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GD) )لكتاB “ مشت$ى )ألج?اD ”8, 4ب(C كتاB ع5 ح?اA )لس?6 )لمس?ح= على ح6 ق,8 ,)ح6 م5 كبا( 4مناء مكتبة )لك,نج(-. ,ن*()ً لت$اف!
)لق()ء عل?Q تT Nباعة مال??5 )لنسخ منQ في )لسن,)! )ألخ?(A. كما ُت(جN (م5 )إلنجل?C?ة) Lلى )لع6?6 م5 )للغا! )ألجنب?ة. ,D, )آل5 في
متنا,لW — 4?$ا )لقا([ )لك(?N — ل?ض?\ Lلى مكتبتL Wضافة قّ?مة. GD) كتاB نف?-. ستعتC بQ ,تقV)6ّ 4ش6 تق6?(؛ ألنW ستجV6 نعN )لع,5
Bلمس?ح= ,ق6 كا5 بح^ سب( لس?6( Aع5 ح?ا Bحي ُكت,) خ?)لكث?(,5 4عم^ تا( V)م?اً. ?عتب,? Qع منTمقا Aلى ق()ءL ًم?اال Wتج6 نفس, .Wل
ML} .تعC?ة ,مع,نة لح?اA ع66 ال ُ?حصى م5 )لقّ()ء في جم?ع 4نحاء )لعالD, .N, )آل5 ب?W?6? 5 لتق(V4 ,تستف?6 منQ في ح?اتW )لتأمل?ة )ل(,ح?ة
3.1}

املقدمة

لقT 6ا8 ما )نت*(نا م5 ص6,( س?(A كاملة لح?اA )لس?6 )لمس?ح باللغة )لع(ب?ة = مسA),T ال كحجة الD,ت?ة = 4, تعق?B ,تعل?^ على ما
,(6 في )ألناج?8 = 4, تا(?خ للس?6 نفسQ = ب8 كإب()C لجما8 )لح?اA )ل(,حي )ل()ئع. GD 5L) )لسف( )لجل?8 )لdG ,ضع باللغة )إلنكل?C?ة منG نح,
Wفي تل B4ش$( 4مناء )لمكتبا! ب?5 4فض8 ما كت V)سنة ق6 )عتب g٥ {ML 5.1}

Nلعال( !لى لغاL Nج)لق6 ت .d6لتعب( B6أل( في A6?)عة فTق Qك,ن i?للغة م5 مجل6)! قل?لة ع5 )لس?6 )لمس?ح- ب8 4فضل$ا جم?عا م5 ح(
N?)آل5 في لغة )لضا6 لمجتمعنا )لع(بي )لك( Qئ?س?ة كل$ا = ?سع6نا 54 نق6م)ل( . {ML 5.2}

Lننا لنشع( بما DنالW م5 ح(j في نش( كتاB 6?ني ?ك,5 )لس?6 )لمس?ح مح,(V )ل(ئ?سي = GL ?قتضي )ألم( = بالض(,(A = )إلت?ا5 على
Nل QنL . N$4ب,) ,قس,) قل,ب N$مثاال ل?ت,ب,) = ,لكن N$5 )لس?6 )لمس?ح ق6 جع8 لL ك( )ل?$,6. ,لك5 حسبنا 54 نق,8 ع5 )لعب()ن??5 ق6?ماG
54 N$لسب?8 = ,ّعلم( (GD في Qبفش8 ك8 مسعى ?ق,م,5 ب ND5 = ب8 لق6 4نبأ?Tقامة مملكة ?$,6?ة بفلسL م5 تل$\ على Gنئk ND6ما سا ND)Tشا?
{ML 5.3} . مملكة هللا (,ح?ة ال 4(ض?ة

Qلفة = ب?6 4نmف?عك- ,ج$ة )لن*( )لمس?ح?ة للم Bلكتا( (GD ج$ا. 4ما)كث?( 6)خ8 )لمس?ح?ة ,خا nلق6 4ث?( ح,8 شخص?ة )لس?6 )لمس?ح نقا
(GD العةT5 مL . ك! ك8 م5 المس$ا)لتي با( Aلح?ا( Wلتل Vفنا)4جم8 ب?ا5 ع d)بالح ,D نماL, = VGD )*ثبا! ,ج$ة )لنL Qل?- نقاشاً غا?ت
)لمجل6 قم?نة بأ5 ت,ق* في )لقا([ ن,)qC حبQ للخ?( ,)لصالD, . pا نح5 نق6مQ ,لنا م8ء )ل(جاء بأنQ س?ث?( = للعم8 = في ك8 قا([ 4سمى ما
{ML 5.4} .?تحلى بQ )لقا([ م5 فضائ8 = ,?ك,5 لألمة )لع(ب?ة )لنب?لة مع,)نا في نضال$ا لبل,r مثل$ا )ل(,ح?ة )لعل?ا - مث8 )لب( ,)لح^

الديباجة

5L في قل,B ك8 بني )إلنسا5 م5 ك8 4مة ,Tبقة 4ش,)قا ال ?مك5 )لتعب?( عن$ا Lلى TلB ما ال ?ملك,نVGD, .Q )ألش,)^ Dي م5 غ(- هللا
)ل(ح?N في 4عما^ Tب?عة )إلنسا5 = حتى ال ?قنع )لم(ء بحالQ )ل()Dنة = 4, بما ق6 4ح(VC = حسنا كاN4 5 (6?ئا . فإ5 هللا ?(?T? 54 6لB )إلنسا5
{ML 6.1} . ما D, 4فض8 ,?جV6 ف?حص8 على ب(كة 4ب6?ة

لق6 )ستTاq )لش?Tا5 بمm)م()تQ ,مخا6عاتQ 54 ?فس6 4ش,)^ قلB )إلنساVGD 5 = ف$, ?,عL Cلى )لنا- بأVGD 5 )ل(غبة ?مكL 5شباع$ا
بالملG)! 4, )لث(,A 4, )ل()حة 4, )لش$(A 4, )لسA,T = ,م5 4,لئW )لG?5 ق6 خ6ع$N (,?ع5,6 بال(ب,)!) ?كتشف,5 54 ك8 تلW )ألش?اء ق6 4مس!
{ML 6.2} .ثقال على عق,ل$N تا(كة نف,س$N في حا8 )ل?ب,سة ,)لجفا\ ,)لج,q كما كان! قبال

d6$?ل Qمن ,D ^,؛ فالشQ54 ?شبع V6ع ,ح?Tست? dGل( W(G لىL -(ش6 جم?ع )لنا? d)لبش( Bلش,^ في )لقل( (GD 54 ,D لك5 قص6 هللا,
)لنا- Lل?GL = Q ف?Q م8ء GلW )لش,^ , تحق?ق5L .Q )لنبي حجي ?6ع,V “مشت$ى ك8 )ألمN” (حجي 2 : 7) ,نح5 4?ضاً على GD) )لق?ا- لنا 54
Nمشت$ى ك8 )ألم“ :V,ن6ع”. {ML 6.3}
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5L )لغا?ة مGD 5) )لكتاD B, 54 ?قN6 ?س,q )لمس?ح كم5 ?ستT?ع ,حV6 54 ?شبع ك8 ش,^ في )لنف-. لق6 كتB كث?(,5 م5 )لُكّتاB كتبا
جم?لة ,ق?مة ع5 ح?اA )لمس?ح = ,ب$ا (ص?6 ع*?N م5 حقائ^ مضب,Tة س,)ء م5 )لناح?ة )لتا(?خ?ة 4, )ألحi(6 )لمعاص(A 4, )لعا6)! )لمأل,فة
= ,ب$ا كث?( م5 )لتعال?N )لتي ال غنى عن$ا . ,ف?$ا لمحا! م5 ح?اA ?س,q )لناص(d )لمتعA66 )لج,)نB . ,مع GلW ?ج6( بك8 ,)ح6 54 ?ق,8:
7 : 10 W,1 مل) ”Q4خب( ب Nلنص\ ل( (G,D“). {ML 6.4}

,مع GلW فإ5 )لغا?ة م5 ,ضع GD) )لكتاB ل?س! Dي Lثبا! )تفا^ )ألناج?L ,4 8?()6 )لح,)i6 )ل$امة ,)ل6(,- )لعج?بة في ح?اA )لمس?ح
حسB ت(ت?ب$ا )إلل$ي )ل6ق?^ = ,لك5 غا?تا Dي 54 نستع(t محبة هللا ,)لجما8 )إلل$ي في ح?اA )لمس?ح )لdG ?مك5 54 ?شت(W ف?Q كL 8نسا5 =
V)ت?ا ,مشاع(G V),بحض, = Qت(G لىL VG?ب! تالمGب?ة سجا?ا )لمس?ح )لنب?لة ق6 )جتGلك5 كما 54 جا, .N$لmفض,8 )لنقا6 ,تسا qإلشبا Tل?- فق
)ل(ق?قة ,لمساتQ )لحان?ة في ك8 ضعفات$N ,حاجات$N = ,بعش(تQ )ل6)ئمة ل$N غّ?( 4خالق$N )أل(ض?ة Lلى 4خال^ سما,?ة = م5 )ألث(L Aلى
Nلنا- م5 ك8 )ألم( -,محبة ع*?مة لنف, Bح)ل( Bلى مع(فة تمأل )لقلL Bلتعص(, Bلتضح?ة ,)إل?ثا(= ,م5 )لج$8 ,ض?^ )لعق8 ,)لقل(
,)ألجنا-- فكGلGD \6D W) )لكتاD B, تقN?6 )لس?6 )لمبا(L Wلى )لقا([ لكي ?ع?نQ على )إلت?اL 5ل?Q ,ج$ا ل,جQ ,قلبا Lلى قلB= ف?ج6 ف?Q كما
,ج6 )لتالم?G ق6?ما = ?س,q )لق6?( )لdG ?خلL“ xَِلى )لتَّماNِ” ,?غ?( Lلى ص,(تQ )إلل$?ة ك8 م5 ?تق6م,5 بL Qلى هللا . ,مع GلW فما 4ع*N عجCنا
A,لق(, Aبالح?ا t?لشاشة ,جعل$ا تف( نسا5 علىL A),ص N?تجس Qشب? (GD 5L !Qعال5 ح?اتL 5ع . {ML 6.5}

,في )لصفحا! )لتال?ة تكش\ )لمmلفة )لتي Dي س?A6 ,)سعة )الTالq ,عم?قة )الختبا( في 4م,( هللا ع5 ن,)p جA6?6 لجما8 ح?اA ?س,L .qن$ا
5L, (GD . Qب Nك5 ?حل? Nغنى ع*?ما ل ])لقا( N4ما Tال ?نف6 تبس dGل( N?*لع( Cلكن( (GD 5نة هللا . ,م(Cلنا كث?() م5 )لآللئ )لغال?ة م5 خ N6تق
5L 8,4م6 بع?6 . ,باإلجما8 نق Gا منD),ق6 سب( غ Qم5 كث?( م5 )لفص,8 )لمأل,فة )لتي كا5 )لقا([ ?*5 4ن iن,() ع*?ما ج6?6) ,مج?6) ?نبع
= N?لبش(?ة ,64,)ئ$ا = ,)لص6?^ )ل(ق?^ )ل(ح( t()لك8 4م N?*لشافي )لع(, = N?ح)لمس?ح ق6 4*$( كشم- )لب( ,(ئ?- )لك$نة )ل( q,س?
,)ل(ف?^ )لمالNC لإلنسا5 6)ئما )لdG ?قN6 لQ )لع,5 في ح?نQ = ,ت(- شعبQ ,(ئ?- )لسالN = ,)لملW )آلتي ,)ألB )ألبd6 = ,)لdG ف?Q تتحق^
N$ما8 ك8 )ألج?ا8 ,4ش,)قk . {ML 7.1}

GD 5L) )لكتاB ?قL N6لى )لعالN ب(كة Lل$?ة مشف,عا بابت$االتنا حتى ?جع8 )ل(B 4ق,)GD 8) )لكتاB بق,A (,حQ كالN )لح?اA )ألب6?ة لكث?(?5
مم5 لN تشبع 4ش,)^ قل,ب$N = لكي ?ع(ف,V “ َ,قُ,Aَ ق?امتQ= َ,َشِ(َكةَ kالَمQ” (ف?لبي 3: 10). ,4خ?() فم6| 4ج?ا8 )ألب6 )لسع?A6 ?شت(ك,ND, 5 ع5
?م?نQ في م8ء )لف(p )ألبd6 )لdG ال ?نT^ بQ ,مج?6 = ,)لdG س?ك,5 لم5 ?ج6,نQ )لثم(A )لناضجة , “)لك8 في )لك8” (1 ك,(نث,- 15= 28)
{ML 7.2} .(, “معلNّ ب?5 (ب,A” , “كلQّ ُمشت$?ا!” (نش?6 5 : 10 , 16

)لناش(,5

محتويات الكتاب

الفصل األول—اهلل معنا

َ,?6ع,5َ )سمQ “عمان,ئ?8” ... هللا معنا” (متى 23 : 1). 5L ن,( “مع(فة مج6 ِهللا” ?(| “في َ,جQ ?س,qَ ْ)لمس?ح” = فمنG 4?اN )أل8C كا5“
VGD لىL لمج6 = 4تى( (GD 5لى عالمنا ل?علL لق6 4تى . V6ب$اء مج, Qجالل, Qع*مت A),هللاِ ” = ص ِA)َ,كا5 “ص .”Bلمس?ح “,)ح6)ً مع )آل(
.”)أل(t )لتي ق6 س,6ت$ا )لخT?ة ,ش,Dت$ا ل?عل5 ن,( محبة هللا- ل?ك,5 “َهللاُ مَعنا” = ,لGلW جاء! معQ )لنب,A تق,8: “َ,?6ع,5َ )سمQ “عماُن,ِئ?8
{ML 17.1}

5L )لمس?ح GL ح8 ب?ننا كا5 ال ب6 لQ 54 ?عل5 هللا للنا- ,)لمالئكة. لق6 كاD 5, كلمة هللا ,فك( هللا مسم,عا . ففي صالتQ ألج8 تالم?VG ?ق,8:
j,)ل,فاء” (خ(, كث?( )إلحسا5, Bلغض( يءTب = ٌ\,mُ)َ,َ N?ح)َ“ W(?,حنا 17 : 6). بأن ”Nِتني م5 ْ)لعاَل?َT5 4َع?Gَّلِلنَّا-ِ )ل W4َنا 4*$(!ُ )سم“
B()لمجب,ل?5 م5 ت( Qألبنائ َTع? Nإلعال5 ل( (GD 5(?,حنا 17 : 26). ,لك ”N$?4ك,5 4نا ف , =Q4حببتني ب dGل( Bلح( N$?34 : 6) , “لتك,5 ف
,D = س( )لمحبة )لفا6?ة = B?لعج( نعمة هللا t)5 غL . 5,لك( N4ما p,بمثابة )لسف( )لمفت ,D (GD )?5 عالمنا )لصغL . ND(,5,6 س t)أل(
لع عل?$ا” = ,س?ك,5 م,ض,q 6(س$N ,تفك?(ND مD6 |6,( )ألب5L . 6 كال )لخالئ^ )لمف6?ة ,)لخالئ^ غ?( َّTتَشتِ$ي ْ)لمالِئكةُ 5َ4ْ َت“ dGلس( )ل(
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)لساقTة ستج6 في صل?B )لمس?ح كنC مع(فة ,حكمة ال ?نضB ,حافC) للف(p ,)لتسب?ح . ,س?(| 54 )لمج6 )لمتأللئ في ,جQ ?س,D q, مج6
محبتQ )لباGلة . ,في )لن,( )لمنبعi م5 جلجثة س?(| 54 نام,- )لمحبة )لمنك(A لG)ت$ا D, نام,- )لح?اA لأل(ض??5 ,)لسما,??5 = ,54 )لمحبة
Qصفا! هللا )لساك5 في ن,( ال ?6نى من Q?ق6 4ُعَلن! ف Bل,6?ع ,)لمت,)ضع )لقل( W(G 54, = هللا Bما لِْنفس$ا” تنبع م5 قل BُلTلتي “الَ ت(. {ML
17.2}

هللا معلن في 'لخل#قة

في )لب6ء 4ُعل5 هللا في ك8 4عما8 )لخل^. 5L )لمس?ح D, )لdG نش( )لسما,)! ,,ضع 4ساسا! )أل(D V6? 5L, = tي )لتي علق! )لع,)لN في
t)أل( مأل dGل( ,D .(5 : 95 ٦٥ : 6 ؛ ),مCم”) Qصنع ,D,َ )لبح(ْ Qَل dGَّل(” “Qلمثِب!ُ ْ)لِجبا8َ ِبقُ,ت(ْ“,D, = 8ناب^ )لحقC !لفضاء ,4ب6ع(
B(سالة محبة )آل Bل$,)ء ,)لسماء كت(, t)بك8 4ل,)5 )لجما8 = ,)ل$,)ء باألغاني ,)لتساب?ح . ,على ك8 ما في )أل. {ML 18.1}

5L )لخT?ة ق6 4تلف! ,ش,D! عم8 هللا )لكام8 = ,مع GD) فتلW )لكتابة ال تC)8 باق?ة. ,حتى )آل5 ك8 )لخالئ^ تعل5 ,تG?ع جال8 مجV6 . ال
شيء = ف?ما ع6) قلB )إلنساناألناني = ?ع?n لG)تQ . فال T?( ?حل^ في ج, )لسماء = ,ال ح?,)B6? 5 على )أل(L tالّ ,?خN6 كائنا kخ( = ,ال
Bك8 ,(قة تسك, A)?صغ, A)?كب A)6?$ا . فك8 شجmلتي ت( الّ ,ل$ا خ6مت$اL t)أل( لع م5Tت Bقة عش?), ,قة م5 4,()^ 4شجا( )لغابا! 4),
GلW )لعنص( م5 )لح?اA )لdG ب6,نQ ال ?مك5 54 ?ع?L nنسا5 ,ال ح?,)5 . ,)إلنسا5 ,)لح?,)5 ب6,(Dما ?خ6ما5 ح?اA )ألشجا( ,)لنباتا! .
dGل( N?*لع( -,أل,ق?ان(, . كل$ا Nل(,لع( p)ا لتفD),س8 ن)لشم- ت(, . Nكة للعال)ا ,تكش\ ع5 جمال$ا بك,ن$ا بD)Tع (Gش p,ف? )اDCأل(,
D, نفسQ مص6( ك8 4ن$ا(نا ,?ناب?ع )لم?اV ?ستقب8 )لج6),8 م5 ك8 )لبل6)5 = ,لكنQ ?أخG ل?عTي .,)لضباB )لصاع6 م5 )أل,ق?ان,- ?ن8C على
{ML 18.2} . )أل(t في D?ئة 4مTا( إل(,)ئ$ا حتى تل6 ,تنب!

ث5L N مالئكة )لسماء ?ج5,6 لGت$N ,س(,(ND في )لعTاء ,)لب8G = ف$N ?منح,5 محبت$N = ,?س$(,5 بال كال8 ل?ح(س,) p(,)4 )لنا-
)لساقT?5 )لنجس?5. فتلW )لخالئ^ )لسما,?ة تحا,8 54 تخBT ,6 قل,B )لنا- = ,ND ?أت,L 5لى GD) )لعالN )لم*لN بالن,( م5 م,)5T )لسماء
. )لب$?ة = ,بخ6مت$N )ل(ق?قة )لصب,(A ?(ف,5 على قل,B بنى )إلنسا5 ل?ع?6,) )لساقL 5?Tلى )لش(كة مع )لمس?ح )لD dG, 4ق(L Bل?$N مما ?*ن,5
{ML 18.3}

,لكننا GL نت(VGD W )ألمثلة )ألق8 شأنا ن(| هللا في ?س,q. فإG نشخL xلى )لفاd6 ن(| 4نQ ?عك- لنا مج6 هللا . لق6 قا8 )لمس?ح: “لس! 4فع8
ش?ئاً م5 نفسي”. “ كما 4(سلني )آلB )لحي= ,4نا حي باآلB” = “ 4نا لس! T4لB مجd6” ب8 مج6 )لdG 4(سلني” (?,حنا 8:4 28: 6: 57 ؛
G4خ Qك8 شيء م5 هللا = ,لكن Gلك8 )لمسك,نة . فالمس?ح 4خ Aنام,- )لح?ا ,D dGل( N?*ألق,)8 ?عل5 لنا )لمب46 )لع( VGD 8: 50 ؛ 7: 18). في
ل?عTي . ,DكG) في م,)5T )لسماء = في خ6متQ لك8 )لخالئ^ عT 5(?^ )بنQ )لحب?B تف?t ح?اA )آلB للجم?ع = ,عT 5(?^ )الب5 تع,6 في
شك8 تسب?حا! ,خ6ما! مف(حة ,محبة غام(A لG)W )لD dG, )لنبع )لع*?N لك8 شيء . ,DكG) في )لمس?ح تكتم6 8,(A )ل(حمة ,)إلحسا5 ممثلة
Aنام,- )لح?ا, = N?*ي )لعTصفة )لمع. {ML 18.4}

'لخط#ة تشو1 'لكو.

,لكGD 5) )لقان,5 )نت$W في )لسماء نفس$ا. لق6 نشأ! )لخT?ة في TلB ما للنف- . 5L ل,س?ف( )لك(,B )لم*ل8 تا^ Lلى 54 ?ك,D 5, )أل,8
في )لسماء . لقT 6لB 54 ?ك,5 متسلTا على )ألجنا6 )لسما,??5 = ,?باع6 ب?ن$N ,ب?5 خالق$N ,?*ف( ب,الئ$N لنفسQ . ,لGلW فق6 4ساء في تص,?(
هللا = ناسبا Lل?Q )ل(غبة في تع*?N نفسQ . ,بن,)?اV )لش(?(T AلB 54 ?حاص( )لخال^ )لمحD, . BكG) خq6 )لمالئكة ,خq6 )لنا- فجعل$N ?ُشكُّ,5
(GكD, = حمة)ال ?ع(\ )ل N)صا Qعلى 4ن N$ا5 لT?لش( V),فق6 ص BD)ع86 ,جال8 م QلL 54 هللا i?ح, . Qهللا ,?(تاب,5 في صالح Nفي كال
Nل,?8 على )لعال( Nب^ *الTفي )لعص?ا5 على هللا = فأ Q?لL N4غ,| )لنا- على )النضما . {ML 19.1}

لق6 )كتنف! )ل*لمة )لعالN بسبB س,ء ف$N )لنا- Å. فحتى تتب66 غ?اBD )ل*لمة ,?ش(^ )لن,( = ,حتى ?ع,6 )لعالL Nلى هللا كا5 الب6 م5
سح^ سلTة )لش?Tا5 )لخا6عة . ,لكGD 5) لN ?ك5 تحق?قQ ممكنا بالعن\ 4, )لق,A . فاستخN(6 )لق,A ,)لق$( مناقt لمبا6[ حكN هللا = ف$, ال
?(غB في غ?( خ6مة )لمحبة = ,)لمحبة ال تجيء باألم( 4, )إلك()V ,)إل(غاN . ,ال ?مك5 )كتساB محبة )لقل,B بالعن\ 4, ق,A )لسلTا5 =
CنجاL ع?Tك5 ?ست? Nا5 . ,لT?لش( !صفا t?صفا! هللا على نق )ا$*L 5الب6 م, . Q5 م5 ?ع(\ هللا ?حبL . فالمحبة ال ?,ق*$ا س,| )لمحبة
GD) )لعم8 غ?( ,)ح6 في ك8 )لك,5 . فW(G )لdG ق6 ع(\ عل, محبة هللا ,عمق$ا كا5 ?ستT?ع 5,6 س,)V 54 ?ع(\ )لنا- ب$ا . فكا5 الب6 م5
{ML 19.2} .(54 ?ش(^ “َشم- ْ)لِب( َ,)لشِّفاءُ في 4َجنحت$ا” مب66) *لما! GD) )لعالN )ل6)ج?ة (مالخي 4 : 2
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تدب#ر 'لعتق من 'لخط#ة

5L ت6ب?( ف6)ئنا لN ?ك5 فك(T Aا(ئة ,ال خTة تق((! بع6 سق,N6k T. ,لكن$ا كان! “حسL Bِعال5ِ )لس( )لdGَّ َكا5َ مكُت,ما في )ألCَْمنة
)ألCََلِ?ة” ((,م?ة 16 : 25). لق6 كان! كشفا ,Lعالنا للمبا6[ )لتي كان! منD6 6,( )أل8C 4سا- ع(n هللا . فمنG )أل8C كا5 هللا ,)لمس?ح
?ع(فا5 ك8 شيء ع5 )(ت6)6 )لش?Tا5 ,سق,T )إلنسا5 بسبB ق,A )لم(ت6 )لمخا5L .q6 هللا لN ?ق(( ,ج,6 )لخT?ة = ,لكنQ سب^ ف(4| ,ج,D6ا
Wل,ح?6 “لِكي ال ?$ل( Q8 )بنGلع$6 54 ?ب( Qعلى نفس G4خ i?ع*?مة بح Nللعال Qلق6 كان! محبت, . B?D)ا([ )لTل( WلG لم,)ج$ة A6ق6 4ع6 )لع,
{ML 20.1} .(ُك8ُّ مmْ? 5م5 ِبQ= ب8ْ َتُك,5ُ َلQ ْ)لح?اAُ )ألَب6?ة” (?,حنا 3 : 16

َ̂ َك,)كBِ هللاِ ... 4َص?( مْث8َ ْ)لعلي” (Lشع?اء 14 : 13= 14). 4ما )لمس?ح “)لGِL dGَّْ َكا5َ في ص,َ(Aِ هللاِ = لق6 قا8 ل,س?ف(: “4َْ(َفع ُك(س?ي ف,
{ML 20.2} .(َلN ?حسB ُخلسةً 5َ4ْ ?ُك,5َ (معا6ِالً Åِ” (ف?لبي 2 : 6 , 7

لق6 كان! G VGDب?حة T,ع?ة. فلق6 كا5 م5 )لممك5 54 ?*8 ?س,q ع5 ?م?5 4ب?Q ,?بقى محتف*ا لنفسQ بمج6 )لسماء ,,الء )لمالئكة = ,لكنة
ML} )ختا( 54 ?سلN قض?B )لملW لآلB ,?تنا8C ع5 ع(n )لك,5 لكي ?جيء بالن,( Lلى )لجالس?5 في 4(t *ال8 )لم,! ,?منح ح?اA لل$الك?5
20.3}

,منG ح,)لي 4لفي سنة سمع في )لسماء ,م5 ع(n هللا ص,! لQ 6اللتQ )لغامضة ?ق,Dَ“ 8َنG) 4َِجيُء” . “Gَِب?حةً َ,قُ(باًنا َلN ُتِ(6ْ = َ,لكD 5?أَْ!
لِي جسDَ“ .”(6َنG) 4َِجيءُ . في 6َْ(jِ ْ)لكتاBِ مكُت,Bٌ عنِّي = ألَفع8َ مش?َئتW ?ا Åَ4ُ” “عب()ن??5 10 : 5 — 7). ففي VGD )لكلمة 4ُعلL 5تماN )لقص6
V6أْ!َ لِي جس6)” = فل, *$( في مج?D“ :8,جس6) = ف$, ?ق Gمعا 54 ?فتق6 عالمنا ,?تخCل?ة . لق6 كا5 )لمس?ح مCأل( ),D6ل( Gكا5 مكت,ما من dGل(
Qت?D,ختف! 4ل( لق6 . V64خفى ب$اء مج Wال ن$ل, V()فلكي ن . V),ع )حتما8 ب$اء حض?Tما كنا نست Nقب8 ك,5 )لعال Bمع )آل Qكا5 ل dGل(
{ML 20.4} . ,)حتجب! تح! (6)ء بش(?تQ- )ختفى مجV6 خل\ جسV6 )لبش(d )ل*اD( للع?ا5

'لتدب#ر في ;مو:

GD 5L) )لقص6 )لع*?N 4خفي خل\ )ل(م,C ,)الصTالحا!. فالعل?قة )لتي كان! تت,ق6 بالنا( ,)لتي *$( )لمس?ح ف?$ا لم,سى 4علن! هللا .
فGلW )ل(مC )لdG )خت?( لتمث?8 هللا كا5 شج?(A ,ض?عة ال تجتBG )ألن*ا( . VGD )لشج?(A 4خف! هللا غ?( )لمح6,6 . فاÅ )لكلي )ل(حمة 4خفى
مجV6 ,()ء (مC مت,)ضع ج6) حتى ?ن*( Lل?Q م,سى ,?ح?ا . ,كGلW )لحا8 بالنسبة Lلى عم,6 )لسحاB في )لن$ا( ,عم,6 )لنا( في )لل?8 . فكا5
V,)? 54 -حتى ?مك5 للنا Qلق6 4خفي مج6 هللا ,ست( جالل . Qنعمت NDا?L مانحا, Q6ت()L N$لعم,6 معلنا ل( WلG 5س()ئ?8 مL مع i6هللا ?تح
بع?,ن$N )لكل?لة ,DكG) كا5 ال ب6 م5 54 ?تخG )لمس?ح “شك8َ جس6 ت,)ضعنا” (ف?لبي 3 : 21) ,?أتي “في شبQ )لنا-”. ففي ن*( )لعالN لN ?ك5
Qحتى ?مكن Qجالل, Qست( ع*مت, V6مج Bلق6 حج . t)لمتجس6 = ن,( )لسما,)! ,)أل( Qإلل( ,D 5فق6 كا WلG مع, = Q?$جما8 فنشت Q?ف
{ML 21.1} . )القت()B م5 )لنا- )لحC)نى ,)لمج(ب?5

Tلمق6- في ,س( ق6 سك5 في, .(25 : 8 j,)خ) ”N$ِTس()ئ?8 قائال: “?َصنع,5َ لِي مق6سا ألَسُك5 في َ,سL م,سى ع5 بني B)لق6 4م( )ل
شعبQ = ,م6| سني غ(بت$N )لمتعبة في )لب(?ة كا5 (مC حض,( )ل(B في ,سD, . N$TكG) )لمس?ح نصB خ?متQ في ,سT )لمحلة )لبش(?ة .
ُV6لكلمةُ صا(َ جس6) َ,ح8َّ بَ?َننا = َ,َ(4ََ?نا مج(ْ,َ“ :Qإلل$?ة ,ح?ات( Qفنا بصفات)نا لكي ?عTإلنسا5 ل?ك,5 في ,س( بني Nخ?ا )(,لى جL Qخ?مت Bنص
{ML 21.2} .(= مج6) َكما لِ,ح?6 م5 )آلBِ = مملُ,ًء) نعمةً َ,حقا” (?,حنا 1 : 14

,D 54 ?6(ك,) 54 خالقنا N$ل Qبنات, N6k ننا. ,ك8 بنى(Cعل?نا في 4ح \Tبنا ,?ع)بتجا N54 هللا عال Nل?ح8 ب?نا فإننا نعل q,ق6 4تى ?س i?ح,
Aلنا في ح?ا N6ل$ي مقL BGلمحبة = ,ك8 جا( ك8 عم8 م5 4عما8, = p)أل5 في ك8 مب46 م5 مبا6[ )لنعمة ,ك8 ,ع6 بالف = AاTص6?^ )لخ
{ML 21.3} .”مخلصنا على )أل(t ن(| “َهللاُ معنا

5L )لش?Tا5 ?ص,( لنا نام,- هللا )لقائN على )لمحبة بأنQ نام,- 4ناني = ,D, ?عل5 لنا )ستحالة TLاعتنا لف()ئضQ. )نQ ?نسL Bلى )لخال^
54 q,لم,! . ,ق6 كا5 على ?س(, Nة ,)ألل?Tلخ( Bسب ,D جع8 )لنا- ?عتق5,6 54 هللا? (G$م5 ,?ال! . ,ب Qعن N4ب,?نا )أل,ل?5 ,ما نج T,سق
Nفي ك8 )ختبا()تنا “م5 َث Cب?عتنا ,جاT Gتخ( (GD 8اعة. ,ألجTثاال لل N Qنفس N6بة = ,ك,)ح6 منا كا5 الب6 54 ?ق,Gألك( VGD 5ع qكش\ )لقنا?
َكا5َ ?نبغي 5َ4ْ ?شِبL Qِخ,تQ في ُك8ِّ َشيٍء” (عب()ن??5 2 : 17). فإG) كا5 عل?نا 54 نحتم8 ش?ئاً لN ?حتملQ ?س,q قبلنا = فمVGD 5 )لناح?ة ?ص,( لنا
)لش?Tا5 ق,A هللا على 4ن$ا غ?( كاف?ة . ,لGلW ق?8 ع5 ?س,L qنQ: “مج(Bٌ في ُك8ِّ َشيءٍ مثلُنا = ِبال َخT?ة” (عب()ن??5 4 : 15). لق6 )حتم8 ك8
Qل AاTلمع( A,بالق )لتج(بة ,)نتص( Qج(, ي تمنح لنا مجانا . فكإنسا5D, ّالL A,4?ة ق Qلنفس N6ستخ? Nل ,D, = نح5 ل$ا t)بة ?مك5 54 نتع)تج
م5 هللا . ف$, )لdG قا8: “5َ4ْ 4َفع8َ مش?َئتW ?ا Lِلِ$ي سِ(ْ(!ُ = َ,شِ(?عُتW في َ,سT 4َحشاِئي” (مCم,GL, (8 : 40 ) كا5 ?ج,8 ?صنع خ?() ,?شفي
جم?ع )لمتسلT عل?$L Nبل?- = 4*$( للنا- م?C)! ش(?عة هللا ,Tب?عة خ6مت5L . Q ح?اتQ لتش$6 بأ5 في مق6,(نا نح5 4?ضاً 54 نT?ع ش(?عة هللا
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{ML 21.4}

تنف#ذ 'لتدب#ر

5L )لمس?ح ببش(?تQ ق6 الم- بش(?تنا = ,بأل,D?تQ ?مسW بع(n هللا. ,كاب5 )إلنسا5 كا5 مثالنا في )لTاعة = ,كاب5 هللا ?عT?نا )لق,A على 54
نT?ع . 5L )لمس?ح D, )لdG تكلL Nلى م,سى م5 )لعل?قة على جب8 ح,(?B قائال: “Q?D4 )لD ... Q?Dَ4 dGََّكG) َتقُ,8ُ لِبني Lِس()ِئ?Q?Dَ4 :8َ 4َْ(سلني
Nف8 ب?! لحT 5L . ”Q?Dَ4“ قائال Qلنا- 4عل5 ع5 نفس( Qتى في شبk لما (GكD, 8?س()ئL xلضما5 لخال( ,D (GD 5أل . (3 : 14 j,)خ) ”Nِل?ُكL
,D ل()عي )لصالِح”= “4َنا( ,D ق,8 لنا: “4َنا? ,D, .(16 : 3 -,1 ت?م,ثا) ”هللا “َ*$( في ْ)لجس6 ,D Bل,6?ع ,)لمت,)ضع )لقل( xلمخل( =
ُّ̂ َ,ْ)لح?اAُ” = “6ُفع Lِلي ُك8ُّ سلTا5ٍ في )لسماءِ َ,َعلى )ألَْ(t” (?,حنا 10 : 11 ؛ 6 : 51 ؛ 14 : 6= متى ُ̂ َ,ْ)لح ?)ِ َّTل( ,D لحي” = “4َنا(ْ Cلُخب(ْ
Q?Dَ4“ .(18 : 28” ف?$ا تحق?^ ,ضما5 لك8 ,ع6 . 4نا D, ال تخاف,) . “َهللاُ معنا” D, ضما5 خالصنا م5 )لخT?ة = ,?ق?5 ق6(تنا على TLاعة
{ML 22.1} ش(?عة )لسماء

,في تناCلQ ل?تخG لنفسQ جسN بش(?تنا 4عل5 )لمس?ح خلقQ )لD dG, على نق?t 4خال^ )لش?Tا5. ,لكنQ )نحL )6لى 6(كة 64نى مG 5لW في
qC(ف?لبي 2 : 8) . ,كما 54 (ئ?- )لك$نة كا5 ?ن ”Bِ?حتَّى ْ)لم,!َ م,!َ )لصل َqاTَ4,َ Qِج6 في ْ)ل$?َئة َكإِنسا5ٍ = َ,ضع َنفس,ُ ْGِL,َ“ :Qتضاع( ^?)T
N6عب6 = ,ق A),ص Gلمس?ح 4خ( WلGك = d65 عاDكا d4 Qكا5 ?لبس dGل( t?لكتا5 )ألب( م5 B,في ث N6خ?, = A)ل(سم?ة )لفاخ( Qث?اب Qعن
ٌ̂ ألَجk ِ8َثامنا . َتأB?6ِْ سالمنا عل?Q = َ,ِبحبِ(Vِ ُشفَ?نا” (Lشع?اء 53 : Gب?حة. فكاD 5, )لكاD, 5D, )لGب?حة: “َ,D, مج(,pٌ ألَج8ِ معاصَ?نا = مسح,
15). {ML 22.2}

لق6 ع,م8 )لمس?ح بالمعاملة )لتي كنا نستحق$ا لكي ُنعام8 نح5 بالمعاملة )لتي ?ستحق$ما D,. لق6 6?5 ألج8 خTا?انا )لتي لN ?شت(W ف?$ا لكي
.(نتب(( نح5 بب(V )لdG لN نشت(W ف?Q لق6 قاسى kالN )لم,! )لتي كان! لنا حتى ننا8 )لح?اA )لتي كان! لQ: “َ,ِبحبِ(Vِ ُشفَ?نا” (Lشع?اء 53 : 5
{ML 23.1}

'التحاA با?

5L )لمس?ح بح?اتQ ,م,تQ ق6 4تN عمال D, 4كث( م5 مج(6 (L, 6صالp ما ق6 خ(بتQ )لخT?ة. لق6 كا5 )لش?Tا5 ?قص6 54 ?فص8 ب?5 هللا
Qنفس Tب?عتنا (بT xلمخل( Gتخ( Gنا . فإTنك5 ق6 سق Nتحا6) 4,ث^ مما ل, ل( Åمتح6?5 با )?إلنسا5 فصال 4ب6?ا = ,لكننا —في )لمس?ح- نص(,
QلGب QنL .(16 : 3 حنا,?) ”ل,ح?6(ْ Q8َ )َبنGحتَّى ب Nلعاَل(ْ ُهللا B4َح (GDَ Qَّألب6 “ألَن( ),D6 |6بنا م Tتب)( لق6 . Nال ?مك5 54 ?نفص Tبا)ة ب?)بالبش
ل?- فقT ل?حم8 خTا?انا ,?م,! كفا(A عنا = ,لكنQ 4عTاV لجنسنا )لساقT . ,لكي ?mك6 لنا هللا ع$6 سالمQ )لdG ال ?نقt فق6 ب8G )بنQ )ل,ح?6
ل?ص?( ,)ح6) م5 )ألس(A )لبش(?ة ,ل?*L 8لى )ألب6 محتف*ا بTب?عتQ )لبش(?ة . GD) D, )لضما5 على 54 هللا س?نجC ,عV6: “ألَنQَّ ?َ,ل6 َلنا َ,ل6
,D ”5ِ5 “)ب5 )إلِنساL . لى )لسماء )لعل?اL ق6 حمل$ا dGل( Qبن( xة في شخ?)ب?عة )لبشTهللا )ل Gتخ( لق6 ”Qاسةُ على َكتف?)ى )بًنا = َ,تُك,5ُ )لTُنع,َ
)لdG ?جل- مع هللا في ع(n )لك,5 . ,)ب5 )إلنساD 5, )لdG ?6عى )سمQ “عِج?با = مش?() = Lِل$ا َق6?() = 4َبا 4َب6?ا = (ئ?- )لسالL) ”Nشع?اء 9 :
”AِاTق6ُ,-ٌ ِبال َش( َ,ال 6َن-ٍ = َق6 ْ)َنفص8َ ع5ِ ْ)لُخ“ ,D dGل( W(G 5L . على كل?$ما V6? ضع? dGب?5 هللا ,)لبش(?ة )ل T?ل,س( ,D ”ة?D4“ 5L .(6
,D 6لسما,?ة معا . فالمس?ح )لممج( A)أل(ض?ة ,)ألس( A)ألس( !Tتب)( (عب()ن??5 2 : 11). في )لمس?ح ”Aً,ِخL ND,الَ ?َستحي 5َ4ْ ?6ع“ ,D,
A6,6لسماء بالبش(?ة = ,)لبش(?ة تحتضن$ا )لمحبة غ?( )لمح( Cتعت WلG4خ,نا . فل . {ML 23.2}

A6لمف6??5 س?ك,5 ش$ا( 5 تمج?6L .(17 , 16 : 9 ا?)كC) ”!Qما 4َجمل,َ ُV6َ,ما 4َج . Qم(فُ,عةً على 4َْ(ض ِjلتَّا( ِA)ََكحجا“ Qص\ هللا شعب?
َ̂ = ِباللTُّْ\ علَ?نا في ْ)لمس?حِ ?س,qَ” = “لِكي ?ع(\َ )آل5َ عن6 )ل(mَساءِ َ,)لسالT?5ِ في 4ب6?ة ل(حمة هللا “لِ?*ِ$( في )لD6,( )آلت?ة َغنى نعمتQ ْ)َلفاِئ
.()لسماِ,?ا!ِ = ِب,)سTة ْ)لكن?سة = ِبحكمة هللاِ ْ)لمَتن,عة = حسB َقص6 )لD6,(ِ )لdGَّ صنعQ في ْ)لمس?حِ ?س,qَ َ(بَنا” (4فس- 2 : 7 ؛ 3 : 10= 11
{ML 24.1}

,عT 5(?^ عم8 )لمس?ح )لف6)ئي ?Cك, حكN هللا ,قضا5L .Vm هللا )لق6?( ?ع(\ على 4نL QلQ )لمحبة . 5L )ت$اما! )لش?Tا5 ق6 6حض!
,كGب! ,كش\ )لستا( ع5 صفاتQ= ,ل5 ?مك5 54 ?حi6 عص?ا5 ف?ما بع6 . ,ل5 تع,6 )لخT?ة لت6خ8 )لمسك,نة ف?ما بع6 . ,مD6 |6,( )ألب6
Nبصال! ,ث?قة ال ?مك5 54 تنفص N$لسماء بخالق(, t)أل( سكا5 Tتب)( ت$ا ق6(Gة تضح?ة )لمحبة لTس?ك,5 )لجم?ع بمأم5 م5 )ال(ت6)6 . ,ب,)س
. {ML 24.2}

عى 5L عم8 )لف6)ء س?ك,5 كامال. ففي )لمكا5 )لdG ف?Q كث(! )لخT?ة C)6! )لنعمة ,تفاضل! ج6) . ,)أل(t نفس$ا )لتي كان! م?6)نا )6َّ
)لش?Tا5 ملك?تQ = ستتمج6 فضال ع5 ك,ن$ا ستف6| . ,عالمنا )لصغ?( )ل,)قع تح! لعنة )لخT?ة = تلW )لبقعة )لس,6)ء )ل,ح?A6 في ملك,! هللا
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)لمج?6 س?ك(N 4كث( م5 ك8 )لع,)لN )ألخ(| في )لك,5 . ف$نا ح?i ح8 )ب5 هللا في جسN بش(?تQ = ,ح?i عاn ملW )لمج6 ,تألN ,ما! - Dنا
عن6ما ?صنع ك8 شيء ج6?6) س?ح8 هللا في خ?متQ في ,سT )لنا- = ,D, “س?سُك5 مع$ND,َ = N ?ُك,ُن,5َ َلQ َشعبا = َ,هللاُ َنفسQ ?ُك,5ُ مع$L Nِل$ا
{ML 24.3} -َل$N” ((mسا 21 : 3). ,مD6 |6,( )ألبGL 6 ?س?( )لمف6?,5 في ن,( )ل(B فس?شك(,نQ على عT?تQ )لتي ال ?عب( عن$ا

{ML 24.4} ”عمان,?8= “ هللا معنا

الفصل الثاني— الشعب املرفوض

N$مالk 4ب$ج i6لحا( (GD في !Cك)4ل\ سنة ,ق6 ت !C,م5 جاCلة م5 )ل?,T حقبة xنت*( مجيء )لمخل? d6,$?ل( B8 )لشع*
5L . عن6ما 4تى V,ع(ف? Nل N$فإن WلG مع, . Qلعائل?ة كان,) ?ق6س,5 )سم( A6ق,- )ل$?ك8 ,في )لعباT في = N$نب,)ت, N$ففي تسب?حات .N$نت*ا()ت(,
Qِلى َخاصتL“ :V,$ال من*( ف?شت, Q?لL (,)*الَ جما8َ” ف?ن,َ ... َA)َ,ص“ Q?ف (,)? Nاِبسة” فل? ٍt)َْ4 5َكع(^ م“ ND)*كا5 في ن W(G لسماء( B?حب
{ML 25.1} .(جاءَ = َ,خاصُتQ َلN َتقبلL) ”Qشع?اء 53 : 2 ؛ ?,حنا 1 : 11

,مع GلW فإ5 هللا كا5 ق6 )ختا( Lس()ئ?8. 6عاND لكي ?حف*,) مع(فة ش(?عتQ ب?5 )لنا- = ,ل?حتف*,) بال(م,C ,)لنب,)! )لتي كان! تنبئ
ع5 )لمخلx . كا5 ?(?ND6 54 ?ك,ن,) مث8 ?ناب?ع خالx للعالN . فكما كاL 5ب()N?D في t)4 غ(بتQ = ,كما كا5 ?,س\ في مص( = ,كما كا5
{ML 25.2} 6)ن?ا8 في بالT مملكة باب8- كGلW كا5 ?جB 54 ?ك,5 )لشعB )لعب()ني ب?5 )لشع,B = كا5 عل?$N 54 ?علن,) هللا للنا-

5L هللا عن6ما 6عا Lب()N?D قا8 لQ: “4ُباِ(كW ... َ,تُك,5َ ب(كةً ... َتتباَ(Wُ ف?W جم?ع َقباِئ8ِ )ألَْ(tِ” (تك,?5 12 : 2 , 3). ,ق6 (66 )ألنب?اء
Tفي َ,س َB,ُل,ع6: “َ,تُك,5ُ بق?ةُ ?عق( (GD N$ل N6لسبي ق( لىL Bلشع( Gس()ئ?8 ,4ُخL t)4 B,)حتى بع6ما )جتاح! )لح, . N?لتعل( (GD -نف
ُشع,Bٍ َكث?ِ(?5 َكالن6َّ| م5 عن6 )ل(Bِّ = َكاْل,)ِب8ِ على ْ)لعشBِ )لdGَّ الَ ?نت*( Lِنساًنا َ,الَ ?صِب( لِبني ْ)لبشِ(” (م?خا 5 : 7). ,ع5 )ل$?ك8 في
{ML 25.3} .(4,(شل?N 4عل5 هللا ب,)سTة Lشع?اء )لنبي: “أل5ََّ ب?تي ب?! )لصالAِ ?6عى لُِك8ِّ )لشُّع,Bِ” ()شع?اء 56 : 7

,لك5 )إلس()ئ?ل??5 (كC,) kمال$N ,)نت*ا()ت$N في )لع*مة )لما6?ة. فمنG 54 6خل,) 4(t كنعا5 حا6,) ع5 ,صا?ا هللا ,)تبع,) T(^ )ل,ثن??5
pصالL 8ل,ثن?,5 = فبع6 ك( NDm(64ع N$?ا6)! )لتي 4,قع$ا عل$T8 م5 ج()ء )الض(,Dعبئا قاس,) )أل, = Q4نب?ائ V(,هللا على 4ف ND)Gعبثا 4ن, .
{ML 25.4} كا5 )لشعB ?,غ8 في )ال(ت6)6

dGل( V6ع, N$ل Nق6 تم B)ل( اعة لكا5Tل( ^?)T ل, سا(,) في, .N$تع*?م, N$ك()مL في Qض)غ Nلكا5 ق6 4ت Å س()ئ?8 4مناءL ,ل, كا5 بن,
ِّB)ل( Nس( َّ5َ4 ِt)َْأل( ِB,جم?ع ُشع |)?لب$اِء” ” َف(ْ,َ ِNَناءِ َ,)الس 4عTاV على فN م,سى بأ5 ?جعل$N مستعل?5 “على جم?عِ ْ)َلقباِئ8ِ )لَّتي عمل$ا في )لثَّ
(GDَ :5َ,َُف?قُ,ل = ِtَلف()ِئ(ْ ِVGD َّ85 ?سمع,5َ ُك?Gَّل( ِB,4َع?5ِ )لشُّع َNنة ” 4َماT54 ?عمل,) بالحكمة ,)لف N$لق6 نصح, . N$خافُ,5َ” من?,َ“ N$?َق6 سمي” عل
)لشَّعB ْ)لع*?L Nِنَّما D, َشعB حك?N َ,ف5T” (تثن?ة 26 : 19 ؛ 28 : 10 ؛ 4 : 6). ,لك5 ن*()ً لعN6 4مانت$N لN ?ك5 ممكنا 54 ?تN قص6 هللا Lالّ
{ML 26.1} عT 5(?^ تعاقB )لض?^ ,)إلGال8

LخضاI شعب هللا قدEما

لق6 4ُخضع,) تح! سلTا5 مملكة باب8 ,تشتت,) في ك8 )لبل6)5 )ل,ثن?ة. ففي ض?ق$N ج66 كث?(,5 من$N ع$6 )ل,الء إلل$$GL, . N علق,)
4ع,)ND6 على شج( )لصفصا\ ,ناح,) على D?كل$N )لمق6- )لdG قN6D 6 = 4ش(^ ب,)سTت$N ن,( )لح^ ,)نتش(! مع(فة هللا ب?5 )ألمN .لق6
كان! 4ن*مة )لGبائح )ل,ثن?ة تC??فا للن*اN )لdG ق6 4ق(V هللا . ,كث?(,5 م5 )لمخلص?5 مم5 كان,) ?ما(س,5 )لTق,- )ل,ثن?ة تعلم,) م5
d6لعب()ن??5 معنى )لخ6مة )لتي ق6 (سم$ا هللا = ,باإل?ما5 تمسك,) بال,ع6 بمجيء )لفا( {ML 26.2}

عانى كث?(,5 م5 بني )لسبي )الضT$ا6 )لم(?(. ,كث?(,5 بGل,) ح?ات$N ثمنا ل(فض$N ت6ن?- ?,N )لسب! ,(فt )الحتفا8 باألع?ا6 )ل,ثن?ة .
ND ^قبل,5 )لح? N$لعل Aل,ال(, W,لمل( N4ما Qقف,5 ,ج$ا ل,ج? V6?عب B)جع8 )ل V,أل,ثا5 ل?قض,) على )لح^ ,?- ! 4صل( A6عب )ثا GL,
{ML 26.3} ,شع,ب$N .,م()() ,تك()() )ضT( 4عا*N )لمل,W 54 ?ش$6,) لع*مة هللا )لdG كا5 ?عبV6 4س()ND )لعب()ن?,5

dGا6 )ل$T8 )الض(,D4 (,لتماث?8 )لمنح,تة. ,م6| )لعص,( )لتال?ة قاس( A6إلس()ئ?ل??5 م5 عبا( )?)لفعا8 في تح( V)كا5 للسبي )لبابلي 4ث
4ثا(V عل?$N 4ع6)NDm )ل,ثن?,L 5لى 54 (سخ في DG4ان$N )القتناq بأ5 نجاح$N م,ق,\ على )لTاعة لش(?عة هللا . ,لك5 4كث(?ة )لشعB لN ?ك,ن,)
N$لى ع*متL d6m? ^?)T (?ة على )عتبا( 4ن$اDخ6مة *ا Å 5,ق6م? (,كان, = A)ألث( ,D اعة ب6)فع )لمحبة = فق6 كا5 )ل6)فعTلى )لL 5?م6ف,ع
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{ML 26.4} )لق,م?ة . لN ?صبح,)

N$م,سى ,ضع هللا ل Nل,ثن?ة. ,في )لت,ج?$ا! )لتي ق6ُم! على ف( A6تجنبا إلغ()ء)! )لعبا Nع5 )لعال N$ل,) 4نفسCع N$لكن, = Nن,() للعال
ش(,Tا ,ق?,6) خاصة باختالN$T بعبA6 )أل,ثا5 . ,لكن$N 4ساء,) ف$GD N) )لتعل?N . لق6 كا5 )لقص6 منQ )لح?ل,لة ب?ن$N ,ب?5 مشاكلة )ل,ثن??5 في
مما(ست$L = Nالّ 4ن$N )ستخ6م,V في Lقامة س,( فاص8 ب?L 5س()ئ?8 ,ب?5 ك8 )ألمN )ألخ(| = فن*( )ل?$,L 6لى 4,(شل?N على 4ن$ا سماNDm . ,في
Nل(حمة لألم( B)كان,) ?,جس,5 خ?فة م5 54 ?*$( )ل ND6حس {ML 27.1}

,بع6 )لع,A6 م5 )لسبي )لبابلي 4ب6| )لشعD( Bتماما ع*?ما بالتعل?N )ل6?ني. ففي ك8 4نحاء )لبال6 4ق?م! )لمجامع )لتي كا5 )لك$نة ,)لكتبة
6Dلمعا( VGD 5ف?$ا ,لك -َّ)54 مبا6[ )لب( ُت6 N,عى )لعامل,5 ف?$ا ,في )لفن,5 ,)لعل ?علم,5 ف?$ا )لنام,- للشعB = كما 4ق?م! )لم6)(- )لتي )6َّ
فس6! ,تلW )ل,سائT فشل! . ففي 4ثناء سني )لسبي )عتن^ كث?(,5 م5 )لشعk B()ء )ل,ثن??5 ,عا6)ت$N . ,ق6 تسلل! تلW )آل()ء ,)لعا6)!
N$ل,ثن??5 في 4عمال( س()ئ?8L ,شاك8 بن A)?لخ6مة )ل6?ن?ة . ,في 4ش?اء كث( لىL بة?)لغ( {ML 27.2}

فساA خدماتNم 'لدEن#ة

,GL ت(W )ل?$,6 هللا غاB ع5 4ف$ام$N مغC| )لخ6مة )لTقس?ة = تلW )لخ6مة )لتي كا5 ق6 (سم$ا )لمس?ح نفسQ. ففي ك8 جCئ?ات$ا كان!
ت(مL Cل?Q = ,كان! مأل| بالح?,?ة ,)لجما8 )ل(,حي . ,لك5 )ل?$,6 خس(,) )لح?اA )ل(,ح?ة فلN ?ع6 ل$ا ,ج,6 في شعائ(ND = ,مع GلW فق6 *ل,)
ND,ل?$,6 ,معلم( لكي ?مأل ك$نة, . Q?لL )?كان! تش dGل( W(Gنفس$ا ب6ال م5 )ل,ث,^ ب tبائح ,)لف()ئGلم?تة . لق6 ,ثق,) بال( N*متمسك?5 بالن
= Å اD,)$*4 لتي( N$ّقل! محبت N$6,) م5 ص()مت(C ما )لشخصي . ,على ق6( N$م5 ,ضع B?الTم (,ضاعف V,)لناشئ عما ق6 خس( r()لف(
{ML 27.3} . فقاس,) ق6)ست$N بنسبة كث(A شعائ(ND في ح?5 54 قل,ب$N كان! مفعمة بالكب(?اء ,)لنفا^

,مع كث(A ,صا?اND )ل6ق?قة ,)لثق?لة صا( م5 )لمستح?8 عل?$N 54 ?حف*,) )لنام,- .فأ,لئW )لG?5 (غب,) في عباA6 هللا ,حا,ل,) في نف-
)ل,ق! 54 ?حف*,) )لف()ئt )لتي ف(ض$ا معلم, )لش(?عة كان,) ?(Cح,5 تح! عBء ثق?8 = ,لN ?ستT?ع,) 54 ?ج6,) ()حة م5 )ت$اما!
V6عاء( !س()ئ?8 . لق6 4()6 54 ?ثبL 5ما?L )لصفا! هللا ,?حق N$قل8 م5 ف$م?, Bلشع( NمD Tا5 54 ?ثبT?حا,8 )لش (GكD, .عجةCلمن( ND)ضمائ
Qب )Dكا5 ق6 جا dGل( {ML 27.4}

{ML 28} عن6ما عصى على هللا في )لسماء- d4 54 مTال?B هللا غ?( عا6لة ,ال ?مكTL 5اعت$ا = فقا8- حتى Lس()ئ?8 نفسQ لN ?حف* )لنام,-

,ح?5 كا5 )ل?$,6 ?نت*(,5 مجيء مس?ا لN ?ك,ن,) ?ف$م,5 م$متQ على حق?قت$ا = فلT? Nلب,) )لف6)ء م5 )لخT?ة بT 8لب,) )لتح(( م5 ن?(
^?)Tكا5 )ل (GكD, = شامال QانTس()ئ?8 ,?جع8 سلL 5فع م5 شأ)?, ل*الم?5( A,ل(,ما5. كان,) ?نت*(,5 54 ?جيء مس?ا قائ6) فاتحا ?سح^ ق(
xلمخل( tف)ل N$مم$6) 4مام {ML 28.1}

,عن6 م?ال6 )لمس?ح كان! )ألمة ()Cحة تح! حكN سا6ت$ا )لغ(باء = كما 54 )لمناCعا! )ل6)خل?ة كان! ق6 مCق! شمل$ا. ,كا5 مسم,حا
لل?$,6 54 ?حتف*,) بص,(A حك,مة مستقلة ,لك5 لN ?ك5 ممكنا Lخفاء حق?قة ك,ن$N تح! ن?( )ل(,ما5 = كما لN ?ك,ن,) ()ض?5 بأ5 ?ح6 )ل(,ما5
^?)T 5ل,*?فة ع( VG$ب )كث?() ما كا5 )إلنسا5 ?*ف, . QلCلح^ في تع??5 (ئ?- )لك$نة 4, ع( N$ما5 ?6ع,5 ألنفس,)كا5 )ل . N$انTم5 سل
)الحت?ا8 4, )ل(ش,A 4, حتى )لقتD, . 8كG) )نح6(! ,*?فة )لك$ن,! Lلى عم^ 4عما^ )ل$,)5 ,)لفسا6 . ,مع GلW فق6 كا5 )لك$نة ?تمتع,5
بسلTا5 ع*?N = ,لكن$N ,?ا لألس\ )ستخ6م,V في 4غ()t نفسان?ة ,في )لحص,8 على )ل(بح )لقب?ح = فخضع )لشعB لمTال?ب$N )لقاس?ة = كما
QTع5 سخ Bا^ = فعب( )لشعTم( ,)سع )لنGعن$ا ت Bلحالة تسب( VGD . 5ما,)ل( N$?ض$ا عل)ة )لثق?لة )لتي ف?Cعان,) )ل,?ال! م5 ج()ء )لج
N?ألمة في )لصم( 4حشاء n$ح?ة تن,)ل( A6لثقة ,)لبال( N6ع, Nلجشع ,)ل*ل( لق6 كا5 . A)?بالث,()! )لعامة م()() كث {ML 28.2}

5L ك()D?ة )ل?$,6 لل(,ما5 ,كب(?اNDm )لق,م?ة ,)ل(,ح?ة 6فعت$L Nلى )لتشبi )لعن?\ بTق,- )لعباA6. ,ق6 حا,8 )لك$نة 54 ?شت$(,) بالق6)سة
بت6ق?ق$N في م()عاT Aق,- )ل6?انة . ث5L N )لشعND, B مكتنف,5 بال*الN ,)الضT$ا6 = ,)ل(mساء ,ND متعTش,5 للسلTة- كان,) مشتاق?5
لمجيء W(G )لdG س?ق$( 4ع6)ءND ,?(6 )لملL Wلى Lس()ئ?8 . لق6 6(س,) )لنب,)! ,لك5 ب5,6 ف$N (,حي . فأغفل,) تلW )لنب,)! )لتي 4شا(! Lلى
)تضاq )لمس?ح في مج?ئQ )أل,8 = ,4ساء,) تTب?^ )لنب,)! )لتي تتحi6 ع5 مج6 مج?ئQ )لثاني = فأعم! )لكب(?اء بصائ(ND = ,فس(,) )لنب,)!
{ML 28.3} بما ?تف^ ,(غائب$N )لنفسان?ة

الفصل الثالث—ملء الزمان
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بنِّي” (غالT?ة 4 : 5= 4“ {ML 29.1} .(َلما جاءَ م8ْءُ )لCما5ِ = 4َْ(س8َ هللاُ )َبنQ . . . لِ?َفتd6َ )لGَّ?5 َتح! )لنَّام,-ِ = لَِننا8َ )لتَّ

لق6 4ُنبئ ع5 مجيء )لمخلx في جنة عN6k 5L .56 ,ح,)ء عن6ما سمعا 4,ال GD) )ل,ع6 كانا ?نت*()L 5تمامQ س(?عا . ,بف(p ع*?N )ستقبال
. xي ل$ما )ل,ع6 4,ال ماتا 5,6 54 ?(?ا )لمخلT5 ق6 4ع(Gلل( Wن(Gف = )ل,ع6 تأخ( CنجاL 5لك, . xلمخل( ,D 5,على 4م8 54 ?ك )بن$ما )لبك(
,منG 4?اN 4خن,Ö تك(( )ل,ع6 على 4ف,)V )آلباء ,)ألنب?اء = ,بGلW حف*,) (جاء مج?ئQ ح?ا = ,مع GلW فإنQ لN ?أ!ِ . ,ق6 كشف! نب,A 6)ن?ا8 ع5
AغاTل( d6?4 !نقض! )لق(,5 تباعا ,صمت! 4ص,)! )ألنب?اء = ,ثقل( . Bل(سالة )لتفس?( )لصائ( VGD -فس( جم?ع )لنا? Nلك5 ل, = Qق! مج?ئ,
{ML 29.2} .()ل*الم?5 على Lس()ئ?8 = ,كا6 كث?(,5 ?ص(خ,5 قائل?5: “َقTَ 6اَل! )ألَ?اNُ َ,خاب! ُكmْ)ُ ُّ8?ا” (حCق?ا8 12 : 32

,لك5 كما ت6,( )لك,)كB في 4فالك$ا )ل,س?عة في م6)()ت$ا )لمع?نة فكGلW مقاص6 هللا ال تع(\ عجلة ,ال LبTاء. فعT 5(?^ (مdC )ل(عبة
Nلى 4(بع مئة سنة . ثL 8,Tلعب,6?ة ست( A65 مL Q5 ,قا8 ل??)س()ئ?8 س?ستعب5,6 للمصL 54 بني N?D()إلب B)لم*لمة ,تن,( )ل6خا5 4عل5 )ل(
قا8 لQ: ” َ,بعG 6لWِ ?خ(ج,5َ ِبأَمالWٍَ جCَِ?لة (تك,?5 15 : 14). , لق6 عبأ ف(ع,5 ك8 ق,| Lمب()T,(?تQ )لجبا(A لمحا(بة GلW )ل,ع6 ,لك5 ك8
. (41 : 12 j,)مص(” (خ ِt)َْ4 5َخ(ج! م ِّB)لمع?5 في )ل,ع6 )إلل$ي) = 5َ4َّ جم?ع 4ََجنا6ِ )ل() Qع?ن ِN,?ل(ْ WِلG كا5 عبثا: “,َ كا5َ . . . في WلG
Nفي ب?! لح q,لساعة ,ل6 ?س( Wلى تلL لع*?مة( م5C(! ساعة مجيء )لمس?ح. ,عن6ما 4شا(! ساعة )ل)في محف8 )لسماء تق WلGك,. {ML 29.3}

”ملء 'لزما. “

“. xلمخل( م$?أ لمجيء Nلى 54 صا( )لعالL ة?)ث()! )لبشmلم(, iت?ا( )لب,)ع, Nما5ِ”. لق6 ,ج$! )لعنا?ة تح(كا! )ألمCَلما جاءَ م8ْءُ )ل
لق6 ت,ح6! )ألمN تح! حك,مة ,)حA6 = ,لغة ,)حA6 كان! مستعملQ على نTا^ ,)سع = ,كان! في ك8 مكا5 تعتب( لغة )لعلN . ,م5 ك8 )لبل6)5
كا5 )ل?$,6 )لG?5 في )لشتا! ?ج?ئ,L 5لى 4,(شل?N لالحتفاء بأع?اND6 )لسن,?ة . ,عن6ما كان,) ?ع,L 5,6لى t)4 غ(بت$N 4مكن$N 54 ?نش(,) في
{ML 30.1} ك8 4نحاء )لعالN 4نباء مجيء مس?ا

,في GلW )لح?5 ب46! )ألن*مة ,)لعبا6)! )ل,ثن?ة تفق6 )لس?T(A على )لنا- )لG?5 ق6 سئم,) )لتمث?8 ,)لخ()فا! = ,كان,) ?ت,ق,L 5لى 6?انة
تشبع )لقلB. ,ح?5 ب6) كأ5 )لح^ ق6 (ح8 ع5 )لنا- كان! DنالW نف,- تنت*( مجيء )لن,( ,ق6 شملت$ا )لح?(A ,)لح5C . كان! متعTشة Lلى
{ML 30.2} مع(فة )إللQ )لحي ,Lلى ?ق?5 )لح?اA بع6 )لم,!

,عن6ما )نح(\ )ل?$,6 ع5 هللا ب46 )إل?ما5 ?ضع\ = ,كا6 )ل(جاء ال ?ضيء *لما! )لمستقب8 = ,ما عا6 )لنا- ?فق$,5 4ق,)8 )ألنب?اء =
Nع,?8 )ألم$ا! في ب?! لح Tك5 فق? Nفل :Nل*ال(, W,فكا5 مكتنفا بالشك )س() مخ?فا. 4ما ما ,()ء )لقب B4مسى )لم,! في ن*( عامة )لشع,
,حD6ا = ,لك5 )لص(خة )(تفع! م5 قلB )لبش(?ة )لع*?N ,,صل! Lلى )لنبي عب( )ألج?ا8 — “ص,!ٌ سمع في )ل()مة = َن,pٌ َ,بكاءٌ َ,عِ,?8ٌ
”Qِلم,!ِ : َ,*الل(ْ ِA)َ,لنا- “في ُك( -ِبم,ج,6ِ?5” (متى 2 : 18). لق6 جل (,َل?س N$َّألَن = |C6 5َ4ْ َتتع?)ِا ,ال ُتD6ِح?8ُ َتبكي على 4َْ,ال()َ . )?َكث
{ML 30.3} ال ?ج5,6 عC)ء . ,بع?,5 مشتاقة جعل,) ?تTلع,5 مت(قب?5 مجيء )لمنقG )آلتي = عن6ما ?نقشع )ل*الN ,تنكش\ 4س()( )لمستقب8

'نتظا; NUو; معلم عظ#م

,كا5 (جا8 م5 خا(j )ألمة )ل?$,6?ة ق6 4نبأ,) ب*$,( معلL Nل$ي = ,كا5 4,لئW )لق,N ?نش5,6 )لح^ ,ق6 4عTي ل$N (,p )ل,حي. ف*$(
4,لئW )لمعلم,5 )ل,)ح6 بع6 )آلخ( كالك,)كB )لتي تب66 غ?اBD )ل*لمة . ,4ض(م! تلW )لنب,)! )لتي نTق,) ب$ا )ل(جاء في قل,k Bال\ )لنا-
Nم5 ك8 )ألم {ML 30.4}

قب8 مئا! )لسن?5 كا5 )لكتاB )لمق6- ق6 ُت(ِجL Nلى )ل?,نان?ة = ,كا5 ك8 (عا?ا )ل6,لة )ل(,مان?ة )لمت()م?ة )ألT(\ ?تح6ث,5 بال?,نان?ة
ح?نW(G = ,كا5 )ل?$,6 مشتت?5 في ك8 مكا5 = ,كا5 )ألمN ?شا(ك,ن$L Nلى ح6 ما في )نت*ا(ND لمجيء مس?ا. ,ب?5 )لG?5 )عتب(ND )ل?$,6 ,ثن??5
ُ,ج6! جماعة كان,) ?ف$م,5 )لنب,)! )لخاصة بمس?ا ف$ما 4فض8 م5 ف$N معلمي Lس()ئ?8 . فلق6 ُ,ِج6 م5 كان,) ?نت*(,5 مج?ئQ كمخلx م5
)لخT?ة . لق6 حا,8 )لفالسفة 54 ?6(س,) 4س()( )لن*اN )لعب()ني = ,لك5 تعصB )ل?$,6 حا8 5,6 نش( )لن,( . لق6 4ص(,) على )النفصا8 ع5
)ألمN )ألخ(| ()فض?GL 5)عة مع(فت$N ع5 )لخ6ما! )ل(مC?ة . فكا5 ?نبغي 54 ?جيء )لمفس( )لحق?قي = GL ?نبغي W(G 54 )لdG كان! ك8
{ML 31.1} )ل(م,C تش?( Lل?Q ?فس( ل$N م6ل,الت$ا

فعT 5(?^ )لTب?عة = ,عT 5(?^ )آلباء ,)ألنب?اء = ,عT 5(?^ )ل(م,C ,)إلشا()! كلN هللا )لعالN. فال6(,- )لتي تقN6 للبش( ?نبغي 54
,D N(6 ما, . N,$ضح ,مف(, Nلمس?ح بكال( ^T54 ?ن Bج? . Qكل?D في Q54 ?سمع ص,ت, Nنبغي ل(س,8 )لع$6 54 ?تكل? . N$في لغت N$ل N6تق
مبq6 )لح^ ف?نبغي لQ 54 ?فص8 ب?5 )لح^ فاL (C)?اV ع5 ب8T كالN )لنا- )لdG جعلQ عN?6 )لتأث?( . ?نبغي L?ضاp مبا6[ حكN هللا ,ت6ب?( )لف6)ء
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{ML 31.2} .بك8 جالء . ?جB 54 ت,ضع ك8 تعال?N )لع$6 )لقN?6 4ماN )لنا- كاملة

'نتعاX 'لرجاء

,ق6 كان! ب?5 )ل?$,6 نف,- ثابتة م5 نس8 تلW )لساللة )لمق6سة )لتي عT 5(?ق$ا حف*! مع(فة هللا. mDالء )لنا- *ل,) ?نت*(,5 (جاء
Qل .Nخ,تكL 5م Nل$كL B)ل( Nلك N?5 نب?اً س?قL“ :8لقائ( ,D, ى لم,سىTفي )ل,ع6 )لمع N$ل6| تأمل N$مان?L 66لآلباء . ,ق6 تش N6ل,ع6 )لمق(
B)ل( علي= أل5 B)ل( لس?6( p,)“ :لمس?ح( شع?اء ع5L A,نب V)كG4, 4?ضاً ما ت)ق N$(4عما8 3 : 22). كما 4ن ”Qب Nتسمع,5 في ك8 ما ?كلّمك
مسحني ألبش( )لمساك?5= 4(سلني ألعصB منكس(d )لقلB= ألناd6 )لمسب??5 بالعت^ .. ألناd6 بسنة مقب,لة لل(B” (Lشع?اء 61 : 1= 2). كما
W,لمل(, =W),في ن Nتس?( )ألم“ Nألم(, ”Qعت?)ئ( “تنت*( ... ش(Cلج( ك?\ 54, ”t)ال ?ك8 “حتى ?ضع )لح^ في )أل Q4ن Qق(4,) ما ق?8 عن
{ML 31.3} .(في ض?اء Lش()قL) ”Wشع?اء 42 : 2 ؛ 60 : 3

كما 54 )ألق,)8 )لتي نT^ ب$ا ?عق,B قبلما 4سلN (,حQ مألت$N (جاء GL قا8: “ ال ?C,8ُ َقض?B مGَ,$? 5) َ,مَشت(qٌ م5 ب?5ِ ِ(َجل?Q حتَّى ?أْتي
Aس()ئ?8 ش$6 بأ5 مجيء مس?ا صا( ق(?با ج6) . لق6 ص,(! نب,ءL 5اT5 )ضمحال8 سلL .(10 :49 5?,تك) ”Bٍ,ُشع ُq,ُك,5ُ ُخض? Qشُ?ل,5ُ َ,ل
6)ن?ا8 مج6 ملكQ في مملكة تجيء بع6 ك8 ممالW )أل(t = ,ق6 قاG 8لW )لنبي: “Dي َتثب!ُ Lِلى )ألَب6” (6)ن?ا8 2 : 44). ,مع 54 قل?ل?5 ق6 ف$م,)
Nس()ئ?8 ,?أتي مخلصا لألمL في Qثب! ملك,ت? Wنت*(,5 مجيء مل? ND)ب?عة (سالة )لمس?ح فق6 كا5 4كثT . {ML 32.1}

لق6 جاء م8ء )لCما5. فالبش(?ة ,ق6 )6C)6 )نحTاT$ا بسبB )نغماس$ا في )لخT?ة م6| )ألج?ا8 )ست6ع! مجيء )لفاd6 . ,كا5 )لش?Tا5
?عم8 جا6D) لت,س?ع )ل$,A )لحا6ثة ب?5 )أل(t ,)لسماء بح?i ال ?مك5 عب,(Dا = فبأكاG?بQ ج(4 )لنا- على )(تكاB )لخT?ة = كما كا5 ?قص6
{ML 32.2} .54 ?ن$W صب( هللا ,?Tفئ نا( محبتQ لإلنسا5 ف?ت(W )لعالN لسلTا5 )لش?Tا5

'لش#طا. Eفسد 'إلEما.

كا5 )لش?Tا5 ?حا,8 54 ?حجB ع5 )لنا- مع(فة هللا ,?ح,8 )نتباN$D بع?6)ً عD 5?كل6T,?, Q 6عائN مملكة )ل*الN. فب6) ,كا5 كفاحQ في
سب?8 )لس?اA6 ?,شW 54 ?كل8 بالنجاp )لتاN. نعL = Nننا نسلN بأ5 هللا كا5 لQ (جالQ )ألمناء في ك8 عص( . ,حتى ب?5 )ل,ثن??5 ,ج6 (جا8 كا5 هللا
?ستخ6م$N في (فع )لشعB م5 4,حا8 )لخT?ة ,)النحTاT . ,لكmD 5الء )ل(جا8 كان,) محتق(?5 ,مك(,D?5 . ,كث?(,5 من$N مات,) 4شنع
Nا5 )لعالT?ل*لمة- )لتي ل\ ف?$ا )لش( N8 قتا,D 6(C (GكD, . اD(,لم?تا! ,4ق( {ML 32.3}

,ب,)سTة )ل,ثن?ة 4بع6 )لش?Tا5 )لنا- ع5 هللا 4ج?اال T,?لة. ,لكنQ 4ح(C 4ع*N )نتصا()تGL Q 4فسL 6?ماL 5س()ئ?GL, . 8 تبع )ل,ثن?,5
تص,()! 4فكا( قل,ب$N 4ضاع,) مع(فة هللا ,4,غل,) في )لفساGD, . 6) ?ص6^ 4?ضاً على Lس()ئ?5L . 8 )لن*(?ة )لقائلة بأ5 )إلنسا5 ?ستT?ع 54
q)C dGي )لمب46 )لسائ6 في )ل6?انة )ل?$,6?ة . ,)لD لضاللة( VGD -نف !)ي 4سا- ك8 )ل6?انا! )ل,ثن?ة = ,ق6 صاD !كان Qبأعمال Qنفس xخل?
VGD {ML 32.4} )لفك(D A, )لش?Tا5 . ,)لG?5 ?6?ن,5 ب$G) )لمب46 ل?- عنq6() ND6 ?صND6 ع5 )(تكاB )لخT?ة

5L (سالة )لخالx ُتبلَّغ للنا- ب,)سTة 4نا- مثل$N = ,لك5 )ل?$,6 حا,ل,) )حتكا( )لح^ )لD dG, ح?اA 4ب6?ة. لق6 )ختCن,) )لح^ )لحي ()لم5)
فت,ل6 ف?Q )لفسا6 . فGلW )ل6?5 )لdG حا,ل,) 54 ?بق,V ألنفس$N صا( ك(?$ا . لق6 سلب,) هللا مجV6 ,غبن,) )لعالN بإنج?C 8)ئ\ . Lن$GL N (فض,)
{ML 32.5} تسل?G N,)ت$Å N ألج8 خالx )لعالN صا(,) kال! T?عة في ?6 )لش?Tا5 إلDالW )لبش(?ة

ممثلو 'لش#طا.

GL V,54 ?عمل ,D ND6()4 ا5. كان,) ?عمل,5 ماT?صا(,) ن,)با ع5 )لش Qلح^ ,قاع6ت( هللا ل?ك,5 عم,6 V)ق6 )ختا dGل( Bلشع( WلG 5L
)نت$ج,) T(?قا ف?Q ص,(,) صفا! هللا 4س,4 تص,?( ,جعل,) )لنا- ?عتب(,نT Qاغ?ة مستب6) . حتى )لك$نة 4نفس$N )لG?5 كان,) ?خ6م,5 في
)ل$?ك8 ما عا6,) ?ف$م,5 مغC| )لخ6مة )لتي كان,) ?ما(س,ن$ا . ,ما عا6,) ?ن*(,5 خل\ )ل(مL Cلى ما كا5 ?عن?Q ,?(مL Cل?GL, . Q كان,)
. Bصا(! ,س?لة في تعم?ة )لعق8 ,تقس?ة )لقل Qت(G سم$ا هللا) لتي ق6( tبائح )لكفا(?ة كان,) ?تص(ف,5 كم5 ?مثل,5 (,)?ة .,)لف()ئGق6م,5 )ل?
Qكل Nلن*ا( ا8TبL 5ل,سائ8 = فكا5 الب6 م( VGD ^?)T 5لإلنسا5 ع )ع6 هللا قا6() 54 ?عم8 ش?ئا 4كث? Nل, {ML 33.1}
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لق6 ,ص8 خq(6 )لخT?ة ,تضل?ل$ا Lلى 4قسى حV6,6. ,كان! ك8 ,سائL 8بعا6 )لنف,- ع5 هللا 6)ئبة في عمل$ا . 5L )ب5 هللا GL ن*( م5
Wلى 4,لئL )*ا5 . ,بك8 (ف^ نT?لش( A,4| ك?\ صا( )لنا- ضحا?ا قس) ^شفاL, \Tبك8 ع, .NDلبش( ,شقاء( Nالk |4) Nلى )لعالL Qعل?ائ
)لG?5 ق6 4فس6,) ,قتل,) ,Dلك,) . لق6 )ختا(,) س?6) كبل$N باألغال8 ,4,ثق$L Nلى م(كبتQ كأس(| = ,GL كان,) متح?(?5 ,مخ6,ع?5 كان,) ?س?(,5
في م,كB )لحL 5Cلى )ل$الW )ألبL -d6لى م,! ال (جاء في )لح?اA بعL, = V6لى ل?8 ال 4م8 في 54 ?عقبQ ن,( )لن$ا( . 5L 4ع,)5 )لش?Tا5 ق6
QفT(,ع, Q4عصاب, Qإلنسا5 بح,)س( 5 = فأصبح?Tللش?ا Aمباء !)صا Å بنى )إلنسا5 )لتي خلق! لتك,5 مسكنا Nتح6,) مع )لنا- . فأجسا(
Bسك5 في قل? dGا5 )لT?لش( A),ص Q$لش$,)! . فتعك- على ,ج( Tب?عة تش66 لالنغما- في 4حTف(?سة لع,)م8 فائقة )ل Q4عضاء جسم,
A6,6غ?( )لمح A)ا$T4ن*ا( )ل Q?قع! عل, dGلمن*( )ل( (GD BD)4 5ما كا . Nلعال( d6فا Vk) dGلمن*( )ل( ,D (GD . 5إلنسا(! {ML 33.2}

لق6 4صبح! )لخT?ة علما ,فنا ,)عتب(! )ل(G?لة جCء) م5 )ل6?5 = فتأص8 )لتم(6 في )لقلB عم?قا ,صا(! ع6),A )إلنسا5 للسماء عن?فة
ج6). ,ق6 تب(5D ل6| )لك,5 كلQ 54 )لبش(?ة ب5,6 هللا ال ?مك5 54 ت(تفع 4, تتسامى 4, تن$t م5 سقTت$ا . GL) فالب6 م6L 5خا8 عنص( ج6?6
Nخل^ )لعال dGل( W(G ةTب,)س A,لق(, Aللح?ا {ML 33.3}

'[تما\ 'لعو'لم غ#ر 'لساقطة

5L )لع,)لN غ?( )لساقTة كان! ق6 ()قب! باDتماN ع*?N لت(| )ل(B ?ق,N ,?كتسح سكا5 )أل(t. ,ل, فع8 هللا GD) فإ5 )لش?Tا5 كا5 على
WلD4 ,هللا تجع8 )لغف()5 4م() مستح?ال . فل Nفي )ل*ف( ب,الء )لخالئ^ )لسما,?ة . كا5 ق6 4عل5 م5 قب8 54 مبا6[ حك QتTخ G?ستع6)6 لتنف( N4ت
)لعالN لكا5 )لش?Tا5 ?6عي 4نQ ق6 تب(5D ص6^ )ت$اماتQ . كا5 مستع6) أل5 ?ع,6 بالالئمة على هللا = ,?نش( عص?انQ في )لع,)لN )لعل?ا . ,لك5
(GD 6)لش(?( فق6 4ع6 ت6ب?() ل( Nهللا )لعلي في ك8 4نحاء )لعال d6كا5 ?(| )لفسا6 ,تح Qمع 4ن, . Qل?خلص Q4(س8 )بن Nهللا )لعال Wب6ال م5 54 ?$ل
)لعالL Nلى هللا . ,في )للح*ة )لحاسمة عن6ما ب6) ,كأ5 )لش?Tا5 س?نتص( جاء )ب5 هللا ب(سالة )لنعمة )إلل$?ة . ,في ك8 عص( ,ك8 ساعة *$(!
محبة هللا لجنسنا )لساقT .,(غN فسا6 )لنا- فق6 *$(! 6الئ8 (حمة هللا )لمستم(A نح,ND . ,لما جاء م8ء )لCما5 تمج6 هللا في ك,نQ 4غ6^
xت6ب( )لخال Nا 4, منع$ا حتى ?تDCمك5 حج? Nلشاف?ة )لتي ل( Qس?ال م5 نعمت Nعلى )لعال {ML 34.1}

لق6 س( )لش?Tا5 لك,نQ 4فلح في تش,?Q ص,(A هللا في )لبش(?ة. ح?نئG 4تى ?س,q ل?ع?L 6لى )إلنسا5 ص,(A خالقQ . ,ل?- 4ح6 غ?( )لمس?ح
?ستT?ع 54 ?شك8 م5 ج6?6 خل^ )إلنسا5 بع6ما 6م(تQ )لخT?ة . لق6 4تى ل?T(6 )لش?اT?5 )لG?5 تحكم,) في A6()L )إلنسا5 = 4تى ?(فعنا م5
V6إلل$?ة ,ل?جعل$ا ب$?ة بمج( Qخل^ م5 ج6?6 صفاتنا )لتي ق6 فس6! لتك,5 على مثا8 صفات?, B()لت( {ML 34.2}

الفصل الرابع—ولد لكم مخلص

لق6 تنا8C ملW )لمج6 فاتخG لنفسQ جس6) بش(?ا ,كان! )لب?ئة )أل(ض?ة )لتي عاn ف?$ا خشنة ,ك(?$ة. لق6 )حتجB مجV6 حتى ال ?ست(عي
م*$( جاللQ )لخا(جي )لتفا! )لنا- LنQ نبG ك8 م*اD( )ألب$ة ,)لتفاخ( = GL 54 )لغنى ,)لمج6 )لعالمي ,)لع*مة )لبش(?ة ال ?مكن$ا 4ب6)ً 54
dGل( ,D V6ح, d,نما جما8 )لح^ )لسماL, = Q4(ضي سببا في )لتفا\ )لنا- ح,ل BGجا d4 5,4ال ?ك q,نفسا م5 )لم,! . فقص6 ?س xتخل
?نبغي 54 ?جتBG م5 ?(غب,5 في )تباعQ . لق6 سبق! )لنب,)! فأنبأ! ع5 صفا! مس?ا = ,D, ?(غB 54 ?قبلQ )لنا- بناء على ش$اA6 كلمة هللا
{ML 35.1}

t)4 لىL (,ق6 4ت ND اD, = ة?)لبش( Bب8 بث?ا)لمتس( Qهللا )بن B8 )لمالئكة = فجعل,) ?()قب,5 ك?\ س?ستقب8 شعDG4 6?5 ت6ب?( )لف6)ء )لمجL
)لشعB )لمختا(. كان! )ألمN )ألخ(| تتعام8 بالخ()فا! ,تعب6 )آلل$ة )لكاGبة = فأتى )لمالئكة Lلى )أل(t )لتي ف?$ا ق6 4عل5 مج6 هللا ,عل?$ا
4ش(^ ن,( )لنب,A . جاء,) Lلى 4,(شل?ND()? 54 5,6 N 4حL, = 6لى مفس(d 4ق,)8 هللا )لمختا(?L, 5لى خ6)N ب?تQ . ,ق6 سب^ )لمالW فأنبأ Cك(?ا
)لكاGL 5D كا5 ?خN6 4ماN )لمGبح ع5 ق(بى مجيء )لمس?ح . ,Dا ق6 ,لW(G 6 )لساب^ للمس?ح ,()ئV6 ,كان! (سالتQ ستm?6 بالمعجC)! ,)لنب,)!
{ML 35.2} = فانتش(! 4نباء م?الV6 ,مغC| (سالتQ )لعج?بة في ك8 مكا5 . ,مع GلW فإ5 4,(شل?N لN تك5 متأDبة الستقبا8 فا6?$ا

,بكD6 8شة ,DG,8 الح* )ألجنا6 )لسما,?,5 عN6 مباالG AلW )لشعB )لdG 6عاV هللا لنش( ن,( )لح^ )لمق6- في )لعالN. لق6 حف*! )ألمة
)ل?$,6?ة ش$اA6 على 54 )لمس?ح س?,ل6 مG 5(?ة Lب()N?D ,م5 نس8 6),6 = ,مع GلW فإن$N لN ?ك,ن,) ?علم,5 54 مج?ئQ ق(?B ج6) ,في )ل$?ك8
كان! )لGبائح )لصباح?ة ,)لمسائ?ة )لتي كان! تقN6 كN,? 8 = تش?( Lلى حم8 هللا. ,لك5 حتى في )ل$?ك8 )لمق6- لN ?كD 5نالd4 W )ستع6)6
للت(ح?B ب5L . Q ك$نة )ألمة ,معلم?$ا لN ?ك,ن,) ?علم,5 54 4ع*N حi6 م6| 4ج?ا8 )لتا(?خ مCمع 54 ?قع . لق6 كان,) ?تل,5 صل,)ت$N )لع6?مة
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)لمعنى ,?ما(س,T 5ق,- )لعباA6 لكي ?ن*(ND )لنا-. ,لك5 في كفاح$N سع?ا ,()ء )لغنى ,)لش(\ )لعالمي لN ?ك,ن,) متأDب?5 الستقبا8 مس?ا =
,DكG) سا6 عN6 )لمباال4 A(L tس()ئ?8 . فالقل,B )لمحبة لG)ت$ا )لمنغمسة في حB )لعالN لN ?ك5 ل$ا نص?B في )لف(p )لTاغي )لdG مأل 4(جاء
{ML 35.3} )لسماء . ,لك5 كان! DناW 4قل?ة م5 )لشعB تا^ 4ف()D6ا Lلى (m?ة )ل(B غ?( )لمن*,( . Lلى mDالء 4ُ(سل! (س8 )لسماء

مدEنة 'لكر'مة

Dا )لمالئكة ?صحب,5 ?,س\ ,م(?N في (حلت$ما مT, 5ن$ما في )لناص(L Aلى م6?نة 6),5L .6 )لمنش,( )لdG 4صL V)6مب()T,( (,ما ألج8
)كتتاB شع,B تلW )إلمب()T,(?ة )لمت()م?ة )ألT()\ ق6 ,صL 8لى 4,لئW )لساكن?5 ب?5 تال8 )لجل?8 . ,كما 6عي ك,(n ق6?ما كي ?ت(بع على
ع(n )لعالT?, Nل^ 4س(| )ل(B 4ح()() = كGلW صا( 4,غسT- ق?صT A(64 )?عة في ?6 هللا إلتماN مقاصV6 في )إلت?ا5 بأN ?س,L qلى ب?!
لحL . Nن$ا م5 ب?! 6),6 = ,?نبغي 54 ?,ل6 )ب5 6),6 في م6?نتQ . لق6 تنبأ )لنبي قائال: “4َما 4َْن! ?ا ب?!َ َلحNِ 4َْف()َتةَ = َ,4َْن! صغ?(Aٌ 5َ4ْ َتُك,ني ب?5
N?)8ِ” (م?خا 5 : 2). ,لك5 ?,س\ ,مCََأل( ِN4َ?ا ُGمْن = ِN?6ْلَق( ُGمْن Qج)ِِس()ِئ?8َ = َ,مَخاL ا عَلىTًِّك,5ُ مَتسل? dGَّل( لِي ُj)ْخ? Wَفمْن = (Gَ,$? ِ\,4ُل
t)4 5عا)G? كانا متعب?5 ,بال مأ,| جعال GL, . 6ك(م$ما 4ح? Nما فلD6,ن,) ل,جTلح*$ما )لنا- ,ال ف? Nل W,بائ$ما نس8 )لملk ما في م6?نةD,
)لشا(q )لض?^ م5 4,لL Qلى kخ(V م5 باB )لم6?نة Lلى T(ف$ا )لش(قي ?بحثا5 عبثا ع5 مكا5 ?قض?ا5 ف?Q ل?لت$ما = ,لكن$ما لN ?ج6) ل$ما
م,ضعا في )لمن8C )لم6CحN بال,)ف6?5 . ففي مبنى خش5 غ?( الئ^ بالنا- ,كا5 مأ,| للسائمة ,ج6) ل$ما مكانا ?ب?تا5 ف?Q . ففي GD) )لمكا5
Nلعال( d6ل6 فا, )?لحق(! {ML 36.1}

Wتج$! 4ن*ا( تل( (ق?^ ج6), ^?عم NتماDحا ,حب,() = فبا)لخب( مأل 4(جاء )لسماء ف( WلG 5ش?ئا = ,لك V6ع(\ )لنا- ع5 م?ال? Nل
)لخالئ^ )لمق6سة م5 سماء )لمج6 ,)لن,( Lلى 4(ضنا 5L .VGD ,ج,6 )لفاd6 مأل ك8 )لعالN ب$جة ,ن,() = فتجمع! جماD?( م5 )لمالئكة ال
N$ألمكن N$س()ئ?8 4مناء على ,كالتL A6ل, كا5 قا, . Nلبش(| للعال( Wتل (,ل?علن A)نت*(,5 )إلشا? N$نL . Nف,^ جبا8 ب?! لح ND66حصى ع?
N$عن \)Tل( tغ B)ل( لك5, .q,م?ال6 ?س |)عة بش(GL في W()الشت( {ML 36.2}

لق6 4عل5 هللا قائالً: “ 4ني 4سكB ماء على )لعTشا5= ,س?,الً على )ل?ابسة” = “ ن,( 4ش(^ في )ل*لمة للمستق?م?L) ”5شع?اء 44: 3 ؛
{ML 37.1} .مCم,( 112: 4). فأ,لئW )لT? 5?Gلب,5 )لن,( ,?قبل,نQ بف(p ستش(^ عل?$N 4شعتQ م5 ع(n هللا

بشر` 'لمالئكة

في )لحق,8 )لتي كا5 6),6 م5 قN?6 ?(عى ف?$ا قT?عQ كا5 (عاA ?ح(س,5 ح()سا! )لل?8 على (ع?ت$N. ,في ساعا! )لل?8 )لساكنة كان,)
= N$4َضاءَ ح,َل ِّB)ل( مج6,َ = N$َِق\َ ِب,َ ِّB)ل( ُWَمال (GَِL,َ“= 6,(6 n)لى عL Wالب?5 مجيء )لملT 5,صل?, Qلم,ع,6 ب( xتح6ث,5 معاً ع5 )لمخل?
,D xِّفي م6?َنة 6َ)ُ,6َ مَخل َN,?ْل( Nل6َِلُك,ُ Qَّ4َن :Bِلشَّع( ُِك,5ُ لِجم?ع? ٍN?*ع ٍp)ِبَف Nُك)ِّالَ َتَخافُ,)! َف$ا 4َنا 4ُبش“ :Wَُْلمال( N$َفَخافُ,) َخ,ًفا ع*?ما . َفَقا8َ َل
{ML 37.2} .()ْلمس?ح )ل(B” (ل,قا 2 : 9 — 11

Qمج?ئ Bتصاح A)ا5 ,)ل(فعة ,)لنصT5 )لسلL, !8?س()ئL لىL xلمج6. لق6 4تى )لمخل( |m)لمستمع?5 ب( Aعا)ألق,)8 )متأل! عق,8 )ل( VG$ب
. ,لك5 ?نبغي 54 ?عND6 )لمالW ل?م?C,) مخلص$D, N, في حالة )التضاq ,)لفق( = ,لGلW ?ق,8 ل$VGD,َ“ :N َلُكN )ْلعالَمُة: َتِجT َ5,6ْفالً مَقمTًا
{ML 37.3} .(مضجعا في مGَْ,6ٍ ” (ل,قا 2 : 12

لق6 سك5َّ (س,8 )لسماء مخا,ف$N ,4خب(ND ك?\ ?ج5,6 ?س,q. ,بم()عاتQ )ل(ق?قة لضع\ بش(?ت$N كا5 ق6 4عTاND ,قتا كاف?ا لتعتا6
ع?,ن$N )لن,( )لسما,d = ,ح?نئG لN ?ع6 ممكنا كب! )لف(L ,4 pخفاء )لمج6 4كث( مG 5لW = فاستنا( GلW )ل,)d6 )لفس?ح بب$اء ن,( مالئكة هللا .
لق6 صمت! )أل(t ,)نحن! )لسماء لتص?خ بسمع$ا Lلى )ألنش,A6 )لقائلة )ْلمجÅ 6ِ في )ألَعالِي = َ,عَلى )ألَْ(tِ )لسالNَُ = َ,ِبالنَّا-ِ )ْلمس(Aُ ” (ل,قا 2
14 :). {ML 37.4}

?ا ل?! )ألس(A )لبش(?ة تع(\ VGD )ألنش,A6 )ل?,G 5L .NلW )إلعال5 ,تلW )ألنش,A6 )لتي ت(نN ب$ا مالئكة )لعلي ست*8 ت(5 ,تنتش( Lلى
)نقضاء )لD6( ,س?(5 ص6)Dا Lلى 4قصى )أل(t . ,عن6ما ?ش(^ شم- )لب( ()لمس?ح) ,)لشفاء في 4جنحتQ فس?(66 صVGD |6 )ألنش,A6 جمع
{ML 37.5} .(غف?( = ,بص,! كص,! م?اV كث?(A س?$تف,5 قائل?D“ :5لِّل,?ا! َفإِنQَّ َق6 مَلW )ل(Bُّ )إلِلQ )ْلَقا6ِ(ُ عَلى ُك8ِّ َشيٍء” ((m?ا 19 : 6

شNوA ع#ا.
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,ح?نما مض! )لمالئكة )ختفى )لن,( ,غTى )ل*الN تال8 ب?! لحN م(A 4خ(|. ,لك5 4ب$ى ص,(A (4ت$ا ع?5 بش( *ل! ماثلة في DG4ا5
dGَّألَم( )ْل,)قع )ل( (GَD )*َُنْن,َ ٍNَِلى ب?! َلحL َ5آل( ِBDGْلَِن ” : ٍtلِبع N$بعض ُAعا)َِلى )لسماءِ = َقا8َ )ل(جا8 )لL ُْلمالَِئَكة( N$َلما مض!ْ عْن,َ“ :Aعا)ل(
ْف8َ مضجع في )ْلمGَْ,6ِ” (ل,قا 2 : 15= 16 ِّTل(,َ َ\س,?,َ N?)َفجاُء,) مسِ(ع?5 = َ,َ,ج6,) م .” ُّB)ل( Q4َعَلمَنا ِب). {ML 38.1}

فلما )نTلق,) Lلى DناW ف(ح?5 4خب(,) بما ق6 (V,4 ,سمع,V = “َ,ُك8ُّ )لGَّ?5 سمع,) َتعجب,) مما ق?8َ َل$N م5 )ل(عاAِ . َ,4َما م(?N َفَكاَن!ْ َتحَفُ*
(Aً ِبQ في َقْلِب$ا . ُثN َ(جع )ل(عاND,َ ُA ?مج5,6َ هللاَ َ,?سبح,َنQ عَلى ُك8ِّ ما سمع,V,َْ4)َ, Vُ َكما ق?8َ َل$N ” (ل,قا 2 : 18 — جم?ع GَD) )ْلَكالNَِ مَتَفكِّ
12). {ML 38.2}

5L شقة )لبع6 ب?5 )لسماء ,)أل(t ل?س! 4ع*N )آل5 مما كان! ح?5 4صغى )ل(عاA ألنش,A6 )لمالئكة = GL 54 )لبش(?ة ال تC)8 م,ضع
)DتماN )لسماء )آل5 كما كان! في ما مضى عن6ما 4نا- عا6?,5 كان,) ?ق,م,5 بأعما8 عا6?ة في )لك(,N ,)لحق,8 )لتق,) ب(س8 )لسماء في
منتص\ )لن$ا( ,تكلم,) ,L?اND. ,?مك5 54 تك,5 )لسماء ق(?بة منا ج6) ,نح5 نس?( في مسالW )لح?اA )لعا6?ة = فالمالئكة )لقا6م,5 م5 )لسماء
{ML 38.3} ?الCم,5 خT,)! 4,لئW )لG?5 ?(,ح,5 ,?ج?ئ,5 حسB 4م( هللا

5L قصة ب?! لحN م,ض,q ال ?نضB مع?نQ = فإنQ مخب,ء ف?$ا “ عم^ غَنى هللاِ َ,حْكمتQ َ,عْلمQ” ((,م?ة 33 :11). Lننا ننnD6 م5
)لتضح?ة )لتي ق6 4قN6 عل?$ا )لمخلGL x 4ب86 ع(n )لسماء بالمG,6 = ,عش(A )لمالئكة )لG?5 كان,) ?سبح,نQ ,?تعب5,6 لQ بالب$ائN في ح*ائ(Dا
. 5L في حض(تQ ت,بخ )لكب(?اء )لبش(?ة ,)الكتفاء )لG)تي = ,مع GلW فق6 كاGD 5) ب6ء تناCلQ )لعج?B . كا5 )ألم( س?عتب( )تضاعاً ع*?ما م5
)ب5 هللا ل, 4نQ )تخG )لTب?عة )لبش(?ة حتى في )ل,ق! )لdG كا5 ف?N6k Q ال ?C)8 محتف*ا بكمالT, Q$ا(تQ في جنة ع56 ,لك5 ?س,q 4خT Gب?عة
. N?*ل,()ثة )لع( -,نتائج تفاع8 نام Qلس?6 على نفس( قب8 = N6k ف8 م5 4بناءT 8ال\ سنة. ,ككk بعة)4 A6م )ة )لبش?Tنسا5 بع6ما 4ن$ك! )لخL
4ما ماG) كان! تلW )لنتائج ف$G) ?(| في تا(?خ ح?اA 4سالفQ )أل(ض??5 . لق6 كا5 مk 5ثا( تلW )ل,()ثة 4نQ قاسمنا 4حC)ننا ,تجا(بنا = ,قN6 لنا
{ML 38.4} .ح?اA مثال?ة منDCة ع5 )لخTأ

W(G tلق6 4بغ . QلتCم5 من Qنفس ,D Tعن6ما سق Q6)6 بغضا لC(, .في )لسماء QلتCمن Bفي )لسماء بسب ,D, ا5ُ )لمس?حT?لش( tلق6 4بغ
)لk dGلى على نفسQ 54 ?فتd6 )لخTاA ,مع GلW ففي )لعالN )لdG )6عى )لش?Tا5 4نQ س?6 عل?Q سمح هللا البنQ 54 ?حD 8ناW = كTف8 قاص(
مع(t لضع\ )لبش(?ة . كا5 عل?Q ككT 8ف8 بش(d 54 ?جابQ خT( )لح?اA )لdG تشت(W ف?Q ك8 نف- بش(?ة . ,54 ?شتبW في مع(كت$ا =
{ML 39.1} مع(ضا لخT( )لفش8 ,)لخسا(A )ألب6?ة

A,م5 ق C?Cلع( Qبن( ت,^ لحما?ة? QنL . Aلح?ا( )Tم5 خ V)?خ,فا على صغ |)?, Q$لع في ,جTت? QنL .Qبن( لىL 5ح? d)لبش( Bأل( B5 قلL
)لش?Tا5 ,54 ?باع6 ب?نQ ,ب?5 )لتجا(B ,)لمحا(با! . ,لك5 هللا ب8G )بنQ )ل,ح?6 ل?القي ص()عا 4قسى م()(A = ,ل?قN6 على مخاA)T 4شD 6,الً
t)أل( 4?ت$ا d)?شي 4?ت$ا )لسما,)! ,تحD6ي )ْلمحبُة”. (1 ?,حنا 4: 10). )نD (GَD نا. “في)صغا N4ما Aلح?ا( ^?)T Nحتى تنكش\ معال! {ML
39.2}

الفصل الخامس—التكريس

بع6 ,الA6 )لمس?ح بح,)لي 4(بع?5 ?,ما 4خGتQ م(?N ,?,س\ Lلى 4,(شل?N ل?ق6ماV لل(B ,ل?ق6ما Gب?حة. ,كاGD 5) Tبقا للش(?عة )ل?$,6?ة .
ML} فكب6?8 ع5 )إلنسا5 كا5 على )لمس?ح 54 ?متث8 للنام,- في ك8 6قائقQ . كا5 ق6 سب^ ,خضع لف(?ضة )لختا5 ضمانا لTاعتQ للنام,-
40.1}

كا5 )لنام,- ?ف(t 54 تقN6 ع5 )ألG Nب?حة خ(,\ )ب5 سنة مح(قة ,حمامة 4, ?مامة Gب?حة خT?ة. ,لك5 متى كا5 )ألب,)5 فق?(?5 ال
{ML 40.2} ?ستT?عا5 تقN?6 خ(,\ كا5 )لنام,- ?سمح ل$ما بتقj,C N?6 ?ماN 4, ف(خي حماN = ف?قN6 4حD6ما مح(قة ,)لثاني Gب?حة خT?ة

,)لGبائح )لمق6مة لل(B كا5 مف(,ضا 54 تك,5 بال ع?VGD, .B )لGبائح كان! (مC) Lلى )لمس?ح = فمGD 5) ?تضح 54 ?س,q نفسQ كا5 خال?ا
,4 xنق d4 Q?ك5 ف? Nلجسماني ل( Qك?ب)5 تL .(19 : 1 -)Tال 6َنٍ-” (1 ب,َ ٍB?لحم8 “ِبالَ ع( WلG 5ة جسمان?ة . لق6 كاD4, عا B?م5 ك8 ع
تش,?Q فلق6 كا5 ق,d )لجسN ,صح?ح )لبT, . 56?لة 4?اN ح?اتQ عاn في ,فا^ مع ن,)م?- )لTب?عة . ,م5 )لناح?ة )لجسمان?ة ,)ل(,ح?ة كا5
Qم?س(,اعة لنTل( ^?)T 5ة كل$ا ع?)لبش( Q?مثاال لما قص6 هللا 54 تك,5 عل {ML 40.3}

تكرEس 'البن 'لبكر
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VG$كا5 ?نبغي لك8 ب?! 54 ?عت(\ ب, .AاTلخ( x(ئ?- )لسماء ل?خل N6ع6 هللا 54 ?ق, GL = N6لق( N4?ا Gكا5 متبعا من )5 تك(?- )الب5 )لبكL
{ML 40.4} )لعT?ة بتك(?- )الب5 )لبك( Å . كما كا5 ?جL Bف()VC للك$ن,! كممث8 للمس?ح ب?5 )لنا-

,عن6 تح(?( Lس()ئ?8 م5 عب,6?ة مص( عا6 )ل(B فأم( بني Lس()ئ?8 بتقN?6 4بكا(ND لQ. عن6ما كا5 بن, Lس()ئ?8 تح! عب,6?ة )لمص(??5
: Lِس()ِئ?8ُ )بني ْ)لِبك( . َفقُل!ُ َلTَ4 :Wل^ )بني ُّB)ل( ُقُ,8? (GكD :5َ,ع)َفتقُ,8ُ لِف“ :Qق,8 ل?, )مص Wلى ف(ع,5 ملL BDG? 54 م,سى B)4,صى )ل
23 =22 : 4 j,)لبك(” (خ( Wبن( ُا 4َنا 4َقُت8D . QلقTلِ?عب6ني = َفأَب?! 5َ4ْ ُت). {ML 41.1}

َ̂ Lِس()ِئ?8َ؟ ,ق6 نT^ م,سى ب(سالتVGD Q في مسامع ف(ع,5 = ,لكG 5لW )لملW )لمتكب( 4جاB قائال: “ مD 5, )ل(Bُّ حتَّى 4َسمع لِق,لQِ َفأTُل
الَ 4َعِ(\ُ )ل(L,َ = َّBِس()ِئ?8َ الَ Tُ4لقQُ” (خ(,j 5 : 2). ,ق6 عم8 )ل(B مع شعبk Q?ا! ,عجائGL B 4(س8 على ف(ع,5 4حكاما (D?بة . 4خ?()
N6 5لض(بة 4م(,) بأ5 ?(ش,) م( Wس()ئ?8 م5 تلL ,لكي ?نج, بن, . Nلب$ائ(, -مص( م5 )لنا t)4 في )54 ?قت8 ك8 بك Wلم$ل( W4م( )لمال
)لخ(,\ )لمGب,p على )لعتبة )لعل?ا ,)لقائمت?5 في ب?,ت$N . فك8 ب?! كا5 ?نبغي 54 ?ك,5 عل?Q )لN6 عالمة حتى GL) 4تى )لمالW )لم$لW ?عب( ع5
{ML 41.2} ب?,! )إلس()ئ?ل??5

فبع6 ,ق,VGD q )لض(بة على مص( قا8 )ل(B لم,سى: “َق6-ْ لِي ُك8َّ ِبك(ٍ . . . م5 )لنَّا-ِ َ,م5 ْ)لب$اِئL . ِNِنQَّ لِي” = “?,Nَ ض(ب!ُ ُك8َّ ِبك(ٍ في
” (خ(,j 13 : 2 ؛ ع66 3 : 13). ,بع6ما ن*م! )لخ6مة ُّB)ل( لِي ?ُك,ُن,5َ . 4َنا . ِNلب$اِئ(ْ,َ ِ-لنَّا( ِس()ِئ?8َ م5L في ٍ)َق6س!ُ لِي ُك8َّ ِبك )مص ِt)َْ4
في خ?مة )الجتماq )ختا( )ل(B سبT ال,d ب86 ك8 4بكا( Lس()ئ?8 ل?خ6م,) في )لق6- . ,لك5 كا5 ?جB )عتبا( )ألبكا( خاصة )ل(B ,كا5
{ML 41.3} ?نبغي 54 تقN6 عن$N ف6?ة

xلخال( WلG = 5??)س()ئ?8 م5 تح! ن?( )لمصL بني xكا() لخالGلبك( 6اللت$ا )لخاصة. ففي ح?5 4ن$ا كان! ت( N?6عة تق?)كا5 لش (GكD,
)لع*?N )لdG صنعQ )ل(B = فق6 كان! (مC) لخالx 4ع*N ?ق,N بQ )ب5 هللا )ل,ح?6 . فكما كا5 )لN6 )لم(ش,n على )لعتبة )لعل?ا ,)لقائمت?5 سببا
Nلعال( x?على تخل A,ق Qلمس?ح ل( N6 WلGس()ئ?8 كL بني )4بكا Aفي نجا {ML 41.4}

. Qخلف d,Tك5 ?ع(\ )لس( )لمن? Nل, = Bك5 ?(| ش?ئا خال8 )لحجا? N5 لDالّ 54 )لكاL !ً(GL لمس?ح( N?6لمعنى )لمتعل^ بتق( N*فما كا5 4ع
لق6 كا5 تقN?6 )ألTفا8 من*() عا6?ا . ,?,ما بعN,? 6 كا5 )لكا5D ?تسلN فضة )لف6)ء عن6ما كا5 )ألTفا8 ?ق6م,5 لل(B . ,?,ما بعN,? 6 كا5
)لكا5D ?ق,N بGلW )لعم8 )ل(ت?B = ,قلما كا5 ?ع?( )ألTفا8 4, ,)لd4 N$?6 )لتفا! ما لN ?( 6ل?ال على ث()ء )ل,)ل6?5 4, مقام$N )ل(ف?ع. 4ما ?,س\
,م(?N فكانا فق?(?5 = فلما ق6ما Tفل$ما لN ?( )لك$نة Lالّ (جال ,)م(A4 ?(ت6?اdC 5 )لجل?ل??5 ,عل?$ما 4بسT )لمالب- . لN ?ك5 في D?ئت$ما ما
{ML 41.5} ?ست(عي )اللتفا! . ,لN ?ق6ما س,| )لتق6مة )لتي )عتا6 فق()ء )لشعB 54 ?ق6م,Dا

IسوE لطفل' cعرE لكا[ن لم'

قاN )لكا5D بعملQ مباش() تلW )لخ6مة. فأخG )لTف8 ب?G 5()ع?Q ,,ق\ بQ 4ماN )لمGبح ,بع6ما 4عاL V6لى 4مQ كتB )سمQ “?س,qَ” في سج8
Bكت dGل( W(G ,D 8فTل( (GD 54 Nلمج6 = ,ال كا5 ?عل( Wحم8 جال8 )لسماء ,مل? Qلى 4نL Q?ع()G 5?ف8 بT5 ,)لT5 ?فDلكا( ك5? Nل, . )ألبكا(
(GD 54 d)6? 5ك? N(4عما8 3 : 22). ,ل ”Qِب Nَتسمع,5َ في ُك8ِّ ما ?َكلِّمك Qَل . Nِخ,تُكL 5م Nِل$ُكL ُّB)ل( Nَلُك N?5َِّ َنِب?ا مثلي س?قL“ :8,م,سى ?ق Qعن
Qكا5 ?سج8 )سم GL, = م5 م,سى N*4ع ,D 5م Q?ع()G 5?5 كا5 ?حم8 بDلكا( WلG 5لك, . V6مج |)? م,سى 54 BلT dGل( W(G ,D 8فTل(
سج8 )سW(G N )لdG كا5 4سا- ك8 )لن*اN )ل?$,d6 = فكا5 في GلW )السN ش$اA6 على م,! GلW )لن*اN = أل5 ن*اN )لGبائح ,)لمح(قا!
{ML 42.1} ,)لتق6ما! كا5 ق6 عت^ ,شاD, . Öا D, )ل(مC ?كا6 ?لتقي بالم(م,L Cل?Q ,)ل*8 ?لتقي بالحق?قة

WلG 5L . 5?6ساج Qكا5 )لمالئكة ?خ(,5 4مام N?*مج6 ع Bكا5 ?حتج Nلق6 (ح8 )لمج6 “ )لشك?نا” ع5 )لق6-. ,لك5 في ,ل?6 ب?! لح
. Nش?ل,5 مانح )لسال ,D (GD . 56عن6 م6خ8 جنة ع N?بح 4قG8,4 م Cم) Q?لL dGل(, Qلنس8 )لم,ع,6 ب( ,D 5ك5 ?ح- بشيء كا? Nل dGف8 )لTل(
LنD Q, )لdG 4عل5 لم,سى ع5 نفسQ 4نQ?Dَ4“ ,D Q” ,في عم,6 )لنا( ,)لسحاB كاD 5, قائ6) إلس()ئ?L . 8نD Q, )لdG سب^ )ل()m,5 ,)ألنب?اء
Qسج8 )سم dGف8 )لصغ?( )لقاص( )لTل( WلG 5L . )?لصبح )لمن( B(?ة 6),6 ,ك,كG, 84ص = Nمشت$ى ك8 )ألم ,D 5لق6 كا . Qفأنبأ,) بمج?ئ
ب?5 4سماء T4فا8 بني Lس()ئ?8 معلنا ع5 نفسQ 4نQ 4خ,نا كاD 5, (جاء )لبش( )لساقG . 5?TلW )لTف8 )لdG ق6م! ع5 ف6)ئQ بعND()6 t )لفضة
كاD 5, )لdG س?6فع ثم5 )لف6)ء ع5 خTا?ا ك8 )لعالL . NنQ “(ئ?- )لك$نة )لحق?قي على ب?! هللا” = ,(4- “َك$ُن,!ٌ ال ?C,8ُ” ,)لشف?ع )لجال-
{ML 42.2} .(“في ?م?5ِ ْ)لعَ*مة في )ألَعالِي” (عب()ن??5 10 : 21 ؛ 7 : 24 ؛ 1 : 3

5L )ألم,( )ل(,ح?ة Lنما ُت6َ(W (,ح?ا. لق6 ُك(- )ب5 هللا في )ل$?ك8 للعم8 )لdG 4تى ل?عملQ . ن*( )لكاL 5Dل?Q كما كا5 ?ن*( Lلى T d4ف8
VG$ف . Qق6 4ق( ب Nللعال Qبن( QلGالّ 54 عم8 هللا في بL V,نح d6عا )?شيء غ dك5 ?(| 4, ?ح- بأ? Nل Qخ( . ,لك5 مع 4نk {ML 43.1}

)لمناسبة لN تم( 5,6 54 ?َكتش\ )لمس?ح ,?َعت(\ بQ: “,َ كا5َ َ(ج8ٌ في 4ُ,(ُ شل?N )سمQ سمعاGD,َ = ُ5) )ل(ج8ُ َكا5َ با() َتق?ا ?َنت*( تعCِ?َة
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” (ل,قا 2 : 24 — 26 ِّB)ال ?(| ْ)لم,!َ َقب8َ 5َ4ْ ?(| مس?ح )ل Qَّلق6ُ-ِ 4َن(ْ ِp,)ِبال Q?ِلL كا5َ َق6 4ُ,حي,َ .Q?لق6ُ-ُ َكا5َ عل(ْ ُp,)ل(,َ = َِس()ِئ?8L). {ML
43.2}

سمعا. eحنة EشNد'.

فإG ?6خ8 سمعا5 )ل$?ك8 ?(| عائلة تقN6 )بن$ا )لبك( Lلى )لكا5D. ,من*(Dما ?86 على )لفق( = Lالّ 54 سمعا5 ?ف$L NنG)()! )ل(,p ف?قتنع
)قتناعا عم?قا بأG 5لW )لTف8 )لdG ?قL N6لى )ل(D B, تعC?ة Lس()ئ?8 = ,)لT dGالما )شتا^ V()? 54 = فب6) لع?ني )لكا5D )لمن8DG 54 ف(حا Tاغ?ا
Qشع( بمثل? Nغام( ل p)بم,جة ف Qب?نما تمتلئ نفس Å Qق6م?, Q?ع()G 5?ب VGأخ? Qب (GL, = N?)م Qلى 4مL 8فTلش?خ . لق6 4ع?6 )ل( WلG Bمأل قل?
dGَّل( = Wتا َخالص)أل5ََّ عَ?ني َق6 4َبص = ٍNِبسال Wَِق,ل Bا س?6 حس? َW6عب ُ̂ م5 قبGL, . 8 ?(فع GلW )لTف8 )لمخلL xِّلى )لسماء ?ق,8: “)آل5َ ُتTل
{ML 43.3} .(4َع6ْ6َتQ ق6ُ)Nَ َ,جQ جم?عِ )لشُّع,Bِ . ُن,(َ Lِعال5ٍ لِألُمNِ = َ,مج6) لشعِبL Wِس()ِئ?8َ” (ل,قا 2 : 29 — 32

لق6 )ستق( (,p )لنب,A على (ج8 هللا GD). ,GL كا5 ?,س\ ,م(?N ,)قف?5 ?تعجبا5 مما ق?8 ف?Q = با(ك$ما سمعا5 ,قا8 لم(?D“ :Nا GD َّ5ِL) َق6
ُ,ضع لِسقُ,Tِ َ,ق?اNِ َكث?ِ(?5 في Lِس()ِئ?8َ = َ,لِعالمة ُتقاَ,Nُ . َ,4َن! 4َ?ضا ?ج,Cُ في َنفسW س?\ٌ = لُِتَعل5 4َفكا(ٌ م5 قُلُ,Bٍ َكث?(A” (ل,قا 2 : 34=
35). {ML 43.4}

,كان! DنالW 4?ضا نب?ة )سم$ا حنة. VGD 4ت! ,4من! على ش$اA6 سمعا5 م5 نح, )لمس?ح = فإG كا5 سمعا5 ?تكلN 4ش(^ على ,ج$$ا مج6
B)ق6 سمح ل$ا بأ5 ت(| مس?ح )ل Qألن Å هللا فسكب! شك( قلب$ا {ML 43.5}

B5 شغل,) مناص?Gل( W4,لئ d6?4 5?6(سا )لنب,)! عبثا. ,لك5 مع 54 4ق,)8 )ألنب?اء )لثم?نة كان! 4?ضا ب? N5 )لعاب6)5 )لمت,)ضعا5 ل(GD
Aة ن,( )لح?ا?m)ل N$تفتح ع?,ن Nل WلGل, B)ل( ^?)T سائ(?5 في (,ك,ن? Nل N$س()ئ?8 = فإنL ساء ,ك$نةm) {ML 43.6}

DكG) )لحا8 )ل?,N = فالح,)i6 )لتي ?ت(كC ف?$ا )DتماN ك8 )لسماء ال ?لتف! )لنا- Lل?$ا = ,(جا8 )ل6?5 ,)لعاب5,6 في ب?! هللا ال ?الح*,5
,ق,ع$ا. 5L )لنا- ?عت(ف,5 بالمس?ح م5 )لناح?ة )لتا(?خ?ة = ,لكن$N ?نص(ف,5 ع5 )لمس?ح )لحي . ,)لمس?ح في كلمتD, Q, ?6ع, )لنا- Lلى
تضح?ة )لG)! = ,في 4شخاx )لمساك?5 ,)لمتألم?5 )لTالبي )لنجA6 ,)لع,5 = ,فى مTال?B هللا )لعا6لة )لمنT,?ة على )لفق( ,)لكp6 ,)حتما8
{ML 44.1} .)لعا( = ال ?ج6 م5 )لنا- )ل?,N )ستجابة ,ال قب,ال 4كث( مما كا5 منG عش(?5 ق(نا خل!

كان! م(?N تتأم8 متفك(A في نب,A سمعا5 في )تساع$ا ,بع6 م6)Dا. فف?ما كان! تن*( Lلى ,ل?D6ا )لdG كان! تحملQ على G()ع?$ا ,Gك(!
j)لقائلة: “,?خ( شع?اءL A,سمعا5 بنب Nا كالD)ّكG 6متأل قلب$ا ف(حا ,شك() ,(جاء مش(قا . ,ق( Nب?! لح Aعا) م5 Qكان! ق6 سمعت dGل( Nلكال(
قض?B م5 جqG ?ّسى = , ?نب! غص5 م5 4ص,لQ = ,?ح8ّ عل?Q (,p )ل(Bّ = (,p )لحكمة ,)لف$N = (,p )لمش,(A ,)لقّ,A = (,p )لمع(فة
,مخافة )ل(Bّ . ,لGّتQ تك,5 في مخافة )ل(B ... ,?ك,5 )لب( منTقة متن?ة = ,)ألمانة حق,?Q” = “)لشعB )لسالW في ل*لمة 4بص( ن,()ً ع*?ماً .
)لجالس,5 في 4(t *ال8 )لم,! 4ش(^ عل?$N ن,( ... ألنQ ?,ل6 لنا ,ل6 ,نعTى )بناً = ,تك,5 )ل(?اسة على كتفQ = ,?6عى )سمQ عج?باً =
{ML 44.2} .(مش?()ً = Lل$اً ق6?()ً = 4باً 4ب6?اً = (ئ?- )لسالL) ”Nشع?اء 11 : 1 — 5 ؛ 9 : 2 — 6

Lساءh فNم ;سالتg 'لحق#ق#ة

,مع GلW فإ5 م(?N لN تك5 تف$N (سالة )لمس?ح. لق6 تنبأ عنQ سمعا5 بأنQ س?ك,5 ن,( Lعال5 لألمN تماما كما س?ك,5 مج6) لشعL Bس()ئ?8 .
,DكG) 4علن! )لمالئكة ع5 م?ال6 )لمخلx كبشا(A مف(حة لك8 )لشع,B . ,ق6 كا5 هللا ?(?6 تصح?ح )آل()ء )ل?$,6?ة )لمتCمتة ع5 عم8 مس?ا .
كا5 ?(?6 54 ?ن*( )لنا- Lل?Q ال لمج(6 )عتبا(V مخلصا إلس()ئ?8 ,كفى ب8 على )عتبا(V فا6?ا للعالN . ,لك5 الب6 م5 م(,( سن?5 عA6?6 قب8 54
Qنفس$ا (سالت q,س? N4 حتى W)6ت {ML 44.3}

كان! م(?N تن*( Lلى )ألماL Nلى ملW مس?ا على ع(n 6),6 = ,لكن$ا لN تك5 ت(| صبغة )آلالN )لتي ال ?مك5 )ل,ص,L 8لى )لع(n ب6,ن$ا.
لق6 4عل5 على فN سمعا5 54 مس?ا ل5 ?جT 6(?قا س$ال مم$6) (حبا ?س?( ف?Q في )لعالN . ,في ق,لQ )لdG ,ج$L Qلى م(?N ح?5 قا8 ل$ا: “َ,4َن!
Qف?$ا ألج8 )سم C,لتي ق6 ب46! تج( Nآلال( تلم?حا ع5 q,س? N4 Q4فت) ى هللا فيTس?ٌ\” = 4ع Wفي َنفس ُC,4َ?ضا ?ج {ML 44.4}

(,T5 ?(?5,6 54 ?ق,م,) ?نبغي 54 ?سق?Gفال .”Nُ,َِس()ِئ?8َ = َ,لِعالمة ُتقاL 5 في?)ِ?َكث ِNق?ا,َ ِT,َُق6 ُ,ضع لِسق (GDَ َّ5ِL اD “ :قا8 سمعا5 4?ضا,
4,ال . ?جB 4ننا نسقT على )لصخ(A ,نتحNT قبلما نق,N في )لمس?ح . ?نبغي 54 ُتخلع )لG)! ع5 ع(ش$ا ,ت,ضع )لكب(?اء في )لث(| GL) 4(6نا
,D 5لق6 كا . N$?6(فض,) قب,8 فا WلGلت,)ضع = ,ل( ^?)T 5ل?$,6 ق6 (فض,) قب,8 )لك()مة )لتي ُتنا8 ع( 5L . حي,)مع(فة مج6 )لملك,! )ل
{ML 45.1} )لصخ(A ,)لعالمة )لتي ق,بل! بالمقا,مة
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ثN ?ق,8 سمعا5: “لُِتَعل5 4َفكا(ٌ م5 قُلُ,Bٍ َكث?(Aٍ” . ففي ن,( ح?اA )لمخلx 4علن! 4فكا( قل,B )لجم?ع م5 )لخال^ نفسL Qلى سلTا5 )ل*لمة .
لق6 ص,( )لش?Tا5 هللا على 4نQ 4ناني ,*الN = ,على 4نT? QلB ك8 شيء ,ال ?عTي ش?ئاً = ,على 4نT? QلB م5 خالئقQ )لخ6مة ,)لعباA6 لمج6
G)تQ ,لكنQ ال ?قN6 على 4?ة تضح?ة لخ?(ND . ,لك5 عT?ة )لمس?ح تكش\ ع5 قلB )آلL . Bن$ا لتش$6 54 هللا مفتك( م5 ج$تنا “4َفكا(َ سالNٍ الَ
َش(” (L(م?ا 11 : 29). ,Dى تعل5 4نQ في ح?5 54 ك()Dة هللا للخT?ة ق,?ة كالم,! فإ5 محبتQ للخاTئ 4ق,| م5 )لم,! . ,ح?i ق6 ش(q في
ACا لخالصنا = ,ال ُت$م8 معج?)D,ج N(6 ح^ ما Cفال ?حج . Qحمت) مقاص6 Nما إلتماCال N(6 ما Qعنا ش?ئا م$ما ع*م! ق?مت Wف6)ئنا فل5 ?مس
م5 معجC)! )ل(حمة = ,ال تت(W ,س?لة Lل$?ة 5,6 )ستخ6)N . فاإلحسانا! ,)ل$با! تتك6- بعض$ا ف,^ بع5L . t خC)نة هللا تفتح على سعت$ا
أل,لئW )لT? 5?GلB خالص$N . فبع6ما جمع ك8 كن,C )لمسك,نة ,فتح ك8 م,)(6 ق6(تQ غ?( )لمحA6,6 ف$, ?ضع GلW كلQ ب?d6? 5 )لمس?ح
قائال: كVGD 8 ألج8 )إلنسا5 . فاستخN6 كVGD 8 )ل$با! في LقناعQ بأنQ ال ت,ج6 محبة تف,^ محبتي 5L في )أل(t 4, في )لسماء . ,D, س?ج6
{ML 45.2} .4ع*N سعاA6 في محبتQ لي

Qفي تسل?م, . Bحس, W)با?, dCلمس?ح ل?ع( nلق6 عا )?ن$ما )ألخ(كا5 م?6 Wف$نا .Qج$ا ل,ج, A)جلجثة ,قف! )لمحبة ,)ألث B?عن6 صل,
W(G WالDL, Qش)كان! خلع هللا ع5 ع Qلحق?ق?ة م5 عص?ان( Q54 غا?ت ,D, لح^ ,)ضحا( (GD 8جع GL = Å Qع6),ت iا5 خبT?للم,! 4*$( )لش
)لdG ف?Q ق6 4*$(! محبة هللا. ,ح?اA )لمس?ح ,م,تQ 4علن! 4فكا( )لنا- 4?ضا . ح?i م5 )لمL 6,Gلى )لصل?B كان! ح?اA ?س,q 6ع,A )لنا-
Lلى تسل?N )لنف- ,)الشت()W في )آلالN = كما 4ن$ا كشف! ن,)?ا )لنا- . لق6 4تى )لمس?ح بح^ )لسماء ,ك8 م5 4صغ,) Lلى ص,! )ل(,p )لق6-
d4 5 معD)ب? N$لمس?ح الب6 54 كال من( Vا5 . ففي م,ق\ )لنا- تجاT?فق6 كان,) م5 (عا?ا مملكة )لش !(G4ما م5 كان,) ?عب5,6 )ل . Q?لL (,بGجُت(
Qك8 ,)ح6 في 4م( نفس Nحك (GكD, . \لجانب?5 ?ق( {ML 45.3}

Nلمعاصي س?(| مقا( Qفك8 عق8 4*لمت = B?لصل( N6س?ق WناD, .^للح Qفض) ب?عةT WالD 5نساL 8ك W)6?ل6?ن,نة )ألخ?( س( N,? في
)لصل?B . ,4ماN من*( جلجثة بGب?ح$ا )لس(d )لعج?B س?ق\ )لخTاA م6)ن?5 . ك8 )ألعG)( )لكاGبة ستعص\ ب$ا )ل(?اp ح?نئG ,ل5 ?ك,5 ل$ا
8?,Tل( q()إ في )لصTلح^ ,)لخ( 8 ع5m5 ك8 تساL . ND)كا5 )خت?ا (Gس?(| )لنا- ما, = Qفي شناعت ,D ج,6 . ,س?ب6, )(ت6)6 )لنا- كما,
)لم6| س?*$( ح?نئG ,)ضحا ك8 )ل,ض,p . ,في 6?ن,نة )لك,5 س?ق\ هللا مCكى م5 ك8 ل,N بالنسبة Lلى ,ج,6 )لش( ,)ستفحالQ . ,س?عل5 54
Aلعصا(, فاألمناء B,عن6ما تنكش\ ك8 4فكا( )لقل, . ),ال 6)عي للنف, xنق d4 Q?ك5 ف? Nهللا ل N5 حكL . ة?Tلخ( Bي سبD 5تك Nش()ئع هللا ل
ٌ̂ Dي Tُ(قWُ ?ا ملW ْ)لق6?س?5 [! . . . م5 ال ?خافWُ ?اَ(Bُّ َ,?مج6 )سمW؟ . . . أل5ََّ 4َحكامW َق6 4ُ*ِ$(ْ!” س?(GD 5,66) )لق,8 معا: “عا6ِلةٌ َ,ح
m))). {ML 46.1}?ا 15 : 3= 4

الفصل السادس—قد رأينا مجده

“ ,D 5?4 “ :5?قائل N?لى 4,(شلL (,ق6 جاء ^)مج,- م5 )لمش (GL = W(,6- )لمل?D Nل?$,6?ة = في 4?ا( Nفي ب?! لح q,لما ,ل6 ?س,
{ML 47.1} .()لم,ل,6 ملW )ل?$,6؟ فإننا (4?نا نجمة في )لمش(^ ,4ت?نا لنسج6 لQ” (متى 2 : 1= 2

5L 4,لئW )لمج,- )لقا6م?5 م5 )لمش(^ كان,) (جاال فالسفة = كما 4ن$N كان,) ?نتم,L 5لى D?ئة كب?(G A)! نف,G ع*?N ضم! )ل(جا8
)لك(?مي )لمحت6 )لع(?قي )لنسB = ,كا5 ل$N نص?B كب?( م5 )لث(,A ,)لعلN في 4مت$N. ,كا5 ب?ن$N جماعة )ستغل,) سG)جة م,)Tن?$N ,س(عة
تص6?ق$N = ب?نما كا5 ب?ن$N ق,k Nخ(,5 ?سلك,5 باالستقامة ,?6(س,5 4س()( )لعنا?ة )إلل$?ة في )لTب?عة . ,ق6 حصل,) على ك()مة ع*?مة ن*()
q,لن( (GD 5فق6 كان,) م q,لى ?سL (,5 4ت?G4ما )لمج,- )ل . N$حكمت, N$الستقامت {ML 47.2}

5L ن,( هللا ?ش(^ 4ب6) مب66) *لما! )ل,ثن?ة = ف$mالء )لمج,- عن6ما 6(س,) ح(كا! )لنج,N )لسابحة في )لسماء ,حا,ل,) 54 ?سب(,) )لس(
)لمخب,ء Tي تح(كات$ا = ن*(,) مج6 )لخال^ = ,T GLلب,) ن,() 4كم8 )تج$,) Lلى كتB )لعب()ن??5 )لمق6سة = ح?i كان! في بالND6 كتB نب,?ة
p,) Nل(ج8 كا5 ق6 4نبأ بإل$ا( (G$ما ما . ف,? Å كا5 نب?ا Qمع 4ن A)ائفة )لسحT لىL نتمي? Nل$ي. ,ق6 كا5 بلعاL Nنة 4نبأ! ع5 مجيء معلCمخت
هللا بنجاL pس()ئ?8 ,*$,( مس?ا . ,ق6 تسلN )لنا- VGD )لنب,)! )لتي )حُتف* ب$ا ,ُنقل! ج?ال بع6 ج?8 . ,لك5 في )لع$6 )لقN?6 كاD 5ناL Wعال5
B)ستمتلئ م5 مع(فة مج6 )ل t)أل( 54 ك8, B?)ق Qق6 )بت$ج )لمج,- ح?5 علم,) 54 مج?ئ, . x4,ضح ع5 مجيء )لمخل {ML 47.3}

Nختفى )لن,( *$( نج( لما, .Nف?$ا مج6 هللا ف,\ تال8 ب?! لح ^)لمج,- ق6 (4,) ن,() غامضا في )لسماء في )لل?لة )لتي 4ش( Wكا5 4,لئ
WلG 5تماما ع*?ما . لق6 كاD( A)Dل*ا( VGD N$?ف !)فأثا = A)لس?ا( Bلثابتة ,ال م5 )لك,)ك( N,ك5 م5 )لنج? Nالمع ,بقي مض?ئا في )لسماء . ل
Q6اللت Qكان! ل Nلنج( WلG 5فق6 )قتنع,) بأ (GD مع, = WلG 5,لبع?6 مك,ناً م5 جمع م5 )لمالئكة )لالمع?5 = ,لك5 )لمج,- كان,) ?ج$ل( Nلنج(
Bَك,ك ُC)ب? “ :Nبلعا A,قال! نب i?لق6?مة = ح( N$مستن6)ت, N$كتب xعكف,) على فح Nفاستشا(,) )لك$نة ,)لفالسفة = ث = N$?لL لع*?مة بالنسبة(
B؟ لق6 (حQآلتي )لم,ع,6 ب( بش?( )لس?6 ,D B?)لغ( Nلنج( (GD 5,ِس()ِئ?8َ” ()لع66 24: 17). ف$8 ?مك5 54 ?كL 5م B?َقض ُN,ُق?,َ = َB,ُم5 ?عق
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iللبح (,بDG? 54ُخِب(,) بأ Nألحال(, |m)ل( ^?)T 5ع, . N*4ع ),بن N$?آل5 ?ن?( عل( ,D اD, = لمج,- بن,( )لح^ )لم(س8 م5 )لسماء( W4,لئ
{ML 47.4} . عG 5لW )لملW )لم,ل,6

'لمجوi مقوeA. باإلEما.

كما خ(L jب()N?D م5 4(ضQ باإل?ماTL 5اعةً ألم( هللا “َ,D, ال ?َعلL Nِلى 4َ?5 ?أْتي ” (عب()ن??5 11 : 8) = ,كما تبع بن, Lس()ئ?8 عم,6
A)?ق6 كان! في بال6 )لش(^ تح\ ,4ش?اء كث, . Qلم,ع,6 ب( xألمم?,5 بحثا ع5 )لمخل( الءmD j)خ (GكD 6لم,ع( t)4 لىL 5باإل?ما Bلسحا(
ثم?نة = فلGلW لN ?أ!ِ 4,لئW )لمج,- بأ?N$?6 فا(غة ؛ GL كان! )لعاA6 54 ?قN6 )لنا- )ل$6)?ا 6ل?ال على ,الئ$N للحكاN 4, غ?(ND م5 )لشخص?ا!
)لع*?مة . ,ل$G) حم8 4,لئW )ل(جا8 4غنى )ل$6)?ا )لتي جا6! ب$ا )لبالL 6لى W(G )لdG ف?Q تتبا(W جم?ع قبائ8 )أل(t . ,كا5 الب6 ل$N م5
)لسف( ل?ال حتى ال ?غ?B )لنجN ع5 4ن*ا(ND ,بالنسبة لبع6 )لمسافة ()ح,) ?قTع,5 )ل,ق! بت(6)6 )ألق,)8 )لمنق,لة ع5 )لتقل?6 ,)لنب,)! بشأ5 م5
N$4مام ()Dا* Nلنج( عن6ما كا5, . ND6ش)بأ5 هللا م N$6 )قتناع(Cف?$ا ع5 )لس?( كان,) ?فتش,5 )لنب,)! ف (,ت,قف A)في ك8 م, . Qلب,نT? (,جاء
كعالمة خا(ج?ة كا5 في 6)خل$N ب(Dا5 (,p )ل(B )لdG كا5 ?قنع قل,ب$N ,?ل$م$N بال(جاء . ,مع 54 )ل(حلة كان! T,?لة ,شاقة Lالّ 4ن$ا كان!
{ML 48.1} . ل$N مب$جة ,ممتعة

8,T ND(6D dGل( Nبالنج (GL, = N?شل),م6?نة 4 N$4مام !Tنبس( ت,5 ,ق6?Cل,5 في منح6( جب8 )لCن? ND اD, 8?س()ئL t)4 لىL (,لق6 ,صل
تلW )لT(?^ )لمتعبة ?ستق( ف,^ )ل$?ك8 = ثN ?ختفي ع5 4ن*ا(ND بع6 قل?8. فبك8 ش,^ سا(,) مس(ع?L 5لى )ألماND, N ,)ثق,5 ,م,قن,5 بأ5
{ML 48.2} م?ال6 مس?ا س?ك,D 5, )لخب( )لمف(p على ك8 لسا5 . ,لك5 )ستعالمات$N كان! عبثا

فإG 6خل,) )لم6?نة )لمق6سة )تج$,) Lلى )ل$?ك8. ,لكن$N لشD6 A6شت$N ?كتشف,5 4نQ ل?- DناW م5 ?ع(\ ش?ئا ع5 )لملW )لم,ل,6 . ,لN ?ك5
{ML 49.1} )ستفسا(ND عنQ ل?,حي )لف(p ب8 بالعك- )الستغ()B ,)لخش?ة ,)ال6C()ء معا

فالك$نة ?تل,5 )لتقال?6 ,?مج5,6 ت6?ن$N ,صالح$N = ب?نما ND ?ش$(,5 بال?,نان??5 ,)ل(,ما5 على 4ن$N ,ثن?,5 ,خTاA 5,6 جم?ع )لنا-.
,لكmD 5الء )لمج,- ل?س,) عبA6 4,ثا5 بND 8 في ن*( )ل(B 4(فع مقاما مmD 5الء )لك$نة )لG?5 كان,) ?6ع,5 4ن$N ?عب5,6 هللا . Lالّ 54 )ل?$,6
كان,) ?عتب(,mD 5الء )ل(جا8 ,ثن??5 . ,حتى ب?mD 5الء )لG?5 4قام$N هللا ل?ك,ن,) ح()سا على كتابQ )لمق6- لN ?ج6 )لمج,- ألسئلت$N ص6|
{ML 49.2} ,ال )ستجابة

Wلى قص( )لملL )لخب( ف,ص8 = Bلشع( ت?اجا ب?5D( بة?)لغ( N$م$مت !)4ثا, = N?شل),لمج,- في ك8 م6?نة 4( W4,لئ N,6ق )خب )لق6 )نتش
5?Gلضحا?ا )ل( مخضبا ب6ماء n)لع( لىL Wلمل( WلG ^?)T 5كا .)أل6,مي )لماك( WلG -نف = Wلنبأ ع5 ,ج,6 مناف- للمل( (GD )6- = فأثا,)?D
(GD 5ما . ,لك,) ضى) ,D 6?ل,ح( Qكا5 4من, . Qمقت? QانTتح! سل dGل( Bك5 في )ألص8 ?$,6?ا كا5 )لشع? Nل Qفألن . ND66ال ?حصى ع
Wفلق6 ,ل6 ل?مل = Qمما ل N*ح^ 4سمى ,4ع Qلج6?6 كا5 ل( Wلمل( {ML 49.3}

NCلع( عق6, Q4خفى شك,ك Qلكن, = n)لع( ع5 Qعامة لخلع A),ث i(6حL باء في)لغ( W5 مع 4,لئ?)(,6- في 54 ?ك,5 )لك$نة متآم?D Qشتب(
على LحباT مm)م()ت$N بمك( 4ع*N م5 مك(GL,. ND )ست6عى (mساء )لك$نة ,كتبة )لشعB سأل$N عما تق,لQ كتب$N )لمق6سة ع5 مكا5 م?ال6 مس?ا
{ML 49.4}

GD) )لسm)8 )لdG جاء م5 مغتصB )لع(n بناء على TلB 4,لئW )لغ(باء Tع5 كب(?اء 4,لئW )لمعلم?5 في )لصم?N. فعN6 )الكت()i )لdG ب6)
Nا5 لTلم,ل,6. ,بسل( Wخفاء مع(فة مكا5 )لملL 5,حا,ل? N$5 4ن* GL = 6,اغ?ة )لحسTل( WلG Bغض )ألنب?اء 4ثا( Bتصفح,5 كت? ND, N$من
Qل?$,6?ة . ألن( Nفي ب?! لح“ :Qلمنت*( = “فقال,) ل( N$بالت6ق?^ ,?علن,) ع5 مكا5 م?ال6 مل?ك (,54 ?فحص ND)4م Q4, )الستخفا\ ب QغفالL N$سع?
DكG) مكت,B بالنبي: ,4ن! ?ا ب?! لح4 = N(G,$? t) لس! )لصغ(| ب?5 (mساء ?$,G) = أل5 منW ?خ(j م6ّب( ?(عى شعبي Lس()ئ?8” (متى 2
6 =5 :). {ML 49.5}

iAeمقابلة [#ر

,)آلD 5ا D ,D?(,6- ?6ع, )لمج,- ل?قابل$N س() = لق6 كان! تعص\ بقلبQ عاصفة Dائلة م5 )لغضB ,)لخ,\. ,لكنQ ت*اD( بال$6,ء
,(باTة )لجأn 4ماN 4,لئW )لغ(باء فقابل$N بك8 (قة ,لT\ = ,سأل$N عC 5ما5 *$,( )لنجN ,)6عى 4نQ ?(حB بك8 س(,( بنبإ م?ال6 )لمس?ح .
(GD 8قا GL, . (8 : 2 كتة) ”Qتي 4َنا 4َ?ضا َ,4َسج6 َلk ني = لِكي,)َفأَخِب ُV,ب,) َ,ْ)فحص,) ِبالت6َّق?^ ع5ِ )لصِبي . َ,َمتى َ,ج6ُتمDGْ(“ :N$قا8 ل Nث
Nلى ب?! لحL N$في سب?ل (,ل?مض N$ف)ص. {ML 50.1}
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5L )لك$نة ,ش?,L Öس()ئ?8 لN ?ك,ن,) ?ج$ل,5 مكا5 م?ال6 )لمس?ح كما كان,) ?ت*اD(,5 .فخب( *$,( )لمالئكة لل(عاA كا5 ق6 ,صL 8لى
N$كا5 ?مكن,= q,54 ?ج6,) ?س N$4نفس ND N$كا5 بإمكان . N$تمامDك5 ج6?() با? Nكما ل, ل i()في غ?( )كت V,ل?$,6 قابل( لك5 معلمي, .N?شل),4
Wلم,لُ,6ُ مل(ْ ,D 5?َ4“ :(,لم?ال6 مس?ا فقال N$جاء )لمج,- ل?ست(ع,) )لتفات (GD 5لك5 ب6ال م, = V6لى مكا5 م?الL -,54 ?ت$?أ,) إل(شا6 )لمج
Q4َتَ?نا لِنسج6 َل,َ ِ̂ نا َ(4ََ?نا َنجمQ في ْ)لمشِ( {ML 50.2} .”ْ)ل?$,6ِ؟ َفإِنَّ

5L )لكب(?اء ,)لحس6 ق6 4,ص6) )لباB حتى ال ?6خ8 )لن,( = فل, 54 )ألخبا( )لتي 4تى ب$ا )ل(عاA ,)لمج,- ص6ق! لكان! ق6 ,ضع! ك$نة
Lس()ئ?8 ,معلم?$N في م(كC ال ?حس5,6 عل?GL Q كاG 5لW ?ّكBG )6عاءND بأن$N محام, ح^ هللا. mD 5Lالء )لمعلم?5 )لمثقف?5 لN ?تناCل,) حتى
Lلى قب,8 )لتعل?N م5 4,لئW )لG?5 كان,) ?6ع,ن$N ,ثن??5 . فقال,) 5L هللا ال ?مك5 54 ?تخTاND ل?تص8 بال(عاA )لسjG 4, )ألمN )لغل\ . لGلW عق6,)
Nلى ب?! لحL BاDGل( حتى عناء N$4نفس (,كلف? Nل, . N?شل),6- ,لك8 سكا5 4,)?D Wللمل A)?ألخبا( )لمث( Wلتل ND)على 54 ?علن,) )حتقا NCلع(
ل?تحقق,) ما GL) كان! تلW )ألخبا( صح?حة 4, غ?( صح?حة . ,حمل,) )لشعB على )عتبا( )الDتماN ب?س,D( qت?اجا منشأV )لتعصB . ,مD 5نا
. N$متأصلة في 4عماق xة للمخل?D()لى 54 صا(! كL N$صالبة قل,ب, NDm6! كب(?ا(C 5?لح( WلG 5لك$نة ,)لمعلم?5 للمس?ح . ,م( tف) (ب6
N$4نفس Qفي ,ج Bل?$,6 ?,ص5,6 )لبا( ساءm) 5كا Nلألم Bكا5 هللا ?فتح )لبا Gفإ. {ML 50.3}

(ح8 )لمج,- ع5 4,(شل?N ,حND6. ,عن6 خ(,ج$N م5 باB )لم6?نة ب46! *لمة )لل?8 تغTي ,جQ )أل(t = ,لك5 ما كا5 4ش6 ف(ح$N ح?5
(4,) م(A 4خ(| )لنجN )لL ND(6D dGلى ب?! لحL .Nن$N لN ?ك,ن,) ق6 تلق,) Lعالنا م5 هللا ع5 ,ضاعة )لحالة )لتي ق6 ,ل6 ف?$ا ?س,q كما 4عل5
لل(عاA . فبع6 تلW )ل(حلة )لT,?لة خاB 4مل$N بسبB عN6 مباالA قاA6 )ل?$,6. ,ت(ك,) م6?نة 4,(شل?ND, N 4ق8 ثقة مما كان,) عن6 6خ,ل$ا . ,في
ب?! لحN لN ?ج6,) ح()سا ?ق,م,5 على ح()سة )لملW )ل,ل?6 = ,لN ?ك5 ب?5 حاش?تQ 4ح6 م5 ,ج$اء )لعالN ,4ش()فQ = ب8 كا5 ?س,q مضجعا في
dGل( ,D (GD 5,ف$8 ?مك5 54 ?ك . Qما ?ق,ما5 على ح()ستD6ما ,حD 5?اء غ?( )لمتعلمT5 كانا م5 )لق(,??5 )لبس(Gلل( V(,6 = ,كا5 4ب,Gلم(
كتB عنQ 4نQ ق6 تع?5 “إلِقامة 4َسباTِ ?عقُ,Bَ = َ,َ(6ِّ محفُ,*ي Lِس()ِئ?8َ” = ,ل?ك,5 “ُن,ً() لِألُمNِ” ,خالصا “Lِلى 4َقصى )ألَْ(L) ”tِشع?اء 49 :
6). {ML 50.4}

iما. 'لمجوEL

“)D,لمت,)ضع ج( q,س? )$*(متى 2 : 11).لق6 )كتشف,) تح! م ”Qَل (,َفخ(,) َ,سج6 . Q4ُم N?)ِلى ْ)لب?! = َ,َ(4َْ,) )لصِبي مع مL (,4َت,َ
)ألل,D?ة فسلم,V قل,ب$N كمخلص$N . ,بعG 6لW 4غ6ق,) عل?Q عTا?اDGَ“ :NDبا َ,لُباًنا َ,م()” ف?ا لQ مL 5?ما5! ?مك5 54 ?قا8 عmD 5الء)لمج,-
{ML 51.1} .()لقا6م?5 م5 )لمش(^ ما ق?8 بعG 6لW ع5 قائ6 )لمئة )ل(,ماني: “َلN 4َِج6 َ,الَ في Lِس()ِئ?L َ8ِ?ماًنا ِبمق6)(ِ GDَ)!” (متى 8 : 10

A6,للع (,بDتأ N$حلت) م5 t)لغ( (,فبع6ما تمم WلG لمج,- = ,مع( نةTق6 خف?! على ف q,6- ل?س,)?D اD)5 ن?ة )لغ6( )لتي كا5 ?ضمL
Lلى 4,(شل?N ,كان,) ?ن,,5 54 ?خب(,) )لملW بنجاح$N في م$مت$N. ,لكن$N في حلN )لل?8 تلق,) (سالة م5 هللا بأال ?ع,6,) Lل?GL, . Qتجنب,)
N$لى ك,(تL |)4خ ^?)T 5م (,عا6 N?شل),4 {ML 51.2}

'لNرL mلى مصر

-َ6ُ,)?D َّ5َأل . Wحتَّى 4َقُ,8َ َل َWناD 5ُك ” :Wلمال( Qق6 قا8 ل, = )لى مصL B)$?, Qلصبي ,4م( Gبأ5 ?أخ ()(GنL \قة تلقى ?,س?)Tبنف- )ل,
N$ل(حلة ل?ال لضما5 سالمت( Wاء = ,ب46,) بتلTبL 5,6س\ ب,? qاT(متى 2 : 13). فأ ”Qلصِبي لِ?$لك( BُلT? ْ5َ4 معCم {ML 51.3}

Bلشع( NتماD( A)ثاL, = N?شل),لى سكا5 4L اD,$لتي ,ج( N$5 4سئلتL .-,ة )لمجTب,)س Qلى م?ال6 )بنL هللا )لتفا! )ألمة )ل?$,6?ة Qلق6 ,ج
N?*لع( i6لى )لحاL, = لى )لنب,)! )لخاصة بمس?اL -لنا( Vنتبا( Qج, WلG 8ك -Bلك$نة ,معلمي )لشع( Vست(عى )نتبا( dG(,6- )ل?D 6حتى حس
Gح?نئ i6ح dGل( {ML 52.1}

لق6 4ص( )لش?Tا5 على 54 ?حجB ن,( هللا ع5 )لعالN ,)ستخN6 ك8 ما في جعبتQ م5 خq(6 ,مك( إلDالW )لمخلx. ,لكW(G 5 )لdG ال
Nفي 4?ا Qل?ا ,عال?L NعT4 dGس()ئ?8 في )لب(?ة ,)لL 8 )لم5 م5 )لسماء = إلعالةCكا5 ?ن dGل( W(G . B?لحب( Qعلى )بن ()Dكا5 سا Nنع- ,ال ?نا?
)لج,q 4ع6 لم(?N ,?,س\ ,)لصبي ?س,q ملجأ ?ل,G,5 بQ في بال6 ,ثن?ة . ,بفض6D 8)?ا )لمج,- )لقا6م?5 م5 بال6 ,ثن?ة 6ب( هللا لتلW )لعائلة
{ML 52.2} ك8 ما ?لNC لتلW )ل(حلة Lلى مص( ,Lعالت$ا 4ثناء ,ج,D6ا ب?5 )لغ(باء

كا5 )لمج,- م5 ب?5 )أل,)ئ8 )لG?5 (حب,) بالفاd6 = ,كان! 6D?ت$D Nي )أل,لى )لتي ُ,ضع! عن6 ق6م?Q. فما 4ع*مQ )مت?اC) للخ6مة 4ت?ح!
أل,لئW )لمج,- بفض8 تلW )لعT?ة! 5L هللا ?س( بإك()N )لعT?ة )لمق6مة م5 قلB محGL B ?عT?$ا 4ث(Dا )لع*?N )لفعا8 في خ6متQ. فإ5 كنا ق6
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سلمنا قل,بنا ل?س,q فسنقN6 لQ عTا?انا 4?ضاً . DGبنا ,فضتنا ,4ثم5 4مالكنا )أل(ض?ة ,4سمى م,)Dبنا )لعقل?ة ,)ل(,ح?ة- كVGD 8 نق6م$ا ع5
B?T. {ML 52.3} خاT( لG)W )لdG ق6 4حبنا ,ب8G نفسQ ألجلنا

,فى 4,(شل?N كاD 5?(,6- ?نت*( ع,A6 )لمج,- بصب( ناف6. فلما مضى ,ق! T,?8 ,لN ?*$( ل$N 4ث( ثا(! شك,ك5L . Q نف,( معلمي
Qلفك( 4غضب( (G$ع5 عم6 = ف Q?لL (,6,ع? N54 )لمج,- ل, = Wق6 64(ك,) قص6 )لمل N$86 على 4ن? Qم5 تح6?6 مكا5 م?ال6 مس?ا ب6) ,كأن Bلشع(
Lلى ح6 )لجن,5 . ,لئ5 كا5 )لمك( ق6 4خف^ فل?لجأ Lلى )لق,A ,)لعن\ . ,D, س?مث8 ب$G) )لملW )ل,ل?6 . ,الب6 54 ?(| 4,لئW )ل?$,6 )لمتعج(ف,5
n)ملكا على )لع (,54 ?جلِّس N$م5 محا,لت Qن,)*نت? dGما )ل {ML 52.4}

nفاoقتل 'أل

,س(عا5 ما ج(6 )لجن,6 على م6?نة ب?! لحN )ل,)6عة مC,6?5 بأم(V )لم(,q )لقائ8 بأ5 ?قتل,) T4فا8 )لم6?نة م5 )ب5 سنت?5 فما 5,6. ,ق6
ش$6! ب?,! م6?نة 6),6 )ل$ا6ئة 4(BD منا*( )ل(عB )لتي 4مك5 ل,حش?ة )لملW ,جن,V6 54 ?بتك(,Dا = تلW )لمنا*( )لتي ُكَشف! لع?ني )لنبي
منG س! مئة سنة فقا8: “ص,!ٌ سمع في )ل()مة = َن,pٌ = بكاءٌ م( . َ()ح?8ُ َتبكي َعلى 4َْ,الD6َِا = َ,َتأْبى 5َ4ْ َتتعC| ع5 4َْ,الD6َِا ألَنَّ$N َل?س,)
{ML 52.5} .(ِبم,ج,L) ”5?6ِ(م?ا 31 : 15

N$54 ?ح,8 عن A6?)تعالى بك?ف?ة ف Qهللا ألمكن Nلكا(ثة. فل, كان,) سائ(?5 بأمانة ,ت,)ضع 4ما( VGD N$5 جلب,) على 4نفس?Gل( ND 6,$?5 )لL
غضB )لملW 4, ?جعلQ عN?6 )ألG ,لكن$N بخTا?اND 4بع6,) 4نفس$N ع5 هللا ,(فض,) (,حQ )لق6,- )لdG كا5 مالNDG )ل,ح?L. 6ن$N لN ?6(س,)
)لكتB )لمق6سة بقص6 )لTاعة لمش?ئة هللا . لق6 كان,) ?بحث,5 ع5 )لنب,)! )لتي كا5 ?مك5 تفس?(Dا لتمج?6 4نفس$N ,للت6ل?8 على 54 هللا ?حتق(
ND6ض N$حكام A,(64ثا(,) ع (GكD, . ل,ثن?ة( N6,- )ألم? Qفي غضب, Vق$( 4ع6)ء? W5 مس?ا س?أتي كملL 8,ألخ(| . كان,) ?تش6ق,5 بالق( Nألم(
N$?عل A)6)(! )ل6)ئ WلG 5لك5 ب6ال م, . xلمخل( Wا5 54 ?$لT?لش( لم(سل?ة )لمس?ح قص6 ND)?,تص AساءL ^?)T 5فع .. {ML 53.1}

BDG بحة )ل$ائلة )لتيGلم( Wحاال بع6 تل Q4ن WلG .N,m(,6- )ألس,6 )لمش?D Nب$ا حك Nلعم8 )ل,حشي ,)ح6) م5 )ألعما8 )لتي )ختت( WلG 5كا
{ML 53.2} .ضح?ت$ا 4,لئW )ألب(?اء = حل! بQ تلW )ل6?ن,نة )ل(D?بة )لتي لN ?مك5 54 ?نج, من$ا = فما! م?تة شن?عة مخ?\

'لعوL hAلى q;r 'لوoن

4ما ?,س\ )لdG كا5 ل8C? N في مص( فق6 4م(V مالW هللا بالع,L A6لى Lس()ئ?GL, .8 كا5 ?,س\ ?عتب( ?س,q ,)(ثا لع(n 6),6 (غB في
)إلقامة فى ب?! لحN . ,لك5 لما سمع 54 4(خ?ال,- ?ملW على )ل?$,6?ة ع,ضا عD 5?(,6- 4ب?Q = خشي لئال ?حق^ )الب5 مقاص6 4ب?Q ض6
)لمس?ح = ح?i كا5 4ق(B شب$ا Lلى 4ب?Q في قس,تQ 5,6 كL 8خ,تQ . ,س(عا5 ما ح6ث! ث,(A في 4,(شل?N حالما جل- على )لع(n فGبح
{ML 53.3} .(جا8 )لح(- )ل(,ماني kالفا م5 )ل?$,6

,م(A 4خ(| 4(ش6 ?,س\ Lلى مكا5 4م?5 فعاL 6لى )لناص(T, AنQ )أل,8 ح?i عاn )لمس?ح ح,)لي ثالث?5 عاما = ” لِكي ?تN ما ق?8َ
ِباألَنِب?اِء: “LِنQَّ س?6عى َناصِ(?ا” (متى 2 : 23). لق6 كا5 ?حكN على )لجل?8 ,)ح6 م5 4بناء D?(,6- . ,لك5 كا5 ?ع?D nناW خل?T كب?( م5
)ألجانB 4كث( مما في )ل?$,6?ة . ,DكG) لN ?ك5 )لنا- ?كت(ث,5 كث?() للمسائ8 )لخاصة بال?$,6 . فكان! 6ع,| ?س,q ,(سالتQ 4ق8 )حتماال 54
{ML 53.4} .تث?() حس6) في قل,d,G B )لسلTا5

D (GD, )الستقبا8 )لdG ق,ب8 بQ عن6ما ح8 بأ(ضنا. فق6 ب6) كأنQ ال ?,ج6 مكا5 ()حة 4, 4ما5 لGلW )لTف8 )لفاd6 . ,لN ?مك5 54 ?ستأم5 هللا
Qبم$مت N,ق?, Qعمل Cلى 54 ?نجL Qح()ست, q,مة ?سCفلق6 4,ف6 )لمالئكة لمال . N$لخالص Qبعمل N,كا5 ?ق Qحتى مع 4ن B?لحب( Qلنا- على )بن(
N$م5 ق6 4تى ل?خلص d6?م,! بأ?, t)على )أل {ML 54.1}

الفصل السابع—يسوع في حداثته
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لق6 قضى ?س,q سني ح6)ثتQ ,شبابQ في ق(?ة جبل?ة صغ?(A. ل?- م5 مكا5 في )أل(t قاTبة Lال ,تبا(W بحض,(L . VنQ )مت?اC لقص,(
A)?في ق(?ة صغ QنT, )ل?ختا N()م( )لك A)?$لش( Nلعل( Cم()ك, W,لمل( Tاء ,على بال?)على قص,( )ألث )م Q8 ض?فا ف?$ا . ,لكنCل, ن W,لمل(
A)لناص( يD, 4ال A),مغم. {ML 55.1}

5L س?(A ?س,q )أل,لى عج?بة في 6اللت$ا ,مغD(Cا = “َ,كا5َ )لصِبي ?نم, َ,?َتق,| ِبال(,pِ= مَمتلًئا حكمةً = َ,كاَن! نعمةُ هللاِ عل?Q” (ل,قا 2 :
8). ففي ن,( ,جQ 4ب?Q كا5 ?س,q “?َتقN6ُ في ْ)لحكمة َ,ْ)َلقامة َ,)لنِّعمة = ْعن6 هللاِ َ,)لنَّاِ-” (ل,قا 2 : 52). لق6 كا5 عقلQ نش?Tا ,فك(V ثاقبا =
,كا5 تفك?(V ,حكمتQ سابق?5 لعم(V . ,مع GلW فق6 كا5 خلقQ جم?ال في تناسقQ . كان! ق,| جسمQ ,عقلQ تنم, ت6(?جا متمش?ة مع ق,)ن?5
{ML 55.2} )لصبا

,كصبي 4ب6| ?س,q جماال خاصا في م?,لQ: فكان! ?V(6 على 4تN )ستع6)6 للق?اN بأ?ة خ6مة لآلخ(?5 = ,4*$( صب() لN ?ك5 ممكناً 54
\Tلل( ع5 جما8 Qكشف! ح?ات = )كالصخ Qكا5 ثابتا على مبا6ئ GL, . 5ثم dال ?ضحي باالستقامة بأ dGل( ^4ح6. ,كا5 متحل?ا بالص6 V)عك?
A)ألث( Qال تش,ب dGل( {ML 55.3}

كان! N4 ?س,q ت()قبQ بجD(, 6تماN عم?ق?D, 5, ?كش\ ع5 ق,)V ف(T !4ابع )لكما8 في خلقQ. ,بف(p ع*?N (غب! في تشج?ع GلW )لعق8
V,4ب ,D V6كا5 ?عتب( 54 هللا ,ح dGلصبي )ل( (GD نماءL لق6- حكمة لتتعا,5 مع )لع,)م8 )لسما,?ة في( p,)ل,)عي . ,ق6 4ل$م$ا )ل( Qلناب( . {ML
55.4}

'لتعل#م عند 'لعبر'ن##ن

منG )لعص,( )لق6?مة ب8G )ألمناء في Lس()ئ?8 4قصى جND6$ في تعل?N )لشباB = ,ق6 4,صاND )ل(B 54 ?علم,) 4,الND6 ع5 صالp هللا
tبع, !(,م?( ,)لصل(Cلم( س()ئ?8. كا5 الب6 م5 54 ?لق5L خ?)في تا ),Tعة ,مس?)في )لش Qالس?ما )لمعل5 من = N$ف,ل?تT Gمن Qع*مت,
GL N$4ن, = Qي تعب?( ع5 صفاتD 54 ش(?عة هللا ND6كا5 على )آلباء ,)ألم$ا! 54 ?علم,) 4,ال . Nمتفتح للعل Qعقل, Vصبا Gل6(,- )لكتاب?ة من(
Bلشبا( لق5 شف,?ا = ,لك5? N?لتعال( Wتل )لق6 كا5 4كث . N$نف,س, N$بع على عق,لTهللا تن A),فإ5 ص N$لش(?عة في قل,ب( Wقبل,5 مبا6[ تل?
{ML 56.1} تعلم,) 4?ضاً ق()ءA )لكتB )لعب(?ة = كما كا5 ?سمح ل$N ب6()سة 4سفا( )لع$6 )لقN?6 )لتي كان! مكت,بة على جل,6 )لح?,)نا!

N?فق6 4صبح )لتعل WلG ثقافة 6?ن?ة تعتب( ,)قعة تح! لعنة هللا = ,مع Bبتثق?\ )لشبا N,4, )لم6?نة )لتي ال تق A6لمس?ح كان! )لبل( Nفي 4?ا,
”ُV,6َف?ِج Qَتلمسَ,ن? N$َّلُب,) هللاَ َلعلT?“ 54 لىL Bلصح?ح ?ق,6 )لشبا( N?لتعل( 5L .)لى ح6 كبL حتل! )لتقال?6 مكا5 )لكلمة )إلل$?ة( GL = ا?),ص
(4عما8 17 : 27). ,لك5 معلمي )ل?$,6 قص(,) )Dتمام$N على )لشكل?ا! . كان,) ?حش,5 عق,8 )لشباB بأش?اء تاف$ة = ال تجd6 )لمتعلم?5
Nلن*ا( مجا8 في Qك5 ل? Nلكلمة هللا ل Q6 م5 قب,ل)لف( Q?حص8 عل? dG5 )الختبا( )لL . فت?ال ,ال )عتبا( ل$ا في ن*( )لم6(سة )لسما,?ة )لعل?ا
)لثقافي . ,GL كا5 )لTلبة ?نشغل,5 باألم,( )لخا(ج?ة )لعA6?6 لN ?ك,ن,) ?ج5,6 ساعا! ?قض,ن$ا في 6D,ء تاN في حض(A هللا . Lن$N لN ?سمع,)
ص,تQ مكلما قل,ب$N . ,في بحث$N ع5 )لمع(فة مال,) بع?6) ع5 نبع )لحكمة . لقDُ4 6مل! )ألم,( )لمعتب(A ج,D(?ة في خ6مة هللا . ,مبا6[
)لش(?عة *ل! مج$,لة ال ت(| )لن,( . فما كا5 معتب() 4سمى ت$B?G صا( 4ع*N عائ^ ?ع8T )لنم, )لحق?قي . ,تح! تعل?N معلمي Lس()ئ?8
{ML 56.2} .كبت! ق,| )لشباB ,تعTل! ملكا! عق,ل$N ,صا( تفك?(ND ض?^ )ألف^

IسوE ثقافة

َّ̂ عل,مQ في م6(سة )لمجمع. ,لك5 4مQ كان! 8,4 معلN بش(d لQ . لق6 تعلN ع5 )ألم,( )لسما,?ة م5 فم$ا ,م5 4ما )لصبي ?س,q فلN ?تل
Nل Bلشبا( ),T لىL لصبا( ),T 5نتق8 م( إلس()ئ?8 . فلما Qفي مسمع م,سى ل?ق,ل Qب ,D ^Tنف- ما ن Nتعل Qكبتي 4م) ألنب?اء . ,عن6( Bكت
Qلمصا6( أل5 هللا كا5 معلم( Wم5 تل Nك5 محتاجا 54 ?تلقى )لعل? Nل GL 6,$?لى م6)(- معلمي )لL BDG?. {ML 56.3}

5L )لسm)8 )لdG كاT? 5(p في 4ثناء خ6مة )لمس?ح )لقائ8: “َك?\ GDَ) ?عِ(\ُ ْ)لُكُتD,َ = B, َلN ?تعلNَّ؟” لN ?ك5 ل?86 على 54 ?س,q كا5
َّ̂ )لعلN ع5 )لمعلم?5 (?,حنا 7 : 15). ,ح?i 4نQ ق6 حص8 )لمع(فة بنف- )لT(?قة )لتي ?مكننا نح5 54 عاجC) ع5 )لق()ءA = ب8 على 4نQ لN ?تل
Qكان! 4مام Qكلمة هللا ,6(س$ا . كما 4ن Nفي سني )لصبا في تعل V6لمق6- ت(?نا مق6)( )جت$ا( Bشة للكتاD6لم( Qفت)نحص8 عل?$ا ب$ا فإ5 مع
مكتبة ع*?مة Dي خل?قة هللا. فW(G )لdG صنع ك8 )ألش?اء كا5 ?تعلN نف- )ل6(,- )لتي ق6 سT(Dا ب?V6 على صفحة )أل(t ,)لبح( ,)لسماء .
,GL كا5 بمع8C عT 5(^ )لعالN )لنجسة جمع كث?() م5 4ص,8 )لعلN م5 )لTب?ع?ة . لق6 6(- ح?اA )لنبا! ,)لح?,)5 ,)إلنسا5 . ,منG صباV كا5
مشغ,ال ب$6\ ,)ح6 ,عم8 ,)ح6- فلق6 عاn لكي ?با(W )آلخ(?5 ,?سعND6 . ألجGD 8) ,ج6 م,)(6 في )لTب?عة = ,ب(ق! في DGنk Q()ء
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,T(^ جD, A6?6, ?6(- ح?اA )لنبا! ,ح?اA )لح?,)5 . كا5 على )لN(,6 ?حا,8 54 ?ستخ(j م5 )ألش?اء )لتي ?()Dا 4مثلة ?قN6 ب$ا للنا- 4ق,)8
هللا )لح?ة = فاألمثا8 )لتي 4,(D6ا ,4()6 54 ?علN ب$ا )لنا- )لح^ )إلل$ي م6| سني خ6متQ ت(?نا Lلى d4 م6| كان! (,حQ متفتحة لمmث()!
{ML 57.1} .)لTب?عة = ,ك?\ جمع )لتعال?N )ل(,ح?ة م5 )لب?ئة )لتي كا5 ?ع?n ف?$ا

. Qب T?تح, Qبالنت?جة. كان! )لخالئ^ )لسما,?ة ت()فق Bلسب( Tب)? عن6ما كا5 ?حا,8 54 Qهللا ,4عمال Nكال |Cمغ q,س? Nنكش\ 4ما( (GكD,
,كان! )ألفكا( ,)لخ,)T( )لمق6سة ,)لتأمال! )ل(,ح?ة في متنا,DG 8نQ ,قلبQ = فمن6 ب6ء *$,( GكائQ كا5 6)ئما ?نم, في )لنعمة )ل(,ح?ة
,مع(فة )لح^ ,?مك5 لك8 صبي 54 ?حص8 )لعلN كما ق6 فع8 ?س,GL, = q نحا,8 )لتع(\ بأب?نا )لسما,d عT 5(?^ كلمتQ فستقت(B )لمالئكة
منا ,تتق,| DG4اننا ,?سم, خلقنا ,?تT$( = ,نص?( 4ق(B شب$ا Lلى مخلصنا . ,GL ن(| ما D, جم?8 ,جل?8 في )لTب?عة تصب, ع,)Tفنا Lلى هللا
= ,GL تخشع )ل(,p فالنف- ستنتعn باالتصا8 باÅ غ?( )لمح6,6 عT 5(?^ 4عمالQ . ث5L N )لش(كة مع هللا بالصالA تنمي )لق,| )لعقل?ة ,)أل6ب?ة
{ML 57.2} .= ,تنم, ,تتق,| ق,)نا )ل(,ح?ة عن6ما نفك( في )ل(,ح?ا!

ح#اe hفاu مع هللا

Q?هللا ف A),ص V,ة تش?T4ث( أل?ة خ WنالD 5ك? Nف8 = ,لك5 لTك Nكا5 ?فك( ,?تكل Qف,لتT مع هللا ففي Nفي حالة )نسجا q,س? Aلق6 كان! ح?ا
)Dا* Qالما ق?س,) بT dGل( لتق6?( )ل,ض?ع( 5L . ND)لمث8 لش( N$ب B)ق,ما ?ض A)لناص( 8D4 5كا . B)ك5 معفى م5 )لتجا? Nف$, ل WلG مع, .
م5 سm)8 نثنائ?8: “4َم5 )لنَّاص(Aِ ?مك5 5َ4ْ ?ُك,5َ َشيءٌ صالِح؟” (?,حنا 46 : 1). DكG) ,ج6 ?س,q في م(كC )متح5 ف?Q خلقQ . لق6 كا5 م5
)لض(,(d لQ 54 ?ك,5 ح(?صا ك8 )لح(x على )ل6,)N 54 ?*8 محتف*ا بT$ا(تGL = Q كا5 مع(ضا لك8 )لمحا(با! )لتي عل?نا نح5 54
{ML 58.1} .نخ,t غما(Dا ل?ك,D 5, مثلنا )ألعلى في )لصبا ,)لشباB ,)ل(ج,لة

Gمن Qلح()ست q,لسماء ?عسك(,5 ح,8 ?س( كما كا5 مالئكة = A)ل?نتص( على صبي )لناص A)لجبا( V6,$8 جGا5 ال ?ك8 في بT?كا5 )لش
بك,( ح?اتQ ,مع GلW كان! ح?اتQ ص()عا Dائال ال D,)A6 ف?Q ض6 ق,)! )ل*لمة. 5L ,ج,6 شخx ,)ح6 على )أل(t منVC ع5 )لش( ,)لنجاسة
كا5 مبعi )لح5C ,م()(A )لنف- ,)لح?(A لسلTا5 )ل*لمة . لق6 )ستخN6 ك8 ,س?لة ل?,قع ?س,q في 4ش()كL . QنQ لT? 5لB مd4 5 صبي م5
{ML 58.2} .بني )إلنسا5 54 ?ح?ا ح?اA )لق6)سة في ,سD4 T,)8 )لتجا(B )لعن?فة )لتي تكتنفQ م5 ك8 جانB كما كا5 مخلصنا

كا5 4ب,) ?س,q فق?(?5 ,معتم6?5 على كD6ما )ل?,مي. ,ق6 )ختب( D, )لفق( ,Lنكا( )لG)! ,)لح(ما5 = فكاGD 5) )الختبا( ,)ق?ا لQ . ,في
ح?اA )لكp6 )لتي عاش$ا لN ?ك5 لQ?6 ,ق! ?قض?Q في )لبTالة )لتي تع(t )إلنسا5 للتج(بة . ,لN ?ك5 عنV6 عA6 ساعا! بال عم8 مما ?L d6mلى
فتح )لT(?^ للعش(A )لمفسA6 . ,على ق6( )إلمكا5 كا5 ?,ص6 )لباB في ,جQ )لمج(B = فال (بح ,ال مس(A = ,ال ت$ل?8 )ستحسا5 ,ال )نتقا6
Qللش( ,قا6() على مقا,مت VC??ئا . لق6 كا5 حك?ما في تمTعلى 54 ?عم8 عمال خا Q54 ?حمل qاTست(. {ML 58.3}

.A)لثالث?5 عاما ب?5 )لنا- )ألش()( في )لناص( ق()بة nعا WلG ة = ,مع?Tضنا بال خ)على 4 nعا dGل,ح?6 )ل( xلشخ( ,D كا5 )لمس?ح
VGD )لحق?قة Dي ت,ب?خ صا(N أل,لئW )لG?5 ?*ن,5 54 ك,ن$N ?ع?ش,5 بال ل,N ?ت,ق\ على )لب?ئة 4, )لما8 )لكث?( 4, )لنجا5L .p )لتج(بة ,)لفق(
{ML 58.4} .,)لض?^ Dي نف- )لت6(?B )لالNC إلنماء )لT$ا(A ,)لثبا!

'لنمو جسدEا eعقل#ا

لق6 عاn ?س,q في ب?! ق(,d = ,بك8 4مانة ,ف(p قاN ب6,(V في حم8 4عباء )لب?! .لق6 كاD 5, (ئ?- 4جنا6 )لسماء = ,كا5 )لمالئكة
?س(,5 بإتماN 4,)م(V = 4ما )آل5 ف$, )لعب6 )لمT?ع ,)الب5 )لمحB )ل,6?ع. لق6 تعلN ح(فQ ,كا5 ?عم8 ب?Q?6 في حان,! )لنجا(A مع ?,س\ . ,في
,4 Qإلل$?ة في تخف?\ 4ثقال( Qق,ت )ك5 ل?سخ? Nل, . Q?لL, م5 )لحان,! )لمت,)ضع A6لبل( Wتل q)(,في ش )?كا5 ?س T?بس d6عام8 عا Bث?ا
Qلتقل?8 م5 متاعب(. {ML 59.1}

,GL كا5 ?س,q ?عم8 في صباV ,شبابQ كان! ق,| عقلQ ,جسمQ تنم,. لN ?ك5 ?ستخN6 ق,| جسمQ بn?T = ب8 )ستخ6م$ا بك?ف?ة حف*ت$ا في
حالة صح?ة مالئمة حتى ?ستT?ع )لق?اN بك8 4ن,)q )لعم8 على 4فض8 ,جQ . لN ?عم8 عمال ناقصا حتى ,D, ?ستخN6 )آلال! .كا5 كامال في ك8
عملQ كما كا5 في خلقQ . ,بمثالQ علمنا 54 )ل,)جB ?قتض?نا 54 نك,5 مج6?5 في عملنا فنQ?6m بالتماN ,)لكما5L, :8 مثGD 8) )لعمD 8, عم8
A,ي )إلنسا5 قTع? Aفي حم8 4عباء )لح?ا N$بنص?ب Nعلى )لق?ا Bلشبا( B)6?, = 5?ل?6?5 على 54 تك,نا نافعت( B)6? dGلعم8 )ل( 5L . \?)ش
جسمان?ة ,?نمي ك8 ق,| )لعق8 . ?نبغي للك8 54 ?ج6,) ما ?فعل,نQ مما D, نافع ألنفس$N ,مساع6 لغ?(ND = عل?$N 54 ?عمل,) ش?ئا . لق6 ع?5 هللا
)لشغ8 على 4نQ ب(كة = ,)لعام8 )لمجD 6, ,حV6 )لdG ?حص8 على مج6 )لح?اA ,4ف()ح$ا . 5L )ستحسا5 هللا ,(ضاV ?ستق()5 ب?ق?5 )لمحبة على
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(m,- )لصب?ا5 ,)لشباB )لG?5 ?ق,م,5 بنص?ب$N في مTال?B )لب?! بف(GL p ?قاسم,5 )آلباء ,)ألم$ا! في حم8 4عبائ$N . مثmD 8الء )أل,ال6
{ML 59.2} .س?خ(ج,5 م5 )لب?! ل?ك,ن,) 4عضاء نافع?5 في )لمجتمع

5L ?س,T q?لة ح?اتQ على )أل(t كا5 عامال مج6). كا5 ?نت*( )لكث?( ,لGلW ب8G محا,ال! كث?(A . ,لما ش(q في خ6متQ قا8: “?نبغي 5َْ4
4َعم8َ 4َعما8َ )لdGَّ 4َْ(َسلني ما 6َ)Nَ َن$ا(ٌ . ?أْتي َل?8ٌ ح?5 ال ?َستT?ع 4َح6 5َ4ْ ?عم8َ” (?,حنا 9 : 4). لN ?تنص8 ?س,q 4, ?ت$(B م5 حم8
)لمسm,ل?ة = كما ?فع8 )ل?,N كث?(,5 مم5 ?عت(ف,5 بأن$N 4تباع5L . Q كث?(?5 لك,ن$N حا,ل,) )لتملx مGD 5) )لتND B?)6 ضعفاء ,غ?( 4كفاء
للعم8. ق6 تك,5 ل$N م?C)! جم?لة ,م,)BD ع*?مة ,مع GلW ف$N ضعفاء ,?كا5,6 ?ك,ن,5 ع6?مي )لنفع ح?5 ?جاب$,5 )لصع,با! 4, ح?5
?تحتN عل?$N )لتغلB عل?$ا . 5L )إلص()( ,)لنشاT ,متانة )لخل^ ,ق,تQ )لتي *$(! في )لمس?ح ?نبغي لنا 54 ننم?$ا في نف,سنا عT 5(?^ نف-
{ML 59.3} .)لت6(?B )لdG جاD C, ف?Q . ,ح?نئG سنحص8 على )لنعمة )لتي حصD 8, عل?$ا

بركة للبشرEة

54 qاTست( WلGل, N$متاعب, N$م,مD \)لتي عاش$ا ب?5 )لنا- = ,باالختبا( ع( Q8 سني ح?ات(,T ND)لفق()ء في فق( N5 مخلصنا قاسL
54 N$نبغي ل? d6لفا( Aل6(,- )لتي ?مك5 )ستخالص$ا م5 ح?ا( 6()كا صح?حاL 5,ك)5 ?6?Gل( W5 4,لئL .N$اء ,?شجعT(ثي لك8 )لعما8 )لبس?
{ML 60.1} .?قتنع,) بخTإ )لتف(?^ ب?5 )لTبقا! = ,بخTإ ,ج,L Bك()N )ألغن?اء على )لفق()ء )ألفاض8

4سبغ ?س,q على عملQ مسحة )لف(p ,)للباقة = في ح?6L 54 5خا8 6?انة )لكتاB )لمقL -6لى )لح?اA )لب?ت?ة ,)لمعم8 ,)لمصنع ?تTلB صب()
5L . كا5 )لمس?ح مع?نا (GD خالصة لمج6 هللا. في Qلعم8 )لعالمي = ,في نف- )ل,ق! تك,5 ع?ن( ج$ا6L ء)لم( 54 ?تحم8, = ACح?ة ممتا,) Aح?ا,
Qقلب p)ق! للتفك?( في )ألم,( )لسما,?ة . ففي كث?( م5 )ألح?ا5 كا5 ?عب( ع5 ف, Q?6ك5 ل? Nل Qلى 6(جة 4نL A6بش QTتك5 تضغ Nل Nلعال( N,مD
بإنشا6 )لمC)م?( ,)لتساب?ح )ل(,ح?ة = كما كا8D4 5 )لناص(A كث?() ما ?سمع,5 ص,تQ عال?ا في ت(6?6 شك(V ,تسب?حÅ Q . لق6 كا5 في ش(كة
مع )لسماء عT 5(?^ )لتسب?ح . ,ح?5 كا5 (فاقQ ?شك,5 م( )لشك,| مL 5ج$ا6 )لعم8 )لفني كاD 5, ?س(d عن$N ,?ب$ج قل,ب$N بألحانQ )لعGبة
)لجم?لة )لمنبعثة م5 ب?5 شفت?Q = فب6) ,كأ5 تسب?حاتQ تT(6 )لمالئكة )ألش()( = ,كالبخ,( )لعT( كان! تعT( 4(جاء )لمكا5 . ,كان! 4فكا(
d,5 )لسماT,ل( لىL N$غت()ب( t)4 تفع في)تسم, ,ت Q?سامع. {ML 60.2}

. \Tل(قة ,)لع( س?,8 Qم5 ح?ات d)كان! تج A)ا في )لناصDلة )لتي قضاCم6| سني )لع, = Nنبع )ل(حمة )لشاف?ة للعال q,كا5 ?س
فالعجائC ,)لحC)نى ,)لمثقل,5 بخTا?اND ,)ألTفا8 )لالعب,5 في م(p )لTف,لة ,ب()ءت$ا. ,)لح?,)نا! )لصغ?(A ساكنة )ألح()j ,)لح?,)نا!
حامال! )ألثقا8- ك8 4,لئW 4حس,) بالسعاA6 في حض(تG 5L . Q)W )لdG بكلمة ق6(تQ ?مسW )لع,)لN كا5 ?نحني ل?عصT Bائ() ج(?حا . لN ?ك5
D. {ML 60.3}نالW شيء 4حق( م5 54 ?الح*Q ,?عنى بQ = ,لN ?ك5 ?ستنك\ م5 54 ?قN6 خ6مة لمخل,^ م$ما كا5 ,ض?عا

,DكGL (G كا5 ?س,q ?نم, في )لحكمة ,)لقامة كا5 ?نم, 4?ضا في )لنعمة ل6| هللا ,)لنا-. لق6 )ست6( عT\ ك8 )لقل,B لك,نQ كا5 عT,فا
Nلمجمع في 4?ا( لىL BDG? 5كا GL A)?ب(كة لك8 ب?! . ,في 4ح?ا5 كث Qجعل Qب T?كا5 ?ح dG5 ج, )ل(جاء ,)لشجاعة )لL, . على )لجم?ع
)لسب,! كاTَ? 5لB منQ 54 ?ق(4 )ل6(- م5 )ألنب?اء = فكان! ت$تC مشاع( )لسامع?5 ح?5 كا5 ?()^ ن,( ج6?6 على بعt 4ق,)8 )لكتاB )لمق6-
{ML 61.1} .)لمأل,فة

Gتخ( عال?ا ,ال (Cك)م BلT? Nلعجائب?ة . ل( Qت)لنا- ق6( على t)ع? Nل A)لناص( في V6,فم6| سني ,ج .)Dكا5 ?مق! )لت*ا q,ال 54 ?سL
Aاما . فكلما كان! ح?اD أل,لى = ?علمنا 6(سا( Qبسني ح?ات xشيء ?خت )كG 5ع Bة = حتى صم! )لكتاT?ل$ا6ئة )لبس( Qلقبا = فح?ات Qلنفس
)لصبي Dا6ئة ,بس?Tة كان! خال?ة م5 )لث,()! )لمفتعلة . ,كلما كان! في حالة )نسجاN مع )لTب?عة كاG 5لW في صالح )لنشاT )لجسماني
{ML 61.2} .,)لDGني ,)لق,A )ل(,ح?ة

5L ?س,D q, مثلنا )أل,ح6. كث?(,T? 5?ل,5 )لتأم8 باDتماN في مA6 خ6متQ ب?5 )لجماD?( ,مع GلW ال ?لتفت,5 كث?() Lلى )لتعال?N )لتي ?مك5
)ستخالص$ا م5 سني ح?اتQ )أل,لى = مع 4نQ في ح?اتQ )لب?ت?ة ?صلح مثاال لك8 )لفت?ا5 ,)لشباB . لق6 تنا8C )لمخلx ,)فتق( لكي ?علمنا ك?\
Qلعا6?ة = فب46 عمل( Aلح?ا( 5,mفي ش V6مج?, Qم)ك?, Vضي 4با)? لكي nلق6 عا. B)مكننا ,نح5 في ضعتنا ,فق(نا 54 نس?( مع هللا في 64نى ق?
بتك(?- تلW )لح(فة )لمت,)ضعة = ح(فة )لصناq )لG?5 ?ك5,6 للحص,8 على ق,ت$N )ل?,مي . كا5 ?خN6 هللا ,D, ?عم8 في حان,! )لنجا( تماما
B54 ?نس Qلمت,)ضع = ?مكن( Qفي ب?ت QاعتT, Qلمس?ح في 4مانت( تبع مثا8? Bك8 شا, . Bلشع( )?Dجما )?لخ Bصنع )لعجائ? ,D, 5كما كا
.(لنفسQ )لكالN )لdG قالQ )آلB ع5 )بنQ بال(,p )لق6- ح?5 قاGَ,D“ :8) عبd6 )لdGَّ 4َعضV6ُ = مَختاِ(d )لdGَّ س(!ْ ِبQ َنفسي” (Lشع?اء 42 : 1
{ML 61.3}
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الفصل الثامن—زيارة عيد الفصح

كا5 )ل?$,6 ?عتق5,6 54 س5 )لثان?ة عش(D Aي )لح6 )لفاص8 ب?5 )لصبا ,)لشباB. ففي ختاVGD N )لفت(A م5 )لعم( كا5 )لصبي )لعب()ني ?سمى
)ب5 )لش(?عة ,)بناً Å كGلW . ,كان! تعTى لQ ف(صة خاصة لتعلNُّ )ل6?5 = كما كاT? 5لB منQ )الشت()W في )ألع?ا6 ,)لف()ئt )لمق6سة .
,)تباعا ل$G) )لع(\ قاN ?س,q بC?ا(A فصح?ة أل,(شل?N في صباV . ,كا5 ?,س\ ,م(?N كغ?(Dما م5 )إلس()ئ?ل??5 )ألتق?اء ?صع6)L 5لى
{ML 62.1} .4,(شل?N ك8 سنة لمما(سة )لفصح = ,لما بلغ ?س,q )لس5 )لقان,ن?ة 4خV(G مع$ما

كان! DنالW ثالثة 4ع?ا6 سن,?ة ,Dي ع?6 )لفصح ,ع?6 )لخمس?5 ,ع?6 )لم*ا8. ,كا5 على ك8 (جاL 8س()ئ?8 54 ?*$(,) 4ماN )ل(B في
4,(شل?N في تلW )ألع?ا6 . ,كا5 )لG?5 ?حض(,5 في ع?6 )لفصح 4كث( ع66) مم5 ?حض(,5 في )لع?6?5 )آلخ(?5 . ,كا5 كث?(,5 م5 )ل?$,6
)لمشتت?5 في )لبل6)5 كافة ?حض(,5 في GD) )لع?6 . فكان! جماD?( غف?(A م5 )لعاب6?5 تأتي Lلى )لع?6 م5 ك8 4نحاء فلسT?5 . ,ق6 كا5 )لسف(
Ö,?لش(, لنساء( !لبا لل(فقة ,)ألما5 . ,كانT A)?5 معا جماعا! كب,)?لمساف(,5 ?س( كا5,. N4?ا A6ع ^)ستغ? N?لى 4,(شلL 8?م5 )لجل
?متT,5 *$,( )لث?()5 ,)لحم?( لعب,( )لT(^ )لصخ(?ة )لمنح6(A. 4ما )ل(جا8 )ألش6)ء ,)لشباB فكان,) ?ساف(,5 س?() على )ألقN(6 . ,كا5
ع?6 )لفصح ?جيء في )لفت(A ما ب?5 4,)خ( Gk â)( (ما(-) ,4,)ئ8 ن?سا5 (Lب(?8) ح?5 تك,5 )أل(t كل$ا مكتس?ة حلة ب6?عة م5 )ألDCا(
,Cناب^ )لحق8 ,ح?5 كان! )ألT?ا( ت(ت8 4ناش?D6ا )لعGبة . ,على T,8 )لT(?^ كان! ت(| 4ماك5 تGكا(?ة في تا(?خ Lس()ئ?8 . فكا5 )آلباء
ND)?ع,5 )ل,ق! في 4ثناء سTق? (,كان, . A)في )لعص,( )لغاب Qا هللا مع شعبD()لتي 4ج( Bلعجائ( ND65,6 على مسامع 4,ال)ألم$ا! ?س(,
بالتسب?ح ,)لعC\ . ,عن6ما كان! تب6, ألن*ا(ND 4خ?() م6?نة 4,(شل?N بأب()ج$ا كان! ك8 )ألص,)! تتح6 في Lنشا6 ت(ن?مة )ل*ف( قائلة: “َتقُ\
7 — 2 : 122 )CمCم) ”Wِ)ِ,حةٌ في قُص()َ = Wفي 4َب()ِج ٌNَلِ?ُك5 سال ... N?ا 4ُ,ُ(َشل? W4َْ(جلَنا في 4َب,)ِب). {ML 62.2}

ع#د 'لفصح

= xتك5 تب6, 4?ة با(قة 4م8 في )لخال Nفي مص( ح?5 ل N$خ( ل?الي عب,6?تk ل6! )ألمة )لعب()ن?ة. ففي, Gكا5 حف* ع?6 )لفصح ق6 ب46 من
4م(ND هللا بالتأBD للح(?ة )لناجAC لق6 4نG( ف(ع,5 بالض(بة )ألخ?(A )لتي ستقع على )لمص(??5 ,كا5 )ل(B ق6 4,صى )لعب()ن??5 بأ5 ?جمع,)
عائالت$L Nلى 6)خ8 ب?,ت$N . ,بع6ما ?(ش,N6 5 )لخ(,\ )لمGب,p على )لعتبة )لعل?ا ,)لقاتمت?5 في ب?,ت$N كا5 عل?$N 54 ?أكل,) )لفصح مش,?ا مع
,D . ِبعجَلة Qَتأُْكل,َن,َ . Nفي 4َ?6?ُك Nعص?ُك,َ = Nفي 4َْ(جلُك Nُتُك?G4َح,َ = ٌA6َ,6مْش Nُكmُ4َحَقا :Qَتأُْكل,َن (GََكD,َ“ :N$قا8 ل Nث . A)م Bعلى 4عشا, )?Tف
” (خ(,j 2 : 11). ,في نص\ )لل?8 ض(B ك8 بك( في t)4 مص( . فأ(س8 ف(ع,5 (سالة Lلى Lس()ئ?8 تق,8: “قُ,م,) ِّB)فصح لِل
)ْخ(ج,) م5 ب?5ِ َشعِبي 4َْنُتما َ,بُن, Lِس()ِئ?8َ جم?عا = َ,)DGْب,) )عب6,) )ل(Bَّ َكما َتَكلَّمُتN” (خ(,j 12 : 31). فخ(j )لعب()ن?,5 م5 مص( 4مة
ُكN َتقُُ,ل,D :5َي مستقلة . ,كا5 )ل(B ق6 4م(ND بأ5 ?حف*,) )لفصح سنة فسنة . قا8: “َ,?ُك,5ُ ح?5 ?قُ,8ُ َلُكN 4َْ,ال6َُُكN: ما VGDِ )ْلخ6مةُ َلُكN؟ 4َنَّ
Gَِب?حةُ فصحٍ لِل(Bِّ )لdGَّ عب( ع5 ب?,!ِ بني Lِس()ِئ?8َ في مص( َلما ض(Bَ )ْلمصِ(??5 َ,َخلxَّ ب?,َتَنا” (خD, .(27 , 26 : 12 j,)كG) كان!
{ML 63.1} .قصة GD) )لخالx )لعج?B تتلى على مسامع )أل,ال6 ج?ال بع6 ج?8

,بع6 )لفصح كان! تجيء سبعة 4?اN )لفT?(. ,في ثاني 4?اN )لع?6 كان! تقN6 باك,(A )لغال! لل(d4 B حCمة شع?( . ,كان! ك8 )حتفاال!
)لع?6 (مC) لعم8 )لمس?ح . فق6 كا5 خالL xس()ئ?8 م5 مص( 6(سا عمل?ا ع5 )لف6)ء )لdG كا5 )لقص6 م5 )لفصح بقاءV ماثال في )ألDGا5 =
xلمخل( تمث8 A),لباك( مةCح, )?Tلف(, p,بGكما كا5 )لحم8 )لم. {ML 63.2}

Lالّ 54 غالب?ة )لنا- في 4?اN )لمس?ح ق6 )نحT! مما(ست$N ل$G) )لع?6 فصا(,) ?حاف*,5 على (س,مQ )لخا(ج?ة ,حسB = ,لك5 ما كا5
{ML 63.3} !4ع*N معناV في ن*( )ب5 هللا

EسوI في 'لN#كل

,أل,8 م(A ن*( )لصبي ?س,q )ل$?ك8 = ف(4| )لك$نة في ث?اب$N )لب?ضاء ?ما(س,5 خ6مت$N )لجل?لة. كما (4| )لGبائح )لتي تقT( من$ا )ل6ماء
تقN6 على مGبح )لمح(قة . ,ق6 جثا للصالA مع )لعاب6?5 في ح?5 كا5 )لبخ,( ?صع6 4ماN هللا . ,كا5 ?(| )لTق,- )لمmث(A لخ6مة )لفصح .
,بم(,( )أل?اN )تضح لQ معنى تلW )لTق,- . ,ب6) كأ5 ك8 عم8 م(تبT بح?اتQ = فاعتمل! في نفسQ ب,)عi جGL, . A6?6 كا5 صامتا ,غا(قا
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Qنكش\ 4مام? xب46 جال8 (سالة )لمخل i?فك( في مسألة ع,?صة = ح? Qكأن (ب6 V)في تفك. {ML 64.1}

8(C? ال ,D 5فلما )نت$! خ6ما! )لفصح كا = Qالنف()6 بنفس( BلTف .Q?,4ب )(,لى جL َ̂ ,GL كا5 مستغ(قا في )لتأم8 في تلW )لمنا*( لN ?ب
N$عن ,D \تخل ND6لى بالL 5?6عائ N?تمشى في 4(,قة )ل$?ك8 = ,عن6ما (ح8 )لعاب5,6 ع5 4,(شل?. {ML 64.2}

= A)?صغ, A)?عا لكلمة هللا في ك8 كب?Tكا5 م Qمع 4ن, = A)ا?Cل( Wفي 4ثناء تل Nس()ئ?8 )لع*اL جتمع بمعلمي? V54 ?جعال q,س? (,4ب Bغ)
. N$ال?بTلى مL !اللتفا( لعلماء ,?جت$6 في( W4,لئ N)س?حت Qفكانا ?أمال5 4ن N?)4ما ?,س\ ,م .N$ق,- معلمي )ل?$,6 ,عا6)تTك5 ?خضع ل? Nفل
VG4خ, Qلنا- ما ق6 تعلم( rبالL في V,لت q)م5 هللا = فش Nل$?ك8 كا5 ق6 تعل( في ,D, q,54 ?س )?غ. {ML 64.3}

,في GلW )ل,ق! خصص! حج(A ملحقة بال$?ك8 لتك,5 م6(سة مق6سة على مثا8 م6)(- )ألنب?اء = فكا5 ?جتمع ف?$ا معلم, )لنام,-
BلT? 5كم, . N$لى تعال?مL الء )لعلماء )لم,ق(?5 جع8 ?صغيmD N(6جل- عن6 4ق Gفإ .q,لمكا5 4تى ?س( (GD لىL, = NDG?لمتق6م,5 مع تالم(
{ML 64.4} .)لحكمة سأmD 8الء )لمعلم?5 ع5 )لنب,)! ,ع5 )لح,)i6 )لجا(?ة ح?نئG )لتي تش?( Lلى مجيء مس?ا

قN6 ?س,q نفسL Qل?$N كمD 5, متعnT لمع(فة هللا. ,ق6 نب$ت$N 4سئلتQ ,,ج$! )لتفات$L Nلى )لحقائ^ )لعم?قة )لتي كان! ق6 4خف?! ع5 )لنا-
4مT (6,?ال = ,لكن$ا كان! مع GلW ح?,?ة لخالx )لنف,- . ,ك8 تلW )ألسئلة في ح?5 4ن$ا ب(Dن! على قص( باq حكمة 4,لئW )لحكماء
,سTح?ت$ا فق6 بسT ك8 سm)8 من$ا 4مام$N 6(سا Lل$?ا ,ع(ض! 4مام$N )لح^ في D?ئة جA6?6 ,ن,( ج6?6. لق6 تحi6 4,لئW )لمعلم,5 ع5
Nالk لىL )?لنب,)! )لتي تش( ع5 معنى N$شع?اء ,سألL A,نب N$6 ل),4 q,ل(فعة )لعج?بة )لتي س?حقق$ا مجيء مس?ا لألمة )ل?$,6?ة . ,لك5 ?س(
Qحم8 هللا ,م,ت. {ML 64.5}

نقاX مع 'لمعلم#ن

فجع8 4,لئW )لمعلم,5 ?مT(,نQ بأسئلت$N = ,قDG 6ل,) م5 ف$مQ ,4ج,بتQ. فب,6)عة )لTف,لة ,ب()ءت$ا تال عل?$N 4ق,)8 )لكتاB مضف?ا عل?$ا
معنى عم?قا لN ?ك5 4,لئW )لعلماء ?6(ك,نQ م5 قب8 . فل, عم8 )لنا- بتلW )ألق,)8 ,)تبع,) )لح^ )لdG 4علنQ ألحG i6لL Wصالحا ع*?ما في
Qب,5 لقب,8 )لمس?ح عن6ما ?ب46 خ6متDباألم,( )ل(,ح?ة = ,كا5 )لنا- ?تأ N?*ع NتماD( -,لنشأ في 4عما^ )لنف, = Nأل?ا( W6?انة )لنا- في تل.
{ML 65.1}

َّ̂ عل,مQ في م6)(س$N = ,مع GلW فإ5 ف$مQ للنب,)! فا^ ف$م$L Nلى ح6 بع?6 . لق6 (4,) في لق6 كا5 4,لئW )لمعلم,5 ?علم,5 54 ?س,q لN ?تل
GD) )لصبي )لجل?لي )لمفك( ما ?بش( بمستقب8 باD( . ,كان,) ?ت,ق,L 5لى 54 ?تتلمG ل$N حتى ?ص?( معلما في Lس()ئ?8 = ,كان,) ?(?5,6 54 ?ت,ل,)
Qتثق?ف (,ت,ل?, N$بأنفس V,نبغي 54 ?شكل? )لمبتك( B5 )لخصDGل( (GD 54 5,حس? (,كان GL Qتعل?م )4م. {ML 65.2}

N6فاستخ Wس()ئ?8 4,لئL لمعلمي V),خ(. 4()6 هللا 54 ?منح نk 5نساL d4 qل6| سما Qحس,) ب? Nتأث?() ل N$لمس?ح في قل,ب( Nكال )لق6 4ث
d4 5م N?ت(فع,5 ع5 )العت()\ بقب,8 )لتعل? (,كان N$ائ?)في كب N$نL . اD(,بأ?ة ,س?لة س N$?لL 8,ك5 ?مك5 )ل,ص? Nلتي ل( A6?ل,س?لة )ل,ح(
= Q5 ?علم,ن?Gل( ND N$بأن N$كان,) ?خ6ع,5 4نفس N$لكن, . Qلكالم qلكان,) ?ت(فع,5 ع5 )الستما N$حا,8 54 ?علم? Q4ن q,نسا5 . فل, ب6) م5 ?سL
4, على )ألق8 ?ختب(,5 6()?تQ بالكتاB )لمق6- . ,لك5 )حتشاN )لفتى ?س,q ,)لنعمة )لمعTاA لQ ج(6! 4,لئW )ل(mساء م5 تعصب$N . ,ب5,6 54
N$لق6- قل,ب( p,)ل( Nلكلمة هللا ,كل N$انDG4 !شع(,) )نفتح?. {ML 65.3}

,لN ?سع$L Nالّ 54 ?(,) 54 )نت*ا(ND )لخاx بمس?ا ال سن6 لQ في )لنب,)! = ,لكن$N لN ?(?6,) )لتخلي ع5 )لن*(?ا! )لتي كان,) ?غG,5 ب$ا
Tم,ح$N. لN ?(?6,) )لتسل?N بحق?قة ك,ن$N ق6 4ساء,) ف$N )ألسفا( )لمق6سة )لتي )6ع,) تعل?م$ا = ,ق6 جعل,) ?تناقل,5 ف?ما ب?ن$GD N) )لسm)8 قائل?5:
ْلمةُ َلN ُت6ِ(ْكQ” (?,حنا 1 : 5 ْلمة = َ,)ل*ُّ {ML 65.4} .(“ ك?\ تسنى ل$G) )لصبي 54 ?ع(\ كGD 8) ,D, لN ?تعلN؟ لق6 كا5 )لنُّ,(ُ ?ضيءُ في )ل*ُّ

gفتقد'نE IسوE 'لد'e

Qك,نا ?علما5 4ن? Nل, = q,قفا على 4ث( ?س? Nل N?ففي ع,6ت$ما م5 4,(شل .A)?لض?^ ,)لح( !في 4ش6 حاال N?)كا5 ?,س\ ,م WلG في 4ثناء,
ق6 تخل\ في 4,(شل?N . كان! )لبال6 ح?نئG م6Cحمة بالسكا5 ,كان! )لق,)ف8 )لقا6مة م5 )لجل?8 كب?(A ج6) = كما حi6 كث?( م5 )لتش,?n في
B?الح*ا تغ? Nلمعا(\ فل(, ما بف(حة )لسف( مع )ألص6قاءD)نشغل! 4فكا( ^?)Tسائ(?5 في )ل N?)كا5 ?,س\ ,م GL, م5 )لم6?نة N$4ثناء ع,6ت
dك,نا ?حسا5 بأ? Nب?5 )ل(فقة ل Vنا* GL, V(6ج? Nلمس?ح ل( A6لبا لل()حة ,كانا محتاج?5 لمساعT )?حتى 4قب8 )لل?8 . فلما ت,قفا ع5 )لس - q,س?
قل^ 4, )نCعاj . ,مع ح6)ثة سنQ فق6 كانا ?ثقا5 بQ ثقة كاملة ,كانا ?نت*()5 4نQ عن6 )لحاجة Lل?Q الب6 54 ?خ\ Lلى مساع6ت$ما GL ?علN سلفا
)حت?اجات$ما كما ق6 ع,D6ما م5 قب8 . 4ما )آل5 فق6 ثا(! مخا,ف$ما . لق6 بحثا عنQ ب?5 ك8 4,لئW )ل(فا^ ,لك5 بال ج6,| . ,ب(عB ش6?6 تGك()
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{ML 66.1} .ك?\ حا,D 8?(,6- 54 ?$لكQ في Tف,لتQ = فامتأل قلباDما بالتT?()! )لمCعجة ,الما نفس?$ما بح5C م(?(

فلما (جعا Lلى 4,(شل?N )ستأنفا )لبحi عنQ. ,في )ل?,N )لتالي GL كانا ?شت(كا5 مع )لعاب6?5 في )ل$?ك8 )ست(عى )نتباD$ما ص,! مأل,\
{ML 66.2} .ل6?$ما فلN ?خTئاGL V لN ?كD 5نالW ص,! ?شبQ ص,تQ )ل,ق,( )لغ?,( = ,D, مع GلW ص,! ممل,ء عG,بة ,جماال

لق6 ,ج6) ?س,q في م6(سة معلمي )لشعB. ,مع ف(ح$ما بالعث,( عل?Q لN ?ستT?عا نس?ا5 حCن$ما ,جCع$ما = فلما )جتمع ب$ما ثان?ة قال!
{ML 66.3} .(لQ 4مQ بص,! شاع! ف?Q نغمة )لت,ب?خ: “?ا بني = لماG) فعل! بنا DكG)؟ G,D) 4ب,W , 4نا كنا نTلبW معGب?5!” (ل,قا 2 : 48

g#في ما ألب

Qف$ما كالم? Nب6) 4ن$ما ل GL, .(49 : 2 ل,قا) ”نبغي 54 4ك,5 في ما ألبي؟? Qتعلما 4ن Nلبانني؟ 4لTكنتما ت (Gلما “ :Qبق,ل q,فأجاب$ما ?س
4شا( Lلى )لسماء . ,ق6 4ش(^ على ,ج$Q ن,( D64ش$ما . لق6 كان! )ألل,D?ة تشع بن,(Dا م5 خال8 )لبش(?ة 4ن$ما ح?5 ,ج6)V في )ل$?ك8 جعال
?صغ?اL 5لى )لحi?6 )لdG 6)( ب?نQ ,ب?5 )لمعلم?5 ,ق6 )نD6شا م5 4سئلتL, QجاباتQ . لق6 جع8 كالمQ خ,)T( متعA66 تت,)(6 في عقل?$ما مما ال
{ML 66.4} .?نس?انQ )لبتة

لق6 تعلما 6(سا م5 )لسm)8 )لdG ,ج$L Qل?$ا ح?5 قا8 ل$ما: “4ََلN َتعَلما 4َنQَّ ?ْنبغي 5َ4ْ 4َُك,5َ في ما ألَِبي؟” . لق6 كا5 ?س,q مشغ,ال بالعم8
Qب?5 4?6?$ما . لق6 ,ج Qبن( q6,4 Qك()ما سام?ا في ك,نL م$ما هللا)مال عمل$ما . لق6 4كD4 6فق N?)4ما ?,س\ ,م . Q4تى م5 )لسماء ل?عمل dGل(
. A6لح*ة ,)ح Vكام8 . ,كا5 ?نبغي 4الّ ?نس?ا N,? A6م Q?عث() عل? Nلكن$ما ل, = q,س? Aل?حف* ح?ا d,لس( ^?)Tس\ في )ل,? !(,Tلمالئكة خ(
Q?لL ل,ما نفس?$ما ب8 ,ج$ا )لمالمة? Nل qCل$ما )لج?(C فلما . {ML 67.1}

p(,لفت?ا5 م5 ن( م5 V)?غ Aشب?$ة بح?ا Qكان! ح?ات, N,? 8بن$ما. فلق6 كا5 مع$ما ك( Qعلى 4ن Q?لL q,ب?ع?ا 54 ?ن*( 4ب,) ?سT ()كا5 4م
5L . مع$ما Nلعال( d6إلخفا^ في تق6?( )لب(كة )لممن,حة ل$ما ب,ج,6 فا( )Tب5 هللا . ,كانا في خ( Qكا 4ن)عل?$ما 54 ?6 Bلصع( فكا5 م5 = A)?كث
{ML 67.2} .)لح5C )لناشئ ع5 )فت()ق$ما عنQ ,)لت,ب?خ )ل(ق?^ )لdG كان! تحملQ كلماتQ كا5 )لقص6 من$ما Lقناع$ما بق6س?ة )ل,6?عة )لمسلمة ل$ما

5L ?س,q في ج,)بQ ألمQ 4*$( أل,8 م(A 4نQ كا5 ?ف$N عالقتQ باÅ. فقب8 ,ال6تQ قا8 )لمالW لم(?GَD“ :N) ?ُك,5ُ ع*?ما = َ,)ب5 )ْلعلي ?6عى
= َ,?عQ?T )ل(Bُّ )إلِلQ ُك(سي 6َ)ُ,6َ 4َِب?Q” (ل,قا 1 : 32 , 33). ,كان! م(?N تحف* GD) )لكالN متفك(A بQ في قلب$ا . ,مع GلW ففي ح?5 4ن$ا
كان! تmم5 54 )بن$ا D, مس?ح Lس()ئ?8 ف$ي لN تف$T Nب?عة (سالتQ . لN تف$N )آل5 معنى كالمQ ,لكن$ا ف$م! 4نQ ق6 تنص8 م5 ق()بتQ ل?,س\
Å Q4عل5 بن,ت,. {ML 67.3}

Qالّ 4نL = p6لك( A4عان$ما على ح?ا, = A)لناص( في N$لى ب?تL N?شل),أل(ض??5 = فعا6 مع$ما م5 4( Q?,بأب Q8 عالقتDتجا? q,ك5 ?س? Nل
4خفى في نفسQ س( (سالتQ منت*() = بخض,q = مجيء )ل,ق! )لمع?5 لQ للب6ء في عملQ. لق6 م( ثمان?ة عش( عاما منG تحق^ م5 4نQ )ب5 هللا =
5T(,ص6?^ ,م, Ö4, 5كاب Qجبات(,ب N,كا5 ?ق, = A)لناص( في Qبب?ت QTب)عت(\ بالصلة )لتي ت(,. {ML 67.4}

'لعوhA من er;شل#م

,GL كان! (سالتQ ق6 )نكشف! لQ في )ل$?ك8 كا5 ?تحاشى )التصا8 بالجم$,( = ,كا5 ?(غB في ت(W 4,(شل?N ل?ع,6 ب$6,ء مع م5 كان,)
?ع(ف,5 س( ح?اتQ. لق6 كا5 هللا ?6ع, شعبQ عT 5(?^ خ6مة )لفصح ل?باع6 ب?ن$N ,ب?D 5م,N )لعالN ,ل?Gك(ND بعملQ )لعج?B في LنقاNDG م5
مص( . ,في GD) )لعم8 كا5 ?(?6 54 ?,جQ 4ن*ا(L NDلى )ل,ع6 بالخالx م5 عب,6?ة )لخT?ة . فكما 54 )لN6 )لم(ش,n حمى ب?,!
N$باإل?ما5 ?مكن GL = V6ة )لمس?ح ,حTالّ ب,)سL xلخال( N$ك5 ?مكن? Nلك5 ل, . N$نف,س xمعا 54 ?خلCلمس?ح م( N6 5كا WلGإلس()ئ?ل??5 = ك(
54 ?جعل,) ح?اA ?س,q ح?ات$N . فالق,A )لكامنة في تلW )لخ6مة )ل(مC?ة منحص(A في ت,ج?Q )لعابL 5?6لى )لمس?ح باعتبا(V مخلص$N )لشخصي .
N?لجم$,( عائ6) م5 4,(شل( WلG 5كا GL 5ب(سالة )لمس?ح = ,لك xف?ما ?خت Aلصال( p,)لى )ل6(- ,)لتأم8 بL ND6,54 ?ق WلGلق6 4()6 هللا ب
)بتلع! ضجة )لسف( ,)ل$(j ,)ألحاi?6 )الجتماع?ة كD( 8تمام$N ,)نتباN$D = فنس,) )لخ6مة )لتي ق6 شاD,6Dا . لG) لN ?ك5 )لمخلx ()غبا في
N$صحبت. {ML 68.1}

GL, .Nلمتأل( xلمخل( ع5 i6لتي تتح( !(,لنب( لىL ماD)4ن*ا Q6 54 ?,ج?)? كا5 q,6?5 مع ?س)منف N?)كا5 الب6 54 ?ع,6 ?,س\ ,م GL,
كاD 5, معلقا على صل?B جلجثة حا,8 )لتخف?\ م5 ح5C 4مQ = ,كا5 )آل5 ?فك( ف?$ا . لق6 كا5 على م(?N 54 تش$6 عG)باتQ )ألخ?(A = ,كا5
Nثالثة 4?ا QلبTعن$ا ,جعل! ت q,نفص8 ?س( لس?\ في نفس$ا . فكما( C,الحتما8 عن6ما ?ج( على A)6حتى تك,5 قا Qسالت) N$في 4ن$ا تف Bغ)?
p)لى فL ن$اCس?تح,8 ح V)ح?ا م5 قب j)عن6ما ?خ, . Nا ثالثة 4?اD)*ع5 ن B?س?غ Nلعال( ا?اTع5 خ Q8 نفسGعن6ما ?ب WلGك = )?)5 مCفي ح
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{ML 68.2} !. ,لك5 كN كا5 )حتمال$ا آلالN م,تQ س?ك,5 4س$8 ل, ف$م! 4ق,)8 )لكتاB )لتي كا5 ?حا,8 ح?نئG 54 ?,جQ 4فكا(Dا Lل?$ا

q,س? Bسة )ل,6?عة )لتي ب?5 4?6?$ما ,لما كا5 ق6 غا(لكانا ق6 تحققا م5 ق6 Aلصال(, ما في هللا بالتأم8D)ق6 ثبتا 4فكا N?)ل, كا5 ?,س\ ,م
ع5 4ن*ا(Dما. DL N,? 5Lما8 ,)ح6 جعل$ما ?فق6)5 )لمخلx = ,ق6 كلف$ما GلW عناء )لبحi عنQ ثالثة 4?اN في ح5C ,جqC ل?جV(6 . كGلW )لحا8
iعناء )لبح WلG معنا = ,ق6 ?كلفنا xح6 ب(كة ,ج,6 )لمخل(, N,? في )ق6 نخس Aما8 )لصالDL ,4 -في )لنا p6ا8 4, )لقTمعنا فإننا بكالمنا )لب
V4ضعنا dGل( Nلسال( نستع?6, V6حتى نج A)?5 4?اما كثCفي ح Qعن. {ML 68.3}

ف#g كل ;جائنا

Nعنا. ,ح?5 ننشغ8 بأم,( )لعال Q5,6 54 نفك( في غ?اب Qنم( ب, q,نبغي لنا 54 نحت(- لئال ننسى ?س? tفي عش(تنا بعضنا مع بع,
بح?i ال نفك( في G)W )لdG ف?Q ?ت(كC ك8 (جائنا في )لح?اA )ألب6?ة فإننا نفص8 4نفسنا ع5 ?س,q ,ع5 مالئكة )لسماء . 5L تلW )لخالئ^
)لمق6سة ال تستT?ع )لبقاء ح?i ال ?(غB )لنا- في ,ج,6 )لمخلx ,ح?i ال ?حس,5 بغ?ابD (GD . Q, )لسبB في ,ق,q كث?( م5 )لفش8 ب?5
{ML 69.1} .صف,\ م5 ?عت(ف,5 بأن$N 4تباq )لمس?ح

5L كث?(?5 ?,)*ب,5 على حض,( )لخ6ما! )ل6?ن?ة ,?ج5,6 )لعC)ء في كلمة هللا. ,لك5 بسبDL Bما8 )لس$( ,)لتأم8 ,)لصالA ?خس(,5
. N$?ألح?ا5 ?*ن,5 54 هللا ق6 قسا عل( Bل,حشة ,)لفق( )ل(,حي 4كث( مما كان,) قبلما قبل,) )لكلمة . ,في غال( في حا8 N$كة ,?ج5,6 4نفس)لب(
V),ن,( حض N$حجب,) ع5 4نفس q,ع5 ?س ND6ففي )بتعا = NDmأTخ ,D أTال ?(,5 54 )لخ N$نL. {ML 69.2}

?حس5 بك8 منا 54 ?قضي ساعة كN,? 8 بالتأم8 في ح?اA )لمس?ح. ?نبغي لنا 54 نتأم8 في ح,)i6 ح?اتQ ,)حA6 ف,)حA6 ,لنجع8 عق,لنا
تص,( ك8 من*( على حA6 ,تتأم8 ف?Q ,على )لخص,x 4ح6)i ح?اتQ )ألخ?(A . فإG نتأم8 في كفا(تQ )لع*?مة ألجلنا ستك,5 ثقتنا بQ 6)ئمة
xلى )لخالL ,كنا نصب (Gف?نا . فإ Qح,) 6 ,?سك5?C4 ^تست?ق* محبة قل,بنا بعم, {ML 69.3}

B?لصل( A6ل8 ,)النسحا^ عن6 قاعG6(- )لت,بة ,)لت N4خ?() عل?نا 54 نتعل. {ML 69.4}

GL, = Qعن i?6لح( س?حل, لنا, = Q?ف Cك)كنا 4تباعا للمس?ح فإ5 4جم8 4فكا(نا ستت (Gلبعضنا بعضا = فإ Qك)نجتمع معا ?مك5 54 نك,5 ب GL,
نكلN بعضنا بعضا ع5 محبتQ فستل?5 قل,بنا 4ماN )لتأث?()! )إلل$?ة. ,GL نن*( جما8 صفاتQ “َنَتَغ?( Lَِلى تْلW )لص,َ(Aِ ع?ن$ا = م5 مجL 6َِلى مج6”
{ML 69.5} .((2 ك,(نث,- 3 : 18

الفصل التاسع— أيام الصراع

. Aلح?ا( 4عما8 Qمة على ك8 عم8 حتى 4تف)ن?5 صا(,ق t)لمعلم?5. ,كان! تف( B?الTا بمTكا5 محا Qب6ء ح?ات Gمن d6,$?ف8 )لT5 )لL
,على d6?4 معلمي )لمجامع كا5 )لشباB ?تعلم,5 4ن*مة ال حص( ل$ا GL كا5 )لمTل,B من$N كإس()ئ?ل??5 سل?مي )لعق?A6 54 ?()ع,Dا. ,لك5
= Nل6)ئ( Q6()ست q,م,ض N?6لمعلم?5 ,كان! 4سفا( )لع$6 )لق( Wمستقال ع5 ق,)ن?5 4,لئ nعا Vصبا Gلمسائ8 . فمن( Wبتل Nك5 ?$ت? Nل q,س?
Bّ)َقا8َ )ل (GَكD“ :A)لعبا( VGD 6)ئما Q?كان! تسمع م5 ب?5 شفت,”. {ML 70.1}

,GL )نكشف! 4ماDG NنQ حالة )لشعB (4| 54 مTال?B )لمجمع ,مTال?B هللا كان! في تصاN6 6)ئN. لق6 )بتع6 )لنا- ع5 كلمة هللا فب46,)
?مج5,6 ن*(?ا! م5 )بتكا( عق,ل$N = فكان,) ?()ع,T 5ق,سا تقل?6?ة ال فض?لة ف?$ا . ,كان! عبا6ت$N مجم,عة 4ن*مة شكل?ة Tقس?ة . 4ما
)لحقائ^ )لمق6سة )لتي كا5 ?مكن$N 54 ?ستنبD,Tا م5 تلW )لخ6ما! فق6 4خف?! ع5 قل,B )لعابDG4, 5?6ان$N . ,ق6 (4| 4ن$N لN ?حصل,) على
Nل?عل q,لحص,8 عل?$ا ل, عب6,) هللا بالح^ = فأتى ?س( N$لتي كا5 ?مكن( p,)ع(ف,) ح(?ة )ل? Nل N$نL . 5لخال?ة م5 )إل?ما( N$م5 خ6مات Nلسال(
,4 N$معلمي )ألمة ,ال مما(سات tف()ئ Nاج$? Nل QنL . Qلنا- ب,صا?ا هللا ,ف()ئض( B?الTم jCم )ك5 ?ب?ح 4م? Nهللا ,ل A6لنا- معنى عبا(
Qك?ة تص(فاتCة كا5 ?(66 4ق,)8 كلمة هللا لتT?لبس( Qت(بعا6 Qن,)?عن6ما كان,) ?ع N$لكن, = N$4عمال. {ML 70.2}

Ö,?6با *5 )لكتبة ,)لشmفا ج6) ,محتشما ,م?Tكا5 ل Qألن, .N$ب T5 )ختل?Gل( Wضي 4,لئ)? لمحبة 54(, \Tبك8 ,سائ8 )لل q,حا,8 ?س
4ن$N س?ك,ن,5 قا6(?5 بك8 س$,لة على )لتأث?( ف?Q بتعال?م$N = فألح,) عل?Q 54 ?قب8 مبا6ئ$N ,تقال?ND6 )لتي ق6 تسلم,Dا م5 )ألحبا( )ألق6م?5 =
tف) Qهللا . ,لكن Nم5 ف j)لنا- بم()عات$ا . لق6 كا5 مستع6) أل5 ?سمع ك8 كلمة تخ( NCبأسان?6 م5 كلمة هللا تل V,54 ?أت N$من BلT Qلكن,
Wلحق?قي. ,ق6 خج8 4,لئ( اDكلمة هللا للنا- بمعنا N6فق = V)خk لىL Qلمق6- م5 4,ل( Bع(\ )لكتا? q,لنا-. ,كا5 ?ب6, 54 ?س( Qاعة ما )بت6عTL
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= N$من Qم,قف N$4غضب GL ND)?54 ?قب8 تفس Q?لكلمة )إلل$?ة = ,54 عل( p)ي شD N$6ع,) 54 ,*?فت( WلGصبي = ل N$لمعلم,5 م5 54 ?علم(
N$ل(,ألق t)م,ق\ )لمعا. {ML 70.3}

لق6 كان,) ?ع(ف,5 4نQ ال ?,ج6 في كتاB هللا سن6?m? 6 (N$?4. ,لق6 تحقق,) م5 54 ?س,q كا5 متف,قا عل?$N في )لف$N )ل(,حي ,مع GلW فق6
= ND)م(,ال ?متث8 أل Qما بأنD,)4خب, N?)لى ?,س\ ,مL (,6قص ND)*ب,ج$ة ن QقناعL 5ع (,Cفلما عج = ND)ع 4,)مT? Nل Qألن Q?غضب,) عل
D,. {ML 71.1}كG) )حتم8 )لس?6 )لت,ب?خ ,)لتق(?ع

كا. صبو;' لط#فا

,في س5 مبك(A ج6) ب46 ?س,q ?ستق8 بنفسQ في تك,?5 4خالقQ = ,لN ?ستTع حتى )حت()مQ ,محبتQ 4ب,?Q 54 ?ح,ال ب?نQ ,ب?5 )لTاعة لكلمة
هللا. ,ق6 كا5 ج,)بQ على ك8 عم8 خال\ ف?Q عا6)! )لعائلة: “مكُت,Bٌ” ,لك5 نف,G )لمعلم?5 ,سلTان$N جع8 ح?اتQ م(?(A . حتى في مست8$
{ML 71.2} .شبابQ كا5 عل?Q 54 ?تعلN )ل6(,- )لقاس?ة 6(,- )لسك,! على )لض?N ,)لصب( ,)الحتما8

ثL 5L Nخ,تQ = كما كا5 4بناء ?,س\ ?6ع,5 = )نحاL (,Cلى جانB معلمي Lس()ئ?8 = ,4ص(,) على ,ج,B حف* )لتقال?6 كما ل, كان! 4,)م(
Lل$?ة = ال ب8 حف*,) ,صا?ا )لنا- ,)عتب(,Dا 4ع*N م5 كلمة هللا = فاغتا*,) ,تضا?ق,) بسبG Bكاء ?س,q ,فTنتQ في )لتم??C ب?5 )لC)ئ\
,)لحق?قي = ,حكم,) عل?Q بأنQ معان6 ,صلB )ل(d4 لت6ق?قQ في TLاعة ش(?عة هللا. ,لقD64 6شت$N مع(فتQ ,حكمتQ )للتا5 4ب6)Dما في LجابتQ على
(G$ل,. N$ل Nمعل Qبأن N?الّ )لتسلL N$سع? Nفل WلG ألحبا( )لحكماء = ,مع( W4,لئ d6?4 على Nتل^ )لعل? Nل Q4سئلة )لمعلم?5 . لق6 كان,) ?علم,5 4ن
)عتب(,) تعل?مQ 4سمى م5 تعال?م$N . ,لكن$N لN ?ك,ن,) ?فTن,L 5لى 54 شج(A )لح?اA كان! في متنا,لQ = نبع مع(فة لN ?ك,ن,) ?ع(ف,5 عنQ ش?ئا
{ML 71.3}

لN ?ك5 ?س,q مم5 ?م?ل,L 5لى )لعCلة = ,ق6 4غضB )لف(?س??5 بشك8 خاGL x جنح في VGD )لناح?ة ع5 ق,)ن?ن$N )لصا(مة ,4غفل$ا. لق6
(4| )لمجا8 )ل6?ني محاTا بأس,)( عال?ة م5 )لعCلة = ,كأنQ 4ق6- م5 54 ?()ع?Q )إلنسا5 في شm,5 )لح?اA )ل?,م?ة . لقD N6D 6, 4س,)( )لعCلة
تلW = ,في مخالTتQ للنا- لN ?سأل$N ع5 عقائND6 ,ال )لكنائ- )لتي ?نتم,L 5ل?$ا = ,لكنQ سخ( ق,تQ في خ6مة ك8 م5 كان,) بحاجة Lلى )لع,5 .
54 QنDG لخ?( )إلنسان?ة . ,لق6 ق(( في (6Dسما,?ة = فق6 جع8 ?عم8 جا Q5 على 54 4خالقD)با5 ل?بD)في ص,معة كال Q8 بنفس(Cب6ال م5 )العت,
6?انة )لكتاB ال تنd,T على Lماتة )لجس6 = ,علN )لنا- 54 )ل6?انة )لTاD(A )لنق?ة ل?- )لمقص,6 ب$ا 54 ?ما(س$ا )إلنسا5 في 4,قا! مع?نة 4,
WلG 8ن,( )لق6)سة )لف(حة )لمبت$جة = فكا5 ك Qتماما حب?ا بالنا- ,4()^ م5 ح,لD( |6مناسبا! خاصة . ففي ك8 )أل,قا! ,ك8 )ألماك5 4ب
ت,ب?خا للف(?س??5 . ,ق6 ب(5D على 54 )ل6?انة ال تنحص( في )ألث(A 4, )ألنان?ة = ,54 تق,)ND )لم(?ضة )لتي ت(مي Lلى منافع شخص?ة كان!
N$المتثا8 لق,)ن?ن( على Qغام)L (,حتى لق6 حا,ل q,ل?س N$4ثا( ع6),ت (GD, . ك8 )لبع6 ع5 )لتق,| )لحق?ق?ة )لصا6قة A6?بع. {ML 72.1}

)جت$6 ?س,q في تخف?\ kالN ك8 )لمتألم?5 )لG?5 ع(ف$N = ,لN ?ك5 لQ?6 غ?( )لقل?8 م5 )لما8 لمساعA6 )لمحتاج?5 = ,مع GلW فإنQ م()()
8T4ب i?مت6 ,)نتش( بح( ق6 V)?بأ5 تأث Qخ,تL -لق6 4ح .NعاTلى )لL Qمن j,4ح N$4ن (5 ب6?Gل( Wم^ 4,لئ) Qل?س6 ب NعاTل( Qعلى نفس N)ح A)?كث
تأث?(GL = ND كا5 ?ملW لباقة لN تك5 ألd من$N ,ال (غB 4حND6 في )لحص,8 عل?$ا . ,ب?نما كان,) ?كلم,5 )لنا- )لمساك?5 )لمنحT?5 بخش,نة
N66,ء كا5 ?قD, كأ- ماء با(6 ,بك8 (قة pC() ,4 لك8 *امئ N6لتشج?ع . كا5 ?ق( Nبكال N$5 ,?كلم?G,لمنب( Wع5 نف- 4,لئ iبح? q,كا5 ?س
WلG Bبسب N$انDG4 لتي كان! ت(سخ في( Qتعال?م Bتصح N$كان! 4عما8 )ل(حمة )لتي كا5 ?ق6م$ا ل N$المk 5كا5 ?خف\ م GL, . QعامT qللج?ا.
{ML 72.2}

gوبخونE 1eey

N$4(فع من Qنفس Bحس? Qبأن V,ت$م(, = N$ألحكام q,لخض( Qنبغي ل? Q4ن (,سنا فق6 4حس Qمن )4كب N$لك,ن, .Q?عل Qخ,تL T4سخ WلG 8ك
مقاما = ,,بخ,V ألنQ كا5 ?تعالى على معلم?$N ,على )لك$نة ,(mساء )لشعB. ,في كث?( م5 )ألح?ا5 كان,) ?ت,ع6,نQ بقصL 6خافتQ = ,لكنQ سا(
{ML 72.3} .ق6ُما مست(ش6) بكلمة هللا

لق6 4حB ?س,L qخ,تQ ,عامل$N ب(ف^ ال ?نضB = ,لكن$N كان,) ?حس6,نQ ,?*$(,5 لQ عL N6?ما5 ,)حتقا( ساخ(?L .5ن$N لN ?ف$م,)
تص(فاتQ . ,ق6 ب6) ل$N 4نQ ت,ج6 متناقضا! كث?(A في ح?اتQ . كاD 5, )ب5 )لعلي ,مع GلW فق6 كا5 صب?ا قاص() . كاD 5, خال^ )ألك,)5
,كان! )أل(t ملكا لQ ,مع GلW فق6 )ختب( )لفق( في ح?اتQ في ك8 خA,T . كا5 ف(?6) في )لع*مة ,)لجال8 )لمنDC?5 ع5 )لكب(?اء ,)ال6عاء
)أل(ض??5 . لN ?ك5 ?(كt ,()ء )لع*مة )لعالم?ة ب8 كا5 قانعا بأحق( )لم()كGD, . C) ما 4سخL Tخ,تQ عل?L . Qن$N لN ?ستT?ع,) )لتقل?8 م5
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(صانت6D, Q,ئQ في م,)ج$ة )لتجا(B ,)لح(ما5 = ,لN ?ك,ن,) ?علم,5 4نQ م5 4جلنا )فتق( ,D, )لغني “لَِكي َتسَتغُن,) 4َنُتN ِبَفقِ(Vِ ” (2 ك(نث,- 8
Qالمk, Qس( )تضاع B,?4 B4صحا N$4كث( مما ف Qسالت), Qك,ن,) ?ف$م,5 س( م$مت? N9). ,ل :. {ML 73.1}

Nلنا- )(ت6,) ع5 هللا ,ل( لىL 5,)*كان,) ?ن i?ح,. N$ختل\ ع5 مق?اس? Qكا5 مق?اس GL = N$$ك5 ?شب? Nل Qألن Qف$م q,س? A,خL لق6 4ساء,
N$لكم,5َ” ,لكن(ْ,َ َّiعش(,5 “)لنَّعَنع َ,)لشِّب? (,كان . N$4خالق )?ق,- )ل6?انة )لتي كان,) ?حف*,ن$ا 54 تغT عTتست Nل .N$في ح?ات Qق,ت N$تك5 ل
dGكا5 )لشيء )ل,ح?6 )ل, = N(,6على )ل N$لكام8 مث?() ل( q,ل(حمة َ,)إلِ?ما5َ ” (متى 23 : 23). كا5 مثا8 ?س(,َ َّ̂ ت(ك,) 4ََثق8َ )لنَّام,ِ-: “ْ)لح
,D Nفي )لعال Q4بغض {ML 73.2}

)لخT?ة. لN ?ك5 ?(| عمال ,)ح6) خاTئا 5,6 54 تتألN نفسQ 4لما لN ?ك5 ?ستT?ع LخفاءV . لN ?ك5 4ح6 ?خTئ في مالح*ة )لف(^ ب?5
q,س? Aلك,5 ح?ا, . Q?لمب46 )لسائ6 ف( يD Å A)?كان! )لغ dGة ,ب?5 )لخل^ )ل?Tللخ N$حب Vسة ?خفي ,()ء(بالق6 ND)D5 كا5 ت*ا?Gقس??5 )لTل(
ق6 6)ن! )لش( فق6 ,ج6 مقا,ما! م5 )لب?! ,م5 )لخا(j . فكا5 )لنا- ?علق,5 على )ستقامتQ ,نك()نQ لG)تQ بال$Cء ,)لسخ(?ة = كما )عتب(,)
{ML 73.3} .)حتمالQ ,شفقتQ جبنا

V6م,ل Bل$,)5 ,)الحتقا( بسب( Qجماعة حا,ل,) 54 ?لحق,) ب WنالD 5لتي تح8 باإلنسان?ة. كا( A)()لم( q(,م5 ك8 4ن )ف(, B?نص q,كا5 ل?س
^T4, ن A)*ن*( ن, jتاD( ,4 )فل, كا5 ق6 تأث . N$من A)?)6()ء ,?سمع )ل$مسا! )لشCن*()! )ال Q54 ?,)ج Q?كا5 عل Qف,لتT حتى في, .
بكلمة ت86 على )لضج( لما 4مكنQ 54 ?ك,5 مثاال كامال = ,لما )ستTاq كGلW 54 ?نفG ت6ب?( ف6)ئنا. ,ل, سلN بأنQ ?مك5 54 ?ك,D 5ناW عG( ع5
4?ة خT?ة لكا5 )لش?Tا5 ق6 )نتص( ,DلW )لعالD (GD . N, )لسبB )لdG ألجلQ جع8 )لمج(B ح?اA )لس?6 في غا?ة )لصع,بة ,)لمشقة حتى ?مك5
{ML 73.4} .54 ?(تكB )لخT?ة

لN ?ك5 عنV6 لك8 تج(بة Lالّ Lجابة ,)حD, A6ي: “مكُت,Bٌ” . ,لN ?ك5 ?,بخ Lخ,تQ على 4خTائ$L Nالّ في )لقل?8 )لنا6( = ,لك5 كا5 لQ?6 كلمة
م5 هللا ?ق,ل$ا ل$N في ك8 م(A . ,في كث?( م5 )ألح?ا5 كان,) ?نعت,نQ بالجب5 ح?5 كا5 ?(فt )الشت()W مع$N في بعt )ألعما8 )لمح(مة
28 : 28 B,?4) ”N$َلف(ْ ,D )َّلحْكمةُ = َ,ْ)لح?6)5ُ ع5ِ )لش(ْ يD ِّB)مخاَفةُ )ل (Gَ,D“ :B,لمكت( م5 \Tبل N$ف?ج?ب). {ML 74.1}

gمNف 'eساءr

,لك5 ,ج6 جماعة 4حب,) )الجتماq بGL Q كان,) ?حس,5 بالسالND, N في حض(تQ = على 54 )لكث?(?5 كان,) ?تجنب,نQ أل5 ح?اتQ )لمنDCة ع5
N$مع V6,ك?ا ,م(حا فكان,) ?س(,5 ب,جG 5على 54 ?فع8 مثلما ?فعل,5 . لق6 كا Qح(ض,ن? Bم5 )لشبا Qكا5 4ت()ب, .N$ة كان! ت,ب?خا ل?Tلخ(
,كان,) ?(حب,5 بمقت(حاتQ )لحاض(A = ,لكن$N لN ?ك,ن,) ?صب(,5 على ت6ق?قQ ,حG(V فات$م,V بالتCم! ,)لت6ق?^ )لC)ئ6 . 4ما D, فكا5 ?(66
{ML 74.2} .()لمكت,B: “ِبC? Nكِّي )لشَّاTَ ُّBِ(َ?قQ؟ ِبحْف*L Qِ?اVُ حسB َكالمW...َخبأْ!ُ َكالمW في َقلِبي لَِك?الَ 4ُْخTئَ Lَِل?W” (مCم,( 119 : 9= 11

,في 4ح?ا5 كث?(A كان,) ?سأل,نQ: “ لماG) تحB 54 تك,5 شاG) ,مختلفا ع5 جم?ع )لنا-؟ فكا5 ?ج?ب$N بق,لTُ“ :Q,بى لِْلكامل?Tَ 5ِ(?ًقا =
1 : 119 )CمCُسلُك,5َ” (م? Qق)Tُ ِْثما . فيL َ5,4َ?ضا ال ?(َتكب . Qلُبَ,نT? N$ِم5 ُك8ِّ قُلُ,ِب . Qت(بى لِحاف*ي َش$ا6َ,Tُ . ِّB)لسالِك?5 في َشِ(?عة )ل(
:B,بالمكت N$?؟” كا5 ?(6 علA)لناص( م6?نة Bشبا Q?ف W)شت? dGل( p(Cلل$, ,)لم( في W)ال تشت (Gلما ” :Q3). ,عن6ما كان,) ?سأل,ن —
Gُ . الَ 4نسى َكالمW” (مCم,( 119 : 14 — َّG4ََتل Wِبَف()ِئض . W4َل$ج = َ,4ُالَح*ُ سبَل َWَفِ(ح!ُ َكما على ُك8ِّ ْ)لغَنى . ِب,صا?ا W(?^ َش$ا6َ)تِTَِب“
116). {ML 74.3}

,لN ?ك5 ?س,q ?تناqC مع 4ح6 الستخالx حق,قQ. ,في كث?( م5 )ألح?ا5 كا5 عملQ ?غ6, شاقا بال مب(( ألنQ كا5 ()ض?ا ,قانعا ال ?شك,
Qثأ( لنفس? Nل Qكما 4ن . Qبتسامت(, هللا Qج, ),كا5 متمتعا بن Qلصع,با! ألن( ^,ف nلق6 عا .QمCع )فش8 ,ال خا? Nفل WلG مع, = Nم( )ل*ل
{ML 74.4} عن6ما كا5 )لنا- ?عامل,نQ بقس,A ,خش,نة ب8 كا5 ?حتم8 )إلDانا! بصب(

,م()() عA6?6 كا5 ?سأGD 8َ) )لسm)8: “ ما بالW تخضع ,تستسلN لك8 )لمعامال! )لس?ئة )لخب?ثة )لتي تعام8 ب$ا حتى مL 5خ,تW؟” فكا5
?ج?B بما D, مكت,B: “ ?ا )بني = الَ َتن- َشِ(?عتي = ب8ْ لِ?حَف* َقلبW َ,صا?اdَ . َفإِنَّ$ا َتTُ َW6?Cِ,8َ 4َ?اNٍ = َ,سني ح?اAٍ َ,سالمةً . الَ َتq6ِ )ل(حمة
َّ̂ ْ?ت(َكانW . َتقلD6َّما َعلى عُنقW . )ُْكُتب$ما َعلى َل,pِ َقلِبW = َفتِج6 نعمةً َ,فTْنةً صالِحةً في 4َع?5ِ هللاِ َ,)لنَّا-” (4مثا8 3 : 1 — 4 ML} .(َ,ْ)لح
75.1}

,منG )ل?,N )لdG بحi ف?Q 4ب,) ?س,q عنQ ف,جV(6 في )ل$?ك8 كان! تص(فاتQ س() غامضا )ستغل^ عل?$ما. LنQ لN ?(6 54 ?شتبW في ج6)8
مع 4ح6 ,مع GلW كا5 مثالQ 6(سا ماثال 4ماN )ألDGا5 6)ئما . كا5 ?ب6, عل?Q 4نQ مك(- = ,كان! 4سع6 ساعاتD Qي تلW )لتي كا5 ?نف(6 ف?$ا مع
)لTب?عة ,مع هللا . ,كلما كان! لQ?6 ف(صة كا5 ?ت(W عملQ ل?خ(L jلى )لحق,8 ل?تأم8 في جما8 تلW )أل,6?ة )ل?انعة ,لتك,5 لQ ش(كة مع هللا
على )لجب8 4, ب?5 4شجا( )ل,ع( . ,في )لصباp )لباك( كا5 4ح?انا كث?(L BDG? Aلى م,ضع خالء ل?تأم8 مفتشا )لكتB 4, ل?صلي . ,كا5 ?ع,6
L. {ML 75.2}لى ب?تQ بع6 تلW )لساعا! = ساعا! )ل$6,ء ل?باش( 4عمالQ م5 ج6?6 ,ل?قN6 للنا- مثاال للصب( في )لعم8
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gمre IسوE

Qمس?ا )لم,ع,6 ب ,D لمق6- )لم,ل,6 من$ا( ف8Tل( نفس$ا 54 A)()مقتنعة في ق N?)لق6 كان! م .Qألم Qمحبت, Qبإك()م Cلمس?ح تمتا( Aكان! ح?ا
!4) 5Cبك8 ح, . Qالمk V)Tكان! تشا t)لمس?ح على )أل( Aالّ 4ن$ا م6| ح?اL = بإ?مان$ا )$لج( على m)تك5 تج Nفل WلG مع, = N6لق( N4?ا Gمن
)لتجا(B )لتي تع(t ل$ا في صباV ,شبابQ . ,بتCك?ت$ا لتص(فاتQ )لتي كان! مقتنعة بص,)ب?ت$ا 4,قف! نفس$ا بم(كC ح(j . لق6 كان! تعتب(
VG$ك()ما لL, = Q4بناء ?,س\ ,بنات (GD \)اما في تك,?5 )ألخال^ . ,لق6 عD ا 4م() ح?,?اD6لمعاش()! في )لب?! ,(قابت$ا )ل6ق?قة على 4,ال(
ND N$مق?اس Bبم,ج q,ل(غبة ()ح,) ?حا,ل,5 تصح?ح 4عما8 ?س(. {ML 75.3}

كث?() ما كان! م(?N تعاتB ?س,q ,تناشV6 54 ?متث8 أل,)م( )لمعلم?5. ,لك5 لN ?ك5 ?مكL 5قناعQ بت(W عا6)تQ )لجم?لة ,من$ا )لتأم8 في
q,على ?س A)T?لس( في ND6لتساع N?)عن6ما )ستعا5 )لك$نة ,)لمعلم,5 بم, . Nلنا- حتى )لح?,)نا! )لبك( Nالk \?4عما8 هللا ,)الجت$ا6 في تخف
Qلتص(فات A6?mلحقائ^ )لكتاب?ة )لم( q,6 ل$ا ?س),لى قلب$ا عن6ما 4L 6عا Nلك5 )لسال, = N?*ع jعاC4حس! بان. {ML 76.1}

,في بعt )ألح?ا5 كان! م(?N تتأ(جح ب?5 ?س,L, qخ,تQ )لG?5 لN ?ك,ن,) بعm? 6من,5 بأنQ م(س8 م5 قب8 هللا. ,لك5 كان! ت,ج6 64لة
A)?كخم Qمق6سا = ,كان! ح?ات (,لب?! ج( في V6,ج, i65 = كما 4ح?)آلخ( في سب?8 Qضحي بنفس? Q4ت) ل$ي . لق6L xشخ Qعلى 4ن A)?كث
تكم8 عمل$ا في )لمجتمع . ,GL كا5 مسالما ,ال 6ن- ف?Q كا5 ?س?( في ,سT )لنا- )لTائش?5 )ل,قح?5 )لشكس?5 = ب?5 )ل*الم?5 ,)لعشا(?5
WناD |)نا ,4خD \Tبكلمة ع ^Tكا5 ?ن . Tلضال?5 )لمست$ت(?5 ,)لسام(??5 )ألثمة ,)لجن,6 )ل,ثن??5 ,)لفالح?5 )ألجال\ ,)لجمع )لمختل(,
عن6ما كا5 ?شا6D )لنا- )لمع??5 )لG?5 كان,) مضT(?5 لحم8 )ألعباء )لثق?لة= فكا5 ?شاT(ND 4ثقال$N ,?(66 على مسامع$N )لتعال?N )لتي ق6 تلقن$ا
Qصالح, Qب?عة ع5 محبة هللا ,(4فتTم5 )ل. {ML 76.2}

كا. عطوفا على 'لبائس#ن

,لق6 علN )لجم?ع 54 ?عتب(,) 4نQ ق6 سلم! Lل?$C, Nنا! ثم?نة GL) 4حسن,) )ستخ6)م$ا ,)ستثما(Dا فستضم5 ل$N غنى 4ب6?ا. لق6 )ستأص8 ك8
)ألباT?8 م5 )لح?اA = ,بمثالQ علN )لنا- 54 ك8 لح*ة تحم8 في G)ت$ا نتائج 4ب6?ة = ,4نQ ?جB )لح(x عل?$ا ككنC ثم?5 ,)ستخ6)م$ا في
4غ()t مق6سة . لN ?م( بأd كائ5 بش(d معتب() L?اV شخصا ال ق?مة لQ = ب8 )جت$6 في تقN?6 ,سائ8 )لخالx عالجا لك8 نف- . ,ب?d4 5 جمع
م5 )لنا- ,ج6 كا5 ?قN6 ل$N 6(سا ?ناسB )لCما5 ,)ألح,)8 = كما حا,8 54 ?ل$N بال(جاء 4ش6 )لنا- ف*ا*ة مم5 لN ?ك5 ?(جى من$N خ?( =
,)ضعا 4مام$N )ل(جاء بأن$N ?ق6(,5 54 ?ص?(,) بال ل,N ,مسالم?5 = ,?مك5 54 تك,5 ل$N )لصفا! )لتي تDmل$N أل5 ?ك,ن,) 4,الÅ (6 . ,كث?()
ما كا5 ?قاب8 4,لئW )لG?5 ق6 )نح(ف,) ,,قع,) تح! تأث?( )لش?Tا5 ,لN تك5 ل$N ق,A على )لخالx م5 4ش()كQ. مثmD 8الء )لنا- )لخائ(?5
,)لم(ضى ,)لمج(ب?5 ,)لساقT?5 كا5 ?س,q ?خاTب$N بأ(^ عبا()! )لعT\ ,)ل(ف^ = ,بالكالN )لND dG بحاجة Lل?Q ,?مكن$N ف$مQ = ,ق6 )لتقى
بآخ(?5 مم5 كان,) ق6 )لتحم,) في ص()q مع ع6, )لنف,- = فشجع$N على م,)صلة )لح(B مmك6) ل$N 4ن$N الب6 منتص(,5 أل5 مالئكة هللا
N$ثقت Q?54 ?ضع,) ف N$ق6 ,ج6,) شخصا ?مكن N$لمع,نة )قتنع,) بأن( VGD 8مث N$ل N65 ق?Gل( W5 4,لئL . A)لنص( N$ن,Tس?ع, N$5 ح,ل,)معسك
Q?لL لتي 4فض,) ب$ا( ND)()لكاملة = ,ل5 ?فشي 4س(. {ML 76.3}

كا5 ?س,q شاف?ا لألجساN كما كاT 5ب?با للنف,-. فكا5 ?بD( d6تماما بك8 4شكا8 )آلالN )لتي كان! تع(t عل?Q = ,?عTي )لع,5 ,)لشفاء
,)ل()حة لك8 متألN = كما كان! كلماتQ )للT?فة بلسما شاف?ا ل$N = ,لN ?ستTع 4ح6 54 ?ق,L 8نQ ق6 صنع 4عج,بة = ,لك5 )لق,A- ق,A )لمحبة
)لشاف?ة- كان! تخ(j منQ لتب([ )لسقماء ,)لمتضا?ق?D, . 5كG) منT Gف,لتQ كا5 بك8 ت,)ضع ?خN6 )لشعB = ,كاD (GD 5, )لسبB في 54 كث?(?5
{ML 77.1} .كان,) ?سمع,نQ بس(,( عن6ما ب46 خ6متQ )لج$ا(?ة

Qك5 مع? Nل B,لشع( م5, V6ح, A)لمعص( -(4مانة 6, A)ا$Tس?( ,ح?6) = ,ب? q,ج,لة كا5 ?س)ل(, Bففي سني )لصبا ,)لشبا WلG مع,
d)لبش( -لجن( ]في مبا6 d)D,ج )?تغ i6ح? Nما ل Qلبش( . ,ق6 ع(\ 4ن( xل?ة خال,mء مسBء )ل$ائ8 = عBلع( QلD4ح6. لق6 حم8 على كا
QلDعلى كا q,لحم8 )لثق?8 )لم,ض( 8,D )6ك5 ألح6 54 ?ق? Nل, = Qثق8 على نفس dGلحم8 )ل( ,D (GD 5لجم?ع . كا( WالD 5فالب6 م Q4غ()ض,
GL, .. {ML 77.2} )متأل قلبQ بالعNC )لق,d تمN غ(t ح?اتG, QلW 54 ?ك,D 5, نفسQ ن,( )لنا-
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الفصل العاشر—صوت صارخ في البرية

5Dك(?ا )لكاC 5ال. كا?,T (6مجيء مس?ا 4م )*س()ئ?8 )لتي *ل! تنتL لجماعة )ألم?نة في( Wتل Tم5 ,س V6ساب^ )لمس?ح ,()ئ Nلق6 قا
?5ِ 4َماNَ ِهللا” (ل,قا 1 : 16). ,في ح?ات$ما )ل$ا6ئة )لمق6سة كا5 ?ش(^ ن,( )ل(جاء كنجN المع ب66 *لمة )لش?خ ,)م(4تQ 4ل?صابا! “كالDما با(َّ
Qق)T 6ل?ع B)ل( Qج, N4ما N6لصالح?5 )ل,ع6 بأن$ما س?نجبا5 )بنا ?تق( ج?5,Cل( 5?G$ي لTق6 4ع, . A)?)لش( Nأل?ا( Wتل. {ML 78.1}

كاC 5ك(?ا ?ع?n في Lقل?N )ل?$,6?ة )لجبلي = ,لكنQ كا5 ق6 صعL 6لى 4,(شل?N ل?خN6 مA6 4سب,q في )ل$?ك8 = خ6مة كاT? 5لB م5 ك8
Qلك$ُن,!ِ = 4َصاْبت(ْ ِA6َعا Bهللاِ = حس َN4َما Qقت)َك$5 في َن,بة ف d ,D َفبَ?نما“ = Qك8 في ن,بة ف(قت Nلك$نة 54 ?ق,م,) ب$ا م(ت?5 في ك8 عا(
(” (ل,قا 1 : 8= 9 {ML 78.2} .(ْ)لقُ(عةُ 5َ4ْ ?6ُخL َ8ِلى D?ك8ِ )ل(Bِّ َ,?بخِّ

كا5 ,)قفا 4ماN مGبح )لBDG في )لمسك5 = ,كان! سحابة )لبخ,( تصع6 4ماN هللا مصح,بة بصل,)! Lس()ئ?8. ,فجأA 4ح- ب,ج,6 كائ5
Nك(?ا لC 54 6ل?ال على )ل(ضى )إلل$ي= 4ال Wبحِ ْ)لبُخ,ِ(” (ل,قا 1 : 11) = ,كا5 م,ق\ )لمالGهللا “َ,)قًفا ع5 ?م?5ِ م Wفق6 كا5 مال . d,سما
?الح* GلW . لق6 *8 سن?T 5,?لة ?صلي Tالبا مجيء )لفاD, = d6ا Dي )لسماء ت(س8 )آل5 (س,ل$ا ل?عل5 لQ 54 تلW )لصل,)! ستستجاB في
Qنابا لنفسGمتأل خ,فا ,)ست( ق6, = Qنسا5 مثلL ال ?ستحق$ا i?54 (حمة هللا ع*?مة ج6) بح Qلك5 ت()ء| ل, . B?)ق! ق,. {ML 78.3}

'لوعد لزكرEا

,لك5 )لمالW حّ?اV بال?ق?5 )لمف(p قائالً: “ال تخ\ ?ا Cك(?ا= ألT 5لبتW ق6 سمع!= ,)م(4تW 4ل?صابا! ستل6 لW )بناً ,تسّم?Q ?,حّنا. ,?ك,5
p,)ل( متلئ م5? Q5 4مTم5 ب, =B)خم()ً ,مسك()ً ال ?ش, =B)ل( Nك,5 ع*?ماً 4ما? Qألن =Qح,5 ب,ال6ت)كث?(,5 س?ف, =jف(حاً ,)بت$ا Wل
)لق6-. ,?(6 كث?(?5 م5 بني Lس()ئ?L 8لى )ل(L Bل$$N. ,?تقN6ّ 4مامQ ب(,L p?ل?ا ,ق,تQ= ل?(6 قل,B )آلباء Lلى )ألبناء= ,)لعصاL Aلى فك(
)ألب()(= لكي ?$ّ?ئ لل(B شعباً مستع6)ً. فقاC 8ك(?ا للمالW: ك?\ 4علGD N)= ألني 4نا ش?خ ,)م(4تي متق6ّمة في 4?ام$ا؟” (ل,قا 1 : 13 —
18). {ML 78.4}

5Dلكا( (GD )4فكا Qلح*ة تتج A64م?5. ,لك5 لم ,D 6ع, dGم5 54 )لk Qألن Qب5 في ش?خ,خت( N?D()ا كا5 ?ع(\ ج?6) ك?\ ,ل6 إلب?)كC 5L
Q?إل?ما5 )لحل, )لشب( WلG 5?ب, (GD 5إل?ما( N6ب?5 ع ^)لف( N*ما كا5 4ع . Qما ق6 ,ع6 ب Nة ف?نسى 54 هللا الب6 54 ?تم?)لى ضع\ )لبشL لش?خ(
بإ?ما5 )ألTفا8 )لdG 4*$(تQ م(?N عG()ء )لناص(A )لتي 4جاب! على Lعال5 )لمالW )لعج?B بق,ل$ا: “Gَ,D) 4َنا 4َمةُ )ل(Bِّ . لِ?ُك5 لِي َكق,لWِ” (ل,قا
5L (38 : 1 ,الA6 )ب5 لCك(?ا ك,الA6 )ب5 إلب()N?D ,)ب5 م(?N = كان! لتعلN 6(سا (,ح?ا ع*?ما = 6(سا نح5 متباTئ,5 في تعلمQ ,س(عا5 ما
ننساL . Vننا في G,)تنا عاجC,5 ع5 عمd4 8 صالp = ,لك5 ما ال نستT?عQ نح5 س?تحق^ بق,A هللا لك8 نف- خاضعة مmمنة . لق6 4عTي )ب5
{ML 79.1} .)لم,ع6 باإل?ما5: ,باإل?ما5 ت,ل6 )لح?اA )ل(,ح?ة ,بQ نستT?ع 54 نعم8 4عما8 )لب(

4جاB )لمالW على تساC 8mك(?ا بق,لQ: “4َنا ِجب()ِئ?8ُ ْ)ل,)ق\ُ قN(6َُ هللاِ = َ,4ُْ(ْسل!ُ ألَُكلِّمW َ,4ُبشِّ(Wَ ِبَ$G)” (ل,قا 1 : 11). قبG 8لW بخم- مئة
سنة كش\ جب()ئ?8 ل6)ن?ا8 ع5 )لمA6 )لنب,?ة )لتي كان! ستمتL 6لى مجيء )لمس?ح . ,5L مع(فة Cك(?ا بق(B ن$ا?ة تلW )لمA6 ح(W قلبQ ل?صلي
T. {ML 79.2}البا مجيء مس?ا . 5L نف- GلW )ل(س,8 )لdG ب,)سTتQ 4عT?! تلW )لنب,A ق6 4تى )آل5 ل?علL 5تمام$ا

ث5L N ق,8 )لمالW “4َنا ِجب()ِئ?8ُ ْ)ل,)ق\ُ قN(6َُ ِهللا” ?86 على 54 لQ م(كC) (ف?عا ,مقاما ممتاC) في )لسماء . ,عن6ما 4تى D, نفسQ ب(سالة Lلى
Qق,8: “,بّ?ن? x4ما ع5 جب()ئ?8 فالمخل .((6)ن?ا8 10 : 21 ”Nِئ?سُك)َ  (ِالَّ م?خاِئ?8ُ()لمس?حL ِالَءmُD معي َعلى W6)ن?ا8 قا8: “,ال 4َح6 َ?تمس
م(سالً ب?6 مالكQ لعبV6 ?,حّنا” ((m?ا 1 : 1). ,)لمالW ?عل5 ل?,حنا قائالً: “4ني عب6 معW ,مع Lخ,تW )ألنب?اء” ((m?ا 9 : 22). GD) فك(
{ML 79.3} .م5L — nD6 )لمالW )لdG ?ق\ في )لم(تبة )لثان?ة بع6 )ب5 هللا D, )لشخx )لمختا( ل?كش\ للنا- )لخTاA ع5 مقاص6 هللا

1

”[ا rنت تكو. صامتاً“

لق6 عب( Cك(?ا ع5 شكQ في كالN )لمالW = فحكN عل?Q 54 ?ك,5 صامتا ال ?تكلN حتى ?تG NلW )لكالGL = N قا8 لQ )لمالD“ :Wا 4َن! َتُك,5ُ
صامًتا َ,ال َتق6(ُ 5َ4ْ َتتكلL = Nَِّلى ْ)ل?,Nِ )لdGَّ ?ُك,5ُ ف?GDَ Q)” (ل,قا 1 : 20). كا5 ,)جB )لكا5D في VGD )لخ6مة ?قتضي 54 ?صلى Tالبا غف()5
A6ح(, بكلمة ^Tع 54 ?نTست? Nل WلG 8ا لما حا,8 54 ?فع?)كC 5البا 4?ضا مجيء مس?ا = لكT, = ا?ا )ألمةTا?ا ك8 )لنا- ,خTخ. {ML 80.1}
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,GL خ(j ل?با(W )لشعB “َكا5َ ?,مئُ Lِل?ِ$N َ,بقي صامًتا” (ل,قا 1 : 22). لق6 ثبت,) ?نت*(,نQ ,قتا T,?ال = ,ب46,) ?خش,5 لئال تك,5 ق6
D4لكتQ 6?ن,نة هللا = ,لك5 عن6ما خ(L jل?$N م5 )لق6- كا5 ,ج$Q ?لمع بب$اء مج6 هللا “َففِ$م,) 4َنQَّ َق4)َ 6َ| ُ(mْ?ا في ْ)ل$?ك8ِ” (ل,قا 1 : 22).
{ML 80.2} .(,ق6 4علم$C Nك(?ا عT 5(?^ )إل?ماء)! بما قVk) 6 ,سمعQ = “,لما َكَمل! 4َ?اNُ خ6متQ مضى Lِلى ب?تQ” (ل,قا 1 : 23

,ما 5L ,ل6 )لTف8 )لم,ع,6 بQ حتى فك! عقA6 لسا5 4ب?Q “,تكلNّ ,با(W هللا. ف,قع خ,\ على ك8 ج?()ن$N. ,تحi6 ب$VG )ألم,( جم?ع$ا
في ك8 جبا8 )ل?$,6?ة= فأ,6ع$ا جم?ع )لسامع?5 في قل,ب$N قائل?5: “4ت(| ماG) ?ك,GD 5) )لصبي؟” (ل,قا 1 : 64 — 66). كGD 8) ح,8
^?)Tل( Qمعا 54 ?ع6 لCكا5 ?,حنا م dGلى مجيء مس?ا )لL -لنا( NتماD(. {ML 80.3}

Qج, N4ما N6تتق Wقائالً: “ ,4ن! 4?$ا )لصبي نبي )لعليّ ت6عي= ألن Qلكلما! )لجم?لة تنبأ ع5 (سالة )بن( VG$ا= ,ب?)كC لق6- على( p,) 8ح
)ل(B لتعT ّ6(قQ. لتعTي شعبQ مع(فة )لخالx بمغف(A خTا?اND= بأحشاء (حمة Lل$نا )لتي ب$ا )فتق6نا )لمش(^ م5 )لعالء. ل?ضيء على
{ML 81.1} .()لجالس?5 في )ل*لمة ,*ال8 )لم,!= لكي ?d6$ 4ق6)منا في T(?^ )لسالN” (ل,قا 1 : 76 — 79

“Qألن“ :Wلمال( إلس()ئ?8” (ل,قا 1 : 80). قبلما ,ل6 ?,حنا قا8 V),$* N,? لىL d)()لب( كا5 في, =p,)4ما )لصبي فكا5 ?نم, ,?تقّ,| بال
Nك(?ا للق?اC 5ب( لق6-” (ل,قا 1 : 15). لق6 6عا هللا( p,)ل( متلئ م5? Q5 4مTم5 ب, =B)خم()ً ,مسك()ً ال ?ش, =B)ل( Nك,5 ع*?ماً 4ما?
بعم8 ع*?D, N, 4ع*N عم8 4ُسنL 6لى LنساTL 5القا . ,لكي ?نجGD C) )لعم8 ?نبغي 54 ?عم8 هللا معQ = ,س?ك,5 (,p هللا م()فقا لGL Q) كا5
Wع تعل?ما! )لمال?T? . {ML 81.2}

mللر nسو;

كا5 على ?,حنا 54 ?خ(j ك(س,8 )ل(B ل?جيء بن,( هللا Lلى )لنا-. عل?Q 54 ?ح,8 4فكا(ND في )تجاV ج6?6 = ,54 ?قنع )لشعB بق6)سة
Nلكي ?تم, . Q?هللا ف p,) لسكنى V654 ?ك(- جس Q?ل(س,8 ?نبغي 54 ?ك,5 ق6?سا = ,عل( WلG 8لكام8 مث( V)لى بL N$هللا ,حاجت B?الTم
= QفT(,ع, QتD()ش, Q54 ?كبح ن$م Qل d),)لض( 4صبح م5 WلGل . ACح?ة ممتا,), ن?ةDG A,ق Qلبن?ة ,ل( N?54 ?ك,5 سل Bكا5 ?ج Qسالت)
,?تحكN في ك8 ق,)V بح?i ?ك,5 قا6() على )ل,ق,\ ب?5 )لنا- ثابتا ال تCعCعQ )ل*(,\ )لمح?Tة بQ ب8 ?ك,5 كجبا8 )لب(?ة ,صخ,(Dا
{ML 81.3} .)ل()سخة

!(G5 )لملL .Bلشع( !بقاT 5?ب )ل*$,( ق6 )نتش( Bح, \)بالت N$حنا )لمعم6)5 كا5 جشع )لنا- في سب?8 جمع )لما8 ,,لع,? Nفي 4?ا,
)لش$,)ن?ة ,)إلف()T في )ألك8 ,)لش(B كان! تسبB )ألم()t )لجس6?ة ,)النحTاT ,تخ6( )ألحاس?- )ل(,ح?ة ,تضع\ )إلحسا- بالخT?ة .
كا5 على ?,حنا 54 ?ق\ كمصلح = ,كا5 عل?Q بح?اتQ )لمعت6لة ,لبسQ )لبس?T 54 ?,بخ )نص()\ )لنا- في 4?امL Qلى )لل$, ,)لتأن^ ,)إلف()T في
ML} .ك8 شيء . ,ل$G) 4عT?! )لتعل?ما! )لخاصة ب?,حنا Lلى 4ب,?D, = Qى 6(- في )العت6)8 ?ق6مL Qلى )لعالN مالk W!ٍ م5 4ماN ع(n )لسماء
81.4}

,في 4?اN )لصبا ,)لشباB ?س$8 تشك?8 )لخل^ ,)لتأث?( ف?Q = ,في VGD )لحالة ?جB 54 تت,)ف( في )إلنسا5 فض?لة ضبT )لنف-. فح?5 ?جل-
4ف()6 )ألس(A ح,8 )لنا( ,في )لمجل- )لعائلي تب8G )لج$,6 إلحi(6 تأث?()! تN,6 في ح?اA )لصغا( ,تك,5 ل$ا kثا( تL N,6لى )ألب5L . 6 )لعا6)!
V))4كث( مما تق = NC$ن? N4 Aإلنسا5 س?نتص( في مع(كة )لح?ا( كا5 (GL ف?ما بع6 ما ))تق A)لباك( N$أل,ال6 في ح?ات( B,لتي تتمك5 م5 قل(
A6?لعت(, A)لحاض( Aلحصا6 للح?ا( q,ن ))ق? ,D, = -)لغ(, q)Cق! )ل, ,D B5 )لشباL. ب?ع?ةTل( N$بD(,م {ML 82.1}

كا5 على ?,حنا كنبي 54 “ ?(6َّ قُلُ,Bَ )آلباءِ Lِلى )ألََبناءِ = َ,ْ)لعصاL َAِلى فك(ِ )ألَب()(ِ = لِكي ?$?ئَ لِل(Bِّ َشعبا مَستع6)” (ل,قا 1: 17) ,في Lع6)6
)لT(?^ لمجيء )لمس?ح 8,4 م(A كا5 ?,حنا ممثال للG?5 س?ع5,6 شعبا لمجيء )ل(B م(A ثان?ة. لق6 4سلN )لعالN نفسQ لإلف()T ,)لش$,)!
,)لملG)! . , لق6 كث(! )ألخTاء ,)لخ()فا! . كما C)6! ,تضاعف! 4ش()W )لش?Tا5 إلDالW )لنف,- . ,ك8 )لG?5 ?(?5,6 54 ?كمل,) )لق6)سة
(GD -لنف( B?)65 تL . ء ,)لش$,)! لق,| )لعق8 )لعل?ا(,Dأل( qخضاL لنف- . ?نبغي( T54 ?تعلم,) 6(- )العت6)8 ,ضب N$?في خ,\ هللا عل
الNC ,ج,D(d إلنماء )لق,| )لDGن?ة ,)ل(m| )ل(,ح?ة )لتي ستع?ننا على ف$N حقائ^ كلمة هللا )لمق6سة ,)لحم8 ب$ا . فل$G) )لسبB ?ج6 )العت6)8
{ML 82.2} . لنفسQ م(كC) Dاما في عمل?ة )لتأBD لمجيء )لمس?ح ثان?ة

ثقافة Eوحنا

. Qلعمل QلDm?س()ئ?8 ما كا5 لL م6)(- معلمي N?ال 54 تعلL .!,لك$ن( لخ6مة BG$ا 54 ?ت?)كC 5ب?عي لألش?اء كا5 ?مك5 البTل( Nفي )لن*ا,
{ML 82.3} . فلN ?(سلQ هللا Lلى معلمي )لالD,! ل?تعلN ك?\ ?فس( )لكتB )لمق6سة . ,لكنQ 6عاL Vلى )لب(?ة ل?تعلN م5 )لTب?عة ,مL 5لQ )لTب?عة
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كا5 )إلقل?N )لdG عاn ف?Q م,حشا في ,سT )لتال8 )لج(6)ء ,)لك$,\ )لصخ(?ة. ,لكنD Q, )لdG )ختا( 54 ?$ج( تمتعا! )لح?اA ,مباDج$ا
54 Q4مكن Nضجة )لعال Qتك5 تضا?ق Nل Gفإ = !(Gنكا( )لL, ةTعا6)! )لبسا Bلب?ئة تناس( Wة كان! تل?)لب( في N)لصا( B?)6لت( WلG Cجتا?,
?6(- 6(,- )لTب?عة ,)ل,حي ,)لعنا?ة )إلل$?ة . ,كN (66 4ب,) ?,حنا )لتق?ا5 على مسمعQ كالN )لمالW لCك(?ا! فمنG صباV كان! م$متQ ماثلة
W,إل?ما5 ,)لشك( N6ع Q?غى علT 6ق dGلمجتمع )ل( WلG 5ة ل?نج, م?)لب( في A6بال,ح Bح) (Gلم$مة )لمق6سة = ل( Wبتل Nق6 قب8 )لق?ا, = Q4مام
ML} ,)لنجاسة . LنQ لN ?ك5 ?ث^ بق,تQ )لG)ت?ة للثبا! 4ماN )لتج(بة = ,كا5 ?(تج\ م5 )التصا8 )ل6)ئN بالخT?ة لئال ?فا(قQ )إلحسا- بشناعت$ا
82.4}

,ح?L iنQ ق6 ُك(- ل?ك,5 نÅ ()?G منG ,ال6تQ فق6 4ق( D, باخت?ا(GD V) )لنG( في تك(?سQ نفسQ م6| )لح?اA. كا5 ?لب- لبا- )ألنب?اء
)ألق6م?D, 5, عبا(A ع5 ث,B م5 ,ب( )إلب8 ,على حق,?Q منTقة م5 جل6 = “,كاTَ َ5عامQ ج()6ً) َ,عسالً ب(?ا ” (متى 3 : 4) = مما ُ,ِج6 في
{ML 83.1} .)لب(?ة = ,كا5 ?ش(B م5 )لماء )لعBG )لصافي )لمنح6( م5 )لتال8

غ?( 54 ?,حنا لN ?قtِ ح?اتQ متعTال في )ستغ()^ حC?5 4, ,حA6 4نان?ة = ,لكنQ م5 ,ق! آلخ( كا5 ?خ(j ل?ختلT بالنا- = ,?الح*
باDتماN ما ?ج(d في )لعالN. فمGD 5) )لمعتك\ )ل$ا6[ كا5 ?()قB ما تتمخt عنQ )ألحi(6 . ,ببص?(A مستن?(A ب(,p هللا 6(- 4خال^ )لنا-
ل?ع(\ ك?\ ?ستT?ع 54 ?,ص8 (سالة )لسماء Lلى قل,ب$N . لق6 كان! تبعة (سالتQ م,ض,عة عل?Q = فبالتأم8 ,)لصالD, A, في ,ح6تQ حا,8
Qح?ات Qق\ ل, dGل(, Q4مام dGللعم8 )ل Qنفس ^T54 ?من {ML 83.2}

Q?لL لتي كا5 ?مك5 54 ?تسل8 من$ا( Gلمناف( على ق6( )إلمكا5 س6 ك8 Qلكن, = B)لتجا( ك5 بمنأ| ع5? Nة ل?)في )لب n?كا5 ?ع QنL مع,
A6بمساع, Qمت?Cع, Qخلق A,كا5 ق6 نمى ق GL = ل(,ح?ة كان! نق?ة( Qال 54 4حاس?سL .Qال ?ك\ ع5 م$اجمت B)كا5 )لمج WلG ا5 = ,معT?لش(
QانTسل N,ا5 ,?قاT?54 ?كتش\ تح(كا! )لش Qلق6- 4مكن( p,)ل( {ML 83.3}

'لع#ش في 'لبرEة

لق6 ,ج6 ?,حنا في )لب(?ة م6(ستQ ,مق6سQ. فكم,سى = ,D, في ,سT جبا8 م6?ا5 = كاD 5, 4?ضا محاص() بحض,( هللا = ,محاTا
بب()D?5 ق6(تQ . لN ?ك5 نص?بQ 54 ?ع?n في ,سT جال8 معتكفا! )لجبا8 )لع*?مة كما كان! )لحا8 مع قائL 6س()ئ?8 )لع*?N = ,لكنQ كا5 ?(|
4مامQ جبا8 م,Bk عب( )أل(56 = ,كان! تتحi6 عG 5)W )لمثب! )لجبا8 ,)لdG ?منTق$ا بالق,5L . A من*( )لTب?عة )لم(عB )لكئ?B في )لب(?ة
)لتي عاn ف?$ا ص,( 4مامQ حالة Lس()ئ?8 بك8 ,ض,p. فإ5 ك(N )ل(B )لش$ي )لمحم8 بالثما( ق6 4مسى خ()با ?بابا. ,لك5 ف,^ )لصح()ء
)لج(6)ء )نبسT! )لسم,)! )لمن?(A )لجم?لة . ,)لسحB )لمتجمعة )لتي كان! تنG( بعاصفة Dائلة كاC? 5?ن$ا ق,- قpC )ل,عD, . 6كG) 4ش(^
Bلغض( Bحمة هللا ف,^ سح) ع ن,( ق,- ع$6Tس()ئ?8 = ,سL TاTف,^ )نح Qمس?ا )لم,ع,6 ب Wمج6 مل {ML 83.4}

dGلسماء )لتي ال تع6 ,ال تحصى . كما 54 ن,( )لفج( )ل( N,كنج dGل( بالنس8 N?D()4 ,ع6 هللا إلب)كا5 منف(6) في )لل?8 )لساك5 كا5 ?ق (GL,
كا5 ?ضيء جبا8 م,Bk كا5 ?ح6ثQ عW(G 5 )لdG س?ك,5 “َكُن,(ِ )لصباGَِL ِp) 4َش(ق! )لشَّم-” (2 صم,ئ?8 23 : 4). ,في ض?اء )لن,( عن6
{ML 84.1} .()ل*$( (4| ب$اء *$,(V عن6ما “?َعل5 مج6 )ل(V()?,َ ِّBُ ُك8ُّ بش(ٍ جم?عا” (Lشع?اء 40 : 5

,ب(,p مت$?بة ,مبت$جة في نف- )ل,ق! كا5 ?فتn )ألسفا( )لنب,?ة عL 5عالنا! مج6 مس?ا- )لنس8 )لم,ع,6 بQ )لمCمع 54 ?سح^ (4-
)لح?ة = ش?ل,5 “ مانح )لسالN” )لمCمع 54 ?*$( قب8 54 ?نت$ي حكk Nخ( ملW مم5 ?جلس,5 على ع(n 6),6. لق6 جاء )ل,ق! )آل5 = ففي
{ML 84.2} .)لقص( )لمبني على جب8 ص$?,5 كا5 ?جل- ,)8ٍ (,ماني . ,بم,جB كلمة هللا )ألك?A6 ,ل6 )لمس?ح

كان! )لص,( )لتي ص,(Dا Lشع?اء في (m?اV ع5 مج6 مس?ا م,ض,q 6()سة ?,حنا ل?ال ,ن$ا()- )لغص5 )لdG كا5 ?نب! م5 4ص8 ?سى =
)لملW )لdG ?ملW بالع86 “,?حكN باإلنصا\ لبائسي )أل(t” ,?ك,5 “كمخبأ م5 )ل(?ح ... ك*8ّ صخ(A ع*?مة في t)4 مع??ة” = فال ?قا8
ع5 4,(شل?N ف?ما بع6 “م$ج,(A” ,ال ?قا8 بع6 أل(ض$ا ب8 “م,حشة” ت6عى “حفص?بة” ,ت6عى 4(ض$ا “بع,لة” (Lشع?اء 11 : 4 ؛ 32 : 2 ؛
A6?لمج( ا?m)8 بالCلمنفي )لمعت( Bلشا( WلG B62 : 4) = فامتأل قل. {ML 84.3}

IسوE مةNم مNف hساءL

لق6 ن*( )لملW في ب$ائQ فنسى نفسQ. (4| )لق6)سة في جالل$ا فأح- بعجVC ,عN6 )ستحقاقQ . ,كا5 على تماN )ألDبة للخ(,j ك(س,8
)لسماء غ?( مخ,\ مL 5نسا5 بش(d ألنQ ق6 (4| هللا . لق6 )ستTاq 54 ?ق\ ثابتا ,شجاعا في حض(A )لمل,W )أل(ض??5 ألنQ ق6 سج6 متضعا
W,لمل( Wمل N4ما {ML 84.4}
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لك5 ?,حنا لN ?ك6? 5(W تماما Tب?عة ملك,! مس?ا = فكا5 ?نت*( خالx )ألمة )إلس()ئ?ل?ة م5 4ع6)ئ$ا = ب?نما مجيء )لملW بالب( ,تثب?!
Lس()ئ?8 كأمة مق6سة كاG 5لD W, )لغا?ة )لع*مى ل(جائD, .QكG) kم5 بأ5 )لنب,A )لتي ق?ل! عن6 ,ال6تQ ستتD, Nى تق,8 : “لِ?َصنع َ(حمةً ...
نا ِبال َخ,\ٍ = مَنقG?5 مd6?َ4 5 4َع6)ِئنا = َنعبV6ُ ِبق6)سة َ,ِب( ق6ُ)مQ جم?ع 4َ?اNِ ح?اَتنا” (ل,قا 1 : 72 — 75 .(َ,?Gُك( عV6$ُ ْ)لمق6-َ ... 5َ4ْ ?عTَ?نا Lِنَّ
{ML 85.1}

LنQ ق6 (4| بني شعبQ مخ6,ع?5 ,مكتف?5 بنف,س$N ,نائم?5 مست(?ح?5 في خTا?اND = فتا^ Lلى L?قا*$N لح?اA )لق6)سة. ,ق6 كان! غا?ة
)ل(سالة )لتي 4عTاV هللا L?اDا ل?حمل$ا Lل?$D Nي L?قا*$N م5 سبات$N )لعم?^ ,جعل$N ?(تعب,5 م5 ش(,(ND )لع*?مة . GL قبلما ?ج6 بG)( )إلنج?8
N$?لتي ف( ة?Tلخ( p,)ج )T8 خ,D 554 ?تحقق,) م N$?لشفاء كا5 عل( q,لب,5 م5 ?سT? قبلما, = Bت(بة )لقل i)ح Bمكانا كا5 ?ج. {ML 85.2}

.Wلى )ل$الL 6?ةmبة )لمGلكا( N$مأن?نتT لنجس?5 ?ستكن,5 في( لكي ?جع8 Nس8 (سالة )لسال)? ال, = AاTلخ( (,ل?تملق Qسل) س8)? 5 هللا الL
N$?ف (,بة ل?عمق?D)ل( 6?ن,نة هللا N$ض,5 4مام)5 )لمالئكة )لخا6م?5 ?ستعL . !?لتبك( Nع5 )لنف- بس$اT?, ثق8 )لحم8 على ضمائ( )ألثمة? Qلكن,
)إلحسا- بحاجت$N لكي ?ص(خ,) قائل?5: “ماGَ) ْ?نبغي 5َ4ْ 4َفع8َ لِكي 4خلxُ؟” (4عما8 16 : 30). ,ح?نئG فال?6 )لتي قG4 6لت$N ,4جلست$N في
)لت()B ست(فع )لتائب?5 من$N. ,)لص,! )لdG ,بخ )لخT?ة ,4خC| )لكب(?اء ,)لTم,p ?سأ8 )لخاTئ بأ(^ عبا()! )لعT\ قائال: “ماGَ) ُتِ(?6 5َْ4
{ML 85.3} .(4َفع8َ ِبW؟ ” (ل,قا 18 : 41

حالة 'ألمة

عن6ما ب46 ?,حنا خ6متQ كان! )ألمة في حالة )Dت?اj ,تب(N ,كان,) م,شك?5 54 ?ق,م,) بث,(A. فلما ع8C 4(خ?ال,- صا(! )ل?$,6?ة تح!
س?T(A (,ما )لمباش(T 5L . Aغ?ا5 )ل,الA )ل(,ما5 ,)غتصاب$L, Nص()(ND على 6Lخا8 )ل(م,C ,)لعا6)! )ل,ثن?ة Lلى )أل(t )لمق6سة = ك8
GلW 4ض(N ن?()5 )لث,(A )لتي لN ?خمD6ا Lال 6ماء )آلال\ م5 4شجع (جاL 8س()ئ?8. كG 8لC W)6 م5 حق6 )لشعB ,ك()D?ت$N ل(,ما = ,C)6 م5
{ML 85.4} .ش,ق$N للتح(( م5 سلTان$ا

في ,سT تلW )لمناCعا! ,)لخص,ما! سمع ص,! k!ٍ م5 )لب(?ة = ص,! مفqC ,عب,- = ,لكنQ مليء بال(جاء قائال: “ُت,ب,) = ألَنQَّ َق6
i6حا Qغ(?بة . لق6 تنبأ )ألنب?اء ع5 مجيء )لمس?ح على 4ن, A6?6ج A,بق Bلص,! 4?ق* )لشع( (GD .(3 : 2 متى) ”!ِ(,َلسما( ُ!,َملُك َB)َقت(ْ
س?حi6 في )لمستقب8 )لبع?6 = ,لكD 5نا Lعال5 ?ق,L 8نQ ق6 )قت(5L . B *$,( ?,حنا )لمفاجئ )لغ(?B عا6 بأفكا( )لشعL Bلى )ل()ئ?5 )ألق6م?5
Qلق6 كا5 كالم . Bا?ا )لمتفش?ة ب?5 )لشعTلخ( Bا . ,شجD6ألمة على فسا( بخ, Qل?ا ,ق,ت?L p,)ل?ا )لنبي . فب?L Qكا5 ?شب Qلبس, Qففي عا6)ت .
.,)ضحا ,م,ج$ا ,مmث() . ,كا5 كث?(,5 ?عتق5,6 54 نب?ا م5 )لق6ماء ق6 قاN = ,ق6 )ست?ق*! )ألمة كل$ا ,تقاT(! جماD?( )لشعL Bلى )لب(?ة
{ML 85.5}

N4ما )Dب6(- *ا (GكD, . 56)أل( Vفي م?ا ND6ة كا5 ?عم?T( م5 )لخ?$Tللت Cم)لى )لت,بة. ,كL -4عل5 ?,حنا ع5 مجيء مس?ا = ,6عا )لنا
N$ل5 ?ك,5 ل Aلح?ا(, Bلقل( )?$Tب5,6 ت QنL, = ة?Tهللا كان,) منجس?5 بالخ Bشع N$5 ?6ع,5 4ن?Gل( W4عل5 ?,حنا 54 4,لئ Q6اللت Qلع?,5 ,ل(
{ML 86.1} .نص?B في ملك,! مس?ا

,ق6 4تى Lلى ?,حنا )ل(mساء ,معلم, )ل?$,6 ,)لجن,6 ,)لعشا(,5 ,)لفالح,5 ل?سمع,V .,ق6 4فCع$L NنG)( هللا )لخL )?Tلى ح?5. ,كث?(,5
Qق6 4عل5 عن dGفي )لملك,! )ل B?نص N$لمعم6)5 حتى ?ك,5 ل( B?الTبقا! لمTتاب,) ,)عتم6,) = ,خضع )لنا- م5 ك8 )ل. {ML 86.2}

. ND)?4فض8 م5 غ N$4نفس (,حسب GL 5?فع)مت (,كان N$لمعم,6?ة. ,لكن( الب?5T, NDا?اTف?5 بخ)س??5 معت?)جاء كث?(,5 م5 )لكتبة ,)لف Nث
,جعل,) )لنا- ?حت(م,ن$N ألج8 تق,)ND )لمCع,مة . 4ما )آل5 ,ق6 )نكشف! خفا?ا قل,ب$N )آلثمة . ,ق6 4قنع )ل(,p )لق6- ?,حنا بأ5 كث?(?5 م5
4,لئW )لق,N لN ?ك5 في قل,ب$N )قتناq حق?قي بالخT?ة = ب8 كان,) )نت$اC??5 .,كأص6قاء للنبي كان,) ?أمل,5 54 ?ج6,) ح*,A ل6| )لملW )لج6?6 =
Bلشع( على NDG,نف A6ا?C 5 في,)لش$?( كان,) ?فك( Bلشا( C)لكا( (GD d6? قبل,5 )لمعم,6?ة على? GL,. {ML 86.3}

”Eا erالA 'ألفاعي“

ففاجأND ?,حنا ب$G) )لسm)8 )لفاحx: “?ا 4,ال6 )ألفاعي= م5 4()كN 54 ت$(ب,) م5 )لغضB )آلتي؟ فاصنع,) 4ثما()ً تل?^ بالت,بة. ,ال تفتك(,)
{ML 86.4} .(54 تق,ل,) في 4نفسكN: لنا Lب()N?D 4باً. ألني 4ق,8 لك5L :N هللا قا6( 54 ?ق?N مVGD 5 )لحجا(A 4,ال6)ً إلب()N?D” (متى 3 : 7 — 19

كا5 )ل?$,6 ق6 ح(ف,) ,ع6 هللا بال(ضى )ألبd6 عL 5س()ئ?D, =8, ?ق,D “ :8كG) قا8 )ل(B )لجاع8 )لشم- لإلضاءA ن$ا()ً= ,ف()ئt )لقم(
,)لنج,N لإلضائة ل?الً= )لC)ج( )لبح( ح?5 تعج 4م,)جQ= (B )لجن,6 )سم5L :Q كان! VGD )لف()ئt تC,8 م5 4مامي= ?ق,8 )ل(B= فإ5 نس8
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Lس()ئ?8 4?ضاً ?ك\ م5 54 ?ك,5 4مة 4مامي ك8 )أل?اD .NكG) قا8 )ل(5L :B كان! )لسم,)! تقا- م5 ف,^ ,تفحx 4ساسا! )أل(t م5 4سف8=
N$ل?$,6 ?ب((,5 54 تناسل( (م?ا 31 : 35 — 37). كا5L) ”B)ق,8 )ل? =(,س()ئ?8 م5 4ج8 ك8 ما عملL 8ك8 نس tف)فإني 4نا 4?ضاً 4
)لTب?عي مL 5ب()N?D ?عN$?T ح^ )متالGD W) )ل,ع6. ,لكن$N 4غفل,) )لش,(T )لتي ق6 ,ضع$ا هللا. فقبلما 4عTى GD) )ل,ع6 قا8: “4جع8 ش(?عتي
في 6)خل$N ,4كتب$ا على قل,ب$N= ,4ك,5 ل$L Nل$اً ,ND ?ك,ن,5 لي شعباً .. ألني 4صفح عL 5ثم$N= ,ال G4ك( خTّ?ت$N بعL) ”6(م?ا 31 : 33 ,
34). {ML 87.1}

5L )لشعB )لdG ش(?عة هللا مكت,بة على قلبD Q, )لdG حق^ لQ )ل(L BحسانQ ,(ضاV 4ن$N ?ك,ن,5 متح6?5 بQ . ,لك5 )ل?$,6 كان,) ق6
)نفصل,) ع5 هللا . فبسبB خTا?اND كان,) ?قاس,5 )لبال?ا مD 5,8 4حكامGD, . Q) كا5 )لسبB في عب,6?ت$N ألمة ,ثن?ة . لق6 4*لم! )لمعاصي
عق,ل$N = ,لك,5 )ل(B ق6 بسT ل$N (حمة في )لعص,( )لغاب(A كان,) ?عتG(,5 ع5 خTا?اND . ,كان,) ?خ6ع,5 4نفس$N بالق,L 8ن$N 4فض8 م5
{ML 87.2} .غ?(ND م5 )لنا- ,Lن$N ?ستحق,5 ن,)8 ب(كا! هللا

VGD )ألم,( “ُكتب! إلَِنG)ِ(نا َنح5 )لGَّ?5 ْ)َنت$! Lِلَ?نا 4ََ,)خ( )لD6,ِ(” (1 ك,(نث,- 10 : 11). كN م5 م(A نع(\ ب(كا! هللا ,نخq6 4نفسنا
بالق,L 8ننا ق6 4نعN عل?نا ألج8 صالحنا . 5L هللا ال ?ستT?ع 54 ?صنع معنا ما ?شتا^ Lلى صنعQ . فنح5 نستخN6 عTا?اV إل(ضاء G,)تنا ,تقس?ة
{ML 87.3} .قل,بنا في عN6 )إل?ما5 ,)لخT?ة

فساr Aخالu معلمي 'لشعب

4عل5 ?,حنا لمعلمي Lس()ئ?8 54 كب(?اءND ,4نان?ت$N ,قس,ت$N ق6 ب(Dن! على 4ن$N 4,ال6 )ألفاعي ,لعنة قاتلة ماحقة للشعB ,ل?س,) 4,ال6
Lب()N?D )لبا( )لمT?ع. 4ما بالن*( Lلى )لن,( )لمعTى م5 هللا فق6 كان,) 4ش( م5 )ل,ثن??5 )لG?5 كان,) ?6ع,5 4ن$N 4(فع من$N ج6). لق6 نس,)
Bشع Tم5 ,س N?D()بL فكما ق6 6عا . V6مقاص CنجاL في N$?ك5 هللا م,ق,فا عل? Nحف(,). ,ل Qمن dGل( Bلج( A)ع,) ,نقTق Qمن dGلصخ( )ل(
,ثني كGلW كا5 ?مكنQ 54 ?6ع, kخ(?5 ل?خ6م,V = ,مع 54 قل,B 4,لئW )آلخ(?5 (بما تب6, ع6?مة )لح?اA كأحجا( )لصح()ء فإ5 (,حQ ?ستT?ع
V6ع, NتماL (,قبل?, Qل?فعل,) مش?ئت N$??54 ?ح. {ML 87.4}

ثN قا8 )لنبي: “َ,)آل5َ َق6 ُ,ضع! ْ)َلفأْ-ُ َعلى 4َص8ِ )لشَّج(ِ = َفُك8ُّ َشج(Aٍ الَ تَصنع ثم() ج?6) ُتقTع َ,ُتَلقى في )لنَّا(” (متى 10 : 3). 5L ق?مة
)لشج(A ال تق6( باسم$ا ب8 بثم(Dا.فمتى كا5 )لثم( ال ق?مة لQ فإ5 )سN )لشج(A ال ?مك5 54 ?نقDGا م5 )لقTع ,)ل$الW . ,ل$G) 4عل5 ?,حنا لل?$,6
54 م,قف$N 4ماN هللا تق((V 4خالق$N ,ح?ات$N . فال ق?مة لالعت()\ 4, )ال6عاء ,ال ج6,| من$ما . فإG) لN تك5 ح?ات$N متمش?ة ,منسجمة مع
Qش(?عة هللا فل?س,) شعب. {ML 88.1}

لق6 )قتنع سامع, ?,حنا ,تبكت,) م5 ,ع*Q )لفاحx )لقل,B. فجاء,) ?سأل,نQ قائل?GL 5)ً: “َفماGَ) َنفع8ُ؟”= فأجاB ,قا8 ل$N: “م5 َلQ ث,با5ِ
{ML 88.2} .َفل?عT م5 َل?- َلQ = َ,م5 َلTَ QعاNٌ َفل?فعD ْ8َكG)” (ل,قا 3 : 11). ثN حG( )لعشا(?5 م5 )ل*لN = كما حG( )لجن,6 م5 )لقس,A ,)لعن\

تN قا8 ل$5L N ك8 م5 ق6 صا(,) (عا?ا في ملك,! )لمس?ح الب6 54 ?ب(Dن,) على GلW بت,بت$L, N?مان$N. ,ست*$( في ح?ات$N صفا! )ل(ف^
,)ألمانة ,)ل,الء . Lن$N ?خ6م,5 )لمحتاج?5 ,?ق6م,5 تق6مات$Å N = ,?ك,ن,5 حصنا ,6(عا للقاص(?5 ,غ?( )لمحصن?5 = ,?ق6م,5 للنا- مثاال
في )لفض?لة ,)ل(4فة . ,DكG) ?ب(5D 4تباq )لمس?ح على ق,A )ل(,p )لق6- )لمغ?(A ,)لمجA66 . ,ت(| في ح?ات$N )ل?,م?ة صفا! )لع86 ,)ل(حمة
{ML 88.3} ,محبة هللا.,Lال فإن$N س?ك,ن,5 كالتب5 )لT? dG(p في )لنا(

”'لذ{ Eأتي بعد{“

ثN قا8 ?,حنا: “4نا 4عّم6كN بماء للت,بة= ,لك5 )لdG ?أتي بعD d6, 4ق,| مني= )لdG لس! D4الً 54 4حم8 حG)ءD .V, س?عّم6كN بال(,p )لق6-
,نا(” (متى 3 : 11). كا5 )لنبي Lشع?اء ق6 4عل5 م5 قب8 54 )ل(B س?T$( شعبQ مk 5ثام$N “ب(,p )لقضاء ,ب(,p )إلح()^” (Lشع?اء 4 :
GD, .(4) ما قالQ )ل(B إلس()ئ?d6? 6)4,“ :8 عل?W= ,4نّقي CغلW كأنQ بالب,(^= ,4نqC ك8 قصW)?6” (Lشع?اء 1 : 25). 4ما بالنسبة Lلى
)لخT?ة 4?نما ,ج6! فإL“ 5ل$نا نا( kكلة” (عب()ن??5 12 : 29). ,ك8 م5 ?خضع,5 لسلTا5 هللا فإ5 (,حQ ?ح(^ )لخT?ة. 4ما GL) تعل^ )لنا-
=Qقا8: “ألني ن*(! هللا ,ج$اً ل,ج Wبع6 ل?لة مع )لمال B,5 ?عقL .N$ة س?$لك?Tلخ( Wس?$ل dGل( فمج6 هللا Gق,5 مع$ا ,ح?نئ)ة فس?ح?Tبالخ
Q4مكن WلGل, Qت?Tم5 خ )$Tت, QثمL )فغف = Bتا Qع?س, ,لكن Q?ة ع*?مة ض6 4خ?Tخ B,عق? Bُنج?! نفسي” (تك,?5 30 : 32). لق6 )(تك,
)حتما8 )ل,ج,6 في حض(A هللا . ,لك5 4?نما ?مث8 )لنا- 4ماN هللا ,ND بكL 8ص()( ?حتضن,5 )لش( فالب6 مD 5الك$N .,عن6 مجيء )لمس?ح
ML} .)لثاني س?با6 )ألث?N “بنفخة فمQ= ,?بTلQ ب*$,( مج?ئQ” (1 تسال,ن?كي 8 : 2). 5L ن,( مج6 )ل(B )لdG ?منح )لح?اA لألب()( س?$لW )ألثمة
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88.4}

في 4?اN ?,حنا )لمعم6)5 كا5 )لمس?ح مCمعا 54 ?*$( كمD 5, معل5 ,كاش\ صفا! هللا. ,نف- حض,(V س?كش\ للنا- خTا?اND . ,ال
Q5 ?سكن,5 في حض(ت?Gل( ND6ح, ND B5 )ألنق?اء )لقلL . ة?T( م5 )لخ$Tغب?5 في )لت() (,ك,ن? Nما ل Qكة مع)54 ?6خل,) في ش N$مكن?. {ML
89.1}

)?Dاعة ضحى كث?(,5 بك8 شيء = ,)تبع! جماTل( في سب?8, .Q5 تعال?م,)?4عل5 )لمعم6)5 (سالة هللا إلس()ئ?8 ,ق6 حف* كث (GكD,
)لشعGD B) )لكا(C )لج6?6 م5 مكاL 5لى kخ(= ,ق6 كا5 ?(ج, ع66 غ?( قل?8 من$N 54 ?ك,D 5, مس?ا = ,لكGL 5 (4| ?,حنا )لشعB منص(ف?5
L {ML 89.2}ل?Q )نت$C ك8 ف(صة لت,ج?L Q?مان$L Nلى G)W )لمCمع 54 ?أتي

الفصل الحادي عشر —املعمودية

لقG 6)ع! 4نباء نبي )لب(?ة ,LعالنQ )لعج?B في ك8 4نحاء )لجل?8 حتى بلغ! )ل(سالة مسامع )لفالح?5 )لساكن?5 في 4قصى )لم56 )لجبل?ة
,)لص?ا6?5 )لساكن?5 عن6 )لبح( = ف,ج6! تلW )ل(سالة في )لقل,B )لساGجة )لغ?,(A 4ص6^ )ستجابة. ,ق6 (VGD !66 )ل(سالة في )لناص(A في
)لحان,! )لdG كا5 ل?,س\ )لنجا( = ,كاD 5نالW م64 5(W تلW )ل6ع,A .لق6 4ت! ساعتQ = فإG ت(W عملQ )ل?,مي ,q6 4مQ ,سا( في Lث(
{ML 90.1} .م,)Tن?Q )لG?5 كان,) ?تقاT(,5 على ن$( )أل(56

كا5 ?س,q ,?,حنا )لمعم6)5 م5 4بناء )لخm,لة. ,ق6 ت,ثق! )أل,)ص( ب?ن$ما بسبB *(,\ م?الD6ما = Lال 4نQ لN ?ك5 ب?ن$ما تعا(\ مباش(
= ف?س,q قضى ح?اتQ في ناص(A )لجل?8 4ما ?,حنا فكا5 ?ع?n في ب(?ة )ل?$,6?ة . ,في ب?ئت?5 متبا?نت?5 عاn ك8 من$ما في عCلة ,لN ?تص8
V(,6 6ع?m?, )ت$مة ك,ن$ما متآم(?5 على 54 ?عاض6 ك8 من$ما )آلخ C?Cف(صة لتع Tتع Nلعنا?ة . فل( B?ت)بت (GD 5لق6 كا, . )ما باآلخD64ح.
{ML 90.2}

كا5 ?,حنا عالما بالح,)i6 )لتي تم?C ب$ا م?ال6 ?س,GL = q سمع عC 5?ا(تQ أل,(شل?N في صباV ,ما حi6 في م6(سة معلمي )لشعB = كما
ع(\ 4نQ كا5 معص,ما م5 )لخT?ة ,kم5 بأنQ الب6 54 ?ك,D 5, مس?ا = Lال 4نQ لN ?ك5 عنV6 )ل?ق?5 )لجاNC مVGD 5 )لناح?ة. 5L حق?قة ك,5
xلشخ( ,D 5كا (GL 8 ف?ماmلتسا(, Wى مجاال للشT4ع = Qسالت) ^6ل?ال خاصا على ص6 N6لة مغم,() 5,6 54 ?ق?,T 5?8 سن* q,س?
)لم,ع,6 بN4 Q ال . ,مع GلW فق6 *8 )لمعم6)5 ?نت*( بإ?ما5 54 ك8 شيء س?ص?( ,)ضحا في )ل,ق! )لمع?5 م5 هللا . كا5 ق6 4عل5 لQ 54 مس?ا
Bللشع Qس?ك,5 قا6() على تق6?م (GكD, = إلل$?ة( Qعالمة ت86 على صفت Qى لTستع Q4ن, Qس?جيء ل?عتم6 من. {ML 90.3}

EسوE Iعتمد

,لما 4تى ?س,q ل?عتم6 )ستTاq ?,حنا 54 ?(| ف?Q نبال ,T$ا(A لD)? Nما في L d4نسا5 م5 قب8. ,لق6 كا5 ج, حض,(V مق6سا ,م,جبا
للت$?B . كا5 ?,حنا ق6 سمح م5 )لحش6 )لdG تجمع ح,لQ باأل(56 كث?()ً م5 )لقصx )لمmلمة )لتي ح6ث! لتلW )لجم,q ع5 )لج()ئN )لتي
(GD 8ل$ي . كا5 كL )?عب V),م5 حض p,ف? (G$شخصا ك T6 قDشا? Nل Qعة ,لكن?)لم( ا?اTا = ,ق6 (4| نف,سا منحن?ة تح! ثق8 )لخD,تكب)(
متفقا مع ما كا5 ق6 4عل5 ل?,حنا ف?ما ?ختx بمس?ا = ,مع GلW ت()جع ,لN ?جB ?س,L qلى TلبGL = Q ك?\ ?ستT?ع ,D, )إلنسا5 )لخاTئ 54
ML} ?عمW(G 6 )لdG بال خT?ة؟ ,لماG) ?خضع W(G )لdG لN ?ك5 بحاجة Lلى )لت,بة لف(?ضة كان! )عت()فا بالGنB في TلB )لتT$?( ,)لغف()5؟
91.1}

فلما TلB ?س,q م5 ?,حنا 54 ?عمV6 ت()جع قائال: “4نا محتاj 54 4عتم6 منW= ,4ن! تأتي Lلي!” فأجابQ ?س,q بسلTا5 ثاب! Lنما بك8 (قة
قائال: “)سمح )آل5= ألنD QكG) ?ل?^ بنا 54 نكّم8 ك8 ب(” (متى 15 =14 : 3). ,GL )متث8 لQ ?,حنا ن8C بL Qلى ن$( )أل(56 ,غTسQ في )لماء
ML} .(“فلما )عتم6 ?س,q صع6 لل,ق! م5 )لماء= ,GL) )لسم,)! ق6 )نفتح! لQ= ف(p,) |4 هللا ناCالً مث8 حمامة ,kت?اً عل?Q” (متى 3 : 16
91.2}

5L ?س,q ق6 قب8 )لمعم,6?ة ال على )عتبا( 4ن$ا )عت()\ منQ بخT?ة )(تكب$ا = ,لكنQ ,ح6 نفسQ مع )لخTاA ,سا( في نف- )لخT,)! )لتي
عل?نا 54 نس?( ف?$ا ,قاN بنف- )لعم8 )لdG ,جB 54 نق,N بQ. كما 54 ح?اA )آلالN ,)لصب( ,)الحتما8 )لتي عاش$ا بع6 عماV6 كان! 4?ضاً مثاال
{ML 91.3} .لنا
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hلبا للقوo صليE

,لما خ(j ?س,q م5 )لماء جثا على )لشاTئ ?صلِّي . لق6 ب46! حقبة جD, A6?6امة في ح?اتD, = Qا D, )آل5 ?ق\ على مس(p 4,سع ,?6خ8
Q?$آل5 على عك- ما كا5 ?شت( Q4تى ل?ثبت dGلملك,! )ل(, . Nس?ك,5 بمثابة )متشا^ )لحسا Qفإ5 مج?ئ N(ئ?- )لسال Qمع 4ن, . Qح?ات q()في ص
)ل?$,W(G .6 )لdG كا5 4سا- Tق,- ,ن*اL Nس()ئ?8 س?ن*( Lل?Q على 4نQ م6م( ,مخ(B ,ع6, لGلW كلG . Q)W )لdG ق6 4عل5 )لنام,- في
t)ك5 على )أل? Nب,8 . لCبعل Qبأن Q?ا5 ,?سحق$ا س?حكم,5 علT?لش( A,ق NTق6 4تى ل?ح dGل( W(G, = Q?متع6 عل Qبأن Q?عل Nس?ناء س?حك
Lنسا5 ف$N ?س,q على حق?قتT GL = Q,)8 سني خ6متQ كا5 عل?Q 54 ?س?( ,ح?6) = ,T,)8 سنى ح?اتQ لN تW)6 4مQ ,ال Lخ,تQ (سالتQ . حتى
.تالم?VG لN ?ف$م,V . لق6 كا5 ?سك5 في ن,( C4لي كمD 5, ,)ح6 مع هللا = ,لك5 ح?اتQ على )أل(t كا5 ?نبغي 54 تك,5 ح?اA )لعCلة ,)النف()6
{ML 91.4}

,GL كا5 ,)ح6) معنا كا5 عل?Q 54 ?حم8 عBء kثامنا ,,?التنا. فالمنVC ع5 )لخT?ة كا5 عل?Q 54 ?ح- بعا( )لخT?ة = ,محB )لسالN كا5
?جB 54 ?ع?n في ,سT )لنq(C ,)لخصاN = ,كا5 على )لح^ 54 ?ع?n في ج,)( )لكBG ,)لT$ا(L Aلى ج,)( )لخسة ,)لنG)لة . ,ك8 نف,( 4,
{ML 92.1} .نq(C ,ك8 خT?ة ,ك8 ش$,A نجسة جلب$ا )لعص?ا5- ك8 تلW )لش(,( كان! س?اT عG)B ل(,p )لمس?ح

لق6 كا5 عل?Q 54 ?س?( في )لT(?^ ,حV6 = ,54 ?حم8 )لعBء ,حW(G, . A6 )لdG 4خلى نفسQ م5 مجV6 ,قب8 ضعفا! )لبش(?ة كا5 ?نبغي 54
Qم?ن? A,كا5 ?ستن6 على ق . Qلى غ(ضL 8,ل,ص( على QمC8 البثا في ع* Qلكن, Q4ح- ب, Qكل WلG |4) 6لق . Nتبعة ف6)ء )لعال Qعلى نفس Gأخ?
{ML 92.2} .لخالx جنسنا )لساقT = ,ق6 مV6? 6 ل?مسW ب?6 )لمحبة )لقاA)6 على ك8 شيء

5L ن*(A )لمخلx ?ب6, ,كأن$ا )خت(ق! )لسماء عن6ما كا5 ?سكB نفسQ في )لصالL . AنQ ?ع(\ ج?6) Lلى d4 ح6 قس! )لخT?ة قل,B )لنا-
NTح?, N$مان?L N6لتي ب$ا ?نتص( على ع( A,لق( Q54 ?منح Bآل( ف$, ?سأ8 = xلخال( ة?Tع N$قب,ل, Qسالت)ل N$6()كL Qم6| صع,ب \)ع?, =
Qبن( xة في شخ?)على 54 هللا ?قب8 )لبش A6ش$ا BلT? ,D, = -,لنف( Wم$ل )$في ق N$عن B,ا5 = ,ل?نT?لش( N$َّق)لتي ب$ا )ست( N$4غالل. {ML
92.3}

على [#ئة حمامة

لN ?سب^ للمالئكة 54 سمع,) مث8 تلW )لصالL .Aن$N ?ت,ق,L 5لى 54 ?حمل,) Lلى (ئ?س$N )لمحب,B (سالة )ل?ق?5 ,)لعC)ء . ,لك5 ال = فإ5
)آلB س?ج?B بنفسQ على Tلبة )بنQ. فم5 ع(n هللا مباش(A تنبi 4ن,)( مجV6 . ف$ا )لسم,)! تنفتح ,?ن8C على (4- )لمخلx ن,( غا?ة في
)لنقا,A على D?ئة حمامة = ,Dي (مC ?ناسG B)W )لD dG, ,6?ع ,مت,)ضع )لقلB ,م5 ب?5 ك8 )لجمع )لغف( )لمجتمع عن6 )أل(56 لN ?فL 5Tلى
تلW )ل(,?ا غ?( ع66 قل?8 ,على (4س$N ?,حنا . ,مع GلW فإ5 جال8 )لحض,( )إلل$ي شمG 8لW )لجمع = ف,ق\ )لنا- ?شخص,L 5لى )لمس?ح
,ND صامت,5 = ,ق6 غم(V )لن,( )لdG ?ح?T 6)ئما بع(n هللا . ,,ج$Q )لشاخL xلى )لسماء تمج6 = )ألم( )لdG لN ?سب^ 54 حi6 إلنسا5 =
{ML 92.4} .(,م5 )لسم,)! )لمفت,حة سمع ص,! ?ق,D (GDَ“ :8, )بني ْ)لحِب?B )لdGَّ ِبQ سِ(ْ(ُ!” (متى 3 : 17

.Qم$مت CنجاL, Qفي 64)ء (سالت xلمخل( d,لتق, )*لمن( WلG (,6Dم5 شا B,لى قلL 5إل?ما( iسل! لكي تبع)ق6 4 VGD !?5 كلما! )لتثبL
فعلى (غN 54 حق?قة ك,5 خTا?ا )لعالN )ألث?N ق6 ,ضع! على )لمس?ح = ,على (غN )تضاعQ في ك,نQ 4خG على نفسT Qب?عتنا )لساقTة = فإ5
d6ب5 هللا )لس(م( Qسمع م5 )لسماء 4عل5 4ن dGلص,! )ل( {ML 93.1}

لق6 تأث( ?,حنا تأث() ع*?ما عن6ما (4| ?س,q جاث?ا كم5 ?بت$8 ,?تض(D, = q, ?ت,س8 ب6م,T qالبا مصا6قة )آلB. فإG 4حاT بQ مج6 هللا
Q?ستق( عل( i?ح Nلعال( d6فا ,D V6عم dGل( W(G 54 \)سمع )لص,! م5 )لسماء تحق^ ?,حنا م5 )لعالمة )لتي سب^ 54 ,ع66 هللا ب$ا = فع,
{ML 93.2} .()ل(,p )لق6- . ثN 4شا( Lلى )لمس?ح قائال: “Gَ,D) حم8ُ هللاِ )لdGَّ ?(َفع َخT?ةَ ْ)لعاَلNِ!” (?,حنا 1 : 29

Qسأل? Qلم(?ا )بن( على جب8 ,D, N?D()بL حم8ُ هللاِ “.لق6 سمع “ A)لعبا( VGD |,فح N$ق6 ف Qنفس Nك5 4ح6 م5 )لسامع?5 حتى ,ال )لمتكل? Nل
dGل( nلخ(,\َ لِْلمح(َقة ?ا )بني ” (تك,?5 22 : 7 , 8). ففي )لكب(ْ Qَل |)? ُهللا“ :Qبق,ل V,4ب Qَقة؟” فأجاب)قائال: “?ا 4َِبي ... 4َ?5 ْ)لخ(,\ُ لِْلمح
VGD Tلتق( GL -6لق( p,)ا?ا )لنا- . ,ق6 تنبأ )لTمعا 54 ?م,! ألج8 خCكا5 م dGل( W(Gل (Cم) N?D()بL |4) ^هللا ع,ضا ع5 )سح V64ع
بِح” = “)ل(Bُّ َ,ضع عَل?L QِْثN جم?عَنا” (Lشع?اء 6 =7 : 53). Lال 54 شعL Bس()ئ?8 لN ?ك,ن,) ق6 َّGَِلى )لL ُ̂ )لص,(A فقا8 بلساL 5شع?اء: “َكشاAٍ ُتسا
ف$م,) GD) )ل6(- . ,كث?(,5 من$N )عتب(,) )لGبائح )لكفا(?ة كما كا5 )ل,ثن?,5 ?عتب(,G 5بائح$N- كتق6ما! 4()6,) عT 5(?ق$ا )ست(ضاء هللا.
Qمع N$ة )لتي تصالح?Tلع( تأتي Q54 م5 محبت N$6 54 ?علم?)? كا5 هللا,. {ML 93.3}
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erالA هللا

G 5L, = (GDلW )لق,8 )لdG خ,BT بQ ?س,q عن6 ن$( )أل(56 ح?5 4عل5 قائال: “ GD) D, )بني )لحب?B )لdG س((! بQ” (متى 3 : 17)
?شم8 )لبش(?Q كل$ا . لق6 خاBT هللا ?س,q على 4نQ نائبنا = GL مع ك8 ما ف?نا م5 خTا?ا ,ضعفا! لN ُنp)T خا(جا ب8 تبنانا على (غN تفاDتنا
بنعمتQ “)لتي 4نعN ب$ا عل?نا في )لمحب,B” (4فس- 7 : 1). 5L )لمج6 )لdG )ستق( على )لمس?ح D, ضما5 لمحبة هللا لنا = ,D, ?ب(5D لنا على
ق,A )لصالA . ,ك?\ ?مك5 للص,! )لبش(d 54 ?صL 8لى G4ني هللا = ,T 54لباتنا تج6 قب,ال في )لسماء . فبالخT?ة حص8 جفاء ,قT?عة ب?5
)أل(t ,)لسماء ,نف?! )أل(t ع5 )لش(كة مع )لسماء . ,لك5 ?س,q (بT ب?ن$ما بمح?T )لمج6 . لق6 حاص(! محبتQ )إلنسا5 ,,صل! Lلى
4عالي )لسماء. 5L )لن,( )لdG سTع م5 )لسماء م5 )ألب,)B )لمفت,حة على (4- مخلصنا س?سTع على ,ج,Dنا عن6ما نصلى في TلB )لمع,نة
Qس((! ب dGل( B?بني )لحب( ,D (GD“ :منةmق,8 لك8 نف- م? q,س? BTخا dGلمقا,مة )لتج(بة = ,)لص,! )ل”. {ML 94.1}

4?$ا )ألحباء= )آل5 نح5 4,ال6 هللا= ,لN ?*$( بع6 ماG) سنك,5. ,لك5 نعلN 4نGL Q) 4*$( نك,5 مثلQ= ألننا سن()V كما D,” (1 ?,حنا 3 : “
2). لق6 فتح فا6?نا )لT(?^ بح?i 54 4ش( )لنا- ,4فق(ND ,)لم*ل,م?5 من$N ,)لمحتق(?5 ?مكن$N 54 ?قبل,) 4ماN )آلB . ,?مك5 للجم?ع 54 ?ج6,)
ل$N مكانا في )لمنا8C )لتي ق6 مضى ?س,q ل?عD6ا لشعبGD“ = Q) ?ق,لQ )لق6,- )لح^= )لdG لQ مفتاp 6),6= )لdG ?فتح ,ال 4ح6 ?غل^= ,?غل^ ,ال
{ML 94.2} .(4ح6 ?فتح .. DنG) ق6 جعل! 4مامW باباً مفت,حاً ,ال ?ستT?ع 4ح6 54 ?غلقm)) ”Q?ا 3 : 7 , 8

الفصل الثاني عشر—التجربة

4ما ?س,q ف(جع م5 )أل(56 ممتلئاً م5 )ل(,p )لق6-= ,كا5 ?قتا6 بال(,p في )لب(?ة” (ل,قا 1 : 4). 5L ما قالQ م(ق- ب$G) )لص66 لQ 6اللة“
4ع*GL N ?ق,8: “,لل,ق! 4خ(جQ )ل(,L pلى )لب(?ة= ,كاD 5ناW في )لب(?ة 4(بع?5 ?,ماً ?جّ(B م5 )لش?Tا5. ,كا5 مع )ل,ح,n”= “,لN ?أك8
{ML 95.1} .(ش?ئاً في تلW )أل?اN” (م(ق- 1 : 2= 13 ؛ ل,قا 4 : 2

5L ?س,q عن6ما )قت?L 6لى )لب(?ة لكى ?ج(B كا5 منقا6) ب(,p هللا. LنQ لN ?6)عB )لتج(بة . لق6 )نTل^ Lلى )لب(?ة ل?نف(6 بنفسQ = ل?تأم8 في
54 Nا5 علT?لك5 )لش, . Q54 ?سلك Q?كا5 عل dGل( N6بال Bلمخض( ^?)Tللس?( في )ل Q54 ?ع6 نفس Q?صلى كا5 عل, Nصا GL, . عملة, Qسالت)
Qمن B)قت? Q?ق! ف, B4نس (GD 54 5*ة ف?)لى )لبL BDG 6ق xلمخل(. {ML 95.2}

.Nلن,( ,(ئ?- مملكة )ل*ال( B) 5?ل$ائ8 ب( q()لص( WلG في N?*ع )Tكان! في خ Nلعال( ألج8 A)?Tامة ,خD i6(,5 نتائج ع*?مة ,حL
فبع6ما ج(B )لش?Tا5 )إلنسا5 فأخTأ )6عى Lبل?- 54 )أل(t لQ ,خلع على نفسQ لقB (ئ?- GD) )لعالN . فبع6ما جعT 8ب?عة 4ب,?نا )أل,ل?5
مشاب$ة ,مTابقة لTب?عتQ *5 4نQ س?ق?N ملك,تD Qنا في )لعالN = ,4عل5 54 )لنا- ق6 )ختا(,V ملكا ,س?6) عل?$N . ,عT 5(?^ س?T(تQ على
(GكD, . Å ا5 . ,كاب5 )إلنسا5 قص6 )لمس?ح 54 ?ك,5 ,ف?ا ,مخلصاT?6عاء)! )لش( BِّGفأتى )لمس?ح ل?ك = Nعلى )لعال QانTسل Tلنا- بس(
?تب(5D 54 )لش?Tا5 لN ?س?T( على )لجن- )لبش(d س?T(A كاملة= ,54 )6عاءV بأنQ (ئ?- )لعالD N, )6عاء كاBG . ,ك8 م5 تاق,) للتح(( م5
Qة ست(6 ل?Tبالخ N6k اD)لتي خس( لمملكة( 5L . N$ت?)ح N$6ّ ل)مك5 54 ُت? QانTسل. {ML 95.3}

تحد{ سلطا. Lبل#س

,منG (5 ص,! GلW )إلعال5 )إلل$ي في جنة ع56 قائال للح?ة: “َ,4َضع عA,َ(6ً بَ?نW َ,ب?5 ْ)لم(Aَ4ِ = َ,ب?5 َنسلW َ,نسل$ا” (تك,?5 3 : 15)
علN )لش?Tا5 4نQ لN ?خضع )لعالN لنفسL Qخضاعا كامال . فلق6 كان! DنالW ق,A تعتم8 في قل,B )لبش( تقا,N )لش?Tا5 ,تصم6 4ماN سلTانQ . ,ق6
V()8 قصاGلسماء . ,ق6 ب(, t)للش(كة ب?5 )أل (Cم) -,قTل( W4| في تل)ق6م,ن$ا = ف? Qنسمل, N6k 5بائح )لتي كاGئ6 )ل(C NتماDبا Bكا5 ?()ق
Q?لL 5,)*لنا- ?خاف,5 م5 هللا ,?ن( جع8 WلGب, . xلمخل( لىL )?لتي كان! تش( -,قTهللا ,تص,?( )ل )?,كة. ,4ساء في تص)لش( VGD \ل?,ق
كم5 ?س( بإDالك$N . ,)لGبائح )لتي كا5 ?نبغي 54 تعل5 محبتQ كان! تقN6 فقT بقص6 تسك?5 غضB هللا . ثN 4ثا( )لش?Tا5 ش$,)! )لنا-
)لش(?(A لكي ?ثب! سلTانQ عل?$N . ,عن6ما سلN هللا كلمتQ )لمكت,بة للنا- جع8 )لش?Tا5 ?6(- )لنب,)! )لخاصة بمجيء )لمخلx . ,م5 ج?8
L. {ML 96.1}لى ج?8 حا,8 54 ?عمي )لنا- عVGD 5 )لنب,)! حتى ?(فض,) )لمس?ح عن6ما ?جيء



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 37 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…_paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

,لما ,ل6 ?س,q علN )لش?Tا5 54 شخصا ق6 4تى بتف,?L tل$ي ?تح6| سلTانQ ,?ناCعQ عل?Q. فا(تعB م5 (سالة )لمالW )لتي ش6$!
لسلTا5 )لملW )ل,ل?6 . ,لق6 ع(\ )لش?Tا5 ج?6) )لم(كC )لdG )حتلQ )لمس?ح في )لسماء كحب?B )آلB . فك,5 )ب5 هللا ?أتي Lلى )أل(t كإنسا5
= مألD6 Vشة ,خ,فا . ,لN ?ستTع 54 ?سب( س( VGD )لتضح?ة )لع*?مة = GL 54 نفسQ )لمحبة لG)ت$ا لN تستTع 54 ت6(W تلW )لمحبة )لمق6مة
لجنسنا )لdG ق6 خ6عQ )لش?Tا5 . ,لN ?ك5 )لنا- ?6(ك,5 ج?6) مج6 )لسماء ,سالم$ا ,ال ف(p )لش(كة مع هللا = ,لكVGD 5 كان! مع(,فة تماما
Qبك,ن WلG 8عم Qمكن?, . QT,في سق Qخ(?5 معk W)بأ5 ?ش Qعلى 54 ?ثأ( لنفس NC54 خس( )لسماء ع Gلم*ل8 . ,من( B,)ل6| ل,س?ف(- )لك
{ML 96.2} .?جع8 )لنا- ?بخس,5 ق6( )ألم,( )لسما,?ة ,?جعل$N ?ضع,5 قل,ب$N على )أل(ض?ا!

,لN ?ك5 ?مك5 ل(ئ?- جن6 )لسماء 54 ?كسB قل,B )لنا- لملك,تQ 5,6 54 تق,N في T(?قQ )لع()ق?8 ,)لعقبا!. فمنG 54 كاT 5فال في ب?!
i?ح . V,)$ا5 على 54 ?قT?مجمع )لش NCع (Gلمس?ح = ل( Qفي ,ج Nلمعال( ضحة(, هللا A),لق6 كان! ص . qاTنق( 5,6 Qاجم$? )?)لش( G4خ Nلح
WلG 5اTنجا م5 سل, Nلى )لعالL نسا5 جاءL 6ج,? Nل {ML 96.3}

WلG N$5 4مكنL V,غلب?, B)لح( Q?لس?6 لكي ?ش$(,) عل( !(,Tلحل\ )لج$نمي خ( WلG 64جنا Bق6 تعق, .q6لمخا(. {ML 97}

. q,ة ?س?D,ص,! هللا معلنا 4ل WلGسمع ك, . d,ل8 )الب5 )لسما*? Bق6 (4| مج6 )آل, .xا5 ب?5 )لش$,6 في معم,6?ة )لمخلT?كا5 )لش
,منG 54 4خTأ N6k كا5 )لجن- )لبش(d ق6 )نقTع! ش(كتQ مع هللا = ,صا( )التصا8 ب?5 )أل(t ,)لسماء عT 5(?^ )لمس?ح . 4ما )آل5 ,ق6
N$آل5 ف$, ?تص8 ب( لمس?ح = 4ما( ^?)T 5ع )كا5 قبال ?تص8 بالبش . Qنفس Bآل( N(,م?ة 8 : 3) فق6 تكل) ”ة?Tجس6 ْ)لخ Qفي شب“ q,جاء ?س
في )لمس?ح . لق6 كا5 )لش?Tا5 ?أم8 4نQ بسبB ك()D?ة هللا ,بغضQ للش( س?حi6 )نفصا8 4بd6 ب?5 )أل(t ,)لسماء = ,لك5 ,ضح )آل5 54
{ML 97.1} .)لصلة ب?5 هللا ,)إلنسا5 ق6 4ع?6!

قا[ر er مقNو;

(4| )لش?Tا5 54 عل?Q 54 ?ك,L 5ما قاD() 4, مق$,() = ,كا5 ?عل^ D4م?ة ع*?مة على نت?جة GلW )لص()GL q كا5 ?نd,T عل?$ا 4ش?اء
WلGال(ت6)6 ض6 )ب5 هللا = ,ب( |,ف! ك8 قTفاص = Qكة بنفس)54 ?ق,6 )لمع Qب8 ?نبغي ل = Qلمتحالف?5 مع( Qستأم5 عل?$ا 4ح6 مالئكت? Nفل = A)?كث
N?ك8 ق,)! )لجح N6فا لس$اD صا( )لمس?ح. {ML 97.2}

5L كث?(?5 ?ن*(,L 5لى GD) )لص()q ب?5 هللا ,)لش?Tا5 على 4نQ ال عالقة خاصة لQ بح?ات$N. ,لGلW ف$, ال ?تTلB من$D( Nتماما كب?() .
Qلش( م5 4ج8 خ6مة هللا 5,6 54 ?$اجم( n?صف,\ ج W)نسانا ?تL 54 5ال ?مك, . d)بش Bتك(( في 4عما^ ك8 قل? q()لص( (GD 5لك,
)لش?Tا5L . 5 )إلغ()ء)! )لتي قا,م$ا )لمس?ح Dي نفس$ا )لتي نج6 صع,بة في )لصم,6 ل$ا . لق6 صب! عل?Q تلW )إلغ()ء)! بق,A 4ش6 عنفا مما
(NعاTل( A,$ش) تج(بة )لش$?ة Nثب! )لمس?ح 4ما QلDلف*?ع ?ثق8 كا( Nا?ا )لعالTء خBكا5 ع GL, . ع5 4خالقنا Qعل?نا بنسبة سم, 4خالق Qب Nت$ج
,تج(بة محبة )لعالN ,تع*N )لمع?شة d4 )لتفاخ( )لL d6m? dGلى )لغT(سة . لق6 كان! D VGDي )لتجا(B )لتي )ن$NC ب$ا N6k ,ح,)ء ,)لتي
{ML 97.3} .س(عا5 ما نستسلN نح5 ل$ا

54 Q?بش(?تنا كا5 عل Nلمس?ح جس( Gتخ( GL, .اعت$اTL 5متعسفة ,ال ?مك A)عة هللا جائ?)ك6ل?8 على 54 ش N6k ة?Tلى خL 5اT?ق6 4شا( )لش,
?ع,t ع5 سق,N6k T ,?فتQ?6 . ,لك5 عن6ما DاجN )لعN6k ,6 = لN ?ك5 في قلبd4 Q 4ث( للخT?ة . ف,ق\ في ق,A )ل(ج,لة )لكاملة ,كا5 ?تمتع
بنشاT عقلي ,جسماني كام8 = ,كا5 محاTا بأمجا6 ع56 ,كان! لQ ش(كة مع )لخالئ^ )لسما,?ة كN,? 8 . ,لN ?ك5 )ألم( كGلW مع ?س,q ح?5
Gال\ سنة . فأخk ن?ة ,)أل6ب?ة تتضاء8 ش?ئا فش?ئا م6| 4(بعةDGا5 . لق6 *ل! ق,| )لنا- )لب6ن?ة ,)لT?8 )لب(?ة ل?كافح مع )لشDلى مجاL 86خ
V6فسا , QTاTع 54 ?نتش8 )إلنسا5 م5 4عم^ 4غ,)( )نح?Tل,س?لة ما كا5 ?ست( VGD 5,6ا .,ب$TاTضعفا! )لبش(?ة ,)نح Qعلى نفس q,س? {ML
98.1}

Qلما 4مكن, = N6k 5مكا Gلما 4مك5 54 ?أخ WلGلتج(بة. ,ل, كا5 )ألم( ك( N4ما NC$لمستح?8 على )لمس?ح 54 ?ن( كا5 م5 Q5 ?6ع,5 4ن,)?كث
Qلحا8 ال ?مكن( VGD لمعاني ففي( معنى م5 dبأ q,مما على ?س AأT, 6بنا 4ش,)ا . ,ل, كان! حDC()حL 5ع N6k )لتي قص( A)لنص( C)54 ?ح
54 ?ع?ننا . ,لك5 مخاصنا 4خG جسN بش(?تنا بك8 )حتماالت$ا ,تبعات$ا . لق6 )تخT Gب?عة )إلنسا5 بما ف?$ا مL 5مكان?ة )لخض,q للتج(بة . فل?-
D. {ML 98.2}نالW ما نلتNC 54 نتحملQ مما لN ?تحملD Q, قبلنا

'لتجربة 'ألeلى

,كما كان! )لحا8 مع G?نW )لC,ج?5 )لمق6س?5 في جنة ع56 كGلW كان! )لحا8 مع )لمس?ح GL كا5 )شت$اء )ألكD 8, 4سا- )لتج(بة )أل,لى
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)لتي D,جN ب$ا = ففي نف- )لشيء )لdG ب46 بQ )لخ()B ,)ل$الW ?نبغي 54 ?ب46 عم8 ف6)ئنا = فكما سقN6k T بسبB ش$,6 )ألك8 كGلW ?نبغي 54
5L“ :Qقا8 ل, B)ّلمج( Q?لL N6ّ4خ?()ً. فتق qبع?5 ل?لة= جا)4(بع?5 ن$ا()ً ,4 Nعل?$ا = “ فبع6 ما صا Bلتغل(, A,$لش( Wتل )نتص( )لمس?ح بإنكا?
كن! )ب5 هللا فق8 54 تص?( VGD )لحجا(A خبC)ً”. فأجاB ,قا8: “مكت,B: ل?- بالخبC ,حV6 ?ح?ا )إلنسا5= ب8 بك8 كلمة تخ(j م5 فN هللا” (متى
4 — 2 : 4). {ML 98.3}

منG عL N6k 6$لى 4?اN )لمس?ح C)6 )نغما- )لنا- م5 ق,A حB )لش$?ة ,)لش$,A فصا( سلTان$ا ع*?ما بح?i لN ?ستTع 4ح6 54 ?كبح$ا.
,DكG) )نحT )لنا- ,4ص?ب,) بالسقN = فأمسى م5 )لمستح?8 عل?$N 54 ?نتص(,) بق,ت$N. ,)لمس?ح كنائB ع5 )إلنسا5 )نتص( باحتمالQ 4قسى
)متحا5 . ,ألجلنا لجأ )لمس?ح Lلى ضبT )لنف- )لdG كا5 4ق,| م5 )لج,q ,م5 )لم,! .,كا5 ل$VG )لنص(A )أل,لى كث?( م5 )لنتائج )لتي تت6خ8
{ML 98.4} .في ك8 ح(,بنا مع ق,)! )ل*لمة

Qلمج6 (ح8 عن( لك5, .d)كا5 مشغ,ال بالش(كة مع هللا سما ف,^ )لضع\ )لبش GL, = Bآل( ا بمج6Tة كا5 محا?)عن6ما 6خ8 )لب q,5 ?سL
فُتِ(D W, ل?صا(q )لتج(بة . ,كان! )لتج(بة تلح عل?Q في ك8 لح*ة = فانكمش! Tب?عتQ )لبش(?ة م5 )لص()q )لdG كا5 ?نت*(V= ,*8 صائماً
(Gك V)*لنفسي ,)لعقلي “كا5 من( B(Gلع( Bكا5 مضنى ,من$,كا بسب GL, = q,لج( Bال بسب?CD, ضع?فا Qكا5 جسم GL, . بع?5 ?,ما)مصل?ا 4,
Qلسانحة = ,ق6 *5 4ن( ا5T?ي ف(صة )لشD صة)لف( Wفكان! تل .(شع?اء 52 : 14L) ”N6k م5 بني )4كث Qمفس6)ً 4كث( م5 )ل(ج8= ,ص,(ت
{ML 99.1} .س?ك,5 ح?نئG قا6() على ق$( )لمس?ح

eمكر 'لعد

4تى Lلى )لمخلx- ,كأنما كاG 5لW )ستجابة لصالA )لس?6- شخx في D?ئة مالk W! م5 )لسماء. ,)6عى GلW )لشخx 4نQ جاء مف,ضا م5
q,Tبت Bكتفى )آل( GL WلGب?حة = فكG ^سح( Qبن( N?6ع5 تق V6? مالكا ل?منع N?D()بL لىL س8 هللا)لمس?ح ق6 )نت$ى. فكما 4( N,هللا ل?عل5 54 ص
)لمس?ح للس?( في )لT(?^ )لمخضB بالN6 4(س8 مالكا ل?خلصVGD . Q كان! )ل(سالة )لم(سلة Lلى ?س,q . كا5 )لمخلx ق6 غشي عل?Q م5
Qقا8 ل Cلخب( Qلصح()ء ,)لتي تشب( Qعلى ,ج Aلملقا( A)لحجا( لىL )4شا GL, . ًAا5 فجأT?لش( Q?عن6ما 4قب8 عل NعاTلى )لL كا5 مشتاقا, = q,لج(
{ML 99.2} .()لمج(5L“ :B كن! )ب5 هللا فق8 54 تص?( VGD )لحجا(A خبC)ً” (متى 4 : 3

= Wلى )لشL لكلما! تلم?ح( VGD ب5 هللا” - في( !5 كنL “ :Qعلى حق?قت Qت)$*لكلما! ,4( VGD Qفق6 فضحت ),ن Wمال Qجاء في شب Qمع 4ن,
فل, عم8 ?س,q بمش,(A )لش?Tا5 لكاG 5لW تسل?ما بالشGL = W قص6 )لمج(B 54 ?سقT )لمس?ح بنف- )ل,سائ8 )لتي 4فلح! في LسقاT 4ب,?نا
)أل,ل?5 . ما 4ع*N )لD6اء ,)لخبi )للG?5 ب$ما )قت(B )لش?TاL 5لى ح,)ء في )لجنة! لق6 سأل$ا قائالً: “4حقاً قا8 هللا ال تأكال م5 ك8 شج( )لجنة؟”
Qكا5 في ق,ل GL = هللا Nب$ا كان! تش?ع ف?$ا نغمة )الحتقا( لكال N(?قة )لتي تكلTل( صا6قا = ,لك5 B)لمج( Nنا كا5 كالD لىL .(1 : 3 5?,تك)
نفي خفي س(d ,شW في ص6^ هللا. لق6 حا,8 )لش?Tا5 54 ?بi في عق8 ح,)ء فك(A ك,5 4نQ ال ?قص6 54 ?نفG ,ع?V6 = ,54 تح(?مQ )ألك8 م5
:,D Qئ()k 8,نا ?حا,8 54 ?ستم?8 )لمس?ح لقبD 5اT?نج6 )لش WلGإلنسا5 . ,ك( على Qشفقت, Qلمحبت tمناق )4م ,D لجم?لة( A,لحل( A)لثم( Wتل
“)5 كن! )ب5 هللا”. VGD 5L )لكلما! جاش! محم,مة في DGن5L . Q نغمة كالمQ ?ش?ع ف?$ا )ال(ت?اD4 :BكG) ?عام8 هللا )بنQ؟ 4?ت(كQ في )لب(?ة مع
)ل,ح,n بT 5,6عاN 4, (فا^ 4, عC)ء؟ ,D, ?,عL Cل?Q 54 هللا ال ?قص6 )لبتة 54 ?ص8 )بنL Qلى مثVGD 8 )لحالة = “5L كن! )ب5 هللا” فأ*$(
(Cخب )لحج( (GD )?ق8 54 ?ص . Q?تعان dGلش6?6 )ل( q,لج( (GD 6س, Wسعا\ نفسL في Wت)ق6. {ML 99.3}

قصد 'لش#طا.

5L )لص,! )لdG 4قب8 م5 )لسماء قائال: “D (GD, )بني )لحب?B )لdG بQ س((!” (متى 3 : 17) كا5 ال ?C)8 ?(5 في G4ني )لش?Tا5 .
,لكنQ كا5 مصمما على 54 ?جع8 )لمس?ح ?شW في VGD )لش$اA6 . لق6 كان! كلمة هللا Dي )ل?ق?5 )لdG ال ?تCعqC على ص6^ (سالة )لمس?ح
)إلل$?ة = )لdG جاء لكي ?ع?n كإنسا5 ب?5 )لنا- = ,كلمة هللا Dي )لتي 4علن! )(تباQT بالسماء = فكا5 )لش?Tا5 ?قص6 54 ?شككQ في تلW )لكلمة
. فل, 4مك5 54 تتCعqC ثقة )لمس?ح باÅ = لع(\ )لش?Tا5 54 )لنص(A في GD) )لص()q كلQ ستL 8,mل?Q . ,س?ك,5 قا6() على 54 ?ق$( )لمس?ح .
كما كا5 ?(ج, 54 ?س,D, q, تح! ضغT )ل?أ- ,)لج,q )لش6?6 س?فقL 6?مانQ بأب?Q ,?صنع معجAC للت(ف?Q ع5 نفسQ . فل, فعGD 8) الن$ا(
Qم5 4ساس xت6ب?( )لخال. {ML 100.1}

5L )لش?Tا5 ,)ب5 هللا عن6ما تقابال ل?تحا(با 4,ال كا5 )لمس?ح (ئ?- جن6 )لسماء. ,)لش?Tا5 = قائ6 )لعص?ا5 في )لسماء قk 6)ِTُ 6نئG = 4ما
)آل5 فق6 )نعكس! )لحالة كما كا5 ?ب6, = فالش?Tا5 ?فاخ( بامت?اC)تQ )لمCع,مة ,بحس5 )ستخ6)م$ا . قا8 )لش?Tا5L 5 ,)ح6) م5 4ق,| )لمالئكة
قT 6(6 م5 )لسماء . ,كا5 من*( ?س,q ?,حي بأنG ,D QلW )لمالW )لساقGL T كا5 مت(,كا م5 هللا ,)لنا- . 5L )لكائ5 )إلل$ي الب6 54 ?ك,5
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dGلعم8 )ل( (GD 5L :B)لمج( Q(ل,قا 4 : 3) قا8 ل ”ً(Cخب )?54 ?ص )لحج( (G$5 كن! )ب5 هللا= فق8 لL“ :ACبعم8 معج Qسنا6 )6عائL قا6() على
q()لص( (G$ن$ا?ة ل, (س?ضع ح6, = Wت?D,عا على 4لTلخالقة س?ك,5 6ل?ال قا( Wت)ق6 )$*ت Qب {ML 100.2}

لN ?ك5 ?س,q ?ستT?ع 54 ?صغي صامتا Lلى كالGD N) )لمخاq6 )ألع*N ب5,6 ح(B 4, كفاp. ,لك5 )ب5 هللا لN ?ك5 ل?ب(5D للش?Tا5 على
4ل,D?تQ 4, ?,ضح لQ سبB )تضاعQ .فل, G4ع5 لمTال?G BلW )لمتم(6 )لثائ( لما 4مك5 )لحص,8 على 4?ة فائA6 ال لخ?( )إلنسا5 ,ال لمج6 هللا .
فل, )ستجاB القت()p )لع6, لكا5 )لش?Tا5 ?ق,8 لQ بعG 6لW: 4(نى k?ة 4,م5 ب,)سTت$ا 4نW )ب5 هللا . 5L )لب(Dا5 )لساTع ما كا5 مج6?ا لسح^
ق,A )لتم(6 م5 قلبQ . ,ما كا5 )لمس?ح ل?ستخN6 )لسلTا5 )إلل$ي لخ?(D V, . لق6 جاء لكي ?حتم8 )لتج(بة كما ?جB عل?نا نح5 54 نحتمل$ا =
تا(كا لنا مثاال في )إل?ما5 ,)لخض,q . ف$, لN ?صنع معجAC ال في VGD )لمناسبة ,ال في d4 ,ق! م5 ح?اتQ )لمستقبلة ألج8 نفعQ )لشخصي =
,لك5 ك8 )لعجائB )لتي 4ج()Dا كان! لخ?( )آلخ(?5 . ,مع 54 ?س,q ق6 ع(\ )لش?Tا5 م5 )لب6ء ف$, لN ?َستفC لمصا(عتGL, . Q تق,| عن6ما
{ML 101.1} .تGك( ص,! )لش$اA6 )لتي جاءتQ م5 )لسماء )ست()p في محبة 4ب?L . QنQ لN ?(6 54 ?ت6),8 4, ?تفا,t مع )لتج(بة

“mمكتو”

54 q,ا5 م5 ?سT?لش( BلT 6كلمة هللا . لق Qبت)محا pب$ا كا5 سال B)في ك8 تج(بة ج, ”Bٌ,هللا قائال: “مكُت Nا5 بكالT?لش( q,س? Qج(,
” )لdG كاk 5?ة ال ?مك5 ُّB)َقا8َ )ل (GَكD“ :8,العتما6 )ل()سخ على )لق( ,D !(Cم5 ك8 )لمعج N*لك5 ما كا5 4ع, . Qت?D,إلثبا! 4ل ACصنع معج?
A64?ة فائ N54 ?غن B)ع )لمجTست? Nل (GD Qالما كا5 )لمس?ح ثابتا في م,قفT, . t54 ت6ح. {ML 101.2}

لقD 6,جN )لمس?ح بأقسى )لتجا(D, B, في 4ش6 حاال! )لضع\. ,DكG) *5 )لش?Tا5 4نQ س?نتص( = GL ب$VG )لس?اسة ق6 4ح(C )لنص(A على
بني )إلنسا5 . فعن6ما ضعف! )لق,5D,, A )لعNC = ,عن6ما لN ?ع6 )إل?ما5 ?ستن6 على هللا = فأ,لئW )لG?5 سب^ 54 ثبت,) ,)نتص(,) للح^ بك8
شجاعة )ن$Cم,) . لق6 تضا?^ م,سى م6| سني تج,)L 8س()ئ?8 في )لب(?ة مA6 4(بع?5 سنة ب?نما في لح*ة 4فل! L?مانQ م5 قA)6 هللا غ?(
Bا?D )?غ B4خآ Wلمل( Nكا5 ق6 ,ق\ 4ما dGل?ا )ل?L كان! )لحا8 مع WلGلم,ع6. ,ك( t)4 6,6على ح ,D, ^ستن6 عل?$ا = فأخف? Nفل A6,6لمح(
,ال َ,ِج8 = ,)لdG سب^ لQ 54 جابQ ك8 شعL Bس()ئ?8 ,على (4س$N 4نب?اء )لبع8 )أل(بع مئة ,)لخمس?5 . ففي ن$ا?ة GلW )ل?,N )لمخ?\ على
جب8 )لك(م8 = ,بع6 ما قت8 ك8 )ألنب?اء )لكGبة ,4عل5 )لشعB ,الءD Å ND(L B?ل?ا ألج8 ح?اتQ خ,فا م5 ت6?6$)! C?L)ب8 )ل,ثن?ة . ,DكG) )ستفا6
)لش?Tا5 م5 ضع\ )لبش(?ة = ,س?*8 6)ئبا على عملQ بنف- VGD )لT(?قة . فكلما 4حاT! باإلنسا5 سحB 4, 4(بكتQ )ل*(,\ k ,4لمQ )لفق( 4,
(GD ناCسمح باجت?ا? dGل( Åثقتنا با qCعC? 54 8,لضع\ في 4خالقة = ,?حا( ةTنق Nاج$? QنL . Qضا?ق?, Qب)ل?ج Q?لL B)ا5 ?قتT?لض?^ فالش(
)ل*W(G ,4 \) . فنح5 نج(B حتى نشW في هللا ,في محبتQ . ,غالبا ما ?أت?نا )لمج(B كما ق6 4تى Lلى )لمس?ح = GL ?ص\ 4ماN 4بصا(نا ك8
ضعفاتنا ,4م()ضنا = مmمال بGلW 54 ?ثبT عC)ئمنا ,?فصN ع(| تمسكنا باÅ . ففي VGD )لحالة ?ك,5 ق6 تمك5 م5 ف(?ستQ . فل, ,)ج$ناV كما ق6
{ML 101.3} .فع8 ?س,q لكنا ننج, مCD 5)ئN كث?(A . 4ما GL) لجأنا Lلى )لتفا,t مع )لع6, فنح5 بGلW نجعلT? Qمع ف?نا ف?نتص( عل?نا

”ل#س بالخبز eحدE 1ح#ا 'إلنسا.“

,عن6ما قا8 )لمس?ح للمجّ(B: “ل?- بالخبC ,حV6 ?ح?ا )إلنسا5= ب8 بك8 كلمة تخ(j م5 فN هللا” (متى 4 : 4). كا5 ?(66 نف- )لكلما!
)لتي كا5 ق6 تكلN ب$ا في مسامع بني هللا قبG 8لW بأكث( م5 4ل\ ,4(بع مئة سنة عن6ما قا8: “سا( بW )ل(L Bل$VGD W )أل(بع?5 سنة في )لقف(
... فأGلWّ ,4جاعT4, WعمW )لم5 )لdG لN تك5 تع(فQ ,ال ع(فQ 4باWm= لكي ?علّمW 4نQ ل?- بالخبC ,حV6 ?ح?ا )إلنسا5= ب8 بك8 ما ?خ(j م5
qاTلم5 م5 )لسماء بال )نق( Q8 لشعبCن? B)إلنسا5” (تثن?ة 8 : 2 , 3). ففي )لب(?ة )لتي خل! م5 ك8 ,سائ8 )إلعالة كا5 )ل( ح?ا? B)ل( Nف
Qق)T الما كان,) متكل?5 على هللا ,سائ(?5 فيT N$4ن N$54 ?علم N$نة ل,mلم( VGD )?ق6 كا5 )لقص6 م5 ت6ب, . Bبكم?ا! كان! كاف?ة لك8 )لشع
Bلق,! ,)لع,5 للشع( N6بكلمة هللا ق GL . 8?إلس()ئ Qكا5 ق6 سب^ فعلم dGما(- نف- )ل6(- )ل? xلمخل( ,D اD 5آل(, . N$ك)فل5 ?ت
Nل, = Å ًاعةTL لق6 كا5 في )لب(?ة . A6نت*( )ل,ق! )لمع?5 م5 هللا إل(سا8 )لمع,نة ,)لنج( dGل( q,لمع,نة ل?س( N6إلس()ئ?لي = ,بنف- )لكلمة تق(
?ك5 ?(?6 54 ?حص8 على )لTعاN باتباq مقت(حا! )لش?Tا5. فأماN ش$,6 )لمسك,نة 4جمع?5 ش$6 بأ5 )حتماd4 8 خBT م$ما ع*N شأنQ ?عتب(
{ML 102.1} .كا(ثة 4قD 8,ال م5 كا(ثة )النح()\ عT 5(?^ هللا

ل?- بالخبC ,حV6 ?ح?ا )إلنسا5= ب8 بك8 كلمة تخ(j م5 فN هللا”. في 4ح?ا5 كث?(A ?أتي تابع )لمس?ح Lلى ح?i ال ?ستT?ع 54 ?عب6 هللا “
,?تقN6 في مشا(?عQ )ل6ن?,?ة في نف- )ل,ق! . ,ق6 ?ب6, 4ح?انا TL 54اعتQ لمTال?B هللا )لص(?حة تقTع عنQ م,(6 )لمع?شة ,?لقي )لش?Tا5 في
(,عQ 54 عل?Q 54 ?ضحي بعقائV6 )لسل?مة )لمستق?مة . ,لك5 )لشيء )ل,ح?6 )لdG ?مكننا )العتما6 عل?Q في ك8 )لعالD N, كلمة هللا . “ T4لب,) 4,الً
ملك,! هللا ,بّ(VGD, =V كل$ا تC)6 لكN” (متى 6 : 33). ,حتى في VGD )لح?اA ل?- م5 صالحنا )البتعا6 عA6()L 5 4ب?نا )لسما,d . فمتى ع(فنا
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ق,A كلمتQ فل5 نتبع مقت(حا! )لش?Tا5 للحص,8 على )لTعاN 4, إلنقاG ح?اتنا . ,)لسm)ال5 )للG)5 ال ثالi ل$ما س?ك,ناGD 5?5: بماG) ?أم(نا هللا =
V6نث^ ب,ع, V)ع 4م?Tما فسنDع6نا؟ فمتى ع(فنا? (Gبما,. {ML 103.1}

. N$?إلعالة )أل(ض?ة ق6 ح(م! عل( B54 ك8 4سبا Å N$5 ?بق,5 على ,الئ?Gا5 س?(| )لT?لش( اD)?لع*?مة )لتي س?ث( A)?ألخ( B)في )لح,
فلك,ن$N ?(فض,5 تعd6 ش(?عة هللا TLاعةً للسالT?5 ,)لق,)! )أل(ض?ة فل5 ?سمح ل$N بالتعام8 في )لب?ع ,)لش()ء . ,س?قضى عل?$N بالم,! في
.Vألعالي ?سك5. حص,5 )لصخ,( ملجأ( في ,D“ :5?ع?Tل,ع6 للم( (GD N6ق? B)ل( لك5, .(ا 13 : 11 — 17?m) 6 في), ما )*4ن) . لن$ا?ة(
?عTي خبVC= ,م?اQD مأم,نة” (Lشع?اء 33 : 16). ب$G) )ل,ع6 س?ع?n 4,ال6 هللا. ,عن6م! تجتاp )لمجاعا! )أل(t س?أكل,5 للشبع= “ال
?خC,5 في Cم5 )لس,ء= ,في 4?اN )لج,q ?شبع,5” (مCم,( 37 : 19). ,ق6 ن*( )لنبي حبق,^ Lلى GلW )لCم5 )لمستقبC =8م5 )لض?^= فعب(
بكالمQ عL 5?ما5 )لكن?سة قائالً: “فمع 4نQ ال ?DC( )لت?5= ,ال ?ك,5 حم8 في )لك(,N. ?كBG عم8 )لC?ت,نة= ,)لحق,8 ال تصنع Tعاماً. ?نقTع
{ML 103.2} .()لغنN م5 )لح*?(A= ,ال بق( في )لمG),6= فإني 4بت$ج بال(B ,4ف(p بإلQ خالصي” (حبق,^ 3 : 17= 18

محاeلة محو صو;h هللا

,م5 ب?5 ك8 )لتعال?N )لتي عل?نا 54 نتعلم$ا م5 تج(بة )لس?6 )أل,لى ال شيء ND4 م5 )ل6(- )لخاx بضبT )لش$?ة ,)لش$,A. ففي ك8
)لعص,( نج6 54 )لتجا(B )لتي ت$جN على )لTب?عة )إلنسان?ة كان! ,ال تC)8 فعالة ج6) في Lفسا6 )لبش(?ة ,جلB )ل$,)5 عل?$ا. 5L )لش?Tا5 ع5
T(?^ )إلف()T في )ألك8 ,)لش(B ?عم8 على تحN?T ,ت6م?( ق,| )إلنسا5 )لDGن?ة ,)أل6ب?ة )لتي ق6 منح$ا لQ هللا على 4ن$ا Dبا! ال تق6( بثم5 .
,DكG) ?ص?( م5 )لمستح?8 على )لنا- 54 ?ق6(,) )ألش?اء G)! )لق?مة )ألب6?ة . فعT 5(?^ )النغما- )لش$,)ني ?حا,L 8بل?- 54 ?مح, م5
{ML 103.3} .)لنف- ك8 4ث( لص,(A هللا

5L )النغما- )لجامح ,)إلف()T في Lشباq )لش$,)! ,ما نجN عG 5لW م5 4م()t ,)نحTاT = )ألم,( )لتي كان! م,ج,A6 عن6 )لمجيء
)أل,8 للمس?ح = ستك,5 م,ج,A6 4?ضاً بأكث( شA6 ,ش( قب8 مج?ئQ )لثاني. ,)لمس?ح ?عل5 54 حالة )لعالN ح?نئG ستك,5 كحالتQ قب8 )لT,فا5 =
,كما كان! في سN,6 ,عم,(A قب8 ت6م?(Dما = س?ك,5 تص,( 4فكا( قل,B )لنا- ش(?() كL . N,? 8ننا )آل5 عائش,5 على 4ب,)G BلW )ل,ق!
)لمخ?\ = فعل?نا 54 نعي في قل,بنا 6(- ص,N )لمخلGD x) . ,عT 5(?^ )لعB(G )لdG ال ?عب( عنQ ,)لdG )حتملQ )لمس?ح ?مكننا 54 ُنق6( ش(
{ML 104.1} .)لش$,)! )لجامحة . 5L مثالQ ?عل5 لنا 54 (جاءنا )ل,ح?6 في )لح?اA )ألب6?ة D, في Lخضاq ش$?تنا ,ش$,)تنا إل()A6 هللا

,لك5 ?ستح?8 عل?نا بق,تنا )لG)ت?ة 54 ننك( عن\ Tب?عتنا )لفاسA6 )لتي عT 5(?ق$ا ?أت?نا )لش?Tا5 بالتج(بة. لق6 ع(\ )لمس?ح 54 )لع6,
س?$اجN كL 8نسا5 ,?ستف?6 م5 ضعفQ )ل,()ثي ,س?حا,8 ب6سائسQ ,4كاG?بQ 54 ?,قع في 4ش()كQ ك8 م5 لN ?ضع,) ثقت$N با5L . Å س?6نا GL سا(
في )لT(?^ )لdG عل?نا 54 نس?( ف?Q ق6 4ع6 لنا T(?^ )لنص(L . AنQ ال ?(?6نا 54 نق\ في م,)ق\ ح(جة في ح(بنا مع )لش?Tا5 ,ال ?(?6نا 54
{ML 104.2} .(نجب5 4, ت$م6 عC)ئمنا 4ماD Nجما! )لح?ة . ?ق,8 لنا: “ثقُ,): 4َنا َق6 َغلب!ُ ْ)لعاَلN” (?,حنا 16 : 33

فعلى م5 ?صا(q ض6 سلTا5 )لش$?ة 54 ?ن*( Lلى )لمخلx في ب(?ة )لتج(بة. فان*(,V في نC)عQ على )لصل?D, B, ?ص(Ö قائال: “4َنا
{ML 104.3} عTشا5ُ” (?ةحنا 19 : 28). لق6 )حتم8 ك8 ما في )ستTاعتنا 54 نتحملQ . ,)نتصا(V ?حسB لنا

'الستناA على هللا

B)لس?6 )ل( (G,D .. |Cف! 4ني ال 4خ)ال 4خج8. ع WلGع?نني= ل? B)ق,8: “ ,)لس?6 )ل? GL = Qق,ت, d,لسما( Bستن6 )لمس?ح على حكمة )آل(
?ع?نني”. ,GL ?ش?( Lلى نفسQ كم5 ?ق,8 لنا: “م5 منكN خائ\ )ل(B .. م5 )لdG ?سلW في )ل*لما! ,ال ن,( لQ؟ فل?ّتك8 على )سN )ل(B ,?ستن6
L). {ML 105.1}لى Lل$L) ”Qشع?اء 50 : 7 — 10

لN تك5 في ?س,q 4?ة خالجة )ستجاب! لتم,?$ا! )لش?Tا5 كما ?تب?5 م5 ق,لQ: “ (ئ?- GD) )لعالN ?أتي ,ل?- لQ فيّ شيء” (?,حنا 14:
L .(30. {ML 105.2}نQ لt)? N با(تكاB )لخT?ة ,لN ?خضع للتج(بة ,ال بمج(6 )لفك(

,DكG) ?مك5 54 تك,5 )لحا8 معنا. لق6 كان! بش(?ة )لمس?ح متحA6 بأل,D?تQ = ,كا5 مDmال لالشتباW في تلW )لح(B بسكنى )ل(,p )لق6-
Wماننا لتتمس?L d6?4 Qهللا ?,ج i?ة ل5 تس,6نا = ح?Tباإل?ما5 فالخ Qالما نح5 متح5,6 بT, . ب?عة )إلل$?ةTفأتى لكى ?جعلنا ش(كاء )ل = Q?ف
{ML 105.3} .بأل,D?ة )لمس?ح حتى ?مك5 54 نبلغ Lلى كما8 )لخل^

N,54 ?قا Qا 4مكنD(,5,6 س ”Bٌ,بكلمة “مكُت Nا5؟ بكلمة هللا . نعT?لش( مع Qب)في ح Bبأ?ة ,سائ8 غل .(GD Nق6 4,ضح لنا )لمس?ح ك?\ ?ت,
2) ”A,$بالش Nفي )لعال dGا(ب?5 م5 )لفسا6 )لD =إلل$?ة( ب?عةTب$ا “ش(كاء )ل )?لم,)ع?6 )لع*مى ,)لثم?نة لكي نص( !بD, 6بة .,لنا نح5 ق)لتج(
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بT(- 1 : 4). فك8 ,ع6 في كلمة هللا D, لنا . ,عل?Q = ?جB 54 نح?ا “بك8 كلمة تخ(j م5 فN هللا” فمتى DاجمتW )لتج(بة فال تن*( Lلى
)ل*(,\ L ,4لى ضعفاتW )لشخص?ة بL 8لى ق,A )لكلمة = GL ك8 ق,ت$ا Dي لW . ?ق,8 صاحB )لمC)م?(: “خبأ! كالمW في قلبي لك?ال 4خTئ
{ML 105.4} .(Lل?W”= كما ?ق,8 4?ضاً: “م5 ج$ة 4عما8 )لنا- فبكالN شفت?W 4نا تحف*! مT 5(^ )لمعتن\” (مCم,( 119 : 11 ؛ 17 : 4

الفصل الثالث عشر—االنتصار

ثN 4خL VGبل?- Lلى )لم6?نة )لمق6سة= ,4,قفQ على جناp )ل$?ك8= ,قا8 ل5L“ :Q كن! )ب5 هللا فاp)T نفسL Wلى 4سف8= ألنQ مكت,B: 4نQ ?,صي
{ML 106.1} .(مالئكتQ بW= فعلى 4?اN$?6 ?حمل,نW لكي ال تصN6 بحج( (جلW” (متى 4 : 5 , 6

*5 )لش?Tا5 )آل5 4نL Qنما ?,)جQ )لمس?ح في م?6)نD .,D Qا D, )لع6, )لماك( نفسQ ?قN6 كالما خ(j م5 فN هللا . LنQ ال ?C)8 متخG) D?ئة
مالW ن,( = ,?ب(5D على 4نQ خب?( في مع(فة )لكلمة )إلل$?ة ,?6(W فح,| )لمكت,D4, Bم?تQ . فكما )ستخN6 ?س,q كلمة هللا م5 قب8 إلسنا6
Åبا Qثقت xعل5 )لمخل? GL, . Qثبات p6آل5 ?مت( ,D, . q,الء ?س, )نما ?ختبL Qم6ع?ا 4ن = Q6 ب$ا خ6)ع?m?آل5 ل( ستخ6م$ا? B)ن(| )لمج Qمان?L
Qمان?L خ( علىk 5اD)ب N?6على تق Qا5 ?ح(ضT?فالش. {ML 106.2}

,لكننا ن(| VGD )لتج(بة 4?ضاً تب46 بما ?ث?( )لش5ِL“ :Wْ ُكن! )ب5 ِهللا” = ,لق6 ج(B )لمس?ح بأ5 ?ج?B على كلمة “5ِْL”= ,لكنQ )متنع ع5 4ق8
{ML 106.3} .تسل?N بالشW . فلN ?(6 54 ?خاT( بح?اتQ ل?قN6 ب(Dانا للش?Tا5

Nع 54 ?(غ?Tف$, ال ?ست d)ع 54 ?غ?Tا5 ?ستT d n(سة = ,لك5 مع 54 )لTلى )لغL Qا5 في )ستغال8 بش(?ة )لمس?ح ل?س,قT?فك( )لش
VGD أل5 هللا الب6 54 ?ت6خ8 في = Qبنفس Qح)T? 54 ع?Tال ?ست Q4ن Qِلى 4ََسف8ُ”= لعلمL Wَنفس ْp)T(“ :ة. لق6 قا8 للمس?ح?Tلخ( Bتكا)( 4ح6) على
Nل, . NC$? 54 5لمس?ح للتج(بة فال ?مك( Nسل? Nلى 4سف8 . فما لL Qنفس p)T لمس?ح على( Nغا)L ا5 قا6() علىT?ك5 )لش? Nكما ل = VGلحالة إلنقا(
Q?4ب A6()L 8لالبتعا6 ع5 عم A6ح(, ل, لم6| لح*ة, Qغام)L على A)6قا N?لجح(, t)تك5 ك8 ق,)! )أل. {ML 106.4}

سب#ل 'لطاعة

Nفقبلما ?تحك . QانTتخضع لسل Nا5 ,)ألفكا( ما لDGفي )أل Nلتحك( ع?Tف$, ال ?ست .)54 ?(غمنا على عم8 )لش (4ب6 Qال ?مكن B)5 )لمجL
. Qق6م Q?مكانا ?ثب! ف Q?Tئة نحتضن$ا في قل,بنا تعTفل! منا )إل?ما5 بالمس?ح . ,لك5 ك8 (غبة خا?, A6()إل( Qع5 لGا5 ف?نا الب6 54 تT?لش(
Q?Tمة تح8 بنا تع?CD ,4 8ل?ج(بنا ,?$لكنا . ,ك8 فش Qل6خ,8 من( Qمكن? p,مفت Bبا ,D لى مق?ا- هللاL 8,في )ل,ص Q?ك8 عم8 نخف^ ف,
{ML 107.1} .)لمجا8 أل5 ?ع?( )لمس?ح

5L )لش?Tا5 عن6ما )قتب- )ل,ع6 )لقائ8: “ألَنQَّ ?,صي مالِئَكتQ ِبW لِكي ?َحفُ*,Wَ في ُكTُ ِّ8(قW” (مCم,d4 (11 : 91 ) في ك8 )لT(^ )لتي
?ختا(Dا هللا . ,ق6 (فt )لمس?ح )لتنكB عT 5(?^ )لTاعة . ففي ح?5 4ب6| ثقة كاملة في 4ب?Q = لN ?(6 54 ?ضع نفسQ = ب5,6 4م( Lل$ي = في
م,ق\ ?جع8 م5 )لالNC 54 ?ت6خ8 هللا ل?ح,8 ب?نQ ,ب?5 )لم,! . لN ?(6 54 ?(غN عنا?ة هللا على 54 تتقN6 إلنقاD, . VGكG) ?خف^ في LعTاء
q,لنا- مثاال في )لثقة ,)لخض(. {ML 107.2}

4جاB ?س,q )لش?Tا5 بق,لQ: “مكُت,Bٌ 4َ?ضا: الَ ُتج(B )ل(L َّBِل$W” (متى 7 : 4). GD) )لق,8 نT^ بQ م,سى في مسامع بني Lس()ئ?8 عن6ما
N$مع B)ل( لق6 صنع .(17 : 7 p,)خ) ”الَ؟ ْNَ4 ُّB)نا )لTَماء . ,ص(خ,) قائل?5: “4َفي َ,س N$?Tم5 م,سى 54 ?ع (,لبT, ة?)ش,) في )لبTع
عجائB ,مع GلW ففي ض?ق$N شك,) ف?T, Qلب,) ب(Dانا على ,ج,V6 ,سN$T . ,في عL N6?مان$T Nلب,) 54 ?ج(ب,V . فح(t )لش?Tا5 )لمس?ح
على 54 ?فع8 نف- GلW )لعم8 . لق6 سب^ هللا فش$6 بأ5 ?س,D q, )بنQ . ,لGلW فإT 5لB )آل5 ب(Dاناً ج6?6)ً على ك,نQ )ب5 هللا كاG 5لW ?عتب(
تج(بة لش$اA6 هللا ,تج(بة GD, . Å) ص6^ 4?ضاً على م5 ?سأل,5 ما لN ?ع6 بQ )لل6 ف$G) ?86 على عN6 )لثقة ,بالتالي ?ك,5 تج(بة Å . ?نبغي
4الّ نقT N6لباتنا Lلى هللا ل?تب(5D لنا ما GL) كا5 س?تN ,عN4 V6 ال = ب8 ألنQ س?تممQ = ال ل?ب(5D على ك,نQ ?حبنا ب8 ألنQ ?حبنا = GL “ِبL ِ5,6ِ?ما5ٍ
{ML 107.3} .(الَ ?مكL 5ِْ(ضاVmُُ = ألَنQَّ ?ِجB 5َ4َّ )لdGَّ ?أْتي Lِلى هللاِ ?mْم5 ِبأَنQَّ م,ج,6ٌ = َ,4َنQَّ ?جاdCِ )لT? 5?Gَّلُبَ,نQ” (عب()ن??5 11 : 6

'إلEما. e'لغطرسة
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,لك5 )إل?ما5 ال ?تف^ مع )لغT(سة بأd معنى م5 )لمعاني . فالdG عنL V6?ما5 حق?قي D, ,حV6 )لمحص5 ض6 )لغT(سة. أل5 )لغT(سة
,)لت$,( Dما تC??\ )لش?Tا5 لإل?ما5L. 5 )إل?ما5 ?تمسW ب,ع6 هللا ,?ثم( ثما( )لTاعة . ,)لغT(سة ,)لت$,( ?تمسكاD 5ما 4?ضاً بالم,)ع?6 =
= V)اعة 4,)مTL, لى )لثقة بمحبة هللاL 5?للعص?ا5 . كا5 ?مك5 54 ?ق,6 )إل?ما5 4ب,?نا )أل,ل ()Gا5 عT?لكن$ما ?ستخ6مان$ا كما )ستخ6م$ا )لش,
BلT? dGل( ,D -?5 )إل?ما5 لL . ت$ما?Tخ xلع*?مة ستنج?$ما م5 قصا( Qثقا5 م5 54 محبت(, ماD, Qعت?)لى عص?ا5 شL ماD6قا ),$لك5 )لت,
Qع6)6)تL, Bس- على ,ع,6 )لكتاm? dGل( ,D ل(حمة . ,لك5 )إل?ما5 )لحق?قى( BD,لتي بم,جب$ا ت( T,)(ضى )لسماء 5,6 )المتثا8 للش {ML
107.4}

في غالB )ألح?ا5 عن6ما ?خف^ )لش?Tا5 في Lثا(A )لشW في نف,سنا ف$, ?فلح في L?قاعنا في )لغT(سة ,)لت$,(. فإG) )ستTاq 54 ?جعلنا نضع
4نفسنا في متنا,8 )لتج(بة ب6 5,6)q ف$, ?ع(\ 54 )لنص( حل?ف5L . Q هللا س?حف* ك8 م5 ?س?(,5 في T(?^ )لTاعة = ,لك5 )النح()\ عن$ا
مجاCفة ع*?مة GL ?س?( )إلنسا5 في 4(t )لش?Tا5 = ,في VGD )لحالة الب6 م5 سق,Tنا . لق6 4م(نا )لمخلx قائال: “ِ)س$(,) َ,صلُّ,) لَِئالَّ َت6ُخلُ,)
A)?كث Nئ(CD على 4نفسنا )ن,ف (GكD, = q(6 بال )Tلخ( ^?)T في qالن6فا( حف*اننا م5? Aبة” (م(ق- 14 : 38). فالتأم8 ,)لصال)ِفي َتج. {ML
108.1}

,مع GلW ?نبغي 4الّ نفق6 شجاعتنا متى Dاجمتنا )لتج(بة = GL غالبا عن6ما ن,ج6 في م,ق\ شا^ نشW في 54 (,p هللا D, )لdG ?ت,لى ق?ا6تنا
Nل q,5 ?سL . لخ?(نا Qقص6 ?تمم Qفي تج(بة ?ك,5 ل B)ل( بل?-. فعن6ما ?6خلناL 5م B)لى )لب(?ة ل?جL q,قتا6 ?س( dGل( ,D p,)مع 54 )ل =
?جت([ على ,ع,6 هللا ب6خ,لQ في )لتج(بة ب5,6 سماL pل$ي = كال = ,ال )ستسلL Nلى )ل?أ- عن6ما Dجم! عل?Q )لتج(بة = فعل?نا نح5 4?ضاً 4الّ
,D, = ”(,ُع,) 5َ4ْ َتَحتمل?Tلِتَست = َGع,5َ = ب8ْ س?جع8ُ مع )لتَّجِ(بة 4َ?ضا ْ)لْمَنف?Tما َتَست َ̂ نفعG 8لGL = W “هللاَ 4َم?5 = )لdGَّ ال ?6عكN ُتج(ب,5َ َف,
ML} .(?ق,8: “ِ)Gْبح Åِ حم6) = َ,4َْ,\ِ ْ)لعلي ُنGُ,َ(Wَ = َ,)6ْعني في ?,Nِ )لض?^ 4ْنقWGَ َفُتمج6ني” (2 ك,(نث,- 10 : 13= مCم,( 50 : 14= 15
108.2}

Qمخ?\ ,4*الف nئة ,ح?D ال ?*$( في Qلكن,. Qب6, على حق?قت?, Nللثا( T?ا5 ?مT?لش( (G,D, = لتج(بة )لثان?ة( على q,س? )لق6 )نتص
Nلعال( (GD QلL, Aلعصا( قائ6 Qبأن )Dجا? ,D, Tساق Qمع 4ن d,ق Wمال QنL .n?4جنحة كأجنحة )لخفاف Qمشق,قة ,ل. {ML 108.3}

عرr qمجاA 'لعالم

فإG 4,ق\ )لش?Tا5ُ )لمس?ح ف,^ جب8 عا8 جع8 جم?ع ممالW )لعالN ,مجD6ا تم( 4مامQ كما في مش$6 متح(W. 4ش(^ ن,( )لشم- على م56
)لعالD, N?اكل$ا )لع*?مة = ,على )لقص,( )لم(م(?ة = ,)لحق,8 )لغن?ة بالخ?()! = ,)لك(,N )لمحملة بالثما( . ,ق6 )ختف! ع5 )ألن*ا( kثا( )لش(
. 5L ع?ني ?س,q )للت?5 4بص(تا قب?G 8لW منا*( )لخ()B )لمحCنة ت(?ا5 )آل5 من*( )لجما8 ,)لنجاp )لdG ال ?َبا(| . ,ح?نئG سمع ص,!
)لمج(B ?ق,8: “َلW 4ُعTي GDَ) )لسْلTا5َ ُكلQَّ َ,مج5D6 = ألَنL Qَِّلي َق6 6ُفع = َ,4َنا 4ُعQ?T لِم5 4ُِ(?6 . َفإ5ِْ سج6!َ 4َمامي ?ُك,5ُ َلW ْ)لجم?ع” (ل,قا 4 :
7 =6). {ML 109.1}

5L م$مة )لمس?ح لN تك5 لتتN بغ?( )أللN = فكان! )لح?اA 4مامQ ح?اk AالN ,مشقا! ,مصا(عا! = كما كا5 كG 8لW س?نت$ي بم,! مش?5. كا5
عل?Q 54 ?حم8 خTا?ا )لعالN كلQ = ,كا5 ?نبغي لQ 54 ?تحم8 4الN )النفصا8 ع5 محبة 4ب?D, . Qا D, )لمج(B ?*$( )آل5 )ستعV6(6 للتخلي ع5
(GL 5ا5 . ,لكT?لش( A6بس?ا \)عت( متى V)*نت? dGم5 )لمص?( )لمخ?\ )ل Qع 54 ?نجي نفس?Tلمس?ح ?ست(, = Qكا5 ق6 )غتصب dGا5 )لTلسل(
فعG 8لW فالب6 54 ?تنا8C ع5 )لنص(A في GلW )لص()q )لع*?5L . N )لش?Tا5 عن6ما حا,8 54 ?(فع مقامQ ف,^ مقاN )ب5 هللا 4خTأ في )لسماء =
{ML 109.2} .فإG) )نتص( )آل5 فس?ك,G 5لW )نتصا() للعص?ا5

,عن6ما 4عل5 )لش?Tا5 قائال للمس?ح 5L ممالW )لعالN ,مجD6ا ق6 6فع! Lلي ,4نا 4عTي GD) )لسلTا5 كلQ لم5 4(?6 = كا5 ?ق(( بعt )لح^
,ل?- )لح^ كلQ. لق6 قا8 ما قالQ ل?خN6 4غ()t )لخq(6 )لdG كا5 ?ضم(V في نفس5L . Q سلTا5 )لش?Tا5 )لdG كا5 ?تش6^ بQ كاD 5, )لسلTا5
d6? ق6 ,ضع ك8 شيء في, = Å t)5 )ألL . QانTك5 ل?ستق8 بسل? Nفل = Qكا5 ,ك?ال للخال^ ,نائبا عن N6k 5لك, . N6k 5م Qق6 )غتصب dGل(
Wللمل B)قا8 )ل (GكD, . عي)لش( Wا5 *8 )لمس?ح )لملT?لش( d6? 5?ب QانTسل N6k Nعن6ما سل, . Å خاضعا W54 ?مل N6k كا5 على, = Qبن(
Qق6 )غتصب dGل( QانTسل -)ع 54 ?ما?Tا5 ?ستT?ا م5 ?شاُء” (6)ن?ا8 1 : 17). ,)لش$?Tفي مَملكة )لنَّا-ِ = َف?ع ٌTِّنب,خ6نص(: “5َ4َّ ْ)لعلي متسل
{ML 109.3} على ق6( ما ?سمح لQ هللا

عن6ما قN6 )لمج(B للمس?ح ممالW )لعالN ,مجD6ا كا5 ?قص6 54 ?تخلَّى )لمس?ح ع5 ملW )لعالN )لحق?قي ,?حكN تح! سلTا5 )لش?Tا5. لق6
V,لملك,! لكان,) ف6 قبل( (GD N$غب,5 في ملكة عالم?ة فل, (ضي )لمس?ح بأ5 ?منح)? (,كان . Q?ف N$مالk 6,$?ل( Cك) ق6 dGل( ,D Wلمل( (GD 5كا
ِّB)لِل :Bٌ,مكُت Qَّا5ُ! ألَنT?ا َش? BDGْ(“ .B)لمملكة . فقا8 )لمس?ح للمج( Wعلى تل !)ستق( ة ,ك8 ,?الت$ا ق6?T( . ,لما كان! لعنة )لخ,)بك8 س
L). {ML 110.1}ِلِ$W َتسجL,َ 6ِ?اVُ َ,حV6ُ َتعب6” (متى 4 : 10
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= Vmشا)L 5مك? Nلش( = ,لك5 )لمس?ح ل( ]لمبا6 Vالء, d)للمس?ح ل?شت Nلعال( Wممال N6ق dGل( ,D كا5 ق6 عصى في )لسماء dGل( W(G 5L
فلق6 4تى ل?ق?N ملك,! )لب( = ,لWG لN ?(6 )لتخلي ع5 غ(ض5L .Q )لش?Tا5 ?قت(B م5 )لنا- بنف- تلW )لتجا(D, = B, ?فلح في خ6)ع$N 4كث(
مما 4فلح مع )لمس?ح . ف$, ?قN6 ل$N ملGD W) )لعالN على ش(T 54 ?عت(ف,) لQ بالس?اA6 = كما ?TلB من$N 54 ?ضح,) باالستقامة ,?ستخف,)
بالضم?( ,?نغمس,) في )ألنان?ة. ب?نما )لمس?ح ?أم(ND بأT? 5لب,) 4,ال ملك,! هللا ,ب(V = غ?( 54 )لش?Tا5 ?س?( Lلى جانب$N ,?,س,- في
ص6,(ND قائال: م$ما تك5 )لح?اA )ألب6?ة حق?ق?ة ,ثم?نة فلكي تشق,) T(?قكN في VGD )لح?اA ,تنجح,) ?نبغي لكN 54 تخ6م,ني . 5L سعا6تكD Nي
ب?d6? 5 فأنا 4ستT?ع 54 4ُغ6^ عل?كN )لث(,A ,)لمس()! ,)لك()مة ,)لسعاA6 . فأصغ,) Lلى مش,(تي = ,ال تحمل,) مع ت?ا( )لمبا6[ )لغ(?بة
كاألمانة ,Lنكا( )لG)! ,)لتضح?ة . Lني سأم$6 لكN )لT(?^ . ,DكG) ?نخq6 كث?(,5 = ح?i ?(ض,5 بأ5 ?ع?ش,) لخ6مة )لG)! ,)لش?Tا5 ?قنع
بGلGL, . W ?غ,?$N ب(جاء )لملW )لعالمي فإنQ ?ملW على نف,س$N . ,لكنQ ?قN6 ل$N ما ال ح^ لQ في تق6?مQ ألح6 ,ما البm? 54 6خG منQ ,ش?كا .
{ML 110.2} .,في مقابG 8لW ?حتا8 عل?$N ,?ح(م$N م5 نص?ب$N في م?()i 4بناء هللا

قNر سلطا. Lبل#س

لق6 شW )لش?Tا5 في 54 ?س,D q, )ب5 هللا. 5L ما ق?8 للش?Tا5 عنV6)T 6 كا5 ?نd,T على ب(Dا5 قاTع لN ?ستTع 6حضQ . لق6 كان!
4ل,D?ة )لمس?ح تشع م5 خال8 )لبش(?ة )لمتألمة . ,لN تك5 ل6| )لش?Tا5 ق,A لمعا(ضة 4م( )لس?GL, . 6 كا5 ?تل,| مD 5,8 )إلGال8 ,)لغ?*
N6k 8فكا5 )نتصا( )لمس?ح كامال بق6( ما كا5 فش = Nلعال( d6فا A)م5 حض Bالنسحا( لىL )Tض( {ML 110.3}

,D, . Qإل?ما5 ب(, Å N?لتسل( ^?)T 5ع A)لنص( q,س? C)ا5 على مفا(قتنا. لق6 4حT?لش( Nغ)لتج(بة ,ن( N,مكننا نح5 4?ضاً 54 نقا? (GكD,
?ق,8 لنا على لسا5 )ل(س,8: “)خضع,) Åِ . َقاِ,م,) Lِبل?- َف?$(Bَ ْمنُكN . ِ)َقتِ(ب,) Lِلى هللاِ َفْ?َقتِ(L َBِل?ُكN” (?عق,8 , 7 : 4 B). Lننا ال نستT?ع 54
ننجي 4نفسنا م5 ق,A )لمج(B فلق6 )نتص( على )لبش(?ة = فإG) حا,لنا )لثبا! بق,تنا فسنصبح ف()ئ- لمكا?V6 . ,لك5 “ِ)سN )ل(Bِّ ب(jٌ حص?5 =
N?*لع( d,لق( Nالس( WلG لىL 4ضع\ نف- تلتجئ Nم5 4ما B)$?, Bتع)? ا5T?5 )لشL .(10 : 18 84مثا) ”تمنَّع?َ,َ ُ̂ ML} .?(ُكL tل?Q )لص6?
111.1}

q()لص( WلG 5,لم,! = ب?نما كا5 مالئكة )لسماء ?()قب( Bع) Q$إلع?اء ,على ,ج( A6م5 ش t)على )أل q,س? Tبع6ما (ح8 )لع6, سق
,ND ?ن*(,5 (ئ?س$N )لمحب,D, B, ?ج,C في kالN ال ?عب( عن$ا ل?فتح لنا T(?قا للخالx. ,ق6 صم6 4ماG NلW )المتحا5 )لdG كا5 4شD 6,ال
مd4 5 )متحاT? 5لB منا 54 نجتاC ف?Q . ,ق6 صا(! )لمالئكة تخN6 ,قتئG )ب5 هللا )لdG كا5 منT(حا على )أل(t كم5 ?حتض( . فأسع\
بالTعاN ,تعC| ب(سالة )لمحبة م5 4ب?Q ,ب?ق?5 )نتصا( جماD?( )لسما,??5 ,ت$ل?ل$N بنص(تGL, . Q )نتعn بالح?اA م(A 4خ(| فإ5 قلبQ )لمتسع
Tجنسنا )لساق d6مة ماحقة ,?فت?CD ,6لع( NC$ح حتى ?ن?)ال ?ست, = V46ق6 ب dGل( لعم8( ل?كم8 j)خ? ,D اD, = 5ثى لإلنسا) N?*لع(. {ML
111.2}

,ل5 ?مك5 تق6?( ثم5 ف6)ئنا حتى ?ق\ )لمف6?,5 مع فاN$?6 4ماN ع(n هللا. فح?نئG عن6ما تسTع 4مجا6 )لسماء على ح,)سنا )لف(حة )لمت$للة =
سنGك( 54 ?س,q ق6 تخلى ع5 كG 8لW ألجلنا = ,4نQ فضال ع5 ك,نQ ق6 تغ(B ع5 ب?! )آلB )لسما,d فق6 خاT( بنفسQ في سب?لنا Lلى ح6
ٌ̂ D, ْ)لخ(ُ,\ُ ْ)لمGب,pُ 5َ4ْ ?أُْخG ْ)لق6ُ( Aَ َ,ْ)لَغنى َ,ْ)لحكمة )لفش8 ,)لخسا(A )ألب6?ة . ,ح?نئG سنp)T 4كال?لنا عن6 ق6م?Q ,نتغنى قائل?5: “مَستح
{ML 111.3} .(َ,ْ)لقُ,Aَ َ,ْ)لك()مة . َ,ْ)لمج6 َ,ْ)لب(كة!” ((m?ا 5 : 12

”الفصل الرابع عشر“—قد وجدنا مسيا

كا5 ?,حنا )لمعم6)5 ?ك(C )آل5 ,?عم6 في ب?! عب(A في عب( )أل(56 = في م,ضع ال ?بع6 كث?() عG 5لW )لمكا5 ح?i 4,ق\ هللا م?اV )لن$(
Wك(?ا! تلG !64جنا6 )لسماء معاق8 4(?حا ,)ستحكامات$ا = فعا !Tلمكا5 4سق( (GD 5س()ئ?8. ,على بع6 قل?8 مL )ان$ا حتى عب?)ع5 ج
)لح,)i6 ,)نتعش! = ,4ضف! على (سالة )لمعمD4 5(6م?ة ع*?مة . 4فال ?مكW(G 54 5 )لdG ق6 صنع تلW )لمعجC)! )لمD6شة في )لعص,(
ML} .)لق6?مة ?ع,6 ف?عل5 ق6(تQ لخالx )لعب()ن??5؟ كاD (GD 5, )لفك( )لdG 4ثا( قل,B )لشعB )لG?5 كان,) ?ت,)ف5,6 على ش,)Tىء )أل(56
112.1}

كا5 تأث?( ك()AC )لمعم6)5 في )ألمة عم?قا ,ع*?ما ج6) بح?i )ست(عى )DتماN )لسلTا! )ل6?ن?ة = كما 54 خT( نش,B ث,(A جع8 )ل(,ما5
?شتب$,5 في ك8 تجم$( لجم,q )لشعB = ,ك8 ما م5 شأنQ 54 ?ساع6 على Lحi(6 ث,(A ?ق,N ب$ا )لشعB 4ثا( مخا,\ (mساء )ل?$,6. لN ?ك5
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N$لف(?س??5 من( = Bلشع( ساءm) كا5 ق6 ,بخ . Qعلى 4عمال N$بمصا6قت )كال = ,ال سعى لل*ف = N?)6$ة (جا8 )لسنTنا لسلC, N?حنا ?ق,?
N?)6$ع5 ل(جا8 )لسنG? Nل Qمع 4ن, . N,? 66)6 ?,ما بعC? Qبعمل N$تمامD( 54 (6بك8 ش,^ ,تل$\ . ,ب Bلشع( Qفق6 )تبع WلG لص6,ق??5 . ,مع(,
N$انTكا5 تح! سل Bلشع( N,لعم C)ككا Qفق6 )عتب(,) 4ن. {ML 112.2}

كاGD 5) )لمجمع مك,نا م5 4عضاء مختا(?5 م5 (جا8 )لك$ن,! ,م5 (mساء )ألمة ,معلم?$ا = ,كا5 )ل(ئ?- في )لعاD A6, (ئ?- )لك$نة =
كما كا5 (جا8 )لمجمع حسB )لع(\ (جاال متق6م?5 في )لس5L, 5 لN ?ك,ن,) 4ش?اخا. ,,جB 54 ?ك,ن,) متعلم?5 ل?- فقT ملم?5 بمبا6[
)ل6?انة )ل?$,6?ة ,تا(?خ )ألمة ب8 4?ضاً بالعل,N )لعامة . ,كا5 ?نبغي 54 ?ك,ن,) خال?5 م5 ك8 ع?B جسماني ,متC,ج?k, 5باء = GL كا5
N?ملحقة بال$?ك8 في 4,(شل A)?كب A),مقص N$جتماع( كا5 مكا5, . ND)?محب?5 ,منصف?5 للنا- 4كث( م5 غ (,54 ?ك,ن N$?ف t,)لمف(
V6? !لمحكمة )لعل?ا في )ألمة = ,تح( ,D N?)6$لتي كا5 )ل?$,6 ف?$ا متمتع?5 باالستقال8 كا5 مجمع )لسن( Nأل?ا( في, .t)لغ( WلGمخصصة ل
سلTا! م6ن?ة ,Lكل?(?ك?ة . ,مع 4ن$N كان,) kنئG خاضع?5 لل,الA )ل(,ما5 فق6 كاG 5لW )لمجمع متمتعا بنف,G كب?( في )لمسائ8 )لم6ن?ة ,)ل6?ن?ة
{ML 112.3} .على )لس,)ء

فحص عمل 'لمعمد'.

