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االمقدِّمة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  
 

ااَءنا  لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ااعيِّ االلإإذذ االبرنامجِ  ممنن جديیدةةٍ  حلقةٍ  ففيي بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
 ممنن االلأأممثثاالل ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االقدُّووسسِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  ههذذهه ففيي سنُتابعُ  ححييثث ٬،‘‘االيیَومم
.سسممييثث تَشك االقسِّ  إإعدااددِ   

 

 مماا ُمقابَلَةٌ  ففييههاا مختلفةٍ  بأمثاللٍ  تَشك االقسُّ  شاررَكنا برناَمِجنا٬، ممنن االلسسااببققةة االحلقةِ  ففيي
يیر٬، االباررِّ  ببيينن .ووااللأأححممقق حكيیمِ وواالل وواالشرِّ  

 

 باستِفاضةٍ  تَشك االقسُّ  سيیَدررسسُ  ٬،‘‘االلييوومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم حلقةِ  ووففيي
يیَّةَ   للقانوننِ  وَوفقًا بالَعطاءِ  ييأأتتيي االِغنى ووأأننَّ  االلععللااققااتت٬، ووقيیمةَ  االَعمل٬، ففيي ااألمانةِ  أأهھھھمِّ
  .للَعطاء ااإللهھيِّ 

 

 ِسفرِ  ممنن ععششرر االلححاادديي ااألصحاححِ  ععللىى تَْفتََحهھُ  أأننْ  ججوونَرْ  ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
لل٬، االعدددِ  ممنن وواابتِدااءً  ااألمثاللِ  ا ااألووَّ  ممننكك٬، ففننررججوو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، ععززييززيي .وواالُخشوععِ  االصَّ  

 
 

[تتششكك االقسُّ -االلععظظةة ممتتنن]   

ااَءنا ننببددأأ  ااألصحاححِ  ممنن ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي مستَِمعيین٬،االل أأعزَّ
لل وواالعدددِ  ععششرر٬، االلححاادديي  إإللىى ااآلننَ  اانتِقالِنا فكرةةَ  سسننتتننااوولل ذذللكك قبلَ  لكنْ  .ممننهه ااألووَّ
.ااألمثاللِ  ِسفرِ  ففيي االقصيیرةةِ  االِحَكمِ   

 

 نَِجدُ  ححييثث ااألمثالِل٬، ِسفرِ  ممنن االلممننففصصللةة االلصصغغييررةة االَمقوالتتِ  إإللىى ووصصللنناا ققدد ههاا
 كلَّ  تقوللُ  ألنَّهھا االتَّفسيیِر؛ َصعبةُ  ففههيي للذذاا .بعَدهھھھا ببمماا ترتبِطُ  ووللاا بذااتهِھا٬، ُمكتِملةً  ِحَكًما
.ففييههاا االلتتيي االِحكمةِ  ااستِنتاججِ  ممنن بدَّ  ووللاا نفِسهھا٬، ععنن ششييء  

 

 يیتَّسمُ  االلذذيي االعبرييِّ  االشِّعر ممعع سنتَعاَملُ  االلققسسمم ههذذاا ففيي أأنَّنا ههنناا أأذذُكرَ  أأنن االمفيیدِ  ووممنن
ةةٌ  ُمقابَلةٌ  هھھھُناكك بالتَّحديید٬، االلأأممثثاالل ههذذهه ووففيي .ضاددّ بالتَّ  يیر االباررِّ  ببيينن مماا مستمرَّ  وواالشرِّ
.االمختََصرةة االحقائقِ  ههذذهه ففيي نِجُدهھھھا  

 

للِ  وواالعدددِ  ععششرر االلححاادديي ااألصحاححِ  ففيي ددررااستَنا ااآلننَ  وولنبدأأِ  :ففييهه وونقرأأُ  ممننهه٬، ااألووَّ  
 



٬، َمْكَرهھھَھةُ  ِغشٍّ  َمَواازِزيینُ ’’ ببِّ ِحيیحُ  وَوااْلَوزْزننُ  االرَّ .‘‘رِرَضاههُ  االصَّ  
 

 باستخدااممِ  االتجارريیَّة تَعاُمالتهِِھم يیُجرووننَ  االناسسُ  ككاانن ااإللكتروونيیَّة٬، االموااززيینِ  عصرِ  ققببلل
 يیَضُعوننَ  ثمَّ  االلممييززاانن٬، كفَّتَيِ  إإححددىى ففيي يیََضعونهھا أأووززااننٌ  للددييههمم ووككاانن .بَِكفَّتيَین ممووااززيينن
 غغييرر .االلممييززاانن كفَّتَيِ  اازَزننَ تتتتوو أأنن إإللىى االلأأخخررىى االَكفَّةِ  ففيي ششررااءههاا االُمرااددَ  االبِضاعةَ 
 االلأأووززاانن٬، ممنن مجموعتيَین ييممتتللككوونن ككااننوواا االعصرِ  ذذلكَ  ففيي االلننااسس بعضَ  أأننَّ 
 ممنن أأثقَلَ  تكوننُ  ووااألُخرىى ببههاا٬، يیشتَروونن االلصصححييحح االوززننِ  ممنن أأخفَّ  تكوننُ  إإحدااهھھھُما
٬، بموااززيینِ  االموااززيینُ  تتللكك تُعَرففُ  ووكانَتْ  .ببههاا يیَبيیعوننَ  االطبيیعيِّ   كتاببُ االل وويیعلُِّمنا االِغشِّ
.يیُبِغُضهھا االرببَّ  أأننَّ  االمقدَّسسُ   

 

.االلننااسس معَ  ووتَعاُمالتِنا أأعمالِنا ففيي ووأأمانةٍ  بإنصاففٍ  نتَعاَملَ  أأننْ  االعليُّ  هللاُ  يیُريیُدنا للذذللكك  
 

