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يات هي من إنجيل لوقا، االصحاح سطاش واالوالتي عظتنا اليوم  في االستماع الى مرحبا بكم
 األولى الى التاسعة. إليكم قراءة النص باسم ربنا يسوع المسيح:

ُر َأْمَواَلهُ 1 . َفَدَعاُه َوَقاَل 2.. َوَقاَل َأْيضًا ِلَتاَلِميِذِه: َكاَن ِإْنَساٌن َغِنيٌّ َلُه َوِكيٌل َفُوِشَي ِبِه ِإَلْيِه ِبَأنَُّه ُيَبذِ 
َفَقاَل  .3 َعْنَك؟ أَْعِط ِحَساَب َوَكاَلِتَك أَلنََّك اَل َتْقِدُر َأْن َتُكوَن َوِكياًل َبْعُد.َلُه: َما َهَذا الَِّذي َأْسَمُع 

ْسَتِحي َأْن اْلَوِكيُل ِفي َنْفِسِه: َماَذا َأْفَعُل؟ أَلنَّ َسيِ ِدي َيْأُخُذ ِمنِ ي اْلَوَكاَلَة. َلْسُت َأْسَتِطيُع َأْن َأْنُقَب َوأَ 
َفَدَعا ُكلَّ  .5  َعِلْمُت َماَذا َأْفَعُل َحتَّى ِإَذا ُعِزْلُت َعِن اْلَوَكاَلِة َيْقَبُلوِني ِفي ُبُيوِتِهْم.َقدْ  .4 َأْسَتْعِطَي.

ِل: َكْم َعَلْيَك ِلَسيِ ِدي؟ َك 6 َواِحٍد ِمْن َمْدُيوِني َسيِ ِدِه َوَقاَل ِلأَلوَّ . َفَقاَل: ِمَئُة َبثِ  َزْيٍت. َفَقاَل َلُه: ُخْذ َصكَّ
. ُثمَّ َقاَل ِِلَخَر: َوَأْنَت َكْم َعَلْيَك؟ َفَقاَل: ِمَئُة ُكرِ  َقْمٍح. َفَقاَل َلُه: 7 اْجِلْس َعاِجاًل َواْكُتْب َخْمِسيَن.وَ 

َك َواْكُتْب َثَماِنيَن. يِ ُد َوِكيَل الظُّْلِم ِإْذ ِبِحْكَمٍة َفَعَل أَلنَّ َأْبَناَء َهَذا الدَّ 8 ُخْذ َصكَّ ْهِر َأْحَكُم . َفَمَدَح السَّ
َوَأَنا َأُقوُل َلُكُم: اْصَنُعوا َلُكْم َأْصِدَقاَء ِبَماِل الظُّْلِم َحتَّى ِإَذا َفِنيُتْم  .9 ِمْن َأْبَناِء النُّوِر ِفي ِجيِلِهْم.

 َيْقَبُلوَنُكْم ِفي اْلَمَظالِ  اأَلَبِديَِّة.

 هذه كلمة ربنا يسوع المسيح

 
. لنفسه ماللا حول، مذا يعمل؟ ييهامن طبيعته، االنسان يحب الثروة والسلطة. وعندما يحصل عل

االنسان . الغش لسببتم  القبض عليهم الذين ئف اظأصحاب الو ووزراء و كل يوم نسمع عن رؤساء 
. حتى يفعل مثلهم أهل العالممن هو المؤمن بالمسيح ليس  لكنيفعلون نفس الشيء.  كلاليقول: 

أخذ أي شيء من مكان أن تليس لك الحق ف. ، هذا ما يطلبه هللا من االنسانفي العمللصدق ا
اأَلِميُن ِفي اْلَقِليِل  :يسوع ناقول ربنقرأ النص هذا في متابعة . صاحب العملُمْلـك ذلك  الن العمل

