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{SM 5.1} !+"*ا %لقا'& %لع!"!

ً %لصبا <قH %لبG%' — < ما "!'ع7 %إلنسا@ فإ"اC "حص-. %لشباA !م@ %لتأس"9. < %لحك"> ";س9 ب"ت7 على %لصخ' ف"صم- متح-"ا
{SM 5.2} .%ألمPا' < %ألعاص"' < %ألخPا'. %لصبا < %لشباA 'ب"ع %لح"اO. < %ل'ب"ع فصJ %لجماJ < %لجالKJ فصJ %لنم< < %لسم<

***
.شاباً كنH +> شابة +باً +> +ماKً م-'ساKً م'ب"اKً م'ش-%Kً كاتباً — +نH تحمJ %آل@ ب"@ "-"W +ثم@ كتاA با@ٍ لألخالS "-خJ %لمكتبة %لع'ب"ة

{SM 5.3}

***
،هذا الكتاب يستهدف تنشئة شبيبة متينة الخلق
،شبيبة مدرعة باملبادئ القوية القويمة
،شبيبة ال تلوي عزيمتها املصاعب
،شبيبة قوية متمسكة بالواجب أياً يكن
{SM 5.4} .شبيبة ال تباع و ال تشترى

***
+جKJ ^@ %لG_ في "-W ل"9 كتاباKً بJ مشعالً! ل"9 حب'%ً <<'قاKً بJ ق<O م@ شأن*اZ @^ Kي فعلKH +@ تغ"' مج'] %لح"اO. ل"Z 9< فص<الً

ع@ %لعل> < %لعمKJ ع@ %لصحة < %لغG%ءK ع@ %للب9 < %لتسل"ةK ع@ %ل'فاS < %لحA < %لب"H %لسع"- فحسKA بJ ص'خة م-<"ة في ضم"'
{SM 5.5} — %لشبا@ < %لشاباH ل"ك<ن<%

Aش-%ء كالصل+... {SM 6.1}

Sمستق"م"@ كالح... {SM 6.2}

Jم@ صخ' %لجب O'لمتفج% Cصاف"@ كالم"ا... {SM 6.3}

Aتق"اء في %لقل+ K-ا'%ً في %لجس*P+! {SM 6.4}

***
K {SM 6.5}^@ حاجة %لعال> %لعdمى %ل"<> ^نما Zي ^لى 'جاJ < نساء "ع'ف<@ هللا ف"متثل<@ ب7 < ^"اC "عب-<@

{SM 6.6} "حب<@ %إلنسا@ ف"'فق<@ ب7 < ^"اC "خ-م<@

{SM 6.7} "'<@ %لن<' ف"سلك<@ ف"7 < ^"اC "عكس<@

{SM 6.8} "سمع<@ %لحS ف"عمل<@ ب7 < ^"اG" C"ع<@

{SM 6.9} .فكتاA “%لصبا < %لشباA” خ"' م'ش- < خ"' ص-"S نق-م7 لW +"*ا %لقا'& %لع'بي %لك'">

{SM 6.10} +ن"A"-+ 9 ح-%-

Pأل<س% S'لشب"بة — قس> %لش% O'ئ"9 -%ئ' {SM 6.11}

محتويات الكتاب
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املقدمة

صو* سجا"ا لألبد"ة

O'لحا% Oعمل<@ بال-'9 %لمج- < %لصال" > Kمس"ح"ة كاملة Hإلح'%! صفا @>-Zجا" <Z%'+ @+ ->+ <لك > Kتماماً عم"قاً بالشب"بةZ^ بي @^
SM} .لتحص"J %لثقافة %لال!مة للخ-مة %لمقب<لة في عمJ هللا. ك> +ت<Z%'+ @+ S> "ع"ن<@ <%ح-Z> %آلخ' لبل<f ق"ا9 +على في %لح"اO %لمس"ح"ة
14.1}

لق- جاء %لمس"ح ل"عل> %ألس'O %لبش'"ة S"'P %لخالKi < جعGZ J% %لS"'P م@ %ل<ض<h بح"g "ق-' PفJ صغ"' على %لسل<W ف"7. ^ن7
{SM 14.2} ."أم' تالم"CG بم<%صلة %لس"' حتى "ع'ف<% %ل'G^ KA بإتباع*> ^'شا-C "<م"اً "علم<@ +@ P'"ق7 مع- مثJ %لصبح

Gث> "أخ K9لشم% f!في %لجل-. "ت!%"- ض<ء %لفج' ش"ئاً فش"ئاً حتى تب > k'لصبح ت-'"ج"اً على %أل% lلشم9 <%نبال% m>لP Hلق- '%قب
G^ Kح"ات*> %لمس"ح"ة J"في تكم C-لما "'"- هللا +@ "عمل7 أل<ال J"جم hضا"^ %GZ .O'"*dب*ائ7 عن- %ل O>'G حتى "بلغ Kصفاء > O>لن<' "!-%- ق%
ف"ما نسلW "<ماً ف"<ماً في %لن<' %لم'سJ لنا منK7 بالPاعة %ل'%غبة لكJ مPال"بK7 "نم< ^ختبا'نا %لمس"حي حتى نصبحK 'جاالً < نساءK كامل"@ في
m>لمس"ح "س%. {SM 14.3}

"حتاl %لشب"بة +@ "ضع<% نصA +ع"ن*> %لS"'P %لG_ سلك7 %لمس"حK < %لG_ كا@ في كJ م'%حلS"'P 7 نص'O. <%لمس"ح ل> "أH ^لى %لعال>
كملW "س<- على %ألم>K بJ جاء كإنسا@ مت<%ضع ل"<%ج7 %لتج'بة < "ق*'ZاK <سلW كما "نبغي لنا نح@ +@ نسلW في S"'P مع'فة %ل'A. ح"@
ن-'9 ح"ات7 ن'] ك> "فعJ هللا ب<%سPت7 ألجJ +<ال-KC كما ن'] +@ تجا'بنا < مصاعبنا م*ما عdمH ف*ي -<@ ما %حتمل7 %لمس"حK ل"ت"ح لنا +@
Oتق-"'نا لتضح"ت7 م@ +جلنا بإتباعنا مثال7 في %لح"ا '*dعل"نا +@ ن .Oلح"ا% > Sلح% > S"'Pل% p'نع. {SM 14.4}

q'في ما ت'ك7 %لمس"ح. لق- +خلى %لع Jنفس7. تأم JGسمح البن7 +@ "ب G^ Aب@ هللا. تص<' تضح"ة %أل% <- K-لق- %شت'] %لشب"بة بثم@ ال بح
%لملكي < غا-' -با' %لسماء ل"ق-> ح"ات7 للناG 9ب"حة "<م"ة. ^حتمJ %لتع""' < س<ء %لمعاملةK < تحمJ كJ ما %ستPاm %ألش'%' +@ "سلC>P عل"7
S-لمسام"' ت% ..A"الم7 على %لصلr في Jتأم .A"لصل% H>م KH>لم% S%G خ-مت7 %أل'ض"ة Hكمل G^ > Kانة < %ل*!ء < %لسخ'"ةZم@ س*ا> %إل
@+ K-%'+ @م Jلمس"ح لك% hكل7 +تا %G*عن7. <^نما ب Aحتج" Aانة "نصبا@ عل"7 مم@ جاء لخالص*>. <ج7 %آلZل*!ء < %إل% K7"في "-"7 < 'جل
{SM 15.1} .تك<@ ل7 %لح"اO %لتي تقا9 بح"اO هللا

صد"ق 0م.ن

ح"@ صع- %لمس"ح ^لى %آلA ل> "ت'W +تباع7 بال ع<@K بJ +'سJ %ل'<h %لق-9 نائباً عنK7 < %لمالئكة %لسما<""@ +'<%حاً خا-مةK ل"ع"ن<%
%لG"@ "جاZ-<@ %لج*ا- %لحس@ في <ج7 مصاعZ Aائلة. فاGك' -%ئماً +@ "س<Z m< مع"نKW < ل"9 +ح- "ف*>K كما "ف*> K>Z خصائi خلقW. ^ن7
Wت7 ل-%'^ J"م@ تكم Wلتي تمكن% O'"لخ% H%'"بالتأث WPل7 +حا W-في تسل"> ق"ا Hغب' %Gفإ KWح'س" > W"س*' عل". {SM 15.2}

^@ ح"اتنا Zنا Zي م'حلة ^ع-%-"ة للح"اO %لمقبلةK < عما قل"J س"<%ج7 كJ ^نسا@ "سعى لتكم"J صفات7 +سئلة هللا %لفاحصة : JZ ت'كH مثاالً
Hن+ l'لك> "<-<@ +@ تخ> Kم@ س"ق-> حساباً؟ ^@ %لجن- %لسما<""@ "*تم<@ بالشب"بة pم@ %لنف<9 م<ق Wكا@ م<قف JZ تبع7 %آلخ'<@ بأما@؟%
W-"س h'لى ف^ Jكلمة %إلستحسا@ : “نعماً +"*ا %لعب- %لصالح < %ألم"@... +-خ W"ت<ج7 ^ل @+> Kً%'افd iلفح% %GZ @م”. {SM 16.1}

O'لخب% >>G قصا'] %لج*-. لت<لى J"لسب% %GZ ل<% فيGمن*> +@ "ب 'dهللا "نت @+> Kنا +@ "ص<غ<% سجا"ا لألب-"ةZ <*"ك' %لشب"بة +@ علG"ل
'عا"ة %لشب"بةK فإ@ <ج-<Z> في تج'بة فل"أخZ>G> جان"اً <"صل<% مع*> <ألجل*> فاt "'"-نا +@ نd*' ^ق'%'%ً بتضح"ة %لمس"ح %لعd"مة م@ +جلنا
{SM 16.2} (ع@ Z^ S"'Pتمامنا بخالi %للG"@ جاء ل"خلص*> — (l : 21 تش'"@ %لثاني — ن<فمب' 1911
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&لقسم &أل.-—,عو( )لى &لشبا!

"'"- هللا م@ %لشباA +@ "ستعمل<% ق<ت*> < حماست*> <شجاعت*> ل"ت*"أ للعمJ +@ "تق-> في كJ ف'<عK7 فلق- ^ختا'Z> تعالى ل"ساع-<% في تق->
O>هللا ق %>Pم-ع<<@ ل"ع Hة. فالشبا@ < %لفت"اZ>لبا@ ق<] سل"مة غ"' مشPبأ"- مق-%مة بت Cء%-+ > pصا @ZGب Jللعم P"Pلتخخ% @^ .%GZ 7عمل
فتّ<ت*> حتى "مكن*>K بمما'ست*> ق<%Z> <بتفك"'Z> %ل"قd <بما "أت<ن7 م@ +عماJ ناشPةK +@ "مج-<% هللا < "ك<ن<% سبA خالi إلخ<ت*> في
{SM 18.1} (%إلنسانسة — (@ : 67

دعوة إلى الشباب

g>هللا شباناً ل> "ل -"'" .Hبالمس;<ل"ا mالPل<% لالضZ;" > KJ"بعمل7 %لجل k>*أ للن"*" > KO-ا@ جاZG+ _>G هللا +@ "صبح %لشب"بة -"'"
%لفسا- قل<ب*>K شباناً +ش-%ء < بسالءK ق- <Pن<% %لع!> على +@ "حاض'<%K ك'جاKJ في %لج*ا- %لم<ض<m +مام*>K حتى "مكن*> +@ "مج-<% هللا <
Kلكان<% في سال> مع هللا K<*"-خالق*> < فا H>صغ<% لص+ > O'>*لشب"بة في -'9 كلمة هللا < قمع<% 'غائب*> %لمت% A+- >ب*> %إلنسان"ة. ل W'تبا
{SM 19.1} .< لبلغ<% شأناً م@ %لنبJ < %ل'فعة

Cع7 %إلنسا@ ^"ا'!" _Gائشة .. “ال تضل<%. هللا ال "شمخ عل"7. فإ@ %لPل% Oلحكمة < تتأمل<% في عاقبة %لح"ا% Aجان %!Gل"ك> +@ تتخ^ Jفأت<س
"حص- +"ضاً”. فم@ +جJ نفسKW < ^ك'%ماً للمس"ح %لG_ بJG نفس7 ل"خلصW م@ %ل*الW تمّ*J قل"الً (+"*ا %لشباA) <!@ ج"-%ً ما عل"W م@
A'تك<@ عامالً مع %ل > Kإلل*ي% Sللح W'"تش*- بتأث > KJ"جل Jتق<> بعم @+ Wهللا ل hفلق- +تا KHمكان"ا^ > i'م@ ف Wما +مام > Hمس;<ل"ا
{SM 19.2} ...في GلW %لعمJ %لعK<"d عمJ ف-%ء %لبش'"ة

مدعو89 7لى 5د4 سا3ٍ

> K9-ب-+<% عملك> ب-%فع سا> مق^ K@>لتي تسلك% Jفي %لسب 'dل"7 -ع<%. %نعم<% %لن^ _Gلسامي %ل% p-*ع %لشبا@ +@ "جل<% %ل"Pب<-_ ل< "ست
Aلن<%ئ% > 'Pمحف<فة بالمخا O>Pخ Jئ فستك<@ كPخا Cب-+ت> %لس"' في %تجا %G^ > ._>لس% J"ال تح"-<@ ع@ %لسبKنعمة هللا O>بق K<ع!م<% +نك%
{SM 19.3} .فتتنكب<@ ع@ S"'P %لحS < %لسالمة < %لنجاh. ^نك> لفي حاجة ^لى ق<O م@ ف<S لتق<"ة ^-'%كك> < بعg نشاPك> %أل-بي

^@ عمJ %ل'A "تPلA بJG +سمى ما في %إلنسا@ م@ ق<]K < %لحاجة ماسةK في م"ا-"@ كث"'KO ^لى م;ZالH %لشبا@ < ملكات*> %أل-ب"ة. ثمة
حاجة ^لى 'جاJ تسن- ^ل"*> م*ا> %لعمJ في حق<J <%سعة ^ب"ضH للحصا-. ^@ %لشبا@ م@ G<_ %لم;ZالH %لعا-"ة %لG"@ "ساZم<@ ح"ات*>
بكامل*ا t < ال مكا@ في نف<س*> لل'G"لة < %ل-ن9 ال ب- م@ +@ "حالف*> %لنجاh ف"نج!<% عمالً باZ'%ً ألجJ %ل'A. فل"ستمع %لشبا@ %لنصح <
{SM 20.1} .%إل'شا- < ل"ك<ن<% على جانA كب"' م@ %لتبص' < %ل'!%نة

Hمامي لشبا@ < شابا+ Jألل"مة %لتي تتمث% Hك'"اGما +كث' %ل > K[>ب7 هللا م@ قZ> لخالعة ما% > q"Pل% Jفي سب 'Gّب Aفكا> م@ شا
تحPمH ح"ات*> عقل"اً < +-ب"اً < جسم"اَ نت"جة ^نغماس*> في %لعا-%H %لخل"عة %ألث"مة. ^@ %ن-فاع*> <'%ء ملG%ت*> %آلثمة ق- Z-> +جسام*> < +فس-
{SM 20.2} .نفع*>

O-تصبح<% عامل"@ م@ هللا. %جعل<% م@ مبا'كة %آلخ'"@ < خالص*> ما > K%>--ل"ك> "ا شب"بة %ل"<> %لعابث"@ %لسا-'"@ +@ تتج^ Jفأت<س
-'سك>G^ > K% %لتمست> ع<@ %ل'A فإ@ ق<ت7 %لعاملة ف"ك> تGلJ +مامك> %لصعاA < ت!"J %لعقباH فتصبح<@ مق-س"@ في %لحS. ^@ %لخP"ة متفش"ة
{SM 20.3} .ب"@ شب"بة %ل"<> بشكJ "بعg %ل'عA في %لنف<9 فاع!م<% +نت> +@ تبGل<% قصا'] %لج*- إلنقاG %لنف<9 م@ سلPة ^بل"9

كونو= حملة =لنو;
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%حمJ (+"*ا %لشباA) %لن<' ح"ثما ت<ج*d%> H*' ما +نH عل"7 م@ ق<O %لمب-+K < ^نW شخi ال "تGبAG +< "ستسل> بس*<لة لمغ'"اH عش'%ء
{SM 21.1} .%لس<ء. ال تس'm ^لى %إلGعا@ إل"حاء%H م@ ال "ك'م<@ هللاK بJ بالح'_ %سع إلصالh %لنف<9 < %لمPالبة ب*ا < تح'"'Zا م@ %لش'

g"إلت"ا@ ب*ا ^لى ح%> O-نفساً <%ح Wأل@ تخل"ص K<*نفس+ -G @>ت*-_ م@ "عمل @+ Kh>'في <-%عة < ت<%ضع %ل KJ>حا > KOستع@ بالصال%
تستJd ب'%"ة %لمس"ح ^نما "سبA ف'حاً في %لسماء < "نّ"لW ك<كباً في ^كل"لW. < م@ "ناJ س"عمZ J< +"ضاKً بتأث"'C %لمق-K9 على %إلت"ا@ بنف<9
{SM 21.2} .+خ'] ^لى مع'فة %لخالKi < بGلW "تضاعp %لعمJ. +ما م-] %تساGZ m% %لعمJ فال "كشف7 ^ال "<> %ل-"ن<نة

Aس"كت > KWأل@ هللا س"ن- مج*<-%ت Kبأمانة J"لقل% %GZ Jعم% .J"س<] %لقل Jع +@ تعم"Pال تست Wتعتق- +ن Wك<ن A'لل Jع@ %لعم Wال "<قفن
%سمW في سف' %لح"اO كمستحS %ل-خ<J ^لى ف'h %لس"-. لنPلA م@ %ل'A بح'%'O +@ "'سJ فعلةK أل@ %لحق<J ق- %ب"ضH للحصا-. %لحصا-
{SM 21.3} ...كث"' < لك@ %لفعلة قل"ل<@