لN ?ستTع )لسنm? 54 N?)6$خ( فحx عم8 ?,حنا = فق6 كا5 بعt (جالG? Qك(,5 )ل(m?ا )لتى كاC 5ك(?ا ق6 (Dkا في )ل$?ك8 = ,)لنب,A )لتي
تنبأ ب$ا ع5 54 )بنQ س?ك,5 بش?() بمجيء مس?ا. ,لك5 في غم(A )ألحi(6 ,)لتT,()! )لتي ح6ث! مA6 ثال?5 عاما غاب! VGD )ألم,( ع5
{ML 113.1} .)ألDGاL 5لى ح6 كب?( . 4ما )آل5 فق6 عاL !6لى )ألDGا5 بسبB )إلثا(A )لتي 4ح6ثت$ا ك()AC ?,حنا

A,ب46 ?نتش( = فكان! )ل6ع dGل( pإلصال( WلG 8مث )? Nع$6 بع?6 4?ضاً ل Gع$6 بع?6 = ,من Gس()ئ?8 منL ع *$,( )ألنب?اء فيTكا5 ق6 )نق
Lلى )لت,بة ,)العت()\ بالخT?ة 4م() ج6?6) ,مفCعا لكث?(?5. لG) (فt كث?(,5 م5 قاA6 )لشعB )لDGاB لسماq ,ع* ?,حنا ,تش$?(V بالخT?ة
لئال ?ضT(,) لفضح 4س()(ND ,خTا?اND 4مامL = Qالّ 54 ك()CتQ كان! Lعالنا ص(?حا ب*$,( مس?ا . لق6 كا5 مع(,فا تماما 54 )لسبع?5 4سب,عا
N$في مج6 4مت B?نص N$لى 54 ?ك,5 لL 5,ن?ا8 )لتي تتنا,8 مجيء مس?ا كان! م,شكة على )النت$اء = ,كا5 )لجم?ع ?ت,ق(6 A,في نب A),كGلم(
)لdG كا5 )لجم?ع ?نت*(,نD, . QكG) كان! )لحماسة عامة ,ع*?مة ج6) حتى 54 (جا8 )لسن6$(?N كان,) مضT(?L 5ما Lلى )لمصا6قة على عم8
?,حنا 4, (فضQ . فب46 سلTان$N على )لشعB ?تضاء8 . ,)لسm)8 )لخT?( )لdG كا5 ?,)ج$$D N, ك?\ ?حتف*,5 بنف,NDG ,سلTان$GL, . N كان,)
{ML 113.2} .?(?5,6 )ل,ص,L 8لى نت?حة ما = 4(سل,) Lلى )أل(56 ,ف6) م5 )لك$نة ,)لال,??5 للتفا,t مع GD) )لمعلN )لج6?6

كا5 جم$,( كب?( م5 )لشعB مجتمع?5 ?صغ,L 5لى ,ع* ?,حنا = ,GL) بمبع,ثي مجمع )ل?$,6 ?قت(ب,5 منQ. ,بمحا,لة L*$ا( )لسلTة )لتي
كا5 )لقص6 من$ا )لتأث?( في )لشعB ,جع8 )لنبى ?بd6 ل$N )الحت()N )لالئ^ = )قت(B 4,لئW )لمعلم,5 ,بح(كة ب6) ف?$ا )حت()N ?كا6 ?صL 8لى
Nا5 4ماTلسل(, Nفي كب(?اء )لمقا, A)لفاخ( N$في ث?اب Nل(جا8 )لع*ا( Wلى ?,حنا = ف,ق\ 4,لئL (,قا ل?صل?)T N$ل B6(جة )لخ,\ 4فسح )لشع
نبي )لب(?ة = ثN سأل,V قائل?5: “م5 4ن!؟” (?,حنا 19 : 1). ,GL كا5 ?,حنا ?ع(\ 4فكا(ND 4جاب$N قائالً: “لس! 4نا )لمس?ح” (?,حنا 1 : 20).
ثN عا6,) ?سأل,نL“ :Q?ل?ا 4ن!؟” فقا8: “لس! 4نا” = “)لنبي 4ن!؟” فأجاB: “ال” فقال,) لQ: “م5 4ن! = لنعTي ج,)باً للG?5 4(سل,نا؟” فقا8: “4نا
{ML 113.3} .(ص,! صا(Ö في )لب(?ة: قّ,م,) T(?^ )ل(B= كما قاL 8شع?اء )لنبي” (?,حنا 1 : 21 — 23

Bب,) قل?ّT .Nل$كL 8,شعبي= ?ق (,Cّع =(,Cّشع?اء ح?5 قا8: “عL ب$ا ^Tلجم?لة )لتي ن( A,لنب( Wي تلD لتي 4شا( )ل?$ا ?,حنا( A,5 )لنبL
4,(شل?N ,ناD,6ا بأ5 ج$اD6ا ق6 كمL 54 =8ثم$ا ق6 ُعفي عنQ ... ص,! صا(Ö في )لب(?ة: “4ع6ّ,) T(?^ )ل(B. قّ,م,) في )لقف( سب?الً إلل$نا.
B)ل( Nجم?عاً= أل5 ف )ك8 بش V()?, B)س$الً. ف?عل5 مج6 )ل B?لع()ق(, =ًمستق?ما j,ص?( )لمع?, =tتفع= ,ك8 جب8 ,4كمة ?نخف)? اءT, 8ك
{ML 114.1} .(تكلL) ” Wّشع?اء 40 : 1 — 5

سابق 'لمس#ح

ممA6$ كا5 ?تقN6 4ماN م(كبتQ جماعة م5 )لنا- ل?م$6,) 4مامQ )لT(?^ ف?خفض,5 )لم(تفعا! )لمنح6(A ,?مأل,5 )لمنخفضا! حتى ?مك5 54
5L .”tاءٍ ?(َتفع = ,َك8ُّ جب8 َ,4ََكمة ?ْنَخفTَ,َ ُّ8نا في ,ص\ عم8 )إلنج?8: “ُكD A6لما( VGD N6عائ^. ,)لنبي ?ستخ Qمنا ال ?ع,قk Wساف( )لمل?
(,p )ل(B عن6ما ?لم- )لنف- بق,تQ )لمح??ة )لعج?بة تخفt كب(?اء )إلنسا5 . ,س?(| )لنا- 54 )لمس()! )لعالم?ة ,)لم(كC ,)لسلTا5 4ش?اء
تاف$ة ال ق?مة ل$ا أل5 )ل*ن,5 “َ,ُك8َّ عْل,ٍ ?(َتفع ض6 معِ(َفة ِهللا” الب6 54 تN6$ . ,ك8 فك( الب6 54 ?ستأس( Lَِلى Tَاعة )ْلمس?ِح” (2 ك,(نث,- 10
: 5). ثN 54 )ل,6)عة ,)لمحبة )لمضح?ة )للت?5 ?ست$?5 ب$ما )لنا- ت(تفعا5 على )عتبا( 54 ل$ما ق?مة ع*?مة 5,6 س,)Dما . D (GD, عم8
Qمن (ءCسالة ?,حنا ج) !كان dGإلنج?8 )ل(. {ML 114.2}



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 45 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…_paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

,لك5 4,لئW )ألحبا( عا6,) ?سأل,5 ?,حنا قائل?5: “َفما باُلW ُتعم5ِL 6ْ ُكْن!َ َلس!َ )ْلمس?ح = َ,الَ Lِ?ل?ا = َ,الَ )لنَِّبي؟” (?,حنا 25 : 1). 5L كلمة
Qك,ن,) ?علم,5 4ن? Nلى )لسماء . ,لL Gخm?, !(,م5 )ألم Nلى )العتقا6 54 م,سى س?قاL 5,ل?$,6 ?م?ل( لى م,سى . لق6 كا5L )?لنبي” كان! تش(“
.ق6 قاN . ,عن6ما ب46 )لمعم6)5 خ6متQ *5 كث?(,5 54 م,سى )لنبي ق6 قاN م5 )ألم,)! ألنQ كا5 ملما Lلماما كامال بالنب,)! ,بتا(?خ Lس()ئ?8
{ML 114.3}

,كا5 )العتقا6 4?ضاً 4نQ قب8 مجيء مس?ا س?*$( L?ل?ا بشخصQ. ,لكGD 5) )النت*ا( قابلQ ?,حنا باإلنكا( . Lالّ 54 كالمQ كا5 لQ معنى 4عم^
. ,ق6 قا8 ?س,q بعG 6لW مش?() Lلى ?,حنا: “َ,5ِLْ 4ََ(6ُْتN 5َ4ْ َتْقُبل,) = َف$L ,D (Gَِ?ل?ا )ْلمCمع 5َ4ْ ?أْتي” (متى 11 : 14). لق6 جاء ?,حنا ب(,L p?ل?ا
,ق,تQ = ل?ق,N بعم8 كالdG قاN بL Q?ل?ا . فل, قبلQ )ل?$,6 لكاG 5لW )لعم8 ق6 4كم8 ل$N . ,لكن$N لN ?قبل,) (سالتGL = Q بالنسبة Lل?$N لN ?كL ,D 5?ل?ا
{ML 115.1} .فلN ?ستTع 54 ?تمN ل$N )ل(سالة )لتي ق6 4تى التمام$ا

.N$الّ لنف( قل?8 منL 5تعل Nل Gح?نئ !?Tلك5 )لعالمة )لتى 4ع, = q,كث?(,5 مم5 )جتمع,) عن6 ن$( )أل(56 كان,) حاض(?5 عن6ما )عتم6 ?س
ففي 4,)ئ8 ش$,( خ6مة )لمعم6)5 (فt كث?(,5 )لن6)ء )لT4 dGلقQ ل$N ل?ت,ب,) . ,DكG) قس,) قل,ب$N ,4*لم! DG4ان$N . فلما ش$6! )لسماء
Tتصغ ق N5 )لتي ل(Gآل(, = عال5 مج6 هللاL 6Dتشا Nل ),*لى غ?( )لمنL 5بإ?ما Tتلتف! ق Nفالع?,5 )لتي ل = WلG (,*الح? Nل V6عن6 عما q,ل?س
Lلى ص,تQ لN تسمع كلما! )لش$اA6 . ,كGلW )لحا8 )ل?,N . ففي كث?( م5 )ألح?ا5 ?عل5 حض,( )لمس?ح ,)لمالئكة )لخا6م?5 في ,سT )جتماعا!
N$قل,ب nآلخ( = فتنتع( tلك5 حض,( )لمس?ح ?عل5 للبع, . d6عا )?ال ?(,5 ش?ئا غ, WلG 5فكث?(,5 ال ?6(,5 ع WلG مع, = Bلشع(
{ML 115.2} .بالسالN ,)ل(جاء ,?تعC,5 ,?تشجع,5 , ?تبا(ك,5

”'لذ{ Eأتي بعد{“

ثN 54 4,لئW )لمبع,ث?5 م5 4,(شل?N سأل,) ?,حنا قائل?5 “فما بالW تعّم6؟” ,لبث,) ?نت*(,5 منQ ج,)باً. ,فجأGL A كا5 ?,حنا ?6,( بع?ن?Q ب?5
Nقائ NكTقائالً: “4نا 4عّم6 بماء= ,لك5 في ,س pصا, V6? Tبس Nنفعا8 عم?^. ثL Qفي نفس N)Tض(, Q$ج, ^)4ش, Vلت$ب! ع?نا( q,لجم( Wتل
{ML 115.3} .()لdG لستN تع(ف,نD .Q, )لdG ?أتي بعd6= )لdG صا( ق6ّ)مي= )لdG لس! بمستح^ 54 4ح8 س?,( حG)ئQ” (?,حنا 1 : 26 , 27

فكان! تلW )ل(سالة )لتى كا5 على 4,لئW )لمبع,ث?5 54 ?حمل,Dا Lلى مجمع )لسن6$(?N ,)ضحة ,قاTعة. ,لN تك5 كلما! ?,حنا تنTب^ على
8,DG, شةD6 في N$ساء ?تلفت,5 ح,لm)فجع8 )لك$نة ,)ل N$T4م6 بع?6 . لق6 كا5 مس?ا في ,س Gمن Qسب^ )إلنباء عن dGل( W(G )?غ )خk xشخ
{ML 116.1} .لعل$W(G 5,)? N )لdG تكلN عنQ ?,حنا = ,لك5 لN ?مكن$N تم??VC م5 ب?G 5لW )لجمع

Qلى ما قالL فك( نبي )لب(?ة Qتج( GL = ج6?6 على عم8 مس?ا ),حم8 هللا = 4(?^ ن Q4ن Qقا8 عن, V6ق! عما, q,لى ?سL لما 4شا( ?,حنا
. N?*ع NتماDبالخ6مة )لكفا(?ة با xفي )ألساب?ع )لتال?ة 6(- ?,حنا )لنب,)! ,ك8 ما ?خت, .(شع?اء 53 : 7L) ”بِح َّGَِلى )لL ُ̂ Lشع?اء: “َكَشاAٍ ُتسا
LنQ لN ?م?C بك8 جالء ب?5 م*$(d عم8 )لمس?ح كGب?ح متألN ,كملW قاD(- ,لكنQ كا5 ?علN 54 مج?ئQ لQ 6اللة 4عم^ مما كا5 ?ف$مQ )لك$نة 4,
)لشعB . ,عن6ما (4| ?س,q ب?5 )لجمع عن6 ع,6تQ م5 )لب(?ة كا5 ?نت*( منQ بك8 ثقة 4نQ س?قN6 للشعB عالمة ت*$(V على حق?قتQ = ,بصب(
كا6 ?نف6 )نت*( م5 )لمخلx 54 ?عل5 ع5 (سالتQ = ,لكنQ لN ?نT^ بكلمة ,ال صنع k?ة . 5L ?س,q لN ?ستجB إلعال5 )لمعم6)5 عنQ ب8 )ن6مج
Qج()ء إلش$ا( نفسL d4 G5,6 54 ?تخ, xلخا( Qعلى عمل ()Dانا *اD)ب N6حنا 5,6 54 ?ق,? G?ب?5 تالم . {ML 116.2}

حمل هللا

dGل( حم8 هللا (G,D“ :4عل5 قائال, Q?6? لنبي( WلG Tبس = Q?عل )مج6 هللا ?ستق ),4| ن) Gفإ .Q?لL مقبال q,لتالي (4| ?,حنا ?س( N,?في )ل,
?(فع خT?ة )لعالD (GD !N, )لdG قل! عنQ: ?أتي بعd6= (ج8 صا( ق6ّ)مي= ألنQ كا5 قبلي. ,4نا لN 4ك5 4ع(فQ. لك5 ل?*$( إلس()ئ?8 لGلW جئ!
4عّم6 بالماء .. ,ش$6 ?,حنا قائالً: Lني ق6 (4?! )ل(,p ناCالً مث8 حمامة م5 )لسماء فاستق( عل?Q. ,4نا لN 4ك5 4ع(فQ= لك5 )لdG 4(سلني ألعّم6
بالماء= W(G قا8 لي: )لdG ت(| )ل(,p ناCالً ,مستق()ً عل?Q= ف$G) D, )لdG ?عّم6 بال(,p )لق6-. ,4نا ق6 (4?! ,شGD 54 !6$) D, )ب5 هللا”
{ML 116.3} .((?,حنا 1 : 29 — 34

GL حنا,? Nب5 هللا . لق6 تأث(,) تأث() عم?قا م5 كال( Q4ن Qق6 4عل5 عن dGل( W(G لىL شةD6, B?$بت Bلمس?ح؟ لق6 ن*( )لشع( ,D (GD 5ف$8 كا
(GD 5م(س8 م5 )لسماء. ,لك5 م Qبأن N$6 )قتناع?C? 5كا N,? 8ك, = NDا?اTبخ خ,? ,D, N,? 8ك Qلى 4ق,)لL 5,هللا = ف*ل,) ?صغ Nباس N$كلم
)لD dG, 4ع*N م5 ?,حنا )لمعم6)5؟ لN ?ك5 في لبسD ,4 Q?ئتQ ما ?86 على سم, م(تبتQ .كا5 ?ب6, عل?Q 4نQ شخx بس?T ?لب- مثل$N مالب-
{ML 116.4} .)لفق()ء
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,ق6 كا5 ب?G 5لW )لجمع بعt مم5 ق6 (4,) )لمج6 )إلل$ي ,سمع,) ص,! هللا م5 )لسماء عن6 معم,6?ة )لمس?ح = ,لك5 منG GلW )لح?5 تغ?(
Nال = ,ل?CD, ق6 تجلى بن,( م5 )لسماء = 4ما )آل5 فق6 ب6) شاحبا ,من$كا ,مضنى, Q$(4,) ,ج Qتغ?() كب?(). فعن6 معم,6?ت xمن*( )لمخل
{ML 117.1} .?ع(فQ غ?( )لنبي ?,حنا

,لك5 عن6ما ن*( Lل?Q )لنا- (4,) ,ج$ا )متjC ف?Q )إلشفا^ )إلل$ي بالق,A )لتي كاD 5, عالما بس(Dا. فك8 ن*(A م5 ن*()تQ ,ك8 تعب?(
على ,ج$Q كا5 مم?C) بال,6)عة ,معب() ع5 )لمحبة )لتى ال ?نT^ ب$ا . ,ق6 ب6) كأنQ كا5 محاTا بج, (,حي سما,d . ففي ح?5 4نQ كا5 (ق?قا
dGل( ,D (GD 5,خفاء كامال . ف$8 ?مك5 54 ?كL اDmخفاL 5مك? Nل WلG لتي مع( Q?قتنع )لنا- بالق,6 )لكامنة ف( فق6 Qفات)تص, Q6?عا في عا6)ت,,
L 8* {ML 117.2}س()ئ?8 ?نت*(D VكG) T,?ال؟

لق6 جاء ?س,q فق?() ,مت,)ضعا لكي ?ك,5 لنا مثاال ,فا6?ا. فل, *$( في 4ب$ة )لملW ,جاللQ فك?\ كا5 ?مكنQ 54 ?علN )لنا- )ل,6)عة؟
,ك?\ كا5 ?مكنQ 54 ?قN6 للشعB تلW )لحقائ^ )لمmث(A )لفاحصة )لتي نT^ ب$ا في م,ع*تQ على )لجب8؟ ,4?5 كا5 ?,ج6 (جاء للمساك?5
{ML 117.3} ,)ألGالء في )لح?اA ل, 4تى )لمس?ح ل?ع?n ب?5 )لنا- كملW ع*?N؟

4ما 4,لئW )لمجتمع,5 فق6 ب6) ل$N 4نQ م5 )لمستح?8 54 ?ك,W(G 5 )لdG ق6 4شا( Lل?Q ?,حنا D, م5 ت(تكC ف?Q 4نت*ا()ت$k, Nمال$N )لع*?مة.
N$ألم8 كث(?5 من( خ?بة, Wتبا)شم8 )ال (GكD,. {ML 117.4}

LنQ لG? Nك( ش?ئا ع5 )ألق,)8 )لتى كا5 )لك$نة ,)ألحبا( ?نت*(,5 سماع$ا م5 54 ?س,q س?(6 )لملL Wلى Lس()ئ?8. لق6 كان,) ?نت*(,5 مث8
(G$ف Nملك,! )لب( ,)لسال N$في قل,ب N?حا,8 54 ?ق? dGل( W(G 4ما . Qب B?ح)لت(, Qستع6)6 لقب,ل( Nعلى 4ت (,كان, = Qقب,5 مج?ئ)ت?, Wلمل( (GD
Qال ?قبل,ن. {ML 117.5}

WلG Q4خ(| 4ضاء ,ج A)م, Bلشع( Tفي ,س |)4خ A)م q,قف?5 غ?( بع?6 = (4| ?,حنا ?س(, G?كا5 )ثنا5 م5 )لتالم GL لتالي( N,?في )ل,
)لنبي بمج6 هللا غ?( )لمن*,( عن6ما صاp ?ق,Gَ,D “ :8) حم8ُ ِهللا” (?,حنا 1: 36). ,قVGD !CD 6 )لكلما! مشاع( G?نW )لتلم?G?5 = مع 4ن$ما
{ML 117.6} .لN ?ف$ما معناDا تماN )لف$N . فما معنى GD) )السN )لT4 dGلقQ ?,حنا عل?Q: “حم8ُ ِهللا”؟ 5L ?,حنا نفسQ لN ?,ضح )لمعنى

IسوE .طلباE

,GL ت(G W)نW )لتلم?G)5 ?,حنا DGبا ?Tلبا5 ?س,q. ,كا5 4ن6(),- 4خ, سمعا5 4ح6 )لتلم?G?5 = 4ما )لتلم?G )آلخ( ف$, ?,حنا )لبش?( . فكا5
GD)5 )لتلم?G)5 8,4 م5 تتلمG) للمس?ح. ,ق6 تبعا ?س,q م6ف,ع?5 ب6)فع ق,d ال ?قا,N- ,كانا ?ت,قاL 5لى )لتحi6 معQ = ,مع GلW فق6 كانا مت$?ب?5
{ML 118.1} ,صامت?5 = ,كانا غا(ق?5 في )لتفك?( في GD) )لسD (GD4“ :8(m, مس?ا”؟

علN ?س,G 54 q?نW )لتلم?G?5 ?تبعانQ = ,كانا باك,(A ثما( خ6متQ فامتأل قلG BلW )لمعلN )إلل$ي ف(حا ألG 5?نW )لشخص?5 ق6 )ستجابا لن6)ء
V()لح(?ة في 54 ?(جعا 4, 54 ?خب( ل$ما W)لبا5ِ؟” (?,حنا 1 : 38). لق6 كا5 ?(?6 54 ?تTَْت (Gَسأل$ما قائال: “ما, WلG ل?$ما معL !فالتف .Qنعمت
{ML 118.2} .ب(غبت$ما

,لكن$ما كانا ?حسا5 54 ل$ما غ(ضا ,)ح6) = ,كا5 ?شغ8 4فكا(Dما شخx ,)ح6. فصاحا: “(َبي ... 4َ?5 َتمُكiُ؟” (?,حنا 38 : 1). Lن$ما
q,لق6 (غبا في )النف()6 ب?س . Qلى تعلمL 554 ?ست,عبا ما كانا ?ت,قا ^?)Tل( Bعلى جان )?للقاء )لقص( WلG A)عا5 في فت?Tك,نا ?ست? Nل
Qكالم qسما, Q?لجل,- عن6 ق6م(,. {ML 118.3}

{ML 118.4} .(فقا8 ل$نا: “ تعال?ا ,)ن*()”. فأت?ا ,ن*() 4?5 كا5 ?مكi= ,مكثا عنG V6لW )ل?,N” (?,حنا 1 : 39 “

ل, كا5 ?,حنا ,)ن6(),- ع6?مي )إل?ما5 كالك$نة ,)ل(mساء لما كانا ?جلسا5 عن6 ق6مي ?س,q ل?تعلما منQ ب8 كانا ?أت?ا5 ل?نتق6)V ,?حكما
على كالم5L .Q كث?(?5 ?,ص5,6 )لباB في ,جQ 4ثم5 )لف(x . ,لكGD 5?5 )لتلم?G?5 لN ?تص(فا DكG) = ب8 )ستجابا لن6)ء )ل(,p )لق6- في
ك()AC ?,حنا )لمعمD, . 5(6ا Dما )آل5 ?م?C)5 ص,! )لمعلN )لسما,d = ف,ج6) في كالN )لمس?ح ك8 عG,بة ,ص6^ ,جما8 . ,ق6 4ش(^ ن,(
L. {ML 118.5}ل$ي على 4سفا( )لع$6 )لقN?6 ,ما ب$ا م5 تعال?N = ,*$( 4مام$ما )لح^ )لمتع66 )لج,)نB في ن,( ج6?6

5L )لت,بة ,)النسحا^ ,)إل?ما5 ,)لمحبة Dي )لتي تع?5 )لنف- على قب,8 حكمة م5 )لسماء= ,5L )إل?ما5 )لعام8 بالمحبة D, مفتاp )لمع(فة =
{ML 119.1} .(,ك8 م5 ?حB “ ?عِ(\ُ هللا” (1 ?,حنا 4: 7

neلتالم#ذ 'أل'
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لق6 كا5 )لتلم?G ?,حنا (جال حا() ,عم?قا في محبتQ = غ?,() ,لك5 كث?( )لتأم8. لق6 ب46 ?(| مج6 )لمس?ح- ال )لع*مة )لعالم?ة )لتي كا5 ق6
B?لعج( q,لم,ض( في Qقاً في تأمل)مُمل,ًء) نعمةً َ,حقا” (?,حنا 1 : 14). كا5 مستغ = ِBلمج6 “َكما لِ,ح?6 م5 )آل( WلG 8ا = بD)*54 ?نت Nتعل .
{ML 119.2}

,قT 6لB 4ن6(),- 54 ?ش(W معQ غ?(V في )لف(p )لdG مأل قلبQ = فBDG ?بحi ع5 4خ?Q سمعاGL, 5 ,جV6 صاp قائال: “َق6 َ,ج6َنا مس?ا”
(?,حنا 1 : 13). ,لN ?نت*( سمعا5 6ع,A ثان?ة . كاD 5, 4?ضاً ق6 سمع ك()AC ?,حنا )لمعم6)5 فأس(L qلى )لمخلGL, . x )ستق(! عل?Q ع?5
QT,تا(?خ سق, Qبنفس Qثقت, Qم,حT, \,Tلع( Bلمح( Qلمن6فعة ,قلب( -)Tب?عة بT xلق6 ع(\ )لمخل . Qخ?)تا, Q4خالق \)لمس?ح ع(
:ُV)?َتْفس dGَّل( 4َْن!َ سمعا5 ب5 ?,َنا .4َْن!َ ُت6عى صَفا“ :Qفقا8 ل Qكل WلG q,س? \)ع -(ش$?6 Qة ,م,ت?)?في )لحق,8 )لتبش Qخ6مات, = Qت,بت,
{ML 119.3} .(بTْ(ُ-” (حج() — (?,حنا 1 : 42

في )لغ6 4()6 ?س,q 54 ?خ(L jلى )لجل?8= ف,ج6 ف?لب- فقا8 لQ: “)تبعني” (?,حنا 1 : 43)= فامتث8 ف?لب- ألم( )لمس?ح= ,في )لحا8 ب46“
Q4?ضاً ?خ6م ,D. {ML 119.4}

Bخا q,لى ?سL 8?ن*( نثنائ GL, .حم8 هللا QنL قائال q,لى ?سL 5(6ب?5 )لجمع عن6ما 4شا( )لمعم (GD 8?ف?لب- 6عا نثنائ?8 = ,كا5 نثنائ,
4ملQ . فGD 8$) )إلنسا5 )لdG تب6, عل?Q سما! )لفق( ,)لكp6 ?مك5 54 ?ك,D 5, مس?ا؟ Lالّ 54 نثنائ?8 لN ?ق6( 54 ?ق(( (فt ?س,q= أل5 (سالة
Qلى قلبL qلمعم6)5 64خل! )القتنا( . {ML 119.5}

,في )ل,ق! )لdG 6عاV ف?Q ف?لب- = كا5 نثنائ?8 معتكفا في ح6?قة Dا6ئة ل?تأم8 في Lعال5 )لمعم6)5 ,)لنب,)! )لخاصة بمس?ا = فصلى Tالبا
N$ل N4قا, Q54 هللا ق6 )فتق6 شعب Qك6) لmلق6- م( p,)ل( Q?عل )ق6 )ستق, .xلمخل( ,D 5(6لمعم( Qكا5 م5 ق6 4عل5 عن (GL ما Qف)م5 هللا 54 ?ع
GL Qت?5 ع(\ ف?لب- مكان A)تح! شج Aكا5 نثنائ?8 مستغ(قا في )لصال GL, . !(,لنب( nكا5 ?فت Qف?لب- 54 ص6?ق \)ق6 ع, .x5 خال)ق
{ML 119.6} .كث?() ما كانا ?صل?ا5 معا في GلW )لمكا5 )لمنع8C )لdG تحجبQ )ألشجا(

لقد eجدنا1

5L (سالة ف?لب- )لقائلة: “ ,ج6نا )لdG كتB عنQ م,سى في )لنام,- ,)ألنب?اء” (?,حنا 1: 45) ب6) كأن$ا Lجابة مباش(A لصالتQ. ,لك5
B(?,حنا 1 : 45). ,ق6 ثا( )لتعص ”A)م5 )لناص dGب5 ?,س\ )ل( q,س?“ :Wعاً= فلق6 4ضا\ ?ق,8 في تشكCعCم WلG ما5 ف?لب- كا5 مع?L
{ML 120.1} .(في نف- نثنائ?8 فصاp ?ق,8: “4م5 )لناص(A ?مك5 54 ?ك,5 شيء صالح؟” (?,حنا 1 : 46

”Q?ف nس()ئ?لي حقاً ال غL (G,D :Qفقا8 عن =Q?لL ًنثنائ?8 مقبال q,4| ?س), .)*تعا8 ,)ن “ :Qفي ج6)8= ب8 قا8 ل Wشتب? Nلك5 ف?لب- ل
(?,حنا 1 : 46= 47) = فصاp نثنائ?8 قائالً في )نD6اn: “م5 4?5 تع(فني؟” 4جاB ?س,q ,قا8 لQ: “قب8 54 6عاW ف?لب- ,4ن! تح! )لت?نة=
{ML 120.2} .((4?تW” (?,حنا 1 : 48

,كاG 5لW كاف?ا = فال(,p )إلل$ي )لdG ش$6 لنثنائ?D, 8, معتك\ للصالA تح! )لت?نة خاTبQ )آل5 على لسا5 ?س,q. ,مع 4نQ كا5 م(تابا
,متأث() بالتعصL Bلى ح6 ما = فق6 4تى نثنائ?L (GD 8لى ?س,q ب(غبة صا6قة لمع(فة )لح^ ,ق6 تحقق! )آل5 (غبتQ = فأصبح L?مانQ 4ع*N م5
{ML 120.3} .(L?ما5 م5 ق6 4تى بL Qلى )لمس?ح . ,ق6 4جاB قائال: “?ا معلNّ= 4ن! )ب5 هللا! 4ن! ملL Wس()ئ?8!” (?,حنا 1 : 49

ل, كا5 نثنائ?8 ق6 ,ث^ بالمعلم?5 ل?(شV,6 لما ,ج6 ?س,q قT. ,لكنGL Q ن*( ,سمع ,حكN لنفسQ صا( تلم?G) . ,DكG) Dي )لحا8 مع كث?(?5
ML} !)ل?,N )لG?5 ?عم?$N )لتعصB ,?صND6 ع5 عم8 )لصالp ,)لب( . ,لك5 كN ?ك,5 )لف(^ ع*?ما بالنسبة Lل?$N ل, 4ن$N ?أت,5 ,?ن*(,5
120.4}

5L )لG?5 ?(كن,L 5لى L(شا6 )لسلTا! )لبش(?ة ل5 ?مكن$N )ل,ص,L 8لى مع(فة )لح^ )لخالصي. Lننا كنثنائ?8 نحتاL jلى 54 ن6(- كلمة هللا
A),5 )لمالئكة )لقا6م?5 م5 كL, . Aلصال( q6(4| نثنائ?8 تح! )لت?نة س?()نا في مخ dGل( W(G, .-6لق( p,)ل( A)ناL BلT ألنفسنا مصل?5 في
{ML 120.5} .)لن,( ND 4ب6) ق(?ب,5 م5 4,لئW )لG?5 بك8 ,6)عة ?Tلب,5 )إل(شا6 )إلل$ي

5L Nلى )لمس?ح = ثL VG?6عي ?,حنا ,4ن6(),- ,سمعا5 ,ف?لب- ,نثنائ?8 ب46 تأس?- )لكن?سة )لمس?ح?ة. لق6 4(ش6 ?,حنا )ثن?5 م5 تالم Gفإ
4ح6 )لتلم?G?5 )أل,ل?D, 5, 4ن6(),- ,ج6 4خاV ف6عاL Vلى )لمخلx . كما 54 ف?لب- بع6ما 6عاV )لس?BDG 6 ?بحi ع5 نثنائ?8 . فم5 )لG?5 كان,)
مثال ?نبغي 54 نتعلD4 Nم?ة ب8G )لسعي )لشخصي = مق6م?5 )ل6ع,A )لمباش(L Aلى 4ق(بائنا ,4ص6قائنا ,ج?()ننا . DناW م5 ?عت(ف,5 بأن$N ق6
ع(ف,) )لمس?ح م6| ح?ات$N ,مع GلW فلN ?ق,م,) بأd مسعى شخصى لإلت?ا5 بنف- ,)حL A6لى )لمخلL . xن$N ?ضع,5 )لمسm,ل?ة كل$ا على
{ML 121.1} .خاN6 )لكلمة . ق6 ?ك,5 )لخاN6 مDmال ج?6) للق?اN بخ6متQ = ,لكنQ ال ?ستT?ع )لق?اN بالعم8 )لdG ت(كQ هللا ل?ق,N بQ 4عضاء )لكنائ-
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قنو'Ç للنو;

كث?(,5 ?حتاج,L 5لى خ6مة )لمس?ح??d,G 5 )لقل,B )لمفعمة بالمحبة. لقD 6لW كث?(,5 مم5 كا5 ?مك5 54 ?خلص,) = ل, 54 ج?()ن$N م5
)ل(جا8 ,)لنساء )لعا6??5 بGل,) مع$N بعt )لج$,6 )لشخص?ة )لف(6?ة ل(بح$N . ,كث?(,5 ?نت*(,5 54 تفN6 ل$N 6ع,A شخص?ة . ففي نف-
5L س(,(نا . ,ما q,لعم8 س?ك,5 م,ض( (G$كنا مس?ح??5 بالح^ ف (GL . س8 للمس?ح)ك Qف?$ا لنا عم8 نعمل n?لعائلة ,)لب?ئة ,)لم6?نة )لتي نع(
?$تL d6نساL 5لى هللا حتى ?نشأ في قلبQ حن?5 أل5 ?ع(\ )آلخ(?d4 5 ص6?^ غا8 ق6 ,ج6 في ?س,GL = q 54 )لح^ )لمخلx ,)لمق6- ال ?مك5
V)654 ?حب- في ص. {ML 121.2}

5L ك8 مND 5 مك(س,ND Å 5 قن,)! للن,(. ,هللا ?جعل$N ,سائ8 إل?صا8 غنى نعمتQ لآلخD (GD, . 5?), ,ع6 هللا ل$N: “َ,4َجُعل$N َ,ما ح,8َ
{ML 121.3} .(4ََكمتي ب(َكةً = َ,4ُْن8Cُِ عَل?ِ$Nِ )ْلمT( في َ,ْقتQ َفَتُك,5ُ 4َمTَا(َ ب(َكة” (حCق?ا8 34 : 26

لق6 قا8 ف?لب- لنثنائ?8: “ تعا8 ,)ن*(” . لT? NلB منQ قب,8 ش$اL A6نساk 5خ( = ب8 54 ?(| )لمس?ح لنفسQ . ,)آل5 ,ق6 صع6 )لمس?ح Lلى
)لسماء فإ5 تالم?ND VG ممثل,V ب?5 )لنا-. ,م5 4فع8 )ل,سائ8 ل(بح )لنف,- لL ,D Q*$ا( صفاتQ في ح?اتنا )ل?,م?ة . 5L تأث?(نا في )آلخ(?5 ال
?ت,ق\ على ما نق,لQ ب8 على ح?اتنا ,تص(فاتنا. ق6 ?عا(t )لنا- منTقنا ,?تح6,نQ = ,ق6 ?قا,م,5 ت,سالتنا = ,لك5 ح?اA )لمحبة غ?(
Nفي )لعال A,ي قD لمتصفة ب,6)عة )لمس?ح( لثابتة( Aضت$ا 4, نقض$ا . فالح?ا)معا N$ي حجة ال ?مكنD ضة)لمغ(. {ML 121.4}

كا5 تعل?N )لمس?ح تعب?() ع5 )قتناq ,)ختبا( 6)خل??5 ,)لG?5 ?تعلم,5 منQ ?ص?(,5 معلم?5 حسB )لمثا8 )إلل$ي. فكلمة هللا )لتي ?تكلN ب$ا
Lنسا5 ,ق6 تق6- ب$ا = ف?$ا ق,V تمنح )لح?اA ,تجعل$ا مقب,لة م5 سامع?$ا ,تقنع$N بأن$ا حق?قة ح?ة . ,ح?5 ?قب8 )إلنسا5 )لح^ حباً بQ ف$,
5L . آلخ(,5 بمع(فة )لمس?ح( Qمع W)حتى ?شت Aلح?ا( م5 كلمة VG4خ, Vk), Qكما ?ع(\ )لنا- بما ق6 سمع . Qفي كالم, Qفي تص(فات V)$*?س
ML} .ش$ا6تQ )لخا(جة م5 شفت?5 مT$(ت?5 بجم(A م5 على )لمGبح )لمقD -6ى )لح^ )لص()p للقلB )لdG ?قبلQ ,?عم8 على تق6?- )لُخل^
122.1}

5L, (GD مT? 5لB 54 ?ن?( )آلخ(?5 س?ناD 8, نفسQ ب(كة = “َفَتُك,5ُ 4َمTَا(َ ب(َكة” ,5L “)ْلم(ِ,D d, 4َ?ضا ?(َ,|” (4مثا8 11 : 25). لق6
كا5 هللا قا6() على )ل,ص,L 8لى قصV6 في تخل?x )لخTاA ب5,6 مع,نتنا = ,لك5 لكي ننم, في 4خالقنا حتى تص?( كأخال^ )لمس?ح ?نبغي لنا
N$ئ(ألج8 ف6 Qفي عمل Qك)عل?نا 54 نشا - Qلنف,- ُتفَت6| بكفا(ت( ة?m) p)ف -Qحتى نتمتع بف(ح, . Qفي عمل Q54 نشا(ك. {ML 122.2}

”سوc تر` rعظم من [ذ' “

5L 8,4 تعب?( عب( بQ نثنائ?8 عL 5?مانQ= ,)لdG كا5 شامالً ,حا()ً ,مخلصاً= ن8C على G4ني ?س,q كم,س?قى عGبة. “ 4جاB ?س,q ,قا8
لk 8D “ :Qمن! ألني قل! لL Wني (4?تW تح! )لتن?ة؟ س,\ ت(| 4ع*N مGD 5)! ” (?,حنا 1: 50). لق6 ن*( )لمخلx بف(L pلى )لمستقبL 8لى
عملQ في تقN?6 )لبشا(A )لمف(حة للمساك?5 )ل,6عاء GL ?شفي )لمنكس(d )لقل,B ,?ناd6 لمأس,(d )لش?Tا5 باإلTال^ . ,GL فك( في )لب(كا!
)لثم?نة )لتي ق6 4تى ب$ا للنا- 4ضا\ ?س,q قائال: “)لح^ )لح^ 4ق,8 لكN: م5 )آل5 ت(,5 )لسماء مفت,حة= ,مالئكة هللا ?صع5,6 ,?نCل,5 على
{ML 122.3} .()ب5 )إلنسا5” (?,حنا 1 : 51

5L )لمس?ح ?ق,D 8نا في )ل,)قع: على ضفا\ )أل(56 )نفتح! )لسم,)! ,ن8C )ل(,p )لق6- علي مث8 حمامة = ف$G) )لمن*( كا5 عالمة على
4نني )ب5 هللا = فإk 5منتN بأنني )ب5 هللا فس?تق,| L?مانكN ,ست(,5 )لسماء ,ق6 فُتح! ,ل5 تغل^ = لق6 فتحت$ا 4نا لك5L .N مالئكة هللا ?صع5,6
ML} .حامل?5 صل,)! )لمساك?5 ,)لمتضا?ق?L 5لى )آلB في )لسماء ,?نCل,5 حامل?5 )لب(كة ,)ل(جاء ,)لشجاعة ,)لع,5 ,)لح?اA لبني )إلنسا5
122.4}

5L مالئكة هللا ND 6)ئب,5 على )النتقا8 م5 )أل(L tلى )لسماء ,م5 )لسماء Lلى )أل(5L, =t )لمعجC)! )لتي 4ج()Dا )لمس?ح لخ?(
)لمتألم?5 ,)لمف6??5 ق6 4ج(?! بقA)6 هللا عT 5(?^ خ6مة )لمالئكة. ,بالمس?ح عT 5(?^ خ6مة (سلQ )لسما,??5 تنسكB عل?نا ك8 )لب(كا! م5
n)بع Wمس? Qت?D,4ل ^?)T 5ع, = N6k 65 م5 )ل(جا8 ,)لنساء م5 4,ال?Tلساق( بمصالح Qح6 مصالح,? )ب?عة )لبشT Gتخ( GL 5 مخلصناL . هللا
{ML 123.1} .هللا . ,DكG) صا( )لمس?ح )ل,)سTة )لتى ب$ا ?مك5 54 ?تحi6 )لنا- مع هللا ,هللا مع )لنا-
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الفصل الخامس عشر—في وليمة العرس

= A)?لصغ( ح6| ق(| )لجل?8L في حف8 عائلي في Qت)4*$( ق6 Qلكن, .N?في 4,(شل N?)6$لسن( N4ما N?*بعم8 ع Qب46 خ6مت? Nل q,5 ?سL
,GلW ل?C?6 م5 ف(p ,ل?مة ع(- = ,ب$VG )لك?ف?ة 4*$( مشا(كتQ للنا- ,(غبتQ في LسعاND6 . لق6 ش(D B, نفسQ كأ- )ل,?8 ,)أللD, N, في
{ML 124.1} .ب(?ة )لتج(بة . ثN خ(j مD 5ناW ل?قN6 للنا- كأ- )لب(كة بتق6?سQ عالقا! )لح?اA )لبش(?ة

عا6 ?س,q م5 )أل(L 56لى )لجل?8 = ,كا5 س?قاN حف8 ع(- في قانا = ,Dي ق(?ة ال تبع6 كث?() ع5 )لناص(A = ,كان! )لعائلتا5 م5 4ق(باء
{ML 124.2} .?,س\ ,م(?N. فإG علN ?س,q ب$G) )لحف8 )لعائلي L BDGلى قانا GL كاD 5, ,تالم?VG ق6 6ع,) Lلى تلW )ل,ل?مة

,ق6 تقابD 8ناW م(A 4خ(| مع 4مQ )لتي كا5 ق6 )نفص8 عن$ا بعt )ل,ق!. كان! م(?N ق6 سمع! عG 5لW )ل*$,( )لعج?B عن6 )أل(56 في
,ق! معم,6?تGL Q ق6 )نتقل! تلW )ألخبا( Lلى )لناص(A . فأعا6! تلW )ألخبا( Lل?$ا )لمنا*( )لعج?بة )لتي كان! ق6 حف*ت$ا في قلب$ا سن?T 5,?لة
5L, (GD . q,لتي ق?ل! قب8 م?ال6 ?س( A,لنب( (ج?6 !)كGت, = Bلشع( ا م5D)?غ !)كما 4ثا = A6بش N?)م !)5 4خبا( (سالة )لمعم6)5 ق6 4ثاL .
صلتQ ب?س,q 4ض(م! في قلب$ا نا( )ل(جاء م5 ج6?6 . ,لكن$ا كان! ق6 علم! 4?ضاً بانTال^ ?س,q )لغامL tلى )لب(?ة فاضT(ب! ,)كتنف!
{ML 124.3} .نفس$ا تT?()! مCعجة

5L م(?N منG سمع! Lعال5 )لمالW ل$ا ,Dي في ب?ت$ا في )لناص(A )ختCن! في نفس$ا ك8 6ل?8 على 54 ?س,D q, مس?ا. 5L ح?اتQ )لجم?لة
)لخال?ة م5 )ألنان?ة 4ك6! ل$ا 4نQ الب6 54 ?ك,D 5, )لم(س8 م5 هللا ,مع GلW فق6 *$(! ل$ا 4?ضاً بعt )لشك,W ,)لمفشال! . فكان! تت,^ Lلى
Qم5 تبث WناD 5ك? Nآل5 فل( 4ما . q,م?ال6 ?س )()كا5 مثل$ا ?ع(\ 4س dGلم,! ب?ن$ا ,ب?5 ?,س\ )ل( لق6 فص8 . V6مج )$*? Q?ف dGل( N,?ل(
kمال$ا ,تخب(V ع5 مخا,ف$ا . كا5 )لش$()5 )لسابقا5 4?اN ح5C ش6?6 . كان! ق6 )فت(ق! ع5 ?س,q )لdG كان! تج6 في عTفQ )لعC)ء . ,كان!
q,ح?5 *ن! 54 ?س B(Gلع( Nثالثة 4?ا !)كG س?\” (ل,قا 2 : 35). كما Wفي َنْفس ُC,سمعا5 ح?5 قا8 ل$ا: “َ,4َن! 4َ?ضا ?ج Nفي كال )تفك
^Cمم, qCج Bبقل Qألب6 ,كان! تنت*( ع,6ت( لىL عن$ا ^)فت(. {ML 124.4}

'البن 'لمحب 'لمعو'.

,Dا Dي تلتقي بQ في ,ل?مة )لعD (GL, = -), كعD6$ا بQ )الب5 )ل(ق?^ )لمستع6 أل6)ء )ل,)جB = ,مع GلW ف$, ل?- كما كا5 . لق6 تغ?(
من*( ,ج$Q ف$, ?حمk 8ثا( ص()عQ في )لب(?ة = كما D 54نالW تعب?() ج6?6) ع5 )لع*مة ,)لسلTا5 على ,ج$Q ب(Dانا على ك,نQ م(سال م5
V,)*ما ق6 ن N?)الء )ل(فا^ ?س(5,6 على مسمع مmD . معلما Q6ع,ن? ND, N()باحت Q?لL 5,شخص? Bجماعة م5 )لشبا Qلسماء . ,كا5 ?صحب(
,سمع,V عن6 معم,6?ة ?س,q ,في 4ماك5 4خ(| = ثN ?ختم,5 ح6?ث$N ب$G) )إلعال5: “َ,ج6َنا )لdGَّ َكَتB ْعنQ م,سى في )لنَّام,-ِ َ,)ألَنِب?اُء”
{ML 125.1} .((?,حنا 1 : 45

,GL ?جتمع )لم6ع,,5 ?ب6, 54 كث?(?5 من$N مشغ,ل,5 في م,)ض?ع Dامة. ,DنالD( Wت?اj مكب,! ?شم8 تلW )لجماعة = ,DنالW جماعا!
صغ?(A من$N تتحاi6 بنغما! مشتاقة ,Dا6ئة = ,ن*()ت$N )لمتسائلة تتجL Qلى )ب5 م(?GL, . N سمع! م(?N ش$اA6 )لتالم?G ع5 ?س,q )بت$ج قلب$ا
,DCثا( )لk tلمق6- بع( p)مع )لف jCفلك,ن$ا م5 )لبش( فق6 )مت WلG لة . ,معTتك5 با Nال ل?,T مال$ا )لتي كان! تحتضن$اk 5م,قنة بأ
N)لمك( بالحق?قة Qلجماعة على 4ن( W5 لتلD)ب? V()لى 54 تL !تاق q,لى ?سL متج$ة )(4! ك8 )ألن*ا Gلمحبة البن$ا . فإ( Nأل( Qتكن dGب?عي )لTل(
N$4مام ACل?صنع معج Qمجا8 ل WنالD 5,لمختا( م5 هللا = ,(ج! 54 ?ك(,. {ML 125.2}

,كا5 م5 )لعا6)! )لمأل,فة في تلW )أل?اN 54 تN,6 ,الئN )لع(- عA6 4?اN. ,في GD) )لع(- )كتش\ قب8 ن$ا?ة 4?اN )ل,ل?مة 54 )لخم( ق6 نف6!
= فسبG BلW كث?() م5 )ال(تباW ,)ألس\ . ,كا5 م5 غ?( )لمأل,\ )الستغناء ع5 )لخم( في مث8 تلW )ل,الئN = كما 54 عN6 ,ج,D6ا كا5 6ل?ال
q,مع ?س i6آل5 تتح( يD اD, = لعائلت?5 فق6 ساع6! في ت(ت?با! )ل,ل?مة( B)م5 4قا N?)لض?افة . ,لك,5 م( حس5, N)في )لك xعلى نق
Nُ؟ َلAَ4)ا )م? Wما لِي َ,َل“ :Qبق,ل q,لحاجة . فأجاب$ا ?س( VGD 6ل?س Qقت()حا مق6ما من$ا ل( Nلكال( (GD 5(?,حنا 2: 3). كا ”)َخم N$قائلة: “َل?- َل
{ML 125.3} .(َتأْ!ِ ساعتي بع6” (?,حنا 2 : 4

”rكر\ rباre Öّمك “
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GD) )لج,)B )لdG ?ب6, مقتضبا لN ?ك5 ?عب( عd4 5 فت,( 4, ف*ا*ة. فلق6 كا5 4سل,B خTاB )لمخلx )لم,جQ ألمQ على ,فا^ مع عا6)!
,D 5كا dGألم( )ل( كا5 متمش?ا مع t)لمس?ح على )أل( 5 ك8 عم8 م5 4عما8L . N$حت()م(, ND)?لى م5 ?قص6 ت,قL Qكا5 ?,ج GL = 5??ق)لش(
Qنح, 4م Qمحبت, Qخ( 6ل?8 على (قتk )$*4 B?لصل( كا5 معلقا على GL, .(12 : 20 j,)خ) ”W4ُم,َ َW4َبا ْN)ِعن6ما قا8: “4َك Qق6 ,ضع Qنفس
بأ5 خاTب$ا بمث8 ما ?خاTب$ا بQ )آل5 = عن6ما )ست,6ع$ا ل(عا?ة ?,حنا )لحب?B 4حB )لتالم?L Gلى نفسQ . ففي ,ل?مة )لع(- VGD كما ,D, على
Qق6 فس(! كالم Q4سل,ب, Qن*(ت, Qن(| 54 )لمحبة )لتي عب(! عن$ا نغمة كالم B?لصل(. {ML 126.1}

عن6ما C)( ?س,q )ل$?ك8 في صباV ,)نكش\ 4مامQ س( عملQ في )لح?اA قا8 لم(?N: “4ََلN َتعَلما 4َنQَّ ْ?نبغي 5َ4ْ 4َُك,5َ في ما ألَِبي؟” (ل,قا 2 :
Nلى )لعالL ق6 4تى dGل( N?*عم8 )لف6)ء )لع = Qكل$ا . لق6 كا5 ك8 شيء م,ق,فا على عمل Qخ6مت, Qلكلما! نص! على عم8 ح?ات( VGD .(49
ل?عملD, . Qا D, )آل5 ?(66 نف- )ل6(- . كاD 5نالW خT( لئال تعتب( م(?N 54 صلت$ا ب?س,q تجع8 ل$ا 6)لة خاصة عل?Q = ,بعt )لح^ في
ت,ج?$Q في (سالتQ ,عملL QنQ م6| ثالث?5 عاما كا5 )بنا محبا ,مT?عا ل$ا = ,لN تنقx محبتQ ل$ا ,ال تب6ل! = ,لك5 عل?Q )آل5 54 ?ب46 بعم8
Nب8 ?نبغي 54 ?ق\ ح() ل?تم = Qث( في تص(فاتm4, ت Qسالت) NتماL 5لعالقا! )أل(ض?ة ع( QلTنبغي 4الّ تع? Nلعال( xفكاب5 )لعلي ,مخل . Q?4ب
A6()L هللا ,GD) )ل6(- م,جQ لنا نح5 4?ضاً = فإ5 مTال?B هللا Dي )ألع*N ,)لمفضلة حتى على صال! )لق()بة )أل(ض?ة = كما ?نبغي 4الّ ?ح,8
Q?بالس?( ف B)أم(نا )ل? dGل( ^?)T4(ضي 4ق6)منا ع5 )ل BGجا d4. {ML 126.2}

5L )ل(جاء )ل,ح?6 لف6)ء جنسنا )لساقD T, في )لمس?ح. ,ما كان! م(?N لتج6 )لخالL xالّ عT 5(?^ حم8 هللا = GL لN ?ك5 ف?$ا d4 )ستحقا^
= xلمخل( Nكال Q?ما ?86 عل (GD, .|)نف- 4خ d4 5م )4كث Qح?ة 4, عالقة تق(ب$ا من,) AC?تجعلى ل$ا 4?ة م Nل q,شخصي . ,عالقت$ا ب?س
Qمسا,ٍ ل Cفي م(ك Tتجعل$ا ق N5 صلة )لق()بة ب?ن$ما لL. كاب5 هللا Qب$ا كاب5 )إلنسا5 ,عالقت Qجع8 ف(قا ,)ضحا ب?5 عالقت i?ح. {ML 126.3}

mآل' hA';بإ Aمقو

Gمن N,تماما لت6ب?( هللا )لم(سL 5كا t)لمس?ح على )أل( Aلى حق?قة ك,5 ك8 عم8 م5 4عما8 ح?اL )?َتأْ!ِ ساعتي بع6” ?ش Nَل“ :Q5 ق,لL
A,Tخ Bآل( A6()كا5 ?س?( ب?5 )لنا- كا5 ?قتا6 بإ GL Qلكن, . Qبك8 تفاص?ل Qس,ما 4مام)لت6ب?( م( كا5 t)لى )ألL 8C8 . فقبلما نCأل( ),D6
Nل Q5 ساعتL N?)قا8 لم GL q,5 ?سL . !كا5 ?نت*( حتى ?ح?5 )ل,ق q,لخض( WلG -ت(66 في )لعم8 في )ل,ق! )لمع?5 = ,بنف? Nل QنL . A,Tفخ
تأ!ِ بع6 كا5 ?ج?ب$ا على فك(Dا )لdG لN تفصح عنQ- ع5 )نت*ا(Dا )لdG شا(ك$ا ف?Q )لنا- . كان! ت(ج, 54 ?عل5 نفسQ بأنQ مس?ا ,?جل- على
”5ِCمخَتِب( ْ)لح,َ ٍqب8 ك(ج8 “4َْ,جا Wلبش(?ة = ال كمل( مع Qعت)54 تك,5 ق q,ك5 ق6 جاء . لق6 قب8 ?س? Nل,ق! ل( س()ئ?8 . ,لك5L n)ع
L)). {ML 127.1}شع?اء 53 : 3

,لك5 مع 54 م(?N لN تك5 تف$N (سالة )لمس?ح ف$ما صح?حا فق6 كان! تث^ بQ ثقة كاملة. ,ق6 )ستجاB ?س,q ل$G) )إل?ما5 . فلكي ?ك(N ثقة
م(?VGD N = ,لكي ?ق,L d?ما5 تالم?VG 4ج(| )لس?6 معجCتQ )أل,لى . كا5 )لتالم?G س?,)ج$,5 تجا(B كث?(A ,ع*?مة ت,حي بعN6 )إل?ما5 . لق6
. ND N$م5 ثقت N*بثقة 4ع V,مس?ا . كان,) ?نت*(,5 م5 (جا8 )ل6?5 54 ?قبل ,D q,4, )لج6)8 54 ?س Wلنب,)! بما ال ?حتم8 )لش( N$4,ضح! ل
N$لمعلم?5 ,تعصب(, لك$نة( ما5?L N6لع A)?)4حس,) بالخ?بة )لم, (,لDG N$الّ 4نL = Qسالت)ب N$لمس?ح ,ثقت( !(Cلق6 4علن,) للنا- ع5 معج
{ML 127.2} .)لمتأص8 في نف,س$N ,ع6),ت$N ل?س,D, = qكG) ش66! معجC)! )لمخلx )أل,لى ق,A )لتالم?G على )لثبا! 4ماVGD N )لمقا,ما!

5L م(?N )لتي لN تعث(Dا ,ال 4(بكت$ا كلما! )لمس?ح قال! للخ6)N: “ م$ما َقا8َ َلُكN فافعل,V” (?,حنا 5 :2). DكG) عمل! م(?N ما )ستTاع!
{ML 127.3} . لت$?ئة )لT(?^ لعم8 )لمس?ح

كان! بجانB )لم6خ8 ستة 4ج()5 كب?(A م5 )لحجا(A = فأم( ?س,q )لخ6)N بأ5 ?مأل,Dا ماء فمأل,Dا Lلى ف,^. ,ح?i 4ن$N كان,) بحاجة
Nخم( . ل WنالD !ألج()5 كان( Qملَئ! ب dGَكإِ” (?,حنا 2 : 8). فب6ال م5 )لماء )ل شL A6?6لى )لخم( قا8 ل$N: “)سَتقُ,) )آل5َ َ,َق6م,) Lَِلى َ(ِئ?-ِ ْ)لمتَّ
N$4فض8 م5 ك8 )لخم( )لتي سب^ ل V6ج, N(6لخ( Qل Q(ئ?- )لمتكإ ما ق6م ^(G ق6 نف6! . ,لما )ك5 (ئ?- )لمتكإ ,ال )لض?,\ ?علم,5 54 )لخم?
الً َّ,َ4 َA6?لَخم( ْ)لج(ْ ِنَّما ?ضعL ٍ5ِْنساL ُّ8قا8: “ُك, -?)لى )لعL !عن6 ب6ء )ل,ل?مة . فالتف N6ختالفا كب?() عما ق( \ا = كما ,ج6 4ن$ا تختلD,ب)54 ش
{ML 128.1} .(= َ,مَتى سك(,) َفح?َنِئG )ل5,6َ . 4َما 4َن!َ َفَق6 4َبَق?!َ ْ)لَخم( )لج?L َA6َِلى )آل5َ!” (?,حنا 2 : 10

كما 54 )لنا- ?ضع,5 )لخم( )لج?A6 4,ال ,بعG 6لW ?ق6م,5 )ل5,6 كGلW ?فع8 )لعالN بعTا?ا5L .V ما ?ق6مQ )لعالN ?س( )لع?,5 ,?سح(
)لح,)- ,لك5 ?تب(5D بعG 6لW 4نQ غ?( مشبع = فالخم( تستح?L 8لى م()(A ,)النش()L pلى ,ج,N ,ح5C . ,ما ب46 باألغاني ,)لف(p ?نت$ي
A6?6ة ج?Tا شبعا ,ف(حا . ,ك8 عDفال,ل?مة )لتي ?ق6م$ا للنف- الب6 54 تمأل . A6?6ي 4ب6) سائغة ,جD q,ا?ا ?سTلك5 ع, = C(Cالشمئ(, Bبالتع
تC?6 قابل?ة م5 ?تنا,ل$ا على تق6?( ب(كا! )ل(B ,)لتمتع ب$ا . LنQ ?عTى نعمة ف,^ نعمة . ,عTا?اV ال ?مك5 54 تنف6 فإG) ثب!َّ ف?Q فإ5 حق?قة
ك,نW تتنا,D 8بة سخ?ة )ل?,N تmك6 حص,لW على عT?ة 4ع*N غ5L .(6 ج,)B ?س,q لنثنائ?8 ?عب( ع5 قان,5 معاملة هللا لبنى )إل?ماGL = 5 مع
{ML 128.2} .(كL 8عال5 ج6?6 لمحبتQ ?عل5 للقلB )لdG ?أخG قائال: “k ْ8Dْمن!َ ... س,\َ َت(| 4َعَ*N مGَD 5)!” (?,حنا 1 : 50

D 5Lبة )لمس?ح ل,ل?مة )لع(- كان! (مC)= فالماء (مL Cلى )لمعم,6?ة لم,تQ = 4ما )لخم( فت(مL Cلى سفW 6مQ ألج8 خTا?ا )لعالN. ,)لماء
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)لdG ملئ! بQ )ألج()5 4ت! بQ 4?6 بش(?ة= ,لك5 كلمة )لمس?ح ,حD6ا 4عTتQ ق,A مح??ة. ,كW(G )لحا8 بالنسL Bلى )لTق,- )لتي تش?( Lلى
{ML 128.3} .م,! )لمخلx = فبق,A )لمس?ح ,حD6ا )لعاملة باإل?ما5 تك,5 ف?$ا ق,A ,فاعل?ة لتغG?ة )لنف-

لق6 س6! كلمة )لمس?ح حاجة )لم6ع,?L 5لى تلW )ل,ل?مة = ,كGلW نعمة هللا سخ?ة ,كاف?ة لمح, خTا?ا )لنا- ,kثام$N ,لتج6?6 )لنف- ,Lعالت$ا
L,. {ML 128.4}سناD6ا

5L ?س,BDG GL q مع تالم?L VGلى 8,4 ,ل?مة قN6 ل$N )لكأ- )لتي ?(مL Cلى عملQ ألج8 خالص$N. ,في )لعشاء )ألخ?( ق6س$ا م(A 4خ(|
عن6ما س5 تلW )لف(?ضة )لمق6سة )لتي ب$ا ?خب(,5 بم,تL“ Qَِلى 5َ4ْ ?ِجيَء” (1 ك,(نث,- 11 : 26). لق6 تعC| )لتالم?G ع5 حCن$N على )فت()^
Qح?نما 4ش(ب N,?ل( WلG لىL (GD مة)لك( jم5 نتا B)آل5 ال 4ش( ِنِّي م5L“ :8ح?نما قا |)4خ A)م N$ب Qشمل qباجتما N$ل V6ب,ع N$عن ND6?س
{ML 129.1} .(معتكN ج6?6)ً في ملك,! 4بي” (متى 26 : 29

”'لخمر مستNزئة “

5L )لخم( )لتي ق6م$ا )لمس?ح للم6ع,?L 5لى )ل,ل?مة ,)لتي ق6م$ا لتالم?VG ك(مC ل6مQ كان! م5 عص?( )لك(مة )لنقي )لغ?( )لمختم(. ,)لنبي
{ML 129.2} .(Lشع?اء ?ش?( Lلى VGD )لخم( عن6ما ?تكلN ع5 )لخم( )لجA6?6 “في ْ)لْعنقُ,6ِ” قائال: “الَ ُت$لكQ أل5ََّ ف?Q ب(َكةً ” (Lشع?اء 65 : 8

5L )لمس?ح D, )لdG قN6 )إلنG)( إلس()ئ?8 ق6?ما قائال: “)َلَخم( مسَت$Cَِئة . ْ)لمسك( عجاjٌ= َ,م5 ?َت(نَّح ِبِ$ما َفَل?- ِبحك?Nٍ ” (4مثا8 20 : 1).
فال ?عق8 4نQ ?قN6 مثGD 8) )لمش(,B بنفس5L .Q )لش?Tا5 ?ج(B )لنا- أل5 ?سك(,) بالخم( حتى ت*لN عق,ل$N ,تتخ6( بص?(ت$N )ل(,ح?ة .
”NعاTل( A,$ة “ش?Dلشا( A,ق NTفلكي ?ح . !(Gنكا( )لL في |Gكل$ا مثاال ?حت Qب?عتنا )ل6ن?ا . لق6 كان! ح?اتT لك5 )لمس?ح ?علمنا 54 نخضع,
A4)م( )Gح dGل( ,D, ()حنا خم() ,ال مسك,? B)4,صى 4الّ ?ش dGل( ,D لمس?ح( 5L . ن?ابة عنا )بش Qحتم8 4قسى )متحا5 ?مك5 54 ?حتمل(
من,p ,منع$ا ع5 )لخم( ,)لمسك( = كما 4نQ نT^ بال,?8 على م5 ?سقي صاحبQ خم() ,مسك() . ,)لمس?ح لN ?ناقt تعال?م5L . Q )لخم( غ?(
)لمختم(A )لتي ق6م$ا للم6ع,?L 5لى )لع(- كان! ش()با صح?ا منعشا = ,كا5 م5 4ث(Dا 4ن$ا جعل! G,^ )لشا(ب?5 على ,فا^ مع )لقابل?ة
{ML 129.3} .)لسل?مة

Wفاست,ل! على تل = ACلمعج( i,6ف,5 بح)عت? N(64سئلة جعل! )لخ A6سأل,5 ع? (,G4خ )لخم( q,على ن N$4ب6| )لم6ع,,5 مالح*ات GL,
i?ب$6,ء بح j)ق6 خ Q4خ?() علم,) 4ن Qفلما بحث,) عن .B?صنع )لعم8 )لعج dGل( W(G لى ح?5 فيL )?نس,5 )لتفك? N$شة بالغة جعلتD6 لجماعة(
N$4نفس VG?حتى ,ال تالم Qالح* 4ح6 خ(,ج? Nل. {ML 129.4}

ثN )تجQ )نتباV تلW )لجماعة kنئL Gلى )لتالم?G. ,أل,8 م(A )عت(ف,) بإ?مان$N ب?س,q = ,4خب(,ND بما كان,) ق6 ن*(,V ,سمع,V عن6 ن$(
N?إلقل( في ك8 ACلمعج( Wنبأ تل )نتش( ق6, . Qمخلصا لشعب Nجاء في 54 هللا ق6 4قا)كث?(?5 م5 )لسامع?5 نا( )ل B,م! في قل)Tأل(56 = فاض(
B,ج6?6 = كما نشأ في )لقل NتماDفتش,5 في 4سفا( )ألنب?اء )لخاصة بمجيء )لمس?ح با? Ö,?لك$نة ,)لش( ب46 WلGل, = N?شل),لى 4L 8حتى ,ص
{ML 130.1} .ش,^ ش6?6 لمع(فة (سالة GD) )لمعلN )لج6?6 )لdG *$( ب?5 )لشعB في غ?( تكل\ 4, )6عاء

Çء 'لرسم#ا';e c'خطر 'النجر

لق6 كان! خ6مة )لمس?ح على T(في نق?t مع خ6مة ش?,Ö )ل?$,5L .6 ح(ص$N على حف* )لتقال?6 ,)ل(سم?ا! ,)لTق,- قضى على
)لح(?ة )لحق?ق?ة للتفك?( ,)لعم8 . لق6 عاش,) T?لة ح?ات$N في (عB 6)ئN م5 )لتنج- . فلكي ?تحاش,) )لنجس?5 كان,) ?ت(فع,5 ل?- فقT ع5
)ألمN ب8 4?ضاً ع5 )ألكث(?ة )لساحقة م5 بني 4مت$N = ,بGلW لN ?حا,ل,) 54 ?نفع,ND 4, ?كسب,) ص6)قت$GL, .N *ل,) ?فك(,5 في تلW )ألم,(
Bبقا! )لشعT 5?ب Bلتعص(, مشجعا لألنان?ة N$كا5 مثال, =N$ا^ ح?اتTضا^ ن, N$عق,ل !)صغ. {ML 130.2}

ش(q ?س,q في عم8 )إلصالp بك,نQ 4ب6| عTفا ش6?6) على )لبش(?ة. ففي ح?5 4نQ 4ب6| 4ع*N )حت()N للش(?عة )إلل$?ة فق6 ,بخ )لف(?س??5
على تق,)ND )لمصTنعة ,حا,8 54 ?ح(( )لشعB م5 )لق,)ن?5 )لتي ال معنى ل$ا ,)لتي 4س(ت$N = ,حا,8 54 ?نقt )لس?اجا! )لتي كان! تفص8
Tبقا! )لشعB ع5 بعض$N )لبعt لكي ?جمع )لنا- معا كأف()6 4س(A ,)حD, = A6كG) كا5 حض,(L Vلى GلW )لع(- خA,T في سب?8 تحق?^
G. {ML 130.3}لW )لقص6

Qل(سالة خاصة = ,لك5 ص()مة ح?ات BDلكي ?تأ, Bهللا ?,حنا )لمعم6)5 للسكنى في )لب(?ة ل?تقي ش( تأث?( )لك$نة ,معلمي )لشع Qلق6 ,ج
,عCلتQ لN تك,نا مثاال ?حتQ?G )لشعB ف$, نفسQ لx,? Nِ سامع?Q باعتC)8 ,)جبات$N = ,لكنQ 4م(ND بأ5 ?ب(Dن,) على ت,بت$N بأمانت$Å N في
N$ل Qق6 ع?ن dGل( N$عمل. {ML 130.4}
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),C?, !بقاTلض?افة م5 ك8 )ل( N)كا5 ?قب8 ك, = Qب?عتTجتماع?ا ب( كا5 WلG ما = ,معD),في ك8 ص T()بخ )لمس?ح )النغما- ,)إلف,
ب?,! )ألغن?اء ,)لفق()ء = ,)لعلماء ,)لج$الء على )لس,)ء = ,كا5 ?حا,8 54 ?سم, بتفك?(ND ع5 شm,5 )لح?اA )لعا6?ة Lلى )ألم,( )ل(,ح?ة
)ألب6?ة. ,لN ?ك5 ?تسامح مع )النغما- في )لش$,)! = ,لN ?ش,V تص(فاتd4 Q 4ث( لل(ع,نة )لعالم?ة = ,مع GلW فق6 س(تQ منا*( )لسعاA6 )لب(?ئة
= ,بحض,(V صا6^ على مجال- )إل?نا- . كان! حفال! )ألع()- )ل?$,6?ة ف(صا تجل! ف?$ا )لحشمة ,)ل,قا(= ,لN تك5 )ألف()p مغ?*ة الب5
{ML 130.5} .)إلنسا5 . فإG حض( ?س,VGD q )ل,ل?مة 4ضفى على )لj(,C ك()مة ع*?مة على )عتبا( 4نQ 6ست,( Lل$ي

'لعالقة 'لزeج#ة

في )لع$6 )لقN?6 ,)لع$6 )لج6?6 كل?$ما تستخN6 )لعالقة )لC,ج?ة ك(مC لالتحا6 )لحبي )لمق6- )لكائ5 ب?5 )لمس?ح ,شعبQ. ,ق6 كا5 )لمس?ح
?فك( 54 4ف()p ,الئN )ألع()- تش?( Lلى )ألماL Nلى ف(G pلW )ل?,N )لdG ف?Q س?أتي بع(,سL Qلى ب?! )آلB ,?جل- )لمف6?,5 مع فاN$?6 في
عشاء ع(- )لخ(,\ = ف$, ?ق,8: “كف(p )لع(?- بالع(,- ?ف(p بL Wل$W” “ال ?قا8 بع6 لW: “م$ج,(A” .. ب8 ت6ع?5 “حفص?بة” .. أل5
)ل(B ?س( بW” “?بت$ج بW ف(حاً. ?سك! في محّبتQ. ?بت$ج بW بت(ّنN” (Lشع?اء 62 : 5= 4 ؛ صفن?ا 3 : 17). عن6ما سمح ل?,حنا )ل(س,8 54
B)ل( Wق6 مل Qلل,?ا! فإنD“ :قائلة A6?6ع,6 ش) !,كص, =A)?كث Vق,8: “,سمع! كص,! جمع كث?(= ,كص,! م?ا? Bلسما,?ة كت( |m)ل( |)?
)إللQ )لقا6( على ك8 شيء. لنف(p ,نت$ل8 ,نعQT )لمج6! أل5 ع(- )لخ(,\ ق6 جاء= ,)م(4تD Q?أ! نفس$ا .. ,قا8 لي: “4كتT :B,بى
{ML 131.1} .(للم6ع,?L 5لى عشاء ع(- )لخ(,\!” ,قاD VGD“ :8ي 4ق,)8 هللا )لصا6قة ” ((m?ا 19 : 6 , 7 ,9

لق6 (4| ?س,q في ك8 نف- شخصا ?نبغي 54 تقN6 لQ )ل6ع,A لل6خ,L 8لى ملك,تQ = ف,صL 8لى قل,B )لنا- ألنQ كا5 ?س?( ب?ن$N كم5
?TلB ل$N )لخ?(. كا5 ?سعى Lل?$N في )لش,)(q )لعامة ,في )لمنا8C ,في ق,)(B )لص?6 ,في )لمجمع ,على ش,)Tئ )لبح?(A ,في ,ل?مة )لع(-
= ,كا5 ?لتقي ب$N ح?i كان,) ?C),ل,5 4عمال$N ?,م?ا ,4بD( |6تمامQ بشm,ن$N )ل6ن?,?ة . ,كا5 ?قN6 تعال?مQ للعائال! جاعال )لنا- ,ND في
ب?,ت$N ?حس,5 بحض,(V )إلل$ي = فعTفQ نح, ك8 ف(6 من$N شخص?ا سبى قل,ب$N . ,في 4ح?ا5 كث?(A كاL BDG? 5لى )لجبا8 ل?صلى منف(6) =
,لكGD 5) كاL 5ع6)6) لQ ل?ق,N بعملQ ب?5 )لنا- في ح?اA )لخ6مة .,بعG 6لW كا5 ?خ(j ل?خف\ kالN )لم(ضى ,?علN )لج$ا8 ,?حNT ق?,6 4س(|
{ML 131.2} .)لش?Tا5

علN ?س,q تالم?VG باالتصا8 )لشخصي ,)لمعاش(A. فأح?انا كا5 ?علم$D, N, سائ( في ,سN$T بجانB )لجب8 = ,4ح?انا 4خ(| بجانB )لبح(
D, ,4, سائ( مع$N في )لT(?^ فكا5 ?عل5 ل$N 4س()( ملك,! )لسما,)! . لN ?ك5 ?قN6 م,)ع* (سم?ة كما ?فع8 )لنا- )ل?,N . فأ?نما ,ج6!
قل,B مفت,حة لقب,8 )ل(سالة )إلل$?ة كا5 ?كش\ ل$ا ع5 حقائ^ T(?^ )لخالx . لN ?ك5 ?أم( تالم?VG 54 ?فعل,) W(G ,4 (GD ب8 كا5 ?ق,8 لك8
Qلق6 جمع ب?5 مصالح . Bلشع( Nلكي ?(,) ك?\ كا5 ?عل Qمع N$حبTح6 “)تبعني” ,ح?5 كا5 ?ساف( في )أل(?ا\ 4, )لم56 كا5 ?ص(,
{ML 132.1} . ,مصالح$N فشا(ك,V في )لعم8

'ال;تباo بمصالح 'لبشر

Gنبغي 4الّ ننب? .Qنج?8 نعمتL (,ك8 م5 قبل, Q5 بكلمت,C)ك8 م5 ?ك Q?Gلبش( ?نبغي 54 ?حت( بمصالح Tتب)( Q5 مثا8 )لمس?ح في ك,نL
N$ن6( 4ن? GL = ND i?ح N$لمقابلت BDGبقا! عل?نا 54 نTلى ك8 )لL 8,8 4نفسنا ع5 )آلخ(?5 . فلكي ?مكننا )ل,صCلش(كة )الجتماع?ة ,4ال نع(
?Tلب,ننا م5 تلقاء 4نفس$5L . N قل,B )لنا- ال تتأث( بالح^ )إلل$ي )لdG ?لقى م5 على )لمنب( فقT = بD 8ناW حقk 8خ( للعم8 = ق6 ?ك,5 ,ض?عا
{ML 132.2} .,لكنQ ?بش( بحصا6 ,ف?( = LنQ في 4ك,)Ö )لفق()ء كما في قص,( )ألغن?اء ,)لع*ماء = على )لمائA6 ,في مجتمعا! )ألُن- )لب(?ئة

Nالجتماعا! ال ?نج( Wفمث8 تل = N$لنا- في ج$االت( W)ال لنشا, = !(G( 4, )لمل,)لس( B6 ح)لمج Nبالعال Tللمس?ح نح5 ال نختل G?كتالم,
عن$ا س,| )لض((. ?نبغي 4الّ نب?ح )لخT?ة بكالمنا 4, 4عمالنا 4, صمتنا 4, حض,(نا . فأ?نما نBDG ?نبغي لنا 54 نصTحB ?س,q معنا ,54
A)?كث x)ف N$?فستض?ع عل A6?بإخفائ$ا في حص,5 مش N$5 ?(?5,6 )الحتفا* ب6?انت?Gل( Wنعل5 لآلخ(?5 ع5 ق?مة مخلصنا )لع*?مة . 4ما 4,لئ
W4,لئ ^?)T )?54 ?ن Q?فك8 م5 ق6 حص8 على )لن,( )إلل$ي عل . Nلمس?ح?ة م5 )لعال( B)الجتماع?ة تتقا( !لصال( ^?)T 5ع GL = )?لعم8 )لخ
A5 ال ?ع(ف,5 ن,( )لح?ا?Gل(. {ML 132.3}

عل?نا جم?عا 54 نك,5 ش$,6) ل?س,q. فالجاGب?ة )الجتماع?ة 4, م?8 )إلنساL 5لى )لمعاش(GL A تتق6- بنعمة )لمس?ح ?نبغي )ستخ6)م$ا في (بح
)لنف,- للمخلx. ل?( )لعالN 4ننا لسنا بك8 4نان?ة مشغ,ل?5 في مصالحنا )لخاصة = ب8 4ننا ن(غB في Lش()W )آلخ(?5 في ب(كاتنا ,)مت?اC)تنا .
.لنِ(ND 54 6?انتنا ال تجعلنا ع6?مي )لعT\ 4, متعصب?5. فعلى ك8 م5 ?عت(ف,5 بأن$N ق6 ,ج6,) )لمس?ح 54 ?خ6م,V كما ق6 خD N6, لخ?( )لنا-
{ML 132.4}
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d6لفا( Q4ن |)سن q,ثبتنا 4ن*ا(نا في ?س (Gفإ .N$D,تعساء تعل, )لعب,سة ,ج N,با 54 )لمس?ح??5 قGعتق6 )عتقا6) كا? Nنبغي 4الّ نجع8 )لعال?
{ML 133.1} .)لعT,\ ,س?ش(^ ن,( ,ج$Q عل?نا = GL ح?ثما ?ملW (,حQ ?ح8 )لسالN . ,س?ك,D 5نالW 4?ضاً )لف(p أل5 في هللا ثقة مق6سة Dا6ئة

A6تماث?8 جام (,ل?س N$نL .B()بش( مجب,ل,5 م5 )لت N$إلل$?ة مع 4ن( ب?عةTش(كاء )ل N$ن,5 على 4نD)عن6ما ?ب Q?بتابع p)5 )لمس?ح ?فL
,لكن$N 4نا- 4ح?اء . فقل,ب$GL N تنتعn بن6| )لنعمة )إلل$?ة تنفتح ,تتسع لشم- )لب( = ,)لن,( )لdG ?شع عل?$N ?عكس,نQ على )آلخ(?5 في
{ML 133.2} .4عمال$N )لمن?(A بمحبة )لمس?ح

الفصل السادس عشر—املسيح في هيكله

,بعGD 6) )نحL )6لى كف(ناح,D =N, ,4مL, Qخ,تQ ,تالم?VG= ,4قام,) DناW 4?اماً ل?س! كث?(A ,كا5 فصح )ل?$,6 ق(?باً= فصع6 ?س,L qلى “
{ML 134.1} .(4,(شل?N” (?,حنا 2 : 12= 13

WلG Tللنا- بع6 فان6مج في ,س Qك5 ق6 4عل5 (سالت? Nلى )لعاصمة. لL 5?6لى جمع كب?( م5 )لنا- )لصاعL q,س? Nل(حلة )نض( VGD في
)لجمع 5,6 54 ?لح*Q 4ح6 . ,في تلW )ل*(,\ كا5 م,ض,q حi?6 )لنا- 4ح?انا كث?(D A, مجيء مس?ا )لdG ق6 4ضف! عل?Q خ6مة ?,حنا
)لمعم6)5 ,ك()CتQ سم,) ,جالال ع*?م?5 = فكان,) ?تح6ث,5 عk 5مال$N في ع*مت$N )لق,م?ة بحماسة ملت$بة . لق6 ع(\ ?س,q 54 مص?( ك8
N$فس( ل? q,حماسة ع*?مت?5 جع8 ?س, A)?فبغ WلGلمق6سة . ,ل( Bللكت ND)?لخ?بة ,)لفش8 ألن$ا كان! مبن?ة على س,ء تفس( ,D 8آلما( Wتل
{ML 134.2} .)لنب,)! محا,ال 54 ?حث$N على )لتعم^ في 6()سة )لكلمة )إلل$?ة

A)?لم6?نة كان! تجتمع جماعا! غف( VGD ك?\ ?عب5,6 هللا. ,في N?شل),54 ?تعلم,) في 4 N$نبغي ل? Q4ن Bل?$,6 فق6 علم,) )لشع( ساءm) 4ما
م5 )لشعB في ع?6 )لفصح قا6م?5 م5 ك8 4نحاء فلسT?5 ب8 ,م5 بل6)5 بع?A6 . ,ق6 )متأل! 4(,قة )ل$?ك8 بجماD?( مختلTة م5 )لنا- =
,كث?(,5 من$N عجC,) ع5 54 ?حض(,) مع$N )لGبائح )لتي كا5 ?نبغي تق6?م$ا (مC) للGب?ح )لع*?N )أل,ح6 . فألج8 ()حة 4مثاmD 8الء )لنا-
كان! )لح?,)نا! تشت(| ,تباq في 4(,قة )ل$?ك8 )لخا(ج?ة . في GD) )لمكا5 )جتمع )لشعB م5 ك8 )لTبقا! لش()ء تق6مات$N = ,في GD) )لمكا5
{ML 134.3} .كان! ك8 )لنق,6 )ألجنب?ة تستب86 بعملة )ل$?ك8

غش e'غتصاm في ب#ت هللا

j,)ل$?ك8 (خ( B?الTفي م N6ألم,)8 )لتي تجمع تستخ( Wكان! تل, =”Q54 ?6فع نص\ شاق8 ك8 سنة “ ف6?ة َنفس d6,$? 8م5 ك BلTَ? 5كا
30 : 12 — 16). ,فضال عGD 5) فإ5 مبالغ Tائلة كاm? 5تى ب$ا كتق6ما! T,ع?ة لت,ضع في خC)نة )ل$?ك8 . ,كاT? 5لB )ستب6)8 ك8
nا )لتي كان! ُتقب8 في خ6مة )ل$?ك8 . ,كان! عمل?ة )ستب6)8 )لنق,6 ف(صة سانحة للغD6ي ,حD, = -6لنق,6 )ألجنب?ة بعملة تسمى شاق8 )لق(
ML} .,)الغتصاB . ,تلW )لتجا(A )لتي كان! م,(6) للث(,A )لTائلة )لتي كا5 )لك$نة ?ستح,G,5 عل?$ا = صا(! تجا(A شائنة Lلى 4قصى ح6
135.1}

كا5 )لتجا( ?ف(ض,5 على )لح?,)نا! )لتي ?ب?ع,ن$ا 4ثمانا خ?ال?ة باD*ة = ,كا5 ?قاسم$N في )أل(باp )لك$نة ,)ل(mساء )لG?5 4ث(,) على
حساB )لشعB. ,ق6 4فلح 4,لئW )لقاA6 في Lقناq )لعاب6?5 بأن$GL N) لN ?ق6م,) Gبائح فل5 تستق( ب(كة هللا على 4,الND6 4, 4()ض?$D, = NكG) 4مك5
)لحص,8 على 4ثما5 غال?ة للح?,)نا! )لتي كان! ُتباq = أل5 )لشعB بع6ما قTع,) 4بعا6) شاسعة مT,4 5ان$L Nلى 4,(شل?N لN ?ك,ن,) ?(?5,6
{ML 135.2} .)لع,L A6لى بالND6 5,6 تقN?6 ف(,t )لعباA6 )لتي ق6 4ت,) ل?ما(س,Dا

,في ع?6 )لفصح كا5 ?قN6 عD 66ائ8 م5 )لGبائح فكان! )لمب?عا! في )ل$?ك8 ضخمة للغا?ة = ,كان! )لضجة )ل$ائلة )لناشئة ع5 ح(كة ب?ع
)لماش?ة ,ش()ئ$ا ت86 على G 54لW )لمكا5 ق6 )ستحا8 مD 5?ك8 مق6- ?عب6 ف?Q هللا Lلى س,^ تباq ف?$ا )لح?,)نا!. فكن! تسمع 4ص,)!
Wا ب(ن?5 )لفضة ,4ص,)! )لمخاصما! )لصاخبة . كان! تلTمختل WلG 8كا5 ك, = N6?8 )لحماD, Nلمسا,ما! )لعال?ة ,خ,)( )لبق( ,ثغاء )لغن(
)لضجة ع*?مة بح?i ش,ش! على )لعاب6?5 = حتى 54 )لصل,)! )لتي كان! ُتَ(فع Lلى هللا )لعلي Tغ! عل?$ا تلW )لغ,غاء )لعال?ة )لتي خ?م!
على )ل$?ك8 . كا5 )ل?$,6 ?فخ(,5 ,?تش6ق,5 بتق,)ND = ,?غبT,5 4نفس$N على D?كل$N = ,?عتب(,5 ك8 م5 ?تكلN كلمة س,ء في حقQ مج6فا =
,?6قق,5 4ش6 )لت6ق?^ في مما(سة )لTق,- )لخاصة بQ . ,لك5 حB )لماT 8غى على GلW كلQ = ,كا6,) ال ?6(,L 5لى d4 6(كة ق6 )نحT,) ع5
Qلخ6مة )لتي ق6 سن$ا هللا نفس( Wألصلي لتل( t)لغ(. {ML 135.3}
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eجوm 'الحتر'\

عن6ما ن8C )ل(B على جب8 س?ناء تقG -6لW )لجب8 بحض,(V. لق6 4م( م,سى 54 ?ق?N ح6,6) ح,8 )لجب8 م5 ك8 ناح?ة ,?ق6سQ . ,ق6 سمع
N6 ب8 ?(ج? Qلجب8 ?قت8 قتالً. ال تمّس( -ك8 م5 ?م .Qف)T (,لى )لجب8 4, تمّسL (,6م5 54 تصع (,C)حت(“ :قائال, Bللشع ()Gمح B)ص,! )ل
Q?مكا5 ?عل5 هللا ف d4 54 ,D, -)6ل( (GD Bلشع( Nتعل (GكD, .(13 , 12 : 19 j,)خ) ”n?نساناً ال ?عL N4 5م?اً. ب$?مة كا) مى)? ,جماً 4)
WلG 8ك Bغا q,)غ?( )لمش Bلكس( BلT في pلكفا( ك8 هللا مق6سا . ,لك5 في سب?8?D ^اTك8 ن )عتب( مكانا مق6سا= فكا5 ?نبغي )عتبا? Qنفس
N$ع5 بال. {ML 136.1}

لق6 6عا هللا )لك$نة ,)ل(mساء ل?ك,ن,) ن,)با عنQ 4ماN )لشعB = ,كا5 عل?$N 54 ?ح(م,) على )لنا- )نت$اW ح(مة 4(,قة )ل$?ك8 = ,54 ?ق6م,)
4نفس$N مثاال للشعB في )الستقامة ,)ل(ف^. ,ب6ال م5 )لتفك?( في منفعت$N )لG)ت?ة كا5 عل?$N 54 ?()ع,) م,ق\ )لعاب6?5 ,حاجات$N = ,54 ?ك,ن,)
N$ق6 قسى )لجشع قل,ب GL WلG 5فعل,) ش?ئا م? Nل N$ل,بة .لكنTبائح )لمGغ?( )لقا6(?5 على ش()ء )ل A6على )ستع6)6 لمساع. {ML 136.2}

N$تى بm? N$من tكا5 )لبع, .Nلص(, j)لعمي ,)لع( WناD 5لع?6 كث?(,5 مم5 كان,) متألم?5 4, فق()ء 4, متضا?ق?5 = فكا( (GD لىL لق6 4تى
على 4س(A = ,كث?(,5 4ت,) مم5 ق6 4عجNDC فق(ND ع5 ش()ء 4ق8 )لتق6ما! لل(B = ب8 كان,) ?تض,(,5 ج,عا لخل, N$?6?4 مما ?شت(,5 بQ ما
?س6 )ل(م^ . mDالء )لنا- كان,) ?تضا?ق,5 م5 )6عاء)! )لك$نة )لG?5 كان,) ?فخ(,5 بتق,)ND ,?6ع,5 4ن$N 4,ص?اء على )لشعB = ب?نما كان!
قل,ب$N خال?ة م5 ك8 عL ,4 \Tشفا^ = فعبثا كا5 )لفق()ء ,)لم(ضى ,)لمحتض(,5 ?ستج5,6 من$N )إلحساGL 5 لN تكk 5الم$N تست6( )لشفقة في
{ML 136.3} .قل,B )لك$نة

قوÇ'y h سلطا.

فلما 6خ8 ?س,q )ل$?ك8 ع(\ ك8 شيء على حق?قتQ. (4| )لصفقا! )لجائ(A )ل*المة = ,(4| ض?^ )لفق()ء )لG?5 كان,) ?علم,5 4نQ ب5,6
سفN6 W ال تحص8 مغف(A لخTا?اND = ,(6 |4)( D?كلQ )لخا(ج?ة ,ق6 )ستحال! Lلى مكا5 للتجا(A )لنجسة = فتلW )ل6)( )لمق6سة 4صبح! س,قا
A)?كب. {ML 136.4}

5,6 N$بائحG 5,ق6م? (,ا = كما كانD4ح6 معنا N$5,6 54 ?علم A)?كث tف()ئ Bالب6 م5 عم8 شيء. لق6 ف(ض! على )لشع Q(4| )لمس?ح 4ن
Q4, ?ك(م Qع(ف? Nلك5 ل, =Q?لL تنت$ي C,كان! ك8 )ل(م dGل( W(G N$Tف,ق\ في ,س = A6ب?حة )لكاملة )ل,)حGل( لىL Cم)54 ?ف$م,) 4ن$ا كان! ت
4ح6 . كا5 ق6 4عTى تعل?ماتQ )لخاصة بالتق6ما! = ,كا5 ?ع(\ ق?مت$ا )ل(مC?ة كما ع(\ 4ن$ا صا(! kال! فاسA6 ,4ساء )لنا- ف$م$ا . لق6
VGD 5تختل\ ع A6عبا N?معا 54 ?قCلمس?ح م( فكا5 = N$$لL 5?ساء ,بm)لك$نة ,)ل( 4?ة صلة ب?5 WنالD 6تع Nح?ة تختفي = ,ل,)ل( A6ب46! )لعبا
{ML 137.1} .ك8 )الختال\

,GL ?ق\ )لمس?ح على 6(j (,)^ )ل$?ك8 ,?تTلع بن*()تQ )لفاحصة ?(| ك8 شيء على حق?قتQ. ,بع?5 )لنب,A ?(| ح,)i6 )لغ?L = BنQ ال
AC()منع,5 )لك?, N$لفق()ء ع5 حق,ق( ساء س?ص5,6m)لق(,5 ,)ألج?ا8 . ف$, ?(| ك?\ 54 )لك$نة ,)ل( B4?ضاً تعاق |)? ب8 Tلسن?5 فق( |)?
باإلنج?8 للمساك?5 . ,?(| ك?\ 54 محبة هللا ستحجB ع5 ع?,5 )لخTاA ,ك?\ س?تج( )لنا- بنعمتQ = فإG ?شاG 6DلW )لمن*( ت(تسN على
مح?اV 4مائ( )لغضB ,)لق,A ,)لسلTاD, . 5نا تتجQ 4ن*ا( )لنا- Lل?Q = ,4,لئW )لمشغ,ل,5 في تجا(ت$N )لنجسة ?ثبت,5 4ن*ا(ND ف?Q ,ال
?ستT?ع,5 54 ?غض,) 4بصا(ND عنQ = ب8 ,?حس,5 بأGD 5) )إلنسا5 ?ق(4 4عم^ 4فكا( قل,ب$N ,?كش\ T,)?اND = ف?حا,8 بعض$L Nخفاء
{ML 137.2} .,ج,N$D كما ل, كان! 4عمال$N )لش(?(A مسT,(A على جباN$D ,54 ع?نQ )لفاحصة ت()Dا

سكو. شامل

N$?عل )T?لق6 س . N$لما لmلصم! ?صبح م( (GD 5لضج?ج ,ت$46 جلبة )ألص,)! = 4ص,)! )لتجا( ,)لمسا,م?5. ,لك( WلG \ك? Aفجأ,
)إلحسا- بال(Dبة ,كأنما ND ,)قف,5 4ماN محكمة هللا )لdG ?6?ن$N على ش(,(GL, . ND ?شخص,L 5لى )لمس?ح ?(,5 ن,( )ألل,D?ة ?سTع م5
Qس?تس(ب8 ب dGا بالمج6 )لTآل5 محا( ك5? N5 لL, -)?ألخ( N,?كما س?ق\ )ل6?ا5 في )ل N$لسماء ,)ق\ 4مام( 5 جال8L . ة?)لبش( B,خال8 ث
ح?نئG = ,لك5 بنف- )لق,A )لتي تكش\ خفا?ا )لنف-. 5L ع?نQ تنتق8 ب?G 5لW )لجمع عالمة بخفا?ا كL 8نسا5 = ,?ب6, كأ5 جسمQ ?عل, ف,ق$N في
جالk 8م( ,على مح?اV ?سTع ن,( سما,GL, . d ?تكلN فإG 5لW )لص,! )لصافي )لdG ?(5 في GلW )لمكاD 5, نف- )لص,! )لdG ق6 4عل5 م5
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على جب8 س?ناء )لش(?عة )لتي ?تعD(6ا )آل5 )لك$نة ,)ل(mساء = D, نف- )لص,! )لdG ?سمع صV(6 في 4(,قة )ل$?ك8 قائال: “)ْ(َفع,) VGDِ م5
{ML 137.3} .(Dَ$نا! الَ َتجعلُ,) ب?! 4َِبي ب?!َ تجاَ(Aٍ!” (?,حنا 2 : 16

,GL ب46 ?$بT )ل6(j ببTء ,D, ?(فع ?V6 بالس,T م5 )لحبا8 )لdG ق6 )لتقQT عن6 6خ,لL Qلى تلW )ل6)( 4م( 4,لئW )لنا- )لمن$مك?5 في )لب?ع
i6لفضة ف?ح( عTق Tفة فتسق)م,)ئ6 )لص?ا Bم5 قب8 ?قل Q?ف (6Dُتشا Nص()مة ع*?مت?5 ل, A)?لمسا,مة 54 ?(حل,) ع5 4(,قة )ل$?ك8. ,بغ(,
لسق,T$ا (ن?5 على )أل(t )ل(خام?ة . ,ال ?حا,8 4ح6 54 ?تساء8 ع5 )لسلTا5 )لdG خ,لQ 54 ?فعG 8لW = كما لN ?ج(m 4ح6 من$N على
)النحناء اللتقاT قTع )لنق,6 )لتي ق6 كسب,Dا بغ?( ح^ . 5L ?س,q لN ?ض(ب$N بس,QT = ,لكG 5لW )لس,T )لمصن,q م5 )لحبا8 4خاف$N خ,فا
N$تجا( )لماش?ة بخ()ف, A)لسماس(, = ND)?لمنا*(,5 على )ل$?ك8 ,)لك$نة )لغا(ق,5 في تفك( ND اD, . )ع*?ما كما ل, كا5 س?فا ملت$با بالنا
V),لمكا5 ل?نج,) م5 6?ن,نة حض( WلG 5م B)$ي )لD A6بغا?ة ,)ح N$ن6فع,5 جم?ع? N$ث?()ن, . {ML 138.1}

شم8 )ل(عG BلW )لجم$,( )لdG ق6 4ح- بق,A 4ل,D?ة )لس?6 )لdG 4خفى ن,(V ع5 )ألن*ا(. ,كان! ص?حا! )لفqC تنTل^ م5 4ف,)V مئا!
)لنا- )لشاحبي )ل,ج,V مD 5,8 )لخ,\ = ب8 حتى )لتالم?G 4نفس$N )(تعب,) . لق6 شمل$N )ل(عB م5 كالN ?س,q ,تص(فQ )لdG كا5 على غ?(
مأل,\ عا6تQ = ثG Nك(,) 4نQ مكت,B عنQ: “َغ?(Aَ ب?تW 4ََكْلتني” (مCم,( 69 : 9). ,س(عا5 ما خ(j 4,لئW )لق,N )لمضT(ب,5 ,4خ(ج,)
سلع$N )لتي كان,) ?تج(,5 ب$ا في D?ك8 )ل(D, . Bا Dي 4(,قة )ل$?ك8 ق6 4خل?! م5 تلW )لتجا(A )لنجسة فاستح,G على GلW )لمكا5 )لdG كا5
Qإلك()م Nق6- )لجب8 ق6?ما ?ق6- )آل5 )ل$?ك8 )لمقا dGل( B)5 حض,( )لL . 5شامال q,سك,5 ,خش B()Tالض( V6,س?. {ML 138.2}

'لN#كل ;مز

5L ?س,q بتT$?(V )ل$?ك8 كا5 ?عل5 ع5 (سالتQ بأنQ مس?ا ,?ب46 عملQ = فGلW )ل$?ك8 )لdG بني ل?ح8 ف?Q هللا كا5 ?قص6 بQ 54 ?ك,5 6(سا
L?ضاح?ا إلس()ئ?8 ,لك8 )لعالN. ,منG 4ج?ا8 )لD6( كا5 قص6 هللا 54 ك8 كائ5 م5 مخل,قاتQ = م5 )لس()ف?N )لق6?س?5 )لمتس(بل?5 بالن,( = Lلى
)إلنسا5 = ?ك,5 ك8 من$D N?كال ?سكنQ )لخال^ . ,لك5 بسبB )لخT?ة لN تع6 )لبش(?ة D?كال GL, . Å 4*لم! قل,B )لنا- ,تنجس! بالخT?ة
4مس! ال تعل5 مج6 هللا .,لك5 قص6 )لسماء ق6 تN بتجس6 )ب5 هللا . فاÅ ?سك5 في )لبش(?ة . ,ب,)سTة )لنعمة )لمخلصة ?صبح )لقلD B?كال لQ م5
ج6?6 . ,ق6 قص6 هللا 54 ?ك,5 )ل$?ك8 في 4,(شل?N شا6D) 6)ئما على )لمص?( )لسامي )لمقN6 لك8 نف- . ,لك5 )ل?$,6 لN ?ف$م,) 6اللة GلW )لبناء
)لdG كان,) ?ك(م,نQ ,?فخ(,5 بQ . فلN ?ق6م,) G,)ت$D N?اك8 مق6سة لسكنى (,p هللا . ,5L 4(,قة D?ك8 4,(شل?N )لتي عل! ف?$ا )لض,ضاء
,)متأل! بالمتاج(A )ل6نسة كان! تمث8 تمث?ال صا6قا D?ك8 )لقلB )لdG نجستQ )ألD,)ء ,)لش$,)! ,)ألفكا( )لنجسة . ,T GL$( ?س,q )ل$?ك8
مم5 كان,) ?ب?ع,5 ف?Q ,?شت(,5 4عل5 ع5 (سالتQ في تT$?( )لقلB م5 نجاسا! )لخT?ة- م5 )لش$,)! )لعالم?ة ,)ألD,)ء )لنفسان?ة ,)لعا6)!
)لش(?(A )لمفسA6 للنف-. “ ” ?أتي بغتة Lلى D?كلQ )لس?6 )لdG تTلب,نQ= ,مالW )لع$6 )لdG تس(,5 بG,D .Q) ?أتي= قا8 (B )لجن,6” ,م5 ?حتم8
N$?صف?, d,لقّصا(. ف?جل- ممّحصاً ,منق?اً للفّضة. فُ?نقي بني ال( مث8 4شنا5, =xمث8 نا( )لممّح Q؟ ألنV),$* 6؟ ,م5 ?ثب! عنQمج?ئ N,?
{ML 139.1} .(كالBDG ,)لفضة= ل?ك,ن,) مقّ(ب?5 لل(B= تق6مة بالب(” (مالخي 3 : 1 — 3

“1) ”,D N4نت dGل( -ك8 هللا مق6ّ?D 5هللا= أل V6ك8 هللا ف?فس?D 65 كا5 4ح6 ?فسL ؟Nهللا ?سك5 ف?ك p,), =ك8 هللا?D N4ما تعلم,5 4نك
)$T? 54 ع?Tست? dGل( V6ح, ,D q,لك5 ?س, = Qلش(,( )لتي ق6 )حتلت( Bلقل( م5 j)54 ?خ Qع 4ح6 بنفس?Tك,(نث,- 3 : 16 , 17). ال ?ست
Bق\ على )لبا(, (GنD“:8,ق? Qكما ق6 6خ8 )ل$?ك8 ق6?ما= ,لكن Bال ?6خ8 )لقل ,D, . A,4, ?6خ8 عن Bلقل( Nل5 ?قتح Qك8 )لنف- . ,لكن?D
,4ق(5L .q سمع 4ح6 ص,تي ,فتح )لباB= 64خL 8ل?Q ,4تعّشى معD, Q, معي” ((m?ا 20 : 3). LنQ س?أتي ال لمج(N,? 6 ,)ح6 ألنQ ?ق,L“ :8ني
سأسك5 ف?$N ,4س?( ب?ن$D, .. N, ?ك,ن,5 لي شعباً”= “ ?k -,6ثامنا= ,تT(p في 4عما^ )لبح( جم?ع خTا?اND” (2 ك,(نث,- 6: 16 ؛ م?خا
5L .(19 :7). {ML 139.2} حض,(T? V$( )لنف- ,?ق6س$ا حتى تص?( “D?كالً مق6ساً في )ل(B” , “مسكنا Å في )ل(,p” (4فس- 2 : 21= 22

Iقت 'قتناe

,GL )ست,لى )ل(عB على )لك$نة ,)ل(mساء D(ب,) م5 (,)^ )ل$?ك8 ل?نج,) بأنفس$N م5 ن*(A ?س,q )لفاحصة )لتي كشف! T,)?اND. ,في
D(ب$N )لتق,) kخ(?5 مم5 كان,) في T(?ق$L Nلى )ل$?ك8 فأم(,ND بالع,A6 ,4خب(,ND بما ق6 (4,) ,سمع,) . ,ق6 ن*( )لمس?ح Lلى 4,لئW )ل$ا(ب?5
ND)ش Bألمة )ل?$,6?ة كل$ا بسب( !لتشت (Cم) (4| )لس?6 )*لمن( (GD لحق?ق?ة . ,في( ل6?انة( B?الTم N$فت)مع N6ع, N$لخ,ف N?ح) ^شفاL في
N$صالبة قل,ب,. {ML 140.1}

Nكا5 جل?ل?ا فق?() = ال مقا dGلنجا( )ل( ب5( ,D j,)بالخ ND)5 م5 ق6 4مL ؟N$ثبت,) في 4ماكن? Nل (Gلك$نة م5 )ل$?ك8؟ ,لما( B)D (Gلك5 لما,
لQ ,ال سA,T في )لعالN . فلماG) لN ?قا,م,V = ,لماG) ت(ك,) مكسB )ل*لD, N(ب,) )نص?اعا ألمW(G ) )لdG كا5 م*$(V )لخا(جي ,ض?عا ج6)؟
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{ML 140.2}

Q?كلمة )ألم( )لتي خ(ج! م5 شفت N4ما, Qع5 مقا,مت (,Cشيء عج WنالD 5كا Qنغمة ص,ت, V)$*في م, = Wا5 كملTلمس?ح بسل( Nلق6 تكل
Qم(تسما على ,ج Tفق Bلغض( (,)? Nل Qت?)م5 خال8 بش Qت?D,ع! 4لTعن6ما س, .x,5 ,لص,m()م N$4ن ,D, 8م5 قب V,تحقق? Nتحقق,) ما ل
)لمس?ح ب8 تحقق,) مغC| كالمQ . لق6 4حس,) كأن$N ماثل,5 4ماN ع(n )ل6?ا5 )لس(مd6 ?ستمع,5 لحكمQ عل?$N في )لح?اA ,م6| )ألب6?ة =
,)قتنع,) بعt )ل,ق! بأ5 )لمس?ح نبي = ,kم5 كث?(,5 بأنQ مس?ا = 4عا6 )ل(,p )لقL -6لى DG4ان$N 4ق,)8 )ألنب?اء ع5 )لمس?ح . ف$8 ?خضع,5
{ML 140.3} ل$G) )القتناq؟

N$في معاملت B(تكب,) ج(?مة )الغتصا( N$على )لفق()ء = كما ع(ف,) 4ن \Tلمس?ح كا5 ممتلئا بالع( Bلق6 (فض,) )لت,بة. ع(ف,) 54 قل
Qغا(,5 من? (,كما كان = N$ائ?)ال8 لكبGL Q?كا5 ف Bلشع( على مسامع NDا?L Q5 ت,ب?خL, . V,فق6 4بغض ND)أل5 )لمس?ح ع(\ 4فكا, . Bللشع
{ML 140.4} .لتC)?6 نف,VG ب?5 )لشعB = فصمم,) على 54 ?()جع,V ,?تحV,6 م5 ج$ة سلTانQ في T(ND6 = ,م5 4عTاGD V) )لسلTا5

معز لط#ف

5?Gلفق()ء )ل( \تخل N$ب)D 6فعن !N$في غ?اب i6ح dGلتب86 )ل( N*لك5 ما 4ع, .N$قل,ب n$تفك?( = ,)لحق6 ?ن, A6mلى )ل$?ك8 بتL (,6فعا
4خG,) ?شخص,L 5لى ?س,q )لdG )(تسم! على مح?اk V?ا! )لحB ,)لعT\ . ,قا8 أل,لئW )لنا- )لم(تعب?5 )لملتف?5 م5 ح,لQ ,ع?ناV تف?ضا5
Nلى )لعالL !?4ت (GD 8ستمج6,نني . فألج N4نت, NكGال تخاف,) سأنق :q,بال6م. {ML 141.1}

VناG4 !ق6 سمع, .Nق,8: با(كني ?ا معل? N$في ض()عة م,جبة لل(ثاء = ,ك8 من A)لحا( N$ت,سالت Q?لL 5,لنا- ح,8 )لمس?ح ?ق6م( Nح(Cت
ك8 ص()خ$N . ,بعT\ ?ف,^ عT\ )ألN )لحن,5 )نحنى Lلى 4,لئW )ألصاغ( )لمتألم?5 ,ق6 *ف(,) جم?عا باDتمامQ = فشفي جم?ع )لم(ضى
{ML 141.2} من$N = فانفتح! 4ف,)V )لخ(- تسبحQ = ,)لعمى 4بص(,) ,جQ فاN$?6 = ,)بت$ج! قل,B 4,لئW )لمتألم?5

,GL 4بص( )لك$نة ,ن*ا( )ل$?كGD 8) )لعم8 )لع*?N = فما كا5 4ع*مL Qعالنا W(G )لT dG(^ مسامع$N عن6ما سمع,) ما سمع,V! لق6 كا5
)لشعB ?تح6ث,5 ع5 قصx )آلالN )لتي عان,Dا ,عk 5مال$N )لتي ق6 خاب! ,4?اN )أللN ,ل?الي )أل(^. ,لك5 عن6ما )نTفأ! kخ( با(قة م5
. Qمس?ح هللا ,سأك(- ح?اتي لخ6مت QنL -لكني ,ج6! مع?نا, d)6لق6 كا5 حملي ثق?ال ,جاثما على ص:ND6قا8 4ح .q,س? NDب,)(^ )ألم8 شفا
,كا5 )آلباء ?ق,ل,5 أل,الND6: لق6 4نقG ح?اتكN فا(فع,) 4ص,)تكN ,سبح,V = فاتح6! 4ص,)! )لصغا( ,)لشباB ,)آلباء ,)ألم$ا! ,)ألص6قاء
,)لمشا6D?5 في )لشك( ,)لتسب?ح . لق6 )متأل! قل,ب$N (جاء ,حب,() ,شم8 )لسالN عق,ل$N ,4فكا(ND . لق6 شف?! نف,س$N ,4جساND6 فعا6,) Lلى
{ML 141.3} .بالND, ND6 ?علن,5 في ك8 مكا5 ع5 محبة ?س,q )لتي ال مث?8 ل$ا

,عن6ما صلB )لمس?ح لN ?شت(W 4,لئW )لG?5 ق6 شفاND مع جماD?( )ل(عاq ح?5 ص(خ,) ضV6 قائل?5: “ )صلبQ! )صلبQ! ”= ب8 كان,)
?عTف,5 على ?س,q ألن$N سبق,) فاختب(,) عTفQ ,ق,تQ )لعج?بة . لق6 ع(ف,V مخلصا ل$N ألنQ منح$N شفاء ألجساND6 ,نف,س$N . لق6 سمع,)
Qال! لنش( كلمة خالصk, Å 6()كا = فصا(,) عامل?5 ,(س8 (حمةL, ع?ا, N$منحت N$لى قل,بL 6خل! كلمة هللا GL, = 8ل(س( AC()ك {ML 141.4}

'قتناE Iخمد

5L 4,لئW )لجم,q )لD 5?G(ب,) م5 )ل$?ك8 عاL (,6ل?Q بع6 ح?5 ببTء. كا5 )ل(عB )لdG شمل$N قC 6)?ل$N )آلL 5لى ح6 ما . ,لك5 كان! ُت(|
على ,ج,N$D س?ماء )لتGبBG ,)لجب5 .,ق6 )نD6ش,) عن6ما (4,) 4عما8 ?س,q ,)قتنع,) بأ5 )لنب,)! )لخاصة بمس?ا ق6 تم! ف?5L . Q خT?ة
)نت$اW ح(مة )ل$?ك8 )ستق(! على (m,- )لك$نة Lلى ح6 كب?( = GL بت6ب?(ND )ستحال! 6)( )ل$?كL 8لى س,^ . 4ما )لشعB فكان,) 4ب(?اء نسب?ا =
كما كان,) مقتنع?5 بسلTا5 ?س,q )إلل$ي = ,لك5 نف,G )لك$نة عل?$N كاT 5اغ?ا . لق6 )عتب(,) (سالة )لمس?ح ب6عة ,كان,) ?شك,5 في 54 لQ ح^
)لت6خ8 في ما ق6 4باحتQ سلTا! )ل$?ك8 . لق6 )ستاء,) أل5 تلW )لتجا(A ق6 ق,Tع! ,بGلW 4خم6,) ص,! )ل(,p )لق6- في قل,ب$N فما عا6
N$بكت?. {ML 142.1}

Qألسفا( )لمق6سة )لتي ,صف! (سالت( أل5 = B)مس?ح )ل Qلمس?ح على 4ن( (,)? ساء = 4كث( م5 جم?ع )لنا- = 54m)كا5 ?نبغي للك$نة ,)ل
على حق?قت$ا كان! ب?N$?6?4 5 = ,ق6 ع(ف,) 54 تT$( )ل$?ك8 كاL 5عالنا لسلTا5 ?ف,^ ك8 سلTا5 بش(d. ,مع 4ن$N كان,) ?بغض,5 ?س,q 4ش6
Q?لL (,بDG \,لخ( (GD 6?كا5 ,ل N()فباحت . Qل$?ك8 ق6س?ت( لىL 6?سال م5 هللا ل?ع)ق6 ?ك,5 نب?ا م Q4ن A)م5 فك xع,) )لتخل?Tست? Nل tلبغ(
{ML 142.2} .(,سأل,V قائل?5: “4َ?ة k?ة ُتِ(َ?نا حتَّى َتفعGDَ َ8)؟” (?,حنا 2 : 18
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”'نقضو' [ذ' 'لN#كل“

لقND()4 6 ?س,k q?ة = ,GL 4ش(^ بن,(V في قل,ب$N ,صنع 4مام$N )ألعما8 )لتي كا5 مس?ا مCمعا 54 ?عمل$ا قN6 ل$N )لب(Dا5 )لمقنع على
(GDَ (,نقُض(ْ“ : فقا8 = ND6حق N$ن$ا?ة س?,صل d4 لىL, N$خبث, ND6لحق Qفت)على مع WلGنا بD)بمث8 مب N$ة 4جاب?k V,سأل GL 5فاآل .Qمقام, Qصفت
{ML 142.3} .(ْ)ل$?ك8َ = َ,في َثالَثة 4َ?اNٍ 4ُق?مQ” (?,حنا 2 : 19

.V6ك8 جس?D tنق d4 -,D Qلى م,تL 8ب Q?ف Nلتي ُتقا( A6ل?$,6 ,)لعبا( ك8?D tلى نقL Tفق )ش? N6,جا = ف$, لCم Nلكال( (GD كا5 معنى
(GD 5,ح?C? WلGب, q,لى )ل$?ك8 كان,) ق6 )(تأ,) قت8 ?سL (,6ساء بع6ما عاm)لك$نة ,)ل( م5 قب8 . فإ5 Q5 لعمل,)ما كا5 )ل?$,6 ?تآم (GD,
)لشخx )لمCعج مT 5(?ق$N . ,مع GلW فعن6ما كش\ ل$N ع5 قصND6 لN ?ف$م,V . لق6 ف$م,) كالمQ على 4نQ ?نTب^ فقT على )ل$?ك8 )لdG في
4,(شل?N. فصاح,) ?ق,ل,5 في غضB: “في س!ٍّ َ,4َْ(بع?5 َسنةً بني GDَ) ْ)ل$?ك8ُ = 4َفأَن!َ في َثالَثة 4َ?اNٍ ُتق?مQ؟” (?,حنا 2 : 20). ,)آل5 تأك6,) م5
Qعلى (فض ND)()صL 5م (,6(Cف = Qب N$مان?L N6لع ))ج,6 مب, . {ML 142.4}

لN ?ك5 )لمس?ح ?قص6 54 ?ف$N )ل?$,6 )لع6?م, )إل?ما5 4ق,)لQ حتى ,ال تالم?VG ح?نئGL = G ع(\ 54 4ع6)ءV س?ح(ف,5 4ق,)لQ ,?حا(ب,نQ ب$ا=
V)لك5 ل, فس,. Qة ب?()Cللتق(?ع ,)ل Q$في ,ج Qجلجثة س?لق,5 ب B?عل^ على صل? GL, .Qت$اما إل6)نت( Nلكال( (GD 5س?ح?ك,5 م Qعن6 محاكمت,
Wلتفس?( س?كش\ أل,8 ئ( WلG, . 5?لح( WلG ع,5 )حتمال$ا حتى?Tك,ن,) ?ست? Nنا ل(C4ح N$?عل Bس?جل WلGف Nمع 54 ?تألCم Q4ن VG?تالم Nلعل Gنئk
.)ل?$,6 قب8 )أل,)5 ع,)قB تعصب$N ,عL N6?مان$N . لق6 ب46,) فعال )لس?( في T(?^ )إلج()N ,س?,غل,5 ف?L Qلى 54 ?سا^ ?س,q كشاL Aلى )لGبح
{ML 143.1}

نT^ )لمس?ح ب$VG )ألق,)8 ألج8 صالح )لm? 5?Gمن,5 بQ. ,ع(\ G 54لW )لق,8 س?تك((. ,GL نT^ بQ في ع?6 )لفصح فس?سمعk Qال\
q,ة ?س?D,انا مقنعا لكث?(?5 على 4لD)ك,5 ب?, = Nلكال( (GD م5 )ألم,)! ?تضح معنى Qبع6 ق?امت, . Nلى ك8 4نحاء )لعالL 8لنا- ف?نتق( {ML
143.2}

N?لتعال( Wم5 تل )?لك5 )لكث, .Qف$م,5 تعال?م? N$4نفس q,س? G?ك5 حتى تالم? Nل B,كا5 جاثما على )لقل dGل(,حي )ل( Nل*ال( Bبسب QنL
N$لقل,ب (سن6 Qكا5 كالم t)أل( على N$مع )?ع6 ?س? Nح?نما ل V6,لتي ج(! ف?ما بع6 . ,بع6 صع( i6(,في )لح N$ضح! ل,. {ML 143.3}

,ف?ما ?ختx ب$?ك8 4,(شل?N فإ5 ق,8 )لمس?ح: “ْ)نقُض,) GDَ) ْ)ل$?ك8َ = َ,في َثالَثة 4َ?اNٍ 4ُق?مQ” كا5 لQ معنى 4عم^ مما ق6 ف$مQ سامع,V . لق6
كا5 )لمس?ح D, 4سا- )ل$?ك8 ,ح?اتQ. ,كان! )لخ6ما! )لتي تقاN ف?Q (مC) Lلى Gب?حة )ب5 هللا . ,كا5 ن*اN )لك$ن,! ق6 4ق?N ك(مC لشفاعة
)لمس?ح ,عمل5L . Q ن*اN )لGبائح )لمختx بالعباA6 كلQ كا5 (مC) لم,! )لمخلx ألج8 ف6)ء )لعالN = ,متى تم! )لحا6ثة )لع*?مة )لتي كان!
{ML 143.4} .تلW )لGبائح تش?( Lل?$ا منG 4ج?اT 8,?لة فل5 تك,5 ل$ا 4?ة فاعل?ة 4, تأث?(

نظا\ oقسي

N$للمس?ح بتسل?م N$ل?$,6 على (فض( Nعن6ما خت, .Q4?ة ق?مة ب6,ن Qتك5 ل Nلمس?ح فل( لىL Cم)? Qكا5 كل Qمت)قسي بTل( N54 )لن*ا i?ح,
L?اV للم,! (فض,) ك8 ما 4ضفى ق?مة على )ل$?ك8 ,خ6ماتQ = فج(6 )ل$?ك8 م5 ق6س?تQ ,حكN عل?Q بالخ()B. ,منG 6لW )ل?,N 4مس! تلW )لGبائح
Bصل GL, . xة ب$ا بال معنى 4, 6اللة . لق6 صا(! كتق6مة قا??5 ال تعب( تعب() ص(?حا ع5 )إل?ما5 بالمخلTلكفا(?ة ,ك8 )لخ6ما! )لم(تب(
)ل?$,6 )لمس?ح ,قتل,V ف$N في )ل,)قع ق6 نقض,) )ل$?ك8 . ,ح?نما صلB )لمس?ح )نش^ حجاB )ل$?ك8 )ل6)خلي Lلى )ثن?5 م5 ف,^ Lلى 4سف8 6اللة
{ML 143.5} .على 54 )لGب?حة )لع*?مة )ألخ?(A ق6 ق6م! ,54 ن*اN )لGبائح )لكفا(?ة ق6 4بL 8Tلى )ألب6

,في ثالثة 4?اN 4ق?مQ”. عن6ما ما! )لمخلx *$( كأ5 ق,)! )ل*لمة ق6 )نتص(! = ,ق6 ف(ح! ,ت$لل! بانتصا(Dا = ,لكنQ خ(j م5 قب( “
?,س\ *اف(): “GL جّ(6 )ل(ّ?اسا! ,)لسالT?5 4ش$(ND ج$ا()ً= *اف()ً ب$N ف?Q” (ك,ل,سي 2 : 15). فبفض8 م,تQ ,ق?امتQ صا( “خا6ماً
. d6,$?5 بن,) )ل$?ك8 )ل?Gل( ND, = لنا- )لخ?مة )ل?$,6?ة( Nنسا5” (عب()ن??5 8 : 2). لق6 4قاL ال B)ل( Qنصب dGلألق6)- ,)لمسك5 )لحق?قي )ل
=B)ك8 )ل?D ف$, ?بني .Qل(ج8 “)لغص5” )سم( (G,D“ d)6 م$ن6- بش? Qتقم Nفل = Qل (Cم) ضي)كا5 )لمق6- )أل dGل( d,4ما )لمق6- )لسما
{ML 144.1} .(,D, ?حم8 )لجال8 ,?جل- ,?تسلTّ على ك(س?C) ”Qك(?ا 6 : 12= 13

8Tلق6 ب .Nا?ا )لعالTألج8 خ N6ب?ح )لحق?قي )لمقGلى )لL !لمس?ح = ,لك5 ع?,5 )لنا- )لتفت( لىL Cم)ل! )لخ6مة )لكفا(?ة )لتي كان! تTلق6 ب
)لك$ن,! )أل(ضي ,لكننا نن*( Lلى ?س,q خاN6 )لع$6 )لجL, = 6?6لى: “N6 (n ?تكلNّ 4فض8 مD 5اب?T 54 ” = ”8(?^ )ألق6)- لN ?*$( بع6= ما
N6ب?6 .. ب q,ألكم8= غ?( )لمصن(, N*فبالمسك5 )ألع =A6?ق6 جاء (ئ?- ك$نة للخ?()! )لعت ,D, =قامة .. 4ما )لمس?حL Qلمسك5 )أل,8 ل( N(6
{ML 144.2} .(نفسQ= 6خ8 م(A ,)حL A6لى )ألق6)-= ف,ج6 ف6)ء 4ب6?اً” (عب()ن??5 12 : 24 ؛ 9 : 8 — 12
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فم5 ثN ?ق6( 54 ?خلxّ 4?ضاً Lلى )لتماN )لG?5 ?تق6ّم,5 بL Q| هللا= D GL, حي في ك8 ح?5 ل?شفع ف?$N” (عب()ن??5 7 : 25). ,مع 54“
)لخ6مة كان! مCمعة 54 تنتق8 م5 )ل$?ك8 )أل(L tلى )ل$?ك8 )لسما,d = ,مع 54 )لمق6- ,(ئ?- ك$نتنا )ألع*N ل5 ت()Dما ع?5 بش(?ة = فإ5
)لتالم?G لN تلحق$N مG 5لW خسا(A . ل5 ?حi6 ش^ في ش(كت$N كإخ,A ,ل5 تضع\ ق,ت$N ن*() لغ?اB مخلص$N عن$N بالجس6. ففي ح?5 54
N6ق QالقTن( قب?8 Qة ,لكن?)ع5 )لع?,5 )لبش Bحتج( لق6 . t)في )لكن?سة على )أل N68 ?خ(C? ال Qح,)ب Qفإن d,في )لمق6- )لسما N6خ? q,س?
Qفإن t)5 على )أل?Gل( N(6للخ QانTسل, Qمنح ق,ت? GL Q(متى 28 : 20). فإن ”)ِD6ِلى ْ)نقضاءِ )لL ِNُك8َّ )ألَ?ا Nا 4َنا معُكD“ :6ل,ع( (GD Qلشعب
Qكن?ست Tنش? V),بحض . {ML 144.3}

فإG لنا (ئ?- ك$نة ع*?N .. فلنتمسW باإلق()(. أل5 ل?- لنا (ئ?- ك$نة غ?( قا6( 54 ?(ثي لضعفاتنا= ب8 مج(B في ك8 شيء مثلنا= بال“
{ML 145.1} .(خT?ة. فلنتقN6ّ بثقة Lلى ع(n )لنعمة لكي ننا8 (حمة ,نج6 نعمة ع,ناً في ح?نQ” (عب()ن??5 4 : 14 — 16

الفصل السابع عشر—نيقوديموس

عال?ا ,كان! لQ م,)BD ممتاAC فكا5 عض,) مك(ما في مجل- )ألمة. كا5 ق6 تأث( بتعال?N ?س,q كما ق6 تأث( kخ(,5 غ?(V . ,مع ك,نQ غن?ا
qلى سماL ^فاشتا = xلمخل( ب$ا ^Tلتي ن( N?تأث() عم?قا بالتعال )بة . لق6 تأث?)ل,ض?ع بك?ف?ة غ( d)لناص( WلG QبGمتعلما ,مك(ما فق6 )جت,
{ML 146.1} .)لمC?6 م5 تلW )لحقائ^ )لعج?بة

Nفل = B?)لغ( (GD A,خش,5 ق? (,ساء حتى باتm)لك$نة ,)ل( B,ل$?ك8 ق6 4ثا( )لحق6 ,)لضغ?نة في قل( )?$Tفي ت QتTلمس?ح لسل( N(65 )ستخL
(GD لك8 مجمع?5 على( ك5? Nلك5 ل,. Qعمل TحباL فأص(,) على = )كGلجل?لي )لمغم,( )ل( (GD اD(6لتي 4ب( A4)لج( VGD 54 ?تسامح,) مع N$مكن?
)لغ(t. فق6 كاD 5نالW جماعة خش,) 54 ?قا,م,) W(G )لdG )تضح جل?ا 4نQ كا5 مس,قا ب(,p هللا = ,Gك(,) ك?\ 54 )ألنب?اء ق6 قتل,) ق6?ما
ألن$N ,بخ,) (mساء Lس()ئ?8 على خTا?اND = ,ع(ف,) 54 )ستعبا6 4مة ,ثن?ة ل$N كا5 نت?جة لعناND6 ألن$N (فض,) ت,ب?خا! هللا . فكان,) ?خش,5
لئال ?ك,5 4,لئW )لك$نة ,)ل(mساء بتآم(ND على ?س,q سائ(?5 في نف- )لT(?^ )لdG سا( ف?k QباNDm م5 قب8 = ,4ن$N بGلW س?جلب,5 على
Bف?ما ?ج (,ل,(مجتمعا ل?ت6 N?)6$لسن( كا5 مجمع Gفإ . ND),لنا- في شع( الءmD W)ق6 كا5 ن?ق,6?م,- ?شا, . A6?6ج i)(,ال ,ك(,D4 ألمة(
)تخاVG مL 5ج()ء)! ح?ا8 ?س,q نصح$N ن?ق,6?م,- 54 ?لCم,) جانB )لح?Tة ,)العت6)8 . ثN قا8 ل$L NنG( Q) كا5 ?س,q مC,6) بسلTا5 م5 هللا
فالخT( ك8 )لخT( في (فL tنG)()تQ 4, مقا,مت$ا = فلN ?ج(m )لك$نة على )الستخفا\ ب$VG )لمش,(A 4, (فض$ا . ,في GلW )ل,ق! لN تتخG 4?ة
xج()ء)! علن?ة ض6 )لمخلL. {ML 146.2}

(GD 56 )قتناعا بأ(C -)6ب46 بك8 ش,^ ,)جت$ا6 ل6(- )لنب,)! )لخاصة بمس?ا = ,كلما تعم^ في )ل q,س? N54 سمع ن?ق,6?م,- كال Gمن,
q,6 ?س)T 5?6?5 حDلمشا( ل$?ك8 ,ق6 تنج- .كا5 ب?5( |)? ,D, عجاCمن, (س()ئ?8 كا5 متضا?قا ج6L م5 بني V)?5 غ?)?آلتي. ,ككث( ,D
|4), NDk) = لمساك?5 ,?شفي )لم(ضى( قب8? ,D, xكما (4| )لمخل = B?لعج( ا5 هللاTعال5 سلL |4) 6ق, . Q?5 ,?ب?ع,5 ف,)م5 كان,) ?شت
{ML 146.3} . )لف(p م(تسما على ,ج,N$D ,سمع$ND, N ?سبح,5 فلN ?ع6 ?شW في 54 ?س,q )لناص(d م(س8 م5 قب8 هللا

مقابلة سرEة

كا5 ?ت,^ جL (6لى )الجتماq ب?س,q ,لكنQ كا5 ?خشى T? 54لبQ ج$ا(). LنQ ?ك,5 4م() في منت$ى )إلGال8 ,)لم$انة ل(ئ?- ,معلN لل?$,6 54
ND)6فا الحتقاD )لصا N?)6$لى مسامع (جا8 )لسنL A)ا?Cل( Wتل )ل, ,ص8 خب, . A)$لع$6 بالش( i?6لح( Nلمعل( WلG ,نح QفTع, Qعل5 ع5 م?ل?
,تش?(ND بQ . ,لGلW عNC على )لDGاL Bل?Q س() = قائال LنQ ل, L BDGلى ?س,q علنا فق6 ?تمث8 بQ )آلخ(,5 . فإG علN م5 )الستخبا()! )لخاصة
QلبT? j)خ Nلم6?نة ث( 8D4 جعD حتى )*ت,5 )نت?Cفي جب8 )ل xع5 مكا5 )عتكا\ )لمخل. {ML 147.1}

Nنعل =Nّا معل?“ :Qتح! م*$( )ل(صانة ,)لع*مة. قا8 ل V)حا,8 54 ?ست B?)لمس?ح ب46 ?ح- بخج8 غ( A)مث8 ن?ق,6?م,- في حض GL,
Nتكل? GL Q(?,حنا 3 : 2). كا5 ?(ج, 4ن ”Qك5 هللا مع? N5 لL 8آل?ا! )لتي 4ن! تعم( VGD 854 ?عم )ق6 4ت?! م5 هللا معلّماً= أل5 ل?- 4ح6 ?ق6 W4ن
Qلمقابلة = كما قص6 بكالم( Wتم$?6) حسنا لتل WلG 5,فس?ك !(Cج()ء )لمعجL لع*?مة في( Qت)ع5 ق6 i6تح?, = Nكمعل AGلمس?ح )لف( BD(,ع5 م
GD) 54 ?عب( ع5 ثقتQ بالمس?ح ,?*ف( بثقتQ = ,لكG 5لW )لكالN كا5 في )لحق?قة تعب?() ع5 عN6 )إل?ما5 . ف$, لN ?عت(\ بالمس?ح كمس?ا ب8 قا8
{ML 147.2} .عنL QنQ ل?- س,| معلN م(س8 م5 قب8 هللا
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BلT? جال) Qة (4| 4مام?Dلالمتنا( Qبحكمت, .V)كما ل, كا5 ?ق(4 عم^ 4فكا Nلمتكل( في V)*لتح?ة ثب! ن( V6$ب N?ب6ال م5 )لتسل q,لك5 ?س
A6,لمقص( لغا?ة( لىL A)مباش N6تق )ئ(Cل( WلG 8في عق tل()ب( ^لح( ^?في تعم Bغ)? كا5 Gفإ = A)ا?Cل( Wم5 تل Qض)غ \)لح^ . ,ق6 ع(
{ML 147.3} .(فقا8 بك8 (ف^ ,م$ابة: “)لح^ )لح^ 4ق,8 ل5L :W كا5 4ح6 ال ?,ل6 م5 ف,^ ال ?ق6( 54 ?(| ملك,! هللا” (?,حنا 3 : 3

كشف 'لبر 'لذ'تي

WنL :-,لح^. قا8 لن?ق,6?م( ]ع5 4سا- مبا6 Qكش\ ل q,في مساجلة = ,لك5 ?س Qس?6خ8 مع Qانا 4ن* B)لى )لL -,لق6 4تى ن?ق,6?م
لس! بحاجة Lلى )لمع(فة )لن*(?ة ق6( حاجتL Wلى )لتج6?6 )ل(,حي . لس! بحاجة Lلى Lشباq حB )الستTالq ب8 4ن! تحتاL jلى قلB ج6?6 .
?نبغي لW 54 تقب8 ح?اA جA6?6 م5 ف,^ قبلما تستT?ع تق6?( )ألم,( )ل(,ح?ة ح^ ق6(Dا . فإG) لN ?حi6 ف?GD W) )لتغ??( )لdG ?ص?( ك8 شيء
{ML 148.1} .ج6?6) فإنW ل5 تنا8 خ?() ,ل5 تخلx بك,نW تتباحi معى ع5 سلTاني 4, (سالتي

كا5 ن?ق,6?م,- ق6 سمع ك()AC ?,حنا )لمعم6)5 ع5 )لت,بة ,)لمعم,6?ة = ,ك?\ 4نQ 4(ش6 )لنا- Lلى W(G )لdG ?عم6 بال(,p )لق6-.,كا5
D, نفسQ ?ح- بأ5 )لشعB تع,NDC )لتق,|= ,4نQ ق6 تحكN ف?$N )لتعصB ,)لTم,p )ل6ن?,L dلى ح6 كب?( . ,كا5 ?(ج, 54 تتحس5 )ألح,)8
بمجيء مس?ا . ,مع GلW فإ5 (سالة )لمعم6)5 )لفاحصة للقل,B لN تفلح في LقناعQ بخT?تQ . لق6 كا5 ف(?س?ا م6ققا ,كا5 ?فخ( بأعمالQ )لصالحة
. كا5 )لجم?ع ?ك(م,نQ بسبB 4(?ح?تQ ,حبQ لعم8 )لخ?( ,)لسخاء بمالQ لمساعA6 خ6مة )ل$?ك8 = فكا5 ?ح- بأنQ ق6 ضم5 لنفسQ (ضى هللا =
{ML 148.2} .,لGلW 4فCعQ )لتفك?( في ملك,! T4$( مD V()? 54 5, في حالتQ )ل()Dنة

5L )ستعا(A )ل,الA6 )لجA6?6 م5 ف,^ )لتي )ستعمل$ا ?س,q في ح6?ثQ لN تك5 4م() غ?( مأل,\ بالكل?ة ل6| ن?ق,6?م,-. كا5 )لم$ت5,6 م5
N$لمس?ح ?نبغي 4الّ ?ف( N54 كال W)6? 54 -,كا5 على ن?ق,6?م WلGل, = A6ل,ال( فا8 ح6?ثيTبأ A)?س()ئ?8 ?شب$,5 4ح?انا كثL 5ما?L لىL ل,ثن?ة(
(G$ل, = )??تغ d4 لىL Qك5 ?ح- بحاجت? Nمكانا في ملك,! هللا . ل Qثقا م5 54 ل(, س()ئ?8 كا5L 8م5 نس Qبفض8 ,ال6ت Qلكن, = Qف?ت)على ح
4بD6 |6شتQ م5 كالN )لمخلD4, = xاجQ ك,G 5لW )لكالN منTبقا عل?Q ب6قة . 5L )لكب(?اء )لف(?س?ة كان! في ص()q مع )ل(غبة )لصا6قة )لتي
Nئ?- ,معل) ,D 5كم Qعتبا( لمقام( d4 5,6 Nلكال( WلGب Qمع Nم5 ك,5 )لمس?ح تكل nD6ع5 )لح^ . ,لق6 )ن iكا5 ?بح dGل(ج8 )ل( WلG اD(64ب
{ML 148.3} .في Lس()ئ?8

Lنسا. مولوA ثان#ة

,GL ب,غ! ,4ُخ(j م5 (باTة جأشQ 4جاB )لمس?ح ج,)با مفعما بالت$كN قائال: “ ك?\ ?مك5 )إلنسا5 54 ?,لD, 6, ش?خ؟” (?,حنا 3: 4)
Q?هللا. ل?- ف p,)ب?عي ال ?قب8 ما لTع 4عما^ )لضم?( = 4عل5 حق?قة ك,5 )إلنسا5 )لTلقا( V6لح^ بح( ع5T? عن6ما Q5 م5 4مثال?)?ككث = ,D,
{ML 149.1} .شيء ?تجا,B مع )ألم,( )ل(,ح?ة أل5 )ل(,ح?ا! ُتW)6 (,ح?ا

غ?( 54 )لمخلx لN ?ق(q حجة بحجة = بGL 8 (فع ?V6 بع*مة م$?بة Dا6ئة 4,ص8 )لح^ Lلى قلB سامعQ بتأك?6 4ع*GL N قا8: “ )لح^ )لح^
Qال ?ق6( 54 ?6خ8 ملك,! هللا” (?,حنا 3 : 5). ع(\ ن?ق,6?م,- 54 )لمس?ح كا5 ?ش?( بكالم p,)5 كا5 4ح6 ال ?,ل6 م5 )لماء ,)لL :W4ق,8 ل
Qكا5 ?,حنا )لمعم6)5 ق6 4نبأ عن dGل( W(G A)في حض Qقتنع بأن(, = هللا p,)ب Bلى معم,6?ة )لماء ,تج6?6 )لقلL (GD. {ML 149.2}

j)م5 ?خ“ = Qب?عتTش(?( ب Bلقل( 5L .(6 :3 حنا,?) ”p,) ,D p,)لم,ل,6 م5 )ل(, =,D 6ق,8: “ )لم,ل,6 م5 )لجس6 جس? q,عا6 ?س Nث
GL =Å A,(6ع ,D 6لجس( NتماD(“ 5ئة ألTلخا( -54 ?ج6 عالجا للنف d)بش q()خت( dال ?مك5 أل .(14 : 4 B,?4) ”!6( م5 )لنج-؟ ال 4حDاTل(
ُ ال ?ستT?ع” = “أل5 م5 )لقلB تخ(j 4فكا( ش(?(A: قتC =8نى= فس^= س(قة= ش$اC A6,(= تج6?\” ل?- D, خاضعاً لنام,- هللا= ألنQ 4?ضا
((,م?ة 8 : 7 ؛ متى 15 : 19). ?نبغي 54 ?تT$( ?نب,q )لقلB قبلما تص?( )لمجا(d )لخا(جة منT QاD(5L . A م5 ?حا,8 )ل6خ,L 8لى
A5 ح?اL . بمج(6 6?انة (سم?ة 4, تق,| شكل?ة Wال 4ما5 لم5 ?تمس QنL . 8?نما ?حا,8 )لمستحL -,(?^ حف* )لنامT 5ع Qلسماء بأعمال(
)لمس?حي ل?س! ت(ق?عا ,ال تع6?ال ,ال Lصالحا لح?اتQ )لق6?مة ,لكن$ا تغ??( ?شم8 )لTب?عة كل$ا . ?نبغي 54 ?م,! )إلنسا5 ع5 )لG)! ,)لخT?ة
{ML 149.3} .,?ح?ا ح?اA جA6?6 في ك8 شيء . ,GD) )لتغ??( ال ?مك5 54 ?تN بغ?( عم8 )ل(,p )لق6- )لفعا8

h;ح غ#ر 'لمنظوEلر'
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كا5 ن?ق,6?م,- ال ?C)8 غا(قا في ح?(تQ ,)(تباكQ فاستعا( ?س,q )ل(?ح لتمث?8 معنى كالمQ قائالً: “ )ل(?ح ت$B ح?i تشاء= ,تسمع
{ML 149.4} .(ص,ت$ا= لكّنW ال تعلN م5 4?5 تأتي ,ال Lلى 4?5 تGD .BDG) ك8 م5 ,ل6 م5 )ل(,p” (?,حنا 3 : 8

5L )ل(?ح ?سمع ص,ت$ا م5 خالW 4غصا5 )لشج( ,Dي تح\ في )أل,()^ ,ت6)عB )ألDCا( = ,لكن$ا ال ت(| بالع?5 = ,ال ?ع(\ 4ح6 م5
4?5 تأتي ,ال Lلى 4?5 تD = BDGكG) عم8 )ل(,p )لق6- في )لقلGL B ال ?مكL 5?ضاحQ 4كث( مما ?مكL 5?ضاp ح(كا! )ل(?ح. ق6 ال ?ستT?ع
)إلنساG? 54 5ك( نف- )ل?,N 4, )لمكا5 4, ?تتبع ك8 )ل*(,\ )لمالCمة للتج6?6 4, )لم?ال6 )لثاني . ,لكGD 5) ال ?عني G 54لW )إلنسا5 غ?( متج66
= GL ب,س?لة غ?( من*,(A كال(?ح ?عم8 )لمس?ح عملQ في )لقلB على )لN(,6 . ف$نالW )نTباعا! تجBG )لنف- Lلى )لمس?ح ش?ئا فش?ئا ,(بما ال
?شع( )إلنسا5 ب$ا = ,?مك5 54 ?تG NلW عT 5(?^ )لتأم8 في ?س,q ب,)سTة ق()ءA كلمة هللا 4, سماq ع*ة م5 ,)ع* غ?,( . ,فجأGL A ?جيء
)ل(,p ب6ع,A مباش(A تخضع )لنف- ل?س,q ()ض?ة . 5L كث?(?5 ?6ع,GD 5) تج6?6) مفاجئا = ,لكنQ ?أتي نت?جة ل6ع,)! (,p هللا ,ت,L V66لى
{ML 150.1} .)لنف- = ,VGD عمل?ة T,?لة )ألم6 تتTلB )لصب(

,مع 54 )ل(?ح ال ت(| بالع?5 فإن$ا تحi6 نتائج ن()Dا ,نح- ب$ا. DكG) عم8 )ل(,p في )لنف- ف$, ?عل5 ع5 نفسQ في ك8 عم8 ?عملQ م5
ق6 4ح- بق,تQ )لمخلصة . عن6ما ?ملW (,p هللا على )لقلB ?غ?( )لح?اA = فاألفكا( )لش(?(A تT(6 بع?6) ,)ألعما8 )لخاTئة ?بتع6 )إلنسا5 عن$ا .
,في م,ضع )لحس6 ,)لغضB ,)لخصاN تملW )لمحبة ,)ل,6)عة ,)لسالN = ,?ح8 )لف(p في مكا5 )لح5C ,)لكآبة = ,تسTع على )ل,جQ 4ن,)(
. Å ت$ا(G -لنف( Nكة تجيء عن6ما تسل)5 )لبL . 5 )لسماءT(,8 م5 مCن? ),لسماء . ل?- م5 4ح6 ?(| )ل?6 )لتي ت(فع )ألثقا8 = 4, ?بص( )لن(
{ML 150.2} . ,ح?نئG فالق,A )لتي ال ?مك5 ألd ع?5 54 ت()Dا تخل^ كائنا ج6?6) على ص,(A هللا

Aلح?ا( لىL !,لم( فإ5 م5 ?نتق8 م5 WلG ة. ,مع?)فة بش)لف6)ء = ف$, س( ?سم, ف,^ ك8 مع( عم8 W)654 ت A6,6ال ?مك5 للحق,8 )لمح QنL
{ML 150.3} .?تحق^ مG 54 5لW حق?قة Lل$?ة . مD 5نا ?مكننا 54 نع(\ ب6)ءA )لف6)ء باالختبا( )لشخصي = ,نتائجQ ستتص8 بD6,( )ألب6

mقلب مضطر

Nف$, ل WلG فة )لمقنعة. ,معTلمل( -لق6( p,)ل( A,بق Qقلب )ئ?- فتأث)ل( WلG 8لح^ على عق( )(,4ن tق! بع)4ش Nتكل? q,ف?ما كا5 ?س,
?6(W كالN )لمخلx تماماً . LنQ لN ?تأث( بض(,(A )لم?ال6 )لثاني بق6( ما تأث( بك?ف?ة LتمامQ = فقا8 بانD6اn: “َك?\َ ?مك5 5َ4ْ ?ُك,GَD َ5)؟ ” (?,حنا
9 : 3). {ML 150.4}

فسألQ ?س,q بق,لQ: “4َْن!َ معلL Nِِّس()ِئ?8َ َ,َلس!َ َتعَلGَD N)!” (?,حنا 3 : 10). حقاً 5L شخصا مسm,ال ع5 تعل?N )لشعB تعل?ما 6?ن?ا ?نبغي 4الّ
?ج$8 مث8 تلW )لحقائ^ )ل$امة . كا5 كالN )لمس?ح ?حم8 ب?5 ثنا?اV 6(سا Dاما لن?ق,6?م,- = فب6ال م5 54 ?$تاj م5 كالN )لح^ )لص(?ح كا5
عل?Q 54 ?فك( في نفسQ تفك?()ً ,ض?عا ج6) بسبB ج$لQ )ل(,حي . ,مع GD) فق6 كا5 )لمس?ح ?تكلN بجال8 م$?B . ,بن*()تQ ,نغمة كالمQ كا5
{ML 151.1} .?عب( ع5 محبتQ )لع*?مة بح?i لN ?ك5 ن?ق,6?م,- ?ح- باست?اء ح?5 تحق^ م5 ضعة حالتQ )ل(,ح?ة

|4) GL, .Qعج سامعC4 Nلكال( (G$مني = فCل( !,س- ملك,تا (,ح?ا ب6ال م5 )لملكm? 54 يD t)على )أل Q54 م$مت q,4,ضح ?س GL 5لك,
?س,q منGD Q) 4(6\ ?ق,5ِL“ :8ْ ُكْن!ُ قُْل!ُ َلُكN )ألَْ(ض?ا!ِ َ,َلسُتN ُتmْمُن,5َ = َفَك?\َ ُتmْمُن,5ِL َ5ْ قُْل!ُ َلُكN )لسماِ,?اِ!؟” (?,حنا 12 : 3). GL) كا5
Nل GL, لمج?6؟( d,لسما( Qب?عة ملك,تT W)6? 54 Qفأنَّى ل = Bص\ عم8 )لنعمة في )لقل, Q?ف dGلمس?ح )ل( N?ع 54 ?قب8 تعلTست? Nن?ق,6?م,- ل
6?. {ML 151.2}(T Wب?عة عم8 )لمس?ح على )أل(t لN ?مكنW()6L Q عملQ في )لسماء

5L )ل?$,6 )لT 5?G(ND6 ?س,q م5 )ل$?ك8 )6ع,) 4ن$N 4,ال6 )ب()N?D ,لكن$D N(ب,) م5 حض(A )لمخلx ألن$N لN ?ستT?ع,) )حتما8 مج6 هللا
A),ل$?ك8 )لمق6سة . كان,) غ?,(?5 على )الحتفا* بص( في خ6مة W()ل?5 بنعمة هللا لالشتDmم )?غ N$على 4ن (,نD)ب (GكD, .Q?ف )$*4 dGل(
N$5 حاجتL . -,لنام( p,) 5,6تع? N(,6فف?ما كان,) متمسك?5 بح(ف?ة )لنام,- كان,) على )ل . B4غفل,) ق6)سة )لقل N$لتق,| ,)لق6)سة = ,لكن(
)لع*مى كان! Lلى نف- GلW )لتغ??( )لdG كا5 ?س,q ?,ضحQ لن?ق,6?م,-- م?ال6 ج6?6 للخل^ ,تT$?( م5 )لخT?ة ,تج6?6 في )لمع(فة
{ML 151.3} .,)لق6)سة

عمى بني Lسر'ئ#ل

لN ?ك5 لشعB )س()ئ?8 عG( ع5 عماND ,عN6 مع(فت$N لعم8 )لتج6?6. فلق6 كتL Bشع?اء ب,حي )ل(,p )لق6- ?ق,8: “,ق6 ص(نا كلنا كنج-=
,كث,B عA6 ك8 4عما8 ب(نا” = ,ق6 صلى 6),6 قائالً: “ قلباً نق?اً )خل^ ف?ا ?ا هللا= ,(,حاً مستق?ماً ج66 في 6)خلي” = ,ق6 جاء على لسا5 حCق?ا8
GD) )ل,ع6: “ ,4عT?كN قلباً ج6?6)ً= ,4جع8 (,حاً جA6?6 في 6)خلكN= ,4نqC قلB )لحج( م5 لحمكN ,4عT?كN قلB لحN. ,4جع8 (,حي في
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.(6)خلكN= ,4جعلكN تسلك,5 في ف()ئضي= ,تحف*,5 4حكامي ,تعمل,5 ب$ا” (Lشع?اء 64 : 6 ؛ مCم,( 51 : 10 ؛ حCق?ا8 36 : 26 , 27
{ML 151.4}

كا5 ن?ق,6?م,- ق6 ق(VGD 4 )آل?ا! )لكتاب?ة ب5DG م*لN. 4ما )آل5 فق6 بW)6? 46 معناDا = ,(4| 54 4ع*T Nاعة صا(مة لح(ف?ة )لنام,- في
A)با Aن?ق,6?م,- في تق6?( )لنا- ح?ا Aلسما,)! . لق6 كان! ح?ا( !,نسا5 ل6خ,8 ملكL d4 8Dmج?ة ال ?مكن$ا 54 ت)لخا( Aعلى )لح?ا QباقTن(
{ML 152.1} .مك(مة = 4ما في حض(A )لمس?ح فق6 كا5 ?ح- 54 قلبQ منج- ,ح?اتQ غ?( مق6سة

. Qلتغ??( في 6)خل( (GD i6لى 54 ?حL ^بالم?ال6 )لثاني تا xلن?ق,6?م,- ما ?خت x4,ضح )لمخل Gلى )لمس?ح. فإL BGكا5 ن?ق,6?م,- ?جت
,لك5 بأ?ة )ل,سائ8 ?تGD N) )لتغ?(؟ لق6 4جاB )لمس?ح عGD 5) )لسm)8 )لdG كا5 ?ج,8 في خاT( ن?ق,6?م,- ,لكنQ لN ?نT^ بQ فقا8: “,كما (فع
.(م,سى )لح?ة في )لب(?ة DكG) ?نبغي 54 ?(فع )ب5 )إلنسا5= لكي ال ?$لW ك8 مm? 5م5 بQ ب8 تك,5 لQ )لح?اA )ألب6?ة” (?,حنا 3 : 14= 15
{ML 152.2}

'لح#ة 'لمرفوعة

Dنا منTقة مأل,فة ل6| ن?ق,6?م,-. 5L (مC )لح?ة )لنحاس?ة )لم(ف,عة 4,ضح لQ م$مة )لمخلx . عن6ما كا5 بن, Lس()ئ?8 ?م,ت,5 م5
ل6غا! )لح?ا! )لمح(قة 4م( هللا م,سى بأ5 ?صنع ح?ة م5 نحا- ل?(فع$ا على سا(?ة في ,سT )لشعB . ح?نئT4 Gل^ )لن6)ء في ك8 )لمحلة بأ5
ك8 م5 ن*( م5 )لمل6,غ?L 5لى ح?ة )لنحا- ?ح?ا . ,ق6 ع(\ )لشعB ج?6) بأ5 )لح?ة في G)ت$ا ال ?مكن$ا 54 تقN6 ل$N 4?ة مع,نة . ,لكن$ا كان!
(مC) Lلى )لمس?ح . فكما 54 تمثا8 )لح?ة )لمصن,q على D?ئة ح?ة مم?تة ق6 (فع عال?ا ألج8 شفاء )لشعD = BكW(G (G )لdG صا( “في شبQ جس6
)ْلَخT?ة” صا( فا6?ا ل$N ((,م?ة 3 : 8). 5L كث?(?5 م5 بني Lس()ئ?8 )عتب(,) 54 خ6مة )لGبائح في حG 6)ت$ا كان! ف?$ا ق,A ?تح((,5 ب$ا م5
.xلى )لمخلL B,لعق,8 ,)لقل( Q?من$ا كا5 ت,ج t)ف?$ا 4كث( مما في ح?ة )لنحا- = ,54 )لغ A,ال ق Q4ن N$ة . ,لك5 هللا 4()6 54 ?علم?Tلخ(
فس,)ء بالنسبة Lلى Lب()ء ج(,ح$N 4, غف()5 خTا?اND لN ?ك,ن,) ?ستT?ع,5 54 ?فعل,) ألنفس$N ش?ئا Lالّ L (,)$*? 54?مان$N بعT?ة هللا . كا5
{ML 152.3} عل?$N 54 ?لتفت,) ,?ح?,)

كا5 ?مك5 54 م5 ق6 ل6غت$N )لح?ا! ?(جئ,5 )لن*( Lلى )لح?ة )لنحاس?ة = ,كا5 ?مكن$N 54 ?تساءل,) ع5 ك?\ ?مك5 لGلW )ل(مC )لنحاسي 54
N$?لL لتي 4(سل$ا( كلمة هللا (,54 ?قبل N$?نما كا5 علL . )?تفس d4 N$ل َTع? Nعلم?ا . ,لك5 ل WلG )?لب,) تفسT? 54 N$كا5 ?مكن, .A,4?ة ق Q?تك,5 ف
QالكD 5لنحا- الب6 م( لى ح?ةL )*لن( tف)? dGعلى ?6 م,سى . فال. {ML 153.1}

5L )لنف- ال تستن?( بالمجا6ال! ,)لمباحثا! = ب8 ?نبغي لنا 54 نلتف! ,نح?ا. قب8 ن?ق,6?م,- )ل6(- ,حملQ معQ = ثN فتn )لكتاB بT(?قة
{ML 153.2} .جA6?6 ال ل?جا86 في ن*(?ة ب8 ل?قب8 ح?اA لنفسQ . ,ق6 ب46 ?(| ملك,! )لسما,)! عن6ما خضع إل(شا6 )ل(,p )لق6-

?,ج6 )ل?,k Nال\ م5 )لنا- )لND 5?G بحاجة Lلى تعلN نف- GD) )لح^ )لdG ق6 تعلمQ ن?ق,6?م,- ع5 )لح?ة )لم(ف,عة. Lن$N ?تكل,5 على
Tاعت$N لنام,- هللا ل?نال,) ب,)سTت$ا ح*,A لQ?6 . ,عن6ما ?mم(,5 بأ5 ?لتفت,) Lلى ?س,m?, qمن,) بأنQ ?خلص$N بنعمتQ ,حD6ا ?ص(خ,5
{ML 153.3} .”قائل?5: “َك?\َ ?مك5 5َ4ْ ?ُك,GَD َ5)؟

عل?نا 54 نك,5 مث8 ن?ق,6?م,- ()غب?5 في )ل6خ,L 8لى )لح?اA بنف- )لT(?قة )لتي ق6 6خ8 ب$ا 8,4 )لخTاA. ,ب5,6 )لمس?ح “ل?- بأح6
غ?(V )لخالx. أل5 ل?- )سk Nخ( تح! )لسماء= ق6 4عTي ب?5 )لنا-= بQ ?نبغي 54 نخلx” (4عما12 : 4 8). Lننا باإل?ما5 نقب8 نعمة هللا =
jي عالD لتي( Qألنفسنا )ستحقاقات xبالمس?ح ,نخص Wل?6 )لتي ب$ا نتمس( Tفق ,D نماL . Q?ال )ستحقا^ ف QنL . مخلصنا ,D -?لك5 )إل?ما5 ل,
)لخT?ة . حتى )لت,بة نفس$ا ال ?مكننا 54 نما(س$ا ب5,6 مع,نة (,p هللا . ,)لكتاB ?ق,8 ع5 )لمس?ح: “GَD) َ(فَّعQ هللاُ ِب?م?نQ َ(ِئ?سا َ,مَخلِّصا =
{ML 153.4} .لِ?عTي Lِس()ِئ?8َ )لتَّ,بةَ َ,ُغْف()5َ )ْلَخTَا?ا” (4عما31 : 5 8). 5L )لت,بة تأت?نا م5 )لمس?ح كالغف()5 س,)ء بس,)ء

iلقد' âeعمل 'لر

GL) ك?\ نخلx؟ “َكما َ(َفع م,سى )ْلح?ةَ في )ْلب(?ة”= DكG) ق6 (فع )ب5 )إلنسا5 = ,ك8 م5 خ6عتQ )لح?ة ,ل6غتQ ?مكنQ 54 ?لتف! ,?ح?ا.
Qلى شخصL بناGتج Qكش\ لنا ع5 محبة هللا . ,محبت? B?ع م5 )لصلT5 )لن,( )لساL .(29 : 1 حنا,?) ”!Nِْلعاَل( َة?Tَفع َخ)? dGَّحم8ُ هللاِ )ل (Gَ,D“
Aلنف- ح?ا( هللا في p,) ^خل? Gح?نئ, . xا?انا )لتي ق6 صلب! )لمخلTبالت,بة ع5 خ B?لى )لصلL بة فستأتي بناGلجا( A,لق( VGD N,نقا Nل (Gفإ .
جA6?6 ب,)سTة )إل?ماD, . 5كG) تخضع 4فكا(نا ,(غائبنا إل()A6 )لمس?ح = ,?خل^ )لقلB ,)لعق8 خل?قة جA6?6 على ص,W(G A) )لdG ?عم8 ف?نا
ل?خضع لنفسQ ك8 شيء . ,ح?نئG تكتB ش(?عة هللا في )ل5DG ,)لقلB = ,?مكننا 54 نق,8 مع )لمس?ح: “5َ4ْ 4َْفع8َ مش?َئَتW ?ا Lِلِ$ي سِ(ْ(ُ!” (مCم,(
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8 : 40). {ML 153.5}

في محا6ثة ن?ق,6?م,- مع ?س,q كش\ لQ )لمخلx ت6ب?( )لف6)ء ,م$متQ في )لعالN .,في 4حا6?ثQ )لتي نT^ ب$ا بعG 6لW = لN ?,ضح )لس?6
بكL 8س$اB = ,خA,T بع6 خA,T = )لعم8 )لdG ?جB 54 ?تمN في قل,B ك8 م5 ?(?5,6 54 ?(ث,) ملك,! )لسما,)! كما 4,ضحQ لن?ق,6?م,-.
ففي ب6ء خ6متQ 4عل5 )لمس?ح )لح^ ل,)ح6 م5 4عضاء )لسن6$(?N = للعق8 )لdG كا5 4كث( )ستع6)6) لقب,8 )لح^ = )لdG كا5 معلما للشعB . ,لك5
A)Dا* A)ثم WنالD 5تك Nسن?5 ل i8 ثال(,T GL = Q(حب,) بالن,( . لق6 4خفى ن?ق,6?م,- )لح^ في قلب? Nس()ئ?8 لL A6قا. {ML 154.1}

N8 لCلجب8 )لمنع( WلG لل?لة ,في( Wح6 في تل(, xشخ Qسمع dGل( Nلكلمة = فالكال( )(Gف?$ا ب )Gكا5 خب?() بالت(بة )لتي ق6 ب q,لك5 ?س,
N?)6$لسن( في مجمع, . Qتأم8 في تعال?م, Qح?ات Bق() Qبالمس?ح = ,لكن \)لى ح?5 5,6 54 ?عتL ض?اعا. لق6 *8 ن?ق,6?م,- صامتا BDG?
Qكا5 ق6 تعلم dGك( ن?ق,6?م,- )ل6(- )لG B?لمس?ح م()() . ,لما (فع )لمس?ح 4خ?() على )لصل( WالDا إلD,م()! )لك$نة )لتي حاك(mم T4حب
Qب8 تك,5 ل Qم5 بm? 5ك8 م Wنبغي 54 ?(فع )ب5 )إلنسا5= لكي ال ?$ل? (GكD ة?)ت,5: “كما (فع م,سى )لح?ة في )لب?Cم5 )لس?6 في جب8 )ل
Nلعال( d6فا q,4| ن?ق,6?م,- في ?س)على جلجثة ف B?4نا( )لصل d)للقاء )لس( WلG 5م iنبع( dG5 )لن,( )لL . ”ألب6?ة( Aلح?ا(. {ML 154.2}

بع6ما صع6 )ل(L Bلى )لسماء ,عن6ما تشت! )لتالم?G بسبB )الضT$ا6 تقN6 ن?ق,6?م,- )لصف,\ بك8 شجاعة = ,)ستخN6 ث(,تQ في Lعالة
W,كث?( )لشك, )Gكا5 ش6?6 )لح dGل( W(Gلتي كا5 )ل?$,6 ?ت,قع,5 4ن$ا ستمحى م5 )ل,ج,6 عن6 م,! )لمس?ح. ف( A6?لكن?سة )ل,ل( Wسعا\ تلL,
5?Gل( W4,لئ V6$Tض(, V)مة لعم8 )إلنج?8 = فاحتقCألم,)8 )لال( N6ق?, G?لتالم( ما5?L 66ش? A)ثاب! كالصخ ,D (GL, )Tلخ( !في ,ق V4?نا)
qCعCت? Nلل?لة ل( Wفي تل q,لى ?سL BDG 54 Gمن Qق6 ُ,ل6ِ في قلب dGل( Qمان?L 5لق6 صا( فق?() في )لما8 = ,لك . Qن,)ق,?, Qم,ن)كان,) قبال ?ك.
{ML 154.3}

N?مال??5 )لنا-. ,)لتعال Qحنا لكى ?ك,5 تعل?ما خال6) ?نتفع ب,? Nقل i?6لح( WلG 8للقاء = فسج( WلG ن?ق,6?م,- ?,حنا بقصة )لق6 4خب
WلG 5م Aلح?ا( ^?)T Nل?تعل d6,$?ل(ئ?- )ل( WلG لل?لة على )لجبا8 )ل*ل?لة عن6ما 4تى( Wكما كان! في تل N,?(?ة )لD,امة ,جD Q?ف A),كGلم(
{ML 155.1} .)لمعلN )لجل?لي )ل,ض?ع

”الفصل الثامن عشر— “ ينبغي أن يزيد

لق6 *8 تأث?( )لمعم6)5 على )ألمة بعt )ل,ق! 4ق,| م5 تأث?( )ل(mساء ,)لك$نة 4, )لحكاN. فل, 4عل5 ع5 نفسQ 4نQ مس?ا ,قا6 )لث,(A ض6
(,ما = لكا5 )لك$نة ,)لشعB ?فL 5,6ل?Q م5 ك8 ص,B ,?نض,,5 تح! ل,)ئQ = ,كا5 )لش?Tا5 ?ق\ على 4تN )ستع6)6 أل5 ?ح(t )لمعم6)5
على 54 ?ستج?B لك8 )عتبا( ?تف^ مع T4ماq غC)A )لعالN = ,لك5 مع ,ج,6 )ل6ل?8 على ق,A ?,حنا فق6 (فt بكL 8باء تلW )ل(ش,A )لمغ(?ة =
{ML 156.1} .(,ح,8 4ن*ا( )لنا- )لتي كان! متج$ة Lل?L Qلى شخx 4خ( ()لمس?ح

4ما )آل5 ف$ا D, ?(| س?8 )لع*مة ,)لش$(A ?تح,8 عنL Qلى )لمخلx. ,?,ما بعN,? 6 بL 46قبا8 )لجم,L qل?Q ?تناقx ش?ئا فش?ئا . ,عن6ما
جاء ?س,q م5 4,(شل?L Nلى Lقل?N )أل(56 )حتش6 )لنا- ح,لQ ل?سمع,V = ,كا5 ع66 تالم?G )لمس?ح ?تC)?6 كN,? 8 . ,ق6 4تى كث?(,5 ل?عتم6,) =
,لما لN ?ك5 ?س,q نفسQ ?عم6 فق6 ص(p لتالم?VG بتعم?T 6البي )لعماD, = 6كG) ختN على م$مة سابقQ بختN )لقب,8 . ,لك5 تالم?G ?,حنا كان,)
?ن*(,5 بع?5 )لغ?(A ,)لحسL 6لى ش$(A ?س,q )لمتA6?(C = ,كان,) على 4تN )ستع6)6 النتقا6 عملQ = ,س(عا5 ما ,ج6,) ف(صة م,)ت?ة لGلW . فق6
ح6ث! مباحثة ب?ن$N ,ب?5 )ل?$,6 ف?ما GL) كان! )لمعم,6?ة تنفع في )لتT$?( م5 )لخT?ة = ,4ك6,) بأ5 معم,6?ة ?س,q تختل\ )ختالفا ج,D(?ا
ع5 معم,6?ة ?,حنا = ,س(عا5 ما )شتبك,) في ج6)8 مع تالم?G )لمس?ح ف?ما ?ختx بن,q )لكالN )لdG ?قا8 عن6 )لمعم,6?ة = ,4خ?() ع5 )لح^
{ML 156.2} . )لمخ,8 لتالم?G ?س,q بأ5 ?عمTL (,6القا

uلشقا' ;eبذ

”Q?لL 5,عّم6= ,)لجم?ع ?أت? ,D =Q4ن! ق6 ش$6! ل dGعب( )أل(56= )ل Wكا5 مع dGل( (G,D =Nّقائل?5: “?ا معل N$ب*المت Q?لL حنا,? G?4تى تالم
(?,حنا 3 : 26) لق6 ج(B )لش?Tا5 ?,حنا ب$G) )لكالN = فمع 54 خ6مة ?,حنا كان! على ,شW )النت$اء فق6 كا5 م5 )لممك5 لQ 54 ?ع8T عم8
)لمس?ح. ,ل, 4شف^ على نفسQ ,عب( ع5 حCنQ 4, خ?بة kمالQ أل5 شخصا kخ( س?خلفQ = لكا5 ق6 بG( بG,( )لخص,مة = ,كا5 بGلW ?شجع
A)?Tإلنج?8 ب6(جة خ( N6لحس6 = ,?ع?^ تق(, A)?لغ(. {ML 156.3}
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n?كا5 ?ع, .Qالّ 54 لمسة )لمحبة )إلل$?ة ق6 غ?(تL = 5إلنسا( ف?$ا جم?ع بني W)اء ,)لضعفا! )لتي ?شتTب?عة )ألخTلق6 كان! في ?,حنا بال
5D)ب8 ب = N$Tسخ, VG?تالم N)فقة على تب(,ب6 4?ة م? Nلحس6 = فل( بعف,نة i,فع م5 54 ?تل)كا5 4, = p,مTل(, A)باألث i,مل )?في ج, غ
^?)Tل( Qق6 4ع6 ل dGل( W(Gب B?ح)بالت N?*لع( Qح)بمس?ا = كما 4ب6| ف Qلصلت Nلتا( Q6()كL على. {ML 157.1}

فقا8: “ال ?ق6( Lنسا5 54 ?أخG ش?ئاً 5L لN ?ك5 ق6 4عTي م5 )لسماء. 4نتN 4نفسكN تش$5,6 لي 4ني قل!: لس! 4نا )لمس?ح بL 8ني م(س8
.(4مامQ. م5 لQ )لع(,- ف$, )لع(?-= ,4ما ص6?^ )لع(?- )لdG ?ق\ ,?سمعQ ف?ف(p ف(حاً م5 4ج8 ث,! )لع(?-” (?,حنا 3 : 27 — 29
{ML 157.2}

لق6 شبQ ?,حنا نفسQ بص6?^ )لع(?- )لdG ?مث8 6,( )ل(س,8 ب?5 )لخT?ب?5 ,?م$6 )لT(?^ للCفا\. فعن6ما ?أخG )لع(?- ع(,سQ تنت$ي
Qفكا5 ف(ح . q,لى ?سL Bكا5 ?,حنا ق6 6عي ل?(ش6 )لشع (GكD . j(,Cما بالD6على )تحا ,D 55 4عا?Gلل( Wن?G A6بسعا p)م$مة )لص6?^ . لق6 ف
ML} .(منحص() في مشاA6D نجاp عم8 )لمخلx . ,ق6 قاGL“ :8) ف(حي GD) ق6 كم8. ?نبغي G 54لC? W?6 ,4ني 4نا 4نقx” (?,حنا 3 : 29= 30
157.3}

5L ?,حنا GL ن*( بإ?ماL 5لى )لفاd6 سما Lلى 6(جة Lنكا( )لG)!. فلN ?حا,8 )جتB(G )لنا- Lلى شخصQ = ب8 سما بأفكا(L NDلى ما D, 4(فع
,4(فع Lلى 54 )ستق(! على حم8 هللا . 4ما ع5 نفسQ فلN ?ك5 4كث( م5 ص,! صا(Ö في )لب(?ة . ,)آلD 5, ?قب8 بف(p 54 ?ك,5 صامتا
Aلى ن,( )لح?اL )ك8 )ألن*ا Qمغم,() حتى تتج. {ML 157.4}

Ç'نكا; 'لذL

5L مND 5 4مناء ل6ع,ت$N كم(سل?Å 5 ال ?Tلب,5 ألنفس$N )لمج6. فمحبة )لG)! تبتلع$ا محبة )لمس?ح = ,ح?نئ6 ل?- م5 منافسة تش,V (سالة
”!Nلعال( ة?Tفع خ)? dGحم8 هللا )ل (G,D“ :8لمعم6)5 ح?5 قا( كما فع8 A,نش( )ل6ع ,D N$5 54 عمل,)ألمناء ?عتب( N(65 )لخL .إلنج?8 )لثم?نة(
(?,حنا 29 : 1). Lن$GL N ?(فع,5 ?س,q ت(تفع )لبش(?ة معQ ,ف?D“ = QكG) قا8 )لعلي )لم(تفع= ساك5 )ألب6= )لق6,- )سمQ: في )لم,ضع )لم(تفع
{ML 157.5} .()لمق6- 4سك5= ,مع )لمنسح^ ,)لمت,)ضع )ل(,p= ألح?ي (,p )لمت,)ضع?5= ,ألح?ي قلB )لمنسحق?L) ”5شع?اء 57 : 15

5L (,p )لنبي GL 4خل?! م5 )لG)! )متأل! م5 )لن,( )إلل$ي. ,GL ش$6 لمج6 )لمخلx كا5 كالمQ ق(?B )لشبQ بكالN )لمس?ح نفسQ )لdG كا5
ق6 نT^ بQ في مسامع ن?ق,6?م,- . لق6 قا8 ?,حنا: “)لdG ?أتي م5 ف,^ )لجم?ع= ,)لdG م5 )أل(D t, 4(ضي= ,م5 )أل(t ?تكلNّ. )لdG ?أتي
qستكا( (?,حنا 3 : 31= 34). ,لق6 ”p,)ل( ي هللاTل?- بك?8 ?ع Qهللا. ألن Nبكال Nّهللا ?تكل Qسل)4 dGف,^ )لجم?ع” = “أل5 )ل ,D م5 )لسماء
)لمس?ح 54 ?ق,8: “ال T4لB مش?ئتي ب8 مش?ئة )آلB )لdG 4(سلني” (?,حنا 5 : 30). ,ق6 قN6 لGD Q) )إلعال5: “4حبب! )لب( ,4بغض! )إلثN. م5
p,)ل( ي هللاT(عب()ن??5 1 : 9). , “ل?- بك?8 ?ع ”Wكائ)4كث( م5 ش jالبت$ا( !?Cب W$لL هللا Wمسح WلG 84ج”. {ML 158.1}

كGلD Wي )لحا8 مع 4تباq )لمس?ح = فإننا نستT?ع )لحص,8 على ن,( )لسماء بق6( ما نك,5 ()غب?5 في )لتخلx م5 )لG)!. ,ال نستT?ع 54
ن6(W صفا! هللا 4, 54 نقب8 )لمس?ح باإل?ما5 ما لN ن(tَ 54 نستأس( ك8 فك( Lلى Tاعة )لمس?ح . فك8 م5 ?فعل,G 5لW ?عTى ل$N )ل(,p )لق6-
.(ب5,6 ك?8 . ,في )لمس?ح “?ح8 ك8 م8ء )لالD,! جس6?اً. ,4نتN ممل,m,5 ف?Q= )لD dG, (4- ك8 (?اسة ,سلTا5” (ك,ل,سي 2 : 9= 10
{ML 158.2}

كا5 تالم?G ?,حنا 4علن,) 54 )لجم?ع ?أت,L 5لى )لمس?ح = ,لك5 ?,حنا ببص?(A 4صفى قا8: “ ,ش$ا6تQ ل?- 4ح6 ?قبل$ا” (?,حنا 3 : 32).
DكG) نج6 54 قل?ل?ND 5 )لG?5 كان,) على )ستع6)6 لقب,لQ كالمخلx م5 )لخT?ة. ,لك5 “م5 قب8 ش$ا6تQ فق6 ختN 54 هللا صا6^” (?,حنا 3 : 33)
“)لm? dGم5 بالب5 لQ ح?اA 4ب6?ة” (?,حنا 3 : 36). ال حاجة Lلى )لج6)8 ف?ما GL) كان! معم,6?ة ?,حنا 4, معم,6?ة )لمس?ح Dي )لتي تT$( م5
)لخT?ة . 5L نعمة )لمس?ح Dي )لتي تعTي )لنف- ح?اGL = A ب5,6 )لمس?ح تمسي )لمعم,6?ة كأd خ6مة 4خ(| ع6?مة )لق?مة: “)لdG ال ?mم5
{ML 158.3} .(باالب5 ل5 ?(| ح?اA ب8 ?مكi عل?Q غضB هللا” (?,حنا 3 : 36

5L خب( نجاp عم8 )لمس?ح )لdG تلقاV )لمعم6)5 بف(p ع*?N = ,ص8 4?ضاً Lلى مسامع )لسلTا! في 4,(شل?N. لق6 كا5 )لك$نة ,معلم,
A,خ( كا5 4ش6 قk (6نا ,)حD 5لب(?ة 4ف,)جا 4ف,)جا = ,لك( لىL 5,لقT5 م5 تأث?( ?,حنا عن6ما (4,) )لنا- ?ت(ك,5 )لمجامع ,?ن,)غا? Bلشع(
الجتB(G )لجماD?( = ,لN ?ك5 معلم, Lس()ئ?8 4,لئW مستع6?5 أل5 ?ق,ل,) مع ?,حنا: “?نبغي G 54لC? W?6 ,4ني 4نا 4نقx”. لق6 ن$ض,) ,ق6
N$كا5 ?بع6 )لنا- ع5 4شخاص dGم,) م5 ج6?6 على 54 ?جعل,) ح6) ,ن$ا?ة للعم8 )لCع. {ML 159.1}

صانع 'لسال\
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ع(\ ?س,q 4ن$N ل5 ?6خ(,) ,سعا في Lح6)i ثغ(A ,)نشقا^ ب?5 تالم?VG ,تالم?G ?,حنا = كما علD 54 NنالW عاصفة عن?فة تتجمع ,Dي
مCمعة 54 تكتسح في T(?ق$ا نب?ا م5 4ع*N )ألنب?اء )لG?5 عاش,) في )لعالN. فإG كا5 ?(غB في تجنB ك8 ما ?6ع, Lلى س,ء )لتفاND 4, )لشقا^
ت(W )لعمD 8ناW ,)نسحB بك6D 8,ء Lلى )لجل?8 . كGلW نحT 5الما بق?نا على ,الئنا للح^ ال ب6 54 نب8G ك8 )لج$6 في تجنB ك8 ما ?L d6mلى
)لنq(C 4, س,ء )لتفاND . ألنQ ح?ثما ?نشأ )لنq(C ,)لمخاصما! ?نتج عG 5لD WالW )لنف,- . ,كلما T(4 *(\ ?$66 بحi,6 )نقساN عل?نا 54
{ML 159.2} .نتمث8 ب?س,q ,?,حنا )لمعم6)5

= V6,$لعم8 كا5 م,ق,فا على ج( pشع(,) بأ5 نجا GL Q?ف ND)( 54 ?ثبت,) 4ن*اTفي خ VG?كا5 تالم (G$لق6 6عي ?,حنا ل?ك,5 مصلحا = ,ل
,ق6 غاب! ع5 4ن*ا(ND حق?قة ك,5 ?,حنا kلة )ستخ6م$ا هللا في عملL .Qالّ 54 عم8 ?,حنا لN ?ك5 كاف?ا ل,ضع 4سا- )لكن?سة )لمس?ح?ة . فبع6
N,ل?ق N6تق? q,(4,) ?س Gفإ . WلG 5,ف$م? VG?ك5 تالم? Nل, . VCحنا كف?لة بإنجا,? A6تك5 ش$ا Nخ( لk 8كا5 الب6 م5 )لب6ء بعم Qم5 عمل Qنت$ائ(
,D بق6( ما VCنجاL بعم8 ما = ,عن6ما ?ب46 في Nنسانا للق?اL ,6ع? Åباق?ة. فا )Tلمخا( W8 نف- تل(Cا. ,ال تTسخ, A)?غ N$بالعم8 )متأل! قل,ب
م8Dm لعملQ ?أتي هللا بق,k Nخ(?5 ل?تق6م,) بQ 4كث( . ,لك5 كث?(?5 كتالم?G ?,حنا = ?حس,5 54 نجاp )لعم8 ,تق6مQ م,ق,\ على )لعام8 )أل,8 .
فتتجQ )ألن*ا( Lلى )إلنسا5 ال Lلى هللا = ,GL تت6خ8 )لغ?(A ,)لحس6 ?فس6 )لعم8 = ف?ج(B )إلنسا5 )لdG ?ك(L Nك()ما 4كث( م5 )لالئ^ أل5 ?ث^
بنفسQ ,?فخ( بم,)DبL . QنQ ال ?تحق^ م5 )عتماV6 على هللا . ,)لشعB ?تعلم,5 )العتما6 على L(شا6 )لنا- ف?سقT,5 في )لخTإ ,?ضل,5 ع5 هللا
. 5L عم8 هللا ?نبغي 4الّ ?حمT 8ابع )إلنسا5 ,ص,(تQ = فاÅ ب?5 ح?k, 5خ( ?أتي بعما8 مختلف?5 ب,)سTت$N ?تمN عملQ بأحس5 ك?ف?ة . ,T,بى
x6 ,4ني 4نا 4نق?C? WلG 54 لمعم6)5: “?نبغي( قائل?5 مع qض,5 باالتضا)? لم5”. {ML 159.3}

الفصل التاسع عشر— عند بئر يعقوب

d6(,ل( WلG 8لجم?8. ,عن6 م6خ( N?شك d6(, لىL 8ل,ق! *$() عن6ما ,ص( لجل?8 = ,كا5( لىL Qق?)T في ,D, A)في )لسام q,س? Cجتا(
{ML 161.1} .كان! بئ( ?عق,B . فإG كا5 ق6 تعB م5 )لسف( جل- على )لبئ( في ح?5 مضى تالم?VG ل?بتاع,) Tعاما

كا5 ثمة عA,(6 مستحكمة ب?5 )ل?$,6 ,)لسام(??5 = ,كا5 ك8 ف(?^ ?تحاشى )لتعام8 مع )لف(?^ )آلخ( ما 4مك5. كا5 معلم, Lس()ئ?8
Nفل . A),*الجتماع?ة كان! مح(مة ,مح( !لمعامال(, !4م() مش(,عا = ,لك5 )لمقابال A),)لسام(?5 في حالة )لض( مع A)عتب(,5 )لمتاج?
N$ابDGب G?لتالم( 5L . ال كأ- ماء, Cخب A)فقا 4, مع(,فا = حتى ,ال كس) Qال 54 ?قب8 من, d)لسام( ش?ئا م5 t)ضى 54 ?قت)? d6,$?ك5 )ل?
البت?اq )لTعاN كان,) على ,فا^ مع )لع(\ )لdG )صTلح! عل?Q 4مت$N = ,لN ?تجا,C,) )لح6,6 )لمف(,ضة عل?$N. ,لN ?ك5 ?خT( حتى ببا8
{ML 161.2} .تالم?G )لمس?ح 54 ?سأل,) مع(,فا L ,4حسانا م5 )لسام(??T? 54 ,4 5لب,) نفع$N بأd شك8

فإG جل- بجانB )لبئ( كا5 من$,W )لق,| م5 )لج,q ,)لعnT. فال(حلة )لتي ب46,) ب$ا منG )لصباp كان! T,?لة . ,)آلD 5ا Dي شم-
)ل*$?(A تض(B على (4سQ . ,قC 6)6 م5 شA6 عTشQ تفك?(V في )لم?اV )لبا(A6 )لمنعشة )لق(?بة منQ ج6) في تلW )لبئ( = ,مع GلW فق6 كان!
ML} .بع?A6 ع5 متنا,V6? 8 ألنQ لN ?ك5 ?ملW حبال ,ال 6ل,) = ,)لبئ( عم?قة . لق6 كا5 ?قاسN )لبش(?ة نص?ب$ا ,?نت*( قN,6 4ح6 ل?ستقي ماء
161.3}

EسوE Iقابل 'لسامرEة

54 q,من$ا ?س BلT لى ب?ت$اL A6باالنص()\ عائ N$ف?ما كان! ت, .V6,مأل! ج(ت$ا ,كأن$ا ال تح- ب,ج, A)لسام( م5 A4)نا 4قبل! )مD,
B?)لغ( WلGعة ماء ل)ة هللا” = فتق6?م$ا ج?Tلماء “ع( سم,5? N$ف = \,)لمع( (GD 8ء مث(س6L 5متنع,5 ع? ^)لش( 8D4 5ك? Nل .B)ل?ش Q?Tتع
)ل*امئ كا5 ?عتب( ,)جبا مق6سا ج6) بح?i 54 )ألع()B سكا5 )لب?6)ء كان,) ?ح?5,6 عT 5(?ق$N ل?ق,م,) بGلW )ل,)جB = غ?( 54 )لك()D?ة )لتي
كان! مستحكمة ب?5 )ل?$,6 ,)لسام(??5 كف! ?6 تلW )لم(A4 عL 5س6)ء GلW )لمع(,\ Lلى ?س,q = ,لك5 )لمخلx كا5 ?حا,8 54 ?ج6 مفتاحا
ل$G) )لقلB = ,بلباقة منشDmا )لمحبة )إلل$?ة TلB من$ا خ6مة ب6ال م5 54 ?قN6 ل$ا مع(,فا . فل, قD N6, ل$ا مع(,فا (بما كان! ت(فضQ = ,لك5
)لثقة ت,ق* )لثقة . Dا ملW )لسماء ?جيء Lلى VGD )لنف- )لمنب,AG ?سأل$ا 54 تقN6 لQ خ6مة . فW(G )لdG خل^ )لمح?Tا! ,)لdG ?ضبT م?اV )لغم(
Qل Qلى مع(,\ تق6مL بحاجة ,D, = B,على بئ( ?عق Qآل5 ل?ست(?ح م5 تعب( -ا ?جلD)4ن$ا, t)في ?ناب?ع )أل V4ج(| )لم?ا dGل(, N?*لع(
QشTفئ ب$ا عT? لى ج(عة ماءL = غ(?بة A4)م(. {ML 161.4}

BلTْقائلة: “َك?\َ َت Qفسألت WلG Bحا,ل! 54 تع(\ سب, = BلT 6ما ق Qشت$ا نس?! 54 تمنحD6 ففي .d6,$? 8ج) q,54 ?س A4)ع(ف! )لم
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{ML 162.1} .(منِّي لِتْش(Bَ = َ,4َْن!َ ?$,d6ٌِّ َ,4َنا )م(Aَ4ٌ سامِ(?ٌة؟” (?,حنا 4 : 9

4جاب$ا ?س,q بق,لQ: “َل, ُكْن! َتعَلم?5 عT?ةَ هللاِ = َ,مD 5, )لdGَّ ?قُ,8ُ َلW 4َعT?ني ألَْش(Bَ = َلTَلب! 4َْن! مْنQ َفأَعTَاWِ ماءً ح?اً (?,حنا 4 :
L .(10نW تتساءل?5 لماG) 4سألW 54 تسL d6لي GD) )لمع(,\ )لبس?T )لdG ال ?C?6 على ك,نQ ج(عة ماء مVGD 5 )لبئ( )لتي تح! 4ق6)منا . ,ل,
T. {ML 162.2}لب! 4ن! مني كن! 4عW?T م5 ماء )لح?اA )ألب6?ة

لN تف$N )لم(A4 معنى كالN )لمس?ح = ,مع GلW فق6 كان! تح- 54 لQ معنى Dاما = حتى 54 نغمة كالم$ا )لم(حة )لفك$ة تغ?(! . ,GL *ن!
= َB,ُم5 4َِبَ?نا ?عق N*َ4َع Wَّْلماءُ )ْلحي؟ 4َلعل( Wعمَ?قةٌ . َفم5 4َ?5 َل )ْلِبْئ(,َ Wلبئ( )لتي 4مام$ا قال!: “?ا س?6 = الَ 6َْل, َل( Vع5 م?ا Nتكل? q,54 ?س
)لdGَّ 4َعTَاَنا )ْلِبْئ( = ,شِ(Bَ مْن$ا؟” (?,حنا 4 : 11 , 12). لN ت( 4مام$ا Lالّ مساف() *امئا Lلى )لماء ,(جال مضنى معفَّ() مT 5,8 )لسف( .
N$لبئ( )لتي ق6 سلم$ا ل( Wتعا86 تل |)ال ت,ج6 بئ( 4خ Qب?ع?ا بأنT حساساL -آلباء )ل,ق,( = كما كان! تح( 4بي B,ب?عق Qا شب$تD)فك Bحس,
Nا ,لكن$ا لD)(,(جاء )آلباء كا5 جالسا بج ,D 5كا dGلى مجىء مس?ا = مع 54 مس?ا )لL Nلى )ألماL, لى )آلباءL ل,()ء( لىL )*آلباء . كان! تن(
تع(فQ. كN م5 نف- *امئة Dي )آل5 ق(?بة ج6) م5 )ل?نب,q )لحي = ,مع GلW تن*( بع?6) في TلB ?ناب?ع )لح?اA! “ال تق8 في قلبW: م5 ?صعL 6لى
Wعت(ف! بفم( 5L .. Wفي قلب, Wفي فم =Wبة من?)لمس?ح) .. )لكلمة )لق( ل?صع6 d4) لى )ل$ا,?ة؟L T4, م5 ?$ب =(ل?ح6( )لمس?ح d4) لسماء؟(
{ML 162.3} .(بال(B ?س,k, =qمن! بقلبW 54 هللا 4قامQ م5 )ألم,)!= خلص!” ((,م?ة 10 : 6 — 19

hماء 'لح#ا

لN ?جB ?س,q حاال ع5 )لسm)8 )لخاx بنفسQ = ,لكنQ بغ?(A مق6سة قا8 ل$ا: “ ك8 م5 ?ش(B مGD 5) )لماء ?عnT 4?ضاً. ,لك5 م5
?ش(B م5 )لماء )لdG 4عQ?T 4نا فل5 ?عL nTلى )ألب6= ب8 )لماء )لdG 4عT?ع ?ص?( ف?Q ?نب,q ماء ?نبع Lلى )لح?اA )ألب6?ة” (?,حنا 4 : 13 ,
5L .(14 م5 ?حا,T? 54 8فئ *مأV م5 ?ناب?ع GD) )لعالN س?ش(B ل?عnT 4?ضاً . ,)لنا- في ك8 مكا5 ?حس,5 بعN6 )الكتفاء . Lن$N ?ت,ق,5
Lلى ما ?س6 حاجة )لنف- . ,ال ?,ج6 غ?( شخx ,)ح6 ?مك5 54 ?س6 تلW )لحاجة . 5L حاجة )لعالN “مشت$ى ك8 )ألمD ”Nي )لمس?ح = فالنعمة
{ML 163.1} . )إلل$?ة )لتي ?عT?$ا D, ,حA6 مشب$ة بالماء )لحي )لT? dG$( )لنف- ,?نعش$ا ,?نشT$ا

6?Cلم( BلT? 54 6لمس?ح ال ب( محبة ^,G? 5ب$ا = أل5 م)تكفي م5 ?ش Aم5 ماء )لح?ا A65 ج(عة ,)حL 8,ك5 ?قص6 54 ?ق? Nل q,5 ?سL
. q,س? B)6 م5 )ل?Cلى )لمL يD ل6)ئمة( Qخة قلب)5 صL . Q?,$ال تست Qمس()ت, Qك()مات, Nا. فغنى )لعالD(,س )خk ش?ئا BلT? ال Qمن$ا = ,لكن
,W(G )لdG ?كش\ للنف- حاجات$ا منت*( ل?شبع ج,ع$ا ,?(,d عTش$ا . 5L ك8 )لم,)(6 )لبش(?ة ,ك8 )عتما6 عل?$ا مآلL Qلى )لفش8 .
فاألح,)t ستف(r ,)لب(W تج\ = ,لك5 فا6?نا D, نبع ال ?نضB . ?مكننا 54 نش(B م()() ,تك()() = ,مع GلW ?بقى D, على ملئ5L . Q م5
?سك5 )لمس?ح في قلبQ لQ في 6)خلQ نبع ب(كا!: “?ْنب,qَ ماءٍ ?ْنبع Lِلى ح?اAٍ 4َب6?ة” (?,حنا 14 : 4). ,GD 5L) )لنبع بQ ق,A ,نعمة كاف?تا5 لس6 ك8
{ML 163.2} .4ع,)Cنا

Wتمام$ا ,4?ق* في نفس$ا )لش,^ للحص,8 على تلD( )شة. لق6 4ثاD6ل( QTتخال Vبانتبا A4)لم( Q?لL !)*ع5 )لماء )لحي ن q,س? Nتكل GL,
B)فكان! بع6ما تش = N(,6ل( ي تأتي لتستقى من$ا علىD !كان GL B,عق? )بئ Vلى م?اL )?ك5 ?ش? Nل Qنا 64(ك! 4نD, . عن$ا Nة )لتي ق6 تكل?Tلع(
{ML 163.3} .(تعnT م(A 4خ(|. فقال! لQ )لم(A4: “?ا س?6 4َعTني GDَ) )ْلماءَ = لكي الَ 4َعnTَ َ,الَ kتي Lِلى Dَنا ألَسَتقي” (?,حنا 4 : 15

Eعرr cسر'; ح#اتNا

,Dنا )قتضB ?س,q )لحi?6 ,)تجQ بQ )تجاDا ج6?6) = فقبلما تحصVGD 8 )لنف- على تلW )لعT?ة )لتي كاD 5, مشتاقا Lلى منح$ا L?اDا =
”j,C قال!: ل?- لي, A4)نا. 4جاب! )لم$D لىL تعالي, Wج,C بي ,)6عيDG( :q,ت$ا ,م5 مخلص$ا. “ قا8 ل$ا ?س?Tعل?$ا 54 تتحق^ م5 خ
=j,C ل?- لي :Bعا6 ?ق,8: “حسناً قل xلناح?ة. ,لك5 )لمخل( W8 في تلm54 ?نت$ي ك8 تسا A4)نت*(! )لم( (GكD, .(17 , 16 : 4 حنا,?)
{ML 164.1} .(ألنQ كا5 لW خمسة C4,)j= ,)لdG لW )آل5 ل?- C ,D,جGD .W) قل! بالص6^” (?,حنا 14 : 17= 18

فا(تع6! )لم(D, A4ي تصغي Lلى كالم5L .Q ?6) خف?ة كان! تقلB صفحا! تا(?خ ح?ات$ا. كاشفة ل$ا ما حا,ل! Dي 54 تبق?L Qلى )ألب6 في
N,مكت ,D عن6ما ?ستعل5 ك8 ما = A6?لعت( (! ل$ا 4فكا( ع5 )ألب6?ة ,)ل6?ن,نةTح?ات$ا؟ خ )لع على سT? 54 qاTست( dGل( (GD 5ي )لخفاء . فمT
{ML 164.2} .,?ع(\ ك8 خفي . ففي ن,( )ألب6?ة )ست?ق* ضم?(Dا

لN ?مكن$ا Lخفاء شيء = Lالّ 4ن$ا حا,ل! )لت$(B مG 5ك( GلW )لم,ض,q )لG| كان! تنف( منQ. فبك8 ,قا( قال!: “?ا س?6 = 4ََ(| 4َنWَّ َنِبي”
(?,حنا 3 : 19). فإG حا,ل! 54 تسك! )لتبك?! ح,ل! مج(| )لكالL Nلى )لمجا6ال! )ل6?ن?ة . فإ5 كاGD 5) نب?ا فالب6 54 ?ك,5 قا6() على 54



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 66 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…_paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

{ML 164.3} .?خب(Dا )لخب( )لصح?ح ع5 تلW )ألم,( )لتي Tا8 )لج6)8 ,)لنq(C ف?$ا

er;شل#م er جر:Eم

,بك8 صب( سمح ل$ا ?س,q 54 تمضي في ح6?ث$ا كما ت(?6. ,في 4ثناء GلW كاD 5, ?()قB )لف(صة )لتي ف?$ا ?6خ8 )لح^ Lلى قلب$ا . قال!
N?C)(?,حنا 4 : 20). ,ق6 كا5 جب8 ج ”Q?نبغي 54 ?سج6 ف? dGلم,ضع )ل( N?شل),5 في 4L 5,تق,ل Nلجب8= ,4نت( (GD نا سج6,) فيmباk“ :Qل
على م(4| )لع?5 = ,كا5 )ل$?ك8 )لمبني عل?Q قN6D 6 ,لN ?ب^ منQ غ?( )لمGبح. كا5 مكا5 )لعباW(G A6 م,ض,q نq(C ب?5 )ل?$,6 ,)لسام(??5 .
5L بعt 4سال\ )لسام(?ب5 كان,) قبال ضم5 شعL Bس()ئ?8 = ,لك5 بسبB خTا?اND سمح )ل(B ألمة ,ثن?ة 54 تنتص( عل?$N. ,لم6| 4ج?ا8
T,?لة )ختلT,) بال,ثن??5 )لG?5 4فس6! 6?انت$N ت6(?ج?ا 6?انة mDالء .نعL Nن$N كان,) ?عتق5,6 54 4,ثان$D 5L Nي Lالّ لتGك(ND باÅ )لحي س?6
{ML 164.4} .)لك,5 = ,مع GلW فإGD 5) )لشعB جع8 ?ك(N تماث?ل$N )لمنح,تة ,?مجD6ا

,عن6ما 4ع?6 بناء D?ك8 4,(شل?N في ع$6 عC() حا,8 )لسام(?,5 54 ?شا(ك,) )ل?$,6 في LقامتQ. ,لك5 )ل?$,6 (فض,) GD) = ,لGلW نشأ!
عA,(6 م(A ب?5 )لشعب?5 . ,ق6 بنى )لسام(?,D 5?كال منافسا ل$?ك8 )ل?$,6 على جب8 ج(N?C . ,كان! تقاN ف?Q )لعباT A6ب^ )لTق,- )لم,س,?ة =
,5L كان,) لN ?بTل,) )لعباA6 )ل,ثن?ة تماما . ,لك5 )لك,)(i الحقت$N فخ(B )ألع6)ء D?كل$N ,ب6) كأن$N ,)قع,5 تح! )للعنة . ,مع GلW *ل,)
N$ل?$,6 4فض8 م5 6?انت( ب?! هللا 4, بأ5 6?انة Qعلى 4ن N?شل),(فض,) )العت()\ ب$?ك8 4, = N$ق,- عبا6تT, ND6?محتف*?5 بتقال. {ML 165.1}

,ج,)با ع5 سm)8 )لم(A4 قا8 ?س,q: “?ا )م(A4= ص6ّق?ني 4نQ تأتي )لساعة= ال في GD) )لجب8= ,ال في 4,(شل?N تسج5,6 لآلB. 4نتN تسج5,6
لما لستN تعلم,5= 4ما نح5 فنسج6 لما نعلN. أل5 )لخالD x, م5 )ل?$,6” (?,حنا 4 : 21 , 22). كا5 ?س,q ق6 4با5 للم(A4 54 قلبQ خا8 م5
)لتعصB )ل?$,d6 ض6 )لسام(??5 = ,)آلD 5ا D, ?حا,N6$? 54 8 تعصVGD B )لسام(?ة ض6 )ل?$,GL, . 6 4شا( Lلى حق?قة ك,5 عق?A6 )لسام(??5
N$?6لمق6سة كا5 ل( ND)ففي 4سفا . N$مش,بة بالعقائ6 )ل,ثن?ة = 4عل5 ل$ا 54 حقائ^ )لف6)ء )لع*?مة ق6 سلِّم! لل?$,6 ,54 مس?ا س?*$( م5 ب?ن
Qهللا بنفس Qق6 ع(ف dGل( Bلشع( N$ل?$,6 على 4ن( ضم5 Qنفس q,س? )ق6 )عتب, . Qضح لصفا! هللا ,مبا6[ حكم(, t)ع. {ML 165.2}

لق6 حا,8 54 ?(فع تفك?( VGD )لم(A4 ف,^ )ل(سم?ا! ,)لTق,- ,)لمسائ8 )لج6ل?ة فقا8 ل$ا: “ تأتي ساعة= ,Dي )آل5= ح?5 )لساج5,6
)لحق?ق?,5 ?سج5,6 لآلB بال(,p ,)لح^= أل5 )آلT BالB مثmD 8الء )لساج6?5 لQ. هللا (,p. ,)لG?5 ?سج5,6 لQ فبال(,p ,)لح^ ?نبغي 54
{ML 165.3} .(?سج6,)” (?,حنا 4 : 23 , 24

rساi 'لدEانة 'لحقة

Dنا ?عل5 )لس?6 نف- )لح^ )لdG سب^ فأعلنQ لن?ق,6?م,- عن6ما قا8: “ هللا (,p. ,)لdG ?سج5,6 لQ فبال(,p ,)لح^ ?نبغي 54 ?سج6,)”
(?,حنا 3 : 3). 5L )لنا- ال ?تمتع,5 بالش(كة مع )لسماء بالبحi ع5 جب8 مقD, -6?ك8 مق6- لعباA6 هللا. فال6?انة ال تنحص( في )لTق,-
,)لف()ئt )لخا(ج?ة . Lنما )ل6?انة )لتي تأت?نا م5 هللا Dي ,حD6ا )لتي ت(ش6نا Lل?Q . فلكي نخ6مQ خ6مة م(ض?ة ?نبغي لنا 54 ن,ل6 مp,) 5 هللا .
T? (GD$( )لقلB ,?ج66 )لD(, 5DGباً L?انا ق6(A جA6?6 على مع(فة هللا ,محبتQ ,?جعلنا نT?ع ك8 مTال?B هللا بمحt )خت?ا(نا . GD) D, )لسج,6
)لحق?قي ,D, ثم(A عم8 )ل(,p )لق6- . فال(,D p, )لdG ?ملي عل?نا ك8 صالA مخلصة ,مث8 تلW )لصالA تقب8 4ماN هللا . فأ?نما ,ج6! نفسي
تشتا^ Lلى هللا ف$ناW ?ب6, عم8 )ل(,p جل?ا ,الب6 م5 54 ?عل5 هللا نفسQ لتلW )لنف- . ,)آلT BالB مثmD 8الء )لساج6?5 لD, = Q, ?نت*(
{ML 165.4} .ل?قبل$N ,?تخNDG لQ بن?5 ,بنا!

GL, = 6,$?ك$نة ق,م$ا 4, م5 )ل V(,لمبا6[ م5 4ف( Wسب^ ل$ا 54 سمع! مث8 تل? Nل .Qم5 كالم !)تأث q,تصغي ل?س A4)كان! )لم GL,
nTلع( WلG d,)بئ( س,خا( 54 ت Vع م?ا?Tشى ,ال تستTنكش\ ل$ا تا(?خ$ا )لماضي ب46! تح- بحاجت$ا )لع*مى = ,تحقق! م5 54 نفس$ا ع(
. ,لN ?سب^ 54 ش?ئا مما حi6 ل$ا في )لماضي 4?ق* في نفس$ا )لشع,( بحاجت$ا Lلى شيء 4ع*N ,4سمى . ,ق6 4قنع$ا ?س,q بأنQ ق6 ع(\
Nت$ا ف$, ل?Tن! خ(ق6 6 V),حض A)ا$T 54 مع, . \,Tلع( Bلمح( ص6?ق$ا Qفق6 كان! تح- بأن WلG ح?ات$ا = ,مع )()مكن,نا! قلب$ا ,4س
(GD ل$ا )Tخ Nث . Qلنف-= حتى ب46! تك,5 لنفس$ا )عتقا6) ع5 شخص?ت( ع 54 تج66?Tلتي تست( Qا ع5 نعمتD)ب8 4خب )?$بكلمة تش ^Tن?
)لخاT(- 4ال ?مك5 54 ?ك,GD 5) D, مس?ا )لdG *8 )لنا- ?نت*(,نT Q,?ال؟ قال! لQ: “4نا 4علN 54 مسّ?ا= )لdG ?قا8 لQ )لمس?ح= ?أتي. فمتى جاء
W(G). {ML 166.1} ?خب(نا بك8 شيء” (?,حنا 4 : 25 , 12

بزäe 'إلEما.
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{ML 166.2} .حالما سمع! )لم(G A4لW )لكالN نبع )إل?ما5 في قلب$ا ,قبل! GD) )إلعال5 )لعج?B م5 فGD N) )لمعلN )إلل$ي

Bلكتا( Bعال5 ألن$ا كان! تحL 6 لقب,8 4سمى(ستع6( Nا= ,كان! على 4تD)?6تق, ),ني لتقب8 )ألمDG 6(6ستع( !(G A4)لم( VGD !لق6 كان
)لمق6- = ,كا5 )ل(,p )لق6- ?ع6 قلب$ا لقب,8 ن,( 4ع*N. كان! ق6 )Tلع! على )ل,ع6 )لمGك,( في )لع$6 )لقN?6 )لقائ8: “?ق?N َلW )ل(L ُّBِل$W َنِب?ا
م5 َ,سWT مL 5ِْخ,تW مْثلي. َلQ َتسمع,5َ” (تثن?ة 18 : 15) = فتاق! Lلى ف$VGD N )لنب,A = ,ب46 )لن,( ?نبث^ في DGن$ا = كما ب46 )لماء )لحي =
{ML 166.3} .)لح?اA )ل(,ح?ة )لتي ?منح$ا )لمس?ح لك8 نفسى عTشى = ?نبع في قلب$ا . لق6 كاp,) 5 هللا ?عم8 في قلب$ا

5L تلW )لحق?قة )ل,)ضحة )لتي 4خب( ب$ا )لمس?ح تلW )لم(A4 لN ?ك5 ?مكنQ 54 ?ص(p ب$ا 4ماN )ل?$,6 )ألب()( في 4ع?5 4نفس$N = ح?i كا5
GL = لسام(?ة( Wس() 4عل5 لتل V,*54 ?حف WلG 6بع VG?ل?$,6 = ,ما 4,صى )لمس?ح تالم( Qمن N)فما ق6 ح .N$مع i?6لمس?ح 4كث( تحف*ا في )لح(
{ML 167.1} .ق6 (4| ?س,q 4ن$ا ستستخN6 ما ق6 ع(فتQ لإلت?ا5 بآخ(?5 ل?قاسم,Dا تلW )لنعمة

Nلب$ا = ,لT لمنعشة )لتي( ك5 ق6 تنا,8 ج(عة )لماء? Nل .A4)مع )م i6تح? N$ش,) عن6ما ,ج6,) معلمD6ن( N$ت?),م5 مأم G?لما عا6 )لتالم,
?تقN6 ل?تنا,8 م5 )لTعاN )لdG ق6 )بتاعQ )لتالم?G . ,لما مض! )لم(T A4لB منQ )لتالم?G 54 ?أك8 = لكن$V,4) N صامتا كأنما كا5 مستغ(قا في
تأم8 مف(p = ,كا5 ,ج$Q متألقا بالن,( فاختش,) 54 ?قTع,) ش(كتQ مع )لسماء = غ?( 4ن$N كان,) ?علم,5 4نQ متعB ,م(D^ = ف(4,) 54 م5
.(,)جب$G? 54 Nك(,V بحاجة جسGL,. V6 الح* ?س,q )Dتمام$N بQ ,محبت$N لQ قا8 ل$N: “4َنا لِي TَعاNٌ آلُك8َ َلسُتN َتعِ(فَُ,نQ 4َْنُتN” (?,حنا 4 : 32
{ML 167.2}

”Qعمَل N4َْ(سَلني َ,4َُتم dGَّعامي 5َ4ْ 4َعم8َ مش?َئة )لTَ ” :8,بالق V6()م N$4,ضح ل Qلكن, = NعاTب V4تا dGل( (G 5تساءل,5 م? G?جع8 )لتالم
. q,لج(, nTلع( Q8 عن(Cف Aلح?ا( م5 ماء Aلح?ا( م5 ماء B)ا تشDk) . ة?)ضم?( )لسام )ق6 4ثا Qلمس?ح أل5 كالم( p)(?,حنا 4: 34). لق6 ف
N6خ? Qك,ن, . Qلجس6 ,حاجات( !ف,^ ضعفا Qفع), V6ج$ا, Qفي عمل Qا 4عانDCنجاL 8?لسماء في سب( W)لتي ق6 ت( Qلم$مت xلمخل( N5 )تماL
نفسا جائعة ,*مأ| Lلى )لح^ كا5 4حL Bلى قلبQ ,4ع*L Nنعاشا لنفسQ م5 )ألك8 ,)لش(B . كاG 5لW تعC?ة ,()حة ,Lنعاشا لQ . لق6 كا5 عم8
Qء (,ح(Gغ, Qنفس Aح?ا ,D )?لخ(. {ML 167.3}

5L فا6?نا *امئ Lلى تق6?(نا لL .QنQ ?ج,L qلى عT\ ,محبة 4,لئW )لG?5 ق6 )فتND(6 ب6مL .QنQ ?ت,^ بش,^ ال ?عب( عنQ ألND()? 5 ?أت,5
= Q?كاء فGش()^ ن,( )لL البتسامة )ل6)لة على ب6ء( Wتل = )?فل$ا )لصغT Nم5 ف W()6بتسامة )لمع(فة ,)إل( Nأل( Bكما ت()ق, . Aنال,5 )لح?ا?, Q?لL
{ML 167.4} .كGلW )لمس?ح ?()قB تعب?(نا ع5 محبتنا )لشاك(A لGD, = Q) ?86 على ب6ء )لح?اA )ل(,ح?ة في )لنف-

(([لمو' 'نظرL 'eنساناً))

لق6 )متأل قلB تلW )لم(A4 ف(حا ,Dي تصغي Lلى كالN )لمس?ح = ح?i كاG 5لW )إلعال5 )لعج?B ق,?ا ,غام(). فإG ت(ك! ج(ت$ا عاL !6لى
)لم6?نة حاملة تلW )ل(سالة Lلى بني شعب$ما . ,ق6 ع(\ )لمس?ح لماG) DGب! . ,5L َت(ك$ا لج(ت$ا كا5 ب(Dانا ص(?حا على تأث?( كالمQ ف?$ا .
لق6 كا5 ش,^ قلب$ا )لحا( 54 تحص8 على )لماء )لحي = فنس?! غ(ض$ا م5 )لDGاL Bلى )لبئ( كما نس?! عnT )لمخلx )لdG كان! تقص6 54
Q?ق6 حصل! عل dGلن,( )ل( ا فيD)?مع$ما غ W)ق$ا لتش?)T ف(حا 4س(ع! في t?ف? Bبقل, . Q?,)ت. {ML 168.1}

صاح! )لم(A4 تق,8 ل(جا8 )لم6?نة: “ Dلم,) )ن*(,) Lنساناً قا8 لي ك8 ما فعل!. 4لعD (GD 8, )لمس?ح؟” (?,حنا 4 : 29). فمس! (سالت$ا
قل,ب$N = كما ب6) على ,ج$$ا تعب?( ج6?6 = ,كاD 5نالW تغ??( شام8 في م*$(Dا= ,لG) )DتN )لنا- ب(m?ة ?س,q: “فخ(ج,) م5 )لم6?نة ,4ت,)
L). {ML 168.2}ل?Q” (?,حنا 4 : 30

,GL كا5 ?س,q ال ?C)8 جالسا على )لبئ( 4لقى ن*(A على حق,8 )لحنTة )لممتA6 4مامQ ,ق6 4ضاء ن,( )لشم- على تلW )لحق,8 )ل?انعة.
,ح?5 ,جQ )لتفا! تالم?L VGلى GلW )لمن*( 4()6 54 ?تخG منQ (مC) ,4مث,لة فقا8: “4ما تق,ل,L :5نQ ?ك,5 4(بعة 4ش$( ثN ?أتي )لحصا6؟ Dا 4نا
4ق,8 لكN: )(فع,) 4ع?نكN ,)ن*(,) )لحق,L 8ن$ا ق6 )ب?ّض! للحصا6” (?,حنا 4 : 35). ,ف?ما D, ?تكلN كا5 ?ن*( جماعا! )لنا- )لقا6م?L 5لى
{ML 168.3} .)لبئ( . كا5 باق?ا 4(بعة 4ش$( حتى ?أتي حصا6 )لحنTة = ,لكD 5نا كا5 )لحصا6 مع6) ل?جمعQ )لحصا5,6

ثN قا8 4?ضاً: “ ,)لحاص6 ?أخG 4ج(A ,?جمع ثم()ً للح?اA )ألب6?ة= لكي ?ف(p )لC)(q ,)لحاص6 معاً. ألنQ في GD) ?ص6^ )لق,5L :8 ,)ح6)ً
N$?5 ?قبل,5 )إلنج?8 . عل?Gي م5 ح^ هللا على )لD لمق6سة )لتي( لخ6مة( لىL )?نا ?شD خ( ?حص6” (?,حنا 4 : 36= 37). ,)لمس?حk, q)C?
)(Gلب( )Gب? (G$4, نحص6 فإننا عامل,5 ألج8 هللا . ف q)Cس,)ء 4كنا ن, . Q54 ?خ6م N$م5 ك8 من BلT? QنL . Q54 ?ك,ن,) عامل?5 4ح?اء ألجل
W(G,. {ML 168.4} ?جمع )لحصا6 = ,)لC)(q ,)لحاص6 كالDما ?أخG 4ج(D, = Aما ?ف(حا5 معا بجC)ء تعب$ما

x(?,حنا 4 : 38). ,ق6 كا5 )لمخل ”N$على تعب Nق6 6خلت Nخ(,5 تعب,) ,4نتk .Q?تتعب,) ف Nما ل (,لتحص6 Nسلتك)4نا 4 “ :VG?لتالم q,قا8 ?س
N,ق Bت?ة . لق6 6خل,) على تع(Gل( ND6,$ج, N$?نت?جة مساع WلG (,)54 ?عتب G?لخمس?5 . ,ما كا5 للتالم( N,? في N?*لحصا6 )لع( لىL )*نا ?نD
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kخ(?5 = فمنG 54 سقN6k T سلN )لمس?ح بG)( )لكلمة لعب?V6 )لمختا(?5 ل?C(ع,Dا في قل,B )لنا- = غ?( 54 عامال غ?( من*,( ,ق,A )ل(B )لقا6(
Qت?Gلح^ ,تغ( )(Gب nكل$ا إلنعا !?Tلشم- 4ع(, )T5 ن6| نعمة هللا ,)لمL . 6فعالة لجمع )لحصا A,على ك8 شيء كان! تعم8 بسك,5 ,لك5 بق
. كا5 )لمس?ح مCمعا 54 ?(,d )لبG)( ب6مQ . ,كا5 )مت?اC تالم?V6 54 ?ك,ن,) عامل?5 مع هللا . فكان,) ش(كاء )لمس?ح في عملQ ,ش(كاء ق6?سي
)ألCمنة )لق6?مة . ,GL )نسكB )ل(,p )لق6- في ?,N )لخمس?D( 5تk !6ال\ )لنا- Lلى هللا في ?,N ,)ح6 . فكاGD 5) نت?جة C(q )لمس?ح ,حصا6
Qعمل. {ML 169.1}

:;I بذ'; 'لحق

5L ?س,GL q نT^ بكالمQ في مسمع )لم(A4 على )لبئ( C(C q(عا ج?6) = ,س(عا5 ما 4قب8 )لحصا6 = ح?i 4قب8 )لسام(?,5 ,سمع,)
N$?خف?! عل A)?على 4ش?اء كث QجابتL لىL ^,صغ,5 بك8 ش? (,جعل Nث N$بأسئلت Qن,)Tعلى )لبئ( جعل,) ?م Qتجمع,) ح,ل GL, .Qلمس?ح فآمن,) ب(
. ,ب?نما كان,) ?صغ,L 5ل?Q ب46 )(تباك$C? N)?ل$N ,?نقشع س(?عا = كان,) ?D B n,5 ق,ما في *لمة 6)ج?ة ?تتبع,5 شعاعة ن,( فاجأت$L Nلى 54
qلسما N$لف(صة ألص6قائ( p54 تتا, = )?لكث( qلى سماL 5,لقص?( . لق6 كان,) ?ت,ق( i?6لح( (GD 5تشبع م Nل N$لك5 نف,س, . )ج6,) ن,( )لن$ا,
{ML 169.2} .4ق,)GD 8) )لمعلN )لعج?B = ف6ع,L Vلى م6?نت$T, Nلب,) منQ 54 ?مكi عنND6 فمكi في )لسام(A ?,م?5 = فآم5 بQ كث?(,5

كا5 )لف(?س?,5 ?حتق(,5 بساTة ?س,q = كما تجاDل,) معجC)تT, Qلب,) منk Q?ة تب(5D على 4نQ )ب5 هللا = 4ما )لسام(?,5 فلN ?سأل,k V?ة =
A4)لم( Wكث?(,5 = ,قال,) لتل Qفق6 قبل WلG ح?ات$ا. ,مع )()على )لبئ( 4س Qلتي كان! مع( A4)كش\ للم Qالّ في ك,نL = !(Cمعج N$صنع ب?ن? Nل,
ML} .(بم8ء )لف(L“ :pننا لسنا بع6 بسبB كالمW نmم5= ألننا نح5 ق6 سمعنا ,نعلGD 54 N) D, بالحق?قة )لمس?ح )لمخلxّ )لعالN” (?,حنا 4 : 42
169.3}

كا5 )لسام(?,m? 5من,5 54 مس?ا س?أتي فا6?ا = ل?- لل?$,6 ,حND6 ب8 لك8 )لعالN. لق6 سب^ )ل(,p )لق6- فأنبأ على لسا5 م,سى 4نQ س?أتي
نبي م(س8 م5 قب8 هللا . كGلW 4عل5 على لسا5 ?عق,B 54 لQ س?ك,5 خض,q شع,B = ,عL ^?)T 5ب()N?D 4نQ ف?Q (?س,q) تتبا(W جم?ع
قبائ8 )أل(t . فعلى VGD )لمستن6)! )لكتاب?ة )لمق6سة بنى 8D4 )لسام(L A?مان$N بمس?ا . ,5L حق?قة ك,5 )ل?$,6 ق6 ح(ف,) نب,)! )ألنب?اء
)لمتأخ(?GL 5 نسب,) Lلى مجيء )لمس?ح )أل,8 مج6 مج?ئQ )لثاني جع8 )لسام(??5 ?نبG,5 ك8 )ألسفا( )لمق6سة ف?ما ع6) 4سفا( م,سى )لخمسة .
Qلمس?ح نفس( N5 ,كال?)ألنب?اء )لمتأخ( !(,نب A)لسام( 8D4 55 م,)?بة فق6 قب8 كثGلتفس?()! )لكا( VGD 8ك t6ح, Gنب x54 )لمخل i?لك5 ح,
{ML 170.1} .)لخاx بملك,! هللا

L:'لة 'لتعصب

لق6 ب46 ?س,N6$? q حائT )لس?اj )لكائ5 ب?5 )ل?$,6 ,)ألمN ,?ك(C بالخالx لك8 )لعالN .,مع ك,نQ ?$,6?ا فق6 )ختلT بالسام(??5 بك8 ح(?ة
N$لCفي منا N8. لق6 نا,G)لمحتق( )لم( Bلشع( (GD 5لض?افة م( N)ل?$,6 قب8 ك( !تعصبا Qس?ة كال شيء .,في ,ج?)لف( Qمعتب() عا6)! 4مت
\Tل(ف^ ,)لل( بمنت$ى N$عامل, N$ع)(,في ش Nعل, = N$?6?بأ Qل V,ق6م, V,6ق6 4ع dGل( NعاTفتنا,8 م5 )ل = ND6على م,)ئ N$4ك8 مع,. {ML
170.2}

في D?ك8 4,(شل?N 4ق?N ج6)( منخفt ل?فص8 ب?5 )ل6)( )لخا(ج?ة ,ك8 )ألقساN )ألخ(| في GلW )لمبنى )لمق6- = ,على GD) )لج6)( كتب!
كتابة بلغا! مختلفة تح(N على م5 لN ?ك5 ?$,6?ا تجا,GD C) )لح6. فل, تج(L 4نسا5 4ممي ,6خ8 )لحج()! )ل6)خل?ة لكا5 ?نج- )ل$?ك8 ,كا5
?قضى عل?Q بالم,! جC)ء VGD )لج(A4 . ,لك5 ?س,q مبq6 )ل$?ك8 ,خ6ماتQ جL BGل?Q 4,لئW )ألمN ب(بT )لعT\ )لبش(d = ب?نما نعمتQ )إلل$?ة
{ML 170.3} .4ت! Lل?$N بالخالx )لdG (فضQ )ل?$,6

كا5 قص6 ?س,q م5 بقائQ في )لسام(A 54 ?ك,5 ب(كة لتالم?VG )لG?5 كان,) ال ?C)ل,5 خاضع?5 لتأث?( )لتعصB )ل?$,d6. لق6 4حس,) بأ5
5?Gلل( ل?,م?5( في 4ثناء, . Qلتمث8 ب( tف) N$سع? Nل, = q,س? \)تص N$شD64 65 . ,لق??)54 ?ضم(,) )لع6)ء للسام N$?قتض? N$ألمت NDالء,
قضاDما في )لسام(A كا5 ,الNDm لQ مND4 5 )لع,)م8 )لتي ح6! م5 تعصب$N ض6 4,لئW )لنا- = ,مع GلW فق6 كا5 ?(بt في قل,ب$N )لجفاء
ض6 )لسام(??5. كان,) متباTئ?5 في ف$N حق?قة ك,5 )حتقا(ND للسام(??5 ,بغض$N ل$N ?نبغي 54 ?فسحا )لمجا8 للشفقة ,)لعT\ = ,لك5 بع6
xك(,) ن*()! )لمخلG -6لق( p,)ل( Bنما بمعنى ج6?6 . ,بع6 )نسكاL Qا منD,لتي كان,) ق6 تعلم( N?لتعال( Wك(,) تلGف (,عا6 B)صع,6 )ل
p,) -بنف Qباش( عمل A)لسام( في C)ل?ك -)Tب BDG لغ(باء )لمحتق(?5 . ,ح?نما( Wمع 4,لئ Qف)في تص QفTل, Qقت), Qحت()م(, Q4ق,)ل,
)لمس?ح . ,عن6ما 6عي ?,حنا للDGاL Bلى 4فس- ,سم?(نا Gك( )الختبا( )لdG جاC ف?Q في شك?N فامتأل قلبQ شك() للمعلN )إلل$ي )لGL dG سب^
Qبمثال N$4عان N$$ف(4| )لصع,با! )لتي ست,)ج. {ML 170.4}
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5L )لمخلx ال ?C)8 ?ق,N بنف- عملQ كما فع8 عن6ما قN6 ماء )لح?اA لتلW )لم(A4 )لسام(?ة. ,4,لئW )لG?5 ?ق,ل,L 5ن$N 4تباعQ ق6 ?حتق(,5
)لنا- )لمنب,G?5 ,?ع(ض,5 عن$N. ,لك5 ال *(,\ )لم?ال6 4, )لجنس?ة ,ال 4?ة حالة م5 حاال! )لح?اA ?مك5 54 تقل8 م5 محبة )لفاd6 نح, بنى
{ML 171.1} .)إلنسا5 . ف$, ?ق,8 لك8 نف- م$ما كان! خاTئة: ل, Tلب! مني ألعT?تW ماء ح?ا

;سالة 'لحق للجم#ع

?نبغى 4الّ نض?^ 6)ئ(A 6ع,A )إلنج?8 فنق6م$ا Lلى جماعة قل?لة مختا(A مم5 ن*5 4ن$N ?ش(ف,ننا ل, قبل,Dا. ب8 ?جB 54 نقN6 )ل(سالة Lلى
dGل( W(G |6لمقب,لة ل( A6لعبا(, = Bآل( N$عل5 ل? QنL . ستع6)6 أل5 ?علم$ا( Nلقب,8 )لح^ فالمس?ح ?ك,5 على 4ت B,لجم?ع = فأ?نما تنفتح )لقل(
,D W4َُكلِّم dGَّلسام(?ة: “4َنا )ل( Qما قال N$بأمثا8 ب8 ?ق,8 ل N$الء ال ?كلمmD 8مث . B,ع(\ خفا?ا )لقل?”. {ML 171.2}

5L ?س,q عن6ما جل- ل?ست(?ح على بئ( ?عق,B كا5 قا6ما م5 )ل?$,6?ة ح?i لN تسف( خ6متL Qالّ ع5 ثما( قل?لة. لق6 (فضQ ك$نة )ل?$,6
,معلم,ND = ,حتى )لشعB )لG?5 )عت(ف,) بأن$N تالم?VG عجC,) عW()6L 5 صفتQ )إلل$?ة . لق6 كا5 مضنى ,متعبا = ,مع GلW ف$, لN ?$م8
{ML 171.3} .ف(صة )لتحi6 مع )م(A4 ,)حA6 مع 4ن$ا كان! غ(?بة ,4جنب?ة عL 5س()ئ?8 ,عائشة في خT?ة كان! ت(تكب$ا ج$ا()

5L )لس?6 لN ?نت*( حتى تجتمع جماD?( غف?(A. ففي 4ح?ا5 كث?(A كا5 ?ب46 في Lلقاء تعال?مQ على جماعة قل?لة ملتف?5 ح,لQ = ,لك5 )لعاب(?5
كان,) ?قف,5 ل?سمع,V ,)ح6) ف,)ح6) حتى ?سمع جمع غف( كلمة هللا بD6شة ,(Dبة م5 فG NلW )لمعلN )لم(س8 م5 )لسماء. 5L م5 ?خN6 )لمس?ح
dGل( ,D 6بما ?ك,5 ف(6 ,)ح) . ()?جمعا غف Nلحماسة )للت?5 ب$ما ?كل(, A)?لغ( -بنف A)?جماعة صغ Nع 54 ?كل?Tال ?ست Qنبغى 4الّ ?ح- بأن?
?سمع )ل(سالة = ,لك5 مG 5) )لdG ?ستT?ع 54 ?ق(( م6| تأث?( تلW )ل(سالة . لق6 ب6) حتى للتالم?G 4م() تاف$ا 54 ?قضي )لمخلx ,قتQ في
N?لتعال( 5L . لك$نة( ساءm) ,4 Nلحكا(, W,بالغة 4كث( مما ?عم8 مع )لمل, A)?جع8 ?حاج$ا بك8 حكمة ,غ Qة . ,لكن?)لسام( A4)مع )لم i6لتح(
t)أل( لى 4قصى ح6,6L !صل, A4)لم( Wلتي علم$ا لتل(. {ML 171.4}

5L )لسام(?ة حالما ,ج6! )لمخلx 4ت! Lل?Q بأنا- kخ(?5. ,لق6 ب(Dن! على 4ن$ا م(سلة 4ق,| م5 )لتالم?G 4نفس$5L . N )لتالم?G لN ?ج6,)
N$من B)بالق, N$6(,5 54 ح,ل? (,ك,ن? Nمستقبال = ,ل Nتم? N?*في عم8 ع A)منحص ND)ما ?86 على 4ن$ا حق8 مشجع . كان! 4فكا A)في )لسام
حصا6) ?نت*( م5 ?جمعQ . ,لك5 ب,)سTة )لم(A4 )لتي )6C(,Dا 4تى ك8 شعB )لم6?نة ل?سمع,) كالN )لمخلx = ,س(عا5 ما حمل! )لن,( Lلى
{ML 172.1} .م,)Tن?$ا

VGD )لم(A4 تمث8 عم8 )إل?ما5 )لعملي بالمس?ح. 5L ك8 تلم?G حق?قي ?,ل6 في ملك,! هللا D, م(س8 . ,)لdG ?ش(B م5 )لماء )لحي ?ص?(
ف?Q ?نب,q ح?اA = فالdG ?أخG س?ب8G ,?عTي = ,نعمة )لمس?ح في )لنف- تشبQ نبع ماء في )لصح()ء ?تفج( منQ )لماء ل?نعn )لجم?ع = ,?جع8
Aغب?5 في 54 ?ش(ب,) م5 ماء )لح?ا() Wلمش(ف?5 على )ل$ال( W4,لئ. {ML 172.2}

”الفصل العشرون— “إن لم تروا آيات وعجائب

لقq(G4 6 )لجل?ل?,5 )لقا6م,5 م5 ع?6 )لفصح 4نباء )لعجائB )لتي 4ج()Dا ?س,5L, .q )لحكN )لجائ( )لdG حكN بQ )ل(mساء في 4,(شل?N على
4عمالQ فتح 4مامQ )لT(?^ Lلى )لجل?8. ح5C كث?(,5 م5 )لشعB بسبB ما(V,4 م5 )نت$اW ق6)سة )ل$?ك8 ,جشع )لك$نة ,غT(ست$N ,ق6 كان,)
Cكأن$ا تثب! 4ع (4نباء ب6 N$ال = كما جاءت?,T V,)*نت( dGل( xلمخل( ,D 5,ساء س?كm)(6 )لT? 54 qاTست( dGل(ج8 )ل( (GD 54 5,ملm?
{ML 173.1} .)نت*ا()ت$N )لمش(قة = فلقG 6)q خب( مفاGD 54 V6) )لنبي 4عل5 ع5 نفسQ 4نQ مس?ا

لك5 شعB )لناص(A لN ?كm? 5م5 بQ = ,ل$G) )لسبB لBDG? N ?س,L qلى DناW في T(?قL Qلى قانا. فلق6 4عل5 )لمخلx لتالم?VG قائال LنQ ل?-
لنبي ك()مة في ,Tن5L . Q )لنا- ?ق6(,5 )لخل^ بم,جB ما ?ستT?ع,ND 5 4نفس$N 54 ?ق6(,V . فالنا- )لمتCمت,5 ,)لG?5 ?فك(,5 تفك() ما6?ا
{ML 173.2} .حكم,) على )لمس?ح بالن*( Lلى م?الV6 ,لباسQ )لمت,)ضع?5 ,كV6 )ل?,مي = ,لكن$N لN ?قT (,)6$ا(A (,حQ )لتي لN تل,ث$ا )لخT?ة

N,لم(ضى ,)لمتضا?ق?5 باآلما8 )لمش(قة. ,في كف(ناح( B,متأل! قل( WلGلى قانا في ك8 )لجل?8 ,بL لمس?ح( A6,نبأ ع )س(عا5 ما )نتش,
Qق6 ?ئ- من, . Qال شفاء من Q4ن (ب6 t)لش(?\ مصابا بم( WلG 5كا5 )ب . W4ح6 نبالء )ل?$,6 ,كا5 خا6ما للمل Vألنباء )نتبا( Wع! تل)ست(
)ألTباء ,قال,) LنQ مائ! ال محالة .,لك5 لما سمع GلW )ألB ع5 ?س,q ع,8 على )لDGاL Bل?T Qالبا مع,نتQ . كا5 )لصبي في حالة )ن$?ا(
جسمي ش6?6 = حتى كا5 ?خشى م5 4نQ س?م,! قب8 ع,A6 4ب?Q = ,مع GلW فق6 4ح- GلW )لنب?8 4نQ ,الب6 مDG 5ابQ بنفسL Qلى ?س,q = ,كا5



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 70 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…_paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

N?*لع( B?بTل( WلG \Tست,ق* ع Qج, 54 ت,سالت)?. {ML 173.3}

'لتماr iحد 'لنبالء

,ح?5 ,صL 8لى قانا ,ج6 جمعا م5 )لنا- ملتف?5 ح,8 ?س,q = فبقلB جqC ش^ لنفسT Q(?قا حتى ,ق\ في حض(A )لمخلx = فضع\
,D ع 54 ?فع8 ما ق6 جاء?Tإلنسا5 ?ست( (GD 54 في Wش, = )8 )لسف,T 5م B()لت( Vلملب- ق6 عال( T?جال بس) Qنح عن6ما ,ج6 4مام)ت, Qمان?L
?TلبQ = ,مع GلW *ف( بلقاء خاx مع ?س,q فأخب(V ع5 غا?تQ م5 )لمجيء ,ت,سL 8لى )لمخلx في 54 ?صحبL Qلى ب?تQ. ,لك5 ?س,q كا5 ق6
Qض?قت x(4| )لمخل Qب?ت Bأل( WلG )6ل(ج8 = فقبلما غا( WلG 5Cح Bسب \)ع. {ML 174.1}

WلG 5كا GL, . مس?ا ,D Qم5 بأنm? 5فل QلبT لىL Qجب? Nل (Gبالمس?ح. فإ Qا خاصة إل?مانT,)ش Qق6 ق(( في نفس Bأل( WلG 54 ً4?ضا \)ع,
{ML 174.2} .()لضابT ?نت*( )لج,)D, B, معBG )لنف- قا8 ?س,q: “الَ ُتmْمُن,5ِL َ5ْ َلN َت(ْ,) k?ا!ٍ َ,عجاِئB” (?,حنا 4 : 48

,مع ك8 )لب()D?5 على 54 ?س,D q, )لمس?ح كاG 5لW )ألB ق6 عNC على 54 ?جعL 8?مانQ بQ م,ق,فا على LجابتL Qلى TلبQ = فقا(5
)لمخلx ب?5 عN6 )إل?ما5 ,)لتشكL, (GD W?ما5 )لسام(??5 )لبس?T )لG?5 لN ?سأل,k V?ة ,ال معج5L .AC كلمتQ )لتي Dي )لب(Dا5 )ل6)ئN على
4ل,D?تQ كان! مصح,بة بق,L Aقناq ع*?مة ,صل! Lلى قل,ب$N . تألN )لمس?ح أل5 4متQ )لتي كان! قm( 6تمن! على 4ق,)لQ )إلل$?ة )لمق6سة ق6
Qعلى لسا5 )بن N$ص,! هللا ?كلم qخفق! في سما(. {ML 174.3}

بو'عث rنان#ة

N*بة 4عD q,4ثم5 )لب(كا! = ب?نما كا5 ل6| ?س Qق6 4تى ل?سأ8 ما كا5 ?عتق6 4ن Qلنب?8 قل?8 م5 )إل?ما5 ألن( WلG 6فق6 كا5 عن WلG مع,
ل?منحL Q?اDا. كا5 ?ت,^ ل?- ل?شفي )الب5 )لم(?t فحسB ب8 54 ?جع8 4?ضاً GلW )لضابT ,ك8 ب?تQ ش(كاء في ب(كا! )لخالx = ,ل?شم8
N?6لمس?ح )لنعمة . كا5 ن( م5 BلT? قبلما Qحاجت W)6? 54 8?لنب( WلG على Bلك5 ?ج, . Qلتي عما قل?8 ستك,5 حق8 خ6مت( N,ناح)ن,() في كف
)لملGD W) مثاال لكث?(?5 م5 بني 4متQ = فلق6 كان,) م$تم?5 ب?س,q ألج8 ب,)عi 4نان?ة . كان,) ?(ج,5 )لحص,8 على منافع خاصة ب,)سTة
ق,تQ. ,ق6 جعل,) L?مان$N مت,قفا على منحL Q?اG NDلW )إلحسا5 )لCمني = ,لكن$N كان,) ?ج$ل,5 م(ض$N )ل(,حى = ,لN ?6(ك,) حاجت$L Nلى
{ML 174.4} .)لنعمة )إلل$?ة

Qمان?L (6كان! 6,)فع 4نان?ة ,ق6 ب q,لى ?سL Qفلق6 (4| 54 )ل6,)فع )لتي 4ت! ب = Qلنب?8 ل( WلG Bلكلما! قل( Wكشف! تل \Tخا ),كن,
)لمت(نح على حق?قتQ. ,في ض?قQ )لعم?^ تحق^ م5 54 شك,كQ ق6 تكلفQ م,! )بنQ = ,ع(\ 4نQ في حضW(G A) )لdG ?ع(\ ما ?خT( ببا8
B,بني” (?,حنا 4 : 49). ,ك?عق( َ!,8ْ َقب8َ 5َ4ْ ?مCِْن( = قائال: “?ا س?6 Ö)5 صCمح )ثmفي ت,س8 م, . Q?6ل qاTك8 شيء مست dGلنا- ,)ل(
{ML 175.1} .(تمسW بالمس?ح باإل?ماGL = 5 ف?ما كا5 ?عق,B ?صا(q )لمالW ص(Ö قائال: “الَ Tُْ4لق5ِL Wُ َلمُتباِ(ْكني” (تك,?5 32 : 26

Q54 ?منح$ا حاجت$ا )لع*مى = “َقا8َ َل Q?لL مت,سلة Qلنف- )لتي تتعل^ ب( W)54 ?ت Qال ?مكن x5 )لمخلL .8م5 قب B,عق? Bكما غل Bق6 غل,
?س,BDGْ( :qُ . ِ)بُنW حي” (?,حنا 4 : 50). فانTل^ GلW )لنب?8 م5 حض(A )لمخلx ,ق6 )متأل قلبQ بسالN ,ف(p ع*?م?5 لN ?ك5 لQ ب$ما ع6$
d6لفا( ,D م5 بأ5 )لمس?حk س?شفى ب8 بثقة ع*?مة Qبأ5 )بن Tم5 فقm? Nم5 قب8 . ,ل. {ML 175.2}

,في نف- )لساعة (4| 4قا(B )لصبي )لمحتض( )لملتف,5 ح,8 س(?(V تغ??() س(?ا مفاجئا T(4 عل?Q بع6ما كا5 في حالة )الحتضا(. فلق6
)ختفى شبح )لم,! بع?6) عG 5لW )الب5 )لم(?t . ,ب6ال م5 ,قA6 )لحمى حل! )لصحة ,)ل()حة = ,)لع?نا5 )لمنTفئتا5 4ش(قتا بن,( )لGكاء
,عا6! )لق,L Aلى GلW )لجسN )لمضنى . ,لN ?ب^ في جسN )لم(?d4 t 4ث( مk 5ثا( )لم(G, . tلW )لجسN )لdG كا5 ملت$با بالحمى تن6|
{ML 175.3} .بالع(^ فناN )الب5 ن,ما Dا6ئا . ,قC 6)?لتQ )لحمى في 4ش6 ساعا! )لن$ا( ح()(A . ,قDG 6ل! )لعائلة ,ف(p )لجم?ع ف(حا ع*?ما

hمكافأ nما. ناEL

Nل Qالّ 4نL = q,تقاب8 مع ?س Q?ف dGل( N,?في مساء )ل Qلى ب?تL Tلضاب( WلG 8كث?() ,كا5 ?مك5 54 ?ص N,ناح)تك5 قانا تبع6 ع5 كف Nل,
Qم5 ب?ت j)عن6ما خ QنL !Qلى ب?تL 6عائ ,D, مبت$جا Qكا5 قلب Nلتالي. ,ك( N,?ل( ال في غ6L N,ناح)لى كفL 8ص? Nلب?! فل( لىL Qفي ع,6ت q)س?
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Qل i6ح dGلتب86 )ل( N*لك5 ما 4ع, . Qن(Cة بأح?)كا5 سخ ),?Tل( غناء, Qلما لنفسmم )5 فكا5 ن,( )لن$اCمثقال بالح Qكا5 قلب q,س? BلT?
)آلL . 5نQ ?(| )لTب?عة كل$ا ,ق6 )كتس! ث,با ب$?ا جم?ال = ,Dا D, ?(| بع?ن?5 ج6?6ت?5 . ,ف?ما كا5 مساف() في ساعة )لصباp )لباك(A ب6) كأ5
Qكان,) ?علم,5 4ن dGل( qCلج( Qلكي ?س(,) عن Qلمالقات V6?عب j)خ Qع5 ب?ت (8 بع?6C? Nكا5 ل GL, . في تسب?ح هللا Qك)ب?عة كل$ا تشاTل(
V,تعافى . فأجاب? Qف?$ا )بن Gلساعة )لتي 4خ( ع5 ND)ستخب( V)ع(ف,) س? Nعم?^ ل NتماDلك5 با, . N$ألخبا( )لتي سمع$ا من( QشD6ت Nل . Qضا?ق?
قائل?5: “4َم-ِ في )لساعة )لساِبعة َت(َكْتQ )ْلحمى” (?,حنا 4 : 52). ففي نف- )للح*ة )لتي ف?$ا تمسW )ألB بق,8 )لمس?ح “ِ)بُنW حي” لمس!
{ML 175.4} .محبة هللا GلW )الب5 )لمحتض( بلمست$ا )لشاف?ة

,ق6 4س(q )ألB ل?سلN على )بنGL, = Q ,صL 8لى )لب?! )حتض5 )بنQ كم5 ق6 4ق?N م5 )ألم,)! = ,شك( هللا م()() ,تك()() على GD) )الفتقا6
N?ل(باني )ل(ح(. {ML 176.1}

)شتا^ GلW )لنب?L 8لى 54 ?ع(\ )لشيء )لكث?( ع5 )لمس?ح. فلما سمع تعال?مQ بعG 6لW صا( D, ,ك8 ب?تQ تالم?G للس?6 . لق6 ق6- هللا
)لتج(بة فصا(! ,)سTة في )Dت6)ء 4س(A كاملة . ثN )نتش(! 4نباء تلW )لمعجAC = ,في كف(ناح,N )لتي 4ج(| ف?$ا )لمس?ح ق,)! عA6?6 كا5
Q(?^ مع6) لخ6متTل( . {ML 176.2}

W(G 5L )لdG با(W )لنب?8 )لقاN6 م5 كف(ناح,N لQ نف- )لش,^ أل5 ?با(كنا = ,لكننا كGلW )ألB )لمتألN كث?() ما نTلB ?س,T qمعا في
)لحص,8 على خ?( Cمنى. فإG) منحنا Tلبنا ,ثقنا بمحبتQ = غ?( 54 )لمخلx ?ت,^ Lلى 54 ?منحنا ب(كة 4ع*N مما نTلm? ,D, = Bخ( Lجابة
Tلبنا Lلى 54 ?(?نا ش( قل,بنا ,حاجتنا )لع*مى Lلى نعمتQ = كما 4نQ ?(غB في تح(?(نا م5 )ألنان?ة )لتي تس,قنا Lلى 54 نTلبGL, . Q نعت(\
Qلمحبت N4نفسنا بالتما Nعل?نا 54 نسل A)نا ,حاجتنا )لمCبعج. {ML 176.3}

كاG 5لW )لنب?8 ?(غB في (m?ة Lجابة صالتQ قبلما ?mم5. ,لك5 كا5 عل?Q 54 ?قب8 ق,8 )لمس?ح بأT 5لبQ ق6 4ج?B ,4نQ ق6 منحQ )لب(كة .
{ML 176.4} ,عل?نا نح5 4?ضاً 54 نتعل6D N) )ل6(- ع?نQ = عل?نا 54 نmم5 ال ألننا نح- 4, ن(| ب8 عل?نا 54 نث^ بم,)ع?V6 . ,متى 4ت?نا

BDGن Gا . ,ح?نئDا?L منحنا Qألن V)ا ,نشكDم5 بأننا ق6 نلناmب(كة عل?نا 54 ن Qلبنا منT هللا. ,متى Bلى قلL 8لبة تصT 8بإ?ما5 = فك Q?لL
لمC),لة 4عمالنا = م,قن?5 54 )لب(كة ستتحق^ لنا عن6ما نك,5 في 4ش6 )لحاجة Lل?$ا . ,متى تعلمنا 54 نفعGD 8) فسنع(\ 54 صل,)تنا ق6 4ج?ب! .
{ML 177.1} .(,هللا س?فع8 لنا “4َْكَث( ِج6)” = “ِبحسBِ غَنى مجVِ6” , “عَ*مةُ ق6َُ(تQ” (4فس- 3 : 20= 16 ؛ 1 : 19

الفصل الحادي والعشرون—بيت حسدا والسنهدريم

ُ جم$,( كث?( م5 م(ضى“ ,في 4,(شل?N عن6 باB )لضأ5 ب(كة ?قا8 ل$ا بالعب(?ة ب?! حس6) ل$ا خمسة 4(,قة. في VGD كا5 مضTجعا
{ML 178.1} .(,عمي ,ع(j ,عسN= ?ت,قع,5 تح(?W )لماء” (?,حنا 5 : 2 , 3

W?)8 4,ال بع6 تحCب?عة = ,54 م5 ?نTفائقة )ل A,نت?جة ت6خ8 ق i6ح? (GD 54 Gنئk 6العتقا( 4ح?انا = ,ق6 سا6 W)كة تتح)لب( VGD Vكان! م?ا
)لماء كا5 ?ب(4 مd4 5 م(t )عت()V = فC)( GلW )لمكا5 مئا! م5 )لم(ضى. ,لك5 عن6 تح(?W )لماء كا5 جم$,( كب?( م5 )لم(ضى ?ن6فع,5
Lلى )لب(كة = ,في شA6 )ن6فاع$N كان,) ?6,س,5 تح! 4ق6)م$N )ل(جا8 ,)لنساء ,)ألTفا8 )لND 5?G 4ضع\ من$N = كما كا5 كث?(,5 عاجC?5 ع5
)ل,ص,L 8لى )لب(كة . ,كث?(,5 مم5 نجح,) في )ل,ص,L 8ل?$ا مات,) على حافت$ا . ,ق6 4ق?م! بعt )أل(,قة ح,8 )لب(كة ل?حتمي ف?$ا
)لم(ضى م5 ح( )لن$ا( ,ب(6 )لل?8 . ,كا5 بعt )لنا- ?قض,5 )لل?C? 8حف,5 م5 تلW )أل(,قة Lلى حافة )لب(كة ?,ما بعN,? 6 مmمل?5 عبثا في
{ML 178.2} .)لشفاء

لقBDG 6 ?س,L qلى 4,(شل?N م(A 4خ(| = ,GL كا5 ?تمشى ,حV6 كأنما كا5 ?تأم8 ,?صلي 4تى Lلى )لب(كة = ف(4| 4,لئW )لم(ضى
)لمساك?ND, 5 ?ت,قع,5 تح(?W )لماء )لdG ب6) كأنQ 4مل$N )ل,ح?6 في )لشفاء. ,كا5 ?ت,^ Lلى )ستخN(6 ق,تQ )لشاف?ة لشفاء ك8 )لم(ضى. ,لك5
GلW )ل?,N كاN,? 5 سب! = ,كا5 كث?(,5 في T(?ق$L Nلى )ل$?ك8 ألج8 )لصالA = ,كا5 ?س,q ?ع(\ L 54ج()ء ق,A )لشفاء في GلW )ل?,N س?ث?(
{ML 178.3} .تعصB )ل?$,6 حتى 4ن$N س?,قف,نQ ع5 )لعم8

“rتبر .r دEترr”

لك5 )لمخلx (L |4نسانا في 4ش6 حاال! )لتعاسة. كاG 5لW )ل(ج8 كس?حا عاجC) منG ثما5 ,ثالث?5 سنة = ,كا5 م(ضL = Qلى ح6 كب?( =
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نت?جة خTا?اV = ,كا5 معتب() قصاصا لQ م5 هللا عل?GL, . Q كاG 5لW )لم(?t ,ح?6) بال صGL, = ^?6 كا5 ?ح- بأنQ ق6 ح(N م5 (حمة هللا فق6
مضى عل?Q (p6 م5 )لCمD, 5, في حا8 )لشقاء . ,في )ل,ق! )لdG كا5 )لنا- ?نت*(,5 ف?Q تح(?W )لماء فأ,لئW )لG?5 كان,) ?شفق,5 على
عجGD C) )ل(ج8 كان,) ?حمل,نL Qلى )أل(,قة . ,لك5 في )للح*ة )لم,)فقة لN ?ج6 م5 ?ساعV6 . لق6 (4| تح(?W )لماء = ,لكنQ لN ?ستTع )ل,ص,8
Lلى 4بع6 م5 حافة )لب(كة . ,كث?(,5 مم5 كان,) 4ق,| منQ كان,) ?نCل,5 في )لماء قبلQ . لN ?ك5 ?ستT?ع )النتصا( على 4,لئW )لنا- )لمحب?5
لG,)ت$N )لG?5 كان,) ?ت6)فع,5 بالمناكB للنL 8,Cلى )لب(كة . 5L ج$,V6 )ل6)ئمة لل,ص,L 8لى GلW )لغ(t )ل,)ح6 ,جCعL, QخفاقQ )لمستم( = ك8
Qفناء فل,8 ما تبقى م5 ق,تL تضاف(! على VGD. {ML 179.1}

Qسأل?, V,نحني نح? \,Tق?^ ع) Qب,ج (GL, = كة)ل?(| )لب Qم5 ح?5 آلخ( كا5 ?(فع (4س, = Qجعا على ف()شTمض t?)لم( WلG 5كا
قائال: “4َُتِ(?6 5َ4ْ َتب(4َ؟ ” (?,حنا 5: 6)= ف?ست(عى GD) )لسm)8 )نتباQD . لق6 ق(q )ل(جاء باB قلبQ = فأح- )ل(ج8 4نQ س?حص8 على )لع,5
Qم8 في 4نm? 6ع? Nلب(كة . ,)آل5 ل( لىL 8,ل,ص( لتي حا,8 ف?$ا( A6?6لع( !()ك( )لمG 6جاء . لق)با(قة )ل Qقت)عا5 ما فا)قة ما . ,لك5 س?)Tب
=!k لماء. ب8 ب?نما 4نا( W)لب(كة متى تح( نسا5 ?لق?ني فيL ع?اء قائال: “ل?- ليL في Q$فح,8 ,ج . |)4خ A)ا مDmما W)حتى ?تح n?س?ع
{ML 179.2} .(?ن8C ق6ّ)مي kخ(” (?,حنا 5 : 7

قوh 'إلEما.

Wل(ج8 ?تمس( (GD 5ما?L 54 )?(?,حنا 5 : 8). غ ”nِم(,َ َW)?)ِحم8ْ س( . ِNُق“ :Qنما قا8 لL, = Qم5 بm? 54 t?)لم( (GD 5م q,س? BلT? Nل
Q6ت()L 88 ?جع8 )ل(ج(mلكس?حة . ,ب5,6 س( Qف()T4 تمأل )لصحة, A6?6ج Aف?$ا ح?ا B6ت, Qعضالت, Qك8 4عصاب nتنتع (GكD, لكلمة( Wبتل
Qفي ك8 جسم Tبح- بالنشا Q?على ق6م Cقف? GL, . A6()إل( Wلتل Qك8 عضالت B?ع 4م( )لمس?ح فتستج?Tت. {ML 179.3}

لN ?ك5 ?س,q ق6 4عTاV تأك?6) بالمع,نة )إلل$?ة = ,كا5 ?مك5 لل(ج8 54 ?تلكأ فتسا,(V )لشك,W = ,?ض?ع بGلW ف(صتQ )ل,ح?A6 لن?8 )لشفاء.
A,اع$ا نا8 )لقT4 GL, = م5 بكلمة )لمس?حk Qلكن, . {ML 180.1}

بنف- GD) )إل?ما5 ?مكننا 54 ننا8 )لشفاء )ل(,حي. Lننا بسبB )لخT?ة ق6 )نفصلنا ع5 ح?اA هللا فأصاB )لشل8 )ل(,حي نف,سنا . ,مG 5,)تنا
NDCمتحقق,5 م5 عج ND 5?)?5 كثL . Q?قا6() على )لمشي على ق6م Cلعاج( t?)ل(ج8 )لم( WلG 5لق6)سة مما كا( Aعلى 54 نح?ا ح?ا )لسنا 4ق6
,?ت,ق,5 للحص,8 على تلW )لح?اA )ل(,ح?ة )لتي تجعل$N في حالة )نسجاN مع هللا . ,عبثا ?حا,ل,5 بل,GD r) )لمأ(B = ,في ?أس$N ?ص(خ,5:
“َ,?حي 4َنا )إلِنسا5ُ )لشَّقي! م5 ْ?نقGُني م5 جسGDَ 6) ْ)لم,ِ!؟” ((,م?ة 7 : 24). فل?ن*( مثmD 8الء )لنا- )لG?5 ?كافح,5 كفاحا مستم?تا Lلى
54 W)أم? xال ?عب( عن$ما. “4َُتِ(?6 5َ4ْ َتب(4َ؟” فالمخل \Tب(قة ,ع N$قائال لك8 من Qب6م ND5 ق6 )قتنا?Gل( Wنحني نح, 4,لئ? x5 )لمخلL . ^,ف
Qلمس?ح ,4(6 54 تخ6م( Bلى جانL W6ت()L 8ستنا8 )لشفاء . )جع Qمن! بكلمتk (Gق6 شف?! . فإ Wحتى تح- بأن )*فال تن . Nبصحة ,سال t$تن
W6ف?$ا ق6 كبل! جس Wنغماس( Bلتي بسب(, W?لمتحكمة ف( !(,$لش( !م$ما كان, = A)?)ش Wم$ما كان! 4عمال . A,ستنا8 )لق Qع كلمت?Tت GL, .
ُن,Bِ َ,ْ)لخ Tا?ا” (4فس- 2 : 1). ف$, ?ح(( )ألس?( ُّGلمائتة “ِبال( -للنف Aلح?ا( ف$, ?منح . W))ا = فالمس?ح ?ق6( ,?(?6 54 ?حD6,?بق Wح,),
Vا?اTخ, QالعT س,ء, Qبق?,6 ضعف Wلممس(. {ML 180.2}

LفساA 'لشرEعة

Qغم( قلب? p)4خ(| ,)لف A)م Bنتص( GL, .ان?ةTب, A)?صغ A6ك5 4كث( م5 سجا? Nل dGل( V)?)س Gكا5 م(?ضا ل?أخ dGل( W(G لق6 )نحنى
Vk) ,ل Qل5 ?ع(ف Qكا5 )ل(ج8 ?خشى م5 4ن, . q,لجم( Tكا5 ق6 )ختفى في ,س q,لك5 ?س, = Q?شاف, VGبحثا ع5 منق WناD, ناD لعTجع8 ?ت
م(A 4خ(| . ,GL كا5 ?س(q في T(?قQ بخT,)! ثابتة ,ال 4ث( ف?Q للم(D, t, ?سبح هللا ف(حا بالق,A )لتي عاL !6ل?Q م5 ج6?6 قاب8 كث?(?5
Qقابل,) خب( شفائ Qب dGلفت,( )ل( QشD6فأ = Q?ق6 حص8 عل dGل( لشفاء( ع5 ND)س??5 ,لل,ق! 4خب?)م5 )لف. {ML 180.3}

N,? 54 ?حم8 حمال في Qال ?ح8 ل = Qبأن V,) ,بك8 عب,سة قاTع,D, V, ?تكلN ,سأل,V لماG) حم8 س(?(V في ?,N )لسب! = ,بك8 عن\ Gكَّ
W(G )4م qاT4 6ق Qلك,ن Qبكت? Nل V)?فإ5 ضم WلG بالشفاء . ,مع Qف(ح A6لسب! لش( N,? ,D N,?ل( WلG 54 ج8 كا5 ق6 نسي)ل( WلG 5لك .B)ل(
V,(?,حنا 5 : 11). فسأل ”nِم(,َ َW)?)ِحم8ْ س( :َقا8َ لِي ,D 4َني)4َب dGَّ5َِّ )لL“ :قائال بك8 شجاعة N$م5 هللا . فأجاب A,لق( VG$6) ب,Cكا5 م dGل(
قائل?5 مD 5, )لdG فعGD 8) . فلN ?ستTع 54 ?ج?ب$N عG 5لW )لس5L . 8(m 4,لئW )ل(mساء كان,) ?ع(ف,5 ج?6) 4نQ ?,ج6 ,)ح6 فقT ب(5D على
ق,تQ على Lج()ء مثVGD 8 )لمعجAC = ,لكن$N كان,) ?Tلب,5 ب(Dانا ص(?حا على 4نQ ?س,q حتى ?مكن$N 54 ?حكم,) عل?Q بأنQ ق6 نقt )لسب! .
{ML 180.4} = ف$,
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V)?)بأ5 ?حم8 س V)4م Qح(مة )ألق6)- بك,ن W$ب8 ق6 )نت = Bلسب! فحس( N,? ج8 في)لش(?عة بشفاء )ل( \خال? Nل = N$?4) في. {ML
181.1}

لق6 4فس6 )ل?$,6 )لش(?عة بح?i جعل,Dا ن?( عب,6?ة. 5L 4,)م(ND ,ن,)N$?D )لتي كان! بال معنى جعلت$N مضغة في 4ف,)V )ألمN )ألخ(| =
B)ال مق6- )ل, AGل N$ك5 بالنسبة ل? Nلتي ال معنى ل$ا . ل( A66م5 )أل,)م( )لمش jا بس?اTكا5 محا dGبما ?تعل^ بالسب! )ل x,على )لخص,
,ال مك(ما . ب8 لق6 جع8 )لكتبة ,)لف(?س?,5 حف*Q عبئا ال ?حتم8 . فلN ?ك5 ?سمح لل?$,d6 54 ?شع8 نا() 4, حتى ?ضيء شمعة في ?,N )لسب!
Nل, . N$ب$ا ألنفس Nلق?ا( ND N$?بكث?( م5 )لخ6ما! )لتي ق6 ح(م! )لق,)ن?5 عل Nفي )لق?ا Nألم( A6لى مساعL Bلشع( j54 )حتا WلG 5ق6 نتج ع, .
?فك(,) في 4نGL Q) كان! VGD )ألعما8 خاTئة فإ5 م5 ?ستخ6م,5 غ?(ND في )لق?اN ب$ا ND مGنب,5 كما ل, كان,) ق6 عمل,Dا بأنفس$N = ,*ن,) 54
Nلك5 هللا ل, . Q?ي علD ك5 ?مك5 54 تك,5 4(46 مما? Nألخ(| )لتي كان! حالة م?ئ,سا من$ا ل( N5 حالة )ألمL, . 6,$?محص,( في )ل xلخال(
{ML 181.2} .?ضع ,صا?ا لكي ?حف*$ا 4نا- 5,6 غ?(ND = ,ش()ئعQ ال تصا6^ على )لق?,6 )ألنان?ة غ?( )لمعق,لة

rما\ 'لسنNد;Eم

,في )ل$?ك8 قاب8 ?س,q )ل(ج8 )لdG كا5 ق6 شفاV. لق6 4تى لكي ?قG N6ب?حة خT?ة ,تق6مة شك( على )ل(حمة )لع*?مة )لتي ق6 حص8 عل?$ا .
,GL ,جV6 ?س,q ب?5 )لعاب6?5 ع(فQ بنفسGL Q قN6 لGD Q) )إلنG)( قائال: “Dا 4ن! ق6 ب(ئ!= فال تخTئ 4?ضاً= لئال ?ك,5 لW 4ش(” (?,حنا 5 :
14). {ML 181.3}

54 ND)4خب q,ل?س A,(6س??5 ?ضم(,5 )لع?)لف( كا5 ?ج$8 54 Q4ن i?ح, .Q?شاف, V))لمح Qشفي ف(حا ع*?ما عن6 مقابلت dGل(ج8 )ل( p)ف
{ML 182.1} .(?س,D q, )لdG شفاV “,ل$G) كا5 )ل?$,T? 6(5,6 ?س,T?, =qلب,5 54 ?قتل,V= ألنQ عمGD 8) في سب!” (?,حنا 5 : 16

,ق6 جيء ب?س,q 4ماN )لسن6$(?N الستج,)بQ في ت$مة كس(V ل?,N )لسب!. ل, كا5 )ل?$,6 4مة مستقلة في GلW )لح?5 لكان! تلW )لت$مة كاف?ة
أل5 تخN6 غ(ض$N في قت8 )لمس?ح . ,لك5 )ستعباND6 لل(,ما5 حاG 5,6 8لW . فلN ?ك5 لل?$,6 )لسلTا5 إل?قاq عق,بة )إلعN(6 .,)لت$N )لم,ج$ة
Lلى ?س,q لN ?مك5 ل$ا d4 )عتبا( في ن*( )لقضاء )ل(,ماني . ,مع GلW فق6 كان,) ?(ج,5 )ل,ص,L 8لى 4غ()t 4خ(| . فبال(غN م5 محا,لة
N5 ل?Gل( Bلشع( )?Dجما, . NDG,م5 نف N*نفس$ا كا5 4ع N?شل),حتى في 4 Bلشع( على VG,فإ5 نف Q8 عمل?Tساء ع(قلة )لمس?ح ,تعm)ل( W4,لئ
Qع5 هللا ال على 4ن N$فلق6 ح6ث = !Cتع, N$فانتعش! قل,ب Qاع,) 54 ?ف$م,) كالمTلق6 )ست . q,س? N?تعال N$بتGلمعلم?5 )جت( BTخ N$تك5 تعجب
6?ا5 منتقN ب8 كمB4 ,D 5 (ح?N = ,4عل5 ع5 ص,(A هللا منعكسة على ,ج$Q . ,كا5 كالمQ بلسانا شفى 4(,)ح$N )لج(?حة . ,بكالمQ ,4عما8
{ML 182.2} .(حمتQ كا5 ?سح^ سلTا5 )لتقال?6 )لق6?مة ,,صا?ا )لنا- ,?قN6 للشعB محبة هللا )لتي ال ?نضB مع?ن$ا

Qحتى ?أتي ش?ل,5 ,ل Q?م5 ب?5 (جل q)مشت, (G,$? 5م B?8 قض,C? لقائلة: “ ال( A,لنب( VGD 6لمس?ح نج( ع5 A6)(,لنب,)! )ل( N6م5 ب?5 4ق
?ك,5 خض,q شع,B” (تك,?5 49: 10). كا5 )لشعB ?تجم$( ح,8 )لمس?ح . 5L قل,B )لجماD?( )ل(ق?قة قبل! تعال?مQ ع5 )لمحبة ,)إلحسا5
Nصالحا! ع*?مة لL q,س? N?لك$نة ,)لمعلم?5 ألح6ث! تعال( ل,ال ت6خ8, . N$?ض,ن$ا عل)ق,- )لصا(مة )لتي كا5 )لك$نة ?فTل( ا علىD,)ثk GL
N?)6$لسن( مجمع N4ما Q5 محاكمتL, . q,س? )?تأث Aصمم,) على مالشا N$انTبقاءً على سلL A6الء )لقاmD 5ا . ,لكD6$54 ش Nلعال( (G$سب^ ل?
,6L)نت$N لتعال?مQ ج$ا() كا5 ?مك5 54 تحق^ ل$N غ(ض$N = أل5 )لشعB كان,) ال ?C)ل,5 ?ضم(,5 )الحت()N )لع*?N لقا6ت$N )ل6?ن??5 . فالdG كا5
?ج(m على NG ,صا?ا 4,لئW )لمعلم?5 4, ?حا,8 )لتخف?\ م5 )ألحما8 )لتي ,ضع,Dا على كا8D )لشعB كا5 ?عتب( مج(ما ل?- فقT بت$مة
Qعلى 4ن V,),مل,5 54 ?ث?(,) )لشب$ا! ح,8 )لمس?ح . لق6 صm? 5,لمعلم( Wألسا- كا5 4,لئ( (GD لتج6?\ ب8 4?ضا بت$مة )لخ?انة . فعلى(
ML} .?حا,8 54 ?قلB )لعا6)! )لثابتة = ,DكG) ?حا,L 8حi(6 شقا^ في صف,\ )لشعB ,?م$6 )لT(?^ إلخضاq )لشعB لل(,ماL 5خضاعا كامال
182.3}

,لك5 تلW )لخTT )لتي كا5 4,لئW )ل(mساء ?(سم,ن$ا بك8 غ?(A ,?ع5,6 )لعA6 لتنف?DGا كان! ق6 ن,قش! م5 قب8 في مجل- ساب^ لمجمع
Nفما ل . Q8 عملT5 4مك5 54 ?عL, = Qلمقا,مة خ6مت Qا5 في )النتصا( على )لمس?ح في )لب(?ة حش6 ج?,شT?لش( ^فبع6ما 4خف .N?)6$لسن(
?ستTع LنجاVC بمساع?Q )لشخص?ة )لمباش(A حا,8 تحق?قQ بالح?لة . ,ما 54 )نسحB م5 م?6)5 )لص()q في )لب(?ة ?ج( G4?ا8 )لخGال5 حتى
)جتمع مع حلفائQ )ألبالسة ,4كم8 خQTT في تعم?ة عق,8 )لشعB )ل?$,d6 4كث( فأكث( حتى ال ?ع(ف,) فاN$?6 = كما فك( في 54 ?عم8 ب,)سTة
4تباعQ )لبش(??5 في )لمح?T )ل6?ني بك,نQ ?مأل قل,ب$N بالعA,(6 )لتي ?ضم(Dا D, للمناض8 ع5 )لح^ . ,س?جعل$N ?(فض,5 )لمس?ح ,س?م((
ح?اتL Qلى )ل6(جة )لقص,| على 4م8 54 ?ثبT م5 عC?متQ حتى ال ?ق,N بم$متQ . فصا( (mساء Lس()ئ?k 8ال! في ?6 )لش?Tا5 لمحا(بة
xلمخل(. {ML 183.1}

”Eعظّم 'لشرEعة“
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لق6 4تى ?س,q لكي “?عّ*N )لش(?عة ,?ك(م$ا”= لN ?ك5 عملQ )لتقل?8 م5 شأ5 ع*مت$ا ب8 ل?C?$ا ع*مة. ,)لكتاB ?ق,8 عنL QنQ: “ال ?ك8 ,ال
?نكس( حتى ?ضع )لح^ في )أل(t” (Lشع?اء 42 : 21= 4). لق6 4تى ل?ح(( )لسب! م5 تلW )ألحما8 )لعس(A )لحم8 )لتي ح,لتL Qلى لعنة ب86
{ML 183.2} .ك,نQ ب(كة

Nخ( م5 4?اk N,? d4 في t?)لم( WلG 54 ?شفي Qلشفاء عن6 ب(كة ب?! حس6). كا5 ?مكن( ACمعج Q?ف d)لسب! ل?ج( N,? )ختا( Bلسب( (G$ل
)ألسب,q = 4, كا5 ?كتفي بشفائQ 5,6 54 ?أم(V بحم8 س(?(V . ,لكGD 5) لN ?ك5 ل?ت?ح لQ )لف(صة )لتي D6()4ا . لق6 كا5 )لمس?ح ?خفي غ(ضا
حك?ما في ك8 عم8 م5 4عما8 ح?اتQ على )أل(t = فك8 ما عملQ كا5 عمال Dاما في G)تQ ,في )ل6(- )لمنd,T عل?Q . فم5 ب?5 )لم(ضى
\,T?, V)?)لشاف?ة . ,4م( )ل(ج8 54 ?حم8 س( Qق,ت t?)لم( WلG في d)لمجتمع?5 ح,8 )لب(كة )ختا( )لمس?ح 4(46 حالة م?ئ,- من$ا ل?ج(
في 4نحاء )لم6?نة لكي ?G?ع خب( تلW )لمعجAC )لتي ق6 4ج(?! ف?Q = ف$G) جع8 )لنا- ?تساءل,5 عما ?ح8 عملQ في )لسب! ,ما ال ?ح8 . ,فتح
{ML 183.3} .4مامQ )لباB ل?نبG )لق?,6 )ل?$,6?ة )لمف(,ضة على ?,N )ل(B ,ل?عل5 بTال5 )لتقال?6

N(,6على )ل ND 5?Gل( فا^ مع عم8 مالئكة هللا, Nعلى 4ت ,D, .!فا^ مع ش(?عة )لسب, Nعلى 4ت ,D ضى)54 شفاء )لم q,س? N$لق6 4با5 ل
?نCل,5 ,?صع5,6 ب?5 )لسماء ,)أل(t ل?خ6م,) )لبش(?ة )لمتألمة . لق6 4عل5 ?س,q قائال: “4َِبي ?عم8ُ حتَّى )آل5َ َ,4َنا 4عم8” (?,حنا 5 :
54 (GD فل, كا5 تفس?( )ل?$,6 للنام,- صح?حا فمعنى . d)لخ?( ()لجن- )لبش QTTخ Gف?$ا ?مك5 54 ?نف, B)ل( Nي 4?اD Nأل?ا( 5 ك8L).(17
هللا مخTئ(,حاشاV 54 ?ك,G 5لW . مع 54 عملQ ق6 4ح?ا ك8 )لكائنا! )لح?ة ,عاضD6ا منG ,ضع(4ساسا! )أل(GL . t) فW(G )لdG قا8 ع5
{ML 184.1} .عملQ 4نQ حس5 ,ف(t )لسب! إلح?اء Gك(| LنجاG CلW )لعم8 ?نبغي 54 ?ت,ق\ ع5 عملQ )لdG ?س?( 5,6 ت,ق\ في ك8 )لك,5

جعل ألجل 'إلنسا.

8D ?نبغي 54 ?ن$ى هللا )لشم- ع5 54 تش(^ في ?,N )لسب! ,?منع 4شعت$ا )للT?فة عL 5شاعة )ل6\ء ,)لح()(A في )أل(L, tح?اء )لنباتا!
,Lنعاش$ا؟ ,8D ?لNC ت,ق\ ن*اN )لك,5 في GلW )ل?,N )لمق6-؟ ,D 8D, ملNC بأ5 ?أم( ج6),8 )لم?اV 54 تك\ ع5 )لج(?ا5 إل(,)ء )لحق,8
,)لغابا! = ,54 ?أم( 4م,)j )لبح( 54 تك\ ع5 عمل?ة )لم6 ,)لجC( )لتي ال تنت$ي؟ ,8D ?لNC 54 تت,ق\ )لحنTة ,)لغال8 ع5 )لنم, ,54 تمتنع
{ML 184.2} عناق?6 )لعنB م5 54 تنضج؟ ,8D ?جB 4ال تDC( )ألشجا( ,ال تتفتح )ألDCا( في ?,N )لسب! ؟

في VGD )لحالة س?خس( )لنا- ثما( )أل(t ,)لب(كا! )لتي تجع8 )لح?اA م(غ,با ف?$ا .ف?نبغي 54 تس?( )لTب?عة في T(?ق$ا )لdG ال ?تغ?(.
GL N,?ل( (GD في Q?6m? 8على )إلنسا5 عم WلGال فس?غشى على )إلنسا5 ,?م,! . ,كL, = A6ع5 )لعم8 لح*ة ,)ح V6? \54 ?ك Q5 هللا ال ?مكنL
N,? لمتألم?5 في( Nالk \?5 م5 ?$م8 في تخفL . 5?C,لعنا?ة بالم(ضى = ,س6 حاجة )لمع( Bكما ?ج = A(?ا! )لح?ا,)بض N,54 ?ق Qنبغي ل?
)لسب! ل5 ?تب(( . N,? 5L ()حة )ل(B )لمق6- خل^ ألج8 )إلنسا5 = ,4عما8 )ل(حمة Dي على ,فا^ تاN مع ق6)سة GلW )ل?,5L . N هللا ال ?(?6
{ML 184.3} .54 تتألN خالئقQ ساعة ,)حA6 ل, 4مك5 تخف?\ GلW )أللN في ?,N )لسب! k N,? d4 ,4خ(

N$لما6?ة ,?قض,5 ,قت( N$هللا 4عمال Bشع W)ت? N,?ل( WلG ففي .)خk N,? d4 لسب! من$ا في( N,? في N*ي 4عD ما! )لتي على هللا(C5 )اللتL
في )لتأم8 ,)لعباA6 . ,في ?,N )لسب! ?Tلب,5 م5 هللا Lحسانا! ,ب(كا! 4كث( مما في باقي )أل?اT? ND, . Nلب,5 منQ 54 ?لتف! Lل?$N )لتفاتا خاصا
. ,?ت,ق,L 5لى )لحص,8 على 4ثم5 ب(كاتQ . ,هللا ال ?نت*( Lلى ما بع6 )لسب! ل?منح$VGD N )ل$با! . 5L عم8 )لسماء ال ?ت,ق\ مTلقا . ف?نبغي
4الّ ?ست(?ح )لنا- م5 عم8 )لصالp . ل?- )لمقص,6 بالسب! 54 ?ك,5 بTالة ال نفع ف?$ا . 5L )لش(?عة تن$ى ع5 مC),لة )ألعما8 )ل6ن?,?ة في
?,N ()حة )ل(B = ,)لعم8 ألج8 )لق?اN بمTال?B )لمع?شة ?نبغي 4الّ ?عم8 . ,ك8 عم8 ?قص6 منQ )لتمتع بالمس()! 4, )ل(بح )لعالمي D, عم8
غ?( مش(,q في GلW )ل?,N . ,لك5 كما 54 هللا ك\ ع5 عم8 )لخل^ ,)ست()p في ?,N )لسب! ,با(كQ فكGلW ?جB على )إلنسا5 54 ?ك\ ع5
مC),لة عملQ )ل?,مي ,?ك(- تلW )لساعا! )لمق6سة لل()حة ,)لعباA6 ,)ألعما8 )لمق6سة . 5L عم8 )لمس?ح في شفاء )ل(ج8 )لم(?t كا5 على
{ML 185.1} .,فا^ تاN مع )لش(?عة ,بQ 4ك(N )لسب!

!'تNا\ EسوI بالتجدEف

قا8 ?س,5L q لQ نف- )لح^ )لÅ dG في )لق?اN باألعما8 )لمتسا,?ة في )لق6)سة. ,لQ نف- صفا! )آلB )لdG في )لسماء . ,لك5 غ?*
ML} .()لف(?س??C 5)6 )شتعاال عل?Q . ف$, لN ?نقt )لش(?عة فقT كما ق6 ف$م,)= ب8 “قا8 4?ضاً 5L هللا 4ب,V= معا6الً نفسQ باÅ” (?,حنا 5 : 18
185.2}

Bمع )لشع A(,لمسا( N6ق\ على ق, Qلح6 ل, 4ن( (GD لىL q,ك,ن,) ?غضب,5 على ?س? Nل WلGكان! )ألمة )ل?$,6?ة كل$ا ت6ع, هللا 4با ل$ا = ,ل
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{ML 185.3} .في عالقتQ باÅ. ,لكن$N )ت$م,V بالتج6?\ مب(Dن?5 بGلW على 4ن$N ق6 ف$م,) 4نQ ?عتب( نفسQ )بنا Å بأسمى )لمعاني

لN ?ك5 ل6| خص,N )لمس?ح 4,لئW 4?ة حجة ?(5,6 ب$ا على تلW )لحقائ^ )لتي م- ب$ا ضمائ(ND. ,ك8 ما )ستTاع,) عملD Q, 4ن$N )قتبس,)
عا6)ت$N ,تقال?4, ND6,(D,6ا = ,لكن$ا ب6! ضع?فة ,جامA6 بمقا(نت$ا بالحجج )لتي )قتبس$ا ?س,q م5 كلمة هللا ,في ح,)i6 )لTب?عة ,ح(كات$ا
)لتي ال تنت$ي . ,ل, كان! في قل,B 4,لئW )لمعلم?5 4?ة (غبة في قب,8 )لن,( القتنع,) بأ5 ?س,q ق6 نT^ بالح^ ,لكن$N تملص,) م5 )لحقائ^
)لتي 4,(D6ا ع5 )لسب! = ,حا,ل,) Lثا(A غضB )لشعB عل?Q فك,نQ )6عى 4نQ مسا,ٍ Å . ,لN ?ك5 لسخT )ل(mساء ن$ا?ة ,ال ح6,6. ,ل,ال
خ,ف$N م5 )لشعB لكا5 )لك$نة ,)لمعلم,5 ق6 قتل,V في نف- GلW )لمكا5 . ,لك5 )ل(d4 )لعاN كا5 ق,?ا ج6) في جانB )لمس?ح . فكث?(,5 م5
WلGعن6 ب(كة ب?! حس6) . ,ل t?)للم Vفب((,) شفاء = N$ن?5 ب?ن,Cلمح( B,قل B?T, N$شفى 4م()ض dGلص6?^ )ل( q,(4,) في ?س Bلشع(
{ML 185.4} .)ضT( 4,لئW )ل(mساء Lلى كبح ن?ة )لغ6( )لتي كان,) ?ضم(,ن$ا للس?6

,ق6 6فع ?س,q ع5 نفسQ ت$مة )لتج6?\. فقا8 ل$5L N سلTاني في Lج()ء )لعم8 )لdG تت$م,نني بD Q, في ك,ني )ب5 هللا ,متح6) معQ في
Tب?عتD, Q?ئتQ ,قصV6 = ,في ك8 4عما8 خلقQ ,عنا?تQ 4نا متح6 مع هللا في عملQ: “)لح^ )لح^ 4ق,8 لكN: ال ?ق6( )الب5 54 ?عم8 م5 نفسQ ش?ئاً
N$نL . Qل?عمل Nلعال( لىL 8س)ق6 4 dGعم8” (?,حنا 5 : 19). لق6 كا5 )لك$نة ,)لمعلم,5 ?ل,م,5 )ب5 هللا ألج8 نف- )لعم8 )ل? Bال ما ?ن*( )آلL
N$6(ك,) 4ن? Nلك8 شيء = ,ل Aكفا N$4ن (,4حس, . Qك,5 ,?عمل,5 مستقل?5 عن)تح? (,كان N$ائ?)ع5 هللا = ,في كب N$4بع6,) 4نفس NDا?اTخ Bبسب
محتاج,L 5لى حكمة 4سمى م5 حكمت$N إل(شا6 خT,)ت$N في ك8 4عمال$N . لك5 )ب5 هللا كا5 خاضعا لمش?ئة 4ب?Q ,مستن6) على ق6(تQ . لق6
= V)?ب(ت6 Qكش\ ل? Bآل( كا5 N,? لىL N,? 5هللا . ,م Qل Qسم) ضي بما) ب8 = Qت6ب?( بنفس d4 Nس)? Nل Qتماما حتى 4ن Q4خلى )لمس?ح نفس
Qمش?ئت NتماL يD عل?نا نح5 4?ضا 54 نعتم6 على هللا = لكي تك,5 ح?اتنا (GكD,. {ML 186.1}

nحسب 'لمثا

عن6ما ش(q م,سى في بناء )لمق6- ل?ك,5 مسكنا Å 4م( بأ5 ?صنع ك8 شيء حسB )لمثا8 )لdG ق6 4*$( لQ في )لجب8 = ,كا5 قلB م,سى
ممتلئا غ?(A على LتماN عم8 هللا = ,تح! ?V6 (جا8 م,D,ب,5 لتحق?^ مقت(حاتQ. ,مع GلW لN ?ك5 لQ 54 ?عم8 جلجلة 4, (مانة 6D ,4با 4,
C(كشة 4, سجفا L d4 ,4ناء م5 4,)ني )لمقL -6ال حسB )لمثا8 )لdG ق6 4*$( لQ . لق6 6عاV هللا ل?صعL 6لى )لجبD, 8ناW كش\ لQ )ألم,(
Qمق6س N$5 4()6 هللا 54 ?جعل?Gس()ئ?8 )لL لىL بالنسبة (GكD, . ك8 شيء Nلمثا8 ت( WلG Bل?(| )لمثا8 = ,بم,ج V6هللا بمج V)لسما,?ة = ,ست(
4عل5 ل$N مثالQ )لمج?6 للخل^ . لق6 4*$( ل$N )لمثا8 في )لجب8 عن6ما 4علن! )لش(?عة في س?ناء ,عن6ما م( )ل(B 4ماN م,سى ,4عل5 قائال: “
6 : 34 j,)ة” (خ?Tلمعص?ة ,)لخ(, Nلى 4ل,\. غاف( )إلثL 5إلحسا( *ل,فاء. حاف(, كث?( )إلحسا5, Bلغض( يءTب =\,m), N?ح) QلL B)ل(
17 ,). {ML 186.2}

كا5 شعL Bس()ئ?8 ق6 )ختا(,) T(ق$N فلN ?بن,) ح?ات$N حسB )لمثا8 = ,لك5 )لمس?ح )لD ,D dG?ك8 هللا ,مسكنQ )لحق?قي ص,( ك8
مشتمال! ح?اتQ )أل(ض?ة لتك,5 متفقة مع نم,jG هللا. LنD Q, )لقائ8: “54 4فع8 مش?ئتW ?ا Lل$ي س((!= ,ش(?عتW في ,سT 4حشائي” (مCم,(
W(G 8لمثا8” = مثا( B(4فس- 2 : 22). ,عل?نا 54 “تصنع ك8 شيء حس p,)في )ل Å نبغي 54 تبنى 4خالقنا لتك,5 مسكنا? WلG40 : 8). ك
21 : 2 -)Tعب()ن??5 8 : 5 ؛ 1 ب) ”Qت(,Tكاً لنا مثاالً” لكي نتبع “خ)ألجلنا= تا Nتأل“ dGل(). {ML 187.1}

dGل( نا فنح5 معتم5,6 على هللاCك)ك?فما كا5 م GL = ا ,ث?قاTتبا)( d,لسما( 5 بأب?نا?Tتب)4نفسنا م )عتبا( B,ج, Q5 )لمس?ح ?علمنا بكالمL
ب?Q?6? 5 مصائ( )لجم?ع. لق6 ع?5 لنا عملنا ,منحنا )لم,)BD ,)ل,سائ8 إلنجاVC . فTالما نخضع L()6تنا Å ,نث^ بق6(تQ ,حكمتQ فس?ق,6نا في
T(?^ 4م?5 لنق,N بنص?بنا في ت6ب?(V )لع*?N . 4ما G)W )لdG ?عتم6 على ق,تQ ,حكمتQ ف$, ?فص8 نفسQ ع5 هللا . ,ب6ال م5 54 ?عمD, 8, في
{ML 187.2} .حالة ,فا^ مع )لمس?ح فإنQ ?تمN غ(t ع6, هللا ,)لنا-

شرEك 'لقوh 'إللN#ة

ُ )ستT(6 )لمخلx قائال: “ أل5 م$ما عمW(G 8 ()آلB) ف$G) ?عملQ )الب5 كGلW.. ألنQ كما 54 )آلB ?ق?N )ألم,)! ,?ح?ي= كGلW )الب5 4?ضا
Q?4عما8 4ب N*نا 54 م5 ب?5 4عD ND)خب? q,ألجسا6 = ,لك5 ?س( ق?امة A6?5 عق,)ح?ي م5 ?شاء” (?,حنا 5 : 19= 21). كا5 )لص6,ق?,5 ?نك?
Dي Lقامة )ألم,)! = ,4نD Q, نفسQ لQ )لق6(A على )لق?اN بنف- GلW )لعم8: “تأتي ساعة ,Dي )آل5= ح?5 ?سمع )ألم,)! ص,! )ب5 هللا=
,)لسامع,5 ?ح?,5” (?,حنا 5 : 25). ,كا5 )لف(?س?,5 ?عتق5,6 بق?امة )ألم,)! = ,)لمس?ح ?عل5 4نQ حتى )آل5 )لق,A )لتي تمنح )لح?اA للم,تى
5L .(1 : 2 -4فس) ”ا?اTلخ(, B,نGللنف- )لمائتة “بال Aي ح?اTي )لتي تعD VGD لق?امة( A,عالن$ا . ,نف- قL (,6D54 ?شا N$?عل, N$ي ب?نD
(,p )لح?اA في. )لمس?ح ?س,q )لD dG, “ ق,A ق?امتD ”Q, ?عتقني “ م5 نام,- )لخT?ة ,)لم,!” (ف?لبي 3 : 10= (,م?ة 8 : 2). ,س?اA6 )لش(
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ML} .تنت$ي = ,باإل?ما5 تحف* )لنف- م5 )لخT?ة . فم5 ?فتح قلبQ ل(,p )لمس?ح ?ص?( ش(?كا في تلW )لق,A )لع*مى )لتي ستق?N جسV6 م5 )لقب(
187.3}

G 5LلW )لناص(d )لمت,)ضع ?mك6 ,?ثب! 4صلQ )لع*?N )ل(ف?ع على حق?قتL .QنQ ?سم, ف,^ )لبش(?ة ,?خلع عنQ شبQ جس6 )لخT?ة ,)لعا(
,?ق\ متجل?ا كالممج6 م5 )لمالئكة ,)ب5 هللا )لمتح6 بخال^ )لك,5 . لق6 شم8 )لDG,8 سامع?GL Q لN ?تكلL Nنسا5 بمث8 ما تكلD N, بQ = 4, حم8 في
نفسG QلW )لجال8 )لملكي . كالمQ ,)ضح ,ص(?ح = ,بك8 ,ض,p ?عل5 م$متQ ,,)جB )لعالN: “أل5 )آلB ال ?6?5 4ح6)َ= ب8 ق6 4عTى ك8
=Qت(G في Aح?ا Qل Bآل( كما 54 Qألن .. Qسل)4 dGل( Bآل( N)الب5 ال ?ك( N)م5 ال ?ك .Bلجم?ع )الب5 كما ?ك(م,5 )آل( N)ل6?ن,نة لالب5= لكي ?ك(
.(كGلW 4عTى )الب5 4?ضاً 54 تك,5 لQ ح?اA في G)تQ= ,4عTاV سلTاناً 54 ?6?5 4?ضاً= ألنQ )ب5 )إلنسا5” (?,حنا 5 : 22 , 23 , 26 , 27
{ML 188.1}

للخالå ال للدEنونة

Nلق6 سل, . t)6?ا5 ك8 )أل, N$6?ان Q4ن N$4مام Q4عل5 ع5 نفس Qعلى عم8 )لمس?ح. ,لكن (,ل?حكم Aقضا N$ساء 4نفسm)لك$نة ,)ل( Nلق6 4قا
)لعالN للمس?ح = ,عT 5(?قQ تنح6( ك8 )لب(كا! ع5 هللا Lلى )لجن- )لبش(d )لساقL . TنQ كا5 فا6?ا قب8 تجسV6 كما صا( بع6ما تجس6 . فحالما
W(G, = ),منح )لن dGل( W(G, . Qى لTنسا5 س?6)5 بنسبة )لن,( )لمعL 8ن,() = ,ك, Aى )لجم?ع ح?اTلق6 4ع . xة ُ,ِج6 )لمخل?Tج6! )لخ,ُ
)لdG الح^ )لنف- بت,سالتQ )ل(ق?قة محا,ال 54 ?نقل$ا م5 )لخT?ة Lلى )لق6)سة D, شف?ع$ا كما 4نQ 6?ان$ا في نف- )ل,ق! . ,منG ب46! )لخص,مة
)لع*?مة في )لسماء )حتف* )لش?Tا5 ب6ع,)V بك8 خبi ,خ6?عة . ,لك5 )لمس?ح *8 ?عم8 ل?كش\ )لستا( ع5 مm)م()! GلW )لع6, ,?سح^
.سلTانD, . Q, )لdG جابG QلW )لمخاq6 = ب8 م6| 4ج?ا8 )لتا(?خ كا5 ?حا,8 54 ?نتqC 4س(| )لش?Tا5 م5 قبضتD, = Q, )لdG س?6?5 ك8 نف-
{ML 188.2}

Qلبش(?ة = ,لك,ن( B)لتجا(, Nآلال( -كأ A)()م ^(G 6ق Qب5 )إلنسا5” (?,حنا 5: 12). فلك,ن( Qاناً 54 ?6?5 4?ضاً= ألنTسل VاT5 هللا: 4عL Nث
?ع(\ ضعفا! )لنا- ,خTا?اND = ,لك,نQ ق6 ناB عن$GL N ثب! 4ماN تجا(B )لش?Tا5 ,)نتص( عل?Q ن?ابة عنا = ,بك8 حنا5 ,(ف^ ,ع86
{ML 188.3} .س?تعام8 مع )لنف,- )لتي ق6 سفW 6مQ ل?خلصنا- ألج8 كGD 8) ق6 4ق?N )ب5 )إلنسا5 ل?6?5

Lالّ 54 م$مة )لمس?ح ل?س! لل6?ن,نة ب8 للخالx: “ ألنQ لN ?(س8 هللا )بنة Lلى )لعالN ل?6?5 )لعالN= ب8 ل?خلx بQ )لعالN” (?,حنا 3: 17).
,ق6 4عل5 )لمس?ح 4ماN )لسن6$(?N قائالً: “5L م5 ?سمع كالمي ,?mم5 بالdG 4(سلني فلQ ح?اA 4ب6?ة= ,ال ?أتي Lلى 6?ن,نة= ب8 ق6 )نتق8 م5 )لم,!
{ML 189.1} .(Lلى )لح?اA” (?,حنا 5 : 24

,GL 4م( )لمس?ح سامع?Q 4ال ?تعجب,) كش\ 4مام$N في مجا8 4,سع س( )لمستقب8 فقاL “ :8نQ تأتي ساعة ف?$ا ?سمع جم?ع )لG?5 في )لقب,(
{ML 189.2} .(ص,تQ= ف?خ(j )لG?5 فعل,) )لصالحا! Lلى ق?امة )لح?اA= ,)لG?5 عمل,) )لس?ئا! Lلى ق?امة )ل6?ن,نة” (?,حنا 5: 28 , 29

Qمكن? dG5 )لن,( )ل,ح?6 )لL, .عن6 مجيء مس?ا Q?مل,5 )لحص,8 علm? (,ال ,ما كان?,T Qن,)*ما *8 )ل?$,6 ?نت ,D (GD 6,5 ?ق?5 )لخلL
N$انTلمعلم?5 ,)ستخ\ بسل( Wتقال?6 4,لئ q,لق6 تع6| ?س . Qما 4مام )لعنا6 4عمى ال ?بص( لك5, =N$?عل ^)54 ?ب66 *لما! )ل$ا,?ة كا5 ?ش
Qف(فض,) )إل?ما5 ب. {ML 189.3}

Eوبخ 'لسنNد;Eم

Nب$ا 4ما ^Tلجماعة )تح6! كل$ا على جع8 4ق,)8 )لمس?ح )لتي ن( Wسا6 على تل dGن6فا^ )لشع,( )ل( A,ما5 ,)لمكا5 ,)لمناسبة ,قC5 )لL
)لسن6$(?N 4ق,| تأث?()ً عل?$G,D .N) 4ع*N )لسلTا! )ل6?ن?ة في )ألمة ?حا,ل,5 )لقضاء على ح?اW(G A )لdG ق6 4عل5 4نD Q, )لdG ?(6 منف?ي
Lس()ئ?8 . لق6 ح,كN (B )لسب! 4ماN محكمة 4(ض?ة ل?6فع ع5 نفسQ ت$مة ك,نQ ق6 نقt ش(?عة )لسب! . فلما 4عل5 ع5 م$متQ بال خ,\ جع8
قضاتQ ?حملق,5 ف?Q في D6شة ,غ?* . ,لك5 كالمQ كا5 باتا لN ?مك5 نقضD, = QكG) لN ?ج6,) ما ?ست,ج6L B)نتQ . ب8 لق6 4نك( على )لك$نة
= N$ست)Tغ, N$على كب(?ائ Cكان! ت(تك N$ا5 . فك8 )6عاء)تTلسل( WلG6?5 ب,Cك,ن,) م? Nل GL Qلت6خ8 في عمل(, Qلمعلم?5 )لح^ في )ستج,)ب(,
N$من N54 ?تعل tكما (ف Q?لL لم,ج$ة( N$في )لت BنGم Qالعت()\ بأن( tف)ف. {ML 189.4}

,ب6ال م5 54 ?عتG( ?س,q ع5 )لعم8 )لdG شكى منQ 4,لئW )ل(mساء 4, ?,ضح ل$N قصV6 م5 عملQ )نقلB عل?$N فصا( )لمَشتكى عل?Q شاك?ا
. ,ق6 ,بخ$N على قسا,A قل,ب$N ,ج$ل$N للكتB )لمق6سة . ,ق6 4عل5 ل$N 4ن$N ق6 (فض,) كلمة هللا كما ق6 (فض,) م5 4(سلQ هللا فقا8 ل$N: “فّتش,)
{ML 190.1} .()لكتB ألنكN ت*ن,5 54 لكN ف?$ا ح?اA 4ب6?ة. ,Dي )لتي تش$6 لي” (?,حنا 5 : 39
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5L ك8 4سفا( )لع$6 )لقN?6 في ك8 صفحة م5 صفحات$ا س,)ء كان! تا(?خا 4, ,صا?ا 4, نب,)! = تشع من$ا 4ن,)( مج6 )ب5 هللا. ,على ق6(
ما كا5 )لن*اN )ل?$,d6 م5 صنع هللا ,ت(ت?بQ فق6 كاGD 5) )لن*اN ب(متQ نب,A محكمة م5 )إلنج?5L . 8 )لمس?ح “لQ ?ش$6 جم?ع )ألَنِب?اِء” (4عما8
10 : 43). فمنG قN6 هللا )ل,ع6 آلN6 ,تح6( Lلى سلسلة )آلباء = ,Lلى )لت6ب?( )لش(عي = جع8 ن,( )لسماء )لمج?k 6ثا( خT,)! )لفاd6 ,)ضحة
Cبائح ت(مGق6 كان! ك8 )ل, . B?عج Bلمستقب8 في م,ك( i6(,ح N$4مام !)ش?ل,5 )آلتي = عن6ما م = Nب?! لح N5 نج,m()لق6 (4| )ل . Nلمعال(
Lلى )لمس?ح . ,في ك8 سحB )لبخ,( كا5 ?صع6 ب(L Vلى )لسماء . ,كلما 6,| ص,! ب,^ )ل?,ب?8 كا5 ?ناd6 باسمQ . ,في س( ق6- )ألق6)-
WناD V6كا5 ?ح8 مج B?D)ل(. {ML 190.2}

Eرفضو. 'لكتب 'لمقدسة

لق6 كان! )لكتB )لمق6سة في ح,AC )ل?$,6 فكان,) ?ت,Dم,5 54 في مج(6 مع(فت$N )لخا(ج?ة )لسTح?ة لكلمة هللا ل$N ح?اA 4ب6?ة. ,لك5
)لمس?ح صا(ح$N بق,لQ: “ل?س! لكN كلمتQ ثابتة ف?كN” (?,حنا 38 : 5). ,GL (فض,) )لمس?ح في كلمتQ فق6 (فض,) شخصQ = فقا8 ل$N: “,ال
{ML 190.3} .(ت(?5,6 54 تأت,) Lليّ لتك,5 لكN ح?اA” (?,حنا 5 : 40

كا5 (mساء )ل?$,6 ق6 6(س,) 4ق,)8 )ألنب?اء ع5 ملك,! مس?ا = Lال 4ن$N لN ?فعل,) GلW ب(غبة خالصة في مع(فة )لح^ ب8 كا5 قصND6 م5
V,قبل? Nل N$ف?$ا )نت*ا()ت (,Cك) ال. فلما 4تى )لمس?ح في حالة غ?( )لتي ق6?,T اD,لتي ق6 )حتضن( p,مTما8 )لk Q?لL 654 ?ج6,) 6ل?ال تستن WلG
6?C? 54 5اT?لسب?8 صا( م5 )لس$8 على )لش( (GD في A,T8,4 خ (,Tمحتا8 . ,عن6ما خ Qعلى 4ن (,نD)54 ?ب (,حا,ل N$4نفس (,))لكي ?ب, .
م5 مقا,مت$N للمس?ح . فنف- )ألق,)8 )لتي كا5 ?نبغي ل$N قب,ل$ا 6ل?ال على 4ل,D?تQ فس(,Dا على عك- معناDا . ,DكG) ح,ل,) ح^ هللا Lلى
)لكBG = ,كلما ,جQ )لمخلx كالمL Qل?$N مباش(A في 4عما8 (حمتQ )6C)L (,6معانا في Lص()(ND على مقا,مة )لن,(. قا8 ?س,q: “مج6)ً م5
= N$ستحسان( ك5 ل?حص8 على مج6 م5? Nل, = N$4, مصا6قت N?)6$ل*ف( بتأ??6 )لسن( في Bغ)? ك5? Nل QنL .(41 : 5 حنا,?) ”لنا- لس! 4قب8(
فلق6 كا5 مC,6) بمج6 )لسماء ,سلTان$ا . فل, (غB ف?Q لكا5 )لمالئكة ?أت,نQ سج6) معلن?5 ,الءND لQ . ,كا5 )آلB ?ش$6 ألل,D?تQ م(A ثان?ة .
,لك5 ألجل$N = ,ألج8 )ألمة )لتي كان,) ND (mساءDا كا5 ?ت,^ Lلى 6? 54(W )ل(mساء )ل?$,6 ك?ف?ة شخص?تQ ,?قبل,) )لب(كا! )لتي قk 6تى
{ML 190.4} .ل?منح$L N?اDا

ثN قا8 ل$N: “4نا ق6 4ت?! باسN 4بي ,لستN تقبل,نني. 5L 4تى kخ( باسN نفسQ فGلW تقبل,نQ” (?,حنا 5 : 43). لق6 4تى ?س,q مC,6) بسلTا5
هللا حامال ص,(تQ مق?ما كالمT, Qالبا مجV6 = ,مع GلW لN ?قبلm) Qساء Lس()ئ?8 . ,لك5 ح?5 ?أتي kخ(,5 م6ع?5 4ن$N )لمس?ح ,لك5 م6ف,ع?5
ب6)فع م5 4نان?ت$T, Nالب?5 مج6 4نفس$N فال(mساء ?قبل,5 4مثا8 4,لئW )أل6ع?اء = لماG) أل5 مT? 5لB مج6 نفسQ ?ج6 تجا,با عن6 مT? 5لب,5
ND6?تقال, N$ئ()k صا6ق,5 على?, NDكان,) ?تملق,5 كب(?اء N$بة = ألنGل?$,6 . كان,) ?قبل,5 )لمعلم?5 )لك( Qمع B,ما كا5 ?تجا (GD = N$مج6 4نفس
N(فض,) قب,ل$ا . ل WلGلنف- ,ل( تضح?ة BلTح?ة ,تت,) N?لتعال( Wكان! تل GL = N$غائب)ابقة لTتك5 م Nلمس?ح ل( N?لك5 تعال, . N$?6لمحب,بة ل(
B?)نسا5 غL !,ص ,D في )لمس?ح ^Tلنا( Q5 54 ص,ت,)عتب? (,كان WلGل, Åفة با)مع N$تك5 ل. {ML 191.1}

قلوm متقس#ة

4ال ن(| نف- GD) )لشيء ?تك(( في 4?امنا؟ 4ال ?,ج6 كث?(,5 حتى م5 ب?5 )لقاA6 )ل6?ن??5 )لG?5 ?قس,5 قل,ب$N ,?قا,م,5 )ل(,p )لق6-
{ML 191.2} ,بGلW ?جعل,5 م5 )لمستح?8 عل?$N تم??C ص,! هللا؟ 4ل?س,) بGلW ?(فض,5 كلمة هللا لكي ?حتف*,) بتقال?ND6؟

قا8 ل$N ?س,q: “ ألنكN ل, كنتN تص6ّق,5 م,سى لكنتN تص6ق,نني= ألنD Q, كتB عّني. فإ5 كنتN لستN تص6ّق,5 كتW(G B= فك?\ تص6ّق,5
كالمي؟” (?,حنا 47 =46 :5). 5L )لمس?ح D, )لdG كلL Nس()ئ?8 على لسا5 م,سى = فل, 4صغ,) Lلى ص,! هللا بفN قائND6 )لع*?N لكان,) ق6
{ML 191.3} .م?V,C في تعال?N )لمس?ح. ,ل, ص6ق,) م,سى لكان,) ?ص6ق,W(G 5 )لdG كتB عنQ م,سى

= Bمتح6 باآل Q4ن p,بك8 ,ض N$فق6 4با5 ل WلG مع, .Qعلى قتل ND)()صL, 5,لك$نة ,)لمعلم( Qا لD)لغ6( )لتي كا5 ?ضم( ن?ة q,س? \)ع
. V6لقاتلة ض( A,(6لع( Wخما6 ن?()5 تلL 5لممك( ك5 م5? Nفل WلG مع, = Qل N$مقا,مت ))ال ?,ج6 ما ?ب Qف(4,) 4ن = Nبالعال Qع5 صلت ND)كما 4خب
لق6 )ستب6 ب$N )لخ,\ عن6ما لمس,) ق,A )إلقناq )لع*?مة )لتي كان! تصحB خ6متQ = ,لكن$N قا,م,) 6ع,)! (حمتQ ,4غلق,) على 4نفس$N في
Nل*ال( {ML 192.1}

لق6 4خفق,) Lخفاقا ع*?ما في N6D سلTا5 ?س,q ,في منع )لنا- مL 5ك()مQ ,)إلصغاء Lلى تعال?مGL = Q كا5 كث?(,5 م5 )لشعB ق6 تبكت,)
. Qل N$ت,(ع6 A)()م5 م (GD 6(C 6فق WلG مع, . N$م)بج N$4قنع GL ND)بتبك?! عم?^ عن6ما نخ- ضمائ (,4حس N$ساء 4نفسm)ب8 54 )ل .Qبكالم
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N$عالمL, Qلم()قبت N$مض8 . ,4(سل,) ج,)س?س QنL Qقائل?5 عن q,م5 ?س Bلشع( (,)Gلبال6 ل?ح( في ك8 N$سل) (,سل)فأ . Qلق6 صمم,) على قتل
B?كا5 بك8 تأك?6 ,)قفا )آل5 تح! *8 )لصل B?لحب( xلمخل( (G$ف . Qفعل, Qبما قال. {ML 192.2}

الفصل الثاني والعشرون—سجن يوحنا وموته

كا5 ?,حنا )لمعم6)5 8,4 بش?( بملك,! )لمس?ح. كما كا5 8,4 م5 تألN . لق6 سج5 )آل5 6)خ8 4س,)( سجB?D) 5 بع6ما كا5 ?ع?n في
D,)ء )لب(?ة )لTل^ تح?T بQ جماD?( )لشعB )لG?5 تعلق! قل,ب$N بكالمQ = ,لكنQ 4مسى )آل5 حب?سا في قلعة D?(,6- 4نت?با- . ففي )لمنTقة
AC()لمستمع?5 لك( 4ح6 Q6- نفس,)?D 5ق6 كا, . Qخ6مت Nة 4نت?با- قضى ?,حنا كث?() م5 4?اTل,)قعة ش(قي )أل(56 )لتي كان! تح! سل(
)لمعم6)5 . لق6 )(تعG BلW )لملW )لفاس^ 4ماN )ل6ع,L Aلى )لت,بة: “ألD 5?(,6- كا5 ?$اB ?,حنا عالماً 4نQ (ج8 با( ,قGL, .. -?6ّ سمعQ= فع8
-6,)?D 8,حا . Q?جة 4خ,C آلثمة ب$?(,6?ا( Qفضح عالقت GL بك8 4مانة Qحنا مع,? \)بس(,(” (م(ق- 6 : 20). ,ق6 تص Qكث?()ً= ,سمع
بك8 ضع\ ,,5D 54 ?حNT ق?,6 )لش$,)! )لتي كبلتQ = ,لكD 5?(,6?ا 4حكم! ,ثاقQ بسح(Dا ,)نتقم! لنفس$ا م5 )لمعم6)5 بتح(?ض$ا
D. {ML 193.1}?(,6- على )لjC بQ في )لسج5

.Qلج6()5 )لكئ?بة بال عم8 كا5 4م() ثق?ال ج6) على نفس( Wب?5 تل Qلسج5 ,جل,س( Nفإ5 *ال WلGل, = T?لعم8 )لنش( Aحنا ح?ا,? Aكان! ح?ا
,GL م(! )ألساب?ع = متثاقلة 5,6 54 ?حi6 تغ??( Cح\ )لشW ,)ل?أ- Lلى قلبQ. لN ?$ج(V تالم?VG ب8 كا5 ?سمح ل$N بC?ا(تQ في )لسج5 فكان,)
,D 6?6لج( Nلمعل( (GD 5كا (GL 5?تساءل,5 قائل? (,كان N$لكن, . Q?5 عل,)Tلنا- ?تقا( ك?\ كا5 V,)كما 4خب = q,4عما8 ?س )4خبا Q?لL 5,حمل?
ML} .مس?ا فلماG) ال ?فع8 ش?ئا إلTال^ س()p ?,حنا = ,لماG) ?سمح بأ5 ?ح(N سابقQ ,خا6مQ )ألم?W(G 5 م5 )لح(?ة ,(بما م5 )لح?اA 4?ضا
193.2}

Öشكوe Çالéتسا

لN تك5 تلW )ألسئلة ع6?مة )لتأث?(. فالشك,W )لتي ل,ال تلW )ل*(,\ )لحالكة ما كان! لت*$( = خT(! ل?,حنا . ,ق6 س( )لش?Tا5 ل6|
سماعQ 4ق,)8 تالم?G ?,حنا عن6ما (4| 4ن$ا ق6 سحق! نف- (س,8 )ل(GD B). كN م5 م(A ?حi6 54 4,لئW )لG?5 ?*ن,5 4ن$N 4ص6قاء ل(ج8
QمتD 5,Tن,5 ,?ثبCح? Qمان?L (,66ب6ال م5 54 ?ش, ! Qئ(4ل6 4ع6 N$5 4خ?() 4نD)تب? Qل N$ص6)قت, N$ثبا! ,الئL لىL 5,صالح ,?ت,ق ! {ML
193.3}

n)على ع q,كا5 ?ت,قع 54 ?ت(بع ?س i?ح = xلمخل( G?مث8 تالم WلG في Qلمس?ح مثل( !,ب?عة ملكT W)6? 5(6ك5 ?,حنا )لمعم? Nل
GL, .6,(6 م(! )أل?ا5L 5,6 N ?6عى )لمخلx لنفسQ سلTانا ملك?ا 4(تج )ألم( على ?,حنا ,)نCعج! نفسQ . كا5 ق6 4عل5 للشعB 4نQ لكي ?ع6
tس$ال . كا5 ?نت*( 54 تنخف B?لع()ق(, مستق?ما j,ك8 جب8 ,4كمة ,?ص?( )لمع t54 ?نخف Bشع?اء ف?جL Aنب,ء Nنبغي 54 تت? B)لل ^?)Tل(
م(تفعا! )لكب(?اء ,)لق,A )لبش(?ة = كما 4شا( Lلى مس?ا على 4نG Q)W )لdG (فشQ في ?V6 ,س?نقي ب?6(V ,?جمع قمحL Qلى )لمخ5C 4ما )لتب5
ML} .ف?ح(قQ بنا( ال تTفأ . ,كالنبي L?ل?ا )لdG جاء D, ب(,حQ ,ق,تL Qلى Lس()ئ?8 كا5 ?نت*( 54 )ل(B س?عل5 ع5 نفسQ كم5 ?ج?B بنا(
194.1}

-6,)?D Qبقا! )لعال?ة ,)ل,ض?عة ب8 لق6 تج(4 على )ل,ق,\ في ,جTبال خ,\ م5 )ل Nفق6 ,ق\ م,بخا لآلث Qبعمل N,كا5 )لمعم6)5 ?ق GL,
م,بخا L?اV على )لخT?ة 5,6 م,)(بة. لN ?حسB نفسQ ثم?نة عنV6 حتى ?تمN )لعم8 )لم,ك,L 8ل?D, . QاD, )آلD, 5, في سجنQ ?(قB مجيء
G?تالم Qلك5 ب6) بأ5 )لمس?ح )كتفى بأ5 ?جمع ح,ل, . i?لمسك?5 ,)لمستغ( xخل? , Nكب(?اء )ل*ال tل?خف (G,$? Tم5 سب j)ألس6 )لخا(
Wلمل( كا5, = N,? 8س()ئ?8 كL ^ماني ?ثق8 على 4عنا,)كا5 ?أك8 على م,)ئ6 )لعشا(?5 ب?نما كا5 )لن?( )ل . Bلشع( Nضى ,?عل)شفي )لم?,
D. {ML 194.2}?(,6- ,معش,قتQ ?فعال5 ما ?(,^ ل$ما = في ح?5 54 ص(خا! )لبائس?5 ,)لمتألم?5 كان! تصعL 6لى )لسماء

mَّلنبي 'لمعذ'
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ب6) كGD 8) س() )ستغل^ على نبي )لب(?ة = فكان! تم( عل?Q ساعا! تتعBG ف?$ا (,حQ م5 ,سا,- )لش?Tا5 = , كان! )لمخا,\ )ل(D?بة
تضا?قQ. ف$8 معنى GلW 54 )لمخلx )لdG *8 )لشعB ?نت*(T V,?ال لN ?*$( بع6؟ GL) فما معنى )ل(سالة )لتي كا5 عل?Q 54 ?حمل$ا؟ لق6 4ح-
?,حنا بخ?بة م(?(A ن*() Lلى )لن$ا?ة )لتي )نت$! Lل?$ا م$متQ = ح?i كا5 ?نت*( 54 (سالة هللا س?ك,5 ل$ا نف- )ألث( )لdG حi6 عن6ما قُِ(َ[
VGD pألج8 نجا Q4ن GL =لى هللاL q,ت,بة عم?قة ,(ج WلG س?تبع Q4ن, = (å , g ؛ نحم?ا ç٤ )4خباè) ()Cش?ا ,ع,? Nسف( )لش(?عة في 4?ا
{ML 194.3} )لم$مة ضحى بح?اتQ كل$ا. ف$8 كاG 5لW عبثا ؟

)نCعج ?,حنا ح?5 (4| تالم?VG ?عCC,5 )لشW في قل,ب$N ض6 ?س,G, = qلW بسبB محبت$N لQ . ف$8 صا( تعبQ ألجل$N بال ثم(؟ ,8D كا5
= Qق6 *$( = ,,ج6 ?,حنا 4م?نا ل6ع,ت Qكا5 مس?ا )لم,ع,6 ب (GL, ؟Qب?5 م,)صلة عمل, Qآل5 ب?ن( حتى لق6 ح?8 Q4م?5 في تأ6?ة م$مت )?غ ,D
{ML 195.1} 4فال ?سح^ ?س,q ق,A )ل*الT?, Nل^ س()p بش?(V ؟

Aح?ا, = Qت?ا م5 )لسماء = ,)لحمامة )لتي )ستق(! على (4سk Qق6 سمع dGل( !,ك(| )لصG 5L . بالمس?ح Qمان?L في T)ف? Nلك5 ?,حنا ل,
?س,q )لTاD(A )لتي ال غبا( عل?$ا = ,ق,A )ل(,p )لق6- )لتي حل! على )لمعم6)5 عن6ما مث8 في حض(A )لمخلx = ,ش$اA6 كتB )ألنب?اء- ك8
Qلم,ع,6 ب( B)ل( ,D d)لناص( q,ش$6! بأ5 ?س VGD. {ML 195.2}

”rنت [و؟“

VGD )4م VG?ثن?5 م5 تالم( لىL 8َّف,ك . q,لى ?سL سالة) سا8)L على NCق6 ع, .Qمخا,ف, Qفي 4م( شك,ك VG?تالم n6 ?,حنا 54 ?ناق)? Nل
A)مباش Q?لL لى (سالة ?(سل$ا )لمس?حL ^خ,ت$ما . ,ق6 تاL لىL 5?مان$ما ,?جيء بال?ق?L !س?ثب xلمخل( ما معDسالة على 4م8 54 لقاء)ل(. {ML
195.3}

{ML 195.4} .(فأتى )لتلم?L 5(Gلى ?س,q بتلW )ل(سالة )لقائلة “ 4ن! D, )آلتي 54 ننت*( kخ(؟” (متى 11: 3

منG ع$6 ق(?B 4شا( )لمعم6)L 5لى ?س,q ,صاp قائال: “ G,D) حم8 هللا )لdG ?(فع خT?ة )لعالD“ = ”!N, )لdG ?أتي بعd6= )لdG صا(
ق6ّ)مي” (?,حنا 1 : 29= 27). ,عقG BلW سأ8: “4ن! D, )آلتي N4 ننت*( kخ(؟” لق6 كا5 4م() محCناً حقاً ,مفشالً للTب?عة )لبش(?ة. فإG) كا5
Qما لنفس BلT? dGل( Bننت*( م5 )لشع (Gم$مة )لمس?ح فما W()6L حنا )لساب^ )ألم?5 ق6 4خف^ في,? {ML 195.5}

لN ?جB )لمخلx ع5 سG 8(m?نW )لتلم?G?5 في )لحا8. فإG ,قفا منD6ش?5 م5 صمتQ كا5 )لم(ضى ,)لمتألم,5 ?أت,نQ في TلB )لشفاء .
NDm4ص6قا N$خ(,5 ?حملk, N$س?() على 4ق6)م Qأت,ن? N$بقا! بعضTلم(ضى م5 ك8 )ل( WلGك, = q,لجم( Tكا5 )لعمي ?تلمس,5 في ,س,
,)لجم?ع ?Cحم,5 غ?(ND ل?أت,) 4ماN ?س,q. فكا5 ص,! GلW )لشافي )لقN?6 ?خت(^ Gk)5 )لصN بكلمة منQ . ,بلمسة مV6? 5 )(ت6 )لعمي
مبص(?5 ?(,5 ن,( )لن$ا( ,منا*( )لTب?عة ,,ج,V )ألص6قاء ,,جQ م5 ق6 شفاD, = NDكG) كا5 ?س,q ?نت$( )لم(T?, t(6 )لحمى . ,ق6
. Qخ(,) ,سج6,) ل N$جن,ن N$ل?(C GL, Qاع,) كلمتT4 5?لمفل,ج,5 )لمجان(, . V5 )لم,تى فقام,) في م8ء )لصحة ,)لشفا(Gk لىL Qص8 ص,ت,
,ف?ما كا5 ?شفي 4م()ض$N كا5 ?علN )لجم,q . ,)لفالح,5 ,)لفعلة )لمساك?5 )لG?5 كا5 )لمعلم,T? 5(6,ن$N كما ل, كان,) نجس?5 تجم$(,)
Q?لL q,ما ?سDحنا ?ن*()5 ,?سمعا5 ك8 شيء . 4خ?() 6عا,? (G?تلم, )لن$ا( N*نقضى مع( (GكD, ألب6?ة( Aلح?ا( Nبكال N$بTفكا5 ?خا = Qحم,نC?
,4م(Dما بأDG? 5با ,?خب() ?,حنا بما ق6 (4?ا ,سمعا . ,فى ختاN ح6?ثQ مع$ما قاTُ,َ“ :8,بى لِم5 الَ ?عُث( فّي” (ل,قا 7 : 23). لق6 *$( ب(Dا5
{ML 195.6} .4ل,D?تQ في ت,)فقQ مع حاجا! )لبش(?ة )لمتألمة . كما *$( مجV6 في تناCلGL Q 4خG جس6) كأجسا6نا

m'عطاء 'لجوL

حمG 8)نW )لتلم?G)5 )ل(سالة Lلى معلم$ما = ,ق6 كان! كاف?ة. فلقG 6ك( ?,حنا )لنب,A )لخاصة بمس?ا ,)لتي تق,8: “(,p )لس?6 )ل(B علّي=
أل5 )ل(B مسحني ألبّش( )لمساك?5= 4(سلني ألعصB منكس(d )لقلB= ألناd6 للمسب??5 بالعت^= ,للمأس,(?5 باإلTال^= ألناd6 بسنة مقب,لة
لل(B= ,ب?,N )نتقاN إلل$نا. ألعdC ك8 )لنائح?5” (Lشع?اء 2 =1 : 61). 5L 4عما8 )لمس?ح لN تعل5 4نQ مس?ا ,حسB = ,لكن$ا 4بان! )لك?ف?ة )لتي
ب$ا كا5 مCمعا 54 ?ثب! ملك,تQ . لق6 4عل5 ل?,حنا نف- )لح^ )لdG سب^ 54 4عل5 إل?ل?ا فى )لب(?ة: “,GL) بال(B عاب( ,(?ح ع*?مة شA6?6 ق6
Nلة نا(= ,لCلCلة. ,بع6 )لCلCل( في B)ل( ك5? Nلة= ,لCلC ح?)ل(?ح. ,بع6 )ل( في B)ل( ك5? Nل, =B)ل( N4ما ),شّق! )لجبا8 ,كس(! )لصخ
?ك5 )ل(B في )لنا(. ,بع6 )لنا( ص,! منخفt خف?\” (1 مل,12 =11 : 19 W). DكG) كا5 ?س,q ?عم8 عملQ ل?- ب,)سTة صل?8 )لس?,\
{ML 196.1} .4, ق(قعة )ألسلحة ,ال ب,)سTة قلB )لع(,n ,)لممالW ب8 بمخاTبة قل,B )لنا- بح?اA )ل(حمة ,)لتضح?ة

5L مب46 ح?اA )لمعم6)5 4ال ,D, مبL 46نكا( )لنف- كا5 مب46 ملك,! مس?ا . ,لق6 ع(\ ?,حنا ج?6) ك?\ GD 54) كلQ كا5 على نق?t مبا6[
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(mساء Lس()ئ?8 ,)نت*ا()ت$N. فما كا5 بالنسبة Lل?Q ب(Dانا مقنعا على 4ل,D?ة )لمس?ح لN ?ك5 كGلW بالنسبة Lل?$N = فكان,) ?نت*(,5 مس?حا غ?(
م,ع,6 بQ . ,ق6 (4| ?,حنا 54 م$مة )لمخلx ل5 تالقي من$N غ?( )لك()D?ة ,)إل6)نة ,)لتق(?ع . ,كاD 5, = ساب^ )لمس?ح = ?ش(B م5 نف-
{ML 196.2} .)لكأ- )لتي كا5 )لس?6 س?ج(ع$ا حتى )لثمالة

p,آل5 بأجلى ,ض( N$ف Gلت,ب?خ بال ج6,| فإ( WلG 5ك? Nق?قا ل?,حنا = ,ل) فّي” ت,ب?خا )بى لم5 ال ?عث,T, “ :كان! كلما! )لمس?ح )لقائلة
Q4حب dGمصالح )لملك,! )ل N64, للم,! على مقتضى ما ?خ Aللح?ا Å Qنفس Nب?عة م$مة )لمس?ح سلT. {ML 197.1}

'متد'â عمل Eوحنا

بع6ما BDG (س,الَ ?,حنا جع8 ?س,q ?خاBT )لجم,q ع5 ?,حنا. كا5 قلB )لمخلx ?عT\ على GلW )لشا6D )ألم?5 )لdG كا5 سج?نا في
سجD 5?(,6- = ,لN ?(6 54 ?ت(W )لشعB في )عتقاND6 بأ5 هللا ق6 ت(كQ 4, 4نL Q?مانQ لN ?ثب! في ?,N )المتحا5 . فقا8 ل$N : “ماG) خ(جتL Nلى
{ML 197.2} .()لب(?ة لتن*(,)؟ 4قصبة تح(ك$ا )ل(?ح؟” (متى 11 : 7

كان! )ألقصاB 4, 4ع,)6 )لغاB )لنام?ة بجانB )أل(56 تتح(W 4ماD Nبا! )لنس?N )لخف?فة= ,كان! تشبQ تماN )لشبQ معلمي )ل?$,6 )لG?5 ,قف,)
?نتق5,6 (سالة )لمعم6)5 ,?6?ن,نQ. كان,) ?تما?ل,L 5لى VGD )لناح?ة ,تلW 4ماN (?اp )ل(d4 )لعاN . لN ?(?6,) 54 ?ت,)ضع,) ,?قبل,) تلW )ل(سالة
)لفاحصة للقل,B )لتي نT^ ب$ا )لمعم6)5 = ,مع GلW لN ?جس(,) على مقا,مة عملQ ج$ا() . ,لك5 (س,8 )لW(G B) لN ?كL 5نسا5 (ع6?6) جبا5
)لقلB . ,تلW )لجم,q )لتي تجم$(! ح,8 )لمس?ح كان! خ?( شا6D على عم8 ?,حنا . لق6 سمع,V ?,بخ )لخT?ة بال خ,\ . لق6 خاBT ?,حنا
جماعة )لف(?س??5 )لG?5 كان,) ?حسب,5 4نفس$N 4ب()( ,)لك$نة )لص6,ق??5 ,)لملD W?(,6- ,(جا8 بالQT )ألم()ء ,)لجن,6 ,)لعشا(?5
Qلسج5 *8 ثابتا على ,الئ( فى, . N$لنا- 4, تعصب( م6?ح pا?) Q?ف )ثmت Nل GL ك5 قصبة تح(ك$ا )ل(?ح? Nل . A6,$لمع( Qلفالح?5 بص()حت(,
{ML 197.3} .,غ?(تQ على )لب( كما كا5 عن6ما ك(C ب(سالتQ في )لب(?ة . لق6 كا5 4م?نا لمبا6ئQ ,ثابتا كالصخ(

”W,في ب?,! )لمل ND لناعمة( B5 ?لبس,5 )لث?ا?Gل( (G,D نساناً البساً ث?اباً ناعمة؟L تن*(,)؟( Nجت)خ (Gق,8: “ لك5 ما? q,6 ?س)Tست( Nث
(متى 11: 8). لق6 6عي ?,حنا ل?,بخ )لخTا?ا ,عN6 )العت6)8 )لdG كا5 متفش?ا في عص(V . فكا5 لباسQ )لبس?T ,ح?اL Aنكا( )لG)! )لتي عاش$ا
5?Gل( W4,لئ B?لكن$ا م5 نص, . Aلغال?ة ,)لحل8 )لب$?ة ,ت(\ )لح?ا( Bهللا في )لث?ا N(6لخ B?ال نص . Qسالت), Qعلى ,فا^ مع صبغة م$مت
?ع?ش,5 “في ب?,! )لمل,W”= ,(mساء GD) )لعالN ,سا6تQ )لG?5 ل$N ق6 4عTي )لسلTا5 ,)لغنى . ,ق6 4()6 ?س,q 54 ?,جQ )نتباV )لنا- Lلى )لب,5
)Dنا! . كان,) ?حب,5 )لت*ا?Cل( تحل,5 بأغلى?, A)لفاخ( Bلبس,5 )لث?ا? A6لقا( الءmD 5ساء . كاm)لشاسع ب?5 لبا- ?,حنا ,لبا- )لك$نة ,)ل(
N$م5 ش,ق N*لنا- 4ع( Bبإعجا )لى )ل*فL N$6 م5 )لتبج?8 . كا5 ش,ق?Cلم( N?6تق N$?ض,5 عل)ف? WلGب, = Bحا,ل,5 54 ?ب$(,) )لشع?,
Nلعال( (GD -?ئ)ب8 ل Å N$الئ, N6على ع (,نD)ب (GكD, . ضى عن$ا هللا)? لتي( Bلقل( A)ا$T للحص,8 على. {ML 197.4}

”rفضل من نبي“

W$ج, Nا 4نا 4(س8 4ماD :Qعن Bكت dGل( ,D (GD 54فض8 م5 نبي. فإ, =N4ق,8 لك =Nتن*(,)؟ 4نب?اً؟ نع( Nجت)خ (Gق,8: “لك5 ما? q,عا6 ?س
مالكي )لdG ?$ّ?ئ T(?قW ق6ّ)مW. )لح^ 4ق,8 لكN: لN ?قN ب?5 )لم,ل,6?5 م5 )لنساء 4ع*N م5 ?,حنا )لمعم6)5” (متى 11 : 9 — 11). عن6ما
*$( )لمالW لCك(?ا ل?بش(V ب,الA6 ?,حنا قا8 لQ 4نQ “?ك,5 ع*?ماً 4ماN )ل(B” (ل,قا 1 : 15). ما )لdG تنd,T عل?Q )لع*مة في ن*( )لسماء؟
ل?- ما ?عتب(V )لعالN ع*مة D, )لث(,A ,ال )لم(كC ,ال )النتساL Bلى ع*ماء )أل(t ,ال )لم,)BD )لعقل?ة في حG 6)ت$ا . فإG) كان! )لع*مة
A,نسا5 في قL d4 Q?)ال ?با dGا5 )لT?الءنا للش, N6قتضي 54 نق? (G$ف (GL = من$ا = مستحقة للك()مة N*4ع )خk )عتبا( d4 5لعقل?ة منفصلة ع(
DGنQ . ,لك5 متى )نح(ف! )لم,Dبة )لعقل?ة ,فس6! بح?i تخN6 )لG)! فكلما ع*م! صا(! لعنة 4ع*5L . N هللا ?ق6( )لق?مة )ألخالق?ة = ف$,
N4ما, N?)6$لسن( ل(س8 )لم,ف6?5 م5 قب8( N4ما tف) عن6ما B)ل( Nلق6 كا5 ?,حنا ع*?ما 4ما . )?تق6 N*4ع A)ا$Tق6( فض?لتي )لمحبة ,)ل?
)لشعB ,4ماN تالم?T? 54 VGلB لنفسQ مج6) 4, ك()مة = ب8 4شا( Lلى ?س,q كالس?6 )لم,ع,6 ب5L . Q ف(حQ )لخالي م5 )ألنان?ة بخ6متQ للمس?ح
{ML 198.1} .?قN6 لنا )ع*N (مC للنب8 *$( في Lنسا5

,)لش$اA6 )لتي ق?ل! عنQ بع6 م,تQ ,)لتي نT^ ب$ا 4,لئW )لG?5 كان,) ق6 سمع,) ش$ا6تQ ل?س,D qي 5L“ :VGD ?,حنا لN ?فعk 8?ة ,)حA6= ,لك5
ك8 ما قالQ ?,حنا عGD 5) ()إلنسا5) كا5 حقاً” (?,حنا 10 : 41). لN ?عT ل?,حنا 54 ?ستمT( نا() م5 )لسماء 4, 54 ?ق?N )لم,تى كما ق6 فع8
L {ML 199.1}?ل?ا = 4, 54 ?حس5 )ستخN(6 عصا م,سى عصا )لق,A باسN هللا . لق6 4(س8 لكي

N$ل Qك(,) ما قالG5 )لنا- عن6ما تL بك8 4مانة حتى Qق6 64| م$مت, .Qالستع6)6 لمج?ئ( B,ل?عل5 للنا- ع5 ,ج, xعل5 ع5 مجيء )لمخل?
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{ML 199.2} .ع5 ?س,q ش$6,) قائل?5: “ك8 ما قالQ ?,حنا عGD 5) كا5 حقاً”. فعلى ك8 تلم?G للس?6 54 ?حم8 مثVGD 8 )لش$اA6 للمس?ح

A6سمع ش$ا?, V()? 54 ي ل?,حناTألنب?اء (4,) مجيء )لمس?ح م5 بع?6 فق6 4ع( في ح?5 54 Qلمس?ا كا5 ?,حنا “ 4فض8 م5 نبي”= ألن )?كبش,
)لسماء بك,نQ مس?ا ,?ق6مQ إلس()ئ?8 كمD 5, م(س8 م5 قب8 هللا . ,مع GلW قا8 ?س,5L q “)ألصغ( في ملك,! )لسما,)! 4ع*N منQ” (متى
11 : 11). {ML 199.3}

'لنو; 'ألضعف

كا5 )لنبي ?,حنا حلقة )تصا8 ب?5 )لع$6?5. فكنائB ع5 هللا ,ق\ ل?ب?5 عالقة )لنام,- ,)ألنب?اء بالع$6 )لمس?حي . كاD 5, )لن,( )ألضع\
)لdG س?جيء بعV6 )لن,( )ألع*N . لق6 )ستنا( عق8 ?,حنا بال(,p )لق6- ل?ش(^ بالن,( على شعبQ . ,لك5 لN ?ش(^ ,ل5 ?ش(^ على )لنا-
)لضال?5 كالن,( )لباD( )لمنبث^ م5 تعال?N ?س,q ,مثالQ . لق6 ف$N )لمس?ح ,م$متQ في ن,( ضئ?8 ضع?\ GL (مL Cل?Q بالGبائح )لمب$مة . حتى
xة )لمخلTلخل,6 ب,)س( Aال ح?ا, = Qلمستقب8 على حق?قت( W)6? Nل Qحنا نفس,?. {ML 199.4}

,GL) )ستثن?نا )لف(p )لdG حص8 عل?Q ?,حنا ,D, ?ق,N بم$متQ 4مكننا 54 نق,8 54 ح?اتQ كان! ح?اA )لح5C . فص,تQ قلما كا5 ?سمع Lال في
)لب(?ة . ,كان! )ل,حA6 ,)ل,حشة نص?بQ= ,لN ?سمح لQ بأ5 ?(| ثما( تعبQ = كما لN ?حص8 على )مت?اC )ل,ج,6 مع )لمس?ح ل?(| بع?ن?L Q*$ا(
)لق,A )إلل$?ة )لم()فقة للن,( )ألكم8 . لN ?ك5 لQ 54 ?(| )لعمي ?بص(,5 ,)لم(ضى ?نال,5 )لشفاء ,)لم,تى تع,L 6ل?$N )لح?اA . ,لN ?( )لن,(
?نبث^ م5 ك8 كلمة نT^ ب$ا )لمس?ح GL كا5 كالمQ ?(?^ ن,() ع*?ما على )لنب,)! . 5L 4صغ( تلم?G للمس?ح مم5 (4,) )لمس?ح (4,) )لق,)!
Qمن N*4ع QنL Qقا8 عن? WلGحنا )لمعم6)5 = ,ل,? Cف,^ )مت?ا? Cلمعنى على )مت?ا( (G$حص8 ب = Qا ,سمع,) 4ق,)لD()لتي 4ج(. {ML 199.5}

,قG 6)ع! ش$(A ?,حنا عT 5(?^ )لجم,q )لكث?(A )لتي جاء! تستمع لك()CتQ = فاDتN )لنا- )Dتماما ع*?ما بنت?جة سجنQ. ,مع GلW فإ5
{ML 200.1} .ح?اتQ )لتي كان! بال ل,N ,,ق,\ )ل(d4 )لعاL Nلى جانبQ جع8 )لنا- ?عتق5,6 4نQ ل5 تتخG ضV6 4?ة Lج()ء)! تعسف?ة

{ML 200.2} .كاD 5?(,6- ?عتق6 54 ?,حنا نبي م(س8 م5 هللا فقصV()? 54 6 ح() Tل?قا = ,لكنQ تأخ( في تنف?G غ(ضQ خ,فا مD 5?(,6?ا

,ق6 ع(ف! D?(,6?ا 4ن$ا ل5 تستT?ع بإج()ء)ت$ا )لساف(A 54 ت*ف( ب(ضى D?(,6- في قت8 ?,حنا )لمعم6)5 = فعCم! على ن?8 بغ?ت$ا
بالح?لة ,)لخq(6. كان! ستقاN ,ل?مة بمناسبة ع?6 م?ال6 )لملW ?6عى Lل?$ا حكاN )ل6,لة ,4ش()\ )لبال6 = ,س?ك,D 5ناW 4ك8 ,سك( . ,س?غف8
D . {ML 200.3}?(,6- ع5 حG(GL V ?ك,5 مخم,() ,س?ك,5 م5 )لس$8 )لتأث?( ف?Q ف?ج?ب$ا Lلى (غبت$ا

eل#مة سكر eمجو.

فلما جاء GلW )ل?,N )لع*?N ,كا5 )لملW ,4ش()فQ ?أكل,5 ,?سك(,5 4(سل! D?(,6?ا )بنت$ا Lلى 6)( )ل,ل?مة لت(قx )حتفاء بالض?,\. كان!
سال,مي في ش(Ö شباب$ا فاستأس( جمال$ا )لش$,)ني )لخالB 4لباB 4,لئW )ألش()\ )لمع(ب6?5 . لN ?ك5 4م() مأل,فا 54 ت*$( س?6)! )لبالT في
N$عن Q?لض?,\ ,)لت(ف( لتسل?ة VGD N$س()ئ?8 ,4م()ئL 6- عن6ما (قص! )بنة ك$نة,)?$ق6 ق6م! كلمة ثناء خا6عة ل, . Nل,الئ( Wمث8 تل. {ML
200.4}

,لك5 )لخم( 4فق6! )لملW ,ع?Q فتسلT! عل?Q )لش$,A ,خلع )لعق8 ع5 ع(شQ. فلN ?ع6 )لملW ?(| غ?( تلW )ل6)( )لتي كا5 ?ش?ع ف?$ا
)لس(,( = ,)لض?,\ م5 ح,لT? Q(ب,5 ,?ع(ب5,6 = ,مائA6 )ل,ل?مة ,)لخم( )لم(ق(قة ,)ألن,)( )لمتأللئة ,تلW )لشابة ت(قx 4مامQ. ففي لح*ة
)لn?T تلW 4()6 )لملW 54 ?بd6 بعt )لمفاخ(A ,)لمباDاA ل?(تفع ق6(V في ن*( ع*ماء )لمملكة . ف,ع6 )بنة D?(,6?ا بقسN 54 ?عT?$ا ك8 ما
Qلى نص\ مملكتL ,ل, BلTت. {ML 200.5}

A,$ش?ئا ع5 ش Nتك5 سال,مي تعل Nحاض() - (4- ?,حنا )لمعم6)5 . ل Nأل( B(,كا5 ج, .BلTا ف?ما تD)?لى 4م$ا لتستشL ع! سال,مي)فأس
)النتقاN )لتي كان! 4م$ا تضم(Dا في قلب$ا فأجفل! م5 )لتقN6 ب$G) )لTلB. ,لك5 عD NC?(,6?ا )نتص(. فعا6! )لفتاA لتقG N6لW )لTلB )لمخ?\
{ML 200.6} .(قائلًة: “4(?6 54 تعT?ني حاالً (4- ?,حنا )لمعم6)5 على Tب^” (م(ق- 6 : 25

Bع) Wلمل( B4صا, = N,mسك,5 مش |)لسكا( لم6ع,?5( Wسا6 على ك8 4,لئ, N$ب6ت)ع, N$ب)T 5تح?( ,ك\ )لض?,\ ع, W8 )لملDGُ
ع*?N عن6ما فك( في قت8 ?,حنا. ,مع GلW فق6 كا5 م(تبTا ب,عV6 = ,لN ?ك5 ?(?6 54 ?ب6, 4ماN تلW )لجماعة كمT ,D 5ائn 4, متقلB في
(Q?4. لق6 نT^ بقسمL Qك()ما لض?,فQ فل, 54 4ح6) من$N )عت(t على Lجابة GلW )لTلB )ل,حشي لكا5 )لملW بك8 س(,( ?بقى على ح?اA )لنبي .
dGل( B)ل( N6خا Qف,5 4ن)حنا ,كان,) ?ع,? AC()ك (,لة ل?سمع?,T !5 مسافا,)ف(صة ل?تكلم,) 6فاعا ع5 )ألس?( . كان,) قبال ?ساف NDاTق6 4ع,
Nل, = jحتجا( 4ح6 بكلمة N6تق? Nفل N$ب! بألبابDG 6كان! ق )لخم( فإ5 N$كا5 ص6مة عن?فة ل Aلفتا( Wتل BلT 54 ما . ,لك5 مع)ج Bتك)? Nل
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?(تفع ص,! إلنقاG ح?اA (س,8 )لسماء . كاmD 5الء )لق,N ?حتل,5 م()كC ع*?مة تنd,T على مسm,ل?ا! خT?(A = ,مع GلW فق6 4قبل,) على
. N$ن(جع ,ج6D, ND)فنام! ضمائ N$س,m) !)(64 6ق xق)ل(, لم,س?قى( !(,كان! 4ص . ND),شع N$ق)فا, N$?ع, Vحتى تا )ألك8 ,)لسك(
{ML 201.1} .ففي صمت$N حكم,) بالم,! على نبي هللا إلشباq حB )النتقاN في نف- تلW )لم(A4 )لخل?عة )لمت$تكة

مقتل 'لمعمد'.