  َأْيضًا ِفي اْلَكِثيِر.َأِميٌن َأْيضًا ِفي اْلَكِثيِر َوالظَّاِلُم ِفي اْلَقِليِل َظاِلٌم 
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العالم في  أوالدللوصول إلى الخير أكثر من  نادفي جه ينحمسمتو  اءحكمربنا يسوع يريد أن نكون 
ا مبقناعتنا في ، بل في الربح الكثيرليست الثروة الحقيقية أموال الظلم. للحصول على م جهوده

  .ُة الرَّبِ  ِهَي ُتْغِني َواَل َيِزيُد الرَّبُّ َمَعَها َتَعباً َبَركَ . غشون د ه بصدق وإخالصنحصل علي
 

ن وأ أنه يقدر يعمل بها ما يشاءجعله يضن وهذا  .خيرات سيدهكل  لىمسؤول عذاك الوكيل كان 
وا لص  و سيده غني جدا وسوف ال ينتبه إذا نقصه شيء. لكنه ما فكر أن الناس حوله تراقب وهم 

استمر في خداع سيده أسف؟ العكس. و هل أظهر ندامة و . نزع منه الوكالةسيده الذي ل الخبر
د أوال فعل ذلك على حساب سيده حتى النهاية.و لتأمين مستقبله  يونيندمتحويل جزء من ديون الب

 العالم شاطرين في معاملتهم مع األموال. 
 

يبدل غير  مثلما معرفة هللا بالحقالبحث على في ووقته  هتقو و  هكل جهد عمليَ  كان االنسان ول
 لو. الحقيقية سعادةعرف االنسان السالم الحقيقي والالمؤمنين جهدهم وإبداعهم لتحقيق أهدافهم، ل

للمحتاجين بمحبة وسرور لدخ ر له  هبالحقائق اإللهية ويوز ع من خيراتكان االنسان مهتم  أكثر 
على  ل. وليس أن يدخر الشخص لمستقبلهيسوع في هذا المثفي السماء. هذا ما يشير اليه بركات 
، كما يقول المثل: يا ابن الحالل اعمل لنفسك خمير يكون لك الكثير النك ما تعرف ما االرض

 . تراب.االنسان يولد عريان ويموت عريان .الحياةالمال ال يضمن ربما. لكن الغد؟ في يحصل 
 

اٌت يسوع مثل شخص قال ِلَنْفِسه: َيا َنْفُس َلِك َخْيرَ االنجيل أعطى هذا في االصحاح طناش في 
اللَّْيَلَة  َكِثيَرٌة َمْوُضوَعٌة ِلِسِنيَن َكِثيَرٍة. ِاْسَتِريِحي َوُكِلي َواْشَرِبي َواْفَرِحي. َفَقاَل َلُه هللُا: َيا َغِبيُّ َهِذهِ 

ِ. َوَقاَل ُتْطَلُب َنْفُسَك ِمْنَك َفَهِذِه الَِّتي أَْعَدْدَتَها ِلَمْن َتُكوُن؟ َهَكَذا الَِّذي َيْكِنُز ِلَنْفِسِه َوَليْ  َس ُهَو َغِني ًا ّلِلَّ
َبُسوَن. َاْلَحَياُة ِلَتاَلِميِذِه: ِمْن َأْجِل َهَذا َأُقوُل َلُكْم: اَل َتْهَتمُّوا ِلَحَياِتُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َواَل ِلْلَجَسِد ِبَما َتلْ 

أيضا أن االنسان الذي يكثر الهم  على َأْفَضُل ِمَن الطََّعاِم َواْلَجَسُد َأْفَضُل ِمَن اللِ َباِس. ويعلمنا الرب 
 المال ضروري للعيش في أيامنا. لكن من يحبنفسه ال َيْقِدُر َأْن َيِزيَد َعَلى َقاَمِتِه ِذَراعًا َواِحَدًة. 