ً ل.كن تصو;كم 9=سعا

ل"تحJ %لشب"بة بالتص<' %ل'حA < %لت-ّب' %لحك"> حتى "ستغل<% ف'ص*> ^لى +قصى ح-K < "ل*م<% بما %عتمJ في %ل'سJ م@ '<h %إلل*ا> <
%إلق-%>. "ق<J "<حنا: “كتبH ^ل"ك> +"*ا %ألح-%g ألنك> +ق<"اء < كلمة هللا ثابتة ف"ك> < ق- غلبت> %لش'"'”. ^ن7 ل*-p سا> "ضع7 هللا +ما> %لشب"بة
<"dع Jق<م<% بعم" @+ Kلف'ح"@ بالتعل> في م-'سة %لمس"ح% A>اعة %لشبا@ %ألنق"اء %لقلPففي %ست K7في خ-مة فعل"ة ل P%'لالنخ <Zع"اً ^"ا%-
{SM 22.1} .”للس"- ^Z %G> فقP ص-ع<% بأم' قائ-Z> %لم-<_ ب"@ %لصف<p حتى "<منا GZ% قائالً: “ك<ن<% 'جاالKً تق<<%

Jمتح''"@ م@ ك K7بة ل*> من>Z>في 'ج<ل"ت*> %لم K7ل"قتض"ك> +@ تك<ن<% 'جالً "سلك<@ مت<%ضع"@ م@ ^ل**> < "قف<@ +مام Aل<%ج% @^
نجاسة < م@ كJ -ن9 < م@ %ألم"اJ %لش*<%ن"ة %لتي تفس- %لج"J %لحاض'. عل"ك> +@ تك<ن<% 'جاالً "ك'Z<@ %لكAG < "حتق'<@ %لش' < %إلث> <
"تحل<@ بالص-S < %لشجاعةK < "'فع<@ عال"اً '%"ة عمان<ئ"J %لمصPبغة بال-ماء. ^@ %ستعمالك> م<%Zبك> م@ +جJ %لس"- ^نما "!"-Zا < "صقل*ا <
"جعل*ا +ثم@ في نW%G 'd %لG_ %شت'%Zا بثم@ ال "ق-'. فال تقع-<% ع@ عمJ +_ شيء بحجة +نك> +عج! م@ +@ تأت<% عمالً عd"ماKً بJ كJ ما
{SM 22.2} ...تج-C "-ك> لتفعل7 فافعل<% ب-قة < %جت*ا-

I7لى =لتطو Lلدعو=

Sفالكن"سة في مس"9 %لحاجة ^لى خ-مة شبا@ "ش*-<@ للح K<ما> %لعال+ A"ل"حمل<% '%"ة %لصل K7ع"@ في خ-مة علم>Pلمس"ح مت% -"'"
ببسالةK < "ستن*ض<@K بغ"'ت*> %لمت<ق-KO ما ق- فت' م@ نشاP شعA هللاK فتعd> بGلW ق<O %لكن"سة في %لعال>. ^@ %لحاجة Zي ^لى شبا@ "قا<م<@
{SM 23.1} .ت"ا' محبة %لعال> < "'فع<@ +ص<%ت*> منG'"@ < محG'"@ م@ %تخاG %لخH%>P %أل<لى ^لى %ل-ن9 < %ل'G"لة

q'على ع m>ملك<% "س" > Kنجاسة Jلنف9 م@ ك% Jك"Z %>'*P" @+ ًلشبا@ %ل'%غب"@ في خ-مة هللا < تق-"> نف<س*> لعمل7 عل"*> +<ال% @^
%GأنZ“ :C>لمس"ح < +جاب% O>لشبا@ -ع% Jف*ال قب Kلنف<9 ^لى %لمس"ح% Aلجل O-مت<ق O'"عمل<@ بغ" > Pتقت'@ ك'%!ت*> بالنشا Gعن-ئ > KAلقل%
16 : A) Cلتس"'<% ب7 ^لى منت*ا >Z 7ت'ك g"م@ ح Jب-+<% %لعم%> K7سلني”! فإلى %ألما> +"*ا %لشبا@. %ثبت<% ^نك> تشا'ك<@ %لمس"ح في عمل'%
{SM 23.2} .(ح!"'%@ — "<ن"< 1891

عناصر =لخلق =لضر9;"ة

^@ هللا ال "أم' %لشباA +@ "خفض<% م@ rمال*> <%نتdا'%ت*>K كما +@ عناص' %لخلS %لتي تجعJ %إلنسا@ ناجحاً < مك'ساً ب"@ %لنا9 — <
%ل'غبة %لتي ال تق*' ^لى PلA خ"' +عK<d < %إل'%-O %لتي ال تغلA < %إلج*ا- %لعن"p < %لم<%dبة %لتي ال تع'p %لكالJ — كCGZ J "جA +ال
540 i آلباء < %ألنب"اء%) — Hتكب > Sتسح). {SM 23.3}



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 5 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

طالبون إرضاءه

A'نقت @% Kل"<م"ة% pفي %لصح > J-لنا ش' %لعال> في محاك> %لع pنكش" G^ Kع<نا-" Aفال<%ج Kًعمالً خاصاً "عمل7 لنا ف'-"ا A'ل-] %ل @^
م@ %ل'KA < بإ"ما@ حيK نتمسW بم<%ع"-C حتى تd*' نعمة %لمس"ح ف"نا. ق- "ك<@ تأث"'نا في %لعال> ق<"اKً فإG% <%كبتنا ق<O هللا %لمبكتة %لمقنعة
{SM 24.1} .%ستPعنا +@ ن'بح ^لى %لحS نف<ساً كانH ت'سp في +غالJ %لخP"ة

^@ لبساPتنا +ث'Zا %لA"P في GZ% %لعمG^ KJ ل"9 %لمPل<Z A< +@ ن'تقي ^لى +'فع %لم'%ك! +< نحdى بم-"ح %لناP^ > 9'%ئ*>K < ل"9
S"'P في Wنسل > KSGهللا م@ ف*> < ح Cبنا ^"اZ> ما Jبك Jتمامنا م'ك!%ً في تمج"- هللا. عل"نا +@ نعمZ% @>ك" @+ Jب K<dفنا +@ نك<@ %ألع-Z
%لن<' حتى تنسكA نعمة هللا عل"نا فتص<غنا على شب*7 %لمق-9. ^@ %لسماء لعلى %ستع-%- +@ تسكA +غنى ب'كات*ا على %لG"@ "ق-س<@ +نفس*>
kفلنق K@"'Zسا J"ق- ن-عى لنمضي %لل > KA'لتجا% > Hال ب- لنا م@ +@ نعب' <%-_ %لض"قا K<م@ تا'"خ %لعال O'"أل"ا> %ألخ% CGZ هللا في Jلعم
J"'1 ن"سا@ — +ب : A) — Hب'كا > H%!ما لنا م@ %مت"ا W'-اننا فنZG+ dلى هللا ل"*بنا ف*ماً < "<ق^ O'لحا% Oفي %لصال Hل<ق% %GZ Jمث
1909). {SM 24.2}

* * * * *

أسس النجاح

“> Hأل<قا% Jلج*- في ك% JGت-'"باً ق<"اً على ب <Z%>ق A"'-كث"'<@ م@ شب"بتنا ال "شع'<@ بالحاجة ^لى ت .”A'9 %لحكمة مخافة %ل+'
{SM 25.1} .%ألح<%J. ال "جعل<@ مخافة %ل'A +ما> ع"<ن*>K < ل"س@ +فكا'Z> نق"ة < سام"ة

O-غ"' +ن*ا مكش<فة لع"<@ %لمالئكة %لم<كل"@ بمساع KWعلى عش'%ئ Wفعال+ H"بما خف' .p'تص Jفك' < ت-'_ بك Jا تعل> بكZ'لسماء بأس%
O'ا@ %لماكP"لش% m-م@ خ iئة < %لتخلPخا O-عا Jعلى ك Aللتغل ً%-Zم@ "سعى جا Jك. {SM 25.2}

نز=5ة صاQقة

لسنا ن-'KW كما "جKA ما لق<O +فعاJ %لش' %لصغ'] < %لت'-- %ل!Z"- في %لعمJ على ص<f %لخلS م@ خK'P مع +@ +جمJ %لمبا-& <
.+سماZا ^Pالقاً معلنة لنا في كلمة هللاK < ق- <ZبH لما لتق<"ة كJ مسعى خ"' < ضبP %لعقJ < تق<"م7 < -فعنا ^لى %لPم<h لبل<f ق"ا9 'ف"ع
{SM 25.3}

Kًت*> سب"الZ%!ع %لتج'بة +@ تج- ^لى نPل> تست G^ Kهللا q'لى ع^ Sلشب"بة بسلسلة %لح% Pفاق7 ^مكان"ة 'ب'> Jن"ا%- > pن'] في تا'"خ "<س
ألن*> %عتب'<% 'ضا هللا < مع'<ف7 ف<S 'ضا %لمل<W < جم"ل*>K فأج*> هللا < +حاP*> بت'9 حما"ت7. < بسبA ن!%Zت*> < كمال*> < ^ك'%م*> هللا
على كJ بش'K +ك'م*> هللا بص<'O خاصة +ما> %لناK9 أل@ ق<ت7 على جم"ع +عماJ "-"7 في %لسماء م@ ف<S < على %أل'k م@ تحH. < حتى
في قص' %لملW عب'<% ع@ ^"مان*> بال'A ^ل7 %لسماء بكلمات*> < عا-%ت*> < +فعال*>K < +ب<% %إلمتثاJ أل_ +م' ل"9 ف"7 ^ك'%> هللا. ^G م@ %لسماء
t <Zل"علن<% <الء O>تلق<% ق. {SM 25.4}

>+ AGلح"اء %لكا% m-ا %لنا9 < %لمالئكة. ال تZ%'" لتي% Wجعل*ا حلت% Jب Kً%-ب+ Wب*;الء %لفت"ة %لنبالء. ال تستح بمبا-ئ Jفك@ مستع-%ً للتمث
KWقاً بإ"مانPل"الً نا- Wع'> > Wلحك"مة < حشمت% Wتص'فات > OفاPلمص% Wلنصح. < لتك@ كلمات% %G*مغا"' ل J"لى سب^ Wنة %لخا-عة "ق<-%نPلف%
{SM 26.1} .<%ع!> +@ "حتJ %لمس"ح %لع'q في Z"كJ نفسKW < ق-> م<%ZبKW -<@ تحفKd عن- ق-م"7 لتستخ-> في عمل7

تكر"س كامل
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Kًتسل"ماً كامال A'كث"'<@ ل> "سلم<% نف<س*> لخ-مة %ل .Wلعال> م<قف% p'ل"ع KSكل"ة للح Wت%G Wحال"اً < +ب-"اً "ست-عي تسل"م W'"خ @^
l%>تكتسح*> +م Sل> "ثبت<% في %لح @"Gم@ %لنا9. +@ غ"' %لمك'س"@ %ل <Z'"لغ O'حج' عث > pلمتأ'جح مص-' ضع% %GZ <*فصا' م<قف
A>خلق*> بب' %لمس"ح %لمحس J"أ < تكمPخ Jعلى ك Aل<@ +_ ج*- مق-9 للتغلGال "ب> KC>ع'ف Sح Jحة ب*> بع"-%ً ع@ ك>Pم A'لتجا%. {SM
26.2}

> K7ح"ة بالنسبة لعش'%ئ O>صبح ق" O'تتجس> في ح"ات7 %لمبا-& %ل'%سخة %لبا _Gنسا@. <%ل^ Jم@ ك 'dمنت >Z في مع'فة ما Sللعال> ح
"ك<@ ل-"انت7 تأث"' في %آلخ'"@. كث"'<@ ال "ع'ف<@ <ال "ق-'<@ ما لكJ شخi م@ عd> %لتأث"' للخ"' +< للش'K فل"عل> كP JالA +@ لكJ مب-+
K<*لمس"ح م@ +جل% Hما @"Gل% Jضاً ك"+ Aلمس"ح < "ح% Aلمس"ح مخلصاً ال ب- م@ +@ "ح% Jم@ "قب @+ > K7عتنق7 تأث"'%ً فعاالً في تك<"@ خلق"
dف"خضع نفس7 لمش"ئت7 بال تحف Kب-"ة+ Oماء "نبع ^لى ح"ا m>ف"ص"' %لمس"ح ف"7 "نب. {SM 26.3}

حر"ة ثابتة

ل"ك@ نام<9 ح"اتW %لG_ ال ت!ح!حW عن7 تج'بة +< ش*<O -ن"<"ةK +@ تك'> %ل'KA ألنZ“ 7كG% +حA هللا %لعال> حتى بJG %بن7 %ل<ح"- لكي ال
Jهللا لتجع W>ع-" K-مف-"اً <كائناً ح'%ً عاقالً < مشت'] بثم@ ال "ح Wبصفة ك<ن Hألب-"ة”. < +ن% Oتك<@ ل7 %لح"ا Jم@ ";م@ ب7 ب Jك Wل*"
ً %لمملكة %لسما<"ة. تح'' م@ عب<-"ة %لخP"ةK < كخا-> +م"@ ح'"تW ثابتة < تستخ-> ق<%W %لم<Z<بة لW من7 كأح- %ل'عا"ا %ألح'%' — 'عا"ا
t Wع@ <الئ @Z'ب W>لمل% Wلمل. {SM 27.1}

Jب K'ا@ %لشPلنعمة. ال تخضع لسل%> Oلح"ا% WبZ> G^ ب*ا A'ل% Wل<-"عة %لمق-سة %لتي +ك'م% Sمستح Wن^ Kلمس"ح% m>بنعمة "س KHثب%
.Wب*ا. لتك@ %لحكمة %لسما<"ة س'%جاً ل'جل Jع!! %لمبا-& %لق<"مة <%عم >KWلتي <ضع*ا لخالص% P>'لش% Kdتحف @>- KJكجن-_ للمس"ح %قب
ك> +م"ناً لنفسW <إلل*W. %ستن- ^لى %لحS <%ثبH ف"7 فال تت!ع!m. ^@ نام<9 هللا ثابH ال "تغ"'K ألن7 تعب"' ع@ صفاH هللاK فاع!> %لع!> %ألك"-
Wفعال+ >+ Wلنام<9 عا'%ً بأق<%ل% %GZ <على حك Aل@ تجل Wن+. {SM 27.2}

تسل.م تا3

@+ > Kب"ة-+ O>ق K9-لق% h>'ة %ل"Pة عPب<%س Jفتنا K9-لق% h>'ل% O-لق"ا SلPلم% Wلتا> ل7 < تسل"م% Wانة %لمس"ح "عني خض<ع"- Wقب<ل @^
> Oلح"ا% Aمصاع pلخ-مة %لمس"ح "خف W%>ق Jك Wماً. ^@ تسل"م"dعل"*ا لخ-مة هللا ست!-%- فعال"ت*ا %!-"ا-%ً ع Hلسابقة %لتي +;تمن% WبZ%>م
> Kنف<9 %لصغا' < %لكبا' ^لى %لمس"ح Pبي "'بZG Jأل@ %ل-"@ حب Kلجس-"ة% H%>*ع"@ %لنف9 في نضال*ا مع %لش" > K-"متاعب*ا ^لى ح- بع
{SM 28.1} .ب<%سPت7 "جتا! %لPائع<@ بأما@ م@ مسالW <ع'O مdلمةK حتى "صل<% ^لى م-"نة هللا

^@ لبعk %لشب"بة م<%AZ عا-"ة ^G% صقلH < -'بH +صبح<% +Zالً للعمJ %لمق-9 %لG_ ^ل"7 -عاZ> هللاG > KلG^ W% تعلم<% على +"-_ معلم"@
G<_ مبا-& سام"ة نق"ة. لك@ شباناَ كث"'"@ "فشل<@ ألن*> ل> "ع!م<% في نف<س*> +@ "تغلب<% على %ألZ<%ء %لجس-"ة < "Gعن<% لص<H هللا في
كلمتZ .7;الء ل> "حصن<% نف<س*> لص- ت"ا' %لتجا'A %لجا'p < +-%ء <%جب*> في كJ %ألح<%J. فمثل*> مثJ 'جJ "سلP W'"قاً محف<فاً
{SM 28.2} .بالمخاK'P ل> "قبJ نصحاً +< ^'شا-%ً لتفا-_ نكبة +< كا'ثة

7خت.ا; =لمص.ر

KWبإمكان .Hن+ W"عل pتت<ق O-آلت"ة %لخال% Oفي %لح"ا > Oلح"ا% CGZ في Wق'' مص"' نفس7. سعا-ت" _Gل% C-ح> >Z 7ح- +ن%> Jك p'ل< ع KCr
^@ +'-KH +@ تتخG 'فاقاً "ك<@ تأث"'Z> محPاً ألفكا'W < +ق<%لW < صفاتKW < بإمكانW +@ ت'خي %ل*نا@ لشاZ"تW < ش*<تW < تحتق' %لسلPة <
Kتأتي ب*> ^لى %لمس"ح @+ Wم@ كا@ بإمكان WالZ فتك<@ سبباً في K'"لع-<] ^لى %لغ% W'"تأث Jق- "نق .W'- Pة < ت*<_ ^لى +حdف Hبكلما C>تتف
> H'لما عث C'"في "<> %ل-"ن<نة قائالً: “+<الً تأث Wل*ال% W"ق- "ش"' ^ل > Kع@ %لق-%سة < ع@ %لسماء > Sع@ %لمس"ح < ع@ %لح <Z-تبع %GكZ >
p"ك Cr .”Wل*ال% S"'P في K@"لع"ن% A>معص KHالً < سلكZنا جا+ Hكن > Kلى %لسماء^ S"'Pل% p'ل-"@. كا@ ل7 ن<' < ع% H'لما %حتق
تستP"ع م<%ج*ة %ت*ا> ك*G%؟ فما +Z> +@ "ع'p كJ <%ح- في +_ ^تجاC "ق<- %لنف<9. ^ننا لعلى +عتاA %لعال> %ألب-_K < ما +ح'%نا +@ نع'p ج"-%ً
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+ننا سنعPي حساباً ع@ نتائج تأث"'نا في %آلخ'"@. "نبغي +ال نh'P %ألب-"ة م@ حسابنا بJ نع<- +نفسنا على %لس;%J -%ئماً: JZ "'ضى هللا ع@
{SM 29.1} مسلكي GZ%؟ ما Z< تأث"' تص'في ف"م@ +<ت<% م@ %لن<' < %لب"نة +قJ ج-%ً مما ليK لمع'فة ما Z< حS؟

