
تََك َومَ .2 تَُك فِي َكَما قَْد َرأَيْ . ْجَدكَ ِلَكْي أُْبِصَر قُوَّ

.قُْدِسكَ 

َشفَتَايَ .  ٱْلَحيَاةِ ِِلَنَّ َرْحَمتََك أَْفَضُل ِمنَ .3

.تَُسب َِحانِكَ 

.َديَّ بِٱْسِمَك أَْرفَُع يَ . َهَكَذا أُبَاِرُكَك فِي َحيَاتِي.4

فَتَْي بَُع نَْفِسي، َوبِشَ َكَما ِمْن َشْحٍم َوَدَسٍم تَشْ .5

.ٱِلِْبتَِهاجِ يَُسب ُِحَك فَِمي



ُج ، فِي ٱلسُّْهِد أَْلهَ إَِذا َذَكْرتَُك َعلَى فَِراِشي.6

بَِك،

ل ِ َجنَاَحْيكَ ِِلَنََّك ُكْنَت َعْونًا ِلي، وَ .7 ِِ . أَْبتَِهجُ بِ

ُْْضُدنِ يَ . اِْلتََصقَْت نَْفِسي بِكَ .8 .يِمينَُك تَ

ا ٱلَِّذيَن ُهْم ِللتَّْهلُكَ .9 ي، ِة يَْطلُبُوَن نَْفسِ أَمَّ

ِْ فَيَْدُخلُوَن فِي أََسافِِل ٱِْلَ  . ْر



َوالَهُ،بِيَدُُ َوَسلََّمُهْم أَمْ َوَكأَنََّما إِْنَساٌن ُمَسافٌِر َدَعا عَ ».14

.  ْزنَةً َر َوْزنَتَْيِن، َوآَخَر وَ فَأَْعَطى َواِحًدا َخْمَس َوَزنَاٍت، َوآخَ 15
.  َر ِلْلَوْقتِ َوَسافَ . ُكلَّ َواِحٍد َعلَى قَْدِر َطاقَتِهِ 

 َخْمَس  َوتَاَجَر بَِها، فََربِحَ فََمَضى ٱلَِّذي أََخذَ ٱْلَخْمَس َوَزنَاتٍ 16
.َوَزنَاٍت أَُخرَ 

.أُْخَريَْينِ بَِح أَْيًضا َوْزنَتَْينِ َوَهَكَذا ٱلَِّذي أََخَذ ٱْلَوْزنَتَْيِن، رَ 17

ا ٱلَِّذي أََخذَ ٱْلَوْزنَةَ فََمضَ 18 ِْ وَ َوأَمَّ أَْخفَى ى َوَحفََر فِي ٱِْلَْر
 ُِ ةَ َسي ِِد . فِضَّ



َْْد َزَماٍن َطِويٍل أَتَى َسي ِ .19 ِد ُد أُولَئَِك ٱْلَْبِيَوبَ

.َوَحاَسبَُهمْ 

َزنَاٍت َوقَدََّم َخْمسَ فََجاَء ٱلَِّذي أََخَذ ٱْلَخْمَس وَ .20

. تَنِيَخْمَس َوَزنَاٍت َسلَّمْ يا َسي ُِد،: َوَزنَاٍت أَُخَر قَائِلً 
.تَُها فَْوقََهاُهَوَذا َخْمُس َوَزنَاٍت أَُخُر َربِحْ 

ا أَ : فَقَاَل لَهُ َسي ُِدُُ .21 مَّ ِْ اِلحُ نِ !  َوٱِْلَِمينُ يَُّها ٱْلَْْبُد ٱلصَّ

ُخْل إِلَى اُدْ . يُمَك َعلَى ٱْلَكثِيرِ ُكْنَت أَِمينًا فِي ٱْلقَِليِل فَأُقِ 
.فََرحِ َسي ِِدكَ 



ا َسي ُِد، ي: ْزنَتَْيِن َوقَالَ ثُمَّ َجاَء ٱلَِّذي أََخَذ ٱْلوَ .22

اِن َذا َوْزنَتَاِن أُْخَريَ ُهوَ . َوْزنَتَْيِن َسلَّْمتَنِي
.َربِْحتُُهَما فَْوقَُهَما

