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 االصحاحإنجيل متى،  فيتأملنا اليوم هو ِنْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم ِمَن هللِا َأِبيَنا َوالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيِح. 

 يقول:  .ربنا يسوع باسمالقراءة  يكمإل. 30الى  14واآليات  25
 

خآَخَر َوْزَنَتْيِن َوخآَخَر َفَأْعَطى َواِحدًا َخْمَس َوَزَناٍت وَ  ُمَساِفٌر َدَعا َعِبيَدُه َوَسلََّمُهْم َأْمَواَلهُ َوَكَأنََّما ِإْنَساٌن 
َزَناٍت َوَتاَجَر ِبَها وَ  َفَمَضى الَِّذي َأَخَذ اْلَخْمَس  ُكلَّ َواِحٍد َعَلى َقْدِر َطاَقِتِه. َوَساَفَر ِلْلَوْقِت.، ْزَنةً وَ 

َأمَّا الَِّذي َأَخَذ وَ  َوَهَكَذا الَِّذي َأَخَذ اْلَوْزَنَتْيِن َرِبَح َأْيضًا َوْزَنَتْيِن ُأْخَرَيْيِن. َخْمَس َوَزَناٍت ُأَخَر.َفَرِبَح 
َة َسيِ ِدِه. ََ اْلعَ َوَبْعَد َزَماٍن َطِويٍل َأتَ  اْلَوْزَنَة َفَمَضى َوَحَفَر ِفي اأَلْرِض َوَأْخَفى ِفضَّ ِبيِد ى َسيِ ُد ُأوَلِِ

َم َخْمَس َوَزَناٍت ُأَخَر َقاِِاًل: َيا َسيِ دُ  َوَحاَسَبُهْم. َخْمَس َوَزَناٍت  ،َفَجاَء الَِّذي َأَخَذ اْلَخْمَس َوَزَناٍت َوَقدَّ
اِلُح َواأَلِمينُ ْلَعبْ َها اَفَقاَل َلُه َسيِ ُدُه: ِنِعمَّا َأي   ُهَوَذا َخْمُس َوَزَناٍت ُأَخُر َرِبْحُتَها َفْوَقَها. ،َسلَّْمَتِني  ،ُد الصَّ

ََ َعَلى اْلَكِثيرِ ُكْنَت َأِمينًا ِفي اْلَقِلي . ،ِل َفُأِقيُم ََ مَّ َجاَء الَِّذي َأَخَذ اْلَوْزَنَتْيِن ثُ  اْدُخْل ِإَلى َفَرِح َسيِ ِد
 َقاَل َلُه َسيِ ُدُه: ِنِعمَّا َأي َها ُهَما.ا َفْوقَ ُهَوَذا َوْزَنَتاِن ُأْخَرَياِن َرِبْحُتُهمَ  ،َوْزَنَتْيِن َسلَّْمَتِني ،َوَقاَل: َيا َسيِ دُ 

اِلُح اأَلِمينُ  ََ َعَلى اْلَكِثيرِ ُكْنَت َأِمينًا ِفي اْلَقِلي ،اْلَعْبُد الصَّ .ادْ  ،ِل َفُأِقيُم ََ ُثمَّ َجاَء  ُخْل ِإَلى َفَرِح َسيِ ِد
ََ ِإْنَساٌن َقاٍس َتْحُصُد حَ  ،يِ دُ َأْيضًا الَِّذي َأَخَذ اْلَوْزَنَة اْلَواِحَدَة َوَقاَل: َيا سَ  ُُ َلْم َتْزَرْع َعَرْفُت َأنَّ ْي

ُُ َلْم َتْبُذْر َوَتجْ  ََ ِفي اأَلْرضِ  ،َمُع ِمْن َحْي . ،َفِخْفُت َوَمَضْيُت َوَأْخَفْيُت َوْزَنَت ََ َفَأَجاَب  ُهَوَذا الَِّذي َل
يُر َواْلَكْساَلُن عَ  رِ  ُُ َلْم َأْزَرْع َوَأْجَمعُ َسيِ ُدُه: َأي َها اْلَعْبُد الشِ  ُُ َلْم َأْبُذْر َرْفَت َأنِ ي َأْحُصُد َحْي ،  ِمْن َحْي