يینَ  سسننووااتت ممننذذ ككااننوواا ااإلنكليیزَ  أأننَّ  قرأأتتُ  متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووففيي  ااستخدااممِ  ففيي مستمرِّ
 رَرططلِ  ببسسبببب ُمزااررًعا َخبَّاززٌ  ققااضضىى ااتت٬،االمرَّ  إإححددىى ووففيي .بكفَّتيَین االلممووااززيينن تتللكك
بدةةَ  يیشتَريي ااألمرِ  باددئئِ  ففيي ككاانن ححيينن إإنَّهھ ووققاالل .إإيیَّاهه يیَبيیُعهھ ككاانن زُزبدةةٍ   االُمزااررعع٬، ممنن االزُّ
٬، أأقَلَّ  مقداارًراا يیَبيیعُ  بالتَّدرريیج صاررَ  االمزاارِرععَ  لكنَّ  .كامًال  رَرططًال  يیُعطيیهھ كاننَ   صاررَ  حتَّى ووأأقلَّ
ططل٬، ععِ أأرربباا ثالثةَ  ييسسااوويي االمقدااررُ   ووففيي .كاملٍ  ررططلٍ  ثمنَ  ممننهه يیتَقاضى ححيينن ففيي االرَّ
 ألعِرففَ  لدييَّ  للييسس سيیِّديي٬، يياا’’ :االلققااضضيي أأمماامم دِدفاِعهھ ففيي االمزااررععُ  ققاالل االلممححككممةة٬،
بدةةِ  ووززننَ   االخبزِ  رَرطْطلَ  يیَضعُ  كاننَ  إإنَّهھ قائًال  تابعَ  ثمَّ  .‘‘أأووززااننٍ  ددوونن بكفَّتيَین ميیزااننٌ  إإالَّ  االزُّ
 .ززبدةةً  مقابِلهَھ ووييععططييهه االلممييززاانن٬، ممنن االلأأخخررىى االناحيیةِ  ععللىى ززاالخبَّا إإيیَّاهه يیُعطيیهھ االلذذيي
ااء٬، مستَِمعيَّ  ظظهھََر٬، ووههككذذاا .بيینهَھُما االغشَّاششَ  كاننَ  االلذذيي َمن ااألعزَّ  

 

 ووُمنِصفيینَ  ووأأَمناءَ  عادِدليینَ  نكوننَ  أأنن يیريیُدنا وواالرببُّ  .االِخدااعع ممنن االنَّوععَ  ههذذاا يیُبِغضُ  ااألميینُ  فا"ُ 
 صوررةةَ  أأعمالُنا تَعِكسُ  أأُخرىى٬، ِجهھةٍ  ووممنن .تالُعبٍ  ووللاا شٍّ غِ  ددووننَ  تَعاُمالتِنا كلِّ  ففيي
 أأننَّ  يیعتقِدَ  للنن أأعمالِنا٬، ففيي غشَّاشوننَ  أأنَّنا وويیعرففُ  مَعنا يیتعاَملُ  ففااللذذيي .للللننااسس االمسيیحِ 
نا نُعطي ألنَّنا االعدلَل؛ يیُِحبُّ  االمسيیحَ  يیسوععَ   االمؤمنِ  ععنن أأميینٍ  غغييرر نَموذذًجا بِِغشِّ
دوونن االَحَسنَة٬َ، أأعمالَنا ااسسُ االلنن ررأأىى إإذذاا لكنْ  .ببااللممسسييحح  االلذذيي االسماووييَّ  أأبباانناا فسيیُمجِّ
.باألمانةِ  يیَُسرُّ   

 

التِنا وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  ممنن االلثثااننيي االعدددِ  ففيي ووذذللكك االقصيیرةِة٬، االِحَكمِ  ههذذهه ففيي تأمُّ
:ففييهه ووججااء ععششرر٬، االلححاادديي  

 

.‘‘ْكَمةٌ حِ  ااْلُمتََوااِضِعيینَ  وَوَمعَ  ااْلهَھَواانُن٬، فيَیَأْتِي ااْلِكْبِريیَاءُ  تَأْتِي’’  
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  االلأأممثثاالل٬، ِسفر قِرااءةةِ  عندَ   ووممنن .االِكبريیاء ععنن كثيیًراا يیتكلَّمُ  أأنَّهھ نَِجدُ  ااألعزَّ
 َموضوععَ  تتناوَوللُ  االلتتيي االلأأممثثاالل ِسفرِ  ففيي لألعدااددِ  ددررااسةً  نُجِرييَ  أأنن االلممففييدد
 أأععممىى٬، االمتكبِّرَ  االشخصَ  أأننَّ  ههيي وواالحقيیقةُ  .االمحبُّ  االلللهه يیستنكُرهه أأمرٌ  ووههيي االلككببررييااء٬،



 حقيیقيیَّةٍ  عالقةٍ  ففيي دَدخلَ  ممتتىى متكبًِّراا االشخصُ  ييببققىى أأنن يیُمِكن ووللاا .االحقَّ  هللاَ  يیرَ  ووللمم
.االمبارَركك ببااللللهه  

 

 ههوو االمجيیِد٬، هللاِ  َعظَمةِ  ممددىى ففييههاا ظظهھَرَ  االلتتيي االمقدَّسسِ  االكتاببِ  ففيي االمشاهھھِھدِ  أأبرززِ  ووممنن
للااللأأ وواالعددَديین االلسسااددسس ااألصحاححِ  إإَشْعيیاءَ  ِسفرِ  ففيي جاءَ  مماا :فيیهِھما ووججااء وواالخامِس٬، ووَّ  

