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 مثل و�يل الظلم 
 ديفيد بر�ونيس بقلم 

  ) ١: ١٦لوقا  ،أو��ونوموس ة بايلونانيَّ " (مدير" أو "و�يل"  هل اكن " إِ�َْساٌن َغِ�ٌّ " عبارةب ث عنهاملثل اذلي سنتحدَّ  يبدأ
تفظ  �عمالئه وىلع ده سيِّ  ئعبضا  يقوم بتوز�عيف العالم القديم خادًما موثوقًا به  و الو�يلأ و��ونوموس األاكن 

  هذا الو�يلا بأن  ده اتهامً  سيِّ . تلىقَّ م�أغ�    و�يل ده. ومع ذلك، فإن هذا اللسيِّ   يدينونألوئلك اذلين    صحيح �سجل  
) "ُ

َ
ْمَواهل

َ
ُر أ ا   و�يلال  �ساءلالفور    وىلع  .طرده  ثمَّ .  هاتحساب  د تقديمالسيِّ   طلب منه  ددون تردُّ ).  ١اآلية  "ُ�بَذِّ   . سيفعله   عمَّ

املجال للحكمة.   �اذلعر األوَّ أفسح ول�ن بعد ذلك، ). ٣اآلية (  �ستعطيأضعف من أن ينقب و�ستيح أن  فهو
ه  أن يعيدوا كتابة عقودهم.  طلب منهما يدينون به، ثم ده، وسأهلم عمَّ سيِّ  املدين� إىلمجيع   إىل فتوجَّ

ُت َعِن الَْوَ�لَِة   قوهل:حبيث، ىلع حد  �رس وظيفتهخصومات قبل أن  وزَّع هو فاسرتاتيجيته �سيطة. اكنت 
ْ
"إَِذا ُعِزل

والضيافة. هؤالء  يف اإلحسان  الُمتمثِّلةات القديمة خطته من االتفاقيَّ استفادت ). ٣اآلية َ�ْقبَلُوِ� يِف ُ�يُوتِِهْم" (
وعندما ي�تشفون أنه اعطل عن   . هل مديون� فسيكونون ا" م "خصمً ده ل�ن إذا اكن قدِّ ملدينون مدينون لسيِّ ا

 ا لإلقامة.رد اجلميل ومنحه ماكنً لكرمه   �سبب ضطرون العمل و� الشوارع، سيشعرون بأنهم م

الواردة يف   اإلجراءاتهم يعتربون  فال يعتقدون ذلك.    �نفرسِّ المُ ؟ بعض  أمينة، ل�ن هل �  اإنها خطة حكيمة جدً 
ة ل�اعية يف يومه  هدايا �انيَّ يعطي مثل املوظف اذلي  ، دهرغبات سيِّ وتتعارض مع  رش�فةغ�  ٧إىل  ٥اآليات من 

أفعاهل  هذا يع� بالرضورة أن  ؟٨اآلية ده يف مدح سيِّ  نالا، فكيف اكن هذا صحيحً  ن . ول�ن إالعمل يف األخ�
عموالته اخلاصة لصالح   االستغناء عنحق عن طر�ق  ستَ املبلغ المُ   الو�يلض وىلع األرجح، خفَّ  اثلناء فعًال.جديرة ب

دين�  امل  ىلعحق ستَ خلفض املبلغ المُ  غ� أم�ليس  و�يلهذا الن إفسه. بعبارة أخرى، نلده و� لسيِّ ن لك من املدي
ر أموال سيِّدههو أنه  م�أ ما �عله غ�ل�ن  .). إنه حكيم٧–٥اآليات ( "حكمة"  ىلع �سوع  علَّق ). ثمَّ ١(اآلية   بذَّ

  و�يلأو "دهاء" ال
ً

ْ�نَاِء انلُّوِر يِف ِجيِلِهْم" ( أن: علنأ  من عدم أمانته وبدال
َ
ْحَ�ُم ِمْن أ

َ
ْهِر أ ْ�نَاَء هَذا ادلَّ

َ
 ). ٨اآلية "أ

ْصِدقَاَء بَِماِل  " : ٩يف اآلية ) نواآل ا يسوع (قديمً ل املستمع�العالقة ب� املثل وتأيت 
َ
قُوُل لَُ�ُم: اْصنَُعوا لَُ�ْم أ

َ
نَا أ

َ
َوأ

بَِديَّةِ 
َ
لِْم، َحىتَّ إَِذا فَِنيتُْم َ�ْقبَلُونَُ�ْم يِف الَْمَظالِّ األ من  للو�يل احلكيمة  باألفعال االقتداءيدعو �سوع شعبه إىل  ". الظُّ

