعب إسرائٌل، خالل أزمنة العهد القدٌم، أن ٌدفعوا  امن المعترف به جّدً

 دتعلٌم العهد الجدٌ إن كان من ماشٌة أو حبوب أو مال. لكنّ  –أي عشر المدخول   األعشار.

 عن التعشٌر لٌس مفهوًما بشكل عاّم.

كر الموضوع فً عّدة أماكن من العهد الجدٌد. بما أّن هذا هو موضوع الهوتً ذُ  فقد مع ذلك،

ٌّد أن تنظر أّوالً فً سفر الكهنوت  –تموٌل كهنوت المسٌح  –  الّرسالة إلى –من الج

ٌٌّن.الع  بران



ال تسمع تقرٌَبا عظات أكثر عن مسٌح قد مات. لكن و –أنت تسمع الكثٌر عن مسٌح مصلوب 

ًّ القائم من  أّي شً عن الّرسالة التً أتى بها من عند هللا، وأقّل حّتى عن دور مسٌح الٌوم الح

 األموات!

ٌٌّن عن مسٌح القرن العشرٌن   –مسٌحنا الٌوم  عمل ومنصب –تكشف الّرسالة إلى العبران

وتحتوي على تعلٌمات هللا لتموٌل كهنوت المسٌح! الفصل الّسابع هو  المسٌح، كاهن هللا األعلى!

 فصل التعشٌر.

ٌّة )الذي هو بٌسوع المسٌح(، ٌقول لنا فً بداٌة  ًّ بالحٌاة األبد بالحدٌث عن الّرجاء المسٌح

أي  –قد دخل "إلى ما داخل الحجاب" فً الفصل الّسادس، أّن هذا الّرجاء )المسٌح(  ٩١اآلٌة 

"حٌث دخل ٌسوع كسابق ألجلنا صائًرا على رتبة ملكً صادق  –عرش هللا فً الّسموات 

 (.۲٠رئٌس كهنة إلى األبد" )آٌة 

 

 الهوت العهد الجديد

ٌسوع المسٌح هو الٌوم رئٌس الكهنة. لنفهم هذا. جاء ٌسوع الّناصري كرسول، مرسل من هللا، 

 إلى اإلنسان. حامالً رسالة

عّنا عقوبة خطاٌانا  دفعو، اّتخذ ٌسوع على عاتقه مهّمة المخلّص، بعد أن أنهى مهّمته كرسول

ٌّة!  بموته على الّصلٌب. لكّن األمر ٌتطلّب مخلًّصا على قٌد الحٌاة لٌنقل لنا هبة الحٌاة األبد

 فرفع هللا ٌسوع بالقٌامة.

وبهذا صعد ٌسوع إلى الّسماء، إلى عرش هللا، حٌث جلس وٌستمّر الٌوم كرئٌس كهنتنا إلى 

العودة إلى األرض بكّل قّوة ومجد  –األبد. هذا هو منصبه اآلن. وسوف ٌتولّى منصًبا آخر بعد 

ا بكهنوته كرّب األرباب. –هللا، كملك الملوك   مستمّرً

على رأس كنٌسة هللا، جسد المسٌح الحقٌقً فً هذا إّن ٌسوع فً منصبه كرئٌس الكهنة، ٌجلس 

 س كهنة هذا العهد وكّل العهود المتعاقبة.العهد، مفعًما بالحٌاة. إّنه رئٌ

ٌّة رتبة  –وكرئٌس كهنة، هو ٌحمل رتبة محّددة  "على  –تتفّوق على كّل المناصب الكهنوت

 رتبة ملكً صادق".



ومن هو ملكً صادق؟ هذا أحد أسرار الكتاب المقّدس الغامضة! ٌكفً أن نقول هنا، أّن ملكً 

ٌّن الكهنة ورتبهم. والمسٌح صادق كان رئٌس الكهنة عند هللا خالل  األزمنة التً كان هللا ٌع

 ٌشغل المنصب نفسه الٌوم، حامالً نفس الّرتبة.