 

يیَّا وَوفَاةةِ  َسنَةِ  فِي’’ يیِّدَ  رَرأأيَْیتُ  ااْلَملِِك٬، ُعزِّ  تَْمألُ  وَوأأذَْذيیَالهُھُ  وَوُمْرتَفٍِع٬، َعالل ُكْرِسيٍّ  َعلَى َجالًِسا االسَّ
فَتيَْیِن٬، نَِجسُ  إإِْنَساننٌ  ألَنِّي هھھَھلَْكُت٬، إإِنِّي !لِي وَويْیلٌ " :فَقُْلتُ ...ااْلهَھيْیَكلَ   بيَْینَ  َساِكنٌ  ااوَوأأنَنَ  االشَّ

.‘‘"االُجنوددِ  رَرببَّ  االَملِكَ  ررأأتتاا ققدد َعيینَيَّ  ألننَّ  االشَّفَتيَْینِ  نَِجسِ  َشْعبٍ   
 

ا نفِسهھ حقيیقةَ  ررأأىى إإَشعيیاءَ  أأننَّ  أأيي  يیرَ  للمم االمتكبِّر فالشخصُ  للذذاا .االقدُّووسسَ  االلللهه ررأأىى لمَّ
ا االكثيیرُ  ووههننااكك .حقًّا االرببَّ  يیرَ  للمم أأنَّهھ ههذذاا ووييععننيي قَط٬ّ، نفِسهھ حقيیقةَ   ععنن يیُقاللُ  ممَّ
هھَ  أأيیًضا وويیُبِغضُ  االكبريیاَء٬، يیُبِغضُ  ااألميینَ  هللاَ  أأننَّ  ووككييفف االلككببررييااء٬،  االقلبِ  توجُّ
 ممنن أأفَضلُ  أأوو ااآلَخريین٬، ممنن أأفضلُ  أأنَّهھ شخصٌ  يیَظُنَّ  أأنن أأيي االمتَعاليِیة٬، وواالرووححَ  االلممررتتففعع
اا٬، مشغوللٌ  أأنَّهھ فيیدَّعي يیَومهھ٬، ممنن وَوقتًا يیُعطيیهَھ أأنن  باحتيیاجاتتِ  نفَسهھ زِعجَ يیُ  أأنن يیوددُّ  ووللاا جّدً
 االِكتاببُ  وويیُخبُِرنا االفِكر٬، ههذذاا يیكَرههُ  االرببَّ  أأننَّ  غغييرر .وَوضيیعٌ  أأنَّهھ ييررىى االلذذيي ااإلنساننِ  ذذللكك
ا االِكبريیاِء٬، معَ  ييأأتتيي االِخزييَ  بأننَّ  االمقدَّسسُ   يیُحبُّهھ االلذذيي االقلبِ  ااتِّجاههُ  ففههوو االلتتووااضضعع٬، أأمَّ
 ههيي يیَسقطُ  االشيیطاننَ  جعلَتِ  للتتيياا االخطيیَّةَ  أأننَّ  بتاتًا ننننسسىى ووللنن .االمبارَركك هللاُ 
.االعليّ  ممثثلل كرِسيیَّهھ يیرفعَ  أأنن يیريیدُ  إإنَّهھ ققاالل ححيينن االلككببررييااء٬،  

 

التِنا ااآلننَ  ووْلنُتابِعِ    :ففييهه ووجاءَ  ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االثالثِ  االعدددِ  ففيي تأمُّ
 

.‘‘هُھمْ يیُْخِربُ  ااْلَغادِدرِريینَ  وَوااْعِوَجاججُ  تهَْھِديیهِھْم٬، ااْلُمْستَقيِیِميینَ  ااْستِقَاَمةُ ’’  
 

اا نالِحظُ  ووههنناا  إإررشادًداا٬، يیجدُ  ببااللااسستتققااممةة يیتمسَّكُ  االلذذيي أأننَّ  ننررىى ححيينن آآَخَر٬، تَضادّدً
.يیهَھلِك سسووفف ببااللغغددرر٬، يیتمسَّكُ  ووااللذذيي  

 

:ففييهه ووجاءَ  ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االراابعَ  االعدددَ  نقرأأُ  ذذلكَ  بعدَ   
 

َخِط٬، يیوممِ  ففيي االِغنَى يیَنفَعُ  للاا’’ ي االبِرُّ  أأّما االسَّ .‘‘االموتتِ  ِمنَ  فيیُنَجِّ  
 

ممَ  أأنن يیستطيیعُ  للاا ألنَّهھ ااإلنسانَن؛ االلغغننىى يینفعَ  ففللنن .ااآلتيیةِ  االدَّيینونةِ  يیوممُ  ههوو االسََّخط يیوممُ   يیقدِّ
يیَّاننِ  رَرشوةةً   االساددسسِ  وواالعدددِ  عشرَ  االساددسسَ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  ففيي مكتوببٌ  ههوو ووككمماا .للدَّ
:وواالِعشريین  

 

‘‘نَْفِسهِھ؟ َعنْ  فَِدااءً  ااِإلْنَساننُ  يیُْعِطي َماذَذاا’’  
 

 ستكوننُ  االدَّيینونة٬ُ، تتأأتتيي ووححيينن .قيیمةٍ  أأيیَّةُ  للِغنى تكوننَ  للنن إإذًذاا االغضبِ  يیوممِ  ففيي
نهَھا االلتتيي االثَّْرووااتتُ  ٬، للللهه يیُعطيیهَھا أأنن يیقِدررَ  ففللنن .فائدةةٍ  أأددننىى ددوونن ااإلنساننُ  كوَّ  االغنيِّ



