لنودع هللاَ حياتَنا كلَّها
ِ
يــ

ـروي لنا سفر أخبار األيّام كم
تكلّف ادللك داود لبناء ىيكل

الرب يف أورشليم .ومع ذلك فهو يقول هلل يف صلة التّدشٌن6
ّ
"كل شيء منك ،ومن يدك نعطيك 1( ".أخبار .)14 615
ّ
كل شيء ىو من هللا وأنّنا نُعيد إليو
وىو بذلك يعرتف أ ّن ّ
ودائعو .وأعظم عمل شكر هلل نقوم بو حنن ادلؤمنٌن ىو
َ
ننضم إىل السيّد
اإلذلي (االفخارستيّا) وفيو ّ
االحتفال بالق ّداس ّ
يقرب ذاتو هلل ألجل خلصنا .وعندما يرفع الكاىن
ادلسيح إ ْذ ّ
يكرر باسم الكنيسة ما قالو داود " 6ما لك،
القرابٌن هلل ،فإنو ّ
كل شيء".
ممّا ىو لكّ ،
كل شيء ومن أجل ّ
نقربو لك عن ّ
نقرب هلل حياتنا اليوميّة
كما أ ّن ّأمنا الكنيسة تدعونا إىل أن ّ
كل ما لنا إّمنا ىو ىبة تل ّقيناىا
عباد ًة ،ألن حياتنا ىي من هللا و ّ
اخلاصة ،بل خلدمتو .وطريقة التّفكًن اليت
من هللا ،ال دلتعتنا
ّ
نسميها
جتعلنا ننظر إىل ذواتنا ومجيع ممتلكاتنا كوقف هللّ ،
(مّت  01-14 611ولوقا 615
"رعاية" .ففي مثَل الوزنات ّ
رب بيت سلّم خ ّدامو وزنات من
 )12-11خيربنا يسوع عن ّ
الفضة وسافر .ودلا عاد دعاىم إىل احملاسبة فأثىن على الذين
ّ
استثمروا مالو .كذلك حنن ،تسلّمنا ودائع كثًنة من هللا .فهي
الرب
ليست مل ًكا لنا ،وسوف ّ
نؤدي حسابًا عنها .ويقول لنا ّ
يف إجنيلو الكرمي " 6أطلبوا ّأوال ملكوت هللا وبره ،وىذا كلّو يزاد
(مّت  .)00 62كما يدعونا إىل حتديد األولويّات حبيث
لكمّ ".
كل ما يف الكون على ضوء ملكوت هللا ،فنضع يف
ننظر إىل ّ
ادلرتبة األوىل علقتنا بو ،وما سوى ذلك فهو زائل .علينا إذَن
بعضا وحياتنا كلّها.
بعضنا ً
أن نودع هللا ُ

ماذا تتناول رعايتنا؟
إذا

لكل ما حنن
قمنا جبرد كامل ّ
كل ما لنا ،أدركنا َوفرة النِّ َعم
و ّ

اليت َم ّن هللا هبا علينا .من واجبنا إ َذن أ ّن نُكرم ادلعطي
بكيفيّة رعايتنا دلواىبو واستثمارىا خلًن كنيستو والعامل.