X0سئلة فاحصة للقلو

KCr ل< فتq %لشب"بة %لكتاA %لمق-9 < عمل<% ما "dن<@ +@ %لمس"ح س"فعل7 ل< كا@ في مثJ حال*>! ^@ ف'صنا إلستقاء %لمع'فة م@ %لسماء
تلقي على عاتقنا مس;<ل"اH جس"مةK ف"ج-' بكJ منا +@ "سأJ نفس7 في ^Zتما> ش-"-: +سائ' +نا في %لن<'؟ JZ +ناK حسA %لن<' %لعd"> %لمعPى
{SM 29.2} ليK +ق<- غ"'_ في %لS"'P %لس<_ +> ت'%ني %تخP G'"قاً مع<جاً Z< معث'O للضعفاء؟

> Kا@. +@ +شعة ن<' %لسماء %لالمعة تن"' سب"لك> +"*ا %لشب"بة %ألع!%ءPم@ ق"مة < ق-%سة < سل Sلما للح S"نبغي +@ "تخللنا شع<' عم"
2 : l) — Jف"ق<] ن<' سب"لك> مت!%"-%ً حتى %لن*ا' %لكام Kشعاعة ت'سل*ا %لسماء^ Jتقبل<% ك > K<ل<% في %لخ-مة قصا'] ج*-كGج<% +@ تب'+
{SM 30.1} ,(شباP — فب'%"' 1893

* * * * *

يومنا يوم فرصة

ZناW -'<9 نتعلم*ا في GZ% %ل<قH م@ %ختبا' %لG"@ سبق<نا في خ-مة هللا. ما +قJ ما نع'ف7 م@ ج*ا- +<لئW %لنا9 < ض"قات*> < خ-مات*>
{SM 30.2} .في +ع-%- نف<س*> لمنا!لة ج"<q %لش"Pا@. لق- %ستPاع<%Z > K> البس<@ سالh هللا %لكامJ +@ "ثبت<% ض- مكا"- ^بل"9

P>بZ >+ Jكان<% +ناسا ال "ع'ف<@ %لفش Kiإلخال% Jف"ما مضى لت-ع"> عمل7 كان<% مخلص"@ لمب-ئ*> ك t <*ب<% نف<سZ> @"Gالء %لق<> %ل;Z
%لع!"مةK بJ كان<%K ك-%ن"اKJ كل*> <قا' <غ"'Kt O ممل<ئ"@ م@ %لمقاص- %لنب"لة < %لمPامح %لش'"فة. كان<% ضعفاء < قاص'"@ مثJ +_ م@
%لمنخ'P"> %آل@ في سلW %لعمKJ < لكن*> جعل<% كJ %تكال*> على هللا. كان<% +ث'"اءK ق<%> ث'<ت*> ثقافة %لعقJ < %لنفG > K9لW ما "مك@ +@ "نال7
CGZ على Jمكننا +@ نحص" KO>كنا نع<!نا %لحكمة < %لمع'فة < %لفض"لة < %لق @^ > K@نح > .Jلك% S>ف > KJفي %لك > Jهللا %لك Jم@ "جع Jك
{SM 30.3} .جم"ع*ا ^G% كنا نتعل> م@ %لمس"ح %ل-'<9 %لتي "عتب' تعلّم*ا %مت"ا!%ً لنا

عما_ تدعو 7ل.^م =لحاجة

@"Gلح'%9 %ألمناء %ل% Wنت"جة خ-مة +<لئ %GZ > K-"!+ '>ل-"نا ن KHمض Jفي +ج"ا O'>ل> تك@ م"س H%!مت"ا% > i'ف Hل<ق% %GZ لنا في
جعل<% هللا متكل*>K < نال<% من7 %لق<O لجعJ %لن<' "ضيء على %لعال> بأشعة +<ف' ب*اء < +ش- ^ش'%قاً. لنا في "<منا GZ% ن<' +!"- لن!"- م@ ^ش'%ق7
شأ@ ما فعJ م@ سبق<نا م@ 'جاJ < نساء نبالءG^ K !%-<% م@ ق<O %لن<' %لمعPى ل*> م@ هللا. لق- ج-<% P<"الً ل"تعلم<% %ل-'<9 %لمعPاO ل*> في
WلG ل<% معd > KًالقاP^ [>لق% <dنفس*> بأع+ %>Pك<فئ<% على مثاب'ت*> في %لج*ا-. < لق- 'ب Jب K[-س <Z->*ج AZGل> ت > Kم-'سة %لمس"ح
lلعال> محتا Sسع حتى "مكن*> تق-"> كن<! %لح>+ > Sألب-"ة ^-'%كاَ +عم% Sلحقائ% W%'-ش"@ -%ئماً إلPمتع. {SM 31.1}

@"Gل% <Z Kفي +سفا' %لسماء GكZ <Z;سما+ Hق- سجل @"Gل% Kهللا 'dفي ن Jجا' <Z @"Gفال K@صفات*> تم9 %لحاجة %آل CGZ Jلى عما^
"عمل<@K كما عمJ -%ن"اKJ على صقJ كJ م<Zبة ف"*> بP'"قة "تمكن<@ مع*ا +@ "مثل<% ملك<H هللا على +حس@ <جK7 في عال> غا'S في %إلث>.
%لنم< في %لمع'فة ض'<'_K أل@ %لمع'فة ^G% ما PبقH في عمJ هللا +ضحH ق<O للخ"'. %لعال> محتاl ^لى +نا9 مفك'"@ G<_ مب-+K "نم<@
باستم'%' في %لف*> < %إل-'%W. ^@ -<' %لPباعة لفي حاجة ^لى +نا9 "ستخ-م<ن*ا خ"' %ستخ-%> ل"ج- %لحS +جنحة "صJ ل*ا عاجالً ^لى كJ +مة
Aلسا@ < شع >. {SM 31.2}
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مصد; كفاءتنا

نحتاl ^لى خ-مة %لشب"بة %لG"@ "عمل<@ بأمانة في حقJ %لصناعةK %لG"@ ال "خش<@ بJG %لج*J %لج*"-. Z;الء بإمكان*> +@ "ج-<% عمالً ح"ثما
<ج-<%K ألن*> ال "ت'--<@ <ال "تعث'<@ في %لKS"'P بJ "حمل<@ بالفك' < %لنف9 %لمثاJ %لسما<_. ع"ن*> بس"PةK < "تق-م<@K -<%ماKً ^لى %ألما>
<Z-%-لمس"ح بع-> ^"مان*> < ع-> %ستع% Jع<ق*> تق-> عم" @"Gل% K@"لك@ %لمت'%خ"@ %لخائف"@ غ"' %لمص-ق > .O'اتف"@: %لنصZ Kلى %لعالء^ >
{SM 32.1} ...إلنكا' G<%ت*> م@ +جJ %لمس"حZ K;الء ال "-ع<@

+ما -ع<O هللا ف*ي لل'%غب"@ في %لعمJ معG^ K7 %لPب"عة %لبش'"ة تصبحG^ K% كانH على %تصاJ بالمس"حK نق"ة < صا-قةK أل@ %لمس"ح "!<-
%إلنسا@ بالكفاءKO جاعالً ^"اKC ق<O للخ"'. %لص-S < %إلستقامة م@ صفاH هللاK < م@ "متلك*ا "متلW ق<O ال تق*' — (Gr 10 : A%' — ما'9
1903). {SM 32.2}

=لبر =لد=خلي

%لب' %ل-%خلي مش*<- ل7 بالب' %لdاZ'_. %لبا' -%خل"اً ال "ك<@ قاسي %لقلA جاف"اKً بJ "نم< "<ماً ف"<ماً ^لى ص<'O %لمس"حZ%G Kباً م@ ق<O ^لى
ق<O. م@ ق-س7 %لحS "ضبP نفس7 < "سلW في خH%>P %لمس"ح حتى تت<%'] %لنعمة في %لمج-. ^@ %لب' %لG_ ب7 نتب'' Z< ب' محس<KA +نا %لب'
{SM 33.1} .(%لG_ ب7 نتق-9 ف*< ب' م<A>Z. %أل<J سمة -خ<لنا ^لى %لسماءK < +ما %لثاني فأZل"تنا ل*ا — (A : 4 ح!"'%@ — "<ن"< 1895

* * * * *

ذرى يمكن بلوغها

ما Z-فك> في %لح"اO +"*ا %لشب"بة %ألع!%ء؟ +Pامح<@ +نت> ^لى تحص"J %لعل> ل"ك<@ لك> في %لعال> %س> < م'ك!؟ JZ ل-"ك> خ<%P' ال ت'"-<@
%إلفصاh عن*ا حتى "مكنك>K "<ماKً +@ تبلغ<% قمة %لعdمة %لفك'"ةK < "نفح لك> مكا@ في م;تم;%H %لفك' < %لتش'"عK < تس*م<% في س@ %لق<%ن"@
.ألمتك>؟ ل"سCGZ H %لمPامح ببPالة. ل"جعJ كJ منك> لنفسZ 7-فاKً < ال "كتف"@ بما س*J تحص"لK7 بJ ل"ك@ Z-ف7 عال"اKً <ال "-خ' <سعاً لبل<غ7
{SM 33.2}

Lلح.ا= dلد"انة 0سا=

مخافة %ل'A +سا9 كJ عdمة حق"ق"ةK < %الستقامة %لخالصة Zي %لمب-+ %لG_ "جA +@ تتحل<% بZ 7"ثما تقلبت> في مناحي %لح"اO. %نقل<% -"انتك>
معك> ^لى ح"اتك> %لم-'س"ة < ^لى مكا@ سكناك> < ح"ثما ت<ج*ت>. < م*متك> %الZ @rي ك"ف"ة %خت"ا'ك> ل-'<سك>K مع %إلبقاء < %لمحافdة على
{SM 33.3} .ح"اO %الستقامة < %لفضائJ %لمس"ح"ةK مسخ'"@ كJ %لم"<J < %لمصالح %ل-ن"<"ة ل-ع<O %نج"J %لمس"ح %لعل"ا

> .'ZاP Sبخل dمكنك> مع7 %الحتفا" Jبشك Oتك<@ صلتك> بالمجتمع < %لح"ا @^ > K7اقة "-ك> عملP تحتاج<@ %ل"<> +@ تبن<% ح"اتك> بما في
كتالم"G للمس"ح ال تستنكف<% م@ تعاPي +_ عمJ عا-_ ش'"p ما -مت> تحمل<@ معك> -"انتك> ح"ثما <ج-ت>. < +"اً "ك@ %لعمJ %لG"@ تع-<@
{SM 34.1} .+نفسك> ل7 حG%' م@ %لd@ +نك> ال تستP"ع<@ %لنجاh ف"7 -<@ %لتضح"ة ببعk مبا-ئك>

مسؤ9ل.اe سام.ة
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^G% صقلH مبا-& %ل-"@ ح"اتك> +صبح في <سعك> +@ ت'تفع<% ^لى +"ة قمة +'-ت>. < ^ن7 ل"ف'حنا +@ ن'%ك> تبلغ<@ O>'G سام"ة ق- 'س> هللا
لك> +@ تبلغ<Zا. ^@ "س<m "حA %لشب"بة < "ح!@ ^G "'] بعض*> "*مل<@ م<%Zب*> فال "صقل<ن*ا < ال "نم<Zا. في <سع*> +@ "صبح<% 'جاالً
G. {SM 34.2}<_ مبا-& ال تخZ+ > KJGالً لالضPالm بمس;<ل"اH سام"ة < +@ "بGل<% في GZ% %لسب"J ج*- %لPاقة

لك@ حG%' م@ %'تكاA ج'> ZكG% فd"ع باستخ-%مك> في %لش' < ZالW %آلخ'"@ م<%Zبك> %لمعPاO لك> م@ هللا. م@ %لنا9 %لم<Z<ب"@ م@
Jحقاً +@ "ستعم p"عل"*> حصا- غلت*ا. +@ م@ %لمخ Sس"ش %>'Gالء كل*> "!'ع<@ ب;Z @لك > K-لفسا% > Sب*> في نش' %لفسZ%>ستخ-م<@ م"
%إلنسا@ لل*الW ب-J %لب'كة ما +نع> ب7 هللا عل"7 م@ م<%KAZ < ^ن7 لم@ %لمخ"p +"ضاً +@ نضعK في من-"KJ %ل<!ناH %لمسلمة لنا م@ هللا <
نخف"*ا في %لعال>K أل@ GلW بمثابة h'P ^كل"J %لح"اO جانباً. "PلA هللا منا %لخ-مةK < لكJ منا مس;<ل"اتK7 <ال "مكننا +-%ء م*متنا %لجل"لة في
{SM 34.3} .%لح"اO ^ال ^G% ق-'نا على حمCGZ J %لمس;<ل"اH < تص'"ف*ا بأمانة < بضم"' صالح

تأث.ر =لح.اL =لر9ح.ة

"ق<J %لحك">: “+Gك' خالقW في +"ا> شبابW” لك@ %علم<% "ق"ناً +@ %ل-"@ ال "ق<-ك> ^لى ح"اO %لعب<سة < %لتج*>K +< "قp في S"'P نجاحك>. ^@
-"@ %لمس"ح ال "مح< +< حتى "ضعG pكاءك> <ال "ع<KS بأ_ حاKJ سع"ك> ^لى %لسعا-O %لحقةK +< "قلJ م@ شغفك> بالح"اKO <ال "حملك> على
^غفاJ +صحابك> +< %النقPاm ع@ ح"اتك> %إلجتماع"ة. <ال "س-J على ح"اتك> لباساَ م@ مس<Kh <ال محJ ف"7 للتأ<C +< %لتحس'. ^@ %لG"@ "جعل<@
هللا %لكJ < في %لكJ < ف<S %لكZ J> +سع- %لناK%'P 9 < ال "فا'S %إلش'%S < %البتسامة مح"اZ>. %ل-"@ ال "جعJ %إلنسا@ فdا خشناً < م*مالً <
عا-> %للKpP بJ +ن7 على %لنق"k م@ GلKW "صقJ %لنف9 < "سم< ب*اK < "جعJ %لS>G سل"ماً < %لحك> س-"-%Kً < "*"ئ %لم'ء لصحبة %لمالئكة <
C-لمس"ح ل"ع% AZG _Gل% @P>ل7 للمZ;". {SM 35.1}

"جA +@ ال ننسى ^Pالقاً +@ "س<Z m< نبع للف'h < %لسعا-O < +ن7 ال "س' بب;9 بني %إلنسا@K بZ%'" @+ ->" J> سع-%ء. +@ +ما> كJ مس"حي
مصا-' كث"'O للسعا-O < "مك@ +@ "ع'p ج"-%ً %لمس'%H %لب'"ئة ف"ختا'ZاK < ل7 +@ "نع> من*ا بكJ ما ل"9 م@ شأن7 +@ "ج' %لنف9 ^لى %لتعاسة
< "ق<-Zا ^لى %النحPاKP <ال "نت*ي بالفشJ < خ"بة %ألمJ < ال "ت'W +ث'%ً ح!"ناً "قضي على ك'%مة %لنفK9 +< "س- %لS"'P ^لى %لنفع.
Oلصال% h>'ب dمع7 < "حتف m>س" Gأخ" @+ mاPفالمس"حي في +م@ ما %ست... {SM 36.1}

9كالء على =لمو=5ب

مخافة %ل'KA +"*ا %لشب"بةZ Kي +سا9 كJ نجاh. ^ن*ا '+9 %لحكمة. < +نت> م-"ن<@ Kt ألن7 "*بك> خ"'%H عنا"ت7 -<@ حk منك> عل"*ا +<
%ستحقاS ل*ا < ق- <Zبك>K ف<K%GZ S %لسماء بأس'Zا في عP"ة <%ح-Z Oي %بن7 %ل<ح"-P" > KلKA في مقابCGZ J %لعP"ة %لالمح-<-KO %لPاعة
%ل'%غبة. لق- %شت'%ك> بثم@ Z< -> %لمس"ح %لثم"@ < "'"-ك> +@ تحن<% %ستخ-%> ما +نع> عل"ك> ب7 م@ م<%AZ. ^@ ق<%ك> %لعقل"ة < %أل-ب"ة ^نكا
.Jلة م@ ع-> %الستعما"!Z > كسبحة >+ KSلالئ% '">Pلة م@ قلة %لتPا معZ>ال لتت'ك Kا بحكمةZ>ئتمنك> عل"*ا %تنم% HباZ Kا م@ هللاZ>تم"Pع%
{SM 36.2} .لك> +@ تق''<% JZ ت;-<@ بأمانة +< ت*مل<@ %لمس;<ل"اH %لجسا> %لملقاO عل"ك>JZ > K ت<ج*<@ ج*<-ك> نح< %لخ"' +< %لش'

G^ ب"عة %إلل*"ةPما "ل!> لجعلنا ش'كاء %ل Jلق- !<-نا هللا بك .Hا م*تمة بما نشكل7 م@ صفاZ'لسماء بأس% > O'"ا' %أل"ا> %ألخPفي +خ q"نع
ق- ت'كنا %لفسا- %لG_ في %لعال> بالش*<Z > KO< ل> "ت'W %إلنسا@ ل"ق*' ق<%H %لش' بج*<-C %لضع"فةK ال جعJ %لع<@ في متنا<J كJ نف9 تبتغ"7.
^@ مالئكة هللا %لصاع-O < %لنا!لة على %لسل> %لتي شاZ-Zا "عق<A في ';"ا ستساع- كJ نف9 '%غبة في %لصع<- حتى ^لى %لسماء %لعل"اZ > Kي
86 — 82 : _) — C-"س l'لى ف^ Jخ-" G^ Cج!%ء Jلن"' "نا% S"'Pل% %GZ م@ "'تقي Jفك Kن*ا>Pخ" O>Pخ Jك Aهللا < ت'ق Aتح'9 شع).
{SM 36.3}

5د4 سا3ٍ

^@ ما "'<م7 هللا أل<ال-C م@ %لكماJ ل*< +سمى ج-%ً مما "ستP"ع عقJ بش' ^-'%ك7. فالتق<]K %لتشب7 بال'Z KAي %ل*-p %ل<%جA بل<غ7. ^@
S"'P %لنجاh %لمت<%صJ مفت<h +ما> كP JالA. < لكP JالA جعالة "بلغ*ا < ق"ا9 "'قى ^ل"K7 كJ ما ف"*ما صالح < نقي < سا>. "تق-> بأقصى
ما "ستP"ع م@ س'عة < ^لى +بع- ح- ممك@ في كJ ف'm م@ ف'<m %لمع'فة %لصح"حةK غ"' +@ ج*<-C تتج7 نح< +غ'%k +سمى م@ مج'-
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19 > 18 :) — k'ألنان"ة %ل<قت"ة سم< %لسماء على %أل% Hل'غبا%). {SM 37.1}