ًٌّا وجسكان توزٌعً  لكن الّتوزٌع الّرتبً فً عهد موسى، ًٌّا محض. لم ٌتّم التبشٌر باإلنا ماد جٌل د

فً إسرائٌل، ولم ٌحمله كهنوته إلى األمم األخرى. كّون إسرائٌل جماعة مولودة من جسد 

ٌّة، وذبائحمن  ولٌس كنٌسة مولودة من روح. تكّون كهنوته بدٌلة  طقوس، ومراسٌم جسد

 .ةنهن الكم الكثٌر من العمل الجسدي هذا وحرق القرابٌن. تطلّب

ٌّة،  –فً المنصب  توال مختلف الكهنة أقّل رتبة خالل تلك الّسنٌن، أدنى مجّرد رتب بشر

ٌّة لملكً صادق وللمسٌح. كان الكهنة من سبط الوي. بتمستوى بكثٌر من الرّ  ٌّة واإلاله ة الّروح

ٌٌّن.الكهنة كان اسمهم   الالو

 

 الّتعشير للكهنوت

خّطة هللا للتموٌل من أبناء كانت مع ذلك كان على هذا الكهنوت من رتبة أدنى، أن ٌتمّول. 

فً نظام الّتعشٌر، من خالل كهنوت ملكً صادق. استمّر هذا الّنظام طوال  العصور القدٌمة

ٌٌّن.  سنٌن كهنوت الالو

ٌٌّن، حٌث ٌنصل اآلن إلى الفصل الّسابع من الّرسالة  ٌّة. الحظ  ة هللا التموشرح خطّ إلى العبران ٌل

 الِعشر. المقارنة بٌن الكهنوتٌن الذٌن ٌتلقٌّن

ٌٌّن: "ألّن ملكً  إقرأ أّوالً اآلٌات الخمسة األولى من الفصل الّسابع من الّرسالة إلى العبران

ًّ الذي اس  وك وباركهتقبل ابراهٌم راجًعا من كسرة الملصادق هذا ملك سالٌم كاهن هللا العل

ظم هذا انظروا ما أعالذي قسم له ابراهٌم عشًرا من كّل شًء... هذا ٌبقى كاهًنا إلى األبد. ثّم 

الذي أعطاه ابراهٌم رئٌس اآلباء عشًرا أًٌضا من رأس العنائم. وأّما الذي هم من بنً الوي 

ٌّة أن ٌعّشروا الّشعالذٌن ٌأخذون الال  ب بمقتضى الّناموس..."هوت فلهم وص

هذٌن الكهنوتٌن. الحظ بٌن بمقارنة  ،ٌبدأ هذا المقطع الحٌوّي من الكتابات المقّدسة لنفهم هذا.

أّنه فً أزمنة الكهنوت القدٌمة كان الّتعشٌر نظام هللا لتموٌل الكهنوت. ملكً صادق كان رئٌس 

(. ودفع ٥: ۲٦)الّتكوٌن  رائض وشرائع هللافّن ابراهٌم عرف وحفظ وصاٌا والكهنة. مكتوب أ

ى إلى خالل هذا الّنظام التوزٌعً من موسمن ثّم ٌقول المقطع أّنه  ار لرئٌس الكهنة!األعش



ٌّون، كهنة ذاك الّزمن، ٌأخذون العشر من الّشعب وفق الّشرٌعة. كان هذا  المسٌح، كان الالو

 فً زمن موسى.الّرتبً الّتوزٌع خالل  قانوًنا، بدأ من البدء واستمرّ 

 موسى!لم ٌبدأ الّتعشٌر إًذا مع 

القدٌمة. كان  فً العصور أزمنة الكهنوتمنذ  –لتموٌل كهنوته، الذي بدأ منذ البدء  إّنه نظام هللا

 خالل حقبة موسى! مع موسى، بل استمّر بكل بساطة الّتعشٌر قانونا. لم ٌبدأ

 

 عصور األقدمين الّتعشير شريعة منذ

ّنه ٌتعلّق فقط بزمن موسى. ٌعتقدون ٌعتذر الكثٌرون عن الّتعشٌر الٌوم مع اإلنطباع الخاطئ بأ

 وحده. وهذا الوهم قد جلب اللعنة على أممنا!أّنه كان إلسرائٌل 

هذا صحٌح. لكن نهاٌته لم تأخذ معها ما لم ٌأت به فً األصل! الّتعشٌر  –العهد القدٌم قد ولّى 

 كان شرٌعة هللا قبل مئات الّسنٌن من بدء العهد القدٌم.