 .المال ال يشبع من المال



ُروِر؛ ومن يسعى إليه يَ هي وَمَحبََّة اْلَماِل  ل  َعِن اإِليَماِن َويَطَعن نفسه ِبَأْوَجاٍع ِض َأْصٌل ِلُكلِ  الشُّ
ْبَر َواْلَوَداَعَة.  والرب يسوع يقول في َكِثيَرٍة. َفنْهُرْب ِمْن َهَذا َونْتَبِع اْلِبرَّ َوالتَّْقَوى َواإِليَماَن َواْلَمَحبََّة َوالصَّ

اَل َيْقِدُر َخاِدٌم َأْن َيْخِدَم َسيِ َدْيِن أَلنَُّه ِإمَّا َأْن ُيْبِغَض اْلَواِحَد َوُيِحبَّ اِلَخَر َأْو  :اِلياتمتابعة هذه 
 . ِزَم اْلَواِحَد َوَيْحَتِقَر اِلَخَر. اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْخِدُموا هللَا َواْلَمالَ ُيالَ 

غدا العطاء. اليوم علي و الخذ و األاستخدم سياسة لم يندم ولم يرد  ما سلبه لسيده بل، اْلَوِكيُل ذاك و 
لكن لحكمته في استخدام منصبه ال بسبب خيانة األمانة،  همدحوكيل الظلم  سيدالغني و عليك. 

هللا لنا. مذا صنعنا بها؟ كيف  منهبة عطية هي الحياة  نأنا نفهم جعلهذا المثل يمستقبله. ل اعدادإ 
فانتبهوا تماما إذن كيف هل في الغش والكذب؟ هل في البحث على معرفة هللا بالحق؟ قضيناها؟ 

، ال سلوك الجهالء بل سلوك العقالء مستغلين الوقت أحسن استغالل يقول الكتاب ،تسلكون بتدقيق
  .مستغلين الوقت أحسن استغالل ألن األيام شريرة. تصرفوا بحكمة مع الذين هم من خارج الكنيسة

جزاء اَلُبدَّ َأنََّنا َجِميعًا ُنْظَهُر َأَماَم ُكْرِسيِ  اْلَمِسيِح ِلَيَناَل ُكلُّ َواِحٍد ف. حياتهعلى  مسؤولكل واحد هو 
وصاياه؟ هل  َحـَفـظنِبيسوع َوِبَكاَلِمه؟ هل  ْسَتحين له .َخْيرًا َكاَن َأْم َشر اً  ،اْلَجَسدِ ما عمله وهو في ل

اَل َتِضلُّوا، يقول الكتاب، هللُا اَل يستهزأ هل أعطينا لمن طلبنا؟ مخلصين في أشياء صغيرة؟  نحن
ِه َفِمَن اْلَجَسِد َيْحُصُد َفَسادًا، بِه. َفِإنَّ الَِّذي َيْزَرُعُه اإِلْنَساُن ِإيَّاُه َيْحُصُد َأْيضًا. أَلنَّ َمْن َيْزَرُع ِلَجَسدِ 

وِح َيْحُصُد َحَياًة َأَبِديًَّة.  وِح َفِمَن الرُّ فال يسرق في ما بعد، بل باألحرى  من كان سارقافَوَمْن َيْزَرُع ِللرُّ
شريف ليكون عنده ما يشارك فيه المحتاجين. ال تخرج من أفواهكم  ليكد ويستخدم يديه في عمل

 كلمة فاسدة، بل الكالم الصالح للبنيان الذي تدعو إليه الحاجة كي يعطي السامعين نعمة.

األلعاب المالية، إنما نستعمله كالمال الذي يضعه هللا في أيدينا ال يجب استعماله في أشياء تافهة 
لخدمة االنجيل لكي ينتشر أكثر أيضا ق وطاهر وعادل. ونعطي منه حفي كل ما هو بالشكر 

فهذا يجعلنا ننتبه  ،من نتائج الخطيةهي أموال األرض وأكثر لمعرفة ربنا يسوع المسيح له المجد. 
لطخ في الخطيئة تاالنسان سقوط بعد هللا أعطى وكالة الخليقة لإلنسان. . تعمل المالكيف نسكثر أ