َياِرَفِة َفِعْنَد َمِجيِِي ُكْنُت خآُخُذ الَِّذي ِلي َمَع ِربًا. ِتي ِعْنَد الصَّ ُخُذوا ِمْنُه فَ  َفَكاَن َيْنَبِغي َأْن َتَضَع ِفضَّ
 َلُه َفالَِّذي ِعْنَدُه أَلنَّ ُكلَّ َمْن َلُه ُيْعَطى َفَيْزَداُد َوَمْن َلْيَس  َعْشُر َوَزَناتٍ ُه الْ اْلَوْزَنَة َوأَْعُطوَها ِللَِّذي لَ 

ََ َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصرِ  ،َواْلَعْبُد اْلَبطَّالُ  ُيْؤَخُذ ِمْنُه.   يُر اأَلْسَناِن.اْطَرُحوُه ِإَلى الظ ْلَمِة اْلَخاِرِجيَِّة ُهَنا

 المسيحهذه كلمة ربنا يسوع 

ظيم العال أحد يعرف ذاَ اليوم  .من السماءيسوع يتكلم على رجوعه ربنا  25في هذا االصحاح 
 هللا. لنا كلمة الربيدعي أن يعرف يوم رجوع وال نحتاج نضرب الحسابات وال نصدق أي واحد 



مأن طمثال في إنجيل يوحنا أكثر من مرة.  عن رجوعهتكلم . ووعد الرب يسوعوروحه القدس 
ُُ ه ْم ِإَليهُ ُخذُ يأوَ ثم يرجع  م َمَكاناً هِعدَّ لَ يُ لِ  يذهبأنه  قاِالتالميذه  ْم هُ ُكوُنوَن هو يَ ُكوُن يَ َحتَّى َحْي

 اْلَحق  َواْلَحَياُة. الُق وَ َأَنا ُهَو الطَِّري. في ذاَ الوقت كشف الحقيقة الفريدة والخاصة به فقال: َأْيضاً 
تب في سفر الرؤيا، خآخر الكجاء  حول رجوعهوقول الرب يسوع . َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي َأَحدٌ 

َحاِب َوَسَتْنُظُرُه ُكل  َعْيٍن َوالَِّذيَن َطَعُنوهُ  يقول: المقدس َيُنوُح َعَلْيِه َجِميُع َقَباِِِل وَ  ُهَوَذا َيْأِتي َمَع السَّ
َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي  َداَيُة َوالنِ َهاَيُة، َيُقوُل الرَّب  اْلَكاِِنُ َأَنا ُهَو اأَلِلُف َواْلَياُء، اْلبَ  :أيضاويقول اأَلْرِض. 

  َيْأِتي، اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ  َشْيٍء.

ير غ وقت فيربنا يسوع يتكلم على رجوعه من السماء في إنجيل مت ى  25في هذا االصحاح 
خمس ، عذارى عشر عريس ومنتظريه بالبهو مث ــل نفسه و  عشر عذارى  مثلأعطى أوال ف معروف

َيْوَم َفاْسَهُروا ِإذًا أَلنَُّكْم اَل َتْعِرُفوَن الْ لرب: اقال  نهاية هذا المثلفي و . حكيمات وخمس جاهالت
اَعَة الَِّتي يَ   الذي نتأمله. مثلالأعطى . ثم بعد هذا ِفيَها اْبُن اإِلْنَسانِ ْأِتي َواَل السَّ

تاجروا بالوزنات وكل واحد ن االوليكسول. واحد و  ،نيمجتهدعبيد. اثنان  ثالُهذا المثل في 
َة َسيِ ِدِه.َفَمَضى أما الثالُ . ، ضاعفهربح نفس المبلغ ما ك اتركه َوَحَفَر ِفي اأَلْرِض َوَأْخَفى ِفضَّ

هم كثيرون لأكثر؟ ألنهم حصلوا على من زمالِه من الغيرة ؟ هل ذلَلمذا فعل . اعليهحصل 
مم حياة تسالغيرة ؟ قليل معنده موه في كل شيء اينجحو كثر و األلمذا خآخرون عندهم  :فكرهذا ال

وغير مخلص، والحسد. الطم اع غير مفلح غير مرتاح؛ داِما مشغول بالنقد  بالالاالنسان. 
ْيِه َتْأَبَياِن َشْهَوُة اْلَكْساَلِن َتْقُتُلُه أَلنَّ َيدَ أين الفايدة في العقل المغلق؟  لعمل. يحتقركذلَ الذي 