 االرببَّ  لكنَّ  االنَّاسس٬، منَ  تلقَّاههُ  مماا ههوو ههذذاا يیكوننُ  وورربَّما .االهھَالككِ  ممنن نجاةةَ  ففللاا شيٍء٬، كلِّ  مالكِ 
.ففييههاا مماا ووكلَّ  ااألررضضَ  للرببِّ  ألننَّ  االلإإننسساانن؛ بممتلكاتتِ  يیُدهھھھَشَ  للنن  

 

ا  أأيي االقَْمح٬، ِمكيیاللَ  سيیَبيیعوننَ  االناسسَ  أأننَّ  االلررؤؤيياا ِسفرِ  ففيي فنقرأأُ  االبارّر٬، نَجاةةِ  ِجهھةِ  ممنن أأمَّ
 أأحدٌ  ييررااهه أأنن منَّىأأتت للاا االلذذيي االسََّخِط٬، يیوممُ  ههوو ففههذذاا .يیوممٍ  أأُجرةةِ  مقابلَ  ممننهه٬، لترِ  نصفَ 
ااء االمستَِمعيینَ  ممنن .ااألعزَّ  

 

التِنا وونوااِصلُ  :ففييهه وونقرأأُ  ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االخامسِ  االعدددِ  ففيي تأمُّ  
 

ممُ  ااْلَكاِملِ  بِرُّ ’’ ا ططَِريیقهَھ٬ُ، يیُقَوِّ يیرُ  أأَمَّ رِّ ههِ  فيَیَْسقُطُ  االشِّ .‘‘بَِشرِّ  
 

ااء مستِمعيَّ  ههنناا٬، وونالِحظُ  يیر االباررِّ  ببيينن مماا أأُخرىى ُمقابلةٍ  وُوجوددَ  ااألعزَّ  ههنناا ووننررىى .وواالشرِّ
دًداا يیرِ  ُسقوططِ  فكرةةَ  مجدَّ هه االشرِّ .بشرِّ  

 

:ففييهه ووجاءَ  ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االساددسسِ  االعدددِ  ففيي جديیدةةً  ِحكمةً  نقرأأُ  ووااآلننَ   
 

يیهِھْم٬، ااْلُمْستَقيِیِميینَ  بِرُّ ’’ ا يیُنَجِّ .‘‘بِفََسادِدهھھِھمْ  فيَیُْؤَخُذووننَ  ااْلَغادِدرُرووننَ  أأَمَّ  
 

يیرَ  أأننَّ  االكالممِ  ووممععننىى  قويیَّةٍ  تَحذيیرااتتٍ  ممنن لهَھا ففيياا .ووِغشِّهھ فَسادِدهه ففيي سيیَقعُ  االشرِّ
.االشَّرّ  عنِ  يیبتَِعدَ  أأنن االتصريیحاتتِ  ههذذهه يیفهھَمُ  بَمنْ  فاألوَْولى !للللأأششرراارر  

 

:ففييهه ووججااء ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االلسسااببعع االعدددِ  إإللىى ااآلننَ  ووننتَقِلُ   
 

يیرٍ شِ  إإِْنَساننٍ  َمْوتتِ  ِعْندَ ’’ .‘‘يیَبيِیدُ  ااألَثََمةِ  وَوُمْنتَظَرُ  رَرَجاؤُؤهه٬ُ، يیهَْھلِكُ  رِّ  
 

يیر٬، َموتتِ  فِعندَ  ا .أأملٌ  أأوو ررجاءٌ  إإذًذاا ههننااكك للييسس االشرِّ  ااإلنساننِ  لتَوبةِ  فُمتاححٌ  ااألملُ  أأمَّ
 ِسوىى نَِجدَ  للنن االدَّيینونة ووففيي االدَّيینونة٬ُ، االموتتِ  فبعدَ  .ااألخيیرةةَ  أأنفاَسهھ يیلفِظَ  حتَّى وورُرجوعهھ٬،
.االنهھائيِّ  وواالقرااررِ  ةةِ االلححققييقق  

 

 يیوحنَّا إإننججييلل ففيي ووَمرثا يیسوععَ  بيَینَ  مماا االمشهھوررُ  االحوااررُ  ددااررَ  مشابهٍِھ٬، إإططاررٍ  ووففيي
:بالقَوللِ  ممررثثاا ووبدأأْتهھ ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ   

 

 ."أأَُخوككِ  َسيیَقُوممُ " :[ييسسووعع أأيي] للههاا ققاالل "!أأَِخي يیَُمتْ  لَمْ  هھھھهُھنَا ُكْنتَ  لَوْ  َسيیُِّد٬، يیَا"’’
 :يیَُسوععُ  لهََھا قَاللَ   ."ااألَِخيیرِ  ااْليیَْوممِ  فِي ااْلقيِیَاَمِة٬، فِي َسيیَقُوممُ  أأَنَّهھُ  أأَْعلَمُ  أأَنَا" :َمْرثَا لهَھُ  قَالَتْ 

 فَلَنْ  بِي وَوآآَمنَ  َحيیًّا َكاننَ  َمنْ  وَوُكلُّ  فََسيیَْحيیَا٬، َماتتَ  وَولَوْ  بِي آآَمنَ  َمنْ  .وَوااْلَحيیَاةةُ  ااْلقيِیَاَمةُ  هھھُھوَ  أأَنَا"
.‘‘"بهِھَذاا؟ أأَتُْؤِمنيِینَ  .ااألَبَدِ  إإِلَى يیَُموتتَ   

 