تخضع مال. البشرية هو المقابل والمقابل ال شيء هو بدون و . كل شيء وأصبح العمل شاقا مؤلما
. والرب يسوع أَْعُطوا ِإذًا َما ِلَقْيَصَر ِلَقْيَصَر َوَما ّلِلَِّ ّلِلَِّ يسوع: لقوة المال. في مناسبة أخرى صرح 

  والمال.وضع الفرق بين هللاوهو في محبة المال.  يحذرنا أال نسقط



 

تصرف وفًقا لروح هللا فينا والرب هو سيحفظ ثوابنا في السماء. نأموالنا فنحن من عندما نعطي 
ْف ِشَماَلَك َما َتْفَعُل : َوَأمَّا َأْنَت َفمَ في االنجيل وهكذا يعلمنا ربنا يسوع َتى َصَنْعَت َصَدَقًة َفاَل ُتَعرِ 

كتب و َأُبوَك الَِّذي َيَرى ِفي اْلَخَفاِء ُهَو ُيَجاِزيَك َعاَلِنَيًة. وَ َيِميُنَك ِلَكْي َتُكوَن َصَدَقُتَك ِفي اْلَخَفاِء. 
َلْيَس َعْن ُحْزٍن َأِو اْضِطَراٍر أَلنَّ هللُا  ي ِبَقْلِبهِ الرسول بولس يقول: فعلى ُكلُّ َواِحٍد أن يعطي َكَما َيْنوِ 

ُيِحبُّ الذي يْعِطي بسُرور. َوَّللاَُّ َقاِدٌر َأْن َيِزيَدُكْم ُكلَّ ِنْعَمٍة فيُكون َلُكْم ُكلَّ ِحيٍن ِفي ُكلِ  َشْيٍء ما 
 َصاِلٍح.  يكفي حاجتكم وَتْزَداُدوَن ِفي ُكلِ  َعَملٍ 

 

نا لَ  ْصَنعنأن إنما  ال على اإلطالق.ظلم. بط أنفسنا بمال الر يجب أن ن يسوع ال يقول أنهربنا 
مال الظلم هو المنتشر على  ِفي اْلَمَظالِ  اأَلَبِديَِّة. ناَيْقَبُلونَ نا َأْصِدَقاَء ِبَماِل الظُّْلِم َحتَّى ِإَذا َفِني

يجتهدون من لذين اسلوك إذا كان ن. االنساد ـفس  يُ الص فهو يبقى خحتى لما نربحه بإ ؛األرض
مكافأة ال يصلها لص  وال صدأ ضمن لهم تأبناء النور ، فإن حكمة هم على االرضناضماجل 

لذين ال يستطيعون خاصًة لكريم تلميذ يسوع هللا.  وتلكم متقد  العطاء لوتظهر هذه الحكمة في 
  كنز في السماء. ، سيكون له، عند الموتفيه األموال تنتهيفي اليوم و ه. لخيره  إعادة

 

االعمال ا. ونحن ال نصنع الخير للحصول على المكافآت في السماء. مكافأتنا هو ربنا يسوع فين
مهما ما هو مكتوب: كفعل الخير.  فيحسنة صارت االن ثمر الروح القدس فينا. فال نفشل ال

تعملوا فاعملوه من كل قلوبكم كأنه للرب ال للناس عالمين أن الرب سيكافئكم بميراثه، أَلنَُّكْم 
 ُطوَبى ِللرَُّحَماِء أَلنَُّهْم ُيْرَحُموَن.وَلْيَس ُمَحاَباٌة.  َتْخِدُموَن الرَّبَّ اْلَمِسيَح. َوَأمَّا الظَّاِلُم َفَسيَناُل َما َظَلَم ِبهِ 

اَلَم َداِئمًا ِمْن ُكلِ  َوْجهٍ  أمين. ُطوَبى ِلأَلْنِقَياِء اْلَقْلِب أَلنَُّهْم ُيَعاِيُنوَن َّللاََّ. اَلِم َنْفُسُه ُيْعِطيُكُم السَّ  َوَربُّ السَّ
 آمين.  .. الرَّبُّ َمَع َجِميِعُكمْ وفي كل حال