ْغلَ   يقول سلميان في أمثاله. .َأمَّا َيُد اْلُمْجَتِهِديَن َفُتْغِني ،َيْفَتِقرُ ْلَعاِمُل ِبَيٍد َرْخَوٍة ا ؛الش 

االمثال  مثل في سفر لنايرمي اللوم على اآلخرين. و يتأسف على نفسه  .مخدالكسالن ما يحب ي
ْيَس َلَها َقاٌِِد َأْو َعِريٌف َأْو الَِّتي لَ  ،َأي َها اْلَكْساَلُن. َتَأمَّْل ُطُرَقَها َوُكْن َحِكيماً  ِاْذَهْب ِإَلى النَّْمَلةِ يقول: 
ْيِف َطَعاَمَها َوَتْجَمُع ِفي اْلَحَصاِد َأْكَلَها. ُمَتَسلِ طٌ  َناُم َأي َها اْلَكْساَلُن؟ َمَتى ِإَلى َمَتى تَ  َوُتِعد  ِفي الصَّ

؟َتْنَهُض ِمْن نَ  ََ العمل بركة. من البداية  .َأمَّا الرَّْخَوُة َفَتُكوُن َتْحَت اْلِجْزَيةِ  ،َيُد اْلُمْجَتِهِديَن َتُسود ْوِم
 لرب يسوع يقول في إنجيلوهناَ عمل خآخر يريدنا هللا أن نعمله. . أن يعمل االنسانهللا أراد 



ْعِطيُكُم اْبُن اإِلْنَساِن أَلنَّ َبِديَِّة الَِّذي يُ َبْل ِللطََّعاِم اْلَباِقي ِلْلَحَياِة األَ  ،ِاْعَمُلوا اَل ِللطََّعاِم اْلَباِِدِ يوحنا: 
 تقاليد بشرية. بمتمسَ فهو يعيش  االنسان المتدين ما يعيش بااليمان.. َهَذا َّللاَُّ اآلُب َقْد َخَتَمهُ 

أم  ،مانةأكيف تتعامل بما عندَ؟ هل بليس العدد هو األهم، إنما ثالُ عبيد، ثالُ وزنات. 
يشير لرب يسوع ا َعَلى َقْدِر َطاَقِتِه.ُكلَّ َواِحٍد أن سيد العبيد أعطى  يقول الرب يسوع ؟الالمباالةب
شريعة لى ع محتفظون كانوا  همأن الذين كانوا يضنون فريسيين لالى اغير الوفي الكسول العبد ب

 موسى ناموس ي جوهرف فتشواأنفسهم في الممارسات الدينية وما حبسوا لكنهم . بالجد  موسى 
َوَأمَّا ال: فق موسى ناموسمثلما عمل يسوع مثال بالوصية التي تقول: ال تزن. هو مشى أبعد من 
 .َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْنُظُر ِإَلى اْمَرأٍَة ِلَيْشَتِهَيَها َفَقْد َزَنى ِبَها ِفي َقْلِبهِ 

األرض  دفنها في هولكنمن سيده ثمينة  الذي حصل على الوزنة نلهم بالكسالــالرب يسوع مث  
: مرة قال لهمفي هذا الصدد  .بالحق أموات أمام يسوع سيون يالفر  مثلما يدفنون الموتى. وكان

يِسي وَن اْلُمَراُؤوَن أَلنَُّكْم ُتْشِبُهوَن ُقُبورًا ُمَبيََّضًة  ْظَهُر ِمْن َخاِرٍج َجِميَلًة تَ َوْيٌل َلُكْم َأي َها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 
وَن ِللنَّاِس َهَكَذا َأْنُتْم َأْيضًا: ِمْن َخاِرٍج َتْظَهرُ ، َوِهَي ِمْن َداِخٍل َمْمُلوَءٌة ِعَظاَم َأْمَواٍت َوُكلَّ َنَجاَسةٍ 

لمتدينين الى اوكالم الرب يسوع ينطبق على كل الفسق. وَ  ِرَياءبالَأْبَرارًا َوَلِكنَُّكْم ِمْن َداِخٍل ممتلِون 
 اليوم. كيفما كانوا. من ثمارهم تعرفونهم. 