 أموانلا  علينا أن �ستخدم. رئييس واحد اختالف�ن مع ، ولمس�ن مادي تلأم�(دنيوي)  مال الظلم خالل 
نة �َّ ادلنيو  ) كيف  ١: (يف اغية األهميَّة�ن هذا يث� سؤال�  . ل ا أبديًّ  مسكنًا نفسنا أل تلكو�ن صداقات و�اتلايل نؤمِّ

 ؟سماءهؤالء األصدقاء يف ال يقبلنا ) كيف ٢؟ و( ةالرثوة ادلنيو�َّ بيمكننا ت�و�ن صداقات 
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  دان يِّ س إنهما ). ١٣اآلية ( أن �دم اهللا واملال ال نقدر. �ن ١٣–١٠مذكورة يف اآليات ىلع السؤال األول  اإلجابة
الرثوة  من خالل  إن ت�و�ن صداقات    . تع� كره اآلخرأحدهم  . خدمة أحدهما تع� عصيان اآلخر. �بة  انمتنافس

يف العالم. وهذا يع� مبار�ة املحتاج� بأن   إ�يله اهللا وأغراضملشيئة أموانلا بالاكمل  إلخضاعة هو دعوة �َّ ادلنيو 
 يف املقابل. لن ننال بر�ت). ل�ن هذا ال يع� أننا ١٠اآلية ( نا دسيِّ موال أل" مناءأ"ن�ون 

   �ب؟  سماءاء يف الهؤالء األصدق  يقبلنا : كيف  صعو�ةً األ�رث    إىل السؤال اثلا�  هذا  يقودنا 
ً

 أن الفعل أن نالحظ أوال
أن    يم�نيف السماء    أوئلك اذلين يقبلونا   . وهذا يع� أنفاعل واضح يف هذا انلص   ليس هل)  ٩اآلية  ("  "َ�ْقبَلُونَُ�مْ 

 نإ ة، و� طر�قة لقولابلعض، "مالئ�ة" سماو�َّ  قالللتو أو، كما تم ذكرهم � اذلين ي�ونوا "األصدقاء" األرضيِّ 
.  "يقبل"لفعل  ا  ىلع أنهم فاعل  رؤ�تهملكمة "أصدقاء" يف انلص، فمن املنطيق    نظًرا الستخدام.  يقبلنا ن  هو مَ   اهللا نفسه

 �ستحق�علنا  أن  بطر�قة ما  م�ن  أن إعطاء املال للمحتاج� يُ ب  ةغ� كتابيَّ   ةي إىل فكر ل�ن هذا يم�ن أن يؤدِّ 
شخص وعمل املسيح وحده. ومع ذلك،  �اإليمان وحده  بواسطةا اخلالص هو بانلعمة وحدهفدخونلا إىل السماء. 

لْمِ  ١١تقول اآلية . صاحلةبأعمانلا ال اذلي ُ�لِّصنا ظهر إيماننا نُ فإننا  َمنَاَء يِف َماِل الظُّ
ُ
  �شلك صارخ: "فَإِْن لَْم تَُ�ونُوا أ

َقِّ [أي السماء نفسها]؟" (ادلنيوي)
ْ
تَِمنُُ�ْم ىلَعَ احل

ْ
  ىلع مناء أء �و، إذا فشلنا يف أن ن�ون ارة أخرى بعب، َ�َمْن يَأ

ََسدِ أي بالقول: "—ة تنا األرضيَّ ا ثرو
ْ
  : ٢ يعقوب ( "«اْمِضيَا �َِسَالٍم، اْستَْدفِئَا َواْشبََعا» َولِ�ْن لَْم ُ�ْعُطوُهَما َحاَجاِت اجل

ْ�َمال َميٌِّت" ( .ةالسماو�َّ احلياة األبديَّة ثروات  سننالمكننا أن نفرتض أننا ال يُ ف —)١٦
َ
يًْضا بُِدوِن أ

َ
اآلية "اِإليَماُن أ

 دها �سدِّ اجات انلاس وتيحاانلعمة ل�ى    فليهبنا اهللا.  ة�َّ ادلنيو  اتيف عرص الرثو  ةالكتابيَّ   لو�لةل  قو�َّة). هذه دعوة  ٢٦
 جلنا.أفعله اهللا يف املسيح من  ملا  بامتنان يف قلو�نا 

 

قسيس  فيالدلفيا، وهو  بمدينة لالهوت ة وستمنسرت لعهد اجلديد يف لكيَّ لمساعد  ادلكتور ديفيد بر�ونيس هو أستاذ
  نهج املايلة:  بولس سياسة"  ف كتابؤلِّ . وهو مُ )Orthodox Presbyterian Churchالقو�مة (ة  املشيخيَّ  الكنيسة يف

 ). Paul’s Financial Policy: A Socio-Theological Approach( "الهو� اجتمايع

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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