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قاله لتالميذه  مثل واليوم ننظر إلى  . األمثالب الناس  ملعي المسيح  يسوع   ربنا كانمرحبا بكم. 
 .  9الى  1وااليات  16، االصحاح لوقا في إنجيلوكل المؤمنين به وهو 

ْدَعاُه َوَسَأَلُه: َوَقاَل َأْيضًا ِلَتاَلِميِذِه: َكاَن إِلْنَساٍن َغِنيٍّ َوِكيٌل. َفاتُِّهَم َلَدْيِه ِبَأنَُّه ُيَبذٍُّر َأْمَواَلُه. َفاْستَ 
ْم ِحَساَب ِوَكاَلِتَك، َفِإنََّك اَل ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن َوِكياًل لِ  َفَقاَل   . ي َبْعدُ َما َهَذا الَِّذي َأْسَمُع َعْنَك؟ َقدٍِّ

اْلَوِكيُل ِفي َنْفِسِه: َما َعَسى َأْن أَْعَمَل، َماَداَم َسيٍِّدي َسَيْنِزُع َعنٍّي اْلِوَكاَلَة؟ اَل َأْقَوى َعَلى َنْقِب  
ُلِني  اأَلْرِض؛ َوَأْسَتِحي َأْن َأْسَتْعِطَي! َقْد َعِلْمُت َماَذا أَْعَمُل، َحتَّى ِإَذا ُعِزْلُت َعِن اْلِوَكاَلِة، َيْسَتْقبِ 

َلُهْم: َكْم َعَلْيَك ِلسَ  يٍِّدي؟  اأَلْصِدَقاُء ِفي ُبُيوِتِهْم. َفاْسَتْدَعى َمْدُيوِني َسيٍِّدِه َواِحدًا َفَواِحدًا. َوَسَأَل َأوَّ
َك، َواْجِلْس َسِريعًا، َواْكُتْب َخْمِسيَن! ُثمَّ  ْيِت. َفَقاَل َلُه: ُخْذ َصكَّ َقاَل  َفَأَجاَب: ِمَئُة َبثٍّ ِمَن الزَّ

َك، َواْكُتْب َثَماِنيَن!   ِلآلَخِر: َوَأْنَت، َكْم َعَلْيَك؟ َفَأَجاَب: ِمَئَة ُكرٍٍّ ِمَن اْلَقْمِح. َفَقاَل َلُه: ُخْذ َصكَّ
يٍُّد َوِكيَلُه اْلَخاِئَن أَلنَُّه َتَصرََّف ِبِحْكَمٍة. َفِإنَّ َأْبَناَء َهَذا اْلَعاَلِم َأْحَكُم َمَع أَ  ْهِل ِجيِلِهْم  َفاْمَتَدَح السَّ

َبُلوَن ِفي  ِمْن َأْبَناِء النُّوِر. َوَأُقوُل َلُكْم: اْكِسُبوا َلُكْم َأْصِدَقاَء ِبَماِل الظُّْلِم، َحتَّى ِإَذا َفِنَي َماُلُكْم، ُتقْ 
   . اْلَمَناِزِل اأَلَبِديَّةِ 

 ربنا يسوع المسيحا مثل هذ

  ون دينيالفريسيون هم يسمعون. بقربهم  فريسيون كان و . تالميذهأعطى هذا المثل لو 
وكانوا يعارضوا   والناس خطاة  ًا اَل َيْحَتاُجوَن ِإَلى َتْوَبةٍ ار برٍّ أ أنفسهم طاهرين يعتبرون 
هم وكان يتكلم لهم بأمثال  جهلويسوع كان يوبخهم على ريائهم و . ئلة ماكرةس بأيسوع 

. وكالم الرب يسوع هو للجميع في  كما يريده هللا لعلهم يدخلوا في نفوسهم ويتوبوا 
هو  حتى يعرف الجميع أنهم بعيدين عن إرادة هللا وأن يسوع  كل جيل وزمان ومكان

