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 األمانة واإلثمار 
 نيكوالس باتز�ج بقلم 

املشهور�ن يف القرن السادس عرش،    �ابليور�تانيِّ   علماء الالهوت ، أحد  )Richard Greenham(  ر�تشارد جر�نهام
مها لكث� من املؤمن� يف إ�لرتا، و�ذلك لزمالئه قدِّ ة اليت اكن يُ ساعدة الروحيَّ �سبب املاكن �بو�ًا جًدا يف أيامه  

ابليور�تانيِّ  الراعة  ابليور�تانيِّ من  الراعة  من  به  بأس  ال  عدد  اكن  جر�نهام  �.  إىل  راعياهم  يرسلون  اعتربوه  �  ملا 
اثلمر وسط شعب  ض ال"حاالت   الكث� من  رؤ�ة  لعدم  أسفه  أعرب جر�نهام عن  ذلك،  األ�رث صعو�ة. ومع  م�" 

خالل خدمته اليت    –ة صغ�ة للغاية اكن الرايع فيها و� ب�ة ر�فيَّ –)  Dry Drayton( كنيسته يف دراي درايتون  
، عن "اعتالل  ة لشعب كنيستهيف احلالة الروحيَّ   ًال تأمِّ ث جر�نهام، مُ استمرت حوايل واحد وعرش�ن اعًما هناك. حتدَّ 

اتلايل: "اكن    عباراتب ذات مرة خدمة جر�نهام يف دراي درايتون بالا تَّ وصف أحد الكُ   وقد  ة اثلمر".العظة" و "قلَّ 
جاف تماًما". بعد وفاته، ن� شعب الكنيسة الصغ�ة يف دراي درايتون  اكنت عُ  اخلرافدليه مرايع خرضاء، ل�ن  

قيادة خليفة جر�نهام. سا وازدهر عدديًّ روحيًّ  الرايع اذلي خلفه عمَّ ا حتت  ا فعله من أجل أل أحدهم ذات مرة 
إىل أنها اكنت ثمر خدمة جر�نهام األمينة. بينما لم يعش ر�تشارد جر�نهام أبًدا    رشا أد،  اختبار هذا انلمو. ودون تردُّ 

ياة الشعب ا يف إعداد أرايض حل�ى هذا اثلمر ب� انلاس اذلين راعهم، اكنت ألمانته يف دراي درايتون دوًرا أساسيًّ 
  رها يف السنوات اتلايلة.ا اذلي خدمه تلؤ� ثم

األمر  وة كب�ة بالنسبة ألوئلك اذلين يبذلون حياتهم يف خدمة اإل�يل.  هل أهميَّ إن فهم العالقة ب� األمانة واإلثمار  
القدر    لك كذ هو:  فا�س  ام وشعب الكنميع املؤمن�. إذا اكن هناك سؤال واحد �شغل عقل لك من اخلدَّ جل بنفس 

 كيف أعرف أن خدميت من أجل املسيح اكنت مثمرة؟ 

 أساس اتلعليم الكتايب حول اإلثمار. عندما أىت الفر�سيُّ 
ً

هم،  دعمِّ ون إىل يوحنا يلُ من املهم بالنسبة نلا أن نضع أوال
�َْماًرا تَِليُق بِاتلَّْو�َةِ   :قال هلم

َ
�َْماًرا َجيَِّدًة"  "لُكُّ َشجَ   :�سوع الرب  ). و�املثل، قال  ٨:  ٣" (لوقا  "فَاْصنَُعوا أ

َ
َرةٍ َجيَِّدةٍ تَْصنَُع أ

يِت بِثََمٍر" "   سوف،  دقد جتدَّ �سوع أنه عندما تقع بذار لكمة اهللا ىلع قلب  الرب  ). باإلضافة إىل ذلك، وعد  ١٧:  ٧(مىت  
ْ
يَأ

"َولِ�ْن إِْن   :يب). أعلن الرسول بولس عن اهتمامه الشديد باإلثمار يف اخلدمة عندما قال للكنيسة يف فيل٢٣:  ١٣(
َ�َمُر َ�َمِ�" (فيليب   ََسِد ِ�َ يِل 

ْ
َيَاُة يِف اجل

ْ
ة باإلثمار يف حياة وعمل املؤمن�.  الرسول �شدَّ   كما اهتمَّ ).  ٢٢:  ١اَكنَِت احل