مجاٍ; لنعمة هللا

Sال "ستقصي. ل"9 م@ شيء "شتا _Gي غنى %لمس"ح %لZ هللا ف"7 للعال> كن<! نعمت7 %لتي Aسك" Kًنف9 +@ تك<@ مج'] ح"ا Jن7 المت"ا! لك^
^ل"7 %لمس"ح كإشت"اق7 +@ "'] +ناساً "مثل<ن7 في %لعال> مd*'"@ '<ح7 < صفات7. < ل"9 م@ شيء "حتاج7 ^ل"7 %لعال> حاجت7 +@ "'] محبة
A>لمق-9 ف'حاً < ب'كة لقل% H"!ف"*ا %ل Aا' م@ "جعل<@ ح"ات*> مجا'_ ح"ة "نسكdا في %نتZ'لبش'. %لسماء بأس% Oمتجل"ة في ح"ا iلمخل%
419 : J) — 'لبش%). {SM 37.2}

* * * * *

مقاييس الكفاءة

%GZ %>من*> +@ "<!ع 'dلن<' < %لمع'فة. "نت% J"ج KJ"لج% %GZ @لكث"' م@ شبا% 'dهللا "نت> .O'"Pخ Hلشب"بة تقع مس;<ل"ا% Sعلى عات
%لن<' < CGZ %لمع'فةK < "'غA في +@ "ب--<% %لضالJ < %لخ'%فاH %لتي تفشى عق<J %لكث"'"@. فعل"*> +@ "*Gب<% %لنف9 بأ@ "جمع<% م@ %لمع'فة
< %لخب'O -قائق*ما < تفاص"ل*ما. ^ن*> مس;<ل<@ +ما> هللا عما +ت"ح ل*> م@ ف'i < %مت"ا!%H. < %لعمJ في %نتdا' ج*<-Z> %لحا'O ل"تق-> م@
Hل<ق% AلPبقعة ^لى بقعة حسبما "ت. {SM 38.1}

ل< ك'9 %لشب"بة %لعقJ < %لقلA لخ-مة هللا لبلغ<% ق"اساً 'ف"عاً م@ %لكفاءO < %لنفع. GلZ W< %لق"ا9 %لG_ "نتd' هللا م@ %لشب"بة بل<غ7. < م@
"قص' ع@ GلW ف*< ^نما "'فk +@ "ستعمKJ للمنفعة < ^لى %لح- %ألقصىK ما +تاh ل7 هللا م@ ف'i < ^مكان"اH. < "عتب' تص'فGZ 7% خ"انة
{SM 38.2} .ض- هللا < فشالً في %لخ-مة لخ"' %إلنسان"ة

=لتأ5ل للخدمة

^@ %لG"@ "جاZ-<@ ل"صبح<% عماالً Kt %لG"@ "سع<@ بج- <'%ء %لتحص"J لكي "عK%>P س"نال<@ باستم'%' ن<'%ً م@ هللا حتى "ك<ن<% مجا'_
ب'كات7. <ل< +@ %لشبا@ < %لفت"اH %متثل<% لمPال"A هللا في عا-%ت*> < مشت*"اH مأكل*>K < ش*<%ت*>K كما فعJ -%ن"اJ ألصبح<% +Zالً لعمJ +سمى.
@"Gختبا' %ل%> Oء %لسخ"فة %لعابثة %لتي ال مكا@ ل*ا في ح"ا%>Zأل% %>Gنب" > KJGمبت > i"خ' >Z ما Jان*> كZG+ @ح<% م'P" @+ <*نبغي ل"
{SM 39.1} ."ح"<@ باإل"ما@ باب@ هللاK "أكل<@ جس-C < "ش'ب<@ -م7

"جA +@ "-'ك<% +ن7 م*ما عd> ^مكان"اH تثق"ف*>K فق- "قص'<@ ع@ بل<f تلW %لثقافة %لتي ت;Zل*> للعمJ في ناح"ة ما م@ ن<%حي ك'>
%ل'G^ KA ال "مكن*> %النخ'%P في سلW خ-مة هللا < Z> مفتق'<@ ^لى %لم;ZالH %لمPل<بة للتق<] %لم-'كةZ %G^ > K> +سلم<% لل*< < %لعبg عقل*>
%لG_ كا@ "نبغي +@ "نّشP بمقاص- سام"ة < نب"لةK فإن*> بGلW "ضعف<@ ما <Zب*> هللا م@ PاقاKH < "صبح<@ مGنب"@ +مامK7 ألن*> ال "حسن<@
{SM 39.2} .م<%Zب*> باالستعماJ %لحك">

^@ ضعف*> %ل'<حي مغ"t d. "ل<ث<@ < "فس-<@ عق<J عش'%ئ*>K < "شجع<@ بأق<%ل*> < +فعال*> على %الستخفاp بالمق-ساH. < ل"9 +ن*>
"<قع<@ +نفس*> في خP' فقKP بJ +@ مثال*> مض' بكJ م@ "تصJ ب*>. ل"س<% على %إلPالZ+ Sالً لتمث"J %لمس"ح. < ^Z G> عب"- للخP"ة م*مل<@
P >. {SM 39.3}ائش<@ < جاZل<@K فإن*> ال "لبث<@ +@ "نفصل<% ع@ %لمس"ح

J>ع<@ %لفك' "ش'- < "ج-" @"Gلى %ل^ > .A'قص'<@ ع@ +@ "ك<ن<% عماالً مع %ل" J"م@ %لتحص kقنع<@ بمست<] منخف" @"Gل% Wلئ>+ >
ح"g شاء ج<@ 'قابة "ق-> %لش"Pا@ مقت'حاH تشح@ ب*ا عق<ل*> بح"g "ص"'<@ م-'ب"@ في ج"ش7 على ^فسا- نف<9 +خ']. ق- "ج*'<@
{SM 40.1} .بال-"@K < ق- سك<@ ل*> مd*' %لتق<]K ^ال +ن*> محب<@ للملH%G -<@ محبة هللا
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=لم^ا;L غ.ر =لمقدسة

Jألن*ا ل> تش-- < تت'سخ بفضائ Kمق-سة Hغ"' +@ م*ا'ت*> ل"س K<*لتي تكسب*> تق-"' عش'%ئ% O'م@ %لشب"بة م@ "تمتع<@ بل<@ م@ %لم*ا
Kلت-ع"> مقا""9 !%ئفة <Z%>م@ %لتق<] "ستعمل<@ ق mقنا Hع هللا +@ "ستعمل*ا لمنفعة %لبش'"ة < مج- ^سم7. < تح"Pال "ست> Kمصاعب*ا > O'لخب%
ث> "نd' ^ل"*> غ"' %لمتج--"@ كمب'' ل*> على مسلك*> %لخاPئ. < "ق<-Z> %لش"Pا@ ^لى تسل"ة صحب*> ب*Z'G> < بما "سم<ن7 فPنت*>K < كJ ما
{SM 40.2} ."فعل<ن7 "-ع< ^لى %لسخp ألن*> تحH سلPا@ %لمج'A %لG_ "<ج7 +خالق*> < "ص<غ*ا حتى "عمل<% عمل7

^ن*> G<< مق-'KO غ"' +@ مق-'ت*> ل"سH م-'بة. عن-P <ZاقةK ^ال +ن*ا غ"' نام"ة. لق- +عP<% م<%KAZ < لكن*> "س"ئ<@ %ستعمال*ا < "شل<ن*ا
بالحماقةK < "ج'<@ rخ'"@ ^لى -'ك*> %ل<ض"ع. لق- %فت-] %لمس"ح نف<س*> بإنكا'G C%ت7 < تضح"ت7 بنفس7 < %تضاع7 < بما %حتمJ م@ عا' <
WالZع +@ "ستعمل*> إل"Pتمام7 على ق-' ما "ستZ% @ل"*> م>" _Gلس"- %ل% WلG ة < م@ عب<-"ة"Pل"عتق*> م@ +س' %لخ %GZ Jك Jحتم% K'""تع
{SM 40.3} .%لنف<9. غ"' +ن*> "عبث<@ بمحبة %لفا-_ ل*>K ف"نZ 'd< ^لى عمل*> بح!@

Z;الء %لشب"بة "<%ج*<@ خس'%ناً +ب-"اً. ك"p س"ب-< ل*> ل*<Z> < مج<ن*> "<> "ناJ كJ <%ح- م@ -"ا@ كJ %أل'k ما كا@ للجس- بحسA ما
O'ما +ف-ح*ا خسا .Wح"ات*> لل*ال Jعم Jك > Kًش"ماZ > ًفلق- جلب<% ^لى %ألسا9 قشا Kصنع! {SM 41.1}

+ما %لG"@ قام<% بنص"ب*> م@ خ-مة هللاK ناd'"@ ^لى "س<m في PلA 'ضاKC م-<ن"@ "<م"اً في سجJ حسابات*>K +خPائ*> < !الت*> <
+ح!%ن*> < ما حا!<C م@ %نتصا'%H على %لتج'بةK < ف'ح*> < سالم*> في %لمس"حK فما +سع- ما ستك<@ حال*>! <ال "ك<@ عل"*> +@ "<%ج*<%
{SM 41.2} .(سجJ ح"ات*> بخ!_ < 'عl) — A : 22 ح!"!%@ — "<ن"< 1899

L;لوس.لة =لمختا=

>Z Jلك@ ما س"ك<@ +فع > K@"ق-"ماً في 'جال7 %لق-"س H'*d عل"نا +@ نق' بنعمت7 كما .O'س"لة %لسماء %لمختا> >Z عت'%فنا بأمانة هللا% @^
pختبا'%ً "ختل%> Kًع@ %آلخ'"@ جم"عا O!"متم Oف'- ح"ا Jإلل*"ة. ^@ لك% O>عن-ما نعل@ في +نفسنا فاعل"ة %لق t ً%->*ختبا'نا. نك<@ ش^ O-ش*ا
100 : P ) — ابعنا %لشخصيPتفع حم-نا ^ل"7 متم"!%ً ب'" @+ -"'" tاً ع@ ^ختبا'%ت*>. فا"'Z>ختالفاً ج^). {SM 41.3}

بلوغ الذرى

^@ تكم"J %لخلS %لمس"حي "حتاl ^لى مثاب'O على عمJ ما Z< مستق">. +<- +@ +ش-- لشب"بتنا على +Zم"ة %لمثاب'O < %لنشاP في عمJ بناء
f>م@ بل Kًك<'%ً < ^ناثاG Kحتى "تمك@ %لشب"بة Kمبا-& %إلستقامة KO'لباك% Oسني %لح"ا Gمن KSلخل% A"في ت'ك Jت-ع< +@ "-خ O'>'فالض KSلخل%
t يZ في +'<%ح*> %لتي > <Z-عل"*> +@ "مج-<% هللا في +جسا @+ > K@ك'<% على %ل-<%> +ن*> %شت'<% بثمG" @+ <*فع ق"ا9. "نبغي ل'+... {SM
42.1}

=لتقد3 =ل.ومي

ً ^@ م@ مساعي %لشب"بة +@ "تق-م<% "<ماً ف"م<%ً. "ق<J %ل'س<J بP'9: “ق-م<% في ^"مانك> فض"لة < في %لفض"لة مع'فة. < في %لمع'فة تعففا
< في %لتعفp صب'%ً < في %لصب' تق<]. < في %لتق<] م<-O +خ<"ة < في %لم<-O %ألخ<"ة محبة. أل@ G^ %GZ% كانH ف"ك> < كث'H تص"'ك> ال
{SM 42.2} .”متكاسل"@ < ال غ"' مثم'"@ لمع'فة 'بنا "س<m %لمس"ح

Wع"ن Jتجع > m>على "س W'dن Hتثب G^ Jب KاZ-%-تحصي تع @+ > K@ZGلمتتال"ة +ما> ع"@ %ل% H%>Pلخ% CGZ Jك m-ت @+ Wال حاجة ب
Aلمصاع% Jت'] ك @+ Wل< قّ-' ل> K-ء %لمس"ح في "<> <%حJلى ق"ا9 قامة م^ Jتص @+ Wستح'! تق-ماً. ل"9 ب<سع Wفإن Kخالصة لمج- هللا
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.%لتي ال ب- لW م@ مجاب*ت*ا < ق*'Zا لغ'قH في %ل"أ9. +مامW %لش"Pا@ لتنا!لZ > K7< س"سعى بكJ خ-"عة ممكنة ل"جتAG فك'W ع@ %لمس"ح
{SM 42.3}

eمو=ج^ة =لعقبا

K['لم<%ج*ة %ألخ O>تغلبنا على %أل<لى +صبحنا +<ف' ق %Gفإ KO-ح%> O-لل*ا <%حGسب"لنا < ن k'لتي تعت% Hلعقبا% Jلك@ عل"نا +@ ن<%ج7 ك >
< كJ مج*<- نبGل7 "!"- م@ ق-'تنا على %لتق->. < ^G نتPلع ^لى "س<m نص"' منتص'"@K +ما ما "ضعفنا < "ن!m ^"ماننا ف*< ت'ك"!نا +بصا'نا
Sلح% Jلنا في %لمع'كة %لحام"ة %لتي نخ<ض*ا م@ +جGتخا > Hفي %لصع<با. {SM 43.1}

O'في فت Jم@ %لعم C;%-+ W"عل Aما "ت<ج <dع Wخ"'%ً. ال "*<لن+ Jنبلغ قمة %لجب > O>'G لى +على^ Jنص O>Pبع- خ O>Pنس"' صع-%ً خ G^
ح"اتG^ KW ال "PلA منW ^نجا!C كل7 -فعة <%ح-O. ^جعJ كP Jاقة في ك"انW تنص'p ^لى كJ عمJ م@ +عماJ "<مW. <%ستعمJ كJ ف'صة
للمنفعة <%شك' هللا على كJ ع<@ تتلقاC منK7 <%'تS سل> %لتق-> -'جة -'جةG%> Kك' ^نW ^نما تع"q كJ "<> ب"<م7 <^@ هللا ق- <ZبW "<ماً
J>م@ هللا حتى تسمع %لس"- "ق CاPتع <>" Jللمنفعة ك Hل< %ستعمل %Gالمت"ا!%ت7 < ف'ص7. حب W'"-م-] تق '*dلسماء ست% Hسجال @%> Kً%-ح%>
{SM 43.2} .(لW +خ"'%ً: “نعماً +"*ا %لعب- %لصالح < %ألم"@” — (l : 5 كان<@ %لثاني — "نا"' 1893

* * * * *

الشركة مع اهلل

^@ في متنا<W-" J ^مكان"اH غ"' مح-<-O. فاإلنسا@K كما "ق<J هللاZ K< %ب@ هللا “%آل@ نح@ +<ال- هللا < ل> "d*' بع- ماG% سنك<@. < لك@
نعل> +ن7 متى +d*' نك<@ مثل7 ألننا سن'%C كما Z<. < كJ م@ عن-GZ C% %ل'جاء بP" 7*' نفس7 كما P >ZاZ'”. ^ن*ا ف'صتW %لZGب"ة +@ تنبG ما
t ًت'تفع ^لى ق"ا9 +'فع — +@ تك<@ م<ق'%ً م@ %لنا9 < حب"با > JGمبت > i"خ' >Z. {SM 44.1}

Pل"*> +م' ضب^ Jك" .C-تق-"' هللا ل*> ب<صف*> +<ال '*d" <Z'عما+ pهللا ^لى %لشب"بة < ^لى %لنا9 على %ختال C-سن" _Gل-"ني %ل% Jلعم% @^
ُ "فعJ %ل'A مع +نفس*> < "-ع<Z> ل"ك<ن<% ش'كاء مع7 في %لعمJ %لعK<"d عمJ %لف-%ء < %إلنعاq. < كما "ش'W %ألA %بن7 في عمل7 كGلW +"ضا
+<ال-G^ .C جعلنا عامل"@ م@ هللاK "ق<J "س<m: “كما +'سلتني ^لى %لعال> +'سلت*> +نا ^لى %لعال>”. +لسH تختا' باألح'] +@ تك<@ %بناً t ال عب-%ً
{SM 44.2} ^بل"9 < %لخP"ة ق- سجJ %سمW ع-<%ً للمس"ح؟

"حتاl %لشبا@ < %لفت"اH ^لى م!"- م@ نعمة %لمس"ح %لتي تمكن*> م@ مما'سة %لمبا-& %لمس"ح"ة في ح"ات*> %ل"<م"ة. ^@ %الستع-%- لمجيء
%لمس"ح Z< %ستع-%- "ج'_ ب<%سPة %لمس"ح لت-'"A +سمى م<%Zبنا. <ق- +ت"ح لكJ شاA < فتاO +@ "جعJ صفات7 ص'حاً جم"الً. <لك@ ثمة حاجة
O-ة <%حdلح H%Gعلى %ل Jال "سعنا %التكا g"بح Kق<تنا < كفائتنا >Z _Gل% m>ت-ع< ^لى بقائ7 ملتصقاً ب"س... {SM 45.1}

=لصعوQ 0على فأعلى

م*ما تك@ م<%ZبW عd"مة %لق-' +< حق"'O %لشأ@ %Gك' +@ كJ ما لW ل"9 ^ال <-"عة +;تمنH عل"*اG^ K بGلW "ختب'W هللاK مت"حاً لW %لف'صة
> Wقت> WلGتستخ->. < ك @+ Aألجل7 "ج> K7ي لZ Wنفس > Wعقل > Wق<] جسم Jك .WالتZ;م Jم-"@ ل7 بك Hفأن KWع@ %ستقامت @Z'لتب
تأث"'W < مق-'%تW < حGقW < م*ا'تW "جA +@ تعتب' كل*ا لل'A %لG_ "*بنا كJ شيءK < +@ +فضJ <ج7 تستعمJ ف"7 م<%ZبW +@ تبJG ج*<-%ً
<"dفي ^تما> ت-ب"' هللا %لع WلGماً بZمسا Kلبش'"ة% kالن*ا O'حا. {SM 45.2}

Jلجعالة %لعل"ا حتى تكّم% W"ع"ن Aضع نص > K7"سع ^ل% > Kًفا-Z Wلنفس Jحتى تح'! %لغلبة تل< %لغلبة. %جع KJثاب' على ما ب-+ت7 م@ عم
{SM 46.1} .(خ"'%ً +عd> فأعK<d عاكساً بGلW مج- هللا — (l : 25 كان<@ %لثاني — "نا"' 1910