امامنا هللا عه ضلي و الطريق الحقيقي والحي الإبن هللا الذي جاء في الجد وهو 
َماِء َيُكوُن  َفَرحال. و همعللمصالحة والسالم   . َواِحٍد َيُتوبُ  بخاطئِفي السَّ

 
 



.  حييه المسيححتى ي بسبب الخطيئة الطبيعية فيه وميت روحيا االنسان هو ضال 
فقد كل ميراثه في ملذات  هذا الولد  .15في االصحاح نقراه إبن ضال عن لنا مثل 

سه وقرر أن يرجع الى  سقط الى أدنى درجة فدخل في نف أمواله يةنهافي و  العالم
َماِء َوَأَماَمكَ َأبِ  ُقوُل َلُه: َيايَ وَ أبيه  َواَل َأْسَتِحقُّ َبْعُد َأْن ُأْدَعى اْبنًا   ي، َأْخَطْأُت ِإَلى السَّ
اِمَك اْلَمْأُجوِرينَ  ،َلكَ  َبِعيدًا َفَتَحنََّن  ُه َرآهُ َوُهَو َماَزاَل و بأَ . لكن اْجَعْلِني َكَواِحٍد ِمْن ُخدَّ

 ْلَنْأُكْل َوَنْفَرحْ  :وقالحفلة خدامه أن يهيئوا  وأمر َوَرَكَض ِإَلْيِه َوَعاَنَقُه َوَقبََّلُه ِبَحَراَرةٍ 
 َوَكاَن َضاِئعًا َفُوِجَد.   ،َفِإنَّ اْبِني َهَذا َكاَن َميٍّتًا َفَعاَش 

 

وصل الخبر  تالميذه عن الوكيل الذي تكلم ليسوع ي 16واالن في هذا االصحاح 
  بأموال سيده ريديعمل ما ي يحسب نفسه ُمهمٍّ  الوكيل ا هذ كان .خائناأنه يده الى س

يعملوا  والسيما المسؤولين الدينيين والسياسيين  مثله ناس كثيرين   .يحكم فيهال أحد و 
ِفي   .اب الحدسما يعطوا ح هم أقوياء لهم السلطة و يضنوا ان هم و  نفس الشي

، بل  ال نشبههم وال نرجع الى الوراء .َمْغُشوَشةٌ كتب ُبُيوِت اأَلْشَراِر ُكُنوٌز َمْسُروَقٌة و 
  نبقى في شهادتنا إلبن هللا اللحي.

 

ْن َيْخِدَم اآلَخِريَن ِباْلَمْوِهَبِة الَِّتي أَْعَطاُه هللُا ِإيَّاَها ِباْعِتَباِرُكْم  َعَلى ُكلٍّ َواِحٍد ِمْنُكْم أَ 
َدٍة ِمَن اْلَمَواِهِب الَِّتي َيْمَنُحَها هللُا ِبالنٍّْعَمةِ  . ُوَكاَلَء َصاِلِحيَن ُمْؤَتَمِنيَن َعَلى َأْنَواٍع ُمَتَعدٍّ

َد هللُا ِفي  َمْن َيْخِدُم، َعَلْيِه َأْن  َيْخِدَم ِبُموِجِب اْلُقوَِّة الَِّتي َيْمَنُحَها هللُا َوَذِلَك ِلَكْي َيَتَمجَّ
ْلَطُة ِإَلى َأَبِد اآلِبِديَن. مهما تعملوا فاعملوه  و  ُكلٍّ َشْيٍء ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َلُه اْلَمْجُد َوالسُّ
كم بميراثه ألَنَُّكْم  من كل قلوبكم كأنه للرب ال للناس عالمين أن الرب سيكافئ

   نعم.َتْخِدُموَن الرَّبَّ اْلَمِسيَح. َوَأمَّا الظَّاِلُم َفَسيَناُل َما َظَلَم ِبِه وَلْيَس ُمَحاَباٌة. 
 