يًْضا ُمنْ   :ر املؤمن� بالطر�قة اليت اكن بها اإل�يلعندما كتب إىل الكنيسة يف كولويس، ذكَّ 
َ
ُذ يَْوَم  "ُمثِْمٌر َكَما ِ�يُ�ْم أ

َِقيَقةِ 
ْ
انلص  ). بالطبع، �سرتجع أذهاننا �شلك طبييع مراًرا وت�راًرا  ٦:  ١  " (كولويس َسِمْعتُْم وََعَرْ�تُْم نِْعَمَة اِهللا بِاحل

�سوع والرسل، ن�تشف  الرب  ر يف تعايلم  ). عندما نفكِّ ٢٣-٢٢:  ٥عن ثمر الروح (غالطية    � للرسول بولسالشه
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يف لك من حياة    �سيادته   وس دُّ القُ    عمل املسيح اخلاليص و�نتجه روحهس ىلع ؤسَّ أن اإلثمار هو عمل اهللا، وهو مُ 
  ة) وعمل (عمل امللكوت) شعبه.ة اتلقيَّ (الشخصيَّ 

نا ببساطة �سىع ألن ن�ون أمناء ويلحدث  مع عملنا؟ أم أنَّ تناسب  د طبيعة اإلثمار؟ هل اإلثمار يل�ن ما اذلي �دِّ 
هذه األسئلة   عنن الطرق اليت يُمكننا من خالهلا اإلجابة  دنا بعدد مس يزوِّ قدَّ ما �دث؟ شكًرا هللا، فإن الكتاب المُ 

   قة بالعالقة ب� األمانة واإلثمار.تعلِّ المُ 

ساع� أن ن�ون أمناء يف لك جوانب أنفسنا هللا    س �رِّ نُ عندما    ققَّ تح �عمل اهللا، و  املطاف   نهايةاإلثمار هو يف  
ثمار بنفس الطر�قة اليت ينظر بها سمسار ابلورصة  حياتنا و� لك ما يدعونا إيله. �ب أن نقاوم إغراء انلظر إىل اإل

"إذا فعلت هذا ايلوم    :ة كب�ة جًدا بالنسبة نلا أن ننظر إىل حياتنا وعملنا ونقولة. إنها َزلَّة روحيَّ إىل �فظته املايلَّ 
فاخرون  ام اذلين يتوذلك غًدا، ستكون انلتيجة كذا و�ذا و�ذا". بينما اكن الرسول بولس يدافع عن خدمته ضد اخلدَّ 

َغارُِس َشيْئًا َوَال 
ْ
بُلُّوُس َسىَق، لِ�نَّ اَهللا اَكَن ُ�نِْ�. إًِذا لَيَْس ال

َ
نَا َغرَْسُت َوأ

َ
ايِق، بَِل اُهللا    بإ�ازاتهم، كتب قائًال: "أ السَّ

ي ُ�نِْ�  ِ
َّ

: "إِْن لَْم ينَْبِ  نفس املبدأ عندما كتب قائًال   أ�يدة م اكتب املزمور بعبارات  ). علَّ ٧-٦:  ٣كورنثوس    ١" (اذل
َنَّاُؤونَ 

ْ
َيَْت، َ�بَاِطًال َ�تَْعُب ابل

ْ
). لكما فهمنا هذا املبدأ واعتنقناه أ�رث، سنكون أ�رث استعداًدا  ١:  ١٢٧" (مزمور  الرَّبُّ ابل

  لاللزتام به بطر�قة جتعلنا ىلع استعداد بأن �ستخدمنا اهللا بأي طر�قة ير�دها هو.

عمل اهللا، �ب أن نفهم أن االجتهاد عنرص أسايس يف حياتنا وعملنا األم�. يُم�ن أن   بينما ندرك أن اإلثمار هو
د أن نعرتف بأن اإلثمار هو عمل اهللا. يُمكننا أن نبدأ يف  طة إىل تفك�نا بمجرَّ فرَ ة المُ يتسلل شلك خيف من الاكلفينيَّ 

ن يعمل  اهللا هو مَ   هاية انلًقا ما نفعله ألنه يف  "ال يهم ح   :نقول لآلخر�ن أشياء مثل  أنفسنا   �د اتلفك� بداخلنا، أو  
ي ُ�نِْ� بأن "بولس  لك يشء". ومن املث� لالهتمام، أنه يف الرسالة نفسها اليت اعرتف فيها   ِ