Wفتان . Q?,م6ع, Wلمل( N4- ?,حنا 4ما)س(عا5 ما جيء ب, .V)كا ,D, فأم( 4خ?() بقت8 )لنبي Q(,6- )لتحل8 م5 قسم?D )*عبثا )نت
)لشفتا5 )للتا5 حG(تا )لملW م5 ح?اA )لخT?ة )لتي كا5 ?ع?ش$ا 4بكمتا Lلى )ألب6 . ,لN ?عG 6لW )لص,! ?6ع, )لنا- للت,بة . 5L سك( ,ع(بA6 ل?لة
{ML 201.2} .,)حA6 كا5 ف?$ا )لقضاء على ح?اA نبي م5 4ع*N )ألنب?اء

كN م(A ضحي بح?اA )ألب(?اء بسبL Bف()T 4,لئW )لG?5 كا5 ?نبغي 54 ?ك,ن,) ح()سا للع6)لة! 5L م5 ?ج(q )لمسك( ?,قع نفسQ تح!
مسm,ل?ة ك8 )لم*الN )لتي ق6 ?,قع$ا على )ألب(?اء ,?(تكب$ا تح! تأث?( )لخم( )لتي تسلB )أللباB . فإG تتخ6( ح,)- )إلنسا5 ?غ6, م5
)لمستح?8 عل?Q 54 ?حكN ب$6,ء 4, 54 ?ك,5 عنW()6L V6 صح?ح للتم??C ب?5 )لخTأ ,)لص,)L . BنQ ?فسح )لمجا8 للش?Tا5 ل?عم8 ب,)سTتQ على
L?قاq )ل*لN ,)لقت8 باألب(?اء: “)لخم( مست$Cئة. )لمسك( عجاj= ,م5 ?ت(ّنح ب$ما فل?- بحك?N” (4مثا1 : 20 8). ,DكG) ?(ت6 )لح^ Lلى )ل,()ء
,)لع86 ?ق\ بع?6) ,)لحائ6 ع5 )لش( ?َسلB (Lشع?اء 15 , 14 :59). 5L م5 ل$N ح^ )لتحكN في p(,)4 بني جنس$N متى )ستسلم,) للخم( فال
= N$5 ألنفس?T54 ?ك,ن,) (جاال 4عفاء ضاب N$نبغي ل? . Qل Aلقان,5 54 ?ك,ن,) حما( 5,Gم,5 . فعلى م5 ?نف)مج N$بأن N$?عل Nب6 م5 54 ?حك
{ML 201.3} .,ل?ك5 ل$N )لسلTا5 )لكام8 على ق,)ND )لجس6?ة ,)لعقل?ة ,)أل6ب?ة حتى ?نشT ف?$N )لGكاء ,)إلحسا- )ل(ف?ع بالع6)لة

4خG (4- ?,حنا )لمعمL 5(6لى D?(,6?ا )لتي )ستقبلتQ با(ت?اp ش?Tاني. ,س(! بانتقام$ا ,كان! تخq6 نفس$ا بالق,8 54 ضم?( D?(,6- ل5
?ع,C? 6عجQ . ,لكن$ا لN تحص8 على )لسعاA6 بع6 )(تكاB تلW )لخT?ة . لق6 صا( )سم$ا مسبة عا( ,صا(! مك(,Dة . 4ما D?(,6- فق6
مCقتk QالN )لح5C ,)لن6)مة 4كث( مما كان! تm(قQ ت,ب?خا! )لمعم6)5L . 5 تأث?( تعال?N ?,حنا لN ?خم6 ب8 كا5 س?متL 6لى ك8 )ألج?اL, 8لى
)D6نقضاء )ل(. {ML 202.1}

m'لعذ' gمزقE ضم#ر

*ل! خT?ة D?(,6- تالحقQ = فكا5 6)ئما ?بحi ع5 ,س?لة ت(?حQ م5 )ت$اما! ضم?(V. ,لN تتCعqC ثقتQ ب?,حنا . فإG عا6 بالGك(| Lلى
ح?اL Aنكا( )لG)! )لتي عاش$ا ,LنG)()تQ )لجاA6 )لخT?(A = ,حكمQ )لسل?N ,مش,()تQ )لصائبة = ثG GL Nك( ك?\ عاجلQ )لم,! لN ?ك5 )لملW ?ج6
()حة 4, عC)ء . فإG )نشغ8 في شm,5 )ل6,لة ,كا5 ?تقب8 )لك()ما! م5 )لنا- كا5 ?ب6, على ,ج$Q )البتساN ,س?ماء )لع*مة ,لكنQ كا5 ?خفي
Q?لخ,\ م5 54 )للعنة ق6 )ستق(! عل( Qكا5 ال ?فتأ ?ضا?ق, = ()?T5 ,متCقلبا مثقال بالح Q?ب?5 جنب. {ML 202.2}

كاD 5?(,6- ق6 تأث( تأث() عم?قا م5 4ق,)8 ?,حنا )لتي تف?6 بأنQ ال ?مكL 5خفاء شيء ع5 ع?ني هللا = ,)قتنع بأ5 هللا م,ج,6 في ك8 مكا5
,4نQ ق6 شا6D )لسك( ,)لع(بA6 في 6)( )ل,ل?مة ,4نQ سمعQ ?أم( بقTع (4- ?,حنا = ,(D |4?(,6?ا تبت$ج ,تت$ل8 = كما (4| )إلDانا! )لتي ق6
i6لنبي جعل! تتح( N6- م5 ف,)?D كا5 ?,بخ$ا .,كث?( م5 )ألق,)8 )لتي ق6 سمع$ا dGلنبي )ل( Nل(4- )لمفص,8 ع5 جس( WلG صبت$ا على
L. {ML 202.3}لى ضم?(V بأكث( ,ض,p ,ق,A مما كاD, 5, ?ستمع ل,ع*Q في )لب(?ة

N*4ع A,بق (6,Cم Qسل)حنا م5 )ألم,)! ,4,? Nعاجا ع*?ما = ,*5 54 هللا ق6 4قاCعج )نC(,6- ع5 4عما8 )لمس?ح )ن?D عن6ما سمع,
Q6- ?حص6 ما قا8 هللا 4ن,)?D 5بال6?ن,نة . لق6 كا Qعلى ب?ت, Q?عل Nبالحك Qم5 54 ?,حنا ق6 ?ثأ( لم,ت N?*خ,\ ع QمCة. فكا5 ?ال?Tل?6?5 )لخ
س?ك,5 نت?جة ح?اA )لخT?ة — “قلباً م(تجفاً ,كال8 )لع?ن?G, 5ب,8 )لنف-. ,تك,5 ح?اتW معلّقة ق6ّ)مW= ,ت(تعB ل?الً ,ن$ا()ً ,ال تأم5 على
ح?اتW. في )لصباp تق,8: ?ا ل?تQ )لمساء= ,في )لمساء تق,8: ?ا ل?تQ )لصباp= م5 )(تعاB قلبW )لdG ?(تعB= ,م5 من*( ع?ن?W )لdG تن*(”
(تثن?ة 67 — 65 : 28). 5L 4فكا( )لخاTئ ,خ,)T(D Vي )لتي تت$مQ = ,ل?- DناW عB(G 4قسى م5 ,خC)! )لضم?( )لمGنB )لتي ال تعTى
{ML 202.4} . صاحب$ا ()حة = ل?ال ,ال ن$ا()

Öeلكن غ#ر مترe ح#دe



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 83 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…_paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

كث?(,5 ?عتب(,5 مص?( )لمعم6)5 س() غامضا ف?تساءل,5 قائل?5 لماG) ?ت(W (ج8 ك$G) ل?ضع\ ,?Gب8 ثN ?م,!. 5L 4بصا(نا )لبش(?ة ال
?مكن$ا 54 تخت(^ )لحجB ,تكتش\ )لس( في GD) )لمص?( )لمmلN )لdG ق6 سمح! بQ عنا?ة هللا . ,لك5 ثقتنا باÅ ال تتCعqC متى Gك(نا 54 ?,حنا
كا5 ش(?W )لمس?ح في kالم5L . Q ك8 م5 ?تبع,5 )لمس?ح ال ب6 ل$N م5 54 ?لبس,) Lكل?8 )لتضح?ة . فالنا- )ألنان?,5 س?س?ئ,5 ف$م$N حتما
V64?نما ,ج Qس?حا(ب ,D, = مب46 )لتضح?ة N6$لع6, ق6 4ق?م! ل( WلG 5 مملكةL . ا5 )لعن?فةT?لش( !6فا ل$جماD 5,)?س?ص,. {ML 203.1}

لق6 )متاC! سن, ح6)ثة ?,حنا ,شبابQ ,(ج,لتQ بالثبا! ,)لق,A )أل6ب?ة. ,عن6ما سمع ص,تQ في )لب(?ة ?ق,8: “4ع6ّ,) T(?^ )ل(B. )صنع,)
سبلQ مستق?مة” (متى 3 : 3). خشي )لش?Tا5 على سالمة مملكتQ . لق6 كش\ ?,حنا ع5 ش( )لخT?ة بك?ف?ة جعل! )لنا- ?(تعب,5 . لق6 )نسح^
سلTا5 )لش?Tا5 )لdG *8 كث?(,5 ?ئن,5 تحتQ = ,لN ?ك8 )لش?Tا5 م5 ب8G مساع?Q ل?ح,8 ب?5 )لمعم6)5 ,ح?اA )لتسل?N )لكام8 بال تحف* . ,لك5
ك8 تلW )لمساعي باء! بالفش8 . ,ق6 4خف^ في )النتصا( على ?س,q . لق6 )ن$NC )لش?Tا5 ح?5 ج(B )لمس?ح في )لب(?ة فاحتN6 غ?*Q . فقص6
Nتأل? Qة ?جعل?Tلخ( Bتك)?ل Q?,بل?- 54 ?غL عTست? Nل dGل( W(Gحنا . ف,? B)ض? Qبك,ن q,5 على ?س(Cألح(, Bلمتاع( Bآل5 54 ?جل(. {ML
203.2}

لN ?ت6خ8 ?س,q إلنقاG ح?اA خا6مQ = فلق6 ع(\ 54 ?,حنا س?صم6 4ماN تلW )لمحنة .كا5 )لمخلx ?(?6 بك8 س(,( 54 ?أتي Lلى ?,حنا ل?ن?(
Qخا6م Gكا5 ?(?6 بك8 س(,( 54 ?نق .)Tللخ Qعمل t)ألع6)ء ,?ع( d6?4 5?ب Q54 ?لقي بنفس Qك5 ?حس5 ب? Nلك5 ل, = V),لسج5 بحض( Nال*
q4تبا Nالستش$ا6 . فح?نما ?تأل( -كأ B)ألم?5 = ,لك5 ألج8 تشج?ع )آلال\ مم5 س?قاس,5 ف?ما بع6 م5 )لسج5 ,)لم,! كا5 على ?,حنا 54 ?ش(
N$سُتسن6 قل,ب N( م5 هللا ,)لنا- فكDل*ا( Bك?5 حس,)4, ح(قا بالنا( = مت B?Gال! )لتعk في )لسج,5 4, ?م,ت,5 قتال بالس?\ 4, على q,س?
{ML 204.1} ! ,تتشجع GL ?فك(,5 بأ5 ?,حنا )لمعم6)5 )لdG ق6 ش$6 )لمس?ح نفسQ بأمانتQ جاC في ض?قا! ,kالN مماثلة

لق6 سمح للش?Tا5 بأ5 ?قضي على )لح?اA )أل(ض?ة لخاN6 هللا = 4ما تلW )لح?اA )لتي Dي “مسَتت(Aٌ مع )ْلمس?حِ في هللا” (ك,ل,سي 3 : 3)
فالم$لW لN ?ستTع 54 ?مس$ا . )بت$ج Lبل?- لك,نQ ق6 جلB )لحL 5Cلى قلB )لمس?ح ,لكنQ لN ?ستTع )النتصا( على ?,حنا = GL )لم,! G)تQ ق6
4بعV6 فقL Tلى )ألب6 ع5 متنا,8 ق,A )لتج(بة . ,في VGD )لح(B كا5 )لش?Tا5 ?كش\ )لقناq ع5 صفاتQ . ,4ماN )لش$,6 م5 ك8 )لمسك,نة 4عل5
{ML 204.2} .ع5 ع6),تÅ Q ,)إلنسا5

,مع LنQ لN تج(ِ معجAC إلنقاG ?,حنا ف$, لN ?ك5 مت(,كا = فلق6 كا5 مالئكة )لسماء ?()فق,نQ 6)ئما = ,ND )لG?5 كشف,) لQ ع5 )لنب,)!
)لخاصة بالمس?ح ,م,)ع?6 هللا )لع*مى ,)لثم?نة = ,كان! تلW )لم,)ع?6 سن6) لقلبQ. كما 4ن$ا ستك,5 سن6) لقل,B شعB هللا في )ألج?ا8 )لقا6مة .
{ML 204.3} .(,ق6 قN6 ل?,حنا )لمعم6)5 كما قN6 لم5 4ت,) بعGD V6) )ل,عD“ :6ا 4َنا معُكN ُك8َّ )ألَ?اL ِNِلى )ْنقضاءِ )لD6ِ(” (متى 28 : 20

5L هللا ال ?ق,6 4,الV6 4ب6)ً في T(?^ غ?( )لT(?^ )لdG كان,) ?ختا(,نQ ألنفس$N ل, كان,) ?ع(ف,5 )لن$ا?ة م5 )لب6)?ة ,?فTن,L 5لى مج6
)لغ(t )لdG ?تمم,نQ كعامل?5 معQ. فال 4خن,Ö )لdG نقL 8لى )لسماء ,L?ل?ا )لdG 4خGتL Qلى DناW م(كبة نا(?ة كا5 4ع*N 4, حص8 على ك()مة
4,ف( م5 ?,حنا )لمعم6)5 )لdG قت8 ,حV6 في )لسج5: “ألَنQَّ َقBD,ُ 6 َلُكN ألَج8ِ )ْلمس?حِ الَ 5َ4ْ تmْمُن,) ِبQ َفقTْ = ب8ْ 4َ?ضا 5َ4ْ َتتأَلَّم,) ألَجلQ” (ف?لبي 1
: 29). ,م5 ب?5 ك8 )ل$با! )لتي تمنح$ا )لسماء لبني )إلنسا5 نج6 54 مشا(كة )لمس?ح في kالمQ تضفي على 4صحاب$ا 4ع*N ك()مة ,4سمى
{ML 204.4} .مج6

”الفصل الثالث والعشرون— “اقترب ملكوت اهلل

جاء ?س,L qلى )لجل?8 ?ك(C ببشا(A ملك,! هللا ,?ق,8: ق6 كم8 )لCما5 ,)قت(B ملك,! هللا= فت,ب,) ,kمن,) باإلنج?8” (م(ق- 1: 14 , “
15). {ML 205.1}

ق6 4عل5 ع5 مجيء مس?ا في )ل?$,6?ة 4,ال. ,في )ل$?ك8 في 4,(شل?N كاC 5ك(?ا ق6 4ُنِبئ بم?ال6 )لساب^ للمس?ا عن6ما كا5 ?خN6 4ماN )لمGبح
Qت?D,ألل Qل$?ك8 ش$6 سمعا5 ,حن( في, . Qلب,نT? N?شل),لى 4L -,4تى )لمج N4علن! )لمالئكة ع5 م?ال6 )لمس?ح = ث Nم5 ف,^ تال8 ب?! لح, .
= ,ق6 4صغى سكا5 4,(شل?N ,ك8 )ل?$,6?ة Lلى ك()AC )لمعم6)5 = ,سمع )لمبع,ث,5 م5 قب8 )لسن6$(?N ,)لجمع كلQ ش$ا6تQ ع5 ?س,q . ,في
)?$Tفي ت q)عن6ما ش Qت?D,ن,( 4ل t?5 ,مL . أل,لى( Qأل,ل?5 = ,ف?$ا 4?ضا قضى كث?() م5 4,قا! خ6مت( VG?ل?$,6?ة )ختا( )لمس?ح تالم(
)ل$?ك8 ,معجC)! )لشفاء )لتي 4ج()Dا = ,تعال?N )لح^ )إلل$ي )لتي نT^ ب$ا- VGD كل$ا 4علن! ما 4علنD Q, 4ماN )لسن6$(?N بع6 معجAC )لشفاء
d6لس(م( Qلإلل Qبن,ت ,D, = (6ا في ب?! حسD()لتي 4ج(. {ML 205.2}

فل, قب8 (mساء )ل?$,6 )لمس?ح لكا5 4ك(م$N ك(سلQ في حم8 )إلنج?L 8لى )لعالN. لق6 ق6م! ل$ND N 4,ال )لف(صة ل?ص?(,) مبش(?5
Bلشع( B,كتمل! فأثم(! ع6)ء فتح,ل! قل( N$ل?$,6 ,شك,ك( ساءm) 65 حسL . V6فتقا( ما5C \)ع? Nس()ئ?8 لL 5بالملك,! ,بنعمة هللا . ,لك
q,ع5 ?س. {ML 205.3}
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Eرفضو. 'لحق

5?Gل( ساءm), 8ل$?ك( ع5 ك$نة (بع?6 N?شل),ع5 4 q,ح8 ?س) WلGل, Qعلى قتل (,مC(سالة )لمس?ح ,ع N?)6$(جا8 )لسن tلق6 (ف
,)لشعB )لG?5 كان,) ق6 تعلم,) م5 )لنام,-. ,)نتقL 8لى Tبقة 4خ(| م5 )لنا- ل?عل5 (سالتQ ,?نتخB 4,لئW )لG?5 كا5 عل?$N 54 ?حمل,)
Nلى )لعالL 8?إلنج(. {ML 205.4}

B(فضا في ك8 )لعص,( )لمتعاقبة. لق6 تك(( تا(?خ )نسحاُ WلGلمس?ح = ك( Nفي 4?ا N$ح?ات, )()ا! )ل6?ن?ة ن,( )ألبTكما (فض! )لسل,
A6فك(,5 في )النفصا8 ع5 )لكن?سة )ألصل?ة ,لك5 )لقا? (,ك,ن? Nبكلمة هللا ل p(جا8 )إلصال C)فعن6ما ك . A6?6لمس?ح م5 )ل?$,6?ة م()() ع(
(GD لح^ . ,في ?,منا( لىL 5?شTا متعD6()كا5 4ف |)بقة 4خT 5ع iلبح( لىL Q( م5 كان,) ?حمل,نTفاض ),ع,) )حتما8 )لن?Tست? Nل6?ن??5 ل(
نج6 قل?ل?5 مم5 ?عت(ف,5 بأن$N م5 4تباq )لمصلح?5 ?تح(ك,5 بق,A (,p )إلصالp . قل?ل,ND 5 م5 ?ستمع,5 لص,! هللا = )لمستع5,6 لقب,8
)لح^ في 4?ة D?ئة ?قN6 ل$N . ,في غالB )ألح?ا5 ?ضT( 4,لئW )لG?5 ?س?(,5 في Lث( (جا8 )إلصالp لت(W )لكنائ- )لتي ?حب,ن$ا لكي ?علن,)
للنا- تعال?N )لكلمة )لص(?حة . ,?حi6 في كث?( م5 )ألح?ا5 54 4,لئW )لباحث?5 ع5 )لن,( ?لتCم,5 بنف- )لتعال?N 54 ?ت(ك,) kبائ$TL Nاعة
B)لل. {ML 206.1}

Bلى قلL Bلحق8 4ح( WلG 5فق6 كا WلG مع, = Nلعل( 4جالفا ع6?مي N$ن,)عتب? (,كان GL 8?لجل( B5 شع,)حتق? N?شل),كا5 )لمعلم,5 في 4
)لمخلx م5 غ?(V ألنQ كا5 ت(بة خصبة لعملQ ,ك()CتQ. لق6 كا5 )لجل?ل?,5 4كث( غ?(L, Vخالصا ,4ق8 تعصبا ,عق,ل$N 4كث( )ستع6)6) لقب,8
B,م5 )لشع T?خل Q?ف, G6حما بالسكا5 ح?نئCكا5 م N?إلقل( WلG 5لى )لجل?8 .فإL BDG 5?لة 4, )النف()6 حCك5 ?نش6 )لع? Nل q,5 ?سL . ^لح(
{ML 206.2} .)ألخ(| 4كث( مما في )ل?$,6?ة

,GL كا5 ?س,T? q,\ في )لجل?8 معلما ,شاف?ا تقاT(! عل?Q جماD?( )لنا- م5 )لم56 ,)لق(| = كما جاء Lل?Q كث?(,5 م5 سكا5 )ل?$,6?ة
Gتخا( d),)( حتى لق6 ب6) م5 )لض?D6)6! حماسة )لجماC( 6ق, . Bلشع( ( لالختفاء بع?6) ع5Tكا5 ?ض A)?4ح?انا كث, .A),لمجا( N?ألقال(,
A)لفت( Wمث8 تل A)في فت Cجتا( 54 Nسب^ للعال? Nل . A),ث B,نا بنش(G?L لتجمع( WلG Bمان?ة فتحس,)ا! )لTلسل( Qلئال تنتب )Gة ,)لحT?لح( Bجان
xس()ئ?8 ب46! )آل5 تتمتع بنعمة )لمخلL لة تنت*( ف6)ء?,T شى )لتي *ل! 4حقاباTلنف,- )لجائعة ,)لع(, = t)لى )ألL ل! )لسماءCلق6 ن .
N?ل(ح(. {ML 206.3}

}eقة 'لتوق#ت 'لسماA

كا5 م,ض,q ك()AC )لمس?ح: “ق6 كم8 )لCما5 ,)قت(B ملك,! هللا= فت,ب,) ,kمن,) باإلنج?D .”8كG) كان! (سالة )إلنج?8 كما نT^ ب$ا
:Qقا8 ل GL = 8جب()ئ?8 6)ن?ا Wب$ا )لمال Nلتي 4عل( A6لم( ,D 5ق6 كم8 كا Q4عل5 4ن dGما5” )لC5 “)لL . مبن?ة على )لنب,)! ,متممة ل$ا xلمخل(
“سبع,5 4سب,عاً قض?! على شعبW ,على م6?نتW )لمق6ّسة لتكم?8 )لمعص?ة ,تتم?N )لخTا?ا= ,لكّفا(A )إلثN= ,ل?mتى بالب( )ألبd6= ,لختN )ل(m?ا
5L .6 : 4 8ق?اCعا86 سنة . )ن*( ما ,(6 في ع66 14 : 34 , ح? A,في )لنب N,?5 )لL .(24 : 9 8لمسح ق6ّ,- )لق6ّ,س?5” (6)ن?ا, =A,لنب(,
N?ألم( لتج6?6 4,(شل( j,)م5 خ Q4ن N$ف(, Nفاعل“ :Qقا8 ل GL A6لم( VGD ب6ء !?Tي 490 ?,ماً تمث8 490 سنة= ,ق6 4عD لسبع?5 4سب,عاً )لتي(
,بنائ$ا Lلى )لمس?ح )ل(ئ?- سبعة 4ساب?ع ,)ثنا5 ,ست,5 4سب,عاً” تسعة ,ست,5 4سب,عاً 4, 437 سنة (6)ن?ا5L .(25 : 9 8 )ألم( بإعاA6 بناء
4,(شل?N )لdG ص6( بQ 4م( )لملW )(تحشتا ل,نجمان,- ()ن*( عC() 6 : 14 ؛ 7 : 1= 9) ق6 نفG في خ(?\ N .^ 457. ,بع6 م(,( 483
.N 27 مس?ا 4, )لمس?ح. ففي سنة Nلتبلغ 4?ا A6لم( VGD !كان A,لنب( VGD Bبم,ج, .N 27 سنة \?)لتا(?خ كا5 )ل,ق! ق6 بلغ خ( WلG 5سنة م
{ML 207.1} .”مسح ?س,q بال(,p )لق6- في ,ق! عماV6= ,بعG 6لW بقل?8 ب46 خ6متQ. ,ح?نئG ن,6| بال(سالة )لقائلة “ق6 كم8 )لCما5

d6كا5 ?نا Qخ6مت xب46 )لمخل G8 سبع سن?5 من(,T, .” (5?سبع سن) ح6(, q,5 في 4سب?)?ثب! ع$6)ً مع كث?, “ :Wقا8 )لمال WلG 6بع,
باإلنج?8 لل?$,6 بن,q خاx . ,في نص\ V6D )لمA6 كا5 )لمس?ح نفسD Q, )لكا(C . ,في )لنص\ )لثاني كا5 )ل(س8 ?ق,م,5 ب$VG )لم$مة “,في
,سT )ألسب,q ?ب8Tّ )لGب?حة ,)لتق6مة” (6)ن?ا8 9 : 27). في (ب?ع عاN 31 N قN6 )لمس?ح على صل?B جلجثة كالGب?ح )لحق?قي . ,ح?نئG )نش^
حجاB )ل$?كL 8لى )ثن?5 6اللة على 54 ق6س?ة )لخ6مة )لكفا(?ة ,D4م?ت$ا ,مغC)Dا ق6 بTل! كل$ا . لق6 جاء )ل,ق! )لdG ف?Q بTل! )لGبائح
{ML 207.2} .,)لتق6ما! )أل(ض?ة

)نت$ى )ألسبةq — )لسبع سن?5 — في عاN 34 N= ,ح?نئG ختN )ل?$,6 على (فض$N )إلنج?8= ب(جN )ستفان,-. فالتالم?G )لG?5 تشتت,) م5
N6 ,صا( ب,ل- (س,8 )ألم$Tت6| ,تج66 شا,8 )لمضD( 8?بقل WلG 65 بالكلمة” (4عما8 8: 4). ,بع?)ا6 “جال,) مبّش$Tج()ء )إلض. {ML
207.3}
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neإلنباء بالمجيء 'أل'

لق6 4ش?( Lلى 4?اN مجيء )لمس?ح ,مسحQ بال(,p )لق6- ,م,تQ ,تقN?6 )إلنج?8 للألمN بك8 ,ض,p. ,كا5 )مت?اC) للشعB )ل?$,d6 54 ?ف$م,)
VGD )لنب,)! ,?تحقق,) مL 5تمام$ا في م$مة ?س,q ,عملQ . ,ق6 ش66 )لمس?ح على تالم?VG مب?نا ض(,(D4, Aم?ة 6(- )لنب,)! . ,GL 4شا( Lلى
)لنب,A )لمعTاA ل6)ن?ا8 )لخاصة بCمان$N قا8: “ل?ف$N )لقا([” (متى 15 : 24). ,بع6 ق?امة )لس?6 م5 )ألم,)! “)بت6) م5 م,سى ,م5 جم?ع
dGلمس?ح )ل( p,) “ .جم?ع )ألنب?اء V(,على 4ف xلمخل( N(ل,قا 24 : 27). لق6 تكل ”Bفي جم?ع )لكت Qألنب?اء ?فّس( ل$ما )ألم,( )لمختصة ب(
11 :1 -)Tا” (1 بD6لتي للمس?ح= ,)ألمجا6 )لتي بع( Nش$6 “ باآلال ”N$?ف). {ML 208.1}

5L جب()ئ?8 )لمالW )لdG ?لي )ب5 هللا في )لمقاD N, )لk dGتى ب$VG )ل(سالة )إلل$?ة Lلى 6)ن?اD, .8, جب()ئ?8 “مالكQ” )لdG 4(سلQ )لمس?ح
B,مكت ,D حف*,5 ما?, =A,8 )لنب(,5 ?سمع,5 4ق?G4 ,لل)ق? dGبى لل,T“ :8,ق? Bع5 مكن,نا! )لمستقب8 . ,)لكتا Qل?كش\ ل B?لى ?,حنا )لحبL
{ML 208.2} .(ف?$ا” ((m?ا 1 : 3

5L )لس?6 )ل(B ال ?صنع 4م()ً Lال ,D, ?عل5 سّ(V لعب?V6 )ألنب?اء” ,?ق,8 )لكتاB: “)لس()ئ( لل(L Bل$نا= ,)لمعلنا! لنا ,لنب?نا Lلى )ألب6”“
Aلصال( p,)ب, q,في خش !(,تح8 على م5 ?6(س,5 )لنب Qكت)ألم,( ,ب( VGD انا هللاT(عام,- 3 : 7؛ تثن?ة 29 : 29). لق6 4ع. {ML 208.3}

قرe mقت 'لمنتNى

,كما 4علن! )ل(سالة )لتي نT^ ب$ا )لمس?ح في مج?ئQ )أل,8 ملك,! نعمتQ = كGلW ستعل5 (سالة مج?ئQ )لثاني ملك,! مجV6. ,)ل(سالة
)لثان?ة مبن?ة على )لنب,)! كما كان! )أل,لى . 5L 4ق,)8 )لمالW ل6)ن?ا8 )لمتعلقة باأل?اN )ألخ?(A كان! لتف$N في ,ق! )لن$ا?ة . في GلW )ل,ق!: “
كث?(,5 ?تفحص,نQ ,)لمع(فة ت6C)6” = “ 4نا )ألش()( ف?فعل,5 ش()ً. ,ال ?ف$N 4ح6 )ألش()(= لك5 )لفاDم,5 ?ف$م,5” (6)ن?ا8 12 : 4 , 10).
Nألنفسك (,C)فاحت“ = ”B?)54 ملك,! هللا ق (,فاعلم =A)ألش?اء صائ( VGD N4?ت) ف?ق,8: “متى Qعالما! خاصة بمج?ئ Qنفس xى )لمخلTق6 4ع,
لئال تثق8 قل,بكN في خما( ,سك( ,Dم,N )لح?اA= ف?صا6فكG NلW )ل?,N بغتة” = “)س$(,) GL)ً ,تضّ(ع,) في ك8 ح?5= لكي تحسب,) D4الً للنجاA م5
{ML 208.4} .(جم?ع GD) )لمCمع 54 ?ك,5= ,تقف,) قN(6ّ )ب5 )إلنسا5” (ل,قا 21 : 31 , 34 , 36

Qت,ج A)?Tلخ( N$ت()(GنL, = آل?ا! = ,4تى ,ق! )لن$ا?ة = فكش\ )لستا( ع5 نب,)! )ألنب?اء( VGD Qق6 4نبأ! عن dGما5 )لCلى )لL لق6 ,صلنا
{ML 209.1} .4ن*ا(نا Lلى مجيء س?6نا في مجD, V6, ق(?B ج6)

لق6 ح(\ )ل?$,6 كلمة هللا ,4ساء,) تTب?ق$ا فلN ?ع(ف,) Cما5 )فتقاND6. فسن, خ6مة )لمس?ح ,(سلQ = ,)لسن,)! )ألخ?(A )لثم?نة = سن, )لنعمة
للشعB )لمختا(- كVGD 8 )لسن?5 قض,Dا في )لتآم( على قت8 (س8 )ل(B . لق6 )ن$مك,) في )لمTامع )أل(ض?ة ,عبثا ق6م! ل$D Nبة )لملك,!
)ل(,حي . كGلW )لحا8 )ل?,N فإ5 مملكة GD) )لعالN تستأس( 4فكا( )لنا- ,لGلW ال ?لتفت,L 5لى س(عة LتماN )لنب,)! ,عالما! ملك,! هللا )آلتي
{ML 209.2} .س(?عا

,4ما 4نتN 4?$ا )إلخ,A فلستN في *لمة حتى ?6(ككG NلW )ل?,N كلx. جم?عكN 4بناء ن,( ,4بناء ن$ا(. لسنا م5 ل?8 ,ال *لمة”. فمع 4ننا ال“
نع(\ )ل?,N ,ال )لساعة )لتي ?أتي ف?$ا )ل(B ف?جB 54 نع(\ مج?ئQ ق(?B: “فال ننGL N)ً كالباق?5= ب8 لنس$( ,نصح” (1 تسال,ن?كي 5 : 4 —
6). {ML 209.3}

الفصل الرابع والعشرون— أليس هذا ابن النجار؟

في خال8 )أل?اN )لمش(قة )لتي قضاDا )لمس?ح في )لخ6مة في Lقل?N )لجل?8 خ?م! سحابة قاتمة = GلW 54 شعB )لناص(A (فض,V قائل?5: “
{ML 210.1} .(4ل?- GD) )ب5 )لنجا(؟” (متى 13: 55

5L ?س,q في Lبا5 ح6)ثتQ ,شبابQ كا5 ?عب6 هللا مع Lخ,تQ في مجمع )لناص(A. ,منG ب6ء خ6متQ *8 متغ?باً عن$N = ,لكن$N لN ?ك,ن,) ?ج$ل,5
Gمن N$5 ع(ف?Gلنا- )ل(, Q?6لمأل,فة ل( V,ل,ج( !نا كانD . 6لى 4قصى حL ND)نت*ا(, N$تمامD( )م5 ج6?6 ثا N$ب?ن )$* فلما . Qما ق6 ح8 ب
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.)لTف,لة . كان! DنالW 4مL, Qخ,تQ ,4خ,)تQ = ,كان! ك8 )لع?,5 متج$ة Lل?Q عن6ما 6خ8 )لمجمع في ?,N )لسب! ,جل- في مكانQ ب?5 )لعاب6?5
{ML 210.2}

6)T?, 6?لمج( Qس?ب46 ملك dG54 ?نت*(,) مجيء )آلتي )ل Bألنب?اء ,?ع* )لشع( B4 م5 كت)كا5 )لش?خ ?ق A6في )لخ6مة )ل?,م?ة )لمعتا
)ل*الم?5 = فكا5 ?حا,8 تشج?ع سامع?Q بتال,A )لب(Dا5 على ق(B مجيء مس?ا = كما كا5 ?ص\ مج6 مج?ئQ ,)ضعاً 4مام$N )لفك(A )لسائA6 م5
{ML 210.3} .4نQ س?*$( على (4- ج?,n ج()(A ل?ح(( Lس()ئ?8

Eعلم في 'لN#كل

,عن6ما ?حض( 4ح6 )لمعلم?5 في )لمجمع كا5 )لمنت*( منQ 4نD Q, )لdG س?لقى )لع*ة. ,L d4س()ئ?لي ?مكنQ 54 ?ق(4 م5 )ألنب?اء . لك5 في
Bلكتا( لنبي” (ل,قا 4 : 16 , 17). ,كا5 فص8( شع?اءL )سف Q?لL 4= ف6فع)ل?ق Nقا“ Gلخ6مة . ح?نئ( في W)54 ?شت q,م5 ?س BلT !لسب( (GD
d6ألنا =B,لقل( d)مسحني ألبّش( )لمساك?5= 4(سلني ألشفي )لمنكس Qعلي= ألن B)ل( p,)“ :8,لى مس?ا = ,?قL )?ش? Q4ن Qمن N$ف? V4)ق dGل(
للمأس,(?5 باإلTال^ ,للعمي بالبص(= ,4(س8 )لمنسحق?5 في )لح(?ة= ,4ك(C بسنة )ل(B )لمقب,لة. ثT N,| )لسف( ,سلّمL Qلى )لخاN6... ,جم?ع
)لG?5 في )لمجمع كان! ع?,ن$N شاخصة Lل?Q... ,كا5 )لجم?ع ?ش$5,6 لQ ,?نعجب,5 م5 كلما! )لنعمة )لخا(جة م5 فمQ” (ل,قا 4: 18 — 20
22 ,). {ML 210.4}

,ق\ ?س,q 4ماN )لشعB كمفس( حي للنب,)! )لخاصة بQ. ,في تفس?(V لألق,)8 )لتي ق(D4ا تكلN ع5 مس?ا كمT? 5ل^ )ألس(| ,?(س8
Qمعنى كالم, Nلكال( في A)ثmلم( Qقت?)T 5L, . ^ن,( )لح Nع?6 )لبص( للعم?ا5 ,?كش\ للعال?, B,لقل( d)لمنسحق?5 في )لح(?ة ,?شفي )لمنكس(
)لعج?CD B مشاع( 4,لئW )لسامع?5 بق,A لN ?عD,6$ا م5 قب5L . 8 )ن6فا^ )لق,A )إلل$?ة N6D ك8 )لح,)جC = ,كم,سى (4,) هللا غ?( )لمن*,( .
B)م?5 = ,بالتساب?ح للk بكلمة A)()ستجاب,) بح( N$على قل,ب \)? -لق6( p,)كا5 )ل GL,. {ML 211.1}

(GD !(ك(,) )6عاءGت, Aفجأ N$ك(,) 4نفسG(ل,قا 4 : 21) ت ”Nفي مسامعك B,لمكت( (GD Nق6 ت N,?ل( QنL“ :N$قائال ل q,لك5 عن6ما 4عل5 ?س,
)لdG ?خاTب$N . لق6 شب$$ND N )إلس()ئ?ل??5 4بناء Lب()N?D كمND 5 مأس,(?5 = خاTب$N كمND 5 4س(| ?حتاج,L 5لى )لخالx م5 سلTا5 )لش(
= ,كم5 ?ع?ش,5 في )ل*الN ,?حتاج,L 5لى ن,( )لح^ . لقGُّ4 6ل! كب(?اNDm ,ثا(! مخا,ف$N . ,6ل! 4ق,)8 ?س,q على 54 عملQ ألجل$N ?ختل\
)ختالفا ب?ّنا عما كان,) ?(غب,5 ف?Q . ق6 تفحx 4عمال$N بك8 ت6ق?^ = ,بال(غN م5 ت6ق?ق$N في م()عاA )لTق,- ,)لمما(سا! )لخا(ج?ة كان,)
{ML 211.2} .?خاف,5 م5 فحx ت?نW )لع?ن?5 )لصاف?ت?5 )للت?5 تخت(قا5 )ألعما^

'لقلوm تتقسى

فجعل,) ?تساءل,5 قائل?5: مD 5, ?س,GD q) ؟ GD 5L) )لdG ?6عي لنفسQ مج6 مس?ا D, )ب5 نجا( كاC? 5),8 ح(فتQ مع 4ب?Q ?,س\ . لق6
Bلى )لشاL لح6)ثة( نم, م5? ,D, V,4) 6لق . Qخ6مات, Qح?ات, Qت(,4خ, Qخ,تL 5,ف)8 من$ا = ,كان,) ?ع,Cلجبا8 ,)لن( في صع,6 Bتع? ,D, V,4)
B 6,لم,ع( ,D Qبأن (,منm? 54 (,6?)? Nل N$فان N,كان! بال ل Qج,لة . ,مع 54 ح?ات)لى )لL Bم5 )لشبا,. {ML 211.3}

ما 4ع*N )لف(^ ب?5 ما ?علNَّ بQ عما ?ختx بالملك,! )لج6?6 ,ما سمع,V م5 ش?خ$5L !N ?س,q لG? Nك( ش?ئا ع5 تح(?(ND م5 ن?(
Qما ?86 على تحق?ق Qمن (,سمع? Nل N$لكن, = ND)?خ, N$لى نفعL 8,m? ف?ما Qق,ت N6س?ستخ Qكان,) ?(ج,5 4ن, Qت(Cل(,ما5. لق6 سمع,) ع5 معج(
{ML 211.4} . لتلW )لغا?ة

= N,?ل( WلG على 4ال ُتفتح ع?,5 )لعمى في NCا5 )لعT?بع6ما الن! قل?الً . لق6 عق6 )لش N$قل,ب A,6! قسا(C W,عن6ما 4فسح,) )لمجا8 للشك,
!?T5 للعالمة )لتي ق6 4عC, d4 (,ق?م? Nإل?ما5 = فل( N6بق?,6 ع N$4()6 54 ?كبل A,ق, Tبك8 ما م5 نشا, . A6ال 54 تح(( )لنف,- )لمستعب,
N$بTخا? dGل( ,D N$?654 فا (,علم GL ND)مشاع !CتD( عن6ما. {ML 212.1}

,لك5 ?س,q 4عTاND )آل5 )لب(Dا5 على 4ل,D?تQ بك,نQ كش\ ع5 4فكا(ND )لخف?ة: “ فقا8 ل$N: على ك8 حا8 تق,ل,5 لي GD) )لمث8: 4?$ا
)لTب?B )ش\ نفسW! كN سمعنا 4نQ ج(| في كف(ناح,N= فافعG 8لD Wنا 4?ضاً في ,TنW= ,قا8: )لح^ )لح^ 4ق,8 لكL :NنQ ل?- نبي مقب,الً في
N?*ع q,سن?5 ,ستة 4ش$(= لما كا5 ج iثال A6ّلسماء م( !ل?ا ح?5 4غلق?L Nس()ئ?8 في 4?اL ك5ّ في A)?5 4()م8 كثL :Nبالح^ 4ق,8 لك, .QنT,
في )أل(t كل$ا= ,لN ?(سL 8?ل?ا Lلى ,)حA6 من$ا= Lال Lلى )م(A4 4(ملة= Lلى ص(فة ص?6)ء. ,ب(x كث?(,5 كان,) في Lس()ئ?8 في Cما5 4ل?شع
{ML 212.2} .()لنبي= ,لT? N$( ,)ح6 من$L Nال نعما5 )لس(?اني” (ل,قا 4 : 23 — 27
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eجوm 'النتفاI ببركاÇ هللا

5L ?س,G GL qك( عالقة VGD )لح,)i6 باألنب?اء ,)جQ تسا8m سامع?Q. فعب?6 هللا )لG?5 ق6 )ختا(ND لعم8 خاx لN ?سمح ل$N 54 ?تعب,) مع
شعB صلB )ل(قاB ع6?مي )إل?ما5 قساA )لقل,B . ,لك5 4,لئW )لG?5 كان! ل$N قل,B تح- ,L?ما5 ?ث^ = 4حس5 هللا Lل?$L Nحسانا! خاصة
WلGب, B)ة (س8 )لTس(,ب p,)ل( !()(GنL (,فض), NDا?اTع5 هللا ,تعلق,) بخ Bل?ا )(ت6 )لشع?L 5ماC ألنب?اء . ففي( ةTس(,ب Qت)ق6 )بإ*$ا
Nل A4)م( ثن?ة عن6, t)4 ملجأ في Qس()ئ?8 ,,ج6 لخا6مL !,?على ب B)ب(كا! هللا . لق6 م( )ل N$?ق$ا تأت?)T 5بال,س?لة )لتي ع N$ع,) صلتTق
تك5 م5 )لشعB )لمختا( . ,لكVGD 5 )لم(A4 نال! نعمة ألن$ا )تبع! )لن,( )لdG حصل! عل?Q فانفتح قلب$ا للن,( )ألع*N )لdG 4(سلQ هللا Lل?$ا
{ML 212.3} .ب,)سTة )لنبي

,لنف- GD) )لسبB 4غف8 )لب(x في Lس()ئ?8 في 4?اN 4ل?شع. 4ما نعما5 )لdG كا5 4م?()ً ,ثن?اً فكا5 4م?نا القتناعQ بالص,)B ,ق6 4ح-
Qب8 حص8 على ب(كة مع(فة )إلل Qم5 ب(ص Tفق )$T? Nبا! نعمة هللا . ,لD 8,لقب QلDmلى )لمع,نة. فكا5 في حالة تL لع*مى( Qبحاجت
{ML 212.4} .)لحق?قي

5?Gحتى )ل,ثن?,5 )ل (GكD, . Q?ما ق6 حصلنا عل N(6ب8 على ك?ف?ة )ستخ .Q?حصلنا عل dGهللا ?ت,ق\ ال على مق6)( )لن,( )ل N5 م,قفنا 4ماL
?ختا(,5 )لح^ على ق6( ما ?ستT?ع,5 54 ?م?ND V,C في حالة 4فض8 مم5 ق6 حصل,) على ن,( ع*?N ,?عت(ف,5 بأف,)N$D بأن$N ?خ6م,5 هللا
N$ل?,م?ة ?ناقض,5 )عت()ف( N$بح?ات, . ),ستخف,5 بالن? N$لكن,. {ML 213.1}

qالقتنا( لىL ND)Tض( GL تي م5 4ص,ل$ا(Gل( ND)ب A)ب! شج)لمجمع ض( في A)لناص( Bب$ا في مسامع شع ^Tلتي ن( q,5 4ق,)8 ?سL
بالحق?قة )لم(D, Aي 4ن$N ق6 )(ت6,) ع5 هللا ,خس(,) حق$N في )إل6عاء بأن$N شعبQ. ,ق6 كان! ك8 كلمة قال$ا كس?\ حا6 ح?5 كش\ ل$N ع5
حالت$N على حق?قت$ا . ,DاND )آل5 ?حتق(,5 )إل?ما5 )لdG كا5 ?س,q ق6 4ل$م$N بQ في )لب6)ءA . فلN ?(?6,) )لتسل?N بأW(G 5 )لdG نشأ في 4حضا5
d6نسا5 عاL 54كث( م ,D لفق( ,)لمسكنة(. {ML 213.2}

Qكا5 عمل dGل( W(G 5لق6 )(ت6,) ع . xص(خ,) ض6 )لمخل N$في غضب, .N$?ا5 فT?لش( Nف,ل6 حق6) ,ضغ?نة = فتحك N$مان?L N6ق6 حب8 ع,
Wلم$ل( !آل5 صفا( N$?ف !)$*, . اDّ 6), -,شفاء )لنف. {ML 213.3}

Eنجو من Erد{ 'لقتلة

,عن6ما 4شا( ?س,L qلى )لب(كا! )لتي منح! لألمN ثا(! كب(?اء سامع?Q )لق,م?ة ,ضاq كالمQ في ,سT جلبة 4ص,)ت$N. كاmD 5الء )لنا-
q,على ?س N$?6?4 (,4لق Nث qالجتما( tج(?مة قت8 . )نف Bتكا)( بةD4 على (,فق6 كان N$تعصب p)آل5 ,ق6 ج( للنام,- = 4ما N$*5 بحف,)فتخ?
Qح)T ق6 ع,ل,) على, A,D لى حافةL Qفأس(ع,) ب QالكDL لىL 5?شTجم?عاً كان,) متع N$لمجمع ,م5 )لم6?نة = ,ب6) كأن( بعن\ م5 V,ج)4خ,
5?Gل( 5 (س8 )لسماءL . Aفجأ N$ختفي م5 4مام? Qب (GL, . )باألحجا Qشق,ن)? (,كان N$بعض, Nلشتائ(, pلى 4سف8 . ,)(تفع! 4ص,)! )لص?اL
V,G4خ, Qم5 4ع6)ئ V,*لى ح6 )لجن,5 . لق6 حفL Bلجمع )لغاض( WلG Tفي ,س ,D, Q5 م5 ح,ل,)في )لمجمع كان,) ?عسك ,D, Qلى جانبL (,كان
L. {ML 213.4}لى مكا5 4م?5

,كGلW حف* )لمالكا5 ل,Tا ,4خ(جاV سالما م5 ,سT سN,6 = كما حف*! )لمالئكة 4ل?شع في )لم6?نة )لجبل?ة )لصغ?(GL = A عن6ما عسك(!
ج?,n ملN()k W ,م(كباتQ ,ف(سانQ ح,8 تلW )لم6?نة (4| 4ل?شع )لجبا8 لق(?بة Lل?Q ,ق6 )حتش6! ف?$ا ج?,n هللا- خ?8 ,م(كبا! م5 نا( ح,8
B)ل( N6خا. {ML 214.1}

كGلD Wي )لحا8 في ك8 )ألج?ا8 = فإننا نج6 )لمالئكة ق(?ب?5 م5 4تباq ?س,q )ألمناء 5L حلفاء )لش( )لكث?(?5 ?صTف,5 لمحا(بة ك8 م5
?(?5,6 54 ?نتص(,) = ,لك5 )لمس?ح ?(?6نا 54 نن*( Lلى ما ال ?(| = Lلى ج?,n )لسماء )لتي تعسك( ح,8 م5 ?حب,5 هللا لتنقNDG. لق6 حف*نا
i6(,ح |)لتي ق6 نج,نا من$ا حتى ن( )Tلمخا( Wتل A)لمالئكة لح()ستنا. ,ل5 نع(\ كث( !ت6خل GL A),*غ?( من, A),*من A)?كث )Tم5 مخا
Nل(س8 )لقا6م?5 م5 4ما( 54, = t)أل( على B)ل( A)لسما,?ة كان! م$تمة بأس( A)سنع(\ 54 ك8 )ألس Gعنا?ة هللا في ن,( )ألب6?ة . ,ح?نئ
{ML 214.2} .ع(n هللا كان,) ?الCم,5 خT,)تنا ?,ماً ف?,ماً

gرفضE gشعب
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B)ل( بسنة C)ك8 ما ,(6 ف?$ا ع5 عم8 مس?ا. فبع6ما ق(4 )لق,8 “,4ك Aكم8 ق()ء? Nل A,لمجمع م5 )لنب( في ,D, 4)ح?5 ق q,5 ?سL
)لمقب,لة” ت(W )لعبا(A )لقائلة: “,ب?,N )نتقاN إلل$نا” (Lشع?اء 2 : 61). GD 5L) كا5 حقاً كما كا5 باقي )لنب,A = ,?س,q بصمتQ لN ?نك( )لح^ .
Nبال6?ن,نة على )ألم (,تمام$ا . لق6 حكمL غب,5 في)? (,الً ,كان?,T (غب,5 في )ل,ق,\ 4مام$ا? V,ي ما كا5 سامعD A)?ألخ( A)لعبا( VGD 5م,
)ل,ثن??5 = ,لكن$N لN ?ك,ن,) ?6(ك,5 54 ج(?مت$N 4ع*4, N(BD م5 ج()ئN 4ع6)ئ$N . لق6 كان,) ND 4نفس$N في 4ش6 حاجة Lلى )ل(حمة )لتي كان,)
?ت,ق,L 5لى ح(ما5 )ل,ثن??5 من$ا . G 5LلW )ل?,N )لdG ف?Q ,ق\ ?س,q 4مام$N في )لمجمع كا5 ف(صت$N لقب,8 6ع,A )لسماء = ,W(G )لdG “?س(
Qتستحق NDا?اTكان! خ dGل( Wل$ال( م5 N$غبة في تخل?ص)ل( ك8 Bغ)? 4فة” (م?خا 7 : 17) كا5)بال. {ML 214.3}

لN ?ك5 ?(?6 54 ?نفQ?6? t من$N ,?سلم$N لل6?ن,نة قبلما ?قN6 ل$N ,ع,6 4خ(| للت,بة .فقب8 )نت$اء خ6متQ في )لجل?C 8)( م(A 4خ(| )لب?!
A,تف,^ ق A,6 بق,Cم Qع6 4ح6 ?نك( )آل5 4ن? Nفي ك8 )لبال6 . فل Qت(Cمعج, Qتعال?م A)$ع! ش(G WناD V,فض) Gفمن .Qح6)ثت N4?ا Q?قضى ف dGل(
)لبش(. ,ق6 ع(\ سكا5 )لناص(A 4نQ جا8 ?صنع خ?()ً ,?شفي جم?ع )لمتسلT عل?$L Nبل?- . فكان! ح,ل$N ق(| بأكمل$ا لN تك5 تسمع م5 4ح6
Qل(حمة )لتي ق6 4علن! في ك8 عم8 م5 4عما8 ح?ات( 54, . NDضا)شفى ك8 م, N$ق6 م( ب?ن Qألن t)م d4 Bة بسبDk ,4 سكان$ا ص(خة
{ML 214.4} .ش$6! لمسحتQ )إلل$?ة

,GL سمع 8D4 )لناص(A كالمQ م(A 4خ(| تأث(,) بق,A (,p هللا. ,لكن$N حتى في VGD )لم(A (فض,) )لتسل?N بأGD 5) )إلنسا5 )لdG ق6 نشأ
54 tفق6 (ف Qلم,ع,6 ب( xلشخ( Q6عى 4ن( في ح?5 Q4ن A)8 مسممة بفك(Cال ت N$كان! عق,ل . N$ح6 من(, d4 5م N*مك5 54 ?ك,5 4ع? N$ب?ن
?عND6 ضمL 5س()ئ?GL = 8 ب(5D ل$N 4ن$N 4ق8 )ستحقاقا ل(ضى هللا م5 )ل(ج8 )ل,ثني ,)لم(A4 )ألمم?ة . ل$G) فمع ك,ن$N تساءل,) قائل?5: “م5 4?5
A)?كث !(Cمعج N$54 ?صنع ب?ن xق6( )لمخل? Nل N$مان?L N6كمس?ح هللا . فلع Qلحكمة ,)لق,)!؟” (متى 13 : 54)= فق6 (فض,) قب,ل( VGD (G$ل
,لN ُتفتح لقب,8 ب(كتQ غ?( قل,B قل?لة = فبك8 ت(66 (ح8 عن$N على 4ال ?ع,L 6ل?$8D4 5L . N )لناص(GL A 4فسح,) )لمجا8 لعN6 )إل?ما5 م(A فق6
*8 متحكماً ف?$D, . NكG) تحكN في (جا8 )لسن6$(?N ,)ألمة كل$ا . فبالنسبة Lلى )لك$نة ,)لشعB كا5 8,4 (فض$N إلعال5 )ل(,p )لق6-
. WلG 6لمس?ح بع( Nماحك,5 في كال? (,ل* A)8,4 م V,فض) عن6ما B(,كان,) على ص N$على 4ن (,نD)ة )لن$ا?ة . فلكي ?ب?(ب6 ,D Qق,ت )ا$*L,
t)أل( ألمة كل$ا في ك8 4نحاء( !تشت, N$م6?نت B()جلجثة ,خ B?صل Qهللا كان! ن$ا?ت p,)ل N$فض) 5L. {ML 215.1}

'لحق نق#ض 'لتقال#د 'لباoلة

كN كا5 ?س,q ?ت,^ أل5 ?فتح إلس()ئ?8 كن,C )لح^! ,لك5 عماND )ل(,حي كا5 ع*?ماً بح?i غ6) م5 )لمستح?8 عل?Q 54 ?كش\ ل$N ع5
)لحقائ^ )لخاصة بملك,تQ . لق6 *ل,) متشبث?5 بعقائT, ND6ق,س$N )لباTلة في ح?5 54 ح^ )لسماء كا5 ?ع(t نفسQ عل?$N ل?قبل,V . 4نفق,)
4م,)ل$N على )لخ(ن,B ,)لتب5 ,)ألم,( )لتاف$ة مع 54 خبC )لح?اA كا5 في متنا,N$?6?4 8 . فلماG) لDG? Nب,) Lلى كلمة هللا ,?فتش,Dا باجت$ا6
ل?ع(ف,) 8D كان,) على خTإ N4 على ص,)B؟ لق6 4بان! 4سفا( )لع$6 )لقN?6 بك8 ,ض,p ك8 تفاص?8 خ6مة )لمس?ح = ,م()()ً ,تك()()ً )قتب-
)لمس?ح ل$N م5 4ق,)8 )ألنب?اء قائال: “ LنQ )ل?,N ق6 تGD N) )لمكت,B في مسامعكN” (ل,قا 4 : 21). فل, كان,) ق6 فحص,) )لكتB بأمانة ,فحص,)
Nلك W)ت? Nب?تك (G,D“ :قائال N$54 ?عل5 ل NCلت( لما, = N$صالبة قل,ب, ND6,54 ?بكي على جح q,س? NCفي ن,( كلمة هللا = لما )لت N$ات?)*ن
خ()باً!” (ل,قا 13 : 35). كا5 ?مكن$T? 54 Nلع,) على ب(Dا5 ك,نQ مس?ا = ,كا5 ?مك5 تالفي تلW )لكا(ثة )لتي 4لصق! م6?نت$N )لمتشامخة
بالث(| = ,لك5 عق,8 )ل?$,6 كان! ق6 صا(! ض?قة لسبB تعصب$N غ?( )لمعق,8 . لق6 كشف! تعال?N )لمس?ح ع5 نقx 4خالق$N = ,لك5
54 N$?فلكي ?نال,) مج6 )لسماء كا5 عل . N$?6لمحب,بة ل( N$مالk 5تنح,) ع (,كان, N$4عمال !)?لتغ Qفل, قبل,) تعال?م . (,ل?ت,ب N$صة ق6م! ل)لف(
ND,)5 عاص?Gل( Nلج6?( لكان,) سا(,) على عك- 4()ء )لمفك(?5 ,)لمعلم?5 )لع*ا( Nلمعل( (GD 8(,اع,) 4قT4 ,ضح,) بمج6 )لنا- . ,ل?. {ML
215.2}

Qا5 )إلنسا5 ?عافT?لش( جع8 Gمن B,مقب,8 ,ال محب )?غ ,D, .Nأل?ا( VGD في WلGك ,D, = لمس?ح( Nك5 )لح^ مقب,الً ,ال محب,باً في 4?ا? Nل
5L ال 4سا- ل$ا في كلمة هللا ؟ N?بن*(?ا! ,تعال Nأل?ا( VGD في N6T4ال نص . !(Gل( N?*لى تعL ^,لتي م5 شأن$ا 54 تس( B?Gألكا( Qل N6ق GL
ND6?ل?$,6 بتقال( Wكما ق6 تمس )()صL 8لنا- ?تشبث,5 ب$ا بك(. {ML 216.1}

لق6 كان! قل,B (mساء Lس()ئ?8 مفعمة بالكب(?اء )ل(,ح?ة . 5L تح(ق$N على تع*?G N,)ت$N ب6) حتى في خ6مة )لمق6- . كان,) ?حب,5
)لمجال- )أل,لى في )لمجامع = ,)لتح?ا! في )ألس,)^ = ,كان,) ?س(,5 عن6ما ?سمع,5 )لنا- ?نا6,ن$N بألقاB )لش(\ . فإG )نحT! )لتق,|
N$ق,سT, ND6?على تقال A)?لحق?ق?ة صا(,) 4ش6 غ(. {ML 216.2}

åإلخال' gكشفE uلنفا'
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,لك,5 4ف$ام$N ق6 4*لمت$ا )لتعصبا! )ألنان?ة لN ?ستT?ع,) )لت,ف?^ ب?5 ق,A 4ق,)8 )لمس?ح )لمقنعة ,ب?5 )تضاq ح?اتL .Qن$N لN ?ق6(,) حق?قة
ك,5 )لع*مة )لحقة تغني صاحب$ا ع5 )لم*$( )لخا(جي . 5L فق( GD) )إلنسا5 ب6) كأنQ ?تعا(t مع 6ع,)V بأنQ مس?ا . فجعل,) ?تساءل,5 قائل?5
ل, كاD 5, كما ?6عي حقا فلماD (G, بس?L Tلى GD) )لح6؟ ,GL) كا5 ?كتفي بأ5 ?ك,5 مج(6)ً م5 ق,A )لسالp فماG) ?ك,5 مص?( 4مت$N = ,م5 4?5
?مك5 54 )لق,A ,)لمج6 )للG?5 )نت*(Dما )لشعT B,?الً ?خضعا5 )لشع,B لم6?نة )ل?$,6؟ 4لN ?علN )لك$نة )لشعB بأL 5س()ئ?8 س?ملW على ك8
{ML 216.3} )أل(t؟ ,8D م5 )لممك5 54 ?ك,5 معلم, )ألمة )ل6?ن?,5 مخTئ?5؟

,لك5 لN ?ك5 تج(6 ?س,q م5 )لمج6 )لخا(جي D, ,حV6 )لdG سا^ )ل?$,L 6لى (فضQ. لق6 كاD 5, )لT$ا(A مجسمة = 4ما ND فكان,) نجس?5
. لق6 عاn ب?5 )لنا- مثاال لالستقامة )لتي ال غبا( عل?$ا . ,5L ن,( ح?اتQ )لتي كان! بال ع?B كش\ عما في قل,ب$N م5 خبi = كما فضح
.LخالصQ نفاق$G 5L . NلW )لن,( كش\ ع5 (?ائ$N في )6عائ$N )لتق,| ,)لق6)سة كما كش\ ل$N عL 5ثم$N )لك(?Q . ,لكن$N لN ?(حب,) بGلW )لن,(
{ML 217.1}

,ل, 54 )لمس?ح ,جQ 4ن*ا( )لشعL Bلى )لف(?س??T4, 5(| علم$N ,تق,)ND لكان,) Dتف,) لQ بف(p. ,لكنQ عن6ما تكلN ع5 ملك,! )لسما,)!
على 4نQ ع$6 )ل(حمة لك8 بني )إلنسا5 كا5 ?قN6 ص,(A لل6?انة )لتي لN ?ك,ن,) ?حتمل,ن$ا . لN تك5 تعال?م$N 4, مثال$N مما ?حبB )لنا- في خ6مة
هللا . ,عن6ما D( (,4)تماN ?س,q ?نص(\ Lلى نف- )لنا- )لG?5 كان,) ND ?بغض,ن$N ,?ص6,ن$N ثا(! في قل,ب$N )لمتكب(A 4عن\ )نفعاال!
)لغضB . ,بال(غN م5 تش6ق$N بأL 5س()ئ?8 س?ستعلي على ك8 )لشع,B تح! حكN “)ألس6 )لdG م5 سبG,$? T)” ((m?ا 5 : 5). فق6 كا5
Qكان,) ?حس,5 ب dGل( dCلخ(, NDا?اTعلى خ NDا?L q,م5 ت,ب?خ ?س N$?5 عل,D4 WلG 5كا, = N$م,حT, N$مالk )تحم8 ص6مة )ن$?ا N$مكن?
ND,. {ML 217.2} في حض(تQ )لTاD(A )لكل?ة )لق6)سة

الفصل الخامس والعشرون—الدعوة عند البحر

ب46 ن,( )لن$ا( ?ش(^ على بح( )لجل?GL, .8 كا5 )لتالم?G متعب?5 بع6 ل?لة قض,Dا في ج$,6 ضائعة = كان,) ال ?C)ل,5 في ق,)(ب$N في
ع(t )لبح?(A = ,كا5 ?س,q ق6 4تى Lلى DناW ل?قضي ساعة Dا6ئة بجانB )لماء . ففي بك,( GلW )لصباp كا5 ?(ج, 54 ?قضي ساعة ()حة
بع?6)ً ع5 )لجم,q )لتي كان! تتبعQ ?,ماً بعN,? 6 . ,لك5 س(عا5 ما ب46 )لنا- ?تجمع,5 ح,لQ . ,س(عا5 ما تC)?6 عND66 حتى ب46 )لنا-
BلT, 58 في سف?نة سمعاCلجمع ن( NحاC q,ئ . فلكي ?تفا6| ?سTلى )لشاL (,ق6 ,صل G?كا5 )لتالم WلG في 4ثناء, . Bم5 ك8 جان Qحم,نC?
منQ 54 ?بع6 قل?ال ع5 )لب( . ففي GD) )ل,ضع كا5 ?مك5 للنا- كل$N 54 ?(,) ?س,q ,?سمع,V ج?6)ً . ,م5 تلW )لسف?نة ب46 ?علN )لجم,q )لجالس?5
{ML 218.1} .4مامQ على )لشاTئ

ما كا5 4ع*مQ من*() ?ستح^ 54 ?تTلع Lل?Q )لمالئكة ,?تأمل,V! ف$ا قائND6 )لمج?6 جال- في سف?نة ص?6 تتما?8 بQ )ألم,)j )لتي ال تL 46$لى
V()ن Qلسماء ,تجل( Qم)تك dGل( W(G !لى حافة )لماءL 5 كان,) متجمع?5 حتى?Gل(, Qلمنصتة لكالم( q,للجم xلخال( A)عل5 بشا? ,D, WناD, ناD
Dنا ?عل5 )لحقائ^ )لع*?مة )لمختصة بملك,تQ في )ل$,)ء )لTل^ لعامة )لشعB = ,مع GلW فق6 كا5 4نسB مكا5 لQ للق?اN بعملQ . فالبح?(A ,)لجبا8
d4 5ك? Nا5 . ,لDGبع$ا في )ألT, Qمن$ا 4مثاال لت,ض?ح تعال?م Gألش?اء )تخ( VGD 8ك -t)غم( )أل? dGة ,ن,( )لشم- )لTلحق,8 )لمنبس(,
{ML 218.2} تعل?N م5 تعال?N )لمس?ح بال ثم( = فك8 (سالة نT^ ب$ا كان! تأتي لنف- ما بكالN )لح?اA )ألب6?ة

;سالة تعزEة e;جاء

= N$?مت,كئ,5 على عص ND, 5اعن,5 في )لسTل( Öألش?ا( WناD لىL )Tئ = فلق6 تقاT6 ع66 )لجم$,( )لمتجمع على )لشا(C !ل,ق( ),)بم,
,)لفالح,5 )ألق,?اء )لقا6م,5 م5 4عالي )لتال8 = ,)لص?ا5,6 )لG?5 كان,) ?صTا5,6 م5 )لبح?(A = ,)لتجا( ,)لمعلم,5 ,)ألغن?اء ,)لعلماء
VGD 8ف(4,) مث A,إلل$ي. ن*( )ألنب?اء بع?5 )لنب( Nلمعل( (GD 8(,حم,) )لباق?5 ل?سمع,) 4ق(C, 5?لمتألم( NDضا)لكبا( ,)لصغا( = ,ق6 4ت,) بم(,
)لمنا*( م5 بع?6 فكتب,) ?ق,ل,C t)4“ :5ب,ل,4, =5(t نفتال?T =N(?^ )لبح(= عب( )أل(56= جل?8 )ألمN. )لشعB )لجال- في *لمة 4بص(
{ML 219.1} .(ن,()ً ع*?ماً= ,)لجالس,5 في ك,(A )لم,! ,*اللQ 4ش(^ عل?$N ن,(” (متى 4 : 15 , 16

.QنDG Nلبح( جم,عا 4خ(| 4ما( ئTعلى شا Qبم,ع*ت ^Tن? ,D, q,4| ?س) !)جن?سا A)?ئ بحTلجمع )لمحتش6 على شا( WلG Bبجان,
q()لص(, p)مج(ب?5 ,م,ح,6?5 ,متضا?ق?5 . كا5 ?(| ك8 منا*( )لف Nلمحاك( Nألمناء في )لسج,5 ,4ما( V6?4| عب) لع عب( )ألج?ا8Tت (Gفإ
,)ال(تباW ,)لح?(A ماثلة 4مامQ . فعن6ما كا5 ?تحL i6لى تلW )لجم,q )لغف?(A )لمتجمعة 4مامQ في GلW )لصباp كا5 ?خاBT بنف- )لكالN نف,-
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)لنا- في )ألج?ا8 )لقا6مة بتلW )ألق,)8 )لتي ستأت?$N بال(جاء في تجا(ب$N ,)لعC)ء في 4حC)ن$N ,بن,( )لسماء )لdG ?قشع عن$N )ل*لما! .
,ب,)سTة )ل(,p )لق6- كاG 5لW )لص,! )لdG خاBT )لشعB م5 سف?نة )لص?6 في بح( )لجل?8 س?سمع ناTقا بكالN )لسالN لقل,B بني )إلنسا5
)D6لى )نقضاء )لL. {ML 219.2}

مكافأEL hما. ص#اA سمك

فبع6 )نت$اء )لحi?6 )لتف! ?س,L qلى بT(- ,4م(V 54 ?بعL 6لى )لعم^ ,?لقي شبكتQ للص?6. ,لك5 بT(- كا5 خائ( )لعGL NC لN ?مسW ش?ئا
T,)8 تلW )لل?لة . ,م6| ساعا! )ل,حA6 كا5 ?فك( في مص?( ?,حنا )لمعم6)5 = )لdG كاG?, d,G? 5بD, 8, ,ح?6 في سجنQ= كما فك( في
)ألحi(6 )لتي تنت*( ?س,q ,تابع?Q = , فش8 خ6متQ في )ل?$,6?ة = ,خبi )لك$نة ,)لمعلم?5 . ب8 حتى ح(فتQ ق6 خGلتGL, . Q كا5 ,)قفا Lلى
ج,)( )لشباW )لخا,?ة ب6) )لمستقب8 4مامQ مكتنفا ب*الN )لخ?بة ,)لخGال5 . فأجاB سمعا5 , قا8 لQ :“?ا معلNّ= ق6 تعبنا )لل?8 كلQّ ,لN نأخG ش?ئاً.
{ML 219.3} .(,لك5 على كلمتW 4لقي )لشبكة” (ل,قا 5 : 5

كان! ساعا! )لل?D 8ي 4نسB )أل,قا! )لص?6 بالشباW في م?اV )لبح?(A )لصاف?ة. فبع6ما تعب,) )لل?8 كلQ ,لN ?ص?ب,) نجاحاً ب6) ل$N 4نQ م5
)لعبi 54 ?لق,) )لشباW في ,ضح )لن$ا( = ,لك5 ?س,q كا5 ق6 4ص6( 4م(V ,ل$G) فق6 6فع! محبة )لتالم?G لمعلم$L Nلى TLاعتQ . فألقى سمعا5
B,عق? (,لى 54 ?6عL ()Tفاض . ^)ب46! )لشبكة تتخ i?بح ً(ج6 A)?لتي ف?$ا كب( Wلشبكة معاً . فلما حا,ال سحب$ا كان! كم?ة )لسم( V,4خ,
.,?,حنا أل5 ?س(عا Lلى مساع6ت$ما. فلما سحب,) )لشبكة كا5 )لص?6 كث?()ً ج6)ً حتى لق6 ثق8 )لسمW على )لسف?نت?5 مما ع(ض$ما لخT( )لغ(^
{ML 220.1}

A)6ا()ً لق$*L V)ا كان! في )عتباD6Dلتي كا5 ق6 شا( !(C5,6 ك8 )لمعج ACلمعج( VG$لص?6 = ف(, B)(,لق( غافالً ع5 Gنئk 5فكا -)T4ما ب
Qلمعلم Q54 حب Nث . Qع5 نجاست Qهللا كش\ ل A)في حض Qبأن Qعل?$ا . فإحساس )T?ب?عة ,سTل( في Nشخصاً تحك q,4| في ?س) هللا . لق6
,خجلQ م5 عL N6?مانQ ,شك(V للمس?ح على تناCلQ = ,ف,^ )لكL 8حساسQ بنجاستQ ! في حض(تQ )لT$ا(A )لكاملة- كG 8لW غم( قلبGL, . Q كا5
.((فاقQ ?جمع,5 )لسمW م5 )لشبكة سقT بT(- عن6 (كبتي ?س,q ,ص(Ö قائال: “)خ(j م5 سف?نتي ?ا (B= ألني (ج8 خاTئ!” (ل,قا 5 : 8
{ML 220.2}

Nلى فسا6= ,لL ّلى فيL !هللا .فلق6 قا8: “ ,نضا(تي تحّ,ل Wمال Nكم?! 4ما Tجع8 )لنبي 6)ن?آ8 ?سق dGل( ,D (GD 5 نف- حض,( ق6)سة هللاL
4ضبT ق,A”. ,كGلW كان! )لحا8 مع Lشع?اء )لdG عن6ما عا?5 مج6 )ل(B ص(Ö قائالً: “,?8 لي! Lني Dلك!= ألني Lنسا5 نج- )لشفت?5= ,4نا
ساك5 ب?5 شعB نج- )لشفت?5= أل5 ع?ني ق6 (4تا )لملW (B )لجن,6” (6)ن?ا8 10 : 8 ؛ Lشع?اء 5L .(5 : 6 )لبش(?ة بما ف?$ا م5 ضع\
,خT?ة ق6 ,قف! ,ج$ا ل,جQ 4ماN كما8 )لالD,! فأح- )لنبي بنقصQ ,نجاستQ )لع*?م?5 . ,كGلW كان! )لحا8 مع ك8 م5 ق6 ح*,) ب(m?ة
Qع*مة هللا ,جالل . {ML 220.3}

5L بT(- مع 4نQ ص(Ö قائال: “ 4خ(j م5 سف?نتي ?ا (B= ألني (ج8 خاTئ!” Lال 4نQ *8 ممسكا ب(كبتي ?س,q شاع()ً بأنQ ال ?ستT?ع
N6شع?اء بع6ما (4| ق6)سة هللا ,عL 5L .(10 : 5 ل,قا) ”!-ا6 )لناTال تخ\! م5 )آل5 تك,5 تص“ :Qبق,ل xلمخل( Qق6 4جاب, . Qعن ^)54 ?فت
A,ل6ع( هللا قب8 A)6التكا8 على ق(, Qنفس )حتقا( لىL -)Tبع6ما )قت?6 ب,. Bلشع( لىL لسما,?ة( Qسالت) تبل?غ )4م Q?لL ك8 هللا, ,D Qستحقاق(
{ML 220.4} .لخ6مة )لمس?ح

iنا eAص#ا

Nل N$لكن, Qستمع,) لتعال?م(, Qت(Cلق6 (4,) كث?()ً م5 معج .Qكاً للمس?ح في عمل?)كل?ة بع6 ل?ك,5 ش r)ق6 تف G?ك5 4ح6 م5 )لتالم? Nل,
?ك,ن,) ق6 ت(ك,) ح(فت$N ,تبع,V ن$ائ?اً = فق6 كان! حا6ثة Lلقاء ?,حنا )لمعم6)5 في )لسج5 ص6مة عن?فة ,خ?بة 4م8 م(?(A لجم?ع$N فإG) كان!
d)ل*(\ كا5 مما ?س( WلG في, . Qب,ن)ك8 (جا8 )ل6?5 ?حا \Tص( ق6, N$4م8 في معلم )?كب N$ي نت?جة خ6مة ?,حنا فل5 ?ك,5 لD VGD
N$ب?5 مصالح (,Tب)?أل,لى ل( N$أل,لى ,ح?ات( N$فت)ح W)لت ND,6ع? q,ل,ق! قص?( . 4ما )آل5 ف$ا ?س Wع,5,6 لص?6 )لسم? N$ك,ن N$عن
NّلD“ :ًقائال (-,()حنا ,4ن6,?, B,عق?) لثالثة )آلخ(?5( G?ئ 6عا )لتالمTلى )لشاL q,لما ,ص8 ?س, A,ل6ع( -)Tق6 قب8 ب, . Qمصلحت,
{ML 221.1} .(,()ئي فأجعلكما تص?()5 ص?اd6 )لنا-” ففي )لحا8 “ت(ك,) ك8 شيء ,تبع,V” (م(ق- 1 : 17 ؛ ل,قا 5 : 11

-)Tلسف?نة ب Q5 )ستخ6)مL .NDC,ل?ق?5 ,)لضما5 بأ5 هللا س?س6 4ع( NDاTلص?6 كا5 ق6 4ع( سف5, N$شباك W)بت ND)قبلما 4م q,لك5 ?س,
(,Tقا8: “4ع ”Q5 ?6ع,5 ب?G8 “غن?اً لجم?ع )ل(C? كا5 ,ال dGل( W(G 5L . سخ?ة Aمكافأ WلG 8في مقاب Gأخ? -)Tألج8 عم8 )إلنج?8 جع8 ب
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تعT,)= ك?الً ج?6)ً ملب6)ً م$C,C)ً فائضاً” ((,م?ة 10 : 12 ؛ ل,قا 6 : 38). ,ب$G) )لك?8 كافأ )لس?6 تلم?VG على خ6متQ . ,ك8 تضح?ة نق,N ب$ا
{ML 221.2} .(في خ6متQ س?عT?نا تع,?ضاً عن$ا “4كث( ج6)ً مما نTلB” حسB “غنى نعمتQ )لفائ^” (4فس- 3 : 20 ؛ 2 : 7

في 4ثناء تلW )لل?لة )لكاسفة )لتي قضاDا 4,لئW )لتالم?G في )لبح?(A بع?6)ً ع5 )لمس?ح كا5 عN6 )إل?ما5 ()بضاً في قل,ب$N ,كان,) متعب?5 م5
N?6ب^ عل?نا . فب5,6 )لمس?ح ?مسي عملنا عTن? (GD, . p)لف(, pبالنجا NDإل?ما5 ,4تا( N$في قل,ب N)4ض V),لك5 حض, .A6لفائ( N?6لع( N$عمل
)لثم( ,?ك,5 م5 )لس$8 عل?نا 54 نشW ,نتGم( . ,لك5 متى كا5 ق(?با منا ,عملنا نح5 حسB ت,ج?$اتQ فإننا نف(p عن6ما نتأك6 م5 ق,تQ )لعاملة
{ML 221.3} .معنا . 5L عم8 )لش?TاD 5, تثب?D Tمة )إلنسا5 = 4ما عم8 )لمس?ح ف$, 4نQ ?ل$منا L?مانا ,(جاء

5L )ل6(- )ألعم^ )لdG ق6 تعلمQ )لتالم?G م5 تلW )لمعجD AC, 6(- لنا نح5 4?ضاً — G 54 ,DلW )لdG ق6 )ستTاq بكلمتQ 54 ?جمع
{ML 221.4} .)لسمW م5 )لبح( ?مكنQ 4?ضاً 54 ?عم8 في قل,B بنى )إلنسا5 ,?جGب$N ب(بT محبتQ حتى ?ص?( عب?V6 ص?اd6 )لنا-

ثقافة 'لتالم#ذ

5L ص?اd6 )لجل?8 4,لئW كان,) ق,ماً مت,)ضع?5 ,4م?ن?5 = ,لك5 )لمس?ح = ن,( )لعالN = كا5 قا6()ً تماماً على Dm? 54ل$N للم()كC )لتي ق6
)ختا(ND ل$ا. 5L )لمخلx لN ?ك5 ?حتق( )لعلN = فالعلN متى س?T(! عل?Q محبة هللا ,ك(- لخ6متQ تعالى فإ5 تلW )لثقافة )لعقل?ة تك,5 ب(كة .
N$في تعصب, . A)ف,) على )لبش(?ة )لمتألمة ل?ص?(,) ش(كاء (ج8 )لناصTع? Nفل N$ثق?5 بأنفس(, (,كان N$ألن QمانC على حكماء )م Qلكن,
Qللنا- 54 ?تعا,ن,) مع Q5 س?ص(,5 قن,)! صالحة = إل?صا8 نعمت?Gل( Wم5 4,لئ BلT? q,س? B)5 )لL . م5 )لمس?ح N(فض,) ,)حتق(,) )لتعل
. 5L 8,4 ما ?جB 54 ?تعلمQ 4,لئW )لG?5 ?(?5,6 54 ?ك,ن,) عامل?5 مع هللا D, 6(- عN6 )لثقة بالنف- . 4ن$N ح?نئG ?ك,ن,) مستع6?5 أل5 تنTبع
على قل,ب$N صفا! )لمس?ح . ,GD) ال ?نا8 م5 )لتعلN في 4(قى معا6D )لعلN . ,لكنQ ثم(A م5 ثما( )لحكمة تعTى لإلنسا5 م5 )لمعلN )إلل$ي
V6ح,. {ML 222.1}

لق6 )ختا( ?س,q 4,لئW )لص?ا6?5 )لع6?مي )لعلN ألن$N لN ?ك,ن,) ق6 تعلم,) في م6(سة )لتقال?6 ,)لعا6)! )لخاTئة )لتي كان! شائعة في
i6لما6?ة كث?()ً ما ?ح( Aلح?ا( Wفي مسال, . Qعلى عمل N$ب)54 ?6 Qجاال ?مكن) -Nفك(?ة ,مت,)ضع?5 ,قابل?5 للتعل A)6مق d,G (,كان .N$مانC
N(جا8 )لعل N)ألك (,أل5 ?ك,5 صن Qفع)فست !Tل, 6(ب! ,نش BD(,م Wمل? Q5,6 54 ?ح- بأن = )صاب ,D, ل?,مي( Qفي عمل )?54 (جالً ?س
q,س? ND5 6عا?Gالء كا5 )ل(جا8 )لmD 8لملكا! )لع*?مة )ل$اجعة . 4مثا(, A6لق,| )لخام( *إل?قا A)Dلى لمسة ?6 ماL j5 )لحا8 ?حتاL .
لمشا(كتQ في عملQ ,4عTاND )مت?اC معاش(ت5L . Q 4عا*N (جا8 )لعالN لN ?*ف(,) بمثGD 8) )لمعلN . ,عن6ما تخ(j )لتالم?G في م6(سة
q,كان,) مع ?س N$في )لتفك?( ,)لصفا! = ,ع(\ )لنا- 4ن Qع,6,) ج$لة 4, غ?( متعلم?5 كما كان,) . لق6 صا(,) مثل? Nل xلمخل(. {ML 222.2}

5DGل( Tتبا)إلنسا5 با( Qنال? dGلمح?ي )ل( Tمنح )لنشا ,D 8صا8 )لمعل,ما! للعق,8 ب?L, Nلعل( N?6تق Tل?- فق B?G$6)\ )لتD4 5 4سمىL
Wمع تل Nسن?5 على )تصا8 6)ئ i5 كان,) لم6| ثال?Gل( W4,لئ Cمت?ا( N*ما كا5 4ع .Aا )لتي تل6 ح?اD6ح, A5 )لح?اL .-5 ,)لنف- بالنفDGبال
Aلح?ا( Wتل A,لق Qنفس Nق6 سل B?54 ?,حنا )لحب, = (GD !Nلتي ق6 با(ك! )لعال(, Aلمانحة للح?ا( iمن$ا ك8 )لب,)ع t?إلل$?ة )لتي كان! تف( Aلح?ا(
!)$*4, Bآل( لتي كان! عن6( ألب6?ة( Aبالح?ا Nك)4?نا ,نش$6 ,نخب) ق6, =!)$*4 Aلح?ا( قا8: “فإ5 dGل( ,D, .Qفاق) )لعج?بة 4كث( م5 صائ(
{ML 222.3} .(لنا” = “,م5 ملئQ نح5 جم?عاً 4خGنا= ,نعمة ف,^ نعمة” (1 ?,حنا 1 : 2 ؛ ?,حنا 1 : 16

مؤ[لو. للخدمة

,لN ?ك5 في (س8 (بنا 4?ة م?AC تجلB ل$N )لفخ( 4, )لمج6. فم5 )ل,)ضح 54 نجاح$N في عمل$L Nنما ?نسÅ B ,ح5L . V6 ح?اmD Aالء
.)ل(جا8 ,)لصفا! )لتي نم! ف?$N ,عم8 هللا )لع*?N )لdG عم8 ب,)سTتQ - كG 8لW ش$اA6 لما س?فعلQ )ل(B لك8 مND 5 قابل,5 للتعل?T, Nائع,5
{ML 223.1}

5L م5 ?حB )لمس?ح 4كث( م5 غ?(V س?عم8 4ع*N ق6( م5 )لخ?(. LنQ ال ?,ج6 ح6 لنفع G)W )لT? GL dG(p )لG)! جانبا ?فسح )لمجا8 لعم8
Åفا ^?)Tع?اء في )لL ,4 8ب5,6 شك,| 4, مل NCلال( B?)6فل, صب( )لنا- على )لت . Å Nلتك(?- )لتا( Aح?ا ح?ا?, Qلق6- في قلب( p,)ل(
س?علم$N ساعة فساعة ,?,ما ف?,ما . LنQ ?ت,^ Lلى Lعال5 نعمتQ . فإp(C4 (G شعبQ )لع,)ئ^ فس?سكB س?,8 )لخالx بغC)(A عT 5(?^ )لقن,)!
)لبش(?ة . فل, )شت6! عC)ئN )لنا- في )لح?اA )ل,ض?عة لعم8 ك8 )لصالp )لdG ?ستT?ع,5 عملGL, = Q) لq6)? N 4ح6 غ?(ت$N لكا5 ?,ج6 ب86
{ML 223.2} .)لعام8 )ل,)ح6 للمس?ح عش()! ,مئا!

5L هللا ?أخG )لنا- كما ND ,?6(ب$N على خ6متQ متى سلم,) 4نفس$N لQ. كGلW (,p هللا GL ?قبلQ )إلنسا5 في نفسQ ف$, ?ح?ي ك8 ق,)Dا
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B?الTم W)6?5 = ,?تق,| ل(Cت(, Nلق6- ف$, ?نم, في حالة ت,)ف^ ,)نسجا( p,)بال (ب5,6 تحف* متى كا5 منقا6 Å -)5 )لعق8 )لمكL . ملكات$ا,
هللا ,?تمم$ا . ,)لخل^ )لضع?\ )لمت(نح ?ص?( ق,?ا ,ثابتا . 5L )لتعب6 )لمستم( ?,ج6 صلة ,ث?قة ب?5 ?س,q ,تلم?VG حتى ل?ص?( )لمس?حي مث8
س?V6 في )لفك( ,)لخل^ فعT 5(?^ )لصلة بالمس?ح ستك,5 عنV6 (m| 4صفي ,4,سع م6L, = |6()كQ ?ك,5 ثاقبا ,حكمQ 4كث( )تC)نا. 5L م5
{ML 223.3} .?ت,^ أل5 ?ك,5 نافعاً في خ6مة )لمس?ح س?نتعn بق,A شم- )لب( )لمح??ة حتى ?ثم( ثم()ً ,ف?()ً لمج6 هللا

Nل,ض?عة مع 54 )لعال( N$ق6 تعلم,) 6(,ساً ثم?نة م5 )لمس?ح??5 في ح?ات N,لفن,5 ,)لعل( في B?G$قى ت)5 حصل,) على 4?G5 )لنا- )لL
Qفي 4على م6(سة . لق6 جلس,) عن6 ق6مي م5 ش$6 ل B?G$ك( ق6 حصل,) على تGل( d),لمغم( G?الء )لتالمmD 5لك, .Nلعل( ع6?مي ND)عتب(
{ML 224.1} .(م,ف6, )لف(?س??5 ,(mساء )لك$نة :“لN ?تكلN قL TنساD 5كG) مثGD 8) )إلنسا5!” (?,حنا 7 : 46

الفصل السادس والعشرون—في كفرناحوم

لق6 سك5 ?س,q في كف(ناح,N في 4ثناء تنقالتL Qلى Dنا ,DناW = ,صا(! ت6عى “ م6?نتQ” ,كان! تقع على ش,)Tئ بح( )لجل?8 بالق(B م5
{ML 225.1} .ح6,6 س$8 جن?سا(! )لجم?5L = 8 لN تك5 ,)قعة ف?Q بالفع8

5L عم^ )نخفاt )لبح?(A ?عTي للس$8 )لمح?T بش,)Tئ$ا Tق- )لجن,B )للT?\. في GD) )لس$8 ,في 4?اN )لمس?ح كان! تكث( 4شجا(
)لنخ?8 ,)لC?ت,5 = كما كان! ت,ج6 )لبسات?5 ,)لك(,N ,)لحق,8 )ل?انعة ,)ألDCا( )لب6?عة )لناض(A بكث(A = كان! تلW )ألغ()- ت(,| م5 ?ناب?ع
ح?ة تنح6( م5 صخ,( )لجبا8 . ,كان! ش,)Tئ )لبح?(A ,)لتال8 )لمح?Tة ب$ا على مسافة ق(?بة عام(A بالم56 ,)لق(| = , ق,)(B )لص?6 تمأل
{ML 225.2} .)لبح?(A . ,في ك8 مكا5 كن! ت(| ح(كة ,نشاTا

كان! كف(ناح,N نفس$ا م(كC) مالئما لخ6مة )لمخلx. فلك,ن$ا ,)قعة على )لT(?^ )لعاN )لdG ?(بT 6مش^ بأ,(شل?N ,مص( ,بم56 )لبح(
)ألب?t )لمت,سT فق6 كان! جس() ع*?ما للبل6)5 )لمجا,(A = ,كا5 )لنا- )لقا6م,5 م5 بل6)5 ?م(,5 ب$VG )لم6?نة 4, ?لبث,5 ف?$ا بعt )ل,ق!
لل()حة م5 متاعB )لسف( ج?ئة ,DGابا . ففي VGD )لم6?نة 4مك5 ل?س,q 54 ?لتقي بأنا- كث?(?5 م5 ك8 )لTبقا! ,مختل\ )لجنس?ا! = فكا5 ?قاب8
)ألغن?اء 4, )لع*ماء كما كا5 ?تقاب8 مع )لفق()ء ,)لمحتق(?5 = فتناقل! )أللسنة تعال?مQ في بل6)5 كث?(A ,عائال! عA6?6 . ,كاGD 5) حافC) للنا-
Nللعال Qق6م! (سالت, xلمخل( لىL )4سفا( )ألنب?اء = فاتج$! )ألن*ا n?على تفت . {ML 225.3}

,بال(غN م5 )إلج()ء)! )لتي )تخDGا (جا8 )لسن6$(?N ض6 ?س,q فق6 كا5 )لنا- ?ت,ق,L 5لى )نتشا( 6ع,تQ في ك8 )ألماك5. ,قD( 6تم!
)لسماء بك8 م5 ف?$ا ب$G) )ألم( )Dتماما بالغا . ,كا5 )لمالئكة ?ع5,6 )لT(?^ لخ6متGL Q كان,) ?(ف,5 على قل,B )لنا- ,?جتGب,ن$L Nلى
xلمخل(. {ML 225.4}

,في كف(ناح,N كا5 )ب5 خاN6 )لملW )لdG كا5 )لمس?ح ق6 شفاV شا6D) لق,تQ ,سلTانQ. ,ق6 ش6$ (B تلW )ألس(A ,ك8 ب?تQ بإ?مان$N بك8
N,? متأل )لمجمع بالعاب6?5 في(, = Qح,ل )?Dتح(ك! )لم6?نة كل$ا ,)حتش6! )لجما N$Tفي ,س Qنفس xلمخل( لنا- بأ5( Nفعن6ما عل . ),)س
NحاCل( Tقا في ,س?)T N$ع,) 54 ?شق,) ألنفس?Tست? Nل N$ألن (,4ت i?م5 ح A6,كث?(,5 م5 )لنا- للع )Tحتى لق6 )ض NحاCلسب! = ,)شت6 )ل(.
{ML 226.1}

hقوe ;كال\ نو

,ك8 م5 سمع,) )لمخلx: “ ب$ت,) م5 تعل?مQ= أل5 كالمQ كا5 بسلكا5” “ألنQ كا5 ?علّم$N كم5 لQ سلTا5 ,ل?- كالكتبة” (ل,قا 4 : 32 ؛
متى 7 : 29). كا5 تعل?N )لكتبة ,)لش?,Ö با(6) عN?6 )لتأث?( ,شكل?ا Tقس?ا كما ل, كان,) ?حف*,نQ ع5 *$( قلB ب5,6 ف$N = كما كن! كلمة هللا
N$ب$ا 4ق(,) بأن Nلتي كان,) ق6 )عتا6,) )لق?ا( N$في خ6مت, . ND6?تقال, N$لكلمة )إلل$?ة بآ()ئ( N?لق6 4ب6ل,) تعال . Aلح?ا(, A,لق( ع6?مة ND)*في ن
N$?سامع B,4, قل N$ل$ي ل?,ق* قل,ب( Nل$اL حصل,) على? Nل N$فس(,5 )لنام,- = ,لكن?. {ML 226.2}

لN ?ك5 ل?س,d4 q 6خ8 في )لمناCعا! )لمختلفة )لتي كان! تحتN6 ب?5 )ل?$,GL 6 كا5 عملD Q, تقN?6 )لح^. ,ق6 4لق! تعال?مQ ن,() Lل$?ا
ع*?ما على 4ق,)8 )آلباء ,)ألنب?اء = ,DكG) تلقى )لنا- )لكتB )لمق6سة كإعال5 ج6?6 = ,لN ?سب^ لسامع?Q 54 الح*,) GلW )لمعنى )لع*?N لكلمة
{ML 226.3} .هللا م5 قب8

لتقى ?س,q )لنا- على مست,)ND كم5 كا5 عل?ما بمشكالت$N )لتي ت(بك$N = ,ص?( )لح^ جم?ال GL ق6مQ للنا- بك8 ص()حة ,بساTة. ,كا5
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A)?على ,ت iلى نغما! 4ص,)! تنبعL عتا6,) )إلصغاء( م5 qم,س?ق?ا على 4سما Qة . كا5 ص,ت?)لن$( )لجا( Vنق?ا ,صاف?ا كم?ا, ()DاT Qكالم
t?كان! على نق Qقة تعل?م?)T لخاصة في( VGD 5L . 5اTسل Qكم5 ل Nا كا5 ?تكلT?كا5 بس Q5 . ,مع 54 تعل?م?)لمعلم?5 )آلخ( V(,م5 4ف A6ح(,
B,ت(),6 قل W,لمق6سة تحتم8 معن??5 متناقض?5 . ,كان! )لشك( Bمتشكك,5 ,مت(5,66 = كأ5 )لكت ND, 5,لمعلم,5 ?تكلم( كا5 . V)?قة غ?)T
A,بك8 ق Nفق6 كا5 ?تكل Qكالم q,م$ما كا5 م,ض, . Wانا ف,^ ك8 تشكTلمق6سة سل( Bلنا- بأ5 للكت( Nعل q,لك5 ?س, . N,? 8ك N$?سامع
{ML 226.4} .,سلTاGL 5 كا5 كالمQ ال ?حتم8 ج6)ال

Nحقائ^ )لعال Bلشع( كا5 ?كش\ لع?,5 . Q54 ?حقق Qنبغي ل? xخا t)غ Qكم5 4مام Nفق6 كا5 جا6) ,غ?,() ال محت6). كا5 ?تكل WلG مع,
)ألبd6 . لق6 4عل5 هللا في ك8 م,ض,T q(قQ . ,حا,8 ?س,q 54 ?كس( سح( )لخT?ة )لdG جع8 )لنا- ?نشغل,5 في )ألم,( )ل6ن?,?ة = ف,ضع
شVGD 5,m )لح?اA في ,ضع$ا )لحق?قي كما Dي على )عتبا( 4ن$ا 4م,( ثان,?ة بالنسبة Lلى )لمصالح )ألب6?ة = ,لكنQ مع GلW لN ?تجاD4 8Dم?ة
N6) 4فض8 إلتما(ع6L ND6إلل$ي تع( ^للح N$فت)5 مع( 4?ضا N$تا5 معا كما علمTتب)م t)54 )لسماء ,)ال Bلشع( Nض?ة . ,ق6 عل)ألش?اء )أل(
,)جبات$N )ل?,م?ة . كا5 ?تكلN كم5 ?ع(\ )لسماء ,كم5 ?ح- Lحساسا ,)ع?ا بعالقتQ باÅ = ,في نف- )ل,ق! ?علN )(تباQT بك8 ف(6 م5 4ف()6
{ML 227.1} .)ألس(A )لبش(?ة

ie;A ال تنسى

كان! (سائ8 )ل(حمة )لتي نT^ ب$ا تتن,q لتناسB سامع?Q. ,لق6 قا8 ع5 نفسQ على لساL 5شع?اء: “4عTاني )لس?6 )ل(B لسا5 )لمتعلم?5
C,بة كن(Gلى )لنا- بك?ف?ة جL 854 ?حم Qلكي ?مكن Q?5 )لنعمة ق6 )نسكب! على شفتL Nنع = (شع?اء 50 : 4L) ”لمع?ي بكلمة( i?54 4غ \)ألع
)لح^ = كما كان! عنV6 لباقة جعلتQ ?,)جQ )لعق,8 )لمتعصبة ,?ست(عي )نتباD$ا GL كا5 ?فاجئ$ا بأمثالQ = عT 5(?^ )لخ?ا8 ,)لفك( ,صL 8لى
)لقلB . ,كا5 ?ستنبT 4مثالQ م5 ص,( )لح?اA )لعا6?ة )لتي مع بساTت$ا كان! تنd,T على معا5ٍ عم?قة ,عج?بة . فT?,( )لسماء ,Cناب^ )لحق8
,)لبG)( ,)ل()عي ,خ()فQ- مVGD 5 )ألش?اء ص,( )لمس?ح حقا خال6) . ,منG GلW )لح?5 عن6ما كان! 4ن*ا( سامع?Q تقع على VGD )الش?اء )لتي
Qك() 6)ئما بتعال?مGلمس?ح م( ق6 كان! 4مثا8, . Q5 كالم,)كGب?عة كان,) ?تTل( Nفي عال. {ML 227.2}

لN ?تمل^ )لمس?ح )لنا- قL . TنQ لN ?ق8 ش?ئا ?مج6 بQ (غبات$N ,تص,()ت$N = كال ,ال T4(| ,)ح6) من$N على م$ا(تQ في )البتكا( . ,لك5
)لنا- )لمفك(?5 غ?( )لمتعصب?5 قبل,) تعال?مQ ,,ج6,) 4ن$ا )متحا5 لحكمت$N . ,)نD6ش,) م5 )لح^ )إلل$ي )لdG ق6 4,ضحQ )لس?6 بأبسT )أللفا*
= ,ق6 سح( كالمQ 4لباB 4غC( )لنا- حكمة ,علما . ,كGلW كا5 )لبسTاء في )لمع(فة ?ستف?5,6 6)ئما = GL كان! لQ?6 (سالة ل?ق6م$ا لألم??5
)لع6?مي )لعلN . ,ق6 جع8 حتى )ل,ثن??5 4نفس$N ?ف$م,5 54 لQ?6 (سالة ل?ق6م$ا ل$N كا5 حنانQ ,(قتQ ?لمسا5 )لقل,B )لمثقلة ,)لمضT(بة
Qف,^ )لك8 محبت, Qسم, صفات, V5 جما8 مح?اL .Nلسال( V6,ا بج, ?سTل$ائج?5 )لغاضب?5 كا5 محا( Qجلبة 4ع6)ئ Tشف?ان$ا . حتى في ,س?,
)لتي كا5 ?عب( عن$ا بن*()تQ ,كالمQ )جتGب! Lل?Q ك8 م5 لN تتق- قل,ب$N في عL N6?ما5 . فل,ال (,حQ )لحل, )لعT,\ )لdG كا5 ?ش(^ فى ك8
ن*(A ,كلمة لما 4مكنQ 54 ?جتBG تلW )لجم,q )لع*?مة )لتي كان! تحتش6 م5 ح,لQ . ,)لنا- )لم(ضى ,)لمتألم,5 )لG?5 4ت,) Lل?Q 4حس,) بأنQ ق6
(بT مصلحتQ بمصالح$N كص6?ق$N )ألم?5 )ل(ق?^ )لقلB = ,لGلW كان,) ?شتاق,L 5لى مع(فة )لمC?6 م5 )لح^ )لdG علN بQ . لق6 صا(! )لسماء
Qة محبت?Cتع N$ل N,6حتى ت Qلبقاء في حض(ت( لىL N$فتاق! نف,س N$بة من?)ق. {ML 227.3}

كا5 ?س,q ?()قB بغ?(A ع*?مة )لتعب?()! )لمختلفة )لتي كان! تب6, على ,ج,V سامع?Q. فال,ج,V )لتي كا5 ?ل,p عل?$ا )الDتماN ,)لس(,(
جعلتQ ?ح- بال(ضى ,)ال(ت?اp . فعن6ما كان! س$اN )لح^ تTع5 في صم?N )لنف- محTمة ح,)جC )ألنان?ة ,مالئة )لقلB بشع,( )النسحا^
N$ع(\ ب?ن?, Q?سامع q,ل?(| جم V)متلئ ب$جة ,حب,() . ,عن6ما كا5 ?ج,8 ببص? xلمخل( Bبالشك()5 كا5 قل Bلقل( Nلت,بة ,4خ?() تفع(,
dGل( ^لح( N6لملك,! . ,عن6ما ?ص( لىL N$جى 6خ,ل)? الء م5mD في |)? فلق6 كا5 = p)لمع بن,( )لف? Q$كا5 ,ج NDk) 54 ^5 سب?Gلنا- )ل(
?نT^ بQ بك8 ص()حة صنما محب,با ,مت(بعا في )لقلB كا5 )لس?6 ?(| )لتغ??( )لdG ?ب6, على ,جG QلW )إلنسا5 = ,تلW )لن*(A )لفات(A )لتي
d6لفا( Bلى قلL Qعنة نجالء ت,جT WلG 5كا Nفض,5 (سالة )لسال)? -للح^ . فح?نما كا5 )لنا Qقب,ل N6كان! ت86 على ع. {ML 228.1}

'لرجل 'لمجنو.

,GL كا5 ?س,q في )لمجمع تكلN ع5 )لملك,! )لdG ق6 4تى ل?ثبت6T,?, Q 6عائمQ ,ع5 ك,نQ م(سال ل?ح(( 4س(| )لش?TاGL, .5 بQ على
ح?5 فجأA ?قاTع GL سمع! في ,سG TلW )لسك,5 ص(خة (عB ع*?مة . ,GL) ب(ج8 مجن,5 ?ن6فع Lلى )ألماN م5 ,سT )لشعB صا(خا
{ML 228.2} .(,قائال: “Vk! ما لنا ,لW ?ا ?س,q )لناص(d؟ 4ت?! لت$لكنا! 4نا 4ع(فW 4ن! : ق6,- هللا!” (ل,قا 4 : 34

Q?ما ?بغ (GD 5كا .Qلى كالمL 6لتف! 4ح? Nل, q,لعا ,(عبا = ,تح,ل! 4ن*ا( )لنا- بع?6) ع5 ?سD B,متأل! )لقل(, N?*ع n?,تش i6ق6 ح,
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)لش?Tا5 مL 5ت?انQ بGلW )لمجن,5 (ف(?ستQ) Lلى )لمجمع. ,لك5 ?س,q )نت$( )لش?Tا5 قائالً: “)خ(-! ,)خ(j منQ! فص(عQ )ل(,p )لنج-
{ML 228.3} .(,صاp بص,! ع*?N خ(j منQ” (ل,قا 4 : 35

كا5 )لش?Tا5 ق6 4*لN ,ش,n عقG 8لW )ل(ج8 )لمعBG = ,لك5 عن6ما مث8 في حض(A )لمخلx تب66! )ل*لمة 4ماN شعاعة م5 ن,(V. لق6
4,ق* شع,(V لكي ?ت,^ Lلى )لتح(( م5 ق,A )لش?Tا5 = ,لك5 )لش?Tا5 قا,N سلTا5 )لمس?ح . ,عن6ما TلB مع,نة ?س,q ,ضع )ل(,p )لش(?(
كالما في فN )ل(ج8 فص(D, Ö, معBG م5 )لخ,\ . ع(\ GلW )لمجن,5 جCئ?ا 4نQ في حضW(G A) )لdG ?ستT?ع 54 ?ح((V . ,لك5 عن6ما
حا,8 54 ?قت(B لكي ?ك,5 في متنا,8 تلW )ل?6 )لق,?ة منعتA6()L Q 4خ(| 4ق,| منQ ,نT^ شخk xخ( بكالN 4خ( ,ضعQ في فمQ = فكا5
{ML 229.1} . )لص()q ب?5 ق,A )لش?Tا5 ,ب?5 (غبة )ل(ج8 في )لتح(( من$ا ص()عا (D?با

A,م5 ح?لة ,ق Qق,T ا5 ك8 ما فيT?8 )لشGلق6 ب,. Qج$ا ل,ج, V,6ع Nآل5 ?ق\ 4ما( V()بة ن)ا5 في ب(?ة )لتجT?ق$( )لش dGل( W(G 5L
dGمع )لع6, )ل Qفي ص()ع Qس?فق6 ح?ات BGل(ج8 )لمع( WلG 5كأ (ق6 ب6, . q,س? )آل5 النتص( فل, ت()جع .QانTتح- تح! سل Qست?)إلبقاء ف
كا5 )لعام8 )ألكب( في ض?اq (ج,لتQ . ,لك5 )لمخلx تكلN بسلTا5 ,ح(( GلW )ألس?( = ,,ق\ GلW )ل(ج8 )لdG كا5 ف?Q )لش?Tا5 4ماN )لجمع
xلمخل( ة?D,4ل A)6ش$6 لق Qا5 نفسT?حتى )لش . Q?لL !6لمعل?ة )لتي عا( V(,حا بالح(?ة )لتي نال$ا ,بق)ف nD6لمن(. {ML 229.2}

q,كاء ,)متألتا ب6مGل(, N$لع?نا5 )للتا5 كانتا ملت$بت?5 بنا( )لجن,5 صا(! تشع من$ما 4ن,)( )لف( Wفتان .Qج8 هللا على خالص)ل( WلG )شك
)لشك( . ,ق6 4بكم! )لD6شة جم$,()لشعB . فلما 4فا^ )لنا- مDG 5,ل$N ص(خ,) قائل?5: “ما GD)؟ ما GD ,D) )لتعل?N )لج6?6؟ ألنQ بسلTا5 ?أم(
{ML 229.3} .(حتى )أل(,)p )لنجسة فتT?عQ!” (م(ق- 1 : 27

n'عاقبة عد\ 'العتد

5L )لسبB )لخفي في )لبل?ة )لتي جعل! GD) )ل(ج8 من*(V مخ?فا ألص6قائQ ,عبئا ثق?ال على نفسQ كا5 في ح?اتQ. لق6 ب$(تQ ملG)! )لخT?ة
Qلق6 *5 4ن . Qعا() على 4س(ت, Nس?ص?( (عبا للعال Qبأن Nك5 ?عل? Nل .A6مس(حا 6)ئما لألك8 ,)لسك( ,)لع(ب Qفأ()6 54 ?جع8 ح?ات Qخلب! لب,
n?Tل(, T()إلف( لى 4سف8 . لق6 4فس6L d,$? q)حتى 4س )لمنح6( ^?)Tل( في A,Tا 8,4 خTء = ,لك5 ما 54 خd)في )لل$, )لب Qس?قضي 4?ام
{ML 229.4} .صفا! Tب?عتQ )لنب?لة = ,س?T( عل?Q )لش?Tا5 س?A)T كاملة

GL (Cعاج )لضائعة صا( Qج,لت) لكي ?ستع?6 !(Gلمل(, A,)ل(ج8 ,تحس( ,لك5 بع6 ف,)! )أل,)5. فعن6ما كا5 مستع6) أل5 ?ضحي بالث( N6ن
كا5 ممسكا في قبضة )لش(?( . لق6 6خ8 بنفسL Qلى 4(t )لع6, فس?T( )لش?Tا5 على ك8 ق,| عقلQ ,نفسGL = Q 4غ,)V )لمج(B بكث?( م5
. V),بحض V6م(عبا عن6ما كا5 ?فتق, Qل(حمة في قس,ت( N?6صا( )لع6, ع QانTلمسك?5 تح! سل( WلG )ة . ,لك5 حالما صا?)لمغ( t,)لع(
dGل?أ- 4, )لجن,5 )ل( تنت$ي ب*لمة N$ح?ات ),لفاتنة )لتي )نغمس,) ف?$ا في بك( !(Gستك,5 )لحا8 مع ك8 م5 ?خضع,5 للش( = فإ5 )لمل (GكD,
QمTلعق8 ,?ح( Nاج$?. {ML 230.1}

5L نف- )ل(,p )لش(?( )لdG ج(B )لمس?ح في )لب(?ة ,)لdG تحكN في ق,| GلW )لمجن,5 في كف(ناح,G ,D N)تQ )لdG س?T( على )ل?$,6
)لع6?مي )إل?ما5. ,لك5 بالنسبة Lل?$N تC?ا بdC )لتق,| GL خ6ع$N ف?ما ?ختx بب,)عث$N في (فt )لمخلx . فكان! حالت$N م?ئ,سا من$ا 4كث(
{ML 230.2} .م5 حالة GلW )لمجن,GL 5 لN ?ك,ن,) ?حس,5 بحاجت$L Nلى )لمس?ح ,لGلW تمكن! من$N ق,A )لش?Tا5

خبث 'لش#طا.

5L مA6 خ6مة )لمس?ح ب?5 )لنا- كان! Dي )لف(صة )لتي نشT! ف?$ا جن,6 مملكة )ل*لمة بأكث( ق,A. ,لمD6 |6,( T,?لة حا,8 )لش?Tا5
N,حا,8 54 ?لقي )لل Gح?نئ, = Nة ,)آلال?Tلخ( ا5Tتح! سل ND,لكي ?,قع N$4(,)ح, N$على 4جسام A)T?ألش()( )ست(قا^ )لنا- ,)لس( Qمالئكت,
في كGD 8) )لشقاء على هللا . ,لك5 ?س,q كا5 ?عل5 للنا- صفا! هللا ,كا5 ?حNT ق,A )لش?Tا5 ,?ح(( 4س()V = فكان! ح?اA جA6?6 ,محبة
A,Tفي ك8 خ, Qا5 ك8 ج?,شT?ق6 عبأ )لش, . Qل*لمة ,ناض8 لكي تس,6 مملكت( ا5Tسل )ثا (G$لنا- . ,ل( B,على قل \)ت A6?6ج A,ق, V6?6ج
كا5 ?حا(B عم8 )لمس?ح. ,DكG) ستك,5 )لحا8 في )لنضا8 )ألخ?( )لع*?N ب?5 )لب( ,)لخT?ة. فعن6ما ?نبث^ ن,(,ح?اA ,ق,A جA6?6 م5 )ألعالي
5L, . 5 على ك8 عنص( 4(ضي()T?لعن\ ?س(, A,5 )لقL . N$Tا5 ,تنشT?4ع,)5 )لش nمعاكسة م5 4سف8 لتنع A,ق t$لمس?ح تن( G?على تالم
WلGن,( . ,ل Wمال Qمتنك() = ف$, ?*$( في شب Qلة ?عم8 عمل?,Tل( q()م6| 4ج?ا8 )لص Qق6 4كتسب dGكي )لGل( Q(ئ?- ق,)! )لش( بخ6)ع
{ML 230.3} .(تنجBG جماD?( غف?(A م5 )لنا- “تابع?5 4(,)حاً مضلّة ,تعال?N ش?اT?5” (1 ت?م,ثا,- 4 : 1

,في 4?اN )لمس?ح كا5 (mساء Lس()ئ?8 ,معلم,ND عاجC?5 ع5 مقا,مة عم8 )لش?Tا5 .فلقD4 6مل,) )ل,س?لة )ل,ح?A6 )لتي ب,)سTت$ا
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N$مفس(, كلمة هللا = ,لكن N$س()ئ?8 4نL ساءm) 6عى( كلمة هللا . ,ق6 A,بق )?)لش( Bلمس?ح غل( 5L .A)?)لش( p(,)ع,5 54 ?صم6,) لأل?Tست?
6(س,Dا فقT لكي ?عاض6,) تقال?ND6 ,?لCم,) )لشعB بحف* ,صا?ا )لنا- . ,لك5 تفس?(ND )لdG ما 4ن8C هللا بQ م5 سلTا5 = جع8 )لح^ )إلل$ي
مش,Dا . ,تفس?(ND )لغامC t)6 م5 تعق?6 )لح^ )لdG ق6 4,ضحQ هللا . ,كان! مجا6الت$N ت6,( ح,8 )صTالحا! تاف$ة ,لكن$N بالفع8 4نك(,)
A)?)لش( p(,)أل( مقاص6 WلG6َ! كلمة هللا م5 ق,ت$ا فنجح! ب)ستش(| )إللحا6 . فلق6 ج( (GكD, . ة?)D,لحقائ^ )لج(. {ML 231.1}

iتضل#ل 'لنا

= Qق(,5 تعال?م,? N$عت(ف,5 بأن?, N$?6?4 5?ب p,هللا مفت B5 كتا?Gل(, Nأل?ا( VGD ل6?ن??5 في( 5 كث?(?5 م5 )لمعلم?5L .Qخ ?ع?6 نفس?)لتا(,
ND مع GلW ?ق,ض,L 5?ما5 )لنا- بكلمة هللا . Lن$N ?شغل,5 4نفس$N في تش(?ح كلمة هللا ,?جعل,k 5()ءND 4على ,4سمى م5 تعال?مQ )ل,)ضحة ك8
{ML 231.2} .)ل,ض,p . ,في N$?6?4 تج(6 كلمة هللا م5 ق,ت$ا )لمجD (GD . A66, سبB تفشي )إللحا6 ,تسلQT على عق,8 )لنا-

5L )لش?Tا5 عن6ما ?ق,t )إل?ما5 بالكتاB )لمق6- ف$, ?,جQ )لنا- Lلى مصا6( 4خ(| للحص,8 على )لن,( ,)لق,D, .AكG) ?تسلL 8لى
Bلى )لقلL ل6خ,8 )ألبالسة Bلمبك! ?فتح,5 )لبا( -,لق6( هللا p,) A,حة ,ق?)لص( Bلكتا( N?ت5,6 ع5 تعال)? 5?Gل( Wفأ,لئ . Qبنفس B,لقل(
,)حتاللQ . فاالنتقا6 ,)لمجا6ال! ,)لمماحكا! ف?ما ?ختx بالكتاD Bي فتح )لT(?^ على سعتQ 4ماN مناجاA )أل(,)p ,)لتص,\- تلW )ألشكا8
)ل,ثن?ة )لق6?مة )لمستح6ثة تثب! 4ق6)م$ا حتى في )لكنائ- )لمعت(فة بال(B ?س,q )لمس?ح فإلى ج,)( )لك()AC باإلنج?8 ت,ج6 ق,)! 6D)مة = )لتي
Dي مج(k 6ال! في ?6 )أل(,)p )لش(?(A = ,كث?() ما ?تق(L BنساL 5لى mDالء )لق,N ال لشيء Lال لمج(6 حB )الستTالq = ,لكنGL Q ?(| ب(Dانا
ML} .على ,ج,6 ق,A عاملة تف,^ ق,A )لبش( فإنQ ?غ,| ,?ست$,| Lلى 54 تتحكN ف?Q ق,A تف,^ ق,تQ ,ال ?ستT?ع )لتملx م5 تلW )لق,A )لخف?ة
231.3}

5L حص,5 )لنف- تنN6$ = فال ح,)جC تح,8 ب?نة ,ب?5 )لخT?ة = فما 54 ?(فt )إلنسا5 ض,)بT كلمة هللا ,(,حQ حتى ?غ,L xلى 4عما^
)لفسا6 )لسح?قة )لتي ال ?ع(\ 4ح6 ل$ا ق()(). فالخT?ة )لس(?ة 4, )لش$,A )لمتحكمة تأس(V ,تص?(V عاجC) تماما كما كا5 )ل(ج8 )لمجن,5 في
{ML 232.1} .كف(ناح,N . ,مع GلW فإ5 حالتQ ال ت6ع, Lلى )ل?أ-

5L ,س?لة )نتصا(نا على )لش(?( Dي نف- )ل,س?لة )لتي ب$ا )نتص( )لمس?ح- بق,A كلمة هللا. 5L هللا ال ?ضبT عق,لنا 4, ?س?T( عل?$ا بغ?(
(ضانا = ,لكGL 5 (غبنا في مع(فة مش?ئتQ ,)لس?( بم,جب$ا فإ5 م,)ع?V6 تك,5 لنا . “ تع(ف,5 )لح^= ,)لح^ ?ح((ك5L ” “N شاء 4ح6 54 ?عم8
ML} .مش?ئتQ ?ع(\ )لتعل?N (” ?,حنا 8: 32 ؛ 7 : 17). فباإل?ما5 ب$VG )لم,)ع?6 ?مك5 لكL 8نسا5 54 ?نج, م5 4ش()W )لخTأ ,سلTا5 )لخT?ة
232.2}

åخالe hنجا

لكL 8نسا5 كام8 )لح(?ة في )خت?ا( )لق,A )لتي ?(?6 54 تتحكN ف?L .QنQ لN ?نح6( 4حL 6لى 6(كة سح?قة ج6) ,ال صا( فاس6) ,ش(?() ج6) Lلى
حL 6نQ ال ?ستTع 54 ?ج6 )لنجاA ,)لخالx في )لمس?ح . 5L )ل(ج8 )لdG كا5 ف?Q )ل(,p )لنج- ,D, في م,ضع )لصالA لN ?ستTع 54 ?نL ^Tال
بكالN )لش?Tا5 = ,مع GلW فإ5 ص(خة قلبQ )لتي لN ?نT^ ب$ا سمع! . LنQ ال ت,ج6 ص(خة تص6( ع5 نف- محتاجة حتى ,ل, عجC! ع5
)لتعب?( عن$ا بالكالL Nال ,?لتف! )ل(L Bل?$ا ,?ج?ب$ا . ,)لG?5 ?(غب,5 في )ل6خ,8 في ع$6 مع (B )لسماء ال ?ت(ك,5 تح! (حمة )لش?Tا5 4,
5L .(5 : 27 شع?اءL) ”بحصني (بق,تي) ف?صنع صلحاً معي. صلحاً ?صنع معي Wقائال: “?تمس ND,6ع? xفالمخل . N$ب?عتT ضع\ في d4
. A)Dلقا( N$لنف,- بق,ت( Wب,5 ع5 تل)ان$ا. ,لك5 مالئكة هللا ?حاTلتي كان! قبال تح! سل( -,لنف( على A)T?للس B)ستحا A)?)لش( p(,)أل(
?ق,8 )ل(8D“ :B تسلB م5 )لجبا( غن?مة؟ ,8D ?فل! سبي )لمنص,(؟ فإنD QكG) قا8 )ل(B: حتى سبي )لجبا( ?سلB= ,غن?مة )لعاتي تفل!. ,4نا
{ML 232.3} .(4خاصN مخاصمW ,4خلxّ 4,الL) ”W6شع?اء 49 : 24= 25

,GL كا5 )لشعB )لG?5 في )لمجمع ال ?C)ل,5 في DG,ل$N ,ق6 ملكت$N )ل(Dبة تسل8 ?س,L qلى )لخا(L BDG, jلى ب?! بT(- ل?ست(p قل?ال.
,لك5 حتى في GلW )لب?! خ?N )لح5C ,)أللN على ساكن?Q فلق6 كان! حماA بT(- م(?ضة بـ “حّمى شA6?6” فإG )نت$( ?س,q )لحمى قام!
VG?تالم, Nلمعل( N6تخ !)لم(?ضة ,صا(. {ML 233.1}

'لشافي 'لعظ#م



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 96 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…_paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

BلT في Q?لL لم(ضى على )لمجيء( m)ج? Nلمعلم?5 ل( لك5 خ,فا م5, .N,ناح)في ك8 كف Qع! 4نباء خ6مة )لمس?ح ,ق6(ت(G عة)بس,
)لشفاء في ?,N )لسب! . ,لك5 ما 5L )ختف! )لشم- خل\ )ألف^ حتى حD i6(j ,م(j ع*?N ,سا(q )لنا- Lلى ?س,q م5 )لب?,! ,)لح,)ن?!
,4 A)بالم(ضى محم,ل?5 على 4س Q?لL 4ُتي i?ح . Q?لL |,4 dGلب?! )لمت,)ضع )ل( WلG في Q?حم,5 عل(Cألس,)^ ,جاء سكا5 )لم6?نة ?ت(,
xلمخل( A)5 حتى مثل,) في حضD,, 8سا(,) بتثاق, N$4, مستن6?5 على 4ص6قائ N$?مت,كئ?5 على عص. {ML 233.2}

N4 6لى )لغL N$س?*8 مع N?*لشافي )لع( WلG 5كا (GL ما Nعل? N$ح6 من(, d4 5ك? Nح,5 ب?نما ل,)?, ساعة بع6 ساعة كا5 )لنا- ?ج?ئ,5,
p)لشفاء كما ف(, Aبالنجا p)لف( !تافاD, )متأل )لج, بأص,)! )النتصا( فق6 -N,?ل( (G$4! ?,ما ك) 54 N,ناح)سب^ لم6?نة كف? Nل, .N$ح8 عن)?
A6لعاف?ة ,)لسعا( N$لتي منحت( A,بالق p)فا = ,ق6 فTحنانا ,ع Qمتأل قلب( Q?لL (,م5 ق6 4ت Nالk |4) 5?ح GL = V64,ج dGل( p)لف( (G$ب xلمخل(.
{ML 233.3}

Gكب?( م5 )لل?8 . ,ح?نئ )Tلمكا5 حتى كا5 ق6 مضى ش( WلG )?Dلجما( W)تت Nل, .t?)خ( مk حتى شفي Qلة عمل,(Cع5 م q,ك\ ?س? Nل
سا6 )لسك,5 في ب?! سمعا5 .لق6 )نقضى GلW )ل?,N )لT,?8 )لمث?( فTلB ?س,q )ل()حة . ,لك5 ف?ما كا8D4 5 )لم6?نة ال ?C)ل,D 5اجع?5 في
{ML 233.4} .(مضاجع$N: “في )لصباp باك()ً ج6)ً قاN ,خ(j ,مضى Lلى م,ضع خالء= ,كا5 ?صلّي DناW” (م(ق- 1 : 35

DكG) كا5 ?س,q ?قضى 4?اN ح?اتQ على )أل(t. ,في 4ح?ا5 كث?(A كا5 ?ص(\ تالم?VG ل?C,(,) عائالت$N ,?ست(?ح,) بعt )ل,ق! =
,لكنQ بك8 لT\ عا(t في )الستجابة Lلى محا,الت$N في LبعاV6 ع5 عملQ . كا5 ?تعT B,8 )ل?,D, N, ?علN )لج$ا8 ,?شفي )لم(ضى= ,?فتح
4ع?5 )لعم?ا5 ,?شبع )لجم,q = ,في ,ق! )لمساء 4, في )لصباp )لباك( كا5 ?نTل^ Lلى مقا6- )لجبا8 ل?ك,5 في ش(كة مع 4ب?Q . ,كث?() ما
Bب?5 )لشع Qلة عمل,(Cلم N,?لتأم8 ل?ع,6 في بك,( )ل(, Aفي )لصال Qكا5 ?قضي )لل?8 كل. {ML 234.1}

'لشNرh نق#ض 'لخدمة

,في )لصباp باك() 4تى بT(- ,(فاقL Qلى ?س,q قائل?5 ل5L Q شعB كف(ناح,N ق6 جاء,) ?Tلب,نQ. لق6 كا5 )لتالم?G قبG 8لW ?حس,5 بخ?بة
4م8 م(?(A م5 س,ء )ستقبا8 )لنا- للمس?ح . فلق6 حا,ل! )لسلTا! في 4,(شل?N 54 تقتلQ = ب8 حتى م,)Tن,V )لG?5 عاn ب?ن$N حا,ل,) )لقضاء
عل?Q بالم,! . 4ما في كف(ناح,N فق6 )ستقبل,V بحماسة ,ف(p فاضT(م! نا( )ل(جاء في قل,B )لتالم?G م5 جGL = 6?6 ق6 ?ك,5 ب?8D4 5 )لجل?8
WناكD C)ألك A),لى )لق(| )لمجاL BDGق,8: “لن? V,ل,) ح?نما سمعDG VG?لملك,! )لج6?6 . ,لك5 تالم( (GD A6ة = م5 ?$ب,5 لمعاض?)محبي )لح
{ML 234.2} .(4?ضاً= ألني ل$G) خ(ج!” (م(ق- 1 : 38

ففي )لث,(A )لتي شمل! م6?نة كف(ناح,N كا5 ?خشى لئال ?ختفي غ(t (سالتQ ,?غ?B ع5 )ألن*ا(. لN ?ك5 ?س,q قانعا باجتG)B )ألن*ا(
Lلى شخصQ على 4نQ مج(L 6نسا5 ?صنع )لمعجC)! ,?شفي 4م()t )لجس6 = ,لكنQ كا5 ?قص6 54 ?جتGب$L Nلى نفسQ كالمخلx . ففي ح?5 كا5
)لنا- ?ت,ق,L 5لى )إل?ما5 بأنQ ق6 4تى كملW ل?ق?N ملك,تا 4(ض?ا كاD 5, ?ت,^ Lلى تح,?8 عق,ل$N ,ص(ف$ا ع5 )أل(ض?ا! Lلى )ل(,ح?ا! .
Q8 عملTلص(\ ?ع( d6لما( pفق6 كا5 ?مك5 54 مج(6 )لنجا . {ML 234.3}

A,)لث( ,4 Cك)للم Vالء, N6ك5 ?ق? Nب5 )إلنسا5 ل( 5L . سة)T4?ة غ Qبح?ات jCتمت Nفل .i()الكت( N?6لع( Bلشع( شةD6 Qح,) في !)ق6 4ث,
4, )لعبق(?ة كما ?فع8 )لعالN = ,لN ?ستخN6 ?س,q )ل,سائ8 )لتي ?ستخ6م$ا )لنا- لل*ف( بإك()N )لشعB ,,الئQ . فقب8 م?الV6 بق(,5 عA6?6 تنبأ
j)ألما5 ?خ( لىL .فئT? ال A6ض,ضة ال ?قص\= ,فت?لة خام)قصبة م .Qص,ت q)لنبى قائال: “ال ?ص?ح ,ال ?(فع ,ال ?سمع في )لشا( Qعن
{ML 234.4} .()لح^. ال ?ك8 ,ال ?نكس( حتى ?ضع )لح^ في )أل(L) ”tشع?اء 42 : 2 — 4

فقT 6لB )لف(?س?,5 )لش$(A ,)لع*مة عT 5(?^ )لت6ق?^ في حف* )لTق,- في عبا6ت$N ,تقN?6 ص6قات$N = ,ب(Dن,) على غ?(ت$N على
)ل6?انة بجعل$ا م,ض,عا للج86 = فثا(! )لمناCعا! ,عل! )ألص,)! في )لج86 ب?5 )ألحB(C )لمختلفة. ,ق6 كا5 4م() عا6?ا 54 ?سمع )إلنسا5
في )لش,)(q )لمشا6)! )لكالم?ة )لغاضبة ب?5 كبا( معلمي )لنام,-. ,لك5 ح?اA ?س,q كان! تختل\ )ختالفا ب?نا ع5 كGD 8) . ففي ح?اتQ لN تك5
تسمع مجا6ال! صاخبة ,ال عبا(A متفاخ(A = ,ال عم8 عمال ل?نا8 بQ )ستحسا5 )لنا- . لق6 كا5 )لمس?ح مستت() في هللا فأُعل5 هللا ,4ُ*$( في
NDالء, Qإلعال5 ,54 ?ق6م,) ل( (GD لىL Bعق,8 )لشع Qلمس?ح في 54 تتج( Bغ) ق6, . Qصفا! )بن. {ML 235.1}

5L شم- )لب( (?س,q) لN ?ش(^ على )لعالN في كماT 8$ا(تQ ل?ب$( )ألن*ا( بمجV6. ب8 جاء ع5 )لمس?ح: “خ(,جQ ?ق?5 كالفج(” (D,شع
6 : 3). فن,( )لن$ا( ?ش(^ على )أل(t بك6D 8,ء ,لT\ مب66)ً )ل*لما! ,م,ق*اً )لعالL Nلى )لح?اD, .AكG): “تش(^ شم- )لب( ,)لشفاء في
{ML 235.2} .(4جنحت$ا” (مالخي 4 : 2
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”الفصل السابع والعشرون— “تقدر أن تطهرني

م5 ب?5 ك8 )ألم()t )لمع(,فة في )لش(^ كا5 )لب(x 4شD6ا (عبا. فإG كا5 م(ضا مع6?اً ,ال شفاء منQ = ,بسبk Bثا(V )لم(عبة في
ضحا?اV = كا5 4شجع )ل(جا8 ?(تع5,6 فCعا منQ . ,كا5 )ل?$,6 ?عتب(,نQ 6?ن,نة م5 هللا على خT?ة . ,لGلW كان,) ?سم,نQ “)لض(بة” = “Lصبع
هللا”. GL كاG 5لW )لم(t متأصال في جسN )لمصاB ,ال ?مك5 )ستئصالQ كا5 )لنا- ?ن*(,L 5ل?Q على 4نQ (مC للخT?ة . ,بم,جB )لش(?عة
)لTقس?ة كا5 ?حكN على )ألب(x بأنQ نج- = ,كGلW ?حكN بT(V6 م5 ب?5 )لنا- كم5 ق6 ما! . ,ك8 ما ?لمسQ )ألب(x كا5 ?تنج- = ب8 حتى
Nحك?, Q54 ?فحص Q?عل Bج, dGل( 5Dلكا( على Qنفس t)54 ?ع Q?كا5 عل t)لم( (G$ب Bمصا Qبأن Q?ف Qم5 ?شتب, . Qم5 4نفاس i,ل$,)ء ?تل(
في 4م(V .فمتى حكN عل?Q 4نQ 4ب(x ?فص8 ع5 عائلتQ بع?6) 4, ?قTع م5 جماعة Lس()ئ?8 ,?قضى عل?Q بأال ?عاش( Lال م5 كان,) مصاب?5 بمث8
(G$ب Bلمصا( Wفالمل .Nألحكا( Wم5 تل (,عف? Nساء لm)ل(, W,لشأ5 . حتى )لمل( (G$ب Qال?بTك5 ?تسامح ,ال ?ل?5 في م? N5 )لنام,- لL . QصابتL
{ML 236.1} .)لم(t )لمخ?\ كا5 ?لتNC بأ5 ?سلN قض?B )لملW ألخ( ,?نفى بع?6) ع5 )لنا-

)Gح?, Qث?اب ^Cم? Qبك,ن Qكا5 مجب() على 54 ?عل5 ع5 مص?بت, .Q4ق(بائ, Qع5 4ص6قائ (بع?6 Qض)54 ?تحم8 لعنة م x)فكا5 على )ألب
)لك8 لكي ?$(ب,) م5 ع5L . V(,6 )لص(خة )لتي كان! تص6( ع5 )ألب(x قائلة “نج- . نج-” بنغمة حC?نة باك?ة م5 )لمنفي )لم,ح,6 كان!
C(Cسامع?$ا بالخ,\ ,)الشمئ B,كف?لة بأ5 تمأل قل. {ML 236.2}

åبرr جاء;

Gل(جاء. ,لك5 من( )(,4ن N$ق! في قل,ب)فأش Q4نباء عمل N$ق6 ,صلت, = x)لمس?ح كا5 ?,ج6 كث?(,5 م5 )لب( Q?ف N6خ dGل( N?في )إلقل,
Wتل N$?ف d)54 ?ج q,على 54 ?نت*(,) م5 ?س x)لب( W4,لئ m)ج? Nل, . Qم5 ب(ص )$T 6ق x)نسانا 4بL 54 سمع? N4ل?شع )لنبي ل N4?ا
)لمعجAC )لتي لN ?ج(Dا ألح6 قT . ,مع GلW فق6 ,جL 6نسا5 ,)ح6 ب46 )إل?ما5 ?نتعn في قلبQ = ,مع GلW فإGD 5) )ل(ج8 لN ?ك5 ?علN ك?\
?صL 8لى ?س,q .,ك?\ ?تقL N6لى GلW )لشافي ما N(6 مح(ما عل?Q )الختالT ببني جنسQ . فتساءG 8لW )لم(?t ما GL) كا5 ?س,q ?(ضى بأ5
V)Gباء ,?نTكالف(?س??5 = 4, حتى كاأل Qتح! 6?ن,نة هللا؟ 4ال ?لعن Nتأل? Qكا5 )لنا- ?عتق5,6 4ن dGل( W(G *8 )لس?6 ل?الحC8 ?تناD, = Q?شف?
WلG NCع WلGلع,5 = ل( Qمن BلT? Vنسا5 4تاL d4 6)T? Nل Qبأن q,ع5 ?س Qع5 مساك5 )ألصحاء؟ لق6 فك( )ل(ج8 في ك8 ما ق?8 ل (بع?6 B)$بال
)إلنسا5 )لتع- على 54 ?ج6 )لمخلx . ,مع 4نQ كا5 منف?ا بع?6) ع5 )لم56 ف(بما ?القي GلW )لس?6 )ل(ح?N في T(?^ منقTع غ?( مT(,^ في
{ML 237.1} .)لمسالW )لجبل?ة = 4, ق6 ?جD, V6, ?علN خا(j )لم56 . لق6 كان! )لصع,با! ع*?مة 4مامQ ,لكGD 5) كا5 (جاءV )ل,ح?6

ثN 4(ش6 )ألب(L xلى )لمخلD, .xا ?س,q ?علN عن6 )لبح?(A ,ق6 تجم$( )لنا- ح,لQ . ,ق\ )ألب(x م5 بع?GL, 6ناV تلتقTا5 قل?ال م5
4ق,)8 )لمخلx . ثD Nا V()? ,D ?ضع ?Q?6 على )لم(ضى = ,Dا D, ?(| )لع(j ,)لمفل,ج?5 ,)لم,شك?5 على )لم,! م5 4م()ض$N )لمختلفة =
(4| 4,لئW جم?عا ?ن$ض,5 في م8ء )لصحة ,ND ?سبح,5 هللا على شفائ$N . ف?تش66 )إل?ما5 في قلبQ = ثN ?قت(B مG 5لW )لجمع 4كث( فأكث( =
.ناس?ا = Lلى ح?5 = )لق?,6 )لمف(,ضة عل?Q ,سالمة )لشعB ,)لخ,\ )لdG ?ن*( بQ )لنا- Lل?Q = ,ال ?فك( في غ?( )ل(جاء )لمبا(W (جاء )لشفاء
{ML 237.2}

ND اD =)عG في (,لنا- ت()جع( Vk) Gعبا. فإ)متآكال م Qصا( من*( جسم i?ج,ما عن?فا بحD t)لم( Q?عل NجD 6فلق = Q?)ك V)*5 منL
. N$ال ?سمع, ND()? ال QنL . q,م5 ?س B()54 ?ح,ل,) ب?5 )ل(ج8 ,)القت N$من tعبثا ?حا,8 بع, =V(,6م5 ع B)$بعضا لل N$حم,5 بعضC?
,عبا()! )الشمئC(C )لتي ?سمع$ا من$N ال تmث( ف?Q . ف$, ال ?(| غ?( )ب5 هللا = ,ال ?سمع غ?( )لص,! )لdG ?منح للم,تى )لح?اGL, .A ?6ن, م5
{ML 237.3} .(?س,q ?جث, عن6 ق6م?Q ,?ص(Ö قائال: “?ا س?5L =6 4(6! تق6( 54 تTّ$(ني” (متى 8 : 2

”!E;rدî فاNoر “

Qلى جسمL لصحة( !فلق6 عا6 . x)ألب( WلG في )??تغ i6لحا8 ح( في, Q?عل V6? (متى 8 : 3) ,,ضع ”!)$T4(?6= فا :q,س? B4جا
,صا(! 4عصابQ حساسة ,ق,?! عضالتQ . ,تلW )لقش,( )لخشنة )لتي تتف(6 ب$ا 4جساN )لب(x )ختف! = ,ح8 مكان$ا ل,d6), 5 نض?( جع8
{ML 238.1} .جسمQ ?ب6, كجسN صبي صغ?( في م8ء )لصحة
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,ق6 4,صى ?س,G qلW )ل(ج8 4ال ?G?ع نبأ GلW )لشفاء = ب8 54 ?س(q ل?قN6 ع5 نفسG Qب?حة في )ل$?ك8. ,ما كان! تلW )لGب?حة تقبL 8ال
xم5 فح B)$لت( N$ك5 ?سع? Nلخ6مة فل( Wبتل Nلق?ا( مع نف,( )لك$نة م5, . t)ق6 شفي تماما م5 )لم Qلك$نة ,?حكم,5 بأن( Qبع6ما ?فحص
Q?4, عل Qل (,ل?حكم t?)لم( . {ML 238.2}

V)$ق,8 )لبش?(: “ فانت? GL =Cلصم! ,)لعم8 )لناج( N,Cج8 بل)ل( WلG على xلمخل( QT)شت( dGمق6)( )لتش6?6 )ل Bت(?نا 4ق,)8 )لكتا
,4(سلQ لل,ق!= ,قا8 لQ: )ن*(= ال تق8 ألح6 ش?ئاً= ب8 )BDG 4( نفسW للكا5D ,قN6ّ ع5 تW)?$T ما 4م( بQ م,سى= ش$اA6 ل$N” (م(ق- 1:
43= 44). ل, ع(\ )لك$نة )لحقائ^ )لخاصة بشفاء GلW )ألب(x لكان! ك()D?ت$N للمس?ح ق6 4مل! عل?$N حكما كاGبا جائ() = ف(غB ?س,q في
54 ?قN6 )ألب(x فسQ في )ل$?ك8 قبلما ?صL 8لى مسامع )لك$نة خب( تلW )لمعجGL = AC ب$VG )لك?ف?ة ?مكن$N 54 ?ص6(,) حكما عا6ال = ف?تمك5
G. {ML 238.3}لW )ألب(x )لdG شفي م5 54 ?جتمع بعائلتQ ,4ص6قائQ م(A 4خ(|

كان! للمس?ح 4غ()t 4خ(| ?(مى Lل?$ا م5 تشV6?6 على )ل(ج8 بأ5 ?*8 صامتا. فلق6 ع(\ )لمخلx 54 4ع6)ءV كان,) 6)ئب?5 4ب6) على
)لح6 م5 نشاQT ,خ6متL, Qبعا6 )لنا- عنQ. كما ع(\ 4نGL Q) )نتش( خب( شفاء GلW )ألب(x فإ5 كث?(?5 م5 )لمصاب?5 بGلW )لم(t )ل,ب?8
. x)لب( Wبأ,لئ N$حتكاك( م5 ج()ء x)ق6 4ص?ب,) بع6,| )لب B5 )لشعL 8,س?ص?ح صائح ,?ق Gكان,) ?تجم$(,5 ح,8 )لمس?ح = ,ح?نئ
Vء(ي 4ع6Tع? WلG 5فإ Qح,ل x)لب( q,س? BGجت( متى, .ND)?4, لغ N$ت(,Gكة ل)ستخ6م,5 ب(كة )لشفاء كب? (,ما كان x)كث?(,5 م5 )لب,
{ML 238.4} .ف(صة الت$امQ بأنQ ?تع6| ن,)Dي )لنام,- )لTقسي . ,ب$G) ?تع8T عم8 )لك()AC باإلنج?8

yL'عة 'لخبر

VGD )لحالة ب((! LنG)( )لمس?ح. 5L GL شفاء GلW )ألب(x شاV6D جم?ع م5 )لنا- = ,كان,) ?ت,ق,5 لمع(فة حكN )لك$نة . فلما عا6 )ل(ج8
Lلى 4ص6قائQ حD( i6ت?اj ع*?N .فبال(غN م5 تحف* ?س,q لN ?بG 8GلW )ل(جd4 8 مسعى إلخفاء حق?قة شفائQ . ,كا5 م5 )لمستح?L 8خفاء
)ألم( = لكG 5لW )ألب(x بع6ما شفي G4)q )لخب( في ك8 مكا5 . كما ف$N 54 ,6)عة ?س,D qي )لتي جعلتQ ?أم(V بالسك,! . ,لGلW جا8 م5
WالDL على Ö,?ص()( )لك$نة ,)لشL 56 م?Cإلعالنا! ست( W54 تل W)6? 5ك? Nل Qلكن, . N?*لشافي )لع( (GD A,لى مكا5 معلنا ع5 قL 5مكا
?س,q . لق6 4ح- )ل(ج8 )لdG شفي D 54بة )لشفاء ثم?نة ج6) = فف(p ,ت$لGL 8 )ستعا6 ق,A (ج,لتQ ,4ع?L 6لى عائلتQ ,عش()ئQ = ,(4| 4نQ م5
)لمستح?8 عل?Q 54 ?ك\ ع5 تمج?G 6لW )لTب?B )لdG شفاV . ,لكGL 5)عتQ لخب( تلW )لمعجAC نتج عنQ تعT?8 عم8 )لمخلGL = x تقاT( )لنا-
{ML 239.1} .عل?Q بكث(A ع*?مة حتى )ضT( للت,ق\ عم5 )لعمL 8لى ح?5

5L ك8 عم8 م5 4عما8 )لمس?ح كا5 لQ غ(t بع?6 )لم6| = ,كا5 ?شتم8 على ما D, 4كث( مما الp في )لعم8 نفسD . QكG) كان! )لحا8 مع
)ألب(x = ففي ح?5 54 ?س,q خN6 حاجا! ك8 م5 4قبل,) Lل?Q فق6 كا5 ?ت,^ أل5 ?با(W م5 لN ?أت,) . ,في ح?5 4نQ )جتBG )لعشا(?5 ,)ل,ثن??5
,)لسام(??5 كا5 ?شتا^ لل,ص,L 8لى )لك$نة ,)لمعلم?5 )لG?5 كبل$N )لتعصB ,)لتقال?6 . لق6 )ستنف6 ك8 ,س?لة كا5 ?مكنQ ب,)سTت$ا 54 ?ص8
N$4()6 ب$ا )لقضاء على تعصب A6ش$ا N6لى )لك$نة قL شفي dGل( x)ألب( Qسال)L في, . N$?لL. {ML 239.2}

لق6 )6عى )لف(?س?,5 54 تعل?N )لمس?ح مضا6 للنام,- )لdG 4عTاV هللا لشعبQ على ?6 م,سى. ,لكنQ في ت,ص?تQ لألب(x )لdG قT 6$( بأ5
?قG N6ب?حة حسB ما D, مف(,t في )لنام,- = كG BGلW )ال6عاء = فكاG 5لW ش$اA6 كاف?ة إلقناq ك8 م5 ?(?5,6 54 ?قتنع,). ثN 4(س8
N$ل N6إلج()ء 54 ق( WلG على Qفكا5 ج,)ب = QالكDعلة ?تعلل,5 ب$ا إل Q?ج5,6 عل? N$لعل q,على ?س (,س?- ل?تجسس(,ج N?شل),ساء في 4m)ل(
ب(Dانا على حبQ للبش(?ة ,)حت()مQ للنام,- = ,ق6(تQ على 54 ?خلx م5 )لخT?ة ,)لم,!. ,DكG) ش$6 عن$N قائال: “,ضع,) عليّ ش()ً ب86
خ?(= ,بغضاً ب86 حّبي” (مCم,G 5L .(5 : 109 ))W )لdG 4,صى في م,ع*تQ على )لجب8 قائالً: “4حّب,) 4ع6)ءكN” ق6 مّث8 بنفسGD Q) )لمب46
9 : 3 -)T5 ع5 ش( بش( 4, ع5 شت?مة بشت?مة= ب8 )لعك- مبا(ك?5” (متى 5 : 44 ؛ 1 ب?Cلقائ8: “غ?( مجا(). {ML 239.3}

'لشفاء حجة مقنعة

5L نف- )لك$نة )لG?5 حكم,) على )ألب(x بالT(6 م5 ب?5 )ألصحاء ش$6,) )آل5 بأنQ ق6 شفي. ,GL نTق,) ب$G) )لحكN ج$ا() ,سجل,V كا5
GلW ش$اA6 ثابتة للمس?ح . ,GL 4ع?6 )ل(ج8 بع6ما شفي Lلى جماعة Lس()ئ?8 بناء على تأك?6 )لكا5D نفسQ بأنQ لN ?ع6 للم(d4 t 4ث( ف?Q = كا5
N$إلل$?ة . لق6 ق6م! ل( xلمخل( A,كما ش$6 )لك$نة لق = q,س? Nس( N D, نفسQ ش$اA6 ح?ة لم5 ق6 4حسL 5ل?Q . ,بف(p ع*?N قG N6ب?حة ,ع*َّ
GL = ًعبثا َTع? Nل Qكث?(,5 )لن,( ,لكن tلق6 (ف . A6,لى غ?( عL N$(فض,) )لن,( فس?(ح8 عن (Gفإ = ),لف(صة أل5 ?ع(ف,) )لح^ ,?نتفع,) بالن(
تأث(! قل,B كث?(A لN ?ك5 ?ب6, عل?$ا d4 تأث( . ,م6| سني خ6مة )لمخلx ب6) كا5 (سالتQ لN تج6 س,| تجا,با قل?ال م5 محبة )لك$نة
{ML 240.1} .(,)لمعلم?5 = ,لك5 بع6 صع,L V6لى )لسماء نق(4 ق,8 )لكتاB: “جم$,( كث?( م5 )لك$نة ?T?ع,5 )إل?ما5” (4عما8 6 : 7
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5L عم8 )لمس?ح في تT$?(V لألب(x مG 5لW )لم(t )لمخ?\ D, مثا8 لعملQ في تT$?( )لنف- م5 )لخT?ة. كا5 )ل(ج8 )لdG 4تى Lلى
?س,q “ممل,ء)ً ب(صاً”. لق6 نفG سG NلW )ل6)ء )ل,ب?L 8لى ك8 جسمQ . فحا,8 )لتالم?G )لح?ل,لة ب?5 معلم$N ,مالمسة )ألب(x = أل5 ك8 م5
(GكD, . Qص)م5 ب )$Tف Aح?ا A,ق Qمنحت Q5 لمستL 8ب .x)ألب( WلG -تنج- عن6ما لم? Nل q,نجسا . ,لك5 ?س Qنفس ,D )?ص? x)لم- 4ب?
Bلقل( ك8, =t?)بش(?ة: “ك8 )ل(4- م A,4ح6 من$ا بق )$T? 54 8?مم?تة = ,م5 )لمستح, Bة = ف$ى متأصلة في )لقل?Tلخ( x)لحا8 مع ب(
5L 8تنج-= ب? Nجسماً بش(?اً ل Gتخ( GL q,لك5 ?س, .(شع?اء 1: 5 , 6L) ”T4حبا, p)صحة= ب8 ج Q?لى )ل(4- ل?- فL N6م5 4سف8 )لق .N?سق
”!)$T4(?6= فا“ B(,(ني” س?سمع )لج$T54 ت )5 4(6! تق6L =6?بإ?ما5 قائالً: “?ا س Q?ئ. ,ك8 م5 ?جث, عن6 ق6مTشاف?ة للخا A,ق Qل Q?ف V6,ج,
{ML 240.2} .((متى 8 : 2 , 3

ie;A في rعماn 'لشفاء

B?لى )لس?6 حتى 4جL (GD QلبTب N65 تقL ما x)ألب( (GD ل,بة في )لحا8. ,لك5 في حالةTلب(كة )لم( q,س? Tع? Nحاال! )لشفاء ل tفي بع
Lلى TلبQ . عن6ما نTلB ب(كا! Cمن?ة ق6 تتأخ( )إلجابة = 4, ق6 ?منحنا هللا ش?ئا غ?( ما TلبناV . ,لك5 عن6ما نTلB )لخالx م5 )لخT?ة
فاألم( ?ك,5 على خال\ GD) . فال(B ?(?T? 54 6$(نا م5 خTا?انا ,?جعلنا 4,ال6) لQ ,?جعلنا قا6(?5 على 54 نح?ا ح?اA )لق6)سة . 5L )لمس?ح
5L Q4ن :V6لتي لنا عن( لثقة( يD VGD“ = (4 : 1 ة?Tغال) ”هللا ,4ب?نا A6()L Bحس )?)لحاض( )لش( Nنا م5 )لعالGا?انا= ل?نقTألج8 خ Q8 نفسGب“
5L“ .(15 =14 : 5 1 ?,حنا) ”Qا منDلبناT لبا! )لتيT54 لنا )ل Nلبنا ?سمع لنا= نعلT م$ما Q4ن N5 كنا نعلL, .سمع لنا? Qمش?ئت Bلبنا ش?ئاً حسT
{ML 241.1} .()عت(فنا بخTا?انا ف$, 4م?5 ,عا86= حتى ?غف( لنا خTا?انا ,?T$(نا م5 كL 8ثN” (1 ?,حنا 1 : 9

,GL شفى )لمس?ح )لمفل,j في كف(ناح,N علNَّ نف- )لح^ = فلكي ?عل5 ع5 سلTانQ أل5 ?غف( )لخTا?ا 4ج(| تلW )لمعجAC. كما 54 شفاء
ML} .)لمفل,j ?كش\ لنا 4?ضاً حقائ^ ثم?نة = ف$, غني بال(جاء ,)لتشج?ع = ,بالنسبة لعالقتQ بمماحكة )لف(?س??5 فإ5 ف?Q 4?ضاً تحG?() لنا
241.2}

,كما كان! )لحا8 مع )ألب(x فكk 8ماGD 8) )لمفل,j في )لشفاء )ن$ا(!. ,ق6 4صابGD Q) )لم(t نت?جة لح?اA قضاDا في )(تكاB )لخT?ة =
كما C)6! مk 5المQ م()(A )لنN6 . لقT 8* 6,?ال ?ت,سL 8لى )لف(?س??5 ,معلمي )لنام,- kمال 54 ?ج6 على N$?6?4 ()حة مk 5المQ )لنفس?ة
,)لجسمان?ة . ,لكن$N بك8 ب(,6 حكم,) عل?Q بأ5 م(ضQ غ?( قاب8 للشفاء ,4سلم,V لغضB هللا . فلق6 )عتب( )لف(?س?,5 54 )لمح5 ,)آلالN ب(Dا5
على سخT هللا = ,كان,) ?ت(فع,5 ع5 )لم(ضى ,)لفق()ء . ,مع GلW فإmD 5الء 4نفس$N )لG?5 شمخ,) بأن,ف$N في صل\ ,كب(?اء معتب(?5
N$?5 حكم,) عل?Gلمتألم?5 )ل( Wثما م5 4,لئL 8ما ,4ثق)ج N*ألح?ا5 4ع( Bق6?س?5 كان,) في غال N$ت(,G. {ML 241.3}

عو. لفاقد{ 'لرجاء

كاG 5لW )لمفل,j عاجC) تماما = فإG لN ?( ع,نا ?أت?Q مL d4 5نسا5 غاx في بال,عة )ل?أ-. ,لكنQ بعG 6لW سمع ع5 )لق,)! )لعج?بة )لتي
Wبتل V,5 4نبأ?Gل( Vm4ص6قا Qق6 شجع, . (,)$T x)نال,) )لشفاء = حتى )لب Q5 مثل?Cعاج, AاTخ(?5 كان,) خk 54 سمع, . q,ا ?سD()4ج
)ألخبا( )لسا(A = على )إل?ما5 بأنQ ?مكنD Q, 4?ضا 54 ?شفى ل, حمL 8لى ?س,q. ,لك5 قلبQ غاx في 6)خلQ في ?أ- م(?( عن6ما Gك( ك?\
(GD Q?لL ,فإ5 ما كا5 ?صب WلG مع, Qت)ماثال في حض V()? 54 8لق6,- ق6 ال ?حتم( B?بTل( WلG 54 5ق6 كا5 ?خشى م, . t)لم( WلG Q4صاب
Nلسماء ,سال( نا8 ?ق?5 غف()5?, q,س? |)? 54 Qة = فل, 4مكن?Tء )لخBل()حة م5 ع( لىL ^,ما كا5 ?ت )لجس6 بق6( شفاء ,D 5ك? Nل t?)لم(
هللا فس?ك,5 قانعا بالم,! 4, بالح?اA بحسB ما ?(?6 هللا . كان! ص(خة GلW )ل(ج8 )لمحتض( Dي VGD: “?ا ل?تني 4مث8 4مامQ!” لN ?ك5 لQ?6 ,ق!
?ض?عD Qباء = فلق6 ت$(4 جلV6 ,لحمQ ,ب6! في جسمk Qثا( )لفسا6 فت,سL 8لى 4ص6قائQ 54 ?حمل,V على ف()شL Qلى ?س,q = ففعل,) GلW بك8
Q4ص6قائ, t?)لم( WلG م5 )لمستح?8 على (حتى ب6 V6كا5 على 4ش Qج)خا, xلمخل( Qكا5 في ب dGخ8 )لب?! )ل(في 6 NحاC( . ,لك5 )ل,)س
{ML 242.1} .54 ?شق,) ألنفس$T N(?قا في ,سT تلW )لكت8 )لبش(?ة ل?صل,) Lل?Q 4, على )ألق8 ?سمع,5 ص,تQ م5 بع6

كا5 ?س,q ?علN في ب?! بT(- ,حسB )لعاA6 كا5 تالم?VG جل,سا Lلى ج,)(V: “ ,كا5 ف(?س?,5 ,معلّم,5 للنام,- جالس?ND, 5 ق6 4ت,)
VGD j)علة = ,خا Q?ج5,6 عل? N$لعل q,لنا- ل?تجسس,) على ?س( W(ل,قا 5 : 17). لق6 4تى 4,لئ ”N?شل),م5 ك8 ق(?ة م5 )لجل?8 ,)ل?$,6?ة ,4
)ل6)ئ(A كان! ت,ج6 جم,q مختلTة بال ت(ت?B . من$N )لمتش,ق,5 ,)لمت$?ب,5 ,)لفض,ل?,5 ,)لع6?م, )إل?ما5 . ,كان! جنس?ا! مختلفة ,Tبقا!
Nلجمع = ,لك5 )لف(?س??5 ,)لمعلم?5 ل( WلG 5حتض? Aلح?ا( p,) 5(ل,قا 5 : 17). فكا ”N$لشفائ B)ل( A,كان! ق,“ :WناD ممثلة A66متع
?الح*,) حض,(GL V لN ?ك,ن,) ?حس,5 بحاجت$N ,لGلW لN ?ك5 ل$N نص?B في )لشفاء: “4شبع )لج?اq خ?()! ,ص(\ )ألغن?اء فا(غ?5” (ل,قا
53 : 1). {ML 242.2}
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ثغرh في 'لسقف

حا,8 حامل, )لمفل,j م()() 54 ?شق,) ألنفس$T N(?قا في ,سG TلW )لجمع ,لك5 ك8 محا,الت$DG Nب! Dباء. ,ق6 جا8 )ل(ج8 )لم(?t في
4لN ,عB(G ال ?عب( عن$ما . ,بع6ما صا(! )لمع,نة )لتي Tالما )شتا^ Lل?$ا في متنا,V6? 8 = ك?\ ?مكنQ )آل5 54 ?فل! )ل(جاء مV6? 5 . فبناء
Qلى ,جL )*ن, = Qلس?6 ع5 ح6?ث( \فت,ق = q,ق6مي ?س N4ما t)ح )لب?! ,بع6ما كشف,) )لسق\ 6ل,) )لمTلى سL Vm4ص6قا Qحمل Qعلى )قت()ح
Wتل Q?لL BGجت( كا5 ق6 dGل( ,D Qألن Qحالت \)ق6 ع, . Q?ت?5 فCك)لمت,سلت?5 م( Q?4| ع?ن), 5 ,)لفج?عةCلح( Q?تسم! عل)( dGل(ج8 )ل( WلG
q,س? A)6م5 بقk, Vا?اTع5 خ Bعن6ما تا, . V)?لى ضمL !?لتبك( x64خ8 )لمخل Q8 في ب?ت(C? ال j,كا5 )لمفل Gلنف- )لم(تبكة )لمتشككة . فإ(
على شفائQ با(ك! قلبQ )لمشتا^ م()حN )لمخلx )لمانحة )لح?اA . ,ق6 الح* ?س,q 8,4 با(قة م5 ب,)(^ )إل?ما5 تنم, ف?Q حتى صا(! ?ق?نا ال
d6لفا( d6? 5?ا للمث,8 بD(6إل?ما5 ?نم, , ?تق,| مع ك8 محا,لة 4ب( WلG |4) ئ = كماTلمع?5 )ل,ح?6 للخا( ,D (GD 5بأ qCعCت?. {ML 243.1}

{ML 243.2} .(,بكلما! نCل! كالم,س?قى على G4ني )لمتألN قا8 لQ )لمخلx: “ث^ بي ?ا بني. مغف,(A لW خTا?اW” (متى 9 : 2

ت6ح(j حم8 )ل?أ- ع5 نف- GلW )إلنسا5 ,شم8 قلبQ سالN )لغف()5 = فأضاء ,ج$Q بن,( )لف(p. لق6 شفي م5 4لمQ )لجسماني فتب86 ك8
N)ئ )لمجTلخا( WلG ا?اTخ !)غف, !Cلعاج( j,شفي )لمفل . Qك?ان! {ML 243.3}

= p)في سك,5 ف WناD جعاTخ( = ب8 *8 مضk شيء BلT لح في? Nل, = A6?6لج( Aلح?ا( ك$بة q,ج8 كلما! ?س)قب8 )ل T?بإ?ما5 بس,
{ML 243.4} .فكان! سعا6تQ مما ال ?مك5 54 ?عب( عن$ا لسا5 = ,4ش(^ ن,( )لسماء على مح?اV = ,ن*( )لنا- Lلى GلW )إلنسا5 بت$?D), Bبة

كا5 معلم, )لشعB ?تل$ف,5 لمع(فة ما )لdG س?فعلQ ?س,q في VGD )لحالة. ,تGك(,) ك?\ G 54لW )ل(ج8 كا5 ق6 لجأ Lل?$N في TلB )لع,5
Wتل N$?لL !6ا عاD, . Vا?اTقاسى م5 لعنة هللا على خ? Q4علن,) 4ن WلGكتف,) ب? Nل GL, . Qعن NDل(جاء ,4غلق,) 4حشاء( VاءTعL (,فض) N$لكن,
)لGك(| عن6ما (V,4 )آل5 4مام$N = ثN الح*,) )الDتماN )لع*?N ب$G) )لمش$6 )لdG 4بV(6 كG 8لW )لجمع. فاعت()ND خ,\ ش6?6 م5 54 ?تالشى
Bعلى )لشع N$انT 8 -, NDG,نف. {ML 243.5}

لN ?تحi6 4,لئW )ل(mساء معا = ,لكن$N ق(4,) 4فكا( بعض$N )لبعt لمج(6 تبا86 )لن*()!. ,كا5 معنى ن*()ت$N 4نQ ال ب6 م5 عم8 شيء
لص6 ت?ا( GلW )لشع,( )لجا(\ . لق6 4عل5 ?س,q لGلW )لمفل,j 54 خTا?اV ق6 غف(! = ,لك5 )لف(?س??5 )عتب(,) GD) )لتص(?ح تج6?فا =
(Gقائل?5: “لما N$للمحاكمة . ,فك(,) في قل,ب q,ق6م,5 ?س? WلG Bلم,! = ,بم,ج( Bة تست,ج?Tلتج6?\ خ( (GD )عتبا( N$مكن? Qعتق6,) 4ن(,
{ML 244.1} .(?تكلGD N) DكG) بتجا6?\؟ م5 ?ق6( 54 ?غف( خTا?ا Lال هللا ,حV6؟” (م(ق- 2 : 7

”قم e'حمل فر'شك“

=Wا?اTخ Wل A),؟ 4?ما 4?س(: 54 ?قا8: مغفNتفك(,5 في قل,بك (Gما “ :N$قا8 ل Nت()جع,) = ,م5 ث, Q4مام (,جبن N$?ف V)*ن q,ثب! ?س GL,
:j,لمفل( لىL V)*ن B,ّبع6 54 (جع ?ص Nا?ا” ثT54 ?غف( )لخ t)اناً على )ألT؟ ,لك5 لكي تعلم,) 54 إلب5 )إلنسا5 سلnم(, N54 ?قا8: ق N4
{ML 244.2} .(“قN ,)حم8 ف()شL BDG(, Wلى ب?تW!” (ل,قا 5 : 22 — 24

,GL) بGلW )ل(ج8 )لdG 4تي بL Qلى ?س,q محم,ال على ف()شQ ?ن$t على ق6م?Q بك8 ما في )لشباB م5 خفة ,م(,نة ,ق,GL, = A) بال6ماء
)لحا(A تج(d في ك8 ع(,قQ = ,ك8 عض, في جسمQ تمألV )لق,A = ف?نشT للعم8 فجأA = ,ب6ال م5 شح,B )لم,! )لdG كا5 ?6ن, منQ = كا5
(GD 84?نا مث) لجم?ع , مّج6,) هللا قائل?5: ما( !$لك8= حتى ب( N(6ّق j)خ, )?)لل,ق! ,حم8 )لس Nفقا“ :Aتألقا5 بالصحة ,)لح?ا? Qجسم, Q$ج,
{ML 244.3} .(قT!” (م(ق- 2 : 12

?ا لمحبة ?س,q )لعج?بة GL تتنا8C لتشفي )لمGنب?5 ,)لمتألم?G,D !5) )إللQ ?ح5C ,?خف\ kالN بني )إلنسا5 )لمتألم?5! ,?ا للق,A )لعج?بة )لتي
{ML 244.4} تعل5 نفس$ا DكG) لبنى )إلنسا5! مG 5) ?ستT?ع 54 ?شW في (سالة )لخالx ؟ 4,مG 5) ?حتق( م()حN )لفاd6 )ل(m,\ ؟

Aمنح )لح?ا dGلص,! )ل( WلG 5L .Qت)نضا, Qب8 صحت(G5 )لD(,ل( Nلجس( WلG لىL 6,لخالقة لكي تع( هللا A)6لى قL jكا5 ?حتا )5 )ألمL
لإلنسا5 )لمجب,8 م5 ت()B )أل(D t, نفسQ )لdG منح )لح?اA لGلW )لمفل,j )لdG كا5 ?حتض( . ,نف- )لق,A )لتي 4عا6! )لح?اL Aلى )لجسD Nي
)لتي ج66! )لقلW(G .B )لdG عن6 ب6ء )لخل?قة: “قا8 فكاD .5, 4م( فصا(” (مCم,D .(9 : 33 ), نفسQ )لdG تكلN بكلمة )لح?اA للنف- )لمائتة
بالGن,B ,)لخTا?ا . 5L شفاء )لجس6 كا5 ب(Dانا على )لق,A )لتي ج66! )لقلB . ,ق6 4م( )لمس?ح )لمفل,j بأ5 ?ق,N ,?مشي قائال: “لكي تعلم,) 54
{ML 244.5} .(الب5 )إلنسا5 سلTاناً على )أل(t 54 ?غف( )لخTا?ا” (ل,قا 5 : 24

Nأل?ا( VGD في, .-)ل6( (GD 8ف?نبغي لنا 4ال نغف = d6حي شفاء جس,)شفاء للنف- ,)لجس6 = ,تبع )لشفاء )ل q,ج6 في ?س, j,لمفل( WلG
?,جk 6ال\ )لنا- )لG?5 ?تعGب,5 م5 4م()t جس6?ة = ,ND كالمفل,j ?ت,ق,5 لسماq )ل(سالة )لقائلة: “مغف,(A لW خTا?ا5L ”W عBء )لخT?ة
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بما ?نd,T عل?Q م5 عN6 )ل()حة ,)ل(غائB )لتي لN تشبع بعD 6, سبB ك8 64,)ء )لنا- . Lن$N ال ?ستT?ع,5 54 ?ج6,) ()حة حتى ?أت,) Lلى
A,صحة ,ق Nا ,للجسT5 نشاDGى للT54 ?ع Qللنف- ?مكن Q54 ?منح V(,ع 4ح6 س?Tال ?ست dGل( N5 )لسالL . -,شافي )لنف. {ML 245.1}

ً لق6 4تى ?س,q “ لكي ?نقt 4عماL 8بل?-“. ”ف?Q كان! )لح?اD, ” A, )لقائ8: “4ت?! لتك,5 ل$N ح?اA ,ل?ك,5 ل$N 4فض8”= ,ق6 صا( “(,حا
مح??ا (1 ” ?,حنا 3 : 8 ؛ ?,حنا 1 : 4= 10 ؛ ك,(نث,- 15 : 45). ,ال ?C)8 ?ملW )لق,A )لمانحة )لح?اA = كما ق6 شفي )لم(ضى ,منح
{ML 245.2} .()لغف()5 للخTاA عن6ما كا5 على )أل(t = “)لdG ?غف( جم?ع Gن,بW. )لdG ?شفي ك8 4م()ضW” (مCم,( 103 : 3

dGش^ )ل(ج8 )ل GL, .8ألفض( Nع*?ما كما ل, 54 )لسماء )نفتح! ,كشف! ع5 4مجا6 )لعال Bعلى )لشع VGD j,لمفل( شفاء ACمعج )?كا5 تأث
^?)Tل( Qل (,لنا- ل?فسح( ال ?حم8 ش?ئا = ت()جع Qكأن, V)?)حام8 س, A,Tهللا عن6 ك8 خ W)با? ,D, q,لجم( Wتل Tقا في ,س?)T Qشفي لنفس
{ML 245.3} .(= ,كان,) ?ن*(,L 5ل?G ND, Q)Dل,5 = ,?ت$امس,5 قائل?L“ :5ننا ق6 (4?نا )ل?,N عجائB!” (ل,قا 5 : 26

[زEمة 'لكNنة

4بكم! )لD6شة )لف(?س??5 ,4صابت$CD N?مة ماحقة = ,(4,) 4نQ ال مجا8 لحسND6 )آل5 ل?ل$B )لجم$,( ض6 ?س,5L .q )آل?ة )لتي 4ج(?! في
)ل(ج8 )لdG كان,) ق6 4سلم,V لغضB هللا كا5 تأث?(Dا على )لشعB ع*?ما بح?5L i )لمعلم?5 صا(,) ح?نئG مغم,(?5 في C,)?ا )لنس?ا5. فلق6
(4,) 54 )لمس?ح ?ملW ق,A كان,) ND ?نسب,ن$ا Å ,حV6 = ,مع GلW فإ5 ع*متQ )لممتCجة باللT\ ,)لت,)ضع كا5 )لف(^ ع*?ما ب?ن$ا ,ب?5
غT(ست$N ,كب(?ائ$N = فشمل$N )ال(تباW ,)لخجGL 8 كان,) متحقق?5 م5 ,ج,6 كائ5 ساN جل?8 ب?ن$N = ,لكن$N لN ?عت(ف,) بGلW . ,على ق6(
Qمن j)خ dGل( -)Tفخ(ج,) م5 ب?! ب = N$مان?L N6بع ND (,ا?ا على ق6( ما )عتصمTا5 54 ?غف( )لخTلسل( q,ا5 على 54 ل?سD)ع*مة )لب
{ML 245.4} .)لمفل,j في م8ء )لصحة بق,A كلمة )لس?6 = ل?تآم(,) على Lسكا! ص,! )ب5 هللا

5?Gلل( Wم5 4,لئ A,تمك5 بك8 ق p,)ل( t)لمس?ح ,لك5 م( A,إلنسا5 فق6 ُشفي بق( WلG كا5 مم?تا ,متأصال في Qمع 4ن d6لجس( t)5 )لمL
{ML 246.1} .4غمض,) ع?,ن$N حتى ال ت(| )لن,( .5L )لب(x ,)لفالج لN ?ك,نا متعصب?5 كما كا5 )لتعصB ,عN6 )إل?ما5

Q?كا5 ق6 حم8 عل dGصح?حا معافى حامال = في ?س( = )لس(?( )ل Qبع,6ت N?*ع p)ف WنالD 5كا Qبع6 شفائ Qلى ب?تL j,عن6ما عا6 )لمفل,
بك8 (ف^ ,4خL Gلى ح?i كا5 )لمس?ح منG قل?8. فتجمع 8D4 ب?تQ ح,لQ ,في ع?,ن$N 6م,q )لف(ND, p ال ?كا5,6 ?ص6ق,5 ع?,ن$N . لق6 ,ق\
nلمنكم( xلمتقل( Qجسم Nلح, . Q6ت()L q,T, 5تا ق,?ت)صا Aعا5 )للتا5 كانتا بال ح?ا()Gل( Wج,لة . ,تان)ل( Tفي م8ء نشا N$ج8 4مام)ل(
N?ل(جاء على ك8 تقاس(, p)لف( Nتس)(, . ق,?ة ثابتة !(,Tجم?8 . ,كا5 ?مشي بخ d6), 5,ل (G )?صبي صغ Nل6)ك5 )لل,5 عا6 )آل5 كلح(
Qلب?! = ,تمج6 هللا في )بن( WلG B(تفع! ت$ال?8 )لشك( م5 ج,)ن(, = Nة ,)آلال?Tفي مكا5 4ثا( )لخ Nلسال(, A)ا$Tحل! س?ماء )ل, = Q$ج,
)لdG ق6 4عا6 )ل(جاء Lلى GلW )إلنسا5 )ل?ائ- = ,)لق,A لم5 كا5 مض(,با بم(t ال ?(جى منQ )لشفاء .لق6 كاGD 5) )ل(ج8D4, 8 ب?تQ مستع6?5
أل5 ?ضع,) ح?ات$N ألج8 ?س,q = ,لN ?ع6 ?عك( L?مان$d4 N شW = كال ,ال 4فس6 عN6 )إل?ما5 ,الءND لW(G )لdG ق6 64خ8 )لن,( ,)لسعاL A6لى
B?لكئ( Nلم*ل( N$ب?ت . {ML 246.2}

الفصل الثامن والعشرون—الوي — متى

م5 ب?5 ك8 م,*في )ل(,ما5 في فلسT?5 كا5 )لعشا(,5 4بغt )لنا- لقل,B )لشعB = فكان,) ممق,ت?5 4ش6 )لمق!. ,حق?قة ك,5 4مة 4جنب?ة
Dي )لتي ف(ض! VGD )لض()ئB عل?$N كاG 5لW م,ض,L qثاD(, A)ت?اj 6)ئم?5 لل?$,GL 6 كاG 5لW مGك() 6)ئما ل$N بأن$N ل?س,) 4ح()() ,ال
مستقل?5 . ,لN ?ك5 )لجباA ,)لعشا(,5 مج(k 6ال! في d6?4 )ل(,ما5 )لمستب6?5= ب8 كان,) مغتصب?5 لحساب$N )لخاx = فكان,) ?ص?ب,5 ث()ء
. Qخائ5 لش(\ 4مت ,D 5كم Q?لL )*ل(,ما5 كا5 ?ن( d6?4 ل,*?فة على( VG$ب Nكا5 ?قب8 )لق?ا dGل?$,6| )ل(, . Bلشع( Bفاحشا على حسا
{ML 247.1} . ,كان,) ?حتق(,نQ كمD 5, م(ت6 = ,كا5 ?عتب( م5 4حT Tبقا! )لمجتمع

Nأل(بعة )أل,ل?5 في جن?سا(!. ,ق6 حك( G?بقة = ,كا5 س?6عى ل?ك,5 خا6ما للمس?ح بع6 )لتالمTل( VGD 6()متى ضم5 4ف d,كا5 ال
GL, = xلمخل( N?ل(ج8 قلبا مفت,حا لقب,8 )لح^ . كا5 متى ق6 4صغى لتعال( (GD 4| في) q,لك5 ?س, = Qفت)س?,5 على متى بمقتضى ح?)لف(
كش\ لQ (,p هللا )لمبك! ع5 ش( قلبQ تا^ Lلى TلB )لع,5 م5 )لمس?ح = ,لكنQ كا5 معتا6) )لق?,6 )لتي ق6 ف(ض$ا معلم, )لشعB فلN ?ك5 ?فك(
Q*س?الح N?*لع( Nلمعل( (GD 54 في. {ML 247.2}
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,لكGL 5 كاGD 5) )لعشا( جالسا عن6 مكا5 )لجبا?ة في 4ح6 )أل?اd4) N ?س,q قا6ما Lل?Q = كN كان! D6شتQ ع*?مة ح?نما سمعQ ?خاTبQ قائال:
{ML 247.3} .(“ )بتعني” (متى 9: 9

'خت#ا; 'لنص#ب 'لصالح

فت(W (متى ك8 شيء ,قاN ,تبعQ” (ل,قا 5: 28). لN ?ك5 ثمة ت(66 4, تسا8m. ,ال تفك?( في تلW )ل,*?فة )لم(بحة )لتي ت6( عل?Q (بحا “
Qفي عمل Qشا(ك?, Qل?سمع تعال?م q,س?ك,5 مع ?س Q4ن Qف?() ,)لتي ?ستب86 ب$ا )لفق( ,)لمشقة= ,لك5 حسب,. {ML 247.4}

Wلسف5 ,)لشبا( (,ك)لحا8 ت( ففي V,54 ?تبع Qفاق), -)Tلمس?ح ب( q,س? )5 ق6 6ع,) م5 قب8. فعن6ما 4م?Gل( G?كان! )لحا8 مع )لتالم WلGك
,سا(,) ,()ءV كا5 لبعmD tالء )لتالم?G 4قا(B ,4ص6قاء ?ع,ل,ن$N = ,لكن$N عن6ما سمع,) 6ع,A )لس?6 لN ?ت(66,) = ,ال سأ8 4حND6 قائال:
ك?\ 4ع?n ,م5 ?ع,8 عائلتي؟ لكن$N كل$T4 Nاع,) )ل6ع,A . ,عن6ما سأل$N ?س,q بعG 6لW قائال: “ح?5 4(سلتكN بال ك?- ,ال مC,6 ,ال 4حG?ة=
{ML 248.1} .(8D 4ع,CكN شيء؟ فقال,): ال” (ل,قا 22 : 35

لق6 قN6 نف- )المتحا5 لمتى في ث()ئQ ,ألن6(),- ,بT(- في فق(Dما = فقاN ك8 من$N بنف- )لتك(?-. ,في ساعة )لنجاp ح?5 كان!
)لشباW ممتلئة بالسمW ,ح?5 كان! ج,)نB )لح?اA )لق6?مة ق,?ة سأ8 ?س,q )لتالم?G )لG?5 كان,) عن6 )لبح( 54 ?ت(ك,) ك8 شيء ألج8 عم8
{ML 248.2} .)إلنج?D, . 8كG) ?قN6 )المتحا5 لك8 نف- ل?(| ما GL) كا5 شغف$ا بالخ?( )لCمني 4, ش,ق$ا Lلى )تباq ?س,D q, )ألق,|

5L )لمبا6[ ملCمة لإلنسا5 6)ئما. فال ?مك5 إلنسا5 54 ?نجح في خ6مة هللا ما لN ?ك5 ك8 قلبQ في )لعم8 ,?حسB ك8 شىء خسا(A م5 4ج8
. Q54 ?ك,5 عامال مع Qال ?مكن d)للمس?ح ب8 بالح (G?ع 54 ?ك,5 تلم?Tا! ال ?ستT4?ة تحف*ا! ,)حت?ا N6ق? dGفض8 مع(فة )لمس?ح . فال
.,عن6ما ?ق6( )لنا- )لخالx )لع*?N ح^ ق6(V فإ5 )لتضح?ة )لتي (m?! في ح?اA )لمس?ح ست(| في ح?ات$N . ,4?نما سا( ف$N س?تبع,نQ ف(ح?5
{ML 248.3}

5L 6ع,A )لمس?ح لمتى ل?ك,5 تلم?G) لQ 4ثا(! عاصفة غضB ع*?مة. فك,5 معلN 6?ني ?ختا( عشا() ل?ك,5 ,)ح6) م5 4تباعQ )لمق(ب?5 كا5
ND)مل,5 54 ?ث?(,) مشاعm? (,كان Bلشع( Bلى تعصL 5,?س?)لجأ )لف GL, . انة ع*?مة م,ج$ة ض6 )لعا6)! )ل6?ن?ة ,)الجتماع?ة ,)لق,م?ةDL
q,ض6 ?س. {ML 248.4}

eل#مة 'لعشا;

VمالءC BGلى 54 ?جتL ^تا QتGكا5 متى ف(حا سع?6) بتلم GL, .إلل$ي( Nلمعل( (GD لىL N$فمال! قل,ب N?*ع NتماD( 5?)سا6 على )لعشا
)لسابق?L 5لى ?س,q = ,لGلW صنع ض?افة في ب?تQ 6عا Lل?$ا 4ق(باءV ,4ص6قاءV. ,لq6? N )لعشا(?5 ,حND6 ب8 6عا 4?ضا kخ(?5 مم5 كان!
{ML 248.5} .سمعت$N م,ضع شب$ة ,ق6 جافاND ج?()ن$N )ألكث( تعصبا

t)لف(?س??5 ,س?ع( BCح Bس?غض WلG 54 تماما \)لمجاملة. كا5 ?ع( W66 في قب,8 تل)ت? Nل dGل( q,ك()ما ل?سL ل,ل?مة( W4ق?م! تل
مقامD Q, لل$,)5 في ع?,5 )لشعB. ,لكنQ لN ?ك5 ل?تأث( بالعا6)! في تنقالتQ 4, تص(فاتQ = ,لN ?ك5 ?ق?C, Nنا ل,جاDة )لم*$( = ب8 ك8 ما كا5
Aلى ماء )لح?اL 54 بج6 نفسا *امئة ,D مةD. {ML 249.1}

جل- )لس?6 كض?\ )لش(\ على مائA6 )لعشا(?5 = ,بعTفQ ,لTفQ ,مm)نستQ ب(5D على تق6?(V للك()مة )إلنسان?ة = كما تا^ 4,لئW )لنا-
N,الء )لقm$ل Aلح?ا( Bفتح با, = A6?6ج iب,)ع N$مح??ة . ,)ست?ق*! في قل,ب V,ل*امئة بق( N$لى قل,بL Qف6خ8 كالم .Qال لثقتD4 (,)?لى 54 ?صL
{ML 249.2} .)لG?5 كان,) معتب(?5 حثالة )لمجتمع ,منب,G?5 م5 جم?ع )لنا-

,في GD) )الجتماq تأث( كث?(,5 مم5 سمع,) تعال?N )لمخلx = ,مع GلW لN ?عت(ف,) بL Qالَّ بع6 صع,V6. ,عن6ما )نسكB )ل(,p )لق6-
,خلx ثالثة kال\ نف- في ?,N ,)ح6 كا5 ب?ن$N كث?(,5 مم5 سبق,) 54 سمع,) )لح^ ,ND على مائA6 )لعشا(?VGD 5 = ,بعt من$N صا(,)
N*لعشا( )لمحتق( م5 4ع( (GD )صا Nئما = ث(6 Q8 ماثال 4مام* Qسا ل)ل,ل?مة 6( في Qف)(س8 )إلنج?8 . 4ما متى فق6 )عتب( مثا8 )لمس?ح = ,تص
B)ق B)ع5 4ق Qمعلم !(,Tخ )ثL س?( في? Qلمبش(?5 )لمك(س?5 = ,كا5 في خ6مت(. {ML 249.3}

”... 'ألصحاء“
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= G?لتالم( ^?)T 5ع V,54 ?$اجم (,فضل N$لكن, = Qصة الت$ام)لف( Wتل (,C$في ض?افة متى )نت q,س()ئ?8 ب,ج,6 ?سL ,معلم Nعن6ما عل,
G?لتالم( Nت$ا(, G?لمس?ح للتالم( Nت$ا( لىL مى)ت N$كان! س?است, .N$ب?5 معلم, N$ل,ق?عة ,)لجفاء ب?ن( (,54 ?ح6ث N$مكن? N$5 تعصب,)?ث? Gفإ
q(Cجا6 )لن?L 8,4,ج6 )لنف,( في )لسماء . فك8 م5 ?حا Gا5 منT?ي )ل,س?لة )لتي )ستخ6م$ا )لشD VGD . 8لى )لمقتL N$للمس?ح مص,ب?5 س$ام
{ML 249.4} .,)لنف,( ,)لجفاء ND م6ف,ع,5 لعمG 8لW بنف- (,p )لش?Tا5

{ML 249.5} .(سأ8 4,لئW )لمعلم,5 )لحاس5,6 )لتالم?G قائل?5: “ لماG) ?أك8 معلّمكN مع )لعشا(?5 ,)لخTاA؟” (متى 9: 11

لN ?نت*( ?س,q حتى ?6فع تالم?VG تلW )لت$مة = ب8 4جاب$N قائال: “ال ?حتاj )ألصحاء Lلى Tب?B ب8 )لم(ضى. فاDGب,) ,تعلّم,) ما L :,Dني
N4صحاء (,ح?ا ,ل N$لت,بة” (متى 9 : 12= 13). كا5 )لف(?س?,5 ?6ع,5 4ن( لىL AاT4ب()()ً ب8 خ (,أل6ع !k Nب?حة= ألني لG حمة ال) 6?)4
Q?قتض? B?بTك Qعمل (GL 5ك? Nح?ة ال محالة . 4فل,)ل( N$الك,5 بأم()ضD Nكان,) ?عتق5,6 54 )لعشا(?5 ,)ألم, = B?بT لىL بحاجة N$حسب,) 4ن?
54 ?خ\ Lلى نجA6 تلW )لفئة )لمحتاجة Lلى مع,نتQ . لك5 مع 54 )لف(?س??5 كان,) ?فك(,5 في 4نفس$N 4فكا() عال?ة فق6 كان,) في )لحق?قة 4س,4
q,لح^ . قا8 ?س( N$كان,) 4كث( )ستع6)6) لتف WلGل, = N$لعشا(,5 4ق8 تعصبا ,)كتفاء بأنفس( كا5 . N$ن,)5 كان,) ?حتق?Gل( Wحاال م5 4,لئ
أل,لئW )لمعلم?DG(“ :5ب,) ,تعلّم,) ما L :,Dني 4(?6 (حمة ال Gب?حة”= ,DكG) ب(5D ل$N على 4ن$N مع )6عائ$N بأن$N مفس(, كلمة هللا كلن,)
{ML 250.1} .?ج$ل,5 (,ح$ا تماماً

ND,6حنا )لمعم6)5 فلما ,ج,? G?ب,) ?بحث,5 ع5 تالمDG WلG 6للمس?ح. ,بع N$معانا في ع6),تL الL (,6(6C? Nل N$قتا ,لكنmس?,5 م?)لف( N4بك
حا,ل,) Lثا(ت$N ض6 )لمخلmD 5L . xالء )لف(?س??5 لN ?قبل,) (سالة )لمعم6)5 . لق6 كان,) ?حتق(,V6DC 5 ,عا6)تQ )لساGجة ,لباسQ )لخش5
5?)6Cلم( Wعلى 4,لئ \)? هللا p,) 5كا . V6ض Bلشع( A)ثاL (,حا,ل, Qل(,4ق (,فق6 قا,م N$ائ?) على N$بخ, Qلك,ن, . \)Tمت Q4علن,) 4ن,
{ML 250.2} .مبكتا L?اND على )لخT?ة .,لكن$N (فض,) مش,(A هللا ,4علن,) 54 ?,حنا بQ ش?Tا5

Lساءh تمث#ل 'لمخلص

Q?لL (,$5 ,ج?Gلل( -خم( . مع 54 نف- )لنا B?)4ك,8 ,ش Qبأن V,ت$م( ND6ئ(,على م B)كا5 ?أك8 ,?ش, Bبالشع jCمت(, q,فلما 4تى ?س
B)الء )ألش()( صفا! (س8 )لmD \?C WلGا5 = كT?صفا! )لش Q?لL !نسب, Qنب?5 . ,كما 54 هللا ق6 4سيء تمث?لGكان,) م N$لت( VGD. {ML
250.3}

لN ?ك5 )لف(?س?,5 ?(?5,6 54 ?قتنع,) بأ5 غا?ة ?س,q م5 4كلQ مع )لعشا(?5 ,)لخTاA كان! 54 ?جيء بن,( )لسماء Lلى 4,لئW )لجالس?5 في
)ل*لمة = ,لN ?(?6,) 54 ?ص6ق,) بأ5 ك8 كلمة نT^ ب$ا GD) )لمعلN )إلل$ي كان! بA)G ح?ة ستنم, ,تثم( لمج6 هللا. لق6 4ص(,) على (فt )لن,(
= ,مع 4ن$N كان,) ق6 (فض,) (سالة )لمعم6)5 ,قا,م,Dا كان,) ?(?5,6 )آل5 54 ?ت,L (,66لى تالم?VG على 4م8 54 ?قنع,ND بالتعا,5 مع$N ض6
q,س? Wب?5 تق,| )لمعم6)5 )لمتش66 ,مسل N?*لفا(^ )لع( N$5 ل,),كم5 ?ستخ\ بالتقال?6 )لق6?مة = ,جعل,) ?ص q,س? N$فص,(,) ل .q,س?
AاTمع )لعشا(?5 ,)لخ Qبأكل. {ML 250.4}

N$سالة م5 ?,حنا . كا5 معلم) Q?لL 5?حامل q,ل?س N$ا(ت?C 8قب WلG 5كا, .N?*5 عCح?5 تح! ثف8 حC() حنا,? G?ل,ق! كا5 تالم( (GD في
. Qتعال?م B?ع? Qحنا م5 )لسج5 ب8 ب6) ,كأن,? j()مسعى إلخ d4 q,8 ?سGب? Nلبكاء . ,ل(, p,في )لن N$سج?نا = ,كان,) ?قض,5 4?ام B,لمحب(
{ML 251.1} فإG كا5 ?,حنا م(سال م5 هللا فلماG) كا5 ?س,q ,تالم?VG ?ع?ش,5 ع?شة تختل\ ع5 ع?شة )لمعم6)5؟

'لمعلم 'لصبو;

tعلى بع d,Tتن N$ي تD لمس?ح( لىL 5,?س?)لتي ,ج$$ا )لف( N$6()كا صح?حا. ف*ن,) 54 )لتL حنا ?6(ك,5 عم8 )لمس?ح,? G?ك5 تالم? Nل
)لحق?قة = ,ل$ا ما ?ب((Dا . ,كان,) ND ?حف*,5 كث?() م5 )ل,صا?ا )لتي ف(ض$ا )لمعلم,5 ب8 كان,) ?(ج,5 54 ?تب((,) بأعما8 )لنام,- . كا5
)ل?$,6 ?ما(س,5 )لص,N ,كان,) ?نت*(,5 54 ?ثاب,) عل?Q . ,4ش6 )لنا- ت6ق?قا ب?ن$N كان,) ?ص,م,5 م(ت?5 في )ألسب,q = ,كا5 )لف(?س?,5
ML} .(,تالم?G ?,حنا صائم?5 عن6ما 4ت,) Lلى ?س,q قائل?5: “لماG) نص,N نح5 ,)لف(?س?,5 كث?()ً= ,4ما تالم?WG فال ?ص,م,5؟” (متى 9 : 14
251.2}

. Qصح?حة ع5 (سالت A)فك N$?T54 ?ع T4()6 فق Qلكن, = N,لص( ئة ع5Tلخا( ND)حا,8 تصح?ح 4فكا? Nل, .\Tقة ,ل) بك8 q,س? N$4جاب
,ق6 فعGD 8) باستخN(6 نف- )ل(مC )لdG )ستخ6مQ )لمعم6)5 نفسQ عن6ما ش$6 ل?س,q . قا8 ?,حنا: “م5 لQ )لع(,- ف$, )لع(?-= ,4ما ص6?^
54 N$فت? Nحنا ل,? G?5 تالمL .(29 : 3 حنا,?) ”ق6 كم8 (GD حي)ف (GL .-?)ف(حاً م5 4ج8 ص,! )لع p)ف?ف Qق\ ,?سمع? dGلع(?- )ل(
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?تGك(,) GD) )لكالN )لdG نT^ بQ معلم$N . فإG )ستعا( ?س,G qلW )ل(مC نفسQ قا8: “4تق6(,5 54 تجعل,) بني )لع(- ?ص,م,5 ما 6)N )لع(?-
{ML 251.3} .(مع$N؟” (ل,قا 5 : 34

Qثة لملك,ت), N$لمس?ح 4تى ل?جعل( للمساك?5 أل5 p)ف WنالD 5لق6 كا . Nللعال !?Tبا! )لسماء ق6 4عD N*5 4عL .Qلسماء ب?5 شعب( Wكا5 مل
Qللعلماء ألن p)ف, = xتحكم,5 للخال? N$س?جعل Qللج$الء ألن p)ف, = d6لغنى )ألب( ك?\ ?حصل,5 على N$س?علم Qلألغن?اء ألن p)ف, =
xة (سالة )لمخلTكان! ستكش\ للنا- ب,)س Nتأس?- )لعال Gع5 4س()( 4عم^ مما ق6 )كتشف,). ,)لحقائ^ )لتي كان! محج,بة من N$س?كش\ ل.
{ML 251.4}

(GL !مع جال8 )لسماء i6لس?( ,)لتح( Cبامت?ا (,ق6 تمتع i?أل5 ?ف(ح,) ح G?ت?ة للتالمkmصة م)كان! ف Nك, .xلمخل( ة?m)س( )لمعم6)5 ب
d6(,, ل*لمة( لجالس?5 في( على ND),ن ^)حتى ?ش = V6مج )(,الستقبا8 4ن N$54 ?فتح,) قل,ب N$?عل .N,لص(, p,قتا مناسبا للن, (GD 5ك? Nل
{ML 252.1} .*8 )لم,!

âفر gخالطE .حز

لق6 كان! ص,(A مف(حة (سمت$ا كلما! )لمس?ح. ,لك5 كان! في ثنا?اDا *ال8 كث?فة لN ?(Dا 4ح6 س,)V فلق6 قا8: “,لك5 س?أتي 4?اN ح?5
?(فع )لع(?- عن$N= فح?نئG ?ص,م,5 في تلW )أل?اN” (ل,قا 5 : 35). فح?5 ?(| )لتالم?G س?ND6 مسلما للم,! ,مصل,با س?ن,ح,5 ,?ص,م,5
. لق6 قا8 ل$N في خTابQ )ل,6)عي ,ND في )لعل?ة: “بع6 قل?8 ال تبص(,نني= ثN بع6 قل?8 4?ضاً ت(,نني )لح^ )لح^ 4ق,8 لكL :NنكN ستبك,5
{ML 252.2} .(,تن,ح,5 ,)لعالN ?ف(p. 4نتN ستحCن,5= ,لك5 حCنكN ?تح,L 8لى ف(p” (?,حنا 16 : 19 , 20

xفي شخ N$س?*8 مع Qبالجس6 ,لكن N$عن B?لسماء س?غ( لىL V6,بع6 صع, .p)لى فL N$نCس?تح,8 ح V)ح?ا م5 قب j)فعن6ما ?خ
)لمعdC = ,ل5 ?قض,) 4?ام$N في )لبكاء ,)لن,GD . p) ما كا5 ?بغ?Q )لش?Tا5 . كا5 ?(?ND6 54 ?قنع,) )لعالN بأن$N ق6 خ6ع,) ,k 54مال$N ق6 خاب!
Bلق6- نائ( p,)لل N$54 ?فتح,) قل,ب N$?كا5 عل, = N$ألجل N6خ? q,س? i?54 ?شخص,) باإل?ما5 في )لمق6- )ألعلى ح N$?لك5 كا5 عل, .
?س,q ,54 ?بت$ج,) بن,( حض,(V . ,لك5 ستأتي 4?اN مح5 ,تجا(B ح?5 ?جB عل?$N 54 ?شتبك,) في ص()q مع ,الGD A) )لعالN ,ق,)6 مملكة
{ML 252.3} .)ل*لمة ح?5 ال ?ك,5 )لمس?ح مع$N بشخصQ ,?خفق,5 في مع(فة )لمغC| = فح?نئG س?ك,5 م5 )ألنسB ل$N 54 ?ص,م,)

خمر جدEدh في :قاu عت#قة

NنكL اD“ :Bلمخاصما!. ?ق,8 )لكتا(, مشح,نة بالحس6 N$مة ب?نما كان! قل,ب)ق,- )لصاTل( N$*بحف N$حا,8 )لف(?س?,5 54 ?مج6,) 4نفس
للخص,مة ,)لنq(C تص,م,5= ,لتض(ب,) بكلمة )لش(. لستN تص,م,5 كما )ل?,N لتسم?ع ص,تكN في )لعالء. 4مثGD 8) ?ك,5 ص,N 4ختا(V؟ ?,ماً
.(?Gل8ّ )إلنسا5 ف?Q نفسQ= ?حني كاألسلة (4سQ= ,?ف(n تحتQ مسحاً ,(ما6)ً. 8D تسّمي GD) ص,ماً ,?,ماً مقب,الً لل(B؟” (Lشع?اء 58 : 4= 5
{ML 253.1}

5L )لص,N )لحق?قي ل?- مج(6 خ6مة Tقس?ة. لق6 )ختا( هللا 54 ?ك,5 )لص,N “ح8ّ ق?,6 )لش(. فW عق6 )لن?(= ,TLال^ )لمسح,ق?5 4ح()()ً=
,قTع ك8 ن?(” ,5L “4نفق! نفسW للجائع= ,4شبع! )لنف- )لGل?لة” (Lشع?اء 58 : 6= 7) تل^ (ضى هللا ,بGلW تك,5 عامال ب(,p )لمس?ح
Nلعال( xألج8 خال Qي تضح?ة نفسD Qلسامي . لق6 كان! ك8 ح?ات( Qمب6ئ,. {ML 253.2}

فس,)ء 4كا5 صائما في ب(?ة )لتج(بة 4, كا5 ?أك8 مع )لعشا(?5 على مائA6 متى كا5 ?ب8G ح?اتQ لف6)ء )ل$الك?5L . 5 (,p )لتعب6 )لحق?قي ال
{ML 253.3} .?*$( في )لن,p )لبا8T 4, في مج(GL 6ال8 )لجس6 ), تقN?6 )لGبائح )لكث?(V A ,لكنQ ?*$( في تسل?N )لنف- لخ6مة T,ع?ة Å ,)لنا-

,)ستT(6 ?س,q في كالمD, Q, ?ج?B على سm)8 تالم?G ?,حنا فض(B مثال: “ ل?- 4ح6 ?ضع (قعة م5 ث,B ج6?6 على ث,B عت?^= ,Lال
فالج6?6 ?شقQ= ,)لعت?^ ال ت,)فقQ )ل(قعة )لتي م5 ج6?6” (ل,قا 36 :5). 5L (سالة ?,حنا )لمعم6)5 ما كا5 ل$ا 54 تختلT 4, تمتjC بالتقال?6
{ML 253.4} .,)لخ()فا! . 5L محا,لة مjC )6عاء )لف(?س??5 بتعب6 ?,حنا س?جع8 )الختال\ 4(46 ب?5 )الثن?5

54 6()4 Qحنا = ,لكن,? N?لتي 4ح6ثت$ا تعال( A)لثغ( Nم)? 54 q,ق,- )لف(?س?ة. ,ما كا5 ل?سTلمس?ح ,)ل( N?مك5 )لجمع ب?5 تعال? Nل WلGك,
?جع8 )لفاص8 كب?() ,*اD() ب?5 )لقN?6 ,)لج6?6 . ,بعG 6لW 4,(6 )لمس?ح مثاال ل$VG )لحق?قة فقا8: “,ل?- 4ح6 ?جع8 خم()ً ج6?6)ً في Cقا^
A6?6لت,ضع )لخم( )لج N6لتي كان! تستخ( A6?6قا^ )لجC5 )لL .(37 : 5 ل,قا) ”\قا^ تتلCقا^= ف$ي ت$(^ ,)لCل( A6?6عت?قة لئال تش^ )لخم( )لج
ف?$ا = كان! بعG 6لW تج\ ,تصبح س$لة )لكس( ,لGلW لN تك5 تصلح لنف- )لغ(t م(A 4خ(|. ففي GD) )لمث8 )لمأل,\ ,ص\ )لمس?ح حالة
ل$ا ب$ا (mساء )ل?$,6 . كا5 )لك$نة ,)لكتبة ,)ل(mساء محص,(?5 في 4خ6,6 م5 )لف()ئt ,)لTق,- فانكمش! قل,ب$N كالCقا^ )لجافة )لتي ق6 مثَّ
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ND)ن,) 54 ب* i?54 ?ص?(,) مست,6عا! لح^ )لسماء )لحي = ح N$?ل6?انة )لصح?حة فق6 غ6) م5 )لمستح?8 عل( A),الما *ن,) مكتف?5 بصT, .
N$هللا )لصالحة نح, )لنا- على 4ن$ا شيء منفص8 ع5 4نفس A6()L (,قبل? Nل . N$6خا8 عنص( ج6?6) في 6?انتL (غب,) في? Nلكفا?ة = فل( Q?تي ف(Gل(
فق6 ق(ن,Dا باستحقاق$N ألج8 4عمال$N )لصالحة . ,لN ?ك5 ?مك5 54 )إل?ما5 )لعام8 بالمحبة )لT? dG$( )لنف- ?تح6 ب6?انة )لف(?س??5 )لمك,نة م5
dGلنا- . فح^ هللا )لحى )ل( ب$ا Wساء ,تمسm)ل( اD)مع )ل6?انة )لتي ق6 4ق q,س? N?ت,ح?6 تعال iبا! م5 )لعب WلGلتقال?6 ,,صا?ا )لنا- . ,ل(
{ML 253.5} .شبQ خم() جA6?6 ال ب6 54 ?ش^ Cقا^ تقال?6 )لف(?س??5 )لبال?ة )لتالفة

'لتمسك بطقوi م#تة

لق6 *5 )لف(?س?,5 4نفس$N 4حكN م5 54 ?ك,ن,) بحاجة Lلى تعل?N = ,4ب( م5 54 ?ك,ن,) بحاجة Lلى خالx = ,4ك(N م5 54 ?حتاج,) Lلى
)لك()مة )لتي ?منح$ا )لمس?ح فت(ك$N )لمخلx ل?جk 6خ(?5 ?قبل,5 (سالة )لسماء. ,ق6 ,ج6 في )لص?ا6?5 )ألم??5 ,)لعشا( )لجال- عن6 مكا5
T5 )ل,سائL . A6?6لتي ت,ضع ف?$ا )لخم( )لج( A6?6لج( ^قاCل( = ),)بس Qكا5 ?سمع dGل( jGلسا( T?لبس( Bلسام(?ة = ,)لشع( A4)لجبا?ة = ,)لم(
)لتي ?ستخ6م$ا هللا في عم8 )إلنج?D 8ي تلW )لنف,- )لتي بك8 س(,( تقب8 )لن,( )لdG ?(سلQ هللا Lل?$ا . D VGDي )ل,سائT )لالCمة لتبل?غ مع(فة
A6?6بالخم( )لج NDفس?مأل A6?6قاقا جC 5,)?ص? Qلمس?ح بفض8 نعمت( Bكا5 شع (Gفإ . Nلى )لعالL ^لح(. {ML 254.1}

5L تعال?N )لمس?ح مع ك,ن$ا ق6 شب$! بالخم( )لجA6?6 ف$ي لN تك5 تعال?N جA6?6 = بD 8ي Lعال5 لما ق6 تعلمQ )لنا- م5 )لب6ء. ,لك5 ح^ هللا
كا5 ق6 فق6 معناV ,جمالQ )ألصل??5 في ن*( )لف(?س??5 . ,بالنسبة Lل?$N كا5 تعل?N )لمس?ح ج6?6) م5 ك8 )ل,ج,V تق(?با = فلN ?ق6(,V ,ال )عت(ف,)
Qب. {ML 254.2}

Qلعت?^ ?(?6 لل,ق! )لج6?6= ألن( B)ش (GL 6فقا8: “ ,ل?- 4ح = Q?غبة ف)تق6?( )لح^ ,)ل Aبة على مالشاGلكا( N?لتعال( A,لى قL q,س? )4شا
?ق,8: )لعت?^ B?T4” (ل,قا 39 : 5). 5L ك8 )لح^ )لdG ق6 4عTي للعالN ب,)سTة )آلباء ,)ألنب?اء ق6 4(?^ عل?Q ن,( جما8 ج6?6 م5 4ق,)8
)لمس?ح . ,لك5 )لكتبة ,)لف(?س??5 لN ?ستس?غ,) )لخم( )لجA6?6 )لثم?نة ب8 كان,) ()غب?5 عن$ا . ,ما لN ?ف(غ,) G,)ت$N م5 )لتقال?6 ,)لعا6)!
,)لمما(سا! )لق6?مة فل5 ?ك,D 5نالW مكا5 في )لعق8 4, )لقلB لتعال?N )لمس?ح . لق6 تمسك,) بالTق,- )لم?تة ,ح,ل,) 4ن*ا(ND ع5 )لح^ )لحي
{ML 254.3} .,قA)6 هللا

Ç'بالذ A'خطر 'العتد

Qق6 4(تكب dGأ )لTلنا- ?(تكب,5 نف- )لخ( \الk 5L. VGD في 4?امنا A)?نف,- كث WالD ل?$,6 = ,س?ك,5 علة( WالD لعام8 في( ,D (GD 5كا
)لف(?س?,5 )لG?5 ,بخ$N )لمس?ح في ,ل?مة متى. كث?(,5 م5 )لنا- ب6ال م5 )لتخلي عd4) 5 ?عتC,5 بp)T ,4 Q عق?A6 ق6?مة ?عتب(,ن$ا صنما
?عب6,نة ?(فض,5 ن,( )لح^ )لdG ?نبث^ م5 عن6 4بي )ألن,)( . Lن$N ?ثق,5 بأنفس$N ,?عتم5,6 على حكمت$N ,?ص6ق,5 حق?قة ك,ن$N فق()ء
!(Gل( Nال مجا8 إلقحا Qمتى ع(ف,) 4ن, . N$4نفس )ثبا! بL, NاD 8لعم NDCنجاL ^?)T 5ص(,5 على 54 ?خلص,) ب,س?لة ما ع? N$نL . ح?ا,)
N$ل N6لمق( x(فض,5 )لخال? N$لعم8 فإن( WلG في. {ML 255.1}

5L )ل6?انة )لTقس?ة ال ?مكن$ا 54 تأتي بالنف,- Lلى )لمس?ح = ألن$ا 6?انة خال?ة م5 )لمحبة ,م5 )لمس?ح. فالص,N 4, )لصالA )لتي تس,^
)إلنساL 5ل?$ا (,p تب(?( )لG)! Dي (ج- ق6)N هللا . فالمحاف8 )لمق6سة )لمجتمعة للعباA6 ,سلسلة )لTق,- )ل6?ن?ة ,)لتقش\ )لخا(جي ,)لGبائح
)لم$?بة تعل5 54 ك8 م5 ?فع8 تلW )ألش?اء ?عتب( نفسQ با() ,D4ال للسماء = ,لكG 5لW كلQ خ6)q م$ل5L . W 4عمالنا ال ?مكن$ا 4ب6) 54 تشت(d لنا
xلخال(. {ML 255.2}

,كما كان! )لحا8 في 4?اN )لمس?ح كGلD Wي )ل?,N . فالف(?س?,5 ال ?ع(ف,5 فاقت$N )ل(,ح?ة = ,لGلW تأت?$VGD N )ل(سالة: “ألنW تق,L :8ني 4نا
غني ,ق6 )ستغن?!= ,ال حاجة لي Lلى شيء= ,لس! تعلN 4نW 4ن! )لشقي ,)لبئ- ,فق?( ,4عمى ,ع(?ا5. 4ش?( عل?W 54 تشت(d مني DGباً
ُ ب?ضاً لكي تلب-= فال ?*$( خdC ع(?تW” ((m?ا 18 , 17 : 3). 5L )إل?ما5 ,)لمحبة Dما )لBDG )لمصفي مصفى بالنا( لكي تستغني= ,ث?ابا
بالنا( . ,لك5 بالنسبة لكث?(?5 ق6 )ك6(َّ )لBDG ,ضاq )لكنC )لثم?5 = ,ث,B ب( )لمس?ح ?شبQ بالنسبة ل$N ث,با لN ?لب- ,?نب,عا لN ?مسQ 4ح6.
B?)ع5 ق W?تk ال فإنيL, =عم8 )ألعما8 )أل,لى(, =Bت, !Tم5 4?5 سق )كGأل,لى. فا( Wك! محّبت)ت W4ن :W?عل d6عن“ :N$قا8 ل? WلGل,
C4,). {ML 255.3}حpC منا(تW م5 مكان$ا= 5L لN تتm)) ”B?ا 2 : 4= 5

Gبائح هللا Dي (,p منكس(A. )لقلB )لمنكس( ,)لمنسح^ ?ا هللا ال تحتق(V” (مCم,( 51 : 17). على )إلنسا5 54 ?ف(r م5 )لG)! قبلما“
?ك,5 = بك8 معنى )لكلمة = مmمنا ب?س,q . فمتى نبG! )لG)! ?مك5 لل(B 54 ?جع8 )إلنسا5 خل?قة جA6?6 . فالCقا^ )لجD A6?6ي ,حD6ا )لتي
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ت,ضع ف?$ما )لخم( )لج5L . A6?6 محبة هللا تنعn )لمmم5 بح?اA جW(G, . A6?6 )لdG ?ن*( Lلى (ئ?- )إل?ما5 ,مكملQ ست*$( ف?Q صفا!
{ML 256.1} .)لمس?ح

الفصل التاسع والعشرون—السبت

B,?4) ”ت\ جم?ع بني هللاD, =ًلصبح معا( Bق6 جع8 ألج8 )إلنسا5 فق6 ب46 عن6ما: “ت(ّنم! ك,)ك Q4ن i?لق6 ق6- )لسب! عن6 )لخل?قة. ,ح
38 : 7). كا5 )لسالN سائ6) ح?نئG على )لعالN أل5 )أل(t كان! في حالة )نسجاN ,,فا^ مع )لسماء . ” (4| هللا ك8 ما عملQ فإG) D, حس5
{ML 257.1} .ج6)ً” (تك,?5 1 : 31)= ,)ست()p ف(حاً بما 4تّمQ م5 عم8

,لك,نQ )ست()p في ?,N )لسب!: لGلW “ با(W هللا )ل?,N )لسابع ,ق6ّسQ”. لق6 4ف(C للعم8 )لمق6- ,4عTاV هللا آلN6 ك?,N ()حة ,كا5 تGكا()
لعم8 )لخل^ = ,DكG) صا( (مC) لق6(A هللا ,محبتQ . ,)لكتاB ?ق,5L 8 هللا: “صنع Gك()ً لعجائبQ”= “أل5 4م,(V غ?( )لمن*,(A ت(| منG خل^
{ML 257.2} .()لعالN م6(كQ بالمصن,عا!= ق6(تQ )لس(م6?ة ,الD,تQ” (تك,?5 2 : 3 ؛ مCم,( 111 : 4 ؛ (,م?ة 1 : 20

تذكا; عمل 'لخلق

,)لdG خل^ ك8 شيء D, )ب5 هللا: “ في )لب6ء كا5 )لكلمة= ,)لكلمة كا5 عن6 هللا ... ك8 شيء بQ كا5= ,بغ?(V لN ?ك5 شيء مما كا5” (?,حنا
Qف$, عالمة على محبة )لمس?ح ,ق6(ت ً(GL ^كا( لعم8 )لخلGت ,D !54 )لسب i?1: 1 — 3). ,ح. {ML 257.3}

8(Cال ن )( ,حف?\ )الشجا( ,م,س?قى )لبحا,?Tبالخال^. ففي 4غا(?6 )ل Tب?عة ,?جعلنا في حالة )(تباTل( لىL نا)بأفكا Q5 )لسب! ?تجL
نسمع ص,! W(G )لdG ق6 ناN6k |6 في جنة ع56 في ,سD Tب,B (?ح )لن$ا( . ,GL نشا6D ق6(تQ في )لTب?عة نتعC| أل5 )لكلمة )لتي خلق! ك8
شيء Dي )لتي تتكلN بكالN )لح?اA للنف- . ,W(G: “)لdG قا8: 54 ?ش(^ ن,( م5 *لمة= D, )لdG 4ش(^ في قل,بنا= إلنا(A مع(فة مج6 هللا في
{ML 257.4} .(,جQ ?س,q )لمس?ح” (2 م,(نث,- 4 : 6

GD) )لفك( D, )لdG 4ل$N )لم(نN ب$VG )لتسب?حة: “ألنW فّ(حتني ?ا (B بصنائعW. بأعماW?6? 8 4بت$ج. ما 4ع*N 4عمالW ?ا (B! ,4عم^ ج6)ً
{ML 258.1} .(4فكا(W!” (مCم,( 92 : 4= 5

,)ل(,p )لق6- ?عل5 بلساL 5شع?اء )لنبي قائال: “ فبم5 تشّب$,5 هللا= ,d4 شبQ تعا6ل,5 بQ؟ .. 4ال تعلم,5؟ 4ال تسمع,5؟ 4لN تخب(,) م5
)لب6)ءA؟ 4لN تف$م,) م5 4ساسا! )أل(t؟ )لجال- على ك(A )أل(t ,سكان$ا كالجنB6. )لdG ?نش( )لسما,)! كس()6^= ,?بسT$ا كخ?مة للسك5
.. فبم5 تشّب$,نني فأسا,?Q؟ ?ق,8 )لق6ّ,-. )(فع,) Lلى )لعالء ع?,نكN ,)ن*(,)= م5 خل^ VGD؟ م5 )لdG ?خ(j بع66 جنD6ا= ?6ع, كل$ا بأسماء؟
لكث(A )لق,A ,ك,نQ ش6?6 )لق6(A ال ?فق6 4ح6. لماG) تق,8 ?ا ?عق,B ,تتكلN ?ا Lس()ئ?8: ق6 )ختف! T(?قي ع5 )ل(B ,فا! حقي Lل$ي؟ 4ما ع(ف!
N4 لN تسمع؟ LلQ )لD6( )ل(B خال^ T4()\ )أل(t ال ?ك8 ,ال ?ع?ا .. ?عTي )لمع?ي ق6(A= ,لعN?6 )لق,A ?كث( شA6”. “ال تخ\ ألني معW. ال
تتلّف! ألني Lل$W. ق6 4?6تW ,4عنتW ,عض6تW ب?م?5 بّ(d”. “)لتفت,) Lلي ,)خلص,) ?ا جم?ع 4قاصي )أل(t= ألني 4نا هللا ,ل?- kخ(”. D VGDي
)ل(سالة )لمكت,بة على صفحا! )لTب?عة ,)لتي ق6 4ف(C )لسب! لت*8 ماثلة في )ألDGاD (GD, . 5, 4م( )ل(B إلس()ئ?8: “ق6ّس,) سب,تي فتك,5
{ML 258.2} .(عالمة ب?تي ,ب?نكL) ”Nشع?اء 40 : 17 — 29 ؛ 41 : 10 ؛ 45 : 22 ؛ حCق?ا8 20 : 20

Eو\ ;'حة للجم#ع

لق6 كان! ,ص?ة )لسب! ضم5 )لش(?عة )لمعTاA في س?ناء. ,لك5 لN تكD 5ي )لم(A )أل,لى )لتي عِ(\ ف?$ا G 54لW )ل?,N,? ,D N )ل()حة .
فلق6 كا5 شعL Bس()ئ?8 ?ع(ف,نQ قب8 مج?ئ$L Nلى س?ناء = ,ق6 حف*,) )لسب! ,ND في T(?ق$L Nلى DناW . ,عن6ما 6نسQ بعض$N ,بخ$N هللا
28 : 16 j,)ش()ئعي؟” (خ, dصا?ا, (,*لى متى تأب,5 54 تحفL“ :قائال). {ML 258.3}

لN ?ك5 )لسب! إلس()ئ?8 ,حND6 ب8 لك8 )لعالN. لق6 4عل5 لإلنسا5 في جنة ع56 = ,كغ?(V م5 )ل,صا?ا )لعش( )لمكت,بة على )لل,ح?5 ل5
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?ب8T )لتN(C حف*Q 4ب6 )لD6( . قا8 )لمس?ح ع5 تلW )ل,صا?ا )لتي م5 ب?ن$ا )ل,ص?ة )ل()بعة: “Lلى 54 تC,8 )لسماء ,)أل(t ال ?C,8 ح(\
,)ح6 4, نقTة ,)حA6 م5 )لنام,-” ,Tالما )أل(t ,)لسما,)! باق?ة فالسب! س?*8 (مC) لق6(A )لخال^. ,عن6ما تع,6 جنة عL 56لى )ل*$,(
في )أل(t م(A 4خ(| فك8 م5 ت*ل$N )لسماء س?حف*,N,? 5 )ل(N,? B )ل()حة )لمق6- = ,?ك,5 “م5 سب! Lلى سب!” 54 ك8 م5 ?سك5 في
{ML 258.4} .()أل(t )لجA6?6 س?صع6 “ل?سج6 4مامي= قا8 )ل(B” (متى 5 : 18 ؛ Lشع?اء 66 : 23

ال ت,ج6 ش(?عة 4خ(| سلم! لل?$,6 كان! Dي )لمم?C )لع*?N )لdG بQ )متاC,) على سائ( )لشع,B )لمجا,(A كما كان! ش(?عة )لسب!. , ق6
Qباإلل N$Tأل,ثا5 ,)(تبا( A6ع5 عبا N$ل(Cالعت (Cم) كما كا5 ?نبغي 54 ?ك,5 = Q?6كعاب Qت(Gل N$لسب! ?خصص( N,? *54 حف (GD 5قص6 هللا م
N6حف* )لسب! مق6سا ,باإل?ما5 ?ك,ن,5 ش(كاء في ب( )لمس?ح . ,عن6ما ق N$ق6?س?5 حتى ?مكن N$لحق?قي . ,لك5 ?نبغي 54 ?ك,5 )لنا- 4نفس(
VG$ب, .(20 : 8 ؛ 22 : 31 j,)4?ضاً: “تك,ن,5 لي 4ناساً مق6ّس?5” (خ B)ل( N$قا8 ل .”Qلسب! لتق6ّس( N,? )كG(“ :8ألم( )لقائ( (GD 8?إلس()ئ
{ML 259.1} .)لك?ف?ة ,حD6ا كا5 ?مك5 54 ?ك,5 )لسب! عالمة لف(L Cس()ئ?8 كعبا6 هللا

جعلو1 حمال ثق#ال

فلما )(ت6 )ل?$,6 ع5 هللا ,4خفق,) في تخص?x ب( )لمس?ح ألنفس$N باإل?ما5 ما عا6 )لسب! G) معنى 4, 6اللة بالنسبة Lل?$N . لق6 كا5
A6()L 6,$?ل( ساءm) Nلمس?ح = فتم( A)6ق Cم) Qفسا6 )لسب! ألنL 54 ?بع6 )لنا- ع5 )لمس?ح = ,)جت$6 في, Qا5 ?حا,8 54 ?مج6 نفسT?لش(
)لش?Tا5 بإحاTة ?,N ()حة هللا بمTال?B عس(A )لحم8 . ,في 4?اN )لمس?ح كا5 )لسب! ق6 4صبح فاس6) ج6) بح?i 54 حف*Q كش\ ع5 4خال^
)لنا- )ألنان??5 )لمستب6?5 = ال ع5 صفا! )آلB )لسما,d )لمحB . ,في )ل,)قع 54 معلمي )ل?$,6 ص,(,) هللا كم5 ?ضع ش()ئع ?ستح?8 على
)لنا- 54 ?حف*,Dا = ,جعل,) )لشعB ?ن*(,L 5لى هللا كما ل, كاT 5اغ?ة مستب6) = كما جعل,ND ?فك(,5 بأ5 حف* )لسب! كما قT 6لB هللا ?جع8
)لنا- متصلب?5 قساA )لقل,B . ,كا5 عم8 )لمس?ح 54 ?كتسح س,ء )لف$GD N) ,?قضي عل?Q . ,مع 54 معلمي )لنام,- تعقب,V بعA,(6 ال تع(\
{ML 259.2} .)ل(حمة فلN ?ب6 عل?Q 4نQ ق6 )متث8 لمTال?ب$N ب8 تقL N6لى )ألماN حاف*ا )لسب! بم,جB ش(?عة هللا

Q6)ئبا في عمل q,ة ناضجة. ,كا5 ?سTحن Qفي حق8 ب (,Cجتا( A6عائ6?5 م5 مكا5 )لعبا VG?تالم, xفي 4ح6 )لسب,! عن6ما كا5 )لمخل,
Lلى ساعة متأخ(A = ,في 4ثناء م(,(ND في )لحق,8 )بت46 )لتالمG ?قTف,5 سناب8 )لقمح ,?ف(ك,ن$ا بأ?ND6 ثN ?أكل,ن$ا . ,ل, حG i6لW في غ?(
Qلح(?ة 54 ?جمع ما ?(?6 54 ?أكل( كام8 Qكا5 ل N)ة 4, في بستا5 4, كTأل5 م5 كا5 ?عب( في حق8 حن t()عت( d4 WنالD 5لسب! لما كا( N,?
()ن*( ما جاء في تثن?ة 23 : 24 , 25). ,لك5 )لتج(m على عمG 8لW في ?,N )لسب! كا5 ?عتب( ت6ن?سا لQ ,)نت$اكا لح(متQ . ,فضال ع5 54
{ML 259.3} .قT\ )لسناب8 )عتب( حصا6) فق6 )عتب( ف(ك$ا بمثابة 6()- للحنTة . ,DكG) كاD 5نالG WنB مضاع\ حسB (d4 )لمعلم?5

{ML 260.1} .(,س(عا5 ما )شتكى )لج,)س?- ل?س,q قائل?G,D “ :5) تالم?WG ?فعل,5 ما ال ?ح8 فعلQ في )لسب!!” (متى 12 : 2

Nج,D فلما . Bعم8 على ,فا^ مع )آل? Q4ن Qبإعالن, Bلآل Qبإثبا! بن,ت Qبكس( )لسب! في ب?! حس6) 6)فع ع5 نفس q,س? N$عن6ما )ت
{ML 260.2} .)لتالم?G )آل5 س(6 للمت$م?5 مثاال م5 )لع$6 )لقN?6 ع5 4عما8 عمل$ا في )لسب! 4,لئW )لG?5 كان,) ?خ6م,5 هللا

Lساءh 'لقصد من 'لسبت

كا5 معلم, )ل?$,6 ?فتخ(,5 بأن$N ?ع(ف,5 )لكتB = لك5 ج,)B )لمخلx )نT,| على ت,ب?خ ,ج$Q لج$ل$N )لكتB )لمق6سة GL قا8 ل$N: “4ما
,4“ =”Tب8 للك$نة فق =Q5 مع?Gال لل, Qل Qح8 4كل? Nل dGلتق6مة )ل( C؟ ك?\ 6خ8 ب?! هللا ,4ك8 خبQ5 مع?Gل(, ,D q6 ح?5 جا,(6 Qما فعل N4ت)ق
,D 5ل$?ك8!” “)ب5 )إلنسا( م5 N*نا 4ع$D 5L :Nاء؟ ,لك5 4ق,8 لك?)4ب ND, !54 )لك$نة في )لسب! في )ل$?ك8 ?6ّنس,5 )لسب A(),لت( في N4ت)ما ق
{ML 260.3} .((B )لسب! 4?ضاً” (ل,قا 6 : 3 , 4 ؛ م(ق- 2 : 27 , 28 ؛ متى 21 : 5 , 6

N$ج,ع G?فق6 كا5 حقا ,ص,)با 4?ضا 54 ?شبع )لتالم (GL = مق6سة t()ألغ C)لمف( Cم5 )لخب Qكا5 حقا ,ص,)با 54 ?شبع 6),6 ج,ع (Gفإ
بقT\ سناب8 )لحنTة في ساعا! )لسب! )لمق6سة ثN 54 )لك$نة في )ل$?ك8 كان,) ?,N )لسب! ?ق,م,5 بأعما8 4كث( مما في باقي )أل?اN. ,ل, ما(-
LنساGD 5) )لعم8 نفسQ في 4عمالQ )ل6ن?,?ة ألصبح تع6?ا = ,لك5 عم8 )لك$نة كا5 في خ6مة هللا = فكان,) ?ما(س,5 تلW )لTق,- )لتي كان! تش?(
Lلى ق,A )لمس?ح )لفا6?ة= ,كا5 عمل$N على ,فا^ مع غا?ة )لسب!. 4ما )آل5 فق6 4تى )لمس?ح نفس5L . Q )لتالم?G في ق?ام$N بأعما8 )لمس?ح كان,)
{ML 260.4} .?خ6م,5 هللا . ,ما كا5 الCما إلتماGD N) )لعم8 كا5 م5 )لص,)B عملQ في ?,N )لسب!

(GL .5ي ف6)ء )إلنساD Nلعال( (GD 54 خ6مة هللا ?نبغي 54 تك,5 4,ال = أل5 )لغا?ة م5 عم8 هللا في V4ع6)ء, VG?تالم Nق6 4()6 )لمس?ح 54 ?عل,
فما ?لNC عملQ في ?,N )لسب! إلنجاGD C) )لعمD 8, مTاب^ لش(?عة )لسب! . ,بعG 6لW ت,j ?س,q حجتQ بإعالنQ ع5 نفسQ 4نQ“(B )لسب!”
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ML} .كمD 5, ف,^ ك8 تسا8m ,ك8 قان,5 . ف$G) )لقاضي )ألعلى ?ب([ تالم?VG م5 ك8 ل,GL N لجأ Lلى نف- )ل,صا?ا )لتي كان,) مت$م?5 بكس(Dا
261.1}

لN ?كت\ )لمس?ح بأ5 تم( VGD )لمسألة بمج(6 ت,ج?Q ت,ب?خ Lلى 4ع6)ئQ = فق6 4عل5 ل$N 4ن$N في عماND 4خTأ,) غا?ة )لسب! فقا8 ل$N: “ل,
Nل Bلتي كان,) ?ما(س,ن$ا بال قل( A)?لكث( ل?$,6( -,قT 5L .(7 : 12 متى) ”!اء?)ألب( على Nب?حة= لما حكمتG حمة ال) 6?)ني 4L :,D ما Nعلمت
{ML 261.2} .تك5 لتس6 حاجت$L Nلى )الستقامة )لحق?ق?ة ,)لمحبة )ل(ق?قة )لتي Tالما م?C! عبA6 هللا )لحق?ق??5

Eشفي في 'لسبت

,م(A 4خ(| عا6 )لمس?ح فك(( حق?قة ك,5 )لGبائح في G)ت$ا ع6?مة )لق?مة = فلق6 كان! ,س?لة ال غا?ة = ,كا5 )لغ(t من$ا L(شا6 )لنا-
Lلى )لمخلx ,بGلW ?ك,ن,5 في حالة )نسجاN ,,فا^ مع هللا. 5L خ6مة )لمحبة Dي )لتي ?قD)6ا هللا . فمتى قص( )إلنسا5 في GلW فإ5 ك8
)لTق,- )ل(,ت?ن?ة تص?( مك(Dة لGD, . Q) ?ص6^ على )لسب! 4?ضا = لق6 كا5 )لقص6 منQ 54 ?ك,5 ف(صة ف?$ا ?6خ8 )إلنساL 5لى ق6-
ML} .)لش(كة مع هللا = ,لك5 متى كا5 )لقلB مشغ,ال بالTق,- )لعملة فإ5 غا?ة )لسب! تتع8T ,تب8T = ,حف*Q حف*ا *اD(?ا ?مسي سخ(?ة
261.3}

. Qمتل$ف,5 لمع(فة ما س?فعل ND, q,لف(?س?,5 ?()قب,5 ?س( ابسة. ,كا5? V6? نساناL WناD |4) لمجامع( 4ح6 q,6خ8 ?س GL )خk !في سب,
!Tلتقل?6?ة )لتي 4حا( B?الTلم( jس?ا t66 في نق)ت? Nل Qمتع6?ا = ,لكن )لسب! فس?عتب( N,? في t?)ل, شفى )لم Qج?6) 4ن xلق6 ع(\ )لمخل,
ب?,N )لسب! = ب8 4م( )ل(ج8 )لم(?t بأ5 ?ق\ = ثN قا8 ل$8D“ :N ?ح8 في )لسب! فع8 )لخ?( 4, فع8 )لش(؟ تخل?x نف- 4, قت8؟” كا5 عن6
)ل?$,6 مب46 ?ق,8 بأDL 5ما8 عم8 )لخ?( متى سنح! )لف(صة لعملQ معناV عم8 )لش( = ,DL 5Lما8 تخل?x )لنف- D, قت8 ل$ا . ,DكG) )لتقى
Q?لL !6ا= فعاD6فم .W?6? 6قا8 لل(ج8: م, =N$ناً على غال*ة قل,ب?Cح =Bبغض N$?لL Qفسكت,). فن*( ح,ل“ :N$بالمعمل?5 في م?6)ن q,س?
{ML 261.4} .(صح?حة كاألخ(|” (م(ق- 3 : 4= 5

,عن6ما سئ8 ?س,GD q) )لس8D“ :8(m ?ح8 )إلب()ء في )لسب,!؟” 4جاB قائالً: “L d4نسا5 منكN ?ك,5 لQ خ(,\ ,)ح6= فإ5 سقGD T) في
{ML 262.1} .()لسب! في حف(A= 4فما ?مسكQ ,?ق?مQ؟” (متى 12 : 10 — 12

'لق#مة 'لسام#ة للبشرEة

لN ?ج(m )لج,)س?- على مجا,بة )لمس?ح على مسمع م5 )لجم,q خش?ة 54 ?,قع,) 4نفس$N في ,(Tة = GL ع(ف,) 4نL Qنما نT^ بالح^.
,لكن$N في سب?8 )إلبقاء على تقال?ND6 كان,) ?فضل,5 54 ?ت(ك,) GلW )إلنسا5 )لمتألN ل?قاسي k 8,DالمQ = مع 4ن$N كان,) بكD( 8تماN ?نتشل,5
ح?,)نا 4عجN ساقTا في حف(A حتى ال ?م,! بسبDL Bمال$N )نتشالQ حتى ال ?خس(,) ثمنD, . QكG) كاD( 5تمام$N بالح?,)5 )ألعجN 4ع*N م5
)الDتماN باإلنسا5 )لمخل,^ على ص,(A هللا . ,GD) ?ص,( لنا عم8 ك8 )ل6?انا! )لكاGبة = ف$ي تب46 باDتماN )إلنسا5 بتمج?6 نفسQ 4كث( م5 هللا =
,لك5 عاقبة GلD Wي )نحTاT )إلنساL 5لى 6(جة 64نى م5 )لح?,)5L . 5 ك8 6?5 مضا6 لسلTا5 هللا ?ختل- م5 )إلنسا5 )لمج6 )لdG كا5 لQ عن6
ب6ء )لخل?قة ,)لdG س?عاL 6ل?Q في )لمس?ح . فك8 6?5 كاBG ?علN معتنق?Q 54 ?ك,ن,) ع6?مي )الكت()i لحاجا! )لبش( ,kالم$N ,حق,ق$N . ,لك5
B)بك8 (قة ,(ف^ . ,)ل N$علمنا 54 ن()عى حاجا! )لنا- ,ض?قات? ,D, = لمس?ح( N6ب A()ة ق?مة ع*?مة لك,ن$ا مشت?)ى للبشTإلنج?8 ?ع(
{ML 262.2} .(?ق,8: “,4جع8 )ل(ج8 4عC م5 )لBDG )إلب(?C= ,)إلنسا5 4عC مBDG 5 4,ف?(” (Lشع?اء 13 : 12

NDبن,)?ا N$$ج(, -نف- 4, قت8 x?تخل = )8 ?ح8 في )لسب! فع8 )لخ?( 4, فع8 )لشD :8(mلس( (G$س??5 ب?)لف( Qح?5 ,)ج q,5 ?سL
)لش(?(A. كان,) ?Tلب,5 م,تQ بك8 ما في قل,ب$N م5 حق6 م(?( = في ح?5 كاD 5, ?خلx )لنف,- ,?منح )لسعاA6 للجم,q = ف$8 كا5 )ألفض8
في ?,N )لسب! )(تكاB ج(?مة )لقت8 كما كان,) ?قص5,6 54 ?فعل,) 4كث( م5 شفاء )لم(ضى )لمتألم?5 كما ق6 فعD 8,؟ ,8D كا5 م5 )لع6)لة
,)لص,)B 54 ?بق,) في قل,ب$N ش$,A )لقت8 في ?,N )ل(B )لمق6- ب6ال م5 54 ?ضم(,) )لمحبة لك8 )لنا- = تلW )لمحبة )لتي تعب( ع5 نفس$ا في
{ML 262.3} 4عما8 )ل(حمة؟

(GL“ :ق6 4عل5 قائال, .Qا هللا لشعبDاTل?6 )ل?ابسة ?6?5 عا6)! )ل?$,6 ,?بقي )ل,ص?ة )ل()بعة كما كان! ح?5 4ع( (G 8ج)شفي )ل? GL q,س?,
d65 كان,) ?شتك,5 م5 )لفا?Gل( Wلسب! = ب?نما 4,لئ( N)ي )ل?$,6 )لع6?مة )لمعنى 4كD(,بع?6) ن q,س? p(C4 GL, ”!!(,ح8 فع8 )لخ?( في )لسب?
{ML 263.1} .كان,) ?مت$ن,5 ك()مة ?,N )ل(B )لمق6-
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[ل rبطل 'لسبت؟

5L م5 ?عتق5,6 54 )لمس?ح ق6 4ب8T )لنام,- ?علم,5 بأنQ ق6 نقt )لسب! ,ب(( تالم?VG )لG?5 ق6 )نت$ك,) ك()متD, . QكND (G ?ستنL 5,6لى
نف- )أل(كا5 )لتي ق6 )ستن6 )ل?$ا )ل?$,6 )لمماحك,ND, . 5 في GD) ?ناقض,5 ش$اA6 )لمس?ح نفسQ )لdG ق6 4عل5 قائال: “4نا ق6 حف*! ,صا?ا 4بي
,4ثب! في محبتQ” (?,حنا 15 : 10). فال )لمس?ح ,ال 4تباعQ نقض,) ش(?عة )لسب! = ب8 كا5 )لمس?ح D, )لممث8 )لحي للنام,- . ,T,)8 ح?ا!
)لمق6سة لN ?,جd4 6 تع6 لمTال?بQ = فإG ن*( Lلى 4مة م5 )لش$,6 كان,) ?بحث,5 ع5 علة ,)حA6 إل6)نتQ 4مكنQ 54 ?ق,8 ل$N 5,6 54 ?()جعQ 4ح6:
{ML 263.2} .(“م5 منكN ?بكتني على خTّ?ة؟” (?,حنا 8 : 46

5L )لمخلx لN ?أ!ِ لكي ?نقt 4, ?لغي ما ق6 تكلN بQ )آلباء ,)ألنب?اء = ألنD Q, نفسQ )لdG ق6 تكلN على 4ف,)V ممثل?Q 4,لئW = ,ك8 حقائ^
كلمة هللا ق6 4ت! منQ. غ?( VGD 54 )ألم,( )لغال?ة ق6 ,ضع! في 4,ضاq كاGبة = ,جع8 ن,(Dا )لثم?5 ?خN6 )لكBG ,)لخTأ . ,لك5 هللا 4()6 ل$ا
N68 كا5 ?خTبالبا Tتب)( GL ^لح( 5L . 6 هللا? )?غ Qب N,لعم8 ال ?مك5 54 تق( (GD, . ^ا( )لحTL أ ,ت,ضع فيTلخ( qفع م5 4,ضا)54 ت
{ML 263.3} .4غ()t ع6, هللا ,)إلنسا5

,ق6 4تى )لمس?ح ل?ضعQ في )ل,ضع )لdG ف?Q ?مج6 هللا ,?عم8 على خالx )لبش(?ة . “ )لسب! Lنما جع8 ألج8 )إلنسا5= ال )إلنسا5 ألج8
”Nي م5 4جلكD ي لخ?( بني )إلنسا5: “أل5 جم?ع )ألش?اءD لتش(?عا! )لتي ق6 ,ضع$ا هللا( 5L .(27 :2 -ق)م) في q,س? Qما قال (GD ”!لسب(
”Å فللمس?ح= ,)لمس?ح N4ما 4نت, .Nلمستقبلة. ك8 شيء لك( N4 =A)ألش?اء )لحاض( N4 =!,لم( N4 =Aلح?ا( N4 =Nلعال( N4 =صفا N4 =-4ب,ل N4 =-4ب,ل“
(2 ك,(نث,- 4 : 15 ؛ 1 ك,,نث,- 23 , 22 : 3). 5L )ل,صا?ا )لعش( )لتي م5 ب?ن$ا ش(?عة )لسب! 4عTاDا هللا لشعبQ كب(كة . قا8
م,سى: “فأم(نا )ل(B 54 نعم8 جم?ع VGD )لف()ئt ,نتقي )ل(L Bل$نا= ل?ك,5 لنا خ?( ك8 )أل?اN= ,?ستبق?نا كما في GD) )ل?,N” (تثن?ة 6 : 24).
,D .هللا ,D B)54 )ل (,علم( .Nّن)بت Qت)لى حضL (,6خل( .p)بف B)عب6,) )ل(“ :ي تق,8D, Nن)ل(سالة إلس()ئ?8 على لسا5 )لم( !?T4ع Nث
B)ل( م,( 100 : 2 — 4). ,ق6 4عل5Cم) ”Qبا(ك,) )سم =V,6حم( .بالتسب?ح V)بحم6= 6?ا Q6خل,) 4ب,)ب( .Vعا)م Nغن, Qنح5 شعب Qصنعنا= ,ل
{ML 263.4} .(قائال: “ك8 )لG?5 ?حف*,5 )لسب! لئال ?نّجس,k .. Vتي ب$L Nلى جب8 ق6سي= ,4فّ(ح$N في ب?! صالتي” (Lشع?اء 56 : 6= 7

mو\ 'لرE

5L )ب5 )إلنساD 5, (B )لسب! 4?ضاً” (ل,قا 15 : 6). VGD 5L )لكلما! مل?ئة بالتعل?N ,)لعC)ء . فلك,5 )لسب! ق6 جع8 ألج8 )إلنسا5 ف$,“
?,N )ل(L . BنQ ملW )لمس?ح )لdG “ك8 شيء بQ كا5= ,بغ?(V لN ?ك5 شيء مما كا5” (?,حنا 1 : 3). ,بما 4نQ خل^ ك8 )ألش?اء = GL) ف$, خال^
)لسب! 4?ضا . فلق6 4ف(VC ل?ك,5 مGك() بعم8 )لخل^ = ,?ش?( Lل?Q كالخال^ ,)لمقD, . -6, ?علمنا W(G 54 )لdG خل^ ك8 ما في )لسماء ,ما في
)أل(t ,ف?Q ?ق,N )لكD 8, (4- )لكن?سة ,بق,تQ ق6 ص,لحنا مع هللا . ألنGL Q ?تكلN عL 5س()ئ?8 ?ق,8: “,4عT?ت$N 4?ضاً سب,تي لتك,5 عالمة
ب?ني ,ب?ن$N= ل?علم,) 4ني 4نا )ل(B مق6ّس$d4 ”N 4جعل$N مق6س?5 (حCق?ا12 : 20 8). GL) فالسب! D, عالمة 4, (مC لق6(A )لمس?ح على 54
{ML 264.1} .?جعلنا مق6س?5 . ,)لسب! ك(مC لق,تQ )لمق6سة 4عTي لك8 م5 ق6 صا(,) جCء) م5 شعB هللا ب,)سTة )لمس?ح

GGّتتل Gح?نئ Wمك(ماً .. فإن B)ل( -مق6, =AGلسب! ل( !,ق6سي= ,6ع N,? Wت)ع5 عم8 مس =Wجل) !5 (66! ع5 )لسبL“ :B)ق6 قا8 )ل,
Q?(,5 )لمس?ح ف? Gفإ .N$ل AGلمس?ح )لخالقة ,)لفا6?ة س?ك,5 )لسب! ل( A)6لق (Cم) !لسب( فك8 م5 ?قبل,5 .(شع?اء 58 : 13 , 14L) ”B)بال
Nك(| )لسالG 5اDGلى )ألL 6?ع? Qلف6)ء . ففي ح?5 4ن( لع*?مة في( Qت)ا5 على ق6D)لخل^ كب( لى 4عما8L ND)4ن*ا Qلسب! ?,ج( = Q5 ب,GGتل?
)لمفق,6 في ع56 ف$, ?خب(نا ع5 )لسالN )لمست(6 لنا في )لمخلx . ,ك8 4عما8 )لTب?عة ت(66 6ع,تQ )لقائلة: “تعال,) Lلى ?ا جم?ع )لمتعب?5
{ML 264.2} .(,)لثق?لي )ألحما8= ,4نا 4(?حكN” (متى 11 : 28

”الفصل الثالثون— “أقام اثني عشر

{ML 266.1} .(ثN صعL 6لى )لجب8 ,6) )لND6()4 5?G فDGب,) Lل?Q. ,4قاN )ثني عش( ل?ك,ن,) معQ= ,ل?(سل$N ل?ك(C,)” (م(ق- 3 : 13= 14“

في *ال8 )ألشجا( )لمغ(,سة بجانB )لجب8 ,على مسافة قص?(A م5 بح( )لجل?8 6عي )الثنا عش( ل?ك,ن,) (سال = ,4لق?! )لم,ع*ة على
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)لجب8. ,كان! )لحق,8 ,)لتالD 8ي )ألماك5 )لمحب,بة )لتي كا5 ?س,BDG? q )ل?$ا . ,ق6 نT^ بكث?( م5 تعال?مQ في )لخالء ب6ال مما في )ل$?ك8
4, في )لمجامع . فلN ?كD 5نالW مجمع ?تسع لك8 )لجم,q )لتي كان! تتبعQ = ,لك5 لN ?كD (GD 5, )لسبB )ل,ح?6 )لdG ألجلQ )ختا( )لس?6 54
{ML 266.2} .?علN في )لحق,8 ,)ألح()j = ب8 كا5 ?س,q ?حB منا*( )لTب?عة = ,?عتب( ك8 معتك\ DاD ]6?كال مق6سا

تح! 4شجا( ع56 )ختا( )لساكنا5 )أل,ال5 مق6س$ما = ,في GلW )لمكا5 كا5 )لمس?ح ?تحL i6لى )لجن- )لبش(d. فلما T(6 4ب,)نا )أل,ال5
م5 )لف(6,- *ال ?عب6)5 هللا في )لحق,8 ,)ألح()D, = jناW كا5 )لمس?ح ?قابل$ما ببشا(A نعمتQ . ,)لمس?ح D, )لdG خاL BTب()N?D تح!
بل,Tا! مم() = ,D, )لdG تحi6 مع )سح^ ح?BDG 5 ل?صلي في )لحق,8 في ,ق! )لمساء = ,D, )لdG تكلN مع ?عق,B على تال8 ب?! 4?8 =
,مع م,سى ب?5 جبا8 م6?ا5 = ,مع )لفتى 6),6 ح?5 كا5 ?(عى قTعانQ . ,بم,جB تعل?ما! )لمس?ح *8 )لشعB )لعب()ني مA6 خمسة عش( ق(نا
?ت(ك,6 5,(ND لمA6 4سب,q م5 ك8 عاN ل?سكن,) في م*ا8 مصن,عة م5 4غصا5 خض()ء مقT,عة م5: “4شجا( ب$جة” ,كان,) 4?ضاً ?قTع,5
{ML 266.3} .(“سع\ )لنخ8 ,4غصا5 4شجا( غب?اء ,صفصا\ )ل,)d6” لنف- )لغ(t (ال,??5 23 : 40

في [دeء 'لطب#عة

5L ?س,6? ,D, q(B تالم?VG فض8 )النسحاB بع?6) ع5 ض,ضاء )لم6?نة = Lلى )لحق,8 ,)لتال8 ح?i )ل$6,ء ,)لسك,5 = ل?ك,G 5لW 4كث(
Bقاء على جان)Cتح! )لقبة )ل Qح,ل B54 ?جمع )لشع Bكا5 ?ح Qا. ,م6| سني خ6متDا?L N$لتي 4()6 54 ?علم( !(Gنكا( )لL -,)6 نسجاما مع(
جب8 )كتسى ببساT م5 )لعشB )ألخض( = 4, على شاTئ )لبح?(A . ف$نا GL كا5 محاTا بخل?قتQ ,صنع ?Q?6 4مكنQ 54 ?ح,8 4فكا( سامع?Q م5
)ألش?اء )لمصن,عة Lلى )ألش?اء )لTب?ع?ة GL في ,سT نم, )لTب?عة ,)D6Cا(Dا 4علن! مبا6[ ملك,تGL, . Q (فع )لنا- 4ن*ا(L NDلى جبا8 هللا
ل?ن*(,) عجائQ?6? B 4مكن$N 54 ?تعلم,) 6(,سا ثم?نة م5 )لح^ )إلل$ي . ,كان! تعال?N ?س,q تتك(( 4مام$N في منا*( )لTب?عة . ,كGلW )لحا8
مع مDG? 5ب,L 5لى )لحق,8 ,)لمس?ح في قل,ب$N = ف$N ?حس,5 بأن$N محاT,5 بتأث?()! مق6سة . 5L 4عما8 )لTب?عة تتضم5 4مثا8 )ل(B ,تك((
{ML 267.1} . نصائحQ ,تعال?م5L . Q )لGL 5DG ?ك,5 في ش(كة مع هللا في )لTب?عة ف$, ?تسامى = كما 54 )لقلB ?ج6 في GلW ()حة

ND6? !ك5 تح? Nل .t)على )أل Qي عنD B,ال^ )لمس?ح تنTلكن?سة = حتى بع6 )ن( N?*لتم$?6?ة لتن( A,Tلخ( Gم5 )تخا Gكا5 الب6 ح?نئ,
N,?ل( WلG ب$ا في (,Cالختبا()! )لمق6سة )لتي جا( !كان ND),في تص, = Qا6[ كا5 ?حبD 5لى مكاL VG?قا6 تالم xثم?5 = ,لك5 )لمخل Nبناء فخ
{ML 267.2} .م(تبTة Lلى )ألب6 بجما8 )لجب8 ,)لس$8 ,)لبح(

عاملو. مع هللا

لق6 6عا ?س,q تالم?VG ل?ك,ن,) ,ل?علن,) للعالN ما ق6 (V,4 ,سمع,V منQ = فكان! خ6مت$N 4ج8َّ خ6مة 4سنL !6لى بنى )إلنسا5 ,في )لم(تبة
N?6كما 54 )آلباء )الثني عش( )أل,ل?5 في )لع$6 )لق, . Nلعال( x54 ?ك,ن,) عامل?5 مع هللا ألج8 خال N$?كا5 عل .Qلثان?ة بع6 خ6مة )لمس?ح نفس(
{ML 267.3} .,قف,) ن,)با ع5 )لعب()ن??5 = كGلW كا5 على )ل(س8 )الثني عش( 54 ?ن,ب,) ع5 كن?سة )لع$6 )لج6?6

ع(\ )لمخلx صفا! )ل(جا8 )لG?5 )ختا(GL = ND كان! ك8 ضعفات$N ,4خTائ$N مكش,فة 4مامQ = كما ع(\ )لمخاT( )لتى كان,)
N$مصل?ا ألجل V6ح, Qل(جا8 )لمختا(?5. ,ق6 قضى )لل?8 كل( Wلى 4,لئL 5ح? Qكا5 قلب, .N$لD(,5 ف?$ا ,)لتبعا! )لتي ستلقى على ك,C,س?ج
N$ل Q6 54 ?ق,ل?)? NاD )4م WنالD 5كا GL Qلمقابلت NDن,( )لفج( 6عا rCفي 4سف8 )لجب8 . ,عن6ما ب N,مستغ(ق?5 في )لن ND (,ح?5 كان. {ML
267.4}

كاmD 5الء )لتالم?G ق6 صاحب,) )لمس?ح Lلى ح?5 في )لعم8 )لناشT = فكا5 ?عق,B ,?,حنا ,4ن6(),- ,بT(- ,ف?لب- ,نثنائ?8 ,متى
م(تبT?5 بQ 4كث( م5 )لباق?5 ,ق6 شا6D,) )لمC?6 م5 عجائبQ = ,كا5 بT(- ,?عق,B ,?,حنا 4ق(B )ل?Q م5 )لجم?ع = ,كان,) معQ ك8 )ل,ق!
تق(?با ?شا5,6D معجC)تQ , ?سمع,5 4ق,)لQ. ,ق6 6خ8 ?,حنا Lلى ق6- 4ق6)- )لص6)قة مع ?س,q ,)متاC على )لباق?5 بك,نQ )لتلم?G )لdG كا5
?س,q حبQ . لق6 4حب$N )لمخلx كل$N = ,لك5 (,p ?,حنا كان! 4كث(ND )ست?عابا . كا5 4صغ( )لتالم?G = ,بثقة تشبQ ثقة )ألTفا8 كش\
مكن,نا! قلبQ ل?س,D, = qكG) )شت(W مع ?س,q في ع,)TفQ 4كث( م5 )لباق?5 = ,كاD 5, )لdG قN6 لشعبQ 4عم^ )لتعال?N )ل(,ح?ة )لتي سمع$ا
xم5 )لمخل. {ML 268.1}

بطيء 'لقلب
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,على (4- جماعة م5 )لجماعا! )لتي 4نقسL Nل?$ا )لتالم?G نج6 )سN ف?لب-. كاD 5, 8,4 تلم?G 4ص6( Lل?Q ?س,q 4م(V )ل,)ضح )لقائ8:
“)تبعني” ,كا5 ف?لب- م5 ب?! ص?6) م6?نة 4ن6(),- ,بT(- . لق6 كا5 ?صغي Lلى تعال?N ?,حنا )لمعم6)5 ,سمع LعالنQ ع5 )لمس?ح بأنQ حم8
هللا . ,كا5 ف?لب- باحثا مخلصا ع5 )لح^ ,لكنQ كا5 بTيء )لقلB في )إل?ما5 . فمع 4نQ )(تبT بالمس?ح فإ5 )إلعال5 )لdG ق6مQ عنQ لنثنائ?8
?86 على 4نD Q, نفسQ لN ?ك5 مقتنعا )قتناعا كامال بأل,D?ة ?س,q . ,مع 4نQ ق6 جاء ص,! م5 )لسماء معلنا 54 )لمس?ح D, )ب5 هللا فإنQ بالنسبة
Lلى ف?لب- لN ?ك5 4كث( م5 “?س,q )ب5 ?,س\ )لdG م5 )لناص(A” (?,حنا 1 : 45). ,م(A 4خ(| عنL 6شباq )لخمسة )آلال\ تب(5D 54 ف?لب-
كا5 ?نقصQ )إل?ما5 . فلكي ?متحنQ ?س,q سألQ قائال: “م5 4?5 نبتاq خبC)ً ل?أكmD 8الء؟” فكا5 ج,)B ف?لب- 6ل?الً على عN6 )إل?ماGL 5 قا8: “ال
?كف?$N خبC بمئتي 6?نا( ل?أخG ك8 ,)ح6 من$N ش?ئاً ?س?()ً” (?,حنا 6 : 5 , 7). ,ق6 4ح5C ج,)بQ قلB ?س,q . فمع 54 ف?لب- كا5 ق6 (4|
BDG Qلكن, xلمخل( لىL N$صة ل?ق6م)لف( C$نت? Nل q,ل?,نان?,5 ف?لب- ع5 ?س( ما5 . ,عن6ما سأ8?L V6ك5 عن? Nفل Qت)4عما8 )لس?6 ,4ح- بق6
ل?خب( 4ن6(),- (()جع ?,حنا 12: 20 — 22). ثN 4نQ في )لساعا! )ألخ?(A قب?8 )لصلB كا5 كالN ف?لب- مما ?ثبT )إل?ماGL 5 لما سأ8 ت,ما
?س,q قائال: “?ا س?6= لسنا نعلN 4?5 تBDG= فك?\ نق6( 54 نع(\ )لT(?^؟” 4جابQ )لمخلx بق,لQ: “4نا D, )لT(?^ ,)لح^ ,)لح?اA .. ل, كنتN ق6
WلG 5كا (GكD .(8 — 5 : 14 حنا,?) ”كفا?ا, Bما5 قائال: “?ا س?6= 4(نا )آل?L N6بف?لب- ?ن6فع في ع (GL, .”ً4بي 4?ضا Nفت)فتم,ني لع)ع
{ML 268.2} .)لتلم?G )لdG ()ف^ ?س,q مA6 ثالi سن,)! بTيء )لقلB ضع?\ )إل?ما5

Qبإ?مان Wتمس, = (ج6 A),?غ, A6ب?عة جاT (G جال) فا8. لق6 كا5Tما5 ف?لب- كان! ثقة نثننائ?8 )لشب?$ة بثقة )أل?L -لك5 على عك,
بالحقائ^ غ?( )لمن*,(A = ,مع GلW فق6 كا5 ف?لب- تلم?G) في م6(سة )لمس?ح . ,ق6 صب( )لمعلT N,?ال محتمال عL N6?مانQ ,بال6تQ . فلما ح8
Q?سامع B,ع*?مة فتبكت! قل qقناL A,بق Nكا5 ?تكل, Qب Nفك( هللا . كا5 ?ع(\ ما ?تكل Bصا( ف?لب- معلما حس G?لق6- على )لتالم( p,)ل(.
{ML 269.1}

oالب مركز

(G,$? 5كا W(G .N$ح6) من(, ل?ك,5 N$?عل Qنفس t)ف? (G?ل?ك,5 تلم q6? Nب,)ح6 ل (GL 8لع,) بالعمTل?ض VG?ع6 تالم? q,ف?ما كا5 ?س,
)إلسخ(?,Tي )لdG )عت(\ بأنQ تابع للمس?ح . فتقL N6لى )ألماT Nالبا 54 ?فسح لQ )لمجا8 ب?mD 5الء )لتالم?G )ألخصاء = ,بغ?(A ع*?مة
:5?Cلق,8 )لح( (G$ب ^Tن Tفق Qلكن, = Qب Bح) ال, q,س? V6ص? N4?نما تمضي” فل W4تبع =Nّ4عل5 قائال للمس?ح: “?ا معل d)Dا* xخالL,
“للثعالB 4,ج(A ,لT?,( )لسماء 4,كا(= ,4ما )ب5 )إلنسا5 فل?- لQ 4?5 ?سن6 (4سQ” (متى 20 , 19 : 8). kمG,$? 5) بأ5 ?س,D q, مس?ا =
,GL )نضL Nلى )ل(س8 كا5 ?(ج, 4نQ س?ضم5 لنفسQ مكانة سام?ة في )لملك,! )لج6?6 = فقص6 )لمس?ح 54 ?بت( GD) )ألم8 عن6ما ق(( 4نQ فق?( ال
Q4س) Q?لL 6ج6 مكا5 ?سن?. {ML 269.2}

كا5 )لتالم?G ?ت,ق,L 5لى 54 ?ص?( ?$,G) ,)ح6) من$N. لق6 كان! لD Q?ئة kم(A = ,كا5 فTنا ,لQ مق6(A على )إل6)(A ,)لتنف?G = فامت6ح,V ل6|
Qب q,س? B?ت(ح N6ع N$شتD64 6ق, . Qع,نا كب?() في عمل Qل N6ع 54 ?ق?Tكم5 ?ست q,س?. {ML 269.3}

Qسالت) Nأ 4ال ?6عTلخ( م5 Q4ن (,كما 4حس .Qس()ئ?8 معL ساءm) 5,بتعا )حا,8 )ل*ف? Nل q,حس,5 بخ?بة 4م8 ع*?مة أل5 ?س? G?كا5 )لتالم
بمعاضA6 4,لئW )لCعماء d,G )لنف,G )لع*?N . فل, كا5 قT 6(G,$? 6) فكان,) ?تساءل,5 ف?ما ب?ن$N ,ب?5 4نفس$N ع5 )لس( في GلW ب8 كان,)
Nنسا5 للق?اL d4 في تق(?( ل?اقة d,?عتبا( 6ن( d5 ألC, قامةL )Tعلى خ N$ن! لD)ب WلG 6بع (G,$? Aلك5 ح?ا, . N$شك,5 في حكمة معلم?
{ML 270.1} .بعم8 هللا . 5L تعا,5 مثmD 8الء )لنا- )لdG كا5 )لتالم?G ?شتاق,5 للحص,8 عل?Q كا5 معناV تسل?N )لعم8 )إلل$ي أل?d6 4ل6 )ألع6)ء

,مع GلW فإG,$? 5) ح?5 )نضL Nلى )لتالم?G لN ?ك5 عN?6 )إلحسا- بجما8 صفا! )لمس?ح. فلق6 4ح- بتأث?( تلW )لق,A )إلل$?ة )لتي كان!
تجتBG )لنف,- Lلى )لمخلW(G 5L . x )لdG لN ?أ! ل?قص\ قصبة م(ض,ضة 4, ل?Tفئ فت?لة م6خنة لT? 54 6)? N(VGD 6 )لنف- عن6ما ,ج6
Nل?$ا ما لL )6معا 54 ?نحCلتي كا5 م( Nإلث( A6D, ^4عما \)كما ع =(G,$? Bقل xلق6 ع(\ )لمخل . ),لن( لىL 8,غبة ضئ?لة لل,ص) اD6عن
q,54 ?بقى على )تصا8 بس?,8 محبة ?س N,? 6ما بع,? Qمكن? i?بح xفي ,ضع خا Qجعل Qإلنسا5 بشخص( (GD Tب) GL, . نعمة هللا Qك)(تت6
)ل6)فقة )لتي ال تع(\ )ألث(A . فل, فتح قلبQ للمس?ح فإ5 )لنعمة )إلل$?ة ستT(6 م5 قلبQ ش?Tا5 )ألنان?ة = ,حتى ?$,G) نفسQ ?مك5 54 ?ك,5 4ح6
{ML 270.2} .(عا?ا ملك,! هللا

هللا Eطلب 'لطائع#ن

N$نL . Qكان,) ?(غب,5 في 54 ?ت6(ب,) ,?تعلم,) من (GL Qعلى خ6مت N$ب)6? Nث N$بالعناص( )لبش(?ة )لتي في 4خالق ND لنا- كما( G5 هللا ?أخL
N$م5 نقائص N(?^ نعمة )لمس?ح بال(غT 5ع, Qمع(فة )لح^ ,مما(ست ^?)T 5ع Qلى ص,(تL (,)?كامل?5 = ب8 لكي ?تغ N$ختا(,) لك,ن? Nل.
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{ML 270.3}

QلبT? 5كا dGلح^ )ل( Bبم,ج W,لثم?نة. ,لك5 )لسل( N?لى نف- )لتعالL كا5 ?صغي, = G?لتي كان! لباقي )لتالم( x)نف- )لف (G,$?كان! ل
{ML 270.4} .)لمس?ح كا5 على T(في نق?t مع (غائG,$? B) ,4غ()ضQ = فلN ?(6 54 ?تخلى عk 5()ئQ لكي ?قب8 )لحكمة )لناCلة م5 ف,^

,كN كا5 )لمخلx (ق?قا في معاملتQ لG)W )لمCمع 54 ?سلم5L !Q ?س,q في تعال?مQ تكلN كث?() ع5 مبا6[ )إلحسا5 )لتي كان! فئ,سا ض(ب!
)لTمع في 4ص,لQ = ,ص,( لعقG,$? 8) شناعة )لجشع ,م()() كث?(A كا5 )لتلم?G ?قتنع بأ5 كالN )لمس?ح ص,( 4خالقQ 64^ تص,?( ,كش\ ع5
خT?تQ . ,لكنQ 4بى )العت()\ بش(V 4, )إلقالq عنQ . كا5 مكتف?ا بنفسQ ,()ض?ا عن$ا ,ب6ال م5 مقا,مة )لتج(بة 4مع5 في )الختال- ,)لخ?انة
)لتي ق6 حGق$ا .كا5 )لمس?ح 4مامQ مثاال ح?ا لما ?جB 54 ?ص?( Lل?GL Q) 4()6 54 ?جتني ثما( )ل,ساTة ,)لخ6مة )إلل$?ة . ,لك5 ك8 تلW )ل6(,-
{ML 271.1} .)لتي سمع$ا GلW )لتلم?G لN تال^ منQ 4?ة )ستجابة

لN ?,جL Qل?Q ?س,d4 q ت,ب?خ على TمعQ. ,لكنQ بصب( Lل$ي )حتمGD 8) )ل(ج8 )لمخTئ حتى مع ك,نQ ق6 ب(5D لQ على 4نQ ?ع(\ خفا?ا
)Gع Qن,( )لسماء فل5 ?ك,5 ل (G,$? tف) (Gفإ = Bفع للعم8 )لصائ(,ل6( 4سمى Q4مام Tق6 بس, . Q4مام p,مفت )4 م5 سف)كما ل, كا5 ?ق Qقلب.
{ML 271.2}

,ب6ال م5 54 ?س?( ?$,G) في )لن,( )ختا( )إلبقاء على نقائصQ . ق6 )حتض5 في قلبQ )ألم?ا8 )لش(?(A ,ش$,A )النتقاN ,)ألفكا( )لم*لمة
{ML 271.3} .)لكئ?بة Lلى 54 س?T( عل?Q )لش?Tا5 س?T(A كاملة حتى صا( ?$,G) نائبا ع5 ع6, )لمس?ح

,عن6ما صاحG,$? B) ?س,q كان! في 4خالقQ بعt )لم?C)! )لتي كا5 ?مك5 54 تك,5 ب(كة للكن?سة. فل, (غB في حم8 ن?( )لمس?ح
8D4 )?غ Qجع8 نفس (GكD, ألنان?ة( QامعTم )ختا( V6)تم, Qائ?)في كب, = Qلى نقائصL )?عن6ما 4ش Qقسى قلب Qل(س8 = ,لكن( ل?عةT 5?ب )لصا
Q?لL V64()6 هللا 54 ?سن dGبالعم8 )ل Nللق?ا. {ML 271.4}

;e }r'حد eحكم e'حد

لق6 كان! لك8 )لتالم?G 4خTاء كث?(A عن6ما 6عاND ?س,q لخ6متQ. حتى ?,حنا )لdG تمتع بأق6- ,4,ث^ ش(كة مع G)W )ل,6?ع ,)لمت,)ضع
)لقلB لN ?ك5 بTب?عتQ ,6?عا 4, مت,)ضعا 4, خاضعا . فلق6 6عي D, ,4خ,V بـ “)بني )ل(ع6” فعن6ما كانا م()فق?5 ل?س,q كا5 4قDL 8انة 4,
Nالنتقا( Bح, )?)بع )لحا6 )لشTكال xكث?( م5 )لنقائ B,لمحب( G?لتلم( غضب$ما ,مقا,مت$ما . كا5 في A)ما كف?ال بإثاD6?لى سL Qم,ج )حتقا(
Qحتمال(, V)صب, q,كا5 ?(| (قة ?س N,? 6ما بع,? Qفي ملك,! هللا . ,لكن N*مع في 54 ?ك,5 )أل,8 ,)ألعT?, ()النتقا6 . كا5 متكب( p,),
على نق?t (,p )لغضB )لتى كان! ف?D Q, = ,كا5 ?سمع تعال?مQ ع5 )ل,6)عة ,)لصب( = ففتح قلبQ لتأث?()! (,p هللا = ,صا( ل?- سامعا
{ML 271.5} .فقT لتعال?N )لمخلx ب8 4?ضا عامال ب$ا. لق6 )ستق(! )لG)! في )لمس?ح ,تعلD N, 54 ?حم8 ن?( )لمس?ح ب5,6 تGم( 4, شك,|

Nل xلمخل( كما 54 .Qت,ب?خات Nغ)ب V,)لس?6 ب8 )ختا( (,ك)ت? Nل G?لتالم( Qخ,تL, لك5 ?,حنا, = ND)Gح, ND)G4ن, VG?تالم q,بخ ?س,
?ت(ك$N بسبB ضعفات$N ,4خTائ$N = فالCم,T V,)8 )ل,ق! ل?شاV,)T تجا(بQ ,ل?تعلم,) م5 ح?اتQ 6(,سا ثم?نة . ,GL ن*(,) Lلى )لمس?ح تغ?(!
N$صفات. {ML 272.1}

كا5 )ل(س8 ?ختلف,5 بعض$N ع5 بعt )ختالفا ب?نا في عا6)ت$N ,م?,ل$N. فكا5 ب?ن$N )لعشا( ال,d- متى = ,سمعا5 )لغ?,( )لملت$B ع6,
سلTا5 (,ما )لdG ال ?ل?5 = ,بT(- )لك(?N )لنف- )لس(?ع )الن6فاG,$?, = q) )ل6نيء )لنف- = ,ت,ما )لمستق?N )لقلB )لdG كا5 مع GلW خج,ال
N$?الء معا بما فmD 5خ,ت$ما . كاL م,ح$ما ,مع$ماT5 ب()D5 كانا ?جا(Gلل( d6بC بنا(, = W,لى )لشكL 8لم?ا(, Bيء )لقلTجال = ,ف?لب- )لب,,
م5 4خTاء مختلفة = ,ف?$N م?L 8لى )لش( م,(,i ,مكتسB = ,لكن$N في )لمس?ح ,عT 5(?قQ كا5 ال ب6 54 ?ع?ش,) ب?5 4س(A هللا ل?تعلم,) ك?\
?ك,ن,5 م,ح6?5 في L?مان$N ,عق?6ت$N ,(,ح$N = ,ستك,5 ل$N تجا(ب$N ,مضا?قات$NDm()k, N )لمتبا?نة = ,لكT 5الما كا5 )لمس?ح ساكنا في
قل,ب$N لN ?كD 5نالW مجا8 للمناCعا! . فمحبتQ ستجع8 كال من$N ?حL Bخ,تQ = ,)لتعال?N )لتي ?تلق,ن$ا م5 )لمعلN ستجعل$N جم?عا في حالة
)نسجاN = ,بGلW تختفي ك8 )لف(,^ ف?تح5,6 بح?i ?ك,5 لجم?ع$N (d4 ,)ح6 ,حكN ,)ح5L . 6 )لمس?ح D, م(كC )ل6)ئ(A ,ك8 من$N كا5 مCمعا
Cم5 )لم(ك Qقت()ب( بنسبة Qخ,تL لى باقيL B)54 ?قت. {ML 272.2}

N6ق N$س,m) على Q?6? ضعا(, N$Tفي ,س Q?كبت) جثا على GL, = )?ع )لصغ?Tلق( WلG Qجمع ح,ل G?لتالم( N?عن6ما )نت$ى )لمس?ح م5 تعل,
{ML 272.3} . ألجل$N صالA = مك(سا L?اND للعم8 )لمقD, .-6كG) 4ق?N تالم?G )ل(B لخ6مة )إلنج?8

نو'm هللا



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 113 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

5L )لمس?ح لN ?خت( ن,)بQ ب?5 )لنا- م5 )لمالئكة )لG?5 لN ?سقT,) قT = ب8 )ختا(ND م5 )لخالئ^ )لبش(?ة = م5 4نا- كان,) تح! )آلالN مث8
4,لئW )لT 5?Gلب,) 54 ?خلص,ND. لق6 )تخG )لمس?ح لنفسT Qب?عة بش(?ة حتى ?مكنQ )ل,ص,L 8لى بني )إلنسا5 . ,كان! )لTب?عة )إلل$?ة بحاجة
Lلى )لTب?عة )لبش(?ة أل5 خالx )لعالN كا5 ?ستلNC ,ج,6 كلت?$ما معا . كان! )ألل,D?ة بحاجة Lلى )لبش(?ة لكي تك,5 )لبش(?ة قناA )تصا8 ب?5
V)6هللا ,تق A),لى صL V6?لتع Q4على من, Qخا(جة عن A,لى قL jفاإلنسا5 ?حتا . Qلمس?ح ,(سل( N(6ص6^ 4?ضا على خ? (GD, . 5هللا ,)إلنسا
على )لق?اN بعم8 هللا = ,لكGD 5) ال لجع8 )ل,س?لة )لبش(?ة غ?( الCمة 4, غ?( ج,D(?ة . 5L )لبش(?ة تمسW بق6(A هللا = ,)لمس?ح ?سك5 في
{ML 272.4} .)لقلB باإل?ما5 = ,عT 5(?^ )لتعا,5 مع )لق,A )إلل$?ة تص?( ق,A )إلنسا5 فعالة لعم8 )لخ?(

W(G 5L )لdG 6عا ص?اd6 )لجل?8 ل8C? N ?6ع, )لنا- لخ6متQ = ل8C? N ()غبا في L*$ا( ق6(تQ ف?نا كما ق4 6*$(Dا في )لتالم?G )أل,ل?5.
,م$ما نك5 ناقص?5 ,خTاA فال(B ?قN6 لنا Dبة مشا(كتQ ,)لتلمAG للمس?ح . ,D, ?6ع,نا Lلى قب,8 )لتعل?N )إلل$ي حتى GL) )تح6نا بالمس?ح ?مكننا
{ML 273.1} .54 نعم8 4عما8 هللا

“AC()4سن6 )لس?6 عم8 )لك Qألجل dGل( Bلسب( ,D (GD .(7 : 4 -,نث),2 ك) ”ال منا Å A,ف?ة= ل?ك,5 فض8 )لقCفي 4,)5 خ Cلكن( (GD لنا
باإلنج?L 8لى 4نا- مخTئ?5 ال Lلى )لمالئكة. LنQ 4م( ,)ضح 54 )لق,A )لتي تعم8 عT 5(?^ ضع\ )لبش(?ة Dي ق,A هللا . ,GD) ?شجعنا على 54
نmم5 بأ5 )لق,A )لتي ق6 4عان! مND 5 ضعفاء ن*?(نا ?مكن$ا 54 تع?ننا . فاإلنسا5 )لضع?\ )لA(64 ,D dG ب?6 )لق6?( ?ك,5 “فا6()ً 54 ?ت(ف^
N$فإن )T5 بالمخا,Tمحا N$4نفس ND A)بالضع\” (عب()ن??5 5 : 2). ,بما 54 )لمن6,ب?5 لعم8 )لبشا T4?ضاً محا ,D GL =5?بالج$ا8 ,)لضال
W(?^ حتى ?تق,) تلTسائ(,5 في نف- )ل ND 5مم ND)?م6ع,,5 أل5 ?بص(,) غ ND Bلسب( (G$صعاب$ا = ,ل, ^?)Tل( )Tف,5 مخا)ع?
)لمخاT( . 5L بعt )لنف,- تسا,(Dا )لشك,W ,تضن?$ا )لضعفا! ف$N ضعفاء في )إل?ما5 ,غ?( قا6(?5 على )لتمسW بغ?( )لمن*,( . ,لك5
nلمت(نح )لم(تع( N$مان?L 54 ?ك,5 حلقة )تصا8 ل?ثب! في )لمس?ح Qب6ال م5 )لمس?ح ?مكن N$?أت? dGل(, V,)? 54 N$مكن? dGلص6?^ )ل( . {ML
273.2}

عل?نا 54 نك,5 عامل?5 مع مالئكة )لسماء في تقN?6 ?س,q للعال5L . N )لمالئكة ?نت*(,5 منا 54 نتعا,5 مع$N بش,^ ع*?N ,صب( ?كا6 ?ك,5
ناف6) = أل5 )إلنسا5 ?نبغي 54 ?ك,5 قناA لالتصا8 بإنسا5 مثلQ. ,عن6ما نسلG N,)تنا للمس?ح في تك(?- قلبي كام8 فالمالئكة س?ف(ح,5 ,?ت$لل,5
{ML 273.3} . ح?5 ?مكن$N 54 ?تكلم,) بأص,)تنا معلن?5 للنا- محبة هللا

الفصل الحادي والثالثون—أسرار السعادة

V6لك5 قص, . ND(,5,6 س Aلح?ا( ^?)T 5,ف)ع (,مم5 كان Q?سامع )ك5 ?ختا? Nل, = N$ل?علم ND6ح, VG?كا5 )لمس?ح نا6() ما ?جمع تالم
Qنفس ,D 5لعق,8 )لم*لمة . لق6 كا( d,Gلح^ ل( N?تعال N6أ = فقT5 كان,) ?عم$,5 في *لما! )لج$8 ,)لخ?Gل( Bلشع( )?Dلى جماL 8,كا5 )ل,ص
Q?لL 5,54 ?سعى ل(فع ك8 م5 ?أت Qتشج?عات, Qت,سالت, Qت)(Gلنا- = محا,ال بإن( W)ل?با Q?6? اTباس, Q?,قا حقTلح^ ,)قفا ممن(. {ML 275.1}

Qسل) q,س? Nبع6ما 4قا, .)?Dب$ا )لس?6 على مسامع )لجما ^Tخص?صا = فق6 ن G?ك5 )لمقص,6 من$ا )لتالم? N5 لL, 8لم,ع*ة على )لجب(,
BDG مع$L Nلى شاTئ )لبح( = ,كا5 )لنا- ق6 ب46,) ?تجمع,5 في 6لW )لمكا5 منG )لصباp )لباك( . ففضال ع5 )لجماعا! )لتي )عتا6! )إلت?ا5
Lل?Q م5 م56 )لجل?8 جاء ق,N م5 )ل?$,6?ة ,م5 4,(شل?N نفس$ا ,م5 ب?(?ة ,)لم56 )لعش( ,64,م?ة )ل,)قعة في 4قصى جن,B )ل?$,6?ة ,م5
ص,( ,ص?6)ء )لم6?نت?5 )لف?ن?ق?ت?5 )ل,)قعت?5 على شاTئ )لبح( )ألب?t )لمت,سGL“ = T سمع,) كN صنع 4ت,) Lل?Q” = “جاء,) ل?سمع,V ,?شف,)
{ML 275.2} .(م5 4م()ض$N .. 54 ق,A كان! تخ(j منQ ,تشفي )لجم?ع” (م(ق- 3 : 8 ؛ ل,قا 6 : 17 — 19

,لك5 )لشاTئ )لض?^ لN ?ك5 ?تسع حتى ل?ق\ )لنا- على 4ق6)م$N بح?i ?ص8 ص,تL Qلى ك8 م5 ?(غب,5 في سماعQ. فسا( ?س,q متق6ما
q,لجم(, G?لتالم( (Gفح Bلعش( على q,جل- ?س A)?لغف( )?Dلجما( Wتسع لك8 تل? Tلى مكا5 فس?ح منبسL 8ص, Gلى )لجب8 . فإL لجمع( WلG N4ما
V,Gح . {ML 275.3}

كا5 )لتالم?G في مكا5 ق(?B م5 ?س,q = ,كا5 )لنا- ?Cحم,نQ ,لك5 )لتالم?G (4,) 54 4,لئW )لنا- ?نبغي 4ال ?Cحف,) 4كث( مG 5لW لئال
?بعND,6 ع5 معلم$N. فجلس,) بالق(B منQ حتى ال تف,ت$N كلمة م5 كالمQ = ,كان,) ?صغ,L 5لى كالمQ بك8 )نتباV ,كل$N ش,^ لف$N )لحقائ^ )لتي
{ML 275.4} .كا5 عل?$N 54 ?نش(,Dا في ك8 )لبل6)5 فتتناقل$ا )ألج?ا8

Eؤملو. في مغانم ماEAة
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,GL كا5 )لتالم?G ?ت,قع,5 حi,6 4م( غ?( عاC d6)6,) )قت()باً م5 معلم$N. كان,) ?عتق5,6 54 )لملك,! عت?6 54 ?قاN ق(?با . ,)ستخلص,)
NتماD6الئ8 )ال V,(تسم! على )ل,ج(, لجمع 4?ضا( WلG على )النت*ا( p,) 6فسا = Qبشأن )54 ?ص6 Wعالنا ق6 4,شL 54 pلصبا( i(6م5 4ح
N$إلل$ي )متأل! عق,ل( Nلمعل( WلG 8(,4ق q5 سما?)*منت = )ألخض( Bلجب8 )لمكتسي بالعش( Bكا5 )لنا- جالس?5 على جان GL, . ^?لعم(
5,Tتسل? Q?ف dGل( N,?لى )لL Nلى )ألماL 5,لعT5 كان,) ?ت?Gلكتبة ,)لف(?س??5 )ل( tبع WناD 5باألفكا( )لمب$جة ع5 )ألمجا6 )لمستقبلة . ,كا
على سا6ت$N )ل(,ما5 )لمك(,D?5 ,?ستح,G,5 على ث(,)! 4ع*L Nمب()T,(?ة ع(ف$ا )لتا(?خ ,على ك8 4مجاD6ا . ,كا5 )لق(,?,5 )لفق()ء
,)لص?اm? 5,6مل,5 54 ?سمع,) ما ?mك6 ل$N 54 4ك,)خ$N )لحق?(T, Aعام$N )لDC?6 ,ح?اA )لكp6 )لتي ?ع?ش,ن$ا في )لخ,\ م5 )لع,C ,)لفاقة
س?ستعاt عن$ا بقص,( تف?t بالخ?()! ,ح?اA )ل()حة ,)الTمئنا5 . ,ب86 م5 )لث?اB )لخشنة )لتى كان,) ?ستت(,5 ب$ا في )لن$ا( ,?لتحف,5 ب$ا
WلGب B,ك8 )لمشاع( ,)لقل !CتD( 6لق, . N$?5 عل?Tلمتسل( N$م5 )لحل8 )لثم?نة )لتي ألع6)ئ N$?مل,5 بأ5 )لمس?ح س?غ6^ علm? (,في )لل?8 كان
)ألم8 )لفخ,( بأL 5س()ئ?8 م,شW 54 ?(تفع ,?تسامى ف,^ ك8 )لشع,B كشعB )ل(B )لمختا( . ,4 54,(N? 8 n ستصبح 4مج6 )لم56 ألن$ا
Qكل Nستص?( قصبة )لمملكة )لتي ستشم8 )لعال. {ML 276.1}

Q?ى سامعT54 ?ع, = BGلكا( N?لتعل( Vك8 ما بنا N6$? 54 8,على )لجب8 حا Qفي )لع*مة )ل6ن?,?ة = ففي م,ع*ت N$مالk B?لك5 )لمس?ح خ,
فك(A صح?حة ع5 ملك,تQ ,صفاتL = ,D Qال 4نQ لN ?$جN على 4خTاء )لشعD Bج,ما مباش(). لق6 (4| شقاء )لعالN )لdG كان! )لخT?ة سببL = Qال
4نQ لN ?قN6 للشعB ص,(A ,)ضحة لشقائ$N . لق6 علم$N ش?ئا 4فض8 بما ال ?قا- م5 ك8 ما ق6 ع(ف,V . ,ب6ال م5 54 ?جا6ل$N في k()ئ$N ع5
ملك,! هللا بسT ل$N ش(,T )ل6خ,8 ف?Q = تا(كا L?اND ل?ستنتج,) ما ?(,نQ عT 5ب?عت5L, . Q حاجتنا لتعلN 4سا- مبا6[ ملك,! هللا ل?س! 4ق8
{ML 276.2} .م5 حاجة 4,لئW )لنا-

'لكر'مة في 'لتو'ضع

5L 8,4 كالN نT^ بQ )لمس?ح في مسامع تلW )لجم,q على GلW )لجب8 كا5 كالN )لب(كة فقاT 8,بى لم5 ?عت(ف,5 بأن$N مساك?5 (,ح?ا
N$5 ?6ع,5 4ن?Gلكب(?اء )ل(,ح?ة )ل( N$لمساك?5 . ف$, ال ?عل5 لم5 ق6 4عمت( لىL Qب C)5 )إلنج?8 كا5 س?كL .لى )لف6)ءL N$حس,5 بحاجت?,
p,لمفت( q,ل?نب( ,D ة?Tللخ p,ح6 مفت(, q,ج6 ?نب,? i?ح = B,عل5 للمت,)ضع?5 ,)لمنسحقي )لقل? Qلى شيء = ,لكنL N$4غن?اء ,ال حاجة ب
p,)للمساك?5 بال. {ML 277.1}

5L . ما في ب( )لمس?حDل?تنا ل$ا ?,ج6)5 كالD4, لك5 ,ث?قة )متالكنا للسماء, .Qباستحقاق xلخال( 6 ل?حص8 علىDجا? )لمتكب( B5 )لقلL
)ل(B ال ?مكنQ 54 ?فع8 ش?ئا إل(جاq )إلنسا5 ,تخل?صQ ما لN ?سلN نفسQ لسلTا5 هللا ,D, مقتنع بضعفQ ,متج(6 م5 )إلحسا- بكفا?تQ )لG)ت?ة .
WلG لنف- )لتي تح- بحاجت$ا . ف?مك5 54 ?أتي( 5 هللا ال ?منع ش?ئا ع5L . اDا?L Q54 ?$ب B)ة )لتي ?نت*( )ل?Tع 54 ?نا8 )لع?Tست? Gح?نئ,
)إلنسا5 5,6 عائ^ Lلى W(G )لdG ف?Q ?ح8 ك8 )لم8ء “ألنD QكG) قا8 )لعلي )لم(تفع= ساك5 )ألب6= )لق6,- )سمQ: في )لم,ضع )لم(تفع )لمق6-
{ML 277.2} .(4سك5= ,مع )لمنسح^ ,)لمت,)ضع )ل(,p= ألح?ي (,p )لمت,)ضع?5= ,ألح?ي قلB )لمنسحق?L) ”5شع?اء 57 : 15

'لفرâ في 'لحز.

T,بى للحC)نة= ألن$N ?تعCّ,5” (متى 4 :5). 5L )لمس?ح ال ?علمنا ب$G) )لكالN 54 )لح5C 4, )لن,p ?مكنQ في G)تQ 54 ?(فع ج(N )لخT?ة . “
LنQ ال ?صا6^ على )إل6عاء 4, )التضاq )لT,عي = فالح5C 4, )لبكاء )لdG ?تحi6 عنQ ل?- D, في )لكآبة 4, )لع,?8 .,في ح?5 نح5C على
{ML 277.3} .)لخT?ة فإننا نف(p بGلW )المت?اC )لثم?5 = )مت?اC ك,ننا 4,ال6 هللا

Lننا في غالB )ألح?ا5 نح5C أل5 4عمالنا )لش(?(A ق6 جلب! على 4نفسنا ع,)قB ,خ?مة ,مك6(A. ,لكVGD 5 ل?س! ت,بة . Lنما )لح5C )لحق?قي
على )لخT?ة ?أتي نت?جة لعم8 )ل(,p )لق6- )لdG ?كش\ لنا ع5 جح,6 قل,بنا )لD4 dGا5 )لمخلx ,4حCنQ = ,?أتي بنا في )نسحا^ تح!
B(Gلع( Q?ا?انا )لتي جلب! علTعلى خ p,5 ,ننCنح VعناT dGل( W(G لىL )*نن Gفإ . q,ل?س A6?6عنة جT يD تكب$ا)ة ن?T5 ك8 خL .B?لصل(
{ML 277.4} .,)لح5C . مثGD 8) )لن,p س?جعلنا نت(W )لخT?ة

= Nث?قة ال تنفص, Tغ?( )لمح6,6 ب(ب Qباإلل Bلتائ( Tب)لتي ت( A,لق( ,D في )لحق?قة Q5 ضعفا. ,لكنCلح( (GD إلنسا5 )لعالمي( Bق6 ?حس
)Tلم( !()Tال قL يD ما Bلتائ( q,5 6مL . 5لعص?ا(, Bلقل( A,قسا Bضاعت$ا بسبL لتي( 5 على 54 مالئكة هللا ?ع?5,6 للنف- فضائل$اD)ب?,
W$لL B)ل( لىL W4ن WثمL Tفي فق)س?ك,5 نبع ماء حي في )لنف- . “ )ع dGل( p)بش?( )لف ,D 5Cلح( (G$لني تسب^ ش(,^ شم- )لق6)سة . ف(
G4نب!” = “ال 4,قع غضبي بكN ألني (m,\= ?ق,8 )ل(B” (L(م?ا 12 =13 : 3). ,D, )لقائ8: “ألجع8 لنائحي ص$?,5= ألعN$?T جماالً
{ML 278.1} .(ع,ضاً ع5 )ل(ما5D6, =6 ف(p ع,ضاً ع5 )لن,p= ,(6)ء تسب?ح ع,ضاً ع5 )ل(,p )ل?ائسة” (Lشع?اء 61 : 3
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,ك8 م5 ?ن,ح,5 في تجا(ب$N ,4حC)ن$N ل$N )لعC)ء. 5L م()(A )لح5C ,)النسحا^ ألفض8 بكث?( م5 )النغما- في )لخT?ة . GL ب,)سTة
)آلالN ?كش\ هللا لنا ع5 )ألماك5 )لم,ب,ءA في 4خالقنا حتى ?مكننا 54 ننتص( بنعمتQ علي 4خTائنا . فالخTا?ا )لW ث?(A )لتي )(تكبناDا ,نس?ناDا
^Tال . ,عن6ما نقع في تج(بة ?نبغي 4ال نن N4 Qكنا سنقب8 ت,ب?خ هللا ,مش,(ت (GL ما )$*?جيء )المتحا5 ف? Nاننا = ثDG4 Nست*$( ,)ضحة 4ما
5L . هللا Nل8 4ماGإلفال! م5 ?6 )لمس?ح = ب8 عل?نا 54 نت( لى ح6L عج 4نفسناC6 4, ن)4ال نتم Bلشك,| . ?ج( ,4 N)ئحة )لتب() Qمن p,تف Nبكال
T(^ )ل(B تب6, غامضة ,غ?( ,)ضحة )لمعالN 4ماG NلW )إلنسا5 )لdG ?(?6 54 ?(| )ألش?اء في )لن,( )لdG ?(,^ لL . Qن$ا تب6, م*لمة
,خال?ة م5 )لف(p 4ماT Nب?عتنا )لبش(?ة . ,لكT 5(^ هللا Dي T(^ )ل(حمة ,ن$ا?ت$ا )لخالx . لN ?كL 5?ل?ا ?علN ماG) ?فع8 عن6ما كا5 في
= Qكا5 باق?ا إل?ل?ا عم8 ل?عمل GL = QلبT لىL Qجب? Nل Qفي (حمت B)لك5 )ل, . Qلم,! لنفس( BلT, لسن,5 )لتي عاش$ا( Q?تكف QنL 8ة ,قا?)لب(
فلما 4تG NلW )لعلN لN ?ك5 م5 نص?بQ 54 ?م,! في ,ح6تQ ,?أسQ في )لب(?ة . لN ?ك5 لQ 54 ?6ف5 في )أل(t ,?ت,)(| تح! )لث(| = ب8 كا5
{ML 278.2} .س?صع6 في مج6 مع (كB م5 )لم(كبا! )لسما,?ة Lلى 6)( )لخل,6

N$4فّ(ح, N$?Cّ4ع, =B)T لىL N$4حّ,8 ن,ح,“ = ”Q?لنائح, Qا! ل?C4(6 تع, =V6,4ق, Q?سأشف, Qق)T !?4) “ :5?هللا للنائح Qما ?ق,ل (GD,
{ML 279.1} .(م5 حCن$L) ”Nشع?اء 57 : 18 ؛ L(م?ا 31 : 13

'لقوh في ضبط 'لنفس

T,بى لل,6عاء” 5L .(5 : 5) )لمشاك8 )لتي عل?نا 54 ن,)ج$$ا ?مك5 لل,6)عة )لتي تخفي نفس$ا في )لمس?ح 54 تخف\ كث?() م5 ش6ت$ا . “
فإ5 كان! لنا ,6)عة )لس?6 فإننا سنسم, ف,^ )إلDانا! ,)لص6ما! ,)لمضا?قا! )لتي نتع(t ل$ا كN,? 8 = ,ال تع,6 تلقي *الل$ا )لمحCنة
)لكث?فة على 4(,)حنا . 5L 4سمى ب(Dا5 على )لنب8 في ح?اA )لمس?حي D, ضبT )لنف- . W(G 5L )لdG ?خف^ في L*$ا( )ل(,p )ل$ا6ئة )ل,)ثقة =
A)ي )لنصTلتي تع( A,لق( ,D B5 ت,)ضع )لقلL . إلل$?ة( Qكما8 صفات Q?في 54 ?عل5 ف Qهللا حق Bسل? = A,انا! 4, )لقسDإل( Tك,5 تح! ضغ? G(
{ML 279.2} .التباq )لمس?ح = ,D, عالمة )(تباN$T بالم,)5T )لب$?ة في )لسماء

أل5 )ل(B عا8 ,?(| )لمت,)ضع” (مCم,5L .(6 : 138 ) 4,لئW )لG?5 ?*$(,5 ,6)عة )لمس?ح ,(,حQ )لمت,)ضع ?عامل$N هللا بك8 (ف^“
N$5 س?سمح ل?Gل( ND6لحكماء ,ال )لع*ماء ,ال )لمحسن,5 ,ح( -?ل QنL . تق6?() ع*?ما ND)66()ء ,لك5 هللا ?قCبا Nلعال( N$?لL )*محبة . ق6 ?ن,
5?Gل( p,)ال ?ع(\ )ل()حة . كال = فإ5 )لمساك?5 بال dGل( اTنشا, A)?لعام8 )لمج6 )لممتلئ غ( Tل?- فق, . A6?5 )لسماء )لمجT(,ب6خ,8 م
?ت,ق,L 5لى ,ج,6 )لمس?ح مع$N ,ف?$N = ,مت,)ضعي )لقلB )لG?5 غا?ت$N )لقص,| Dي 54 ?حمل,) A6()L هللا - mDالء س?عTى ل$N 6خ,8 بسعة
Lلى )لملك,! )لسما,d . ,س?ك,ن,5 ضم5 4,لئW )لG?5 ق6 غسل,) ث?اب$N ,ب?ض,Dا في N6 )لخ(,\: “م5 4جG 8لND W 4ماN ع(n هللا=
{ML 279.3} .(,?خ6م,نQ ن$ا()ً ,ل?الً في D?كلQ= ,)لجال- على )لع(n ?ح8 ف,ق$m)) ”N?ا 7 : 15

uلشعو; بعد\ 'الستحقا'

T,بى للج?اq ,)لعTاL nلى )لب(= ألن$N ?شبع,5” (متى 6 : 5). 5L )إلحسا- بعN6 )الستحقا^ ?ق,6 )لقلL Bلى 54 ?ج,q ,?عL nTلى “
)لب( . ,GD) )لش,^ ل5 ?خC| . فأ,لئW )لG?5 ?فسح,5 في قل,ب$N مجاال ل?س,q س?6(ك,5 محبتQ . ,)لG?5 ?شتاق,5 أل5 ?حمل,) ص,(A صفا!
هللا س?شبع,5L . 5 )لنف- )لتي Dي 4ب6) متTلعة Lلى ?س,q ل5 ?ت(ك$ا )ل(,p )لق6- جائعة 4, عTشى. LنQ ?أخG مما للمس?ح ,?عTي GلW )إلنسا5
)DاTل( 5 عنص( )لمحبةL . Qت),ص Qلنف- على شب( Wتل )?حتى تص Qلق6- ال ?ك\ ع5 عمل( p,)ت*8 )لع?5 مثبتة في )لمس?ح فإ5 )ل GL, .
N$لى )لب(= ألنL nاTلع(, qبى للج?ا,T“ . لمع(فة )ل(,ح?ة حتى ال تقنع بأق8 م5 )لم8ء( 6 م5?Cم r,لبل A)6ا قDا?L ا?Tاقة )لنف- معT س?,سع
{ML 279.4} .(?شبع,5” (متى 5: 6

'لحرEة في 'لتحفظ

,)ل(حماء س?(حم,5 = ,)ألنق?اء )لقلB ?عا?ن,5 هللا. 5L ك8 مك( نج- ?6ن- )لنف- ,?ضع\ )لحساس?ة )أل6ب?ة ,?فضي Lلى CL)لة )نTباعا!
)ل(,p )لق6- ,?*لN )لبص?(A )ل(,ح?ة بح?i ال ?ستT?ع Lنسا5 54 ?(| هللا . 5L )ل(B ق6 ?غف( للخTاA )لتائب?D, 5, ?فعG 8لW بك8 تأك?6 =
,لك5 مع 5L )إلنسا5 ?حص8 على )لغف()5 فإ5 )لنف- ق6 ش,D! ,4صاب$ا )لعBT = لG) ?جB على ك8 م5 ?(?6 54 ?ك,6L 5()كQ للح^ )ل(,حي
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{ML 280.1} .صاف?ا T? 54(p عنة ك8 نجاسة في )لق,8 4, )لفك(

,لك5 كالN )لمس?ح ?شتم8 على ما D, 4كث( م5 )لتح(( م5 )لنجاسة )لش$,)ن?ة = ,م5 )لنجاسة )لTقس?ة )لتي كا5 )ل?$,6 ?تجنب,ن$ا بك8
N$ال ?مكننا 54 نف (GD Gننب Nفما ل . !(Gلل Bمح Q54 هللا مثل )عتب? Qما لنفس BلT? dGل( إلنسا5(, . ة هللا?m) 5منا م)5 )ألنان?ة تحL .ص()مة
=\,m), N?ح) QلL“ 5 ?عتب()5 هللا 54 هللا(Gما )للD6ما ,حD = لمت,)ضع )ل,)ثقة( p,)لخالي م5 )ألنان?ة = ,)ل( B5 )لقلL . محبة ,D dGل( W(G
6 : 34 j,)كث?( )إلحسا5 ,)ل,فاء” (خ, Bلغض( يءTب). {ML 280.2}

'لقوh في صنع 'لسال\

T,بى لصانعي )لسالN” (متى 9 :5). 5L سالN )لمس?ح D, ,ل?6 )لح^ . ,GD) )لسالD N, )لت,)ف^ ,)النسجاN مع هللا . 5L )لعالN ع6, “
لش(?عة هللا = ,)لخTاND A في حالة ع6)ء مع جابل$N = ,نتج عG 5لW 4ن$N صا(,) 4ع6)ء بعض$N لبعt . ,لك5 صاحB )لمC)م?( ?ق,8: “سالمة
)?$Tلبش(?ة لت( TTلخ(, . Nلسال( (,ع,5 54 ?صنع?Tلنا- ال ?ست( 5L .(165 : 119 ),مCم) ”A)معث N$ل?- ل, =Wعت?)لة لمحّبي ش?Cج
)ألف()6 ,)لسم, ب$N ,بالمجتمع تقص( L 5,6?جا6 )لسالN ألن$ا ال تم- )لقلB. ,لك5 )لق,A )ل,ح?A6 )لتي ?مكن$ا 54 تخل^ سالما حق?ق?ا 6)ئما Dي
W,عا! ,)النقساما! . “ ع,ضاً ع5 )لشCلمنا( لتى تنشأ عن$ا( A)?)(6 ك8 )لم?,8 )لشTفست Bنعمة )لمس?ح . فمتى غ(س! )لنعمة في )لقل
?نب! س(,= ,ع,ضاً ع5 )لق(?- ?Tلع k-” = “ تف(p )لب(?ة ,)أل(t ,)ل?ابسة= ,?بت$ج )لقف( ,?DC( كالن(ج-” (Lشع?اء 55 : 13 ؛ 35 :
1). {ML 280.3}

بطال. 'لمجد 'لعالمي

ب$ت! )لجم,q مVGD 5 )لتعال?N )لتي كان! تختل\ )ختالفا ب?نا ع5 ,صا?ا )لف(?س??5 ,مثال$N. لق6 كا5 )لنا- ?عتق5,6 54 )لغبTة تنحص( في
ND,ل?$,6 ?س(,5 ,?بت$ج,5 عن6ما ?6ع( ساءm) 5كا (Gلنا- ?نبغي 54 ?شت$?$ما )إلنسا5 = ,ل( N()حت(, A)$ل6ن?ا = ,54 )لش( VGD qمتا ACح?ا
N*م5 4ع ND)*معتب() في ن (GD 5فكا = )?Dلجما( N4ما N$ض,5 فضائل)ع? GL N$ت6?ن, N$لحكمت N$مج6,ن?, N$عن6ما ?مت6ح,ن, ”d6?لنا- “س(
Q?حص8 عل? dGالج( )ل( ي ك8D !ض?ة كان)لك()ما! )أل(, pبا)54 )أل N?*لجم$,( )لع( WلG N4عل5 4ما q,لك5 ?س, . N$ل A6لسعا( B4سبا
4,لئW )لمتفاخ(,5 . كا5 ?س,q ?تكلN بك8 ?ق?5 ,كان! ت()ف^ 4ق,)لQ ق,L Aقناq ع*?مة = فأسك! )لشعT, Bغى على قل,ب$L Nحسا- بالخ,\
,)ل(Dبة . كان,) ?شخص,5 في ,ج,V بعض$N )لبعt ,ق6 سا,(ت$N )لشك,W: م5 من$N ?مك5 54 ?خلGL x) كان! تعال?GD N) )إلنسا5 حق?ق?ة ؟
{ML 281.1} .,ق6 )قتنع كث?(,5 من$N بأGD 5) )لمعلN )لع*?N كا5 مس,قا ب(,p هللا = ,54 )لتعال?N )لتي نT^ ل$ا Dى تعال?L Nل$?ة

بع6ما ش(p ?س,q مق,ما! )لسعاA6 ,ك?\ ?مك5 ن?ل$ا ,جQ 4ن*ا( تالم?VG بشك8 قاTع Lلى ,)جب$N في L(شا6 )آلخ(?L 5لى T(?^ )لب(
,)لح?اA )ألب6?ة ح?i ق6 )صTفاND هللا ل?ك,ن,) معلم?5. لق6 ع(\ 4ن$N 4ح?انا كث?(A س?قاس,k 5الN )لخ?بة ,خ,)( )لعNC = ,س?الق,5 مقا,مة ال
5?Gفالنا- )لمت,)ضع,5 )ل = N$5 م$مت,Cنج? GL N$كما ع(\ ج?6) 4ن = N$لنا- ش$ا6ت( tف)?انا! ,سDإل( N$?ف?$ا = ,ستن$ا8 عل A6(,D
{ML 281.2} :?ستمع,5 ألق,)ل$N بك8 )نتباV س?شي ب$N )ألش()( = ,س?عGب,T?, 5(ح,5 في غ?اBD )لسج,5 ,?م,ت,5 . ثN )ستT(6 ?ق,8

AاNالضط' Çبركا

T,بى للمT(,6?5 م5 4ج8 )لب(= أل5 ل$N ملك,! )لسم,)!. T,بى لكGL N) عّ?(,كT, N(6,كN ,قال,) عل?كN ك8 كلمة ش(?(A= م5 4جلي= “
{ML 281.3} .(كاGب?L .5ف(ح,) ,ت$لّل,)= أل5 4ج(كN ع*?N في )لسم,)!= فإن$D NكT (G(6,) )ألنب?اء )لG?5 قبلكN” (متى 5 : 10 — 12

5L )لعالN ?حB )لخT?ة ,?بغt )لب( = ,كاGD 5) D, )لسبB في ع6)ئQ ل?س,q. ,ك8 م5 ?(فض,5 محبة )لفاd6 غ?( )لمحA6,6 س?ج5,6 54
. N,Cما ك8 )للC4م() ال pلى )إلصالL N$لنا- = ,تب6, حاجت( ا?اTخ )ل*لما! )لتي تست( 5 ن,( )لمس?ح ?كتسحL . عجCم )ي عنصD لمس?ح?ة(
Q?لL 5?ع(ل6( حا(ب,5 )لح^ ,ك8? NDا?اT5 ?تشبث,5 بخ?Gفال = A6?6ش B)ح N$في 4عماق )لق6- تستع( p,)ففي ح?5 54 م5 ?خضع,5 لتأث?( )ل.
{ML 282.1}

DكG) ?نشأ )لص()q ,?تَّ$N 4تباq )لمس?ح بأن$N مك6(, )لشعB. ,لك5 ش(كت$N مع هللا = Dي )لتي تث?( ضND6 ع6),A )لعالL . Nن$N ?حمل,5 عا(
)لمس?ح = ,ND ?س?(,5 في نف- )لT(?^ )لdG سب^ 54 سا( ف?Q 4نب8 م5 ق6 4*لت$N )لسماء . فعل?$N 4ال ?قابل,) )الضT$ا6)! بالح5C ,)لع,?8 ب8
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. Qعامل?5 مع (,أل5 ?ك,ن N$لDmت B)لتجا( Wك8 تل, . N$ل,س?لة )لتي ?ستخ6م$ا هللا لتنق?ت( يD N$قة تح8 ب)5 ك8 بل,| محL . 8?لت$ل(, p)بالف
N$مان?L 5لح^ س?ك,5 )متحا( (GD ),لن$ائي . ,في ن( ND)نتصا( p)6 م5 ف?C? WلG 8لب( )لع*?مة = ,ك( B)مكانة في ح Qل q()فك8 ص
,صب(ND مقب,8 لN$?6 بك8 ف(p = ,ل5 ?خاف,) 4, ?ت$(ب,) من5L . Q عب?6 هللا GL ?ت,ق,L 5لى )لق?اN بالتC)مات$N للعالN ,?ثبت,5 4ش,)ق$N في (ضى
NDلى خش?ة )لنا- 4, (ضاL !5,6 ما )لتفا N$54 ?ق,م,) بك8 ,)جبات N$?عل Qهللا ,)ستحسان. {ML 282.2}

'ألخالu 'لسام#ة 'لبN#ة

قا8 ?س,q: “ 4نتN ملح )أل(t” (متى 5: 13). ال ت$ج(,) )لعالD N(با م5 )الضT$ا6 = ب8 عل?كN )5 تلبث,) ب?5 )لنا- ح?i كنتN = حتى
{ML 282.3} . ?ك,T 5عN (ضى هللا كالملح لحف* )لعالN م5 )لفسا6

p,) 8تح)(, Nلعال( (,)جD كة هللا .فل, 54 م5 ?خ6م,5 هللا)ف?$ا ب d)ي )لقن,)! )لتي تجD -6لق( p,)لن6)ء )ل B?لتي تستج( B,5 )لقلL
)ل(B م5 ب?5 )لنا- فإGD 5) )لعالN ?ت(W لل6ما( ,)لخ()B )للD 5?Gما )لثم(A )لم(A لس?اA6 )لش?Tا5L .5 )لنا- )ألش()( م6?ن,5L, -5 كان,) ال
?علم,G 5لW- حتى بب(كا! VGD )لح?اL = Aلى ,ج,6 شعB هللا )لG?5 ?حتق(,ن$N ,?*لم,ن$N في GD) )لعالN. ,لكGL 5) كا5 )لمس?ح?,5 ال ?متلك,5
م5 )لمس?ح?ة غ?( )سم$ا فان$N ?شب$,5 ملحا فق6 مل,حتGL = Q ال ?ك,5 ل$N تأث?( صالح على )لعالN . ,بسبB س,ء تمث?ل$Å N ?ص?(,5 ش() م5
{ML 282.4} .غ?( )لمmمن?5

4نتN ن,( )لعالN” (متى 5: 14). لق6 فك( )ل?$,6 في )حتكا( ف,)ئ6 )لخالx ألمت$N = ,لك5 )لمس?ح 4با5 ل$N 54 )لخالx ملW لجم?ع )لنا- “
كن,( )لشم- = LنQ ملW )لعالN كلQ . ف6?انة )لكتاB )لمق6- ?نبغي عN6 حص(Dا ب?5 6فتي )لكتاB ,ال ب?5 ج6()5 كن?سة = L ,4خ()ج$ا م5 ح?5
ألخ( ألج8 منفعتنا )لشخص?ة = ,بعG 6لW نلقي ب$ا جانبا . ,لك5 )لقص6 من$ا D, تق6?- )لح?اA كL, = N,? 8*$ا( نفس$ا ,تأث?(Dا في ك8 صفقة
{ML 283.1} .تجا(?ة ,في جم?ع عالقاتنا )الجتماع?ة

54 Bلب( ?ج( ^?)T شا6 غ?(نا في)L غبنا في) (Gل6)خ8. فإ( شع م5? Q4, ?لب- ك(6)ء = ,لكن j)م5 )لخا r5 )لخل^ )لحق?قي ال ?صاL
تك,5 مبا6[ )لب( مكن,AC في قل,بنا . 5L )عت()فنا ق6 ?عل5 مبا6[ )ل6?5 ,لك5 تق,)نا )لعمل?ة Dي )لتي تقN6 للنا- كلمة )لح^ . 5L )لح?اA )لثابتة
على )لح^ ,)لس?(A )لمق6سة ,)الستقامة )لتي ال )نح()\ ف?$ا ,)ل(,p )لنش?Tة )لمحبة للخ?( ,)لمثا8 )لصالح Dي )لن,)فG )لتي ?شع من$ا )لن,(
Nلى )لعالL. {ML 283.2}

iكر'\ 'لمس#ح للناموL

5L ?س,q لN ?تكلN كث?() ع5 مTال?B )لنام,- ,لكنة لN ?عT لسامع?Q )لمجا8 ل?ستنتج,) 4نQ ق6 جاء ل?لقي بتلW )لمTال?B جانبا. لق6 ع(\
tل()ب( Bكما ع(\ )لتعص = N$بأ?ة كلمة ?مك5 )ستخ6)م$ا لتحق?^ 4غ()ض Wستع6)6 للتمس( Nعلى 4ت ND -?لجمع ج,)س( WلG 5?ج6 ب,? Q4ن
dGل( Qنفس ,D 5 )لمس?حL . ا م5 م,سىD,لتي ق6 تسلم( N*ل6?5 4, )لن( في N$مان?L qCعC?ق8 ش?ئا ل? Nل WلGل, = Q?5 م5 سامع?)?ا5 كثDG4 في
ق6 سب^ فأعTى )لنام,- )أل6بي ,)لTقسي . ,D, لN ?أ! ل?الشي )لثقة في ما سب^ 54 ش(ع5L . Q )لسبB في Lك()مQ )لع*?N للنام,- ,)ألنب?اء
x)بة للنام,- ف$, بك8 حGلكا( N$4لقى جانبا تفس?()ت Qل?$,6 . ,في ح?5 4ن( B,قس?ة )لتي كان! متأصلة في قلTل( tلف()ئ( jس?ا N6$? 54 ,D
{ML 283.3} .,قى تالم?VG م5 نبG )لحقائ^ )لح?,?ة )لمسلمة للعب()ن??5

N$في تص(فات Qل?س?( للس?( بم,جب( )Cلن( الL Qف,5 م5 مبا6ئ)ع? (,ك,ن? Nل N$فإن WلG للنام,- = ,مع N$*5 بحف,)كا5 )لف(?س?,5 ?فخ
)ل?,م?ة = حتى لق6 ت()ء| ل$N كالN )لمخلx ?شبQ )ل$(Tقا!. ,GL )كتسح بع?6) )لنفا?ة )لتي كا5 )لح^ م6ف,نا تحت$ا كان,) ?*ن,5 4نQ )كتسح
Qبق,ل N$فأجاب ND)ستخ\ بالنام,- ,ق6 ع(\ 4فكا? Qكان,) ?ت$امس,5 قائل?5 4ن, . Qلح^ نفس(: {ML 283.4}

“ 5L . 5??لف(?س( Nلمس?ح )ت$ا( tنا 6حD, .(17 : 5 متى) ”ب8 ألكم8 tلنام,- 4, )ألنب?اء. ما جئ! ألنق( tال ت*ّن,) 4ني جئ! ألنق
م$متQ )لتي ألجل$ا ق6 4تى Lلى )لعالD Nي C? 54كي )لمTال?B )لمق6سة لGلW )لنام,- )لdG )ت$م,V *لما بنقضQ . فل, 4مك5 تغ??( )لنام,- 4,
QاعتTبإ Qعص?اننا . لق6 4تى لكي ?,ضح عال قة )لنام,- باإلنسا5 ,?,ضح مبا6ئ xحاجة أل5 ?قاسي )لمس?ح قصا WنالD !لما كان VmلغاL
{ML 284.1} .,صا?ا )لنام,-

لق6 4عTانا هللا ,صا?اV )لمق6سة ألنQ 4حB بني )إلنسا5. فلكي ?ع?نا م5 ع,)قB )لعص?ا5 ?عل5 لنا مبا6[ )لب( . 5L )لنام,- ?عب( ع5 فك(
هللا . فمتى قبلناV في )لمس?ح ?ص?( فك(نا ,?(فعنا ف,^ مست,| )ألم?ا8 ,)ل(غائB )لTب?ع?ة ,ف,^ مست,| )لتجا(B )لتي ت,قع )إلنسا5 في
)لخT?ة . 5L هللا ?(?6نا 54 نك,5 سع6)ء = ,ق6 4عTانا ,صا?ا )لنام,- حتى )T4 (GعناDا ?ك,5 م5 نص?بنا )لف(p ,)لسعا5L . A6 )لمالئكة عن6ما
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ت(نم,) عن6 م?ال6 )لمس?ح قائل?5: “)لمجÅ 6 في )ألعالي= ,على )أل(t )لسالN= ,بالنا- )لمسّ(A” (ل,قا 2 : 14). كان,) ?علن,5 مبا6[
Qقا(ن,5 صفات? GL حتى Qلش(?عة م5 ف,^ جب8 س?ناء 4عل5 هللا للنا- ق6)سة صفات( !عن6ما 4علن, Qم)ك?, Qل?ع*م ,D جاء dGلنام,- )ل(
p,)ب^ )لT? عن6ما (GD 8فع? ,D, . xلى مخلL N$عال5 حاجتL, ة?Tلخ( على N$لنام,- بقص6 تبك?ت( ىTلق6 4ع . N$صفات )5 ش,)? N$بصفات
Bلق6,- )لقل( هللا p,) -لمس?ح ,ضح! مبا6[ )لنام,- . ,عن6ما ?م( Aفي ح?ا, . Nلعل( (G$ب N,8 ?ق(C? ما, . Bعلى )لقل Qلق6- مبا6ئ(
,?كش\ ن,( )لمس?ح للنا- حاجت$L Nلى 6مQ )لمT$( ,ب(V )لمب(( فإ5 )لش(?عة ت*8 ,س?لة )جتG)بنا Lلى )لمس?ح حتى نتب(( باإل?ما5 . “
{ML 284.2} .(نام,- )ل(B كام8 ?(6 )لنف-” (مCم,( 19: 7

nAعاe }بدr -iلنامو'

5L .(18 : 5 متى) ”م5 )لنام,- حتى ?ك,5 )لك8 A6ح(, ةT8 ح(\ ,)ح6 4, نق,C? ال t)8 )لسماء ,)أل,Cلى 54 تL “ :q,قا8 ?س
5(GD 8(C ,حتى ل, . d64ب ,D 8ب )?ال ?تغ Q6) هللا على 54 نام,سDما شاD عل?$ا n?لصلبة )لتي تع( t)لشم- )لتي تش(^ في )لسماء ,)أل(
N5 ن*اL .(17 : 16 ل,قا) ”-,لنام( م5 A6ح(, ةTنق Tم5 54 تسق )4?س t)8 )لسماء ,)أل(,C 5L “ .6)5 فإ5 )ل,صا?ا )إلل$?ة باق?ةDلشا(
{ML 284.3} .)ل(م,C )لdG كا5 ?ش?( Lلى ?س,q كحم8 هللا كا5 س?ب8T عن6 م,تQ = ,لك5 )ل,صا?ا )لعش( ثابتة ثبا! ع(n هللا

N$س?6?ن N$ب (,54 ?تمثل ND)?5 ?عص,5 ,صا?ا هللا ,?علم,5 غ?Gل( Wفأ,لئ .)ش ,D Qنح()\ عن( كام8” فك8 B)54 “ نام,- )ل i?ح,
)لمس?ح . 5L ح?اA )لTاعة )لتي عاش$ا )لمخلx حف*! للنام,- ك()متQ ,ب(Dن! على Lمكان?ة حف* )لنا- للش(?عة = كما ب(Dن! على سم,
)ألخال^ )لتي ت,جD6ا )لTاعة . ,ك8 مT? 5?ع,5 كما قT4 6اD q, ?علن,ND 5 4?ضاً 54 4ل,D?تQ “مق6سة ,عا6لة ,صالحة” ((,م?ة 7 : 12).
(GكD, . اعت$اTL 5عا6لة ,ال ?مك )?ا5 بأ5 )لش(?عة غT?6عاء )لش( 5,6?m?, 5,6فك8 م5 ?تع5,6 ,صا?ا هللا ?عاض |)م5 )لناح?ة )ألخ,
?ناص(,5 )لخصN )ألع*N في مخا6عاتQ ,?جلب,5 على هللا )إلDانا!. Lن$N بن, )لش(?( )لdG كا5 8,4 م5 عصى ش(?عة هللا . فل, سمح ل$mالء
ب6خ,8 )لسماء فمعنى Gل6L Wخا8 عناص( )لنq(C ,)لعص?اL 5لى م,5T )لسالN ,)لق6)سة م5 ج6?6 ,تع(?t سعاA6 )لك,5 للخT( . ال ?مك5 54
{ML 285.1} .4نسانا ?ستخ\ بمب46 ,)ح6 م5 مبا6[ )لش(?عة في Lص()( ثN ?6خ8 ملك,! )لسما,)!

EAانة بال بر

حسB معلم, )لش(?عة ب(ND ج,)C) بQ ?6خل,5 )لسماء = ,لك5 ?س,q 4عل5 4نQ غ?( ج6?( 4, كا\. فالTق,- )لخا(ج?ة ,)لمع(فة )لن*(?ة
للح^ Dي )لتي تك,ن! من$ا عناص( ب( )لف(?س??5 . لق6 )6ع,) 4ن$N ق6?س,5 عT 5(?^ )جت$اND6 في حف* )لنام,- . ,لكن$N بأعمال$N فصل,)
)لب( ع5 )ل6?انة . ,GL كان,) م6قق?5 في مما(سة )لف()ئt ,)لTق,- كان! ح?ات$N ح?اA )النحTاT ,)لنجاسة . ,ب(ND )لdG كان,) ?تش6ق,5 بQ ل5
{ML 285.2} .?6خل$L Nلى ملك,! )لسما,)!

5D)لمس?ح كا5 )عتقا6 )لنا- 54 مج(6 )لم,)فقة على )لح^ ?ك,5 )لب(. ,في ك8 )ختبا()! )لنا- تب( Nفي 4?ا d)للعق8 )لبش q(6خ N*5 4عL
B,تي مصح,Dلال( ^ما ?سمى بالح Aلتحم- في م()عا( 5L . )ثما( )لب )لنف- = ,ال تثم( x?كاف?ة لتخل )?54 مع(فة )لح^ مع(فة ن*(?ة غ
N,لتي ق6 )(تكب$ا ق( Nكما 54 4ش6 صفحا! )لتا(?خ س,)6) مشح,نة بأنباء )لج()ئ = A( في )لح?اDلحق?قي )ل*ا( d)D,ة )لح^ )لجD()6)ئما بك
VGD 5من,) على 4ق,)8 هللا = ,لكmست( ق6 N$5 بأن,)فخ? (,كان, = N?D()بL 64,ال N$س?,5 4ن?)لق6 )6عى )لف . N$مت6?ن,5 متعصب,5 لمبا6ئ
)المت?اC)! لN تحف*$N م5 )ألنان?ة 4, )لخبi 4, )لTمع في )لمكسB )لح()N = ,4حT )ل(?اء . لق6 تص,(,) 4ن$N 4ع*8D4 N )ل6ن?ا ت6?نا = ,لك5
{ML 285.3} .)الستقامة )لتي كان,) ?6ع,ن$ا ألنفس$N ساقت$N 4خ?() Lلى 54 ?صلب,) (B )لمج6

N$ت?ة خاصة = ,لكن,Dعتنق,5 عقائ6 ال? N$مس?ح?,5 لمج(6 ك,ن N$4ن Qب N4م( مسل Q8 باق?ا. فكث?(,5 ?عتب(,5 4ن(C? ال )Tلخ( (GD -5 نفL
لN ?ما(س,) )لح^ في ح?ات$N )لعمل?ة .ف$N لm? Nمن,5 بQ ,ال 4حب,V ,لGلW لN ?حصل,) على )لق,A ,)لنعمة )للت?5 تأت?ا5 عT 5(?^ تق6?- )لح^ .
ق6 ?عت(\ )لنا- بإ?مان$N بالح^ = , لكGL 5) لN ?جعل$N )لح^ مخلص?5 ,مشفق?T, 5,?لي )ألناA = ,ما لN ?جع8 تفك?(ND سما,?ا فإنQ ?ص?( لعنة
Nص?( لعنة للعال? ND)?تأث, N$ق6,ت ^?)T 5ع, = N$?عل. {ML 286.1}

N$لك,ن T54 ?ص?(,) 4ب()() فق AاTهللا )لمعلنة. ,?مك5 للنا- )لخ A6()L في ,فا^ مع Aلح?ا(, Bلمس?ح ف$, جع8 )لقل( Qب Nعل dG4ما )لب( )ل
?mمن,5 باÅ ,?تصل,5 بQ )تصاال ح?,?ا . ح?نئG ت(فع )لتق,| )لحق?ق?ة 4فكا(ND ,تسم, ب$ا ,تجع8 ح?ات$N ح?اA )لنب8 ,)إلصالp . ,ح?نئG تص?(
Tق,- )ل6?انة )لخا(ج?ة في حالة ت,)ف^ مع T$ا(A )لمس?حى )لقلب?ة . ,عن6ئG ال تصبح )لTق,- )لمTل,بة في خ6مة هللا Tق,سا ع6?مة )لمعنى
{ML 286.2} .كTق,- )لف(?س??5 )لم()ئ?5
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'لطاعة من 'لقلب

5L ?س,q ?تنا,8 )ل,صا?ا كال على حA6 ,?,ضح عم^ ك8 ,ص?ة ,)تساع$ا. ,ب6ال م5 54 ?ج(D6ا م5 ح(\ 4, نقTة م5 ق,ت$ا ف$, ?(?نا
م6| )تساq مبا6ئ$ا = ,?ش$( بخTأ )ل?$,6 )لقات8 في ت*اD(ND )لخا(جي بالTاعة . كما ?عل5 54 )إلنسا5 ق6 ?تع6| ش(?عة هللا عن6ما ?فك(
5L . 5(,$ل( ^لى 4عماL أل6ب?ة( Qب?عتTب )عة ,منح6?)للش )كاس ,D Nلى 4ق8 *لL Cنحا? dGل( إلنسا5(, . ن?ة(,$ش A)*ن )*4, ?ن A)?)4فكا() ش
Qتق6مات, QبائحG, . 5?لمج(م( لقتلة( ^?)T في )سائ ,D Qفسح )لمجا8 للبغضة في قلب? dGا 4,ال في )لعق8 . فال$T,?ج(?مة )لقت8 ُتنسج خ
{ML 286.3} تمسي ك(?$ة في ن*( هللا

كا5 )ل?$,6 ?ضم(,5 حB )النتقاN. ففي ك()D?ت$N لل(,ما5 كان,) ?ش$(,5 ب$N بكالN قا- . ,ق6 4(ض,) ع6, )لخ?( في )لتشبQ بQ في L*$ا(
Bلف(?س??5 )ل6?ن?ة ما ?حب( Aك5 في ح?ا? Nل?$ا = فلL ND6,باألعما8 )لمخ?فة )لتي كا5 ?ق Nلق?ا( على N$ب,5 4نفس)6? (,كان (GكD, . A)?)لش( Qصفات
)ألمN في )لتق,| . ,ق6 4م(ND ?س,q بأال ?خ6ع,) 4نفس$N بفك(A ك,ن$N في قل,ب$N ?ث,(,5 على غاضب?$N ,مضN$?6$T ,?حتضن,5 )لش,^
N$?لتي ق6 ,قع! عل( Nللم*ال Nلالنتقا. {ML 287.1}

4جL = 8نQ ?,ج6 غضB مش(,q حتى ,ل, كا5 ب?5 4تباq )لمس?ح. فعن6ما ?(,5 )سN هللا م$انا ,خ6متQ محتق(A = ,ح?5 ?(,5 )ل*لN ?ح?^
باألب(?اء فإ5 )لغضB )لمق6- ?ضT(N في نف,س$N . مثGD 8) )لغضB )لdG مبعثQ )ألخال^ )لحساسة = ?عتب( خT?ة .,لك5 4,لئW )لG?5 ل6| 4ق8
Lثا(L ,4 Aغا*ة ?Tلق,5 لسخN$T )لعنا5 ,?سمح,5 ألنفس$N بالت,(T في )لغضB 4, )لحن^ ?عL 5,Tبل?- في قل,ب$N مكانا . ف?نبغي لنا 54 نبع6
{ML 287.2} .ع5 نف,سنا ك8 م()(A ,ع6)ء GL) 4(6نا 54 نك,5 في حالة ,فا^ مع )لسماء

=W?ش?ئاً عل W?ّك(! أل5 ألخGت WناD, =بحGلم( لىL Wبان)فقا8 : “فإ5 ق6ّم! ق WلG 54بع6 م ,D لى )لتص(?ح بماL x(6 )لمخلTست( Nث
فات(D WناW ق(بانW ق6)N )لمGبح= ,)BDG 4,الً )صTلح مع 4خ?W= ,ح?نئG تعا8 ,قN6ّ ق(بانW” (متى 24 =23 : 5). 5L كث?(?5 م5 )لغ?,(?5
. Nإلق()( )لسال N$ق,T ك8 ما في (,لG54 ?ب ND6?)? 5 هللاL . تس,?ت$ا N$نة كا5 ?مكنCخالفا! مح N$ب?5 4خ,ت, N$ل6?ن?ة ت,ج6 ب?ن( N$في خ6مات
{ML 287.3} .,ما لN ?فعل,) GلW فال ?مكنQ 54 ?قب8 خ6مات$N 4, ?(ضى عن$ا . 5L )ل,)جB )لمس?حي ل,)ضح مGD 5) )لقب?8

'لمق#اi 'لذ{ EرEد1 هللا

Nمنع“ ,D, .(45 :5 متى) ”( على )ألب()( ,)ل*الم?5Tألش()( ,)لصالح?5= ,?م( على Qشمس ^)لجم?ع: “ ?ش( على Qكات)5 هللا ?غ6^ بL
على غ?( )لشاك(?5 ,)ألش()(” (ل,قا 35 : 6). ,D, ?أم(نا بأ5 نتمث8 بQ = فلق6 قا8 ?س,q: “با(ك,) العن?كN. 4حسن,) Lلى مبغض?كN ... لكي
تك,ن,) 4بناء 4ب?كN )لdG في )لسما,)!” (متى 45 =44 : 5). D VGDي مبا6[ )لش(?عة ,Dي ?نب,q )لح?ا5L . A مق?ا- هللا أل,الD V6, 4سمى م5
ك8 ما ?مك5 54 ?صL 8ل?Q )لفك( )لبش(d: “فك,ن,) 4نتN كامل?5 كما 54 4باكN )لdG في )لسما,)! D, كام8” (متى 48 : 5). GD) )ألم( D, ,ع6 .
5L ت6ب?( )لف6)ء ?شم8 تح(() كامال لنا م5 سلTا5 )لش?Tا5 . أل5 )لمس?ح 6)ئما ?ع8C )لنف- )لمنسحقة ,?فصل$ا ع5 )لخT?ة . لق6 4تى لكي
{ML 287.4} .?نقt 4عماL 8بل?- = ,ق6 4ع6 )لعA6 لكي ?منح )ل(,p )لق6- لك8 نف- تائبة لحف*$ا م5 )(تكاB )لخT?ة

5?Gل( Wعن6ما ?سمع 4,لئ (ج6 p)ا5 ?فT?لش(, .A6ح(, ة?Tخ Bتك)? نسا5 لكيL dأل ()Gنبغي 4ال ?ك,5 ع? B)5 ,ج,6 عم8 )لمجL
d4 5نساL dة . ,لك5 ل?- أل?Tلى )لخL 6,لتي تق( يD )(Gألع( VG$ة )لضع?فة = فD,لمش( N$5 ع5 4خالق,)Gلمس?ح ?عت( q4تبا N$ف,5 بأن)عت?
{ML 288.1} .عG( ال(تكاB )لخT?ة . 5L )لخل^ )لمق6- ,)لTبع )ل,6?ع ,)لح?اA )لمس?ح?ة Dي في متنا,8 ك8 )ب5 هللا تائB ,مmم5

5L مق?ا- )لخل^ )لمس?حي D, )لتمث8 بالمس?ح. فكما كا5 )ب5 )إلنسا5 كامال في ح?اتQ كGلW ?جB على ك8 تابع?Q 54 ?ك,ن,) كامل?5 في
Nقاس, N,بالن nنتع(, NعاTبال Qق6 4سن6 قلب, . Bتع, nTع, qفي ك8 شيء . فلق6 صا( جس6) مثلنا . جا Qشب?$ا بإخ,ت q,لق6 كا5 ?س . N$ح?ات
B)5 )لL . لنا Q( في )لجس6 = ,?نبغي 54 تك,5 صفاتDهللا )ل*ا ,D 5كا . B?بال ع dGب5 هللا )ل( ,D 5فق6 كا WلG مع, = N$لنا- في نص?ب(
{ML 288.2} .(?ق,8 عمm? 5من,5 بL“ :Qني سأسك5 ف?$N ,4س?( ب?ن$N= ,4ك,5 ل$L Nل$اً= ,ND ?ك,ن,5 لي شعباً” (2 ك,(نث,- 6 : 16

Nلسل( VGD !)لمج6. فل, قص( Bلى 4عتاL (4س$ا تم- )لسماء = حتى, t)أل( بقاع6ت$ا على Cتك)ت B,ا ?عقDk) لتي( Nلسل( ,D لمس?ح(
Qب?عتT ناG4خ (GL حتى )ب?عتنا ,)نتصT Gل?نا في مست,)نا . لق6 )تخL 8لمس?ح ?ص( لكنا . ,لك5D 6لكنا ق A66(جة ,)ح t)لى )ألL 8,5,6 )ل,ص
ننتص( . ,مع 5L هللا “4(س8 )بنQ في شبQ جس6 )لخT?ة” ((,م?ة 8 : 3) فق6 عاn بال خT?ة . ,)آلD 5, بأل,D?تQ ?مسW بع(n )لسماء = ب?نما
ببش(?تQ ?تص8 بنا . ,D, ?أم(نا 54 نبلغ مج6 صفا! هللا باإل?ما5 بQ . لGلW ?ق,8 متش66): “فك,ن,) 4نتN كامل?5 كما 54 4باكN )لdG في )لسما,)!
D”. {ML 288.3}, كام8
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'إلخالå في 'لخدمة

لق6 سب^ ?س,q فأبا5 لنا في d4 شيء ?نحص( )لب( = كما 4شا( Lلى هللا على )عتبا( 4نQ مص6(V. ,)آلD 5ا D, ?تجL Qلى )ل,)جبا! )لعمل?ة .
N64, لتحصل,) على )لم6?ح ,)لمج6 )لعالمي . ق Nل?كL -لنا( Vقا8 لنا ال تفعل,) ش?ئا لكي تست(ع,) )نتبا N(,ففي )لص6قا! ,)لصل,)! ,)ألص
Wق?)T ال تس( في N,لتك5 )لنف- في ش(كة مع هللا . ,في )لص Aفي )لخفاء إلسعا\ )لمساك?5 )لمتألم?5 . ,في )لصال xلي بإخال Wا?اTع
خافt )ل(4- ,قلبW ممتلئ بتفك?(W في نفس5L . W قلB )لف(?سي D, ت(بة قاحلة ال نفع ف?$ا ,ال ?مك5 54 ?نم, ف?$ا بG)( )لح?اA )الل$?ة . ,لك5
W(G )لdG ?سلN نفسÅ Q ب5,6 تحف* D, )لdG ?قN6 لجاللQ 4ع*N خ6مة مقب,لة = ألنQ عT 5(?^ )لش(كة مع هللا ?ص?( )لنا- عامل?5 معQ في
L {ML 289.1}*$ا( صفاتQ في )لبش(?ة

,)لخ6مة )لتي تقN6 بإخالx )لقلB ل$ا جDm(Cا “4ب,W )لdG ?(| في )لخفاء D, ?جاW?C عالن?ة” (متى 6 : 4). فبالح?اA )لتي نح?اDا بنعمة
5L . ا ?شع م5 قل,بناDإلل$?ة ?ب46 سنا( A),لى )لنف- جمال$ا )ألصلي = ,تغ(- ف?نا صفا! )لمس?ح = ,)لصL 6,لمس?ح تتك,5 4خالقنا = ,س?ع(
,ج,V )ل(جا8 ,)لنساء )لG?5 ?س?(,5 ,?حمل,5 مع هللا تعب( ع5 سالN )لسماء ,?ك,ن,5 محاT?5 بج, سما,d . فلمثmD 8الء )لنا- ق6 ب46
Qباسم V,ل?عمل Qعلى عمل (,منmست(, = لس?6( لخ6مة (,ق6 قبل N$ك,ن )فخ N$5 = ,ل?)كة لآلخ)ب N$ك,ن p)لمس?ح = ف( p)ف N$5 لL . ملك,! هللا.
{ML 289.2}

'لتكرEس 'لكامل

ال ?ق6( 4ح6 54 ?خN6 س?6?5” (متى 24 : 6). Lننا ال ?مكننا 54 نخN6 هللا بقلB منقسN . ,6?انة )لكتاB ل?س! عامال ب?5 ع,)م8 4خ(|“
كث?(A ب8 ?نبغي 54 ?ك,5 تأث?(Dا D, )لسائ6 متغلغال في )لقل,B ,مس?T() على ك8 تأث?( kخ( . ?جB 4ال تك,5 كلمسا! 4ح6 )ألل,)5 ت(| على
)لشاشة في بعt ن,)ح?$ا = ب8 ?جB 54 تس?T( على )لح?اA بجملت$ا كما ل, 54 )لشاشة تنغم- في GلW )لل,5 )ل,)ح6 حتى تصTبغ ك8 4جC)ء
8,C? لنس?ج بل,5 ال( WلG. {ML 289.3}

“A)ا$Tل( 5L .(23 =22 : 6 متى) ”ًك,5 م*لما? Qكل W6فجس A)?)ش W5 كان! ع?نL, =ً()?ك,5 ن? Qكل W6ة فجسT?بس Wفإ5 كان! ع?ن
,)لثبا! في )لمبD 46ما )لش(Tا5 )للG)5 بم,جب$ما نحص8 على ن,( م5 هللا. فك8 م5 ?(?6 54 ?ع(\ )لح^ ?نبغي 54 ?ك,5 ()غبا في قب,8 ك8
ما ?علنQ )لح^ . ?نبغي 4ال ?عق6 مسا,مة مع )لخTأ . 5L ك,5 )إلنسا5 مGبGبا منقسN )لقلB ,مت(66) في L*$ا( ,الئQ للح^ معناV )خت?ا( *لمة
{ML 289.4} .)لخTأ ,خq(6 )لش?Tا5

5L )لس?اسة ,)للباقة )لعالم?ة ال ?مك5 )ن6ماج$ما مع مبا6[ )لب( )ل()سخة بح?i ?(?ا5 كشيء ,)ح6 كأل,)5 ق,- قpC . فب?5 )الثن?5 فاص8
A)?$*لف(^ ب?ن$ما ,)ضح ,جلي كالف(^ ب?5 ن,( )ل(, ا5T?لش( A),ي على عك- صD لمس?ح( A),5 صL . d6م)لس( هللا Qسم) كب?( ,)ضح
,*الN نص\ )لل?8 . ,)لG?5 ?ح?,5 ح?اA )لمس?ح ND ,حND6 ش(كاVm في )لعم8 . فإG) )حتضL 5نسا5 خT?ة ,)حA6 في قلبQ 4, 4بقى على عم8
Nلة لعم8 )إلثk 5إلنسا( WلG )?ص? i?بح i,تل? Qكل Qفإ5 ك?ان Qئ في ح?اتTح6 خا(,. {ML 290.1}

عناEة هللا باإلنسا.

54 Q?لحق8 = ,4م( سامع( ^نابC, لسماء( ),?T لىL ق6 4شا( )لمس?ح, .Qعا?ت), Qلى عنا?تL (,ح?)5 ?ستL على ك8 م5 )ختا(,) خ6مة هللا
?تأمل,) في VGD )لخالئ^ = ثN قا8: “4لستN 4نتN بالح(d 4فض8 من$ا؟” (متى 26 : 6). 5L مق?ا- )لتفا! هللا Lلى d4 شيء ?تناسB مع مكانتQ في
م?C)5 )ل,ج,6 . ,عنا?ة هللا ت(عى )لTائ( )لصغ?( ,تس$( عل?C,. Qناب^ )لحق8 ,)لعشB )لdG ?كس, )أل(t بحلة خض()ء ?انعة ل$ا نص?B في
Nت$? Nك, Nفا^ جمال$ا مج6 سل?ما5 . فك i?لحق8 فجمل$ا بح( ^نابC, ),DCفك( في )ل N*لم$ن6- )ألع( 5L . Qعا?ت), d,لسما( Bأل( NتماD(
باإلنسا5 )لD dG, ص,(A مج6 هللا . ,D, ?ت,^ أل5 ?(| 4,الV6 متشب$?5 بQ في )لصفا! . ,مثلما تعTي 4شعة )لشم- للDC,( 4ل,)ن$ا )لناصعة
D. {ML 290.2}كG) ?عTى هللا لل(,p )ل,6?عة جما8 صفاتQ )إلل$?ة

5,Tم(تب ND اD(6ف,^ ك8 ما ع Qمصالح, Qال?بTجعل,5 م?, Nملك,! )لمحبة ,)لب( ,)لسال ,D dG5 ك8 م5 ?ختا(,5 ملك,! )لمس?ح )لL
Wفي تل, . Q?لك8 منا صفحة ف xخص = Aفي سف( عنا?ة هللا = سف( )لح?ا, .N$ي لD Aلح?ا( VGD ل?$ا فيL 5,كة ?حتاج)ك8 ب, = d,لسما( Nبالعال
{ML 290.3} .)لصفحة تكتB ك8 تفاص?8 تا(?خنا = ,حتى شع,( (m,سنا جم?ع$ا محصا5L .A هللا ال ?نسى 4,الV6 4ب6)
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فال ت$تم,) للغ6” (متى 6 : 34). عل?نا 54 نتبع )لمس?ح ?,ما ف?,ما . 5L هللا ال ?منحنا ع,نا للغD, . 6, ال ?عTي 4,الV6 ك8 )لتعل?ما!“
A,فالق . Qلعم8 ب(, V)كGع,5 ت?Tعلى ق6( ما ?ست ND)خب? Qلكن, . A)?لح(, Wتبا)ال( N$لئال ?ص?ب A6ح(, A)م Aم6| )لح?ا N$مة لسماحتCلال(
,)لحكمة )للتا5 تمنحا5 ل$D Nما ألج8 )لحاجة )ل()Dنة: “5L كا5 4ح6كN تع,VC حكمة= فل?TلB م5 هللا )لdG ?عTي )لجم?ع بسخاء ,ال ?عّ?(=
5 : 1 B,عق?) ”Qى لTفس?ع). {ML 291.1}

”ال تدEنو'“

“iلب,)ع( C??ع تم?Tال تست W4ن i?ح, . Q?قاض?ا عل Wنفس N?فتق W)?4فض8 م5 غ Wنفس Bال ت6?ن,) لكي ال ت6)ن,)” (متى 7 : 1). ال تحس
فأن! غ?( 8D4 للحكN على )آلخ(?5 .4ن! ?ا م5 ت6?5 4خاW تحكN على نفسW = ,4ن! بGلW تب(5D على 4نW ش(?W )لش?Tا5 )لمشتكي على
)إلخ,A . ,)ل(B ?ق,8: “جّ(ب,) 4نفسك8D =N 4نتN في )إل?ما5؟ )متحن,) 4نفسكD (GD ”N, عملنا ,,)جبنا. “ل, كنا حكمنا على 4نفسنا لما حكN عل?نا”
{ML 291.2} .((2 ك,(نث,- 13 : 5 ؛ 1 ك,(نث,- 11 : 31

5L )لشج(A )لج?A6 تصنع ثما() ج?A6. فإG) كا5 )لثم( ال ?G)^ ,ال ?نفع في شيء كان! )لشج(A (6?ئة . ,كGلW ثما( )لح?اA تش$6 على حالة
)لقلB ,سم, )لخل^ 5L )ألعما8 )لصالحة ال ?مكن$ا 4ب6) 54 تشت(d )لخالx = ,لكن$ا ب(Dا5 على )إل?ما5 )لعام8 بالمحبة )لT? dG$( )لنف- .
{ML 291.3} .,مع 54 )لجC)ء )ألبd6 ال ?منح لنا الستحقاقنا Lال 4نQ س?ك,5 بنسبة )لعم8 )لdG ق6 عملناV بنعمة )لمس?ح

Nال ?كفي 4نك Q4,(6 مثال = فقا8 4ن B,في )لقل N?لتعال( VGD ^لكي ?عم, .N?*لع( A4عل5 4ن$ا 6ست,( )لح?ا, Q4عل5 )لمس?ح مبا6[ ملك,ت (GكD,
تسمع,5 4ق,)لي ب8 ?نبغي 54 تجعل,Dا 4سا- 4خالقكT, Nاعتك5L . N )لG)! ما Dي Lال (ما8 سائبة . فإG) بن?تN على )لن*(?ا! ,)لمخت(عا!
)لبش(?ة فس?سقT بناmكN أل5 (?اp )لتجا(B ,ع,)ص\ )لبال?ا تكتسحQ . 4ما )لمبا6[ )لتي ق6مت$ا لكN فستبقى . فاقبل,ني ,)بن,) بناءكN على
{ML 291.4} .4ق,)لي

فك8 م5 ?مع 4ق,)لي VGD ,?عم8 ب$ا= 4شّب$Q ب(ج8 عاق8= بنى ب?تQ على )لصخ(. فن8C )لمT(= ,جاء! )ألن$ا(= ,Dّب! )ل(?اp= ,,قع! “
{ML 291.5} .(على GلW )لب?! فلN ?سقT= ألنQ كا5 مmسساً على )لصخ(” (متى 7 : 24= 25

الفصل الثاني والثالثون—عسكري يقابل طبيباً

لق6 قا8 )لمس?ح لخاN6 )لملW )لdG شفى )بنQ: “ال تmمن,5L 5 لN ت(,) k?ا! ,عجائB” (?,حنا 4 : 48). لق6 4حCنQ 54 ?(| بني 4متT? Qلب,5
. Q?لL جاء dGلمئة )ل( ما5 قائ6?L 5م Bنا ?تعجD V()لكننا ن, . N$مان?L N6كث?() م5 ع Bمس?ا = كما تعج Qج?ة 6ل?ال على ك,ن)لعالما! )لخا( VGD
5L قائ6 )لمئة GD) لN ?شW في ق,A )لمخلx = ب8 حتى لN ?سألQ 54 ?أتي بنفسQ إلج()ء )لمعجAC = ب8 قا8: “ق8 كلمة فقT ف?ب(4 غالمي” (متى 8
8 :). {ML 292.1}

كا5 غالN قائ6 )لمئة ق6 4ص?B فجأA بم(t )لفالج = ,كا5 مش(فا على )لم,!. ,كا5 )ل(,ماk 5نئG ?عتب(,5 )لخN6 عب?6) ?باع,5 ,?شت(,5
في 4س,)^ )ل(ق?^ ,?عامل,5 بمنت$ى )إلGال8 ,)لقس,A . ,لك5 قائ6 )لمئة )ل(,ماني GD) كا5 عT,فا على غالمQ ,محبا لQ = ,كا5 ?ت,^ بشL A6لى
شفائQ = ,قk 6م5 بأ5 ?س,q قا6( على 54 ?شف?Q . لN ?ك5 ق6 (4| )لمخلx = ,لك5 )ألخبا( )لتي كا5 ق6 سمع$ا كان! كاف?ة أل5 تل$مQ باإل?ما5
. ,ب5,6 54 ?لتف! GD) )ل(,ماني Lلى (سم?ا! )ل?$,6 )لمتبعة عنND6 )قتنع بأ5 6?انت$N 4سمى م5 6?انتD, . Qا D, ق6 سب^ فنقt س?اجا!
)$*4, Qهللا ,خ6مت A6حت()ما لعبا( |فأب6 . V)على 4م B,لمغل( Bة )لتي ق6 فصل! ب?5 )لفاتح?5 )لمنتص(?5 ,)لشع?D()لق,مي ,)لك( Bلتعص(
لل?$,6 حبا ,Lشفاقا ألن$N عبا6 هللا . كما ,ج6 في تعال?N )لمس?ح حسبما سمع$ا م5 )لنا- ما ?س6 حاجة )لنف- . ,ك8 ما كا5 في قلبQ م5
q,لب,) م5 ?سT? 54 6,$?ل( Ö,?فالتم- م5 ش q,س? A)للمث,8 في حض Qستحقاق( N6كا5 ?ح- بع Qلكن, . xألق,)8 )لمخل B(,حان?ة )ستجا
V5 (ضا,C,ح? i?بح Qالل$ي ,?ع(ف,5 ك?\ ?قت(ب,5 من( Nجا8 ?ع(ف,5 )لمعل)ل( Wق6 فك( قائ6 )لمئة بأ5 4,لئ, . Q54 ?شفي غالم. {ML 292.2}

كلمة e'حدh فقط
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Qألن =(GD Qمستح^ 54 ?فع8 ل QنL“ :5?باجت$ا6 قائل Q?لL (,لبT Nلمئة = ث( قائ6 BلTب V,)4خب, Ö,?لش( ف6 م5, Qقابل N,ناح)كف q,6خ8 ?س Gفإ
{ML 293.1} .(?حB 4ّمتنا= ,D, بنى لنا )لمجمع” (ل,قا 7 : 4= 5

فت,جQ ?س,q في )لحاL 8لى ب?! قائ6 )لمئة = ,لكنQ كا5 ?س?( متباTئا أل5 )لجمع كاC? 5حمQ. غ?( 54 4خبا( ق6,مQ ق6 سبقتGL, = Q) بقائ6
)لمئة )لdG لN ?ك5 ,)ثقا في نفسQ ?بعL iل?Q ب$VG )ل(سالة قائال: “?ا سّ?6= ال تتعB. ألني لس! مستحقاً 54 ت6خ8 تح! سقفي” (ل,قا 7 : 6).
Q?لL 4كم8 )ل(سالة )لتي كا5 ق6 4(سل$ا q,م5 ?س B()فة )القتCلمئة في )لن$ا?ة على مجا( قائ6 N64ق Gفإ . Qق?)T 8 سائ() في* xلك5 )لمخل,
.d6? !ا5= لي جن6 تحTتح! سل Bنسا5 م(ّتL ًلك5 ق8 كلمة ف?ب(4 غالمي. ألني 4نا 4?ضا .W?لL تيk 54 ًالD4 نفسي B4حس Nل WلGقائال: “ل
d6,ا5 (,ما ,جنT4نني ممث8 سل i?ف?فع8” (ل,قا 7 : 7 , 8). ح !(GD 8فع( :d6آلخ(: )ئ!! ف?أتي= ,لعب, =BDG?ف !BDG( :(G$4ق,8 ل,
t)ع 54 تأم( )لم?Tفأن! تست . W)4م q,T ^لخالئ( ك8, d6م)لس( ا5 هللاT4ن! تمث8 سل WلGا5 = كTف,^ ك8 سل ,D انيTف,5 بأ5 سل)عت?
{ML 293.2} .بأ5 ?(ح8 ف?T?عW = ,تستT?ع 54 ت6ع, 4جناW6 )لسما,??5 ف?ق6م,5 للم(?t )لشفاء . ق8 كلمة فقT ف?ب(4 غالمي

,لما سمع ?س,GD q) تعّجB منQ= ,)لتف! Lلى )لجمع )لdG ?تبعQ ,قا8: 4ق,8 لكN: لN 4ج6 ,ال في Lس()ئ?L 8?ماناً بمق6)( GD)!” (ل,قا 7 : 6).“
{ML 293.3} .(ثN قا8 لقائ6 )لمئة: “كما kمن! ل?ك5 لW. فب(4 غالمQ في تلW )لساعة” (متى 8 : 13

ELما. ;جل eثني

5L ش?,Ö )ل?$,6 )لG?5 )مت6ح,) قائ6 )لمئة 4ماN ?س,q ب(Dن,) على بعND6 )لع*?N ع5 (,p )إلنج?8. لN ?6(ك,) 54 حاجتنا )لشD A6?6ي حجتنا
)ل,ح?A6 في TلB (حمة هللا . فإG كان,) ملتحف?5 بب(ND )لG)تي )مت6ح,) قائ6 )لمئة على )لمأث(A )لتي ق6 4سD(6ا Lلى “4متنا”. ,لك5 قائ6 )لمئة قا8
ع5 نفسQ “لس! D4الً” لق6 لمس! نعمة هللا قلبQ ف(4| عD4 N6ل?تQ ,مع GلW فلN ?خn مT? 54 5لB )لع,L .5نQ لN ?ستن6 على صالp ف?Q = ,لك5
حجتQ كان! Dي حاجتQ )لشA6?6 . لق6 تمسL W?مانQ بالمس?ح كما D, في صفاتQ )لحق?ق?ة . LنQ لm? Nم5 بQ على 4نQ مج(6 صانع معجC)! ب8
N$ص6?^ بنى )إلنسا5 ,مخلص Qعلى 4ن. {ML 293.4}

.(5 : 3 -T?ت) ”خلّصنا — Qا نح5= ب8 بمقتضى (حمتDلى )لمس?ح “ال بأعما8 في ب( عملناL ئ 54 ?أتيTلك?ف?ة ?مك5 لك8 خا( VG$ب
فعن6ما ?أت?W )لش?Tا5 قائال لL WنW خاTئ ,ال (جاء لW في )لحص,8 على ب(كة هللا ق8 لQ 54 )لمس?ح ق6 4تى Lلى )لعالN ل?خلx )لخTاL .Aننا ال
نملW ش?ئا بQ ?مكننا 54 ننا8 ح*,A ل6| هللا = ,لك5 )لحجة )لتي ?مكننا 54 نق6م$ا )آل5 ,في ك8 ,ق! Dي حالتنا = حالة )لعجC )لتاN )لتي تجع8
ق,تQ )لفا6?ة 4م() الCما لنا ك8 )للN,C . فإG نT(p عنا ك8 )عتما6 على )لG)! ?مكننا 54 نشخL xلى صل?B جلجثة قائل?5: “ال ل?- ب?d6 ما8
W4تعل^ بصل?ب Tلكني فق, Q4ق6م”. {ML 294.1}

كا5 )ل?$,6 ?تعلم,5 منG صباND ع5 عم8 مس?ا = فأق,)8 )ألباء ,)ألنب?اء )لم,حى ب$ا ,)لتعال?N )ل(مC?ة ع5 )لخ6مة )لكفا(?ة كان! ب?5
N$?6?4 ,لكن$N لN ?كت(ث,) للن,(. ,)آلND 5 ال ?(,5 في ?س,q ما ?شت$ى . لك5 قائ6 )لمئة )لم,ل,6 في )ل,ثن?ة = ,)لdG ق6 ت(بى على ,ثن?ة (,ما
Bتعص Bكا5 مح(,ما بسب WلG ^,ف, = Qب?ئت, Qل(,ح?ة بت(ب?ت( Aلح?ا( ع ع5Tمنق Qكا5 ?ب6, كأن, = d)ج8 عسك)ة = ,ت(بى ك?),T()المب(
Nل QنL . N?D()بL 64,ال Qق6 عمي عن dGل(ج8 ع(\ )ل(ج8 )ل( (GD -8?س()ئL Bشع V,نT(,م Qكا5 ?عام8 ب dGالحتقا( )ل( Bل?$,6 = ,بسب(
?نت*( ل?(| ما GL) كا5 )ل?$,6 4نفس$N س?قبل,5 في W(G )لdG قا8 ع5 نفسQ 4نQ مس?ح$N 4, ال ?قبل,نQ . فإG 4ش(^ عل?G QلW )لن,(: “)لdG ?ن?(
{ML 294.2} .كL 8نساk 5ت?اً Lلى )لعالN” (?,حنا 1 : 9) (4| = ,ل, م5 بع6 = مج6 )ب5 هللا

(4| ?س,q في GD) باك,(A )لعم8 )لdG كا5 )إلنج?8 مCمعا 54 ?عملQ ب?5 )ألمN. ,بف(p ع*?N ن*( Lلى )ألماN عن6ما ?جتمع )لنا- م5 ك8
)ألمN ,?نضم,L 5لى ملك,تQ . ,بح5C عم?^ ص,( لل?$,6 نتائج (فض$N لنعمتQ فقا8 ل$N: “4ق,8 لك5L :N كث?(?5 س?أت,5 م5 )لمشا(^
,)لمغا(B ,?تكئ,5 مع Lب()L, N?Dسحا^ ,?عق,B في ملك,! )لسم,)!= ,4ما بن, )لملك,! ف?T(ح,L 5لى )ل*لمة )لخا(ج?ة. DناW ?ك,5 )لبكاء
,ص(?( )ألسنا5” (متى 12 =11 : 8). ,)kسفاV! ما 4كث( )لG?5 ?,شك,5 على )ل,ق,q في GلW )لمص?( )لمخ?\ ,تلW )لخ?بة )لم$لكة! ففي ح?5
Qلن,( ال ?كت(ث,5 ل( N$?عل ^)ش? GL 5فما 4كث( م5 ?ع?ش,5 في )لبل6)5 )لمس?ح?ة مم Q54 )لنف,- )لجالسة في *لمة )ل,ثن?ة تقب8 نعمت ! {ML
294.3}

Lقامة م#ت

على مسافة تبع6 ع5 كف(ناح,N 4كث( م5 عش(?5 م?ال ,في مكا5 م(تفع ?ش(\ على )لس$8 )لجم?8 )لdG ?6عى م(j )ب5 عام( كان! تقع
qمتل$ف,5 لسما ND, -(?^ 4تى )لناTل( 8,T على, .)?جمع غف, VG?كث?(,5 م5 تالم Qمع BDG, = q,س? BDG WناD لىL, = 5??ق(?ة نا
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تعال?مQ ع5 )لمحبة ,)ل(ف^ = ,كان,) ?أت,نQ بم(ضاND ل?شف?$N = ,كاND6,()? 5 )ألم8 في W(G 54 )لdG ق6 4حس5 )ستخN(6 ق6(تQ )لعج?بة س?ش$(
نفسQ كملL Wس()ئ?8 . فا6CحN ح,لQ خل^ كث?(,5 = ,كاG 5لW )لجمع )لdG ?تبعQ 4ناسا ف(ح?5 جاش! في ص6,(k NDما8 ,)نت*ا()! مش(قة
{ML 295.1} .فسا( )لجم?ع صاع6?5 في )لT(?^ )لصخ(L dلى تلW )لق(?ة )لجبل?ة

,ف?ما كان,) ?قت(ب,5 م5 )لق(?ة GL) ب$N ?لتق,5 بم,كB جناAC ?خ(j م5 باB )لم6?نة .,?س?( بخT,)! بT?ئة حC?نة Lلى )لم6)ف5 . ,كا5
)لم?! محم,ال على )لنعn ?ح?T بQ )لنائح,ND, 5 ?ص(خ,5 م,ل,ل?5 فامتأل )لج, باص,)! )لع,?8 . ,كا5 ك8 شعB )لم6?نة ق6 )جتمع,)
{ML 295.2} .ل?عب(,) ع5 تق6?(ND لمكانة )لم?! ,عTف$N على )ألN )لثكلى

q6,لقب( لت( لىL A)لنائحة سائ( Nأل( Wملة .,كان! تل)أل( Qالب5 )ل,ح?6 = ألم( ,D !?في ك8 نف- = فلق6 كا5 )لم \Tكا5 مش$6) 4?ق* )لع
سنD6ا ,عC)ءDا )ل,ح?6 في )لعالN “فلّما (Dkا )ل(B تحن5 عل?$ا”. ,GL كان! تس?( على غ?( 6D| باك?ة 5,6 54 تالح* ,ج,V6 )قت(B من$ا ,قا8
ل$ا بك8 عT\ “ال تبكي” (ل,قا 7 : 13). لق6 كا5 ?س,q مCمعا 54 ?ح,8 حCن$ا Lلى ف(p = ,مع GلW ف$, لN ?ستT?ع 54 ?منع نفسQ ع5 54
Qقت), QفTعب( ل$ا ع5 ع?. {ML 295.3}

ثN تقN6 ,لم- )لنعn” (ل,قا 14 : 7). 5L لمسQ حتى للم?! لN ?ك5 ل?نجسQ . ,ق6 ,ق\ حامل, )لنعn بال ح()W = كما ك\ )لنائح,5 ع5“
= 5?Tق$( )لش?ا, t)نت$( )لم( dGلمكا5 )ل( W(G جاء . لق6 كا5 حاض() في)(ج,5 على خال\ )ل? ND, nجتمع )لجمعا5 ح,8 )لنع(, . p,لن(
{ML 295.4} ف$8 ?مك5 للم,! 4?ضا 54 ?خضع ,?خشع 4ماN سلTانQ؟

(GL, !?لم( Bني )لشاG4 !,لص( WلG q)(ل,قا 7 : 17). فق ”!N4ق,8: ق Wل =Bلكلما!: “4?$ا )لشا( VG$ب ^Tن N?*ا5 عTبص,! ()ئ^ ,سل,
بQ ?فتح ع?ن?Q ف?مسW ?س,q ب?V6 ,?ق?مQ. ,ق6 ,قع ن*(V على 4مQ )لتي كان! تبكي Lلى ج,)(GL, . V) باألN ,)بن$ا ?تعانقا5 عناقا T,?ال . ف,قف!
)لجماD?( تن*( Lل?$ما ,ق6 )نعق6! 4لسنت$N م5 ف(T )لDG,8 . “فأخG )لجم?ع )لخ,\” ,,قف,) صامت?5 في خش,q ,قتا قص?() كمND 5 في
Qلخب( عن( (GD j)خ,“ :)نتصا( Bلى )لم6?نة كم,كL ACلجنا( B(ل,قا 7 : 16) عا6 م,ك ”!Tق (GD 84?نا مث) هللا قائل?5: ما (,هللا “مّج6 A)حض
{ML 295.5} .(في ك8 )ل?$,6?ة ,في جم?ع )لك,(A )لمح?Tة” (ل,قا 7 : 17

Çلرجاء بعد 'لمو'

W(G 5L )لdG ,ق\ Lلى ج,)( تلW )ألN )لنائحة )لحC?نة عن6 4ب,)B نا??5 ?ق\ Lلى ج,)( كL 8نسا5 نائح 4ماN نعn ق(?بL .QنQ ?(ثي لنا في
4حC)ننا . ,قلبQ )لdG 4حB )لنا- ,عT\ عل?$D N, نف- )لقلB )لعT,\ )ل(ق?^ )لdG ال ?تغ?( . ,كلمتQ )لتي 4عاL !6لى )لم,تى )لح?اA ل?س!
4ق8 في ق,ت$ا ,فاعل?ت$ا )آل5 مما كان! ح?5 سمع$ا )لشاB )لم?! في نا??L . 5نQ ?ق,8: “6فع Lلى ك8 سلTا5 في )لسماء ,على )أل(t” (متى
28 : 18). فGلW )لسلTا5 لN ?نقx بم(,( kال\ )لسن?5 ,ال نف6 لكث(A ما )ستنف6 )لس?6 م5 نعمة فائضة . LنQ ال ?C)8 )لمخلx )لحي لك8 م5
Qمن,5 بm?. {ML 296.1}

لق6 4حا8 ?س,q ح5C تلW )ألL Nلى ف(p عن6ما 4عاL 6ل?$ا )بن$ا. ,مع GD) فإG 5لW )لشاB ما عاL 6لى VGD )لح?اA )أل(ض?ة Lال ل?قاسي
4حC)ن$ا ,مشقات$ا ,مخاD)Tا = ,ل?قع ف(?سة للم,! م(A 4خ(| . لك5 ?س,q ?عC?نا ع5 4حC)ننا على م,تانا ب(سالة )ل(جاء )لع*?مة GL ?ق,8 :
,D W)شت( N6ل(, Nأل,ال6 في )للح( W)ق6 تشا Gلى 4ب6 )آلب6?5! .. ,لي مفات?ح )ل$ا,?ة ,)لم,!” = “فإL ا 4نا حيD, .ًلحي. ,كن! م?تا( ... ,D 4نا“
4?ضاً كGلW ف?$ما= لكي ?ب?6 بالم,! W(G )لdG لQ سلTا5 )لم,!= L d4بل?-= ,?عت^ 4,لئW )لG?5 — خ,فاً م5 )لم,! — كان,) جم?عاً ك8
{ML 296.2} .(ح?ات$N تح! )لعب,6?ة” ((m?ا 1 : 17= 18 ؛ عب()ن??5 2 : 14= 15

5L )لش?Tا5 ال ?ستT?ع 54 ?بقي )ألم,)! تح! سلTانQ ,في قبضتQ ح?5 ?أم(ND )ب5 هللا 54 ?ح?,). ,ال ?ستT?ع 54 ?بقي تح! Tائلة )لم,!
Wم5 )ألم,)! ف?ضيء ل Nق, Nة: “)ست?ق* 4?$ا )لنائ?T5 هللا ?ق,8 لك8 م5 )ألم,)! بالخL . 5لمس?ح بإ?ما( A,قبل! ق A6ل(,حي نفسا ,)ح(
)لمس?ح” (4فس- 14 : 5). 5L تلW )لكلمة Dي ح?اA 4ب6?ة . فكما 54 كلمة هللا )لتي 4ح?! )إلنسا5 )أل,8 ال تC)8 تمنح )لح?اA = ,كما 54 كلمة
)لمس?ح )لقائلة لGلW )لشاB: “4?$ا )لشاB= لW 4ق,8: قN!” منح! )لح?اA لGلW )لشاB في نا??5- فكGلW تلW )لكلمة )لقائلة: “قN م5 )ألم,)!” Dي
(Gفإ =Qلنا في كلمت N6مق (GD 8(ك,ل,سى 1 : 13). ك ”Qلى ملك,! )ب5 محبتL ا5 )ل*لمة ,نقلناTنا م5 سلG5 هللا ق6 “4نقL . لك8 نف- تقبل$ا Aح?ا
xلخال(, Aقبلنا )لكلمة فلنا )لنجا. {ML 296.3}

5L كا5 (,p )لdG 4قاN ?س,q م5 )ألم,)! ساكناً ف?كN= فالdG 4قاN )لمس?ح م5 )ألم,)! س?ح?ي 4جسا6كN )لمائتة 4?ضاً ب(,حQ )لساك5“
ف?كN”= أل5 “)ل(B نفسQ ب$تا\= بص,! (ئ?- مالئكة ,ب,^ هللا= س,\ ?ن8C م5 )لسماء ,)ألم,)! في )لمس?ح س?ق,م,5 4,الُ. ثN نح5 )ألح?اء
)لباق?5 سنخT\ جم?عاً مع$N في )لسحB لمالقاA )ل(B في )ل$,)ء= ,DكG) نك,5 ك8 ح?5 مع )ل(B” ((,م?ة 8 : 11 ؛ تسال,ن?كي 4 : 16 ,
D VGD .(17. {ML 297.1}ي كلمة )لعC)ء )لتي ?أم(نا )ل(B 54 نعdC ب$ا بعضنا بعضاً
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الفصل الثالث والثالثون—من هم إخوتي؟

N$ألخبا( )لتي ,صلت(, .Qفي عمل Qمع N4, )نسجا \Tفي حالة ع (,ال كان, = q,س? A)5 4بناء ?,س\ كان,) بع?6?5 ك8 )لبع6 ع5 مناصL
Bلشع( م5 A)?غف )?D4ثناء )لن$ا( كان! جما Q4ن, = Aل?الي كاملة للصال xكا5 ?خص Qعا. لق6 سمع,) 4نCشة ,فD6 N$مألت Qخ6مات, Qع5 ح?ات
تتقاT( عل?Q م5 ك8 ص,B بح?i لN تك5 لQ?6 ف(صة حتى لألك8 . ,4ح- 4ص6قاVm بأنQ ?ن$W نفسQ بالعم8 )لمت,)ص8 = ,لN ?ستT?ع,) 54
Q6()كL ختال8 في( i65 ?خش,5 لئال ?ك,5 ق6 ح,)خk 5ح?ا8 )لف(?س??5 . ,كا Qعلل,) م,قف?. {ML 298.1}

سمع Lخ,تQ ب$G) = كما سمع,) بالت$مة )لتي ق6 )ت$مQ ب$ا )لف(?س?,5. ح?5 قال,) 4نQ بق,A (ئ?- )لش?اT?5 ?خ(j )لش?اT?5 = فكان,) ?حس,5
Bبسب Tع,) فقCف? Nل . Q4عمال, Qلضجة ق6 4ح6ث! 4ق,)ل(, Bم5 )لشغ Nع(ف,) ك Nث . q,ل?س N$ق()بت Bبسب N$حا^ ب dGلعا( )ل( A,بقس
تص(?حاتQ )لج(?ئة = ب8 غضب,) عل?Q 4?ضا بسبB تش$?(V بالكتبة ,)لف(?س??5 = فعق6,) )لعNC على 54 ?قنع,V 4, ?جب(,GL V) لNC على تغ??(
{ML 298.2} .خTتQ في )لعم8 . ,ق6 )ستمال,) م(?N لتعا,ن$N في GلGL = W *ن,) 4نQ بسبB محبتQ ل$ا س?نتص(,5 عل?Q ف?ك,5 4كث( فTنة ,تبص()

فصلو' rنفسNم عن هللا

قب?G 8لW ب,ق! شفي ?س,q م(A ثان?ة Lنسانا بQ ش?Tا5 ,كا5 )ل(ج8 4عمى ,4خ(-. فعا6 )لف(?س?,L 5لى )ت$ام$N )لقN?6 لQ قائل?5: “ب(ئ?-
)لش?اT?5 ?خ(j )لش?اT?5!” (متى 9 : 34). فأخب(ND )لمس?ح بك8 ص()حة 4ن$GL N نسب,) عم8 )ل(,p )لقL -6لى )لش?Tا5 كان,) ?بع5,6
N$كا5 ?مكن GL 5()لحص,8 على )لغف( N$إلل$?ة كا5 ?مكن( Qف$م,) صفت? Nل N$لك,ن Qنفس q,ض6 ?س (,5 م5 ق6 تكلمL . كة)ع5 نبع )لب N$4نفس
N6 محى في? BنGمن! فإ5 )لk, -تاب! )لنف (Gة فإ?Tم$ما كان! جسامة )لخ i?ح = Qت,ب,) عن?, NDأTلق6- 54 ?كتشف,) خ( p,)ل( A6بمساع
)لمس?ح. 4ما م5 ?(فt عم8 )ل(,p )لق6- فإنQ ?ضع نفسQ في ,ضع ?ستح?8 ف?Q ,ص,8 )لت,بة ,)إل?ماL 5ل?5L . Q هللا ?عم8 في )لقلB ب,)سTة
)ل(,p )لق6- = فمتى (فt )لنا- )ل(,p )لق6- في Lص()( معلن?5 4نQ م5 )لش?Tا5 فإن$N ?قTع,5 )لقناA )لتي ?مك5 ب,)سTت$ا 54 ?تص8 هللا
{ML 298.3} .ب$N . فمتى (فض! )لنف- (,p هللا ن$ائ?ا فال ?,ج6 بع6 عم8 ?عملQ هللا ألجل$ا

5L )لف(?س??5 )لG?5 ,جQ ?س,L qل?$GD N) )إلنG)( لN ?ك,ن,) في 6خ?لة 4نفس$N مقتنع?5 بصحة )لت$مة )لتي ق6 ,ج$,Dا Lل?Q. ,لN ?ك5 ب?5 ك8
4,لئW )ل(mساء 4ح6 لN ?شع( بجاGب?ة في )لمخلx تجGبL Qل?Q . لق6 سمع,) ص,! )ل(,p )لق6- ?(5 في قل,ب$N معلنا ل$N 4نQ )لمس?ح ,ملحا
عل?$N في )العت()\ بأن$N تالم?L . VGن$N ق6 تحقق,) في ن,( حض(تQ م5 نجاست$N ,)شتاق,) للحص,8 على ب( ل?- م5 صنع$N . ,لك5 بع6ما
(فض,V فس?ك,5 4م() في منت$ى )إلGال8 ل$N 54 ?قبل,V كمس?ا . ,GL ب46,) ?س?(,5 في T(?^ عN6 )إل?ما5 منعت$N كب(?اNDm م5 )العت()\
Nل N$نL . Qحمت), Qا5 ق6(تD)ب N$Tفأسخ = xلمخل( N?لكي ?تحاش,) )العت()\ بالص6^ حا,ل,) بعن\ ?ائ- 54 ?جا6ل,) في تعال, . N$ئTبخ
V,),ل?ص iم5 خب N$ق,T ل,) ك8 ما فيGب N$لكن, . Qلقاء تعال?مL 5ع V,ال 54 ?سكت, !(Cج()ء )لمعجL 5ع xع,) 54 ?كف,) ?6 )لمخل?Tست?
4س,4 تص,?( ,?كGب,) 4ق,)لQ . ,مع GلW فق8* 6 (,p هللا ?الحق$N مبكتا L?اND . ,لكن$N حا,ل,) Lقامة ح,)جC كث?(D, Aائلة ل?صV,6 ,?ص6,)
q,لخض( (,4ب N$لكن, N$6 معDكا5 ?جا d)لبش( Bث( في )لقلm? 54 55 4ق,| عام8 ?مكL . N$ع5 مالحقت Qق,ت. {ML 299.1}

5L هللا ل?- D, )لdG ?عمي ع?,5 )لنا- ,ال D, )لdG ?قسي قل,ب$N. ,لكنQ ?(س8 ن,(V إلصالp 4خTائ$L, N(شاND6 في T(?^ )ألما5 .
لك5 )لع?,5 تعمى ,)لقلB ?تقسى عن6ما ?(فt )إلنسا5 )لن,( . في غالB )ألح?ا5 تك,5 )لعمل?ة ت6(?ج?ة بح?i ال تكا6 ت6(5L . W )لن,( ?جيء
Lلى )لنف- ب,)سTة كلمة هللا 4, ب,)سTة خ6)مQ 4, بأ?ة ,)سTة مباش(A م5 ,سائT (,حQ . ,لك5 عن6ما ?ستخ\ )إلنسا5 بشعاعQ ,)حA6 م5
)لن,( ?حi6 شل8 جCئي في ق,6L A()كQ )ل(,حي . ,عن6ما ?جيء )لن,( في )لم(A )لثان?ة فل5 ?ك,5 ,)ضحا كما 8,4 م(A . ثN تتجمع )ل*لمة
{ML 299.2} حتى في )لن$ا?ة تع?n )لنف- في ل?8 *الN 6)م- . DكG) كان! )لحا8 مع 4,لئW )ل(mساء )ل?$,6 . فلق6 كان,) مقتنع?5 بأ5

ق,L Aل$?ة ت()ف^ )لمس?ح ,لك5 في سب?8 مقا,مت$N للح^ نسب,) عم8 )ل(,p )لقL -6لى )لش?Tا5. فإG فعل,) GلW )ختا(,) )لخq(6 تعم6) . لق6
Qبق,ت N$?عل Tلح?5 تسل( WلG Gا5 ,منT?للش N$4سلم,) 4نفس. {ML 300.1}

gنEدE كال\ 'لمرء

5L, = (GD )لتحG?( م5 )لكالN )لبTا8 م(تبT )(تباTا ,ث?قا بالتحG?( )لخاx بخT?ة )لتج6?\ على )ل(,p )لق5L .-6 )لكالD N, )لdG ?كش\



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 125 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

6) A,ق Q4كث( م5 54 ?ك,5 6ل?ال على )لخل^ = فإ5 ل ,D N(متى 12 : 34). ,لك5 )لكال ”Nلف( Nّتكل? Bم5 فضلة )لقل“ GL = Bعما في 6)خ8 )لقل
فع8 على )لخل^ . 5L )لنا- ?تأث(,5 بكالم$N . ففي غالB )ألح?اGL 5 ?ث?(ND )لش?Tا5 ب6)فع Tا([ ?نTق,5 بكالN )لحس6 4, س,ء )ل*5
ف?تف,D,5 بما ال ?mمن,5 بQ حقا . ,لكG 5لW )لكالm? Nث( على )ألفكا( . Lن$N ?نخ6ع,5 بأق,)ل$N ,?نت$ي ب$N )ألم( Lلى تص6?^ ما ق?8 بإ?عاC م5
)لش?Tا5 . فإG) ما عب(,) عd4) 5 4, ق()( فإ5 كب(?اءND تمنع$N م5 سحB 4ق,)ل$N = ,?حا,ل,5 54 ?ب(Dن,) على 4ن$N على ص,)B حتى ?نت$ى
A65 عاL . V6إلنسا5 بالن,( 4, ?نتق( W4, 54 ?تشك Wإلنسا5 بكلمة ش( ^T54 ?ن )Tخ )4م QنL . عتقا6) ()سخا( WلG (,6لى 54 ?عتقL )ألم( N$ب
)النتقا6 في عN6 مباالA ,عN6 ,قا( ل$ا تأث?( س?ئ على )لخل^ GL تجع8 )إلنسا5 ?حتض5 )ل,قاحة ,عN6 )إل?ما5 . كث?() ما ?حL 54 i6نسانا
5L“ :8,ق? q,لك5 ?س, . Qلق6- ,(فض( p,)حتى ال ?(| بأسا بانتقا6 عم8 )ل )Tللخ Qبk )?غ Q8 ممعنا في ضالل*?, A6لعا( VGD 8 معDتسا?
{ML 300.2} .(ك8 كلمة بTالة ?تكلN ب$ا )لنا- س,\ ?عT,5 عن$ا حساباً ?,N )ل6?5. ألنW بكالمW تتب(( ,بكالمW ت6)5” (متى 12 : 36= 37

بعG 6لW قN6 )لس?L 6نk ()(Gخ( = ,أل,لئW )لG?5 تأث(,) م5 كالمQ ,سمع,V بس(,( = ,لكن$N لN ?خضع,) G,)ت$N لسكنى )ل(,p )لق6- في
قل,ب$5L .N )لنف- ال ت$لW بالمقا,مة فحسB ب8 ق6 ت$لW باإلDما8 . فلق6 قا8 ?س,GL“: q) خ(j )ل(,p )لنج- م5 )إلنسا5 ?جتاC في 4ماك5 ل?-
ف?$ا ماء= ?TلB ()حة ,ال ?ج6. ثN ?ق,8: 4(جع Lلى ب?تي )لdG خ(ج! منQ. ف?أتي ,?جV6 فا(غاً مكن,ساً مCّ?ناً. ثBDG? N ,?أخG معQ سبعة
p(,)4). {ML 300.3} 4خ( 4ش(ّ منQ= فت6خ8 ,تسكD 5ناW” (متى 12 : 43 — 45

حصن ضد [جماÇ 'بل#س

p(,)بنعمة هللا تح((,) م5 )أل, = N$عن Wا5 ق6 )نفT?ا5 )لشTِج6 4نا- كث?(,5 ب6) في ,ق! ما 54 سل,ُ VGD لمس?ح كما في 4?امنا( Nفي 4?ا
)لش(?(A )لتي ق6 تسلT! على نف,س$N. ,ق6 ف(ح,) بمحبة هللا = ,لكن$N كالسامع?5 )لمشب$?5 باأل(t )لمحج(A في مث8 )لC)(q لN ?ثبت,) في
N$?سا6 عل ”Q4خ( 4ش( من p(,)4 سبعة“ Qلنج- ,مع( p,)فلما عا6 )ل . N$م?ا حتى ?سك5 )لمس?ح في قل,ب,? Å N$سلم,) نف,س? Nل, . Qمحبت
{ML 301.1} .سلTا5 )لش( س?اA6 كاملة

5L )لنف- عن6ما تسلG N)ت$ا للمس?ح تملW على )لقلB )لج6?6 ق,A جA6?6 = ,?حi6 تغ??( ال ?ستT?ع )إلنسا5 4ب6) 54 ?ح6ثQ في نفسL .QنQ عام8
Nعال Tفي ,س Q?عل Wحصنا ,معقال ?مل Qب?عة . ,)لنف- )لمسلمة للمس?ح تص?( لTب?عة )إلنسا5 عنص() ف,^ )لT ب?عة ق6 64خ8 فيTخا(^ )ل
متم(D, . 6, ?قص6 4ال تنافسQ في )متالG WلW )لقلB سلTة 4خ(| معت(\ ب$ا غ?( سلTتQ . مثVGD 8 )لنف- )لمحف,*ة بالق,A )لسما,?ة Dي
محصنة ضD 6جما! )لش?Tا5 . ,لك5 ما لN نسلG N,)تنا لسلTا5 )لمس?ح فس?س,6 عل?نا )لش(?( . الب6 لنا 54 نك,5 خاضع?5 لسلTاL 5ح6|
= Qت)T?لنص?( تح! س Nخت?ا( خ6مة ملك,! )ل*ال( لنا 54 نتعم6 d),)ل?- م5 )لض . Nعلى )لعال A6عا5 )لس?اCلق,ت?5 )لع*?مت?5 )للت?5 تتنا(
ب8 حسبنا 54 ن$م8 )النضماL Nلى ملك,! )لن,( . فإG) لN نتعا,5 مع )لق,)! )لسما,?ة فس?تملW )لش?Tا5 على )لقلB ,?تخVG مسكنا لQ . ,)ل,)قي
!(Gل( Bآلثا( )ل6نسة لح( ع مقا,مة?Tا ح?,?ا فل5 نستTتبا)( Åبا Tتب)ن Nفما ل . V)باإل?ما5 بب Bلمس?ح في )لقل( سكنى ,D )ل,ح?6 ض6 )لش(
Tن(تب Nل,ق! = ,لك5 ما ل( tا5 بعT?لش( صحبة W)ق6 نت, = A)?كث A)?)ة . ق6 نقلع ع5 عا6)! ش?Tغ()ء)! )لخL, !(,$النغما- في )لش(,
باÅ )(تباTا ح?ا بتسل?G N,)تنا لQ لح*ة بع6 لح*ة فال ب6 م5 54 نن$NC . ,ما لN تك5 لنا مع(فة شخص?ة بالمس?ح ,ش(كة مستم(A معQ فإننا
V)نمسي تح! (حمة )لع6, ,في )لن$ا?ة نأتم( بأ,)م. {ML 301.2}

B,لقل( 5 4ش6L .(45 — 43 : 12 متى) ”)?)لج?8 )لش( (G$ك,5 4?ضاً ل? (GكD !Qإلنسا5 4ش( م5 4,)ئل( WلG )فتص?( 4,)خ “ :q,قا8 ?س
,D اD)لق6- في )نتشا( p,)ة ض6 )ل?Tلخ( )Dم*ا N*5 4عL . لنعمة( p,)6(,) بC(, حمة)ل( A,5 )ستخف,) ب6ع?Gل( W4,لئ B,ي قلD صالبة
tنح, (ف A,Tي 4?ضا خD للمس?ح Qفض) ^?)T ا )إلنسا5 فيD,Tخ? A,Tلسماء )لنا- للت,بة. ,ك8 خ( A,إلص()( على )الستخفا\ ب6ع(
{ML 301.3} .)لخالx ,نح, )(تكاB خT?ة )لتج6?\ ض6 )ل(,p )لق6-

5L )لشعB )ل?$,GL d6 (فt )لمس?ح )(تكB )لخT?ة )لتي ال غف()5 ل$ا. ,كGلW نح5L 5 (فضنا 6ع,A )ل(حمة فإننا ن(تكB نف- )لخTأ .
= Qلمنت6ب?5 م5 قبل( Qسل) لىL إلصغاء( tف)مسك,نة )لسماء عن6ما ن Nا5 ,4ماT?لش( مجمع N4ما )لعا( Q?عل Bنجل, Aنح5 ن$?5 (ئ?- )لح?ا,
,ب6ال مG 5لW نصغي Lلى (س8 )لش?Tا5 )لG?5 عمل$L ,D Nبعا6 )لنف,- ع5 )لمس?ح . فTالما )إلنسا5 ?فعGD 8) ل5 ?ج6 (جاء 4, غف()نا = ,في
{ML 302.1} .)لن$ا?ة ال تع,6 عنV6 (غبة في 54 ?تصالح مع هللا

gرفضونE 1éقرباr

= N$فع(\ ما في قل,ب = V,)? 54 5,6?)?, j)لخا( في ND Qخ,تL, Qبأ5 4م VG?تالم V)4خب Bلشع( N?8 مشغ,ال في تعل(C? ال q,كا5 ?س GL,
“ فأجاB ,قا8 للقائ8 لQ: مD 5ي 4مي ,مL ND 5خ,تي؟ ثN مV6? 6 نح, تالم?VG ,قاD :8ا 4مي ,4خ,تي. أل5 م5 ?صنع مش?ئة 4بي )لdG في
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{ML 302.2} .()لسم,)! D, 4خي ,4ختي ,4مي” (متى 12 : 48 — 50

. Bمتح6 باآل ,D Qكما 4ن Qمتح5,6 ب N$نL .لجس6?ة( لق()بة( 4,ث^ م5, B)ا 4قTتبا)( Q5 ب,Tتب)م ND 55 قبل,) )لمس?ح باإل?ما?G5 ك8 )لL
5L 4مGL Q كان! مmمنة بQ ,مT?عة لكالمQ كان! على GD) )العتبا( )لخالصي 4ق(L Bل?Q مما على )عتبا( )لعالقة )لTب?ع?ة .,لكL 5خ,تQ ما كا5
{ML 302.3} .ل$N 54 ?حصل,) على 4?ة فائA6 م5 ق()بت$N لQ ما لN ?قبل,V كمخلص$N )لشخصي

ما كا5 4ع*N )لمعاضA6 ,)لمع,نة )للت?5 كا5 ?مك5 للمس?ح 54 ?حص8 عل?$ما م5 4ق(بائQ )أل(ض??5 ل, كان,) قk 6من,) بQ كمD 5, م(س8
م5 )لسماء ,تعا,ن,) معQ في )لق?اN بعم8 هللا. 5L عL N6?مان$N 4لقى *الال على ح?اA ?س,q )أل(ض?ة = فC)G 6لW م5 م()(A كأ- )أللN ,)ل,?8
{ML 302.4} .)لdG ش(بQ ألجلنا

Qأل5 قلب Qفي ب?ت Qالما ل?L 64ش A,(6لع( Wإلنسا5 ض6 )إلنج?8 = ,كان! تل( بني B,م! في قل)Tلتي )ض( A,(6لع( A,لق6 4ح- )ب5 هللا بقس
كا5 مفعما بال(4فة ,)لحB = ,كا5 ?ق?C, Nنا كب?() لالحت()N ,)لتق6?( في )لعالقا! )لعائل?ة. كاL 5خ,تQ ?(?6,نQ 54 ?نصاq آل()ئ$N ح?5 كان!
تلW )آل()ء بع?A6 ك8 )لبع6 ع5 )ل,فا^ مع غ(ضQ ,م$متQ )إلل$?ة . كان,) ?ن*(,L 5ل?Q كمD 5, في حاجة Lلى مش,(ت$N . لق6 حكم,) عل?Q م5
,ج$ة ن*(ND )لبش(?ة ,*ن,) 4نGL Q) كا5 ?نT^ باألق,)8 )لتي ?قبل$ا )لكتبة ,)لف(?س?,5 = فGلW س?ك,5 كف?ال بأ5 ?جنبQ تلW )لخص,مة )لممق,تة
. NDا?اTعلى خ N$معلمي )لش(?عة م,ق\ )لمبك! ل N4ما Qل$?ا ,4,ق\ نفسL اناTسل Qمخت8 )لعق8 ح?5 )6عى لنفس V,لق6 *ن . Qلتي 4ثا(ت$ا 4ق,)ل(
Qلكافي الت$ام( لمجا8( ساءm)ى للTق6 4ع Qفات)بتص Qحس,5 4ن? (,كان, = Qللشكا?ة في حق x)لق6 ع(ف,) 54 )لف(?س??5 ?تح?ن,5 )لف,. {ML
302.5}

Qب dGلف* )ل( N$5 كالمL .Qب)في تجا Q?عل (,فTع? Nل WلGلتي ق6 4تى ل?تمم$ا = ,ل( Qم$مت ),54 ?سب(,) غ N$مكن? Nل A)?لقص( N$بمقا??س N$نL
عب(,) ع5 عN6 تق6?(ND لQ ب(5D على 4ن$N لN ?ف$م,) 4خالقQ على حق?قت$ا = ,لN ?فTن,) Lلى 54 )ألل,D?ة كان! متحA6 بالبش(?ة . كان,) في
N$لحساسة ,4ُسيء ف( Qب?عتT !بGلق6 تع . Qح! قلب)ج N$ل(,4ق, N$ح,) فإ5 V,Cب6ال م5 54 ?ع N$5 = ,لكنCمكتنفا بالح Qألح?ا5 ?(,ن( Bغال
Qب?عة عملT 64ح N$ف? Nل, Qب,)عث. {ML 303.1}

ór من uلزr

كاL 5خ,تQ كث?() ما ?,(5,6 فلسفة )لف(?س??5 )لتي ق6 عتق! ,شاخ! = ,)6ع,) 4نQ ?مكن$N 54 ?علم,V ك?\ ?ف$N ك8 )لح^ ,?ع(\ جم?ع
)ألس()(. ,بكL 8ص()( حكم,) بخTأ ك8 ما )ستغل^ عل?$N ف$مQ . ,ق6 كان! تع??()ت$T Nعنا! 4صابتQ في )لصم?N فتضا?ق! نفسQ ,تألم! . لق6
V,ع(ف? Nبالجس6 ,ل N$ب((,5 هللا = مع 54 هللا كا5 ب?ن? N$كان,) ?*ن,5 4ن, Åبا N$عت(ف,) بإ?مان(. {ML 303.2}

كVGD 8 )ألم,( جعل! T(?قQ مك(با ,شائكا. ,لق6 تألN )لمس?ح ج6) م5 س,ء )لتفاND )لdG كا5 في ب?تQ بح?i لN ?ك5 ?ح- بال()حة Lال
عن6ما ?ت(W ج, GلW )لب?! Lلى ج, 4صفي ,4نقى = ,لك5 كاD 5ناW ب?! كا5 ?س,q ?حD, -V),C? 54 B, ب?! لعاC( ,م(?N ,م(ثا = أل5
(,حQ كان! تج6 )ل()حة في )لمكا5 )لdG ?س,V6 )إل?ما5 ,)لمحبة. ,مع GلW فلN ?ك5 على )أل(L tنسا5 4مكنQ 54 ?ف$N م$مة )لس?6 4, ?ع(\
d,لسما( Q?كة مع 4ب)النف()6 ,)لش( في Qكا5 ?ج6 ()حت A)?ع5 بني )إلنسا5 . ,في 4ح?ا5 كث Bكنائ Qحمل dGء )لBلع(. {ML 303.3}

54 = N$حتى في ب?,ت N$?ف Wلش(, N$س,ء )ل*5 ب, N$5 ?تضا?ق,5 م5 س,ء تق6?( )لنا- ل?G5 ?تألم,5 ألج8 )لمس?ح ,)ل?Gل( Wمك5 أل,لئ?
54, N$ش(?كا ل V,54 ?حسب ND6?)? ,D, . ^شف?, N$?عل \Tع? QنL .Bلمتاع( W54 تحف8 نف- تل Qسب^ ل q,بأ5 ?س )ء في )لفك(Cج6,) )لع?
Bفي )لش(كة مع )آل -,D اD6ق6 ,ج i?بحث,) ع5 )ل()حة ح?. {ML 304.1}

?مك5 أل,لئW )لG?5 ?قبل,5 )لمس?ح كمخلص$N )لشخصي ND غ?( مت(,ك?5 كال?تامى ل?حتمل,) تجا(B )لح?اA ,حND6 = ف$, ?قبل$N كأعضاء
في )ألس(A )لسما,?ة ,?أم(ND بأ5 ?6ع,) هللا 4باV 4با ل$L .Nن$L Nخ,تQ )ألصاغ( ,ND 4عC)ء على قلB هللا ,م(تبT,5 بQ بأ(^ )ل(بT )ل,ث?قة
)لباق?ة . 5L قلبQ عام( بال(قة ,)إلشفا^ عل?$D, = N, 4ع*L Nشفاقا عل?نا في عجCنا م5 ك8 حناk 5بائنا ,4م$اتنا = بنسبة ع*مة هللا ,سم,V ع5
{ML 304.2} .)إلنسا5

qبا?, Qلى ح6 54 ?ب?ع م?()ثL )فعن6ما كا5 )إلس()ئ?لي ?فتق .Qجم?8 ?فس( عالقة )لمس?ح بشعب Q?إلس()ئ?8 ?,ج6 تشب AاTفي )لش()ئع )لمع
.(20 : 2 i,ال,??5 25 : 25 , 47 — 49 ؛ ()ع )*ن() Q?لL B)ألق( Q?قع على عات^ ,ل? Qست(6)6 م?()ث(, Qف6)ئ Bعب6) = كا5 ,)ج ,D
,DكG) ,قع عم8 ف6)ئنا ,ف6)ء م?()ثنا )لdG ق6 خس(ناV بسبB )لخT?ة على عات^ W(G )لD dG, “,لي 4ق(B” (()ع,i 3 : 12). فلكي ?فت6?نا
W6ع,ت .Wق,8 لنا: “ال تخ\ ألني ف6?ت? ,D, . B?لص6?^ ,)لحب(, Öأل(, Nأل(, Bأل( ل?نا م5( B)4ق ,D مخلصنا B)ل( 5L . با لنا?)ق )صا
.(باسمW. 4ن! لي” = “GL ص(! عC?C)ً في ع?ني مك(ماً .. ,4نا ق6 4حببتW. 4عTي 4ناساً ع,ضW ,شع,باً ع,t نفسL) ”Wشع?اء 43 : 1= 4
{ML 304.3}

5L )لمس?ح ?حB )لخالئ^ )لسما,?ة )لمح?Tة بع(شQ. ,لك5 بماG) نعل8 تلW )لمحبة )لع*?مة )لتي ب$ا ق6 4حبنا؟ ال ?مكننا 6L()ك$ا = ,لكننا
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A,4خ ND 5?Gل( Wلى 4,لئL )*فبأ?ة محبة ,(قة ?نبغي لنا 54 نن Qعالقة ق()بتنا ل W)6كنا ن (GL, . نا)ع 54 نع(ف$ا على حق?قت$ا في )ختبا?Tنست
)ل(B ,4خ,)تQ! 4ال ?جB عل?نا 54 نس(q في م()عاA عالقتنا باÅ ,)لق?اN بمTال?ب$ا؟ ,ح?L iننا ق6 ص(نا 4,ال6) في 4س(A هللا 4ال ?جB عل?نا 54
{ML 304.4} نك(N 4بانا ,,ل?نا )ألق(L Bل?نا؟

الفصل الرابع والثالثون—دعوة السيد الرب

“ dGفي مسامع )لجمع )ل VGD ة?Cلتع( !بكلما q,س? ^T(متى 11: 28). لق6 ن ”Nحك?)لي ?ا جم?ع )لمتعب?5 ,)لثق?لي )ألحما8= ,4نا 4L (,تعال
كا5 ?تبعQ . كا5 )لمخلx ق6 قاL 8نQ ب,)سTتQ 5,6 س,)V ?مك5 54 ?حص8 )لنا- على مع(فة هللا . ,تكلN ع5 تالم?VG قائال Lن$ND N )لG?5 ق6
4عT?! ل$N مع(فة )ألم,( )لسما,?ة . ,لكنQ لq6? N 4ح6) ?شع( بأنQ مح(,N م5 (عا?تQ ,حبQ . فك8 )لمتعب?5 ,)لثق?لي )ألحما8 ?مكن$N 54 ?أت,)
Q?لL. {ML 305.1}

5L )لكتبة ,)لمعلم?5 )لG?5 كان,) م6قق?5 في مما(سة Tق,س$N )ل6?ن?ة كان,) ?حس,5 بحاجت$N )لتي لN تستTع كT 8ق,س$N )لتكف?(?ة 54
W,لشك( tب)كان! ت N$باالكتفاء باألش?اء )لحس?ة ,)أل(ض?ة = ,لك5 في 4عما^ قل,ب (,)D54 ?ت*ا AاTتشبع$ا. كا5 ?مك5 للعشا(?5 ,)لخ
N$4ف()ح, N$5 كان,) ?حا,ل,5 بمس()ت?Gض(ب! = ,)ل, N$مالk !بلG 65 ق?Gل( W4,لئ = B,لمتضا?ق?5 ,)لمثقلي )لقل( لىL q,س? )*لمخا,\ . ن(,
Q?جم?عا ل?ج6,) )ل()حة ف NDف6عا N$أل(ض?ة 54 ?سكن,) 4ش,)^ نف,س(. {ML 305.2}

”Nفتج6,) ()حة لنف,سك =Bمني= ألني ,6?ع ,مت,)ضع )لقل (,تعلم, Nعل?ك d)?قائال: “ )حمل,) ن Bلمتع( Bشفا^ 4م( )لشعL, \Tبك8 ل,
{ML 305.3} .((متى 11: 29

;'حة للمتعب

5L )لمس?ح ?خاBT كL 8نسا5 ب$VG )لكلما!. ك8 )لنا- ND متعب,5 ,ثق?ل, )ألحما8 س,)ء ع(ف,) GلN4 W لN ?ع(ف,V . ,)لجم?ع منحن,5 تح!
ضغT 4حمال$N )لتي ?ستT?ع )لمس?ح ,حV6 54 ?(فع$ا . 5L 4ثق8 )ألحما8 )لتي ن(pC تحت$ا D, حم8 )لخT?ة . فل, ت(كنا لنحمGD 8) )لحم8
,ح6نا لسحقنا . ,لكW(G 5 )لdG بال خT?ة ق6 4خG مكاننا . “)ل(B ,ضع عل?L QثN جم?عنا” (Lشع?اء 53: 6). لق6 حم8 ثقG 8ن,بنا = ,D, س?(فع
)لحم8 ع5 ك,)Dلنا )لمتعبة ,?(?حنا . ,D, 4?ضا س?حم8 عنا حم8 )ل$م,N ,)ألحD, . 5(C, ?6ع,نا لنلقي كD 8م,منا عل?Q ألنQ ?حملنا على
قلب5L .Q )ألÖ )ألكب( لجنسنا D, ق(?B م5 )لع(n )ألبD, d6, ?ن*( ن*(A )ل(ضى Lلى ك8 م5 ?,ج$,5 4ن*ا(L NDل?Q كمخلص$L . NنQ ?ع(\
باالختبا( ضعفا! )لبش(?ة ,?ع(\ )حت?اجاتنا كما ?ع(\ 4?5 تكم5 ق,A تجا(بنا إلنQ ق6 تج(B في ك8 شيء مثلنا بال خT?ة .LنQ ?س$( عل?W ?ا
,D 8 4ن! ج(?ح؟D, . W?عل V),س?ش(^ بن QنL 8؟D4ن! جا N4 . W?,س?ق ,D 4ضع?\ 4ن!؟ . Wس?خلص QنL ؟B)44ن! مج . Bب5 هللا )لم(تع(
?شف?5L . W )ل(B “?حصي ع66 )لك,)كB” ,مع GلW ف$, ?شفي )لمنكس(d )لقل,B ,?جب( كس(ND “مCم,( 147 : 4 , 3) “تعال,) Lلّي”. فم$ما
كان! Dم,مW ,تجا(بW 4بسT حالتW ,)كشف$ا 4ماN )ل(B . ,ستتش66 (,حW ,تتجل6 على )الحتما8 . ,س?فتح 4مامW )لT(?^ لتتخلx م5
)ال(تباكا! ,)لصع,با! . كلما )66C! مع(فة بضعفW ,عجWC )66C! ق,A بق,A )ل(B . ,كلما ثقل! 4حمالW 4حسس! بسعاA6 )ل()حة عن6ما
VGD, . p,بك8 ,ض A66مح T,)لش( VGD 5لك, = T,)لش( t5 )ل()حة )لتي ?منح$ا )لمس?ح تت,ق\ على بعL . 8تلق?$ا على حام8 )ألثقا
Qخب(نا ب6قة ك?\ ?مكننا 54 نج6 ()حت? QنL . اD,Gمك5 للجم?ع 54 ?نف? T,)لش(. {ML 305.4}

عو. للعامل

?ق,8 ?س,q “)حمل,) ن?(d عل?ك5L .”N )لن?A(64 ,D ) للخ6مة . فالن?( ?,ضع على 4عنا^ )لث?()5 لكي تشتغ8 = ,)لن?( الNC ك8 )للN,C حتى
V)?54 نحم8 عل?نا ن Bج? . Nلعال( (GD الما نح5 عامل,5 فيT لمث8 4ننا م6ع,,5 للخ6مة( (G$مك5 54 ?ك,5 عمل$ا مج6?ا . ,)لمس?ح ?علمنا ب?
Qلكي نك,5 عامل?5 مع. {ML 306.1}

5L )لن?( )لdG ?(بTنا بالخ6مة D, ش(?عة هللا. 5L ش(?عة )لمحبة )لع*?مة )لمعلنة في جنة ع56 ,)لتي ن,d6 ب$ا في س?ناء ,في )لع$6 )لج6?6
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)لمكت,B على )لقلD B, )لdG ?(بT )لعما8 )لعامل?5 م5 بني )إلنسا5 بإ()A6 هللا . فل, ت(كنا لنتبع م?,لنا ,(غائبنا ,لنL BDGلى ح?i تق,6نا
مش?ئتنا فسنسقT ب?5 صف,\ )لش?Tا5 ,ستك,5 صفاتنا كصفاتQ . ,لGلW ?حص(نا هللا في 6)ئ(A مش?ئتQ )لتي Dي سام?ة ,نب?لة ,تسم, بالنف-
ف,^ )ل6نا?ا. LنQ ?(?6نا 4ننا بك8 صب( ,حكمة نأخG على عاتقنا )لق?اN بال,)جبا! )لتي تف(ض$ا عل?نا )لخ6مة . لق6 حم8 )لمس?ح نفسQ ن?( )لخ6مة
في Tب?عتQ )لبش(?ة . ف$, )لقائ8 “54 4فع8 مش?ئتW ?ا Lل$ي س((!= ,ش(?عتW في ,سT 4حشائي” (مCم,( 40 : 8)= “ألني ق6 نCل! م5
)لسماء= ل?- ألعم8 مش?ئتي= ب8 مش?ئة )لdG 4(سلني” (?,حنا 38 : 6). 5L )لمحبة Å ,)لغ?(A على مجV6 ,)لمحبة )لبش(?ة )لساقTة Dي )لتي
{ML 306.2} .4ت! ب?س,L qلى )أل(t ل?تألN ,?م,! . كان! D VGDي )لق,A )لتي س?T(! على ح?اتD, . Q, ?أم(نا بأ5 نس?( بم,جGD B) )لمب46

غوò للمNمو\

كث?(,5 قل,ب$N متألمة ,معGبة تح! ن?( )ل$م,N ألن$N ?$تم,5 ببل,r مق?ا- )لعالN. لق6 )ختا(,) خ6مة )لعالN ,)ضTلع,) با(تباكاتQ ,خضع,)
N$حمل,5 4نفس?, ND)ل6ن?,?ة ?ج(ح,5 ضمائ( N$غائب), N$م,حT (,عبئا ثق?ال . فلكي ?شبع N$4مس! ح?ات, N$4خالق !D,تش (GكD, Qلعا6)ت
بأحما8 جD A6?6ي 4حما8 )لحس(A ,)لنN6 . ,)ل$م,N )لمستم(A )لضاغTة عل?$N تن$W ق,| )لح?اA . ,لك5 )لس?6 ?(?ND6 54 ?لق,) عن$N ن?(
ND6ع?, V)4,ال ملك,! هللا ,ب (,لبT? 54 ND)أم? QنL .(30 : 11 متى) ”\?5 ,حملي خف?ّD d)?ن“ :N$قائال ل V)?لقب,8 ن ND,6ع?, (GD لعب,6?ة(
بأ5 ك8 )ألش?اء )ألخ(| )لالCمة ل$VG )لح?اA ستC)6 ل$L 5L . Nل$N 4عمى ,ال ?مكنQ (m?ة )لمستقب8 = ,لك5 ?س,q ?ع(\ )لن$ا?ة م5 )لب6)?ة . ,في
ك8 صع,بة ق6 4عT 6(?قا للنج5L . A6 ل6| 4ب?نا )لسما,k dال\ )لT(^ للعنا?ة بنا ,5L كنا ال نع(\ عن$ا ش?ئا . 5L 4,لئW )لG?5 ?جعل,5 م5
Q?(?قا ,)ضحا للس?( فT N$5 )ال(تباكا! ق6 )ختف! ,س?ج5,6 4مامL 5,6س?ج N$ألسمى ل( BلTلم( V6خ6مة هللا ,مج. {ML 307.1}

N(متى 11 : 29). عل?نا 54 نلتح^ بم6(سة )لمس?ح ,نتعل ”Nفتج6,) ()حة لنف,سك =Bتعلّم,) مني= ألني ,6?ع ,مت,)ضع )لقل“ :q,ق,8 ?س?
منQ )ل,6)عة ,)لت,)ضع . 5L )لف6)ء D, )لعمل?ة )لتي ب$ا ?8Dm )إلنسا5 للسماء . ,GD) )لتأ8D 4, )لتB)6 معناV مع(فة )لمس?ح = ,معناV 4?ضا
Å ل,الء( tم5 ك8 ما ?ناق ))لتح(( م5 ك8 )آل()ء ,)لعا6)! ,)ألعما8 )لتي ق6 تلقن$ا )إلنسا5 م5 م6(سة (ئ?- )ل*لمة فعلى )لنف- 54 تتح(.
{ML 307.2}

mسال\ للمضطر

QمCلنا- تصف?^ )الستحسا5 = ,ال خا( ع( Qعجبا ح?5 صف^ ل Qت? Nل QنL .8لكام( Nسا6 )لسال Å Nسا6 )ل,الء )لتا i?لمس?ح ح( Bفي قل
Q4تباع N$لك5 كث?(?5 مم5 ?ع(ف,5 بأن, . nلجأ( T4ش6 مقا,مة ,4قسى معاملة *8 ()ب Tلمفشال! . ففي ,س( Qألش()( 4, ,)ج( QمG عن6ما
Nلك5 ما ل, . q,لخض( WلG B(تعب,5 م5 ع,)ق? GL خض,عا كامال Qال ?خضع,5 ل N$نL . Å N$ت(,G N?خ,فا م5 تسل B)Tتض, N$قل,ب qCتج
N54 ?نال,) )لسال N$فال ?مكن Qخضع,) ل?. {ML 308.1}

Qضع نفس? Qجعل dGلفك( )ل( WلG = q,في ?س dGعن$ا )لقل^. ,لك5 عن6ما ن,ل6 م5 ف,^ فس?ك,5 ف?نا نف- )لفك( )ل Nي )لتي ?نجD 5 )ألنان?ةL
للم,! لكي نخلx . ,ح?نئG ل5 نTلB لنف,سنا 4(فع مكانة ب8 سنصب, Lلى )لجل,- عن6 ق6مي ?س,q لنتعلN منQ . ,سنW)6 54 ق?مة عملنا ل?س!
في )ل*$,( 4ماN )لنا- ,Lحi(6 ضجة في )لعالN = 4, في 4ننا نك,5 نش?T?5 ,غ?,(?5 بق,تنا )لG)ت?ة . 5L ق?مة عملنا Dى بنسبة ما 4عTي لنا م5
{ML 308.2} .)ل(,p )لق5L . -6 ثقتنا في هللا تمأل عق,لنا بأفكا( مق6سة ,DكG) بصب(نا نقتني 4نفسنا

;'حة لثق#ل 'لحمل

)لن?( ?,ضع على 4عنا^ )لث?()5 لمساع6ت$ا على ج( )ألثقا8 ,لكي ?ك,5 )لحم8 خف?فا .,كGلW )لحا8 مع ن?( )لمس?ح. فح?5 تبتلع L()6تنا في
A6()L هللا ,نستخN6 عTا?اV في جلB )لسعاA6 ,)لب(كة لآلخ(?5 تخ\ عنا 4عباء )لح?اA . ,م5 ?س?( في T(?^ ,صا?ا هللا Lنما ?س?( في صحبة
.”Wج$ي ?س?( فأ(?ح,“ :Qبق,ل B)ل( Q4جاب .”Wف)حتى 4ع Wق?)T 5 م,سى عن6ما صلى قائال: “علّمنيL . Qفي محبت Bلمس?ح ف?ست(?ح )لقل(
,ب,)سTة )ألنب?اء ق6م! لنا VGD )ل(سالة: “DكG) قا8 )ل(B: قف,) على )لT(?^ ,)ن*(,)= ,)سأل,) ع5 )لسب8 )لق6?مة: D 5?4, )لT(?^ )لصالح؟
Wفكا5 كن$( سالم =d4صغ?! ل,صا?ا Wق,8: “ل?ت? B)ل(, .(م?ا 6 : 16)L 33 : 13= 14 ؛ j,)خ) ”Nفتج6,) ()حة لنف,سك =Q?س?(,) ف,
{ML 308.3} .(,ب(W كلجج )لبح(” (Lشع?اء 48 : 18
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5L 4,لئW )لG?5 ?تمسك,5 ب,ع6 )لمس?ح ,?سلم,5 4(,)ح$N لح()ستQ ,ح?ات$N لت,ج?$اتQ س?ج5,6 )لسالN ,)لTمأن?نة. ,ل?- في )لعالN شيء
?ح5C قل,ب$N عن6ما ?ب$ج$N ?س,q بحض,(V . ففي )إلGعا5 )لتاN ,)لTاعة )لكاملة DناW )ل()حة )لكاملة . 5L )ل(B ?ق,G“ :8, )ل(d4 )لممك5
تحف*Q سالماً سالماً= ألنQ عل?W مت,ك8” (Lشع?اء 3 : 26). 5L ح?اتنا ق6 تب6, م(تبكة ,معقA6 = ,لك5 متى سلمنا G,)تنا للصانع )لحك?N ف$,
q,5 جمL . في ف(6,- هللا Qب Bعب( ع5 )لمج6 -خل^ )لمس?ح- س?قب8 ,?(ح? dGلخل^ )ل( WلG, . Qجا ?تمج6 بG,س?جع8 ح?اتنا ,4خالقنا نم
{ML 309.1} .)لمخلص?5 )لمتج66?5 س?مش,5 معQ في ث?اB ب?t ألن$N مستحق,5

Aلمجيء تب46 )لح?ا( (G$لقائلة تعال,) = تعلم,) مني = ,ب( Qل6ع,ت B?نا. نح5 نستجD 5ة )لمس?ح فالسماء تب46 مTلى )ل()حة ب,)سL 8ن6خ GL نناL
)ألب6?ة . 5L )لسماء Dي )لقL N,6لى هللا بال )نقTاq عT 5(?^ )لمس?ح . ,كلما Tا8 بقاmنا في سماء )لسعاA6 )نكش\ لنا شيء 4كث( ,4كث( م5
. V),حض, Q$نشبع بشب, Qسنمتلئ بمحبت Aلح?ا( VGD في q,مع ?س )?نس GL نناL . A66 تمتعنا بالسعا(C Å فتنا)6! مع(C كلما, = d,لمج6 )لسما(
?مكننا 54 نحص8 في GD) )لعالN على ك8 ما ?مك5 54 تنالQ )لTب?عة )لبش(?ة = ,لك5 ما GD) في مقاب8 )لح?اA )لعت?A6 ؟ “D, 4ماN ع(n هللا=
,?خ6م,نQ ن$ا()ً ,ل?الً في D?كلQ= ,)لجال- على )لع(n ?ح8 ف,ق$N. ل5 ?ج,ع,) بع6= ,ل5 ?عTش,) بع6= ,ال تقع عل?$N )لشم- ,ال شيء م5
.()لح(= أل5 )لخ(,\ )لdG في ,سT )لع(n ?(عاND= ,?قتاL ND6لى ?ناب?ع ماء حّ?ة= ,?مسح هللا ك8 6معة م5 ع?,ن$m)) ”N?ا 7 : 15 — 17
{ML 309.2}

الفصل الخامس والثالثون—عاصفة في الليل

لق6 كا5 ?,ما كث?( )ل,قائع في ح?اA ?س,q. فبجانB بح( )لجل?8 كا5 ق6 4لقى 4مثالQ )أل,لى = ,بتشب?$ا! مأل,فة فس( للشعB ثان?ة Tب?عة
ملك,تQ ,)لك?ف?ة )لتي ب$ا س?ثب! ,?N,6 . لق6 شبQ عملQ بعم8 )لC)(q = كما شبQ نم, ملك,تQ بنم, حبة )لخ(86 ,تأث?( )لخم?(A في 4ك?ا8 )ل6ق?^
. ,GلW )النفصا8 )لن$ائي )لع*?N ب?5 )ألب()( ,)ألش()( ص,(V في مث8 )لحنTة ,)لC,)5 ,شبكة )لص?6 . ,ق?مة )لحقائ^ )إلل$?ة )لغال?ة )لتي
Qعن B(,54 ?ك6,) ,?عمل,) كن N$?عل Bك?\ ?ج VG?تالم Nلب?! عل( B) 8لثم5 = ب?نما في مث( A)?لكث( Amلmلمخفي ,)لل( Cب$ا شب$! بالكن ^Tن.
{ML 310.1}

لقT 8* 6,)8 )ل?,N ?عم8 ,?شفي = فلما 4قب8 )لمساء كان! )لجم,q ال تC)8 تتقاT( عل?Q. ,?,ما بعN,? 6 كا5 ?خN6 4,لئW )لنا- حتى لN ?ك6
?ج6 )ل,ق! لل()حة 4, لتنا,8 )لTعاN . ث5L N )نتقا6 )لف(?س??5 )لالqG لQ ,تح(?ف$N لكالمQ ,تش,?$$N لصفاتQ = كVGD 8 )ألم,( )لتي كان,)
?تعقب,نQ ب$ا كN,? 8 بال A6(,D جعل! عملQ 4ش6 قسا,CL, Aعاجا لQ . ففي ن$ا?ة )ل?,N كا5 )لس?6 مضني ,م(Dقا ج6) حتى لق6 عNC على
A)?8 عب( )لبحCالعتكا\ في مكا5 منع(. {ML 310.2}

لN ?ك5 شاTئ بح?(A جن?سا(! )لش(قي خال?ا م5 )لسكا5 فق6 كا5 بعt )لم56 ,)لق(| Dنا ,DناW بجانB )لبح?(A = ,لك5 بالمقابلة
(G$ك5 ل? Nل,ثن??5 = 4ما )ل?$,6 فكان,) 4قل?ة . ,ل( لسكا5 كان! م5( 5 غالب?ةL Nم,حشا. ث )قي ?عتب)ئ )لشTلشا( (GD 5بي كا)ئ )لغTبالشا
WناD لىL Qمع BاDGبال VG?4م( تالم Nث =q,لب$ا ?سT لة )لتيCمالئما للع Bلجان( WلG 5كا WلGبالجل?8 . ل )?ئ )تصا8 كبTلشا(. {ML 310.3}

hنوء في 'لبح#ر

بع6ما ص(\ )لجم,q 4خV,G “ كما كا5” في )لسف?نة ,4قلع,) بس(عة. ,لكن$N لN ?مض,) ,حND6 فق6 كان! ت,ج6 ق,)(B ص?6 4خ(| على
Qتعال?م qسما, Qت?m)ل,5 مشتاق?5 ل(C? كان,) ال N$ألن q,5 تبع,) ?س?Gئ س(عا5 ما )متأل! بالنا- )لTلشا(. {ML 311.1}

Qخ( )لسف?نة ,س(عا5 ما غلبmجع في مTض( q,لج(, ^اD)إل( Qغلب GL, = Q?عل q,لجم( Tح م5 ضغ?)54 ?ست xلمخل( qاT4خ?() )ست
)لن,N. كاG 5لW )لمساء Dا6ئا ,جم?ال = ,)لسك,5 ?خ?N على )لبح?(A . ,لك5 فجأA )*لN )لج, ,Dب! )ل(?اp م5 4عالي )لجبا8 على )لشاTئ
{ML 311.2} .)لش(قي فثا(! على )لبح?(A عاصفة D,جاء

كان! )لشم- ق6 غاب! فشم8 )ل*الN تلW )لبح?(A )لمائجة ,GL) باألم,)j تن6فع بق,A ,تصN6 بعن\ ,ق,A ج,)نB سف?نة )لتالم?G ,تD66$ا
A6?6ص\ ش(,ع Tفي ,س Nبسال N$5 بسف?نت,)?س? (,كان, = A)?في )لبح N$الء )لص?ا5,6 )لشجعا5 ق6 قض,) ح?اتmD 5باإلغ()^ في )لماء. كا
كث?(A . 4ما )آل5 فإ5 ق,ت$N ,م$ا(ت$N لN تج6?اND فت?ال . فكان,) عاجND, 5?C في قبضة )لعاصفة ,ق6 خGل$N )ألم8 عن6ما (4,) سف?نت$N تكا6
{ML 311.3} .تمتلئ بالماء
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,GL كان,) من$مك?5 في محا,لت$N إلنقاG 4نفس$N نس,) 54 ?س,q كا5 على *$( )لسف?نة .4ما )آل5 فإG (4,) 54 ك8 محا,الت$L Nنما Dي Lلى
)لعبi = ,ل?- 4مام$N س,| )لم,! تGك(,) بأم( م5 ق6 ب46,) في عب,( )لبح(. كا5 (جاNDm )ل,ح?6 في ?س,q . ففي عجNDC ,?أس$N ص(خ,)
قائل?5: “?ا معلN . ?ا معلN!” ,لك5 )ل*لمة )لحالكة حجبتQ ع5 4ن*ا(ND . ,ق6 )بتلع! ص(خات$N في ,سC Tئ?( )لعاصفة فلN ?ك5 مج?B . ,ق6
Dاجمت$N )لشك,W ,)لمخا,\ . فD 8$ج(ND ?س,q 4, تخلى عن$N؟ ,G 8D)W )لdG ق$( )ألم()t ,)لش?اT?5 ,حتى )لم,! ?عجC )آل5 ع5
{ML 311.4} تقN?6 )لع,5 لتالم?VG؟ ,8D ?غف8 عن$N في ض?ق$N؟

عا6,) ?ص(خ,5 م(A 4خ(| فلN ?جب$N غ?( Cئ?( GلW )لن,ء )لغاضD, .Bا ق6 ب46! سف?نت$N في )لغ(^ . ,لق6 ب46 ,كأن$N بع6 لح*ة
{ML 311.5} .ستبتلع$N )لم?اV )لفاغ(A 4ف,)Dا

س#د 'لبحر

N$أس?, N$ل,DG في N$ب (GL, = لضجة( Wك8 تل QعجCنائما ال ت q,س? G?ل*لما! ف?(| )لتالم( W4حشاء تل ^)لب( t?م, ^)خت? Aلك5 فجأ,
?ص(خ,5 قائل?5: “?ا معلNّ= 4ما ?$ّمW 4ننا ن$لW؟” (م(ق- 4 : 38). ك?\ ?ست(?ح Dا6ئا مTمئنا ب$G) )لشك8 في ح?5 4ن$N في خT( ?صا(ع,5
{ML 312.1} )لم,!؟

,ق6 4?ق* ص()خ$N ?س,GL, .q كشفQ ل$N ن,( )لب(,^ (4,) سالN )لسماء م(تسما على مح?اV = ,ق(4,) ن*()تQ )لمحبة )ل(ق?قة )لتي ال تفك(
{ML 312.2} .(في نفس$ا . ,GL )تج$,) Lل?Q بقل,ب$N ص(خ,) قائل?5: “?ا سّ?6= نّجنا Lننا ن$لW!” (متى 8 : 25

QنL . q,س? N,خ( مج$,6 ?قk (,لGبالمجا6?\ ل?ب G?لتالم( Wمس? GL, .ل?$اL 6?لس( !لتف? Nخة ,ل)لص( Wخ! مث8 تل)نف- 54 ص dسب^ أل? Nل
?ق\ في ,سT تالم?VG ,)لعاصفة تث,( عل?$N ,)ألم,)j تص6م$N ,)لب(,^ تلمع على ,ج$GL, . Q) بQ ?(فع ?V6 )لتي Tالما )ستخ6م$ا في 4عما8
N,تنقشع ,)لنج Bتسك5 = ,)لسح j(,بالعاصفة ت$46 ,)ألم (GL, (39 : 4 -ق)م) ”Nسك!. 4بك(“ :Bلصاخ( Bق,8 للبح( )لغاض? Nحمة = ث)ل(
تلمع في )لسماء ,)لسف?نة تس?( kمنة في GلW )لبح( )ل$اGL, . ]6 ?لتف! ?س,L qلى تالم?VG ?سأل$N قائال في ح5C: “ما بالكN خائف?D 5كG)؟ ك?\
{ML 312.3} .(ال L?ما5 لكN؟” (م(ق- 4 : 40

فاست,لى على )لتالم?G صم! م$?B. حتى بT(- لN ?حا,8 )لتعب?( ع5 )ل(Dبة )لتي مأل! قلب5L, (GD . Q )لسف5 )لتي كان! سائ(A في
)لبح( لم()فقة سف?نة ?س,q كان! ,)قعة في نف- )لخT( )لdG كا5 مح6قا بسف?نة )لتالم?G . كا5 )ل(عB ,)ل?أ- ق6 )ست,ل?ا على قل,B ك8 م5
كان,) في تلW )لسف5 = ,لك5 4م( ?س,q 64خ8 )لسالN ,)ل$6,ء Lلى مش$6 )ل(عG B)5L . W عن\ )لعاصفة جع8 )لسف5 تتقا(B م5 بعض$ا
)لبعt ,لGلW (4| م5 كان,) على *$(Dا تلW )لمعجAC . ففي غم(A )لسك,5 )لdG شم8 )لبح( نسي )لخ,\ . فجع8 )لنا- ?ت$امس,5 قائل?5:
{ML 312.4} .(“مGD ,D 5)؟ فإ5 )ل(?ح 4?ضاً ,)لبح( ?T?عانQ!” (م(ق- 4 : 41

عو. في eقت 'لخطر

5L ?س,q عن6ما 4,ق* ل?,)جQ تلW )لعاصفة كا5 ?تمتع بسالN كام8. لN ?كD 5نالd4 W 4ث( للخ,\ في كالمQ 4, ن*()تQ أل5 قلبQ كا5 خال?ا
م5 )لخ,\. Lال 54 ()حتQ لN تك5 بسبB ق,تQ )إلل$?ة )لجبا(A . ,لN ?كD 5ا6ئا 4, ساكنا ألنQ كا5 “س?6 )أل(t ,)لبح( ,)لسماء”= فلق6 4خلى
نفسQ مG 5لW )لسلTاD, = 5, )لdG قا8: “4نا ال 4ق6( 54 4فع8 م5 نفسي ش?ئاً” (?,حنا 5 : 30). لق6 ,ث^ بق6(A 4ب?Q . ,)ست()p ?س,q في
{ML 312.5} .)إل?ما5- )إل?ما5 في محبة 4ب?Q ,(عا?ت5L, = Q ق,A تلW )لكلمة )لتي 46D! )لبح( كان! ق,A هللا

,كما )ست()p ?س,q باإل?ما5 في (عا?ة )آلB فكGلW عل?نا 54 نTمئL 5لى (عا?ة مخلصنا. ل, كا5 )لتالم?G ق6 )تكل,) عل?Q لكان,) ق6 حف*,)
في سالN . فكش\ خ,ف$N في ساعة )لخT( ع5 عL N6?مان$N . ,في محا,لت$N تخل?x 4نفس$N نس,) ?س,GL, . q كان,) ?ائس?5 م5 )العتما6 على
N$54 ?ع?ن Qفأمكن Q?لL (,$تج( N$4نفس. {ML 313.1}

q)فإننا نصا j(,غى عل?نا )ألمTلب(,^ )لمخ?فة ,ت( تلمع, B)ختبا(نا! فعن6ما تتجمع ع,)ص\ )لتجا( ,D G?ختبا( )لتالم( ك,5? A)م5 م Nك
. q,ك( ?سGن Gح?نئ, = Wل$ال( على Wنا ,ن,شmجا) B?ننا نث^ بق,تنا حتى ?خL . ع 54 ?ع?ننا?Tم5 ?ست WنالD 54 مع )لعاصفة ,ح6نا ,ق6 نس?نا
dG6)ئما ?منحنا )لع,5 )ل Qتنا فإن(,Gماننا ,ثقتنا ب?L N65 على عCبخنا بح,? QنL ال . ,معTل?خلصنا فل5 ?ك,5 ص()خنا با Q?لL خنا)متى ص,
نحتاجQ . ,س,)ء كنا على )ل?ابسة 4, في ع(t )لبح( فمتى كا5 )لمخلx ساكنا في قل,بنا ل?- DناW ما ?6ع, Lلى )لخ,\ . 5L )إل?ما5 )لحي
{ML 313.2} .بالفاd6 ?$6[ بح( )لح?اA )لمضT(B ,?نقGنا م5 )لخT( بالك?ف?ة )لتي ?(| D, 4ن$ا 4فض8 م5 س,)Dا
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سال\ مع هللا

,DنالW 6(- (,حي kخ( م5 معجL ACسكا! )لعاصفة. 5L )ختبا( كL 8نسا5 ?ش$6 بص6^ 4ق,)8 )لكتاB )لمق6-: “4ما )ألش()( فكالبح(
)لمضT(B ألنQ ال ?ستT?ع 54 ?$46 ... ل?- سالN= قاL 8ل$ي= لألش()(” (Lشع?اء 57 : 20 , 21). لق6 قض! )لخT?ة على سالمنا . فما 6)م!
)لG)! لN تخضع بع6 فال ?مكننا 54 نT ^,GعN )ل()حة . ال ?مك5 أل?ة ق,A بش(?ة 54 تضبT )ألD,)ء ,)لش$,)! )لمس?T(A على )لقلL . Bننا في
GD) نمسي عاجC?5 كما ق6 عجC )لتالم?G ع5 ت$6ئة تلW )لعاصفة )ل$,جاء . ,لكW(G 5 )لdG نT^ بكلمة 46D! 4م,)j بح( )لجل?8 ?نT^ بنف-
كلمQ )لسالN لكL 8نسا5. فم$ما ?ك5 عن\ )لع,)ص\ فإ5 ك8 م5 ?ص(خ,L 5لى ?س,q قائل?5: “?ا سّ?6 نّجنا” (متى 8 : 25) س?ج5,6
)لخال5L .x نعمتQ )لتي تصالح )لنف- مع هللا ت$6[ مصا(عا! )ألD,)ء )لبش(?ة = ف?ست(?ح )لقلB في محبتQ . “?$6[ )لعاصفة فتسك5=
,تسك! 4م,)ج$ا. ف?ف(ح,5 ألن$46D N,)= ف?L N$?6$لى )لم(فأ )لdG ?(?6,نQ” (مCم,( 107 : 29 , 30). “فإG ق6 تبّ((نا باإلسما5 لنا سالN مع
ML} .(هللا ب(ّبنا ?س,q )لمس?ح”= “,?ك,5 صنع )لع86 سالماً= ,عم8 )لع86 سك,ناً ,Tمأن?نة Lلى )ألب6” ((,م?ة 5 : 1 ؛ Lشع?اء 32 : 17
313.3}

'لش#اo#ن تNاجمNم

5L لك5 ما, . Nلسال( بلمسة t)ئ. ,ق6 لمس! 4شعة )لشم- )لمش(قة )لبح( ,)ألTلشا( لىL Qفاق), xلتالي ,ص8 )لمخل( N,?في بك,( )ل,
,صل,) Lلى )لشاTئ حتى ,قع! ع?,ن$N على من*( 4ش6 (عB مD 5,8 )لعاصفة . G)W 54 )ثن?5 م5 )لمجان?5 خ(جا م5 مخبأ?5 م5 ب?5
)لقب,( ,)ن6فعا ص,ب$N كأنما ?(?6)5 54 ?مCقا 4جسام$L N(با . ,ق6 كا5 عالقا بأ?6?$ما ,4(جل$ما بعt )لسالس8 ,)لق?,6 )لتي كانا ق6 كس()Dا
Wكان! ع?,ن$ما تحمل^ في 4,لئ, .A6لحا( A)كانا ق6 ج(حا نفس?$ما بالحجا GL N6ل( Qقا ?س?8 منC(,ب$ا م5 )لحب- . ,كا5 لحم$ما ممD 6عن
B)5 )لتي كان! تسك5 ف?$ما . فكانا 4ق?Tلش?ا( d6?إلنسان?ة ف?$ما ق6 مح?! بأ( A),ق6 ب46 كأ5 ص, . i8 )ألشع?,Tلقا6م?5 م5 خال8 )لشع( )ل(
L. {ML 314.1}لى )ل,ح,n )لضا(?ة من$ما Lلى )لنا-

i?قفا ح(, V,6ف,ج Qفعا6,) ?بحث,5 عن N$ق6 تخل\ عن q,54 ?س (,س(عا5 ما )كتشف N$لكن, = Bع)ل( 8,D 5م N$فاق), G?لتالم( B)D
ت(ك,G 5L .V)W )لdG سك5 )لعاصفة = ,)لdG سب^ 54 ,)جQ )لش?TاCD, 5مQ لN ?$(B م5 تلW )لش?اT?5 . فعن6ما كاG 5)نW )لمجن,نا5 ?ص()5
بأسنان$ما ,)لCب6 ?خ(j م5 فN ك8 من$ما ,)قت(با م5 ?س,q (فع تلW )ل?6 )لتي 46D! 4م,)j )لبح( = ,ح?نئG لN ?ستTع G)نW )لمجن,نا5 54 ?قت(با
{ML 314.2} .منQ 4كث( مG 5لW . ,قفا 4مامQ ,صD()6ما ?غل?ا5 ,لكن$ما كانا عاجC?5 ع5 عم8 شيء

,بك8 سلTا5 4م( ?س,q )أل(,)p )لنجسة 54 تخ(j من$ما = فتغلغ8 كالمQ في 4عما^ )لعق8 )لم*لN لك8 مG 5?نW )ل(جل?5 )لتع?س?5 = ,تحققا
.Qساج6?5 4مام xا عن6 ق6مي )لمخلTب$ما = فسقGلتي تع( 5?Tلش?ا( 54 ?خلص$ما م5 Qمن$ما شخصا ?مكن B)54 بالق p,ض, )?5 ?ك5 بغL, =
Åبا Wب5 هللا )لعلي؟ 4ستحلف( q,ا ?س? Wقائلة: “مالي ,ل, A6خة بش)5 ف?$ما صا?Tل(حمة تكلم! )لش?ا( Qمن BلTما لتDج! شفا)لك5 عن6ما )نف,
{ML 314.3} .(54 ال تعGّبني!” (م(ق- 5 : 7

تغ##ر مد[ش

فسألQ ?س,q: “ما )سمW” فأجابQ قائالً: “)سمي لجئ,5= ألننا كث?(,5” (م(ق- 9 : 5). ,GL )ستخ6م! )لش?اG 5?T?نW )لمجن,ن?5 ,)سTة
)?Cع كب?( م5 )لخنا?Tلمكا5 كا5 ق( WلG 5بع?6 ع )?عن6 سفح جب8 غ, . A),لك( j)خا N$4ال ?(سل q,لى ?سL (,ت,سل BTلالتصا8 ,)لتخا
Wع فان6فع! ك8 تل?Tلق( WلG Bع)لحا8 شم8 )ل( ففي . WلGب q,5 ل$ا ?سGفأ )?Cل$ا بال6خ,8 في )لخنا p5 )لسما?Tلش?ا( Qلب! منTعى . ف)?
{ML 315.1} .)لخناC?( بس(عة جن,ن?ة Lلى 4سف8 )لصخ,( = ,GL لN تستTع )لت,ق\ على )لشاTئ )ن6فع! Lلى 4عما^ )لبح?(A ,غ(ق!