ا: قَاَل لَهُ َسي ُِدُُ .23 مَّ ِْ اِلُح أَيَُّها ٱْلَْْبُد ٱلصَّ نِ

َعلَى قَِليِل فَأُقِيُمكَ ُكْنَت أَِمينًا فِي ٱلْ ! ٱِْلَِمينُ 
.َسي ِِدكَ اُْدُخْل إِلَى فََرحِ . ٱْلَكثِيرِ 



يا : الَ َوْزنَةَ ٱْلَواِحَدةَ َوقَ ثُمَّ َجاَء أَْيًضا ٱلَِّذي أََخذَ ٱلْ .24

تَْزَرْع، اٍس، تَْحُصُد َحْيُث لَمْ َسي ُِد، َعَرْفُت أَنََّك إِْنَساٌن قَ 
.َوتَْجَمُع ِمْن َحْيُث لَْم تَْبذُرْ 

ِْ فَِخْفُت َوَمَضْيُت َوأَْخفَْيتُ .25 ُهَوَذا . َوْزنَتََك فِي ٱِْلَْر

.ٱلَِّذي لَكَ 

يأَيُّ : فَأََجاَب َسي ُِدُُ َوقَاَل لَهُ .26 ر ِ ُر َها ٱْلَْْبُد ٱلش ِ

أَْجَمُع ُد َحْيُث لَْم أَْزَرْع، وَ َوٱْلَكْسَلُن، َعَرْفَت أَن ِي أَْحصُ 
ِمْن َحْيُث لَْم أَْبذُْر، 



يَاِرفَ فََكاَن يَْنبَِغي أَْن تََضَع فِضَّ .27 ْنَد تِي ِعْنَد ٱلصَّ ِْ ِة، فَ

.بًاَمِجيئِي ُكْنُت آُخذُ ٱلَِّذي ِلي َمَع رِ 

ا ِللَِّذي لَهُ ٱْلَْْشرُ فَُخذُوا ِمْنهُ ٱْلَوْزنَةَ َوأَْعُطوهَ .28

.َوَزنَاتٍ 

َْْطى فَيَ .29 فَٱلَِّذي ْزَداُد، َوَمْن لَْيَس لَهُ ِِلَنَّ ُكلَّ َمْن لَهُ يُ

.ِعْنَدُُ يُْؤَخذُ ِمْنهُ 

ُِّْلَمِة ٱْلَخاِرِجيَّ َوٱْلَْْبُد ٱْلبَطَّاُل ٱْطَرُحوُُ إِلَ .30 ِة، ُهنَاَك ى ٱل

.انِ يَُكوُن ٱْلبَُكاُء َوَصِريُر ٱِْلَْسنَ 



خطبة المحاضر رونالد ستوفرز في يوم األحد التاسع بعد الثالوث في 
مثل : في كنيسة الصليب المقدس في بريمرهافن2022أغسطس 14

30-14، 25متى -المواهب المؤتمنة 

المجتمع الْزيز ،

؟  (المواهب)= أو بالمقابل تطوير المواهب " زيادة الوزن"ماذا يْني -1
و ارتداء اِلرطال ، وسحر اآلخرين بابتسامة ، أو نِرة أو سلوك مْين ، أ

استخدم ما .  وضْهم في مزاج مْتدل ، حتى اِلطفال يمكنهم فْل ذلك
تنمية المواهب أكثر من ذلك ،.  الحِته ؛  تحدث تأثيًرا لمجرد وجودها

ا له لكن ي.  يمكن اكتسابها من خلل التْليم ، من خلل الجهد في الحياة
يًرا في اكسب المال بنفسك ، كن خب.  من تأثير ، يا له من طفرة في الحياة