* * * * *
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&لقسم &لثاني —&لصر&9 مع &لخط4ة

"'"نا مثاJ %لمس"ح +@ +ملنا %ل<ح"- في %النتصا' "كم@ في مقا<متنا %ل-%ئبة ل*جماH %لش"Pا@. +@ W%G %لG_ %نتص' على ع-< %لنف<9 في
ص'%m %لتجا'W'-" A ما للش"Pا@ م@ سO>P على %لبش'K <ق- غلب7 ن"ابة عنا. < كمنتص'K +عPانا %مت"ا! نص'تK7 حتى بج*<-نا %لتي نبGل*ا
في مقا<مة تجا'A ^بل"K9 "مكننا +@ نق'@ ضعفنا بق<تK7 < تفاZتنا باستحقاقاتG^ > K7 تسن-نا ق<ت7 %لثابتة < نح@ تحH ضغP %لتج'بةK "مكننا +@
{SM 48.1} .(نقا<> باس> %لكلي %لق-'O < ننتص' كما Z< %نتص' — (- : Gr 4%' — ما'9 1880

الشيطان، عدو جبار

Hمقت'حا mب"عة التباPبال Jت7. غ"' +@ %إلنسا@ م"ا>Pم@ س CGنقا^ >Z لمس"ح% m>س" Jا@. < عمP"ألس"' %لش'عي للش% >Z Pإلنسا@ %لساق%
Cاً ^"ا"Pم<ج*اً 'غائب7 < مع K'-لمقت% Aلغال% Kف"7 %لمس"ح Jع ما ل> "ح"dلع-< %لف% %GZ Khبنجا K<>على +@ "قا O'-ت7 %لق%G ل"9 ل7 في > K9"بل^
Aلنف<9. فم@ %لم*> +@ "ف*> شع% WالZخش"ة +@ تف<ت7 ف'صة إل KO-ة <%حdلح Jال "غف _Gا@ ^بل"9 %لPق-' +@ "ح- م@ سل" C-هللا <ح .O>لق%
{SM 49.1} .هللا GZ% %ألم'K تفا-"اً م@ %ل<ق<m في ^ش'%ك7

=لش.طا8 متنكر=ً

"ع- %لش"Pا@ خ-عة %آل@ حتى في حملت7 %ألخ"'O على شعA هللا ال "مكن*> +@ "-'ك<% +نK>Z 7 “<ال عجKA أل@ %لش"Pا@ نفس7 "غ"' شكل7
^لى شب7 مالW ن<'” 2 ك<'نث<9 11 : 14. < ب"نما "-عي بعk %لمغ'<'"@ +@ ال <ج<- لK7 "أس'K>Z <Z < "ستعمل*> ^لى ح- كب"'. <
{SM 49.2} .%لش"Pا@ "ع'Kp +كث' مما "ع'p شعA هللاK %لسلPا@ %لG_ "مك@ +@ "ك<@ ل*> عل"7 ح"@ تك<@ ق<ت*> في %لمس"ح

^@ %لم;من"@ بالحG^ KS "لتمس<@ %لع<@ م@ %لغالA %لمقت-'K فإ@ +ضعف*>G^ K "ستن- على %لمس"ح كل"اKً "ق-' +@ "'- %لش"Pا@ < كJ ج"<ش7
m%'G ف"ستن- على Kناعسة HاقاP @ما في %لمس"حي م ّA*ت CG*في حالة ك G^ KO+'ى م@ +@ "أتي بتجا'ب7 عالن"ة < بجZ-+ @اP"لش% > K@"خاسئ
%لمنقG %لق<_ %لمقت-'. ب"- +@ %لش"Pا@ "-خJ غ"' مالحKS < في %ستخفاف7 "عمJ ب<%سPة +بناء %لمعص"ة %لم-ع"@ %لتق<]. < Z< ال "-خ' <سعاً
{SM 49.3} .في مضا"قة شعA هللا < تج'"ب*> < تضل"ل*>

^@ %لG_ تج'+ +@ "<%ج7 'بنا < "ج'ب7 < "ع"'KC < %لG_ كا@ ل7 %لسلPا@ +@ "أخG} في G'%ع"ة < "حمل7 ^لى جناh %ل*"كKJ ث> "'تقي ب7 ^لى
> K7حكمة بما ال ق"ا9 ل A'ل% <Z-"س @>- <Z @"Gلحاض' %ل% J"على %لج KWلى -'جة كب'] <ال ش^ K7ق<ت Jس"ستعم Kً%-ج mبالغ %إل'تفا Jجب
{SM 50.1} .في ج*J "كا- "ك<@ تاماً لخبg %لش"Pا@ < ق<ت7

< بص<'O مZGلة ";ث' %لش"Pا@ في +جسا- +<لئW %لZ @"G> بPبع*> م"ال<@ لعمJ ما "أم'Z> بZ > K7< "عت! ألجJ نفس7 لك<@ +@ %لنا9
%GكZ <Z'مما "<%فق7 تماماً. ^ن7 في %عتبا WلGف Kلص<' %لصب"ان"ة +< بح"<%@ ما% kم"اً خ"ال"اً. <ح"@ "ستخف<@ ب7 < "مثل<ن7 ببعZ> 7عتب'<ن"
تاف*اً بح"g +@ عق<ل*> تJd غ"' م*"أO لخ7PP %لتي "ضع*ا بحكمةK لGلW "كا- +@ "ك<@ %لنجاh حل"ف7 على %ل-<%>. <ل< +-'W %لنا9 ق<ت7 <
hعق<ل*> لمقا<مت7 بنجا Hخبث7 لت*"أ... {SM 50.2}

=لمعركة ألجل كل نفس

K<*عن"فاً فق- كا@ %لمالئكة %ألش'%' "حتش-<@ ح<ل m%'مالئكة هللا "قا<م<ن7. كا@ %لص > K9>ف' بالنفdمالئكة +ش'%'%ً "ناضل<@ لل H"+'
مفس-"@ %لج< بتأث"'Z> %لمس>K < مبل-"@ +حساسات*>. < كا@ %لمالئكة %ألب'%' "'%قب<@ CGZ %لنف<9 في قلKS < "ستع-<@ ل"'-<% جن- %لش"Pا@



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 14 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

على +عقاب*>. غ"' +ن7 ل"9 م@ شأ@ %لمالئكة %لصالح"@ +@ "ضبP<% عق<J %ألف'%- ض- ^'%-ت*>. فإZ %G> %ستسلم<% للع-< <ل> "بGل<% ج*-%ً في
مقا<مت7 فإ@ ما "ق-' +@ "فعل7 مالئكة هللا ل*> "كا- ال "تجا<! <قp جن- %لش"Pا@ < صّ-Z> ع@ %إلZالW حتى "تاh م!"- م@ %لن<' لم@ Z> في
SM} .خK'P ل"ستحث*> < "ستث"'Z> لPلA %لع<@ م@ %لسماء. ^@ "س<m ال "أم' %لمالئكة %لمق-س"@ بإنقاG م@ ال "بGل<@ ج*-%ً في مساع-O +نفس*>
50.3}

K7ب S-لمح% 'Pح"@ "تنب7 %لف'- للخ > KO-لنف9 %ل<%ح% Wبتل dلالحتفا C-*قصا'] ج JGب KO-فق-%@ نف9 <%ح 'Pا@ +ن7 في خP"لش% [+' %G^
< بك'A < ح'%'O "لتم9 %لع<@ م@ "س<Km فالش"Pا@ "خشى +@ "فق- +س"'%Kً ف"ست-عي م--%ً م@ مالئكت7 ل"حبس<% تلW %لنف9 %لمسك"نة <
"ح"P<ن*ا بج-%' م@ %لdلمة منعاً لن<' %لسماء م@ %ل<ص<J ^ل"*ا. غ"' +@ GZ% %لG_ في خG^ 'P% ثاب' على %لج*ا-K <في عج! <ضعp +لقى
CGإلنقا KO>لمالئكة %لمقت-'"@ ق% Wم--%ً م@ +<لئ Jس'" > KO'إل"ما@ %لحا% Oفإ@ %لمس"ح "ستمع لصال Km>س" <- Hبنفس7 على %ستحقاقا. {SM
51.1}

ال "ستP"ع %لش"Pا@ +@ "'] م!%حم7 %لمقت-' (%لمس"ح) م<ضعاً لالستعPاKp ألن7 "خاp < "'تع- +ما> ق<ت7 < جالل7. ^@ ج"q %لش"Pا@
بأجمع7 ل"'تعA ل-] سماع7 ص<H %لصالO %لحا'O... < ح"@ "أتي %لمالئكة %لممل<;<@ ق<O %لمتقل-<@ +سلحة %لسماءK لمساع-O %لنف9 %لضع"فة
{SM 51.2} .(%لمPا'-KO "'ت- %لش"Pا@ < جن-C على +عقاب*>K عالم"@ ج"-%ً +ن*> خس'<% %لمع'كة — (A : 13 +"ا' — ما"< 1862

* * * * *

طبيعة الصراع

Sهللا < %لح Aم<قف*ا ^لى جان HGي %تخZ %Gفإ KاZ-ألش"اء لمقاص% Jك mتسعى إلخضا Wال تنف> Kًئما%- O'-ما> %لمبا! Gإلنسا@ تتخ% O-%'^
hلصال% Jم@ "فع Jمج- < ك'%مة < سال> لك“ Aم@ هللا "نسك > KOفي %لح"ا '*d" h>'فإ@ ثم' %ل”. {SM 52.1}

ح"@ "سمح للش"Pا@ +@ "ص<f %إل'%-KO ف*< "ستخ-م*ا لتحق"S +غ'%ض7. ^ن7 "<حي بنd'"اH %لكف' < "ث"' %لقلA %لبش'_ لمحا'بة كلمة
هللاK < "سعى بج*- مثاب' -%ئA ل"بg في %لنا9 ما "عتمJ ف"Z 7< م@ ع<%مJ %لبغk < %لع-%ء Kt < "نdم*> لمقا<مة ش'%ئع %لسماء < مPال"ب*ا
{SM 52.2} .< عمJ %ل'<h %لق-9. "حش- تحH '%"ت7 كJ ع<%مJ %لش'K < "ق<-Zا ^لى م"-%@ %لمع'كة ل"-فع %لش' ض- %لخ"'

=لدعوL 7لى مقا9مة قو=e =لشر

O'"'لش% Hلن!%عا% Jب"عة %لبش'"ة على شب7 ص<'ت7 %لعائبة. < "ستث"' كPل% f>ص"> .Aلقل% q'خلع هللا ع@ ع" @+ >Z @اP"لش% Jعم @^
@+ P'على ش Wألث"مة +ق-م*ا ل% H%'لمس% > H%>'لث% > Hلك'%ما% CGZ > O>لق% CGZ Jك :J>امح %ل-نسة. "قPلنجسة < %لم% H%>*لش% dق>" >
تتخلى ع@ %ستقامتW < تبل- ضم"'Z .WكG% "حP ما لالنسا@ م@ ق<] < PاقاH < "جعل7 +س"'%ً للخP"ة. لك@ هللا "-ع< %لنا9 ^لى مقا<مة ق<]
t 'ب Hالr <عضاءك+ > H%>كأح"اء م@ %ألم t <تك%>G %>ق-م Jة ب"Pث> للخ^ Hالr <لش' قائالً: “ال تق-م<% +عضاءك%”. {SM 52.3}

ح"اO %لمس"حي ج*ا- < محا'بةK لك@ “مصا'عتنا ل"سH مع -> < لح> بJ مع %ل';ساء مع %لسالP"@ مع <الO %لعال> على dلمة GZ% %ل-Z' مع
+جنا- %لش' %ل'<ح"ة في %لسما<"اH”. في ص'%m %لب' GZ% %لG_ نخ<ض7 ض- %إلث> ال نق-' +@ نف<! بالdف' ^ال بالع<@ %إلل*ي. فال ب- م@
Jلق-9. <ك% h>'ت"ح لنا تلقي ع<@ %ل" %GZ @أل Kإلل*"ة% O-%'لبش'"ة باإل% O-%'مج %إل- Aلس'م-_. "ج% O-%'لفان"ة إل% O->-تنا %لمح-%'^ mخضا^
{SM 53.1} .نص' ^نما ";<J ^لى %ستعا-O مقتنى هللا %لG_ %شت'%KC < ^لى '- %إلنسا@ ^لى ص<'ت7 تعالى

dلقد= n9عو8 =لر

^@ %ل'A "س<m "عمJ ب<%سPة %ل'<h %لق-K9 ألن7 ممثل7. ب<%سPت7 "سكA في %لنف9 ح"اO '<ح"ةK باعثاً Pاقات*ا للخ"'K < مP*'%ً ^"اZا م@
%ل-ن9 %ألخالقيK < م;Zالً ^"اZا لملك<ت7. +@ ل-] "س<m ب'كاH غ!"'O ل"سكب*ا < عPا"ا ثم"نة ل"<!ع*ا ب"@ %لنا9. ^ن7 %لمش"' %لعج"A %لG_ ال
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Jفي %لمس"ح “"ح @^ KO'م@ فك CG*نص"' ممل<ئ"@ ف"7. "ا ل (h>'ل%) تنا ل"ص<غ*ا%>G <ح7 < نسل>' O>بق p'كنا نعت @^ > K7ح- لحكمت7 < ق-'ت
SابP" h>'ل% > Kهللا h>' 7حتى "خضع ل"ص<غ O-لسعا% p'لبش'_ ال "مك@ +@ "ع% Aجس-"اً. <+نت> ممل<;<@ ف"7”. ^@ %لقل H>Zء %لالJم Jك
Kلكب'"اء ^لى ت<%ضع% J>كما "تح Kلى ^"ما@ < محبة^ t O>%-لع% J>تتح h>'ة تأث"' %لPلمس"ح. < ب<%س% m>س" KJلمثا% > O--ما ب"@ %لنف9 %لمج
< ت-'W %لنف9 جماJ %لحKS < "ك'> %لمس"ح بما تبلغ7 %لنف9 م@ ج<-O %لخلS < كمالG^ > K7 تت> CGZ %لتغ""'%H "نPلS %لمالئكة في ت'ن> فات@
{SM 53.2} ...للعق<KJ < "ف'h هللا < %لمس"ح بالنف<9 %لتي ص<'H حسA %لمثاJ %إلل*ي

Lثمن =لنصر

^@ %لح'A ب"@ %لخ"' < %لش' ل> تخp ح-ت*ا عما كانH عل"7 في +"ا> %لمخلKi < ل"سH %لS"'P ^لى %لسماء +س*J %آل@ من*ا <قتئG. ال ب-
م@ نبG خPا"انا كل*اK < %إلقالm ع@ كJ تص'p "ع"S تق-منا %ل'<حي. "جA +@ "ضحى بالع"@ %ل"منى +< %ل"- %ل"منى ^@ كانH تعث'نا.
+مستع-<@ نح@ للتخلي ع@ حكمتنا %لG%ت"ة < قب<J ملك<H %لسماء مثP JفJ صغ"'؟ +'%غب<@ نح@ في +@ نتب'+ م@ ب'نا %لG%تي؟ +مستع-<@
نح@ +@ نضحي بم-"ح %لنا9؟ +@ %لdف' بالح"اO %ألب-"ة ال "ق-' بثم@K ف*J نح@ '%غب<@ في قب<J ع<@ %ل'<h %لق-9 < %لتعا<@ معK7 باGل"@
{SM 54.1} .(م@ %لج*<- < %لتضح"اH ما "تناسA <ق"مة %لجعالة %لم<ض<عة +مامنا؟ - (A : 10 شباP — فب'%"' 1903

مجهود الشيطان الخاص

K'>ن Wا@ < ب-ع7. فلق- غ"' شكل7 ^لى شب7 مالP"لش% H%!ع@ مقا<مة ^"عا pال نك+> K7كل 'Gلح% 'Gلي +@ م@ <%جبنا +@ نح '*d+ -لق
خا-عاً < rس'%ً %ألل<Kp مستغالً عل> %لعقJ %لبش'_ %ستغالالً ZائالZ > Kً< كالح"ةK "تسلJ ^لى عمJ هللا -<@ +@ "شع' ب7 +ح-K < "لقي على
{SM 55.1} .عجائA %لمس"ح < +عمال7 صبغة بش'"ة

Gالن*!> %لخص> %لمجت'& +ما> %لمنق> K<ل+ > A'لمس"حي ^لى ق-مي فا-"ة بك% WلG ل-فع O'علن"ة ساف O'>ا@ "*اج> %لمس"ح"ة بصP"ل< +@ %لش
%لق<_ %لق-"' خائفاً مGع<'%Kً غ"' +@ %لش"Pا@K < ق- غ"' شكل7 ^لى شب7 مالW ن<'K ";ث' في %لعقJ إلغ<%ئ7 < ^ضالل7 ع@ %لS"'P %لس<_
%G*ب O'ألكث' مباش% Jا@ لالتصاP"لتي سلك*ا %لش% Jي %لسبZ سي"P(ف'"ن<ل<ج"ا) < عل> %لنف9 < %لتن<"@ %لمغن fلمأم<@. ^@ عل> ف'%سة %ل-ما%
{SM 55.2} .%لج"J < %لعمJ بتلW %لق<O %لتي كا@ عمل7 عت"-%ً +@ "تم"! ب*ا ق'A ن*ا"ة !م@ %لنعمة

^G نقت'A م@ ن*ا"ة %ل<قH "!-%- %لعقJ %لبش'_ %ستع-%-%ً للتأث' بأضال"J %لش"Pا@. < %لش"Pا@ "ق<- %لمخ-<ع"@ أل@ "علل<% +عماJ %لمس"ح <
%GZ Jال "عم Aفي %لغال >Z > K>Z 7ال"بPعمل7 < م H"لمس"ح < تثب% Jعم p""!مح ^لى تP" Wا@ ل> "نفP"عجائب7 على +ن*ا مبا-& عامة. ^@ %لش
Wمال Jفي شك Pي +@ "أتي ^لى %إلنسا@ %لمسك"@ %لساقZ 7عمل J"قة فعالة تت"ح ل7 تكم"'P '"خ @+ p'ع" Km'ساف'. ^ن7 با p>مكش Jبشك
{SM 55.3} .ن<'

