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Lukukappaleet: Luuk. 16:1-9 ; Ps. 119:129-136 ; Sananl. 3:3-8 tai 2. Aik. 1:7-12 ; 1. Piet. 4:7-11

مرحبا بكم في االستماع الى عظتنا اليوم والتي هي من إنجيل لوقا ،االصحاح سطاش وااليات
األولى الى التاسعة .إليكم قراءة النص باسم ربنا يسوع المسيح:
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ال
ان ِإ ْن َس ٌ
ال أ َْيضاً لتَالَميذهَ :ك َ
ان َغن ٌّي َل ُه َو ِك ٌ
يل َف ُوِش َي به إَل ْيه بأََّن ُه ُيَبذ ُر أ َْم َواَل ُهَ .2.ف َد َعاهُ َوَق َ
َ .1وَق َ
َله :ما ه َذا َّال ِذي أَسمع عنك؟ أَع ِط ِحساب وَكاَلِتك ألََّنك َ ِ
ال
َن تَ ُكو َن َو ِكي ً
ال تَْقد ُر أ ْ
ْ َ ُ َْ َ ْ
َ
َ َ َ َ
ُ َ َ
ال َب ْع ُدَ .3 .فَق َ
ِِ
َن سِي ِدي يأْخ ُذ ِمِني اْلوَكاَل َةَ .لست أ ِ
اْلو ِك ِ
ِ
َن
َ ُ
َن أ َْنُق َب َوأَ ْستَحي أ ْ
يع أ ْ
َستَط ُ
َ ُ
ْ ُ ْ
َ
يل في َنْفسهَ :ما َذا أَ ْف َع ُل؟ أل َّ َ
َستَ ْع ِطيَ .4 .ق ْد َعِل ْم ُت َما َذا أَ ْف َع ُل َحتَّى ِإ َذا ُع ِزْل ُت َع ِن اْل َوَكاَل ِة َيْقَبُلوِني ِفي ُب ُيوِت ِه ْمَ .5 .ف َد َعا ُك َّل
أْ
َ
ِ ٍ
اح ٍد ِمن مديوِني سِي ِدِه وَقال لِألََّو ِلَ :كم عَليك لِسِي ِدي؟ َ .6فَق ِ
وِ
ص َّك َك
ْ َْ ُ
ال :مَئ ُة َبث َزْيتَ .فَق َ
َ
َ َ َ
َ
ال َل ُهُ :خ ْذ َ
ْ ََْ َ
اكتُب خم ِسين .7 .ثُ َّم َقال ِِلخر :وأ َْنت َكم عَليك؟ َفَق ِ
و ِ
ال َل ُه:
اجل ْس َعا ِجالً َو ْ ْ َ ْ َ
َ ََ َ َ ْ َ ْ َ
َ ْ
ال :مَئةُ ُك ِر َق ْم ٍحَ .فَق َ
َ
ِ
السِيد و ِكيل ُّ
َن أ َْبَناء َه َذا َّ
الظْل ِم ِإ ْذ ِب ِح ْك َم ٍة َف َع َل أل َّ
َح َك ُم
ص َّك َك َو ْ
اكتُ ْب ثَ َمان َ
الد ْه ِر أ ْ
ينَ .8 .ف َم َد َح َّ ُ َ َ
ُخ ْذ َ
َ
ال ُّ
ِمن أَبن ِ
ور ِفي ِجيلِ ِهم .9 .وأََنا أَ ُقول َل ُكم :اصَنعوا َل ُكم أَص ِد َقاء ِبم ِ
الن ِ
اء ُّ
الظْل ِم َحتَّى ِإ َذا َفِنيتُ ْم
ْ َْ
ُ ُ ْ ُ
َ
ْ ْ َ َ
ْ
ال األَب ِدي ِ
ظِ
َّة.
ون ُك ْم ِفي اْل َم َ
َيْقَبلُ َ
َ
هذه كلمة ربنا يسوع المسيح

من طبيعته ،االنسان يحب الثروة والسلطة .وعندما يحصل عليها ،مذا يعمل؟ يحول المال لنفسه.
كل يوم نسمع عن رؤساء ووزراء وأصحاب الوظائف الذين تم القبض عليهم لسبب الغش .االنسان

يقول :الكل يفعلون نفس الشيء .لكن المؤمن بالمسيح ليس هو من أهل العالم حتى يفعل مثلهم.