 قوييٌّ  يیسوععُ  أأعلَنهَھ االلذذيي وواالتصريیحُ  .تماًما ووووااضحٌ  ُمباِشرٌ  يیسوععَ  فإننَّ  هھھھُنا ننررىى ووككمماا
اا؛  ععللىى االلذذيي وواالقرااررُ  .ااألبَد إإللىى يیموتتَ  للنن للهه ووعاششَ  ببهه آآمنَ  َمنْ  إإننَّ  يیقوللُ  ففههوو جّدً
ا ههوو ااتِّخاذُذهه ااإلنساننِ  ا االلتتصصررييحح ببههذذاا يیؤمنَ  أأنن إإمَّ ا .يیرفَُضهھ ننأأ ووإإمَّ  لكَ  يیكوننَ  أأنن فإمَّ



ا ررجاءٌ  .يیكوننُ  للاا ووإإمَّ  
 

لل ااألصحاححِ  االلأأووللىى٬، ررسالتهِھ ففيي االرسوللُ  بطرسسُ  ققاالل متَّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووففيي  ااألووَّ
:االلثثااللثث وواالعدددِ   

 

 لَِرَجاءٍ  ثَانيِیَةً  وَولََدنَا ااْلَكثيِیَرةةِ  رَرْحَمتهِھِ  َحَسبَ  االَِّذيي ااْلَمِسيیِح٬، يیَُسوععَ  رَربِّنَا أأَبُو هللاُ  ُمبَارَرككٌ ’’
،٬ .‘‘ااألَْمَوااتتِ  ِمنَ  ااْلَمِسيیحِ  يیَُسوععَ  بِقيِیَاَمةِ  َحيٍّ  

 

 ووسيیمتدُّ  ااألررضِض٬، ععللىى ههوو ووررججااؤؤنناا ببييسسووعع٬، االلممؤؤممننيينن ننححنن ررجاًء٬، للنناا أأننَّ  أأيي
 ففيي ببلل أأررضيیَّة٬، أأموررٍ  ففيي للييسس ررججاائئنناا أأساسسَ  أأننَّ  غغييرر .االسَّماء ففيي ااألبدِ  إإللىى
 نتَّكلُ  ببلل خاررَجنا٬، أأوو أأنفِسنا ففيي بشريیَّةٍ  ماتتٍ ُمقوِّ  ععللىى نتَّكلُ  للاا ووننححنن .ااألميینِ  هللاِ 
.أأجلِنا ممنن االمسيیحُ  َعِملهَھ مماا ِكفايیةِ  ععللىى  

 

التِنا٬، ففيي وونستمرُّ  ااء٬، مستِمعيَّ  تأمُّ  االلححاادديي ااألصحاححِ  منَ  االثامنِ  االعدددِ  ففيي ااألعزَّ
:ففييهه ووجاءَ  ععششرر٬،  

 

دِّيیقُ ’’ يیِق٬، ِمنَ  يیَْنُجو االصِّ يیرُ  وَويیَأْتِي االضِّ رِّ .‘‘انهَھُ َمكَ  االشِّ  
 

٬، يیُنقِذُ  االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  أأيي ا االباررَّ يیرُ  أأمَّ .االفَخّ  ففيي فيیَقعُ  االشرِّ  
 

:ععششرر االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االلتتااسسعع االعدددِ  ففيي يیقوللُ  ثمَّ   
 

يیقوننَ  يیَنجو ووبالَمعِرفَةِ  َصاِحبهَھ٬ُ، ااْلُمنَافِقُ  يیُْخِرببُ  بِاْلفَمِ ’’ دِّ .‘‘االصِّ  
 

 أأننَّ  رُرغمَ  أأشخاًصا االنَّميیمةُ  ددمََّرتتِ  فَكمْ  بالٍِغ٬، دَدماررٍ  إإحدااثثِ  ععللىى قادِدررٌ  االلِّساننَ  إإننَّ  ههنناا وونقوللُ 
ا !ززاائفًا كاننَ  ففححووااههاا يیقوننَ  ييننججوو إإذذ يیَبني؛ لساننٌ  ففههوو ذذللكك يیُقابِلُ  مماا أأمَّ دِّ  .بالمعرفةِ  االصِّ
عونهَھُم ففررااححوواا رُرفَقائهِِھم٬، ععللىى االهھَالككَ  َجلَبواا أأصدقاءَ  هھھھُناككَ  أأننَّ  ههيي وواالُخالصةُ   ععللىى يیشجِّ
 ووففيي .أأذذهھھھانهِِھم ففيي االشيیطانيیَّةَ  ااألفكاررَ  ووأأددَخلواا وواالمخدِّررااتت٬، االلككححوولل للِ تناووُ 
 إإللىى ووقاددووهھھھُم االلممسسييحح٬، يیسوععَ  ععنن أأصدقاَءهھھھم أأخبَروواا َمن ههننااكك االلممققااببلل٬،
 االهھَالكك٬، إإللىى تقوددُ  صدااقاتتٌ  فهھُناككَ  .االخالصصَ  ووننااللوواا االلممسسييحح ففععررففوواا االلككننييسسةة٬،
 أأنن االمستَِمع٬، ععززييززيي االلووااججبب٬، ممنن للذذللكك .االلممسسييحح بيیَسوععَ  االَخالصصِ  إإللىى ووأأُخرىى
 سببًا ييككووننوونن رربَّما أأوو االهھالكِك٬، إإللىى ييققووددووننكك ققدد االلذذيينن أأصصددققاائئكك٬، باختيیاررِ  تهھتمَّ 
حيیحة االقرااررااتتِ  ااتِّخاذذِ  إإللىى ووإإررشادِدكك إإيیمانِك لتَقِويیةِ  .االصَّ  

 

التِنا وونوااِصلُ  :ففييهه ووجاءَ  ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االلععااششرر االعدددِ  ففيي تأمُّ  
 