ما يهمهم  . ايةالى النه  أيامهميضمنوا لبالغش والخيانة  اتثرو  ن كثيرون يجمعو 
خطط لمستقبله بتغيير  الوكيل الخائن يفي مثل يسوع نشوف . االبدي مصيرهم 

ما يطرده  عدحتى يجبر عند من يمشي ب ده ي سل يونين دمالالحسابات وإتفاقه مع 



حكمة   ِبِحْكَمٍة.لمهارته أَلنَُّه َتَصرََّف  ه مدحه سيدو  .دون خشية ذا هوفعل  سيده. 
ويسوع  لحياة. يح لسالتوبة وااليمان بالمالعالم بالطبع. الن الحكمة حسب هللا فيها 

أحكم في الخيانة   َفِإنَّ َأْبَناَء َهَذا اْلَعاَلِم َأْحَكُم َمَع أَْهِل ِجيِلِهْم ِمْن َأْبَناِء النُّوِر.قال: 
   . الشريرةواالتفاقات 

 

ُسُلوُكُكْم َبْيَن اأُلَمِم ُسُلوكًا َحَسنًا. َفَمَع َأنَُّهْم  َوْلَيُكْن  : الرب لناأما أبناء النور فيقول 
ُدوَن هللَا  اِلَحَة ُيَمجٍّ ، َفِحيَن ُياَلِحُظوَن أَْعَماَلُكُم الصَّ رَّ َيتَِّهُموَنُكْم ُزورًا ِبَأنَُّكْم َتْفَعُلوَن الشَّ

وُرُكْم َأَماَم النَّاِس  َفْلُيِضيْء نُ  ، َهَكَذامتٍّى: و إنجيل . ويسوع يقول في ِفي َيْوِم االْفِتَقادِ 
َماَواِت. ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السَّ   ِلَيَرْوا أَْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمجٍّ

 

 آخر مثل ىأعطسوع ياألرضي.  ممستقبله واليضمن منفسهأل  ون يجمععالم لأبناء ا
َمْوُضوَعٌة ِلِسِنيَن َكِثيَرٍة ِاْسَتِريِحي  قال ِلَنْفِسه: َيا َنْفُس َلِك َخْيَراٌت َكِثيَرٌة إنسان عن 

َوُكِلي َواْشَرِبي َواْفَرِحي. َفَقاَل َلُه هللُا: َيا َغِبيُّ َهِذِه اللَّْيَلَة ُتْطَلُب َنْفُسَك ِمْنَك َفَهِذِه الَِّتي  
في مناسبة أخرى  ّلِلَِّ. وَ َوَلْيَس ُهَو َغِنيٍّاً  ،أَْعَدْدَتَها ِلَمْن َتُكوُن؟ َهَكَذا الَِّذي َيْكِنُز ِلَنْفِسهِ 

: اَل َتْهَتمُّوا ِلَحَياِتُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َواَل ِلْلَجَسِد ِبَما َتْلَبُسوَن. َاْلَحَياُة َأْفَضُل ِمَن يسوع َقاَل 
ها  له، وهذه كملكوت هللا وبر  أوالفاطلبوا انتم َواْلَجَسُد َأْفَضُل ِمَن اللٍَِّباِس.  ،الطََّعامِ 
 .نعم، بركات هللا هي تغني وال يزيد معها تعب م.تزاد لك 

 

تشري به   .الحياةالمال ال يضمن . لكن ليس هو األهم ضروري للعيش. المال
 . تكاثر  المال . َيُسدُّ َجِميَع اْلَحاَجاتِ اْلَماُل منزل لكن ما تـقدر تشري به عائلة وحبٍّ

َأْصٌل ِلُكلٍّ َشرٍٍّ  ُحبَّ اْلَماِل وَ ُع ِباْلِغَنى اَل َيْشَبُع ِمْن ِرْبٍح.  الُمْولَ لهذا،  الجشع.الطمع و ب
كثيرون و َوِإْذ َسَعى َبْعُضُهْم ِإَلْيِه َضلُّوا َعِن اإِليَماِن َوَطَعُنوا َأْنُفَسُهْم ِبَأْوَجاٍع َكِثيَرٍة. 