,في 4ثناء GلW حi6 تغ??( عج?B للمجن,ن?5. فق6 4ش(^ )لن,( على عقل$ما ,4ضاء م5 ع?,ن$ما ن,( )لGكاء . ,,ج$اDما )للG)5 كانا
مش,D?5 ك,ج,V )لش?اT?5 سا6 عل?$ما )ل$6,ء فجأA . ,)أل?d6 )لمل,ثة بال6ماء عا6! ع6?مة )ألG| = ,بأص,)! )لف(p مجG 6)نW )ل(جال5 هللا
{ML 315.2} .على خالص$ما

,م5 ف,^ )لصخ,( شا6D (عاA )لخناC?( ك8 ما حi6 فأس(ع,) ?قص,G 5لW )لخب( على 4صحاB )لخناC?( ,ك8 )لنا- = فتجمع ك8 سكا5
)لم6?نة ح,8 ?س,q في خ,\ ,D6شة. لق6 كا5 )لمجن,نا5 مبعi )ل(عB لك8 سكاG 5لW )إلقل?N = فلN ?ك5 4ح6 ?أم5 على ح?اتQ بالم(,( م5
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T(?ق$ما = GL كانا ?$اجما5 ك8 عاب(d )لT(?^ بك8 ما في )لش?Tا5 م5 غضB ,)Dت?اj . 4ما )آل5 فق6 صا( G)نW )ل(جال5 البس?5 ,عاقل?5
Nل B?لمن*( )لعج( (GD (,4) 5?Gل( -لنا( ما . ,لك5Dما ,شفاD))ق6 ح dGل( W(G Nمج6)5 )س?, Qلى 4ق,)لL 5صغ?ا? q,جالس?5 عن6 ق6مي ?س
ML} .?ف(ح,) . 5L غ(^ )لخناC?( في )لبح?(A كا5 في ن*(ND مص?بة 4فp6 = ال تتناسB مع شفاء )لمجن,ن?5 )للG?5 كانا تح! 4س( )لش?Tا5
315.3}

,لك5 خسا(A )لخناC?( كان! (حمة م5 هللا مق6مة ألصحاب$ا. فلق6 كان,) م(تبك?5 في )أل(ض?ا! ,لN ?كت(ث,) لمصلحت$N )لع*?مة )لتي Dي
N$خسا(ت Bبسب N$*?غ, N$لك5 حس(ت, . Qنعمت (,حتى ?قبل Aلمباال( N6ع, A)ألث( N?Tفي تح q,س? Bغ) ح?ة . ,لق6,)ل( Aمصلحة )لح?ا
x(حمة )لمخل (,)? Nفل N$من?ة 4عم! ع?,نCل(. {ML 316.1}

Eفضلو. 'لمصالح 'لزمن#ة

L 5L*$ا( ق6(A )لمس?ح )لفائقة )لTب?عة 4ثا(! )لخ()فا! ,)لمخا,\ في نف,- 4,لئW )لنا-. فق6 كان,) ?خش,5 م5 ,ق,q ك,)(i جA6?6 ل,
*G 8لW )لغ(?B ب?ن$N . كان,) ?خاف,5 م5 )الن$?ا( )القتصاd6 فعق6,) )لعNC على )لتخلx م5 ,ج,6 )لس?5L . 6 م5 ق6 عب(,) )لبح?(A مع
!46D \?لع,)ص\ ,)ألن,)ء ,ك( N$?جم! علD عن6ما N$لتي )كتنفت( )Tلل?لة )لسابقة ع5 )لمخا( في i6بما ح A),لك( W8 تلD4 (,)4خب q,س?
N$لبT لىL q,س? N$ق6 4جاب, . N$عن BDG? 54 V,م(تعب,5 ,سأل ND, q,تأث?( = فتجم$( )لنا- ح,8 ?س d4 Qك5 ل? Nل N$كل$ا . ,لك5 كالم
{ML 316.2} .,(كB )لسف?نة ل?عب( )لبح?(L Aلى )لشاTئ )آلخ(

كا5 ماثال 4ماN ع?,8D4 5 ج(جسة مثا8 حي على ق6(A )لمس?ح ,(حمتQ. (4,) )ل(جل?5 )للG?5 خ(ج! من$ما )لش?اT?5 ,ق6 صا() عاقل?5 .
,لكن$N كان,) ?خش,5 م5 تع(?t مصالح$N )ل6ن?,?ة للخT( حتى لق6 عامل,) W(G )لdG ق$( سلTا5 )ل*لمة 4ماN ع?,ن$N كما ل, كاL 5نسانا
ND),6 5ة )لسماء بع?6) ع?Tع ,D dGل( W(G 8,فتح = N$?فال علTمت. {ML 316.3}

ل?- ما ?6ع,نا Lلى )البتعا6 ع5 )لمس?ح كما كان! )لحا8 مع )لج(جس??5 = ,مع GلW ف?,ج6 كث?(,5 مم5 ?(فض,TL 5اعة كالمQ أل5
A)على خسا V),حض d,Tلئال ?ن Q5,6 (,ح)T?, q,س? B)لمصالح )لمال?ة. كث?(,5 ?(فض,5 نعمة )ل( tاعة تقتضي )لتضح?ة ببعTل(
N$ما6?ة تص?ب. {ML 316.4}

لك5 شع,( G?نW )لمجن,ن?5 )للG?5 4ع?L 6ل?$ما ,ع?$ما ,ق,)Dما )لعقل?ة كا5 ?ختل\ عG 5لW )ختالفا ب?نا . كانا ?ت,قاL 5لى مالCمة م5 ق6
N$? q,ل! (ج,لت$ما . فف?ما كا5 ?سG4, بت$ما ,م((! ح?ات$ماGلتي ع( 5?Tلش?ا( ألما5 م5(, كانا ?شع()5 بال()حة Qت)ما . ففي حضD))ح
q,لك5 ?س, .Qتعال?م qتسنى ل$ما سما? i?ح Q54 ?سمح ل$ما بالبقاء ق(?با من Qالب?5 منT Q?جث?ا عن6 ق6م, Qم?5 لC8 في )لسف?نة *ال مال,Cبالن
{ML 316.5} .4م(Dما بالDGاL Bلى ب?ت$ما ,D4ل$ما ل?خب() بكN صنع )ل(B ب$ما ,(حم$ما

شا[د'. ?

DاD, )آل5 ?سنL 6ل?$ما عمال ?عمالنDG? 54 ,D, = Qبا Lلى ب?! ,ثني 4ممي ل?خب() م5 ف?Q ع5 )لب(كة )لتي ناالDا منQ. كانا ?حسا5 بصع,بة
)النفصا8 ع5 )لمخلx . فالب6 م5 54 ت,)ج$$ما صعاB ع*?مة بسبB معاش(ت$ما لم,)Tن?$ما )ل,ثن??5 . ثN 54 )عتC)ل$ما ع5 )لنا- 4م6)
Nل, . QاعتTستع6)6 إل( Nجب$ما كانا على 4ت(, لىL B)ل( ماD6ش)لك5 حالما 4, . q,ل?$ما ?سL V64سن dGل?ت$ما للعم8 )لD4 5قل8 م? Qال ب6) كأن?,T
?كتف?ا بالتحi6 مع عائلت?$ما ,4ق(بائ$ما ,ج?()ن$ما ع5 ?س,q ,لكن$ما جاال في ك8 )لم56 )لعش( ?علنا5 في ك8 مكا5 ع5 ق6(A )لمس?ح على 54
?خلx = ,?صفا5 للنا- ك?\ ح((Dما م5 )أل(,)p )لش(?(GL, . A قاما بGلW )لحم8 حصال على ب(كة 4ع*N مما ل, بق?ا في حض(A )لس?6
xلمخل( Bب?5 م5 قل?)نص?( ق xع بش(| )لخال?Gن GL نناL . ل?حصال على نفع ,متعة لنفس?$ما. {ML 317.1}

G 5L?نW )لمجن,ن?5 )للG?5 شف?ا كانا في Tل?عة )ل(س8 )لG?5 4(سل$N )لمس?ح للك()AC باإلنج?8 في GلW )إلقل?N )ل,)قع ش(قي )أل(56. لق6
4ُعTي ل$G?5 )ل(جل?5 )مت?اC سماq تعال?N )لمس?ح لم6| لح*ا! قل?لة . Lن$ما لN ?سمعا م5 فمQ ع*ة ,)حA6 = ,لN ?ك,نا ?ستT?عا5 54 ?علما
)لشعB كما كا5 ?ستT?ع )لتالم?G )لG?5 كان,) ?الCم,نQ ك8 )أل?اN .,لكن$ما كانا ?حمال5 في قلب?$ما )ل6ل?8 على ك,5 ?س,D q, مس?ا . كانا
?ستT?عا5 54 ?ق,ال ما ?ع(فانQ ,ما ق6 (4?اV ,سمعاV ,4حسا بQ م5 ق,A )لمس?ح . ,GD) ما ?ستT?ع 54 ?فعلQ ك8 م5 مس! نعمة هللا قلبQ . ,ق6
.. A4?6?نا= م5 ج$ة كلمة )لح?ا Qلمست, =V6ناDشا dGل( =بع?,ننا V4?نا) dGل( =Vسمعنا dGكا5 م5 )لب6ء= )ل dGق,8: “)ل? B?لحب( G?حنا )لتلم,? Bكت
)لdG (4?ناV ,سمعناV نخب(كN بQ” (1 ?,حنا 1 : 1 — 3). فكش$,6 للمس?ح عل?نا 54 نش$6 بما نع(فQ ,ما ق6 سمعناV بآG)ننا ,(4?ناV بع?,ننا ,ما
4حسسنا بQ . ل, كنا سائ(?5 ,()ء ?س,q خA,T فخA,T فسنق,8 )لص,)B ع5 )لT(?^ )لتي قا6نا ف?$ا . ?مكننا 54 نق,8 للنا- Lننا ق6 ج(بنا ,ع6
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هللا ف,ج6ناV صا6قا . ,?مكننا 4?ضا 54 نش$6 لما ق6 ع(فناV م5 نعمة )لمس?ح .D VGDي )لش$اA6 )لتي ?6ع,نا Lل?$ا )لس?6 = ,)لتي لعN6 ت,)ف(Dا
Nلعال( Wل$?. {ML 317.2}

,مع 8D4 54 ك,(A ج(جسة لN ?قبل,) ?س,q ف$, لN ?ت(ك$N ?عم$,5 في )ل*لمة )لتي )ختا(,Dا ألنفس$N. فعن6ما Tلب,) منQ 54 ?نص(\ ع5
تخ,م$N ما عا6,) ?سمع,5 كالمQ .لق6 كان,) ?ج$ل,5 ق?مة م5 (فض,V = ,ل$G) 4(سL 8ل?$N )لن,( م(A 4خ(| ب,)سTة )ل(جل?5 )للG?5 ما كان,)
{ML 318.1} .ل?(فض,) سماq كالم$ما

(GD -لك5 نف, .N?القل( WلG باإلنج?8 في AC()لى منع )لكL, xلنا- ع5 )لمخل( بعا6L لىL )?Cلخنا( ^()غL مي م5 ,()ء)? ا5 كا5T?5 )لشL
N$ح8 عن) Qنفس xلمس?ح . فمع 54 )لمخل( لىL لجم?ع( Vنتبا( Qفاتج )خk i6حا d4 Qمما كا5 ?مك5 54 ?فعل )4كث A),لك( W4?ق* ك8 تل i6لحا(
فإG 5?نW )ل(جل?5 )للG?5 كا5 ق6 شفاDما *ال شا6D?5 لق6(تQ . فG)نW )للG)5 كانا kال! في ?6 (ئ?- )ل*لمة صا() قن,)! إل?صا8 )لن,(
لم,)Tن?$ما ,(س,ل?5 الب5 هللا . لق6 )نnD6 )لنا- ل6| سماع$N تلW )ألخبا( )لمD6شة . ,)نفتح باB ل(سالة )إلنج?8 في ك8 تلW )لك,(A . ,لما
عا6 ?س,L qلى )لم56 )لعش( م(A 4خ(| تجم$( )لنا- ح,لQ = ,لمA6 ثالثة 4?اN لN ?سمع (سالة )لخالx سكا5 م6?نة ,)حA6 = ,لك5 سمع$ا
k. {ML 318.2}ال\ م5 ك8D4 8 )لك,(A )لمجا,(L . AنQ حتى ق,A )لش?TاD 5ي تح! س?T(A )لمخلx = ,عم8 )لش( ?مك5 54 ?تح,L 8لى خ?(

'لو'قي من قوh 'لش#طا.

54, = d)لبش( -ا5 54 ?ح6( ك8 )لجنT?لى 4?ة 6(كة عم?قة ?حا,8 )لشL N$5 لD)تب GL = G?كا5 )للقاء مع مجن,ني ج(جسة 6(سا للتالم
م$مة )لمس?ح Dي تح(?( )لنا- م5 سلTانQ. فG)نW )ل(جال5 )لبائسا5 )للG)5 كانا ?سكنا5 تح! )لقب,( ,ق6 تسلT! عل?$ما )لش?اT?5 ,صا()
Nل, 4ُسل Q?لL )?54 ?ص d)كا5 ?مك5 للجن- )لبش dGل(جال5 ?ص,()5 لنا )لمص?( )ل( Wن(G -ة ,جامحة$?)ء ,ش$,)! ك(,Dمستعب6?5 أل
لسلTا5 )لش?Tا5L . 5 )لش?Tا5 ?ستخN6 ق,تQ على )لN(,6 لكي ?ص?B ك8 ق,| )إلنسا5 ,ح,)سQ بالخبا8 ,?,جQ )لعقL 8لى )لش( ,?ح(ضQ على
A,لنا- 6ع( tف)? م5 شأ5 )لنف- . ,4?نما Tح?, Qلعق8 ,?ش,ش( Nل*?, Nضع\ )لجس? QنL . Nلج()ئ( Bتكا)(, Nلى )لعن\ ,)ل*لL اللتجاء(
)لمخلx ف$N بالفع8 ?خضع,5 للش?Tا5L . 5 كث?(?5 م5 )لنا- في ك8 ن,)حي )لح?اA = في )لب?! ,في )لعم8 ,حتى في )لكن?سة ?عمل,5 نف-
GD) )لعم8 في VGD )أل?اN. ,ألجGD 8) )نتش(! )لقس,A ,)لج()ئN في ك8 )أل(t = ,لفَّ! )ل*لمة )لخلق?ة عق,8 )لنا- ,قل,ب$N في 4كفان$ا )لس,6)ء
. 5L )لش?Tا5 ب,)سTة تجا(بQ ,تم,?$اتQ ?س,^ )لنا- م5 ش( Lلى ما D64 ,Dى منQ ,4س,4 حتى في )لن$ا?ة ?س,6 )لفسا6 ,)ل$الW )لشام8 .
,لك5 )لحا(- ,)ل,)قي )ل,ح?6 ض6 ق,A )لش?TاD 5, ,ج,6 ?س,q . لق6 *$( )لش?Tا5 على حق?قتQ 4ماN )لنا- ,)لمالئكة بأنQ ع6, )إلنسا5
,م$لكQ = 4ما )لمس?ح فق6 ب(5D على 4نQ ص6?^ )إلنسا5 ,مح((5L . V (,حQ ?غ(- ,?نمي في )إلنسا5 ك8 ما م5 شأنQ 54 ?جع8 خلقQ ك(?ما
A,لق( p,) 8ب =(\,لفش8 ()لخ( p,) ناTع? Nلمج6 هللا = “أل5 هللا ل p,)ل(, Nبني )إلنسا5 في )لجس? (GD, . سم, ب$ا?, Qب?عتT N*نب?ال ,?ع,
2) ”Qبن( A),لمس?ح= 6عانا لكي نك,5 “مشاب$?5 ص( q,بنا ?س) (^خل,) ”لمحبة ,)لنصح” (2 ت?م,ثا,- 1 : 7). لق6 6عانا “القتناء مج6(,
{ML 318.3} .(تسال,ن?كي 2 : 14 ؛ (,م?ة 8 : 29

5L, = (GD )لنف,- )لتي ق6 )نحT! بح?i صا(! kال! ?سخ(Dا )لش?Tا5 لمآ(بVGD = Q )لنف,- بع?ن$ا تتغ?( بق,A )لمس?ح حتى ?ص?(
N$حم), B)ل( N$صنع ب Nبك (,ب5 هللا لكي “?ح6ث( N$سل)? )4صحاب$ا (س8 )لب”. {ML 319.1}

الفصل السادس والثالثون—ملسة اإليمان

5L ?س,GL q عا6 م5 ك,(A )لج(جس??L 5لى )لشاTئ )لغ(بي ,ج6 جمعاً م5 )لنا- محتش6?5 الستقبالQ = ,ق6 (حب,) بQ ف(ح?5. فلبi بج,)(
)لشاTئ بعt )ل,ق! ?علN )لنا- ,?شفي )لم(ضى . ,بعG 6لW ت,جL Qلى ب?! متى )لال,d ل?لتقي بالعشا(?5 )لG?5 كان,) ق6 تع(ف,) بQ في ,ل?مة
{ML 320.1} . متى . ,في GD) )لمكا5 ,جV6 ?ا?(- (ئ?- )لمجمع

لق6 4تى GD) )لش?خ )ل?$,L d6لى ?س,D, q, في 4ش6 حاال! )لض?^ ,خ( عن6 ق6م?Q صا(خا: “)بنتي )لصغ?(A على kخ( نسمة. ل?تW تأتي
{ML 320.2} .(,تضع ?W6 عل?$ا لتشفى فتح?ا!” (م(ق- 5 : 23

Qش,) م5 )ستجابتD6ن( فق6 Qحمت) كان,) ق6 (4,) كث?()ً م5 4عما8 G?لتالم( لك5 مع 54, .Qلى ب?تL -?ئ)ل( WلG مع q,ففي )لحا8 مضى ?س
{ML 320.3} .لت,سG 8لW )لمعلN )لمتعج(\ . Lال 4ن$N ()فق,) معلم$N ,تبع$N جمع م5 )لنا- )لمشتاق?5 )لمنت*(?5
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لN ?ك5 ب?! )ل(ئ?- ?بع6 كث?() عG 5لW )لمكا5 = ,مع GلW فق6 سا( ?س,q ,م()فق,V متم$ل?5 = أل5 )لجمع كاC? 5حمQ م5 ك8 جانB . فنف6
Nالk \كا5 ?ت,ق\ م5 ح?5 آلخ( ل?خف Bعلى )لشع \Tفع )لع(كا5 م6ف,عا ب6 GL q,لك5 ?س, = )?لتأخ( (GD Bبسب qCلج( Bأل( WلG )صب
{ML 320.4} .)لمتألم?5 4, ل?عdC )لقل,B )لمضT(بة

”قد ماتت 'بنتك“

,ف?ما كان,) سائ(?5 في )لT(?^ تقN6 (س,8 ,ش^ لنفسT Q(?قاً Lلى ح?i كا5 ?ا?(- ?حمL 8ل?Q خب()ً ?ق,5L 8 )بنتQ ق6 مات! ,ال ج6,|
{ML 320.5} .(م5 ك,نQ ?تعB )لمعلN بعGL, .6 سمع ?س,G qلW )لكالN قا8 لQ: “ال تخ\! kم5 فقT= ف$ي تشفى” (ل,قا 8 : 50

C)6 )قت()B ?ا?(- م5 )لمخلx فأس(عا معاً Lلى ب?! )ل(ئ?-- ,كأ5 )لنائح,5 )لمأج,(,5 ,)لمCم(,5 ق6 ,صل,) م5 قبL 8لى GلW )لب?!
= , مأل,) )لب?! بضج?ج$N = فأث( ,ج,G 6لW )لجمع ,)لضج?ج )لحاi6 تأث?() س?ئا في (,p ?س,q . ,ق6 حا,L 8سكات$N بق,لQ: “لماG) تضج,5
Qلصب?ة في 4حضا5 )لم,! فضحك,) من( (,4) لق6 . B?)لغ( WلG Nكال N$م(ق- 5 : 39)= فأغضب) ”تم! )لصب?ة لكن$ا نائمة Nتبك,5؟ ل,
ساخ(?5 بGL, . Q 4م( ?س,q بإخ()G jلW )لجمع 4خG معQ 4با )لصب?ة ,4م$ا ,تالم?VG )لثالثة بT(- ,?عق,B ,?,حنا = ثN 6خل,) غ(فة )لم,!
{ML 321.1} .معاً

hلفاقد 'لح#ا hح#ا

)قت(B ?س,q م5 )لس(?( ,GL 4مسW ?6 )لصب?ة ب?V6 فبك8 (قة ,لT\ ,بلغة ب?ت$ا )لمأل,فة نT^ ب$VG )لكلما!: “?ا صب?ة= لكي 4ق,8:
{ML 321.2} .(ق,مي!” (م(ق- 41 : 5

ففي )لحا8 ح6ث! (عشة في GلW )لجثما5 )لمسجى )لعN?6 )لح?اA. ثN عا6! نبضا! )لقلB كما كان! = ثN )نف(ج! )لشفتا5 ع5 )بتسامة . ,ق6
فتح! )لفتاA ع?ن?$ا على سعت$ما كما ل, كان! ق6 4فاق! م5 ن,م$ا . ,شخص! بانD6اL nلى تلW )لجماعة )ل,)قفة Lلى ج,)( س(?(Dا. ثN قام!
{ML 321.3} .فاحتضن$ا 4ب,)Dا ,Dما ?بك?ا5 م5 ف(T )لس(,(

من 'لضعف Lلى نشاo 'لعاف#ة

t)سنة م5 م A)ثنتي عش( |مسك?نة كان! ق6 تألم! م6 A4)لجمع بام( WلG Tل(ئ?- )لتقى في ,س( !?لى بL Qق?)T في q,كا5 ?س GL,
جع8 ح?ات$ا عبئاً ثق?ال عل?$ا. لق6 4نفق! ك8 مع?شت$ا على )ألTباء ,)لعقاق?( ,لكن$N 4جمع,) على 54 م(ض$ا عN?6 )لشفاء = Lال k 54الم$ا
)نتعش! عن6ما سمع! ع5 معجC)! )لشفاء )لتي 4ج()Dا ?س,q = ,ق6 كان! مmمنة 4ن$ا ل, DGب! Lل?Q فستشفى . ففي ضعف$ا ,kالم$ا DGب! Lلى
شاTئ )لبح( ح?i كا5 )لس?6 ?علN فحا,ل! 54 تش^ لنفس$ا T(?قاً ب?5 )لجمع ,لك5 بال ج6,| . ثN سا(! ,()ءV م5 ب?! ال,d متى ,لكن$ا مع
G. {ML 321.4}لW لN تستTع )ل,ص,L 8ل?Q . فب46 )ل?أ- ?تسلL 8لى قلب$ا = ,GL) بD, Q, ?س?( في ,سG TلW )لجمع ?قت(B من$ا

Qمع i6ع )لتحTتست Nلضجة )لع*?مة ل( Wتل Tلك5 في ,س, !N?*لع( B?بTل( WلG A)ي )آل5 في حضD ب?ة . ف$اDGلق6 حان! ف(صت$ا )ل
,Lنما فقT لمح! منQ ن*(A عاب(A . فلخ,ف$ا م5 54 تض?ع ف(صت$ا )ل,ح?A6 للشفاء تق6م! Lلى )ألماN قائلة لنفس$ا: “5L مسس! ,ل, ث?ابQ شف?!”
(م(ق- 5 : 28). فإG كا5 ما() في T(?قQ تق6م! Lلى )ألماN ,)ستTاع! 54 تلم- B6D ث,بQ . ,في تلW )للح*ة علم! 4ن$ا ق6 ب(ئ! م5
{ML 322.1} .)ل6)ء . في تلW )للمسة ت(كL C?ما5 ح?ات$ا = ,في )لحاC 8)?ل$ا ضعف$ا ,kالم$ا ,)متأل جسم$ا بق,A نشاT )لصحة )لكاملة

,GL )متأل قلب$ا شك() حا,ل! 54 تتسل8 بع?6) عG 5لW )لجمع = ,لك5 فجأA ,ق\ ?س,q في مكانQ ,,ق\ كG 8لW )لجمع معQ. ثN جع8 )لس?6
?تلف! Dنا ,DناW = ,بص,! عال ف,^ ضج?ج )لجمع سأ8: “م5 )لdG لمسني؟” (ل,قا 8 : 45). فأجاB )لنا- عGD 5) )لتسا8m بن*()! ب6)
{ML 322.2} ف?$ا )النD6اn . فإG كا5 )لجمع ?CحمQ م5 ك8 جانB ,)لنا- ?ض?ق,5 عل?Q *$( G 54لW )لسm)8 كا5 سm)ال غ(?با

,GL) ببT(- )لdG كا5 6)ئما مستع6) للكالN ?ق,8 لQ: “?ا معلNّ= )لجم,q ?ضّ?ق,5 عل?C?, Wحم,نW= ,تق,8: م5 )لdG لمسني؟” (ل,قا 8 :
45). فقا8 ?س,q: “ق6 لمسني ,)ح6= ألني علم! 54 ق,A ق6 خ(ج! مني” (ل,قا 8 : 45). لق6 )ستTاq )لمخلx 54 ?م?C ب?5 لمسة )إل?ما5
Wتل N6 54 ?كل?)? QنL . لثقة ال ?مك5 54 تم( 5,6 54 ?عل^ )لس?6 عل?$ا( Wمث8 تل, . i()الكت( N?6لع( Bلشع( WلG 5ضي م)ب?5 )التصا8 )لع,
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)D6نقضاء )ل( لىL Q?كة لتابع)س?ك,5 ب dGل( Nلكال( WلG -نبع م5 4عماق$ا? p)نبع ف )?س?ص dGء )ل(Cلع( Nل,ض?عة بكال( A4)لم(. {ML 322.3}

A64ن$ا عبثا تحا,8 54 تختفي جاء! م(تع A4)لم( !ج6, Gفإ = Qفة م5 ق6 لمس)4ص( على مع A4)لم( Wنح, تل V)ببص q,س? Qتج( GL,
,خ(! عن6 ق6م?GL, . Q كان! 6م,q )لشك( تن$م( م5 ع?ن?$ا 4خب(تQ بقصة kالم$ا ,ك?\ ,ج6! )لشفاء . فقا8 ل$ا بك8 (قة: “ثقي ?ا )بنة=
L?مانW ق6 شفاDG( =Wبي بسالN” (ل,قا 48 : 8). LنQ لN ?عT )لمجا8 لالعتقا6 )لخ()في بأ5 )لق,A )لشاف?ة 4ت! نت?جة مج(6 لم- ث?ابQ . لق6 ,ص8
Qت?D,4ل A,بق Wة لمسة )إل?ما5 )لتي تمسTة )للم- )لخا(جي ب8 ب,)سTل?$ا ل?- ب,)سL لشفاء(. {ML 322.4}

ELما. حي

G 5LلW )لجمع )لمنnD6 )لdG كاC? 5حN )لمس?ح لN ?ك5 ?ح- بق,A ح?اA 4, نشاT .,لك5 تلW )لم(A4 )لمتألمة ح?نما مD6? !6ا لتلمسQ مmمنة
بأن$ا ستشفى 4حس! بق,تQ )لشاف?ة. كGلW )لحا8 في )لناح?ة )ل(,ح?ة . فك,5 )إلنسا5 ?تكلN ع5 )ل6?انة في غ?( )كت()i = ,ك,نQ ?صلي ب5,6
ج,q في )لنف- ,بL 5,6?ما5 حي فكG 8لW ال ?جd6 )لنف- فت?ال . 5L )إل?ما5 )ألسمى بالمس?ح )لdG ?قبلQ على 4نQ مج(6 مخلx للعالN ال
?مكنQ 54 ?منح )لنا- )لشفاء . فاإل?ما5 )لdG للخالx ل?- D, مج(6 قب,8 )لح^ قب,ال عقل?ا = فW(G )لdG ?نت*( 54 ?ع(\ ك8 شيء قبلما
?6(L B?مانQ ال ?مكنQ 54 ?نا8 ب(كة م5 هللا . ال ?كفي ك,ننا نmم5 ع5 )لمس?ح ب8 عل?نا 54 ن,م5 ب5L . Q )إل?ما5 )ل,ح?6 )لdG ?مك5 54 ?نفعنا
d4) ,4 A)ألنفسنا . كث?(,5 ?تمسك,5 باإل?ما5 كفك d6ستحقاقا! )لفا( xخص? dGشخصي = )إل?ما5 )ل xكمخل Qقبل?, q,عان^ ?س? dGل( ,D
. ,لك5 )إل?ما5 )لمخلD x, )تفاق?ة بم,جب$ا ك8 م5 ?قبل,5 )لمس?ح ?(تبT,5 بصلة ع$6 مع هللا . 5L )إل?ما5 )لصح?ح D, ح?اA = ,)إل?ما5
{ML 323.1} .)لحي معناV مC?6 م5 )لنشاT ,)التكا8 )ل,)ث^ )لdG بم,جبQ تص?( )لنف- ق,A غالبة

بع6ما شفى )لمس?ح )لم(T A4لB من$ا )العت()\ بالب(كة )لتي ق6 نالت$ا. 5L )لب(كا! )لتي ?منح$ا )إلنج?8 ?نبغي 4ال ننال$ا باالختال- ,ال 54
{ML 323.2} .(نتمتع ب$ا في )لخفاء . ,DكG) )ل(B ?6ع,نا لالعت()\ بصالحQ: “4نتN ش$,d6= ?ق,8 )ل(B= ,4نا هللا” (Lشع?اء 43 : 12

h;من حجا AوNش

N6لق6?س,5 من6 )لق( كما ق6 4علن$ا Qبنعمت \)عل?نا 54 نعت .Nل,س?لة )لتي ق6 )ختا(ت$ا )لسماء إلعال5 )لمس?ح للعال( ,D 5 )عت()فنا بأمانة هللاL
Q5 ك8 ف(6 لL . إلل$?ة( A,تنا فاعل?ة )لق(,G عن6ما نعل5 في Å (6,$ننا نك,5 شL . ة?)ش$ا6تنا )الختبا ,D فاعل?ة N*لك5 ما ?مك5 54 ?ك,5 4ع, .
ح?اA تختل\ ع5 ح?اA )آلخ(?5 ,)ختبا( ?ختل\ )ختالفا ب?نا ع5 )ختبا()ت$N .,هللا ?(غB في 54 ?(تفع تسب?حنا Lل?Q ,54 ?ك,5 مم?C) لشخص?اتنا
5L .-,لنف( xتعم8 لخال N,ال تقا A,لمس?ح ستك,5 ل$ا ق( Aشب?$ة بح?ا Aا ح?اD6متى كان! تسن Qالعت()فا! )لثم?نة في تسب?ح مج6 نعمت( VG$ف .
N$لك5 ,)ح6) من, . (,)$T 5,لقTمن ND 5. ,ف?ماDللكا N$4نفس (,)?, (,بDG? 5بأ ND)لشفاء 4م( BلT في q,لى ?سL (,عن6ما 4ت A)لعش( x)لب(
فقT (جع ل?مجV6 = 4ما )لباق,5 فمض,) في T(?ق$N ,ق6 نس,) W(G )لdG ق6 شفاND . كN منا ما C)ل,) ?تص(ف,5 نف- GD) )لتص(\! 5L )ل(B ال
)Tلنا- )لمخا( Bجن? ,D, لضنى(, Nألل( n()ضى م5 ف)لم( N?ف$, ?ق . Qكات)ب qC,? N(,6ل( على ,D, ة?)خ?( )لبش Q?ك\ ع5 عم8 ما ف?
)لمست,(A ع5 4ن*ا(ND ,?(س8 مالئكة )لسماء ل?خلص,ND م5 )لك,)(i ,?ح(س,ND مd4 5 “,بإ ?سلW في )ل6جى” ,مD“ d4 5الW ?فس6 في
N$نL . N?*لع( Qث,5 لحب)ال ?كت N$ف WلG مع, N$?6لسماء ل?فت( C,8 4ثم5 كنGلق6 ب . )ال تتأث N$م,( 91 : 6)= غ?( 54 قل,بCم) ”A)?$*ل(
بجح,ND6 ?غلق,5 قل,ب$N حتى ال ت6خل$ا نعمة هللا . Lن$N ?شب$,5 م(جا في )لب(?ة فال ?علم,5 متى ?جيء )لخ?( . ,نف,س$N تسك5 )ألماك5
{ML 323.3} .)ل?ابسة في )لب(?ة

(6?Cقب8 م5 هللا م?, BلT?ماننا ل?L |,لك?ف?ة ?تق( VG$ة ?منح$ا لنا هللا. ,ب?Tك8 ع N(,6ك(?5 على )ل(G 8*عل?نا ألج8 منفعتنا )لشخص?ة 54 ن
م5 تلW )ل$با! . لنا في 4ق8 ب(كة م5 )لب(كا! )لتي ننال$ا م5 هللا تشج?ع 4ع*N م5 ك8 ما نق(V4 4, نسمعQ م5 4خبا( L?ما5 )آلخ(?5
Q?ش(^ في )ل*لمة ,?(| عل? V),س(?عاً ,ن Qإلنسا5 تنب! صحت( WلG 8ا . ,مث?) لنعمة هللا تك,5 كجنة B?5 )لنف- )لتي تستجL . N$ختبا()ت(,
مج6 )ل(GL . B)ً فلنتGك( (4فة )ل(B ,كث(A م()حمQ . ,كما فع8 بن, Lس()ئ?8 عل?نا 54 نق?N م5 )لحجا(A 4عمA6 لتك,5 ش$,6) ,نكتB عل?$ا قصة
6)4 (Gنعل5 قائل?5: “ما )لشك( اD)$ا ,?صD)معنا في غ(بتنا فم5 4عما^ قل,بنا )لتي ?غم Qن()جع معامالت GL, . نح,نا Qم()حم, B)صنائع )ل
.(لل(B م5 4ج8 ك8 حسناتQ لي؟ كأ- )لخالx 4تنا,8= ,باسN )ل(B 64ع,. 4,في نd),G لل(B مقاب8 ك8 شعبQ” (مCم,( 116 : 12 — 14
{ML 324.1}
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الفصل السابع والثالثون—سفراء الحق

كا5 )ل(س8 4عضاء في 4س(A ?س,q ,كان,) ?()فق,نT? ,D, Q,\ في ك8 )لجل?8 س?() على ق6م?Q = كما شا(ك,V في )لكp6 ,تحم8 )لمشقا!
)لتي صا6فت$N. لق6 4صغ,) Lلى 4حا6?ثQ ,سا(,) ,تح6ث,) مع )ب5 هللا . ,م5 ب?5 )لتعال?N )لتي كان,) ?تلق,ن$ا كN,? 8 تعلم,) ك?\ ?عمل,5 على
(فعة شأ5 )لبش(?ة . ,GL كا5 ?س,q ?خN6 )لجم,q )لغف?(A )لتي )6Cحم! ح,لQ كا5 تالم?VG معND, Q مشتاق,L 5لى تنف?G ك8 4,)م(V ,)لتخف?\
م5 4عبائQ . كان,) ?ساع5,6 في تن*?N )لجم,q ,في )إلت?ا5 بالمتألم?5 ,)لم(ضى Lلى )لمخلx ,في ت,ف?( )ل()حة ,)لعC)ء للجم?ع . كان,)
?()قب,5 )لسامع?5 )لم$تم?5 ,?فس(,5 ل$N )لكتB ,بT(^ مختلفة كان,) ?خ6م,5 مصالح$N )ل(,ح?ة . كGلW كان,) ?علم,ن$N ما ق6 تعلم,V م5
?س,q .,في كN,? 8 كان,) ?حصل,5 على )ختبا( ع*?N . ,لكن$N 4?ضاً كان,) بحاجة Lلى )ختبا( )لعم8 ,حND6 . ,كان,) ال ?C)ل,5 بحاجة Lلى
N$اء = 4(سلTألخ( Wصلح تل?, N$ل?نصح, N$ائTلى 4خL N$$ل?نب Qبشخص N$مع xلمخل( كا5 GL 5آل(, . N?*قة ,حنا5 ع), )صب, )?كث N?تعل
Qعن B(,كن. {ML 325.1}

ح?5 كا5 )لتالم?G مع معلم$N كث?() ما كان! تعال?N )لك$نة ,)لف(?س??5 ت(بك$N ,تح?(ND = ,لكن$N كان,) ?أت,5 بتلW )لتعال?N )لم(بكة Lلى
?س,q = ,كاD 5, ق6 4,(6 ل$N حقائ^ )لكتاB ض6)ً للتقال?D, .6كG) ق,| L?مان$N ,ثقت$N بكلمة هللا ,ح((L NDلى ح6 كب?( م5 )لخ,\ م5
)لمعلم?5 ,عب,6?ت$N لتقال?ND6 . ,في ت6(?B )لتالم?G كا5 مثا8 ح?اA )لمخلx 4فع8 م5 مج(6 )لتعل?N )لعقائd6 . ,عن6ما ت(ك,V ,خ(ج,)
ل?ك(C,) تGك(,) ك8 ن*(A ,نغمة ص,! 4, كلمة قال$ا ?س,q . ,في 4ح?ا5 كث?(A عن6ما كان,) ?شتبك,5 في ص()q مع 4ع6)ء )إلنج?8 كان,)
{ML 325.2} .?(5,66 4ق,)لQ . ,عن6ما كان,) ?(,5 تأث?( تلW )لتعال?N في )لشعB كان,) ?ف(ح,5 ف(حا ع*?ما

”'ثن#ن 'ثن#ن“

Bكا5 ?صاح Öلك5 )أل, = V6ح, ((س8 ,)ح6? Nل,. |)لى ك8 )لم56 ,)لقL 5?ثن?5 )ثن( (,بDG? 5بأ ND)4م )الثني عش( Q?لL q,6عا ?س GL,
4خاV ,)لص6?^ ص6?قQ = فكا5 ك8 من$ما ?ع?5 )آلخ( ,?شV66. فكانا ?تشا,()5 ,?صل?ا5 معا = ,كان! ق,A )ل,)ح6 تسن6 ضع\ )آلخ(. ,بنف-
VGD لك?ف?ة . ,في 4?امنا( VG$54 ?تصاحب,) معا ب N$54 (س8 )إلنج?8 ?نبغي ل xلمخل( t)لك?ف?ة 4(س8 )لس?6 )لسبع?5 ف?ما بع6 . كا5 غ( VGD
{ML 326.1} .كا5 ?مك5 54 )لك()AC باإلنج?8 تص?B نجاحا 4ع*N ل, 4تبع GD) )لمثا8 بأكث( 6قة

كان! (سالة )لتالم?D Gي نف- (سالة ?,حنا )لمعم6)5 ,)لمس?ح نفسQ: “َق6 ْ)َقت(Bَ ملُك,!ُ )لسماَ,)!ِ “. لN ?ك5 ل$N 54 ?شتبك,) في ج6)8 مع
ND)4م Nث . ,D نف- 4عما8 )ل(حمة )لتي ق6 عمل$ا (,54 ?عمل Qباسم N$?ال . ,لك5 كا5 عل N4 مس?ا ,D d)لناص( q,كا5 ?س (GL ف?ما Bلشع(
{ML 326.2} .(قائال: “)شف,) م(ضى. Tّ$(,) ب(صاً. 4ق?م,) م,تى. 4خ(ج,) ش?اT?5. مجاناً 4خGتN. مجاناً 4عT,)” (متى 10 : 8

خدمة شفاء

5L ?س,q في خال8 سني خ6متQ ك(- ,قتا T4,8 لشفاء )لم(ضى مما للك()AC. ,ق6 ش$6! معجC)تQ لص6^ تعال?مQ ,4نQ لN ?أ!ِ ل?$لW ب8
Qحمت) q,4?نما كا5 ?م( كا5 )لنا- م,ض, = Q4خبا( (حمت Qكان! تسبق BDG 4?نما, = Qجمع ساقت B)ل( مج6, Q4مام V)لق6 سا( ب . xل?خل
,(4فتQ ?ف(ح,5 بالصحة ,?ستعمل,5 ق,)ND )لجA6?6 )لتي منح! ل$N مج66). كا5 جماD?( )لنا- ?6Cحم,5 ح,8 )لتالم?G ل?سمع,) من$N ع5
ً(GL . V,)*ن Q8,4 ,ج Q$ب$ا = ,,ج (,قT8,4 كلمة ن Qسم( كا5, = N$5 من,)?كث Q8,4 ص,! سمع Qفكا5 ص,ت . B)لتي ق6 صنع$ا )ل( Nلع*ائ(
BDG 4?نما p)لف(, Aت?ا() ح?,?ا ?نش( )لح?ا Qكا5 ?شب |)عن6ما كا5 ?ج,8 في )لم56 ,)لق QنL ؟ Qع,5 تسب?ح?G?, q,ال ?حب,5 ?س (Gفلما. {ML
326.3}

,على 4تباq )لمس?ح 54 ?خ6م,) )لمس?ح كما ق6 خD N6,. عل?نا 54 نTعN )لج?اq ,نكس, )لع()A ,نعdC )لمتألم?5 ,)لمتضا?ق?5 . عل?نا 54
نخN6 )ل?ائس?5 ,نل$N )لقانT?5 بال(جاء .,س?تN لنا نح5 4?ضاً GD) )ل,ع6 )لقائ8: “?س?( بّ(W 4مامW= ,مج6 )ل(B ?جمع ساقتL) ”Wشع?اء 58 :
5L .(8 محبة )لمس?ح )لمق6مة في )لخ6مة )لمنك(A لG)ت$ا Dي 4فع8 في Lصالp فاعلي )لش( م5 ح6 )لس?\ 4, منصة )لقضاء . 5L )لقان,5 )لdG ال
Nتقسى غالبا 4ما? B5 )لقلL . (GD 5م )ع 54 ?فع8 4كث?Tست? Bلمح( N6لقان,5 = ,لك5 )لخا( م5 ?تع5,6 q6)ما5 لCال Wل$? dGلس?\ )ل(, Nح)?
)لت,ب?خ = ,لكنB,G? Q )نسحاقا 4ماN محبة )لمس?ح . ,)ل(س,8 ال ?ستT?ع 54 ?خف\ kالN )لجسN ,حD6ا ,منQ ?ستT?ع 4?ضاً 54 ?(ش6 )لخاTئ Lلى
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N$?5 ف?Gسمع )لم(ضى ,)لعاث( ,)لح* ,)ل? Q(?^ خ6)مT 5ع Qة . ,هللا ?قص6 4ن?Tلخ( x)لنف- م5 ب( )$T? 54 ع?Tست? dGل( N?*لع( B?بTل(
Nلعال( لنف,- بك?ف?ة بج$ل$ا( dC54 ?ع B)ل( Bغ)? Q4تباع ^?)T 5ع, . Qص,ت A)?)ش p(,)4. {ML 326.4}

ner من Eسمعو.

,في )لحملة )لتبش?(?ة )أل,لى كا5 على )لتالم?DG? 54 Gب,) فقL Tلى “ خ()\ ب?! Lس()ئ?8 )لضالة” (متى 10 : 6). فل, ك(C,) باإلنج?8
ح?نئG لألمN 4, )لسام(??5 لضاq تأث?(ND على )ل?$,6 = ألن$GL N ?ث?(,5 تعصB )لف(?س??5 فس?شتبك,5 في مجا6ال! ق6 تثبT عC)ئم$N في ب6ء
خ6مت$N . ,حتى )ل(س8 4نفس$N كان,) متباTئ?5 في ف$N حق?قة ك,5 )إلنج?D 8, لك8 )ألمN . ,قبلما 4مكن$N ف$GD N) )لح^ لN ?ك,ن,) متأDب?5
للخ6مة ب?5 )ألمN . فل, قب8 )ل?$,6 )إلنج?8 كا5 هللا ?قص6 54 ?جعل$N (سلL Qلى )ألمN . ,لGلW كا5 ?جB 54 ?ك,ن,) ND 8,4 م5 ?سمع,5
{ML 327.1} .)ل(سالة

Q?ف dGلى )لح^. ,ق6 جاء )ل,ق! )لL |نف,- )ست?ق*! لتح- بحاجت$ا = نف,- كان! جائعة ,*مأ WنالD !في ك8 حق8 خ6مة )لمس?ح كان,
ت(س8 4خبا( محبتQ لتلW )لقل,B )لمشتاقة . ,ق6 كا5 على )لتالم?DG? 54 Gب,) Lلى ك8 4,لئW )لنا- كن,)B ع5 )لمس?ح . ,GD) كا5 ?جB 54 ?ق,6
{ML 327.2} .)لمmمن?5 من$L Nلى 54 ?ن*(,) Lل?$N كمعلم?5 م(سل?5 م5 قب8 هللا = ,عن6ما ?mخG )لمخلx م5 ب?ن$N ل5 ?ت(ك,) ب5,6 معلم?5

EناeA. بالحق

N$بDف?$ا 4ص6قاء. ,كا5 تأ Qكا5 ل, N$قبل q,ل?$ا ?سL BDG لى )ألماك5 )لتيL الL (,بDG? 54 ال G?أل,لى كا5 على )لتالم( A)لسف( Wفي تل
Bغل^ با?, N$4, ?ث?( ع6)ء )لنا- ,مقا,مت N?*لع( N$ع5 عمل N$54 ?بع6 عق,ل Qبشيء م5 شأن N$ك5 ?سمح ل? Nة . لTلل(حلة غا?ة في )لبسا
)لخ6مة في )لمستقب8. ,لN ?ك5 ?سمح ل$N بأ5 ?لبس,) مالب- معلمي )لdC d4 ,4 5?6 ?م?NDC عT 5بقة )لفالح?5 )ل,ضعاء = كما لN ?ك5
مسم,حا ل$N ب6خ,8 )لمجامع ل?جمع,) )لشعB لخ6مة عامة = ب8 كا5 ?جB 54 ?قص(,) عمل$N على )لك()AC في )لب?,!.,لN ?ك5 ل$N 54 ?ض?ع,)
ND 5ض?افة م N)54 ?قبل,) ك N$?لنا- . ,لك5 في ك8 مكا5 كا5 عل( N$لى ب?! ل?ستض?فL !?ل,ق! في تح?ا! ال 6)عي ل$ا 4, )النتقا8 م5 ب(
مستحق,d4 5 م5 ?(حب,5 ب$N ت(ح?با قلب?ا كما ل, كان,) ND )لمس?ح نفسQ . ,عن6 6خ,ل$d4 N ب?! كا5 عل?$N 54 ?باD4 (,)6لQ ب$VG )لتح?ة
{ML 327.3} .)لجم?لة : “سالN ل$G) )لب?!” (ل,قا 10 : 5). فGلW )لب?! كا5 ?با(W بصل,)ت$N ,تسب?حات$N ,ق()ءA كلمة هللا في مح?T )لعائلة

Aلح?ا( Nا كان! كالD,54 ?حمل N$?ل(سالة )لتي كا5 عل(, .N$لمجيء معلم ^?)T54 ?نا6,) بكلمة )لح^ ,?ع6,) )ل G?الء )لتالمmD كا5 على
)ألب6?ة = ,كا5 مص?( )لنا- معلقا على قب,8 )لسامع?5 للح^ 4, (فضQ . ,لكى ?قنع,) )لنا- بع*مة كلمة هللا 4م( ?س,q تالم?VG قائال: “,م5 ال
N,6س t)ستك,5 أل :Nلح^ 4ق,8 لك( .Nجلك)لم6?نة= ,)نفض,) غبا( 4( Wلب?! 4, م5 تل( WلG 5جاً م)فاخ(ج,) خا Nال ?سمع كالمك, Nقبلك?
{ML 328.1} .(,عم,(N,? A )لG?5 حالة 4كث( )حتماالً مما لتلW )لم6?نة” (متى 10 : 14 , 15

“mئاy سطe كغنم في”

Dنا ن(| ع?5 )لمخلx تخت(^ حجB )لمستقب8. ف$, ?(| )لحق,8 )ألكث( )تساعا )لتي س?ك,5 )لتالم?G ش$,6) لQ ف?$ا بع6 م,تQ . لق6 شمل!
ن*(تQ )لنب,?ة )ختبا( خ6)مQ م6| )لعص,( كل$ا Lلى 54 ?أتي في مج?ئQ )لثاني . LنT? Qلع تابع?Q على )لمحا(با! )لتي عل?$N 54 ?,)ج$,Dا
,?كش\ ل$N ع5 صفة تلW )لمعا(W ,خTت$ا = كما ?(?$N )لمخاT( )لتي ستعت(ض$L, Nنكا( )لG)! )لمTل,B من$D, . N, ?(?ND6 54 ?حسب,)
(GD على *لمة Nلعال( A5= مع ,ال?Tلسال( ساء= معm)ل( ب8 مع =Nل?س! مع ,لح“ N$عت)5 مصاL . A)لع6, على ح?5 غ( NDGلنفقة حتى ال ?أخ(
ND6ع? WلG مع B)لبش( = ,لك5 )ل( A,54 ?صا(ع,) مع ق,)! ف,^ ق N$?(= مع 4جنا6 )لش( )ل(,ح?ة في )لسما,?ا!” (4فس- 6 : 12). علD6ل(
p,)م5 )لمالئكة . فال N*4ع ,D 5لصف,\ م( Wكما 54 ب?5 تل . N$لى جانبL B)حا? dGل( n?لج( (GD في ND بالمع,نة )إلل$?ة . ك8 4جنا6 )لسماء
N6نا شن?عة ,لك5 نعمة هللا تقmاTا?انا ,4خTنة = ,ق6 تك,5 خCمح, A)?لمع(كة. ,ق6 تك,5 ضعفاتنا كث( 8 ل?ق,6Cن? B)(ئ?- جن6 )ل Bلق6- نائ(
Qي في ص\ ك8 م5 ?ثق,5 بD هللا )لقا6( على ك8 شيء A,5 قL . ^لب,ن$ا بانسحاT? 5لك8 م. {ML 328.2}

d4 \خ? Nل Q5 )لمس?ح نفسL .(16 : 10 متى) ”Nاء كالحماTحكماء كالح?ا! ,بس (,فك,ن =BئاG Tفي ,س Nكغن Nسلك)ا 4نا 4D“ :q,قا8 ?س
جCء م5 )لح^ ,لكنQ كا5 6)ئما ?نT^ بQ في محبة . في ح6?ثQ مع )لشعB )ستعم8 4حس5 لباقة ,4ع*D( NتماN (ق?^ (ص?5. فلN ?ك5 قT ف*ا
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,ال نT^ بكلمة قاس?ة )لبتة ب5,6 مب(( = كال ,ال kلN نفسا حساسة TLالقا م6 5,6 5)q . لN ?نتق6 )لنا- على ضعف$N . ,لكنQ كاNG? 5 )ل(?اء
,عN6 )إل?ما5 ,)إلثN بال خ,\ = Lال 54 6م,عQ كان! تخن^ ص,تQ . بكى على 4,(شل?N )لتي 4حب$ا ألن$ا (فض! قب,لQ ب,صفQ )لT(?^ ,)لح^
,)لح?اA . لق6 (Gل,V ب,صفQ )لمخلx , لكنQ كا5 (ق?قا ,محبا ل$N ج6) = ,كأ5 حCنQ عل?$N م5 شA6 )لعم^ بح?i سح^ قلبQ . لق6 كان! ك8
نف- عAC?C في ع?ن?Q = ,مع 4نQ كا5 6)ئما ?حم8 في نفسQ )لجال8 )إلل$ي فق6 كا5 بك8 تق6?( ,(ف^ ?نحني لمساعA6 ك8 ف(6 في 4س(A هللا . كا5
{ML 329.1} .?(| في )لجم?ع نف,سا ساقTة كاD 5, مكلفا بتخل?ص$ا

على عب?6 )لمس?ح 4ال ?T?ع,) ت,ج?$ا! )لقلB )لTب?عي. Lن$N بحاجة Lلى )لش(كة )ل,ث?قة مع هللا لئال GL) 4ث?(,) ت(تفع )لG)! ,تشمخ ف?صب,5
,D WلG 5أل V,ا5 54 ?فعلT?لش( ND6?)? ما (GD . بلة(Gل$ا6[ )لمح?ي لألغ()- )ل( )Tلن6| 4, )لم( Qال ?شب dGغ?( )لالئ^ )ل Nس?ال م5 )لكال
ND6?)? ,D, . V,ممثل N$4ما عب?6 هللا ف = Nالت$ا(, Bي )لتي تعل5 ع5 نفس$ا في )لغضD 5اT?لش( p,), = Bغض? dGل( ,D 5?5 )لتنL . Q4سل,ب
54 ?تعامل,) مع )لنا- بمعاملة )لسماء ,حD6ا ,بالح^ )لdG ?حم8 ص,(A هللا ,)سم5L . Q )لق,A )لتي ب$ا ?غلب,5 )لش( Dي ق,A )لمس?ح . 5L مج6
p,)5 )لL . 5??$إلل( \T54 ?ق6م,) )إلنج?8 باللباقة ,)لل N$مكن? Gح?نئ, . Qبجمال (,ل?تمتع Q?ف ND)54 ?ثبت,) 4ن*ا N$?عل, = N$ق,ت ,D لمس?ح(
{ML 329.2} .)لتي ت*8 لT?فة ,(ق?قة 4ماN )إلغا*ا! س?ك,5 كالم$ا مmث() ,فعاال في جانB )لح^ 4كث( م5 4?ة حجة م$ما تك5 ق,?ة 4, مقنعة

,)لG?5 ?لتCم,5 54 ?,)ج$,) 4ع6)ء )لح^ ,?شتبك,) مع$N في مشاA6 عل?$N 54 ?,)ج$,) ال )لنا- فقT ب8 4?ضاً )لش?Tا5 ,4ع,)نQ. فل?Gك(
4مثاmD 8الء ما قالQ )لمخلD“ : xا 4نا 4(سلكN مث8 حمال5 ب?G 5ئاB” (ل,قا 10 : 13). ,ل?ست(?ح,) في محبة هللا ف?حف* 4(,)ح$D Nا6ئة حتى
BئاGكع,)ء )ل N$ال تص?( 4ص,)ت i?بح Bلعق8 ,)لقل( Tلق6,- س?ضب( Qح,), = لكام8( Qبسالح N$س?سلح B)5 )لL . !اناDL N$?ل, ,قع! عل,
Nب8 ك$6?8 )لحما. {ML 329.3}

)ستT(6 ?س,q في Lلقاء ت,ج?$اتQ للتالم?G فقا8: “ )حG(,) م5 )لنا-” (متى 10: 17). لN ?ك5 ل$N 54 ?ثق,) ثقة عم?اء في م5 لN ?ع(ف,)
هللا T? ,4لع,ND على مقاصND6 ألG 5لW ?ك,5 في مصالح 4ع,)5 )لش?Tا5L . 5 )بتكا()! )إلنسا5 كث?() ما تناقt ت6)ب?( هللا . ,)لG?5 ?بن,5
D?ك8 هللا عل?$N 54 ?بن,V حسB )لمثا8 )لdG 4*$( في )لجب8- حسB )لمثا8 )إلل$ي . 5L هللا ?$ا5 ,)إلنج?8 ?فشى س(V ,?غ6( بQ عن6ما ?عتم6
عب?6 هللا على مش,(A م5 ال ?س?(,5 حسL B(شا6 )ل(,p )لق5L . -6 )لحكمة )لبش(?ة Dي ج$الة في ن*( هللا فالG?5 ?عتم5,6 عل?$ا ?خTئ,5 ال
{ML 330.1} . محالة

جNالة 'لحكمة 'لدن#وEة

س?سلم,نكL Nلى مجال-... ,تساق,5 4ماN ,الA ,مل,W م5 4جلي ش$اA6 ل$N ,لألمN” (متى 18 , 17 : 10). 5L )الضT$اG? 6?ع )لن,( “
,?نش(V . ,خ6)N )لمس?ح س?,قف,5 4ماN ع*ماء )لعالN )لG?5 ل,ال GD) ما كان,) ?سمع,5 )إلنج?8 )لبتة . لق6 قN6 )لح^ Lلى 4,لئW )ل(جا8 مح(فا
Wلتي ب$ا ?ع(ف,5 تل( A6?ألح?ا5 تك,5 )ل,س?لة )ل,ح( Bفي غال,. ND6لمس?ح ,عقائ( G?ما5 تالم?L 6بة ضGلكا( N$لى )لتL (,ا = فأصغD,مش,
)لعقائ6 على حق?قت$ا Dي )لش$اA6 )لتي ?6لي ب$ا 4,لئW )لG?5 ?,قف,5 4مام$N للمحاكمة ألجL 8?مان$N = ,عن6 )لفحT? xلB مmD 5الء 54 ?ج?ب,)
Nأل5 لست =Qلساعة ما تكتمل,5 ب( W5 في تل,Tتع“ :q,قا8 ?س . N$لت( Wل6فع تل Qستمنح نعمة هللا لخ6)م, . N$54 ?ستمع,) لش$ا6ت Aعلى )لقضا,
4نتN )لمتكلم,5 ب8 (,p 4ب?كN )لdG ?تكلN ف?كN” (متى 20 , 19 : 10). ,GL ?ن?( (,p هللا عق,8 خ6)مQ فحقQ )لثم?5 س?قN6 في ق,تQ )إلل$?ة .
54 B)على عب?6 )ل Bحتى )لم,! ?ج, Nائلة )لخسائ( ,)آلالT !لك5 تح, . ND6ا$Tض(, G?لتالم( N5 ?قا,م,5 )لح^ س?تق6م,5 الت$ا?Gل(,
.Bلشع(, Aل,ال( N4ما xلمخل( Nلمس?ح . ,س?(فع )س( B(,ا5 ,نT?لف(^ ب?5 4ع,)5 )لش( |)? (GكD, . إلل$ي )ألعلى( N$6)عة مثال, (,)$*?
N$ل V6ع, xلمخل( C4نج Gلنعمة. ,ح?نئ( Wلى تلL بحاجة Q?صا(,) ف dGلى 54 جاء )ل,ق! )لL ND66,) بشجاعة )لش$6)ء ,جل,C? Nل G?لك5 )لتالم,
(GD (4عما8 4 : 13). ,ق6 جاء ”q,ما 4ن$ما كانا مع ?سD,ف)ل(جا8 “تعجب,) فع( Wفا5 4,لئ N?)6$لسن( مجمع Nحنا 4ما,?, -)Tفح?5 ش$6 ب .
dGل( p,)ق6(,) 54 ?قا,م,) )لحكمة ,)ل? Nل,“ =”Wمال Qج, Qكأن Q$جم?ع )لجالس?5 في )لمجمع ,(4,) ,ج Q?لL xلق,8 ع5 )ستفان,-: “فشخ(
كا5 ?تكلN بQ” (4عما8 6 : 15 , 10). 4ما ب,ل- فإG ?كتB ع5 محاكمتQ ل6| بالT )لق?اص(A ?ق,8: “في )حتجاجي )أل,8 لN ?حض( 4ح6 معي=
ب8 )لجم?ع ت(ك,ني ... ,لك5 )ل(B ,ق\ معي ,قّ,)ني= لكي تتN بي )لك()AC= ,?سمع جم?ع )ألمN= فأنقG! م5 فN )ألس6” (2 ت?م,ثا,- 4 : 16
17 ,). {ML 330.2}

كنو: 'لحق

N$بك,ن N,? 654 ?ستع6,) ?,ما بع N$?عل Bللمحاكمة ,لك5 كا5 ?ج N$با ل?تكلم,) ب$ا متى 4ُتي بTلمس?ح 54 ?ع6,) خ( N(6ك5 على خ? Nل,
ND)كG? -6لق( p,)ل?حاكم,) كا5 )ل N$تى بm? 5فعن6ما كا .N$مان?L |,تق? Aبالصال, = N$قل,ب, N$5 حقائ^ كلمة هللا )لثم?نة في عق,ل,Cكتن?
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{ML 331.1} .بنف- )لحقائ^ )لتي كان,) ?حتاج,5 )ل?$ا

5L, .Aكفاء, A,لنف- ق( ال ب6 54 تمنح Qسل)ق6 4 dGلمس?ح )ل( q,فة هللا ,?س)لمع N,? 8ل$ا )لنف- كGلتي تب( A),?لغ( A65 )لمحا,لة )لجاL
)لمع(فة )لتي ?حص8 عل?$ا )إلنسا5 م5 فحصQ للكتB بك8 )جت$ا6 ستك,5 حاض(A في )ل5DG في )ل,ق! )لمناسB . 4ما م5 قD4 6مل,) )لتع(\
N$?عل Bلمس?ح . كا5 ?ج( Nلق6,- بكال( p,)ل( ND)كG? 54 (,)*بة فال ?نت)في )لتج Qنعمت A,ق,) ق,Gت? Nما 6)م,) ل N$على 4ق,)8 )لمس?ح = فإن
Qثق,5 ب? Nبمحبة كاملة ,م5 ث N,? 8ك V,654 ?خ6م,) هللا ,?عب. {ML 331.2}

5L )لع6)ء )لdG ?ضم(V )لع6, لإلنج?D 8, ع6)ء مستحكN ,م(?( حتى 4نQ ل5 ت()عى 4(^ )لصال! )أل(ض?ة في تلW )لح(B. فق6 كا5
dGلس?6: “,تك,ن,5 مبغض?5 م5 )لجم?ع م5 4ج8 )سمي. ,لك5 )ل( N$قا8 ل . N$4ف()6 عائالت d6?مع?5 54 ?سلم,) للم,! بأCلمس?ح م( G?تالم
?صب( Lلى )لمنت$ى ف$G) ?خلx” (م(ق- 13 : 13). Lال 4نQ 4م(ND بأال ?ع(ض,) 4نفس$N لالضT$ا6 م5 غ?L . q(6 )نD Q, نفسQ كا5 4ح?انا
كث?(A ?ت(W حقال م5 حق,8 )لخ6مة ,?L BDGلى حقk 8خ( ل?نج, بنفسQ م5 ش( م5 كان,) ?(?5,6 قتلQ . فعن6ما (فضQ شعB )لناص(A ,حا,8
N4ال ?فشل,) 4ما Qا5” (ل,قا 4 : 32)= فعلى خ6)مTكا5 بسل Qأل5 “كالم = Qلنا- م5 تعل?م( !$ِب i?ح N,ناح)لى كفL 8Cن Qقتل V,نT(,م
{ML 331.3} .)الضT$ا6= ب8 54 ?بحث,) ع5 مكاk 5خ( ح?i ?,)صل,5 ج$,ND6 ألج8 خالx )لنف,-

تحذEر من 'لمساeمة

5L )لتلم?G ل?- 4فض8 م5 معلمQ. فملW )لسماء ق6 6عي بعلCب,8 “(ئ?- )لش?اT?5” ,كGلW س?سيء )لنا- تص,?( تالم?VG على GD) )لنس^ .
,لك5 م$ما ?ك5 )لخT( فعلى 4تباq )لمس?ح 54 ?ص(ح,) بمبا6ئ$N ,54 ?نبG,) )لتست( ,)لتخفي . Lن$N ال ?ستT?ع,5 54 ?*ل,) غ?( ملتCم?5 4, في
غ?( مكلف?5 باالعت()\ بالح^ حتى ?ضمن,) ألنفس$N )لنجاA . لق6 4ق?م,) ك(قباء ل?حG(,) )لنا- م5 خT(ND . ,?نبغي ل$N 54 ?ق6م,) مجانا
Q5 نا6,) بGفي )أل Qتسمع,ن dGفي )لن,(= ,)ل V,في )ل*لمة ق,ل Nلك Nلك Q4ق,ل dGل(“ :q,م5 )لمس?ح . لق6 قا8 ?س V,ق6 تسلم dGج$ا() )لح^ )ل,
{ML 332.1} .(على )لسp,T” (متى 10 : 27

5L ?س,q نفسQ لN ?شت( )لسالN قT بالمسا,مة. لق6 كا5 مفعN )لقلB حبا للجن- )لبش(d كلQ ,لكنQ لN ?تسا8D قT مع خTا?ا )لنا- . كان!
ص6)قتQ ل$N ع*?مة بح?i لN ?ستTع 54 ?*8 صامتا في ح?5 4ن$N كان,) سائ(?5 في T(?^ ?L d6mلى DالW نف,س$N- تلW )لنف,- ق6 )شت()Dا
54 N$?لعم8 = ,عل( (GD -بنف Nلمس?ح م6ع,,5 للق?ا( N(6ألب6?ة )لسام?ة. ,خ( Qلمصالح, Qنسا5 4م?نا لنفسL 8لق6 )جت$6 في 54 ?جع8 ك . Qب6م
?حت(س,) لئال ,ND ?حا,ل,5 فt )لمناCعا! ?ضح,5 بالح^ . قا8 )ل(س,8: “فلنعك\ GL)ً على ما D, للسالN” ((,م?ة 14 : 19). ,لك5
Qنسانا ?ك,5 4م?نا للمبا6[ )لصالحة 5,6 54 ?ث?( على نفسL 54 5لمبا6[ للمسا,مة . ,ال ?مك( t?)بتع Qلحق?قي ال ?مك5 تحق?ق( Nلسال(
)لمقا,ما! . 5L )لمس?ح?ة )لحق?ق?ة ال ب6 م5 54 ?قا,م$ا 4بناء )لمعص?ة . ,لك5 ?س,q ?ق,8 لتالم?VG: “,ال تخاف,) م5 )لG?5 ?قتل,5 )لجس6 ,لك5
)لنف- ال ?ق6(,5 54 ?قتل,Dا” (متى 10 : 28). ال حاجة بمND 5 4مناء Å 54 ?خاف,) م5 بnT )لنا- 4, عA,(6 )لش?Tا5L . 5 سالمت$N )ألب6?ة
مكف,لة في )لمس?ح . ,لك5 )لشيء )ل,ح?6 )لdG عل?$N 54 ?خاف,V ,?حG(,) منD Q, )لتضح?ة بالح^ = GL) فعل,) GلW فإن$N ?خ,ن,5 )ألمانة )لتي ق6
{ML 332.2} .4ك(م$N )ل(B ب$ا

موضوI '[تما\ 'لسماء

N$جعل? Gح?نئ, = (,ئTأل5 ?خ N$ب)ج? ,D, . N)بأ5 هللا 6?ا5 صا N$مD,? ,$ف .W,لنا- بالشك( B,54 ?مأل قل ,D 5اT?5 عم8 )لشL
.(GD 8ك N$ف? B)ل( لك5, . Qحنان, QفTع )()4, )ست6 d,لسما( N$?م5 4ب B()القت( N$ال ?مكن i?لة بح(Gلش( ,)لن( في منت$ى N$5 4نفس,)عتب?
B?5 ?صCال ح, Qح- ب? Nنسا5 ,ال 4لL Bم5 قل j)ة تخDk 6ال ت,ج QنL . N$ضعفات, NDC(,في 4ع N$?هللا عل \Tع VG?ك6 لتالمm? q,س?,
d,لسما( Bآل( Bقل Qال ,?ختلج لL -لنف(. {ML 333.1}

5L )لكتاB ?ص,( لنا هللا في مق6سQ )لع*?N )لم(تفع = ل?- كمD 5, في حالة (ك,6 4, سك,5 4, )ستغ()^ = ,ال كمD 5, معت8C بنفسQ بال
,D لنا ب$ا N(?^ قن,)! ال علT 5ع, .Q6ت()L G?ستع6)6 لتنف( Nعلى 4ت ND 5?Gب(ب,)! (ب,)! م5 4جنا6 )لسماء )لق6?س?5 )ل Tمحا Qعم8 = ,لكن
على )تصا8 ناشT مع ك8 جCء م5 4جC)ء ملك,تQ . ,لك5 في بقعة GD) )لك,كB )لصغ?( ()أل(t) = )لتي ب8G )بنQ )ل,ح?6 لكي ?خلص$ا = ق6
xمخل Bم5 قل N6تق Aعلى ك8 صال B?ج? QنL . 5?لم*ل,م( ل?سمع 4ن?5 Qش)5 هللا ?نحني م5 عL . ك8 سكا5 )لسماء NتماD(, QتمامD( Cك)ت
{ML 333.2} .بق,لQ: (( DأنG) )) . LنQ ?(فع )لمك(,ب?5 ,)لمنسحق?5

xل?خل B?)ق Qحض(ت Wفي ك8 ض?قنا ?تضا?^. ,في ك8 تج(بة 4, بل?ة = مال,. {ML 333.3}
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. x(عا?ة )لمخل q,م,ض ND 5ك8 م tبغ? Qتجعل Å 5اT?لش( A,(65 عL .Bآل( Nب5,6 عل t)أل( لىL Tال ?سق )?حتى )لعصف,( )لصغ,
,D, ?حا,L 8فسا6 عم8 هللا = بL 8نQ ?س( حتى بقت8 )لح?,)نا! )لعج5L . N )لعصاف?( محف,*ة ب(عا?ة هللا ,حD6ا لكي تشن\ Gk)نن$ا بألحان$ا
{ML 333.4} .()لمT(بة GL حف*$ا هللا ,?(عاDا = ف$, ال ?نسى حتى )لعصاف?( . “فال تخاف,)! 4نتN 4فض8 م5 عصاف?( كث?(A!” (متى 10 : 31

gعترفو. بE بمن cعترE

t)على )أل d6,$ستك,ن,5 ش NنكL .5?لمالئكة )لق6?س(, هللا N4ما N4نا بك \)لنا- فسأعت( N(6ف,5 بي ق)قائال: كما تعت q,6 ?س)Tست?,
,4 Nفي نقائصك Nل?كL )*ال ?ن B5 )آلL . في )لسماء Nممثال لك, Nسأك,5 4نا نائبا عنك WلGك .Nلعال( ف?$ا نعمتي ألج8 شفاء d)قن,)! تج,
4خTائكN ,لكنQ ?()كN ,4نتN متس(بل,5 بكماالتي . Lني 4نا )لقناA )لتي ف?$ا تنح6( ب(كا! )لسماء Lل?كN . ك8 م5 ?عت(\ بي بك,نQ ?شا(كني في
N$لمف6??5 ,ف(ح( في 4مجا6 W?)ش ,D 5كم Qلتضح?ة ألج8 )ل$الك?5 فس?َعت(\ ب(. {ML 333.5}

54 G?مك5 للتالم? . Q?عل ,D 8حص? Nللنا- ش?ئا ل N6ع 54 ?ق?Tال ?ست QنL .Qعلى م5 ?عت(\ بالمس?ح 54 ?ك,5 ساكنا في قلب Bلك5 ?ج,
Qال ?عت(ف,5 ب N$فإن Qملك,) ,6)عة ,محبة ك,6)عة )لمس?ح ,محبت? Nالقة ,54 ?(66,) نف- 4ق,)8 )لمس?ح = ,لك5 ما لT 8تكلم,) ع5 )لعقائ6 بك?
BGلج$الة ,)لك( N5 ,بكال?)ع5 في ح^ )آلخTق6 ?نك( )لنا- )لمس?ح بال, . Qعت()ف( م$ما ?ك5 V)لمس?ح ق6 ?نك( p,)لمضا6 ل( p,)5 )لL .
,)لقسا,A . ,ق6 ?نك(,نQ ب(فt حم8 4عباء )لح?اA ,)نت$اT j(?^ )لملG)! )آلثمة . ,ق6 ?شك(,نQ بمشاكلة 8D4 )لعالN ,بتص(ف$N )لخالي م5
)لعT\ ,باإلص()( على 4فكا(ND )لخاصة ,بتCك?ة 4نفس$N ,)حتضا5 )لشك,W ,)لبحi ع5 )لمتاعB ,)لسل,W في )ل*لمة . بكلى VGD )ل,سائ8
ML} .(?علن,5 54 )لمس?ح ل?- ف?$N . ثN ?ق,8: “,لك5 م5 ?نك(ني ق6ّ)N )لنا- 4نك(V 4نا 4?ضاً ق6ّ)N 4بي )لdG في )لسم,)!” (متى 10 : 33
334.1}

'لمقاeمة e'للطف

قا8 )لمخلx لتالم?VG 4ال ?mمل,) بأنQ ?مك5 )لتغلB على عA,(6 )لعالN لإلنج?8 = 4, 54 )لنا- س?كف,5 ع5 )لمقا,مة بع6 قل?8 = فلق6 قا8: “ما
جئ! أللقي سالماً ب8 س?فاً” (متى 34 : 10). 5L ,ج,VGD 6 )لح(B ,)شتD6(6ا ل?- بسبB تأث?( )إلنج?8 بD 8, نت?جة مقا,متQ . ,م5 ب?5 ك8
)الضT$ا6)! نج6 54 4قسى ما ?مك5 )حتمالQ من$ا D, )النقساN في )لعائلة ,)لنف,( )لdG ?ف(^ ب?5 4خلx )ألص6قاء . ,لك5 ?س,q ?عل5 قائال:
“م5 4حB 4باً 4, 4ّماً 4كث( مني فال ?ستحقني= ,م5 4حB )بناً 4, )بنة 4كث( مني فال ?ستحقني= ,م5 ال ?أخG صل?بQ ,?تبعني فال ?ستحقني” (متى
38 , 37 : 10). {ML 334.2}

5L م$مة خN(6 )لمس?ح Dي ك()مة ع*?مة ,عA6$ مق6سة. فالمس?ح ?ق,8: “م5 ?قبلكN ?قبلني= ,م5 ?قبلني ?قب8 )لdG 4(سلني” (متى 10 :
40). ,ك8 عم8 م5 4عما8 )لشفقة ,)لمحبة ?قN6 ل$N باسمQ ال ب6 54 ?ك,5 لQ تق6?( ,مكافأA . ,بنف- GD) )لتق6?( )ل(ق?^ D, ?جمع 4ضع\
)لنا- ,4بسL N$Tلى 4س(A هللا = ف?ق,8: “,م5 سقى 4حmD 6الء )لصغا(” )لG?5 ?شب$,5 )ألTفا8 في L?مان$N ,مع(فت$N — “,م5 سقى 4ح6
{ML 334.3} .(mDالء )لصغا( كأ- ماء با(6 فقT باسN تلم?G= فالح^ 4ق,8 لكN 4نQ ال ?ض?ع 4ج(V” (متى 10 : 42

DكG) )نت$ى )لمس?ح مL 5لقاء تعل?ماتQ = ,خ(j )الثنا عش( )لG?5 )ختا(ND للبشا(ND, A ?(5,66 في قل,ب$N: “(,p )ل(B علي .. ألبش(
B)ل( بسنة C)ال^ ,للعمي بالبص(= ,4(س8 )لمنسحق?5 في )لح(?ة= ,4كTللمأس,(?5 باإل d6ألنا =B,لقل( d)لمساك?5 ... ألشفي )لمنكس(
{ML 335.1} .()لمقب,لة” (ل,قا 4 : 18 , 19

الفصل الثامن والثالثون—تعالوا استريحوا قليالً

N4نت (,تعال :N$فقا8 ل .(,ك8 ما عمل, V,بكي شيء= ك8 ما فعل V,)4خب, q,لى ?سL 8س)لتبش?(?ة “ )جتمع )ل( N$م5 حملت N$عن6 ع,6ت
.(منف(L 5?6لى م,ضع خالء ,)ست(?ح,) قل?الً. أل5 )لقا6م?5 ,)لD(Gب?! كان,) كث?(?5= ,لN تت?ّس( ل$N ف(صة لألك8” (م(ق- 6 : 30 , 31
{ML 336.1}
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لق6 4تى )لتالم?L Gلى ?س,q ,4خب(,V بك8 شيء. 5L صلت$N )ل,ث?قة بQ شجعت$N على 54 ?خب(,V بك8 )ختبا()ت$N )لمشجعة ,غ?( )لمشجعة =
,بف(ح$N عن6ما كان,) ?ج5,6 نتائج حسنة ,?جتن,5 ثما( ج$,ND6 = ,حCن$N عن6ما كان,) ?فشل,5 = كما 4خب(,V بأخTائ$N ,ضعفات$N . لق6
)(تكب,) 4خTاء في ب6ء عمل$N ككا(GL, . 5?C 4خب(,) )لمس?ح باختبا()ت$N بك8 ص()حة (4| 4ن$N بحاجة Lلى كث?( م5 )إل(شا6)! . ,ق6 (4|
{ML 336.2} .4?ضاً 4ن$N ق6 تعب,) في عمل$N ,4ن$N بحاجة Lلى )ل()حة

,لك5 )لمكا5 )لdG كان,) ف?Q ح?نئG لN ?ك5 ?صلح للخل,A )لتي كان,) ?نش6,ن$ا. “ أل5 )لقا6م?5 ,)لD(Gب?5 كان,) كث?(?5= ,لN تت?ّس( ل$N ف(صة
N$ل (ق6 ب6 Qألن Q?لL N$بGب?ة تجGبجا N$5 من,)?ق6 4ح- كث, . Q4ق,)ل qلى سماL, لى )لشفاءL 5?مشتاق q,جتمع,5 ح,8 ?س? Bلألك8”. كا5 )لشع
كنبع لك8 )لب(كا! . ,كث?(,5 مم5 )جتمع,) ح,8 )لمس?ح ل?نال,) شفاء ألجساND6 قبل,V مخلصا ل$N = ,كث?(,k 5خ(,5 لخ,ف$N م5 )العت()\
{ML 336.3} .بQ بسبB )لف(?س??5 )DتL (,6لى هللا عن6 حل,8 )ل(,p )لق6- = ,)عت(ف,) بQ كاب5 هللا 4ماN )لك$نة ,)ل(mساء )لغاضب?5 )لناقم?5

”Lلى موضع خالء“

4ما )آل5 فق6 كا5 ?س,q ?ت,^ Lلى خل,A ?عتك\ ف?$ا مع تالم?VG ألنQ كا5 لQ?6 كث?( ل?ق,لQ ل$L .Nن$N في عمل$N )جتاC,) في )ختبا(
)لمصا(عا! ,ق6 ,ج6,) مقا,مة في 4شكا8 مختلفة. كان,) قبG 8لW ?ستش?(,5 )لمس?ح في ك8 شيء = ,لكن$N *ل,) ,حND6 بعt )ل,ق! . ,في
بعt )ألح?ا5 كا5 ?عت(?$N )ضB()T ع*?GL N كان,) في ح?(A م5 ج$ة ما ?جB عل?$N 54 ?فعل,V . ,ق6 ,ج6,) تشج?عا كب?() في عمل$N أل5
)لمس?ح لN ?(سل$ND6,C? 54 5,6 N ب(,حQ = ,باإل?ما5 بQ صنع,) معجC)! كث?(A . ,لكن$k NنئG كان,) بحاجة Lلى 54 ?تغG,) بخبC )لح?اA . كان,)
Nفي مستقب8 )أل?ا N$لت,ج?$ا! )لخاصة بعمل( Qل?تقبل,) من q,تح6ث,5 مع ?س?, Q?لى م,ضع خالء ?عتكف,5 فL BاDGلى )لL 5,حتاج?. {ML 336.4}

“ 54 ND()4 6لق . Q5 ?خ6م,ن?Gإلشفا^ على ك8 )ل(, \Tبالع Nلمس?ح مفع( B5 قلL .”ًست(?ح,) قل?ال(, لى م,ضع خالءL 5?6)منف Nتعال,) 4نت
هللا ?(?6 (حمة ال Gب?حة . Lن$N ,ضع,) ك8 قل,ب$N في )لعم8 ألج8 )لشعG, BلW 4ن$W ق,)ND )لعقل?ة ,)لجس6?ة = فكا5 )ل,)جB ?قضي بأ5
{ML 337.1} .?ست(?ح,)

N$على )لكب(?اء )ل(,ح?ة في قل,ب (,بق?, N$ألنفس )( 54 ?نسب,) )لفخTصا(,) في خ N$4صاب,) نجاحا في عمل N$(4,) 4ن GL G?لك5 )لتالم,
,DكG) ?تع(ض,5 لتجا(B )لش?Tا5. لق6 كا5 4مام$N عم8 ع*?N . فعل?$N 8,4 ك8 شيء 54 ?علم,) 54 ق,ت$N ل?س! في G,)ت$N ب8 في هللا .
فكم,سى في ب(?ة س?ناء ,ك6),6 ب?5 تال8 )ل?$,6?ة ,كإ?ل?ا عن6 ن$( ك(?! كا5 على )لتالم?G 54 ?نعCل,) ع5 6)ئ(A عمل$N ,نشاN$T ل?تح6ث,)
N$ب?عة ,مع قل,بTمع )لمس?ح ,مع )ل. {ML 337.2}

nتكاثف 'لظال

ف?ما كا5 )لتالم?G متغ?ب?5 في حملت$N )لك()C?ة C)( )لمس?ح م6نا ,ق(| 4خ(| كا(C) بإنج?8 )لملك,!. ,نح, GD) )ل,ق! ,صلQ خب( م,!
)لمعم6)5 = فأ*$(! لVGD Q )لمأساA بك8 جالء )لن$ا?ة )لتي كاD 5, سائ() Lل?$ا . كان! تتفاقN )ل*لما! ,تتجمع ح,T 8(?قQ = فق6 كا5 )لك$نة
A)تجمع! )لق,)! )لمتآم Bم5 ك8 جان, = Qت(,Tص5,6 خ)ج,)س?- ?ت WنالD 5بالم,! = ,كا Q?عل (,ل?قض x)لمعلم,5 ?تح?ن,5 )لف(,
إلDالكQ . ,ق6 بلغ! مسمع D?(,6- 4نباء ك()AC )ل(س8 في ك8 4نحاء )لجل?8 فثا( )DتمامQ ب?س,q ,بعملQ . فقا8 )لملD (GD “ :W, ?,حنا
)لمعم6)5 ق6 قاN م5 )ألم,)!!” (متى 14 : 2). ,كا5 ?(?6 54 ?(| ?س,q . كاD 5?(,6- ?الCمQ )لخ,\ م5 54 تنشB ث,(A في )لخفاء ?ك,5
6Dف$ا خلعQ ع5 )لع(t , كس( ن?( )ل(,ما5 ع5 4عنا^ )لشعB )ل?$,d6 . كان! (,p )لتGم( , )لث,(A متفش?ة ب?5 )لشعB. ,ق6 با! ,)ضحاً
54 خ6ما! )لمس?ح )لعلن?ة في )لجل?8 لT? 5,8 4مD6ا. , كان! مشاk 6DالمQ ت6ن, ,تقت(B = ,ل$G) )شتا^ Lلى )الختالء لبعt )ل,ق! بع?6)ً ع5
q,ضج?ج )لجم. {ML 337.3}

,بقل,B مثقلة بالح5C حم8 تالم?G ?,حنا جثتQ ل?6فن,Dا. “ ثN 4ت,) ,4خب(,) ?س,q” (متى 14: 13). لق6 حسmD 6الء )لتالم?G )لمس?ح ح?5
ت()ء| ل$N 4نQ ?بع6 )لشعB ع5 ?,حنا . ,ق6 )نحاL (,Cلى جانB )لف(?س??5 في )ت$امQ عن6ما جل- مع )لعشا(?5 ,)لخTاA على مائA6 متى =
,سا,(ت$N )لشك,W في ك,نQ م(سال م5 قب8 هللا ألنQ لT? Nل^ س()p ?,حنا )لمعم6)5. 4ما )آل5 ,ق6 ما! معلم$N ,كان,) ?ت,ق,L 5لى )لسل,)5
ND (,ق6 كان, . Qبمصالح N$مصالح (,Tب) , q,لى ?سL (,مستقبال فق6 4ت N$بعمل xشا6 ف?ما ?خت)لى )لنصح ,)إلL, N?*لع( N$نCء ع5 ح(Cلع(,
xمع )لمخل (,6,ء ل?تح6ثD A)لى فتL 4?ضاً في حاجة . {ML 338.1}

eقت للتأمل
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,بالق(B م5 ب?! ص?6) ,في ن$ا?ة )لبح?(A م5 )لشما8 كاL 5قل?N خالء. ,كا5 في GلW )ل,ق! م6C)نا بخض(A )ل(ب?ع )ل?انعة فصا( معتكفا
مناسبا ل?س,q ,تالم?VG . فانTلق,) Lلى GلW )لمكا5 ,(كب,) سف?نتQ ل?عب(,) )لبح?(A . ففي GلW )لمكا5 س?ك,ن,5 بع?6?5 ع5 )لT(?^ )لعاN ,ع5
ضجة )لم56 ,ض,ضائ$ا )لمث?(A = كما كان! منا*( )لTب?عة في G)ت$ا مص6( ()حة ل$N . فتغ??( )لمنا*( ?ب$ج )لح,)- . ,في GD) )لمكا5 كا5
?مكن$x? 54 N غ,) Lلى 4ق,)8 ?س,q 5,6 54 ?قاTع$N 4ح6 4, ?سمع,) )لكالN )لقاسي 4, (6 )إلDانا! ,)الت$اما! م5 4ف,)V )لكتبة ,)لف(?س??5 .
ND6?54 ?تمتع,) بف(صة ثم?نة في صحبة س N$نا ?مكنD. {ML 338.2}

N$لكن, A)لسا( !(Gللمل V,س)ك? Nل W(G تك5 ()حة )ست(خاء 4, تكاس8 = ف,ق! )الختالء Nل VG?5 ف(صة )ل()حة )لتي تمتع ب$ا )لمس?ح ,تالمL
تحا6ث,) ع5 عم8 هللا ,Lمكان?ة )لحص,8 على كفاء)! 4ع*N للعم8. كا5 )لتالم?G مع )لمس?ح ,لGلW 4مكن$N 54 ?ف$م,V = ,لN تك5 ثمة حاجة أل5
?كلم$N بأمثا8 = فصحح 4خTاءND ,4,ضح ل$N )لT(?^ )لصائB لالقت()B م5 )لشعB = ,كش\ ل$N ع5 كن,C )لح^ )إلل$ي )لغن?ة بأكث(
{ML 338.3} .,ض,p = فانتعش,) ,نال,) ح?اA بق,A هللا ,4ل$م,) بال(جاء ,)لشجاعة

,مع 54 ?س,q كا5 ?ستT?ع 54 ?ج(d )لمعجC)! ,قC 6,6 تالم?VG بنف- تلW )لق,A فق6 4شا( على خ6)مQ )لمتعب?5 4,لئW 54 ?مض,) Lلى
:N$لخ6مة ب5,6 ت,ق\ ب8 قا8 ل( لعم8 في( A),)بض VG?تالم NCل? N54 )لحصا6 كث?( ,)لفعلة قل?ل,5 ل N$م,ضع خالء ل?ست(?ح,). ,ح?5 قا8 ل
“)Tلب,) م5 (B )لحصا6 54 ?(س8 فعلL Qلى حصاV6” (متى 9 : 38). لق6 ع?5 هللا لكL 8نسا5 عملQ حسL Bمكان?اتQ (4فس- 4 : 11 — 13).
D,. {ML 339.1}, ال ?(?6 54 تضTلع جماعة قل?لة بمسئ,ل?ا! جساN في ح?5 54 )آلخ(?5 ال ?حمل,5 4ثقاال ,ال ?تمخض,5 لت,ل6 نف,-

hلى 'لصالL لحاجة'

5L, = (GD )لمس?ح ?,جQ نف- كالN )ل(ف^ ,)لحناL 5لى خ6)مQ )ل?,N تماما كما ق6 ,ج$L Qلى تالم?VG. ف$, ?ق,8 لك8 )لمن$,ك?5 ,)لمتعب?5 . “
تعال,) 4نتN منف(6?5 .. ,)ست(?ح,)”. ل?- م5 )لحكمة 54 ?ك,5 )إلنسا5 6)ئما تح! Lج$ا6 )لعم8 ,ضغQT )لمث?( حتى ,D, ?خN6 حاجا! )لنا-
G?م5 تالم BلT? QنL Nلش6?6 بق,| )لعق8 ,)لنف- ,)لجس6 . نع( ^اD)لحالة ?$م8 )لتق,| )لشخص?ة ,?ح8 )إل( VGD في N6ل(,ح?ة = أل5 )لخا(
)لمس?ح 54 ?نك(,) G,)ت$N ,الب6 ل$N م5 54 ?ضح,) بأش?اء = Lنما ?جB )لحG( لئال بسبB )لغ?(A )لC)ئA6 ع5 )لح6 ?ستف?6 )لش?Tا5 م5 ضع\
8Tعم8 هللا 4, ?تع V,لبش(?ة ف?ش(. {ML 339.2}

,في تق6?( معلمي )ل?$,6 كان! خالصة )ل6?5 54 ?ع?n )إلنسا5 في غم(A ضج?ج )لنشاT ,)لعم8. ,كان,) ?عتم5,6 على بعt )لمما(سا!
Gباق?ة . فإ )Tلمخا( W8 نف- تل(Cت?ة . ,ال ت(Gع5 هللا ,)تكل,) على )لكفا?ة )ل N$فصل,) 4(,)ح (GكD, . ACلممتا( ND(,ج?ة لإلعال5 ع5 تق)لخا(
?C?6 نشاT )لنا- ,?نجح,5 في d4 عم8 ?ق,م,5 بÅ Q ف$ناW ?كم5 خT( )إل(كاL 5لى )لخTT ,)ل,سائ8 )لبش(?ة . ,)إلنسا5 في VGD )لحالة
?قل8 م5 )لصالA ,)إل?ما5. فنح5 كالتالم?G مع(ض,5 لخT( Lغفا8 )الستنا6 على هللا ,)لسعي في جع8 نشاTنا مخلِّصا لنا . Lننا بحاجة 6)ئمة
Cلتي تنج( يD Qم,قن?5 بأ5 ق,ت q,لى ?سL )*للن {ML 339.3}

Aل$الك?5 عل?نا 4?ضاً 54 نقضي ,قتا في )لتفك?( ,)لتأم8 ,)لصال( xألج8 خال A)?بك8 غ Bنبغي لنا 54 نك6 ,نتع? Qلعم8. ففي ح?5 4ن(
Qلن$ا?ة 4ن( 5 فيD)تب? dGل( V6ح, ,D تق6- باستحقا^ )لمس?ح? dGل(, = ب5,6 مل8 A)لحا( Aلصال( A,بق Nت? dGلعم8 )ل( 5L . كلمة هللا -)6,
{ML 340.1} .فعا8 للخ?(

Nصلي! ,ك? ,D, فما 4كث( )لم()! )لتي ,ج6 ف?$ا WلG مع, = q,س? A6حمة باألعما8 ,)لمسئ,ل?ا! كما كان! ح?اCم Aح?ا WنالD 5تك Nل QنL
j)خ, Nلباك( ج6)ً قا( pلش$ا6)! “,في )لصبا( VGD 8ض?ة نج6 مث)أل( Qخ ح?ات?)في تا A6?6ئمة! ,م()() ع(مع هللا متصلة ,6 Qكت)كان! ش
,مضى Lلى م,ضع خالء= ,كا5 ?صلّي DناW“. ” فاجتمع جم,q كث?(A لكي ?سمع,) ,?شف,) بQ م5 4م()ض$N. ,4ما D, فكا5 ?عت8C في
)لب()(d ,?صلي”= “,في تلW )أل?اN خ(L jلى )لجب8 ل?صلّي. ,قضى )لل?8 كلQّ في )لصالÅ A” (م(ق- 1 : 35 ؛ ل,قا 5 : 15 , 16 ؛ 6 :
12). {ML 340.2}

5L )لمخلx في ح?اتQ )لتي ك(س$ا بجملت$ا لخ?( )آلخ(?5 ,ج6 4نQ م5 )لض(,(d لQ 54 ?عت8C بع?6) ع5 ضجة )لعالN ,ض,ضائQ = ,بع?6)
BلT?ع ,)التصا8 بالنا- )لمحتاج?5 لTال ?نق dGل( Tلنشا( A54 ?تنحى ع5 ح?ا Q?عل Bج? Q4| 4ن) = N,? 6ما بع,? Qلتي كان! تتبع( q,ع5 )لجم
Aلصال( q6على هللا = ,في مخ N(نا حاجاتنا ,ضعفاتنا كا5 معتم6) بالتماTح6?ثا متصال. ,ك,)ح6 منا ?شا Bمع )آل i6ل?تح Q?مكانا ?عتك\ ف
كاT? 5لB ق,A هللا لكي ?تش66 في )لق?اN ب,)جباتQ ,?صم6 4ماN )لتجا(B . ,في عالN )إلثGD N) )حتم8 ?س,q )لمصا(عا! ,)لعB(G )لنفسي . ,في
p)ء ,)لف(Cنا كا5 ?ج6 )لعD, . Q5 )لتي كا6! تسحق(Cألح(, N,ل$م( QلDع5 كا p)T? 5كا Bمع )آل Qح6?ث. {ML 340.3}
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'لقوh تأت#نا من هللا

Qبش(?ت Nهللا حتى س(| في جس n)ع Nلكلي )ل(4فة. فكإنسا5 جع8 ?ت,س8 4ما( Bآل( لىL ة?)لمس?ح ,صل! ص(خا! )لبش( ^?)T 5ع,
V)ختبا( 54 ?ك,5 Bف?ج . Nل?منح$ا للعال Aح?ا Qمن Gمع هللا 4خ )لمستم( i?6ة )لحTس(,ة = ,ب?D,لبش(?ة ,)ألل( ب?5 Tب)?, ل?,ص8 d,سما )ت?ا
{ML 340.4} .)ختبا(نا

LنQ ?أم(نا قائال: “تعال,) 4نتN منف(6?5” فإG) )نتب$نا Lلى كالمQ فسننا8 ق,A 4ع*N ,نصبح 4كث( نفعا. لقT 6لB )لتالم?G ?س,q ,4خب(,V بك8
ML} .شيء = فشجع$N ,علم$N . فإG) كنا )ل?,N نقضى ,قتا ف?Q نL BDGلى ?س,q ,نخب(V بحاجاتنا فل5 ?خ?B (جاءنا ب8 س?ك,5 ع5 ?م?ننا ل?ع?ننا
340.5}

“ Qعن B,لمكت(, ”Nل$اً ق6?()ً= 4باً 4ب6?اً= (ئ?- )لسالL “ ,لم6ع( xلمخل( (GD = ة ,)التكا8 ,)لثقة بمخلصناT6 م5 )لبسا?Cلى مL ننا بحاجةL
”Qي لTي )لجم?ع بسخاء ,ال ?عّ?(= فس?عTع? “ Qألن Qلحكمة من( BلT6ع,نا لن? dGل( B?لمش?( )لعج( WلG ,D ”Qاسة على كتف?)تك,5 )ل,
5 : 1 B,شع?اء 9 : 6 ؛ ?عقL)). {ML 341.1}

5L ك8 مND 5 تح! ت6(?B هللا ت*$( ف?$N ح?اA ال تنسجN مع )لعالN 4, عا6)تQ 4, 4عمالQ. ,ك8 ,)ح6 بحاجة Lلى 54 ?ك,5 عنV6 )ختبا(
q,في خش B)ل( Nنمث8 4ما, )خk !,عن6ما ?صم! ك8 ص, . Qم- في قلب$? Qهللا . فعلى ك8 منا 54 ?سمع ص,ت A6()L شخصي بمع(فة
,صم! فإ5 صم! )لنف- ?جع8 ص,! هللا 4كث( ,ض,حا . LنQ ?ق,8 لنا: “كف,) ,)علم,) 4ني 4نا هللا” (مCم,D .(10 : 46 )نا فقT ?مك5
)لحص,8 على )ل()حة )لحق?ق?ة . ,D (GD, )إلع6)6 )لفعا8 لك8 م5 ?خ6م,5 هللا . ففي ,سT )لجم,q )لمس(عة في س?(Dا = ,في ,سT )إلج$ا6
)لع*?N )ل,)قع على ق,| )إلنسا5 فالنف- )لتي تحص8 على مثGD 8) )النتعاn ستك,5 محاTة بج, كلQ ن,( ,سالN . ,س?صع6 م5 )لنف- عب?(
C . {ML 341.2}كي منعn ,تعل5 ق,A هللا )لتي تصL 8لى قل,B )لنا-

”الفصل التاسع والثالثون— “أعطوهم أنتم ليأكلوا

كا5 )لمس?ح قBDG 6 مع تالم?L VGلى مكا5 خالء ل?عتكف,) = ,لك5 ف(صة )ل$6,ء VGD س(عا5 ما )نقض!. *5 )لتالم?G 4ن$N في مكا5 ال
?مك5 ألح6 54 ?ع(فQ . ,لك5 ما 5L 4حس! )لجم,q بغ?اB )لمعلN )إلل$ي حتى تساءل,) قائل?W(G 5?4“ :5؟” ,ق6 ع(\ بعض$N )لج$ة )لتي )نTل^
Lل?$ا )لمس?ح ,تالم?VG = فBDG كث?(,L 5لى DناW مشاA = ب?نما (كB غ?(ND )لسف5 ,عب(,) ب$ا )لبح?(A ل?صل,) Lل?$N . ,كا5 ع?6 )لفصح ق(?با
= فجاء! جم,q )لمع?6?5 م5 ق(B ,م5 بع6 في T(?ق$L Nلى 4,(شل?N ,)جتمع,) ح,8 ?س,q . ثN تقاL !)Tلى DناW جم,q 4خ(| حتى بلغ
عND66 خمسة kال\ (ج8 ما ع6) )لنساء ,)أل,ال6 . فقبلما ,ص8 ?س,L qلى )لشاTئ كا5 جمع غف?( م5 )لنا- في )نت*ا(V . ,لكنQ ن8C م5
{ML 342.1} .)لسف?نة 5,6 54 ?الح*,V فقضى بعt )ل,ق! مع تالم?VG منف(6?5

Qف(صة )ل()حة فإن Q?ع ,ضاع! علT,ق Qمع 4ن, .N$?فا ,حنانا علTع Qفامتأل قلب Q?لL N6لجمع )لقا( WلG لىL q,لع ?سTلجب8 ت( Bم5 جان,
لN ?تضج( 4, ?تملمGL . 8 (4| ض(,(A 4ع*N تتTلB )DتمامQ = ,عن6ما كا5 )لنا- ?أت,L 5ل?C Q()فا! تحّن5 عل?$GL“ N كان,) كخ()\ ال ()عي
ل$ا” (م(ق- 6 : 34). ,ح?5 ت(W معتكفQ ,ج6 مكانا مالئما ف?Q ?مكنQ 54 ?خ6م$L . Nن$N لN ?حصل,) على d4 ع,5 م5 )لك$نة 4, )ل(mساء
xلخال( ^?)T لجمع( WلG Nعل? ,D, لمس?ح( Bلشاف?ة فاض! م5 قل( Aلح?ا( Vلك5 م?ا,. {ML 342.2}

4صغى )لنا- Lلى كالN )ل(حمة )لdG كا5 ?ف?t بغC)(A م5 ب?5 شفتي )ب5 هللا = ,)ستمع,) Lلى كالN )لنعمة )لdG كا5 غا?ة في )لبساTة
,)ل,ض,p = فكا5 كبلسا5 جلعا6 لنف,س$5L .N لمسة ?V6 )إلل$?ة )لشاف?ة جاء! بالب$جة ,)لح?اA لم5 كان,) ?حتض(,5 = ,بال()حة ,)لصحة لم5
{ML 342.3} .كان! تعGب$N 4م()ض$N = فكا5 ?,م$N كأ?اN )لسماء على )أل(GL = t لN ?شع(,) )لبتة بم(,( )ل,ق! منG 54 4كل,) kخ( ,جبة

سمكتا. re;غفة شع#ر

كا5 مع*N )لن$ا( ق6 )نقضى ,4,شك! )لشم- على )ألف,8 = ,مع GلW لN ?ت(W )لنا- 4ماكن$N = ف*8 ?س,q ?تعB ,?خN6 ك8 )لن$ا( 5,6
Bع )النسحاTست? Nل Q54 ?ك\ ع5 )لعم8 . ,لكن G?لتالم( Qفالتم- من q,إلع?اء ,)لج( T)م5 ف Qل,ج( Bعاما. كا5 شاحT 8,ح 4, ?تنا?)54 ?ست
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QحمC? 5كا dGلجمع )ل( WلG Tم5 ,س. {ML 343.1}

Gمن NعاT d4 (,تنا,ل? Nم5 بع?6 ,ل (,ق6 4ت N$5 من,)?كا5 كث GL = N$حمة ب) q,54 ?ص(\ )لجم Q?لح,5 عل? Q?لL G?4خ?() جاء )لتالم
)لصباp. ف?مكن$N 54 ?بتاع,) Tعاما م5 )لم56 ,)لق(| )لمجا,(A . ,لك5 ?س,q قا8 ل$N: “4عND,T 4نتN ل?أكل,)؟” (م(ق- 37 : 6). ,GL )لتف!
WلG لىL -فن*( ف?لب . G?لتلم( WلG 5ما?L 5ل?متح (GD q,الء؟” (?,حنا 6 : 5). قا8 ?سmD 8ل?أك ً(Cخب qقائال: “م5 4?5 نبتا Qلى ف?لب- سألL
)لبح( )لC)خ( م5 )لنا- ,ق6( 4نQ م5 )لمستح?8 ت6ب?( TعاN ?كفي إلشباq تلW )لجم,q )لغف?(A . فأجاB قائال LنQ ال ?كف?$N خبC بمئتي 6?نا(
ل?أخG ك8 من$N ش?ئا ?س?()ً . فسأ8 ?س,q كN م5 )لخبC ?مك5 )لحص,8 عل?Q مG 5لW )لجمع . فأجاB 4ن6(),- قائال: “Dنا غالN معQ خمسة
4(غفة شع?( ,سمكتا5= ,لك5 ما GD) لمثmD 8الء؟” (?,حنا 6 : 9). فأم( ?س,q بأ5 ?حض(,Dا Lل?T, QلB م5 تالم?VG 54 ?جلس,) )لنا- (فاقا
G4خ Nلن*ا( Bستت(, (GD Nمع 54 ?صنع . فلما تCم ,D ل?(| )لجم?ع ما, Nمئة مئة ,خمس?5 خمس?5 حفا*ا للن*ا )ألخض( B(فاقا على )لعش
Nث .(,لجم?ع ,شبع( فأك8“ ”q,للجم G?لتالم(, =G?غفة للتالم)أل( ىT4ع, )كّس, W)لسماء ,با( ,نح V)*فع ن)“ أل(غفة ,)لسمكت?5( q,س?
{ML 343.2} .((فع,) م5 )لكس( )ثنتي عش( قفة مملّ,A= ,م5 )لسمW” (ل,قا 9 : 16 ؛ م(ق- 6 : 42= 43

i;A في 'لبساoة

N$بحاجات QتمامD( )6من?ة قCل( N$بحاجات NتماDكا5 م$تما نف- )ال A6لسعا(, Nلحص,8 على )لسال( ^?)T Bلشع( Nق6 عل dGل( W(G 5L
tلبع( ال$5. ,ق6 *8?Gتعلق,5 بأ? )ع$5 ,4,ال6 صغا)G4 فال$5 علىT4 5ل(,ح?ة. كا5 )لنا- متعب?5 ,مع??5 . كان! ت,ج6 4م$ا! ?حمل(
,)قف?5 على 4ق6)م$N ساعا! T,?لة . ,كان,) متل$ف?5 لسماq 4ق,)8 )لمس?ح فلN ?فك(,) قT في )لجل,- . كا5 )لجمع غف?() حتى لق6 كا5 ?خشى
لئال ?6,س,) بعض$N بعضا = ل$G) 4()6 ?س,q 54 ?عN$?T فت(A ()حة فأم(ND بالجل,- . ,كا5 تح! 4ق6)م$N بساT كث?\ م5 )لعشB )ألخض(
{ML 343.3} فكا5 ?مك5 للجم?ع 54 ?جلس,) ,?ست(?ح,)

5L )لمس?ح لN ?صنع قT معجL ACال ل?س6 حاجة حق?ق?ة. فكان! ك8 معجAC م5 شأن$ا 54 ت(ش6 )لشعL Bلى شج(A )لح?اA )لتي ,(ق$ا لشفاء
)ألمG 5L . NلW )لTعاN )لبس?T )لdG ق6مQ )لتالم?G للشعB )لجائع كان! ف?Q كن,C غن?ة بالتعال?N . فGلW )لTعاN )لdG 4مك5 تق6?مQ للشعB كا5
Tعاما مت,)ضعا = ح?i كا5 )لسمW ,4(غفة )لشع?( Dى )لTعاN )ل?,مي )لdG )عتا6 جماعة )لص?ا6?5 )لساكن?5 بالق(B م5 بح( )لجل?8 54
?تنا,ل,V . لق6 كا5 )لمس?ح قا6() على 54 ?قN6 للشعT Bعاما فخما 6سما = ,لك5 مثG 8لW )لTعاN )لdG كا5 )لغ(t منQ )لتلL, GGشباq )لن$N ما
Nبال,الئ Tق (,GGتل? Nا هللا للنا- ق6 فس6! . ,)لنا- لD6ب?ع?ة )لتي 4عTنة )ل,mل6(- 54 )لم( (GD لمس?ح في( N$سا نافعة = علم,)كا5 ل?حم8 6
)لفخمة )لمعA6 إلشباq )لG,^ )لdG فس6 بق6( ما تمتع GD) )لشعB بال()حة ,)لTعاN )لبس?T )لdG 4عV6 )لمس?ح في GلW )لمكا5 )لمنقTع )لبع?6 ع5
{ML 344.1} . )لعم()5

ل, كا5 )لنا- في VGD )أل?اN ?مش,5 بالبساTة ,في حالة )نسجاN مع ق,)ن?5 )لTب?عة كما كاN6k 5 ,ح,)ء في فج( )لتا(?خ َل,ِج6 )لكث?( م5
)لمm,نة لس6 حاجة )ألس(A )لبش(?ة = ,لقل! )لمTال?B )ل,Dم?ة = ,ت,ف(! ف(x 4خ(| للعم8 بالT(^ )لمع?نة م5 هللا. ,لك5 )ألنان?ة
Bلفاقة م5 )لجان(, C,ل,)ح6 ,)لع( Bم5 )لجان T()إلف( Bة ,)لشقاء بسب?Tلخ( Nعلى )لعال Bجل WلG 8ب?ع?ة = كTغ?( )ل Gئ(Gالنغما- في )لل(,
{ML 344.2} . )آلخ(

Bلمتع( N?*لجمع )لع( WلGل Qق6م dGل( T?لبس( NعاTل( WلGك .Nلتنع(, ة?Dفا)لى )لL N$ش,ق qبإشبا Q?لL -لنا( BG6 54 ?جت?)? q,ك5 ?س? Nل
Q?م6 تابع? Nل xلمخل( 5L . ل?,م?ة( Aلح?ا( !ل(ق?قة في )حت?اجا( Qعا?ت) ب8 على Bفحس Qت)انا ال على ق6D)كا5 ب = )?8 مث?,T N,? 6لجائع بع(
بتنعما! )لعالN فق6 ?ك,5 نص?ب$N بس?Tا ,شح?حا ,ق6 ?ك,5 نص?ب$N )لفق( . ,لك5 كلمتQ كان! ع$6) 4خVG على نفسQ بأنQ س?س6 )حت?اج$N ب8 لق6
N$مع V),م5 حض A,ة )لم(ج?Cبالتع ND64فض8 ج6) م5 ك8 )لب(كا! )ل6ن?,?ة- ,ع ,D بما ND6ع,. {ML 344.3}

مصد; كل 'ألش#اء

t)أل( جع8? GL 5 هللاL, .نا)?لتي ?ستخ6م$ا 4ب6) لخ( A,ب?عة ,?كش\ ع5 )لقTل( Nع5 عال )لخمسة )آلال\ ?(فع )لستا( Qبإشباع q,5 ?سL
qشباL 6لتي 4ج(?! عن( ACنف- )لمعج Nب?ع?ة تتTم8 )ل(,لع( ^?)T 5ع, . ACمعج N,? 8لإلنسا5 ?صنع ك A)?ل,ف( اD)ي ق,ت$ا ,ثماTتع
)لجماD?( . )لنا- ?ع5,6 )أل(t ,?بG(,5 )لبG)( = ,لك5 )لح?اA )لتي مص6(Dا هللا Dي )لتي تجع8 )لبG)( ?نب! . فالمT( ,)ل$,)ء ,)لشم-
,D 5 هللاL .(28 : 4 -ق)لسنب8” (م( قمحاً مآل5 في Nسنبالً= ث Nلع = “4,الً نباتاً= ثT? !ت$ا = ,كل$ا م(سلة م5 هللا = تجع8 )لنبا)()ا ,حD),بن
)لdG في كN,? 8 ?شبع مال??5 )لنا- م5 محاص?8 )لحق,8 . ,)لمTل,B م5 )لنا- D, 54 ?تعا,ن,) مع هللا في (عا?ة )لحب,L, Bع6)6 (غ?\
)لخبC = ,ألجGD 8) ?نس,5 ?6 هللا )لعاملة في كG 8لL . Wن$N ال ?عT,5 هللا )لمج6 )لdG ?ستحقQ )سمQ )لقL . -,6ن$N ?نسب,5 عم8 ق,تL Qلى
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ع,)مT 8ب?ع?ة L ,4لى )إلنسا5 نفسQ = فالمج6 ?عTى لإلنسا5 ال Å = ,)لنا- ?فسD 5,6با! هللا GL ?ستخ6م,ن$ا لغا?ا! 4نان?ة ,بGلW تص?( لعنة
QنL . Qألج8 عم8 ق6(ت V6تمج, Qحمت), Qشفقت C?لتم A6?لبل( سنا(,ح Qفي 54 تتنب Bغ)? QنL . Qكل WلG )??بتغ Nب86 ك,ن$ا ب(كة . ,لك5 هللا م$ت
Qت(C4ج(| )لمس?ح معج t)لغ( (GD ^?فألج8 تحق . ,D 6كة لنا كما ق6 قص)حتى تك,5 ب Vا?اTع ^?)T 5ع Qفي 54 نع(ف Bغ)? . {ML 345.1}

بع6ما شبع! )لجم,q بق?! كم?ة م5 )لTعاN. ,لكW(G 5 )لdG ك8 مصا6( )لق,A غ?( )لمحA6,6 تح! 4م(تQ قا8: “)جمع,) )لكس( )لفاضلة
لكي ال ?ض?ع شيء” (?,حنا 6 : 12). كا5 ?س,q ?عني ب$G) )لق,8 ش?ئا 4كث( م5 مج(6 ,ضع )لكس( في )لسال8 . لق6 كا5 )ل6(- ?عني 4م(?5
. ?نبغي 4ال ?ض?ع شيء ,عل?نا 4ال نفل! م5 4?6?نا d4 (بح Cمني . ,?جB 4ال ن$م8 ش?ئا ?مك5 54 ?ك,5 ف?Q نفع ألL dنسا5 . ?جB 54 نجمع
ك8 ما ?مك5 54 ?س6 )حت?اj )لجائع?5 م5 بني )إلنسا5 . ثN ?نبغي 54 ?ك,5 عن6نا نف- GD) )لح(x بالنسبة Lلى )لب(كا! )ل(,ح?ة . عن6ما
جمع! )لكس( فك( )لنا- في 4ص6قائ$N )لG?5 في ب?,ت$N = فأ()6,) 54 ?ش(ك,ND مع$N في )لتنا,8 م5 )لخبC )لdG ق6 با(كة )لمس?ح. ,قC, 6ع!
WلG 5لآلخ(?5 م (,Tل,ل?مة 54 ?ع( Wفكا5 على م5 ق6 4كل,) ,شبع,) م5 تل . N?إلقل( WلG 8لى كL اD,لجمع )لمشتا^ فحمل( WلG على )لكس( Wتل
)لخبC )لنا8C م5 )لسماء إلشباq نف,س$N )لجائعة . كما كا5 عل?$N 54 ?(66,) ما ق6 تعلم,V م5 ع*ائN هللا = فكا5 ?نبغي 4ال ?ض?ع شيء = ,4ال
A6بال فائ t)لى )ألL d6ألب( N$مما ?تعل^ بخالص A6كلمة ,)ح Tتسق . {ML 345.2}

yمو'ع#د باإلنقا

Nل )Dل*ا( Bفي متنا,8 )ل?6 . ,حس NعاTك5 )ل? Nأل(غفة تعلمنا 6(- )العتما6 على هللا . عن6ما 4شبع )لمس?ح )لخمسة )آلال\ ل( AC5 معجL
N$لكن, = Qلجمع ل?تبع( WلG 8ك q6? Nل QنL . ة?)لخمسة )آلال\ ع6) )لنساء ,)أل,ال6 في )لب( Qمع, ,D 5لق6 كا . V)4م q,T 4?ة ,س?لة WنالD 5تك
Qإلع?اء = ألن(, q,لم66 كان,) ?حس,5 بالج( W8 تل,T Qستمع,) لتعال?م( بع6ما N$4ن Nكا5 ?عل Qلكن, = )4, 4,)م A,5,6 6ع N$4ت,) م5 تلقاء 4نفس
W(G 5L . عاماT Q5 ب,)ما ?شت N$?6ك5 ل? Nل N$كث?(,5 من, . N$?كا5 )لل?8 مقبال عل, N$كان,) بع?6?5 ع5 ب?,ت, . q,ح- بالج? N$كا5 مثل
)لdG ألجل$N صاN 4(بع?5 ?,ما في )لب(?ة لN ?سمح بع,6ت$L Nلى ب?,ت$N صائم?5 . فسمح! A6()L هللا ,عنا?تQ 54 ?ك,5 ?س,q ح?i كا5 =
{ML 346.1} .,)عتمD 6, على 4ب?Q )لسما,d ل?6ب( ل$N ما ?س6 تلW )لحاجة

,نح5 عن6ما نقع في d4 مأC^ عل?نا باالعتما6 على هللا = عل?نا 54 نتص(\ بحكمة ,(,?ة في ك8 عم8 م5 4عما8 )لح?اA لئال بتص(فاتنا
)لTائشة ن,قع 4نفسنا في )لمح5 ,)لتجا(B. عل?نا 4ال ن,قع 4نفسنا في )لصع,با! بإDمالنا لل,سائT )لتي ق6 4عD6ا هللا 4, بإساءA )ستعما8 )لق,|
,)لم,)BD )لمعTاA لنا . على خN(6 )لمس?ح T? 54?ع,) L(شا6)تQ بك8 6قة . 5L )لعمD 8, عم8 هللا فإG) 4(6نا 54 نبا(W )آلخ(?5 عل?نا باتباq ك8
تعل?ماتQ . عل?نا 4ال ن(كC ك8 شيء في )لG)! = فالG)! ل5 تنا8 4?ة ك()مة . ,GL) كنا ن(سN خTTنا كما ?خT( لنا فال(B ?ت(كنا لنحص6 ثما(
BلTا([ لنT ,4 ^Cلل?أ- = ,لك5 في ك8 مأ Nخلصنا . عل?نا 4ال نستسل? Qفإن B)بع6ما )تبعنا تعل?ما! )ل ^Cكنا نقع في مأ (GL 5ائنا . ,لكT4خ
54 Gقاس?ة = فعل?نا ح?نئ, A)?ب*(,\ مغ?*ة ,مث Tننا في كث?( م5 )ألح?ا5 نحاL . Bم,)(6 ال تنف6 ,ال تنض V6? !تح dGل( W(G 5لع,5 م(
B)ل( ^?)T *ا في حفD6جت$ا( Bبسب Wتبا)حف* ك8 نف- ?كتنف$ا )ال? QنL .نعتم6 على هللا بك8 ثقة. {ML 346.2}

بركاÇ 'لعطاء e'إلحسا.

”Wلى ب?تL 5?$لتائ( لمساك?5( 54 ت6خ8“ , ”V,اناً 54 تكس?)4?! ع) (GL“ , ”ل?لةGلنف- )ل( “تشبع, ”WCللجائع خب )صي )لمس?ح بأ5 “ تكس,?
A)م Nباإلنج?8 للخل?قة كل$ا” (م(ق- 16 : 15). ,لك5 ك (,C)4جمع ,)ك Nلى )لعالL (,بDG(“ :ًق,8 4?ضا? ,D, .(10 — 7 : 58 شع?اءL)
تغ,x قل,بنا في 4عماقنا ,?خGلنا L?ماننا عن6ما ن(| ضآلة )لم,)(6 )لتي ب?5 4?6?نا في م,)ج$ة حاجة )لعالN )لع*?مة )ل$ائلة . Lننا نص(Ö مع
Wك8 ما نمل N?6الء؟” كث?() ما نت(66 ,نح5 غ?( ()غب?5 في تقmD 8لمث (GD 4ن6(),- عن6ما (4| خمسة )أل(غفة ,)لسمكت?5 قائل?5: “ما
A,لق( Wل,ع6 ت,ج6 تل( \ع6 = ,خل, ,D V)5 4مL .”(,ل?أكل N4نت ND,Tنا قائال: “4ع)أم? q,5 . ,لك5 ?س?)نخشى 54 ننف^ ,ُنَنف^ ألج8 )آلخ,
{ML 347.1} .)لتي 4شبع! GلW )لجمع بجانB )لبح(

Bلمس?ح م5 )آل( Gلق6 4خ . Q(,حي عم?^ لك8 )لعامل?5 مع -)على 6 d,Tن? Cلى )لخبL لجمع )لجائع( WلG 5 عم8 )لمس?ح في س6 حاجةL
Aلح?ا( Cخب Q5 من,Gمتح5,6 بالمس?ح ?أخ ND 5ك8 م WلGبعضا . ك N$5 بعض,Tكان,) ?ع q,لجم(, = q,ق6م,) للجم G?لتالم(, = VG?ى تالمT4ع,
{ML 347.2} .ثN ?ق6م,GD 5) )لخبC )لسما,d لآلخ(?5

,GL كا5 ?س,q معتم6) على )آلB )عتما6) كامال 4خG )أل(غفة )لقل?لة = ,مع 4ن$ا لN تك5 كاف?ة لس6 حاجة )لتالم?G 4نفس$N فلN ?6ع$N ل?أكل,) ب8
Aلح?ا( Cخب ,D dGل( Q?لL اD,6لتي م( G?لتالم( d6?4, . Q?6? 5?ب W)تبا, Cق6 تكاث( )لخب, .Bلشع( على V,عC,? 5بأ ND)4م Cلخب( NDاTبع6ما 4ع
لN ت(جع فا(غة قT . لق6 كاG 5لW )لقل?8 كاف?ا إلشباq )لجم?ع . ,بع6ما شبع GلW )لجمع كلQ جمع! )لكس( )لفاضلة فأك8 )لمس?ح ,تالم?VG معا
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{ML 347.3} .مG 5لW )لTعاN )لثم?5 )لم(س8 ل$N م5 )لسماء

عاملو. مع هللا

Cم(ك ,D 5 )لمس?حL .Nأل?ا( VGD في VG?نبغي 54 ?ك,5 مشجعا ع*?ما لتالم? (GD, .Bقن,)! )التصا8 ب?5 )لمس?ح ,)لشع ND G?كا5 )لتالم
)ل6)ئ(A )لع*?N ,نبع ك8 ق,A . ,على تالم?VG 54 ?تنا,ل,) ك8 )حت?اجات$N من5L . Q 4ع*N )لنا- Gكاء ,نب,غا ,(,حان?ة ?مكن$N 54 ?عT,) بق6( ما
?أخG,5 فقL . Tن$N مG 5,)ت$N ال ?ستT?ع,5 54 ?س6,) حاجا! )لنف- . ,نح5 ?مكننا 54 ن,qC على )آلخ(?5 ما نأخVG فقT م5 )لمس?ح . ,نح5
Gم5 ,نث^ ,نأخmمكننا باستم()( 54 ن? (GكD, . )نا 4كثGعنا 4كث( 4خC, كلما, . Gفإننا نأخ qC,الما نح5 نT, . 5?)ي لآلخTبق6( ما نع Gنأخ
{ML 347.4} .,نعTي

5L عم8 بناء ملك,! )لمس?ح س?تقL N6لى )ألما5L, N تك5 )ل*,)D( كل$ا ت86 على 4نQ ?تح(W ببTء = ,)لمستح?ال! تع?^ تق6م5L .Q )لعم8
D, م5 هللا ف$, س?6ب( )ل,سائ8 ,س?(س8 مساع6?5 م5 )لتالم?G )ألمناء )لغ?,(?5 )لG?5 ستمتلئ N$?6?4 بالخبND C 4?ضاً ل?ق6م,V للجم,q )لجائعة
. ,هللا ل?- بغاف8 ع5 4,لئW )لG?5 ?تعب,5 في محبة ل?ق6م,) كلمة )لح?اA للنف,- )ل$الكة )لتي Dي ب6,(Dا تم6 4?6?$ا في TلB )لTعاN لنف,-
{ML 348.1} .4خ(| جائعة

في خ6متنا Å خT( منشأV )العتما6 4كث( م5 )لالNC على ما ?ستT?ع )إلنسا5 54 ?فعلQ بك8 ق,)V ,م,)DبD, .QكG) ?غ?B ع5 عق,لنا )لس?6
)لD |G, )لعام8 )أل,ح6 . في غالB )ألح?ا5 ال ?تحق^ )لعام8 ألج8 )لمس?ح م5 مسm,ل?تQ )لشخص?ة = ف?ك,5 في خT( )لتحا?8 باالعتما6 على
5L . أ جس?ماTلع66 خ( A)ففي عم8 هللا ?ك,5 )العتما6 على )لحكمة )لبش(?ة 4, كث . A,نبع ك8 ق ,D dGل( W(G لتن*?ما! ب6ال م5 )العتما6 على(
)لعم8 )لناجح للمس?ح ال ?ت,ق\ على كث(A )لع66 4, )لم,)BD ق6( ما ?ستن6 على خل,x )لن?ة ,)ستقامة )لغ(t ,)لبساTة )لحقة في )إل?ما5
)لمليء بالثقة . ف?نبغي تحم8 )لمسئ,ل?ا! )لشخص?ة ,)لق?اN بال,)جبا! = ,ب8G )لج$,6 لم5 ال ?ع(ف,5 )لمس?ح . فب6ال مL 5لقاء )لتبعة على Lنسا5
k. {ML 348.2}خ( ت*5 4نQ م,B,D 4كث( منW = )عم8 بق6( ما تستT?ع

'لتقد\ بإEما.

,عن6ما ?خT( لقلبGD W) )لسm)8: “م5 4?5 نبتاq خبC)ً ل?أكmD 8الء؟” فال ?ك,5 ج,)بW 6ل?الً على عN6 )إل?ما5L .5 )لتالم?G عن6ما سمع,)
d)لى )لق(| لنشتL BDGلصع,با! . فجعل,) ?تساءل,5 قائل?5: “4ن( شتى N$في عق,ل !)ثا =”(,ل?أكل N4نت ND,Tقائال: “4ع ND)أم? xلمخل(
Tعاماً؟” ,كGلW )لحا8 )ل?,N عن6ما ?ك,5 )لنا- مح(,م?5 م5 خبC )لح?اA ?تساء8 4,ال6 هللا قائل?5: “ 4ن(س8 في TلL Bنسا5 م5 مكا5 بع?6 لكي
54 Nبنف,- محتاجة )عل ( T4ن! عن6ما تك,5 محا (GكD, . WناD N$4شبع N؟ قا8 “)جعل,) )لنا- ?تكئ,5” ثq,قا8 ?س (G؟” ,لك5 ماN$عمT?, أتي?
q,س? d6? 5?ب Wضع 4(غفة )لشع?( )لتي مع Nث = Qمع i6فتح . WناD لمس?ح(. {ML 348.3}

ق6 تب6, )ل,سائ8 )لتي في ح,Cتنا غ?( كاف?ة للعم8. ,لكGL 5) تق6منا Lلى )ألماN بإ?ما5 متكل?5 على ق,A هللا )لكاف?ة لس6 ك8 حاجة فستنفتح
5L . ةTباألمانة ,)لبسا Q?س?كافئ م5 ?تكل,5 عل QنL . VCس?6ب( )ل,سائ8 إلنجا Qكا5 )لعم8 عم8 هللا ف$, بنفس (G4مامنا ?ناب?ع غن?ة ,ف?اضة . فإ
)لقل?8 )لdG ?ستعم8 بحكمة ,ح(x في خ6مة (B )لسماء س?C?6 ,?تبا(W عن6 ت,C?ع5L, . Q )لقل?8 م5 )لTعاN )لdG كا5 في ?6 )لمس?ح بقي
كامال لN ?نقx منQ شيء حتى شبع كG 8لW )لشعB )لجائع . فإG) كنا نL BDGلى مص6( )لق,A ,نم6 ?6 )إل?ما5 منت*(?5 54 نأخG ما ?س6 )لحاجة
{ML 349.1} .فسنج6 معاضA6 في عملنا حتى في 4قسى )ل*(,\ = ,سنك,5 قا6(?5 على تقN?6 خبC )لح?اA لآلخ(?5

?ق,8 )ل(B: “ )عT,) تعT,)” = “مq)C? 5 بالشح فبالشح 4?ضاً ?حص6= ,مq)C? 5 بالب(كا! فبالب(كا! 4?ضاً ?حص6 .. ,هللا قا6( 54
?C?6كN ك8 نعمة= لكي تك,ن,) ,لكN كL 8كتفاء ك8 ح?5 في ك8 شيء= ت6C)5,6 في ك8 عم8 صالح. كما D, مكت,B: فّ(^= 4عTى )لمساك?5.
{ML 349.2} .(بّ(V ?بقى Lلى )ألب6” (ل,قا 6 : 38 ؛ 2 ك,(نث,- 9 : 6 — 11

الفصل األربعون—ليلة هائلة في البحيرة
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5L )لشعGL B كان,) جالس?5 على )لعشB )ألخض( في GلW )لس$8 في ن,( )لغس^ في فص8 )ل(ب?ع = 4كل,) م5 )لTعاN )لD dG?أV ل$N )لمس?ح.
,تلW )ألق,)8 )لتي سمع,Dا في GلW )ل?,N جاءت$N كص,! هللا . ,معجC)! )لشفاء )لتي شاD,6Dا لN ?ك5 ?مكL 5ج()Dmا بغ?( ق,A هللا . ,لك5
معجAC )أل(غفة تأث( ب$ا ك8 ف(6 في GلW )لجمع )لغف?( GL كا5 لك8 من$N نص?B في ب(كات$ا . في 4?اN م,سى T4عN هللا )لعب()ن??5 )لم5 في
)لب(?ة = فمGD ,D 5) )لT4 |Gعم$N في GلW )ل?,L Nال 54 ?ك,W(G ,D 5 )لdG سب^ م,سى فتنبأ عنQ؟ لN ?ك5 ?مك5 54 ق,A بش(?ة تخل^ م5
خمسة 4(غفة شع?( ,سمكت?5 صغ?(ت?T 5عاما ?كفي إلشباk qال\ م5 )لنا- )لج?اq . ,ق6 قا8 )ل,)ح6 لآلخD (GD 5L“ . ), بالحق?قة )لنبي )آلتي
{ML 350.1} .(Lلى )لعالN!” (?,حنا 6 : 14

,D Qل ND)نت*ا( ا8T dGل( ))على 54 )لمح A6?86 6اللة 4ك? N,?في ن$ا?ة )ل V()4ج dGلعم8 )ل( WلG 5أل = N,?ل( WلG 8(,T N$6 )قتناع(C 6لق
في ,سN$T = فانتعش! kما8 )لشعB ,تعا*م!. D (GD, )لdG س?جع8 )ل?$,6?ة ف(6,سا 4(ض?ا = 4(ضا تف?t لبنا ,عسال . LنQ ?ستT?ع 54
p,)ع 54 ?ب([ ج?Tست?, = N?4,(شل, (G,$? x?على تخل )قا6 ,D . Q?)ا5 (,ما )لكTسل NTشبع ك8 (غبة ,?حق^ ك8 4م8 ,?سح^ ,?ح?
Qل,) ?نت*(,ن* dGا5 )لTهللا )لسل Bلى شعL 6?ع?, Nق$( )ألم?, . NعاT6 ج?,شا بكامل$ا بال,C?, = 85 ?ج(ح,5 في ساحا! )لقتا?Gلجن,6 )ل(
T. {ML 350.2},?ال

,GL )متأل! )لقل,B حماسة كان,) على 4تN )ستع6)6 أل5 ?ت,ج,V ملكا في )لحاL .8ن$N ?(,5 4نQ ال ?بd4 8G مسعى لكي ?ست(عي )نتباV )لنا-
Lل?Q ,ال ?حا,8 54 ?ح(C لنفسQ مج6) 4, ك()مة . ,D, في GD) ?ختل\ )ختالفا ج,D(?ا ع5 )لك$نة ,)ل(mساء = ,لGلND W ?خش,5 م5 4نQ ل5
?TالB بحقQ في عGL, . 6,(6 n) ?تشا,(,5 معا تتف^ كلمت$N على 54 ?أخV,G قس() ,?نا6,) بQ ملكا على Lس()ئ?G,D, . 8) )لتالم?G ?تح5,6 مع
{ML 350.3} )لشعB في )لج$(

N$مخلص Bلشع( N*فل?ع . \)لش( (GD 8مث tف)? Qي )لتي تجعلD 5 ,6)عة )لمس?حL (,قال Nث .N$عي لمعلم)لش( i)إل( ,D 6,(6 n)بأ5 ع
{ML 351.1} .,?مجV,6 = ,ل?(غN )لك$نة ,)ل(mساء )لمتغT(س,5 على Lك()G N)W )لdG 4تى متس(بال بسلTا5 هللا

مطامح تفشل

,بك8 ل$فة ,ش,^ ?حCم,5 4م(ND على تنف?G مأ(ب$N = ,لك5 ?س,q ?ع(\ ما ?ج(d ح,ل6?, = Q(W = كما لN ?ستT?ع,) ND 54 ?6(ك,) =
. N$لنا- عن( قصاءL 8,حا? Qبأن Qت$م,ن? N$نL .V,لكي ?$لك V,6اTساء 54 ?صm)لح(كة .فحتى )آل5 ?حا,8 )لك$نة ,)ل( Wتل Bستك,5 ع,)ق (Gما
54 Bج, WلGل(,حي . ل( !,لملك( 8 ,?ت,ق\ عم8Tتع? Gح?نئ, . A,4عما8 عن\ ,قس, A),ستتبع$ا حتما ث n)على )لع QجالسL 5 محا,لةL
تقمع VGD )لح(كة في )لم$6 = ف6عا ?س,q تالم?VG ,4م(ND بالنC,8 في )لسف?نة ,)إلقالL qلى كف(ناح,N في )لحا8 ,54 ?ت(ك,D V, حتى ?ص(\
q,لجم(. {ML 351.2}

لN ?سب^ للمس?ح 54 4ص6( لتالم?VG 4م() ,(4,) )ستحالة تنف?VG كما في VGD )لم(A. لق6 *8 )لتالم?T G,?ال ?أمل,5 حi,6 ح(كة عامة
5?Gل( q,فت?ال . ,)لجم d6ال تج, iلعب( لىL )?لحماسة تص( VGD 8ك,5 ك A)آل5 )حتما8 فك( (,ع?Tست? Nل, = n)على )لع q,س? B?لتنص
N$ب?ة لتثب?! معلمDGكان! )لف(صة )ل Wلمس?ح 54 تل( qألتبا )$* لنبي )لج6?6 . ,ق6( ة?m)جتمع,) لمما(سة ع?6 )لفصح كان,) ?ت,ق,5 ل(
WلG على (ح?6, q,ك?5 ?س)تا ND6ب,) ,حDG? 54 N$?عل Bلج6?6 كا5 م5 )لصع( p,مTل( (GD jت?اD( س()ئ?8. ,فيL n)على ع B,لمحب(
)لشاTئ )لم,حn . فاحتج,) على GD) )إلج()ء = ,لك5 ?س,q تكلN )آل5 بسلTا5 لN ?سب^ لQ 54 خاTب$N بQ . ,ق6 ع(ف,) d4 54 )عت()t م5
{ML 351.3} .جانب$N بعG 6لW س?ك,5 بال ج6,| فاتج$,) Lلى )لبح( ,ND صامت,5

,Dا D, ?س,q )آل5 ?أم( تلW )لجم,q باالنص()\. كان! T(?قتQ في )لكالN حاسمة بح?i لN ?ج(m 4حND6 على )لعص?ا5 . فجم6! على
4ف,)N$D كلما! )لثناء ,)لم6?ح . ,ف?ما كان,) ?$م,5 بأخVG عن,A جم6,) في 4ماكن$N ,غاض! ن*()! )لف(p ,)لش,^ م5 ,ج,N$D. لق6 كا5 ب?5
GلW )لجمع (جاG 8,, عق,8 جبا(A ,عNC ال ?ف8 = ,لكD 5?ئة ?س,q )لملك?ة ,4م(V )ل$ا6[ )لdG نT^ بQ في كلما! قل?لة 4خم6 )لض,ضاء
8(mف,5 ب5,6 س)ا5 4(ضي ف?نصTتف,^ ك8 سل A,آل5 ق( Q?5 ف,)? NDاD, .V,8 ما كان,) ?ن,,5 54 ?عملTلحاصلة = ,4ب(. {ML 351.4}

EنفرA ل#صلي

,لما ُت(W ?س,q ,حV6: “ صعL 6لى )لجب8 منف(6)ً ل?صلي” (متى 14: 23). ,لق6 )ستم( ساعا! T,?لة ?صلي Lلى هللا . ,لN ?ك5 ?صلي
ألج8 نفسQ ب8 ألج8 )لنا- . فصلى Tالبا ق,A ب$ا ?عل5 للنا- )لصفة )إلل$?ة ل(سالتQ حتى ال ?عمي )لش?Tا5 4ف$ام$N ,?فس6 حكم$N ,?بلب8
4فكا(ND . لق6 ع(\ )لمخلx 54 4?اN خ6متQ )لشخص?ة على )أل(t م,شكة على )النت$اء ,54 قل?ل?5 م5 )لنا- س?قبل,نQ فا6?ا ل$N . ففي
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ص()k, qالN نفس?ة عم?قة صلى ألج8 تالم?L . VGن$N س?ج(ب,5 تجا(B م(A ,محCنة . ,kمال$N )لتي )حتضن,Dا T,?ال = ,)لمبن?ة على )لغ(,(
)لعالمي ستخ?B بك?ف?ة مGلة ,مفجعة Lلى 4قصى ح6 . فب6ال م5 54 ?عتلي ع(n 6),6 س?(,نQ مصل,با على صل?B . ,لكGD 5) )ل?,N س?ك,5
?,N تت,?جQ )لحق?قي . Lال 4ن$N لN ?6(ك,) GD) ,س?ك,5 م5 نتائج GلW 54 )لتجا(B )لقاس?ة ست$اجم$N ,س?ك,5 م5 )لصعB عل?$N 54 ?عتب(,Dا
تجا(B . ,ب5,6 )ل(,p )لق6- )لdG ?ن?( )لعق8 ,?,سع 4ف^ )إلW()6 فإL 5?مان$N س?خGل$N . كا5 4م()ً مmلما لقلB ?س,6L 54 q()ك$N لTب?عة
A)?Cغ q,ب6م Qتض(عات Bفسك Qء ثق?ال على قلبBصا( )لع N$لى ح6 كب?( في )لع*مة ,)لك()مة )لعالم?ة . ,بسببL ()كا5 منحص Qملك,ت
A)?)با! م(Gع,. {ML 352.1}

فشل EسوA 'لتالم#ذ

GL N$قبلما ?قلع,5. ,لكن N$?س?,)ف Qل,ق! على 4م8 4ن( tنت*(,) بع( N$لكن, q,س? ND)في )لحا8 كما 4م N$ق6 4قلع,) بسف?نت G?ك5 )لتالم? Nل
(4,) )ل*الN ?$جN عل?$N “6خل,) )لسف?نة ,كان,) ?DGب,L 5لى عب( )لبح( Lلى كف(ناح,N” (?,حنا 6 : 17). لق6 ت(ك,) ?س,q بقل,B ساخTة
N$4نفس (,ملكا = ,الم Qب (,بأ5 ?نا6 N$سمح ل? Nل Qم(,) ألنGلق6 ت. N$با ل) Qعت(ف,) ب( Gق! مضى من, d4 مما في )4كث Q5 من?)كان,) ضج,
N$ق6 حقق,) غ(ض (,لحاحا لكانL )4كث (,ل, كان N$نL 5?قائل (,تحاج Nعة. ث)بس V)عن,) ألمG4 N$ألن. {ML 352.2}

كا5 عN6 )إل?ما5 ق6 تمك5 م5 عق,ل$N ,قل,ب$N = ,4عمى حB )لك()مة ع?,ن$N. لق6 ع(ف,) 54 ?س,q كا5 مك(,Dا م5 )لف(?س??5 = ,كان,)
WلG ع*?مة ,مع !(Cا! ,معج?k 54 ?صنع qاTست( Nمتح5,6 مع معل N$4ن i?نبغي 54 ?ك,5 . ,ح? Qكما *ن,) 4ن (ممج6 Qت?m) لىL 5,ت,ق? ND
?$ان,5 كما ل, كان,) مخا6ع?5 كاG 5لW تج(بة قاس?ة عل?$N لN ?ستT?ع,) )حتمال$ا . ف$8 س?عتب(,5 6)ئما تالم?G لمعلN كاBG؟ 4, ال ?ثب!
)لمس?ح سلTانQ كملW؟ ك?\ حW(G 54 i6 )لdG كا5 لG QلW )لسلTا5 ,تلW )لق,A ال ?عل5 نفسQ بصفتQ )لحق?ق?ة ,بGلW ?ص?( T(?ق$N 4ق8 مشقة
Nلمة (,ح?ة ع*?مة . ث* N$تحاج,5 حتى جلب,) على 4نفس? G?8 )لتالم* (GكD بة؟?D)لم?تة )ل( Wحنا )لمعم6)5 م5 تل,? Gنق? Nل (G؟ ,لماA),ع,,
{ML 353.1} تساءل,) قائل?8D :5 ?مك5 54 ?ك,5 ?س,q محتاال كما 4ك6 )لف(?س?,5؟

لق6 شا6D )لتالم?G في GلW )ل?,N )لمعجC)! )لع*?مة )لتي 4ج()Dا )لمس?ح. فب6) كأ5 )لسماء ق6 نCل! Lلى )أل(t . ,كا5 ?جG 54 Bك(|
GلW )ل?,N )لعج?B )لمج?6 تمألND باإل?ما5 ,)ل(جاء . فل, 4ن$N م5 ف?t قل,ب$N )لمفعمة حبا ,تق6?() *ل,) ?تح6ث,5 معا ع5 تلW )لع*ائN لما
6خل,) في تج(بة . ,لك5 خ?بت$N )ستب6! بك8 تفك?(L . NDن$N لN ?لتفت,) Lلى ق,8 )لمس?ح: “)جمع,) )لكس( )لفاضلة لكي ال ?ض?ع شيء”. لق6
كان! تلW )لساعا! ساعا! ب(كة جC?لة للتالم?G ,لكن$N نس,) GلW كلQ . لق6 كان,) في ,سT )لم?اV )لثائ(A )لمضT(بة . ,كان! 4فكا(ND جامحة
Bمتاع N$لنا- ح?5 ?خلق,5 ألنفس( مع (GكD هللا \)كث?() ما ?تص, . ND)شغ8 4فكا?, N$نف,س BGخ( ل?عk ش?ئا B)ل( NDاTمعق,لة = فأع )?غ,
{ML 353.2} .,4ثقاال . ,لN تك5 بالتالم?G حاجة ل?خلق,) )الضG,D = B()T) )لخT( ق6 ب46 ?6ن, من$N س(?عا

عاصفة [وجاء

WلG N$اجمD كا5 جم?ال = فعن6ما N,?ل( WلG -قT 5أل N$تغ??() مفاجئا ل WلG 5ب?5 ل$ا. كاDك,ن,) متأ? Nجاء ,ل,D عاصفة N$اجمتD 6لق
)لن,ء خاف,) . فنس,) نف,(ND ,عL N6?مان$N ,ضج(ND . ,كا5 ك8 من$N ?عم8 جا6D) حتى ال تغ,x )لسف?نة في 4عما^ )لم?اV . كان! )لمسافة
قص?(A للDGاB بح() م5 ب?! ص?6) Lلى )لمكا5 )لdG كان,) ?نت*(,5 54 ?قابل,) ?س,q ف?Q = ,في )لTق- )لعاd6 ال تستغ(^ )ل(حلة غ?(
Qكان,) ?قص6,ن dGج6) ع5 )لمكا5 )ل (بع?6 pا?)ل( N$ساعا! قل?لة = 4ما )آل5 فق6 ساقت. {ML 353.3}

ف*ل,) ?كافح,5 حتى جاء )ل$C?ع )ل()بع م5 )لل?ND, 8 ?ج6ف,5. ,ح?نئG )ستسلN 4,لئW )ل(جا8 لل?أ- م5 )لح?اA ,)لنجاA . ففي ,سT )لعاصفة
N$لى حض,( معلمL (,5 تماما فاشتاق,Cعاج N$4ن )لبح( N$علم Nل*ال(,. {ML 354.1}

5L . ل$ائلة( لعاصفة( Wع,5 تل)صا? ND, 5?),عGل(جا8 )لم( W4| 4,لئ) ئTل,)ق\ على )لشا( B?ق)ل( WلG 5L .N$نس? Nفل q,4ما ?س
تالم?VG لN ?غ?ب,) ع5 ن*(V لح*ة ,)حA6 . ب8 كان! ع?ناV تتبعا5 بقل^ عم?^ تلW )لسف?نة في م$B )ل(?ح بحم,لت$ا )لغال?ة )لثم?نة . ألmD 5الء
N$فلما 4خضع! قل,ب . VG?تالم Bق()? N?لس?6 )ل(ح( كا5 WلGك Bفي حنا5 ,ح )?فل$ا )لصغT Nأل( Bفكما ت()ق . Nجا8 س?ك,ن,5 ن,( )لعال)ل(
N$ل !?T4ع = A6الب?5 )لنجT (,لعالمي ,بك8 ت,)ضع صل( N$م,حT 6خم, . {ML 354.2}

Eمشي على 'لم#ا1
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Qك,ن,) ?علم,5 4ن? Nلماء. ,ل( ^,ف N$6ن, من? tن,( )نكش\ ع5 شبح غام )$* الك,5D ال محالة N$في )للح*ة )لتي كان,) ?عتق5,6 4ن
?س,q . فW(G )لdG خ\ Lلى نج6ت$N *ن,V ع6,) فشمل$N )ل(عB . فاأل?d6 )لتي كان! تقبt على )لمجاG?\ بقبضة م5 ف,الG ت(كت$ا تفل! م5
قبضت$ا فصا(! )لسف?نة ت$تC كما تشاء )ألم,)j = ,ق6 حملق,) في شبح GلW )إلنسا5 )لdG كا5 ?س?( ف,^ )للجج )لمCبA6 في GلW )لبح(
B)Tلمض(. {ML 354.3}

Q?لL (,خ)ص V,ع(ف GL N$لكن, = NDCكأنما ?(?6 54 ?جتا Nلى )ألماL ()سائ q,س? N6لخ,\ ص(خ,) = فتق( فم5 N$ب$الك )Gخ?اال ?ن V,لق6 *ن
.(في TلB )لع,D, .5نا ?لتف! Lل?$N معلم$N )لمحب,B ,بص,تQ )ل(ق?^ ?سك5 مخا,ف$N قاتال ل$N: “تشجع,)! 4نا D,. ال تخاف,)” (متى 14 : 27
{ML 354.4}

=,D !5 كن! 4نL =6?ّقائال: “?ا س Ö)كما ل, كا5 غ?( مص6^ بع6 ص, .-)Tبعق8 ب BDG? ),)لحق?قة )لعج?بة كا6 )لس( Wحالما 4?قن,) بتل,
{ML 354.5} .(فم(ني k 54تي Lل?W على )لماء. فقا8: تعا8” (متى 14 : 28 , 29

فإG كا5 بT(- ?ن*( Lلى ?س,q كا5 ?مشي على )لماء مTمئنا = ,لكنGL Q ?ن*( Lلى )ل,()ء Lلى Lخ,تQ كمD 5, معجB بنفسQ كان! تتح,8
ع?ناV ع5 )لمخل5L .x )لعاصفة كان! ال تC)8 على ش6ت$ا = ,)ألم,)j تعل, ,تفص8 ب?نQ ,ب?5 س?V6 ف?خا\. ,لمA6 لح*ة ?غ?B )لمس?ح ع5
GL, = لصاخبة( Vلم?ا( ع5 (بع?6 Q?ع?ن -)Tفع ب)? !,بالم Vا?L A)Gمن Qم5 ح,ل j(,ت(تفع )ألم GL 5لك . ^)بت6[ ?غ?, Qمان?L QلGف?خ V)*ن
(Gإل?ما5= لما( ا قل?8?“ :Qقائالً ل A6,6لمم( V6?ب q,س? Wلحا8 ?مس( نّجني!” (متى 14 : 30). ففي =B) قائالً: “?ا Ö)ص? q,في ?س V)*ثب! ن?
{ML 354.6} .(شكك!؟” (متى 14 : 31

,GL ?س?()5 معاً جنباً Lلى جنB , ?6 بT(- في ?6 س?V6 ?نCال5 في )لسف?نة معا. 4ما بT(- فكا5 مغم,() صامتا ألنQ لN ?كD 5نالW ما
?6ع,L Vلى )الفتخا( على CمالئGL = Q بسبB عL N6?مانQ ,تع*?مQ لنفسQ كا6 ?م,! . ح?i 4نQ ح?5 ح,8 ع?ن?Q بع?6) ع5 ?س,q لN تثب!
j(,ألم( Tفي ,س x,بت46 ?غ(, Qت(,Tخ. {ML 355.1}

hضعف في 'لقو

Gب6ال م5 54 نثب! 4ن*ا(نا في مخلصنا . ح?نئ j(,ألم( لىL )*ننا ننL !-)Tلى بL لض?قا! فما 4ق(بنا شب$ا(, Bعل?نا )لمتاع Nعن6ما ت$ج
Qت(كنا . ,لكن? Nث Qال ?أم(نا باتباع ,D, . Wلكي ?$ل Q?لL 54 ?أتي -)Tأم( ب? Nل q,5 ?سL . ام?ةTل( Vغى على نف,سنا )لم?اTتنا فت(,Tل^ خCتن
=qGلنا( فال تل( مش?! في (GL .W)فال تغم )في )ألن$ا, =Wفأنا مع Vفي )لم?ا !Cجت( (GL .4ن! لي .Wباسم W6ع,ت .Wق,8: “ال تخ\ ألني ف6?ت?
{ML 355.2} .(,)لل$?B ال ?ح(قW. ألني 4نا )ل(L Bل$W قL -,6س()ئ?8= مخلّصL) ”Wشع?اء 43 : 1 — 3

لق6 ع(\ ?س,q صفا! تالم?VG ,ع(\ Lلى d4 ح6 س?ج(L B?مان$N بتجا(B قاس?ة. ,في VGD )لحا6ثة )لتي ح6ث! في ع(t )لبح( 4()6
54 Qلتج(بة 4مكن( \ص(,ع Tهللا . في ,س A)6على ق )لمستم( V6عتما( ي فيD Qبأ5 سالمت Q?)? 54, = Qع5 ضعف -)Tلس?6 54 ?كش\ لب(
?س?( kمنا فقT بانص?اعQ للمخلx ,)تكالQ عل?Q . ,في )للح*ة )لتي *5 نفسQ ف?$ا ق,?ا كا5 ضع?فا . ,لN ?تحق^ م5 حاجتL Qلى )العتما6 على
)لمس?ح Lال بع6ما فL 5Tلى ضعفQ . فل, كا5 ق6 تعلN )ل6(- )لdG 4()6 ?س,q 54 ?علمL Q?اV في GلW )الختبا( ,D, في ع(t )لبح( لما فش8
{ML 355.3} .عن6ما )جتاC في GلW )المتحا5 )لقاسي ف?ما بع6

5L هللا ?علN 4,الV6 ?,ما بعN,? 6 = فب*(,\ )لح?اA )ل?,م?ة D, ?عND6 لتمث?6 8,(ND ع8 )لمس(p )ألكب( )لdG تع?نQ ل$N عنا?ة هللا. 5L نتائج
{ML 355.4} .)الختبا( )ل?,مي Dي )لتي تق(( )نتصا(CD ,4 ND?مت$N في C4مة )لح?اA )لع*?مة

5L م5 ال ?عتم5,6 )عتما6) 6)ئما على هللا س?ن$Cم,5 4ماN )لتج(بة. ?مكننا 54 نفت(t )آل5 54 4ق6)منا تق\ ثابتة ,4ننا ل5 نتCعqC = ,?مكننا
54 نق,8 ,)ثق?5: 4نا عالN بمk 5من! .ال شيء ?ستT?ع C? 54عL qC?ماني باÅ ,بكلمتQ = ,لك5 )لش?Tا5 ?(سN خQTT بح?i ?ستف?6 م5 4خالقنا
)لم,(,ثة ,عا6)تنا )لمكتسبة ف?نا = ,?عمي ع?,ننا عm) 5?ة حاجاتنا ,نقائصنا = فال نستT?ع 54 نس?( kمن?5 مTمئن?L 5ال GL) تحققنا م5 ضعفنا
q,ثبتنا 4ن*ا(نا في ?س,. {ML 356.1}

,ما 54 )تخG ?س,q لنفسQ مكانا في )لسف?نة حتى 46D! )ل(?ح . “ ,لل,ق! صا(! )لسف?نة Lلى )أل(t )لتي كان,) D(Gب?L 5ل?$ا” (?,حنا 6 :
5L .(21 تلW )لل?لة )لم(عبة )لمخ?فة عقب$ا ن,( )لفج( . فالتالم?G ,م5 كان,) مع$N في )لسف?نة جاء,) ,سج6,) عن6 ق6م?Q . ,بقل,B ملDmا )لشك(
{ML 356.2} .(قال,): “بالحق?قة 4ن! )ب5 هللا!” (متى 14 : 33
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الفصل الحادي واألربعون—مواجهة األزمة

5L )لمس?ح عن6ما ن$ى )لنا- ع5 )لمناA(6 بQ ملكا كا5 ?علN 4نQ ق6 ,صL 8لى نقTة تح,8 حاسمة في تا(?خQ. فالجماD?( )لتي ت(غB في
LجالسQ على )لع(n )ل?,N ستنص(\ عنQ غ6) . ,)لخ?بة )لتي قض! على Tم,ح$N )ألناني ستقلB محبت$N لL Qلى بغضQ = ,تمج?L ND6لى
Bع6 4, 4م8 في مكافآ! 4(ض?ة . فلق6 4جا, d4 Q?لتابع N6ق? Nلب6)?ة ل( Gمة . ,منCأل( d6ج()ء لتفاL dبأ Nق? Nل WلG 8بك Qلعنا! . ,لك5 مع علم
)ل(ج8 )لdG جاءV في 4ح6 )أل?اN ?عل5 ع5 (غبتQ في 54 ?ك,5 تلم?G) لQ = بق,لQ: “للثعالB 4,ج(A= ,لT?,( )لسماء 4,كا(= ,4ما )ب5 )إلنسا5
Nل Qلكن, = NDالء, Qأت,5 ل?ق6م,) ل? N$مع )لمس?ح لكا5 4ل,\ من Nلنا- 54 ?حتف*,) بالعال( (متى 8 : 20). فل, 4مك5 ”Q4س) 4?5 ?سن6 Qفل?- ل
N$54 ?صا(ح Q?مملكة عالم?ة . فكا5 عل Nألم8 في ق?ا( ND(,$ست( كا5 ق6 Gح?نئ Qصلة ب N$5 مم5 كان! ل,)?لخ6مة . ,كث( Wقب8 مث8 تل?
بالحق?قة . Lن$N لN ?ف$م,) )ل6(- )ل(,حي )لعم?^ )لمتضم5 في معجAC )أل(غفة = فكا5 ?جL B?ضاحQ . ,ال ب6 م5 54 ?صحGD B) )إلعال5
{ML 357.1} .)لج6?6 )ختبا( 64^

q,لى ب?! ص?6) لكي ?(,) ?سL لنا- م5 ك8 )ألنحاء( )Tلتالي تقا( N,?أل(غفة في ك8 مكا5 = ففي صب?حة )ل( ACمعج A)$ع! ش(G 6لق
,كا5 ع66 )آلت?5 كب?() = فمن$N م5 جاء ب() = ,من$N م5 جاء عT 5(?^ )لبح(. ,)لG?5 كان,) ق6 ت(ك,V في )لل?لة )لسابقة عاL (,6لى DنالW على
Qبحثا عن N,لى كف(ناحL N$كا5 غ?( مج6 ف,ف6 كث?(,5 من N$ئ )آلخ( . ,لك5 بحثTلشا( لىL ف?$ا )سف?نة ?عب WناD 5تك Nل GL = V,64م8 54 ?ج.
{ML 357.2}

Eسعو. e;'ء 'لمنافع 'لماEAة

A),لك( Wجم?ع تل (,افT“ :سى)ق6 4 Qح6. فحالما ع(\ )لنا- 4ن(, N,? Bبع6 غ?ا !)لى جن?ساL 8ق6 ,ص ,D 5كا WلG 5,في غض,
{ML 357.3} .()لمح?Tة= ,)بت46,) ?حمل,5 )لم(ضى على 4سّ(L Aلى ح?i سمع,) 4نD QناW” (م(ق- 6: 55

q,لجم( W4خب(,) تل Nث . )ك?\ عب( )لبح VG?تالم ND)لقا6م,5 م5 ب?! ص?6). ,ق6 4خب( V6ج, WناD, لمجمع( لىL BDG )?بع6 ,ق! قص,
)لمنD6شة بك8 4مانة ع5 شA6 )لعاصفة ,)لساعا! )لT,)8 )لتي قض,Dا , ND ?جGف,5 بال ج6,| ض6 )ل(?اp )لمضاA6 = ,*$,( )لمس?ح ماش?ا
Aلعاصفة فجأ( 6,ءD, = عن$ا Nما نج, -)Tفة بCمئ5 = ,مجاTلمشجع )لم( Qكالم, = V,4) عن6ما N$على )لماء ,)لمخا,\ )لتي )ستب6! ب
,,ص,8 )لسف?نة Lلى )لشاTئ بسالGL, . N لN ?قنع )لنا- بGلW تجم$( كث?(,5 من$N ح,8 ?س,q ,سأل,V قائل?5 : “?ا معلNّ= متى ص(! Dنا؟”
ACلمعج( Wتفاص?8 تل Q(?,حنا 6 : 25). ,كان,) ?(ج,5 54 ?سمع,) م5 فم. {ML 358.1}

,لك5 ?س,q لN ?شبع فض,ل$N ب8 قا8 ل$N بح5C: “ 4نتN تTلب,ننB ل?- ألنكN (4?تk N?ا!= ب8 ألنكN 4كلتN م5 )لخبC فشبعتN” (?,حنا 6:
L .(26ن$N لT? Nلب,V بسبB باعi ش(?\ ,لك5 ح?i 4ن$N كان,) ق6 شبع,) م5 4(غفة )لخبC كان,) ما C)ل,) ?mمل,5 4ن$N س?حصل,5 منQ على
خ?( Cمني GL) كان,) ?الCم,نQ . ,لك5 )لمخلx 4م(ND قائال: “)عمل,) ال للTعاN )لبائ6= ب8 للTعاN )لباقي للح?اA )ألب6?ة” (?,حنا 6 : 27). ال
تTلب,) )لخ?()! )لCمن?ة ,حD6ا ,ال ?كD( 5تمامكN )ل(ئ?سي D, مTال?VGD B )لح?اA )لحاض(A . ب8 )Tلب,) لTعاN )ل(,حي ,)لحكمة )لتي تبقى
{ML 358.2} .(Lلى )ألب6?ة . ,GD) ما ال ?ستT?ع 54 ?عQ?T غ?( )ب5 هللا ,حV6= “ألGD 5) هللا )آلB ق6 ختمQ” (?,حنا 6 : 27

ثمن 'لسماء

لق6 4,ق* )DتماN )لسامع?5 ,قت?ا فصاح,) قائل?5: “ ماG) نفع8 حتى نعم8 4عما8 هللا؟” (?,حنا 6: 28). كان,) ?ما(س,5 4عماال كث?(A شاقة
لكي ?نال,) )ستحسا5 هللا . ,كان,) على )ستع6)6 أل5 ?سمع,) عd4 5 عم8 ج6?6 ?مكن$N ب,)سTتQ 54 ?حصل,) على )ستحقا^ 4ع*N . ,كا5 معنى
ML} .”سm)ل$GD ,D N): “ما )لdG نفعلQ حتى نك,5 مستأDل?5 ل6خ,8 )لسماء؟ ما )لثم5 )لdG عل?نا 54 ن6فعQ ل?ك,5 لنا )لح^ في )لح?اA )ألب6?ة؟
358.3}

4جاB ?س,q ,قا8 ل$D (GD “ :N, عم8 هللا: 54 تmمن,) بالD dG, 4(سلQ” (?,حنا 29 : 6). 5L ثم5 )لسماء D, ?س,q . ,)لT(?^ Lلى )لسماء
{ML 358.4} .(T ,D(?^ )إل?ما5 ب?س,q ألنQ “حم8 هللا )لdG ?(فع خT?ة )لعالN” (?,حنا 1 : 29

لك5 )لشعB (فض,) قب,6D 8) )لح^ )إلل$ي. 5L ?س,q ق6 عم8 نف- )لعم8 )لdG سب^ )ألنب?اء بأ5 مس?ا س?فعلQ = ,لكن$N لN ?(,) ما ق6
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ص,(تQ ل$k Nمال$N )ألنان?ة على 4نQ عملQ .نع5L N )لمس?ح ق6 4شبع م(A جم$,() غف?() م5 بعt 4(غفة )لشع?( = ,لك5 )لشعB *8 ?قتا! م5
)لم5 4(بع?5 سنة في ع$6 م,سى = فكان,) ?نت*(,5 ب(كا! 4ع*N مVGD 5 على ?d6 مس?ا . 5L قل,ب$N )لتي لN تك5 تع(\ )لقناعة 4, )لشبع
!(Cلمعج(, Nلع*ائ( Wك8 تل d)54 ?ج qاTق6 )ست N(6 لغنى ما(, A,لصحة ,)لق( Q54 ?منح ك8 شعب q,ع ?س?Tال ?ست (Gكان! تتساء8 قائلة لما
)لتي ق6 شاD,6Dا = ,لماG) ال ?ح((ND م5 *الم?$N ,مستعبN$?6 ,?سم, ب$L Nلى م()تB )لك()مة ,)لسلTا5؟ 5L حق?قة ك,نQ ق6 ص(p بأنQ م(س8
م5 هللا = ,(فضQ في نف- )ل,ق! 54 ?ك,5 ملكا على Lس()ئ?8 كاG 5لW س() عجC,) ع5 مع(فت6L, Q()كQ . فح(ف,) GD) )ل(فt = ,)ستنتج
كث?(,5 4نQ لN ?ج(m على تحق?^ )6عاء)تQ ألنD Q, نفسQ كا5 ?شW في ك,5 (سالتD Qي م5 هللا . ,DكG) 4فسح,) في قل,ب$N مجاال لعN6 )إل?ما5
G, = . {ML 359.1}لW )لبG)( )لdG 4لقاV )لش?Tا5 في قل,ب$N 4ثم( ثما() م5 جنسQ = ثما( س,ء )لف$N ,)ال(ت6)6

خبز من 'لسماء

,GL) بأح6 معلمي )لشعB ?سألQ بنغمة شاع! ف?$ا )لسخ(?ة قائال: “ 4?ة k?ة تصنع لن(| ,نmم5 بW؟ ماG) تعم8؟ kباmنا 4كل,) )لم5 في )لب(?ة=
{ML 359.2} .(كما D, مكت,B: 4نQ 4عTاND خبC)ً م5 )لسماء ل?أكل,)” (?,حنا 6 : 30 , 31

dGل( W(G ND)ع5 4ن*ا Bلة = ,غاk 6)ك5 غ?( مج? Nنسب,) )لمج6 إلنسا5 ل WلGلم5 ,ب( يTمع ,D Q4ن )ل?$,6 م,سى على )عتبا( N)لق6 4ك
W(G ألبناء( tف) p,)ل( Wبنف- تل, . Qسالت)م(سال م5 قب8 هللا ,تنك(,) ل Qفي ك,ن (,على م,سى ,شك NDmباk )مGلق6 ت .Qبالعم8 ,4تم Nقا
W(G 5L (32 : 6 حنا,?) ”م5 )لسماء CاكمالخبTل?- م,سى 4ع :Nلح^ )لح^ 4ق,8 لك(“ :q,س? N$فقا8 ل“ =(q,س?) سالة هللا) N$?لL 8حم dGل(
NعاTل( م?ا,? N$م5 لmَ? 5ة ,كا?)كا5 قائ6) للعب()ن??5 في )لب dGل( !(Gلمس?ح بال( ,D (GD, = N$ب?ن Gلم5 كا5 ,)قفا ح?نئ( NDاTكا5 ق6 4ع dGل(
54“ :q,لم5 )لحق?قي. قا8 ?س( ,D 6,6م5 م8ء هللا غ?( )لمح t?ف? dGل( Aلمانح )لح?ا( p,)5 )لL . لحق?قي( d,لسما( Cللخب (Cم) كا5 dGل(
{ML 359.3} .(خبC هللا D, )لنا8C م5 )لسماء )ل,)BD ح?اA للعالN” (?,حنا 6 : 33

,GL كا5 بعt سامع?Q ال ?C)ل,5 ?*ن,5 54 ?س,q ?ش?( Lلى )لخبC )لماd6 صاح,) قائل?5: “?ا س?6= 4عTنا في ك8 ح?GD 5) )لخبC” فقا8
{ML 360.1} .(ل$N ?س,q بك8 ,ض,p: “4نا D, خبC )لح?اA” (?,حنا 6 : 34= 35

كان! )الستعا(A )لتي )ستعمل$ا )لمس?ح مأل,فة ل6| )ل?$,6 = فق6 قا8 م,سى ب,حي م5 )ل(,p )لق6-: “ ل?- بالخبC ,حV6 ?ح?ا )إلنسا5= ب8
بك8 ما ?خ(j م5 فN )ل(B”. ,كتL B(م?ا )لنبي ?ق,8: “,ج6 كالمW فأكلتQ= فكا5 كالمW لي للف(p ,لب$جة قلبي” (تثن?ة 38 : 3 ؛ L( م?ا 15 :
16). كاD 5نالW مث8 ?(V66 معلم, Lس()ئ?8 ,?ق,5L 8 4ك8 )لخبC بالمعنى )ل(,حي D, 6(- )لنام,- ,مما(سة )ألعما8 )لصالحة . ,كث?() ما
ACستقي م5 معج? dGألنب?اء )ل6(- )ل(,حي )لعم?^ )ل( N?س()ئ?8 ,?شبع,5 . ,ق6 4,ضح! تعالL 8عن6 مجيء مس?ا س?أك8 ك Qكا5 ?قا8 4ن
Cخب ,D 4نا“ :N$عن6ما قا8 ل Qلف$م,) كالم Bلمجمع . فل, كان,) ق6 ف$م,) )لكت( في Q?لسامع -)ل6( (GD حا,8 54 ?,ضح? q,غفة . كا5 ?س)أل(
)لح?اG 5L .”AلW )لجمع )لع*?N عن6ما كان,) مع??5 ,متعب?5 في )ل?,N )لساب^ 4كل,) ,شبع,) م5 )لخبC )لdG ق6مQ ل$N ?س,q . ,كما ق6 حصل,)
على ق,A ,)نتعاn ألجساGL ND6 4كل,) م5 )لخبC فكGلW ?مكن$N 54 ?حصل,) م5 )لمس?ح على ق,A (,ح?ة للح?اA )ألب6?ة . فلق6 قا8: “م5 ?قبL 8لّي
{ML 360.2} .(فال ?ج,q= ,مm? 5م5 بي فال ?عnT 4ب6)ً” (?,حنا 6 : 35) ,لكنQ 4ضا\: “LنكN ق6 (4?تم,ني= ,لستN تmمن,5” (?,حنا 6 : 36

لق6 (4,) )لمس?ح بش$اA6 )ل(,p )لق6- ,بإعال5 هللا لنف,س$5L .N )لب()D?5 )لح?ة على ق6(تQ كان! ماثلة 4ماN ع?,ن$N ?,ما بعN,? 6 = ,مع
GلT Wلب,) k?ة 4خ(| . ,لك5 ل, 4نk ND()4 Q?ة 4خ(| ل*ل,) في عL N6?مان$N كما كان,) . فما 6)م,) لN ?قتنع,) بما قV,4) 6 ,سمع,V فال ج6,| م5
5?D()لب( عT4ق )نك?, Wللش ()(Gئما 4ع(إل?ما5 ?ج6 6( N65 عL . |)4خ Bعجائ N$?)? Qك,ن. {ML 360.3}

'لح#اh 'ألبدEة مجانا للجم#ع

V,5 ك8 م5 ق6 قبلL 8خا(جاً” (?,حنا 6 : 37). ,قا Qليّ ال 4خ(جL 8قائال: “م5 ?قب A6)لقاس?ة )لمتم( B,لقل( W4خ(| ناش6 )لمس?ح تل A)م,
بإ?ما5 ل$N ح?اA 4ب6?ة = ,ل5 ?$لW ,)ح6 من$N . ال حاجة للف(?س??5 ,)لص6,ق??5 54 ?جا86 بعض$N بعضا ع5 )لح?اA )لعت?A6 = ,ال حاجة للنا-
بع6 54 ?ن,ح,) في ح5C ?ائ- على م,تاVGD “ . ND مش?ئة )آلB )لdG 4(سلني: 54 ك8 ما 4عTاني ال 4تل\ منQ ش?ئاً= ب8 4ق?مQ في )ل?,N )ألخ?(”
{ML 360.4} .((?,حنا 6: 40

لك5 (mساء )لشعB تGم(,) ,)ستاء,) قائل?5: “ 4ل?- D (GD, ?س,q )ب5 ?,س\= )لdG نح5 عا(ف,5 بأب?Q ,4مQ؟ فك?\ ?ق,GD 8): Lني نCل!
م5 )لسماء؟” (?,حنا 6 : 42). لق6 حا,ل,) 54 ?ث?(,) )لتعصB ح?5 4شا(,) بك8 )حتقا( Lلى 4ص8 ?س,q )ل,ض?ع . ,بك6C( 8()ء لمح,) Lلى
V6لى م?الL بالنسبة, . N$تمامDبا A)?6لنجا( غ?( )لمثق\ ل?س! ج( (GD !(5 )6عاءL (,ل,ض?عة . ,قال( A)?لفق( Qلى عائلتL, = كعام8 جل?لي Qح?ات
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Qلبش(?ة كأن$ا ,صمة في تا(?خ( V6م?ال \,)* (,),ص (GكD, = Q?ف W,كا5 م5 4ص8 مشك Qلى 4نL (,لمح tلغام(. {ML 361.1}

N$لmبشيء ع5 تسا N$جب? N8 م5 )لسماء = كما لCق6 ن Qفي ك,ن N$با ع5 شك,ك(,ج N6ق? Nل, = V6م?ال )س N$54 ?,ضح ل q,حا,8 ?س? Nل
(Gخk Qعا 54 ?خلي نفس,T 8قب QنL . Q6! ب$ا ح?ات)لتي ق6 )نف( !(Cلى )لمعجL N$Dنتبا( Qج,? Nل Qلبح( س?() على )لماء. كما 4ن( V),بعب xلخا(
ص,(A عب6 . ,لك5 4ق,)لQ ,4عمالQ كشف! ع5 حق?قتQ . غ?( 54 ك8 م5 فتح! قل,ب$N لقب,8 )لن,( )إلل$ي م?V,C كما D, ممج6) “كما ل,ح?6 م5
{ML 361.2} .()آلB= ممل,ء)ً نعمة ,حقاً” (?,حنا 1 : 14

كا5 تعصB )لف(?س??5 متأصال ف?$L Nلى ما D, 4عم^ مما 6ل! عل?Q 4سئلت$GL N كا5 ?غتdG م5 فسا6 قل,ب$N. فك8 كلمة نT^ ب$ا ?س,q ,ك8
{ML 361.3} .عم8 م5 4عمالQ 4ثا( خص,مت$N = أل5 )ل(,p )لتي )حتضن,Dا في قل,ب$N لN تج6 منQ )ستجابة

قا8 ?س,q: “ال ?ق6( 4ح6 54 ?قبL 8ليّ 5L لN ?جتGبQ )آلB )لdG 4(سلني= ,4نا 4ق?مQ في )ل?,N )ألخ?(= LنQ مكت,B في )ألنب?اء: ,?ك,5 )لجم?ع
متعلم?5 م5 هللا. فك8 م5 سمع م5 )آلB ,تعلNّ ?قبL 8لّي” (?,حنا 6 : 44= 45). ال ?ق6( 54 ?أتي Lلى )لمس?ح Lال 4,لئW )لG?5 ?ستج?ب,5
ML} .لجاGب?ة محبة )آلB . ,لك5 هللا ?جتL BGل?Q ك8 )لقل,B = 4ما )لG?5 ?قا,م,5 جاGب?تQ ف$N ,حND6 )لG?5 ?(فض,5 )لمجيء Lلى )لمس?ح
361.4}

”من Eؤمن بي“

5L ?س,q ق6 4شا( بق,لQ: “ ,?ك,5 )لجم?ع متعلم?5 م5 هللا” Lلى نب,ءL Aشع?اء )لقائلة: “,ك8 بن?W تالم?G )ل(B= ,سالN بنّ?W كث?()ً” (Lشع?اء
45 : 13). ,قT 6ب^ )ل?$,VGD 6 )لنب,A على 4نفس$N ,كان,) ?فتخ(,5 بأ5 هللا D, معلم$N . ,لك5 ?س,q 4با5 ل$N بTالGD 5) )ال6عاء GL قا8:
“فك8 م5 سمع م5 )آلB ,تعلNّ ف?قبL 8لّي”. فعT 5(?^ )لمس?ح ,حV6 كا5 ?مكن$N 54 ?أخG,) )لعلN , )لمع(فة ع5 )آل5L . B )لTب?عة )لبش(?ة ال
?مكن$ا )حتما8 (m?ة مجV6 . فأ,لئW )لG?5 ق6 تعلم,) م5 هللا كان,) ?صغ,L 5لى ص,! )بنQ = ,في ?س,q )لناص(d ع(ف,) G)W )لdG في )لTب?عة
Bل,حي ق6 4عل5 هللا )آل(,. {ML 362.1}

“ p,)ل( Qألق,)8 )ستخ6م( VGD كا5 ق6 سمع dGل( B?5 ?,حنا )لحبL .(17 :6 حنا,?) ”4ب6?ة Aح?ا Qم5 بي فلm? 5م :Nلح^ )لح^ 4ق,8 لك(
)لق6- في تقN?6 )إلعال5 )لتالي للكنائ-: “,D VGDي )لش$اA6: 54 هللا 4عTانا ح?اA 4ب6?ة= ,VGD )لح?اD Aي في )بنQ. م5 لQ )الب5 فلQ )لح?اA= ,م5
ل?- لQ )ب5 هللا فل?س! لQ )لح?اA” (1 ?,حنا 5 : 11= 12). ,قا8 ?س,q: “,4نا 4ق?مQ في )ل?,N )ألخ?(”. لق6 صا( )لمس?ح جس6)ً ,)ح6)ً معنا
لنص?( نح5 معQ (,حاً ,)ح6)ً . Lننا بق,GD A) )التحا6 سنق,N م5 قب,(نا- ل?- فقT لمج(L 6*$ا( ق6(A )لمس?ح = ب8 أل5 ح?اتQ صا(! ح?اتنا
باإل?ما5L . 5 م5 ?(,5 )لمس?ح في صفتQ )لحق?ق?ة ,?قبل,نQ في قل,ب$N ل$N ح?اA 4ب6?ة . 5L )لمس?ح ?سك5 ف?نا بال(,p )لقGL, = -6 نقبp,) 8 هللا
{ML 362.2} .باإل?ما5 في قل,بنا ?ك,G 5لW ب6)ءA )لح?اA )ألب6?ة

ACم5 )لمعج N*4ع ACكا5 معج Cلخب( WلGب ND6(6مL 54 ,ة = كما ل?)في )لب NDmباk Q4كل dGلى )لم5 )لL لمس?ح( Vق6 ,ج$,) )نتبا Bكا5 )لشع
)لتي 4ج()Dا ?س,q = ,لكنQ 4با5 ل$N تفاDة تلW )لعT?ة بالمقا(نة بالب(كا! )لتي ق6 4تى ل?منح$ا للعالN. فق6 4مك5 54 ?سن6 )لم5 ح?ات$N )أل(ض?ة
فقT = ,لكنQ لN ?ستTع 54 ?ص6 عن$N )لم,! 4, ?ضم5 ل$N )لخل,6 = 4ما خبC )لسماء ف?مكنQ 54 ?نعn )لنف- حتى تتمتع بالح?اA )ألب6?ة . قا8
ل$N )لمخلx: “4نا D, خبC )لح?اA. 4باmكN 4كل,) )لم5 في )لب(?ة ,مات,). D (GD, )لخبC )لنا8C م5 )لسماء= لكي ?أك8 منQ )إلنسا5 ,ال ?م,!. 4نا
VGD لىL 4ضا\ )لمس?ح Nلى )ألب6” (?,حنا 6 : 48 — 51). ثL ح?ا? Cلخب( (GD 55 4ك8 4ح6 مL .8 م5 )لسماءCن dGلحي )ل( Cلخب( ,D
)الستعا(A )ستعا(A 4خ(| = فعT 5(?^ )لم,! 5,6 س,)V كا5 ?مكنQ 54 ?منح )لح?اA للنا-. ,في )لكلما! )لتال?ة 4شا( Lلى م,تQ ك,س?لة
{ML 362.3} .(للخالGL x ?ق,8: “,)لخبC )لdG 4نا 4عTي D, جسd6 )لdG 4بGلQ م5 4ج8 ح?اA )لعالN” (?,حنا 6 : 51

mمشرe مأكل

كا5 )ل?$,6 م,شك?5 54 ?حتفل,) بع?6 )لفصح في 4,(شل?N = تGكا() لل?لة نجاA )لعب()ن??5 عن6ما ض(B )لمالW )لم$لW ب?,! )لمص(??5. 4()6
)ل(B 54 ?(شL ND6لى حم8 هللا عT 5(?^ خ(,\ )لفصح = , عT 5(?^ )ل(مC ?قبل,5 م5 ق6 ب8G نفسQ ألج8 ح?اA )لعالN . ,لك5 )ل?$,6 كان,)
N6لفصح ق( في خ6مة Q?لL Cم)? كا5 dGلح^ )ل( -نف, . B)جس6 )ل (,C?م? Nلحق?قي . ل( Vمعنا (,ب?نما 4غفل Cم)م?ة ع*?مة على )لD4 5,علق?
V,C?م? Nل WلG لمس?ح = ,مع( Nفي كال N$?لL. {ML 363.1}

,Dنا صاp )لمعلم,5 غاضب?5: “ ك?\ ?ق6( GD) 54 ?عT?نا جسV6 لنأك8؟” (?,حنا 6: 52). لق6 ت*اD(,) بأن$N ?ف$م,5 كالمQ بالمعنى
dGش?خ؟” (?,حنا 3 : 4). لق6 ف$م,) )لمعنى )ل ,D, 6قائال: “ك?\ ?مك5 )إلنسا5 54 ?,ل q,ن?ق,6?م,- عن6ما سأ8 ?س Qف$م dGلح(في )ل(
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V6ض Bلشع( (,لبm? 54 Qكالم N$ف?)قص6,) بتح GL = Q(غب,) في )العت()\ ب? Nل N$لى ح6 ما = ,لكنL q,س? V6قص. {ML 363.2}

لN ?(6 )لمس?ح 54 ?خفt م5 تص,?(V )ل(مdC ب8 (66 )لح^ على مسامع$N بلغة 4ق,| = فقا8: “ )لح^ )لح^ 4ق,8 لك5L :N لN تأكل,) جس6
)ب5 )إلنسا5 ,تش(ب,) 6مQ= فل?- لكN ح?اA ف?كN. م5 ?أك8 جسd6 ,?ش(B 6مي فلQ )لح?اA )ألب6?ة= ,4نا 4ق?مQ في )ل?,N )ألخ?(= أل5 جسd6 مأك8
{ML 363.3} .(ح^ ,6مي مش(B ح^. م5 ?أك8 جسd6 ,?ش(B 6مي ?ثب! فيّ ,4نا ف?Q” (?,حنا 6 : 53 — 56

5L 4ك8 جس6 )لمس?ح ,ش(B 6مD Q, قب,لQ مخلصا شخص?ا. فنmم5 بأنQ ?غف( خTا?انا ,4ننا كامل,5 ف?Q . فإG نن*( Lلى محبتQ ,نتأم8 ف?$ا
,ن(شف$ا نص?( ش(كاء في Tب?عتQ .?نبغي 54 ?ك,5 )لمس?ح للنف- كالTعاN للجسN . فنح5 ال ننتفع بالTعاN ما لN نأكلQ ,ما لN ?ص( جCء) م5
ك?اننا . فكGلW )لمس?ح ال ?مك5 54 ?ك,G 5) ق?مة بالنسبة Lل?نا ما لN نع(فQ مخلصا شخص?ا لنا. 5L )لمع(فة )لن*(?ة ال تنفعنا في شيء ب8 ?نبغي
Qنعمت, Qمحبت Nح?اتنا = كما ?نبغي لنا 54 ن$ض Qتص?( ح?ات i?في قل,بنا بح Qنقبل, Qب dGلنا 54 نغت. {ML 363.4}

,لك5 حتى VGD )ألم,( تقص( عL 5?ضاp )مت?اC عالقة )لمmم5 بالمس?ح. لق6 قا8 ?س,q: “كما 4(سلني )آلB )لحي= ,4نا حي باآلB= فم5
Qنفس q,س? Nعل?نا نح5 54 نح?ا باإل?ما5 بالمس?ح . لق6 سل WلGك Bأكلني ف$, ?ح?ا بي” (?,حنا 6 : 57). فكما 54 )ب5 هللا ?ح?ا باإل?ما5 باآل?
تسل?ما كامال لمش?ئة هللا بح?i لN ?*$( في ح?اتQ س,| )آلB . فمع 4نQ كا5 مج(با في ك8 شيء مثلنا فق6 ,ق\ 4ماN )لعالN منDCا ع5 )لش(
{ML 364.1} .)لdG كا5 ?ح?T بQ . كGلW عل?نا نح5 4?ًضا 54 ننتص( كما ق6 )نتص( )لمس?ح

hلح#ا' Çكلما

4فأن! مع )لمس?ح؟ GL) فك8 ما ق6 كتB ع5 )لح?اA )ل(,ح?ة م,جL Qل?W ,?مكنW 54 تنالQ باتحاW6 ب?س,8D . q فت(! غ?(تW 4, ت(ك!
ML} .محبتW )أل,لى؟ GL) فاقب8 م5 ج6?6 محبة )لمس?ح )لمق6مة Lل?W . ك8 م5 جسV6 ,)ش(B م5 6مQ ,بGلW تص?( ,)ح6) مع )آلB ,)الب5
364.2}

لك5 4,لئW )ل?$,6 )لع6?مي )إل?ما5 (فض,) 54 ?(,) ش?ئا kخ( غ?( )لمعنى )لح(في لكالN )لمخلx. كا5 مح(ما عل?$N بم,جB )لنام,-
)لTقسي 54 ?ش(ب,) )لD, = N6اND )آلm? 5,ل,5 4ق,)8 )لمس?ح بح?i تص?( كالما 6نسا = ,بعG 6لW جعل,) ?جا6ل,5 ف?Q ف?ما ب?ن$N . ب8 54
{ML 364.3} .(كث?(?5 م5 )لتالم?G 4نفس$N قال,): “GD) )لكالN صعB! م5 ?ق6( 54 ?سمعQ؟” (?,حنا 6 : 60

فأجاب$N )لمخلx بق,لGD4 “ :Q) ?عث(كN؟ فإ5 (4?تN )ب5 )إلنسا5 صاعL ً(6لى ح?i كا5 4,الً! )ل(,D p, )لdG ?ح?ي. 4ما )لجس6 فال ?ف?6 ش?ئاً.
{ML 364.4} .()لكالN )لdG 4كلمكN بp,) ,D Q ,ح?اA” (?,حنا 6 : 61 — 63

N46 )لبح( ,4قاD Q5 = ,بكلمت?Tلش?ا( j)4خ, t()ألم( Qبكلمت q,لق6 شفي ?س .Qي في كلمتD Nللعال Aي ح?اTلمس?ح )لتي تع( A5 ح?اL
,D Qكل B5 )لكتاL . N?6ألنب?اء ,معلمي )لع$6 )لق( V(,على 4ف Nهللا = كما ق6 تكل Nبكال Nا5 . لق6 تكلTكا5 بسل Qبأ5 كالم Bلم,تى . ,ش$6 )لشع(
. N$ل A,لكلمة نبع ق( بالجس6 ?نبغي 54 تك,5 N$ك)في ص6^ )لكلمة )إلل$?ة. ,عن6ما ?ت Q?ما5 تابع?L !54 ?ثب xعال5 )لمس?ح فأ()6 )لمخلL
{ML 364.5} .(,كمعلم$N كا5 عل?$N 54 ?ح?,) “بك8 كلمة تخ(j م5 فN هللا” (متى 4 : 4

,كما 54 )لTعاN ?سن6 ح?اتنا )لجس6?ة = كGلW ح?اتنا )ل(,ح?ة تسنD6ا كلمة هللا. فعلى كL 8نسا5 54 ?تنا,8 )لح?اA لنفسQ م5 كلمة هللا . ,كما
^?)T 5عل?نا 54 نقب8 )لكلمة ألنفسنا . ,?نبغي لنا 4ال نقبل$ا ع WلGء ألجسا6نا = ك(Gعل?نا 54 نأك8 ألنفسنا ,بأنفسنا لكي نحص8 على غ Bج?
عقL 8نساk 5خ( = ب8 عل?نا 54 ن6(- )لكلمة بك8 )DتماN ,ح(T xالب?5 م5 هللا 54 ?ع?ننا ب(,حQ )لق6,- حتى نستT?ع ف$N كلمتQ . عل?نا 54
نتنا,k 8?ة ,)حA6 ,ن(كC 4فكا(نا في عمل?ة )لتثب! م5 )لفك(A )ل(ئ?س?ة )لتي ,ضح$ا هللا في تلW )آل?ة ألجلنا . ,عل?نا 54 نتعم^ في )لفك(A نفس$ا
B)ل( Qما ?ق,ل“ \)ى فك(نا = ,نعD )?لى 54 تصL”. {ML 365.1}

مو'ع#د ثم#نة

5L )ل(B ?س,q في ,ع,L, V6نG)()تQ ?قص6ني 4نا. 5L هللا DكG) )حB )لعالN حتى ب8G )بنQ )ل,ح?6 كي ال D4لW 4نا GL) ما kمن! ب8 تك,5 لي
!()(Gي )ختبا()تى 4نا . فالصل,)! ,)لم,)ع?6 ,)ل,صا?ا ,)النD 5,لمقص,6 من$ا 54 تك( في كلمة هللا A),كG5 )الختبا()! )لمL . ألب6?ة( Aلح?ا(
Dي لي = “مع )لمس?ح صلب!= فأح?ا ال 4نا= ب8 )لمس?ح ?ح?ا فّي. فما 4ح?اV )آل5 في )لجس6= فإنما 4ح?اV في )إل?ماL =5?ما5 )ب5 هللا= )لdG 4حّبني
. Aلمح(كة في )لح?ا( A,م5 ك?ا5 )إلنسا5 ,)لق (ءCج )?قب8 باإل?ما5 مبا6[ )لح^ ,?$ضم$ا تص? Gفإ .(ة 2 : 20?Tغال) ”ألجلي Qنفس N4سل,
V,تقب8 كلمة هللا في )لنف- تشك8 )ألفكا( ,تت6خ8 في تك,?5 )لخل^ ,نم GL,. {ML 365.2}

,D 4ثم5 )إلعالنا! . ,س?ج5,6 54 )لمس?ح Qم5 شعب nاTلع(, qللج?ا N65 هللا ?قL .|,بع?5 )إل?ما5 نتق q,لى ?سL N(,6نن*( على )ل GL نناL
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مخلx شخصي . ,GL ?غتG,5 بكلمتQ س?ج5,6 4ن$ا (,p ,ح?ا5L . A )لكلمة تالشي )لTب?عة )لبش(?ة )آلثمة ,تمنح )إلنسا5 ح?اA جA6?6 في
)لمس?ح ?س,q . ,)ل(,p )لق6- ?أتي Lلى )لنف- كالمعdC ,بق,A نعمتQ )لمغ?(A تع,6 ص,(A هللا لتTبع في نف- ك8 تلم?G م5 تالم?G )لمس?ح
,D (GD ”ِهللا ِNم5 َف ُj)معنى )لق,8: “ِبُك8ِّ َكلمة َتخ ,D (GD . هللا A),ص Bلمحبة في م,ضع )لبغضة ,?قب8 )لقل( فتح8 = A6?6خل?قة ج )?ف?ص
{ML 365.3} .)ألك8 م5 )لخبC )لنا8C م5 )لسماء

'متحا. 'إلEما.

Qمتح5 كالم(, = VG?تالم N$5 )6ع,) 4ن?Gل( Wصفا! 4,لئ \)كما ع = Q?ب?5 تابع, Qمق6- ع5 )لعالقة )لكائنة ب?ن d6لمس?ح بح^ 4ب( ^Tلق6 ن
(GD, . Qفي صفات Qتشب$,5 ب?, Qب?عتT في Vكاء)ص?(,5 ش? V,ك8 م5 قبل, Qتعال?م Bع?ش,) بم,ج?, Qمن,) بm? 54 N$?لق6 4عل5 54 عل .N$مان?L
?تضم5 4ن$N ?ت(ك,5 مTامع$N )لتي ?حب,ن$ا كما ?تTلB 4?ضاً تسل?G N,)ت$N ل?س,q تسل?ما تاما . لق6 6ُع,) ل?ك,ن,) مضح?5 بأنفس$N ,,6عاء
,مت,)ضعي )لقلB ,عل?$N 54 ?س?(,) في )لT(?^ )لض?^ )لdG سا( ف?Q (ج8 جلجثة GL) 4()6,) 54 ?ك,5 ل$N نص?B في Dبة )لح?اA , مج6
{ML 365.4} .)لسماء

dGل( i?6لح( (GD 54 (,ق6 4خم6 = ,ق6 4علن A,ملكا بالق V,ل?جعل V,فT5 4()6,) 54 ?خت?Gل( W5 حما- 4,لئL .ND)(,T4 ^,كا5 )المتحا5 ف
N$مس?ا ,4ن Qبأن Qكا5 )عت()فا ص(?حا من (GD Q54 كالم N$مخ6,ع?5 . ,ق6 ت()ء| ل )?آل5 غ( N$ف .N$في )لمجمع فتح ع?,ن q,م5 ?س V,سمع
ل5 ?ستT?ع,) 54 ?حقق,) d4 مغنN 4(ضي GL) *ل,) 4تباعا لQ . لق6 (حب,) بق6(تQ على صنع )لمعجC)! = , كان,) ?ت,ق,L 5لى )لتخلx م5
. Qعن i6كا5 ?تح dGل( tك,ن,) ?كت(ث,5 للملك,! )ل(,حي )لغام? Nلتضح?ة . ,ل( Aفي ح?ا Qكت)(?6,) مشا? Nل N$لكن, = Nآلال(, t()ألم(
Qك(- ق,ت? Nل (Gفإ . Qل,ج,6 مع( 4, ?شت$,5 Q?غب,5 ف)? بل$فة ما عا6,) )آل5 Qلب,نT? 5 كان,) قبال?Gفالنا- غ?( )لمخلص?5 ,)ألنان?,5 )ل
Qشأ5 ب d4 N$على )لح(?ة م5 )ل(,ما5 فل5 ?ك,5 ل N$ل?حص8 ل VG,نف,. {ML 366.1}

لق6 صا(ح$N ?س,q بالق,8: “ منكN ق,N ال ?mمن,5” ثN 4ضا\ ق,لQ: ل$G) قل! لكL“ :NنQ ال ?ق6( 4ح6 54 ?أتي Lلي 5L لN ?عT م5 4بي” (6 :
64= 65). ثND6()4 N 54 ?ف$م,) 4ن$GL N) لN ?جتGب,) Lل?Q فسبG BلD W, 54 قل,ب$N لN تفتح لل(,p )لق6- = أل5 “)إلنسا5 )لTب?عي ال ?قب8 ما
. q,تبص( )لنف- مج6 ?س V6ح?اً” (1 ك,(نث,- 2 : 14). فباإل?ما5 ,ح,) Q?ف Nنما ?حكL Qألن Qج$الة= ,ال ?ق6( 54 ?ع(ف V6عن Qهللا ألن p,)ل
GD, {ML 366.2}) )لمج6 مستت( Lلى 54 ?ضT(N )إل?ما5 في )لنف- بال(,p )لق6-

x4()6,) 54 ?ج(ح,) شع,( )لمخل GL, = لق6 )ستاء,) )ست?اءً ع*?ما .Q4,غل,) في )البتعا6 عن N$مان?L N6ع q,بخ ?س, GL G?الء )لتالمmD 5L
,?(ض,) خبi )لف(?س??5 (جع,) Lلى )ل,()ء ,ت(ك,V بك8 4نفة ,)6C()ء . لق6 )ختا(,) ألنفس$N- تمسك,) بالص,(A 5,6 )ل(,p = )ختا(,)
q,مش,5 مع ?س? (,ع,6? Nل N$ف?ما بع6 ألن )()لق( (GD 5ع6ل,) ع? N(ح,) )لآللئ جانبا . , لT , \(6ألص(. {ML 366.3}

“ 8Cة . لق6 ع?)Gق! )لتنق?ة 4, )لت, ,D !ل,ق( WلG 55” (متى 3 : 12). كاCلمخ( لىL Qجمع قمح?, =V)6?س?نقي ب, =V6? في Qفش) dGل(
كالN )لح^ )لتب5 بع?6) ع5 )لحنTة . فألن$N كان,) معجب?5 بأنفس$N ,4ب()() في 4ع?5 4نفس$L Nلى 4قصى ح6 بح?i (فض,) )لت,ب?خ = ,كان,)
محب?5 للعالN جL (6لى ح6 4ن$N (فض,) ح?اA )لت,)ضع فكث?(,5 من$N ت(ك,) ?س,q ,)(ت6,) عن5L . Q كث?(?5 م5 )لنا- ما C)ل,) ?عمل,5 نف-
N$5 54 ح?ات,)? N$لح^ شغا\ قل,ب( -فعن6ما ?م . N,ناح)في مجمع كف G?لتالم( Wكما ق6 )متح5 4,لئ Nأل?ا( VGD 5 )لنف,- تمتح5 فيL . 8لعم(
WلGل . !(Gنكا( )لL على d,Tلمن( لعم8( WلG غب,5 في)? ال N$شام8 = ,لكن )??لى تغL N$5 حاجة نف,س,)? N$نL . هللا A6()L بقة علىTل?س! من
.”?غضب,5 عن6ما تكتش\ خTا?اND ف?مض,5 مستائ?5 ,?ت(ك,5 ?س,q قائل?5 مع 4,لئW )لتالم?GD 5L“ :G) )لكالN صعB! م5 ?ق6( 54 ?سمعQ؟
{ML 367.1}

Bلنا- في (كا( )?Dفعن6ما تس?( جما .V,ق6(,) 54 ?سمع? N54 ?سمع,) عبا()! )لم6?ح , )لمل^ = 4ما )لح^ فغ?( مقب,8 ,ل N$لق6 ()^ ل
ND)أم?, N$ت?Tع5 خ xلفاح( هللا p,) \عال?ة . ,لك5 عن6ما ?كش !(,تف,5 بأص$? N$فإن )تافا! )النتصاD لح^ ,?أكل,5 للشبع ,تسمع(
q,بت(ك$ا ?6?(,5 للح^ )لقفا ,ال ?ع,5,6 ?مش,5 مع ?س. {ML 367.2}

من rصدقاء Lلى rعد'ء

,GL )(ت6 4,لئW )لتالم?G )لساخT,5 ع5 ?س,q فإ5 (,حا مخالفا ل(,p )لمس?ح س?T( عل?$N 4ما G)W )لdG كان,) قبال مس(,(?5 بQ فما
عا6,) )آل5 ?(,5 ف?Q 4?ة جاGب?ة. ,ق6 خ(ج,) ?Tلب,5 4ع6)ءV )لG?5 كان! (,ح$N ,عمل$N منسجم?5 مع 4,لئW )لتالم?G )لم(ت6?5 .لق6 ح(ف,)
Wفأثا(! تل . V6ستخ6)م$ا ض( مك5? A)بأ5 جمع,) ك8 عبا (GD N$ف)كما 6عم,) تص = Q6)فD4, Qفي غا?ات (,عنT, Qحات?)ف,) تص?C, Qكالم
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)Tبالخ A66$م q,س? Aغ6! ح?ا i?ا ع*?ما بحTبة سخGلبالغا! )لكا(. {ML 367.3}

,بس(عة ع*?مة )نتش( خب( م6m)V 54 ?س,q )لناص(d ق6 )عت(\ بفمQ 4نQ ل?- D, مس?ا. ,DكG) )نقلB )لشع,( )لعاN ضV6 في )لجل?8 كما
حi6 في )ل?$,6?ة قبG 8لW بعاN . ,)4سفاV على Lس()ئ?8! لق6 (Gل,) مخلص$N ألن$N كان,) ?ت,ق,L 5لى *$,( قائ6 فاتح ?ND6,C بسلTاC 5مني .
{ML 367.4} .كان,) ?عمل,5 للTعاN )لبائ6 ال للTعاN )لباقي للح?اA )ألب6?ة

N6ع, Qحمت), Qلشفقت ND)?6تق N65 عL .-ن,( )لنا, Aح?ا ,D dGل( Qت5,6 عن)? Qل G?5 كان,) تالم?Gل( Wلى 4,لئL q,س? )*ن qCج Bبقل,
Qجعلت !(),Tلت( VGD 8مث Qعن )?لتعب( 5 ال ?مك5Cبح Qمأل قلب WلG 8ك -Qلخالص N$فض), Qب(حمت N$ست$انت(, Qلن6)ء محبت N$ستجابة قل,ب(
5Cمختب( )لح, q(ج8 )أل,جا. {ML 368.1}

بق#ة rم#نة

ً ,ب6ال م5 54 ?حا,8 ?س,q )لح?ل,لة ب?5 4,لئW )لم(ت6?5 ,ب?5 تنف?G غ(ض$N )لتف! Lلى )الثنى عش( ,سأل$N قائال: “ 4لعلكN 4نتN 4?ضا
{ML 368.2} .(ت(?5,6 54 تمض,)؟” (?,حنا 6: 67

فأجابQ بT(- عGD 5) )لسm)8 بسk 8(mخ( قائال: “?ا (L =Bلى م5 نBDG؟ كالN )لح?اA )ألب6?ة عنW6= ,نح5 قk 6منا ,ع(فنا 4نW 4ن!
{ML 368.3} .()لمس?ح )ب5 هللا )لحي” (?,حنا 6 : 68= 69

Lلى م5 نBDG؟” كا5 معلم, Lس()ئ?8 عب?6) لل(سم?ا! ,)لTق,- . كما كا5 )لف(?س?,5 ,)لص6,ق?,5 في نq(C مستم( . فل, ت(W )ل(س8“
G?5 )لتالمL. N$لب,5 مج6 4نفسT? (,5 كان?Gامع?5 )لTق,- . ,)لTلمتشبث?5 بال(سم?ا! ,)ل( N,لق( W4,لئ d6?4 5?قع,5 ب? N$4ن WلG فمعنى q,س?
AاTلخ( B5 )حتق(,) مح?Gل( Wلى 4,لئL 5,6,ع? (GL \?لسالفة . فك( N$حا 4كث( مما ,ج6,) في ح?ات)قبل,) )لمس?ح ,ج6,) سالما ,ف Gمن
,)ضV,6$T؟ لق6 *ل,) ?نت*(,5 مجيء مس?ا 4م6) T,?ال = 4ما )آل5 ,ق6 4تى فلN ?ع6 ?منع$N 54 ?(ت6,) عنQ ل?نضم,) Lلى 4,لئW )لG?5 كان,)
Vا?L N$ألج8 )تباع ND,6$T5 )ض?Gل(, V,6اT5,6 54 ?ص?)?. {ML 368.4}

“N6ا بمحبة ,(حمة لنلقى بأنفسنا في 4حضا5 *لمة عDا?L لمس?ح 4, )ل6(,- )لتي ق6 لقننا( N?تعال W)؟” ال ?مكننا 54 نتBDGلى م5 نL
)إل?ما5 ,ش(,( )لعالN . عن6ما ت(W )لمخلx م5 قب8 كث?(?5 مم5 كان,) ق6 شا6D,) معجC)تk , Q?اتQ = عب( بT(- عL 5?ما5 )لتالم?G ح?5
N$5 ح(مانL . 5Cلح(, \,بالخ N$مأل قل,ب N$?6?4 5م VGD N$نف,س Aسا)فال! مL 5 مج(6 )لتفك?( فيL .(69 : 6 حنا,?) ”قا8: “4ن! )لمس?ح
م5 )لمخلx الب6 54 ?جعل$N تح! (حمة )لبح( )ل$ائج في ل?8 حالW )ل*ال5L .N كث?() م5 4ق,)8 )لمس?ح ,4عمالQ ?ب6, غامضا 4ماN )لعق,8
)لمحA6,6. ,لك5 ك8 كلمة ,ك8 عم8 كا5 لQ قصV6 )لمع?5 في ت6ب?( ف6)ئنا = ,ك8 من$ا كا5 مع?نا لQ 54 ?نتج نتائجQ .فل, 4مكننا )W()6 مقاص6
d6اما ,كامال ,منسجما مع مأم,(?ة )لفاD ,6هللا فك8 شيء س?ب. {ML 368.5}

5L .-لنا( مع VGD Qء ك8 معامالت(), )لتي تستت( لع*?مة( Qمحبت C?مكننا 54 نم? Qق)T, 4عما8 هللا W)6ع )آل5 54 ن?T5 كنا ال نستL, نناL
Bبالت,ب?خ ,تختب( )لخل^ ,تن?( خفا?ا )لقل ^Tع(\ )ل(حمة )لتي تن?, W)6?كث?() م5 س( )لتق,| ,س N$س?ف q,ق(?با م5 ?س n?م5 ?ع. {ML
369.1}

عن6ما قN6 ?س,q )لح^ )لفاحx )لdG جع8 كث?(?5 م5 تالم?VG ?(ت5,6 = ع(\ ماG) س?نتج ع5 تص(?حاتQ. ,لك5 كا5 4مامQ غ(t م5
4غ()t )ل(حمة ل?تممQ . لق6 سب^ ف(4| 4نQ في ساعة )لتج(بة س?ج(B ك8 ,)ح6 م5 تالم?VG )لمحب,ب?5 بتجا(B قاس?ة . k 5LالمQ ,4حC)نQ في
جثس?ماني ,تسل?مQ ,صلبQ ستك,5 بالنسبة Lل?$N محنة قاس?ة = فل, لN ?ك,ن,) ق6 )متحن,) م5 قب8 فإ5 كث?(?5 مم5 كان,) مس,ق?5 بب,)عi 4نان?ة
Qسخ(,) ب, Wكمل Qت\ لD 6كا5 ق dGلجم$,( )ل( Bل,ال?ة = ,عن6ما )نقل( )(في 6 ND6?على س Nعن6ما حك, . N$5 ب?Tتب)كان,) س?*ل,5 م
,شتم,V = ,عن6ما صاp )لنا- م5 ح,لQ قائل?5 في ت$كN الqG: “)صلبQ”= ,عن6ما خاب! ك8 )نت*ا()ت$N )ل6ن?,?ة فإmD 5الء )لG?5 كان,) ?Tلب,5
ما ألنفس$T Nا(ح?5 ن?( ,الئ$N ل?س,q جلب,) على قل,B )لتالم?G حCنا ع*?ما 4ثق8 قل,ب$N ف,^ حCن$N ,خ?بة kمال$N )لمحب,بة )لتي عاش,) في
)نت*ا( تحق?ق$ا . ,في ساعة )ل*لمة تلW كا5 مثا8 4,لئW )لم(ت6?5 عنQ كف?ال بأ5 ?جع8 كث?(?5 ?(ت5,6 . ,لك5 ?س,q 4حi6 تلW )ألCمة عن6ما
{ML 369.2} .كا5 بحض,(V )لشخصي ?مكنQ 54 ?شL 66?ما5 تابع?Q )ألمناء

ما 4ع*N فا6?نا م5 س?6 مشف^ (ح?D, GL N, عالN بالحكN )لصا(N )لdG كا5 س?حكN بQ عل?Q = ,)لم,! )ل(B?D )لdG كا5 س?قاس?Q = م6$
{ML 369.3} !بك8 (قة ,حB )لT(?^ 4ماN )لتالم?G = ,4عND6 لم,)ج$ة )لتج(بة )لقا6مة عل?$N ,ق,)ND على )حتما8 )المتحا5 )لن$ائي
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الفصل الثاني واألربعون—تقاليد الناس

5L {ML 370.1} )لكتبة ,)لف(?س??GL 5 كان,) ?ت,قع,5 (m?ة ?س,q في )لفصح 4ع6,) لQ ش(كا = ,لك5

ND (,4ت N$?لL BDG? Nل Gم(ق- 7 : 1). فإ) ”لكتبة( م5 N,س?,5 ,ق?)لف( Q?لL جتمع(,“ = N$ع5 )جتماع B?تغ V,نح N$ن?ات Nكا5 ?عل GL q,س?
Lل?Q . ,ق6 بL (6لى ح?5 كأ5 شعB )لجل?8 س?قبل,5 ?س,q كمس?ا ,54 سA,T )لك$نة في GلW )إلقل?N ستضمحL 5L . 8(سال?ة )الثني عش( )لتي
N?ساء 4,(شلm) 64ثا( م5 ج6?6 حس (GD 8خال\ مباش( مع )لمعلم?5 - ك, q(Cفي ن G?عم8 )لمس?ح = ,)لتي جعل! )لتالم q6ل! على م6| )تسا
,حف?*ت$5L . N )لج,)س?- )لG?5 كان,) ق6 4(سل,L NDلى كف(ناح,N في ب6ء سني خ6مة )لس?6 ,)لG?5 حا,ل,) 54 ?لصق,) بQ ت$مة كس( ش(?عة
)لسب! كا5 نص?ب$N )ال(تباW ,)لفش8 = ,لك5 )لمعلم?5 كان,) ق6 عق6,) )لعNC على تنف?G مآ(ب$N . فأ(سل,) ,ف6) kخ( ل?()قب,) تح(كا! )لمس?ح
Q?لL ل?ج6,) 4?ة ت$مة ?,ج$,ن$ا,. {ML 370.2}

VGD .لة ,م(بكة لش(?عة هللاTللش()ئع )لتقل?6?ة )لتي كان! مع Qكت()ث( N6ع ND(,آل5 فكا5 4سا- شك( i6ح WلGم5 قب8 ك i6كما ح,
)لش()ئع )لتي 4عل5 عن$ا كا5 )لقص6 من$ا 54 تك,5 ,)ق?ة لحف* )لنام,- = ,لكن$ا كان! معتب(A في ن*(ND 4ق6- م5 )لنام,- نفسQ . ,لما
{ML 370.3} .كان! تتعا(t مع )ل,صا?ا )لمعTاA في س?ناء كان! )ألفضل?ة تعTى ل,صا?ا )لمعلم?5 )لتقل?6?ة

جNالة 'لتقال#د

,ق6 كا5 ضم5 تلW )لش()ئع )لمف(,t على )لجم?ع حف*$ا تلW )لش()ئع )لخاصة بالT$ا(A )لTقس?ة. فإDما8 تلW )لTق,- )لتي كا5 ?نبغي
م()عات$ا قب8 )ألك8 كا5 ?عتب( خT?ة Dائلة ل$ا جC)Dmا في GD) )لعالN , في )لعالN )آلتي = ,كا5 قتDL, 8الW م5 ?تع6| تلW )لتقال?6 معتب()
{ML 370.4} .فض?لة

,كان! )لق,)ن?5 )لخاصة بالتT$?( ال تع6 ,ال تحصى. ,بالكا6 كان! فت(A )لعم( كل$ا تكفي أل5 ?تعلN )إلنسا5 تلW )لق,)ن?5 كل$ا . ,كان!
ح?اA م5 كان,) ?حا,ل,5 حف* مTال?B )لمعلم?5 ص()عا T,?ال ض6 )لنجاسة )لTقس?ة = فكان,) ?ق,م,5 بغسال! ,تT$()! ال تنت$ي . فإG )نشغ8
{ML 371.1} .)لنا- في خالفا! تاف$ة ,مما(سا! لN ?أم( هللا ب$ا )بتع6! قل,ب$N ع5 مبا6[ ش(?عتQ )لع*?مة

لN ?ك5 )لمس?ح ,ال تلم?VG ?()ع,VGD 5 )لغسال! )لTقس?ة فجع8 )لج,)س?- GD) )إلDما8 4ساسا الت$ام$N. قال,) لQ على مسمع م5 )لجمع:
{ML 371.2} .(“لماG) ال ?سلW تالم?WG حسB تقل?6 )لش?,Ö= ب8 ?أكل,5 خبC)ً بأ?6 غ?( مغس,لة؟” (م(ق- 7 : 5

LنQ كلما لمس! (سالة )لح^ نف- Lنسا5 بق,A ع*?مة ?ث?( )لش?Tا5 4ع,)نQ لخل^ )لمناCعا! في مسائ8 تاف$ة. ,D, ب$G) ?حا,8 54 ?ص(\
)النتباV ع5 )لمسألة )لحق?ق?ة ,)لمTلB )ل$اN . ,كلما )بت46 عم8 صالح ف$نالW ق,N مماحك,ND 5 على 4تN )ستع6)6 أل5 ?شتبك,) في ج6)8 ع5
)لTق,- ,)لتقال?6 ل?جتGب,) عق,8 )لنا- بع?6) ع5 )لحقائ^ )لح?ة . ,عن6ما ?ب6, 54 هللا مCمع 54 ?عم8 بك?ف?ة خاصة ألج8 شعبQ = فال ?غ((5
8D, مانا خالص?ا؟?L م5 باب5 هللاm8 4نا مD VGD يD اD)?لنف,- . فالمسائ8 )لتي ت$منا 4كث( م5 غ( WالD V4ح6 لل6خ,8 في ج6)8 تك,5 عقبا N$ب
5L :Vنع(\ 4ننا ق6 ع(فنا (G$ب,“ =”Aح?ا |)? م5 باالب5 ب5m? ال dG4ب6?ة= ,)ل Aح?ا Qم5 باالب5 لm? dGح?اتي منسجمة مع ش(?عة هللا؟ “)ل
{ML 371.3} .(حف*نا ,صا?اV” (?,حنا 3 : 36 ؛ 1 ?,حنا 2 : 3

iا 'لناEصاe

Wلتي 6فع! 4,لئ( p,)ل?كش\ ع5 )ل N6ب8 تق Q?لL لم,ج$ة( N$لت( لىL )ش? Nل, .VG?4, ع5 تالم Q54 ?6)فع ع5 نفس q,حا,8 ?س? Nل
Nفقا8: “حسناً! (فضت . Q?لL N$قب?8 مج?ئ V,باستم()( ,ما ق6 عمل Qحمل,ن? (,مثاال لما كان N$ل N6ة = فق?)ق,- )لبشTع5 )ل qلمتعصب?5 لل6فا(
:Q4, 4م Q?نسا5 ألبL 85 قاL :5,فتق,ل N4باً 4, 4ما فل?م! م,تاً. ,4نا 4نت Nم5 ?شت, =W4م, W4با N)أل5 م,سى قا8: 4ك !Nص?ة هللا لتحف*,) تقل?6ك,
ق(با6D d4 =5?ة= D, )لdG تنتفع بQ مني فال ت6ع,نQ في ما بع6 ?فع8 ش?ئاً ألب?Q 4, ألمQ” (م(ق- 7 : 9 — 12). لق6 4لق,) بال,ص?ة )لخامسة
ع(t )لحائT كأ5 ال ق?مة ل$ا = ,لكن$N كان,) ح(?ص?5 4ش6 )لح(x على حف* تقال?6 )لش?,Ö. لق6 علم,) )لشعB 54 تك(?- 4م,)ل$N لل$?ك8
D, ,)جB 4كث( ق6س?ة مL 5عالة ,)لN$?6 = ,4نQ م$ما كان! حاجة )ل,)ل6?5 فإ5 تقd4 N?6 جCء لألB 4, )ألN مما ق6 ك(س,V لل$?ك8 كا5 ?عتب(
Q54 ?بق?$ا ل?نتفع ب$ا لنفس Qكا5 ل, = Å Wمك(سا ما ?مل Qبكلمة “ق(با5” على 4مالك Tفق ^T? ت6ن?سا لألق6)- . ,ما كا5 على )الب5 )لعاصي 4ال
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م6| )لح?اA = ,بع6 م,تQ كان! تخصx لخ6مة )ل$?كD, . 8كG) كان! لQ )لح(?ة في )لح?اA ,بع6 )لم,! أل5 ?$?5 4ب,?Q ,?غ6( ب$ما تح! ستا(
Å -?)تصنع )لتك. {ML 371.4}

5L ?س,q لN ?قل8 قT = س,)ء بالق,8 4, )لعم8 = م5 )لتN(C )إلنسا5 بأ5 ?قN6 عTا?اV ,تق6مات5L .Å Q )لمس?ح D, )لdG 4عTى ك8 ,صا?ا
A)?نة )ل$?ك8 . ,لك5 )لغ(Cلخ Qأل(ملة )لتي ق6م! ك8 ما كان! تملك( p6م t)لنام,- )لخاصة بالعش,( ,)لتق6ما! . ,عن6ما كا5 على )أل(
)ل*اD(?ة Å )لتي 4بD(6ا )لك$نة ,)لمعلم,5 كان! )6عاء من$N لست( (غبت$N في تمج?6 4نفس$N . ,ق6 خ6ع,) )لشعB فحمل,ND 4حماال لN ?ف(ض$ا
Bة معلمي )لشعTلممق,! ,سل( Bلتعص( N$على 4عناق Qضع, dGك,ن,) 4ح()() تماما م5 )لن?( )ل? Nل N$لمس?ح 4نفس( G?ب8 حتى تالم . N$?هللا عل
. ,)آلGL 5 كش\ ?س,q ع5 حق?قة (,p 4,لئW )لمعلم?5. حا,8 54 ?ح(( م5 عBء )لتقل?6 ك8 م5 كان,) ()غب?5 (غبة صا6قة في خ6مة هللا
Qعبا6ت,. {ML 372.1}

ثN قا8 = م,ج$ا كالمL Qلى 4,لئW )لج,)س?- )لمحتال?5: “?ا م()m,5! حسناً تنبأ عنكL Nشع?اء قائالً: ?قت(L Bليّ GD) )لشعB بفمQ= ,?ك(مني
بشفت?Q= ,4ما قلبQ فمبتع6 عني بع?6)ً. ,باTالً ?عب6,نني ,ND ?علّم,5 تعال?D Nي ,صا?ا )لنا-” (متى 15 : 7 - 9). لق6 كا5 كالN )لمس?ح
)نتقاضا لك8 )لن*اN )لف(?سي . ,ق6 4عل5 54 4,لئW )لمعلم?GL 5 جعل,) تعال?م$N ف,^ ,صا?ا هللا ,ش(?عتQ فق6 ,ضع,) 4نفس$N في م(كC 4على م5
{ML 372.2} .م(كC هللا

Eبغضو. 'لحق

)متأل 4,لئW )لمبع,ث,5 )لقا6م,5 م5 4,(شل?N غضبا. Lن$N لN ?ستT?ع,) 54 ?,ج$,) Lلى )لمس?ح ت$مة )لتعd6 على ش(?عة هللا )لمعTاA في
A)?ل,صا?ا )لحق( Wشا ب?ن$ما ,ب?5 تلD6ع*?ما ,م ^)ل,صا?ا = ,صا?ا )لنام,- )لتي ق6م$ا ب6) )لف( Wفتل . ND6?تقال B)6)فع عن$ا ,حا Qس?ناء ألن
{ML 372.3} .)لتي Dي م5 )خت()q )لنا-

4,ضح ?س,q للشعB = كما 4,ضح لتالم?VG بعG 6لW بك?ف?ة 4كم8 = 54 )لنجاسة ال تأتي م5 )لخا(j ب8 م5 )ل6)خ5L ...8 )لT$ا(A ,)لنجاسة
,D Qنجس? dGي م5 صنع )لنا- = ,لك5 )لD ق,- )لخا(ج?ة )لتيTما8 )لDL ,D -?نج- )إلنسا5 ل? dGما ش?ئا5 ?ختصا5 بالنف-. فالD
{ML 373.1} .)ألعما8 ,)ألق,)8 ,)ألفكا( )لش(?(A ,)لتعd6 على ش(?عة هللا

Nلتي ل( Nالنتقا(, Tبة. ,الح*,) )لن*()! )لغاضبة ,سمع,) تمتما! )لسخGلكا( N$لج,)س?- عن6ما فضح! تعال?م( Bغض G?الح* )لتالم
Bكما ل, كا5 ?ق(4 م5 كتا Bع(\ 4فكا( )لقل? Qلمس?ح ف?$ا على 4ن( 5D)لتي ب( A6?6لم()! )لع( G?نسي )لتالم Gب$ا عالن?ة . فإ ^Tعلى )لن (m)ج?
N4تعل“ :Q5 قال,) ل?Tلساخ( لمبع,ث?5( Wضي 4,لئ)س?ست Qج,5 4ن)? (,كان Gس?- . فإ(,لج( Wفي 4,لئ Qكالم )?ع5 تأث V,)4خب Q?6? 5?ب p,مفت
{ML 373.2} .(54 )لف(?س??5 لما سمع,) )لق,8 نف(,)؟” (متى 15 : 12

فأجاB ,قا8: ك8 غ(- لN ?غ(سQ 4بي )لسما,d ?قلع” (متى 13 :15). 5L )لعا6)! ,)لتقال?6 )لتي كا5 )لمعلم,5 ?,ل,ن$ا 4ع*N )عتبا( “
d)بش q()متحا5 هللا . فك8 )خت( Nع*?ما فال ?مكن$ا 54 تثب! 4ما Bان$ا على )لشعTال م5 )لسماء . ,م$ما كا5 سل Nلعال( (GD 5كان! م
?ستعاt بQ ع5 ,صا?ا هللا س?*$( بTلQ ,تفاDتQ ,عN6 ج6,)V في GلW )ل?,N “أل5 هللا ?حض( ك8 عمL 8لى )ل6?ن,نة= على ك8 خفي= 5L كا5
{ML 373.3} .(خ?()ً 4, ش()ً” (جامعة 12 : 14

L 5Lب6)8 ,صا?ا هللا بأ,)م( )لنا- لN ?نتQ بع6. فحتى )ل?,N ت,ج6 ب?5 )لمس?ح??5 ق,)ن?5 ,عا6)! ال 4سا- ل$ا 4كث( مما كا5 لتقال?6 )آلباء في
Lس()ئ?8 . مث8 تلW )لق,)ن?5 )لتي ?سنD6ا )لسلTا5 )لبش(d ق6 )حتل! مكا5 )لش()ئع )لتي 4ق(Dا هللا . 5L )لنا- ?تعلق,5 بتقال?ND6 ,?,ق(,5
عا6)ت$N ,?ضم(,5 )لك()D?ة لم5 ?حا,ل,5 54 ?بص(,ND بخTئ$N . ففي VGD )أل?اN عن6ما ?TلB منا 54 نست(عى )نتباV )لنا- Lلى ,صا?ا هللا
BDG, =A4)لتن?5 على )لم( Bهللا: “فغض Bع5 )لبق?ة )لباق?ة م5 شع B,مكت QنL . لمس?ح( Nفي 4?ا !)$*لتي 4( A,(6ن(| نف- )لع q,ما5 ?س?L,
{ML 373.4} .(ل?صنع ح(باً مع باقي نسل$ا )لG?5 ?حف*,5 ,صا?ا هللا= ,عنND6 ش$اA6 ?س,q )لمس?ح” ((m?ا 12 : 17

,لك5 “ ك8 غ(- لN ?غ(سQ 4بي )لسما,d ?قلع” (متى 19: 13). فب6الً م5 قب,8 سلTا5 م5 ?قا8 عن$N 4ن$k Nباء )لكن?سة ?جB عل?نا 54
نقب8 كلمة )آلB )ألبd6 (B )لسماء ,)أل(D . tنا فقT ?,ج6 )لح^ غ?( مش,B بالخTا?ا . قا8 6),6: “4كث( م5 ك8 معلمي تعلق!= أل5
ش$ا6)تD Wي ل$جي. 4كث( م5 )لش?,Ö فTن!= ألني حف*! ,صا?اW” (مCم,( 119 : 99 , 100). ل?حت(- ك8 م5 ?نحن,5 4ماN )لسلTة
)لبش(?ة ,عا6)! )لكن?سة ,تقال?6 )آلباء ,ل?نتب$,) Lلى LنG)( )لمس?ح )لقائ8: “باTالً ?عب6,نني ,ND ?علم,5 تعال?D Nي ,صا?ا )لنا-” (متى 15 :
19). {ML 374.1}

Çأل;بعو.—نقض 'لس#اجا'e لفصل 'لثالث'
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بع6 )لصN(6 مع )لف(?س??5 ت(W ?س,q كف(ناح,N مجتاC) في )لجل?L 8لى )إلقل?N )لجبلي )ل,)قع عن6 تخ,N ف?ن?ق?ة. ,GL )تجQ ببص(V ناح?ة
)لغ(B 4مكنQ 54 ?(| في )لس$8 )لمنبسT 4مامQ م6?نتي ص,( ,ص?6)ء )لع(?قت?5 في )لقN6 ب$?اكل$ما )ل,ثن?ة ,قص,(Dما )لفخمة ,4س,)^
)لتجا(A )لعام(A ,م,)نئ$ما )لتي )6Cحم! ف?$ا )لسف5 . ,كا5 ?مت6 ,()ءDما )لبح( )ألب?t )لمت,سT بم?اQD )لصاف?ة )لC(قاء = )لdG كا5
س?ساف( ف?Q (س8 )إلنج?8 حامل?5 )لبشائ( )لمف(حة Lلى ع,)صN )إلمب()T,(?ة )لع*?مة )لمت()م?ة )ألT()\ . ,لكG 5لW )ل,ق! لN ?ك5 ق6 جاء
بع6 . 4ما )لعم8 )لdG كا5 4ماN )لس?6 ح?نئG فكاL ,D 5ع6)6 )لتالم?G لحم8 )ل(سالة . ,GL 4تى Lلى GD) )إلقل?N كا5 ?(ج, 54 ?ج6 ف?Q )لمعتك\
{ML 375.1} .)لdG لN ?جV6 في ب?! ص?6) . ,لكGD 5) لN ?ك5 غ(ضQ )ل,ح?6 م5 تلW )ل(حلة

,GL) )م(A4 كنعان?ة خا(جة م5 تلW )لتخ,N ص(خ! Lل?Q قائلة: )(حمني= ?ا س?6= ?ا )ب5 6),6! )بنتي مجن,نة ج6)ً” (متى 15 : 22). كا5“
شعGD B) )إلقل?N م5 ساللة )لشعB )لكنعاني )لقN?6 . كان,) ?عب5,6 )أل,ثا5 ,كا5 )ل?$,6 ?بغض,ن$N ,?حتق(,ن$N . ,كان! )لم(A4 )لتي 4ت! Lلى
?س,q مG 5لW )لشعB . كان! ,ثن?ة = ,لGلW ح(م! م5 )المت?اC)! )لتي كا5 ?نعN ب$ا )ل?$,6 كN,? 8 . كا5 ?,ج6 كث?(,5 م5 )ل?$,6 ساكن?5
ب?5 )لف?ن?ق??5 = ,ق6 ,صل! 4نباء عم8 )لمس?ح Lلى GD) )إلقل?N = فسمع بعt )لنا- 4ق,)لQ ,شk (,6$?اتQ ,معجC)تQ . ,ق6 سمع! VGD )لم(A4 ع5
t)ع,ل! على 54 تع Nأل( 4ل$مت$ا محبة GL, . جاء) متأل قلب$ا( Qت)فلما سمع! ع5 ق6 . t()شفي م5 ك8 )ألم? Qق?8 ل$ا 4ن dGلنبي )ل( (GD
Nلى )آلل$ة )ل,ثن?ة ,لكن$ا لL !م5 54 ?شفي )بنت$ا . كان! ق6 لجأ Qال ب6 ل, q,لى ?سL بمحنت$ا N6على 54 تتق NCحالة )بنت$ا = فعق6! )لع Q?عل
تج6 عنD6ا ع,نا . ,في بعt )ألح?ا5 ج(ب! 54 تفك( قائلة: ما )لdG ?ستT?ع GD) )لمعلN )ل?$,d6 54 ?صنع لي؟ فجاءDا )لج,)L :BنQ ?شفي ك8
{ML 375.2} .م(t = س,)ء 4كا5 م5 ?أت,L 5ل?Q 4غن?اء 4, فق()ء. لق6 عCم! على 4ال تض?ع (جاءDا )ل,ح?6

س#اجاÇ 'لتعصب

ع(\ )لمس?ح م,ق\ VGD )لم(A4 = كما ع(\ 4ن$ا كان! تت,^ ل(m?تQ ف,ضع نفسQ في T(?ق$ا. ,GL ,D ?(ثي لحCن$ا ,?جب( قلب$ا ?قN6 مثاال
ح?ا لل6(- )لdG قص6 54 ?علمQ .فألجGD 8) 4تى بتالم?L VGلى GلW )إلقل?N . لقND6()4 6 54 ?لمس,) مق6)( )لج$8 )لمتفشي في )لم56 ,)لق(|
d4 8Gب? Nفل . N$ك,ن,) ?ع(ف,5 ش?ئا ع5 حاجا! م5 ح,ل? Nلح^ ل( N$صة لف)ك8 ف N$ل !?T4ع dGل( Bلعب()ن??5 . فالشع( t)لمتاخمة أل(
مسعى لخ?( 4,لئW )لجالس?5 في )ل*لمة . 5L )لس,( )لسم?W )لفاص8 )لdG 4قامتQ )لكب(?اء )ل?$,6?ة حا8 حتى ب?5 )لتالم?G 4نفس$N ,)لعT\ على
{ML 376.1} .)لعالN )ل,ثني . ,لك5 كا5 ال ب6 م5 نقVGD t )لس?اجا!

5L )لمس?ح لN ?جB تلW )لم(L A4لى Tلب$ا أل,D, 8لة = فق6 )ستقبVGD 8 )لم(A4 )لتي تمث8 )لجن- )لمحتق( كما كا5 ?مك5 54 ?ستقبل$ا )ل?$,6.
,ب$G) قص6 54 ?تأث( تالم?VG بالمعاملة )لفات(A )لتي كا5 لل?$,6 54 ?عالج,) ب$ا مثVGD 8 )لحالة كما ?ثبتQ )ستقبالQ لتلW )لم(A4 = ,)لك?ف?ة )ل(ق?قة
WلG 6لب$ا بعTل Qلض?قة كما ?*$( م5 )ستجابت( VGD 854 ?عامل,) ب$ا مث ND6()4 لمشفقة )لتي(. {ML 376.2}

Qجعل! تالحق, A4)لم( Qتبعت( سمع$ا? Nكم5 ل Qق?)T كا5 سائ() في Gمان$ا. فإ?L 6تفق Nل A4)لم( Wجب$ا بكلمة فإ5 تل? Nل q,لك5 مع 54 ?س,
B54 )لتعص (,ن* WلGل, i()ق6 عامل$ا بغ?( )كت N$ف$ا . لق6 (4,) 54 معمل)54 ?ص V,م5 ص()خ$ا سأل G?تضا?^ )لتالم Gبت,سالت$ا . فإ
)ل?$,d6 ض6 )لكنعان??5 4م( ?س(V . ,لك5 تلW )لم(A4 كان! تت,سL 8لى مخلx شف,^ . ,Lجابة على كالN )لتالم?G قا8 ?س,q: “لN 4(سL 8ال Lلى
خ()\ ب?! Lس()ئ?8 )لضالة” (متى 15 : 24). ,مع 4نQ ب6) كأGD 5) )لج,)B مTاب^ لتعصB )ل?$,6 فق6 كا5 ?تضم5 ت,ب?خا للتالم?G = ,ق6
Qك8 م5 ?قبل xل?خل Nلعال( لىL ق6 جاء Q4ن d4 - ()()م N$ل Qبما كا5 ق6 قال N$ل )كGم Qعلى 4ن WلG 6بع V,ف$م. {ML 376.3}

hمن 'لمائد Çفتا

8* q,صا(خة تق,8: “?ا س?6= 4عّني!” (متى 15 : 25). لك5 ?س, Q?6 جاث?ة عن6 ق6م?(Cمت pلس?6 بإلحا( لىL BلTت A4)لم( Wل! تل*
p)T?, 5?لبن( Cخب Gخm? 54 ً4جاب$ا قائال: “ل?- حسنا ND),ل?$,6 ,جح,6 شع( Bبقا لتعصT, .ت,سالت$ا tف)? تغاضى عن$ا كم5? Qكأن,
Bلمفض8 على )ألجان( هللا Bسلة لشع)ل?- م5 )لع86 54 ?غ6^ )لب(كا! )لم Qفي )ل,)قع تأك?6) 4ن B(,لج( (GD 5(متى 15 : 26). فكا ”Bللكال
54 !4) A4)لم( VGD 5لك, . A4)لم( pلحاL, A)?ك5 في مث8 غ? Nم5 ل T?كا5 ?مك5 54 ?ك,5 كاف?ا لتثب B(,لج( (GD . 8?س()ئL 5باء ع)لغ(, =
ف(صت$ا ق6 حان! = GL (4! خل\ (فt ?س,q )ل*اD( (4فة لN ?ستTع LخفاءDا = فأجابتQ بق,ل$ا: “نعN= ?ا سّ?6= ,)لكالB 4?ضاً تأك8 م5 )لفتا!
)لdG ?سقT م5 مائA6 4(باب$ا!” (متى 15 : 27). ففي ح?5 54 4بناء )لب?! ?أكل,5 على مائA6 4ب?$N = فالكالB ال تت(W بT 5,6عاN = فإ5 ل$ا
)لح^ في )لفتا! )لساقT م5 تلW )لمائA6 )لحافلة بالTعاN . ,كGلW في ح?5 ت,ج6 ب(كا! ,ف?(A تعTى إلس()ئ?8 4فال ت,ج6 ب(كة ألجل$ا Dي 4?ضا
؟ لق6 كا5 ?ن*( Lل?$ا على 4ن$ا كلبة = 4فال ح^ ل$ا في )لفتا! )لساقT م5 )لمائA6 )لD dG, م5 نص?B )لكالB ,)لdG ?ف?t م5 ف?t سخائQ ؟
{ML 377.1}
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5L ?س,q كا5 ق6 ت(W حق8 خ6متQ أل5 )لكتبة ,)لف(?س??5 كان,) ?تعقب,نQ ل?قتل,V. كان,) ?تGم(,5 ,?شتك,5 . لق6 4*$(,) عN6 )إل?ما5
,)لم()(A ,(فض,) )لخالx )لمقN6 ل$N مجانا . ,Dنا ?لتقي )لمس?ح ب,)حA6 مG 5لW )لجن- )لمحتق( )لمنك,6 )لح* = لN ?ك5 ل$ا ح^ )لتمتع بن,(
. QلبTت dGإلحسا5 )ل( على 54 ?منح$ا Qت)بق6 qCعCمان$ا ثابتا ال ?ت?L (6ف$ي في )لحا8 تخضع لتأث?( )لمس?ح )إلل$ي = ,غ WلG كلمة هللا ,مع
,Dي تTلB 54 ?سمح ل$ا بالتقاT )لفتا! )لساقT م5 مائ6تQ . فل, سمح ل$ا بأ5 تنا8 ح*,A )لكالB ف$ي تقب8 54 ?حسب$ا كالكالB . ل?- في قلب$ا
( N 8لى كL على 54 ?ج?ب$ا )قا6 ,D 5كم, d6كالفا q,ث( في تص(فات$ا = ,في )لحا8 )عت(ف! ب?سmكب(?اء لت d4 ق,مي 4, 6?ني ,ال Bتعص d4
Qمن QلبTت. {ML 377.2}

)كتفى )لمخلx ,شبع! نفسQ. لق6 )متحL 5?مان$ا بQ . ,بتص(فQ مع$ا ب(5D على 4ن$ا Dي )لتي كان! معتب(A منب,AG مL 5س()ئ?8 ما عا6!
N6ل6(- )لمق( Nلب$ا ,?ختتT 5لمس?ح ?منح$ا )آل( اD, .با! هللاD في W)54 تشت Cغ(?بة ب8 صا(! )بنة في ب?! هللا . ,كابنة كا5 ل$ا )المت?ا
لتالم?GL, . VG ?لتف! Lل?$ا بن*(A )لعT\ ,)لمحبة ?ق,8: “?ا )م(A4= ع*?L N?مانW! ل?ك5 لW كما ت(?6?5” (متى 15 : 28). ,ق6 شف?! )بنت$ا م5
{ML 377.3} .تلW )لساعة ,ما عا6 )لش?TاC? 5عج$ا بعG 6لW . فعا6! )لم(L A4لى بلD6ا معت(فة بمخلص$ا ,سع?A6 أل5 صالت$ا ق6 )ستج?ب!

'لعمل ألجل 'آلخرEن

Wتل i?ص,( ,ص?6)ء. لق6 4()6 54 ?غ N,لى تخL BDG 8لعم( WلG Nحلة = فلكي ?تم)ل( VGD في q,ا ?سD()لتي 4ج( A6?ل,ح( ACي )لمعجD VGD
)ألN )لمعGبة )لقلB = ,في نف- )ل,ق! ?قN6 مثاال في عم8 )ل(حمة الم(A4 م5 شعB محتق( لكي ?علN تالم?VG ,?تمثل,) بQ عن6ما ?نTل^ Lلى
N$ألخ(| فضال ع5 شعب( B,بالعم8 لخ?( )لشع (,ل?$,6?ة حتى ?$تم( N$لتCم5 ع N$ج)لق6 4()6 54 ?خ . N$ك)لسماء ,?ت(. {ML 378.1}

تاق! نف- ?س,q لكش\ )لستا( ع5 4س()( )لح^ )لعم?قة )لتي *ل! مست,(A ع5 )لع?,5 ,)ألDGا5 4ج?اال T,?لة = فلألمN )لح^ في 54
N6لح^ = فق( (GD N$ئ?5 في فTمتبا G?في )لمس?ح باإلنج?8” (4فس- 3 : 6). كا5 )لتالم V6ك,ن,) مع )ل?$,6 ,(ثة ,?حصل,5 على “ن,)8 م,ع?
ل$N معلم$N )إلل$ي 6(سا بعk 6خ( . ,GL كافأ L?ما5 قائ6 )لمئة في كف(ناح,N ,ك(C باإلنج?8 أل8D م6?نة س,خا( سب^ فقN6 )لب(Dا5 على 4نQ ال
?شا(W )ل?$,6 في تعصب$N . ,لك5 )لسام(??5 كان! عنND6 بعt )لمع(فة ع5 هللا = ,قائ6 )لمئة 4ب6| شفقة ,عTفا على شعL Bس()ئ?D, . 8ا
)لمس?ح )آل5 ?قN6 لتالم?VG )م(A4 كنعان?ة كان,) ?عتب(,5 4نQ ال ?,ج6 سبB ألجلQ تنت*( م5 )لس?L 6حسانا 5,6 باقي شعب$ا = فقN6 ل$N مثاال لما
?جB 54 ?عام8 بQ 4مثا8 تلW )لم(A4 . كا5 )لتالم?G ?*ن,5 54 ?س,q ?غD ^6با! نعمتQ بسخاء 4كث( مما ?جB . ,لكنND()4 Q 4نQ ?نبغي 4ال
A6ح6 4, 4مة ,)ح(, -على جن Qمحبت )قص?. {ML 378.2}

Nلكنعان?ة كا5 ?تم( A4)لم( Wمع تل Qعمل dGل( Qلح^. ,في عمل( ))لضالة” كا5 ?ق( س()ئ?8L !?لى خ()\ بL الL 8س)4 Nعن6ما قا8: “ل
مأم,(?تQ ,(سالتQ . فلق6 كان! VGD )لم(A4 شاA ضالة ,كا5 ?جB على بني Lس()ئ?8 54 ?خلص,Dا , ?ست(D,6ا . كا5 )لمس?ح ?ق,N ب$G) )لعم8
V,ملD4 6كان,) ق N$لكن, N$ا بT,كا5 من dGل(. {ML 378.3}

فتح GD) )لعمDG4 8ا5 )لتالم?G ب6(جة 4كث( جالء الكتشا\ )لعم8 )لdG كا5 عل?$N 54 ?ق,م,) بQ ب?5 )ألمN = ف,ج6,) حقال متسعا للخ6مة
WلGك .N$?عل Nلمنع( لمح*,*?5( م5 ND)?ف$ا غ)ك5 ?ع? N5 ل(Cتح! 4ثقا8 4ح pC)(4,) نف,سا ت N$ل?$,6?ة .كما 4ن( ح6,6 j)لعم8 )لنافع خا(,
كا5 ?,ج6 ب?5 4,لئW )لG?5 كان,) ق6 تعلم,) 54 ?حتق(,ND نف,- تت,^ Lلى )لمع,نة ,)لشفاء م5 )لشافي )لمقت6( = ,كان,) ج?اعا Lلى ن,( )لح^
{ML 379.1} .)لdG ق6 4غ6^ على )ل?$,6 بك8 سخاء

,بعG 6لW عن6ما )نص(\ )ل?$,6 ع5 )لتالم?G بك8 عنا6 ألن$N 4علن,) 54 ?س,D q, مخلx )لعالN = ,عن6ما نقt حائT )لس?اj )لكائ5 ب?5
)ل?$,6 ,)ألمN ,)نش^ حجاB )ل$?ك8 م5 ف,^ Lلى 4سف8 عن6 م,! )لمس?ح = فإGD 5) )ل6(- ,غ?(V م5 )ل6(,- )لتي تش?( Lلى عم8 )إلنج?8
N$خ6مات, N$في عمل N$$?لمس?ح = في ت,ج( B(,في ن d,ق )?تأث Qفي ق,م?ا! خاصة كا5 ل )ال ?نحص dGل(. {ML 379.2}

'لخالå للجم#ع

ثC 5L N?ا(A )لمخلx لف?ن?ق?ة ,)لمعجAC )لتي 4ج()Dا DناW كا5 ل$ا غ(t 4,سع. 5L )لس?6 لN ?قN بGلW )لعم8 لتلW )لم(A4 )لمعGبة ,حD6ا =
”Qباسم Aح?ا Nمنتk (GL Nلمس?ح )ب5 هللا= ,لكي تك,5 لك( ,D q,من,) 54 ?سmب8 “لت = ND6لعم8 م5 بع( N$م5 ق6 تسلم,) من, G?ال ألج8 )لتالم,
N$8 م5 على شاكلت(C? نا خل! ال)تسعة عش( ق Gلمس?ح من( ع5 ND,64بع, ND)?5 ق6 4عاق,) غ?G5 نف- )لنا- )ألش()( )لL .(31 : 20 حنا,?)
Bلق6 4قام! )لكب(?اء ,)لتعص . T8 تعم8 بك8 نشا(Cال ت Nب?5 )ل?$,6 ,)ألم jلس?ا( Tلتي 4قام! حائ( p,)ل(, . N,?لعم8 )ل( (GD -عمل,5 نف?
ج6()نا ق,?ة للفص8 ب?T 5بقا! )لنا- )لمختلفة = كما ح(\ )لنا- ,ش,D,) )لمس?ح ,م$متQ . ,كث?(,5 ?حس,5 بأن$N في )ل,)قع مح(,م,5 م5
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خ6مة )إلنج?8 . ,لك5 ?نبغي 4الّ ?ح- mDالء بأن$N ح(م,) م5 )لمس?ح = GL ال ت,ج6 ح,)جC ?مك5 54 ?ق?م$ا )لنا- 4, )لش?TاL 5ال ,?ستT?ع
{ML 379.3} .)إل?ما5 54 ?خت(ق$ا

VGD 5L {ML 379.4} )لم(A4 )لف?ن?ق?ة 4لق! بنفس$ا باإل?ما5 على )لح,)جC )لتي كان! ق6 4ق?م! ب?5

)ل?$,6 ,)ألمN. لق6 ,ثق! بمحبة )لمخلx غ?( مكت(ثة للمثبTا! 4, )ل*,)D( )لتي كا5 ?مك5 54 تس,ق$ا Lلى )لشD, . WكG) ?(?6نا )لمس?ح
54 نث^ ب5L . Q ب(كا! )لخالD xي لك8 نف- . ,ال ?,ج6 ما ?ح,8 ب?L d4 5نسا5 م5 مانع كي ?ك,5 ش(?كا لم,)ع?6 )لمس?ح باإلنج?L 8ال ما
Qلنفس V)ختا?. {ML 380.1}

5L ن*اN )لTبقا! ك(?Q في ع?ني هللا = ف$, ?تجا8D ك8 ما ?ق,N بQ مثGD 8) )لن*اN. ,?عتب( نف,- ك8 )لنا- G)! ق?مة متسا,?ة . LنQ ق6
Qتلمس,ن? N$ّلب,) هللا لعلT? لكي =N$لمع?نة ,بح6,6 مسكن( !باألقا Nحت, =t)أل( Qح6 ك8 4مة م5 )لنا- ?سكن,5 على ك8 ,ج(, N6 5صنع م“
ف?ج6,نQ= مع 4نQ ع5 ك8 ,)ح6 منا ل?- بع?6)ً” ,ب5,6 تم??C م5 ناح?ة )لعم( 4, )لمقاN 4, )لجنس?ة 4, )المت?اC)! )ل6?ن?ة )لجم?ع م6ع,,5 أل5
?أت,) Lل?Q ,?ح?,) . “ ك8 مm? 5م5 بQ ال ?خC|. ألنQ ال ف(^”= “ل?- ?$,d6 ,ال ?,ناني. ل?- عب6 ,ال ح(”= “)لغني ,)لفق?( ?تالق?ا5=
صانع$ما كل?$ما )ل(B”= “أل5 (باً ,)ح6)ً للجم?ع= غن?اً لجم?ع )لG?5 ?6ع,5 بQ. أل5: ك8 م5 ?6ع, )سN )ل(B ?خلx” (4عما8 17 : 26 , 27
{ML 380.2} .(؛ غالT?ة 3 : 28 ؛ 4مثا8 22 : 2 ؛ (,م?ة 10 : 11 — 13

الفصل الرابع واألربعون—اآلية الحقيقية

{ML 381.1} .(ثN خ(j 4?ضاً م5 تخ,N ص,( ,ص?6)ء= ,جاء Lلى بح( )لجل?8 في ,سT ح6,6 )لم56 )لعش(” (م(ق- 7 : 31“

q,م5 ?س (,لبT, )?Cلنا- عن6ما غ(ق! )لخنا( qCلم6?نة ف( Wجسة ق6 شف?ا. ,في تل)5 م5 ج(Gقة )لم56 )لعش( كا5 )لمجن,نا5 )للTفي من
54 ?نص(\ ع5 تخ,م$N . ,لكن$N 4صغ,) Lلى ما قالQ ل$G N)نW )ل(س,ال5 )للG)5 ت(ك$ما )لس?D 6ناW . فكا5 )لنا- ?(غب,V,)? 54 5 . فلما عا6
= Qي عا6تD ل(ج8 في )لحا8 بكلمة كما( WلG q,ش\ ?س? N4عق6 . ,ل Nج8 4ص)ب Q?لL جم$,( م5 )لنا- . ,ق6 4تى Qجتمع ح,ل( N?إلقل( WلG لىL
54 t5 )لتي ت(ف(Gك( )آلG لسماء تن$6 عن6ما( ,نح V)*فع ن) GL, Qلم- لسان, Q?نG4 في Qم5 ب?5 )لجمع على ناح?ة ,,ضع 4صابع VGب8 4خ
تنفتح للح^ ,)أللسنة )لتي ت(فt )العت()\ بالفاd6 فإG قا8 لQ: “)نفتح” تكلN )ل(ج8 مستق?ما . ,GL تغاضى ع5 4م( )لمس?ح لQ بأال ?ق,8 ألح6
q(G4. {ML 381.2} )ل(ج8 قصة شفائQ في ك8 مكا5

N$كل NDفشفا Q?عن6 ق6م ND,ح)T, 8لم(ضى ,)لعمي ,)لخ(- ,)لش( Q?لL (,)4حض, A)?كث q,جم Q?لL !لى جب8 فجاءL q,صع6 ?س Nث
حتى 54 )لنا- مع 4ن$N ,ثن?,5 مجL (,6لQ )لعب()ن??5. ,ق6 *ل,) متجم$(?5 ح,لQ ثالثة 4?اN = فكان,) في )لل?8 ?نام,5 في )لع()ء = ,في )لن$ا(
N$54 ?ص(ف q,6 ?س)? Nل . Cم5 )لخب N$نف6 ما كا5 مع Nفي ن$ا?ة )لثالثة )أل?ا, . Qات?k (,)?, Qبك8 ش,^ ل?سمع,) كالم Q6حم,5 ح,لC?
صائم?5 فTلB م5 تالم?VG 54 ?ق6م,) ل$N خبC) . ,م(A 4خ(| ب(5D )لتالم?G على عL N6?مان$N . لق6 (4,) في ب?! ص?6) ك?\ 54 )لقل?8 م5
Qعلى 54 ?با(ك Qثق?5 بق6(ت(, N$للمس?ح ك8 ما كا5 مع (,ق6م? Nل A)لم( VGD في N$لكن, . )?لجمع )لغف( q6 كا5 كاف?ا بب(كة )لمس?ح إلشبا(Cل(
Bالء فكان,) 4مما ,,ثن??5 . ,كا5 )لتعصmD في ب?! ص?6) كان,) ?$,6) = 4ما N$فإ5 م5 ق6 4شبع WلG 6 علىC . لجائعة( q,لجم( qف?كفي إلشبا
)ل?$,d6 ال ?C)8 متمكنا م5 قل,B )لتالم?G فأجاب,) ?س,q قائل?5: “م5 4?5 ?ستT?ع 4ح6 54 ?شبع mDالء خبD ً(Cنا في )لب(?ة؟” (م(ق- 8 : 4).
لكن$TL Nاعة لكلمتQ 4حض(,) Lل?Q ما كا5 عنND6-سبعة 4(غفة ,سمكت?5 . فأك8 )لجم?ع ,شبع,) . ثN (فع,) فضال! )لكس( سبعة سال8 . شبع
{ML 381.3} .4(بعة kال\ (ج8 ما ع6) )لنساء ,)أل,ال6 . ثN ص(ف$N ?س,q فعا6,) Lلى 6?ا(ND ف(ح?5 شاك(?5

Eطلبو. Eôة

,GL ن8C ?س,q ,تالم?VG في )لسف?نة جاء,) Lلى تخ,N مجD, = 86ي تقع في 4قصى جن,بي س$8 جن?سا(!. في تخ,N ص,( ,ص?6)ء
)نتعش! (,p )لمس?ح باإل?ما5 )ل,)ث^ )لdG 4ب6تQ )لم(A4 )لف?ن?ق?ة )لس,(?ة . ,ق6 قبلQ )لشعB )ل,ثني في )لم56 )لعش( بس(,( . ,)آل5 بع6ما
Bللشع N6ل(حمة ,ق( !(Cمعج N*4ع |)كا5 ق6 4ج i?شة ,حD6م A,ق N*للجم?ع بأع Qت)ق6 !)$* i?4خ(| ح A)4(سى في )لجل?8 م
{ML 382.1} .)لتعال?N- في GلW )إلقل?N ق,ب8 باالحتقا( ,عN6 )إل?ما5

5L ,ف6) م5 )لف(?س??5 كا5 ق6 )نضL Nل?Q ممثل,5 م5 4ث(?اء )لص6,ق??5 ,نبالئ$N ,حBC )لك$نة ,)لمتشكك?5 ,4ش()\ )ألمة. ,كا5 ب?5
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ت?نW )لTائفت?5 ع6)ء مستحكN . فالص6,ق?,5 كان,) ?(?5,6 54 ?خTب,) ,6 )لق,A )لحاكمة حتى ?تمكن,) م5 )الحتفا* بم()كNDC ,سلTت$N= ,م5
N$(ح,) عنT? 54 5,ع?Tست? Q?ف dGنا( )لع6)ء لل(,ما5 ,?ت,ق,5 لمجيء )ل,ق! )ل Bلشع( B,س?,5 ?شعل,5 في قل?)لناح?ة )ألخ(| كا5 )لف(
ن?( 4,لئW )لغA(C )لفاتح?5 . ,لك5 )لف(?س??5 ,)لص6,ق??5 )تح6,) )آل5 معا ض6 )لمس?ح . ,شب?Q )لشيء منجL BGل?Q . ,)لش( 4?نما ?,ج6 ?تحال\
Qلخ?( ,مالشات( N?Tلتح )مع )لش. {ML 382.2}

4تى )لف(?س?,5 ,)لص6,ق?,L 5لى )لمس?ح Tالب?5 من54 Q ?(?$k N?ة م5 )لسماء. عن6ما خ(j )لعب()ن?,5 في 4?اN ?ش,q لمحا(بة )لكنعان??5
في ب?! ح,(,5 ,قف! )لشم- في )لسماء TLاعة ألم( GلW )لقائ6 حتى )نتص( )لشعB = ,ق6 *$(! عجائB 4خ(| عA6?6 مشاب$ة ل$VG في
تا(?خ$N . فTلB 4,لئW )ل(جا8 م5 ?س,q )آل54 5 ?(?$k N?ة كتلW )آل?ا! . ,لك5 تلW )آل?ا! لN تكD 5ي ما ?حتاجQ )ل?$,5L . 6 مج(6 )لب(Dا5
)لخا(جي ال ?مكنQ 54 ?ف?ND6 . لN ?ك,ن,) بحاجة Lلى )إلنا(A )لعقل?ة ق6( )حت?اج$L Nلى )لتج6?6 )ل(,حي. قا8 ل$N ?س,q: “?ا م()m,5! تع(ف,5
54 تمّ?C,) ,جQ )لسماء” - فبتTلع$N في )لسماء ,6(- عالمات$ا كا5 ?مكن$N 54 ?تنبأ,) ع5 حالة )لج, — “4ما عالما! )أل(منة فال
تستT?ع,5!” (متى 3 : 16). 5L 4ق,)8 )لمس?ح )لتي نT^ ب$ا بال(,p )لق6- ,بكتت$N على )لخT?ة كان! Dي )لعالمة )لتي ق6م$ا هللا ألج8
خالص$N . ب8 لق6 جاء! k?ا! م5 )لسماء مباش(A لتش$6 ل(سالة )لمس?ح . فأغن?ة )لمالئكة )لتي سمع$ا )ل(عاA = ,)لنجN )لdG قا6 )لمج,- =
Qكان! كل$ا ش$,6) ل V6جاء م5 )لسماء عن6 عما dGلحمامة ,)لص,! )ل(,. {ML 382.3}

فتن$6 ب(,حQ ,قا8: لماG) ?TلGD B) )لج?k 8?ة؟”= “ال تعTى لk Q?ة Lال k?ة ?,نا5 )لنبي” (م(ق- 8 : 12 ؛ متى 16 : 4). كما كا5 ?,نا5“
في ج,\ )لح,! ثالثة 4?اN ,ثالi ل?ا8 كGلW س?ك,5 )لمس?ح (( في قلB )أل(t )) )لمA6 نفس$ا . ,كما كان! ك()AC ?,ناk 5?ة أل8D ن?ن,|
كGلW كان! ك()AC )لمس?ح لGلW )لج?8 . ,لك5 كN كا5 )لف(^ ع*?ما ب?5 )لف(?ق?5 بالنسبة لقب,8 )لكلمة ! 5L شعB تلW )لم6?نة )ل,ثن?ة )لع*?مة
N$لسماء فمنح( QلL لىL (,خ)لل,) ,)لع*ماء ,)ل,ضعاء معا صGألش()\ ت(, Wم5 هللا . فالمل N$?لL 8س)لم( )(Gإلن( WلG (,(تعب,) عن6ما سمع(
)ل(حمة . “ (جا8 ن?ن,| س?ق,م,5 في )ل6?5 مع GD) )لج?8 ,?6?ن,نQ= ألن$N تاب,) بمناA(6 ?,ناG,D, =5) 4ع*N م5 ?,ناD 5$نا!” (متى 12 : 40
41 ,). {ML 383.1}

Ç'م#ة 'لمعجز]r .تجا[لوE

VGD ع5 مس?ا . ,لك5 4عما8 )ل(حمة Qق6 4نبئ ب dGلق6 كا5 ?عم8 نف- )لعم8 )ل .Qت?D,ة تش$6 ألل?k !ا )لمس?ح كانD()4ج AC5 ك8 معجL
كان! في ن*( )لف(?س??L 5ساءA مباش(L Aل?$N . كا5 (mساء )ل?$,6 ?ن*(,L 5لى kالN )لنا- بفت,( ,عN6 مباالA . ,في كث?( م5 )لحاال! كان!
N$ت,ب?خا ل Qكان! عجائب (GكD, . ا )لمس?حDلتي شفا( Nآلال( Wسببا في تل N$لم*, N$4نان?ت. {ML 383.2}

5L ما 6عا )ل?$,6 ل(فt )لمخلx كا5 م5 4نصع )أل6لة على صفتQ )إلل$?ة. ,5L ما جع8 لمعجC)تQ تلW )ألDم?ة )لع*?مة D, حق?قة ك,ن$ا
صنع! لخ?( )إلنسان?ة . ,4ع*N ب(Dا5 على ك,نQ م(سال م5 قب8 هللا D, 54 ح?اتQ 4علن! صفا! هللا . لق6 نT^ بكالN هللا ,عم8 4عمالQ . فمث8
!(Cلمعج( ACي معجD Aلح?ا( VGD. {ML 383.3}

Nق,ل,5 . ,لك5 )لمس?ح ل? (GكD -ACصنع,) 4مامنا معج( .ة كال?$,6?k 5,لبT? 5,)?كث Wف$نال Nأل?ا( VGD (سالة )لح^ للنا- في N6عن6ما تق
?صنع معجAC تلب?ة لTلB )لف(?س??D, = 5, لN ?صنع معجAC في )لب(?ة نC,ال على تح(?ضا! )لش?TاL . 5نQ ال ?عT?نا ق,A لتCك?ة 4نفسنا 4,
L(ضاء لعN6 )إل?ما5 ,)لكب(?اء . ,لك5 )إلنج?8 ل?- عا(?ا عk 5?ا! تب(5D على 4نQ م5 هللا . 4ل?س! معجAC ع*?مة ك,ننا نتح(( م5 عب,6?ة
A)T?نسانا تح! سL |)فعن6ما ن . Q?لتي تغ(س$ا ف( يD لك5 نعمة هللا, . d)لبش( Bب?ع?ا في )لقلT ()ا5 ل?س! 4مT?للش A,(65 )لعL ا5 ؟T?لش(
L()6تQ )لمتم(A6 )لعن?A6 ثN ?تح(( مسلما نفسQ بجملت$ا لجاGب?ة )لع,)م8 )إلل$?ة )لسما,?ة - فق6 4ج(?! في ح?اتQ معجAC . ,كGلW )لحا8 عن6ما
Nت? Vتحف* ,صا?ا, Q54 تحب Nلى هللا ,تتعلL -نف d6ت$ت A)لح^ )أل6بي . ففي ك8 م( W)6? WلG 6بع, d,ق q(6خ )?ك,5 )إلنسا5 ,)قعا تح! تأث?
ل$ا ,ع6 هللا )لقائ8: “,4عT?كN فلباً ج6?6)ً= ,4جع8 (,حاً جA6?6 في 6)خلكN” (حCق?ا8 36 : 26). فالتغ??( )لdG ?تN في )لقلB )لبش(d ,)لتب86
)لdG ?حi6 في 4خال^ )لنا- D, معجAC تعل5 ع5 ,ج,6 مخلx حي Lلى )ألب6 ?عم8 على خالx )لنف,- . ,)لح?اA )لثابتة في )لمس?ح Dي
A66مج A,لق6- ل?جع8 ق( p,)ي حض,( )لD !ا في ك8 ,قD),$* بكلمة هللا تك,5 )آل?ة )لتي ?نبغي AC()ع*?مة .,في )لك AC4?ضا معج
{ML 384.1} .للسامع?D VGD . 5ي ش$اA6 هللا 4ماN )لعالN على (سالة )بنQ )إلل$?ة

(,6?)? Nصفا! هللا. ,ل, Qب?5 صفات Qلشب( Q6(ك,) 4,ج? Nل i?ما5 بح?L N6في ع N$ة كان,) ق6 قس,) قل,ب?k q,لب,) م5 ?سT 5?Gل( W5 4,لئL
)القتناq بأ5 (سالتD Qي LتماN للكتB )لمق6سة . ,في مث8 )لغني ,لعاC( قا8 ?س,q للف(?س??5L“ :5 كان,) ال ?سمع,5 م5 م,سى ,)ألنب?اء= ,ال
t)لسماء 4, على )أل( ة في?k !?)54 ?ستف?6,) ل, 4ج N$ح6 م5 )ألم,)! ?ص6ّق,5” (ل,قا 16 : 31). ,ما كا5 ?مكن(, N5 قاL. {ML 384.2}

”... تحر:e' من خم#ر “
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فتنّ$6 (?س,q ب(,حGL, ”Q ت(W تلW )لجماعة )لمماحكة عا6 فن8C في )لسف?نة مع تالم?VG. ,في صم! حC?5 عب(,) )لبح?(A م(A 4خ(| .“
,مع GلW لN ?ع,L (,6لى )لمكا5 )لdG كان,) ق6 ت(ك,V ب8 )تج$,) ص,B ب?! ص?6) بق(B )لمكا5 )لdG ف?Q 4شبع )لخمسة )آلال\ . ,عن6ما ,ص8
?س,L qلى )لناح?ة )لقص,| قا8: “)ن*(,)= ,تحّ(C,) م5 خم?( )لف(?س??5 ,)لص6,ق??5” (متى 16 : 6). كا5 )ل?$,6 منG ع$6 م,سى معتا6?5
. q,ف$م,) م()6 ?س? Nل G?لتالم( فإ5 WلG ة . ,مع?Tلخ( لىL Cم)? )?لفصح = ,ق6 تعلم,) 54 )لخم( ع?6 Nفي 4?ا N$م5 ب?,ت )?ع,) )لخمC54 ?ن
NDا?L ()Gل*(\ مح( WلG لىL )?ش? q,غ?( (غ?\ ,)ح6 = ,*ن,) 54 ?س N$ك5 مع? Nفل (Cخب (,Gنس,) 54 ?أخ A(حل,) ع5 مج86 فجأ GL N$فإن
N$س?ئ,5 ف? A)?في 4ح?ا5 كث NDل(,حي جعال( W()6إل( لىL ND)فتقا(, = N$مان?L N65 عL . سي ,ال م5 ص6,قي?)ال م5 ف (Cحتى ال ?شت(,) خب
4ق,)8 )لمس?ح كما في VGD )لم(A. 4ما )آل5 فق6 ,بخ$N ?س,q لك,ن$N *ن,) 4نD = Q, )لdG 4شبع kالفا م5 )لنا- بقل?8 م5 4(غفة )لشع?( ,صغا(
)لسمW = ?ش?( ب$G) )إلنG)( )لخT?( فقL Tلى )لTعاN )لبائ6 .لق6 كاD 5نالW خT( م5 54 مجا6ال! )لف(?س??5 ,)لص6,ق??5 )لماك(A تخم( عق,8
{ML 384.3} .)لتالم?G ,قل,ب$N بخم?( عN6 )إل?ما5 ,تجعل$N ?ستخف,5 بأعما8 )لمس?ح

Qعتق5,6 بق6(ت? (,لسماء. كان( ة م5?k N$?)?ف N$لبT لىL ساءm)ل( W4,لئ B?كا5 ?نبغي 54 ?ج N$لى )العتقا6 54 معلمL 5,م?ل? G?كا5 )لتالم
{ML 385.1} .)ألك?A6 على GلW = ,54 مث8 تلW )آل?ة ق6 تبكN 4,لئW )ألع6)ء . ,لكن$N لN ?ك,ن,) ?م?C,5 (?اء 4,لئW )لق,N )لمماحك?5

,بعG 6لW بش$,( “GL) )جتمع (ب,)! )لشعB= حتى كا5 بعض$N ?6,- بعضاً” (66 ?س,q نف- GلW )لتعل?N= )بت46 ?ق,8 لتالم?VG: “4,الً
{ML 385.2} .(تح(C,) ألنفسكN م5 خم?( )لف(?س??5 )لD dG, )ل(?اء” (ل,قا 12 : 1

5L )لخم?( ?,ضع في )لعج?5 ف?عم8 عملQ خف?ة ,?ح,8 )لعج?5 كلL Qلى خم?( مثلD, .QكG) GL) سمح لل(?اء بال,ج,6 في )لقلB ف$, ?تخل8
)لخل^ ,)لح?اA بجملت$ا . ,م5 )ألمثلة )لمD6شة على (?اء )لف(?س??5 ما ,بخ$N )لمس?ح عل?Q ح?5 فضح مما(سة “)لق(با5” )لdG ب,)سTتQ كا5
)ألبناء ?خف,5 خT?ة DLما8 )ل,)جB نح, )آلباء تح! ستا( )لت*اD( بالسخاء في تقN?6 )لعTاء لل$?ك8. كا5 )لكتبة ,)لف(?س?,5 ?(,ج,5 )لمبا6[
)لخا6عة ,?خف,5 )التجاV )لحق?قي لمبا6ئ$N ,?نت$C,5 ك8 ف(صة لكي ?بث,Dا بكD6 8اء في عق,8 سامع?$N . ف$VG )لمبا6[ )لC)ئفة متى قبل$ا
)لنا- ف$ي تعم8 عم8 )لخم?(A في )لعج?GL 5 تنفL Gلى )لخل^ ,تفسV6 . ف$G) )لتعل?N )لخاD q6, )لdG جع8 م5 )لصعB على )لشعB 54 ?قبل,)
{ML 385.3} .4ق,)8 )لمس?ح

åخالL انةEA

مثVGD 8 )لمmث()! تعم8 عمل$ا في VGD )أل?اN عT 5(?^ 4,لئW )لG?5 ?حا,ل,5 54 ?فس(,) ش(?عة هللا بح?i تتف^ مع 4عمال$VGD .N )لفئة
ML} .م5 )لنا- ال ?$اجم,5 )لش(?عة عالن?ة ,لكن$N ?ق6م,5 تعال?N ن*(?ة تق,t مبا6[ )لش(?عة . ف$N ?فس(,5 )لش(?عة بك?ف?ة تالشي ق,ت$ا
386.1}

Qب?قTلمق6- ,ت( Bلكتا( فسا6L لىL N$ما 6فع (GD, .N$تمج?6 4نفس ,D N$6\ ح?اتD 5لق6 كا .N$ما ألنفس N$لبT A)س??5 كا5 ثم?)5 نفا^ )لفL
تTب?قا خاTئا . ,4عماND ع5 )كتشا\ غ(t (سالة )لمس?ح . كا5 )لتالم?G 4نفس$N في خT( )ل,ق,q في حبائGD 8) )لش( )لماك( . ,)لG?5 حسب,)
A)?لى ح6 كب?( بمماحكا! )لف(?س??5 . ,في 4ح?ا5 كثL (,)تأث G?تالم Qت(ك,) ك8 شيء لكي ?ص?(,) ل? Nل N$لكن, q,س? qضم5 )تبا N$4نفس
)Dفي )ل*ا N$مع 4ن = G?لمس?ح . ,حتى )لتالم( في A)خGلحكمة )لم( C,4, ?كتشف,) كن (,C?م? Nإل?ما5 = ,ل( N6كان,) ?تأ(جح,5 ب?5 )إل?ما5 ,ع
N*ألع( ,D N$في م5 من A)لمشاج( N$ب?ن )ما 4ثا (GD, . N$4ش?اء ع*?مة ألنفس BلT 5كفُّ,) ع? Nل N$في قل,ب N$فإن q,ت(ك,) ك8 شيء ألج8 ?س
. ,GD) ما حا8 ب?ن$N ,ب?5 )لمس?ح GL جعل$N غ?( جا6?5 في تأ??6 (سالة )نكا( )لG)! )لتي ق6 علN ب$ا = ,متباTئ?5 ج6) في ف$N س( )لف6)ء . ,كما
ML} .54 )لخم?(A ل, ت(ك! لتعم8 عمل$ا ستتل\ ,تفس6 فكGلW (,p )ألنان?ة ,TلB ما للG)! ل, 4بقي عل?$ا في )لقلB ف$ي تنج- )لنف- ,ت$لك$ا
386.2}

,كما في 4?اN )لقN6 = ما 4س(q )نتشا( VGD )لخT?ة )لخا6عة )لماك(A ب?5 4تباq )ل(B في VGD )أل?اN! ,كN م5 )لم()! تش,V خ6متنا للمس?ح
5L ! -ستحسا5 )لنا( BلT, -لنف( م6?ح A)لى عق,لنا فكL C54 تقف q)ما 4س, ! !(Gل( N?*بال(غبة )لخف?ة في تع tش(كتنا مع بعضنا )لبع,
5L . ND6?تقال, N$ل,صا?ا )إلل$?ة بأفكا( )لنا- ,مبا6ئ( 8Gجعلنا نب? dGل( ,D هللا Qسم) 4س$8 مما ق6 ^?)T jل(غبة في )نت$ا(, !(Gل( Bح
{ML 386.3} .”)لمس?ح ?,جGD Q) )إلنG)( Lلى تالم?VG ح?5 ?ق,8: “)ن*(,)= ,تحّ(C,) م5 خم?( )لف(?س??5

p,)ل( A,ق )?لق6- في )لنف- = ,ل?- غ( p,)ل( Qس)غ? dGل( iلباع( يD على مج6 هللا A)?مجسما. ,)لغ xي )إلخالD 5 6?انة )لمس?حL
(GD, .اء?)ل(, !(Gما لل BلT 6)Tع 54 ت?Tي )لتي تستD اD(,هللا 5,6 س A,5 قL . -6لمق( iلباع( (GD Bع 54 تغ(- في )لقل?Tلفعالة تست(
)لتغ??( k ,D?ة عملQ . فإG) كا5 )إل?ما5 )لdG نقبلQ ?الشي )ألث(A ,)لت*اD( ,?ق,6نا Lلى TلB مج6 هللا ال مج6 4نفسنا نعلN 4نL Q?ما5 حق?قي
Qت(,Tخ )ثL كنا نس?( في (GL, .(28 : 12 حنا,?) ”!Wمّج6 )سم B4?$ا )آل“ :VGD يD لمس?ح( Aئ?س?ة في ح?ا)لبة )لTصح?ح . لق6 كان! )ل
.(فستك,VGD 5 )لTلبة Dي لغة قل,بنا على )لN(,6 . فنسلW “كما سلW”= “,ب$G) نع(\ 4ننا ق6 ع(فنا5L :V حف*نا ,صا?اV” (1 ?,حنا 2 : 6 , 3
{ML 387.1}
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الفصل الخامس واألربعون—ظالل الصليب

. Vلتي كا5 ?نبغي 54 تس?( ف?$ا ق6ما( ألماك5( ضحة(, A),في ص Q4مام !)$* لق6 .Qلى ن$ا?تL q)س? t)كا5 عم8 )لمس?ح على )أل
,حتى قب8 تجسV6 (4| ك8 )لT(?^ )لdG كا5 ?جB 54 ?س?( ف?Q لكي ?خلx ما قD 6لW . فك8 ,خAC م5 )ل,خC)! )لتي 64م! قلبQ = ,كDL 8انة
,قع! عل?Q ,ك8 ع,C ,ك8 ح(ما5 كا5 عل?Q 54 ?تحملQ- كG 8لW كا5 ماثال 4ماN نا*(?Q قبلما خلع عنQ ث?اB )لجال8 ,تاj )لملW ,ن8C ع5
Q5 )لتي ستح8 ب(Cألح(, Nق6 ع(\ )آلال, . Qضحا 4مام(, لى جلجثة كا5L 6,G(?^ م5 )لمTل( 5L . ة?)تح! س(با8 )لبش Qت?D,ل?خفي 4ل n)لع(
. ع(\ كG 8لW ,مع GD) قاD“: 8أنG) جئ!. ب6(j )لكتاB مكت,B عّني: 54 4فع8 مش?ئتW ?ا Lل$ي س((!= ,ش(?عتW في ,سT 4حشائي”
{ML 388.1} .((مCم,( 40 : 7 , 8

كان! نتائج م$متQ ماثلة 4مامQ 4ب6)ً . فح?اتQ )أل(ض?ة )لتي كان! DكG) مآلنة كل$ا تعبا ,تضح?ة كا5 ?ب$ج$ا ,?ن?(Dا )ل(جاء في 54 ك8
kالمQ ,4,جاعQ ل5 تD BDGباء . ,GL ?ب8G ح?اتQ ألج8 خالx بني )إلنسا5 فس?ع?6 )لعالL Nلى حالة )ل,الء Å . ,مع 4نQ ?نبغي لQ 54 ?قب8 صبغة
Qفإن Q?كان! ستقع عل Qال ?عب( عن dG5 ,)ل,?8 )لCلح( مع 54 *ال8, = A)لبا( Qعلى نفس Tكان! ستثق8 ,تضغ Nا?ا )لعالT4,ال = ,مع 54 خ N6ل(
dCمست$?نا بالخ B?ختا( 54 ?حتم8 )لصل( Q4مام q,لم,ض( ),)م5 4ج8 )لس. {ML 388.2}

Q?ف dGل( !ل,ق( لك5, = Qفي خ6مت Qفقاء ل) ND)5 ق6 )ختا?Gل( VG?ع5 ع?,5 تالم A),مست q,س? Nلمة )ل()بضة 4ماm6 )لمDكان! )لمشا
س?شاk 5,6DالمQ ,4حC)نQ كا5 ق(?با. Lن$N س?(,نD Q, )لdG ق6 4حب,V ,,ثق,) بQ مسلما أل?d6 4ع6)ئQ ,معلقا على صل?B جلجثة . ,بع6 قل?8
{ML 388.3} .عل?Q 54 ?ت(ك$N ل?,)ج$,) )لعالN 5,6 54 ?حصل,) على عC)ء ,ج,V6 مع$N بالجس6

N$ج$ة تجا(ب(,لم ND64| 54 ?ع) WلGل, = A)ة )لم?D()إل?ما5 ,)لك( N6ج$,5 ع(,? 5,6 ح?5$Tك?\ س?ض \)لق6 ع. {ML 388.4}

”من تقولو. Lني rنا؟“

4تى ?س,q ,تالم?VG )آلL 5لى Lح6| ق(| ق?ص(?ة ف?لب- = ,كان,) ق6 تجا,C,) تخ,N )لجل?8 ,4ت,) Lلى Lقل?N تفش! ف?Q عباA6 )أل,ثاD, .5نا
كا5 )لتالم?G بع?6?5 ع5 تأث?( )ل6?انة )ل?$,6?ة = ,DاND ق(?ب,5 ج6) م5 )لعباA6 )ل,ثن?ة = فتمثل! ح,ل$N 4شكا8 )لخ()فا! )لتي كان! منتش(A في
ك8 4نحاء )لعالN . 4()6 )لمس?ح 54 تشع(ND (m?ت$N لتلW )ألباT?8 بمسئ,ل?ت$N نح, )ل,ثن??5 . ,في 4ثناء ,ج,V6 في GلW )إلقل?N 4()6 54 ?ك\
{ML 389.1} .بعt )ل,ق! ع5 تبش?( )لشعB ل?تف(r لتالم?VG 4كث( مdG 5 قب8

Qلقب,8 كالم Aم$?أ N$صلى لكي تك,5 قل,ب, Qقل?ال ,)نف(6 بنفس N$بتع6 عن( WلG 8قب Qلكن, .V)*لتي تنت( Nخب( )آلال N$بالغL Wكا5 على ,ش
. ,عن6ما عاL 6ل?$N لN ?صا(ح$N في )لحا8 بما كا5 ?ن,d 54 ?ق,لQ ل$N . ب8 قبG 8لW 4عTاND ف(صة لالعت()\ بإ?مان$N بQ ل?تش66,) الحتما8
{ML 389.2} .()لتج(بة )لقا6مة عل?$N . فسأل$N قائال: “م5 ?ق,8 )لنا- Lني 4نا )ب5 )إلنسا5؟” (متى 16 : 13

,بك8 ح5C )ضT( )لتالم?G لالعت()\ بأ5 بني Lس()ئ?8 ق6 قص(! 4ف$ام$N ع5 مع(فة مس?ح$N . صح?ح 54 بعt )لنا- عن6ما 4بص(,)
معجC)تQ 4علن,) 4نQ )ب5 6),6 . ,)لجم,q )لG?5 كان,) ق6 4كل,) ,شبع,) م5 )لخبC )لdG با(كQ في م6?نة ب?! ص?6) 4()6,) 54 ?نا6,) بQ ملكا على
L. {ML 389.3}س()ئ?8 . ,كث?(,5 كان,) على )ستع6)6 أل5 ?قبل,V كنبي ,لكن$N لm? Nمن,) بQ على 4نQ مس?ا

4ما )آل5 فق6 ,جQ ?س,L qل?$N سm)ال خاصا بالتالم?G 4نفس$N فقا8 ل$N: “,4نتN= م5 تق,ل,L 5ني 4نا؟” فأجابQ بT(- قائالً: “4ن! D, )لمس?ح
{ML 389.4} .()ب5 هللا )لحي!” (متى 16 : 15= 16

لقk 6م5 بT(- م5 )لب6)ءA 54 ?س,D q, مس?ا. 5L كث?(?k 5خ(?5 مم5 كان,) ق6 تأث(,) بك()AC ?,حنا )لمعم6)5 ,قبل,) )لمس?ح ب46,) ?شك,5
في ص6^ (سالة ?,حنا عن6ما jC بQ )لسج5 ,ما! = ,DاND )آل5 ?شك,5 في 54 ?س,D q, مس?ا )لdG *ل,) ?نت*(,نT Q,?ال . ,كث?(,5 م5
.Wلمل( في (6D(C V,4) عن6ما Qمش,5 مع? (,ما عا6, V,ك)6 ت,(6 n)54 ?عتلي ع q,5 م5 ?س,)*حماسة ?نت, A)()5 كان,) بك8 ح?Gل( G?لتلم(
Nل = N,?ل( Q6?ن,ن? NDاD, -باألم Q5 كان,) ?مج6,ن?Gل( W4,لئ Qقف, dGل( qCعCلم,ق\ )لم( 5L . Qل N$على ,الئ (,فق6 *ل Qفاق), -)T4ما ب
?الL n?ما5 تابع )لمخلx )ألم?5 . فلق6 4عل5 بT(- قائال: “4ن! D, )لمس?ح )ب5 هللا )لحّي!” LنQ لN ?نت*( 4مجا6 )لملW لكي ?ت,j ب$ا س?V6 ب8
Qفي حالة )تضاع ,D كما Qقبل. {ML 389.5}

مصد; 'لمعرفة 'إللN#ة
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كا5 بT(- ?عب( عL 5?ما5 )الثني عش( = ,مع GلW فا5 )لتالم?G كان,) ال ?C)ل,5 بع?6?5 ع5 ف$N م$مة )لمس?ح. 5L مقا,مة )لك$نة
,)ل(mساء ,تم,?$ات$5L, N تك5 لN تجعل$N ?(ت5,6 ع5 )لمس?ح فق6 4,قعت$N في ح?(A ,)(تباW ش6?6?5 . لN ?ك,ن,) ?(,5 )لT(?^ ,)ضحة
4مام$5L . N تأث?( ت(ب?ت$N )أل,لى ,تعال?N معلمي Lس()ئ?8 ,سلTا5 )لتقال?6- كG 8لW حا8 ب?ن$N ,ب?5 (m?ة )لح^ . ,مع 54 4شعة ثم?نة كان!
Qقبلما ,قف,) ,ج$ا ل,ج N,?ل( (GD في N$لكن, . Nل*ال( في N$ق?)T 5,شب$,5 ق,ما ?تلمس? (,كث?() ما كان N$فإن = )خk, 5?ب?5 ح N$?ع علTتس
4ماN تج(بة L?مان$N )لع*?مة )ستق( عل?$N )ل(,p )لق6- بق,A = ,لم6| ,ق! قص?( تح,ل! 4ن*ا(ND ع5 “)ألش?اء )لتي ت(| .. Lلى )لتي ال
{ML 390.1} .ت(|” (2 ك,(نث,- 4 : 18) ,تح! (6)ء )لبش(?ة (4,) مج6 )ب5 هللا

ML} .(4جاB ?س,q بT(- قائال: “ T,بى لW ?ا سمعا5 ب5 ?,نا= 5L لحماً ,6ماً لN ?عل5 لW= لك5 4بي )لdG في )لسم,)!” (متى 16: 17
390.2}

VGD Wألب6?ة . ,لك5 )متال( Aلح?ا( ,D Q4ن Q4عل5 )لمس?ح نفس dGل( ^لح( ,D, .5مmما5 ك8 م?L -4سا ,D -)Tب Qب \)عت( dG5 )لح^ )لL
)لمع(فة ل?- سببا لتمج?6 )لGD 5L . !(G) )إلعال5 لN ?عT لبT(- لحكمة 4, صالp ف?Q . ,)لبش(?ة في G)ت$ا ال ?مكن$ا 4ب6) 54 تبلغ Lلى مع(فة
V6ح, ,D لتبني( p,) 5L .(8 : 11 B,?4) ”؟d)6ت (G54 تفع8؟ 4عم^ م5 )ل$ا,?ة= فما Wعسا (G4على م5 )لسم,)!= فما ,D“ . ألم,( )إلل$?ة(
)لdG ?عل5 لنا 4عN ) ^ هللا: “ما لN ت( ع?5= ,لN تسمع 5G4= ,لN ?خT( على باL 8نسا5 ... فأعلنQ هللا لنا نح5 ب(,حQ. أل5 )ل(,p ?فحx ك8
شيء حتى 4عما^ هللا” (1 ك,(نث,- 2 : 6= 10). “س( )ل(B لخائف?5L, .”Q حق?قة ك,5 ب64 -)T(W مج6 )لمس?ح كان! ب(Dانا على 4نQ م5
N5 لحماً ,6ماً لL =ا سمعا5 ب5 ب,نا? Wبى ل,T“ :6?بك8 تأك Nم,( 25 : 14 ؛ ?,حنا 6 : 45). نعC5 كان,) “متعلّم?5 م5 هللا” (م?Gالء )لmD
Wعل5 ل?”. {ML 390.3}

“hعلى [ذ1 'لصخر”

,)ستT(6 ?س,q قائال: “,4نا 4ق,8 لW 4?ضاً: 4ن! بT(-= ,على VGD )لصخ(A 4بني كن?ستي= ,4ب,)B )لجح?N ل5 تق,| عل?$ا” (متى 16 :
5L .(18 كلمة “بT(-” معناDا حج( — حج( مت6ح(5L .j بT(- لN ?كD 5, )لصخ(A )لتي بن?! عل?$ا )لكن?سة = فإ5 4ب,)B )لجح?N ق,?!
Q?54 تق,| عل N?لجح( B(,ع 4بTتست Nل dGل( W(G لحل\ . ,لك5 )لكن?سة بن?! على(, باللع5 V6?س )عن6ما 4نك Q?عل. {ML 391.1}

Bق,تي” كما كت A)م?( ع5 “صخ(Cلم( Bس()ئ?8. ,ق6 تغنى صاحL xخال )لى صخL م,سى )ق(,5 4شا A6بع xقب8 مجيء )لمخل
Lشع?اء ?ق,D“ :8كG) ?ق,8 )لس?6 )ل(D :BأنG) m4س- في ص$?,5 حج()ً= حج( )متحا5= حج( C),?ة ك(?مة= 4ساساً مmسساً” (تثن?ة 32 : 4 ؛
B)54 )ل NقتG 6ق N5 كنتL“ :8,ف?ق q,على ?س A,لنب( VGD ^بT? d,ب,حي سما Bكت? GL Qنفس -)Tب, .(شع?اء 28 : 16L 62 : 7 ؛ ),مCم
صالح. )لdG ?أت,L 5ل?Q= حج()ً ح?اً م(ف,ضاً م5 )لنا-= ,لك5 مختا( م5 هللا ك(?N= ك,ن,) 4نتN 4?ضاً مبن??5 — كحجا(A ح?ة — ب?ناً (,ح?اً”
5 — 3 : 2 -)T1 ب)). {ML 391.2}

“VGD على“ :q,لمس?ح” (1 ك,(نث,- 3 : 11). قا8 ?س( q,س? ,D dGل( =ضع, dGغ?( )ل )خk ًع 4ح6 54 ?ضع 4ساسا?Tال ?ست Qفإن
)لصخ(A 4بني كن?ستي”. ففي محض( هللا ,ك8 4جنا6 )لسماء ,في محض( ج?n )لجح?N غ?( )لمن*,( بنى )لمس?ح كن?ستQ على )لصخ(A )لح?ة .
N?لجح( B(,ألسا- ل5 تق,| عل?$ا 4ب( (GD 5 )لكن?سة )لمبن?ة علىL . لمكس,( ,)لمسح,^ م5 4جلنا( V6جس -= Qت(G لمس?ح( !كان A)لصخ( Wتل,.
{ML 391.3}

,لك5 كN كان! )لكن?سة تب6, ضع?فة ,,)Dنة )لق,| عن6ما نT^ )لمس?ح ب$G) )لكالN. فلN ?كD 5ناW غ?( حفنة م5 )لمmمن?5 )لG?5 )صTف!
ضND6 ك8 ق,A )لش?Tا5 ,)لنا- )ألش()(. ,لك5 4تباq )لمس?ح لN ?ك5 ل$N 54 ?خاف,) . فإG كان,) مبن??5 على صخ(A خالص$N لN ?مك5 54
{ML 391.4} .?نقلب,)

A)صخ N6تص Bا5 )لحان^ )لغاضT?ال\ سنة كان! س?,8 ,ع,)ص\ )لشk 8 ستة(,T, = ال\ سنة بني )إل?ما5 على )لمس?حk 8 ستة(,T
qCعCخالصنا ,لكن$ا *ل! ()سخة ال تت. {ML 391.5}

“ :Qمن?5 ف?ق,8 لmلم( )?Dع5 جما Bنائ Qآل5 على 4ن( Qم)ك? q,ا ?سD, = ما5 )لكن?سة?L -4سا ,D dGل( ^بالح ^Tق6 ن -)T5 بL
,4عW?T مفات?ح ملك,! )لسم,)!= فك8 ما ت(بQT على )أل(t ?ك,5 م(ب,Tاً في )لسم,)!. ,ك8 ما تحلQّ على )أل(t ?ك,5 محل,الً في
{ML 392.1} .()لسم,)!” (متى 16 : 19

5L “مفات?ح ملك,! )لسم,)!” Dي كالN )لمس?ح . فك8 كالN )لكتاB )لمقD -6, كالمD, Q, متضمD 5نا . ف$G) )لكالN لQ )لسلTا5 على 54
Aلح?ا Vما 54 ?ك,5 ()ئحة ح?اL 5 بكلمة هللا,C)نج6 54 عم8 م5 ?ك (GكD, . Qفض) ,إلنسا5 4( قب,8 T,)عل5 ش? ,D, = فتح )لسماء 4, ?غلق$ا?
{ML 392.2} .4, ()ئحة م,! لم,! . فعمل$N ,(سالت$D Nي (سالة ل$ا خT,(ت$ا GL عل?$ا تت,ق\ نتائج 4ب6?ة
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;ir 'لكن#سة

5L )لمخلx لN ?سن6 عم8 )إلنج?L 8لى بT(- ,حV6. فبع6 م(,( CمGL 5 ك(( نف- ما قالQ لبT(- ,جQ )لكالN مباش(L Aلى )لكن?سة .
,مضم,GD 5) )لكالN ,جL Qلى )الثني عش( كن,)B ع5 جماD?( )لمmمن?5 . ل, كا5 ?س,q ق6 منح سلTة خاصة ل,)ح6 م5 )لتالم?G ف,^ )لباق?5
V)ك(م,5 م5 ق6 )ختا?, ND6?س A6()كان,) ?خضع,5 إل N$فال ب6 4ن . N*ألع( ك,5? N$5 عم5 من,)تشاج? A6?6م()() ع ND()لما كنا ن. {ML
392.3}

,لك5 ب6ال مL 5قامة ,)ح6 ل?ك,5 (ئ?سا قا8 ل$N: “ال ت6ع,) س?d6” = “,ال ت6ع,) معلّم?5= أل5 معلّمكN ,)ح6 )لمس?ح” (متى 23 : 8 ,
10). {ML 392.4}

“=V6ي جسD جع8 (4ساً ف,^ ك8 شيء للكن?سة= )لتي Vا?L“ xضع ك8 شئ تح! ق6مي )لمخل, dGل( 5 هللاL .”لمس?ح( ,D 8ج) 4- ك8)
م8ء )لdG ?مأل )لك8 في )لك8” (1 ك,(نث,- 11 : 3 ؛ 4فس- 1 : 22 , 23). لق6 بن?! )لكن?سة على )ألسا- )لD dG, )لمس?ح ,عل?$ا 54
N$لكن?سة ?خ,8 ل( في N$لم( NDCك)5 ?6ع,5 54 م,)?نسا5 . كثL A)T?نسا5 4, تخضع لسL 4س$ا . عل?$ا 4ال تعتم6 على) Qع )لمس?ح ب,صف?Tت
سلTة أل5 ?مل,) على )آلخ(?5 ما ?جB 54 ?عتقV,6 ,ما ?جB 54 ?فعل,V . ,لك5 هللا ال ?صا6^ على مثGD 8) )ال6عاء . 5L )لمخلx ?عل5 قائال:
“4نتN جم?عاً Lخ,A” (متى 23 : 8). )لجم?ع مع(ض,5 للتج(بة ,للخTأ. ,نح5 ال نعتم6 على Lنسا5 مح6,6 إل(شا6نا . 5L صخ(A )إل?ماD 5ي
,ج,6 )لمس?ح )لحي في )لكن?سة . فعلى VGD )لصخ(A ?مك5 ألضع\ Lنسا5 54 ?ستن6 . ,)لG?5 ?*ن,5 4نفس$N 4ق,| )لنا- ND 4ضع\ )لنا- ما
لN ?جعل,) )لمس?ح ق,ت$N “ملع,5 )ل(ج8 )لdG ?ّتك8 على )إلنسا5= ,?جع8 )لبش( G()ع5L .”Q )ل(D B, “)لصخ( )لكام8 صن?عT“ =”Q,بى لجم?ع
{ML 392.5} .()لمتكل?5 عل?L) ”Q(م?ا 17 : 5 ؛ تثن?ة 32 : 4 ؛ مCم,( 2 : 12

gم بآالمNنبئE

بع6ما 64لى بT(- باعت()فQ 4,صى ?س,q تالم?VG 4ال ?ق,ل,) ألح6 4نQ )لمس?ح . ,ق6 4,صاND بGلW أل5 )لكتبة ,)لف(?س??5 كان,) ق6 4ص(,)
على مقا,متQ = ,4كث( مG 5لW فإ5 )لشعB ,حتى )لتالم?G 4نفس$N كان! مع(فت$N لمس?ا C)ئفة ,مش,Dة بح?i 54 )لمناA(6 بQ علنا ال تقN6 للنا-
Qصح?حة ع5 نفس A)فك N$ل N64()6 54 ?ق (GكD, = xكالمخل N$ل Qكا5 ?عل5 نفس N,? 6ما بع,? Qلكن, . Q4, عمل Qصح?حة ع5 صفات A)فك
{ML 393.1} .كمس?ا

كا5 )لتالم?G ال ?C)ل,5 ?نت*(,5 54 ?ملW )لمس?ح ملكا 6ن?,?ا . ,مع 4نQ كا5 ق6 4خفى قصV6 4مT (6,?ال فق6 كان,) ?عتق5,6 4نQ لL 8*? 5لى
)ألب6 فق?() خام8 )لGك( = فق6 6نا )ل,ق! )لdG ف?Q ?ثب! ملكQ . فبقاء عA,(6 )ل(mساء ,)لمعلم?5 ق,?ة ل5 تق$( 4ب6) = ,بقاء )لمس?ح م(ف,ضا م5
4متQ ,محك,ما عل?Q كمحتا8 ,مخاq6 ,?صلB كفاع8 ش(- مثGD 8) )لفك( لN ?خT( للتالم?G على با8 . ,لك5 ساعة سلTا5 )ل*لمة كان! ت6ن,
{ML 393.2} .س(?عا = ف,جB 54 ?صا(p ?س,q تالم?VG بالص()q )لقاN6 عل?$D, . Nا ق6 )كتنفQ )لحD, 5C, ?ت,قع قN,6 )لتج(بة

Lلى GلW )لح?5 لN ?ك5 قT4 6لع$N على شيء لQ عالقة بآالمQ ,م,تQ . في ح6?ثQ مع ن?ق,6?م,- قا8 لQ: “كما (فع م,سى )لح?ة في )لب(?ة
DكG) ?نبغي 54 ?(فع )ب5 )إلنسا5= لكي ال ?$لW ك8 مm? 5م5 بQ ب8 تك,5 لQ )لح?اA )ألب6?ة” (?,حنا 3 : 14= 15). ,لك5 )لتالم?G لN ?سمع,)
V)$*م5 ,ضاعة م Nبال(غ = N$حتى 4ن = Q5,6 4عمالDشا?, Qلى 4ق,)لL 5,صغ? q,مع ?س ND 4ما )آل5 ف$ا . V,لما ف$م V,حتى ,ل, سمع = (GD
,مقا,مة )لك$نة ,)لشعB لQ = ?مكن$N )آل5 54 ?شت(ك,) مع بT(- في ش$ا6تQ قائل?5: “4ن! D, )لمس?ح )ب5 هللا )لحي!” 4ما )آل5 فق6 حا5 )ل,ق!
Ö,?لش( كث?()ً م5 Nتأل?, N?شل),لى 4L BDG? 54 نبغي? Q4ن VG?لتالم )$*? q,ل,ق! )بت46 ?س( WلG 5لستا( ع5 )لمستقب8 “م( N$كش\ ل? Q?ف dGل(
{ML 393.3} .(,(mساء )لك$نة ,)لكتبة= ,?قت8= ,في )ل?,N )لثالi ?ق,N” (متى 16 : 21

mر 'لمجرNنتE IسوE

Qالمk 5ع Qب5 هللا = ,لك5 ح6?ث( Qبأن -)Tلق6 قب8 )لمس?ح )عت()\ ب . Qلى كالمL 5,8 *ل,) ?صغ,DG5 ,)لCلح( T)م5 ف G?لتالم( N4بك GL,
,م,تQ بقي غ?( مف$,N تماما . ,لN ?ستTع بT(- )لسك,! فأمسW معلمQ ,كأنما D, ?حا,8 54 ?باع6 ب?نQ ,ب?5 )لم,! )لdG ?تV66$ فقا8:
{ML 394.1} .(“حاشاW ?ا (B! ال ?ك,5 لGD W)!” (متى 16 : 22

كا5 بT(- ?حB س?V6 = ,لك5 ?س,q لN ?متp6 تلم?VG إلب6)ء (غبتQ في 54 ?ح,8 ب?نQ ,ب?5 )ألل5L . N كلما! بT(- لN تك5 تحم8 ع,نا 4,
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عC)ء ل?س,q في )لمحنة )ل$ائلة )لقا6مة عل?Q . ,لN تك5 تلW )لكلما! على ,فا^ مع مقاص6 هللا )ل(ح?مة نح, )لعالN )ل$الW =,ال مع 6(-
)لتضح?ة )لdG 4تى ?س,q ل?علمQ للنا- بمثالQ . ,لك5 بT(- لN ?ك5 ?(?6 54 ?(| )لصل?B مت6)خال في عم8 )لمس?ح = فكا5 تأث?( كالمQ على
BDG(“ :Qقا8 ل GL Q?م5 ب?5 شفت j)نت$ا( خ( بأقسى ^Tأل5 ?ن )Tض( i?بح xتأث( )لمخل . Q?في عق,8 تابع Q54 ?ح6ث q,ما 4()6 ?س t?نق
{ML 394.2} .(عّني ?ا ش?Tا5! 4ن! معث(A لي= ألنW ال ت$تN بما Å لك5 بما للنا-” (متى 16 : 23

,D )لش( ا5Tبة . لق6 كا5 سل)ألعمى ?سان6 )لتج( Qفي حب -)Tكا5 ب, . Qع5 م$مت Qح,ل?, q,س? NCع Tا5 ?حا,8 54 ?ثبT?كا5 )لش
54 T)على ش Nلعال( Wا5 ممالT?لش( Qل N6ة ق?)كا5 في )لب GL لمس?ح( 5L . A)ثmلم( الستغاثة( Wخل\ تل Qض?)كا5 تح, = A)لفك( Wمنشئ تل
?تنحى عT 5(?^ )التضاq ,)لتضح?ة . ,)آلD 5, ?قN6 نف- )لتج(بة لتلم?G )لمس?ح . كا5 ?حا,8 54 ?ثب! ن*( بT(- في )لمج6 )أل(ضي
xلمخل( لك5 . q,بة على ?س)ا5 ?لح بالتجT?(- كا5 )لشTب ^?)T 5ع, . Q?لL V)*ن Q6 54 ?,ج?)? q,كا5 ?س dGل( B?حتى ال ?(| )لصل
qم5 من*( )تضا G?لتلم( WلG Bقل )حتى ال ?تأث V6?س, -)Tب?5 ب Qا5 نفسT?لش( Nلق6 4قح . VG?في تلم )لتج(بة ب8 كا5 ?فك( لىL )*ن? Nل
d4 ”!5اT?عّني ?ا ش BDG(“ Q?6ع5 فا Qكا5 ?حا,8 54 ?فصل dGل( W(G لىL 8ب !(Gبال -)Tلى بL لمس?ح م,ج$ا( Nك5 كال? Nل, Qلمس?ح ألجل(
{ML 394.3} .ال تت6خ8 ف?ما بع6 ب?ننا ,ب?5 خا6مي )لمغ(,( . 6عني 4ق\ 4ماN بT(- ,ج$ا ل,جQ لكي 4عل5 لQ س( محبتي

Çحتى 'لمو

. qلمب(حة ,)التضا( Nمحف,\ باآلال ^?)T ,D t)أل( لمس?ح على( ^?)T 54 ,D, ءTبب Qسا تعلم)6 = -)Tلق6 كا5 6(سا قاس?ا لب
8?,T 5مC 6بع, . N54 ?كتش\ ب(كة )ألل Q?ت,5 )لنا( )لمح(قة كا5 علk Tلك5 في ,س, . Nآلال( ^?)T في V6?س qع5 )تبا G?لتلم( WلG ت()جع
)نحن! قامتQ )لق,?ة )لنش?Tة تح! 4ثقا8 )لسن?5 ,)لكفاp )لم(?( فكتB ?ق,8: “4?$ا )ألحباء= ال تستغ(ب,) )لبل,| )لمح(قة )لتي ب?نكN حا6ثة= ألج8
: 4 -)T4?ضاً مبت$ج?5” (1 ب V6ف(ح,) لكي تف(ح,) في )ستعال5 مج( =لمس?ح( Nالk في Nكت)شت( ب8 كما =B?)غ )4م N4صابك Qكأن =Nمتحانك(
13 =12). {ML 395.1}

4,ضح ?س,q )آل5 لتالم?VG 54 ح?اL Aنكا( )لG)! )لتي عاش$ا كان! مثاال ل$N ?جB 54 ?حتGL, . V,G 6عا Lل?Q مع تالم?VG )لنا- )لG?5 كان,)
ق(?ب?5 منQ قا5L“ :8 4()6 4ح6 54 ?أتي ,()ئي فل?نك( نفسQ ,?حم8 صل?بQ ,?تبعني” (ل,قا 9 : 23). لق6 كا5 )لصلB م5 ب?5 )لعق,با! )لتي
. N(6لى ساحة )إلعL N$لة للنف- .,كا5 على )لمج(م?5 )أل6ن?اء 54 ?حمل,) صلبانGلم( N(6إلع( !الk م5 4قسى B?ضت$ا (,ما . ,كا5 )لصل)ف
Tت(ب, ND)لى 54 ?غلب,) على 4مL -كان,) ?قا,م,5 بعن\ مست?ئ N$54 ت,ضع على 4كتاف Wفي كث?( م5 )ألح?ا5 عن6ما كان! )لصلبا5 على ,ش,
N6(ك,) جل?ا معنى كال? Nل G?لتالم( مع 54, . Qتبع?, Qصل?ب N$54 ?حم8 ك8 من VG?تالم )أم? q,لك5 ?س, . N$على 4جسام Wتل Bال! )ل(عk
Nحتى )لم,! ألج8 )لمس?ح . كا5 كال q,لخض( -qال8 ,)التضاGألم( 4ل,)5 )إل q,لخض( B,لى ,جL )?ش? Qفق6 ف$م,) 4ن Gلمس?ح ح?نئ(
Q?لسماء مكانا م(غ,با ف( Bك5 ?حس? Nل q,5 ?سL . N$ألجل (GD 8قب8 ك ,D Qلكن, = Nلتا( q,جامع في ,ص\ )لخض N4بلغ كال (GD xلمخل(
W(G . انا! ,ل?م,! ألجلنا م,تا مش?نا م$?ناDمجللة بالعا( ,)إل Aح?ا t)أل( على n?لسماء ل?ع( W)الك,5 . لق6 تD t)ب?نما نح5 على )أل
Qت(,Tخ )ثاk عل?نا 54 نقتفي, . V)ال تق6( = )فتق( م5 4جلنا لكي نستغني نح5 بفق C,ئ5 )لسماء م5 كن(Cكا5 غن?ا بك8 ما في خ dGل(. {ML
395.2}

5L محبتنا للنف,- )لتي ما! )لمس?ح ألجل$ا معناDا صلB )لG)! . ,مD 5, )ب5 هللا ?جB عل?Q م5 )آل5 54 ?ن*( Lلى نفسQ على 4نQ حلقة في
)لسلسلة )لم6الA لتخل?x )لعالN = ,4نQ متح6 بالمس?ح في ت6ب?( )ل(حمة ?خ(j معQ لكي ?TلB ,?خلx )ل$الك?5 . على )لمس?حي 54 ?تحق^ 6)ئما
م5 4نQ ق6 ك(- نفسÅ Q = ,4نQ في 4خالقQ عل?Q 54 ?عل5 )لمس?ح للعال5L . N )لعT\ ,)لحB ,)لتضح?ة )لتي *$(! في ح?اA )لمس?ح ?نبغي 54
{ML 395.3} .تع,6 لل*$,( في ح?اA ك8 م5 ?عمل,5 ألج8 هللا

فإ5 م5 4()6 54 ?خلxّ نفسQ ?$لك$ا= ,م5 ?$لW نفسQ م5 4جلي ,م5 4ج8 )إلنج?8 ف$, ?خلّص$ا” (م(ق- 35 : 8). 5L )ألنان?ة Dي“
)لم,! . ال ?مك5 ألd عض, في )لجسN 54 ?ح?ا GL) كا5 ?قص( خ6متQ على نفسQ . فالقلGL B) لN ?(س8 )لL N6لى )ل?6 ,)ل(4- س(عا5 ما ?ضع\
. ,كالN6 كGلW ?نبغي 54 تتغلغ8 محبة )لمس?ح Lلى ك8 4عضاء جسV6 )ل(,حي . فنح5 4عضاء بعضنا لبعt = ,)لنف- )لتي ت(فt 54 تعTي
{ML 396.1} .(ست$لW . “ألنQ ماG) ?نتفع )إلنسا5 ل, (بح )لعالN كلQ ,خس( نفسQ؟ 4, ماG) ?عTي )إلنسا5 ف6)ء ع5 نفسQ؟” (م(ق- 8 : 36

ôماn تتحطم

B4(ضي ب8 بمج6 )آل n)ل?- في مج6 ع = V6في مج Qلى مج?ئL VG?لس?6 4ن*ا( تالم( Qج, )م5 )لحاضCفي )ل qلك5 بع6 )لفق( ,)التضا,
,)ألجنا6 )لسما,??5 . ثN قا8: “,ح?نئG ?جاdC ك8 ,)ح6 حسB عملQ” (متى 16 : 27). ثN ألج8 تشج?ع$N قN6 ل$GD N) )ل,ع6 قائالً: “)لح^
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4ق,8 لك5L :N م5 )لق?اD N$نا ق,ماً ال ?G,ق,5 )لم,! حتى ?(,) )ب5 )إلنساk 5ت?اً في ملك,تQ” (متى 16 : 28). ,لك5 )لتالم?G لN ?6(ك,) معنى
كالN ?س,q . لق6 ب6) كأ5 )لمج6 بع?6 ج6) . كان! ع?,ن$N مثبتة في )لمن*( )ألق(B = في )لح?اA )أل(ض?ة = ح?اA )لفق( ,)التضاq ,)آلالN . ف8$
?لتCم,5 بأ5 ?تخل,) ع5 )نت*ا()ت$N )لمش(قة ع5 ملك,! مس?ا ؟ ,8D ل5 ?(,) س?ND6 ممج6) على ع(n 6),6؟ ,8D ق6( )لمس?ح 54 ?ح?ا
. ND6?حب,5 س? (,كان N$ألن N$5 قل,بCعتص( )لح( م,! ؟ لق6?, tف)?, )ل?حتق Q?لL d,ض?ع بال ب?! ?أ,, Q$على ,ج NائD 5كإنسا
,ضا?قت$N )لشك,C4, Wعج! عق,ل$N ألنQ ب6) ل$N 4نQ م5 غ?( )لمعق,8 54 ?تع(t )ب5 هللا لمثG 8لW )إلGال8 )لقاسي . فش(ع,) ?تساءل,5 ف?ما
WلG لىL Qنفس N؟ ,ك?\ ?سل WناD س?عام8 ب$ا Q4ن ND)لقاس?ة )لتي 4خب( لمعاملة( Wل?القي تل N?شل),لى 4L V)خت?ا( tبمح BDG? (Gلما N$ب?ن
{ML 396.2} )لمص?( ,?ت(ك$N في *لمة 6)ج?ة 4ش6 )6ل$ماما م5 )ل*لمة )لتي كان,) ف?$ا قبلما 4عل5 نفسQ ل$N ؟

في Lقل?N ق?ص(?ة ف?لب- كا5 ?س,q بع?6) ع5 متنا,D 6? 8?(,6- ,ق?افا- DكG) كا5 )لتالم?G ?تناقش,5 . ل?- ما ?خافQ م5 ك()D?ة )ل?$,6 4,
سلTا5 )ل(,ما5 فلماG) ال ?عمD 8نا بع?6) ع5 )لف(?س??5 ؟ ,لماG) D, ملتNC 54 ?سلN نفسQ للم,!؟ ,GL) كا5 س?م,! فك?\ ?مك5 54 تثب!
G?مح?() لعق,8 )لتالم (Cس() ,لغ (GD 5ل5 تق,| عل?$ا ؟ كا N?لجح( B(,54 4ب i?6 بحT,تت, Qمملكت. {ML 397.1}

,DاND )آل5 مساف(,5 بمحاG)A بح( )لجل?8 ص,B )لم6?نة )لتي ستتحNT ف?$ا كk 8مال$N ,تن$ا( . ,لN ?تجاس(,) على )العت()t على
)لمس?ح . ,لكن$N كان,) ?تح6ث,5 معا بأص,)! منخفضة حC?نة عما س?حi6 في )لمستقب8 . ,حتى في ,سT تساmل$N كان,) ?تعلق,5 ب$G) )ألم8
5(Cن$با لألح (,ل* (GكD, . V)*نت? dGل( Bع)لمص?( )لم( ND6?بع6 ع5 س? N$ك5 في حسبان? Nألح6 ,ل )Tخ? Nل i6حا i6بما ?ح) Q4ن
{ML 397.2} .,)لشك,W ,)لخ,\ ,)ل(جاء ستة 4?اT N,?لة كئ?بة

الفصل السادي واألربعون—تجلي املسيح

)قت(B ,ق! )لمساء عن6ما 6عا ?س,L qل?ة ثالثة م5 تالم?ND VG بT(- ,?عق,B ,?,حنا = ,سا( في Tل?عت$N عب( )لحق,8 = ثN جعل,)
?صع5,6 في T(?^ ,ع( على جانB جب8 منع8C . كا5 )لمخلx ,تالم?VG ق6 قض,) )ل?,N في )لسف( ,في تعل?N )لنا- = ,قC 6)6 صع,6 )لجب8
مL 5(Dاق$N . كا5 )لمس?ح قp(C4 6 4ثقاال ع5 ك,)8D كث?(?5 م5 )لمتألم?5 ,عق,ل$N = ,بعi )لح?اA في 4جسام$N )لG)بلة )لكل?لة )لمع(,قة .
{ML 398.1} .,ح?i 4نQ كاD 5, 4?ضاً محاTا بالضع\ )لبش(d فق6 4ح- D, ,تالم?VG بالتعND, B ?صع5,6 ف,^ )لجب8

كان! )لشم- )لغا(بة ت(س8 بعt 4شعت$ا Lلى قمة )لجب8 فتن?( بن,(Dا )لضع?\ T(?ق$ND, N ?صع5,6 . ,لك5 س(عا5 ما تت()جع 4شعة
)لن,( 4ماN جحاف8 )ل*الN )لC)حفة على )لجب8 ,)لس$8 على )لس,)ء = فتختفي )لشم- خل\ )ألف^ )لغ(بي = ,?ل\ )لل?8 4,لئW )لمساف(?5 في
N$كان! )ل*لما! تتجمع ,تتكاث\ م5 ح,ل GL = نة?Cلكاسفة )لح( N$متجا,بة مع ح?ات N$ة بT?كان! )ل*لمة )لمح . Nلقات( N(6)ء 4س,6 م5 )ل*ال.
{ML 398.2}

لN ?ج(m )لتالم?G على 54 ?سأل,) )لمس?ح Lلى BD(G ,D 5?4 4, ألd غ(D t, سائ( في GلW )لT(?^ = ألنQ كث?() ما كا5 ?قضي ل?ا8
G?ا )لتالمD, . ستمتع بال$6,ء? i?ب?عة حTل,ج,6 في 4حضا5 )ل( Bلجبا8 ,)أل,6?ة كا5 ?ح( V(6? !ق6 ك,ن dGل( W(Gبكامل$ا ف,^ )لجبا8 . ف
Qمتعب,5 = كما 4ن ND, لم(تقى( Bلجب8 )لصع( WلG 6,في صع N$معلم N$تق6م? (Gتساءل,5 لما? N$ف WلG مع, . )?س? i?لى حL تبع,5 )لمس?ح?
D. {ML 398.3}, 4?ضاً بحاجة Lلى )ل()حة

صالh على سفح جبل

QنL . 6?6ش Ö()ص, q,ب6م Qتض(عات q(ج8 )أل,جا Bقل?ال ?سك N$نفص8 عن? GL, . WلG 5لى 4بع6 مL (,لمس?ح 54 ال ?تق6م( ND)نا ?خبD,
QنL . 8لمستقب( Qج(,? ع 54?Tست? V6ح, WلGب GL هللا A)6م5 ج6?6 بق W54 ?تمس Q?ة . عل?)الحتما8 )لتج(بة ألج8 )لبش A,لق( BلT صلي في?
?سكB 4ش,)^ قلبQ ألج8 تالم?VG حتى D (GLجم! عل?$N ?,ما ق,)! )ل*لمة ال ?فنى L?مان$N . فأخG جسمQ )لمنحني ?بت8 كلQ بالن6| ,لكنQ ال
G?لتالم( Qك)ئة . لق6 شاTتم( )لساعا! متلكئة متبا (GكD, . حل,كت$ا A6ال ?الح* ش Qلكن, Qلما! )لل?8 تتكاث\ م5 ح,ل* (G,D, = WلG *الح?
في )لصالA في با6[ )ألم( بك8 تك(?- ,Lخالx = ,لك5 بع6 ,ق! ن()ND ?ستب6 ب$N )لتعB ,)لضنى = فمع 4ن$N ق6 حا,ل,) 54 ?,ل,) GلW )لمن*(
)Dتمام$N فق6 غلب$N )لن,N . كا5 ?س,q ق6 4نبأND بآالمQ فأخNDG معQ ل?شا(ك,V في )لصالA = ,حتى )آلD 5, ?صلي م5 4جل$N . لق6 (4|
)لمخلx ح5C )لتالم?G فتاق! نفسQ 54 ?خف\ مD 5,8 4حC)ن$N بتأك?V6 ل$L 54 N?مان$N لN ?ك5 باTال . ,قل?ل,5 حتى م5 ب?5 )الثني عش(
?ستT?ع,5 54 ?تقبل,) )إلعال5 )لdG ?(?6 54 ?خب(ND بL . Qنما )لتالم?G )لثالثة فقT )لG?5 س?شا5,6D 4حC)نk, QالمQ في جثس?ماني )خت?(,)
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للصع,6 معL Qلى )لجب8 . ,ق6 ت,خى )آل5 في صالتQ 54 ?عل5 ل$N )لمج6 )لdG كا5 لQ عن6 )آلB قب8 ك,5 )لعالN لكي ?عل5 ملك,تQ للع?,5
)لبش(?ة ,?تق,| تالم?VG حتى ?ستT?ع,) مشا6DتT? ,D, . QلB 54 ?شاL (,6Dعال5 4ل,D?تQ = )ألم( )لdG ال شW س?ساعND6 ,?عN$?C في ساعة
k. {ML 398.4}المQ )ل(D?بة ب?ق?5 ك,نQ )ب5 هللا = ,5L م,تQ )لمش?D 5, جCء م5 ت6ب?( )لف6)ء

B(,ب?ة = 4بDGل( B(,ألب(, Aبالسما,)! تنفتح فجأ (GL A)لمحج( t)فف?ما كا5 جاث?ا في ت,)ضع ,)نسحا^ على )أل = Qلق6 سمع! صالت
م6?نة هللا تفتح على سعت$ا ,?ش(^ على GلW )لجب8 ن,( باD( ?ح?T بجسN )لمخلx = ف?ش(^ ن,( )ألل,D?ة م5 )ل6)خ8 على )لبش(?ة= ,?لتقي
بالمج6 )آلتي م5 ف,^ . ,GL ?ن$t ع5 )أل(t ?ق\ بجاللQ )إلل$ي ,قC 6)?لQ حCنQ )لنفسي . ,GL) ,ج$Q ?ضيء “كالشم-”= ,ث?ابQ تلمع
{ML 399.1} .(“ب?ضاء كالن,(” (متى 17 : 2

'لسماÇ'e تنفتح

GL, .),تأل^ بالن? dGل( ND6?8 ?شخص,5 في س,DG, \,في خ, . V)?كا5 ?غم( )لجب8 ,?ن dGلمج6 )ل( t?(4,) ف G?فلما )ست?ق* )لتالم
تق,| ع?,ن$N على )حتماG 8لW )لن,( )لعج?B ?كتشف,5 54 س?ND6 ل?- ,حGL V6 كا5 معQ )ثنا5 م5 )لسما,??5 ?تح6ثا5 معQ ,ج$ا ل,جD, = Qما
م,سى )لdG كا5 ق6 تحi6 مع هللا على جب8 س?ناء = ,L?ل?ا )لdG منح )مت?اC) ع*?ما = )مت?اC) لN ?تمتع بQ 4ح6 غ?(D V, ,شخk xخ( فقT م5
{ML 399.2} .جم?ع بني N6k- 4ال ?س,6 عل?$ما )لم,! 4ب6)

قبG 8لW )لتا(?خ بخمسة عش( ق(نا ,على جب8 )لفسجة ,ق\ م,سى ?ن*( Lلى 4(t )لم,ع6 = ,لك5 بسبB خT?تQ )لتي كا5 ق6 )(تكب$ا في
م(?بة لN ?سمح لQ بال6خ,L 8ل?$ا . فلN ?ك5 لQ 54 ?تمتع بامت?ا6L Cخا8 )لشعL Bلى م?()k iبائ$N . ,ق6 ت,سL 8لى )ل(B في ح5C ,)نسحا^
قائال: “6عني 4عب( ,(4| )أل(t )لج?A6 )لتي في عب( )أل(GD =56) )لجب8 )لج?6 ,لبنا5” (تثن?ة 34 : 25). ,لكT 5لبQ (فt . لق6 ح(N حتى
مG 5لW )ل(جاء )لdG 4نا( *لما! تج,)ل$N في )لب(?ة م6| 4(بع?5 سنة . ,كان! خاتمة تلW )لسن?5 سني )لتعB ,)لمشقة ,)ل$م,N )لضاغTة
B4, نفتك(” (4فس- 3 : 20) 4جا BلTلقا6( 54 ?فع8 ف,^ ك8 شيء= 4كث( ج6)ً مما ن(“ WلG 5لك, . )لقف( WلG ة قب() في?)في )لب Bعلى )لقل
B)ا5 )لمجT?5 )لشL . Aلى )لح?اL لمس?ح( V6فلق6 4عا = )54 ?بقى في )لقب Qك5 ل? Nلق?ا-. لق6 خضع م,سى للم,! ,لك5 ل( (GD على V6عب Aصال
9 (G,$?) )لقب( م5 Qج)4خ xأ . ,لك5 )لمس?ح )لمخلTكا5 ق6 4خ Qلح^ في جس6 م,سى ألن( Q(كا5 ق6 )6عى لنفس. {ML 400.1}

5L م,سى ,D, على جب8 )لتجلي كا5 شا6D) لنص(A )لمس?ح على )لخT?ة ,)لم,! = ,D, ?مث8 4,لئW )لG?5 س?خ(ج,5 م5 قب,(ND في
ق?امة )ألب()( . 4ما L?ل?ا )لdG 4صعL 6لى )لسماء ب5,6 54 ?(| )لم,! ف?مث8 4,لئW )لG?5 س?ك,ن,5 4ح?اء على )أل(t عن6 مجيء )لمس?ح ثان?ة
= ,)لG?5 ?تغ?(,5 “في لح*ة في T(فة ع?5= عن6 )لب,^ )ألخ?(” عن6ما “GD) )لمائ! ?لب- عN6 م,!” GD“ C) )لفاس6 .. عN6 فسا6” (1
ك,(نث,- 15 : 52 — 53). كا5 ?س,q محاTا بن,( )لسماء = كما س?*$( عن6 مج?ئQ “ثان?ة بال خTّ?ة للخالx” ألنQ س?أتي “بمج6 4ب?Q مع
)لمالئكة )لق6?س?5” (عب()ن??5 9 : 28 ؛ م(ق- 8 : 38). لقج تk NنئG ,ع6 )لمخلx لتالم?VG . فعلى )لجب8 كا5 ملك,! )لمج6 )لعت?6 ممثال
ND65 ستتغ?( 4جسا?Gلق6?س?5 )ل( ل?ا ?مث8?L, = ND),م,سى ?مث8 )لق6?س?5 )لمقام?5 م5 قب, = Wلمل( ,D فالمس?ح -A)بك?ف?ة مصغ. {ML 400.2}

nمظا òثال

5L )ل(س8 لN ?ك,ن,) ق6 64(ك,) )لمن*( على حق?قتQ = ,لكن$N ?ف(ح,5 أل5 معلم$N )لصب,( )ل,6?ع )لمت,)ضع )لdG كا5 ?ج,8 م5 مكاL 5لى
kخ( كغ(?B ال ح,8 لQ ,ال ق,A = ?حص8 على ك()مة م5 4,لئW )لG?5 تك(م$N )لسماء . ,ND ?عتقL 54 5,6?ل?ا ق6 4تى لكي ?عل5 ع5 ملW مس?ا
,54 ملك,! هللا على ,شW 54 ?قاN على )أل(ND, . t س?تخلص,5 مG 5ك(| خ,ف$N ,فشل$L Nلى )ألبL . 6ن$N ?(?5,6 54 ?لبث,) Dنا ح?i ق6
4عل5 مج6 هللا ف$ا بT(- ?$ت\ قائال: “?ا س?d6= ج?6 54 نك,D 5$نا. فنصنع ثالi م*ا8: لW ,)حA6= ,لم,سى ,)حA6= ,إل?ل?ا ,)حA6” (م(ق-
Wكمل QانT6 سل?T,ت, N$ل?ا 4(سال لحما?ة معلم?L, ثق,5 م5 54 م,سى(, G?5 )لتالمL .(5 : 9. {ML 401.1}

dGل( Qك5 لتت,?ج )لمس?ح ملكا ب8 كا5 لم,ت? Nل q,ل?ا مع ?س?L, م,سى i?6ح q,5 م,ضL . B?لك5 قب8 )إلكل?8 ?نبغي 54 ?جيء )لصل,
!Tضغ Gا سا( ,ح?6) ب?5 )لنا- . فإDا?اTن$ا ,خ(Cة ,كا5 مثقال بأح?)لبش( !حم8 ضعفا GL q,5 ?سL . N?شل),في 4 Qكا5 عت?6) 54 ?كمل
N$نCح, N$مغ(ق?5 في شك,ك (,كان GL N$لمحب,ب,5 4نفس( VG?ب8 حتى تالم . Qف)ع? Nل Nفي عال Qح,)ال بCلمة )لمحنة )لقا6مة كا5 منع* Q?عل
,kمال$T, Nم,ح$N لN ?ك,ن,) ق6 ف$م,) س( م$متQ ,(سالتQ . لق6 كا5 ?ع?n مح,Tا بج, )لمحبة = 4ما في )لعالN )لdG ق6 خلقQ فكا5 في عCلة .
N5 ح?5 كانا في )لعال(Cألح(, Nفي )آلال (Cجل?5 جا) ل(س,ال5 م5 )لمالئكة ب8 كانا( Wن(G 5ك? Nل, = q,لى ?سL سل$ا) س8)ي )لسماء تD اD,
xلى خالL 5?تائق Qلمس?ح ,كانا مثل( ل?ا عامل?5 مع?L, ض?ة . لق6 كا5 م,سى)أل( Qفي محنة ح?ات xث?ا للمخل)? قا6(?5 على 54 WلGكانا ل,
)لنا- . لق6 ت,س8 م,سى ألجL 8س()ئ?8 قائال: “,)آل5L 5 غف(! خT?ت$L, =Nال فامحني م5 كتابW )لdG كتب!” (خ(,j 32 : 32). ,ق6 ع(\
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L?ل?ا ح?اA )لعCلة . فم6| )لثالi سن?5 ,ستة 4ش$( )لتي )شت6! ف?$ا ,TأA )لج,q حم8 عBء ك()D?ة )ألمة ,ك8 ,?الت$ا . ,ق6 ,ق\ ,حL V6لى
جانB هللا على جب8 )لك(م8 كما D(B ,حL V6لى )لب(?ة في غN ,?أ- شGD . 5?6?6)5 )ل(جال5 )للG)5 ,قع عل?$ما )الخت?ا( 5,6 ك8 )لمالئكة
)ل,)قف?5 ح,8 )لع(n 4ت?ا ل?تح6ثا مع ?س,q ع5 منا*( kالمQ ,عG)بQ ,ل?عC?اV ب?ق?5 عT\ )لسماء عل?Q . ,ق6 كا5 عماGD 6) )لحD i?6, (جاء
{ML 401.2} .)لعالN ,خالx ك8 )لنا-

'لكشف عن كنو: 'لحق

Nس$(,) ,ل? Nل N$ل(س,ل?5 )لسما,??5 . فلك,ن( Wن?G, 6)( ب?5 )لمس?ح dGل( i?6سمع,) غ?( )لقل?8 م5 )لح? Nل N,لن( G?لتالم( Bغل GL,
?صل,) لN ?حصل,) على ما قص6 هللا 54 ?منح$L N?اV ع5 مع(فة kالN )لمس?ح ,)ألمجا6 )لتي بعD6ا . لق6 خس(,) )لب(كة )لتي كا5 ?مكن$N )لحص,8
dGل( C5 للكنC, )?ك,ن,) ?ق?م,5 كب? Nفي )إل?ما5 = ,ل B,ئي )لقل?Tب G?الء )لتالمmD 5كا . Qفي تضح?ة نفس Qمع W()الشت( ^?)T 5عل?$ا ع
Qب N$?4()6! )لسماء 54 تغن. {ML 402.1}

N$ل !?Tألمة )ل?$,6?ة في (فض$ا للمس?ح . ,لق6 4ع( ة?Tف! خ)لسماء ع( 54 ك8 N$تأك6 ل, . N?*ع ),فق6 حصل,) على ن WلG مع,
بص?(A 4نقى ,4صفى لمع(فة عم8 )لفاd6 = ف(4,) بع?,ن$N ,سمع,) بآG)ن$N 4ش?اء ال ?مك5 54 تصL 8ل?$ا 4ف$اN )لنا- . لق6 كان,) “معا?ن?5
ML} .ع*متQ” (2 بT(- 1 : 16). ,تأك6,) 54 ?س,D q, بالحق?قة مس?ا )لdG ق6 ش$6 لQ )آلباء ,)ألنب?اء = ,4نD QكG) كان! تعتب(V 6?ا( )لسماء
402.2}

,GL كا5 )لتالم?G ال ?C)ل,5 شاخص?5 في )لمن*( )لdG (V,4 على )لجبGL“ 8) سحابة نّ?(A *لّلت$N= ,ص,! م5 )لسحابة قائالً: D (GD, )بني
Tم! 4سباC6,) سحابة )لمج6 )لتي كان! 4ش6 ب$اء ,ن,() م5 )لسحابة )لتي الDشا GL, .(5 : 17 متى) ”(,سمع( Qل .!))س Qب dGل( B?لحب(
t)لى )ألL N$D,على ,ج G?لتالم( Tتج\ سق)?, Cت$? Qجع8 )لجب8 كل B?$بجال8 م Nس()ئ?8 في )لب(?ة . ,سمع,) ص,! هللا ?تكلL
كالمصع,ق?5 = ,*ل,) منT(ح?5 ,مخف?5 ,ج,L N$Dلى 54 )قت(B من$N ?س,q ,لمس$N مب66) مخا,ف$N بص,تQ )لمع$,6 قائالً: “ق,م,)= ,ال
تخاف,)” (متى 7 : 17). ,GL )جت(4,) ,(فع,) ع?,ن$N (4,) 54 )لم(سل?5 )لسما,??5 ق6 )نص(فا ,)ختف?ا عن$N = فصا(,) ,حND6 على )لجب8 مع
q,س?. {ML 402.3}

الفصل السابع واألربعون—الخدمة

قضى )لل?8 كلQ في )لجب8 = ,عن6ما 4ش(ق! )لشم- ن8C ?س,q ,تالم?L VGلى )لسGL, . 8$ كا5 )لتالم?G غا(ق?5 في تأمالت$N كان,) صامت?5
,شاع(?5 بال(Dبة . حتى بT(- نفسQ لN ?ك5 لQ?6 ما ?ق,لQ . لق6 كان,) بك8 س(,( ?,5,6 )لبقاء في GلW )لمكا5 )لمق6- )لdG لمسQ ن,(
WناD, ناD q,لى )لعم8 ,)لخ6مة = كان,) ?بحث,5 ع5 ?سL كان,) بحاجة Bلك5 )لشع, . V6كش\ )ب5 هللا ع5 مج Q?ف dGلسماء ,)ل(. {ML 403.1}

,عن6 سفح )لجب8 كا5 جمع كب?( م5 )لنا- GL )جتGب$L Nلى DناW ,ج,6 باقي )لتالم?G )لG?5 تخلف,) في 4سف8 )لجب8 = ,كان,) ?ع(ف,L 5لى 4?5
q,ف?ما كا5 ?س, . q,س? BDG {ML 403.2}

,(فاقQ )لثالثة ?قت(ب,5 مG 5لW )لجمع 4,صاND 4ال ?ق,ل,) ش?ئا عما ق6 شاV,6D قائال: “ال تعلم,) 4ح6)ً بما (4?تN حتى ?ق,N )ب5 )إلنسا5 م5
)ألم,)!” (متى 17 : 9). كا5 على 4,لئW )لتالم?G )لG?5 (4,) تلW )ل(m?ا 54 ?تأمل,) ,?فك(,) ف?$ا في قل,ب$N ال G? 54?ع,Dا على )لنا-. فل,
N,حتى ?ق Qع,) مع(فة )لمن*( على حق?قت?Tك,ن,) ل?ست? Nلتسعة ل( G?لة . حتى )لتالمTشة )لعاD6لسخ(?ة 4, )ل( WلG )ألثا Bح6ث,) ب$ا )لشع
Nبال(غ Qي 4نD, لحق?قة( VGD *عل?نا 54 نالح N$لف( ئي?Tب N$ب,5 4نفس)لثالثة )لمق( G?لتالم( ح6 كا5 d4 لىL \)لمس?ح م5 )ألم,)! . ,لكي نع(
م5 ك8 ما قالQ ل$N ?س,q ع5 )ألحi(6 )لتي تنت*(V جعل,) ?تساءل,5 ف?ما ب?ن$N ع5 ما D, )لق?اN م5 )ألم,)! . ,مع GلW ف$N لT? Nلب,) م5
Qعتق6,) 4ن( N$لكن, V,س(,) بأ5 ?ص6ق )عالنا ج6?6) ع5 4مL Qلب,) منT? Nنا = فلCح N$بالمستقب8 مأل قل,ب xف?ما ?خت Q5 كالمL . ()?تفس q,س?
{ML 403.3} .ل5 ?حi6 4ب6)