يیقيِینَ االل بَِخيْیرِ ’’ دِّ .‘‘هھھُھتَاففٌ  ااألَْشَرااررِ  هھھَھَالككِ  وَوِعْندَ  ااْلَمِديینَة٬ُ، تَْفَرححُ  صِّ  
 

 ممعع يیُرااممُ  مماا َخيیرِ  ععللىى ااألموررُ  تكوننُ  عنَدما تفرححُ  االمديینةَ  إإننَّ  حيیثُ  جديیٌد٬، تضاددٌّ  ووههنناا
،٬ يیر يیَموتتُ  حيینَ  أأيیًضا تَبتهھجُ  أأنَّهھا ككمماا االباررِّ .االشرِّ  



 

 االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن عشرَ  االثالثَ  إإللىى ععششرر االلححاادديي ممنن ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذللكك بعدَ 
:ففييههاا ووجاءَ  ععششرر٬،  

 

 نَاقِصُ  هھھُھوَ  َصاِحبهَھُ  ااْلُمْحتَقِرُ  .تهُْھَدممُ  ااألَْشَرااررِ  وَوبِفَمِ  ااْلَمِديینَة٬ُ، تَْعلُو ااْلُمْستَقيِیِميینَ  بِبََرَكةِ ’’
ا ااْلفهَْھِم٬، ٬، يیُْفِشي بِاْلِوَشايیَةِ  االسَّاِعي .فيَیَْسُكتُ  ااْلفهَْھمِ  ذُذوو أأَمَّ رَّ ووححِ  وَوااألَِميینُ  االسِّ  يیَْكتُمُ  االرُّ

.‘‘ااألَْمرَ   
 

 االلتتيي ووباألخطاءِ  يیَعِرفهُھ٬، االلذذيي بالشرِّ  االناسسَ  وويیُخبِرُ  يیَخرججُ  بالِوشايیةِ  االلسسااععيي أأننَّ  أأييْ 
ووحح أأميینَ  لكنَّ  .ااآلَخرووننَ  ااررتَكبهَھا :فإننَّ  االلللهه كلمةُ  تعلُِّمنا ووككمماا .ااألمرَ  يیستُرُ  االرُّ  

 

.‘‘ااْلَخطَايیَا ِمنَ  َكْثَرةةً  تَْستُرُ  ااْلَمَحبَّةَ ’’  
 

:ففييهه وونقرأأُ  ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  منَ  عشرَ  االراابعَ  االعدددِ  إإللىى ااآلننَ  لننتَقِلِ   
 

ْعُب٬، يیَْسقُطُ  تَْدبيِیرٌ  َال  َحيْیثُ ’’ ا االشَّ .‘‘ااْلُمِشيیِريینَ  فَبَِكْثَرةةِ  ااْلَخَالصصُ  أأَمَّ  
 

 إإللىى يیذهھھھَبونن لكنَّهھم ةة٬َ،االلممششوورر يیَطلُبوننَ  أأشخاًصا ههننااكك إإننَّ  نقوللُ  ااإلططاررِ  ههذذاا ووففيي
ددةٍة٬، َمصادِدررَ   .صادِدقًا باحثًا االمشوررةةِ  ططااللبب يیكوننُ  للاا مماا ووغالبًا .ااالررتِباككَ  يیخلِقُ  مماا ووههذذاا متعدِّ
 إإنَّما ااإلنساننُ  ففههذذاا .َسماَعهھ يیريیدُ  مماا للهه يیقوللُ  ُمشيیرٍ  إإللىى ااإلصغاءَ  ههوو دداافُِعهھ يیكوننُ  وورُربَّما
 إإللىى االمشيیريینَ  َكثرةةُ  تؤددِّيي للذذللكك .ةةاالَحقيیقيَّ  االَمشوررةةِ  بدللَ  االلتتأأييييدد ععنن يیبَحثُ 
 ممنن االنَّوععَ  ههذذاا يیقِصدُ  للاا االمقدَّسسَ  االكتاببَ  أأننَّ  غغييرر .االلأأححيياانن ممنن كثيیرٍ  ففيي ااالررتِباككِ 
ا .االِحْكمة إإللىى تَقوددُ  االلآآخخرريينن ممنن االصاددقةَ  االمشوررةةَ  أأننَّ  ييععننيي ببلل االمشوررةِة٬،  االلذذيي أأمَّ
 فسوففَ  االفهھِم٬، ذذوو االوحيیدُ  أأنَّهھ اانًّاظظ االلآآخخرريينن٬، مشوررةةِ  إإللىى يیستَمعَ  أأنن وويیرفُضُ  يیتكبَّرُ 
.َمحالة للاا يیسقُطُ   

 

:ففييهه ووجاءَ  ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  منَ  عشرَ  االخامسَ  االعدددَ  ااآلننَ  وونقرأأُ   
 

.‘‘ُمْطَمئِنٌّ  ااأليَْیِديي َصْفقَ  يیُْبِغضُ  وَوَمنْ  َغِريیبًا٬، يیَْضَمنُ  َمنْ  يیَُضرُّ  َضَررًراا’’  
 

 ففيي االُوقوععِ  إإللىى يیقودُدكك ققدد باببٌ  ههوو قَولهِھ َضماننَ  أأوو تَعِرفهُھ٬، للاا لَغريیبٍ  االشَّهھاددةةَ  أأننَّ  أأيي
ا .االفخِّ  .تعِرْفهھ للمم َمن تُبِغضَ  أأنن ففههوو َضمانُك أأمَّ  

 

:ففييهه وونقرأأُ  ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  منَ  عشرَ  االساددسسَ  االعدددِ  إإللىى ااآلننَ  ووننأأتتيي  
 

لُ  االنِّْعَمةِ  ذَذااتتُ  ااْلَمْرأأةَةُ ’’ لُ  وَوااألَِشدَّااءُ  َكَرااَمة٬ً، تَُحصِّ .‘‘ِغنًى وننَ يیَُحصِّ  
 