، كان ًالّرتب والّتوزٌع الالويّ  كهنوتالقبل  هللا لتموٌل كهنوته الدنٌوّي.ٌظهر الّتعشٌر كنظام 

 الكهنوت تحت ملكً صادق. ونرى أّن هذا الكهنوت كان ٌتمّول، منذ البدء، من نظام الّتعشٌر.

ٌٌّن  ملكً صادق، "ال ٌّام له وال نهاٌة حٌاة... ٌبقى كاهًنا إلى األبد" )الّرسالة إلى العبران بداءة أ

 ،منذ آدم ى منذ زمن آدم! والكهنة األقدمون(. نعم، لقد كان رئٌس كهنة منذ البدء! حتّ ٣ :٧

وصوالً إلى موسى، قد مّولوا كهنوت هللا على األرض بواسطة نظام  ،مروًرا بابراهٌم وٌعقوب

 الّتعشٌر!

 

 استمّر بكلّ بساطة في إسرائيل

زمن  ، كان علٌه أن ٌستمّر من خاللتواصلهللا للتموٌل الّدائم الم بما أّن التعشٌر كان نظام

ٌّون هم الكهنة، كان على عملهم وعّمالهم أن ٌتمّولوا. ا الّزمن عندما كان الالموسى. خالل هذ و

ٌّر هللا نظامه الّتموٌلً ٌّر الكهنوت، لم ٌغ ٌّة أن ٌعّشروا لال. كان لكن عندما تغ ٌٌّن "لهم وص الو

 الّشعب بمقتضى الّناموس".

ٌٌّن، هو قانون الّتعشٌر! والحظ أنّ   الموضوع بالّذات لهذا الفصل الّسابع من الّرسالة إلى العبران

هو األعلى  –ملكً صادق أم الالوّي  –أّي من الكهنوتٌن الّتعلٌم ٌتعلّق حول ونرى أّن  نستكمل

ٌّهما ٌجب ان ٌتلقّى األعشار، اآلن!  مقاًما، لتحدٌد أ



ٌّون ف ٌّام لم ٌحتاج المسٌح ، من أّن الّتعشٌر كان قانوًنا ملزًما ودائًما بولس، إرشاًدا لٌعرفواً أ

أّن كهنوت  –ّن العهد القدٌم قد انتهى كثٌر من الّتعلٌم لٌتوّضح عندهم أللم ٌحتاجوا لو هللا.

ٌّر وتّم استبداله بكهنوت ٌسوع المسٌح  استعادة كهنوت ملكً صادق! المسألة  –الالوي قد تغ

 أّي كهنوت ُتدفع له األعشار. الوحٌدة كانت حول 

ٌّن أّن كهنوت ملكً صادق هو األعلى  ٌّة اآلن. –لتوضٌح هذه الّنقطة، ٌكمل بولس لٌب  له األسبق

ثّم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه ابراهٌم رئٌس اآلباء ُعشًرا أًٌضا من الحظ هذه الكتابة: "

ٌٌّن( قد عّشر ابراهٌم وبارك الذي رأس الغنائم... ولكّن الذي لٌس له نسب منهم  )الالو

ٌُبارك من األكبر )ملكً  )ابراهٌم( له المواعٌد. وبدون كّل مشاجرة األصغر )ابراهٌم( 

حّتى اقول كلمة إّن الوي أًٌضا اآلخذ األعشار قد عّشر بابراهٌم. ألّنه كان بعد فً  صادق(...