هبة احلياة  6ىي اذلبة األساسيّة اليت نلناىا
منجد هللا بتسميتنا إيّاه
كثًنا ما ّ
من هللا .لذا ً
"حمب البشر" .وواجب
"واىب احلياة" و
ّ
ِ
الرعاية يقتضي منّا أن حنرتم حياتنا ومنتنع عن
ّ
تبذير عطايا هللا .وعلى ادلؤمنٌن أن يتعاونوا مع
اآلخرين بقدر ادلستطاع ليؤّكدوا أ ّن هللا ىو
حّت حلظة ادلوت
احلمل ّ
سيّد احلياة منذ حلظة ْ
بيعي جلميع أبنائو.
الطّ ّ
عالقاتنا :كلّنا ُخلِقنا على صورة هللا ادلثلّث
الصورة يف
األقانيم .فعلينا أن نعكس ىذه ّ
الزوجيّة ،ومع وأوالدنا،
حياتنا ،يف علقاتنا ّ
ووالدينا ،وأقربائنا ،ومجيع َمن وضعهم هللا على
دربنا ،حبيث تُظهر سًنتُنا حب هللا لنا .علينا
أن نغفر ذلم إن أساؤوا إلينا ،عملً مبا ورد
الصلة الربيّة6
يف ّ
أيضا".
"أغفر لنا كما نغفر حنن ً
املادي :يصف ِسفر التكوين ( 61
العامل
ّ
األول وأقامو يف
 )11كيف خلق هللا االنسان ّ
الفردوس "ليحرث األرض ويعتين هبا".
ادلادي من يد هللا،
فالبشريّة إ ْذ تل ّقت العامل ّ
لحظ يف ىذا
صارت مسؤولة عن رعايتو .ويُ َ

الص َدد ،أ ّن األقوام البدائيّة غالبًا ما حترتم األرض ،أكثر من
ّ
تستغل األرض فحسب ،بل تعبث
اجملتمعات احلديثة اليت ال
ّ
هبا.
اإلجنيل :نال ادلؤمنون نعمة أمثن من احلياة ادلاديّة ،إ ْذ ّإّنم
بادلعموديّة واإلديان أصبحوا حييون حياة روحيّة مت ّكنهم من
التّواصل مع هللا ب ِوساطة يسوع ادلسيحّ .أما رعايتنا حلياتنا
ادلسيحيّة ىذه ،فتقوم على مساندة الكنيسة يف نشر لبشارة.
ضعف
وبذلك ننقل ىذه احلياة دلَن مل يتل ّقاىا بعد ،وللذين ُ
اإلديان يف قلوهبم ،كما قال السيّد ادلسيح لرجل
ِ
"إمض إىل بيتك ،إىل ذويك ،وح ّدثهم مبا
أبرأه من ادلرض6
صنع الرب إليك".
اللىوتيّة والتقاليد اليت
كنيستنا :إن الليرتجيّات وادلؤلفات ّ

متيّز كنيستنا ديكنها أن تساىم مسامهة فريدة يف ّنضة مجيع
الكنائس ،شريطة أن نتقيّد هبا ومنارسها على أصوذلا .فعلينا
ّأال نكتفي بتقدير ىذه ادلميّزات وصيانتها ،بل من واجبنا
أيضا أن نضعها يف خدمة من وىبنا إيّاىا .كما ديكن أن
ً
نشاطر إمكانيّاتنا ادلاديّة مع باقي ادلسيحيٌّن ،ال سيّما
الوافدين اجلدد التّائقٌن إىل عبادة هللا حبسب تقاليدىم.

كل و احد اآلخرين ،بادلوىبة اليت
مواهبنا الفرديّة6
ُ
"ليخدم ّ
ِ
ادلتنوعة"
ناذلا ،على ما ُ
جيدر بوكلء صاحلٌن َ
يرعون ن َعم هللا ّ
فكثًنا ما يتكلّم الكتاب ادلق ّدس عن
(  1بطرس ً .)11 64
اخلاصة اليت مل ينَلها ادلؤمنون ألنفسهم ،بل
ادلواىب ّ
الروح للمنفعة
"كل و احد إّمنا يُعطَى َ
إظهار ّ
خلدمة اجلماعةّ 6
العامة 1 ( ".كورنثس  )3 611وقلّما جند موىبة يتع ّذر
ّ
تسخًنىا خلدمة ادلسيح وجسده ٍّ
السري .فكثًن من ادلؤمنٌن
ّ
يظنّون أن العمل يف الكنيسة موقوف على رجال ال ّدين
خاصة عليهم
وحدىم .صحيح أ ّن للكهنة ًّ
مهاما ّ

بيد ّأّنم ُوجدوا يف اجلماعة "لينظّموا
أن يقوموا هباَ ،
عمل اخلدمة يف سبيل بُنيان جسد ادلسيح( ".أفسس
َ
 )11 64وبذلك يُثبتون أن الكنيسة ىي ح ّقا
خاصة
مجاعة كهنوتيّة مؤمتَنة على االضطلع برسالة ّ
يف العامل.