.االنِّعمةِ  صاِحبةِ  االمتعقِّلةِ  للمرأأةةِ  جميیلٍ  اامتِدااححٍ  ممنن لهَھ ففيياا  
 

التِنا وونُكِملُ   االلححاادديي ااألصحاححِ  منَ  عشرَ  االتاِسعَ  إإللىى ععششرر االسابعَ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ



:ففييههاا ووجاءَ  ععششرر٬،  
 

ُجلُ ’’ ِحيیمُ  ااَلرَّ يیرُ  .لَْحَمهھُ  يیَُكدِّررُ  وَوااْلقَاِسي نَْفِسهِھ٬، إإِلَى يیُْحِسنُ  االرَّ رِّ ٬، أأُْجَرةةَ  يیَْكَسبُ  ااَلشِّ  ِغشٍّ
اارِرععُ  رَّ  يیَْتبَعُ  َمنْ  َكذلِكَ  ااْلَحيیَاةةِ  إإِلَى يیَُؤووللُ  ااْلبِرَّ  أأنَنَّ  َكَما .أأََمانَةٍ  أأُْجَرةةَ  ااْلبِرَّ  وَواالزَّ  فَإِلَى االشَّ

.‘‘َمْوتهِھِ   
 

.أأُخرىى جهھةٍ  ممنن وواالَموتتِ  وواالشرِّ  جهھٍة٬، ممنن وواالحيیاةةِ  االبرِّ  بيینَ  مماا مقابلةً  ههنناا وونجدُ   
 

اا ككذذللكك ووننررىى لٍ  وولنُصغِ  ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  منَ  االِعشريین االعدددِ  ففيي تضادّدً  بتأمُّ
:ففييهه جاءَ  مماا إإللىى  

 

ببِّ  َكَرااهھھَھةُ ’’ .‘‘االطَِّريیقِ  ُمْستَقيِیُمو وَورِرَضاههُ  ااْلقَْلِب٬، ُمْلتَُووو االرَّ  
 

 االلححاادديي ااألصحاححِ  منَ  وواالِعشريینَ  ووااللثثااننيي وواالِعشريینَ  االحادِديي االعددَديینِ  نقرأأُ  ذذلكَ  بعدَ 
:فيیهِھما ووجاءَ  ععششرر٬،  

 

ررُ  للاا ليِیٍَد٬، يیَدٌ ’’ يیُر٬، يیَتَبَرَّ رِّ ا االشِّ يیقيِینَ  نَْسلُ  أأَمَّ دِّ  ِخْنِزيیَرةةٍ  فِْنِطيیَسةِ  فِي ذَذهھھَھبٍ  ِخَزااَمةُ  .فيَیَْنُجو االصِّ
.‘‘ااْلَعْقلِ  ااْلَعِديیَمةُ  ااْلَجِميیلَةُ  ااْلَمْرأأةَةُ   

 

 إإننَّ  ههنناا االنصُّ  يیقوللُ  ححييثث االتعقُِّل٬، إإللىى تفتقِدُ  االلتتيي االجميیلةِ  االَمرأأةةِ  ععنن ههوو ههنناا وواالكالممُ 
 بأنفِ  تَليیقُ  للاا االجميیلةَ  االذَّهھھھبِ  ُخزاامةَ  أأننَّ  ككمماا َحكيیمةً  تُكنْ  للمم إإننْ  بالمرأأةةِ  يیَليیقُ  للاا االَجماللَ 
.االِخنزيیَرةةِ   

 

 ووااللععششرريينن االثالثِ  االعدددِ  ففيي ووااألشرااررِ  ااألبرااررِ  بيَینَ  مماا جديیدةةً  مقابَلةً  ننررىى ذذللكك بعدَ 
:ففييهه ووجاءَ  ععششرر٬، االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن  

 

.‘‘سَخطٌ  ااألشرااررِ  رَرجاءُ  .ففققطط َخيیرٌ  ااألبرااررِ  َشهھَوةةُ ’’  
 

قًا ررووحيیًّا قانونًا نَِجدُ  ثمَّ   االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن ووااللععششرريينن االراابعِ  االعدددِ  ففيي مشوِّ
:يیقوللُ  ووههوو ععششرر٬،  

 

ققُ  َمنْ  يیُوَجدُ ’’ ئِقِ  ِمنَ  ثَرَ أأَكْ  يیُْمِسكُ  وَوَمنْ  أأيَْیًضا٬، فيَیَْزدَدااددُ  يیُفَرِّ .‘‘ااْلفَْقرِ  إإِلَى وَوإإِنََّما االالَّ  
 

 االثامنِ  وواالعدددِ  االساددسسِ  ااألصحاححِ  للووققاا إإنجيیلِ  ففيي يیسوععُ  قاللَ  ااإلططاررِ  ههذذاا ووففيي
  :ووااللثثللااثثيينن

 

.‘‘أأَْحَضانُِكمْ  فِي يیُْعطُوننَ  فَائًِضا َمهْھُزووزًزاا ُملَبًَّداا َجيیًِّداا َكيْیًال  تُْعطَْواا٬، أأَْعطُواا’’  
 

سولل بولُسُ  قاللَ  ككمماا  االلتتااسسعع ااألصحاححِ  كورِرنثوسسَ  أأهھھھلِ  إإللىى االثانيیةِ  ررسالتهِھ ففيي االرَّ
:االلسسااددسس وواالعدددِ   

 



حِّ  يیَْزرَرععُ  َمنْ ’’ حِّ  بِالشُّ .‘‘يیَْحُصدُ  أأيَْیًضا فَبِاْلبََرَكاتتِ  بِاْلبََرَكاتتِ  يیَْزرَرععُ  وَوَمنْ  يیَْحُصُد٬، أأيَْیًضا فَبِالشُّ  
 