N$لس(?عة 64(ك! 4ن( Qلك5 ع?ن, . p)بعبا()! )لت,ق?( ,)لف Qجعل,) ?ح?,ن, Q(كض,) للقائ N$?لL قا6ما q,5 في )لس$8 ?س?Gلمح )لنا- )ل GL,
{ML 403.4} .كان,) م(تبك?5 )(تباكا ع*?ما . لق6 ب6) )الضB()T على )لتالم?GL G ع(ض! ل$N حالة جلب! عل?$N )لخ?بة )لم(?(A ,)إلGال8 )لم$?5
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[زEمة 'لتالم#ذ

j()خL ا5 علىTلسل( لق6 كا5 .QبGكا5 ?ع -)نج- 4خ p,) 5م V,))ل?ح N$?لL Qفف?ما كان,) منت*(?5 في 4سف8 )لجب8 4حض( (ج8 )بن
p(,)4ق,?اء باإل?ما5 خضع! )أل ND, (,ج)لجل?8 . فعن6ما خ( في ك8 (,C)ل?ك )الثني عش( q,س8 ?س)عن6ما 4 G?ى للتالمTلنجسة مع( p(,)أل(
Qبإ*$ا( ق,ت N$ا5 جع8 ?سخ( بT?لش( لصبي = ,لك5( م5 j)54 ?خ q,س? Nباس BGلمع( p,)ل( WلG 5,)أم? NDاD 5آل(, . N$انTلسل A)?)لش(
WلG 5?كا5 ب, . N$على معلم, N$ق6 جلب,) )لعا( على 4نفس N$4حس,) بأن N$مت?CD Bع,5 54 ?ع(ف,) سب?Tست? G?ك5 )لتالم? Nل GL, . 6?6م5 ج
ND N$ثبا! ك,نL 5?باألسئلة محا,ل N$ن,)Tجعل,) ?م G?6حم,) ح,8 )لتالمC( Gفإ . N$اللGصة إل)لف( Wتل C5 4()6,) )نت$ا?Gم5 )لكتبة )ل N,لجمع ق(
,معلم$N ق,ما مخا6ع?5 . ثN 4عل5 )لكتبة قائل?5 بنغمة )النتصا(: Dا (,p ش(?( ال ?ستT?ع )لتالم?G ,ال )لمس?ح نفسQ 54 ?ق$(,V . ,كا5 )لنا-
{ML 404.1} .?م?ل,5 لالنح?اL Cلى جانB )لكتبة فشمG 8لW )لجمع (,p )ال6C()ء ,)الحتقا(

,لك5 فجأA كف! تلW )الت$اما! = فلق6 (dm ?س,q ,تالم?VG )لثالثة ?قت(ب,5 م5 )لجمع فحi6 )نقالB س(?ع في مشاع( )لنا- فن$ض,)
الستقبا8 4,لئW )لقا6م?5L .5 )لل?لة )لتي قض,Dا في ش(كة مع )لمج6 )لسما,d ت(ك! kثا(Dا على )لمخلx ,(فاقQ = فعلى جباN$D ش,6D ن,(
q,ب?س Bلشع( Bح) 6?5 . فت()جع )لكتبة )لخائف?5 ب?نماDلمشا( B,بة في قلD)4,قع )ل. {ML 404.2}

,كأنQ كا5 )لمخلx ق6 شا6D ك8 ما حi6 = فتقL N6لى من*( GلW )لص()q ,ثب! ن*(V على )لكتبة قائال ل$N: “بماG) تحا,(,ن$N؟” (م(ق-
{ML 404.3} .9 : 16) لك5 تلW )ألص,)! )لتي كان! قبال ج(?ئة ,متح6?ة صمت! )آل5

,ق6 شم8 )لصم! GلW )لجمع كلGL, .Q) ب,)لG 6لW )لصبي )لمعBG ?ش^ لنفسT Q(?قا في ,سT )لجمع = ,GL ?سقT عن6 ق6مي ?س,q ?فضي
Qخ?بت, Qب()Tبقصة )ض Q?لL. {ML 404.4}

قا8 )ل(ج8: “?ا معلN= ق6 ق6ّم! Lل?W )بني بp,) Q 4خ(-= ,ح?ثما 64(كQ ?مCّقQ .. فقل! لتالم?WG 54 ?خ(ج,V فلN ?ق6(,)” (م(ق- 9 :
18 , 17). {ML 404.5}

تTلع ?س,q في م5 ح,لQ ف(4| )لجمع )لمنnD6 ,)لكتبة )لمماحك?5 ,)لتالم?G )لم(تبك?5. ,(4| عN6 )إل?ما5 ()بضا في ك8 قلB . ,بص,!
شاع! ف?Q نغمة )لح5C صاp قائال: “4?$ا )لج?8 غ?( )لمmمL =5لى متى 4ك,5 معكN؟ Lلى متى 4حتملكN؟” ثN 4م( GلW )ألB )لمتضا?^ قائالً:
{ML 405.1} .(“قN6ّ )بنL Wلى Dنا!” (م(ق- 9 : 19 ؛ ل,قا 9 : 41

“Iكل شيء مستطا”

فأتى بالصبي ,حالما ,قع! عل?Q ع?نا )لمخلx ص(عQ )لش?Tا5 ف,قع على )أل(t في حالة تشنج ,نC)q ,4خG ?تم(C?, rب6 ,?مال )لج,
{ML 405.2} .بص(خا! ش?Tان?ة

,م(A 4خ(| تقاب8 (ئ?- )لح?اA مع (ئ?- ق,)! )ل*الN في ح,مة )لقتا8- فالمس?ح Lتماما ل(سالتQ قا8: 4(سل! “ألناd6 للمأس,(?5
باإلTال^ .. ,4(س8 )لمنسحق?5 في )لح(?ة” (ل,قا 4 : 18). ,كا5 )لش?Tا5 ?حا,8 )لتسلT على ف(?ستQ ,?بق?$ا تح! س?T(تQ . ,كا5 ضم5
q,لن,( ,جن,6 )لمالئكة )ألش()( . ,لم6| لح*ة سمح ?س( 4ح6 = مالئكة ND)? N5 لL, q()لص( WلG لمكا5 ل?(,) نت?جة( WلG 6حم,) فيC( 5م
Qمعا 54 ?صنعCكا5 م dGل( xلخال( 5,6Dلمشا( W)6? حتى Qق,ت t)54 ?ستع )?)لش( p,)لل. {ML 405.3}

كا5 )لنا- ?نت*(,5 ,ق6 حبس,) 4نفاس$N = ,كا5 4ب, )ل,ل6 م,qC )لقلB ب?5 )ألم8 ,)أللN. فسألQ ?س,q: “كN م5 )لCما5 منG 4صابGD Q)؟”
(م(ق- 9 : 21)= فأخب(G VلW )ألB بقصة سني )أللN )لT,?لة . ثN كم5 لN ?ع6 لT Qاقة على )الحتما8 4كث( مG 5لW ص(Ö قائالً: “5L كن!
{ML 405.4} .تستT?ع ش?ئاً فتحّن5 عل?نا ,4عّنا” (م(ق- 22 : 9). “5L كن! تستT?ع” حتى في تلW )لساعة كا5 )ل(ج8 ?شW في ق6(A )لمس?ح

WلG لك5 شفاء, A,لق( Qلمس?ح ال تنقص( 5L .(23 : 9 -ق)م) ”م5mللم qاTم5. ك8 شيء مستmع 54 ت?T5 كن! تستL“ :Qبق,ل q,س? Qفأجاب
)الب5 م,ق,\ على L?ما5 4ب?Q . فان$م(! )ل6م,q م5 ع?ني )ألB ,قW)64 6 ضعفQ ,لكنQ 4لقى بنفسQ على (حمة )لمس?ح ,ص(Ö قائالً: “4,م5
{ML 405.5} .(?ا سّ?6= فأع5 عL N6?ماني” (م(ق- 9 : 24

فالتف! ?س,L qلى GلW )لصبي )لمعBG ,)نت$( )ل(,p )لنج- قائال: “4?$ا )ل(,p )ألخ(- )ألصN= 4نا kم(W: )خ(j منQ ,ال ت6خلQ 4?ضاً!”
(م(ق- 25 : 9). ,Dنا تسمع ص(خة ,?(| ص()q مصح,B بالعG)B ,)أللG 5L . NلW )لش?TاD, 5, ?خ(j ب6) كأنQ ?(?6 )نتq(C )لح?اA م5
q,ما!!” (م(ق- 9 : 26). ,لك5 ?س QنL“ :5?نا ?ن$ام- )لنا- قائلD,. Aق6 فا(^ )لح?ا Qكأن, W()لصبي بال ح( p)Tن( Gح?نئ, . Qست?)ف
?مسW ب?V6 ,?ق?مQ ,?سلمL Qلى 4ب?Q في م8ء صحة )لجس6 ,)لعق8 . فشك( )ألB ,)بنG QلW )لمح(( )لع*?N = “فب$! )لجم?ع م5 ع*مة هللا) (ل,قا
-,m)ئي )لTأT9 : 43)= ب?نما )نص(\ )لكتبة م {ML 405.6}
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Iنى 'تضاAr لىL فع مجد;r من

5L كن! تستT?ع ش?ئاً فتحّن5 عل?نا ,4عّنا”= ما 4كث( ما ت(66 )لنف,- )لمثقلة بالخTا?ا VGD )لصالGD, !A) ما ?ج?B بQ )لس?6 = مشفقا = على“
ك8 تلW )البت$اال!: “5L كن! تستT?ع 54 تmم5. ك8 شيء مستTاq للمmم5L .”5 )إل?ماD 5, )لdG ?(بTنا بالسماء ,?منحنا ق,A ب$ا نكافح ض6
ق,)! )ل*لمة . 5L هللا في )لمس?ح ق6 4ع6 )ل,سائ8 إلخضاq ك8 )لم?,8 )لخاTئة ,مقا,مة ك8 )لتجا(B م$ما كان! ق,ت$ا . Lال 54 كث?(?5
?ع,NDC )إل?ما5 ,لGلW ?*ل,5 بع?6?5 ع5 )لمس?ح . فلتل^ VGD )لنف,- G,)ت$ا على (حمة )لمخلx )ل(ق?^ )لقلB = في عجDCا ,عN6 )ستحقاق$ا
. ال تن*(,) Lلى 4نفسكN بL 8لى )لمس?ح . W(G 5L )لdG شفى )لم(ضى ,4خ(j )لش?اT?5 عن6ما كا5 ?س?( ب?5 )لنا- D, نف- )لفاd6 )لق6?(
Ö)ص(, Q?عن6 ق6م Wنفس p)T(, .(37 : 6 حنا,?) ”ًجا)خا Qليّ ال 4خ(جL 8ل,ع6: “م5 ?قب( (G$ب Wتمس ً(GL . 5 )إل?ما5 ?أتي بكلمة هللاL . N,?ل(
WلG !5 فعلL ً(64ب Wل5 ت$ل WنL .”ماني?L N6م5 ?ا س?6= فأع5 عm4“ :ًقائال. {ML 406.1}

5L تالم?G )لمس?ح )لمق(ب?5 (4,) في فت(A قص?(A 4(فع مج6 ,64نى )تضاq . (4,) )لبش(?ة متغ?(L Aلى ص,(A هللا = كما (D,4ا منحTة حتى
صا(! شب?$ة بالش?Tا5 . فم5 )لجب8 ح?i تحi6 )لس?6 مع )ل(س,ل?5 )لسما,??5 ,ش$6 لQ بص,! k! م5 )لمج6 )ألسنى بأنQ )ب5 هللا = (4,)
?س,q ?ن8C ل?لتقي بمن*( مح5C ,منف( للغا?ة- )ل,ل6 )لمجن,5 ب,ج$Q )لمش,D, V, ?ص( بأسنانQ في ن,با! 4لN ,تشنج = لN ?ستTع L d4نسا5 54
?شف?Q 4, ?غ?ثQ من$ا . ,GL) بالفاd6 )لق6?( = )لdG منG ساعا! قل?لة ,ق\ في م8ء مجV6 4ماN تالم?VG )لمنD6ش?5 = ?نحني ل?ق?N 4س?( )لش?Tا5 م5
Qلى عائلتL, Q?لى 4بL V6?عقل?ة ?ع A,صحة جس6?ة ,ق Nف?$ا . ,في 4ت r)لمتم( t)أل(. {ML 406.2}

كاGD 5) تعل?ما ع*?ما ع5 )لف6)ء- )لشخx )إلل$ي ?نحني م5 مج6 )آلB ل?خلx )ل$الك?5 . ثG 5L NلW )لعم8 مث8 (سالة )لتالم?G 4?ضاً .
5L . 8$لس( في Qعم8 ?عمل,ن N$ب$جة ,مج6 = ب8 بقي ل, A)في ساعا! )ستنا q,لمس?ح ?نبغي 4ال تقضي كل$ا ف,^ )لجب8 مع ?س( N(6خ Aفح?ا
{ML 407.1} .)لنف,- )لتي 4س(Dا )لش?Tا5 تنت*( كلمة )إل?ما5 ,)لصالA لتح((Dا

“nAحبة خر”

كا5 )لتالم?G )لتسعة ال ?C)ل,5 مستغ(ق?5 ?فك(,5 في حق?قة فشل$N )لم(?( . فلما عا6 ?س,q ل?جتمع ب$N ,حND6 سأل,V: “لماG) لN نق6( نح5
54 نخ(جQ؟ فقا8 ل$N ?س,q: “لعL N6?مانكN. فالح^ 4ق,8 لكN: ل, كا5 لكL N?ما5 مث8 حبة خ(86 لكنتN تق,ل,5 ل$G) )لجب8: )نتق8 مD 5نا Lلى
N$مان?L N65 عL .(21 — 19 : 17 متى) ”N,لص(, Aال بالصالL j)لجن- فال ?خ( (GD 4ما, .Nممك5 ل6?ك )?ف?نتق8= ,ال ?ك,5 شيء غ WناD
)لdG حا8 ب?ن$N ,ب?5 )لعT\ على )لمس?ح ,)لتجا,B معQ = ,عN6 )الكت()i )لdG بQ قابل,) )لعم8 )لمق6- )لمسنL 6ل?$N كاD 5, )لسبB في
CD. {ML 407.2}?مت$N عن6ما )شتبك,) في ص()q مع ق,)! )ل*لمة

5L كالN )لمس?ح )لdG نT^ بQ مش?() Lلى م,تQ جلB على )لتالم?G )ألحC)5 ,)لشك,5L,. W )خت?ا( )لمس?ح للتالم?G )لثالثة ل?صحب,V في
Nلمس?ح جعل,) ?تأمل,5 في )لمفشال! ,)ل*ل( Nلتأم8 في كال(, Aبالصال N$مان?L لى )لجب8 4ثا( حس6 )لتسعة )لباق?5 . ,ب6ال م5 تق,?ةL 6,لصع(
{ML 407.3} .)ل,)قع عل?$N . فإG كان,) في VGD )لحالة )لنفس?ة )لم*لمة )لك(?$ة ش(ع,) في )لنضا8 مع )لش?Tا5

فلكي ?نتص(,) في GلW )لص()q كا5 ?نبغي ل$N 54 ?قبل,) على GD) )لعم8 ب(,p )لمس?ح )لتي تخال\ (,ح$VGD N . كا5 ?نبغي 54 ?تق,|
L?مان$N بالصالA )لحا(A ,)لص,N ,)تضاq )لقلB . كا5 ?نبغي ل$N 54 ?تخلص,) م5 )ألنان?ة ,?متلئ,) ب(,p )لمس?ح ,ق,تQ . فالتض(L qلى هللا
بغ?(A ,م,)*بة ,L?ماG -5لW )إل?ما5 )لdG ?ق,L 6لى )العتما6 )لكام8 على هللا ,تك(?- )لنف- لعملQ في غ?( تحف*- GD) ,حD V6, )لdG ?ضم5
.للنا- مع,نة )ل(,p )لق6- في ح(ب$N مع )ل(?اسا! ,)لسالT?5 ,مع ,الA )لعالN على *لمة GD) )لD6( مع 4جنا6 )لش( )ل(,ح?ة في )لسما,?ا!
{ML 407.4}

قا8 ?س,q: “ل, كا5 لكL N?ما5 مث8 حبة خ(86 لكنتN تق,ل,5 ل$G) )لجب8: “)نتق8 مD 5نا Lلى DناW ف?نتق8”. ,مع 54 حبة )لخ(86 صغ?(A ج6)
فإن$ا تحت,d على مب46 )لح?اA )لس(d )لdG بQ تنم, 4على )ألشجا( . ,عن6ما تلقى حبة )لخ(86 في )أل(t فإ5 )لبG(A )لصغ?(A تمسW بك8
عنص( 4عV6 هللا لتغG?ت$ا . ,س(عا5 ما تنم, حتى تص?( شج(A ع*?مة . فإ5 كا5 عنW6 مثGD 8) )إل?ما5 فأن! تتمسW بكلمة هللا ,بك8 )لع,)م8
)لم(ج,A )لتي ع?ن$ا. ,DكG) ?تق,| L?مانW ,?أت?W بق,A )لسماء لمع,نتW . ,ك8 )لع,)م8 )لتي ك,م$ا )لش?Tا5 في T(?قW مع 4نQ ?ب6, 4ن$ا مما ال
{ML 408.1} .(?مك5 تخQ?T كالجبا8 )لD6(?ة ستختفي 4ماN )إل?ما5 “,ال ?ك,5 شيء غ?( ممك5 ل6?كN” (متى 17 : 20
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الفصل الثامن واألربعون—من هو األعظم ؟

dGلب?! )ل( VG?تالم, ,D 66,ء قصD 8لنا- ف?$ا ب8 بك( Nألماك5 )لمع(,فة )لتي كا5 ?عل( لىL Qت,ج? Nل N,ناح)لى كفL Qعن6 ع,6ت q,5 ?سL
WناD Qلباق?ة ل( A6في )لم = q,لجم( ال على خ6مة VG?على تالم Qتعل?م )في )لجل?8 قص6 54 ?قص V6,قتا . ,في 4ثناء ,جmم Q?ف N?كا5 س?ق . {ML
409.1}

,ف?ما كان,) ?ساف(,5 في )لجل?8 قص6 )لمس?ح م(A 4خ(| 54 ?$?ئ عق,8 تالم?VG لم,)ج$ة )ألحi(6 )لتي تنت*(V . فقا8 ل$N 4نQ صاعL 6لى
N$ف? Nل A)لم( VGD لك5 حتى في, . Qع6)ئ( d6?4 لىL Nس?سل Q4ن ,D, )?Tلخ( B?)لغ( QعالنL WلG لىL \4ضا Nثان?ة . ث N,ل?م,! ,?ق N?شل),4
N*عتب( )ألع? N$م5 من N$لق6 تناقش,) ف?ما ب?ن . N$لتناف- مجاال في قل,ب( p,) 6فق6 ,ج N$?5 كئ?بة ,قع! علCمع 54 *ال8 ح, . Qكالم G?لتالم(
في )لملك,! = ,قص6,) 54 ?خف,) 4م( VGD )لمشاج(A ع5 ?س,q . ,في VGD )لم(A لN ?لتف,) ح,لQ كما ق6 )عتا6,) 54 ?فعل,) م5 قب8 ب8 ت()جع,)
Lلى )لخل\ حتى ?تق6م$ND, ,D N ?6خل,L 5لى كف(ناح,N . ع(\ ?س,q 4فكا(ND ,)شتا^ Lلى 54 ?علم$N ,?نصح$N . ,لكنQ )نت*( ساعة 6D,ء
Qلقب,8 كالم Aم$?أ N$سك,5 تك,5 ف?$ا قل,ب,. {ML 409.2}

A;'[م 'لجزEة

,حالما ,صل,) Lلى تلW )لم6?نة جاء )ل(ج8 )لم,ك,L 8ل?Q جمع )إل?()6)! لل$?كL 8لى بT(- ,قا8 لQ: “4ما ?,في معلّمكN )لD)6م?5؟” (متى
17 : 24). لN تكVGD 5 ض(?بة م6ن?ة ب8 كان! تب(عا 6?ن?ا ?ف(t على كd6,$? 8 ك8 سنة Lعانة لل$?ك8 . ,م5 ?(فt 6فع GD) )لتب(q كا5
?عتب( خائنا لل$?ك8- كاGD 5) في ن*( معلمي )لش(?عة خT?ة Dائلة ج6). 5L م,ق\ )لمخلx م5 ق,)ن?5 )لمعلم?5 ,ت,ب?خQ )لص(?ح لم(,جي
)لتقال?6 كا5 حجة تسن6 )ت$ام$N لQ بأنQ ?(?6 54 ?خ(B )ل$?ك8 ,?ب8T خ6ماتD, . Qنا ,ج6 4ع6)Vm )لف(صة م,)ت?ة ل?لصق,) بQ )لعا( = كما ,ج6,)
{ML 409.3} .في شخx جامع جC?ة )ل$?ك8 حل?فا نافعا

(4| بT(- في سm)8 جامع )لجC?ة تلم?حا ?م- ,الء )لمس?ح لل$?ك8 = فإG كا5 بT(- ?غا( على ك()مة س?V6 4جاB 5,6 54 ?ستش?(
{ML 410.1} .)لس?6 قائال LنQ ?6فع

C)م,سى عن6ما 4ف Nلض(?بة . ففي 4?ا( Wمعفى م5 6فع تل Bلشع( !بقاT tئ?ا . فق6 كا5 بعCف$ما ج Qسائل t)غ N$ف -)Tلك5 ب,
)لال,?,5 لخ6مة )لمق6- لN ?عT ل$N م?()i ب?5 )لشعB . قا8 )ل(B: “لN ?ك5 لال,d قسN ,ال نص?B مع Lخ,تQ. )ل(D B, نص?بQ” (تثن?ة 10 :
9). ,في 4?اN )لمس?ح كا5 )لك$نة ,)لال,?,5 ال ?C)ل,5 معتب(?5 )ألنب?اء 4?ضا معف?5 م5 6فع$ا . 5L )لمعلم?T GL 5لب,) )لجC?ة م5 ?س,q 4غفل,)
تص(?حQ بأنQ نبي ,معلN = ,كان,) ?عامل,نQ كأd شخx عاd6 . فل, )متنع ع5 6فع )لجC?ة العتب( GلW في ن*(ND خ?انة لل$?ك8 = ,م5 )لناح?ة
{ML 410.2} .)ألخ(| ل, 6فع تلW )لض(?بة العتب( GلW تب(?() ل(فض$L N?اV كنبي

قبG 8لW بقل?8 كا5 بT(- ق6 )عت(\ بأ5 ?س,D q, )ب5 هللا = 4ما )آل5 فق6 ضاع! منQ ف(صة كا5 ?مكنQ ف?$ا 54 ?عل5 )لصفة )لحق?ق?ة
V,ع(G4 6ساء قm)كا5 )لك$نة ,)ل dGع5 )لس?6 )ل BGلكا( d4)س?6فع )لض(?بة كا5 في )ل,)قع ?ق( )ل q,ة بأ5 ?س?Cقا8 لجامع )لج Gفإ . V6?لس
Qعن. {ML 410.3}

فلما 6خ8 بT(- )لب?! لN ?ش( )لس?6 بشيء Lلى ما ق6 حi6 ,لكنQ سألQ بق,لQ: “ماG) ت*5 ?ا سمعا5؟ مم5 ?أخG مل,W )أل(t )لجبا?ة 4,
)لجC?ة= 4م5 ب?ن$N 4, م5 )ألجانB؟” فأجاB بT(- قائالً: “م5 )ألجانB”. فقا8 ?س,q: “فإG) )لبن,5 4ح()()ً” (متى 17 : 25 , 26). عن6ما
t,)هللا كا5 )لمف Bس()ئ?8 كشعL (GكD, . بعTمعف?5 من$ا بال N$4نفس Wلمل( ك,5 4بناء? N$مل?ك A6بة لمعاض?)4?ة مملكة ض Bعلى شع t)تف
ف?$N 54 ?ق6م,) ما ?لNC م5 4م,)8 الستم()( تلW )لخ6مة = 4ما ?س,q )ب5 هللا فلN ?ك5 تح! مثG 8لW )اللتN(C . فإG) كا5 )لك$نة ,)لال,?,5 معف?5
Q?ب?! 4ب ,D 8كا5 )ل$?ك dGل( W(G d)بالح Nبال$?ك8 فك N$Tتبا)( Bبسب ! {ML 410.4}

,ل, كا5 ?س,q ق6 6فع )لض(?بة ب5,6 )عت()t لكا5 في )ل,)قع ق6 )عت(\ بص6^ )6عاء )لمعلم?5 = ,كا5 بGلW ق6 4نك( 4ل,D?تQ . ,لك5 في
ح?5 (4| 4نQ م5 )لص,)L Bجابة )لTلB فق6 4نك( )ال6عاء )لمبني عل?G QلW )ألم( . ,في ت6ب?( )لض(?بة قN6 )لب(Dا5 على صفتQ )إلل$?ة . فق6
{ML 410.5} .ب6) جل?ا 4نQ ,)ح6 مع هللا ,لGلW ف$, ل?- تح! )لتN(C ب6فع )لض(?بة كأd شخx عاd6 في )لمملكة

نقوA في فم سمكة



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 173 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

فأم( ?س,q بT(- قائال: “)L BDGلى )لبح( ,4ل^ صنا(A= ,)لسمكة )لتي تTلع 4,الً خDGا= ,متى فتح! فاDا تجج Lستا()ً (قTعة نق,6)=
{ML 411.1} .(فخVG ,4عN$T عني ,عنW” (متى 17 : 27

:Nق6 4عل5 على لسا5 )لم(ن dGل( ,D (GD 54 فاتضح . ACلمعج( VGD في V6ة فق6 4عل5 مج?)تح! (6)ء )لبش Qت?D,كا5 ق6 4خفى 4ل Qفمع 4ن
“أل5 لي ح?,)5 )ل,ع( ,)لب$ائN على )لجبا8 )ألل,\. ق6 علم! كT 8?,( )لجبا8= ,,ح,n )لب(?ة عن5L .d6 جع! فال 4ق,8 لW= أل5 لي
{ML 411.2} .()لمسك,نة ,مألDا” (مCم,( 50 : 10 — 12

,في ح?5 54 ?س,q جع8 )ألم( ,)ضحا م5 4نQ ل?- تح! d4 )لتN(C بأ5 ?6فع )لض(?بة ف$, لN ?شتبW في d4 ج6)8 مع )ل?$,6 في GD) )ألم(
= ,Lال لكان,) ?ح(ف,5 4ق,)لQ ,?ستخ6م,ن$ا ضV6 . ,حتى ال ?ك,5 عث(A بامتناعQ ع5 6فع تلW )لجC?ة فق6 فع8 ما لN ?كT? 5لB منQ ع6ال .
,كاGD 5) )ل6(- G) ق?مة ع*?مة لتالم?GL . VG كان! ستحi6 تD !(),Tامة خاصة بعالقت$N بال$?ك8 ,خ6متQ = ,ق6 علم$N )لمس?ح ب$G) 4ال
N$مان?L \?)اء )ألع6)ء ف(صة لتحTعL = 5على ق6( )إلمكا = (,54 ?تجنب N$?فكا5 عل = q(6 5,6ب ))لمق( Nم,ق\ )لع6)ء م5 )لن*ا N$قف,) 4نفس,?
ML} . ,عق?6ت$N . ففي ح?5 ?نبغي للمس?ح??5 4ال ?ضح,) بأd مب46 م5 مبا6[ )لح^ عل?$N 54 ?تجنب,) )لمجا6ال! ما )ستTاع,) Lلى GلW سب?ال
411.3}

”Eكو. ôخر 'لكل“

عن6ما كا5 )لمس?ح ,تالم?VG ,حND6 في )لب?! ح?BDG 5 بT(- Lلى )لبح( 6عا )لتالم?G )آلخ(?L 5ل?Q ,سأل$N: “بماG) كنتN تتكالم,5 ف?ما
ب?نكN في )لT(?^؟” (م(ق- 33 : 9). 5L ,ج,6 ?س,q ,سm)لQ )لdG ,ج$L Qل?$N جع8 )ألم( ?ب6, 4مام$N في ن,( ?ختل\ )ختالفا ب?نا عما ق6
WلGفل N$س?م,! ألجل Qبأن ND)ق6 4خب q,صمت,5 . كا5 ?س? NDجعال N$ألنفس N$نت(6L, N$فخجل . ^?)Tتشا,(,5 معا في )ل? (,عن6ما كان V,4)
{ML 411.4} .كاT 5م,ح$N )ألناني ?ختل\ )ختالفا مmلما ع5 محبتQ )لمنك(A لG)ت$ا

,عن6ما 4خب(ND ?س,q بأنQ س?قت8 ,?ق,N ثان?ة كا5 ?حا,8 )جتG)ب$L Nلى )لتحi6 معQ ع5 )المتحا5 )لش6?6 )لdG س?ج,C ف?L Q?مان$N . فل,
كان,) مستع6?5 54 ?قبل,) ما D 6()4, 54 ?كشفQ ل$N لكان,) ق6 جنب,) 4نفس$N كث?() م5 )لح5C ,)ل?أ- . ,كا5 ?مك5 لكالمQ 54 ?ج?ئ$N بالعC)ء في
حCن$N ,خGالن$N . ,لك5 مع 4نQ كا5 ق6 خاTب$N بك8 ,ض,p عما كا5 ?نت*(V فإ5 تص(?حQ ل$N بأنQ بع6 قل?8 س?L BDGلى 4,(شل?N 4ض(N في
نف,س$N )ألم8 بأ5 )لملك,! مCمع 54 ?قاGD, . N) ما 6عاL NDلى )لتسا8m عم5 من$D N, )لمCمع 54 ?شغ8 4ع*N م(كC . فلما عا6 بT(- م5
)لبح( 4خب(V )لتالم?G ع5 سm)8 )لمخلx . ,4خ?() تجاس( ,)ح6 من$N ف,جL Qلى ?س,GD q) )لسm)8: “مD 5, 4ع*N في ملك,! )لسم,)!؟”
{ML 412.1} .((متى 18 : 1

Nلكال( (GD م(ق- 9 : 35). كا5 في) ”خ( )لك8 ,خا6ماً للك8k 5,4()6 4ح6 54 ?ك,5 4,الً ف?ك (GL“ :N$قا8 ل, Qح,ل VG?تالم xفجمع )لمخل
جال8 ,ق,A تأث?( ع*?ما5 . ,لك5 )لتالم?G كان,) 4بع6 ما ?ك,ن,5 عG W()6L 5لW . ف$N لN ?(,) ما ق6 (Vk )لمس?ح . لN ?ف$م,),Tب?عة ملك,!
Qب?عة )لملك,! ألمكنT N$فل, 4,ضح ل . WلG 5لحق?قي كا5 4عم^ م( Bلسب( لك5, . N$ت)لمشاج )Dل*ا( Bلسب( ,D 5لج$8 كا( (GD, = لمس?ح(
8mتسا d4 54كم8 مع(فة فإ NDاTحتى بع6ما 4ع . N$54 ?م- )لعلة )لمتأصلة في قل,ب Qلى ح?5 ,لك5 ما كا5 ?مكنL q(C54 ?$6[ )لخص,مة ,)لن
ع5 )ألفضل?ة كا5 ال ?مك5 54 ?ث?( )لنq(C مجD, . (66كG) كان! )لك,)(i تص?B )لكن?سة بع6 )نTال^ )لمس?ح Lلى )لسماء . 5L )لتناqC على
)لمكا5 )أل(فع ,)ألع*N كا5 مk 5ثا( تلW )ل(,p )لتي ب46! )لخص,مة ,)لص()q في )لع,)لN )لعل?ا ,)لتي 4نCل! )لمس?ح م5 )لسماء ل?م,! . لق6
(4| 4مامQ كما في (m?ا ل,س?ف( “DC(A بن! )لصبح” مكلالً بمج6 ك8 )لمالئكة )لمح?T?5 بالع(n= ,كان! لQ 4,ث^ صلة باب5 هللا. قا8 ل,س?ف(:
!6)T ي )لتيD, في )لسماء q(Cج! بالخص,مة ,)لنC لتي( يD Qنفس N?*في تع Qغبت) 5L, .(14 =12 : 14 شع?اءL) ”4ص?( مث8 )لعلي“
جمعا غف?() م5 مالئكة هللا . ل, كا5 ل,س?ف( ق6 (غB حقا في 54 ?ص?( مث8 )لعلي لما ت(W مكانQ )لمع?5 لQ في )لسماء = أل5 (,p )لعلي
VG$4(فع مكا5 . ,ك8 مخل,^ ?تأث( ب Qلنفس BلTف = Qهللا 5,6 صفات Cم(ك r,في بل Bلنفس$ا . لق6 كا5 ل,س?ف( ?(غ A)ت*$( في )لخ6مة )لمنك
)ل(,p ,?خضع ل$ا ?عم8 نف- )لعم8 . ,ب$VG )لك?ف?ة ال ?ك,D 5نالW مف( م5 ,ج,6 )لنف,( ,)لنq(C ,)لخصا5L . N )لملW ,)لسلTا5 ?عTى
.لألق,| . فمملكة )لش?TاD 5ي مملكة )لعن\ ,)لق,A = ,ك8 ف(6 ?عتب( )آلخ( عقبة في T(?^ تق6مQ 4, حج() ?ق\ عل?Q ل?(تفع Lلى مكا5 4على
{ML 412.2}

ب?نما كا5 ل,س?ف( ?تص,( 54 مسا,)تD Å Qي شيء ?ستح^ 54 ?نالQ ,?حتف* بQ فإ5 )لمس?ح )لعلي )لممج6 “4خلى نفسk =QخG)ً ص,(A عب6=
B?(ف?لبي 2 : 7 , 8). )آل5 كا5 )لصل ”B?حتى )لم,! م,! )لصل qاT4, Qج6 في )ل$?ئة كإنسا5= ,ضع نفس, GL, .-لنا( Qصائ()ً في شب
54 N$مكن? Nل WلGا5 = ,بT?نف- مب46 مملكة )لش ,D (GD, . -ما للنف BلT, !(Gممل,ئ?5 م5 محبة )ل (,فق6 كان VG?4ما تالم = A)مباش Q4مام
N$ألجل Qع5 )تضاع N$عن6ما ح6ث Q4, حتى ?ف$م,) كالم ND6?مع س B,4, تجا \Tج6,) في حالة ع,?. {ML 413.1}
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“Aالeمثل 'أل”

بك8 (قة ,ل5L, = \T ?ك5 بتأك?6 م$?B = حا,8 ?س,q 54 ?صحح ,?صلح GD) )لش( . ,قND()4 6 ما D, )لمب46 )لdG ?س,6 في ملك,!
Bلكب(?اء ,ح( p,)5 كان,) مس,ق?5 ب?Gل( W5 4,لئL . 5 )لعل?اT(,5 في )لم,T,لمغب( V)6كما ?ق d,Tع*مة حق?ق?ة ?ن d4 لسما,)! ,على(
N$الء ال ?,ج6 لmD . لتي ق6 حصل,) عل?$ا( Vا?اTفض8 ع Å (,6)? 54 5لمكافآ! )لتي س?نال,ن$ا ب6ال م( في, N$5 في 4نفس,)فك? (,كان A)$لش(
{ML 413.2} .مكا5 في ملك,! )لسما,)! ألن$N محس,ب,5 م5 صف,\ )لش?Tا5

قب8 )لك()مة )لت,)ضع . 5L )لسماء تختا( )لعام8 )لdG = ك?,حنا )لمعم6)5 = ?أخG مكانا مت,)ضعا 4ماN هللا = ل?حت8 مكانا سام?ا 4ماN )لنا- .
xخال BلT? 8ب Qمج6 نفس BلT? ال dGل( W(G 5 (س8 )لسماء ?تعا,ن,5 معL . نسا5 في خ6مة هللاL 4كفأ ,D 6باأل,ال Qلتشب( لىL G?تلم B)4ق,
Qلتي تع?ن( q,لمحا! م5 ?س Q?Tلق6- ?ع( p,)لب$ا = ,)لT ت,س8 في? dGل( ,D لى مع,نة هللاL Qحساسا عم?قا بحاجتL -5 م5 ?حL, . -,لنف(
CنجاL, Qبخ6مت Nللق?ا p,ممس QنL .NDا?اT5 ?$لك,5 في خ?Gل( W4,لئ N6ل?خ BDG?لش(كة مع )لمس?ح س( -م5 مق6 j)خ? GL, . Qفع نفس)ت,
م$متQ = ,ال ب6 م5 54 ?نجح ح?i ق6 ?خف^ كث?(,5 م5 )لعلماء ,جباب(A )لعق,8 ,لك5 عن6ما ?شمخ )لنا- بأن,ف$ND, N شاع(,5 4نQ ال ?مك5
)الستغناء عن$N لضما5 نجاp ت6ب?( هللا )لع*?N فال(B ?لقي ب$N جانبا . ,س?تضح 54 )ل(B غ?( م,ق,\ عل?$N . ,)لعم8 ال ?ت,ق\ لك,ن$N ق6
N*4ع A,بق Nألما( لىL )?ب8 ?س Q4خ(ج,) من. {ML 413.3}

لN ?ك5 ?كفي 54 ?تعلN تالم?G ?س,q منQ عT 5ب?عة ملك,تQ فق6 كان,) بحاجة Lلى تغ??( قل,ب$N حتى ?ك,ن,) في حالة )نسجاN مع مبا6[
)لملك,! . فإG 6عا ?س,L qل?Q ,ل6) صغ?() 4قامQ في ,سN$T ثN بك8 (ف^ ,حنا5 )حتضG 5لW )لصغ?( ب?G 5()ع?Q ثN قا8 ل$5L“ :N لN ت(جع,)
,تص?(,) مث8 )أل,ال6 فل5 ت6خل,) ملك,! )لسم,)!” (متى 3 : 18). 5L صفا! )لبساTة ,نس?ا5 )لG)!= ,)لمحبة )ل,)ثقة )لتي ?متاC ب$ا )لTف8
{ML 414.1} .)لصغ?( Dي )لصفا! )لتي تق6(Dا )لسماء. ,D VGDي مم?C)! )لع*مة )لحق?ق?ة

,م(A 4خ(| 4,ضح ?س,q لتالم?VG 54 ملك,تQ ال ?تم?C بالع*مة 4, )لم*اD( )لعالم?ة .5L كVGD 8 )لف(,^ تنسى عن6 ق6مى ?س,q . فالغني
,)لفق?( ,)لعالN ,)لجا8D ?تالق,5 5,6 تفك?( في ن*اN )لTبقا! 4, )ل(فعة )لعالم?ة . ب8 )لجم?ع ?تالق,5 كنف,- مشت()A بالN6 ,)لجم?ع ?عتم5,6
Å Qب6م ND(6ق6 )فت dGل( W(G على. {ML 414.2}

5L )لنف- )لمخلصة )لمنسحقة عAC?C في ع?ني هللا . ,D, ?ختN )لنا- بخاتمQ ال على 4سا- مقام$N 4, ث(,ت$N 4, عبق(?ت$N ب8 على 4سا-
)تحاND6 بالمس?ح . 5L (B )لمجt() 6 ع5 )ل,6عاء ,)لمت,)ضعي )لقلB . قا8 6),6: “تجع8 لي ت(- خالصW .. ,لTفW” )لD dG, عنص(
{ML 414.3} .(م5 )لخل^ )لبش(d — “?عّ*مني” (مCم,( 18 : 35

قا8 ?س,q: “م5 قب8 ,)ح6)ً م5 4,ال6 مثGD 8) باسمي ?قبلني= ,م5 قبلني فل?- ?قبلني 4نا ب8 )لdG 4(سلني” (م(ق- 9 : 37). “)لسم,)!
{ML 414.4} .(ك(س?ي= ,)أل(t م,5T ق6مي .. ,Lلى VGD 4ن*(: Lلى )لمسك?5 ,)لمنسح^ )ل(,p ,)لم(تع6 م5 كالمي” (Lشع?اء 66 : 1= 2

توب#خ 'لتعصب

4?ق* كالN )لمخلx في نف,- )لتالم?G شع,() بعN6 )لثقة في G,)ت$N . ,لN ?ش( )لس?6 في ج,)بL Qلى d4 ,)ح6 من$N بالG)! . ,لك5 ?,حنا
5?Tش?ا j)(4?نا ,)ح6)ً ?خ =Nّقائال: “?ا معل q,س? Nلمسألة 4ما( Wتل Tفا8 بسTأل( p,)لحاال! . فب( صائبا في حالة م5 Qف)كا5 تص (GL ما Qسأل
{ML 414.5} .(باسمD, W, ل?- ?تبعنا= فمن$ناV ألنQ ل?- ?تبعنا” (م(ق- 9 : 38

*5 ?عق,B ,?,حنا 4ن$ما بمنع$ما GD) )إلنسا5 ?ح(صا5 على ك()مة س?D6ما . ,لكن$ما ب46) ?كتشفا5 4ن$ما ?غا()5 على ك()مت$ما )لشخص?ة
. ,ق6 )عت(فا بخTئ$ما ,قبال ت,ب?خ ?س,q ح?5 قا8: “ال تمنع,V= ألنQ ل?- 4ح6 ?صنع ق,A باسمي ,?ستT?ع س(?عاً 54 ?ق,8 عليّ ش()ً” (م(ق-
5L .(39 : 9 م5 ?علن,5 ,الءND ,محبت$N ل?س,q بأ?ة ك?ف?ة ?نبغي 4ال ?صND6 ع5 عمل$N 4ح6 . كا5 كث?(,5 ق6 تأث(,) تأث() عم?قا بأخال^
)لمس?ح ,4عمالQ ,كان! قل,ب$N مفت,حة لQ باإل?ما5 = ,أل5 )لتالم?G ما )ستTاع,) تم??C )لب,)عi )لحق?ق?ة أل,لئW )لق,N = كا5 عل?$N 54 ?حت(س,)
لئال ?ثبT,) عC?مة تلW )لنف,- . ,عن6ما )نTل^ ?س,L qلى )لسماء ,ما عا6 م,ج,6) مع$N بالجس6 ,ت(W )لعم8 4مانة ب?N$?6?4 5 كا5 ?نبغي 54
N$في معلم V,4) 6ق dGل( \Tلع( WلGك,5 شب?$ا ب? i?بح N$فT54 ?,سع,) 4ف^ ع N$?مت?5 ب8 كا5 علCمت (,4ال ?ك,ن, N$ك)(تتسع م6. {ML
415.1}

5L حق?قة ك,L d4 5نسا5 غ?( متف^ معنا في k()ئنا )لشخص?ة ,معتق6)تنا ,ك8 شيء = ال ?ب(( ك,ننا نمنعQ م5 )لق?اN بخ6مة هللا . 5L )لمس?ح
. Qمن Nلنتعل q,نح5 ال ح^ لنا في 54 نقضي على 4ح6 4, ن6?5 4ح6) = ب8 على ك8 منا 54 ?جل- في ,6)عة عن6 ق6مي ?س, = N?*لع( Nلمعل( ,D
فك8 نف- جعل$ا هللا ()غبة ,منت6بة Dي قناA ?عل5 ف?$ا )لمس?ح محبتQ )لغاف(A فكN ?جB عل?نا 54 نك,5 على حG( لئال تضع\ عC?مة ,)ح6
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Nلعال( ك8 Qب )?6 هللا 54 ?ن?)? dGلن,( )ل( Cنحج (GكD, هللا ),حم8 ن? ! {ML 415.2}

5L )لخش,نة 4, )لب(,A6 )لتي ?ب6?$ا d4 تلم?G نح, Lنسا5 ?عم8 )لمس?ح على )جتG)بQ - مثG 8لW )لعم8 )لشب?Q بما عملQ ?,حنا GL منع Lنسانا
م5 صنع معجC)! باسN )لمس?ح- ق6 ?ك,5 م5 نتائج$ا 54 ?(تG 6لW )إلنسا5 ,تس?( ق6ماV في )تجاV معسك( )لع6, ف?تسبB في DالW تلW )لنف-
54 Wع$ا. خ?( لTفاق W6? W5 4عث(تL,“ :ً4ضا\ قائال Nلبح(” ث( في p)T, بحج( (حى Qعنق ^,ّT ,ل Qخ?( ل“ WلG 5ب6ال م QنL q,قا8 ?س .
Wجل) W5 4عث(تL, .فأTال ?م,! ,)لنا( ال ت ND6,6 i?فأ. حTلى )لنا( )لتي ال تL =Nلى ج$ّنL 6)5 ,تمضي? Wع م5 54 تك,5 لT4ق Aت6خ8 )لح?ا
ML} .(فاقTع$ا. خ?( لW 54 ت6خ8 )لحاA 4ع(j م5 54 تك,5 لW (جال5 ,تT(p في ج$ّنN في )لنا( )لتي ال تTفأ” (م(ق- 9 : 43 — 45
415.3}

Ç'لعثر'

لماVGD (G )للغة )لغ?,(A )لجاG, A6لW )لكالN )لdG ال ?مك5 54 ?,ج6 كالN 4ق,| منQ ؟ “أل5 )ب5 )إلنسا5 ق6 جاء لكي ?TلB ,?خلxّ ما ق6
DلW” (متى 18 : 11). 4ف?ك,5 تالم?VG 4ق8 تق6?() لنف,- بني جنس$N م5 تقW(G )?6 )لD dG, صاحB )لجال8 في )لسماء ؟ لق6 تكلف! ك8 نف-
ثمنا غال?ا . فما 4(BD خT?ة ك,ننا نض8 نفسا ,)حA6 4, نبعD6ا ع5 )لمس?ح = GL بGلW تك,5 محبة )لمخلx ,)تضاعk, QالمQ عبثا بالنسبة Lلى
{ML 416.1} . تلW )لنف-

,?8 للعالN م5 )لعث()!! فال ب6 54 تأتي )لعث()!” (متى 7 : 18). 5L )لعالN لك,نQ مل$ما م5 )لش?Tا5 ال ب6 54 ?قا,N 4تباq )لمس?ح محا,ال“
Bلعا( بسب( Q5 س?6نا ?لحقL . )لش( WلG Bتك)? WلG لمس?ح ,مع( q,س? Nس( Gق6 )تخ dGإلنسا5 )ل( WلGلك5 ,?8 ل, = Q?الش?, N$مان?L t,54 ?ق
{ML 416.2} .4,لئW )لG?5 ?6ع,5 4ن$N ?خ6م,نQ ,مع GلW ?ص,(,5 صفاتQ 4س,4 تص,?( ف?نخq6 ب$N كث?(,5 ,?س?(,5 في T(?^ )لضال8

5L . عنا م$ما تك5 )لتضح?ة (بع?6 Qح)T لعا( على )لمس?ح ?حس5 بنا( Bة ,?جل?Tنسا5 في )لخL d4 54 ?,قع Q4, عم8 م5 شأن A6فك8 عا
5L, . لح^ )ألب6?ة( ]على مبا6 tالنتقا( نسا5 ?حا,8L d4 على )كة هللا ال تستق)نسا5 . ,54 بL dنفع أل (G 5,ما ?$?5 هللا ال ?مك5 54 ?ك
خT?ة ,)حA6 نبق?$ا في قل,بنا ,نعتC ب$ا كاف?ة أل5 ت$,d باألخال^ ,تض8 )آلخ(?5 . فإG) كا5 الب6 م5 قTع )ل?6 4, بت( )ل(ج8 4, قلع )لع?5
{ML 416.3} !ألج8 ص?انة )لجس6 م5 )لم,! فكN ?جB عل?نا 54 نك,5 4كث( غ?(A في T(p )لخT?ة بع?6) عنا حتى ال ت$لW )لنف-

في )لخ6ما! )لTقس?ة كا5 ?ضا\ )لملح Lلى ك8 تق6مGD, . Q) = كتقN?6 )لبخ,( = كا5 ?86 على 54 ب( )لمس?ح ,حD V6, )لdG ?جع8 خ6متنا
م(ض?ة Å . ,ق6 4شا( ?س,L qلى GD) )لعم8 قائال: “كG 8ب?حة تملح بملح”= “ل?ك5 لكN في 4نفسكN ملح= ,سالم,) بعضكN بعضاً”= (م(ق- 9 :
5L .(50 =49 ك8 م5 ?(?5,6 54 ?ق6م,) 4نفس$G“ Nب?حة ح?ة مق6سة م(ض?ة عن6 هللا” ((,م?ة 12 : 1) عل?$N 54 ?قبل,) )لملح )لمخلd4 x ب(
5L 5كما 54 )لملح ?حف* م5 )لفسا6 “متى 5 : 13). ,لك V6ف?,قف,5 )لش( )لمتفشي ب?5 )لنا- عن6 ح ”Nصبح,5 “ملح )لعال? Gمخلصنا ,ح?نئ
فس6 )لملح ,صا( بال مل,حة ,لN ?ب^ غ?( )العت()\ بالتق,| 5,6 محبة )لمس?ح فال ت,ج6 ق,A تعم8 للخ?( . ,ال ?مك5 للنف- 54 تب8G مج$,6)
4, تأث?() لخ?( )لعالN . ,?س,q ?ق,5L :8 نشاTكN ,مق6(تكN على (فع شأ5 ملك,تي ?ت,قفا5 على قب,لكN ل(,حي . ?نبغي لكN 54 تك,ن,) ش(كاء
في نعمتي لكي ?مكنكN 54 تك,ن,) ()ئحة ح?اA لح?اA . ,ح?نئG ل5 ?ك,D 5نالW مجا8 للتناف- 4, )لتناح( = ,ال ?TلB 4ح6كN ما لنفسQ ,ال ?تح(^
{ML 416.4} .4ح6 على )حتال8 4(فع مكا5 = ,ستك,5 قل,بكN عام(A بالمحبة )لتي ال تTلB ما لنفس$ا ب8 تTلB )لخ?( لآلخ(?5

'حتماr nضعاc 'لضعفاء

GL) (6 6 )لخاTئ )لتائVGD B )لش$اG,D“ A6) حم8 هللا )لdG ?(فع خT?ة )لعالN!” (?,حنا 1 : 29)= ,ثب! ن*(V في )لمس?ح فالب6 54 ?ص?(
t?نسح^ = ,?ف? d)لحج( Bلقل(, . Qعلى لسان t?ف?ف )لشك( p,)ب Qجاء . ,?متلئ قلب) لىL Qشك,ك, p)لى فL 86تب? Qنسانا مج66) . فخ,فL
5Cمختب( )لح, q(ج8 )أل,جا q,ننا عن6ما ن(| ?سL . 4ب6?ة Aلى ح?اL ماء حي ?نبع q,نب? Q?في )لنف- س?8 6)ف^ م5 )لمحبة . ,?ص?( )لمس?ح ف
عامال على تخل?x )ل$الك?GL, 5) بQ ?$ا5 ,?حتق( ,?ست$4C بT?, Q(6 م5 م6?نة Lلى 4خ(| حتى تنت$ي (سالتQ = ,عن6ما ن()V في جثس?ماني
,ع(قQ ?ن8C كقT()! م5 )لN6 ,?م,! على )لصل?B في kالN مب(حة - عن6ما ن(| كGD 8) فال تع,6 )لG)! تصخB لكي تلف! Lل?$ا )ألن*ا( .
فإG نن*( Lلى ?س,q فسنخC| م5 فت,(نا ,عN6 )كت()ثنا ,ن,منا ,تكاسلنا ,TلB ما ألنفسنا . ,ح?نئ G سن(ضى 54 نك,d4 5 شيء 4, ال شيء
C?Cلع( Qا6 4, )لعا( ألج8 )سم$T4, نحتم8 )لتج(بة 4, )الض q,نتبع ?س, B?لصل( نحم8 GL p)سنف, . Bلقل( للس?6 خ6مة م5 N6حتى نق A)بالم
{ML 417.1}

ف?جB عل?نا نح5 )ألق,?اء 54 نحتم8 4ضعا\ )لضغفاء” ((,م?ة 15 : 1). ?نبغي لنا 4ال نستخ\ بأL dنساm? 5م5 بالمس?ح م$ما ?ك5“
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WلG 5آلخ(,5- س,)ء 4كا( من$ا N)ق6 ح !(Cما عن6نا م5 )مت?ا Bننا بسبL . ()?فال صغT 5كما ل, كا Qت(,Tضع?فا 4, متعث() في خ Qمان?L
تعل?ما 4, ت$G?با 4, 4خالقا نب?لة 4, ت(ب?ة مس?ح?ة 4, )ختبا() 6?ن?ا- فنح5 م6?ن,5 لم5 لN ?ك5 ل$N نص?B ,)ف( مثلنا عVGD 5 )المت?اC)! . ,عل?نا
54 نخ6م$N بق6( ما نستT?ع . فإ5 كنا 4ق,?اء فلنسنd6?4 6 )لضعفاء . 5L مالئكة )لمج6 )لND 5?G في ك8 ح?5 ?ن*(,5 ,جQ )آلB )لdG في
)لسماء ?س(,5 بخ6مة 4خ,A )ل(B )ألصاغ( . ,ND ?عن,5 عنا?ة خاصة بالنف,- )لم(تعA6 )لتي عنD6ا كث?( م5 )ألخال^ )لشاAG ,)لصفا!
!(Gل( مع B)5 ?خ,ض,5 غما( )لح?Gل( Wمع 4,لئ d4 = N$لى خ6ماتL لحاجة تقضي( i?لك(?$ة . ,)لمالئكة ?,ج5,6 6)ئما في )ألماك5 ح(
{ML 417.2} .,)لG?5 ال تشجع ب?ئت$N ,ال *(,ف$N على م,)صلة )لنضا8 = ,في VGD )لح(B ?تعا,5 4تباq )لمس?ح )ألمناء

nلضا' ceلخر'

8G4, ?ب A,T8,4 خ ,D ,Tفال تنت*( حتى ?خ . V6) لىL 54 تسعى W?قتض? Wجب(,ف Wأ في حقTخ Bتك)(, )ألصاغ( W4ح6 4,لئ Bل, )نغل,
8,4 مسعى في سب?8 )لصلح . لق6 قا8 ?س,q: “ماG) ت*ن,5؟ 5L كا5 إلنسا5 مئة خ(,\= ,ض8ّ ,)ح6 من$ا= 4فال ?ت(W )لتسعة ,)لتسع?5 على
)لجباT? BDG? , 8لB )لضا8؟ ,5L )ّتف^ 54 ?جV6= فالح^ 4ق,8 لكL :NنQ ?ف(p بQ 4كث( م5 )لتسعة ,)لتسع?5 )لتي لN تضD .8ّكG) ل?س! مش?ئة
{ML 418.1} .(4ماN 4ب?كN )لdG في )لسما,)! 54 ?$لW 4حmD 6الء )لصغا(” (متى 18 : 12 — 14

,في (,p )ل,6)عة= “نا*()ً Lلى نفسW لئال تجّ(B 4ن! 4?ضاً” (غالT?ة 1 : 6). )L BDGلى GلW )لخاTئ “,عاتبQ ب?نW ,ب?نQ ,ح6كما”
(متى 18 : 15). )حG( م5 )لتش$?( بL ,4 Qعال5 خTئQ على مأل م5 )لنا- = ,ال تجلB )لعا( على )لمس?ح بك,نW تش$( بالخT?ة 4, )لخTأ
)لdG ق6 )(تكبG Q)W )لdG ?حم8 )سN )لمس?ح . في غالB )ألح?ا5 ?نبغي مصا(حة )لمخTئ بخTئQ = ,تبص?(V بGلW )لخTأ كي ?ستT?ع 54
p,)ففي معالجة ج. V6) لىL منص(فة W?لتك5 ك8 مساع, Wك?ة نفسCال تحا,8 ت, . Q4, ت6?ن Q?عل Nفي 54 تحك Wلك5 ال ح^ ل, . Qصلح نفس?
)لنف- ت6ع, )لحاجة Lلى 4(^ )للمسا! ,4لT\ )لمشاع( . Lنما تلW )لمحبة )لفائضة م5 قلG Bب?ح جلجثة Dى )لتي تجD d6نا ال س,)Dا فعلى
: 5 B,ا?ا” (?عقTلخ( م5 A)لم,!= ,?ست( كث( نفساً م5 xّئا “?خلT6 خا)? dGق?نا 54 )ل? Nعل(, . \Tقة ,ع) بك8 Q?54 ?تعام8 مع 4خ Öأل(
20). {ML 418.2}

,مع GلW فق6 ال ?ك,GD 5) )لمسعى مج6?ا . ,لGلW قا8 )لمس?ح: “خG معW 4?ضاً ,)ح6)ً 4, )ثن?5” (متى 18 : 16). ف(بما تفلح )لمساعي
. C?فس?ق,ما5 بمساع?$ما في غ?( تح q(C(في )لنT 6لى 4حL 5(C4ن$ما ال ?نحا i?أل,8 . ,ح( Öتنجح مساعي )أل Nل i?ح A6لج$,6 )لمتح(,
VGD,. {ML 419.1} )لحق?قة تجع8 لمش,(ت$ما ,Cنا ,ق?مة ع*?مة في ن*( )لشخx )لمخTئ

Aمن?5 . فلتتح6 )لكن?سة ن?ابة ع5 )لمس?ح في )لصالmلقض?ة على جم$,( )لم( t)نبغي 54 تع? = WلG 8ل?- قب, Gح?نئ = N$سمع من? Nفإ5 ل
,)لت,س8 )لحبي حتى ?(6 )لمخTئ .5L )ل(,p )لق6- س?تكلN في خ6)مQ مت,سال Lلى )لضا8 حتى ?(جع Lلى هللا . ?ق,8 ب,ل- )ل(س,8 ب,حي
Lل$ي: “كأ5 هللا ?ع* بنا. نTلB ع5 )لمس?ح: تصالح,) مع هللا” (2 ك,(نث,- 5 : 20). فالdG ?(فGD t) )لTلB م5 تلW )ل$?ئة )لمتحA6 معا
?ك,5 ق6 فصN )لع(| )لتي ت(بQT بالمس?ح ,DكG) ?بت( نفسQ م5 ش(كة )لكن?سة . ,منG GلW )لح?5 = ?ق,8 ?س,q: “ل?ك5 عنW6 كال,ثني
Bلسابق,5 ب8 ?ج( Qخ,تL Q4, ?$مل V)عا 4, مح(,ما م5 (حمة هللا . فال ?حتق,Tمق V)عتبا( N6(متى 18 : 17). ,لك5 ?نبغي ع ”)لعّشا(,
Qلى ح*?(تL اD6) 8 )لمس?ح ?سعى في(C? لخ()\ )لضالة )لتي ال( شفا^ كأح6L, قة) بك8 Qمعاملت. {ML 419.2}

Lصالâ 'لمخطئ#ن

L 5L(شا6)! )لمس?ح )لخاصة بمعاملة )لمخTئ?D 5ى ت(6?6 = بشك8 قاTع 4كم8 = للتعال?N )لمسلمة إلس()ئ?8 ب,)سTة م,سى ,Dى تق,8: “ال
Qئ?5 فإنTمحا,لة (6 )لمخ d4 لمس?ح( Q?عل Qض)ف dGل( Bح6 )ل,)ج(, d4 8مD4 (GL Q4ن (GD (ال,??5 19 : 17). ,معنى ”Wفي قلب W4خا tتبغ
?صبح ش(?كا ل$N في )لخT?ة = أل5 )لش(,( )لتي كا5 ?مكننا 54 ن,قف$ا عن6 حD6ا ثD4 Nملنا في GلW فنح5 مسئ,ل,5 عن$ا كما ل, كنا ق6 )(تكبنا
{ML 419.3} .نف- تلW )لش(,( بأنفسنا

,لك5 عل?نا 54 نكش\ للمخTئ نفسQ ع5 خTئQ . ?جB 4ال نفسح )لمجا8 للتعل?قا! ,)النتقا6)! ب?5 4نفسنا حتى ,ال بع6ما نخT( ب$ا )لكن?سة
GL ال ?ج,C لنا 54 ن(D66ا على مسامع )آلخ(?5L . 5 )لتش$?( بأخTاء )لمس?ح??5 م5 شأنQ 54 ?ك,5 حج( عث(A للعالN )لعN?6 )إل?ما5 = ,م5
A,ألخ( اء 4ح6T4خ pصالL 8,فح?نما نحا . Tفق )*ألم,( ال ?لحقا5 بنا س,| )لض(( ألننا نتغ?( بالن( VGD في i6ج$تنا نح5 54 )لتأم8 ,)لتح
فإ5 (,p )لمس?ح ?(ش6نا Lلى حما?تQ م5 )نتقا6 )لنا- حتى 4ق(B )ألق(ب?L 5ل?Q على ق6( )إلمكا5 = ,باألح(| م5 تع??()! )لعالN )لعN?6 )إل?ما5
L .. {ML 419.4}ننا نح5 4نفسنا مخTئ,5 ,نحتاL jلى عT\ )لمس?ح ,غف()نD, . Q, ?أم(نا 54 نعام8 بعضنا بعضا كما ن(?V6 54 ?عاملنا
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“NنكL .(18 : 18 متى) ”لسماء( ك,5 محل,الً في? t)أل( على Qلسماء= ,ك8 ما تحل,ن( اً فيT,ب)ك,5 م? t)أل( على Qن,Tب)ك8 ما ت
xمخل Bكلمة )لمس?ح بقل qاTلمسئ,ل?ة )لع*?مة ,ح6نا . فأ?نما ت( VGD 8نتائج 4ب6?ة ,لكننا ل5 نحم Nتتص(ف,5 كسف()ء )لسماء ,ستك,5 لعملك
dGل( ,D, = ,D 5,ك? Wم$ما كان,) قل?لي )لع66 = ف$نا Qباسم VG?في محاف8 )لكن?سة = ب8 4?نما ?جتمع تالم Tال ?,ج6 فق QنL . ,D iمك? Wف$نا
{ML 420.1} .(قا5L“ :8 )ّتف^ )ثنا5 منكN على )أل(t في d4 شيء ?TلبانQ فإنQ ?ك,5 ل$ما م5 قب8 4بي )لdG في )لسما,)!” (متى 18 : 19

N$المk في N$ثي ل)?, N$في تجا(ب N$شا(ك?, Qببش(?ت N$متح6 ب Qفي ح?5 4ن Q4ن VG?ّك( تالمG? (G$في )لسما,)!” ,ب dG4بي )ل“ :q,ق,8 ?س?
= فإنQ بأل,D?تQ م(تبT بع(n هللا غ?( )لمح6,6 . ما 4عجGD B) )ل?ق?5L ! 5 )ألجنا6 )لسما,??5 ?تح5,6 مع )لنا- = في عT\ ,خ6مة ,ج$ا6 =
{ML 420.2} .لتخل?x ما قD 6لW . ,ك8 ق,A )لسماء تتح6 مع مق6(A بني )إلنسا5 في )جتB(G )لنف,- Lلى )لمس?ح

الفصل التاسع واألربعون—يسوع يحضر العيد

كا5 مTل,با م5 )ل?$,6 54 ?صعL (,6لى 4,(شل?N ثالi م()! في )لسنة ألغ()t 6?ن?ة . 54 قائ6 )لعب()ن??5 غ?( )لمن*,( ,)لمحتجB في
عم,6 )لسحاB 4عTى )لتعل?ما! ,)لت,ج?$ا! )لخاصة بتلW )لمحاف8 . ,في 4ثناء سبي )ل?$,6 لN ?ك5 ممكنا Lقامة تلW )الحتفاال! ,لك5 بع6ما (6
سب?$N ,عاL (,6لى بالND6 ب6[ باالحتفا8 بتلW )لتGكا()! م(A 4خ(| = ,كا5 قص6 هللا م5 تلW )ألع?اD 6, تGك?( )لشعB بال(L Bل$$N . ,لك5 =
باستثناء جماعة قل?لة = غاGD B) )لغ(t عDG4 5ا5 ك$نة )ألمة ,(mسائ$ا . فG)W )لdG ق6 (سVGD N )لمحاف8 )لق,م?ة ,ع(\ م6ل,الت$ا (4|
Qك(?ا! خالصG ل,ق! في( (GD في B5 )لضع\ ,)النح()\ ف?$ا . كا5 ع?6 )لم*ا8 خاتمة 4ع?ا6 )لسنة . ,ق6 قص6 هللا 54 ?تأم8 )لشعT(,م
,صالحQ ,(حمتQ . كان! )لبال6 كل$ا تح! ح()ستQ ,(عا?تQ ,كا5 )لنا- ?نعم,5 بب(كاتQ . ,ق6 *ل! ع?نQ )لحا(سة ت(عاND ن$ا() ,ل?ال 4م6)
T,?ال . فالشم- ,)لمT( جعال )أل(t تعTي ثما(Dا = ,ق6 جمع )لحصا6 م5 ك8 6,4?ة فلسT?5 ,س$,ل$ا = ,جمع! ثما( )لC?ت,5 ,,ضع
{ML 421.1} .)لC?! في )أل,)ني = كما 4ثم(! 4شجا( )لنخ?8 ثما() ,ف?(A ,6?س! ثما( )لك(,N- )لثما( )أل(ج,)ن?ة )لل,5 = في معاص( )لخم(

)ستم( )لع?6 سبعة 4?اN . ,ألجL 8ح?اء GD) )لع?6 ت(W سكا5 فلسT?5 ,غ?(ND م5 )لبل6)5 )ألخ(| ب?,ت$N ,4ت,) Lلى 4,(شل?N . فجاء )لنا-
م5 ق(B ,م5 بع6 حامل?6D 5)?اND 6ل?ال على ف(ح$N . فالكبا( ,)لصغا( ,)ألغن?اء ,)لفق()ء جم?ع$N 4ت,) بتق6مات$N كف(?ضة شك( لG)W )لdG ق6
.كل8 )لسنة ب,ج,k, V6ثا(V تقT( 6سما . ,جلب,) م5 )لغابا! ك8 ما ?س( )لن*( ,ما ?86 على )لف(p )لشام8 = ,بGلW ب6! )لم6?نة كغابة جم?لة
{ML 421.2}

N$كا( مع?شتGلب(?ة . ,ألج8 ت( للعب()ن??5 في Qعا?ت), كا() لحف* هللاGب8 كا5 4?ضاً ت = V6لشك( على )لحصا6 ,ح( Nلع?6 م,س( (GD 5ك? Nل,
في )لخ?اN كا5 )إلس()ئ?ل?,5 ?سكن,5 م*ا8 4, خ?اN مصن,عة م5 4غصا5 )ألشجا( )لع*?مة . ,كان! VGD )لم*ا8 تقاN في )لش,)(q ,4(,قة
)ل$?ك8 4, ف,^ سp,T )لمنا8C . ,كا5 ?(| كث?( م5 تلW )لم*ا8 منتش(A في )ل,6?ا5 ,ف,^ )لتال8 )لمح?Tة بأ,(شل?N فكان! تغx بالسكا5
p)لف( , Aبالح?ا tتنب,. {ML 421.3}

ع#د شكر

كا5 )لعاب5,6 ?ح?,GD 5) )لع?6 ,?حتفل,5 ب$VG )لمناسبة بأغاني ,تساب?ح )لشك( . ,قبGD 8) )لع?6 بأ?اN كاN,? 5 )لكفا(GL = A بع6ما ?عت(\
)لشعB بخTا?اND كا5 ?مل5 ل$N 4ن$N ق6 صا( ل$N سالN مع )لسماء . ,DكG) كا5 ?م$6 )لT(?^ للف(p بالع?6: “)حم6,) )ل(B ألنQ صالح= ألL 5لى
)ألب6 (جمتQ” (مCم,( 106 : 1). كان! تسب?حة )النتصا( VGD تسمع م5 4ف,)V )لشعB في ح?5 كان! تمتjC نغما! kال! )لT(B )لمختلفة
ب$تافا! )لشعB )لقائلة 4,صنا بفN ,)ح6 ,قلB ,)ح6 . لق6 كا5 )ل$?ك8 م(كC ف(p )لشعB كلQ . ,في )ل$?ك8 كان! تتجلى 4ب$ة )لTق,- )لكفا(?ة
. ,كان! ت(| على جانبي سلN )ل$?ك8 )لمصن,عة م5 )ل(خاN )ألب?t في W(G )لب?! )لمق6- ف(قة )لت(ن?N )لمك,نة م5 )لال,??5 )لG?5 كان,)
?ق,م,5 بخ6مة )لتسب?ح . ,GL كا5 )لعاب5,6 ?ل,ح,5 بسع,\ )لنخ8 ,4غصا5 )آل- ?شت(ك,5 في )لتسب?ح بإنشا6 )لق()( = ,DكG) كا5 )لق(?ب,5
Å 6لحم( N?66 ص6| ت()ن)لتال8 ت( !فكان B)لبع?5,6 ?شت(ك,5 في تسب?ح )ل(,. {ML 422.1}

,في )لل?8 كان! )ألن,)( )الصTناع?ة تضيء )ل$?ك8 ,تح?8 )لل?L 8لى ن$ا( . فأص,)! )لم,س?قى = ,)لتل,?ح بسع,\ )لنخD, = 8تافا!
)لف(p = ,)جتماq )لشعB معا ح?i كان! تغم(ND 4ن,)( مصاب?ح )ل$?ك8 = ,مالب- )لك$نة ,جال8 )لTق,- كG 8لW 4ضفى على )لعباD A6?بة
i6بحا Bكِّ( )لشعG? قساT !ف(حا ع*?ما كان Bلع?6 ,)لتي سبب! للشع( -,قT q,)4 56?5 تأث?() عم?قا . ,مDخش,عا = ,4ثَّ( في )لمشا,
{ML 422.2} .حi6 في 4ثناء غ(بت$N في )لب(?ة
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فعن6 ب6ء *$,( ن,( )لفج( كا5 )لك$نة ?ب,ق,5 بص,! ع*?N مجلجT 8,?8 في 4ب,)ق$N )لفض?ة = ,)ألب,)^ )ألخ(| )لتي تجا,ب$ا ,Dتافا!
5Dكا5 )لكا Gلع?6 .ح?نئ( N,?ب Bح)كان! ت VGD 85 )أل,6?ة- ك,Tا م5 )لتال8 ,بD(65 ص)? 5 في )لم*ا8 ,)لتي كا5?Gل( Bلشع( V(,م5 4ف p)لف(
?مأل 6,(قا بالماء )لجا(d م5 ج8,6 في ,)d6 ق6(,GL, = 5 ?(فعQ عال?ا عن6ما تd,6 4ص,)! )ألب,)^ ?صع6 على )ل6(j )لع(?t على
{ML 422.3} .(ت,ق?عا! )لم,س?قى بخT,)! متئA6 متCنة ,D, ?ت(نN قائال: “تق\ 4(جلنا في 4ب,)بW ?ا 4,(شل?N” (مCم,( 122 : 2

N5 ثDك8 من$ما كا Bستا5 م5 )لفضة ?ق\ على جانT 6نا كا5 ?,جD, . 6)( )لك$نة Tكا5 ?ت,س dGبح )لGلم( لىL ^),6كا5 ?حم8 )ل,
?صB )لماء )لdG في )ل6,(^ في 4حD6ما ,?صB 6,(^ خم( في )آلخ( = ثN ?ج(d )لماء ,)لخم( كالDما في 4نب,بة كان! متصلة بج8,6
ق6(,5 حتى ?صL 8لى )لبح( )لم?! . ,GD) )الستع()t للماء )لمك(- لل(B كا5 ?(مL Cلى )ل?نب,q )لdG ج(| م5 )لصخ(A بأم( هللا إل(,)ء
عnT بني Lس()ئ?8 . ,ح?نئG ?(5 ص,! تلW )لتسب?حة )لمب$جة )لقائلة: “أل5 ?اV,$? V ق,تي ,ت(ن?متي”= “قتستق,5 م?اDاً بف(p م5 ?ناب?ع
{ML 423.1} .()لخالL) ”xشع?اء 12 : 2= 3

”NUrر نفسك للعالم“

Qحض,( )لع?6 . ,ق6 كان,) ?()قب,ن d,ن? Qما ?86 على 4ن Qب6 من? Nلالحتفاء بع?6 )لم*ا8 (4,) 54 )لمس?ح ل BاDGلما )ستع6 4بناء ?,س\ لل
بجL . qCنQ منG شفى )لم(?t عن6 ب(كة ب?! حس6) لN ?حض( تلW )الحتفاال! )لق,م?ة . لق6 قص( خ6ماتQ على )لجل?8 تجنبا للمناCعا! )لتي ال
ج6,| من$ا مع )ل(mساء في 4,(شل?DL 5L, . NمالQ )ل*اD( لتلW )لم,)سN )ل6?ن?ة )لع*?مة ,)لعA,(6 )لتي كا5 ?ب6?$ا نح,V )لك$نة ,)لمعلم,5 كانا
سبB )(تباW للشعB م5 نح,V ,حتى لتالم?VG ,4ق(بائQ . ففي تعال?مQ تكلN كث?() ع5 ب(كا! )لTاعة لش(?عة هللا = ,مع GلW فإنD Q, نفسQ ب6)
عل?Q 4نQ ال ?كت(i لتلW )لخ6مة )لتي (سم$ا هللا . ثN 54 )ختالQT بالعشا(?5 ,غ?(ND مd,G 5 )لسمعة )ل(6?ئة = ,عN6 )كت()ثQ لتقال?6 )لمعلم?5
8mل6?ن??5 = 4ثا(! كث?() م5 )لتسا( ساءm)م,ق\ )لع6)ء م5 )ل Qلسب! = )ألم,( )لتي 4,قفت( N,?لخاصة ب( لتقل?6?ة( ل,صا?ا( p)T 5م V))تح,
54, B(,ل(جا8 الب6 م5 54 ?ك,ن,) على ص( Wا . ,4حس,) بأ5 4,لئDإ 54 ?جافي علماء )ألمة ,ع*ماءTم5 )لخ Q4ن Qخ,تL 5* 6ب?5 )لنا- . ,ق
Qفق6 تأث(,) م5 4عمال VG?ك,ن,) ب?5 ص\ تالم? Nل N$مع 4ن, = N,لتي بال ل( Qح?ات (,قب() N$4ن )?م,ق\ )لع6)ء . غ N$من Qئ ل,ق,فTمخ q,س?
تأث() ع*?ما . 5L ش$(تQ )لمTبقة في )لجل?8 4شبع! ,4(ض! Tم,ح$N = ,كان,) ال ?C)ل,m? 5مل,5 4نQ س?قN6 ب(Dاناً على ق6(تQ ?قنع
{ML 423.2} .)لف(?س??5 بأنQ صا6^ في )6عائQ . ,ماG) ل, 4نQ كاD 5, مس?ا = ملL Wس()ئ?8! لق6 )حتضن,) GD) )لفك( ب(ضى ,فخ(

كان,) م$تم?5 ب$G) )ألم( )Dتماما ع*?ما حتى لق6 4لح,) على ?س,q في )لDGاL Bلى 4,(شل?N قائل?5 لQ: “)نتق8 مD 5نا ,)L BDGلى )ل?$,6?ة=
لكي ?(| تالم?WG 4?ضاً 4عمالW )لتي تعم8= ألنQ ل?- 4ح6 ?عم8 ش?ئاً في )لخفاء ,D, ?(?6 54 ?ك,5 عالن?ة. 5L كن! تعمVGD 8 )ألش?اء فا*$(
,D Qكا5 ?ع(\ 4ن (Gلجب5 ,)لضع\ . فإ( Q?لL (,إل?ما5 . لق6 نسب( N6ع, Wتعب( ع5 )لش VGD ”5L“ 5 كلمةL .(4 , 3 : 7 حنا,?) ”Nللعال Wنفس
مس?ا فلماGD (G) )لتحف* ,GD) )لجم,6 )لغ(?B؟ 5L كا5 حقا ?ملVGD W )لق,A )لع*?مة فلماG) ال ?L BDGلى 4,(شل?N ,بك8 شجاعة ?ثب! ص6^
d)لة لتجCنائ?ة منع N?في 4قال Wال ُتخ\ نفس :Qلتي )شت$( ب$ا في )لجل?8؟ قال,) ل( !(Cلق,)! ,)لمعج( N?شل),ال ?صنع في 4 (G؟ ,لماQ6عاء)ت(
k?اتW ,ق,)تW ألج8 خ?( )لص?ا6?5 ,)لفالح?5 )لج$الء = ب8 قN6 نفسW في )لعاصمة ,)جت$6 لت*ف( بمعاضA6 )لك$نة ,)ل(mساء ,,ح6 )ألمة
{ML 424.1} .إلقامة )لملك,! )لج6?6

p,)ل( VGD 5لك, = )Dلم*ا( N$?,$5 تست?Gل( W4,لئ B,4نان?ة كالتي ت,ج6 غالبا في قل iم6ف,ع?5 بب,)ع Qالء تباحث,) معmD q,س? A,خL 5L
Dي )ل(,p )لمتحكمة في 8D4 )لعالN . لق6 )ستاء,) أل5 ?س,q ب6ال م5 54 ?حا,8 )لجل,- على ع(n 4(ضي 4عل5 4نQ خبC )لح?اA= ,)ن$ا(!
kمال$N عن6ما Dج(V كث?(,5 م5 تالم?ND, . VG 4نفس$N تح,ل,) عنD Q(,با م5 صل?B )العت()\ بما 4علنتQ ,ش$6! بQ 4عمالd4 -Q 4نQ م(س8
{ML 424.2} .م5 هللا

\Aلتصا' mجتنا'

“Q?بغضني 4نا= ألني 4ش$6 عل? Qلكن, =N54 ?بغضك Nففي ك8 ح?5 حاض(. ال ?ق6( )لعال Nحض( بع6= ,4ما ,قتك? N5 ,قتي لL :q,س? N$فقا8 ل
54 4عمالQ ش(?(A. )صع6,) 4نتL Nلى GD) )لع?6. 4نا لس! 4صع6 بعL 6لى GD) )لع?6= أل5 ,قتي لN ?كم8 بع6. قا8 ل$GD N) ,مكi في )لجل?8”
N$?ق6 (6 عل, . Q54 ?سلك Q?عل dGل( ^?)Tل( Qسم,5 ل)? WلGب N$ا5 ,كأنTبنغمة )لسل Nلكال( (G$ب Qب,نTخا? Qخ,تL 5(?,حنا 7 : 6 — 9). كا
=N54 ?بغضك Nال ?ق6( )لعال“ :N$قا8 ل GL Nم5 )لعال N$ب8 حسب N$ت(,G5 ل?)لمنك( VG?ضم5 تالم ND)عتب? Nل GL N$D,في ,ج Q4لقى ب, N$ت,ب?خ
Qخاصت N$ألن N$ب8 ?حب = Qفي (,ح Q5 ?شب$,ن?Gل( W4,لئ tال ?بغ Nلعال( 5L .”A)?)ش Q54 4عمال Q?بغضني 4نا= ألني 4ش$6 عل? Qلكن,. {ML
424.3}
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Qل N6ق? Nا5 4, مج6 عالمي . ,لTللحص,8 على سل x)ك5 ?تح?5 )لف? Nفل . !(Gل( N?*في ن*( )لمس?ح مكانا لل()حة ,تع Nك5 )لعال? Nل
Qعمل Nفكا5 ?تم . N?*ت6ب?( )لف6)ء )لع Nل?تم, Nلعال( A8 ألج8 ح?اGلق6 ب, . Q?لL Bآل( Qسل)4 dGلمكا5 )ل( ,D Nلق6 كا5 )لعال . WلG 5ش?ئا م Nلعال(
Qساعت Qكان! ل Qمة . فك8 عم8 م5 4عما8 ح?اتC4 ^لت$لكة 4, ل?خل(, )Tلخ( في Q4, ?لقي بنفس ),$ك5 ل?ت? Nل Qلكن, . Tألج8 جنسنا )لساق
)لمحA66 = فكا5 عل?Q )5 ?نت*( بصب( . لق6 ع(\ 54 )لعالN س?قابلQ بالك()D?ة ,)لجفاء = ,ع(\ كGلW 54 نت?جة عملQ ستك,5 م,تQ . 4ما 54
?ع(t نفسQ للم,! قب8 )أل,)5 ف$G) ما لN ?ك5 مA6()L 5 هللا .لق6 )نتش(! 4نباء معجC)! )لمس?ح م5 4,(شل?L Nلى ك8 )ألماك5 )لتي كا5 )ل?$,6
مشتت?5 ف?$ا . ,مع 4نQ تغ?B ع5 )ألع?ا6 ش$,() T,?لة فإ5 )الDتماN بQ لN ?ق8 . لق6 4تى كث?(,5 م5 4نحاء )لعالN كافة إلح?اء ع?6 )لم*ا8 على
4م8 54 ?(,) ?س,q . ,في ب6ء 4?اN )لع?6 جع8 كث?(,5 ?سأل,5 عنQ . كا5 )لف(?س?,5 ,)ل(mساء ?نت*(,5 مج?ئQ على 4م8 54 ?ج6,) ف(صة
ND)ك5 ?ع(\ . 4ما )لجم?ع فكان! 4فكا? N؟” (?,حنا 7 : 11). ,لك5 4ح6) م5 )لنا- لW(G 5?4“ :5?سأل,) قائل NتماD( 8فبك . Qسانحة إل6)نت
متج$ة نح,V ,بسبB خ,\ )لشعB م5 )لك$نة ,)ل(mساء لN ?ك5 4ح6 ?ج(m على )العت()\ بQ كمس?ا . ,لك5 في ك8 مكا5 كان! ت,ج6 مباحثا!
Bخ(,5 كم5 ?ض8 )لشعk Qم(س8 م5 قب8 هللا ب?نما ,شى ب ,D 5كم Qفق6 6)فع كث?(,5 عن . Qبخص,ص A6ا6ئة ,جاD. {ML 425.1}

,في تلW )ألثناء ,ص8 ?س,L qلى 4,(شل?N بك6D 8,ء = ,ق6 )ختا( T(?قا غ?( مT(,^ ل?س?( ف?Q حتى ?تجنB مقابلة )ل,)فL 5?6لى )لم6?نة
م5 ك8 )لبال6 . فل, كا5 ق6 )نضL Nلى قافلة م5 )لق,)ف8 )لصاعL A6لى )لع?6 التج$! Lل?Q 4ن*ا( )لجماD?( عن6 6خ,لQ )لم6?نة ,كا5 )لنا- ?لتف,5
V6ختا( )لسف( ,ح( WلG 8ك Bفلكي ?تجن . V6ا! ضTث?( حن^ )لسل? WلG 5كا, = Qلصالح A)Dفي م*ا Qح,ل. {ML 425.2}

كال\ بسلطا.

,عن6ما )نتص\ )لع?6 ,ح?نما بلغ )الDت?اj بخص,صQ 4شV6 6خL 8لى 6)( )ل$?ك8 4ماN جم,q )لشعL . BنQ بسبB غ?ابQ م5 )لع?6 4ك6
كث?(,5 4نQ ال ?ج(m على 54 ?ضع نفسQ تح! (حمة سلTا5 )لك$نة ,)ل(mساء = ,لGلW ف,جئ )لجم?ع بحض,(V = فصمت! ك8 )ألص,)!
Q?لقضاء عل(, Qش?5 لقتلTألش6)ء )لمتع( Qبأع6)ئ Tمحا ,D, Qئت?D 8جال, Qلجم?ع م5 شجاعت( Bتعج,. {ML 426.1}

Qعلى مع(فت Qنسا5 . ,ق6 86 كالمL d4 Tق Nتكل? Nكما ل N$بTلع?,5 ,)لعق,8 جع8 ?خا( ك8 Q?عل !Cك)ت, Tفي )ل,س (GكD q,ق\ ?س, Gفإ
,6()?تQ بش()ئع Lس()ئ?8 ,ق,)ن?نQ ,بالخ6مة )لكفا(?ة ,تعل?N )ألنب?اء . ,كان! مع(فتQ تلW 4سمى ,4(فع بكث?( م5 مع(فة )لك$نة ,)لمعلم?5 . لق6
نقt س?اجا! )لTق,- ,)لتقال?6 = ,ب6) كأنQ مTلع على 4س()( )لح?اA )لعت?A6 . ,كم5 ?(| ما ال ?(| تكلN ع5 )ألم,( )أل(ض?ة ,)لسما,?ة
,)لجانB )لبش(d ,)لجانB )إلل$ي بسلTا5 قاTع . كا5 كالمQ ,)ضحا ك8 )ل,ض,p ,مmث() في )لنف,- 4بلغ تأث?( . ,م(A 4خ(| تعجB )لنا-
م5 كالمQ: “أل5 كالمQ كا5 بسلTا5” (ل,قا 4 : 32)= كما كا5 )لحا8 في كف(ناح,N . ,بأمثا8 متن,عة حG( سامع?Q م5 )لكا(ثة )لتي ستح8
بك8 م5 ?(فض,5 )ل$با! )لتي جاء Lلى )لعالN ل?ق6م$ا ل$N . فقN6 ل$N ك8 )لب()D?5 )لممكنة على ك,نQ ق6 خ(j م5 قب8 هللا = ,ب8G ك8 ج6$
{ML 426.2} ممك5 ل?ق,L ND6لى )لت,بة . ,ما كا5 ل?(فt ,?قت8 بأ?d6 بني 4متQ ل, 4مكنQ 54 ?ح,8 ب?ن$N ,ب?5 )(تكاB تلW )لج(?مة )لنك()ء

تعجB )لجم?ع م5 مع(فتQ للنام,- ,)لنب,)! ,جع8 )لنا- ?تساءل,5 ف?ما ب?ن$N قائل?5: “ك?\ GD) ?ع(\ )لكتD, =B, لN ?تعلNّ؟” (?,حنا 7
: 15). لN ?ك5 4ح6 ?عتب( مDmالً أل5 ?ك,5 معلما لل6?5 ما لN ?ك5 ق6 ت$BG في م6)(- معلمي Lس()ئ?8 = ,كا5 ?س,q ,?,حنا )لمعم6)5 كالDما
معتب(?5 جاDل?5 لك,ن$ما لN ?تلق?ا )لعلN على d6?4 4,لئW )ألحبا( . فالG?5 سمع,) كالم$ما )نD6ش,) م5 مع(فت$ما للكتB (( ,Dما لN ?تعلما )) .
{ML 426.3} .نعL Nن$ما لN ?تعلما م5 )لنا- ,لكL 5لQ )لسماء كا5 معلم$ما . ,ق6 تلق?ا منQ 4سمى حكمة

. Qب |G4 d4 qقا?L 5ع NDC4حس,) بعج Q?عل A,5 كان,) 4ش6 )لنا- عنفا ,قس?Gل( W5 4,لئL . B8 )لشعDG 8في (,)^ )ل$?ك q,س? Nعن6ما تكل
{ML 426.4} .لق6 نس?! ك8 )لمصالح ,)لم$اN )ألخ(| مmقتا

hلح#ا' IنبوE

Bكا5 )لشع N,?ل( WلG م5 )لع?6” (?,حنا 7 : 37). ,في صب?حة N?*ألخ?( )لع( N,?لى “)لL N,? 6ما بع,? Bلشع( N?على تعل q,س? B*(,
{ML 427.1} :متعب?5 ,ضج(?5 مT 5,8 م,سN )لع?6 . ,فجأA (فع ?س,q ص,تQ في نغما! (5 ص6)Dا في 4(,قة )ل$?ك8 قائال

5L عnT 4ح6 فل?قبL 8ليّ ,?ش(B. مk 5م5 بي= كما قا8 )لكتاB= تج(d م5 بTنQ 4ن$ا( ماء حي” (?,حنا 7 : 37 , 38). ,ق6 جعل!“
حالة )لشعGD B) )لتص(?ح ق,?ا ,فعاال . لق6 كان,) منص(ف?L 5لى منا*( ال ن$ا?ة ل$ا م5 )ألب$ة ,مسببا! )لب$جة . فب$(! ع?,ن$N )ألن,)(
= p,)الحتفاال! )لتي ال تنت$ي ما ?س6 حاجة )ل( Wك5 في ك8 تل? Nبة . ,لك5 ل)Tم5 4ص,)! )لم,س?قى )لم N$ن(Gk !نT, = ة?D(Cألل,)5 )ل(,
,ال شيء ?Tفئ *مأ )لنف- Lلى )ألش?اء )لتي ال تفنى . ف6عاND ?س,q ل?أت,) Lل?Q ,?ش(ب,) م5 نبع )لح?اA )لdG ?ص?( ف?$N ?نب,q ماء ?نبع Lلى
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{ML 427.2} . ح?اA 4ب6?ة

xس?جع8 ?ناب?ع )لخال Qبم,ت dGل( W(Gل (Cم) A)لب(?ة . ,كان! )لصخ( في A)لصخ( B)كا() لضGكا5 ت dGالحتفا8 )ل( N5 ق6 4قاDكا5 )لكا
B)ل?ض Qنفس q,س? C)لجمع )لحاش6 4ف( WلG 54| م)على م WناD, . Aماء )لح?ا ,D لمس?ح( Nإل(,)ء جم?ع )ل*امئ?5 . كا5 كال t?لح?ة تف(
tلتي ض(ب! فا( A)لصخ( Wلك5 م5 تل, . A(ئ?- )لح?ا Wا5 ?قص6 54 ?$لT?لش( كا5 B)5 )لمس?ح ح?5 ضL . Nللعال Aلح?ا( Vم?ا t?حتى تف
A4)لم( مع?5 54 ?ص(خ,) معCبة = ,كث?(,5 كان,) مD)4حاس?- )ل N$ختلج! في قل,ب( Nلكال( (G$ب Bلشع( q,س? BTخا GL, . لماء )لحي(
{ML 427.3} .()لسام(?ة ح?5 قال!: “?ا س?6 4عTني GD) )لماء= لكي ال 4عnT” (?,حنا 4 : 15

,D, =”لّيL 84ح6 فل?قب nT5 عL“ :q,ق,8 ?س? .Bألب$ة ,)لغنى ,)لك()مة ال ?مكن$ا 54 تشبع )لقل( 5L . -حاجة ك8 نف q,س? \)لق6 ع
5L . 5?5 ,?منح )ل(جاء لل?ائس?Cك8 ح dCع6 بال()حة للعق8 )لمج$6 )لمثق8 ,?ع? QنL . لفق()ء ,)لعالي ,)ل5,6 على )لس,)ء(, باألغن?اء Bح)?
N$ق(,4ش qشباL (,5 حا,ل,)خk, = 5?5 6فCح N$في 4عماق tب)? خ(,5 كا5k, = N$مالk كان,) نائح?5 لخ?بة q,كث?(?5 مم5 سمع,) 4ق,)8 ?س
)لتي ال تع(\ )لشبع بأم,( )لعالN ,م6?ح )لنا- = ,لكن$N بع6ما حصل,) على ما كان,) ?شت$,5 ,ج6,) 4ن$N كان,) ?تعب,5 ل?حصل,) على kبا(
مشققة ال تضبT ماء = ,لGلW لN ?مكن$L N(,)ء عTش$N . ففي ,سT ب(?^ )لمنا*( )لمف(حة )لخالبة ,قف,) غ?( قانع?5 ,تعساء . فتلW )لص(خة
p,)ل( 5L . 6?64م8 ج N$في قل,ب N)Tض( WلG 6بع Qلكئ?بة . فلما سمع,) ما قال( ND)م5 4فكا N$4?ق*ت, N$عتC4َح6” 4ف nT5ِْ عL“ لمفاجئة )لقائلة(
{ML 427.4} .)لق6- قL N6ل?$N )ل(مC حتى (4,) ف?D Qبة )لخالx )لمجان?ة )لتي ال تق6( بثم5

5L 6ع,A )لمس?ح للنف,- )ل*امئة ال ?C)8 ?(5 ص6)Dا في )آلG)5 ,)لقل,D, = Bي )ل?,N تقN6 لنا بق,A 4ع*N مما Lلى 4,لئW )لG?5 سمع,Dا في
8(C? ال q,س?, nألب6?ة )لمنع( Aماء )لح?ا N$ل N6للجم?ع . فالمتعب,5 ,)لمع?,5 ?ق p,مفت q,5 )ل?نبL . 6?م5 )لع N?*ألخ?( )لع( N,?ل$?ك8 في )ل(
?ص(Ö قائال: “5L عnT 4ح6 فل?قبL 8ليّ ,?ش(B”= “م5 ?عnT فل?أ!. ,م5 ?(6 فل?أخG ماء ح?اA مجاناً”= “م5 ?ش(B م5 )لماء )لdG 4عQ?T 4نا
{ML 428.1} .(فل5 ?عL nTلى )ألب6= ب8 )لماء )لdG 4عQ?T ?ص?( ف?Q ?نب,q ماء ?نبع Lلى ح?اA 4ب6(?ة” ((m?ا 22 : 17 ؛ ?,حنا 4 : 14

الفصل الخمسون—هزيمة املتآمرين

. QسكاتL 6بقص V6ض Wم()! تحا(mكان! )لم N,? 6ما بع,?, . Qلج,)س?- ?تعقب,ن( لع?6 كا5( في N?شل),في 4 V),ج, N8 4?ا(,T q,5 ?سL
Nلمعل( (GD 8الGL (,6()4 6فلق = (GD على )تقتص Nل A,لق( Wلك5 تل, = A,بالق Qي منعD N$تTكان! خ, .V,6اTل?ص Qساء ?()قب,نm)كا5 )لك$نة ,)ل
Bلشع( N4ما V)?لجل?لي ,تحق(. {ML 429.1}

ففي N,? 8,4 حض( ف?Q ?س,L qلى )لع?6 4تاV )ل(mساء ,سأل,V بأd سلTا5 كا5 ?علN = ح?i 4()6,) تح,?8 )نتباV )لنا- عنL Qلى )لسm)8 ع5
N$انTسل, N$لى مكانتL, N$?لL -ج$,5 )لنا,? (GكD, = N?في )لتعل Qحق. {ML 429.2}

فقا8 ل$N ?س,q: “تعل?مي ل?- لي ب8 للdG 4(سلني. 5L شاء 4ح6 54 ?عم8 مش?ئتQ ?ع(\ )لتعل?D 8D =N, م5 هللا= N4 4تكلNّ 4نا م5 نفسي”
xلخال d,?ح ,D dGلح^ )ل( N?6لمماحكة ب8 بتق( Wالء )لمماحك?5 ل?- باإلجابة على تلmD 8(mس q,س? Q(?,حنا 7 : 16 , 17). لق6 ,)ج
. A6()الء )إل, BلTنبغي قب,8 )لح^ في )لنف- ف$, ?ت? . Bلعق8 ب8 باألكث( على )لقل( على Qال ?ت,ق\ كل V)?6لح^ ,تق( N$5 فL N$لنف- . قا8 ل(
فل, 4مكL 5خضاq )لح^ للحق8 ,حV6 فل5 تق\ )لكب(?اء عائقا في T(?^ قب,لQ . ب8 ?نبغي قب,لQ ب,)سTة عم8 )لنعمة في )لقلB = ,قب,لQ ?ت,ق\
على نبG ك8 خT?ة ?كشف$ا (,p هللا لإلنسا5L . 5 مC)?ا قب,8 مع(فة )لح^ م$ما تك5 ع*?مة س?تب(5D عN6 نفع$ا ما لN ?فتح )لقلB لقب,8 )لح^
,ما لN ?كD 5نالW تصم?N حق?قي = كما ?تTلB )لضم?( )لحي = على )لتخلx م5 ك8 عاA6 ,عم8 مضا6 لمبا6[ )لح^ . فالG?5 ?خضع,5
G,)ت$D NكÅ (G ,)لG?5 عنND6 (غبة مخلصة لمع(فة L()6تQ ,)لعم8 ب$ا ?نكش\ ل$N )لح^ على 4نQ ق,A هللا لخالص$mD, . Nالء س?ك,ن,5
N$هللا . ف A6()L تتمشى مع N$6ت()L (,جعل? Nس??5 ل?)لك5 )لف, . Qألج8 نفس Tفق Nهللا ,ب?5 م5 ?تكل Bفي جان Nب?5 م5 ?تكل C??قا6(?5 على )لتم
Qلتعال?م N$ف$م N6في ع Bلسب( ,D (GD 54 لمس?ح( N$ق6 4با5 ل, . Qمن xلتمل(, Qلتجنب )(Gلب,) مع(فة )لح^ ب8 كان,) ?نتحل,5 )ألعT? Nل. {ML
429.3}

I'خد er حق

dGمج6 )ل BلT? 54ما م, =Qمج6 نفس BلT? Qم5 نفس Nفقا8: “م5 ?تكل = q6لمخا( Nلحق?قي م5 )لمعل( Nلمعل( C?تم? Qختبا() ب( N$ل N6آل5 ق(,
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4(سلQ ف$, صا6^ ,ل?- ف?Q *لN” (?,حنا 18 : 7). 5L مT? 5لB مج6 نفسQ ?تكلN م5 نفسQ فق5L . T (,T pلB ما للG)! تفضح نفس$ا .
{ML 430.1} .,لك5 )لمس?ح كاT? 5لB مج6 هللا . لق6 تكلN بكالN هللا . ,كاD (GD 5, )لب(Dا5 على 54 لQ سلTانا أل5 ?ك,5 معلما للح^

قN6 ?س,q للمعلم?5 )لب(Dا5 على 4ل,D?تQ بك,نND()4 Q 4نQ ق6 ع(\ ما في قل,ب$N . فمنG شفى )لم(?t عن6 ب(كة ب?! حس6) *ل,) ?تآم(,5
على قتلD, = QكG) كان,) ?نقض,5 )لنام,- )لdG )6ع,) 4ن$N حماتQ . قا8 ل$N: “4ل?- م,سى ق6 4عTاكN )لنام,-؟ ,ل?- 4ح6 منكN ?عم8
{ML 430.2} .()لنام,-! لماG) تTلب,5 54 تقتل,ني؟” (?,حنا 7 : 19

,كن,( س(?ع خاT\ كش\ GD) )لق,8 للمعلم?5 عA,D 5 )ل$الW )ل(D?بة )لتي كان,) مCمع?T? 54 5(ح,) 4نفس$N ف?$ا . ,لم6| ب(Dة
N$انT( . فلكي ?*ل,) محتف*?5 بسل(Gإلن( (فض,) قب,8 N$لكن, . A6,6هللا غ?( )لمح A,مع ق B)في حالة ح N$عبا = ,(4,) 4ن) N$متأل! قل,ب(
,نف,NDG على )لشعB كا5 ?نبغي 54 ?بق,) ن,)?اND )إلج()م?ة Tي )لخفاء . ,لكي ?تملص,) م5 سm)8 ?س,q صاح,) قائل?5: “بW ش?Tا5. م5
T?. {ML 430.3}لB 54 ?قتلW؟” (?,حنا 2 : 7). ,D NDنا ?لمح,L 5لى 54 عجائB ?س,q كا5 م6ف,عا Lل?$ا ب(,p ش(?(

لN ?لتف! )لمس?ح Lلى GD) )لتلم?ح = ب8 )ستم( ?ق,5L 8 معجAC )لشفاء )لتي كا5 ق6 4ج()Dا في ب?! حس6) كان! على ,فا^ مع ش(?عة )لسب!
= ,ق6 ب((Dا ,CكاDا )لتفس?( )لdG فس(,) بQ )لنام,- . فقا8 ل$N: “ل$G) 4عTاكN م,سى )لختا5. ففي )لسب! تختن,5 )إلنسا5” (?,حنا 7 : 22).
(GL )لف(?ضة . فما ض( Wج()ء تلL لسب! ف?نبغي( N,? في N,?ل( WلG قع, (Gلنام,- . فإ( Bلثام5 بم,ج( N,?ف8 في )لT 8كا5 ?نبغي 54 ?خت5 ك
4ني “شف?! Lنساناً كلQ في )لسب!” 4ل?- عمال ك$D (G, على ,فا^ مع (,p )لش(?عة؟ ثN 4نG(ND قائال: “ال تحكم,) حسB )ل*اD( ب8 )حكم,)
{ML 430.4} .(حكماً عا6الً” (?,حنا 7 : 23 , 24

,GL 4بكN )ل(mساء صاp كث?(,5 م5 )لشعB قائل?5: “4ل?- GD) D, )لT? dGلب,5 54 ?قتل,V؟ ,Dا D, ?تكلN ج$ا()ً ,ال ?ق,ل,5 لQ ش?ئاً! 4لع8ّ
{ML 430.5} .()ل(mساء ع(ف,) ?ق?ناً GD 54) D, )لمس?ح حقاً؟” (?,حنا 7 : 25 , 26

ب#ن 'لشك e'إلEما.

N,بة ال تقاGجا A,بق (,4حس = V6ساء ضm)م()! )ل(mج$ل,5 م? (,ك,ن? Nل, N?شل),لمس?ح )لساكن?5 في 4( N?5 م5 سامعي تعال?)?5 كثL
W,لشك( VG$ل ^?)Tم$6 )ل dGل(, = W,بالشك NDا5 كا5 مستع6) 6)ئما أل5 ?مألT?ب5 هللا ,لك5 )لش( Qقتنع,) )قتناعا ق,?ا بأن(, = Q?لL N$بGتج
NDm()k )لخاTئة ع5 مس?ا ,مج?ئQ . لق6 كا5 )العتقا6 )لسائ6 ع5 )لمس?ح 4نQ ?,ل6 في ب?! لحN = ,لك5 بع6 ,ق! ?ختفي ,عن6ما ?*$( ثان?ة ال
?علN 4ح6 م5 4?5 4تى . ,كان! DنالW جماعة غ?( قل?لة )عتق6 4ف()D6ا 54 مس?ا ل5 تك,5 لQ 4?ة صلة Tب?ع?ة بالبش(?ة . ,بالن*( للفك(A )ل()ئجة
54 للمس?ح مج6) لN ?ت,)ف( في ?س,q )لناص(d = فالكث?(,5 قبل,) بال(d4 )لعاN ,)ستف$م,) قائل?5: “,لكGD 5) نعلN مD 5?4 5,= ,4ما )لمس?ح
{ML 431.1} .(فمتى جاء ال ?ع(\ 4ح6 مD 5?4 5,” (?,حنا 7 : 27

dGل( ب8 =!k Nف,5 م5 4?5 4نا= ,م5 نفسي ل)تع(ف,نني ,تع“ :N$قا8 ل, ND)4فكا q,س? Tإل?ما5 )لتق(, Wف?ما كان,) ?تأ(جح,5 ب?5 )لش,
WلG 5,كان,) ?ج$ل N$لمس?ح ,لكن( 54 ?ك,5 4ص8 Bف,5 ما ?ج)ع? N$6ع,) 4ن( (?,حنا 7 : 28). لق6 ”Qف,ن)تع Nلست N4نت dGل( =^ح ,D سلني)4
N$عن6ما 4عل5 ل Qهللا لكان,) ق6 ع(ف,) )بن A6()بقا إلT (,ج$ال تاما . ,ل, عاش. {ML 431.2}

4مك5 4,لئW )لسامع,5 54 ?ف$م,) معنى 4ق,)8 )لمس?ح GL كان! تك()() ,)ضحا لما ق6 ص(p بQ 4ماN )لسنN?)6$ من6 ش$,( T,?لة عن6ما
4عل5 ل$N 4نQ )ب5 هللا . ,كما حا,8 )ل(mساء 54 ?قض,) عل?Q بالم,! كGلD Wا ND )آل5 ?حا,ل,5 54 ?أخV,G . ,لك5 ق,A غ?( من*,(A منعت$N م5
11 : 38 B,?4) ”|6ّنا تأتي ,ال تتعD لىL“ :N$قائلة ل N$جعل! ح6) ,ن$ا?ة لغضب A,لق( Wتل = WلG). {ML 431.3}

كا5 ب?5 )لشعB كث?(,k 5من,) بQ ,قال,): “4لع8ّ )لمس?ح متى جاء ?عمk 8?ا! 4كث( مVGD 5 )لتي عمل$ا GD)؟” (?,حنا 31 : 7). m) 5Lساء
)لف(?س??5 )لG?5 كان,) ?()قب,5 س?( )لح,)i6 بل$فة سمع,) م5 )لجمع كالما ?86 على عTف$N على )لمس?ح . فأس(ع,) Lلى (mساء )لك$نة
,)ع6,) خTت$N للقبt عل?Q . ,(تب,) 54 ?مسك,V ح?5 ?ك,5 ,حV6 ألنQ لN تك5 لN$?6 )لشجاعة )لكاف?ة للقبt عل?Q 4ماN )لشعB . ,م(A 4خ(|
i?لب,نني ,ال تج6,ني= ,حT4(سلني. ست dGلى )لL 4مضي Nماناً ?س?()ً بع6= ثC N4نا معك“ :N$فقا8 ل = NDا?(,بن Qعلى علم q,س? N$5 لD)ب
Bلى )آلL 6(?,حنا 7 : 33 , 34). فبع6 قل?8 س?ج6 ملجأً بع?6) ع5 متنا,8 )الحتقا( ,)لبغضاء . س?صع ”(,54 تأت N5 4نت,)4ك,5 4نا ال تق6
WناD لىL 8,ل,ص( V,ع قاتل?T4خ(| معب,6 )لمالئكة = ,ل5 ?ست A)ل?ك,5 م. {ML 431.4}

Nّلى شتا! )ل?,نان??5 ,?علL BDG? 54 معCم Qّنح5؟ 4لعل V6حتى ال نج BDG? 54 معCم (GD 5?4 لىL“ :5?)لمعلم,5 ساخ( Wقا8 4,لئ
8,T Q?6? Tلساخ( كان,) ?ص,(,5 (سالة )لمس?ح . لق6 بس( N$بكالم Qلمماحك?5 4ن( Wببا8 4,لئ )Tك5 ?خ? Nل?,نان??5؟” (?,حنا 7 : 35). ,ل(
ML} .()لن$ا( Lلى شعB معان6 ,مقا,N = ,مع GلW فق6 ,ج6 م5 )لG?5 لT? Nلب,نQ ,صا( *اD() للG?5 لN ?سأل,) عنQ ((,م?ة 10 : 20= 21
432.1}
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gختا; لنفسE .إلنسا'

= A6?6لمعلم,5 ق6 (66,) بحماسة ش( Wكا5 4,لئ . ND)?لك$نة ,)لمعلم,5 بس,ء تفك( N$ب5 هللا 4ضل( ,D q,بأ5 ?س (,منk 65 مم5 ق?)?5 كثL
)لنب,)! )لخاصة بمس?ا م5 4نQ س?ملW “في جب8 ص$?,5 ,في 4,(شل?N= ,ق6ّ)N ش?,خQ مج6”= “,4نQ “?ملW م5 )لبح( Lلى )لبح(= ,م5 )لن$( Lلى
. q,م*$( ?س A)نا ,حقاD \,لم,ص( لمج6( ب?5 A)قا! محق)عمل,5 مفا? (,جعل Nم,( 72 : 8). ثCشع?اء 24 : 23 ؛ مL) ”t)4قاصي )أل
5L . 8لما )نساق,) ,()ء )لضال xبإخال N$ق6 6(س,) )لكلمة ألنفس Bلشع( أ . ,ل, كا5T4ق(! )لخ i?ف! بح)كان! ق6 ح A,5 نف- كلما! )لنبL
)إلصحاp )لحاd6 ,)لست?5 مL 5شع?اء ?ش$6 بأ5 )لمس?ح كا5 س?عم8 نف- )لعم8 )لdG ق6 عملQ . 4ما )إلصحاp )لثالi ,)لخمس,5 فف?Q نج6
ML} .(فt )لعالN لQ ,)آلالN )لتي كا5 الب6 لQ 54 ?تحمل$ا في )لعالN = في ح?5 54 )إلصحاp )لتاسع ,)لخمس?5 ?ص\ 4خال^ )لك$نة ,)لمعلم?5
432.2}

5L هللا ال ?(غN )لنا- على ت(W عL N6?مان$5L . N 4مام$N )لن,( ,)ل*لمة = )لح^ ,)لخTأ . ,ل$N 54 ?ختا(,) d4 )الثن?5 ل?قبل,5L . V عق8
)إلنسا5 مC,6 بق,A ب$ا ?مكنQ 54 ?م?C ب?5 )لص,)B ,)لخTإ . ,هللا ال ?قص6 54 ?ق(( )لنا- بم,جB 6,)فع ف,(?ة ب8 بناء على (جاحة )لب(Dا5
Aلح?ا AC?جانبا ,قا(ن,) )لنب,)! )لمكت,بة بالحقائ^ )لمم B(ح,) )لتعصT 6,$?فل, 54 )ل .tببعض$ا )لبع Bلكتا( قا(ن?5 4ق,)8 x)بك8 ح
Qلجل?لي )لمت,)ضع ,خ6مت( WلG Aتمام$ا في ح?اL, !(,ل(4,) ت,)فقا ب?5 )لنب q,س?. {ML 432.3}

كث?(,5 ?نخ6ع,5 في VGD )أل?اN بنف- )لT(?قة )لتي ق6 )نخq6 ب$ا )ل?$,5L . 6 معلمي )ل6?5 ?ق(5,4 )لكتاB في ن,( ف$م$N ,تقال?ND6 = ,لك5
AC()لك( 5L. Qسائm) d6?4 5?ب N$سلم,5 نف,س?, N$ح^ ب8 ?تخل,5 ع5 حكم ,D ف?ما N$ال ?حكم,5 ألنفس, N$ألنفس Bال ?فتش,5 )لكت Bلشع(
-)6? dGإلل$?ة . فال( لكلمة( Wنسا5 بمحL 8ك N?تعل )لك5 عل?نا نح5 54 نختب, . ),ما م5 )ل,سائ8 )لتي (سم$ا هللا لنش( )لنD كلمة هللا N?تعل,
Q5 شاء 4ح6 54 ?عم8 مش?ئتL“ :Bلكت( N$س?حص8 على )لن,( )إلل$ي ,?ف Qع?T? لى مع(فة )لح^ لكيL مشتاقا Aلصال( p,)لمق6- ب( Bلكتا(
{ML 433.1} .(?ع(\ )لتعل?D 8D =N, م5 هللا= N4 4تكلNّ 4نا م5 نفسي” (?,حنا 7 : 17

Nل (Gقائل?5: “لما Bساء بغضm)ل( N$فسأل . Qب6,ن =q,على ?س tللقب ND,سل)5 كا5 )لك$نة ق6 4?Gل( N(6ألخ?( م5 )لع?6 (جع )لخ( N,?في )ل,
{ML 433.2} .(تأت,) بQ؟” (?,حنا 7 : 45). 4جاب,ND قائل?5 ب,قا(: “لN ?تكلNّ قL TنساD 5كG) مثGD 8) )إلنسا5!” (?,حنا 7 : 46

Gخm? سمع,5 ش?ئا? N$ق(?با لعل N(6لخ( W4,لئ )*في (,)^ )ل$?ك8 )نت Nتكل? q,كا5 ?س Gفإ . B,لقل( Wتل Qكالم B(G4 6فق N$قل,ب A,مع قسا,
N$لنف,س Q4عل5 )لمس?ح نفس i?ل?5 حD(G (,قف,, = Qق6 4(سل,) ألجل dGل( t)نس,) )لغ Qلك5 ف?ما كان,) ?- ! مع,5 لكالم, = V6حجة ض
ف(4,) ما لN ?(V )لك$نة 4, )ل(mساء- (4,) )لبش(?ة مغم,(A بمج6 )ألل,D?ة = فعا6,) ممتلئ?5 ب$G) )لفك( ,متأث(?5 بكالمQ حتى لق6 4جاب,) ع5
{ML 433.3} .” !سm)8 )ل(mساء بق,ل$N: “لN ?تكلNّ قL TنساD 5كG) مثGD 8) )إلنسا5

Aلعد' hلحق ل#س بكثر'

5L )لك$نة ,)ل(mساء عن6ما مثل,) 4ماN )لمس?ح في )لب6)?ة كا5 عنND6 مثGD 8) )القتناq . لق6 تأث(! قل,ب$N تأث() عم?قا = ,,جGD 6) )لفك(
T(?قL Qلى قل,ب$N: “لN ?تكلNّ قL TنساD 5كG) مثGD 8) )إلنسا5!” ,لكن$N 4خمGD (,6) )القتناq )لdG 4ح6ثQ ف?$N )ل(,p )لق6- . ,)آلGL 5 كان,)
مغتا*?5 لك,5 4ع,)ن$N 4,لئW ق6 تأث(,) م5 تعال?G NلW )لجل?لي )لمك(,V صاح,) قائل?5: “4لعلّكN 4نتN 4?ضاً ق6 ضللتN؟ 4لع8ّ 4ح6)ً م5 )ل(mساء 4,
{ML 433.4} .(م5 )لف(?س??k 5م5 بQ؟” (?,حنا 7 : 47 , 48

5L 4,لئW )لG?5 تبلغ Lل?$N (سالة )لح^ قلما ?سأل,5 قائل?D (GD 8D“ :5, )لح^؟” ب8 ?سأل,5 قائل?5: “م5 )لdG نT^ بQ؟”. 5L كث?(?5
?ق6(,5 )لح^ بنسبة ع66 م5 ?قبل,نQ . ,ال ?GD 8(C) )لسm)8 ?سأk 8D :8م5 4ح6 )لعلماء 4, )ل(mساء )ل6?ن??5 ؟ 5L )لنا- في VGD )أل?اN ل?س,)
Gخm? ل?- مما, . d6من?ة ف?$مل,5 )لغنى )ألبCلخ?()! )ل( BلT منصب,5 على N$نL . لمس?ح( N4كث( )ن6فاعا للتق,| )لحق?ق?ة مم5 كان,) في 4?ا
V,قبل? Nل6?ن??5 ل( ساءm)( 4, حتى )لD6ل( (GD 4, 54 ع*ماء Qمستع6?5 لقب,ل )?حجة ض6 )لح^ ك,5 كث?(?5 م5 )لنا- غ. {ML 434.1}

WلG 5ح() 4كث( م W)ل, ت QنL 5?قائل N$ق6 تشا,(,) ف?ما ب?ن, . q,على ?س tة للقبTخ Nساء في (سm)ل(, لك$نة( q)ش |)4خ A)م,
فس?جتBG )لشعB بع?6) ع5 )ل(mساء )ل(سم??5L, = 5َّ 4سلT N(?^ ?سلك,نD Q, 54 ?سكت,V بال LبTاء . فف?ما كان,) في غم(A مm)م()ت$N 4,قف,)
عن6 حGL ND6 سأل$N ن?ق,6?م,- قائال: “4لع8ّ نام,ساً ?L 5?6نساناً لN ?سمع منQ 4,الً ,?ع(\ ماG) فع8؟” (?,حنا 7 : 51). فاست,لى )لصم! على
,D (GD 5ك? Nلك5 ل, . V,سمع? Nنسانا لL (,ع,5 54 ?6?ن?Tك,ن,) ?ست? Nلحق?قة ل( في N$نL . ND)ن?ق,6?م,- ضمائ Nلجماعة . لق6 لم- كال( Wتل
)لسبB )لdG ألجلQ *8 4,لئW )ل(mساء )لمتكب(,5 صامت?ND, 5 ?شخص,5 في G)W )لdG تج(4 على )ل6فاq ع5 )لع6)لة . لق6 فCع,) ,)غتنم,)
أل5 ,)ح6) من$N كا5 ق6 كا5 تأث( تأث() بالغا بأخال^ ?س,L qلى ح6 4نQ تج(4 54 ?ق,8 كلمة م6)فعا عنQ. فلما 4فاق,) مD6 5شت$N خاTب,)
{ML 434.2} .(ن?ق,6?م,- بت$كN جا(p قائل?5: “4لعلWّ 4ن! 4?ضاً م5 )لجل?8؟ فّتn ,)ن*(! LنQ لN ?قN نبي م5 )لجل?8” (?,حنا 7 : 52
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,مع GلW فإGD 5) )الحتجاj 4,ق\ Lج()ء)! )لمجل- . فلN ?ستTع )ل(mساء 54 ?نفG,) غ(ض$N ,?6?ن,) ?س,q ب5,6 54 ?سمع,) منQ . فلما
{ML 434.3} .()ن$Cم,) Lلى ح?5 “مضى ك8 ,)حL 6لي ب?تQ. 4نا ?س,q فمضى Lلى جب8 )لC?ت,5” (?,حنا 7 : 53 ؛ 8 : 1

تح,8 ?س,q بع?6) ع5 )لم6?نة بما ف?$ا مD 5?جا5 ,تش,?n = بع?6) ع5 )لجم,q )لمشتاقة ,)لمعلم?5 )لغا6(?5 = ,)نTل^ Lلى ح6)ئ^ )لC?ت,5
N$جل- ل?علم Qح,ل Bجتمع )لشع( GL, = 8لى )ل$?كL 6لتالي عا( N,?6 مع هللا . ,لك5 في بك,( )ل)لساكنة ل?نف(. {ML 435.1}

'مرr hrمسكت في 'لخط#ة

,لكنQ س(عا5 ما ق,Tع . GلW 54 جماعة م5 )لف(?س??5 ,)لكتبة )قت(ب,) Lل?ND, Q ?سحب,5 )م(A4 م(تعبة ,بأص,)! محم,مة قاس?ة ()ح,)
.Nت(ج VGD 8تصنعي (?ائي: “م,سى في )لنام,- 4,صانا 54 مث N()باحت Qقال,) ل q,س? Nلى 4ماL اD,6فع Gل,ص?ة )لسابعة .فإ( d6ت$م,ن$ا بتع?
{ML 435.2} .(فماG) تق,8 4ن!؟” (?,حنا 8 : 5

5L )حت()م$N )لتصنعي لQ كا5 ?خفي ,()ءV مm)م(A ج6 خب?ثة للقضاء عل?Q . لق6 )نت$VGD (,C )لف(صة لكي ?حصل,) على حكN بإ6)نة
)لمس?ح GL *ن,) 4نQ م$ما ?ك5 ق()(V فس?ج5,6 مجاال الت$امQ . فإG) T4ل^ س()p تلW )لم(A4 فس?ت$N باحتقا( ش(?عة م,سى = 4ما GL) 4عل5 4ن$ا
ND6ح, N$م5 حق ,D اناTسل Qنتح8 لنفس? Qا 4نD6لى )ل(,ما5 مفاL |,شك Qتستح^ )لم,! فس?ق6م,5 في حق. {ML 435.3}

V,لصا(مي )ل,ج( ساءm)ل( Wلى 4,لئL, = اD)ي مجللة بعاD, لضح?ة )لم(تعبة( Wلى تلL -)*لمن( WلG لىL q,لع ?سTلم6| لح*ة ت,
,)لن*()! = )لG?5 خل! قل,ب$N حتى م5 )لشفقة )إلنسان?ة= فانكمش! (,حQ )لكل?ة )لT$ا(A مG 5لW )لمن*( . لق6 ع(\ ج?6) )لغ(t )لحق?قي
. Qلماثل?5 4مام( Wح6 م5 4,لئ(, ك8 Aخ ح?ا?)4خال^ ,تا \)كما ع B,لقض?ة . لق6 ع(\ ما في )لقل( VGD Q?على 54 ?ع(ض,) عل ND(6ح dGل(
mD 5Lالء )أل6ع?اء )لG?5 ?تش6ق,5 قائل?L 5ن$N حماA )لع6)لة ND 4نفس$N )لG?5 ساق,) ف(?ست$VGD N ال(تكاB )لخT?ة لكي ?مكن$N 54 ?نصب,) ش(كا
B()لت( في Bجع8 ?كت, t)على )أل Q?نحنى ,ثب! ع?ن( N$ل(mق6 سمع س Qما ?86 على 4ن Qب6 من? Nل GL, . q,ل?س. {ML 435.4}

,GL نف6 صب(ND م5 تأخ(V ,عN6 )كت()ثQ )ل*اD(d )قت(B منQ 4,لئW )لمشتك,5 ,4لح,) عل?Q في )اللتفا! Lلى )ألم( . ,لك5 حالما ()قب!
A),Tآلثمة مس( N$ح?ات )()4س N$فلق6 (4,) 4مام . N$D,تغ?(! مالمح ,ج, Q?عن6 ق6م t)لى )ألL (,)*ن q,ع?ني ?س N$ع?ن {ML 435.5}

Qكان,) ?ن*(,ن dGلشيء )ل( WلG ,D حم,) ل?(,) ما(Cساء ,تm)ل( W4,لئ V,على ,ج )$* dGلتب86 )ل( Bلم()ق( Bق6 (4| )لشع, . t)أل(
{ML 436.1} .في D6شة ,خج8

5L . -,لنام( x,5 نص,)حتق? (,كان A4)لت$مة ض6 )لم( Wق6م,) تل GL N$فإن Qبحف* )لنام,- ,)حت()م N$الء )لمعلم?5 مع ك8 )6عائmD 5L
Wلك5 عم8 4,لئ, . d,نب?5 بالتساGمعاقبة )لف(?ق?5 )لم Bا ,كا5 ?جD6إلج()ء)! ض( Wتل G54 ?تخ Q?كا5 عل dGل( ,D A4)لم( Wتل j,C
)لمشتك?5 كا5 كلQ غ?( مش(,q . ,مع GلW قابل$N ?س,q في م?6)ن$N . لق6 نص! )لش(?عة على 4نQ في عق,بة )ل(جN كا5 على )لش$,6 في
)لقض?ة 54 ?ك,ن,) 8,4 م5 ?(م,5 )لمت$N بحج( . فلما )نتصB ?س,q ثب! ع?ن?Q في 4,لئW )لش?,Ö )لمتآم(?5 ,قا8 ل$N: “م5 كا5 منكN بال
t)أل( على Bكت? )ستم(, لى 4سف8L نحنى( N(?,حنا 8 : 7). ث ”!)م$ا بأ,8 حج)?ئة فل?Tخ. {ML 436.2}

LنQ لN ?غف8 )لنام,- ,ال 4لقى بتلW )لش(?عة )لمعTاA ب,)سTة م,سى جانبا = كال ,ال تع6| سلTا5 (,ما . )ن$NC 4,لئW )لمشتك,5 = ,)آل5
A),لمست( N$ثامk \لكاملة . لق6 )(تعب,) خش?ة 54 تنكش( A)ا$Tل( A)في حض N$?نب?5 ,محك,ما علGلمتصنعة ,قف,) م( N$(6)ء ق6)ست ^Cتم GL
N?ل(ح( xلمخل( N4ما N$ك?5 ضح?ت)لع?,5 تا( خافضي, -,m)ئي )لTأTفتسلل,) ,)ح6) ف,)ح6) م Bجم$,( )لشع Nع5 )لع?,5 4ما. {ML 436.3}

”'y[بي eال تخطئي Erضاً“

ثGL N )نتصB ?س,q ,)لتف! Lلى )لم(A4 سأل$ا: “?ا )م(ND 5?4 =A4 4,لئW )لمشتك,5 عل?W؟ 4ما 6)نW 4ح6؟ فقال!: ال 4ح6= ?ا س?6!. فقا8 ل$ا
{ML 436.4} .(?س,q: ,ال 4نا 64?نW. )DGبي ,ال تخTئي 4?ضاً” (?,حنا 8 : 10 , 11

,قف! )لم(A4 4ماN ?س,q ثN جث! ,Dي م(تعبة خ,فا . عن6ما قا8 للمشتك?5: “م5 كا5 منكN بال خT?ة فل?(م$ا 4,الً بحج(! ”. ب6) ل$ا كأ5
VGD )لكلما! Dي حكN )لم,! عل?$ا . ,لN تج(m على 54 ت(فع ع?ن?$ا Lلى ,جQ )لمخلx ب8 بك8 سك,5 )نت*(! مص?(Dا . لكن$ا )نD6ش! ح?5
(4! 4,لئW )لمشتك?5 ?خ(ج,5 صامت?5 ,م(تبك?5 = ثN سمع! م5 فN )لس?GD 6) )لق,8 ,ف?Q (جاء ل$ا: “,ال 4نا 64?نW. )DGبي ,ال تخTئي
ML} .4?ضاً”. لقج B(G قلب$ا فألق! نفس$ا عن6 ق6مي ?س,q ساكبة 4مامQ محبت$ا ,شك(Dا . ,ب6م,q غC?(A )عت(ف! بخTا?اDا ,Dي م(A )لنف-
436.5}
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كاG 5لW )ل?,N ب6ء ح?اA جA6?6 بالنسبة Lل?$ا = ح?اT A$ا(A ,سالN مك(سة لخ6مة هللا .5L ?س,GL q (فع VGD )لنف- )لساقTة م5 4,حا8 )ل6ن-
A4)لم( VGD !)فصا. d6لم,! )ألب( Qن$ا?ت dGل(,حي )ل( t)لم( WلG لمستعص?ة . لق6 شفى( t()ألم( N*مما ل, شفى 4ع N*4ع ACمعج |)4ج
A)لغاف( Qحمت) ثباتا . ,بمحبة مضح?ة ,تك(?- كام8 ,فَّ! 6?5 Q?تابع N*لتائبة م5 4ع(. {ML 437.1}

()Gال ?لتم- ع Qلكام8 . ففي ح?5 4ن( V)تتأل^ في جما8 ب Q4فض8 *$(! صفات Aشجع$ا على 54 تح?ا ح?ا, A4)لم( VG$ل )غف GL q,5 ?سL
للخT?ة ,ال ?قل8 م5 )لشع,( بالGنB فإنQ ال ?قص6 54 ?6?5 ب8 54 ?خلx . كا5 )لعالN ?ضم( ل$VG )لم(A4 )لمخTئة )الحتقا( ,)ال6C()ء 4ما
?س,q ف?كلم$ا بكالN )لعC)ء ,)ل(جاء . 5L )لس?6 )لمعص,N ?عT\ على تلW )لخاTئة )لضع?فة ,?قN6 ل$ا ?6 )لمع,نة . ,في ح?5 54 )لف(?س??5
{ML 437.2} .”)لم()ئ?5 ?شتك,5 عل?$ا ?ق,D 8, ل$ا: “)DGبي ,ال تخTئي 4?ضاً

5L تابع )لمس?ح ال ?غt )لT(\ ع5 )لمخTئ?5 تا(كا L?اq6() 5,6 ND ل?س?(,) في T(?ق$N )لمنح6( Lلى 4سف8 . فأ,لئW )لG?5 ?سا(ع,5
Lلى )ت$اN )آلخ(?5 ,?ح(ص,5 على تسل?م$N ل?6 )لع6)لة ND في غالB )ألح?ا5 4ع*N ج(ما م5 )لمخTئ?5L . 5 )لنا- ?بغض,5 )لخاTئ ,ND في
Nئة في )الت$اTي مبD لمحبة )لمس?ح?ة( 5L . Qك8 4تباع p,) يD VGD,. ئTلخا( Bة ,?ح?Tلخ( V)ة . 4ما )لمس?ح ف?ك?Tنف- )ل,ق! ?حب,5 )لخ
ML} .,)لت,ب?خ = ,لكن$ا مس(عة في مالح*ة )لت,بة = ,مستعA6 4ب6) أل5 تغف( ,تشجع )لضا8 ,تع?L V6لى T(?^ )لق6)سة ,تثب! خT,)تQ ف?$ا
437.3}

”الفصل الحادي والخمسون— “نور الحياة

{ML 438.1} .(ثN كلّم$N ?س,q 4?ضاً قائالً: 4نا D, ن,( )لعالN. م5 ?تبعني فال ?مشي في )ل*لمة ب8 ?ك,5 لQ ن,( )لح?اA” (?,حنا 8 : 12“

عن6ما تكلN ?س,q ب$G) )لكالN كا5 في (,)^ )ل$?ك8 )لdG لQ عالقة خاصة بخ6مة ع?6 )لم*ا8 . في ,سGD T) )ل(,)^ نصB عم,6)5 عال?ا5
علق! ف?$ما منا(تا5 كب?(تا )لحجN .فبع6 خ6مة )لمساء كان! تنا( )لمصاب?ح فت(س8 4ن,)(Dا Lلى م6?نة 4,(شل?N . ,كان! VGD )لخ6مة تGكا()
p)ل6)( مس(حا للف( Wكان! تل )(,ألن( !لمساء عن6ما 4ض?ئ( لى مجيءمس?ا . ففيL )?ة = كما كا5 ?ش?)قا6 )لعب()ن??5 في )لب dGلعم,6 )لن,( )ل
)لع*?N . فال(جا8 )لG?5 كل8 )لش?B (m,س$N ,ك$نة )ل$?ك8 ,(mساء )لشعB )تح6,) معا في )ل(قx )لمب$ج على 4ص,)! kال! )لB)T ,4غاني
{ML 438.2} .)لال,??5

WلGفق6 كا5 ل q,لى ?سL س()ئ?8 . 4ما بالنسبةL على V),في مجيء مس?ا ل?ضيء بن N$ع5 4مل Bلن,( عب( )لشع( WلGستنا(! )لم6?نة ب( GL,
WلG مع, .Nلمس?ح مص6( )لن,( )ل(,حي ?ن?( مب66) *لما! )لعال( WلGك8 ما ح,ل$ا ك !)معنى 4,سع . فكما 54 مصاب?ح )ل$?ك8 )لمض?ئة 4نا
Qفي جل6 )لسماء كا5 تمث?ال 4ص6^ لمج6 (سالت Vمنا? Qثبتت dGل( N?*لن,( )لع( WلGناقصا . ف Cم)فق6 كا5 )ل. {ML 438.3}

جاء )لصباp ,4ش(ق! )لشم- لت,Dا على جب8 )لC?ت,5 ,,قع! 4شعت$ا )لتي تب$( )ألبصا( على )لقص,( )لم(م(?ة = ,ق6 عكس! ج6()5
Nن,( )لعال ,D ل?$ا قائال: “4ناL q,بة 4ن,)( )لشم- عن6ما 4شا( ?سDGل$?ك8 )لم(”. {ML 438.4}

5L ,)ح6) مم5 كان,) ?صغ,L 5لى GD) )لق,8 عا6 ف(66 ص6)V في كالمQ )لجل?8 ح?5 قا8: “ف?Q كان! )لح?اA= ,)لح?اA كان! ن,( )لنا-=
,)لن,( ?ضيء في )ل*لمة= ,)ل*لمة لN ت6(كQ”= “كا5 )لن,( )لحق?قي )لdG ?ن?( كL 8نساk 5ت?اً Lلى )لعالN” (?,حنا 1 : 4= 5= 9). ,بع6 صع,6
?س,L qلى )لسماء ب,ق! T,?8 كتB بT(- )ل(س,8 4?ضاً مستن?() بإل$اN )ل(,p )إلل$ي G)ك() )ل(مC )لdG )ستعملQ )لمس?ح فقا8: “,عن6نا
Bلع ك,كT?, =)لى 54 ?نفج( )لن$اL =Nمن?( في م,ضع م*ل j()لى سL ل?$ا= كماL N5 )نتب$تL ًي 4ثب!= )لتي تفعل,5 حسناD, =لكلمة )لنب,?ة(
19 : 1 -)T2 ب) ”Nلصبح في قل,بك(). {ML 438.5}

'لنو; Eكتسح 'لظلمة

في Lعال5 هللا لشعبQ كا5 )لن,( 6)ئما (مC) لحض,(V . ,بكلمتQ )لخالقة في )لب6ء 4ش(^ ن,( م5 *لمة . لق6 كا5 )لن,( محتجبا في عم,6
)لسحاB ن$ا() ,عم,6 )لنا( ل?ال ,D, ?ق,6 ج?,n )لعب()ن??5 )لع*?مة . ,ق6 4ش(^ )لن,( بجال8 (B?D ح,8 )ل(B على جب8 س?ناء .)ستق(
Wلمال( عن6ما 4بلغ Nف,^ تال8 ب?! لح ),4ش(^ )لن, . Qك8 سل?ما5 عن6 ت6ش?ن?D ),مأل )لن WلGك . qلتاب,! في خ?مة )الجتما( اءTعلى غ ),لن(
N$5 على (ع?ت?)Dلسا( Aعا)(سالة )لف6)ء لل. {ML 439.1}

هللا ن,( = فإG قا8 )لمس?ح: “4نا D, ن,( )لعالN” 4عل5 ,ح6)ن?تQ باÅ ,عالقتQ باألس(A )لبش(?ة جمعاء . ,D, )لdG في )لب6ء 4م( 5َ4ْ “?ش(^
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C,س()ئ?8 في )ل(مL 4ضاء على dGلض,ء )ل(,حي )ل( ,D 5كا . N,لقم( ,)لنج(, -ن,( )لشم ,D QنL .(6 : 4 -,نث),2 ك) ”م5 *لمة ),ن
,)ل*ال8 ,)لنب,)! . ,لك5 )لن,( لN ?عT لألمة )إلس()ئ?ل?ة ,حD6ا . فكما 54 4شعة )لشم- تصL 8لى 4قصى C,)?ا )أل(t كGلW ?ش(^ ن,(
{ML 439.2} .شم- )لب( على ك8 نف-

“i,بح N$لعق,8 ,ل( A)كان,) (جاال م5 جباب, Nلع*ا( V,معلم Nلق6 كا5 للعال .”Nلعال( لىL ًت?اk 5نساL 8ك )?ن? dGكا5 )لن,( )لحق?قي )ل
ع*?مة مD6شة = ,ND )لG?5 ق6 4?ق*! 4ق,)ل$N )لفك( )إلنساني ,فتح! 4ماN )لنا- مجاال! )لمع(فة )ل,)سعة = فحص8 4,لئW )لنا- على ك()مة
ع*?مة كقاA6 للفك( )لبش(d ,كمحسن?5 . ,لكD 5نالW م5 ?سم, عل?$N جم?عا = “,4ما ك8 )لG?5 قبل,V فأعTاND سلTاناً 54 ?ص?(,) 4,ال6 هللا”.
“هللا لN ?(V 4ح6 قT. )الب5 )ل,ح?6 )لD dG, في حض5 )آلD B, خّب(” (?,حنا 1 : 12 , 18). ?مكننا 54 نتتبع صف,\ معلمي )لعالN )لع*ماء
WلGلشمسي تضيء بالن,( )لمنعك- عل?$ا م5 )لشم- = فك( Nفي )لن*ا N,لقم( ,)لنج( فكما 54 . ND6,سب^ ,ج ),فج( )لتا(?خ. ,لك5 )لن Gمن
مفك(, )لعالN )لع*اN على ق6( ما عنND6 م5 تعل?N صح?ح ?عكس,5 ن,( شم- )لب( . فكA)6 8 م5 6(( )ألفكا( ,ك8 ن,( م5 4ن,)( )لعبق(?ة
,)لنب,D r, مقتب- م5 ن,( )لعالN . في VGD )أل?اN نسمع )لكث?( ع5 “)لتعل?N )لعالي”= ,لك5 “)لتعل?N )لعالي” )لحق?قي D, مستم6 مG 5لW “)لمGخ(
ف?Q جم?ع كن,C )لحكمة ,)لعلN” )لdG “ف?Q كان! )لح?اA= ,)لح?اA كان! ن,( )لنا-” (ك,ل,سي 2 : 3 ؛ ?,حنا 1 : 4). لق6 قا8 ?س,q: “م5
{ML 439.3} .(?تبعني فال ?مشي في )ل*لمة ب8 ?ك,5 لQ ن,( )لح?اA” (?,حنا 8 : 12

قلوm مغلقة

5L )لمس?ح GL قا8: “4نا D, ن,( )لعالN” 4عل5 ع5 نفسQ 4نD Q, مس?ا . ,سمعا5 )لش?خ في نف- )ل$?ك8 )لdG كا5 ?علN ف?Q )لمس?ح قا8: “أل5
{ML 440.1} .(ع?ني ق6 4بص(تا خالصW. ن,( Lعال5 لألمN= ,مج6)ً لشعبL Wس()ئ?8” (ل,قا 2 : 20 , 32

فلق6 4عل5 )ل(,p )لق6- على لساL 5شع?اء قائال: “قل?8 54 تك,5 لي عب6)ً إلقامة 4سباT ?عق,B= ,(6 محف,*ي Lس()ئ?8. فق6 جعلتW ن,()ً
لألمN لتك,5 خالصي Lلى 4قصى )أل(t” (Lشع?اء 49 : 6). لق6 ف$N )لجم?ع VGD 54 )لنب,A تتحi6 ع5 مس?ا . فعن6ما قا8 ?س,q: “4نا D, ن,(
Qلس?6 )لم,ع,6 ب( ,D Q4ن Qق,8 ع5 نفس? Q4ن Bلشع( N$ف ”Nلعال(. {ML 440.2}

(4| )لف(?س?,5 ,)ل(mساء 54 تص(?ح ?س,GD q) D, )6عاء ,عج(فة . Lن$N لN ?ستT?ع,) )لسك,! عن6ما L (,4)نسانا مثل$N ?قN6 على مث8
تلW )ال6عاء)! . فإG ت*اD(,) 4ن$N ?تجاDل,5 كالمQ سأل,V قائل?5: “م5 4ن!؟” ,4ص(,) على L(غامQ على Lعال5 ك,نD Q, )لمس?ح . لق6 كا5
م*$(V ,عملQ ?ختلفا5 عما كا5 ?ت,قعQ )لشعB حتى = كما كا5 4عVm(6 )لماك(,5 ?عتقGL = 5,6) 4عل5 ع5 نفسL Qعالنا مباش() 4نD Q, )لمس?ح
{ML 440.3} .فإG 5لW ?ك,5 م6عاA (فضQ كمحتا8

Qبكالم Q5 ما 4علنL .(25 : 8 حنا,?) ”Q4?ضاً ب Nلب6ء ما 4كلّمك( قائالً: “4نا م5 N$ساء قائل?5: “م5 4ن!؟” 4جابm)ل( W4,لئ Qلك5 عن6ما سأل,
4علنتQ 4?ضاً صفاتQ . لق6 كاD 5, تجسما للحقائ^ )لتي علN ب$ا . ثN )ستT(6 ?ق,8: “متى (فعتN )ب5 )إلنسا5= فح?نئG تف$م,5 4ني 4نا D,= ,لس!
”Q?ألني في ك8 ح?5 4فع8 ما ?(ض =d6ح, Bت(كني )آل? Nمعي= ,ل ,D 4(سلني dGكما علّمني 4بي. ,)ل (G$ب N4فع8 ش?ئاً م5 نفسي= ب8 4تكل
(?,حنا 29 , 28 : 8). LنQ لN ?حا,L 8ثبا! ص6^ )6عائQ بأنD Q, مس?ا ب8 كش\ ل$N ع5 )تحاV6 باÅ . فل, كان! عق,ل$N ,قل,ب$N مفت,حة
q,لقب,8 محبة هللا لقبل,) ?س. {ML 440.4}

كا5 ب?5 سامع?Q كث?(,5 ق6 )نجGب,) Lل?Q بفع8 )إل?ما5 فقا8 ل$L“ :Nنك5L N ثبتN في كالمي فبالحق?قة تك,ن,5 تالم?dG= ,تع(ف,5 )لح^=
{ML 441.1} .(,)لح^ ?حّ((كN” (?,حنا 8 : 31 , 32

ناموi 'لحرEة

GD) )لكالN 4غضB )لف(?س??5 . لق6 غض,) )لT(\ ع5 حق?قة 54 )ألمة كان! خاضعة مT A6,?لة تح! ن?( 6,لة غ(?بة = فصاح,) ?ق,ل,5
في حن^: “Lننا G(?ة Lب()N?D= ,لN نستعب6 ألح6 قT! ك?\ تق,8 4ن!: LنكN تص?(,5 4ح()()ً؟” (?,حنا 8 : 33). فن*( ?س,L qلى 4,لئW )ل(جا8
)لG?5 كان,) عب?6) للحق6 ,)لG?5 كان,) ?ضم(,5 ن?ة )النتقاN ,4جاب$N بح5C: “)لح^ )لح^ 4ق,8 لك5L ”N ك8 م5 ?عم8 )لخT?ة D, عب6 للخT?ة”
{ML 441.2} .(?,حنا 8 : 34). لق6 كان,) في 4حT حاال! )لعب,6?ة- GL كان,) تح! س?A)T (,p )لش(

5L ك8 م5 ?(فt تسل?N نفسD Å Q, تح! سلTا5 ق,A 4خ(| = ف$, ل?- ملكا لنفسQ .ق6 ?تحi6 ع5 )لح(?ة ,لكنQ في 4قسى حاال! )إلGال8
Qبص?(ت Q?عل Q?تبع ما تمل? Qبأن Qنفس q6خ? Qا5 . ففي ح?5 4نT?ا5 )لشTخاضع لسل Qلح^ أل5 عقل( ة جما8?m)ب Qلعب,6?ة فال ?سمح ل(,
,حكمQ فإنQ في )ل,)قع ?T?ع مش?ئة سلTا5 )ل*لمة . ,لك5 ?س,q ق6 4تى ل?حNT 4صفا6 عب,6?ة )لخT?ة ع5 )لنف- . “فإ5 حّ((كN )الب5 قبالحق?قة
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{ML 441.3} .(تك,ن,5 4ح()()ً” (?,حنا 8 : 36). “أل5 نام,- )لح?اA في )لمس?ح ?س,q ق6 4عتقني م5 نام,- )لخT?ة ,)لم,!” ((,م?ة 8 : 2

في عم8 )لف6)ء ل?- L(غاN = ,ال تستخN6 4?ة ق,A خا(ج?ة . فتح! تأث?( (,p هللا تت(W لإلنسا5 )لح(?ة ل?ختا( )لس?6 )لdG س?خ6مQ . ,في
)لتغ??( )لdG ?حi6 عن6ما تسلN )لنف- L()6ت$ا للمس?ح DناW 4سمى معاني )لح(?ة . ثT 5L N(6 )لخT?ة ,T(ح$ا بع?6) D, عم8 )لنف- G)ت$ا .
نعL NنQ ل?س! ف?نا ق,A ب$ا نح(( 4نفسنا م5 سلTا5 )لش?Tا5 = ,لك5 )إلنسا5 عن6ما ?(غB في )لتح(( م5 )لخT?ة = ,في حاجتنا )لع*مى
{ML 441.4} .نص(Ö في TلB ق,A خا(جة عنا ,4سمى منا فإ5 ق,| )لنف- تستم6 )لق,A م5 )ل(,p )لق6- فنT?ع 4,)م( )إل()A6 إلتA6()L N ( N هللا

,D لمس?ح(, =”Nك))ّص?( ,)ح6) مع )لمس?ح . “)لح^ ?ح? Qك,ن ,D 5إلمكا( C?ح(?ة )إلنسا5 في ح )?تص Qبم,جب dGل,ح?6 )ل( T)5 )لشL
)لح^. 5L )لخT?ة ?مكن$ا 54 تنتص( فقT بإضعا\ )لعق8 ,مالشاA ح(?ة )لنف- . ,لك5 )لخض,L ,D Å q(جاq )إلنسا5 لنفسQ - لمج6 )إلنسا5
12 : 2 B,تضم5 )لش(?عة )إلل$?ة (?عق? Q54 نخضع= ألن Bلنام,- ?ج( (G$ة” ,ل?)بنام,- )لح“ Nننا ُنحاكL . 5??لحق?ق( Qك()مت,). {ML 442.1}

erالL Aبر'[#م

N?D()5 4,ال6 )بL . N?D()عمل,) 4عما8 )ب? Nما ل V6??ال6عاء ال ?مك5 تأ( (GD 54 ND)4خب q,لك5 ?س, . N?D()4,ال6 )ب N$لق6 4عل5 )لف(?س?,5 )ن
)لحق?ق??5 الب6 54 ?ع?ش,) كما عاD n, ح?اA )لTاعة T, . Åبعا ال ?حا,ل,5 )غت?اW(G 8 )لdG كا5 ?تكلN بالح^ )لdG تسلمQ م5 هللا . 5L معلمي
Lس()ئ?8 بتآم(ND على )لمس?ح لN ?ك,ن,) ?عمل,5 4عما8 )ب()N?D . ,مج(6 ك,ن$N م5 نسL 8ب()N?D كا5 4م() عN?6 )لق?مة GL) لN تك5 لQ صلة
V6م5 4,ال (,ال فل?سL, Qنف- 4عمال A)مباش, Qنف- (,ح Wلصلة )لتي ت*$( في )متال( Wتل = Qح?ة ب,). {ML 442.2}

N?D()بL 5لتناس8 م( 5L . س,لة)ي مشكلة )لخالفة )لD, - لة?,T A6لمس?حي م( Nمع مسألة 4(بك! )لعال Qق?مت, QنC, لمب46 ?تسا,| في( (GD
لN ?ك5 ?تب(5D باالسN ,)لساللة = ب8 بالتشابQ في )لصفا! . ,كGلW )لخالفة )ل(س,ل?ة ال تستن6 على نق8 )لسلTة )إلكل?(?ك?ة = ب8 على )لصلة
(GD . س,ل?ة)لحق?قي على )لخالفة )ل( ا5D)لب( ,D (GD --ا للناD,لح^ )لتي علم( N?ل(س8 ,)لعقائ6 ,تعال( p,) ك$ا)لتي تح( Aلح?ا( 5L . ح?ة,)ل(
D. {ML 442.3}, )لdG ?ق?N )لنا- لكي ?ك,ن,) خلفاء (س8 )إلنج?8 )إلل$ي

B4 نا. لناC 5ن,ل6 م Nننا لL“ :5?في سخ(?ة قائل V,فأجاب .”Nتعمل,5 4عما8 4ب?ك N4نت“ :N$فقا8 ل N?D()بL 64,ال N$6عاء )ل?$,6 بأن( q,س? )4نك
W4,لئ N4ما Q?لL عنة م,ج$ةT 5,54 ?ك Qلمقص,6 من( كا5 q,س? A6ال, \,)* لىL لمح? dGل( Nلكال( (GD .(41 : 8 حنا,?) ”هللا ,D, 6ح(,
)لG?5 بm? (,46من,5 بQ . ,لN ?ل^ ?س,q باال Lلى GلW )لتلم?ح )ل6نيء ب8 قا8 ل$W:N “ل, كا5 هللا 4باكN لكنتN تحب,نني= ألني خ(ج! م5 قب8 هللا
{ML 442.4} .(,4ت?!” (?,حنا 8 : 42

لق6 ش$6! 4عمال$N على صلت$N بW(G )لdG كا5 كG)با ,قتاال للنا- . قا8 ل$N ?س,q: “4نتN مL ,D B4 5بل?-= ,ش$,)! 4ب?كN ت(?5,6 54
تعمل,). W(G كا5 قتاالً للنا- م5 )لب6ء= ,لN ?ثب! في )لح^ ألنQ ل?- ف?Q ح^. ,4ما 4نا فألني 4ق,8 )لح^ لستN تmمن,5 بي” (?,حنا 8 : 44=
5L .(45 حق?قة ك,5 ?س,q ق6 نT^ بالح^ بك8 ?ق?5 كان! Dي سبB عN6 قب,8 (mساء )ل?$,6 لQ . فالح^ D, )لdG 4غضB 4,لئW )ل(جا8
)ألب()( في 4ع?5 4نفس$N . لق6 فضح )لح^ مغالTة )لخTإ ,سفسTتQ = كما 6)5 تعال?م$N ,4عمال$N = ,لN ?ك5 مقب,ال لN$?6 . كان,) ?فضل,5 54
Qبأن N$حتى مع علم Q?لح^ ,ال (غب,) ف( (,حب? Nل N$نL . أTعلى خ N$ف?5 بأن)لكي ال ?(,) )لح^ على 54 ?ت,)ضع,) معت N$غمض,) ع?,ن?
{ML 443.1} .)لح^

gحكم 'لمرء على نفس

م5 منكN ?بكتني على خT?ة؟ فإ5 كن! 4ق,8 )لح^= فلماG) لستN تmمن,5 بي؟” (?,حنا 46 : 8). 5L 4ع6)ء )لمس?ح *ل,) ?تعقب,نQ ?,ما“
Q?ال 54 ?نتص(,) عل?,T )ا5 ,ك8 حلفاء )لشT?حا,8 )لش, . Qفي ح?ات A6خة ,)حTسن?5 ل?ال ,ن$ا() محا,ل?5 54 ?ج6,) ل iثال A6ف?,ما م
,لكن$N لN ?ج6,) ش?ئا في ح?اتQ ?مكن$N )الستفاA6 منQ . ب8 حتى )لش?اT?5 نفس$ا كان! مضA)T أل5 تعت(\ قائلة: “4ن!: ق6,- هللا!” (م(ق-
GL خ( كا5 ?عتب( مج6فاk 5نساL d4 Qب N4ح6 = كالما ل, تكل Q?ف Qجع()? Nكالما ل N5 تكل?Tلنا- ,)لش?ا(, Bبم,ج q,س? n1 : 24). لق6 عا
{ML 443.2} .(قا8: “4ني في ك8 ح?5 4فع8 ما ?(ض?Q” (?,حنا 8 : 29

5L حق?قة ك,5 )ل?$,6 لN ?قبل,) ?س,q مع 4ن$N لN ?ستT?ع,) 54 ?ج6,) ف?Q علة ,)حA6 4, خT?ة ,)حA6 ب(Dن! على 4ن$ND N 4نفس$N لN تك5
ل$ما 4?ة صلة باÅ . لN ?ستT?ع,) 54 ?م?C,) ص,تQ في (سالة )بنQ = فكان,) ?*ن,5 4ن$N ?حكم,5 على )لمس?ح ,لكن$N ب(فض$L N?اV حكم,) على
{ML 443.3} .(4نفس$N “)لdG م5 هللا ?سمع كالN هللا. لGلW 4نتN لستN تسمع,5= ألنكN لستN م5 هللا” (?,حنا 8 : 47

GD 5L {ML 443.4}) )ل6(- ?نTب^ على ك8 )لعص,( . كث?() ما ?حL 54 i6نسانا مم5 ?س(,5
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بالمماحكة ,)النتقاT? 6لB ما ?ساعV6 على )لتسا8m ,)لشW في كلمة هللا . مثGD 8) )ل(ج8 ?*5 4نQ ب$G) ?قN6 )لب(Dا5 على )ستقاللQ بالتفك?(
N65 على عD)ب? (G$ب ,D, . Qعلى نفس Nنما ?حكL Qي 4نD لمق6- . ,)لحق?قة( Bلكتا( على Qحكم )ص6? Qلعقلي = ,?*5 4ن( QكائG A6على ح,
D4ل?تQ لتق6?( )لحقائ^ )لتي تص6(Dا )لسماء ,تتنا,8 )ألب6?ة . 5L نفسQ ال تخشع 4ماN ب( هللا ,جاللQ )لع*?D, . N, ?شغ8 نفسQ في جمع )لحصي
,)ل$ش?N = ,ب$G) ?كش\ عT 5ب?عتQ )أل(ض?ة )لض?قة ,قلبQ ?فق6 مق6(تQ بس(عة على W()6L 4م,( هللا . 4ما )لdG )ستجاB قلبQ للمسة هللا
فس?TلB ما ?C?6 مع(فتÅ Q ,ما ?محx )لخل^ ,?سم, بQ .فكما 54 )لDC(A تتجQ نح, )لشم- حتى تلم- 4شعت$ا (تلW )لDC(A) بأل,)5 )لجما8
{ML 444.1} .كGلW تتجQ )لنف- Lلى شم- )لب( حتى تجم8 4ن,)( )لسماء )لخل^ بجما8 صفا! )لمس?ح

ie;A من ح#اL hبر'[#م

”p)ت$ل8ّ بأ5 ?(| ?,مي ف(4| ,ف N?D()بL N4ب,ك“ :N$فقا8 ل N?D()بL Cل?$,6 ,م(ك( Cك)عة ب?5 مGفأ,(6 مبا?نة ال q,6 ?س)Tق6 )ست,
{ML 444.2} .((?,حنا 8 : 56

لق6 تا^ Lب()N?D ل(m?ة )لمخلx )لم,ع,6 بQ فقN6 صالA غا?ة في )لح()(A حتى ?(| مس?ا قب8 م,تQ . ف(4| )لمس?ح . لق6 4ُعTي لQ ن,(
فائ^ )لTب?عة فاعت(\ بأل,D?ة )لمس?ح .لق6 (4| ?,مQ ,ف(p = كما 4عT?! لQ فك(A ع5 كفا(A هللا ع5 )لخT?ة . ,بالنسبة Lلى VGD )لGب?حة كا5
dGمح(قة على 4ح6 )لجبا8 )ل WناD V6سحا^. ,4صعL =Qتحب dGل( =W6?ح, Wبن( Gخ“ :Qم5 هللا ?ق,8 ل )4م Vلق6 جاء . V)مثا8 م5 ,)قع )ختبا Qل
4ق,8 لW” (تك,?5 22 : 2). فعلى مGبح )لمح(قة قN6 )ب5 )لم,ع6 )لdG ف?Q ت(كC! كk 8مالQ ,)نت*ا()تGL, . Q كا5 ,)قفا منت*() 4ماN )لمGبح
,ق6 (فع )لسك?5 ب?V6 ل?Gبح )بنTL Qاعة ألم( هللا سمع ص,تا م5 )لسماء قائال لQ: “ال تمL W6? 6لى )لغالN ,ال تفع8 بQ ش?ئاً= ألني )آل5 علم!
4نW خائ\ هللا= فلN تمسW )بنW ,ح?W6 عني” (تك,?5 22 : 12). ف$VG )لتج(بة )ل$ائلة ج(B ب$ا Lب()N?D حتى ?(| ?,N )لمس?ح = ,?تحق^ م5
TاTم5 )النح Nم5 4ج8 (فع )لعال WلG, ل,ح?6 ل?قاسي م,تا مش?نا( Qبن( 8Gجة ب)محبة ب8 غ! 6 = Nمحبة هللا )لفائقة للعال. {ML 444.3}

تعلL Nب()N?D م5 هللا 4ع*N 6(- ?مك5 54 ?تعلمL Qنسا5 . ,ق6 4ج?ب! صالتQ )لتي TلB ف?$ا 54 ?(| )لمس?ح . فلق6 (4| )لمس?ح = (4| ك8
Q4بن QلGفي ب Qهللا 4ن V()4 6لق . Qل !?Tلمس?ح )لتي 4ع( ا?m) N$54 ?ف Qخض,عا كامال 4مكن Å خضع Gفإ. n?نسا5 ,?عL 5?ع V()ما ?مك5 54 ت
{ML 444.4} .)ل,ح?6 ل?خلx )لخTاA م5 )ل$الW )ألبd6 4قN6 على تضح?ة 4ع*N ,4عجB م5 ك8 ما ?مك5 54 ?قN6 عل?L d4 Qنسا5

لق6 جاء )ختبا( Lب()N?D ج,)با على GD) )لسm)8: “بN 4تقL N6ّلى )ل(B ,4نحني لإللQ )لعلي؟ 8D 4تقN6ّ بمح(قا!= بعج,8 4بناء سنة؟ 8D ?س(
Nة نفسي؟” (م?خا 6 : 6= 7). في كال?Tع5 خ d6جس A)ع5 معص?تي= ثم d)ي بكT8 4عD ؟!?C )ب(ب,)! 4ن$ا =nلكبا( \,بأل B)ل(
Lب()N?D عن6ما قا8 البنQ: “هللا ?(| لQ )لخ(,\ للمح(قة ?ا )بني” (تك,?5 22 : 8)= ,في ت6ب?( هللا للGب?حة ع,ضا ع5 )سح^ 4عل5 4نQ ال ?مك5
إلنسا5 54 ?قN6 كفا(A ع5 نفس5L . Q ن*اN )لGبائح عن6 )ألمN لN ?ك5 مقب,ال ل6| هللا = ,لN ?ك5 ألL dنسا5 54 ?قN6 )بنQ 4, )بنتG Qب?حة خT?ة .
Nة )لعال?Tع 54 ?حم8 خ?Tست? dGل( ,D V6لك5 )ب5 هللا ,ح,. {ML 445.1}

N5 كالL . A)لمتكب( N$قل,ب Qمن )ف$م,) ما كان! تنف? Nس()ئ?8 لL 5لمضح?ة = ,لك( x54 ?(| م$مة )لمخل Qالمk ^?)T 5ع N?D()بL qاTست(
N$في سخ(?ة ,كأن V,للمماحكة = فجا,ب (ال 4ساسا ج6?6L Q?س?,5 ف?)لف( )? Nل, = Q?معنى عم?^ في ن*( سامع Qك5 ل? Nل N?D()بL 5لمس?ح ع(
{ML 445.2} .(?ب(Dن,5 على 54 ?س,L qنسا5 مجن,5 قائل?5: “ل?- لW خمس,5 سنة بع6= 4ف(L !?4ب()N?D؟” (?,حنا 8 : 85

{ML 445.3} .(فبع*مة ,جال8 مق6- 4جاب$N ?س,q قائال: “)لح^ )لح^ 4ق,8 لكN: قب8 54 ?ك,L 5ب()N?D 4نا كائ5” (?,حنا 8 : 58

)ست,لى )لصم! على GلW )لجمع )لغف?( . ف$ا D, )لمعلN )لجل?لي ?Tل^ على نفسQ )سN هللا )لمعTى لم,سى للتعب?( ع5 فك(A ,ج,6 هللا
ML} .()لس(مD, = d6ا D, ?عل5 ع5 نفسQ 4نQ )إللQ )لق?,N ,)لم,ع,6 بQ إلس()ئ?8 )لdG “مخا(جQ منG )لقN?6= منG 4?اN )أل8C” (م?خا 5 : 2
445.4}

,م(A 4خ(| صاp )لك$نة ,)لمعلم,5 ض6 ?س,q كم5 ?ج5L . \6 )6عاءV )لساب^ 4نQ ,)ح6 مع هللا كا5 ق6 4ثا(ND حتى حا,ل,) 54 ?قض,)
Wنسا5 تجع8 نفسL !4ن, Wألج8 عم8 حس5= ب8 ألج8 تج6?\= فإن Wبص()حة: “لسنا ن(جم Qبأش$( قل?لة قال,) ل WلG 6بالم,! = ,بع Q?عل
Lل$اً” (?,حنا 10 : 33). فألنQ كا5 )ب5 هللا ,جاD( بGلW صمم,) على DLالكQ . ,ق6 )نحاC كث?(,5 م5 )لشعL Bلى )لك$نة ,)لمعلم?5 ,(فع,)
{ML 445.5} .(حجا(A ل?(جم,V . “4نا ?س,q فاختفى ,خ(j م5 )ل$?ك8 مجتاC)ً في ,سN$T ,مضى DكG)” (?,حنا 8 : 59

{ML 446.1} .(كا5 )لن,( ?ضيء في )ل*لمة = “,)ل*لمة لN ت6(كQ” (?,حنا 1 : 5

تزE#ف 'لحق
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“Bحتى ,ل6 4عمى؟ 4جا V(,4ب N4 (GD :أTم5 4خ =Nّقائل?5: ?ا معل VG?تالم Qفسأل =Qال6ت, Gنساناً 4عمى منL |4) Cمجتا (q,س?) ,D ف?ما,
?س,q: ال GD) 4خTأ ,ال 4ب,)V= لك5 لت*$( 4عما8 هللا ف?Q. ?نبغي 54 4عم8 4عما8 )لdG 4(سلني ما 6)N ن$ا(. ?أتي ل?8 ح?5 ال ?ستT?ع 4ح6 54
?عم8. ما 6م! في )لعالN فأنا ن,( )لعالN. قاGD 8) ,تف8 على )أل(t ,صنع م5 )لتفT 8?ناً ,Tلى بالN?T ع?ني )ألعمى. ,قا8 لBDG( :Q )غتس8
{ML 446.2} .(في ب(كة سل,)N. )لdG تفس?(V: م(س8= فمضى ,)غتس8 ,4تى بص?()ً” (?,حنا 9 : 1 — 7

Qئ ش(?( )(تكبTفك8 تج(بة 4, بل?ة كان! تعتب( قصاصا لعم8 خا . Aلح?ا( VGD في Bة تعاق?Tعتقا6 سائ6 ب?5 )ل?$,6 54 )لخ( WنالD 5كا
Lما )لمتألN نفسQ 4, 4ب,)V . نع5L N ك8 4لD N, نت?جة )لتعd6 على ش(?عة هللا . ,لكGD 5) )لح^ ق6 4فس6 ,ح(\ . 5L )لش?Tا5 )لD dG, 4ص8 ك8
خT?ة ,)لمتسبB في ك8 ع,)قب$ا سا^ )لنا- Lلى 54 ?ن*(,) Lلى )ألم()t ,)لم,! على 4ن$ا صا6(A م5 هللا- كقصاx )ستبd6(6 تعسفي ?ح8
ML} .باإلنسا5 عقابا للخT?ة. ,لGلW فاإلنسا5 )لdG تح?^ بQ تج(بة 4, كا(ثة ع*?مة كا5 ?قع تح! عBء Lضافي ,D, 4نQ ?عتب( خاTئا ع*?ما
446.3}

,DكG) صا( )لT(?^ معب6) 4ماN )ل?$,6 ل(فt ?س,q . فالdG حم8 “4حC)ننا ... ,4,جاعنا تحمل$ا” حسبQ )ل?$,6 “مصاباً مض(,باً م5 هللا
{ML 446.4} .(,مGل,الً” فست(,) ,ج,N$D عنL) Qشع?اء 53 : 4= 3

4عTى هللا للنا- 6(سا كا5 )لقص6 منQ 54 ?الشي GD) )العتقا6 . فلق6 ب(5D تا(?خ B,?4 على 54 )آلالN ,)لض?قا! تح8 بالنا- نت?جة لعم8
Bة )لتي ,بخ هللا عل?$ا 4صحاTل6(- . فنف- )لغل( (GD (,ف$م? Nس()ئ?8 لL 54 بني )?ح?مة . غ) t()عل?$ا ألغ )T?ا5 ,لك5 هللا ?سT?لش(
B,?4 {ML 446.5} ك((Dا )ل?$,6 ح?5 (فض,) )لمس?ح

Nل NDأTخ q,لمس?ح . ,في ح?5 4صلح ?س( G?سخ في عق,8 تالم) dGالعتقا6 )ل( ,D 5ة كا?Tبالخ Nآلال( Tتبا)با x5 )عتقا6 )ل?$,6 )لخاL
?,ضح ل$N 4سباB )لبل?ة )لتي حل! باألعمى ب8 4خب(ND بنتائج$ا GL بسبB تلW )لبل?ة ست*$( 4عما8 هللا . ثN قا8 ل$N: “ما 6م! في )لعالN فأنا
ن,( )لعالN” (?,حنا 9 : 5). ,بع6ما Tلى بالT?5 ع?ني )ألعمى 4(سلL Qلى ب(كة سل,)N ل?غتس8 فاستعا6 )ل(ج8 بص(V . ,ب$G) 4جاB ?س,q ع5
8(m54 ?تناقش,) في )لس N$من BلT? Nل G?5 )لتالمL . 8,ب6)فع )لفض Q?لL ع5 )ألسئلة )لمق6مة B?(?قة عمل?ة = كما )عتا6 54 ?جTب G?8 )لتالم(mس
A,ق Q?تك5 ف N5 ل?Tل( لبص( لألعمى . كا5 ,)ضحا 54( اءTعL في Qحمت), هللا A)6ئ ب8 54 ?ف$م,) ,?6(ك,) قTخ? Nأ 4, م5 لTعم5 ق6 4خ
Qلشاف?ة كان! في )لمس?ح نفس( A,شاف?ة ,ال في )لب(كة )لتي 4(س8 )ألعمى ل?غتس8 ف?$ا ,لك5 )لق. {ML 447.1}

Erقد; خاoئ E .rصنع معجز'Ç كNذ1 ؟

لN ?سع )لف(?س??L 5الّ 54 ?نD6ش,) م5 معجAC )لشفاء VGD = ,مع GلW فقC 6)6,) بغضا لQ 4كث( مما في d4 ,ق! مضى أل5 )لمعجAC 4ج(?!
{ML 447.2} .في ?,N )لسب!

سأ8 ج?()G 5لW )ألعمى ,)لG?5 كان,) ?ع(ف,نD, Q, 4عمى: “4ل?- GD) D, )لكائD 5, )لdG كا5 ?جل- ,?ستعTي؟” (?,حنا 9 : 8). ن*(,)
8(mلس( WلG خ( . ,تناقل! )أللسنةk 5نساL Qكأن N$ت()ء| ل, (),)كتسى تألقا ,س( dGل( Q$ئة ,ج?D !)?تغ Vعن6ما فتح! ع?نا Qألن Bت?ا)با Q?لL
WلG 6بع, =”,D ني 4ناL“ :8قا GL 8mنا8 )لب(كة )لع*?مة فق6 4ن$ى ك8 تسا dG4ما )ل, ”Q$شب? QنL“ :(,5 قال,)خk, ”,D (GD“ :N$فقا8 بعض .
{ML 447.3} .(4خب(ND ع5 ?س,q ,ك?\ منحQ )لشفاء. فلما سأل,V قائل?G 5?4“ :5)W؟” قا8: “ال 4علN” (?,حنا 9 : 9 — 12

N,غتسل!= فأنا 4بص(”. فقا8 ق(, ناً على ع?ني?T ضع, :N$فقا8 ل“ . )4خ(| سئ8 ك?\ 4بص A)لى مجمع )لف(?س??5 ,مL Q4ت,) ب WلG 6بع,
q,س? Nال ?حف* )لسب!” (?,حنا 9 : 15 , 16). كا5 )لف(?س?,5 ?(?5,6 54 ?خ(ج,) )س Qإلنسا5 ل?- م5 هللا= ألن( (GD :5??س?)م5 )لف
N$4ن N$?شفى )ألعمى لق6 ب6) عل dGل( ,D Qال?بTك8 م \)لسب! ,ع( ضع, dGل( W(G 54 (,ف)ع? Nل?- مس?ا . ل Q4ن WلG على Bت)ت?, )?)كش
N$ل6| سماع A6ج(?مة قت8 . ,لك5 )لكث?(,5 تأث(,) بش Bكان,) ?تآم(,5 ال(تكا N,?ل( WلG -ففي نف WلG غا(,5 ج6) على ك()مة )لسب! ,مع?
نبأ تلW )لمعجAC ,)قتنع,) بأ5 م5 ق6 فتح ع?ني )ألعمى D, 4كث( مL 5نسا5 عاd6 . ,ج,)با على )ت$اN ?س,q بأنQ خاTئ ألنQ لN ?حف* )لسب!
{ML 447.4} .(قال,): “ك?\ ?ق6( Lنسا5 خاTئ 54 ?عم8 مثVGD 8 )آل?ا!؟” (?,حنا 9 : 16

NعC 6؟” (?,حنا 9 : 17). ,قW?فتح ع?ن Q4ن i?م5 ح Qتق,8 4ن! عن (Gكا5 قبال 4عمى قائل?5: “ما dGل(ج8 )ل( 4خ(| سأ8 )لمعلم,5 A)م,
)لف(?س?,5 ح?نئG 4نQ لN ?ك5 4عمى فأبص( فاست6ع,) 4ب,?Q ,سأل,Dما قائل?GD4“ :5) )بنكما )لdG تق,الL 5نQ ,ل6 4عمى؟ فك?\ ?بص( )آل5؟”
(?,حنا 9 : 19). ,لك5 كاD 5نالW )ل(ج8 نفسQ )لdG كا5 ?عل5 4نQ كا5 4عمى ,ق6 )(ت6 بص?() غ?( 54 )لف(?س??5 كان,) ?فضل,L 5نكا( ب(Dا5
Qنفس jالع,جا( ,D 5??س?)ج6) ,ب( )لف d,ق B5 )لتعصL . N$ئTعلى )العت()\ بخ N$ح,)س. {ML 448.1}

”e'آل. rبصر“
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لN ?ب^ 4ماN )لف(?س??5 غ?( 4م8 ,)حL ,D, 6لقاء )ل(عB في قلB 4ب,G dلW )لشاB .فبإخالx مصTنع سأل,Dما قائل?5: “فك?\ ?بص(
d4 ”لمجمع( م5 j)لمس?ح “?خ( q,4ح6 ب?س \)عت( 5L Qق6 4ُعل5 4ن Qألن = )Tنفس?$ما للخ t?)ألب,)5 ?خش?ا5 م5 تع( Wن(G 5آل5؟” ,كا(
. BنGلم( xعلى م?! في ب?! )لشخ p,ف8 4, )لنT 5ك5 ?سمح بختا? Nل VGD لعق,بة( A6ثالث?5 ?,ما . ,في خال8 م A6(6 م5 )لمجمع لمT?
,كاGD 5) )لحكN معتب() كا(ثة ع*?مة . ,GL) لN ?نتج عنQ (ج,q 4, ت,بة فستتل,V عق,بة 4ع*N ج6) . 5L )لمعجAC )لتي ح6ث! لGلW )ألعمى
,D .Nفال نعل Q?4, م5 فتح ع?ن .Nل6 4عمى. ,4ما ك?\ ?بص( )آل5 فال نعل, Qبننا= ,4ن( (GD 54 N4جابا قائل?5: “نعل WلG لكن$ما مع, = Q?,4قنع! 4ب
كام8 )لس5. )سأل,V ف$, ?تكلN ع5 نفسQ” (?,حنا 9 : 20 , 21). لق6 تملصا م5 )لمسm,ل?ة ,4لق?اDا كل$ا على )بن$ما ألن$ما لN ?جس() على
{ML 448.2} .)العت()\ بالمس?ح

5L )ل,(Tة )لتي ,قع ف?$ا جماعة )لف(?س??5 ,تشكك$N ,تعصب$N ,عL N6?مان$N بالحقائ^ )ل,)ضحة في تلW )لقض?ة = كG 8لW فتح ع?,5
جماD?( )لشعB ,على )لخص,x عامت$5L . N ?س,q كث?() ما كا5 ?صنع عجائبQ علنا في )لش,)(q = ,كان! 6,ما لتخف?\ kالN )لمتألم?5 .
,)لسm)8 )لdG كا5 ماثال في DG4ا5 كث?8D :(GD ,D 5?) ?مك5 54 صنع هللا VGD )لمعجC)! ,)لق,)! على ?L d6نسا5 محتا8 كما 4ص(
{ML 448.3} . )لف(?س?,5 في )عتقاND6 ع5 ?س,q؟ ,ق6 ب46! )لح(B تشت6 ,?حمى ,T?س$ا ب?5 )لف(?ق?5

(4| )لف(?س?,5 4ن$N بتص(ف$N كان,) ?(,ج,5 للعم8 )لdG عملQ ?س,L . qن$N لN ?ستT?ع,) Lنكا( )لمعجAC . لق6 كا5 قلB )ألعمى مفعما
بالف(p ,فائضا بالشك( . Dا D, )آل5 ?(| أل,8 م(V عجائB )لTب?عة ف?متلئ قلبQ س(,() ,D, ?(| جما8 )أل(t ,)لسماء . ,Dا D, بك8
ح(?ة ?حكي )ختبا(D, . Vنا ?حا,8 )ل(mساء م(A 4خ(| 54 ?سكت,V بق,ل$N لQ: “4عT مج6)ً Å. نح5 نعلGD 54 N) )إلنسا5 خاTئ” (?,حنا 9 :
WلG 8فع dGل( ,D فإ5 هللا = )لبص( Wإلنسا5 ق6 منح( (GD 54 8,ال تع6 تق :Qق,ل,5 ل? ND 17). ,كأنما. {ML 449.1}

{ML 449.2} .(فأجاب$N )ألعمى قائال: “4خاTئ D,؟ لس! 4علL .Nنما 4علN ش?ئاً ,)ح6)ً: 4ني كن! 4عمى ,)آل5 4بص(” (?,حنا 9 : 25

'لكNنة Eقعو. في 'لفخ

فعا6,) ?ستج,ب,نQ قائل?5: “ماG) صنع بW؟ T?\ فتح ع?ن?W؟”. جعل,) ?مT(,نQ بأسئلت$N لعل$N ?(بك,نQ ف?حسB نفسQ ق6 خq6 . ,كا5
)لش?Tا5 ,4ع,)نQ م5 )ألبالسة منحاL 5?Cلى )لف(?س??5 . ,ق6 ,ح6,) ك8 ج$,ND6 ,خبث$N م5 )لمحاباA )لبش(?ة لكي ?بTل,) مفع,8 تأث?( )لمس?ح
.. لق6 4ضعف,) )القتناq )لdG كا5 متأصال في عق,8 )لكث?(?5 . كما 54 مالئكة هللا كان,) ND 4?ضاً في م?6)5 )لقتا8 لتش6?6 عC?مة )لdG 4بص(
{ML 449.3}

Qكان,) ?ناصب,ن dGل( W(G (,ف)ع? N8 )لم,ل,6 4عمى = , لDل(ج8 )لجا( WلG )?ح6 غ(, d4 ال ?تعامل,5 مع N$س?,5 م,قن?5 4ن?)كا5 )لف
)لع6)ء . لق6 4ش(^ )لن,( )إلل$ي في مخ ) q6 نف- )ل(ج8 )لم,ل,6 4عمى = ,GL حا,mD 8الء )لمنافق,5 54 ?شكك,V ف?ما قالQ ,?جعل,V ?نك(V فق6
4عانQ هللا على 54 ?ب(5D بق,L AجاباتQ )لسA6?6 على LنQ ال ?مكm? 54 5خG في 4ش()ك$N . فأجاب$N بق,لQ: ق6 قل! لكN ,لN تسمع,). لماG) ت(?5,6
{ML 449.4} .(54 تسمع,) 4?ضاً؟ 4لعلّكN 4نتN ت(?5,6 54 تص?(,) لQ تالم?G؟” (?,حنا 9 : 27 — 29

لق6 ع(\ )ل(B ?س,q )لمحنة )لتي كا5 ?جتاC ف?$ا GلW )ل(ج8 فأعTاV نعمة ,كالما بح?i صا( شا6D) للمس?ح . لق6 كان! LجاباتQ ت,ب?خا
جا(حا لمستج,ب?Q . لق6 كان,) ?6ع,5 4ن$N مفس(, كلمة هللا ,قاA6 )ألمة )ل6?ن?,5 = ,مع GلW ف$ا ,)ح6 ?صنع )لمعجC)! ,مع GلW كان,) ?ج$ل,5
ج$ال قاTعا مص6( ق,تQ ,ك8 ما ?تعل^ بصفاتQ ,تص(?حاتQ . قا8 ل$N )ل(ج5L :8 في GD) عجباً! LنكN لستN تعلم,5 مD 5?4 5,= ,ق6 فتح ع?ني.
Nفتح ع?ني م,ل,6 4عمى ل, ل ً(سمع 54 4ح6? Nل )D6ل( Gسمع. من? (G$فل =Q5 كا5 4ح6 ?ّتقي هللا ,?فع8 مش?ئتL 5لك, .AاT54 هللا ال ?سمع للخ Nنعل,
{ML 449.5} .(?كGD 5) م5 هللا لN ?ق6( 54 ?فع8 ش?ئاً” (?,حنا 9 : 30 — 33

N8 4ما,DGل( N$لف(?س?,5 ,سكت,)- لق6 4بكم( W8 4,لئDG 8ب = Qع,) )إلجابة على حجج?Tست? Nل, N$ن(في م?6 Q?ج8 مستج,ب)ل( Qلق6 ,)ج
كالمQ )لم,جQ )لقاTع )لثاب! . نعN صمت,) لم6| لح*ا! قص?(A ,م5 ثN لN )لك$نة ,)لمعلم,5 )لعابس,T4 5()\ ث?اب$N كأنما كان,) ?خش,5 م5
54 تص?ب$N عG |,6لW )ل(ج8 ,نفض,) غبا( 4(جل$N ,جعل,) ?قGف,نQ ب,)ب8 م5 شتائم$N قائل?5 لQ: “في )لخTا?ا ,ل6! 4ن! بجملتW= ,4ن!
{ML 450.1} .(تعلّمنا! فأخ(ج,V خا(جاً” (ح(م,V) (?,حنا 0 : 34

{ML 450.2} .(فسمع ?س,q بك8 ما حGL, = i6 ,ج6 )ل(ج8 بع6 قل?8 قا8 لQ: “4تmم5 باب5 هللا؟” (?,حنا 9 : 35

e'[ب 'لنو;

فأل,8 م(A شخx )ل(ج8 في ,جQ م5 ق6 شفاL . VنGL Q كا5 ,)قفا ?حاكN 4ماN مجمع )لف(?س??5 (4| 4ب,?Q مضT(ب?5 ,م(تبك?5 = ,كا5
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?ن*( Lلى ,ج,V )لمعلم?5 )لعابسة . 4ما )آل5 ف$ا D, ?(| ,جQ ?س,q )لمحB )لdG ?تجلى ف?Q )لسالN . لق6 سب^ لQ 54 )عت(\ بأنQ م(س8 م5
{ML 450.3} .)لسماء ,مC,6 بسلTاL 5ل$ي ,5L كاG 5لW ق6 كلفQ ثمنا غال?ا . 4ما )آل5 ف$ا D, ?تلقى Lعال5 4سمى

فإG سألQ )لمخلx قائال: “4تmم5 باÅ؟” 4جابة )ألعمى على سm)لQ بسk 8(mخ( قائال: “مD 5, ?ا س?6 ألmم5 بQ؟” فأجابQ ?س,q بق,لQ: “ق6
(4?تQ= ,)لdG ?تكلN معD ,D W,!” (?,حنا 9 : 35 — 37). فخ( )ل(ج8 عن6 ق6مي )لمس?ح ,سج6 لQ . ففضال ع5 ك,5 )ل(ج8 عا6 بص?()
{ML 450.4} .فق6 فتح! ع?DG 5نQ ,ف$مQ . لق6 4عل5 )لمس?ح لنف- W(G )ل(ج8 فقبلQ كمD 5, م(س8 م5 قب8 هللا

,كا5 جمع م5 )لف(?س??5 مجتمع?D 5ناW = فإG (NDk ?س,q )(تسN في DGنQ )لتبا?5 )ل6)ئN )ل,ض,p كنت?جة ألق,)لQ ,4عمالQ . فقا8: “ل6?ن,نة
4ت?! 4نا Lلى GD) )لعالN= حتى ?بص( )لdG ال ?بص(,5 ,?عمى )لG?5 ?بص(,5” (?,حنا 9 : 39). 4تى ?س,q ل?فتح 4ع?5 )لعم?ا5 ,ل?ن?( على
)لجالس?5 في )ل*لمة . لق6 4عل5 نفسQ 4نQ ن,( )لعالN = ,كان! )لمعجAC )لتي 4ج(?! ح?نئG خ?( شا6D على ص6^ (سالت5L . Q م5 ق6 (4,)
)لمخلx في مج?ئQ = كا5 ل$N )مت?اC )إلعال5 )ألكم8 ع5 )لحض,( )إلل$ي 4كث( مما ق6 تمتع بب( )لعالN م5 قب8 .لق6 4علن! مع(فة هللا كما8
ND)?تق(( مص, N$ختب(! 4خالق( GL -إلعال5 قضى بال6?ن,نة على )لنا( (GD -6 = ,لك5 في نف?C4. {ML 451.1}

t4ح- بع GL, . ًلف(?س??5 في *لمة 4ش6 )6ل$ماما( W)إلعال5 ت( WلG . ح?ا,), ب?ع?اT ()إلل$?ة )لتي منح! لألعمى بص( A,عال5 )لقL 5L
)لسامع?5 54 كالN )لمس?ح ?نTب^ عل?$N سأل,V قائل?5: “4لعلّنا نح5 4?ضاً عم?ا5؟” فأجاب$N ?س,q: “ل, كنتN عم?اناً لما كان! لكN خT?ة”= d4 ل,
Nتعتق5,6 4نك Nننا نبص(”. 4نتL 5,ة = “,لك5 )آل5 تق,ل?Tخ Nعلى ج$لك d,T54 ت(,) )لح^ لما كا5 ?ن Nكا5 هللا ق6 جع8 م5 )لمستح?8 عل?ك
A6,6لحص,8 على )لبص( . لق6 4تى )لمس?ح بمع,نة غ?( مح( Nا ?مكنكD(,لتي ب$ا 5,6 س( ت(فض,5 )ل,س?لة N5 على 54 تبص(,) ,لكنك,)قا6
لك8 م5 ?ع(ف,5 حاجت$N ,?حس,5 ,?عت(ف,5 ب$ا . 4ما )لف(?س?,5 فلN ?عت(ف,) بحاجة Lلى شيء . ,لGلW (فض,) )إلت?اL 5لى )لمس?ح فُتِ(ك,) في
{ML 451.2} .(عماND- )لعمى )لdG تقع عل?$N ,حND6 تبعتQ . فقا8 ل$N ?س,q: “خT?تكN باق?ة” (?,حنا 9 : 40= 41

الفصل الثاني والخمسون—الراعي اإللهي

4نا D, )ل()عي )لصالح= ,)ل()عي )لصالح ?ب8G نفسQ ع5 )لخ()\”. “4ما 4نا فإني )ل()عي )لصالح= ,4ع(\ خاّصتي ,خاّصتي تع(فني”“
{ML 452.1} .((?,حنا 10 : 11= 14

nلبا(6 )لمنع( لق6- بالماء( p,)تأث( )ل Qلق6 شب . N$?6لمأل,فة ل( ألش?اء( ^?)T 5ع Q?لى عق,8 سامعL سب?ال |)4خ A)م q,ج6 ?س,
A),في ص Qمن,5 بm? 5بم Qإلنسا5 . 4ما )آل5 ف$, ?ص,( عالقت(, ب?عةTلل p)لف(, Aمص6( )لح?ا ,D dGبالن,( )ل Qنفس Qكما شب = d,)لم(
A)ألب6 . ,ما م5 م( لىL Qلشخص A),لص( VGD ق6 ق(ن! كلما! )لمس?ح, . Q?لسامع (مأل,فة ج6 A),لص( VGD !كان, . Qع?ت), جم?لة لل()عي
كا5 )لتالم?G ف?$ا ?ن*(,L 5لى )ل(عاND, A ?ح(س,5 4غنام$L Nال ,كان,) ?Gك(,GD 5) )ل6(- )لdG علم$L N?اV )لمخلx . فكان,) ?(,5 )لمس?ح
Q?عتم6 على ()ع? Cع عاج?Tممثل?5 في ك8 ق N$4م?5 = ,كان,) ?(,5 4نفس q() 8ك xفي شخ. {ML 452.2}

Wفعي ص,ت)( .ص$?,5 A)ا مبش? =d6صع( ة ?ق,8: “على جب8 عا8?Cسالة مس?ا . ففي كلما! مع) على A),لص( VGD شع?اء )لنبيL ^بT
بق,A= ?ا مبش(A 4,(شل?N. )(فعي ال تخافي. ق,لي لمG,$? 56): “G,D) Lل$W .. ك()q ?(عى قT?عQ. بG()عQ ?جمع )لحمال5= ,في حضنQ ?حمل$ا=
,?ق,6 )لم(ضعا!” (Lشع?اء 40 : 9 — 11). ,ق6 تغنى 6),6 قائالً: “)ل(B ()عي فال ?ع,Cني شيء” (مCم,( 23 : 1). ,على لسا5
حCق?ا8 4عل5 )ل(,p )لق6- قائالً: “,4ق?N عل?$ا ()ع?اً ,)ح6)ً ف?(عاDا”= “,T4لB )لضا8= ,)ست(6 )لمT(,6= ,4جب( )لكس?(= ,4عصB )لج(?ح”=
ML} .(“,4قTع مع$N ع$6 سالN”= “فال ?ك,ن,5 بع6 غن?مة لألمN .. ب8 ?سكن,k 5من?5 ,ال مخ?\” (حCق?ا8 34 : 23 , 16 , 25 , 28
452.3}

Tب^ )لمس?ح VGD )لنب,)! على نفسQ . ,4با5 )لف(^ ب?5 صفاتQ ,صفا! (mساء Lس()ئ?8. فمنG قل?T 8(6 )لف(?س?,5 م5 )لح*?(A ,)ح6)
N$على 4ن (,نD)لتص(\ ب( (G$ب, . Qلى نفسL QبGنسا5 كا5 )ل()عي )لحق?قي ?جتL -نف (,عTلمس?ح . لق6 ق( A)64 على 54 ?ش$6 لق)تج Qألن
?ج$ل,5 )لعم8 )لمسنL 6ل?$N ,على 4ن$N غ?( ج6?(,5 با5 ?ستأمن,) ك(عاA على )لقT?ع )لمسلN ل$N . ,ق6 4با5 ل$N ?س,q )لف(^ ب?ن$N ,ب?5
{ML 452.4} . )ل()عي )لصالح = ,4شا( Lلى نفسQ كالحا(- )لحق?قي لقT?ع )ل(B . ,قبلما فعG 8لW تكلN ع5 نفسQ في ص,(A 4خ(|

mمن 'لبا nلدخو'
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قا8 ل$5L“ :N )لdG ال ?6خ8 م5 )لباL Bلى ح*?(A )لخ()\= بT? 8لع م5 م,ضع kخ(= فG)W سا(^ ,لx. ,4ما )لdG ?6خ8 م5 )لباB ف$,
Nلكال( (GD معنى N$5 في قل,ب,)عن6ما كان,) ?تفك, . ND6ض (G$ب Nق6 تكل Q4ن (,ف$م? Nس??5 ل?)عي )لخ()\” (?,حنا 10 : 1 , 2). ,لك5 )لف()
4خب(ND ?س,q بك8 ,ض,p قائال: “4نا D, )لبا5L .B 6خ8 بي 4ح6 ف?خلx ,?6خ8 ,?خ(j ,?ج6 م(عى. )لسا(^ ال ?أتي Lال ل?س(^ ,?Gبح
,?$لW= ,4ما 4نا فق6 4ت?! لتك,5 ل$N ح?اA ,ل?ك,5 ل$N 4فض8” (?,حنا 10 : 9 , 10). )لمس?ح D, )لباL Bلى ح*?(A هللا . ,مGD 5) )لباB 6خ8
N?ألنب?اء = ,,)ضح في )لتعال( !(,معل5 في نب, C,م)( في )لص,( ,مخفي في )لDا* ,D كما q,س? xففي شخ . ),لعص( N64ق Gمن V64,ال
)لتي ق6م$ا لتالم?VG ,)لمعجC)! )لتي 4ج()Dا لخ?( بني )إلنسا5- في كGD 8) (4,) ف?Q “حم8 هللا )لdG ?(فع خT?ة )لعالN (?,حنا 1 : 29).
,ب,)سTتm? Qتى ب$L Nلى ح*?(A نعمت5L . Q كث?(?5 ق6م,) م,)ض?ع ,4غ()ضا 4خ(| إل?ما5 )لعالN = ,)بتك(! Tق,- ,ن*m? Nم8 )لنا- 54
?حصل,) ب,)سTت$ا على )لتب(?( ,)لسالN مع هللا ,DكG) ?ج5,6 )لباB لل6خ,L 8لى ح*?(تQ . لك5 )لمس?ح D, )لباB )ل,ح?6 = ,ك8 م5 4ت,) بشيء
x,س()^ ,لص ND |)قة 4خ?)Tب A)?*ل?حت8 مكا5 )لمس?ح = ,ك8 م5 حا,ل,) 6خ,8 )لح. {ML 453.1}

لN ?6خ8 )لف(?س?,5 م5 )لباB بT 8لع,) Lلى )لح*?(A م5 م,ضع kخ( غ?( )لمس?ح = ,لN ?تمم,) عم8 )ل()عي )لحق?قى. فالك$نة ,)ل(mساء
,)لكتبة ,)لف(?س?,5 خ(ب,) )لم()عي )لح?ة ,4فسk (,6با( )لماء )لحي . 5L كلما! )ل,حي )إلل$ي تص\ mDالء )ل(عاA )لC)ئف?5 ,صفا 6ق?قا:
”N$?عل WتTبعن\ تسل, A6ب8 بش =V,لبTت Nلضا8 ل(, =V,6)ست N6 ل,)Tلم(, =V,)تجب Nلمكس,( ل(, =V,تعصب Nل p,)لمج(, =V,,تق Nل t?)لم(“
{ML 453.2} .((حCق?ا8 34 : 4

Lنج#ل 'لنعمة

Nا )لع*اD,ن*(?ا! حا,ل,) ب$ا س6 حاجا! )لنف-. فك8 4مة ,ثن?ة كا5 ل$ا معلم Nفي ك8 )لعص,( كا5 )لفالسفة ,)لمعلم,5 ?ق6م,5 للعال
N$مأل,) قل,ب, Bآل( Qلمعلم,5 4ن*ا( )لنا- ع5 ,ج( Wح,8 4,لئ WلGكل$ا ق6م! ,سائ8 4خ(| للف6)ء غ?( )لمس?ح = ,ب VGD, ن*م$ا )ل6?ن?ة,
خ,فا ,(عبا مG 5)W )لdG لN ?منح$N غ?( )لب(كا! . فكان,) بGلW ?حا,ل,5 سلB حق,^ هللا في )لخل^ ,)لف6)ء . كما 54 4,لئW )لمعلم?5 )لكGبة
A6?لبل( Aلمباال( N68 4, عGبة = تح! عب,6?ة )لخ,\ )لمGا5 )ل6?انا! )لكاT5 مال??5 م5 بني )إلنسا5 مق?5,6 تح! سلL. ًسلب,5 )إلنسا5 4?ضا?
,ND ?ك6ح,5 كالB(,6 حامال! )ألثقا8 بال 4مT ,4 8م,p في VGD )لح?اA ,ل?- ل$N غ?( )لكآبة ,)لخ,\ م5 )لمستقب8 . ,ل?- غ?( Lنج?8 نعمة
هللا ?ستT?ع 54 ?سم, بالنف- . 5L )لتأم8 في محبة هللا )ل*اD(A في )بنD Q, )لdG ?ل$B )لقلB ,ك8 ق,| )لنف- 4كث( مd4 5 شيء kخ( . ,لق6
4تى )لمس?ح لكي ?خل^ في )إلنسا5 ص,(A هللا م5 ج6?6 . ,ك8 م5 ?بع6 )لنا- ع5 )لمس?ح Lنما ?بعND6 ع5 مص6( ك8 )(تقاء حق?قي ,?ختل-
xسا(^ ,ل QنL . 5??غا?ت$ا )لحق?ق, A4م8 )لح?ا N$من. {ML 454.1}

,4ما )لdG ?6خ8 م5 )لباB ف$, ()عي )لخ()\” (?,حنا 10 : 2). )لمس?ح D, )لباB كما 4نD Q, )ل()عي. LنQ ?6خ8 بنفسQ. ,ب,)سTة“
Qخ()ف j)لخاصة بأسماء ,?خ(ج$ا. ,متى 4خ( Qف?6ع, خ()ف =Qلخ()\ تسمع ص,ت(, =B(,فتح )لب? (G$ص?( ()عي )لخ()\ “ل? Qت)كفا
{ML 454.2} .()لخاصة ?BDG 4مام$ا= ,)لخ()\ تتبعQ= ألن$ا تع(\ ص,تQ” (?,حنا 10 : 3 , 4

5L )لخ(,\ D, م5 4كث( ك8 )لخالئ^ جبنا ,عجC) . ,في بال6 )لش(^ ?$تN )ل()عي بقT?عD( Qتماما 6)ئما ,?(عاV (عا?ة ال تع(\ )لكال8 .
,4 A)?لمغ( A),لقا6م?5 م5 )لقبائ8 )لمجا( ^)Tل( qاT5 قL, . 56لم( )(,4س j)ك5 ?,ج6 4ما5 خا? Nل Nأل?ا( VGD في )لعص,( )لق6?مة كما في,
5L . Qح?ات Qكا5 ?كلف WلG 54 Qمع علم Qل()عي كا5 ?ح(- غنم( لك5,. Nبالغن xب)لصخ,( كان! تت( ا فيD)لخا(جة م5 4,جا( n,ل,ح(
?عق,B )لdG كا5 ?(عى غنN البا5 في حق,8 حا()GL 5 ?ص\ خ6متQ في غ?( كال8 ?ق,8: “كن! في )لن$ا( ?أكلني )لح( ,في )لل?8 )لجل?6=
T, . {MLا( ن,مي م5 ع?ني” (تك,?40 : 31 5). ,GL كا5 )لفتى 6),6 ?ح(- غنN 4ب?Q قات8 )ألس6 ,)لD, B6, 4ع8C ,4نقG )لشاA م5 4ن?اب$ما
454.3}

'لر'عي 'إللNي

GL, = )$لن( Bعلى جان A6لى )لم()عي )لخض()ء )لممتL لض?قة( A)ف,^ )لتال8 )لصخ(?ة ,)لغابا! ,)أل,6?ة )ل,ع Qع?Tق,6 )ل()عي ق? GL,
?ح(س$ا ف,^ )لجب8 في )لل?الي )لم,حشة ,?حف*$ا م5 )للص,x ,بك8 (قة ?َعنى بالخ()\ )لم(?ضة ,)ل$C?لة فإ5 ح?اتQ تتح6 ,ت(تبT بح?ات$ا
A6ح(, لك8, . Aك8 شا \)ع كب?() فال()عي ?ع?Tلق( م$ما ?ك5, . Qعا?ت) ي م,ضعD لخ()\ )لتي( ب?5, Qق?قة ت,ح6 ب?ن)ة )لق,?ة )لT5 )ل()بL .
Qلن6)ئ B?سم$ا ,عن6ما تسمع )ل()عي ?نا6?$ا باسم$ا تستج(. {ML 455.1}

,كما ?ع(\ )ل()عي )أل(ضي خ()فQ فكGلW ?ع(\ )ل()عي )إلل$ي قT?عQ )لمشت! في ك8 4نحاء )لعالD, . Nا )ل(B ?س,q ?ق,8: “,4نتN ?ا
غنمي= غنN م(عاd= 4نا- 4نتN. 4نا Lل$كN= ?ق,8 )لس?6 )ل(B” كما ?ق,8 4?ضاً: “6ع,تW باسمW. 4ن! لي”= “G,D) على كّفيّ نقشتW” (حCق?ا8
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{ML 455.2} .(34 : 31 ؛ Lشع?اء 43 : 1 ؛ 49 : 16

5L ?س,q ?ع(\ ك8 ف(6 منا ,D, ?(ثي لضعفاتنا ,?ع(\ كال منا باسمQ = ,?ع(\ نف- )لب?! )لdG ?سكنQ ك8 ,)ح6 ,)سN ك8 ف(6 م5
V6فتق?, Qح6) م5 خ()ف(, ل?ج6 q)لشا( WلG لى ب?! فيL, 56لم( |ح6L q)(,م5 ش q)لى شاL Q(س8 4ح6 خ6)م? Nأل?ا( tلعائلة . ,في بع(. {ML
455.3}

Qك8 ف(6 ?م- قلب B)5 كL . Qألجل xق6 ما! )لمخل dGل,ح?6 )ل( xلشخ( ,D 5تماما كما ل, كا q,فة ل6| ?س,)نسا5 معL 85 نف- كL
N$بGل?جت N$على قل,ب \)? Qتبعني” = ,(,ح(ْ“ :قائال N$كال من )أم? ,D, . -ك8 )لنا Qلى نفسL BGلق6 4تى ل?جت . Q?نG4 لىL 8ص? N$ص()خ,
لإلت?اL 5ل?5L . Q كث?(?5 ?قا,م,5 تلW )لجاGب?ة ,?س,q ?ع(\ مND 5 = كما ?ع(\ 4,لئW )لGL 5?G ?سمع,5 ن6)ءV ?ك,ن,5 على 4تN )ستع6)6
ل?أت,) ,?ك,ن,) تح! (عا?تQ بك8 س(,( . LنQ ?ق,8: “خ()في تسمع ص,تي= ,4نا 4ع(ف$ا تتبعني” (?,حنا 27 : 10) ,D, ?$تN بك8 ,)ح6 كما
t)ك8 )أل Qل,ح?6 على ,ج( xلشخ( ,D 5ل, كا. {ML 455.4}

?6ع, خ()فQ )لخاصة بأسماء ,?خ(ج$ا .. ,)لخ()\ تتبعQ= ألن$ا تع(\ ص,تQ” (?,حنا 4 , 3 : 10). 5L (عاA )لش(^ ال ?س,ق,5“
.Vء(ع ن6?Tت, Qص,ت \)لخ()\ تع(, . ا بأسمائ$اD,4مام$ا ?6ع )?س? GL Q4, )لخ,\ = ,لكن A,لق( لىL 5ك)? ل()عي ال(, . N$4مام N$4صنام
,D (GD, نف- ما ?فعلQ مخلصنا ,()ع?نا مع غنمQ . ,)لكتاB ?ق,6D“ :8?! شعبW كالغنN ب?6 م,سى ,Dا(,5”. ,?س,q ?عل5 قائالً على لسا5
)لنبي: “محبة 4ب6?ة 4حببتW= م5 4جG 8لW 64م! لW )ل(حمة” ()جتGبتW بال(حمة). LنQ ال ?(غN 4ح6)ً على )تباعQ: “كن! 4جGبت$N بحبا8 )لش(=
{ML 455.5} .(?(بT )لمحبة” (مCم,( 77 : 20 ؛ 31 : 3 ؛ D,شع 11 : 4

'لمحبة 'لجاyبة

5L ما ?6ع, تالم?G )لمس?ح Lلى )تباعQ ل?- D, )لخ,\ م5 )لعقاB 4, )لTمع في )لث,)B )ألبd6 = لكن$N ?(,5 محبة )لمخلx )لتي ال مث?8
Bل?5 )لقل? (GD, = N$بGجت? Qلى محبتL, Q?لL )*لن(, = جلجثة B?لى صلL N6 ب?! لح,Gم5 م t)على )أل Qل$ا معلنة للنا- م6| سني ح?ات
Qتبع,ن? Qسمع,5 ص,ت? Gفإ . Q?6Dمشا B,خضع )لنف- . فتست?ق* )لمحبة في قل?,. {ML 456.1}

,كما ?تقN6 )ل()عي خ()فQ مع(ضا نفسQ لمخاT( )لT(?^ كGلW ?فع8 ?س,q مع شعبQ: “,متى 4خ(j خ()فQ )لخاصة ?BDG 4مام$ا” (?,حنا
5L .(4 : 10 )لT(?^ Lلى )لماء ق6 تق6- بآثا( خT,)! )لمخلx . (بما كا5 )لT(?^ منح6() ,ع() = ,لك5 ?س,q سب^ فسا( ف?Q . لق6 6)-
Q4مامنا . لق6 سب^ فحم8 ك8 حم8 عل?نا 54 نحمل ^?)Tلقاس?ة ل?م$6 )ل( W(,ألش( Q?بق6م. {ML 456.2}

,مع 54 ?س,q )آل5 ق6 صعL 6لى محض( هللا ,D, جال- على ع(n )لك,5 فإنQ ال ?C)8 محتف*ا بTب?عتQ )ل(ح?مة )ل(ق?قة . ,)ل?,N نج6 54
Qلشعب A)(Cكا! بغ)8 )لبCلتج N,?ل?6 )لمثق,بة تمت6 )ل( Wتل, . NDبال?ا, N$المk في )8 ?(ثى لك8 )لبش(C? ال \,Tل(ق?^ )لع( Bلقل( WلG -نف
V)*4غلى في ن ,D للمس?ح Qنفس Nق6 سل dGل( x5 )لشخL .(28 : 10 حنا,?) ”d6? 5ف$ا 4ح6 مTلى )ألب6= ,ال ?خL Wل5 ت$ل,“ N5 في )لعال?Gل(
م5 ك8 )لعالN . ,)لمخلx كا5 بك8 س(,( ?جتاC في kالN جلجثة ,عG)بات$ا حتى تخلx نف- ,)حA6 ,تأتي Lلى ملك,تD, . Q, ل5 ?تخلى ع5
Qبك8 ق,ت N$فس?*8 متمسكا ب ND)خت?ا( tبمح Q4تباع Qك)ت? Nما ل, . Qنسا5 ما! ألجلL. {ML 456.3}

Lننا في ك8 تجا(بنا نج6 مع?نا ال ?خGلنا 4ب6) . LنQ ال ?ت(كنا ,ح6نا لنصا(q مع )لتج(بة ,نحا(B )لش( لتسحقنا 4عباmنا ,4حC)ننا في )لن$ا?ة
. ,مع 4نQ )آل5 ال ?(| بالع?5 )لبش(?ة فإ5G4 5 )إل?ما5 تستT?ع 54 تسمع ص,تQ قائال: ال تخ\ 4نا معW . 4نا “)لحي. ,كن! م?تاً= ,Dا 4نا حي
Lلى 4ب6 )آلب5?6!” ((m?ا 18 : 1). Lني ق6 حمل! 4حC)نكN ,)ختب(! محا(باتكN= ,جC! في تجا(بكL . Nني 4ع(\ 6م,عكN فلق6 بك?! 4نا 4?ًضا
. ,Lني 4ع(\ )ألحC)5 )لتي Dي في 4عما^ )لنف- حتى ما تسمع$ا 5G4 بش( . ال ت*ن,) 4نكN ق6 ت(كتN ,ح6كN لمعاناk AالN )ل,حشة . ,مع 54
=W8 عن,C? حساني فالL 4ما =qCعCتت N8= ,)آلكا,Cلي ,)ح?,) = “فإ5 )لجبا8 تL (,لنا- فالتفت( B,فا ,ال )ستجابة م5 قلTال تج6 ع Nالمكk
{ML 457.1} .(,ع$6 سالمي ال ?تCعqC= قا8 ()حمW )ل(L) ”Bشع?اء 54 : 10

mلر' c'خر

م$ما كان! محبة )ل()عي لخ()فQ ع*?مة فإ5 محبتQ لبن?Q ,بناتD Qى 4ع*N مG 5لW بما ال ?قا- = ما في GلW شW . ,لك5 ?س,q ل?-
()ع?نا فقT بB4“ ,D 8 4بd6” لنا. ,D, ?ق,8: “4ع(\ خاصتي ,خاصتي تع(فني= كما 4نا )آلB ?ع(فني ,4نا 4ع(\ )آلB” (?,حنا 10 : 14=
15). ما 4ع*GD N) )لح^ ,GD) )لتص(?ح!- فاالب5 )ل,ح?6 )لD dG, في حض5 )آلB = 6عاV هللا بـ “(ج8 (فقتي” (Cك(?ا 13 : 7). فالش(كة
t)على )أل V6لش(كة ب?5 )لمس?ح ,4,ال( تمث8 لنا d6م)لس( Qب?5 )إلل, Qلتي ب?ن(! {ML 457.2}
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فلك,ننا عT?ة )آلB ,ث,)B عملQ ف?س,q ?حبنا كأ,الL . V6نQ ?حبW 4?$ا )لقا([ .,)لسماء نفس$ا ال ?مكن$ا 54 تمنح ش?ئا 4ع*N ,ال 4فض8 م5
Q?فاتك8 عل (GL . (GD . {ML 457.3}

Vم(عا Nكغن N$لى 54 ?جمعL ^,5 كا5 ?ت?Gل( Wبة . 4,لئGلك( Aعا)ل( N$في ك8 م5 ق6 4ضل = Nفك( في نف,- )لنا- في ك8 )لعال? q,كا5 ?س
q(), A64?ضاً فتسمع ص,تي= ,تك,5 (ع?ة ,)ح Wتي بتلk 54 نبغي? =A)?*لح( VGD 5ل?س! م )قا8: “,لي خ()\ 4خ . BئاGتشتت,) ب?5 )ل
{ML 457.4} .(,)ح6” (?,حنا 10 : 16

ل$G) ?حبني )آلB= ألني 4ضع نفسي آلخDGا 4?ضاً” (?,حنا 10 : 17). ,كأنما D, ?ق,5L :8 4بي ق6 4حبكN حبا ع*?ما حتى 4نQ ?حبني“
ML} .باألكث( ألني 4ب8G ح?اتي لف6)ئكN . فإG 4ص?( نائبا عنكN ,ضامنا لكN بتسل?N ح?اتي ,تحم8 ضعفاتكN ,تع6?اتكN = ل$G) كلQ ?عCني 4بي
457.5}

4ضع نفسي آلخDGا 4?ضاً. ل?- 4ح6 ?أخDGا مني= ب8 4ضع$ا 4نا مG 5)تي. لي سلTا5 54 4ضع$ا ,لي سلTاk 54 5خDGا 4?ضاً” (?,حنا 10“
: 17 , 18). فإG كا5 كف(6 م5 )ألس(A )لبش(?ة كا5 قابال للم,! = ,لك,5 هللا D, نبع ح?اA لك8 )لعالN . كا5 ?مكنQ 54 ?ثب! 4ماD Nج,N )لم,!
Qحتم8 لعنت$ا مق6ما ح?ات(, Nة )لعال?Tلخل,6 . لق6 حم8 خ(, Aحتى ?ن?( )لح?ا Qضع ح?ات, V)خت?ا( tبمح Qلكن, = QانTلسل q,لخض( tف)?,
B?6ثامنا. تأk 8ألج8 معاص?نا= مسح,^ ألج p,)مج ,D, .. ننا حمل$ا= ,4,جاعنا تحّمل$ا(Cالكا 4ب6?اً “لك5 4حD -لنا( Wب?حة حتى ال ?$لG
{ML 458.1} .(سالمنا عل?Q= ,بحب(V شف?نا. كلنا كغنN ضللنا. ملنا ك8 ,)حL 6لى T(?قQ= ,)ل(B ,ضع عل?L QثN جم?عنا” (Lشع?اء 53 : 4 — 6

الفصل الثالث والخمسون—الرحيل عن الجليل آلخر مرة

. A)$ل6عا?ة ,)لش( Bلح?5 ?تجن( WلG لىL 5على )النت$اء . كا Qلمس?ح في )لعم8 عن6ما 4,شك! خ6مت( Qتبع( dGل( B,تغ??( في )ألسل i6ح
لق6 (فt )ل,الء )لdG ق6مQ لQ )لشعB ,كا5 ?نتق8 بس(عة م5 مكاL 5لى kخ( عن6ما )لت$ب! قل,B )لشعB حماسة لQ بح?i لN ?ستT?ع,)
{ML 459.1} .)لس?T(A على ع,)Tف$N . ,م()() كث?(A كا5 ?أم( )لنا- 4 ّ ال ?علن,) عنQ 4نD Q, )لمس?ح

عن6ما ح8 م?عا6 ع?6 )لم*ا8 ساف( Lلى 4,(شل?N بس(عة ,ب5,6 54 ?علN 4ح6 . ,ح?5 4لح عل?L Qخ,تQ 54 ?عل5 على (m,- )لمإل 4نQ مس?ا
4جاب$N قائال: “5L ,قتي لN ?حض( بع6” (?,حنا 7 : 6) ساف( Lلى 4,(شل?N 5,6 54 ?الح* )لنا- GلW = ,6خ8 )لم6?نة 5,6 54 ?عل5 4ح6 خب(
ق6,مQ ,5,6 54 ?قN6 لQ )لشعB )إلك()N )لالئ^ بQ . ,لك5 (حلتQ )ألخ?(A كان! تختل\ ع5 سابقات$ا . لق6 ت(W 4,(شل?N بعt )ل,ق! بسبB حق6
Nل dGألم( )ل( = Q(س8 ل?علن,) ع5 مج?ئ Qتق6م? = d)(?^ 6)ئT قة 4ش6 ما تك,5 علن?ة ج$ا(?ة سائ() في?)Tع,6 ب? ,D لك$نة . 4ما )آل5 ف$ا(
N$ن*ا( )لنا- جم?ع( Q?لL Qكا5 ?نبغي 54 تتج dGل( N?*لع( Qت)لى مش$6 كفاL N6كا5 ?تق . Q54 فعل Qسب^ ل?. {ML 459.2}

,كما (فع م,سى )لح?ة في )لب(?ة DكG) ?نبغي 54 ?(فع )ب5 )إلنسا5” (?,حنا 3 : 14). فكما )تج$! 4ن*ا( ك8 شعL Bس()ئ?L 8لى )لح?ة“
xب?حة )لتي 4ت! بالخالGل( ,D dGلمس?ح )ل( لىL )ك8 )ألن*ا Qنبغي 54 تتج? WلGك = N$لمع?5 م5 هللا لشفائ( Cم)ي )لD !لم(ف,عة )لتي كان(
Wل$ال( Nللعال. {ML 459.3}

. Qت?D,بأل N$مان?L N6ئ لعم8 مس?ا ,عTلمخ( N$للنا- في ع?6 )لم*ا8 كا5 ف$م Qعال5 نفسL في Q?لى 54 ?لح,) علL q,س? A,خL 5 ما 6عاL
,في (,p ق(?بة )لشبQ ب$VG حا,8 )لتالم?G منع )لس?6 م5 )لسف( Lلى 4,(شل?N . لقG 6ك(,) كالمQ )لdG قالQ عما س?حi6 لD QناW = ,ع(ف,)
WناD لىL )بالع8,6 ع5 )لسف QقناعL (,حا,ل WلGل6?ن?,5 ,ل( ساءm)ل( Qل V)ضم? dGل( B?D)لع6)ء )ل(. {ML 459.4}

EسوE Iنطلق Lلى er;شل#م

كا5 4م()ً م(?()ً على قلB )لمس?ح 54 ?تقL N6لى )ألماN غ?( عابئ بالمخا,\ 4, )لخ?بة 4, عN6 )إل?ما5 )لتي كان! تكتن\ تالم?VG )لمحب,ب?5
. ,كا5 4م()ً شاقا ج6) عل?Q 54 ?س?( في Tل?عت$L Nلى )ألماN ح?i )ألحC)5 ,)آلالN )لتي كان! تنت*(ND في 4,(شل?N . كا5 )لش?Tا5 ق(?با
ل?مT( )ب5 )إلنسا5 ب,)ب8 م5 تجا(بQ- لماG) ?BDG )آلL 5لى 4,(شل?N ح?i ?القي )لم,! )لمحق^؟ لق6 كان! ح,لQ في ك8 مكا5 نف,- جائعة
Lلى خبC )لح?اA . ,في ك8 مكا5 كا5 4نا- متألم,5 ,معGب,5 ?نت*(,5 54 ?نال,) منQ )لشفاء . 5L )لعم8 )لdG كا5 ?جB 54 ?تN ب,)سTة Lنج?8
نعمتQ كا5 في 8,4 م()حلQ = كما 4نD Q, كا5 في م8ء نشاT (ج,لتQ . فلماG) ال ?L BDGلى حق,8 )لعالN )ل,)سعة حامال (سالة نعمتQ ,مق6ما
W)ت? (G5؟ ,لما(Cألح(, Nل*ال( A),لى مال??5 )لنا- )لجالس?5 في كL A6لن,( ,)لسعا( صا8?L p)ال ?تمتع بف (Gضى؟ ,لما)لشفاء للم( Qبلمست
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جمع )لحصا6 لتالم?VG )لضعفاء في )إل?ما5 )لمتباTئ?5 في )لف$N ,)لمتلكئ?5 في )لعم8؟ ,لماG) ?,)جQ )لم,! )آل5 تا(كا )لعم8 في ب6ئQ؟ 5L )لع6,
)لdG نا8C )لمس?ح في )لب(?ة ن()V ?حا(بD Qنا بتجا(بQ )لق,?ة )لماك(A . فل, G4ع5 لQ ?س,q لح*ة ,)حA6 = 4, غ?( )تجاQD في 4ق8 شيء ل?نجي
Nلعال( WلD, 5اT?النتص( 4ع,)5 )لش Qنفس. {ML 460.1}

Vل$?ك8 في صبا( )(C عن6ما Qفإن . Bمش?ئة )آل ,D 6?ل,ح( Q5 قان,5 ح?اتL .(51 : 9 ل,قا) ”N?شل),لى 4L ^لTل?ن Q$ثب! ,ج“ q,لك5 ?س,
قا8 لم(?N: “4لN تعلما 4نQ ?نبغي 54 4ك,5 في ما ألبي؟” (ل,قا 49 : 2). ,GL كا5 في قانا ,D, في )لع(- GL كان! م(?N تت,^ Lلى 54 ?*$(
. Nلكال( B,لى )لع?6 بنف- 4سلL BاDGفي )ل Q?عل Qخ,تL pلحاL على Bتأ! ساعتي بع6” (?,حنا 2 : 4). ,ق6 4جا Nة قا8 ل$ا: “ل?Cلمعج( Qت)ق6
,لك5 في ت6ب?( هللا )لع*?N كان! ق6 ح66! )لساعة )لتي ف?$ا ?ب8G نفسQ ألج8 خTا?ا )لنا- = ,كان! تلW )لساعة ق(?بة. LنQ لN ?فش8 . كال = ,ال
i?لى حL ^لTل?ن Q$لق6 ثب! ,ج . Qبع6 قل?8 س?ضع ح?ات, = Qال على قتل?,T 5,)تآم? Vm(68 4ع* i?ح N?شل),لى 4L )?س? ,D اD, . 66)ت
{ML 460.2} .)الضT$ا6 ,)إلنكا( ,)ل(فt ,)إل6)نة ,)لم,!

gرفضونE .وEلسامر'

“Q$أل5 ,ج Qلق(?ة (فض,) قب,ل( W8 تلD4 5(ل,قا 9 : 51). ,لك ”Qة للسام(??5 حتى ?ع6,) ل?)ق (,6خل, (,بDGسالً= ف) Q$ج, Nس8 4ما)4,
كا5 متج$ا Lلى 4,(شل?N . ,ق6 فس(,) GD) على 54 )لمس?ح ?فض8 عل?$N )ل?$,6 )لG?5 كا5 )لسام(?,5 ?بغض,ن$N بغضة م(?(A . فل, 4نQ جاء
. Qب B?لت(ح(, Qك()مL (,فض)ف N?شل),لى 4L لقاTكا5 من Qبك8 س(,( = ,لكن V,لقبل A6لعبا( Q?لL 6?ع?, N?C)ل$?ك8 على جب8 ج( N$لكي ?بني ل
BلT, Qلنا- لقب,ل( q,بة ?مك5 54 تق6م$ا )لسماء لبني )إلنسا5 . لق6 6عا ?سD 54ثم N$لتص(\ ق6 (6,) ع5 4ب,)ب( (G$ب N$5 4ن,)ك,ن,) ?6? Nل,
من$N مع(,فا حتى ?مكنQ )القت()B من$N ل?قN6 ل$N 4ثم5 )لب(كا! . فك8 مع(,\ 4سL d6ل?Q منح صاحبQ 4ثم5 )لنعN ,4غناDا . ,لك5 )لسام(??5
N$تعصب, N$تحامل Bخس(,) ك8 شيء بسب. {ML 461.1}

)غتا* ?عق,B ,?,حنا (س,ال )لمس?ح 4ش6 )لغ?* م5 ج()ء )إلDانة )لتي لحق! بس?D6ما .فامتآل غضبا أل5 4,لئW )لسام(??5 عامل,V بمث8
V4?ا), B?)ع$6 ق G5 مع )لس?6 ف,^ جب8 )لتجلي من(G?لتلم( Wن(G 5لق6 كا . N$?لL Qبمج?ئ N$م)كا5 ق6 4ك Qمع 4ن = A,لقس( Wلجفاء ,تل( WلG
.ممج6) م5 هللا ,مك(ما م5 م,سى ,L?ل?ا . ف$VG )إلDانة م5 جانB )لسام(??5 كا5 ?نبغي 4ال تم( ب5,6 قصاD -q6() xكG) *5 ?عق,B ,?,حنا
{ML 461.2}

GL, . انةDإل( Wتل A,فأحسا بقس = A6ح(, ض?فا ل?لة Qق6 (فض,) حتى قب,ل N$نL Q5 قائل?5 ل,?)ل$ما )لسام Qما قال Q?قصا عل q,لى ?سL 4ت?ا Gفإ
(4?ا جب8 )لك(م8 على مسافة ق(?بة ح?i كاL 5?ل?ا ق6 قت8 )ألنب?اء )لكGبة قاال لQ: “?ا (B= 4ت(?6 54 نق,8 54 تن8C نا( م5 )لسماء فتفن?$N= كما
فعL 8?ل?ا 4?ضاً؟” (ل,قا 9 : 54). لكن$ما )نD6شا أل5 ?س,q تألN م5 كالم$ما = ,C)6 )نD6اش$ما عن6ما سمعاV ?نت$(Dما قائال: “لستما تعلما5 م5
d4. {ML 461.3} (,p 4نتما! أل5 )ب5 )إلنسا5 لN ?أ! ل?$لW 4نف- )لنا-= ب8 ل?خلxّ” (ل,قا 9 : 55 , 56). فمضى Lلى ق(?ة 4خ(|

Nلى )لقس( ,)إل(غاL 5,5 ?لجأ?Gل( ND Q5 ?6?ن,5 بمبا6ئ?Gا5 ,)لنا- )لT?5 )لشL . Qلنا- على قب,ل( Nغ)ل?- م5 شأ5 (سالة )لمس?ح 54 ت
{ML 461.4} إلخضاq ضمائ( )لنا- . فالنا-

)لمتحالف,5 مع )لمالئكة )ألش()( ?,قع,5 )آلالN على بني جنس$N تح! ستا( )لغ?(A على )لب( ل?جعل,ND ?6?ن,5 بمبا6ئ$N = ,لك5 )لمس?ح
Qال ?قب8 خ6مة ناقصة . ,لكن, Bلقل( في Qال ?سمح ب,ج,6 مناف- ل QنL . -ا للناD)$*? لتي( Qبمحبت B,لقل( Bصنع (حمة 6)ئما ,?حا,8 كس?
?قب8 )لخ6مة )لT,ع?ة ,تسل?N )لقلB بمحt )الخت?ا( تح! LلC)N )لمحبة . LنQ ال ?,ج6 6ل?8 4نصع ?ب(5D على 54 ف?نا (,p )لش?Tا5 4كث( م5
{ML 462.1} .ك,ننا نحا,G?( 8)ء ,DLالW ك8 م5 ال ?شجع,ننا في عملنا ,م5 ?تص(ف,5 تص(فا مناقضا آل()ئنا

ك8 كائ5 بش(D d, ملÅ W جس6) ,نفسا ,(,حا . ,ق6 ما! )لمس?ح ل?فتd6 )لكL . 8نQ ال ?,ج6 شيء 4كث( )غا*ة Å م5 54 ?حا,8 )لنا- =
Qب6م xلمخل( ND(65 )فت?Gلل( Wعلى 4,لئ Bلمتاع(, Nل6?ني = 54 ?جلب,) )آلال( Bم6ف,ع?5 ب6)فع )لتعص. {ML 462.2}

L;ساn 'لسبع#ن

ML} .(,قاN مD 5ناW ,جاء Lلى تخ,N )ل?$,6?ة م5 عب( )أل(56. فاجتمع Lل?Q ج,L q?ضاً= ,كعا6تQ كا5 4?ضاً ?علّم$N” (م(ق- 10 : 1“
462.3}

i6كما ح q,لجم( Qلمكا5 تبعت( WلG في ب?(?ة “في عب( )أل(56” بع?6)ً ع5 )ل?$,6?ة . ,في Qخ6مت ),$م5 ش )ألكب( Bقضى )لمس?ح )لجان
{ML 462.4} .عن6 ب6ء خ6متQ في )لجل?8 كما (66 كث?() ع5 تعال?مQ )لسالفة
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ً ,كما 4(س8 )الثني عش( كGلW ع?5 “سبع?k 5خ(?5 4?ضاً= ,4(سل$N )ثن?! )ثن?5 4ماN ,ج$L Qلى ك8 م6?نة ,م,ضع ح?i كاD 5, مCعما
G?بخ6مة )لملك,! ,ح?5 4(س8 )لتالم Nل,ق! لكي ?ت6(ب,) على )لق?ا( tبع q,م?5 ل?سCمال G?الء )لتالمmD 8* 654 ?أتي” (ل,قا 10 : 1). لق
)الثنا عش( في حملت$N )أل,لى )لمنفصلة كا5 تالم?k Gخ(,5 ?()فق,5 ?س,D, q, ?ج,8 في بال6 )لجل?D, . 8كG) تمتع,) بامت?اC )لصحبة )ل,ث?قة
{ML 462.5} .معQ ,)لتعلN منQ مباش(A . 4ما )آل5 فق6 حا5 )ل,ق! )لdG ف?Q ?خ(GD j) )لع66 )ألكب( م5 )لتالم?G في حملة منفصلة

Nألم( م56 A)ا?Cب N$سمح ل QنL الL = )لتي ق6م$ا لالثني عش( Wبتل Qلسبع?5 كان! ق(?بة )لشب( G?5 )لت,ج?$ا! )لتي ق6م$ا )لس?6 للتالمL
N$ل Qفإ5 محبت B?)ع$6 ق Gمن N$م5 تخ,م V,6)T, V,الثنى عش( . ,مع 54 )لسام(??5 ق6 (فض( Qمغا?() لما 4,صى ب (GD 55 ,كا??)لسام(,
A)م56 )لسام (,)(C 8,4 ما (,)(C Qلسبع,5 باسم( j)فلما خ . )?تتغ Nل. {ML 462.6}

C 5L?ا(A )لمخلx نفسQ للسام(A = ,)لمث8 )لdG نT^ بQ بعG 6لW في مp6 )لسام(d )لصالح = ,مجيء )لسام(d )ألب(x ل?شك( )لمس?ح
= G?في ن*( )لتالم |Cمغ !(G i6(,كان! ح ),ألم( VGD 8ك -Qقلب )شك Qل N6ل?ق V(,س ND5 ق6 شفا?Gل( A)لعش( Wجع م5 4,لئ)? Nل GL Vشفا dGل(
N$?ألماك5 )لتي كا5 عل( ل?$,6?ة ضم5(, N?شل),مع 4 A)لسام( N$ل )كG V6,قب?8 صع N$لمس?ح ل( في ,ص?ة, . N$انDG4 في -)ل6( WلG سخ)ف
54 ?ق6م,) ل$ا (سالة )إلنج?8 4,ال . ,ق6 4ع6ت$N تعال?مQ لتنف?G تلW )ل,ص?ة . فلما DGب,) باسN لس?L ND6لى بال6 )لسام(A كا5 )لنا- مستع6?5
= N$?نT(,م tب$ا )لمس?ح ,4عما8 )ل(حمة )لتي عمل$ا مع بع ^Tلسام(?,5 ق6 سمع,) ع5 كلما! )لم6?ح )لتي ن( كا5 . N$ب B?ح)لت(, N$لقب,ل
G?لتالم( فجمع Qسل)لسام(?,5 ب( Bح) بع6 صع,6 )لمس?ح, . N$قل,ب Bكس WلGب, N$8 ?حب(C? كا5 ال Qب V,عامل dGلجفاء )ل( Nغ)ب Q(4,) 4ن,
j)ألما5 ?خ( لىL .فئT? ال A6ض,ضة ال ?قص\= ,فت?لة خام)قصبة م“ :N$5 كان,) قبال 4ل6 4ع6)ئ?Gل( Wحصا6) ثم?نا للنف,- م5 ب?5 4,لئ
{ML 463.1} .()لح^”= “,على )سمQ ?ك,5 (جاء )ألمL) ”Nشع?اء 42 : 3 ؛ متى 12 : 21

”.Eeل لك“

,GL 4(س8 ?س,q تالم?VG )لسبع?5 4م(ND كما سب^ لQ 54 4م( )الثني عش( 4ال ?ف(ض,) 4نفس$N على م5 لN ?(حب,) ب$N فقا8: “,4?ة م6?نة
Nمنك B)ق6 )قت QنL (GD (,لك5 )علم, .Nلك Qننفض Nلص^ بنا م5 م6?نتك dGلى ش,)(ع$ا ,ق,ل,): حتى )لغبا( )لL (,ج)فاخ =Nقبل,ك? Nا ,لD,6خلتم
N$ل (,نD)ق6 ج(ح! = ب8 لكي ?ب ND4, أل5 كب(?اء Bم6ف,ع?5 ب6)فع )لغض WلG (,ك,ن,) ل?فعل? Nل N$ملك,! هللا” (ل,قا 10 : 10= 11). ,لكن
Qنفس B)لل tف) ,D B)ل( N(6لخ N$فض) فإ5 . Qسل), B)ل(سالة )ل N$على شناعة (فض. {ML 463.2}

ثN 4ضا\ ?س,q: “,4ق,8 لكL :NنQ ?ك,5 لسN,6 في GلW )ل?,N حالة 4كث( )حتماالً مما لتلW )لم6?نة” (ل,قا 10 : 12). ,بعG 6لW )نص(\
تفك?(L Vلى م56 )لجل?8 ح?i قضى شT ()T,?ال م5 سني خ6متQ . فبنغمة حC?نة باك?ة صاp قائال: “,?8 لW ?ا ك,(C?5! ,?8 لW ?ا ب?!
ص?6)! ألنQ ل, صنع! في ص,( , ص?6)ء )لق,)! )لمصن,عة ف?كما= لتابتا ق6?ماً جالست?5 في )لمس,p ,)ل(ما6. ,لك5 ص,( , ص?6)ء ?ك,5
ML} .(ل$ما في )ل6?5 حالة 4كث( )حتماالً مما لكما. ,4ن! ?ا كف(ناح,N )لم(تفعة Lلى )لسماء! ست$بL 5?Tلى )ل$ا,?ة” (ل,قا 10 : 13 — 15
463.3}

Aكا5 (ئ?- )لح?ا N,? 66حمة بالسكا5. ,?,ما بعCلم56 )لمتاخمة لبح( )لجل?8 ,)لم( Wكات$ا بك8 سخاء على تل)لق6 4غ6ق! )لسماء 4غنى ب
?6خ8 ,?خ(j 4مام$N . ,مج6 هللا )لdG )شت$ى مل,W ,4نب?اء 54 ?(,V 4ش(^ على تلW )لجم,q )لتي كان! تتبع )لمخلx = ,مع GلW فق6 (فض,)
D. {ML 464.1}بة )لسماء

Qلج6?6 أل5 تعال?م( Nلمعل( (GD ب$ا C)لتي كا5 ?ك( A6?6لج( N?م5 قب,8 )لتعال Bلشع( (,)G5 كان,) ?6ع,5 )لحكمة ح?Gس()ئ?8 )لL 5 معلميL
. N$كلمة هللا ألنفس N$لك$نة ,)لف(?س?,5 ب6ال م5 54 ?حا,ل,) ف( Qب Nما كا5 ?عل Bآلباء . ,ق6 ص6^ )لشع( Qب Nكان! مخالفة لما كا5 ?عل Q4عمال,
Nل N$كث?(,5 تأث(,) ,كا6,) ?قتنع,5 ,لكن . ND6?لح^ في سب?8 )إلبقاء على تقال( (,فض), = هللا N()كL 5ساء ب6ال مm)كان,) ?ك(م,5 )لك$نة ,)ل
. Nبال*ال Qلشب( B?)ق N$لن,( 4مام( (لى 54 ب6L Qب)تجا N$?ا5 علT?لش( t)لمس?ح . فلق6 ع( Bلى جانL (,قف? Nل, N$قتناع( Bتع(ف,) بم,ج?
N$نف,س xكا5 ?مك5 54 ?خل dGل( ^كث?(,5 )لح tف) (GكD,. {ML 464.2}

Qسل) ^?)T 54, ت,ب?خ 4, ت,س8 في كلمة هللا 4, ع )(GنL 8فك .(ا 3 : 20?m)) ”...q)4ق, Bق\ على )لبا(, (GأنD“ :5?6 )ألمDق,8 )لشا?
D, ق(عة على باB )لقلL . BنQ ص,! ?س,T? qلB )ل6خ,8 . ,في ك8 م(A ال ?كت(i )إلنسا5 ف?$ا للق(q ?ص?( م?لQ لفتح )لباB 4ضع\ مما
N6لى حالة عL ^لCصبح 4ق8 قب,ال للتأث?()! ,?ن? Bفي )لغ6 . ,)لقل A,ال ?ك,5 ل$ا نف- )لق N,?مل! )لD4 (GL -6لق( p,)5 تأث?()! )لL . 5كا
)لمباالA )لخT(A تجاV قص( )لعم( = ,بم6| )ألب6?ة )لع*?N . ,)لحكN عل?نا في ?,N )ل6?5 ل5 ?ك,5 ألننا كنا مخTئ?5 ب8 ألننا D4ملنا )لسماء
{ML 464.3} .,4ضعنا )لف(x )لتي كا5 ?مكننا ف?$ا تعلN )لح^

\eزNم eعد
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=B) قائل?5: “?ا p)(جع,) بف N$عمل (,Cس8 .فلما 4نج)لحا8 مع )ل( !كما كان N$سالت)ل Nب?عة كختTفائقة )ل A,لسبع,5 ق( G?ي )لتالمT4ع
{ML 464.4} .(حتى )لش?اT?5 تخضع لنا باسمW!” فأجاب$N ?س,q قائالً: “(4?! )لش?Tا5 ساقTاً مث8 )لب(^ م5 )لسماء” (ل,قا 10 : 17 , 18

Nألما( لىL )*لسما,?ة . كما ن( 5T(,(6 4,ال م5 )لمT عن6ما )4| ل,س?ف) فلق6 . q,5 ?سDG Nكان! منا*( )لماضي ,)لمستقب8 ماثلة 4ما
Lلى مشاk 6DألمD Q, عن6ما ?نكش\ )لستا( ع5 صفا! )لمخاq6 )ألع*N 4ماN )لمسك,نة كل$ا . لق6 سمع )لص(خة )لقائلة: “ق6 4كم8” (?,حنا 19
: 30). معلنة 54 ف6)ء جنسنا )لساقT صا( حق?قة ,)قعة ,ثابتة Lلى )ألب6 . ,54 )لسماء صا(! بمأمL 5لى )ألب6 م5 ك8 )الت$اما! ,)لمخا6عا!
{ML 465.1} .,)لمC)عN )لتي ?ث?(Dا )لش?Tا5 ,?ح(t عل?$ا

QالكD ل$,)ء( ا5Tئ?- سل) عن6ما ?القي N?*ألخ?( )لع( N,?ل( لىL = Nألما( لىL q,س? )*ن V)عا, Qبات(Gع, Qالمk 8جلجثة بك B?خل\ صل,
)لمحت,N في )أل(t )لتي عاi ف?$ا مفس6) 4مT (6,?ال بتم(V6 ,عص?انQ . لق6 (4| ?س,q عم8 )لش( ?نت$ي Lلى )ألب6 ,سالN هللا ?مأل )لسما,)!
t)أل(,. {ML 465.2}

= N$ألجل A)لنص( C)س?ح q,كا5 ?س B?على )لصل, . NC$ع6, من Qا5 على 4نT?لى )لشL (,)*لمس?ح ف?ما بع6 54 ?ن( qكا5 على )تبا
ف(غB في 4ن$N ?قبل,5 تلW )لنص(A على 4ن$ا ل$N . قاD“ :8ا 4نا 4عT?كN سلTاناً لت6,س,) )لحّ?ا! ,)لعقا(B ,ك8 ق,A )لع6,= ,ال ?ضّ(كN شيء”
{ML 465.3} .((ل,قا 10 : 19

5L ق,A )ل(,p )لق6- )لقا6( على ك8 شيء Dى )لحص5 )لحص?5 لك8 نف- منسحقة .ل?- 4حT? 6لB حما?ة )لمس?ح بانسحا^ ,L?ماL 5ال
NعT (,ق,G? 5فل Qك,ن,5 تح! حما?ت? GL, . 5?ب)لمج( Qشعب Bلى جانL ق\ 6)ئما? x5 )لمخلL . ,6تح! (حمة )لع Qال ?سمح ب,ق,ع, Q*حف?,
)لفش8 4, )لخسا(A 4, )ل$C?مة= ,ل5 ?ك,5 شيء غ?( ممك5 لL . N$?6ننا نستT?ع ك8 شيء في )لمس?ح )لdG ?ق,?نا . فعن6ما ت$اجمW )لمح5
q,س? Wلى مع?نL !لتف( ب8 Wحتى تس,| ك8 مشكالت )*ال تنت B)لتجا(, . {ML 465.4}

Qتح6ث,5 عن?, Qصل,5 عن?, N$فك(,5 في خصم? N$نL . A6ئ(C A)ا5 بكثT?لش( A,5 ,?تكلم,5 ع5 ق,)5 ?فك?Gلمس?ح??5 )ل( tبع WنالD
حتى ?ب6, متC)?6 )لق,A في تص,(ND .نع5L N )لش?TاD 5, كائ5 ق,d = ,لك5 شك() Å فإ5 لنا مخلصا ق6?() )ستTاT? 54 q(G 6لW )لع6,
5L ؟Qنمج6 محبت, Qق6(ت N*نع = q,ع5 ?س i6ال نتح (Gلك5 لما, . Qق,ت N*عن6ما ُن$,8 ,نع )س?, p)ا5 ?فT?لش( 5L . ( م5 )لسماء?)لش(
=Qم5 بm? 5ك8 م Wل,ح?6= لكي ال ?$ل( Q8 )بنGحتى ب Nهللا )لعال B4ح (GكD“ Qي عالمة 4ب6?ة على 4نD لسماء( n)ة بعT?ل,ع6 )لمح( pCق,- ق
ب8 تك,5 لQ )لح?اA )ألب6?ة” (?,حنا 16 : 3)= ,Dي ش$اA6 للك,5 كلQ على 54 هللا ل5 ?ت(W شعبQ في نضال$N مع )لش( = ,Dي )ل?ق?5 )لثاب!
{ML 465.5} .)لdG ?ضم5 لنا )لق,A ,)لحما?ة Tالما ع(n هللا نفسQ با^

âلحق#قي للفر' âeلر'

ثN 4ضا\ ?س,q قائال: “,لك5 ال تف(ح,) ب$G) 54 )أل(,)p تخضع لكN= ب8 )ف(ح,) بالح(d 54 4سماءكN كتب! في )لسم,)!” (ل,قا 10 :
!(Gالتكا8 على )ل( Nلى قل,بكL 8على هللا . )حت(س,) لئال ?تسل Nحق?قة )عتما6ك NانكDG4 5ع B?لئال تغ A,تملك,5 )لق N20). ال تف(ح,) لك,نك
فتخ6م,5 بق,تكN ب6ال م5 )التكا8 على (,p س?6كN ,ق,ت5L . Q )لD !(Gي 4ب6) مستعA6 أل5 تنف(6 بالمج6 ,)لم6?ح عن6ما تص?d4 B ق6( م5
”d,4نا ق Gلك8 في )لك8 . ?ق,8 ب,ل- )ل(س,8: “ألني ح?نما 4نا ضع?\ فح?نئ( ,D تتكب( فال ?ع,6 )لعق8 ?قتنع بأ5 هللا, q6لنف- تنخ(, . pلنجا(
(2 ك,(نث,- 12 : 10). فعن6ما نك,5 متحقق?5 م5 ضعفنا نتعلN )الستنا6 على ق,A ل?س! فT(?ة ف?نا . ل?- ما ?مك5 54 ?مسW بالقلB بك8
A)ما ?مك5 54 ?(سخ في 4عما^ 6,)فع تص(فاتنا كاإلحسا- بمحبة )لمس?ح )لغام WنالD -?هللا . ,ل Nل,5 4ما,mبأننا مس Nمث8 شع,(نا )ل6)ئ A,ق
. ?نبغي لنا 54 نك,5 على )تصا8 باÅ ,ح?نئG نمتلئ ب(,حQ )لق6,- )لdG ?جعلنا قا6(?5 على )التصا8 ببني جنسنا . GL)ً فاف(ح,) ألنكN ب,)سTة
)لمس?ح ص(تN في صلة مع هللا ,4عضاء في )ألس(A )لسما,?ة . LنW عن6ما تن*( Lلى ما D, 4سمى م5 نفسW ستشع( شع,() 6)ئما بضع\
)لبش(?ة . ,كلما 4قلل! م5 ت6ل?لW للG)! )6L !66C()كا ,)ضحا ,كامال لع*مة مخلصW . ,كلما كا5 )(تباWT بمص6( )لن,( ,)لق,A ,ث?قا كلما
C. {ML 466.1})6 )لن,( عل?L Wش()قا ,كلما خ6م! هللا بأكث( ق,A . فاف(p باتحاW6 باÅ ,بالمس?ح ,بك8 4س(A )لسما,??5

. N$قل,ب p(,لح^ على 4ل( Bبالحقائ^ )لح?ة ,?كت qالقتنا( N$لق6- ?عم^ في قل,ب( p,)لى 4ق,)8 )لمس?ح كا5 )لL 5,كا5 )لسبع,5 ?صغ GL,
{ML 466.2} .,مع 4ن$N كان,) محاT?5 بجماD?( )لشعB فق6 ب46 كأن$N منف(5,6 مع هللا

,GL 64(ك,) ,حي )لساعة: “ت$ل8ّ بال(,p ,قا8: 4حمW6 4?$ا )آلB= (B )لسماء ,)أل(t= ألنW 4خف?! VGD ع5 )لحكماء ,)لف$ماء ,4علنت$ا
لألTفا8. نعN 4?$ا )آلB= ألD 5كG) صا(! )لمس(A 4مامW ... ك8 شيء ق6 6فع Lلي م5 4بي. ,ل?- 4ح6 ?ع(\ مD 5, )البL 5ال )آلB= ,ال م5
{ML 466.3} .(D, )آلL Bال )الب5= ,م5 4()6 )الب5 54 ?عل5 لQ” (ل,قا 10 : 21= 22



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 197 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

hمستن#ر nعقو

Q?54 ?6(ك,) صفة )لمس?ح . لق6 حكم,) عل (,ع?Tست? N5 ب$ا ل,)لتي ?فخ( N$م5 ?6ع,5 ع*ماء ,حكماء بك8 حكمت, Nلعال( (GD فاء)5 شL
Nل N$4نفس G?54 ?(,) ما ال ?(| . ب8 حتى )لتالم N$ي لT5 4ُع?Gل( ND 5?)كإنسا5 . ,لك5 )لص?ا6?5 ,)لعشا Qلخا(جي ,)تضاع( V)$*م Bحس
. N$لق6- )ستنا(! عق,ل( p,)ل( A,لق N$لك5 م5 ح?5 آلخ( عن6ما 4خضع,) 4نفس, . N$ل Q54 ?علن q,ع,) 54 ?ف$م,) ك8 ما 4()6 ?س?Tست?
,تحقق,) 54 هللا )لق6?( = متس(بال بث,B )لبش(?ة = كا5 في ,سN$T . ف(p ?س,q ألنQ مع ك,VGD 5 )لمع(فة قص(! ع6L 5()ك$ا عق,8 )لحكماء
,)لف$ماء فق6 4علن! ل$mالء )لنا- )لمساك?5 )ل,ضعاء . ,م()() كث?(A عن6ما كا5 ?ش(p ل$N ما جاء في )سفا( )لع$6 )لقN$?)?, N?6 54 ما ,(6
ف?$ا ?نTب^ عل?Q ,على عم8 )لكفا(A كا5 (,حQ ?,ق*$N ,?(فع$L Nلى ج, سما,d . 4ما )لتعال?N )ل(,ح?ة )لتي نT^ ب$ا )ألنب?اء فق6 ف$م$ا
)لتالم?G ف$ما 4,ضح مم5 ق6 كتب,Dا 4صال . ,كان,) بعG 6لW ?ق(5,4 4سفا( )لع$6 )لقN?6 ل?- على 4ن$ا شب?$ة بتعال?N )لكتبة ,)لف(?س??5 ,ال
=Q54 ?قبل Nع )لعال?Tال ?ست dGل(“ :W(G (,6Dعال5 ج6?6 م5 هللا . لق6 شاL 4,ن$ا على 4ن$ا)ب8 كان,) ?ق B()لت( ND()(, 65 ق?Gكأق,)8 )لحكماء )ل
{ML 457.1} .(ألنQ ال ?()V ,ال ?ع(فQ= ,4ما 4نتN فتع(ف,نQ ألنQ ماكi معكN ,?ك,5 ف?كN” (?,حنا 14 : 17

5L )لT(?قة )ل,ح?A6 )لتي ب$ا ?مكننا )لحص,8 على مC?6 م5 )إلW()6 )لكام8 للح^ Dي حف* )لقلB (ق?قا ,خاضعا ب,)سTة (,p )لمس?ح .
?نبغي 54 تتT$( )لنف- م5 )لب8T ,)لكب(?اء ,م5 ك8 )ألش?اء )لتي )ستعب6ت$ا . كما ?نبغي 54 ?جل- )لمس?ح على ع(n )لنف-. 5L )لمع(فة
. Qضاح?L ,4 Q?لL 8,شام8 حتى 54 )لفلسفة ?قص( باع$ا 5,6 )ل,ص, (ج6 ٍNء سا(5 ت6ب?( )لف6L, . A)لكفا( N$ع5 ف )تقص i?بح A6,6ة مح?)لبش(
|)? dGباالختبا( . ,)ل Qنما ?مك5 مع(فتL = Qضاح?L 5ال ?مك xلخال( N5 علL . V),لحق,8 ع5 سب( غ( A)جباب Cلى )ألب6 س() ?عجL 8*?س,
{ML 457.2} .ش( قلبD Q, ,حV6 )لdG ?ف$N ق?مة )لمخلx )لع*?مة

كان! )ل6(,- )لتي نT^ ب$ا )لمس?ح غن?ة بالتعل?N ف?ما سا( على م$8 م5 )لجل?L 8لى 4,(شل?N . ,كا5 )لنا- ?صغ,L 5لى كالمQ بك8 ل$فة
Qلنا- لتعال?م( B,على )لنا- مما في )ل?$,6?ة . فاستجاب! قل AأT, \ل?$,6 4خ( Bفي ب?(?ة كما في )لجل?8 كا5 تعص, . NتماD(,. {ML 468.1}

ie;A من 'لمعلم 'ألعظم

Qت()(GنL خفي? ,D 5كا, A6ئ(C A)()بم Qلك$نة ,)لمعلم,5 ?تعقب,ن( كا5, . A)?الخ( Qخ6مت )$لمس?ح بكث?( م5 )ألمثا8 في خال8 4ش( ^Tن
ل$N تح! )ل(م,C . ,لN ?خTئ,) ف$N معاني 4ق,)لQ ,مع GلW فلN ?ج6,) ف?$ا ما ?مك5 54 ?بن,) عل?Q ت$مة ?,ج$,ن$ا Lل?Q . ,في مث8 )لف(?سي
,)لعشا( كان! صالA )لف(?سي )لمتك8 على نفسQ ,ب(V )لتي قا8 ف?$ا: “)لل$N 4نا 4شك(W 4ني لس! مث8 باقي )لنا-” على نق?t ت,س8 )لعشا(
)لتائB )لdG ص(Ö قائالً: )لل$N )(حمني= 4نا )لخاTئ” (ل,قا 13 , 11 : 18). ,DكG) ,بخ )لمس?ح (?اء (mساء )ل?$,6. ,تح! (مC )لت?نة
A,6()ء قب,8 )ل6عC( 85 (فض,) بك?Gل( Wألمة غ?( )لتائبة . ,4,لئ( Wعلى تل t54 ?نق Wلم,ش( N?*لع( Wتنبأ ع5 )ل$ال N?*لعق?مة ,)لعشاء )لع(
.(Lلى ,ل?مة )إلنج?8 سمع,) منQ كلما! )إلنG)( )لقائلة: “4ق,8 لكL :NنQ ل?- ,)ح6 م5 4,)ئW )ل(جا8 )لم6ع,?G? 5,^ عشائي” (ل,قا 14 : 24
{ML 468.2}

A,ا ق?Tع( (Cا(^ في نص\ )لل?8 ملتمسا خبT5 مث8 )أل(ملة )للج,جة ,)لص6?^ )لL, . (6ع*?مة )لق?مة ج G?لتي تلقن$ا )لتالم( N?كان! )لتعال
لكالN )لس?6 )لقائ8: “)سأل,) تعT( =(,Tلب,) تج6,)= )ق(ع,) ?فتح لكN” (ل,قا 11 : 9). ,في 4ح?ا5 كث?(A كاL 5?ما5 )لتالم?G )لمتCعqC ?تق,|
عن6ما كان,) ?Gك(,5 ق,8 )لمس?ح: “4فال ?نص\ هللا مختا(?Q= )لصا(خ?L Nل?Q ن$ا()ً ,ل?الً= ,D, متم$8 عل?$N؟ 4ٌ,8 لكL :NنQ ?نصف$N س(?عاً!”
{ML 468.3} .((ل,قا 18 : 7 , 8

ك(( )لمس?ح مث8 )لخ(,\ )لضاG = 8لW )لمث8 )لجم?8 حم8 معناL Vلى م6| بع?6 عن6ما نT^ بمث8 )ل6(ND )لمفق,6 ,)الب5 )لضا8 . لN ?ك5
)لتالم?G ?ق6(,5 ق?مة VGD )ل6(,- ,ال ق,ت$ا )لتق6?( )لكام8 )لالئ^ ب$ا = ,م5 بع6 )نسكاB )ل(,p )لق6- عل?$GL N (4,) )ألمN ?نضم,L 5لى
ح*?(A )لملك,! 4ف,)جا = )ألم( )لdG 4ثا( غضB )ل?$,6 ,حسND6 = ف$م,) ح?نئG= ف$ما 4فض8 = مث8 )الب5 )لضا8 ,)ل6(,- )لتي ?مك5
)ستخالص$ا منQ = ,4مكن$N 54 ?حس,) ب$AC )لف(p )ل*اD(A في كالN )لمس?ح عن6ما قا8: “كا5 ?نبغي 54 نف(p ,نس(”= “أل5 )بني GD) كا5 م?تاً
فعاn= ,كا5 ضاالً ف,ج6” (ل,قا 15 : 32= 24). ,عن6ما خ(ج,) باسN س?ND6 ل?,)ج$,) )لش( ,)لفق( ,)الضT$ا6 كان,) كث?() ما ?سن5,6
قل,ب$N بت(6?6 كالمQ )لdG نT^ بQ في (حلتQ )ألخ?(VGD A ح?5 قا8: “ال تخ\= 4?$ا )لقT?ع )لصغ?(= أل5 4باكN ق6 س( 54 ?عT?كN )لملك,!.
ب?ع,) ما لكN ,4عT,) ص6قة. )عمل,) لكN 4ك?اساً ال تفنى ,كنC)ً ال ?نفG في )لسم,)!= ح?i ال ?ق(B سا(^ ,ال ?بلى س,-= ألنQ ح?i ?ك,5
{ML 468.4} .(كنCكD NناW ?ك,5 قلبكN 4?ضاً” (ل,قا 12 : 32 — 34
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الفصل الرابع والخمسون—السامري الصالح

Nق,- ب8 في )لق?اTلعقائ6 4, )ل( ,4 N*نا 4ن$ا ال تنحص( في )لن?)?, . ب?عة )ل6?انة )لحق?ق?ةT لصالح ?ص,( لنا )لمس?ح( d)في مث8 )لسام
{ML 470.1} .بأعما8 )لمحبة ,بأع*N خ?( لآلخ(?5 ,بالصالp )لحق?قي

N?*ع NتماDألب6?ة؟” (ل,قا 10 : 25). فبا( Aلح?ا( i)4عم8 أل (Gما =Nّقائالً: “?ا معل Qب)ج? Nنام,سي قا (GL“ :Bلشع( Nب?نما كا5 )لمس?ح ?عل
,ل$فة شA6?6 )نت*( )لجمع )لع*?N سماq )لج,)B . لق6 فك( )لك$نة ,)لمعلم,5 في L?قاq )لمس?ح في ش(W بك,ن$N 4,عC,) Lلى GلW )لنام,سي بأ5
?سألG QلW )لسm)8 . ,لك5 )لمخلx لN ?شتبW معQ في ج6)8 = بT 8لB م5 )لسائ8 نفسQ 54 ?ج?B ع5 )لسm)8 فقا8 لQ: “ما D, مكت,B في
)لنام,-. ك?\ تق(4؟” (ل,قا 10 : 26). كا5 )ل?$,6 ال ?C)ل,5 ?ت$م,5 ?س,q باستخفائQ بالش(?عة )لمعTاA في س?ناء = ,لكنQ 4حا8 )لسm)8 ع5
{ML 470.2} .)لخالL xلى حف* ,صا?ا هللا

فقا8 )لنام,سي: “تحB )ل(L Bل$W م5 ك8 قلبW= ,م5 ك8 نفسW= ,م5 ك8 ق6(تW= ,م5 ك8 فك(W= ,ق(?بW مث8 نفسW” (ل,قا 10 : 27).
{ML 470.3} .(فقا8 لQ ?س,q: “بالص,)B 4جب!. )فعGD 8) فتح?ا” (ل,قا 10 : 28

G 5LلW )لنام,سي لN ?ك5 ()ض?ا ع5 م,ق\ )لف(?س??5 ,4عمال$N . ف*8 ?6(- )لكتB )لمق6سة (غبة منQ في مع(فة معناDا )لحق?قي . كا5
م$تما باألم( )Dتماما ح?,?ا فسأ8 )لس?6 في Lخالx قائال: “ماG) 4عم8؟” ,GL 4جاB ع5 مTال?B )لش(?عة م( على جم?ع )لف()ئt ,)لTق,-
dGل( B(,لج( (G$ألنب?اء . ف(, Q5 ب$ما ?تعل^ )لنام,- كل?Gلمب46?5 )لع*?م?5 )لل( N6ق Qق?مة ,من !(G ألش?اء( Wتل )عتب? Nف$, ل . N()م( )لك
Qلنام,-. قا8 ل( d)4ح6 مفس Qب Bما 4جا p6ق6 )مت Qلك,ن V,ع,) 54 ?6?ن?Tست? Nم,قفا حسنا مع )لمعلم?5 . فل xلمس?ح 4,ق\ )لمخل( Qمت6ح(
?س,q: “)فعGD 8) فتح?ا” (ل,قا 10 : 28). لق6 قN6 )لش(?عة ك,حL A6ل$?ة= ,ب$G) )ل6(- علمنا 4نQ ال ?مك5 حف* ,ص?ة ,نقt 4خ(| أل5 نف-
5k6لمب( ماD 5ضة لإلنسا)لمحبة غ?( )لمغ(, Å لفائقة( لنام,- . فالمحبة( ك8 Q*5 بحفD) 55 مص?( )إلنساL . عل?$ا جم?ع$ا d)لمب46 ?س(
{ML 470.4} . )للG)5 ?نبغي 54 ?س,6) )لح?اA كل$ا

”من [و قرEبي“

Qفي ح?ات Qما(س? Nل Qف$م? Q6عى 4ن( dG5 ب( )لنام,- )لL . xلمس?ح )لفاح( Nكال Nللنام,- = ,تبك! 4ما )كاس Qلنام,سي 4ن( WلG \كتش(
مما(سة عمل?ة . LنQ لN ?*$( محبة للق(?B . ,كا5 مTل,با منQ 54 ?ت,B = ,لك5 ب6ال مG 5لW 4()6 54 ?ب(( نفسQ . ,ب6ال م5 )العت()\ بالح^
حا,8 54 ?ب(5D على مق6)( حف* )ل,ص?ة عمل?ا . ,DكG) حا,8 تفاd6 )لتبك?! ,تCك?ة نفسQ في ن*( )لنا- . ,ق6 ب(5D كالN )لمخلx على 54
ML} .(سm)لQ لN ?ك5 لq(6 Q ح?i 4نD Q, كا5 ?مكنQ )إلجابة عنQ بنفسQ . ,مع GلW فق6 قN6 سm)ال kخ( قائال: “,مD 5, ق(?بي؟” (ل,قا 10 : 29
471.1}

كاGD 5) )لسm)8 سببا في كث?( م5 )لمناCعا! )لتي ال ن$ا?ة ل$ا ب?5 )ل?$,6 . ,لN ?ك5 عنd4 ND6 شW بالنسبة Lلى )ل,ثن??5 ,)لسام(??5 = فق6
5Dلكا( ND)54 ?عتب B5 ?ج?Gل( ND 5بقا! )لمجتمع؟ ,مT 5?ب, N$4مت Bب?5 شع C??الء 4ق,)ما 4ع6)ء ,غ(باء .,لك5 ك?\ ?مك5 )لتمmD 5كا
8Dلجا( Bللشع N$لنا- 54 مالمست( (,5 = ,علم?)DاT (,)?ق,- متشابكة ل?صT سة)في مما N$لش?خ م5 )ألق(باء؟ لق6 قض,) ح?ات(, Nلمعل(,
)لعN?6 )الكت()i تلص^ ب$N نجاسة كان,) ?لتCم,5 بأ5 ?بGل,) ج$,6) مضن?ة للتT$( من$ا- ف$8 كا5 عل?$N 54 ?عتب(,) )لنا- “)لنجس?5” 4ق(باء
{ML 471.2} ل$N؟

Qلكن, . Qل?حكم,) بإ6)نت Qقب,ن()? (,5 كان?Gل( W4,لئ Bبتعص )$ش? Nل Qعا! ,مجا6ال! كما 4نCل6خ,8 في منا( q,تحاشى ?س |)4خ A)م,
Nم5 ف j)54 ?ستخ Q4مكن, B,لسماء . ,ق6 تأث(! ك8 )لقل( اD)6ل6)فقة )لتي مص( لمحبة( t?لف A),ص Q?ا5 سامعDG4 N4ما Nس) T?في مث8 بس
G. {ML 471.3}لW )لنام,سي )عت()فا بالح^

,D عال5 محبة هللاL 5L . ^لح(, B(,لص( N?6ي تقD إT6خا8 )لن,( = ,4فض8 ,س?لة لتعام8 مع )لخL يD N(6 )ل*الT5 )ل,س?لة )لفعالة لL
!(Gل( في Cك)ت? dGل( Bة في )لقل?Tكش\ ع5 تش,?$ا! )لخ? dGل(. {ML 471.4}

åقع ب#ن 'للصوE



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 199 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

54 t)ب?5 حيّ ,م?!. فع V,ت(ك, (,مض, =V,ح)ّج, V,)ّفع =x,لى 4(?حا= ف,قع ب?5 لصL N?الً م5 4,(شلCنسا5 كا5 ناL“ :q,قا8 ?س
N(ل,قا 10 : 30 — 32). ل ”Qمقابل Cصا( عن6 )لمكا5 جاء ,ن*( ,جا GL =ً4?ضا d,ال WلGك, .Qمقابل Cجا, Vk)ف =^?)Tل( W8 في تلCناً نDكا
?كG 5لW من*() خ?ال?ا ب8 حا6ثا ,قع بالفع8 ,كا5 مع(,فا بأنQ ق6 حi6 كما ص,(V )لمس?ح تماما . ,ق6 كا5 )لكا5D ,)لال,d )للG)5 جاC) مقاب8
{ML 472.1} .)ل(ج8 )لج(?ح حاض(?5 مع )لجمع )لdG كا5 ?صغي Lلى كالN )لمس?ح

5L )لمساف( م5 4,(شل?L Nلى 4(?حا كا5 عل?Q 54 ?عب( جانبا م5 ب(?ة )ل?$,6?ة . كا5 )لT(?^ ?نح6( في ,)6 ض?^ م,حn صخ(d ,كا5
)للص,x ?غ?(,5 عل?Q ,كا5 4ح?انا كث?(A مش$6) للقس,A ,)لج()ئN . ففي GلW )لمكاD 5,جN )لمساف( ,ج(6 م5 ك8 ما D, غا8 ,ثم?5 .
^?)Tل( Wفي تل )م ^?)Tملقى على قا(عة )ل ,D ب?5 حي ,م?! .,ف?ما ,D, حا,)Tم ^?)Tل( Bبجان W)ت, p,)بج B?4ص, B)ض,
)لكا5D ,لكنQ )كتفى بإلقاء ن*(A على )ل(ج8 )لج(?ح . ,بعV6 4قب8 )لال,GD . d) )ل(ج8 6فعQ )لفض,8 لمع(فة ما ق6 حi6 فاقت(B م5 )لج(?ح
)لمتألN ,ن*( Lل?Q . ,ق6 ع(\ GلW )ل(ج8 ,)جبQ ,لكنQ كا5 ,)جبا غ?( محبL Bلى نفسQ . ,كا5 ?تمنى ل, لN ?م( في تلW )لT(?^ حتى ال ?(|
G. {ML 472.2}لW )لج(?ح . ,ق6 4قنع نفسQ بأنQ ال شأ5 لQ بGلW )ل(ج8 )لج(?ح

لق6 كاG 5)نW )ل(جال5 ?ما(سا5 خ6مة مق6سة ,?6ع?ا5 4ن$ما م5 مفس(d )لكتB )لمق6سة = ,م5 تلW )لTبقة )لمختا(A خص?صا كي تك,5
نائبة ع5 هللا ,ممثلة لQ 4ماN )لشعB . ف,جB على ك8 م5 )لكا5D ,)لال,d “54 ?ت(ف^ بالج$ا8 ,)لضال?5” (عب()ن??5 5 : 2)= ,?(ش6 )لنا-
q,س? Qصف, dGنف- )لعم8 )ل ,D 5كا Qب Nللق?ا d,5 ,)لالDكال م5 )لكا Q?لL ق6 6عي dG5 )لعم8 )لL . 5محبة هللا )لع*?مة لبني )إلنسا N$في ف
على 4نQ عملQ عن6ما قا8: “(,p )ل(B علّي= ألنQ مسحني ألبّش( )لمساك?5= 4(سلني ألشفي )لمنكس(d )لقل,B= ألناd6 للمأس,(?5 باإلTال^
{ML 472.3} .(,)لعمي بالبص(= ,4(س8 )لمنسحق?5 في )لح(?ة” (ل,قا 4 : 18

”rحبّو' 'لغرEب“

Nالk 5لنا- في )لتخف?\ م( بة للتعا,5 معDأل( Nعلى تما ND, t)أل( هللا على A)6 م5 4ف()6 4س)ك8 ف Nالk لىL 5,لعT5 مالئكة )لسماء ?تL
)لمتألم?5 ,)ل*لN )ل,)قع عل?$5L . N هللا في عنا?تQ ق6 4تى بالكا5D ,)لال,d في )لT(?^ )لdG كا5 )ل(ج8 )لج(?ح ملقى على قا(عتQ حتى ?(?ا
NDلبش( ,بال?ا( Nالk إلشفا^ على(, \Tجال5 س?تأث()5 بالع)ل( Wن(G 58 كاD (,)?لع ك8 سكا5 )لسماء لTلى )ل(حمة ,)لمع,نة . ,ق6 تL Qحاجت
Qآل5 ?تعلم( Bلشع( 6(سا ?ختل\ )ختالفا ب?نا عما كا5 N$علم )لنا(, Bلعب()ن??5 في )لب(?ة . فم5 عم,6 )لسحا( Nعل dGل( ,D xكا5 )لمخل .
VGD, . الم$اk, ع5 حاجات$ا Nع 54 تعب( بالكال?Tلنام,- )ل(ح?مة تنا,ل! حتى )لح?,)نا! )ل6ن?ا )لتي ال تست( N?5 تعالL . 5?م5 )لك$نة ,)لمعلم
W4?! حما( مبغض) (GL .Q?لL V6ّ)شا(6)ً= ت V)4, حما W,6صا6ف! ث,( ع (GL“ :8?س()ئL ا م,سى م5 هللا ل?بلغ$ا لبنيDي )لتي ق6 تلقاD !لتعل?ما(
x,قع ب?5 )للص, dGل(ج8 )ل( xفي شخ N6ق q,لك5 ?س, .(32= 4= 5 j,)خ) ”Qفال ب6 54 تح8 مع =Qّع6ل! ع5 حل, Qقعاً تح! حمل(,
فأثخن,V بالج()p 4خا ?تألN . فكN كا5 ?جB 54 ?تأث( قلB ك8 م5 )لكا5D ,)لال,L dشفاقا عل?Q ,حنانا 4كث( مما على ح?,)5 4, 6)بة م5 حامال!
WلGل, ”B?)لغ( Bأل(ملة= ,)لمح(, N?لصانع ح^ )ل?ت(“ =”B?$لجبا( )لم( N?*لع( Qة م,سى تق,8: “)إللTل(سالة ب,)س( Bألثقا8! لق6 ق6م! للشع(
{ML 473.1} .(4م( قائالً “فأحّب,) )لغ(?B”= “تحبQ كنفسW” (تثن?ة 10 : 17 — 19 ؛ ال,??5 19 : 34

قاB,?4 8: “غ(?B لN ?ب! في )لخ()j. فتح! للمساف( 4ب,)بي”. ,عن6ما 4تى )لمالكاL 5لى سN,6 في D?ئة بش(?ة سج6 ل$ما ل,T ب,ج$L Qلى
Nلكن$ما ل, Qكل (GD 5علما? d,5 ,)لالDلكا( كا5 .(31 : 32 ؛ تك,?5 19 : 2 B,?4) ”لى ب?! عب6كما ,ب?تاL م?ال =d6?قا8: “?ا س, t)أل(
?ما(ساV عمل?ا . فح?i 4ن$ما تعلما في م6(سة )لتعصB )لق,مي صا() 4نان??5 متCمت?5 ,منعCل?GL, . 5 ن*() Lلى GلW )لج(?ح لN ?ك,نا متحقق?5
Qبما ك,5 سام(?ا )نص(فا عن) Qنا 4ن* GL, = )خk Bم5 شع N4 6,$?كا5 م5 4مة )ل (GL ما. {ML 473.2}

لN ?( GلW )لنام,سي في عمG 8?نW )ل(جل?5 كما ق6 ,صفQ )لمس?ح ش?ئا مناقضا لما كا5 ق6 تعلمQ ع5 مTال?B )لنام,- . ,لك5 جاء بع6
G. {ML 473.3}لW مشk 6$خ(

”'y[ب... e'صنع [كذ'“

5L سام(?ا مساف() 4تى Lلى ح?! كا5 )لج(?ح ,لما (Vk تحن5 عل?Q . ,لN ?سأ8 ما GL) كاG 5لW )لج(?ح ?$,6?ا 4, 4مم?ا = مع علمQ بأنQ ل,
كاD 5, ?$,6?ا ,كا5 )لج(?ح D, )لسام(d لكا5 )ل?$,d6 )لمساف( ?بص^ في ,ج$Q ,?ت(كQ بمنت$ى )الحتقا( . ,لكG 5لW )لسام(d لN ?ت(66
Q54 4مام N54 ?عل Q?لمكا5- ,لك5 كا5 ?كف( WلG ت,ق\ في (GL Q?عل x,للص( A)غاL )Tلخ t)ق6 ?تع Qنفس ,D Qفك( في 4ن? Nل, . (GD Bبسب
B?T?ل Qل(حلت Qحتف* ب( dGلخم( )ل(, !?Cل( م5 Qما مع j)4خ WلGح . ,ك?)ل(ج8 )لج( Qب )ل?ست Vفخلع (6)ء . i,لى )لغL jنسانا متألما ?حتاL
بQ ج(,p )لم(?t ,?نعn ق,)V . ثN 4(كبQ على 6)بتQ ,سا( بQ على م$8 بخT,)! متئA6 حتى ال ?$تC جسN )لج(?ح فتk 6?CالمQ = ,4تى بL Qلى
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فن6^ ,)عتنى بT Q,8 )لل?8 ساD() عل?Q بك8 (قة ,محبة . ,في )لغ6 عن6ما ب46 )لج(?ح ?تعافى 4مك5 )لسام(d 54 ?تابع (حلتQ . ,لك5 قب8
)لش(,q في )لسف( ,ك8َّ 4م( (عا?تL Qلى صاحB )لفن6^ ,6فع لQ )ألج( كما ت(W (ص?6) ألج8 )العتناء بQ = ,لN ?كت\ حتى بGلW ب8 4ب6|
)ستعV6(6 إل?فاء ك8 )لنفقا! )إلضاف?ة ,س6 ك8 حاجة للم(?GL t قا8 لصاحB )لفن6^: “)عت5 بQ= ,م$ما 4نفق! 4كث( فعن6 (ج,عي 4,ف?W” (ل,قا
35 : 10). {ML 474.1}

dGلثالثة ت(| صا( ق(?باً لل( الءmD dفأ“ :Qقا8 ل Nث Qكشف! ك8 ما في قلب A)*لنام,سي بن( WلG في V)*ن q,لما )نت$! )لقصة ثب! ?س,
{ML 474.2} .(,قع ب?5 )للص,x؟” (ل,قا 10 : 36

لك5 )لنام,سي بع6 كGD 8) لN ?(6 54 ?نT^ باسN )لسام(d على شفت?Q فأجاB قائال: “)لdG صنع معQ )ل(حمة”. فقا8 لQ ?س,q: “)BDG 4ن!
{ML 474.3} .(4?ضاً ,)صنع DكG)” (ل,قا 10 : 37

,DكG) 4ج?B على )لسm)8 )لقائ8: “مD 5, ق(?بي” ج,)با حاسما Lلى )ألب6 . فق6 4با5 لنا )لمس?ح 54 ق(?بنا ل?- D, فقd4 T ,)ح6 م5 4ف()6
,D لى مع,نتنا . ق(?بناL jإلنسا5 )لمحتا( -نف ,D بنا?)لك5 ق, . Nلجن- 4, )لل,5 4, )لمقا( لىL Q?ف A)شاL كن?ستنا 4, م5 ?عتن^ عق?6تنا . ,ال
{ML 474.4} .ك8 شخx 4صابQ )لع6, بج(,p 4, 4حi6 ف?L Qصابا! . ق(?بنا D, ك8 ف(6 ?عتب( خاصة هللا

iعاملو. بالنامو

5L (بنا ?س,q قN6 لنا في قصة )لسام(d )لصالح ص,(A لنفسQ ,م$متQ . فالش?Tا5 ق6 خq6 )إلنسا5 ,سحقQ ,ج(V6 م5 ك8 فض?لة فخس(
ك8 شيء ,ت(W ل?$لW . ,لك5 )لمخلx تحن5 عل?نا في عجCنا = فت(W مجV6 ل?أتي إلنقاGنا = ف,ج6نا م,شك?5 على )لم,! ,ع(\ حالتنا على
حق?قت$ا = فشفى ج(,حنا ,كسانا ب(6)ء ب(V ,4تى بنا Lلى ملجإ 4م?5 = ,6ب( لنا ك8 4ع,)Cنا على نفقتQ . لق6 ما! ل?فت6?ا . ثN قا8 لتابع?Q مش?()
.(Lلى نفسQ كمثا8:“ب$G) 4,ص?كN حتى تحّب,) بعضكN بعضاً”= “كما 4حببتكN 4نا تحب,5 4نتN 4?ضاً بعضكN بعضاً” (?,حنا 15 : 17 ؛ 13 : 34
{ML 475.1}

(GD 8لسائ8: “)فع( WلGقا8 ل )لب( B?الTإلنسا5 خالصة م(, Å عتب( )لمحبة? q,كا5 ?س G4عما8؟”. فإ (Gقائال: “ما q,سأ8 )لنام,سي ?س
BDG(“ :ًلنام,سي قائال( WلG عام8 بالنام,- . ,ق6 4م( )لمس?ح Qعلى 4ن WلG5 بD)فب \,Tلع( Bلمح( Qحي قلب, d)لسام( qاT4 6فتح?ا”. لق
Qف?نبغي 4ن Q?ثاب! ف QنL“ :8َاعة = م5 َقاT4, )ال6عاء ب8 )لعم8 ,)ل Nمج(6 )لكال Tم5 4,ال6 هللا ل?- فق B,لT5 )لمL .”(GكD 4ن! 4?ضاً ,)صنع
{ML 475.2} .(كما سلG W)D WكG) ?سلD W, 4?ضاً” (1 ?,حنا 2 : 6

5L حاجة )لعالL Nلى GD) )ل6(- )ل?,N ل?س! 4ق8 م5 حاجة 4,لئW )لG?5 نT^ بQ ?س,q في مسامع$N . فاألنان?ة ,)ل(سم?ا! )لجامA6 كا6!
54 ND)Tع5 خا Bلمس?ح ق6 غا( Nف?5 باس)5 كث?(?5 م5 )لمعتL . ك?اG ()Tع, A,لخل^ حال( B(6 )لفضائ8 )لتي تكسTتخم6 نا( )لمحبة ,ت
)لمس?ح??5 ?نبغي ل$N 54 ?تمثل,) بالمس?ح . فما لN نقN6 على تضح?ة عمل?ة ألج8 خ?( )آلخ(?5 في مح?T )لعائلة ,في )لب?ئة ,)لكن?سة ,في ك8
{ML 475.3} .مكا5 ن,ج6 ف?Q = فم$ما ?ك5 )6عاmنا = فلسنا مس?ح??5 بالح^

تعزEة للحز'نى

=NتGق,8: “مجاناً 4خ? ,D, . -لنا( xألج8 خال Qنتعا,5 مع, Q54 نتَّح6 ب BلT? ,D, 5إلنسا( بمصالح بني Q5 مصالح)5 )لمس?ح ق6 قL
مجاناً 4عT,)” (متى 8 : 10). 5L )لخT?ة Dي 4ع*N )لش(,( . ,,)جبنا ?قتض?نا 54 نعT\ على )لخاTئ ,نقN6 لQ )لع,5. كث?(,5 ?خTئ,5
,?حس,5 بعا(ND ,ج$الت$ND, N ج?اL qلى كلما! )لتشج?ع = ,متحس(,5 على غلTات$N ,4خTائ$N ,?تأمل,5 في Dف,)ت$N تلW حتى ?كا6,)
?ج(ف,) Lلى ح6,6 )ل?أ- = فعل?نا 4الّ ن$مVGD 8 )لنف,- . فإG) كنا مس?ح??5 حقا فال ?مكننا 54 نج,C مقابل$N مبتع6?5 على ق6( )إلمكا5 ع5
4,لئW )لND 5?G في 4ش6 )لحاجة Lلى مع,نتنا . عن6ما ن(| )لنا- ?قاس,D4 5,)8 )لض?^ س,)ء م5 ج()ء )آلالN ,)لتجا(B 4, م5 ج()ء )لخT?ة
{ML 475.4} .”فال ?ق8 4ح6نا: “GD) ال ?عن?ني

فأصلح,) 4نتN )ل(,حان??5 مثGD 8) ب(,p )ل,6)عة” (غالT?ة 6 : 1). فباإل?ما5 ,)لصالA ص6,) ق,A )لع6, = ,تكلم,) بكالN )إل?ما5“
,)لتشج?ع )لD dG, بلسا5 ?شفي ج()p )لمنسحق?5 ,)لج(حى . لق6 4ع?ا كث?(,5 ,ضعف! شجاعت$N في ص()q )لح?اA )لع*?N ب?نما كا5 ?مك5 54
|Cلتي نتع( ة?Cلتع( Qل N65,6 54 نق Nنسا5 ?تألL على )نبغي 4الّ نم? . )النتصا( على N$ف^ ,محبة تع?ن) مج(6 كلمة مب$جة مشجعة تقا8 في
{ML 476.1} .نح5 ب$ا م5 هللا

Q5 خلقL . q,س? Aفي ح?ا )$* dGلصالح ,)ل( d)لس?6 في مث8 )لسام( لنا V),ص? dGل( L6لش(?عة- )لمب( L6لمب NتماL ّالL ,D 5L (GD 8ك,
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N$ق(?بنا كأنفسنا . ,عن6ما ?*$( 4,ال6 هللا )ل(حمة ,)ل(ف^ ,)لمحبة نح, جم?ع )لنا- ف Bعل5 لنا حق?قة معنى )لنام,- ,?(?نا معنى ك,ننا نح?
4?ضاً ?ش$5,6 لصفة ش(?عة )لسماء = ,?ش$5,6 للحق?قة )لقائلة: “نام,- )ل(B كام8 ?(6 )لنف-” (مCم,( 19 : 7). فالdG ?خف^ في L*$ا(
5L . ي (,حنا نح, هللاD خ,تنا تعل5 ع5 ماL ,ا نحD)$*لتي ن( p,)ل( أل5 . V)ق,?, Qحت(م? Qعت(\ بأن? dGكاس( للنام,- )ل ,D لمحبة( VGD
dGل( V4خا Bأل5 م5 ال ?ح .BGف$, كا =V4خا tهللا= ,4بغ Bني 4حL :65 قا8 4حL“ B?)ى نبع )لمحبة )ل,ح?6 نح, )لقD Bمحبة هللا في )لقل
.(4بص(V= ك?\ ?ق6( 54 ?حB هللا )لdG لN ?بص(V؟”= “5L 4حB بعضنا بعضاً= فاÅ ?ثب! ف?نا= ,محبتQ ق6 تكمل! ف?نا” (1 ?,حنا 4 : 20= 21
{ML 476.2}

الفصل الخامس والخمسون—ملكوت اهلل ال يأتي بمراقبة

جاء Lلى ?س,q بعt )لف(?س??5 ,سأل,V قائل?5: “متى ?أتي ملك,! هللا؟” (ل,قا 17 : 20). كا5 ق6 مضى 4كث( م5 ثالi سن?5 منG 4عل5
)? Nلح?5 ل( (GD فإلى WلG لسم,)!” (متى 3 : 2). ,مع( !,ملك B)لتي كما = بص,! ب,^ = (ن! قائلة: “ق6 )قت( Qسالت) حنا )لمعم6)5,?
mDالء )لف(?س?,d4 5 6ل?8 على Lقامة )لملك,! . 5L كث?(?5 مم5 (فض,) ?,حنا ,في ك8 خA,T كان,) ?قا,م,5 ?س,q كان,) ?لمح,L 5لى 54
{ML 477.1} .م$متQ ق6 فشل!

4جاب$N ?س,q بق,لQ: “ال ?أتي ملك,! هللا بم()قبة= ,ال ?ق,ل,D (G,D :5$نا= D (G,D :,4ناW! ألD 5ا ملك,! هللا 6)خلكN” (ل,قا 17 : 20 ,
Qأل(ض?ة لتنبئ بمج?ئ( A,لق( )Dم5 م*ا A)Dلت(,) *ا WناD, ناD لىL (,ال تلتفت . B5 ملك,! هللا ?ب46 في )لقلL .(21. {ML 477.2}

بعG 6لW )لتف! Lلى تالم?VG ,قا8: “ستأتي 4?اN ف?$ا تشت$,5 54 ت(,) ?,ماً ,)ح6)ً م5 4?اN )ب5 )إلنسا5 ,ال ت(,5” (ل,قا 17 : 22). فلك,5
NكT5 في 54 في ,سD()ل( NكCغ?( متحقق?5 م5 ع*مة )مت?ا N4نك W()6L 5ع (,Cلئال تعج Nخشى عل?ك? Nألب$ة )لعالم?ة فأنت( Qملك,تي ال تصحب
GD) )لD dG, ح?اA )لنا- ,ن,(ND ,54 ?ك5 محتجبا في ث?اB )لبش(?ة . فستأتي 4?اN ف?$ا تن*(,5 بش,^ Lلى VGD )لف(x )لتي 4نتN )آل5
{ML 477.3} .متمتع,5 ب$ا = لتس?(,) ,تتح6ث,) مع )ب5 هللا

Nل, . N$ل Qحا,8 54 ?علن dGلح^ )ل(,حي )ل( W()6L (,ع?Tست? Nض?ا! ل)باأل N$تعلق, N$4نان?ت Bبسب N$4نفس q,س? G?حتى تالم QنL
?ستT?ع,) 54 ?ق6(,) صفا! )لمخلx ,صفة ملك,تQ )لتق6?( )لكام8 )لالئ^ Lالّ بع6 صع,6 )لمس?ح Lلى 4ب?Q ,)نسكاB )ل(,p )لق6- على
)لمmمن?5 . فبع6 قب,8 معم,6?ة )ل(,p )لق6- ب46,) ?تحقق,5 4ن$N كان,) في محض( (B )لمجG 6)تGL, . Q ب46,) ?ستع?L 5,6لى G)ك(ت$N 4ق,)8
)لمس?ح تفتح! عق,ل$N لف$N )لنب,)! ,)لمعجC)! )لتي صنع$ا . ,ق6 م(! 4ماDG4 Nان$N عجائB ح?اتQ فكان,) كم5 4,ق*,) م5 حلN = كما تحق^
ل$N 54 معلم$D N, “)لكلمة صا( جس6)ً ,ح8ّ ب?ننا= ,(4?نا مجV6= مج6)ً كما ل,ح?6 م5 )آلB= ممل,ء)ً نعمة ,حقاً” (?,حنا 1 : 14). لق6 4تى
)لمس?ح م5 حض5 )آلB فعال Lلى عالN )إلثN ل?خلx 4بناء ,بنا! N64 )لساقT?5 . ,ق6 ب46 )لتالم?G )آل5 4قD4 8م?ة في ن*( 4نفس$N مما كان,) قبلما
تحقق,) مG 5لW . ما عا6,) )آل5 ?حس,5 بالسآمة 4, )لتعB م5 تال,A 4عمالQ ,ت(6?6 تعال?مQ )لتي لN ?ك,ن,) ?ف$م,ن$ا ف$ما كامال ,)ضحا ,ق6
{ML 477.4} .عا6! )ل?$N كما ل, كان! 4عالنا ج6?6) . ,)لكتاB )لمق6- )صبح في ن*(ND كتابا ج6?6)

AاNتفت#ش 'لكلمة باجت

dGلعم8 )ل( Nلى )لسماء ل?تمL 6صع dGل( W(G 5تعلم,) م, = !,Dلى مقا6- )لالL (,فش,5 )لنب,)! )لتي تش$6 للمس?ح 6خل? G?ب46 )لتالم GL,
كا5 ق6 بV46 على )أل(t . ,ع(ف,) 54 ف?Q تح8 )لحكمة ,)لعلN )للG)5 ال ?مك5 لبش(d 54 ?6(ك$ما ما لN ?حص8 على مع,نة Lل$?ة .كان,) بحاجة
Qعمل, Qألق,)8 )لنب,?ة )لتي ,صف! صفات( Aق()ء (,شة بالغة ق(4,) ,4عا6D6ب, . )()ألنب?اء ,)ألب(, W,لمل( Qسب^ فتنبأ عن dGل( W(G لى مع,نةL
,صفا 6ق?قا . كN كا5 ف$م$N لألق,)8 )لنب,?ة م*لما ,غامضا ! ,كN كان,) متباTئ?5 في قب,8 )لحقائ^ )لع*?مة )لتي تش$6 للمس?ح = ,GL ن*(,)
N$لق6 4مسك! 4ع?ن . Qب?عتT6,جة لCلم( لصفة( ال, V6تجس )ك,5 س)ك,ن,) ?6? Nكإنسا5 ب?5 )لنا- ل Nكا5 ?س?( في )لعال GL Qفي )تضاع Q?لL
بح?i لN ?ستT?ع,) (m?ة )ألل,D?ة في )لبش(?ة = ,لك5 بع6ما 4نا(ND )ل(,p )لق6- ,كش\ ع5 بصائ(ND كN )شتاق,) Lلى (m?ة )لفاd6 ثان?ة
! Qلى 4ق,)لL 5,كان,) ?صغ Vنتبا( dف$م$ا ! ,بأ N$?عل )ألق,)8 )إلل$?ة )لتي عس( N$ل )ل?فس Q?لL (,شت$,) 54 ?أت( Nك, ! Q?لجل,- عن6 ق6م(,
Nآل5” (?,حنا 16 : 12). ,ك( (,ع,5 54 تحتمل?Tلك5 ال تست, =N4?ضاً ألق,8 لك A)?5 لي 4م,()ً كثL“ :N$ل Qكا5 قص6 )لمس?ح م5 ق,ل (Gما,
(GD 8قص(,) ك N$ج6) ع5 )ل$6\ ,4ن A6?كان! بع NDء()k 5كا5 ضع?فا ج6) ,أل N$مان?L 5أل (,نCفة ك8 شيء ! ,ق6 ح)لمع N$تاق! 4نفس
{ML 478.1} .)لتقص?( عW()6L 5 )لحق?قة
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5L . Qلنا- الستقبال( BDل?تأ Qسالت) لىL Nألمة )ل?$,6?ة ,ك8 )لعال( Vنتبا( Qس8 م5 قب8 هللا (س,8 ل?عل5 ع5 مجيء )لمس?ح ,ل?,ج)لق6 4
G?م(س8 م5 قب8 هللا . 4ح- )لتالم ,D 5حقا كم V,ع(ف? Nل N$4كث( م5 ثالث?5 سنة ,لكن N$Tحنا كا5 في ,س,? Q4عل5 عن dGل( B?لعج( xلشخ(
Nلم*ل( Nلعال( (GD لىL 4تى dGلن,( )ل( 5L . N$4ف$ام, N$عق,ل Nل*?, ND)4فكا )لنا- 54 ?خم( ب?5 d)إل?ما5 )لمستش( N6سمح,) لع N$ألن N6بالن
كا5 ?ن?( مب66) *لماتQ ,لكن$N لN ?6(ك,) ,ال ف$م,) م5 4?5 كان! تنبعi 4شعتQ . ,كان,) ?سأل,5 4نفس$N ف?ما بع6 لماG) تص(ف,) تص(\ جع8
)لمس?ح ملCما بأ5 ?,بخ$N عل?Q . ,م()() كث?(A كان,) ?(5,66 4حا6?ثQ ,?ق,ل,5 لماG) سمحنا لالعتبا()! )أل(ض?ة ,مقا,مة )لك$نة ,)لمعلم?5
54 ت(بW ح,)سنا حتى لق6 غاB ع5 4ف$امنا 54 شخصا 4ع*N م5 م,سى كا5 في ,سTنا = ,54 معلما 4ع*N م5 سل?ما5 كا5 ?ت,لى 4م( تعل?منا؟
{ML 478.2} ! كN كان! Gk)ننا غلفاء ! ,كN كا5 ف$منا متعث() ,ضع?فا

AاNفرحو. في 'الضطE

5L ت,ما لm? NمL 5الّ بع6ما ,ضع LصبعQ في مكا5 )لTعنة )لتي 4ح6ثت$ا ح(بة )لجن,6 )ل(,مان??5 = ,ق6 4نك(V بT(- عن6ما كا5 متضعا
N$ألم,( نف,س( VGD !)4ثا Nلك5 ك, . V)6ع(ف,) ق? Nل N$لكن, Qكان,) مع . p,نة بك8 ,ضCك(?ا! )لمحGل( Wتل N$?لL !6ال . فعا,G)م$انا ,م,
N$مان?L N6آل5 بع6ما )كتشف,) ع( N$ل$ب! قل,ب(, ! {ML 479.1}

,عن6ما تضاف( )لك$نة ,)ل(mساء ضND6 ,4ُ,قف,) 4ماN مجال- ,Tُ(ح,) في غ?اBD )لسج,5 ف(p )تباq )لمس?ح 4,لئW “ألن$N حسب,)
V,ختا(,) 54 ?تبع(, q,ق6 64(ك,) مج6 ?س N$لنا- ,)لمالئكة 4ن( N4ما (,نD)ب N$(4عما8 5: 41). ف(ح,) ألن ”Qل?5 54 ?$ان,) م5 4ج8 )سمDمستأ
{ML 479.2} .,ل, كلف$G NلW خسا(A ك8 شيء

,GD) ح^ )آل5 كما كا5 في عص( )ل(س8 4نQ بL 5,6نا(A )ل(,p )إلل$ي ال ?ستT?ع )لنا- 54 ?(,) مج6 )لمس?ح . 5L )لمس?ح?ة )لتي تث?(
)لشك,W ,)لم,لعة بحB )لعالN ال ?مكن$ا 54 تق6( ح^ هللا ,عملQ كما ?ج5L, . B 4تباq )لس?6 ال ?,ج5,6 ب?5 4حضا5 )ل()حة 4, )لك()مة
)أل(ض?ة 4, )لتشبQ بالعالN . ,لكن$N ?تق6م,5 سائ(?5 في T(?^ )لكp6 ,)التضاq ,)لعا( = ,5L مصا(عت$N “ل?س! مع N6 ,لحN= ب8 مع
)ل(mساء= مع )لسالT?5= مع ,الA )لعالN على *لمة GD) )لD6(= مع 4جنا6 )لش( )ل(,ح?ة في )لسما,?ا!” (4فس- 12 : 6). ,Lننا نج6 )آل5 كما
N$6,ن$Tض?, N$ع?(,ن?, ND)5 في عص?Gمن?5 )لmلم( N$5 ?س?ئ,5 ف?Gل( ND 5??س?)لمس?ح 54 )لك$نة ,)لف( Nفي 4?ا. {ML 479.3}

. Nلعال( p,) ال ?مك5 54 ?ك,5 على ,فا^ مع !(Gنكا( )لL p,) يD لتي( Qح,)نج?8 نعمة هللا بL, . 5 ملك,! هللا ال ?أتي بم()قبةL
فالمب5k6 متناقضا5 . “,لك5 )إلنسا5 )لTب?عي ال ?قب8 ما ل(,p هللا ألنQ عنV6 ج$الة= ,ال ?ق6( 54 ?ع(فQ ألنL Qنما ?حكN ف?Q (,ح?اً” (1
{ML 480.1} .(ك,(نث,- 2 : 14

”ل#ست من [ذ' 'لعالم“

,لك5 ?,ج6 ب?5 )لعالN )لمت6?5 )ل?,N كث?(,5 مم5 ?عتق5,6 4ن$N ?عمل,5 على ت,T?6 ملك,! )لمس?ح كملك,! 4(ضي Cمني = ف$N ?ت,ق,5
Wمل? Qق$ا . ,?نت*(,5 4ن(,ا ,4سD),ف?س,6 على محاكم$ا ,معسك()ت$ا ,6,( )لقضاء ف?$ا ,قص Nلعال( (GD على مملكة q,س? W?لى تملL
ب,)سTة 4,)م( ش(ع?ة تنفDGا سلTة بش(?ة . ,ح?i 54 )لمس?ح ل?- ب?ننا )آل5 بجسV6 ف$N 4نفس$N س?ن,ب,5 عنQ في )لعم8 ,في تنف?G ق,)ن?5
V,)عتب( ما ق6 G?ضي ,في تنف)قامة ملك,! 4L في q,س? Bلملك,! . فل, (غ( (GD 8قامة مثL لىL 5,لمس?ح ?ت,ق( Nكا5 )ل?$,6 في 4?ا . Qملك,ت
N(?,حنا 18 : 36). ,ل ”Nلعال( (GD 5قا8: “مملكتي ل?س! م Qلكن, . V,قبل (,ة لكانTلسل( في Q6ت()L, Qعت?)ش d)مفس N$ق,)ن?5 هللا = ,في جعل
{ML 480.2} .?قب8 )لع(n )أل(ضي

Bلتعص(, Bكا5 حكما فاس6) ,جائ() . ففي ك8 مكا5 كن! ت(| س,ء )لمعاملة )لصا(خة ,)الغتصا Qفي *ل q,س? nعا dGل( N5 )لحكL
Nس,ء )لمعاملة )لق,م?ة ,ال 6)5 )ألع6)ء )لق,م??5 . ,ل Nاج$? Nم6ني . ,ل pصالL dبأ Nلق?ا( xحا,8 )لمخل? Nفل WلG لساحقة . ,مع( A,لقس(,
?ت6خ8 في سلTة d,G )لسلTا5 4, س?است$N . فW(G )لD dG, مثلنا )ألعلى ت(فع ع5 )لت6خ8 في شm,5 )لحك,ما! )أل(ض?ة = ل?- ألنQ لN ?ك5
?كت(i آلالN )لنا- ,بال?اND ب8 أل5 )لعالj لN ?ك5 ?نحص( في )إلج()ء)! )لبش(?ة )لخا(ج?ة ,حD6ا . فلكي ?ك,5 )لعالj ناجعا كا5 ?نبغي 54
Qج66 قلب?, V6)نسا5 بمفL 8لى كL 8ص?. {ML 480.3}

5L ملك,! )لمس?ح ال ?ثب! بأحكاN )لمحاكN 4, )لمحاف8 )لتش(?ع?ة ,ال ب(عا?ة ع*ماء GD) )لD6( ,معاض6ت$N ب8 بغ(- Tب?عة )لمس?ح في
=N6 55 ,ل6,) ل?- م?Gل( .Qمن?5 باسمmلم( d4 =اناً 54 ?ص?(,) 4,ال6 هللاTسل NDاTفأع V,5 قبل?Gلق6- “,4ما ك8 )ل( p,)لبش(?ة بعم8 )ل( B,لقل(
,ال م5 مش?ئة جس6= ,ال م5 مش?ئة (ج8= ب8 م5 هللا” (?,حنا 13 =12 : 1). Dنا نج6 )لق,A )ل,ح?A6 )لتي تستT?ع 54 تسم, بالبش(?ة .
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{ML 480.4} .,)ل,س?لة )لبش(?ة إلنجاGD C) )لعمD 8ي تعل?N كلمة هللا ,)لعم8 ب$ا

عن6ما ب46 ب,ل- )ل(س,8 خ6متQ في ك,(نث,- = )لم6?نة )لكث?(A )لسكا5 )ل,)سعة )لث()ء )لممتلئة بالش( ,)لتي )نتش(! ف?$ا مفاس6 )ل,ثن?ة
Bكت GL, .(2 : 2 -,نتث),مصل,باً” (1 ك Vا?L, لمس?ح( q,ال ?سL Nش?ئاً ب?نك \)54 4ع NC4ع Nا 4?ضا قب?ح = قا8: “ألني لD)كG ل$ا )لتيGمبا,
بعG 6لL Wلى بعt م5 كان,) ق6 تنجس,) بأقبح )لخTا?ا قا8: “لك5 )غتسلتN= ب8 تق6ستN= ب8 تب((تN باسN )ل(B ?س,q ,ب(,L pل$نا” = “4شك(
{ML 481.1} .(Lل$ي في ك8 ح?5 م5 ج$تكN على نعمة هللا )لمعTاA لكN في ?س,q )لمس?ح” (1 ك,(نث,- 6 : 11 ؛ 1 : 4

,)آل5 كما كان! )لحا8 في 4?اN )لمس?ح ال ?نحص( عم8 هللا في 4,لئW )لG?5 ?تح(ق,5 ش,قا Lلى )لش$(A ,معاضA6 )لحكاN )أل(ض??5
dGم5 ?قبل,ن$ا نف- )الختبا( )ل B,لحقائ^ )ل(,ح?ة )لتي تخل^ في قل( Wعلن,5 للنا- تل? B)ل( N5 باس?Gل( Wض?ة ب8 في 4,لئ)لش()ئع )أل(,
حi6 لب,ل- عن6ما قا8: “مع )لمس?ح صلب!= فأح?ا ال 4نا= ب8 )لمس?ح ?ح?ا في” (غالT?ة 2 : 20). ,ح?نئG س?عمل,5 كما عم8 ب,ل- ألج8
ML} .(خ?( )لنا- . فق6 قاGL“ :8) نسعى كسف()ء ع5 )لمس?ح= كأ5 هللا ?ع* بنا. نTلB ع5 )لمس?ح: تصالح,) مع هللا” (2 ك,(نث,- 5 : 20
481.2}

الفصل السادس والخمسون—يسوع يبارك األوالد

Vلجم?لة )لخا(جة م5 شفا( N$حة غ?( )لمتصنعة . ,تسب?حات?)لص( N$لصب?اني ,محبت( N$فT6)ئما محبا لأل,ال6. ,ق6 قب8 ع q,كا5 ?س
TاD(A كان! م,س?قى عGبة لمسمعQ )نتعش! ل$ا (,حQ عن6ما كا5 محاTا بالنا- )لماك(?5 )لمنافق?5 . ,4?نما BDG )لمخلx كان! )لشفقة
N$أل,ال6 ,ثقت( Bكس? Qفة كف?لة بأ5 تجعل?Tلمشفقة )لل( Qمعاملت, Vلبا6?ة على مح?ا(. {ML 482.1}

Qن,) 54 عمل* xلمخل( G?لك5 تالم, .N$ك)با?, N$?عل Q?6? لى 4ح6 )لمعلم?5 ل?ضعL 6تى باأل,الm? 54 6,$?كا5 4م() عا6?ا ,مأل,فا ل6| )ل
ND4 م5 54 ?قاTع ب$VG )لك?ف?ة . ,عن6ما ق6م! )ألم$ا! 4,الL 5D6ل?Q ن*( )لتالم?L Gلى 4,لئW )لصغا( ن*6C( A)()ء GL *ن,) 54 )أل,ال6 4صغ(
م5 54 ?نتفع,) بمج?ئ$L Nلى ?س,q ,)ستنتج,) 4نQ س?ستاء م5 ق6,م$L Nل?Q . ,لكنQ )غتا* م5 )لتالم?G . لق6 ع(\ )لمخلx عBء )ألم$ا!
Qلى حض(تL 5$بGجت( dGل( ,D, . 5$ت(,كلمة هللا . فسمع صل Bبحس N$ب?ت)صا! على ت?)ك5 ح GL 5D)ل?ة (عا?ت$5 لصغا,mمس,. {ML
482.2}

L 5Lح6| تلW )ألم$ا! ت(ك! ب?ت$ا ,4ت! بTفل$ا Lلى ح?i كا5 ?س,q = ,ف?ما كان! سائ(A في T(?ق$ا Lل?Q 4خب(! Lح6| جا()ت$ا بم$مت$ا
W4,لئ t5 )لصغا(. كا5 بعD6جتمع! كث?()! م5 )ألم$ا! ,4ت?5 بأ,ال( (GكD, = Qكت)ب (,ل?نال q,لى ?سL اD654 تأتي بأ,ال VGD !غب)ف
)أل,ال6 ق6 تخT,) 6,( )لTف,لة ,بلغ,) 6,( )لصبا ,)لشباB . ,عن6ما 4علن! )ألم$ا! ع5 (غبت$5 سمع$5 ?س,q بك8 ع5D, \T ?ق6م5
Tلب$5 بك8 خ,\ ,)ل6م,q تن$م( م5 ع?,ن$5 . ,لكنQ )نت*( ل?(| ك?\ س?عامل$5 )لتالم?G . فعن6ما (NDk ?بع5,6 )ألم$ا! بأ,ال5D6 *ان?5
4ن$N بGلW ?سL 5,6لى )لمخلx مع(,فا 4با5 ل$N خTأND قائال ق,لQ )لخال6: “6ع,) )أل,ال6 ?أت,L 5ليّ ,ال تمنع,ND= أل5 لمثmD 8الء ملك,! هللا”
{ML 482.3} .(م(ق- 10 : 14). فأخG )أل,ال6 ب?G 5()ع?Q ,,ضع ?Q?6 عل?$N ,منح$N )لب(كة )لتي جاء,) ?Tلب,ن$ا

تعC! )ألم$ا! = ,عL 56لى ب?,ت$5 ,ق6 نل5 م5 كالN )لمس?ح ق,A ,ب(كة = كما تشجع5 على حم8 4عبائ$5 بف(p ج6?6 ,ع,ل5 على خ6مة
4,ال5D6 ممتلئة قل,ب$5 باآلما8 )لمش(قة . فعلى 4م$ا! )ل?,N 54 ?قبل5 كالN )لس?6 بنف- GلW )إل?ما5L . 5 )لمس?ح D, بالتأك?6 مخلx شخصي
)ل?,N كما كا5 عن6ما عاL nنسانا ب?5 )لنا- . ,D, بال شW مع?5 )ألم$ا! )ل?,N كما كا5 عن6ما )حتض5 )أل,ال6 )لصغا( ب?G 5()ع?Q في
{ML 483.1} .)ل?$,6?ة . لق6 )قتنى T4فالنا ب6مQ كما )قتنى )أل,ال6 )لG?5 عاش,) ق6?ما س,)ء بس,)ء

قوh لأل\

5L ?س,q ?ع(\ )لعBء )لdG تحملQ كN4 8 على قلب$ا . فW(G )لdG كان! لN4 Q كافح! ض6 )لفق( ,)لح(ما5 ?عT\ على كN4 8 مكافحة .
. Nأل?ا( VGD في N4 8لك WلG 8مستع6 أل5 ?فع ,D 5(Cح ع5 قلب$ا )ألح?C?, عةCكنعان?ة ج N4 5ع qCلج( 8?C? ال لكي?,T ()سف )ساف dGل( W(G
N4 d4 )*من Nأل?ا( VGD في Q?ف )ثm? = Qك( 4مG !با(Gقاسي )لع? B?كا5 معلقا على )لصل GL dGل(, اD6?ملة نا??5 ,ح)لى 4L 64عا dGل( W(G,
{ML 483.2} . متألمة حC?نة . ,في ك8 ح5C ,حاجة ?منح )لعC)ء ,)لع,5

فلتأ!ِ )ألم$ا! با(تباكاتL 5$لى ?س,q ,ح?نئG س?ج56 نعمة كاف?ة تع?ن$5 على ت(ب?ة 4,ال5L . 5D6 )ألب,)B مفت,حة 4ماN كN4 8 ت(?6 54
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تT(p 4حمال$ا عن6 ق6مي )لمخلx . فالdG قا8: “6ع,) )أل,ال6 ?أت,L 5ليّ ,ال تمنع,ND” ل8C? N ?6ع, )ألم$ا! ل?أت?5 بصغا(L 5Dل?Q لكي
p,)لمصل?ة . لق6 )متأل ?,حنا )لمعم6)5 بال( Qما5 4م?L ةT54 ?ب?! في *8 )لق6?( ب,)س Qمكن? Qعي 4م()G 5?ب dGف8 )لTل( حتى . N$ك)با?
N$ف,لتT N4?ا Gإلل$ي 54 ?شك8 4خال^ صغا(نا من( p,)في ش(كة مع هللا ?مكننا نح5 4?ضا 54 ننت*( م5 )ل n?كنا نع (Gفإ . Qال6ت, Gلق6- من(
A)لباك(. {ML 483.3}

(4| ?س,q في )أل,ال6 )لG?5 جيء ب$L Nل?Q )ل(جا8 ,)لنساء )لG?5 س?ك,ن,5 ,(ثة نعمتQ ,(عا?ا ملك,تQ . ,بعt من$N كان,) مCمع?5 54
N$5 كا5 كث?(,5 من?Gلكبا( )ل( مما ?فع8 q)بأس N$فا6?ا ل Qقبل,ن?, Qلى تعال?مL 5,أل,ال6 س?صغ( الءmD 54 \)لق6 ع . Qم,ت,) ش$6)ء في سب?ل?
حكماء في 4م,( VGD )ل6ن?ا ,لكن$N كان,) قساA )لقل,B . ,في تعل?مQ للصغا( نL 8Cلى مست,)ND . فW(G )لD dG, جال8 )لسماء لN ?ت(فع ع5 54
?ج?ب$N ع5 4سئلت$N ,?بسT ل$N تعال?مQ )ل$امة لتناسB 4ف$ام$N )لصب?ان?ة = فغ(- في عق,ل$N بG)( )لح^ )لdG كا5 ل?نم, بع6 سن?5 ,?أتي بثما(
{ML 483.4} .للح?اA )ألب6?ة

5L . مفت,حة للتأث?()! )إلل$?ة ,ق,?ة لتحتف* بال6(,- )لتي تقبل$ا N$إلنج?8 ,قل,ب( N?4كث( )لنا- قب,ال لتعال ND 6ح^ ثاب! 54 )أل,ال QنL
)أل,ال6 )لصغا( ?مك5 54 ?ك,ن,) مس?ح??5 ,ل$N )ختبا( ?تناسB مع 4عما(L . NDن$N بحاجة Lلى تعلN )ألم,( )ل(,ح?ة = ,على )ل,)ل6?5 54 ?ق6م,)
{ML 484.1} .ل$N ك8 )لف(x ,)المت?اC)! حتى ?مك5 54 تتشك8 4خالق$N على شبQ صفا! )لمس?ح

rنموùy للو'لدEن

,على )آلباء ,)ألم$ا! 54 ?ن*(,) Lلى 4,الND6 كأف()6 صغا( في 4س(A )ل(ND, B ,6)ئع ب?N$?6?4 5 ل?(ب,ND ل?ك,ن,) D4ال للسماء . ,عل?نا
54 نعلم$N نف- )ل6(,- )لتي ق6 تعلمناDا م5 )لمس?ح على ق6( ما تستT?ع عق,ل$N )لصغ?(A 54 تقب8 = فنكش\ ل$N ش?ئا فش?ئا ع5 جما8 مبا6[
N*ألع( Nلمعل( ,D dGل( Qلمس?ح نفس( \()شL !تح )ص?( )لب?! )لمس?حي م6(سة ف?$ا ?ك,5 )آلباء )لمعلم?5 )لصغا? (GكD, . لسماء(. {ML
484.2}

WلGالنفعا8 )لعن?\ = ,ك( ة?Tلخ( على N$على تبك?ت d)D,لج( ا5D)نبغي 4الّ ننت*( 54 ?ك,5 )لب? B)لى )لL 6)?ة 4,ال6ناD في محا,لتنا,
ل?- م5 )لض(,(d مع(فة )ل,ق! )لمضب,T )لdG ف?Q ق6 تج66,) . ,عل?نا 54 نعلم$N 54 ?أت,) Lلى ?س,q بخTا?اT NDالب?5 منQ )لغف()5
Nلعال( عن6ما كا5 في N$ب Bح), أل,ال6( كما قب8 N$قبل?, N$ل )غف? Qمن?5 بأنmم,. {ML 484.3}

5L )ألGL N تعلN 4,الD6ا T? 54?ع,Dا م6ف,ع?5 ب6)فع حب$N ل$ا ف$ي تعلم$N 8,4 )ل6(,- في )لح?اA )لمس?ح?ة . 5L محبة )ألN تمث8 4ماN )ل,ل6
V,ع?T?, xع,ن$ا ?تعلم,5 54 ?ثق,) بالمخل?T?, N$5 ?ثق,5 بأم?Gمحبة )لمس?ح = ,)لصغا( )ل. {ML 484.4}

كا5 ?س,q مثاال ,نم,Gجا لأل,ال6 كما كا5 نم,Gجا لآلباء . لق6 تكلN كم5 لQ سلTا5 ,كا5 كالمQ مصح,با بق,A = ,مع GلW ففي ح6?ثQ مع
)لنا- )ألش()( )لقساA لN ?نT^ بكلمة قاس?ة 4, سمجة . 5L نعمة )لمس?ح في )لقلB تمنح )إلنسا5 جالال سما,?ا ,تعقال ,ل?اقة . Lن$ا تل?5 ك8 ما
D . {ML 484.5}, قا-ٍ ,تخضع ك8 عن\ ,ص()مة ,ف*ا*ة ,ت(ش6 )آلباء ,)ألم$ا! لمعاملة 4,الND6 كخالئ^ عاقلة كما ?(?ND 5,6 54 ?عامل,)

A)?54 تعتني بشج B4(6! 4?$ا )أل (GL . ب?عةTهللا في )ل Nل6(,- )لتي ?ق6م$ا لك( (,54 تتعلم Nب,5 4,ال6ك)ت N4نت, N4?$ا )ل,)ل5,6 = عل?ك
)لق(نف8 4, )ل,(6 4, )لس,سنة فك?\ تفعG 8لW؟ )سأ8 )لبستاني في GلW ع5 )لعمل?ة )لتي ب$ا تجع8 ك8 غص5 ,ك8 ,(قة تنم, ,تت(ع(q ,تك,5
,4 A,ألغ()- )ل(ق?قة بخش,نة ,ال 4مسك$ا بقس( Wك5 ل?لم- تل? Nل QنL Wتناس^ ,4ب$ى جما8 ف$, ?ق,8 ل N*ت$ا ,تنم, في 4ع)نضا Cفي ع
عن\ ,Lال النكس(! )ألغصا5 )ل(ق?قة . ,لكنQ 4,الDا )DتمامQ ,)لتفاتاتQ )لبس?Tة )لمتك((A = ,بل8 )لت(بة بالماء ,ح(- تلW )لنباتا! )لنام?ة م5
Dبا! )ل(?ح )لشA6?6 ,م5 ح()(A )لشم- )لمح(قة . فجعل$ا هللا تت(ع(q ,تتفتح حتى )كتم8 جمال$ا . ففي معاملتكN أل,ال6كN 4?$ا )ل,)ل5,6
{ML 485.1} .)تبع,) T(?قة )لبستانى . ,بلمساتكN )ل(ق?قة ,خ6ما! )لمحبة )جت$6,) في تك,?5 4خالق$N على نم,jG صفا! )لمس?ح

'لتعل#م برâe 'لمحبة

شجع,ND على )لتعب?( ع5 محبت$Å N ,لبعض$N )لبع5L . t )لسبB في كث(A ع66 )ل(جا8 ,)لنساء )لقساA )لقل,B في )لعالD N, 54 )لمحبة
)لصا6قة معتب(A ضعفا = ,Dي م5 ح?L 5لى kخ( تخم6 ,تكب! . فالTبائع )لصالحة في 4,لئW )لنا- خنق! منT Gف,لت$N . فإG) لN ?مك5 لن,(
p,) في 54 ?ك,5 أل,ال6نا Bكنا ن(غ (GL . 6ألب( لىL فتتالشى N$فس?قضى على سعا6ت ND6,جح, N$با 4نان?ت?G? 54 ت$ا)()لمحبة )إلل$?ة ,ح(
{ML 485.2} .)لمس?ح )لمحB )ل(ق?^ = ,)لعT\ )لdG ?بQ?6 لنا )لمالئكة فعل?نا 54 نشجع 6,)فع )لخ?( ,)إلحسا5 )ل(ق?قة في )أل,ال6 منG )لTف,لة

علم,) )أل,ال6 54 ?(,) )لمس?ح في )لTب?عة . خL ND,Gلى )لخالء تح! )الشجا( )ل,)(فة ,في )لح6)ئ^ ,في ك8 4عما8 )لخل?قة )لعج?بة
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علم,ND 54 ?(,) في كG 8لW تعب?() ع5 محبة )لفاd6 . علم,ND 4نD Q, )لdG ,ضع )لق,)ن?5 )لتي تس,- ك8 )لخالئ^ )لح?ة ,4نD Q, )لdG ,ضع
Bلمملة )لتي تجل( !()?Gلة ,)لم,)ع* ,)لتح?,Tل( !(,بالصل ND,حنا . ال تتعب)سعا6تنا ,ف ,D لش()ئع( VGD 8لش(?عة لنا = ,54 )لقص6 م5 ك(
{ML 485.3} .)لسآمة = ,لك5 عT 5(?^ مشا6D )لTب?عة علم,ND )لTاعة لش(?عة هللا

T?تحا,ل,5 تبس GL, . ع5 )لمحبة )لع*?مة )لتي ب$ا ق6 4حبنا هللا ND,54 تعلم Nكتابع?5 للمس?ح س?ك,5 م5 )لس$8 عل?ك N$تكتسب,5 ثقت GL,
حقائ^ )لخالx ألDGان$N ,ت,ج$,5 )لتفات$L Nلى )لمس?ح مخلص$N )لشخصي = فالمالئكة س?ك,ن,L 5لى جانبكN . ,)ل(d - B عTي نعمة
Nفي )لحق?قة (جاء )لعال ,D dGل( W(G لجم?لة = قصة( Nقصة ,ل?6 ب?! لح qلسما ND,ش,ق?, ND)صغا NتماD( (,ع)لآلباء ,)ألم$ا! حتى ?ست.
{ML 486.1}

5L ?س,q عن6ما قا8 لتالم?VG 4الّ ?منع,) )أل,ال6 م5 )إلت?اL 5ل?Q كا5 ?خاBT تابع?Q في ك8 )ألج?ا8- م,*في )لكن?سة ,)لخN(6 ,)لمساع6?5
N4نت ND,تمنع Nل (GL 5,س?أت N$6 54 ?ق,8 لنا 4ن?)? ,D كأنما, . Q?لL 5,أت? N$أم(نا 54 ن6ع? ,D, = 6أل,ال( BGجت? q,5 ?سL . 5??ك8 )لمس?ح,.
{ML 486.2}

ممثلو. حق#ق#و.

ال تجعل,) صفا! )لجفاء )لتي ف?كN تسيء تمث?8 ?س,q . ال تمنع,) )لصغا( ,ال تبعND,6 عنQ بجح,6كN ,قس,تكN = ,ال تجعل,ND بس,ء
54 ND 5,ع?Tل6?انة كأن$ا شيء ال ?ست( ع5 (,ال تتح6ث, . WناD N4نت Nل, كنت ND)*ا في ن$?)لسماء ستك,5 مكانا ك( حس,5 بأ5? Nفك)تص
?ف$م,V = ,ال تتص(ف,) تص(فا ?جعل$N ?عتق5,6 4نQ ال ?نت*( من$N 54 ?قبل,) )لمس?ح في صباND . ,ال تجعل,ND ?عتقG 5,6لW )العتقا6 )لخاTئ
,D, 54 6?انة )لمس?ح Dي 6?انة )لح5C ,)النقباt ,)ل,ج,N ,4ن$N عن6ما ?أت,L 5لى )لمخلx ?نبغي ل$N 54 ?نفض,) N$?6?4 م5 ك8 ما ?جع8
A6?م(حة ,سع Aلح?ا(. {ML 486.3}

,عن6ما ?(\ )ل(,p )لق6- على قل,B )ألTفا8 ?جB عل?كN 54 تتعا,ن,) معQ في عملQ ,54 تعلم,ND 54 )لمخلx ?6ع,ND ,4نQ ل?- ما
NDم?عة صبا, N$في بك,( ح?ات Qل N$عن6ما ?سلم,5 4نفس Qق6( ف(ح Qف(ح?. {ML 486.4}

N$?لL )*ن? ,D, . بح^ )لمحبة Qخاصت N$نL . Qا ب6مD(قة ,محبة نح, )لنف,- )لتي ق6 )قتنا N*4ع d6ب?, NتماD( N*4ع Nت$? x5 )لمخلL
بش,^ ,حن?5 ال ?عب( عن5L . Q قلبQ منجBG ل?- فقL Tلى 4فض8 )أل,ال6 سل,كا بL 8لى 4,لئW )لG?5 ف?$N صفا! ك(?$ة م,(,ثة . 5L كث?(?5
م5 )آلباء ال ?6(ك,L 5لى d4 حND 6 مسm,ل,5 ع5 )ألخال^ )لشاAG )لتي في 4,الL . ND6نQ تع,NDC )ل(قة ,)لحكمة )للتا5 ب$ما ?تعامل,5 مع
Bم5 )لسب N$تتبع ح?ات? ,D, = أل,ال6 بك8 حنا5 ,شفقة( الءmD لىL )*ن? q,لحالة . ,لك5 ?س( Wلى تلL ND ND,5 4,صل?Gئ?5 )لTلمخ( ND64,ال
L. {ML 487.1}لى )لنت?جة

Qلى قلبL N$Tفبالحكمة ,)للباقة ق6 ?(ب . xلى )لمخلL 6الء )أل,الmD B(Gة نافعة في ?6 )لمس?ح الجتT5 )لعام8 )لمس?حي ق6 ?ك,5 ,)سL
.”ب(باT ,ث?^ = ,ق6 ?ل$م$N شجاعة ,(جاء = ,بنعمة )لمس?ح قND()? 6 ,ق6 تغ?(! 4خالق$N بح?i ?مك5 54 ?قا8 عن$N: “لمثmD 8الء ملك,! هللا
{ML 487.2}

الفصل السابع والخمسون—يعوزك شيء واحد

.(,ف?ما D, خا(L jلى )لT(?^= (كt ,)ح6 ,جثا لQ ,سألQ: 4?$ا )لمعلNّ )لصالح= ماG) 4عم8 أل(i )لح?اA )ألب6?ة؟” (م(ف- 10 : 17“
{ML 488.1}

5L )لشاB )لdG سأ8 ?س,GD q) )لسm)8 كا5 (ئ?سا ,كاG 5) 4م,)8 كث?(A ,في م(كdG C مسm,ل?ة . (4| )لمحبة )لتي 4*$(Dا )لمس?ح
Qق6 نشأ! في قلب, = xحبا للمخل Bلشا( WلG Bقل B$فالت Q?ع()G 5?ب NDGقة ,محبة ,4خ) بك8 N$4| ك?\ قبل), = Q?لL N$5 4تي ب?Gلأل,ال6 )ل
(غبة في 54 ?ك,5 تلم?G) لQ . ,كا5 متأث() تأث() عم?قا حتى 4نQ عن6ما (4| )لمس?ح سائ() في T(?قQ (كt خلفGL, Q جثا عن6 ق6م?Q سألQ بك8
{ML 488.2} .”)خالx ,غ?(G AلW )لسm)8 )ل$اN ج6) لنفسQ ,لنف- كL 8نسا5 قائال: “ ماG) 4عم8 أل(i )لح?اA )ألب6?ة؟

WلG xخالL )54 ?ختب q,س? Bهللا” (م(ق- 10 : 18). لق6 (غ ,D, 6ال ,)حL ًت6ع,ني صالحاً؟ ل?- 4ح6 صالحا (Gلمس?ح: “لما( Qقا8 ل
Qكا5 فك( قلب (Gب5 هللا؟ ما( ,D Q?لL i6كا5 ?تح dGل( xلشخ( صالحا . ف$8 تحق^ م5 54 V)عتب? Qجعل dGل( Bلسب( Qم5 فم xئ?- ,?ستخل)ل(
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{ML 488.3} )لحق?قي )لdG كا5 ?ج,8 في خاV)T؟

كاGD 5) )ل(ئ?- ?ق6( ب(V )لG)تي تق6?() ع*?ما ,لN ?ك5 في )لحق?قة ?*5 نفسQ ناقصا في شيء = ,مع GلW ف$, لN ?ك5 ()ض?ا ع5 نفسQ ك8
(GD Qل(mبا على س(,ج, . Qأل,ال6 ,?شبع حاجة نفس( W)كما با q,س? Qك)4فال ?مك5 54 ?با . Qك5 ?ملك? Nلى شيء لL Qضى فلق6 4ح- بحاجت)ل(
. Qإلنسا5 نح, بني جنس( Bج(, d)صا?ا ت, A6ألب6?ة . ,)قتب- ع( A4()6 54 ?نا8 )لح?ا (GL (6ج Q?اعة ل,صا?ا هللا ,)جبة علTل( 54 q,س? V)4خب
{ML 488.4} .(,ق6 جاء ج,)G BلW )ل(ئ?- حاسما GL قاVGD“ :8 كلّ$ا حف*ت$ا منG ح6)ثتي. فماG) ?ع,Cني بع6؟” (متى 19 : 20

mلقلو' û;قا

فشخx )لمس?ح في ,جG QلW )لشاB كأنما ?ق(4 تا(?خ ح?اتQ ,?فحx 4خالقQ . ,ق6 4حبQ = ,كا5 ?ت,^ Lلى 54 ?منحQ )لسالN ,)لنعمة
,)لف(p )لdG ?غ?( خلقQ تغ??() ج,D(?ا فقا8 لQ: “?ع,WC شيء ,)حBDGL :6 بع ك8 ما لW ,4عT )لفق()ء= ف?ك,5 لW كنC في )لسماء= ,تعا8
{ML 489.1} .()تبعني حامالً )لصل?B” (م(ق- 10 : 21

لق6 )نجBG قلB )لمس?ح Lلى GلW )لشاB . ع(\ 4نQ كا5 مخلصا ح?5 قاVGD“ :8 كل$ا حف*ت$ا منG ح6)ثتي” (م(ق- 10 : 20). ,تا^
)لفاL d6لى 54 ?خل^ في نف- )لشاB بص?(A (,ح?ة تجعلQ قا6() على 54 ?(| ض(,(A )لتعب6 )لقلبي ,لN,C )لصالp )لمس?حي .)شتا^ Lلى 54
{ML 489.2} .?(| ف?Q قلبا مت,)ضعا منسحقا ?ح- ب,ج,B تقN?6 )لمحبة )لع*مى Å = ,قلبا ?خفي نقائصQ في كماال! )لمس?ح

5L ?س,q (4| في GD) )لشاB )ل(ئ?- نف- )لمع,نة )لتي ?حتاج$ا )لفاd6 ل, 4()6 )لشاB 54 ?ص?( عامال معQ في خ6مة )لخالx . فل,
(غB في 54 ?ضع نفسQ تح! L(شا6 )لمس?ح فس?ص?( ق,A للغ?( . ,ب6(جة ممتاAC كا5 ?مك5 ل$G) )ل(ئ?- 54 ?ك,5 نائبا ع5 )لمس?ح ألنQ كان!
عنV6 مDmال! = ل, )(تبT بالمخلx = كا5 ?مك5 54 ُتص?(V ق,L Aل$?ة ب?5 )لنا- . ,GL ن*( ?س,q خلقQ 4حبQ . لق6 ب46! )لمحبة للمس?ح تست?ق*
في نف- GلW )ل(ئ?- أل5 )لمحبة تل6 محبة . ,)شتا^ )لمس?ح Lلى V()? 54 عامال معL, Qلى 54 ?جعلQ ن*?( نفسQ م(Ak تنعك- عل?$ا ص,(A هللا .
)شتا^ Lلى 54 ?نمي جما8 خلقQ ,?ك(سQ لخ6مة )لس?6 . فل, سلG NلW )ل(ئ?- نفسQ للمس?ح ,قتئG لنما ,ت(ع(q في ج, حض,(V . ,ل, 4نQ )ختا(
Q?لL )ختل\ عما صا? Qكا5 مستقبل Nلن$ج فك( (GD ! {ML 489.3}

قا8 لQ ?س,q: “?ع,WC شيء ,)ح5L“ .”6 4(6! 54 تك,5 كامالً فإBDG ,بع 4مالكW ,4عT )لفق()ء= ف?ك,5 لW كنC في )لسماء= ,تعا8
)تبعني” (م(ق- 10 : 21 ؛ متى 19 : 20). لق6 ق(4 )لمس?ح مكن,نا! قلG BلW )ل(ئ?- . كا5 ?ع,VC شيء ,)ح6 ,لكG 5لW )لشيء )ل,)ح6
T()باإلف GL = Qب?عتT 8ق6 تفس6 ك, . QالكD علة WلG 5,لحاجة فق6 ?ك( Wتس6 تل Nما ل, . Qهللا في نفس Qلى محبL ا . كا5 بحاجة?)D,كا5 4م() ج
Qلنفس N?*لع( Qخما6 حبL تتق,| )ألنان?ة . فلكي ?حص8 على محبة هللا ?نبغي. {ML 489.4}

“.eألنفسكم 'ل#و\ من تعبد 'e;ختا'”

قN6 )لمس?ح ل$G) )ل(ج8 )متحانا ف6عاV ل?ختا( ب?5 كنC )لسماء 4, )لع*مة )لعالم?ة . ,كا5 كنC )لسماء مضم,نا لQ ل, )تبع )لمس?ح . ,لك5
Å 54 ?ك,5 )بنا Cمت?ا( Qل N6ق, Bل(ئ?- )لشا( WلG5 نف- ق6)سة هللا ق6م! لL . لمس?ح( A)T?تح! س Q6ت()L 5,54 تك, !(Gنبغي 54 تخضع )ل?
!(Gنكا( )لL ^?)T في xتبع )لمخل?, B?لصل( G54 ?أخ Qلك5 ?نبغي ل, . d,لسما( C(ثا مع )لمس?ح )لكن(,,. {ML 490.1}

,في )ل,)قع كا5 كالN )لمس?ح لGلW )ل(ئ?- VGD ,D )ل6ع,A: “)ختا(,) ألنفسكN )ل?,N م5 تعب5,6” (?ش,q 24 : 15). ,ق6 ت(W لQ ح^ في
5C, لنت?جة عن6ما( Bق)عم?^ كا5 ?ت NتماD( dبأ, . Qة )لضع\ في 4خالقTنق Qق6 4با5 ل, . Qخالص, Qت?(6D لىL مشتاقا q,كا5 ?س . )الخت?ا(
)لشاG BلW )لسm)8 ! فل, ق(( )تباq )لمس?ح ل,جB عل?T? 54 Q?ع كالمQ في ك8 شيء . عل?Q 54 ?تخلى ع5 مشا(?عT, Qم,حQ . فبأd ش,^
{ML 490.2} ! جqC غ?,( ,بأd ج,q قلبي ن*( )لمخلL xلى GلW )لشاB مmمال 4نQ س?ستج?B ل6ع,p,) A هللا

لق6 قN6 )لمس?ح )لش(,T )ل,ح?A6 )لتي تمّكG 5لW )ل(ئ?- م5 54 ?صبح G) خل^ مس?حي كام8 . كا5 كالمQ كالN )لحكمة ,5L كا5 ?ب6, قاس?ا
,ملCما . فل, قب8 )ل(ئ?- GلW )لكالT4, NاعQ لكاG 5لW (جاVm )ل,ح?6 في )لخالx . كا5 م(كVC )ل(ف?ع ,4م,)لQ )لكث?(A تب8G ج$6) ماك()
Å QTع? Nقل?ال 4, كث?() ,ل Q(?قة خا6عة . ,ل, )ستبقى لنفسTب QفT(,اع$ا فستحت8 مكا5 هللا في عT4 ,فل . Qعلى 4خالق ()?)ث( تأث?() شmلت
فمعنى GلW )إلبقاء على ما م5 شأنQ 54 ?ضع\ ق,تQ )أل6ب?ة ,كفاءتQ = ألننا GL) 4حببنا )ألش?اء )ل6ن?,?ة م$ما تكC 5)ئلة تاف$ة فالب6 م5 54
A)T?( عل?نا ك8 )لسT?تس. {ML 490.3}

كاG 5لW )ل(ئ?- حاض( )لب6?$ة فف$N فح,| كالN )لمس?ح كلQ = فح5C . ل, 4نQ ع(\ ق?مة )ل$بة )لمق6مة لQ فس(عا5 ما كا5 ?نض,d تح!
ل,)ء )لمس?ح ,?ص?( تابعا لQ . لق6 كا5 4ح6 )عضاء مجمع )ل?$,6 )لم,ق( ,كا5 )لش?Tا5 ?غ,?Q بآما8 ,)نت*ا()! )لمستقب8 )لخا6عة . كا5
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. T,)لش( Wفأس\ ل,ج,6 تل = Q4م,)ل Qمن?ة )لتي تحقق$ا لCا )ل?(Cمع في )لمT? 5في نف- )ل,ق! كا Qلكن, d,لسما( Cلكن( Wمتال( في Bغ)?
كا5 ()غبا في )لح?اA )ألب6?ة ,لكنQ لN ?ك5 مستع6) لإلقN(6 على تلW )لتضح?ة . لق6 ب6) لQ 54 كلفة )لح?اA )ألب6?ة ع*?مة ج6) = فمضى حC?نا
{ML 490.4} .(“ألنQ كاG 5) 4م,)8 كث?(A” (متى 19 : 22

قوh 'ألنان#ة

5L )6عاء GلW )لشاB 4نQ ق6 حف* ك8 )ل,صا?ا كا5 خ6)عا خGL = ()T ب(5D على 54 )لماD 8, صنمQ )لdG كا5 ?تعب6 لQ. لN ?ستTع 54
Qبة مصاحبتD Bلشا( WلGلمس?ح ل( N6ا . لق6 ق$?Tمع Bمما 4ح )ا?ا هللا 4كثTع Bفأح = QفT(,أل,8 في ع( ,D 5كا Nلعال( N(6 حف* ,صا?ا هللا ما?
. قا8 لQ: “)تبعني” ,لك5 )لمخلx لN ?ك5 في )عتبا(V ?سا,d ش$(تQ ,4م,)لQ . فك,نQ ?تخلى ع5 كنVC )أل(ضي )لمن*,( في مقاب8 كنC )لسماء
Nلح?5 صا( )لعال( WلG Gألب6?ة ,مضى . ,من( Aلح?ا( بةD tف)ف = Bق(,ع*?مة غ?( مأم,نة )لع A)Tمخا V)*في ن WلG 5كا = ),*غ?( )لمن
. Nختا(,5 )لعال? N$كث?(,5 من, = Nن,5 ب?5 )لمس?ح ,)لعالC(,? ND, بة)لتج( VGD -5 في نف,C,الفا م5 )لنا- ?جk 5L . Qتعب6 ل? dGل( Q$لL
L. {ML 491.1}ن$N = كGلW )ل(ئ?- )لشاB = ?6?(,5 للمخلx )لقفا قائل?5 في قل,ب$N ال ن(?6 54 ?ك,GD 5) )إلنسا5 (ئ?سا عل?نا

= Q54 ?س?(,) بم,جب Qعلى ك8 خ6)م Bج? dGلخل^ )ل( انا هللا قان,5T54 نتعلم$ا. لق6 4ع Bسا ?ج,)6 Bلشا( (G$5 لنا في معاملة )لمس?ح لL
,D, )لTاعة لش(?عتQ = ل?- مج(6 )لTاعة )لقان,ن?ة ب8 تلW )لتي تتغلغ8 في ك8 4نسجة )لح?اA ,تتمث8 في )لخل^ . 5L هللا D, بG)تQ )لdG ,ضع
)لمقا??- للخل^ لك8 م5 ?(?5,6 54 ?ك,ن,) ضم5 (عا?ا ملك,تQ . فالG?5 ?(?5,6 54 ?ك,ن,) عامل?5 مع )لمس?ح = ,)لG?5 ?ق,ل,5: ?ا (B 4نا
,ك8 ما 4ملW لND = W ,حND6 )لG?5 س?عت(\ ب$N على 4ن$N 4بناء ,بنا! هللا . على ك8 ,)ح6 54 ?تأم8 في معنى ك,5 )إلنسا5 ?(غB في 6خ,8
)لسماء ثN ?(ت6 ألنQ ?تص,( 54 )لش(,T )لمTل,بة المتالك$ا ش(,T صا(مة فا6حة . فك( في معنى ق,لW للمس?ح: “ال”. G 5LلW )ل(ئ?- قا8
للمس?ح ال= فأنا ال 4ستT?ع 54 4تنا8C لW ع5 )لك8 . فD (GD 8$, نف- ما تق,لQ؟ 5L )لمخلx ?قN6 لنا ف(صة أل5 ?قاسمنا في )لعم8 )لdG ق6
4عTانا هللا L?اV لنعملQ = ?قN6 لنا ف(صة )ستعما8 )ل,سائ8 )لتي ق6 4عTاDا لنا هللا إلنجاp عملQ في )لعالN. ب$VG )ل,س?لة ,حD6ا ?مكنQ 54 ?خلصنا
. {ML 491.2}

5,C,8 ل?نتفع ب$ا )لمع(,ألم( Wتل qC,? 54 Q?ك?8 4م?5 = ,كا5 عل, Qعلى 4ن WلG5 بD)لكي ?ب Q?6? 5?ئ?- ب)ل( WلG 8(,لق6 6,4ع! 4م
dGلفق()ء ,)لمتألم?5 . فال( لكي تك,5 ,سائ8 إلغاثة x)لف(, BD(,لنا- )ألم,)8 ,)لم( d6?4 5?ب q6,? Nأل?ا( VGD هللا في (GكD, . N$فتك,5 ل
?ستثم( ما ق6 6,4عQ هللا ب?Q?6? 5 مD 5با! كما ?(?6 هللا ?ص?( عامال مع )لمخلx ,()بحا نف,سا للمس?ح أل5 صفا! )لمس?ح منTبعة على
Qقلب. {ML 492.1}

ق6 ?ب6, أل,لئW )لG?5 ?شغل,5 م()كC سام?ة كGلW )ل(ئ?- = م()كD Cي 4مانة ب?N$?6?4 5= ?ب6, ل$N 4ن$ا تضح?ة ع*?مة ك,ن$N ?ضح,5 بك8
شيء لكي ?تبع,) )لمس?ح. ,لكD (GD 5, قان,5 )لعم8 ,)لتص(\ لك8 م5 ?(?5,6 54 ?ص?(,) لQ تالم?G . فال ?قب8 ش?ئا 4ق8 م5 )لTاعة )لكاملة .
5L تسل?N )لنف- D Å, خالصة تعال?N )لمس?ح . ,في غالB )ألح?ا5 ?قN6 لنا GD) )ألم( ,?TَلB منا في لغة تب6, ملCمة ,حاCمة = ألنQ ال ت,ج6
Qألش?اء )لتي ل, 4بقي عل?$ا ألضعف! )إلنسا5 كل( م5 xإلنسا5 غ?( )لتخل( x?لتخل |)قة 4خ?)T. {ML 492.2}

5L 4تباq )لمس?ح عن6ما ?ع?L 5,6لى )ل(B حق,قQ ف$N ?ك,م,5 ,?جمع,5 كنC) س?عTى ل$N عن6ما ?سمع,5 )لق,8 “نعما 4?$ا )لعب6 )لصالح
)ألم?5! كن! 4م?ناً في )لقل?8 فأق?مW على )لكث?(. )6خL 8لى ف(p سّ?W6”= “)لdG م5 4ج8 )لس(,( )لم,ض,q 4مامQ= )حتم8 )لصل?B مست$?ناً
بالخdC= فجل- في ?م?5 ع(n هللا” (متى 25 : 23 ؛ عب()ن??2 : 12 5). 5L )لف(p ب(m?ة )لنف,- تفت6| ,تخلx خالصا 4ب6?ا D, )لجC)ء
{ML 492.3} .”)لصالح لك8 م5 ?س?(,5 في 4ث( خT,)! G)W )لdG قا8: “)تبعني

الفصل الثامن والخمسون— لعازر، هلّم خارجاً

كا5 لعاC( 4ح6 م,)Tني ب?! عن?ا م5 4ع*N تالم?G )لمس?ح ثباتا. فمنG )لتقى )لمس?ح 8,4 م(A كاL 5?مانQ ق,?ا ,محبتQ لQ عم?قة كما كا5
A)ك8 )ألس Bلمع,نة ف$, ?ح( Qمن (,لبT 5ك8 م xلمخل( W)لق6 با . Qعجائب N*4ج(| )لمس?ح 4ع )Cحبا ع*?ما . فألج8 لعا Qحب? xلمخل(
)لبش(?ة = ,لكنQ م(تبT بالبعt بصال! (ق?قة خاصة . كا5 قلبQ م(تبTا بعائلة ب?! عن?ا ب(بT ق,?ة ,ث?قة Dي (بT )لمحبة )لخالصة . ,ألج8
Qت(Cمعج B4عج |)لعائلة 4ج( W4ح6 4ف()6 تل. {ML 493.1}
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كث?() ما كا5 ?س,q ?ج6 ()حتQ في ب?! لعاC(. 5L )لمخلx لN ?ك5 ?ملW ب?تا لنفسQ فق6 كا5 معتم6) على ك(N 4ص6قائQ ,تالم?VG = ,في
كث?( م5 )ألح?ا5 عن6ما ?ك,5 متعبا ,*امئا Lلى عش(A )لنا- كا5 ?ف(54 p ?$(L Bلى VGD )لعائلة )ل,)6عة بع?6) ع5 شك,W )لف(?س??5
)لغاضب?5 ,حسND6 . ,كا5 ?ج6 في GD) )لب?! ت(ح?با قلب?ا ,ص6)قة TاA)D مق6سة = ,Dنا كا5 ?مكنQ 54 ?تحi6 ببساTة ,ح(?ة كاملة عالما 54
B6خ( في )لقل?, N$س?ف Qكالم. {ML 493.2}

.Bلح(, \Tل(قة )إلنسان?ة ,)لل( لىL ^,كا5 ?ت. NتماDبا Qلى كالمL 5,بم5 ?صغ Bح)?, ]5 مخلصنا كا5 ?ع(\ ق?مة )لب?! )ل$ا6L
q,تتبع ?س q,لجم( !كان GL, . كة ع*?مة)للنا- كان,) ?نال,5 ب Q4ب6) مستع6) لتق6?م ,D 5كا dGل( d,لسما( N?5 كان,) ?قبل,5 )لتعل?Gل( W4,لئ,
في )لخالء كا5 ?كش\ ل$N ع5 جما8 )لعالN )لTب?عي . ,?حا,8 54 ?فتح ع?,DG4 5ان$N ل?(,) ك?\ تسن6 ?6 هللا )لعالN . ,لكي ?جعل$N ?ق6(,5
صالp هللا ,LحسانQ كا5 ?ست(عي )نتباV سامع?L Qلى قT()! )لن6| )لناCلة في 6D,ء ,س?,8 )لمT( ,ن,( )لن$ا( )لمش(^ )لجم?8 )لdG ?ش(^
على )ألش()( ,)لصالح?5 . 4()6 54 ?تحق^ )لنا- تحققا كامال م5 )الDتماN )لdG ?,ل?Q هللا لل,سائ8 )لبش(?ة )لتي خلق$ا . ,لك5 4,لئW )لنا-
Q?لب?! كا5 ?فتح لسامع( (GD لعامة )لمتعبة . ففي( Aلح?ا( pفي ب?! عن?ا فكا5 ?ج6 )ل()حة م5 كفا Qئي )لسمع . 4ما في ب?! 4حبائ?Tكان,) ب
)لمعجب?5 سف( )لعنا?ة . ,في تلW )ألحاi?6 )لخاصة كا5 ?كش\ ألصف?ائQ ما لN ?حا,8 54 ?خب( بQ )لجم$,( )لمختلT . ,لN تك5 ثمة حاجة أل5
{ML 493.3} .?كلN 4ص6قاءV بأمثا8

”'لحاجة Lلى e'حد “

,GL كا5 )لمس?ح ?نT^ بتعال?مQ )لعج?بة كان! م(?N تجل- عن6 ق6م?Q لتصغي Lلى كالمQ بخش,q ,تعب6. ,في G)! م(GL A كان! م(ثا
م(تبكة في Lع6)6 )لTعاDG Nب! Lلى )لمس?ح قائلة: “?ا (B= 4ما تبالي بأ5 4ختي ق6 ت(كتني 4خN6 ,حd6؟ فق8 ل$ا 54 تع?نني!” (ل,قا 10 : 40).
N(6لمضن?ة م5 4(?حا س?() على )ألق( N$ت)ق6 )نت$,) م5 سف VG?تالم, xلمس?ح لب?! عن?ا . كا5 )لمخل( ب$ا N,ق? A)ا?C 8,ل,ق! أل( ,D WلG 5كا
. ,كان! م(ثا م$تمة بت,ف?( )ل()حة ل$N = ,في جCع$ا نس?! 54 تبd6 )لل?اقة ,)لك?اسة لض?ف$ا . ,ق6 4جاب$ا ?س,q بلTفQ ,صب(V )لمع$,6 قائال
ل$ا: “م(ثا= م(ثا= 4ن! ت$تم?5 ,تضT(?5 ألج8 4م,( كث?(A= ,لك5 )لحاجة Lلى ,)ح6. فاختا(! م(?N )لنص?B )لصالح )لdG ل5 ?نqC من$ا”
(ل,قا 10 : 41= 42). لق6 كان! م(?N تخت5C في عقل$ا )ألق,)8 )لثم?نة )لتي كا5 )لمخلx ?نT^ ب$ا ,)لتي كان! تعتب(Dا 4ثم5 م5 4ثم5 آللئ
V)D(,ج, Nلعال(. {ML 494.1}

Aلمع(فة ع5 )لمستقب8 ,ح?ا( BلT لمتعب6 )ل$ا6[ = ,)لل$فة )لعم?قة في( p,)ل( ,D 5ثا فكا)م Qكان! تحتاج dGلشيء “ )ل,)ح6” )ل( WلG 4ما
)لخل,6 ,)لفضائ8 )لالCمة للنم, ,)لتقN6 )ل(,حي. كان! بحاجة Lلى )لتقل?8 م5 جCع$ا على )ألش?اء )لC)ئلة ,C?اA6 )الDتماN بما ?بقى Lلى )ألب6 .
م$N للخال5L . x ملك,! )لمس?ح ?حتاL jلى عما8 ح(?ص?5 5L ?س,q ?(?6 54 ?علN 4,الV6 54 ?نت$C,) ك8 ف(صة القتناء )لمع(فة )لتي ُتحكِّ
. q,عن6 ق6مي ?س N?)لك5 عل?$5 54 ?جلس5 4,ال مع م, . T?5 . ?,ج6 حق8 ,)سع لم5 ?شب$5 م(ثا في غ?(ت$5 على )لعم8 )ل6?ني )لنش?T?نش
{ML 494.2} .ل?تق6- )الجت$ا6 ,)لحNC ,)لنشاT بنعمة )لمس?ح . ,ح?نئG تص?( )لح?اA ق,A عاملة للخ?( ال ُتق$(

Çلمو' X'على فر

xلمخل( لىL Vسل! 4ختا)مفاجئ فأ t)بم B?4ص )C54 لعا WلG .q,س? p()ست( Q?ف dGلب?! )ل$ا6[ )ل( WلG لىL 85 6خCلك5 )لح,
قائلت?5: “?ا س?G,D =6) )لdG تحبQ م(?t” (?,حنا 11 : 3). لق6 شا6Dتا )لم(t ?$جN على 4خ?$ما بك8 قس,A = ,لكن$ما مع GلW كانتا تع(فا5
q()في )إلس Q?عل (تش66 Nل WلGعل?$ما في ش6ت$ما ,ل \Tس?ع Qكانتا م,قنت?5 4ن, . t()ألم( على شفاء ك8 Qت)5 على ق6D)54 )لمس?ح ق6 ب
ML} .بالحض,( ب8 )كتفتا بإ(سا8 تلW )ل(سالة )ل,)ثقة Lل?Q . ,ق6 *نتا 4نQ س?ستج?B ل(سالت$ما حاال ,س?جيء Lلى ب?! عن?ا بأس(q ما ?مك5
495.1}

,بك8 جqC جلستا تنت*() (سالة م5 ?س,T, .qالما كا5 4خ,Dما على ق?6 )لح?اA جعلتا تصل?ا5 منت*(ت?5 قN,6 سس,q . ,لك5 )ل(س,8 عا6
ب6,نQ . ,مع GلW فق6 جاءDما ب(سالة تق,GD“ :8) )لم(t ل?- للم,!” (?,حنا 11 : 4). فتعلقتا ب$G) )ألمD, 8, 54 4خاDما س?ع?n . ,بك8
(قة ,حB حا,لتا )لتحL i6لى 4خ?$ما )لdG كا5 ?فق6 )ل,عي بكالN )ل(جاء ,)لتشج?ع . فلما ما! لعاC( 4ص?ب! )ألختا5 بالخ?بة )لم(?(A = ,مع
xحف*$ما م5 54 تع,6) بالالئمة على )لمخل (GD, ماD6كانتا تحسا5 بأننعمة )لمس?ح تسن WلG. {ML 495.2}

N$?لL )*ن GL, . V)$*?س Qكان,) ?ت,قع,5 4ن dG5 )لCلح( Q?ب6 عل? Nفل .),ا بفتDق6 تلقا Q4ن G?عن6ما سمع )لمس?ح (سالة )ألخت?5 *5 )لتالم
قاGD“ :8) )لم(t ل?- للم,!= ب8 ألجلي مج6 هللا= ل?تمّج6 )ب5 هللا بQ” (?,حنا 11 : 4). ,ق6 مكi في )لم,ضع )لdG كا5 ف?Q ?,م?5 . كا5
GD) )لتأخ?( س() )ستغل^ على )لتالم?G ف$مGL . Q كN كا5 ?مك5 54 ?ك,5 ,ج,6 )لمس?ح Dنا مع )ألخت?5 )لحC?نت?5 )لمتألمت?5 سبB عC)ء لقلب?$ما
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)لج(?ح?5 . كا5 )لتالم?G ?علم,5 مق6)( )لمحبة )لع*?مة )لتي كا5 )لفاd6 ?ضم(Dا لتلW )ألس(A )لقاTنة في ب?! عن?ا= ,لGلW )نD6ش,) عن6ما
t?)م Qتحّب dGل( (G,D“ نةCل(سالة )لمح( Wلتل B?ال ?ستج V,4)”. {ML 495.3}

,*$( كأ5 )لمس?ح ق6 4غف8 )ل(سالة )لتي تسلم$ا منG ?,م?5 = ألنQ لN ?تكلN ع5 لعاC( .,قG 6ك( )لتالم?G ?,حنا )لمعم6)5 ساب^ )لمس?ح .
,ق6 تساءل,) لماG) سمح ?س,q بأd,G? 5 ?,حنا ,?Gب8 في )لسج5 ,?م,! تلW )لم?تة )لقاس?ة )ل(D?بة مع ما لQ م5 ق,A ع*?مة على عم8
Qعلى 4ن V,8 ,ق6م(mلس( (GD 5,?س?)حنا؟ ,كث?() ما سأ8 )لف,? Aح?ا Gنق? Nل (Gفلما A,لق( VGD 8مث Wلمس?ح ?مل( N(6 شة . ,ماD6لم( !(Cلمعج(
حجة ال ُت(6ّ ض6 )6عاء )لمس?ح بأنQ )ب5 هللا . كا5 )لمخلx ق6 4نG( تالم?VG ب,ق,q )لتجا(B ,)لخسائ( ,)الضT$ا6 عل?$N . ف$8 س?ت(ك$N في
{ML 495.4} .تجا(ب$N؟ لق6 جع8 بعضا من$N ?تساءل,5 ف?ما GL) كان,) ق6 4خTا,) ف$N (سالتQ ,)ضT(ب,) جم?ع$N )ضT()با ع*?ما

كلماÇ 'لرجاء

,في ن$ا?ة )ل?,م?5 قا8 ?س,q لتالم?VG: “لنL BDGلى )ل?$,6?ة 4?ضاً” (?,حنا 11 : 7). فأخG )لتالم?G ?تساءل,GL 5) كا5 ?س,D(G qبا Lلى
^?)T( ()بضا في )لTس,| )لخ (,)? Nفل . N$كا5 ق6 تمك5 م5 عق,ل N$لمس?ح ,على 4نفس( على N$م?5 = ,م5 خ,ف,? )*نت( (Gل?$,6?ة فلما(
)لdG كاD 5, مCمعا 54 ?سلكQ . فقال,) لQ: “?ا معلNّ= )آل5 كا5 )ل?$,T? 6لب,5 54 ?(جم,W= ,تBDG 4?ضاً Lلى DناW. 4جاB ?س,q: 4ل?س!
ساعا! )لن$ا( )ثنتي عش(؟” (?,حنا 9 , 8 : 11). Lني 4س?( بم,جL B(شا6 4بي = ,Tالما 4نا 4فع8 مش?ئتQ فح?اتي مص,نة . 5L ساعا!
ML} .ن$ا(d )الثنتي عش(A لN تنقtِ بع6 = ,4نا )آل5 في )لجCء )ألخ?( )لمتبقي م5 ?,مي = ,لكT 5الما بق?! م5 ?,مي بق?ة فال خ,\ علي
496.1}

ثN )ستT(6 ?ق,5L“ :8 كا5 4ح6 ?مشي في )لن$ا( ال ?عث( ألنQ ?ن*( ن,( GD) )لعالN” (?,حنا 9 : 11). 5L م5 ?عم8 مش?ئة هللا ,?س?( في
)لT(?^ )لdG (سمQ هللا ال ?مك5 54 ?عث( 4, ?سق5L . T ن,( (,p هللا )ل$ا6[ ?عQ?T ف$ما ,)ضحا ل,)جبQ ,?(شV6 في T(?^ )لص,)B حتى
Qبنفس V)ختا? dGل( ^?)Tس?( في )ل? dG(?,حنا 11 : 10). فال ”Q?5 كا5 4ح6 ?مشي في )لل?8 ?عث(= أل5 )لن,( ل?- فL 5لك“ :Qنت$ي م5 عمل?
{ML 496.2} .,)لdG لN ?6عQ هللا للس?( ف?Q ?عث( ,?ستح?8 ن$ا(L Vلى ل?8 ,4?نما ?ك,5 فل?- لQ 4ما5

“(GD )?تأث N*ما 4ع .”Nحب?بنا ق6 نا )(C(?,حنا 11 : 11). “لعا ”Q*أل,ق BDG4 لكني .Nحب?بنا ق6 نا )(Cلعا“ :N$قا8 ل WلG 6بع, (GD 8قا
)لكالN ! ,ما 4ع*مQ م5 كالN ?86 على )لع5L ! \T )لتالم?GL G كان,) ?فك(,5 في )لخT( )لdG س?تع(t لQ معلم$N ل, L BDGلى 4,(شل?N كا6,)
?نس,5 )لعائلة )لمنك,بة في ب?! عن?ا . ,لك5 )لمس?ح لN ?ن- تلW )لعائلة. لق6 4ح- )لتالم?G بأ5 كالN )لمس?ح كا5 ت,ب?خا ل$N . كان,) ق6 4حس,)
بالخ?بة ألنالمس?ح لN ?جB بس(عة على )ل(سالة )لم(سلة Lل?Q = ,ق6 ج(ب,) 54 ?فتك(,) بأنQ لN ?ك5 ?عC لعاC( ,4خت?Q بالق6( )لdG *ن,L, Vالّ
Nلمس?ح ل( مشاع( صح?حة . فاقتنع,) بأ5 N$4?ق* في عق,ل ”Nحب?بنا ق6 نا )(Cلعا“ N$ل Qس,8 .,لك5 ق,ل)لى ب?! عن?ا مع )لL A6,لع( في q)ألس
{ML 496.3} .?ن- 4ص6قاءV )لمتألم?5

فقا8 تالم?VG: ?ا س?5L =6 كا5 ق6 ناN ف$, ?شفى. ,كا5 ?س,q ?ق,8 ع5 م,تND, =Q *ن,) 4نQ ?ق,8 ع5 (قا6 )لن,N” (?,حنا 11 : 21=“
B)لى 54 ?ضL Q?5 ?م,ت,5 ?(ق5,6 ف?Gلمس?ح في هللا . فال( مع A)مستت N$54 ح?ات GL = N,من?5 بالنmلم( V6م,! 4,ال Q5 )لمس?ح ?َشبL .(13
{ML 497.1} .)لب,^ )ألخ?(

”ألجلكم“

فقا8 ?س,q ح?نئG عالن?ة: “لعاC( ما!. ,4نا 4ف(p ألجلكL Nني لN 4كD 5ناW= لتmمن,)= ,لك5 لنL BDGل?Q!” (?,حنا 11 : 14= 15) 4ما“
”!Qنح5 4?ضاً لكي نم,! مع BDGلن“ :Qفقائ) G?قا8 للتالم, Qح,) ^Tلى )ل?$,6?ة فمنL BDG ,الّ )لم,! )لمحق^ لL V6?ك5 ?ت,قع لس? Nت,ما فل
t)لغ( (GD 5بالم,! . ,لك Q?لقضاء عل( N$ض)كا5 غ i?ن$ا للس?6 = ح,)لتي كا5 )ل?$,6 ?ضم( A,(6(?,حنا 11 : 16). لق6 ع(\ مق6)( )لع
لN ?تN أل5 ساعتQ لN تك5 ق6 جاء! . ,في خال8 )لمA6 )لباق?ة لQ على )أل(t كا5 مالئكة )لسماء ?ح(س,نQ . ,حتى في Lقل?N )ل?$,6?ة ح?i كا5
|G4ح6 بأ Qمك5 54 ?مس? Nبالم,! ل Q?لمعلم,5 ?تآم(,5 في ك?\ ?قض,5 عل(. {ML 497.2}

Qلى ب?! 4ص6قائL BاDGل( xلمخل( ف$8 تحاشى ”WناD 54ك Nني لL .. p)( ما! .. )فCلمس?ح عن6ما قا8: “لعا( Nم5 كال G?لتالم( nD6ن(
)لمتألم?5 بمحt )خت?ا(V؟ لق6 ب6) كأ5 م(?N ,م(ثا ,لعاC( )لمحتض( ق6 ت(ك,) ,حND6 بال مع?5 . ,لكن$N لN ?ك,ن,) ,حND6 فلق6 (4| )لمس?ح
GلW )لمش$6 م5 4,لL Qلى kخ(V . ,بع6 م,! لعاC( 4سن6 بنعمتQ ت?نW )ألخت?5 )لمنك,بت?5 . لق6 (4| ?س,q ح5C قلب?$ما عن6ما كا5 4خ,Dما
?صا(q )لم,! = عV,6 )لق,d= ,كا5 ?ح- بك8 ,خAC م5 ,خC)! )لح5C عن6ما قا8 للتالم?G “لعاC( ما!”. ,لك5 )لمس?ح لN ?ك5 مشغ,ال في
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)لتفك?( في 4حبائQ )لG?5 في ب?! عن?ا ,حND6 ب8 كا5 عل?Q 4?ضا 54 ?$تN بت6(?B تالم?VG . كا5 عل?$N 54 ?ك,ن,) ن,)با عنQ 4ماN )لعالN حتى
تحتض5 )لجم?ع محبة )آلB . فألجل$N سمح بم,! لعاC( . فل, 4نQ كا5 ق6 شفاV م5 م(ضQ لما 4ج(| )لمعجAC )لع*?مة )لتي Dي )لب(Dا5
{ML 497.3} .)إل?جابي )لقاTع على صفتQ )إلل$?ة

Qس$ام B,ا5 . ,ما كا5 للم,! 54 ?صTسل Q?عل Qا5 ما كا5 ?مك5 54 ?ك,5 لT?( أل5 )لشCلما ما! لعا t)ل, كا5 )لمس?ح في غ(فة )لم
)Cمق$,() .لق6 سمح للعا V6حتى في )لن$ا?ة ?ص Qق,ت N(6لمس?ح بع?6) ,سمح للع6, باستخ( بقي WلGل . Aلح?ا( يTمع A)في حض )Cلعا Bلى قلL
Qتشخصا5 في ,ج GL 5?ألخت( Wع(\ )لمس?ح 54 ت?ن . V)مسجى في قب B?ما )لحبDا5 )لم,! ف(4! )ألختا5 )لنائحتا5 4خاTتح! سل C,54 ?ج
4خ?$ما )لم?! فإL 5?مان$ما بفا6?$ما س?ج,C في محنة قاس?ة . ,منQ ع(\ 4?ضا 4نQ بسبG BلW )لص()q )لdG كانتا تج,C)5 ف?Q ح?نئG س?تق,|
L?مان$ما ,?تأل^ بلمعا5 4ع*N . تألN ,شع( بك8 ,خAC م5 ,خC)! )أللN )لتي حل! ب$ما . ,GL تأخ( ع5 )لمجيء Lل?$ما لN ?كG 5لW 6ل?ال على
VG?لتالم, Qلنفس, )Cل$ما ,للعا A)نص WناD 5,ستك Q4ن Nعل Qل$ما لكن Qفت,( محبت. {ML 498.1}

ألجلكN”= “لتmمن,)” 54 ك8 م5 ?مN$?6?4 5,6 ?تلمس,T 5(?ق$N ل?لمس,) ?6 هللا )ل$ا6?ة ستك,5 4ع*N خ?بة تح8 ب$D Nي )ل,ق! )لdG تك,5“
ف?Q مع,نة هللا 4ق(B ما تك,5 من$N .,س?ن*(,L 5لى )ل,()ء شاك(?5 هللا على )ل*لمة )لتي )كتنف! T(?ق$N: “?علN )ل(B 54 ?نقG )ألتق?اء” (2
{ML 498.2} . بT(- 2 : 9). فم5 ك8 تج(بة ,ك8 بل?ة س?خ(ج$N )ل(B بإ?ما5 4ق,| ,)ختبا( 4غنى

5L )لمس?ح GL تأخ( ع5 )لمجيء Lلى لعاC( كا5 لQ قص6 (ح?N نح, 4,لئW )لG?5 لN ?قبل,V بع6 . لق6 تأخ( حتى بع6ما ?ق?N لعاC( م5
WلG 5ع ك8 4م8 مTفي 54 ?ق Bغ)? Tك5 ق? Nل .”Aلح?ا(, لق?امة(“ حقا ,D Qعلى 4ن )خk اناD)إل?ما5 ب( N?6لعن?6 )لع( Qلشعب N6ألم,)! ?ق(
)لشعB ,م5 تلW )لخ()\ )لمسك?نة = خ()\ ب?! Lس()ئ?8 )لضالة . لق6 )نسح^ قلبQ بسبB قسا,A قل,ب$N ففي (حمتQ قص6 54 ?قN6 ل$N ب(Dانا
,4 V,لك$نة 54 ?ح(ف( ع?Tانا ل5 ?ستD)ب (GD 5,لخل,6 . ,س?ك(, Aع 54 ?ن?( )لح?ا?Tست? dGل( V6ح, ,D, -,(6 )لنف? dGل( ,D Qج6?6) على 4ن
?س?ئ,) تأ,?لQ . كاD (GD 5, )لسبB في تأخ(V ع5 )لDGاL Bلى ب?! عن?ا . فتلW )لمعجAC )لختام?ة = L d4قامة لعاC( قص6 ب$ا 54 تختN بختN هللا
{ML 498.3} .على خ6مة )لمسبح ,6ع,)V باألل,D?ة

;سالة Lلى مرثا

في )لT(?^ Lلى ب?! عن?ا كا5 ?س,q ?خN6 )لمساك?5 ,?شفي )لم(ضى كما كان! عا6تQ 6)ئما . ,عن6 ,ص,لL Qلى ب?! عن?ا 4(سL 8لى
)ألخت?5 (س,ال ?نبئ$ما بق6,مGL = Q لN ?(6 )لمس?ح 54 ?6خ8 )لب?! في )لحا8 ب8 *8 في مكاD 5ا6[ بجانB )لT(?^ . 5L م*اD( )لح5C )لتي
كا5 )ل?$,6 ?ح(ص,5 عل?$ا عن6 م,! حب?B 4, ق(?B كان! مخالفة ل(,p )لمس?ح . لق6 سمع 4ص,)! )لص()Ö ,)لع,?8 م5 4ف,)V 4نا-
مأج,(?5 للنB6 ,لGلW لN ?(6 54 ?قاب8 )ألخت?5 في ,سT مش$6 تلW )لضجة )لع*?مة . ,كا5 ب?5 )ألص6قاء )لنائح?5 بعt 4قا(B )لعائلة =
,بعt من$N ?شغل,5 م()كC سام?ة ,?ضTلع,5 بمسm,ل?ا! جساN في 4,(شل?N . ,كا5 ب?mD 5الء جماعة م5 4ل6 4ع6)ء )لمس?ح . ,ق6 ع(\
{ML 499.1} .)لمس?ح ن,)?اND ,ل$G) لN ?*$( نفسQ في )لحا8

ق6م! )ل(سالة Lلى م(ثا بك6D 8,ء بح?i لN ?ستTع 4ح6 غ?(Dا 54 ?سمع$ا . ,GL كان! م(?N في غم(A حCن$ا لN تسمع تلW )ل(سالة .
5Cلى قب( 4خ?$ا )ستم(! جالسة في )لب?! في حL !بDG كان! ت*5 54 4خت$ا Gفإ N?)ا . 4ما مD6?ب! لمقابلة سDG, 8فقام! م(ثا في )لحا
{ML 499.2} .صام! ,كآبة خ(ساء

س(ع! م(ثا لمالقاA ?س,q ,ق6 )Dتاج! في نفس$ا )نفعاال! متضا(بة . ق(4! في ,جQ )لس?6 )لمعب( نف- مالمح )ل(قة ,)لمحبة )لتي كان!
ت(| على مح?اV 6)ئما . ,لN تتCعqC ثقت$ا بL = Qالّ 4ن$ا فك(! في 4خ?$ا )لحب?B )لdG كا5 ?س,q 4?ضا ?حبQ . ,كا5 )لح5C ?غلي في قلب$ا أل5
?س,q تأخ( في )لمجيء = ,مع GلW فإن$ا حتى )آل5 كان! ت(ج, 4نQ ق6 ?عم8 ش?ئا لتعC?ت$ما= فقال!: “?ا س?6= ل, كن! D$نا لN ?م! 4خي!”
{ML 499.3} .(?,حنا 11 : 21). لق6 *لّ! تانW )ألختا5 )لحC?نتا5 تGD 5(66)) )لق,8 م()() عA6?6 في ,سT ضجة )لنائح?5 ,)لنائحا!

,بشفقة بش(?ة ,حناL 5ل$ي ن*( ?س,L qلى ,ج$$ا )لحC?5 )لdG 4ضنتQ )ل$م,N . ,لN تك5 م(ثا ت(غB في س(6 تفاص?8 تلW )لفج?عة )لتي
4لم! ب$ا ,بأخت$ا = ب8 عب(! عG 5لW كلQ بكلمات$ا )لمفعمة حCنا ,شجنا ح?5 قال!: “?ا سّ?6= ل, كن! D$نا لN ?م! 4خي!” ,لكن$ا GL تTلع!
{ML 499.4} .(في ,ج$Q )لمحB 4ضاف! قائلة: “لكني )آل5 4?ضاً 4علN 54 ك8 ما تTلB م5 هللا ?عW?T هللا L?اV” (?,حنا 11 : 22

'متحا. 'إلEما.

شجع ?س,L q?مان$ا بق,لQ: “س?ق,N 4خ,W” (?,حنا 11 : 23). لN ?ك5 ?قص6 بج,)بQ 54 ?ل$م$ا بال(جاء في تغ??( مباش( . بT 8ا( بأفكا(



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 211 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

م(ثا Lلى ما ?أتي بع6 ق?امة 4خ?$ا ,ثبت$ا في ق?امة )ألب()( . فعGD 8) لكي ت(| م(ثا في ق?امة لعاC( ضمانا لق?امة ك8 )ألم,)! )ألب()( ,تأك?6)
xلمخل( A,بق Nبأن$ا ستت. {ML 500.1}

{ML 500.2} .(قال! لQ م(ثا: 4نا 4علN 4نQ س?ق,N م5 )لق?امة= في )ل?,N )ألخ?(” (?,حنا 11 : 24“

5L .(25 : 11 حنا,?) ”Aلق?امة ,)لح?ا( ,D لى )ل,ج$ة )لصح?حة 4عل5 قائال ل$ا: “4ناL مان$ا?L Q8 ?حا,8 54 ?,ج(C? ال q,كا5 ?س GL,
4ل,D?ة )لمس?ح Dي ?ق?5 )لمmم5 بالح?اA )ألب6?ة . ,ق6 قا8 ?س,q لم(ثا: “مk 5م5 بي ,ل, ما! فس?ح?ا= ,ك8 م5 كا5 حّ?اً ,kم5 بي فل5 ?م,!
Lلى )ألب6. 4تmمن?5 ب$G)؟” (?,حنا 26 , 25 : 11). 5L )لمس?ح Dنا ?ن*( Lلى )ألماL Nلى مج?ئQ )لثاني . ح?نئG س?قاN )ألب()( )ألم,)! ع6?مي
فسا6 = 4ما )ألب()( )ألح?اء فس?نقل,L 5لى )لسماء ب5,6 54 ?(,) )لم,! . 5L )لمعجAC )لتي كا5 )لمس?ح مCمعا 54 ?صنع$ا بإقامة لعاC( م5
)ألم,)! كان! ستمث8 ق?امة ك8 )ألم,)! )ألب()( . لق6 4عل5 بكالمQ ,4عمالQ 4نQ صانع )لق?امة ,مب6ع$ا . ,W(G )لdG كا5 مCمعا 54 ?م,! على
{ML 500.3} . )لصل?B ,ق\ ,ب?V6 مفات?ح )لم,! *اف() على )لقب( مmك6) حقQ ,سلTانQ على منح )لح?اA )ألب6?ة

”لو كنت [Nنا“

,GL سأ8 )لمخلx م(ثا قائال: “4تmمن?5 ب$G)؟”= 4جابتQ بق,ل$ا: “نعN ?ا سّ?6. 4نا قk 6من! 4نW 4ن! )لمس?ح )ب5 هللا= )آلتي Lلى )لعالN” (?,حنا
Qك8 ما ?(?6 54 ?صنع Nعلى 54 ?تم Qثقت$ا بق6(ت, Qت?D,فق6 )عت(ف! بإ?مان$ا بأل Vلمس?ح بكام8 معنا( Nكال W)6ت N5 تك5 لL, ن$اL .(27 : 11.
{ML 500.4}

,لما قال! GD) مض! ,6ع! م(?N 4خت$ا س()ً= قائلة: )لمعلNّ ق6 حض(= ,D, ?6ع,W” (?,حنا 11 : 28). لق6 4بلغت$ا VGD )ل(سالة بس(?ة“
qلنائحا! 5,6 سما( p()صة . ,ق6 حا8 ص)حالما تسنح )لف q,على ?س tب?5 للقبDمتأ (,ساء كانm)6,ء معب( أل5 )لك$نة ,)لD 8تامة ,بك
{ML 501.1} . )لنا- لكالم$ا

عن6ما سمع! م(?N تلW )ل(سالة قام! س(?عا ,ت(ك! )لغ(فة ,ق6 )(تسم! على ,ج$$ا 4ما()! )الشت?ا^ . ,GL *ن! )لنا6با! 4ن$ا G)Dبة
Lلى )لقب( لتبكي DناW تبعن$ا . ,ح?نما ,صل! Lلى )لمكا5 )لdG كا5 ?س,q منت*() ف?Q خ(! عن6 (جل?Q ثN )نف(ج! شفتاDا )لم(تعشتا5 م5
ف(T )النفعا8 عGD 5) )لق,8: “?ا س?6= ل, كن! D$نا لN ?م! 4خي!” (?,حنا 11 : 32). لق6 كان! ص(خا! )لنائحا! مmلمة لقلب$ا = ألن$ا كان!
تت,^ Lلى 54 تتحi6 مع ?س,q ح6?ثا قص?() Dا6ئا ,حD6ا . ,لكن$ا كان! تعلN )لحس6 ,)لغ?(A )للG?5 كانا ()بض?5 في قل,B بعt 4,لئW )لنا-
{ML 501.2} .)لم,ج,D 5?6ناW ض6 )لمس?ح . ,لGلW ضبT! شع,(Dا ,لN تعب( ع5 حCن$ا تعب?() كامال

“Wك8 4,لئ B,(?,حنا 11 : 33). لق6 ع(\ قل ”B)Tض(, p,)عج بالC5 جاء,) مع$ا ?بك,5= )ن?Gل?$,6 )ل(, =تبكي q,ا ?سDk) فلما
tلجمع بع( WلG 5?54 ب \)6عاء . كما ع(, )Dمج(6 ت*ا WلG 85 كا5 كCلح( N$D,5 مم5 كا5 ?ب6, على ,ج?)?لمجتمع?5 = ,ع(\ 54 كث(
5,TTب8 كان,) س?خ Tفق Vا?L -?ل, = N?*لع( !(Cلمعج( للقضاء على صانع TT5 (?ائي ب?نما كان,) ?6ب(,5 )لخC5 بح,)Dم5 كان,) ?ت*ا
4?ضا لقتW(G 8 )لD dG, مCمع 54 ?ق?مQ م5 )ألم,)! . كا5 )لمس?ح قا6() على 54 ?ج(ND6 م5 ث,B )ل(?اء )لdG كان,) ?ستت(,5 بQ = (6)ء
Wتل \T(,تق6?() لع Qب V,تف? Nبك8 ص6^ ,?ق?5 ل Qب ^Tع 54 ?ن?Tكا5 ?ست dGل( Nلعا86 . ,)لكال( Qغضب N*ك Qئ\ )لمتصنع . ,لكن(C5 )لCلح(
{ML 501.3} .)لمحب,بة )لجاث?ة عن6 ق6م?Q في ح5C ,)نسحا^ ,Dي مmمنة بL Q?مانا حق?ق?ا

AموI 'لحنا.

