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 الفعلة يف الكرم ل ثَ مَ 
 بقلم جوناثان بنينجتون

ها ة، لكنَّ � قصص خيايلَّ ف �سوع.    الرب   اب أمثالهكذا وصف أحد الكتَّ   .ة"ضفادع حقيقيَّ  ة بها خيايلَّ   حدائق"
 �ن. �  الضفادع    األحيان هذهيف كث� من  ة.  ة، ل�ن بها ضفادع حقيقيَّ خيايلَّ   إنها حدائق.  الواقعيَّةق باحلياة  تتعلَّ 

.  الَفَعلة بايلوميَّةبعض    يقوم بتعي�، فَ�َعلةبموقف شائع يف العالم القديم: صاحب أرض �تاج إىل    ١٦-١:  ٢٠مىت  يبدأ  
ىلع ميعاد الرحيل ساعة    ، حىت بيقَ�َعلة  وع�َّ   ة مراتعدَّ عاد  ف  املز�د من الَفَعلة.  حتاج إىلا  ،ايلومسااعت  مع مرور  

 واحدة. 

نهاية ايلوم، داع اجلميع ودفع للرجال اذلين عملوا ساعة واحدة فقط أجر    يفشيئًا غر�بًا.  فعل  صاحب الكرم  ل�ن  
�شلك    حسبوا احلسبةايلوم  طوال  اذلين عملوا    فالَفَعلةيوم اكمل. هذا العمل السيخ والصادم أثار ضجة يف احلشد.  

  وقَّعوا الساعة الواحدة قد اخذوا ديناًرا، فسنحصل �ن ىلع ثروة". ت  َ�َعلةوا قائل�: "إن اكن  ظن  رس�ع. ىلع األرجح 
 أن هذا هو يوم سعدهم. 

قةيف أيديهم املمدودة  ذاته  ضع األجر  ووُ   تم دفع األجر هلم ، يمكننا أن نفهم أنه عندما  لكذل ضع يف  اذلي وُ   والُمشقَّ
تعيينهم الحقً  تم  لم  ا أيدي من  ا حدث.  سعداء  ي�ونوا ،  ممَّ أقل  بدرجة اكفية  غضبوا    —  غضبوا   فقد.  بل هذا 

م   لَمنعالنية    �شتكون  جعلتهم    ا املال. رد صاحب الكرم بأنه دفع مبلغً هلم    قدَّ
ً

فيما عدا ذلك  وعليه.    ا قً تفَ ومُ   اعدال
أمر    ذاهفيف العمل أقل،  سااعتهم    عدداكن    مع َمن  ا أن ي�ون سخيًّ   ه ذلكاهل، بما فيوكيف �تار أن يرصف أم

ىلع    املبنية  �سبب اتلوقُّعاتالعاطيف هو  إن اضطرابهم  .  يُعاملوا معاملة غ� اعدلةلم    ونراملتذمِّ   الَفَعلة.  مرتوك هل
 حسدهم، وليس ىلع الظلم. 

تعيينات  للاخلمس  املراحل  ل. اقرتح ابلعض أن  ثَ هذا المَ   تلفس�   عديدة  اوالت�هناك    تتار�خ الكنيسة، اكن  عرب
اهللا أناس نلفسه، أو مراحل �تلفة من احلياة يم�ن لإل�سان فيها  ل مخس مراحل من تار�خ العالم داع  املختلفة تُمثِّ 

ب باجلميع يف ملكوته، بغض انلظر عن  . يصبح مسيحيًّا أن   الفكرة األساسيَّة إذن � أن اهللا سيخ مع اجلميع و�رحِّ
و صورة مللكوت اهللا يف املستقبل حيث يدخل مجيع َمن نالوا اخلالص إىل وقت دعوتهم. يقول ابلعض إن الَمثَل ه