الصدق في العمل ،هذا ما يطلبه هللا من االنسان .فليس لك الحق أن تأخذ أي شيء من مكان
ِ
ين ِفي اْلَقِل ِ
يل
العمل الن ذلك ُمْلـك صاحب العمل .في متابعة هذا النص نق أر قول ربنا يسوع :األَم ُ
َّ
ِ
ِ
الظالِم ِفي اْلَقلِ ِ
ظالِ ٌم أ َْيضاً ِفي اْل َكِث ِ
ِِ
ير.
يل َ
أَم ٌ
ين أ َْيضاً في اْل َكثير َو ُ

ربنا يسوع يريد أن نكون حكماء ومتحمسين في جهدنا للوصول إلى الخير أكثر من أوالد العالم في
جهودهم للحصول على أموال الظلم .الثروة الحقيقية ليست في الربح الكثير ،بل في قناعتنا بما
الر ُّب َم َع َها تَ َعباً.
الر ِب ِهي تُ ْغِني َوالَ َي ِز ُيد َّ
نحصل عليه بصدق وإخالص دون غشَ .ب َرَك ُة َّ
َ
كان ذاك الوكيل مسؤول على كل خيرات سيده .وهذا جعله يضن أنه يقدر يعمل بها ما يشاء وأن
سيده غني جدا وسوف ال ينتبه إذا نقصه شيء .لكنه ما فكر أن الناس حوله تراقب وهم وصلوا
الخبر لسيده الذي نزع منه الوكالة .وهل أظهر ندامة وأسف؟ العكس .استمر في خداع سيده

بتحويل جزء من ديون المديونين لتأمين مستقبله وفعل ذلك على حساب سيده حتى النهاية .أوالد
العالم شاطرين في معاملتهم مع األموال.
لو كان االنسان َيعمل كل جهده وقوته ووقته في البحث على معرفة هللا بالحق مثلما يبدل غير
المؤمنين جهدهم وإبداعهم لتحقيق أهدافهم ،لعرف االنسان السالم الحقيقي والسعادة الحقيقية .لو
كان االنسان مهتم أكثر بالحقائق اإللهية ويوزع من خيراته للمحتاجين بمحبة وسرور لدخر له
بركات في السماء .هذا ما يشير اليه يسوع في هذا المثل .وليس أن يدخر الشخص لمستقبله على
االرض ،كما يقول المثل :يا ابن الحالل اعمل لنفسك خمير يكون لك الكثير النك ما تعرف ما

يحصل في الغد؟ ربما .لكن المال ال يضمن الحياة .االنسان يولد عريان ويموت عريان .تراب.
ات
في االصحاح طناش في هذا االنجيل أعطى يسوع مثل شخص قال لَِنْف ِسهَ :يا َنْف ُس َل ِك َخ ْي َر ٌ
كِثيرة موضوع ٌة لِ ِسِن ِ ٍ ِ
اشربِي وا ْفر ِحيَ .فَقال َله هللا :يا َغِب ُّي ه ِذِه َّ
ِ
ِ
اللْيَل َة
َ
َ
َ ٌَ َ ْ ُ َ
َ ُ ُ َ
ين َكث َيرة .ا ْستَ ِريحي َو ُكلي َو ْ َ َ َ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ
َّ ِ
ِ ِ َِّ
ِ
ِ
ال
تُ ْ
طَل ُب َنْف ُس َك م ْن َك َف َهذه التي أ ْ
َع َد ْدتَ َها ل َم ْن تَ ُكو ُن؟ َه َك َذا الذي َي ْكن ُز لَنْفسه َوَل ْي َس ُه َو َغنياً َّّلِلَ .وَق َ
ِ ِ
لِتَالَ ِم ِيذِهِ :م ْن أ ِ
ول َل ُك ْم :الَ تَ ْهتَ ُّموا لِ َحَي ِات ُك ْم ِب َما تَأ ُ
ْكلُو َن َوالَ لْل َج َسد ِب َما َتْلَب ُسو َن .اَْل َحَياةُ
ْ
َجل َه َذا أَ ُق ُ
َّ
ِ
ض ُل ِم َن اللَِب ِ
اس .ويعلمنا الرب أيضا أن االنسان الذي يكثر الهم على
ض ُل م َن الط َعا ِم َواْل َج َس ُد أَ ْف َ
أَ ْف َ
نفسه ال يْق ِدر أَن ي ِزيد عَلى َقامِت ِه ِذراعاً و ِ
اح َد ًة .المال ضروري للعيش في أيامنا .لكن من يحب
َ ُ ْ َ َ َ
َ َ َ
المال ال يشبع من المال.