َر َفَماَذا َيْنَتِفُع اإِلْنَساُن َلْو َرِبَح اْلَعاَلَم ُكلَُّه َوَخسِ لوا أي شي للحصول على المال. معي
ُم اإِلْنَساُن ِفَداًء َعْن َنْفِسِه؟  ،َنْفَسهُ    َأْو َماَذا ُيَقدٍّ

 



اليوم علي  . مع المدينين لسيده عطاءالخذ و األاستخدم سياسة الخائن اْلَوِكيُل ذاك و 
استغل الفرصة المتاحة له  .مستقبلهفي استخدام منصبه ل حكيماكان  غدا عليك.الو 

يخسر   ه فهولحظة تفوتك التترك إذا فليضمن حياته بعدما ينزع منه سيده الخدمة. 
 ويجبر نفسه في المكان اللي كان يخاف يمشي له. كل شي 

 

ُتْقَبُلوَن ِفي  اْكِسُبوا َلُكْم َأْصِدَقاَء ِبَماِل الظُّْلِم َحتَّى ِإَذا َفِنَي َماُلُكْم  يقول:يسوع  الرب و 
في  هم كيف نفهمه؟ هل يريد ان نكون مثل .كالم صعبوهذا  . اْلَمَناِزِل اأَلَبِديَّةِ 

االرتباط  هذا وال يعلمنا ؟ ال حاشى. الرب يسوع ما يعلمنا االبتزاز واالختالس
َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن َتْحَت ِنيٍر  اَل َتْدُخُلوا َمَع بفم الرسول بولس:  علمنا  بالخونة، النه ي

َواِحٍد. َفَأيُّ اْرِتَباٍط َبْيَن اْلِبرٍِّ َواإِلْثِم َوَأيَُّة َشِرَكٍة َبْيَن النُّوِر َوالظَّاَلِم؟ َوَأيُّ َتَحاُلٍف 
  ِلْلَمِسيِح َمَع ِإْبِليَس؟ َوَأيُّ َنِصيٍب ِلْلُمْؤِمِن َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمِن؟ 

 

. ال نأخذ أي شي منه إال  اللي نقوم بهلعمل في ااء يوفيريد أن نكون أيسوع الرب 
صاحب  ولو يكون . على العملق اتفعلى أساس االعطيه لنا صاحب العمل يمما 

علينا   أننا ننتقم منه معتبرين هذا حق وعدالة لنا. ينفكر مخائن. فال نخونه عمل ال
أنتم  في إنجيل متٍّى: الرب  يقولكما . غشا دون تـنمسؤوليفي ن نكون جديين أ

اَم النَّاسِ .. نور العالم. ُدوا   َفْلُيِضْئ ُنوُرُكْم َهَكَذا ُقدَّ ِلَكْي َيَرْوا أَْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمجٍّ
َماَواتِ     . َأَباُكُم الَِّذي ِفي السَّ

 

الذين يحبونه يقعون في فخ الشيطان الذي  ؛ على الناسسيطرة مو للمال قوة شريرة 
  ضايأنفهم لكن يمكننا  .ت الجسديةشهوايسيطر على العالم من خالل الثروات وال

هللا الذي خلقها.   عندثمينة  هي التي بالخطيئة و  ملطخةالنفوس البأن األمر يتعلق  
تماما كما أمر    لكي يخلصوا الفاسدين التبشيرفي عمل اهم سأنه يجب أن ننفهم 

 .  َخَلَص، َوَمْن َلْم ُيْؤِمْن َفَسْوَف ُيَدانُ  َمْن آَمَن َوَتَعمَّدَ ذوا. به الرب: اذهبوا وتلم
 



سطة شهادة ناس أرسلهم هو  هم حتى أشرق عينا الرب بواكنا كذلك في الظالم والو 
مكافأتنا هو يسوع. ونحن   .سماءالفي  نجمع مكافآتي ونحن ال نبشر لكالينا. 