سأل$N ?س,q قائال: “4?5 ,ضعتم,V؟ قال,) لQ: ?ا س?6= تعا8 ,)ن*(” (?,حنا 11 : 33). فسا(,) جم?ع$N معL Qلى )لقب( . كا5 )لمش$6 مبك?ا
. لق6 كا5 لعاC( محب,با ج6) ,ق6 بكتQ 4ختاV بح(قة م5 قلب?5 منسحق?5 . كما 54 4ص6قاء )لم?! مCج,) 6م,ع$N ب6م,q ت?نW )ألخت?5
)لمفج,عت?5 . فأماVGD N )ألحC)5 ,)آلالN )لبش(?ة = ,4ماN حق?قة ك,5 4,لئW )ألص6قاء ?بك,5 على GلW )لم?! في ح?5 54 مخلx )لعالN كا5
,)قفا ب?ن$N — “بكى ?س,q” (?,حنا 11 : 35). ,مع ك,نQ )ب5 هللا فق6 )تخT Gب?عة بش(?ة ,تأث( بأحC)5 )لبش( . فقلبQ )ل(ق?^ )لعT,\ ?ست?ق*
{ML 501.4} .6,ما بالعT\ على )لمتألم?L . 5نQ ?بكي مع )لباك?5 كما ?ف(p مع )لف(ح?5

,لكنQ بكى ل?- فقT بسبB عTفQ )لبش(d على م(?N ,م(ثا = ب8 كا5 في 6م,عQ ح5C ?ف,^ 4حC)5 )لبش( كما عل! )لسما,)! ف,^
Gنئk )Cبكى أل5 كث?(?5 مم5 كان,) ?بك,5 على لعا Qلكن, . V)م5 قب j)ل?خ V,معا 54 ?6عCفق6 كا5 م )Cعلى لعا Wب? Nلمس?ح ل( 5L . t)أل(
! Q5 ع5 )لتعل?8 ع5 بكائ?Cمن?5 عاجmل?$,6 غ?( )لم( Wكا5 4,لئ Nلك5 ك, . Aلق?امة ,)لح?ا( ,D dGل( W(G 8كان,) م,شك?5 54 ?تآم(,) على قت
5L )لبعt من$N مم5 لN ?ك,ن,) ?(,5 ش?ئا 4كث( م5 )ل*(,\ )لخا(ج?ة للمش$6 )لdG 4مام$N كسبB لح5C )لفاd6 جعل,) ?ت$امس,5 قائل?5:
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(GD )6ق? Nلحاض(?5 فقال,) ساخ(?5: “4ل( B,في قل Wلش( p,) (,ع)C? 54 (,ب)5 ج,)خk, .(36 : 11 حنا,?) ”!Qن*(,) ك?\ كا5 ?حب(“
)Cلعا Gكا5 في مق6,( )لمس?ح 54 ?نق (GL :(,5,6 54 ?ق,ل?)? N$4?ضاً ال ?م,!؟” (?,حنا 11 : 37) ,كأن (GD 8فتح ع?ني )ألعمى 54 ?جع dGل(
{ML 502.1} فلماG) ت(كQ ?م,!؟

5,)D5 ?ت*ا?Gل( W4,لئ t54 بع \)ع, . Qت6ب(,5 4م( قتل? N$ع(\ 4ن, = Qلف(?س??5 ,)لص6,ق??5 ل( A,(6ع A,5 )لمس?ح (4| بع?5 )لنبL
Qصا( ,ش?كا ,س?ك,5 م5 نتائج Qصلب, QاللGL 6$5 مشL . م6?نة هللا B(,جاء ,4ب)ل( Bبا N$لش6?6 س?غلق,5 بع6 قل?8 5,6 نف,س( \Tآل5 بالع(
خ()B 4,(شل?N . ,في GلW )لح?5 ل5 ?ن,p 4ح6 على )ألم,)! . ,)لقصاx )لdG كا5 قا6ما على 4,(شل?N *$( ,)ضحا 4ماN )لمس?ح . فق6 (4|
N$ل5 ?ك,5 ل N$س?م,ت,5 في حصا( )لم6?نة = ,في م,ت )Cل(,ما5 . ,ع(\ 54 كث?(?5 مم5 ?بك,5 )آل5 على لعا( n,?ة بجTلم6?نة محا( Wتل
{ML 502.2} .(جاء

5L )لمس?ح لN ?بW فقT م5 تأث?( )لمش$6 )لdG كا5 مائال 4ماN ع?ن?Q = فلق6 كا5 ?حم8 عبئا ثق?ال D, عBء kالN )لنا- ,4حC)ن$N م6| )ألج?ا8
V)(,4 6خم? Nل )ل$ائ8 ب?5 )لخ?( ,)لش( q()لص( اب?8 54D !ما Gمن N4| في تا(?خ )لعال) عة هللا . لق6?)لنا- ش( d6بة لتع?D)لق6 (4| )آلثا( )ل .
Qتعتص( قلب Nنسا5 . لق6 4ح- باآلالL 8ك B?نص ,D dGلم,! )ل(, q,5 ,)ل6م(Cألح(, Nلى )لسن?5 )لقا6مة (4| )آلالL Nألما( لىL )*ن GL, . 6بع
,D, ?(| kالN )ألس(A )لبش(?ة في ك8 )ألج?ا8 ,)ألمصا( . 5L بال?ا )لجن- )لبش(d )لخاTئ ثقل! على نفسQ فانفج(! ?ناب?ع 6م,عQ عن6ما
{ML 502.3} .تا^ أل5 ?خف\ مD 5,8 تلW )لبال?ا

'لبشرEة تتحد باأللو[#ة

فانCعج ?س,q 4?ضاً في نفسQ ,جاء Lلى )لقب(” (?,حنا 11 : 38). كا5 لعاC( ق6 6ف5 في ك$\ منق,( في )لصخ( ,ق6 ,ضع حج( Dائ8“
على باB )لقب( . فقا8 )لمس?ح: “)(فع,) )لحج(!” (?,حنا 11 : 39). فإG *ن! م(ثا 4نQ ?(?6 فقT 54 ?لقي ن*(A على )لجثما5 عا(ض! في
GلW قائلة 54 جثما5 4خ?$ا لQ في )لقب( 4(بعة 4?اN ,4نQ ق6 4نتB6, 5 ف?Q )لفسا6 . ف$G) )لتص(?ح )لdG نTق! بQ م(ثا قب?L 8قامة لعاC( قTع على
)Dم*ا Bع5 4عج B?Gألكا( ع,5?G? س?,5 ف?ما مضى?)54 في )ألم( خ6?عة . كا5 )لف (,مجا8 أل5 ?ق,ل N$ع6 ل? Nجعة فل)ل( T4ع6)ء )لمس?ح خ
ق6(A هللا . فعن6ما 4قاN )بنة ?ا?(- كا5 ق6 قا8: “لN تم! )لصب?ة لكن$ا نائمة” (م(ق- 5 : 39). فإG كان! مA6 م(ض$ا قص?(A ,4ق?م! حاال بع6
t()54 )لمس?ح ال ?ق6( 54 ?شفي )ألم Bم,) )لشعD,4 64عل5 4ن$ا نائمة . كان,) ق Qتم! ,54 )لمس?ح نفس Nلم,! 4عل5 )لف(?س?,5 54 )لصب?ة ل(
ML} .,4نQ كاD 5نالW تالعB خب?i ش(?( في معجC)تQ . ,لك5 في VGD )لم(A لN ?مك5 ألح6 54 ?نك( حق?قة ك,5 لعاC( ق6 ما! بك8 تأك?6
503.1}

5L )ل(B عن6ما ?ش(q في عم8 فالش?Tا5 ?ح(t 4ح6 )لنا- لكي ?عا(t في GلW .قا8 ?س,q: “)(فع,) )لحج(!” (?,حنا 11 : 39).
Nلجمع . فل( WلG ض! نفس$ا على)ف p,مTل( مةCب?عة م(ثا )لحاT 5ألعم8 . ,لك ^?)Tعلى ق6( )إلمكا5 4ع6,) لي )ل :N$ق,8 ل? ,D كأنما,
W)64 6ما5 م(ثا ق?L 5ك? Nلمس?ح . ,ل( Nكال N$يء في فTب d)لبش( B5 )لقلL . -لمتعف5 ?كش\ لع?,5 )لنا( Nلجس( WلG 54 في Bغ)تك5 ت
V6لمعنى )لحق?قي ل,ع(. {ML 503.2}

(G5 مج6 هللا؟” (?,حنا 11 : 40) لما?)من! تk 5L :W4ق8 ل Nقا8 ل$ا: “4ل GL = 6لى 4قصى حL كا5 (ق?قا Qبخ )لمس?ح م(ثا = ,لك5 كالم,
تشك?5 في ق6(تي؟ لماG) تفك(?5 ض6)ً لمTال?بي؟ لق6 ق6م! لW ,عd6 فإk 5من! ست(?5 مج6 هللا . 5L )لمستح?ال! )لTب?ع?ة ال ?مكن$ا 54 تع?^
N?ل,6)عة )لحق?ق?ة ,)لتسل( ,D إل?ما5 ل?سا 6ل?ال على )لت,)ضع . )إل?ما5 )لثاب! ب,ع6 )لمس?ح( N6ع, Wلش( 5L, . على ك8 شيء )عم8 هللا )لقا6
{ML 503.3} )لحق?قي للنف-

“V)(,5 كان,) بج?Gل( ع 54 ?أم( )لمالئكة?Tكا5 ?ست, . Qاعةً لكلمتTL (6?بع j)ف?ت6ح )ع 54 ?أم( )لحج?T(فع,) )لحج(! ”. كا5 )لمس?ح ?ست(
54 ?فعل,) GلW = ,)متثاال ألم(V كان! تلW )أل?اd6 غ?( )لمن*,(A ت(فع )لحج( . ,لك5 كا5 ?نبغي 54 ت(فعQ )أل?d6 )لبش(?ة . ,DكG) 4()نا
)لمس?ح 54 )إلنسا5 ?جB عل?Q 54 ?تعا,5 مع هللا . فما تستT?ع )لق,A )لبش(?ة 54 تفعلQ ال ?TلB م5 )لق,A )إلل$?ة 54 تعملQ . ,هللا ال ?ستغني ع5
Qل AاTلمع( Qمكان?اتL, V(,ق N6عن6ما ?ستخ Qتعا,5 مع?, Q?,ق? Qمعا,نة )إلنسا5 . ,لكن. {ML 504.1}

d4 )ألم( للجم?ع ف(صة أل5 ?تحقق,) م5 54 ل?- في !?Tلنا- . ,4ع( Nعلناً 4ما ,)عم8 ك8 شيء بت, = )لحج( (,فع), V)اع,) 4مT4 6ق,
خq(6 . ف$ناW كا5 جثما5 لعاC( م,ض,عا في قب( صخ(d = ,كا5 باGL (6) 4سكتQ )لم,! = ,ق6 سكن! ضجة )لنائح?GL, . 5 كاG 5لW )لجمع
WلG 6بع iال ,مت(قبا ,قف,) متجم$(?5 ح,8 )لقب( منت*(?5 ما س?حD(G. {ML 504.2}

hب 'لح#ا]'e
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Dا )لمس?ح ?ق\ Dا6ئا 4ماN )لقب( = ,Dا )لخش,q )لمق6- ?س,6 على )لجم?ع . ,بع6ما ?قت(B )لمس?ح م5 )لقب( ?(فع ع?ن?Q نح, )لسماء
A)بالتج6?\ ,(فع,) حجا B?)ع$6 ق Gمن V,ء )لمس?ح ق6 )ت$م(سمع! لي” (?,حنا 11 : 41). كا5 4ع6 Wألن W)4شك =Bق,8: “4?$ا )آل?,
= V,لمس?ح )آل5 ?6عي بأ5 هللا 4ب( ,D اD 5ا5 . ,لكT?لش( A,بق !(Cصنع )لمعج? Q4?ضا بأن V,ب5 هللا . ,)ت$م( Q4ن Qقا8 ع5 نفس Qألن V,جم)?ل
{ML 504.3} .,بثقة كاملة ?عل5 4نQ )ب5 هللا

Qت(Cمعج |)ال ?عم8 مستقال . ,ق6 4ج Q5 على 4نD)كا5 ح(?صا 6)ئما على 54 ?ب, . Qفي ك8 عم8 عمل Q?5 )لمس?ح كا5 متعا,نا مع 4بL
مستن6) على ق,A )إل?ما5 ,)لصالA . كا5 )لمس?ح ?(غB في 54 ?ع(\ )لجم?ع صلتQ بأب?Q = فصلى قائال: “4?$ا )آلB= 4شك(W ألنW سمع! لي=
G?للتالم N6نا قD, .(42 , 41 : 11 حنا,?) ”4(سلتني Wمن,) 4نm?لجمع )ل,)ق\ قل!= ل( (GD 8في ك8 ح?5 تسمع لي. ,لك5 ألج W4نا علم! 4ن,
ML} .,للشعB 4قTع ب(Dا5 ف?ما ?ختx بالعالقة )لكائنة ب?5 )لمس?ح ,هللا . ,كا5 س?تضح ل$N 54 6ع,| )لمس?ح لN تك5 خ6)عا ,ال تضل?ال
504.4}

“Nتكل? GL, . !?لم( نيGL ^)خت? Gلناف( ضح(,ل( Q5 ص,تL .(43 : 11 حنا,?) ”!ًجا)خا ّNلD =)Cلعا“ :N?*بص,! ع Ö)ص (GD 8لما قا,
تتجلى )ألل,D?ة متألقة في )لبش(?ة . ف(4| )لنا- في ,ج$Q )لdG تجلى عل?Q مج6 هللا = )ل?ق?5 على ق6(تQ )لع*?مة . ثN )تج$! ك8 )لع?,5 نح,
dGل( ا5D)ة )لمس?ح ,)لب?D,متحا5 4ل( نت?جة N$نت*( )لنا- كل? N?*ع )ت,ت, NتماDلى 4خ\ ص,! . ,باL N$لقب( ,4ضاء )لجم?ع بأسماع( Bبا
{ML 504.5} .?6عN بالحجة )لقاTعة 6ع,)V على 4نQ )ب5 هللا = 4, ?خم6 )ل(جاء Lلى )ألب6

فح6ث! ح(كة في )لقب( )لساكW(G, = 5 )لdG كا5 م?تا (dm ,)قفا في باB )لقب( . ,لك5 )ألكفا5 )لتي كا5 ملف,فا ب$ا عاقتQ ع5 )لح(كة .
فقا8 )لمس?ح أل,لئW )لمشا6D?5 )لD(Gل?5: “حلّ,V ,6ع,BDG? V” (?,حنا 11 : 44). ,م(A 4خ(| ND()4 54 )لعام8 )لبش(d ?جB 54 ?ك,5 عامال
,متعا,نا مع هللا . فعلى )لنا- 54 ?خ6م,) بنى جنس$D, . Nا D, لعاC( بع6ما تخلx م5 4كفانQ ?ق\ 4ماG NلW )لجمع ل?- ك(ج8 مضنى 4,
م(?t = ,ال ?ب6, 54 4عضاء جسمQ ,)Dنة 4, مت(نحة ب8 ?ق\ ك(ج8 في م8ء )لصحة ,عنف,)5 )لشباB ,نشاT )ل(ج,لة )لك(?مة )لنب?لة =
Q?عن6 ق6م (ساج6 q,بخش Q4مام )خ? Qغام( لمخلص Bكاء = ,في حGتشع 4ن,)( )ل Q?م5 ع?ن,. {ML 505.1}

4ما )لجم,q فق6 4بكمت$N )لD6شة في با6[ )ألم( = ,بعG 6لW تعال! 4ص,)! )لف(p ,)لشك( )لdG ال ?مك5 )لتعب?( عنQ . ,ق6 تقبل! )ألختا5
NDm4ص6قا, V4ختا, Öأل( ضع . ,لك5 ف?ما كا5(,ما للس?6 بك8 تD)تا ع5 شك)عب p)لف( q,ة هللا ل$ما . ,ب6م?Tع Qعلى 4ن Qما بع6 ق?امتD4خا
V,6ج? Nل Aكان,) ?بحث,5 ع5 مانح )لح?ا GL, . 6$لمش( WلG 5بع?6) ع q,س? Bنسح( ثان?ة N$شمل qح,5 باجتما)ف. {ML 505.2}

الفصل التاسع والخمسون—مؤامرات الكهنة

(,6D5 شا?Gلج,)س?- )ل( ةTلم6?نة بس(عة ع*?مة . فب,)س( لىL 8ص, )Cقامة لعاL 54 نبأ i?بح N?شل),كان! ب?! عن?ا ق(?بة ج6) م5 4
تلW )لمعجAC علN )ل(mساء بك8 ما ق6 حi6 على ,جQ )لس(عة . ,في )لحا8 )نعق6 مجمع )لسنN?)6$ ل?ق((,) ما ?نبغي 54 ?فعل,V .كا5 )لمس?ح
ح?نئG ق6 ب(5D بك8 ,ض,p على 54 لQ )لسلTا5 على )ل$ا,?ة ,)لم,! . فتلW )لمعجAC )لع*?مة كان! Dي )لب(Dا5 )لن$ائي )لقاTع )لمقN6 م5 هللا
للنا- على 4نQ ق6 4(س8 )بنL Qلى )لعالN ل?خلص$N . لق6 كان! 6ل?ال ,)ضحا على قA)6 هللا ,كاف?ة إلقناq ك8 عق8 مW)6 (ش?6 ,ك8 ضم( حي
مستن?( . ,كث?(,5 مم5 شا6D,) Lقامة لعاC( kمن,) ب?س,q = ,لك5 ع6),A )لك$نة لC Q)6! ,تفاقم! . لق6 (فض,) ك8 )لب()D?5 )ألخ(| على
4ل,D?تQ = ,لكVGD 5 )لمعجAC )لجC A6?6)6ت$N سخTا على سخ5L . T لعاC( 4ق?N في ,ضح )لن$ا( ,4ماN جمع كب?( م5 )لش$,6 . فلN ?مك5 أل?ة
خ6عة 4, ح?لة 54 ت6حt مثGD 8) )لب(Dا5 . ,ل$G) )لسبB ع?نC Q)6! عA,(6 )لك$نة ,صا(! مم?تة Lلى 4قصى ح6 . ,قC 6)L 6ص()(ND )آل5
QTح6) ,ن$ا?ة ألعما8 )لمس?ح ,نشا (,ق! مضى على 54 ?جعل, d4 مما في )4كث. {ML 506.1}

A6لش( تك5 م5 Nس??5 ,ل?)لف( A,(6ع Q?لL !صل, dGلى )لح6 )لL Qل N$تص8 ع6),ت Nك,ن,) على ,فا^ مع )لمس?ح ل? Nل N$5 )لص6,ق??5 مع 4نL
Nالس( BGلكا( Nلعل( ND6ك,ن,) ?عتق5,6 بق?امة )ألم,)! .,ق6 قا? Nل . qCع,5 4ش6 )لفCآل5 ?ف( ND اD 5س??5. ,لك?)لف( A,(6كما كان! ع A)()لم(,
Lلى 54 ?تحاج,) قائل?L 5نQ م5 )لمستح?8 54 تع,6 )لح?اL Aلى جسN م?! . ,لك5 بكلما! قل?لة م5 فN )لمس?ح بTل! ن*(?ت$N ,تالش! . فاتضح
Bبسب N$قل,ب, Bفي عق,8 )لشع i6ح dGلة )لتأث?( )ل(CL 5م5 غ?( )لممك Qهللا . (4,) 4ن A,ال ق, Bلك8 )لنا- 54 )لص6,ق??5 ال ?ع(ف,5 )لكت
تلW )لمعجAC . فك?\ ?(ت6 )لنا- ع5 ?س,q ,ق6 )نتص( GL )نتqC )لم?! م5 قب(V . لق6 تناقل! )أللسنة كث?() م5 )لبالغا! )لكاGبة ,لك5 ال ?مك5
ألح6 54 ?نك( تلW )لمعجAC = ,لN ?ك,ن,) ?ع(ف,5 ك?\ ?عTل,5 4, ?بTل,5 تأث?(Dا . Lلى GD) )لح6 لN ?شجع )لص6,ق?,5 )لت6ب?( )لdG ?ست6$\
{ML 506.2} .قت8 )لمس?ح = ,لك5 بعL 6قامتQ لعاC( ق((,) 4نQ ل5 ?مكL 5سكا! تش$?(V )لج(dء ب$L Nال GL) ما!
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gلقتل hمؤ'مر

N$لكن, . N$Tفي ,س Qانا ق,?ا على 54 مس?ا نفسD)كان! ب ACلمعج( VGD 54 (,)? 54 الL N$سع? Nمن,5 بالق?امة = ,لm? (,س?,5 فكان?)4ما )لف
كان,) 6)ئما ?قا,م,5 عم8 )لمس?ح . فم5 با6[ )ألم( 4بغض,V ألنQ فضح )6عاء)ت$N ,(?اءND . لق6 مC^ (6)ء )لTق,- )لصا(مة )لتي كان,)
Nلى )النتقاL 5?شTمتع (,بالتق,| = فكان r)لفا( N$ب$ا 6)ن! )عت()ف Nلتي عل( A)DاTألخالق?ة . كما 54 )ل6?انة )ل( xلنقائ(, B,?خف,5 تحت$ا )لع?
Bكا5 ?نسح Qلكن, V,حا,ل,) م()() 54 ?(جم, . Qنت(ل?ق,8 4, ?فع8 ما ?مك5 54 ?ك,5 علة إل6 Qت)ثاL (,حة . لق6 حا,ل)لجا( Qت,ب?خات Bبسب Qمن
ND)ع5 4ن*ا B?ب$6,ء ,?غ. {ML 507.1}

tناق ,D 5كم Q6)نتL (,لبT 5??س?)لمتألم?5 ,لك5 )لف( Nالk 5لسب! كان! كل$ا للتخف?\ م( N,? لتي كا5 ?صنع$ا في( !(C54 )لمعج Nث
)لسب! . ,حا,ل,) Lثا(A )ل$?(,6س??5 ضV6 . لق6 ص,(,V على 4نQ ?حا,L 8قامة مملكة منافسة فتباحث,) مع$N في ك?\ ?$لك,نQ . ,حتى ?ث?(,)
ثائ(A )ل(,ما5 ضV6 ص,(,V كم5 ?حا,N6D 8 سلTت$N . ,لق6 )ستخ6م,) ك8 ,س?لة لمالشاA تأث?(V على )لشعB . ,لك5 ك8 محا,الت$N باء!
tنسا5 ناقL 8تك5 4ق,)8 4, 4عما Nل VGD 54 (,ف)لنق?ة )لمق6سة ع( Qتعال?م (,سمع, Qحمت) 6,) 4عما8D5 شا?Gل( q,فالجم . !Tبالفش8 ,4حب
للسب! 4, مج6\ . ,حتى )لخN(6 )لG?5 4(سل$N )لف(?س?,5 ل?مسك,V كا5 ألق,)لQ تأث?( مnD6 عل?$N فلN ?ستT?ع,) 54 ?لق,) عل?5L . (6? Q )ل?$,6
{ML 507.2} .في ?أس$N ,ت$,(ND 4ص6(,) 4م() 54 ك8 م5 )عت(\ باإل?ما5 بT? Q(6 م5 )لمجمع

,DكGL (G )جتمع )لك$نة ,)ل(mساء مع )لش?,Ö ل?تشا,(,) معا كا5 ق()(ND ,تصم?م$N )لقاTع L ,Dسكا! W(G )لdG عم8 تلW )ألعما8
)لعج?بة )لتي D64ش! ك8 )لنا- . ,DكC (G)6 )(تباT )لف(?س??5 بالص6,ق??5 ,تق(ب$N من$N عما كا5 قبال . فمع 4ن$N كان,) قبال منقسم?5 على
WلGل, = q,6)نة ?سL 5م NDن?ق,6?م,- ,?,س\ )ل()مي ف?ما مضى 54 ?منعا qاTآل5 على مقا,مة )لمس?ح . لق6 )ست( N$فق6 )تفق! كلمت N$بعض
لN ?6ع?ا )آلL 5لى GD) )الجتماq . ,كا5 حاض() في )جتماع$GD N) (جاG 8,, نف,G مم5 كان,) قk 6من,) ب?س,q ,لك5 نف,NDG كا5 ضئ?ال
{ML 507.3} .,ضع?فا 4ماN نف,G )لف(?س??5 )لحاGق?5 )لماك(?5

,مع GلW فإ5 4عضاء )لمجمع لN تتف^ كلمت$N . ,لN ?ك5 )لسن6$(?N في GلW )ل,ق! مجمعا قان,ن?ا = ,)لسبB في ,ج,D V6, تسا8D )ل(,ما5
. ,ق6 تساء8 بعt 4عضائQ ع5 )لحكمة في )لقضاء على )لمس?ح بالم,! ,كان,) ?خش,5 م5 حi,6 ث,(A ,شغB في )لشعB ف?ك,5 م5 نتائج
GلW 54 ?سحB )ل(,ما5 م5 )لك$نة )مت?اC)! جm? 54, A6?6خG من$N )لسلTا5 )لdG ال ?C)8 ب?N$?6?4 5 . لق6 4جمع (d4 )لص6,ق??5 على ك()Dة
{ML 508.1} .)لمس?ح . ,مع GلW فقk 6ث(,) )لحG( في تح(كات$N لئال ?ح(م$N )ل(,ما5 م5 م(كNDC )لسامي

ÇموE .r جبE حد'e .نساL

dGنص( = ,)لGكا5 ق6 سمع تش6^ نب,خ dG6 )لDلمس?ح = كا5 حاض() )لشا( WالDة الTإلع6)6 خ Vmجتمع )عضا( dGلمجمع )ل( (GD في
شا6D )ل,ل?مة )ل,ثن?ة )لتي 4قام$ا ب?لشاص( = ,)لdG كا5 حاض() عن6ما 4عل5 )لمس?ح في )لناص(A 4نQ مس?ا . كاGD 5) )لشاm? 6Dث( على
)ل(mساء بالعم8 )لdG كان,) ?عمل,نQ . فلق6 م(! 4ماDG4 Nان$N ح,)i6 في ح?اA )لمس?ح ب,ض,p مفqC ل$G . Nك(,) )لمش$6 )لdG كا5 في )ل$?ك8
عن6ما ,ق\ ?س,q في صباD, V, في )لثان?ة عش(A م5 عم(V 4ماN 4,لئW )لمعلم?5 )لمتج(?5 بالعلN ,)لG?5 كان,) حجة في )لنام,- ,جع8
N$انDG4 ب5 هللا = كما ب(ق! في( ,D 5,الب6 54 ?ك Qعلى 4ن Wلش( ن! بما ال ?حتم8D)ا ح6?ثا بD()لتي ق6 4ج( ACلمعج(, . N$لتDG4 4سئلة N$سأل?
4ق,)8 4سفا( )لع$6 )لقN?6 في 6اللت$ا )لحق?ق?ة ,عالقت$ا بالمس?ح . 5L )ل(mساء في ح?(ت$N ,ض?ق$N ,)(تباك$N سأل,) قائل?5: “ماG) نصنع؟”
.(?,حنا 11 : 47). فحi6 )نشقا^ في )لمجمع . ,تح! تأث?( )ل(,p )لق6- لN ?ستTع )لك$نة ,ال )ل(mساء T(6 )القتناq بأن$L Nنما ?حا(ب,5 هللا
{ML 508.2}

,GL كا5 )لمجمع في 4قصى حاال! ح?(تQ ,)(تباكQ ,ق\ ق?افا (ئ?- )لك$نة = ,كا5 (جال متكب() ,قاس?ا ,متصلفا ,متعصبا . ,ق6 كا5 ب?5
4ف()6 4س(تQ ص6,ق?,5 متكب(,5 حس,5,6 مت$,(,5 )متأل! قل,ب$N بالTم,p ,)لقس,A = ,كان,) ?خف,G 5لW كلQ تح! (6)ء )لب( )لG)تي
)لمصTنع . كا5 ق?افا ق6 6(- )لنب,)! ,مع ج$لQ بمعناDا )لحق?قي فق6 تكلN بسلTا5 ,?ق?5 ع*?م?5 قائال: “4نتN لستN تع(ف,5 ش?ئاً= ,ال تفك(,5
4نQ خ?( لنا 4نا ?م,! Lنسا5 ,)ح6 ع5 )لشعB ,ال ت$لW )ألمة كل$ا!” (?,حنا 11 : 49= 50). قا8 (ئ?- )لك$نة LنQ حتى ل, كا5 ?س,q ب(?ئا
فال ب6 مCL 5)حتQ م5 )لT(^ = ف$, مCعج لنا GL 4نQ ?جتBG )لنا- Lلى شخصQ ,?قل8 م5 سلTة )ل(mساء . ,D, ف(6 = ,خ?( لنا 54 ?م,! م5
ACلمعج( VGD ج()ءL 6بع QنL قا8 ق?افا Nألمة . ث( ا5Tفالب6 م5 54 ?تالشى سل N$سائm)ب Bضاع! ثقة )لشع (Gساء . فإm)ة )لT54 ?ضع\ سل
(GD Aح?ا d,تسا Nل,5 ش()ئعنا ,?$لك,ننا كأمة . فكTل$?ك8 ,?ب( B(,ما5 ,?غلق,5 4ب,)ل( س?أتي, A),بث q,س? qتبا( N,جح 54 ?ق)م5 )لم
)لجل?لي بالنسبة Lلى ح?اA )ألمة . ,5L كا5 ,ج,V6 عائقا ل(فاD?ة بني Lس()ئ?8 = 4لسنا GL) بمق6م?5 خ6مة Å باستئصالQ م5 )ل,ج,6 ؟ خ?( لنا 54
{ML 508.3} .?م,! Lنسا5 ,)ح6 ع5 )لشعB ,ال ت$لW )ألمة كل$ا
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5L ق?افا GL 4عل5 4نQ ?نبغي 54 ?م,! Lنسا5 ,)ح6 ع5 )لشعB ب(5D على 54 لQ بعt )إللماN بالنب,)! ,5L تك5 مع(فتQ محA6,6 ج6) .
,لك5 ?,حنا GL ?ص\ GلW )لمش$6 ?أخG )لنب,A مب?نا معناDا )ل,)سع )لعم?^ = ف?ق,8 = “,ل?- ع5 )ألمة فقT= ب8 ل?جمع 4بناء هللا )لمتف(ق?L 5لى
xعت(\ ق?افا )لمتعج(\ بم$مة )لمخل? A,ح6” (?,حنا 11 : 52). بأ?ة غبا(, ! {ML 509.1}

54 GL = مستعا( م5 )ل,ثن?ة L6بة . فالس?اسة )لتي 6)فع عن$ا كان! تستن6 على مب,Gلى 4كL 8ق?افا )ستحا Qب ^Tن dGلح^ )لثم?5 ج6) )ل( (GD 5L
xق?افا 54 تخل p)قت( (GكD, . ة?)بائح )لبشGل( N?6لى تقL ND6قا d)نسا5 ,)ح6 ع5 )لجن- )لبشL !,نبغي 54 ?م? Qبأن tحسا- )ل,ثن??5 )لغامL
54 Qمكن? Qلمحاجة *5 4ن( VG$ة . ,ب?Tلخ( Bتكا)( لكي ?6),م,) على NDا?اTفي خ ND, 8ب NDا?اTل?- م5 خ = q,نبة بالتضح?ة ب?سGألمة )لم(
QماتتL Bما ?ست,ج q,ج6 في ?س,? Nلى )آل5 لL Q5 ق6 ?تج(5,4 على )لق,8 بأن?Gل( Wسك! )حتجاجا! 4,لئ?. {ML 509.2}

في قبضة 'لش#طا.

= N$?عل A)T?ا5 حا,8 )لسT?لش( لك5, N$لق6- في عق,ل( p,)فلق6 4ث( )ل = A6بش ND)لمجمع ُنخ- 4ع6)ء )لمس?ح في ضمائ( (GD في
= ND)كث?() م5 ب N*ب() 4ع N6لق6 ق . ND)لب V)?6لمس?ح = فما كا5 4ق8 تق( Bا بسبD,لتي ق6 تحمل( Bفك(,5 في بالمضا?قا! ,)لمتاع? N$جعل,
AاTشجع )لخ ND6?4, تقال ND64, ع,)ئ N$ق,سTك5 ?حف8 ب? Nل GL, . Å (6ك8 م5 ?(غب,5 في 54 ?ك,ن,) 4,ال Q?نبغي 54 ?حص8 عل? dGلب( )ل(
N,العت()\ بعل( tف) ق6 4لقى بالك$ن,! جانبا . لق6 (G$ب Qق6 فك(,) 4ن, . N$باحت?اجات V,)ل?خب N?ل(ح( Bكاآل A)لى هللا مباشL 5على )إلت?ا
م6)(- )لالD,! )ل?$,6?ة = ,ع(t بش(,( )لك$نة ,فضح (G)ئل$N ,4ض( بنف,NDG ض(() بل?غا ال ?مكL 5صالحQ . كما 4ض( 4?ًضا بتأث?(
ML} .مبا6ئ$N ,تقال?ND6 معلنا 4نQ مع ك,ن$ا تلNC )لنا- بم()عاA )لنام,- )لTقسي فق6 جعل! ش(?عة هللا باTلة . كGD 8) Gك(ND بQ )لش?Tا5
510.1}

,ق6 4خب(ND )لش?Tا5 4?ضاً 4ن$N لكي ?حتف*,) بسلTت$N ?نبغي ل$N 54 ?قض,) على ?س,q بالم,! = فاتبع,) مش,(ت5L . Q حق?قة ك,ن$N ق6
N?)6$5 (جا8 )لسنL . Nق,م,5 بعم8 حاس? N$أل5 تجعل = (,كان! كاف?ة = كما *ن Gح?نئ Qس,ن)ما?, Qكان,) ?تمتع,5 ب dGل( N$انTفق5,6 سل?
. q(Cنت$ى )لن(, -لمجل( ع5 d)هللا = فس Nكال Qق?افا على 4ن Nكال (,ا = قبلD)بأفكا A)Dلمجا( على m)تك5 تج Nباستثناء )لجماعة )لقل?لة )لتي ل
ثN عق6,) )لعNC على قت8 )لمس?ح عن6 8,4 ف(صة م,)ت?ة . ,GL (فt )لك$نة قب,8 )لب(Dا5 على 4ل,D?ة ?س,q حبس,) 4نفس$ND N ,)ل(mساء في
N$لى ح6 4نL N$ا5 خ6)عT?لش( Nفق6 4حك WلG مع, . d6ألب( Wلى حافة )ل$الL N$ا5 خض,عا كامال ل?س,قT?لمة كث?فة 6)ج?ة . لق6 خضع,) للش*
N$4مت xالب?5 خالT N$نT,جاال محب?5 ل) N$لق6 )عتب(,) 4نفس . N$بات,) ()ض?5 ع5 4نفس. {ML 510.2}

”فا[ربو'“

,مع GلW فق6 كا5 4عضاء مجل- )لسن6$(?N ?خش,5 مغبة )تخاL d4 Gج()ء)! Tائشة ض6 ?س,q لئال تث,( ثائ(A )لشعB ,?(ت6 على
N$4ن Nعل, V6م()! )لك$نة ض(mبم xع(\ )لمخل . Qب ^Tن dGل( Qحكم G?4ج8 )لمجل- تنف (G$ل, . Qب Qقاع?L فك(,) في dGل( Nل*ل( N$س,m)
WلG 5م Bمة فانسحCأل( i(6بإح q()(6 )إلس? Nس(?عا . ,لك5 )لس?6 ل N$ض)5 غ,Gس?نف N$4ن, Qمن xلتخل(, Q?كان,) ?ت,ق,5 للقضاء عل
)إلقل?N ,معQ تالم?D, . VGكG) نفG ?س,q )لمب46 )لdG علN بQ تالم?GL VG قا8: “,متى T(6,كN في VGD )لم6?نة فاD(ب,) Lلى )ألخ(|” (متى 10 :
WلG NCستل? Qل NDmكا5 ,ال (GL الL N$بح?ات (,)Tل?خا V6?ك5 عب? Nلنف,- . ,ل( xعم8 خال )باش? Q?حق8 ,)سع ف WناD 523). لق6 كا. {ML
510.3}

Aح?ا = Qح?ات, N$كا5 ماثال 4مام Qت(Gل )لمنك( Q?Cإلحسا5 )لن( مثا8 = Qسن?5 = ,مثال iثال A6ة م?)خ6مة ج$ا Nلعال( N6ق6 خ q,كا5 ?س
54 Nلعال( ع?Tما ?ست )لة بق6?,T !كان A)?لقص( !(,سن iلثال( A)ففت WلG كان! مع(,فة ل6| )لجم?ع . ,مع -?)لتك(, Nحتما8 )ألل(, A)ا$Tل(
Q?6حتم8 ,ج,6 فا?. {ML 511.1}

Q?عل Nحك, = A)لناص( في Qشعب Qفض), = حس,6 Wمل Nم5 ب?! لح V6)T Gانا! . فإDا6)! ,)إل$Tحتم8 صن,فا م5 )الض( Qلة ح?ات?T,
N6)ئما آلال Nكا5 ?تأل dGل( W(Gبة . ف?)قتا في م6?نة غmم (Gألمناء )لقل?ل,5 مال( Q4تباع, ,D q,ج6 ?س, ”N?شل),بالم,! *لما “ب5,6 علة في 4
)لنا- = ,)لdG شفى )لم(ضى ,4عا6 )لبص( للعم?ا5 ,)لسمع للصN ,ق,A )لنT^ للبكN = ,)لdG 4شبع )لج?اq ,عC| )لمحC,ن?Tُ 5ِ(6 م5 ب?5
j)4خ dGل(, = A)46 )لع,)ص\ )لثائD, Bلبح( )لغاض( !بكلمة 4سك, A)لثائ( Vمشى على لجج )لم?ا dGل( W(G = N$ل?خلص B5 ق6 تع?Gل( Qشعب
)لش?اT?5 )لتي في خ(,ج$ا )عت(ف! بأنQ )ب5 هللا ,)لdG 4?ق* )لم,تى ,4قام$N ,4عا6 ل$N )لح?اA = ,)ل8DG4 dG )ألل,\ بكالN )لحكمة )لخا(j م5
{ML 511.2} .شفت?Q- لN ?ستTع )ل,ص,L 8لى قل,B 4,لئW )لG?5 ق6 4عماND )لتعصB ,)لك()D?ة = ,بك8 صالبة ,عنا6 (فض,) )لن,(
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الفصل الستون—قانون امللكوت الجديد

كا5 م?عا6 ع?6 )لفصح ?قت(B فسا( ?س,q م(A 4خ(| Lلى 4,(شل?N = ,كا5 قلبQ عام() بسالN )تحاV6 )لكام8 با()A6 هللا = فبخT,)! مشتاقة
س(?عة سا( متق6ما Lلى )ألماN ح?i م,ضع )لGب?حة . 4ما )لتالم?G فق6 سا,(L NDحسا- غامt ف?Q كث?( م5 )لشW ,)لخ,\ = “,كان,) في
{ML 512.1} .()لT(?^ صاعL 5?6لى 4,(شل?N ,?تق6م$N ?س,q= ,كان,) ?تح?(,5. ,ف?ما ND ?تبع,5 كان,) ?خاف,5” (م(ق- 10 : 32

,م(A 4خ(| 6عا )لمس?ح تالم?VG )الثني عش( Lل?Q = ,بثبا! 4ع*N مما في d4 ,ق! مضى كش\ ل$N ع5 تسل?مk, QالمQ فقا8: “,4خG )الثني
Nشت?, =Q4 بC$ست?, =Nلى )ألمL Nسل? Qإلنسا5= ألن( ب5( باألنب?اء ع5 B,مكت ,D ك8 ما Nس?ت, =N?شل),لى 4L 5,6ا نح5 صاعD :N$قا8 ل, )عش
{ML 512.2} .(,?تف8 عل?Q= ,?جل6,نQ= ,?قتل,نQ= ,في )ل?,N )لثالi ?ق,N” (ل,قا 18 : 31 — 34

4لN ?علن,) قب?G 8لW في ك8 مكا5 مجاD(?5 ,قائل?5: “)قت(B ملك,! هللا”. 4, لN ?ق8 )لمس?ح نفسQ 54 كث?(?5 س?تكئ,5 مع Lب()L, N?Dسح^
,?عق,B في ملك,! هللا ؟ 4لN ?ع6 ك8 م5 ت(W ش?ئا ألجلQ بمئة ضع\ في GD) )لD6( ,بنص?B في ملك,تQ )لعت?6 ؟ 4, لN ?قN6 لالثني عش( ,ع6)
Nس?ت QنL N$آل5 ?ق,8 ل( ,D اD, ؟ )س()ئ?8 )الثني عشL T4سبا (,على ك()سي ل?6?ن (,54 ?جلس -Qف?ع في ملك,ت) Cك)م N$س?ك,5 ل Qخاصا بأن
ك8 ما D, مكت,B عنQ في )ألنب?اء . 4فلN ?تنبأ )ألنب?اء ع5 مج6 ملW مس?ا ؟ على ض,ء VGD )ألفكا( ب6) كالمQ ع5 )لتسل?N ,)الضT$ا6 ,)لم,!
Qس(?عا م$ما كان! )لعقبا! ,)لصع,با! )لتي ستعت(ض Nملتبسا ,مب$ما ,غامضا . لق6 )عتق6,) 54 )لملك,! س?قا. {ML 512.3}

\ُr iلتما'

كا5 ?,حنا بC 5بd6 4ح6 )لتلم?G?5 )أل,ل?5 )للG?5 ق6 تبعا )لمس?ح . ,كاD 5, ,4خ,V ?عق,B م5 ضم5 )لف(?^ )أل,8 )لdG ت(ك,) ك8 شيء
في سب?8 خ6متQ . ,بك8 س(,( ت(ك,) T,4ان$N ,4ص6قاءND ل?ك,ن,) معQ . لق6 سا(,) ,تح6ث,) معQ = ,كان,) معQ في )لخل,A في )لب?! ,في
N$كأ5 قل,ب (حتى ب6 N$قة علم), )بك8 صب, . N$ن(Cفي 4ح ND(Cع, N$المk \خف, )Tم5 )لمخا NDG4نق, N$لمجتمعا! )لعامة . سك5 مخا,ف(
)(تبT! بقلبQ = ,في ح()(A محبت$N تاق,) 54 ?ك,ن,) 4ق(B )لمق(ب?L 5ل?Q في ملك,تQ . ,في ك8 ف(صة ممكنة كا5 ?,حنا ?أخG مكانL Qلى ج,)(
q,لش(كة نفس$ا مع ?س( Wلصلة ,تل( Wت,^ للتمتع بتل? B,كا5 ?عق, . xلمخل(. {ML 513.1}

N)مع في 4كTبن?$ا كان! ت( ,م,حة م5 نحT, محبة A4)كان! )م GL, . م5 4م,)ل$ا Qكان! 4م$ما تابعة للمس?ح = ,بك8 سخاء كان! تخ6م,
Qمن WلG لباT? 54 لج6?6 = فشجعت$ما على( Qمكا5 ل$ما في ملك,ت. {ML 513.2}

{ML 513.3} .,ق6 جاء! تلW )ألN مع )بن?$ا Lلى ?س,T qالبة منQ 54 ?منح$ا )لTلبة )لتي ق6 ,ضعا قلب?$ما عل?$ا

فسأل$ما قائالً: “ماG) ت(?6)5 54 4فع8 لكما؟” (م(ق- 10 : 36). فقال! )ألN: “ق8 54 ?جل- )بناGD d)5 ,)ح6 ع5 ?م?نW ,)آلخ( ع5 )ل?سا(
{ML 513.4} .(في ملك,تW” (متى 20 : 21

)حتمل$N ?س,q بك8 (قة ,لGL \T لN ?,بخ G?نW )لتلم?G?5 على 4نان?ت$ما في محا,لة تفض?8 نفس?$ما على Lخ,ت$ما . LنQ ?ق(4 مكن,نا!
قلب?$ما ,?ع(\ عم^ تعلق$ما ب5L . Q محبت$ما لQ ل?س! مج(6 عاTفة بش(?ة = ,5L تك5 ق6 تل,ث! بالمج(| )أل(ضي )لdG ج(! ف?Q فإن$ا نبع
?ج(d م5 ن$( محبتQ )لفا6?ة . LنQ ل5 ?نت$( 4, ?,بخ ب8 ?صL 8لى )العما^ ,?T$( . فأجاB ?س,q ,قا8 ل$ما: “لستما تعلما5 ما تTلبا5.
B?لعج( Qك() كالمG 6بغ ب$ا 4نا؟” (متى 20 : 22). لقTلتي 4ص( بغا بالصبغةTب$ا 4نا= ,54 تص)عا5 54 تش(با )لكأ- )لتي س,\ 4ش?T4تست
عن6ما 4شا( Lلى )لمحاكمة ,)آلالN = ,مع GلW فبك8 ثقة ?ج?با5 قائل?5: “نستT?ع” (متى 22 : 20). Lن$ما ?حسبانQ 4ع*N ش(\ 54 ?ب(Dنا على
Qما في ك8 ما س?ح8 بD6?بأ5 ?قاسما س Qالئ$ما ل,. {ML 513.5}

فقا8 ل$ما: “4ما كأسي فتش(بان$ا= ,)لصبغة )لتي 4صTبغ ب$ا 4نا تصTبغا5” (متى 20 : 23). كا5 ?نت*(V صل?B ال ع(n ,س?علق,5 ع5
?م?نQ ,ع5 ?سا(V مGنب?5 . ,كا5 على ?عق,B ,?,حنا 54 ?شاT() س?D6ما kالمQ . ,كا5 4كب( G?نW )ألخ,?5 (?عق,B) مCمعاً 54 ?م,! قتال
بالس?\ = 4ما )آلخ( فكا5 س?قاسي kالN )لكp6 ,)لعا( ,)الضT$ا6 مT4 A6,8 م5 جم?ع$N ثN )ستT(6 ?س,q فقا8: “4ما )لجل,- ع5 ?م?ني ,ع5
?سا(d فل?- لي 54 4عL Q?Tال للG?5 4ع6ّ ل$N م5 4بي” (متى 20 : 23). في ملك,! هللا ال ?منح )لم(كC )ل(ف?ع بالمحس,ب?ة 4, )لمحاباA ,ال
QتمامL, إلنسا5 حالة خاصة( r,ما عالمة لبلD n)5 )إلكل?8 ,)لعL . ^نت?جة للخل Qى كمنحة تعسف?ة ,لكنTنا8 باستحقا^ )إلنسا5 ,ال ?ع?
{ML 513.6} .بعt )لش(,D, .Tما عالمة على ق$( )لG)! بق,A (بنا ?س,q )لمس?ح
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Xeعرe hعمدr

بعG 6لW ب,ق! T,?8 عن6ما تجا,B )لتلم?G مع )لمس?ح عT 5(?^ مشا(كتQ في kالمQ 4عTى )ل(B ل?,حنا ش(\ )لق(بى ,)لح*,A في
Bم5 ?غل“ =”Q54 ?جل- معي في ع(شي= كما غلب! 4نا 4?ضاً ,جلس! مع 4بي في ع(ش Q?Tفسأع Bفلق6 قا8 )لمس?ح: “م5 ?غل . Qملك,ت
Bكت? WلGك, .(ا 3 : 21 , 12?m)) ”6?6سمي )لج(, .. ل$يL Nس( Q?عل B4كت, =j)لى خاL j)ل$ي= ,ال ?ع,6 ?خL 8ك?D عم,6)ً في Qفسأجعل
ب,ل- )ل(س,8 قائال: “فإني 4نا )آل5 4سكB سك?باً= ,,ق! )نحاللي ق6 حض(. ق6 جا6D! )لج$ا6 )لحس5= 4كمل! )لسعي= حف*! )إل?ما5= ,4خ?()ً
{ML 514.1} .(ق6 ,ضع لي Lكل?8 )لب(= )لdG ?$بQ لي في GلW )ل?,N= )ل(B )ل6ّ?ا5 )لعا86” (1 ت?م,ثا,- 4 : 6 — 8

5L م5 ?ق\ في 64نى ق(B م5 )لمس?ح W(G ,D )لdG تش(B 4كث( م5 غ?(V م5 (,p محبتQ )لمضح?ة بG)ت$ا- )لمحبة )لتي “ال تتفاخ(= ,ال
B)كما ق6 ح(ك! )ل G?لتلم( W)لمحبة )لتي تح( W1 ك,(نث,- 13 : 4 , 15) - تل) ”ما لنفس$ا= ,ال تحت6= ,ال ت*5 )لس,ء BلTتنفتح= ,ال ت
dGل( ,$ب,ل- = ف Aفي ح?ا !)$* p,)ل( VGD . 5بني )إلنسا xضحي حتى )لم,! ألج8 خال?, Bتع?, n?لى 54 ?عL, = 8 ك8 شيءGلب Qنفس
Qنعمت A,س?عل5 ق Q(بح” — (بح )لمس?ح. أل5 )لم,! نفس ,D !,قا8: “,)لم N4علن! )لمس?ح للنا- . ث Qي )لمس?ح” أل5 ح?اتD Aقا8: “لي )لح?ا
{ML 514.2} .(,?جمع لQ نف,سا . كما قا8 4?ضاً: “?تعّ*N )لمس?ح في جسd6= س,)ء كا5 بح?اN4 A بم,!” (ف?لبي 1 : 21 , 20

'لتسلط نق#ض 'لخدمة

,عن6ما سمع )لعش(A بTلB ?عق,B ,?,حنا )غتا*,) . 5L 4(فع م(كC في )لملك,! كاD 5, بغ?ة ك8 )لتالم?G )لdG كان,) ?علم,5 بQ ,كا5
{ML 515.1} . ك8 من$T? NلبQ لنفسQ . ,ق6 غضب,) ألGD 5?5 )لتلم?G?5 حصال على ما ب6) 4نQ )مت?اC 6,ن$N جم?عا

:N$لغاضب?5 ل?ق,8 ل( G?لتالم( W4,لئ Q?لL ,6ع? q,ب?س GL, = (66مج ),$*ستع,6 لل N*ألع( عم5 ?ك,5 A)لمشاج( 4خ(| ب6) ,كأ5 A)م,
ML} .(“4نتN تعلم,5 54 )لG?5 ?حسب,5 (mساء )ألمN ?س,6,ن$N= ,54 ع*ماءND ?تسلTّ,5 عل?$N. فال ?ك,D 5كG) ف?كN” (م(ق- 10 : 42= 43
515.2}

G,بقا! )لحاكمة . فالنفTم,ج,6 ألج8 منفعة )ل Bكا5 مف(,ضا 54 )لشع, . !(Gل( N?*تع Vف?ع معنا)ل( Cك)نج6 54 )لم Nلعال( Wفي ممال
,)لث(,A ,)لت$B?G كان! م5 ضم5 )ل,سائ8 )لكث?(A للس?T(A على عامة )لنا- ألج8 منفعة )ل(mساء . كا5 للTبقا! )ل()ق?ة )لح^ في 54 تفك(
Bلشع( ة = ,كا5 على 4ف()6Tمسألة سل )خk شيء dق6 كا5 )ل6?5 كأ, . N6ع ,تخ?Tل6ن?ا فكا5 عل?$ا 54 ت( !بقاTل( 4ما = Nتتمتع ,تحك, ))تق,
54 ?عتق6,) ,?عمل,) بم,جB ما ?مل?Q عل?$N سا6ت$N . 4ما ح^ عامة )لشعB في 54 ?فك(,) ,?تص(ف,) ألنفس$N كأنا- عقالء مسm,ل?5 فكا5 4م()
Qغ?( معت(\ ب. {ML 515.3}

,لك5 )لمس?ح كاm? 5س- ملك,تQ على مبا6[ تختل\ عG 5لW . فق6 6عا )لنا- ال ل?تقل6,) )لسلTة ب8 ل?خ6م,) . 6عا )ألق,?اء ل?حتمل,)
4ضعا\ )لضعفاء . فالسلTا5 ,)لم(كC ,)لمنصB ,)لم,)BD ,)لت$B?G تجع8 4صحاب$ا تح! )لتN(C 4ع*N بأ5 ?خ6م,) بني جنس$N ,?مك5 54
{ML 515.4} .(?قا8 حتى ألبسT تالم?G )لمس?ح: “أل5 جم?ع )ألش?اء Dي م5 4جلكN” (2 ك,(نث,- 4 : 15

,D 5كا (GكD .(28 : 20 متى) ”5?)?ف6?ة ع5 كث Q8 نفسGل?ب, =N6ب8 لَ?خ N6أ! لُ?خ? Nلمس?ح )لقائ8: “كما 54 )ب5 )إلنسا5 ل( Nكال Bبم,ج,
ب?5 تالم?VG كالحا(- ,حام8 )ألثقا8 بك8 معاني )لكلمة . لق6 قاسم$N )لفق( = ,4نك( نفسQ ألجل$N = ,كا5 ?س?( في Tل?عت$N ل?م$6 ,?عب6 )ألماك5
)ل,ع(A في )لT(?^ . ,بع6 قل?8 كا5 عل?Q 54 ?كم8 عملQ على )أل(t بب8G ح?اتQ للم,! . 5L )لمب46 )لdG سا( عل?Q )لمس?ح D, حi ,تحم?-
Qق6م dG5 ?تبع,5 )لمثا8 )ل?Gل( W54 4,لئ |)لمحبة . ففي ملك,! )لمس?ح ن( ,D x5 4سا- ت6ب?( )لخالL . V6ي جسD 4عضاء )لكن?سة )لتي
N*ألع( ND ع?ة)لل Aتص(ف,5 ك(عا?,. {ML 515.5}

5L كالN ب,ل- ?كش\ لنا ع5 )لع*مة ,)لك()مة )لحق?ق?ت?5 للح?اA )لمس?ح?ة = GL ?ق,8: “فإني GL كن! ح()ً م5 )لجم?ع= )ستعب6! نفسي
للجم?ع أل(بح )ألكث(?5”= ,4نا “4(ضي )لجم?ع في ك8 شيء= غ?( TالB ما ?,)ف^ نفسي= ب8 )لكث?(?5= لكي ?خلص,)” (1 ك,(نث,- 9 : 19
{ML 516.1} .(؛ 10 : 33

,لك5 ف?ما ?ختx بالضم?( ?نبغي 54 تت(W للنف- )لح(?ة فال تتق?6 بشيء . ف?نB غي 4ال ?س?L d4 )Tنسا5 على عقL 8نساk 5خ( 4, ?ق((
Qي ع5 نفسTلخاصة. “ك8 ,)ح6 منا س?ع( Qنسا5 كام8 )لح(?ة ل?فك( ,?تبع )عتقا6)تL 8ي لكT5 هللا ?عL . Bج(, dبأ Nلق?ا( Q?عل t)4, ?ف Qل
حساباً Å”. ال ح^ إلنسا5 54 ?6مج شخص?تQ في شخص?ة Lنساk 5خ( . ففي ك8 4م( لQ مسا- بالمب46 “ل?تق?5 ك8 ,)ح6 في عقلQ” ((,م?ة 14
t)أل( لىL 5,لC5 مالئكة هللا ال ?نL . !فا)لعا6)! 4, )لتص( في Nغا)L ألش()\ = ,ال( A6لسا( Qض)ف? N12= 5). ,في ملك,! )لمس?ح ال *ل :
{ML 516.2} .لكي ?حكم,) ,?ف(ض,) على )لنا- )ل,الء . ب8 ?أت,5 ك(س8 )ل(حمة = ,ل?تعا,ن,) مع )لنا- (فع شأ5 )لبش(?ة
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5L مبا6[ )لمخلx ,نف- )ألق,)8 )لتي نT^ ب$ا في تعال?مQ بجمال$ا )إلل$ي (سخ! في DG4ا5 )لتالم?G )لمحب,ب?5L . 5 عBء ش$اA6 ?,حنا
)لdG )ضTلع بL Qلى 4خ(?ا! 4?امQ كاD 5كG) “ألD (GD 5, )لخب( )لdG سمعتم,V م5 )لب6ء: 54 ?حB بعضنا بعضاً”= “ب$G) ق6 ع(فنا )لمحبة: 54
W(G). {ML 516.3} ,ضع نفسQ ألجلنا= فنح5 ?نبغي لنا 4نا نضع نف,سنا ألج8 )إلخ,A” (1 ?,حنا 3 : 11 , 16

كان! D VGDي )ل(,p )لتي سا6! في قل,B 4عضاء )لكن?سة )أل,لى . فبع6ما )نسكB )ل(,p )لق6- “,كا5 لجم$,( )لk 5?Gمن,) قلB ,)ح6
B)بق?امة )ل A6لش$ا( 5,6m? 8س)ع*?مة كا5 )ل A,4ح6 محتاجاً”= “,بق N$?ك5 ف? Nل GL“ =”Qل Q5 ش?ئاً م5 4م,)لL 8,ك5 4ح6 ?ق? Nل, =A6نف- ,)ح,
{ML 516.4} .(?س,q= ,نعمة ع*?مة كان! على جم?ع$N” (4عما8 4 : 32 , 34 , 33

الفصل الحادي والستون—زكا العشار

5L ?س,GL q كا5 سائ() في T(?قL Qلى 4,(شل?N “6خ8 ,)جتاC في 4(?حا” (ل,قا 19 : 1). فعلى مسافة 4م?ا8 قل?لة م5 )أل(56 في 4قصى
)لغ(B م5 )ل,)d6 )لdG )تسع ,)مت6 فصا( س$ال = كان! تقع تلW )لم6?نة )لتي تح?T ب$ا )ألشجا( )الست,)ئ?ة ,)لم()عي )لخصبة ,4شجا( نخ?ل$ا
,بسات?ن$ا )لغن?ة )لتي كان! ت(,?$ا ?ناب?ع ح?ة مما جعل$ا تتأل^ كما ل, كان! حج( Cم(6 في ,سT تلW )لتال8 )لج?(?ة ,)لك$,\ )لم,حشة
{ML 517.1} .)ل,)قعة ب?5 4,(شل?N ,م6?نة )لس8$

ق,)ف8 كث?(D, Aي سائ(A في T(?ق$ا Lلى )لع?6 )جتاC! في 4(?حا . ,كا5 ,ص,8 تلW )لق,)فL 8لى DناW مناسبة مب$جة سع?A6 = 4ما )آل5 فق6
4ثا( )لشعD( BتماN عم?^ = فلق6 ع(\ )لنا- 54 )لمعلN )لجل?لي )لdG كا5 ق6 4عا6 )لح?اL Aلى لعاC( منG ع$6 ق(?B كا5 ب?5 تلW )لجم,q . ,مع
Qل N$ا! ,الئ?k N?6لى تقL 5?مشتاق N$فق6 كا5 )لنا- جم?ع V6م()! )لك$نة ض(m54 كث?(?5 كان,) ?ت$امس,5 في ك8 مكا5 ع5 م. {ML 517.2}

كان! 4(?حا Lح6| )لم56 )لمف(AC منG )لقN?6 لسكنى )لك$نة . ,في GلW )لح?5 كا5 ?سك5 ف?$ا ع66 كب?( من$N . على 54 )لم6?نة كا5 ف?$ا
4?ضاً ف(?^ ?ختل\ )ختالفا ب?نا ع5 )لك$نة = فق6 كان! تلW )لم6?نة م(كC) ع*?ما للتجا(A = ,كاD 5ناW 4?ضاً )لم,*ف,5 ,)لجن,6 )ل(,ما5 =
{ML 517.3} .,4نا- غ(باء م5 4ماك5 بع?A6 كان,) ?,جD 5,6ناW = ب?نما جمع )لض()ئB جع8 من$ا م,Tنا لكث?(?5 م5 )لعشا(?5

Iعشا; محب لالستطال

Wع5 تل Vكا5 ?تقاضا dGألج( )ل( ماD Qت,)ث, VCكا5 م(ك, . Q?نT(,ا م5 مD,)كا “(ئ?- )لعشا(?5” كا5 ?$,6?ا = ,كا5 ممق,تا ,مكC 5L
{ML 517.4} )لح(فة )لتي كا5 )لنا- ?بغض,ن$ا

,?ت(فع,5 عن$ا ,)لتي كان! م5 م()6فا! )ل*لN ,)الغتصاB . ,مع GلW فإ5 جامع )لض()ئB )لث(GD d) لN ?كG 5لW )ل(ج8 )لجافي كما
كا5 ?ب6, عل?Q . فتح! م*$( )لما6?ة ,)لعالم?ة ,)لكب(?اء كا5 قلB س(?ع )لتأث( بالع,)م8 )إلل$?ة . ,كاC 5كا ق6 سمع ع5 ?س,5L . q ما 4ش?ع
عW(G 5 )لdG 4ب6| عTفا ,مجاملة نح, تلW )لTبقا! )لمح(,مة )نتش( خب(V في ك8 مكا5 = فنشأ في قلB (ئ?- )لعشا(?GD 5) ج,q ,ش,^
Lلى 54 ?ح?ا ح?اA 4فض8 . ,على مسافة 4م?ا8 قل?لة م5 4(?حا كا5 ?,حنا )لمع6)5 ?ك(C عن6 )أل(56 . ,كاC 5كا ق6 سمع ع5 6ع,تQ )لنا- Lلى
VGD 8كا كا5 ق6 4غفC 54 (ل,قا 3 : 13). ,لك5 مع ”Nلك t)4كث( مما ف (,للعشا(?5 )لقائلة: “ال تست,ف Qع5 ,ص?ت )لت,بة . ,كا5 ق6 4خب(
N54 )لمعل Qآل5 بع6ما سمع )ألق,)8 )لتي ق?8 ل(, . Qلعمل Qلت,(Cقة م?)T في VإTقتنع بخ(, Bب$ا . لق6 ع(\ )لكت )تأث Qفإ5 عقل ()Dل,ص?ة *ا(
)لع*?N ق6 نT^ ب$ا 4ح- بأنQ خاTئ في ن*( هللا . ,مع GلW فإ5 ما كا5 ق6 سمعQ ع5 ?س,q 4ض(N في قلبQ نا( )ل(جاء = GL ب6) 4نQ م5 )لممك5
Bكا ?عم8 بم,جC 46عشا() ؟ ففي )لحا8 ب N$لج6?6 )لم,ث,^ ب( Nلمعل( (GD G?ك5 4ح6 تالم? N4فل . Qصلح ح?ات?, B,54 ?ت Qنفس ,D Qحتى ل
N$تع,?ضا لك8 م5 *لم N6على 54 ?ق NCع, = Q?عل )T?س dGل( qالقتنا( {ML 518.1}

,ق6 ب46 بالفع8 في )نت$اG jلW )لT(?^ بالت()جع ع5 مسلكGL, = Q) بQ ?سمع خب() )نتش( في ك8 4(?حا م6m)V 54 ?س,q 6)خL 8لى )لم6?نة .
فعقC 6كا )لعNC على V()? 54 . كا5 ق6 ب46 ?تحق^ م5 شA6 قس,A م()(A ثما( )لخT?ة = ,ع(\ ,ع,(A )لT(?^ على م5 ?حا,8 )لتنكB ع5
T(?^ )لش( ,)لخTإ . فك,نQ ?ساء ف$N ب,)عثQ ,?قاب8 بالشW ,عN6 )لثقة ,D, ?حا,L 8صالp 4خTائQ- كاGD 5) 4م() ش^ عل?Q )حتمالQ . لق6 تا^
{ML 518.2} .(ئ?- )لعشا(?L 5لى )لتTلع في ,جW(G Q )لdG جلB كالمL Qلى قلبQ )لعC)ء

)6Cحم! )لش,)(q بجماD?( )لنا- ,لGلW لN ?ستTع Cكا )لdG كا5 قص?( )لقامة )لتTلع Lلى ما ف,^ (m,- )لشعB ,لN ?(6 4ح6 54 ?فسح
لQ )لT(?^ = ,لGلW (كt متق6ما تلW )لجماD?( Lلى ح?i كان! ت,ج6 شج(A ت?5 )مت6! )غصان$ا Lلى Dنا ,DناW ,كان! 4غصان$ا ممتA6 ف,^
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. Qم( تحت? ,D, B54 ?(| )لم,ك Qكا5 ?مكن WناD 5مكانا ب?5 4غصان$ا . ,م Qج6 لنفس, i?ح A)لشج( Wلعشا( )لغني تل( WلG ^فتسل ^?)Tل(
Qت?m)كا5 ?ت,^ ل dGلس?6 )ل( |)? Qلمشتاقت?5 لعل( Q?ل,ج,6 بع?ن( تصفح? ,D 5كا, . Qمن B)قت? Bلم,ك( ,D اD,. {ML 518.3}

hغ#ر منتظر hعوA

,ف,^ ضجة )لك$نة ,)لمعلم?D, 5تافا! )لت(ح?B م5 4ف,)V )لجماD?( = ف,^ كG 8لW فإ5 تلW )ل(غبة )لحا(A )لتي لN ?فصح عن$ا صاحب$ا
بشفت?Q ,صل! Lلى قلB ?س,q. ,فجأA تت,ق\ ع5 )لس?( جماعة تح! تلW )لشج(A تماما ف?ت,ق\ )لG?5 في )لTل?عة ,)لG?5 في )لساقة . ثN ?ن*(
Lلى ف,^ شخx ?ب6, 54 ن*()تQ تخت(^ 4عما^ )لقل,B . ح?نئG سمع )ل(ج8 )لdG على )لشج(GD A) )لق,8: “?ا Cّكا= 4س(q ,)ن8C= ألنQ ?نبغي
Qح,)س BِّG(ل,قا 19 : 5). فكا6 ?ك ”Wفي ب?ت N,?ل( i54 4مك . {ML 519.1}

,Dنا ?فسح )لجمع )لT(?^ = ,GL) بCكا )لdG كا5 قبال ?س?( كالحالN ?س?( )آل5 متق6ما )لجم,L qلى ب?تQ . ,لك5 )لمعلم?5 كان,) ?ن*(,5
{ML 519.2} .(ن*()! عابسة ,?تمتم,5 في تGم( ,)حتقا( قائل?L“ :5نQ 6خ8 ل?ب?! عن6 (ج8 خاTئ” (ل,قا 19 : 7

فاt قلC Bكا شك() ,8DG ,4بكN 4ماN محبة )لمس?ح ,تناCلGL Q )نحنى Lل?D Q, )لعN?6 )الستحقا^. ,)آل5 ف$ا محبتQ ,,الVm لص6?قQ )لج6?6
)لdG ,جV6 ?فتحا5 فمQ ل?تكلN ف?عل5 على )لمإل )عت()فQ ,ت,بتQ ففي ,سG TلW )لجمع “,ق\ ,كا ,قا8 لل(D :Bا 4نا ?ا (B 4عTي نص\ 4م,)لي
{ML 519.3} .(للمساك?5L, =5 كن! ق6 ,ش?! بأح6 4(6 4(بعة 4ضعا\” (ل,قا 19 : 8

{ML 519.4} .(فقا8 ?س,q: )ل?,N حص8 خالx ل$G) )لب?!= D GL, 4?ضاً )بL 5ب()N?D” (ل,قا 19 : 9“

N$بعض pلى ملك,! هللا!” فصاL 8(,ألم( d,G 8,6خ )ما 4عش“ :N$عن6ما قا8 معلم G?لتالم( !$ب q,كا ?س)لغنى تا( Bعن6ما مضى )لشا
?ق,ل,5 لبعt: “فم5 ?ستT?ع 54 ?خلx؟” 4ما )آل5 ف$ا ND ?ج5,6 ما ?ثب! ص6^ 4ق,)8 )لمس?ح عن6ما ص(p قائال: “غ?( )لمستTاq عن6
ML} .)لنا- مستTاq عن6 هللا” (م(ق- 10 : 24 , 26 ؛ ل,قا 18 : 27). لق6 (4,) ك?\ )ستTاq (ج8 غني 54 ?6خ8 )لملك,! بنعمة هللا
519.5}

توبة مغتصب مبتز

C 5Lكا قبلما شخx في ,جQ )لمس?ح كا5 ق6 ب46 بالعم8 )لdG جعلQ ?ب(5D على ص6^ ت,بتQ . ,قبلما )ت$مQ )لنا- )عت(\ بخT?تQ . ,ق6
خضع لتبك?! )ل(,p )لق6- ,)بت46 بتنف?G تعال?N )لكتاB )لمعTاA لشعB هللا ق6?ما كما لنا نح5 4?ضاً . فلق6 قا8 )ل(B منG ع$6 بع?GL“ :6) )فتق(
4خ,W ,قص(! ?V6 عنW= فاعضV6 غ(?با 4, مست,Tناً ف?ع?n معW ال تأخG منQ (با ,ال م()بحة= ب8 )خL nل$W= ف?ع?n 4خ,W معW. فّضتW ال
^Tألق,)8 ن( VGD .(17 , 37 — 35 : 25 5??,ال) ”W$لL nخ( ب8 =Qصاحب Nبالم()بحة”= “فال ?غب5 4ح6ك Tال تع WعامT, =با)بال W?Tتع
ب$ا )لمس?ح نفسQ عن6ما كا5 محتجبا في عم,6 )لسحاB . ,ق6 *$(! )ستجابة Cكا )أل,لى لمحبة )لمسبح في L*$ا( )إلشفا^ ,)ل(ف^ نح,
{ML 520.1} .)لمساك?5 ,)لمتألم?5

Bبعضا في 4عما8 )لت6ل?- . ,في 4عما8 )الغتصا N$54 ?سان6,) بعض, Bلشع( (,ع,5 بم,جب$ا 54 ?*لم?T5 محالفة ?ست?)كان! ب?5 )لعشا
)لتي كان,) ?(تكب,ن$ا Lنما كان,) ?نفG,5 4م() كا6 ?ك,5 مما(سا في ك8 )ألقTا( . ,لك5 حتى )لك$نة ,)لمعلم,5 )لG?5 كان,) ?حتق(,5 )لعشا(?5
p,)كا لتأث?( )لC (^ ملت,?ة تح! ستا( )لخ6مة )لمق6سة . ,لك5 ما 54 خضعTب N$ألم,)8 إلث()ء 4نفس( C(Cمج(م?5 في )بت N$4نفس ND (,كان
{ML 520.2} .)لق6- حتى T(p بع?6) عنQ ك8 )ألعما8 )لتي تتنافى مع )لنD(Cة

Nة )لتي ل?Tلخ( Q54 ب( )لمس?ح ل?- (6)ء ?خفي تحت GL = ال ?مك5 54 تك,5 ت,بة حق?ق?ة \)في )لتص pصالL 5 )لت,بة )لتي ال ?نشأ عن$اL
?عت(\ ب$ا )إلنسا5 ,ال ت(ك$ا = بD 8, مب46 )لح?اA )لdG ?غ?( )ألخال^ ,?ضبT )لسل,W ,)لتص(\. 5L )لق6)سة Dي )لكما8 4ماN هللا = ,Dي
{ML 520.3} .تسل?N )لقلB ,)لح?اA بالتماN لسكنى مبا6[ )لسماء ف?$ما

nل#ل لرجل 'ألعماA

5L )لمس?حي في ح?اتQ )لعمل?ة عل?Q 54 ?ب?5 للعالN )لك?ف?ة )لتي ب$ا ?مك5 لل(B 54 ?6?( مش(,عا تجا(?ا. LنQ ?ب(5D في ك8 صفقة على 54
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هللا D, معلمQ . فعلى 6فات( )لحسابا! ,6فات( )ل?,م?ة ,على )لصك,W ,)إل?صاال! ,)لكمب?اال!- على VGD كل$ا تكتVGD B )لعبا(A “ق6-
لل(B”. ,4,لئW )لG?5 ?عت(ف,5 بأن$N 4تباq )لمس?ح ,في نف- )ل,ق! ?تعامل,5 بك?ف?ة kثمة ش(?(L Aنما ?ق6م,5 ش$اC A6)ئفة ع5 صفا! هللا
)لعا86 )ل(ح?N )لق6,- . ,لك5 ك8 نف- متجA66 م$ت6?ة Lلى هللا تعل5 كما فعC 8كا 54 هللا ق6 6خL 8لى )لقلB بت(W )ألعما8 )لش(?(A )تصف! ب$ا
6) 5L“ :8,ق? B)5 )لL . لنا- *لما ,,شا?ة ,)ختالسا( م5 VGعما 4خ t?,بالتع QخالصL 5 علىD)ب? = W(G 5?)ك(ئ?- )لعشا, . Aلح?ا( Wتل
”Aف?ح?ا ح?ا .. Q?ك( علGأ ب$ا ال تTلتي 4خ( Qت?Tك8 خ .. NثL 8بال عم Aلح?ا( tفي ف()ئ Wسل, =Bلمغتص( ع5 t,5 ,عD)ل( )?)لش(
{ML 520.4} .((حCق?ا8 33 : 15 , 16

فإ5 كنا ق6 4ض((نا باآلخ(?5 في صفقة تجا(?ة *المة = ,GL) كنا نعمL 6لى )الحت?ا8 في )لمعامال! )لتجا(?ة GL ,4) غششنا L d4نسا5 حتى
VناGل?- ما 4خ t,لنا 54 نع B(,لص( ع . ,م5?Tما نست )بق6 WلG 5ع t ,ئنا ,نعTبخ \)ضم5 ح6,6 )لقان,5 = فعل?نا 54 نعت WلG 5ل, كا,
{ML 521.1} .فقT ب8 ك8 ما كا5 ?مك5 54 ?تجمع ل, )ستخN6 )ستخ6)ما صائبا ,حك?ما في خال8 )لمA6 )لتي كا5 ف?$ا في ح?اCتنا

قا8 )لمخلx لCكا :“)ل?,N حص8 خالx ل$G) )لب?!” (ل,قا 19 : 9). لN ?كC 5كا ,حD V6, )لdG حص8 على )لب(كة ب8 ك8 ب?تQ معQ . لق6
BDG )لمس?ح Lلى ب?تQ ل?علمQ 6(,- )لص6^ ,)الستقامة ,ل?تعل8D4 N ب?تQ مبا6[ )لملك,! . كان,) ق6 ح(م,) م5 6خ,8 )لمجامع بسبB )حتقا(
)لمعلم?5 ,)لعاب6?5 ل$N . 4ما )آل5 ,ق6 ناG 8لW )لب?! 4ع*N ح*,A 5,6 ك8 )لب?,! في 4(?حا فق6 )جتمع D4لQ ح,8 )لمعلN )إلل$ي ل?سمع,) كلمة
N$ألنفس Aلح?ا(. {ML 521.2}

5L )لخالx ?أتي Lلى )لنف- عن6ما تقب8 )لمس?ح كمخلص$ا )لشخصي . C 5Lكا ق6 قب8 ?س,q ل?- فقT كض?\ عاب( في ب?تQ ب8 كم5
V)عتب( B)ل( لك5, = Qضي بأ5 ?ك,5 ض?ف) Qلمس?ح ألن( م(,) علىGئ ,ق6 تTخا Qس?,5 بأن?)لكتبة ,)لف( Qك8 )لنف- . لق6 )ت$م?D س?سك5 في
{ML 521.3} .()بنا إلب()N?D أل5 “)لND 5?G م5 )إل?ما5 4,لئND W بن, Lب()N?D” (غالT?ة 3 : 7

الفصل الثاني والستون— وليمة في بيت سمعان

كا5 سمعا5 )لdG م5 ب?! عن?ا محس,با 4ح6 تالم?G ?س,q = ,4ح6 )لف(?س??5 )لقل?ل?5 )لG?5 )نضم,) ج$ا() Lلى تالم?G )لمس?ح. لق6 )عت(\
Q4, في مبا6ئ Qتغ??( في 4خالق i6ح? Nل . xكمخل Qقبل? Nل Qمس?ا ,لكن ,D 5,كا5 ?(ج, 54 ?ك, Nكمعل q,ب?س. {ML 522.1}

كا5 سمعا5 ق6 شفي م5 )لب(x ,كاGD 5) D, )لسبB في )جتG)بL Qلى ?س,q. كا5 ?(غB في 54 ?ب(5D على شك(V . فعن6ما C)( )لمس?ح
ب?! عن?ا kخ( م(A صنع سمعا5 عشاء للمخلx ,لتالم?VG . ,ق6 6عي Lلى GD) )لعشاء كث?(,5 م5 )ل?$,6 . ,كا5 ?,ج6 في GلW )لح?5 كث?( م5
)الDت?اj في 4,(شل?G . NلW 54 )لمس?ح ,(سالتQ )ست(ع?ا )لتفا! )لنا- 4كث( م5 ك8 ما ق6 حi6 م5 قب8 . كا5 بعt )لم6ع,?L 5لى VGD )ل,ل?مة
{ML 522.2} .?()قب,5 ح(كا! )لس?6 ع5 كثB = ,كا5 بعض$N ?ن*(,L 5ل?Q ن*()! )لع6,)5

q(Gفأ = )Cفي ب?! لعا Nجاء ?نش6 )ل()حة ,)الستجما Qكما كان! عا6ت, = Tفق Nلى ب?! عن?ا قب8 )لفصح بستة 4?اL 8ق6 ,ص xكا5 )لمخل
جم,q )لنا- )لD(Gب?L 5لى )لم6?نة 4نباء تف?6 54 ?س,D q, في T(?قL Qلى 4,(شل?N ,بأنQ س?ست(?ح في ب?! عن?ا في ?,N )لسب!. ,ق6 سا6!
W(G (,)?م6ف,ع?5 ب6)فع )لفض,8 ل (,لباق,5 فجاء( 4ما q,حبا ل?س N$لى ب?! عن?ا = بعضL N$5 من,)?كث )Tفتقا Bلشع( )?Dلحماسة على جما(
{ML 522.3} .)لdG ق6 4ق?N م5 ب?5 )ألم,)!

كا5 كث?(,5 ?ت,قع,5 54 ?سمع,) ب?انا مD6شا ع5 )لمشا6D )لتي ق6 (Dkا بع6 م,تL = Q ال 4ن$N )نD6ش,) لك,نQ لN ?ق8 ل$N ش?ئا = GL لN ?ك5
لQ?6 شيء مG 5لW ل?خب(ND ب5L . Q كتاB هللا )لم,حى بQ ?عل5 قائال: “أل5 )ألح?اء ?علم,5 4ن$N س?م,ت,5= 4ما )لم,تى فال ?علم,5 ش?ئاً ..
i?لمس?ح = ح( عج?بة ل?ش$6 ب$ا ع5 عم8 Qش$ا6ت Qكان! ت,ج6 في فم )Cلك!” (جامعة 9 : 5= 6). ,لك5 لعاD ND6حس, N$بغضت, N$محّبت
{ML 522.4} .4قN م5 )ألم,)! ألجVGD 8 )لغا?ة . فبك8 ?ق?5 ,ق,A 4عل5 54 ?س,D q, )ب5 هللا

مؤتمر Lجر'مي

. Qتعال?م qسما, q,ة ?س?m) لىL Bلق6 تا^ )لشع .Bلشع( jت?اD( 56! م(C ب?! عن?ا (,)(C 5?Gل( W4,لئ N?شل),لى 4L 5 )ألنباء )لتي نقل$اL
,كا5 )لجم?ع ?تساءل,5 ف?ما GL) كا5 لعاC( س?صحB ?س,L qلى 4,(شل?N = ,ما GL) كا5 )لنبي س?ت,j ملكا في )لفصح N4 ال . ,ق6 (4| )لك$نة
,)ل(mساء 54 سلTان$N على )لشعB 4خG في )لتناقx ,)لتضا8m = فC)6 غضب$N ,سخN$T على ?س,q شA6 ,م()(A . كان,) على 4ح( م5 )لجم(
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,ND ?تعجل,5 )لساعة )لتي ف?$ا ?C?ح,نL Qلى )ألب6 مT 5(?ق$T GL, . Nا8 )ل,ق! بات,) ?خش,5 لئال ?ع86 ?س,q ع5 )لDGاL Bلى 4,(شل?N . ,ق6
Nف?*8 بع?6) . ل V6ض NDإلج()م?ة = فكان,) ?,جس,5 خ?فة 54 ?ك,5 ق6 كش\ )آل5 ع5 س,ء ن,)?ا( NDا?(,ن T4حب A)?م()() كث Qك(,) 4نG
{ML 523.1} .(?ستT?ع,) Lخفاء جCع$N فجعل,) ?تساءل,5 ف?ما ب?ن$N قائل?5: “ماG) ت*ّن,5؟ D 8D, ?أتي Lلى )لع?6؟” (?,حنا 11 : 56

6عي )لك$نة ,)لف(?س?,5 لالجتماq معا. LنQ منG 4قاN )لمس?ح لعاC( م5 )لقب( )نجGب! ع,)T\ )لشعL Bل?Q بح?i غ6) )لتفك?( في 4م(
)لقبt عل?Q علنا 4م() خT?() ال تmم5 ع,)قبQ = ,لGلW ق((! )لسلTا! 54 تقبt عل?Q في )لخفاء = ,54 ?حاكN في س(?ة ,6D,ء تام?5 .
N$لى جانبL Cس?نحا BGبGلمت(66 )لم( Nلعا( d4)فال q,نة ?س(6L !ق6 تم Q4ن \)متى ع Qمل,5 4نm? (,فكان. {ML 523.2}

,DكG) ع,ل,) على DLالW ?س,q. ,لكT 5الما بقي لعاC( ح?ا فالك$نة ,)ل(mساء كان,) ?علم,5 4ن$N غ?( مTمئن?5 ,ال kمن?5L . 5 مج(6
Bجال . فالب6 للشعk ,4 5 عاجالL 86 فع) Qالب6 54 ?ك,5 ل q,بكلمة م5 ?س Aلح?ا( لىL 6?4ع Nث Nبعة 4?ا)4 V)نسا5 كا5 ق6 *8 م?تا في قبL 6,ج,
م5 54 ?ثأ( لنفسQ م5 )ل(mساء GL) قض,) على ح?اW(G A )لdG 4مكنL Qج()ء تلW )لعج?بة = ,ل$G) ق(( (جا8 )لسن6$(?N 54 ?قتل,) لعاC( 4?ضاً .
Lلى GD) )ل6(W )ألسف8 ?ح6( )لحس6 ,)لتعصB 4س()Dما . لقC 6)6! ك()D?ة (mساء )ل?$,6 ل?س,q ,عL N6?مان$N بQ ,تفاقما Lلى ح6 4ن$N فك(,)
A6,6ل$?ة غ?( محL A,ق V)م5 قب Qنسا5 4قامتL Aفي )لقضاء على ح?ا. {ML 523.3}

قن#نة o#ب

,GL كان! VGD )لمm)م()! ُتحاW في 4,(شل?N 6ُعي ?س,q ,تالم?VG ,4ص6قاL Vmلى )ل,ل?مة في ب?! سمعا5. فاتكأ ?س,q على )لمائA6 مع
سمعا5 )لdG كا5 ق6 شفي م5 م(ضQ )لك(?Q على GD) )لجانB = ,مع لعاC( )لdG كا5 ق6 4قامQ م5 )ألم,)! عنى )لجانB )آلخ( . ,كان! م(ثا
q,غف( ل$ا ?س Qففي (حمت . q,ب$ا ?س ^Tلى ك8 كلمة ?نL فكان! منص(فة بك8 ج,)(ح$ا لإلصغاء N?)4ما م = A6لض?,\ على )لمائ( N6تخ
خTا?اDا . لق6 6عا 4خاDا )لحب?B ,4خ(جQ م5 قب(V فامتأل قلB م(?N بالحم6 ,)لشك()5 . كان! ق6 سمع! ?س,q ?تحi6 ع5 م,تQ )لق(?B = ففي
حب$ا ,حCن$ا )لعم?ق?5 تاق! Lلى Lك()مQ . فأق6م! على تضح?ة ع*?مة GL )شت(! منا مB?T“ 5 نا(6?5 خالx كث?( )لثم5” (?,حنا 12 : 3)
لتعT( بQ جسV6 . ,لك5 كث?(?5 كان,) ?علن,k 5نئG 4نQ مCمع 54 ?ت,j ملكا . فاستحا8 حCن$ا Lلى ف(p ,تاق! Lلى 54 تك,5 8,4 م5 ?ك(م,5
Q?باك?ة جعل! تغسل$ما ب6م,ع$ا ,تمسح (جل Q?جث! عن6 ق6م GL, . Q?ق6م, q,على (4- ?س B?Tل( !سكب A),)ا . فبع6ما كس(! )لقاD6?س
{ML 524.1} .بشع(Dا )لمست(س8

q(G4 dGل( Qج?)لض?,\ 4( Nفة فاشت)مأل )لغ B?Tل( (Gكان! تحا,8 54 تتحاشى ن*()! )لنا- = ,كا5 ?مك5 4ال ?الح*$ا 4ح6 = ,لك5 ش
VGD 5لمس?ح ع( Qحتى ?سمع ما س?ق,ل i?)ب6ال م5 54 ?ت, . N?*ع Tلعم8 بسخ( (GD لىL (G,$? )*لم6ع,?5. فن( ب?5 ك8 N?)م Qما عملت )خب
)لمسألة ب6) ?$م- بتGم()تQ في Gk)5 (فاقQ )لق(?ب?5 منQ ملق?ا )لل,N على )لمس?ح ألنQ سمح بGلW )إلتال\ . ,بكD6 8اء 64لى ببعt )لمالح*ا!
{ML 524.2} .)لتي م5 شأن$ا 54 تث?( )لنف,(

كاG,$? 5) 4م?نا للصن6,^ ب?5 )لتالم?G . ,م5 )لقل?8 )لdG كا5 ?,ج6 ف?Q كا5 ?أخG في )لس( بعt )لما8 لنفسQ = مما جع8 )لمبلغ )لمتبقى
N$ى ما في )لصن6,^ للفق()ء إلسعافTكث?() ما كا5 ?ع, . Q?ع 54 ?حص8 عل?Tقل?ال ,تاف$ا ج6) . كا5 ?ت,^ أل5 ?ضع في )لصن6,^ ك8 ما ?ست
= فإG) )شُتِ(dَ شيء مما كاG,$? 5) ?()V غ?( الNC 4, ج,D(d كا5 ?ق,8: لماG) GD) )إلتال\ ؟ ,لماG) لN ?,ضع ثمنQ في )لصن6,^ )لdG 4ت,لى
d6ئما حا,8 54 ?ب(6 Qكما كان! عا6ت, . )لعا( Qخج8 ,جلل i?بح Q4نان?ت t?كا5 على نق N?)م Qآل5 فإ5 ما عملت( ى للفق()ء ؟ 4ماTل?ع V)4م
(GD 8لفق()ء؟ قا( Tع?, )بثالثمئة 6?نا B?Tل( (GD بع? Nل (Gقائال: “لما N$سأل G?لى )لتالمL !لتف( Gعلى تق6مت$ا . فإ Qعت()ض( )?)سببا ,ج?$ا لتب
\Tع? (G,$? 5ك? N(?,حنا 12 : 5 , 6). ل ”Q?كا5 ?حم8 ما ُ?لقى ف, =V6كا5 سا(قاً= ,كا5 )لصن6,^ عن Qكا5 ?بالي بالفق()ء= ب8 ألن Qل?- ألن
على )لفق()ء . فل, ب?ع )لB?T )لdG ق6متQ م(?N للس?6 ,,قع ثمنQ في ?G,$? 6) فق8 عل?Q )لسالN = 4ما )لفق()ء فما كان,) ل?حصل,) منQ على قل?8 4,
{ML 524.3} .كث?(

كاG,$? 5) ?ق6( مق6(تQ )إل6)(?ة تق6?() عال?ا ج6). فق6 )عتب( نفسQ 4سمى بكث?( مC 5مالئQ )لتالم?G ك(ج8 خب?( بالشm,5 )لمال?ة . كما
جعل$N ?ن*(,L 5ل?Q تلW )لن*(A ,?ق6(,نQ بGلW )لتق6?( . ف*ف( بثقت$N ,كا5 لQ ف?$N تأث?( ق,D, . dكG) )نخ6ع,) بعTفQ )لC)ئ\ على )لفق()ء .
(Gقائلة: “لما )مGكلما! )لت A65 على )لمائ?Gل( تناقل! 4لسنة, . Wلش( A)*سي ن?)لتك( d6لتعب( N?)لى عم8 مL 5,)*ن? i?لخب( Qتلم?ح N$جعل Nث
{ML 525.1} .(GD) )إلتال\؟ ألنQ كا5 ?مك5 54 ?باGD q) )لB?ّT بكث?( ,?عTى للفق()ء” (متى 26 : 8 , 9

كلماÇ عطف
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(GD عمل$ا )ق6 ?عتب Qنفس Nلمعل( ا = ب8 حتىD)?Gالنتقا6)! فا(تج\ قلب$ا 6)خل$ا. ,كان! تخشى لئال ت,بخ$ا 4خت$ا على تب( Wتل N?)سمع! م
(Gا! لماD,ك)ا ?سمع قائال: “)تD6?بص,! س (GL, = B5 كان! م,شكة على )لتسل8 ,)النسحا(G( 4, )ستئ(Gفة ال 6)عى ل$ا . ,ب5,6 )عتCمجا
تCعج,ن$ا؟” (م(ق- 14 : 6). لقDk) 6ا م(تبكة ,متضا?قة . ,ع(\ 4ن$ا ب$VG )لخ6مة Lنما كان! تعب( ع5 شك(Dا لGL Q غف( ل$ا خTا?اDا
Nفي ك8 ح?5= ,متى 4(6ت Nم( ,)النتقا6 قا8: “ق6 عمل! بي عمالً حسناًّ! أل5 )لفق()ء معكGلت( !(,ف,^ 4ص Qفع ص,ت) GL, . 84نال$ا ()حة )لبا,
تق6(,5 54 تعمل,) ب$N خ?()ً. ,4ما 4نا فلس! معكN في ك8 ح?5. عمل! ما عنD6ا. ق6 سبق! ,D6ن! بالB?ّT جسd6 للتكف?5” (م(ق- 14 : 6
8 —). {ML 525.2}

Qبع6 حي . فل, 4ن$ا سكبت ,D, V6على جس Qسكبت Qبع6 م,ت xلمخل( على جثما5 Qفي 4ن$ا ستسكب )تفك N?)كان! م dGل( B?Tل( WلG 5L
5L .مان$ا ,محبت$ا?L 5?ب?ق Q4ب$ج قلب B?Tل( WلG 5حي فإ ,D, 5آل( 4ما = V6ح, )بة كان! تمأل )لقب?Tل( Qفإ5 ()ئحت Qعن6 6فن Qعلى جثمان
Qجثمان B??Tن$ما )لم(?( لتCح q,ا ب6مDجاCم, Bا?Tفلق6 4حض() )أل Qة محبت$ما في ح?ات?Tع q,ق6ما ل?س? Nس\ )ل()مي ,ن?ق,6?م,- ل,?
)لبا(6 )لساك5. ث5L N )لنساء )لل,)تي 4حض(5 )ألT?اL Bلى )لقب( في صب?حة ?,N )لق?امة )كتشف5 4ن$5 عبثاً 4حض(5 تلW )لعT,( أل5 )لس?6 كا5
ق6 قاN . ,لك5 م(?GL N سكب! محبت$ا مع T4?اب$ا على (4- )لمخلx ,ق6م?D, Q, شاع( لتعبD6ا ,تك(?س$ا كان! تسكG BلW )لB?T على
.جسV6 للتكف?5. ,عن6ما نL 8Cلى 4عما^ *لمة محنتQ )لع*?مة حم8 معG Qك(| GلW )لصن?ع ع(ب,نا للمحبة )لتي ستقN6 لQ م5 مفL Q??6لى )ألب6
{ML 525.3}

كث?(,ND 5 )لG?5 ?ق6م,5 4ثم5 تق6مات$N للم,تى. فإG ?قف,5 4ماG NلW )لجثما5 )لبا(6 )لساك5 ?نTق,5 بكالN )لمحبة بكT 8القة . ?غ6ق,5 م5
كلما! )ل(قة ,)لتق6?( على G)W )لdG ال ?(| ,ال ?سمع . ,م5 ل, 4ن$N نTق,) ب$VG )ألق,)8 عن6ما كان! تلW )لنف- )لمتعبة في 4ش6 )لحاجة Lل?$ا
A)لنف- )لخائ( Wتل nنع?, p,ا ?فD)Tع (Gكا5 ش Nفك = )ح- ,?شع? Bع 54 تسمع ,)لقل?T5 تست(Gعن6ما كان! )آل =! {ML 526.1}

Wا لتلD)خت?ا( Bسب pضا?L لمشتك?5 عل?$ا = ,ال 4مكن$ا( ع مجا,بةTتست N6()كا كامال م6| 6اللة عم8 محبت$ا. ,لL W)6تك5 ت Nل N?)5 مL
WلG 5تعل?ال ع N68 ل?قCل,حى )إلل$ي ال ?تنا( 5L . Qل$امL !اعTفأ )?ة )لسTلق6- خ( p,)ل( ل$ا Nس) لق6 . B?Tبال q,5 جس6 ?سD6لمناسبة ل(
Qكي نفسC? dGل( ,D QنL . 8ل?عم Bلقل( W)لنف- ,?ح(, 5DGل( BTنما ?خاL ),*من )?غ ),حض ,D dGإلل$ي )ل( Nإلل$ا( WلG 5L .. {ML 526.2}

4خب( )لمس?ح م(?N بمعنى عمل$ا ,بGلW 4عTاDا 4كث( مما 4خG من$ا. فق6 قا8: “فإن$ا GL سكب! GD) )لB?T على جسL d6نما فعل! GلW ألج8
. V6لمس?ح ,?سح^ جس( !,كا5 ?نبغي 54 ?م WلGك = A)Tل()ئحة )لع( Wلب?! بتل( فامتأل B?Tل( A),)قا !)تكف?ني” (متى 26 : 12). فكما كس
,م5 كا5 الب6 لQ 54 ?ق,N ثان?ة م5 قب(V ,كا5 الب6 54 ?ف,p شG) عT( ح?اتQ ل?مأل 4(جاء )أل(t . لق6 4حبنا )لمس?ح “,4سلN نفسQ ألجلنا=
{ML 526.3} .(ق(باناً ,Gب?حة Å ()ئحة T?بة” (4فس- 5 : 2

مدe âتوب#خ

قا8 )لمس?ح: “)لح^ 4ق,8 لكN: ح?ثما ?ك(C ب$G) )إلنج?8 في ك8 )لعالN= ?خب( 4?ضاً بما فعلتVGD Q تGكا()ً ل$ا” (متى 26 : 13). فإG ن*(
N?)م Qق6مت dGل( B?Tعب?( )ل p4?نما )مت6 عم8 )إلنج?8 فا, . Nلعال( في ك8 Qب C)كا5 س?ك . Qنج?لL 5بك8 ?ق?5 ع Nلى )لمستقب8 تكلL xلمخل(
= !Tسق Nا( ص?ت$ا ثT, !)D6C(, Wلق6 قام! ممال . N?)م Qقام! ب dGال(تجالي )ل( لعم8( WلG ^?)T 5ع A)?للس?6 ,تبا(ك! نف,- كث
,نس?! 4سماء )لمل,W ,)لفاتح?5 = ,لك5 عمVGD 8 )لم(A4 صا( خال6) GL سج8 في )لسف( )لمق6- . ,على )نقضاء )لD6( ح?5 ال ?ك,C 5ما5 بع6
Tلتي )نكس(! قصة محبة هللا )لفائضة لجنسنا )لساق( B?Tل( A),)ع قا?Gست. {ML 526.4}

5L ما فعلتQ م(?N كا5 على نق?t ما كاG,$? 5) مCمعا 54 ?فعلQ. كN كا5 6(سا قاس?ا G)W )لdG كا5 ?مك5 54 ?لقنQ )لمس?ح لGلW )إلنسا5
)لdG 4لقى بG)( )النتقا6 ,)لتفك?( )لش(?( في عق,8 )لتالم?G ! ,كD N, عا86 ,مستق?N 54 )لمشتكي ?ص?( مشك,) ! W(G 5L )لمTلع على ك8
WلG 5L . (G,$? )ل,ل?مة 4م,() م(عبة ,قاتمة في )ختبا( W54 ?كش\ لض?,\ تل QمكانL ك8 عم8 كا5 في N$ف? dGلنا- ,)ل( B,خ,)لج قل
xخص dGلما8 )ل( N$على )لفق()ء كا5 ?سلب QفTب6ال م5 ع Qألن = Qكا5 ?مك5 كش\ حق?قت Qلخائ5 كالم( WلG Q?بنى عل dGل( r)لتصنع )لفا(
(G,$? ألج?( . ,لك5 ل, 54 )لمس?ح فضح(, N?لأل(ملة ,)ل?ت Qلب?! على *لم( WلG 5 في?)لحاض( Bغض Q?عل ),كا5 ?مك5 54 ?ث . N$إلغاثت
\T54 ?*ف( بع Qباالختال- ,)لس(قة كا5 ?مكن (G,$? Nللس?6 . ,حتى مع )ت$ا (G,$? N?سببا لتسل (GD )لخب?ثة العتب( Vا?(,T 5كش\ للنا- ع,
{ML 527.1} .)لنا- حتى )لتالم?G 4نفس$5L . N )لمس?ح لN ?,بخD, QكG) لN ?عQT مجاال للغ6( ,)لخ?انة

,لك5 )لن*(A )لتي 4لقاDا ?س,q على ?$,G) 4قنعتQ بأ5 )لمخلx كا5 مTلعا على (?ائQ ,عالما بما ?ج,8 في خاT(V ,عل?ما بصفاتQ )ل6ن?ئة
)لحق?(GL, .A )متp6 عم8 م(?N )لdG )ست$جن,V بك8 ص()مة ,بخ ?$,G) . لN ?سب^ للمس?ح 54 ,جL Qل?Q ت,ب?خا مباش() قبG 8لW = 4ما )آل5 فإ5
GلW )لت,ب?خ 4ل$B )لنا( في قلبQ فع,8 على 54 ?ثأ( لنفسQ . فقاN ع5 )لعشاء ,ت,جQ ت,) Lلى قص( (ئ?- )لك$نة ح?i ,ج6 )لمجمع ملتئما
N$?6?أل q,س? N?4م( تسل N$?عل t)فع. {ML 527.2}
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'لق#م 'لحق#ق#ة

ف(p )لك$نة ف(حا ع*?ما. كا5 ق6 4عTي لقاL A6س()ئ?mD 8الء )مت?اC قب,8 )لمس?ح كمخلص$N بال فضة ,بال ثم5 . ,لكن$N (فض,) قب,8
)لعT?ة )لثم?نة )لمق6مة ل$N ب(,p )لمحبة )ل(ق?قة )آلس(A . (فض,) قب,G 8لW )لمخلx )لD dG, 4ثم5 م5 )لBDG ,)شت(,) س?ND6 ,(ب$N للم,!
{ML 528.1} .بثالث?5 م5 )لفضة

كا5 )لTمع متمكنا م5 قلL (G,$? Bلى ح6 4نQ قضى على ك8 )لصفا! )لجم?لة ,)لخال8 )لنب?لة في قلبQ. فق6 تGم( على تلW )لم(A4 )لتي ق6م!
T?ب$ا ل?س,q = ,)ضT(م! في قلبQ ن?()5 )لحس6 للمخلx )لdG ق6م! ل6D Q?ة تل?^ بمل,W )أل(t = كما 4سلN س?V6 لقاء مبلغ 4ق8 بكث?( م5
B?Tل( A),)ثم5 قا. {ML 528.2}

Qلسام?ة )لتق6?( )لالئ^ . فل, كان,) ق6 تحقق,) ما ق6 صنع( Qق6(,) صفات? Nل N$لكن .N$فلق6 4حب,) مخلص = (G,$?ك,ن,) ك? Nل G?لك5 )لتالم
ألجل$N لما كان,) ?عتب(,d4 5 عم8 4, 4?ة تضح?ة تقN6 لQ على 4ن$ا تلف! DG ,4ب! ض?اعا . 5L )لمج,- )لقا6م?5 م5 )لمش(^ ,)لG?5 لN ?ك,ن,)
Qلثم?نة ,خ(,) ساج6?5 4مام( ND6)?اD xتق6?() 4ص6^ = فق6م,) للمخل Qلك()مة )لالئق?5 ب(, ل?س?( ق6(,) )لمج6( )Cغ?( )لن q,ف,5 ع5 ?س)ع?
6,Gجع في مTف8 مضT 6بع ,D,. {ML 528.3}

Nل Qسما,??5 4ن \Tب(قة ,ل Qبا(ك? Qنسا5 مع(,فا فإنL d4 Q?لL |6فمتى 4س .Bلمحبة )لنابعة م5 )لقل(, \T5 )لمس?ح ?ق6( 4عما8 )لعL
N?)5 مD6 5L Aفي سف( )لح?ا ND4سماء Bكت, N$أل,ال6 ,با(ك( ا?اTفي محبة . لق6 تقب8 ع )?ف8 صغT d4 Q?لL ق6م$ا A)DC )4صغ Tق tف)?
لجس6 ?س,q بالG B?Tك( في )لكتاB للتم??C ب?ن$ا ,ب?5 باقي )لم(?ما! . 5L 4عما8 )لمحبة ,)لتك(?N ل?س,D qي ب(Dا5 )إل?ما5 بQ كاب5 هللا .
,)ل(,p )لقG? -6ك( 54 )لب(Dا5 على ,الء )لم(A4 للمس?ح D, خ6مة )لمحبة “5L تك5 ق6 .. غّسل! 4(ج8 )لق6?س?5= ساع6! )لمتضا?ق?5= )ّتبع!
{ML 528.4} .(ك8 عم8 صالح” (1 ت?م,ثا,- 5 : 10

س( )لمس?ح ب(غبة م(?N )لحا(A في 54 تعمA6()L 8 س?D6ا. لق6 قب8 من$ا ث(,A )لمحبة )لنق?ة )لTاD(A )لتي لN ?ف$م$ا تالم?VG ,ال 4()6,) 54
Wأل5 تل Nلغالي )لثم5 في ك8 )لعال( B?Tل( ا كان! بالنسبة للمس?ح 4غلى ق?مة م5 ك8D6?لخ6مة لس( VGD N?6في تق N?)غبة م) 5L . اD,ف$م?
)ل(غبة عب(! ع5 تق6?(Dا )لع*?N لفاd6 )لعالN. كان! محبة )لمس?ح تحص(Dا = ,جما8 صفا! )لمس?ح )لتي ال مث?8 ل$ا ?مأل نفس$ا = فكا5
{ML 528.5} .)لB?T (مC) لقلB تلW )لتي ق6متQ . كما 4نQ كا5 )لم*$( )لخا(جي لتلW )لمحبة )لتي )غتG! م5 ?ناب?ع )لسماء حتى فاض!

N$لكن, = N$ك8 شيء ل ,D 5لق6 كا .Qللمس?ح ?ب$ج قلب N$ع5 محبت ND)?54 تعب N$?)?ل G?لتالم( Qحتاج( dGل6(- )ل( ,D 5كا N?)5 عم8 مL
5L . N$لع*?مة ل( Qلشك( )لالئ^ على محبت( Qصة ف?$ا ?ق6م,5 ل)ف N$ل5 تك,5 ل, = V),بع6 قل?8 س?ح(م,5 م5 حض N$ك,ن,) م6(ك?5 4ن? Nل
,حشة )لمس?ح ,D, متغ(B ع5 )لسماء ,ساكن?$ا ,عائn كما ?ع?n )لنا-- كGD 8) لN ?6(كQ )لتالم?G ,ال ق6(,V كما كا5 ?نبغي ل$N 54 ?فعل,)
. ,كا5 م5 6,)عي حCنQ في 4ح?ا5 كث?(A 54 تالم?VG لN ?ق6م,) لQ ما كا5 ?جB 54 ?ق6م,V . كما ع(\ 4ن$N ل, كان,) تح! تأث?( مالئكة )لسماء
Qل N$ق?مة كاف?ة للتعب?( ع5 محبة قل,ب !(G 5 4?ة تق6مة,)4?ضاً ?عتب ND (,6)ئما لما كان Q5 كان,) ?()فق,ن?Gل(. {ML 529.1}

”لماy' [ذ' 'إلتالc؟ “

,لك5 مع(فت$N )لتي حصل,) عل?$ا بعG 6لW 4عTت$6L N()كا صح?حا لألش?اء )لكث?(A )لتي كا5 ?مكن$N 54 ?فعل,Dا ألج8 ?س,q للتعب?( ع5
محبت$N ,شك( قل,ب$N لD, Q, بع6 مع$N .فعن6ما (ح8 )لمس?ح عن$N بالجس6 4حس,) ?ق?نا بأن$N ?شب$,5 خ()فا ال ()عي ل$ا = ,)بت46,) ?(,5 ك?\
4نQ كا5 في مق6,(ND 54 ?ب(Dن,) لQ على تق6?(L ND?اV = )ألم( )لdG كا5 كف?ال بأ5 ?مأل قلبQ ب$جة ,س(,(). فما عا6,) )آل5 ?,ج$,5 )لل,L Nلى
Wلفق()ء 4ح^ بتل( ND)ل?$ا ,)عتباL لتي كان,) ?,ج$,ن$ا( B?ع,5 54 ?سحب,) 4لفا* )لمالمة ,)لتأن?Tكان,) ?ست N$ا ل?ت? = Vk . N$ت(,G لىL 8ب N?)م
N$4حس,) بالتبك?! )لش6?6 ,)لن6)مة ?عتص()5 قل,ب B?لمسح,^ ع5 )لصل( ND6?ل,) جس6 سCة م5 )لمس?ح ! عن6ما 4ن?Tلع(. {ML 529.2}

VGD )لحاجة نفس$ا سائA6 ,ملم,سة في )لعالN )ل?,N. ,لك5 )لG?5 ?ق6(,5 ق?مة )لمس?ح بالنسبة ألنفس$N قل?ل,5 . ,ل, 4ن$N ق6(,V )لتق6?(
)لصائB لكان,) ?عب(,5 ع5 محبت$N للس?6 كما فعل! م(?N ,كان,) ?سكب,5 )لB?T على جسV6 بك8 سخاء . ,في VGD )لحالة ما كا5 4ح6 ?ق,8
!(Gنكا( )لL 8عم8 م5 4عما d4 5للمس?ح = ,ما كا N64?ة تق6مة 4,لى م5 54 تق )تال\ = ,ال تعتبL Q4ن Qعلى جس6 )لس?6 ,(4س B?Tل( Bع5 سك
{ML 529.3} .,)لتضح?ة بالنف- 4ع*N م5 54 ?حتملQ )إلنسا5 ألج8 )لمس?ح

Qنفس Qلتضح?ة )لتي كا5 قا6ما عل?$ا- تق6?م( N*إلتال\؟” 4با5 )لمس?ح ع( (GD (Gح?5 قا8: “ لما Bفي غض Qقائل Qب ^Tن dG5 )لق,8 )لL
كفا(A ع5 )لعالN )ل$الW. لق6 4()6 )ل(B 54 ?ك,5 سخ?ا ,محسنا نح, 4س(تQ )لبش(?ة Lلى 4قصى ح6 حتى ال ?قا8 ف?ما بع6 4نQ كا5 ?مكنQ 54 ?فع8
4كث( مGD 5) . 5L هللا GL قN6 )لمس?ح ب8G ك8 )لسماء . لق6 كان! تلW )لتضح?ة = م5 ,ج$ة )لن*( )لبش( = Lتالفا بالغا . ,بالنسبة Lلى )لفك(
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)لبش(d ?عتب( ت6ب?( )لخالx بجملتL Qتالفا لم()حN )لسماء ,م,)(D6ا )لسخ?ة . Lنما Lنكا( )لG)! ,)لتضح?ة بقلB كام8 ?الق?اننا في ك8 مكا5 .
,حسنا ?حمل^ مالئكة )لسماء بD6شة ,DG,8 في )ألس(A )لبش(?ة )لتي ?أبى 4ف()D6ا )ل(فعة ,)لغنى عT 5(?^ )لمحبة غ?( )لمحA6,6 )ل*اA)D في
N?*إلتال\ )لع( (GD (G54 ?ص(خ,) قائل?5: لما N$لمس?ح . ,حسنا ?مكن(. {ML 530.1}

,لك5 )لكفا(A ع5 )لعالN )ل$الW كا5 ?نبغي 54 تك,5 كاملة ,,ف?(A ,شاملة. G 5Lب?حة )لمس?ح كان! غن?ة ,كاف?ة ج6) لل,ص,L 8لى ك8 نف-
خلق$ا هللا . فلN ?مك5 حص(Dا بح?i = تC?6 على ع66 م5 ?(?5,6 قب,8 تلW )ل$بة )لغن?ة (?س,q) . ل?- ك8 )لنا- ?خلص,5 = ,مع GلW فإ5
A6ا?C, كفا?ة WنالD 5,ف?نبغي 54 ?ك Vmسخا V6ال ?حق^ ك8 ما 4ع Qتالفا لك,نL -?ت6ب?( )لف6)ء ل. {ML 530.2}

EAو. مترeكة

Vmن! كب(?ا?D4 6لق .q,م5 تص(\ ?س nD6فان N?)تق6مة م x,بخص (G,$? ب$ا ^Tلض?افة باالنتقا6)! )لتي ن( Bسمعا5 صاح )تأث
Nنب?اً= لعل (GD 5ل, كا“ :Qة . فقا8 سمعا5 في قلب?)لسخ(, Wلش( !()*لمس?ح ن( لىL 5,$ج,? (,كان Q5 م5 ض?,ف?)?54 كث \)س?ة . ,ع?)لف(
{ML 530.3} .(مVGD 5 )إلم(A4 )لتي تلمسQ ,ما Dي! Lن$ا خاTئة” (ل,قا 7 : 39

5L )لمس?ح GL شفى سمعا5 م5 )لب(x 4نقVG م5 ح?اA م,! متقTع = 4ما )آل5 ف$ا D, ?شW ف?ما GL) كا5 )لمخلx نب?ا. فلك,5 )لمس?ح سمح
ل$VG )لم(A4 بأ5 ت6ن, منQ = ,لك,نQ لD6)T? Nا ش( A6)T في سخT ش6?6 كم5 ق6 صا(! خTا?اDا 4ع*N م5 54 تغف( = ,لك,نQ لN ?ب(5D على
VGD 5ال ?ع(\ ش?ئا ع q,5 ?سL :قائال Qتفك( في نفس Nلمس?ح ل?- نب?ا. ث( سمعا5 54 ?*5 بأ5 B)ج WلG 8ألج8 ك -!Tبأن$ا ق6 سق Qعلم
Qال ما كا5 ?سمح ل$ا بأ5 تلمسL, = 6لح( (GD لىL اD)$*ي خل?عة في مD لتي( A4)لم(. {ML 530.4}

,لك5 )لdG قا6 سمعاL 5لى GD) )ل*D 5, ج$لQ باÅ ,بالمس?ح. LنQ لN ?ك5 ?ع(\ 54 )ب5 هللا ?نبغي لQ 54 ?تص(\ كما ?(?6 هللا بك8 (4فة
B?Tن$ما بالD6, 6?لس( 54 عمل$ا في تقب?8 ق6مي GL = NتماD( d4 ت,بت$ا, N?)قة سمعا5 كان! 4ال ?ع?( )لمس?ح خ6مة م?)T 5L . قة ,(حمة),
N$بخ,?, AاTلمس?ح نب?ا لكا5 ?كتش\ )لخ( ل, كا5 QنL قائال )لقاسي . ,ق6 فك( Qكا5 مغ?*ا ,مث?() لقلب. {ML 531.1}

,ج,)باً على GD) )لفك( )لdG لN ?فصح عنQ سمعا5 قا8 لQ ?س,q: “ ?ا سمعا5= عنd6 شيء 4ق,لQ لW. كا5 لم6)?5 م6?,نا5. على )ل,)ح6
خمسمئة 6?نا( ,على )آلخ( خمس,GL, .5 لN ?ك5 ل$ما ما ?,ف?ا5 سامح$ما جم?عاً. فق8: 4?$ما ?ك,5 4كث( حباً لQ؟ فأجاB سمعا5 ,قا8: 4*5
{ML 531.2} .()لdG سامحQ باألكث(. فقا8 لQ: بالص,)B حكم!” (ل,قا 7 : 40 — 43

,كما فع8 ناثا5 مع 6),6 كGلW فع8 )لمس?ح GL 4خفي كالمQ تح! Tي مث8. لق6 4لقى على مض?فQ مسm,ل?ة )لحكN على نفس5L . Q سمعا5
كا5 ق6 قاL 6لى )لخT?ة VGD )لم(A4 )لتي ?حتق(Dا )آل5 . كا5 ق6 4,قع ب$ا *لما فا6حا . كا5 سمعا5 ,)لم(A4 ?مثال5 )لم6?,ن?5 )لمGك,(?5 في
N(C54 ?ح- ب6(جة مختلفة م5 )لم6?,ن?ة 4, )اللت Qلشخص?5 ?نبغي ل( Wن?G 5لى 54 ?علمنا 54 كال مL (GD مي م5 ,()ء)? q,ك5 ?س? Nلمث8 . ل(
. QثمL 8,D )(6مق |)? 54 V6()فأ q,4ما ?س = N?)4ب( م5 م Qلك5 سمعا5 4ح- 4ن, . Qبإ?فائ Qال قب8 ل N?*أل5 كال من$ما كا5 م6?نا بشك( ع =
{ML 531.3} .4()6 54 ?ب(5D لQ على 54 خT?تQ 4ع*N م5 خT?ت$ا بنسبة C?اA6 خم- مئة 6?نا( على خمس?5

hAفع في متجد'eA

Q?م5 نبي . ,(4| 54 )لمس?ح بع?ن N*4ع ,D dGل( W(G )*في ن N?)في ن,( ج6?6. (4| ك?\ )عتب(! م Qب46 سمعا5 )آل5 ?(| نفس
)لحا6ت?5 )لكاشفت?5 للمستقب8 ق(4 ما ?كنQ لQ قلب$ا مk 5?ا! )لحB ,)لتك(?- . فاستب6 بقلبQ خج8 ع*?N ,تحق^ 4نQ في حض(A شخx ?ف,قQ في
{ML 531.4} .ك8 شيء

)ستT(6 )لمس?ح فقاL “ :8ني 6خل! ب?تW= ,ماء ألج8 (جلي لN تعT. ,4ما Dي (م(?N) فق6 غسل! (جلي بال6م,q (6م,q )لت,بة )لم6ف,عة
بالمحبة) ,مسحت$ما بشع( (4س$ا. قبلة لN تقبلني= ,4ما Dي ()لتي تحتق(Dا) فمنG 6خل! لN تك\ ع5 تقب?8 (جلي” (ل,قا 7 : 44= 45). (66
= p,بك8 ,ض VG?لتالم xلمخل( ق6 4ك6, . Qب Qلما ق6 صنع V)?6تق, V6?لس Qإل*$ا( حب Q?6لتي كان! ل( x)لمس?ح على مسمع سمعا5 )لف(
L,. {ML 531.5}نما بك8 (قة ,لباقة = 54 قلبQ ?ح5C عن6ما ?$م8 4,الV6 54 ?ق6م,) لQ )لشك( بالكالN ,4عما8 )لمحبة

W(G 5L )لD dG, فاحx )لقل,B ع(\ )ل6)فع )لdG 6فع م(?L Nلى 54 تتص(\ DكG) = كما ع(\ )ل(,p )لتي 4ل$م! سمعا5 بأ5 ?ق,8 ما
قا8 . قا8 لQ )لس?6: “4تن*( VGD )لم(A4؟” ()لتي تق,L 8ن$ا خاTئة) “4ق,8 لW: ق6 غف(! خTا?اDا )لكث?(A= ألن$ا 4حّب! كث?()ً. ,)لdG ?غف( لQ قل?8
{ML 532.1} .(?حB قل?الً” (ل,قا 7 : 44= 47

5L فت,( محبة سمعاDL, 5مالQ للمخلx ب(Dنا على قلة تقV)?6 لل(حمة )لممن,حة لQ .لق6 *5 4نQ 4ك(N ?س,q ب6ع,تL Q?اL Vلى منCلQ. 4ما
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)آل5 فق6 (4| نفسQ على حق?قت$ا . ففي ح?5 كا5 ?*5 4نQ مTلع على 4فكا( قلB ض?فQ كا5 ض?فQ ?ق(4 4فكا( قلبQ . (4| كN كا5 حكN )لمس?ح
عل?Q صائبا ,حق?ق?ا . لق6 كان! 6?انتQ عبا(A ع5 (6)ء )لف(?س?ة = فاحتق( (4فة ?س,q ,لN ?قV)6 على 4نQ نائB ع5 هللا ,ممث8 لQ . ففي ح?5
,D Q6)ن Qقص6 54 ?6?ن$ا ب dGل( N)لصا( لع86( 5 قان,5L . Nمغف,( )إلث )?ئا غTخا ,D 5كا Nإلث( A),ئة مغفTخا N?)كان! م. {ML 532.2}

تأث( سمعا5 م5 (ف^ ?س,q نح,GL V لN ?,بخQ علنا 4ماN ض?,فQ = فلN ?عام8 بمث8 ما 4()6 54 تعام8 بQ م(?N. ,ق6 (4| 54 ?س,q لN ?ك5
?(?6 54 ?ش$( بإثN مض?فQ 4ماN )آلخ(?5 ب8 حا,8 بش(حQ حق?قة )لمسألة لQ 54 ?قنع عقلQ ,?خضع قلبQ ب(4فتL, QشفاقQ .فل, ش$( )لمس?ح بQ في
= V6?لس Qكا5 م6?نا ب dGل( *Dق6 (4| )ل6?5 )لبا, . QئTبخ Q4قنع Aفي 4نا Vا?L لمس?ح( )(GنL 5لت,بة . ,لك( tف), ق6 تقسى Qعب,سة لكا5 قلب
Q6?عا ,مضح?ا بنفس, (G?تلم )لف(?سي )لمتكب( WلG )صا, = Bفتا Vmل! كب(?اGفأ. {ML 532.3}

;جاء 'لخاoئ

A)()54 ?خم6 ك8 ش Qلمس?ح فع(\ )ل*(,\ )لتي ق6 شكل! ح?ات$ا. كا5 ?مكن( 4ما = A)?ئة كبTعلى 4ن$ا خا N?)لى مL 5,)*كا5 )لنا- ?ن
(جاء في نفس$ا = ,لكنQ لN ?فع8= فإنD Q, )لdG (فع$ا م5 حض?t )ل?أ- ,)ل$الW. لق6 (4تQ ?نت$( )لش?اT?5 )لتي تحكم! في قلب$ا ,عقل$ا
سبع م()! . ,سمع! ص(خاتQ )لق,?ة Lلى )آلB ألجل$ا . ,ع(ف! كN كان! خTا?اDا ك(?$ة في ن,( T$ا(تQ )لتي ال غبا( عل?$ا = فانتص(!
Qبق,ت. {ML 532.4}

5L . ألفض8 م5 4خالق$ا( B(4| )لجان .)?لخ(, pمكان?ا! للصالL N?)من$ا (4| )لمس?ح في م -,m?ح?5 ب6) لع?,5 )لنا- 54 حالت$ا م,
ت6ب?( )لف6)ء منح )لبش(?ة Lمكان?ة ع*?مة = ,ق6 تحقق! تلW )إلمكان?ا! في ح?اA م(?N . فبنعمتQ صا(! ش(?كة )لTب?عة )إلل$?ة . فتلW )لتي
Q?لتي كان! تجل- عن6 ق6م( N?)ن$ا مL . لخ6مة(, A)في )لعش x5 4صبح! )آل5 ق(?بة ج6) م5 )لمخل?Tفأمسى عقل$ا مأ,| للش?ا !Tسق
,تتعلN منD, = Qي )لتي سكب! على (4سQ )لB?T )لكث?( )لثم5 ,غسل! (جل?Q ب6م,ع$ا . ,ق6 ,قف! م(?L Nلى ج,)( )لصل?B ,تبع! س?D6ا Lلى
xكما كان! 8,4 م5 بش(5 بق?امة )لمخل = Qلقب( بع6 ق?امت( لىL 8كان! 8,4 م5 ,ص, = )لقب(. {ML 533.1}

5L ?س,q ?ع(\ *(,\ ك8 نف-. ق6 تق,8 4نا خاTئ ج6) = ,ق6 تك,5 كGلW = ,لك5 على ق6( ما تك,5 ش(?() بق6( ما تحتاL jلى
)لمخلL . xنQ ال ?T(6 4ب6) Lنسانا باك?ا منسح^ )لقلL . BنQ ال ?خب( L d4نسا5 بك8 ما ?مك5 54 ?كشفQ = ,لكنQ ?أم( ك8 نف- م(تعبة 54 تتشجع
A)?*لح( لىL q,ج)لغف()5 ,)ل( BلT في Q?لL 5,مجانا لك8 م5 ?أت )غف? ,D, .. {ML 533.2}

= Å A,(6بالع N$ك8 م5 ق6 )متأل! قل,ب (,لك$?, (GD )?)على عالمنا )لش Qكا5 ?مك5 للمس?ح 54 ?(س8 مالئكة )لسماء ل?سكب,) جاما! غضب
5?Gل( W4,لئ !(,صل Å N6ق? ),بح )لبخGم Nق\ 4ما(, N,?ل( QنL . (GD 8ال ?فع Qلكن .Qل,صمة )لس,6)ء م5 مسك,نت( VGD ,54 ?مح Qكا5 ?مكن,
Qلب,5 مع,نتT?. {ML 533.3}

VGD N$ش(?( 54 ?ت Wمخاصمة )أللس5. ,ال ?مك5 إلنسا5 4, مال, N(فع$ا ف,^ ك8 شك,| 4, )ت$ا? q,لى ?سL لنف,- )لتي تلجأ( W5 تلL
n)م5 ع iفي )لن,( )لمنبع N?*ا?ا )لعT( حام8 )لخ(,لى جL 5,قف? ND, . ة?)إلل$?ة )لبش( Qب?عتTب ND65 )لمس?ح ?,حL 8لنف,- بالخ?انة = ب(
هللا: “م5 س?شتكي على مختا(d هللا؟ هللا D, )لdG ?بّ(((. مD 5, )لdG ?6?5؟ )لمس?ح D, )لdG ما!= ب8 )لح(d قاN 4?ضاً= )لD dG, 4?ضاً ع5
{ML 533.4} .(?م?5 هللا= )لdG 4?ضاً ?شفع ف?نا” ((,م?ة 8 : 33= 34

الفصل الثالث والستون— امللك الذي أوقف موكبا

“ nعلى حما( ,على جح Bعا86 ,منص,( ,6?ع= ,()ك ,D .W?لL أتي? Wملك (G,D .N?شل),تفي ?ا بن! 4D( =5,?$بت$جي ج6)ً ?ا )بنة ص(
{ML 534.1} .()ب! 4تاC) ”5ك(?ا 9 : 9

قب8 م?ال6 )لمس?ح بخم- مئة سنة تنبأ Cك(?ا )لنبي ع5 مجيء )لملL Wلى شعB هللا. ,Dا Dي dG )لنب,A تتN )آل5 . فW(G )لdG *8 4م6)
T. {ML 534.2},?ال ?(فt 4مجا6 )لملW ن()V )آل5 ب6خL 8لى 4,(شل?N كال,)(i لع(n 6),6 حسB )ل,ع6

ففي N,? 8,4 م5 )السب,q 6خ8 )لمس?ح 6خ,لQ )النتصا(L dلى 4,(شل?5L .N جماD?( كث?(A مم5 كان,) ق6 تجمع,) ح,لQ ل?شاV,6D في ب?!
عن?ا صحب,V )آلND, 5 مشتاق,5 لمشاA6D )ستقبالQ . كا5 كث?(,5 م5 )لشعB في T(?ق$L Nلى )لم6?نة ألج8 مما(سة )لفصح = ,mDالء )نضم,)
Lلى م5 كان,) ?()فق,5 ?س,q . ,ق6 ب6! )لTب?عة كل$ا مبت$جة ,مت$للة .كان! )ألشجا( مكتس?ة بالخض(A )ل?انعة = كما )متأل )لج, بأ(?ج
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{ML 534.3} .)ألDCا( = فانتعn )لشعB بف(p ج6?6 ,ح?اA جA6?6 = ,)متأل! قل,ب$N ب(جاء )لملك,! )لج6?6 م(A 4خ(|

فإG كا5 ?س,q ?ن,d 54 ?6خ8 4,(شل?N ()كبا 4(س8 )ثن?5 م5 تالم?VG ل?أت,V بأتا5 ,جحn )ب5 4تا5L .5 )لمخلx عن6 ,ال6تQ كا5 ?عتم6
على ك(N )لغ(باء . فالمG,6 )لdG )ضجع ف?Q كا5 مضجعا مستعا() . ,)آل5 = مع 54 لQ )لب$ائN على )لجبا8 )ألل,\ ن()V ?عتم6 على لL \Tنسا5
Q?G?لتي ق6م$ا لتلم( ل6ق?قة( !4خ(| حتى في )لتعل?ما A)معلنة م Qت?D,4ل |)لكننا ن, . Wلى )لم6?نة كملL 8خ(6 ,D, كب$ا)? بة(6 Q?Tل?ع B?)غ
xلخا( Qالستعمال )ختا( q,5 ?سL . فأنبأ ,D ^ل?$ما” (متى 21 : 3) كما سبL jمحتا B)لقائ8: “)ل( BلTل( B?لم$مة . ,ق6 4ج( VG$ب Nللق?ا
جحشا لN ?جل- عل?Q 4ح6 م5 )لنا- . ,ق6 كا5 ف(p )لتالم?G ,حماس$N ش6?6?5 حتى لق6 ف(ش,) ث?اب$N على )لجحn ,4جلس,) س?ND6 عل?Q . كا5
?س,q قبG 8لW ?ساف( س?() على ق6م?Q = ,لGلW ب6! )لD6شة على )لتالم?G في با6[ )ألم( في ك?\ )ختا( )آل5 54 ?6خ8 )لم6?نة ()كبا . ,لك5
قل,ب$N )ستنا(! بأن,)( )ل(جاء ,)لفك( )لمب$ج في 4نQ س?6خ8 )لعاصمة ,?عل5 نفسQ ملكا ,?ف(t سلTانQ على )لشعB كملGL, . W كا5
Bلشع( ما8k !تفع)( WلGب, = WناD, ناD فانتش(! )لحماسة = q,م$مت$ما 4ب8 غا )نت*ا()ت$ما )لمب$جة ألص6قاء ?س Cب?5 إلنجاD(G 5(G?لتلم(
{ML 534.4} .,)نتعn )ل(جاء في نف,س$L Nلى 4قصى ح6

موكب ;'ئع

)تبع )لمس?ح )لعاA6 )ل$,6?ة )لتي كان! ت()عى عن6 6خ,8 )لمل,W = فق6 (كB 6)بة كما ق6 )عتا6 مل,L Wس()ئ?8 54 ?فعل,) . ,كان! )لنب,A ق6
سبق! فأنبأ! بأ5 مس?ا ?نبغي 54 ?6خ8 مملكتQ ب$VG )لك?ف?ة . ,ما 54 (كB ?س,q على )لجحn حتى )(تفع! Dتافا! )النتصا( Lلى عنا5
(GD G?كما قب8 )لتالم = Q54 سمح ب Qسب^ ل? Nل dGقب8 )لمس?ح )آل5 )ل,الء )ل . N$كمس?ا ملك q,لجم( Qلفضاء . ,ق6 ح?ت( C(,لسماء ,شق! 4ج(
N$ن! = ,حملG4 6ق ND))تعتق6 54 ساعة تح q,لجم( !ق6 كان, . n)لع( جالسا على Qن,)? GL ^لمف(حة ستتحق( N$نت*ا()ت( ا5 على 54D)كب
)لخ?ا8 على 4جنحتQ ف(4,) كأ5 ج?,n )ل(,ما5 قT 6(6! م5 4,(شل?N ,كأ5 6,لة Lس()ئ?8 ق6 عاL 6ل?$ا )ستقالل$ا . كا5 )لجم?ع مت$لل?5 ,في
حالة )Dت?اj جع8 )لنا- ?تسابق,5 في L*$ا( ,الئ$N للس?6 . لN ?ستT?ع,) Lب6)ء م*اD( )ألب$ة ,)لجال8 )لخا(ج??5 ب8 ق6م,) لQ سج,6) م5
قل,ب$N )لف(حة . ,مع 4ن$N لN ?ستT?ع,) تقN?6 )ل$6)?ا )لغال?ة )لثم5 لQ فق6 ف(ش,) ث?اب$N )لخا(ج?ة في T(?قQ كبساT = كما ف(ش,) 4غصا5
)لC?ت,5 ,سع,\ )لنخ8 في )لT(?^ . لN ?ك,ن,) ?ستT?ع,5 54 ?تق6م,) GلW )لم,كB )النتصا(d باألعالN )لملك?ة ,لكن$N مع GلW قTع,)
{ML 535.1} .4غصا5 )لنخ8 )لتي Dي (مC )لنص(A في عالN )لTب?عة ,جعل,) ?ل,ح,5 ب$ا عال?ا مصح,بة بال$تافا! ,)لتسب?حا!

,ف?ما كان,) ?تق6م,5 كا5 )لم,كB ?كب( ,?تC)?GL 6 4س(q ل?نضL Nل?$N كث?(,5 مم5 سمع,) بمجيء ?س,q . ,كا5 كث?(,5 م5 )لمتف(ج?5
?نضم,L 5لى GلW )لجمع بال )نقTاq ,ق6 سأل,) قائل?5: مGD 5) = ,ما معنى كGD 8) )ل$(j ,)لم(j ؟ كان,) كل$N ق6 سمع,) ع5 ?س,q ,كان,)
?نت*(,5 4نQ س?صعL 6لى 4,(شل?N = ,لكن$N كان,) ?علم,5 4نQ كا5 قبG 8لW ق6 4حبT ك8 )لمحا,ال! إلجالسQ على )لع(n = ,لGلW فق6 )نD6ش,)
Nلعال( (GD 5ل?- م Qبع6ما 4عل5 54 ملك,ت Q?لتح,8 ف( (GD i64ح dGل( Bتساءل,) ع5 )لسب, = Qم,كب ,D Bلم,ك( WلG 54 (,ح?5 علم A6بش. {ML
535.2}

B?)م5 بع?6 ,م5 ق Bلشع( Q?ف W)ل$تا\ م()() ,تك()() = كما )شت( (GD ^لمشتا( Bف(66 )لشع = N$التm4سكت! تسا )تافا! )النتصاD 5لك
= ف(66! ص6)V )أل,6?ة ,)لتال8 )لمجا,(D, .Aا جم,q كث?(A قا6مة م5 4,(شل?N تنضL Nلى )لم,كB . فم5 ب?5 )لجماD?( )لمجتمعة إلح?اء ع?6
)لفصح خ(ج! kال\ )لنا- الستقبا8 ?س,q = ,كان,) ?ح?,نQ بالتل,?ح بسع,\ )لنخ8 ,ت(6?6 )ألغاني )لمق6سة . ,GL حا5 م,ع6 )لخ6مة )لمسائ?ة
N$ساء بعضm)لن6)ء كان,) 4قل?ة ضئ?لة . فقا8 )ل( WلG5 )ستجاب,) ل?Gل?$ا = ,لك5 )لL -في )ل$?ك8 جع8 )لك$نة ?نفخ,5 في )ألب,)^ ?6ع,5 )لنا
{ML 536.1} .(لبعt في (عG,D“ :B) )لعالN قBDG 6 ,()ءV!” (?,حنا 12 : 19

Çلى 'لموL cزE

لN ?سب^ ل?س,q في ح?اتQ على )أل(t 54 سمح بمث8 تلW )لم*اA)D = فلق6 سب^ ف(4| )لنت?جة بك8 جالء = ألG 5لW كلQ س?نت$ي بL Qلى
Gفإ . Tلساق( Nلعال( لىL Qسالت) j,معة 54 تتCلى )لنت?جة )لمL Vالنتبا( Qكما 4()6 54 ?,ج . d6علنا للنا- كالفا Qنفس N6قص6 54 ?ق Qلكن, .B?لصل(
NCلال( ب?حة = فكا5 م5G, بانا)عي ل?ك,5 ق,Tبعم8 ت Q?لL C,لم(م( كالحم8 Qنفس ,D C)لمما(سة )لفصح 4ف N?مجتمع?5 في 4,(شل Bكا5 )لشع
لكن?ستQ في ك8 )لعص,( )لمتعاقبة 54 تجع8 م,تQ ألج8 خTا?ا )لعالN م,ض,عا للتفك( ,)ل6(- )لعم?^ . ,ك8 حق?قة متصلة بQ ?نبغي Lثبات$ا
Vنتبا( Qلع*?مة كا5 ?نبغي 54 ت,ج( Qب?حتGلسابقة ل( i6(,ك8 )لح, = Q?لL -4ن*ا( ك8 )لنا Q54 تتج Gح?نئ NCم5 )لال WلGك .W,ف,^ ك8 )لشك
)لجم?ع Lلى )لGب?ح نفسQ . فبع6ما خ(j )لنا- في تلW )لم*اD(A لم()فقتQ في 6خ,لL Qلى 4,(شل?N )تج$! ك8 )ألن*ا( Lل?Q متتبعة س?(V )لس(?ع
L. {ML 536.2}لى )لمش$6 )لختامي
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Qا5. فبع6 صلبDGأل( ك8 Nماثلة 4ما q,س? A),عن$ا على ك8 لسا5 ,جعل! ص i?6صا( )لح d)ل6خ,8 )النتصا( (G$لمتصلة ب( i6(,5 )لحL
Gك( كث?(,VGD 5 )لح,)i6 في عالقت$ا بمحاكمتQ ,م,تGD, . Q) جعل$N ?6(س,5 )لنب,)! ,?قتنع,5 بأ5 ?س,D q, مس?ا = ,في ك8 )لبل6)5 كا5
{ML 536.3} .س?6C)6 ع66 )لم$تL 5?6لى )إل?ماC 5?اA6 ع*?مة

,في GD) )لمش$6 )النتصا(d )ل,ح?6 في ح?اA )لمخلx على )أل(t كل$ا كا5 ?مكنQ 54 ?*$( ,تح\ بQ مالئكة )لسماء ,ب,^ هللا ?عل5 ع5
B?لق6 *8 مخلصا ,4م?نا للنص . Qم6| ح?ات Qبم,جب nعا dGل( لقان,5( تتنافى مع, Qسالت) t)تتنافى مع غ A)Dلم*ا( VGD 8لك5 مث, .Qمج?ئ
Nلعال( Aألج8 ح?ا Q8 نفسGة حتى ?ب?)لبش( ءB54 ?حم8 ع Qكا5 ?نبغي ل . Qضي ب) dGلمت,)ضع )ل(. {ML 537.1}

GD 5L) )ل?,N )لdG ب6) للتالم?G 4نQ غ(A 4?اN ح?ات$N كا5 ?مك5 54 تكتنفQ )لغ?,N )لقاتمة )لس,6)ء ل, ع(ف,) 54 مش$6 )لفL ,D 5L (GD p)الّ
Qل(,4ق (,نس N,?ل( WلG A)نص A)في غم N$ب?حة = فإنG N654 ?ق Qال ب6 ل Qم()() ,تك()() بأن ND)كا5 ق6 4خب Qفمع 4ن .Qم,ت, ND6?س Nمق6مة آلال
6,(6 n)على ع )D(Cل( Qلى سني ملكL Nلى )ألماL (,)*نة ,نCلمح(. {ML 537.2}

”[وy' ملكك Eأتي“

,ق6 )نضN كث?(,5 م5 )لقا6م?5 م5 4ماك5 كث?(L Aلى GلW )لم,كB فصا( كب?() ج6) . ,ما ع6) 4ناسا قل?ل?5 فق6 )ن6مج )لجم?ع في ,حي
W)قائلة: “4,صنا الب5 6),6! مبا qاTالنتصا( بال )نق( !تافاD !تفع)( ا )لجبا8 ,)أل,6?ة . لق6D(666! ص) لساعة ,)(تفع! )ل$تافا! )لتي(
{ML 537.3} .()آلتي باسN )ل(B! 4,صنا في )ألعالي!” (متى 21 : 9

لN ?سب^ للعالN 54 ش$6 م,كB )نتصا( ك$G) . LنQ لN ?ك5 ?شبQ م,)كB )لفاتح?5 )لمش$,(?5 . فلN تك5 ت(| صف,\ )ألس(| )لنائح?5
)لتعساء 6ل?ال على شجاعة )لمل,W )لفاتح?5 ,بسالت$N . فلN ?ك5 لمث8 تلW )لمنا*( ,ج,6 في م,كB )نتصا( )لمس?ح . ,لك5 كان! ت(| ح,8
. N$سبح,5 هللا على نجات? ND, QانTا5 ,سلT?م5 4س( )لش ND))5 ح?Gألس(| )ل( WنالD 5كا . AاTللخ Qألعما8 محبت A6?كا()! مجGت xلمخل(
5?Gل( j)لع(, . N$كان,) ?$تف,5 بأعلى 4ص,)ت N$4لسنت A6عق W5 كا5 ق6 ف?Gلخ(- )ل(, = Bلبص( سا(,) في مق6مة )لم,ك( N$بD, 5?Gفالعم?ا5 )ل
Nكان,) ?مج5,6 )س Nأل()م8 ,)أل?تا(, . xلمخل( Nلنخ8 ,?ل,ح,5 ب$ا 4ما( ع,5 4غصا5Tق? (,بالغ كان Tحا = ,بنشا)5 ف,)فT? (,كان NDشفا
5?Gل( Wلمج6 . ,4,لئ( Wلمل (,تفD, Qق?)T غ?( )لمل,ثة في N$ف(ش,) ث?اب ND)$T 5?Gل( x)لب(, . N$ل Qحمت) ألج8 4عما8 Qع*م,ن?, q,س?
4?ق*$N بكلمة ق6(تQ م5 ضجعة )لم,! كان,) سائ(?5 ب?5 تلW )لجم,5L . q لعاC( )لdG كا5 جسV6 ق6 (4| فسا6) في )لقب( ,)لdG صا( )آل5
xبة )لتي (كب$ا )لمخل(ل6( NماCممسكا ب )ا سا$Tج,لة ,نشا)ل( A,حا بق)ف. {ML 537.4}

(4| كث?(,5 م5 )لف(?س??G 5لW )لمش$6 فالت$ب! قل,ب$N بحمى )لحس6 ,)لخبi ,حا,ل,) 54 ?ص6,) ت?ا( )لشع,( )لعاN )لTاغي . فبك8 ما
كان,) ?ملك,5 م5 فل,8 سلTان$N حا,ل,) Lسكا! )لشعB = ,لك5 ك8 محا,الت$N ,ت$6?6)ت$C N)6! )لشعB حماسة ف,^ حماست$N = ,بات,) ?خش,5
q,لجم( Wقا ب?5 تل?)T N$ألنفس (,فشق A)?قام,) بمحا,لة 4خ N$ملكا . ,لكن q,قا6(?5 على 54 ?ق?م,) ?س N$ستجعل q,لجم( Wع66 تل A,م5 54 ق
VGD 85 مثL Qل (,ق6 قال, .” !WG?تالم )$نت( =Nّلت,ب?خ ,)لت$6?6 قائل?5: “?ا معل( *بألفا V,)6با Nث . Qج$ا ل,ج, xلمخل( Nلى 54 ,قف,) 4ماL
)لم*اD()! )لصاخبة ال ?ب?ح$ا )لقان,5 ,)لسلTا! ال تسمح ب$ا . ,لك5 ج,)B ?س,q 4بكم$GL N قا8 ل$N: “4ق,8 لكL :Nن5L Q سك! mDالء
فالحجا(A تص(Ö!” (ل,قا 40 =39 : 19). 5L هللا D, )لdG 6ب( ق?اN م,كB )النتصاW(G ) ,ق6 سب^ )لنبي فأنبأ بQ . لGلW ل?- في مقL ),6نسا5
على ,جQ )أل(t 54 ?حبT قص6 هللا . فل, قص( )لنا- عL 5تماN ت6ب?(V تعالى ألعT?! )لحجا(A )لبكN ص,تا ?(تفع بالت$ل?8 ,)لتسب?ح . ,عن6ما
.N?تفي ?ا بن! 4,(شلD( =5,?$ص Qك(?ا )لقائلة: “)بت$جي ج6)ً ?ا )بنC A,6! مئا! )ألص,)! ص6| نب َّ6) q,س? N$5 4بكم?Gت()جع )لف(?س?,5 )ل
{ML 538.1} .(G,D) ملكW ?أتي Lل?D .W, عا86 ,منص,( ,6?ع= ,()كB على حما( , على جحn )ب5 4تاC) ”5ك(?ا 9 : 9

'بتNاE ùبلg 'لدمع

N$4مام !Tلق6 )نبس . Qفت,ق\ ك8 )لجمع مع q,لى )لم6?نة ت,ق\ ?سL (,)6مع?5 54 ?نحCلى حافة )لت8 ,كان,) مL Bعن6ما ,ص8 )لم,ك,
م6?نة 4,(شل?N بك8 مجD6ا ,ق6 سTع! عل?$ا 4شعة شم- )ألص?8 = فاجتBG )ل$?ك8 4ن*ا( )لجم?ع . ففي فخامتQ )لمنقTعة )لن*?( )(تفع )ل$?ك8
متشامخا ف,^ ك8 )ألبن?ة كأنما ?ش?( Lلى )لسماء = ,كأنما D, ?,جQ 4ن*ا( )لشعL Bلى )إللQ )لحي )لحق?قي . لق6 *8 )ل$?ك8 م,ض,q فخ( )ألمة
)ل?$,6?ة ,عن,)5 مجD6ا 4حقابا T,?لة . ب8 حتى )ل(,ما5 4نفس$N كان,) ?فخ(,5 لفخامت5L . Q 4ح6 )لمل,W )لG?5 ق6 4قام$N )ل(,ما5 )شت(W مع
ML} .)ل?$,6 في LعاA6 بناء )ل$?كC, 8خ(فتQ. ,ق6 4غ6^ عل?L Qمب()T,( (,ما 6D)?ا5L . V متانتQ ,غناV ,(,عتQ جعل! منL Qح6| عجائB )ل6ن?ا
538.2}
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,GL كان! 4شعة )لشم- )لمائلة Lلى )لغ(,B تصبغ )لسما,)! بأل,)ن$ا )لDGب?ة فق6 4ضاء مجD6ا )لمTل^ على ج6()5 )ل$?ك8 )لم(م(?ة
)لب?ضاء فلمع! 4عالي 4عم6تQ )لمDGبة. ,م5 قمة )لجب8 )لdG كا5 ?س,q ,تالم?VG ,)قف?5 عل?Q كا5 )ل$?ك8 ?شبQ بناء كب?() في مث8 ب?اt )لثلج
Bلعن( م5 A)?لفضة ل$ا 4,()ق$ا )لخض()ء ,عناق?6 كب(, BDGعن6 م6خ8 )ل$?ك8 كان! ت,ج6 ك(مة مصن,عة م5 )ل, . BDGة بالD,مم Q4ب()ج,
4ب6ع! في نقش$ا 4نام8 4م$( )لفنا?5 . ,كاGD 5) )ل(سN ?مث8 بني Lس()ئ?8 كك(مة نض?(A مثم(A . ,ق6 )متjC )لBDG بالفضة في G,^ نا6(
,صنعة شائقة ,)لك(مة تلت\ ب(شاقة ح,8 )ألعمA6 )لب?ضاء )لمتألقة ,Dي تتعل^ بف(,ع$ا ,بعTفات$ا )لمتأللئة على Cخا(ف$ا )لDGب?ة . ,)نعك-
{ML 539.1} .عل?$ا ن,( )لشم- في غ(,ب$ا فتأل^ ض?اDmا بب$اء ع*?N كأنما ق6 )ستعا(تQ م5 )لسماء

.Gلمن*( )لمفاجئ = من*( )لجما8 )ألخا( WلG N$لDG4 GL 5,لجمع )لغف?( م5 )لنا- ?صمت( WلG (G,D, = 6$لمش( WلG لىL لعTت? q,س? ,D اD
5,6Dشا? WلG 5ب6ال م N$لكن, . Qحس,5 ب? dGل( Bئح )إلعجا(,ل V5 54 ?(,) على مح?ا,)*نت? ND, xلمخل( لىL )ك8 )ألن*ا Qنا تتجD,
سحابة ح5C متجمعة على جب?نQ = فأصابت$N )لD6شة ,خ?بة )ألمND, 8 ?(,5 ع?ن?Q ,ق6 )متألتا بال6م,q ,جسمQ ?تما?8 ,?$تC كشج(A 4ماN (?ح
عات?ة = ,GL) بشفت?Q )لم(تعش?5 تنف(جا5 ع5 ع,?8 مmلN ,م(ثاA حC?نة = ,كأ5 كالمQ ?نبعi م5 قلB منسح^ ج(?ح . ?ا لQ م5 من*( تTلَّع
عل?Q )لمالئكة ! Dا (ئ?س$N )لمحب,B ?نتحB ,?بكي )ل6م,d4,! q من*( GD) )لG V()? dGلW )لجمع )لف(p )لT(,B )لND, 5?G ?$تف,D 5تافا!
)النتصا( ,?ل,ح,5 بسع,\ )لنخ8 كان,) ?حف,5 بQ ل?أت,) بL Qلى )لم6?نة )لمج?A6 = ,)ألمND6,()? 8 بأنQ مCمع 54 ?ص?( ملكا ! كا5 ?س,q ق6
بكى 4ماN قب( لعاC( = ,لك5 حCنQ ح?نئG كا5 حCنا Lل$?ا عب( بQ ع5 عTفQ على بني )إلنسا5 )لمتألم?5 )لمحC,ن?5 . 4ما GD) )لح5C )لمفاجئ
فكا5 ?شبQ نغمة ع,?8 في نش?6 )نتصا( ع*?N . ففي ,سT مش$6 )لف(p ح?i كا5 )لجم?ع ?ق6م,5 لQ ,الءND كا5 ملL Wس()ئ?8 ?بكي 4م( )لبكاء
. ل?- ب6م,q )لف(p )ل$ا6ئة ب8 ل6م,q ,4ن?5 ال ?مك5 54 ?كب! . ,ق6 شم8 تلW )لجم,q ح5C مفاجئ فكف,) ع5 )ل$تا\ . ,كث?(,5 بك,)
Q$ك,ن,) ?6(ك,5 كن? Nل dGل( QنCفي ح Qكةً ل)مشا. {ML 539.2}

5L بكاء ?س,q لN ?ك5 بسبB ت,قعQ )آلالN )لتي ستح8 بQ. كا5 4مامQ مباش(A بستا5 جثس?ماني ح?i س?كتنفQ (عB تلW )لل?لة )ل6)ج?ة .
,كGلW كا5 بالق(B مG 5لW )لمكا5 باB )لضأ5 )لdG كان! تم( منQ قTعا5 )لغنN )لتي كان! تقN6 كGبائح كفا(?ة م6| ق(,T 5,?لة .,بع6 قل?8
كاGD 5) )لباB س?فتح لD Q, )لس?6 )لع*?N )لم(م,L Cل?Q )لdG كان! ك8 )لتق6ما! تش?( Lلى Gب?حتQ ألج8 خTا?ا )لعالN . ,ق(?با مG 5لW )لمكا5
كان! جلجثة )لتي كا5 س?مث8 ف?$ا مش$6 م,تQ )لق(?B . ,لك5 )لفاd6 لN ?بW 4, ?تأ,V في م()(A نفسQ ,)نسحا^ (,حQ بسب! تلW )لمشا6D )لتي
كان! تGك(V بم,تQ )لقاسي . 5L حCنQ لN ?ك5 حCنا 4نان?ا . ,تفك?(V في م,تQ لN ?ك5 ل?فqC تلW )ل(,p )لنب?لة )لمضح?ة بنفس$ا . ,لك5 ما Tع5
Qات?k, Qبعجائب qكما (فض! )القتنا Qحتق(! محبت(, لتي ق6 (فض! )ب5 هللا( N?شل),4 -N?شل),من*( م6?نة 4 ,D 5كا N?في )لصم q,س? Bقل
)لع*?مة ,كان! مCمعة 54 تقضي عل?Q بالم,! . (Dkا في حالت$ا )ل()Dنة ,ق6 لTخ! ?6?$ا بج(?مة (فt فا6?$ا = ,ما كا5 ?مك5 54 تص?(
Lل?Q ل, 4ن$ا قبل! W(G )لdG كا5 ?ستT?ع 5,6 س,)V 54 ?ب([ ج(,ح$ا . لق6 4تى لكي ?خلص$ا فك?\ ?Tا,عQ قلبQ 54 ?مضي ,?ت(ك$ا ت$لW ؟
{ML 540.1}

ÖالNا بالN#نة محكو\ علEمد

Qهللا مسكنا ل Qم,( 48 : 2). ,جعلCم) ”t)أل( ك8 p)ف =qإل(تفا( جم?8“ N$كل?D, .اD)?ع5 غ AC?س()ئ?8 4مة مح*,*ة متمL ,كا5 بن
= ,كان! ف?T Q,)8 4ل\ عاk 6?C?, Nثا( تش$6 كل$ا ل(عا?ة )لمس?ح ,ح()ستQ ,(قتQ ,حبQ . كما ?حم8 )ألB )بنQ )ل,ح?D 6كG) حم8 )لمس?ح
شعL Bس()ئ?8 . ,في GلW )ل$?ك8 نT^ )ألنب?اء بإنG)()ت$N )لخT?(A . ,في )ل$?ك8 كا5 )لك$نة ?ل,ح,5 بالمباخ( فكا5 )لبخ,( ?صعL 6لى هللا
مصح,با بصل,)! )لعاب6?5 . ,في )ل$?ك8 كان! 6ماء )لGبائح تج(d كاألن$ا( ,كان! ت(مL Cلى 6ماء )لمس?ح . ,DناW 4*$( )ل(B مجV6 م5
ف,^ )لغTاء (ك(سي )ل(حمة). ,DناW كا5 )لك$نة ?خ6م,5 = ,كان! فخامة )ل(م,C ,)لمحاف8 )لمق6سة تس?( على قN6 ,سا^ م6| 4ج?اT 8,?لة
8Tكا5 ال ب6 54 ?ب Qكل (GD 5لك, .. {ML 540.2}

Qبص,! تخالج pصا Wعل?$ا بال$ال N,لم6?نة )لمحك( لىL ب$ا )4شا GL, -5?الما با(ك! )لم(ضى ,)لمتألمT ل?6 )لتي( Wتل -V6? q,فع ?س)
Nع5 )لكال xنا ت,ق\ )لمخلD, .(42 : 19 ل,قا) ”!Wلسالم ,D ما =(GD Wل, علم! 4ن! 4?ضاً= حتى في ?,م WنL“ :قائال N?*5 )لعCنغمة )لح
= ,لN ?ق8 ش?ئا عما كا5 ?مك5 54 تص?( Lل?Q حالة 4,(شل?N ل, قبل! )لمع,نة )لتي كا5 هللا ?ت,^ أل5 ?منح$ا L?اDا- Dبة )بنQ )لحب?B . فل, علم!
4,(شل?N ما كا5 ل$ا )مت?اC مع(فتQ ,قبل! ,ق6(! )لن,( )لdG 4(سلتL Qل?$ا )لسماء ألمكن$ا 54 تب6, في مج6 نجاح$ا ,كما8 ع*مت$ا كملكة على
ك8 )لممالW = ح(A في م8ء ق,A )لسلTا5 )لمعTى ل$ا م5 هللا . ,ما كا5 ?(| في 4ب,)ب$ا ح()- مسلح,5 ,ال 4عالN (,مان?ة تخف^ ف,^
4س,)(Dا . ,ق6 )(تسN في 5DG )ب5 هللا )لمص?( )لمبا(W )لمج?6 )لG| كا5 ?مك5 54 تتبا(W بQ 4,(شل?N ل, 4ن$ا قبل! فا6?$ا . ,ق6 (4| 4نQ كا5
?مك5 ل$ا 54 تب(4 م5 6)ئ$ا )لعضا8 ,تتح(( م5 عب,6?ت$ا ,تتثب! 4(كان$ا كقصبة )لعالN ,مج6 )أل(t كل$ا . ,م5 ف,^ 4س,)(Dا كا5 ?مك5 54
Qكل Nكل?8 مج6 للعالL 5,كا5 ?مكن$ا 54 تك, = Nلى ك8 )ألمL N( حمامة )لسال?Tت. {ML 540.3}

,لك5 )لص,(A )لمن?(A )لجم?لة لما كا5 ?مك5 54 تص?( Lل?Q حالة 4,(شل?N ,تختفي بع?6) ع5DG 5 )لمخلx ,ن*(L . VنQ ?علN علN )ل?ق?5
Q6 في م(ثات)Tست? ,D اD, . بة?D)عل?$ا بال6?ن,نة )ل N,هللا ,محك Tائلة سخT !حة تح! ن?( )ل(,ما5 ,,)قعة تحC() يD, 5س,ء حال$ا )آل
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W?بن, Wم5 ك8 ج$ة= ,?$6م,ن Wحاص(,ن?, Wبمت(سة= ,?ح6ق,5 ب Wm(64ع Wب T?ح?, Nستأتي 4?ا Qفإن .W?ف?ق,8: “,لك5 )آل5 4خفي ع5 ع?ن
{ML 541.1} .(ف?W= ,ال ?ت(ك,5 ف?W حج()ً على حج(= ألنW لN تع(في Cما5 )فتقاW6” (ل,قا 19 : 42 — 44

rمة ضالة

لق6 4تى )لمس?ح لكي ?خلx 4,(شل?N مع بن?$ا. ,لك5 )لكب(?اء )لف(?س?ة ,)ل(?اء ,)لحس6 ,)لخبi حال! ب?نQ ,ب?L 5نجاC عملQ ,تحق?^
غ(ضQ . ,ق6 ع(\ ?س,q )لقصاx )ل(B?D )لdG ستفتق6 بQ تلW )لم6?نة )لمحك,N عل?$ا بال$الW . (4| 4,(شل?N محاTة بج?,n ,(4| سكان$ا
?قاس,D4 5,)8 )لحصا( ,)لج,q ,)لم,! . ,(4| )ألم$ا! ?أكل5 4,ال5D6 بع6 م,ت$N . ,(4| )آلباء ,)أل,ال6 ?تخاTف,k 5خ( كس(A خبC م5
N$5 م5 (فضD)كما ثب! ,تب N$ب?ع?ة . ,(4| عنا6 )ل?$,6 ,صالبة قل,بTعلى )لمحبة )ل Qالمk, q,لج( !(Cق6 قض! ,خ, .tلبع( N$بعض
لخالx هللا س?جعل$N ?(فض,5 )الستسالN للج?,n )لغاC?ة . ,(4| جلجثة )لتي كاD 5, س?(فع على صل?B في ساحت$ا ,GL) Dي ق6 نصب!
ف?$ا صلبا5 كث?(A ج6) كما ل, كان! غابة كث?فة . ,(4| سكا5 )لم6?نة ?قاس,5 )ألD,)8 على kال! )لتعB?G 4, )لصلبا5 . ,(4| )لقص,( )لشاDقة
)لجم?لة ,ق6D 6م! ,صا(! خ()با ,)ل$?ك8 ,ق6 صا( خ()با ?بابا بح?i لN ?ب^ م5 4حجا(V )لضخمة حج( على حج( . 4ما )لم6?نة فق6 فلح!
B?D)لمش$6 )ل( WلG |)? ,D, B(Gع, Nقة ,4ل)54 ?بكي بح xح^ للمخل (G$كحق8- ,ل. {ML 541.2}

لق6 كان! 4,(شل?N م,ضع (عا?تQ ,عTفQ. فكما ?ن,p )ألB )لمحB على )بنQ )لعاصي كGلW بكى ?س,q على تلW )لم6?نة )لمحب,بة . ,كأنما
d,بك8 ما ف?$ا ال تسا N54 )لع,)ل i?ي غال?ة )لق?مة ج6) بحD A6ح(, 5 نفساL ؟ WثمL 8تملئ?5 مك?ا Wك)8 4تD ؟ Wلل$ال Wق,8: ك?\ 4سلم? ,D
N6لنعمة )لمق( N,? 5,ء )ألف^ س?ك(), N,?ل( WلG -فعن6ما تختفي شم . Wنا ن(| 4مة كاملة م,شكة على )ل$الD ل?$ا . ,لكنناL ش?ئا بالنسبة
Wآل5 مال(, . ق6 فا! بع6 N?شل),أل N6ك5 ,ق! )لت,بة )لمق? Nت,5 ل?Cعلى منح6( جب8 )ل Bلم,ك( W(G \نقضى . عن6ما ,ق( ق6 N?شل),أل
)ل(حمة ق6 بسT جناح?Q ل?ن8C م5 4ماN ع(n )ل(حمة )لDGبي ل?فسح )لT(?^ للع86 ,)ل6?ن,نة )لقا6مة س(?عاً . ,لك5 قلB )لمس?ح )لكب?( )لعام(
بالمحبة كا5 ال ?C)8 ?ت,س8 ألج8 4,(شل?N )لتي ق6 )حتق(! م()حمQ ,)ست$ان! بإنG)()تQ ,كان! مCمعة 54 تل,i ?6?$ا ب6مQ )لك(?N . فل, تاب!
4,(شل?N ح?نئGL = G كان! )لف(صة لN ت8C سانحة للت,بة ,GL كان! kخ( 4شعة )لشم- ال تC)8 تتلكأ على )ل$?ك8 ,)لص(,p ,)ألب()j = 4فلN ?ك5
DنالW مالT WاD( ?ق,6 تلW )لم6?نة ,سكان$ا )لى محبة )لمخلx ,?بع6 عن$ا جاما! )ل6?ن,نة ,)ل$الW ؟ تلW )لم6?نة )لجم?لة )لنجسة )لتي ق6
ML} ! (جم! )ألنب?اء ,(فض! )ب5 هللا ,بقسا,A قلب$ا ق?6! نفس$ا بق?,6 )أللN ,)لعب,6?ة- كاN,? 5 )ل(حمة )لمقN6 ل$ا م,شكا على )النقضاء
542.1}

سلو' Lبر'[#م

,مع GلW ف(,p هللا خاBT 4,(شل?N م(A 4خ(|. فقب8 )نت$اء )ل?,N تأتي ش$اA6 4خ(| للمس?ح . ف$ا ص,! )لش$,6 ?(تفع Lجابة لص,!
xل6)خ8 م5 4ب,)ب$ا ألمكن$ا 54 تخل( xلن6)ء ,قبل! )لمخل( N?شل),فل, سمع! 4 . N?6لنبي في )لق(. {ML 543.1}

,ق6 ,صل! )ألنباء Lلى )ل(mساء في 4,(شل?N تف?6 بأ5 ?س,q ?قت(B م5 )لم6?نة ,ح,لQ حش,6 كب?(A م5 )لشعB. غ?( 4ن$N ال ?(حب,5 باب5
Wت,5 ?فاجأ ب*$,( 4,لئ?C8 م5 على جب8 )ل,Cبالن Bب46 )لم,ك? GL, . لجمع( WلG (,ف)على 4م8 54 ?ص Qج,5 لمقابلت)هللا . ففي خ,\ ?خ
= Nإلل$ا( p,)8 مس,ق?5 ب(mلس( (GD 5ع G?لتالم( B?؟” ?ج(GD 5سأل,5 قائل?5: “م? GL, . ل$تافا! )لم6,?ة( Wتل B5 ?سأل,5 ع5 سب?Gل( ساءm)ل(
{ML 543.2} :,بكT 8القة ?(5,66 )لنب,)! )لخاصة بالمس?ح

N6k 5L - {ML 543.3} ?خب(كN = ف$, ?ق,8 لكL NنQ نس8 )لم(A4 )لdG ?سح^ (4- )لح?ة

ë٤: ëg) .5?,تك) Nلسال( Wمل d4 ”N?َِشال Wمل = ُ̂ {ML 543.4} سل,) Lب()N?D ف$, ?ج?بكL NنQ“ ملكي صا6ِ

ëë : ٤å 5?,تك) (G,$? Tش?ل,5 م5 سب QنL Nق,8 لك? B,عق?, . ( {ML 543.5}

L,. ( {ML 543.6}شع?اء ?خب(كN بأنQ عمان,ئ?8” ,?6ع,V “ عج?باً= مش?()ً= Lل$اً ق6?()ً= 4باً 4ب6?اَ= (ئ?- )لسالN) ” Lشع?اء 7: 14 ؛ 9: 6 “

L,. {ML 543.7}(م?ا ?ق,8 لكL NنQ غص5 6),6 “ )ل(B بّ(نا” (L(م?ا 23: 6). ,6)ن?ا8 ?خب(كN بأنQ )لمس?ح

{ML 543.8} .(,D,شع ?ج?بكN قائالً LنQ “ )ل(L BلQ )لجن,V,$? 6 )سمD) ”Q,شع 12: 5

{ML 543.9} .(,?,حنا )لمعم6)5 ?ق,8 لكL NنG,D“ Q) حم8 هللا )لdG ?(فع خT?ة )لعالN!” (?,حنا 1 : 29

,)إللQ )لع*?N ق6 4عل5 م5 ف,^ ع(شQ قائالً: “GD) D, )نبي )لحب?B” (متى 3 : 17). ,نح5 تالم?VG نعل5 قائل?D (GD :5, ?س,q = مس?ا
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Nلعال( d6فا, A(ئ?- )لح?ا {ML 544.1}

{ML 544.2} .(ب5L 8 (ئ?- ق,)! )ل*لمة ?عت(\ بQ قائال: “4نا 4ع(فW م5 4ن!: ق6,- هللا!” (م(ق- 1 : 24

الفصل الرابع والستون—شعب محكوم عليه بالهالك

5L 6خ,8 )لمس?ح )النتصا(L dلى 4,(شل?N كا5 (مC) ضئ?ال لمج?ئQ في سحB )لسماء بق,A ,مج6 كث?( في ,سD Tتافا! )نتصا( )لمالئكة
,ف(p )لق6?س?5 . ح?نئG س?تN ما قالQ )لمس?ح للك$نة ,)لف(?س??L“ :5نكN ال ت(,نني م5 )آل5 حتى تق,ل,): مبا(W )آلتي باسN )ل(B!” (متى 23 :
39). لق6 (C |4ك(?ا في (m?اV )لنب,?ة GلW )ل?,N,? = N )لنص(A )لن$ائ?ة = كما (4| 4?ضاً DالW 4,لئW )لG?5 (فض,) )لمس?ح في مج?ئQ )أل,8:
“?ن*(,L 5لّي= )لT dGعن,V= ,?ن,ح,5 عل?Q كنائح على ,ح?6 لQ= ,?ك,ن,5 في م()(A عل?Q كمD 5, في م()(A على بك(C) ”Vك(?ا 12 :
dGل( Bلشع( WلGلن$ائي ل( B()مني (4| )لخCل( N?شل),4 B()عن6ما (4| )لم6?نة ,بكى عل?$ا . ففي خ )*لمن( (GD |4)10). لق6 سب^ )لمس?ح ف
{ML 545.1} .كا5 مج(ما في N6 )ب5 هللا

لق6 (4| )لتالم?G ك()D?ة )ل?$,6 للمس?ح ,لكن$N لN ?ك,ن,) ?(,L 5لى d4 م6| س?مضي )ل?$,6 في ع6,)ن$N . ,لN ?ف$م,) بع6 حالة Lس()ئ?8
V(Cمغ Qمحس,- ل -)لمس?ح في 6( N$ل Qما كشف (GD, . N?شل),مع 54 ?ح8 بأCلم( B8 )لعقا,D (,ك)لحق?ق?ة ,ال 64(. {ML 545.2}

k 5Lخ( 6ع,A ق6م! أل,(شل?N كان! ع6?مة )لج6,|. كا5 )لك$نة ,)ل(mساء ق6 سمع,) ص,! )لماضي )لنب,d م5 4ف,)V )لجم,q ج,)با ع5
WلG 5?ما5 ب,) Tكا5 ضبا . Bسكا! )لشعL (,8 حا,ل,DG, Bص,! )ل,حي . ففي غض Qعلى 4ن V,قبل? Nل N$؟” ,لكن(GD 5لقائ8 “م( N$ل(mس
Qنفس N?ل$?ك8 ,?ق( مع 54 ?ست,لى علىCم Qعلى 4ن V,),عص?اناً = ,ص, A),ث NعCل(,ما5 كم5 ?ت( Wأل,لئ Vm(6لجمع ,ق6 ,شى بالمس?ح 4ع(
N?ملكا في 4,(شل. {ML 545.3}

لك5 ص,! ?س,q )ل$ا6[ 4سك! ضج?ج )لشعB لم6| لح*ة عن6ما 4عل5 م(A 4خ(| 4نQ لN ?أ! ل?ق?N ملك,تا Cمن?ا 4, 4(ض?ا . فبع6 قل?8
س?صعL 6لى 4ب?Q ,لV()? 5 )لمشتك,5 عل?Q ف?ما بع6 حتى ?أتي ثان?ة في مجV6 . ,ح?نئG س?عت(ف,5 بQ ,لكN,? 5 خالص$N س?ك,5 ق6 )نقضى .
نT^ ?س,q ب$G) )لكالN بح5C ,بسلTا5 ف(?6 . ,ق6 4بكN )لضباT )ل(,ما5 ,4خضع,). ,مع 4ن$N كان,) غ(باء ع5 )لتأث?()! )إلل$?ة فق6 تأث(!
Nل \Tع N$ل$ا6[ )ل,ق,( )لمحبة ,)إلحسا- ,)لع*مة )ل$ا6ئة فثا( في قل,ب( q,س? Qلق6 (4,) في ,ج . !)سب^ ل$ا 54 تأث? Nكما ل N$قل,ب
i(6بإح ND,ت$م( ساءm)لى )لكتبة ,)لL (,لتفت( GL, . Qل,الء ل( t,)ف N?6كان,) 4ش6 م?ال لتق q,ب6ال م5 54 ?قبض,) على ?س, . Q$6(ك,) كن?
Bبعضا بغض N$ع,5 بعضCجعل,) ?نا, ND(,بشك Bلى )لشعL (,6مة عا?C$ل(, Nلغ( ساءm)ل( Wح8 بأ,لئ Gفإ . Bلشغ(. {ML 545.4}

'لشجرh 'لعدEمة 'لثمر

,في تلW )ألثناء م( ?س,q في ,سN$T 6)خال Lلى )ل$?ك8 5,6 54 ?الح*,V ,كا5 ك8 شيء Dا6ئا DناW أل5 )لمش$6 )لdG حi6 على جب8
)لC?ت,5 )جتBG )لشعB . ,ق6 بقي ?س,q في )ل$?ك8 ,قتا قص?() ,كا5 ?ن*( Lل?Q ن*()! حC?نة . ,ح?نئG )نسحB ,معQ تالم?VG ,)نTلق,) Lلى
V,6ج? Nملكا ل V,ل?ق?م Bلشع( QلبT ب?! عن?ا . ,عن6ما. {ML 546.1}

A)فن*( شج“ qم( على بستا5 ت?5 . ,ق6 جا Qق?)T ل$?ك8 . ,في( لىL |)4خ A)عا6 م pفي )لصبا, = Aفي )لصال Qلل?8 كل( q,قضى ?س
ML} .(ت?5 م5 بع?6 عل?$ا ,(^= ,جاء لعلQّ ?ج6 ف?$ا ش?ئاً. فلما جاء Lل?$ا لN ?ج6 ش?ئاً Lال ,(قاً= ألنQ لN ?ك5 ,ق! )لت?5” (م(ق- 11 : 13
546.2}

لN ?كG 5لW )ل,ق! ,ق! )لت?5 )لناضج Lالّ في بعt )لم,)قع . ,في )لم(تفعا! )لتي ح,8 4,(شل?N ?مك5 54 ?قا8 بح^ “لN ?ك5 ,ق! )لت?5”
,لك5 كان! ت,ج6 في )لبستا5 )لdG 4تى Lل?Q ?س,q شج(A ب6) عل?$ا 4ن$ا متق6مة على ك8 )ألشجا( . كان! مكتس?ة بال,(^ . ,م5 )لTب?عي في
شج(A )لت?5 54 )لثما( ت*$( قب8 *$,( )أل,()^ . ,لGلW فإG كان! VGD )لشج(A مكتس?ة بال,(^ كاG 5لW بش?() ب,ج,6 )لثما( )لناضجة . ,لك5
م*$(Dا كا5 خا6عا . فإG بحi )لس?6 ب?5 4غصان$ا م5 4سفل$ا Lلى 4عالDا: “لN ?ج6 ش?ئاً Lالً ,(قاً” فلN ?كD 5ناW غ?( )لم*$( )لخاq6 ,)ال6عاء
BGلكا(. {ML 546.3}

,ق6 لعن$ا )لمس?ح لعنة ?بست$ا GL قا8: “ال ?أك8 4ح6 منW ثم()ً بعL 6لى )ألب6!” (م(ق- 11 : 14). ,في صب?حة )ل?,N )لتالي GL كا5
)لمخلx ,تالم?VG سائ(?5 م(A 4خ(| في T(?ق$L Nلى )لم6?نة )جتGب! 4ن*ا(ND )ألغصا5 )لمض(,بة ,)أل,()^ )ل?ابسة . فقا8 بT(-: “?ا
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{ML 546.4} .(س?d6= )ن*(! )لت?نة )لتي لعنت$ا ق6 ?بس!!” (م(ق- 11 : 21

عمل غرEب

5L عم8 )لمس?ح ح?5 لع5 تلW )لت?نة nD64 )لتالم?G . ,ق6 ب6) ل$G 54 NلW )لتص(\ كا5 مخالفا لمأل,\ T(قQ ,4عمالQ . لق6 سمع,V ?عل5
م()() 4نQ لN ?أ! ل?6?5 )لعالN ب8 ل?خلx بQ )لعالN . ,ق6 تGك(,) ق,ل5L Q “)ب5 )إلنسا5 لN ?أ! ل?$لW 4نف- )لنا-= ب8 ل?خلxّ” (ل,قا 9 : 56).
. ,كان! معجC)تQ )لعج?بة كل$ا لإلب()ء ,)لشفاء ,لN تك5 قT لإلDالW = كما ع(فQ )لتالم?G على 4نQ )لشافي )لمح?ي . ,لكGD 5) )لعم8 كا5 ف(?6)
{ML 547.1} . فجعل,) ?تساءل,5 قائل?5: ما D, غ(ضQ مGD 5) ؟

Wل$ال( 5 عم8L .(11 : 33 8ق?اCم?خا 7 : 18 ؛ ح) ”)?)ني ال 4س( بم,! )لشL =B)5 هللا: “?س( بال(4فة”= “حي 4نا= ?ق,8 )لس?6 )لL
,Lعال5 هللا )ل6?ن,نة D, في ن*(V “فعلQ )لغ(?B” (Lشع?اء 28 : 21). ,لكنQ في (حمتQ ,محبتQ ?(فع )لستا( ع5 )لمستقب8 ,?كش\ للنا- ع5
{ML 547.2} .نتائج ح?اA )لخT?ة

u;ال 'لوL ال شيء

Nى بأ,()ق$ا )لخض()ء )لخا6عة 4ماDلعق?مة )لتي كان! تتبا( A)لشج( Wلحق?قة . فتل( p)لت?5 كا5 مثال ممثال على مس( A)لشج q,5 لع5 ?سL
)لمس?ح نفسQ كان! (مC) لألمة )ل?$,6?ة . ,كا5 )لمخلx ?(غB في 54 ?,ضح لتالم?VG سبB ,?ق?ن?ة DالL Wس()ئ?ل,حق?قة ك,G 5لW 4م()ً
5?Cل?$,6 ممتا( صفا! 64ب?ة ,جع8 من$ا مفس() ,شا(حا للح^ )إلل$ي . لق6 كا5 A)لشج( 4ضفى على t)لغ( (GD 8ك6) ,محت,ما . فألجmم
N4ب()( 5,6 ك8 )ألم N$6ع,5 4ن? (,حسانا! خاصة = ,كانL N$?كا5 هللا ق6 4غ6^ عل, . Å N$ف,5 ب,الئ)ألخ(| ,كان,) ?عت( Nعلى ك8 )ألم
)ألخ(| . ,لك5 حب$N للعالT, Nمع$N في )ل(بح 4فس6 قل,ب$N ,ح?ات$N . كان,) ?فخ(,5 بمع(فت$N ,لكن$N كان,) ?ج$ل,5 مTال?B هللا ,كان,)
مشح,ن?5 (?اء . فكالشج(A )لعق?مة )(تفع! 4غصا5 )6عاء)ت$N عال?ة ,كان! ناض(A في م*$(Dا ,ش$?ة للن*( = ,لك5: “لN ?ك5 عل?$N شيء
Lال ,(^”. 5L )ل6?انة )ل?$,6?ة ب$?كل$ا )لفخN ,مG)بح$ا )لمق6سة ,ك$نت$ا بعمائم$N )لTاD(T, Aق,س$ا )لمmث(A كان! في )ل,)قع جم?لة في
{ML 547.3} .م*$(Dا )لخا(جي ,لك5 كان! تع,NDC )لمحبة ,)ل,6)عة ,)إلحسا5

كان! ك8 )ألشجا( )لمغ(,سة في بستا5 )لت?5 بال ثم( = ,لك5 تلW )ألشجا( )لج(6)ء لN تك5 ت,حي بأd )نت*ا()! ,لN ?شع( )لعاب(,5
بالخ?بة ح?5 لN ?ج6,) ف?$ا ثم() . ,ق6 كان! VGD )ألشجا( تمث8 )ألمN . كان,) خال?5 م5 )لتق,| كال?$,6 س,)ء بس,)ء = ,لكن$N لN ?ك,ن,) ?6ع,5
4ن$N ?خ6م,5 هللا . لN ?ك,ن,) ?تباD,5 م6ع?5 في 4نفس$N )لتق,| ,)لق6)سة . كان,) عم?انا فلN ?(,) 4عما8 هللا ,ال T(قQ . فبالنسبة Lل?$N لN ?ك5 ق6
جاء ,ق! )لت?5 . كان,) ال ?C)ل,5 ?نت*(,5 )ل?,N )لdG ?أت?$N بالن,( ,)ل(جاء . 4ما )ل?$,6 )لG?5 كان,) ق6 تمتع,) بب(كا! 4ع*N 4غ6ق$ا عل?$N هللا
N$ثامk 8,D 56! م(C 5 ب$ا,Dلتي كان,) ?تبا( !(Cل$با! ,)المت?ا( Wلتل N$ل?5 ع5 س,ء )ستخ6)م,mفكان,) مس. {ML 548.1}

لق6 4قب8 ?س,q على شج(A )لت?D, 5, جائع لعلQ ?ج6 ف?$ا ثم() . ,كGلW ق6 4تى Lلى Lس()ئ?D, 8, جائع ,تائ^ أل5 ?ج6 ف?$N ثما( )لب( . لق6
B)كا5 )ل WلG 8في مقاب, . !(Cالمت?ا(, x)ك8 )لف N$ل !?Tع( كما = Qكل Nبا(ك,5 )لعال? Q5 ثم() ب,)ثم? N$لعل QباتD t?م5 ف N$?4غ6^ عل
?نت*( من$N 54 ?ب6,) عTف$N على عم8 نعمتQ ,تعا,ن$N معQ ف?Q . كا5 ?ت,^ أل5 ?(| ف?$N صفا! )لتضح?ة ,)ل(4فة ,)لغ?(Å A ,)لحن?5 )لقلبي
)لعم?^ لخالx بني جنس$N . فل, حف*,) ش(?عة هللا لكان,) ق6 عمل,) نف- عم8 )لمس?ح )لخالي م5 )ألنان?ة . ,لك5 محبة هللا ,محبة )لنا- Tغ!
عل?$ما )لكب(?اء ,)الكتفاء )لG)تي . لق6 جلب,) على 4نفس$N )ل,?8 ,)ل6ما( لك,ن$N (فض,) خ6مة )آلخ(?5 . ,لN ?ش(ك,) )لعالN مع$N في )قتناء
كن,C )لح^ )لتي 6,4ع$ا هللا ب?N$?6?4 5 . ,كا5 ?مكن$N 54 ?كتشف,) في )لشج(A )لعم?قة خT?ت$N ,قصاص$ا . 5L شج(A )لت?5 )لتي ?بست$ا لعنة
Gخmعن6ما ت d6,$?ل( Bلشع( Q?لL )?ن! على ما ?مك5 54 ?صD)ب A)لشج( VGD -8,بلة ,مض(,بة ,ق6 ?بس! م5 )ألص(G كان! ,)قفة, xلمخل(
من$N نعمة هللا . فما 6)م,) ق6 (فض,) 54 ?ش(ك,) غ?(ND مع$N في )لب(كة فل5 ?نال,) ب(كة ف?ما بع6 . ?ق,8 )ل(D“ :BالكW منW ?ا Lس()ئ?8”
D)). {ML 548.2},شع 13 : 9

AL'نة 'ألنان#ة

GD 5L) )إلنG)( ?صلح لك8 )لعص,( = فعم8 )لمس?ح في ك,نQ ق6 لع5 )لشج(A )لتي ق6 خلق$ا بق6(تL ,D QنG)( لك8 )لكنائ- ,ك8 )لمس?ح??5 .
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A)ل(ح?مة )لمنك( لمس?ح( A5 مم5 ال ?ع?ش,5 ح?ا,)?5 . ,لك5 ?,ج6 كث?)آلخ( N6عة هللا 5,6 54 ?خ?)ش Bبم,ج n?نسا5 54 ?عL ع?Tال ?ست
N$6(س,ن$ا لكي ?(ض,) 4نفس? , TT(سم,5 )لخ? N$نL . م5 4فاض8 )لمس?ح??5 ال ?ف$م,5 معنى خ6مة هللا N$م5 ?*ن,5 4نفس t5 بعL . ت$ا(Gل
5,mفي ك8 ش N$6فD ,D (GD, . N$بح ألنفس)على ق6( ما ?جن,5 م5 )ل ND)*في ن Qفلل,ق! ق?مت . !(Gل( N6ما ?خ Bالّ بم,جL 5,ف)ال ?تص, .
54 ND6?)? ,D, = لنفس$ا A)لخ6مة )لمنك( Q?ف N6نبغي 54 تق? Nهللا في عال N$لق6 خلق . N$5 ب8 ألج8 4نفس?)ال ?خ6م,5 ألج8 )آلخ N$نL . Aلح?ا(
?ساع6,) بني جنس$N بك8 ,س?لة ممكنة . ,لك5 )لG)! )حتل! ك8 ك?ان$N ,س?T(! عل?$N بح?i ال ?مكن$N 54 ?(,) ش?ئا kخ( . Lن$N ل?س,) على
)تصا8 باإلنسان?ة . ,)لG?5 ?ع?ش,D 5كG) ألنفس$N ?شب$,5 تلW )لت?نة )لتي 4ب6! ك8 )6عاء ,لكن$ا عق?مة ال ثم( ف?$ا . Lن$N ?()ع,T 5ق,-
Qبحكم ^Tن GL لمس?ح( 5L . 5,اعة . ?ق,ل,5 ,ال ?فعلTل( NDC,عة هللا ,لك5 تع?)م,5 ش)ك? N$ما5 . ?عت(ف,5 بأن?L ,4 لك5 بال ت,بة, = A6لعبا(
على شج(A )لت?5 4*$( مق6)( ك()D?تQ للت*اD( ,)ال6عاء)! )لفا(غة )لعاTلة . ,D, ?عل5 54 )لخاTئ )لص(?ح )لمكش,\ 4خ\ ج(ما مم5
V6ال ?ثم( لمج Qهللا ,لكن N6خ? Qعت(\ بأن?. {ML 549.1}

5L مث8 )لت?نة )لdG نT^ بQ )لمس?ح قبC 8?ا(تQ أل,(شل?N كان! لQ عالقة مباش(A بال6(- )لdG علمQ لتالم?VG عن6ما لع5 )لت?نة )لعق?مة .
أل5 )لت?نة )لعق?مة )لمGك,(A في )لمث8 ت,س8 )لك()N ألجل$ا قائال: ?ا س?6 )ت(ك$ا VGD )لسنة 4?ضاً حتى 4نقB ح,ل$ا ,4ضع Cبال . فإ5 صنع!
ثم() ,Lال فف?ما بع6 تقTع$ا . كا5 ال ب6 للك()N م5 54 ?,لي تلW )لشج(A )لعق?مة )Dتماما C)ئ6) ,(عا?ة خاصة = ,كا5 الب6 م5 تقN?6 ك8 )لمC)?ا
لتلW )لشج(A . فإ5 *ل! على عقم$ا فال من6,حة م5 قTع$ا . في مث8 )لت?نة )لعق?مة لN تGك( نت?جة خ6مة )لك()N ,(عا?تQ ,ال 4نبئ ب$ا . ,كان!
)لنت?جة تت,ق\ على GلW )لشعB )لG?5 نT^ )لمس?ح ب$G) )لكالN في مسامع$N . لق6 شب$,) بالت?نة )لعق?مة ,كا5 عل?$N ,حND6 54 ?ق((,)
مص?(ND . لق6 ق6م! ل$N ك8 )لمC)?ا )لتي 4مك5 54 تمنح$N )لسماء L?اDا = ,لكن$N لN ?نتفع,) بتلW )لب(كا! )لمنسكبة عل?$GL, . N لع5 )لمس?ح
Wبال$ال N$لت?نة )لعق?مة 4علن! )لنت?جة . لق6 حكم,) على 4نفس(. {ML 549.2}

;فض 'إلنذ';

5L )ألمة )ل?$,6?ة ق6 )ست$ان! ب(حمة هللا ,غنى لTفL, Qم$الQ مA6 تC?6 على 4ل\ عاN فاست,جب,) )ل6?ن,نة على 4نفس$N . لق6 ض(ب,)
N$بائk ^?)T (,)سا N$ا?ا جم?ع$ا لك,نTلخ( VGD ل?ة,mلمس?ح تقع مس( N5 عاش,) في 4?ا?Gفعلى )ل?$,6 )ل . Vقتل,) 4نب?اء, Tلحائ( t)ع Qت()(Gبإن
= ففي (فt )لم()حN ,)إلنG)()! )لحاض(A ?كمG 5نG BلW )لج?8 )لش(?( . فاألغال8 )لتي كان! تلW )ألمة تT(ق$ا ,تصنع$ا م6| ق(,5
N$لمس?ح ?كبل,5 ب$ا 4نفس( Nلة كا5 )لنا- في 4?ا?,T. {ML 550.1}

في ك8 عص( ?عTى للنا- ?,N )لن,( ,)المت?اC ,)ل(حمة = ,,ق! لالختبا( ?مكن$N ف?Q 54 ?تصالح,) مع هللا . ,لك5 ,ق! )لنعمة ,)ل(حمة
GD) الب6 لQ م5 ن$ا?ة ,ح6,6 . ,ق6 ت*8 )ل(حمة تت,س8 سن?5 عA6?6 = ,ق6 ?ستخ\ ب$ا ,ت(فt = ,لك5 ?أتي ,ق! ف?Q تقN6 )ل(حمة kخ(
ت,سالت$ا . فالقلB ?تقسى بح?i ال ?ع,6 ?ستج?B لن6)ء (,p هللا . ,ح?نئG ال ?ع,G 6لW )لص,! )لعBG )آلس( ?ت,سL 8لى )لخاTئ ف?ما بع6 =
!()(Gتك\ )لت,ب?خا! ,)إلن,. {ML 550.2}

GلW )ل?,N جاء على 4,(شل?N . لق6 بكى ?س,q على تلW )لم6?نة )لمقضي عل?$ا بال$الW ,لكنQ لN ?ستTع 54 ?خلص$ا . لق6 )ستنف6 ك8 ,س?لة
N$4خ(| ?مكن$ا 54 تخلص A,تب^ بع6 ق Nفل . A6?لمع,نة )ل,ح( هللا (فض,) ,س?لة p,) !()(GنL (,فض) GL 8?س()ئL 5 بنيL .. {ML 550.3}

كان! )ألمة )ل?$,6?ة (مC) لك8 )لنا- في ك8 )لعص,( مم5 ?حتق(,5 ت,سال! )لمحبة غ?( )لمحA6,6 . ,6م,q )لمس?ح )لتي سكب$ا حCنا
على 4,(شل?N كان! ألج8 خTا?ا )لناسفي ك8 )لعص,( . فك8 م5 ?(فض,5 ت,ب?خا! (,p هللا )لقL, -,6نG)()تQ س?حكN عل?$N بنف- )ل6?ن,نة
{ML 550.4} .)لتي حكN ب$ا على Lس()ئ?8

Nهللا = كما ق6 كل A)6ق )D6,) م*اDلع6?م, )إل?ما5 . لق6 شا( ل?$,6( Q?عل )سا dGكث?(,5 مم5 ?س?(,5 على نف- )لن$ج )ل )لعص( (GD في,
)ل(,p )لق6- قل,ب$N ,لكن$N متشبث,5 بعL N6?مان$N ,مقا,مت$N . ,هللا ?قN6 ل$N )إلنG)()! ,)لت,ب?خا! م()() ,تك()() = ,لكن$N ال ?(غب,5 في
N$ل A)تص?( حج( عث N$إل(جاع B)ل( لتي ?ستخ6م$ا ?ستخ6م$ا( ل,س?لة( -فنف . Qسل), Qسالت) فض,5)?ف N$ائTالعت()\ بأخ(. {ML 550.5}

Eختا;e. 'لظلمة بدn 'لنو;

Qل (,ل?ا ع6?L )عتب( Bفأخا . ),لن( Nلخف?ة 4ما( Bا?ا )لشعTنكشف! خ( N$ق?)T 55 ع?Gس()ئ?8 )لم(ت6?5 ق6 4بغض,) 4نب?اء هللا )لL 5 بنيL
ألG 5لW )لنبي كا5 4م?نا في ت,ب?خQ للملW على kثاN قلبQ )لخف?ة . ,DكG) نجVGD 6 )أل?اN 54 خاN6 )لمس?ح )لdG ?,بخ )لنا- على )لخT?ة ?عام8
B,لسائ6 على قل( Bلتعص( 5L Nث . \)6?انة )لمس?ح ?تصا(عا5 مع ت?ا( )لفسا6 )أل6بي )لجا, Bلح^ )لمعل5 في )لكتا( 5L . 6)Tباالحتقا( ,)ل
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)لنا- )آلD 5, 4ق,| مما كا5 في 4?اN )لمس?ح . 5L )لس?6 لN ?حق^ )نت*ا()! )لنا- . فق6 كان! ح?اتQ ت,ب?خا لخTا?اND ف(فض,V . ,كGلW نج6
5?Gل( -لنا( 5L . V),فض,5 ن)? -الفا م5 )لناk 6نج (G$ب?ع?ة = ,لTل( N$مع 4عما8 )لنا- ,4م?ال N54 )لح^ )لمعل5 في كلمة هللا ال ?نسج N,?ل(
?ستفNDC )لش?Tا5 ?لق,5 *ال8 )لشك,W على كلمة هللا ف?فضل,5 )الستقال8 بأفكا(ND )لخاصة ,حكم$N ,حV6 . ?ختا(,5 )ل*لمة ,?(فض,5
)لن,( ,لكن$GL N ?فعل,G 5لW ?جاCف,5 بأ(,)ح$5L . N 4,لئW )لG?5 لجأ,) Lلى )لمماحكة عن6ما سمع,) 4ق,)8 )لمس?ح )لص(?حة ,ج6,) كث?() م5
4سباB )لمماحكا! بعG 6لL Wلى 54 )(ت6,) ع5 )لح^ ,)لح?اA . ,كGلD Wي )لحا8 في ?,منا )لحاض( = فاÅ ال ?قصC? 54 6?8 ك8 )عت()t ?مك5
54 ?ق6مQ )لقلB )لTب?عي ض6 حقQ تعالى . 5L م5 ?(فض,5 4شعة )لن,( )لثم?5 )لdG ?مك5 54 ?ب66 )ل*لما! ست*8 4س()( كلمة هللا مستغلقة
N$ق?)T في tب)? dGل( Wكالعم?ا5 ,ال ?6(,5 ش?ئا ع5 )ل$ال N$ق?)T 5,تلمس? N$خفى )لح^ عن? Gلى )ألب6 . فإL N$?عل. {ML 551.1}

لق8T4 6 )لمس?ح على )لعالN في ك8 )ألج?ا8 م5 4عالي جب8 )لC?ت,5 = ,كالمQ ?نTب^ على ك8 نف- تست$?5 بت,سال! )ل(حمة )إلل$?ة . ف?ا
م5 تحتق( محبتL QنQ ?خاTبW )ل?,N . فأن! 4ن! )لdG ?نبغي لW 54 تعلN ما D, لسالم5L . W )لمس?ح ?سكB )ل6م,q )لغC?(A ألجلW 4ن! )لdG ق6
. Wلك! جماعة )لف(?س??5 ق6 نم! ,ت(ع(ع! في قلبD4 لمم?تة )لتي( Bلقل( A,5 قساL . Wفما ع6! تبكي على شقائ W?م5 مآق q,جف! )ل6م
,ك8 6ل?8 على نعمة هللا ,ك8 بص?x م5 4شعة ن,(L Vما 54 تك,5 عاملة على تل??5 )لقلL, BخضاعQ 4, تثبتQ في تم(V6 ,عص?انQ )لم?ئ,-
Qمن . {ML 551.2}

لق6 سب^ )لمس?ح ف(4| 54 4,(شل?N ست*8 ساA)6 في صالبت$ا ,تحج( قلب$ما = ,مع GلW فإ5 كL 8ثم$ا ,ك8 ع,)قB (فض$ا لل(حمة )إلل$?ة
كان! ()بضة عن6 باب$ا . ,كGلW ستك,5 )لحا8 مع ك8 م5 ?س?(,5 في نف- GلW )لT(?^ )ل,ع( . 5L )ل(B ?عل5 قائال: “DالكW منW ?ا
Lس()ئ?8” (D,شع 13 : 9)= “)سمعي 4?ت$ا )أل(D :tأنG) جالB ش()ً على GD) )لشعB ثم( 4فكا(ND= ألن$N لN ?صغ,) لكالمي= ,ش(?عتي
{ML 552.1} .((فض,Dا” (D,شع 13 : 9 ؛ L(م?ا 6 : 19

الفصل الخامس والستون—لصوص في الهيكل

كا5 )لمس?ح عن6 ب6ء خ6متQ قT 6(6 م5 )ل$?ك8 4,لئW )لG?5 6نس,V بتجا(ت$N )لمح(مة .,ق6 4,قع تص(فQ ,من*( ,ج$Q )إلل$ي )لعاب-
)ل(عB في قل,B 4,لئW )لتجا( )لم! k م(?5 .,عن6 ن$ا?ة خ6متQ عا6 4?ضا Lلى )ل$?ك8 ف,جV6 منجسا كما في )لم(A )أل,لى . كان! 6)( )ل$?ك8
)لخا(ج?ة شب?$ة بح*?(A فس?حة للماش?ة . فلق6 )ختلT! بأص,)! )لح?,)نا! ,(ن?5 قTع )لنق,6 4ص,)! م$ات()! )لتجا( ,مشاج()ت$N )لغاضبة
= ,كا5 ب?ن$N بعt م5 ?خ6م,5 في )ل$?ك8 . كا5 4حبا( )ل$?ك8 مشغ,ل?5 في )لش()ء ,)لب?ع ,في )ستب6)8 قTع )لنق,6 . لق6 كان,) مستعب6?5
{ML 553.1} .للTمع ,حB )لما8 بح?i 4ن$N لN ?ك,ن,) 4فض8 م5 )للص,x في ن*( هللا

5L )لك$نة ,)ل(mساء قلما كان,) ?ق6(,5 ق6س?ة )لعم8 )لdG كا5 عل?$N 54 ?ضTلع,) بQ = ففي ك8 سنة عن6ما كا5 ?جيء م?عا6 ع?6 )لفصح
,ع?6 )لم*ا8 كان! تنح( kال\ )لGبائح = ,كا5 )لك$نة ?أخG,5 )لN6 ,?(ش,نQ على )لمGبح . ,كا5 )ل?$,6 ق6 4لف,) تقN?6 )لN6 = ,كا6,) ?نس,5
حق?قة ك,5 )لخT?ة Dي )لتي 4,جب! سفW 6ماء ك8 تلW )لح?,)نا! . ,لN ?6(ك,) 54 تلW )ل6ماء كان! (مC) Lلى N6 )ب5 هللا )لحب?B )لdG كا5
B,لمصل( d6لفا( لىL ND)ن*ا(, N$عق,ل Qبائح كا5 ?نبغي 54 تتجGل( W54 مق6مي تل, .Nلعال( Aم5 4ج8 ح?ا QلGمعا 54 ?بCم. {ML 553.2}

'لطاعة rفضل من 'لذب#حة

تTلع ?س,L qلى تلW )لGبائح )لب(?ئة ف(4| ك?\ 4حا8 )ل?$,6 تلW )لمحاف8 )لع*?مة Lلى مشا6D للقس,A ,سفW )ل6ماء . فب6ال م5 )لت,بة
N$قل,ب (,ساء فق6 قسm)لك$نة ,)ل( 4ما . Bبال قل A)خ6مة فات Qل N6تق GL 6بائح كما ل, 54 هللا ?تمجGل( N?6ة 4كث(,) م5 تق?Tالنسحا^ على )لخ(,
باألث(A ,)لTمع . لق6 جعل,) نف- )ل(م,C )لتي كان! تش?( Lلى حم8 هللا ,س?لة لل(بح )لقب?ح = ,DكG) ضاع! ق6س?ة خ6مة )لGبائح ,تالش! ع5
DG4ا5 )لشعB ,قل,ب$L Nلى ح6 كب?( . فثا( غضB ?س,GL q علN 54 6مQ )لمCمع 54 ?سفW ألج8 خTا?ا )لعالN س?ست$ا5 بQ تماما كما )ست$?5
{ML 553.3} .ب6ماء )لGبائح )لتي كان! تس?8 كن$( 6)ئN )لج(?ا5

كا5 )لمس?ح قNG 6 تلW )لتص(فا! على 4ف,)V )ألنب?اء . فلق6 قا8 صم,ئ?8D“ :8 مس(A )ل(B بالمح(قا! ,)لGبائح كما باستماq ص,!
ND 5كم N$بT(ت6)6 )ل?$,6 خا( A,لنب( شع?اء بع?5L |4) GL, .”nلكبا( Nب?حة= ,)إلصغاء 4فض8 م5 شحG4فض8 م5 )ل qالستما( (G,D ؟B)ل(
.B)ل( ق,8? =NبائحكG A)لي كث (Gلما :A),عم Bل$نا ?ا شعL لى ش(?عةL (,4صغ !N,6س Aا قضا? B)ل( Nسمع,) كال(“ :قائال A),عم, N,6س Aقضا
54 Nم5 4?6?ك (GD BلT 5ح?نما تأت,5 لت*$(,) 4مامي= م .)عج,8 ,خ(فا5 , ت?,- ما 4س N6مسّمنا!= ,ب Nشح, nّتخم! م5 مح(قا! كبا(
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.N,لب,) )لح^. )نصف,) )لم*لT( .)?ع5 فع8 )لش(. تعلّم,) فع8 )لخ (,ع?ني. كف Nم5 4ما N4فعالك )ل,) شCغتسل,). تنّق,). )ع( ”؟d),6 (,ت6,س
{ML 554.1} .(4قض,) لل?ت?N. حام,) ع5 )أل(ملة” (1 صم,ئ?8 15 : 22 ؛ Lشع?اء 1 : 10 — 12 , 16 , 17

Bف(ح . A,تماما للنبL 8?س()ئL ملكا على q,ب?س (,ق6 نا6 Bلشع( كا5 . A)م )آل5 آلخ( )(Gلنب,)! ?(66 )إلن( VGD ىTق6 4ع Qلنفس dGل( W(Gف
ب,الئ$N ,قب8 54 ?ك,5 ملكا . ,كا5 الب6 لQ 54 ?تص(\ كملW . لق6 ع(\ 54 محا,التQ إلصالp )لك$نة )لفاس6?5 محا,ال! فاشلة ال ج6,|
{ML 554.2} .من$ا = ,مع GلW فعملQ الب6 54 ?تN . ,?نبغي 54 ?قN6 للشعB )لعN?6 )إل?ما5 )لب(Dا5 على ك,نQ م(سال م5 قب8 هللا

åلصو h;مغا

,م(A 4خ(| ?ص,B ?س,q ن*()تQ )لفاحصة )ألعما^ Lلى (,)^ )ل$?ك8 )لdG ق6 تنج- . فاتج$! Lل?Q ك8 )البصا( ,)لتف! Lل?Q )لك$نة
,)ل(mساء ,)لف(?س?,5 ,)ألمN = )لتفت,) بD6شة ,خش,L qلى W(G )لdG ,ق\ 4مام$N بجال8 ع*?N كمD 5, ملW )لسماء . لق6 4ش(^ ن,( )ألل,D?ة
م5 خال8 )لبش(?ة = ف*$( )لمس?ح بجال8 ,مج6 لN ?(?ا عل?Q م5 قب8 . ,4,لئW )لق(?ب,5 منD Q(ب,) بع?6) عنQ ق6( ما )ستTاع,) فلN ?ب^ ق(?با
Bكتسح )لشع( N?*ا5 عTلمس?ح بسل( Nتكل Nلصم! . ث( WلG على )ع )لنا- )لصبTست? Nل, Nسك,! تا i6ح . VG?غ?( )لقل?8 م5 تالم q,م5 ?س
كلQ كما ل, كا5 عاصفة ق,?ة فقا8: “مكت,B : ب?تي ب?! )لصالA ?6عى. ,4نتN جعلتم,V مغا(A لص,x!” (متى 21 : 13). ,ق6 (5 ص,تQ في
.(4(جاء )ل$?ك8 كص,! ب,^ = ,ب6) )لغضB على مح?اV كما ل, كا5 نا() kكلة . ,بسلTا5 4م( قائالً: “)(فع,) VGD مD 5$نا!” (?,حنا 2 : 16
{ML 554.3}

ACلناج( N$اعتT, N$ش?5 م5 مخا,فD6لح?5 كان,) من( WلG Gمن, . q,س? )4م N(ب,) 4ماD N$سن?5 خج8 ن*ا( )ل$?ك8 ألن iبثال WلG 8قب
ب5,6 ت(66 4, سm)8 لGلW )إلنسا5 )ل,)ح6 )ل,ض?ع . ,كان,) ?حس,5 54 خض,ع$N )لحق?( )لGل?8 ل5 ?تك(( . ,لكD 5ا نح5 ن()ND )آل5 4ش6
. Q?ف W4, ?ش QانTعلى 54 ?تساء8 ع5 سل m)م5 ?ج WنالD 5ك? Nل, . A)8,4 م (,مما فعل V)اعة 4مTL في q)قبال ,4س (,لعا مما كانD, عبا)
N$4مام N$س,ق,5 ماش?ت? ND, Qلك$نة ,)لتجا( م5 حض(ت( B)D 6ق,. {ML 555.1}

,GL كان,) ?$(ب,5 خا(ج?5 م5 )ل$?ك8 )لتق,) جمعا م5 )لنا- جاء,) بم(ضاND, ND ?سأل,5 4?5 ?ج5,6 ?س,q )لشافي )لع*?N . فكا5
(G$كا5 ق,?ا ,ع*?ما ب dGل( W(G م5 مقابلة (,خاف GL = Qلب,نT? (,مم5 ق6 جاء tبع q,ج) ب?5 سببا في)ل$ا( Wم5 4,لئ V,سمع dGل( B(,لج(
WلG Tقا في ,س?)T N$شق,5 ألنفس? (,ن6فع( N$كب?() من (لك5 ع66, . Qت)ساء م5 حضm)ل(, (6! )لك$نةT Qت)*6 ن)54 مج i?لمق6)( بح(
)لجمع )لمن6فع Lلى )لخا(ND, j متل$ف,5 لل,ص,L 8لى G)W )لD dG, (جاNDm )ل,ح?6 . ,عن6ما D(ب! )لجم,q بقي kخ(,5 كث?(,5 في )ل$?ك8
q,س? N$4خ(| بالم(ضى ,)لمحتض(?5 فخ6م A)لقا6م?5 = فامتأل (,)^ )ل$?ك8 م( Wآل5 4,لئ( N$?لL Nفانض. {ML 555.2}

ب#ت سال\

q,س? Qس?فعل dGع?5 ?(?5,6 54 ?ع(ف,) ما )لCل$لع كان,) ج( A6لى )ل$?ك8 . ,عن6ما خف! حL (,6ساء ,عاm)لك$نة ,)ل( \Cجا dبع6 أل,
بعG 6لW . كان,) ?ت,قع,5 4نQ س?عتلي عGL, . 6,(6 n) عاL (,6لى )ل$?ك8 بك8 سك,5 سمع,) 4ص,)! )ل(جا8 ,)لنساء ,)أل,الND, 6 ?سبح,5
هللا . فلما 6خل,) تسم(,) في 4ماكن$N 4ماG NلW )لمن*( )لعج?GL B (4,) )لم(ضى ?صح,5 ,)لعمي ?بص(,5 ,)لصN ?سمع,5 ,)لع(T? jف(,5
N$من tبع Nحباً . ,ق6 نا, Qشك() ل Qبتقب?ل N$سمح ل, Q?ع()G 5? NDG4خ, N$م5 4م()ض NDف(حا . ,ق6 كا5 )أل,ال6 8,4 م5 ت$لل,) . لق6 شفا
على ص6(D, V, ?علN )لشعB . ,)آلD 5ا ND )أل,ال6 ?سبح,نQ ف(حا ,?(D 5,66تافا! )النتصا( )لتي كان,) ?$تف,5 ب$ا في )ل?,N )لساب^ قائل?5
=”B)ل( Nآلتي باس( W)ح?5 قال,): “مبا N$تافاتD |6ل$?ك8 ص( Bق6 (66! ج,)ن, . xلمخل( N4ما )4,صنا = ,?ل,ح,5 بسع,\ )لنخ8 بانتصا
{ML 555.3} .(“G,D) ملكW ?أتي Lل?D .W, عا86 ,منص,(” (مCم,( 118 : 26 ؛ Cك(?ا 9 : 9)= “4,صنا الب5 6),6!” (متى 21 : 9

54 Bا . فص,(,) للشعD6عن6 ح !()Dلم*ا( Wلقة كان! بغ?ضة ل6| ن*ا( )ل$?ك8 فحا,ل,) 54 ?,قف,) تلTلمن( A)ألص,)! )لف(حة )لح( Wتل
ب?! هللا ق6 تنج- ب,ج,6 )أل,ال6 ف?Q ,بأص,)! )لف(p )لتي سمع! م5 ج,)نبQ . فإG (4| 4,لئW )ل(mساء 54 كالم$N لm? Nث( في )لشعB لجأ,)
Lلى )لمس?ح ,قال,) لQ: “4تسمع ما ?ق,mD 8الء؟ فقا8 ل$N ?س,q: “نعN! 4ما ق(4تN قT: م5 4ف,)V )ألTفا8 ,)ل(ضع D?أ! تسب?حاً؟” (متى 21 :
16). لق6 سب^ )ألنب?اء فأنبأ,) بأ5 )لمس?ح س?نا6| بQ ملكا = ,ق6 تم! تلW )لنب,A . ,لك5 ك$نة Lس()ئ?8 ,حكامQ (فض,) 54 ?علن,) مجV6 = غ?(
xع حم6 )لمخل?Gل$?ك8 ت( A6ل, سك! )أل,ال6 لكان! نف- 4عم, . V6,$أل,ال6 ل?ك,ن,) ش( W)54 هللا ح. {ML 556.1}

VCم(ك q,على )لجب5 ,)لفش8 كا5 س?6 )لم,ق\ . فلق6 تب,4 ?س V,حا,ل,) 54 ?حمل dGل( W(G 5أل A)?لح(, Wتبا)لف(?س??5 )ال( B4صا
5(Gا5 )للTلسل(, A,54 كا5 ل$ا )لق Q4عمال, Qسب^ لكالم? Nا5 )لملكي = ,لTلسل( (GD 8مث C)54 4ح Qسب^ ل? Nكحا(- ,م$?م5 على )ل$?ك8 . ل
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ل$ا )آل5 . لق6 صنع ع*ائN ,عجائB في ك8 4,(شل?N م5 قب8 = ,لك5 لN ?ك5 ل$ا مثVGD 8 )لق,GD, A) )لتأث?( كما Dي )ل?,N . ,لN ?ج(m )لك$نة
,)ل(mساء على )لمجاD(A بع6)ئ$N لQ 4ماN )لشعB )لG?5 ق6 شا6D,) تلW )آل?ا! . ,مع 4ن$N )غتا*,) ,)(تبك,) GL سمع,) ج,)بQ فإن$N لN ?ستT?ع,)
N,?ل( WلG في |)ج()ء)! 4خL 4?ة Gتخا(. {ML 556.2}

”من rعطاÖ [ذ' 'لسلطا.؟“

,في صب?حة )ل?,N )لتالي جع8 (جا8 )لسن6$(?N ?تباحث,5 في ماG) ?فعل,5 ب?س,q . قبG 8لW بثالi سن?T 5لب,) منk Q?ة ?ثب! ب$ا 4نQ مس?ا .
,منG 6لW )لح?5 صنع ?س,q ع*ائN ,عجائB ,ق,)! كث?(A في ك8 )لبال6 . لق6 شفى )لم(ضى ,4شبع kال\ )لنا- )لج?اq بك?ف?ة عجائب?ة =
N5 ,4قا?Tلش?ا( j)4خ, = p,مفت Bلنا- كم5 ?ق(4 في كتا( B,كش\ خفا?ا قل A)?لبح( )ل$ائجة . ,م()() كث( Vمشى على )لماء ,سك5 م?ا,
Qمن (,54 ?سمع (,ب8 4()6 QانT5 على سلD)ة تب?k Qلب,5 منT? ال ND 5آل(, . مس?ا Qل$ا على 4ن )5 ال حص?D()ساء بm)لم,تى فكا5 ل6| )ل(
Qنت(6L حا ?ك,5 علة?)ق()() 4, تص. {ML 556.3}

Qا5؟” كان,) ?ت,قع,5 4نTلسل( (GD WاT؟ ,م5 4ع(GD 8ا5 تفعTقائل?5: “بأ- سل V,تق6م,) ل?سأل Nعل? ,D 5كا i?لى )ل$?ك8 حL (,$ت,ج Gفإ
س?6عي 4نQ ?ستم6 سلTانQ م5 هللا = ,كان,) ?ن,,5 54 ?نك(,) عل?GD Q) )ال6عاء . ,لك5 ?س,L V j, qل?$N سm)ال كا5 ?ب6, 4نQ ?تنا,8 م,ض,عا
kخ( ,ق6 جع8 ج,)بQ على سm)ل$N م,ق,فا على Lجابت$N على سm)لQ . فسأل$N قائال: “معم,6?ة ?,حنا: م5 4?5 كان!؟ م5 )لسماء N4 م5 )لنا-؟”
{ML 557.1} .((متى 21 : 23 — 25

Dنا ,ج6 )لك$نة 4ن$N 4,قع,) 4نفس$N في ,(Tة ال ?مك5 أل?ة سفسTة 54 تنتشل$N من$ا .فإ5 قال,) 5L معم,6?ة ?,حنا م5 )لسماء فس?تضح
تقلب$N = ,في VGD )لحالة س?ق,8 ل$N ?س,q: لماG) لN تmمن,) بQ ؟ لق6 ش$6 ?,حنا ل?س,q قائال: “G,D) حم8 هللا )لdG ?(فع خT?ة )لعالN!” (?,حنا
54 ,D, Qعتق6,ن? (,مس?ا ؟ ,ل, ص(ح,) بما كان ,D q,حق?قة ك,5 ?س )نكاL N$حنا فك?\ كا5 ?مكن,? A61 : 29). فل, ص6^ )لك$نة ش$ا
{ML 557.2} .معم,6?ة ?,حنا م5 )لنا- لكان,) ?ث?(,5 على 4نفس$N عاصفة Dائلة م5 )لسخT أل5 )لشعB كان,) ?mمن,5 بأ5 ?,حنا نبي

N$لخ6مة ?,حنا ,كان,) ?نت*(,5 4ن N$لك$نة . لق6 ع(ف,) 54 )لك$نة كان,) ق6 )عت(ف,) بقب,ل( B(,5 ج,)*نت? Bكا5 )لشع N?*ع NتماDبا,
س?عت(ف,5 ب5,6 سm)8 بأنQ م(س8 م5 هللا . ,لك5 بع6ما ت6),8 )لك$نة س() ف?ما ب?ن$N ق((,) 4ال ?6ل,) ب(N$?4 . فبك8 (?اء 4ق(,) بأن$N ?ج$ل,5
{ML 557.3} .(GلW قائل?5: “ال نعلN” فقا8 ل$N )لمس?ح: “,ال 4نا 4ق,8 لكN بأd سلTا5 4فعGD 8)” (متى 21 : 27

جالn 'لسماء

4بكN )لك$نة ,)لكتبة ,)ل(mساء جم?عا . ففي ح?(ت$N ,خ?بت$N ,قف,) مقTب?5 ,عابس?ND, 5 ال ?جس(,5 على تقN?6 4سئلة جA6?6 للمس?ح .
,بسبB جبن$N ,ت(ND66 4ضاع,) حق$N في ت,ق?( )لشعB )لG?5 ,قف,) بالق(B من$N ?تسل,5 ب(m?ة 4,لئW )ل(جا8 )لمتكب(?5 )ألب()( في 4ع?5
{ML 557.4} .4نفس$N ,ق6 جللت$N )ل$C?مة ,)لعا(

5L ك8 4ق,)8 )لمس?ح ,4عمالVGD Q كان! Dامة . ,كا5 تأث?(Dا س?متL 6?C?, 6لى 6(جة ع*?مة بع6 صلبQ ,صع,V6 . فكث?(,5 مم5 كان,)
Q4ق,)ل A,4,الً بق Q?لL (,بGكان,) ق6 ج, = G?4تباعا ,تالم Q4خ?() ل?ص?(,) ل Q?لL 5,بGكان,) س?ج q,س? B(,نت*(,5 نت?جة )ستج? )لصب( r)بفا
N?*ق6 الح*,) )لف(^ )لع, . N$انDG4 58 م,C?ل$?ك8 ل( في V,4) dGلكث?( )ل,قائع . ,ما كا5 )لمش$6 )ل( N,?ل( WلG في Qا منD,لتي كان,) ق6 سمع(
ب?5 ?س,q ,ب?5 (mساء )لك$نة ,D, ?ناقش$N . كا5 (ئ?- )لك$نة )لمتكب( متس(بال بث?اB ثم?نة غال?ة )لثم5 = ,كا5 ?لب- على (4سL Qكل?ال
. Qم5 ?(,ن B,لخ,\ في قل( ت,قع Qئت?D !لسن?5 = ,كان( 8,T 5م B?ال ,4ش?,T Qلح?ت, Q4س) )م$?بة ,كا5 شع QلعتT !تألأل متألقا = ,كان?
فأماVGD N )لشخص?ة )لم$?بة ,ق\ جال8 )لسماء عا(?ا ع5 كC 8?نة 4, تفاخ( . ,كان! ث?ابQ متسخة م5 ,عثاء )لسف( = ,كا5 ,ج$Q شاحبا ?عب(
ع5 )لح5C )لصب,( . ,لك5 كا5 ?(| مسT,() على GلW )لمح?ا k?ا! )لع*مة ,)إلحسا5 )لتي 4بان! )لف(^ )لشاسع ب?نQ ,ب?D 5?ئة (ئ?- )لك$نة
V,قبل, N$في قل,ب Cككن WلG 8في )ل$?ك8 )6خ(,) ك Q6,) 4عمالDشا, q,5 كث?(?5 مم5 ق6 سمع,) 4ق,)8 ?سL . Qل,)ث^ بنفس( B,لمتكب( )لغض(
q,5 )لحكمة )لتي ب$ا تحاشى ?سL, . !تفاقم, Qة )لك$نة ل?D()6! ك(C q,في صالح ?س Nلشع,( )لعا( Qكنبي م(س8 م5 هللا . ,لك5 عن6ما )تج
{ML 558.1} .)ل,ق,q في )ألش()W )لمنص,بة لQ ,)لتي كان! ب(Dانا ج6?6) على 4ل,D?تC Q)6! نا( غضB 4ع6)ئQ )شتعاال

NاD -)6 Q?6كا5 ل . j)ح Cفي م(ك ND()? 54 Qك5 مما ?ب$ج? Nل, . Qال8 خص,مGL لىL ك5 ?(مي? Nمع )لمعلم?5 ل Q5 )لمس?ح في نضالL
4()6 54 ?علمQ للشعB . لق8G4 6 4ع6)ءV بك,نQ جعل$m? NخG,5 في )لش(W )لdG ق6 نصب,V الصT?ا5L . V6 )عت()ف$N بأن$N ?ج$ل,5 صفة معم,6?ة
?,حنا 4عTاV مجاال للكالN = ,ق6 4حس5 )ستخN(6 تلW )لف(صة بك,نQ 4با5 ل$N م,قف$N على حق?قتGL Q قN6 ل$L NنG)() ج6?6) باإلضافة Lلى ك8
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{ML 558.2} .)إلنG)()! )لسالفة

'بنا.

N6ن Qقا8: ما 4(?6. ,لكن, Bعم8 في ك(مي. فأجا( N,?ل( BDG( =لى )أل,8 ,قا8: “?ا )بنيL بنا5= فجاءL 5ت*ن,5؟ كا5 إلنسا (Gقا8: “ما
.(4خ?()ً ,مضى. ,جاء Lلى )لثاني ,قا8 كGلW. فأجاB ,قاD :8ا 4نا ?ا سّ?6. ,لN ?مt. فأd )الثن?5 عمA6()L 8 )ألB؟” (متى 21 : 28 — 31
{ML 559.1}

q,ثب! ?س W(G GL .”8,قال,) حاال: “)أل Nث Vلمث8 بك8 )نتبا( (,لق6 تتبع . A)5 على غ,Gخm? Q?جع8 سامع q,م5 ?س B8 )لمقتض(mلس( (GD
ن*(V عل?$N ثN 4جاب$N بنغما! متج$مة ,ق,(A قائال: “)لح^ 4ق,8 لك5L :N )لعّشا(?5 ,)لC,)ني ?سبق,نكL Nلى ملك,! هللا= أل5 ?,حنا جاءكN في
{ML 559.2} .(T(?^ )لح^ فلN تmمن,) بQ” (متى 21 : 31= 32

(GD 5L . 8,أل( الب5( Wمسل G?في تحب N$?4) \)ع (GكD, . 8 )لمس?ح(mجابة صح?حة ع5 سL (,الّ 54 ?ق6مL N$سع? Nساء لm)5 )لك$نة ,)لL
)الب5 ?مث8 )لعشا(?5 )لG?5 كا5 )لف(?س?,5 ?حتق(,ن$N ,?(فض,ن$N . لق6 كا5 )لعشا(,5 فاس6?5 ج6) . نعL Nن$N كان,) متع6?5 ش(?عة هللا = ,ق6
ب(Dن,) في ح?ات$N على مقا,مت$N )لشA6?6 لمTال?B هللا . كان,) غ?( شاك(?5 ,4ش()() = ,عن6ما TلB من$DG? 54 Nب,) ل?عمل,) في ك(N هللا
{ML 559.3} .(فض,) بكL 8باء ,)6C()ء . ,لك5 عن6ما جاء ?,حنا ?ك(C بالت,بة ,)لمعم,6?ة قب8 )لعشا(,5 (سالتQ ,)عتم6,)

,D 5كم Qالعت()\ ب( (,فض) ساءm)لف(?س??5 ,قبل,) معم,6?ة ?,حنا = ,لك5 )ل( tبع Bألمة )ل?$,6?ة . لق6 تا( A64ما )الب5 )لثاني ف?مث8 قا
م(س8 م5 قب8 هللا . ,لN تستTع LنG)()تQ ,ت,ب?خاتQ 54 تجعل$N ?صلح,5 4نفس$N ,4خTاءND . لق6 “(فض,) مش,(A هللا م5 ج$ة 4نفس$N= غ?(
Qا 4نا ?ا س?6” ,لكنD“ :8قا A,ل6ع( Q?لL !$عن6ما ,ج dG6()ء . ,كاالب5 )لثاني )لCال( بمنت$ى Qسالت) (,(ل,قا 7 : 30). لق6 قابل ”Qمعتم6?5 من
لBDG? N= كGلW )لك$نة ,)ل(mساء 4علن,) )لTاعة ,لكن$N )(تكب,) )لعص?ا5 . لق6 ص(ح,) بتص(?حا! ع*?مة ع5 )لتق,| ,)6ع,) 4ن$T? N?ع,5
N$بإ?مان (,نD)لعشا(?5 ب( Wملح6?5 = ,لك5 4,لئ ND,)عتب(, ND,5 ,لعن?)ئفة . لق6 ش$( )لف(?س?,5 بالعشا(C اعةT (,ق6م N$عة هللا ,لكن?)ش
N$لك5 4عمال, = N?*ن,( ع N$ي لT5 ق6 4ع?Gل( N$في 4ع?5 4نفس )()ألب( ساءm)ل( Wل6خ,8 ملك,! )لسما,)! قب8 4,لئ N$على )ستحقاق N4عمال,
{ML 559.4} .لN تك5 مTابقة العت()ف$N بالتق,|

لN ?ك5 )لك$نة ,ال )ل(mساء ?(غب,5 في )الستماq ل$VG )لحقائ^ )لفاحصة = ,مع GلW فق6 *ل,) صامت?5 على 4م8 54 ?سمع,) م5 ?س,q ما
V,54 ?سمع N$?خ( كا5 علk لك5 بقي شيء, .V6عة ض?)G V,G4مك5 54 ?تخ. {ML 560.1}

'لكر'مو. 'ألشر';

قا8 )لمس?ح: “)سمع,) مثالً kخ(: كاL 5نساB) 5 ب?! غ(- ك(ماً= ,4حاQT بس?اj= ,حف( ف?Q معص(A= ,بنى ب(جاً= ,سلّمL Qلى كّ()م?5
Nبعضاً ,(جم,) بعضاً. ث (,بعضاً ,قتل (,جل6, V6?لكّ()م,5 عب( Gفأخ .V)4ثما Gلكّ()م?5 ل?أخ( لىL V6?س8 عب)4 )ألثما( !ق, B)لّما ق, .)ساف,
4(س8 4?ضاً عب?6)ً kخ(?5 4كث( م5 )أل,ل?5= ففعل,) ب$N كGلW. فأخ?()ً 4(سL 8ل?$N )بنQ قائالً: ?$اب,5 )بني! ,4ما )لكّ()م,5 فلّما (4,) )الب5 قال,)
Wفع8 بأ,لئ? (Gما =N)لك( Bفمتى جاء صاح .V,قتل, N)لك( j)خا V,4خ(ج, V,Gفأخ !Qم?()ث Gنأخ, Qنقتل (,لّمD !i)(,ل( ,D (GD :N$ف?ما ب?ن
{ML 560.2} .()لكّ()م?5؟” (متى 21 : 33 — 40

N)لك( Nّ6?ا= ,?سل) ًالكاD N$أل(6?اء ?$لك( Wقائل?5: “ 4,لئ V,ساء 4جابm)لك5 )لك$نة ,)ل, = Qلماثل?5 4مام( Bك8 )لشع BTخا? q,كا5 ?س
Lلى كّ()م?k 5خ(?5 ?عT,نQ )ألثما( في 4,قات$ا” (متى 41 :21). 5L 4,لئW )لمتكلم?5 لN ?الح*,) باdG ]6 ب6ء تTب?^ )لمث8 = ,لكن$N 64(ك,)
)آل5 4ن$L Nنما نTق,) بحكN )ل6?ن,نة على 4نفس$N . نج6 في )لمث54 8 (B )لب?! ?مث8 هللا = ,)لك(N ?مث8 )ألمة )ل?$,6?ة = ,)لس?اj ?مث8 ش(?عة
هللا )لتي كان! ,)ق?ا ل$N = ,)لب(j ?(مL Cلى )ل$?ك8. لق6 عم8 صاحB )لك(N ك8 ما ?لNC لنجاp ك(مD, . Q, ?ق,8: “ماG) ?صنع 4?ضاً لك(مي
,4نا لN 4صنعQ لQ؟” (Lشع?اء 4 : 5). ,DكG) صّ,( )لمس?ح (عا?ة هللا إلس()ئ?8 )لتي ال تك8 . ,كما كا5 ?جB على )لك()م?5 54 ?ق6م,) للس?6
في مقابG 8لW كم?ة مناسبة م5 ثم( )لك(N كGلW كا5 م5 ,)جB شعB هللا 54 ?ق6م,) لQ )إلك()N )لمTاب^ المت?اC)ت$N )لمق6سة . ,لك5 كما قت8
)لك()م,5 )لعب?6 )لG?5 4(سل$N )لس?6 في TلB )ألثما( كGلW قت8 )ل?$,6 )ألنب?اء )لG?5 4(سل$N هللا Lل?$N ?6ع,ن$N للت,بة . لق6 قتل,) (س,ال بع6
(س,L .8لى Dنا لN ?ك5 مجا8 للشW ,)لتسا8m في تTب?^ )لمث8 = ,)لكالN )لdG تال GلW لN ?ك5 4ق8 ,ض,حا . لق6 (4| )لك$نة ,)ل(mساء في
W?ل,ش( N,لمحت( V)?مص, q,ضحة ل?س(, A),ص = V,قتل, V,5 4مسك?Gل(, Aلعصا( V6?لى عبL ()?4خ N)لك( Bصاح Qسل)4 dGل( B?الب5 )لحب(
)ل,ق,q . لق6 كان,) م5 قب8 ?تآم(,5 على قتG 8)W )لdG ق6 4(سلQ )آلL Bل?$N كآخ( LنG)( . ,في )ل$الW )لdG ح8 بأ,لئW )لك()م?5 غ?(
{ML 560.3} .)لشاك(?5 *$(! ص,(A ,)ضحة )لمعالN ل$الW م5 س?قتل,5 )لمس?ح
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EدEنو. rنفسNم

,GL ن*( Lل?$N )لمخلx بحL, 5Cشفا^ )ستT(6 ?ق,8: “4ما ق(4تN قT في )لكتB: )لحج( )لdG (فضQ )لبناD 5,m, ق6 صا( (4- )لC),?ة؟
م5 قب8 )ل(B كاGD 5) ,D, عج?B في 4ع?ننا! لGلW 4ق,8 لك5L :N ملك,! هللا ?نqC منكN ,?عTي ألمة تعم8 4ثما(V. ,م5 سقT على GD) )لحج(
{ML 561.1} .(?ت(ضt= ,م5 سقD T, عل?Q ?سحقQ!” (متى 21 : 42 — 44

لق6 *8 )ل?$,6 ?(VGD 5,66 )لنب,A في )لمجامع على 4ن$ا تنTب^ على مس?ا. لق6 كا5 )لمس?ح D, حج( )لC),?ة في )لن*اN )ل?$,d6 ,ت6ب?(
)لخالx بجملتGD . Q) )لحج( )ألساسي كا5 )لبناm,5 )ل?$,6 )لND 5?G ك$نة Lس()ئ?8 ,(mساVm ?(فض,نQ )آل5 . ,ق6 ,جQ )لمخلx )لتفات$L Nلى
V,مع?5 54 ?عملCكان,) م dGلعم8 )ل( ب?عةT N$بك8 ,س?لة ,ج$6 4()6 54 ?,ضح ل, . N$م,قف )Tلنب,)! )ل6)لة على خ(. {ML 561.2}

N$لك()م?5؟” كا5 ?قص6 4ن( Wفع8 بأ,لئ? (Gما =N)لك( Bلمس?ح قائال: “فمتى جاء صاح( N$سأل Gفإ .Qفي كالم )خk ضا)كا5 ?ست$6\ غ
5,)? N$في 4ن Bكا5 ?(غ, = N$الكD على Nلى )لت,بة فستختL N$54 تس,ق Qت()(Gك5 إلن? Nل Gفإ . N$54 ?6?ن,) 4نفس, B(,لج( WلG -ج?ب,5 نف?
dGق6 ب46 فعال ,)ل dGألم( )ل( = N$لق,م?ة من( !(Cالمت?ا( q(Cنت( لة هللا في(ع6 N$?)? 54 6كما قص . N$على 4نفس )5 جلب,) )ل6ما?Gل( ND N$4ن
{ML 561.3} .س?ك,5 م5 ع,)قبQ ل?- فقT خ()D B?كل$N ,م6?نت$N ب8 تشت! )ألمة كل$ا

لق6 ف5T سامع,L Vلى GلW )إلنG)( ,لك5 على )ل(غN مG 5لW )لحكN )لdG حكم,) بQ على 4نفس$N = فإ5 4,لئW )لك$نة ,)ل(mساء كان,) مCمع?5
54 ?كمل,) تلW )لص,(A بق,ل$GD“ :N) D, )ل,)(D !iلّما نقتلQ” (متى 38 : 21). “,GL كان,) ?Tلب,5 54 ?مسك,V= خاف,) م5 )لجم,q= ألنQ كا5
{ML 561.4} .عنND6 مث8 نبي” (متى 21 : 46). أل5 )ل(d4 )لعاN كا5 في جانB )لمس?ح

qلحجر 'لمرفو'

5L )لمس?ح GL )قتب- )لنب,A )لخاصة بالحج( )لم(ف,t كا5 ?ش?( Lلى حاi6 ,قع بالفع8 في تا(?خ Lس()ئ?8 = ,كا5 لQ عالقة ببناء )ل$?ك8
)أل,8 = ففي ح?5 كا5 ل$ا تTب?^ خاx في مجيء )لمس?ح )أل,8 ,كا5 ?نبغي 54 ت(,^ لل?$,6 بق,A خاصة فإ5 ف?$ا لنا نح5 4?ضا 6(سا ثم?نا .
عن6ما 4ق?D N?ك8 سل?ما5 4ع6! )لحجا(A )لضخمة )لتي كا5 س?بنى ب$ا )ألسا- ,)لج6()5 = في مقTع )ألحجا( = GL بع6 )إلت?ا5 ب$ا Lلى مكا5
)لبناء لN ?ك5 مسم,حا بأ5 ت(فع عل?$ا فأ- 4, مع,CL ,4 8م?8 = ,لN ?ك5 على )لفعلة Lالّ 54 ?ضع,) ك8 حج( في )لمكا5 )لمخصx لQ . ,ق6
4تي بحج( كب?( )لحجN ج6) ,غ(?B )لشك8 ل?,ضع في )ألسا-. ,لك5 )لفعلة لN ?ج6,) لQ مكانا ?ناسبQ فلN ?قبل,GL, . V كا5 ملقى DكG) في
T(?ق$N 5,6 54 ?ستعم8 كا5 مص6( ك6( ,مضا?قة ل$N . ,ق6 *8 م(ف,ضا ,مT(,حا 4م6) T,?ال . ,لك5 عن6ما 4()6 )لبناm,5 54 ?ضع,)
Qتحم8 ثق8 )لبناء كل?, xلخا( r()لف( WلG 8ة ل?شغ?,(Cمع شك8 )ل Qشكل Bج5,6 حج() ضخما ,مت?نا ?تناس? N$ال لعل?,T (,ة بحث?,(Cحج( )ل
. فل, 4ن$N )ختا(,) )خت?ا() Tائشا ل$G) )لمكا5 )ل$اN فإ5 سالمة )لبناء كلQ تتع(t للخT( . ف?نبغي ل$N 54 ?ج6,) حج() ?تحم8 ح()(A )لشم-
,تأث?( )لجل?6 ,ق,A )لع,)ص\ .ففي 4,قا! مختلفة )خت?(! عA6 4حجا( ,لكن$ا كل$ا تحTم! تح! ثق8 )لضغT )لش6?6 = ,لN ?ك5 لألحجا(
t)ال . لق6 تع?,T (6ف,ضا 4م)8 م* dGلحج( )ل( WلG لىL ()?لمباغتة . ,لك5 )ألن*ا( )تج$! 4خ( -قT54 تتحم8 تج(بة تقلبا! )ل |)ألخ(
لح( )لشم- ,)ل$,)ء ,)لع,)ص\ 5,6 54 ?*$( ف?Q ش^ صغ?( . ,ق6 فحx )لبناGD 5,m) )لحج( . لق6 صم6 لك8 )متحاL 5ال )متحانا ,)ح6) =
Qج6 4ن,, Qل xلحج( ,,ضع في )لمكا5 )لمخص( المتحا5 ,قب8( d)ة . ,ق6 4ج?,(Cكحج( )ل Q5 قب,ل,))لش6?6 فس?ق( Tتحم8 )لضغ Qفل, 4مكن
{ML 562.1} :?ناسبQ تماما . ,لق6 4*$( إلشع?اء في (m?ا نب,?ة GD 54) )لحج( كا5 (مC) للمس?ح . ف?ق,L 8شع?اء

“.N?س()ئ?8= ,فّخاً ,ش(كاً لسّكا5 4,(شلL لب?تي A)عث A)ك,5 مق6ّساً ,حج( ص6مة ,صخ?, .NبتكD) ,D, Nلجن,6 ف$, خ,فك( B) (,ق6ّس
ف?عث( ب$ا كث?(,5 ,?سقT,5= ف?نكس(,5 ,?علق,5 ف?لقGL, .”5,T حم8 )لنبي عب( )ألج?ا8 في )ل(m?ا )لنب,?ة Lلى مجيء )لمس?ح )أل,8 4*$(
لGلW )لنبي 54 )لمس?ح س?تحم8 تجا(B ,)ختبا()! كان! )لمعاملة )لتي ع,م8 ب$ا حج( C),?ة D?ك8 سل?ما5 (مC) Lل?$ا = “لGلD WكG) ?ق,8
ML} .()لس?6 )ل(D :BأنG) m4س- في ص$?,5 حج()ً= حج( )متحا5= حج( C),?ة ك(?ماً= 4ساساً مmسساً” (Lشع?اء 8 : 13 — 15 ؛ 28 : 16
562.2}

rساi مؤّسس
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5L هللا في حكمتQ )لالمتناD?ة ق6 )ختا( حج( )ألسا- ,,ضعQ بنفسQ. ,ق6 6عاV “4سا- مmّسساً”. ,?مك5 لك8 سكا5 )لعالN 54 ?لق,) عل?Q ك8
,D, (B)ّحج( )متحا5” (حج( مج“ ,D 5 )لمس?حL . 5مئناT( 8بك Q?54 ?بن,) عل N$ع 54 ?صم6 ل$ا كل$ا = ,?مكن?Tست? ,D, . N$م,مD, N$4ثقال
ال ?خ8G م5 ?تكل,5 عل?Q 4ب46 . لق6 ثب! 4ماN ك8 )متحا5 ,تحم8 ثق8 خT?ة N6k ,خTا?ا نسلQ ,ع*N )نتصا(V على ق,)! )لش( . لق6 حم8 ك8
)ألثقا8 )لتي 4لقاDا عل?ة ك8 )لخTاA )لتائب?5 . ففي )لمس?ح ?ج6 )لقلB )لخاTئ )ل()حة = D GL, )ألسا- )ل(ك?5 . ,ك8 م5 ?تخG,نQ سن6) ,معتم6)
{ML 563.1} .ل$N ?ست(?ح,5 في Tمأن?نة كاملة

L 5Lشع?اء ?عل5 في نب,)تQ 54 )لمس?ح حج( ص6مة كما 4نQ 4سا- مmس-. 5L بT(- )ل(س,GL 8 ?كتB ب,حي )ل(,p )لق6- ?ب?5 بك8
{ML 563.2} :,ض,p مND 5 )لG?5 ?ك,5 ل$N )لمس?ح حج( )ألسا- ,مND 5 )لG?5 ?ص?( ل$N صخ(A عث(A = ف?ق,8

5L كنتN قG 6قتN 54 )ل(B صالح. )لGL dG تأت,L 5ل?Q= حج()ً ح?اً م(ف,ضاً م5 )لنا-= ,لك5 مختا( م5 هللا ك(?N= ك,ن,) 4نتN 4?ضاً مبن??5“
— كحجا(A ح?ة — ب?تاً (,ح?اً= ك$ن,تاً مق6ّساً= لتقG N?6بائح (,ح?ة مقب,لة عن6 هللا ?س,q )لمس?ح. لGلW ?تضّم5 4?ضاً في )لكتاD :BأنG) 4ضع
dGع,5= فالحج( )ل?T? 5 ال?Gمن,5 )لك()مة= ,4ما للm5 ت?Gل( N4نت Nفلك .|Cل5 ?خ Qم5 بm? dGة مختا()ً ك(?ماً= ,)ل?,(C )في ص$?,5 حج
1) ”Qل (,جعل dGألم( )ل( =ائع?5 للكلمةT )?5 غ,)5 ?عث?Gل( .A)عث A)ة= ,حج( ص6مة ,صخ?,(C(4- )ل )ق6 صا ,D =5,mلبنا( Qفض)
8 — 3 : 2 -)Tب). {ML 563.3}

Qإل?ما5 ب(, للمس?ح q,ضض,5 فالخض)5 على )لحج( ,?ت,T5 ?سق?Gل( ND الءmD . سساmلمس?ح 4ساسا م( N$ل )?من,5 ?صm? 5?Gفال
?مثالD 5نا. فالسق,T على )لحج( ,)لت(ضD t, )لتخلي ع5 ب(نا )لG)تي ,تقN?6 ت,بتنا عk 5ثامنا للمس?ح ,L?ماننا بمحبتQ )لغاف(A ب,6)عة )أل,ال6
D, .. {ML 563.4}كG) 4?ضا ?حi6 4ننا باإل?ما5 ,)لTاعة نبنى على )لمس?ح كأساسنا

,?مك5 لل?$,6 كما لألمN 54 ?بن,) على GD) )لحج( )لحي . D (GD, )ألسا- )ل,ح?6 )لdG ?مكننا 54 نبني عل?Q بكT( 8مئناD, . 5, ?تسع
للجم?ع = كما 4نQ ق,d ,مت?5 ج6) بح?i ?ستT?ع 54 ?تحم8 ثق8 4حما8 )لعالN كلQ . ,باال(تباT بالمس?ح )لحج( )لحي ?ص?( ك8 م5 ?بن,5 على
A)حجا“ (,ع,5 54 ?ك,ن?Tال ?ست N$ع,5 ,?صقل,5 ,?جّمل,5 ,لكنTلشخصي ?ق( ND6,$5 بمج?)?5 4شخاصا كثL . ح?ة A)ألسا- حجا( (GD
ح?ة” لعN6 )(تباN$T بالمس?ح . فبGD 5,6) )ال(تباT ال ?مك5 إلنسا5 54 ?خلx . فما لN تك5 ح?اA )لمس?ح ف?نا ال نستT?ع )لصم,6 4ماN ع,)ص\
8T$تمتح5 . فعن6ما ت Nعلى 4س- ل N,?5 كث?(?5 ?بن,5 )لL . -سmألب6?ة م,ق,فة على ك,ننا نبني على )ألسا- )لم( 5 سالمتناL . B)لتجا(
ML} .)ألمTا( ,ت4C( )لع,)ص\ ,تف?t )الن$ا( ?سقT ب?ت$N ألنQ غ?( مmس- على )لصخ(A )ألCل?ة = حج( )لC),?ة )لع*?N = ?س,q )لمس?ح
564.1}

4ما “للG?5 ?عث(,5 غ?( Tائع?5” فالمس?ح ?ص?( صخ(A عث(A . ,لك5 “)لحج( )لdG (فضQ )لبناD 5,m, ق6 صا( (4- )لC),?ة”. فالمس?ح
=5Cمختب( )لح, qلنا-= (ج8 4,جا( 8 م5,Gمخ, )محتق“ :Qانة . ق?8 عنDما8 ,)إلDإل( حتم8( t,ف)ض?ة كالحج( )لم)أل( Qسالت) كا5 في GL
,كمست( عنQ ,ج,Dنا= محتق( فلN نعت6 بQ” (Lشع?اء 53 : 3). ,لكN,? 5 تمج?V6 كا5 ق(?با . فبق?امتQ م5 )ألم,)! س?عل5 4نQ ق6 تع?5 “)ب5 هللا
Qس?(,ن V,مع?5 54 ?صلبC5 كان,) )آل5 م?Gل( W4,لئ, . t)أل(, لسماء( B) ,D 5كم )$*?لثاني س( Q(,م?ة 1 : 4). ,في مج?ئ) ”A,بق
{ML 564.2} .,?ع(ف,نQ في ب$اء ع*متQ . ,4ماN )لمسك,نة كل$ا ?ص?( GD) )لحج( )لم(ف,t (4- )لC),?ة

“gسحقE!”

,م5 سقD T, عل?Q ?سحقQ!” (متى 21 : 44). فأ,لئW )لق,N )لG?5 ق6 (فض,) )لمس?ح كان,) س?(,5 م6?نت$N ,4مت$N ,قD 6لكتا ,تالشتا م5“
Nمأن?نة ,)لسالTلتي ل, بن,) عل?$ا لتمتع,) بال( A)ن$ا )لصخL ل?$,6 ؟( WلD4 dGل(?ح . ,ما )ل( Nما6 4ما)كال |)G?, ^س?سح ND6ل,ج,6 . كا5 مج(
Q5 )لنا- ?ناصب,5 هللا )لع6)ء ,?قا,م,نL . ستخف,) ب$ا( لتي( Qحمت), = V,كل), V,مت$ن( dGل( V)ب, = Qست$ان,) ب( dGهللا )ل \Tل ,D 5لق6 كا .
,لGلW فك8 ما كا5 ?مك5 54 ?ك,5 سبB خالص$N ?ص?( علة Dالك$N . ,ك8 ما V6()4 54 ?ك,5 ل$N للح?اA ,جV,6 للم,! . لق6 كا5 صلB )ل?$,6
للمس?ح علة خ()B 4,(شل?N . ,)لN6 )لdG سفW في جلجثة كاD 5, حج( )ل(حى )لdG 4غ(ق$N في لجة )ل$الW في GD) )لعالN ,في )لعالN )آلتي.
A)صخ N$كا5 بالنسبة ل dGع^ )ل6?ن,نة على جم?ع ()فضي نعمة هللا . فالمس?ح )ل(,ص tعن6ما تنق )?ألخ( N,?س?ك,5 )لحا8 في )ل WلGك,
tئ ق6 (فTالش()( . فلك,5 )لخا( كلةk ()س?ك,5 نا Nسال, Aح?ا )()لألب ,D dGل( Q$5 ب$اء مج6 ,جL . Nنتقا(, WالD 8كجب N$ل )$*?س A)عث
QالكD 5فالب6 م Q6(| بنعمتC(, محبة هللا. {ML 564.3}

,بأمثلة كث?(L, AنG)()! متك((A 4با5 )لمس?ح لل?$,6 ماG) ستك,5 نت?جة (فض$N الب5 هللا . ,D, ب$VG )ألق,)8 ?خاBT ك8 م5 ?(فض,5
قب,لQ فا6?ا ل$N = في ك8 عص( ,مص( . فكL 8نG)( ق6 ,جL Qل?$GL = N) فال عG( ل$N . فال$?ك8 )لdG تنج- ,)الب5 )لعاصي )لعا^ ,)لك()م,5
{ML 565.1} .)أل(6?اء ,)لبناm,5 )لم6C(,5- ك8 4,لئW ل$N ض(?B ?شب$$N في )ختبا( ك8 خاTئ . فإG) لN ?تB فالب6 54 تح?^ بQ )ل6?ن,نة
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الفصل السادس والستون—يوم نزاع

. V6ا?Tص()() على )صL (,6(C N$لكن, = Qع,) تفن?6 )ت$امات?Tست? Nل, . A6?6لمس?ح )لس( !لى ت,ب?خاL !ساء في صمm)لق6 )ستمع )لك$نة ,)ل
N(ل,قا 20 : 20). ,ل ”QانTل,)لي ,سل( Nلى حكL V,بكلمة= حتى ?سلّم V,لكي ?مسك )()4ب N$5 4ن,m()ج,)س?- “?ت Q?لL (,سل)4 (GD 8ألج,
. N$ال ?ع(ف q,شبانا متحمس?5 ,غ?,(?5 ,كان,) ?*ن,5 54 ?س Q?لL (,سل)م()() = ب8 4 q,س? ND5 )لتقا?Gلف(?س??5 )لق6)مى )ل( Q?لL (,سل)?
فmD BDGالء في صحبة بعt )ل$?(,6س??5 )لG?5 كا5 عل?$N 54 ?سمع,) 4ق,)8 )لمس?ح حتى ?ش$6,) ضV6 عن6 محاكمتQ . لق6 كا5 )لف(?س?,5
{ML 566.1} .,)ل$?(,6س?,5 4ع6)ء 4ل6)ء = ,لكن$N )تح6,) )آل5 معا في ع6)ئ$N ,منا,4ت$N للمس?ح

Eنصبو. شركا

ND اD, . ة 4م( مخال\ لش(?عة هللا?Cل(,ما5 . ,كان,) ?عتق5,6 54 6فع )لج( N$?ض$ا عل)ة )لتي ف?Cلج( Bس?,5 م$تاج?5 بسب?)8 )لف*
N$ائي = كأنما ?(غب,5 في مع(فة ,)جب?) xبإخال, = N$س?س(,ج Q?لL فجاء . q,ا6 ?س?Tكا الص)ل?نصب,) ش N$آل5 ?(,5 )لف(صة م,)ت?ة ل(
قال,) لQ: “?ا معلNّ= نعلN 4نW باالستقامة تتكلNّ ,تعلNّ= ,ال تقب8 )ل,ج,V= ب8 بالح^ تعلT N(?^ هللا. 4?ج,C لنا 54 نعTي جC?ة لق?ص( N4 ال؟” (ل,قا
22 , 21 : 20). {ML 566.2}

فل, كان,) مخلص?5 لكا5 ق,ل$N “4نW باالستقامة تتكلNّ ,تعلNّ” )عت()فا مD6شا . ,لكن$N نTق,) ب$G) )لكالN للتم,?Q ,)لخq(6 . ,مع GلW فق6
N$ش$ا6ت Bس?6)ن,5 بم,ج, Nعل?, Nصا6قة = فلق6 ع(\ )لف(?س?,5 = ع5 ?ق?5 = 54 )لمس?ح كا5 باالستقامة ?تكل N$كان! ش$ا6ت {ML 566.3}

لق6 *5 4,لئW )لG?5 ق6م,) GلW )لسL 8(mلى ?س,q بأن$N ق6 4حكم,) Lخفاء قصND6 ,4حسن,) )لتنك( = ,لك5 ?س,q علN ما في قل,ب$N كم5 ?ق(4
في كتاB مفت,p = ,كش\ )لقناq ع5 (?ائ$GL N قا8 ل$N: “لماG) تج(ب,نني؟” (ل,قا 20 : 23). ,بGلW قN6 ل$k N?ة لT? Nلب,Dا ND()4 GL 4نQ ق6
(,T4ع :N$فقا8 ل .)قال,): لق?ص, (,لكتابة؟ فأجاب(, A),عن6ما 4ضا\ قائالً: “4(,ني 6?نا()ً. لم5 )لص N$تباك)( 6(C 6لخف?ة . ,لق( NDكش\ ن,)?ا
{ML 566.4} .(GL)ً ما للق?ص( للق?ص( ,ما Å Å” (ل,قا 20 : 24 , 25

كا5 )لج,)س?- ?نت*(,5 54 ?قN6 ?س,q ج,)با مباش() بT(?قة 4, بأخ(| . فل, ^ ) 8: ال ?ج,C لكN 54 تعT,) جC?ة لق?ص( لكان,) ?ق6م,5
Qة = لكان,) ?شك,ن?Cلج( (,T54 تع Nلك C,لعص?ا5 . ,ل, قا8: ?ج(, A),لث( على t)كمح Q?عل tمان?ة = ,كا5 ?قب,)ا! )لTللسل V6شك,| ض
للشعB كم5 ?قا,N ش(?عة هللا . ,لكن$N 4ماN ج,)بQ 4حس,) باال(تباك,)ل$C?مة . لق6 تش,ش! خN$TT = فالج,)B )لمختص( )لdG 4جاB بQ )لس?6
Nبابا للكال N$ل W)ت? Nل N$ل(mعلى س. {ML 567.1}

لN ?ك5 ج,)B )لمس?ح تملصا 4, م(),غة ب8 كا5 ج,)با ص(?حا على سm)ل$N . فإG 4مسW في ?V6 تلW )لعملة )ل(,مان?ة )لتي كا5 مTب,عا
عل?$ا )سN )لق?ص( ,ص,(تQ 4عل5 ل$N 4ن$T Nالما ND عائش,5 تح! حما?ة )لق,A )ل(,مان?ة ف$N ملتCم,5 بأ5 ?ق6م,) لتلW )لق,)! )لمع,نة
Å ND6)ئما 54 ?ق6م,) ,الء N$?ن?5 )لبال6 عل(,خضع,5 مسالم?5 لق? ND سمي . ,لك5 ب?نما)ل( N$جب(, مع t)ال ?تعا WلG 54 الماT ل,)جبة(
{ML 567.2} .4,ال

5L ق,8 )لمخلx: “4عT,) .. ما Å Å” كا5 ت,ب?خا جا(حا أل,لئW )ل?$,6 )لمتآم(?5 . فل, كان,) بك8 4مانة ق6 قام,) بك8 )لتC)مات$Å N لما
صا(,) 4مة من$Cمة خاضعة للحكN )ألجنبي = ,ما كان! 4?ة ()?ة 4جنب?ة تخف^ ف,^ (,)بي 4,(شل?N = ,ما كا5 ?ق\ على 4ب,)ب$ا ح()- م5
{ML 567.3} .)ل(,ما5 = ,ما كا5 ?حكN 6)خ8 4س,)(Dا ,)8ٍ (,ماني . لق6 كان! )ألمة )ل?$,6?ة ح?نئG تتحم8 قصاx )(ت6)D6ا ع5 هللا

فلما سمع )لف(?س?,5 ج,)B )لمس?ح “تعّجب,) م5 ج,)بQ ,سكت,)” (متى 22 : 22). لق6 ,بخ (?اءND ,غT(ست$N ,بعملGD Q) ق(( مب46
ع*?ما = مب46 ?ب?5 ح6,6 ,)جB )إلنسا5 ب,ض,p تلقاء )لحك,مة )لم6ن?ة ,,)جبQ نح, هللا . فلق6 ,ج6! عق,8 م(تبكة كث?(A ج,)با ثابتا = ,بع6
GلW )لتCم! تلW )لعق,8 جانB )لمب46 )لصائB . ,مع 54 كث?(?5 مض,) ساخT?5 فق6 (4,) 54 )لمب46 )لdG ?نd,T عل?Q )لسm)8 ق6 4,ضح تماما .
{ML 567.4} .,ق6 تعجب,) م5 فTنة )لمس?ح )لبع?A6 )لن*(

'نشقاu في 'لكن#سة
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,ما 54 4بكN )لف(?س?,5 حتى تقN6 )لص6,ق?,5 بأسئلت$N )لخب?ثة . لق6 كا5 )لع6)ء )لش6?6 مستحكما ب?GD 5?5 )لحCب?5 . كا5 )لف(?س?,5
متمسك?5 بالتقال?6 4ش6 )لتمسW = كان,) بك8 ق,ت$N ?حاف*,5 على )لتقال?6 )لخا(ج?ة ,مج6?5 في مما(سة )لغسال! ,)ألص,)N ,)لصل,)! )لT,?لة
,كان,) ?فاخ(,5 )لنا- بص6قات$N . ,لك5 )لمس?ح 4عل5 4ن$N ق6 4بTل,) ,ص?ة هللا GL كان,) ?علم,5 تعال?D Nي ,صا?ا )لنا- . ,كTائفة كان,) ق,ما
متعصب?5 ,منافق?5 = ,مع GلW فق6 ,ج6 ب?ن$N جماعة كان,) متمسك?5 بالتق,| )لحق?ق?ة . ,mDالء قبل,) تعال?N )لمس?ح ,صا(,) لQ تالم?G . 4ما
)لص6,ق?,5 فكان,) ?(فض,5 تقال?6 )لف(?س??5 ,كان,) ?عت(ف,5 بإ?مان$N بأكث( 4سفا( )لكتاB معتب(?L 5?اDا قان,نا لألعما8 = ,لكن$N كان,) في
{ML 568.1} .)ل,)قع ق,ما كث?(d )لشك,W ,ما6??5

كا5 )لص6,ق?,5 ?نك(,5 ,ج,6 )لمالئكة ,ق?امة )ألم,)! ,عق?A6 )لح?اA )لعت?A6 بث,)ب$ا ,عقاب$ا . في كVGD 8 )ألم,( كان,) على T(في
نق?t مع )لف(?س??5 . ,كا5 م,ض,q )لج6)8 )ل6)ئN ب?G 5?نW )لحCب?D 5, )لق?امة ب,جQ خاx . كا5 )لف(?س?,m? 5من,5 بالق?امة L?مانا ثابتا =
,لكن$N في مناقشات$N كان! NDm()k ع5 )لح?اA )آلت?ة ملتبسة ,غامضة . فكا5 )لم,! في ن*(ND س() )ستعصى عل?$N ف$مQ ,عجC,) ع5
L?ضاح5L, . Q عجNDC ع5 مقا(عة حجج )لص6,ق??5 4عTى مجاال لكث?( م5 )الDت?اj )لdG ال ?نقTع . ,كان! )لمناقشا! )ل6)ئ(A ب?5 )لحCب?5
ML} .غالبا ما تنت$ي بالمشا6)! )لغاضبة ,)لخص,ما! )لشD,. A6?6كG) كا5 ?تفاقN )لجفاء ,تتسع شقة )لخال\ ب?5 )لف(?ق?5 4كث( مما كان!
568.2}

N$كما كا5 للف(?س??5 . ,لك5 كث?(?5 من Bعلى عامة )لشع d,ا5 قTسل N$ك5 ل? Nل, = N$كا5 )لص6,ق?,5 في )لع66 4ق8 ج6) م5 خص,م
كان,) 4ث(?اء فكا5 ل$N )لنف,G )لdG ?مك5 54 ?منحQ )لث()ء . ,ق6 كا5 ب?5 صف,ف$N )لس,)6 )ألع*N م5 )لك$نة = ,كا5 (ئ?- )لك$نة ?ختا( م5
ب?ن$N عاA6 . ,كاGD 5) بم,جB ش(T ص(?ح 4الّ ?نش(,) شك,ك$N 4, ?جعل,Dا تس?T( على عق,8 )لنا- . ,ن*() لكث(A ع66 )لف(?س??5
A)ح6| ,*ائ\ )لك$ن,! = ,لك5 نف- فكL ND6متى شغ8 4ح ()Dل, *ا, N$على معتق6)ت ND,للص6,ق??5 54 ?,)فق NCلال( كا5 م5 N$ت)$ش,
N$ائTل,*?فة ساع6 على نش( 4خ( Wالئق?5 لتل N$ك,ن. {ML 568.3}

äe'مر ùتفك#ر معو

(فt )لص6,ق?,5 تعل?N ?س,q . لق6 كا5 ?ح(كQ (,p لND (,6?)? N )العت()\ بأنQ ?*$( نفسQ ب$VG )لك?ف?ة . ,كا5 تعل?مQ ع5 )لح?اA )آلت?ة
,ع5 هللا مناقضا آل()ئ$N ,ن*(?ات$N . كان,) ?عتق5,6 54 هللا D, )لكائ5 )ل,ح?6 )ألسمى م5 )إلنسا5 = ,لكن$N كان,) ?جا6ل,5 قائل?5L 5 عنا?ة هللا
)لمتسلTة ,علمQ )لساب^ ?ج(6)5 )إلنسا5 م5 ح(?ة )لعم8 ,)ال()A6 ,?نCالنL Qلى منCلة )لعب?6 . كما كان,) ?عتق5,6 54 هللا بع6ما خل^ )إلنسا5
54, = Nلعال( i6(,شك8 ح?, Qعلى نفس Tأل5 ?تسل )54 )إلنسا5 ح WلGعتق5,6 ك? (,ا5 4على . ,كانT4, سل G,مستقال ع5 ك8 نف Qلنفس Qك)ت
مص?(D V, ب?Q?6? 5 . ,كان,) ?نك(,54 5 (,p هللا ?عم8 عT 5(?^ )لمساعي )لبش(?ة 4, )ل,سائ8 )لTب?ع?ة = ,مع GلW كان,) ?عتق5,6 54
)إلنساGL 5 ?ستخN6 ق,)V )لTب?ع?ة بك?ف?ة سA6?6 ?مكنQ 54 ?تسامى ,?ستن?( = ,54 ح?اتQ ?مك5 54 تتT$( ب,)سTة ف(t مما(سا! عن?فة
Qصا(مة على نفس,. {ML 569.1}

k 5L, (GD()ءND ع5 هللا شكل! 4خالق$N . فكما 4ن$N كان,) ?عتق5,6 54 هللا غ?( م$تN باإلنسا5 4صبح,) قل?لي )لتق6?( 4حND6 لآلخ( = ,كا5
. N$في ح?ات Qق,ت NDC,لق6- على 4فعا8 بني )إلنسا5 فق6 كان! تع( p,)(فض,) )العت()\ بتأث?( )ل GL, . ضع?فا tببع N$بعض ND6تحا(
,كغ?(ND م5 )ل?$,6 كان,) ?فخ(,5 بأن$N 4,الL 6ب()N?D ,ل$N )لح^ في )لم?()i = كما كان,) ?فخ(,5 بتمسك$N )لش6?6 بمTال?B )لنام,- =
Qج6). ,كان,) ?عتق5,6 4ن A6,6إلنساني ض?قة ,مح( N$فTع A)ئ(كان! 6, . Qم)ك, N?D()ب( ما5?L, -,لنام( p,) N$6?5 ع5 ف)كان,) مج N$لكن,
N$ع?ش,5 ألنفس? (,ب8 كان = N$المk ,4 5?)آلخ( jباحت?ا N$قل,ب )تتأث Nب(كات$ا . ,ل, Aنص?با في متع )لح?ا (,C)م5 )لممك5 للنا- جم?عا 54 ?ح.
{ML 569.2}

ش$6 )لمس?ح = بأق,)لQ ,4عمالQ = ب,ج,6 ق,L Aل$?ة ?مكن$ا 54 تأتي بنتائج فائقة للTب?عة = ,ش$6 ب,ج,6 ح?اA مستقبلة بعVGD 6 )لح?اA = ,ش6$
ب,ج,6 هللا كآB لبني )إلنساD, 5, ساD( 6)ئما على مصالح$N )لحق?ق?ة . ,4عل5 ع5 عم8 )لق,A )إلل$?ة في )إلحسا5 ,)ل(ف^ )للG?5 كانا ت,ب?خا
للص6,ق??5 على 4نان?ت$N ,)نT,)ئ$N . ,ق6 علNَّ 54 هللا ألج8 خ?( )إلنسا5 )لCمني ,)ألبd6 ?(\ على قلبQ بال(,p )لق6- . ,4با5 خTأ )إل(كا5
L. {ML 569.3}لى )لق,A )لبش(?ة ألج8 تغ??( )لخل^ )لdG ال ?مك5 54 ?ح6ثQ غ?( (,p هللا

عق6 )لص6,ق?,5 )لعNC على تكGD B?G) )لتعل?N . فإG حا,ل,) )الشتباW في ج6)8 مع ?س,q 4حس,) بالثقة في 4ن$N حتى ,ل, لN ?تمكن,) م5
6L)نتQ فعلى )ألق8 س?جلب,5 عل?Q )لعا( . ,)ختا(,) م,ض,q )لق?امة ل?ناقش,) )لمس?ح ف?Q . فإG) ,)فق! عق?6تQ عق?6ت$N فGلW س?ك,5 كف?ال بأ5
Qم5 تعال?م, Qفس?سخ(,5 من N$خالف (GL س??5 = 4ما?)لف( T6 م5 سخ?Cلم( V6ض )?ث?. {ML 570.1}

,ق6 تحاj )لص6,ق?,5 قائل?GL 5) كا5 )لجسN ?تك,5 م5 نف- عناص( )لماA6 في كلتا حالتي )لخل,6 ,)لم,! = GL) فعن6ما ?ق,N م5 )ألم,)!
?نبغي 54 ?تك,5 م5 لحN6, N = ,الب6 54 ?ستأن\ في عالN )لخل,6 ح?اتQ )لتي قضى عل?$ا )لم,! . ثN )ستنتج,) 4نQ في VGD )لحالة ستع,6
Aقب8 )لم,! = ,ستخل6 = في ح?ا Q?لى ما كان! علL جا! ,تع,6 )لحالة?Cل( تعق6, Q4ت)ل(ج8 )م( j,Cف?ت Q?لى ما كان! علL ض?ة)أل( Tل(,)ب(



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 241 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

{ML 570.2} .)لخل,6 )لضعفا! ,)لش$,)! ,)لع,)T\ )لتي كان! في )لح?اA )ل6ن?ا

,ج,)با ع5 4سئلت$N (فع ?س,q )لستا( ع5 )لح?اA )آلت?ة فقا8 ل$N: “في )لق?امة ال ?Cّ,ج,5 ,ال ?تCّ,ج,5= ب8 ?ك,ن,5 كمالئكة هللا في
)لسماء”. فأبا5 ل$N 4ن$N مخTئ,5 في )عتقاND6 = كما كا5 )لف(t )لdG ق6م,V كاGبا . قا8 ل$N: “تضلّ,GL =5 ال تع(ف,5 )لكتB ,ال ق,A هللا”
A6?لعق( إ فيTس??5 ب8 بالخ?)لف( N$بال(?اء كما )ت N$ت$م? Nل QنL .(29 =30 : 22 متى). {ML 570.3}

N$ف$م N6على ع N$5 لD)ب q,بك8 ت6ق?^ . ,لك5 ?س B5,6 جم?ع )لنا- = متمسك,5 بالكتا = N$نL 8,بالق N$كا5 )لص6,ق?,5 ?خ6ع,5 4نفس
,D هللا A,لمق6سة ,لق( Bللكت N$54 ج$ل N$لق6- . كما 4عل5 ل( p,)ل( A)بإنا Bلقل( لىL 6خال$اL فة ?نبغي)لمع( Wلحق?قي . فتل( Bلمعنى )لكتا
)لسبB في تش,L n?مان$N ,*الN عق,ل$N . كان,) ?حا,ل,5 حص( 4س()( هللا في 6)خ8 مح?T تفك?(ND )لض?^ )لمح6,6 = ف6عاND )لمس?ح أل5
A6,6لمح( N$ا,?ة )إللحا6 أل5 عق,لD 5 في,Tلنا- ?سق( الفا م5k 5L . تق,?$ا, N$ك)(لحقائ^ )لمق6سة )لتي ت,سع م6( Wلقب,8 تل N$فتح,) عق,ل?
عاجAC عW()6L 5 س()ئ( هللا . ال ?مكن$L N?ضاp م*اD( ح,)i6 )لعنا?ة )إلل$?ة )لمD6شة ,لGلW ?(فض,5 ب()D?5 تلW )لق,A )لتي ?نسب,ن$ا Lلى
,D ة بناT?ل,ح?6 لمع(فة )ألس()( )لمستغلقة عل?نا ,)لمح( p5 )لمفتاL . هللا A,لق N$ب?ع?ة كان,) ?ف$م,ن$ا ف$ما 4ق8 حتى م5 ف$مT 8ع,)م
N$نL . )?ق,8 ف?ك,5 ,?أم( ف?ص? dGخال^ )لك,5 )ل ,D 5كم Åلى )العت()\ باL لنا- بحاجة( 5L . ف?$ا كل$ا Qت)العت()\ ب,ج,6 هللا ,ق6(
Qس()( ,سائل(, Qشم8 لصفات(, 4,سع A)*لى نL بحاجة. {ML 570.4}

4عل5 )لمس?ح لسامع?Q 4نGL Q) لN تكD 5نالW ق?امة 4م,)! فال فائA6 م5 )لكتB )لمق6سة )لتي ?عت(ف,5 بإ?مان$N ب$ا = فقا8: “,4ما م5 ج$ة
QلL ,D -?؟ لB,عق? QلL, ^سحاL QلL, N?D()بL QلL م,سى= في 4م( )لعل?قة= ك?\ كلمة هللا قائالً: 4نا Bفي كتا Nق,م,5: 4فما ق(4ت? N$نL !(,ألم(
4م,)! بL 8لQ 4ح?اء” (متى 22 : 31 , 32). 54 هللا ?6ع, )ألش?اء غ?( )لم,ج,A6 كأن$ا م,ج,D, A6, ?(| )لن$ا?ة م5 )لب6)?ة ,?(| نت?جة
5L . 6,لخل( Aلح?ا ND),لى 4خ( ق6?- ?م,! س?سمع,5 ص,! )ب5 هللا ,?خ(ج,5 م5 قبL N6k 5ء م(Cكما ل, كا5 ق6 4كم8 . فالم,تى )ألع Qعمل
هللا س?ك,5 ل$L Nل$ا ,ND ?ك,ن,5 لQ شعبا ,ستك,D 5نالW صلة ,ث?قة ,(ق?قة ب?5 هللا ,ق6?س?Q )لمقام?5 . ف$VG )لحالة )لمنت*(A م5 قصD()? V6ا
Å كما ل, كان! كائنة فعال = فاألم,)! 4ح?اء ,D. {ML 571.1}

4بكم! 4ق,)8 )لمس?ح جماعة )لص6,ق??5 = ,لN ?ستT?ع,) 54 ?ج?ب,V . ,لN ?نT^ ?س,q بكلمة ,)حA6 ?مك5 مm)خGتQ عل?$ا 4, )6)نتQ بسبب$ا
Bش?ئا ب8 خ(ج,) مجلل?5 باحتقا( )لشع Qج6 خص,م? Nشك8 = فل dبأ. {ML 571.2}

5L )لف(?س??5 لN ?قTع,) )ألم8 = حتى GلW )لح?5 = م5 54 ?ج(,) )لمس?ح أل5 ?نT^ بما ?مك5 54 ?أخV,G حجة ضV6 . فأقنع,) (جال عالما
{ML 571.3} .م5 )لكتبة بأ5 ?سأ8 )لمس?ح ع5 4?ة ,ص?ة م5 )ل,صا?ا )لعش( في )لنام,- Dي 4ع*N )لكND4, 8 )لك8

'لوص#ة 'لعظمى

لق6 ع*N )لف(?س?,5 )ل,صا?ا )أل(بع )أل,لى )لتي تتنا,8 ,)جB )إلنسا5 نح, خالقQ = على 4ن$ا 4ع*N بكث?( م5 )ل,صا?ا )لس! )لتي تح66
N$عتق, N?*لع( N$ق6 4با5 للنا- نقص q,ا . كا5 ?سD,54 4خف^ )لنا- في )لتق,| )لعمل?ة ,4غفل WلG كا5 م5 نتائج, Q?إلنسا5 نح, 4خ( Bج(,
.لN,C )ألعما8 )لصالحة معلنا 54 )لشج(A تع(\ م5 ثم(Dا . ,ل$G) )لسبB )ت$N بتع*?مQ لل,صا?ا )لس! )الخ?(A ف,^ )ل,صا?ا )أل(بع )أل,لى
{ML 571.4}

5L“ :قائال Q4جاب GL لمس?ح مباش() ,فعاال( B(,لك8؟” ,ق6 كا5 ج( ي 8,4D قائال: “4?ة ,ص?ة )8 مباش(mبس q,لى ?سL لنام,سي( WلG N6تق
8,4 ك8 )ل,صا?ا Dي: )سمع ?ا Lس()ئ?8. )ل(L Bل$نا (B ,)ح6. ,تحB )ل(L Bل$W م5 ك8 قلبW= ,م5 ك8 نفسW= ,م5 ك8 فك(W= ,م5 ك8
ق6(تD VGD .Wي )ل,ص?ة )أل,لى”. ,قا8 )لمس?ح 5L )لثان?ة Dي مث8 )أل,لى ألن$ا تنبع من$ا: “تحB ق(?بW كنفسW. ل?- ,ص?ة 4خ(| 4ع*N م5
D”. {ML 572.1}ات?5”. “ب$ات?5 )ل,ص?ت?5 ?تعلّ^ )لنام,- كلQ ,)ألنب?اء

A)?ل,صا?ا )لس! )ألخ(, ”Wم5 ك8 قلب W$لL B)ل( B5 )ل,صا?ا )أل(بع )أل,لى م5 )ل,صا?ا )لعش( مجملة في )ل,ص?ة )لع*مى )لقائلة: “تحL
متضمنة في )ل,ص?ة )ألخ(| ,Dي: “تحB ق(?بW كنفسW”. ,كلتا Dات?5 )ل,ص?ت?D 5ي تعب?( ع5 مبL6 )لمحبة . فال ?مك5 حف* )ل,ص?ة )أل,لى
B)لق( فإننا نضع Bلقل( n)عي على ع)لش( VCك)ب?نما تكس( )لثان?ة = كما ال ?مك5 حف* )ل,ص?ة )لثان?ة ب?نما تكس( )أل,لى .فمتى كا5 هللا م
ML} .في )ل,ضع )لالئ^ بQ فنحبQ كأنفسنا . ,فقT عن6ما نحB هللا م5 ك8 )لقلB ?صبح في Lمكاننا 54 نحB ق(?بنا ,ب5,6 محاباA ,بكL 8نصا\
572.2}

Nَّعل (GكD, . L6لمب( (GD على t4?ة ,ص?ة 5,6 )النتقا d6ال ?مك5 تع Q4ن WلG للنا- ف?تبع, Å 54 ك8 )ل,صا?ا مجملة في محبتنا i?ح,
)لمس?ح سامع?Q 54 ش(?عة هللا ل?س! ,صا?ا كث?(A متف(قة بعض$ا DاN ,)لبعt )آلخ( قل?8 )ألDم?ة ,?مك5 تجاDلQ ب,قاحة ,)6C()ء . 5L (بنا
Vاعتنا لك8 ,صا?اT5 بD)تتب Qنا 54 محبتنا ل?)? ,D, ل$?ةL A6ك,ح A)?ل,صا?ا )أل(بع )أل,لى ,)ل,صا?ا )لس! )ألخ( N6ق?. {ML 572.3}



10/27/15, 7:53 AMEllen G. White Writings

Page 242 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

'لكاتب 'لذ{ rعجب بالمخلص

G 5LلW )لكاتB )لdG سأ8 ?س,q كا5 فاDما للنام,- ,قD64 6شتQ 4ق,)8 )لمس?ح . لN ?ك5 ?نت*( منQ 54 ?*$( مث8 تلW )لمع(فة )لعم?قة
)لصح?حة للكتB )لمق6سة . لق6 حص8 على فك(A 4,سع ,4شم8 للمبا6[ )لمنT,?ة عل?$ا )ل,صا?ا )لمق6سة . فأماN )لك$نة ,)ل(mساء )لمجتمع?5
{ML 572.4} :)عت(\ بك8 4مانة بأ5 )لمس?ح قN6 )لتفس?( )لصح?ح للش(?عة قائال

ج?6)ً ?ا معلN= بالح^ قل!= ألنQ هللا ,)ح6 ,ل?- kخ( س,)V. ,محبتQ م5 ك8 )لقلB= ,م5 ك8 )لف$N= ,م5 ك8 )لنف-= ,م5 ك8 )لقA)6= ,محبة“
{ML 573.1} .()لق(?B كالنف-= Dي 4فض8 م5 جم?ع )لمح(قا! ,)لGبائح” (م(ق- 12 : 32= 33

5L )لحكمة )لتي 4بD(6ا )لمس?ح في ج,)بQ 4قنع! GلW )لكاتB . لق6 ع(\ 54 )ل6?انة )ل?$,6?ة كان! منحص(A في Tق,- خا(ج?ة ال في تق,|
قلب?ة . ,كا5 ?ف$N تفاDة )لGبائح )لTقس?ة ,عN6 نفع$ا = ,سفW )لN6 في عL N6?ما5 للتكف?( ع5 )لخT?ة = كما ب6) لQ 54 )لمحبة ,)لTاعة Å ,محبة
)لنا- ,L?ثا(ND 4ع*N ق?مة م5 ك8 )لTق,- . ,5L )الستع6)6 )لdG 4بGD V(6) )ل(ج8 ,س(عة ب6?$تQ في )العت()\ بص,)B محاجة )لمس?ح =
WلG فا علىTع q,س? Bمتأل قل( ساء ,ق6m)لك$نة ,)ل( p,) 5ختالفا ب?نا ع( \تختل p,) 5كشف! ع Bلشع( Nعة 4ما?)لس( A6?ألك( Qستجابت(,
)لكاتB )ألم?5 )لdG تج(4 على مجاب$ة عب,سة )لك$نة ,ت$6?6)! )ل(mساء فتكلN ع5 )قتناq قلبي “فلما (Vk ?س,q 4نQ 4جاB بعق8= قا8 لQ: لس!
{ML 573.2} .(بع?6)ً ع5 ملك,! هللا” (م(ق- 12 : 34

N$لى فL كا5 بحاجة Qبائح . ,لكنGلب( مقب,لة ل6| هللا 4كث( م5 )لمح(قا! ,)ل( 54 4عما8 N$ف Qبا م5 ملك,! هللا لك,ن?)ق Bلكات( WلG 5لق6 كا
صفة )لمس?ح )إلل$?ة . فباإل?ما5 بQ ?ستT?ع 54 ?نا8 ق,A لعم8 )لب( . 4ما خ6مة )لTق,- فلN ?ك5 ل$ا ق?مة حق?ق?ة ما لN تتح6 باإل?ما5 )لحي .
,D تشتم8 على ما Q?لمس?ح م()() 54 ش(?عة 4ب( ق6 4()نا, . xفي صلت$ا بالمخل N$تف Nض$ا ما ل)غ NتماL 5حتى )لش(?عة )أل6ب?ة تقص( ع,
4عم^ م5 مج(6 )أل,)م( )لجاCمة = كما )شتم8 )لنام,- على نف- )لمبL6 )لمعل5 في )إلنج?5L . 8 )لنام,- ?(d )إلنسا5 ,)جبQ كما ?(?Q 4?ضا
G. {ML 573.3}نبQ . ,عل?Q 54 ?لتف! Lلى )لمس?ح في TلB )لغف()5 ,)لق,A على Lكما8 مTال?B )لنام,-

”ماy' تظنو. في 'لمس#ح؟“

تجم$( )لف(?س?,5 ملتف?5 ح,8 ?س,q عن6ما 4جاB على سm)8 )لكاتB . فالتف! Lل?$N ,سأل$N قائال: “ماG) ت*ن,5 في )لمس?ح؟ )ب5 مD 5,؟”
Nبف N$من Qجماع Qب5 هللا . فأجاب( Qن,)نسا5 4, ?عتبL 6)مج Qكان,) ?عتب(,ن (GL ما |)?في مس?ا = ل ND68 )ختبا( )عتقا(mلس( (G$ب V6ق6 كا5 قص,
Qت(Cمعج, Qبآ?ات Qت?D,4ل q,س? )$*لنب,)! على مس?ا . عن6ما 4( QلقتT4 dGل( Bكا5 )للق (GD .(42 : 22 متى) ”ح6 قائل?5: “)ب5 6),6(,
)لع*?مة = عن6ما شفى )لم(ضى ,4قاN )لم,تى جع8 )لنا- ?تساءل,5 ف?ما ب?ن$N قائل?5: “4ل?- D (GD, )ب5 6),6؟” 5L )لم(A4 )لكنعان?ة
,با(ث?ما,- )ألعمى ,كث?(?5 غ?(Dما كا5 كT? 8لB منQ قائال: “)(حمني= ?ا س?6= ?ا )ب5 6),6!” (متى 22 : 15). ,GL 6خ8 ()كبا Lلى م6?نة
4,(شل?D Nتف! لQ )لجم,q )لف(حة قائال: “4,صنا الب5 6),6! مبا(W )آلتي باسN )ل(B!” (متى 21 : 9)= كما (5 في )ل$?ك8 ص6| 4ص,)!
)أل,ال6 )لصغا( ,ND ?(5,66 نف- GلW )ل$تا\ . ,لك5 كث?(?5 مم5 كان,) ?6ع,5 ?س,q )ب5 6),6 لN ?عت(ف,) بأل,D?تQ = ,لN ?عت(ف,) 54 )ب5
D 6,(6. {ML 573.4}, 4?ضا )ب5 هللا

,ج,)با على ق,ل$5L N )لمس?ح D, )ب5 6),6 قا8 ?س,q: “فك?\ ?6ع,V 6),6 بال(,p ((,p )إلل$اN م5 هللا) (با؟ قائالً: قا8 )ل(B ل(بي:
WلG 5بكلمة. ,م Qع 4ح6 54 ?ج?بTست? N؟ فلQ(با= فك?\ ?ك,5 )بن V,فإ5 كا5 6),6 ?6ع .W?ئاً لق6مT,م Wجل- ع5 ?م?ني حتى 4ضع 4ع6)ء(
{ML 574.1} .()ل?,N لN ?جس( 4ح6 54 ?سألQ بتة” (متى 22 : 43 — 46

الفصل السابع والستون—الويالت على الفريسيني

كاG 5لk Wخ( ?,N علNَّ ف?Q )لمس?ح في )ل$?ك8 = ,ق6 )تج$! Lل?Q 4ن*ا( ك8 )لجماD?( )لحاشA6 )لمجتمعة في 4,(شل?N = ,)6Cحم! ك8 4(,قة
WلG 8سب^ للنا- 54 (4,) مث? Nل . Vق! ب$ا شفتاTلى ك8 كلمة نL (,بك8 ش,^ ,ل$فة 4صغ, = N6لمحت( q()لص( WلG (,6$ل$?ك8 بالنا- ل?ش(
)لمش$6 قT . لق6 ,ق\ DناG WلW )لشاB )لجل?لي ,D, ال ?حمd4 8 ,ساN مل,كي 4, مج6 4(ضي = ,كا5 ?ح?T بQ )لك$نة بحلل$N )لغال?ة )لثم5
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,)ل(mساء بث?اب$N )لم6C)نة باأل,سمة )ل6)لة على ش(\ محتND6 ,(فعة شأن$N = ,)لكتبة ?حمل,5 )ألسفا( )لمق6سة في N$?6?4 ,كان,) ?(جع,5
Lل?$ا ب?5 ح?k, 5خ( . ,ق\ ?س,q 4مام$N بك6D 8,ء ,على ,ج$Q ,قا( ملW . ,كمD 5, مC,6 بسلTا5 سما,d ن*( بال خ,\ ,ال ,جL 8لى
خص,مQ )لG?5 ق6 (فض,V ,)ستخف,) بتعال?مQ ,كان,) متعTش?5 لسفW 6مQ . لقD 6اجمQ ع66 غف?( من$N = ,لك5 ك8 مm)م()ت$N )لتي حاك,Dا
الصT?اV6 4حبT! ,باء! بالفش8 . ,ق6 تلقى Dج,ما في Lث( Dج,D, = N, ?قN6 للنا- )لح^ )لنقي )لمتأل^ بالن,( على نق?t *لمة 4خTاء
)لك$نة ,)لف(?س??5 . ثN بسT 4ماN 4ن*ا( 4,لئW )ل(mساء حالت$N على حق?قت$ا = ,)لقصاx )لdG الب6 54 ?عقL Bص()(ND على )(تكاB )ألعما8
QتمامL Bخ( ?جk t)غ Qكا5 4مام . Qفق6 بقي للمس?ح عم8 4خ( ?عمل WلG بك8 4مانة = ,مع )(Gإلن( N$?لL N6ق Nث . A)?)لش(. {ML 575.1}

)D( 6(6CتماN )لشعB بالمس?ح ,عمل6C( Q?ا6) مT(6) . لق6 سح(ت$N (,عة تعال?مQ ,مع GلW فق6 كان,) في 4ش6 )(تباW . كان,) ?,ق(,5 )لك$نة
,)لمعلم?5 ألجG 8كائ$N ,تق,)ND )لمصTنعة = ,في ك8 )لشm,5 )ل6?ن?ة كا5 )لشعB ?قN6 لل(mساء Tاعة كاملة . ,مع GلW ف$ا ND )آل5 ?(,5
V,لى ,جL (,)*ن . Q?عل N$جماتD لي(,ا بتD),6 ن(C, Qفت)مع, Q4ضاء! فضائل dGل( Nلمعل( q,انا! ب?سDإل( ^لحاL 5,جا8 ?حا,ل)ل( W4,لئ
Qمع 54 تعال?م q,إل?ما5 ب?س( (,فض) ساءm)ل( لك,5 (,لDG 6تسم?5 عل?$ا . ,ق)م Wتبا)مة ,)ال?C$لمتج$مة ف(4,) )ل( Ö,?لك$نة ,)لش( W4,لئ
كان! في غا?ة )ل,ض,p ,)لبساTة . ,لN ?ك,ن,) ND 4نفس$N ?ع(ف,5 ك?\ ?تص(ف,5 . فبجqC ,ش,^ جعل,) ?()قب,5 ح(كا! 4,لئW )ل(mساء
N$5 كان,) 6)ئما ?تبع,5 مش,(ت?Gل(. {ML 575.2}

ق#وA 'لتقال#د

كان! غا?ة )لمس?ح م5 4مثالQ )لتي 4,(D6ا غا?ة م6C,جة = فق6 كا5 ?(مي Lلى LنG)( )ل(mساء ,تعل?N )لشعB )ل()غB في )لتعلN . ,لك5
)لحاجة كان! ت6ع,V أل5 ?تكلN بص()حة 4ع*N مما فع8 قبال . 5L )لشعB بسبB )حت()م$N للتقال?6 ,ثقت$N )لعم?اء ب(جا8 )لك$ن,! )لفاس6?5 كان,)
{ML 576.1} .مستعب6?5 . ,الب6 للمس?ح 54 ?حNT تلW )ألغال8 . ف?نبغي 54 ?فضح خل^ )لك$نة ,)ل(mساء ,)لف(?س??5 علنا ,بك?ف?ة شام8

N$ال تعمل,)= ألن N$4عمال Bلك5 حس, =V,فعل(, V,*فاحف V,*54 تحف Nفقا8: “على ك(سي م,سى جل- )لكتبة ,)لف(?س?,5= فك8 ما قال,) لك
?ق,ل,5 ,ال ?فعل,5” (متى 23 : 2= 3). كا5 )لكتبة ,)لف(?س?,5 ?6ع,5 4ن$N مC,5,6 بسلTاL 5ل$ي شب?Q بما ق6 4عTي لم,سى . كما )6ع,)
q,4م( ?س (Gاعة . لT, N()كL N*4ع N$54 ?ق6م,) ل Bم5 )لشع (,لبT )العتبا( (G$ل, . Bلشع( Aلنام,- ,قضا( d)مكانة كمفس (,G4خ N$4ن
سامع?Q 54 ?عمل,) ما ?TلB من$N )لمعلم,5 حسB )لنام,- ,لك5 ال ?تشب$,) ب$N = ألن$ND N 4نفس$N لN ?ما(س,) )لتعال?N )لتي كان,) ?علم,ن$ا
{ML 576.2} .للنا-

ثL Nن$N كان,) ?علم,5 تعال?N كث?(A مناقضة للكتاB )لمق6- . فق6 قا8 ?س,q: “فإن$N ?حCم,5 4حماالً ثق?لة عس(A )لحم8 ,?ضع,ن$ا على
4كتا\ )لنا-= ,ND ال ?(?5,6 54 ?حّ(ك,Dا بإصبع$N” (متى 23 : 4). لق6 ف(t )لف(?س?,5 على )لشعB كث?() م5 )لن*N ,)لق,)ن?5 )لمبن?ة
tلنا- بع( على t)ء )لش(?عة تفس?() ?ف(C4ج t5 بع,)لعق8 فكان,) ?فس( Qلى ح6 ال ?قبلL على )لتقال?6 ,كان! تح6 م5 )لح(?ة )لشخص?ة
NDm(,D4 Q?معف,5 من$ا حسبما تقتض N$ل,ن$ا في )لخفاء . ,كان,) 4ح?انا ?6ع,5 4نDتجا? N$4نفس ND (,لتي كان( tلف()ئ(. {ML 576.3}

كا5 )ل$6\ )لdG ,ضع,V نصB ع?,ن$D N, )إلشاA6 بتق,)ND ,)لت*اD( ب$ا . ,ق6 بGل,) ك8 جND6$ في سب?G 8لW = ,لN ?ك,ن,) ?ت,(ع,5
Bلتك5 عصائ, =W6? ا عالمة على$Tب)(,“ :م,سى قائال B)إلل$?ة فق6 4م( )ل( بال,صا?ا x4ماف?ما ?خت . N$ض)لى غL 8,شيء لل,ص d4 5ع
ب?5 ع?ن?W” (تثن?ة 8 : 6). GD) )لكالN لQ معناV )لعم?^ . فإG ?ل$ج )إلنسا5 بكلمة هللا ,?ما(س$ا سالكا بم,جب$ا فإنQ ?صL 8لى 6(جة ع*?مة م5
)لنب8 ,)لسم, . ,في )لمعامال! )لبا(A )ل(ح?مة ت*$( )ل?6)5 مبا6[ ش(?عة هللا كختN )لمصا6قة على )عت()\ )لشفت?5 . ,ستحف*ا5 م5 قب,8
)ل(ش,A ,ك8 فسا6 ,خ6)q = ,ستجت$6)5 ,تنشTا5 في 4عما8 )لمحبة ,)ل(حمة . ,)لع?ناGL 5 تتج$ا5 نح, غ(t نب?8 ستك,نا5 صاف?ت?5
,صا6قت?5 . ,)ل,جQ )لمعب( ,)لع?نا5 )للتا5 تنTقا5 بأفصح ب?ا5 تش$6 للخل^ )لdG بال ل,N )لdG ?تص\ بQ ك8 م5 ?حB كلمة هللا ,?ك(م$ا .
,لك5 )ل?$,6 في 4?اN )لمس?ح لN ?فTن,) Lلى GD) كلQ . فا5 )ألم( )لdG ص6( Lلى م,سى ح(\ بح?i ف$مQ )لنا- على 54 ?كتB )إلنسا5 ,صا?ا
هللا ,?جعل$ا لباسا لQ . ,تبعا لGلW كتب! )ل,صا?ا على (ق,^ ,كان! ت(بT في مكا5 *اD( في )لجب$ة 4, على )ل?6 . ,لكGD 5) )إلج()ء لN ?جع8
ش(?عة هللا تتمك5 4, تثب! في )ل5DG ,)لقلB . ,لك5 )لنا- كان,) ?لبس,5 تلW )ل(ق,^ كسما! 4, شا()! لتست(عي )نتباV )آلخ(?5 . ,كا5 ?*5
8Tال6عاء )لبا( (GD لىL A6?6بة ش)ض q,س? Qف,ج = ND)?ت,ق, N$لنا- بإك()م( NCئة )لتعب6 ,)لق6)سة )لتي تل?D م5 ?لبس,ن$ا B4ن$ا تكس. {ML
576.4}

Ç'لب تمج#د 'لذo وبخE mلر'

,ك8 4عمال$N ?عمل,ن$ا لكي تن*(ND )لنا-: ف?ع(ض,5 عصائب$N ,?ع*م,GD4 5)B ث?اب$N= ,?حب,5 )لمتكأ )أل,8 في )ل,الئN= ,)لمجال-“
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Nح6 )لمس?ح= ,4نت(, Nأل5 معلمك =d6?فال ت6ع,) س N4ما 4نت, !d6?س d6?لنا-: س( ND,أل,لى في )لمجامع= ,)لتح?ا! في )ألس,)^= ,54 ?6ع(
جم?عاً 4خ,A. ,ال ت6ع,) لكN 4باً على )أل(t= أل5 4باكN ,)ح6 )لdG في )لسم,)!. ,ال ت6ع,) معلّم?5= أل5 معلّمكN ,)ح6 )لمس?ح” (متى 23 : 5
— 10). بمثVGD 8 )ألق,)8 )لص(?حة كش\ )لمخلx ع5 )لTم,p )ألناني )لdG كاT? 5لB 4ب6) مجاال ,سلTانا ,D, ?ت*اD( بال,6)عة )لكاGبة
5?Gفال . Qلمقام Nلى ,ل?مة كا5 )لض?,\ ?جلس,5 في )لمكا5 )لمالئL 5,معاً ,حس6) . عن6ما كا5 )لنا- ?6عT مشح,نة B,في ح?5 كان! )لقل
كا5 ?عTى ل$N 4ك(N مكا5 كان,) ?تمتع,5 باDتماN خاx ,?نال,5 ح*,A ع*?مة . ,كا5 )لف(?س?,5 6)ئب?5 6)ئما في ت6ب?( خN$TT للحص,8
على تلW )لك()ما! = ف,بخ ?س,VGD q )لتص(فا!. كما 4نQ ,بخ )لغ(,( )لdG جع8 4,لئW )لق,N ?تح(ق,5 ش,قاً للحص,8 على 4لقاB )لش(\
مث8 “س?6” 4, “معلN”. ,4علGD 54 5) )للقB ال ?خL xنسانا ب8: ?خx )لمس?ح نفسQ . لق6 كا5 )لك$نة ,)لكتبة ,)ل(mساء = مفس(, )لنام,-
,)لم$?من,5 عل?L = Qخ,A 4بناء B4 ,)ح6 ,ق6 ش66 ?س,q على 4ال ?Tل^ )لشعd4 B لقB م5 4لقاB )لش(\ على Lنسا5 ل?86 على س?T(تQ على
N$مان?L ,4 ND)ضمائ. {ML 577.1}

ل, كا5 )لمس?ح عائشاً على )أل(t )ل?,N ب?5 م5 ?حمل,5 )أللقاB )ل6?ن?ة )ل(نانة )لتي ال ?,ص\ ب$ا Lال هللا 4ما كا5 ?(66 كالمQ )لقائ8:
d4 .(9 : 111 ),مCم) ”Qسم( B,$لمق6- ?عل5 ع5 هللا قائال: “ق6,- ,م( B5 )لكتاL ح6 )لمس?ح”؟(, Nأل5 معلمك =d6?فال ت6ع, س N4ما 4نت“
مخل,^ بش(d ?ستح^ T? 54ل^ عل?GD Q) )للقB ؟ ,ما 4ق8 ما ?*$( )إلنسا5 م5 )لحكمة ,)لب( )للG?5 ?86 عل?$ما GD) )للقB ! ,ما 4كث( م5
?Tلق,GD 5) )للقB على 4نفس$ND, N في نف- )ل,ق! ?مثل,5 )سN هللا ,صفاتQ 4س,) تمث?8 ! ,)4سفاV = فما 4كث( ما ?ختفي )لTم,p )لعالمي
x(6 )لمخلTلمق6سة )ل$امة ! ,ق6 )ست( Cلم()ك( Bنة )لتي ?لبس$ا 4صحا?Cلم( Bا?ا ,4نجس$ا تح! ستا( )لث?اTالستب6)6 ,)لتعس\ ,4سف8 )لخ(,
{ML 578.1} :قائال

4كب(كN ?ك,5 خا6ماً لكN. فم5 ?(فع نفسQ ?ّتضع= ,م5 ?ضع نفسQ ?(تفع” (متى 23 : 11 , 12)! ّعلN )لمس?ح م()() عA6?6 54 )لع*مة“
Nلنعم8 )لخ?( لبني )إلنسا5 = ,في )لق?ا n?تق6?( )لسماء تنحص( ع*مة )لخل^ في ك,ننا نع Bلحق?ق?ة تقا- بق?مة )إلنسا5 )ألخالق?ة . فحس(
5?Tلمج6 = خا6ما للبش( )لساق( Wبأعما8 )لمحبة ,)ل(حمة . فلق6 كا5 )لمس?ح = مل. {ML 578.2}

قا8 ?س,q: “,?8 لكN 4?$ا )لكتبة ,)لف(?س?,5 )لم()m,5! ألنكN تغفل,5 ملك,! )لسما,)! قN(6ّ )لنا-= فال ت6خل,5 4نتN ,ال ت6ع,5 )ل6)خل?5
Bلتص(\ م5 جان( (GD 5 ل,ال?Gل( Wا5 4,لئDG4 (,لمق6سة فق6 4عم( Bح(ف,) )لكت GL 5??5 )لك$نة ,)لنام,سL .(13 : 23 متى) ”6خل,5?
{ML 578.3} .)ل(mساء ما كان,) ق6 ع(ف,) ع5 ملك,! )لمس?ح = ,تلW )لح?اA )إلل$?ة في 4عما^ )إلنسا5 )لتي Dي ج,D(?ة للق6)سة )لحق?ق?ة

عقوn مظلمة Ereد جشعة

,?8 لكN 4?$ا )لكتبة ,)لف(?س?,5 )لم()m,5! ألنكN تأكل,5 ب?,! )أل()م8= ,لعلّة تT?ل,5 صل,)تكN. لGلW تأخG,5 6?ن,نة 4ع*N” (متى 23 :“
14). {ML 578.4}

5D,4قنع W(G GL, = !فق6 *ف(,) بثقة )أل()م8 )لتق?ا . N$لخ6مة مصالح (GD 5ق6 )ستفا6,) م, Bلشع( على N?*ع G,س??5 نف?)كا5 للف
ب,ج,B تك(?- 4مالك$5 ألغ()t 6?ن?ة .,بع6ما )ست,لى 4,لئW )لمتآم(,5 )لمحتال,5 على 4م,)8 )أل()م8 )ستخ6م,Dا لمنفعت$N )لشخص?ة .
N*6?ن,نة 4ع N$?عل Bل(?اء س?جل( (GD 54 (?5 بالتق,| . ,ق6 4عل5 )لمس?حDلة ج$ا() مت*ا?,T !(,لخ?انة كان,) ?ق6م,5 صل( Wلكي ?خف,) تل,
. ,GD) )لت,ب?خ ?نصB على (m,- كث?(?5 في 4?امنا VGD )لG?5 ?تش6ق,5 بالتق,| . لق6 تلTخ! ح?ات$N باألنان?ة ,)لTمع = ,مع GلW ف$N ?خف,5
Bع(\ ك8 ن,)?ا )لقل? QنL . ع,) 54 ?خ6ع,) هللا?Tل5 ?ست N$لى ح?5 . ,لكنL N$خ6ع,5 بني جنس? WلGئفة = ,ب(Cل( A)ا$Tتح! (6)ء )ل Qكل (GD
Q4عمال Bنسا5 حسL 8س?6?5 ك,. {ML 579.1}

6)5 )لمس?ح س,ء )لمعاملة بال (حمة ,لكنQ ح(x 4?ضاً على عN6 )لتقل?8 م5 )اللتN(C ,)لمسm,ل?ة . لق6 ,بخ )لنا- على )ألنان?ة )لتي سلب!
)آلخ(?5 حق,ق$N = ,جعل! 4صحاب$ا ?س?ئ,5 )ستعما8 عTا?ا )أل()م8 . ,في نف- )ل,ق! )متp6 )أل(ملة )لتي 4ت! بتق6مت$ا Lلى خC)نة ب?! هللا .
5L. {ML 579.2} س,ء )ستعما8 )إلنسا5 للعT?ة لN ?ح(N )لمعT?5 م5 ب(كة هللا

فلسا 'أل;ملة

A)?4تى كث?(,5 م5 )ألغن?اء بمبالغ كب Nث . NDا?اTلنا- )آلت?5 ل?ق6م,)ع( Bنة )ل$?ك8 ,كا5 ?()ق(Cخ Q?كان! ف dGفي )ل(,)^ )ل q,كا5 ?س
,كان,) ?ق6م,ن$ا بتفاخ( ,كب(?اء . ,ق6 ن*( Lل?$N ?س,q بح5C ,لN ?ق8 ش?ئا ع5 عTا?اND )لسخ?ة . ,لك5 فجأA 4ش(^ مح?اV عن6ما (4| 4(ملة
m)ي كأن$ا ال تجD !ت()جع N$(س,5 ?تق6م,5 ل?ضع,) تق6ماتTلمتغ( ألغن?اء( كا5 GL, . 6ا 4حD()? 54 66 ,خج8 كأنما تخشى)بت B)تقت A)?فق
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على )لتقN6 4كث( . ,مع GلW كان! تت,^ أل5 تقN6 ش?ئا ,ل, قل?ال لعم8 )ل(B )لdG كان! تحبQ . ن*(! Lلى )لتق6مة )لتي في ?D6ا ,كان! ال
Nلف(صة ,بس(عة 4لق! فلس?$ا ث( !C$فانت . Qي ك8 ما تملكD كان! تق6مت$ا WلG ا?ا )ألغن?اء )ل,)قف?5 م5 ح,ل$ا . ,معTع Nش?ئا 4ما d,تسا
DG. {ML 579.3}ب! في T(?ق$ا بعجلة . ,لك5 ف?ما كان! تفعG 8لW )لتق! ع?ناDا بع?ني ?س,q )للت?5 ح6قتا )لن*( Lل?$ا باشت?ا^

:Nبالح^ 4ق,8 لك“ :Qمت6ح$ا بق,ل? ,D, Qكالم A4)لم( !سمع Nملة . ,م5 ث)أل( Wتل )فق (,*54 ?الح ND)4م, Q?لL VG?تالم x6عا )لمخل Nث
VGD 5L )أل(ملة )لفق?(A 4لق! 4كث( م5 )لجم?ع” (ل,قا 21 : 3). فان$م(! م5 ع?ن?$ا 6م,q )لف(p ح?5 4حس! بأ5 صن?ع$ا ق6 ف$N ,ح*ي
بالتق6?( . (بما ,ج6 كث?(,5 مم5 نصح,) تلW )أل(ملة بأ5 تحتف* لنفس$ا بالقل?8 )لdG مع$ا لتستخ6مQ لنفس$ا . ألنGL Q ?,ضع ب?d6?4 5 )لك$نة
)لمتCمت?5 فس?ض?ع ب?5 )لتق6ما! )ألخ(| )لغال?ة )لتي ?mتى ب$ا Lلى )لخC)نة . ,لك5 ?س,q ف$N ب,)عث$ا = فلق6 كان! تmم5 بأ5 خ6مة )ل$?ك8
مع?نة م5 هللا ,كان! تت,^ أل5 تب8G قصا(| جD6$ا للمساDمة في نفقاتQ . لق6 عمل! ما )ستTاع! عملQ = ,كا5 عمل$ا مCمعاً 54 ?ص?( نصبا
تGكا(?ا ل$ا م6| )لD6( ,سبB ف(ح$ا في )ألب6?ة . لق6 ق6م! قلب$ا مع تق6مت$ا )لتي ق6(! ق?مت$ا ال بمق6)( ما تسا,?Q قTعة )لنق,6 = ب8 بمق6)(
{ML 579.4} .محبت$ا D(, Åتمام$ا بعملQ )لdG 6فع$ا لتق6?م$ا

قا8 ?س,q عVGD 5 )أل(ملة )لفق?(L Aن$ا “4لق! 4كث( م5 )لجم?ع”. 5L )ألغن?اء 4لق,) م5 فضلت$N = ,كث?(,5 من$N ق6م,) ما ق6م,V بقص6
)لمفاخ(A ,)لمباDاA ,)لحص,8 على مج6 م5 )لنا- = ,لN تح(م$N عTا?اND )لكب?(A م5 متع )لح?اA 4, حتى )لت(\ = ف$ي لN تتTلB تضح?ة =
{ML 580.1} .,لGلW لN تستح^ 54 تقا(5 بق?مة ما بلغQ فلسا )أل(ملة

Aسمى ق#مة من 'لنقوr

5L )لباعi 4, )ل6)فع D, )لdG ?عTى م?AC ألعمالنا = فإما 54 ?صم$ا ب,صمة عا( 4, ?عT?$ا )لق?مة )أل6ب?ة )لتي تستحق$ا . فل?س! )ألش?اء
)لع*?مة )لتي ت()Dا ك8 ع?5 ,?مت6ح$ا ك8 لساD 5ي )لتي ل$ا ق?مة ع*?مة في ن*( هللا = ,لك5 )ل,)جبا! )لبس?Tة )لتي ن6m?$ا بف(p ,)لعTا?ا
Bلتي ل$ا 4سمى تق6?( في ن*( هللا . فالقل( Bي في )لغالD لتي تب6, للع?5 )لبش(?ة كأن$ا ع6?مة )لق?مة(, AاDمبا )?لقل?لة )لق?مة )لتي نق6م$ا في غ(
)لعام( باإل?ما5 ,)لنابt بالحD B, 4غلى في ن*( هللا م5 4ثم5 )لعTا?ا . 5L )أل(ملة )لفق?(A ق6م! ك8 مع?شت$ا لتحم8 )لقل?8 )لdG عمقQ . لق6
ح(م! نفس$ا م5 )لTعاN لتقN6 )لفلس?5 لعم8 هللا )لdG ق6 4حبتQ . ,ق6 فحل! GلW بإ?ماGL = 5 كان! تmم5 بأ5 4باDا )لسما,d ل5 ?غضي ع5
Qستحسان(, x5 )ستحقا م6?ح )لمخل(Gما )للD 6بإ?ما5 )أل,ال Q?إل?ما5 )لشب( WلG, لنفس$ا A)لمنك( p,)ل( V6$ا . فDا )لش6?6 ,ل5 ?نساDC,ع. {ML
580.2}

?,ج6 كث?(,5 م5 )لفق()ء )لG?5 ?(غب,5 في L*$ا( شك(Å ND على نعمتQ ,حقQ = ,?(غب,5 ك8 )ل(غبة في )لمساDمة مع Lخ,ت$N )أل,ف(
. d,في )لمص(\ )لسما N$ل dGبأ5 ?ضع,) )لقل?8 )ل N$لنا- ب8 ل?سمح ل( Wف?نبغي 4ال ?ص6 4مثا8 4,لئ. B)عم8 )ل A6في معاض N$ث()ء من
فمتى ق6م! VGD )لعTا?ا م5 قل,B مفعمة حبا Å فمع 4ن$ا تب6, تاف$ة فإن$ا تص?( عTا?ا مك(سة ,تق6ما! ال تق6( بثم5 ?ف(p ب$ا قلB هللا ,
{ML 581.1} .?با(ك$ا

5L ?س,q عن6ما قا5L 8 تلW )أل(ملة “4لق! 4كث( م5 )لجم?ع” كا5 صا6قاً في كالمQ = ل?- فقT م5 ح?i )ل6)فع ب8 4?ضاً م5 ح?i نتائج
تلW )لتق6مة . 5L “)لفلس?5 )لG?5 ق?مت$ما (بع” ق6 جلبا Lلى خC)نة هللا كم?ة م5 )لما8 4ع*N م5 ك8 )لتق6ما! )لتي 4تى ب$ا 4,لئW )ل?$,6 )ألث(?اء .
5L 4ث( تلW )لتق6مة )لبس?Tة كا5 كنبع ماء صغ?( عن6 منبعQ = ,لك5 بعG 6لW ?ص?( ,)سعا ,عم?قا في مج()V ,تف?t م?اQD م6| )ألج?ا8 .
,ب,سائ8 ال حص( ل$ا ساDم! تلW )لتق6مة في Lسعا\ )لفق()ء ,)نتشا( )إلنج?5L . 8 عم8 )لتضح?ة )لdG قام! بQ تلW )أل(ملة ق6 4ث( متفاعال
في قل,k Bال\ )لنا- في ك8 )لبل6)5 ,)لعص,( . ,كا5 لQ تأث?( في )ألغن?اء ,)لفق()ء = فضاعف! تق6مات$N م5 ق?مة عT?ت$ا . 5L ب(كة هللا على
Tب(غبة مخلصة لمج6 هللا ف$, م(تب Qب N,لحا8 مع ك8 تق6مة نق6م$ا ,ك8 عم8 نق( WلGملة جعلت$ما سببا في نتائج ع*?مة = ,ك)فلسي )أل
{ML 581.2} .بمقاص6 هللا )لقا6( على ك8 شيء . 5L نتائج GلW )لعم8 للخ?( ال ?مك5 تقD)?6ا

rحماn ال لزe\ لNا

تابع )لمخلx تش$?(V بالكتبة ,)لف(?س??5 فقا8: “,?8 لكN 4?$ا )لقاA6 )لعم?ا5! )لقائل,5: م5 حل\ بال$?ك8 فل?- بشيء= ,لك5 م5 حل\
بBDG )ل$?ك8 ?لتNC. 4?$ا )لج$ا8 ,)لعم?ا5! 4?ما 4ع*N: )لN4 BDG )ل$?ك8 )لdG ?ق6ّ- )لBDG؟ ,م5 حل\ بالمGبح فل?- بشيء= ,لك5 م5 حل\
بالق(با5 )لdG عل?Q ?لتNC. 4?$ا )لج$ا8 ,)لعم?ا5! 4?ما 4ع*N: )لق(باN4 5 )لمGبح )لdG ?ق6ّ- )لق(با5؟” (متى 23 : 16 — 19). لق6 فس( )لك$نة
مTال?B هللا بحسB مق?اس$N )لمح6,6 )لمC?\ . كان,) ?6ع,5 4ن$N ?صنع,5 تف(?قا 6ق?قا بالنسبة Lلى 6(جة جسامة )لخTا?ا )لمختلفة مستخف?5
ببعt )لخTا?ا = ,معتب(?5 بعt )لخTا?ا )ألخ(| )لتي ق6 تك,5 4ق8 شأنا كأ5 ال غف()5 ل$ا . فألج8 )عتبا()! مال?ة 4عف,) بعt )لنا- م5
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,فاء نG,(ND = ,في مقاب8 مبالغ كب?(A م5 )لما8 كان,) 4ح?انا ?تغاض,5 ع5 ج()ئN خT?(A . ,في نف- )ل,ق! كاmD 5الء )لك$نة ,)ل(mساء
{ML 581.3} .?ص6(,5 في بعt )لحاال! )ألخ(| حكما صا(ما على Dف,)! تاف$ة

عظا\ eقبو;

ثN عا6 ?س,q ?ق,8: “,?8 لكN 4?$ا )لكتبة ,)لف(?س?,5 )لم()m,5! ألنكN تعّش(,5 )لنعنع ,)لشبi ,)لكم,5= ,ت(كتN 4ثق8 )لنام,-: )لح^
N(6ستخ( AساءL |)4خ A)6?5 )لمس?ح م? Nلكال( (GD 8(متى 23 : 23). ,في ك ”Wال تت(ك,) تل, VGD (,ل(حمة ,)إل?ما5. كا5 ?نبغي 54 تعمل(,
N6من?5 قmلم( ,4ب N?D()فإب . ),لعص( N64ق Gق6 حف* من, ),لعش( Nن*ا t)ف dGل( ,D Åفا = Qال ?غفل Qنفس N(Cاللت( (GD, . ما! )لمق6سة(Cاللت(
عش() م5 ك8 4م,)لQ . ,كا5 (mساء Lس()ئ?8 ?سلم,5 بض(,(A 6فع )لعش,( = ,كاGD 5) )لعم8 ص,)با = ,لكن$N لN ?ت(ك,) )لشعB ل?تحمل,)
بأنفس$N تبعة )قتناع$N بال,)جB = ب8 ,ضع! ق,)ن?5 تعسف?ة لك8 حالة . ,ق6 تعق6! ك8 )لمTال?B بح?i غ6) م5 )لمستح?8 حف*$ا . ,لN ?ك5
{ML 582.1} .4ح6 ?ع(\ متى تتN ع$,V6 . كاG 5لW )لن*اN عا6ال ,مقب,8 بحسB ما 4عTاV هللا = ,لك5 )لك$نة ,)ل(mساء جعل,V عبئا ممال ثق?ال

N$مالDL ل?ة,mم5 مس N$?ال ?عف (GD 54 Q?4با5 لسامع Q4ن )?لعش,( ,)جبا = غ( N?6عتب( )لمس?ح تق( فلق6 . Qم?تD4 Qهللا ل Qب )5 ك8 ما ?أمL
لل,)جبا! )ألخ(| . كا5 )لف(?س?,5 م6قق?5 ج6) في تعش?( )ألعشاB )لنام?ة في )لبسات?5 كالنعنع ,)لشبi ,)لكم,5 = ف$G) لN ?ك5 ل?كلف$N كث?()
= ب8 ق6 جعل$N ?شت$(,5 بالت6ق?^ ,)لق6)سة . ,في نف- )ل,ق! فإ5 4,)م(ND ,ن,)N$?D )لتي ال نفع من$ا ضا?ق! )لشعB ,4ضاع! ت,ق?( )لنا-
لGلW )لن*اN )لمق6- )لdG ق6 4ق(V هللا نفسQ . لق6 شحن,) عق,8 )لنا- بف(,^ تاف$ة = ,4بع6,) تفك?(ND ع5 )لحقائ^ )لج,D(?ة = فاألم,( )لع*?مة
Wال تت(ك,) تل, VGD (,كا5 ?نبغي 54 تعمل ” :q,س? N$م?ة في )لنام,- = كالح^ ,)ل(حمة ,)إل?ما5 4غفل! . ,ق6 قا8 لDأل(”. {ML 582.2}

,DنالW ق,)ن?5 4خ(| 4فسD6ا )لمعلم,5 على GD) )لنح, . ففي )أل,)م( )لمعTاA للشعB ب,)سTة م,سى ن$اND هللا ع5 4ك8 ك8 شيء نج- .
VGD (,ك)ت? Nبالنجاسة ,?قص( )لعم( . ,لك5 )لف(?س??5 ل N6ل( مأل? Qماً الحتما8 ك,ن)لح?,)نا! )ألخ(| كا5 مح( tبع, )?Cلخن( Nفأك8 لح
dGعمل$ا 54 ?صف,) ك8 )لماء )ل Bم5 )لشع B,لTكا5 ضم5 )ألش?اء )لم, ACلى )لح6,6 غ?( )لجائL (,ف)Tا هللا ب8 تDاTي كما ق6 4عD(,لن(
NDا?اT8 خ,D 5?ي )لتاف$ة ,بD(,لن( VGD 5?ب q,5 ?س)قا GL, . نا! )لنجسة(,?لح( مك5 حسبان$ا ضم5? A)حش )4صغ Q?لئال تك,5 ف Qستعمل,ن?
{ML 582.3} .()لفعل?ة قا8 للف(?س??5: “4?$ا )لقاA6 )لعم?ا5! )لG?5 ?صف,5 ع5 )لبع,ضة ,?بلع,5 )لجم8” (متى 23 : 24

Aخ8 ممل,ء(ي م5 6D, =جم?لة j)تشب$,5 قب,()ً مب?ضة ت*$( م5 خا N5! ألنك,m()4?$ا )لكتبة ,)لف(?س?,5 )لم N4?ضاً: “,?8 لك N$قا8 ل
ع*اN 4م,)! ,ك8 نجاسة” (متى 23 : 27). فكما 54 )لقب( )لمب?t ,)لمC?5 م5 )لخا(j ?خفي في 6)خلQ )لجثi )لمتعفنة = فكGلW )لق6)سة
{ML 583.1} :)ل*اD(?ة )لتي كا5 ?تباDى ب$ا )لك$نة ,)ل(mساء كان! تخفي ,()ءDا )آلثاN ,)لمفاس6 . ثN قا8 4?ضاً

,?8 لكN 4?$ا )لكتبة ,)لف(?س?,5 )لم()m,5! ألنكN تبن,5 قب,( )ألنب?اء ,تCّ?ن,5 م6)ف5 )لص6ّ?ق?5= ,تق,ل,5: ل, كنا في 4?اk Nبئنا لما“
شا(كناND في N6 )ألنب?اء” (متى 31 — 29 / 23). 5L )ل?$,6 لكي ?*$(,) تق6?(ND لألنب?اء )لG?5 مات,) جعل,) بكD( 8تماN ,حماسة ?C?ن,5
N$لى ت,ب?خاتL ال 4لق,) باال, N$ستف?6,) م5 تعال?م? Nل N$لكن, = N$م6)فن. {ML 583.2}

ففي 4?اN )لمس?ح )DتN )لنا- )Dتماما خ()ف?ا بم6)ف5 )لم,تى ,4نفق! مبالغ Tائلة م5 )لما8 على تC??ن$ا . ,كاGD 5) عباA6 4,ثا5 في ن*( هللا
. ,GلW 54 )لنا- في ت,ق?(ND )لمبالغ ف?Q ,غ?( )لالئ^ بالم,تى ب(Dن,) على 4ن$N لN ?حب,) هللا م5 ك8 )لقلB ,ال 4حب,) )لق(?B كالنف- ,نف-
VGD )ل,ثن?ة متفش?ة ب?5 )لنا- في VGD )أل?اN . كث?(,5 مج(م,5 في ك,ن$N ?$مل,5 )أل()م8 ,)ل?تامى ,)لم(ضى ,)لفق()ء لكي ?بن,) 4نصابا
,تماث?8 غال?ة )لثم5 للم,تى . ف$N ?نفق,5 )ل,ق! ,)لما8 ,)لج$,6 بسخاء ألجVGD 8 )الغ()t = في ح?5 4ن$N ?$مل,5 ,)جب$N نح, )ألح?اء .
{ML 583.3} .فتلW )ل,)جبا! )لتي ق6 ف(ض$ا )لمس?ح بك8 ص()حة ق6 ت(ك! ,4غفل!

لق6 بنى )لف(?س?,5 قب,( )ألنب?اء ,C?ن,) م6)فن$N ,قا8 4حND6 لآلخ(: ل, كنا في 4?اk Nبائنا لما شا(كناND في سفN6 W خ6)N هللا . ,لكن$N كان,)
في نف- )ل,ق! ?تآم(,5 لسفN6 W )بنQ . ,نح5 ?نبغي 54 نتخG مGD 5) 6(سا لنف,سنا = ,?جB 54 نفتح ع?,ننا للتحق^ م5 ق,A )لش?Tا5 على
ND, . N$مان?L 8?في سب (,5 مات?Gل( Wم,5 4,لئ)ك? N$س??5 . ف?)لف( !(,Tخ )ثL 5 في,)?لعق,8 )لتي تبتع6 ع5 ن,( )لح^ . كث?(,5 ?س( q(6خ
?نD6ش,5 م5 عمى )ل?$,6 في (فض$N للمس?ح . ثN ?علن,5 قائل?5: ل, عشنا في 4?امQ لكنا بك8 س(,( قبلنا تعال?مQ ,ما كنا )شت(كنا قT في
ج(?مة م5 ق6 (فض,) )لمخلx . ,لك5 عن6ما تستلNC )لTاعة L Åنكا( )لG)! ,)لت,)ضع فإ5 نف- mDالء )لنا- ?خ6م,5 )قتناع$N ,?(فض,5
{ML 583.4} .)لTاعة . ,DكG) ?*$(,5 نف- )ل(,p )لتي )تص\ ب$ا )لف(?س?,5 )لG?5 6)ن$N )لمس?ح

\A سافكو
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Vبح قا??5 4خاG نسا5 عن6ماL 8,4 N6 Q?ف ^)D4 dGل,ق! )ل( Gللمس?ح . فمن N$فض) ل$ائلة في( N$ل?ت,mك,ن,) ?حس,5 بمس? N5 )ل?$,6 لL
Aل,ال(, W,لمل( ا?اTض6 خ N$ففي ك8 عص( كا5 )ألنب?اء ?(فع,5 4ص,)ت . Nلج()ئ( Nمع تفاق ))خ ?تك?)لتا( WلG -اب?8 )لص6?^ = ,نفD
xل6?ن,نة ,)لقصا( !لى ج?8 تجمعL 8?م5 ج, . N$5 بح?ات?)Tمخا V,اعT4 6ق, N$D(,هللا في 4ف Qضع, dGل( Nبالكال N$ب,نTخا? ND, Bلشع(,
)ل(B?D على (m,- ()فضي )لن,( ,)لح^ . ,كا5 4ع6)ء )لمس?ح ?ستمT(,GD 5) )لقصاx ف,^ (m,س$5L . N خT?ة )لك$نة ,)ل(mساء كان!
4ع*N ,4ثق8 م5 ك8 ما )(تكبQ )لنا- في )لعص,( )لسالفة . ,ب(فض$N للمخلx 4,قع,) 4نفس$N تح! مسm,ل?ة N6 ك8 )لنا- )ألب()( )لG?5 قتل,)
(G$ب q,في نقمة ع86 هللا . ,ق6 قا8 ?س N$س,m) على Bمعا 54 ?نصCكا5 م, tق6 فا N$ثمL -لمس?ح . كا5 كأ( Nلى 4?اL 8?ابD Nم5 4?ا
{ML 584.1} :)لص66

لكي ?أتي عل?كN كC N6 8كي سفW على )أل(t= مD N6 5اب?8 )لصL ^?6ّلى C N6ك(?ا ب5 ب(خ?ا )لdG قتلتم,V ب?5 )ل$?ك8 ,)لمGبح. )لح^“
{ML 584.2} .(4ق,8 لكGD 5L :N) كلQ ?أتي على GD) )لج?8!” (متى 23 : 35 , 36

Nبكال ^Tكا5 ?ن Gك(?ا )لنبي . فإC !ح^ . ,ق6 ع(ف,) ك?\ ما Nلكال( WلG 54 q,س? N5 سمع,) كال?Gلق6 ع(\ )لكتبة ,)لف(?س?,5 )ل
)إلنG)( م5 قب8 هللا تسلT على )لملW )لم(ت6 غضB ش?Tاني ,بأم(V قت8 )لنبي ,قn) 6 م5 6مQ على نف- 4حجا( (,)^ )ل$?ك8 ,لN ?مك5 مح,
GلW )لN6 ب8 بقي ل?ك,5 ش$اA6 على )(ت6)L 6س()ئ?T, . 8الما كا5 )ل$?ك8 باق?ا بق?! لTخا! GلW )لN6 )لCكي صا(خة تTلB )النتقاGL, . N 4شا(
Bع) ACD لجمع( WلG في !)ا?ا )لمخ?فة سTلخ( Wلى تلL q,س?. {ML 584.3}

Eوبخ في محبة

GL,: {ML 585.1} ن*( ?س,L qلى )ألماL Nلى )لمستقب8 4عل5 54 عص?ا5 )ل?$,6 ,(فض$N لخ6)N هللا س?بق?ا5 كما كانا ف?ما مضى ثN قا8

لGلD Wا 4نا 4(سL 8ل?كN 4نب?اء ,حكماء ,كتبة= فمن$N تقتل,5 ,تصلب,5= ,من$N تجل5,6 في مجامعكN= ,تT(5,6 م5 م6?نة Lلى م6?نة” (متى“
23 : 34) — 4نب?اء ,حكماء ممل,ئ?5 م5 )إل?ما5 ,)ل(,p )لق6-- كاستفان,- ,?عق,k, Bخ(?5 كث?(?5- س?حكN عل?$N ,?قتل,5 . فإG (فع
)لمس?ح ?L V6لى )لسماء ,ق6 غم(V ن,( Lل$ي جع8 ?خاBT )لنا- )لماثل?5 4مامQ كقاt . ,ص,تQ )لT dGالما سمع ?نT^ بالت,سال! )ل(ق?قة =
Qن*()ت, Qك5 ممكنا 54 ?محى تأث?( كالم? Nلسامع,5 = ,ل( Bتع)لت,ب?خ ,)ل6?ن,نة . فا( Nبكال ^Tسمع )آل5 ?ن . {ML 585.2}

كا5 غضB )لمس?ح منصبا على )ل(?اء ,)لخTا?ا )لشن?عة )لتي كان! علة Dالp(,)4 W )لنا- ,ND ?م,D,5 على )لشعB ,?$?ن,5 هللا . ,في
Nل Qة صا(ما ,فاحصا ,لكن?Tبالخ V)?$ان?ة . ,ق6 كا5 تشT?لى عم8 )لق,)! )لشL 5Tف d6ة مع )لفاD,لخا6عة )لمم( ساءm)محاجة )لك$نة ,)ل
?نT^ بكالN )نتقامي . لق6 )شتع8 غضبQ )لمق6- ض6 سلTا5 )ل*لمة ,لك5 لN ?ب6 منD( d4 Qت?اj . ,كGلW ك8 مس?حي ?ع?n على ,فا^ مع هللا
,لQ صفا! )ل(حمة ,)لمحبة )لجم?لة الب6 54 ?ح- بغضB مق6- ض6 )لخT?ة = ,لك5 )لغضB ال ?ث?(V بح?i ?شتN م5 ?شتم,نQ . ,حتى ل,
{ML 585.3} .)لتقى بم5 تح(ك$N ق,A ش?Tان?ة ل?(,ج,) )لكBG ففي )لمس?ح الب6 54 ?حتف* بال$6,ء ,ضبT )لنف-

5Cلعب()! ,)لح( Qبص,! خنقت, . Q?على سامع Nل$?ك8 ث( على A)?4خ A)*ب5 هللا عن6ما 4لقى ن( Qإلشفا^ )إلل$ي على ,ج( Nتس)( لق6,
)لقلبي )لعم?^ صاp قائال: “?ا 4,(شل?N= ?ا 4,(شل?لN! ?ا قاتلة )ألنب?اء ,()جمة )لم(سل?L 5ل?$ا= كN م(A 4(6! 54 4جمع 4,الW6 كما تجمع
)ل6جاجة ف()خ$ا تح! جناح?$ا= ,لN ت(?6,)!” (متى 37 : 23). D (GD, كفاp )النفصا8 . ففي م(ثاA )لمس?ح ?سكB هللا قلبL . QنQ )ل,q(6 )لخفي
{ML 585.4} .لمحبة هللا )لصاب(A )لمتم$لة

Eفصلو. rنفسNم عن هللا

لق6 4بكN )لف(?س?,5 ,)لص6,ق?,5 جم?عا . ثN 6عا ?س,q تالم?VG ,تأBD لمبا(حة )ل$?ك8 = ل?- كم5 ق6 )ن$NC ,4(غN على )النص()\ م5
{ML 586.1} .4ماN خص,مQ ب8 كم5 ق6 4تN عملQ . لق6 خ(j مG 5لW )لص()q *اف() منتص()

Aلح?ا( ب46! في N$?لL فبالنسبة . N$5 في قل,ب,)?لكث?( )ل,قائع ق6 6,4ع$ا كث( N,?ل( WلG لتي خ(ج! م5 ب?5 شفتي )لمس?ح في( ))ل6( W5 تلL
k()ء جA6?6 ,4,ق*! 4ش,)^ جA6?6 ,ب46 تا(?خ ج6?6 . ,بع6 صلB )لمس?ح ,ق?امتQ تقmD N6الء )لنا- Lلى )ألماN ,4تم,) مأم,(?ت$N )إلل$?ة
Aن! ح?اD,4 لخ()فا! )لق6?مة )لتي( A,سالة 4ضعف! ق) = -لنا( B,لى قلL !سالة ,صل) (,لعم8 . لق6 حمل( متناسبت?5 مع ع*مة A)?بحكمة ,غ
xلنتائج )لتي ح6ث! م5 4ث( 4ق,)8 )لمخل( !لة . ,ق6 كانTة كخ()فا! عا?)ب6! )لن*(?ا! ,)لفلسفا! )لبش N$ش$ا6ت Nال\ )لنا- . ,4ماk
N?ك8 4,(شل?D في Bلم(تع( nD6لجمع )لمن( WلG )*ع*?مة ج6) في ن . {ML 586.2}

L 5Lس()ئ?8 كأمة ق6 فصل,) 4نفس$N ع5 هللا . لق6 قTع! 4غصا5 )لC?ت,نة )لTب?ع?ة . فإG ن*( ?س,L qلى 6)خ8 )ل$?ك8 ؟ ألخ( م(A قا8
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بشج5 مفجع محG,D“ :5C) ب?تكN ?ت(W لكN خ()باً. ألني 4ق,8 لكL :NنكN ال ت(,نني م5 )آل5 حتى تق,ل,): مبا(W )آلتي باسN )ل(B!” (متى 23 :
38 , 39). كا5 قبG 8لW ?6ع, )ل$?ك8 ب?! )ب?Q = 4ما )آل5 فف?ما كا5 )ب5 هللا خا(جا م5 )ل$?ك8 )نسحB حض,( هللا Lلى )ألب6 مG 5لW )ل$?ك8
{ML 586.3} .)لdG ق6 بني لمجV6 . ,منG GلW )لح?5 صا(! Tق,سQ بال معنى ,خ6ماتQ سخ(?ة الGعة

الفصل الثامن والستون—في الدار الخارجية

,كا5 4نا- ?,نان?,5 م5 )لG?5 صع6,) ل?سج6,) في )لع?6. فتقmD N6ّالء Lلى ف?لب- )لdG م5 ب?! ص?6) )لجل?8= ,سأل,V قائل?5: ?ا س?6=“
{ML 587.1} .(ن(?6 54 ن(| ?س,q. فأتى ف?لب- ,قا8 ألن6(),-= ثN قا8 4ن6(),- ,ف?لب- ل?س,q” (?,حنا 12 : 20 — 22

في GD) )ل,ق! ب6) ,كا5 عم8 )لمس?ح ق6 4ص?B ب$C?مة قاس?ة . لق6 )نتص( في ص()عQ مع )لك$نة ,)لف(?س??5 = ,لك5 كا5 م5 )ل,)ضح
4ن$N ل5 ?قبل,V 4ب6) كمس?ا . ,Dا جاء ,ق! )النفصا8 )لن$ائي . فق6 ب6) لع?,5 )لتالم?G ,كأ5 )لحالة م?m,- من$ا . ,لك5 )لمس?ح كا5 ?قت(B م5
ن$ا?ة عملQ . فالحا6ثة )لع*?مة )لتي لN تك5 ت$N )ل?$,6 ,حND6 ب8 )لعالN 4جمع كان! ,ش?كة )ل,ق,q . فعن6ما سمع ?س,GD q) )لTلB )لملح
)لقائ8: “ن(?6 54 ن(| ?س,q” منبعثا م5 قلB )لعالN )لجائع )ش(^ ,ج$Q ,ت$ل8 قائال: “ق6 4ت! )لساعة ل?تمج6 )ب5 )إلنسا5” (?,حنا 12 : 23).
{ML 587.2} .لق6 (4| في TلmD Bالء )ل?,نان??5 ع(ب,5 نتائج كفا(تQ )لع*?مة

“IسوE `نر .r دEنر”

جاء mDالء )لنا- م5 )لغ(B ل?(,) )لمخلx عن6 ن$ا?ة ح?اتQ كما جاء )لمج,- م5 )لمش(^ ل?(,V في Tف,لتQ . فعن6 م?ال6 )لمس?ح كا5
. xل?سج6,) للمخل ND6 ب$6)?ا,Gلى )لمL ق6 4تى )لمج,- م5 بال6 ,ثن?ة, . Qعلم,) بمج?ئ? Nل i?بح N$امعTم, N$ل?$,6 منغمس?5 في 4عمال(
,DكmD (Gالء )ل?,نان?,5 )لG?5 كان,) ?مثل,5 4مN )لعالN ,قبائلQ ,شع,بQ 4ت,) ل?(,) ?س,D, . qكG) ?جBG صل?B )لمخلx )لنا- م5 ك8 )لبل6)5
.(,في ك8 )لعص,( . “5L كث?(?5 س?أت,5 م5 )لمشا(^ ,)لمغا(B ,?ّتكئ,5 مع Lب()L, N?Dسحا^ ,?عق,B في ملك,! )لسما,)!” (متى 8 : 11
{ML 587.3}

كا5 )ل?,نان?,5 ق6 سمع,) ع5 6خ,8 ?س,q )النتصا(L dلى 4,(شل?N . ,ق6 *5 )لبعG4, t)ع,) )لخب( بأنQ قT 6(6 )لك$نة ,)ل(mساء م5
)ل$?ك8 ,4نQ س?جل- على ع(n 6),6 ,?ملW على Lس()ئ?8 . فتا^ 4,لئW )ل?,نان?,5 لمع(فة )لحق?قة بالنسبة Lلى (سالتQ فقال,): “ُنِ(?6 5َ4ْ َن(|
?س,qَ . ,ق6 4ج?ب,) Lلى Tلب$N . ,عن6ما ,ص8 )لخب( Lلى ?س,q كا5 في )ل$?ك8 في مكا5 ال ?سمح لغ?( )ل?$,6 ب6خ,لQ فخ(L jلى )ل?,نان??5 في
{ML 588.1} .)ل6)( )لخا(ج?ة ,قابل$N مقابلة شخص?ة

كان! ساعة تمج?6 )لمس?ح ق6 4ت! . كا5 ,)قفا في *8 )لصل?B = ,ق6 4با5 لT QلB )ل?,نان??5 54 )لGب?حة )لتي كا5 مCمعا 54 ?ق6م$ا ستأتي
C64نى م5 م(ك Cفي م(ك Qس?(,ن . Gح?نئ Qحلم,5 ب? (,ك,ن? Nبع6 قل?8 في ,ضع ل Qن,)?لى هللا . ,ع(\ 54 )ل?,نان??5 سL 5?)?بأبناء كث
N$سأل GL, = ساءm)ل(, لك$نة( م5 t?)بتح ND)ق((,5 )خت?ا? B5,6 )ب5 هللا . ,س?سمع,5 )لشع QالقTL BلTَ?س dGلقات8 )ل( xبا()با- )لل
ب?الT- قائالً: “فماG) 4فع8 ب?س,q )لdG ?6عى )لمس?ح؟ قا8 لQ )لجم?ع: “ل?صلB!” (متى 27 : 22). ع(\ )لمس?ح 4نGL Q ?قVGD N6 كفا(A ألج8
خTا?ا )لنا- فس?كم8 ملك,تQ ,?نتش( Lلى ك8 4نحاء )لعالN . فس?(6 )لقل,B ,?نتص( (,حQ . ,لم6| لح*ة ن*( Lلى )ألح6)i )لمستقبلة = ,سمع
A),لغ(باء ع(ب,نا ,باك( الءmD 4| في) .(حنا 1 : 29,?) ”!Nلعال( ة?Tفع خ)? dGحم8 هللا )ل (G,D“ :4ص,)تا تعل5 قائلة Nم5 ك8 4نحاء )لعال
V6D ^?في )نت*ا( تحق, . x(سالة )لخال B,أللسنة ,)لشع(, Nتسمع ك8 )ألم, Nب?5 )ل?$,6 ,)ألم jلس?ا( Tحائ tعن6ما ?نق )?لحصا6 ,ف
)آلما8 نT^ ب$G) )لق,8: “ق6 4ت! )لساعة ل?تمج6 )ب5 )إلنسا5” (?,حنا 12 : 23). ,لك5 )لك?ف?ة )لتي ب$ا س?تحق^ GD) )لتمج?6 لN تغB قT ع5
با8 )لمس?ح . 5L جمع )ألمL Nلى )لح*?(A كا5 س?جيء بع6 م,تQ )لق(?B . فبم,تQ فقT ?مك5 54 ?خلx )لعال5L . N )ب5 هللا كا5 ?نبغي 54 ?قع
{ML 588.2} .في )أل(t ,?م,! كحبة )لحنTة . كا5 ?جB 54 ?6ف5 في )أل(t بع?6) ع5 )ألن*ا( ,لكنQ كا5 س?ق,N ثان?ة

Çمن مو hح#ا
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لق6 بسT )لمس?ح 4ماN تالم?VG )ألم,( )لتي ستحi6 لQ مستقبال ممثال لGلW بأش?اء م5 )لTب?عة حتى ?ستT?ع,) ف$N 4ق,)ل5L . Q )لنت?جة
)لحق?ق?ة ل(سالتQ لN ?ك5 ?مك5 )ل,ص,L 8ل?$ا Lال بم,تQ . قا8: “)لح^ )لح^ 4ق,8 لك5L :N لN تقع حبة )لحنTة في )أل(t ,تم! ف$ي تبقى
(GكD, . ()تم,! تنب! ,تحم8 ثم, t)أل( Bة عن6ما تقع في قلTلحن( 5 حبةL .(24 : 12 حنا,?) ”)?كث )5 مات! تأتي بثمL 5ا. ,لكD6ح,
Aح?ا Qم?- مملكة )لنبا! كا5 س?نتج ع5 م,ت(,بقا لنT, . لملك,! هللا )معا 54 ?أتي بثمCم,! )لمس?ح كا5 م. {ML 589.1}

5L م5 ?ح(ث,5 )أل(t ?جGD 5,6) )لمث8 4مام$N 6)ئما . فاإلنسا5 ?حتف* بحنTتQ عاما بع6 عاN بك,نQ ?لقي بأفض8 جCء من$ا كما ?ب6, .
الب6 م5 54 ت6فVGD 5 )لحنTة في 4تالN )لحق8 ,)ل(B ?ح(س$ا ,?(عاDا . ,بعG 6لW ?*$( )لنبا! ثN )لسنب8 ثN )لقمح )لمآل5 في )لسنب8 . ,لك5
)Dل*ا( Bة ,تختفي ,تض?ع حسTلحن( ال بع6 ما ت6ف5L Nال تت )(,Tأل( VGD. {ML 589.2}

5L )لبG)( )لdG ?6ف5 في )أل(t ?ثم( ,)لثم( )لجq)C? 6?6 م(A 4خ(| = ,ب$VG )لك?ف?ة ?(ب, )لمحص,8 ,?تضاع\ . ,كGلW م,! )لمس?ح
{ML 589.3} .على صل?B جلجثة س?ثم( للح?اA )ألب6?ة . ,5L )لتأم8 في V6D )لكفا(A س?ك,5 مج6) للG?5 س?ح?,5 م6| 4ج?ا8 )ألب6 كثم(A ل$ا

5L حبة )لحنTة )لتي تحتف* بح?ات$ا ال ?مكن$ا 54 تأتي بثم( ب8 تبقى ,حD6ا . كا5 )لمس?ح ?ستT?ع 54 ?نج, بنفسQ م5 )لم,! ل, 4()6 . فل,
فعG 8لW لبقي ,حV6 = ,ما كا5 ?مكنQ 54 ?أتي ببن?5 ,بنا! Lلى هللا . Lنما فقT بتسل?مQ ح?اتQ للم,! كا5 ?مكنQ 54 ?منح )لبش(?ة )لح?اA . ,ل?-
بغ?( سق,QT في )أل(t ل?م,! كا5 ?مكنQ 54 ?ص?( )لحبة )لتي 4ثم(! كG 8لW )لحصا6 )ل,ف?(- تلW )لجم,q )لغف?(A )لتي ق6 )فتÅ !?6 م5
Bك8 4مة ,قب?لة ,لسا5 ,شع. {ML 589.4}

nلبذ'e في 'لعطاء i;A

Nلعال( (GD في Qنفس tلك$ا= ,م5 ?بغ$? Qنفس Bف?ق,8: “م5 ?ح V,نبغي للجم?ع 54 ?تعلم? dGلح^ 6(- )لتضح?ة )ل( (G$5 ب)5 )لمس?ح ?قL
?حف*$ا Lلى ح?اA 4ب6?ة” (?,حنا 12 : 25). فك8 م5 ?(?5,6 54 ?أت,) بثم( كعامل?5 مع )لمس?ح عل?$N 4,ال 54 ?قع,) في )أل(t ,?م,ت,) .
5L . قان,5 حف*$ا ,D -5 قان,5 تضح?ة )لنفL . لمصلحة )لشخص?ة(, !(Gل( B54 ?م,! ح Bج? . Nحاجة )لعال Nفي 4تال Aنبغي 54 تلقى )لح?ا?
)لفالp ?حتف* بحنTتGL Q ?لقي ب$ا بع?GD, . (6) ?ص6^ على )لح?اA )لبش(?ة . فالبD 8G, )لح?اA . ,)لح?اA )لتي تحف* Dي )لتي تب8G بك8 سخاء في
{ML 589.5} .خ6مة هللا ,)لنا- . فأ,لئW )لG?5 ?ضح,5 بح?ات$N في GD) )لعالN ألج8 )لمس?ح ?حف*,ن$ا لح?اA 4ب6?ة

5L )لح?اA )لتي تنف^ ألج8 )لG)! تشبQ حبة )لحنTة )لتي تmك8 = ف$ي تختفي ,لكن$ا ال ت*$( بعG 6لW ,م5 ثN ال ?ك,5 ل$ا ثم( . ?مك5
إلنسا5 54 ?جمع للG)! ك8 ما ?ستT?ع ف?ع?n ,?فك( ,?6ب( للG)! ,لك5 ح?اتQ تنقضي فال ?بقى لQ شيء . فقان,5 خ6مة )لD !(G, قان,5
D. {ML 590.1}الك$ا

قا8 ?س,q 4?ضاً: “5L ك8 4ح6 ?خ6مني فل?تبعني= ,ح?i 4ك,5 4نا DناW 4?ضاً ?ك,5 خا6مي. ,5L كا5 4ح6 ?خ6مني ?ك(مQ )آلB” (?,حنا
5L .(26 : 12 ك8 م5 ق6 حمل,) مع ?س,q صل?B )لتضح?ة س?ك,ن,5 ش(كاءV في )لمج5L, 6 س(,( )لمس?ح في )تضاعk, QالمQ كا5 54
Qف(ح q,م,ض WلG 5,س?ك, Qمكافأت ,D N$في قل,ب Qح,), Qصفات qباTن( كما 54 . Qت(Gب Qتضح?ت A)ثم N$نL . V6في مج Qك,ن)س?شا VG?تالم
م6| )ألب6?ة . ,GD) )لف(p )لdG س?شا(ك,نQ ف?Q كثم(A م5 ثما( تعب$N ,تضح?ت$N ?(| في قل,B )آلخ(?5 ,ح?ات$L . Nن$N عامل,5 مع )لمس?ح =
Qبن( N)كما ?ك N$س?ك(م Bآل(,. {ML 590.2}

في 'نتظا; 'آلال\

5L (سالة 4,لئW )ل?,نان??5 )لتي ت(مL Cلى جمع )ألمL Nلى )لح*?(A ص,(! 4ما5DG N ?س,q (سالتQ كل$ا . لق6 م( 4ماDG NنQ عم8 )لف6)ء
منG )ل,ق! )لdG ف?Q ,ضع )لت6ب?( في )لسماء Lلى ساعة )لم,! )لتي كان! ق(?بة ج6) . ,ق6 ب6) ,كأ5 سحابة غامقة تح?T باب5 هللا. فأح- ب$ا
4,لئW )لق(?ب,5 منQ- جل- مستغ(قا في تفك?(V . 4خ?() قTع حب8 )لصم! بص,تQ )لحD, 5?C, ?ق,8: “)آل5 نفسي ق6 )ضT(ب!. ,ماG) 4ق,8؟
B)لساب^ كا5 ق6 ب46 ?ش( Q5 )لمس?ح بإحساسL .(27 : 12 حنا,?) ”لساعة( VGD لىL !?4ت (GD 8لساعة؟ ,لك5 ألج( VGD 5نّجني م B4?$ا )آل
V()? عن6ما, = Qق6 ت(ك Qعلى 54 هللا نفس )D(,*ل( بة عن6ما ت86 ك8?D)ل( W)ل$ج()5 ,)لت( 8 ساعة,D 5م Qت?)نكمش! بش( لق6 . A)()كأ- )لم
WلGش( )لمج(م?5 = ك ,D 5كم Qلنا- ,معاملة )ل?$,6 ل( N4ما Qب )?$لتش( A)فك N4?ضاً 4ما nنكم(, . ل,الGبا م5 هللا ,م,)لجم?ع مصابا مض(
)نكمn 4ماN )لم,! )لمش?5 )لم$?5L, . 5 تT?(V مD 5,8 )لص()q ب?نQ ,ب?5 ق,)! )ل*لمة ,LحساسQ ب$,8 حم8 )ألثاN )لبش(?ة )لمخ?\ =
{ML 590.3} .,غضB )آلB بسبB )لخT?ة- كGD 8) جعp,) 8 ?س,q تخ,( فغشى ,ج$Q شح,B )لم,!

,لك5 عقG BلW جاء خض,عQ )إلل$ي إل()A6 )آلB فقا8: “,لك5 ألجGD 8) 4ت?! Lلى VGD )لساعة. 4?$ا )آلB مّج6 )سمW!” (?,حنا 12 : 27
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, 5L .(28 مملكة )لش?Tا5 ال ?مك5 54 تقلB 4, تخ(L Bالَّ عT 5(?^ م,! )لمس?ح . GL ب$G) ,حV6 ?مك5 54 ?فت6| )إلنسا5 ,?تمج6 هللا . فقب8
q,كا5 ?س GL, .”Wمّج6 )سم Bة . فق6 قا8: “4?$ا )آل?Tكحام8 )لخ Nلسماء قب8 54 ?تأل( 5 جال8L . ضي بالتضح?ة), !,لم(, B(Gلمس?ح )لع(
?تكلN ب$VG )لكلما! جاء ص,! م5 )لسحابة )لتي كان! محلقة ف,^ (4سQ ?ق,8: “مج6!= ,4مج6 4?ضاً!” (?,حنا 12 : 28). لق6 تمج6 هللا في
Q?4ب Nلمتجس6 ستمج6 حقا )س( Qإلل( WلG Nلص,! = ,في )لمحاكمة )لقا6مة فا5 )آل( (GD Vجاء Q?ف dGلى )ل,ق! )لL 6,Gلمس?ح كل$ا م5 )لم( Aح?ا.
{ML 591.1}

6Dكس,( م5 نا( . ,ق6 شا Qا5 بT?ة تح?Dغ?( )لمتنا A)6عي )لق()G 54 ,بالمس?ح كما ل T8 ن,( م5 )لسحابة ,4حاCعن6ما سمع )لص,! ن,
q,في ?س ND)ثبت,) 4ن*ا, N$4نفاس (,لجم?ع صامت?5 ,ق6 حبس( \ب8 ,ق Nلكال( 4ح6 على m)ج? N8 . ,ل,DG, Bع)ب )*لمن( (GD \لجمع )ل,)ق(
{ML 591.2} .. فإG قN6 )آلB ش$ا6تQ )(تفع! )لسحابة ,)نتش(! في ج, )لسماء . ,في GلW )لح?5 )نقTع! )لش(كة )لمن*,(A ب?5 ,)آلB ,)الب5

صوÇ هللا

فالجمع )لdG كا5 ,)قفاً ,سمع= قا8: ق6 حi6 (عk, !6خ(,5 قال,): ق6 كلّمQ مالW!” (?,حنا 12 : 29). ,لك5 4,لئW )ل?,نان??5 )لG?5 كان,)“
ML} . ?(?5,6 54 ?(,) ?س,q ن*(,) )لسحابة ,سمع,) )لص,! ,ف$م,) معناV ,ع(ف,) )لمس?ح حقا . ,ق6 4عل5 ل$N على 4نQ )لم(س8 م5 قب8 هللا
591.3}

Nلثالثة في ختا( A)آل5 ?سمع للم( ,D اD, = لتجلي( ف,^ جب8 ,D, سمع |)4خ A)م, = Qفي ب6ء خ6مت q,لق6 سمع ص,! هللا عن6 عما6 ?س
N6لخاصة بحالة )ل?$,6 = ,ق( ^لحقائ( )Tبأخ i6لتح( م5 V,لت r)ق6 ف q,خاصة . كا5 ?س \,)* جمع 4كب( م5 )لنا- في Qق6 سمع, = Qخ6مت
Qفض) dGل( W(Gب \)لق6 )عت . Qلمصا6قة ,)لقب,8 على (سالة )بن( Nهللا ?ضع خت ,D اD 5آل(, . N$?ل6?ن,نة عل( Nبحك ^Tن Nث )(GنL )خk N$ل
Qلختامي على 4ن( ا5D)ي )لبD A6لش$ا( W(?,حنا 12 : 3). كان! تل ”Nلص,!= ب8 م5 4جلك( (GD )ل?- م5 4جلي صا“ :q,س()ئ?8 . قا8 ?سL
p)T? 5آل( .Nلعال( (GD (6 )لمس?ح قائال: “)آل5 6?ن,نةTب5 هللا ,)ست( Qبالص6^ ,4ن ^Tق6 ن q,على 54 ?س Bمس?ا ,)لعالمة )لتي ق6م$ا )آل
(ئ?- GD) )لعالN خا(جاً. ,4نا 5L )(تفع! ع5 )أل(t 4جL BGليّ )لجم?ع. قاGD 8) مش?()ً Lلى 4ّ?ة م?تى كا5 مCمعاً 54 ?م,!” (?,حنا 12 :
31 — 33). ,كأنما D, ?ق,D VGD :8ي C4مة )لعالN فإG) ص(! 4نا كفا(A ألج8 خTا?ا )لنا- فالعالN س?ستن?( ,ستتحNT قبضة )لش?Tا5 على
نف,- )لنا- = ,ص,(A هللا )لمش,Dة ستع,L 6لى )لبش(?ة كما كان! = ,ست(i )ل,5T )لسما,d 4خ?()ً 4س(A م5 )لق6?س?5 )لمmمن?D VGD . 5ي
نت?جة م,! )لمس?ح . 5L )لمخلx غا(^ في )لتأم8 في مش$6 )لنص(A )لماث8 4مامQ = ف$, ?(| )لصل?B )لمش?5 )لقاسي بك8 ما ?صاحبQ م5
D4. {ML 591.4},)8 = مت,Dجا بالمج6

”rجذL mلّي 'لجم#ع“

,لك5 عم8 ف6)ء )لبش(?ة ل?- D, ك8 ما تN بالصل?5L . B محبة هللا ُتَعل5 للك,5 = ,(ئ?- GD) )لعالT? N(p خا(جا = ,ك8 )الت$اما! )لتي
. d6لى )لفاL 5,بGلمالئكة ,)لنا- ?جت(, . )D68 4ب6 )ل(C 6على )لسماء ق Q4لقي ب dGا5 ض6 هللا ق6 ضاع! ,6حض! = ,)لعا( )لT?ق6م$ا )لش
{ML 592.1} .”فلق6 قا8: “,4نا 5L )(تفع! ع5 )أل(t 4جL BGليّ )لجم?ع

كا5 ملتفا ح,8 )لمس?ح جمع م5 )لنا- ,D, ?نT^ ب$VG )ألق,)8 . فقا8 4حND6: “نح5 سمعنا م5 )لنام,- 54 )لمس?ح ?بقى Lلى )ألب6= فك?\
تق,8 4ن! LنQ ?نبغي 54 ?(تفع )ب5 )إلنسا5؟ مGD ,D 5) )ب5 )إلنسا5؟” “فقا8 ل$N ?س,q: )لن,( معكC Nماناً قل?الً بع6= فس?(,) ما 6)N لكN )لن,(
Nث (G$ب q,س? Nّتكل .),بالن,( لتص?(,) 4بناء )لن (,منk ),لن( Nلك N(6 ما .BDG? 5?4 لىL Nال ?عل Nس?( في )ل*ال? dGل(, .Nل*ال( Nكك)لئال ?6
{ML 592.2} .(مضى ,)ختفى عن$N” (?,حنا 12 : 34 — 36

,مع 4نQ كا5 ق6 صنع 4مام$k N?ا! GD) عD66ا= لm? Nمن,) بQ” (?,حنا 12 : 37). لق6 سأل,) )لمس?ح م(A قائل?5: “4?ة k?ة تصنع لت(|“
Nل Qنفس Bآل( Nآل5 بع6ما تكل(, . N$قس,) قل,ب, N$ع?,ن (,4غمض N$ل$ا لكن )ا! ال حص?k N$ل N6ق Q؟” (?,حنا 6 : 30). ,مع 4نWم5 بmن,
N$مان?L N6فق6 *ل,) م,غل?5 في ع WلG مع, = A6?6ة ج?k (,لبT? 54 (,ع?Tست?. {ML 593.1}

,لك5 مع Gلk Wم5 بQ كث?(,5 م5 )ل(mساء 4?ضاً= غ?( 4ن$N لسبB )لف(?س??5 لN ?عت(ف,) بQ= لئال ?ص?(,) خا(j )لمجمع” (?,حنا 12 :“
42). لق6 4حب,) مج6 )لنا- 4كث( م5 (ضا هللا . فلكي ?نج,) بأنفس$N م5 )ل$,)5 ,)لعا( 4نك(,) )لمس?ح ,(فض,) Dبة )لح?اA )ألب6?ة . ,ما 4كث(
)لنا- )لG?5 ?فعل,5 مثVGD 8 في ك8 )لعص,( ! 5L كلما! )لتحG?( )لتي نT^ ب$ا )لمخلx تنTب^ عل?$GL N قا8: “م5 ?حB نفسQ ?$لك$ا” (?,حنا
.(12 : 25) كما قا8 4?ضاً: “م5 (Gلني ,لN ?قب8 كالمي فلQ م5 ?6?نQ. )لكالN )لdG تكلّم! بD Q, ?6?نQ في )ل?,N )ألخ?(” (?,حنا 12 : 18
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{ML 593.2}

N?*5 عCح Qلى )ألب6 بتأس\ ,على م$8 ,ق6 شملL 8لق6 غا6( )لمس?ح )ل$?ك ! ND6ما5 )فتقاC (,ف)ع? N5 ل?Gل( Wعلى 4,لئ V4سفا(,. {ML
593.3}

الفصل التاسع والستون—إزاحة الستار عن املستقبل

5L كالN )لمس?ح )لdG نT^ بQ في مسامع )لك$نة ,)ل(mساء ح?5 قا8 ل$G,D“ :N) ب?تكN ?ت(W لكN خ()باً” (متى 23 : 38) مأل قل,ب$N (عبا
()T؟” لق6 ب6) خV(,ما فح, Nلكال( (GD ما معنى |)ا ت?“ :,D, N$انDG4 66 في)8 *8 ?ت(mلس( (GD 54 الL = i()الكت( N6بع (,)Dلعا . لق6 ت*اD,
خف?ا ?تND66$ . ف$8 م5 )لممك5 54 )ل$?ك8 )لفخN )لD dG, مج6 )ألمة ,فخ(Dا ?,شW 54 ?ص?( خ()با ?بابا ؟ كا5 )لتالم?G متT?(?5 ,متشائم?5
Vلى متانة بناءL Qل$?ك8 ,ج$,) )لتفات( م5 Qج?5 مع)كان,) خا Gلب?انا! )ل$امة فإ( tببع q,س? N$?لL 54 ?6لي qC5 بج,)*كان,) ?نت, = WلGك
,جمالQ . لق6 كان! حجا(A )ل$?ك8 م5 4نقى 4ن,)q )ل(خاN )لناصح )لب?اt بعض$ا Dائ8 )لحجN . ,ق6 صم6 جCء م5 )لس,( 4ماN حصا(
نب,خ6نص( . ,ب6) في بن?انQ )لق,d )لمت?5 كما ل, كا5 حج() ,)ح6) مقT,عا م5 )لمحج( . ,لN ?ك5 )لتالم?G ?ف$م,5 ك?\ ?مك5 54 تلW )لج6()5
{ML 594.1} )ل$ائلة )لمت?نة تنN6$ ؟

عن6ما َ,جQ )لتالم?G )نتباV )لس?L 6لى فخامة )ل$?ك8 فما كا5 4عم^ )ألفكا( )لتي خT(! لGلW )لم(G,8 )لم(ف,t ! نع5L N )لمن*( )لdG كا5
4مامQ غا?ة في )لجما8 = ,لكنQ قا8 بحL :5Cني 4(| ك8 شيء . نع5L N )لمباني مD6شة حقا = ,4نتN تش?(,L 5لى VGD )لج6()5 كأن$ا ال ?مك5 54
{ML 594.2} .(تنN6$ ,لك5 4صغ,) Lلى ما 4ق,لQ لكL . NنQ س?أتي ?,N ف?Q “ال ?ت(D W$نا حج( على حج( ال ?نقt!” (متى 24 : 2

نT^ )لمس?ح ب$G) )لكالN على مسامع جمع غف?( م5 )لنا- . ,لك5 عن6ما )نف(6 بتالم?VG سألQ بT(- ,?عق,B ,?,حنا ,4ن6(),- ف?$ا كا5
VG?تالم Bج? Nل Q؟” (متى 24 : 2). ,لكن)D6نقضاء )ل(, Wي عالمة مج?ئD ؟ ,ما(GD 5,ت,5 قائل?5: “ق8 لنا متى ?ك?Cجالسا على جب8 )ل
Wع5 تل VG?كش\ لتالم Qلحا6ث?5 . فل, 4ن( Wن?G 5?6مج ب Qلكن, = A6كال على ح N?*لع( Qمج?ئ N,?, N?شل),4 B()خ i6(,بتفص?8 ع5 ح
)لح,)i6 )لمستقبلة كما ق6 (Dkا D, لما )ستTاع,) )حتما8 )لمن*( . ف(حمة ب$N 6مج ب?5 )ألCمت?5 تا(كا للتالم?G )لمجا8 ل?6(س,) )لمعنى
ألنفس$N . ,عن6ما 4شا( Lلى خ()B 4,(شل?N تجا,C! 4ق,)لQ )لنب,?ة تلW )لحا6ثة Lلى )لح(?^ )ل$ائ8 في GلW )ل?,N )لdG ف?Q ?خ(j )ل(B م5
مكانQ ل?عاقB )لعالN على kثامQ عن6ما تكش\ )أل(t 6ماءDا ,ال تغTي قتالDا بع6 . ,ق6 قGD N6) )لحi?6 كلQ ل?- للتالم?G ,حND6 ,لك5 لم5
t)أل( VGD خ?)6 تاDخ( مشاk س?ع?ش,5 في. {ML 594.3}

عالماÇ 'لمنتNى

,GL )لتف! )لمس?ح Lلى )لتالم?G قا8: “)ن*(,)! ال ?ضلّكN 4ح6. فإ5 كث?(?5 س?أت,5 بإسمي قائل?5: 4نا D, )لمس?ح! ,?ضلّ,5 كث?(?5” (متى
24 : 4= 5). س?*$( مسحاء كGلW كث?(,5 ,س?6ع,5 )لق6(A على صنع )لمعجC)! ,?علن,5 54 ,ق! خالx )ألمة )إلس()ئ?ل?ة ق6 4تى .
mDالء س?ضل,5 كث?(?5 . ,ق6 تم! 4ق,)8 )لمس?ح . ففي )لفت(A )لتي م(! م5 م,تL Qلى حصا( 4,(شل?N *$( كث?(,5 م5 )لمسحاء )لكGبة .
,لكGD 5) )إلنG)( مقN6 4?ضاً لنا نح5 )لعائش?5 في GD) )لعص( . فنف- )ألكاB?G )لتي ()ج! في )لفت(A )لتي سبق! خ()B 4,(شل?N ق6 ()ج!
(GD لى ?,مناL, ),8 ()ئجة في ك8 )لمص(Cال ت,. {ML 595.1}

,س,\ تسمع,5 بح(,B ,4خبا( ح(,B. )ن*(,)= ال ت(تاع,). ألنQ ال ب6 54 تك,VGD 5 كل$ا= ,لك5 ل?- )لمنت$ى بع6” (متى 24 : 6)“
قب8 خ()B 4,(شل?N كا5 )لنا- ?تقاتل,5 في TلB )لس?اA6 . فلق6 قت8 4باT(A = ,4ق(B )ألق(ب?L 5لى )لمل,W قتل,) ,كان! DنالW ح(,B ,4خبا(
ح(,B . ,ق6 قا8 )لمس?ح: “ال ب6 54 تك,VGD 5 كل$ا” (متى 24 : 6)= “,لك5 ل?- )لمنت$ى (ن$ا?ة )ألمة )ل?$,6?ة كأمة) بع6”. ثN )ستأن\
”qكل$ا مبت46 )أل,جا VGD 58 في 4ماك5. ,لكCالC, 4مة على 4مة ,مملكة على مملكة= ,تك,5 مجاعا! ,4,بئة N,تق Qفقا8: “4ن Qلمس?ح كالم(
(متى 24 : 6 — 8). ,قا8 )لمس?ح 5L )لمعلم?GL 5 ?(,VGD 5 )آل?ا! س?علن,5 4ن$ا 4حكاN هللا على )ألمN ألج8 )ستعباND6 لشعبQ )لمختا( .
,س?علن,5 4?ضاً 4ن$ا عالمة مجيء مس?ا . فال تضل,) ,ال ?خ6عنكN 4ح6 فإن$ا مبت46 4حكامD Q, . لق6 ن*( )لشعL Bلى 4نفس$N ,لN ?ت,ب,) 4,
Gقا8 4?ضاً: “ح?نئ Nث N$الكD !ا?k يD نماL لعب,6?ة( م5 ND))فاآل?ا! )لتي ?فس(,ن$ا على 4ن$ا عالما! تح . ND6(6ت)( (جع,) حتى 4شفي?
?سلم,نكL Nلى ض?^ ,?قتل,نكN= ,تك,ن,5 مبغض?5 م5 جم?ع )ألمN ألج8 )سمي. ,ح?ئG ?عث( كث?(,5 ,?سلّم,5 بعض$N بعضاً ,?بغض,5
Nكما سل = N$?6أل,ال6 ,)ل( Nسل, = ND6آلباء ,)ألم$ا! 4,ال( Nق6 سل, . (GD 8بعضاً” (متى 24 : 9= 10) لق6 كاب6 )لمس?ح?,5 ك N$بعض
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{ML 595.2} .)ألص6قاء 4ص6قاءL NDلى (جا8 )لسن6$(?N . ,تمN )لمضT$5,6 مقاصGL ND6 قتل,) )ستفان,- ,?عق,B ,غ?(Dما م5 )لمس?ح??5

AاNمن 'ضط:

{ML 596.1} لق6 4عTى هللا لألمة )ل?$,6?ة ف(صة 4خ(| عT 5(?^ خ6)مQ لعل$N ?ت,ب,5 = فأعل5

نفسQ ب,)سTة ش$,V6 في )لقبt عل?$N ,محاكمت$T, N(ح$N في 4عما^ )لسج,5 . ,مع GلW حكN عل?$N قضات$N بالم,! . كان,) (جاال
4فاض8 ,لN ?ك5 )لعالN مستحقا ل$GL, = N قتل$N )ل?$,6 فق6 صلب,) )ب5 هللا م(A 4خ(| . G 5LلW )لعم8 س?تك(( . فال$?ئا! )لحك,م?ة ستس5 ش()ئع
,ق,)ن?5 تح6 م5 )لح(?ة )ل6?ن?ة . ,س?نتحل,5 ألنفس$N )لسلTا5 )لD dG, م5 ح^ هللا ,حV6 . ,س?س,ق$N )ل,L NDلى 54 ?*ن,) 4ن$N قا6(,5 على
Q?لعم8 ,?تق6م,5 ف( WلG آل5 ,س?6),م,5 على( WلG (,46ق6 ب ND اD, . هللا )?عل?$ا 4ح6 غ )T?في ضمائ( )لنا- )لتي ?نبغي 4ال ?س Nلتحك(
{ML 596.2} ش,Tا بع?6) حتى ?صل,) Lلى ح6 ال ?مكن$N 54 ?تجا,V,C . فاÅ الب6 م5

Bلى جانL ماL ()()ق Q5 ?ش$6,ن?Gل( Gا6 ?تخ$Tث,( ف?$ا )الض? A)في ك8 م .Vألمناء )لمخلص?5 حاف*ي ,صا?ا( Qع5 شعب q54 ?ت6خ8 لل6فا
)لمس?ح 4, ضV6 . فالG?5 ?ب5,6 عTف$N على م5 ?حكN عل?$N *لما ?ب(Dن,5 على تعلق$N بالمس?ح. ,)آلخ(,5 ?عث(,5 أل5 مبا6[ )لح^
تتعا(t مع 4عمال$N . ,كث?(,5 ?تعث(,5 ,?سقT,5 ,?(ت5,6 ع5 )لح^ )لdG كان,) قبال ?6)فع,5 عنQ . ,4,لئW )لG?5 ?(ت5,6 في Lبا5
)لمحاكمة ?شC 5,6$,() على Lخ,ت$N ,?سلم,ن$G, NلW لكي ?ضمن,) سالمة 4نفس$N . ,ق6 حG(نا )لمس?ح مGD 5) لكي ال نستغ(B م5 )لتص(\
{ML 596.3} .)لقاسي غ?( )لTب?عي )لdG ?ختا(V م5 ?(فض,5 )لن,(

=n,?ة بجTمحا N4,(شل?م Nفقا8: “,متى (4?ت B,)$ل( لى ,س?لةL ND6ش)4, N?على 4,(شل N6لقا( B()عالمة للخ VG?ى )لمس?ح تالمTلق6 4ع
فح?نئG )علم,) 4نQ ق6 )قت(B خ()ب$ا. ح?نئG ل?$(B )لG?5 في )ل?$,6?ة Lلى )لجبا8= ,)لG?5 في ,سT$ا ف?لفّ(,) خا(جاً= ,)لG?5 في )لك,( فال
?6خل,Dا= ألVGD 5 4?اN )نتقاN= ل?تN ك8 ما D, مكت,B” (ل,قا 22 — 10 : 21). GD) )إلنG)( 4عTي ل?ع?Q ,?عم8 بQ سامع,V بعG 6لW بأ(بع?5
{ML 596.4} .سنة عن6 خ()B 4,(شل?N . ,قT4 6اq )لمس?ح?,GD 5) )إلنG)( ,لN ?$لW ,)ح6 من$N عن6 سق,T )لم6?نة

5L . Qبصل?ب V)ال سم, QلTب? Nلسب! ل( 5 م5 ق6 صنعL .(20 : 24 متى) ”!في شتاء ,ال سب Nبك)D 5,قا8 )لمس?ح: “,صلّ,) لكي ال ?ك
A6لم A54 ?,)*ب,) على )لصال G?لتالم( كا5 على GL . بع?5 سنة)بأ Bبع6 )لصل Qتق6?س Bال لما ,جL, 8 ,ال 4لغي بم,! )لمس?حTب? Nلسب! ل(
{ML 597.1} . 4(بع?5 سنة حتى ال ?ك,D 5(ب$N في ?,N سب!