.مجالك ، لديك ما تقوله ، اسمع



إن تحديد شيء .  واِلكثر من ذلك هو رؤية الحياة ككل-2

ٍْ هنا ، والقدرة على قبوله كهدية مع كل  ذي مْنى ومر

الفرص والمخاطر ، والقدرة على إعادته ، والدخول في 

وضع اإلنجيلي متى مثل .  فرح الرب ، هذا هو أعِم شيء

المواهب الموكلة ليسوع في خطاب نهاية الزمان ، بين 

اِلمر .  الْذارى الجاهلت والحكيمات والدينونة اِلخيرة

.برمته ، أيها المجتمع الْزيز



.  ِلنه مثل الرجل الذي سافر إلى الخارج دعا عبيدُ وأسلم لهم ماله"-3

أعطى لواحد خمس وزنات من الفضة ، ووزنتان أخريان ، والثالثة ، كل 

في البداية أنت وحدك في ( 15+ 14: 25متى ". )حسب قدرته ، ومضى 

.  تلحِ ذلك بسرعة كبيرة في فترة التدريب المهني أو أثناء دراستك.  حياتك

هل .  في كثير من اِلحيان لم يْد يحدث لك شيء ، إنه أمر غريب ومرهق

يمكنك البناء على مواردك واستخدامها ، هل يمكنني فْل ذلك؟  في وقت الحق 

، في المراحل االنتقالية ، عندما يكون اِلطفال خارج المنزل ، وعندما تتقاعد 

وفي فترات الراحة ، في حاالت اِلزمات ، .  ، تشْر بنفس الشْور مرة أخرى

هل يمكنني : بْد تغييرات كبيرة ، مع قيود ، ربما في حالة فرار ، اِلمر نفسه

القيام بذلك؟



إلى أين يجب أن أذهب؟  ماذا علي أن أفْل؟  حيث تتحرك  ما الذي -4

استخدم .  يستمر مع مرور الوقت؟  سيكون توازن الحياة مختلًطا جًدا

خمسمائة من الوزن ، إذا سارت اِلمور بشكل مْقول ، يمكنك زيادتها 

سواء في شراكة ، في اِلسرة ، .  ثم كانت مشكلة والْمل.  بمقدار خمسة

ال يختلف اِلمر كثيًرا مع شخص لديه.  في الْمل ، في الْمل في المجتمع

حتى مع وجود مائة وزن يمكنك أن تْيش بشكل صحيح .  مائتي وزن

لقد رأى الثلثة ما يكفي ، ال.  تماًما ، فهي كافية تماًما وتتطلب الكثير

يوجد فرق جوهري بين مليون أو اثنين أو خمسة مليين ، لقد حصلوا 

.جميًْا على ثروة من الفرص هنا



يمكن ِلي .  يدفن فرصه في الحياة.  لكن الثالث ال يستخدمه-5

شخص يتوقف هنا ويستمع إلى نفسه أن يشْر بالرعب من هذُ 

.   المواهب لم تتطور ، التطورات تطول ، دفن إمكانياته.  الفكرة

يا رب ، لقد : "قال عند رجوع الرب.  يمكن أن تفشل الحياة

علمت أنك رجل قاس ، تحصد حيث لم تزرع ، وتجمع حيث لم 

هوذا لديك .  تزرع ؛  وخائفًا ، ذهبت وأخفيت الموهبة في اِلرْ

وهو الْبد الثالث يقدم هذا هلل( 25+ 24: 25متى . ")ما هو لك

.رأس المال الروحي غير مستخدم عند أقدامهم



ما هي الفرص التي كان سيحصل عليها بوزن مائة؟  رأس -6

المال الروحي ، والقوة الروحية ، والحياة من السماء ، والدوافع 

ثم .  الذاتية للفرد ، سافر يسوع مْهم طوال الطريق إلى أورشليم

رأس المال الروحي هو قرْ للحياة اِلبدية ، : في ماثيو التفسير

أعتقد أن هذُ ( 25:21نهاية متى ." )ادخل إلى فرح ربك"