. يقول الرب يسوع:  النسبة للمفكرة أخرى بالذقنا جوده ولهذا نتكلم.  ألننانبشر به 
َدأُ  اَل َتْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا َعَلى اأَلْرضِ  وُس َوالصَّ َوَيْنُقُب َعْنَها  َحْيُث ُيْفِسُدَها السُّ

َماءِ   ،اللُُّصوُص َوَيْسِرُقونَ  وٌس َواَل  َحْيُث اَل ُيْفِسُدَها سُ  َبِل اْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا ِفي السَّ
 .  ُهَناَك َأْيضًا َيُكوُن َقْلُبكَ  َيْنُقُب َعْنَها ُلُصوٌص َواَل َيْسِرُقوَن. َفَحْيُث َيُكوُن َكْنُزكَ 

 

َفُيِحبَّ   َما ِمْن َخاِدٍم َيْقِدُر َأْن َيُكوَن َعْبدًا ِلَسيٍَّدْيِن: َفِإنَُّه ِإمَّا َأْن ُيْبِغَض َأَحَدُهَما
َفَيْهُجَر اآلَخَر. اَل َتْسَتِطيُعوَن َأْن َتُكوُنوا َعِبيدًا ّلِلِ   َوِإمَّا َأْن َيْلَتِحَق ِبَأَحِدِهَما ،اآلَخرَ 

َتْسَعْوا َوَراَء الطََّعاِم اْلَفاِني، َبْل َوَراَء الطََّعاِم اْلَباِقي ِإَلى  الَ : أيضايقول و  .َماِل َمعاً َوالْ 
الطََّعاَم َقْد َوَضَع هللُا اآلُب  أَلنَّ َهَذا  َوالَِّذي ُيْعِطيُكْم ِإيَّاُه اْبُن اإِلْنَسانِ  اْلَحَياِة اأَلَبِديَّةِ 

ْخِدَم  نَ ْن أَ و . إهتمامناو حبنا  تحقسلنا هو اللي يعمل هللا اللي أعطاه ال. َخْتَمُه َعَلْيهِ 
يتمجد  حتى  ووقتنا والناطي من أمعلينا أن نع .نالاآلَخِريَن ِباْلَمْوِهَبِة الَِّتي أَْعَطاُه هللُا 

 .  طتناسوابتجي اليه اللي خاطئة ال نفوس بالالرب يسوع 
 

أَلنَِّني أَْعِرُف َمْن َأَنا   َلْسُت َأْخَجلُ فقال:   رف كلمة الرب يسوعع سبولالرسول 
َوِلي َتَماُم الثٍَّقِة ِبَأنَُّه َقاِدٌر َأْن َيْحَفَظ ِلي اأَلَماَنَة الَِّتي َأْوَدْعُتَها ِعْنَدُه َساِلَمًة  ُمْؤِمٌن ِبهِ 

على  هرون سيالذين ربنا يسوع والكالم ينطبق على كل المؤمنين ب  ِإَلى َذِلَك اْلَيْوِم.
    .صعوباتلرغم ا األخويةوالمشاركة ويا وبالصالة ماديا ومعنالتبشير 

 

كلنا  . بنا بفرح وارحب يهم و يكونوا  ما كنا نتوقعفي ملكوت هللا ناس سنجد أكيد أننا 
.  ىسال ينفرح غياب طويل.   رجعنا من ماعندرحبوا بنا أصدقاء فرحة ربما عشنا 

حنا ما نعرف بالضبط  سماء. ، فسيكون أعظم في الفي العالم هكذاإذا كان األمر 
نكون   ألنناالمفرح في السماء، إال أننا نعرف أنه يكون عظيم ترحيب و كيف يكون ال