”لو لم تقّصر تلك 'ألEا\“

d4 -t)أل( VGD خ?)خ( حلقة في سلسلة تاk ,D, = N*ألع( i6ع5 )لح Nلكال( لىL N?شل),4 B()ع5 خ Nنتق8 )لمس?ح بس(عة م5 )لكال(,
q,لة م5 )ل*لمة = 4ج?ا8 مخضبة بال6ماء ,)ل6م?,T 8لمس?ح 4ج?ا( A)باص N5 )لحا6ث?5 )نكش\ 4ما?GD 5?ب, . V6مج, Qمجيء )ب5 هللا في جالل
,)لعB(G ستج,C ف?$ا كن?ستQ . لN ?ك5 )لتالم?G ح?نئG ?ستT?ع,5 )حتما8 (m?ة تلW )لمنا*( )لمفجعة = ,ل$G) م( )لمس?ح عل?$ا م(,() س(?عا
Wتقّص( تل Nلى )آل5 ,ل5 ?ك,5. ,ل, لL Nبت6)ء )لعال( Gمن Qك5 مثل? Nل N?*ض?^ ع Gك,5 ح?نئ? Qقا8: “ألن Nعن$ا . ث Nفي )لكال B$5,6 54 ?س
)أل?اN لN ?خلx جس6. ,لك5 ألج8 )لمختا(?5 تقّص( تلW )أل?اN”. ,لم6| 4كث( م5 4ل\ سنة كا5 س?ح?^ باتباq )لمس?ح )ضT$اD 6ائ8 لN ?سب^
للعالN 54 (4| لQ مث?ال . ,كا5 س?قت8 م5 4,لئW )ألب()( مال??5 ف,^ مال??5 . فل, لN تمت6 ?6 هللا لحما?ة شعبQ ل$لW )لجم?ع . ,لق6 قا8 )لس?6: ”
{ML 597.2} .(ألج8 )لمختا(?5 تقّص( تلW )أل?اN” (متى 24 : 21 , 22

Nلى )لعالL Qلتي ستسب^ مج?ئ( )Tلمخا( م5 Q?سامع )Gلثاني في لغة ال ?مك5 54 ?ساء ف$م$ا = ,?ح( Qع5 مج?ئ Nلمس?ح )آل5 ?تكل( ,D اD,
ف?ق,8: “ح?نئ5L G قا8 لكN 4حG,D :6) )لمس?ح Dنا! D : ,4نا! فال تص6ّق,). ألنQ س?ق,N مسحاء ,4نب?اء كGبة ,?عk 5,T?ا! ع*?مة ,عجائB= حتى
?ضلّ,) ل, 4مك5 )لمختا(?5 4?ضاً. Dا 4نا ق6 سبق! ,4خب(تكN. فإ5 قال,) لكD :Nا D, في )لب(?ة! فال تخ(ج,). Dا D, في )لمخاq6! فال تص6ّق,)”.
(متى 24 : 23 — 27). ,م5 ب?5 )لعالما! )لتي 4,(D6ا )لمس?ح ع5 خ()B 4,(شل?N ق,لL QنQ س?ق,N 4نب?اء كث?(,5 ,?ضل,5 كث?(?5 . ,ق6
Bب,) )لشعGعجائب?ة فاجت A,ق N$?6لمنجم?5 )6ع,) 54 ل(, A)لسح( tة . ,بع?)لب( لىL N$من A)?بة ,خ6ع,) )لنا- ,قا6,) جم,عا غفG4نب?اء ك Nقا
,()ءL NDلى )لجبا8 )لمنعCلة . ,لكVGD 5 )لنب,A تنTب^ 4?ضاً على )أل?اN )ألخ?(A . فالمقص,6 ب$VG 54 تك,5 عالمة لمجيء )لمس?ح ثان?ة . حتى
في VGD )أل?اN ?عTي 4نب?اء كGبة ,)لمسحاء )لكGبة k?ا! ,عجائB ل?خ6ع,) تالم?G )ل(B ,?ضل,ND . 4ال نسمع في VGD )أل?اN )لص?حة )لقائلة: “Dا
N$م5 ?6ع,5 4ن N$5 ب?ن?Gال\ )لجماعا! )لk 5لمس?ح ؟ ,4ال نسمع ع( (,مل?5 54 ?ج6mة م?)لب( لىL -لنا( \الk j)خ? Nة؟” 4ل?)في ْ)لب ,D
(Gلك5 ما, . p(,)أل( Aم5 ?عتق5,6 بمناجا Qق6م? dGال6عاء )ل( ,D (GD ؟”q6)في )لمخا ,D اD“ :5,م5 ?ق,ل N$لم,تى ,من( p(,)4 تح6ث,5 مع?
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.”?ق,8 )لمس?ح ؟ LنQ ?ق,8: “ال تص6ّق,). ألنQ كما 54 )لب(^ ?خ(j م5 )لمشا(^ ,?*$( Lلى )لمغا(D =BكG) ?ك,5 4?ضاً مجيء )ب5 )إلنسا5
{ML 597.3}

ترت#ب LلNي

Wلعالما! ف?ق,8: “,لل,ق! بع6 ض?^ تل( VGD 8,4 )$*ت Q?ف dGف$, ?ح66 )ل,ق! )ل (GD 5م )ب8 4كث = Qنا عالما! مج?ئ?Tع? x5 )لمخلL
)أل?اN ت*لN )لشم-= ,)لقم( ال ?عTي ض,ءV= ,)لنج,N تسقT م5 )لسماء= ,ق,)! )لسما,)! تتCعqC. ,ح?نئG ت*$( عالمة )ب5 )إلنسا5 في
N?*بب,^ ع Qمج6 كث?(. ف?(س8 مالئكت, A,لسماء بق( Bت?اً على سحاk 5إلنسا( بص(,5 )ب5?, =t)جم?ع قبائ8 )أل p,تن Gلسماء. ,ح?نئ(
{ML 598.1} ()لص,!= ف?جمع,5 مختا(?Q م5 )أل(بع (?اp= م5 4قصاء )لسما,)! Lلى 4قصائ$ا” (متى 24 : 26 — 31

,ق6 4عل5 )لمس?ح 4نQ في ن$ا?ة )الضT$ا6 )لباب,d )لع*?N ست*لN )لشم- ,)لقم( ال ?عTي ض,ءV ,تسقT )لنج,N م5 )لسماء . ثN ?ق,8:
Qكل (GD N4?ت) 4?ضاً= متى N4نت (GكD .B?)4خ(ج! 4,()ق$ا= تعلم,5 54 )لض?\ ق, ُ “فم5 شج(A )لت?5 تعلم,) )لمث8: متى صا( غصن$ا (خصا
{ML 598.2} .(فاعلم,) 4نQ ق(?B على )ألب,)B” (متى 24 : 32 , 33

VGD 5,)? 5ق,8 عم?, . B(,ق(?با على )ألب ,D 5,عن6ما ?ك \)مكننا 54 نع? Qعل5 لنا 4ن? ,D, = Qلق6 4,(6 )لمس?ح عالما! مج?ئ
. B?)ق B)ل( ع5 ?ق?5 54 مجيء Nفإننا نعل = !)$* لعالما! ق6( VGD .(34 : 24 متى) ”Qكل (GD 5,لج?8 حتى ?ك( (GD لعالما!: “ال ?مضي(
{ML 598.3} .(,D, ?ق,8: “)لسماء ,)أل(t تC,ال5 ,لك5 كالمي ال ?C,8” (متى 24 : 35

5L )لمس?ح k!ٍ على )لسحاB بق,A ,مج6 ع*?N . ,ستح\ بQ جماD?( م5 )لمالئكة )لمتألق?5 بالض?اء . ,س?أتي ل?ق?N )ألم,)! ,?غ?(
)لق6?س?5 )ألح?اء م5 مجL 6لى مج6 . س?أتي ل?ك(N )لG?5 4حب,V ,حف*,) ,صا?اV ,?أخNDG لنفسL . QنQ لN ?نس$N ,ال نسي ,عV6 ل$N . ,س?ع,6
شم8 )ألس(A ل?لتئN م5 جL . 6?6ننا عن6ما نن*( Lلى م,تانا ?مكننا 54 نفك( في GلW )لصباp )لdG ف?Q ?ض(B ب,^ هللا عن6ما “?قاN )ألم,)!
ع6?مي فسا6= ,نح5 نتغّ?(” (1 ك,(نث,- 15 : 52). بع6 قل?8 سن(| )لملW في ب$ائQ . بع6 قل?8 س?مسح ك8 6معة م5 ع?,ننا . بع6 قل?8
س?,قفنا “4ماN مجV6 بال ع?B في )البت$اj” (?$,G) 24) ,ل$G) عن6ما 4,(6 لنا عالما! مج?ئQ قا8: “,متى )بتVGD !46 تك,5= فانتصب,) ,)(فع,)
m)). {ML 599.1},سكN أل5 نجلتكN تقت(B” (أل5 ف6)ءكN ?قت(B) (ل,قا 21 : 28

,لك5 )لمس?ح لN ?عل5 ع5 )ل?,N 4, )لساعة )لتي ف?$ا ?أتي . ,ق6 4خب( تالم?VG بك8 ص()حة 4نD Q, نفسQ ال ?مكنQ 54 ?عل5 عN,? 5 4, ع5
ساعة مج?ئQ )لثاني . فل, كان! لQ )لح(?ة أل5 ?علG 5لW فما )لdG كا5 ?6ع,V أل5 ?نب$$N ل?ك,ن,) في حالة )النت*ا( )ل6)ئN 4, مع GلW فإنQ ?,ج6
(GD, \)لتص( (GD 8م5 مث ND)Gح? B)ل( لمستقب8 . ,لك5( Nس) غ?,(,5 ج6) في N$نL . B)ساعة *$,( )ل, N,? -م5 ?6ع,5 مع(فة نف
Qهللا لنفس Qس( )حتف* ب ,D لمجيء )ب5 )إلنسا5 ثان?ة T,5 )ل,ق! )لمضبL . Qال 4سا- ل dGل( iلتشب(. {ML 599.2}

âا\ نوEr

ثN ?ستT(6 )لمس?ح مش?() Lلى حالة )لعالN عن6 مج?ئQ ف?ق,8: “,كما كان! 4?اN ن,p كGلW ?ك,5 4?ضاً مجيء )إلنسا5. 4نQ كما كان,) في
Gفا5 ,4خ,Tعمل,) حتى جاء )ل? Nل, =Wلفل( p,ن Q?6خ8 ف dGل( N,?ل( لىL =5,ج,C?, 5,ج,Cب,5 ,?ت)فا5 ?أكل,5 ,?ش,Tلتي قب8 )ل( Nأل?ا(
BDمن?ا = 4ل\ سنة ف?$ا ?تأC ب?اDG ()نا عصD 6),? 5 )لمس?ح الL .(39 — 37 : 24 متى) ”ك,5 4?ضاً مجيء )ب5 )إلنسا5? WلGلجم?ع= ك(
{ML 599.3} .)لجم?ع لألب6?ة . ,لكنQ ?ق,8 لنا LنQ كما في 4?اN ن,p كGلW ستك,5 )لحا8 عن6ما ?أتي )ب5 )إلنسا5 ثان?ة

,D نماL Q54 ك8 تص,( 4فكا( قلب, =t)54 ش( )إلنسا5 ق6 كث( في )أل B)(4| )ل,“ :B؟ ?ق,8 )لكتا p,ن Nك?\ كان! )لحا8 في 4?ا,
N$لمق6سة ,)تبع,) تص,()ت( Q6ت()L 8(فض,) عم, B)فا5 )(ت6,) ع5 )ل,T5 عاش,) قب8 )ل?Gل( Nلعال( 5 سكا5L .(5 : 6 5?,تك) ”N,? 8ك )?)ش
)لنجسة ,k()ءND )لفاسA6 . ,قD 6لك,) بسبB ش(,(ND . ,)لعالN )ل?,N ?س?( على نف- GD) )لن$ج . LنQ ال ?(?نا عالما! خا6عة ع5 مج6 )لعص(
)لDGبي . 5L م5 ?تح5,6 ش(?عة هللا ?مأل,5 )أل(t ش() كN,? 8 . فالم()Dنا! ,سبا^ )لخ?8 ,)لمقام(A ,)إلس()\ ,)ألعما8 )لش$,)ن?ة
{ML 600.1} . ,)ألD,)ء )لجامحة- كVGD 8 تمأل )لعالN بال*لN ,)الغتصاB بس(عة Dائلة

A)ببشا C)ك?, .xخل? (G$لمنت$ى ف( لىL )صب? dGتب(6 محبة )لكث?(?5. ,لك5 )ل Nإلث( A)قا8: “لكث N?شل),4 B()نبئ بخ? ,D, 5 )لمس?حL
d)لمستش( Nثان?ة = فاإلث A)م A,لنب( VGD Nأتي )لمنت$ى” (متى 24 : 12 — 14). ,ستت? Nث .Nلجم?ع )ألم A6في ك8 )لمسك,نة ش$ا VGD !,لملك(
في GلW )ل?,N ?ج6 لQ شب?$ا ,مث?ال في GD) )لج?8 .,كGلW ف?ما ?ختx بالتنبm ع5 )لك()AC باإلنج?8 . فقب8 سق,T 4,(شل?N كتB ب,ل- مس,قا
بال(,p )لق6- ?ق,5L 8 )إلنج?8 ق6 ك(C بQ “في ك8 )لخل?قة )لتي تح! )لسماء” (ك,ل,سي 1 : 23) ,كGلW )آل5 قب8 مجيء )ب5 )إلنسا5 =
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Q?ف ,D ً(هللا) ?,ما Nلق6 “4قا .(ا 14 : 6 , 14?m)) ”Bم5 “ك8 4مة ,قب?لة ,لسا5 ,شع t)ألب6?ة ?بش( ب$ا ك8 )لساكن?5 على )أل( A)فالبشا
مCمع 54 ?6?5 )لمسك,نة بالع86” (4عما8 17 : 31). ,)لمس?ح ?خب(نا متى ?أتي GلW )ل?,L . NنQ ال ?ق,8 لنا 5L )لعالN كلQ س?$تL d6لى هللا =
Nلملك,! للعال( A)ننا بتق6?منا بشاL .(14 : 24 متى) ”أتي )لمنت$ى? Nث .Nلجم?ع )ألم A6لمسك,نة ش$ا( في ك8 VGD !,لملك( A)ببشا C)ب8: “?ك
?ك,5 في مق6,(نا )لتعج?8 بمجيء )ل(B ثان?ة . ال ?نبغي لنا فقT 54 ننت*( ب8 54 نTلB “س(عة مجيء ?,N )ل(B” (2 بT(- 3 : 12). ل,
A,لى 4(ضنا بقL ق6 4تى q,س? B)كا5 )ل, = N,?قب8 )ل Qكل Nلعال( )(GنL Nلكا5 ق6 ت B)كان! كن?سة )لمس?ح ق6 قام! بعمل$ا )لمع?5 عل?$ا م5 )ل
{ML 600.2} .,مج6 كث?(

'سNرe 'eصلو'

5L )لمس?ح بع6ما 4,(6 عالما! مج?ئQ قا8: “متى (4?تVGD N )ألش?اء صائ(A= فاعلم,) 54 ملك,! هللا ق(?B” (ل,قا 21 : 31). “)ن*(,)!
)س$(,) ,صلّ,)” (م(ق- 33 : 13). 5L هللا قN6 للنا- )إلنG)( 6)ئما باألحكاN )لقا6مة . ,4,لئW )لk 5?Gمن,) ب(سالتQ لعص(ND ,تص(ف,)
بم,جL B?مان$TL Nاعة ل,صا?اV نج,) م5 )ألحكاN )لتي حل! بالعصاA ,غ?( )لمmمن?5 . لق6 جاء كالN هللا Lلى ن,p ?ق,8: “)6خ8 4ن! ,جم?ع
ب?تL Wلى )لفلW= ألني L?اW (4?! با()ً لd6”. ,قT4 6اq ن,p هللا فنجا . لق6 جاء! (سالة هللا Lلى ل,T تق,8: “ق,م,) )خ(ج,) مGD 5) )لمكا5=
أل5 )ل(B م$لW )لم6?نة” (تك,?5 7 : 1 ؛ 19 : 14). ف,ضع ل,T نفسQ تح! ح()سة (س8 )لسماء فنجا . كGلW قN6 )إلنG)( Lلى تالم?G )لمس?ح
ع5 خ()B 4,(شل?N فالG?5 ()قب,) عالما! )لخ()B )لعت?D, 6(ب,) م5 )لم6?نة نج,) م5 )ل$الW = ,كGلW نح5 )آل5 فق6 قL N6ل?نا )إلنG)( ع5
{ML 601.1} .مجيء )لمس?ح ثان?ة ,)ل$الW )لقاN6 على )لعالN . فالG?5 ?ع,GD 5) )إلنG)( ,?عمل,5 بQ س?خلص,5

,لك,ننا ال نعلN )ل,ق! )لمضب,T لمج?ئQ فق6 4م(نا بأ5 نس$( . “T,بى أل,لئW )لعب?6 )لGL 5?G) جاء س?ND6 ?جND6 ساD(?5” (ل,قا 12 :
B)خش,5 )ل? N$نت*ا( )لنا- لمجيء )لمس?ح ?جعل( 5L . الTال 4, عاTبا ND)نت*ا( ل5 ?ك,5 B)ل( مجيء N,? لىL 5?)Dلسا( W5 4,لئL .(37
,?خاف,5 م5 4حكامQ ,6?ن,نتQ على )لعص?ا5 ,)لعصاD, . A, ?,ق*$N ل?تحف*,) م5 خT?ة (فD tبا! (حمة )ل(B . ,4,لئW )لG?5 ?نت*(,5
)ل(L Bنما ?T$(,5 4نفس$N بإTاعة )لح^ . ,ND ?ق(ن,5 )لعم8 )لجا6 )لغ?,( باالنت*ا( ,)لس$( . ,لك,ن$N ?علم,5 54 )ل(B على )ألب,)B فإ5
غ?(ت$N تنتعn لتتعا,5 مع )ألجنا6 )لسما,??5 في )لعم8 ألج8 خالx )لنف,- . mDالء ND )لعب?6 )ألمناء )لحكماء )لG?5 ?ق6م,5 أل8D ب?!
N?D()بL, p,ن, Ö,آل5 بك?ف?ة خاصة . ,كما 54 كال م5 4خن( Qبق,نT? dGعلن,5 )لح^ )ل? N$نL .(42 : 12 ل,قا) ”لعل,فة في ح?ن$ا(“ B)ل(
N$لج?ل xلخا( )(Gإلن( N,?لمس?ح ?ق6م,5 )ل( عب?6 WلGك Q?)م,سى 4عل5 )لح^ لمعاص,. {ML 601.2}

“gمeبطئ قدE }س#د”

,لك5 )لمس?ح ?قN6 لنا ع?نة 4خ(| ف?ق,8: “,لك5L 5 قاG 8لW )لعب6 )ل(d6 في قلبQ: س?d6 ?بTئ ق6,مQ. ف?بت6[ ?ض(B )لعب?6 (فاقQ ,?أك8
{ML 601.3} .(,?ش(B مع )لسكا(|. ?أتي س?G 6لW )لعب6 في ?,N ال ?نت*(V” (متى 24 : 48 — 50

Qفي قلب Qلثاني = ,لكن( Qمج?ئ A)على فك Nلمس?ح ل5 ?أتي ,ال ?ت$ك( 5L 8,ال ?ق QنL .”Qئ ق6,مTب? d6?س“ :Qء في قلبd6)ق,8 )لعب6 )ل?
,بأعمالQ ,بأق,)لQ ?عل5 54 )لس?6 ?بTئ ق6,مD, . Q, ?بع6 عDG4 5ا5 )آلخ(?5 )القتناq بس(عة مجيء )ل(m? ,D, . Bث( على )آلخ(?5 ل?لجأ,)
Nتتحك A6لش$,)! )أل(ض?ة ,)ألفكا( )لفاس(, . Nللعال N$حب, N$5 في سبات?)مئن?5 سا6Tل,5 م*? N$جعل?, . Aمباال N6لى )لتأج?8 في تصل\ ,عL
في )ل5L . 5DG )لعب6 )ل(d6ء ?أك8 ,?ش(B مع )لسكا(| ,?شت(W مع )لعالN في TلB )لمس()! ,?ض(B )لعب?6 (فقاءGL V ?ت$N ,?6?5 )لعب?6
W)لش( في Gن$ا مماثلة مخ?فة . لق6 4خL 5لعص?ا( ^)T في Q$مع م5 ?شب N6تق? )?)5 )لعش?( )لشL . N8 )لعالD4 ن6مج مع? ,D, . ND6?ألمناء لس(
{ML 602.1} .(مع )لعالN . “?أتي س?G 6لW )لعب6 .. ف?قTعQ ,?جع8 نص?بQ م5 )لم()ئ?5” (متى 24 : 50 , 51

فإني 5L لN تس$(= 4قN6 عل?W كلx= ,ال تعلN 4?ة ساعة 4قN6 عل?W” ((m?ا 3 : 3). 5L مجيء )لمس?ح س?ك,5 مفاجأA للمعلم?5 )لكGبة .“
ND, . 5??لمج6 )لعالم(, pلكن?سة ستتمتع بالنجا( 4?ضاً 54 ND 5,)*نت? (,كان N?شل),4 T,4ما5”. فالك$نة )لمعلم?5 قب8 سق, Nق,ل,5: “سال? N$نL
?فس(,5 عالما! )ألCمنة على 4ن$ا ت(مL Cلى GD) . ,لك5 ماG) ?ق,8 )ل,حي؟ “?فاجئ$D NالW بغتة” (1 تسال,ن?كي 5 : 3). فك8 )لG?5 ?ع?ش,5
{ML 602.2} .على ,جQ ك8 )أل(t = ,ك8 )لG?5 ?جعل,GD 5) )لعالT, Nنا ل$N س?أتي عل?$N,? N )ل(B كالفخ ,س?أتي كلx ?ت(ص6 )لف(?سة

eقت Aما;
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5L )لعالN )لمليء بالع(بA6 ,)لمس()! )آلثمة D, نائN ?غT في Tمأن?نتQ )لجس6?ة . ,)لنا- ?بع5,6 ع5 تفك?(ND مجيء )ل(B ,?سخ(,5
باإلنND, . !()(G ?تش6ق,5 في فخ( ,كب(?اء قائل?5: “ك8 شيء با^ DكG) م5 ب6ء )لخل?قة”= “,?ك,5 )لغG ك$G) )ل?,N ع*?ماً بC4 8?6 ج6)ً” (2
بT(- 3 : 4 ؛ Lشع?اء 56 : 12)= ,سننغم- في عم^ 4عما8 محبة )لG)! . ,لك5 )لمس?ح ?ق,D“ :8ا 4نا kتي كلx” ((m?ا 16 : 15). ففي
Nص(خ,5 قائل?5: “سال? ND ف?ما, . Nإلتما( لىL ق$ا?)T ؟” تك,5 )لعالما! فيQم,ع6 مج?ئ ,D 5?4“ :6()ءCبا Q?ف Nق,8 )لعال? dGنف- )ل,ق! )ل
,4ما5”= “?فاجئ$D NالW بغتة”= ,عن6ما ?ص?( )لم6C(d ,()فt )لح^ متغT(سا = ,عن6ما ?س?( )لنا- في (,ت?5 عمل$N )ل?,مي مس(ع?5 في
xلمق6- ?أتي )لمس?ح كل( Qفة كتاب)ف?ما ع6) مع Nلعل( BلT جا6) بك8 ش,^ في BالTجمع )لما8 5,6 )عتبا( للمبا6[ = ,عن6ما ?ك,5 )ل. {ML
602.3}

5L ك8 ما في )لعالD N, في حالة )نفعاD(, 8ت?اj = ,عالما! )ألCمنة تنG( بالس,ء = ,)ألحi(6 )لقا6مة تلقي *الل$ا )لقاتمة على ما 4مام$ا =
,(,p هللا D, في T(?قQ لالنسحاB م5 )أل(t = ,)لنكبا! تجيء متالحقة بعض$ا في Lث( بعt في )لبح( ,على )ل?ابسة .ف$نالW )ألعاص?(
,)لCال8C ,)لح()ئ^ ,)لف?ضانا! ,ج()ئN )لقت8 بمختل\ 4ن,)ع$ا . مG 5) ?ستT?ع )لتك$5 بالمستقب8 ؟ 4?5 ت,ج6 )لسالمة ,)ألما5 ؟ ال ?,ج6 4ما5
WنالD . N$بصب( ناف6 ?نت*(,5 تح(كا! قا6ت ND, . اD,)ل()?ة )لتي )ختا( !4, 4(ضي . ,)لنا- ?س(ع,5 لالنض,)ء تح d)شيء بش d4 في
م5 ?نت*(,5 ساD(?5 ,عامل?5 على س(عة *$,( )لس?D, 6نالW ف(?^ kخ( ?صTف,5 تح! ق?اA6 )لم(ت6 )لع*?N )أل,8 م$لW )لنف,- . ,قل?ل,5
ND. {ML 603.1} )لG?5 ?عتق5,6 ب,ج,6 جح?N )لعB(G ف?بتع5,6 عنQ = ,)لسماء ل?سع,) Lلى )لحص,8 عل?$ا

5L )ألCمة تCح\ Lل?نا س(?عا . ,)لشم- تش(^ في )لسماء سائ(A في م6)(Dا )لعاd6 كN,? 8 = ,)لسما,)! ال تC)8 تحi6 بمج6 هللا .
,)لنا- ال ?C)ل,) ?أكل,5 ,?ش(ب,5 ,?غ(س,5 ,?بن,5 ,?تC,ج,C?, 5,ج,5 . ,)لتجا( ما C)ل,) ?شت(,5 ,?ب?ع,5 = ,)لنا- ما C)ل,) ?ت6)فع,5
بالمناكB 4حND6 ض6 )آلخ( ?تناCع,5 لل,ص,L 8لى 4(فع )لمناصB . ,محب, )لملG)! ,)لT(B ما C)ل,) ?تC)حم,5 على )لمالDي ,?ت6فق,5
على م?ا6?5 )لسبا^ ,جح?N )لقما( . 5L 4ع*N ت$?ج ?س,6 ,م5 ساعة )النت*ا( ,)إلم$ا8 تقت(B م5 ن$ا?ت$ا ,ستنت$ي ,ش?كا . ,?ختL Nلى )ألب6
على مص?( كL 8نسا5L . 5 )لش?Tا5 ?علN 54 ,قتQ قص?( ,لGلW فق6 عبأ ك8 ق,)تQ للعم8 على خq(6 )لنا- ,تضل?ل$L, N?$ام$N ,ص(ف$N ع5
{ML 603.2} .)لتفك?( ,سلB عق,ل$N حتى تنقضي ف(صة )إلم$ا8 ,?غل^ باB )ل(حمة Lلى )ألب6

فبك8 خA),T ,ق,A تأت?نا كلما! (بنا )لمحG(A عب( )ألج?ا8 م5 ف,^ جب8 )لC?ت,5 قائلة: “فاحت(C,) ألنفسكN لئال تثق8 قل,بكN في خما(
,سك( ,Dم,N )لح?اA= ف?صا6فكG NلW )ل?,N بغتة”= “)س$(,) GL)ً ,تضّ(ع,) في ك8 ح?5= لكي تحسب,) D4الً للنجاA م5 جم?ع GD) )لمCمع 54
{ML 603.3} .(?ك,5= ,تقف,) قN(6ّ )ب5 )إلنسا5” (ل,قا 21 : 30 , 36

الفصل السبعون—كأس ماء فقط

“C?ّف?م =B,لشع( جم?ع Qجتمع 4مام?, .V6سي مج)جل- على ك? Gفح?نئ =Qجم?ع )لمالئكة )لق6?س?5 مع, V6متى جاء )ب5 )إلنسا5 في مج,
N$كما ص,( ل . N?*ل6?ن,نة )لع( N,? 6$ت,5 مش?Cف,^ جب8 )ل ND, VG?ص,( )لمس?ح لتالم (GكD .(32 , 31 : 25 متى) ”tم5 بع N$بعض
d6ألب( ND)?ل$ما = ,مص iف(?قا5 ال ثال WنالD 5,س?ك B,جم?ع )لشع Qفعن6ما تجتمع 4مام . A6ة ,)حTلي نقL Qتج? Qعلى 4ن WلG في Nلحك(
{ML 605.1} .س?تق(( بحسB ما ق6 فعل,V 4, ما D4مل,V م5 ,)جB نح,V في شخx )لفق()ء ,)لمتألم?5

,في GلW )ل?,N ل5 ?ع(t )لمس?ح 4ماN )لنا- )لعم8 )لع*?N )لdG ق6 عملQ ألجل$N في بGلQ ح?اتQ لف6)ئ$N = ب8 س?ع(t 4مام$N عم8 )ألمانة
)لdG ق6 فعل,V ألجلQ . فالG?5 ?ق?م$N ع5 ?م?نQ س?ق,8 ل$N :“تعال,) ?ا مبا(كة 4بي= (ث,) )لملك,! )لمع6 لكN منG تأس?- )لعالN. ألني جع!
5?Gل( Wلّي”. ,لك5 4,لئL Nتم,ني. محب,ساً فأت?ت)Cش! فسق?تم,ني. كن! غ(?باً فآ,?تم,ني. ع(?اناً فكس,تم,ني. م(?ضاً فTعمتم,ني. عTفأ
”Nألصاغ(= فبي فعلت( الءmD خ,تيL 6بأح V,فعلتم Nقائال: “بما 4نك )لحائ( N$لmعلى تسا N$ف?ج?ب . V,ق6 خ6م N$لمس?ح ال ?علم,5 4ن( N$مت6ح?
{ML 605.2} .((متى 25 : 34 — 36 , 40

كا5 ?س,q ق6 4نG( تالم?VG بأن$N س?ك,ن,5 مبغض?5 م5 )لجم?ع مضT$6?5 ,مضا?ق?5 . ,كث?(,5 من$N س?T(5,6 م5 ب?,ت$N ,?ش(5,6
BDفي غ?ا N$لعس( ,)لح(ما5 . ,كث?(,5 س?لقى ب(, t()ألم( Bبسب Wلضن(, ^?لض( N$5 س?ح8 ب,)?5 فق()ء بال مأ,| . ,كث,)?ص? i?بح
)لسج,L . 5ال 54 )لس?6 ,ع6 ك8 م5 ت(W ألجلQ ب?تا 4, ص6?قا بأ5 ?ك,5 لQ في GD) )لCما5 مئة ضع\ . ,)آلD 5اm? ,Dك6 لك8 م5 ق6 خ6م,)
Nم5 شخصي في ك8 م5 ?تألم,5 ألج8 )سمي . ,كما ت(?5,6 54 تخ6م,نني عل?ك (,54 تتحقق Nكة خاصة . قا8: ?مكنك)س?نال,5 ب N$4ن N$خ,تL
dG?تالم Nا5 على 4نكD)لب( ,D (GD, = ND,54 تخ6م. {ML 605.3}
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مولوeA. من هللا

5L ك8 م5 ,ل6,) في )ألس(A )لسما,?ة L NDخ,A )ل(B بمعنى خاGL . x 54 محبة )لمس?ح ت(بT 4ف()6 4س(تQ معا بأ,ث^ )ل(بT . ,4?نما
{ML 606.1} .(تتجلى تلW )لمحبة ف$ناW تعل5 )لصلة )إلل$?ة “ك8 م5 ?حB فق6 ,ل6 م5 هللا ,?ع(\ هللا” (1 ?,حنا 4 : 7

5L )لG?5 ?مت6ح$N )لمس?ح في ?,N )ل6?5 ق6 ال ?ك,ن,5 ?ع(ف,L 5ال )لنC( )ل?س?( م5 )لعل,N )لالD,ت?ة . ,لكن$N 4حب,) مبا6[ هللا ,)حتضن,Dا
Aلح?ا( Nكال (,م5 ?تصف,5 بال(ف^ ,)ل(حمة ,)لحنا5 . فقبلما سمع tل,ثن??5 ?,ج6 بع( ب8 حتى ب?5 . N$كة لعش()ئ)هللا صا(,) ب p,) )?بتأث,
Tلن,( ق( N$?لL 8ص? N5 ل?Gل( Wل,ثن??5 ?,ج6 م5 ?عب5,6 هللا بج$8 . 4,لئ( ب?5, . N$5 بح?ات?)Tمخا ND,5 ,خ6م?C)صا(,) 4ص6قاء للكا
B?الTب?عة ,تمم,) مTفي )ل N$كلم? Qب?6 هللا فق6 سمع,) ص,ت B,للنام,- )لمكت N$ل5 ?$لك,) . فمع ج$ل N$فإن WلG نسا5 = ,معL d4 ةTب,)س
{ML 606.2} .)لنام,- . ,4عمال$N ت86 على 54 )ل(,p )لق6- ق6 لم- قل,ب$N ف?عتب(,5 بأن$N 4,ال6 هللا

,كN س?نnD6 ,?ف(p )لمت,)ضع,5 ب?5 )ألمN ,)ل,ثن??5 ح?5 ?سمع,5 )لمخلx نفسQ قائال ل$N: “بما 4نكN فعلتم,V بأحL 6خ,تي mDالء
Nكال Qش?5 ,ف(ح?5 ح?5 ?سمع,5 منD6من Q4تباع Q?لL xح?5 ?شخ Qغ?( )لمح6,6 في حب Åقلبا p)س?ف Nك, ! ”Nألصاغ(= فبي فعلت(
{ML 606.3} ! )الستحسا5

,لك5 محبة )لمس?ح ال تنحص( في Tائفة 5,6 4خ(| . LنQ م(تبT بك8 ,)ح6 م5 بني )إلنسا5 . فلكي نص?( 4عضاء في )ألس(A )لسما,?ة
صا( D, ف(6) في )ألس(A )لبش(?ة . LنQ )ب5 )إلنسا5 = ,لGلW ف$, Ö4 لك8 )ب5 ,)بنة م5 نسN6k 8 . ,على تابع?Q 4ال ?حس,) بأن$N منفصل,5 ع5
5L . لق6?س?5 على )لس,)ء(, AاTلخ( A,خL N$4ن )عتبا( على N$?لL )*لسماء تن(, = N?*ء م5 نس?ج )لبش(?ة )لعCج N$نL . N$ح,ل Wل$ال( Nلعال(
محبة )لمس?ح تحتض5 )لساقT?5 ,)لمخTئ?5 ,)ألثمة . ,ك8 عم8 م5 4عما8 )لمحبة ,)لشفقة إلقامة نف- ساقTة ?قب8 كما ل, كا5 ق6 صنع
Qنفس B)بال. {ML 606.4}

'ال[تما\ بالفقر'ء

ND 5عل5 بع6 م? Nل GL -لنا( W4,لئ ND 5م \)نح5 )آل5 ال نع, . xلعت?6?5 54 ?(ث,) )لخال( Wسل,5 لخ6مة 4,لئ)? 5 مالئكة )لسماءL
)لG?5 س?نتص(,Dm?, 5ل,5 لش(كة م?()i )لق6?س?5 في )لن,( = ,لك5 مالئكة )لسماء ?ج,ل,5 في )أل(T t,ال ,ع(ضا عاكف?5 على تعC?ة
,D, = V,ال ?حابي )ل,ج Åفا = A6ح(, -إلنسا5 للمس?ح . ال ت$م8 4, تغف8 نف( بني B,قل Bكس, )Tض?5 للمخا)ن?5 ,ح()سة )لمع,Cلمح(
Bلح(, NتماD(عى ك8 )لنف,- )لتي جبل$ا بنف- )ال?. {ML 607.1}

LنGL W تفتح بابW إلخ,A )لمس?ح )لمحتاج?5 ,)لمتضا?ق?5 فأن! Lنما ت(حB بالمالئكة غ?( )لمن*,(?5 . 4ن! ت6ع, (فاقا ND خالئ^ سما,?ة
,ND ?أت,5 بج, مشبع بالف(p ,)لسالN . ?أت,5 ,في 4ف,)N$D تساب?ح )لسماء = ,في )لسماء ?سمع ص6| تسب?حات$N . فك8 عم8 م5 4عما8
V)D(,4غلى ج, VC,ب?5 4فض8 كن N$ت(,G5 ل?)لعامل?5 )لمنك( حصي ع66? Qش)م5 ف,^ ع Bل(حمة ?ش?ع )لب$جة في )لسماء . ,)آل(. {ML 607.2}

4ما )لG?5 ع5 ?سا( )لمس?ح ,)لD4 5?Gمل,V في 4شخاx )لفق()ء ,)لمتضا?ق?5 فلN ?ك,ن,) ?حس,5 بج(م$N . لق6 4عماND )لش?Tا5 فلN ?6(ك,)
{ML 607.3} .4ن$N م6?ن,5 إلخ,ت$N . كان,) منT,?5 على 4نفس$N فلN ?كت(ث,) لحاجا! )لغ?(

لق6 منح هللا )لث(,A لألغن?اء لكي ?خفف,) ب$ا kالN )لمتضا?ق?5 ,?جلب,) )لعC)ء ,)ل()حة أل,الV6 )لمتألم?5 = ,لكن$N في غالB )ألح?ا5 ال
?كت(ث,5 لحاجا! )آلخ(?L . 5ن$N ?*ن,5 4نفس$N 4(فع مL 5خ,ت$N )لفق()ء = ,ال ?ضع,5 4نفس$N في مكا5 )لمساك?5 ل?حس,) بإحساس$N = ,ال
V,لقص,( )لفخمة لألث(?اء ,)لكات6()ئ?ا! )لع*?مة تغل^ في ,ج( 5L . N$حمة في قل,ب)ل( !,فتم N$لفق()ء ,كفاح( B)ك,5 ش?ئا م5 تجا)6?
)لفق()ء . فالما8 )لdG ق6 منح$L N?اV هللا ل?با(ك,) بQ )لفق()ء ?نفق,نQ على ملG)ت$L, Nشباq كب(?ائ$N ,4نان?ت$5L . N )لفق()ء ?ح(م,5 كN,? 8 م5
A6حس,5 بش? N$نL . Aلح?ا( NC(,على ل (,لكي ?حصل N$ل NCك8 ما ?ل )ق6 6ب Qألن Q4فة هللا ,م()حم) ع5 = Q?نبغي 54 ?حصل,) عل? dGل( N?لتعل(
5L . ل(6?ئة( بال*ن,5 N$5 فتمتلئ نف,س?),?كث?() ما ?ج(ب,5 أل5 ?صبح,) حس,6?5 ,غ, . Aعا بالح?ا)G 5,ض?ق? N$جعل? dGلفق( )ل( AأT,
.4,لئW )لG?5 لN ?تحمل,) ثق8 )لع,C ,ضغT )لحاجة في غالB )ألح?ا5 ?عامل,5 )لفق()ء بمنت$ى )ال6C()ء ,?ن*(,L 5ل?$N كما ل, كان,) متس,ل?5
{ML 607.4}

,لك5 )لمس?ح ?(| GلW كلQ ,?ق,8: لق6 كن! 4نا )لج,عا5 ,)لعTشا5 ,)لغ(?B = 4نا )لdG كن! م(?ضا ,محب,سا . فإG كنتN 4نتN جالس?5
على م,)ئ6كN )لحافلة بأش$ى )ألTعمة كن! 4نا 4تض,( في مسكني )لحق?( 4, في ع(t )لشا(q . ,في ح?5 كنتN مست(?ح?5 في ب?,تكN )لفخمة
لN 4ك5 4نا 4ج6 مكانا 4سنL 6ل?Q (4سي = ,عن6ما كان! خC)ئ5 مالبسكN مأل| بأغلى )لحل8 ,4جم8 )لث?اB كن! 4نا مح(,ما م5 ك8 شيء . ,ح?5
{ML 608.1} .كنتN 4نتN ت(كض,5 ,()ء مس()تكN ,ملG)تكN كن! 4نا سج?نا ,مت(,كا
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,عن6ما ج6تN بالقل?8 م5 فتا! )لخبC )ل?اب- على )لفق?( )لdG ?تض,( ج,عا = ,4عT?تN )لع()A )لمساك?5 )لث?اB )ل(ثة )لبال?ة ل?ستت(,) ب$ا
W4,لئ xفي شخ Nق(?با منك Nح?اتك Nلمج6؟ لق6 كن! م6| 4?ا( B)تق6م,ن$ا ل Nنما كنتL N4نك (,تعلم Nلشتاء 4ل( )?)$مC, ش( )لصق?ع N$?لتق,
Nفأنا ال 4ع(فك WلGش(كة معي . ل Nت(?6,) 54 تك,5 لك Nلب,ني = ,لTت Nل Nلمتألم?5 )لمتضا?ق?5 . ,لكنك(. {ML 608.2}

في خطو'Ç 'لمس#ح

= t)لمس?ح ح?5 كا5 على )أل( ل?$اL 66)لتي ت( ألماك5( A)ا?Cصة ل)لف( N$ل, 4ت?ح! ل N$ع*?ما ل (Cمت?ا( ك,5? Q5 ?حس,5 4ن,)?كث
,)لس?( في )لT(^ )لتي قT, 6ئت$ا ق6ماV = ,54 ?تTلع,) Lلي )لبح?(A )لتي 4حB )لس?6 54 ?علN )لجم,q بالق(B من$ا = ,)لتال8 ,)أل,6?ة )لتي كا5
N4ما Qت(,Tخ )فإننا ن(| 4ث . q,س? !(,Tخ )ثL ب?! عن?ا لنس?( في, N,كف(ناح, A)لناص( ليL BاDGل?$ا . ,لك5 ال حاجة بنا للL V)ن, ببص)?
Gء . فإ(Cلع( ليL ة بحاجة?)بش B,قل Q?6حمة في م6?نة ع*?مة ,في ك8 مكا5 ت,ج6 فCلم( قةCأل( لفق()ء ,في( Ö(,في 4ك, t?)ج8 م) )?)س
Qت(,Tخ )ثL نك,5 سائ(?5 في t)أل( على ,D, \)تص? q,نتص(\ كما كا5 ?س . {ML 608.3}

قا8 ?س,q: “أل5 )لفق()ء معكN في ك8 ح?5” (?,حنا 8 : 12). GL) فبإمكا5 )لجم?ع 54 ?ج6,) ش?ئا ?عمل,نQ م5 4جل$N = ,ال حاجة ألd ,)ح6
A6?ي مقD, Wمال??5 ,مال??5 م5 )لنف,- )لبش(?ة )لم,شكة على )ل$ال WناD . Qفي سب?ل Bلمس?ح 4, ?تع( N6ل?خ Qبأ5 ال مجا8 ل )54 ?شع
بسالس8 )لج$8 ,)لخT?ة = ,لN تسمع قT ع5 محبة )لمس?ح ل$ا . فل, تب6ل! حالنا فصا(! كحال$N فما )لdG كنا نشت$ي 54 ?فعل,V ألجلنا ؟ Lننا
N,? في Tس?ثب! ك8 منا 4, ?سق Qبم,جب dGل( Aلمس?ح للح?ا( 5 قان,5L . N$ألجل Q5 على عمل,)الما نح5 قا6T (GD 8ك N$م,5 بأ5 نفع8 لCمل
{ML 608.4} .()ل6?ن,نة GD ,D): “ك8 ما ت(?5,6 54 ?فع8 )لنا- بكN )فعل,) DكG) 4نتN 4?ضاً ب$N” (متى 7 : 12

لق6 ب8G )لمخلx ح?اتQ )لغال?ة ل?ق?N كن?سة قا6(A 54 تعنى بالنف,- )لحC?نة )لمج(بة .,ق6 تك,D 5نالW جماعة م5 )لمmمن?5 )لفق()ء غ?(
)لمتعلم?5 ,غ?( )لمع(,ف?5 = ,مع GلW ففي )لمس?ح ?مكن$N )لق?اN بعم8 في )لب?! ,في )لب?ئة ,في )لكن?سة ,حتى في )ألقال?N )لبع?A6= ,س?ك,5
{ML 609.1} .تأث(ND بع?6 )لم6| كاألب6?ة

عاملو. مع هللا

,ح?GD 54 i) )لعم8 م$م8 ن(| كث?(?5 م5 )لتالم?G )لشباB ال ?ق6م,5 4كث( م5 ب6)?ة )الختبا( )لمس?حي . 5L )لن,( )لdG كا5 ?ت,Dج في
N$متى 9 : 2 ؛ م(ق- 2 : 5 ؛ ل,قا 5 : 20 ؛ 7 : 48) كا5 ?مكن) ”Wا?اTخ Wل A),مغف“ :V6)لك8 ,)ح6 بمف, q,س? N$عن6ما قا8 ل N$قل,ب
)الحتفا* بQ ح?ا مت,Dجا ل, ساع6,) )لمحتاج?5L . 5 )لنشاT )لع*?N )لdG ال ?$جع )لdG في غالB )ألح?ا5 ?ك,5 مبعi خT( على )لشباB ?مك5
{ML 609.2} .ت,ج?$Q ل?ج(d في قن,)! = ,عن6ما ?ف?t من$ا ?ف?t بالب(كا! . 5L )لG)! ستنسى في )لعم8 )لجd6 لخ?( )آلخ(?5

,4 A)?لي تسل?ا! مثL (,ل5 ?شتاق N$نL . 5,,ت)?, Aس?ش(ب,5 م5 ماء )لح?ا N$4نفس N$ف . A(ئ?- )ل(عا N$5 م5 ?خ6م,5 )آلخ(?5 س?خ6مL
Lلي تغ??( في ح?ات$N = فم,ض,q )Dتمام$N )ل,ح?6 س?ك,5 ك?\ ?مكن$N تخل?x )لنف,- )لم,شكة على )ل$الW . ,س?ك,5 )ختالN$T بالمجتمع
B,ست,ح6 ب?5 )لقل d6نافعا فمحبة )لفا. {ML 609.3}

,عن6ما نتحق^ م5 4ننا عامل,5 مع هللا فإننا ال ننT^ بم,)ع?V6 في غ?( )كت()i فإن$ا ستشتع8 في قل,بنا ,تضN)T على شفاDنا . 5L هللا
14 : 33 j,)خ) ”Wني 4ك,5 معL“ , =”Wل,ع6: “,ج$ي ?س?( فأ(?ح( (GD Qل N6عاص?ا ق, N*من )?ال غDشعبا جا N6ح?5 6عا م,سى أل5 ?خ
{ML 609.4} .؛ GD, .(12 : 3) )ل,ع6 مقN6 لك8 م5 ?خ6م,5 ن?ابة ع5 )لمس?ح لتخف?\ kالN )لمتألم?5 ,)لمتضا?ق?5

5L محبة )لمmم5 للنا- Dي ش$اA6 لأل(t على محبة هللا . 5L ملW )لمج6 صا( ,)ح6) منا لكي ?غ(- ف?نا VGD )لمحبة ,ل?جعلنا 4,ال6) في
4س(A ,)حA6 . ,عن6ما نتمN ,ص?تQ )ل,6)ع?ة: “VGD ,ص?تي 54 تحب,) بعضكN بعضاً كما 4حببتكN” (?,حنا 15 : 12)= ,ح?نما نحB )لعالN كما
{ML 610.1} .ق6 4حبD Q, فح?نئG تك,5 (سالتQ بالنسبة لنا ق6 تم! على 4كم8 ,جQ = ,سنك,5 مDmل?5 للسماء = أل5 )لسماء ستك,5 في قل,بنا

W؟ ,حاف* نفسB,5 )لقلC(, N$4فال ?ف .(GD \)نع Nل (G,D :!5 قلL .. 8لى )لم,!= ,)لمم6,6?5 للقتL 5?6لمنقا(“ Gمتنع! ع5 54 تنق( (GL 4ما
N5 ل?Gخ6م,) )لمس?ح ,)ل? N5 ل?Gل( Wفإ5 4,لئ N?*ل6?ن,نة )لع( N,? (4مثا8 24 : 11 , 12). ,في ”Q؟ ف?(6 على )إلنسا5 مث8 عملN4ال ?عل
{ML 610.2} .?فك(,) في غ?( 4نفس$N ,ال )Dتم,) بغ?(ND س?جعل$N 6?ا5 ك8 )أل(t مع فعلة )إلثN = ,ستقع عل?$N نف- 6?ن,نة )ألش()(

ك8 ,)ح6 منا )mتم5 على ,6?عة ,س?سأ8 ()عي )لخ()\ )لع*?N كال منا قائال: “4?5 )لقT?ع )لdG 4عTي لW= غنN مجW6؟ ماG) تق,ل?5 ح?5
{ML 610.3} .(?عاقبL) ”W(م?ا 13 : 20 , 21
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الفصل الحادي والسبعون—خادم الجميع

كا5 )لمس?ح جالسا Lلي )لمائA6 مع تالم?VG في )لعل?ة في 4ح6 ب?,! 4,(شل?N = ,كان,) ق6 )جتمع,) لمما(سة )لفصح = GL (غB )لمخلx في
dGل( N,?لحق?قي . ,في )ل( خ(,\ )لفصح Qنفس ,D 5ق6 4ت! = ,كا Q54 ساعت Nكا5 ?عل . ND6ح, )الثني عش( مع A)لم( VGD 6?لع( (G$الحتفاء ب(
Qلك5 بق?! ل, = A)?ألخ( N54 ?قب8 صبغة )آلال Q?كا5 عل, = Bلغض( -كأ B)معا 54 ?شCب?حة . كا5 مG N6س?ق ,D 5كا Q?ك8 فm?كا5 )لفصح س
N$لمحب,ب?5 ,نفع( VG?تالم )?8 لخ,m? لساعا! ف?ما( W6,ء قل?لة بع6 = فكا5 ?نبغي 54 ُتقضى تلD !ساعا. {ML 611.1}

كان! ح?اA )لمس?ح كل$ا ح?اA )لخ6مة ,Lنكا( )لG)! . “لN ?أ! لُ?خN6 ب8 لَ?خN6” (متى 20 : 28) - كاD (GD 5, )ل6(- )لمستفا6 م5 ك8
عم8 عملQ = ,لك5 تالم?VG لN ?ك,ن,) ق6 تعلم,) GلW )ل6(- بع6 . ففي ع?6 )لفصح )ألخ?( GD) ك(( ?س,GD q) )ل6(- بمثا8 جعلQ ?(سخ في
DG4. {ML 611.2}ان$N ,قل,ب$N (س,خا 6)ئما

كان! )الجتماعا! )لتي تضN ?س,q ,تالم?VG )جتماعا! مف(حة للغا?ة = ,كان,) كل$N ?ق6(,ن$ا تق6?() ع*?ما . ,في ك8 م(A م,(- ف?$ا
Vكا5 ?غشي مح?ا, = Bلع?6 . لق6 كا5 مثق8 )لقل( (GD با في)Tكا5 مض q,تماما خاصا = ,لك5 ?سD( BلT6 تتDمشا WنالD !عشاء )لفصح كان
Qكان,) ?شا(ك,ن Bلسب( N$فت)مع N6مع ع, = Qنفس Tنا كا5 ?ضغCفي )لعل?ة الح*,) 54 ش?ئا ما مح VG?جتمع مع تالم( GL, . 6?65 شCح Nال*
QنCفي ح. {ML 611.3}

'لعشاء 'ألخ#ر

فلما )جتمع,) معا ح,8 )لمائA6 قا8 ل$N بنغمة ح5C مmث(A: “ش$,A )شت$?! k 54كGD 8) )لفصح معكN قب8 54 4تألN= ألني 4ق,8 لكL :Nني ال
k). {ML 611.4}ك8 منQ بع6 حتى ?كم8 في ملك,! هللا” (ل,قا 22 : 15 — 18

لق6 ع(\ )لمس?ح 54 ,قتQ ق6 حا5 ل?(ح8 عGD 5) )لعالN ,?مضي Lلي 4ب?Q . فإG كا5 ق6 4حB خاصتQ )لG?5 في )لعالN = 4حب$L Nلي )لمنت$ى .
لق6 كا5 )آل5 تح! *8 )لصل?B ,كا5 )أللN ?عتص( قلبQ ,?عGبQ . ع(\ 54 )لجم?ع س?ت(ك,نQ في ساعة تسل?مQ = ,ع(\ 4نQ س?م,! بعمل?ة
في منت$ى )إلGال8 كما كا5 ?عام8 )لمج(م,5 . ع(\ )لجح,6 ,)لقس,A )للG?5 ب$ما س?عاملQ 4,لئW )لG?5 4تى ل?خلص$N = ,ع(\ D,8 )لتضح?ة
Q?غي علT? 54 6بع كا5 البTفبال Q?كا5 عالما بك8 ما س?أتي عل Gألنا- كث?(?5 . فإ A6لتي كا5 قا6ما عل?$ا = ,ك?\ 4ن$ا ستك,5 عبثا ,بال فائ(
)لتفك?( في )تضاعk , QالمQ = ,لكنQ مع GلW ن*( Lلي )الثني عش( )لG?5 كان,) معQ كخاصتQ = ,)لG?5 بع6ما ?شا5,6D )لعا( ,)لح5C ,)لمعاملة
)لمmلمة )لقاس?ة )لتي س?عام8 ب$ا س?ت(ك,5 ل?كافح,) في )لعال5L . N تفك?(V في kالمQ كا5 م(تبTا 4ب6) بتالم?VG . فلN ?فك( في نفسQ = ب8 كا5
V)?في تفك N*أل,8 ,)ألع( ,D N$ب QتمامD(. {ML 612.1}

مشاجرh ب#ن 'لتالم#ذ

,GL كا5 ?س,q مجتمعا مع تالم?VG في VGD )لل?لة )ألخ?(A كا5 لQ?6 )لشيء )لكث?( ل?ق,لQ ل$N . فل, كان,) متأDب?5 لقب,8 ما كا5 ?ت,^ أل5
?ق,لQ ل$N لكان,) ق6 نج,) م5 )لح5C )لdG ?مC^ )لقلB ,م5 خ?بة )ألم8 ,عN6 )إل?ما5 . ,لك5 ?س,q (4| 4ن$N ال ?ستT?ع,5 )حتما8 سماq ما
كا5 عل?Q 54 ?ق,لQ ل$N . فإG تTلع في ,ج,N$D جم6! على شفت?Q كلما! )لتحG?( ,)لتعC?ة )لتي ND بأ5 ?نT^ ب$ا = فم(! عل?$N لح*ا!
صم! ,ب6) ,كأ5 ?س,q ?نت*( = ,كا5 )لتالم?G في حا8 )لمل8 ,)لسآمة . ,ق6 ب6) ,كأ5 )لعT\ ,)ل(قة )للG?5 4ثا(Dما ح5C ?س,q ق6 )ختف?ا
,C)ال = ,لGلW فإ5 كلماتQ )لحC?نة )لتي كا5 ?ش?( ب$ا Lلي kالمQ لN تحi6 ف?$N )لتأث?( )لمTل,B . ث5L N )لن*()! )لتي كان,) ?ح6ج,5 ب$ا
N$عا! ,)لخص,ما! في قل,بCنم! ع5 ,ج,6 )لحس6 ,)لمنا tلبع( N$بعض. {ML 612.2}

“Qج(حت, Qن! قلبCلتي نشب! في حض,( )لمس?ح 4ح( A)لمشاج( VG$(ل,قا 22 : 24). ف ”)4كب Q5 4ن*? N$م5 من A)مشاج N$كان! ب?ن,
ج(حا عم?قا . كا5 )لتالم?G متعلق?5 بفك(ت$N )لمحب,بة لN$?6 م5 54 )لمس?ح س?ثب! سلTانQ ,?جل- على ع(n 6),6 . ,كا5 ك8 من$N ?ت,^ في
قلبL Qلي Lح()C 4سمى مكانة في )لملك,! . جع8 ك8 من$N ?فاض8 ب?5 نفسL, Qخ,تQ = ,ب6ال م5 54 ?عتب( Lخ,تQ 4فض8 منQ ,4ج6( صا( ك8
من$N ?عتب( نفسQ )ألفض8 ,)ألج6( . ,5L )لTلB )لdG كا5 ق6 تقN6 بQ ?عق,B ,?,حنا Lلي )لمس?ح في 54 ?جل- )ل,)ح6 من$ما ع5 ?م?نQ ,)آلخ(
i?عل?$ما بح A)لنفس?$ما 4ثا( نف,- )لعش Bلمناص( 4سمى BلTألخ,?5 ?تجاس()5 ل( Wن?G 5,لباق?5 . ,ك( Bغض )4ثا Qش)في ع V)ع5 ?سا
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A,4ش6 قس (G,$? 5لتق6?( )لالئ^ . ,كا( N$بD(,ال م, NDmال, )ق6? Nل, ND)?6ق6 4سيء تق Qلجفاء ,)لف(قة . فلق6 4حس,) بأن( ليL فضي? )كا6 )ألم
{ML 612.3} .على ?عق,B ,?,حنا م5 )لباق?5

(Gفإ . Qع5 ?سا( )لمس?ح ,جل- ?,حنا ع5 ?م?ن (G,$? -جل . tلعل?ة للعشاء كان,) في 4ش6 حاال! )الست?اء ,)المتعا( G?عن6ما 6خ8 )لتالم
. كاD 5نالW مكا5 ?عتب( 4سمى )ألماك5 فق6 صمG,$? N) على 54 ?شغلQ . ,قG 54 5* 6لW )لمكاD 5, )ل,)قع بج,)( )لمس?ح. ,كاG,$? 5) خائنا
{ML 613.1}

\Aمة 'لخاNم

ثN *$( سبk Bخ( للنC)q . ففي )ألع?ا6 كان! )لعاA6 54 ?ت,لى )لخN6 غس8 4(ج8 )لض?,\ . ,في تلW )لمناسبة 4ع6 ك8 شيء ل$VG )لخ6مة
= فق6 كاD 5نالW )لمغس8 ,)لTس! ,)لمنشفة معA6 لخ6مة غس8 )أل(ج8 = ,لك5 لN ?ك5 ?,ج6 خاN6 = فكا5 على )لتالم?G 54 ?ق,م,) بتلW )لخ6مة
= ,لكGL 5 كا5 ك8 ,)ح6 من$N متأث() بكب(?ائQ )لج(?حة ت(فع ع5 )لق?اN بعم8 )لخاN6 . ,ق6 4ب6,) جم?عا عN6 )كت()i كأنما ND ال ?شع(,5 بأ5
{ML 613.2} . ل$N عمال ل?عمل,V . ,في صمت$N (فض,) 54 ?ت,)ضع,)

فك?\ ?أتي )لمس?ح ب$VG )لنف,- )لمسك?نة Lلي حالة ال ?ستT?ع )لش?Tا5 ف?$ا 54 ?نتص( عل?$N )نتصا() حاسما ؟ ,ك?\ ?(?$N 54 مج(6
)العت()\ بالتلمAG لQ ال ?جعل$N تالم?G 4, ?ضم5 ل$N مكانا في ملك,تQ ؟ ,ك?\ ?ب(5D ل$N على 54 خ6مة )لمحبة ,)ل,6)عة )لحق?ق?ة Dما عنص(
{ML 613.3} )لع*مة )لحقة ؟ ,ك?\ ?ض(N نا( )لمحبة في قل,ب$N ,?ق6(ND على W()6L ما )شتا^ Lلي 54 ?ق,لQ ل$N ؟

لN ?تح(W )لتالم?G لخ6مة بعض$N )لبعt = ,ت(?i )لمس?ح بعt )ل,ق! ل?(| ما ND فاعل,GL, . 5) بD, Q, )لمعلN )إلل$ي ?ق,N ع5 )لعشاء
Nث = NتماD(, شةD6ب N$لي معلمL 5,)*ن? G?( مع$ا . جع8 )لتالمCمنشفة ,?ت Gلح(كة ?أخ( ع5 Qج?ة حتى ال تع?ق)لخا( Qبع6ما ?خلع ث?اب, =
)نت*(,) بسك,! ما س?حi6 بعG 6لW . “ثN صB ماء في مغس8= ,)بت46 ?غس8 4(ج8 )لتالم?G ,?مسح$ا بالمنشفة )لتي كا5 متC()ً ب$ا” (?,حنا
(,4), N$معلم Qب ^Tن? Nل dGالال م(?(?5 . لق6 ف$م,) )لت,ب?خ )لGL, ناCح N$ق6 )متأل! نف,س, . G?لصن?ع فتح 4ع?5 )لتالم( (GD .(5 : 13
{ML 613.4} .4نفس$N في ن,( ج6?6 تماما

,DكG) عب( )لمس?ح ع5 حبQ لتالم?VG . لق6 مألتQ 4نان?ت$N ,كب(?اNDm حCنا = ,لكنQ لN ?شتبW مع$N في ج6)8 ف?ما ?ختx بمشكلت$N . ,ب6ال
مG 5لW قN6 ل$N مثاال لN ?نس,T V?لة ح?ات$N ق5L . T محبتQ ل$N لN تك5 لتتأث( 4, تنTفئ . لق6 ع(\ 54 )آلB 6فع ك8 شيء Lلي ?Q?6 ,4نQ م5
عن6 هللا خ(L, jلى هللا ?مضي . كا5 عنL V6حسا- كام8 بأل,D?تQ = ,لكنQ خلع عنQ تاj )لملW ,ث?اB )لملW ,4خG ص,(A عب6 . لق6 كا5 ب?5
k. {ML 614.1}خ( 4عمالQ )لتي قاN ب$ا على )أل(t 4نQ تمنT^ كعب6 ,قاN بعم8 )لعب?6

r;جل مغسولة

G?لتالم( Tفق6 )ن6مج في ,س WلG مع, . N$?6?4 ليL q,س? Nعلى 54 ?سل N$لفصح = ,تعاق6 مع( ثان?ة قب8 A)بالك$نة ,)لكتبة م (G,$? 8لق6 )تص
كما ل, كا5 ب(?ئا م5 كG 8نB ,م$تما بإع6)6 ك8 مTال?B )لع?6 . لN ?ك5 )لتالم?G ?6(,5 ش?ئا ع5 ن,)?ا ?$,G) = لك5 ?س,q ,حD V6, )لdG كا5
مTلعا على خفا?ا قلبQ = ,مع GلW فلN ?ش$( بQ = ب8 تا^ Lلي خالx نفسQ . كا5 قلB )لفاd6 مثقال بالح5C عل?Q = كما 4ثق8 على 4,(شل?N )لتي
بكى عل?$ا GL كا5 محك,ما عل?$ا بال$ال5L . W قلبQ كا5 ?ص(Ö قائال: ك?\ 4تخلى عنW ,4قTع )ألم8 منW ؟ لق6 4ح- ?$,G) بق,A تلW )لمحبة
A6?6للح*ة ع?ن$ا بانفعاال! ش( Wفي تل Qلمتسخت?5 ,تمسحان$ما بالمنشفة )ختلج قلب( (G,$? تغسال5 ق6ما xكان! ?6) )لمخل Gفإ = Qلتي تكتنف(
,كا6 ?تح(W لالعت()\ بخT?تQ = لكنQ لN ?(6 54 ?ت,)ضع = ب8 قسى قلبQ فلN ?تB = ,عاL !6ل?Q )لب,)عi )لتي كان! قC 6)?لتL Qلي ح?5
فتحكم! ف?Q م5 ج6?6 . ح?نئG تعث( ?$,G) ح?5 (4| ?س,q ?ق,N بغس8 4(ج8 تالم?VG . ففك( قائال GL) كا5 ?س,q ق6 ,ضع نفسL Qلي GD) )لح6
(G,$? ض?ة = فاقتنع)ك8 4م8 في )لك()مة )لعالم?ة )لتي ?مك5 )لحص,8 عل?$ا م5 مملكة 4 qضا (GكD, = 8?س()ئL Wمل ,D 5,فال ?مك5 54 ?ك
بأنQ ال ?مكنQ 54 ?نا8 مغنما م5 )تباعQ )لمس?ح . فبع6ما (Vk ?حT م5 مقامQ = كما *5 = ثب! على عCمQ في )لتب(m منQ = ,)العت()\ بأنQ كا5
N$?6?أل V6?س N?تسل ,D, Qب Nكا5 ق6 تعاق6 مع )ألع6)ء على )لق?ا dGلعم8 )ل( NتماL على NCا5 = فعق6 )لعT?لش( Qمخ6,عا . لق6 6خل. {ML 614.2}

dG4ما ?,حنا )ل . G?8,4 )لتالم Qخ6م = N6في )لم,ضع )أل,8 . ,)لمس?ح = كخا Qحا,8 54 ?ضع نفس A6لمائ( على Qمكان )ح?5 )ختا (G,$? 5L
G?لتالم( *الح Gفإ . Q?لL 6()ء م,ج$اC( ,4 ت,ب?خا WلG )عتب? Nلك5 ?,حنا ل, . )لآلخ W)فق6 ت A6?6لش( A)()بالنف,( ,)لم V,شع( نح? (G,$? 5كا
8Cتنا N4ما Qا س?6= 4ن! تغس8 (جلّي!” لق6 )نسح^ قلب?“ :nاD6قائال بان pصا -)Tعم8 )لمس?ح تأث(,) تأث() عم?قا . ,لما جاء 6,( سمعا5 ب
N$ستف W4ن! )آل5 ما 4نا 4صنع= ,لكن Nلمس?ح: “لس! تعل( Qلخ6مة = فقا8 ل( Wبتل Nق? Nل G?أل5 4ح6) م5 )لتالم Qقلب, Q$ج, dCلمس?ح . ,مأل )لخ(
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ف?ما بع6” (?,حنا 7 , 6 : 13). 5L بT(- لN ?حتم8 54 ?(| س?V6 )لdG كاm? 5م5 بأنQ )ب5 هللا ?ق,N بعم8 )لخN6 ,)لعب?6 . فثا(! نفسQ ,ك8
ك?انQ )حتجاجا على GD) )التضاL . qنQ لN ?ك5 ?علN 4نQ ألجGD 8) جاء )لمس?ح Lلي )لعالN . فبك8 تش6?6 قا8: “ل5 تغس8 (جليّ 4ب6)ً!” (?,حنا 13
8 :). {ML 615.1}

-)Tب tلخ6مة )لتي (ف( VGD 5L .(8 : 13 حنا,?) ”B?معي نص Wفل?- ل W5 كن! ال 4غسلL“ :Qبق,ل -)Tلمس?ح ب( B4جا )بك8 ,قا
قب,ل$ا كان! (مC) لغس8 4سمى ,4مج6. لق6 4تى )لمس?ح ل?غس8 )لقل,T? , B$(Dا م5 ل,ثا! )لخT?ة . فإG (فt بT(- )لسماp للمس?ح بأ5
?غس8 ق6م?Q كا5 ?(فt )الغتسا8 )ألسمى )لمتضم5 في )الغتسا8 )أل6نى . ,في )لحق?قة كا5 ?(فt (بQ ,س?5L . V6 )لسماp للس?6 بأ5 ?عم8
ML} .ما ?L 8,mلي تT$?(نا ل?- GLالال ل5L . Q 4ص6^ ,6)عة Dي 54 نقب8 بقل,B شاك(d4 A ت6ب?( ?قN6 ألجلنا = ,بك8 غ?(A نقN6 )لخ6مة للمس?ح
615.2}

فعن6ما قا8 )لمس?ح لب5L“ :-)T كن! ال 4غسلW فل?- لW معي نص?B” 4خضع بT(- كب(?اءV ,عناV6 . لN ?ستTع )حتما8 فك(A )النفصا8
Q4سي. قا8 ل), ّd6? ًب8 4?ضا Tا س?6= ل?- (جليّ فق? :-)Tسمعا5 ب Q4م( م5 )لم,! = “قا8 ل Qكا(ثة ل WلG )كا5 ?عتب GL = ع5 )لمس?ح
ML} .(?س,q: )لdG ق6 )غتس8 ل?- لQ حاجة Lال Lلى غس8 (جل?Q= بT ,D 8اD( كلQ. ,4نتT NاD(,5 ,لك5 ل?- كلكN” (?,حنا 13 : 9 , 10
615.3}

“.eا[رo نتمr”

GD 5L) )لكالN ?عني ش?ئا 4كث( مT 5$ا(A )لجس5L . 6 )لمس?ح ال ?C)8 ?تحi6 ع5 )لتT$?( )ألسمى ممثال بالتT$?( )أل6نى . 5L م5 )غتس8
q,في )ل?نب (,غتسل( ق6 (,كان Qخ,تL, -)Tب WلGتحتاجا5 للغس8 م5 ج6?6 . ,ك, )لمنتعلت?5 س(عا5 ما ?لحق$ما )لغبا( Q?جل) لك5, )DاT ,$ف
Qلي نعمتL ل,5 بحاجة(C? لش( فكان,) ال( ليL N$بة ساقت)لك5 )لتج, Qلمس?ح كخاصت( N$ب \)ة ,)لنجاسة . لق6 )عت?Tللخ p,لمفت( N?*لع(
q(Cلن(, لخص,مة( N$لعم8 54 ?غس8 م5 قل,ب( WلG -6 بنف?)? كا5 N$جل)ع5 4 )لغبا( بالمنشفة ل?غس8 ^Tعن6ما تمن q,5 ?سL . A)$Tلم(
,)لحس6 ,)لكب(?اء = ,كاGD 5) ND4 بكث?( في نتائجQ م5 مج(6 غس8 4(جل$N . فبال(,p )لتي كان! ف?$N ح?نئG لN ?ك5 4ح6 من$N مستحقا للش(كة
مع )لمس?ح . فما لN ?نتقل,) Lلي حا8 )ل,6)عة ,)لمحبة ل5 ?ك,ن,) مDmل?5 لالشت()W في عشاء )لفصح 4, في )لخ6مة )لتGكا(?ة )لتي كا5 )لمس?ح
مCمعا 54 ?سن$ا = ف?نبغي 54 تتT$( قل,ب$5L . N )لكب(?اء ,TلB ما للG)! تخلقا5 في )لنف,- )لبغضاء ,)لمناCعا! = ,لك5 ?س,q غس8 م5
N$5” فاآل5 ت,ح6! قل,ب,)DاT N54 ?ق,8: “,4نت Q4مكن N$?لL q,ن*( ?س Gفإ . ND)لق6 تغ?(! مشاع . N$ح?5 غس8 4(جل (GD 8ك VG?تالم B,قل
,حل! ف?$ا )لمحبة ك8 لآلخ( . لق6 صا(,) )آل5 ,6عاء ,قابل?5 للتعلN . ,ف?ما عG,$? (6) كا5 ك8 من$N مستع6) 54 ?تنا8C لألخ( ع5 4(فع مكا5
{ML 616.1} .. ,)آل5 بع6ما 4خضع! قل,ب$N ,)متأل! شك() صا(,) مستع6?5 لقب,8 4ق,)8 )لمس?ح

,كبT(- ,Lخ,تQ نح5 4?ضاً ق6 )غتسلنا في N6 )لمس?ح = ,مع GلW فم()() كث?(A تتل,T i$ا(A )لقلB عT 5(?^ )الحتكاW بالش( . فعل?نا
Nلك5 ك, . Qمعلم, V6?س d6? 5لمل,ثت?5 تالمسا( Q?جل) 6 54 ?جع8)? Nل GL -)Tلق6 ت()جع ب . A)$Tلنعمة )لم( BلT لي )لمس?ح فيL 54 نأتي
Q?54 نأت Bف?ج WلG لنا ,كب(?ائنا ! ,معTباعنا ,بT A6بح Q?عل Qنجلب dG5 )لCلمس?ح ! ,ما 4ش6 )لح( Bلمل,ثة تالم- قل( جعلنا قل,بنا A)م5 م
Qباستحقاق )$Tنت Nما ل Qل?5 للش(كة معDmننا ل5 نك,5 مL . V(,نا 4ح6 س)$T? 54 ع?Tال ?ست GL بك8 ضعفاتنا ,نجاساتنا. {ML 616.2}

WلGل, = q,ل?س Qقلب Nسل? Nل (G,$? 5لك, (G,$? جلي) (?,حنا 13 : 10). لق6 غس8 ”N5 ,لك5 ل?- كلك,)DاT N4نت,“ :VG?لتالم q,قا8 ?س
{ML 617.1} .لN ?ك5 مGL = ()$T لN ?خضع نفسQ للمس?ح

'لعظمة في 'لتو'ضع

ً فلما كا5 )لمس?ح ق6 غس8 4(ج8 )لتالم?G ,)خG ث?ابQ ,)تكأ 4?ضاً قا8 ل$N: “4تف$م,5 ما ق6 صنع! بكN؟ 4نتN ت6ع,نني معلماً ,س?6)ً= ,حسنا
تق,ل,5= ألني 4نا كGلW. فإ5 كن! ,4نا )لس?6 ,)لمعلNّ ق6 غسل! 4(جلكN= فأنتN ?جB عل?كN 54 ?غس8 بعضكN 4(ج8 بعt= ألني 4عT?تكN مثاالً=
حتى كما صنع! 4نا تصنع,5 4نتN 4?ضاً. )لح^ )لح^ 4ق,8 لكL :NنQ ل?- عب6 4ع*N م5 س?V6= ,ال (س,8 4ع*N م5 م(سلQ” (?,حنا 13 : 12
16 —). {ML 617.2}

ً 4()6 )لمس?ح 54 ?ف$N تالم?VG 4نQ مع ك,نQ ق6 غس8 4(جل$N فإG 5لW لN ?نقx م5 ك()متQ في شيء . “4نتN ت6ع,نني معلماً ,س?6)ً= ,حسنا
تق,ل,5= ألني 4نا كGلW”. ,لك,نQ متف,قا ج6) ,سام?ا Lلي 4قصى ح6 فق6 4ضفى على VGD )لخ6مة D4م?ة ,نعمة ع*?مت?5 . لN ?ك5 4ح6 ممج6)
كالمس?ح ,مع GلW فق6 تنا8C ,قاN بأحق( خ6مة . فحتى ال ?ض8 شعبQ ب,)سTة )ألنان?ة )ل()بضة في )لقلB )لTب?عي ,)لتي تق,?$ا ,تغG?$ا خ6مة
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Å 86لمعا( Qنفس ,D Q4ن i?ع*?مة ج6) بح Q?مD4 (G V)فلق6 )عتب = N?*لعم8 )لع( (G$نسانا بL \كل? Nل QنL . مثاال لل,6)عة Qلمس?ح نفس( N6ق !(Gل(
Qعتب( مالئكة )لسماء خ6مت? dGستجث, ك8 (كبة = ,)ل Qل dGل( ,D Qب (GL 5فع مكا)ع,5 على 4Cكان,) ?تنا Gفإ . N6م,ق\ )لخا VG?م5 تالم Gتخ( =
Qس?6) ب8 لق6 غس8 (جلي مسلم Q5 كان,) ?6ع,ن?Gل( Wج8 4,لئ)ك()مة ,مج6) ع*?م?5 ?نحني ل?غس8 4. {ML 617.3}

قN6 )لمس?ح بح?اتQ ,تعال?مQ 4كم8 مثا8 للخ6مة )لمنك(A لG)ت$ا )لتي مص6(Dا هللا . فاÅ ال ?ع?n لG)تQ . لق6 خل^ )لعالN ,ف?Q ?ق,N )لك8 ف$,
Qهللا البن N( على )ألب()( ,)ل*الم?5” (متى 5 : 45). لق6 سلTألش()( ,)لصالح?5= ,?م( على Qشمس ^)آلخ(?5 = “?ش( N6خ? N(,6على )ل
Qلخ6مة . كان! ك8 ح?ات( معنى ,D لنا- ما( Nعل? Qة حتى بمثال?)ئ?سا للبش), لكي ?ك,5 (4سا q,س? N4سل Nث . (GD لخ6مة( jG,مق?ا- ,نم
خاضعة لنام,- )لخ6مة . GL خN6 )لجم?ع ,4عا5 )لجم?ع . ,DكG) عاn بم,جB ش(?عة هللا ,4()نا بمثالQ ك?\ نT?ع$ا. حا,8 ?س,q م()()
عA6?6 54 ?ثب! GD) )لمب46 في عق,8 تالم?VG . فح?5 قN6 ?عق,B ,?,حنا Tلب$ما لكي ?ح*?ا بأسمى )لم()كC قا8: “م5 4()6 54 ?ك,5 ف?كN ع*?ماً
فل?ك5 لكN خا6ماً” (متى 20 : 26). ,كأنما D, ?ق,8: ال مكا5 في ملك,تي لمبL6 )ألفضل?ة ,)لتسامي.فالع*مة )لحق?ق?ة Dي ع*مة )ل,6)عة .
{ML 617.4} .,)لتم??C )ل,ح?D 6, في تك(?- )لنف- لخ6مة )آلخ(?5

”rعط#تكم مثاالً“

VG$ب N$?عل t)ف? Nلمس?ح ل( 5L .”ً4?ضا Nتصنع,5 4نت Nمثاالً= حتى كما صنع! 4نا بك Nتك?T4ع“ :N$قا8 ل VG?ج8 تالم)بع6ما غس8 4
Gلسف( = فلق6 س5 )لمس?ح ح?نئ( لة ,عثاء(C6 غس8 4(ج8 )لض?,\ إل)م5 مج )ب8 كا5 ?قص6 ش?ئا 4كث = Bلض?افة ,حس( حس5, N)لكلما! )لك(
54 G?صا( ف(?ضة مق6سة . ,كا5 على )لتالم i?لخ6مة )ل,ض?عة ك()مة ع*?مة بح( VGD لعم8 4ضفى على( (G$ب Nقا GL 6?خ6مة 6?ن?ة . ,)لس
(GL Qباني =ألن)لمس?ح لخ6مة )لعشاء )ل( Qسم) dGإلع6)6 )ل( يD ضة?)لف( VGD !ع5 )لت,)ضع ,)لخ6مة . كان Qك(,) 6)ئما تعال?مG? لكي V,*حف?
4بقى )إلنسا5 )لكب(?اء ,)لنف,( ,)لنq(C حبا في )ل(فعة ,)لسم, في 6)خلQ فالقلB ال ?مكنQ 54 ?6خ8 في ش(كة مع )لمس?ح . ,ح?نئG ل5 نك,5
{ML 618.1} .مستع6?5 للتنا,8 م5 ش(كة جسV6 ,6مQ = ,ل$G) 4()6 ?س,q 54 تحف* Gك(| )تضاعQ 4,ال

GL ?تقN6 4,ال6 هللا Lلي VGD )لف(?ضة عل?$G? 5L Nك(,) ما قالQ (B )لح?اA ,)لمج6: “4تف$م,5 ما ق6 صنع! بكN؟ 4نتN ت6ع,نني معلماً ,س?6)ً=
Nتك?Tألني 4ع =t4(ج8 بع N54 ?غس8 بعضك Nعل?ك Bج? Nفأنت =Nق6 غسل! 4(جلك Nّفإ5 كن! ,4نا )لس?6 ,)لمعل .WلGحسناً تق,ل,5= ألني 4نا ك,
N5 علمتL .Qم5 م(سل N*ال (س,8 4ع, =V6?م5 س N*ل?- عب6 4ع QنL :N4?ضاً. )لح^ )لح^ 4ق,8 لك Nمثاالً= حتى كما صنع! 4نا تصنع,5 4نت
BلT, Qلي خ6مة نفسL, = Q?م5 4خ N*4ع Qلي )عتبا( نفسL QبعT5 )إلنسا5 م?ا8 بL .(17 — 12 : 13 حنا,?) ”V,5 عملتمL Nباك,Tف (GD
4(فع مكا5 . ,غالبا ما تنتج عG 5لW )ل*ن,5 )ل(6?ئة ,م()(A )ل(,5L . p )لف(?ضة )لتي تسب^ عشاء )ل(B ?جB 54 تكتسح 4مام$ا ك8 س,ء
A,لي خ6مة )إلخL Qلتي ت6فع( Bلي ,6)عة )لقلL لجأ?, !(Gل( N?Tك\ ع5 تح? Qا^ )ألنان?ة ,تجعلTتبع6 )إلنسا5 ع5 ن, NDتفا. {ML 618.2}

5L )ل(ق?B )لسما,d )لقD -,6, حاض( في VGD )لف(صة ل?جعل$ا ف(صة الختبا( )لنف- ,)لتبك?! ع5 )لخT?ة ,)ل?ق?5 )لمبا(W بغف()5
)لخTا?ا . 5L )لمس?ح بم8ء نعمتQ حاض( ل?غ?( )تجاV )لتفك?( )لdG كا5 ?س?( في قن,)! )ألنان?ة . ,)ل(,p )لق6- ?ح?ي ,?نعn 4حاس?- م5
?تبع,5 مثا8 س?GL, . ND6 نGك( )تضاq )لمخلx ألجلنا فاألفكا( ت(تبT بعض$ا ببعt ثN تتك,5 ل6| )إلنسا5 سلسلة م5 )لGك(?ا! = Gك(?ا!
صالp هللا )لع*?N ,فض8 )ألص6قاء )أل(ض??5 ,(قت$N . ثN تع,L 6لي )لG 5DGك(?ا! )لب(كا! )لمنس?ة ,)لم()حN )لتي 4سأنا )ستعمال$ا
,)إلحسانا! )لتي )6C(?نا ب$ا . ,?*$( 4ص8 )لم()(A )لdG ت()كN في ت(بة )لقلB فع8T نم, نبا! )لمحبة )لثم?5 . ,كGلW نGك( نقx خلقنا
,DLمالنا ل,)جباتنا ,جح,6نا لفض8 هللا ,فت,( محبتنا لإلخ,A . ,ن(| )لخT?ة )لتي ?()Dا هللا في قل,بنا . ,ل5 تك,5 4فكا(نا Dي 4فكا( )ل(ضى
Gتنب A)?)ك8 )لس?اجا! )لتي 4,ج6! )لنف,( . كما 54 )ألفكا( ,)ألق,)8 )لش NTف?ح T5 ?نشDG5 )لL Nهللا . ث N4ما qع5 نف,سنا ب8 ل,م$ا ,)التضا
.بع?GL, . (6 نعت(\ بخTا?انا ننا8 )لغف()5 = فت6خ8 نعمة )لمس?ح )لقاD(L Aلي )لنف- فتجBG محبتQ )لقل,B بعض$ا Lلي بعt في ,حA6 مبا(كة
{ML 619.1}

”بالمحبة 'خدمو' بعضكم بعضاً“

,ح?5 ?ف$N )ل6(- )لمقص,6 بالخ6مة )لتم$?6?ة تضT(N )ل(غبة في TلB ح?اA (,ح?ة 4سمى . فالشا6D )إلل$ي س?ستج?B ل$VG )ل(غبة =
,)لنف- تسم, = ,نح5 ?مكننا )الشت()W في )لمائA6 )لمق6سة ,نح5 شاع(,5 بأ5 خTا?انا ق6 غف(! . ,س?مأل )لمس?ح شم- )لب( مقاص?( D?ك8
{ML 619.2} .()لعق8 ,)لنف- بن,(V = فنق,8 مع ?,حنا: “G,D) حم8 هللا )لdG ?(فع خT?ة )لعالN!” (?,حنا 1 : 29

:(GD ,D Qتعلم,ن? dGل( Nلك5 )ل6(- )ل6)ئ, . N$?لL بالنسبة A,لق( N?6ق- عT 6)لخ6مة مج( VGD )?لخ6مة ل5 تص( VGD p,) 5,5 ?قبل?G5 )لL
“بالمحبة )خ6م,) بعضكN بعضاً” (غالT?ة 13 : 5). 5L )لمس?ح GL غس8 4(ج8 تالم?VG قN6 )لب(Dا5 على 4نQ ?مكنQ )لق?اN بأ?ة خ6مة م$ما كان!
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WلGك N$خ,تL لف(?ضة تع$6,) بخ6مة( VGD -س,5 نف)ما? ND, لمس?ح( G?5 تالمL, . لسماء )ألب6?ة( C,لكن Qث?5 مع)(, N$ض?عة ما 6)م! تجعل,
5,Gأخ?, . tلبع( N$كة لبعض)لمع,نة ,)لب( Bكة مق6سة لجل)لف(?ضة بالك?ف?ة )لصائبة فإ5 4,ال6 هللا ?ن6مج,5 في ش( VGD !س),كلما م, .
على 4نفس$N )لع$6 54 ?قض,) ح?ات$N في خ6مة مج(A6 = ,ال ?كتف,5 بخ6مة بعض$N بعضا = ,لك5 حق8 خ6مت$N س?ك,5 ,)سعا ج6) كما كا5
W4,لئ, . t)أل( q5 ,)لج$الء م,ج,5,6 في ك8 بقا,Cلي خ6متنا . فالفق()ء ,)لعاجL 5,مشح,5 بم5 ?حتاج N5 )لعالL . ND6?حق8 خ6مة س
,D j)مع )لمس?ح في )لعل?ة س?خ(ج,5 للخ6مة كما ق6 خ A65 )شت(ك,) في )لمائ?Gل(. {ML 619.3}

54 5,6?)? 5?Gل(, . Qم,ن)لجم?ع ثان?ة ,?ك( Qلجم?ع فس?خ6م( N6ق6 خ Qم5 )لجم?ع 4تى ل?ك,5 خا6ما للجم?ع . ,لك,ن N,6لمخ( q,5 ?سL
{ML 620.1} .?شا(ك,V في صفاتQ )إلل$?ة ,في ف(p (m?ة )لخTاA ?فت5,6 عل?$N 54 ?تمثل,) بQ في )لخ6مة )لمضح?ة

كGD 8) )شتمل! عل?Q 4ق,)8 )لمس?ح عن6ما قا8: “ألني 4عT?تكN مثاالً= حتى كما صنع! 4نا بكN تصنع,5 4نتN 4?ضاً”. كان! D VGDي غا?ة
V,5 عملتمL Nباك,Tف“ Qم5 تعال?م t)لغ( Nفت)ع, ”(GD N5 علمتL“ :8,ق? ,D, . اD(64 لخ6مة )لتي(”. {ML 620.2}

”الفصل الثاني والسبعون— “لذكري

“.d)كGل (GD (,صنع( .Nألجلك ),لمكس( d6جس ,D (GD (,كل (,Gقا8: خ, =)كس, )شك, ً(Cخب Gف?$ا= 4خ Nلل?لة )لتي 4سل( في q,س? B)5 )لL
Nش(بت, Cلخب( (GD Nكلما 4كلت Nفإنك .d)كGل Nبت)كلما ش (GD (,ي )لع$6 )لج6?6 ب6مي. )صنعD -لكأ( VGD :ًلكأ- 4?ضاً بع6ما تعّش,)= قائال( WلGك
VGD )لكأ-= تخب(,5 بم,! )ل(L Bلى 54 ?جيء” (1 ك,(نث,- 11 : 23 — 26). كا5 )لمس?ح ,)قفا عن6 نقTة )نتقا8 ب?5 ع$6?5 = ,)لع?6
)لع*?N لك8 من$ما . ف$, كحم8 هللا )لdG بال ع?B كا5 مCمعا 54 ?قN6 نفسG Qب?حة خT?ة ,DكG) ?ن$ي ن*اN )ل(م,C ,)لTق,- )لتي لم6| 4(بعة
WلGلع*?مة . ف( Qب?حتGكا() لGمعة 54 تك,5 تCلخ6مة )لتي كان! م( Qس5 ب6ال من VG?لفصح مع تالم( 4ك8 Gفإ . Qلي م,تL Cم)ال\ سنة كان! تk
.)لع?6 )ل?$,d6 )لق,مي كا5 مCمعا 54 ?بL 8Tلي )ألب6 . ,تلW )لخ6مة )لتي سن$ا )لمس?ح كا5 على تابع?Q 54 ?حف*,Dا في ك8 )لبل6)5 ,)لعص,(
{ML 621.1}

فرEضة 'لفصح

كان! ف(?ضة )لفصح ق6 (سم! كتGكا( لخالx )لعب()ن??5 م5 عب,6?ة مص( . ,ق6 4,صى هللا شعبQ 4نQ عن6ما ?سأل$N 4,الND6 م5 سنة
B?لعج( xلخال( WلG |)كG = |)كGل( VGD 8*لك?ف?ة ت( VG$ب, . N$خ نجات?)تا N$ضة 54 ?س(6,) على مسامع?)لف( VGD ع5 معنى |)ألخ
VGD *بم,! )لمس?ح . ف?نبغي حف Nت dGل( N?*لع( xكا() للخالGت !?Tفق6 4ع B)ا5 )لجم?ع . 4ما ف(?ضة عشاء )لDG4 ماثلة في, A6?6ج
{ML 621.2} .)لف(?ضة Lلي ?,N مج?ئQ )لثاني بق,A ,مج6 ع*?D VGD . Nي )ل,س?لة )لتي ب$ا ?*GD 8) )لعم8 )لع*?N ماثال في DG4اننا

ND, N$?6?4 في N$?عص, A6,6مش NDm4حقا, N$قف,5 على 4ق6)م(, ND, م5 عب,6?ة مص( 4كل,) )لفصح N$س()ئ?8 عن6 نجاتL 5 بنيL
مستع5,6 لل(ح?8 . كان! T(?قة )حتفائ$N ب$VG )لف(?ضة مت,)فقة مع حالت$N ألن$N كان,) بع6 قل?8 س?T(5,6 مt)4 5 مص( = ,كان,) على
GL غ(?بة t)4 56 م)Tلمس?ح فكان! )ألح,)8 ق6 تب6ل! فما عا6,) )آل5 ?خش,5 )ل( Nة . 4ما في 4?ا?)لب( لمة ,شاقة فيmحلة م) لب6ء في( Wش,
= A6متكئ,5 = فكان! )لمتكئا! ت,ضع ح,8 )لمائ ND, أكل,5 )لفصح? Bكا5 )لشع N$ل !?Tلتي 4ع( ف,فقا لل()حة . N$ض)كان,) ساكن?5 في 4
,كا5 )لض?,\ ?تكئ,5 عل?$ا على )ل?6 )ل?س(| ل?ستT?ع,) تنا,8 )لعشاء بال?6 )ل?منى )لTل?قة . ,في GD) )ل,ضع كا5 )لض?\ ?ستT?ع 54 ?(?ح
ML} .(4سQ على ص6( م5 ?تكئ بج,)(GL, . V كان! )أل(ج8 على حافة )لمتكأ )لخا(ج?ة كا5 ?مك5 لم5 ?م( ح,8 )ل6)ئ(A )لخا(ج?ة 54 ?غسل$ا
621.3}

كا5 )لمس?ح ال ?C)8 جالسا Lلي )لمائA6 )لتي كا5 ق6 قN6 عل?$ا عشاء )لفصح . ,كان! 4مامQ 4ق()x )لفT?( )لتي كان! تmك8 في ع?6
)لفصح= كما كان! على )لمائA6 4?ضا خم( )لفصح غ?( )لمختم(A . ,)لمس?ح ?ستخGD N6?5 )ل(مC?5 لتمث?G 8ب?حتQ )لتي بال ع?B . فال شيء
19 : 1 -)Tال 6ن-” (1 ب, B?بال ع“ dGة ,)لم,! كا5 ?مك5 54 ?مث8 )لحم8 )ل?Tلخ( Cم) ,D dGالختما( )ل( V6مما 4فس). {ML 622.1}

,ف?ما ND ?أكب,5 4خG ?س,q )لخبC= ,با(W ,كس( ,4عTى )لتالم?G ,قا8: “خG,) كل,). D (GD, جسd6. ,4خG )لكأ- ,شك( ,4عTاND قائالً:“
)ش(ب,) من$ا كلكN= ألD (GD 5, 6مي )لdG للع$6 )لج6?6 )لdG ?سفW م5 4ج8 كث?(?5 لمغف(A )لخTا?ا. ,4ق,8 لكL :Nني م5 )لآل5 ال 4ش(B م5
{ML 622.2} .(نتاj )لك(مة GD) Lلى GلW )ل?,N ح?نما 4ش(بQ معكN ج6?6)ً في ملك,! 4بي” (متى 26 : 26 — 28
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خائن في eسطNم

كاG,$? 5) )لخائ5 حاض() عن6 مما(سة ف(?ضة عشاء )ل(B . ,ق6 تنا,8 م5 ?س,q (مdC جسV6 )لمكس,( ,6مQ )لمسف,W = ,سمع ق,8
)لس?6: “)صنع,) GD) لGك(d” (ل,قا 19 : 22). ,GL كا5 جالسا DناW في نف- محض( حم8 هللا جعG 8لW )لخائ5 ?تأم8 في ن,)?اV )لم*لمة
{ML 622.3} .)لخب?ثة = ,ق6 )حتض5 4فكا(V )النتقام?ة )لمشm,مة

”N5 ,لك5 ل?- كلك,)DاT Nفلق6 قا8: “,4نت . Qن,)?ا قلب, (G,$? !لصفا Qفت)مع, Qل6ل?8 )لمقنع على علم( q,س? N6ج8 ق)عن6 غس8 )أل,
N*بص()حة 4ع Nلمس?ح ?تكل( ,DاD Nلخف?ة . ث( Vبأ5 )لمس?ح كا5 عالما بن,)?ا BGلكا( G?لتلم( WلG qلق,8 كاف?ا إلقنا( (GD 5(?,حنا 13 : 11). كا
. فإG كان,) جالس?L 5لي )لمائA6 ن*( )لمس?ح Lلي تالم?VG ,قا8: “لس! 4ق,8 ع5 جم?عكN. 4نا 4علN )لG?5 )خت(ت$N. لك5 ل?تN )لكتاB: )لdG ?أك8
{ML 622.4} .(معي )لخبC (فع عليّ عقبQ” (?,حنا 13 : 18

q,حسا- ساب^ ب,قL, 5Cجم?عا سحابة ح N$(با ج6) . ,ق6 غش?تT(4,) )لمس?ح مض N$ال 4نL (G,$? في G?لتالم( Wش? Nلك5 حتى )آل5 ل,
{ML 623.1} . كا(ثة مخ?فة لN ?ك,ن,) ?ع(ف,5 ن,ع$ا

N$شمل Nلكال( (GD (,سمع Gس?سلمني!” (?,حنا 13 : 21). فإ N5 ,)ح6)ً منكL :Nلح^ )لح^ 4ق,8 لك(“ :q,ف?ما كان,) ?أكل,5 صامت?5 قا8 ?س,
Q؟ ,لم5 ?سلم,ن Qسلم,ن? Bسب dلغ6( . فأل( (GD 8إلل$ي بمث( N$عام8 معلم? N$ح6 من(, d4 54 \?54 ?6(ك,) ك (,ع?Tست? Nل . Bع)8 ,)ل,DGل(
N$ختص(, NDفاT5 )ص?Gح6) م5 )الثني عش( )ل(, إلنسا5( WلG 5,؟ ال ?مك5 54 ?ك A)?)لن?ة )لش( Wتل Qفي قلب )مك5 54 ?ضم? dGل( (G 5؟ ,م
ف,^ ك8 م5 س,)ND بامت?اC )الستماL qلي تعال?مQ = ,)لG?5 كا5 ل$N نص?B م5 محبتQ )لعج?بة ,ق6 خص$N باDتمامQ )لع*?GL N 64خل$L Nلى ق6-
Qلش(كة )ل,ث?قة مع( ! {ML 623.2}

فلما تحقق,) م5 فح,| كالمG, Qك(,) ص6^ 4ق,)لQ تملك$N )لخ,\ ,ب46,) ?شك,5 في نف,س$N . ثN جعل,) ?فحص,5 قل,ب$N ل?(,) 8D كان,)
ق6 سمع,) لفك( ش(?( ض6 معلم$N بأ5 ?قتحN عق,ل$N . ,بانفعا8 ح5C مmلN م(?( ب6) )ل,)ح6 من$N بع6 )آلخ( ?سأ8 قائال: “ق8 4نا D, ?ا (B؟”
q,س? Q؟” (?,حنا 13 : 25). فأجاب,D 5قائال: “?ا س?6= م Qسأل B)ك, ND 6كا5 ?,حنا في 4ش GL, . فبقي صامتا (G,$? (متى 26 : 22). 4ما
بق,لQ: “)لdG ?غم- ?V6 معي في )لصحفة D, ?سلمني! 5L )ب5 )إلنسا5 ماt كما D, مكت,B عنQ= ,لك5 ,?8 لGلW )ل(ج8 )لdG بQ ?سلNّ )ب5
)إلنسا5. كا5 خ?()ً لGلW )ل(ج8 ل, لN ?,ل6!” (متى 26 : 23 , 24). كا5 ك8 م5 )لتالم?G ق6 تفحx ,جQ 4خ?Q ب6قة ,D, ?سأ8 )لس?6 قائال:
“Dا 4نا D, ?ا (B؟” ,)آل5 ف$ا صم! ?$,G) ?جتL BGل?Q 4ن*ا( )لجم?ع . ففي ,سT )لبلبلة )لتي 4ح6ثت$ا كث(A )ألسئلة ,تعب?()! )لD6شة لN ?ك5
,D 8 4ناD“ :4?ضا ND (,لمتفحصة سأ8 كما سأل( G?لتالم( !()*ن Q4 ع5 نفس)8 ?,حنا . 4ما )آل5 فلكي ?6(mع5 س q,س? B(,ق6 سمع ج (G,$?
{ML 623.3} .(?ا س?d6؟” فأجابQ ?س,q بك8 ,قا(: “4ن! قل!” (متى 26 : 25

فإG شمG,$? 8) )(تباD6, Wشة بالغا5 أل5 4م(V ق6 فضح قاN مس(عا تا(كا GلW )لمكا5 = “ما 4ن! تعملQ فاعملQ بأكث( س(عة .. فG)W لما
.4خG )للقمة خ(j لل,ق!. ,كا5 ل?الً” (?,حنا 13 : 27 , 30). لق6 كا5 )ل,ق! ل?ال على )لخائ5 عن6ما )بتع6 ع5 ?س,L qلي )ل*لمة )لخا(ج?ة
{ML 624.1}

قبلما خTا ?$,VGD (G )لخA,T لN ?ك5 ق6 تجا,C منTقة Lمكان?ة )لت,بة. ,لك5 عن6ما خ(j م5 حض(A (بQ ,صحبة CمالئQ )لتالم?G كا5 ق6
{ML 624.2} .)تخG )لخA,T )لحاسمة متجا,C) )لح6,6

'لتماساÇ تصد

كا5 صب( ?س,T, q,8 4ناتQ عج?ب?D, 5, ?تعام8 مع VGD )لنف- )لمج(مة. لق6 عم8 ك8 ما كا5 ?مك5 عملQ لخالG,$? x) = فبع6ما تآم(
N6ق Qلخائ5 في قلب( WلG V)كا5 ?ضم dGل( لخفي( t)لغ( ع(\ )لمس?ح Gللت,بة . فإ |)صة 4خ)ف q,س? VاT4ع V6?س N?م(ت?5 مع )ألع6)ء لتسل
لQ )ل6ل?8 )ألخ?( )لمقنع على 4ل,D?تQ . ,كاGD 5) بالنسبة Lلي GلW )لتلم?G )لخائk 5خ( 6ع,A للت,بة . 5L قلB )لمس?ح )لبش(d )إلل$ي لN ?ض5 بأ?ة
6ع,A 4, ,س?لة كا5 ?مكنQ 54 ?ق6م$ا . فأم,)j )ل(حمة )لتي ص6ت$ا صخ(A )لكب(?اء )لعن?A6 عا6! بأم,)j )لمحبة )لق,?ة )لغالبة . ,لك5 مع 54
N?لتسل( !(ج()ءL 8ل?ستكم j)باني خ)لعشاء )ل( A6فم5 على مائ . V)()صL ص()() علىL 6(C 6فق Qمت?)عن6ما )كتشف! ج qC8 ,فDG (G,$?. {ML
624.3}

5L )لمس?ح GL نT^ بال,?8 على ?$,G) كان! لQ مقاص6 (ح?مة نح, تالم?VG. لق6 4عTاND بGلk Wخ( ب(Dا5 على ك,نQ مس?ا . فق6 قا8: “4ق,8
لكN )آل5 قب8 54 ?ك,5= حتى متى كا5 تmمن,5 4ني 4نا D,” (?,حنا 13 : 19). فل, بقي ?س,q صامتا مت*اD() بأنQ ?ج$8 ما س?أتي عل?Q (بما
كا5 تالم?VG ?*ن,5 54 معلم$N ل?س! لQ )لبص?(A )إلل$?ة )لتي ت(| ما في )لخفاء = ,كان,) ق6 4خG,) على غ(A ,4سلم,) ب?d6?4 5 )لD6ماء
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dGل( Nا5 . ,)آل5 ف$ا )لكالT?ش N$الثني عش( ,,)ح6 من( ND)ق6 )ختا QنL بسنة WلG 8قب VG?ق6 قا8 لتالم q,ل6ماء . كا5 ?س( Wش?5 لسفTلمتع(
قالQ ل?$,G) )لdG بQ ب(5D على 54 معلمQ عالN تماN )لعلN بخ?انتQ ?ق,L d?ما5 تابعي )لمس?ح )لحق?ق??5 في 4ثناء )تضاعQ . ,عن6ما تجيء ن$ا?ة
Qعلى مسلم q,س? Qب ^Tن dGك(,5 )ل,?8 )لG?لمخ?فة )لمحت,مة فس( (G,$?. {ML 624.4}

N4نت,“ :N$ح?5 قا8 ل N$معلم Nف$م,) كال? Nل G?لتالم( 5L .5خائ Q4ن \)ع dGل( W(G ج(6 م5 )لخ6مة? Nف$, ل = )خk t)غ xكا5 للمخل
TاD(,5 ,لك5 ل?- كلكN”= ,ال حتى عن6ما 4علD, 5, على )لمائA6 قائال: “)لdG ?أك8 معي )لخبC (فع عليّ عقبQ” (?,حنا 13 : 11 , 18).
{ML 625.1} .,م5 بعG 6لW لما ,ضح ل$N معنى كالN )لمس?ح جعل,) ?فك(,5 في صب( هللا ,(حمتQ نح, G)W )لdG )(تكB 4شنع ,BD)4 خT?ة

N6مشا(كة )لمس?ح في )لف(?ضة )لمق6سة . لق6 )ستخ Cلخائ5 )مت?ا( WلGكا5 ل, .Q?جل) م5 )لب6ء فق6 غس8 (G,$? \)كا5 ق6 ع q,مع 54 ?س
)لمخلx )لT,?8 )ألناA ك8 ,س?لة الجتG B(GلW )لخاTئ ل?قبلQ ,ل?ت,B ,?تT$( م5 نجاسا! خT?تQ . ,في GD) كلD Q, مثا8 لنا . فعن6ما ن(|
Lنسانا ,)قعا في خT?ة ?جB 4ال نعت8C عنQ = فال نت(كQ 4, نع8C نفسنا عنQ في غ?( )كت()i لئال ?ص?( ف(?سة للتج(بة = ,ال نV6)T ل?نضL Nلي
حBC )لش?TاVGD . 5 ل?س! A6()L )لمس?ح . فأل5 )لتالم?G كان,) مGنب?5 ,مخTئ?5 غس8 )لس?6 4(جل$N . ,ب$VG )لك?ف?ة 4قب8 )الثنا عش( Lلي
Tلت,بة ف?ما ع6) ,)ح6) فق(. {ML 625.2}

“ gل#متحن 'إلنسا. نفس”

5L مثا8 )لمس?ح ?ح(N )ستثناء L d4نسا5 م5 )لتقL N6لي )لمائL ,4 A6?قافQ 4, ح(مانQ. نع5L N )لخT?ة )لعلن?ة ت,جB )ستثناء )لمGنGD, = B) ما
?علمنا L?اV )ل(,p )لق6- ب,ض,p كما ق6 ,(6 في (1 ك,(نث,- 5 : 11)= ,لك5 ف?ما ع6) GD) ?نبغي 4ال ن6?5 4ح5L . (6 هللا لN ?ت(W )ألم( ب?6
C?ع 54 ?م?T؟ ,م5 ?ست B,م5 م5 )لنا- ?ع(\ خفا?ا )لقل GL = !لمناسبا( VGD في A6لي )لمائL 5,5 ?تق6م?Gل( ND 5لنا- ل?حكم,) في م5 ,م(
=B)ل( -كأ B)4, ش =Cلخب( (GD 8م5 4ك d4 (GL“ =”-لكأ( م5 B)س?, Cأك8 م5 )لخب? (GكD, =Qة ؟ “ل?متح5 )إلنسا5 نفسT5 م5 )لحن(,Cل(
{ML 625.3} .(ب5,6 )ستحقا^= ?ك,5 مج(ماً في جس6 )ل(B ,6مQ”= (1 ك,(نث,- 11 : 28 , 27 , 29

,عن6ما ?جتمع )لمmمن,5 لمما(سة )لف()ئt ?,ج6 (س8 ال ت()ND )لع?5 )لبش(?ة. ,ق6 ?ك,D 5ناL Wنسا5 ك?$,G) في ,سT تلW )لجماعة =
5L Nلق6-. ث( p,)ل( ا5Tلسل q,م,5 ك8 م5 ?(فض,5 )لخضCال? N$ل*لمة ألن( ا5Tس8 م5 قب8 سل) WناD 5,فس?ك WلGك )كا5 )ألم (Gفإ
Wق6 ?ك,5 حاض() ب?5 تل, . VG$غ?( )لمن*,(?5 ?ك,ن,5 حاض(?5 في ك8 مناسبة ك )(,Cالء )لm$4?ضا . ف WناD 5,6,مالئكة )لسماء م,ج
)لجماعة 4نا- ل?س,) عب?6) للح^ ,)لق6)سة بإخالx ,مع GلW ?(غب,5 في )الشت()W في )لخ6مة . ف?نبغي 4ال ?منع,) . ?,ج6 ش$,6 حاض(,5 =
{ML 625.4} .كان,) حاض(?5 ح?5 غس8 ?س,q 4(ج8 )لتالم?G ,(جلي ?$,G) . لق6 شا6D! )لمن*( ع?,5 مND 5 4ع*N م5 بن,) )إلنسا5

d4 Q4, فك( ?ختلج ب A)*ن Q?ال ?مك5 54 تخفي عل,. Qل?ن?, Bلقل( !ل?بك WناD ,D, = Qضت?)على ف Nلق6- ل?خت( p,)لمس?ح حاض( بال(,
قلB منسح^. LنQ ?نت*( لكي ?(حB بالتائB )لمنسح^ )لقلB . ,ك8 شيء مع6 لقب,8 تلW )لنف- . فW(G )لdG ق6 غس8 (جلي ?$,G) ?شتا^ أل5
{ML 626.1} .?غس8 ك8 قلB م5 4قG)( )لخT?ة

WلGعلنا = ,ب W()م6ع, لالشت G?لنا- )لع6?مي )الستحقا^. فك8 تلم( tلمق6سة ل,ج,6 بع( A6ع5 )لمائ Qح6 نفس(, d4 )خm? نبغي 4ال?,
VGD N6ق6 ?ق,. V),بحض N$Tنش? ,D, سم?ا) tلف()ئ( VGD في Q5 )لمس?ح ?تقاب8 مع شعبL . لشخصي( Qق6 قب8 )لمس?ح كمخلص Qش$6 بأن?
Q?ف N$مان?L 5,?فك8 م5 ?أت,5 مثبت?5 ع . V64,ال N6ل?خ WناD لمس?ح( لك5, = A)DاTغ?( )ل B,لقل(, d6?أل( d,G N(6لخ( tبع tلف()ئ(
س?نال,5 ب(كة ع*?مة . ,ك8 م5 ?$مل,VGD 5 )لمناسبا! ,)المت?اC)! )ل(,ح?ة س?خس(,5 خسا(A ع*?مة . ,على mDالء ?صGD ^6) )لق,8:
N5 ,لك5 ل?- كلك,)DاT N4نت,“”. {ML 626.2}

فرEضة سال\

dGلع$6 )لج6?6 )ل( N$ق6 سلم, . N$لع$6 بأ5 ?ك,5 فا6?ا ل( Qعلى نفس G4خ )لخم(, Cلتنا,8 م5 )لخب( في VG?مع تالم W)شت( GL 5 )لمس?حL
VGD ك8 ب(كة ?مك5 54 تمنح$ا )لسماء في N$لع$6 تمنح ل( (GD B(ث?5 مع )لمس?ح . ,بم,ج(,, Å (65 4,ال,) d x? Qك8 م5 ?قبل,ن Qبم,جب
)لح?اA ,)لح?اA )لعت?A6 . كا5 ?نبغي 54 تختN ,ث?قة GD) )لع$6 بN6 )لمس?ح . ,كا5 ?نبغي 54 ف(?ضة )لعشاء )لمق6سة تGك( )لتالم?G بالGب?حة
)لع*?مة )لمق6مة ألج8 ك8 ف(6 من$N شخص?ا ك,)ح6 م5 بني )إلنسا5 )لساقT?5. ,لك5 لN ?ك5 )لمقص,6 م5 خ6مة )لش(كة VGD 54 تك,5 ف(صة
54 N$ل?- ل, . N6لن(, A)بالحس N$ك(,) تقص?()تG? نبغي 4ال? Qح,8 مائ6ت B)ل( G?جتمع تالم? Gلمقص,6 ب$ا . فإ( ,D (GD 5ك? N5 = ,لCللح
?T?ل,) )لتفك( في )ختبا(ND )ل6?ني )لساب^ س,)ء 4كا5 مش(فا 4, محCنا = ,4ال ?تGك(,) )لف(,^ ب?ن$N ,ب?L 5خ,ت$N . فالخ6مة )لتم$?6?ة ق6 تنا,ل!
كGD 8) . فامتحا5 )لنف- ,)العت()\ بالخT?ة ,)لت,ف?^ ب?5 )لف(,^ ق6 تN كلQ . 4ما )آل5 فس?لتق,5 بالمس?ح . ,ل?- ل$N 54 ?قف,) في *ال8
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)لصل?B ب8 في ن,(V )لمخلx = ,عل?$N 54 ?فتح,) )لنف- لت6خ8 4شعة شم- )لب( . فبقل,B مT$(A بN6 )لمس?ح )لCكي ,ND ?حس,L 5حساسا
كامال بحض,(5L, V لN ?(,V بع?,ن$N )لجس6?ة عل?$N 54 ?سمع,) ق,لQ: “سالماً 4ت(W لكN. سالمي 4عT?كN. ل?- كما ?عTي )لعالN 4عT?كN 4نا”
{ML 626.3} .((?,حنا 14 : 27

?ق,8 س?6نا: ,4نتN متبكت,5 على )لخT?ة )Gك(,) 4نني ق6 م! ألجلكN. ,ح?5 ت*لم,5 ,تضT$5,6 ,تتضا?ق,5 ألجلي ,ألج8 )إلنج?8
)Gك(,) محبتي )لتي كان! ع*?مة بح?i 4نني بGل! ح?اتي ألجلكN . ,ح?5 تب6, ,)جباتكN شاقة ,قاس?ة ,ح?5 ?ت()ء| لكN 54 4عباءكN 4ثق8 م5
54 تحتمل,Dا فاGك(,) 4نني ألجلكN ق6 )حتمل! )لصل?B مست$?نا بالخdC . ,ح?5 ?(تج\ قلبكN مD 5,8 )لمحنة )لقاس?ة )Gك(,) 54 فا6?كN حي
Nل?شفع ف?ك. {ML 627.1}

لئال ننسى

5L خ6مة )لعشاء تش?( Lلي مجيء )لمس?ح ثان?ة. ,لك5 )لقص6 من$ا 54 تحف* GD) )ل(جاء ح?ا في عق,8 )لتالم?G . ,كلما )جتمع,) معا إلح?اء
Wسف? dGللع$6 )لج6?6 )ل dG6مي )ل ,D (GD 5أل =Nش(ب,) من$ا كلك( :ًقائال NDاT4ع, )لكأ- ,شك( Gتح6ث,5 ع5 ك?\: “4خ? (,كان Qم,ت |)كG
م5 4ج8 كث?(?5 لمغف(A )لخTا?ا. ,4ق,8 لكL :Nني م5 )آل5 ال 4ش(B م5 نتاj )لك(مة GD) Lلى GلW )ل?,N ح?نما 4ش(بQ معكN ج6?6)ً في ملك,!
Cلخب( (GD Nلق,8: “كلما 4كلت( (GD 5 في,)فك? (,كان GL, . ND6?س q,ج)جاء ب)ء في )ل(Cج6,) ع, N$4بي” (متى 26 : 26 — 29). ففي ض?ق
ML} .,ش(بتVGD N )لكأ-= تخب(,5 بم,! )ل(L Bلى 54 ?جيء” (1 ك,(نث,- 11 : 26). كاGD 5) )لفك( ثم?نا Lلي 6(جة ال ?مك5 )لتعب?( عن$ا
627.2}

D VGDي )ألم,( )لتي ?نبغي 4ال تغ?B ع5 بالنا 4ب5L .(6 محبة ?س,q بق,ت$ا )لتي تحص(نا ?نبغي 54 ت*8 جA6?6 في DG4اننا على )لN(,6. لق6
(سN )لمس?ح VGD )لخ6مة حتى تتحL i6لي ح,)سنا ع5 محبة هللا )لتي ق6 4*$(! ألجلنا . ال ?مك5 54 ?ك,D 5نالW )تحا6 ب?5 نف,سنا ,هللا Lال
عT 5(?^ )لمس?ح . 5L )التحا6 ,)لمحبة )لكائن?5 ب?5 )ألÖ ,4خ?Q ?نبغي C? 54?6) ثباتا ,?6,ما Lلي )ألب6 ب,)سTة محبة ?س,q . ,ال شيء 4ق8
Cي م(كD Qب?حتG 5L . p)لثاني بف( Qمج?ئ )*مكننا 54 ننت? V(,5,6 س Qم,ت Bنما بسبL . فعالة ألجلنا Qم5 م,! )لمس?ح 4مك5 54 ?جع8 محبت
(GD ماننا في?L !جائنا . فعل?نا 54 نثب) . {ML 627.3}

5L )لف()ئt )لتي تش?( Lلي )تضاq س?6نا ,kالمQ كث?() ما تما(- شكل?ا = ,لكن$ا ق6 ,ضع! لغ(t مع?5L .5 ح,)سنا Dي بحاجة Lلي
)إلح?اء ,)إلنعاn لتتمسW بس( )لتق,| . LنQ )مت?اC ع*?N للجم?ع 54 ?6(ك,) = 4كث( بكث?( مما ن6(W نحk = 5الN )لمس?ح )لكفا(?ة. “كما (فع
م,سى )لح?ة في )لب(?ة” DكG) (فع )ب5 )إلنسا5 لكي “ال ?$لW ك8 مm? 5م5 بQ ب8 تك,5 لQ )لح?اA )ألب6?ة” (?,حنا 3 : 14 , 15). عل?نا 54
{ML 628.1} .نن*( Lلي صل?B جلجثة )لdG عل?Q عل^ مخلصنا ,ما! . 5L مصالحنا )ألب6?ة تتTلB منا 54 ن*$( L?ماننا بالمس?ح

خبز eخمر

قا8 س?6نا: “5L لN تأكل,) جس6 )إلنسا5 ,تش(ب,) 6مQ= فل?- لكN ح?اA ف?كN .. أل5 جسd6 مأك8 ح^ ,6مي مش(B ح^” (?,حنا 6 : 53 —
GD, .(55) ?نTب^ على Tب?عتنا )لجس6?ة . Lننا م6?ن,5 لم,! )لمس?ح حتى بح?اتنا )أل(ض?ة . فالخبC )لdG نأكلD Q, مشت(| بجس6 )لمس?ح
)لمكس,( ,)لماء )لdG نش(بQ مشت(| ب6مQ )لمسف,W . ال ?مكL 54 5نسانا = ق6?سا كاN4 5 خاTئا = ?أك8 خبVC )ل?,مي Lال ,D, ?تغG| بجس6
Qب?حتG C,لمس?ح ح?5 ع?5 (م( Qعلم (GD 8ك . Vلم?ا( d)نعك- على ك8 مجا? ,D, = . \?غ) على ك8 N,س)جلجثة م B?صل,. Qلمس?ح ,6م(
B)ل( A6مائ )?لعائلة تص( A6فمائ . N,? 8في )لعل?ة ?ضفي ق6س?ة على مئ,نتنا )لتي نتنا,ل$ا ك W()شع م5 خ6مة )الشت? dG5 )لن,( )لL . لع*?مة(
B)تص?( عشاء )ل NعاT ك8 ,جبة, =. {ML 628.2}

فكN بالح(d تص6^ 4ق,)8 )لمس?ح باألكث( على Tب?عتنا )ل(,ح?ة ! LنQ ?عل5 قائال: “م5 ?أك8 جسd6 ,?ش(B 6مي فلQ ح?اA 4ب6?ة”. ?مكننا 54
نح?ا ح?اA )لق6)سة بك,ننا نقب8 )لح?اA )لتي سكب! ألجلنا على صل?B جلجثة . ,نقبVGD 8 )لح?اA عن6ما نقب8 كلمتQ ,عن6ما نعم8 )ألعما8 )لتي
4م(نا بعمل$ا = ,DكG) نص?( متح6?5 بQ = ف$, ?ق,8: “م5 ?أك8 جسd6 ,?ش(B 6مي ?ثب! في ,4نا ف?Q. كما 4(سلني )آلB )لحي= ,4نا حي
باآلB= فم5 ?أكلني D, ?ح?ا بي” (?,حنا 57 , 56 , 54 : 6). VGD )آل?ا! تنTب^ على )لمائA6 )لمق6سة بمعنى خاx . فإG ?تأم8 )إل?ما5 في
Gب?حة مخلصنا )لع*?مة فالنف- ت$ضN ح?اA )لمس?ح )ل(,ح?ة ,تتمث8 ب$ا ,تست,عب$ا . فتلW )لنف- تحص8 على ق,A (,ح?ة كلما تنا,ل! م5
)لمائA6 )لمق6سة . 5L )لخ6مة تنd,T على ()بTة ح?ة ب,)سTت$ا ?تح6 )لمmم5 بالمس?ح = ,بGلW ?(تبT باآلD, . Bي بمعنى خاx ت,ج6 ()بTة
{ML 628.3} .ب?5 )لخالئ^ )لبش(?ة )لضع?فة ,هللا
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,نحGL 5 نتنا,8 م5 )لخبC ,)لخم( )للG?5 ?(مC)L 5لي جس6 )لمس?ح )لمكس,( ,6مQ )لمسف,W فإننا بالفك( ,)لتص,( ننضL Nلي مش$6 )لعشاء
q()نش$6 )لص, = Nا?ا )لعالTحم8 خ dGل( W(G لتي تحمل$ا( A6?6لش( Nق6 تق6- باآلال dGل( (قا! )لبستا5T في )?في )لعل?ة = ,?ب6, كأننا نس
{ML 629.1} .)ل$ائ8 )لdG ب,)سTتQ تصالحنا مع هللا . لق6 (سN )لمس?ح ب?ننا مصل,با

,نحGL 5 نشخx في فا6?نا )لمصل,B ن6(6L W()كا كامال ع*مة ,معنى )لGب?حة )لع*?مة )لتي ق6م$ا جال8 )لسماء . ,ت6ب?( )لخالx ?تمج6
في ن*(نا . كما 54 تفك?(نا في جلجثة ?,ق* في قل,بنا )نفعاال! ح?ة ,مق6سة . ,تمتلئ قل,بنا ,تنT^ 4ف,)Dنا بالشك( Å ,للحم8 أل5 )لكب(?اء
{ML 629.2} . ,عباA6 )لG)! ال ?مكن$ا 54 تنم, 4, تت(ع(q في )لنف- )لتي تGك( 6)ئما منا*( جلجثة

VGD Qعك- في ح?ات?, Nل?ك,5 ن,() للعال j)س?خ, . Qتصلح 4خالق, Qقلب )$Tت?, V)?لتي ال تبا(| س?سم, تفك( x(| محبة )لمخل? dGل(,
)لمحبة )لعج?بة Lلي 6(جة ما .Lننا كلما T4لنا )لتأم8 في صل?B )لمس?ح 4مكننا 54 ننT^ بما قالQ )ل(س,8 بك?ف?ة 4كمGL 8 قا8: “حاشا لي 54 4فتخ(
{ML 629.3} .(Lال بصل?B (بنا ?س,q )لمس?ح= )لdG بQ ق6 صلB )لعالN لي ,4نا للعالN” (غالT?ة 6 : 14

”الفصل الثالث والسبعون— “ال تضطرب قلوبكم

ن*( )لمس?ح Lلى تالم?VG بمحبة Lل$?ة ,بعT\ غا?ة في )ل(قة ثN قا8 ل$N: “)آل5 تمّج6 )ب5 )إلنسا5 ,تمّج6 هللا ف?Q” (?,حنا 13 : 31). كا5
?$,G) ق6 خ(j م5 )لعل?ة ,كا5 )لمس?ح ,حV6 مع )ألح6 عش( . كا5 مCمعا 54 ?ح6ث$N ع5 )فت()قQ )ل,ش?W عن$N = ,لكنQ قب8 54 ?فعG 8لW 4شا(
Lلى )لغا?ة )لع*مى ل(سالتD VGD . Qي )لغا?ة )لتي جعل$ا نصB ع?ن?Q 6)ئما . لق6 كا5 س(,( قلبQ 54 )تضاعQ ,كk 8المQ تمج6 )سN )آلB . ,ق6
{ML 630.1} . ,جQ 4فكا( تالم?L VGلى GD) )ألم( 4,ال

54 N4نا ال تق6(,5 4نت BDG4 i?لب,نني= ,كم8 قل! لل?$,6: حTماناً قل?الً بع6. ستC Nقا8: “4نا معك ”d6ا 4,ال?“ C(Cبتعب?( )إلع N$بTخا GL,
{ML 630.2} .(تأت,)= 4ق,8 لكN 4نتN )آل5” (?,حنا 13 : 33

N$معلم, N$ص6?ق, N$ب), ND6?5 سL . xلخ,\ ,)لتف,) ح,8 )لمخل( N$فلق6 شمل . Nلكال( (GD (,54 ?ف(ح,) عن6ما سمع G?ع )لتالمTست? Nل
)لمحب,B كا5 4عC عل?$N م5 )لح?اA . ففي ك8 ض?قات$N ,متاعب$N ن*(,) Lل?Q في TلB )لع,5 = ,كا5 عC)ءND في 4حC)ن$N ,فشل$N = ,لكD 5ا
N$نة )لس,6)ء تمأل قل,بCلمح( !()?Tلضع?فة . لق6 كان! )لت( A6,لم,ج( مةG)لش( ND, N$ك)مع 54 ?تCم ,D . {ML 630.3}

لك5 4ق,)8 )لمس?ح )لتي نT^ ب$ا في مسامع$N كان! مفعمة بال(جاء . لق6 ع(\ 54 )لع6, س?$اجم$N = ,54 ح?8 )لش?Tا5 ناجحة ,ق,?ة ج6)ً
ضmD 6الء )لG?5 كان! تضا?ق$N )لصع,با! . ,لGلW )(تقى ب$N ع5 )ألش?اء )لتي ت(| Lلى “)لتي ال ت(|” (2 ك,(نث,- 4 : 18)= فح,8
d,لسما( 5T,ل( لىL بة)لغ( t)4 5ع ND)4ن*ا. {ML 630.4}

”rمضي ألعد لكم مكاناً“

N4نا 4مضي ألع6 لك .Nال فإني كن! ق6 قل! لكL, =A)?8 كثCبي. في ب?! 4بي منا (,فآمن Åمن,5 باmت N4نت .Nقل,بك B)Tال تض“ :N$قا8 ل
مكاناً= ,5L مض?! ,4ع66! لكN مكاناً kتي 4?ضاً ,kخGكL Nلي= حتى ح?i 4ك,5 4نا تك,ن,5 4نتN 4?ضاً= ,تعلم,5 ح?i 4نا BDG4 ,تعلم,5
)لT(?^” (?,حنا 4 — 1 : 14). LنQ ?ق,8 ل$N ما معناV: ألجلكN 4ت?! 4نا Lلى )لعالN ,ألجلكN 4خN6 . ,عن6ما 4مضي سأتابع عملي )لغ?,(
ألجلكN . لق6 4ت?! Lلى )لعالN ألعل5 نفسي لكN لكي تmمن,) . ,4نا ماL tلى )آلB ألتعا,5 معQ ألجلك5L . N )لغا?ة م5 )نTال^ )لمس?ح كان!
. Q?لL NDGمكانا حتى ?أتي 4?ضاً ,?أخ N$با ل?ع6 لD(G 6?ال^ )نفصاال ن$ائ?ا . فلق6 كا5 )لسTالن( WلG 5ك? Nفل . G?لتالم( Vعلى عك- ما كا5 ?خشا
{ML 631.1} .فف?ما كاD 5, ?بنى ل$N منا8C كا5 عل?$ND N 54 ?بن,) 4خالق$N لتك,5 على مثا8 صفا! هللا

,GL كا5 )لتالم?G ال ?C)ل,5 متح?(?GL 5) بت,ما )لdG كان! )لشك,W تضا?قQ 6)ئما ?ق,8 لQ: “?ا س?6= لسنا نعلN 4?5 تBDG= فك?\ نق6( 54
تع(\ )لT(?^؟ قا8 لQ ?س,q: 4نا D, )لT(?^ ,)لح^ ,)لح?اA. ل?- 4ح6 ?أتي Lلى )آلL Bال بي. ل, كنتN ق6 ع(فتم,ني لع(فتN 4بي 4?ضاً. ,م5
{ML 631.2} .()آل5 تع(ف,نQ ,ق6 (4?تم,V” (?,حنا 14 : 5 — 7

ال ت,جT 6(^ متعL A66لى )لسماء . فل?- لكL 8نسا5 54 ?ختا( T(?قQ = فالمس?ح ?ق,8: “4نا D, )لT(?^ .. ل?- 4ح6 ?أتي Lلى )آلL Bال
. Aلح?ا(, ^لح(, ^?)T54 ?سح^ (4- )لح?ة (فع )لمس?ح كال Bج? A4)إلنج?8 عن6ما 4عل5 في ع56 54 نس8 )لم( بأ,8 ع*ة م5 C)ك Gبي”. فمن
xخل Qب dGل( ^?)Tل( ,D لمس?ح( لق6 كا5 . d6لفا( N6ل Cم)ك p,بGلم( Qف,)خ N6 Å 8?ابD N6ح?ا = ,عن6ما ق N6k 5عن6ما كا ^?)Tل( ,D 5كا
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{ML 631.3} .)آلباء ,)ألنب?اء.ف$, )لT(?^ )لdG بQ 5,6 س,)V ?مكننا )القت()L Bلى هللا

تعال#م لم EفNمNا 'لتالم#ذ

pبع6 فق6 صا (,ف$م? Nل G?لتالم( فإ5 WلG مع, ”V,4?تم) ق6, Qف,ن)آل5 تع( 4بي 4?ضاً. ,م5 Nفت)ق6 ع(فتم,ني لع Nقا8 )لمس?ح: “ل, كنت
{ML 631.4} .(ف?لب- قائالً : “?ا س?6= 4(نا )آلB ,كفانا” (?,حنا 14 : 7 , 8

فإG )نnD6 )لمس?ح م5 بالA6 ف?لب- ,بTء ف$مQ سألQ بانD6اn ,4لN: “4نا معكC Nماناً VGD م6تQ ,لN تع(فني ?ا ق?لب-!” 4?مك5 4نW ال ت(|
”Bني فق6 (4| )آلk) dG؟”= “)لB؟ “ك?\ تق,8 4ن!: 4(نا )آل Bم5 4نني ق6 4ت?! ألش$6 لآلmتي؟ 4ال تTفي )ألعما8 )لتي ق6 عمل$ا ب,)س Bآل(
. Qت,D8 محتف*ا بال(C? نسانا فق6 كا5 الL )صا, Qضع نفس, Qل$ا عن6ما تأن- .فمع 4نL 5,ك\ ع5 54 ?ك? N5 )لمس?ح لL .(9 : 14 حنا,?)
{ML 632.1} .فالمس?ح ,حD V6, )لdG )ستTاq 54 ?مث8 )آلB ل6| )لبش(?ة = ,كا5 للتالم?G )مت?اC (m?ة GD) )لتمث?8 لم6| 4كث( م5 ثالi سن?5

قا8 ?س,q: “ ص6ق,ني 4ني في )آلB ,)آلB فّي= ,Lال فص6ق,ني لسبB )ألعما8 نفس$ا” (?,حنا 14 : 11). كا5 ?مك5 إل?مان$N 54 ?ستن6 بال
خ,\ على )لب(Dا5 )لdG ق6متQ 4عما8 )لمس?ح = تلW )ألعما8 )لتي لN ?عمل$ا L d4نسا5 م5 تلقاء نفسQ ,ال ?ق6( 54 ?عمل$ا . لق6 ش$6! 4عما8
Qت(G B4عل5 )آل Q?فف = Qت?D,لمس?ح ألل( . {ML 632.2}

ل, kم5 )لتالم?G ب$VG )لصلة )لح?,?ة ب?5 )آلB ,)الب5 لما خGل$L N?مان$N عن6ما k (,4)الN )لمس?ح ,م,تQ لكي ?خلx )لعالN )ل$الW. كا5
)لمس?ح ?حا,8 54 ?سم, ب$N م5 حالة )إل?ما5 )لضع?فة Lلى )الختبا( )لdG كا5 ?مكن$N )لحص,8 عل?Q ل, تحقق,) حقا ما D,- هللا في جسL 6نسا5
VG?54 ?ع6 تالم Bل(ق?^ )لقل( حا,8 مخلصنا A)مثاب, A)?بأ?ة غ. WناD ,لى هللا ,?(سL ND6,54 ?ق Bج? N$مان?L 54 (,)? 54 ND6?)? 5كا .
{ML 632.3} .لم,)ج$ة ع,)ص\ )لتج(بة )لتي كان! م,شكة 54 ت$B عل?$N . كاND6?)? 5 54 ?ستت(,) معQ في هللا

= Qل(,لى 4قL 8D(G Vصغ,5 بانتبا? ND, بة مق6سةD)5 ب?)فأح- ك8 )لحاض Q$ألق,)8 كا5 مج6 هللا ?شع م5 ,ج( VG$ب ^Tكا5 )لمس?ح ?ن GL,
,ق6 )نجGب! Lل?Q قل,ب$N بك8 ق,GL, .A جGب,) Lلى )لمس?ح بمحبة 4ع*N )نجGب! قل,ب$L Nلى بعض$N )لبعt = ,4حس,) 54 )لسماء ق(?بة من$N ج6)
d,لسما( N$?م5 4ب N$?لL سالة) الL 5ك? Nل Q?لL 5,كان,) ?ستمع dGل( N54 )لكال,. {ML 632.4}

rعماn هللا

x4?ضاً” (?,حنا 14: 12). كا5 )لمخل ,D م5 بي فاألعما8 )لتي 4نا 4عمل$ا ?عمل$اm? 5م :N(6 )لمس?ح قائال: “ )لح^ )لح^ 4ق,8 لكTست(
A,لكي ?*$( مج6 هللا = لكي ?(فع )إلنسا5 بق Nلعال( لىL ة . لق6 4تى?)بالبش Qت?D,أل?ة غا?ة )تح6! 4ل VG?تالم N$لى 54 ?فL Qت,^ م5 4عما^ قلب?
GلW )لمج6 )لمجA66. تجلى هللا ف?Q لكي ?تجلى D, ف?$5L . N ?س,q لd4 )$*? N صفا! ,ال ما(- 4?ة ق,)! Lال ,?مك5 للنا- 54 ?نال,Dا
,D 8كما ق6 فع Å (,خضع (GL لكاملة( Qت?)54 ?متلك,) بش Q?ف?مك5 لك8 تابع . Qباإل?ما5 ب. {ML 632.5}

,?عم8 4ع*N من$ا= ألني ماL tلى 4بي”. ,لك5 )لمس?ح لN ?ك5 ?قص6 ب$G) )لق,8 54 عم8 تالم?VG ?مك5 54 ?ك,5 م5 ن,q 4سمى مما ق6“
p,)تح! تأث?( )ل i6لى ك8 ما ?مك5 54 ?حL )ب8 4شا Tفق !(Cلمعج( لى صنعL )ش? Nل QنL . س?ك,5 4بع6 م6| ,4,سع Qب8 قص6 4ن = ,D 8عم
{ML 633.1} .)لق6-

بع6 صع,6 )ل(B تحق^ )لتالم?G مL 5تماN ,ع5L . V6 مشا6D صلB )لمس?ح ,ق?امتQ ,صع,V6 كان! حقائ^ ح?ة بالنسبة Lل?$N . لق6 (4,)
. Qإلل$ي كا5 صا6قا في ك8 4ق,)ل( N$54 معلم (,ما م5 قب8 . ,علمD,)ختب? Nقبل,) تعال?م$ا بإ?ما5 ,?ق?5 ل Bلكت( (,فتش GL, . ف?ا)ح Nلنب,)! تت(
q,ب?س A)?كث )?Dلنا- ,خضع! فأمن! جما( B,ب! قل(G محبة هللا (,ع*م, ND)لى )لنا- باختباL (,4فض Gفإ. {ML 633.2}

5L ,ع6 )لمخلx لتالم?D VG, 4?ضاً ,ع6 لكن?ستL Qلى )نقضاء )لD6( . 5L هللا لN ?قص6 54 ت6ب?(V )لعج?B لف6)ء بنى )إلنسا5 ?حق^ نتائج
A6?DC . فك8 م5 ?خ(ج,5 للعم8 غ?( متكل?5 على ما ?ستT?ع,ND 5 عملQ ب8 على ما ?ستT?ع هللا 54 ?عملQ ب,)سTت$N ,ألجل$N ال ب6 54
?تحقق,) مL 5تماN ,عV6 . فلق6 4عل5 )لس?6 قائال: “)ألعما8 )لتي 4نا 4عمل$ا ?عمل$ا D, 4?ضاً= ,?عم8 4ع*N من$ا= ألني ماL tلى 4بي” (?,حنا 14
12 :). {ML 633.3}

لN ?ك5 )لتالم?L Gلى GلW )لح?5 ?6(,5 ش?ئا عL 5مكان?ا! ,ق6(A )لمخلx غ?( )لمحA6,6 . فقا8 ل$L“ :Nلى )آل5 لN تTلب,) ش?ئاً باسمي”
N$م5 4جل Qل?سأل Bآل( Nس?ت()ء| 4ما QنL . Qلنعمة باسم(, A,لق( سأل,5? N$في ك,ن ,D N$في نجاح )54 )لس N$(?,حنا 16 : 24). ,ق6 4,ضح ل
. 5L ?س,q ?قN6 صالd4 A مص8 متضع كأن$ا (غبتD Q, ألج8 مصلحة تلW )لنف- . فك8 صالA منبعثة م5 قلB مخلx تسمع في )لسماء . ق6
ال تك,5 صالA فص?حة 4, ف?$ا 4لفا* منمقة = ,لك5 متى كان! صاعA6 م5 )لقلB فست(تفع Lلى )لمق6- )لdG ?خN6 ف?Q ?س,D, q, ?ق6م$ا Lلى
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Qببخ,( كماالت A)Tغ?( مصق,لة 4, ف?$ا 4?ة لعثمة ب8 تك,5 جم?لة ,ع A65,6 54 تك,5 ف?$ا كلمة ,)ح Bآل(. {ML 633.4}

hعط#نا 'لقوE و]

T 5L(?^ )إلخالx ,)الستقامة ل?- س$ال 4, خال?ا م5 )لع,)ئ^ = ,لكننا في ك8 مشكلة 4, صع,بة ن(| ما ?6ع,نا Lلى )لصالA . ال ?,ج6
ب?5 )ألح?اء م5 عنV6 ق,A لN ?ستمD6ا م5 هللا . ,)لنبع )لdG منQ تأتي مفت,p ألحق( Lنسا5 . قا8 ?س,q: “م$ما سألتN باسمي فGلW 4فعلQ ل?تمج6
{ML 634.1} .()آلB باالب5L .5 سألتN ش?ئاً باسمي فإني 4فعلQ” (?,حنا 14 : 13 , 14

باسمي” DكG) 4م( )لمس?ح تالم?VG 54 ?صل,) . فباسN )لمس?ح ?ق\ تابع,V 4ماN هللا . 5L ل$N ق?مة في ن*( )ل(B على ق6( ما للGب?حة )لتي“
ق6م$ا ?س,q ألجل$N م5 ق?مة . ,بسبB ب( )لمس?ح )لمنس,B ل$N ?حسب,5 ك(ماء ,4عC)ء . فألج8 )لمس?ح ?غف( )ل(B لخائف?D, . Q, ال ?(|
{ML 634.2} .ف?$N خسة )لخTاA 4, سفالت$N = ب8 ?(| ف?$N ص,(A )بنQ )لdG بm? Qمن,5

5L )ل(B ?ح- بالح5C عن6ما ?ق6( شعبQ 4نفس$N تق6?() منخفضا ,ض?قا . ف$, ?(غB في 54 م?()ثQ )لمختا( ?ق6(,5 4نفس$N بنسبة )لثم5
)لdG 6فع5L . Q هللا ?حب$L, Nال ما كا5 ق6 4(س8 )بنQ للق?اN بتلW )لمأم,(?ة )لمكلفة ل?فتL . N$?6ن$N الCم,5 لD, Q, ?س( غا?ة )لس(,( عن6ما
V6?ما5 بم,)ع?L N$5 كا5 لL 4ش?اء ع*?مة Q54 ?نت*(,) من N$ل, . Qلبا! ل?مج6,) )سمTل( N*4ع Qلب,5 منT?. {ML 634.3}

,لك5 )لصالA باسN )لمس?ح تعني ش?ئا 4كث( مGD 5) = ف$ي تعني 4ننا نقب8 صفاتQ ,ن*$( (,حQ ,نباش( 4عمال5L . Q ,ع6 )لمخلx ?قN6 لنا
5?Gفال = NDا?اTب8 م5 خ NDا?اTلنا- في خ( xال ?خل QنL .(15 : 14 حنا,?) ”dصا?ا, (,*تحب,نني فاحف N5 كنتL“: 8,ف$, ?ق = T)على ش
{ML 634.4} . ?حب,نQ ?ب(Dن,5 على محبت$N بالTاعة

'لطاعة 'لحق#ق#ة

كT 8اعة حق?ق?ة تنبع م5 )لقلB . لق6 كا5 )لمس?ح ?عم8 بقلبGL, . Q) نح5 (ض?نا ف$, س?6مج نفسQ في 4فكا(نا ,6D4)فنا = ,بGلW تص?(
قل,بنا ,4فكا(نا في حالQ ,فا^ ,)نسجاN مع L()6تQ حتى GL نT?عQ ال نك,5 س,| منفG?5 لب,)عثنا ,محقق?5 ل(غباتنا . ,GL تك,5 )إل()A6 نق?ة
,مق6سة ستج6 54 4ع*N ,4سمى س(,(Dا D, في )لق?اN بخ6مة هللا . ,عن6ما نع(\ هللا= ,)مت?اC مع(فتQ ?ك,5 م?س,( لنا = فإ5 ح?اتنا تك,5
{ML 634.5} .ح?اA )لTاعة )لمستم(A . فإG نق6( صفا! )لمس?ح )لتق6?( )لالئ^ = ,GL نك,5 في ش(كة مع هللا فستص?( )لخTة ك(?$ة بالنسبة Lل?نا

,كما عاn )لمس?ح )لنام,- في )لبش(?ة = كGلW ?مكننا 54 نفع8 نح5L 5 تمسكنا باÅ في TلB )لق,A . ,لك5 ل?- لنا 54 نلقي تبعة ,)جباتنا
على )آلخ(?5 ,ننت*( من$N 54 ?خب(,نا بما ?جB 54 نعم8 . فنح5 ال ?مكننا )العتما6 على )لبش( في TلB )لمش,(5L . A )ل(B س?علمنا ,)جبنا
GL A6?6قل,بنا ف?نا م()() ع B$ستلت, . Qبنفس ,D V)()بإ?ما5 فس?خب(نا بأس Q?لL ب$ا )آلخ(?5 . فإ5 4ت?نا Nمستع6 54 ?عل ,D بنف- )ل(غبة )لتي
5,Tهللا = فبع6ما ?بس Bنا لقلCم,5 على 4ال ?عمل,) ش?ئا مغ?*ا 4, محC5 ?ع?Gل( W4,لئ, . Ö,مع 4خن i6معنا كما تح i6لس?6 ,?تح( منا B)قت?
V,54 ?عمل N$?عل Bس?ع(ف,5 ما ?ج Q4مام N$5 قض?ت,Tهللا = فبع6ما ?بس Bنا لقلCل5 مح, . V,54 ?عمل N$?عل Bس?ع(ف,5 ما ?ج Q4مام N$قض?ت
. ,ل5 ?حصل,) على )لحكمة ,حD6ا ب8 س?نال,5 ق,A = ,ستعTى ل$N )لق,A )لتي ق6 ,عND6 ب$ا )لمس?ح = للTاعة ,)لخ6مة . “ك8 شيء” ق6 6فع
للمس?ح لس6 حاجا! )لبش( )لساقT?5 . 4عTي لQ ك(4- )لبش(?ة ,نائب$ا . “Cم$ما سألنا ننا8 منQ= ألننا نحف* ,صا?اV= ,نعم8 )ألعما8
{ML 635.1} .()لم(ض?ة 4مامQ” (1 ?,حنا 3 : 22

5L )لمس?ح قبلما قG N6)تG Qب?حة بحi ع5 4ع*N عT?ة ج,D(?ة ,كاملة ل?منح$ا لتابع?Q = تلW )لعT?ة )لتي تجع8 في متنا,N$?6?4 8 مصا6(
54 Nع )لعال?Tال ?ست dGلح^ )ل( p,) =6ألب( لىL Nمعك iل?مك )خk ًا?Cمع Nك?Tف?ع Bم5 )آل BلT4 4نا,“ :N$لنعمة )لتي ال ح6,6 ل$ا فقا8 ل(
{ML 635.2} .(?قبلQ= ألنQ ال ?()V ,ال ?ع(فQ= ,4ما 4نتN فتع(ف,نQ ألنQ ماكi معكN ,?ك,5 ف?كN” (?,حنا 14 : 16 — 18

G?لتالم( ك5? Nل t)لنا- . ,لك5 عن6ما كا5 )لمس?ح على )أل( B,على قل \)? ب6ء عم8 )لف6)ء كا5 Gفمن . WلG 8قب Nلعال( في p,)كا5 )ل
?(?5,6 مع?نا kخ( س,)V . ,لN ?ك,ن,) ل?شع(,) بحاجت$L Nلى )ل(,p )لق6- حتى ?ح(م,) م5 حض,( )لمس?ح = ,بعG 6لW ?ح8 عل?$p,) N هللا.
GL Qك5 ?مك5 للمس?ح 54 ?,ج6 في ك8 مكا5 بشخص? Nب?عة بش(?ة = ف$, مستق8 عن$ا .لT Qلمس?ح = ,لك5 ل?س! ل( Bنائ ,D -6لق( p,)5 )لL
Gح?نئ, . t)أل( على Qل?ك,5 خل?فة ل p,)(س8 )ل?, Bلى )آلL لمس?ح( 54 ?مضي G?لتالم( كا5 م5 مصلحة WلGل, . Qت?)جس6 بش Qقل)كا5 ?ع
. xلى )لمخلL 8,نسا5 )ل,صL 8لق6- ?س$8 على ك( p,)ة )لTلشخص?ة بالمس?ح . فب,)س( Q4, صلت VCك)م Bبسب AC?نسا5 4?ة مL dك5 أل? Nل
{ML 635.3} .,ب$G) )لمعنى كا5 س?ص?( 4ق(L Bل?$N مما ل, لN ?صعL 6لى )ألعالي
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عو. عند 'لحاجة

)لdG ?حبني ?حبQ 4بي= ,4نا 4حبQ= ,4*$( لG Q)تي” (?,حنا 14 : 21) لق6 كا5 ?س,q عالما بما س?حi6 لتالم?VG مستقبال . (4| ,)ح6)“
من$N معلقا على kلة )إلعk, = N(6خ( مصل,با على صل?B = ,شخصا kخ( منف?ا في جA)?C صخ(?ة نائ?ة في )لبح( = ,(k |4خ(?5 ?ساق,L 5لى
)الضT$ا6 ,)لم,! . ,ق6 شجع$N ب,عV6 ل$N بأنQ س?ك,5 مع$N في ك8 تجا(ب$G, . NلW )ل,ع6 لN ?فق6 ش?ئا م5 ق,ت5L . Q )ل(B ?ع(\ ك8 شيء
Nمحاك Nم5 4ماmلم( \فعن6ما ?ق . V),بحض N$?Cع? ,D, م,حشة )Cلى جL (,(ح,) في )لسج,5 4, نفT Q5 ألج8 )سم?Gألمناء )ل( Qع5 خ6)م
A)نما تن$ا8 على )لمس?ح = ,)لمس?ح ?6)5 مL Q?ك8 )لتع??()! )لتي تن$ا8 عل, = Qألج8 )لح^ فالمس?ح ?ق\ مع Nل*المة لكي ?حاك( Nلعال( (GD
ثان?ة في 4شخاx تالم?VG )ألمناء . ,عن6ما ?سج5 4ح6 )لق6?س?5 فالمس?ح ?غ6^ عل?Q م5 محبتQ . ,ح?5 ?قاسي kالN )لم,! ألج8 )لمس?ح ?ق,8
)لس?6 : “4نا D, )لحي. ,كن! م?تاً= ,Dا 4نا حي Lلى 4ب6 )آلب6?5! .. ,لي مفات?ح )ل$ا,?ة ,)لم,!” ((m?ا 1 : 18). فالح?اA )لتي تب8G ألجلي
d6محف,*ة للمج6 )ألب. {ML 636.1}

ففي ك8 )أل,قا! ,ك8 )ألماك5 = في ك8 )ألحC)5 ,)لتجا(B عن6ما ?ب6, ك8 شيء م*لما ,متج$ما ,)لمستقب8 مح?() = ,ح?5 نح- بعجCنا
,,ح6تنا س?(سL 8ل?نا )لمعL dCجابة لصالA )أل?ما5 . ق6 تفصلنا )ل*(,\ ع5 ك8 4ص6قائنا )أل(ض??5 ,لك5 ال ?,ج6 *(\ 4, ساعة لتباع6
{ML 636.2} .ب?ننا ,ب?5 )لمعdC )لسما,d . فأ?نما نك,5 ,4?نما نD BDG, ع5 ?م?ننا 6)ئما ل?سن6نا ,?عض6نا ,?شجعنا ,?ب$ج قل,بنا

,لك5 )لتالم?G *ل,) غ?( م6(ك?5 للمعنى )ل(,حي لكالN )لمس?ح = فعا6 ?فس( معناV . ,ق6 4خب(ND 4نQ بال(,p س?عل5 نفسQ ل$N فقا8: “,4ما
. N$ع 54 نف?Tننا ال نستL 6$ك8 شيء” (?,حنا 14 : 26). ل5 تق,ل,) ف?ما ب Nباسمي= ف$, ?علّمك Bآل( Qسل)?س dGلق6-= )ل( p,)ل( =dCّلمع(
,ل5 تع,6,) لتن*(,) في م(Ak في لغC ,لكنكN ستستT?ع,5 54 “ت6(ك,) مع جم?ع )لق6?س?5= ما D, )لع(t ,)لT,8 ,)لعم^ ,)لعل,= ,تع(ف,
{ML 636.3} .(محبة )لمس?ح )لفائقة )لمع(فة” (4فس- 3 : 18 , 19

كا5 على )لتالم?G 54 ?ش$6,) لح?اA )لمس?ح ,4عمالQ ,عT 5(?^ كالم$N كاD 5, مCمعا 54 ?تحi6 مع جم?ع )لنا- على ,جQ )أل(t . 4ما
في )لحi?6 ع5 4تضاq )لمس?ح ,م,تQ فكا5 ال ب6 ل$N م5 م,)ج$ة تجا(B كث?(A ,خ?بة 4م8 م(?(A . ,لك5 لكي ?ك,5 كالم$N بعGD 6) مضب,Tا
{ML 637.1} .(,متقنا فق6 ,عND6 ?س,q قائال: 5L )لمعG?“ dCك(كN بك8 ما قلتQ لكN” (?,حنا 14 : 26

”[و Eرشدكم Lلى جم#ع 'لحق“

ثN تابع )لس?6 كالمQ قائال: “5L لي 4م,()ً كث?(A 4?ضاً ألق,8 لكN= ,لك5 ال تستT?ع,5 54 تحتمل,) )آل5. ,4ما متى جاء W(G= (,p )لح^=
”Nمما لي ,?خب(ك Gأخ? Qمج6ني= ألن? W(G .ت?ةk ),بأم Nخب(ك?, =Qب Nب8 كا ما ?سمع ?تكل =Qم5 نفس Nال ?تكل Qلح^= ألن( لى جم?عL Nش6ك)? ,$ف
(,C?54 ?م N$?لL كا5 4م() غا?ة في )لصع,بة بالنسبة Qمجاال فس?حا للح^ . ,لكن VG?تالم Nق6 فتح 4ما q,(?,حنا 16 : 12 — 14). كا5 ?س
ب?5 تعال?مQ ,تقال?6 )لكتبة ,)لف(?س??5 ,تعال?م$N . كان,) ق6 ت(ب,) على قب,8 تعال?N )لمعلم?5 على 4ن$ا ص,! هللا = ,كا5 ل$ا سلTا5 على
DG4ان$N ,ق6 صاف! 4حاس?س$N فاحتل! )ألفكا( )أل(ض?ة ,)ألش?اء )لCمن?ة ح?C) كب?() م5 تفك?(ND . لN ?6(ك,) Tب?عة ملك,! )لمس?ح )ل(,ح?ة
مع LنQ كا5 ق6 4,ضح$ا ل$N م()() GD) عD66ا . ,ق6 )(تبك! عق,ل$N فلN ?6(ك,) ق?مة )ألق,)8 )إلل$?ة )لتي 4,(D6ا ل$N )لمس?ح . ,ب6) ,كأ5
كث?() م5 تلW )لتعال?N ق6 ضاD qباء بالنسبة Lل?$N . (4| )لمس?ح 4ن$N لN ?ف$م,) )لمعنى )لحق?قي ألق,)لQ . فبك8 (ف^ ,عND6 بأ5 )ل(,p )لق6-
س?Gك(ND بك8 ما قالQ ل$N . ثL NنQ 4مسW ع5 54 ?ق,8 ل$N 4ش?اء كث?(A مما لN ?مكن$N 54 ?ف$م,Dا . ,VGD 4?ضا س?كشف$ا ل$p,) N هللا . كا5
)ل(,p س?نشT 4ف$ام$N حتى ?مكن$N تق6?( )ألم,( )لسما,?ة . قا8 ?س,q: “,4ما متى جاء G)W= (,p )لح^= ف$, ?(ش6كL Nلى جم?ع )لح^”
{ML 637.2} .((?,حنا 16 : 13

. dCلمع( ,D )?ص? (GكD, = ^لح( p,)ك B4,ال ?سك5 في )لقل QنL . Q54 ?,ضح )لح^ ,?ص,ن ,D Qلح^”. ,عمل( p,)“ 6عى? dC5 )لمعL
^?)T 5على )لعق8 ع QانTسل, Qا5 ?ستم6 ق,تT?5 )لشL . ^4, )لنفا BGء حق?قي في )لك(C4, ع Nلك5 ال سال, = Nء ,سال(Cفي )لح^ ع
Bة )لكتT5 ب,)سDGل( BTلق6- ف?خا( p,)لح^ . 4ما )ل( V,بة ?شGلى )لن*(?ا! )لكاL -ا5 )لناT?لش( Qج,? GL, .بةGلن*(?ا! ,)لتقال?6 )لكا(
p,) ةTلمختا( ب,)س( Qشعب Qلنف- . فالمس?ح ?خضع لنفس( م5 V6)T?, 8فضح )لضال? ,D (GكD, . Bفي )لقل Qبع )لح^ ,?كتبT?, لمق6سة(
{ML 637.3} . )لح^ )لعام8 بكلمة هللا

مصد; قوتنا
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Bبسب p)لق6 ف .Q5 كانا ?ف?ضا5 م5 قلب?Gل(جاء )لل(, p)لف( N$في قل,ب iلق6- 4()6 54 ?ب( p,)عم8 )ل VG?ص\ لتالم? ,D, q,5 ?سL
)لمع,نة )لع*?مة )لتي 4عD6ا لكن?ستQ . لق6 كان! عT?ة )ل(,p )لق6- 4سمى ك8 )لعTا?ا )لتي 4مكنT? 54 Qلب$ا م5 )آلB ألج8 تمج?6 شعبQ . كا5
)ل(,p )لق6- س?عTى كق,A مجGL = A66 ب6,نQ ل5 تجG d6ب?حة )لمس?ح فت?ال . لقC 6)6! ق,A )لش( ,تفاقم! 4ج?اال T,?لة = ,كا5 خض,q )لنا-
A,ال ?أتي بق dGل( !,Dم5 )لال iلثال( N,ألقن( A,ال بقL عل?$ا )ة 4, )النتصا?Tك5 ممكنا مقا,مة )لخ? Nال ,مح?() . ,لDGا5 مT?لعب,6?ة )لش
p,)ة )لTس(,ب, . p,)ل( A,بق )$Tت? B4ث( فعا8 . ,)لقل (G Nلعال( d6جع8 عم8 فا? dGل( ,D p,)5 )لL . إلل$?ة( A,ضع?فة ب8 في م8ء )لق
?ص?( )لمmمن,5 ش(كاء )لTب?عة )إلل$?ة . لق6 4عTى )لمس?ح (,حQ كق,L Aل$?ة لالنتصا( على ك8 )لم?,8 )لم,(,ثة )لمتأصلة في )لنف- لعم8
Q4ف()6 كن?ست B,على قل Qبع صفاتT?لش( = ,ل(. {ML 638.1}

قا8 ?س,q ع5 )ل(,p )لقW(G “ :-6 ?مج6ني” (?,حنا 16: 14). لق6 جاء )لمخلx ل?مج6 )آلB بإ*$ا( محبتQ = ,كGلW جاء )ل(,p ل?مج6
)لمس?ح بإعال5 نعمتQ للعالN . فنف- ص,(A هللا ستخل^ م5 ج6?6 في قل,B بني )إلنسا5L . 5 مج6 هللا ,مج6 )لمس?ح متضمنا5 في )كتما8 خل^
Qشعب. {ML 638.2}

A6فائ !(G بالكلمة AC()ة ,على ب( ,على 6?ن,نة” (?,حنا 16: 18). ل5 تك,5 )لك?Tعلى خ Nبك! )لعال? W(G قا8 )لمس?ح: “ ,متى جاء
Bلى )لقلL ^لق6- )لح( p,)ل( ح^ هللا . فعن6ما ?,ص8 N?في تعل )ل,ح?6 )لمقت6( Nلمعل( ,D (GD .5?ل6)ئم( Qلق6- ,مساع6ت( p,)ب5,6 حض,( )ل
ف$, ?ح?ي )لضم?( ,?غ?( )لح?اA . ,ال ,س?لة تنفع غ?( GلW . ق6 ?ستT?ع Lنسا5 ما 54 ?قN6 كلمة هللا في ح(ف?ت$ا = ,ق6 ?ك,5 خب?() بك8
4,)م(Dا ,م,)ع?D6ا = ,لك5 ما لN ?,ص8 )ل(,p )لق6- )لح^ Lلى )لقلB فل5 تسقT )لنف- على )لحج( ,تت(ضt. ,ال ?مك5 ألd ق6( م5
dGل( إلنج?8( )(Gهللا . ,ل5 ?نجح ب p,) ب5,6 54 ?تعا,5 مع ),للن Aنسانا قناL 8م$ما ج8 شأن$ا 54 تجع !(Cال 4?ة )مت?ا, = N*م$ما ع B?G$لت(
?لقى ما لN تبعi ف?Q )لح?اA ب,)سTة ن6| )لسماء . فقبلما كتB سف( ,)ح6 م5 4سفا( )لع$6 )لج6?6 = ,قبلما 4لق?! ع*ة ,)حA6 م5 )إلنج?8 بع6
صع,6 )لمس?ح ح8 )ل(,p )لق6- على )ل(س8 )لمصل?5 . ,ح?نئG ش$6 )ألع6)ء عن$N قائل?D“ :5ا 4نتN مألتN 4,(شل?N ?تعل?مكN” (4عما8 5 :
28). {ML 638.3}

'لنفس 'لخاضعة ?

. T,)ش Bى بم,جTخ( ?عk 6ع, dكأ Qأل,ل?5. لكن( G?لنا كما كا5 للتالم ,D 6ل,ع(, = Qلق6- لكن?ست( p,)ي )لTع6 )لمس?ح بأ5 ?ع,
كث?(,5 ?عتق5,6 ,?جاD(,5 بأ5 ل$N )لح^ في ,ع6 )ل(ND, = B ?تح6ث,5 ع5 )لمس?ح ,)ل(,p )لق6- = ,مع GلW ال ?جن,5 فائL . A6ن$N ال
?سلم,5 نف,س$N لق?اA6 )لق,| )إلل$?ة ,L(شاD6ا ,س?ا6ت$ا . Lننا ال ?مكننا 54 نستخN6 )ل(,p )لق6- = ,لك5 )ل(,D p, )لdG ?ستخ6منا . فب,)سTة
5,6?)? N$لح^ ف( (G$5 ال ?خضع,5 ل?)?(ف?لبي 2 : 13). ,لك5 كث ”A)م5 4ج8 )لمس (,54 ت(?6,) ,54 تعمل“ V64,ال B,عم8 هللا في قل? p,)ل(
ND إل(شا6 ,)لنعمة( Q5 من,)*ضع ,?نت(,بت B)5 ?نت*(,5 )ل?Gل( Tنما فقL . بة )لسماءD N$قب,ل N6في ع Bلسب( ,D (GD, . N$54 ?س?(,) 4نفس
)لG?5 ?عTى ل$N )ل(,p = فق,A هللا تنت*( من$N )لTلB ,)لقب,VGD . 8 )لب(كة )لم,ع,6 ب$ا ,)لتي تTلB بإ?ما5 تأتى ,في 4ث(Dا ك8 )لب(كا!
{ML 639.1} .)ألخ(| . ,Dى تعTى بحسB غنى نعمة )لمس?ح = ,D, مستع6 أل5 ?منح ك8 نف- بحسB ق6(ت$ا على )لقب,8

W)فق6 قا8: “سالماً 4ت Nت(كة )لسال ,D N$ل Qخ( ما ت(كk 5ق6 كا, .Qم,ت, Qالمk لىL نةCمح A)شاL )ش? Nل VG?مع تالم Qفي ح6?ث q,5 ?سL
{ML 639.2} .(لكN. سالمي 4عT?كN. ل?- كما ?عTي )لعالN 4عT?كN 4نا. ال تضB)T قل,بكN ,ال ت(BD” (?,حنا 14 : 27

,قبلما ت(ك,) )لعل?ة قا6 )لمخلx تالم?VG في Lنشا6 تسب?حة شك(. ,ق6 سمع ص,تQ ل?- كم5 ?نT^ بم(ثاA ب8 بنغمة تسب?حة ع?6 )لفصح
)لمف(حة = ,Dي تق,8: “سّبح,) )ل(B ?ا ك8 )ألمN. حّمV,6 ?ا ك8 )لشع,B. أل5 (حمتQ ق6 ق,?! عل?نا= ,4مانة )ل(L Bلى )لD .)D6لّل,?ا” (مCم,(
2 =1 : 117). {ML 639.3}

“Ç'مر òتنكرني ثال”

بع6 )النت$اء م5 )لتسب?ح خ(ج,) مخت(ق?5 )لش,)(q )لم6Cحمة ,سا(,) Lلى 54 خ(ج,) م5 باB )لم6?نة Lلى جب8 )لC?ت,5 . سا(,) على م8$
:B,مكت Qلل?لة= ألن( VGD تشك,5 فيّ في N5: “كلكCتعب( ع5 4عم^ )لح Qبنغم q,ل,5 )لجب8 قا8 ?سCن? (,ب46 GL, . V)مشغ,8 بأفكا N$ك8 من,
Nعن6ما تكل Qك(,) ك?\ 4نG 68 . لق,DG, 5Cفي ح Qلى كالمL G?ل()عي فتتب66 خ()\ )ل(ع?ة” (متى 26 : 31). ,ق6 4صغى )لتالم( B)4ني 4ض
Nتكل GL, . N$مان?L N6على ع (,نD)ب? Nالثني عش( ل( لك5, . (,مض, V,ك)5 ,ت,)?عث( كث Aلح?ا( Cخب ,D 5كم N,ناح)في مجمع كف Qع5 نفس
بT(- بلساL 5خ,تQ 4عل5 ,الءV للمس?ح . ح?نئG قا8 )لمخلx: “4ل?- 4ني 4نا )خت(تكN= )الثني عش(؟ ,,)ح6 منكN ش?Tا5!” (?,حنا 6 : 70).
{ML 640.1} .,في )لعل?ة قا8 ?س,5L q ,)ح6) م5 )الثني عش( مCمع 54 ?سلم5L, = Q بT(- س?نك(V . 4ما )آل5 فكالمQ ?شمل$N جم?عا
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,)آل5 ف$ا ص,! بT(- ?سمع ,D, ?حتج باشت6)6 ,عن\ قائال: “,5L شW )لجم?ع فأنا ال 4شW!” (م(ق- 29 : 14). ,GL كان,) في )لعل?ة
4عل5 بT(- قائال: “Lني 4ضع نفسي عنW!” (?,حنا 13 : 37). كا5 ?س,q ق6 4نG(V 4نQ في نف- تلW )لل?لة س?نك( مخلصQ . ,)آل5 ف$ا )لمس?ح
?ك(( LنG)(V قائال: “)لح^ )لح^ 4ق,8 لL :WنW )ل?,N في VGD )لل?لة= قب8 54 ?ص?ح )لW?6 م(ت?5= تنك(ني ثالi م()!” ,لك5 بT(- “,ل,
)ضT((! 54 4م,! معW ال 4نك(D, !WكG) قا8 4?ضاً )لجم?ع” (م(ق- 14 : 30 , 21). فإG كان,) ,)ثق?5 بأنفس$N 4نك(,) )لتص(?ح )لمتك((
N$لتج(بة س?تحقق,5 م5 ضعف( N$ب?5 لالمتحا5 . فعن6ما تباغتDك,ن,) متأ? Nبك8 شيء . ل N?لعل( W(G Qب ^Tن dGل(. {ML 640.2}

GL = Qك5 ?ع(\ نفس? Nل Qلى )لم,! كا5 ?عني ك8 كلمة قال$ا = ,لكنL, 5لسج( لىL V6?مستع6 54 ?مضي مع س QنL 8عن6ما قا -)T5 بL
d6ألب( Wل$ال( لىL Qق6 تفضي ب VG$ف V)Tح- بخ? Nا . ,ما لD),$*, ح?ائ$اL عناص( )لش( )لتي ستساع6 )ل*(,\ على Qكان! ()بضة في قلب
. (4| )لمخلx )ألنان?ة متمكنة م5 قلB تلم?VG = ,)ل?ق?5 )لdG ق6 ?تغلB على حبQ للمس?ح . ,ق6 *$( في )ختبا(V كث?( م5 )ل,5D ,)لضع\
A,6ع )?Tلخ( لمس?ح( )(GنL 5بة = فكا)للتج Qنفس t?)بع غ?( )لمق6- ,)لت$,( في تعTل(,حي ,)ل( i()الكت( N6تكبح ,ع Nة )لتي ل?Tلخ(,
الختبا( )لنف- ,فحx )لقلB . كا5 بT(- بحاجL Qلى 54 ?شW في نفسQ ,54 ?ك,5 لL Q?ما5 4عم^ بالمس?ح . فل, قب8 )إلنG)( ب,6)عة لكا5
=B) قائالً: “?ا Ö)لغ(^ فص( على (-)Tب) Wكان,) في )لسف?نة في بح( )لجل?8 4,ش GL N$نL . Qلخ()\ ل?حف* خ()ف( لى ()عيL Ö)ص?
Qقائال نجني م5 نفسي = لكا5 ق6 حف* = ,لكن q,لى ?سL 5آل( ,D Ö)ل, ص (GكD, . VGمت6! ?6 )لمس?ح إلنقا( Gنّجني!” (متى 14 : 30). ح?نئ
Qلثقة بنفس( ص()() علىL 64ش )صا, p)كا5 ق6 ج . Qمن A,قس WلG )عتب(, Q?ف Wش? q,4ح- 54 ?س. {ML 640.3}

NTس?ح Q4ن N$ك6 لm? ,D اD, . ء(Cبال ع N$ك)ف$, ال ?ت WلG لتج(بة = ,مع( م5 NDGنقاL Qال ?مكن QنL . ^شفاL A)*ن VG?لى تالمL q,ن*( ?س
. Qغف()ن N$ك6 لm? = Qل ND)نكاL 8لجل?8” (متى 26 : 32). ,قب( لىL Nبع6 ق?امي 4سبقك“ :N$ق,8 ل? Nل5 تخم6 . ث N$ل Q5 محبتL, )ق?,6 )لقب
{ML 641.1} .,بع6 م,تQ ,ق?امتQ علم,) 54 خTا?اND ق6 غف(! ,صا(,) 4عC)ء على قلB )لمس?ح

ie;A من 'لكرمة

. Aللتأم8 ,)لصال Q?لL عتا6 )لس?6 )لمجيء( i?ت,5 ح?Cل( لتي كان! معتكفا عن6 سفح جب8( لى جثس?مانيL N$ق?)T في VG?تالم, q,س? )سا
N6ق? ,D ا ,?ح(ص,) عل?$ا . ,)آل5 ف$اD,54 ?6عم N$?لتي عل( N$ب?ن, Qح?ة ب?ن,)لعالقة )ل(, Nلعال( لىL Qسالت) VG?ضح لتالم,? xكا5 )لمخل
{ML 641.2} :مثاال . فالقم( ?(س8 4ن,)(V ف?كش\ ل$N ع5 ك(N عنC B)V . فإG ?,جQ )لتفا! تالم?L VGل?Q ?ستخN6 )لك(مة ك(مC ف?ق,8

“q,لق,?ة )ختا( ?س( لسن6?ا5( A)لعال?ة 4, شج( C)أل( A)ش?قة 4, شج)4نا )لك(مة )لحق?ق?ة” (?,حنا 15 : 1) فب6ال م5 )خت?ا( )لنخلة )ل
)لك(مة بعTف$ا )لمتعلقة )لممتA6 مشب$ا نفسQ ب$ا . فالنخلة ,شج(A )أل(C ,شج(A )لسن6?ا5 ك8 من$ا تنتصB ل,حD6ا ,ال حاجة ب$ا Lلى ما ?سنD6ا
= 4ما )لك(مة فتلت\ ح,8 )لع(?شة ,DكG) تتسل^ Lلى )لسماء . كGلW )لمس?ح في بش(?تQ كا5 ?عتم6 على قA)6 هللا . لق6 4عل5 قائال: “4نا ال 4ق6(
{ML 641.3} .(54 4فع8 م5 نفسي ش?ئاَ” (?,حنا 5 : 30

Qمثم( . ,ق6 شب, N?*ع, d,ق ,D لك8 ما (Cم), -()ألغ( N)قا8 )لس?6: “4نا )لك(مة )لحق?ق?ة”. كا5 )ل?$,6 6)ئما ?عتب(,5 )لك(مة 4ك
Lس()ئ?8 بك(مة غ(س$ا في 4(t )لم?عا6. كا5 )ل?$,6 ?بن,5 (جاءND في )لخالx على صلت$N بإس()ئ?8 (?عق,B). ,لك5 ?س,q ?ق,8: 4نا
)لك(مة )لحق?ق?ة . ال ت*ن,) 54 صلتكN بإس()ئ?8 تجعلكN ش(كاء في ح?اA هللا 4, ,(ثة )ل,ع5L . 6 )لح?اA )ل(,ح?ة ال تناL 8ال عT 5(?قي 4نا
d6ح,. {ML 641.4}

قا8 ?س,q: “4نا )لك(مة )لحق?ق?ة ,4بي )لكّ()N” (?,حنا 15 : 1). فعلى تال8 فلسT?5 غ(- 4ب,نا )لسما,VGD d )لك(مة )لع*?مة )لجم?لة .
,كاD 5, نفسQ )لك()N . ,ق6 )جتBG جماVGD 8 )لك(مة )نتباV )لكث?(?5 )لG?5 )عت(ف,) 4ن$ا ناCلة م5 )لسماء . ,لكن$ا ب6! ألن*ا( (mساء
Lس()ئ?8 كع(^ م4 5(t ?ابسة . فأمسك,) GلW )لغ(- ,(ضض,V ,6)س,V بأق6)م$N )لنجسة . ,كان,) ?فك(,5 في مالشاتL Qلى )ألب6 . ,لك5
)لك()N )لسما,d لN ?غB غ(سGD Q) ع5 ن*(V . فبع6ما *5 )لنا- 4ن$N قتل,V 4خVG )لك()N ,غ(سQ م5 ج6?6 في )لجانB )آلخ( م5 )لس,( . ,ما
عا6 جqG )لك(مة ?(| بعG 6لW = فلق6 )ختفى بع?6) عD 5جما! )لنا- )لقاس?ة . ,لك5 4غصا5 )لك(مة ت6ل! على )لس,( ,كان! تمث8 )لك(مة .
\Tعمة بثم( . ,)قتTألغصا5 )لم( Wمة ,تتح6 ب$ا . فأت! تل)ألغصا5 )لغ(?بة في )لك( tبع NعTألغصا5 كا5 ?مك5 54 ت( VGD ^?)T 5ع,
{ML 642.1} .عاب(, )لT(?^ مVGD 5 )ألثما(

قا8 )لمس?ح لتالم?VG: “4نا )لك(مة ,4نتN )ألغصا5” (?,حنا 15 : 5). فمع 4نQ كا5 مCمعا m? 54خG من$N فإ5 )تحاV6 )ل(,حي ب$N لN ?ك5
ل?تغ?( . قا8 ل$5L :N )(تباT ,)تحا6 )لغص5 بالك(مة ?شبQ )(تباTكN بي )لdG عل?كN 54 ت6عم,5L . V )لغص5 مTعN في )لك(مة )لح?ة ,GL تت6)خ8
4نسجة ك8 م5 )لغص5 ,)لك(مة بعض$ا في بعt ?نم, )لغص5 في جqG )لك(مة . ,ح?اA )لك(مة تص?( Dي ح?اA )لغص5 . كGلW )لنف- )لمائتة
A)6بق Qئ ?ق(5 ضعفT5 )لخاL . 6التحا( Nلشخصي ?ت( Qكمخلص Qئ بTلخا( م5m? Gا بالمس?ح = فإ$Tتبا)با Aا?ا تنا8 )لح?اTلخ(, B,نGبال
)لمس?ح = ,تفاDتQ بم8ء )لمس?ح ,,DنQ بق,A )حتما8 )لمس?ح ,ح?نئG ?ك,5 لQ فك( )لمس?ح . لق6 المس! بش(?ة )لمس?ح بش(?تنا ,المس! بش(?تنا
{ML 642.2} .)إلل,D?ة
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B,ب?عة )إلل$?ة ,?قب8 في )لمحبTل( W?)لق6- ?ص?( )إلنسا5 ش( p,)(?^ عم8 )لT 5ع (GكD,. {ML 642.3}

”'ثبتو' فّي“

N5 لL Qت(G 5م )كما 54 )لغص5 ال ?ق6( 54 ?أتي بثم .Nقا8 )لمس?ح: :)ثبت,) فيّ ,4نا ف?ك . Q?تحا6نا بالمس?ح ?نبغي )لمحاف*ة عل( Nمتى ت,
?ثب! في )لك(مة= كGلW 4نتN 4?ضاً 5L لN تثبت,) فّي” (?,حنا 4 : 15). VGD ل?س! لمسة ع(ض?ة ,ال )(تباT ب?5 ح?k, 5خ( . ,لك5 )لغص5
?ص?( جCء)ً م5 )لك(مة )لح?ة . 5L )تصا8 )لح?اA ,)لق,A ,)لثم( م5 )لجG( Lلى )ألغصا5 ?بقى 6)ئما ال ?ع,قQ عائ^ فالغص5 متى )نفص8 ع5
)لك(مة ال ?ع?n . قا8 ?س,q : كGلW 4نتN 4?ضاً ال ح?اA لكN بع?6) عني . 5L )لح?اA )لتي 4خGتم,Dا مني ?مك5 حف*$ا بالش(كة )لمستم(A معي ال
A64, مقا,مة تج(بة ,)ح A6ح(, ة?Tعلى خ )النتصا( ع,5?Tفب6,ني ال تست . )خk شيء dبأ . {ML 643.1}

)ثبت,) فيّ ,4نا ف?ك5L .”N )لثبا! في )لمس?ح معناL Vننا نستم6 م5 (,حQ بصفة 6)ئمة ال ت,ق\ ف?$ا = فتك,5 ح?اتنا ح?اA )لتسل?N لخ6متQ في“
غ?( تحف* . ,?نبغي 54 تك,5 قناA )التصا8 مفت,حة 4ب6) ب?5 )إلنساL, 5ل$Q . فكما 54 غص5 )لك(مة ?متx على )لN(,6 عصا(A )لك(مة )لح?ة
Qكما8 خلق, Qباإل?ما5 ق,ت Qنقب8 من, q,عل?نا نح5 54 نتعل^ ب?س WلGك. {ML 643.2}

5L )لجqG ?(س8 غG)ءV ,عصا(تQ عب( )لف(L qلى 4بع6 عسل,j . ,كGلW )لمس?ح ?(س8 ت?ا( )لق,A )ل(,ح?ة Lلى ك8 مmمT, . 5الما كان!
{ML 643.3} .)لنف- م(تبTة بال(B فال خT( عل?$ا م5 54 تGب8 4, تضع\

5L ح?اA )لك(مة ت*$( في )لثم( )لعT( )لGكي )ل()ئحة )لdG تحملQ )ألغصا5 . قا8 ?س,q: “)لdG ?ثب! فيّ ,4نا ف?GD Q) ?أتي بثم( كث?(=
A6ح(, A)في ح?اتنا . ,ال تفق6 ثم p,)نح?ا باإل?ما5 باب5 هللا فس?*$( ثم( )ل Gب6,ني ال تق6(,5 54 تفعل,) ش?ئاً” (?,حنا 15 : 5). فإ Nألنك .
{ML 643.4}

'إلت#ا. بثمر

4بي (D,) )لكّ()N. ك8 غص5 فيّ ال ?أتي بثم( ?نCعQ” (?,حنا 15 : 1 , 2). عن6ما ?ك,5 )لغص5 )لمTعN م(تبTا بالك(مة )(تباTا“
WنالD 5,بالمس?ح 5,6 54 ?ك d)Dا* Tمك5 54 ?,ج6 )(تبا? (GكD, . )ل5 ?ك,5 نم, 4, ثم Gح?نئ,.d,?تحا6 ح( WنالD 5,ج?ا فق6 ال ?ك)خا
5?Tم(تب (,كان (GL 5 عماD)تب N$فات)تص, N$لى )لكن?سة ,لك5 صفاتL 5,نضم? N$5 )عت()\ )لنا- بال6?انة ق6 ?جعلL . 5باإل?ما Qتحا6 حق?قي ب(
بالمس?ح حقا 4, ال . فإ5 لN ?أت,) بثم( ف$N 4غصا5 كاGبة . ,5L )نفصال$N ع5 )لمس?ح ?نت$ي بال$الW )لشام8 كما D, ممث8 بالغص5 )ل?اب-
{ML 643.5} .()لم?! = “5L كا5 4ح6 ال ?ثب! فيّ ?p)T خا(جاً كالغص5= ف?ج\ ,?جمع,نT?, Q(ح,نQ في )لنا(= ف?حت(^” (?,حنا 15 : 6

“Qح6 ?شب(, WنالD 5كا q,س? (,تبع( 5?G4كث(” (?,حنا 15 : 2). فم5 ب?5 )الثني عش( )ل )ل?أتي بثم (QّبGش?) Q?نق? )ك8 ما ?أتي ?ثم,
)لغص5 )ل?اب- ,كا5 مCمعا 54 ?نqC = 4ما )لباق,5 فكا5 ال ب6 54 ?ج,C,) تح! سك?5 )لتشB?G بم(,(ND بالتج(بة )لم(A . ,بك8 (قة ,,قا(
N?6ع Bال ?عم8 ب?6 عابثة 4, قل QنL . Bآل( ,D 5?ستعم8 )لسك? dG4لما = ,لك5 )ل i6ال ب6 54 ?ح B?G5 )لتشL . N()غا?ة )لك q,4,ضح ?س
)الكت()i . ت,ج6 4غصا5 ممتA6 على )أل(t ف$VG ?نبغي فصل$ا ع5 ك8 )ل6عاما! )أل(ض?ة )لتي تعل^ ب$ا )ألف(GL = q عل?$ا 54 ت(تفع Lلى
)لسماء ,تستن6 على هللا . ?نبغي تشB?G )ألف(q ,)أل,()^ )لC)ئA6 )لتي تمتx عصا(A )لح?اA م5 )لثم( = كما ?نبغي قTع )ألف(q )لمف(Tة في
)لنم, لكي ?عTى )لمجا8 ألشعة شم- )لب( )لشاف?ة 54 تغم( )لك(مة كل$ا . 5L )لك()N ?نqC )ألف(q )لنام?ة )لمض(A حتى تك,5 )لثما( 4حلى
{ML 644.1} .,4,ف(

. Qحنان, Q4فت), QحسانL, Qسة صفات(ق6 W?ف )$*? 5 هللا ?(?6 54L .(8 : 15 حنا,?) ”)?تمج6 4بي: 54 تأت,) بثم( كث? (G$ب“ :q,قا8 ?س
Nفيّ ,ثب! كالمي ف?ك N5 ثبتL“ :8,ق? GL Q?ف (,54 ?ثبت ND)أم? Qك6,) لكي ?أت,) بثم( = ,لكن?, (,بأ5 ?تعب VG?تالم )ال ?أم xفالمخل WلG مع,
تTلب,5 ما ت(?5,6 ف?ك,5 لكN” (?,حنا 7 : 15). 5L )لمس?ح ?ثب! في تابع?Q ب,)سTة )لكلمة . D (GD, )التحا6 )لح?,d )لdG ?تمث8 في 4ك8
Nم5 ف j)تح?,5 “بك8 كلمة تخ NنكL . لك(مة( Aنما تقبل,5 ح?اL Nفأنت Qتقبل,5 كالم Gفإ . Aح?ا, p,) ,D لمس?ح( N5 كالL . Q6م B)ش, V6جس
هللا” (متى 4 : 4). ,ح?اA )لمس?ح ف?كN تثم( ثم() كالdG ف?5L . Q ك,ننا نح?ا في )لمس?ح ,نتمسW بQ ,نستن6 عل?Q ,نستم6 غG)ءنا منQ . فإننا
{ML 644.2} .نثم( ثم() شب?$ا بثم( )لمس?ح

rحبو' بعضكم بعضا
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5L )لمس?ح في )جتماعQ )آلخ( GD) مع تالم?VG كان! (غبتQ )لع*مى )لتي 4فصح ل$N عن$ا Dي 54 ?حب,) بعض$N بعضا كما 4حب$N . ,ق6
Qب$ا كان! ق,ل ND5 8,4 ,ص?ة 4,صاL .(17 : 15 حنا,?) ”ًبعضا Nحتى تحب,) بعضك N4,ص?ك (G$لق,8: “ب( (GD 66) 6م()()ً . فق (G$ب N$بTخا
VGD !بعضاً” (?,حنا 13 : 34). كان N4?ضاً بعضك N4نا تحّب,5 4نت Nبعضاً. كما 4حببتك N4نا تحّب,) بعضك :Nك?T4نا 4ع A6?6ص?ة ج,“ :N$ل
A6?6آل()ء ج (,54 ?خضع N$نبغي ل? Q4| 4ن) لمس?ح . ,ق6( N$بعضا كما ق6 4حب N$حب,) بعض? Nل N$ألن G?لى )لتالمL بالنسبة A6?6ص?ة ج,
54 N$لقائ8 ل( V)6()كا ج6?6)ً ,ق6 كا5 ألمL لمحبة( (,ك)54 ?6 N$?كا5 عل Qم,ت, Qح?ات ),ففي ن . A6?654 ?ما(س,) مبا6[ ج, A6?6ج iب,)ع,
?حب,) بعض$N بعضا معنى ج6?6 في ن,( Gب?حتQ )لكفا(?ة . 5L ك8 عم8 )لنعمة D, خ6مة )لمحبة )ل,)حA6 )لمتصلة = ,)لمساعي )لمضح?ة
,)لمنك(A لG)ت$ا . ففي ك8 ساعة م5 ساعا! تغ(B )لمس?ح على )أل(t كان! ?ناب?ع محبة هللا تف?t م5 قلبQ في 4ن$ا( = 6)ئمة )لج(?ا5 ال
N$في معاملت Qك8 شعب W)لمس?ح س?ح( W)ح dGنف- )لمب46 )ل, . Nلعال( لس?6( Bكما ق6 4ح Bال ب6 54 ?ح Qح,)ممتلئ ب ,D 5ك8 م, . )$تق
tلبع( N$لبعض. {ML 644.3}

,VGD )لمحبة Dي ب(Dا5 تلمGت$N . قا8 ?س,q: “ب$G) ?ع(\ )لجم?ع 4نكN تالم?5L :dG كا5 لكN حB بعضاً لبعt” (?,حنا 13 : 35).
عن6ما ?(تبT )لنا- معا ل?- ق$() 4, بسبB )لمصلحة )لشخص?ة ب8 بالمحبة فإن$N ?*$(,5 عم8 سلTة ف,^ ك8 سلTا5 بش(d . ,4?نما ت,ج6
VGD )ل,حA6 ف$ي ب(Dا5 على 54 ص,(A هللا ق6 4ع?L !6لى )لبش(?ة = ,54 مب46 ج6?6) للح?اA ق6 غ(- في )لنف- . ,GD) ?ب(5D على 54 في
{ML 645.1} .)لTب?عة )إلل$?ة ق,A تصم6 4ماN ق,)! )لش( )لع*?مة = ,54 نعمة هللا تخضع )ألنان?ة )لمتأصلة في )لقلB )لTب?عي

Nلعال( 5 كا5L“ :8نا ل?نا = فلق6 قا?D قا?)T VG?تالم N4ما Nس)? N5 )لمس?ح لL = 5اT?لش( Bغض )?ت*$( في )لكن?سة ال ب6 54 تث GL لمحبة( VGD
WلGل =Nلعال( م5 Nتك)ب8 4نا )خت =Nم5 )لعال Nلست Nلك5 ألنك, .Qخاصت Bح? Nلكا5 )لعال Nم5 )لعال Nل, كنت .Nق6 4بغضني قبلك Qفاعلم,) 4ن Nبغضك?
?بغضكN )لعالG( .Nك(,) )لكالN )لdG قلتQ لكN: ل?- عب6 4ع*N م5 س?5L .V6 كان,) ق6 )ضT$6,ني فس?ضT$6,نك5L, =N كان,) ق6 حف*,) كالمي
فس?حف*,5 كالمكN. لكن$L Nنما ?فعل,5 بكGD N) كلQ م5 4ج8 )سمي= ألن$N ال ?ع(ف,5 )لdG 4(سلني” (?,حنا 21 — 18 : 15). 5L (سالة
!(,Tنما ?تتبع,5 خL (GD 5,لك5 م5 ?فعل, . Nلخسائ( ,)آلال(, )Tلمخا(, !لمقا,ما( Qفي ,ج, )?)م q()ص Tس, q(Gت, )إلنج?8 ستنش(
ND6?س. {ML 645.2}

”عبثاً تعبت“

,)جQ )لمس?ح كفاd6 )لعالN فشال *اD() م6| سني خ6متL . QنD Q, )لdG كا5 (س,8 )ل(حمة لعالمنا ب6) ,كأنQ ق6 عم8 قل?ال مما كا5 ?ت,^
A,ق,8 في نب? QنL . 8فش? Nل Qلكن, QعاقتL, Qا5 لع(قلتT?ق6 با6(! ك8 ق,)! )لش, . N$ة ,تخل?ص?Tلخ( t?في (فع )لنا- م5 حض Qأل5 ?عمل
=B)ل( س()ئ?8 فأتمّج6 في ع?نيL Q?لL Nل$ي .. ف?نضL 6عملي عن, =B)الً ,فا(غاً 4فن?! ق6(تي. لك5 حقي عن6 )لTشع?اء: “عبثاً تعب!. باL
(GكD ... ”5?Tألمة= لعب6 )لمتسل( V,)لنف-= لمك( للم$ا5 =Qس()ئ?8= ق6ّ,سL d6فا B)قا8 )ل (GكD“ :6ل,ع( (GD N6ق q,قّ,تي”. ,ل?س )?ل$ي ?صL,
قا8 )ل(B: ... 4حف*N ,4جعلW ع$6)ً للشعB= إلقامة )أل(t= لتمل?W )لب()(d= قائالً لألس(|: )خ(ج,). للG?5 في )ل*الN: )*$(,) .. ال
?ج,ع,5 ,ال ?عTش,5= ,ال ?ض(ب$N ح( ,ال شم-= أل5 )لdG ?(حم$L, N$?6$? Nلى ?ناب?ع )لم?اL) ”ND6),? Vشع?اء 49 : 4 , 5 , 7 —
10). {ML 646.1}

,Tا5 مجاال . ,عن6ما كا5 )لمس?ح ?خT?للش Tع? Nل,ع6 ,ل( (G$ل p()ست(, q,مأ5 ?سT( {ML 646.2}

5L, ”في شيء Qأتي ,ل?- ل? Nلعال( (GD -?ئ)“ 5L VG?قا8 لتالم B?D) 5Cح Qعن6ما )كتن\ (,ح, = qالتضا( d6(, في A)?ألخ( Qت(,Tخ
A,لمس?ح ق6 تتبع بع?5 )لنب( 5L .(31 : 12 حنا 14 : 30 ؛ 16 : 11 ؛,?) ”ًجا)خا Nلعال( (GD -?ئ) p)T? 5ق6 6?5”= “)آل Nلعال( (GD -?ئ)“
)لمشا6D )لتي ستحi6 في ص()عQ )ألخ?( )لع*?N . لق6 علN 4نQ عن6ما ?ق,8: “ق6 4كم8” فك8 )لسماء ستنتص( = ,ستسمع 4نغاN )لم,س?قى )لتي
س?حمل$ا Lل?Q )ل$,)ء م5 بع?D, 6تافا! )ل*ف( في (ب,q )لسماء . ,ق6 ع(\ 54 ص,! ج(- )لم,تى س?6^ مGmنا بان6حا( مملكة )لش?Tا5 =
V)في )لك,5 بأس Nلى عالL Nلمس?ح م5 عال( Nس?نا6| باس,. {ML 646.3}

ف(p )لمس?ح ألنQ )ستTاq 54 ?فع8 لشعبQ 4كث( مما Tلب,) 4, )فتك(,) . ,تكلN بك8 ?ق?5 عالما 54 4م() Lل$?اً عال?اً ق6 قضي بQ قب8 ك,5
A)ستخف^ منتص N6خة بالTلق6- )لقا6( على ك8 شيء ال ب6 54 ?ق$( ق,)! )لش( = ,54 )ل()?ة )لمل( p,)ل( A,6 بق,C54 )لح^ )لم Nعل, . Nلعال(
ف,^ تابع?Q . ,ع(\ 4?ضاً 54 ح?اA تالم?VG )ل,)ثق?5 بQ ستك,5 كح?اتQ — سلسلة نص()! مت,)صلة . ,Dى ال ت(| في )لعالN على Lن$ا
{ML 646.4} .نص()! = ,لكن$ا ستع(\ على 4ن$ا نص()! في عالN )ألب6

hمو'ع#د بإعطاء 'لقو
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5L .(33 : 16 حنا,?) ”Nض?^= ,لك5 ثق,): 4نا ق6 غلب! )لعال Nس?ك,5 لك Nفي )لعال .Nفيّ سال Nل?ك,5 لك (G$ب Nق6 كلمتك“ :N$قا8 ل Nث
N$ألن N6خ6م,) كما ق6 خ?, ,D n54 ?ع?ش,) كما عا N$?عل . Qمانا صب,()ً كإ?مان?L (,)$*? 54 Q?ال ?ئ- . فعلى تابع, Tفش8 ق? Nلمس?ح ل(
?عتم5,6 عل?Q كمD 5, س?6 )لعامل?5 . ,?نبغي 54 تك,5 عنND6 )لشجاعة ,)لنشاT ,)لمثاب(A )لالCمة ل$N . ,مع T 5L(?ق$N تكتنفQ صع,با!
?ب6, تخT?$ا مستح?ال فعل?$N بنعمتQ 54 ?تق6م,) . ,ب6ال م5 54 ?حCن,) 4, ?ن,ح,) ل,ج,6 )لصع,با! فإن$N م6ع,,5 للتغلB عل?$ا . عل?$N 4ال
A,ي 54 4سمى قD Q5 غا?تL . |)ب?ة )لتي ال تباDGل( Qهللا بسالس8 محبت n)لمس?ح بع( N$Tب) أس,) م5 شيء ب8 54 ?(ج,) في ك8 شيء . لق6??
54 N?لجح( ,لم,! 4( ,4 t)ال تق6( )أل A,ق = )لش( لمقا,مة A,ق ND654 تك,5 عن Bج? . N$ى لTتع A,ك8 ق )في )ل,ج,6 )لمنبعثة م5 مص6
{ML 647.1} .تق$(Dا = ق,A تع?ن$N على )النتصا( كما )نتص( )لمس?ح

5L )لمس?ح ?قص6 54 ن*اN )لسماء ,خTة )لسماء للحكN ,)نسجاN )لسماء )إلل$ي ?تمث8 في كن?ستQ على )أل(t . فب$VG )لك?ف?ة ?تمج6 في
,سT شعبQ . ,عT 5(?ق$N س?ش(^ شم- )لب( بن,(V )لباD( مب66) *الN )لعالN . لق6 منح )لمس?ح كن?ستQ تس$?ال! كث?(A لكي ?حص8 م5
BD, 6لكن?سة ,ق( 5L . Qمحبت, Qغنى نعمت, Qكا! لتمث8 كفا?ت)مكان?ا! ,بL Qكما منح شعب . N?*لمقتنى على مج6 ع( Qم?()ث ND 5?Gلل( Q??6مف
N$ا(ت$T في Qلى شعبL )*لمس?ح ?ن( 5L . )$*في 4جم8 ,4كم8 م Qمحبت, Qنعمت, Qف?$ا س?ب6, غنى (حمت, = Qي مست,6عD ل$ا ب( )لمس?ح
xتألأل ك8 )لمج6 ,بكلما! )ل(جاء )لق,?ة 4ن$ى )لمخل? Qمن dGل( N?*لع( Cك)لمس?ح )لم( - V6كما8 مج, Qع5 )تضاع Qمكافأت N$على 4ن N$كمال,
W6ل?مّج Wق6 4ت! )لساعة. مّج6 )بن =Bلسماء ,قا8 . “4?$ا )آل( لىL Q?فع ع?ن)ف . VG?ألج8 تالم Aفي صال Qء نفسBع Bسك WلG 6بع, . Qتعال?م
)بنW 4?ضاً= GL 4عT?تQ سلTاناً على ك8 جس6 ل?عTي ح?اA 4ب6?ة لك8 م5 4عT?تD VGD, .Qي )لح?اA )ألب6(?ة: 54 ?ع(ف,W 4ن! )إللQ )لحق?قي
{ML 647.2} .(,حW6 ,?س,q )لمس?ح )لdG 4(سلتQ” (?,حنا 17 : 1 — 13

لق6 4كم8 )لمس?ح )لعم8 )لdG 4عTي لQ ل?عملQ ,ق6 مج6 هللا على )أل(t ,4*$( )سN )آلB = ,حش6 )لG?5 كا5 عل?$N 54 ?ق,م,) بعملQ ب?5
Wفي )سم N$*لق6,-= )حف( B4?$ا )آل .W?لL تيk 4نا, =Nفي )لعال N$الء فmD 4ما, =Nلس! 4نا بع6 في )لعال, .N$?قا8: “,4نا ممّج6 ف Nلنا- . ث(
)لG?5 )عT?تني= ل?ك,ن,) ,)ح6)ً كما نح5” (?,حنا 17 : 10= 11). “,لس! 4سأ8 م5 4جmD 8الء فقT= ب8 4?ضاً م5 4ج8 )لm? 5?Gمن,5 بي
بكالم$N= ل?ك,5 )لجم?ع ,)ح6)ً .. 4نا ف?$N ,4ن! فيّ ل?ك,ن,) مكّمل?L 5لى ,)ح6= ,ل?علN )لعالN 4نW 4(سلتني= ,4حببت$N كما 4حببتني” (?,حنا 17 :
23 , 21 , 20). {ML 647.3}

q()ك, = Qتشفع في شعب? B)ل$ي .فك(ئ?- ك$نة مك(- للL 5اTسل Qبلغة م5 ل Bآل( عي()G 5?ب A)لمختا( Qلمس?ح كن?ست( q6,ست? (GكD
Wتل Qج(,?ل j)خ? ,D اD, . 5اT?خ( مع(كة ?خ,ض$ا ض6 )لشk Q?ألم?5 . ,ق6 بق?! عل( d,تح! *8 هللا )لق6?( ,)لملجأ )لق Qع?T4م5 ?جمع ق
{ML 648.1} .)لمع(كة

الفصل الرابع والسبعون—ليلة في بستان

Wلى بستا5 جثس?ماني . ,كا5 ن,( )لقم( )لفضي في ل?لة )لفصح ,ق6 صا( ب6() ?ضيء في تلL VG?على م$8 في صحبة تالم xسا( )لمخل
{ML 649.1} .)لل?لة )لصاف?ة . ,كان! )لم6?نة )لتي نصب! في 4(جائ$ا خ?اN )لحجاD jا6ئة ساكنة

)(C 54 Qبا . لق6 سب^ ل?)م5 جثس?ماني صم! صمتا غ B)عن6ما )قت Qلكن, . N$علم? ,D, VG?مع تالم NتماD(, 6بك8 ج i6تح? q,كا5 ?س
VGD )لبقعة م()() للتأم8 ,)لصالA . ,لكنQ لN ?ك5 قT مثق8 )لقلB بالح5C كما كا5 في VGD )لل?لة = ل?لة kالمQ )ألخ?(L . AنQ م6| سني ح?اتQ على
)أل(t كا5 ?س?( في ن,( حض(A هللا . ,عن6ما كا5 ?شتبW في ص()q مع 4نا- 4ش()( بتح(?t م5 (,p )لش?TاG 5)ت$ا 4مكنQ 54 ?ق,8:
“,)لdG 4(سلني D, معي= ,لN ?ت(كني )آلB ,حd6= ألني في ك8 ح?5 4فع8 ما ?(ض?Q” (?,حنا 8 : 29). 4نا )آل5 فق6 ب6) ,كأنQ منفي بع?6)
ع5 ن,( ,جQ هللا )لمعdC ,)لمع?D . 5ا D, )آل5 ?حصى مع 4ثمة فعل?Q 54 ?حمk 8ثاN )لجن- )لبش(d )لساقT . فW(G )لdG لN ?ع(\ خT?ة
B)ائال ج6) حتى لق6 جD, ب6, ثق?ال? Q54 ?حمل Q?عل dGل( Nء )آلثاBمخ?فة ج6) = ,ع Qة تب6, 4مام?T5 )لخL . جم?عنا NثL Q?نبغي 54 ?,ضع عل?
54 ?خشى لئال ?نف?L Qلى )ألب6 بع?6) ع5 محبة 4ب?GL, . Q 4ح- ب$,8 غضB هللا ض6 )لعص?ا5 قا8: “نفسي حC?نة ج6)ً حتى )لم,!” (م(ق- 14 :
34). {ML 649.2}

غمر'r Çلم
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,GL )قت(ب,) م5 )لبستا5 الح* )لتالم?G )لتب86 )لdG *$( على معلم$N . لN ?سب^ ل$54 N (V,4 في مثG 8لW )لحG, 5CلW )ل,ج,GL, . N كا5
N$عن6 ,ص,ل,. T54 ?سق Wش,? Qكا5 ?ت(نح كأن . Qكآبت, QنCح Bع5 سب V,جس(,) 54 ?سأل? Nل WلG لكآبة = ,مع( W8 تل,D 6(C V)?في س N6تق?
Lلى )لبستا5 بحi )لتالم?G بك8 جqC ع5 مكا5 )عتكافQ )لمعتا6 حتى ?ست(?ح معلم$N . ك8 خA,T كا5 ?خD,Tا )آل5 كا5 ?ب8G ف?$ا ج$6) عن?فا .
t)أل( على Tت?5 لسق)م V,6سن VG?حم8 ثق?8 . ,ل,ال 54 تالم Tم5 ضغ Nبص,! عا8 كأنما ?تأل V,كا5 ?تأ. {ML 649.3}

8Cلمخبأ )لمنع( WلG لىL 86خ . Qألجل, N$54 ?صل,) ألج8 4نفس N$من BلT, = ما ع6) ثالثة G?لتالم( جم?ع q,س? W)عن6 م6خ8 )لبستا5 ت,
?صحبQ بT(- ,?عق,B ,?,حنا . لق6 كاmD 5الء )لثالثة ND 4لص^ صحB )لمس?ح . كان,) ق6 (4,) مجV6 على جب8 )لتجلي ,(4,) م,سى ,L?ل?ا
A)?لق6 كان,) م()() كث . Q54 ?ك,ن,) مع N$من BلT? N?*لع( Qسمع,) )لص,! )آلتي م5 )لسماء . ,)آل5 ف$ا )لمس?ح في ص()ع, Qتكلما5 مع?
?قض,5 )لل?8 معQ في GD) )لمعتك\ . ,في تلW )أل,قا! كان,) بع6ما ?قض,5 ,قتا في )لس$( ,)لصالA ?نام,5 ب$6,ء على مق(بة م5 معلم$L Nلى
54 ?,ق*$N في )لصباp ل?خ(ج,) ل?ستأنف,) عمل$N م5 ج6?6 . 4ما )آل5 ف$, ?TلB من$N 54 ?قض,) )لل?لة معQ في )لصالA . ,مع GلW ف$, ال
{ML 650.1} .?حتم8 54 ?ش$6 حتى 4خصاmD Vmالء )آلالN )لتي كا5 عل?Q 54 ?حتمل$ا

{ML 650.2} .(قا8 ?س,q أل,لئW )لتالم?G )لثالثة :“)مكث,) D$نا ,)س$(,) معي” (متى 26 : 38

مضى عن$N قل?ال = غ?( مبتع6 ل?مكن$N (m?تQ ,سماعQ = ,خ( على )أل(t. ,ق6 4ح- 4نQ لك,نQ حم8 )لخT?ة فق6 )نفص8 ع5 4ب?Q . كان!
54 Q?بة فكإنسا5 عل?D)ل( Nآلال( Wم5 تل B)$إلل$?ة لل( Qق,ت )4مام$ا . ,?نبغي 4ال ?سخ Qح,) !سعة ,عم?قة ,م*لمة ج6) فا(تجف(, A,$ل(
{ML 650.3} .?تحم8 قصاx خT?ة )إلنسا5 = ,كإنسا5 عل?Q 54 ?تحم8 غضB هللا على )لعص?ا5

في صر'I مع 'لش#طا.

كا5 )لمس?ح )آل5 في م,ق\ ?ختل\ ع5 ك8 )لم,)ق\ )لتي ,قف$ا م5 قب5L .8 )لنبي ?ص\ kالمQ 4جم8 ,64^ ,ص\ ح?5 ?ق,8: “)ست?ق* ?ا
س?\ على ()عي= ,على (ج8 (فقتي= ?ق,8 (B )لجن,6” (Cك(?ا 13 : 7). فكب6?8 ,ضام5 لإلنسا5 )لخاTئ كا5 ال ب6 للمس?ح 54 ?تألN تح!
Q?لى م5 ?شفع فL ^,ت? ,D شف?عا في )آلخ(?5 = 4ما )آل5 ف$ا WلG 8ع6)لة هللا . ,ق6 (4| ع5 )ختبا( ما معنى )لع86 . كا5 قب. {ML 650.4}

,GL 4ح- )لمس?ح بأ5 )تحاV6 باآلB ق6 )نفصN. كا5 ?خشى لئال ?عجD, C, في Tب?عتQ )لبش(?ة ع5 )لصم,6 في )لص()q )لdG كا5 قا6ما
{ML 650.5} عل?Q ض6 ق,)! )ل*لمة . في ب(?ة

)لتج(بة كا5 مص?( )لجن- )لبش(d مست$6فا للخT(. ,لك5 )لمس?ح )نتص( ح?نئG . 4ما )آل5 ف$ا )لمج(B ق6 جاء لكي ?شتبW مع ?س,q في
)لمع(كة )ألخ?(A )لحاسمة . ,ق6 *8 ?تأBD ل$VG )لمع(كة م6| ثالi سني خ6مة )لمس?ح . كا5 ك8 شيء م$66) بالخT( بالنسبة Lلى )لش?Tا5 .
فإG) 4خف^ Dنا فق6 ضاq 4ملQ في )لس?اA6 = ,ممالW )لعالN تص?( للمس?ح 4خ?()ً = ,D, نفسQ س?ق$( ,?T(p خا(جا . 4ما GL) )نغلB )لمس?ح
Qلمس?ح كان! نفس( Nكة ماثلة 4ما)لمع( كان! نت?جة GL, . 6ألب( لىL QانTتح! سل d)لبش( -ا5 ,س?ص?( )لجنT?مملكة للش )تص t)فاأل
ممتلئة بال(عB ,)لDG,8 بسبB )نفصالQ ع5 هللا . ,ق6 قا8 لQ )لش?TاL 5ن5L Q صا( ضامنا للعالN )لش(?( فق6 ?صبح )نفصالQ ع5 هللا 4ب6?ا
{ML 651.1} .,س?ك,D 5,ضم5 (عا?ا مملكة )لش?Tا5 ,ل5 ?ك,5 ,)ح6) مع هللا ف?ما بع6

,d4 نفع ?َجتنى م5 ,()ء VGD )لتضح?ة ؟ ,كN بG !6ن,B )لنا- ,جح,ND6 4م() م?m,سا منQ ! ,4*$( )لش?Tا5 )لم,ق\ للفاd6 في 4قسى
WالكDL 5,لبT? ND, = W,من?ة ,)ل(,ح?ة ق6 (فضCل( !(Cعلى )لك8 في )المت?ا A6ح^ )لس?ا N$5 ?6ع,5 ألنفس?Gلنا- )ل( 5L Qقا8 ل GL A),ص
4ن! 4سا- ,م(كC ,ختN )لم,)ع?6 )لمق6مة ل$N كشعB هللا )لخاD, . xا ,)ح6 م5 تالم?WG )لdG 4صغى Lلى تعال?مW ,كا5 في Tل?عة )لعامل?5
في 4,جQ نشاT )لكن?سة مCمع 54 ?سلمD, = Wا ,)حk 6خ( م5 4ش6 4تباعW غ?(A س?نك(W = ,)لجم?ع س?ت(ك,نW ,?$(ب,5 . كا5 )لمس?ح بك8
Qم()ت(mا5 في مT?لى )لشL 5,لح6 ?نضم( (GD لىL N$5 ق6 4حب?Gل(, = N$في تخل?ص q)5 ش?Gل( Wفك,5 4,لئ . Qمقت?, )لفك( (GD 5م )نف? Qك?ان
— T (GDع5 نفسQ في )لصم?N . لق6 كا5 ص()عا (D?با = ق?اسL ,D QثN 4متQ ,)لمشتك?5 عل?Q ,مسلمL, QثN )لعالN )لdG ,ضع في )لش(?( . ,ق6
Q?قضي عل?, Qة ?سحق?Tلخ( هللا على Bبغض V),لمس?ح = ,كا6 شع( Bا?ا )لنا- بك8 ثقل$ا على قلTخ !Tضغ. {ML 651.2}

)ن*(,D, V, ?تأم8 في ف6)حة )لثم5 )لdG عل?Q 54 ?6فعQ لف6)ء نف- )إلنساD, .5, في شA6 عG)بQ ?تشبi باأل(t )لبا(A6 كأنما ?حا,8 منع
Vا شفتاD, . Q?لL !لتف? Qلكن, t)أل( على p)Tلمن( Qعلى جسم Tسق? A6,)لل?8 )لش6?6 )لب( |ا ن6D, . )م5 )البتعا6 ع5 هللا 4كث Qنفس
)لشاحبتا5 تنف(جا5 عVGD 5 )لص(خة: “?ا 4بتا5L =V 4مك5 فاتعب( عني VGD )لكأ-” ,مع GلW ف$, ?ض?\ GD) )لق,8: “,لك5 ل?- كما 4(?6 4نا ب8
{ML 651.3} .(كما ت(?6 4ن!” (متى 26 : 39

5L )لقلB )لبش(d ?شتا^ Lلى م5 ?عT\ عل?Q في kالمQ. ,ق6 4ح- )لمس?ح ب$G) )لش,^ في 4عما^ ك?انQ . ففي غم(k AالمQ )لنفس?ة )ل$ائلة
8,D 5م ND)ست, ND(Cع, N$ك)الما باT 5?Gالء )لmD Qخاصت V(,ة م5 4ف?Cلتع( !()عبا tسمع بع? Qغبة ,ش,^ لعل)ب VG?لى تالمL 4تى
)لح5C ,)لض?^ . فW(G )لdG كا5 فمQ 6)ئما ?نT^ في مسامع$N بألفا* )لعT\ كا5 )آل5 ?حتمk 8الما ف,^ Tاقة )لبش( ,كا5 ?ت,^ أل5 ?ع(\
4ن$N ?صل,5 ألجلQ ,ألج8 4نفس$N . كN *$(! )لخT?ة قاس?ة في شA6 *الم$ا ,خبث$ا ! قاس?ة كان! تج(بة ت(W )لجن- )لبش(d ?حص6 ثما(
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L. {ML 652.1}ثمQ ب?نما ?ق\ D, با() 4ماN هللا . ,ل, 4مكنQ 54 ?ع(\ 54 تالم?VG ?6(ك,GD 5) ,?ق6(,نQ لكا5 ?تش66 ,?تق,|

'لتالم#ذ eسلطا. 'لكر`

فإG ن$t ع5 )أل(t بج$6 مض5 سا( ,D, ?تعث( Lلى ح?i كا5 ق6 ت(W (فقاءV. ,لكنQ “,جND6 ن?اماً” (متى 26 : 40). ل, كا5 ق6
,جND6 جاث?5 ?صل,5 لكا5 )ست()p = ,ل, كان,) ق6 لجأ,) Lلى هللا حتى ال ?ن$Cم,) 4ماN ق,)! )لش?Tا5 لتعC| بإ?مان$N )لثاب! .,لكن$N لN ?لتفت,)
5Cبح q)ا6ئا ,جل?ال = ?صاD A6كا5 عا dGل( N$(4,) معلم GL (,ب)Tس$(,) ,صلّ,)”. في با6[ )ألم( )ض(“ :N$لقائ8 ل( ))لمتك( V)(GنL لىL
ل?6(كQ )لعق8 . كان,) ق6 صل,) ح?5 سمع,) )لص(خا! )لشA6?6 )لصا6(A م5 قلB س?ND6 )لمتألN . ,لN ?ك,ن,) ?قص5,6 54 ?ت(ك,) س?ND6 = ,لك5
Nهللا . ل N4ما A5,6 في )لصالDستم(,) ?جا( ,ل N$عن V,6)T? 54 N$كا5 ?مكن dGا5 )لTلسل( WلG — N$ب6) ,كأنما ق6 ش8 4جسام N,ا5 )لنTسل
{ML 652.2} . ?ك,ن,) متحقق?5 م5 ,ج,B )لس$( ,تقN?6 )لصالA )لحا(A لكي ?ثبت,) 4ماN )لتج(بة

5L ?س,q قبلما ب46 )لس?( في T(?قL Qلى )لبستا5 كا5 ق6 قا8 لتالم?VG: “ كلكN تشّك,5 فيّ في VGD )لل?لة” ,لكن$N ص(ح,) لQ بك8 تأك?6 ,4ق,|
”!Wّلجم?ع فأنا ال 4ش( ّW5 شL,“ :قائال Qلمسك?5 )لمكتفي بنفس( -)Tلى )لم,!. ,ق6 4ضا\ بL, 5لى )لسجL Qمع BاDGمستع5,6 لل N$تش6?6 بأن
(م(ق- 14 : 27 , 28). ,لك5 )لتالم?G )تكل,) على 4نفس$L . Nن$N لN ?لتفت,) Lلى مع?ن$N )لق6?( كما ق6 4,صاND )لمس?ح . ,DكG) في ح?5 كا5
{ML 652.3} .)لمخلx في 4ش6 )لحاجة Lلى عTف$N ,صل,)ت$N ,جND6 ن?اما . حتى بT(- كا5 نائما

Bكا5 ?ج, ()Dب?! سا? Qتجعل V6?كا5 نائما. كا5 ?نبغي 54 محبة ?,حنا لس q,كا5 ?تكئ على ص6( ?س dGل( B?لحب( G?حتى ?,حنا )لتلم,
عل?Q 54 ?مjC صل,)تQ )لحا(A بصل,)! مخلصQ )لحب?D, B, في 4ش6 حاال! )لح5C ,)النسحا^ . كا5 )ل\ ) d6 ?قضي ل?الي كاملة مصل?ا
ألج8 تالم?VG حتى ال ?فنى L?مان$N . فل, قN6 ?س,q ل?عق,B ,?,حنا )لسm)8 )لdG سب^ 54 ق6مQ ل$ما قائال: “4تستT?عا5 54 تش(با )لكأ- )لتي
{ML 653.1} .(س,\ 4ش(ب$ا 4نا= ,4نا تصTبغا بالصبغة )لتي 4صTبغ ب$ا 4نا؟” لما تج(k على 54 ?ق,ال: “نستT?ع” (متى 20 : 22

)ست?ق* )لتالم?G على ص,! ?س,q ,لكن$N كا6,) ال ?ع(ف,نQ. كا5 ,ج$Q ق6 تغ?( بسبk BالمQ )لمب(حة . ثN قا8 مخاTبا بT(-: “?ا
سمعا5= 4ن! نائN! 4نا ق6(! 54 تس$( ساعة ,)حA6؟ )س$(,) ,صلّ,) لئال ت6خل,) في تج(بة. 4نا )ل(,p فنش?T= ,4نا )لجس6 فضع?\” (م(ق-
N$?عل N6قا6(?5 على )حتما8 )المتحا5 )لقا (,ل5 ?ك,ن N$لق6 با! ?خشى 4ن . N$?عل q,س? \Tع )4ثا G?5 ضع\ )لتالمL .(38 , 37 : 14
عن6ما ?سلN للم,! . LنQ لN ?,بخ$N ب8 قا8 ل$N : “)س$(,) ,صلّ,) لئال ت6خل,) في تج(بة”. LنD, Q, في شk A6المQ عND)G بسبB ضعف$N قائال:
{ML 653.2} .”“4ما )ل(,p فنش?T= ,4ما )لجس6 فضع?\

مثل قصبة مرضوضة محن#ة

,م(A 4خ(| ح8 باب5 هللا 4لN ف,^ Tاقة )لبش( . فإG كا5 خائ() ,من$,كا سا( متعث() Lلى مكا5 ص()عQ )أل,8 . ب8 قC 6)k !6المQ عما
كان! . فإD Gجم! عل?Q )آلالN )لنفس?ة ,كا5 في ج$ا6 ش6?6 “صا( ع(قة كقN6 !()T ناCلة على )أل(t” (ل,قا 44 : 22). 5L 4شجا( )لس(,
= NTلمح( Qلن6| )لثق?لة على جسم( !()Tق tبع !Tم5 ب?5 4غصان$ا ,4,()ق$ا سق, . Qبات(Gع, Qي )لش$,6 )لصامتة آلالمD !لنخ8 كان(,
V6ل*لمة ,ح( !(,ق q)كا5 صا dGب?عة كان! تبكي على خالق$ا )لTكما ل, 54 )ل. {ML 653.3}

,,G -اج$ا . لق6 حا,8 )لنا?D, بك8 ق,ت$ا QاجمتD لمقا,مة )لتي( \ص(,ع N4ما qCعCق,?ة ال تت C)4 A)كشج q,بقل?8 ,ق\ ?س WلG 8قب
)إل()A6 )لعن?A6 ,)لقل,B )لمفعمة بالمك( ,)لD6اء 54 ?(بك,V 4, ?ق$(,V ,لك5 محا,الت$N باء! بالفش8 . ف,ق\ بجاللQ )إلل$ي ب,صفQ )ب5 هللا 4ما
)آل5 فكا5 ?شبQ قصبة م(ض,ضة ق6 )لت,! 4ماN عاصفة D,جاء. لق6 )قت(B م5 ختاN عملQ منتص() = ,في ك8 خA,T كا5 ?ح(C )نتصا() على
VG?تالم i6لحم6 . ,كا5 ?ح( تغنى بأغاني Nللت(66 4, )لتلعث Q?ف )ثاب! ال 4ث Nح6 مع هللا . ,بكال(, QنL 8كم5 ق6 تمج6 فعال قا, . Nق,)! )ل*ال
Nنغمة )نتصا( ب8 كا5 مفعما باآلال Q?في سك,5 )لل?8 ,ل?س! ف Qا5 )ل*لمة =)آل5 ?سمع ص,تTبك8 شجاعة ,(قة . 4ما )آل5 فق6 4ت! ساعة سل
)لبش(?ة. ,ق6 سمع! Gk)5 )لتالم?G )لناعس?5 كالN )لمخلx ح?5 قا8: “?ا 4بتا5L =V لN ?مك5 54 تعب( عّني VGD )لكأ- Lال 54 4ش(ب$ا= فتك5
{ML 653.4} .(مش?ئتW” (متى 26 : 42

N$?لL 5 ,مصل?5. ,عن6ما جاء?)Dسا N$في مكان (,54 ?لبث ND)كا5 ق6 4م Qلكن, = ND6?لى سL (,بDG? 54 ,D G?للتالم )Tخ )Tكا5 8,4 خا
VG?تالم Qكلما! ?ق,ل$ا ل tلى بعL, = ألص6قاء( لى صحبةL Qبحاجت d64خ(| 4ح- )لفا A)م, . N$5 في ن,م,Tل,5 ?غ(C? ال ND6ج, q,س?
(Gبما (,عمل? Nكان! ثق?لة: “فل N$لك5 4ع?ن, . Q?عل )كا6! تنتص, Qل*لمة )لتي كان! تكتنف( BDغ?ا Qل()حة ,تقشع ع5 نفس( Q?لL Bفتجل
Nلج$ا6 فامتأل,) خ,فا = ,ل(, B(Gم5 4ث( )لع d,ثا( )لع(^ )ل6مk Q?عل (GL, Q$ف(4,) ,ج V),حض N$*4?ق Nم(ق- 14 : 40). ث) ”Qج?ب,ن?
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ML} .(?ستT?ع,) 54 ?سب(,) غ,( kالمQ )لنفس?ة . “ كا5 من*(V كG) مفس6)ً 4كث( م5 )ل(ج8= ,ص,(تQ 4كث( م5 بني L) ”N6kشع?اء 52: 14
654.1}

لحظة 'لقر';

,GL ت(ك$N ?س,q مضى م(A 4خ(| Lلى معتكفQ ,خ( على ,ج$T GL Qغي على نفسQ (عB *لمة ع*?مة. لق6 )(تعب! بش(?ة )ب5 هللا في
تلW )لساعة )لح(جة . LنQ لN ?ص8 )آل5 ألج8 تالم?VG لكي ال ?فنى L?مان$N ب8 كا5 ?صلي ألج8 نفسQ )لمج(بة )لمعGبة = GL 4ت! )للح*ة )لمخ?فة
)لتي كان! ستق(( مص?( )لعالN . كا5 مص?( )لعالN ?تأ(جح في كفة )لم?C)5 . كا5 ?مك5 )لمس?ح حتى )آل5 54 ?(فt ش(B )لكأ- )لتي كا5
. QثمL في Wتا(كا )إلنسا5 ?$ل d,لع(^ )ل6م( WلG Q54 ?مسح ع5 جب?ن Qك5 ق6 مضى )ل,ق! بع6 = ف?مكن? Nل . N?54 ?ش(ب$ا )إلنسا5 )ألث Bج?
كا5 ?مكنQ 54 ?ق,8 : ل?قع على )إلنسا5 )لعاصي قصاx خT?تQ ,عص?انQ = 4ما 4نا فسأع,L 6لى 4بي . ف$8 س?ش(B )ب5 هللا كأ- )ل$,)5
,)لعB(G )لم(?(A ؟ ,8D س?تحم8 )لبا( ع,)قB لعنة )لخT?ة ,?خلx )لمGنB ؟ ثN نTق! شفتا ?س,q )لشاحبتا5 )لم(تعشتا5 ب$G) )لق,8: “?ا
Wال 54 4ش(ب$ا= فلتك5 مش?ئتL -لكأ( VGD عّني )مك5 54 تعب? N5 لL =V4بتا”. {ML 654.2}

نT^ بتلW )لصالA ثالi م()! = ,ثالi م()! )(تجف! بش(?تQ ,)نكمش! 4ماN )لتضح?ة )آلخ(A )لع*مى . 4ما )آل5 ف$ا تا(?خ )لجن-
A,إلنسا5 = ,?(| ق( Cعج |)? ,D, = N$الكD 5فال ب6 م N$ت(,Gعة ل, ت(ك,) ل?)لش( ق6 (4| 54 )لمعت6?5 على, . Nلعال( d6فا N4ما )م? d)لبش(
xف$, س?خل . QمCع W(G GL 6عق? N,لمحت( Nمص?( )لعال |)? GL, . Wبال$ال Q?عل N,لمحك( Nسمع ع,?8 ,م()ثي )لعال? ,D اD, = ة?Tلخ(
A)ا$Tل( i?لسماء ح( n)ع W)ألب6?ة . لق6 ت( Aنا8 مال??5 )ل$الك?5 )لح?ا? QتTحتى ب,)س N6قب8 صبغة )ل? QنL . WلG Qإلنسا5 م$ما كلف(
,)لسعاA6 ,)لمج6 ل?خلx )لخ(,\ )ل,)ح6 )لضا8 = )لعالN )ل,)ح6 )لdG سقT بسبB )لعص?ا5 . ,ل5 ?ت()جع ع5 64)ء م$متQ ,س?ص?( كفا(A ع5
)لجن- )لdG 4ص( على )(تكاB )لخT?ة . ,Dا Dي صالتQ ال تنN ع5 شيء س,| )لتسل?GL = N ?ق,5L“: 8 لN ?مك5 54 تعب( عني VGD )لكأ- Lال
W4نا 4ش(ب$ا= فلتك5 مش?ئت”. {ML 655.1}

فلما كا5 ق6 عق6 )لعNC على GلW )نT(p كالمائ! على )أل(t بع6ما كا5 ق6 ن$t عن$ا قل?ال . فأ?5 كا5 )لتالم?G )آل5 ل?سن6,) (4-
B,لشع( م5, V6ح, A)لمعص( xلمخل( -(؟ لق6 6 N6k م5 بنى )ا 4كثD,كا5 حقا مش dGلجب?5 )ل( WلG (,ق?قة = ,?غسل)ل( N$?6?لمع?ى بأ( N$معلم
{ML 655.2} .لN ?ك5 معQ 4ح6

,لك5 هللا تألN مع )بنQ . لق6 (4| )لمالئكة kالN )لمخلx . (4,) س?ND6 محاTا بف?ال^ م5 ق,)! )لش?Tا5 = ,ق6 ناء! Tب?عتQ م(تجفة تح!
,TأA (عB غامt = فحi6 سك,! في )لسماء ,لN تسمع 4لحا5 م,س?ق?ة . فل, 4مك5 لبني )إلنساDG (,)? 54 5,8 4جنا6 )لسماء = عن6ما (4,)
.بح5C )آلB ?حجC 4شعة ن,( محبتQ ,مجV6 ع5 )بنQ )لحب?B ألمكن$N 54 ?6(ك,) 6L()كا 4عم^ حق?قة ك,5 )لخT?ة خب?ثة ,مكA)6 في ن*( هللا
{ML 655.3}

gر'قبE 1لكو. بأسر'

لق6 ()قB سكا5 )لع,)لN )ألخ(| غ?( )لساقT?5 ,مالئكة )لسماء بأع*D( NتماG NلW )لص()D, q, ?قت(B م5 ن$ا?تQ . ث5L N )لش?Tا5
,حلفاءV )ألش()( ,ج?,n )ال(ت6)6 ()قب,) بك8 )نتباVGD V )ألCمة )لع*?مة في عم8 )لف6)ء . 5L كال م5 ق,)! )لخ?( ,ق,)! )لش( )نت*(! لت(|
ماG) ستك,L 5جابة )لسماء على Tلبة )لمس?ح )لتي ق6م$ا ثالi م()! . كا5 )لمالئكة ?ت,ق,5 لتقN?6 )لغ,i ,)لنجA6 لGلW )لمتألN )إلل$ي . ,لك5 ما
كاG 5لW ل?تاp ل$N .,لN ?كD 5نالT W(?^ للنجاA مفت,حا 4ماN )ب5 هللا . ففي VGD )ألCمة )لمخ?فة عن6ما كا5 ك8 شئ م$66) بالخT( = ,عن6ما
8Cمة )لخانقة ,نCأل( ساعة, A)لثائ( ل*لمة( Wتل Tفي ,س ),ن ^)لكأ- )نفتح! )لسماء ,4ش( Wبتل Wى تمسD, nتع)ت Nلمتأل( WلG 6? !كان
)لمالW )لق,d )ل,)ق\ في حض(A هللا ,)لdG ?شغ8 )لم(كC )لdG سقT منQ )لش?Tا5 ,,ق\ Lلى ج,)( )لمس?ح . 4تى )لمالW ال ل?أخG )لكأ- م5
?6 )لمس?ح ب8 ل?ق,?Q على ش(ب$ا مmك6) لQ محبة )آلB . لق6 4تى ل?منح )لق,A لGلW )إللQ )لمتأن- )لمصلي . ,ق6 ,جQ ن*(L Vلى )لسماء )لمفت,حة
,4خب(V ع5 )لنف,- )لتي ستخلx نت?جة kالمQ = ,4ك6 لQ 54 4باV 4ع*N ,4ق,| م5 )لش?Tا5 = ,54 م,تQ ستك,5 نت?جتQ )ل$C?مة )لن$ائ?ة )لماحقة
للش?Tا5 = ,54 مملكة GD) )لعالN ستعTى لق6?سي )لعلي . ,قا8 لL QنQ س?(| م5 تعB نفسQ ,?شبع ألنQ س?(| جماD?( م5 )لجن- )لبش(d ,ق6
{ML 655.4} .خلص! خالصا 4ب6?ا

A6تق,| لم,)ج$ت$ا في ش Q?ب! علD dGل( W(G 5حا8 = ,لك dلعاصفة بأ( AأT, \تخ Nل, = Qلت?(C Qمفشالت, Qلمس?ح ,لك5 غم( Nالk Qتنت Nل
dبأ Qحمل d)مخل,^ بش d4 اعةTست( ك5 في? Nلق6 حم8 ما ل . d,سما Nسال ),بن N6خ بالTلمل( Q$ا6ئا ,ساكنا ,4ضاء ,جD j)عنف$ا . فخ
{ML 656.1} .حا8 ألنQ )حتمk 8الN )لم,! ألج8 كL 8نسا5
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V,4), t)أل( على p)Tلمن( N$لمنحني ف,^ معلم( Wف(4,) )لمال . xبالمخل T?لن,( )لمح( N$?عل ^)ش( GL Aلنائم,5 فجأ( G?ست?ق* )لتالم(
,D, ?(فع (4- )لمخلL xلى حضنQ ,?ش?( Lلى )لسماء = ,سمع,) ص,تQ كأعBG ص,! م,س?قي ,D, ?نT^ بكالN )لعC)ء ,)ل(جاء . ,قG 6ك(
)لتالم?G )لمن*( )لdG كان,) ق6 (V,4 ف,^ جب8 )لتجلي = ,Gك(,) 4?ضاً )لن,( )لdG 4حاT ب?س,q ح?5 كا5 في )ل$?ك8 ,)لص,! )لdG جاء م5
Qل?ح(س d,ق Wمال Q?لL 84(س GL لق6 كا5 تح! (عا?ة هللا . N$لمج6 ?عل5 ثان?ة فما عا6,) ?خش,5 على معلم( WلG -نف ,D اD 5لسحابة . ,)آل(
{ML 656.2} .. ,م(A 4خ(| ?ستسلN )لتالم?G في Lع?ائ$N لGلW )لنعا- )لغ(?B )لdG غلب$N على 4م(D, = NDا ?س,ND()? q ن?اما م(A 4خ(|

g#قبضو. علE Iلرعا'

ML} .(فإG ?ن*( Lل?$N بح5C ?ق,8: “نام,) )آل5 ,)ست(?ح,)! G,D) )لساعة ق6 )قت(ب!= ,)ب5 )إلنسا5 ?سلL Nّلى d6?4 )لخTاA” (متى 26 : 45
657.1}

”!B)سلّمني ق6 )قت? dGل( (G,D !^لTق,م,) نن“ :VG?فقا8 لتالم . Qعن iلقا6م?5 للبح( qعا)ل( N(6لكلما! سمع ,قع 4ق( VG$ب ^Tن? ,D ف?ما,
{ML 657.2} .((متى 26 : 46

q,لجم( Wسأ8 تل VG?ق\ في مق6مة تالم, GL, . Gنئk لتي كا5 ?قاس?$ا( !با(Gللع Q?ف )Dا* )4ث d4 ^ب? Nل Qلم,)ج$ة مسلم q,س? N6تق GL,
Wلمال( N6لكلما! تق( VG$ب q,س? ^T(?,حنا 18 : 4 , 5). فبع6ما ن ”,D 4نا“ :q,س? N$قا8 ل .”d)لناص( q,س?“ :V,لب,5؟” 4جابTقائال: “م5 ت
)لdG كا5 ق6 خN6 )لفاd6 مmخ() ,ت,سT ب?نQ ,ب?5 4,لئW )ل(عاq ,ق6 4ش(^ ,جQ )لمخلx بن,( سما,d ,*للQ شبQ حمامة . فأماGD N) )لمج6
)إلل$ي لN ?ستTع 4,لئW )لق,N )لمتعTش,5 لسفW )ل6ماء 54 ?قف,) لح*ة ,)حA6 ب8 صعق,) ,ت()جع,) = ,سقT )لك$نة ,)لش?,Ö ,)لعسك( ,حتى
G,$?. {ML 657.3}) = على )أل(t كالم,تى

,D 5كم, . nلجأ( Tا6ئا ,()بD Qبقي في مكان Qلكن, = B)$? ف(صة ف?$ا q,لن,( . كان! ل6| ?س( Qمع Bنسح(, Wلمال( Bنسح( WلG 6بع
ممج6 ,ق\ في ,سT 4,لئW )لنا- )لقساA . ,كان,) في VGD )لم(A منT(ح?5 عاجC?5 عن6 ق6م?Q . ,كا5 )لتالم?G ?شخص,5 ,ق6 عق6! )لD6شة
N$لخ,\ 4لسنت(,. {ML 657.4}

,لك5 س(عا5 ما تب86 )لمش$6 = فق6 ,ق\ 4,لئW )ل(عاq على 4ق6)م$N ,)جتمع على ?س,q عساك( )ل(,ما5 ,)لك$نة ,?$,G) = ,ب6,) في
خج8 م5 ضعف$N ,في خش?ة م54 5 ?$(B )لمس?ح بع6 كG 8لW. ,م(A 4خ(| ?سأل$N قائال: “م5 تTلب,5؟”. لق6 تب(5D ل$N 54 )لشخx )ل,)ق\
4مام$D N, )ب5 هللا ,لكن$N لN ?قتنع,) = ,ق6 4جاب,V على سm)لQ “م5 تTلب,5؟” بق,ل$N: “?س,q )لناص(d”. فقا8 ل$N ?س,q: “ق6 قل! لكL :Nني 4نا
= G?لتالم( ما5?L \ضع )(مق6 \)(?,حنا 18 : 7 , 8). لق6 ع — (G?لتالم( لىL ً()?مش) =”ب,5DG? الءmD (,ف6ع Bلب,ننTت Nفإ5 كنت .,D
Q8 نفسGكا5 مستع6) 54 ?ب N$ألجل Qألن Bلمصاع(, B)م5 )لتجا N$?حا,8 54 ?حم WلGل,. {ML 657.5}

قبلة 'لخ#انة

Qل?عة ,كا5 (ئ?- )لك$نة ?تبعTل( في ,D )لبستا5 سا( لىL qعا)ل( Wفعن6ما 6خ8 4,لئ . Q54 ?مثل Q?كا5 عل dGلخائ5 )ل6,( )ل( (G,$? -ن? Nل
ع5 ق(B . ,ق6 4عTى ?$,G) عالمة لمTا(d6 ?س,q قائال: “)لdG 4قبلD ,D Q,. 4مسك,V” (متى 26 : 48). ,)آلD 5ا D, ?ت*اD( بأ5 ال شأ5
لQ ب$GL, . N ?6ن, م5 ?س,q ?مسW ب?V6 كما ل, كا5 ص6?قا حم?ما . ثN ?ح??Q قائال: “)لسالN ?ا س?d6!” (متى 26 : 49). ,?قبلQ م()() ,?تصنع
V)Tفي خ Q?عل \Tلبكاء كما ل, كا5 ?ع(. {ML 658.1}

فقا8 لQ ?س,q: “?ا صاحB= لماG) جئ!؟” ثN )(تج\ ص,تQ بالحGL 5C 4ضا\ قائالً: “4بقبلة تسلNّ )ب5 )إلنسا5؟” (متى 26 : 50 ؛ ل,قا
22 : 48). كا5 ?نبغي GD 54) )لق,8 ?ح(W ضم?( )لخائ5 ,?لم- قلبQ )لعن?6 . ,لك5 )لش(\ ,)ل,الء ,)ل(قة )إلنسان?ة كان! ق6 ت(كتQ ف,ق\
{ML 658.2} .ج(?ئا متح6?ا = ,لN ?ب6 عل?d4 Q م?8 للت,بة = فق6 4سلN نفسQ للش?Tا5 ,عجC ع5 مقا,متQ = ,لN ?(فt ?س,q قبلة )لخائ5

Nث = q,على ?س d6?آل5 ?لق,5 )أل( ND اD, . !لح*ا Gمن (ممج6 V,4) dGل( W(G xلم- شخ? (G,$? (,4) عن6ما qعا)ل( W4,لئ A4)6! ج(C
{ML 658.3} . ?تق6م,5 ل?,ثق,) ت?نW )ل?6?5 )لغال?ت?5 )للت?5 كانتا تعمال5 )لخ?( 6)ئما

'ألy. 'لمقطوعة
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N$ع 54 تجعل?T5 كالم,تى تست,Tسق? qل(عا( Wلتي جعل! 4,لئ( A,أل5 نف- )لق = Q?عل tل5 ?سمح بأ5 ?قب N$ن,5 54 معلم*? G?كا5 )لتالم
عاجC?5 ع5 عم8 شيء حتى ?تمك5 ?س,q ,(فاقQ م5 )ل$(B . ,لك5 4مل$N خاB فغضب,) عن6ما (4,) )ألع6)ء ?,ثق,5 بالحباW(G 8 )لdG كان,)
?حب,نQ . ح?نئG ثا( غضB بT(- = ,في ت$,(V )ست8 س?فQ محا,ال 54 ?6)فع ع5 معلمQ = ,لكنQ فقT قTع 5G4 عب6 (ئ?- )لك$نة . ,عن6ما
(4| ?س,q ما حi6 ح8 ,ثا^ ?Q?6 ,54 ?ك5 ممسكا بك8 ق,A ب?d6?4 5 عسك( )ل(,ما5 = , قا8: “6ع,) Lلي GD)!” ثN لم- )أل5G )لمقT,عة
,4ب(D4ا في )لحا8 (أل,قا 22 : 51). ثN قا8 لبT(-: “(6 س?فL Wلى مكانQ. أل5 ك8 )لdG ?أخG,5 )لس?\ بالس?\ ?$لك,5! 4ت*5 4ني ال
G?فكا5 )لتالم . VG?م5 تالم G?ج?شا ب6ال م5 ك8 تلم d4 - ”لي 4كث( م5 )ثني عش( ج?شاً م5 )لمالئكة؟ W6ّلى 4بي ف?قL BلT4 ع )آل5 4نا?T4ست
?فك(,5 قائل?Vk :5 لماG) ال ?خلx نفسQ ,?خلصنا ؟ فج,)با على )لفك( )لdG جا8 في خ,)ND)T ,لN ?ص(ح,) بQ 4ضا\ قائال: “فك?\ تكّم8
{ML 658.4} .()لكتB: 4نD QكG) ?نبغي 54 ?ك,5؟” “)لكأ- )لتي 4عTاني )آلB 4ال 4ش(ب$ا؟” (متى 26 : 52 — 54 ؛ ?,حنا 18 : 11

5L )لع*مة )لتي كا5 ?تصنع$ا (mساء )ل?$,6 لN تجعل$N ?ت(فع,5 ع5 )الشت()W مع )ل(عاq في مTا(A6 ?س,q . لق6 كا5 )لقبt عل?Q 4م()
ND4 م5 54 ?,كل,L Vلى )تباع$N . فق6 سا( )لك$نة ,)لش?,Ö )لماك(,5 مع جن6 )ل$?ك8 ,)أل,باn ,()ء ?$,L (Gلى جثس?ماني . ?ا ل$ا م5 صحبة
تل?^ بأ,لئW )ل(mساء للس?( مع$N - جماعة م5 )ل(عاq )لمشتاق?L 5لى d4 شيء مث?( ,مسلح?5 بك8 4ن,)q )ألسلحة كأنما ?Tا(5,6 ,حشا
{ML 659.1} ! ضا(?ا

Nفلق6 كا5 كالس$ا Aم6| )لح?ا V,نس? Nل Gح?نئ N$?لL Q$ج, dGل( Nلفاحصة . ,)لكال( Qت)*ن N$?ثب! عل Ö,?لى )لك$نة ,)لشL لتف! )لمس?ح( GL
)لمسن,نة مص,بة Lلى قل,ب$N مd6? 5 هللا )لق6?( . فبك8 جال8 ,ع*مة قا8 ل$N: لق6 خ(جتN علي بس?,\ ,عصي كما ل, كن! سا(قا 4, لصا .
لق6 كن! 4جل- كN,? 8 في )ل$?ك8 4علN . ,كان! ل6?كN ف(x كث?(A سانحة لتلق,) علي )أل?اd6 ,لكنكN لN تفعل,) ش?ئا . 5L )لل?D 8, 4صلح ,ق!
{ML 659.2} .(للق?اN بعملكVGD“ . N ساعتكN ,سلTا5 )ل*لمة” (ل,قا 22 : 53

ح?نئG )(تعB )لتالم?G عن6ما (4,) ?س,q ?سمح لنفسQ بأ5 ?قبض,) عل?Q ,?,ثق,V = ,قk 6لم$N ,4سخN$T ك,نQ سمح ب,ق,GD q) )إلGال8
p)قت( N$خ,ف, N$Tففي سخ . qعا)ل( Wأل,لئ Qنفس Nسل Qألن V,الم, = (GD Qف)ف$م,) ك?\ ?علل,5 ع5 تص? Nل, . N$?عل, Qل$,)5 على نفس(,
GL 5()ل$ج( (G$(ب,)” (م(ق- 14 : 50). ,لك5 )لمس?ح كا5 ق6 سب^ فأنبأ بD, لجم?ع( Qك)ت“ p()القت( (G$ل ً(G?فتنف . N$4نفس (,G54 ?نق -)Tب
قاG,D“ :8) تأتي ساعة= ,ق6 4ت! )آل5= تتف(ق,5 ف?$ا ك8 ,)حL 6لى خاصتQ= ,تت(ك,ني ,حd6. ,4نا لس! ,حd6 أل5 )آلB معي” (?,حنا 16 :
32). {ML 659.3}

الفصل الخامس والسبعون—محاكمة في الليل

سا(,) في T(?ق$N مخت(ق?5 ,)d6 ق6(,5 ,عب(,) )لبسات?5 ,ح6)ئ^ )لC?ت,ND, 5 ?6فع,5 ?س,q 4مام$N ,?ستحث,نQ ل?س(q في س?(V في
)لش,)(q )لساكنة في تلW )لم6?نة )ل$اجعة . كا5 )ل,ق! بع6 منتص\ )لل?8 = ,لك5 ص(خا! )الست$C)ء )لخا(جة م5 4ف,)V 4,لئW )ل(عاq ش,ش!
GلW )لسك,5 )لشام8 . ,ق6 4,ث^ )لمخلx ,ف(ض! عل?Q ح()سة شA6?6 ,كا5 ?س?( بك8 صع,بة = ,لك5 )لقابض?5 عل?Q 4س(ع,) بQ في شغ\
L . {ML 660.1}لى قص( حنا5 (ئ?- )لك$نة )لساب^

Qك(ئ?- ك$نة . ,كان,) ?لتمس,5 من Qعتب(,ن? Bكا5 )لشع Qلقائمة بالخ6مة = فاحت()ما لش?خ,خت( !,لك$ن( A)ئ?- 4س) (GD 5كا5 حنا
)لمش,(A ,?نفG,ن$ا كما ل, كان! ص,! هللا .ف?نبغي 54 ?ك,D 5, 8,4 م5 ?(| ?س,q 4س?() تح! سلTا5 )لك$نة . ,?نبغي 54 ?ك,5 حاض()
Qبح?لت qالنتفا( ال = ف?نبغي?,T 5,)لغا?ة )لتي ألجل$ا *ل,) ?عمل,5 ,?تآم( ^?في تحق Wلئال ?خف^ ق?افا غ?( )لمحن )?ألس( (GD عن6 محاكمة
{ML 660.2} .,مك(D6, VائQ في VGD )لف(صة = ألنQ م$ما تك5 )ل*(,\ فال ب6 م6L 5)نة )لمس?ح

54 N?)6$لسن( ا5Tك5 في سل? Nحنا5 . ,ل Nمحاكمة تم$?6?ة 4ما Nلك5 كا5 ال ب6 م5 54 ?حاك, = N?)6$لسن( Nسم?ا 4ما) Nكا5 )لمس?ح س?حاك
Nث . Q?54 ?فحص,) )ألس?( ,?حكم,) عل ,D Qع,5 عمل?Tل(,ما5 . ,ك8 ما كان,) ?ست( N4ح6 ما 6)م! )ألمة خاضعة لحك N(6بإع Nلحك( Gنف?
?نت*(,5 مصا6قة )لسلTا! )ل(,مان?ة عل?Q . لGلW كا5 م5 )لالNC ت,ج?Q ت$L Nلى )لمس?ح ?عتب(Dا )ل(,ما5 ج()ئN . كGلW ?جB )لبحi ع5
N$ال 54 خ,فL = لمس?ح( N?ساء تأث(,) م5 تعالm)5 ع66) غ?( قل?8 م5 )لك$نة ,)لL . 6,$?في ن*( )ل Qتك,5 كاف?ة إل6)نت q,لى ?سL Qت$مة ت,ج
م5 )لح(N ()لقTع) منع$N م5 )العت()\ بQ . ,ق6 تGك( )لك$نة ج?6) سm)8 ن?ق,6?م,- ح?5 قا8: “4لع8 نام,سنا ?L 5?6نساناً لN ?سمع منQ 4,الً
,?ع(\ ماG) فع8؟” (?,حنا 7 : 51). كاGD 5) )لسm)8 حاسما في فt )لمجل- ,LحباT تلW )لمm)م()! kنئG . ,لq6? N ?,س\ )ل()مي ,ال
ن?ق,6?م,- لحض,( محاكمة ?س,q في VGD )لم(A . ,مع GلW كا5 ?,جk 6خ(,5 عنND6 )لج(A4 في )لكالN إلق()( )لع6)لة . ,كا5 ?نبغي )لس?(
في )لمحاكمة بح?i ?تألB ك8 4عضاء )لسن6$(?N ض6 ?س,q . كان! Dنالكت$متا5 4()6 )لك$نة تثب?ت$ما . فل, 4مكن$N 54 ?ثبت,) على ?س,q ت$مة
)لتج6?\ فس?6?نQ )ل?$,6 . فإ5 4مكL 5ثبا! ت$مة ك,نQ ?(,j )لعص?ا5 ,?بi (,p )لتم(6 فس?6?نQ )ل(,ما5 .,ق6 حا,8 حنا5 54 ?ثب! )لت$مة
)لثان?ة على ?س,q 4,ال فسألQ ع5 تالم?VG ,ع5 تعل?مQ على 4م8 54 ?ص(p 4س?(V بما ?مك5 54 ?عتب( ت$مة ضV6 ف?تخVG (ئ?- )لك$نة G(?عة
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ضV6 الت$امQ . حا,8 54 ?ست6(جQ لعلQ ?نT^ بتص(?ح ?ب(5D على 4نQ كا5 ?حا,8 تك,?5 جمع?ة س(?ة ?$6\ م5 ,()ئ$ا Lلى Lقامة مملكة
{ML 660.3} .جA6?6 . ,في VGD )لحالة كا5 )لك$نة ?سلم,نL Qلى d6?4 )ل(,ما5 كم5 ?عك( )لسالN ,?خل^ )لث,()!

”'سأn 'لذEن قد سمعو'“

ع(\ )لمس?ح ن,)?ا (ئ?- )لك$نة كما ل, كان! كتابا مفت,حا 4مامQ . ,كأنما كا5 ?ع(\ 6خ?لة نف- مستج,بQ فنفى 54 ?ك,5 ق6 4ل\ مع
,4 V6بمقاص xف?ما ?خت Q?س( ?خف Q?6ع5 )لنا- . فل?- ل Vل?خفي ن,)?ا Nلخفاء تح! ستا( )ل*ال( في N$جمع Qة = 4, 4ن?)4?ة جمع?ة س Q?تابع
تعال?مQ فأجاB قائال: “4نا كلّم! )لعالN عالن?ة. 4نا علّم! ك8 ح?5 في )لمجمع ,في )ل$?ك8 ح?i ?جتمع )ل?$,6 6)ئماً. ,في )لخفاء لN 4تكلNّ بشيء”
{ML 661.1} .((?,حنا 18 : 20

قا(5 )لمخلx ب?T 5(?قتQ في )لعم8 ,,سائ8 )لمشتك?5 ضV6 = فق6 *ل,) ?تص?6,نQ ش$,() محا,ل?5 54 ?مسك,V ل?حاكم,V محاكمة س(?ة
5,Gآل5 ?نف( ND اD, . لى )لع6)لةL بااللتجاء Q?ع,) )لحص,8 عل?Tست? N( 54 ?حصل,) على ما ل,Cالستعانة بش$,6 )ل( ^?)T 5ع N$حتى ?مكن
N?6ب8 حتى قب8 تق = Qنت(6L 8قب Qة ب?)ء ,)لسخC$في نص\ )لل?8 = ,)ل Q?عل (,ل?قبض qعا)لى )لL ي )اللتجاءD N$لق6 كان! ,س?لت . N$4غ()ض
QنL نبغي 54 ?عام8 على? N$نفس$ا 54 ك8 مت N$4علن! ق,)ن?ن GL 5,نت$اكا لح(مة )لقان( N$لق6 كا5 عمل . Qتك5 ,س?لت Nلكن$ا ل, = V6لشك,| ض(
{ML 661.2} .ب(dء Lلى 54 تثب! 6L)نت5L . Q نف- ق,)ن?ن$N 64)ن! )لك$نة

ثN )لتف! ?س,L qلى سائلQ ,قا8: “لماG) تسألني 4نا؟” 4لN ?(س8 )لك$نة ,)ل(mساء ج,)س?- لم()قبة ح(كاتL, Qبالغ$N ك8 ما قالQ ؟ 4لN ?ك5
(G5 ق6 سمع,) ما?Gسأ8 )ل(“ :q,س? Qقا8 ل N؟ ث Q4عمال, Qنقل,) للك$نة خب() ع5 ك8 4ق,)ل, Bللشع qالء )لج,)س?- حاض(?5 في ك8 )جتماmD
{ML 661.3} .(كلّمت$G,D .N) mDالء ?ع(ف,5 ماG) قل! 4نا” (?,حنا 18 : 21

,ق6 4بكN حنا5 أل5 ج,)B )لمس?ح كا5 حاسما . ,خ?فة 54 ?ق,8 )لمس?ح ش?ئا ع5 4عما8 حنا5 ,تص(فاتQ )لتي كا5 ?فض8 بقاءDا Tي
q,س? NTفل Nلكال( Bبا Q?تج عل)( ق6, V6?4| س) عن6ما Q*?غ N6حت(, حنا5 T4ح6 ضبا )لح?5 . فثا( WلG في )خk ق8 للمس?ح ش?ئا? Nلكتما5 ل(
{ML 662.1} .(على ,ج$Q قائال لD4“ :QكG) تجا,B (ئ?- )لك$نة؟” (?,حنا 18 : 22

QنL .(23 , 22 : 18 حنا,?) ”تض(بني؟ (G5 حسناً فلماL, =d6)5 كن! ق6 تكلّم! (6?اً فاش$6 على )لL“ :6,ءD 8بك Qقائال ل q,س? Qفأجاب
VC(C(ق?^ ال ?مك5 )ستف, ),صب )DاT Bلتص(\ نبع! م5 قل(, Nلكال( ل$ا6ئة في( Qقت?)T 5L . d)لنا( Nالنتقا( Nبكال ^Tن? Nل. {ML 662.2}

}eمنع 'لعو. 'لسما

Wعلى تل N6انة م5 )لخالئ^ )لتي ق6 خلق$ا ,)لتي ألجل$ا 4قDL 8لق6 القى ك . Q?انا! )لتي )ن$ال! علDإل(, Nالما قاس?ة م5 )لشتائk لمس?ح( Nتأل
5?Gلنا- )ل( W4,لئ d6?4 على !)لتي ج( Qة . ,محاكمت?Tللخ Qبغض, Qبنسبة كما8 ق6)ست Nتأل . N$ب?حة ألجلG Qنفس N6ق GL لتضح?ة )ل$ائلة(
. Qا5 كا5 منف() لT?لش( A)T?لخالئ^ )لتي كان! تح! س( Wا بتلTمحا Qتضح?ة 6)ئمة . ,ك,ن Q?لL 5 كان! بالنسبة?Tكان,) ?مثل,5 6,( )لش?ا
ML} .ع(\ 4نQ كا5 ?ستT?ع في لح*ة T? 54(p معGب?Q )لقساA 4,لئW في )ل(ما6 بإ*$ا( ق6(تQ )إلل$?ة . ,قC 6)GD 6) م5 قس,A تلW )لمحاكمة
662.3}

N$س?غ?( مج(| تفك?( )لنا- ,?(غم A)Dلقا( Q6ت()L 5ب,مضة م Q5 4ن,)*نت? (,كان . A)Dكا5 )ل?$,6 ?نت*(,5 *$,( مس?ا في 4ب$ة *ا
على )العت()\ بس?ا6تD, . QكG) )عتق6,) 4نQ ب$VG )لك?ف?ة س?*ف( بالمج6 لG)تQ ,?حق^ ل$N مTامع$k, Nمال$N . فلما ع,م8 )لمس?ح بمنت$ى
)الحتقا( جاءتQ تج(بة شA6?6 ل?عل5 صفتQ )إلل$?ة . لق6 كا5 ?ستT?ع بكلمة 4, ن*(L A(غاN *الم?Q ,مضQ?6$T على )العت()\ بQ (باً ,س?6)ً
{ML 662.4} .ف,^ ك8 )لمل,W ,)ل(mساء ,)لك$نة ,)ل$?ك8 . ,لكن$ا كان! م$متQ )لصعبة 54 ?*8 في م(كVC )لdG ق6 )ختا(V ك,)ح6 مع )لبش(

A)6م5 )لق Bجان N*على 4ع ND 5 )لمالئكةL . لمس?ح( Gكان,) ?ت,ق,5 إلنقا, = B,لمحب( ND6ض6 قائ !G(4| مالئكة )لسماء ك8 ح(كة )تخ
في تنف?NDG مقاص6 هللا = ففي م(A قتل,) م5 ج?n 4ش,( في ل?لة ,)حA6 185 4لفا )متثاال ألم( )لمس?ح . فكN باأل,لى ?ستT?ع )لمالئكة بك8
. WلGم(,) بm? Nح(ق,5 بالنا( 4ع6)ء هللا ! ,لك5 ل? N$بك,ن N$لمش$6 )لم$?5 مش$6 محاكمة )لمس?ح 54 ?*$(,) غضب( WلG 5,)*ن? ND, س$,لة
فW(G )لdG كا5 ?ستT?ع 54 ?قضي على 4ع6)ئQ بالم,! )حتم8 قس,ت$5L . N محبتQ ألب?Q ,)لع$6 )لdG 4خVG على نفسQ منG تأس?- )لعالN بأ5
?ص?( حام8 )لخTا?ا = كG 8لW جعلQ ?حتم8 ب5,6 تGم( )لمعاملة )لقاس?ة م5 4,لئW )لG?5 ق6 4تى ل?خلص$N . كا5 م5 ضم5 (سالتQ 54 ?حم8
d6?4 5م Qحتمال( Qلمس?ح لك8 ما كا5 ?مكن( N?في تسل ,D 6?ل,ح( كا5 (جاء )إلنسان?ة, . Q?لنا- عل( انة ?صب$اDL, )??ك8 تع Qت?)في جس6 بش
N$لنا- ,قل,ب(. {ML 663.1}
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Eفتشو. عن تNمة

لN ?ق8 )لمس?ح ش?ئا ?مك5 54 ?تخVG )لمشتك,G 5(?عة ضV6 = ,مع GلW فق6 كا5 م,ثقا لل6اللة على ك,نQ م6?نا . ,مع GلW فال ب6 ل$N م5 54
?ت*اD(,) بأن$N ملتCم,5 جانB )لع86 . كا5 م5 )لض(,(d 54 ?ك,D 5نالW شك8 )لمحاكمة )لقان,ن?ة = ,GD) ما ح(ص! )لسلTا! على
Bفالشع Q?عل tخب( )لقب q(G (GL ساء ?خش,5 لئالm)ل( Wفكا5 4,لئ q,ل?س Bلشع( Qكن? dGل( N?*لق6 ع(ف,) )العتبا( )لع . Qلعمل q()إلس(
س?حا,ل,L 5نقاVG . ثGL N) لN ?س(ع,) في )لمحاكمة ,تنف?G )لحكN فس?لتCم,m? 54 5جل,) Lج()ء)ت$N 4سب,عا كامال بسبB )الحتفاء بع?6 )لفصح .
,ق6 ?ك,5 م5 4ث( GلL WحباT ك8 خN$TT ,مm)م()ت$N .فلكي ?تمكن,) م6L 5)نة ?س,q لجأ,) Lلى )لشغB )لdG تمك5 54 ?صTنعQ )ل(عاq = ,كا5
كث?(,5 من$N م5 س,قة 4,(شل?N . فل, تأخ(,) 4سب,عا فستخ\ ,TأA )لضجة بالTبع ,م5 )لم(جح 54 ?ك,5 لGلW كلQ (6 فع8 . 4ما 4فاض8
(GD 5,ع,5 4خبا( )آل?ا! ,)لق,)! )لتي ق6 صنع$ا .,ق6 ?ك?G? GL Qكث?(,5 ل?ش$6,) على ب()ءت N6لمس?ح = ,س?تق( Bلى جانL 5,فس?نضم Bلشع(
سببا في Lثا(A سخT ,غضB عام?5 على (جا8 )لسن6$(?N . ,س?,جL Qل?$N )لل,N على Lج()ء)ت$T?, Nل^ س()p ?س,q ل?تقب8 ,الء )لجم,q م5
NDل(,ما5 قبلما تنكش\ ن,)?ا( d6?4 لىL q,س? N?على تسل NCلع( ساءm)عق6 )لك$نة ,)ل WلGج6?6 . ,ل. {ML 663.2}

لك5 كا5 عل?$N قب8 ك8 شيء تلف?^ ت$مة ض6 )لمس?ح . Lن$N لN ?حقق,) مأ(با بع6 . لق6 4م( حنا5 بأm? 5خG ?س,L qلى ق?افا . ,كاGD 5) 4ح6
(جا8 حBC )لص6,ق??5 )لG?5 غ6) بعt من$N )آل5 4ش6 4ع6)ء )لمس?ح ت$,()ً . ,ق?افا نفس5L, Q ?ك5 ?نقصQ )لشيء )لكث?( م5 ق,A )لخل^ كا5
8(C ما Nل*ال(, pفي بك,( )لصبا WلG 5كا . q,س? WالDإل V6$ج |)8 قصاGس?ب ,D, = V)ست$تا(, Qلم*, Qبحنا5 في قس,ت Qشب?$ا ك8 )لشب
حالكا ج6)ً = ,على ن,( )لمشاع8 ,)لمصاب?ح سا(! ف(قة )لجن,6 )لمسلح?5 بأس?(L NDلى قص( (ئ?- )لك$نة . ,GL كا5 (جا8 )لسنN?)6$ في
T. {ML 664.1}(?ق$L Nلى GD) )لقص( عا6 حنا5 ,ق?افا ?ستج,با5 ?س,q ,لك5 في غ?( Tائ8

Eقف [اAئا eسط [#اù 'لعاصفة

فلما )جتمع )لمجل- في 6)( )لقضاء جل- ق?افا على ك(سي )ل(ئاسة ,جل- على كال )لجانب?5 )لقضاA ,م5 كان,) م$تم?5 بالمحاكمة )Dتماما
خاصا . ,ق6 4,ق\ )لجن,6 )ل(,ما5 ف,^ )لمنصة تح! )لع(n ,عن6 4سف8 )لع(n ,ق\ ?س,q )لdG )تج$! Lل?Q 4ن*ا( )لجمع كلD, . Qنا بلغ
ML} .)الDت?اj 4شV6 . لN ?ك5 ب?5 كG 8لW )لجمع 4حD 6ا6ئا ,(ص?نا غ?( ?س,q . ,ق6 ب6) ,كأ5 ك8 )لج, )لمح?T بQ مشم,8 بتأث?( مق6-
664.2}

Bفي قل A)لم( A)?4ثا( )لغ Qلقب,8 تعال?م )Dل*ا( ND6(6ستع(, x4ق,)8 )لمخل qعلى سما Bلشع( \$5 تلL . Qمنافسا ل q,س? )كا5 ق?افا ?عتب
(GD 5بأ qقتنا( Qلجل?8 . ,ق6 (),6 قلب( Qلنب?8 ,مقام( V)*4| من) عن6ما Qعجابا بL Qمتأل! نفس( V)?لى 4سL ق?افا )*ن GL 5(ئ?- )لك$نة . ,لك
)إلنسا5 الب6 54 ?ك,5 مماثال Å . ,لكنQ س(عا5 ما T(6 عنG QلW )لفك( بك8 )6C()ء . ,في )لحا8 سمع ص,تQ ?نT^ بألفا* )لسخ(?ة ,)لعج(فة
,D, ?أم( ?س,q بأ5 ?صنع 4مام$N 4عج,بة ,)حA6 . لك5 كالمQ لN ?ح(W للمخلx ساكنا ,كأنQ لN ?سمع ش?ئا . ,ق6 قا(5 )لشعB ب?5 )لتص(\
(GD لجمع صالبة( WلG 4قسى B,حتى في قل )لملكي )ل$ا6[ = فثا( q,س? \)ب6) م5 ك8 م5 حنا5 ,ق?افا ,ب?5 تص dGل( i?لخب( jلم$تا(
{ML 664.3} )لس8D : 8(m ?مكGD 54 5) )إلنساG 5) )لمن*( )إلل$ي ?6)5 كمج(N ؟

,GL الح* ق?افا تأث?( ?س,q على )لنا- 4س(q في Lج()ء)! )لمحاكمة . ف,قع 4ع6)ء ?س,q في ح?(A ,)(تباW ع*?م?5 . كان,) مصمم?5
على 6L)نتQ ,لكن$N لN ?ك,ن,) ?علم,5 ك?\ ?حقق,5 غ(ض$N . كا5 4عضاء )لمجل- بعض$N م5 )لف(?س??5 ,)لبعt م5 )لص6,ق??5 ,كا5 ب?5
G?نW )لحCب?5 ع6)ء م(?( ,مناCعا! ال تنت$ي . ,لN ?ج(m,) على )لمجا6لة في )ألم,( )لتي Dي مثا( )لنq(C خش?ة ,ق,q مشاج(A ب?ن$N . فل,
نT^ ?س,q بكلما! قل?لة لثا( تعصB )لف(?ق?5 ض6 بعض$N )لبعt ,بGلW كا5 ?ح,8 غضب$N بع?6) عنQ . ع(\ ق?افا GD) فأ()6 54 ?تحاشى
VGD 5م()ئ?5 ,قتلة = ,لك ND6عا Qلمس?ح ق6 ش$( بالك$نة ,)لكتبة ,4ن( 4?ة خص,مة . كا5 ?,ج6 ش$,6 كث?(,5 مستع6?5 أل5 ?ثبت,) 54 A)ثاL
)لش$اA6 لN ?ك5 م5 )لالئ^ تق6?م$ا . فالص6,ق?,5 في مناCعات$N )لشA6?6 مع )لف(?س??5 كال,) ل$N نف- تلW )لت$N . ,مثVGD 8 )لت$N ال ?قاN ل$ا
Qستخفاف( |4ب6 q,6ل?8 كا\ على 54 ?س WناD 5س??5 . ,لك5 كا?)5 م5 )6عاء)! )لف?Cمشمئ N$4نفس ND (,5 كان?G5 في ن*( )ل(,ما5 )لC,
بتقال?6 )ل?$,6 = ,بك8 ج(NG A4 )لكث?( مT 5ق,س$N . 4ما ف?ما ?ختx بالتقال?6 فكا5 ب?5 )لف(?س??5 ,)لص6,ق??5 عA,(6 ,مناCعا! ال تنت$ي . كما
GD 54) )ل6ل?8 لN ?ع(V )ل(,ماd4 5 )DتماN . ,لN ?جس( 4ع6)ء )لمس?ح على )ت$امQ بنقt )لسب! لئال ?نت$ي )الستج,)L Bلى )لكش\ عT 5ب?عة
Qت(G لك$نة( t)مة ماحقة لغ?CD WلG لكا5 في ),للن xا )لمخلD()لشفاء )لتي 4ج( !(Cفل, كشف! معج . Qعمل. {ML 665.1}

'لمشتكو. Eقعو. في o;eة
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,ق6 ق6م! (ش,A لش$,6 )لC,( ل?ش$6,) كGبا على ?س,q بأنQ ?ث?( )لتم(6 ,)لعص?ا5 ,?حا,L 8قامة حك,مة منفصلة = ,لك5 )تضح 54
V,))لش$,6 ما ق6 ق( W4,لئ BGك xغامضة ,متناقضة . ,بع6 )لفح N$ش$ا6ت. {ML 665.2}

كا5 )لمس?ح في ب6ء خ6متQ ق6 قا8: “)نقض,) GD) )ل$?ك8= ,في ثالثة 4?اN 4ق?مQ” ففي VGD )لنب,A )لمجاC?ة 4نبأ )لمس?ح بم,تQ ,ق?امتQ = “,4ما
D, فكا5 ?ق,8 عD 5?ك8 جسV6” (?,حنا 2 : 19 , 21). ,ق6 ف$N )ل?$,GD 6) )لق,8 ف$ما ح(ف?اً على 4نQ ?ش?( Lلى D?ك8 4,(شل?N . فب?5 ك8
4ق,)8 )لمس?ح لN ?ج6 )لك$نة ما ?m)خG,نQ عل?Q غ?( GD) . فبتح(?ف$N لمعنى GD) )لكالN كان,) ?mمل,5 4ن$N س?*ف(,5 بم()ND6 . لق6 )شتغ8
)ل(,ما5 في بناء )ل$?كC, 8خ(فتQ ,كان,) ?فخ(,5 بQ ج6) = فأd )حتقا( ?,جL Qلى )ل$?ك8 كأ5 كف?ال بأ5 ?ث?( غضب$N . فح,VGD 8 )لنقTة كا5
VGD ثنا5 ل?ش$6) في( N6ت,ق?()ً ع*?ما . ,ق6 تق Qن,)مك5 لل(,ما5 ,)ل?$,6 , )لف(?س??5 ,)لص6,ق??5 54 ?جتمع,) = أل5 )لجم?ع كان,) ?,ق?
(GD“ :قائال q,ق\ ?ش$6 على ?س, A,ش) Gل(جل?5 ق6 4خ( Wن?G 6كا5 4ح Gما . فإD,م5 سبق A6تك5 ش$ا6ت$ما متناقضة كما كان! ش$ا Nلمسألة ,ل(
Qب ,D ^Tكما ق6 ن Qلمس?ح . فل, نق8 كالم( Nكال \)ح (GكD, .(61 : 26 متى) ”Q?4بن Nك8 هللا= ,في ثالثة 4?ا?D t54 4نق )ني 4ق6L :8قا
p,) ال علىL (GD QعالنL 86 ل?$,6 لما( 6عى( نسا5 كماL 6)مج q,فل, كا5 ?س . N?)6$حتى م5 (جا8 )لسن Q6)نتL WلG Bتماما لما )ست,ج
)لتفاخ( غ?( )لمعق,8 = ,لك5 لN ?ك5 باإلمكا5 تأ,?لQ على 4نQ تج6?\ . ,حتى بع6ما ح(\ شا6D) )لC,( كالمQ لN ?ك5 ?,ج6 ف?Q ما ?مك5 54
{ML 665.3} .?عتب(V )ل(,ما5 علة تست,جB )لم,!

A)?بالح Q?لمشتك,5 عل( B?4خ?()ً 4ص . Qبكلمة 6فاعاً ع5 نفس ^Tن? Nلش$ا6)! )لمتناقضة ,ل( Wلى تلL q,4صغى ?س B?عج )في صب,
,)ال(تباW ,)لجن,5 . فلN ?كD 5نالd4 W تقN6 في )لمحاكمة = ,ب6) ,كأ5 ك8 مm)م()ت$N ق6 4صاب$ا )لفش8 = فتس(B )ل?أ- Lلى قلB ق?افا ,لN ?ب^
4مامQ غ?( ملجأ ,)ح6 ?ل,G بQ . ?نبغي 54 ?(غN )لمس?ح على 6L)نة نفسQ . قاN (ئ?- )لك$نة ع5 ك(سي )لقضاء مقBT )ل,جQ غاضبا = ,86
ص,تD, Q?ئتQ على 4نQ ل, كا5 في مق6,(V 54 ?ض(B 4س?(V )لماث8 4مامQ )لض(بة )لقاض?ة لفع8 = فصاp قائال: “4ما تج?B بشيء؟ ماG) ?ش6$
{ML 666.1} .(بGD Q)5 عل?W؟” (متى 26 : 62

.(,لك5 ?س,q *8 ساكتا: “4ما D, فتGل8ّ ,لN ?فتح فاV. كشاA تسا^ Lلى )لGبح= ,كنعجة صامتة 4ماN جاC?$ا فلN ?فتح فاL) ”Vشع?اء 53 : 17
{ML 666.2}

”rنت قلت“

4خ?() (فع ق?افا ?مناL Vلى )لسماء ,خاBT )لمس?ح في D?ئة قسN مق6- قائال لQ: “4ستحلفW باÅ )لحي 54 تق,8 لنا: 8D 4ن! )لمس?ح )ب5 هللا؟”
{ML 666.3} .((متى 26 : 63

فأماGD N) )الستش$ا6 لN ?ستTع )لمس?ح 54 ?*8 صامتا . كاD 5نالW ,ق! للسك,! ,,ق! للكالL . NنQ لN ?تكلN حتى ,جL Qل?Q سm)8 مباش( .
5L . هللا )لعلي Nة معت(\ ب$ا م5 )ألمة ,باسTالستش$ا6 م5 4على سل( (GD Q?لL Q4م()ً محت,ماً = ,لك5 ,ج Qآل5 ستجع8 م,ت( QجابتL 54 \)ع
p,54 ?عل5 بك8 ,ض Q?8 . فعلmكان! مثا( )لتسا Bباآل Qفإ5 صلت (GD 5م )لالئ^ بالنام,- . ,4كث( N()ا( )الحت$*L في )قص? Nلمس?ح ل(
صفتQ ,(سالتQ . لق6 قا8 ?س,q لتالم?VG: “فك8 م5 ?عت(\ بي ق6)N )لنا- 4عت(\ 4نا 4?ضاً بQ ق6)N 4بي )لdG في )لسما,)!” (متى 10 : 32).
D,. {ML 666.4}ا D, )آل5 بمثالQ ?ك(( )ل6(-

4صاÖ كL 8نسا5 بأGن?Q ل?سمع = ,ثب! )لجم?ع ع?,ن$N في ,جQ ?س,q عن6ما 4جاB قائال: “4ن! قل!! ”. ,ق6 ب6) ,كأ5 ن,() م5 )لسماء ق6
4ضاء ,ج$Q )لشاحB عن6ما 4(6\ قائال: “,4?ضاً 4ق,8 لكN: م5 )آل5 تبص(,5 )ب5 )إلنسا5 جالساً ع5 ?م?5 )لق,k, =Aت?اً على سحاB )لسماء”
{ML 667.1} .((متى 26 : 62

Wلفاحصت?5 . ,ب6) ,كأ5 تل( xلمخل( ع?ني N4ما Bتع)(, ق6 جب5 (ئ?- )لك$نة, = Qت?)بش B,ة )لمس?ح في ث?D,ع! 4لTلم6| لح*ة س,
N,6 )لم*ل$Tب5 هللا )لمض( Qلى قلبL لتي ,ج$$ا( لفاحصة( A)*لن( Wتل Qلى ن$ا?ة ح?اتL -ن? Nل, . Qق! قلب)لخف?ة ,4ح( V)ق6 كشف! 4فكا A)*لن( .
{ML 667.2}

قا8 ?س,q: “م5 )آل5 تبص(,5 )ب5 )إلنسا5 جالساً ع5 ?م?5 )لق,k, =Aت?اً على سحاB )لسماء”. ,ب$VG )لكلما! ع(t )لمس?ح من*()ً kخ(
D, عك- )لمن*( )لdG كا5 ?(| في GلW )لمكا5 . فإD G, (B )لح?اA ,)لمج6 س?جل- ع5 ?م?5 هللا ,س?ك,5 6?ا5 ك8 )أل(t = ,ال م(6
Qنسا5 كما ?ك,5 عملL 8على ك Nهللا ,س?حك Qستكش\ ك8 )ألس()( في ن,( ,ج Gح?نئ, . V6ال ?ستأن\ ض, Qلحكم . {ML 667.3}

Bحس (,C6?ن,نة هللا ل?جا n)ع Nعن6ما ?ق\ )لجم?ع 4ما !(,ستك,5 ق?امة لألم Qبأن )(ئ?- )لك$نة . فالفك qC4ف (GD لمس?ح( N5 كالL
4عمال$N = كا5 فك() مفCعا ,م(عبا لق?افا . لN ?(6 54 ?ص6^ بأنQ في )لمستقب8 س?حكN عل?Q حسB 4عمالQ . لق6 م(! 4ماN ع?ن?Q كما ل, كان!
ش(?Tاً س?نمائ?اً مشا6D )ل6?ن,نة )ألخ?(A . ,لم6| لح*ة 4بص( GلW )لمن*( )لمخ?\ من*( )لقب,( ,Dي تسلN م,تاDا = كما )نكشف! )ألس()(
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)لتي كاD 5, ?(ج, 4ن$ا ست*L 8لى )ألبT 6ي )لخفاء = ,لم6| لح*ة 4ح- كأنQ 4ماN )ل6?ا5 )لس(مd6 )لdG ع?نQ )لمTلعة على ك8 شيء تق(4 ما
{ML 667.4} . في 4عما^ نفسQ = ,تكش\ للن,( 4س()()ً كا5 ?*5 4ن$ا ست*8 م6ف,نة مع 4صحاب$ا

GلW )لمن*( غاB ع5DG 5 (ئ?- )لك$نة ,قلبQ = ,لك5 كالN )لمس?ح كا5 ق6 نفL Gلى قلG BلW )لص6,قي . لق6 4نك( ق?افا عق?A6 ق?امة
Qعلى م$اجمة ن*(?ات m)ج? Qألس?( )لماث8 4مام( (GD 8$اني . فT?لش( Bبجن,5 )لغض B?4ما )آل5 فق6 4ص . A6?لعت( Aألم,)! ,)ل6?ن,نة ,)لح?ا(
)لتي ?عتC ب$ا ,?حب$ا 4عم^ حB ؟ فإG مC^ ث?ابQ كي ?(| )لنا- (عبQ )لمصTنع 4م( بإ6)نة GD) )ألس?( على تج6?فQ ب5,6 مق6ما! ثN قا8:
{ML 667.5} .(“ما حاجتنا بعL 6لى ش$,6؟ Dا ق6 سمعتN تج6?فQ!” فجم?ع$G GL N)W 64)ن,V (متى 26 : 65 , 66

uلذ{ مز' mلثو'

5L )لتبك?! )لممj,C بالغضD B, )لdG قا6 ق?افا Lلى فع8 ما ق6 فع8 . كا5 ?تم?C غ?*ا على نفسQ لك,نQ ق6 ص6^ 4ق,)8 )لمس?ح = ,ب6ال م5
54 ?مC^ قلبQ لشع,(V )لعم?^ بالح^ ,)العت()\ بأ5 ?س,D q, مس?ا = مC^ (6)ءV )لك$ن,تي ,D, مص( على )لمقا,مة . كا5 ل$G) )لتص(\
6اللتQ )لعم?قة = ,لN ?ك5 ق?افا ?ف$N كنQ معناV . ففي GD) )لعم8 )لdG عملQ ل?mث( بQ على )لقضاA ,?حص8 من$N على حكN بإ6)نة )لمس?ح 6)5
{ML 668.1} .(ئ?- )لك$نة نفسQ .,بم,جB ش(?عة هللا لN ?كD4 5ال للك$ن,! . لق6 حكN على نفسQ بالم,!

لق6 كا5 مح*,()ً على (ئ?- )لك$نة 54 ?مC^ ث?ابQ . ,بم,جB )لنام,- )لال,d كاG 5لW )لعم8 مح(ماً تح! حكN )لم,! . لN ?ك5 ?سمح
ل(ئ?- )لك$نة 54 ?مC^ ث?ابQ في 4?ة *(,\ ,ال ألd )عتبا( . كان! )لعاA6 عن6 )ل?$,6 54 ?مCق,) ث?اب$N عن6 م,! ص6?^ عC?C. ,لك5 )لك$نة
{ML 668.2} .لN ?ك5 ?س(d عل?$GD N) )لع(\ . ,Lننا نج6 في ال,??5 (10 : 6) 4م()ً ص(?حاً ,)ضحاً م5 )لمس?ح ب$G) )لشأ5

q,س? N?*لع( Q?لL C,م)لصفة )لم (Cم) !ل(سم?ة )لجم?لة كان( Bلث?ا( Wفتل = B?54 ?ك,5 سل?ما ,بال ع B5 كا5 ?جDلكا( Qك8 ما كا5 ?لبس
)لمس?ح . لN ?ك5 ?قب8 4ماN هللا غ?( )لكما8 )لتاN في )للب- ,)ل$?ئة ,)لكالN ,)ل(,L . pنQ ق6,- ف?نبغي 54 ?*$( مجV6 ,كمالQ في )لخ6مة
p,) d6ب? Qبك,ن Qقلب ^Cأل(ض?ة . ,ال شيء غ?( )لكما8 ?مك5 54 ?مث8 ق6)سة )لخ6مة )لسما,?ة 4ص6^ تمث?8 . ?مك5 لإلنسا5 )لمح6,6 54 ?م(
)لت,)ضع ,)النسحا^ .GD) )إلنساV()? 5 هللا ,?م?VC . ,لك5 ث?اB )لك$ن,! ال ?ج,C تمC?ق$ا ألGD 5) ?ش,V ص,(A )لسما,?ا! . 5L (ئ?- )لك$نة
)لdG كا5 ?تج(4 على )ل*$,( في )لخ6مة )لمق6سة ,)الشت()W في خ6مة )لمقD, -6, في ث?ابQ )لممCقة كا5 ?ن*( Lل$?Q كم5 ق6 بت( نفسQ م5 هللا
. فبتمC?^ ث?ابQ كا5 ?قTع نفسQ ,?ح(م$ا م5 54 تك,5 شخص?ة نائبة ((مC?ة) = ,ال ?ع,6 هللا ?قبلQ ككا5D قائN بالخ6مة . GD 5L) )لتص(\ م5
{ML 668.3} .قب8 ق?افا 4*$( غضB )إلنسا5 ,نقصQ على حق?قت$ما

5Dلتج6?\ ?مك5 للكا( في حالة Q4ن !T)8 ش(?عة هللا لكي ?تبع تقال?6 )لنا- . فالش(?عة )لتي ,ضع$ا )لنا- )شتT4ب Qث?اب ^Cم GL 5 ق?افاL
{ML 669.1} .54 ?مC^ ث?ابQ (عبا م5 تلW )لخT?ة ,?ك,5 مع GلW ب(?ئاً = ,DكG) 4بTل! ش(?عة هللا ب,)سTة ,صا?ا )لنا-

Qكا5 ?(مي م5 ,()ئ dGلعم8 )ل( (G$ب Qلكن, = V(,ي بتقDق?افا في 54 ?با )فا! (ئ?- )لك$نة . ,ق6 فك)قب,5 تص()? NتماD( 8بك Bكا5 )لشع
Lلى )ت$اN )لمس?ح كا5 ?شتW(G N )لdG قا8 هللا عنQ: “)سمي ف?Q” (خ(,j 23 : 21). لق6 كاD 5, نفسQ ?جGL, . \6 كا5 ,)قعاً تح! 6?ن,نة هللا
{ML 669.2} .حكN على )لمس?ح بأنQ مج6\

dGل( Bلشع( WلGف . W(G 6ح?ا8 هللا بع Qكا5 على )ألمة )ل?$,6?ة كأمة 54 تشغل dG86 على )ل,ضع )ل? Qكا5 عمل Qق?افا ث?اب ^Cعن6ما م,
كا5 قبال محب,با م5 هللا ب46,) ?فصل,5 4نفس$N عنQ = ,كان,) ?تخG,5 خT,)! س(?عة في )النفصا8 ع5 هللا . ,عن6ما ص(Ö )لمس?ح ,D, على
dGل( W(G !فض) لق6,- 54 )ألمة )ل?$,6?ة ق6( )Dلى )ثن?5 4عل5 )لساL 8ل$?ك( Bقائال “ق6 4كم8” (?,حنا 19 : 30). ,)نش^ حجا B?لصل(
كان! ك8 (م,NDC تش?( Lل?Q ,خالصة ك8 تلW )ل(م,C . لقT 6ل^ Lس()ئ?8 م5 هللا ,)نفص8 عنGL . Q)ً فنعما فع8 ق?افا بتمC?^ ث?ابQ )ل(سم?ة
)لتي كان! ت86 ح?نئG على 4نQ ?مث8 (ئ?- )لك$نة )ألع*N = أل5 تلW )لث?اB ما عا6 ل$ا d4 معنى = ال لQ ,ال للشعB . حسنا فع8 (ئ?- )لك$نة
{ML 669.3} .بتمC?^ ث?ابQ م5 ف(T )ل(عB على نفسQ ,على )ألمة

Eعامل كمجر\

4ص6( )لسن6$(?N حكمQ بأ5 ?س,q ?ست,جB )لم,! . ,لك5 محاكمة d4 4س?( في )لل?8 كان! نقضا للش(?عة )ل?$,6?ة . ففي )لمحاكما!
)لقان,ن?ة ما كا5 ?مك5 عم8 شيء Lال في ن,( )لن$ا( ,4ماN )لمجمع بكام8 4عضائQ . ,لك5 بال(غN مG 5لW كلQ ع,م8 )لمخلx كما ل, كا5
مج(ما مقض?ا عل?Q = فأسلN أل?d6 4حT )لنا- ,4نجس$N ل?سخ(,) ,?مثل,) بQ . ,كا5 في 6)خ8 قص( (ئ?- )لك$نة 6)( فضاء )جتمع ف?$ا )لجن6
Qب5 هللا . ,جعل,) ?(5,66 كالم( قا8 4نا Qألن Q5 ب,)سخ? Bلنا- م5 ك8 جان( لى غ(فة )لح()- . ,كا5L )(6ل( VGD )عب q,س? Gلجمع = فأخ(,
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Qكا5 في غ(فة )لح()- منت*() محاكمت GL, . qGال Nلسماء” في ت$ك( Bت?اً على سحاk,“ =”A,ح?5 قا8: “ ... جالساً ع5 ?م?5 )لق Qب Vفا dGل(
)لقان,ن?ة لN ?ك5 ?,ج6 م5 ?6فع عنQ )ألG| . لق6 (4| )لس,قة )ألغب?اء ك?\ ع,م8 ?س,q بك8 قس,A 4ماN )لمجمع = ,م5 4جGD 8) ص(ح,)
Qب()ءت, Qلى )لجن,5 . ,,6)عتL N$إلل$ي ساق( V)*لمس?ح ,من( 5 نف- نب8L . ان?ةT?ش )م5 عناص N$بأ5 ?*$(,) ك8 ما في قل,ب N$ألنفس
A,لقس( W54 ع,م8 بمث8 تل N)مج dسب^ أل? Nل QنL . 86ان?ة . لق6 6)س,) على )ل(حمة ,)لعT?ة )لش?D()بالك NDمأل WلG 8إلل$ي- ك( V)صب,
{ML 669.4} .)لمج(A6 م5 )إلنسان?ة كما ع,م8 )ب5 هللا

Q?ع 54 ?,قع$ا عل?Tع6, ?ست d4 5ك? Nل N4قسى )آلال Q5 )لض(بة )لتي 4ح6ث! في نفسL . q,س? Bقل Qل ^C4قسى تم B(Gع WنالD 5لك5 كا,
{ML 670.1} .. فإG كا5 ?حاكN تلW )لمحاكمة )لC)ئفة 4ماN ق?افا كا5 4ح6 تالم?VG ?نك(

âك 'لذ{ صاEلد'

Wن(G 5لك5 م5 بع?6 . كا, = q,5 قبض,) على ?س?Gل( qعا)ل( qعلى )تبا N$(ب,) تج(4 )ثنا5 منD, 5في )لبستا N$معلم G?لتالم( W)بع6ما ت
)لتلم?D 5(Gما بT(- ,?,حنا . ,ق6 ع(\ )لك$نة ?,حنا على 4نQ تلم?G مع(,\ تماN )لمع(فة م5 تالم?G ?س,q فسمح,) لQ بال6خ,L 8لى )ل6)(
.على 4م8 4نQ عن6ما ?(| )إلGال8 )لdG ?عام8 بQ س?V6 س?حتق( فك(A ك,نQ )ب5 هللا . ثN تكلN ?,حنا لمصلحة بT(- فسمح لD Q, 4?ضا بال6خ,8
{ML 670.2}

,في )ل6)( كان,) ق6 4ض(م,) نا()ً أل5 تلW )لساعة كان! 4ش6 ساعا! )لل?8 ب(,GL A6 كان! قب?8 )لفج( فالت\ جماعة ح,8 )لنا( = ,بك8
Qكا5 ?(ج, 54 ?حسب i()لجمع في غ?( )كت( WلG Tن6مج في ,س? Gفإ . q,ل?س G?تلم Qبأن \)ك5 ?(?6 54 ?ع? Nل, . N$مع -)Tجل- ب A4)ج
{ML 670.3} .م5 ح,لQ ,)ح6) مم5 4ت,) ب?س,L qلى تلW )ل6)(

,لك5 عن6ما 4ش(^ )لن,( على ,جQ بT(- ن*(! Lل?Q )لم(A4 )لب,)بة ن*(A فاحصة .,ق6 الح*! 4نQ 6خ8 مع ?,حنا ,(4! )لكآبة م(تسمة
على ,ج$Q ف(جح! 54 ?ك,5 تلم?G) ل?س,q = ,ح?i كان! Lح6| ج,)(d ب?! ق?افا تاق! Lلى مع(فة )لحق?قة . فقال! لبT(-: “4لس! 4ن!
A)ل$ا . ,لكن$ا كان! مص(mس N$ف? Nل Qبأن )Dك8 )ألن*ا( على )لت, = فت*ا Q?لL !$تج( GL Wتب)(, -)Tب qCإلنسا5؟” فف( (GD G?4?ضاً م5 تالم
”!A4)م( ا? Qف)لس! 4ع“ :Bقائال للجا(?ة بغض B?لى 54 ?جL -)Tب )Tفاض . q,ل(ج8 كا5 مع ?س( (GD 5L على كالم$ا = ,قال! لم5 ح,ل$ا
W6?تنك( س, Wلس(عة تستحي بمعلم( VG$4ب . -)Tا ب? Vk . W?6ل( pلل,ق! صا, =)نكاL 8,4 (GD 5(?,حنا 18 : 17 ؛ ل,قا 22 : 57). كا !
{ML 670.4}

Q5 كان,) ?شتم,5 معلم?Gألجال\ )ل( Wبأ,لئ Tختل? Nل, = q,تابعا ل?س Qخفاء حق?قة ك,نL 8,حا? Nلى 6)( )لمحاكمة لL Q4ما ?,حنا فعن6 6خ,ل
. ,لN ?سألQ 4ح6 ش?ئا ألنQ لq6? N 4نQ شخk xخ( ,4ال لكا5 جع8 نفس6D Qفا للشك,GL = W )عت8C في مكا5 منع8C بع?6)ً ع5 )ل(عاq لكي ?ك,5
V6?عن6 محاكمة س i6ع 54 ?(| ,?سمع ك8 ما ?ح?Tلمكا5 ?ست( WلG 8ما 4مك5 . ففي مث V6?با م5 س?)ق. {ML 671.1}

لك5 بT(- لN ?ك5 ?(?6 54 4ح6)ً ?ع(فQ على حق?قتGL, . Q ت*اD( بعN6 )الكت()i 4قحN نفسQ على 4(t )لع6, فصا( ف(?سة س$لة )لمنا8
5L . Q5 على جبنD)لسخ(?ة ,)الحتقا( ب( صبعL Q?لL )لك5 عن6ما 4شا, . qشجا d6جن Q5 على 4نD)لب V6?ع5 س B)للتج(بة . ل, 6عي ل?حا
54 B5 كا5 ?ج?Gل( -عاش(,5 )لنا? Gفإ . N$مان?L )نكاL لىL لسخ(?ة( N$ت6فع ND6?6فاعا ع5 س -?T,ل( لحام?ة( B)لح( N$بD)5 مم5 ال ت?)?كث
V,لى 54 ?ق,ل,) 4, ?فعل,) ما ال ?مك5 54 ?(تكبL N$س,ق? (GD, = N$ب)6ع,5 )لع6, ل?ج? (G$ب ND, . بة)لتج( ^?)T في N$ضع,5 4نفس? ND,تجنب?
في *(,\ 4خ(| . d4 5L تلم?G للمس?ح ?خفي L?مانQ في 4?امنا VGD خ,فا م5 )آلالN ,)لعا( Lنما ?نك( س?V6 كما فع8 بT(- في ل?لة محاكمة
V6?س. {ML 671.2}

حا,8 بT(- 54 ?خفي )DتمامQ بمحاكمة س?V6 = ,لك5 قلبQ كا5 ?تعBG حCنا ,D, ?سمع )لتع??()! ,?(| )إلDانا! تكا8 للفاd6 . ,4كث(
مGD 5) فق6 كا5 منD6شا ,غاضبا أل5 ?س,D4 qا5 نفسQ ,تالم?VG باستسالمQ لتلW )لمعاملة . فلكي ?خفي مشاع(V )لحق?ق?ة حا,8 )الشت()W مع
مضd6$T ?س,q في سخ(?ت$N )لالGعة . ,لك5 م*$(V كا5 غ?( Tب?عي . لق6 كا5 ?مث8 4كG,بة خA)T . ,ف?ما كا5 ?حا,8 54 ?تكلN في غ?(
V6?انا! تن$ا8 على سDعن6ما (4| )إل Qم5 )لتعب?( ع5 غضب Qع 54 ?منع نفسTست? Nل NتماD(. {ML 671.3}

)لتف! )لنا- Lل?Q للم(A )لثان?ة فات$N م(A 4خ(| بك,نQ م5 تالم?G ?س,q فأنك( بقسN قائالً: “لس! 4ع(\ )ل(ج8!” (متى 26 : 72). ,بع6
GلW ق6م! لQ ف(x 4خ(| . فبع6 ساعة عن6ما سألQ 4ح6 عب?6 (ئ?- )لك$نة )لdG قTع بG4 -)TنQ قائال: “4ما (4?تW 4نا معQ في )لبستا5؟”
“حقاً 4ن! من$N= ألنW جل?لي 4?ضاً ,لغتW تشبQ لغت$N!” (?,حنا 18 : 26 ؛ م(ق- 70 : 14). ,Dنا )Dتاj بT(- ,ثا(! نفسQ . لق6 )شت$(
تالم?G ?س,q بT$ا(A 4لسنت$N ,لغت$N )لم$Gبة . فلكي ?مع5 بT(- في خ6)q سائل?Q ,لكي ?Cكي )6عاءV بأنQ شخk xخ( 4نك( س?V6 بقسN ,لع5
iم(ت?5= تنك(ني ثال W?6ل( قب8 54 ?ص?ح“ :Qل Qقال dGل( q,س? Nكال )كGفت W?6ل( pص?ا -)Tسمع ب Gح?نئ = |)4خ A)م W?6ل( pنا صاD, =
{ML 672.1} .(م()!” (م(ق- 14 : 30
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بطرi 'لمتNالك ندما

فف?ما كان! )ألقساN )لم$?نة على شفتي بT(- ,ص?اp )لW?6 ال ?C)8 ?(5 في G4ن?Q تح,8 )لمخلx ع5 قضاتQ )لعابس?5 ,ح6^ بن*(L Vلى
تلم?VG )لمسك?5. ,في نف- )ل,ق! )لتق! ع?نا بT(- بع?ني س?V6 . ففي GلW )لمح?ا )ل(ق?^ ق(4 بT(- k?ا! )لعT\ ,)لح5C= ,لك5 لN ?ك5
B4ث( للغض WنالD. {ML 672.2}

V)?حا6. فثا( ضم N$كس -)Tب Bعن! قلT 5()لغف(, ^إلشفا( A)*تعشت?5 ,ن)لشفت?5 )لم( Wت?ن, Nلمتأل( Bلشاح( Qل,ج( WلG )*5 منL
Qعن6ما قا8 ل QنCك( حG لم,! = كما( لىL, 5لسج( لىL Qمع BDG? 5مستع6 أل Qساعا! قل?لة بأن Gمن V6?لس V6ع, -)Tب )كG . Qك(ت(G !Tنش,
)لمخلND, x مجتمع,5 معا في )لعل?ة بأنQ س?نك(V ثالi م()! في نف- VGD )لل?لة . ,Dا D, بT(- ?عل5 )آل5 4نQ ال ?ع(\ ?س,q . ,ق6 تأك6
Qنفس -)Tب Qكا5 ?ج$ل dGل( q6لخا( Bلقل( WلG = فة 6ق?قة)مع Qقلب \)ع?, (ج?6 Qف)كا5 ?ع V6?5 عم?^ 54 سC5 ?ك5 بحL, 5آل( Qل. {ML
672.3}

جاءتQ )لGك(?ا! متالحقة بعG 6لW. ف(4فة )لمخلx ,(حمتT, Q,8 4ناتQ ,(قتQ ,صب(V على تلم?VG )لمخTئ - كGD 8) عا6 فتGك(V = كما
Gك( LنG)( )لمخلx لQ عن6ما خاTبQ قائالً: “سمعا5= سمعاG,D =5) )لش?TاT 5لبكN لكي ?غ(بلكN كالحنTة! ,لكني Tلب! م5 4جلW لكي ال ?فنى
L?مانW” (ل,قا 22 : 31 , 32). فب(عB ش6?6 تفك( في جح,V6 ,كGبQ ,4قسامQ )لباTلة. ثN ن*( Lلى معلمQ م(A 4خ(| ف(4| ?6) نجسة معت6?ة
Bل6)( منكس( )لقل( WلG 5جا م)لمن*( )ن6فع خا( WلG 8تمك5 م5 )حتما? Nل Gفإ . Q$على ,ج QمTتمت6 لتل. {ML 672.4}

تقN6 سائ()ً ,حV6 في )ل*الN ,لN ?ع(\ ,ال )DتN بأ5 ?ع(\ Lلى G ,D 5?4)BD. 4خ?()ً ,ج6 نفسQ في جثس?ماني . ,ق6 عاL 6لى DGنQ )لمن*(
T)م5 ف nكا5 ?(تع dGل(, = N6 !()Tكق Qنضح م5 جب?ن dGخ بالع(^ )لTلمل(, Nلمتأل( V6?س Qساعا! قل?لة ,)ضحا . ف,ج Gمن i6ح dGل(
)أللN كا5 ماثال 4مامG, . Qك( بف(T )لنN6 54 ?س,q ق6 بكى ,تألN في )لصالA ,حV6 ب?نما 4,لئW )لG?5 كا5 ?جB 54 ?شا(ك,V في تلW )لساعة
QنDG لىL 6عا Nس$(,) ,صلّ,) لئال ت6خل,) في )لتج(بة” (متى 26: 41). ث( “ :N$لمق6سة ح?5 قا8 ل( Q4?ضا ,ص?ت )كG, .ًلقاس?ة كان,) ن?اما(
5Cال8 ,)لحGء ف,^ )إلBثق8 ع( x8 )لمخلDضع على كا, Q4ن Nل6)مي ح?5 عل( Qقلب BG(ئ?- )لك$نة . ,ق6 تع )(في 6 i6ح dGلمش$6 )ل(
Qلم,! لنفس( تمنى, Q$على ,ج -)Tب T5 ش6?6 سقCفي ح Bآل( N4ما Qنفس q,ف?$ا ?س Bففي نف- )لبقعة )لتي سك . Q?كا5 ?عان dGل(. {ML
673.1}

Wفي تل G?ك8 )لتالم Nنا GL, .ل$ائلة( Qت?Tلخ ^?)T54 ?س$( ,?صلي كا5 ق6 4ع6 )ل Qمعلم V4,صا Q?ف dGل,ق! )ل( في Nنا GL -)T5 بL
)لساعة )لح(جة خس(,) خسا(A فا6حة . لق6 ع(\ )لمس?ح )لبل,| )لمح(قة )لتي كان,) مCمع?5 54 ?ج,C,) ف?$ا = ,ع(\ 4?ضا ك?\ س?عم8
)لش?Tا5 على تخ6?( ح,)س$N حتى ال ?تأDب,) لتW )لمحنة = , ل$G) )لسبB 4نG(ND . فل, كا5 بT(- ق6 قضى )لساعا! )لتي م(! عل?Q في
5Cفي 4ش6 حاال! )لح ,D, س$(,) مع )لمس?ح G?لتالم( ل, كا5 . V6?س )نة ,لما 4نكD(,ل( Qل?ستن6 على ق,ت W)مصل?اً = لما ت ()Dلبستا5 سا(
Qك(,) 4ق,)لG? 54 (,اعTست( (,بة = ,كان?D)ل( Qبات(Gب?عة عT = لى ح6 ماL = (,كان,) ق6 ف$م, . B?على )لصل Qالمk A6Dب,) لمشاDلكان,) تأ Nألل(,
G?ل*لمة )ل6)ج?ة = *لمة 4قسى ساعة = كا5 ?مك5 ألن,)( )ل(جاء 54 تب66 *لمة ?أ- )لتالم( Tفي ,س, . Qق?امت, Qم,ت, Qالمk 5لتي 4نبأ! ع(
N$مان?L 6تسن,. {ML 673.2}

محكمة عند oلوI 'لشمس

Qح(ف,) 4ق,)ل N$ب5 هللا . ,لكن( Qن( Qكا5 ق6 4عل5 ع5 نفس .qالجتما( لى قاعةL q,ثان?ة ,4تي ب?س N?)6$مجمع )لسن Nلع )لن$ا( )لتأT حالما,
لتك,5 ت$مة ?,ج$,ن$ا ضL . V6ال 4ن$N لN ?ستT?ع,) 6L)نتQ بم,جGD B) أل5 كث?(?5 من$N لN ?ك,ن,) حاض(?5 في جلسة )لل?لة )لسابقة فلN ?سمع,)
Q?بشفت Q66 نف- كالم)? Qسمع,ن? N$كل N$لم,!. ,لك5 ل, 4ن( Bلت$مة علة تست,ج( VGD ماني ل5 ?ج6 في,)ق6 ع(ف,) 54 )لقضاء )ل, = Q4ق,)ل
{ML 673.3} .ألمكن$N بل,r مأ(ب$G . NلW 54 )6عاءV بأنQ مس?ا ?مكن$N تح(?فQ على 4نQ )6عاء )لقص6 منL Qثا(A فتنة س?اس?ة

فقال,) ل5L“ :Q كن! 4ن! )لمس?ح= فق8 لنا!” ,لك5 )لمس?ح *8 صامتا فجعل,) ?لح,5 عل?Q بأسئلت$N . 4خ?( 4جاب$N بنغمة محCنة مح(كة
للع,)T\ قائال ل$5L“ :N قل! لكN ال تص6ق,5L, =5 سأل! ال تج?ب,نني ,ال تTلق,نني”. ,لك5 حتى ال ?ك,5 ل$N عG( 4ضا\ قائالً: “منG )آل5
{ML 674.1} .(?ك,5 )ب5 )إلنسا5 جالساً ع5 ?م?5 ق,A هللا” (ل,قا 22 : 67 — 69

فسأل,V بص,! ,)ح6 قائل?5: “ 4فأن! )ب5 هللا؟” فأجاب$N قائالً: “ 4نتN تق,ل,L 5ني 4نا D,”. فصاح,) قائل?5: “ما حاجتنا بعL 6لى ش$اA6؟ ألننا
{ML 674.2} .(نح5 سمعنا م5 فمQ” (ل,قا 22 : 70 , 71

(GD ما5 على,)ال مصا6قة )لL N$مCال ?ل Qلثالثة كا5 ال ب6 54 ?م,!. ,ق6 *ن,) 4ن( A)للم q,ا! )ل?$,6?ة ل?سT6)نة )لسلL Bبم,ج (GكD,



10/27/15, 7:54 AMEllen G. White Writings

Page 286 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

N$?6?4 لىL Qسلم,ن? Gح?نئ, Nلحك(. {ML 674.3}

Eصرخو.: 'قتلو1

ثN تال GلW )لمش$6 )لثالi إلDانة )لمس?ح ,)لسخ(?ة بQ = ,كاG 5لW 4(46 ,4شL 6?الما لQ حتى مما القاV = م5 )ل(عاq: فأماN )لك$نة ,)ل(mساء
,بمصا6قت$N حi6 كG 8لW. لق6 )نتCع! م5 قل,ب$N ك8 مشاع( )ل(ف^ ,)إلنسان?ة . فإG كان! حجج$D(, N?ة ,ق6 عجC,) عL 5سكا! ص,!
= Nل*ل(, Nآلال( qقا?L d4 - قةT()D (,5 حسب?Gلتي )ستخ6م! في عص,( )لتا(?خ )لمتعاقبة إلسكا! )ل( Wكتل |)لى 4سلحة 4خL (,لجأ q,س?
Q?بالم,! عل Nلحك(,. {ML 674.4}

q,لجمع نح, ?س( WلG فان6فع .d)(,ئ?( )لضC Qشب? ND)?ئC 5اني = فكاT?ش jا?D Bشم8 )لشع q,على ?س Nلقضاء بالحك( ^Tعن6ما ن,
صا(خ?5 ,قائل?L 5نQ مج(N . )قتل,V ! ,ل,ال ,ج,6 جن,6 )ل(,ما5 لما عاn ?س,q حتى ?عل^ على صل?B جلجثة . ,ل,ال ت6خ8 )لسلTا!
Aلقضا( W4,لئ Nبا 4ما)L با)L q,ق,) ?سCلم$تاج?5 لم( qعا)ل( W4,لئ pجما pلسال( A,ل(,مان?ة )لتي كبح! بق(. {ML 674.5}

N$4ص6(,) حكم GL 6,$?ل(,ما5 54 )ل( T4?ة ت$مة. ,ق6 4عل5 )لضبا V6تثب! ض Nل dGل( W(G لمعاملة )لتي ع,م8 ب$ا( Bل,ثن?,5 بسب( Bغض
بإ6)نة ?س,q كان,) بGلW ?تع5,6 على سلTا5 )ل(,ما6L 5L, = 5)نة Lنسا5 ,)لحكN عل?Q بالم,! بناء على )عت()فQ كا5 )نتقاضا على )لش(?عة
)ل?$,6?ة . ف$G) )لت6خ8 عقبتQ فت(A ت,ق\ في )إلج()ء)! . ,لك5 قل,B (mساء )ل?$,6 كان! ق6 تحج(! فما عا6 ف?$ا d4 عT\ ,ما عا6,)
{ML 675.1} .?حس,5 بأd خج8

لق6 نسي )لك$نة ,)ل(mساء جال8 م(كNDC ,جعل,) ?$?ن,5 )ب5 هللا بنع,! نجسة ك(?$ة .جعل,) ?ع?(,نQ بنسبQ ,4علن,) 54 )6عاءV 4نQ مس?ا
Qم,نTل? V,بGبا8 ,جع8 مع B,بث Q$ج, (,Tانا! مخجلة . فغDL xان,) )لمخلD4 5?5 4نج- )لنا- )لفاسقL .مستحقا ألشنع م?تة م$?نة Qجعل
ML} .على ,ج$Q قائل?5: “تنبأ لنا 4?$ا )لمس?ح= م5 ض(بW؟” (متى 26 : 68). فلما نCع,) ع5 ,ج$G QلW )لث,B بص^ في ,ج$Q (ج8 حق?(
675.2}

لق6 سج8 مالئكة )لسماء = بك8 4مانة = كDL 8انة ,ك8 ن*(A ,ك8 عم8 ض6 قائND6 )لمحب,B. ,في ?,مk 5!ٍ = ,كk 8! ق(?B = س?ن*(
4,لئW )لنا- )أل6ن?اء )لG?5 )حتق(,) )لمس?ح ,بصق,) في ,ج$Q )ل$ا6[ )لشاحB- س?ن*(,G 5لW )ل,جQ في م8ء مجD, V6, ?شع بلمعا5 4ش6 م5
{ML 675.3} .ن,( )لشم-

الفصل السادس والسبعون —تاريخ حياة خائن

N?لى 4,(شلL A)?ق6 ما! قب8 )ل(حلة )ألخ (G,$? 5مة م5 هللا. ل, كا)كا5 ?مك5 54 تك,5 مك Aلمة لح?اm(?نا )لخاتمة )لم? (G,$? خ?)5 تاL
العتب( ج6?() بمكانة ب?5 )الثني عش( = ,ألحس,) بالخسا(A عن6 م,تQ . ,)لمق! )لdG *8 ?الحقQ م6| 4ج?ا8 )لتا(?خ ما كا5 ?ك,5 لQ ,ج,6
()(GنL )فلق6 صا = Nللعال Qنكشف! 4خالق( Qألجل t)غ WنالD 5لك5 كا, . Qلتي نضج! ,*$(! على حق?قت$ا في ن$ا?ة تا(?خ( Qل,ال صفات
N$54 ?خ,ن,) )ألمانة )لمق6سة )لمسلمة ل N$4نفس N$لك8 م5 تس,8 ل . {ML 676.1}

قب8 )لفصح بقل?8 جG,$? 66) )تفاقQ مع )لك$نة على 54 ?سلN ?س,L qلى N$?6?4 = ,تN )التفا^ على 54 ?قبt على )لمخلx في 4ح6 )لمعتكفا!
= Qب N,تع$6 54 ?ق dGف(صة للتأم8 في )ل6,( )ل (G,$? |64ق?م! )ل,ل?مة في ب?! سمعا5 كان! ل Gمن, .Aلتي كا5 ?ت(66 عل?$ا للتأم8 ,)لصال(
{ML 676.2} .,لكنQ لN ?غ?( (Q?4 . فبثالث?5 م5 )لفضة- )لتي Dي ثم5 عب6- باع(B )لمج6 للعا( ,)لم,!

كاG,$? 5) محبا للما8 بTبعQ = ,لكنQ لN ?ك5 6)ئما فاسL (6لى ح6 )لق?اN بمثGD 8) )لعم8. لق6 *8 محتضنا تلW )ل(,p )لش(?(A = (,p )لجشع
حتى غ6! )ل6)فع )لمس?T( على ح?اتQ. فلقT 6غ! محبتQ للما8 على محبتQ للمس?ح . فلما صا( عب6) ل(G?لة ,)حA6 سلN نفسQ للش?Tا5 ل?نسا^
{ML 676.3} .في ت?ا( )لخT?ة Lلى 4بع6 م6|

)نضL (G,$? Nلى )لتالم?G عن6ما كان! تتبع )لمس?ح جم,q كث?(A = ح?i ح(ك! تعال?N )لمس?ح قل,ب$DG, Nل,) م5 كالمQ )لdG نT^ بQ في
)لمجمع 4, على شاTئ )لبح( 4, م5 ف,^ )لجب8. ,ق6 (G,$? |4) )لع(j ,)لعمى ,)لم(ضى ?تقاT(,5 على ?س,q م5 )لق(| ,)لم56 . (4|
A,ا5 قD)بب Qفي نفس ,D -قامة )لم,تى . فأحL, 5?Tلش?ا( j()خL, ضى)لشفاء )لم Qت(Cمعج, xلمخل( !(,4| ق), . Q?5 عن6 ق6م?)لمحتض(
)لمس?ح . كما الح* 54 تعال?N )لمس?ح تف,^ ك8 ما سب^ 54 سمعQ . فأحB )لمعلN )لع*?N ,)شتا^ Lلى 54 ?ك,5 معQ. ,4ح- بال(غبة في 54
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تتغ?( 4خالقQ ,ح?اتQ ,كا5 ?(ج, 54 ?ختب( GD) )لتغ??( عT 5(?^ )(تباQT ب?س,q . ,لN ?(V6 )لمخلx = ب8 4عTاV مكانا ب?5 )لتالم?G )الثني
عش( = ,,كL 8ل?Q عم8 )لمبش( ,4عTاV سلTانا لشفاء )لم(ضى ,Lخ()j )لش?اT?5 . ,لكG,$? 5) لN ?صL 8لى ح6 تسل?N نفسQ للمس?ح تسل?ماً
كامالً . فلT? N(6 ع5 نفسQ حB )لما8 4, )ألTماq )ل6ن?,?ة . ,مع 4نQ قب8 54 ?ك,5 في م(كC خاN6 )لمس?ح لN ?خضع نفسQ للتأث?()! )إلل$?ة
Nالت$ا(, م?ال لالنتقا6 Qبى في نفس)لخاصة = ف( Qئ()k, Qالحتفا* بحكم( Q6 . ,ق6 4ح- 54 بإمكان?)? كما B)ل( Qل?ص,غ. {ML 676.4}

gكفء في نظر نفس

كان! ل?$,G) مكانة م(م,قة ب?5 )لتالم?G ,كا5 لQ عل?$N تأث?( ع*?N. ,كا5 ?$نئ نفسQ على م,)DبQ )لفAG ,?عتب( 4خ,تQ 64نى منQ بما ال
?قا- في 4صالة )ل(d4 ,)لم,)BD . ,كا5 ?فك( قائال Lن$N ال ?(,5 )لف(x )لسانحة )لمق6مة ل$N ,لGلW ف$N ال ?ستف?5,6 من$ا . 5L )لكن?سة ال
dGعم8 ب5,6 تفك( = 4ما ?,حنا )ل?, W)ج8 مت$,( = ف$, ?تح) -)T5 بL . )*لن( d)?لقص( A6الء )لقاmD 8ف?$ا 4مثا, N6مكن$ا 54 تنجح 4, تتق?
Qعلمت dGل( ال ?صلح أل5 ?ك,5 (جالً )قتصا6?اً . ,متى Q4ن |)? (G,$? 5ب$ا فكا ^Tلحقائ^ )لتي كا5 )لمس?ح ?ن( Qقلب, Q5 في عقلCكا5 ?خت
م$نتQ )لسابقة 54 ?ك,5 6ق?قا في ك8 شيء كا5 م6ققا ج6)ً في 4م( )ألمانة = ,كا5 6)ئN )لتفك?( في 4ق,)8 )لمس?ح ,كا5 مشغ,الً ب$ا ج6) حتى =
كما حكN عل?G,$? Q) = لN ?ك5 ?,ث^ بQ لالضTالq بعم8 ناجح مستم( . ,DكG) 4جمG,$? 8) )لتالم?G كل$N = ,كا5 ?$نئ نفسQ بالق,8 4نQ ل,ال
q654 ?خ Qال ?مكن dGلك\ء )ل( xلشخ( Qنفس (G,$? )فاعتب . A6?6مالي م()() ع Wتبا)(, ةT), لت6ب?( ل,قع! )لكن?سة في(, A)(6إل( في Qت)خب
{ML 677.1} .. ففي تقV)?6 كاD 5, مفخ(A عم8 )ل(D, = BكG) كا5 ?ص,( نفسQ 6)ئما

لكG,$? 5) عمي ع5 ضع\ خلقQ. ,ق6 4,جV6 )لمس?ح في ,ضع خاx بح?i تك,5 لQ ف(صة أل5 ?(| GD) )لضع\ ,?صلحQ . ,كأم?5
Qلفق()ء . ,عن6ما كا5 في )لعل?ة في ع?6 )لفصح قا8 ل( !س6 حاجا?, A)?لجماعة )لصغ( Wحاجا! تل )54 ?6ب Qل,با منTكا5 م G?صن6,^ للتالم
?س,q: “ما 4ن! تعملQ فاعملQ بأكث( س(عة” (?,حنا 13 : 27)= ف*5 )لتالم?G 54 )لس?6 4م(V بأ5 ?شت(d ما ?حتاج,L 5ل?Q للع?6 4, 54 ?عTي
N?لى تعالL N,? 8كا5 ?صغي ك ( N?لك5 ف, . A)(,حا خال?ة م5 )ألث Qآلخ(?5 كا5 ?نبغي 54 ?(بي في نفس( N6خ? (G,$? 5كا GL, .ش?ئا للفق()ء
. Qكان! تج(بة 6)ئمة ل V6? لىL 8مع . ,)لمبالغ )لضئ?لة )لتي كان! تصTلل Qلتي ال 4ث( ف?$ا لألنان?ة )نغم- في م?,ل( Qح?ات |)?, لمس?ح(
,م()() عن6ما كا5 ?قN6 للمس?ح خ6مة صغ?(A 4, ?ك(- بعt ,قتQ ألغ()t 6?ن?ة كا5 ?ب?ح لنفسQ 54 ?أخG جCء) مG 5لW )لقل?8 )لdG كا5 في
{ML 677.2} .)لصن6,^ 4ج() لQ . ,كان! تلW )ألعG)( كاف?ة في ن*(V لتب(?( عملQ = ,لكنQ في ن*( هللا كا5 سا(قا ,لصا

كاG,$? 5) ?ستاء عن6ما كا5 )لمس?ح ?(GD 66) )لمب46 م()() ,D, 54 ملك,تQ ل?- مGD 5) )لعالN. ,ق6 (سN في DGنQ خTة كا5 ?نت*( 54
)لمس?ح س?س?( عل?$ا . لق6 ق(( 4نQ ?نبغي TLال^ س()p ?,حنا )لمعم6)5 بإخ()جQ م5 سجنQ . ,لكD 5ا D, ?,حنا ?*8 سج?نا Lلى 54 ?قTع
(4سD, = Qا D, ?س,q ب6ال م5 54 ?ثب! حقQ )لملكي ,?نتقN لم,! ?,حنا ?BDG مع تالم?VG ل?عتكف,) في م,ضع خالء . 4ما ?$,G) فكا5 ?(?6
Lثا(A ح(B 4ش6 ع6,)نا . ,ق6 فك( 4نGL Q) كا5 ?س,q ال ?منع تالم?VG م5 تنف?G خN$TT فالعم8 ال ب6 54 ?نجح . الح* ?$,G) عA,(6 قاA6 )ل?$,6
)لمتA6?(C للمس?ح ,(4| عN6 مباالA ?س,q ب$N عن6ما تحT V,6الب?5 منk Q?ة م5 )لسماء . ,ق6 4فسح في قلبQ مجاال لعN6 )إل?ما5 فأ6خ8 )لعL ,6لى
(G؟ ,لما Nة لل$مTع5 )ألم,( )لمثب Nلمس?ح كث?() في )لكال( B$س? (G6 . فكا5 ?تساء8 مثال قائال: لما)لتم(, Wكث?() م5 4فكا( )لش Bلقل( WلG
?تنبأ ع5 ,ق,q )لتجا(B عل?Q ,على تالم?VG ؟ 5L 4مG,$? 8) في 54 ?ك,5 لQ م(كC ساN في )لملك,! )لج6?6 ساقL Qلى تأ??6 6ع,| )لمس?ح =
Qت(Cتابا ,?حا,8 54 ?ج6 تعل?ال لمعج)كا5 ?تساء8 م Qب5 هللا ,لكن( -?ل q,بأ5 ?س ))ك5 ق6 ق? Nل (G,$? 5L ؟ Qمالk B?ف$8 تخ. {ML 678.1}

gتعمي بص#رت Ç'محبة 'لذ

q,عن6ما 4شبع ?س, .N?6 في 4,(شل,(6 n)على ع Wلمس?ح س?مل( ك,5 A)فك j,)? كا5 6)ئما (G,$? 5فإ xلمخل( N?م5 تعال Nغ)على )ل,
)لخمسة )آلال\ حا,L (G,$? 8تماGD N) )ألم( . ,في تلW )لف(صة ساعG,$? 6) في ت,C?ع )لTعاN على GلW )لجمع )لجائع . ,كان! لQ?6 ف(صة
أل5 ?(| مق6)( )لنفع )لdG في ق6(تQ 54 ?ق6مQ لآلخ(?5. ,4ح- بال(ضى ,)لشبع )لdG ?جيء م5 خ6مة هللا . كGلW 4عا5 في )إلت?ا5 بالم(ضى
q,س? A,ق ^?)T 5لبش( ع( B,لب$جة )لتي تح8 في قل(, p)كا5 )لمس?ح . ,ق6 (4| مق6)( )ل()حة ,)لف i?لى حL لمتألم?5 م5 ب?5 )لجمع(
)لشاف?ة = ,كا5 ?مكن6? 54 Q(T W(^ )لمس?ح . ,لك5 4غ()ضQ )لG)ت?ة ,4ث(تQ 4عم! ع?ن?Q . كاG,$? 5) 8,4 م5 حا,8 )الستفاA6 م5 )لحماسة
A)?)م Qكان! خ?بت WلGما8 عال?ة = ,لk Qملكا . كان! ل Qجعل, q,س? \Tخ q,)6ب( مش dGل( ,D 5غفة . ,كا)أل( ACت$ا معج)لتي 4ثا(. {ML
678.2}

كا5 حi?6 )لمس?ح ع5 خبC )لح?اA في )لمجمع D, نقTة )لتح,8 في تا(?خ ?$,G). لق6 سمع GD) )لق,5L“ :8 لN تأكل,) جس6 )ب5 )إلنسا5
,تش(ب,) 6مQ= فل?- لكN ح?اA ف?كN” (?,حنا 53 : 7) ,(G,$? |4) 54 ?س,q ?قN6 للنا- نفعاً (,ح?اً ال Cمن?اً . ,ق6 )عتب( ?$,G) نفسQ (جال
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بع?6 )لن*( = ,*5 4نQ )ستTاq 54 ?(| 54 ?س,q لN ?ك5 ?ح*ى بالك()مة = ,لGلW ال ?ستT?ع 54 ?قN6 لتابع?Q (تبا عال?ة = فعق6 )لعNC على 4ال
{ML 679.1} .?(تبT بالمس?ح ع5 ق(L Bال ب6(جة تمكنQ م5 )لت()جع = فعNC على 54 ?ت(قB )لف(x = ,ق6 فع8

مG 5لW )ل,ق! ب46 ?جاD( بشك,كQ )لتي 4(بك! )لتالم?G ,ح?(ت$N. لق6 خل^ )لخص,ما! ,)لمشا6)! ,)لمبا6[ )لمضللة م(66) )لحجج )لتي
A)Dال! )ل*اTلصع,با! ,)لمع(, A)?لصغ(, A)?لمضا?قا! ,)لصلبا5 )لكب(, Bلكتبة ,)لف(?س?,5 ض6 6ع,| )لمس?ح . فك8 )لمتاع( اD6),? 5كا
لتقN6 )إلنج?8 - كGD 8) فس(G,$? V) على 4نQ ب(Dا5 على عN6 ص6^ )إلنج?8 . ,كا5 ?,(k 6?ا! كتاب?ة لN ?ك5 ل$ا )(تباT بالحقائ^ )لتي كا5
?س,q ?علN ب$ا ,VGD )آل?ا! عن6ما كان! تخ(j ع5 س?اق$ا ,)لمعنى )لdG ق?ل! ألجلQ كان! تح?( )لتالم?G ,تC?6 م5 )لمفشال! )لتي كان!
تص6م$N بال )نقTاq . ,مع GلW فإG,$? 5) عمGD 8) كلQ بك?ف?ة ت*$(V على 4نQ (ج8 حي )لضم?( . ,عن6ما كا5 )لتالم?G ?بحث,5 ع5 ب(Dا5
(G,$? 5حك?مة كا )Dل*ا( Bقة 6?ن?ة ,حس?)Tفب (GكD, . )خk ^?)T لىL (,)5,6 54 ?شع ND6,ق? (G,$?ب (GL N?*لع( Nثبا! ص6^ 4ق,)8 )لمعلL
?قN6 )لمسائ8 في ن,( ?ختل\ عما ق6مQ بQ )لمس?ح . ,?ق(5 بكالمQ معنى ?ختل\ ع5 )لمعنى )لdG قصV6 ?س,q . فكان! مقت(حاتQ 6)ئما تث?(
)لTم,p ,)ل(غبة في )لتف,^ )لعالمي = ,DكG) كا5 ?ح,8 4فكا( )لتالم?G ع5 )ألم,( )ل$امة )لتي كان! عل?$N )الDتماN ب$ا . 5L )لمناCعا! ح,8
(G,$? 5م Cألح?ا5 بإ?عا( Bفي 4غل i6كان! تح N*ك,5 )ألع? N$م5 من. {ML 679.2}

”e'حد منكم ش#طا. “

,عن6ما قN6 ?س,q لGلW )ل(ئ?- )لغني ش(T )لتلمAG )ستاء ?$,G) ,*5 54 خTأ ق6 ,قع .فل, 54 (جاال م5 4مثاGD 8) )ل(ئ?- ?نضم,L 5لى
)لمmمن?5 لكان,) ?عض5,6 )لمس?ح ,?ساDم,5 في نش( (سالة Lنج?لQ. ,ق6 فك( قائال LنQ ل, TلB منQ 54 ?ك,5 ناصحا ,مش?() لكا5 ?بتك(
,سائ8 كث?(A لخ?( تلW )لكن?سة )لصغ?(A . ق6 تختل\ مبا6ئT, Q(قQ قل?ال ع5 مبا6[ )لمس?ح ,T(قQ = ,لكنQ كا5 ?*5 نفسQ 4حكN م5 )لمس?ح
5,mلش( Wفي تل. {ML 680.1}

,في ك8 ما كا5 ?ق,لQ )لمس?ح لتالم?VG كاD 5نالW شيء ?خالفQ ف?G,$? Q) في قلبQ = فبتأث?(V كان! خم?(A )لنف,( تعم8 عمل$ا. لN ?ك5
Qفسح )لمجا8 ل? WلGكا5 ب, = (G,$? Bعلى قل Qبع صفاتT? 5ا5 كاT?ع(\ 54 )لش q,لك5 ?س, . (GD 8(,5 )لعام8 )لحق?قي في ك? G?لتالم(
ل?mث( على باقي )لتالم?G . ,ق6 4عل5 )لمس?ح قب8 تسل?مQ بعاN قائال: “4ل?- 4ني 4نا )خت(تكN= )الثني عش(؟ ,,)ح6 منكN ش?Tا5!” (?,حنا 6 :
70). {ML 680.2}

مع GلW فإG,$? 5) لN ?جاD( بالمقا,مة = كال ,ال *$( 4نQ كا5 ?شW في تعال?N )لمخلx = كما لN ?جاD( بالتGم( حتى جاء ,ق! )ل,ل?مة
Qب6) كأ5 (,ح q,ت,ب?خ ?س (G,$? عن6ما سمع, . (G,$? qماT4 !)$* xلمخل( ق6مي B?Tبال N?)ن! مD6 لتي 4ق?م! في ب?! سمعا5. فعن6ما(
ق6 صا(! كتلة م5 )لم()(A = فكب(?اVm )لج(?حة ,تعTشQ لالنتقاN نقضا )لس?اجا! = ,تحكN ف?Q )لTمع )لdG )حتضنQ في قلبQ 4مT (6,?ال .
,GD) س?ك,5 )ختبا( ك8 م5 ?ص( على م6)عبة )لخT?ة ,)لتح(n ب$ا . 5L عناص( )لفسا6 )لتي ال تقا,N ,تغلB تستج?B لتجا(B )لش?Tا5
{ML 680.3} .ف?ستأس( )لش?TاA6()L 5 )إلنسا5

Lال G,$? 54) لN ?ك5 ق6 تقسى بع6 تماما. ,حتى بع6ما تع$6 م(ت?5 بأ5 ?سلN )لمخلx كا5 4مامQ )لمجا8 للت,بة . ,عن6 عشاء )لفصح 4عل5
?س,q 4ل,D?تQ بكشفQ لن,)?ا )لخائL . 5نQ بك8 (قة شمG,$? 8) في خ6متQ )لتي قاN ب$ا ألج8 )لتالم?G . ,لكنQ لN ?كت(i آلخ( ت,سال! )لمحبة .
N?لتسل(, ت6ب?( )لخ?انة Nجتا إلتما)خ q,ل(جال5 )للتا5 غسل$ما ?س( Wتان, = (G,$? )?مص ))تق Gح?نئ,. {ML 680.4}

جعG,$? 8) ?تحاj قائال LنGL Q) كا5 ?س,q س?صلB فال ب6 م5 حG i,6لW = ,عملQ في تسل?N )لمخلx ل5 ?غ?( )لنت?جة. فإG) كا5 ?س,q ل5
?م,! فإ5 )لتسل?N س?ضT(V لتخل?x نفسQ . ,على ك8 حا8 فإG,$? 5) س?(بح ش?ئا بغV)6 ,خ?انتQ . ,ق6 حسB 4نQ ق6 عق6 صفقة ()بحة
V6?س Qبتسل?م. {ML 681.1}

نو'Eا 'لخائن

,مع GلW فإG,$? 5) لN ?ك5 ?عتق6 54 )لمس?ح س?سمح لألع6)ء بالقبt عل?L .QنQ بتسل?مL Q?اV كا5 ?قص6 54 ?علN ?س,q 6(سا . لق6 قص6 54
?لعB 6,() ?جع8 )لمخلx ح(?صا مG 5لW )لح?5 على معاملتQ باالحت()N )لdG ?ستحقQ . ,لكG,$? 5) لN ?ك5 ?علN 4نL Qنما ?سلN )لمس?ح للم,!
A)في 4ح?ا5 كث ! N$على 4نفس ND (,حكم A)م5 م Nألمثا8 )لكتبة ,)لف(?س??5 ! ,ك( Wل! تلDG4 8بأمثا Nعل? xلمخل( عن6ما كا5 A)م5 م Nك .
عن6ما كان! قل,ب$N تقتنع بالح^ )متأل,) حنقا ,(فع,) حجا(A ل?(جم,V ,لكنQ م()()ً كث?(A كا5 ?نج, بنفسQ . ففك( ?$,G) قائال: ما 6)N ?س,q ق6
Q?عل tا ف$, بالتأك?6 ل5 ?سمح ألح6 بالقبD66ع (GD W()شL 5نجا م. {ML 681.2}



10/27/15, 7:54 AMEllen G. White Writings

Page 289 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

Qنا5,6 ب?, Qس?حتش5,6 ح,ل (GD 8ك N$5 ق6 عم8 مع?Gل( Bمس?ا حقا فالشع ,D q,كا5 ?س (GL :8بة. قا)ج()ء تجL على (G,$? NCع WلGل
ملكا . ,GD) س?قنع ن$ائ?ا عق,ال كث(A كان! تسا,(Dا )لشك,W = ,س?ك,5 ل?$,G) فضL 8جال- )لملW على عGD, = 6,(6 n)) )لصن?ع س?ضم5
{ML 681.3} .لQ 4سمى مكانة بع6 )لمس?ح في )لملك,! )لج6?6

لق6 مثG 8لW )لتلم?G )لخائ6 5,(V بتسل?N ?س,q = فعن6ما قا8 لقاA6 )ل(عاq في )لبستا5: “ )لdG 4قبلD ,D Q,. 4مسك,V” (متى 26 : 48) كا5
G,$? {ML 681.4}) ?عتق6 تماما 54 )لمس?ح س?نج, مN$?6?4 5 . فإG) الم,V ح?نئG كا5 س?ج?ب$N قائال: 4لN 4ق8 لكN )مسك,V بح(x ؟

= Qمض,5 ب? ND, N$ل Nستسل? xلمخل( (G,$? |4) 8,DG 8ج?6)ً. ,بك Qثاق, (,ش6 GL Qت),عمل,5 بمش? q,لقابض?5 على ?س( (G,$? |4)
فتبعQ بجqC م5 )لبستاL 5لى )لمحاكمة 4ماN (mساء )ل?$,6 . ,في ك8 لح*ة كاG,$? 5) ?نت*( 54 ?س,q س?باغ! 4ع6)ءGL V ?*$( 4مام$N كاب5
هللا ,?حبT ك8 مm)م()ت$N ,?ش8 ق,ت$N . ,لك5 بع6ما م(! ساعة ,تلت$ا ساعا! ,?س,q مستسلN لألع6)ء محتمال كDL 8انة ,قع! عل?Q )ست,لى
{ML 681.5} .على GلW )لخائ5 خ,\ (B?D لئال ?ك,5 ق6 باq معلمQ للم,!

,GL 4,شك! )لمحاكمة على )النت$اء لN ?ستTع ?$,G) )حتما8 تعG?با! ضم?(V )لمGنB 4كث( مG 5لW. ,فجأA (5 في 4(جاء تلW )ل6)( ص,!
{ML 682.1} .4جn = فس(! في ك8 )لقل,ACD B (عGL, . B) بGلW )لص,! ?ق,L :8نQ ب(dء = فأTل^ س()حQ ?ا ق?افا

“Çخطأr”

!()Tق Qق6 تجم6! على جب?ن, Qل,ج( Bكا5 شاح .qCلجمع )لف( WلG T8 في ,س,Tل( q)لفا( Qقا بجسم?)T Qش^ لنفس? (G,$? dm) 6ق,
كب?(A م5 )لع(^ . ,GL تقN6 م5 ك(سي )لقضاء T(p 4ماN (ئ?- )لك$نة قTع )لفضة ثم5 خ?انتQ لس?GL, . V6 4مسW بث?اB ق?افا بك8 ل$فة ت,س8
d)6? كا5 متح?() ال Qلكن, = Qبع?6) عن (G,$? نحى ق?افا Bلم,! . فبك8 غض( Qفع8 ش?ئا ?ستح^ ألجل? Nل Qمعلنا 4ن q,س? p()ل^ سT? 54 Q?لL
Qمعلم N$?لL Nلخائ5 ل?سل( G?لتلم( WلGل A,ش) (,Tق6 4ع N$ضحا 4ن(, !لق6 با . ND)6ا ق6 فضح! خ?انة )لك$نة ,غD . 8,ق? (Gما. {ML 682.2}

(Gما“ :)قائال باحتقا (G,$? B4جا Qة جأشTبا) سلّم! 6ماً ب(?ئاً”. ,لك5 بع6ما )ستعا6 (ئ?- )لك$نة GL !أT4خ “ :(G,$? 8قا |)4خ A)م,
عل?نا؟ 4ن! 4بص(!” (متى 27 : 4). كا5 )لك$نة ?(غب,5 في جعG,$? 8) kلة في N$?6?4 . ,لكن$N )حتق(,) نG)لتQ . فلما )(تL 6ل?$N ()جعا معت(فا
V,6)T, V,كل). {ML 682.3}

4ما )آل5 ف$ا ?$,G) ?نT(p عن6 ق6مي ?س,q معت(فا بأنQ )ب5 هللا ,مت,سال Lل?Q 54 ?خلx نفسQ. ,لN ?,بخQ )لمخلx على خ?انتQ لQ . لق6
N,? )نت*ا(, بال6?ن,نة B?D)ل( QحساسL ةTلمج(مة ب,)س( Qم5 4عما^ نفس j)العت()\ )لخا( WلG على )فلق6 4جب = Bت? Nل (G,$? 54 \)ع
)ل$الW )لمخ?\ = ,لكنQ لN ?ك5 ?ح- بالح5C )لعم?^ )لdG ?مC^ )لقلB لك,نQ ق6 4سلN للم,! )ب5 هللا )لdG بال ع?B ,4نك( ق6,- شعبQ . ,مع
G. {ML 682.4}لW فإ5 ?س,q لN ?نT^ بال6?ن,نة عل?Q ب8 ن*( Lل?Q بكL 8شفا^ ,قا8: ألجGD 8) 4ت?! Lلى VGD )لساعة

(GD 5بأ qالقتنا( N$?سا6 عل |)4خ A)لخائ5. ,م( WلG شة بالغة (4,) صب( )لمس?ح علىD6ب N$نL .nاD6م$مة )نD لجمع( WلG 5?ب !)س
)إلنسا5 الب6 54 ?ك,5 4كث( مL 5نسا5 عاd6 . ,لكن$N عا6,) ?تساءل,5: ,لكGL 5) كاD 5, )ب5 هللا فلماG) لN ?حNT )لسالس8 ,)لق?,6 ,?نتص(
Q6(,5 بC? 5على م. {ML 682.5}

Qال ?مكن Q5! فا! )أل,)5 ! ,ق6 4ح- 4ن(,أل( !قائال: فا Ö)ص? ,D, )(6ل( Wجا م5 تل)باء فان6فع خاD !بDG 6ق Q54 ك8 ت,سالت (G,$? |4)
Qشن^ نفس, j)خ Qففي ?أس . B?لصل( معلقا على q,س? |)?ل n?54 ?ع. {ML 683.1}

,بع6 م(,( ساعا! قل?لة مG 5لW )ل?,N نفسQ = ,في )لT(?^ م5 6)( ,ال?ة ب?الL -Tلى جلجثة GL كا5 )لنا- )ألش()( ?ق,5,6 ?س,L qلى
. (G,$? ابسة جثة? A)عب(,) م5 بقعة خالء (4,) تح! شج Gفإ .Aفجأ WلG 5ص?ح,5 ص?حا! )لسخ(?ة ,)الحتقا( كف,) ع? ND, Bمكا5 )لصل
^Cتم Tسق Gفإ . A)م6لى م5 )لشج ,D, Qكا5 مشن,قا ب dGلحب8 )ل( عTج8 ق)ل( WلG N5 ثق8 جسL . C(Cلى 4ش6 )الشمئL ,لق6 كا5 من*() ?6ع
جسمQ تمC?قا م(?عا = ,كان! )لكالB تن$n جثتQ . ففي )لحا8 4خG,) )لجثة ,6فن,Dا بع?6) ع5 )ألن*ا( . ,لك5 )لنا- قلل,) م5 سخ(?ت$N بع6
GلW . ,ق6 86 شح,B ,ج,N$D على ما كا5 ?ج,8 في نف,س$N م5 خ,)T( . GL ب6) ,كأ5 )ل6?ن,نة ق6 ب46! تنسكB على 4,لئW )لG?5 كان,)
q,س? N6 مج(م?5 في. {ML 683.2}

” !الفصل السابع والسبعون — “ هوذا اإلنسان
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Dا D, )لمس?ح ?ق\ م,ث^ )ل?6?5 كأس?( في 6)( ,ال?ة ب?الT- )ل,)لي )ل(,ماني. ,ح,8 )لمس?ح ?ق\ ح()- م5 )لجن,D, = 6ا )لنا-
qل(عا(, Ö,?لش(, ساءm)لك$نة ,)ل(, N?)6$لسن( Aقضا Bلبا( j)6?5 . ,خاDبالمشا x(,5 على )ل6)( )لتي كا6! تغTتقا?. {ML 684.1}

5L (جا8 )لسن6$(?N بع6ما حكم,) بإ6)نة ?س,q 4ت,) Lلى ب?الT- حتى ?ثب! )لحكN ,?نفVG. ,لكmD 5الء )ل(mساء )ل?$,6 لN ?(?6,) 6خ,8 6)(
)ل,ال?ة )ل(,مان?ة . فبم,جB ش(?عت$N )لTقس?ة ?حسب,5 نجس?5 ل, 6خل,) Lلى 6)( )ل,ال?ة = ,بGلW ?ح(م,5 م5 )الشت()W مع )لشعB في
)الحتفاء بع?6 )لفصح . Lن$N في عماND لN ?(,) 54 ع6),ت$N )لقاتلة ل?س,q ق6 نجس! قل,ب$N . ,لN ?(,) 54 )لمس?ح D, خ(,\ )لفصح )لحق?قي =
Q6اللت, Vق6 فق6 معنا N$?لL بالنسبة N?*لع?6 )لع( ف?ك,5 V,فض) ق6 i?فح. {ML 684.2}

,عن6ما 4تي بالمخلL xلى 6)( )لقضاء لN ?ن*( Lل?Q ب?الT- ن*(A ,6 4, ص6)قة. لق6 )ست6عى GلW )لحاكN )ل(,ماني م5 حج(A ن,مQ على
)D4قسى م*ا Q$بع على ,جT GL, . 6(6ستب(, A,بقس V)?ستع6)6 أل5 ?عام8 4س( ما ?مك5 . كا5 على q)بأس Qعلى 54 ?ن$ي عمل Nعج8 فصم
. V)في 4م Nلكي ?حك A)لساعة )لمبك( VGD 8في مث Q4,ق* م5 ن,م Qحتى 4ن Qس?فحص dGإلنسا5 )ل( (GD -لنا( م5 q,ن d4 |)?لعب,سة )لتف! ل(
{ML 684.3} .,ق6 ع(\ 4نQ الب6 54 ?ك,5 ,)ح6) مم5 كا5 (mساء )ل?$,6 ?ت,ق,L 5لى محاكمت$L, N?قاq )لقصاx ب$N بس(عة

rما\ 'لحاكم 'لرeماني

Nلمج(م?5 ,لك5 ل( q(,54 تعام8 مع ك8 4ن Qفاحصة. لق6 سب^ ل A)*ن V)?لى 4سL )*ن Nث q,لى )ل(جا8 )لقابض?5 على ?سL -Tلتف! ب?ال(
?L !mل?Q قT بإنسا5 ك$G) )(تسم! على مح?اk V?ا! )لنب8 ,)لصالp . لN ?( على ,ج$d4 Q 4ث( ?نN ع5 4نk Qثd4 ,4 = N تعب?( عنالخ,\ 4,
ML} .)لجسا(A 4, )لتحd6 ب8 (4| 4مامL Qنسانا عل?Q س?ماء )ل$6,ء ,)لع*مة . فلN تك5 على ,ج$k Qثا( )إلج()N ب8 كا5 عل?T Qابع )لسماء
684.4}

5L من*( ?س,q جع8 4سا(?( ب?الT- تنف(j = فأ,ق*! Tب?عتQ )لصالحة. كا5 ق6 سمع ع5 ?س,q ,4عمالQ . ,كان! )م(4تQ ق6 4خب(تQ ع5
بعt )ألعما8 )لعج?بة )لتي 4ج()Dا )لنبي )لجل?لي )لdG كا5 ?شفي )لم(ضى ,?ق?N )لم,تى . Gك( ب?الGD -T) كلQ كما ل, كا5 ?حلG, . Nك(
ML} .)إلشاعا! )لتي كا5 ق6 سمع$ا م5 مصا6( مختلفة = فعNC على T? 54لB م5 )ل?$,6 54 ?خب(,V بالت$N )لتي ?ق6م,ن$ا ضGD 6) )ألس?(
685.1}

سأل$N قائال: مGD 5) )إلنسا5 = ,لماG) 4ت?تN بL Qلى Dنا = ,4?ة شكا?ة تق6م,ن$ا ضV6 ؟؟ فا(تبW )ل?$,GL, . 6 كان,) ?علم,5 4ن$N ال ?ستT?ع,5
d)لناص( q,مض8 ?6عى ?س QنL 5?قائل V,علن?ا . فأجاب xك,ن,) ?(غب,5 في 54 ?ك,5 )لفح? Nثبا! 4?ة ت$مة ض6 )لمس?ح لL. {ML 685.2}

N$نفعال( A686 على ش Nبكال V,ب8 4جاب Qل(mلك$نة ع5 س( Qجب? Nإلنسا5؟” فل( (GD قائال: “4?ة شكا?ة تق6م,5 على |)4خ A)م -Tب?ال N$فسأل
ND 5?Gل( N?)6$(جا8 )لسن W?لL N6ق,ل,5: عن6ما ?ق? N$(?,حنا 18 : 29 , 30). ,كأن ”!W?لL Vك5 فاع8 ش( لما كنا ق6 سلّمنا? Nقال,): “ل, ل GL
(mساء )ألمة (جال ?عتب(,نQ مستحقا للم,! فD 8$نالW ما ?6ع, Lلى )لسm)8 ع5 )لت$مة )لم,ج$ة Lل?Q ؟ 4()6,) ب$G) 54 ?شع(,) ب?الT- بأDم?ة
N$ألن N$على حكم -Tلى 4م,( تم$?6?ة 4, 4?ة تفاص?8 . كان,) ?ت,ق,5 على مصا6قة ب?الL ب5,6 حاجة N$لبT جابةL لىL Qس,ق? (GD, = N$مكانت
Wلتي كا5 4,لئ( B?G54 ?س(6,) قصة 4خ(| تختل\ )ختالفا ب?نا ع5 )ألكا N$لمس?ح كا5 ?مكن( !(C6,) معجD5 شا?Gل( Bكان,) ?علم,5 54 )لشع
{ML 685.3} .)ل(mساء ?(66,ن$ا

كا5 )لك$نة ?*ن,5 4ن$N 4ماN ب?الT- )لضع?\ )لمتقلB س?ك,ن,5 قا6(?5 على تنف?G خN$TT ب5,6 كب?( عناء. لق6 سب^ لب?الT- 54 ,قع
= V)?6م?ة في تقD4س?( قل?لة )أل d4 Aكان! ح?ا GL = !,ال ?ستحق,5 )لم N$لنا- بأن( N4عل ND (,جاال كان) 5(64 GL عة)لم,! بس( Nعلى حك
Q?Tب5,6 54 ?ع q,س?قضي بالم,! على ?س -Tمل,5 54 ب?الm? لك$نة( كا5 . A),Tلخ( ك5 4م() بالغ? Nل WلGنبا فGئا 4, م?)س,)ء 4كا5 ب,
N?*لق,مي )لع( ND6?بمناسبة حل,8 ع -Tا م5 ب?الD,لبT لمنة )لتي( يD VGD. Qع5 نفس qصة لل6فا)ف. {ML 685.4}

Çتأخ#ر حكم 'لمو

N4?ا Gمن q,ك( ك?\ 54 ?سG, = لك$نة( لق6 ع(\ ن,)?ا. WلG 8على عم m)ج? Nلت$,( فل( م5 Qش?ئا منع )?ألس( (GD 4| في) -Tلك5 ب?ال,
قل?لة 4قاN لعاC( )ل(ج8 )لdG *8 م6ف,نا في قب(V 4(بعة 4?اN. ,لGلW عNC على 4ال ?لقي عل?Q حكما باإل6)نة قبلما ?ع(\ ما Dي )لت$N )لم,ج$ة
{ML 686.1} .ضV6 = ,ما GL) كا5 ?مكL 5قامة )ل6ل?8 على ص6ق$ا

N$4ح(ج G(?,حنا 18: 31). فإ ”Nنام,سك Bحس Q?حكم,) عل(, N4نت V,G؟ “ خ )?ألس( (G$جئتم,ني ب (Gكاف?ا فلما Nكا5 حكمك (GL :N$فقا8 ل
ب?الT- 4جاب,V قائل?L 5ن$N ق6 حكم,) عل?Q ,لك5 ال ب6 م5 54 ?نD ^T, بحكمQ ل?ك,5 حكم$N ش(ع?ا . فسأل$N ب?الT-: ,بماG) حكمتN ؟
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N$حكم Gف?نف N)بأ5 )لمس?ح مج N$54 ?ص6^ ق,ل -Tلنا 54 نقت8 4ح6) . )لتمس,) م5 ب?ال C,بالم,! = ,لك5 ال ?ج Q?قائل?5: حكمنا عل V,فأجاب
. BلTل( (GD جابةL tف) أل6بي فق6( Qلك5 مع ضع\ خلق, . )?قاض?ا عا6ال 4, (جال حي )لضم -Tك5 ب?ال? Nل. WلG ل?ة,mتحمل,5 مس? ND,
L. {ML 686.2}نQ ال ?قضي بالم,! على ?س,q حتى تثب! عل?Q ت$مة

tعة حق?قة ك,5 )لمس?ح ق6 قب(Gبإ (,نبغي 4ال ?سمح?. qقنا Wتح! 4سم N$ائ?) خفاءL N$نبغي ل? Qة. لق6 (4,) 4نT), نا ,قع )لك$نة فيD,
عل?Q ألسباB 6?ن?ة . فل, قGD N6) كعلة لإل6)نة فل5 ?ك,5 إلج()ء)ت$5C, d4 N في ن*( ب?الT- . ?نبغي ل$N 54 ?ص,(,) ?س,q على 4نQ ?عم8
ض6 )لقان,5 )لعاN = ,في VGD )لحالة ?مك6L 5)نتQ على LنQ مج(N س?اسي . كان! )لفت5 ,)لث,()! تق,N ب?5 )ل?$,6 ض6 )لحكN )ل(,ماني بال
Nلى ق?اL d6m? 54 Qكان,) 4ب6) ?ق*?5 ل?قض,) على ك8 ما م5 شأن, = A,لث,()! بك8 ص()مة , قس( Wما5 ?قمع,5 تل,)كا5 )ل, . qاTنق(
{ML 686.3} .)لث,()!