القصة ، التي تِهر على أنها قاسية للغاية ، هذا المثل في 

حيث يهتم .  مفردات لغة اِلعمال تتناسب مع أفقنا االجتماعي

الجميع تقريبًا بأنه يؤتي ثمارُ لهم ، وأن لديهم ميزة اقتصادية 

.خاصة بهم ، بمْنى الْدالة التوزيْية



نحن ، الذين نفكر بهذُ الطريقة ، يجب أن نقول -7

عليك أن تستثمر روحيًا أكثر من : بصراحة وإنصاف

ِلن الحياة أكثر من !  هنا ، وإال فسوف تفوتك الحياة

الخيرات الروحية أهم : الْمل ، فالفرح أكثر من القلق

نْم ، فقط من خلل القوة .  من الخيرات اِلرضية

الروحية السماوية ستتاح لك الفرصة لتطوير حياتك

حقًا ، والنمو مع أرطالك ، وتنمية مواهبك والْثور 

 ٍْ .على شيء ذي مْنى ومر



مع السماء سيكون لديك فجأة وقت لتكريس نفسك حقًا -8

لمهامك ، ِلن الوقت يمر إلى اِلبد مع هللا ، يسوع المسيح ، 

كل ضغوط الحياة ، التدرج في .  ربنا ، يأخذك مْه إلى مملكته

أنت .  السوق ، كل شيء يتم تجاوزُ ، يتم تسليمه إلى الجنة

لست الموِف الذي يجب أن يْمل ، بل إن عمليات الحياة بين 

لهذا السبب تحصل على شيء مثل رأس .  يديك من خلل هللا

إن برنامج .  المال الروحي ، بقدر ما تحتاجه لحياة ذات مْنى

.هللا بأكمله ، اِلفق الروحي لقصة حياة يسوع ، موجود هناك



رأس المال الروحي ليسوع ليس حكمة جاهزة عليك أن -9

تتْلمها ، ولكن كطريقة جديدة دائًما في الرؤية ، واالستماع

عند .  ، والشْور ، والتصرف التي تكتشفها طوال حياتك

القيام بذلك ، ال غنى عن شخصية الفرد ، ِلن الحياة تحدث 

 ً هذا هو.  في شخصه ، وينفتح أفق الحياة اِلبدية تدريجيا

السبب في أنه من الْار أن الناس ال يْرفون أو ال يريدون 

الملئمة .  "قبول هبة اإليمان ، فإنهم يدفنون فرصهم

،" الروحية



هذا ما يهم ، يود المرء أن ينادي المديرين ، وأي !  احصل على لياقة عقلية-10

.شخص آخر أيًضا

يمكن أن يتحول جهد الحياة وعملها إلى التزام ونشاط ، فرح في الحياة في انتِار 

الحياة اِلبدية ، فقط النِر إلى الذات والحصول على ما يكفي منها ، وليس 

أنر هللا نفسه بهذا النور ، يمكن أن (.  االختباء" )= إخفاء النور تحت بوشل"

