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يح .تأملنا اليوم هو في إنجيل متى ،االصحاح
ِن ْع َمةٌ َل ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن هللاِ أَِب َينا َو َّ
ع اْل َم ِس ِ
الر ِب َي ُسو َ
 25واآليات  14الى  .30إليكم القراءة باسم ربنا يسوع .يقول:
ٍ
َّ
ِ
طى و ِ
خآخ َر
خآخ َر َوْزَنتَْي ِن َو َ
احداً َخ ْم َس َوَزَنات َو َ
َوَكأََّن َما ِإ ْن َس ٌ
ان ُم َسافٌر َد َعا َعِب َيدهُ َو َسل َم ُه ْم أ َْم َواَل ُه َفأ ْ
َع َ َ
اح ٍد عَلى َقد ِر َ ِ ِ
َّ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
اج َر ِب َها
ْ
ضى الذي أ َ
طا َقتهَ .و َسا َف َر لْل َوْقتَ .ف َم َ
َوْزَن ًةُ ،ك َّل َو َ
َخ َذ اْل َخ ْم َس َوَزَنات َوتَ َ
ات أُخر .وه َك َذا َّال ِذي أَخ َذ اْلوْزنتَي ِن ربِح أَيضاً وْزنتَي ِن أُخريي ِن .وأ َّ َّ ِ
َفربِح خمس وزن ٍ
َخ َذ
َما الذي أ َ
َ َ َ ْ َ َ ََ
ََ َ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َْ َ
ِ
ض وأ ْ ِ
ِ
ط ِو ٍ
ِ
ض َة سِي ِد ِهَ .وَب ْع َد َزم ٍ
َ اْل َعِب ِيد
ان َ
اْل َوْزَن َة َف َم َ
يل أَتَى َسِي ُد أُوَلِ َ
ضى َو َحَف َر في األ َْر َ
َ
َخَفى ف َّ َ
وحاسبهمَ .فج َّ ِ
ات أُخر َق ِاِالً :يا سِيد ،خمس وزن ٍ
ات وَق َّدم خمس وزن ٍ
ٍ
ات
اء الذي أ َ
َ َ ُ َ ْ َ َََ
َخ َذ اْل َخ ْم َس َوَزَن َ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ
َ َ َ َُ ْ َ َ
ٍ
َّ ِ
ِ
ُخر رِبحتُها َفوَقهاَ .فَقال َله سِيدهِ :ن ِع َّما أَيها اْلعبد َّ ِ
ين،
َ َ ُْ
الصال ُح َواألَم ُ
َ ُ َ ُُ
َسل ْمتَنيُ ،ه َوَذا َخ ْم ُس َوَزَنات أ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ير ،ادخل ِإَلى َفرِح سِي ِدَ .ثُ َّم ج َّ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
َخ َذ اْل َوْزَنتَ ْي ِن
اء الذي أ َ
َ َ َ
يم َ
َ َعَلى اْل َكث ِ ْ ُ ْ
ُك ْن َت أَميناً في اْلَقليل َفأُق ُ
َ َ
ُخ َرَي ِ
الَ :يا سِي ُدَ ،وْزَنتَْي ِن سَّل ْمتَِنيُ ،ه َوَذا َوْزَنتَ ِ
ال َل ُه َسِي ُدهُِ :ن ِع َّما أَي َها
ان أ ْ
ان َربِ ْحتُ ُه َما َف ْوَق ُه َماَ .ق َ
َوَق َ
َ
َ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
اْلعبد َّ ِ
ِ
ِِ
اء
َ ُْ
الصال ُح األَم ُ
يم َ
ينُ ،ك ْن َت أَميناً في اْلَقليل َفأُق ُ
َ َعَلى اْل َكثيرْ ،اد ُخ ْل إَلى َف َرِح َسيد ََ .ثُ َّم َج َ
َّ ِ
ِ
ِ
َ ِإ ْنس ٌ ٍ
َّ
ع
ص ُد َح ْي ُُ َل ْم تَ ْزَر ْ
أ َْيضاً الذي أ َ
َخ َذ اْل َوْزَن َة اْل َواح َد َة َوَق َ
ان َقاس تَ ْح ُ
الَ :يا َسي ُدَ ،ع َرْف ُت أَن َ َ
َّ ِ
ِ
ِ
َ ِفي األ َْر ِ
اب
ض ْي ُت َوأ ْ
َوتَ ْج َم ُع م ْن َح ْي ُُ َل ْم تَ ْب ُذ ْرَ ،فخْف ُت َو َم َ
ضُ ،ه َوَذا الذي َل َ
َخَف ْي ُت َوْزَنتَ َ
َج َ
ََ .فأ َ
ِ
ِ
َج َم ُع ِم ْن َح ْي ُُ َل ْم أ َْب ُذ ْر،
ص ُد َح ْي ُُ َل ْم أ َْزَر ْ
ع َوأ ْ
َسِي ُدهُ :أَي َها اْل َع ْب ُد الش ِر ُير َواْل َك ْسالَ ُن َع َرْف َت أَني أ ْ
َح ُ
ِ
َف َكان ينب ِغي أَن تَضع ِف َّ ِ ِ
الصي ِ ِ ِ
خآخ ُذ َّال ِذي لِي َم َع ِرباًَ .ف ُخ ُذوا ِم ْن ُه
ارَفة َفع ْن َد َم ِجيِي ُك ْن ُت ُ
ضتي ع ْن َد َّ َ
َ َْ َ
ْ َ َ
َّ ِ ِ
طوها لَِّل ِذي َله اْلع ْشر وزن ٍ
ات أل َّ
َن ُك َّل َم ْن َل ُه ُي ْع َ
ُ َ ُ َ ََ
اْل َوْزَن َة َوأ ْ
َع ُ َ
طى َفَي ْزَد ُاد َو َم ْن َل ْي َس َل ُه َفالذي ع ْن َدهُ
ار ِجي ِ
َّ
ِ
َسَن ِ
ط َر ُحوهُ ِإَلى الظْلم ِة اْل َخ ِ
َّة ُهَن َ ن
ان.
ال ،ا ْ
ُي ْؤ َخ ُذ م ْن ُهَ .واْل َع ْب ُد اْلَبط ُ
ص ِر ُير األ ْ
اء َو َ
َ
اَ َي ُكو ُ اْل ُب َك ُ
هذه كلمة ربنا يسوع المسيح
في هذا االصحاح  25ربنا يسوع يتكلم على رجوعه من السماء .ال أحد يعرف ذاَ اليوم العظيم
وال نحتاج نضرب الحسابات وال نصدق أي واحد يدعي أن يعرف يوم رجوع الرب .لنا كلمة هللا