قبGD 8) بأ?اN قل?لة فقT حا,8 )لف(?س?,5 54 ?,قع,) )لمس?ح في )لفخ GL سأل,V قائل?5: “ 4?ج,C لنا 54 تعTي جC?ة لق?ص( N4 ال؟” ,لك5
)لمس?ح كش\ )لستا( ع5 نفاق$N. ,)ل(,ما5 )لG?5 كان,) حاض(?5 ح?نئG (4,) خ?بة 4,لئW )لمتآم(?CD, 5?مت$N )لمنك(A عن6ما 4جاب$N )لمس?ح
{ML 686.4} .(بق,لQ: “4عT,) GL)ً ما للق?ص( للق?ص( ,ما Å Å” (ل,قا 20 : 22 , 25

N$ففي ك(ب .Qب N54 ?عل ND V,6()4 بما Nع,5 54 ?جعل,) )لنا- ?ص6ق,5 54 )لمس?ح عل?Tلحا6ثة ?ست( Wفي تل N$لك$نة ?*ن,5 4ن( ND اD 5فاآل
)لشT 6?6لب,) م5 بعt ش$,6 )لC,( 54 ?ش$6,) ضV6 قائل?5: “,ج6نا GD) ?فس6 )ألمة= ,?منع 54 تعTى جC?ة للق?ص(= قائالً: “LنD Q, مس?ح
ملW” (ل,قا 3 : 23). VGD ثالi ت$N ال 4سا- ل$ا م5 )لصحة . لق6 ع(\ )لك$نة GD) ,لكن$N كان,) مستع6?5 أل5 ?شC (,6$,() لل,ص,L 8لى
N$غ(ض. {ML 686.5}

Wال ?مك5 54 ?تف^ مع تل A)ا$T8 على )ل,6)عة ,)ل(ل6( V)*5 منL .تآم( ض6 )لحك,مة )?ألس( (GD 5L ^6ص? Nفل N$ض)غ -Tب?ال W)64
q,لى ?سL !ساء . فالتفm)ل( W4,لئ ^?)T t)عت( ءd)نسا5 بL WالDائلة إلD A)م(mم WنالD 5مقتنعا بأ -Tحا8 = ,كا5 ب?ال dلت$مة بأ(
ML} .,سألQ قائالً: “4ن! ملW )ل?$,6؟ فأجابQ ,قا8: “4ن! تق,8” (ل,قا 23 : 3)= ,غإG) بشعاq ب()^ ?ن6فع م5 مح?اV ف?ضيء مث8 ن,( )لشم-
687.1}

ù'ألمو' ùسط [#اe \سال

عن6ما سمع,) GD) )لج,)B 4ش$6 ق?افا ,م5 معQ ب?الT- على 54 ?س,q )عت(\ بص6^ )لت$مة )لتي ,ج$,Dا Lل?Q. فجع8 )لك$نة ,)لكتبة
5(Gآل( Nلص(خا! ,كا5 ص,! )لجلبة ?ص( Wتل qعا)بالم,! . ,لق6 (66 )ل q,على ?س Nلحك( Qالب?5 منT خا! عال?ة)خ,5 ص)ساء ?صm)ل(,
= فتح?( ب?الGL, . -T (4| 54 ?س,q ال ?6فع تلW )لت$N ع5 نفسQ قا8 لQ: “4ما تج?B بشيء؟ 4ن*( كN ?ش$5,6 عل?W! فلN ?جB ?س,q 4?ضاً
{ML 687.2} .(بشيء” (م(ق- 15 : 4 , 5

Qئت?D !كان . N$لت( Wبكلمة على ك8 تل Bج? Nل Qلكن, = N(| ك8 م5 في )ل6)( سمع ك8 )لشتائ? ,D, -Tقفا خل\ ب?ال(, q,كا5 ?س Gفإ
تب(5D على LحساسQ بب()ءتQ . ,ق\ ثابتا 4ماD N?اj )ألم,)j )لتي كان! تصTخB م5 ح,لQ . ,ق6 ب6) ,كأ5 4م,)j )لغضB )لتي كان! تعل,
,ت(تفع كأم,)j )لمح?T )لصاخبة جعل! ت$6( م5 ح,لQ ,لكن$ا لN تمسQ . ,ق\ صامتا ,لك5 صمتQ كا5 4بلغ م5 ك8 كالN . كا5 كن,( ?شع م5
j)لخا( QنسانL لىL 8ل6)خ( QنسانL. {ML 687.3}

,D, q,لى ?سL )*ن GL, ؟ Qح?ات Gبإنقا Nال ?$ت Qألن !(إلج()ء( VG$ل i)ج8 ال ?كت)ل( (GD 8D :فجع8 ?سائ8 قائال -Tب?ال QلعتT !شD64
?تحم8 )إلDانا! ,)لسخ(?ة 5,6 54 ?فك( في )لثأ( لنفسQ 4ح- بأنQ ال ?مك5 54 ?ك,L 5نسانا kثما 4, *الما كما كا5 )لك$نة )لصاخب,5 . فإG كا5
{ML 687.4} .”?(ج, 54 ?علN )لحق?قة منQ ,?تخلx م5 صخB )لشعB 4خG ب?الT- ?س,q جانبا ,سألQ ثان?ة: “4ن! ملW )ل?$,6؟

Wت(G 54م“ :Qفقا8 ل . V6صة لالعت()\ بما ?عتق)ف VاTفأع -T6 مع ب?الDلق6- كا5 ?جا( p,)لق6 ع(\ 54 )ل . A)مباش q,س? Qجب? Nفل
(G$ب Wلتي 4ل$مت( يD مني ),54 )ل(غبة في )لحص,8 على )لن N4 = ي )ت$اما! )لك$نةD VGD 8D -d4 ”عني؟ Wخ(,5 قال,) لk N4 =(GD 8,تق
)لسm)8 ؟ ف$N ب?الT- م(مى كالN )لمس?ح = ,لك5 )لكب(?اء قفL !Cلى قلبQ فلN ?(6 54 ?عت(\ باالقتناq )لdG كا5 ?لح عل?Q فقا8: “4لعلي 4نا
{ML 688.1} .(?$,d6؟ 4مّتW ,(mساء )لك$نة 4سلم,L Wلّي. ماG) فعل!؟” (?,حنا 18 : 35

ضاع! ف(صة ب?الT- )لDGب?ة . Lال 54 ?س,q لN ?ت(كQ 5,6 54 ?عQ?T مC?6) م5 )لن,( . ففي ح?5 4نQ لN ?قN6 ج,)با مباش() ص(?حا على
{ML 688.2} .سm)8 ب?الT- فق6 4,ضح لQ (سالتQ = ,4ف$N ب?الT- 4نQ لN ?كT? 5لB ع(شا 4(ض?ا

قا8 لQ: “مملكتي ل?س! مGD 5) )لعالN. ل, كان! مملكتي مGD 5) )لعالN= لكا5 خ6ّ)مي ?جا5,6D لكي ال 4سلL Nّلى )ل?$,6. ,لك5 )آل5 ل?س!
مملكتي مD 5نا. فقا8 لQ ب?الT-: 4فأن! GL)ً ملW؟ 4جاB ?س,q: 4ن! تق,L :8ني ملW. ل$G) ق6 ,ل6! 4نا= ,ل$G) ق6 4ت?! Lلى )لعالN ألش$6 للح^.
{ML 688.3} .(ك8 مD 5, م5 )لح^ ?سمع ص,تي” (?,حنا 18 : 36 , 37
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4ك6 )لمس?ح 54 كلمتD Qي في G)ت$ا مفتاp ?فتح ,?كش\ )لس( لمND 5 مستع5,6 لقب,ل$ا = GL ف?$ا تكم5 )لق,A )ل6)ع?ة ل$ا = ,D (GD, س(
.)نتشا( ملك,! )لح^ . كاT? 5لB م5 ب?ال6? 54 -T(W 4نQ ب,)سTة قب,8 )لح^ ,)متالكQ ?مك5 54 تتج66 )لTب?عة )ل$الكة ال بأ?ة ,س?لة 4خ(|
{ML 688.4}

“hحد'e علّة g#جد فr لست”

N?*ش,^ ع Qست?ق* في نفس(, = xلمخل( 8(,4ق N$بك8 ش,^ ف QنL . تبكا)كا5 م Qغبة في مع(فة )لح^ ,م5 عقل) -Tكان! ل6| ب?ال
V)كG j)في )لخا Bلشغ(, B5 )لصخL . نت*( ج,)با? Nل Qال 4نL ”لح^؟( ,D قائال: “ما Qفسأل . Q?لح^ ,ك?\ ?مك5 )لحص,8 عل( ,D فة ما)لمع
بمشكلة )لساعة = أل5 )لك$نة كان,) ?لح,5 في TلB عم8 حاسN س(?ع . فإG خ(L jلى )ل?$,6 4عل5 قائال بك8 تش6?6: “4نا لس! 4ج6 ف?Q علّة
{ML 688.5} .(,)حA6” (?,حنا 18 : 38

GD 5L) )لكالN )لdG نT^ بGD Q) )لقاضي )ل,ثني كا5 تعن?فا قاس?ا لغ6( (mساء Lس()ئ?8 ,كGب$GL N كان,) ?شتك,5 على )لمخلx . فإG سمع
VGD )ال ?تآم(,5 في )نت*ا?,T (,لعنا5 . لق6 *ل( N$غضب, N$لق,) ل$?اجT4, N$مالk 4حس,) بخ?بة -Tب?ال Nم5 ف Nلكال( (GD Ö,?لك$نة ,)لش(
)لف(صة . فإD 54 (,4) GناW 4مال في TLال^ س()p ?س,q ب6) ,كأن$N ?(?5,6 54 ?مCق,L V(با . فجعل,) ?ش$(,5 بب?الT- بأص,)! عال?ة =
.,?ت$66,نQ بالTع5 ف?Q ل6| )لسلTا! )ل(,مان?ة = ,)ت$م,V بأنQ ال ?(?6 54 ?قضي بالم,! على ?س,q )لdG كان,) ?mك5,6 4نQ ثائ( على )لق?ص(
{ML 689.1}

كان! تسمع ص?حا! غاضبة تعل5 54 تأث?( )لتم(6 )لdG ?نش(V ?س,q مع(,\ ج?6) في ك8 مكا5 في )لبال6 = ,قا8 )لك$نة: “LنQ ?$ّ?ج
Nعل i?6)نة )لمس?ح = حL ل,ق! في( WلG في )فك? -Tك5 ب?ال? Nنا” (ل,قا 23 : 5) لD لىL 8?في ك8 )ل?$,6?ة مبت6ئاً م5 )لجل Nّعل? ,D, Bلشع(
54 )ل?$,6 كان,) ?شتك,5 ضV6 م6ف,ع?5 ب6)فع )لك()D?ة ,)لتعصB = ,ق6 ع(\ ,)جب5L . Q )لع86 ?تTلTL Bال^ س()p ?س,q في )لحا8 = ,لك5
Bلشع( ج$ة(,خا\ م5 م? ,D 5كا, = Bشغ i,6فال ب6 م5 ح N$?6?4 لىL q,س? N?تسل tف) ,فل . A)?)لش( Bكا5 ?خشى ن,)?ا )لشع -Tب?ال
(G$ب GL . Nأل?ا( Wفي تل N?شل),كا5 في 4 dGل( لجل?8( N6- حاك,)?D لىL Qسال)L على NCجل?لي ع q,54 ?س Nفح?5 عل . )لثائ( Bلغاض(
)إلج()ء حا,8 ب?الT- 54 ?لقي ع5 نفسQ مسm,ل?ة )لحكN على ?س,L qلى D?(,6- = كما كا5 ب$G) ?حا,8 54 ?قضي على )لعA,(6 ,)لخص,مة
xمحاكمة )لمخل Bلحاكما5 )لمتخاصما5 ص6?ق?5 بسب( Wن(G )ما 4()6 فصا Qل N6- . ,ق6 ت,)?D 5?ب, Qلق6?مة )لتي كان! ب?ن(. {ML 689.2}

IسوE فحصE iAeر#]

سلN ب?الT- ?س,q ثان?ة Lلى d6?4 )لجن6 . ,في ,سT ت$كN )ل(عاq ,سخ(?ت$N 4س(ع,) بL Qلى قص( D?(,6- . “,4ما D?(,6,- فلما
=A)?4ش?اء كث Qعن Qلسماع =V()? 54 8?,T 5ماC 5كا5 ?(?6 م“ Qلكن, . x54 (4| )لمخل Qسب^ ل? N(ل,قا 23 : 8). ل ”ً(ج6 p)ف q,4| ?س)
q,عن6ما سمع ع5 ?س QنL . 5(6لمعم( حنا,? N6ب Q?6? خTل dGل(ج8 )ل( ,D (GD -6,)?D 5(ل,قا 23 : 8). كا ”Qة تصنع من?k |)? 54 ّجى)ت,
8,4 م(A تملكQ )لفqC ,قاD (GD“ :8, ?,حنا )لdG قTع! 4نا (4سL .QنQ قاN م5 )ألم,)!! ”= “,لGلW تعم8 بQ )لق,)!” (م(ق- 6 : 16 ؛ متى
14 : 2). ,مع GلW فق6 تا^ D?(,6- ل(m?ة ?س,q . ,)آلD 5ا )لف(صة م,)ت?ة إلنقاG ح?اGD A) )لنبي . تمنى )لملW 54 ?بع6 ع5 عقلL Qلى )ألب6
من*( GلW )ل(4- )لdG ق6 4تى بL Qل?Q على Tب^ = كما L 6()4شباq فض,لQ = ففك( قائال LنGL Q) قN6 ل?س,d4 q 4م8 في TLال^ س()حQ ف$, بك8
Qمن BلT? س(,( س?فع8 ك8 ما. {ML 689.3}

N$شكا?ات N?6الء )ألحبا( بتقmD 46ب Wلمل( N4ما xلمخل( عن6ما 64خ8, . Ö,?(,6- جمع كب?( م5 )لك$نة ,)لش?D )لى قصL q,ق6 تبع ?س,
ضV6 باDت?اj ش6?6 . ,لكD 5?(,6- لN ?ب6 )Dتماما كب?() بتلW )لت$N . فأم( )لجم?ع 54 ?صمت,) لتك,5 لQ?6 ف(صة ف?$ا ?ستج,B )لمس?ح . ,4م(
Q?ل,ق,( (4| م(تسما عل( Nلعال( d6فا Qلى ,جL ^ف)ب )*ن GL, . Qفي معاملت A,بالقس V4ع6)ء N$في نف- )ل,ق! )ت, . Qبأ5 ?ح8 )لمس?ح م5 ,ثاق
{ML 690.1} .س?ماء )لحكمة ,)لT$ا(A . ,علN كما علN ب?الT- م5 قب8 54 )لمس?ح ق6 4شتكي عل?Q ب6)فع م5 )لخبi ,)لحس6

سأD 8?(,6- )لمس?ح بكالN كث?( ,لك5 )لمخلx *8 ملتCما جانB )لصم! T,8 )ل,ق! . ,بناء على 4م( )لملW 64خ8 )لع(j ,)لمقع5,6 =
ثN 4م( )لمس?ح 54 ?ب(5D على ص6^ )6عاء)تQ بإج()ء معجAC . قا8 لD Q?(,6-: )لنا- ?ق,ل,5 عنL WنW تستT?ع 54 تشفي )لم(ضى = ,4نا
Q6- ?الحق,)?D 8*, . -6,)?D BلTل q,س? Bستج? Nل, . Q?با 4, مبالغا ف,Gآلفا^ ل?س! 4م() مك( !بقT لتي( Wت)$54 ش |)4ت,^ أل5 4
Wس?ك,5 في مصلحت (GD, !4ن W)?ألج8 خ?( )آلخ(?5 فاصنع$ا )آل5 ألج8 خ !(Cع 54 تصنع )لمعج?T5 كن! تستL :Qفقا8 ل QلحاحL, QلباتTب
. ,م(A 4خ(| 4م(V قائال: 4(نا k?ة تب(5D على LنW تملW )لق,A )لتي ب$ا صنع! )لمعجC)! )لع*?مة )لمنس,بة Lل?W . ,لك5 )لمس?ح كا5 كم5 ال
?سمع ,ال ?(| . لق6 )تخG )ب5 هللا Tب?عة )إلنسا5 ف?نبغي 54 ?عم8 كما ?جB على )إلنسا5 54 ?عم8 في مث8 تلW )ل*(,\ . ,لGلW ?نبغي 4ال
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{ML 690.2} .?صنع معجAC ل?نقG نفسQ م5 )آلالN ,)إلGال8 )لdG ?نبغي 54 ?تحملQ )إلنسا5 عن6ما ?,ضع في مثG 8لW )لم,ق\

بصمتE gذn كبرEاء 'لملك

,ق6 ,عD 6?(,6- )لمس?ح 4نGL Q) صنع 4مامQ معجAC فس?Tل^ س()حQ . لق6 (4| )لمشتك,5 على ?س,q بع?,ن$N )لعجائB )لتي صنع$ا
54 ,D 5آل( Qخش,ن? (,4خشى ما كان, . Qاعة لص,تTL 5,ج)كما (4,) )لم,تى ?خ = Q?5 ف?Gلم,تى )ل( N54 ?سل )أم( )لقب? ,D, V,سمع, = Qبق,ت
N$ساء شكا?اتm)ل(, لك$نة( N6ق |)4خ A)م, . N$ح?ات N$ق6 ?كلف, N$TTلقضاء على ك8 خ( Qق,ت )ا$*L أل5 في = Qب$ا ق6(ت )$*? ACصنع معج?
W5 . لق6 صا(! تل?Tب,8 (ئ?- )لش?اCبعل A,بق Qت(Cصنع معج? QنL, \6خائ5 ,مج QنL q,قائل?5 ع5 ?س N$(فع,) 4ص,)ت Nش6?6 = ث qCفي ج
{ML 691.1} .)لقاعة مس(حا لال(تباW ,)لتش,?n = فالبعt كان,) ?ص(خ,5 بشيء ,غ?(ND بشيء kخ(

!(C(,6?ا (4- ?,حنا )لمعم6)5 . لق6 *8 ,قتا ?ح- ب,خ?D !لبT 5?عبا ح) CتD( (,6- )آل5 4ق8 حساس?ة مما كا5 عن6ما?D )?كا5 ضم
)لنN6 )ألل?مة على عملQ )لم(?ع = ,لك5 4حاس?سQ )أل6ب?ة )6C)6! )نحTاTا بسبB ح?اA )لخالعة )لتي عاش$ا . 4ما )آل5 فق6 تقسى قلبL Qلى ح6 54
QلقT? 54 اناTسل Q4عل5 م()() 54 ل GL q,آل5 ?$66 ?س( ,D اD, . Q4 على ت,ب?خ)تج Qعلى ?,حنا ألن Q4,قع dGل( xبالقصا )صا( ?فتخ
{ML 691.2} .,سلTانا 54 ?حكN عل?Q . ,لك5 لN ?ب6 على ?س,q 4نQ ق6 سمع ش?ئا

Qالما ل?L 6لمختا8 )لفخ,( س?ك,5 4ش( Wلمل( (G$ل QلD5 تجاL . QانTلسل Qكت()ث( N6على ع Q86 صمت GL = -6,)?D A)لصم! ثائ( (GD )4ثا
{ML 691.3} .م5 مج(6 ت,ب?خQ . ,م(A 4خ(| 66D ?س,q بغضB = ,لكنQ *8 صامتا ,ثابتا

5L (سالة )لمس?ح Lلى GD) )لعالN لN تك5 لمج(L 6شباq )لفض,8 )لعا8T . لق6 4تى لكي ?شفي )لمنكس(d )لقل,B = فل, كاD 5نالW مجا8 أل5
?تكلN كالما ?ك,5 م5 نتائجQ شفاء )لنف,- )لم(?ضة )لتي ج(حت$ا )لخT?ة لما *8 صامتا . ,لك5 لN ?ك5 لQ?6 ما ?ق,لQ أل,لئW )لG?5 ?6,س,5
{ML 691.4} . )لح^ تح! 4ق6)م$N )لنجسة

Nكش\ 4ما? GL Bبالخ,\ ,)ل(ع Q54 ?صعق Qلقاسي = ,كا5 ?مكن( Wلمل( WلG مسمع ^)6- كالما ?خت,)?D Nع 54 ?كل?Tكا5 )لمس?ح ?ست
tلق6 (ف . Q?لL Q$لقا6مة . ,لك5 صم! )لمس?ح كا5 4قسى ت,ب?خ ?مك5 54 ?,ج( Q8 6?ن,نت,D, Qتكب$ا في م6| ح?ات)( لتي( Vا?اTك8 خ Q?ع?ن
D?(,6- )لح^ )لdG ق6مL Qل?Q 4ع*N )ألنب?اء . ,لGلW فل5 تقL N6ل?Q (سالة 4خ(|. لN ?ك5 ل6| جال8 )لسماء ما ?ق,لQ ل5L . Q تلW )أل5G )لتي
كان! 4ب6) مفت,حة لسماq ك8 شيء ع5 ,?ال! )لبش( ,بال?اND لN ?ك5 ل6?$ا مجا8 لسماq 4,)م( D?(,6- . ,تانW )لع?نا5 )للتا5 كانتا 6)ئما
تسستق()5 على )لخاTئ في محبة مشفقة غاف(A لN تلتفتا Lلى D?(,6- . ,تانW )لشفتا5 )للتا5 كانتا تنTقا5 بأق,| ح^ مmث( ,)للتا5 جعلتا
xلى مخلL Qك5 ?ح- بحاجت? Nل dGلمتكب( )ل( Wلمل( Nبقت?5 4ماTق?^ كانتا م) 5 في ت,س8?Tلمنح( AاT5 )لخ()Gتن. {ML 691.5}

(GL q,قا8 ل?س WلG 6نسا5 محتا8 6جا8 . ,بعL q,4عل5 54 ?س Qلى )لجمع )ل,)ق\ 4مامL !لتف( GL, = Bلغض( T)6- م5 ف,)?D Qكم6 ,ج(
لN تقN6 ب(Dانا على ص6^ 6ع,)W فسأسلمL Wلى )لعسك( ,)لشعB فق6 ?فلح,5 في حملW على )لكالN . فإ5 كن! محتاالً فإنW ال تستح^ غ?(
ACبعم8 معج Wنفس x5 كن! )ب5 هللا فخلL 4ما . N$?6?لم,! بأ(. {ML 692.1}

[#رE iAeتبكت

ما 54 نD ^T?(,6- ب$G) )لكالN حتى DجN )لنا- على )لمس?ح . لقD 6جG NلW )لشعB على ?س,q كما ت$جN )ل,ح,n )لضا(?ة على
WلG N$غام)L, 5ل(,ما( ب5 هللا = ,ل,ال ت6خ8 جن,6( ال8GL في qعا)6- جم$,( )ل,)?D W)ق6 شا, = WناD, ناD Qلف(?سة . فجعل,) ?سحب,ن(
{ML 692.2} .)لشعB )لمخب,8 على )لت()جع لتمC^ جس6 )لمخلL x(با

فاحتق(D V?(,6- مع عسك(V ,)ست$4C بQ= ,4بسQ لباساً المعاً” (ل,قا 23 : 11). ,ق6 )شت(W جن6 )ل(,ما5 في تلW )إلDانا! . 5L ك8 ما“
)ستTاq 4,لئW )لجن,6 )ألش()( )لفاس5,6 54 ?بتك(,V مDL 5انا! بمساعD A6?(,6- ,4حبا( )ل?$,6 )نصB على )لمخلx = ,لك5 صب(V )إلل$ي
QلGخ? Nل. {ML 692.3}

حا,8 مضT$6, )لمس?ح 54 ?ق?س,) 4خالقQ على 4خالق$N . لق6 ص,(,V على LنQ في مث8 سفالت$N . ,لك5 خل\ كG 8لW )لم*$( )لحاض(
*$( من*( kخ(- من*( س?(,نQ في م8ء مجV6 ?,ما ما . كا5 ?,ج6 بعt م5 )(تعب,) في حض(A )لمس?ح = فعن6ما كاG 5لW )لجمع )لسمج
?جث,5 4مامQ في سخ(?ة ت()جع بعt م5 تق6م,) ل?سخ(,) بND, Q خائف,5 صامت,5 = ,ق6 تبك! D?(,6- . لق6 كان! kخ( 4شعة ن,( (حمة
هللا تسTع على قلبQ )لdG تقسى بالخT?ة = ,4ح- بأGD 5) )ألس?( ال ?مك5 54 ?ك,L 5نسانا عا6?ا أل5 4ل,D?تQ 4ش(ق! م5 خال8 بش(?تQ = ففي
Qل$ا مت(بعا على ع(شL Q4مام |)? Q6- بأن,)?D -لقتلة 4ح(, AناCئ?5 ,)لCا بال$اTمحا Q?كا5 )لمس?ح ف dGنف- )ل,ق! )ل. {ML 692.4}
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,مع D 54?(,6- كا5 (جال قاس?ا فإنQ لN ?ج(m على )لمصا6قة على 6L)نة )لمس?ح = فق6 كا5 ?(غB في Lخالء نفسQ م5 )لمسm,ل?ة )ل(D?بة
{ML 693.1} .فأعا6 ?س,L qلى 6)( )لقضاء )ل(,ماني

xكا5 ق6 فح Qبأن ND)كG? 854 ?فع8 . فجع Qبضج( عما ?(?6,ن N$سأل ND)?ل?$,6 بأس( Q?لL 6كث?() . فلما عا Nبالخ?بة ,)غت -T4ح- ب?ال
-6,)?D لىL q,ق6 4(س8 ?س, = V6ض A6ثبا! ت$مة ,)حL (,ع?Tست? Nل N$لكن, V6شكا,| ض (,ق6 ق6م N$بأن ND)علة = ,4خب Q?ج6 ف? Nل, q,س?
{ML 693.2} .(حاكN )لجل?8 ,4ح6 بني 4مت$N ,لكنD Q, 4?ضا لN ?ج6 ف?Q علة تست,جB )لم,! .ثN قا8 ل$N: “فأنا 6m4بT4, QلقQ” (ل,قا 23 : 16

,Dنا ب(5D ب?الT- على ضعفQ . لق6 4عل5 54 ?س,q ب(dء ,لكنQ 4()6 54 ?جلV6 لكي ?$6[ ثائ(A )لمشتك?5 عل?Q . لقk 6ث( 54 ?ضحي
(,6(6C(, V66)ت Bبسب Q?لجمع عل( WلG )فق6 ثا = j)ح Cك)في م Qلتص(\ 4,قف( (GD . qعا)ل( Wأ مع 4,لئT(,بالع6)لة ,)لمبا6[ )لق,?مة لكي ?ت
NTنبا ,ال علة لكا5 ق6 حG Q?ج6 ف? Nل dGإلنسا5 )ل( WلG نة(6L tف), لب6)?ة( ثابتا م5 -Tفل, ,ق\ ب?ال . )?الب?5 بم,! )ألسTص()خا م
. Q?عل N$6ت()L مالءL لما تج(4 )ل?$,6 على B(,بالص Qقتناع( Gل, نف . Qلن6)مة م6| ح?ات(, Nألغال8 )لمم?تة )لتي كا5 س?,ث^ ب$ا مكبال باإلث(
)Gعت( لق6 . V)?مخالفة ضم ^?)T نح6( ش?ئا فش?ئا في( -Tلك5 ب?ال, . -T4- ب?ال) ما كا5 ل?ستق( على N)كا5 )لمس?ح س?م,! ,لك5 )لج
QالكD لىL 4فض?ا V66)ت, Q5 تقلقلL . ساءm)لك$نة ,)ل( d6?4 5?تماما ب (Cآل5 ?كا6 ?ك,5 عاج( ,D اD, = \بالع86 ,)إلنصا Nع5 )لحك Qلنفس .
{ML 693.3}

ôال\ في حلم

,لك5 حتى )آل5 لN ?ت(W ب?الT- ل?تص(\ في غ?( تبص( . لق6 جاءتQ (سالة م5 هللا تحG(V م5 )(تكاB )لج(?مة )لتي كا5 قا6ما على
)(تكاب$ا . فإجابة لصالA )لمس?ح )فتق6 مالW م5 )لسماء )م(A4 ب?الT- ف(4! )لمخلx في )لحلN ,تح6ث! معQ . لN تك5 تلW )لس?A6 ?$,6?ة =
,لك5 ف?ما كان! تن*( Lلى ?س,q في )لحلN لN ?ك5 عنD6ا d4 شW في صفاتQ 4, (سالتQ . ع(فتQ بأنQ )ب5 هللا . ,(4تQ ?حاكN في 6)( )لقضاء
,D, م,ث^ )ل?6?5 كما ل, كا5 مج(ما . ,(D !4?(,6- ,عساك(5,4C$? V بQ ,?سخ(,5 منQ سخ(?ة الGعة ,(D?بة .,سمع! )لك$نة ,)ل(mساء
)لممل,ئ?5 خبثا ,حسND, (6 ?شتك,5 عل?Q بغضB جن,ني . ,سمعت$N ?ق,ل,5: “لنا نام,-= ,حسB نام,سنا ?جB 54 ?م,!” (?,حنا 18 : 7).
,(4! ب?الT- ?سلN ?س,q ل?جل6 بع6ما 4عل5 قائال: “4ني لس! 4ج6 ف?Q علّة”. ,سمع! ب?الT- ?نT^ بالحكN عل?Q ,(4تD, Q, ?سلN )لمس?ح
لقاتل?Q . ,(4! )لصل?B م(ف,عا ف,^ جب8 جلجثة . ,(4! )أل(t متشحة بالمس,p ,)ل*الN = ,سمع! تلW )لص(خة )لخف?ة: “ق6 4كم8”
(?,حنا 19 : 30). ,بعG 6لW (4! مش6$) kخ( . (4! )لمس?ح جالسا على سحابة ع*?مة ب?ضاء ب?نما كان! )أل(t تسبح في )لفضاء = ,(4!
)(GنL سالة) -Tلى ب?الL !لحا8 4(سل( ست?ق*! ,في( Nث qCخة ف)خ! ص)فص V6ب,5 م5 ب$اء مج)$? Q?قاتل. {ML 693.4}

Q(سالة م5 )م(4ت -Tلب?ال Nلجمع ,سل( WلG Tقا في ,س?)T Qس,8 ,ش^ لنفس) N6مت(66) ف?ما كا5 ?نبغي 54 ?فع8 تق -Tفف?ما كا5 ب?ال
{ML 694.1} .(تق,8 ف?$ا: “L?اG, WلW )لبا(= ألني تألم! )ل?,N كث?()ً في حلN م5 4جلQ” (متى 27 : 9

Eفضلو. عل#g لصا قاتال

شحB ,جQ ب?الGL -T كا5 متح?() بسبB )لع,)م8 )لتي كان! تتصا(q في نفسQ .,لك5 ف?ما كاD 5, ?تلكأ في عملQ كا5 )لك$نة ,)ل(mساء
6)ئب?5 في Lض()N نا( )لتعصB ض6 )لمس?ح في عق,8 )لشعB . فاضT( ب?الL -Tلى 54 ?عم8 . فك( في عاA6 )صTلح,) عل?$ا ق6 ?ك,5 ف?$ا
Wلع?6 . كان! تل( WلG في Bلشع( V)ختا? dG4ح6 )ألس(| )ل p()ال^ سTمأل,فة تقضي بإ A6عا WنالD !كان Q4ن WلG = لمس?ح( p()ال^ سTL
)لعاA6 عاA6 ,ثن?ة = ,لN ?ك5 ف?$ا d4 4ث( مk 5ثا( )لع86 = ,لك5 )ل?$,6 كان,) ?ق6(,ن$ا تق6?() ع*?ما . ,كا5 ?,ج6 في GلW )لح?5 4س?( ل6|
)لسلTا! )ل(,مان?ة ?6عى با()با- = كا5 محك,ما عل?Q بالم,! . )6عى GD) )ل(ج8 4نD Q, مس?ا = كما )6عى 54 لQ )لسلTا5 على 54 ?غ?(
. Qم5 حق ,D Bبالس(قة 4, بالسل Q?الست?الء عل( Qا5 )6عى 54 ك8 ما ?مكنT?لش( Qخ6ع GL, . Nلمقل,بة في )لعال( qألن*مة ,54 ?صلح )أل,ضا(
,ق6 عم8 4عماال عج?بة بق,A )لش?Tا5 ,تبعQ بعt )لشعB = مما 4ثا( فتنة ض6 )لحك,مة )ل(,مان?ة . ,تح! ستا( )لحما?ة )ل6?ن?ة صا( ,غ6)
N$س?حمس Qء *5 4نd)لب( xل(ج8 ,ب?5 )لمخل( (GD 5?ب )ح^ )الخت?ا Bلشع( -Tى ب?الT4ع Gفإ . A,قاس?ا مت$,() مص() على )لتم(6 ,)لقس
N?*ع NتماDبا N$لى )لجمع سألL !لتف( GL (GكD, . ساءm)ل(, لك$نة( ض6 q,على ?س N$فTبع )س?*ف Qج, 4ن)? لع86 . ,كا5( Bم,) جانCأل5 ?ل
{ML 694.2} .(قائال: “م5 ت(?T4 54 5,6ل^ لكN؟ با()با- N4 ?س,q )لdG ?6عى )لمس?ح؟” (متى 27 : 17

فجاء ج,)ب$N كCئ?( )ل,ح,n )لضا(?ة قائال: “T4ل^ لنا با()با-!” (ل,قا 23 : 18) ,قC 6)6 ص()خ$N ,)(تفع عال?ا ,ND ?ق,ل,5: با()با-
! با()با- ! ,GL *5 54 )لشعB لN ?ف$م,) سm)لQ عا6 ?سأل$N: “4ت(?T4 54 5,6ل^ لكN ملW )ل?$,6؟” (م(ق- 15 : 9)= فص(خ,) ثان?ة قائل?5:
A)6عى )لمس?ح؟” (متى 27 : 23)= ,م? dGل( q,4فع8 ب?س (Gقائالً: “فما -Tب?ال N$ل^ لنا با()با-!” (ل,قا 23 : 18). فسألT(, (GD Gخ“
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4خ(| )(تفع Cئ?( تلW )لجم,q كما ل, كان,) ش?ا5L . 5?T )لش?اT?5 4نفس$N )ن6س,) ب?5 )لنا- في D?ئة بش( = ,ما )لdG كا5 ?نت*( من$L Nال 54
{ML 695.1} .(?ص(خ,) بص,! ,)ح6 قائل?5: “ل?صلB!” (متى 27 : 23

)ضT(B ب?الGL = -T لN ?ك5 في حسبانQ 54 )ألم( س?صL 8لى تلW )ل6(جة م5 )لخT,(A . لق6 )(تعB م5 فك(A تسل?L Nنسا5 ب(dء ل?القي
4قسى م?تة م$?نة ,مش?نة ?مكL 5?قاع$ا بإنسا5 . فلما C 46Dئ?( تلW )لص(خا! )لتف! Lلى )لشعB قائال: “,d4 ش( عم8؟” (م(ق- 15 : 14).
,لك5 )ألم( كا5 ق6 تفاقC, N)6 في خT,(تQ بح?i لN تع6 تجd6 ف?Q )لحجة . Lن$N لN ?ك,ن,) ?(?5,6 مع(فة )لب()D?5 على ب()ءA )لمس?ح ب8
Q6)نتL 5,لبT? (,كان. {ML 695.2}

Q6بm4 علّة للم,!= فأنا Q?4ج6 ف Nني لL ؟(GD 8عم )ش dثالثة: فأ N$م5 )لم,!: “فقا8 ل VGنقاL, ال^ )لمس?حTL 8,8 ?حا* -Tلك5 ب?ال
,T4لقQ” (ل,قا 23 : 22). ,لك5 مج(G 6ك( كلمة TLالقQ 4ثا( )لشعC, B)6 في D?اج$N عش(A 4ضعا\ فص(خ,) قائل?5: )صلبQ = )صلبQ ! ,ق6
-Tت(66 ب?ال Bبسب Bلشع( jا?D Nلعاصفة ,تفاق( W6 )شت6)6 تل(C. {ML 695.3}

4ُخG ?س,D, q, خائ( ,معيٍ = ,ق6 غT! )لج(,p جسمQ ثN جل6 على م(4| م5 تلW )لجم,q: “فمضى بQ )لعسك( Lلى 6)خ8 )ل6)(= )لتي
Wا مل? Nقائل?5: )لسال Q?بت46,) ?سلّم,5 عل(, =Q?عل V,ضع,, W,كل?الً م5 شL (,)4(ج,)ناً= ,ضف V,ي 6)( )ل,ال?ة= ,جمع,) ك8 )لكت?بة. ,4لبسD
)ل?$,6! ... ,?بصق,5 عل?Q= ثN ?سج5,6 لQ جائ?5 على (كب$N” (م(ق- 15 : 16 — 19). ,4ح?انا كان! تمتk 6? 6ثمة ,تختT\ )لقصبة )لتي
Qلح?ت, Q$8 على ,جCتن N6ل( !()Tفكان! ق Qفي جب?ن C)نغ? W,فكا5 )لش W,لش( لمكل8 بإكل?8( Q4س) على Qب)تض, V6? كان! ق6 ,ضع! في .
{ML 695.4}

'لظالم e'لمظلو\

)ب$تي 4?ت$ا )لسما,)! ,تح?(d ,)قشع(d 4?ت$ا )أل(D . tا ND )ل*الم,D, 5ا D, )لم*ل,D . NاND جماعة م5 )لمعت,D?5 )لمجان?5
?ح?T,5 بمخلx )لعالD, = Nا Dي )لسخ(?ة ,)لت$كN تتخلل$ا )ألقساN )لسمجة ,)لتجاD, . \?6ا ND )ل(عاq )لع6?م, )لشع,( ?نتق5,6 م?ال6
qGلال( Nتتناق8 )لنكا! )لسمجة ,)لت$ك V(,ي )ألفDاD, = ب5 هللا( Qبأن V(,ئ,5 ب6عC$ست? ND اD, . لت,)ضع )لتي عاش$ا( Aلمس?ح )ل,ض?ع ,ح?ا(
{ML 696.1} !! )لم$?5

5L )لش?TاD 5, )لdG قا6 4,لئW )ل(عاL qلى DLانة )لمخلx . لق6 كا5 غ(ضQ 54 ?غ?*Q ل?نتقGL N) 4مك5 = 4, ?6فعL Qلى عم8 معجAC ل?Tل^
نفسQ ح() = ,DكG) ?ن$ا( ت6ب?( )لخالx ,?تحNT . فأق8 لTخة على ح?اتQ )لبش(?ة = ,Lخفا^ بش(?تQ = ,ل, م(A ,)حA6 في )حتما8 )لمحنة
54 V)ع بأم?Tكا5 ?ست dGل( W(G 5خف^ )لمس?ح في ف6)ء بني )إلنسا5 . ,لك? (GكD, = ب?حة ناقصةG كف?ال بأ5 ?جع8 حم8 هللا WلG 5بة كا?D)ل(
?جيء باألجنا6 )لسما,??5 لمع,نتQ = )لdG كا5 ?ستT?ع T? 54(6 4,لئW )ل(عاq ف?ف(,D 5ا(ب?5 م(تعب?5 م5 من*(V عن6ما ?(Dب$N بن,( جال8
{ML 696.2} .4ل,D?تQ = )ستسلN ب$6,ء كام8 لإلDانا! ,)العت6)ء)! )لسمجة

لقT 6لB 4ع6)ء )لمس?ح منk Q?ة إلثبا! 4ل,D?تQ = ,لك5 كا5 4مام$N ب(Dا5 4ع*N بكث?( م5 ك8 ما Tلب,V . فكما 54 )لقس,A جعل! معGبي
?س,q ?نحL 5,Tلى 4حT م5 6(جة )إلنسان?ة فصا(,) كالش?اT?5 = كGلW ,6)عة ?س,q ,صب(V (فعا مقامQ ف,^ بني )إلنسا5 = ,ب(Dنا على
Qب??Tكان! ضمانا لت Qلح?ت, Q$لى ,جL Q?ل! م5 ص6غCل6ماء )لتي ن( !()T5 قL, . V6?تمج, Qفعت)كا5 ضمانا ل Q5 )تضاعL . Åبا Qصلت
N?*(عب()ن??5 1 : 9) ك(ئ?- ك$نتنا )لع ”jالبت$ا( !?Cب“. {ML 696.3}

Qم( ,)ح6 . فمع 4نGبكلمة ت ^Tن? Qع 54 تجعلTتست Nل xانا! )لتي )ن$ال! على )لمخلDج6) ح?5 (4| 54 ك8 )إل Bا5 ,غضT?لش( jتاD(
A)?4, كب A)?في صغ Q?4ب A6()L 5م8 ع? Nلجل6 ,)الحتما8 )إلل$ي = ,ل( A,ق Qب?عة )إلنسا5 فق6 4سن6تT Gتخ(. {ML 697.1}

5L ب?الT- عن6ما 4سلN ?س,q للجل6 ,)لسخ(?ة كاL 5*? 5نQ بGلW ?ث?( عT\ )لشعB عل?Q = ,كا5 ?(ج, 4ن$N س?عتب(,G 5لW قصاصا
كاف?ا . ,كا5 ?*5 4?ضا 4نQ حتى )لك$نة )لحاق5,6 س?قنع,5 بGلW . ,لك5 4,لئW )ل?$,6 (4,) بGكائ$N )لحا6 ضع\ ب?الT- في تأ6?بQ إلنسا5
4علD 5, م()() 4نQ ب(dء . ,ق6 (4,) 54 ب?الT- ?ب8G ج$,V6 إلنقاG ح?اA )ألس?( فصمم,) على عTL N6ال^ ?س,q . ,ق6 جعل,) ?فك(,5 قائل?5:
5L. {ML 697.2} ب?الT- 4م( بجل6 ?س,q لكي ?(ض?نا = فإG) كنا نمضي بإص()(نا حتى نصL 8لى نت?جة حاسمة فسنبلغ مأ(بنا

4ما ب?الT- فق6 4(س8 )آلT? 5لB )إلت?ا5 ببا()با- Lلى 6)( )لقضاء . فلما جيء بQ 4,ق\ G?نW )ألس?(?5 جنبا Lلى جنGL, . B 4شا( Lلى
.()لمخلx قا8 بص,! )لت,س8 )لم$?G,D“ :B) )إلنساD“ =” !5ا 4نا 4خ(جL Qل?كN لتعلم,) 4ني لس! 4ج6 ف?Q علّة ,)حA6” (?,حنا 18 : 5 , 4
{ML 697.3}

DناW ,ق\ )ب5 هللا ,عل?Q ث,B )لسخ(?ة ,Lكل?8 )لش,GL, . W كا5 مع(| Lلى )لحق,?5 بان! على *$(k Vثا( )لجل6)! )لT,?لة )لقاس?ة )لتي
ج(| )لN6 من$ا غC?() . ,كا5 ,ج$Q ملTخا بالN6 = ,ب6! عل?k Qثا( )إل(Dا^ ,)أللN )لش6?6 . ,لكنQ كا5 ح?نئG 4جم8 مما كا5 في d4 ,ق!
مضى . لN ?ك5 من*( )لمخلx مفس6) 4ماN 4ع6)ئQ = ,ق6 عب(! ك8 تقاس?N ,ج$Q ع5 )ل(قة ,)لتسل?N ,4(^ )لحنا5 نح, 4ع6)ئQ )لقساA . لN ?ب6
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Qع ,ج?Tفك8 تقا V)(,لى جL \ألس?( )ل,)ق( ب?5, Qع*?ما ب?ن ^)كا5 )لف . A8 )ألنا,T, 8ع*مة )الحتما, A,لجب5 4, )لضع\ ب8 ق( Q?عل
با()با- 6ل! على 4نQ ,غ6 قا- = ,ق6 *$( )لف(^ ,)ضحا ل6| ك8 )لمشا6D?5 . كا5 بعt 4,لئW )لنا- ?بك,5 . فإG ن*(,) Lلى ?س,q فاض!
V(,قتنع,) بص6^ 6ع( ساءm)حتى )لك$نة ,)ل, . Q?عل \Tبالع N$قل,ب. {ML 697.4}

Qل?(,) 6ل?ال ,)ح6) ?نبئ ع5 ك,ن NتماD( 8بك Q?لL 5,)*ن? N$فق6 كا5 بعض = Aلمس?ح قسا( لىL )*ك5 ك8 )لجن,6 )ل(,ما5 )لمح6ق?5 )لن? Nل
مج6فا 4, شخصا خT() . ,م5 ,ق! Lلى kخ( كان,) ?ن*(,L 5لى با()با- ن*()! )ال6C()ء . ,لN تكD 5نالW حاجة Lلى ف()سة عم?قة لمع(فة
خبا?ا 4خالقQ . ثN بعG 6لW كان,) ?لتفت,L 5لى W(G )ل,)ق\ ل?حاكN = ,ق6 ن*(,) Lلى GلW )لمتألN )إلل$ي بإشفا^ عم?^ . 5L )ستسالN )لمس?ح
Vا?L N$ب(فض ND)?لى 54 ?ختم,) على مصL ,4 = مس?ا ,D Qلى 54 ?عت(ف,) بأنL ماL = من*() ل5 ?محى N$انDG4 بع علىT !لصام(. {ML 697.5}

)متأل ب?الD6 -Tشة م5 صب( )لمخلx في غ?( تGم( 4, شك,| . ,لN ?ك5 ?شW في 54 من*( GD) )إلنسا5 )لdG ?ختل\ )ختالفا ب?نا ع5
من*( با()با- س?ح(W )ل?$,6 بالعT\ على ?س,q . ,لكنQ لN ?ك5 ?ف$N مق6)( )لك()D?ة ,)لتعصB )لم(?( )لdG كا5 ?ضم(V )لك$نة للمس?ح
)لdG لك,نQ ن,( )لعالN فق6 كش\ ع5 *لمت$N ,ش(ND . لقD4 6اج,) )ل(عاq ل?ث,(,) عل?Q ث,(A جن,ن?ة . ,م(A 4خ(| ص(Ö )لك$نة ,)ل(mساء
N4نت (,Gقائالً: “خ pغ?( )لمعق,لة صا N$قس,ت N4ما -Tب?ال )صب Gنف GL ()?4خ .” !Qصلب( !Qلص(خة )لمخ?فة قائل?5: “)صلب( Wتل Bلشع(,
{ML 698.1} .(,)صلب,V= ألني لس! 4ح6 ف?Q علّة” (?,حنا 19 : 6

Q?عل Nحك QنL مع dGل( Nألس?( )لمتأل( WلG على \Tبالع Qقلب W)فق6 تح A,ة منا*( )لقس?m) (6كا5 معتا QنL ماني مع,)ل( Nلحاك( (GD 5L
Bقائل?5: “لنا نام,-= ,حس (,لك$نة 4علن( لك5, . Qش)على ع Wئة مل?D 8Cت Nل Qئت?D !فق6 كان = )$*ل( ^Cجل6 ,كا5 6)مي )لجب$ة ,مم,
{ML 698.2} .(نام,سنا ?جB 54 ?م,!= ألنQ جع8 نفسQ )ب5 هللا” (?,حنا 19 : 7

Eر` ف#g شخصا LلN#ا

فqC ب?الT- . ف$, لN تك5 لQ?6 فك(A صح?حة ع5 )لمس?ح ,(سالتQ = ,لكنQ كاm? 5مL 5?مانا مب$ما باÅ ,بخالئ^ 4سمى م5 بني )إلنسا5 .
,5L فك(A كان! ق6 م(! قبال بDGنQ ب46! )آل5 تتخG ل$ا D?ئة مع?نة = فجع8 ?تساء8 ما GL) لN ?كG 5لW )لشخx )لماث8 4مامQ شخصا Lل$?ا مع
W,كل?8 م5 شL Qة ,)لسخ(?ة ,على (4س?()C4(ج,)5 لل B,لب- ث? QنL {ML 698.3}

عاL 6لى ساحة )لقضاء ,سأ8 ?س,q قائال: “م5 4?5 4ن!؟” (?,حنا 19 : 9). 4ما ?س,q فلN ?عQT ج,)با . كا5 )لمخلx ق6 تحi6 مع
ب?الT- بك8 ح(?ة م,ضحا لQ (سالتQ كم5 جاء ل?ش$6 للح^ = 4ما ب?الT- فاحتق( )لن,( . لق6 4ساء )ستخ6)N م(كVC )لسامي كقاGL ٍt تنحى ع5
ML} :مبا6ئQ ,سلTتQ نC,ال على مTال?B )ل(عاq . ,لN ?ك5 ل6| ?س,q ن,( kخ( ?عL Q?T?اV . فإG )غتا* م5 صم! )لفاd6 قا8 لQ بك8 غT(سة
698.4}

{ML 699.1} ”4ما تكلمني؟ 4لس! تعلN 54 لي سلTاناً 54 4صلبW ,سلTاناً T4 54لقW؟“

“(GكD, .(11 , 10 : 19 حنا,?) ”N*ة 4ع?Tخ Qل W?لL 4سلمني dGل( WلGم5 ف,^= ل !?Tتك5 ق6 4ع Nا5 )لبتة= ل, لTعليّ سل Wك5 ل? Nل
. Bل?صل Q4سلم dGل( ,D, = Qماني فعلت,)ل( Nلحاك( WلGل qاTبق6( )لمست )Gع A)لم( Qن(C4ح, Qالمk Tفي ,س N?ح)لمشف^ )ل( xنج6 54 )لمخل
فما 4ع*GD N) م5 مش$6 ?مك5 تق6?مQ للعالN م6| )لعص,( ! ,ما 4ع*N )لن,( )لdG ?(?قQ على صفا! G)W )لD dG, 6?ا5 ك8 )أل(t ! قا8
?س,q: “)لdGَّ 4َسلمني Lِل?W َلQ َخT?ةٌ 4َعَ*N”= ,كا5 )لمس?ح بGلW ?قص6 ق?افا )لdG = بصفتQ (ئ?سا للك$نة = كا5 ?مث8 )ألمة )ل?$,6?ة . لق6 كان,)
Qلن,( م5 )لنب,)! )لتي ش$6! ع5 )لمس?ح = ,م5 تعال?م( N$ي لTفق6 4ع ND مان?ة . 4ما,)ا! )لTلسل( على A)T?ع(ف,5 )لمبا6[ )لتي كان! مس?
N$ى لTلن,( )لمع( Bبالم,! = ,ق6 6?ن,) بم,ج Q?حكم,) عل dGل( W(G ة?D,ئ على 4لT5 ال تخ?D()ل?$,6 على ب( Aق6 حص8 قضا, . Qت(Cمعج,.
{ML 699.2}

5L 4ع*N ج(N ,4ثق8 مسm,ل?ة كان! Dي مسm,ل?ة 4,لئW )لG?5 )حتل,) 4(فع )لمناصB في )ألمة )لG?5 6,4ع! ب?N$?6?4 5 4ق6- )ل,6)ئع )لتي
خان,Dا ,سلم,) ف?$ا بك8 نG)لة . لق6 كا5 ب?الD, -T?(,6- ,عساك( )ل(,ما5 ?ج$ل,5 حق?قة ?س,q بالق?ا- Lلى mDالء = ,ق6 فك(,) في
L(ضاء )لك$نة ,)ل(mساء بإDانت$N ل?س,q ,معاملتQ بالقس,L . Aن$N لN ?حصل,) على )لن,( )لdG حصل! عل?Q )ألمة )ل?$,6?ة بك8 سخاء . ,ل,
A,لقس( Wي )لن,( للعسك( لما عامل,) )لمس?ح بمث8 تلT4ع. {ML 699.3}

”Lني بر{ء من A\ [ذ' 'لبا;“

)قت(p ب?الT- م(A 4خ(| T? 54ل^ )لمخلx: “,لك5 )ل?$,6 كان,) ?ص(خ,5 قائل?T4 5L :5لق! GD) فلس! محباً للق?ص(” (?,حنا 19 :
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D, .(12كG) كا5 4,لئW )لمنافق,5 ?ت*اD(,5 بغ?(ت$N على سلTا5 )لق?ص( . لق6 كا5 )ل?$,6 4ل6 4ع6)ء )لحكN )ل(,ماني = ,كان,) قساA في
ع6)ئ$N . ,عن6ما لN ?كD 5نالW خT( عل?$N مL 5(غاN )ل(,ما5 على Lجابة مTال?ب$N )لق,م?ة ,)ل6?ن?ة كان,) ?فعل,G 5لW بك8 )ستبT, 6(6غ?ا5 .
NDلمس?ح 4علن,) ,الء( WالDL N$فلكي ?تحق^ ل . )ا5 )لق?صTمج5,6 سل? (,كان A,لقس( على d,Tن? t)5,6 تحق?^ غ?)? (,لك5 عن6ما كان,
Qكان,) ?مقت,ن dGألجنبي )ل( Nللحك. {ML 699.4}

,ق6 عا6,) ?ص?ح,5 قائل?5: “كا م5 ?جع8 نفسQ ملكاً ?قا,N ق?ص(!” (?,حنا 19 : 12). لم- GD) )لق,8 نقTة )لضع\ في ب?الT- . فلق6
كا6! )لحك,مة )ل(,مان?ة تشW ف?Q = ,كاD 5, ?ع(\ 54 مث8 تلW )لشك,| ف?$ا )لقضاء عل?Q = كما كا5 ?ع(\ 4نQ ل, 4حبT! 4غ()t )ل?$,6
W(G لقضاء على( (,لبT Qب dGل( ND)()مثاال إلص Q4مام |)? ,D اD, . Qمن Nل5 ?ت(ك,) ,س?لة لالنتقا, V6فس?نقلب,5 ض N$لبT لىL (,جاب? Nل,
Bبال سب V,4بغض dGل(. {ML 700.1}

ح?نئG جل- ب?الT- على ك(سي )ل,ال?ة ,قN6 ?س,q لل?$,6 م(A 4خ(| قائال: “G,D) ملككN!” ,م(A 4خ(| ص(خ,) ص(خت$N )لمجن,نة
N$D(,ج! م5 4ف)؟” فخNملكك Bلجم?ع قائال: “44صل( Qبص,! سمع -Tب?ال N$(?,حنا 19 : 14 , 15). فسأل ”!Qصلب( !VGخ !VGقائل?5: “خ
)لنجسة )لمج6فة VGD )لكلما!: “ل?- لنا ملL Wال ق?ص(!” (?,حنا 15 : 19). ,DكG) GL )ختا(! )ألمة )ل?$,6?ة 54 ?حكN عل?$ا ملW ,ثني
)نسحب! م5 تح! حكN هللا . لق6 (فض,) ملW هللا عل?$N . ,مG 5لW )لح?5 لN ?ك5 ل$N مخلx . لN ?ك5 ل$N ملL Wال ق?ص(. فقا6 )لك$نة
,)لمعلم,5 )لشعL Bلى GD) )لمص?( = كما كان,) مسm,ل?5 عGD 5) ,ع5 ك8 ما تالV م5 ع,)قB مخ?فة = ,DكG) تسبB )ل(mساء )ل6?ن?,5 في
{ML 700.2} .جلB )لخT?ة ,)ل$الW على تلW )ألمة

فلما (4| ب?الT- 4نQ ال ?نفع ش?ئاً= ب8 بالح(d ?حi6 شغB= 4خG ماء ,غسQ?6? 8 ق6)N )لجمع قائالً: Lني ب(dء مGD N6 5) )لبا(! 4بص(,)“
)? Nلى ف,^ لL لعةTلمت( V,خ( م5 )ل,ج(Cلبح( )ل( WلG 5?م5 ب, . Qنبا نفسGبخ,\ مست xلمخل( لىL -Tب?ال )*(متى 27 : 24). ن ”!N4نت
)لسالN 4, )لTمأن?نة Lال على ,جQ ?س,q . ,ب6) ,كأD 5الة م5 )لن,( )ل$ا6[ تح?T ب(4سQ . ,قا8 ب?الT- في قلبL :QنL QلGL, . Q )لتف! Lلى
)لجمع 4عل5 قائال: Lني ب(dء م5 6مQ . خV,G 4نتN ,)صلب,V . ,لك5 )سمع,) 4?$ا )لك$نة ,)ل(mساء Lني 4عل5 4نQ با( . فعسى G 54)W )لdG ?ق,8
L ,DنQ 4ب,V ?6?نكN 4نتN ,ال ?6?نني 4نا على ج(?مة GD) )ل?,N . ثN )لتف! Lلى ?س,q ,قا8 لQ: )غف( لي GD) )لخTأ فأنا ال 4ستT?ع LنقاWG . ,بع6ما
Bل?صل Qثان?ة 4سلم A)م V6جل. {ML 700.3}

كا5 ب?الT- ?ت,^ إلنقاG ?س,q = ,لكنQ (4| 4نGL Q) 4()6 )الحتفا* بمنصبQ ,ك()متQ فل5 ?ستT?ع LنقاVG . فلكي ال ?خس( سلTتQ )ل6ن?,?ة
)ختا( )لتضح?ة بح?اA شخx ب(dء .ما 4كث( )لG?5 ?ضح,5 بالمب46 لكي ?جنب,) 4نفس$N )لخسائ( ,)آلال5L . N )لضم?( ,)ل,)جB ?,ج$اننا في
Qس?ج(ف Qأ مع )لش( ,?(ضى بT(,ت? dGئ = فالTلخا( Vالتجا( في q)س? )لت?ا( 5L . )خk Vت?ة فت,ج$نا في )تجا(G4ما )لمصلحة )ل = xخا Vتجا(
{ML 701.1} .)لت?ا( Lلى *لمة )إلثN )لمخ?فة

Qفق6 4صاب QتT?ح, V)Gم5 ك8 ح Nلك5 بال(غ, .Bللصل q,س? N4سل Qبمنصب A)Tلمخا( فب6ال م5 . qعا)ل( Wلمش?ئة 4,لئ -Tب?ال Nستسل(
Qكب(?ائ, V)?م5 تبك?! ضم BGكا5 ?تع GL, . ل(ف?ع( Bلمنص( WلG 5م |,D, \)لق6 ج(6 م5 ك8 4,سمة )لش . Vنف- ما كا5 ?خشا WلG 6بع
)لج(?حة ما! منتح() بع6 صلB )لمس?ح بقل?D, . 8كG) نج6 54 ك8 م5 ?ت,)Tأ مع )لخT?ة ل5 ?نال,) س,| )لح5C ,)أللN ,)ل$الW . “ت,ج6
T). {ML 701.2}(?^ ت*$( لإلنسا5 مستق?مة= ,عاقبت$ا T(^ )لم,!” (4مثا8 14 : 12

”Aمg عل#نا“

عن6ما 4عل5 ب?الT- 4نQ ب(dء مN6 5 )لمس?ح 4جابQ ق?افا متح6?ا: “6مQ عل?نا ,على 4,ال6نا” (متى 27 : 25). ,ق6 (66 )لك$نة ,)ل(mساء
{ML 701.3} .”نف- تلW )لكلما! )لمخ?فة = كما 6,! ب$ا 4ص,)! )لجم,q )ل,حش?ة . “6مQ عل?نا ,على 4,ال6نا

)ختا( شعL Bس()ئ?8 ألنفس$N . فإG 4شا(,) Lلى ?س,q قال,): “ل?- GD) با با()با-!” (?,حنا 40 : 18). 5L با()با- )لdG كا5 لصا قاتال
ND)قع )خت?ا, GL ND, . N$ل^ لT?ا5 = 4ما )لمس?ح فكا5 ?مث8 هللا . ,ق6 (فض,) )لمس?ح ,)ختا(,) با()با- . ,كا5 با()با- سT?للش (Cم) كا5
على با()با- فق6 )ختا(,) GلW )لdG كا5 م5 )لب6ء كG)با ,قتاال للنا- . لق6 كا5 )لش?Tا5 قائ6) ل$N . ,كأمة نفG,) ك8 4,)م( )لش?Tا5 . لق6
54 N$5 )ختا(,) با()با- ,(فض,) )لمس?ح كا5 ال ب6 ل?Gل( Bلشع( WلG, . لقاسي( Qال ب6 54 ?خضع,) لحكم, Qم,) على 54 ?عمل,) 4عمالCع
)D6ل( نقضاء( لىL -با()با A,كأ- قس A)?)لكأ- )لم( Wج(ع,) تل?. {ML 701.4}

5L )ل?$,GL 6 ن*(,) Lلى حم8 هللا )لمض(,B ,)لمتألN ص(خ,) قائل?5: “6مQ عل?نا ,على 4,ال6نا” ,ق6 صع6! تلW )لص(خة )لمخ?فة Lلى
ع(n هللا . ,GلW )لحكN )لdG حكم,) بQ على 4نفس$N كتB في )لسماء . فأج?ب! تلW )لTلبة = GL صا( N6 )ب5 هللا لعنة 6)ئمة على 4,الND6 ,4,ال6
ND64,ال. {ML 701.5}

كG 8لW تحق^ بك?ف?ة م(عبة في خ()B 4,(شل?4, = N*$( GلW كلQ بك?ف?ة مخ?فة في )ألح6)i )لتي م(! باألمة )ل?$,6?ة م6| ثمان?ة عش(
t)4 5م Nلعال( ج,ل,5 في ك8? (,كان GL, . ^)حت?, )لنا( في p)T?, عا م5 )لك(مة = غصنا ?ابسا ,عق?ما ل?جمع,Tغصنا مق (,كان GL -نا)ق
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L. {ML 702.1}لى 4(t ,م5 قT( Lلى قT( كان,) 4م,)تا = نعN 4م,)تا بالGن,B ,)لخTا?ا

,ستجاB تلW )لTلبة بك?ف?ة م(عبة في ?,N )ل6?5 )لع*?GL . N عن6ما ?جيء )لمس?ح Lلى )أل(t ثان?ة فالنا- لV,)? 5 كما كا5 4س?() ?ح6^
بQ )ل(عاq: ,لكن$N س?(,نQ كمD 5, ملW )لسماء . LنQ س?أتي في مجV6 ,مج6 4ب?Q ,مج6 )لمالئكة )لق6?س?5 . ,ستك,5 حاش?تQ )لتي ت()فقQ في
Gح?نئ, . d)لجما8 ,)لمج6 ال تبا( مسحة م5 N$?5 ,عل,)4بناء هللا )لحسا5 )لمنتص ND 5?Gلمالئكة )ل( (ب,)! (ب,)! ,4ل,\ 4ل,\ م5 Qق?)T
?جل- على ك(سي مجV6 ,?جتمع 4مامQ جم?ع )لشع,B . ح?نئG ست()V ك8 ع?5 ,)لT 5?Gعن,V . ,ع,ضا عL 5كل?8 )لش,W س?لب- Lكل?8 )لمج6-
t?ّ54 ?ب t)لن,(: “ال ?ق6( قّصا( على )أل( 4ش6 ب?اضا م5 B,ب8 بث)ل(6)ء )أل(ج,)ني )لبالي س?تس( WلG 5كل?8 . ,ب6ال مL 8كل?8 في 6)خL
W4,لئ WناD 5,س?ك, .(ا 19 : 16?m)) ”Bأل(با( B), W,لمل( Wمل :B,مكت Nس( VGعلى فخ, Qعلى ث,ب Qم(ق- 9 : 3). “,ل) ”WلG 8مث
)لG?5 سخ(,) بQ ,ض(ب,V . ,م(A 4خ(| س?(| )لك$نة ,)ل(mساء GلW )لمش$6 )لdG ق6 (V,4 في 6)( )لقضاء . ,ك8 حاi6 س?*$( 4مام$N كما
Qكل Nس?ع(\ )لعال Gح?نئ, . N$لبT لىL 5,عل?نا ,على 4,ال6نا” س?جاب Q5 ص(خ,) قائل?5: “6م?Gفال Gل, كا5 مكت,با بح(,\ م5 نا( . ,ح?نئ
,?6(W . ,ح?نئG س?تحقق,5 م5 شخص?ة G)W )لdG كان,) ?حا(ب,نQ مع Lن$N بش( ضعفاء . ففي (عB ,عG)D Bائل?5 س?ص(خ,L 5لى )لجبا8
,)لصخ,( قائل?5: “)سقTي عل?نا ,4خف?نا ع5 ,جQ )لجال- على )لع(n ,ع5 غضB )لخ(,\= ألنQ ق6 جاء ?,N غضبQ )لع*?N. ,م5 ?ستT?ع
{ML 702.2} .()ل,ق,\؟” ((m?ا 6 : 16 , 17

الفصل الثامن والسبعون—موت على قمة جبل

{ML 703.1} .(,لما مض,) بL Qلى )لم,ضع )لdG ?6عى “جمجمة” صلب,D VناW” (ل,قا 23 : 33“

?س,q= “لكي ?ق6ّ- )لشعB بN6 نفسQ= تألN خا(j )لباB” (عب()ن??12 : 13 5). N6k 5L ,ح,)ء GL تع6?ا على ش(?عة هللا T(6) م5 جنة ع56
. فكا5 لC)ما على )لمس?ح نائبنا 54 ?تألN خا(j ح6,6 4,(شل?N . لق6 ما! خا(j )لباB ح?i كا5 ?عN6 )لمج(م,5 ,)لقتلة . 5L كلما! )ل(س,8
{ML 703.2} .)لقائلة: “)لمس?ح )فت6)نا م5 لعنة )لنام,-= GL صا( لعنة ألجلنا” (غالT?ة 13 : 3) Dي كلما! ل$ا 6اللت$ا )لعم?قة

Bلصل( لى مكا5L )Tكل$ا = فتقا N?في 4,(شل Q?عل Nنبأ )لحك q(G, . Bلى جلجثة جمع غف?( م5 )لشعL م5 6)( )لقضاء q,ق6 تبع ?س,
WلG لىL Nفانض . N$?6?4 لىL ,D N4سل (GL لمس?ح( q4تبا (,عجC? 5 ب,ع6 4ال?Tتب)ساء مm)لك$نة ,)ل( كا5, . Bت)بقا! ,)لT( م5 ك8 )ل?Dجما
xلمجا,( . )لجم?ع تبع,) )لمخل( N?م5 )لم6?نة ,)إلقل Qمن,) بk 6لس?6 ,ك8 م5 ق( G?لجمع تالم(. {ML 703.3}

سمعا. 'لق#رe'ني

,GL خ(j ?س,q م5 باB 6)( ,ال?ة ب?الT- ,ضع )لصل?B )لdG كا5 مع6) لبا()با- على كتف?Q )لممCقت?5 )ل6)م?ت?5 . ,كاD 5ناW )ثنا5
م5 ش(كاء با()با- محك,ما عل?$ما بالم,! مع ?س,q في نف- )ل,ق! = ف,ضع على 4كتاف$ما صل?با5 . ,كا5 صل?B )لمخلx 4ثق8 م5 54
?ستT?ع )لن$,t بD, Q, في حالة )إلع?اء ,)أللN . فعن6 تنا,8 عشاء )لفصح مع تالم?VG لT ^G? Nعاما ,ال ش()با . ,ق6 )شتبW في ص()D qائ8
Nم5 4ما Gب,5 . لق6 4خ)$?, Qت(ك,ن? VG?لخ?انة = ,(4| تالم(, N?لتسل( Nالk 8كما )حتم = Qب! نفسGا5 في بستا5 جثس?ماني فتعT?مع ق,)! )لش
حناL 5لى ق?افا Lلى ب?الT- = ,مD 5ناW 4خL Gلى D?(,6- ثN 4ع?L 6لى ب?الT- م(A 4خ(| . ,ق6 )ن$ال! عل?Q 4ل,)5 م5 )إلDانا! ,)لسخ(?ة
= كما تعBG مk 5الN )لجل6 م(ت?T, . 5,)8 تلW )لل?لة كا5 ?(| مش$6 بعk 6خ( ,كان! كل$ا مما ?صعB على )لنف- )حتمالL Qلى 4قصى ح6 .
,لك5 )لمس?ح لN ?فش8 = فلN ?نL ^Tال بما ?مج6 هللا . ,T?لة ساعا! تلW )لمحاكمة )لمC?فة )لم$?نة *8 معتصما بثباتQ ,ع*متQ . ,لك5 عن6ما
ML} .,ضع )لصل?B على منكب?Q ل?حملQ بع6ما جل6 ثاني م(A لN تستTع Tب?عتQ )لبش(?ة 54 تحتم8 4كث( مG 5لW فسقT تح! حملQ م5 )إلع?اء
703.4}

VCلعج Qنت$(,ن?, Q4, (ف^ = ب8 جعل,) ?ع?(,ن \Tع d4 V,نح (,ب6? Nل N$لكن, = A)لضع?فة )لمتعث( Qت(,Tخ Qكا5 ?تبع dG(4| )لجمع )ل
V,6$Tمض, V,ف(4| *الم .Q?4خ(| مغش?ا عل A)م t)أل( على Tسق Qلكن, B?لصل( Q?ضع عل, |)4خ A)لثق?8 . ,م( Qع5 حم8 صل?ب
)ستحالة ك,نQ ?تقN6 حامال صل?بL Qلى 4بع6 مG 5لW . ,ق6 تح?(,) في )لبحi عم5 ?(ضى بحمG 8لW )لحم8 )لم8G . فال?$,6 4نفس$N لN ?ك,ن,)
8Cم5 ?(ضى بأ5 ?تنا N$ك5 ب?ن? Nل N$4نفس qف?ح(م,5 م5 مما(سة )لفصح . ,حتى )ل(عا B?خش?ة 54 ?تنجس,) بحم8 )لصل WلG 5,ع?Tست?
B?لحم8 )لصل. {ML 704.1}
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WلG 5م A)6ئة )لصا?Gلحق8 . فسمع )لتع??()! )لب( ت?ا م5k 5لق?(,)ني كا( 6عى سمعا5? B?)ج8 غ) لجمع( (G$ل,ق! )لتقى ب( WلG في,
QشفاقL 5لمن*( ,معب() ع( WلG 5شا مD6ق\ من? Gل?$,6 ! فإ( Wلمل ^?)T6()ء: 4فسح,) )لC( 8لق,8 بك( (GD 5,66)? ND, N$لجمع = ,سمع(
Q?على منكب B?ضع,5 )لصل?, Qمسك,ن?. {ML 704.2}

= Qلى جلجثة ب(كة لL B?للصل Qفكا5 حمل = (G?ك5 تلم? Nفل Qنفس ,D 4ما xمنا5 بالمخلm? Vكا5 )بنا, = q,ق6 سمع ع5 ?س (GD 5كا5 سمعا
,ق6 *8 م6| ح?اتQ بعG 6لW ?شك( هللا على VGD )لعنا?ة = GL قا6تQ )لعنا?ة Lلى 54 ?أخG على نفسQ صل?B )لمس?ح بمحt )خت?ا(V ,?ق\ 6)ئما
Qف(حا تح! حمل. {ML 704.3}

حز. eعطف

كا5 ب?5 م5 تبع,) )لمس?ح Lلى ساحة )لم,! )لقاسي ع66 غ?( قل?8 م5 )لنساء ,ق6 ثبت5 4ن*ا(5D في ?س,q. ,بعt من$5 ك5 ق6 (4?نQ قب8
GلW = بعt من$5 ك5 ق6 حملL 5ل?Q م(ضا5D )لمتألم?5 = ,بعt من$5 ك5 ق6 شف?5 م5 4م()ض$5 = ,كان! تتلى على مسامع$5 قصة
)لمشا6D )لتي ح6ث!. ,5D ?نD6ش5 م5 )لعA,(6 )لتي ?ضم(Dا 4,لئW )لنا- للمس?ح مع 54 قل,ب$5 تB,G ,تكا6 تتمC^ حCنا عل?Q . ,بال(غN م5
Tسق? GL, . Q?ف$5 علT5 ع)$*? A,لنس( الءmD 5ساء = فإm)لك$نة ,)ل( Qب ^Tن? dGل( Bلغض( Nلجمع )ل6)8 على )لجن,5 = ,كال( WلG \)تص
{ML 704.4} . ?س,q مغش?ا عل?Q تح! )لصل?B ?نفج(5 نائحا! م,ل,ال!

N?6ك5 ع? Nف$, ل Nا?ا )لعالTحم8 خ? ,D, Nكا5 ?قاسي 4ش6 )آلال QنL فمع .xلمخل( Vست(عى )نتبا( dGلشيء )ل,ح?6 )ل( ,D (GD 5كا
)الكت()i ل$G) )لحGD, 5C) )لعT\ م5 جانB 4,لئW )لنساء = فالتف! Lل?$5 بعT\ ,(قة . لN ?ك5 مmمنا! بQ . ,كا5 ?علN 4ن$5 ?بك?5 عل?Q ال
Qفي قلب Q?ف$5 علTمن$5 = فلق6 4ثا( ع \Tلع( (GD ,D )حتق? Nل . d)م(س8 م5 هللا = ب8 ثا(! في نف,س$5 4حاس?- )إلشفا^ )لبش ,D 5كم
عTفا 4عم^ عل?$5 = فقا8 ?خاTب$5: “?ا بنا! 4,(شل?N= ال تبك?5 عليّ ب8 )بك?5 على 4نفسك5 ,على 4,ال6ك5” (ل,قا 23 : 28). لق6 ح,8
)لمس?ح ن*(V ع5 )لمش$6 )لماث8 4مامQ ,ن*( Lلى )ألماL Nلى 4?اN خ()B 4,(شل?N . ففي GلW )لمش$6 )لمخ?\ كا5 كث?(,5 مم5 ?بك,5 عل?Q )آل5
ND64,ال, ND 5,س?$لك. {ML 705.1}

ثN )نتق8 فك( )لمس?ح م5 مش$6 سق,T 4,(شل?L Nلى مش$6 6?ن,نة 4عN ,4,سع. لق6 (4| في خ()B تلW )لم6?نة )لعاص?ة (مC) لل$الW )ألخ?(
=(GD 5,فعل? BT)5 كان,) بالع,6 )لL Qنا! ألن?Tّغ :Nي عل?نا! ,لآلكاTبت6ئ,5 ?ق,ل,5 للجبا8: )سق? Gفقا8: “ح?نئ = Nمع 54 ?أتي على )لعالCلم(
Nإلث( على Qلق6 سمح هللا بأ5 غضب . )لبا( d6كالفا Qلى نفسL BT)لمس?ح بالع,6 )ل( Cم) ك,5 بال?اب-؟” (ل,قا 23 : 30 , 31). ,ق6? (Gفما
?نصB على )بنQ )لحب?B = فكا5 ?س,q مCمعا 54 ?صلB ألج8 خTا?ا )لنا- . فأk dالN س?تحمل$ا )لخاTئ )لسا6( في خTا?اV ؟ ! 5L غ?(
Nنا ,شقاء ال ?مك5 ,صف$ما بالكالCس?ختب(,5 ح N$من?5 جم?عmلتائب?5 ,غ?( )لم(. {ML 705.2}

,كا5 ب?5 م5 سا(,) مع )لمس?ح Lلى جلجثة كث?(,5 مم5 كان,) منG 4?اN قل?لة ?حف,5 بND, Q ?(D 5,66تافا! )لف(p ,)النتصا( ,?ل,ح,5
بسع,\ )لنخ8 في 6خ,لQ منتص() Lلى 4,(شل?N. ,لك5 ع66) غ?( قل?8 من$N مم5 كان,) ?$تف,5 لQ ,?مج6,نQ ألG 5لW كا5 4م() شائعا ب?5
G?ما8 )لتالمk !نتعش( N?شل),لى 4L عن6ما كا5 )لمس?ح 6)خال .” !Qصلب( !Qصلب(“ :قائل?5 V6خ,5 ض)لى م5 كان,) ?صL N$لجمع = ضم,) 4ص,)ت(
,سم! Lلى )لقمة. ,كان,) ?حف,5 بمعلم$ND, N ?حس,5 54 )نتساب$L Nل?Q ش(\ ما بعV6 ش(\. 4ما )آلD, 5, في حا8 )ل8G ,)ل$,)5 فكان,)
?تبع,نQ م5 بع?6 . كان! قل,ب$N مفعمة حCنا ,نف,س$N منحن?ة تح! ثقk 8مال$N )لمن$ا(D, . Aا ق6 تحق^ كالN ?س,q ح?5 قا8: “كلكN تشك,5 فّي
{ML 705.3} .(في VGD )لل?لة= ألنQ مكت,B” 4ني 4ض(B )ل()عي فتتب66ّ خ()\ )ل(ع?ة” (متى 31 : 26

Eسمر على 'لصل#ب

GL ,ص8 )لم,كL Bلى مكا5 )إلعN(6 4,ث^ )ألس(| Lلى kال! )لتعB?G. كا5 )للصا5 ?تصا(عا5 مع م5 ,ضع,Dما على )لصل?ب?5 = 4ما
?س,q فلN تب6 منQ 4?ة مقا,مة . ,ق6 تبع! م(?N4 N ?س,q )بن$ا Lلى جلجثة مستنA6 على ?,حنا = )لتلم?G )لحب?B . كان! ق6 (4تQ مغش?ا عل?Q تح!
Cالمت?ا( WلGسمح ل$ا ب? Nلى حضن$ا . ,لك5 لL 6ستن( الماT dGل( Qجب?ن BT)ا ,تD6?ح ب?)لج( Q4س) لى 54 تسن6L ^,كان! تت, B?حم8 )لصل
)لمmلN . كان! كالتالم?G لN ت8C ت(ج, 54 ?*$( ?س,q ق6(تQ ,?خلx نفسQ مd6?4 5 4ع6)ئQ . ,م(A 4خ(| غاx قلب$ا في 4عماق$ا ح?5
W(G 8$ف . B(Gبقل^ ,ع )*ي تنD !كان Qلى صل?بL 8للصا5 ك( ^4,ث GL, . Gح?نئ d)لتي كان! تج( i6(,ك(! )ألق,)8 )لتي ف?$ا 4نبأ بالحG
q,مان$ا بأ5 ?س?L 58 ال ب6 ل$ا 54 تتخلى عD, لم?تة )لقاس?ة( W8 ?م,! )ب5 هللا تلD, ؟ Bصل? Qنفس q6? 5سمح بأ? Aللم,تى )لح?ا BD, dGل(
D, مس?ا ؟ ,8D الب6 ل$ا 54 تشا6D عا(V ,4حC)نQ 5,6 54 ?سمح ل$ا حتى بأ5 تخ6مQ في ض?قQ ؟ لق6 (Q?6? !4 مم6,6ت?5 على )لصل?B ,ق6
4تي بالمT(قة ,)لمسام?( = فإG )خت(ق! تلW )لمسام?( لحمQ )ل(ق?^ فإ5 )لتالم?G )لمحTمي )لقل,B حمل,) N4 ?س,q بع?6) حتى ال تقع ع?ناDا على



10/27/15, 7:54 AMEllen G. White Writings

Page 300 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

G. {ML 706.1}لW )لمن*( )لمفجع )لقاسي

لN تب6 م5 )لمخلx كلمة تGم( 4, شك,| = ب8 *8 )ل$6,ء ,)ل(صانة م(تسم?5 على ,ج$Q. ,لك5 )لع(^ كا5 ?تصبB م5 جب?نQ . ,لN تك5
N$لعسك( ?ق,م,5 بعمل( كا5 GL, .d)لبش( Qل,الء )لثاب! ل?ثب! قلب(, \Tلع( Nع(^ )لم,! = ,ال كال Q$ح?مة لتمسح ع5 ,ج) 6 مشفقة? WناD
)لمخ?\ )لقاسي صلى ?س,q ألج8 4ع6)ئQ قائال: “?ا 4بتاV= 4غف( ل$N= ألن$N ال ?علم,5 ماG) ?فعل,5” (ل,قا 23 : 3). لق6 )نتق8 تفك?(V بع?6) ع5
kالمL Qلى خT?ة معGب?Q ,)لجC)ء )ل(B?D )لdG ?ح8 ب$N . لN ?ستمT( )للعنا! على )لعسك( )لG?5 عامل,V بمنت$ى )لخش,نة ,)لقس,A . كال ,ال
)ستن8C )لنقمة على )لك$نة ,)ل(mساء )لG?5 كان,) ?ن*(,5 ,?تف(س,5 في ?س,q )لمصل,B ف(ح?5 بتحق?^ 4غ()ض$N = ب8 (ثى )لمس?ح ل$N في
{ML 706.2} .”ج$الت$L, Nثم$N = ,لكنQ فقT قGD N6) )اللتما- عن$N: “4ن$N ال ?علم,5 ماG) ?فعل,5

ل, علم,) 4ن$L Nنما كان,) ?عGب,W(G 5 )لdG ق6 4تى لكي ?خلx )لبش(?ة )لساقTة م5 )ل$الW )ألبd6 = الست,لى عل?$N )لنN6 ,)ل(عB = ,لك5
ج$ل$N لN ?مح ج(?مت$N ألنQ كا5 )مت?اC) ل$N 54 ?ع(ف,) ?س,q ,?قبل,V مخلصا ل$5L . N )لبعt من$N كان,) س?كتشف,5 خT?ت$N ,?ت,ب,5
= W(G ,4 (GD 5س,)ء كا = WلG 4م() مستح?ال . ,مع N$لمس?ح ألجل( Aستجابة صال( (,جعل N$قل,ب A,قسا Bبسب )آلخ( tت5,6 = ب?نما )لبع$?,
Bلح^ في 54 ?ص?( شف?عا للنا- عن6 )آل( q,ل?س )ق6 صا, . Nإلتما( لىL ق$ا?)T فإ5 مقاص6 هللا كان! في. {ML 707.1}

5L صالA )لمس?ح ألج8 4ع6)ئQ شمل! )لعالN كلQ. لق6 شمل! ك8 خاTئ عاn 4, ق6 ?ع?n منL Gنشاء )لعالL Nلى )نقضاء )ل5L . )D6 خT?ة
.صلB )ب5 هللا تستق( على (m,- )لجم?ع . ,)لغف()5 ?قN6 مجانا للجم?ع. “م5 ?ِ(6ْ” ?مكنQ 54 ?حص8 على )لسالN مع هللا ,?(i )لح?اA )ألب6?ة
{ML 707.2}

g#ف mلعنو'. غ#ر 'لمرغو'

Gح?نئ . B(Gالب5 هللا 4ش6 )لع Bسب (GD, .Qلمع6 ل( لمكا5( في V,C)بعن\ ش6?6 غ, B?(فع (جا8 4ش6)ء )لصل B?بالصل q,س? )حالما سم
Wمل d)لناص( q,لكتابة: “?س( يD VGD, . q,4- ?س) ^,ف = B?ف,^ )لصل Qعن,)نا بالعب()ن?ة ,)لالت?ن?ة ,)ل?,نان?ة ,,ضع -Tب?ال Bكت
)ل?$,6”= فأثا( GD) )لعن,)5 )ل?$,D4, 6اج$L . Nن$N عن6ما كان,) في 6)( ,ال?ة ب?الT- ص(خ,) قائل?5: “)صلبQ” “ل?- لنا ملL Wال ق?ص(!”
(?,حنا 19 : 15). ,4علن,) 54 ك8 م5 ?عت(\ بملk Wخ( ?ع6 خائنا . فكتB ب?الT- )ل(d4 )لdG عب(,) عنGL = Q لN ?ق6م,) على ?س,q علة Lال
ك,نQ ملW )ل?$,6 لG) كان! تلW )لكتابة )عت()فا حق?ق?ا ب,الء )ل?$,6 لسلTا5 )ل(,ماGL = 5 4علG 5لW )لعن,)d4 54 5 م5 ?6عي 4نQ ملL Wس()ئ?8
فس?حكم,5 عل?Q بأنQ مست,جB )لم,! . لق6 خq6 )لك$نة 4نفس$N . فعن6ما كان,) ?تآم(,5 على قت8 )لمس?ح 4عل5 ق?افا 4نQ م5 )لالئ^ 54 ?م,!
L. {ML 707.3}نسا5 ,)ح6 ل?نقG )ألمة . ف$ا D, (?اNDm ?نكش\ )آل5 . فلكي ?$لك,) )لمس?ح كان,) مستع6?5 للتضح?ة حتى بك?ان$N )لق,مي

Wقا8: 4نا مل W(G 5L :8ل?$,6= ب( Wمل :Bال تكت“ :Q54 ?غ?( )لعن,)5 فقال,) ل -Tلب,) م5 ب?الT, على حق?قت$ا N$ق6 (4| )لك$نة )آل5 فعلت,
)ل?$,6!” (?,حنا 19 : 21). ,لك5 ب?الT- نقN على نفسQ )آل5 بسبB ضعفQ )لساب^ ,كا5 )حتقا(V ع*?ما للك$نة ,)ل(mساء )لجس,(?5
{ML 708.1} .()لماك(?5 فأجاب$N بك8 فت,( قائال: “ما كتب! ق6 كتب!” (?,حنا 19 : 22

5L ق,A 4سمى ,4ع*N م5 ق,A ب?الT- 4, ق,A )ل?$,D 6ي )لتي قاL !6لى ,ضع GلW )لعن,)5 ف,^ (4- ?س,q . فق6 قص6! عنا?ة هللا 54
?,ق* GلW )لعن,)5 تفك?( )لنا- ,?جعل$N ?فتش,5 )لكتB . كا5 )لم,ضع )لdG صلB ف?Q )لمس?ح ق(?با م5 )لم6?نة = ,كاk 5ال\ )لنا- م5 ك8
)لبل6)5 في 4,(شل?N في تلW )أل?اN فكان,) ال ب6 4ن$N س?الح*,5 )لعن,)5 )لقائ5L 8 ?س,q )لناص(D d, مس?ا . لق6 كاG 5لW )لعن,)5 حقا ح?ا
{ML 708.2} .كتبتQ ?6 بإ(شا6 هللا

سخرEة 'ألعد'ء

في kالN )لمس?ح )لتي قاساDا على )لصل?B تم! )لنب,GL = A سب^ )لمخلx فأنبأ قبG 8لW بق(,T 5,?لة ع5 ن,q )لمعاملة )لتي كا5 س?عام8
ب$ا = فلق6 قا8: “ألنQ ق6 4حاT! بي كالB. جماعة م5 )ألش()( )كتنفتني. ثقب,) ?d6ّ ,(جلّي. 4حصي ك8 ع*امي= ,ND ?ن*(,5 ,?تفّ(س,5 فّي.
?قسم,5 ث?ابي ب?ن$N= ,على لباسي ?قت(ع,5” (مCم,5L .(18 — 16 : 22 ) )لنب,A )لخاصة بث?ابQ تم! ب5,6 مش,(A 4, ت6)خ8 4ص6قاء
)لمصل,B 4, 4ع6)ئQ. فلق6 4عT?! ث?ابQ للعسك( )لG?5 (فع,V على )لصل?B = ,سمع$N )لمس?ح ?تناCع,ND, 5 ?قسم,5 ث?ابQ ف?ما ب?ن$N . ,كا5
{ML 708.3} .(قم?صQ بغ?( خ?اTة منس,جا كلQ م5 ف,^ . فقا8 بعض$N لبعt: “ال نشقQ= ب8 نقت(q عل?Q لم5 ?ك,5” (?,حنا 19 : 24

,في نب,A 4خ(| 4عل5 )لمخلx قائال: “)لعا( ق6 كس( قلبي فم(ض!. )نت*(! (ّقة فلN تك5= ,معCّ?5 فلN 4ج6. ,?جعل,5 في Tعامي علقماً=
,في عTشي ?سق,نني خال” (مCم,( 69 : 20 , 21). كا5 )لG?5 ?حكN عل?$N بالم,! صلبا ?سمح بإعTائ$N ج(عا! مخ6(A حتى ال ?حس,)
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باأللN . ,ق6 ق6م! تلW )لج(عة ل?س,q = لكنQ عن6ما G)ق$ا لN ?(6 54 ?ش(ب$ا. لN ?(6 54 ?تج(q ش?ئا ?ش,n عقلQ 4, ?(بكGL = Q ?نبغي 54 ?ثب!
AC?ا5 مT?ي للشTكا5 س?ع Q5 تخ6?( ح,)سL . A6?ل,ح( Qكان! ق,ت (GD في هللا = ففي Qمان?L. {ML 708.4}

xلسخ(?ة بالمخل( في qعا)لكتبة مع )ل(, ساءm)لك$نة ,)ل( W)لق6 )شت . B?معل^ على )لصل ,D, Q?عل N$جاما! غضب q,4ع6)ء ?س Bص
(6Dشا Bآل( Nتكل Qقب?8 تسل?م |)4خ A)م, . Qبن( ,D سمع ص,! هللا معلنا 54 )لمس?ح Q?لمس?ح ,تجل( عن6 معم,6?ة . V)في ساعة )حتضا
N$انة )ألش()( ,سخ(?تDL V6لصالح )لمس?ح = فاحتم8 ,ح A6تسمع 4?ة ش$ا N4ما )آل5 فق6 صمت! )لسماء = ,ل . Qة )بن?D,ألل. {ML 709.1}

,جعل,) ?ع?(,نQ قائل?5L“ :5 كن! )ب5 هللا فان8C ع5 )لصل?B! ”= “ل?خلxّ نفس5L Q كاD 5, )لمس?ح مختا( هللا!” (متى 27 : 40 ؛ ل,قا
23 : 35). في ب(?ة )لتج(بة قا8 لQ )لش?Tا5L“ :5 كن! )ب5 هللا فق8 54 تص?( VGD )لحجا(A خبC)ً”= “5L كت! )ب5 هللا فاp)T نفسL Wلى 4سف8”
V6,5 ,جن?Tئة بش(?ة . كا5 (ئ?- )لش?ا?D في B?لصل( N5 4ما?)حاض V6,ا5 ,جنT?ل$?ك8 (متى 4 : 3 , 6). ,ق6 كا5 )لش( pم5 على جنا
?تعا,ن,5 مع )لك$نة ,)ل(mساء . 5L معلمي )لشعB 4ثا(,) )ل(عاq )لج$الء حتى ?6?ن,) W(G )لdG لN ?سب^ لكث?(?5 من$V,4) 54 N = كما 4(غم,)
على )لش$اA6 ضV6 . لق6 تحال\ )لك$نة ,)ل(mساء ,)لف(?س?,5 مع )ل(عاq )لقساA )لقلB في جن,5 ش?Tاني . تحال\ )ل(mساء )ل6?ن?,5 مع
V)كان,) ?أتم(,5 بأم, V6,ا5 ,جنT?لش(. {ML 709.2}

,D 55 كاL !فما ?ق6( 54 ?خلّص$ا Qخ(?5 ,4ّما نفسk xّلك$نة ح?5 4علن,) قائل?5: “خل( Qب ^Tسمع ما ن )حتض? ,D, Nتأل? q,كا5 ?س GL,
ملL Wس()ئ?8 فل?ن8C )آل5 ع5 )لصل?B فنmم5 بQ!” (م(ق- 15 : 31 , 32). كا5 )لمس?ح ?ستT?ع 54 ?ن8C ع5 )لصل?B = ,لك5 (جاء
Qنفس x6 54 ?خل)? Nنحص( في ك,5 )لمس?ح ل? Vئ في غف()5 هللا ,(ضاTلخا(. {ML 709.3}

N$8 )لتي سب^ )ل,حي فأنبأ بأن(,(5,66 نف- )ألق? x5 بالمخل,)سخ? ND, (,مفس(, )لنب,)! كان N$5 )6ع,) 4ن?Gل(جا8 )ل( W5 4,لئL
س?ق,ل,ن$ا في تلW )لمناسبة . ,مع GلW فإن$N في عمى قل,ب$N لN ?(,) 4ن$N كان,) ?تمم,5 )لنب,)! . ,4,لئW )لG?5 قال,) في سخ(?ة: “ق6 )ّتك8
على هللا= فل?نقVG )آلV6()4 5L 5! ألنQ قا8: 4نا )ب5 هللا!” (متى 27 : 43) لN ?ك,ن,) ?فك(,5 في 54 ش$ا6ت$N س?ت(66 ص6)Dا عب( )ألج?ا8 . ,لك5
مع GD 5L) )لكالN ق?8 على سب?8 )لسخ(?ة فق6 كا5 6)فعا للنا- أل5 ?فتش,) )لكتB كما لN ?فعل,) م5 قب8 . ,ق6 سمع )لحكماء من$N ,فتش,)
N(4,) معنى (سالة )لمس?ح ,ل, tحة حتى قا(ن,) )ألسفا( )لمق6سة بعض$ا ببع() N$4نفس (,Tع? Nم5 ل tتفك(,) ,صل,) . ,كا5 ?,ج6 بع,
?سب^ 54 )نتش(! مع(فة )لنا- ل?س,q بص,(A عامة كما حi6 عن6ما عل^ على )لصل?B . لق6 4ش(^ ن,( )لح^ في قل,B كث?(?5 مم5 (4,)
{ML 709.4} .مش$6 )لصلB ,سمع,) 4ق,)8 )لمس?ح

توبة لص

,GL كا5 ?س,q ?عاني 4قسى 4ل,)5 )لعB(G على )لصل?B 4ش(ق! على نفسQ شعاعة م5 ن,( )لعC)ء . تلW كان! صالA )للx )لتائB . كا5
كال )للص?5 )لمصل,ب?5 مع ?س,q ?ع?()نQ في )لب6)?ة ,لك5 4حD6ما ,D, متأث( بآالمQ 4مع5 في ت$,(V ,تحQ?6 . 4ما (ف?قQ فلN ?تمث8 بQ . لN ?ك5
GD) )ل(ج8 مج(ما قاسي )لقلB . لق6 ض8 س,)ء )لسب?8 بتأث?( )لعش()ء )ألش()( ,لكنQ كا5 4ق8 ج(ما م5 4,لئW )ل(جا8 )لG?5 كان,) ,)قف?5
GL, . 6?لس( ع5 V,6ساء 4بعm)لك5 )لك$نة ,)ل, = N?لتعال( Wتل Qق6 بكتت, Qسمع تعال?م, q,4| ?س) كا5 ق6 . xع?(,5 )لمخل? B?تح! )لصل
q,بالم,! صلبا = ,ق6 كا5 بصحبة ?س Q?عل Nحك, N)كمج Nح,ك, Q?عل tلى 54 قبL ^ة 4عم^ فأعم?Tفي )لخ xغا Qحا,8 54 ?كب! )قتناع
Qئت?D *(?,حنا 19 : 4). , ق6 الح ”A6ح(, علّة Q?قائال: “4ني لس! 4ج6 ف Ö)ص? -Tلى جلجثة = ,سمع ب?الL Qق?)T في 6)( )لقضاء ,في
|4) . q,س? B)كا5 ?(| كث?(?5 م5 (جا8 )ل6?5 ?6لع,5 )للسا5 باحتقا( ,?سخ(,5 بال B?لصل( على, . Q?بGلمع Qحمت), Qإلل$?ة ,غف()ن(
4,لئW )لنا- ?$5,C (m,س$N ,سمع تع??()! )لمع?(?5 )لتي جع8 )للx )آلخ( ?(D66ا GL قا5L“ :8 كن! 4ن! )لمس?ح= فخلxّ نفسL, W?انا!”
(ل,قا 23 : 29). ,كا5 ?سمع م5 ب?5 )لمجتاC?5 كث?(?5 ?6)فع,5 ع5 ?س,ND, q ?(5,66 4ق,)لQ ,?تح6ث,5 ع5 4عمالQ ف?ع,L 6ل?Q )قتناعQ بأ5
GD) ال ب6 54 ?ك,5 )لمس?ح . ف?لتف! Lلى )للx )آلخ( ,?ق,8 لQ: “4,الً 4ن! تخا\ هللا= GL 4ن! تح! GD) )لحكN بع?نQ؟” G 5L?نW )للص?5
)لمحتض(?5 ما عا6) ?خافا5 )لنا- في شيء . ,لك5 )القتناq ب,ج,L 6لQ ?خشى = ,مستقب8 ?6ع, Lلى )ل(عB ?ضغTا5 على نف- 4حD6ما =
(GD قائال: “4ما نح5 فبع86= 4ننا ننا8 )ستحقا^ ما فعلنا= ,4ما V,تأ Nم,شكة على )النت$اء . ث Nلتي كان! كل$ا مل,ثة بالش( ,)إلث( Qآل5 ف$ا ح?ات(,
{ML 710.1} .(فلN ?فع8 ش?ئاً ل?- في محلQّ” (ل,قا 23 : 40 , 41

ال سm)8 ,ال شك,W 4, تع??()! )آل5 . لما حكN على GلW )للx بالم,! 4مسى ?ائسا بال (جاء . ,لكD 5ا )ألفكا( )لغ(?بة )ل(ق?قة تقفL Cلى
DGنQ بك8 ما كا5 ق6 سمعQ ع5 ?س,q ,ك?\ شفى )لم(ضى ,غف( )لخTا?ا . ,ق6 سمع 4ق,)8 مk 5من,) ب?س,q ,تبع,V باك?5 نائح?5 . ,(4|
= 5Cلتأث( ,)لح( T)ت(تج\ م5 ف N$Dشفا, Q6,ن)? N$كا5 بعض, Q5 ?(66,ن?Cلمجتا( سمع, . V4)ق, xلمخل( B?ف,^ صل B,لعن,)5 )لمكت(
ب?نما كاk 5خ(,5 ?سخ(,D 5اCئ?D, . 5ا )ل(,p )لق6- ?ن?( عقG 8لW )للx ش?ئا فش?ئا فتتص8 حلقا! )أل6لة بعض$ا ببعt . لق6 (4| في
Cلعاج( xلل( WلG !,في ص B(Gجاء بالع)ل( jCمت(, . Nلعال( ة?Tفع خ)? dGحم8 هللا )ل B?لمعل^ على )لصل(, Qب |)6Cلمسح,^ )لم( q,س?
{ML 711.1} .()لمائ! ,D, ?لقي بنفسQ على )لمخلx )لمائ! صا(خا ,قائال: “)Gك(ني ?ا (B متى جئ! في ملك,تW” (ل,قا 23 : 42
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ieAفي 'لفر

,س(عا5 ما 4تاV )لج,)B . فبص,! (ق?^ عBG ملVm )لحB ,)لحنا5 ,)لسلTا5 قا8 لQ )لمخلx: “)لح^ 4ق,8 لL :WنW )ل?,N تك,5 معي في
{ML 711.2} .()لف(6,-” (ل,قا 23 : 43

1

,T,)8 ساعا! )لعB(G )لT,?لة كان! G4نا ?س,q تصTكا5 بسماq )لشتائN ,4لفا* )لسخ(?ة . ,GL كا5 معلقا على )لصل?B كا5 ?سمع
VGD )?سمع غ? Nل Qلكن, . VG?تالم V(,كلما! تعب( ع5 )إل?ما5 م5 4ف qلى سماL ,مشتا^ كا5 ?صب Bبقل, . Q?لتع??()! ,)للعنا! تن$ا8 عل(
Wسمع تل? Qك,ن xلمخل( Bحا لقل)كا5 مف Nفك ً(GL .(21 : 24 ل,قا) ”س()ئ?8L d6مع 54 ?فCلم( ,D Qج, 4ن)نة: “,نح5 كنا نCلمح( A)لعبا(
)الستغاثة )ل6)لة على )إل?ما5 ,)لحB م5 فG NلW )للx )لمحتض( ! ففي ح?54 5 (mساء )ل?$,6 ?نك(,5 ,?تنك(,5 لQ = حتى تالم?VG ?شك,5 في
4ل,D?تQ فإGD 5) )للx )لمسك?5 )ل,)ق\ على حافة )ألب6?ة ?6ع, ?س,q (باً . لق6 كا5 كث?(,5 على 4تN )ستع6)6 أل5 ?6ع,V (باً عن6ما كا5 ?صنع
)لمعجC)! ,بع6 ق?امتQ م5 )ألم,)! . ,لك5 ,ال ,)ح6 6عاV (با ,D, معل^ على )لصل?L Bال GلW )للx )لتائB )لdG خلx في )لساعة )لحا6?ة
A)عش. {ML 711.3}

5?Gل( W4,لئ, . Bلتائ( xلل( WلG Nنغمة كال N$D(با = ,)ست(ع! )نتبا q,6ع, ?س? ,D, xلل( Nلى كالL B?4صغى )ل,)قف,5 تح! )لصل
كان,) ?تشاج(,5 عن6 قاعA6 )لصل?B على ث?اB )لمس?ح ,ND ?قت(ع,5 على قم?صQ كف,) ع5 )لشجا( ل?صغ,) ,خفت! 4ص,)ت$N )لغاضبة . ,ق6
{ML 712.1} .ن*(,) Lلى )لمس?ح ,ND صامت,5 ,)نت*(,) )لج,)B )لdG ستنT^ بQ تانW )لشفتا5 )لمائتتا5

Bلتائ( xلل( WلG 8المع محي . فق6 حص ),ق$ا ن)خت? B?ن$ا تكتن\ )لصلL (6لسحابة )لقاتمة )لتي ب( Wبتل GL 6ل,ع( WلGلس?6 ب( ^Tعن6ما ن,
على )لسالN )لكام8 = سالN )لقب,8 ل6| هللا = ,تمج6 )لمس?ح ,D, في 4ش6 حاال! )التضاq ,)إلGال8 . فGلW )لdG (Vk )لجم?ع من$Cما ق6 )نتص( .
54, W,لمق6- بإكل?8 )لش( Qجب?ن (,54 ?كلل N$مكن? = Qت?)بش N5 بجس,mا?ا . ?مك5 للنا- 54 ?عمل,) ما ?شاTلخ( حام8 ,D 5كم Qب \)لق6 )عت
?ج(V,6 م5 ث?ابQ ,?تشاج(,) ,ND ?قتسم,ن$ا . ,لكن$N ال ?ستT?ع,5 54 ?ج(V,6 م5 سلTانQ على 54 ?غف( )لخTا?ا . 5L في م,تQ ش$اA6 على
4ل,D?تQ ,على مج6 )آلG4 5L . BنQ لN تثق8 ع5 54 تسمع ,ال قص(! ?V6 ع5 54 تخل5L . x م5 حقQ كملW 54 ?خلL xلى )لتماN م5 ?تق6م,5
{ML 712.2} .بL Qلى هللا

Nل Qف$, نفس = N,?ل( WلG 6,- في)في )لف Qس?ك,5 مع Qبأن xلل( WلG 6ع? Nلمس?ح ل( 5L . -,6)تك,5 معي في )لف = N,?ل( Wلح^ 4ق,8 ل(
WلG 5لى 4بي” (?,حنا 20 : 17). ,لكL 64صع6 بع Nلق?امة قا8: “ل( N,? pفي صبا, )لق6 (ق6 في )لقب . N,?ل( WلG 6,- في)لى )لفL BDG?
)ل,ع6 قN6 للx في ?,N )لصلB )لdG كا5 ?ب6, 4نN,? Q )ل$C?مة ,)ل*لمة . 5L )لمس?ح ?ق,8 لGلW )للx: )ل?,N ,4نا في VGD )لحالة 4م,! على
{ML 712.3} .)لصل?B كفاع8 ش( m4ك6 لW 4نW س,\ تك,5 معي في )لف(6,-

5L )للص?5 )للG?5 صلبا مع ?س,q كا5 4حD6ما على جانبQ مD 5نا ,)آلخ( على جانبQ مD 5ناD, W, في )ل,سT . ,كان! D VGDي تعل?ما!
)لك$نة ,)ل(mساء . 5L م(كC )لمس?ح على )لصل?B )أل,سT كا5 ل?86 على 4نQ 4ش( )لمج(م?5 )لثالثة . ,DكG) تN )لكتاB )لقائ8: “4حصي مع
WلGفك ”Tب?5 لص?5 ,ضع “في )ل,س B,لمصل( q,فكما 54 ?س . N$لى )لمعنى )لكام8 لعملL (,نTف? Nلك5 )لك$نة ل, .(شع?اء 53 : 12L) ”4ثمة
t)لى 4قصى )ألL 4شعل! ن,() 4ضاء Bلتائ( xضع في )لش(?( . ,كلما! )لغف()5 )لتي ق?ل! لل, dGل( Nلعال( Tفي ,س Qصل?ب Bنص. {ML
712.4}

”[وr 'yمك“

ن*( )لمالئكة بL 8,DGلى )لمحبة غ?( )لمحA6,6 )لتي 4*$(Dا )لفاd6 )لGL dG كا5 ?قاسي 4ش6 4ل,)5 )لعB(G في DGنQ ,جسV6 لN ?ك5 ?فك( Lال
في )آلخ(?5 . ,ق6 شجع تلW )لنف- )لتائبة على )إل?ما5 . ففي )تضاعQ خاBT بنا! 4,(شل?N كنبي = ,ككا5D ,شف?ع TلB م5 )آلB 54 ?غف(
Vا?اTخ Bلتائ( xلل( WلGل )غف Bلمح( xكالمخل, = Q?لقاتل. {ML 713.1}

A6مستن Q4م N?)كان! م B?فعن6 4سف8 )لصل . x4ح6 )ألشخا QDست(عى )نتبا( Qلجمع )لمجتمع ح,ل( WلG في V)ج,8 ببص? q,كا5 ?س GL,
Qك( )لمس?ح 4مG WناD, .Bلصل( لى م,ضعL اD6بة 4عا?)54 )لن$ا?ة ق Nكا5 ?,حنا ?عل GL, . ع )لبقاء بع?6) ع5 )بن$اTتست Nحنا . ل,? VG?على تلم
”W4م (G,D“ :قا8 ل?,حنا, =”Wبن( (G,D =A4)م( لى ?,حنا قا8 ل$ا: “?اL )*5 ,نCبالح B,)لمض( لى ,ج$$اL )*ن Gفإ = V)في ساعة )حتضا
(?,حنا 19 : 26 , 27). ,ق6 ف$N ?,حنا كالN )لمس?ح ,قب8 54 ?ك,5 4م?نا على تلW )ل,6?عة . ففي )لحا8 4خG م(?L Nلى خاصتQ . ,*8 م5
تلW )لساعة ?(عاDا بك8 (قة ,محبة . ?ا لQ م5 مخلx محB (ح?N = ففي غم(k AالمQ )لجس6?ة ,عG)باتQ )لDGن?ة كا5 ?$تN بأمQ ,?فك( في
{ML 713.2} ! ()حت$ا
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(GكD, . 5?ثم i)ل?حتف* ب$ا كإ Q4م( 4م Q?لL 8ف,ك B4عم^ )لح Q6ب( ما ?كف8 ل$ا )ل()حة = ,لك5 ?,حنا كا5 ?حب? Qما8 ب Q?6ك5 ل? Nل
ضم5 ل$ا ما كان! في 4ش6 )لحاجة Lل?d4 — Q )لعT\ )ل(ق?^ م5 شخx ?حب$ا ألنQ 4حB ?س,GL, . q قبل$ا كأمانة مق6سة حص8 على ب(كة
B?لحب( Qبمعلم Qك() 6)ئما لGع*?مة . فلق6 كان! م . {ML 713.3}

5L )لمس?ح ?قN6 لنا مثاال كامال للمحبة )لبن,?ة = ,GD) )لمثا8 ?ضيء بلمعا5 ق,d ال تستT?ع كلما! )ألج?ا8 54 تخف?Q . لق6 *8 ق()بة ثالث?5
عاما ?ضTلع بأعباء )لب?!. ,)آل5 = حتى ,D, في 4ش6 حاال! )لك(B ,)لنqC )ألخ?( ال ?نسى 54 ?كف8 ما ف?Q ()حة 4مQ )أل(ملة )لحC?نة .
N$?6ل(, N()كL N$?عل Bت,ج N$لمس?ح ال ب6 م5 54 ?شع(,) بأ5 6?انت( 5 ?تبع,5?Gفال . B)ل( G?في ك8 تالم |)ال ب6 54 ت p,)ل( VGD -نف,
N$?إلشفا^ عل(, \Tمحبة )لمس?ح ال ?مك5 54 ?قص( في (عا?ة )ل,)ل6?5 ,)لع Q?عل Wتمل dGل( Bفالقل . N$عالتL,. {ML 713.4}

gا 'لعالم تسحق قلبEخطا

,)آل5 ف$ا (B )لمج6 ?م,! كفا(A ع5 )لبش(?ة . ,GL 4سلN )لمس?ح ح?اتQ )لغال?ة لN ?صV6 ف(p )لنص(A = فك8 ما كا5 ح,لQ كا5 *الما
?صعB )حتمال5L . Q ما كا5 ?ضغT على نفسQ لN ?كD 5, )لخ,\ م5 )لم,! = ,لN ?ك5 عا( )لصل?D B, )لdG سبB لQ عC)با ال ?,ص\ . فق6
كا5 )لمس?ح س?6 )لمتألم?5 . ,لكk 5المQ كا5 سبب$ا LحساسQ بش( )لخT?ة ,علمQ 4نQ لك,5 )لش( صا( 4م() مأل,فا ل6| )إلنسا5 فق6 عمي
)إلنسا5 ع5 شناعتD, Q,لQ= كما (4| )لمس?ح مق6)( تحكN )لخT?ة في )لقلB )لبش(d ,قلة ع66 م5 ?(غب,5 في )لتح(( م5 عب,6?ت$ا . ,ع(\
{ML 714.1} .4نQ ب5,6 مع,نة هللا الب6 مD 5الW بني )إلنسا5 . (4| جماD?( كث?(A م5 )لنا- ?$لك,ND, 5 ق(?ب,5 م5 )لمع,نة )إلل$?ة )لع*?مة

N64 8ك8 ,)ح6 م5 نس NثL 5فلق6 كا = Qنبا ل?فت6?نا م5 6?ن,نة )لنام,- ,لعنتGم Bجم?عنا . حس NثL لق6 ,ضع على )لمس?ح نائبنا ,ضامننا
Qنا ,(عبا . ,)لمس?ح م6| سني ح?اتCح Qمأل نف- )بن Nعلى )إلث N?*لع( QTلسخ QعالنL, ة?Tهللا على )لخ B5 غضL . d6لفا( Bعلى قل Tضغ?
,D, 54ما )آل . AاTألش( )لخ xلخال( ,D Qح6?ث q,كا5 م,ض, . A)لغاف( Qمحبت, Bع5 (حمة )آل A)ألخبا( )لسا( Tلساق( Nكل$ا *8 ?عل5 للعال
B(Gلساعة = ساعة )لع( VGD في xهللا ع5 )لمخل Qج, B5 )حتجاL . لمصالح( Bآل( Qج, |)? 54 Qا?ا )لبش(?ة )ل$ائلة فال ?مكنTحم8 4ثقا8 خ?
)لdG ال ?Tا^ جع8 س$اN )لح5C )لعم?^ تخت(^ قلبG = QلW )لح5C )لdG ال ?مك5 إلنسا5 54 ?6(ك6L Q()كا كامال . ,ق6 كاGD 5) )لعB(G )لنفسي
{ML 714.2} .ع*?ما ج6) بح?i لN ?ك6 ?ح- بآالمQ )لبش(?ة

)عتص( )لش?Tا5 بتجا(بQ )لقاس?ة قلB ?س,q . ,لN ?ستTع )لمخلx 54 ?خت(^ ببص(V 4ب,)B )لقب( . ,لN ?ص,( لQ )ل(جاء 4نQ س?خ(j م5
)لقب( *اف() = ,ال 4خب(V ع5 قب,8 )آلB لGب?حتQ . ,كا5 ?خشى 54 تك,5 )لخT?ة ك(?$ة ج6) في ن*( هللا بح?i ?ك,5 )نفصا8 4حD6ما ع5
QحساسL 5L . N?ألث( d)ئ عن6ما ال تع,6 )ل(حمة تت,س8 = ألج8 )لجن- )لبشTلخا( Qح- ب? dGل( B(Gألخ( 4ب6?ا. ,لق6 4ح- )لمس?ح بالع(
{ML 714.3} .بالخT?ة ,Dي تستمT( غضB )آلB على ?س,q ب6?8 )لخTاD A, )لdG جع8 )لكأ- )لتي ش(ب$ا م(A ج6) ,سح^ قلB )ب5 هللا

'لصل#ب 'لمحتجب

8DG )لمالئكة ,ND ?(,5 عG)با! )لمخلx ,?أسQ. ,حجB )ألجنا6 )لسما,?,5 ,ج,N$D حتى ال ?(,) GلW )لمن*( )لمخ?\ . ب8 حتى
)لTب?عة )لجامA6 عب(! ع5 عTف$ا على مب6ع$ا )لم$اD, 5, ?حتض( . فالشم- (فض! 54 تن*( Lلى GلW )لمش$6 )ل(B?D . لق6 كان! 4شعت$ا
“ . nاء بعTلمة 6)ج?ة كما ل, كان! غ* B?لصل( !Tختف! ع5 )ل,ج,6 ,ق6 غ( ب6! 4ن$ا Aلكن$ا فجأ, = A)?$*ل( !ن,() في ,ق t)تمأل )أل
dGل( Nل*ال( (GD علة ,D ب?عيT )خk Bسب d4 ,4 -ك5 كس,\ )لشم? Nلساعة )لتاسعة” (ل,قا 23: 44). ل( لىL t)كان! *لمة على ك8 )أل
ML} .كا5 كث?فا ك*الN نص\ )لل?8 5,6 54 ?ضيء ف?Q )لقم( 4, )لنج,N = ب8 كا5 ش$اA6 معجC?ة ق6م$ا هللا ألج8 تثب?! L?ما5 )ألج?ا8 )لقا6مة
715.1}

Qل*لمة م*لت( جع8? QنL . هللا Qج, )ما5 )ألج?ا8 )لقا6مة. في )ل*لمة )ل6)ج?ة )ستت?L !?ة ق6م$ا هللا ألج8 تثب?Cمعج A6ب8 كا5 ش$ا = N,لنج(
,?خفي مجV6 ع5 )لع?,5 )لبش(?ة . لق6 كا5 هللا ,مالئكتQ )ألب()( بج,)( )لصل?B . ,كا5 )آلB مع )بنQ = ,مع GلW ف$, لN ?عل5 حض,(V . فل,
كا5 مجV6 ق6 4ش(^ م5 خل\ )لسحابة ل$لW ك8 م5 (Vk م5 )لنا- . ,في تلW )لساعة )ل(D?بة لN ?ك5 )لمس?ح ل?ج6 عC)ء بحض,( )آلB . لق6
{ML 715.2} .6)- )لمعص(A ,حV6 ,م5 )لشع,B لN ?ك5 معQ 4ح6

4خفى هللا في GلW )ل*الN )ل6)م- kخ( عG)B بش(d ?قاس?Q )بن5L .Q ك8 م5 ق6 (4,) )لمس?ح في kالمQ )قتنع,) بأل,D?تQ = فGلW )ل,جGL Q ق6
(Vk )لنا- لN ?نس,V قT . ,كما )(تسN على ,جQ قا??5 س?ماء ج(?مة )لقت8 كGلW ,جQ )لمس?ح )(تسN عل?Q س?ماء )لب()(A ,)ل,قا( ,)لمحبة
,)إلحساd4 - 5 ص,(A هللا . ,لك5 )لمشتك?5 عل?Q لN ?لق,) باال Lلى مصا6قة )لسماء . لق6 كان! تلW )لجم,q )لساخ(A تحمل^ ف?Q م6| ساعا!
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{ML 715.3} .عG)بQ )لT,?لة . 4ما )آل5 ف$ا )ل(حمة )إلل$?ة تخف?Q تح! (6)ء هللا

,ق6 ب6) ,كأ5 صم! )لقب,( ق6 شم8 جب8 جلجثة. ,)كتن\ GلW )لجمع )ل,)ق\ عن6 )لصل?B (عB لN ?ع(\ 4ح6 كن$Q = فت,ق\ )لنا- ع5
لعنات$N ,شتائم$GL N جم6! على 4لسنت$N )لتعاب?( ب?نما ND ?نTق,5 ب$ا = ,)نT(p )ل(جا8 ,)لنساء ,)أل,ال6 على )أل(t = ,,مض! )لب(,^
N$جم?ع qلكتبة ,)لجال5,6 ,)ل(عا(, ساءm)فكا5 )لك$نة ,)ل = B,لمصل( d6لفا(, B?5 آلخ( ,كشف! ع5 )لصلk 5لسحابة م( Wتل Bم5 قل
?عتق5,6 54 ,ق! )لعقاB ق6 حا5. ,بع6 قل?8 جع8 )لبعt ?ت$امس,5 قائل?5L 5 ?س,q ?ن8C )آل5 ع5 )لصل?B . ,بعt من$N حا,ل,) 54 ?تلمس,)
T. {ML 715.4}(?ق$L Nلى )لم6?نة ,ND ?ق(ع,5 صND),6 ,?,ل,ل,5 (عبا

,في )لساعة )لتاسعة )نقشع! )ل*لمة ع5 )لنا- ,لك5 )لمخلx *8 مكتنفا ب$ا . كان! تلW )ل*لمة (مC) للعB(G ,)ل(عB )للG?5 كانا
dGألعم^ )ل( N54 ?خت(^ )ل*ال )مك5 لبش? Nل, . B?بالصل T?كا5 ?ح dGل( Nل*ال( V)ببص ^)نسا5 54 ?ختL d4 عTست? Nل, Qا5 على قلبTضغ?
N?*بص,! ع q,س? Ö)ص“ :Gح?نئ . B?لصل( معل^ على ,D, Qشق)لت\ ح,8 نف- )لمس?ح )لمتألمة . ,ق6 ب6) ,كأ5 )لب(,^ )لغاضبة كان! ت(
Ö)ص xستق(! )ل*لمة )لخا(ج?ة على )لمخل( GL, .(46 : 27 متى) ”كتني؟)ت (Gل$ي= لماL =ل$يL :d4 لي= لما شبقتني؟?L =لي?L :ًقائال
كث?(,5 قائل?5 : لق6 حل! عل?Q نقمة )لسماء . 5L س$اN غضB هللا تنتشB ف?Q ألنQ )6عى 4نQ )ب5 هللا . ,كث?(,5 ممk 5من,) ب?س,q سمع,)
{ML 716.1} ص(خة )ل?أ- )لتي نT^ ب$ا = ,ق6 ت(ك$N )ل(جاء . فإG) كا5 هللا ق6 ت(W ?س,q فف?N ?ث^ تابع,V ؟

”rنا عطشا.“

ح?5 )نقشع! )ل*لمة بع?6) ع5 (,p )لمس?ح )لمتضا?قة 4ح- بآالمQ )لجس6?ة فص(Ö قائالً: “4نا عTشا5” (?,حنا 19 : 28). فإG (4| 4ح6
. q,خ8 ,ق6م$ا ل?س Qناء بL فا ,غمس$ا في,C سفنج?ة ,,ضع$ا علىL 8,لشفقة فتنا( QتGشا 4خTقت?5 ع)لمحت( xلجن,6 )ل(,ما5 شفتي )لمخل(
N$?لL 6عا Bلخ,\ ,)ل(ع( A6لعا . فلما خف! حD, عبا) N$متأل! قل,ب( t)ل*لمة )أل( !Tعن6ما غ . Qب(Gع, Q5,4 بآالمC$? (,4ما )لك$نة فكان
)لخ,\ م(A 4خ(| لئال ?$(B ?س,q من$N . ,ق6 ح(ف,) كالN )لمس?ح عن6ما ص(Ö قائال: “Lل,L =dل,d= لما شبقتني؟” فباحتقا( ,)6C()ء
ع*?م?5 قال,) : “G,D) ?ناL d6?ل?ا”. ,ق6 (فض,) kخ( ف(صة 4ت?ح! ل$N إلغاثتQ ب8 قال,): “)ت(W. لن(| 8D ?أتي L?ل?ا ?خلّصQ!” (م(ق- 15 :
{ML 716.2} .(34 , 35 ؛ متى 27 : 49

5L )ب5 هللا )لdG بال ع?B عل^ على )لصل?B ,تمC^ جسمQ م5 4ث( )لجل6. ,تانW )ل?6)5 )للتاT 5الما )مت6تا لكي تبا(كا )لنا- سم(تا على
)لصل?B )لخشبي = ,تانW )لق6ما5 )للتا5 لN تكال م5 )النتقا8 مD 5نا Lلى DناW للق?اN بخ6ما! )لمحبة 6ق! ف?$ما )لمسام?( )لتي نفL !Gلى خشبة
)لصل?G, = BلW )ل(4- )لملكي )لdG ,خL VCكل?8 )لش,W = ,تانW )لشفتا5 )لم(تعشتاD, 5ما تص(خا5 ص(خا! )أللN ,)ل,?8 = ,ك8 ما ق6
Qب$ا ,)لتي غم(! نفس ^Tلتي ال ?ن( Nآلال(, = Qك8 جسم )$ص dGل( = B(Gلع(, = Q?ق6م, Q?6?, Q4س) لة م5Cلنا( N6ل( !()Tق — Qحتمل(
عن6ما حجB )آلB ,ج$Q عنQ — كل$ا تنT^ بأفصح لسا5 لتحi6 ك8 ف(6 م5 بني )إلنسا5 معلنة ,قائلة: ألجلW (ضي )ب5 هللا 54 ?حم8 عBء
Vلبح( )لصاخبة ,مشى ف,^ لجج )لم?ا( j(,سك5 4م dGل( W(G6,- . ف)لف( B(,لم,! ,?فتح 4ب( B4سال Bسل? Wألجل, . (GD 8?لثق( B,نGل(
)لثائ(A = ,)لdG 4(عB )لش?اT?5 ,جع8 )ألم()t ت$(B م5 حض(تQ = ,)لdG فتح 4ع?5 )لعم?ا5 ,4عا6 للم,تى )لح?اA — ?قN6 نفسQ على
{ML 717.1} .)لصل?G Bب?حة ,GلW حبا بL . WنD Q, حام8 )لخTا?ا ?حتم8 غضB هللا )لعا86 ,ألجلW صا( خT?ة بG)ت$ا

,ق\ 4,لئW )لمشا5,6D صامت?5 ?(قب,5 ن$ا?ة GلW )لمش$6 )لمخ?\ ,ق6 عا6! )لشم- لتش(^ م5 ج6?6 = ,لك5 )لصل?B *8 مكتنفا
بال*الN . تTلع )لك$نة ,)ل(mساء Lلى 4,(شل?GL, = N) ب$N ?(,5 )لسحاB )لكث?\ ?نعق6 في سماء )لم6?نة ,ف,^ س$,8 )ل?$,6?ة. 5L شم- )لب(
,ن,( )لعالN كا5 ?سحB ن,(V بع?6) ع5 4,(شل?N )لم6?نة )لتي كان! قبال محب,بة ,ق6 تمتع! بإحسانا! كث?(A . 4ما )آل5 ف$,G) س$اN ب(,^
Wعل?$ا بال$ال N,لم6?نة )لمحك( Wلى تلL B,تص A6?6هللا )لش Bغض. {ML 717.2}

'لحجاm 'لمنشق

,فجأA )نقشع! )ل*لمة ع5 )لصل?B . فبص,! ,)ضح كص,! ب,^ ب6) ,كأنQ ?(5 في ك8 4(جاء )لمسك,نة ص(Ö ?س,q قائال: “ق6 4كم8”=
“?ا 4بتاV= في ?W?6 4ست,q6 (,حي” (?,حنا 19 : 30 ؛ ل,قا 23 : 46). ,ق6 4حاT بالصل?B ن,( ,4ش(^ ,جQ )لمخلx بمج6 ع*?N كن,(
p,)ل( N4سل, V)6على ص Q4س) q,نك- ?س Gلشم- . ح?نئ(. {ML 717.3}

5L )لمس?ح GL كا5 محاTا بال*لمة )لمخ?فة ,كا5 ?ب6, ,كأ5 هللا ق6 ت(كQ ش(B كأ- )ل,?8 ,)أللN )لبش(d حتى )لثمالة . ,في تلW )لساعا!
. N?*لع( Qحب, Qحمت), Qع6)لت W()6L, = Q?للح*ة . كا5 خب?() بصفا! 4ب( Wلى تلL Qى لTلمع( Qل Bآل( ا5 قب,8D)لمخ?فة كا5 معتم6) على ب(
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. Q?إلحسا- بفق6)5 (ضى 4ب( Qل?(C 6هللا فق d6? 5?ب q,بك8 خض Qنفس q6,ست( GL, . QاعتTب )كا5 6)ئما ?س dGل( Bباإل?ما5 )ستن6 على )آل,
{ML 717.4} .لق6 )نتص( )لمس?ح باإل?ما5

A)ثة . ,مDبأنفا- ال xل?5 كالمصع,ق?5 ,شخص,) في )لمخلD(G لمن*( . ,ق6 ,ق\ ك8 )لجمع( WلG 854 ش$6! مث t)سب^ لأل? Nل
N$على بعض (,Tلنا- ,تما?ل,) ,سق( CتD(, . لة مخ?فة عن?فةCلC !ح6ث Nل(ع6 )لثق?8 ث( \سمع! 6م6مة كقص, t)ل*لمة )أل( !Tغ |)4خ
4ك,)ما ف,^ 4ك,)N . ,تبع GلW تش,?n ,حشي ,(عB ع*?N ال مث?8 ل$ما . ,في )لجبا8 )لمجا,(A تشقق! )لصخ,( ,ت6ح(ج! Lلى )لس$,8
بص,! تحN?T ش6?6 . ,تفتح! )لقب,( ,لف*! م,تاDا . ,ب6) ,كأ5 )لخل?قة كل$ا ت(تج\ ,تتحNT ,تتTا?( ش*ا?اDا . ,)نT(p )لك$نة ,)ل(mساء
N$4لسنت Bل(ع( ق6 عق6, t)على )أل Bلجن6 ,)لجال5,6 ,)لشع(,. {ML 718.1}

dGب?حة )لمسائ?ة ,ق6 4تي بالحم8 )لGل( N?6لمس?ح قائال: “ق6 4كم8” كا5 )لك$نة ?خ6م,5 في )ل$?ك8 . ,كا5 )ل,ق! ,ق! تق( Ö)عن6ما ص
?(مL Cلى )لمس?ح ل?Gبح . ,GL كا5 )لكا5D متس(بال بمالبسQ )لمق6سة )لجم?لة ,ق\ شاD() )لسك?5 كما فعL 8ب()N?D عن6ما كا5 مCمعا G? 54بح
)بنQ . ,كا5 )لشعB ?ن*(,L 5ل?Q باDتماN ع*?N . ,لكG,D 5) )أل(t ?(تج\ ,تتCل8C أل5 )ل(B نفسQ ?قت(B م5 )لمكاGL, . 5) ب?6 غ?(
V),قبال بحض Vكا5 هللا ?مأل dGلمكا5 )ل( Bش6?6 ف?نكش\ لع?,5 )لشع ^?Cلى 4سف8 بص,! تمL ^,ل$?ك8 )ل6)خلي م5 ف( Bتش^ حجا A),*من
dGل( Bلحجا( (GD Tفع 4ح6 ق)? Nلتاب,!) . ,ل( اءTغ) اءTف,^ )لغ V6لمكا5 4عل5 هللا مج( (GD لمكا5 كا5 ?سك5 مج6 )لشك?نا . ,في( (GD في .
?فص8 ب?GD 5) )لمسك5 ,ب?5 باقي )ل$?كL 8ال (ئ?- )لك$نة . ,كا5 ?6خL 8لى ق6- )ألقGD -(6) م(A ,)حA6 في )لسنة لكي ?كف( ع5 خTا?ا
{ML 718.2} .)لشعB . ,لكD 5ا D, )لحجاB ?نش^ Lلى )ثن?5 . فما عا6 ق6- 4ق6)- )لمسك5 )أل(ضي مق6سا

لق6 س?T( )ل(عB ,)لتش,?n على ك8 شيء . فالكا5D ?,شG? 54 Wبح )لGب?حة ,لك5 )لسك?5 تسقT مV6? 5 )لمضT(بة ف?$(B )لخ(,\
Q?لL C,بالم(م Cبع?6) . لق6 )لتقى )ل(م {ML 718.3}

بم,! )ب5 هللا . لق6 ق6م! )لGب?حة )لع*?مة ,)نفتح )لT(?^ Lلى ق6- )ألق6)- . ,4ع6 للجم?ع T(?^ ج6?6 حي . ,ال حاجة للبش(?ة )لخاTئة
)لحC?نة 54 تنت*( مجيء (ئ?- )لك$نة ف?ما بع6 . ,منGئG فصاع6) س?خN6 )لمخلx ككا5D ,شف?ع في سماء )لسما,)! . ,ق6 ب6) ,كأ5 ص,تا
Bلكتا( j)6 4جيء (في (GأنD 8ة . لق6 جاء )ب5 هللا كما قا?Tبائح ,)لتق6ما! ع5 )لخGلمصل?5 قائال: لق6 )نت$! م5 )آل5 ك8 )ل( BTح?ا ?خا
{ML 719.1} .(مكت,B عني) ألفع8 مش?ئتW ?ا هللا “بN6 نفسQ= 6خ8 م(A ,)حL A6لى )ألق6)-= ف,ج6 ف6)ء 4ب6?اً” (عب()ن??5 10 10 : 7 ؛ 9 : 12

”الفصل التاسع والسبعون— “قد أكمل

5L )لمس?ح لN ?سلN )ل(,L pال بع6ما 4كم8 )لعم8 )لdG ق6 4تى Lلى )لعالN ل?عملQ . ,ف?ما D, ?سلN )ل(,p قا8: “ق6 4كم8” (?,حنا 19 : 30).
لق6 كسB )لمع(كة . 5L ?م?نq()G, Q ق6سQ ق6 منحتاV )لنص(A . ,كمنتص( غ(- ()?تQ على )لم(تفعا! )لD6(?ة . 4لN ?كD 5نالW ف(p ب?5
{ML 720.1} .)لمالئكة ؟ لق6 )نتص(! )لسماء كل$ا بنص(A )لمخلx . 4ما )لش?Tا5 فق6 )ن$NC ,علN 54 مملكتQ ق6 ضاع!

N$كما ألجلنا ف N$ق6 4كم8 ألجل N?*عم8 )لف6)ء )لع GL = ةTمعنى عم?^ عن6 )لمالئكة ,)لخالئ^ غ?( )لساق Q5 )لق,8 “ق6 4كم8” كا5 لL
{ML 720.2} .?شت(ك,5 معنا فى ثما( نص(A )لمس?ح

q(6لخ( Bت6?5 ث?ا)ت6| (ئ?- )لم)( لى 54 ما! )لمس?ح . لق6L ةTغ?( )لساق Nلع,)ل( ,للمالئكة 4 Qعلى حق?قت \)ع? Nا5 لT?5 خل^ )لشL
Qب?عة عص?انT p,بك8 ,ض (,)? Nل, Qمبا6ئ W)6ت Nحتى 54 )لخالئ^ )لمق6سة نفس$ا ل. {ML 720.3}

لق6 كا5 مخل,قا G) ق,A ,مج6 عج?ب?W(G 5 )لdG ,ق\ ?حا(B هللا . ?ق,8 )ل(B ع5 ل,س?ف(: “4ن! خاتN )لكما8= ,آل5 حكمة ,كام8 )لجما8”
(حCق?ا8 28 : 12). كا5 ل,س?ف( D, )لك(,B )لم*ل8 . ,كا5 ?ق\ في ن,( ,جQ هللا . لق6 كا5 4سمى ك8 )لخالئ^ ,في مق6مة م5 4علن,)
Qكا5 ل dGلسامي )ل( Cك)لم( Bبسب Qكتشا\ خلق( Bفصا( م5 )لصع q(6على )لخ Q6! ,تفاقم! ق,ت(C أTمقاص6 هللا للمسك,نة . ,بع6ما 4خ
Bعن6 )آل. {ML 720.4}

. (GD 8فع? Nل Qلكن, . t)على )أل Aلشع,( بمث8 )لس$,لة )لتي ب$ا ?لقي )إلنسا5 حصا( V,)T5 شا?Gا5 ,)لT?لش( Wع 54 ?$ل?Tكا5 هللا ?ست
QتTفسل = (GكD !فل?س B)ا5 . 4ما مبا6[ )لT?لش( Nال تح! حكL 6ال ت,ج Nغا)إل( A,5 قL . \ك5 ?مك5 )النتصا( على )لعص?ا5 بالعن? Nل
ت(تكC على )لصالp ,)ل(حمة ,)لمحبة . ,كاL 5ب()VGD C )لمباD ]6, )ل,س?لة )لتي )ستخ6م! . 5L حكN هللا حكN 64بي = ,)لح^ ,)لمحبة Dما
{ML 720.5} .)لق,A )لغالبة

كا5 قص6 هللا D, ,ضع )ألش?اء على 4سا- 4بd6 ()سخ = ,فى مجال- )لسماء تق(( 54 ?عTى )لش?Tا5 )ل,ق! )لكافي ل?*$( )لمبا6[ )لتي
ستك,5 4سا- ن*اN حكمQ . ,لق6 64عى 54 مبا6ئVGD Q كان! 4سمى م5 مبا6[ هللا = ,ق6 4عTي )ل,ق! )لكافي لتفاع8 مبا6[ )لش?Tا5 لكي ت()Dا
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{ML 721.1} .)لمسك,نة )لسما,?ة

قا6 )لش?Tا5 )لنا- Lلى )لخT?ة فب46 ت6ب?( )لف6)ء في )لعم8 . ,لم6| 4(بعة kال\ سنة كا5 )لمس?ح ?عم8 ل(فع )إلنسا5 ب?نما كا5 )لش?Tا5
Qكل WلG 6! )لمسك,نة )لسما,?ةDشا, . QTاTنح(, QالكD عم8 على?. {ML 721.2}

[جماÇ ش#طان#ة

,عن6ما جاء ?س,L qلى )لعالN عبأ )لش?Tا5 ك8 ق,)تQ لمحا(بتQ . فمنG *$( كTف8 في ب?! لحN حا,G 8لW )لمغتصDL BالكQ = ,بك8 ,س?لة
Qلكن, . B?ب?حة )لتي بال عGبالخ6مة )لمق6سة ,)ل N4, )لق?ا N,ف,لة )لكاملة ,)ل(ج,لة )لتي بال لTلى )لL ,م5 )لنم q,ممكنة حا,8 54 ?منع ?س
)ن$GL NC لN ?ستTع 54 ?س,^ ?س,L qلى )(تكاB )لخT?ة = ,ال 4مكنQ 54 ?ضع\ عCمQ 4, ?ثن?Q ع5 )لعم8 )لdG جاء Lلى )لعالN ل?عملQ . ,لق6
Dب! عل?Q ع,)ص\ غضB )لش?Tا5 م5 )لب(?ة Lلى جلجثة = ,لك5 على ق6( ما C)6! تلW )لع,)ص\ قس,C A)6 تعل^ )ب5 هللا ب?6 )آلB ثباتا
فصا( متق6ما في )لT(?^ )لمخضB بالN6 . ,ك8 محا,ال! )لش?Tا5 لمضا?قتQ ,)النتصا( عل?Q 4*$(! صفاتQ )لتي بال ع?B في ن,( 4نقى
{ML 721.3} .,4كم8

كان! ك8 )لسماء ,)لع,)لN غ?( )لساقTة ش$,6)ً لGلW )لص()q . فبأD( dتماN ع*?N ,عم?^ تتبع,) )لمشا6D )لختام?ة لGلW )لص()q ! لق6 (4,)
)لمخلx 6)خال Lلى بستا5 جثس?ماني ,نفسQ منحن?ة مD 5,8 )ل*لمة )ل6)ج?ة . ,ق6 سمع,) ص(ختQ )لم(A ح?5 قا8: “?ا 4بتا5L =V 4مك5 فلتعب(
N?*ألخ?( )لع( Qص()ع A)()م5 م A)()5 4ش6 مCم5 ح Nتأل? ,D (GL, V,4) Bآل( Qج, Qعن Bلكأ-” (متى 26 : 39). ,عن6ما )حتج( VGD عني
GL, . Aلنجا( BلT في Aصال Q?غتصب! م5 ب?5 شفت( !()م iثال, = t)أل( لة علىCنا N6 !()Tكق ^)ع Qمع )لم,!. لق6 نضح م5 جسم
Q?Cب5 هللا (س,ال ?ع( لىL 8س)لمن*( فأ( WلG 8ع )لسماء 54 تحتمTتست Nل W(G. {ML 721.4}

(4! )لسماء )لضح?ة تسلL Nلى d6?4 )ل(عاq )لمج(م?5 )لG?5 كان,) ?6فع,5 )لمخلx 6فعا س(?عا م5 محكمة Lلى 4خ(| ,D, ?ش?ع
بالسخ(?ة ,)ل*لN ,)لعن\ = ,سمع! ت$كما! مضQ?6$T على )تضاq م,لV6 = ,سمع! 4?ضا ,)ح6) م5 تالم?VG ?نك(D, V, ?حل\ ,?لع5=
,(4! )لتح(?ضا! )لمجن,نة )لتي كا5 )لش?Tا5 ?ح(t ب$ا )لنا- = ,ق,تQ )لتي كا5 ب$ا ?ل$B خبث$N ,غضب$N- ?ا لQ م5 من*( مخ?\ !- 54
?قبt على )لمخلx في منتص\ )لل?8 في جثس?ماني ,?سحD Bنا ,DناW م5 قص( Lلى 6)( قضاء = ,?ست6عى للمحاكمة م(ت?5 4ماN )لك$نة
,م(ت?5 4ماN )لسنN?)6$ ,م(ت?5 4ماN ب?الT- ,م(A 4ماD N?(,6- = ,?ست$4C بQ ,?جل6 ,?حكN عل?m?, = QخG ل?صلB حامال صل?بQ )لثق?8 في
qل(عا( !ت$كما, N?شل),ع,?8 بنا! 4 Tس,. {ML 722.1}

لق6 (4! )لسماء )لمس?ح معلقا على )لصل?B فشمل$ا )لDG,8 ,)لح5C ح?5 (4! )لN6 ?قT( م5 ,ج$Q ,)لع(^ )لمصب,r بالN6 ?تجمع على
dGل( Q5 ثق8 جسمL Nث .B?لصل( ل?,ضع ف?$ا A)ف?$ا نق !)لصخ,( )لتي نق( على A)Tبع6 ق A)T8 قCن?, Q?جل), Q?6? 5م \Cن? N6ل(, = Qجب?ن
ضغT على ?Q?6 ,(جل?Q جع8 ثق,B )لمسام?( تنش^ ,تتسع . ,5L 4نفاسQ )لمن$,كة C)6! س(عة ,عمقا عن6ما كان! نفسQ تل$i تح! ثق8
N$ألن =N$غف( ل( =Vقا8: “?ا 4بتا GL )?)لم( B(G8 )لع,D قاسي? ,D, Qلمس?ح صالت( N6شة عن6ما قD6 ق6 )متأل ك8 سكا5 )لسماء, . Nا?ا )لعالTخ
(GD BD)4 5ل,ح?6 . ما كا( Qتفق,) على سح^ )بن( هللا A),فالنا- )لمخل,ق,5 على ص WلG فعل,5” (ل,قا 23 : 34). ,مع? (Gال ?علم,5 ما
{ML 722.2} ! )لمن*( )لdG (Vk سكا5 )لمسك,نة )لسما,?ة

VGD ^5 هللا عن6ما خلL . 5بني )إلنسا B,إل?ما5 على قل( N6لتلقي *لما! ع B?ل*لمة كان,) مجتمع?5 ح,8 )لصل( 5?Tاسا! ,سال?) 5L
N$قTمن, Qم5 حكمت N$?لق6 4غ6^ هللا عل . NDCتناسبا5 مع سم, م()ك? N$ست(ق6, N$كا5 جمال, . A6?كان! جم?لة ,مج Qش)ع Nلخالئ^ لتق\ 4ما(
بحلة سما,?ة . ,كان,) خN(6 )ل(B . ,لك5 مG 5) )لdG ?ستT?ع 54 ?م?C في )لمالئكة )لساقT?5 ص,(A )لس()ف?N )لممج6?5 )لG?5 كان,) قبال
{ML 722.3} ?خ6م,5 4ماN ع(n )لسماء؟

N$ت?D()6فا لكD )?ص? WلGب, AاT(ئ?- )لخ ,D حتى ?عتب(,) 54 )لمس?ح Bان?ة مع )لنا- )ألش()( في تضل?8 )لشعT?لق6 تحالف! )لق,)! )لش
N$D(,ق6 مأل 4ف,. N$ب,عة على قل,بTأل,8 م( N?*لعاصي )لع( p,) !كان B?لصل( معل^ على ,D, 5 بالمس?ح,)سخ? (,5 م5 كانL .ND)حتقا(,
Qكل WلG ج5 ش?ئا م5 ,()ء? Nل Qبالتع??()!. ,لكن N$?لL Cئة ,4,ع?Gباأللفا* )لسافلة )لب. {ML 722.4}

'لشر Eفضحg 'لبر

,ل, ,ج6! في )لمس?ح خT?ة ,)حA6 = 4, ل, خضع للش?Tا5 في شيء صغ?( ل?نج, م5 )لعG)با! )ل$ائلة النتص( ع6, هللا ,)إلنسا5. لق6
نك- )لمس?ح (4سQ ,4سلN )ل(,p ,لكنQ *8 ثابتا على L?مانQ ,خض,عÅ Q = “,سمع! ص,تاً ع*?ماً قائالً في )لسماء: )آل5 صا( خالL xل$نا
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ML} .(,ق6(تQ ,ملكQ ,سلTا5 مس?حQ= ألنQ قT 6(p )لمشتكي على Lخ,تنا= )لdG كا5 ?شتكي عل?$N 4ماL Nل$نا ن$ا()ً ,ل?الً” ((m?ا 12 : 10
723.1}

(4| )لش?Tا5 54 )لقناq )لdG كا5 ?خفي تحتQ حق?قتQ ق6 تمC^ = فانكشف! س?استQ )لخا6عة 4ماN )لمالئكة غ?( )لساقT?5 ,4ماN مسك,نة
Qلح?5 صا( عمل( WلG Gمن, . N$لكائنا! )لسما,?ة ,محبت( \Tم5 ع Qنفس N)ب5 هللا فق6 ح( N6 ^)D4 Gكقات8. فإ Qلسماء = ,4عل5 ع5 نفس(
Bلبس,5 ث?ا? N$لمس?ح بأن( A,خL N$4مام N$م5 )لسماء ل?ت N$ما عا6 ?نت*( )لمالئكة عن6 ع,6ت Qفإن VGتخ? dGمحص,()ً . ,م$ما ?ك5 )لم,ق\ )ل
d,لسما( Nا5 ,)لعالT?ب?5 )لش \Tخ( حلقة م5 حلقا! )لعk !ة. لق6 )نفصم?Tلس,)6 ,نجاسة )لخ(. {ML 723.2}

.N?*لع( q()لص( WلG Q?6(ك,5 ما )شتم8 عل? N$ك5 )لمالئكة كل? Nلح?5 ل( WلG لىL حتى GL = Gح?نئ Wل$? Nا5 لT?فإ5 )لش WلG مع,
فالمبا6[ )لمع(ضة للخT( كا5 الب6 54 تنكش\ 4كث( . ,ألج8 )إلنسا5 كا5 الب6 54 ?*8 )لش?Tا5 باق?ا . ,كا5 الب6 للنا- ,)لمالئكة 54 ?لمس,)
N6الثن?5 ?خ( d4 Qلنفس )ل*لمة . ,كا5 على )إلنسا5 54 ?ختا( ا5Tسل, ),لن( ا5Tب?5 سل ^)لف(. {ML 723.3}

عن6 ب6ء GلW )لص()q )لع*?N 4عل5 )لش?Tا5 54 ش(?عة هللا ال ?مك5 حف*$ا = ,54 )لع86 على نق?t )ل(حمة = ,4نQ ل, تع6| )لخاTئ
)لش(?عة فم5 )لمستح?8 54 تغف( خTا?اV = ,4نQ الب6 لك8 خT?ة م5 54 تنا8 قصاص$ا - DكG) قا8 )لش?TاL, = 5نGL Q) تجا,C هللا ع5 معاقبة
)لخT?ة فل5 ?ك,5 )لQ )لع86 ,)لح^. فعن6ما نقt )لنا- ش(?عة هللا ,تح6,) L()6تQ ت$ل8 )لش?Tا5 ,4عل5 قائال: لق6 تب(5D 54 )لش(?عة ال ?مك5
54 تTاq ,ال ?مك5 54 تغف( خT?ة )إلنسا5. فTالB )لش?Tا5 بأ5 ?نفى ك8 )لجن- )لبش(L dلى )ألب6 بع?6) ع5 (ضى هللا ح?i 4نD Q, ق6 نفي
{ML 723.4} .م5 )لسماء بع6 ما 4خTأ . ثN قا5L :8 هللا ل, (حN )لخاTئ ال ?مك5 54 ?ك,5 عا6ال

nعدe حمة;

,لك5 مع ك,5 )إلنسا5 خاTئا فق6 كا5 في م,ق\ ?ختل\ ع5 م,ق\ )لش?Tا5. لق6 4خTأ ل,س?ف( ,D, في )لسماء في ن,( مج6 هللا . ,4علن!
لQ محبة هللا بمق6)( 4ع*N مما لN ?ح* بd4 Q مخل,^ 4خ( . ,مع 6L()كQ لصفا! هللا ,مع(فتQ لصالحQ )ختا( 54 ?تبع L()6تQ )ألنان?ة )لمستقلة .
Q4*لم! عقل GL q6إلنسا5 فق6 خ( 4ما . Qل?خلص WلG 5م )4كث Qألجل Qع هللا 54 ?فعل?Tما ?ست WنالD 5ك? Nعا . ,لTالخت?ا( ن$ائ?ا قا( (GD 5كا
مغالTا! )لش?Tا5 .,لN ?ك5 ?ع(\ ش?ئا ع5 عل, محبة هللا ,عمق$ا . ,كا5 لQ (جاء في مع(فة محبة هللا = GL ح?5 ?(| صفا! هللا على
{ML 724.1} .حق?قت$ا ق6 ?جتL BGل?Q ثان?ة

5L (حمة هللا للبش( 4علن! ب,)سTة ?س,L . qال 54 )ل(حمة ال ت8 غي )لع86 4, تلق?Q جانبا . 5L )لش(?عة تعل5 صفا! هللا ,ال ?مك5 تغ??(
نقTة ,)حA6 4, ح(\ ,)ح6 ل?تف^ ,)إلنسا5 في حالتQ )لساقTة . لN ?غ?( هللا ش(?عتQ ,لكنQ ضحى بنفسQ في )لمس?ح ألج8 ف6)ء )إلنسا5 . فإ5
{ML 724.2} .(“هللا كا5 في )لمس?ح مصالحاً )لعالN لنفسQ” (2 ك,(نث,- 5 : 19

5L )لش(?عة تتTلB )لب(- )لح?اA )لبا(A ,)لخل^ )لكامGD, . 8) ما ال ?ستT?عQ )إلنساD GL 5, ال ?ستT?ع )لق?اN بمTال?B ش(?عة هللا )لمق6سة .
Q5 ح?اتL . Qبة مجان?ة لك8 م5 ?قبلD Qكل (GD N6ق? ,D, . تص\ بالكما8 )لخلقي(, مق6سة Aح?ا nكإنسا5 عا t)لى )ألL 4تى GL لك5 )لمس?ح,
تن,B ع5 ح?اA )لنا- . ,DكG) ?حصل,5 على غف()5 خTا?اND )لماض?ة ب,)سTة صب( هللا ,)حتمالQ . ,4كث( مG 5لW فإ5 )لمس?ح ?Tبع صفا!
هللا على قل,B )لنا- . ,D, ?بني خل^ )إلنسا5 على مثا8 صفا! هللا = ,D, بناء فخN م5 )لق,A ,)لجما8 )ل(,ح??D, . 5كG) ن(| 54 نف- ب(
{ML 724.3} .()لنام,- ?تN في مm? 5م5 بالمس?ح . ف?مكÅ 5 54: “?ك,5 با()َ ,?بّ(( مD 5, م5 )إل?ما5 ب?س,q” ((,م?ة 3 : 26

,ق6 عب( ع5 محبة هللا في ع6لQ بق6( ما عب( عن$ا في (حمت5L . Q )لعD 86, 4سا- ك(س?Q ,ثم(A محبتQ . لق6 كان! غا?ة )لش?Tا5 54
?فص8 )ل(حمة ع5 )لح^ ,)لع86 . ,حا,8 54 ?ب(5D على 54 ب( ش(?عة هللا D, ع6, )لسالN = لك5 )لمس?ح ?(?نا 4ن$ما في ت6ب?( هللا متح6)5 ال
{ML 725.1} .()نفصا8 ب?ن$ما = فال,)ح6 من$ما ال ,ج,6 لQ ب5,6 )آلخ( “)ل(حمة ,)لح^ )لتق?ا. )لب( ,)لسالN تالثما” (مCم,( 85 : 10

لق6 ب(5D )لمس?ح بح?اتQ ,م,تQ على 54 ع86 هللا لN ?نقt (حمتQ = ب8 54 )لخT?ة ?مك5 54 تغف(= ,54 )لش(?عة عا6لة ,?مكTL 5اعت$ا
Qئ على محبتTانا ال ?خD)هللا لإلنسا5 ب N6ا5= كما قT?اعة كاملة. ,ق6 6حض! )ت$اما! )لشT. {ML 725.2}

محا;بة شرEعة هللا

,DناW خ6?عة 4خ(| كان! ست*$( . لق6 4عل5 )لش?Tا5 54 )ل(حمة تنتقx )لع86 ,54 م,! )لمس?ح 4لغى ش(?عة )آلB . فل, 4مك5 تغ?(
)لش(?عة L ,4لغاDmا لما كان! DنالW حاجة أل5 ?م,! )لمس?ح . ,لكL 5لغاء )لش(?عة معناV تأ??6 )إلثN ,تخل?L, V6خضاq )لعالN لسلTا5 )لش?Tا5
. فأل5 )لش(?عة ال ?عت(?$ا تغ?( 4, تب86 = ,أل5 )إلنسا5 ال ?مكنQ 54 ?خلx ب5,6 )لTاعة ل,صا?اDا . ل$G) (فع ?س,q على )لصل?B . ,لك5
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)لش?Tا5 ش,V نف- )ل,س?لة )لتي ب$ا 4ثب! )لمس?ح )لش(?عة = قائال Lن$ا تنقض$ا . ,Dنا ?بk 46خ( ص()q في )لح(B )لع*?مة ب?5 )لمس?ح
{ML 725.3} .,)لش?Tا5

5L )لش?Tا5 ?6عي 54 )لش(?عة )لتي نT^ ب$ا هللا بفمQ مخTئة = ,D 54نالW ش(Tاً 4غف8 ,4لقي بQ جانبا . GD) D, )ال6عاء )لdG ?ق6مL Qبل?-
. ,D VGDي kخ( خ6عة ?نش(Dا في )لعالN . ال حاجة بL Qلى م$اجمة )لش(?عة بجملت$ا . فإG) 4مكنQ 54 ?س,^ )لنا- Lلى DLما8 ,ص?ة ,)حA6 فق6
نا8 بغ?تQ “أل5 م5 حف* ك8 )لنام,-= ,Lنما عث( في ,)حA6= فق6 صا( مج(ماً في )لك8” (?عق,B 2 : 10). فإG ?(ضى )لنا- بكس( ,ص?ة
,)حA6 ?مس,5 تح! (حمة )لش?Tا5 . ,)لش?Tا5 ?حا,8 54 ?س,6 على )لعالN بك,نQ ?ب86 ش(?عة هللا ب,صا?ا )لنا- . GD) ما تنبأ عنQ )ألنب?اء لق6
4عل5 ع5 )لسلTة )لم(تA6 )لع*?مة )لتي تمث8 )لش?Tا5 ب$G) )لق,8: “,?تلN بكالN ض6 )لعلي ,?بلي ق6?سي )لعلي= ,?*5 4نQ ?غّ?( )أل,قا! ,)لسنة=
{ML 725.4} .(,?سلّم,5 ل?V6” (6)ن?ا8 7 : 25

N$ش()ئع G?على تنف N$في ضمائ( )آلخ(?5 = ,في غ?(ت Nل,) ش(?عة هللا ,س?حا,ل,5 )لتحكTل?ب N$5 )لنا- بك8 تأك?6 س?ضع,5 ش()ئعL
N$س?قا,م,5 بنى جنس. {ML 726.1}

5L )لح(B )لتي 4ث?(! ض6 ش(?عة هللا ,)لتي ب46! في )لسماء ست*8 مستع(L Aلى )نقضاء )لD6( . ,س?متح5 كL 8نسا5 . ,على كL 8نسا5
في )لعالN 54 ?حكN لنفسQ ف?ما GL) كا5 س?سلW في سب?8 )لTاعة 4, ?نح(\ Lلى T(?^ )لعص?ا5 = ,على )لجم?ع 54 ?ختا(,) Lما ش(?عة هللا 4,
ش()ئع )لنا- ,س?ك,D 5نالW فاص8 ?فص8 ب?5 )لف(?ق?5 . ,ل5 ?ك,5 4كث( م5 ف(?ق?5 = ,ستنكش\ 4خال^ كL 8نسا5 . ,س?ب(5D ك8 ,)حL 6ما
{ML 726.2} .على 4نQ ق6 4ختا( T(?^ )ل,الء T ,4(?^ )لعص?ا5

L:'لة 'لخط#ة نNائ#ا

AاTة ,)لخ?Tلخ( Wع,5 ,ست$لTفس?ق Q?لL (,Cا5 ,ك8 م5 ق6 )نحاT?لش( 4ما . Qشعب xخل?, Qعت?)كي هللا شC?تجيء )لن$ا?ة ,س WلG 6بع,
GL )لش( ا5T6 ع5 سل)(,لق,8 )ل( Nس?ت Gح?نئ, . q,)لف( ND Qألص8 ,4تباع( ,D 5اT?(()جع مالخي 4 : 1) - فالش q)4ص8 ,ال ف N$فال ?بقى ل
?ق,8 هللا: “م5 4ج8 4نW جعل! قلبW كقلB )آلل$ة ... 4ب?W6 4?$ا )لك(,B )لم*ل8ّ م5 ب?5 حجا(A )لنا( ... ,تك,D4 5,)الً ,ال ت,ج6 بعL 6لى
{ML 726.3} .()ألب6”= “بع6 قل?8 ال ?ك,5 )لش(?(. تTلّع في مكانQ فال ?ك,5” (حCق?ا8 28 : 6 — 19 ؛ مCم,( 37 : 10 ؛ ع,ب6?ا 16

ل?- GD) عمال تعسف?ا م5 جانB هللا = ,لك5 )لG?5 (فض,) (حمتQ الب6 54 ?حص6,) ما قC 6(ع,5L . V هللا D, منبع )لح?اA . فمتى )ختا(
)لبعt خ6مة )لخT?ة ف$N ?فصل,5 4نفس$N ع5 هللا ,?قTع,5 م5 )لح?اA = ألن$N “متجنب,5 ع5 ح?اA هللا”. ?ق,8 )لمس?ح “ك8 مبغضيّ ?حّب,5
)لم,!” (4فس- 4 : 18 ؛ 4مثا8 : 36 8). 5L هللا ?عTي )لنا- ح?اL Aلى ح?5 حتى تنضح 4خالق$N ,مبا6ئ$GL, . N ?تGD N) ?نال,5 جC)ء
)خت?ا(ND . 4ما )لش?Tا5 ,ك8 م5 ?تح5,6 بQ فإG ?قض,5 ح?ات$N في عص?ا5 هللا ?ضع,5 4نفس$N في م(كC عN6 )ل,فا^ 4, )النسجاN مع هللا
N$محبة س?$لك ,D dGل( W(G 654 مج i?كلة = حk ()نا N$?لL س?ك,5 بالنسبة V6,54 نف- ,ج i?بح. {ML 726.4}

عن6 ب6ء )لنq(C )لع*?N لN ?ف$N )لمالئكة كGD 8) . فل, ت(W )لش?Tا5 ,ك8 جن,V6 ,قتئG ل?حص6,) ك8 ثما( خT?ت$N ل$لك,) = ,لك5 ما كا5
GD) ل?,ضح للكائنا! )لسما,?ة D VGD 54ي )لنت?جة )لحتم?ة للخT?ة = ,كا5 )لشW في صالp هللا س?*8 ()بضا في DG4ان$N كبG)( ش(?( = ,كا5
{ML 727.1} . ?ثم( ثما(V )لم(?(D, Aى )لخT?ة ,)ل,?8

لك5 )لحا8 ل5 ?ك,D 5كG) عن6 ن$ا?ة )لص()q )ل(B?D . فبعL 6تماN ت6ب?( )لف6)ء تنكش\ صفا! هللا لك8 )لخالئ^ )لعاقلة . ,س?(| 54 ,صا?ا
)لش(?عة )إلل$?ة Dي كاملة ال تتغ?( .,ح?نئG ت*$( )لخT?ة على حق?قت$ا = ,)لش?Tا5 تنكش\ خفا?اV ,?ع(\ على حق?قتQ .,ح?نئC? Gكي
N$في قل,ب Qش(?عت, Q6ت()L 85 ?س(,5 بعم?Gسكا5 )لمسك,نة )ل N4ما Qة محبة هللا ,تثب! ك()مت?Tستئصا8 )لخ(. {ML 727.2}

GL)ً فنعما ف(p )لمالئكة عن6ما ن*(,) Lلى صل?B )لمخلx ألنQ مع ك,ن$N لN ?6(ك,) ك8 شيء على حق?قتQ فق6 علم,) D 54الW )لخT?ة
,)لش?Tا5 تحق^ Lلى )ألب6 = ,54 ف6)ء )إلنسا5 ق6 تحق^ = ,54 )لك,5 ق6 صا( في 4ما5 4ب6 )لD6( . 5L )لمس?ح نفسQ ق64 6(W تماN )إلW()6 نتائج
{ML 727.3} .”)لGب?حة )لمق6مة فى جلجثة . ,ق6 ن*( Lلى )ألماL Nلى GلW كلQ عن6ما ص(D, Ö, معل^ على )لصل?B قائ8 : “ق6 4كم8

الفصل الثمانون—في قبر يوسف

4خ?() )ست()p ?س,q = فلق6 )نقضى )ل?,N )لN,? 8?,T )لعا( ,)لعGL, . B(G 4علن! kخ( 4شعة )لشم- )لغا(بة قN,6 )لسب! كا5 )ب5 هللا
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{ML 728.1} . مضجعا بسك,5 في قب( ?,س\ . لق6 4كم8 عملQ فQ?6? |,T في سالN . ,)ست()T p,)8 ساعا! ?,N )لسب! )لمق6سة

في )لب6ء )ست()p )آلB ,)الب5 في ?,N )لسب! بع6ما 4تما عم8 )لخل^ . فعن6ما: “4كمل! )لسما,)! ,)أل(t ,ك8 جنD6ا” (تك,?5 2 : 1)
: 38 B,?4) ”ت\ جم?ع بني هللا؟D, =ًلصبح معا( Bلمن*( )لمج?6 = “ت(ّنم! ك,)ك( WلG تأمل,5 في? ND, لخال^ ,ك8 )لخالئ^ )لسما,?ة( p)ف
7). ,)آل5 ف$ا ?س,q ?ست(?ح م5 عم8 )لف6)ء = ,مع 54 محب?Q على )أل(t ق6 )متأل! قل,ب$N حCنا فق6 شم8 )لف(p ساكني )لسماء . لق6 ب6)
لع?,5 )لسما,??5 54 )لمستقب8 ?بش( بمج6 ع*?N . (4| هللا ,مالئكتGL, Q) )لخل?قة ق6 4عتق! ,)لجن- )لبش(d ق6 )فت6| . فبع6ما غلب,) )لخT?ة
ل5 ?مك5 54 ?سقVGD, -(,T )لنت?جة نبع! م5 عم8 )لمس?ح )لdG ق6 4كم8 . ,ق6 )قت(5 ب$G) )لمن*( Lلى )ألب6 )ل?,N )لdG )ست()p ?س,q: “)لكام8
صن?عQ”= ,ق6 ع(ف! )لع,)لN “54 ك8 ما ?عملQ هللا 4نQ ?ك,L 5لى )ألب6” (تثن?ة 32 : 4 ؛ جامعة 3 : 14). فعن6ما تجيء C4منة “(6 ك8 شيء”
)لتى تكلN عن$ا هللا بفN جم?ع 4نب?ائQ )لق6?س?5 منG )لD6( (4عما8 3 : 21) فإ5 )لسب! )لdG ف?Q )ست()p ?س,q في قب( ?,س\ = س?*D 8, ?,ما
لل()حة ,)لف(p . ,ستشت(W )أل(t مع )لسماء في )لتسب?ح عن6ما “م5 سب! Lلى سب!” (Lشع?اء 66 : 23) ?سج6 شع,B )لمخلص?5 في تعب6
{ML 728.2} .مف(Å p ,)لخ(,\

شNاhA جند{ eثني

,في ختاN ح,)N,? i6 )لصلB جاء ب(Dا5 ج6?6 على LتماN )لنب,)! ,جاء! ش$اA6 جA6?6 على 4ل,D?ة )لمس?ح = فعن6ما )نقشع! )ل*لمة ع5
{ML 729.1} .()لصل?B ,ص(Ö )لمخلx ص(خة )لم,!= في )لحا8 سمع ص,! ?ق,8: “حقاً كاGD 5) )ب5 هللا!” (متى 27 : 54

(G 5ب$ا ,م5 4?5 4ت! . فم ^Tفة م5 ن)لمع WناD, ناD )سمع$ا )لنا- )تج$! ك8 )ألن*ا Gمسا . فإD ب$ا صاحب$ا ^Tن? Nل A6لش$ا( VGD,
)لdG قاGD 8) )لق,8 ؟ كاG 5لW )ل(جD 8, قائ6 )لمئة )لجنd6 )ل(,ماني . 5L )لصب( )إلل$ي )لdG 4بV(6 )لمخلx = ,م,تQ )لفجائي مع ص?حة
)لنص(A )لتي نT^ ب$ا كا5 ل$ا تأث?(Dا في قلG BلW )ل(ج8 )ل,ثني . لق6 )كتش\ قائ6 )لمئة في GلW )لجسN )لمسح,^ )لم(ض,t )لمعل^ على
)لصل?B ص,(A )ب5 هللا فلN ?سعL Qال )العت()\ بإ?مانD, . QكG) قN6 ب(Dا5 ج6?6 على 54 فا6?نا س?(| م5 تعB نفسQ .ففي نف- ?,N م,تQ (4?نا
ثالثة (جا8 مختلف?5 ع5 بعض$N )لبعt )ختالفا ب?نا ?علن,L 5?مان$ND, -N قائ6 )لمئة )لdG كا5 على (4- )لح(- )ل(,ماني = ,سمعا5
{ML 729.2} . )لق?(,)ني )لdG حم8 صل?B )لمخلx = ,)للx )لdG ما! مصل,با Lلى ج,)( )لس?6

,عن6ما 4قب8 )لمساء شم8 م,ضع جلجثة سك,5 غ?( Tب?عي . ,ق6 تف(^ )لجمع ,عا6 كث?(,L 5لى 4,(شل?N ,حi6 في 4(,)ح$N تغ??(
عج?B لN ?ختب(,V في صب?حة GلW )ل?,N .كا5 كث?(,5 ق6 تقاT(,) على م,ضع )لصلB م6ف,ع?5 ب6)فع )لفض,8 ال ألن$N كان,) ?بغض,5
qل(عا( فاع8 ش( . ,ق6 )شت(ك,) مع Qعلى 4ن Q?لL 5,)*ل,5 ?عتق5,6 بص6^ )ت$اما! )لك$نة للمس?ح = فكان,) ?ن(C? كان,) ال N$لمس?ح . ,لكن(
ND)لس,)6 ,ب46! ضمائ(, p,بالمس t)تشح! )أل( ب?عي . ,لك5 عن6ماT )?غ jت?اD( ب6)فع WلG لىL 5?لى )لمس?ح م6ف,عL Nلشتائ( Q?في ت,ج
تبكت$N 4حس,) 4ن$N ق6 )(تكب,) ج(ماً ع*?ماً . فلN تسمع في غض,5 تلW )ل*لمة )لمخ?فة 4?ة كلمة 8CD 4, ضحكة ساخ(A = فلما 4ش(^ )لن,(
م5 ج6?6 (جع,) Lلى ب?,ت$N في ,ج,N ,صم! (B?D . ,ق6 )قتنع,) )آل5 بأ5 )لت$N )لتي ق6م$ا )لك$نة )لdG ض6 ?س,q كان! ت$ماً كاGبة ,54
.?س,q لN ?كL 5نساناً م6ع?ا . ,بع6 4ساب?ع قل?لة عن6ما كا5 بT(- ?ك(C في ?,N )لخمس?5 كاmD 5الء )لنا- ب?5 4ل,\ مD( 5تL (,6لى )لمس?ح
{ML 729.3}

,لك5 قاA6 )ل?$,6 لN ?تغ?(,) ,ال 4ث(! ف?$N )ألحi(6 )لتي شاD,6Dا = ,لN تخ\ ,TأA ك()D?ت$N ل?س,q . ,)ل*لمة )لتي لفئ! )أل(t في
,شاح$ا عن6 )لصلB لN تك5 4ش6 حل,كة م5 تلW )لتي كان! لN ت8C مخ?مة على عق,8 )لك$نة ,)ل(mساء . عن6 م?ال6 )لمس?ح ع(فQ )لنجN ,قا6
Qلبح( ع(\ ص,ت(, . Nتغن,) مسبح?5 ف,^ س$,8 ب?! لح, d,لسما( جم$,( )لجن6 Qف)ق6 ع, . Q?كا5 مضجعا ف dG6 )ل,Gلى )لمL -,لمج(
,)متث8 ألم(V . ,)ألم()t ,)لم,! ع(ف! سلTانQ ,سلمتQ قتالDا . ,ق6 ع(فتQ )لشم- فعن6ما شا6D! عG)با! )لم,! )لتي كا5 ?عان?$ا حجب!
,ج$$ا ,ن,(Dا . ,)لصخ,( ع(فتQ فا(تع6! ,تشقق! عن6ما سمع! ص(ختQ . ,)لTب?عة )لجامA6 ع(ف! )لمس?ح ,ش$6! ألل,D?تQ . 4ما ك$نة
L. {ML 730.1}س()ئ?NDm ( -m), 8 فلN ?ع(ف,) )ب5 هللا

A,ك,ن,) ?حس,5 بنش? Nل N$ال 4نL قتل,) )لمس?ح GL N$مئن?5 ,ال مست(?ح?5 . لق6 حقق,) 4غ()ضTم (,ك,ن? Nساء لm)فإ5 )لك$نة ,)ل WلG مع,
)ل*ف( )لتي كان,) ?نت*(,ن$ا . حتى في ساعة )نتصا(ND )لمCع,N كان! )لشك,W تCعج$N عما س?تمخt عنQ )لمستقب8 . لق6 سمع,) ص(خة
)لمس?ح )لقائلة: “ق6 4كم8” ,ق,لQ: “?ا 4بتاV= في ?W?6 4ست,q6 (,حي” (?,حنا 19 : 30 ؛ ل,قا 23 : 46). ,(4,) )لصخ,( تتشق^ ,4حس,)
{ML 730.2} .بالCلCلة )لع*?مة فلN ?ك,ن,) مست(?ح?5 ,ال مTمئن?5

لق6 كان,) ?حس5,6 )لمس?ح بسبB )لنف,G )لdG كا5 لQ على )لشعB ح?5 كا5 ح?ا = ,حسV,6 حتى في م,تQ . ,لق6 بات,) ?خاف,5 م5 )لمس?ح
)لم?! 4كث( كث?() مما كان,) ?خاف,5 م5 )لمس?ح )لحي = ,4مس,) ?خش,5 لئال ?تجQ )نتباV )لنا- بعG 6لL Wلى )لح,)i6 )لم()فقة للصلB ,كان,)
?خاف,5 م5 نتائج عمG 8لW )ل?,N . ,لN ?ك,ن,) ?(?5,6 ألd )عتبا( 54 ?*8 جسV6 معلقا على )لصل?B في ?,N )لسب! . ,كا5 م?عاN,? 6 )لسب!
-Tلى ب?الL (?عة تق6م,) ب$اG (GD 6,$?ل( ساءm) Gلك()مة )لسب! . فاتخ Wنت$ا( Q?لمصل,ب?5 معلقة على )لصلبا5 كا5 ف( فبقاء 4جسا6 = B)قت?
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{ML 730.3} .حتى ?عج8 بم,! )لمصل,ب?L, 5نC)8 4جساND6 قب8 غ(,B )لشم-

e \Aماء

, كا5 ب?الT- مثل$N ال ?(غB في بقاء جس6 ?س,q معلقاً على )لصل?GL, . B حصل,) على 5GL منQ كس(,) س?قا5 )للص?5 )لمصل,ب?5 لكي
Q?ع5 كس( ساق (,فامتنع q,م5 ?س V,4), V,ما ق6 سمع Bبسب N$5 )لجن6 )ألجال\ الن! قل,بL . !ق6 ما Qف,ج6,) 4ن q,عجل,) بم,ت$ما . 4ما ?س?
. ,DكG) في تقN?6 حم8 هللا تم! ,(,ع?! ش(?عة )لفصح )لقائلة: “ال ?بق,) منL Qلى )لصباp ,ال ?كس(,) ع*ماً منQ. حسB ك8 ف()ئt )لفصح
{ML 730.4} .(?عمل,نQ” ()لع66 9 : 12

,قnD6 6 )لك$نة ,)ل(mساء ح?5 علم,) 54 ?س,q ق6 ما! . 5L )لمصل,ب?5 كان! تT,8 مA6 عG)ب$N قبلما ?سلم,5 )ل(,p . ,كا5 م5
)لصعB )لحكN في )ل,ق! )لdG تنت$ي ف?Q )لح?اA . لق6 كا5 4م() لN ?سمع بQ 54 ?م,! Lنسا5 بع6 صلبQ بس! ساعا! = ,كا5 )لك$نة ?(?5,6
)لتأك6 م5 م,! ?س,q . فبناء على )قت()ح$T Nع5 4ح6 )لعسك( جنB )لمخلx بح(بتQ = فخ(j مG 5لW )لج(p نبعا5 غC?()5 منفصال5 =
4حD6ما م5 )لN6 ,)آلخ( م5 )لماء . ,الح* )ل,)قف,5 كل$GD N) = كما سج8 ?,حنا GD) )لحاi6 بك8 ,ض,p قائال: “لك5 ,)ح6)ً م5 )لعسك( Tع5
جنبQ بح(بة= ,لل,ق! خ(N6 j ,ماء. ,)لdG عا?5 ش$6= ,ش$ا6تQ ح^= ,D, ?علN 4نQ ?ق,8 )لح^ لتmمن,) 4نتN. ألGD 5) كا5 ل?تN )لكتاB )لقائ8:
{ML 731.1} .(ع*N ال ?كس( منQ” (?,حنا 19 : 34 — 37

,لك5 بع6 ق?امة )لمس?ح 4عل5 )لك$نة ,)ل(mساء 54 )لمس?ح لN ?م! على )لصل?L, Bنما فقT غشي عل?Q ثN 4نعn بعG 6لW ,عاn . ,4ك6
VGD 8ك tعساك( )ل(,ما5 ?6ح Qجس6 . ,لك5 ما عمل A),ب8 كا5 ص Nع*ا, Nحق?ق?ا م5 لح (ك5 جس6? Nل )6ف5 في )لقب dGخ(,5 54 )لk
VGD !ك5 ق6 ما! م5 قب8 لكان? Nبح(بة . فل, ل Qجنب (,عنT 6,$?ضاء لل)L N$ق6 ما! . ,لكن V,4) N$ألن Q?كس(,) ساق? Nل N$نL . B?Gألكا(
{ML 731.2} . )لTعنة كف?لة بالقضاء عل?Q في )لحا8

”N?*لص(خة )لتي ص(خ$ا “بص,! ع( W5 تلL. q,س? Qي )لتي تسبب! في م,تD Bلصل( Nالk بة ,ال)عنة )لحT ال Qي 4نD لك5 )لحق?قة
Qنكس( قلب( لق6 Nنع . )?كس Bما! بقل Q4علنا 4ن Qسا8 م5 جنب dGلماء )ل(, N6ل( q,(متى 27 : 50 ؛ ل,قا 23 : 46) في لح*ة )لم,! = ,?نب
Nة )لعال?Tخ QبحتG 65 = ,لقCلح( A6م5 ش . {ML 731.3}

Q?جل), Q?6?, N6بال Bلمخض( V)لمنك- ,شع( Q4س), لمغلقت?5( Q?لى ع?نL (,)*لق6 ن . VG?ما8 تالمk 8لك! ,تالش! كD بم,! )لمس?ح,
A)ق6 ما! . ففي غم Qل5 ?م,! ,كا6,) ال ?ص6ق,5 بأن Q4ن N$لى )لن$ا?ة متمسك?5 بأملL (,ق6 *ل, . Qعن )ش6?6) ال ?عب N$نCلمثق,بة فكا5 ح(
(,)? Nفل = Gقتئ, N$?C54 ?ع qاTفي )لماضي )ست N$ل Qال شيء مما قال . N$لمش$6 )لماث8 4مام( (G$ب ND4نبأ Q?ف dGل( Qك(,) كالمG? N5 لCلح(
V,54 4حب N$سب^ ل? Nل N$لكن, = q,ب?س N$مان?L WلD 6متج$ما ,مكتنفا بال?أ- . ,ق N$ب6) )لمستقب8 4مام . Nل6)مي )لجس( B,لمصل(, B?غ?( )لصل
{ML 731.4} .كما 4حب,V )آل5 . ,لN ?سب^ ل$N 54 ع(ف,) ق?متQ ,حاجت$L Nلى حض,(V كما 4حس,) )آل5

حتى مع 54 )لس?6 كا5 عN?6 )لح?اA فق6 كا5 عC?C) ج6) على قل,B )لتالم?G . كان,) ?ت,ق,L 5لى 54 ?6فن,V بكL 8ك()N ,لكن$N كان,) حائ(?5
في ك?\ ?فعل,G 5لW . لق6 حكN على ?س,q بالم,! بناء على ت$مة )لخ?انة للحكN )ل(,ماني = ,)لG?5 ?م,ت,5 ألجGD 8) )لGنB كان,) ?6فن,5 في
d6?أل Nل?سل ND6?جس6 س W)ع,) ت?Tست? Nل N$نL . B?مج(م?5 . *8 ?,حنا ,)لنساء )لقا6ما! م5 )لجل?8 بج,)( )لصل (Gلقب,( )لمخصصة ل$ك(
)لعسك( )لع6?مي )لشع,( ل?6فن,V في قب( حق?( . ,مع GلW فلN ?ك,ن,) ?ستT?ع,5 منع GلW = ,لN ?ستT?ع,) )لحص,8 على منة م5 )لسلTا!
-Tل6| ب?ال G,نف N$ل?$,6?ة = ,ال كا5 ل(. {ML 732.1}

Eدفن بكل Lكر'\

ففي VGD )لساعة )لح(جة خ\ ?,س\ )ل()مي ,ن?ق,6?م,- لنجA6 )لتالم?G . كاGD 5)5 )ل(جال5 عض,?5 في مجمع )لسنN?)6$ ,ل$ما صلة
بب?الT- . ,كانا كالDما غن??ن,?تمتعا5 بنف,G ع*?N . ,ق6 صمما على 54 ?6ف5 جس6 ?س,q بكL 8ك()N . فBDG ?,س\ Lلى ب?الT- بك8
شجاعة ,TلB جس6 ?س,q . فأل,8 م(A علN ب?الT- 54 ?س,q ما! حقاً . كان! ق6 ,صلتQ 4خبا( متضا(بة ع5 )ألح6)i )لتي ج(! عن6
xلمس?ح ف?ما ?خت( G?تالم Qلئال ?خ6ع -Tب?ال (,)Gساء ق6 حm)تعم6) . كا5 )لك$نة ,)ل Qلك5 خب( م,! )لمس?ح كا5 ق6 4خفي عن, = Bلصل(
V)فأخب Qمن BلT, . تحق^ م5 م,! )لمس?ح, B?كا5 ?ح(- )لصل dG4(س8 ?ست6عي قائ6 )لمئة )ل BلTل( WلGس\ ب,? Q?لL N6تق Gفإ . V6بجس
{ML 732.2} .ع5 )لمشا6D )لتي ح6ث! في جلجثة ,بGلW تثبت! ش$اA6 ?,س\

4ج?B ?,س\ Lلى TلبQ . فف?ما كا5 ?,حنا مضT(با ,متح?() في ك?\ ?6ف5 جس6 س?V6 عا6 ?,س\ ,ب?V6 ت(خ?x م5 ب?الT- بأخG جس6
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)لمس?ح ,6فنQ . ,جاء 4?ضاً ن?ق,6?م,- حامال مC?ج م( ,ع,6 غالي )لثم5 نح, مئة منا لتحن?T )لجثما5L . 5 4ع*N 4ش()\ 4,(شل?N ما كا5
N$مثل N()كL 8بك ND6?5 )ل(ئ?س?5 )لغن??5 م$تم?5 ب6ف5 جس6 س?GD (,4) 5?ح G?لتالم( nD6فان . Qعن6 م,ت (GD 5م N*4ع N()بإك V6جس )ل?*ف
{ML 732.3} .تماما

= N?)6$لسن( ما م5 مجمعD6)Tكف?لة ب A,Tلخ( Wفا 54 مث8 تل)لق6 ع . Qفي ح?ات xللمخل QتGبتلم )Dال ?,س\ ,ال ن?ق,6?م,- جا QنL
,كانا ?ن,?ا5 54 ?حم?ا )لمس?ح بنف,DGما في جلسا! GلW )لمجمع . ,ق6 ب6) 4ن$ما نجحا Lلى ح?5 . ,لك5 )لك$نة )لماك(?D,4) GL 5ما ?عTفا5 على
G?ففي ح?5 كا5 )لتالم . Q4ما )آل5 ,ق6 ما! فما عا6) ?خف?ا5 حب$ما ل . Bل?صل N4سل, q,على ?س Nما . ففي غ?اب$ما حك$TTلمس?ح ع(قل,) خ(
?خش,5 )لمجاD(A بأن$N 4تباعQ خ\ ?,س\ ,ن?ق,6?م,- Lلى مساع6ت$N . كان,) في 4ش6 )لحاجة Lلى مع,نة GD?5 )ل(جل?5 )لغن??5 )لش(?ف?5 .
فلق6 4مكن$ما 54 ?ق,ما للمعلN )لمائ! بما كا5 ?ستح?8 على )لتالم?G )لفق()ء 54 ?ق,م,) بQ = كما قاما بحما?ت$N ب,)سTة ث(,ت$ما ,نف,DGما م5 حق6
ND(G4, ساءm)لك$نة ,)ل(. {ML 733.1}

,بك8 (قة ,,قا( 4نCال بأ?6?$ما جس6 ?س,q م5 على )لصل?B . ,ق6 )ن$م(! 6م,q )لعT\ م5 مآق?$ما ,Dما ?ن*()L 5لى GلW )لجس6
)لم(ضt ,)لممC^ . ,كا5 ?,س\ ?ملW قب() ج6?6) منح,تا في صخ(A . ,كا5 محتف*ا بQ لنفسQ . ,لك,نQ ق(?با م5 جلجثة فق6 4عV6 لجس6
?س,q . ,بك8 ح(x ل\ )لجس6 مع )ألT?اB )لتي 4تى ب$ا ن?ق,6?م,- في )ألكفا5 ,حم8 )لفاL d6لى )لقب( . فم66 )لتالم?G )لثالثة تلW )ألعضاء
)لممCقة = ,T,,) )ل?6?5 )لمثق,ب?5 على ص6(V )لdG ت,ق\ ف?Q )لقلB ع5 )لخفقا5 . ,ق6 4ت! )لنساء )لجل?ل?ا! ل?(?5 54 ك8 ما ?مك5 54 ?عم8
ق6 عم8 لجثما5 معلم$5 )لعN?6 )لح?اA . ,(4?5 )لحج( )لثق?8 ?6ح(j ,?,ضع على باB )لقب( = ,?ت(W )لمخلx ل?ست(?ح . كان! )لنساء kخ(
م5 ت(ك5 )لصل?k, Bخ( م5 ت(ك5 قب( )لمس?ح . ,GL كان! *ال8 )لمساء تتجمع *ل! م(?N )لمج6ل?ة ,)لم(?ما! )ألخ(?ا! باق?ا! عن6 م,ضع
()حة س?ND6 ?سكب5 6م,q )لح5C ,)لحس(A على )لمص?( )لdG صا( Lل?G Q)W )لdG ق6 4حببنQ = “ف(جع5 ,4ع566 حن,Tاً ,T4?اباً. ,في )لسب!
{ML 733.2} .()ست(ح5 حسB )ل,ص?ة” (ل,قا 23 : 56

gصعب نس#انE \وE

كاG N,? 5لW )لسب! ?,ما لN ?مك5 54 ?نساV )لتالم?G )لحC)نى = ,كGلW )لك$نة ,)ل(mساء ,)لكتبة ,)لشعB . ,عن6 غ(,B )لشم- في مساء
?,N )الستع6)6 ض(ب! )ألب,)^ G?L)نا بقN,6 )لسب! . ,ق6 م,(- )لفصح كما سب^ 54 م,(- منG ق(,T 5,?لة خل! = ب?نما G)W )لdG كا5
)لفصح ?(مL Cل?Q قت8 بأ?d6 4ثمة ,6ف5 بقب( ?,س\ . ,في ?,N )لسب! )متأل! 4(,قة )ل$?ك8 بالعاب6?5 . ,بع6 ع,A6 (ئ?- )لك$نة م5 جلجثة
كاD 5ناW متس(بال بأب$ى ث?ابQ )لمق6سة = ب?نما )لك$نة )لالبس,5 )لعمائN )لب?t )لممتلئ,5 نشاTا كان,) ?ق,م,5 ب,)جبات$N . ,لك5 بعt م5
= Q?لL C,لتقى بالم(م( ق6 Cم)ك,ن,) ?حس,5 بأ5 )ل? Nل N$نL . ة?Tع5 )لخ N6لث?()5 ,)لت?,- ?ق( N6 5كا GL 5?ح?)مست (,ك,ن? N5 ل?)كان,) حاض
!6D,لخ6مة 54 ش( Wسب^ لتل? Nقس?ة . ,لك5 لTتب^ ق?مة لمما(سة )لخ6مة )ل Nل Qعلم,) 4ن? Nل, . Nلعال( ا?اTم6?ة ق6م! ألج8 خ)ب?حة سG 5بأ,
G,Gلك5 شع,() بالتناف( ,)لش, . A6لمشاع( )لمتضا(بة . ,كان! )ألب,)^ ,)آلال! )لم,س?ق?ة ,4ص,)! )لمغن?5 عال?ة ,,)ضحة كالعا( Wبمث8 تل
سا6 على ك8 شيء . ,جع8 )ل,)ح6 ?سأ8 )آلخ( ع5 حاi6 غ(?B ق6 حi6 . كا5 ق6- )ألق6)- قبG 8لW مص,نا ,مح(,سا م5 ك8 تTف8 = 4ما
)آل5 فق6 ب6) مكش,فا لع?,5 )لجم?ع . فالحجاB )لسم?W )لمصن,q م5 )لقماn )لمC(كn ,م5 )لكتا5 )لنقي ,)لمنس,j بالBDG ,)إلسمانج,ني
,)أل(ج,)5 )نش^ م5 ف,^ Lلى 4سف8 = فGلW )لمكا5 )لdG كا5 )ل(B ?تقاب8 ف?Q مع (ئ?- )لك$نة ل?عل5 لQ مجV6 = )لمكا5 )لdG كا5 غ(فة
N$بح ,ق6 )متأل! قل,بGلم( Nعتبا( ,كا5 )لك$نة ?خ6م,5 4ما( d4 Qل N?ق? B)ستقبا8 هللا )لمق6سة- صا( مكش,فا لك8 ع?5 = مكانا ما عا6 )ل(
{ML 734.1} .بال,سا,- )لمحCنة . 5L )نكشا\ ق6- )ألق6)- مألND بال(عB ,)لتT?( م5 ت,قع حi,6 كا(ثة

N$من tبع = !(,(?5 ?فتش,5 )لنبD5 سا,)?لق?امة كا5 كث( N,? لىL Bلصل( N,? G6 جلجثة . فمنD4,ح! ب$ا مشا )5 بأفكا,)?نشغ8 كث(
كان,) ?فتش,5 )لكتB ل?ع(ف,) )لمعنى )لكام8 للع?6 )لdG كان,) ?حتفل,5 بQ = ,)لبعt )آلخ( ل?ج6,) ب(Dانا على 54 ?س,q ل?- كما كا5 ?6عي =
ب?نما غ?(ND كان,) بقل,B مثقلة بالح5C ?بحث,5 ع5 ب()D?5 ت86 على 4نQ مس?ا )لحق?قي . ,مع 4ن$N كان,) ?فتش,5 )لكتB ألغ()t متبا?نة فق6
. Nلعال( d6فا ,D B,لقل?لة )لماض?ة ,54 )لمصل( Nلتي ج(! في )أل?ا( i6(,54 )لنب,)! ق6 تم! في )لح ,D, — ^بنف- )لح N$قتنع,) كل(
,كث?(,5 مم5 )شت(ك,) في )لخ6مة في GلW )لح?5 لN ?شت(ك,) بعG 6لW قT في Tق,- )لفصح = ,كث?(,5 حتى م5 )لك$نة 4نفس$N )قتنع,)
{ML 734.2} .بصفا! ?س,q )لحق?ق?ة .5L تفت?ش$N للكتB لN ?ك5 عبثا = ,بع6 ق?امتQ )عت(ف,) 4نQ )ب5 هللا

5L ن?ق,6?م,- عن6ما (4| ?س,q م(ف,عا على )لصل?G Bك( كالN )لس?6 )لdG قالQ لQ في تلW )لل?لة ,Dما معا في جب8 )لC?ت,5 . فلق6 قا8
)لمس?ح: “,كما (فع م,سى )لح?ة في )لب(?ة DكG) ?نبغي 54 ?(فع )ب5 )إلنسا5= لكي ال ?$لW ك8 م5 ?,م5 بQ ب8 تك,5 لQ )لح?اA )ألب6?ة” (?,حنا
3 : 14 , 15). ,في ?,N )لسب! عن6ما كا5 )لمس?ح م6ف,نا في )لقب( كان! ل6| ن?ق,6?م,- ف(صة للتأم8 . لق6 )ستنا( عقلQ )آل5 بن,( 4,ضح
i6(,ح )كGت? ,DاD 5آل(, .Qم6| ح?ات xبالمخل Tتب)? Nل Qخس( كث?() لك,ن Qغامضا = كما 4ح- بأن q,س? Qب QبTخا dGل( Nما عا6 )لكال, =
جلجثة . فصالA )لمس?ح ألج8 قاتل?Q ,ج,)بQ على ت,س8 )للx )لمائ! - كG 8لW تحL i6لى قلGD B) )لمش?( )لمتعلN = بق,A ع*?مة . ثN ن*(
8CلCتت t)(4| )أل Nب$ا كقائ6 منتص( = ث ^Tلقائلة: “ق6 4كم8” )لتى ن( Qخت)عاني سك()! )لم,! ,سمع ص? ,D, xلى )لمخلL ً4?ضا
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,)لسما,)! ?غT?$ا )ل*الN ,حجاB )ل$?ك8 ?نش^ ,)لصخ,( تتشق^ فثب! L?مانL Qلى )ألب5L . 6 نف- )لحا6ثة )لتى 6Dم! kما8 )لتالم?G 4قنع!
qCعCال ?ت dGلثاب! )ل( مان$ما?L عل?$ا شجاعة !)لق6 تب66! مخا,ف$ما ,)نتص . q,ة ?س?D,س\ ,ن?ق,6?م,- بأل,?. {ML 735.1}

”نرEد 'لمس#ح 'لشافي“

5L )لمس?ح لN ?ست(q )نتباV )لجم,q م5 قب8 كما حi6 )آلD, 5, ()ق6 في )لقب( . فكما كان,) ?فعل,5 قبال 4تى )لشعB بم(ضاND ,)لمعGب?5
A6?؟ ,ق6 4تى كث?(,5 م5 4ماك5 بع d)لناص( q,نا ع5 ?س)ع 54 ?خب?Tتساءل,5 قائل?5: م5 ?ست? ND, 8في 4(,قة )ل$?ك ND,ضع,, N$من
ل?جW(G (,6 )لdG كا5 ?شفي )لم(ضى ,?ق?N )لم,تى . ,م5 ك8 جانB كان! تسمع VGD )لص(خة: Lننا ن(?6 )لمس?ح )لشافي ! ,في تلW )لف(صة
كا5 )لك$نة ?فحص,5 4,لئW )لG?5 كا5 ?*5 54 4ع()t )لب(x ق6 *$(! عل?$N = ,كث?()! م5 )لنساء ك5 ?سمع5 )لحكN على C4,)ج5$ =
,)ألj(,C على C,جات$N ,)آلباء على 4,الND6 بأن$N ق6 4ص?ب,) بالب(x ,4نQ محك,N عل?$N بالخ(,j م5 كن\ ب?,ت$N ,)البتعا6 ع5 (عا?ة
Nلمحبت?5 )للت?5 ل( d)لناص( q,س? d6? 5لص(خة )لمبك?ة )لقائلة: “نج- . نج-”. ,لك( Wبتل B?)ك8 غ (,)G54 ?ح N$?54 عل, N$4ص6قائ
Nبكال x)با5 )ألبTلشفتا5 )للتا5 كانتا تخا(, . V)6تا5 على ص?,Tآل5 م( ماD لشاف?ة( للمسة( Wبتل Q?)ك x)4ب d4 54 تلمسا Tفضا ق)ت
)لعC)ء قائلت?5 “4(?6= فاT$(!” (متى 3 : 8) Dما )آل5 صامتتا5 . ,عبثا لجأ )لكث?(,L 5لى )لك$نة ,)ل(mساء في TلB )لعT\ ,)ل()حة . ,ب6)
,كأن$N مصمم,5 على 54 ?ك,5 )لمس?ح ح?ا ب?ن$N ثان?ة . ,بغ?(L, Aص()( سأل,) عنQ ,ق6 4ب,) 54 ?نص(ف,) = ,لكن$T N(6,) م5 4(,قة )ل$?ك8
{ML 735.2} .,4,ق\ )لجن6 على )ألب,)B ل?منع,) 6خ,8 )لجم,q )لG?5 4ت,) بالم(ضى ,)لمحتض(?T 5الب?5 )ل6خ,8

غاص! قل,B )لمتألم?5 )لG?5 4ت,) ?Tلب,5 )لشفاء م5 )لمخلx في 4عما^ A,D )ل?أ- ,)لخ?بة . ,)متأل! )لش,)(q بالص()Ö ,)لع,?8
,)لبكاء . ,كا6 )لم(ضى ?م,ت,5 )فتقا() Lلى لمسة ?س,q )لشاف?ة . ,عبثا )ستشا(,) )ألTباء GL لN ?ك5 ب?ن$N 4ح6 ماD() كW(G )لdG كا5 م6ف,نا
{ML 736.1} .في قب( ?,س\

t)فب5,6 )لمس?ح كان! )أل . Nفأ م5 )لعالTكا5 ?سمع م5 ك8 مكا5 4قنع 4ل,\ )لنا- بأ5 ن,() ع*?ما ق6 )ن dGلبكاء )ل(, p,5 )لنL, =(GD
= N$8 )لكا(ثة )لتى حل! ب,D 5تحقق,) )آل ”Qصلب( =Qقائل?5: “)صلب N$5 . ,كث?(,5 مم5 كان,) ق6 (فع,) 4ص,)ت(Cقتاما ,*الما ,مكتنفة باألح
{ML 736.2} .,(غب,) في 54 ?ص(خ,) قائل?5: 4ع?L (,6ل?نا ?س,q ! ل, كا5 ما C)8 ح?ا

,عن6ما علN )لشعB 54 ?س,q ق6 قت8 بأ?d6 )لك$نة جعل,) ?ستخب(,5 ع5 م,تQ . ,ق6 4بق?! تفص?ال! محاكمتQ س() على ق6( )إلمكا5 =
Wتناقل! )أللسنة في ك8 مكا5 4نباء تل, . B4ل,\ م5 )لشع V(,66 على 4ف)ت? Qلتي كا5 )لس?6 ف?$ا م6ف,نا في )لقب( كا5 )سم( A6لك5 )لم,
)لمحاكمة )لمC,(A )لكاGبة ,,حش?ة )لك$نة ,)ل(mساء . ,ق6 6عا )ألGك?اء ب?5 )لشعB جماعة )لك$نة ل?,ضح,) ل$N )لنب,)! )ل,)(A6 ع5 مس?ا في
)لع$6 )لقN?6 = فإG حا,8 )لك$نة )اللتجاء Lلى )لكBG في Lجابت$N صا(,) كالمجان?5 ,لN ?ستT?ع,) ش(p )لنب,)! )لتي كان! تش?( Lلى kالN )لمس?ح
Nق6 ت B,لمستفس(?5 )قتنع,) بأ5 )لمكت( W5 م5 4,لئ,)?كث, . Qم,ت,. {ML 736.3}

yُعر 'لمعلم#ن 'لدEن##ن

Bلشع( N,نما ?,)ج$,5 لL N$4ن (,ق6 علم, = N$ل A)()س?سع5,6 ب$ا كان! )فسنت?نا ,م N$5 )لنقمة )لتي 4,قع$ا )لك$نة على )لمس?ح ,*ن,) 4نL
)لش6?6 = كما علN )لنا- 54 4,لئW )لG?5 ح(ض,ND ض6 ?س,q صا(,) )آل5 ?(تعب,5 م5 فعلت$N )لمش?نة )لشنعاء . لق6 حا,mD 8الء )لك$نة 54
?قنع,) 4نفس$N بأ5 ?س,q مخاq6 ,لكن$N عبثا حا,ل,) = فلق6 ,ق\ بعt من$N 4ماN قب( لعاV,4), )C ?خ(j م5 قب(V ح?ا . ,كان,) ND ?(تعب,5
خ,فا م5 54 )لمس?ح س?ق,N م5 )ألم,)! ,?*$( 4مام$N ثان?ة . لق6 سمع,V ?عل5 54 لQ سلTانا 54 ?ضع ح?اتQ ,سلTانا 54 ?أخDGا . ,Gك(,)
A)خ( سفk مساف(,5 في ND, VG?لتالم q,س? Qبما قال (G,$? ND)4خب WلG(?,حنا 2 : 19). ك ”Q4ق?م Nل$?ك8= ,في ثالثة 4?ا( (GD (,نقض(“ :Qق,ل
Lلى 4,(شل?GL N ح6ث$N قائال: “Dا نح5 صاعL 5,6لى 4,(شل?N= ,)ب5 )إلنسا5 ?سلL Nّلى (mساء )لك$نة ,)لكتبة= ف?حكم,5 عل?Q بالم,!=
A)ألق,)8 8,4 م( VGD (,(متى 20 : 18 , 19). عن6ما سمع ”N,ق? iلثال( N,?في )ل, =V,صلب?, V,6جل?, Q4,) بC$? لكي Nلى )ألمL Qسلّم,ن?,
سخ(,) ,)ست$4C,) = ,لكن$N )آلG? 5ك(,5 54 ك8 نب,)! )لمس?ح تم! . لق6 قاL 8نQ س?ق,N م5 )ألم,)! في )ل?,N )لثالi = ,م5 ?ستT?ع m? 54ك6
GD 54) 4?ضاً ل5 ?حi6 ؟ كان,) ?ت,ق,L 5لى T? 54(6,) تلW )ألفكا( بع?6) عن$N ,لكن$N لN ?ستT?ع,) . ,كأب?$N )لش?Tا5 كان,) ?mمن,5
{ML 737.1} .,?قشع(,5

4ما )آل5 ,قC 6)?ل$N جن,5 )الDت?اj فق6 ب46! ص,(A )لمس?ح تحت8 مكان$ا في عق,ل$N. فتص,(,D, V, ,)ق\ (ص?نا 4ماN 4ع6)ئQ ال ?شك,
م5 4ح6 محتمال تع??()ت$DL, Nانات$N ب5,6 تGم( = كما عاL !6لى G)ك(ت$N ك8 ح,)i6 محاكمتQ ,صلبQ بق,L Aقناq ع*?مة قاD(A بأنQ )ب5 هللا .
Q?قاتل WالDبإج()ء )لع86 بإ BالT? 8,شاك?ا = ,)لم6)5 6?انا = ,)لمقت Qفي 4?ة ساعة ف?ص?( )لمشك, في حق N$ق6 ?ق\ 4مام Q4حس,) بأن,. {ML
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737.2}

لN ?ستT?ع,) 54 ?ست(?ح,) في ?,N )لسب! Lال قل?ال . ,مع 4ن$N لN ?ك,ن,) ?ستT?ع,5 6خ,8 ب?! 4ممي خش?ة )لتنج- فق6 عق6,) مجلسا
للتشا,( في ماG) ?فعل,5 بجس6 )لمس?ح .?نبغي للم,! ,)لقب( 54 ?مسكا جسG 6)W )لdG ق6 صلب,V = “,في )لغ6 )لdG بع6 )إلستع6)6 )جتمع (mساء
N,?ل( لىL )لقب( Tبضب )فم .N,4ق Nني بع6 ثالثة 4?اL :حي ,D, 8لُمض8 قا( WلG 54 نا)كGقائل?5: ?ا س?6= ق6 ت -Tلي ب?الL 5,?لك$نة ,)لف(?س(
:-Tب?ال N$4ش( م5 )أل,لى! فقا8 ل A)?م5 )ألم,)!= فتك,5 )لضاللة )ألخ Nقا QنL :Bللشع (,ق,ل?, =V,ق)ل?الً ?س VG?لئال ?أتي تالم =iلثال(
{ML 737.3} .(عن6كN حّ()-. )DGب,) ,)ضبV,T كما تعلم,5” (متى 27 : 62 — 65

'لقبر 'لمختو\

4عTى )لك$نة تعل?مات$N لضبT )لقب( ,ح()ستQ . ,,ضع حج( كب?( على باB )لقب( . ,4ماGD N) )لحج( ثبت,) حباال في ن$ا?ة )لصخ(A م5
Dنا ,مD 5ناW ,ختم,Dا بالختN )ل(,ماني . ,لN ?ك5 ?مك5 تح(?W )لحج( 5,6 كس( )لختN . ,4تي بف(قة م5 )لح(- ق,)م$ا مئة جنd6 )صTف,)
ح,8 )لقب( ل?ح,ل,) 5,6 )لعبi بQ . ,ق6 ب8G )لك$نة قصا()ND ل?بق,) جس6 )لمس?ح ح?i كا5 م6ف,نا . ف*8 مخت,ما عل?Q بك8 ح(x كأنما ل?*8
)D6لى )نقضاء )لL WناD. {ML 738.1}

. (GD N$لك5 هللا تمج6 في عمل, . N$ج6,| ك8 محا,الت N6لقتلة م5 ع( Wتحق^ 4,لئ? N5 . ,ل,)5 ,?6ب,),كا5 )لبش( )لضعفاء ?تشا (GكD
5L نف- )لج$,6 )لتي بGل! لمنع ق?امة )لمس?ح Dي م5 4ع*N )لب()D?5 )لمقنعة إلثبات$ا . ,بق6( كث(A ع66 )لجن,6 )لمصTف?5 ح,8 )لقب( كا5 ق6(
=N(تّج! )ألم( (Gقائال: “لما )?م(Cلم( Bلق6- على لسا5 صاح( p,)قب8 م,! )لمس?ح بمئا! )لسن?5 4عل5 )ل, . Nق6 قا Qعلى 4ن A6لش$ا( A,ق
,تفك( )لشع,B في )لبا8T؟ قاN مل,W )أل(t= ,تآم( )ل(mساء معاً على )ل(B ,على مس?حQ= قائل?5: لنقTع ق?,D6ما= ,لنp)T عنا (بT$ما.
Aلح?ا( B) ل(,ما5 ,4سلحة )ل(,ما5 ع5 54 تبقي( جن,6 Cم,( 2 : 1 — 4). لق6 عجCم) ”N$ب ]C$ست? B)ل( .Wلساك5 في )لسما,)! ?ضح(
Qفي )لقب( . فلق6 حان! ساعة خ(,ج. {ML 738.2}

الفصل الحادي والثمانون—صبح مجيد

كان! ل?لة 8,4 4?اN )ألسب,q تقت(B م5 ن$ا?ت$ا ببTء = ,ق6 جاء! 4حلW ساعا! تلW )لل?لة قب8 )نبالj )لصبح = ,كا5 )لمس?ح ال ?C)8 سج?نا
N$ل(,ماني كا5 سل?ما = غ?( مكس,( = ,كا5 جن6 )ل(,ما5 في مكا5 ح()ست( Nلخت(, = Q8 في مكان(C? ال )?لض?^ = ,كا5 )لحج( )لكب( V)في قب
. ,كاD 5ناW ح()- ال ?()ND 4ح6 . فق6 كاD 5ناW جن6 م5 )لمالئكة )ألش()( مجتمع?5 ح,G 8لW )لمكا5 . ,ل, كاG 5لW في )إلمكا5 لكا5
5L . )لى )ألب6 . ,لك5 ج?شا سما,?ا كا5 ?عسك( ح,8 )لقبL مخت,ما Q?كا5 )ب5 هللا ف dGلم(ت6 = ?بق,5 )لقب( )ل( Qج?ش Qا5 )ل*لمة = ?عا,نTسل
)لمالئكة )لمقت6(?5 ق,A كان,) ?ح(س,5 )لقب( منت*(?5 ل?(حب,) ب(ئ?- )لح?اGL,“ . A) CلCلة ع*?مة ح6ث!= أل5 مالW )ل(B ن8C م5 )لسماء”
(متى 2 : 28). GD 5L) )لمالW ن8C م5 )لسماء متس(بال بحلة )لسماء = ,ق6 تق6متQ 4ن,)( مج6 هللا ,4نا(! T(?قQ . “,كا5 من*(V كالب(^=
{ML 739.1} .(,لباسQ 4ب?t كالثلج. فم5 خ,فQ )(تع6 )لح()- ,صا(,) كأم,)!” (متى 28 : 3 , 4

4?5 ق,A ح()سكN 4?$ا )لك$نة ,)ل(mساء ؟ Dا )لجن,6 )لب,)س8 )لG?5 لN ?خاف,) م5 4?ة ق,A بش(?ة ق6 صا(,) )آل5 4س(| بال س?\ 4, (مح .
Cلم(ك( شغ8? dGل( ,D 8,س)ل( (GD 5L . B)ل( n?في ج d64ق,| جن Qج, Qلكن, d)بش B)محا d4 Qل?- ,ج Q?لL 5,)*ن? dGل( Q5 )ل,جL
= Qعن6 ق6,م t)خب( م?ال6 )لمس?ح . ,ق6 )(تجف! )أل N4عل5 م5 ف,^ تال8 ب?! لح dGل( B)ل( Wنف- مال QنL . 5اT?لش( Qمن Tسق dGل(
,,ل! ج?,n )ل*الN )أل6با(. ,GL كا5 ?6ح(j )لحج( ب6) ,كأ5 )لسماء ق6 نCل! على )أل(t . ,)لح()- ?(,نD, Q, ?6ح(j )لحج( كما ل,
كا5 حصاA ,?سمع,نQ ?ص(Ö قائال: ?ا )ب5 هللا )خ(5L . j 4باW ?6ع,W . ثN ?(,5 ?س,D, q, ?خ(j م5 )لقب( ,?سمع,نQ ?عل5 م5 ف,^ )لقب(
Qحب,5 ب)?, d6لفا( Nخ( )لمالئكة ساج6?5 4ما? N?*بجال8 ,مج6 ع j)خ? GL, .(25 : 11 حنا,?) ”Aلق?امة ,)لح?ا( ,D قائالً: “4نا p,لمفت(
{ML 739.2} .بأغاني )لحم6

Bغل dGل( W(Gا منتص() . فDGلة 4خ(| في )للح*ة )لتى ف?$ا 4خCلC !لة كما ح6ثCلC !ح6ث Qفي )لساعة )لتي ,ضع ف?$ا )لمس?ح ح?ات
t)أل( لىL ع,6 . ,عن6ما ?أتي)لب(,^ ,قص\ )ل( t?م,, t)أل( 8CلCت Tفي ,س )قائ6 منتص !(,Tبخ )لقب( م5 j)لم,! ,)ل$ا,?ة خ(
ثان?ة س?Cل8C “ال )أل(t فقT ب8 )لسماء 4?ضاً”= “ت(نحن! )أل(t ت(نحاً كالسك()5= ,ت6ل6ل! كالع(C)8”= “,تلت\ )لسما,)! كj)6”= “تنح8
)لعناص( محت(قة ,تحت(^ )أل(t ,)لمصن,عا! )لتي ف?$ا”= “,لك5 )ل(B ملجأ لشعبQ= ,حص5 لبني Lس()ئ?8” (عب()ن??5 12 : 26 ؛ Lشع?اء
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{ML 740.1} .(24 : 20 ؛ 34 : 4 ؛ 2 بT(- 3 : 10 ؛ ?,ئ?8 3 : 16

Eخرù من 'لقبر ممجد'

عن6 م,! ?س,q (4| )لعسك( )أل(t ملتحفة بال*الN في ,ق! )ل*$( = 4ما عن6 ق?امتQ فق6 (4,) لمعا5 ن,( )لمالئكة ?ن?( *الN )لل?8
{ML 740.2} ! ,سمع,) سكا5 )لسماء ?غن,5 بف(p ,)نتصا( قائل?5: لق6 غلب! )لش?Tا5 ,ق,)! )ل*لمة . )بتلع! )لم,! Lلى غلبة

. B?)ع$6 ق Gمن Qسخ(,5 من?, Q5,4 بC$? (,كان dGل( W(G Qلى ,جL )*لح()- )ل(,ما5 فح6ق,) )لن( Vk), (6ممج )لمس?ح م5 )لقب( j)خ
(GD . Q4س) على V,ضع,, W,كل?ال م5 شL (,)ضف dGل,ال?ة = ,)ل( )(في 6 V,4) dGنف- )ألس?( )ل ,D 6لكائ5 )لممج( (GD 54 5ق6 تحقق,) م,
W(G ,D )لdG ,ق\ مستسلما 4ماN ب?الD, -T?(,6- ,ق6 تمC^ جسV6 م5 4ث( )لجل6)! )لقاس?ة = D, )لdG سم( على )لصل?B ,)لdG كا5
(GD .(42 : 27 متى) ”!54 ?خلّص$ا )فما ?ق6 Qخ(?5 ,4ما نفسk xقائل?5: “خل N$س,m) 5,C$? ل(ضى( ض,5 ك8() ND, ساءm)لك$نة ,)ل(
Qجبا8 ف,^ جبا8 لما 4مكن$ا 54 تمنع V)ل^ )ألس?( . ,ل, تك6س! ف,^ قبT4 6لسماء )لعالي ق( N5 حكL . 6?6ضع في قب( ?,س\ )لج, dGل( ,D
j,)م5 )لخ. {ML 740.3}

فلما (4| ح()- )ل(,ما5 )لمالئكة ,)لمخلx )لممج6 غشي عل?$N ,صا(,) كأم,)! .فلما )ختفي )لسما,?,5 ع5 4ن*ا(ND قام,) ,,قف,)
على 4ق6)م$N ,بس(عة ع*?مة على ق6( ما )ستTاع! 4(جل$N )لم(تعA6 54 تحمل$N سا(,) Lلى باB )لبستاGL, . 5 كان,) ?ت(نح,5 كالسكا(|
4س(ع,) Lلى )لم6?نة ,4خب(,) م5 صا6ف$N بالخب( )لعج?B . كان,) سائ(?5 في T(?ق$L Nلى ب?الT- = ,لك5 )لخب( ,صL 8لى 4سماq )لسلTا!
)ل?$,6?ة فأ(س8 )لك$نة ,)ل(mساء ?Tلب,5 مث,ل$N 4مام$N 4,ال . ,كا5 من*( 4,لئW )لح()- غ(?با . فإG كان,) ?(تجف,5 خ,فا ,ق6 شحب!
,ج,N$D ش$6,) لق?امة )لمس?ح . 4خب(ND )لح()- بك8 شيء كما ق6 (V,4 تماما . ,لN ?ك5 لN$?6 ,ق! أل5 ?فك(,) 4, ?ق,ل,) ش?ئا غ?( )لح^ .
{ML 740.4} .,بأص,)! با5 ف?$ا )أللN قال,): 5L )لمصل,D B, )ب5 هللا = فلق6 سمعنا مالكا ?عل5 4نQ جال8 )لسماء ,ملW )لمج6

بلبلة e;عب

j,)بة )لخD4 لح()- على( كا5 GL, . نب- ببن! شفة? Nل Qلكن, Vج! شفتا)نف(, Nلم,تى = ,حا,8 ق?افا 54 ?تكل( V,لك$نة ك,ج( V,ب6! ,ج
م5 غ(فة )لمجل- GL) بص,! ?ست,قف$N .فق6 )ستTاq ق?افا 4خ?() 54 ?تكلN فقا8 أل,لئW )لح()-: )نت*(,) = )نت*(,) . ال تخب(,) 4ح6) بشيء
Nمما (4?ت. {ML 741.1}

ثN 4عTي أل,لئW )لجن,6 بالr كاBG . فلق6 قا8 ل$N )لك$نة: “ق,ل,) 5L تالم?VG 4ت,) ل?الً ,س(ق,V ,نح5 ن?اN” (متى 13 : 28). ,Dنا نج6
)لك$نة ?خا6ع,5 4نفس$GL = N ك?\ ?ق,8 )لح()- 5L )لتالم?G س(ق,) )لجسND, 6 ن?اN ؟ ,ك?\ ?مكن$N مع(فة GلW ما 6)م,) ن?اما ؟ ,ل, كا5
)لتالم?G ق6 س(ق,) جس6 )لمس?ح حقا = 4فما كا5 )لك$نة 8,4 م5 ?حكم,5 عل?$N ؟ ,GL) كا5 )لح()- ق6 نام,) عن6 )لقب( 4ما كا5 )لك$نة 8,4 م5
{ML 741.2} ?شتك,5 عل?$N 4ماN ب?الT- ؟

)(تعB )لح()- م5 فك(A ك,ن$N ?ثبت,5 على 4نفس$N ت$مة )لن,N في م(كC ح()ست$GL N كا5 جC)ء VGD )لج(?مة )لقت8 . ف$8 ?ش$5,6 كGبا
ف?خ6ع,5 )لشعB ,?ع(ض,5 ح?ات$N للخT( ؟ 4لN ?ح(س,) )لقب( ,ND ساD(,T 5,)8 )لل?8 = فك?\ ?ثبت,5 4ماN )لمحكمة ل, حلف,) C,() ,ل,
T {ML 741.3}معا في )لما8 ؟

فلكي ?سك! )لك$نة )لش$اA6 )لتي كان,) ?خاف,ن$ا ,ع6,) )لح()- 54 ?عمل,) ما ?كف8 سالمت$N قائل?5L 5 ب?الT- مثل$N تماما ال ?(غB في
{ML 741.4} .)نتشا( GD) )لخب( = فباq 4,لئW )لجن,6 )ل(,ما5 ص6ق$N ,4مانت$N لل?$,6 بالما8

{ML 741.5} . لق6 ,قف,) 4ماN )لك$نة مثقل?5 بأ(BD 4خبا( )لح^ = ,لكن$N خ(ج,) محمل?5 بالما8 = ,على 4لسنت$N خب( كاBG لقن$L N?اV )لك$نة

,في 4ثناء GلW ,ص8 خب( ق?امة )لمس?ح Lلى ب?الT- . ,مع GD 54) )ل,)لي كا5 مسئ,ال ع5 تسل?N )لمس?ح للم,! كا5 قل?8 )الكت()i نسب?ا
. ففي ح?5 4نQ حكN على )لمخلD, x, كا(V ,بQ عT\ ش6?6 عل?L = Qال 54 ضم?(V لN ?بكتQ حتى GلW )لح?5 . فب(عB ش6?6 حب- نفسQ في
ب?تQ ,عNC على 4ال ?(| 4ح6) . لك5 )لك$نة شق,) T(?ق$L Nل?Q ,4خب(,V باألكG,بة )لتي كان,) ق6 )خت(ع,Dا ,4لح,) عل?Q 54 ?تغاضى عDL 5ما8
)لح()- ل,)جب$N . ,قبلما ?Tاب^ مع$p() N ?سأ8 )لح(- بنفسQ ع5 )لقض?ة . 4ما )لح()- فإن$N خ,فا على سالمت$N لN ?جس(,) على Lخفاء
.Nلسال( NعT \)ع6 ?ع? Nل WلG 6بع Qال 4نL = 6لمسألة ف?ما بع( Wتل )ث? Nفل ,D 4ما . i6بك8 ما ح V,)54 ?خب N$من BلT GL شيء ع5 )ل,)لي
WلGل = B)لح^ في جس6 )ل( Qبل?- 54 لL ثان?ة . ,)6عى Qم8 54 )لمس?ح ل5 ?ستع?6 ح?اتm? 5ا5 . ,كاT?في )لقب( )نتص( )لش q,عن6ما 6ف5 ?س
4قاN ح()سة ح,8 )لقب( محا,ال 54 ?بقي جس6 )لمس?ح في 4س(V . ,لكنQ غضB 4ش6 )لغضB عن6ما B)D مالئكتQ ل6| قN,6 (س,8 )لسماء .
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{ML 742.1} .,عن6ما (4| )لمس?ح ?خ(j *اف() ع(\ 54 ملكQ س?نقضي ,4نQ ال ب6 س?م,! في )لن$ا?ة

”rنا [و 'لق#امة“

N$4نفس (,لتامة . لق6 4,قع( Qت)T?5 تح! س,)?ص? ND اD 5ا5 . ,)آلT?ال! في ?6 )لشk N$جعل,) 4نفس V,صلب,) )لمس?ح ,قتل GL 5 )لك$نةL
في ش(W لN ?ك,ن,) ?ج5,6 بابا للنجاA منL Qال بم,)صلة ح(ب$N ض6 )لمس?ح . فعن6ما سمع,) بنبأ ق?امتQ بات,) ?خش,5 غضB )لشعB ,4حس,)
= -Tلح()- ,ضمن,) سك,! ب?ال( (,ش)ف . Qق?امت )ثبا! ك,5 )لمس?ح مخا6عا بإنكاL في ,D 6?ل,ح( N$( . ,*ن,) 54 4ملTفي خ N$بأ5 ح?ات
كما نش(,) )ألخبا( )لكاGبة في ك8 مكا5 . ,لك5 كاD 5نالW ش$,6 لN ?ستT?ع,) Lسكات$5L . N )لكث?(?5 كان,) ق6 سمع,) ش$اA6 )لح()- لق?امة
)لمس?ح = كما 54 بعt )ألم,)! )لG?5 خ(ج,) م5 قب,(ND مع )لمس?ح *$(,) لكث?(?5 ,4علن,) 4نQ ق6 قاN . ,ق6 ,صل! )ألخبا( Lلى )لك$نة ع5
4نا- mD (,4)الء )لG?5 ق6 قام,) ,سمع,) ش$ا6ت$N . فكا5 )لك$نة ,)ل(mساء في (عB 6)ئN لئال ?قف,) ,ج$ا ل,جQ 4ماN )لمس?ح ,ND سائ(,5 في
)لش,)(ND, ,4 q في خل,A في ب?,ت$N . ,4حس,) بأنQ ال 4ما5 ل$5L . N )لمC)ل?ج ,)ألب,)B )لمغلقة بكL 8حكاN ال ?مكن$ا 54 تحمي )إلنسا5 م5 )ب5
هللا . ,في )لن$ا( ,)لل?G 8* 8لW )لمش$6 )لdG حi6 في 6)( )لقضاء ح?5 ص(خ,) قائل?5: “6مQ عل?نا ,على 4,ال6نا” (متى 27 : 25) ماثال
{ML 742.2} .4ماN ع?,ن$N ال ?فا(ق$N )لبتة . G 5Lك(| GلW )لمش$6 لN تفا(^ عق,ل$N قT . ,ما عا6,) ?G,ق,T 5عN )لن,N )ل$نيء بعG 6لW 4ب6)

,عن6ما سمع ص,! )لمالW )لع*?N 4ماN قب( )لمس?ح قائال 5L )آلB ?6ع,W = خ(j )لمخلx م5 )لقب( بالح?اA )لتي كان! لQ في G)تQ . ,ق6
تحق^ )آل5 ص6^ كالمQ ح?5 قا8: “4ضع نفسي آلخDGا 4?ضاً. ل?- 4ح6 ?أخDGا مني= ب8 4ضع$ا 4نا مG 5)تي. لي سلTا5 54 4ضع$ا ,لي
”Q4ق?م Nل$?ك8= ,في ثالثة 4?ا( (GD (,نقض( N$ساء عن6ما قا8 لm)لتي كا5 ق6 4نبأ ب$ا )لك$نة ,)ل( A,ا 4?ضاً. ,ق6 تحقق! )آل5 )لنبDGخk 54 5اTسل
{ML 743.1} .((?,حنا 10 : 17 , 18 ؛ 2 : 19

,ف,^ قب( ?,س\ )لمشق,^ 4عل5 )لمس?ح قائال بك8 )نتصا(: “4نا D, )لق?امة ,)لح?اA” ,لN ?ك5 ?مك5 لغ?( هللا 54 ?ف,V ب$G) )لكالN . فك8
)لخالئ^ تع?n بإ()A6 هللا ,ق6(تL . Qن$N ?عتم5,6 على هللا GL ?ستم5,6 )لح?اA منQ . فم5 4سمى )لس()ف?L Nلى 64نى )لخالئ^ )لح?ة -)لجم?ع
?شبع,5 ,?(ت,,5 م5 نبع )لح?اL . Aنما فقW(G T )لD dG, ,)ح6 مع هللا D, ,حV6 )لdG )ستTاq 54 ?ق,8: “لي سلTا5 54 4ضع$ا (ح?اتي) ,لي
{ML 743.2} .سلTاk 54 5خDGا 4?ضاً”. 5L )لمس?ح بق,A 4ل,D?تQ كا5 لQ )لسلTا5 54 ?حNT ق?,6 )لم,!

Aلحصا' h;باكو

قاN )لمس?ح م5 )ألم,)! كباك,(A لل()ق6?5 . لق6 كاD 5, )لم(م,L Cل?Q بحCمة )لت(6?6 .,كان! ق?امتQ في نف- )ل?,N )لdG كان! حCمة
)لت(6?6 ستقN6 ف?Q 4ماN )ل(B . ,قGD 8* 6) )لTق- )ل(مdC ?ما(- مA6 تC?6 ع5 4ل\ سنة . فم5 حق,8 )لحصا6 كان! تجمع 8,4 )لسناب8 )لتي
N?6قب8 تق, . B)ت(66 كتق6مة شك( لل A),مة )لباكCلفصح كان! ح( في ع?6 N?شل),لى 4L 5,بDG? Bلشع( ا . ,عن6ما كا5D)?تنضج قب8 غ
حCمة )لباك,(VGD A لN ?ك5 ?سمح باستعما8 )لمنج8 في حصا6 حق8 )لحنTة ,ال حCم$ا في حNC . ,تلW )لحCمة )لمك(سة لل(B كان! تمث8
)لحصا6 . كGلW )لمس?ح )لباك,(A ?مث8 )لحصا6 )ل(,حى )لع*?N )لdG س?جمع لملك,! هللا . ,ق?امتD Qي (مC ,ع(ب,5 لق?امة ك8 )ألم,)!
{ML 743.3} .()ألب()( = “ألن5L Q كنا نmم5 54 ?س,q ما! ,قاN= فكGلW )ل()ق5,6 ب?س,q= س?حض(ND هللا 4?ضاً معQ” (1 تسال,ن?كي 4 : 14

Nلنا-. ,عن6ما قا( الءmD ),فتح! قب Qلتي ح6ث! عن6 م,ت( لةCلCفال . |)م5 )لقب( جماعة م5 )ألس N4قا GL لمس?ح فق6 سبى سب?ا( Nقا GL,
.خ(ج,) م5 قب,(ND معQ . لق6 كان,) عامل?5 مع هللا ,ش$6,) للح^ ,ق6م,) 4(,)ح$N ثمنا لGلW . فاآل5 عل?$N 54 ?ش$6,) لم5 4قام$N م5 )ألم,)!
{ML 744.1}

5L ?س,q في 4ثناء خ6متQ 4عا6 )لح?اA للم,تى . فق6 4قاN )ب5 4(ملة نا??5 ,)بنة (ئ?- )لمجمع ,لعاC( = ,لكmD 5الء لN ?تس(بل,) بالخل,6
Q4ب6?ة . لق6 صع6,) مع Aلمس?ح 4ق?م,) لح?ا( عن6 ق?امة ND),5 خ(ج,) م5 قب?Gل( Wل,5 خاضع?5 للم,! . ,لك5 4,لئ(C? كان,) ال N$فبع6 ق?امت
A),لقب,( كباك( م5 N$جت)لق6 4خ . N$ا5 فلق6 )فت6?تT?الء ما عا6,) 4س(| )لشmD :لم,! ,)ل$ا,?ة . ,ق6 قا8 )لمس?ح( على Qت)كا()! لنصGكت
{ML 744.2} .لق,تي ل?ك,ن,) معي ح?i 4ك,5 . لG? 5,ق,) )لم,! 4, )لح5C ف?ما بع6

mDالء 6خل,) )لم6?نة ,*$(,) لكث?(?5 ,4علن,) قائل?5: لق6 قاN )لمس?ح م5 )ألم,)! ,قمنا نح5 معD, . QكG) تأ?6! حق?قة )لق?امة .
فالق6?س,5 )لمقام,5 ش$6,) لصGD ^6) )لق,8: “تح?ا 4م,)تW تق,N )لجثi”. ,ق6 كان! ق?امت$N مثاال إلتماN )لنب,A )لقائلة: “)ست?ق*,)= ت(نم,) ?ا
{ML 744.3} .(سكا5 )لت()B. ألT 5ل8T Wّ 4عشاB= ,)أل(t تسقT )ألخ?لة” (Lشع?اء 26 : 19
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Aلحظة ;قا

Qل?ح?ي م5 ?شاء ,ل Qت(G في Aح?ا Qة أل5 ل?Tلخ( Bلتي ضاع! بسب( Aففي مخلصنا 4ع?6! لنا )لح?ا . Aلق?امة ,)لح?ا( ,D 5مmلمس?ح للم(,
مTل^ )لسلTا5 ألB$? 5 )لخل,6 .فالح?اA )لتى ,ضع$ا (بGل$ا) في جسN بش(?تQ ?أخDGا ثان?ة ,?عT?$ا للبش(?ة . ,لق6 قا8: “)لسا(^ ال ?أتي Lال
ل?س(^ ,?Gبح ,?$لW= ,4ما 4نا فق6 4ت?! لتك,5 ل$N ح?اA ,ل?ك,5 ل$N 4فض8”= “م5 ?ش(B م5 )لماء )لdG 4عQ?T 4نا فل5 ?عL nTلى )ألب6= ب8
)لماء )لdG 4عQ?T ?ص?( ف?Q ?نب,q ماء ?نبع Lلى ح?اA 4ب6?ة”= “م5 ?أك8 جسd6 ,?ش(B 6مي فلQ ح?اA 4ب6?ة= ,4نا 4ق?مQ في )ل?,N )ألخ?(”
{ML 744.4} .((?,حنا 10 : 10 ؛ 4 : 14 ؛ 6 : 54

5L )لم,! بالنسبة Lلى )لمmمD 5, 4م( DC?6 . ,)لمس?ح ?تكلN عنQ كما ل, كا5 4م() قل?8 )لخ5L“ . A),T كا5 4ح6 ?حف* كالمي فل5 ?(|
)لم,! Lلى )ألب6”. “لG? 5,^ )لم,!” ,)لم,! للمس?حي L ,D 5Lالّ (قا6 = فت(A سك,5 ,*الN . )لح?اA مستت(A مع )لمس?ح في هللا . “متى 4*$(
{ML 745.1} .()لمس?ح ح?اتنا= فح?نئG ت*$(,5 4نتN 4?ضاً معQ في )لمج6” (?,حنا 8 : 51 , 52 ؛ ك,ل,سي 3 : 4

5L )لص(خة )لتي ص(خ$ا )لمس?ح على )لصل?B قائال: “ق6 4كم8” سمع! ب?5 )ألم,)! . فاخت(ق! ج6()5 )لقب,( ,4م(! )ألم,)! 54
?ق,م,) . ,كGلW س?حi6 عن6ما ?سمع ص,! )لمس?ح م5 )لسماء = ,GD) )لص,! س?خت(^ )لقب,( ,?حNT مغال?ق$ا ,?ق,N )ألم,)! في )لمس?ح .
A,فنف- )لق . A6?لخل,6 )لمج( Aج,5 لح?ا)ء ,?خ(Cك8 )لم,تى )ألع Qلثاني س?سمع ص,ت( Qقل?لة ,لك5 في مج?ئ ),فتح! قب xعن6 ق?امة )لمخل
)لتي 4قام! )لمس?ح م5 )ألم,)! ستق?N كن?ستQ ,تمجD6ا معQ ف,^ ك8 )ل(?اسا! ,)لسالT?5 ,ف,^ ك8 )سN ?سمى ل?- في GD) )لعالN فقT ب8 في
{ML 745.2} .)لعالN )آلتي 4?ضاً

”الفصل الثاني والثمانون— “ملاذا تبكني؟

pلصبا( في, q,ألسب( Nلسب! . ,في 8,4 4?ا( N,? !ساعا ),)5 م)*لمس?ح *لل5 ?نت( B?صل )(,لى جL !5 )لنساء )لل,)تي ك5 ,)قفاL
{ML 746.1} .)لباك( س(5 في T(?ق$L Nلى )لقب( حامال! )لحن,T ,)ألT?اB ل?5D6 جس6 )لمخلx . ,لN ?ك5 ?فك(5 في ق?امتQ م5 )ألم,)!

لق6 غ(ب! شم- kمال$N ,جثN )لل?8 ب*المQ ,حCنQ على قل,ب$N . ,ف?ما ك5 سائ()! جعلG 56)? 5ك(| 4عما8 (حمة )لمس?ح ,كالN )لتعC?ة
{ML 746.2} .()لdG نT^ بQ . ,لكن$5 نس?5 ق,لQ: “,لكني سأ()كN 4?ضاً” (?,حنا 16 : 22

,GL ك5 ?ج$ل5 حتى )لح,)i6 )لجا(?ة ح?نئG )قت(ب5 م5 )لبستا5 . ,ف?ما 5D سائ()! ك5 ?قل5: “?6ح(j لنا )لحج( ع5 باB )لقب(؟” (م(ق-
16 : 3). لق6 ك5 ?ع(ف5 4ن$5 عاجC)! ع5 54 ?6ح(ج5 )لحج( = ,لكن$5 مع GلW تق6م5 سائ()! في T(?قGL,. 5$) بالسما,)! تضيء بغتة
{ML 746.3} . بلمعا5 ع*?N لN ?ك5 منبعثا م5 ش(,^ )لشم- = ,GL) باأل(t تتCل8C . ,ق6 (4?5 )لحج( )لع*?N م6ح(جا = 4ما )لقب( فكا5 فا(غا

âلقبر 'لمفتو'

لN تك5 )لنساء كل$5 ق6 4ت?5 م5 )تجاV ,)ح6 = ,كان! م(?N )لمج6ل?ة Dي 8,4 م5 ,صل! Lلى GلW )لمكا5 . ,لما (4! )لحج( م6ح(جا
عا6! مس(عة لتخب( )لتالم?G . ,في تلW )ألثناء جاء! )لم(4تا5 )ألخ(?ا5 . ,كا5 ?(| ن,( ?ضيء ح,8 )لقب( = ,لك5 جس6 ?س,q لN ?ك5
Wلمال( ,D 5كا, . )لى ج,)( )لقبL ب()قة كا5 جالسا B54 شابا بث?ا WلG . ماD6تك,نا ,ح N4ن$ما ل Aلمكا5 ,ج6تا فجأ( WلG ما فيD ف?ما, . WناD
)لdG 6ح(j )لحج( . ,5L ق6 )تخD G?ئة بش(?ة حتى ال تخا\ منQ ص6?قتا ?س,q تانW. ,لك5 ن,() سما,?ا مج?6) كا5 ل8C? N ?ح?T بQ فخاف!
q,لبا5 ?سT4نكما ت Nست,قف$ما قائال: “ال تخافا 4نتما= فإني 4عل( Wح ,ت$(با . ,لك5 )لمال?)لقا س?قان$ما للTمعت?5 54 تCلم(4تا5 . ,كانتا م(
)لمصل,B. ل?- L ,Dل$نا= ألنQ قاN كما قاD !8لما )ن*() )لم,ضع )لdG كا5 )ل(B مضTجعاً ف?Q. ,)DGبا س(?عاً ق,ال لتالم?L :VGنQ ق6 قاN م5
)ألم,)!” (متى 7 — 5 : 28). ,GL) تتTلع )لنس,L Aلى )لقب( ثان?ة ?سمع5 نف- GلW )لخب( )لعج?GL . B ?,جD 6ناW مالk Wخ( ب$?ئة بش(?ة
?ق,8 للنساء: “,GL ك5ّ خائفا! ,منكسا! ,ج,L 5$Dلى )أل(t= قاال ل$5ّ: “لماG) تTلب5 )لحيّ ب?5 )ألم,)!؟ ل?- D ,D$نا= لكنQ قاG( !Nك(5
ك?\ كلّمكD, 5, بع6 في )لجل?8 قائالً: LنQ ?نبغي 54 ?سلNّ )ب5 )إلنسا5 في d6?4 4نا- خTاA= ,?صلB= ,في )ل?,N )لثالi ?ق,N” (ل,قا 24 : 5
7 —). {ML 746.4}
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,ق6 قاN = ق6 قاN ! ك((! )لنساء GD) )لق,8 م()() ,تك()() . GL) فال حاجة Lلى )ألT?اB 4, )لعT,( 4, )لحن,T فالمخلx حي ,ل?- م?تاً .
,Dا5D )آلG? 5ك(5 ك?\ 4نQ عن6ما كا5 ?تكلN ع5 م,تQ كا5 ?ق,L 8نQ س?ق,N ثان?ة . GD N,? |4) للعالN ! )نTلقتا س(?عا مG 5لW )لمكا5 “بخ,\
{ML 747.1} .(,ف(p ع*?N= ()كضت?5 لتخب() تالم?VG” (متى 28 : 8

,لك5 )لمج6ل?ة لN تك5 ق6 سمع! GلW )لخب( )لسا( . فDGب! لتخب( بT(- ,?,حنا بGلW )لخب( )لمح5C قائلة: “4خG,) )لس?6 م5 )لقب(= ,لسنا
تعلN 4?5 ,ضع,V!” (?,حنا 20 : 2). فأس(q )لتلم?L 5(Gلى )لقب( ف,ج6)V كما قال! م(?N . لق6 ,ج6) )ألكفا5 ,)لمنL 8?6ال 4ن$ما لN ?ج6) س?D6ما .
,لك5 حتى في GD) كان! ت,ج6 ش$اA6 على 4نQ ق6 قاN . لN تك5 )ألكفا5 ملقاA في غ?( )كت()i ب8 كان! ملف,فة بك8 ح(x ,عنا?ة = ,ك8 من$ما
,حV6 . جاء ?,حنا: “,(4| فآم5” (?,حنا 8 : 20). LنQ لN ?ك5 ق6 ف$N بع6 )لكتاB )لقائ5L 8 )لمس?ح ?نبغي 54 ?ق,N م5 )ألم,)! . ,لكنQ )آل5
Qلتي ف?$ا 4نبأ ق?امت( xك( 4ق,)8 )لمخلG?. {ML 747.2}

Qخ( كا5 معk Wمال Qلى )لقب( تبعL م5 )لسماء N?*لع( Wلمال( 8Cفعن6ما ن . x)لح( WلG 8ألكفا5 بمث( Wل\ تل dGل( ,D Q5 )لمس?ح نفسL
?ح(- جس6 )ل(B . فعن6ما 6ح(j )لمالW )أل,8 )لحج( 6خ8 )لمالW )لثاني )لقب( ,ح8 )ل(بT ع5 جس6 ?س,q . ,لك5 )لمخلD x, )لdG ل\
Nلن*ا( 5L . V)*م?ة في نDأل( N?6ال ?,ج6 شيء ع !()Gل( W)كما ?ح Bس?( )لك,)ك? dGل( W(Gف . Qضع كال من$ا في مكان,, Q?6?ألكفا5 ب(
Qلكما8 ?(?ا5 في ك8 4عمال(,. {ML 747.3}

mلس#د 'لر' Çصو

5Cلح( مأل r)لقب( )لفا( خ8(لى 6L لعTكان! تت GL,. WناD يD !ل* N?شل),لى 4L جعا) لقب( = فلما( لىL حنا,?, -)Tب N?)ق6 تبع! م,
A4)م( ا قائل?5: “فقاال ل$ا: ?اDم,ض,عا . فسأال q,كا5 جس6 ?س i?جل?5 ح)لع! (4! )لمالك?5 ,)ح6) عن6 )ل(4- ,)آلخ( عن6 )لTت GL, . قلب$ا
{ML 748.1} .(لماG) تبك?5؟ قال! ل$ما: Lن$N 4خG,) س?d6= ,لس! 4علN 4?5 ,ضع,V!” (?,حنا 20 : 13

,بعG 6لW )تج$! Lلى ناح?ة 4خ(| بع?6) ع5 )لمالك?GL 5 *ن! 4ن$ا ال ب6 54 تج6 م5 ?خب(Dا عما صنع بجس6 ?س,GL, . q) بص,! kخ(
?سأل$ا قائال: “?ا )م(A4= لماG) تبك?5؟ م5 تTلب?5؟” (?,حنا 20 : 15) فم5 خال8 )ل6م,q )لتي )متأل! ب$ا ع?ناDا (4! (جال . “فقال! لQ: ?ا
س?5L =6 كن! 4ن! ق6 حملتQ فق8 لي 4?5 ,ضعتQ= ,4نا kخVG” (?,حنا 15 : 20). GL) كا5 قب( GD) )ل(ج8 )لغني 4ك(N م5 54 ?6ف5 ف?Q جس6
?س,q فستجD 6ي نفس$ا مكانا لD . QناW قب( خ(j منQ ساكنQ بكلمة )لمس?ح ح?i كا5 لعاC( مضTجعا . 4فال ?مكن$ا 54 تج6 قب() DناW ت6ف5
{ML 748.2} . ف?Q س?D6ا ؟ ,ق6 كان! تح- 54 )حتفا*$ا بجس6 س?D6ا )لمصل,B )لعC?C ?ك,5 عC)ء ع*?ما ل$ا في حCن$ا

,لك5 )آلD 5اD, ?س,q ?ق,8 ل$ا بص,تQ )لمأل,\ ل6?$ا: “?ا )م(A4” ,ق6 ع(ف! )آل5 54 )لdG ?خاTب$ا لN ?كL 5نسانا غ(?با . فلما ن*(!
Q?6? قال!: “(ّب,ني” ,لك5 )لمس?ح (فع, Q?كأنما لتحتض5 (جل Q?لL !ف,ثب . Bق6 صل Q(4! 4مام$ا )لمس?ح )لحي . ففي ف(ح$ا نس?! 4ن Q?لL
Nلى 4بي ,4ب?كL 6ني 4صعL :N$خ,تي ,ق,لي لL لىL بيDG( 5لى 4بي. ,لكL 64صع6 بع Nال تلمس?ني ألني ل :q,قائالً ل$ا: “ال تع?ق?ني”. “قا8 ل$ا ?س
L,. {ML 748.3}ل$ي ,Lل$كN” (?,حنا 20 : 16 , 17). فسا(! م(?N ()جعة في T(?ق$ا Lلى )لتالم?G ,في فم$ا تلW )ل(سالة )لمف(حة

(فt ?س,q قب,8 )ل,الء م5 4تباعQ حتى 4?ق5 54 )آلB ق6 قبG 8ب?حتQ . لق6 صعL 6لى )لم,)5T )لسما,?ة ,سمع م5 هللا نفسQ تأك?6) 54
كفا(تQ )لتي ق6م$ا ع5 خTا?ا )لنا- كاف?ة ,54 )لجم?ع ?مكن$N 54 ?نال,) ب6مQ )لح?اA )ألب6?ة . ,ق6 4ق( )آلB عV6$ مع )لمس?ح ,4نQ س?قب8 )لتائب?5
)لمT?ع?5 ,?حب$N كما ?حB )بنQ . كا5 على )لمس?ح 54 ?تمN عملQ ,?نجC عV6$ كما قا8: “,4جع8 )ل(ج8 4عC م5 )لBDG )إلب(?C= ,)إلنسا5
4ع, مBDG 5 4,ف?(” (Lشع?اء 13 : 12). ,ق6 6فع ك8 سلTا5 في )لسماء ,على )أل(L tلى (ئ?- )لح?اA . ثN عاL 6لى تابع?Q في عالN )لخT?ة
V6مج, Qم5 ق,ت N$?عل qC,?ل. {ML 748.4}

N,?ل( WلGن,ح,5 ,?بك,5 . ف? ND, r)لفا( V)فك(,5 في قب? G?كا5 )لتالم Qا?ا ألج8 كن?ستTلع( هللا ?تقب8 A)في حض xعن6ما كا5 )لمخل
N$مان?L TبD 6ح d4 لىL لنساء ?(?نا( A6لش$ا N$تص6?ق N65 عL . G?للتالم Wتبا)(, A)?ح, W,شك N,? 5لسماء كا( لك8 p)ب$جة ,ف N,? 5كا dGل(
Bلى ح6 ?صعL با?T )لخب( WلG (,لق6 *ن . V,ص6ق? Nل i?بح Qضع\ . ,خب( ق?امة )لمس?ح كا5 ?ختل\ )ختالفا ب?نا عما كان,) ?ت,قع,ن,
تص6?قQ . لق6 سمع,) كث?() م5 )لتعال?N ,ما ?سمى ن*(?ا! )لص6,ق??5 )لعلم?ة حتى 54 )ألث( )لT dGبعQ خب( )لق?امة في DG4ان$N كا5 ملتبسا
N?*لع( q,لم,ض( (G$ب N5 ع5 )إللما?Cل?س?( ع5 معنى )لق?امة م5 )ألم,)! . ,كان,) عاج( )Cلن( الL 5,ف)ك,ن,) ?ع? Nل N$نL . غامضا,. {ML
749.1}

“iلبطرe 1لتالم#ذ”
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Wن(G 5م(ق- 16 : 7). كا) ”Nكما قا8 لك Qت(,ن WناD .8?لجل( لىL Nسبقك? QنL :-)Tلب, VG?ب5 ,قل5 لتالمDG(“ :قا8 )لمالكا5 للنساء
)لمالكا5 ?الCما5 )لمس?ح م6| ح?اتQ على )أل(t لح()ستQ . لق6 شا6D) ك?\ ح,كN ,صلB ,سمعا كالمQ )لdG قالQ لتالم?GD, VG) ?*$( م5
Nلمقا( ND6?س8 س) الL Qال ?مك5 54 ?ق,ل Nلكال( (G$ا = فD,54 ?ص6ق N$كا5 ?نبغي ل, G?سالت$ما للتالم). {ML 749.2}

قا8 )لمالكا5: “قل5 لتالم?VG ,لبT(-”. 5L بT(- منG ما! )لمس?ح *8 منسح^ )لقلB ن6ما . فإنكا(V )لمش?5 لس?V6 ,ن*(A )لمحبة )لمش,بة
بالح5C ,)أللN )لتي ,ج$$ا Lل?Q )لمخلx كانا ماثل?5 4مامQ على )لN(,6 = ,5,6 جم?ع )لتالم?G قاسى بT(- 4م( )آلالN = فأعTى لQ )ل?ق?5 بأ5
Nك( باالسG 6ق6 غف(! . ,ق Qت?Tق6 قبل! ,54 خ Qت,بت. {ML 749.3}

“q4خ(| لالجتما A)م N$?لL لم,ج$ة( A,فال6ع = q,ت(ك,) ?س N$كل G?لتالم( 5L .”Qن,)ت WناD .8?لجل( لىL Nسبقك? QنL :-)Tلب, VG?قل5 لتالم
بQ تشمل$N جم?عا . LنQ لT? N(ح$N ,ال (فض$N . ,لما قال! ل$N م(?N )لمج6ل?ة Lن$ا ق6 (4! )ل(B ك((! ل$N نف- )ل6ع,L Aلى )الجتماq في
)لجل?8 . ,ق6 ,صلت$N )ل(سالة للم(A )لثالثة . فبع6ما صع6 ?س,L qلى )آلB *$( الم(4ت?5 4خ(??5 ,قا8 ل$ما: “سالN لكما. فتق6متا ,4مسكتا
{ML 749.4} .(بق6م?Q ,سج6تا لQ .. فقا8 ل$ما ?س,q: ال تخافا. )DGبا ق,ال إلخ,تي DG? 54ب,) Lلى )لجل?D, =8ناW ?(,نني” (متى 28 : 9 , 10

hح#رe شك

كا5 8,4 عم8 للمس?ح على )أل(t بع6 ق?امتD Q, 54 ?قنع تالم?VG بمحبتQ )لكاملة ,)عتبا(V )ل(ق?^ ل$N . ,ق6 *$( ل$N م()() ,تك()()
ل?ب(5D ل$N على 4نQ مخلص$N )لحي ,4نQ ق6 حNT ق?,6 )لقب( ,ما عا6 عV,6 )لم,! ?مسكQ بع6 . ,لكي ?عل5 ل$N 4نQ ال ?C)8 ?ك5 ل$N نف-
)لمحبة )لتي كان! في قلبQ نح,ND كما كا5 عن6ما كاD 5, معلم$N )لحب?B *$( ل$N م()() . لق6 4()6 54 ?مك5ِّ 4,)ص( )لمحبة ب?نQ ,ب?ن$N 4كث(
{ML 750.1} .مما كان! . قا8 للم(4ت?5: )DGبا ق,ال إلخ,تي 54 ?الق,ني في )لجل?8

عن6ما سمع )لتالم?G ب$G) )لم?عا6 )لdG حV66 )لس?6 بك8 ت,ك?6 )بتG? (,46ك(,5 4ق,)لQ )لتي 4نبأND ف?$ا بق?امتQ . ,لك5 حتى Lلى )آل5 لN ?ج6
)لف(T p(?قL Qلى قل,ب$GL N لN ?ستT?ع,) T? 54(ح,) عن$N شك,ك$N ,ح?(ت$N . حتى بع6ما 4خب(ت$N )لم(4تا5 بأن$ما ق6 (4تا )ل(B لN ?ص6ق$ما
q(6خ )?ن,) 4ن$ما ق6 ,قعتا تح! تأث*, = G?لتالم(. {ML 750.2}

V6ج6,) جس? Nل q,أل,8 م5 )ألسب( N,?م,! = ,في )ل? ND6?س G?(4| )لتالم q,لسا6- م5 )ألسب( N,?ض?^ . ففي )ل V,لق6 ب46 ,كأ5 ض?قا ?تل
في )لقب( = كما )ت$م,) بس(قة )لجس6 إل?$اN )لنا- ,خ6)ع$N . ,ق6 كان,) ?ائس?5 م5 تصح?ح تلW )ألكاB?G )لتي 4ش?ع! ضND6 ,,صل! Lلى ك8
N$في ك8 مشكالت N$4عان dGل( q,س? ),لى حضL (,فتاق Bلشع( Bلك$نة ,غض( A,(6كان,) ?خش,5 ع, . qألسما(. {ML 750.3}

Qألن“ :Qك(,) ق,لG N$5 قل,بCح, N$س()ئ?8”. ففي ,ح6تL d6مع 54 ?فCلم( ,D Qج, 4ن)لق,8: “,نح5 كنا ن( (GD 5,66)? (,كان A)?م()() كث
B(,ألب( N$ك,5 بال?اب-؟” (ل,قا 24 : 21 ؛ 23 : 31). ,ق6 )جتمع,) معا في )لل?لة ,4غلق,) خلف? (Gفما =(GD 5,فعل? BT)5 كان,) بالع,6 )لL
B,لمحب( N$معلم )?س?ك,5 كمص ND)?كان,) ?علم,5 54 مص GL (6?ا جD,64,ص,. {ML 750.4}

لك5 كا5 ?مكن$N 54 ?ك,ن,) ف(ح?T 5,8 تلW )لمA6 لعلم$N بأ5 مخلص$N ق6 قاN . لق6 ,قف! م(?N في )لبستا5 باك?ة في ح?5 كا5 ?س,q ق(?با
من$ا ج5L . (6 )ل6م,q 4عم! ع?ن?$ا فلN تم?VC . ,كGلW كان! قل,B )لتالم?G مفعمة حCنا بح?i لN ?ص6ق,) (سالة )لمالئكة ,ال كالN )لمس?ح
Qنفس. {ML 751.1}

=d6?س (,Gح?5 قال!: “4خ N?)ق! ب$ا مT(5,66 ص(خة )ل?أ- )لتي ن? N$من Nك, ! G?لتالم( Qل,) ?فعل,5 نف- ما فعل(C م5 )لنا- ال Nك
,لس! 4علN 4?5 ,ضع,V!” (?,حنا 20 : 13). ,كN م5 )لنا- ?مك5 54 ?,جL Qل?$GD N) )لسm)8- لماG) تبك,5 ؟ LنQ ق(?B من$N ج6) ,لك5
Qال ?ف$م,5 كالم N$لكن, N$بTخا? QنL . VC?ال تم q,لمغ(,(قة بال6م( N$ع?,ن. {ML 751.2}

حبG) ل, 54 )ل(m,- )لمنحن?ة تنتصB ,)لع?,5 تتفتح لت()V = ,)آلG)5 تصغي لص,تDG(“ !Qبا س(?عاً ق,ال لتالم?L :VGنQ ق6 قاN م5 )ألم,)!”.
ق,ال ل$N 4ال ?ن*(,) Lلى قب( ?,س\ )لج6?6 )لم,ض,q على بابQ حج( كب?( ,)لمخت,N بختN )ل(,ما5L . 5 )لمس?ح ل?- DناW . ال تن*(,) Lلى
A)لشاك( B,لقل( ^فم5 4عما . Qحي فسنح?ا نح5 4?ضاً مع Qحي ,ألن q,5 ?سL .N$جاء ل) 5 ,ال,Cعاج ND 5كم (,ال تن,ح . r)لقب( )لفا(
Nل(جاء ل?سن6 نف,سك( (G$حي ل?شفع ف?نا . تمسك,) ب ,D, = Nألغن?ة )لمف(حة قائلة: )لمس?ح قا( Wتفع تل)لمق6سة لت( A)لتى لمست$ا )لجم( Vلشفا(,
{ML 751.3} .كم(ساA ثابتة ,4م?نة . kمن,) فت(,) مج6 هللا

الفصل الثالث والثمانون—في الطريق إلى عمواس



10/27/15, 7:54 AMEllen G. White Writings

Page 319 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

في 4ص?N,? 8 )لق?امة ,قب?8 )لغ(,B كا5 )ثنا5 م5 )لتالم?G سائ(?5 في T(?ق$ما Lلى عم,)- )لتي Dي بلA6 صغ?(A تبع6 ع5 م6?نة
Qمنا5 بm? 4, مكانة م(م,قة في عم8 )لمس?ح فق6 كانا (Cممتا (Cك)ك,نا ?حتال5 م? N5 ل?G?لتلم( 5?GD 54 مسافة ثمان?ة 4م?ا8 . ,مع N?شل),4
L?مانا ق,?ا . كانا ق6 4ت?ا Lلى )لم6?نة إلح?اء ع?6 )لفصح = ,لك5 )لح,)i6 )ألخ?(A سبب! ل$ما )(تباكا ع*?ما . كانا ق6 سمعا )لخب( )لdG 4ش?ع في
)لصباp ع5 س(قة جس6 )ل(B م5 )لقب( = كما سمعا خب( (m?ة )لنس,A للمالك?5 ,مقابلت$5 ل?س,D, . qاDما )آل5 ?ع,6)L 5لى بل6ت$ما ل?قض?ا
Nل . B6 )لمحاكمة ,)لصلD5 ,كانا ?تح6ثا5 ع5 مشاCما مثقال5 بالحDلمساء ,قلبا( WلG 5 في?)كانا سائ . Aل,ق! في )لتأم8 ,)لصال( tبع
B?مان$ما كانا ?س?()5 في *8 )لصل?L N6ل$ما )آل5 . ففي ?أس$ما ,ع i6نخلع قلب$ما كما ح( ,م$ما 4Cع )سب^ ل$ما م5 قب8 54 خا?. {ML 752.1}

'لرجل 'لغرEب

,ما 54 تق6ما في س?(Dما قل?ال حتى )نضL Nل?$ما ثالi ,كا5 (جال غ(?با = ,لكن$ما كانا غا(ق?5 في كآبت$ما ,خ?بة kمال$ما حتى لN ?تب?نا
D?ئتQ ج?6) ,ق6 )ستأنفا )لحi?6 معب(?5 ع5 4فكا( قلب?$ما . كانا ?تباحثا5 ف?ما ?ختx بالتعال?N )لتي نT^ ب$ا )لمس?ح ,)لتي ب6) 4ن$ما ال ?ف$مان$ا
A)?ألفكا( )لمتضا(بة )لمح( N$ن$ما ,فC4| ح) ت$ما . لق6?Cلى تعL ^,ت? q,لتى ج(! 4خ?() كا5 ?س( i(6ألح( Wف?ما كانا ?تح6ثا5 ع5 تل, .
N5 فلCلمس?ح ؟ ,)ستب6 ب$ما )لح( ,D 5,لح6 ?ك( (GD لىL 58 ,?$اG? 54 ضي) dGإلنسا5 )ل( (GD 54 58 ?مكD 5?لتي جعلت$ما ?فك()5 قائل(
p)ما بالفDلى 54 ?مسح 6م,ع$ما ,?مألL ^لمحبة فاشتا( Tب)ب Qا5 بT54 قلب?$ما م(تب q,س? Nعا 54 ?مسكا نفس?$ما ع5 )لبكاء . عل?Tست?
{ML 752.2} .,)لسعاA6 . ,لك5 عل?Q 4,ال 54 ?قN6 ل$ما 6(,سا ال ?نس?ان$ا 4ب6)

“W6ح, B)ّ8 4ن! متغD :Qكل?,با- ,قا8 ل Qسم( dGل( =ماD64ح B4نتما ماش?ا5 عابس?5؟ فأجا, Qخا5 ب)اTتت dGل( Nلكال( (GD فقا8 ل$ما: ما
في 4,(شل?N ,لN تعلN )ألم,( )لتي ح6ث! ف?$ا في VGD )أل?اN؟” (ل,قا 24 : 17 , 18). ثN 4خب()V ع5 خ?بة kمال$ما في معلم$ما “)لdG كا5
Lنساناً نب?اً مقت6()ً في )لفع8 ,)لق,N 4ماN هللا ,جم?ع )لشعB”= ,مع GلW “4سلمQ (mساء )لك$نة ,حّكامنا لقضاء )لم,! ,صلب,V” ,بقلب?5 64ماDما
”WلG i6ح Gمن Nثالثة 4?ا Qل N,?ل( =Qكل (GD س()ئ?8. ,لك5= معL d6مع 54 ?فCلم( ,D Qج, 4ن)5 ,4ثقلت$ما خ?بة )ألم8 قاال: “,نح5 كنا نCلح(
{ML 753.1} .((ل,قا 24 : 19 — 27

,)لغ(?B 54 )لتالم?G لG? Nك(,) 4ق,)8 )لمس?ح ,ال تحقق,) م5 4نQ ق6 سب^ فأنبأ بالح,)i6 )لتي ح6ث! . ,لN ?تحقق,) م5 54 )لجCء )ألخ?( م5
LعالنQ س?تN بك8 تأك?6 كما تN )لجCء )أل,8 ,4نQ س?ق,N في )ل?,N )لثالD (GD . i, )لجCء )ل$اN )لdG كا5 ?جB عل?$G? 54 Nك(,5L . V )لك$نة
,)ل(mساء لN ?نس,) GD) )لتص(?ح = “,في )لغ6 )لdG بع6 )الستع6)6 )جتمع (mساء )لك$نة ,)لف(?س?,L 5لى ب?الT- قائل?5: ?ا س?6= ق6 تGك(نا 54
(GD ك(,) تص(?ح )لمس?حG? Nفل G?(متى 27 : 62 , 63). 4ما )لتالم ”N,4ق Nني بع6 ثالثة 4?اL :حّي ,D, 8لمض8 قا( WلG. {ML 753.2}

فقا8 ل$ما: 4?$ا )لغب?ا5 ,)لبT?ئا )لقل,B في )إل?ما5 بجم?ع ما تكلNّ بQ )إلنب?اء! 4ما كا5 ?نبغي 54 )لمس?ح ?تألN ب$G) ,?6خL 8لى مجV6؟” (ل,قا“
A)?لغ( Wبمث8 تل i66خ?لة نفس?$ما ,?كتش\ ما في قلب?$ما ,?تح \)حتى ?ع B?)لغ( (GD 5,5 في م5 ?ك(G?24 : 25 , 26). تساء8 )لتلم
,GلW )لحن, ,)لعT\ ,)ل(جاء ؟ فأل,8 م(A بع6 تسل?N )لمس?ح بk6 ?حسا5 بال(جاء . ,كث?() ما كانا ?تTلعا5 باDتماL Nلى (ف?ق$ما ,?فك()5 54
{ML 753.3} .4ق,)لD Qي نف- ما كا5 س?ح6ث$ما بQ )لمس?ح = فامتآل D6شة ,)بت46! )آلما8 )لمش(قة تن?( قلب?$ما

موسى e'ألنب#اء

Qل, كا5 ق6 ع(ف$ما بنفس, . Bفي جم?ع )لكت Qلمق6- جع8 ?فس( ل$ما )ألم,( )لمختصة ب( B8,4 تا(?خ )لكتا ,D dGبت46 م5 م,سى )ل( GL,
Qلمق6مة ل( A6لش$ا( ل$ما 54 ?ف$ما NCخ( . ,لك5 كا5 م5 )لالk شيء d4 لىL 5ح$ما ما كانا ?ت,قا)ما ق6 شبعا . ,في م8ء فDم5 )أل,8 لكا5 قلبا
في (م,C )لع$6 )لقN?6 ,نب,)تQ . ف?نبغي 54 ?ثبتا L?مان$ما على VGD )ألم,( . لN ?صنع )لمس?ح معجAC إلقناع$ما = ,لك5 عملQ )أل,8 كا5 54
?فس( ل$ما )لكتB. لق6 *نا 54 م,تQ كا5 ض(بة قاض?ة لكk 8مال$ما ,)نت*ا()ت$ما . 4ما )آل5 فقD()4 6ما م5 )ألنب?اء D (GD 54, 8,4 ب(Dا5
{ML 753.4} .لتثب?! L?مان$ما

5,Gنب? Nأل?ا( VGD ف?5 بالمس?ح?ة في)5 كث?(?5 م5 )لمعتL. Q6 ل(سالتDكشا N?6لع$6 )لق( م?ةD4 5 عليD)5 ب?G?5 )لتلم?G$ل Qبتعل?م q,5 ?سL
)لع$6 )لقN?6 م6ع?5 4نQ ما عا6! لQ فائA6 . ,لكGD 5) ما ال ?علN بQ )لمس?ح . LنQ ?ق6( )لع$6 )لقN?6 تق6?() ع*?ما حتى لق6 قا8 م(5L“ A كان,) ال
{ML 754.1} .(?سمع,5 م5 م,سى ,)إلنب?اء= ,ال 5L قاN ,)ح6 م5 )إلم,)! ?ص6ق,5” (ل,قا 16 : 31

5L ص,! )لمس?ح D, )لdG ?تكلN في )آلباء ,)ألنب?اء منG عL N6k 6$لى )نقضاء )لD6( .5L )لمخلx معل5 في )لع$6 )لقN?6 كما في )لع6$
)لج6?6 بك8 ,ض,p س,)ء بس,)ء . 5L )لن,( )لمقتب- م5 )لنب,)! )لماض?ة D, )لdG ?بسT لنا ح?اA )لمس?ح ,تعال?مQ في )لع$6 )لج6?6 بك8
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N?6في )لمقا(نة ب?5 نب,)! )لع$6 )لق ,D Nلعال( d6فا Qعلى ك,ن N*ألع( ا5D)لب( لك5, . Qت?D,ا5 4لD)ي بD لمس?ح( !(Cجما8 . ,معج, p,ض,
{ML 754.2} .,تا(?خ )لع$6 )لج6?6

5L )لمس?ح في محاجتQ مع تلم?Q?G مما ,(6 في )لنب,)! 4عTاDما فك(A صح?حة ع5 ,ضعQ في )لبش(?ة . 5L )نت*ا(Dما لمس?ا )لdG كا5
Qع5 مقام Qل,Cلصح?ح لن( W()6إل( مع t)تعا? (GD 54 GL . لنا- كا5 4م() مضلال( Bغائ) Bبحس QانTسل Gأخ?, Qش)س?جل- على ع
)لسامي )لع*?N )لمج?L 6لى 4حق( مكا5 ,64نى منCلة ?مك5 54 ?صL 8ل?$ا Lنسا5 .(غB )لمس?ح 54 تك,5 4فكا( تلم?T Q?GاA)D ,صا6قة في ك8
Vف$ما? Nل dGل$ائ8 )ل( q()54 ?ش(ب$ا . ,ق6 4با5 ل$ما 54 )لص Q?لمع?5 عل( Nبكأ- )آلال xشيء . كا5 عل?$ما 54 ?ف$ما بق6( )إلمكا5 ما ?خت
8* (GL عة?)54 ?م,! ك8 م5 ?تع6| )لش B54 ?م,! )لمس?ح كما ,ج Bج, GL . Nلعال( !قبلما ,ضع! 4ساسا N)4ب dGتماما للع$6 )لL 5بع6 كا
سا6() في عص?انQ ,خTا?اV . كاGD 5) 4م() الب6 منQ ,منQ ل5 ?نت$ي ب$C?مة ب8 بنص(A 4ب6?ة مج?A6 . ,ق6 4خب(Dما ?س,q 4نQ ?نبغي ب8G ك8
{ML 754.3} .)لج$6 ألج8 خالx )لعالN م5 )لخT?ة . ,?نبغي 54 ?ع?n تالم?VG كما عاD n, ,?خ6م,) كما خN6 بج$6 ش6?6 ,مثاب(A ع*?مة

xلمخل( ^Tع . لق6 نTنق? Nل i?65 باإلع?اء ,لك5 )لح(G?ق6 4ح- )لتلم, . Bن$ما ل?ف$ما )لكتDG فتح, Q?G?مع تلم i68 )لمس?ح ?تح* (GكD,
بكالN )لح?اA ,)ل?ق?5 = ,لك5 4ع?ن$ما كان! ال تC)8 ممسكة ع5 مع(فتGL, . Q 4خب(Dما ع5 خ()B 4,(شل?N ن*() Lلى )لم6?نة )لمحك,N عل?$ا
بال$الW ,بك?ا . ,لكن$ما لN ?ستT?عا مع(فة GلW )ل(ف?^ . ,لN ?ك,نا ?علما5 54 )لشخx )لdG كا5 م,ض,q ح6?ث$ما كا5 سائ() مع$ما جنبا Lلى
جنB = أل5 )لمس?ح 4شا( Lلى نفسQ كأنL Qنساk 5خ( . ,ق6 *نا 4نQ (بما كا5 4ح6 )لG?5 حض(,) )لع?6 )لع*?D, N, )آل5 عائL 6لى ,TنQ . ,كا5
ن*?(Dما ?مشي بك8 حG( على )لT(?^ )لصخ(d )ل,ع(= ,ب?5 ح?k, 5خ( كا5 ?ت,ق\ مع$ما ل?ست(?ح قل?ال . ,DكG) *ل,) سائ(?5 على
)لT(?^ )لصخ(d = ب?نما G)W )لdG بع6 قل?8 كا5 س?جل- على ?م?5 هللا ,)لdG )ستTا5L q ?ق,8: “6فع Lليّ ك8 سلTا5 في )لسماء ,على
{ML 755.1} .()إل(t” كا5 سائ()ً Lلى ج,)(Dما (متى 28 : 18

'لض#ف 'لمدعو

,ف?ما كان,) سائ(?5 غ(ب! )لشم- = ,قب8 ,ص,8 )لمساف(?L 5لى مكا5 ()حت$N ت(W )لفعلة )لمشتغل,5 في )لحق,8 عمل$GL, . N كا5
)لتلم?G)5 مCمعا5 54 ?6خال ب?ت$ما ت*اD( )لغ(?B ,كأنQ ?(?6 54 ?,)ص8 )لسف( Lلى مكا5 4بع6 . ,لك5 )لتلم?G?5 4حسا بق,A تجGب$ما Lل?Q . فلق6
كان! نفساDما جائعت?5 لسماq )لمC?6 م5 كالمQ = فقاال لQ: “)مكi معنا” ,لN ?ك5 ?ب6, عل?Q 4نQ ق6 قب8 6ع,ت$ما . فألحا عل?Q قائل?5: “ألنQ نح,
{ML 755.2} .()لمساء ,ق6 ما8 )لن$ا(”= فأجاB )لمس?ح Tلب$ما “ف6خ8 ل?مكi مع$ما” (ل,قا 24 : 29

ل, 54 )لتلم?G?5 لN ?لحا في 6ع,ت$ما لما كانا ق6 ع(فا 54 (ف?ق$ما في )لسف( D, )ل(B )لمقا5L . N )لمس?ح ال ?ف(t نفسQ 4ب6) على L d4نسا5
. LنQ ?$تN بم5 ?حتاج,L 5ل?L . QنQ بك8 س(,( ?6خ8 4حق( ب?! ل?ف(p 4ش6 )لقل,B ت,)ضعا . 4ما GL) كا5 )لنا- ع6?مي )الكت()i بح?i ال
{ML 755.3} .?فك(,5 في )لض?\ )لسما,d ,ال ?سأل,نQ 54 ?مكi مع$N ف$, ?تح,8 ,?عب(

^?)Tسائ( مع$ما ح,8 )ل ,D, 5(G?لتلم( Wن(G Qف)ع? Nال ?ع(ف,5 )لمس?ح كما ل N$نL . ع*?مة A)5 خسا,)?خس( كث? (GكD,. {ML 756.1}

W)ل?با Q?6? Tبس? ,DاD 5آل(, . A6على (4- )لمائ Qمكان G4خ dGلض?\ )ل( Nضع 4ما,, = Cم5 )لخب T?لعشاء )لبس( NعاT 6عا5 ما 4ع)س,
)لTعاGL, . N) بالتلم?G?5 ?ت()جعا5 في D6شة = ,GL) ب(ف?ق$ما ?بسQ?6? T كما )عتا6 معلم$ما 54 ?فع8 تماما . ثGL N ?ن*()L 5لى ?Q?6 ثان?ة ?(?ا5
{ML 756.2} ! ف?$ما 4ث( )لمسام?( . ف?ص?حا5 كالDما في )لحاL :8نQ )ل(B ?س,q ! لق6 قاN م5 )ألم,)!

,GL ?ق,ما5 ل?خ() عن6 ق6م?Q ,?سج6) لQ ?ختفي ع5 ن*(Dما . ثN ?ن*()L 5لى )لمكا5 )لdG كا5 ?جل- ف?W(G Q )لdG كا5 جسمQ م6ف,نا في
ML} .()لقب( منG ع$6 ق(?B = ,?ق,8 4حD6ما لآلخ(: “4لN ?ك5 قلبنا ملت$باً ف?نا GL كا5 ?كلّمنا في )لT(?^ ,?,ضح لنا )لكتB؟” (ل,قا 24 : 32
756.3}

,لكGL 5 حصال على GD) )الختبا( )لجم?8 ,صا( عنD6ما GD) )لخب( )لمف(p ل?بلغاV لN ?ستT?عا )لجل,- ل?تح6ثا معا = ب8 ما عا6) ?حسا5
بالج,q 4, )إلع?اء = ف?ت(كا5 )لTعاG? 54 5,6 N,قا منQ ش?ئا = ,GL ?متلئ قلباDما ف(حا ?خ(جا5 ت,) عائ6?5 في نف- )لT(?^ )لتي ق6ما من$ا
متج$?L 5لى 4,(شل?N = مس(ع?5 ل?خب() )لتالم?G في )لم6?نة بما ق6 (4?اV ,سمعاV . في بعt 4جC)ء )لT(?^ لN ?ك5 )لس?( مأم,نا ,لكن$ما
?تسلقا5 )ألماك5 )لشA6?6 )النح6)( = ,كان! 4(جل$ما تنCل^ على )لصخ,( )لملساء . Lن$ما ال ?(?ا5 ,ال ?ع(فا5 4ن$ما في ح()سة G)W )لdG كا5
سائ() مع$ما في نف- )لT(?^ . ,GL ?مسW ك8 من$ما عصاV ل?ت,كأ عل?$ا جعال ?حثا5 )لخTى ,Dما ?تمن?ا5 ل, ?س(عا5 في )لس?( . ,مع 4ن$ما
كانا ?ضال5 )لT(?^ بعt )ل,ق! فإن$ما ?ع,L 5(6ل?Q ثان?ة . 4ح?انا كانا ?(كضا5 ,4ح?انا 4خ(| كانا ?تعث()5 ,لكن$ما كانا 6)ئما ?ج6)5 في
{ML 756.4} .)لس?( = ,كا5 (ف?ق$ما غ?( )لمن*,( بجانب$ما 6)ئما

5L . 6?6ج Nب6, ,كأن$ما في عال?, = p)لف( A65 م5 ش(C5 ?قف(5 قلب?$ما ?كا6L . V),عل?$ما بن ^)ش? )لك5 شم- )لب, Nل*ال( Nلل?8 قات(
)لمس?ح مخلx حي . ما عا6) ?ن,حا5 عل?Q كمD 5, م?! . لق6 قاN )لمس?ح !- ,Dما ?GD 5(66)) )لق,8 م()() عD VGD . A6?6ي )ل(سالة )لتى
?حمالن$ا Lلى )لتالم?G )لنائح?5 )لمحC,ن?5 . ,الب6 54 ?خب()ND بتلW )لقصة )لعج?بة قصة )لس?( Lلى عم,)- = ,الب6 54 ?خب()ND عم5 كا5



10/27/15, 7:54 AMEllen G. White Writings

Page 321 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

(ف?قا ل$ما في )لسف( . Lن$ما ?حمال5 4ع*N (سالة 4عT?! للعالN = (سالة بش(| مف(حة عل?$ا تت,ق\ kما8 )ألس(A )لبش(?ة في )لCم5 )لحاض(
{ML 756.5} . ,في )ألب6?ة

”الفصل الرابع والثمانون— “سالم لكم

Nا )ل*الD6,5 )لب?,! ?سL . N8 ل?الي )ألع?ا6 ,)لم,)س,T بقى مفت,حا? dGلش(قى )ل( Bلبا( 6خال م5 N?شل),لى 4L 5(G?عن6ما ,ص8 )لتلم
,)لسك,5 = ,لكG 5?نW )لمساف(?5 ?س?()5 مخت(ق?5 )لش,)(q )لض?قة علي ن,( )لقم( )لTالع ,?ت,ج$اL 5لى )لعل?ة ح?i قضى ?س,k qخ(
)لساعا! في )لل?لة )ألخ?(A قب8 م,تD, . Qما ?ع(فاL 54 5خ,ت$ما في GلW )لمكا5 . ,مع 54 )ل,ق! كا5 متأخ() ج6) فإن$ما ?علما5 54 )لتالم?G ل5
?نام,) حتى ?علم,) علN )ل?ق?5 ماG) حi6 لجس6 س?GL, .ND6 ?ج6)5 باB )لعل?ة م,ص6) بكL 8حكاN ?ق(عا5 )لباT Bالب?5 )ل6خ,8 ,لك5 ال ?ج?ب$ما
4ح6 = ,ك8 شيء ساك5 . ح?نئG? Gك()5 )سم?$ما ف?فتح )لباB بك8 حG( ف?6خال5 = ,?6خ8 مع$ما شخx ثال5L, i ?ك5 غ?( من*,( . ثN ?غل^
{ML 758.1} . )لباB ثان?ة خ?فة 6خ,8 4ح6 )لج,)س?-

B)ل( 5L“ :5,ق,ل? ND, 6تفع بالشك( ,)لحم)5 4ص,)! )لمجتمع?5 في )لعل?ة تL . jت?اD(, شةD6 في حالة ND GL, ف?ج6 )لمساف()5 )لجم?ع
قاN بالحق?قة ,*$( لسمعا5!” (ل,قا 24 : 34). ,ح?نئG ?تقG N6)نW )لمساف()D, 5ما ?ل$ثاGL 5 كانا ?س(عا5 في س?(Dما Lلى 4,(شل?N = ل?خب()
= B?T )خب Qألن = Nلكال( (GD 5,ال ?ص6ق N$نL tنت$?ا م5 ح6?ث$ما حتى قا8 )لبع( فما 54 . q,ل$ما ?س )$* \?لباق?5 بقصت$ما )لعج?بة ,ك(
Nل6خ,8 = ,ل( الباT Bلبا( 4ح6 q)ق? Nل . B?)لغ( (GD لىL )ألن*ا( فاتج$! ك8 . N$ق\ 4مام? )خk xبشخ (GL, = 64ح Qتص6?ق Bصع? i?ح
= ND6?سمع,5 ص,تا ال ?مك5 54 ?ك,5 غ?( ص,! س? Gح?نئ, . WلG تساءل,5 ع5 معنى?, G?لتالم( qCنا ?فD, . 64ح !(,Tسمع ,قع خ?
Nما بالك :N$ن*(,) (,حاً. فقا8 ل N$ع,) ,خاف,)= ,*ّن,) 4نCبة “فجG(ل,قا 24 : 36) بص,! ,)ضح ,نغمة ع ”!Nلك Nبالق,8: “سال Vشفتا ^Tفتن
مضT(ب?5= ,لماG) تخT( 4فكا( في قل,بكN؟ )ن*(,) ?d6ّ ,(جلّي: Lني 4نا D,! جس,ني ,)ن*(,)= فإ5 )ل(,p ل?- لQ لحN ,ع*اN كما ت(,5 لي.
{ML 758.2} .(,ح?5 قاGD 8) Q?6? ND()4 ,(جل?Q” (ل,قا 24 : 37 — 40

Eعرفو. 'لمخلص

لقQ?6? (,4) 6 ,(جل?Q )لتي ثقبت$ا )لمسام?( )لقاس?ة = ,م?C,) ص,تQ )لdG لN ?ك5 ?شب$d4 Q ص,! kخ( = “ ,ب?نما ND غ?( مص6ق?5 م5
GL G?لتالم( p)فف“ =”N$4ك8 ق6)م, Gش?ئاً م5 ش$6 عس8. فأخ, =d,مش Wم5 سم ً(ءCج V,؟ فنا,لNعاT نا$D N4عن6ك :N$متعجب,5= قا8 ل, =p)لف(
(4,) )ل(B” (ل,قا 24 : 41 — 43 ؛ ?,حنا 20 : 20). لق6 ح8 )إل?ما5 ,)لف(p في مكا5 عN6 )إل?ما5 . ,بمشاع( ال ?مك5 )لتعب?( عن$ا
Nلمقا( N$عت(ف,) بمخلص(. {ML 759.1}

Wبتل xلمخل( N$بTخا Qبع6 ق?امت A)8,4 م VG?آل5 عن6ما *$( لتالم(, .A)لمس( -للنا, t)لأل N4عل5 )لمالئكة )لسال q,عن6 م?ال6 ?س
Qلمخا,\ . هللا ?نت*( منا 54 نفتح ل(, W,للنف,- )لمثقلة بالشك Nبالسال Nأل5 ?تكل (مستع6 4ب6 q,5 ?سL ”!Nلك Nكة قائال “سال)لكلما! )لمبا(
,D, Q4تعشى مع, Q?لL 864خ =Bلبا( 5 سمع 4ح6 ص,تي ,فتحL .q)4ق, Bق\ على )لبا(, (GأنD“ :8,ق? QنL ”معنا iقل,بنا قائل?5 “)مك B(,4ب
{ML 759.2} .(معي” ((m?ا 3 : 20

5L ق?امة ?س,D qي (مC للق?امة )ألخ?(A لك8 )ل()ق6?5 ف?Q. لق6 كا5 ,جQ )لمخلx )لمقاN ,تص(فاتQ ,ح6?ثQ كل$ا مأل,فة ل6| تالم?VG ؟ فكما
قاN ?س,q م5 )ألم,)! كGلW ك8 )ل()ق6?5 ف?Q ?ق,م,5 ثان?ة . ,سنع(\ 4ص6قاءنا كما ق6 ع(\ )لتالم?G ?س,q . (بما كان! ص,(ND مش,Dة
4, قب?حة 4, مضناA في VGD )لح?اA )لفان?ة = فإG ?ق,م,5 في م8ء )لصحة ,)لجما8 فإن$N في 4جساND6 )لممجA6 س?حتف*,5 بشخص?ات$N في كمال$ا
V,ع ,ج?Tتقا C?سنم q,س? Qم5 ,ج iلمش(قة بالن,( )لمنبع( V,ف!” (1 ك,(نث,- 13 : 12). في )ل,ج)ق,8 )ل(س,8 “سأع(\ كما ع? GL
N$م5 نحب. {ML 759.3}

,عن6ما )جتمع ?س,q بتالم?G VGك(ND باألق,)8 )لتي قال$ا ل$N قب8 م,تQ 4نQ الب6 54 ?تN جم?ع ما D, مكت,B عنQ في نام,- م,سى ,)ألنب?اء
N,?م5 )ألم,)! في )ل N,ق?, Nكا5 ?نبغي 54 )لمس?ح ?تأل (GكD, =B,مكت ,D (GكD :N$قا8 ل, .Bلكت( (,ل?ف$م N$نDG فتح Gح?نئ “ .)?م(Cلم(,
{ML 759.4} .()لثالi= ,54 ?ك(C باسمQ بالت,بة ,مغف(A )لخTا?ا لجم?ع )ألمN= مبت46 م5 4,(شل?N. ,4نتN ش$,6 لGلW” (ل,قا 24 : 45 — 48

Qم,ت, Qح?ات i6(,5 حL .لمس?ح عل?$ا( N$لحقائ^ )لتي )ئتمن( N54 ?علن,) للعال N$?كا5 عل .Qم6| )تساع, N$ب?عة عملT 5,تحقق? G?ب46 )لتالم
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,ق?امتQ ,)لنب,)! )لمش?(L Aلى تلW )لح,)i6 = ,ق6س?ة ش(?عة هللا ,4س()( ت6ب?( )لخالx ,ق,A ?س,q على غف()5 )لخTا?ا- كان,) ND ش$,6)
xلمخل( A,بالت,بة ,)إل?ما5 بق xلخال(, Nنج?8 )لسالL (,54 ?علن N$?كا5 عل . Nا لألمD,54 ?علن N$?كا5 عل, = ),ألم( VGD 8لك. {ML 759.5}

خد'\ ?

“ N4مسك!” (?,حنا 20 : 22 , 23). ل Vا?اTخ Nم5 4مسكت, =Qتغف( ل Vا?اTخ Nلق6-. م5 غف(ت( p,)قبل,) )ل( :N$نفخ ,قا8 ل (GD 8لما قا,
?ك5 )ل(,p )لق6- ق6 4عل5 بع6 بكمالQ أل5 ?س,q لN ?ك5 ق6 مج6 بع5L . 6 عT?ة )ل(,p )لق6- )لكاملة )لفائضة لN تنسكB في كمال$ا Lال بع6
صع,6 )لمس?ح . ,لN ?ك5 )لتالم?G ل?ستT?ع,) )الضTالq بالمأم,(?ة )لملقاA على ع,)تق$N 4ال ,Dي )لك()AC باإلنج?8 في ك8 )لعالL Nال بع6
حص,ل$N على تلW )لعT?ة . ,لك5 4عTي ل$N )ل(,k pنئG لغ(t خاx . فقبلما ?تمN )لتالم?G ,)جبات$N )ل(سم?ة في صلت$N بالكن?سة نفخ
)لمس?ح م5 (,حQ عل?$N . لق6 ,ضع ب?N$?6?4 5 4مانة G)! ق6)سة خاصة لGلL 6()4 Wقناع$N ب$VG )لحق?قة ,Dي 4نQ ب5,6 )ل(,p )لق6- ال ?مك5
L. {ML 760.1}تماGD N) )لعم8

5L )ل(,p )لقD -6, نسمة )لح?اA )ل(,ح?ة في )لنف-. ,LعTاء )لL ,D (GD p,)عTاء ح?اA )لمس?ح . ,C? (GD,6 م5 ?قبلQ بصفا! )لمس?ح .
5L 4,لئW )لمتعلم?D 5كG) م5 هللا = ,)لG?5 ?عم8 (,p هللا في 6,)خل$N ,)لG?5 ت*$( ح?اA )لمس?ح في ح?ات$ND N ,حND6 )لG?5 ?ستT?ع,5 54
{ML 760.2} .?,)ج$,) )لعالN كممثل?5 لل(B ,54 ?خ6م,) لصالح )لكن?سة

(GD Bنسا5 بم,جL dأل C?لمس?ح ال ?ج( 5L .(23 : 20 حنا,?) ”!4مسك Vا?اTخ Nم5 4مسكت, =Qل )تغف Vا?اTخ Nت)قا8 )لمس?ح “م5 غف
)لكالN 54 ?6?5 )آلخ(?5 . فإنQ في م,ع*تQ )لتي 4لقاDا على )لجب8 ن$ى عG 5لW = ألGD 5) م5 ح^ هللا ,حV6 . ,لكنQ ?لقي على )لكن?سة في
Nتعل, )G54 تن ,D Bل,)ج( (GD, . ة?T5 في )لخ,Tلكن?سة ,)جبا نح, م5 ?سق( 5 علىL . 6 م5 4عضائ$ا)لتبعة قب8 ك8 ف( VGD مق6(ت$ا )لمن*مة
,5L 4مك5 تست(5L . 6 )ل(B ?ق,8: “,ّبخ= )نت$(= ع* بك8 4تاA ,تعل?N” (2 ت?م,تا,- 4 : 2). تص(ف,) بك8 4مانة نح, ك8 َتع6 . ,)نG(,) ك8
N,? )كس, BGهللا ع5 )لك Qة بأ,صاف$ا )لحق?ق?ة. ,4علن,) ما قال?Tصف,) )لخ, = Qنفس q6نسا5 ل?خL dلمجا8 أل( (,Tال تع . )Tنف- ,)قعة في خ
)لسب! ,)لس(قة ,عباA6 )أل,ثا5 ,ك8 ش( kخ( . “ 5L )لG?5 ?فعل,5 مثVGD 8 ال ?(ث,5 ملك,! هللا” (غالT?ة 5: 21). فإ5 4ص(,) على )لبقاء
في )لخT?ة فالحكN )لdG تحكم,5 بQ على 4سا- كلمة هللا ?حكN عل?$N بQ في )لسماء ألن$GL N ?ختا(,5 )لخT?ة ?نك(,5 )لمس?ح . ,?نبغي 54
تب(5D )لكن?سة على 4ن$ا ال تصا6^ على 4عمال$L, = Nال فإن$ا Dى نفس$ا ت$?5 س?D6ا . عل?$ا 54 تق,8 ع5 )لخT?ة نف- ما ?ق,لQ هللا = ,عل?$ا
Qبالمس?ح نفس d)6C? نماL لكن?سة( ا5Tبسل d)6C? dG54 تتص(\ ح?ال$ا كما ?,ج$$ا هللا = ,)لسماء تصا6^ عل?$ا . ,)ل. {ML 760.3}

'لرe mحدE 1غفر 'لخطاEا

dGلفك( . ,في ج$6نا )ل( (G$أل,ل?ة ل( ىTنبغي 54 تع? . ”Qل )تغف Vا?اTخ Nت)م5 غف “ :Qي ق,لD, = ش()قاL 6ناح?ة 4ش A),لك5 في )لص,
نبGلQ مع )لمخTئ?5 لتتجQ ك8 ع?L 5لى )لمس?ح . على )ل(عاA 54 ?ق6م,) ك8 (عا?ة (ق?قة لقT?ع )ل(B ,عل?$N 54 ?تح6ث,) مع )لمخTئ?5 ع5
(حمة )لمخلx )لغاف(A ,ل?شجع,) )لخاTئ على )لت,بة ,)إل?ما5 بW(G )لdG ?ستT?ع 54 ?غف( . ل?علن,) GD) )لق,8 بسلTا5 كلمة هللا: “5L )عت(فنا
بخTا?انا ف$, 4م?5 ,عا86= حتى ?غف( لنا خTا?انا ,?Tّ$(نا م5 كL 8ثN” (1 ?,حنا 9 : 1). 5L ك8 م5 ?ت,ب,5 ل$GD N) )لضما5: “?ع,6 ?(حمنا=
k -,6?). {ML 761.1}ثامنا= ,تT(p في 4عما^ )لبح( جم?ع خTا?اND” (م?خا 7 : 19

q,لم(تجفة في ?6 ?س( V6? لت,ضع . )لى )إل?ما5 ,)لبL 5إل?ما( N6م5 *لمة ع Bلتائ( ل?نق8 .A)شاك B,ئ بقلTلتقب8 )لكن?سة ت,بة )لخا
{ML 761.2} .)لمح5L . B مثGD 8) )لغف()5 تصا6^ عل?Q )لسماء

ب$G) )لمعنى ,حV6 للكن?سة )لح^ في 54 تغف( للخاTئ. فغف()5 )لخTا?ا ?نا8 ب,)سTة )ستحقاقا! )لمس?ح ,حD6ا . LنQ لN ?عT )لسلTا5
N$لكن, = Nب?5 ك8 )ألم Qا?ا باسمTبغف()5 )لخ (,C)54 ?ك VG?لق6 4,صى )لمس?ح تالم . Nإلنسا5 4, لجماعة م5 )لنا- ل?ح((,) )لنف- م5 )إلث
ND 4نفس$N لN ?ك,ن,) مC,6?5 بسلTا5 لمح, لTخة ,)حA6 م5 لTخا! )لخT?ة= GL جاء 4نQ: “ ل?- )سk Nخ( تح! )لسماء= ق6 4عTي ب?5 )لنا-=
{ML 761.3} .(بQ ?نبغي 54 نخلx” (4عما8 4: 12

توما 'لمشكك
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Nقا q,لكافي على 54 ?س( ا5D)لب( Qل N65 ,ق?)ألخبا( م5 )آلخ( لق6 سمع .N$ك5 ت,ما مع? Nل A)في )لعل?ة 8,4 م G?بالتالم q,عن6ما )لتقى ?س
= ,لك5 )لكآبة ,عN6 )إل?ما5 كانا ?مآل5 قلبQ . ,عن6ما 4خب(V )لتالم?G ع5 )ل*$,()! )لعج?بة للمخلx )لمقاGD = N) جعلQ ?غ,L xلى عم^
Qقامة ملك,! 4(ضي . ,ق6 )عتب( *$,( معلمL جاء في) WنالD 6ع? Nحقا م5 )ألم,)! فل Nق6 قا q,كا5 ?س (GL :قائال )4عما^ )ل?أ- . فكا5 ?فك
للتالم?G م5 6,نD Q, جا(حا لغ(,(V . فأص( على عN6 )إل?ما5 . ,لم6| 4سب,q كام8 *8 محتضنا تعاستQ )لتي ب6! 4ش6 حل,كة بالمقا(نة مع
N$مان?L, Qخ,تL جاء). {ML 762.1}

,في غض,VGD 5 )لمA6 *8 ?(66 )لق,5L“ :8 لN 4بص( في ?Q?6 4ث( )لمسام?(= ,4ضع Lصبعي في 4ث( )لمسام?(= ,4ضع ?d6 في جنبQ= ال
m4م5” (?,حنا 20 : 25). لN ?(6 54 ?بص( بع?,L 5خ,تQ 4, ?لجأ Lلى )إل?ما5 )لمستن6 على ش$ا6ت$N . لق6 4حB س?V6 حبا ع*?ما ,لكنQ سمح
Qقلب, Qعلى عقل ()T?إل?ما5 بأ5 ?س( N6ع, A)?للغ. {ML 762.2}

4ما )آل5 فإ5 ع66) م5 )لتالم?G جعل,) )لعل?ة )لمأل,فة ب?ت$N )لمmق! = ,عن6 )لمساء كان,) كل$N ?جتمع,5 ف?$ا ع6) ت,ما . ,في G)! مساء عق6
ت,ما )لعNC على 54 ?جتمع مع )لتالم?G )آلخ(?5 . ,بال(غN م5 عL N6?مانQ كا5 عنV6 4م8 ضع?\ في 54 ?ك,5 )لخب( )لسا( )لdG سمعQ صح?حا
. فإG كان,) ?تنا,ل,T 5عاN )لعشاء جعل,) ?تح6ث,5 ع5 )لب()D?5 )لتي ق4 6,(D6ا ل$N )لمس?ح م5 )لنب,)! = “فجاء ?س,q ,)ألب,)B مغلّقة= ,,ق\
Nلك Nقا8: سال, Tفي )ل,س! ”. {ML 762.3}

Nلكال( (GD .”ًمناmم5 با مmم )?ضع$ا في جنبي= ,ال تك5 غ, W?6? !اD, =d6? )نا ,4بصD لىL WصبعL !اD “ :Qلى ت,ما قا8 لL !لتف( GL,
ب(5D على 54 ?س,q كا5 عالما بأفكا( ت,ما ,كالمQ . فGلW )لتلم?G )لمشكW علN 4نQ ,ال ,)ح6 مC 5مالئQ (4| ?س,q منG 4سب,q = ,لGلW فال
?مك5 54 ?ك,ن,) ق6 4خب(,) معلم$N بشك,W ت,ما . ,ل$G) فق6 ع(\ 54 )لdG 4مامD Q, س?V6 ,(بQ. ,لN تك5 لQ (غبة ,ما عا6! بQ حاجة Lلى
{ML 762.4} .(ب(Dا5 ج6?6 . ,ق6 ,ثB قلبQ ف(حا ,خ( عن6 ق6مي ?س,q قائال: “(بي ,Lل$ي!” (?,حنا 20 : 26 — 28

قب8 ?س,q )عت()فQ ,لكنQ ,بخ عL N6?مانQ بلT\ قائال لQ: “ ألنW (4?تني ?ا ت,ما kمن!! T,بى للk 5?Gمن,) ,لN ?(,)” (?,حنا 20 : 29).
WناD 5,تمث8 بت,ما فل5 ?ك? N,?ل( Nلعال( ل, 54, . Qخ,تL A6م5 بناء على ش$اk 6ل, كا5 ق )ض?ا للمس?ح 4كث)ما5 ت,ما م?L 5,كا5 ?مك5 54 ?ك
{ML 763.1} .مm? 5م5 للخالx = أل5 ك8 م5 ?قبل,5 )لمس?ح عل?$N 54 ?فعل,) GلW بناء على ش$اA6 )آلخ(?5

5L كث?(?5 مم5 ?ستسلم,5 للشW ?عتG(,5 قائل?L 5نQ ل, كا5 ?عTى ل$N )لب(Dا5 )لمقN6 لت,ما م5 (فقائQ لكان,) ?mمن,5 . ,لكن$N ال ?6(,5
N$نL . N$كت,ما ل5 تتحق^ (غبات W,لشك( Bلة ك8 4سبا(CL 5,)*5 مم5 ?نت?)?5 كثL . )?بكث Qب8 4كث( من V6ا5 ,حD)لب( WلG -?ل N$?654 ل
N$نL . 5,صانع ND م(,5 ,?شتك,5 ال ?ع(ف,5 ماGت?, Nلم*ل( Bلجان( ة?m) N$5 ?ع,5,6 4نفس?Gل( Wفأ,لئ . N$مان?L N6ج ?معن,5 في ع?)بالت6
?بG(,5 بG,( )لشW ,س?حص5,6 حصا6 )لشW . ففي )ل,ق! )لdG ?ك,5 ف?Q )إل?ما5 ,)لثقة ج,D(??5 س?ج6 كث?(,5 4نفس$N عاجC?5 ع5 54
{ML 763.2} .?(ج,) m? ,4من,)

T54 تتسل W,5 ?سمح,5 للشك?Gإل?ما5 ,)ل( لضعفاء( عل?نا 54 نعام8 Bنا ك?\ ?ج?)? Qفمثال .Qسا ألتباع)6 N6لت,ما ?ق Qفي معاملت q,5 ?سL
عل?$5L . N ?س,q لN ?ن$8 على ت,ما باالنت$ا( ,ال ,بخQ ,ال )شتبW معQ في ج6)8 . ,لكنQ 4عل5 نفسQ لتلم?VG )لمتشك5L . W ت,ما كا5 غ?(
معق,8 )لبتة في Lمالء ش(,L T?مانQ = ,لك5 ?س,q بمحبتQ )لسخ?ة ,)DتمامQ ,تق6?(V نقt ك8 )لس?اجا! . ?ن6( )النتصا( على عN6 )إل?ما5
Qحمت), Qفي محبت Tفق q,س? q6 5لآلخ(?5 . ,لك ()Gسن6) ,ع Qج6 لنفس?, Qع5 نفس qلل6فا B$? Qعلى )لعك- ?جع8 صاحب Qبالج6)8 = ,لكن
{ML 763.3} .” !?عل5 كالمخلx )لمصل,B = ,ح?نئG نسمع ,ن(| كث?()ً م5 )لشفاV )لعاص?ة تنT^ باعت()\ ت,ما قائلة: “(بي ,Lل$ي

çالفصل الخامس والثمانون— فطور على الشاط

كا5 ?س,q ق6 (تB 54 ?جتمع بتالم?VG في )لجل?8. فحالما )نقضى 4سب,q )لفصح )نTل^ )لتالم?L Gلى Dنا5L . W غ?اب$N ع5 4,(شل?N في
N$نT, لىL (,6عا Nأل?ا( Wلع?6 . ,لك5 حالما )نقض! تل( نت$ى( حتى WناD (,ل* WلGقة . لT)D, Tسخ, ),نف Qعلى 4ن )4ثناء )لع?6 كا5 ?فس
NDكما 4,صا xف(ح?5 لمقابلة )لمخل. {ML 764.1}

كا5 سبعة م5 )لتالم?G مع بعض$N. ,كان,) البس?5 ث?اB )لص?ا6?5 )ل,ض?عة .,لك5 مع ك,ن$N فق()ء في )لما6?ا! فق6 كان,) 4غن?اء في
iلم6| ثال N$في م6)(- )ألنب?اء = ,لكن (,Gتتلم? Nل N$نL . تبة)عتبا( )لسماء معلم?5 في 4سمى م( في N$مما جعل = Qست)مع(فة )لح^ ,مما
سن?5 كان,) تالم?G ألع*N معلN ع(فQ )لعالN . ,ق6 (فعت$N تعال?مQ فصا(,) عامل?G4 5ك?اء ,م$Gب?5 4مك5 54 ?$تd6 )لنا- ب,)سTت$N لمع(فة
{ML 764.2} .)لح^

5L )لمس?ح كا5 ق6 قضى جانبا كب?() م5 ,قتQ بجانB بح( )لجل?8. فإG )جتمع )لتالم?G في م,ضع ح?i لN ?ك5 ?نت*( C? 54عج$N 4ح6
q)(عبا ,كان! )لعاصفة )ل$,جاء تس N$لبح( عن6ما )متأل! قل,ب( (GD t)ففي ع . Qت(Cمعج, q,ب?س N$ت)كG 5 بأش?اء?Tمحا N$ج6,) 4نفس,
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ب$L Nلى )ل$الW سا( )لمس?ح ف,^ )ألم,)j ,4تى لنج6ت$N = ,قGD 46D 6) )لبح( نفسQ 4ماN سلTا5 كلمتQ . ,على م6| )لبص( كا5 ?(| )لشاTئ
ح?i 4شبع 4كث( م5 عش(k Aال\ نف- م5 قل?8 م5 )لخبC ,صغا( )لسمW . ,على مسافة ل?س! بع?A6 كان! كف(ناح,N )لتي كان! مس(حا لكث?(
Qك(?ا! 4عمالG, x4ق,)8 )لمخل N$لى عق,لL !6لمش$6 عا( WلG لىL G?فعن6ما ن*( )لتالم . Qت(Cم5 معج. {ML 764.3}

Eخرجو. للص#د

كا5 ,ق! )لمساء جم?ال = ,GL) ببT(- )لdG كا5 ال ?C)8 ?حL 5لى ق,)(بQ ,ص?V6 ?قت(p على (فقائQ 54 ?خ(ج,) Lلى ع(t )لبح( ,?لق,)
Wما )لص?6 )لناجح في تلD65 ?مك5 54 ?س?Gللبا- )لل(, NعاTلى )لL في حاجة (,كان GL A)لفك( Wتل G?للص?6. ,كا5 )لجم?ع مستع6?5 لتنف N$شباك
)لل?لة . ,DكG) خ(ج,) في )لسف?نة ,لكن$N لN ?مسك,) ش?ئا . لق6 *ل,) ?كT 5,6,)8 )لل?8 بال ج6,| . ,في غض,5 ساعا! تلW )لل?لة )لمضن?ة
*ل,) ?تح6ث,5 ع5 س?ND6 )لغائB ,?ستع?G 5,6ك(?ا! )لح,)i6 )لعج?بة )لتى شD,6$ا بجانB )لبح( . ,كان,) ?تساءل,5 ع5 مستقبل$N = ,ق6
Nأل?ا( في مستقب8 ND)*ك(,) ما ?نتG ن,) عن6ماCح. {ML 765.1}

,لكT 5,)8 تلW )لمA6 كا5 على )لشاTئ (ق?B ف(?6 ?()قب$N بن*(5L, V ?ك,ن,) لN ?(,V. 4خ?() )نبث^ ن,( )لفج( ,كان! )لسف?نة ق(?بة م5
:N$قائل?5: ال! فقا8 ل V,6)ماً؟” فلما 4جابL N8 :“?ا غلما5 4لع8 عن6ك(mلس( (G$ب ND)6ق6 با, = WناD شخصا غ(?با ,)قفا G?ئ ف(4| )لتالمTلشا(
4لق,) )لشبكة Lلى جانB )لسف?نة )أل?م5 فتج6,). فألق,)= ,لN ?ع,ج,) ?ق6(,5 54 ?جGب,Dا م5 كث(A )لسمW” (?,حنا 21 : 5 , 6) ع(\ ?,حنا
GلW )لغ(?B فصاp ?ق,8 لبT(- “D, )ل(B! ”. فف(p بT(- ,)بت$ج حتى 4نQ م5 شA6 ش,قQ 4لقى بنفسQ في )لماء ,س(عا5 ما كا5 بج,)(
معلمQ على )لشاTئ . ثN 4تى )لتالم?G )آلخ(,5 في )لسف?نة ,مع$N )لشبكة مآلنة سمكا . “ فلما خ(ج,) Lلى )أل(t ن*(,) جم()ً م,ض,عاً
{ML 765.2} .(,سمكاً م,ض,عاً عل?Q ,خبC)ً” (?,حنا 21: 9

)عت(ت$D6 Nشة بالغة عق6! 4لسنت$N ع5 54 ?سأل,) م5 4?5 4تى )لجم( ,)لTعاN: “ قا8 ل$N ?س,q” ق6ّم,) م5 )لسمW )لdG 4مسكتN” (?,حنا
ND)ئ . فبع6ما 4تم,) )لعم8 ,4ع6,) ك8 شيء 4مTلشا( لىL في سحب$ا Qخ,تL 5ك$ا ,4عا)لشبكة )لتي كا5 ق6 ت( لىL -)T21: 10). فان6فع ب
?س,q 54 ?تغ6,) . ثN كس( )لخبC ,قسمQ ب?ن$N فع(فQ )لتالم?G )لسبعة ,)عت(ف,) بQ = فعاL !6لى DG4ان$N )آلG 5ك(| Lشباq )لخمسة )آلال\ على
{ML 765.3} .جانB )لجب8 . ,لك5 خ,فاً غامضا ,قع عل?$N فجعل,) ?شخص,5 في )لمخلx )لمقاND, N صامت,5

,بك8 ,ض,G pك(,) )لمن*( )لdG حi6 بجانB )لبح( عن6ما 6عاND ?س,q ل?تبع,V. لقG 6ك(,) ك?\ 4ن$N )متثاال ألم(V بع6,) في )لعم^
N$س?جعل Qبأن ND6ع,, ND6?أل5 ?ت(ك,) سف5 ص q,س? ND6عا Gح?نئ, .^C4لق,) )لشبكة = ,ك?\ 4ن$ا 4مسك! سمكا كث?() ج6) حتى ب46! تتم,
Qسال?ت)L 6?6تج ,D Qكا5 عمل . N$في نف,س V)?عم^ تأث?, N$انDG4 لمن*( ماثال في( WلG 8آل5 ل?جع( AC( نف- )لمعج)لنا- . ,ق6 ك( d6ص?ا
لتالم?VG . ,ق6 4با5 ل$N 54 م,تQ لN ?قل8 م5 )لتC)م$N بالق?اN بالعم8 )لdG ع?نQ ل$N . ,مع 4ن$N كان,) س?ح(م,5 م5 عش(تQ ,(فقتQ )لشخص?ة
,D 8تكف Qق,م,5 بعمل? (,فف?ما كان . NDعا)?س Nلمقا( xأل,لى فإ5 )لمخل( N$فت)م5 ح Q?كان,) ?حصل,5 عل dGل( ^C)م5 م,)(6 )ل, = N$ل
Bئ على )لجانTلسف?نة )أل?م5 = فق6 كا5 ,)قفا على )لشا( Bلى جانL لشبكة( بإلقاء ND)عن6ما 4م xخا t)غ q,كا5 ل?س .NDC(,4ع )?بت6ب
{ML 765.4} .)أل?م5 )لdG كا5 جانB )إل?ما5 . فإG) عمل,) ,خ6م,) ,ND م(تبT,5 بQ- ,)تح6! ق,تQ )إلل$?ة مع جND6$ )لبش(d- فل5 ?فشل,)

iتوبة بطر

,كاD 5نالk -)6 Wخ( كا5 على ?س,q 54 ?ق6مQ = ,لQ صلة خاصة ببT(-. لق6 كاL 5نكا( بT(- )لمش?5 لس?V6 متناقضا تماما مع
Qلتي كان! ل( Qبأ5 ?حت8 مكانت Qل5 ?سمح ل Qن,5 4ن*? (,كان, . Q?ف Qخ,تL Bت?ا)ال t)ا5 )لمس?ح ,تعD4 6لساب^ بال,الء للس?6 . لق( Q6عائ(
5D)54 ?ب Q?ل(س,لي عل( Qلع بعملTم5 ج6?6 ,?ض VCك)ألمانة . فقبلما ?6عى ل?ستع?6 م( ق6 خا5 Qبأن )شع? Qنفس ,D 5م5 قب8 . ,كا N$ب?ن
4مام$N جم?عا على ت,بتQ .,بGD 5,6) فإ5 خT?تQ = مع 4نQ ق6 تاB عن$ا = ق6 تالشي تأث?(V كخاN6 للمس?ح = فأعTاV )لمخلx )لف(صة ل?ستع?6
{ML 766.1} .ثقة Lخ,تQ = ,بق6( )إلمكا5 ?مح, )لعا( )لdG ق6 جلبQ على )إلنج?8

Bا?ا )لس(?ة ?جTة . فالخ?Tلتغاضي ع5 )لخ( Qال ?مكن, = )تفا^ مع )لش( d4 6إلنج?8 ال ?مك5 54 ?عق( 5L .لك8 تابع للمس?ح N6مق -)نا 6D
)العت()\ ب$ا س() 4ماN هللا . 4ما ف?ما ?ختx بالخTا?ا )لعلن?ة ف?نبغي 54 ?ك,5 )العت()\ ب$ا علن?ا . 5L )لعا( )لdG جلبQ )لتلم?G بخT?تQ ?قع
ML} .على )لمس?ح . LنQ ?جع8 )لش?Tا5 ?نتص( ,)لنف,- )لمت(A66 تتعث( . فلكي ?ب(5D )لتلم?G على ت,بتQ عل?Q بق6( )إلمكا5 54 ?مح, GD) )لعا(
766.2}

فإG كا5 )لمس?ح ,تالم?VG جالس?5 ?تنا,ل,5 )لغ6)ء معا قا8 )لمخلx لبT(-: “ ?ا سمعا5 ب5 ?,نا= 4تحبني 4كث( مmD 5الء؟” قاGD 8) مش?()
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Lلى Lخ,تQ )لتالم?G . لق6 4عل5 بT(- م(A قائالً: “,5L شW ف?W )لجم?ع فأنا ال 4شW 4ب6)ً” (متى 26 : 33). ,لكنQ )آل5 ?ع(\ نفسQ مع(فة
4عم^ ,4ص6^ . 4جاB “نعN ?ا (B 4ن! تعلN 4ني 4حبW” 5,6 54 ?عTي تأك?6)ً حا() ع5 محبتQ )لتي تف,^ محبة Lخ,تQ للس?6 ,ال ?عب( )آل5 ع5
q)(“ :ًقائال q,س? V)نا ?أمD, . ” W4ني 4حب N4ن! تعل “ :Qلضم?( بق,ل(, Bلقل( iق(4 ب,)ع? dGل( W(G لىL QخالصL )?6تق W)ب8 ?ت Qن6فاع(
{ML 766.3} .(خ()في” (?,حنا 21 : 15= 16

-)Tسأ8 ب? Nل A)لم( VGD لسابقة = قائال: “ ?ا سمعا5 ب5 ?,نا 4تحبني؟” ,في( Qكلمات ())مك -)Tالمتحا5 لب( -نف q,س? N6ق |)4خ A)م,
ما GL) كا5 ?حبQ 4كث( مL 5خ,تQ. فجاء ج,)B بT(- )لثانى كاأل,8 ال 4ث( ف?Q للتأك?6 )لمبالغ ف?Q فقا8: “نعN ?ا (B= 4ن! تعلN 4ني 4حبW” قا8
q,5 54 ?س* GL -)T5 بCقائال: “?ا سمعا5 ب5 ?,نا= 4تحبني؟” فح x8 )لفاح(mلس( WلG xلمخل( Qلثالثة سأل( A)غنمي”. ,للم q)(“ :q,س? Qل
?شW في محبتQ . لق6 ع(\ 54 لس?V6 )لح^ في 54 ?شW ف?Q . فم5 4عما^ قلبQ )لمتألN 4جاB قائال: “?ا (B= 4ن! تعلN ك8 شيء. 4ن! تع(\ 4ني
{ML 767.1} .(4حبW”. فقا8 لQ ?س,q م(A 4خ(|: “)(q غنمي” (?,حنا 21 : 16 , 17

WلG 8جع GL = Vالء,, Qحب Qل (ك6mم()! م iثال Q4مام \)لمس?ح ?عت( Qجعل WلGلنا- = ل( Nثالثا ج$ا() 4ما V6?س )ق6 4نك -)Tكا5 ب
ND()4, = 5?لمجتمع( G?لتالم( Wع?,5 4,لئ N4ما -)T4عما^ ت,بة ب q,ل6)مي. لق6 كش\ ?س( Qلى قلبL 5,مسن N$كس Q8 ?تغلغ8 في 4عماق(mلس(
{ML 767.2} .ك?\ G 54لW )لتلم?G )لdG كا5 قبال متفاخ() ق6 )تضع ,8G4 تماما

(G,D“ :q,س? Qقا8 ل -)Tب T,لك5 قب?8 سق, .QTل?سق xلنقائ( Wا5 م5 تلT?ق6 )ستفا6 )لش, = QبعTب q(- مق6)ما ,س(?ع )الن6فاTكا5 ب
)لش?TاT 5لبكN لكي ?غ(بلكN كالحنTة! ,لكني Tلب! م5 4جلW لكي ال ?فنى L?مانW. ,4ن! متى (جع! ثّب! Lخ,تW” (ل,قا 22 : 31 , 32).
A)عن$ا بأ?ة عبا Bج? Nل -)Tلب B)ألسئلة )لمتقا(بة )لفاحصة )لتي ق6م$ا )ل( W5 تلL . -)Tل,ق! ,*$( )لتغ??( ,)ضحا في ب( WلG جاء Nث
{ML 767.3} .ج(?ئة ,ال قN6 ج,)با ?86 على )الكتفاء بالG)! . ,بسبB )تضاq بT(- ,ت,بتQ 4عL 6ع6)6) 4فض8 م5 )أل,8 ل?ك,5 ()ع?ا للقT?ع

c'ة 'لخرEعا;

5L 8,4 عم8 4سنV6 )لمس?ح Lلى بT(- بعL 6عا6تL Qلى )لخ6مة كا5 (عا?ة )لخ()\. كا5 بT(- قل?8 )لخب(A في GD) )لعمGL 8 كا5 )لعم8
?تTلB عنا?ة ,(قة ع*?مت?5 ,مC?6) م5 )لصب( ,)لمثاب(A . كاGD 5) )لعم8 ?تTلB منQ 54 ?خN6 )لح6?ثي )إل?ما5 ,?علN )لج$ا8 ,?فس( ل$k N?ا!
,D (GD 5لك, . Qم?تD4 W()6لعم8 4, حتى إل( (G$الئقا ل WلG 8قب -)Tك5 ب? Nنافع?5 في خ6مة )لمس?ح . ,ل (,على 54 ?ك,ن N$ب)6?, Bلكتا(
Qب Nلت,بة للق?ا(, Nآلال( A)()م )ح?5 )ختب Q?ف Cجا dGل( V)ختبا( V6لمس?ح )آل5 . ,ق6 4ع( Q?لL V64سن dGلعم8 )ل(. {ML 768.1}

V)اء )آلخ(?5 ,)لتعب?( عما في فكT4خ pإلصال q,Tكا5 6)ئما ?ت, .qالن6فا( p,)ائشا بT كالما Nئما ?تكل(كا5 6 QT,قب8 سق -)T5 بL
Qختل\ عما كا5 )ختالفا ع*?ما . لق6 *8 محتف*ا بغ?(ت( Qج,ع), Qلك5 بع6 ت,بت, . Q54 ?ق,ل Q?عل Bف$ما صح?حا 4, ما ?ج Qنفس N$قبلما ?ف
)أل,لى ,لك5 نعمة )لمس?ح ضبT! تلW )لغ?(A ,ن*مت$ا . ما عا6 س(?ع )الن6فاq كما في )أل,8 ,ال ,)ثقا بنفسQ ,ال ممج6) لG)تQ = ب8 صا(
D. {ML 768.2}ا6ئا ضابTا لنفسQ ,قابال للتعلD,. NكG) )ستTاq 54 ?(عى )لخ()\ ,)لغنN في قT?ع )لمس?ح

5L . A)لمحبة )لغاف(, \Tئ?5 بالصب( ,)لعTلمخ( (,54 ?عامل N$لق6 علمت .Qإلخ,ت, Qل -)كا5 ف?$ا 6 -)Tلب Q(?قة )لمس?ح في معاملتT 5L
Wلمس?ح 54 ?حس,) بمث8 تل( N(6نبغي لجم?ع خ? (GكD . Tتضع\ ق Nل q,س? Bفي قل Qلتي كان! ل( لمحبة( فإ5 V6?س )ق6 4نك Qمع ك,ن -)Tب
)لمحبة نح, )لغنN ,)لخ()\ )لمسلمة ل(عا?ت$N . فإG Gك( بT(- ضعفQ ,فشلQ كا5 عل?Q 54 ?عام8 4ف()6 قT?عQ بنف- )ل(قة )لتي ق6 عاملQ ب$ا
{ML 768.3} .)لمس?ح

. d)D,8 )لجDmلم( ,D (GD ”لخ6مة فقا8: “4َُتحبني؟(, AGللتلم (ح6(, اT)ش )كG 6لق .V(Cمغ Qكا5 ل -)Tلمس?ح لب( Qق6م dG8 )ل(m5 )لسL
فمع 54 بT(- كا5 ?مك5 54 ?ك,5 لQ مk 8Dmخ( فإنQ ب5,6 محبة )لمس?ح ما كا5 ?مكنQ 54 ?ك,5 ()ع?ا 4م?نا على قT?ع )ل(B. فالمع(فة
,)إلحسا5 ,)لفصاحة ,)لشع( ,)لغ?(A كل$ا 4م,( تساع6 على تأ6?ة )لعم8 )لع*?N= ,لك5 ب5,6 محبة ?س,q في )لقلB فإ5 عم8 )لخاN6 )لمس?حي
{ML 768.4} .?مسي فشال ماحقا

IسوE في ;فقة

بعG 6لW سا( ?س,q مع بT(- ,حD6ما ألنQ كا5 ?(?6 54 ?حا6ثQ على )نف()6 . كا5 ?س,q ق6 قا8 لQ قب?8 م,تQ: “ح?BDG4 i ال تق6( )آل5
54 تتبعني= ,لكنW ستتبعني 4خ?()ً. قا8 لQ بT(-: لماG) ال 4ق6( 54 4تبعW )آل5؟ Lني 4ضع نفسي عنW!” (?,حنا 13 : 36 , 37). عن6ما قا8
بT(- GD) لN ?ك5 ?علL Nلى d4 )لم(تفعا! ,)لمنخفضا! ستق,V6 خT,)! )لمس?ح . ,ق6 فش8 بT(- في )المتحا5 . ,مع GD) فق6 بق?! ف(صة
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4خ(| ف?$ا ?ب(5D بT(- على محبتQ للمس?ح . ,لكي ?ق,| على )حتما8 )المتحا5 )لن$ائي إل?مانQ كش\ لQ )لمخلx )لستا( ع5 )لمستقب8 .
فقا8 لL QنQ بع6 ح?اA ?قض?$ا في عم8 نافع ,ت6(كQ )لش?خ,خة ,تضع\ ق,)V فس?تبع س?V6 حقا . قا8 لQ ?س,q: “)لح^ )لح^ 4ق,8 لW: لما كن!
4كث( ح6)ثة كن! تمنG ^T)تW ,تمشي ح?i تشاء. ,لك5 متى شخ! فإنW تمk, W?6? 6خ( ?منTقW= ,?حملW ح?i ال تشاء. قاGD 8) مش?()ً Lلى
{ML 769.1} .(4?ة م?تة كا5 مCعماً 54 ?مّج6 هللا ب$ا” (?,حنا 21 : 18 , 19

DكG) 4عل5 ?س,q لبT(- نف- )لك?ف?ة )لتي كا5 مCمعا 54 ?م,! ب$ا = ب8 لق6 4نباV ع5 مQ?6? 6 على )لصل?B . ثN قا8 لQ: “)تبعني” (?,حنا
V6?الستع6)6 الحتما8 4?ة م?تة ألج8 س( Nعلى 4ت Qإلعال5 . فلق6 4ح- بأن( (GD Bبسب -)Tب Bضع\ قل? N21 : 19). ,ل. {ML 769.2}

كا5 بT(- قبG 8لW ?ع(\ )لمس?ح حسB )لجس6 كما ?ع(فQ كث?(,5 )ل?,N . ,لك5 لN ?ك5 لQ 54 ?*8 مح6,6 )ألف^ . ما عا6 )آل5 ?ع(\
54 Nكا5 ق6 تعل . Åكا Qآل5 ف?حب( م(س8 م5 )لسماء = 4ما Nكإنسا5 ,كمعل Qلق6 4حب . d)لبش( لجس6( في Qل Qت)في معاش Qف)كما ق6 ع V6?س
)لمس?ح بالنسبة Lل?D Q, )لك8 في )لك8 . 4ما )آل5 ف$, مستع6 أل5 ?قاسN س?V6 خ6مة )لتضح?ة . ,عن6ما جيء بL Qلى )لصل?B صلب,V منك-
Qش(فا ال ?ستحق WلG 5لكا V6?س Bكما ق6 صل Bل, صل Qفلق6 4ح- 4ن . QلبTل(4- ك(. {ML 769.3}

ie;A ل#ومنا

كا5 ق,8 )لمس?ح لبT(-: “)تبعني” غن?ا بالتعال?N . ,ق6 4عTي لQ )ل6(- ل?- فقT ألج8 ساعة م,تQ ب8 ألج8 ك8 خT,)! ح?اتQ . كا5
Nل Qت6ب?( هللا . ,لكن Bألج8 عم8 هللا ب6ال م5 54 ?نت*( ل?عم8 بم,ج TTلخ( Nس)? (- قب8 )آل5 ?م?8 أل5 ?عم8 مستقال . لق6 حا,8 54Tب
?كسB ش?ئا م5 )ن6فاعQ 4ماN )ل(D, . Bا ?س,q ?أم(V قائال “)تبعني”. ال ت(كt 4مامي حتى ال تلتNC 54 ت,)جQ ق,)! )لش?Tا5 ,حW6 . 6عني
{ML 769.4} .4س?( 4مامW حتى ال تن$NC 4ماN )لع6,

Q؟ قا8 لQما ل (GD, =B) ا? :q,قا8 ?س“ :Qفي مع(فة مستقبل Bكا5 ?(غ GL = 4| ?,حنا ?تبع$ما) q,(- سائ() بج,)( ?سTف?ما كا5 ب,
?س,5L :q كن! 4شاء 4نQ ?بقى حتى 4جيء= فماG) لW؟ )تبعني 4ن!!” (?,حنا 21 : 21 , 22). كا5 على بT(- 54 ?علN 54 س?V6 ?(?6 54 ?عل5
لQ ك8 ما ?ك,5 م5 )لخ?( لQ 54 ?علمQ . ?نبغي لك8 ,)ح6 54 ?تبع )لمس?ح بغ?( جqC غ?( الئ^ ف?ما ?ختx بالعم8 )لمع?5 لآلخ(?5L . 5 ق,8
?س,q ع5 ?,حنا: “5L كن! 4شاء 4نQ ?بقى حتى 4جيء” لN ?ك5 ف?d4 Q تأك?GD 54 6) )لتلم?G س?بقى Lلى مجيء )لمس?ح ثان?ة . Lنما D, فقT 4ك6
سلTانQ )لمTل^ = ,4نQ حتى ل, كا5 ?شاء حGD i,6) فإنQ ال ?mث( في عم8 بT(- بأd حا8 = 54 مستقب8 ك8 م5 ?,حنا ,بD -)T, في ?6
Qتبع?, Qع?T? 54 ما ,كا5 على ك8 من$ماD6?س. {ML 770.1}

ما 4كث( م5 ?شب$,5 بT(- منا في VGD )أل?اL ! Nن$N م$تم,5 بشئ,5 )آلخ(?5 ,?شتاق,5 لمع(فة ,)جب$N في ح?5 4نQ ?خشى عل?$N م5
DLما8 ,)جبات$5L . N عملنا D, )لن*( Lلى )لمس?ح ,)تباq خT,)تL . Qننا سن(| 4خTاء في ح?اA )آلخ(?5 ,نقصا في 4خالق$5L . N )لبش(?ة
{ML 770.2} .مكتنفة بالضع\ ,لكننا نج6 )لكما8 في )لمس?ح . فإG نشخL xل?Q نتغ?(

عاn ?,حنا حتى صا( ش?خا D(ما . لق6 شا6D خ()B 4,(شل?N ,خ()B )ل$?ك8 )لع*?N -(مC) لخ()B )لعالN في )لن$ا?ة . ,*8 ?,حنا ?تبع
kثا( خT,)! س?V6 ع5 4ق(B ق(L Bلى ن$ا?ة ح?اتQ . ,كان! خالصة ش$ا6تQ للكنائ- Dي VGD: “4?$ا )ألحباء= لنحB بعضنا بعضاً”= “,م5
{ML 770.3} .(?ثب! في )لمحبة= ?ثب! في هللا ,هللا ف?Q” (1 ?,حنا 4 : 7 , 16

Q4,ضح (GD, . Qخ,تL على A6ح^ )لس?ا Vخ,ال? Nم5 )لمس?ح ل Qا ل?T5 4ع?Gا5 )للTلسل(, لى (تبة )ل(س,ل?ة ,لك5 )لك()مةL -)Tلق6 4ع?6 ب
N)ك? N؟ )تبعني 4ن!!” (?,حنا 21 : 22). لWل (Gفما“ :Qلس?6 بق,ل( Q؟” 4جابQما ل (GD,“ :قائال q,س? -)Tعن6ما سأ8 ب GL = (6?لمس?ح ج(
q(- في )تباTع = ,4مانة ب?Tب(عا?ة )لق Qتكل?ف, = V6(6ت)( Qل )غف GL لمس?ح( Qل V(64ب dGل( إلحسا5( 5L . ئ?س$ا), ك(4- )لكن?سة -)Tب
)لمس?ح- كG 8لW جعلQ ?*ف( بثقة Lخ,تQ . ,ق6 كا5 لQ نف,G كب?( في )لكن?سة . ,لك5 )ل6(- )لdG علمQ )لمس?ح لبT(- عن6 بح( )لجل?8 *8
6Dلشا(, =N$ف?ق) 4نا )لش?خ =N5 ب?نك?Gل( Ö,?لى )لشL BلT4“ :8,لق6- ?ق( p,)ل( Nلى )لكنائ- بإل$اL Bكت? GL, . Aم6| )لح?ا QنDG سخا في()
آلالN )لمس?ح= ,ش(?W )لمج6 )لعت?6 54 ?عل5= )(ع,) (ع?ة هللا )لتي ب?نكN ن*ا()ً= ال ع5 )ضT()( ب8 باإلخت?ا(= ,ال ل(بح قب?ح ب8 بنشاT= ,ال
4 — 1 : 5 -)Tال ?بلى” (1 ب dGل( لمج6( كل?8L 5,تنال Aعا)(ئ?- )ل )$* (كم5 ?س,6 على )ألنصبة= با صائ(?5 4مثلة لل(ع?ة. ,متى.
{ML 770.4}

الفصل السادس والثمانون—املأمورية العظيمة
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5L )لمس?ح GL كا5 ق(?با ج6) م5 ع(شQ )لسما,d 4,صى تالم?VG قائال: “6فع Lلي ك8 سلTا5 في )لسماء ,على )أل(t”= “,قا8 ل$N: )DGب,)
G?لتالم( W)6? حتى A6?68 م()() ع(,ألق( VGD 66) 6متى 28 : 18 ؛ م(ق- 16 : 15). ,ق) ”باإلنج?8 للخل?قة كل$ا (,C)4جمع ,)ك Nلى )لعالL
معناDا . كا5 ?نبغي 54 ?ضيء ن,( )لسماء في شA6 لمعانQ ,صفائQ على ك8 ساكني )أل(t = )لعالي من$N ,)ل5,6 = ,)ألغن?اء ,)لفق()ء . كا5
Nلعال( x?في عمل?ة تخل N$?654 ?ك,ن,) عامل?5 مع فا G?على )لتالم. {ML 772.1}

كان! VGD )لمأم,(?ة ق6 4سنL !6لى )الثني عش( عن6ما )جتمع )لمس?ح ب$N في )لعل?ة = ,لك5 كا5 ?نبغي LسناD6ا )آلL 5لى ع66 4كب( . فعن6ما
)جتمع,) معا على 4ح6 جبا8 )لجل?8 كاD 5ناW جم?ع )لمmمن?5 )لG?5 4مك5 6ع,ت$L Nلى GلW )الجتماq . كا5 )لمس?ح نفسQ قب8 م,تQ ق6 سب^
فحC 66ماGD 5) )الجتماq ,مكانQ . ,قG 6ك( )لمالW )لdG كا5 عن6 )لقب( )لتالم?G ب,ع6 )لس?6 ل$N 54 ?لتقي ب$N في )لجل?8 . ,تك(( GD) )ل,ع6
B5 كان,) ?ن,ح,5 بسب?Gل( لى كث?(?5 م5 )لم,ج,6?5L 8الء ,صmD ^?)T 5لفصح = ,ع( ع?6 q,في 4سب N?شل),من?5 )لمجتمع?5 في 4mللم
م,! س?ND6 . ,كا5 )لجم?ع ?نت*(,GD 5) )للقاء باDتماN ش6?6 .,قDG 6ب,) Lلى مكا5 )الجتماq في T(^ 6)ئ(?ة ,)ف6?5 م5 )تجاDا! مختلفة
ML} .حتى ال ?ث?(,) شك,W )ل?$,6 )لحس,6?5 . ,ق6 4ت,) بقل,B منD6شة ,ND ?تح6ث,5 بكD( 8تماN ,غ?(A ع5 )لخب( )لdG ق6 سمع,V ع5 )لمس?ح
772.2}

'جتماI 'لمؤمن#ن

V,54 ?ع(ف N$مشتاق,5 لمع(فة ك8 ما ?مكن ND, 8لجب( على A)?من?5 في جماعا! صغmفي )ل,ق! )لمع?5 )جتمع ح,)لي خم- مئة م5 )لم,
مم5 ق6 (4,) )لمس?ح بع6 ق?امتQ .,ق6 جع8 )لتالم?G ?م(,5 م5 جماعة Lلى 4خ(| ?خب(,ن$N بك8 ما ق6 (V,4 ,سمع,V ع5 ?س,q . ,كان,)
Nل, . N$Tفي ,س q,ق\ ?س, Aفجأ, . Qك?\ تالش! شك,ك, Qمان?L N64خب( ت,ما بقصة ع, . N$مع ,D 8كما ق6 فع Bمما في )لكت N$ناقش,ن?
?ستTع 4ح6 من$N 54 ?ع(\ م5 4?5 ,ال ك?\ جاء . ,كث?(,5 مم5 كان,) مجتمع?D 5ناW لN ?سب^ ل$54 N (V,4 قT = ,لكن$N شا6D,) kثا(
Qل (,سج6 V,4) هللا . فعن6ما Qك,ج QلعتT !كان, . Q?جل), Q?6? في Bلصل(. {ML 772.3}

,لك5 بعض$N شك,) كما Dي )لحا8 6)ئما . D GLناW 4نا- صعB عل?$N 54 ?6(ب,) L?مان$N ف?ضع,5 4نفس$N في صف,\ )لمتشكك?mD . 5الء
N$مان?L N6ع Bخس(,5 كث?() بسب?. {ML 773.1}

كاD (GD 5, )للقاء )ل,ح?6 ب?5 ?س,q ,كث?(?5 م5 )لمmمن?5 بع6 ق?امتQ = فتقL N6ل?$N ,خاTب$N قائال: “6فع Lليّ ك8 سلTا5 في )لسماء ,على
)أل(t” (متى 28 : 18). كا5 )لتالم?G ق6 سج6,) لQ قبلما كلم$N = ,لك5 كالمGD Q) )لdG خ(j م5 ب?5 شفت?Q )للت?5 كا5 ق6 4غلق$ما )لم,!
مألND بق,A خاصة . لق6 كا5 )آلD 5, )لمخلx )لمقاN . كا5 كث?(,5 من$N ق6 (V,4 ?ستخN6 ق,تQ في شفاء )لم(ضى ,Lخ()j )لش?اT?5 . ,كان,)
?mمن,5 54 عنV6 ق,A ?ستT?ع ب,)سTت$ا 54 ?ق?N ملك,تQ في 4,(شل?N = ,ق,A على Lخما6 ك8 مقا,مة = ,ق,A على عناص( )لTب?عة . لق6 سك5
)لبح( )لصاخB ,مشى على 4م,)جQ )لثائ(A ,4عا6 للم,تى )لح?اA . ,)آلD 5اD, ?عل5 54: “ُك8ُّ ْسلTا5ٍ” ق6 6فع Lل?Q . ,)نتق8 كالمQ بأDGا5
V6مج, Qلع*مت W()6L لى 4سمىL في )ألعالي N$انDG4 !لى )ألم,( )لسما,?ة )الب6?ة . لق6 حلقL من?ةCم5 )ألم,( )أل(ض?ة ,)ل Q?سامع. {ML
773.2}

Qألجل dGلعم8 )ل( 4كم8, = A)لكفا( T,)لتي ق6م$ا ألج8 )لنا- كاملة .,ق6 تم! ك8 ش( Qب?حتG 5عالنا بأL 8لجب( WلG لمس?ح على( Nكا5 كال
4تى Lلى GD) )لعالN = ,كاD 5, في T(?قL Qلى ع(n هللا ل?مجV6 ,?ك(مQ )لمالئكة ,)ل(?اسا! ,)لسالT?5 . لق6 6خL 8لى عملQ ك,س?T . فإG كا5
متس(بال بسلTا5 ال ح6 لQ كل\ )لتالم?G ب$VG )لمأم,(?ة قائال ل$N: “فاDGب,) ,تلمG,) جم?ع )ألمN ,عّمND,6 باسN )آلB ,)الب5 ,)ل(,p )لق6-.
{ML 773.3} .(,علّم,ND 54 ?حف*,) جم?ع ما 4,ص?تكN بD, .Qا 4نا معكN ك8 )أل?اL Nلى )نقضاء )لD6(” (متى 28 : 19 , 20

xء ,تعصبا . فك8 ما كا5 ?خت(,Tن( t)أل( N4ش6 4م N$س?ة جعلت?)لق6 كان! )ألمة )ل?$,6?ة مست,6عاً للح^ )لمق6- . ,لك5 )لمبا6[ )لف
بالك$نة ,)ل(mساء - مالبس$N ,عا6)ت$T, Nق,س$N ,تقال?ND6-جعلت$N غ?( مستأDل?5 أل5 ?ك,ن,) ن,() للعالN . لق6 ن*(! تلW )ألمة Lلى نفس$ا
B,ك8 )لشع Nما5 ?الئ?L = لق,م?ة( ,بقا! 4Tل( Nف?$ما لن*ا )ال 4ث A6بإ?ما5 ,عبا (,C)ل?ك VG?س8 تالم)لك5 )لمس?ح 4, = Nي )لعالD على 4ن$ا
{ML 774.1} .,)ألمN ,كT 8بقا! )لنا-

Eبتدئو. من er;شل#م

N?ال ?(?6 54 ?ق Q4ن N$لملك,! . ,4عل5 ل( (GD 5ع N$ل Qبما سب^ 54 قال ND)كG 6ق, . Qب?عة ملك,تT N$4,ضح ل VG?لمس?ح تالم( W)قبلما ت,
في GD) )لعالN ملك,تا Cمن?ا ب8 ملك,تا (,ح?ا . LنQ ل5 ?ملW على ع(n 6),6 كملW 4(ضي . ,م(A 4خ(| 4,ضح ل$N )لكتB مب(Dنا ل$N 54 ك8



10/27/15, 7:54 AMEllen G. White Writings

Page 328 of 334https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=…paragraph=1015604595&finish_paragraph=1015609137&references=1

. (GD 8لق6- فأنبأ,) بك( p,)ق6 سب^ (جا8 هللا )لمل$م,5 بال, . Bب?5 )آل, Qكا5 مع?نا في )لسماء ,م(س,ما في )لمق(()! )لتي ب?ن Qل i6ما ح
Qقاس?ت dGل( ال8Gباإل xف?ما ?خت Nلك Qثب! ك8 ما 4علنت, . i6ألمة لي كمس?ا ق6 ح( tف) ع5 Nلك Q5 54 ك8 ما ق6 4علنت,)ت Nا 4نتD :N$قا8 ل
Nلنب,)! عني ق6 ت( Qجت$ا6 لت(,) 54 ك8 ما ق6 ح66ت( N*بأع Bقم! ثان?ة . فتش,) )لكت iلثال( N,?في )ل, .. {ML 774.2}

Qتضاع( p)مس N?لق6 كان! 4,(شل . N?م5 4,(شل (,54 ?بت6ئ, N$?6?4 5?4مانة ب Qك)ت dGلعم8 )ل( (,C54 ?نج VG?ق6 4,صى )لمس?ح تالم,
,تناCلQ )لم8DG ألج8 )لجن- )لبش(| = ,ف?$ا تألN ,(فt ,حكN عل?Q بالم,! . لق6 ,ل6 في 4(t )ل?$,6?ة = ,DناGL W 4خG جسما بش(?ا سا(
54 G?لنا- . ف?نبغي للتالم( ب?5 q,س? nعن6ما عا t)قت(ب! )لسماء م5 )أل( |لى 4| م6L 5,ك)ب?5 )لنا- = ,قل?ل,5 م5 )لنا- كان,) ?6
N?م5 4,(شل N$ب46,) خ6مت?. {ML 774.3}

,بالن*( Lلى ك8 )آلالN )لتي )حتمل$ا )لمس?ح DناW = ,)ألتعاB ,)لج$,6 )لتي بGل$ا ,لN ?ق6(Dا )لنا- كا5 ?مك5 للتالم?T? 54 Gلب,) م5 )لس?6
54 ?(سل$L Nلى حق8 4فض8 ?بش( بالنجاp = ,لكن$N لN ?تق6م,) Lل?Q بGلW )لTلB . كا5 ?نبغي للتالم?G 54 ?ت,ل,) بالغ(- ,)ل(عا?ة نف- )لحق8
)لdG 4لقى )لمس?ح ف?Q بG)( )لح^ . ,س?نم, )لبG)( ,?أتي بثم( كث?(. كا5 على )لتالم?G 54 ?حتمل,) )الضT$اND, 6 ?ق,م,5 بعمل$N بسبB حس6
xبا! )ل(حمة لقاتلي )لمخلD 8,4 N6ا6 = ,?نبغي 54 تق$T4ال ?$(ب,) م5 )الض N$?فعل = Qحتمل(, N$ما سب^ معلم (GD 5أل .N$ل?$,6 ,ع6),ت(.
{ML 774.4}

,كا5 في 4,(شل?N كث?(,5 مم5 كان,) قk 6من,) ب?س,q ,كث?(,5 مم5 كا5 )لك$نة ,)ل(mساء ق6 غ((,) ب$N = فكا5 الب6 54 ?قN6 )إلنج?8
ل$mالء 4?ضاً = ,كا5 ?جB 54 ?6ع,) للت,بة . ,كا5 ?نبغي L?ضاGD p) )لح^ )لعج?D, B, 4نQ ال ?مك5 )لحص,8 على غف()5 )لخTا?ا Lال ع5
T(?^ )لمس?ح ,حD GL, . V6اج! ك8 4,(شل?N بسبB )لح,)i6 )لمث?(A )لتي ,قع! في )ألساب?ع )لقل?لة )لماض?ة = فإ5 )لك()AC باإلنج?8 كان!
{ML 775.1} .مCمعة 54 تحi6 في )لنف,- 4عم^ )لتأث?()!

'لوعد بالقوe h'لحماEة

Nلق6 كنت : VG?لمس?ح لتالم( قا8 . t)أل( لى 4قصىL 6ما ب8 كا5 ?نبغي 54 ?متD6ل?$,6?ة ,ح(, N?شل),على 4 )ك5 )لعم8 ل?قتص? Nلك5 ل,
N$لي لتك,5 لL (,(?6,) 54 ?أت? Nل N$ألج8 )س()ئ?8 . فمع 4ن Qكاب6ت dGعملي ,تعبي )ل N6تDشا, = Nلتضح?ة )لتي ق6مت$ا ألج8 )لعال( Aش$,6) لح?ا
ح?اA = ,مع 54 )لك$نة ,)ل(mساء ق6 عمل,) بي ما 4()6,) = ,مع 4ن$N (فض,ني كما ق6 تنبأ! )لكتB - فستعTى ل$N ف(صة 4خ(| لقب,8 )ب5 هللا .
لق6 (4?تN ك?\ 4نني 4قب8 مجانا ك8 م5 ?أت,d 8L 5 معت(ف?5 بخTا?اND : م5 ?قبd 8L 8 فال 4خ(جQ خا(جا . فك8 م5 ?(?6 = ?مكنQ 54 ?تصالح
مع هللا ,?نا8 )لح?اA )ألب6?ة . ف?ا تالم?L dGنى 4ست,6عكN (سالة )ل(حمة L, . VGDنما ?جB تق6?م$ا إلس()ئ?8 4,ال ,بعG 6لW لك8 )ألمN ,)أللسنة
A6كن?سة ,)ح N$من,5 تجمعm? 5ك8 م, . Nا لل?$,6 ,لألمD,54 تق6م Bج? . B,لشع(,. {ML 775.2}

!(Cكان! ستصنع معج, . Bستثب! باآل?ا! ,)لعجائ N$شة . ,كان! ش$ا6تD6م A,5,6 بق,C?س G?لق6- كا5 )لتالم( p,)ة )ل?Tة عTب,)س,
.A6?65 باسمي= ,?تكلم,5 بألسنة ج?Tخ(ج,5 )لش?ا?“ :q,قا8 ?س . N$ة م5 قبل,) (سالتTس(,لك5 4?ضاً ب, ND6س8 ,ح)ة )لTب,)س Tل?- فق
{ML 775.3} .(?حمل,5 حّ?ا!= ,5L ش(ب,) ش?ئاً مم?تاً ال ?ض(ND= ,?ضع,N$?6?4 5 على )لم(ضى ف?ب(5,4” (م(ق- 16 : 17 , 18

في GلW )لح?5 كا5 )لقت8 بالسN 4م() شائعا ,كا5 )لنا- G,, )لمبا6[ )لسافلة ال ?ت(5,66 4, ?ت,(ع,5 ع5 )ستخ6)N )لسم,N في )لقضاء على
م5 ?قف,5 في T4 ^?)Tماع$N . ,ق6 ع(\ ?س,q 54 ح?اA تالم?VG ستتع(t لGلW )لخT( . ,كث?(,5 م5 )ألش()( س?*ن,5 4ن$GL N) قتل,)
)Tلخ( (GD 5بال,قا?ة م q,س? ND6ع, WلGل, . Qش$,6 هللا فإنما ?ق6م,5 خ6مة ل. {ML 775.4}

Qلجس6 باسم( t()شف,5 4م? GL, .”Bلشع( ك8 ضع\ في, t)حتى ?شف,) “ك8 م q,لتي كان! ل?س( A,5,6 بنف- )لق,C?س G?كا5 )لتالم
54 G?كا5 على )لتالم . A6?6ب$بة ج ND6ع? ,DاD 5لنف- “متى 4 : 23. )ن*( 4?ضاً 9 : 6). ,)آل( على شفاء Qت)ش$5,6 لق6? WلGب N$فإن
p,)ل( Bة )نسكاTس(,فب WلG ق,ما 4م??5 ,مع N$س8 ,م5 مع)بألسنة 4خ(| . كا5 )ل Nللتكل A,5 ق,Tألخ(| = فكان,) س?ع( Nب?5 )ألم (,C)ك?
.)لق6- عل?$N في ?,N )لخمس?5 صا( ح6?ث$T NاD() ,بس?Tا ,متقنا ,صح?حا س,)ء في )ستعما8 )لكلما! 4, في )للف* بلغت$N 4, بأd لغة 4جنب?ة
{ML 776.1}

عمل ألجل 'لجم#ع

,DكG) 4عTى )لمس?ح لتالم?VG تف,?ضا = ,4ع6 ك8 ما ?لCم$N إلتماG NلW )لعم8 ,4خG على نفسQ مسm,ل?ة نجاp )لعمT, . 8الما كان,)
مT?ع?5 لكالمQ ,قام,) بعمل$ND, N م(تبT,5 بQ فما كان,) ل?فشل,) . قا8 ل$DG( Nب,) Lلى )لعالN 4جمع = Lلى 4قصى مكا5 في )لمسك,نة = ,لك5
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Q?ف Nل5 ?أتي ,ق! 4ت(كك Qخ6م,) بإ?ما5 ,ثقة ألن( . Nعلم,) 4ني سأك,5 معك(. {ML 776.2}

,ق6 شم8 تف,?t )لمخلx لتالم?VG ك8 )لمmمن?D, = 5, ?شم8 ك8 )لمmمن?5 بالمس?ح في ك8 )لعص,( . 5L )ل*5 بأ5 عم8 (بح )لنف,-
,تخل?ص$ا مقتص( على )لخN(6 )لم(تسم?5 ,حD ND6, خTأ قات5L . 8 ك8 م5 ق6 4تى Lل?$N )ل,حي )إلل$ي ق6 )ستmمن,) على )إلنج?8 . ,ك8 م5
N$5 على 4نفس,Gلعم8 = ,ك8 م5 ?أخ( (GD 8لق6 4ق?م! )لكن?سة ألج. N$بني جنس xمع?ن,5 أل5 ?عمل,) على خال ND لمس?ح( Aقبل,5 ح?ا?
{ML 776.3} .ع$,D6ا )لمق6سة ق6 )(تبT,) بم,جB تلW )لع$,6 54 ?ك,ن,) عامل?5 مع )لمس?ح

)ل(,p ,)لع(,- ?ق,ال5: تعا8! ,م5 ?سمع فل?ق8: تعا8!” ((m?ا 22 : 17). على ك8 م5 ?سمع 54 ?ك(( )ل6ع,A . م$ما تك5 ح(فة“
Qفي كن?سة = ,لكن )?Dبة )لجماT(بح )لنف,- للمس?ح . ق6 ال ?ك,5 قا6() على مخا ,D 8,أل( QتمامD( 5,نبغي 54 ?ك? Aإلنسا5 في )لح?ا(
W5 4,لئL . اD6ح, AC()فالخ6مة ال تنحص( في )لك = V6?ا م5 سDGلتي 4خ( N?الء )ألف()6 )لتعالmD 54 ?بلغ Qب?5 )ألف()6 . ,?مكن N6ع 54 ?خ?Tست?
)لG?5 ?خفف,k 5الN )لم(ضى ,)لمتألم?5 ,?ساع5,6 )لمع,C?5 ,?شجع,5 )ل?ائس?5 ,)لقل?لي )إل?ما5 بكالN )لعC)ء- ك8 4,لئW ?خ6م,5 . ف$نا
(GD . )عم8 )لش, Nإلث( Qلكن, = )4, )لفق Bلمشقة 4, )لتع( ,D -?م5 ق6( )إلنسا5 ل Tح? dGثام$ا . ,)لk 8ت,ج6 نف,- منحن?ة تح! 4ثقا WناD,
{ML 776.4} .?جلB على )إلنسا5 )لتعB ,)لتب(5L . N )لمس?ح ?TلB م5 خ6)مQ 54 ?خ6م,) )لم(ضى بالخT?ة

N6على ك8 خا (GكD, . )?خ Qال ?(جى من dGل( Bغفا8 )لحق8 )ألصعL Bك5 ?ج? Nكان,) . فل i?ح N$54 ?ب46,) عمل G?كا5 على )لتالم
للمس?ح 54 ?ب46 ح?D i, . فق6 ت,ج6 ب?5 عائالتنا نف,- جائعة Lلى )لعL, \Tلى خبC )لح?اA . ,ق6 ?ك,D 5نالW 4,ال6 ?جB ت(ب?ت$N للمس?ح .
?,ج6 4نا- ,ثن?,5 ,)قف,5 على 4ب,)بنا . فلنقN بالعم8 )ألق(L Bل?نا بك8 4مانة .,بعG 6لW ?مكننا 54 نم6 ج$,6نا ,مساع?نا Lلى 4بع6 مكا5 ?مك5
Qبإ?ما5 ,)جت$ا6 فس?ك,5 ل Qكنا نعمل (Gلعم8 = فإ( WلG 5لك5 4?نما ?ك, = \,)*ل( Nمحص,() بحك N$5 ?ب6, عمل?)?5 كثL . هللا Q?لL سلنا)? 54
4ث(L Vلى 4قصى )أل(5L . t عم8 )لمس?ح ح?5 كا5 على )أل(t ب6) ,كأنQ منحص( في ح?C ض?^ = ,لك5 جماD?( م5 ك8 )لبل6)5 )ستمع,)
ل(سالتQ . 4ح?انا كث?(A ?ستخN6 هللا 4بسT )ل,سائ8 لتحق?^ 4ع*N )لنتائج . 5L ت6ب?(D V, 54 ك8 جCء في عملQ ?عتم6 على ك8 )ألجC)ء )ألخ(| =
Nفت(س8 4شجى )ألنغا A),*هللا ?مك5 54 ?لم- 4,تا( غ?( من p,) Qعام8 ?ح(ك T5 4بسL . Nكعجلة في 6)خ8 عجلة ,)لك8 ?عم8 في تناس^ تا
),D6ل( |4نغام$ا على م6 iتبع, = t)لى 4قاصي )ألL. {ML 777.1}

5L . A6?لبع( N?ألقال( لىL نا)فع 4ن*ا)لى 54 نL 6ع,نا? B)4جمع”. )ل Nلى )لعالL (,بDG(“ :8لقائ( B)ع5 بالنا 4م( )ل B?4ال ?غ Bلك5 ?ج,
)لمس?ح ?نقt حائT )لس?اj ,)لتعصB )لق,مي )لم,جB لالنقساN = ,?علمنا 54 نحB ك8 )ألس(A )لبش(?ة = ,D, ?(فع )لنا- ف,^ )ألف^ )لض?^
,D, . ^?64, ع6, ,ص B?)غ, B?)نعة . ,ال ?جع8 فا(قا ب?5 قT8 ك8 )لح6,6 )إلقل?م?ة ,ف(,^ )لمجتمع )لمصTألنان?ة = ,?ب( Qض)تع dGل(
{ML 777.2} .?علمنا 54 نن*( Lلى ك8 نف- محتاجة على 4ن$ا نف- Ö4 لنا = ,54 نعتب( )لعالN حقلنا

'لمو'[ب 'لموعوA بNا

عن6ما قا8 )لمخلDG(“ :xب,) ... تلمG,) جم?ع )ألمN” قا8 4?ضاً: “,VGD )آل?ا! تتبع )لمmمن?5: ?خ(ج,5 )لش?اT?5 باسمي= ,?تكلم,5 بألسنة
. t?,ل,ع6 بع?6 )لم6| كالتف( (GD 5L .”5,4)ضى ف?ب)لم( على N$?6?4 5,ضع?, =ND)5 ش(ب,) ش?ئاً مم?تاً ال ?ضL, =!حمل,5 ح?ا? .A6?6ج
,لك5 ل?- معنى C? 54 (GD,6 ك8 مmم5 بك8 )لم,)5L . BD )ل(,p ?قسN لك8 ,)ح6 بمف(V6 كما ?شاء “(1 ك,(نث,- 12 : 11) ,لكD 5با!
)ل(,p م,ع,6 ب$ا لك8 مmم5 بحسB حاجتQ لعم8 )ل(B . ,)ل,ع6 ال ?C)8 ق,?ا ?(كL 5ل?Q )آل5 كما كا5 في 4?اN )ل(سVGD“ :8 )آل?ا! تتبع
{ML 778.1} .)لمmمن?D (GD ”5, )مت?اC 4,ال6 هللا. ,عل?نا 4ننا باإل?ما5 نتمسW بك8 ما ?مكننا )لحص,8 عل?Q ك$با! مD 5با! )إل?ما5

?ضع,N$?6?4 5 على )لم(ضى ف?ب(GD 5L .”5,4) )لعالD N, مستشفى كب?( لألم()t )لمع6?ة )لمستعص?ة ,لك5 )لمس?ح 4تى ل?شفي“
= 5?Tش?ا N$?للم(ضى ,)لمصاب?5 ,م5 ف Qح?ات N6لق6 ق, . A,لصحة ,)لق( Qفي نفس ,D 5ا5 بالعت^ . لق6 كاT?ألس(| )لش d6ضى ,ل?نا)لم(
= t)لم( N$لمع,نة كان,) ق6 جلب,) على 4نفس( BلT في Q?لL (,5 4ت?Gل( W54 4,لئ \)لشاف?ة . ع( Qل?حص8 على ق,ت Vنسا5 4تاL d4 6)T? Nل,
N$ة ,كا5 كث?(,5 من?Tلنف,- )لمسك?نة كان,) ?تبكت,5 على )لخ( Wلمس?ح تالم- تل( A,عن6ما كان! ق,. N$?54 ?شف tف)? Nف$, ل WلG مع,
?حصل,5 على شفاء )ل(,p كما على شفاء )لجس6 م5 )ألم()t )لعضالة . ,ال ?C)8 )إلنج?8 ?ملW نف- VGD )لق,A . فلماG) ال نش$6 )ل?,N نف-
VGD {ML 778.2} )لنتائج ؟

5L )لمس?ح ?ح- ب,?ال! ك8 م(?t . فعن6ما تمC^ )أل(,)p )لش(?(A جسما بش(?ا فالمس?ح ?ح- باللعنة . ,عن6ما تلت$B منابع )لح?اA بنا(
Qن,)ب ND لمس?ح( N(6خ, . Qت(Gب t)أل( على ,D, 5ضى كما كا)8 )آل5 ()غبا في شفاء )لم(C? ال ,D, .B(Gلع( WلGلحمى فالمس?ح ?ح- ب(
N$ق?)T 5لشاف?ة ع( Qق,ت N(6ستخ( في Bغ)? ,$ق$ا = ف?)T 5لقن,)! )لتي ?عم8 ع(,. {ML 778.3}

كا5 في )لT(?قة )لتي )ستخ6م$ا )لمخلx في )لشفاء 6(,- لتالم?VG . فG)! م(T Aلى بالT?5 ع?ني )ألعمى ,4م(V قائال: “)BDG )غتس8
في ب(كة “سل,)N” )لdG تفس?(V: م(س8 فمضى ,)غتس8 ,4تى بص?()ً” (?,حنا 9 : 7). ,لN ?ك5 ?مك5 ن,)8 )لشفاء Lال عT 5(?^ )لشافي
)لع*?N = ,مع GلW فق6 )ستخN6 )لمس?ح ,سائT )لTب?عة )لبس?Tة . ففي ح?5 4نQ لN ?(t ع5 )لشفاء بالعقاق?( فق6 صا6^ على )ستعما8
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{ML 778.4} .)لعالجا! )لTب?ع?ة )لبس?Tة

لق6 قا8 )لمس?ح لكث?(?5 مم5 كان,) معGب?5 ,نال,) )لشفاء على ?Q?6: “ال تخTئ 4?ضاً= لئال ?ك,5 لW 4ش(” (?,حنا 14 : 5). ,DكG) علمنا
54 )لم(D t, نت?جة )نت$اW ش()ئع هللا )لTب?ع?ة ,)ل(,ح?ة . 5L )لشقاء )لع*?N )لdG ?مأل )لعالN ما كا5 ?,ج6 ل, 54 )لنا- عاش,) على ,فا^ مع
{ML 779.1} .ت6ب?( )لخال^

'لطب#ب 'ألعظم

dGل( N?*لع( B?بTل( 5L . عة هللا?)اعة لشTل( Aي مكافأD 54 )لصحة N$ق6 علم, = N6لق( Gمن N$م(ش6 )لعب()ن??5 ,معلم ,D لق6 كا5 )لمس?ح
5L“ :8قا . N$ألجل Qما ?(?6 هللا 54 ?صنع, Qعمل N$?عل Bعما ?ج NDا?L ()مخب Bلسحا( م5 عم,6 Qشعب N5 كا5 ق6 كل?Tضى في فلس)شفى )لم
كن! تسمع لص,! )ل(L Bل$W= ,تصنع )لح^ في ع?ن?Q= ,تصغى Lلى ,صا?اV ,تحف* جم?ع ف()ئضQ= فم(ضاً ما مما ,ضعتQ على )لمص(??5
N$ل?,م?ة فأك6 ل( Aفي )لح?ا N$ت(لمس?ح إلس()ئ?8 ,صا?ا خاصة بعا6( ىTق6 4ع, .(15 : 26 j,)خ) ”W?شاف B)فإني 4نا )ل .W?ال 4ضع عل
N$Tك5 في 4سبا? Nل,“ :Bق,8 )لكتا? GL 6ل,ع( N$تثب! ل T,)لش( ك8 (,(تثن?ة 7 : 15). ,عن6ما تمم ”t)ك8 م Wعن B)قائال: “,?(6 )ل
{ML 779.2} .(عاث(” (مCم,( 105 : 37

VGD ىD ح6 54 ?ع(\ ما(, ا . ,على ك8D,54 ?()ع N$5,6 حف* صحت?)? نبغي لم5? T,)ش Wي لنا نح5 4?ضاً . ف$نالD -,)6ل( VGD
)لش(,5L . T )ل(B ال ?(ضى بأ5 نج$8 ش(?عتT = Qب?ع?ة كان! 4, (,ح?ة . كما ?نبغي لنا 54 نك,5 عامل?5 مع هللا لكي نست(6 صحة 4جسا6نا
{ML 779.3} .,4(,)حنا

,عل?نا كGلW 54 ن(ش6 )آلخ(?L 5لى )لك?ف?ة )لتي ب$ا ?ص,ن,5 صحت$N ,ك?\ ?ست(6,ن$ا .فعل?نا 54 نقN6 للم(ضى )لعالجا! )لتي ق6 4عD6ا
هللا في )لTب?عة = ,54 ن,جQ 4ن*ا(L NDلى G)W )لdG ?ستT?ع ,حV6 54 ?ع?L 6ل?$N صحت$5L . N عملنا D, تقN?6 )لم(ضى ,)لمعGب?L 5لى )لمس?ح
)D,5 جL .Q54 ?*$( ق6(ت Qالب?5 منT نصلي, B)ب,ع6 )ل Wعل?نا نح5 54 نتمس, . N?*من,) بالشافي )لعm? 54 N$ماننا لنعلم?L d6?4 على
Qب?5 54 ?تمسك,) بق,تG(?6نا 54 نأم( )لم(ضى ,)ل?ائس?5 ,)لمع? xلشفاء ,)لمخل( ,D 8?إلنج(. {ML 779.4}

كان! ق,A )لمحبة متجل?ة في ك8 معجC)! )لشفاء )لتي 4ج()Dا )لمس?ح . ,نحGL 5 نشت(W مع )لمس?ح في تلW )لمحبة ?مكننا باإل?ما5 54
نك,k 5ال! إلنجاC عملQ . 4ما D4 (GLملنا في )ال(تباT بالمس?ح ب(باL Tل$ي فإ5 ت?ا( )لنشاT )لمعTي )لح?اA ال ?مك5 54 ?ج(d بف?ضQ منا Lلى
)لشعB . كان! DناW بعt )ألماك5 )لتي لN ?ستTع )لمخلx نفسQ 54 ?صنع ف?$ا ق,)! كث?(A لعL N6?مان$D, . NكG) )آل5 نج6 54 عN6 )إل?ما5
V6مج Qمن Bمان$ا ?فش8 هللا ,?سل?L N65 ,ضع?\ . فلعD(, فص8 )لكن?سة ع5 )لمع?5 )إلل$ي = أل5 تمسك$ا بالحقائ^ )ألب6?ة?. {ML 780.1}

5L )لمس?ح ?ع6 )لكن?سة بأ5 ?ك,5 مع$ا ,Dي تعم8 عملQ. لق6 4م( )لمس?ح تالم?DG? 54 VGب,) ,?تلمG,) جم?ع )ألمN . ,,عND6 قائال: “,Dا 4نا
معكN ك8 )أل?اL Nلى )نقضاء )لD6(”. ,م5 ب?5 )لش(,T )أل,لى للحص,8 على ق,A )ل(B ك,ننا نحم8 ن?(5L . V نف- عنص( ح?اA )لكن?سة ?ت,ق\
Tال ?,ج6 عم8 بنشا i?حتما ضع\ ,)نحال8 (,حي . فح Qتبع? Bل,)ج( (GD 8ماDب$ا . فإ B)لمأم,(?ة )لتي كلف$ا )ل( NتماL على 4مانت$ا في
{ML 780.2} .ألج8 )آلخ(?5 فالمحبة تتضاء8 = ,)إل?ما5 ?مسي كل?8 )لبص(

“ iعلمو' 'لنا”

5L )لمس?ح ?قص6 54 خ6)مQ ?علم,5 )لكن?سة عم8 )إلنج?8. عل?$N 54 ?علم,) )لشعB ك?\ ?Tلب,5 ,?خلص,5 ما قD 6لW. فGD 8$) ما
?فعل,نQ ؟ ,)4سفاV ! ما 4ق8 4,لئW )لG?5 ?حا,ل,5 54 ?نفخ,) في ش()(A )لح?اA في كن?سة م,شكة على )لم,! ! ,ما 4ق8 ع66 )لكنائ- )لتى تج6
5?Gلب,) )لخ(,\ )لضا8 ! ,?,ج6 6)ئما مال??5 ف,^ مال??5 م5 )لنا- )لT? 54 5 ?نبغي?Gل( Wضة م5 4,لئ?)ل(عا?ة )لكاف?ة كالحمال5 )لم(
{ML 780.3} .?$لك,5 بال مس?ح

VGD N$?5 تغ6^ عل?Gل( W5 4,لئ,)? ش,5 ح?5D6لمالئكة ل?ن( 5L, .-لنا( لى عم^ 4عماق$ا ألج8L اD),غ )لق6 4ث?(! محبة هللا )لتى ال ?سب
)لمحبة ال ?ق6م,L 5ال شك() ضئ?ال تاف$ا= ?ستغ(ب,5 أل5 )لنا- ال ?ق6(,5 محبة هللا Lال تق6?() ضئ?ال . 5L )لسماء لتسخT على )إلDما8 )لالح^
بالنف,- )لبش(?ة ,8D ن(?6 54 نع(\ ك?\ ?عتب( )لمس?ح GلW ؟ ماG) ?ك,5 شع,( N4 ,4 B4 ل, ع(فا 54 )بن$ما )لdG ض8 في ,سT )لثل,j في
Wغضبا5 غضبا جن,ن?ا ؟ 4ال ?ش$()5 بأ,لئ?, (نا5 ج6C؟ 4ال ?ح Wل?$ل V,ك)فت = V,G54 ?نق N$5 كا5 ?مكن?Gل( W4,لئ Qب )لب(6 )لقا(- ق6 م(
)لقتلة )لقساA )لقل,B بغضB ملت$B ك6م,ع$ما ,ق,d كحب$ما ؟ k 5LالN كL 8نساD 5ي kالN ك8 )بÅ 5 . ,4,لئW )لG?5 ال ?م5,6 ?6 )لمع,نة لبني
جنس$N )ل$الك?5 ?ث?(,5 غضB هللا )لعاD (GD . 86, غضB )لخ(,\ . 5L 4,لئW )لG?5 ?6ع,5 54 ل$N ش(كة مع )لمس?ح ,ND في نف- )ل,ق! ال
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?كت(ث,5 لحاجا! بني جنس$N = لمثmD 8الء س?ق,8 )ل(B في ?,N )ل6?ن,نة )ألخ?( )ل(B?D: “ال 4ع(فكN م5 4?5 4نتN= تباع6,) عني ?ا جم?ع
{ML 780.4} .(فاعلي )ل*لN! ” (ل,قا 13: 27

,في )لمأم,(?ة )لتي 4سنD6ا )لمس?ح لتالم?VG لN ?كت\ بأ5 4جم8 ل$N عمل$N ب8 قN6 ل$N )ل(سالة فقا8 ل$N: “ علم,ND 54 ?حف*,) جم?ع ما
4,ص?تكN بQ”. كا5 على )لتالم?G 54 ?علم,) نف- ما علN بQ )لمس?ح . فما تكلN بQ = ل?- فقT ما قالQ شخص?ا ب8 4?ضاً ب,)سTة 4نب?اء ,معلمي
)لع$6 )لقN?6 = ?نبغي 54 ?ك,5 ضمVGD 5 )لتعال?N . ك8 تعل?N بش(d ?جL BبعاV6 = ,ال مكا5 للتقال?L ,4 6قحاN ن*(?ا! )إلنسا5 ,)ستنتاجاتQ ,ال
للتش(?ع )لكنسي . 5L )ل,صا?ا )لتي ق6 ,ضعت$ا )لسلTة )إلكل?(?ك?ة غ?( متضمنة في كالN )لمس?ح لتالم?VG = ف?نبغي 4ال ?علd4 N خاN6 للمس?ح
,صا?ا )لنا- . فالنام,- ,)ألنب?اء مع كالN )لمس?ح ,4عمالD Qي )ألمانة )لمسلمة للتالم?G ل?بلغ,Dا للعال5L . N )سN )لمس?ح D, كلمة )لس(
Qعتبا( في ملك,ت( d4 Qل Qسم( ال شيء مما ال ?حم8 . N$نجاح )مص6, N$4عمال |)في مج N$انTالتحا6 ,سل( Tبا), N$ل C?لشعا( )لمم(,. {ML
781.1}

قوh ح#ة

Wش$5,6 لق,ت$ا . فأ,لئ? Q5 هللا ?(?6 54 م5 ?قبل,5 نعمتL .Aعاملة على تغ??( )لح?ا A,ب8 كق Aإلنج?8 ال كن*(?ة ع6?مة )لح?ا( N?6نبغي تق?
)لG?5 كا5 تص(ف$N مغ?*ا لQ ج6) ?قبل$N م(حبا ب$N . عن6ما ?ت,ب,5 ?عN$?T م5 (,حQ )إلل$ي ,?ضع$N في 4سمى م()كC )لثقة ,?(سل$L Nلى
معسك( )لعصاA ل?علن,) ل$N ع5 (حمتQ غ?( )لمحT? ,D, . A6,6لB م5 عب?V6 54 ?ش$6,) ل$VG )لحق?قة ,Dي 4نQ ب,)سTة نعمتQ ?مك5 للنا- 54
?حصل,) على صفا! شب?$ة بصفا! )لمس?ح = ,?مكن$N 54 ?ف(ح,) ب?ق?5 محبتD, . Q, ?(?6نا 54 نش$6 ل$VG )لحق?قة ,Dي 54 )ل(B ال ?ستT?ع
Q54 ?ك,ن,) بن?5 ,بنا! ل ,D, -6لمق( NDCمت?ا( -لساب^ ل?ك,5 للنا( VCك)لى مL 6,ع?, d)54 ?ست(?ح حتى ?ست(6 )لجن- )لبش. {ML 781.2}

5L في )لمس?ح (قة قلB )ل()عي ,محبة )آلB ,نعمة )لمخلx )ل(ح?N )لتي ال تبا(|. LنQ ?قN6 ب(كاتQ بناء على 4ع*N )لش(,T ت(غ?با .
,D, ال ?كتفي بمج(6 )إلعال5 عVGD 5 )لب(كا! = ,لكنQ ?ق6م$ا بT(?قة تجعل$ا على 4ش6 جانB م5 )لجاGب?ة ل?,ق*,) في )لنف,- )ل(غبة في
)متالك$ا . ,DكG) ?جB على خ6)مQ 54 ?ق6م,) غنى مج6 )لعT?ة )لتي ال ?عب( عن$ا . 5L محبة )لمس?ح )لعج?بة تB?G )لقل,B ,تخضع$ا في ح?5
54 مج(6 تك()( )لعق?A6 ال ?جd6 ش?ئا ,ال ?أتى بنت?جة . “عCّ,)= عCّ,) شعبي= ?ق,L 8ل$كN”= “على جب8 عا8 )صعd6= ?ا مبش(A ص$?,5.
)(فعي ص,تW بق,A= ?ا مبش(A 4,(شل?N. )(فعي ال تخافي. ق,لي لمG,$? 56): G,D) Lل$W ... ك()q ?(عى قT?عQ. بG()عQ ?جمع )لحمال5= ,في
حصنQ ?حمل$ا” (Lشع?اء 40 : 1= 9= 11). 4خب(,) )لنا- عW(G 5 )لD dG, “معلNّ ب?5 (ب,A” ,)لdG “كلQ مشت$?ا!” (نس?6 5 : 10 , 16).
5L )لكالN ,حV6 ال ?كفي ب8 ?نبغي 54 تنعك- صفا! )لمس?ح على 4خالقنا ,ت*$( في ح?اتنا . 5L )لمس?ح ?نت*( م5 ك8 تلم?G 4م?5 54 ?عك-
ص,(تQ . ,هللا ق6 سب^ فع?5 ك8 4,الV6 “ل?ك,ن,) مشاب$ي ص,(A )بنQ” ((,م?ة 8 : 29). ,في ح?اA ك8 ,)ح6 ?نبغي 54 ح?اA )لمس?ح )لT,?لة
Nتعل5 للعال Qحق, Qحمت), Q6)عت,, Qق6)ست, Aألنا(. {ML 782.1}

خ(j )لتالم?G )أل,ل,5 ل?ك(C,) بالكلمة فأ*$(,) )لمس?ح في ح?ات$N. ,كا5 )ل(B ?عم8 مع$N= “?ثب! )لكالN باآل?ا! )لتابعة” (م(ق- 16 :
mD 5L .(20الء )لتالم?G 4ع6,) 4نفس$N لعمل$N . ,ق6 )جتمع,) معا قبN,? 8 )لخمس?T, 5(ح,) عن$N ك8 )لخالفا! . كان,) جم?ع$N معا بنف-
N?*مثقل?5 بحم8 ع (,فلق6 كان = Tفق N$كة ألنفس)لب,) )لبT? Nل N$نL . 5لب(كة فصل,) بإ?ما( N$ائTمن,5 ب,ع6 )لمس?ح بإعm? (,كان, A6ح(,
لخالx )لنف,- . كا5 ?نبغي 54 ?حم8 )إلنج?L 8لى 4قصى )أل(t = ,قT 6لB )لتالم?G )لحص,8 على )لق,A )لتي ق6 ,عND6 )لمس?ح ب$ا .
D, {ML 782.2}كG) )نسكB عل?$N )ل(,p )لقk, -6مk 5ال\ م5 )لنا- في ?,N ,)ح6

N$عاتCمنا, N$نقسامات( N$لمس?ح?,5 عن( p)T?بكلمة هللا . ,ل N(6لخ( C)ء )لنا- ل?ك()k 5آل5. ,ب6ال م( WلG i6مك5 54 ?ح? (GكD,
,ل?سلم,) 4نفس$Å N ل?ستخ6م$N في خالx )ل$الك?5. ل?Tلب,) )لب(كة بإ?ما5 فتأتي . 5L )نسكاB )ل(,p في 4?اN )ل(س8 كاD 5, “)لمT( )لمبك(”
{ML 782.3} .(,ق6 كان! نتائجQ مج?A6. 4نا “)لمT( )لمتأخ(” فس?ك,5 4غنى ,4غC( (?,ئ?8 2 : 23

مكملو. في 'لمس#ح

5L ك8 م5 ?ك(س,5 4نفس$N ,4جساND6 ,4(,)ح$Å N س?حصل,5 باستم()( على Dبة )لق,A )لجس6?ة ,)لعقل?ة. ,م,)(6 )لسماء )لتي ال تنف6
Dي تح! Tلب$5L . N )لمس?ح ?عN$?T نسمة م5 (,حQ ,ح?اA م5 ح?اتQ . ,)ل(,p )لق6- ?قN6 4سمى ق,)تQ لتعم8 في )لقلB ,)لعق8 . ,نعمة هللا
ت,سع ق,)ND ,تD6?Cا ,تكت(ث$ا . ,ك8 كماال! )لTب?عة )إلل$?ة تخ\ Lلى مع,نت$N. ,ب,)سTة )لتعا,5 مع )لمس?ح ?ك,ن,5 كامل?5 ف?Q = ,في
{ML 783.1} .ضعف$N )لبش(d ?ك,ن,5 قا6(?5 على 54 ?عمل,) عم8 هللا )لق6?(
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5L )لمخلx ?ت,^ Lلى L*$ا( نعمتL, Qلى T? 54بع صفاتQ على ك8 )لعالL .NنQ مقتناD, = V, ?(غB في 54 ?جع8 )لنا- 4ح()() ,T4$ا() .
,مع 54 )لش?Tا5 ?ب8G قصا()V ل?عGD 8T) )لغ(t ,?ع(قلQ فب,)سTة )لN6 )لمسف,W ألج8 )لعالN ت,ج6 )نتصا()! ?جL Bح()DCا حتى ?تمج6
ب$ا هللا ,)لخ(,\ . ,ل5 ?قنع )لمس?ح حتى تكم8 )لنص(A “م5 تعB نفسQ ?(| ,?شبع” (Lشع?اء 53 : 11). ,ستسمع ك8 4مN )أل(L tنج?8
نعمتQ . ,مع 54 )لجم?ع ال ?قبل,5 نعمة )ل(B لك5 )لG(?ة “تتعب6 لQ. ?خّب( ع5 )ل(B )لج?8 )آلتي” (مCم,( 22 : 30)= “,)لمملكة ,)لسلTا5
,ع*مة )لمملكة تح! ك8 )لسماm تعTى لشعB ق6?سي )لعلي“. ” أل5 )أل(t تمتلئ م5 مع(فة )ل(B كما تغTي )لم?اV )لبح(”= “ف?خاف,5 م5
{ML 783.2} .()لمغ(B )سN )ل(B= ,م5 مش(^ )لشم- مجV6” (6)ن?ا8 7 : 27 ؛ Lشع?اء 11 : 9 ؛ 59 : 19

“.W?ص,! م()قب .!W$لL Wلقائ8 لص$?,5: ق6 مل( =xبالخال )لمبش( بالخ?(= )لمخب( =Nبالسال )ما 4جم8 على )لجبا8 ق6مي )لمبش(= )لمخب
?(فع,5 ص,ت$N. ?ت(نم,5 معاً= ألن$N ?بص(,5 ع?ناً لع?5 عن6 (ج,q )ل(L Bلى ص$?,5. 4ش?d6 ت(نمي معاً ?ا خ(B 4,(شل?N= أل5 )ل(B ق6
عC| شعبQ. ف6| 4,(شل?N. ق6 شّم( )ل(B عq()G 5 ق6سQ 4ماN ع?,5 ك8 )ألمN= فت(| كT4 8()\ )أل(t خالL xل$نا” (Lشع?اء 52 : 7
10 —). {ML 783.3}

الفصل السابع والثمانون— مالكان ووعد

حا5 )ل,ق! )لdG ?صع6 )لمس?ح ف?L Qلى ع(n 4ب?Q. فكمنتص( Lل$ي كا5 مCمعا 54 ?ع,6 بتGكا()! )نتصا(L Vلى )لم,)5T )لسما,?ة . كا5
ق6 4عل5 قب8 م,تQ قائال ألب?Q: “4لعم8 )لdG 4عT?تني ألعم8 ق6 4كملتQ” (?,حنا 17 : 4). ,بع6 ق?امتQ *8 باق?ا على )أل(t بعt )ل,ق! حتى
?تع(\ عل?Q تالم?VG في جسV6 )لمقاN )لممج6 . 4ما )آل5 فق6 )ستع6 لالنTال^ . لق6 4ثب! حق?قة ك,نQ مخلصا ح?ا . لN ?ك5 بالتالم?G حاجة أل5
{ML 784.1} .?ش(ك,) ب?نQ ,ب?5 )لقب( = ,لكن$N ب46,) ?فك(,5 ف?Q كمD 5, ممج6 في ن*( مسك,نة )لسماء

)ختا( ?س,q لمكا5 صع,V6 بقعة Tالما ق6س$ا بحض,(V ح?5 كا5 ?ع?n ب?5 )لنا- .LنQ لN ?ش(\ جب8 ص$?,5 ح?i م6?نة 6),6 ,ال جب8
B,لقل( Wص6ت$ا تل N*محبة 4ع A,حمة بق)ل( j(,بع6ما عا6! 4م WناD, = V,فض), بالمس?ح Bسخ( )لشع Wل$?ك8 = ف$نا( |)? i?ا ح?)لم(
)لتي Dي 4قسى م5 )لصخ(. فإG كا5 ?س,q لGلW متعبا ,مثق8 )لقلB خ(j مD 5ناW ل?ست(?ح في جب8 )لC?ت,5L . 5 )لشك?نا )لمقGL -6 )(تح8
,D, ^مشتا Bت,5 بقل?Cق\ )لمس?ح ف,^ جب8 )ل, (Gلمق6سة . ف$ك( لم6?نة( W)قي كأنما كا5 ?أبى ت)ع5 )ل$?ك8 )أل,8 )ستق( على )لجب8 )لش
Qمعلنة 4ن )?Dلجما( م5 A)تا\ )لنصD |6ص Qق6 (66! ج,)نب, . Q6م,ع, Qت(,بصل Qلجب8 ,6,4?ت( n()لق6 تق6س! 4ح . N?شل),على 4 \)ش?
ملL Wس()ئ?8 . ,عن6 سف(V ,ج6 مكانا ?ست(?ح ف?Q في ب?! لعاC( بب?! عن?ا . ,في بستا5 جثس?ماني )ل,)قع عن6 4سف8 )لجب8 كا5 )لس?6 ?صلي
معGبا ,حV6 . فكا5 صع,L V6لى )لسماء م5 ف,^ GD) )لجب8 . ,ح?5 ?أتي م(A 4خ(| ستستق( ق6ماV ف,^ قمة GD) )لجب8 نفسQ . ,ل5 ?أتي ك(ج8
Nجة بتسب?حا! )ألمCلل,?ا ممتD تافا! )لعب()ن??5 قائلةD !(,تفع 4ص)ت,5 = عن6ما ت?Cمنتص( ,مج?6 عن6ما ?ق\ على جب8 )ل Wب8 كمل q4,جا
{ML 784.2} .قائلة 4,صنا = ,4ص,)! Dتا\ جماD?( )لمف6??5 )لع*?مة ست(تفع منشA6 ,قائلة: ت,ج,V (با على )لك8

على جبل 'لزEتو.

Nستف$ا(, 8m5 ن*()! تسا,)*جع8 كث?(,5 م5 )لنا- ?ن N?4,(شل Bم(,) م5 با GL, = 8لجب( لىL )ألح6 عش( VG?تالم, q,س? )آل5 سا(
(GD 54 5,علم? G?ك5 )لتالم? Nل, .V,بالم,! ,صلب Q?عل (,4ساب?ع قل?لة ق6 حكم Gساء منm)ا ,)ح6 كا5 )لD6,لتي ?ق( A)?لجماعة )لصغ( Wلى تلL
)ل?,k ,D Nخ( ?,N ?جتمع,5 ف?Q بمعلم$N . ,ق6 ص(\ ?س,q )ل,ق! في )لحi?6 مع$N م(66) ,صا?اV )لسابقة . ,عن6ما )قت(ب,) م5 جثس?ماني
ت,ق\ )لمس?ح ع5 )لس?( لكي ?تGك(,) ND )ل6(,- )لتي كان,) ق6 تلق,Dا منQ في ل?لة kالمQ )لع*?مة . ,م(A 4خ(| 4لقى ن*(V على )لك(مة )لتي
ND)كG? 5كا Qك8 ما كا5 ح,ل . N$لتي كا5 ق6 4علن$ا ل( ^لحقائ( N$66 على مسامع) |)4خ A)م, . Bآل(, Qب?5 كن?ست, Qلالتحا6 ب?ن (Cم) جعل$ا
ML} .بمحبتQ )لتى لN ?كافأ عل?$ا . حتى )لتالم?G )لG?5 كا5 ?حب$N حبا ع*?ما جلب,) عل?Q )لعا( في ساعة )تضاعQ ,م,تGL Q ت(ك,D, V(ب,)
785.1}

لق6 تغ(B )لمس?ح في )لعالN ثالثا ,ثالث?5 سنة. ,)حتم8 )حتقا( )لعالDL, NاناتQ ,سخ(?تQ ,ق6 (فt ,صلB . فاآلD, 5, مCمع 54 ?صع6
Lلى ع(n مجGL — V6 ?ستع?6 في DGنQ جح,6 )لشعB )لdG جاء ل?خلصD -Qال ?ح(م$N م5 عTفQ ,حبQ ؟ 4ال ?(كC محبتQ في تلW )لمملكة
Nا 4نا معكD,“ :(GD ,D t)أل( على N$ك)5 ?ت?Gل( Qألحبائ V6؟ كال = فإ5 ,ع V)م(,4 (,Gل?نف Qت)شاL 5D) )()لمالئكة )ألب( i?ح = V)6لتي تق(
{ML 785.2} .(ك8 )أل?اL Nلى )نقضاء )لD6(” (متى 28 : 20
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,ل6| ,ص,ل$L Nلى جب8 )لC?ت,5 تق6م$N ?س,q عب( )لقمة Lلى ج,)( ب?! عن?ا. ,Dنا ,ق\ ?س,q ,)جتمع )لتالم?G ح,لGL, . Q كا5 ?ن*(
Lل?$N بك8 محبة 4ضاء ,ج$Q بن,( باD(. لN ?,بخ$N على 4خTائ$N ,سقTات$N . ,لكk 5خ( كلما! نT^ ب$ا )ل(B في مسامع$N كان! كالما
عم?قا في (قتQ ,لTفGL, . Q بسQ?6? T ل?با(ك$m?, Nك6 ل$N (عا?تQ ,ح()ستQ )بت46 ?صعL 6لى )لسماء ببTء ,ق6 )جتGبتL Qل?$ا ق,A 4ع*N م5 4?ة
ND6?على س A)?4خ A)*ن (,لمتعبة ل?لق( ND)تعب,5 مح6ق?5 بأن*ا)لم( 5,D,6لمش( G?ن*( )لتالم NDا?L كا)ض?ة . ,ف?ما كا5 ?صع6 تا)ب?ة 4Gجا
)لصاع6 . ,ق6 4خGتQ سحابة م5 )لمج6 ع5 4ع?ن$GL, . N )ستقبلتQ م(كبة )لسحابة )لمالئك?ة سمع )لتالم?GD G) )لص,! ثان?ة: “Dا 4نا معكN ك8
{ML 785.3} .)أل?اL Nلى )نقضاء )لD6(”. ,في نف- )ل,ق! حم8 )لنس?L Nل?$N 4عBG )ألص,)! )لم,س?ق?ة م5 4ج,)^ )لمالئكة

”ôتي Erضاً “

,GL كا5 )لتالم?G ال ?C)ل,5 ?ح6ق,5 بأن*ا(L NDلى ف,^ سمع,) 4ص,)تا (ن! كأعBG )ألنغاN )لم,س?ق?ة = فلما )لتفت,) (4,) مالك?5 في D?ئة
(GكD لسماء س?أتي( لىL Nتفع عنك)( dGل( (GD q,5 ?سL لسماء؟( لىL 5,)*قف?5 تن(, Nل(جا8 )لجل?ل?,5= ما بالك( قائل?5: “ 4?$ا NDة فكلما?)بش
{ML 786.1} .(كما (4?تم,V منTلقاً Lلى )لسماء” (4عما8 1 : 11

GD 5L?5 )لمالك?5 كانا ضمG 5لW )لجمع )لdG كا5 منت*() في سحابة ن?(A لم()فقة ?س,L qلى م,TنQ )لسما,d. كاGD 5)5 )لمالكا5 4(فع
4جنا6 )لسماء ,Dما )للG)5 4ت?ا Lلى )لقب( عن6 ق?امة )لمس?ح = ,كانا معQ م6| ح?اتQ )لتي عاش$ا على )أل(t . كا5 ك8 )لسما,??5 مشتاق?5
N4ل . N$ستقب8 سكا5 )لسماء مل?ك? Q?ف dGا ق6 جاء )ل,ق! )لD, . للعنة( Q?ة ,جلب! عل?Tلخ( QتD,ش Nج,6 )لس?6 في عال, A6متل$ف?5 النقضاء م,
N$نت*() ل?ق6ما ل( لس?6( N$ك)5 ق6 ت?Gل( Wفقا ,حبا بأ,لئ) ؟ ,لكن$ما q,ب?س Bح) dGلجمع )ل( لىL Nقا5 ش,قا لالنضما)5 )لمالكا5 ?تح(GD 5ك?
{ML 786.2} .((سالة )لعC)ء . “ 4ل?- جم?ع$N 4(,)حاً خا6مة م(سلة للخ6مة ألج8 )لعت?6?5 54 ?(ث,) )لخالx! ” (عب()ن??5 1: 14

N$كس( ل dGل(, N$صلى مع, i6تح dGل( Qنفس q,س? .VGي تأخD, لسحابة( G?ق6 (4| )لتالم, = )ئة )لبش?D لى )لسماء فيL صع6 )لمس?ح
Qنفس (GD q,ت,5- ?س?Cف,^ جب8 )ل N$6 للتسل^ معDجا N,?ل( WلG -في نف dGل(, = A)?لبح( t)في ع ND, N$في سفن N$كا5 مع dGل(, Cلخب(
صعL 6لى )لسماء ل?جل- مع 4ب?Q في ع(شQ . ,ق6 4ك6 ل$N )لمالكاW(G 54 5 )لdG ق6 (V,4 صاع6) Lلى )لسماء س?أتي ثان?ة كما ق6 صع6 . س?أتي
“مع )لسحاB= ,ستن*(V ك8 ع?5” ,?ق,8 )ل(س,8 4?ضاً 5L “)ل(B نفسQ ب$تا\= بص,! (ئ?- مالئكة ,ب,^ هللا= س,\ ?ن8C م5 )لسماء
,)ألم,)! في )لمس?ح س?ق,م,5 4,الً”. ,قا8 )لمس?ح كGلW: “,متى جاء )ب5 )إلنسا5 في مجV6 ,جم?ع )لمالئكة )لق6?س?5 معQ= فح?نئG ?جل-
N5 مض?! ,4ع66! لكL“ :8ح?5 قا VG?لتالم V6ع, Nت? Gح?نئ, .(ا 1 : 7 ؛ 1 تسال,ن?كي 4 : 16 ؛ متى 25 : 31?m)) ”V6على ك(سي مج
ND6?س q,54 ?ف(ح,) ب(جاء (ج G?ح^ للتالم? (GL .(3 :14 حنا,?) ”ً4?ضا N4ك,5 4نا تك,ن,5 4نت i?لي= حتى حL NكGخk, ًتي 4?ضاk ُ ML} . مكانا
786.3}

مفعمو. حمد' eشكر' ?

,عن6ما (جع )لتالم?L Gلى 4,(شل?N ن*( )لنا- Lل?$N بD6شة ,DG,8. فبع6 محاكمة )لمس?ح ,صلبQ كا5 ?*5 4نQ س?ب6, عل?$N )لغN ,)النكسا(
A)لنص(, p)لف( N$D,على ,ج |)? كا5 WلG 5مة = ,لك5 ب6ال م?C$5 ,عا( )لCلح( N$D,س?ب6, على ,ج Qن,5 4ن*? NDm(6لخج8 . ,كا5 4ع(,
N$لتى خاب! = ,لك5 قل,ب( N$نت*ا()ت(, N$مالk نا علىCح (,ن,ح? Nل N$نL . t)أل( VGD 5ل?س! م A6سعا )(,4ن N$D,كان! تتأل^ على ,ج .
كان! مفعمة حم6) ,شك() Å . ,بف(p ع*?N 4خب(,) )لنا- بGلW )لحاi6 )لعج?B = حاi6 ق?امة )لمس?ح ,صع,L V6لى )لسماء ,ق6 قب8 كث?(,5
N$ش$ا6ت. {ML 787.1}

لN ?ع6 )لتالم?G ?(تاب,5 بالمستقب8. لق6 ع(ف,) 54 ?س,q في )لسماء = ,54 ع,)TفQ ال تC)8 مع$N . ,ق6 4?قن,) 54 ل$N ص6?قا 4ماN ع(n هللا
فاشتاق,) Lلى 54 ?ق6م,) Tلبات$L Nلى )آلB باسN ?س,q . ففي (Dبة مق6سة جث,) للصالND, A ?ك((,GD 5) )ل,ع6 )ألك?6 عن6ما قا8 ل$N )لمس?ح
54: “ك8 ما TلبتN م5 )آلB باسمي ?عT?كL .Nلى )آل5 لN تTلب,) ش?ئاً باسمي. T4لب,) تأخG,)= ل?ك,5 ف(حكN كامالً” (?,حنا 16 : 23 , 24).
لق6 م6,) ?6 )إل?ماL 5لى 4على فأعلى ,في 4ف,)VGD N$D )لحجة )لق,?ة: “)لمس?ح D, )لdG ما!= ب8 بالح(d قاN 4?ضاً= )لD dG, 4?ضاً ع5 ?م?5
{ML 787.2} .هللا= )لdG 4?ضاً ?شفع ف?نا” ((,م?ة 8 : 34). ,ق6 4تاN,? ND )لخمس?5 بم8ء )لف(p في محض( )لمعdC = كما ق6 ,عND6 )لمس?ح

في EAا; 'لسماء
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كان! )لسماء كل$ا منت*(A لت(حB بالمخلL xلى )ل6?ا( )لسما,?ة. فإG صع6 سا( في )لمق6مة ,كا5 في 4ث(V جم$,( )لسبا?ا )لG?5 تح((,)
ND64غاني حم, N$ب$تافات p)لف( Bلم,ك( WلG 5,?,ق6 تبع )ألجنا6 )لسما, . Qعن6 ق?امت. {ML 787.3}

B(,(تفع5 4?ت$ا )ألب(, =سك5,m) jتا)قانل?5 “ )(فع5 4?ت$ا )أل BلTل( (GD q,لصاع6?5 مع ?س( Bم,ك N6ب,5 م5 م6?نة هللا ق)قت? ND ف?ما,
)لD6(?ا!= ف?6خ8 ملW )لمج6” . فأجاB )لح()- )لمشتاق,5 قائل?5: “مGD ,D 5) ملW )لمج6؟” Lن$N ?سأل,GD 5) )لسm)8 ال ألن$N ال ?ع(ف,5 م5
D, ب8 ألن$N ?(?5,6 54 ?سمع,) ص,! )لتسب?ح ,)لب$جة )لقائ8: “مGD ,D 5) ملW )لمج6؟ )ل(B )لق6?( )لجبا(= )ل(B )لجبا( في )لقتا8. )(فع5
4?ت$ا )أل(تاj (m,سك5= ,)(تفع5 4?ت$ا )ألب,)B )لD6(?ا!= ف?6خ8 ملW )لمج6”. ,م(A 4خ(| ?سمع )لسm)8 “مGD ,D 5) ملW )لمج6؟” أل5
)لمالئكة ال ?تعب,5 4ب6) م5 54 ?سمع,) 54 )سمQ ?مج6 ,?سبح . فالمالئكة )لG?5 ?()فق,5 )ل(B ?ج?ب,5 قائل?5: “(B )لجن,D 6, ملW )لمج6”
{ML 787.4} .((مCم,( 24 : 7 — 10

{ML 788.1} .ح?نئG تنفتح 4ب,)B م6?نة هللا على سعت$ا ف?6خ8 جماD?( )لمالئكة م5 )ألب,)B في ,سT عاصفة ق,?ة م5 )لم,س?قى )لمT(بة

مقبوn من هللا

5L . ةTغ?( )لساق Nلمالئكة ,4بناء هللا ,ممثل, )لع,)ل( ساء جن6m) ف?جتمع . N?لس()ف(, N?ب,)لكا( WناD, .6ل,ع( pCق,- ق, n)لع( WناD
WناD N$ف?$ا -جم?ع QانTسل N?ا5 ?(?6 54 ?قT?لتي كا5 )لش( Nممثل, )لع,)ل, = Qل,س?ف( مت$ما هللا ,)بن Qق6 ,ق\ 4مام dGل( d,لمجل- )لسما(
N$لتمج?6 مل?ك, Qت,ق,5 لالحتفاء بنص(ت? N$نL . d6بالفا B?للت(ح. {ML 788.2}

. Q?4ب A)ف$, ?6خ8 في حض . Wلمل( B,لمج6 4, ث( كل?8L -ع 54 ?لب?Tال ?ست QنL . 6ل,ق! بع( !أ? Nبالتنحي جانبا. ل N$?عل )?ش? Q4ن )?غ
N6ق?, Qلى 6الئ8 نص(تL )?ثا( )لمسام?( ,?شk للت?5 ف?$ما( Q?6? فع)?, = لمثق,بت?5( Q?ع,5 ,ق6مTلم( Qح ,جنب?)لج( Q4س) لىL )?ش? Nم5 ث,
Bآل( م5 B)قت? Gلثاني . ح?نئ( Qفي مج?ئ ND),5 س?خ(ج,5 م5 قب?Gل( N?*كممثل?5 للجمع )لع Q5 4ق?م,) مع?Gل( W4,لئ d4 6?6)مة )لتCح Bلآل
)لdG ?ك,5 4مامQ ف(p بخاTئ ,)ح6 ?ت,B = )لdG ?ف(p بت(نN ألج8 ,)ح6 . قب8 ,ضع 4ساسا! )أل(t كا5 )آلB ,)الب5 ق6 تعا6D) معا على
ف6)ء )إلنسا5 ف?ما ل, غلبQ )لش?Tا5 . ,ق6 تصافح! 4?6?$ما في ع$6 مق6- ل?ك,5 )لمس?ح ضامنا للجن- )لبش(d . ,لق6 تمN )لمس?ح GD) )لع6$
فإG كا5 معلقا على )لصل?B ص(Ö مخاTبا )آلB قائال: “ق6 4ُْكم8َ” ,ق6 نفG )التفا^ كامال . ,DاD, )آل5 ?عل5 قائال: “ 4?$ا )آلB= ق6 4كم8. لق6
فعل! مش?ئتW ?ا Lل$ي ,ق6 4تمم! فع8 )لف6)ء. GL) كا5 ع6لW ق6 )كتفى فأنا: “4(?mD 54 6الء )لG?5 4عT?تني ?ك,ن,5 معي ح?i 4ك,5 4نا” (?,حنا
{ML 788.3} .(19 : 30 ؛ 17 : 24

Dا ص,! هللا ?سمع معلنا 54 )لع86 ق6 )كتفي فان$NC )لش?Tا5L .5 4حباء )لمس?ح )لكا6ح?5 )لمصا(ع?5 على )أل(t ق6 4نعN عل?$N (قبل,))
:Qتك,5 كن?ست ,D 5,ك? i?ق6 تب((,) = فح N$ة 4عل5 4نTغ?( )لساق Nمالئكة )لسماء ,ممثلي )لع,)ل N(()جع 4فس- 1 : 6) ,4ما B,في )لمحب
“)ل(حمة ,)لح^ )لتق?ا. )لب( ,)لسالN تالثما” (مCم,G 5L .(10 : 85 )()عي )آلB ?حتضنا5 )بنQ. ,ح?نئG ?ص6( GD) )ألم(: “لتسج6 لQ ك8
{ML 789.1} .(مالئكة هللا” (عب()ن??5 1 : 6

5L )ل(mساء ,)لس?ا6)! ,)لسالT?5 تعت(\ بف(p ال ?نT^ بQ بس?اA6 (ئ?- )لح?اA. ,جماD?( )لمالئكة ?نT(ح,5 4مامQ ب?نما ?صعD 6تا\
)لف(p ,?مأل ك8 )ل6?ا( )لسما,?ة قائال: “مستح^ D, )لخ(,\ ))لمGب,p 54 ?أخG )لق6(A ,)لغنى ,)لحكمة ,)لق,A ,)لك()مة ,)لمج6 ,)لب(كة!”
m))). {ML 789.2}?ا 5 : 13

5L 4غاني )النتصا( تمتjC بالم,س?قى )لتي تبعث$ا ق?ثا()! )لمالئكة حتى ل?ل,p 54 )لسماء ق6 )متأل! ف(حا ,حم6). لق6 غلب! )لمحبة ,ق6
,ج6 )لضا8 ,في )لسماء ت(5 4ص,)! عال?ة ,Dي تعل5 قائلة: “للجال- على )لع(n ,للخ(,\ )لب(كة ,)لك()مة ,)لمج6 ,)لسلTاL 5لى 4ب6
{ML 789.3} .()آلبm)) ”5?6?ا 5 : 13

,م5 من*( )لف(p )لسما,d ?ع,L 6ل?نا على )أل(t ص6| ق,8 )لمس?ح )لعج?L “ :Bني 4صعL 6لى 4بي ,4ب?كL, Nل$ي ,Lل$كN” (?,حنا 20:
5?Gل( Nلتما( لىL ً4?ضا xّ54 ?خل )ق6? Nبنا ألجلنا ق6 صع6 ,ألجلنا ?ح?ا: “فم5 ث) 5L . 5??أل(ض( A)لسما,??5 بأس( A)17). لق6 )تح6! 4س
{ML 789.4} .(?تق6م,5 بL Qلى هللا= D GL, حي في ك8 ح?5 ل?شفع ف?$N” (عب()ن??5 7 : 25