 (.٩٠-١، ٧-٦، ٤صلب أبٌه حٌن استقبله ملكً صادق" )آٌة 

ٌّة! وهو بعد بالقّوة، بصفته كهنوت هللا،  أعلى مقاًما! –كهنوت ملكً صادق هو أعظم  له األسبق

 تحت المسٌح! هو أًٌضا بحاجة إلى أن ٌمّول! الحظ الخاتمة اآلن:

ٌّر للّناموس أًٌضا" )آٌة  ٌّر الكهنوت فبالّضرورة ٌصٌر تغ  (.٩۲"ألّنه إن تغ

ًٌّا.ال ٌقول أّن القانون قد اُبطل.  ٌٌّر فً الكهنوت ٌجعل الّتغٌٌر فً الّناموس ضرور أّي  التغ

ًٌّ العهد الجدٌد  ،ناموس بالّتحدٌد؟ الّناموس الذي ٌعلّم عنه هذا الفصل ناموس  –مسٌح

ٌّة أن  الّتعشير!  (.٥... بمقتضى الّناموس..." )آٌة يعّشروا"... بنً الوي... فلهم وص

اُبطل، هو ناموس العهد الجدٌد! إّنما مع تغٌٌر الكهنوت قد  أن ٌكونإًذا الّتعشٌر، أبعد من 

ٌّر ناموس الّتعشٌر هذا  –استعادة كهنوت ملكً صادق  –لٌصبح كهنوت ٌسوع المسٌح  تغ

قد تّم استرجاع  الواقع،هللا لتموٌل كهنوت ٌسوع المسٌح! فً بضرورة األمر، لٌصبح نظام 

 القانون فقط، بما أّنه كان منذ البدء!

ٌُفرضنظام هللا ل –ٌا للوضوح! الّتعشٌر هو ناموس هللا   اآلن! تموٌل عمله العظٌم الٌوم؛ 

 

 لماذا يحتفظ هللا بالّتعشير

 من مدخولك؟ –هذا العشر  –ر األّول لنفسه شٌحتفظ هللا بهذا العلكن لماذا 



ما هو  ! لإلنسانه من قبل هللاهنا أًٌضا، تأتً حقٌقة لن ٌعرفها اإلنسان ولن ٌكتشفها إال مع كشف

اإلنسان على أّي حال؟ لماذا وجد؟ إلى أٌن هو ذاهب؟ عند هللا خّطة! ٌعمل هللا على هدف 

 بالكتاب المقّدس. –بكشفه  –عظٌم! هو ٌكشفه بكلمته 

، لطالما كان هلل كهنوًتا ٌمّثله وضعه اإلنسان على هذه األرضقّدس مع لمالحقة هدفه الم

منذ القدم فً أزمنة  –ممّثله على األرض  –وٌخدمه وٌنفّذ له مهّمته. كان رئٌس الكهنة عند هللا 

 اآلباء، ملكً صادق.

 خالل –عهد موسى  ٌم، أي الّتوزٌع فً، فً العهد القدإسرائٌل التوزٌع القومً لرتبخالل 

، وعرفوا بكهنوت كّون سبط الوي كهنوت هللا –المسٌح من موسى حّتى التً تتراوح الّسنٌن 

.حًقا، عندما قام المسٌح من األموات، صالالوّي. ثّم ال ًّ هو  عد إلى الّسموات كرئٌس كهنة ح

 الذي ٌنفّذ له خّطته، فً عالم أظلمه إبلٌس وخدعه. الٌوم، تمّ  ه الحقٌقًممّثلالٌوم كهنوته ب ٌدعو

 لمسٌح.ع كهنوت ملكً صادق فً اااسترج

الٌوم ٌتطلّب األمر ماالً للمتابعة فً عمل هللا. كهنة هللا الذٌن ٌكّرسون كّل وقتهم لهدف هللا 