وروحه القدس ووعد الرب يسوع .تكلم عن رجوعه أكثر من مرة .في إنجيل يوحنا مثال طمأن
ِ
ونو َن ُه ْم
تالميذه قاِال أنه يذهب ِل ُيع َّد َلهم َم َكاناً ثم يرجع َويأ ُخ ُذ ُه ْم ِإَليه َحتَّى َح ْي ُُ َي ُكو ُن هو َي ُك ُ
أَيضاً .في ذاَ الوقت كشف الحقيقة الفريدة والخاصة به فقال :أَنا هو َّ
الط ِري ُق َواْل َحق َواْل َحَياةُ .ال
ْ
َ َُ
أَحٌد يأِْتي ِإَلى ِ
اآلب ِإالَّ ِبي .وقول الرب يسوع حول رجوعه جاء في سفر الرؤيا ،خآخر الكتب
َ َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
السح ِ
يع َقَب ِاِ ِل
ين َ
اب َو َستَ ْن ُ
ظ ُرهُ ُكل َع ْي ٍن َوالذ َ
المقدس يقولُ :ه َوَذا َيأْتي َم َع َّ َ
ط َع ُنوهُ َوَي ُنو ُح َعَل ْيه َجم ُ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
األ َْر ِ
ان َو َّال ِذي
ول َّ
الرب اْل َكاِ ُن َوالذي َك َ
ض .ويقول أيضا :أََنا ُه َو األَل ُ
اء ،اْلَب َد َاي ُة َوالن َه َاي ُةَ ،يُق ُ
ف َواْلَي ُ
َيأِْتي ،اْلَق ِاد ُر َعَلى ُك ِل َشي ٍء.
ْ
في هذا االصحاح  25في إنجيل متى ربنا يسوع يتكلم على رجوعه من السماء في وقت غير

