Sunnuntai 14.6.2020- Luuk. 12: 13-21. Aihe : Katoavat ja katoamattomat aarteetLukukappaleet: Ps. 49: 16; Aam. 8: 4-8; 2. Kor. 8: 1-9

نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .كان السيد يسوع يعلم تالميذه أن ي ْح َذ ُروا

ظوا من الطمع؛ فسأله شخص سؤال معقد .مذا أجاب يسوع؟ هذه هي عظتنا االن وهي من
َويتَ َحَّف ُ
إنجيل لوقا في االصحاح  12واالعداد  13الى  .21إليكم القراءة باسم يسوع:

ان َم ْن
َن ُيَقاس َمني اْلم َير َ
ال ليسوعَ ،واحٌد م َن اْل َج ْمعَ :يا ُم َعل ُمُ ،ق ْل ألَخي أ ْ
ال َل ُهَ :يا إ ْن َس ُ
اثَ .فَق َ
َوَق َ
َّ
َح ٍد َكث ٌير
ظ ُروا َوتَ َحَّف ُ
ال َل ُه ُمْ :ان ُ
ظوا م َن الط َمع َفإَّن ُه َمتَى َك َ
ان أل َ
امني َعَل ْي ُك َما َقاضياً أ َْو ُمَقسماً؟ َوَق َ
أََق َ
ورتُ ُه َفَف َّك َر في َنْفسه َقائالً:
ان َغن ٌّي أ ْ
ض َر َب َل ُه ْم َمثَالً َقائالً :إ ْن َس ٌ
َفَل ْي َس ْت َحَياتُ ُه م ْن أ َْم َوالهَ .و َ
صَب ْت ُك َ
َخ َ

ظ َم
َع َ
َهد ُم َم َخازني َوأ َْبني أ ْ
َع َم ُل َه َذا :أ ْ
ال :أ ْ
َما َذا أ ْ
َع َم ُل أل َْن َل ْي َس لي َم ْوض ٌع أ ْ
َج َم ُع فيه أَ ْث َماري؟ َوَق َ
َّ
ين َكث َيرٍة.
ول لَنْفسيَ :يا َنْف ُس َلك َخ ْي َر ٌ
وع ٌة لسن َ
ات َكث َيرةٌ َم ْو ُ
َج َم ُع ُهَن َ
ض َ
َوأ ْ
يع َغالتي َو َخ ْي َراتي َوأَُق ُ
اك َجم َ
ال َل ُه هللاَُ :يا َغب ُّي َهذه
ا ْستَريحي َوُكلي َو ْ
اش َربي َوا ْف َرحيَ .فَق َ
َع َد ْدتَ َها ل َم ْن تَ ُكو ُن؟ َه َك َذا َّالذي َي ْكن ُز لَنْفسه َوَل ْي َس ُه َو َغنياً
أْ

َّ
طَل ُب َنْف ُس َك م ْن َك َف َهذه َّالتي
اللْيَل َة تُ ْ
َّّلِل.

هذه كلمة ربنا يسوع المسيح
َّ
َح ٍد َكث ٌير َفَل ْي َس ْت َحَياتُ ُه م ْن أ َْم َواله .الطمع .الشوق
ظ ُروا َوتَ َحَّف ُ
ْان ُ
ظوا م َن الط َمع َفإَّن ُه َمتَى َك َ
ان أل َ
والرغبة الشديدة في المال أو شيء آخر .جشع ال يشبع .ومعظم الناس يعملوا أي شي من أجل
ظوا م َن المال،
الحصول على المال .صحيح أن المال يحل مشاكل كثيرة .والرب يسوع لم يقل تَ َحَّف ُ
ظوا من َّ
الط َمع .الن حياة اإلنسان ليست في أمواله .واالنسان يقدر يفقد حياته فجأة وما
إنما تَ َحَّف ُ َ
يأخذ معه شي .عريان خرج من بطن أمه؛ عريان يرجع الى بطن األرض.