ٌُسمح لهم أن ٌكسبوا رزقهم فً القنوات المعتادة. مع ذلك ف هم ٌعملون. المقّدس والّروحً، ال 

ٌٌّ ـ غٌر آبهٌن بساعات  وطوٌال ن، فهم رجال ذوي قدرات، ٌعملون جاهًداإن كانوا كهنة حقٌق

هم عملوا من أجل الطعام والمأوى والملبس واإلحتٌاجات  –الّتعب. بالواقع هم ٌتلقون أجرهم 

ٌّة   وهكذا فإّن هللا بحكمته، قد جّهز كما ٌفعل المزارع والعامل والموّظف والّتاجر. –الجسد

ٌّون له، وله وحده.عمله ومعٌشة كهنته. فً برنامج هللا، ٌعمل هؤالء الكهنة الحقٌ لتموٌل  ق

عملهم م إلى هو الذي ٌدعوه –فً خّطته العظٌمة، ٌدفع هللا لكهنته. إّنه هو من "ٌستخدمهم" 

 من أجله.

ول كّل إنسان احتفظ هللا منذ البدء بالعشر األّول من مدخلذا، من أجل الّتزوٌد لتموٌل كهنوته، 

ٌّة العشر األّول من المدخول   هلل. على األرض. تعود ملك

 

 لمن ُتدفع األعشار

وقد قال ٌسوع أّن "لٌس أحد لكن كٌف تدفع األعشار هلل؟ هللا هو على عرشه فً الّسموات. 

هناك. ال ٌمكنك أن ترى هللا أو تسلّمه المال إلى صعد إلى الّسماء". ال تستطٌع أن تذهب 

ا. كٌف إًذا، ٌمكن ًٌّ  أن تدفع له عشره؟ كشخص



اإلّتصال ببعض الّشركات الكبرى، التً توجد رّبما فً مدن ال ٌستطٌع الكثٌر من الّزبائن 

به للّشركة. ٌأتً الجابً  وندٌنا لها ما ٌبعٌدة. فترسل هذه األخٌرة مندوبٌن أو جابٌن، لٌجمعو

 باسم الّشركة. عندما تدفع للجابً المال الذي هو ملك الّشركة باألصل، فأنت تدفع للّشركة.

هذه البساطة. بما أّنك ال تستطٌع أن ترى هللا، أو أن تذهب إلى نظام هللا لجمع عشره منك هو ب

باستالمه ذلك،  ،كلمته المعلنة أن تدفع إلى مندوبه الذيعرش هللا فً الّسموات، ٌعلمك هللا فً 

 ٌمّثل هللا، تماًما كما الجابً الذي تدفع له الّدٌن ٌمّثل الّشركة التً أنت مدان لها.

ولٌس أّنك أعطٌت   -للجابً، فأنت تعتبر نفسك أّنك دفعت للّشركة وعندما تدفع هكذا فاتورة 

من هبة من مالك الخاّص للّرجل الذي أرسلته الّشركة. فقد دفعته كما لو كنت تدفع الّشركة. 

ٌّة الّشركة عّماهناك وصاع ٌحدث لذاك المال، لٌس مالك. والّشركة تدفع الجابً  ًدا، إّنها مسؤول

 هو ٌتلّقى راتبه من الّشركة. –ّنك دفعت له راتبه هو ال ٌعتبر أ راتبه.

تعلٌمات هللا  هذا ٌصّور بوضوح مبدأ هللا الحقٌقً للّتعشٌر. عندما تدفع العشر الٌوم، تقول لك

ٌسوع المسٌح الحقٌقً. لكّنك تدفعه، لٌس  ةهنك –ناداهم واختارهم  نهللا الذٌ أن تدفعها لممّثلً

ٌّة من مالك الخاصّ  هو ال  –بل كأّنك تدفعه هلل. الكاهن ٌمّثل هللا  –للكهنوت  كمساهمة شخص

 منك هلل. ،ٌستلم مالك بل مال هللا

هنا أًٌضا، كثٌرون فً هذا العالم المعاصر قد فقدوا الرؤٌا لتعلٌمات هللا الواضحة. عندما 