معروف فأعطى أوال مثل عشر عذارى ومثــل نفسه هو بالعريس ومنتظريه بعشر عذارى ،خمس
اس َه ُروا ِإذاً ألََّن ُك ْم الَ تَ ْع ِرُفو َن اْلَي ْوَم
حكيمات وخمس جاهالت .وفي نهاية هذا المثل قال الربَ :ف ْ
َِّ ِ ِ
ِ
اإل ْنس ِ
ان .ثم بعد هذا أعطى المثل الذي نتأمله.
َوالَ َّ
الس َ
يها ْاب ُن َ
اع َة التي َيأْتي ف َ

في هذا المثل ثالُ عبيد .اثنان مجتهدين ،وواحد كسول .االولين تاجروا بالوزنات وكل واحد
ضى و َحَف َر ِفي األ َْر ِ
َخَفى ِف َّ
ض َة َسِي ِد ِه .تركها كما
ض َوأ ْ
ربح نفس المبلغ ،ضاعفه .أما الثالُ َف َم َ َ
حصل عليها .لمذا فعل ذلَ؟ هل من الغيرة من زمالِه ألنهم حصلوا على أكثر؟ كثيرون لهم

هذا الفكر :لمذا خآخرون عندهم األكثر وينجحوا في كل شيء وهم عندهم قليل؟ الغيرة تسمم حياة

االنسان .البال غير مرتاح؛ داِما مشغول بالنقد والحسد .الطماع غير مفلح وغير مخلص،
َن َي َد ْي ِه تَأَْبَي ِ
كذلَ الذي يحتقر لعمل .أين الفايدة في العقل المغلق؟ َش ْه َوةُ اْل َك ْسالَ ِن تَْقتُُل ُه أل َّ
ان
ِ
الش ْغل؛ اْلع ِ
ين َفتُ ْغِني .يقول سلميان في أمثاله.
ام ُل ِبَي ٍد َر ْخ َوٍة َيْفتَِق ُر ،أ َّ
َما َي ُد اْل ُم ْجتَ ِهد َ
َ َ
الكسالن ما يحب يخدم .يتأسف على نفسه ويرمي اللوم على اآلخرين .لنا مثل في سفر االمثال
ِ
َِّ
ِ
يقولِ :ا ْذ َه ْب ِإَلى َّ
يف أ َْو
الن ْمَل ِة أَي َها اْل َك ْسالَ ُن .تَأ َّ
َم ْل ُ
ط ُرَق َها َو ُك ْن َحكيماً ،التي َل ْي َس َل َها َقاٌِد أ َْو َع ِر ٌ
ِ
الصي ِ
متَسلِ ٌ ِ ِ
ِ
ام أَي َها اْل َك ْسالَ ُن؟ َمتَى
ف َ
ص ِاد أ ْ
ط َوتُعد في َّ ْ
ام َها َوتَ ْج َم ُع في اْل َح َ
ط َع َ
ُ َ
َكَل َها .إَلى َمتَى تََن ُ
ِ
ِ
ِ
الر ْخ َوةُ َفتَ ُكو ُن تَ ْح َت اْل ِج ْزَية .العمل بركة .من البداية
َما َّ
ين تَ ُسود ،أ َّ
َ؟ َي ُد اْل ُم ْجتَ ِهد َ
ض م ْن َن ْو ِم َ
تَْن َه ُ
هللا أراد االنسان أن يعمل .وهناَ عمل خآخر يريدنا هللا أن نعمله .لرب يسوع يقول في إنجيل