الطمع هو من حب الذات .إذا كان فقير يحب يكون عنده المال ،وإذا كان غني يحب يكون عنده

المزيد من المال .يشوفوا فيه السلطة والضمان .كثيرون يعبدوا المال؛ والرب يسوع قال :الَ تَْقد ُرو َن
ال .كالم يسوع هو أغلى من الذهب .يجعل اْل َجاه َل َحكيماًُ ،يَفرُح اْلَقْل َب وُين ُير
أْ
َن تَ ْخد ُموا هللاَ َواْل َم َ
َشهى من َّ
الذ َهب َواإل ْبريز اْل َكثير .يسوع جاء من السماء وعلمنا أن نعيش على األرض
َ
اْل َع ْيَن ْين .أ ْ َ

كموطنين السماء .لهذا قال في االنجيل :ال تكنزوا لكم كنو از على األرض حيث يفسدها السوس

والصدأ وينقب عنها اللصوص ويسرقون ،بل اكنزوا لكم كنو از في السماء حيث ال يفسدها سوس

وال ينقب عنها لصوص وال يسرقون .فحيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك .نعمة هللا ظهرت

ع
في يسوع المسيح الذي أغنانا بمعرفة هللا اآلب كما هو مكتوبَ :فإَّن ُك ْم تَ ْعرُفو َن ن ْع َم َة َربَنا َي ُسو َ
َجل ُك ُم ا ْفتََق َر َو ُه َو َغن ٌّي ل َكي تَ ْستَ ْغ ُنوا أ َْنتُ ْم بَفْقره.
اْل َمسيح أََّن ُه م ْن أ ْ
ْ

شخص كان واقف مع الجمع يسمع ليسوع فاعتبره معلم صاحب سلطان يقدر يتدخل في قضيته
اث .لكن كيف يقدر يسوع يمشي عند أخيه
َن ُيَقاس َمني اْلم َير َ
مع أخيه فقال لهَ .يا ُم َعل ُمُ ،ق ْل ألَخي أ ْ
ويقول له :أقسم مع اخيك الميراث؟ هذه االمر يهم القضاة .صاحبنا ضن أنه سيجعل يسوع يوقف
معه ضد أخوه .كثيرون مثله يطلبوا أن يلبي هللا طلباتهم أوال .صحيح أن الرب يسمع وأن له كل

ين ُّ
وب.
السلطان .الكتاب يخبرنا أن الرب يسوع هو الذي سيدين االحياء واالمواتَّ .
الر ُّب َيد ُ
الش ُع َ
يقول في المزمور السابع .ا ْقض لي َيا َر ُّب َك َحقي وبحسب ما في من كمال .ويقول أيضا :أنصفني

يا هللا ودافع عن قضيتي مع قوم غير أصفياء؛ ومن صاحب الكيد واإلثم نجني.

وهذا ما عمله الرب يسوع بطريقة غير مباشرة .أعطى مثل الغني الذي وضع ثقته في نفسه وفي
أمواله ولكنه ما كان غني عند هللا النه في تلك الليل ،قال الرب ،تطلب حياته منه .الرب يسوع

َّ
ين .ولما جاء وقت
أعطى مثل آخر في مناسبة أخرى ومثله هللا بإ ْن َسان َغ َر َس َك ْرماً َو َسل َم ُه إَلى َك َّرام َ
امون أساؤوا الى عبيد سيدهم .وفي
القطف ،أرسل عبيده للكرامين ليعطوهم ثمار الكرم .لكن اْل َك َّر ُ

امو َن قالواَ :ه َذا ُه َو اْل َوار ُث،
التالي أرسل ْابنه آمال أنهم َي َه ُابو َن ويعطوه الثمار .لكن عندما َرآهُ اْل َك َّر ُ
اث .وكان الرب يشير الى هللا الذي أرسل أنبيائه الى شعبه إسرائيل
َهلُ ُّموا َنْق ُتْل ُه ل َك ْي َيص َير َلَنا اْلم َير ُ
َقديماً وفي َهذا الزمان األَخير أرسل ْابنه َّالذي َج َعَل ُه َوارثاً ل ُكل َشي ٍء َّالذي به أ َْيضاً خلق العالمين.
ْ
الرب يعطينا تعاليم أفضل من ثروات الدنيا كلها حتى يجعل االنسان يستيقظ ويفهم أن معرفة هللا
يمة
اض ُع ُّ
هي أفضل من الثروات المادية األرضية الزائلة .تَ َو ُ
الروح َم َع اْل ُوَد َعاء َخ ْيٌر م ْن َق ْسم اْل َغن َ
ين .كيف ننظر للحياة؟ مذا تنتظر من الحياة؟ مذا تفضل تكون :مليونير اليوم وغدا
َم َع اْل ُمتَ َكبر َ