ل ثَ اتلفس� األشمل وقد ي�ون األ�رث شيواًع هو أن هذا المَ السماء، بغض انلظر عن مقدار عملهم من أجل اهللا.  
 وهو اإل�يل باختصار.   —كرمه لوالعجيبة والرائعة   هو ببساطة صورة نلعمة اهللا
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سياق  إىل الهو االنتباه    املفتاحخر �ب علينا رؤ�ته.  آ  يشء. ل�ن يوجد  هل جوانب صحيحة�ات  لك من هذه اتلفس
مهاذلي يُ    األمر بعدم به    نت�اجمع غ�  يف املقائد    هذا الَمثَل تدور حولل. القصة اليت �سبق  ثَ مىت هلذا المَ نلا    قدِّ
(  اتَّباع صيب  ). كرد فعل هلذا،  ٢٢-١٦:  ١٩�سوع ألن �بته ملمتلاكته اكنت عظيمة جًدا 

ُ
ثم  بالصدمة  اتلالميذأ  .

بأن  ٣٠-٢٣يلتبعوه (اآليات    هلم   ما اكن   عن لك  تلخلِّيهمبماكفآت مذهلة    املسيح بعد ذلكعدهم  و الوعد  ). هذا 
  أراد ،  ص�ذ جًدا دلرجة أنه بعد ذلك بوقت قستحوذ ىلع أفاكر اتلالميا  ا عرش عرشً   ىلع اث�   جلسوناتلالميذ سي 

 ).  ٢٨-٢٠: ٢٠األقرب ليسوع (  وش ىلع العر اجلالس� ا يعقوب و�وحنا أن ي�ون

ح نلا   انلفس واحلسد. عندما    ماكفأة  مسأتل� متالزمت�:، يف  يف قلو�نا مبارشةً   يصيب ما ل  ثَ هذا السياق أن المَ يُوضِّ
اكًما، نيا بأنهم سيصبحون حُ اتلالميذ اذلين من الطبقة ادلُ بعد ذلك وُعد  رحل الشاب الغ� فارغ ايلدين ول�ن  

مة، واختيارهم  يكاحل   بإ�ازاتهمخروا قليًال  تقليًال، وأن يف  يُ�افئوا أنفسهماكن من املستحيل ىلع اتلالميذ أال  
التَّ الاألفضل   �سوع. يف  ذكَّ ثَ مَ باع  رهم �سوع أن لك ما دليهم هو من اهللا، وأن لك بر�تهم � من سخاء اهللا، ل، 

،  �سوع قلو�نا مبارشةً   �رتقاتلالميذ ليسوا أفضل من الشاب الغ�. يف الوقت نفسه،  ف   عملهم اخلاص.وليست من  
ل املرارة والغ�ة.    ون اآلخر  يمتلكهى �سوع تالميذه أال ينظروا إىل ما  لحسد. حتدَّ الُمعرَّضة  املنافسة  إن  وتمألهم 

 ر انلفس ألن احلياة لكها � عطية من اهللا. تدمِّ 

ا  أفقيًّ  يس ت أعيننا ل ثبِّ احلياة عندما نُ   توجدة جتاهنا وجتاه اآلخر�ن.  ل رؤ�ة نلعمة اهللا السخيَّ ثَ هذا المَ يعطينا   لك،ذل
يُعطي    حبَّاءا ىلع سخاء مالك األرض لكها، امللك �سوع، اذلي يدعونا أبل رأسيًّ   ون آلخرا  متلكه يىلع ما   واذلي 

 حبكمة وسخاء. 

 

يف  اجلنو�يَّة لالهوت    املعمدانيَّةة  لكيَّ بال  هادلكتورا   برنامجنجتون هو أستاذ العهد اجلديد ومدير  يجوناثان بن  ادلكتور
من    للعديدف  . وهو مؤلِّ )Sojourn East( �نيسة  بكنتايك، وهو القس املساعد يف الوعظ  بوالية  فيل،  زلو�مدينة  

يف بما  وازدهار  "  ذلك  الكتب،  اجلبل  ىلع   The Sermon on the Mount and Human(  "اإل�ساناملوعظة 

Flourishing( . 

 

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