
Sunnuntai 14.6.2020- Luuk. 12: 13-21. Aihe : Katoavat ja katoamattomat aarteet- 

Lukukappaleet: Ps. 49: 16; Aam. 8: 4-8; 2. Kor. 8: 1-9 

 

ْحَذُروا ي أن تالميذه  يعلميسوع السيد كان نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح. 
وهي من  االن تناعظيسوع؟ هذه هي  أجابمذا د. شخص سؤال معق  من الطمع؛ فسأله  اَحفَُّظو يتَ وَ 

 يسوع: باسم. إليكم القراءة 21الى  13واالعداد  12االصحاح  في إنجيل لوقا
 

: َيا ُمَعل  مُ  ،يسوعَوَقاَل ل   َن اْلَجْمع  ٌد م  يَراَث. ،َواح  َمن ي اْلم  ي َأْن ُيَقاس  َفَقاَل َلُه: َيا إ ْنَساُن َمْن  ُقْل أَلخ 
مًا؟ يًا َأْو ُمَقس   َن الطََّمع  َفإ نَُّه َمَتى َكاَن أَلَحٍد َكث يٌر  َأَقاَمن ي َعَلْيُكَما َقاض  َوَقاَل َلُهُم: اْنُظُروا َوَتَحفَُّظوا م 

. ْن َأْمَوال ه  ه  َقائ اًل: فَ  َوَضَرَب َلُهْم َمَثاًل َقائ اًل: إ ْنَساٌن َغن يٌّ َأْخَصَبْت ُكوَرُتهُ  َفَلْيَسْت َحَياُتُه م  َفكََّر ف ي َنْفس 
ٌع َأْجَمُع ف يه  َأْثَمار ي؟ ُم َمَخاز ن ي َوَأْبن ي أَْعَظَم  َماَذا أَْعَمُل أَلْن َلْيَس ل ي َمْوض  َوَقاَل: أَْعَمُل َهَذا: أَْهد 

يَع َغالَّت ي َوَخْيَرات ي ي: َيا َنْفُس َلك  َخْيرَ  َوَأْجَمُع ُهَناَك َجم  ن يَن َكث يَرٍة. َوَأُقوُل ل َنْفس  اٌت َكث يَرٌة َمْوُضوَعٌة ل س 
ي. ي َوُكل ي َواْشَرب ي َواْفَرح  ه  الَّت ي  ا ْسَتر يح  ْنَك َفَهذ  ه  اللَّْيَلَة ُتْطَلُب َنْفُسَك م  َفَقاَل َلُه هللُا: َيا َغب يُّ َهذ 

ه  َوَليْ  أَْعَدْدَتَها ل َمْن َتُكوُن؟ ي َيْكن ُز ل َنْفس   َس ُهَو َغن ي ًا ّلِل َّ .َهَكَذا الَّذ 

 هذه كلمة ربنا يسوع المسيح
 

ْن  َن الطََّمع  َفإ نَُّه َمَتى َكاَن أَلَحٍد َكث يٌر َفَلْيَسْت َحَياُتُه م  الشوق الطمع.  َأْمَوال ه .اْنُظُروا َوَتَحفَُّظوا م 
 من أجليعملوا أي شي ومعظم الناس . . جشع ال يشبعآخرشيء المال أو والرغبة الشديدة في 

المال،  َتَحفَُّظوا م نَ والرب يسوع لم يقل صحيح أن المال يحل  مشاكل كثيرة. . المالالحصول على 
َن إنما  فجأة وما  تهحيا يفقديقدر  واالنسان. أموالهليست في حياة اإلنسان الن . الطََّمع  َتَحفَُّظوا م 

  يرجع الى بطن األرض.عريان  ؛خرج من بطن أمهعريان شي.  يأخذ معه

كان فقير يحب يكون عنده المال، وإذا كان غني يحب يكون عنده  . إذامن حب الذاتمع هو طال
ُروَن قال:  والرب يسوع؛ كثيرون يعبدوا المال سلطة والضمان.ليشوفوا فيه ا المزيد من المال. اَل َتْقد 