اْكِسُبوا َلُكْم َأْصِدَقاَء ِبَماِل   :منما نتعلمه هذا ين. سمع يسوع الحبيب وجميع القدي 
   .ُتْقَبُلوَن ِفي اْلَمَناِزِل اأَلَبِديَّةِ  َحتَّى ِإَذا َفِنَي َماُلُكمْ  الظُّْلمِ 

أو ما أعرف أتكلم،   ،، أو لدي القليل من المالعمر: أنا كبير في الناقد يقول أحد
. ال يتعلق األمر هنا والفقراءلما أحصل على المزيد سأعطي للكنيسة ولكني 

المحبة  هلل و  ةحبم، بل يتعلق باإلخالص والبالمال الكثيرباألعمال الصالحة وال 
في القليل أمين    األمين يتوقف كيف تستعمل المال. هل للخير أم للشر؟ ألقربائنا. 

 ئن في القليل خائن في اكثير.لخافي الكثير. وا
 

يده من  سالوكيل الخائن في مثل يسوع اغتنم الفرصة ليضمن عيشه بعدما يطرد 
بصدق   ادنا لنخدمهسله حياتنا وأج الرب يريد ان نغتنم الفرصة كذلك لنقدم  العمل.
وبعدما  ، والفضة والذهبمال ال نتهيندما يع . و في طهارة القلب والضمير ورحمة

التبشير  بسبب  في السماءمقدس غير محدود كنز  نايكون للآلتي  نترك هذا العالم
بأموالنا وصلواتنا محبة هلل مخلصنا الذي أنعم  اللي ساهمنا في إنتشاره باالنجيل 

آمنت  : أنا سنجد من يقول لناالمقدس اآلتي  م لاالع فيو  .بهذه الخدمةأيضا علينا 
 ويكون هناك فرح عظيم مع جميع القديسين. أكيد.  سببك. ب
 

هل في الغش والكذب؟ أم في السماع  قضيها؟ نكيف  فهللا لنا. هي عطية الحياة 
،  ، يقول الكتابفانتبهوا تماما إذن كيف تسلكون بتدقيقوالعمل بمن أرسله هللا لنا؟ 

مستغلين الوقت أحسن استغالل ألن األيام  ال سلوك الجهالء بل سلوك العقالء 
 ة.  الكنيس جميع. مع االخوة ومع الذين هم خارجشريرة. تصرفوا بحكمة مع ال

  
ما عمله وهو في  لاَلُبدَّ َأنََّنا َجِميعًا ُنْظَهُر َأَماَم ُكْرِسيٍّ اْلَمِسيِح ِلَيَناَل ُكلُّ َواِحٍد جزاء  ف

َحـَفـظ وصاياه؟ هل نْسَتحي ِبيسوع َوِبَكاَلِمه؟ هل  ل ن ه  .َخْيرًا َكاَن َأْم َشرٍّاً  ،اْلَجَسدِ 
تي الى الكنيسة  هل نأهل أعطينا لمن طلبنا؟ مخلصين في أشياء صغيرة؟  نحن



اَل َتِضلُّوا، يقول الكتاب، هللُا اَل يستهزأ بِه. َفِإنَّ  والمسيح ألغراضنا الشخصية؟ ف
َفِمَن اْلَجَسِد َيْحُصُد   َمْن َيْزَرُع ِلَجَسِدهِ الَِّذي َيْزَرُعُه اإِلْنَساُن ِإيَّاُه َيْحُصُد َأْيضًا. أَلنَّ 

وِح َيْحُصُد َحَياًة َأَبِديًَّة.  وِح َفِمَن الرُّ ِلَتُكِن النٍّْعَمُة َمَع  مين. آَفَسادًا، َوَمْن َيْزَرُع ِللرُّ
   آمين. . َجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َربََّنا َيُسوَع اْلَمِسيَح َمَحبًَّة اَل َيْعَتِريَها اْلَفَسادُ 