وٌجعلون من ذلك واجبهم صً، ه ائتمان خاّص لمالهم الّشخٌعطون العشر للكاهن ٌشعرون أنّ 

حّتى فً بعض الحاالت الٌوم، ٌراقبون ماذا ٌمكن أن  –أن ٌراقبوا كٌف ٌعالج الكاهن المسألة 

ٌّة الخاّصة! ٌّة الّشخص  ٌأكل الكاهن وعائلته، أو ٌرتدي أو أن ٌمتلك بحٌاته العائل

 

 تتوّقف مسؤولّيتك حين

لم ٌكن ٌوًما  –شر األّول من راتبك لٌس لك إّنما مبدأ هللا المكشوف هو مختلف تماًما. هذا الع

ماله، هو أن تدفعه لكهنته المدعّوٌن  ع لهدفتأّسسه هللا للك! هو ملك هللا. واألسلوب الذي 

ٌٌّن.  الحقٌق

ٌّتك عن هذا المال!  ٌّة أو توجٌه عند قٌامك بذلك، تنتهً مسؤول ال ٌكن لدٌك قلق بعد أو مسؤول

لمال الذي تدٌنه لشركة الكهرباء أو لشركة الدٌك بخصوص فً معالجته، أكثر مّما قد ٌكون 

عند دفعك ما ٌتوّجب علٌك، تكون قد  .مدفوعات زبائنها جامعً التً تدفع لها من خالل الهاتف

ٌّتك.أنت  –قمت بدورك   تتبّرأ من مسؤول



ٌُتوقّع منك أن تتأّكد أّن الجابً هو ممّثل الّشركة المعترف به  ا ٌزعم  –بالّطبع  لٌس دّجاالً لّصً

 ،ٌسوع المسٌحتتأّكد أّنك تدفع عشرك إلى كاهن أّنه جابً الّشركة. وكذلك ٌجب علٌك أن 

المخادعٌن إبلٌس  ودّجالً –كهنة أكثر بكثٌر من المسٌح  الٌوم مدعّو وحقٌقً. لدى إبلٌس

ٌّات! مّدعٌن الّتهذٌب وٌتكلّمون بلغة التّ ٌظهرون على أّنهم كهنة ٌسوع المسٌح،  قوى والّروحان

كٌف تعرفهم؟ من ثمارهم تعرفونهم، قال ٌسوع! ثمار روح هللا وكهنوت المسٌح الحقٌقً، ال 

 !اٌمكن تزوٌره

ٌٌّنشإًذا عندما تدفع األع ٌٌّن، فكأّنك تدفعها هلل. هً لٌست  ار لممّثلً هللا الحقٌق المعتمدٌن الّروح

ٌّة منك إلى الكاهن. هذا لٌس مالك  ٌّة خٌر  إّنما هذا أسلوب هللا لتدفع له ما هو ملكه. –هد

ومن هناك وصاعًدا، ٌكون الكاهن الذي ٌستلم المال هو المسؤول أمام هللا. وٌمكنك أن تتأّكد أّن 

مّما ٌمكنك أنت  أكثر وتشّدد صرامةبالقدٌر سٌحاسب كّل كاهن  هللاأّن  –حكمة هللا هً كاملة 

 أن تقوم به!

 

 ما يفعله هللا بأعشاره

 ك هو أّنك دفعت ِعشر هللا هلل.ب صّ تعندما تدفع، كّل ما ٌخ

 الّسؤال اآلن هو ماذا ٌفعل هللا به؟

هللا ٌستخدمه من والجواب الذي سنظهره من خالل الكتابات المقّدسة الملهمة من هللا، هو أّن 

 للقٌام بعمله! –أجل كهنوته 

ٌّرت  ٌّر  على األرض طبٌعة كهنوت هللاتغ ٌّة عمل لرّ توزٌع امع تغ ٌُكشف الكثٌر عن كٌف تب. ال 