ُموا هللَا َواْلَمالَ  َل َحك يماً يجعل . من الذهب أغلىهو يسوع كالم . َأْن َتْخد  ن يُر يُ و  َفر  ُح اْلَقْلبَ يُ ، اْلَجاه 
. . اْلَعْيَنْين  ْبر يز  اْلَكث ير  َن الذََّهب  َواإل   األرض أن نعيش علىعلمنا و يسوع جاء من السماء  َأْشَهى م 



ال تكنزوا لكم كنوزا على األرض حيث يفسدها السوس : ي االنجيللهذا قال ف. السماءكموطنين 
ء حيث ال يفسدها سوس بل اكنزوا لكم كنوزا في السما ،والصدأ وينقب عنها اللصوص ويسرقون 

ظهرت  هللانعمة . وال ينقب عنها لصوص وال يسرقون. فحيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك
َفإ نَُّكْم َتْعر ُفوَن ن ْعَمَة َرب  َنا َيُسوَع في يسوع المسيح الذي أغنانا بمعرفة هللا اآلب كما هو مكتوب: 

ْن َأْجل ُكُم اْفَتَقَر َوُهَو َغن يٌّ ل َكْي َتْسَتْغُنوا َأْنُتْم ب َفْقر ه  اْلَمس     .يح  َأنَُّه م 

قضيته يتدخل في يقدر صاحب سلطان  معل مه اعتبر ف يسوعليسمع  الجمع واقف معكان  شخص
يَراَث. ،َيا ُمَعل  مُ . فقال له أخيهمع  َمن ي اْلم  ي َأْن ُيَقاس   أخيهيسوع يمشي عند ف يقدر كي لكن  ُقْل أَلخ 

يوقف سيجعل يسوع ضن أنه صاحبنا القضاة.  االمر يهم  هذه : أقسم مع اخيك الميراث؟ ويقول له
له كل أن ع و . صحيح أن الرب يسمأوالكثيرون مثله يطلبوا أن يلبي هللا طلباتهم معه ضد أخوه. 

ُعوَب. يخبرنا أن الرب يسوع هو الذي سيدين االحياء واالموات.  الكتابالسلطان.  يُن الشُّ الرَّبُّ َيد 
أنصفني ويقول أيضا:  .بحسب ما في من كمالو اْقض  ل ي َيا َربُّ َكَحق  ي يقول في المزمور السابع. 

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

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

ينَ ب هللا مث له أعطى مثل آخر في مناسبة أخرى و  . ولما جاء وقت إ ْنَسان َغَرَس َكْرمًا َوَسلََّمُه إ َلى َكرَّام 
في و . الى عبيد سيدهمأساؤوا اْلَكرَّاُمون القطف، أرسل عبيده للكرامين ليعطوهم ثمار الكرم. لكن 

 ،: َهَذا ُهَو اْلَوار ثُ قالواَرآهُ اْلَكرَّاُموَن . لكن عندما ويعطوه الثمار َيَهاُبونَ أنهم آمال  هأرسل اْبن  التالي 
يَراُث. يَر َلَنا اْلم   إسرائيل هأنبيائه الى شعب  أرسلكان الرب يشير الى هللا الذي و  َهُلمُّوا َنْقُتْلُه ل َكْي َيص 

يماً  يرا الزمان ف ي َهذو  َقد  ي َجَعَلُه َوار ثًا ل ُكل   َشْيٍء الَّذ ي ب ه  َأْيضًا أرسل  اأَلخ    .خلق العالميناْبن ه  الَّذ 
 

يفهم أن معرفة هللا يستيقظ و  االنسان حتى يجعل كلها الدنيا ثرواتأفضل من ليم اتعالرب يعطينا 
ْن َقْسم  اْلَغن يَمة   هي أفضل من الثروات المادية األرضية الزائلة. وح  َمَع اْلُوَدَعاء  َخْيٌر م  َتَواُضُع الرُّ

 غداو : مليونير اليوم مذا تفضل تكون ذا تنتظر من الحياة؟ كيف ننظر للحياة؟ م .َمَع اْلُمَتَكب  ر ينَ 
أنا أختار وغًدا غني في ملكوت هللا الى االبد؟  اليوم فقير؛ أم حفرة ال خروج منهافي تجبر نفسك 