ِ
ِ
لطعا ِم اْلب ِاِ ِد ،بل لِ َّ
ِ َّ
ِ
اإل ْنس ِ
ان أل َّ
َن
لط َعا ِم اْلَب ِاقي لِْل َحَي ِاة األََب ِديَّة َّال ِذي ُي ْع ِط ُ
يوحنا :ا ْع َملُوا الَ ل َ َ َ ْ
يك ُم ْاب ُن َ
اآلب َق ْد َختَ َم ُه .االنسان المتدين ما يعيش بااليمان .فهو يعيش متمسَ بتقاليد بشرية.
َه َذا َّ
َّللاُ ُ
ثالُ عبيد ،ثالُ وزنات .ليس العدد هو األهم ،إنما كيف تتعامل بما عندَ؟ هل بأمانة ،أم
بالالمباالة؟ يقول الرب يسوع أن سيد العبيد أعطى ُك َّل و ِ
طا َقِت ِه .الرب يسوع يشير
اح ٍد َعَلى َق ْد ِر َ
َ
بالعبد الكسول غير الوفي الى الفريسيين الذين كانوا يضنون أنهم كانوا محتفظون على شريعة
موسى بالجد .لكنهم حبسوا أنفسهم في الممارسات الدينية وما فتشوا في جوهر ناموس موسى

َما
مثلما عمل يسوع مثال بالوصية التي تقول :ال تزن .هو مشى أبعد من ناموس موسى فقالَ :وأ َّ
أََنا َفأَ ُقول َل ُكمِ :إ َّن ُك َّل م ْن َي ْن ُ ِ
ام َأرٍَة لَِي ْشتَ ِهَي َها َفَق ْد َزَنى ِب َها ِفي َقْلِب ِه.
ظ ُر إَلى ْ
َ
ُ ْ
الرب يسوع مث ـلهم بالكسالن الذي حصل على الوزنة ثمينة من سيده ولكنه دفنها في األرض

مثلما يدفنون الموتى .وكان الفريسيون بالحق أموات أمام يسوع .في هذا الصدد قال لهم مرة:
ِ
َّض ًة تَ ْظه ُر ِم ْن َخ ِ
ارٍج َج ِميَل ًة
اؤو َن ألََّن ُك ْم تُ ْشِب ُهو َن ُق ُبو اًر ُمَبي َ
َوْي ٌل َل ُك ْم أَي َها اْل َكتََبةُ َواْلَف ِريسيو َن اْل ُم َر ُ
َ
ظام أَمو ٍ
ِ
ِ ِ
ٍِ
ارٍج تَ ْظه ُرو َن لِ َّلن ِ
ات َو ُك َّل َن َجاس ٍةَ ،ه َك َذا أ َْنتُم أ َْيضاًِ :م ْن َخ ِ
اس
وءةٌ ع َ َ ْ َ
َ
ْ
َ
َوه َي م ْن َداخل َم ْمُل َ
أَب ار اًر وَل ِكَّن ُكم ِمن د ِ
اخ ٍل ممتلِون بال ِرَياء َوالفسق .وكالم الرب يسوع ينطبق على كل المتدينين الى
َْ َ ْ ْ َ
اليوم .كيفما كانوا .من ثمارهم تعرفونهم.
األمانة مهمة .األمين في القليل هو أمين في الكثير .ال أحد يطلب منَ تعمل شيء ما تعرفه.
لكن ال أحد يمنعَ من التعليم إن كنت ترغب في التعليم .باالجتهاد واالمل .الفرح مع النتيجة.
الرب ما يتطلب منا أكثر من طاقتنا؛ لكن ينتظر أن نستخدم بالتمام وبالجد ومحبة ما أعطاه لنا.
هللا يريد أننا نجتهد فيما أعطانا ونستخدمه للخير لآلخرين .أول ما هللا أعطانا هي الحياة .فكيف
نستخدمها؟ هل لمعرفة هللا بالحق لنحدمه بأمانة أم لنتمتع بحياتنا كاذبين على أنفسنا أننا أوفياء
ومؤمنين باهلل االحد وبجميع أنبياِه وما على ذلَ ونعيش بعيدين عن الرب؟
هللا أعطانا االن أكثر من الحياة :أعطانا إبنه يسوع .فمذا نعمل بهذه العطية العظيمة؟ هل
نعطيه حياتنا كلها كما هي ليعمل بها ما يشاء ،أم نكتفي ببعض التعليم والذهاب الى الكنيسة؟