تبته كانت روأّن  –كهنوت هللا فً أزمنة اآلباء األقدمٌن. نعلم أّن ملكً صادق كان رئٌس كهنة 

ٌّة!  كان ال بّد إًذا أّن الكهنوت توازي رتبة ٌسوع المسٌح، التً هً بالواقع إحدى الّرتب األلوه

ٌّة. كتابات العهد ا تّم تبشٌر ابراهٌم باإلنجٌل، رسالة هللا  تكشف أّنه لجدٌدحٌنها من طبٌعة روح

ٌّة، من قبل ٌّام العصور القدٌمة تلكالّروح هً أّن األعشار كانت ُتدفع إلى  ،. جّل ما نعرفه عن أ

 ملكً صادق، كائن سماوّي، لخدمة كهنوت هللا فً ذاك الّزمن.

ٌّة، وككنٌسة  إّنما بدًءا من موسى، اُدخل توزٌع رتب جدٌد مختلف. كّون هللا إسرائٌل كأّمة مدن

(. إّنما بٌن موسى والمسٌح، تحت شرٌعة العهد القدٌم، كان ٣٣: ٧أًٌضا. )أنظر أعمال الّرسل 

. –إلسرائٌل فقط  كهنوت هللا قومً محض ًّ  وماّدي بحت، ال روح



تقدٌمات أطعمة ذبائح و –ككنٌسة أو طائفة، اُعطً إسرائٌل حلقة احتفاالت وطقوس ثابتة 

ٌٌّن وأش ٌّة )أنظر الّرسالة إلى العبران تعنً  –التً، الحظ ذلك  –( ٩٠: ١ربة وفرائض جسد

ٌّة.  ٌّة ال روح أّي  ملم ٌعَط إسرائٌل روح هللا المقّدس فً زمن العهد القدٌم. لم ٌكن لهطبٌعة ماّد

مم مذهالً! لم ٌؤمروا أن ٌذهبوا للعالم وٌبّشروا باإلنجٌل لأل ذلك حّتى لو بداوعد بالخالص، 

 مسموح لهم أن ٌتعاطوا مع أمم أخرى!الغٌر األخرى. بالعكس، فقد كان من 

ٌٌّن، لك، كان كهنوت الكنٌسة فً إسرائٌل من أجل ابناء على ذ إلهتمام بكّل اإلسرائٌل

ٌٌّن فقط. لم ٌكن من انتشار لإلنجٌل.  بشكل ًّ حسّ  مسألة عملكان الكهنوت بل فواإلسرائٌل

مختلفة وفرائض الغسالت ال قدٌمات األطعمة واألشربة، تولًّالّذبائح، ت ،الّتحضٌرات –واسع 

ٌّة. لم ٌكن للّشعب أّي خٌار حول  – هذه الخدمة، اختار هللا كهنته بنفسهمن أجل  وطقوس جسد

كامالً من أسباط إسرائٌل اإلثنً عشر  اهذه الخدمة، اّتخذ هللا سبطً م. من أجل من ٌكونوا كهنته

ا. – ا، كان كاهًنا أو قّسً ًٌّ  سبط الوي. كّل رجل ولد الو

ٌّون  كّرسوا كّل وقتهم للكهنوتفقد  –لم ٌكن لدٌهم مصدر دخل دنٌوّي  –أرًضا  لم ٌملك الالو

 ةقّدسً لهذا الّتوزٌع الرتبً. مع ذلك، مع كونهم كهنوت حّسً، كانت هذه الخدمة مالحسّ 

ٌٌّن،  ةومكّرس هلل. وخالل تلك الّسنٌن، من موسى إلى المسٌح، دفع هللا بنفسه لكهنته الالو

 بتحوٌل عشره لهم.