جاء %لش"Pا@ ^لى %لمس"ح في %لب'"ة في شكJ شاA جم"KJ "شب7 ملكاً +كث' من7 مالكاً ساقPاً. جاء "تل< r"اH م@ %لكتاA %لمق-K9 قائالً:
“مكت<KA ^لخ...” ف"<%ج*7 مخلصنا %لمتأل> بآ"اH %لكتاA قائالً: “مكت<K”A < "سعى %لش"Pا@ الستغالJ حالة %لمس"ح %لضع"فة %لمتألمةG^ K ق-
{SM 56.1} ...%تخP Gب"عتنا %لبش'"ة

خطر =إلتكا_ على =لنفس

^@ %ستPاm %لش"Pا@ +@ "خبJ < "ضلJ %لعقJ %لبش'_ < "ق<- %لنا9 %لفان"@ ^لى %لd@ +ن*> "ملك<@ في G<%ت*> ق<O فP'"ة ل"أت<% +عماالً جل"لة
صالحة فإن*> ال "ع<-<@ "تكل<@ على هللا ل"عمJ ل*> ما "dن<@ +@ في <سع*> عمل7. ال "سلم<@ بق<ت7 %لفائقة. <ال "عP<ن7 ما "PالA ب7 م@ مج-
ناشئ ع@ جالل7 %لفائS %لعK<"d < بGلW "تحقS غ'k %لش"Pا@K ف"عت! بأ@ %إلنسا@ %لساقP "عd> نفس7 بتصلp < غP'سة مثلما عZ <d< نفس7
{SM 56.2} .في %لسماء فP'- خا'جاً. ^ن7 "عل> +@ ZالW %إلنسا@ "صبح م;ك-%ً مثZ JالكZ 7< تماماً ^@ Z< (%إلنسا@) عd> نفس7
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تحط.م =لثقة

Gخ+ WلG Jلثم@ %لغالي لف-%ء %إلنسا@ ق- -فع. م@ +ج% G^ Kً%Gق- +صبح ت-ب"' %لف-%ء ناف > Kب7 %لمس"ح في %لب'"ة A'ا@ في ما جP"لش% Jلق- فش
%لش"Pا@ "سعى ل"*-> +سا9 %ل'جاء %لمس"حي < "ح<J +فكا' %لنا9 في %تجاC ال "ت"ح ل*> %النتفاm بالGب"حة %لعd"مة %لتي ق-مH +< %لخالi ب*ا.
^ن7 "ق<- %إلنسا@ %لساقP “بكJ خ-"عة %إلث>” ^لى %العتقا- +@ بمق-<'C +@ "ستغني تماماً ع@ عمJ كفا'KO بح"g ال "حتاl ^لى %العتما- على
مخلi مصا<A < مقا>K < +@ %ستحقاقاH %إلنسا@ %لG%ت"ة ت;Zل7 لن"J 'ضا هللاK ث> "بJP ثقة %إلنسا@ بالكتاA %لمق-K9 عالماً ج"-%ً +ن7 ^@ نجح
Z. {SM 56.3}نا بالقضاء على كاشف7 < فاضح7 (+_ %لكتاA %لمق-9) ف*< سال> مأم<@

K->ل<@ ج*-%ً لمقا<مة < محا'بة ما ل"9 ل7 <جGال "ب WلG @>ص-ق" @"Gفال Kتي%G '"'ش WناZ 9"لضاللة +@ ل% J>ا@ في %لعقP"سخ %لش'"
حتى "تبنى Z;الء %لج*لة +خ"'%ً %لفلسفة %لقائلة “كJ ما في %ل<ج<- صالح”. ال "عت'ف<@ بأ_ قان<@ "ق"س<@ ب7 مسلك*>. < %لش"Pا@ "-فع %لكث"'"@
^لى %العتقا- +@ %لصالt O عبg باKJP < +ن*ا مج'- ^ج'%ء شكلي. ^ن7 "عل> ج"-%ً مبلغ %لحاجة ^لى %لتأمJ < %لصالO ل"بقى تابع< %لمس"ح متنب*"@
للصم<- في <جZ- 7ائ7 < +ضال"ل7. < م@ شأ@ ح"J %لش"Pا@ +@ تص'p %لعقJ ع@ CGZ %ل'"اضة %ل'<ح"ة %ل*امة حتى ال تستن- %لنف9 على
{SM 57.1} ...%لق-"' Pالبة %لع<@K فال تحصJ من7 على %لق<O لتقا<> ZجماH ^بل"9

^@ ^Zمالنا %لصالO لما "خ-> مقاص- %لش"Pا@ تماماG @+ G^ KًلW "!"- %ستع-%- %لم'ء لقب<J عجائب7 %لكاGبة. < %لش"Pا@ ^G "ضع +ما> %إلنسا@
تجا'ب7 %لخا-عة "حقS غ'ض7 %لG_ فشJ في تحق"ق7 بتج'"ب7 للمس"ح. +ح"اناً "أتي في شكJ شاA حل< +< p"P جم"J. "ج'_ +عماJ شفاء
{SM 57.2} ..ف"بتع- ل7 %لنا9 %لمخ-<ع<@ كمحس@ ^لى جنسنا

=لس.طرL على =لعقل

لق- +d*' لي +@ %لش"Pا@ ال "ق-' +@ "س"P' على %لعق<J ما ل> تستسل> Zي لسلPان7. ^@ %لG"@ "تنكب<@ ع@ %لS"'P %لس<_ Z> %آل@ في
خP' جس">. "فصل<@ +نفس*> ع@ هللا < ع@ ح'%سة مالئكة هللا. +ما %لش"Pا@ فإZ G< مستع- +ب-%ً إلZالW %لنف<K9 فإن7 "أخG بع'k خ-ع7 على
مثZ J;الء مما "جعل*> في +ش- %لخP'. فإG% +بص'<% ق<%H %لdلمة < حا<ل<% مقا<مت*ا < تح'"' +نفس*> م@ فخ %لش"Pا@ <ج-<% +@ GلW ل"9
Aألش'%' ل"غتص% C->جن Jست-عي لمع<نت7 ك" > C%>ق Jع"*>. ^ن7 ال "ت'-- في +@ "حش- ك-" >Z > K@اP"لش% k'+ %>ئP> -لق .J*باألم' %لس
{SM 58.1} ...كائناً بش'"اً <%ح-%ً م@ "- %لمس"ح

^@ %لG"@ +غ'<% ^بل"9 بأ@ "ج'ب*> س"تحت> عل"*> بJG ج*<- "ائسة لتح'"' +نفس*> م@ سلPان7. ح"@ "ش'ع<@ في %لعمJ ألجJ +نفس*>
عن-ئG تخp ^لى نج-ت*> مالئكة هللا %لتي ق- +ح!ن<ZاK +ما %لش"Pا@ < مالئكت7 ف*> غ"' مستع-"@ للتخلي ع@ ف'"ست*>K لGلW "خاصم<@ %لمالئكة
%ألP*ا' < "حا'ب<ن*>K < "ك<@ %لص'%m عن"فاKً فإG% ثاب' %لG"@ +خPأ<% على ت<سل*>K < في %تضاm عم"S %عت'ف<% بخPئ*> فإ@ %لمالئكة
{SM 58.2} .%لمقت-'"@ ق<O س"نتص'<@ ل*> < "نت!ع<ن*> م@ قبضة %ألش'%'

q7=حة =لستا;

Aغض > K<*مأل<@ كأ9 ^ثم" k'أل% JZ+ H"+' .قلبي فيّ < كا- +@ "غشى على نفسي iغا J"لج% %GZ -لي فسا '*d+ > 'ح %لستا"!+ G^
k'ألش'%' < "مح<% ع@ %أل% Wل@ "سك@ حتى "*ل > KJهللا "شتع. {SM 59.1}

%لش"Pا@ ع-< %لمس"ح %لشخصي. ^ن7 منشئ < قائ- كJ ض'A م@ ض'<A %لعص"ا@ في %لسماء < %أل'k. غضب7 في %!-"ا-K < لسنا
ن-'W ق<ت7. <ل< +مك@ +@ تنفتح +ع"ننا لن'] %لمالئكة %لساقP"@ في عمل*> مع م@ "شع'<@ باالPمئنا@ < "عتب'<@ +نفس*> مأم<ن"@ ^G%ً لما
H%حاء"^ Aبحس Jة. نت<قع +@ "ك<@ ل-] %ال'-"اء م@ %لنا9 %ستع-%-%ً للعمdلح Jمالئكة +ش'%'%ً "تعقب<ننا في ك @+ G^ K@ستشع'نا %ألما%
HشاZ-لنفس*ا م"-%ناً ج-"-%ً < تأتي م Gستتخ H%>لق% CGZ @ا@ غ"' %لم'ئ"ة فإP"لش% H%>غ"' مص<نة م@ ق Kف"ما تبقى عق<لنا K@لك > K@اP"لش%
{SM 59.2} < عجائA على م'+] منا. ف*J نح@ م*"أ<@ لمقا<مت*ا بكلمة هللاK %لسالh %ل<ح"- %لG_ نق-' على %ستعمال7 بنجاh؟

س"ج'A %لبعk ل"قبل<% CGZ %لعجائA كما م@ هللاK فالم'ضى "شف<@ +مامناK < ستصنع %لمعج!%H على م'+] مناK ف*J نح@ م*"أ<@
KCلح"-%@ ع@ ش'%ئع هللا <<صا"ا% > KأPلخ% Jشكا+ @^ .Gت;خ > O'"بة بملئ*ا. +ال تصا- نف<9 كثGا@ %لكاP"لش% Aعجائ k'لالمتحا@ ح"@ تع
Jسن-خ _Gل% m%'لص% Jنسعى %آل@ كلنا للتسلح ألج @+ Aج" .CGZ بةGا@ %لكاP"لش% Aلعجائ J>على ^ع-%- %لعق Jتعم KHإلصغاء ^لى %لخ'%فا% >
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ف"7 <ش"كاً. ^@ %إل"ما@ بكلمة هللاK < -'س*ا ب'<h %لصالKO < تPب"ق*ا عمل"اKً ستك<@ -'عنا %ل<%ق"ة م@ سلPة ^بل"K9 < ستخ'l بنا غالب"@ ب->
{SM 59.3} .(%لمس"ح — (A : 18 شباP — فب'%"' 1862

* * * * *

ليست التجربة عذراً للخطية

ال باعg م@ ب<%عP gب"عتناK <ال ق<O م@ ق<] عق<لناK <ال م"J م@ +م"اJ قل<بناK ^ال < "حتاl ^لى ق<O ضبh>' P هللا لحdة فلحdة. ال
ب'كة م@ %لب'كاH %لتي "منح*ا هللا لالنسا@K <ال تج'بة مما "سمح هللا ب<ق<ع*ا عل"7 ^ال < "ستخ-م*ا %لش"Pا@ ل"ج'A ب*ا %لنف9 < "!عج*ا <
"*لك*ا ل< +عP"ناC +قJ مجاJ. < ل*G% فم*ما كانH عdمة %لن<' %ل'<حي %لمعPى لالنسا@ < م*ما كا@ 'ضى هللا < ب'كات7 %لتي "منح7 ^"اZا
{SM 60.1} .عd"مة "نبغي ل7 +@ "سلW مت<%ضعاً +ما> %ل'KA مت<سالً ^ل"7 تعالى +@ "'ش- كJ +فكا'C < "تسلP على كJ ب<%عث7

Hلق- كان .H%!%!نفس*> +ما> +قسى %الستف+ dعلى حف A'-للس*' على +'<%ح*> < %لت Hق-9 %اللت!%ما+ Hتح <Z [>جم"ع %لمعت'ف"@ بالتق
+ثقاJ مس;<ل"اH م<سى عd"مة ج-%Kً < قل"ل<@ Z> %لG"@ "ج'ب<@ بقس<O كما ق- ج'Z A< < لك@ GZ% %لعال> ل> "ك@ كاف"اً لالغضاء ع@ خP"ت7.
لق- +ع- %ل'A لشعب7 م;<نة كاف"ةK فل< %تكل<% على ق-'ت7 ال "ك<ن<@ تحH 'حمة %لp>'d. ^@ +قسى %لتجا'A ال "مك@ +@ "ك<@ عG'%ً للخP"ة.
Jفي %لجح"> ت'غ> +_ ^نسا@ على عم >+ k'في %أل O>ألن7 ال ت<ج- ق Kم@ فعلنا >Z _-ل<%قع على %لنف9 فإ@ %لتع% Pمة %لضغdم*ما تك@ ع >
%لش'. ^@ %لش"Pا@ "*اج> م<%P@ %لضعp ف"ناK < لك@ بحاجة بنا ^لى %لتسل"> +< %ل*!"مة. < م*ما كانH %ل*جماH قاس"ة < غ"' مت<قعة فق- +ع-
372 > 371 i Kلنا هللا مع<نة < بق<ت7 "مكننا +@ ننتص' — (%آلباء < %ألنب"اء). {SM 60.2}

* * * * *

الثبات

^@ %لG"@ "ح'!<@ %لنص' +خ"'%ً س"ج<!<@ بفت'%H م@ %ال'تباW < %لض"S %لفd"ع"@ في ح"ات*> %ل'<ح"ةK < لك@ "جA +ال "P'ح<% ثقت*>
جانباKً أل@ GZ% ج!ء م@ تعل"م*> في م-'سة %لمس"حZ > K< ج<Z'_ لتنق"ت*> م@ كJ !غJ. < على خا-> هللا +@ "حتمJ بصم<-Z KجماH %لع-<
{SM 61.1} .< تع""'%ت7 %لم;لمةG" > KلJ كJ %لعقباH %لتي "ضع*ا %لش"Pا@ في P'"ق7

S"'Pل% k'على ع k"ل7 %لبغd س"لقي > K9-لمق% Aحتى ال "صلّ<% +< "-'س<% %لكتا Kلمس"ح% mع!> +تبا P"ا@ لتثبP"س"سعى %لش>
qتعا'% > qن7 "بت*ج بأ@ "-فع +<ال- هللا ^لى %لس"' بانكما^ .'dلسما<_ ع@ %لن% g%'"ع@ %ألبصا' < "خفي محبت7 < +مجا- %لم m>س" Aل"حج
<+ل> في شW متصKJ < "سعى لتك-"' صف< %لح"اO ما %ستPاm ^لى GلW سب"الKً لكنW ^@ -%<مH على %لتPلع ^لى ف<KS ال ^لى +سفKJ ^لى
KW->ة < ت-ع7 "قP"في ثقة بس W-" 7"Pال +@ تع^ W"ما عل > KWلمساع-ت C-" ً%-ما m>س'عا@ ما ت'] "س Jب KS"'Pفل@ تخ<' في %ل KWمصاعب
{SM 61.2} .فإG تمتلئ ثقةK تمتلئ 'جاء

Xلر= Lبقو

"س<Z m< ن<' %لعال>K < عل"W +@ تتبع خP<%ت7 في ح"اتW < ستستم- من7 %لع<@ في بناء +خالS ق<"ة متسقة جم"لة. < %لش"Pا@ ال "ق<]
على ^بPاJ تأث"' %لن<' %لمنبعk م@ +خالS ك*CG. ^@ ل-] %ل'A عمالً لكJ منا ل"عملZ > .7< ال "شت'P لGلW +@ نك<@ م;"-"@ لما "ق-م7 %لبش'
KلناZ;" > بن7 %ل<ح"- ل"'فعنا < "ش'فنا% — Cا"اPانا هللا +سمى عPلق- +ع .A'ل% O>نف9 بق Jتتسلح ك @+ >Z C-ما "قص Jب Kء%'P^ > h-م@ م
بإلباسنا كماJ صفاتK7 للسكنى في ملك<ت7. جاء "س<m ^لى عالمنا < عاq كما "نتd' م@ +تباع7 +@ "ع"ش<%. فإ@ كنا من*مك"@ في %لملH%G < كنا



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 18 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

O-لمستقبلة %لخال% Oفي %لح"ا O'بالخسا > Oلح"ا% CGZ في O'فسنمنى بالخسا A"هللا %لعج Jج*-%ً حا'%ً لالس*ا> في عم JGال نب g"بح Jم@ %لتكاس.
{SM 62.1}

Aم@ جان A"لعج% J!لنا +@ ن'] %لتنا hتا" > Aلكت% qنفت G^ > .@"">بإ"ما@ < 'جاء ق Jب Kقة "ائسة"'Pال ب KJنعم @+ >Z هللا C-ما "قص @^
%آلA ببGل7 "س<m ألجJ %لعال> لكي ال "*لW كJ م@ ";م@ ب7 بJ تك<@ ل7 %لح"اO %ألب-"ةK "نبغي +@ نبت*ج بف'h ال "نSP ب7 < مج"-. ^@ هللا "'"-نا
+@ نستعمJ لتق-> %لحS كJ ما "مك@ %كتساب7 بالت'ب"ة < %لتعل">. على +@ %لتق<] %لح"<"ة "جA +@ تd*' في %لح"اO < %لصفاKH حتى "مك@ 'فع
O>ق Jلمق-9 حتى "ت*"أ لنا +@ ننا% Aتفتح عق<لنا لف*> %لكتا @+ Aج" .A"ا' ق"مة %لنف9 في ن<' %لصل*d^ > K<لمس"ح عال"اً +ما> %لعال% A"صل
1890 J"'8 ن"سا@ — +ب : A) — ء بخب! %لسماء%Gح"ة باالغت>'). {SM 62.2}

* * * * *

هيكل النفس

للPاعة %لصا-قة لمPال"A هللا تأث"' م-qZ في %لسم< بق<] %إلنسا@ كل*ا < ^نمائ*ا < تش-"-Zا. < +<لئW %لG"@ في شباب*>K ك'س<% نف<س*>
> W%'-معل> ع'ف7 %لعال> تق<_ %لف*> < %إل <d؟ ^@ صحبة +عWلGل> ال "ك<@ %ألم' ك > .Aثاق 'dحك> س-"- < ن _>G ًلخ-مة هللا +صبح<% 'جاال
Jلج*ا% Jن"' "عّق" Wفتح كالم“ K7ت'فع %إلنسا@ كل7 < تصقل7 < تش'ف Jب KAتنقي %لقل > Jتن"' %لعق”. {SM 63.1}