:وواالِعشريین االراابعِ  وواالعدددِ  االراابعِ  صحاححِ االلأأ مرقُسَ  إإنجيیلِ  ففيي أأيیًضا االمسيیحُ  يیسوععُ  ووقاللَ   
 

.‘‘لَُكمْ  وَويیَُزااددُ  لَُكمْ  يیَُكاللُ  تَِكيیلُوننَ  بهِھِ  االَِّذيي بِاْلَكيْیلِ ’’  
 

 أأننَّ  :نفُسهھا االرووحيیَّةُ  االحقيیقةُ  لكنَّهھ قليیًال٬، مختلفةٍ  بطريیقةٍ  ههنناا وويیُقاللُ  .ررووحيٌّ  قانوننٌ  ووههذذاا
.االالئقِ  ممنن أأكثرَ  كَ أأمسَ  إإننْ  وويیفتقِرُ  بالَعطاِء٬، يیزددااددُ  ااإلنساننَ   

 

التِنا وونتابِعُ   االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن االثالثيینَ  إإللىى وواالِعشريین االخامسِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي تأمُّ
:ففييههاا ووجاءَ  ععششرر٬،  

 

ِخيیَّةُ  االنَّْفسُ ’’ ُن٬، االسَّ ْعُب٬، يیَْلَعنهُھُ  ااْلِحْنطَةِ  ُمْحتَِكرُ  .يیُْروَوىى أأيَْیًضا هھھُھوَ  وَوااْلُمْروِويي تَُسمَّ  االشَّ
َضا٬، يیَْلتَِمسُ  ااْلَخيْیرَ  يیَْطلُبُ  َمنْ  .ااْلبَائِعِ  رَرأْأسسِ  َعلَى وَوااْلبََرَكةُ  رَّ  يیَْطلُبُ  وَوَمنْ  االرِّ رُّ  االشَّ  فَالشَّ

ا يیَْسقُْط٬، ِغنَاههُ  َعلَى يیَتَِّكلُ  َمنْ  .يیَأْتيِیهھِ  يیقُوننَ  أأَمَّ دِّ  يیَِرثثِ  بيَْیتهَھُ  يیَُكدِّررُ  َمنْ  .َكاْلَورَرققِ  فيَیَْزهھھُھوننَ  االصِّ
يیَح٬، دِّيیقِ  ثََمرُ  .ااْلقَْلبِ  لَِحِكيیمِ  َخادِدممٌ  وَوااْلَغبِيُّ  االرِّ .‘‘َحِكيیمٌ  االنُّفُوسسِ  وَورَراابحُ  َحيیَاةٍة٬، َشَجَرةةُ  االصِّ  

 

 سيیُضيیئونن االنَّفوسسَ  يیربَحونن َمن أأننَّ  ددااننيياالل ِسفرِ  ففيي نقرأأُ  ااألخيیِر٬، االعدددِ  ِسيیاققِ  ووففيي
ةَ  فإننَّ  ووههككذذاا .االلأأببدد إإللىى كالنُّجوممِ  .االِحكمةِ  إإللىى ااججُ تتححتت ليیَسوععَ  االنُّفوسسِ  رِرْبحِ  ُمهھمَّ  

 

اائي ااآلنَن٬، ووَصْلنا  االلححاادديي ااألصحاححِ  ممنن وواالثالثيینَ  االحادِديي االعدددِ  إإللىى االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
:ففييهه ووجاءَ  ععششرر٬،  

 

دِّيیقُ  هھھُھَوذَذاا’’ يیرُ  بِاْلَحِرييِّ  فََكمْ  ااألرَْرضِض٬، فِي يیَُجازَزىى االصِّ رِّ .‘‘!وَوااْلَخاطِطئُ  االشِّ  
 

.للَجميیعِ  ووااضحةٌ  االعدددِ  ههذذاا ووررسالةُ   
 

للخخااتتممةةاا  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

٬، يیَرعى ووههوو االلججممييعع٬، ممعع عاددللٌ  هللاَ  أأننَّ  االيیوممِ  َحلَقةِ  ففيي ررأأيينناا  أأمورًراا وويیُعطيیهھ االباررَّ
.االلععااددلل عقابهَھُمُ  ااألشرااررُ  يیناللُ  حيینَ  ففيي ططيیِّبة٬،  

 

 فسيیرِ بتَ  ددررااستهَھ تَشك االقسُّ  سيیُتابِعُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ ببررننااممجج ممنن االُمقبِلة االَحلَقةِ  ففيي
.ااألشرااررِ  ووعيیوببِ  ااألبرااررِ  مميیِّزااتتِ   

 

ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 وويیُشبُِعهھا حيیاتَك يیُنقِّي االلذذيي ااإللهھيِّ  بالبرِّ  تمتلئَ  أأنن ههيي االمستَِمع٬، ععززييززيي ألجلَِك٬، صالتُنا
 االقيیامةِ  ررببُّ  ههوو االمسيیحَ  يیسوععَ  بأننَّ  باإليیماننِ  تتمسَّكَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .ووااللببررككااتت بالخيیرِ 
 تكوننَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .االلآآنن ممنن للهه ِعشتَ  إإننْ  ااألبدِ  إإللىى مَعهھ ستَعيیشُ  ووبأنَّك وواالحيیاةِة٬،



دوواا أأعمالَكَ  االناسسُ  للييررىى مضاَعفًا٬، ثََمًراا ُمثِمًراا  االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .االسَّماووييَّ  ااآلببَ  وويیُمجِّ
!آآمميينن .نصلِّي  