الٌوم، نحن فً عهد الّنعمة، توزٌع إنجٌل العهد الجدٌد. انتهى الٌوم كهنوت الالوي، وٌسوع 

ٌٌّن ، بواسطة دعوة المسٌح هو رئٌس كهنة. الٌوم تتّم دعوة كّل كهنة ٌسوع المسٌح الحقٌق

ٌّة خاّصة من هللا من خالل روحه القّدوس  ٌّة  –روح ٌّة  –لٌس بوالدة جسد لٌس برغبة شخص

باختٌار، تعٌٌن أو انتخاب الّشعب. جاء ٌسوع المسٌح كرسول هللا، لٌس  –ألن ٌصبحوا كهنة 

ٌّة من هللا إلى اإلنسان. رسالة اإلنجٌل تلك  ملكوت هللا  البشرى الّسارة عن –حامالً رسالة روح

اآلتً، ملكوت الخالدٌن، الذي ال ٌستطٌع من هو من لحم ودم أن ٌدخله! بل ٌجب أن ٌولد من 

 جدٌد!

 

 يعمل هللا على هدف

ٌٌّن هً "اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا باإلنجٌل"  والٌوم، مهّمة المسٌح لكّل كهنته الحقٌق

وٌكرز ببشارة الملكوت هذه فً كّل المسكونة اذهبوا وتلمذوا جمٌع األمم". ولٌومنا اآلن: "... "

 (.٩٤: ۲٤)إنجٌل مّتى العهد(" نهاٌة  شهادة لجمٌع األمم. ثّم ٌأتً المنتهى )



ا  ًٌّ إنذار! هو لٌس كهنوت  –كهنوت خالص  –كهنوت نبوءة  –الكهنوت الٌوم هو كهنوًتا روح

 ًّ ًّ وإفرادي الٌوم حّسً وقوم واحدة، بل لشاهد لكّل هو لٌس للجمٌع فً أّمة  –، بل روح

 األمم.

الٌوم كهنوت المسٌح الحقٌقً هو تعّهد كبٌر. ال ٌتطلّب فقط، مجّرد تموٌل لحاجات بعض 

ٌّة، بل  –استخدام الّتسهٌالت المتوفّرة الهائلة إلعالن اإلنذار الذي ٌهّز العالم  الكهنة الشخص

 لكرز بشرى الملكوت إلى كّل العالم، شاهًدا لكّل األمم!

 

 يل طريق هللاتمو

نظام الّتعشٌر!  –الٌوم، قّدم هللا الّتموٌل لكهنوته القوّي بنفس األسلوب الذي استخدمه منذ البدء 

الذٌن وضعهم ودعاهم خّصًٌصا لهذه المهّمه الهائلة فً ع ذلك فقد اقترح هللا القدٌر أن ٌكون م

 !سلطان عظيمءة ووف بجرفً تبشٌر حقٌقته من دون خوالمنازع، أحراًرا  هذا العالم المشّوش

طروا علٌهم أو ٌجبروهم على أّي ال ٌستطٌع الّرجال أو منّظمات رجال أن ٌدعموهم أو ٌسٌ

ٌّة فئة منّظمة أو طائفة وهم لٌسوا ملزمٌن بها. فقد تّمت  هم .شًء لم ٌتّم تعٌٌنهم من قبل أ

الخاّص  هللاٌلهم بواسطة نظام ودعوتهم من قبل هللا، هو ٌقودهم وٌحمٌهم وٌقّوٌهم، وٌتّم تم

 !مال هللا الخاصّ نعم، بواسطة  للّتعشٌر!

 ثمن للّتسجٌل، مّجاًنا لكّل من ٌطلبها. من دون –هكذا ٌتّم نشر "الحقٌقة الواضحة" 

 حول العالم. ةظٌمع اإلنجٌل إلى العالم بقّوة هكذا تخرج حقٌقة رسالة

هذه هً طرٌقة هللا، واإلستمرار بخّطة هللا فً هدفه العظٌم الذي نعمل علٌه هنا فً العالم 

لٌكون لكّل   ،فرحون لكوننا حصلنا على امتٌاز من هللا األزلً –وكّل زمالئنا  –الدنٌوّي! نحن 

 فً العمل العظٌم من أجله! ،واحد مّنا دوًرا

 

 

 

 