ِ
ومحَّب َة اْلم ِ
ِ ِ
اإليم ِ
ال هي أ ْ ِ ِ ُّ ِ
اع
ط َعن نفسه ِبأ َْو َج ٍ
ان َوي َ
ََ
َص ٌل ل ُكل الش ُرور؛ ومن يسعى إليه َيضل َعن َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اع َة .والرب يسوع يقول في
ان َواْل َم َحَّب َة َو َّ
يم َ
الص ْب َر َواْل َوَد َ
َكث َيرٍةَ .ف ْ
نه ُر ْب م ْن َه َذا َو ْنتَب ِع اْلب َّر َوالتْق َوى َواإل َ
متابعة هذه اِليات :الَ يْق ِدر َخ ِادم أَن ي ْخ ِدم سِيدي ِن ألََّنه ِإ َّما أَن يب ِغض اْلو ِ
اِلخ َر أ َْو
اح َد َوُي ِح َّب َ
ُ
ٌ ْ َ َ َ َْ
َ ُ
ْ ُْ َ َ
ِ
ِ
ِ
يالَ ِزم اْلو ِ
ال.
اح َد َوَي ْحتَق َر َ
اِلخ َر .الَ تَْقد ُرو َن أ ْ
َن تَ ْخد ُموا هللاَ َواْل َم َ
ُ َ َ
يل لم يندم ولم يرد ما سلبه لسيده بل ،استخدم سياسة األخذ والعطاء .اليوم علي والغدا
وذاك اْل َو ِك ُ
عليك .والغني سيد وكيل الظلم مدحه ال بسبب خيانة األمانة ،لكن لحكمته في استخدام منصبه
إعدادا لمستقبله .هذا المثل يجعلنا نفهم أن الحياة هي عطية هبة من هللا لنا .مذا صنعنا بها؟ كيف
قضيناها؟ هل في الغش والكذب؟ هل في البحث على معرفة هللا بالحق؟ فانتبهوا تماما إذن كيف

تسلكون بتدقيق ،يقول الكتاب ،ال سلوك الجهالء بل سلوك العقالء مستغلين الوقت أحسن استغالل
ألن األيام شريرة .تصرفوا بحكمة مع الذين هم من خارج الكنيسة مستغلين الوقت أحسن استغالل.
ِ
يح لِيَنال ُك ُّل و ِ
اح ٍد جزاء
كل واحد هو مسؤول على حياته .فالَُب َّد أََّنَنا َج ِميعاً ُن ْ
ام ُك ْرِس ِي اْل َمس ِ َ َ
َ
ظ َه ُر أ َ
َم َ
ِ
ان أ َْم َش اًر .هل ن ْستَحي ِبيسوع َوبِ َكالَ ِمه؟ هل ن َح َـفـظ وصاياه؟ هل
لما عمله وهو في اْل َج َسدَ ،خ ْي اًر َك َ
نحن مخلصين في أشياء صغيرة؟ هل أعطينا لمن طلبنا؟ الَ تَ ِ
ضُّلوا ،يقول الكتاب ،هللاُ الَ يسته أز
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِِ ِ
اإل ْنس ُ ِ
ِ
ص ُد أ َْيضاً .أل َّ
ص ُد َف َساداً،
َن َم ْن َي ْزَرعُ ل َج َسده َفم َن اْل َج َسد َي ْح ُ
ان إيَّاهُ َي ْح ُ
بهَ .فإ َّن الذي َي ْزَرُع ُه َ
اة أََب ِدَّي ًة .فمن كان سارقا فال يسرق في ما بعد ،بل باألحرى
َو َم ْن َي ْزَرعُ لِ ُّلرو ِح َف ِم َن ُّ
ص ُد َحَي ً
الرو ِح َي ْح ُ
ليكد ويستخدم يديه في عمل شريف ليكون عنده ما يشارك فيه المحتاجين .ال تخرج من أفواهكم
كلمة فاسدة ،بل الكالم الصالح للبنيان الذي تدعو إليه الحاجة كي يعطي السامعين نعمة.
المال الذي يضعه هللا في أيدينا ال يجب استعماله في أشياء تافهة كاأللعاب المالية ،إنما نستعمله
بالشكر في كل ما هو حق وطاهر وعادل .ونعطي منه أيضا لخدمة االنجيل لكي ينتشر أكثر
وأكثر لمعرفة ربنا يسوع المسيح له المجد .أموال األرض هي من نتائج الخطية ،فهذا يجعلنا ننتبه
أكثر كيف نستعمل المال .هللا أعطى وكالة الخليقة لإلنسان .بعد سقوط االنسان في الخطيئة تلطخ

كل شيء وأصبح العمل شاقا مؤلما .وال شيء هو بدون مقابل والمقابل هو المال .البشرية تخضع
ِ
ِ
َع ُ ِ
ص َر َو َما َِّّلِلِ َِّّلِلِ .والرب يسوع
لقوة المال .في مناسبة أخرى صرح يسوع :أ ْ
ص َر لَق ْي َ
طوا إذاً َما لَق ْي َ
يحذرنا أال نسقط في محبة المال .وهو وضع الفرق بين هللا والمال.