وغدا غني في ملكوت هللا الى االبد؟ أنا أختار
تجبر نفسك في حفرة ال خروج منها؛ أم فقير اليوم ً

أن أكون مليونير في السماء الى االبد .الثروات السماوية ليست مادية الن ملكوت هللا ليس بأكل
وشرب ونزاهة إنما فرح وسالم بالروح القدس .والرب يسوع يقول في االنجيل :مذا ينتفع االنسان لو
ف َيأْتي
ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أ َْو َما َذا ُي ْعطي اإل ْن َس ُ
اء َع ْن َنْفسه؟ َفإ َّن ْاب َن اإل ْن َسان َس ْو َ
ان ف َد ً
في َم ْجد أَبيه َم َع َمالَئ َكته َوح َينئ ٍذ ُي َجازي ُك َّل َواح ٍد َح َس َب َع َمله.
يسوع أعطى مثل الغني الغبي ليعلمنا جميعا أن مصير االنسان ليس في أمواله .الغني ال يهتم
بمصير روحه ،إنما بنفسه اليوم .كيف يزيد يربح؟ َما َذا َي ْع َمل حتى يكبر مخازنه وبيوته وخيراته؟
سمعت مرة قصة أكبر أغنياء في الصين في القرن الثامن عشر ما كان يثق في االبناك فوضع

كل قضبانه الذهبية في خزائن في غرفة خاصة .في يوم من األيام كان حريق في المدينة فأحرق

المنزل بأكمله .الذهب كله ذاب والغني خسر كل شيء .هذه مشكلة الغني :ما يعرف كيف يتوقف
ألنه يخاف على حياته أكثر ما يخاف من الموت.
والغني في موضوعنا هو من نفس الطبع .ما كان يفكر في مستقبله بعد الحياة .فكرة كثيرين هي
نأكل ونشرب ونتمتع اليوم ألننا غدا نموت .الغني في مثل يسوع باركته أرضه وعوضا ما يعطي
من خيراته للمساكين ،ما فكر غير في نفسه .االناني ما فيه رحمة .وضع ثقته بالنسبة لمستقبله
في ممتلكاته وما عرف أن حياته هي مثل زهرة العشب .الحياة البشرية كالعشب ومجدها كله كزهر
العشب والبد أن تفنى كما ييبس العشب ويسقط زهره ،أما كلمة الرب فتبقى ثابتة إلى األبد وهي
الكلمة التي وصلت بشارتها إلينا.
من الضروري أن يفحص كل واحد نفسه ليرى في أي طريق يسير وما هو مصيره .يقول الكتاب:
وب ُك ْم .الرجاء مع المسيح أفضل من
ول ُّ
ص ْوتَ ُه َفالَ تَُق ُّسوا ُقُل َ
َك َما َيُق ُ
الرو ُح اْلُق ُد ُس :اْلَي ْوَم إ ْن َسم ْعتُ ْم َ
ممتلكات األرض .ورجاؤنا في يسوع ال يخيب وال يضمحل أبدا .لهذا مهما نعمل فنعمله من كل
قلوبنا كأنه للرب ال للناس عالمين أن الرب سيكافئنا بميراثه ،نحن نخدم الرب المسيح .أما الذي
يعمل الشر فسينال جزاء عمله ،وال محاباة .الن كل ما يزرعه االنسان اليوم يحصده الغد.
الشخص الذي يسمع كالم يسوع وما يصدق فهو رجل غبي بنى بيته على الرمل .واالنسان الغني
الذي ليس ليسوع المسيح مكان في حياته فهو يموت بال رجاء وال يرى الحياة .حياة الشخص وإن

اغتنى ال تأتيه من أمواله .المؤمنون بيسوع صلبوا الجسد مع األهواء والشهوات .لهذا ال نكن
طاهٌر.
طامحين إلى المجد الباطلَ .وُك ُّل َم ْن ع ْن َدهُ َه َذا َّ
طه ُر َنْف َس ُه َك َما ُه َو َ
اء بيسوع المسيح ُي َ
الر َج ُ
الر َجاء ُك َّل ُس ُر ٍ
الروح اْلُق ُدس.
الر َجاء بُقَّوة ُّ
يمان لتَ ْزَد ُادوا في َّ
ْك ْم إَل ُه َّ
آمينَ .وْلَي ْم ََل ُ
ور َو َسالَ ٍم في اإل َ