َّ
نَا  "  ًال:قائ"، أعلن  اُهللا اذل

َ
أ

نَا، بَْل نِْعَمُة اهللاِ 
َ
يِعِهْم. َولِ�ْن َال أ ْ�رَثَ ِمنُْهْم مَجِ

َ
). يف سفر األمثال، الحظ سليمان ١٠:  ١٥كورنثوس    ١" ( الَّيِت َميِع تَِعبُْت أ

تنا يف أن ن�ون �تهدين  مفيد مسؤويلَّ   اب �شلٍك ص أحد الكتَّ يلخِّ ).  ٢٤:  ١٢" (أمثال  حبكمة أن "يَُد الُْمْجتَِهِديَن �َُسود 
ك. كما ال يمكنك القيام باخلدمة  يف عملنا الرويح قائًال: "يمكنك القيام باخلدمة بمعونة اهللا، ذلا أبذل قصارى جهد

االجتهاد ع بالسالم". هذا صحيح يف لك �ال �سىع فيه املؤمن إىل أن ي�ون أمينًا هللا.  بدون معونة اهللا، فأهدأ وتمتَّ 
 .ي يف انلهاية إىل اإلثماريف تنفيذ األشياء اليت داعنا اهللا إيلها بأمانة سيؤدِّ 

ي إىل اإلثمار. هناك أشياء كث�ة لن أفعلها أبًدا ألن اهللا  األمانة اليت تؤدِّ ا آخر من جوانب  تعترب املهارة جانبًا حيو�ًّ 
بها.   املواهب وادلعوة للقيام  يمنح�  أبًدا  فلم  لن أ�ون  بيانو �رتف.  ألعب ر�اضة �رتفة ولن أ�ون اعزف  لن 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٣   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

 ا نوو�ًّ ف��ائيًّ 
ُ
لقيام بذلك. بالطر�قة نفسها، هذه املواهب ل  حمنَ ا أو طبيب قلب. أنا راٍض تماًما عن حقيقة أن� لم أ

 ة الرسول بولس للمؤمن� يف رومية:  ل يف وصيَّ تأمَّ   .خلدمة اإل�يلاكمل الغ ال يدعو اهللا لك مؤمن إىل اتلفرُّ 

 
َ
 اِإليَماِن، أ

َ
ٌة فَِبالنِّْسبَِة إِىل ُ�بُوَّ

َ
ِخْدَمٌة فيَِف    مْ َولِ�ْن نَلَا َمَواِهُب ُ�ْتَِلَفٌة حِبََسِب انلِّْعَمِة الُْمْعَطاةِ نَلَا: أ

ِم الَْواِعُظ فيَِف الْوَْعِظ، الُْمْعِطي فَِبَسَخاٍء، الُْمَدبُِّر فَبِ 
َ
ِم الُْمَعلُِّم فيَِف اتلَّْعِليِم، أ

َ
ِْدَمِة، أ

ْ
اِحُم  اخل اْجِتَهاٍد، الرَّ

ورٍ   ) ٨- ٦: ١٢(رومية  . فَِبرُسُ

. يُمكننا إقناع أنفسنا عن طر�ق اخلطأ أنه  األوضاع�ب علينا أيًضا أن ندرك أن اإلثمار ال يعتمد ىلع الظروف أو 
  ة دنيو�َّ   طرقٍ ة باتلفك� يف اثلمار الروحيَّ   فخثمار. يُمكننا أن نقع يف  ة أ�رب، سيتم حتقيق املز�د من اإل لكما اكنت املنصَّ 

ي�ونوا  أن    حرجَّ يُ ف كما لو أن األفراد املوهو�� بطبيعتهم، أو األغنياء، أو ذوي انلفوذ هم أوئلك اذلين  ترصَّ أي ن  –
 كنيسة يف كورنثوس:  اجة إيله إىل ال�شتد احل اذلي هذا اتلذك�   م قدَّ مثمر�ن. ل�ن الرسول بولس 

فَاَء، بَِل اْختَاَر   قِْو�َاَء، لَيَْس َكِثُ�وَن رُشَ
َ
ََسِد، لَيَْس َكِثُ�وَن أ