د يطلب منَ تعمل شيء ما تعرفه. هو أمين في الكثير. ال أح في القليل األمين. مهمة األمانة
. النتيجة معباالجتهاد واالمل. الفرح إن كنت ترغب في التعليم.  تعليماللكن ال أحد يمنعَ من 

. لنا عطاهما أ ومحبة بالتمام وبالجد   مدخستن أن ينتظر لكن ؛نان طاقتأكثر م نام يتطلبالرب ما 
لحياة. فكيف اهي هللا أعطانا أول ما . آلخرينل لخيرلونستخدمه  أعطانا ماجتهد فينهللا يريد أننا 

ا أننا أوفياء كاذبين على أنفسناتنا يبحأم لنتمتع لنحدمه بأمانة نستخدمها؟ هل لمعرفة هللا بالحق 
 نعيش بعيدين عن الرب؟ و  ومؤمنين باهلل االحد وبجميع أنبياِه وما على ذلَ

ل ه؟ . فمذا نعمل بهذه العطية العظيمةإبنه يسوعاالن أكثر من الحياة: أعطانا ا ناعطأ  هللا
نيسة؟ ببعض التعليم والذهاب الى الكنكتفي ما يشاء، أم نعطيه حياتنا كلها كما هي ليعمل بها 



ل من خاليسوع هل نجتهد في معرفة حولنا، أم نخاف من الناس؟ علن رسالة محبة هللا هل نُ 
اسة يقول: أين الفايدة في الدر ل و الكس ؟اإللهيةهذه العطية كالمه في الكتاب المقدس، أو ندفن 

البركة  فهو يفقد المزيد منلكنه ما علم شيء.  .تبي ن أنه إنسان مخلصل جهًدا بذلي؟ لو البحُو 
 . ةمسؤوليلوا العمل في ديزي الجيد لعملل المكافأةفيكافأ. و أما المجتهد ويجيب اللوم وااللم له. 

كل لة الفرص ذلَ، هللا أعطىكشيء. عمل ما و  لم يهتم بأمانة سيده الذي هو ُيعاقب الذي العبد
 ناديون صخل  نقدر نما  نافي عدالة الرب وأن به نعرف أننا خطاةي ذال خبر االنجيلسمع واحد لي

هو الذي  يبشرنا أن هللااالنجيل وفي نفس الوقت خبر . حياة ومليارالسنين  مليارشنا له ولو ع
مع فيها سمسؤول أمام هللا في اللحظة ي االنسان هولهذا، فا بيسوع المسيح. ابة عن  دفع الثمن ني
مو قدرته  مدح في سيده ويذكرقول؟ هل مثل العبد الغبي الذي بدأ ين. مذا عن المسيح كانياته ا 
عرفتَ في متقد مت ؟ لمذا ما اوما عملت بحسبه ياءشه: أنت تعرف هذه االرد عليه يحتى سمع

 ؟ حتى تعرفني مباشرة في  

ه ما كان يتوقع في يومحتى فاجأه سيده  على حقيضن أنه  االيامظل طوال العبد الكسول 
ة كما ليس دليل على المعرف هللا لىعالديني الكالم ة كثر ضن  أنه كان يعرف سيده.  حاسبه.و 

ها من اجل المسيح فهو يربح يخسرهان يوضع حياته في المسيح، ولو ميريدها هللا نفسه. 
بركة  قستحأعمالنا الحسنة لكي نليست من كثرة معرفتنا و  للربمحبتنا ويوجدها الى االبد. 

فسه منه هو الذي أحبنا أوال وبذل نمخلصنا هي محبتنا لالرب. هللا أنعم علينا بعد في المسيح. 
 ، يقولباإليمان وهذا ليس منكمبالنعمة  من أجلنا. نحن نحبه النه احبنا. ونحن مخلصون 

وقد  حفة هللافإننا نحن ت حتى ال يفتخر أحد. ال على أساس األعمال إنه هبة من هللا الكتاب،
 . مال صالحة أعدها سلفا لنسلَ فيهاخلقنا في المسيح يسوع ألع

ال سلَو الجهالء بل سلَو العقالء مستغلين الوقت  هوا تماما إذن كيف تسلكون بتدقيقفانتب
أحسن استغالل ألن األيام شريرة. في المسيح فقط لنا ثقة في هذا األمر بالذات أن الذي بدأ فينا 

عكم جميعا نعمة ربنا يسوع ولتكن م. يتممه إلى يوم المسيح يسوع. خآمينعمال صالحا سوف 
 . وشركة الروح القدس. خآمين المسيح ومحبة هللا