املوارد املاديّة :أكثر من %51
من

من أقوال السيّد ادلسيح الواردة
يف االجنيل تتعلّق بادلال والثّروة،

ألنّو كان يدرك أ ّن ُحسن استعمال ادلال وادلمتلكات ادلاديّة لو
الروحي .وىو حيثّنا على أن نتّكل على هللا
أمهيّة كربى يف ّ
منونا ّ
(مّت .)00 62
كل شيء وال نَقلق بشأن الغد ّ
يف ّ

كيفيّة املسامهة املاديّة
جند

يف الكتاب ادلق ّدس أكثر من مبدأ
نقرب هلل ممّا
لتنظيم ما ينبغي أن ّ

أعطانا .وكل ىذه ادلبادئ تشًن إىل التربّع جبزء من خًناتنا هلل
ولشعبو6

بواكري املنتَجات :حيثّنا العهد القدمي على تقدمي
بواكًن منتجاتنا هلل ،إقر ًارا منّا بفضلو علينا يف كل ما
لدينا من مواىب روحيّة وماديّة .فعندما نق ّدم لو
البواكًن نُثبت أ ّن لو ادلكانة األوىل يف حياتنا.

الرب فارغٌن ،بل
التّقادم النّسبيّة" :ال َحت ُ
ضروا أمام ّ
الرب" (التثنية
كل واحد مبا هتَب ُ
يده حبسب بركة ّ
ّ
الشعب أن يق ّدموا
 )13 612وىذا يعين أ ّن على ّ

لرب نسبة ممّا أنعم بو عليهم.
ل ّ

الرزقّ :أما الق ّديس بولس فيورد مبدأ
فائض ّ

آخر بقولو إن هللا يهبنا ما حنتاج إليو لس ّد
كل ما فاض عن ذلك فهو
حاجاتنا .و ّ
الرب واإلحسان 1( .كورنثس
ألعمال ّ
ومرتٌن يف خدمة اإلكليل
ّ . )5-4 65
العروسٌن
يسأل الكاىن هللا أن يبارك
َ
حّت إذا اكتفيا من كل شيء ،ينموان يف كل
" ّ
رضي لديك".
عمل صاحل َم ّ

لنودع هللاَ حياتَنا كلَّها
ِ

كل ما حنن وما لنا ىو ِملْك
ّ
الرعاية وال ِوكالةّ :

أقل ما يعين ذلك ىو االقتداء
دلَن وىبنا إيّاه .و ّ
مبحبّة هللا وسخائو .ومما يقولو الق ّديس
اللىو ي يف ىذا ال ّشأنِ 6
"أعط هلل
غريغوريوس ّ
لتشكر لو أنّو ق ّدرك على أن ُحتسن إىل
احدا من
اآلخرين بدال من أن تكون و ً
احملتاجٌن إىل اإلحسان ،فينظر اآلخرون إىل
يدك السخيّة بدال من أن تنظر أنت إىل
أيديهم ...كن مبثابة إلو للمع ِوزين على غرار
الرحيم .فأ ْن تكون مبثابة إلو يف
ما يفعل هللا ّ
للرعاية .وأمجل
العطاء ،ىو الغاية القصوى ّ
البشري ىي
صفة إذليّة يف الشخص
ّ
اإلحسان ...إ ّن يف مقدورك أن تصبح إذلًا
دومنا عناء .فل تدع فرصة التألّو تفوتك".
(القديس غريغوريوس اللىو ي – احلديث
 12 614و )11 613
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