ْ
ْن لَيَْس َكِثُ�وَن ُحَكَماَء َحَسَب اجل

َ
اُهللا  أ

َعالَِم يِلُْخِزَي ا
ْ
اَل ال َعالَِم ُجهَّ

ْ
ْدِ�يَاَء ال

َ
قِْو�َاَء. َواْختَاَر اُهللا أ

َ
َعالَِم يِلُْخِزَي األ

ْ
َُكَماَء. َواْختَاَر اُهللا ُضَعَفاَء ال

ْ
حل

َماَمهُ 
َ
- ٢٦:  ١كورنثوس    ١(  .َوالُْمزَْدرَى وََغْ�َ الَْموُْجوِد يِلُبِْطَل الَْموُْجوَد، ِليَكْ َال َ�ْفتَِخَر لُكُّ ِذي َجَسٍد أ

٢٩ ( 

بعض يف خدمته أثناء سجنه. استخدم الرب بولس ال يلؤمن قيرص بل يلؤمن  بولس  يف اثلمار اليت رآها الرسول  ل  تأمَّ 
�ِِسيُمس

ُ
ِي اَكَن َ�بًْال َغْ�َ نَافٍِع    حراس سجن قيرص. باإلضافة إىل ذلك، أخرب بولس فليمون أن العبد اهلارب أ

َّ
هو "اذل

لََك وَ  نَافٌِع  َولِكنَُّه اآلَن  غ�  ىلع ذلك انلوع من األفراد    رئييس). هذا مثال  ٩:  ٤  ؛ كولويس ١١:  ١" (فليمون  ِ� لََك، 
  .ا عظيمً  ا دين اذلين يعطيهم اهللا إثمارً ستبعَ ع� والمُ توقَّ مُ ال

ر أيًضا أن اإلثمار يأيت يف أوقات ومواسم �تلفة. ال يُمكننا أن نعرف مىت ستظهر ىلع ذلك، �ب أن نتذكَّ   عالوةً 
الروحيَّ  القدِّ   نعرف أنة.  اثلمار  نتائج �تلفة يف حياتهم وعملهم يف هذه احلياة  أبطال اإليمان من  �س� اكنت هلم 

ة انلار، أطفأوا قوَّ ووا أفواه أسود،  سدُّ ونالوا املواعيد،  وصنعوا بًرا،  وقهروا مالك،    –  وا ). ابلعض انترص ١١(عرباني�  
�  و وج�،    �وا يف هزءٍ جترَّ ولم يقبلوا انلجاة،  بوا، وُعذِّ   –  وا �وا من حد السيف، وما إىل ذلك. وابلعض اآلخر تأملَّ و

تائه� يف براري وجبال ومغاير وشقوق األرض. ول�ن يف انلهاية، نال لك واحد  و�نوا  �رُشوا،  ورمُجوا،  وقيود وحبس،  
للك واحد منهم. و� القيامة، سيذوقون اثلمر    رصة انلج إلكيل  توَّ املسيح المُ   يمنهم ثمر عمله يف املجد. سوف يعط

 �س�. وعملهم مع مجيع القدِّ  الاكمل حلياتهم
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ألن    ،تعبنا ليس باطًال يف الرب �سوع وقيامته هو أساس أمانتنا و�ثمارنا. أوضح بولس أن  الرب  يف انلهاية، فإن موت  
قام من ب� األموات (تأمَّ  السياق األوسع لإلصحاح). لقد    ٥٨:  ١٥كورنثوس    ١ل يف  املسيح  موت    ضمن يف ضوء 

حياة شعبه. يف انلهاية، تأيت لك ثمارنا من احتادنا بيسوع املسيح، الكرمة الُمحيية    ة يفوقيامة املسيح ثماًرا روحيَّ 
د اهللا من  املسيح ملزتم بأن �علنا مثمر�ن يف حياتنا وأعمانلا حىت يتمجَّ ف).  ١٦،  ١١-١:  ١٥دة باثلمار (يوحنا  زوِّ والمُ 

عزع� يف لك ما يدعونا الرب إيله خالل العمل اذلي قام به يف شعبه. بينما �سىع إىل أن ن�ون راسخ� وغ� مزت
  .تعبنا ليس باطًال يف الرب يف لكمته، يمكننا أن نطمنئ إىل أن 

 

باتز�جالقس   ()  Nick_Batzig@(  نيكوالس  مدونة    وهو ي�تب يف  .)Reformation 21هو مدير حتر�ر �لة 
)Christ on Feeding .( 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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