هل ُنعلن رسالة محبة هللا حولنا ،أم نخاف من الناس؟ هل نجتهد في معرفة يسوع من خالل
كالمه في الكتاب المقدس ،أو ندفن هذه العطية اإللهية؟ الكسول يقول :أين الفايدة في الدراسة
جهدا لتبين أنه إنسان مخلص .لكنه ما علم شيء .فهو يفقد المزيد من البركة
والبحُ؟ لو يبذل ً
ويجيب اللوم وااللم له .أما المجتهد فيكافأ .والمكافأة للعمل الجيد يزيد في العمل والمسؤولية.
العبد الذي ُيعاقب هو الذي لم يهتم بأمانة سيده وما عمل شيء .كذلَ ،هللا أعطى الفرصة لكل
واحد ليسمع خبر االنجيل الذي به نعرف أننا خطاة في عدالة الرب وأننا ما نقدر نخلص ديوننا
له ولو عشنا مليار السنين ومليار حياة .وفي نفس الوقت خبر االنجيل يبشرنا أن هللا هو الذي
دفع الثمن نيابة عنا بيسوع المسيح .فلهذا ،االنسان هو مسؤول أمام هللا في اللحظة يسمع فيها
عن المسيح .مذا نقول؟ هل مثل العبد الغبي الذي بدأ يمدح في سيده ويذكر قدرته وامكانياته
حتى سمعه يرد عليه :أنت تعرف هذه االشياء وما عملت بحسبها؟ لمذا ما تقدمت في معرفتَ
في حتى تعرفني مباشرة؟
العبد الكسول ظل طوال االيام يضن أنه على حق حتى فاجأه سيده في يوم ما كان يتوقعه
وحاسبه .ضن أنه كان يعرف سيده .كثرة الكالم الديني على هللا ليس دليل على المعرفة كما
يريدها هللا نفسه .من يوضع حياته في المسيح ،ولو يخسرها من اجل المسيح فهو يربحها
ويوجدها الى االبد .محبتنا للرب ليست من كثرة معرفتنا وأعمالنا الحسنة لكي نستحق بركة
الرب .هللا أنعم علينا بعد في المسيح .محبتنا لمخلصنا هي منه هو الذي أحبنا أوال وبذل نفسه

من أجلنا .نحن نحبه النه احبنا .ونحن مخلصون بالنعمة باإليمان وهذا ليس منكم ،يقول

الكتاب ،إنه هبة من هللا ال على أساس األعمال حتى ال يفتخر أحد .فإننا نحن تحفة هللا وقد
خلقنا في المسيح يسوع ألعمال صالحة أعدها سلفا لنسلَ فيها.
فانتبهوا تماما إذن كيف تسلكون بتدقيق ال سلوَ الجهالء بل سلوَ العقالء مستغلين الوقت
أحسن استغالل ألن األيام شريرة .في المسيح فقط لنا ثقة في هذا األمر بالذات أن الذي بدأ فينا
عمال صالحا سوف يتممه إلى يوم المسيح يسوع .خآمين .ولتكن معكم جميعا نعمة ربنا يسوع
المسيح ومحبة هللا وشركة الروح القدس .خآمين.