لكنك تلحق أكبر قدر من .  يكون رجلً قاسياً ، وطرقه مْنا ليست دائماً مفهومة

عدم عندما تقيس نفسك وفقًا لمْايير اآلخرين ثم تلوم الجنة على"الِلم بنفسك ، 

حتى .  في القصة( مترجم)، كما يقول يوجين درويرمان " خلقك مثل اآلخرين

الشخص الذي لديه مائة وزن ، بقيمة مليون أو أكثر من الناحية المالية ، ال 

يحصل على أكثر من أولئك الذين حصلوا على أكثر ، فهو أيًضا يدخل في فرح 

.الرب



ابق صادقًا مع نفسك ، طور موقفًا من الفرح ، عش من -11

قوة روحية قوية وشكل هذُ الحياة ، انمو مع الجنيهات وقم 

بتطوير المواهب ، اقبل حياتك كهدية وأعدها مرة أخرى ، قصة 

المئات من الوزن المؤتمن هي ممتلئ حتى أسنانه ممتلئ 

يمكن تطبيق هذا المثل على حياة وأفْال .  بالرأسمال الروحي

و يقول يسوع المثل حتى نتْلم أن نفْل ما ه.  كل فرد في حياته

تقف رمًزا للحياة ، ( المال ، رأس المال)الموهبة .  أفضل

إنه يتْلق .  للهدايا المقدمة وما يمكن أن يصنْه الجميع منها

.بمْنى الحياة



لكي تفهم ما الذي يدفع الخادم .  تركز القصة على الفشل-12

إنه كسول ، عديم الفائدة ، : الثالث ، عليك أن تنِر إلى سبب أفْاله

ما هو الموقف الداخلي الذي يحصل عليه في حياته .  غير مخلص

عندُ شفقة على نفسه ومشاعر .  إنه خائف من ماذا.  نتيجة لذلك

ماذا؟  لماذا ال يستخدم -لماذا؟  يشْر بالغيرة والغيرة -الدونية 

موهبته؟  ماذا يحدث لألشخاص الذين ال يستخدمون مواهبهم 

ومواهبهم ولكن يتركونها تضيع؟  ما هي نِرة اإلنسان إلى نفسه؟  

يمكنه أن يوجه نِرُ إلى هللا الذي وهبه مواهبه ، ورؤية مواهبه 

:كهدية ، وقبول نفسه كما هو ، وليس مقارنة نفسه باآلخرين



ماذا يمتلك اآلخرون وأنا ال أملك؟  يمكن ِلي شخص -13

.  متمركز حول هللا أن يْيش حياته برضا وصفاء بما لديه

يرى اإلنسان نفسه ، مقارنة باآلخرين ، منفصلً عن : أو

تتكون حياته فقط من الحافز لتحقيق ، والمنافسة ، .  هللا

عندها ال يكتفي .  والسْي من أجل التملك واالعتراف

د بمواهبه ويصبح غيوًرا ويشْر باِلسف على نفسه ، مما ق

لن يرضى أبًدا ، وسيجد كل .  يؤدي إلى الكراهية والْنف

.شيء ِالًما ، حتى هللا الذي لم يهتم بنا بشكل أفضل



إن المثل يْني أننا يجب أن نركز : الخلصة-14

حياتنا على هللا وعلى محبته وصلحه وعلى حقيقة 

ثم .  أن الناس أمامه متساوون مهما كانت مواهبهم

المثل يْني أيًضا .  يمكننا أن نخلق حياة ذات مْنى

ال نحتاج أن نخاف من أن .  قبول نفسك بمواهبك

نكون مرتبكين أو من الفشل أو الحياة أو الوالدين أو 

.المدرسة أو اِلصدقاء



ر ما هو في مثل الرب؟  إنهه لهيس سهيد شهري.  السيد-15
.  ُيضهع الهرب كهل عاصهمته فهي أيهدي عبيهد.  ال هوادة فيهه

إنههه يُِهههر التقههدير.  لديههه ثقههة ال حههدود لههها فههي قههدراتها
ون إنه يمنحهم حرية اتخهاذ القهرار د.  لجميع الخدم الثلثة

مهال دعوة إلى االجتهاد واالمتنان وبدون تْليمات الْمل إلك
وهكهذا .  مطلوب الكفاءة الخاصة واإلبهداع للخهدم.  المهمة

ة يفههههي الههههرب باالحتياجههههات اإلنسههههانية اِلساسههههية الثلثهههه
.للستقللية والكفاءة واالندماج االجتماعي



.  ةيفقههد ثروتههه إذا فشههل الخههدم الثلثهه.  الههرب يجههازف-16
قبلهه ،.  ويوزع ثروته حسهب مواههب الخهدم فهل يغهرق أحهد

ع الخهههدم الثلثهههة متسهههاوون ، يريهههد فقهههط أن يسهههتخدم الجميههه
ل الْبههد الثالههث يُسههتثنى مههن المجتمههع ِلنههه عههز.  مهههاراتهم

.  يءإن إجابة هللا هي فقط نتيجهة عهدم قيامهه بهأي شه.  نفسه
نفسهك تنكسر الروابط االجتماعية عندما تشْر باِلسف علهى

فقهههط ، وتختبهههئ وتغضهههب مهههن اآلخهههرين ، وال تسهههاهم فهههي 
مههههن اِلفضههههل اسههههتخدام مواهههههب هللا الموهوبههههة .  المجتمههههع

.والسير في طريقه ، آمين