=لمثا_ =لذs "ر9مr هللا

<Z%>ل'<ح"ة. ق% Oف*> ال "ح'!<@ تق-ماً في %لمع'فة +< في %لح"ا Kال-عاء% %GZ @>ب"@ %لشب"بة %لم-ع"@ %لتق<] ف'"قاً "ب-< +ن*> "ناقض @^
>Z -'كلمة هللا %لمج p'ل"9 ح Kًفي %لمس"حي %لحق"قي. حقا S-تص (Cعال+) <لم'ن% Hغ"' +@ كلما K-ب-الً م@ +@ تنم< < تشت pتضع > qتنكم
%لG_ "ن"' %لعقKJ < ^نما Zي %لكلمة %لتي تفتح < تPبع على %لقلA ب<%سPة %ل'<h %لق-9. ح"@ "تج-- %إلنسا@ بإخالi "ص"' %بناً Kt ش'"كاً
>>G <*ن+ <Z-"-تج Jعتب'<% قب% iألشخا O'"مثلة كث+ WناZ .Pتق<] +"ضاً ق<] عقل7 < تنش Jب K--تج" Pل"9 +@ قلب7 فق Kب"عة %إلل*"ةPفي %ل
CGZ <"-على ف*> مبا-& كلمة هللا < تق O->*مش O'-مق %>'*d+ W%G G^ > Kًلكن*> بع- %لتج-- ب-<% متغ"'"@ كل"ا > Kعا-"ة +< حتى ناقصة Oكفاء
K<*على عق<ل Hق- +ش'ق > K'شم9 %لب @^ Kً%!الء %لنا9 %مت"ا;Z لى^ g-ل'%جحة %عتب'<% %لتح% J>لعق% Aحتى +@ +صحا K@"'لمبا-& لآلخ%
Pلناش% Jا ^لى م!"- م@ %لعمZمح<لة ^"ا KاقةP Jك Hبعث. {SM 63.2}

ب<- هللا +@ "عمJ +عماالً عd"مة للشب"بة ل< +ن*>K بمع<نة %ل'<h %لق-K9 "تقبل<@ كلمت7 في %لقلP" > A"ع<ن*ا في %لح"اO. ^ن7 ال "نفW "سعى
>Z لسام"ة "صبح% O-"لى %لم<%ض"ع %لمج^ p'لفك' %لمنص% >G > .Sلح% > O'ا*Pل% > hحكمة <نبع %لصال Jمص-' ك >Z _Gب*> ^لى نفس7 %لGلج
{SM 64.1} .نفس7 مش'فاً

vخائر مدنسة

^@ %لG"@ "-ع<@ +ن*> "خ-م<@ هللاK < مع GلW ال "ح'!<@ +_ تق-> في %لمع'فة < %لتق<] Z> مس"ح"<@ باالس> فقZ .P"اكJ نف<س*> مل"ئة
Gخائ' م-نسةK فالمPالعة %لمست*ت'O < %ألحا-"g %لعابثة <%لمس'%H %ل-ن"<"ة تملW عل"*> عق<ل*> تماماً بح"g ال تت'W مجاالً ف"*ا ل-خ<J كلمة
{SM 64.2} ...هللاK بJ ^@ محبة %لعال> < %لq"P < %لكب'"اء تأخG %لمكا@ %لG_ "نبغي +@ "حتل7 %لمس"ح في %لنف9

=إلنحطاx عن xر"ق =لتمتع =لش^و=ني
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+<لئW %لG"@ "سع<@ لالنغما9 في %لشاZ"ة < %لش*<O على %عتبا' +ن*ما خ"'Z> %ألكب' Z> +نا9 ال "مك@ +ب-%ً +@ "تصف<% بالصالh +< %لعdمة
<*PاPنح%> <Z-عالمة فسا qلسماء +@ تنق% H'لعال>. < ق- +م% JZ+ 'هللا +-ن"اء سافل<@ فاس-<@ م*ما %'تفع<% في %عتبا 'dلحق"ق"ة. ^ن*> في ن%
على مح"اZ> بالH%G. +فكا'Z> م@ %أل'Kk +'ض"ة. كلمات*> تكشp ع@ مست<] عقل*> %ل-نيء. لق- مأل<% %لقلA سفالةK < مح<% من7 ص<'O هللا
+< كا-<%. <لق- +خ'9 ف"*> ص<H %لعقJ < +فس- %لحك> < %لمنKC%>+ .SP ك"p %نحP HPب"عة %إلنسا@ بكامل*ا باالنغما9 في %لش*<%H %لحس"ة!
< +_ -'W م@ %ل'G"لة < %لحماقة ال "نح-' ^ل"7 %إلنسا@ ح"@ "خضع ^'%-ت7 للش"Pا@! عبثاً "حا<J %لحS %جتA%G %لعقKJ أل@ %لقلA في ح'A مع
{SM 65.1} .(مبا-& GZ% %لحS %لنق"ة — (- : 1 كان<@ %أل<J — -"سمب' 1881

=لعو8 في 9قت =لتجربة

>+ Jعلى %لعق O>*لش% 'P"تس @+ Jقب G^ K7"ما %لتع-_ فال "مك@ ^'غا> +ح- عل^ KJ"إلنج% A"الPمك@ للجم"ع +@ "تمم<% م" Oباإل"ما@ < %لصال
"نتص' %إلث> على %لضم"' ال ب- +<الً م@ %لdف' ب'ضى %إلنسا@K <ال ب- م@ +@ تنت<_ %لنف9 %'تكاA %لخP"ةK على +@ %لتج'بةK م*ما تك@
عن"فةK ل"سH عG'%ً ال'تكاA %لخP"ة. “أل@ ع"ني %ل'A على %ألب'%' < +Gن"7 ^لى Pلبت*>”. +ص'} ^لى %ل'A +"*ا %إلنسا@ %لمج'A. <في شع<'
>Z> Kب"عيPل% Aلقل% Jي +م"اZ س"سمع. ^ن7 "عل> ك> ق<"ة A'ل%> KH%Gبال C-ع> C-ستنج% > m>على "س Wبنفس Sل^ Sبالعج! < ع-> %إلستحقا
Wسب"ل A'لتجا% Hكلما %عت'ض Wس"ع"ن. {SM 65.2}

JZ <قعH في %لخP"ة؟ ^G%ً فالتم9 م@ هللا %ل'حمة < %لغف'%@ -<@ ^بPاء... ^ن7 ل> "!J "شمJ ب'حمت7 %لخPاZ > .O< "-ع<نا في كJ ت"*اننا:
177 : C 5) — ”<فاشفي عص"انك Oجع<% +"*ا %لبن<@ %لعصا'%“). {SM 66.1}

* * * * *

لستم ألنفسكم

+ح"اناً نسمع سائالً "سأJZ :J ت'تA علي +@ ال +ق<J +ب-%ً ما +شاءK < +@ ال +فعJ ما "A"P لي فعل7؟ JZ سأك<@ -<ماً مكب<تاً؟ +ال +ق-' +ب-%ً
{SM 66.2} +@ +تص'p <فقاً لم"<لي؟

Kب"ع"ة +سيء %ستعمال*اPلق<] %ل% > KH-ب"ع"ة ق- +فسPل% Jألم"ا% CGZ .@"'لآلخ > Wل Jفض+ WلG @ب"ع"ة كاPل% Wم"ال+ mم@ %تبا Hكلما +قلل
< %لش"Pا@ ق- -فع %إلنسا@ ^لى %لتصا-> مع هللاZ > K< "عمJ باستم'%' ل"مح< ص<'O هللا في %إلنسا@K لGلW "جA +@ نتحفd في ما نق<J < ما
Jنفع. {SM 66.3}

ثما; =لتكر"س =لتا3

عن-ما تحتJ نعمJ هللا %لقلA "'] عن-ئG <ج<A صلA %ألم"اJ %لم<'<ثة < %لمكتسبة. <ال ب- +@ تب-+ في %لنف9 ح"اO ج-"-O تحH حك> ج-"-.
Kt 7خضاع^ Aج" Kh>' > 9م@ جس- < نف K7فالكائ@ بأكمل KC'Zاd > @إلنسا% Jخ%- J>تنا" Jلعم% %GZ .فعل7 لمج- هللا Aج" Jما "فع Jك >
{SM 67.1} .ل"ستعملr 7ل7 ب'

Oتج-- فإن7 باإل"ما@ "ح"ا "<ماً ف"<ماً ح"ا _Gلك@ %ل KWلG ت7 ال "ق-' على%G @ل<%قع +ن7 م% Jب Kهللا h>'ب"عي غ"' خاضع لPإلنسا@ %ل%
{SM 67.2} .%لمس"حd" > K*' "<ماً ف"<ماً ^-'%ك7 +ن7 ملW هللا

%لجس- <%لنف9 "خصا@ هللا %لG_ بJG %بن7 ألجJ ف-%ء %لعال>K < بسبGZ A% ق- <Zبنا +جJ ح"اO ج-"-%Kً !م@ %ختبا' ننمي ف"7 صفاH %ل<الء
O--خ-مة مج Oلنا +@ نح"ا ح"ا hة <+تا"Pلق- %عتقنا هللا م@ +س' %لخ .Jلكام%. {SM 67.3}
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rقو=نا كل^ا ملك ل

Pابع هللا عل"ناK لق- +شت'%ناK < "'"-نا +@ نGك' +@ ق<%نا %لجس"مة < %لعقل"ة < %أل-ب"ة Zي ملW ل7. %ل<قH < %لنف<G < %لعقJ < %لعاPفة <
.%لضم"' كل*ا t < "جA %ستعمال*ا <فS ^'%ت7 فقP. "جA +ال تستعمCGZ J بحسA ت<ج"7 %لعال>K أل@ %لعال> تحH ق"ا-G OلW %لZ _G< ع-< هللا
{SM 67.4}

Oمال7 +< ^ساءZعض< بإ _+ pنضع @+ KJبأ_ حا Kل"9 لنا > K7ل >Z عضلة Jت' <ك> Jك .t Wمل >Z 9ف"7 تسك@ %لنف _Gلجس- %ل%
f>ص" > K9-لق% h>'كالً "سك@ ف"7 %ل"Z @>ممكنة م@ %لصحة حتى "ك Jحا Jلجس> في +فض% dنتعا<@ مع هللا بأ@ نحف @+ Aج" Jب K7ستعمال^
{SM 68.1} .كP Jاقة جس-"ة +< '<ح"ة ف"7 حسA مش"ئة هللا

"جA +@ "!خ' %لعقJ بالمبا-& %لنق"ةK < +@ "نقq %لحS على +ل<%h %لنفK9 < +@ تمأل %لG%ك' بمبا-& كلمة هللا %لثم"نةW%G G^ > K فإ@ ن<'
CGZ. {SM 68.2} %لمبا-& س"شع في %لح"اO مثJ ج<%Z' ك'"مة

Lثمن نفس 9=حد

^@ %لق"مة %لتي "عتب'Zا هللا لعمK7"-" J <%لمحبة %لتي "حA ب*ا +<ال-C ق- +d*'تا بعP"ت7 %لتي بGل*ا لف-%ء %إلنسا@. لق- <قع r-> تحH حك>
@"Gل% Jب'' ك" > Kً%'ل"ك<@ با WلG Jفع K@إلنسا% iبن7 %ل<ح"- ل"خل% JGما هللا فق- ب+ .H>ة %لم"Pبالخ > K<ة ^لى %لعال"Pم-خالً %لخ K@اP"لش%
Cمست'-%ً ^"ا C%'غ"' +@ %لمس"ح %شت K@اP"إلنسا@ نفس7 للش% mقبل<@ %لمس"ح. لق- با"... {SM 68.3}

Kا ألجل7. <+"اً "ك@ عملك> %-خل<% ف"7 %لمس"حZ>'ستثم% Jب Kk'في %أل (<بكZ%>م) <ق- %شت'%ك> ب-م7. ال ت-فن<% <!ناتك m>لست> ألنفسك>. "س
> KًفاP؟” ف*< "تلقاك> ك'"ماً متلJت'"-ني +@ +فع %Gما Kا مخلصي" %GأنZ“ :%>ق<ل > Kiج-ت> +ن7 "فق-ك> حبك> للمخل> %G^ <ستغن<% ع@ عملك%>
{SM 68.4} ..."غم'ك> بف"k حب7 < "*بك> غف'%ن7 بسعةK ألن7 'ح"> < J">P %ل'<Kh <ال "شاء +@ "*لW +ح-

8 : l ) — ب"حة م'ض"ةG 7نف7 "نبغي تق-"م7 ل Aلقل% Jب Kتضح"ة منا C'فتق-"> قل<بنا ل7 "نبغي +@ ال نعتب Kهللا Wما لنا مل Jنح@ < م
{SM 69.1} .(تش'"@ %لثاني — ن<فمب' 1900

تالفي =لخط.ة بعز3

ل"9 مأم<ناً لنا +@ نت'"g لنتأمJ في %لمنافع %لتي "مك@ +@ نجتنب*ا م@ ^Gعاننا إل"عا!%H %لش"Pا@. %لخP"ة مجلبة لل<"J < %لعا' لكJ م@
"ج"!Zا لنفسZ > K7ي بPب"عت*ا مضلل7 < خا-عةK تغ<"نا بع'<ض*ا %لملقةK فإG% جا!فنا < <Pئنا +'k %لش"Pا@ فل"9 لنا ^W%G G ما "ضم@ لنا
118 : S) — من7 ^ل"نا Gنف" @+ Jم-خ Jك Sاعتنا "نبغي +@ نغلPفعلى ق-' %ست K7شPلحما"ة م@ ب%). {SM 69.2}

* * * * *

التجديد الصحيح

“m!في -%خلك> <%ن O-"-حا ج>' Jك> قلباً ج-"-%ً < +جع"Pك>. < +ع'*P+ <صنامك+ Jنجاستك> < م@ ك Jم@ ك .@>'*Pعل"ك> ماء فت q'ل>
{SM 69.3} .”قلA %لحج' م@ لحمك> < +عP"ك> قلA لح>

K@>'نفس*> معنى ما "ق<ل<@. < %لشب"بة "عث'<@ +كث' ما "عث+ <Z @>ج-"- ال "ع'ف Aكث"'<@ مم@ "تكلم<@ ^لى %لغ"' ع@ %لحاجة ^لى قل
%GZ تج-"-%ً. في WلG @>سم" > K<Z'>في شع g-ح" iلع<@ ^لى تغ""' خاPتعني. "ت %Gقلباً ج-"-%ً” +ن*> ال "علم<@ ما“ O'لعبا% CGZ J>ح
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S>نبغي +@ ت<ل-<% م@ ف"“ :J>م"@ %لقZغ"' مفا K@>لكZ > p>ألل% p'نج% Jلضال%”. {SM 70.1}

ح.اL متغ.رL ال شعو;

"ق<- %لش"Pا@ %لنا9 ^لى %لd@ +ن*> ق- تج--<% بسبA ما س'] ف"*> م@ شع<' بف'P %لس'<'K غ"' +@ مج'] ح"ات*> ال "تغ"'K +فعال*> Zي
%Gم@ شع<' في ك <Z'ش"'<@ -<ماً ^لى ما كا@ بخام" > KOل<@ %لصال"P" > O'"صل<@ +ح"اناً كث" Kح"ات*> ال تأتي بثم' صالح .Sنفس*ا كالساب
{SM 70.2} .< كG% <قKH ب"- +ن*> ال "ح"<@ %لح"اO %لج-"-O. ^ن*> مخ-<ع<@K "بن<@ على %ل'مKJ < ما +@ ت*A %ل'"اh %لعات"ة حتى تكتسح ب"<ت*>

<Z'ع@ +بصا Hق- غاب > K<Z'ن7 كا@ ل*> في ^ختبا+ kلبع% J>ق" _Gباحث"@ ع@ %لشع<' %ل K<الdكث"' م@ %لنا9 %لمساك"@ "تسكع<@ في %ل
{SM 70.3} .حق"قة +@ %لم;م@ بالمس"ح بGنب7 <%جباً "فعلK7 عل"7 +@ "ت<d" > A*' %إل"ما@ %لحق"قي

^@ ما "عن"7 "س<m بكالم7 ع@ %لقلA %لج-"- Z< %لفك' < %لح"اO. بJ %إلنسا@ كلK7 +نا تغ""' %لقلA ف*< تح<"J %لع<%pP ع@ %لعال> < ت'ك"!Zا
Oج-"- — ^ن*ا ح"ا Aي %لعالقة لقلZ ما > .O-"-ج gب<%ع > O-"-ك<@ فك' ج-"- < مقاص- ج" @+ >Z -"-ج Aقل Wمعنى +@ "ك<@ ل> Kفي %لمس"ح
{SM 70.4} .متغ"'Z G^ KOنالW م<H ع@ %ألنان"ة < %لكب'"اء كJ "<> بJ كJ ساعة

9=قع.ة =لد"انة =لصح.حة

ُ بافت'%ض*> +@ %لمجاO'Z بال-"@ تغني ع@ %لخ-مة %لحق"ق"ةK < لك@ -"انة غ"' عاملة ل"سZ Hي -"انة صح"حة. "'تكA %لبعk خPأ فd"عا
%لتج-"- %لصح"ح "نqء ف"نا %إلخالi %لم-فS في معامالتنا مع ^خ<تنا %لبش'K < "جعلنا +مناء في كJ ما نأت"7 م@ %ألعماJ %ل"<م"ة. < كJ تابع
{SM 71.1} .مخلi للمس"ح ال ب- +@ "d*' +@ %ل-"انة %لم;سسة على كلمة هللا ت;Zل7 الستعماJ م<ت*ب7 في خ-مة %لس"-

“@+ Wب-< ك-حاً < عناء فبإمكان" Wمس"حي في ح"ات7 عمل"اً. حتى < ^@ كا@ عمل Jبق*ا كP" Hلكلما% CGZ .”-غ"' متكاسل"@ في %الجت*ا
تش'ف7 بالP'"قة %لتي ت;-"7 ب*اK %عمل7 كما لل'A. %عمل7 البت*اl < بعّ!O نف9 سام"ة. ^@ %لمبا-& %لش'"فة %لتي "ق'@ %لعمJ ب*ا Zي %لتي تجعل7
{SM 71.2} ...مقب<الً تماماً ل-] %ل'A. < %لخ-مة %لحق"ق"ة ت'بP +حق' خ-%> هللا على %أل'k بأسمى خ-%م7 في %ل-"ا' %لعل"ا