عندما نعطي من أموالنا فنحن نتصرف وفًقا لروح هللا فينا والرب هو سيحفظ ثوابنا في السماء.
ف ِش َماَل َك َما تَْف َع ُل
وهكذا يعلمنا ربنا يسوع في االنجيلَ :وأ َّ
ص َد َق ًة َفالَ تُ َع ِر ْ
صَن ْع َت َ
َما أ َْن َت َف َمتَى َ
اء .وأَبوك َّال ِذي يرى ِفي اْلخَف ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اء ُه َو ُي َج ِ
يك َعالَِنَي ًة .وكتب
َ
از َ
ص َد َقتُ َك في اْل َخَف َ ُ َ
ََ
َيم ُين َك ل َك ْي تَ ُكو َن َ
ِ
ٍِ
اض ِط َر ٍار أل َّ
الرسول بولس يقول :فعلى ُك ُّل َواحد أن يعطي َك َما َي ْن ِوي ِبَقْلِبه َل ْي َس َع ْن ُح ْزٍن أ َِو ْ
َن هللاُ
ٍ
ي ِح ُّب الذي يع ِطي بسرور .و َّ ِ
فيكون َل ُكم ُك َّل ِح ٍ
ين ِفي ُك ِل َشي ٍء ما
َن َي ِز َيد ُك ْم ُك َّل ِن ْع َمة ُ
َّللاُ َقادٌر أ ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ٍ
ِ ِ
صالِ ٍح.
يكفي حاجتكم وتَ ْزَد ُادو َن في ُكل َع َمل َ
صَنع َلنا
ربنا يسوع ال يقول أنه يجب أن نربط أنفسنا بمال الظلم .ال على اإلطالق .إنما أن ن ْ
ال األَب ِدي ِ
ِ
أَص ِد َقاء ِبم ِ ُّ
ظِ
َّة .مال الظلم هو المنتشر على
وننا ِفي اْل َم َ
ال الظْل ِم َحتَّى ِإ َذا َفنينا َيْقَبلُ َ
َ
ْ َ َ

األرض؛ حتى لما نربحه بإخالص فهو يبقى ُيفسـد االنسان .إذا كان سلوك الذين يجتهدون من
اجل ضمانهم على االرض ،فإن حكمة أبناء النور تضمن لهم مكافأة ال يصلها لص وال صدأ
وتظهر هذه الحكمة في العطاء لتقدم ملكوت هللا .تلميذ يسوع كريم خاص ًة للذين ال يستطيعون
إعادة خيره له .وفي اليوم تنتهي فيه األموال ،عند الموت ،سيكون له كنز في السماء.

ونحن ال نصنع الخير للحصول على المكافآت في السماء .مكافأتنا هو ربنا يسوع فينا .االعمال
الحسنة صارت االن ثمر الروح القدس فينا .فال نفشل في فعل الخير .كما هو مكتوب :مهما

تعملوا فاعملوه من كل قلوبكم كأنه للرب ال للناس عالمين أن الرب سيكافئكم بميراثه ،ألََّن ُك ْم
الظالِم َفسينال ما َ ِ
َما َّ
طوبى لِ ُّلرحم ِ
ِ
اء ألََّن ُه ْم ُي ْر َح ُمو َن.
تَ ْخ ِد ُمو َن َّ
يحَ .وأ َّ
ظَل َم ِبه وَل ْي َس ُم َح َاباةٌَ ُ .
الر َّب اْل َمس َ
ََ
ُ َ َ ُ َ
طوبى لِأل َْن ِقي ِ
السالَ َم َد ِائماً ِم ْن ُك ِل َو ْج ٍه
اء اْلَقْل ِب ألََّن ُه ْم ُي َعاِي ُنو َن َّ
يك ُم َّ
َّللاَ .أمينَ .وَر ُّب َّ
السالَ ِم َنْف ُس ُه ُي ْع ِط ُ
َ
ُ َ
الر ُّب مع ج ِم ِ
يع ُك ْم .آمين.
وفي كل حالَ َ َ َّ .