أكل ب ليست مادية الن ملكوت هللا ليس السماوية الثروات أن أكون مليونير في السماء الى االبد. 
والرب يسوع يقول في االنجيل: مذا ينتفع االنسان لو إنما فرح وسالم بالروح القدس.  وشرب ونزاهة

ْنَسان  َسْوَف َيْأت ي َأْو َماذَ ربح العالم كله وخسر نفسه؟  ه ؟ َفإ نَّ اْبَن اإل  ْنَساُن ف َداًء َعْن َنْفس  ي اإل  ا ُيْعط 
ٍد َحَسَب َعَمل ه . يَنئ ٍذ ُيَجاز ي ُكلَّ َواح    ف ي َمْجد  َأب يه  َمَع َماَلئ َكت ه  َوح 

الغني ال يهتم . أن مصير االنسان ليس في أمواله نا جميعامليعل   يسوع أعطى مثل الغني الغبي
 ؟وخيراته وبيوتهحتى يكب ر مخازنه  ْعَمليَ َماَذا كيف يزيد يربح؟ . اليومبمصير روحه، إنما بنفسه 

االبناك فوضع في ثامن عشر ما كان يثق قرن الالاء في الصين في غني أكبر أ سمعت مرة قصة 
أحرق في المدينة فحريق ان ككل قضبانه الذهبية في خزائن في غرفة خاصة. في يوم من األيام 

 يعرف كيف يتوقفما  :الغنيشكلة مهذه خسر كل شيء. الغني و ذاب كله الذهب المنزل بأكمله. 
 . من الموتما يخاف أكثر  تهحياعلى اف ألنه يخ 

كثيرين هي  فكرة. مستقبله بعد الحياةما كان يفكر في . عطب من نفس الهو والغني في موضوعنا 
يعطي عوضا ما و  أرضهته الغني في مثل يسوع بارك. تألننا غدا نمو  ونتمتع اليوم نأكل ونشرب

مستقبله ثقته بالنسبة لوضع . في نفسه. االناني ما فيه رحمةغير فكر ما من خيراته للمساكين، 
ومجدها كله كزهر  الحياة البشرية كالعشب .أن حياته هي مثل زهرة العشبعرف وما  ممتلكاتهفي 

وهي  ما كلمة الرب فتبقى ثابتة إلى األبدأ، والبد أن تفنى كما ييبس العشب ويسقط زهره العشب
 نا. الكلمة التي وصلت بشارتها إلي 

 :الكتاب يقول أي طريق يسير وما هو مصيره.فحص كل واحد نفسه ليرى في من الضروري أن ي 
وُح اْلُقُدُس:  ْعُتْم َصْوَتهُ َكَما َيُقوُل الرُّ وا ُقُلوَبُكمْ  اْلَيْوَم إ ْن َسم  أفضل من مع المسيح الرجاء . َفاَل ُتَقسُّ

ه من كل عملنف عملن مهما  لهذا. ال يخيب وال يضمحل أبدارجاؤنا في يسوع و . األرض ممتلكات
أما الذي  الرب المسيح. خدمنحن ن بميراثه،  ناعالمين أن الرب سيكافئ  كأنه للرب ال للناس ناقلوب 

 .غدالحصده ياليوم  االنسانزرعه ي ما كل الن  يعمل الشر فسينال جزاء عمله، وال محاباة.

. واالنسان الغني رجل غبي بنى بيته على الرملالذي يسمع كالم يسوع وما يصدق فهو  الشخص
وإن  الشخصحياة في حياته فهو يموت بال رجاء وال يرى الحياة. مكان يسوع المسيح لالذي ليس 



ال نكن لهذا صلبوا الجسد مع األهواء والشهوات.  المؤمنون بيسوع. من أمواله تأتيهال  اغتنى
ْنَدُه َهَذا . طامحين إلى المجد الباطل ُر َنْفَسُه َكَما ُهَو َطاه رٌ  يسوع المسيحالرََّجاُء ب  َوُكلُّ َمْن ع   .ُيَطه  

وح  الْ  آمين. يَمان  ل َتْزَداُدوا ف ي الرََّجاء  ب ُقوَّة  الرُّ   .ُقُدس  َوْلَيْمََلُْكْم إ َلُه الرََّجاء  ُكلَّ ُسُروٍر َوَساَلٍم ف ي اإل 