@>- >Z نبغي +ال "قنع<% بما" KJ"مام*> في %إلنج+ m>لسامي %لم<ض% Jلمثا% f>جّ-<% لبل" @+ K7نبغي للمس"ح""@ ب<صف*> +<ال- هللا < بنات"
Jكام >Z H%>في %لسم _Gك<ن<% +نت> كامل"@ كما +@ +باك> %ل“ :J>فالمس"ح "ق KJلكما%”. {SM 71.3}

=لح.اL =لمقدسة

K<>" Jاءنا كPمصلح"@ +خ Kلنسلك@ +ما> هللا ب<-%عة < ت<%ضع > Kم-خل"@ مبا-ئ7 %لمق-سة في ح"اتنا Kستنا%'- m>لنجعل@ كلمة هللا م<ض
'dن7 قائ> فل"ن+ @d" @م@ %آلخ'"@ “م Jناً منك> +نك> +فضd لمتعالي% S>ال نفصل@ %لنف9 ع@ هللا بالكب'"اء < %ألنان"ة. ال ت'%ع<% شع<'%ً بالتف>
+@ ال "سقG^ > .”P تخضع<@ ^'%-تك> إل'%-O %لمس"ح "أتك> %لسال> < %ل'%حةW%G G^ > K تس<- محبة %لمس"ح في %لقلA مستأس'O للمخلi مصا-'
_Gلسال> %ل% Aا"ا س"جلPكما +@ %لشع<' بغف'%@ %لخ Kنعمة %لمس"ح H"!خضع ب" > pPس"ل lت"اZلس'"ع %ال% m'بع %لمتسPلس'"ة. <%ل% Jلعم%
"ف<S كJ عقKJ < س"بJG ج*- حا' للتغلA على كJ ما "ضا- %لكماJ %لمس"حيK < ستختفي %لمنا!عاKH < %لG_ سبS +@ '+] ع"باً في غ"'C م@
<"dلى ح- ع^ W%G S>ما "ف A>"م@ %لع >Z 7لنا9 س"'] +@ في صفات%. {SM 72.1}

م@ %لنا9 م@ "صغ<@ ^لى %لحS < "قتنع<@ +ن*> كان<% مقا<م"@ للمس"ح في ح"ات*>K ف"شع'<@ باإل-%نة < "ت<ب<@ ع@ تع-"ات*>. < ^G "تكل<@
على %ستحقاقاH %لمس"ح < "ما'س<@ %إل"ما@ %لصح"ح بK7 "نال<@ غف'%@ خPا"اG^ > .<Z "كف<@ ع@ فعJ %لش' < "تعلم<@ فعJ %لصالKh "نم<@
Pمكن*> فق+ @^ O'شيء خسا Jبع- +@ "حسب<% %لنفقة "حسب<@ ك > K<لعال% J%!لتضح"ة سب"الً ^لى %عت% A>في %لنعمة < في مع'فة هللا. "'<@ <ج
Kمحا'ب"@ م"<ل*> < 'غائب*> %ألنان"ة K@"س"خ<ض<ن*ا مستبسل"@ ف'ح > K<*مام+ A'ا %لحZ> Kلمس"ح% q"بح<% %لمس"ح. لق- تجن-<% في ج'" @+
مخضع"@ ^'%-ت*> إل'%-O %لمس"ح. <في كJ "<> "سأل<@ م@ %ل'A نعمة تمكن*> م@ ^PاعتK7 ف"نال<@ ق<O < ع<ناً. Z %GZ< %لتج-"- %لصح"ح. ^@
K7ت%Gفي ح"ات7 ثما' %لب'. لق- كا@ في ما مضى محباً ل '*d"> Kعلى مع<نة %لمس"ح K'>مت<%ضع شك Jفي %تكا K-ي قلباً ج-"-%ً "ستنPم@ ق- +ع
< كانH %لمس'%H %لعالم"ة ب*جتK7 +ما %آل@ فإ@ صنم7 ق- K<-Z < %ل'A ق- ملW في قلب7 غ"' منا!Km < %لخPا"ا %لتي +حب*ا ف"ما مضى +صبح
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{SM 72.2} .(%آل@ "بغض*ا. < ق- +خG في ح!> < ع!> "سلW في S"'P %لق-%سة — (l : 26 +"ل<J — سبتمب' 1901

حبائل =لش.طا8

Jعم Jعلى فع H>فضل<@ %لم" @"Gا@ %لنا9 في فخاخ7. < ^@ %لP"ب*ا %لش Sلتي "<ث% Jي %لحبائZ ة"Pلخ% H%'مس > Aل<%ج% H%'-مك @^
53 : C 5) — س"<ج-<@ +مناء <Z-ح> <Z ئPخا). {SM 73.1}

* * * * *

نصيحة إلى ابنة مدّللة

> KWفعال+ > W'ا'. +فكا*Pأل% O''لمالئكة %لب% H%>لسماء < 'ب% Wلع"ني مل p>مكش >Z > Kp"مخ Jسج >Z للعا> %لماضي Wسجل @^
مشاع'W %لمت*<'O غ"' %لمق-سة 'بما كانH مخف"ة ع@ %لبش'K <لك@ %Gك'_ +@ +قJ تص'p في ح"اتZ W< مكش<p +ما> هللا. ^@ لW سجالً
WناZ جم"ع*ا O'>Pا"ا %لتي %'تكبت*ا مسPفالخ Kمل<ثاً في %لسماء. {SM 73.2}

H"شع<' بتبك W"لضالة %لسائبة. +ح"اناً "نشأ ف% Wت-'ك"@ حالت Hخل< م@ %لشع<'. لس Wب-< +ن" WلG مع > KAبع"@ %لغض W"ل^ 'dهللا "ن @^
{SM 74.1} .%لضم"'K غ"' +@ '<حW %لمتكب'O %لPل"قة س'عا@ ما تتغلA على GZ% %لشع<' فتخنق"@ ص<H %لضم"'

ً لسH سع"-KO < مع GلW تتص<'"@ +ن7 ل< +ت"ح لW +@ تس"'_ على m-%' @>- W%>Z لنلH %لسعا-O. مسك"نة +نH +"ت*ا %لفتاO! ^نW تقف"@ م<قفا
شب"*اً بم<قp ح<%ء في جنة ع-@. فلق- تخ"لH +ن*ا ستسم< ^لى مكانة 'ف"عة ل< +ن*ا فقP +كلH م@ ثم' %لشج'O %لتي ن*اZا هللا حتى ع@ لمس*ا
{SM 74.2} .لئال تم<H. لكن*ا +كلH < خس'H كJ +مجا- جنة ع-@

=لس.طرL على =لمخ.لة

AلPعلى +@ هللا "ت Kp"لعن% Jال بالج*- %لحا' ب^ WلG Jفع Wال "مكن G^ Kبالم*مة %لس*لة %GZ @>ل@ "ك> .W'على +فكا _'Pنبغي +@ ت"س"
GلW منKW ف*< <%جA على كJ كائ@ مس;<J. ^نW لمس;<لة +ما> هللا ع@ +فكا'KW فإG% كنH تستغ'ق"@ في تخ"الH باPلة < تص'ف"@ %لفك' ^لى
م<%ض"ع -نسةK فإنKH ^لى -'جة ماK مGنبة +ما> هللا كما ل< كنH ق- <ضعH +فكا'W م<ضع %لتنف"KG أل@ ما "منع م@ تنف"ZGا عمل"اً Z< %نع-%>
WلGلف'صة ل%. {SM 74.3}

^@ +حال> %لمنا> < %ل"قdة < بناء %لقص<' في %ل*<%ء لم@ %لعا-%H %ل'-"ئة < %لخO'P ^لى +بع- ح-K ف*ي ^G% ما تأصلH "كا- "ك<@ م@
%لمستح"J %لتغلA عل"*ا < ت<ج"7 %ألفكا' نح< %ألم<' %لنق"ة %لمق-سة %لسام"ة. عل"W +@ تصبحي 'ق"بة +م"نة على ع"ن"W < مسمع"W < سائ'
Jلعم% %GZ Jا تق-' +@ تفعZ-لنعمة <ح% O>ق @^ .Wنفس g>م@ +@ تل O-لة %لفاسPتمنعي %ألفكا' %لبا > KWنZG على _'P"تس @+ H-'+ %G^ Wح<%س
Jلمجا% %GZ لضع"فة في Wلمشت*ى ج-%ً. ^ن%. {SM 75.1}

قمع =لش^و=e 79خضاI =لعو=xف

لق- +صبحH عاص"ة مجت'ئة جس<'KO <ال مكا@ لنعمة هللا في قلبW. < ل"9 بغ"' ق<O هللا "مكنW +@ تصبحي rل7 ب' < +Zالً لتقّبJ نعمت7. ^@
هللا ال "تPلA منW +@ تضبPي +فكا'W فحسKA بJ +"ضاً +Z<%ءW < ع<%PفW. فخالصW مت<قp على ضبWP نفسW في CGZ %ألم<'. %إلحسا9
<%لعاPفة عامال@ ق<"ا@K فإG% +سيء %ستعمال*ا < ^G% %نPلقا بفعJ -<%فع خاPئةG^> K% <ج*ا بغ"' %تجاZ*ما %لصح"حK ف*ما م@ %لق<O بح"g "جلبا@
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{SM 75.2} .لW %ل-ما'K ف"ت'كانW حPاماً بائساKً بال ^ل7 <بال 'جاء

Wألن K'Pفي خ Hن+ .Sضم"' < +خال > Jمسألة تعّق Jتجع @+ pP%>ء < %لع%>Zلأل -"'+ %G^ '%'حتماً <بإص Pتضب @+ Aلمخ"لة "ج% @^
>G 7؟ ^نW%G >Z [>Z _+ > KO-"ك+ O'>بأجمع7 < بص Wعلى ك"ان 'P"فال*<] "س Kء%>Zبح %ألGألب-"ة على م% Wت<شك"@ +@ تضح"@ بمصالح
Pابع منحP م*لKW فإG% +نG+ HعنH لK7 م''H ح"اO <%ل-"W < جلبH %لح!@ < %لعا' على شق"قاتKW < ضح"H بأخالقKW < خس'H %لسماء <
%لح"اO %ألب-"ة %لمج"-O. ف*J +نH مستع-O لفعGZ J%؟ ^ني +ت<سJ ^ل"W +@ تت<قفي ح"g +نKH <+ال تتق-مي خO>P +خ'] في مسلكGZ W% %لعن"-
KWفستجلب"@ على نفس WفP%>ع > Wئ%>Zبأ Sلنف9 ف"ما "تعل% Pما ل> تتحلي بضب > .W'اdالنت H>أل@ %لب;9 < %لشقاء < %لم .A>للع% qائPل%
Oعلى ق"- %لح"ا Hما -م Wس"ال!مان @"Gلعا' < %لشنا' %ل% Wعلى +خالق > Kًجم"عا Wلش"@ < %لفض"حة +ما> %لمحتك"@ ب% Kًق"نا". {SM 75.3}

لسH مP"عة ل<%ل-"KW بJ <قحة < ناك'O %لجم"J < غ"' PاCGZ .O'Z %لصفاH %لشق"ة Zي ثما' شج'O فاس-O. ^نW ج'"ئةK تحب"@ %لشبا@ <
Hق- تعلم > KW"عل H'P"س g"بح O>م@ %لق H%-لعا% Hتكل> %للسا@”. لق- +صبح" Aفإن7 م@ فضلة %لقل“ .Wح-"ث m>تحب"@ +@ تجعل"*> م<ض
564 — 560 : C 2 ) — Wتحققي +غ'%ض > W-مقاص _Gلكي تنف m%-لخ%). {SM 76.1}

* * * * *

قوة الخلق بواسطة الصراع

Jما جع WلG > K'في %لش Jلمث% A'لق'"ة مض% CGZ JZ+ @كا > .O'>لمغم% O'لثالث"@ سنة %أل<لى م@ ح"ات7 في ق'"ة %لناص% m>قضى "س
نثنائ"J "سأJ: “+م@ %لناص'O "مك@ +@ "ك<@ شيء صالح؟” +ما %لبش'"<@ فل> "Gك'<% س<] %لقل"J ج-%ً ع@ ح"اO %لمس"ح %لباك'O. < باستثناء
حا-g م'%فقت7 ل<%ل-"7 ^لى +<'شل"> ال نج- س<] %لعبا'O %لم<ج!O %لقائلة: “< كا@ %لصبي "نم< < "تق<] بال'<h ممتلئاً حكمة < كانH نعمة هللا
{SM 77.1} .”عل"7

>Z Jd g"ل*ا م@ %لش' بحZ+ Hصفا Hكان g"ح KO'في %لناص O'ألش"اء. ففي عنا"ة هللا +مضى ح"ات7 %لباك% Jمثالنا في ك >Z لمس"ح%
مع'ضاً للتجا'KA < كا@ ض'<'"اً لJd" @+ 7 صاح"اً مت"قdاً لكي "بقى نق"اً < PاZ'%ً <سP ما كا@ ZنالW م@ ^ث> < ش' عd"م"@. ل> "خت'
%لمس"ح بنفسGZ 7% %لمكا@K < ^نما +ب<C %لسما<_ Z< %لG_ %ختا' GZ% %لمكا@ ل7 ح"g تمتح@ صفات7 بشتى %لS'P. لق- تع'ضH ح"اO %لمس"ح
{SM 77.2} .%لباك'O المتحاناH < مصاعA قاس"ة < نضاJ عن"p حتى "شكJ صفاH كاملة تجعJ من7 مثاالً كامالً لأل<ال- < %لشب"بة < %لكبا'

+ح"اناً كث"'O "<ضع %أل<ال- < %لشب"بة في مح"P ال "ك<@ م;%ت"اً للح"اO %لمس"ح"ةK <ما +س'm ما "ستسلم<@ للتجا'KA ث> "تخG<@ م@
مح"P*> غ"' %لمناسA عG'%ً النتاج*> سب"J %لخP"ة. لق- %ختا' %لمس"ح %لع!لةK < خالJ ح"اO م@ %لشغJ %ألم"@ عامالً ب"-"7 على %ل-<%>K ل>
"ست-m %لتج'بةK بJ ت'ّفع ع@ عش'O م@ كا@ تأث"'Z> مفس-%ً. لق- <PئH ق-ما %لمس"ح +ش- ما "مك@ +@ "-عى %أل<ال- < %لشب"بة ^لى %لس"' ف"7 م@
Hفكان Kل"<مي% H>لق% J"لتحص @"-Zعمال@ جا" K@"'"فق C%>ست'خاء. كا@ +ب% > Jس' < 'خاء < كس" Oنفس7 بح"ا iل> "خت .O'ع> Wمسال
{SM 77.3} .ح"ات7 لGلW ح"اO فق' <^نكا' H%G < ح'ما@K < قاس> +ب<"7 ح"اO %لعمJ %لمج- %ألم"@

=لط^ا;L ال تتوقف على =لظر49

ل@ "-عى +ح- +ب-%ً ^لى بل<f كماJ +خالS %لمس"ح"ة في +ح<%J "ف<S ع-> مالئمت*ا %ألح<%J %لتي عاq مخلصنا ف"*ا. ^@ ك<@ %لمس"ح ق-
عاq ثالث"@ سنة في %لناص'O %لتي d@ %لكث"'<@ +@ م@ %لغ'%بة +@ "خ'l من*ا شيء صالح ل*< ت<ب"خ %لشبا@ < %لشاباH %لG"@ "عتب'<@ +@
Jلع-> تمكن*> م@ ^ح'%! كما ً%'Gع WلG @م @>Gكث"'<@ "تخ > K7"ع"ش<@ ف" @"Gل% P"لمح% J%>ابقة ألحPصفات*> %ل-"ن"ة ال ب- م@ +@ تك<@ م
A"ال ع Oل*> +@ "ح"<% ح"ا hلث'%ء ل"تا% >+ dعلى %لمكا@ +< %لح pتباع7 تت<ق+ Oح"ا @+ Jل!ع> %لقائ% JPلمس"ح "ب% Jلمس"ح"ة. ^@ مثا% Sألخال%
ف"*ا. بJ +@ %لمس"ح "'"*> +@ +مانت*> تجعJ +_ مكا@ <ج-<% ف"7 +< +_ م'ك! -عت*> عنا"ة هللا ^ل"7 ش'"فاً < معتب'%Kً م*ما "ك@ مت<%ضعاً
{SM 78.1} .بس"Pاً

لق- 'س> لح"اO %لمس"ح +@ ُتd*' +@ %لP*ا'O < %لتماسW < ثباH %لمب-+ ل"سH <قفاً على %لح"اO %لمتح''O م@ %لمصاعA < %لمصائA < %لفق'.
_Gع"@ %الختبا' %ل >Z A"'-لت% %GZ > .'مGلح'ما@ %لتي "شتكي من*ا %لكث"'<@ م@ %لشب"بة ق- %حتمل*ا %لمس"ح -<@ ما ت% A>'لش-%ئ- < ض% @^
m-ل"قا<م<% %لتج'بة. ^ن*> ل@ "نغلب<% م@ ب h>'لمس"ح +ق<"اء في %ل% Jجعل*> مث"> Hم- +خالق*> بالمنعة < %لثبا" _Gل"7 %لشب"بة < %ل^ lحتا"
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%لش"Pا@ ^Z %G> %بتع-<% ع@ تأث"' م@ م@ شأن*> +@ "ضلل<% < "فس-<% +خالق*>. < ^G "صل<@ ^لى هللا "<م"اً "نال<@ من7 %لحكمة < %لنعمة لم<%ج*ة
ش-%ئ- %لح"اO <<%قع*ا %لم'K < "ح'!<@ %لنص'O. ^@ %ألمانة < %إلخالi ال "مك@ %الحتفاd ب*ما ^ال بالس*' < %لصالO. <ق- كانH ح"اO %لمس"ح
{SM 78.2} .مثاالً للنشاP %لمثاب' %لG_ ل> "ق< %لتع""' +< %لسخ'"ة +< %لح'ما@ +< %لش-%ئ- +@ تناJ من7 +< تضعف7

<*dلنسبة م@ %حتفا% Wمانت*>. < بنف9 تل+ iمصاعب*> فل"علم<% +@ هللا ^نما "متح@ "مح H-%-!% %Gما "نبغي +@ "ك<@ عل"7 %لشب"بة. فإ WلG
باستقامة +خالق*> في %لp>'d %لصعبة %لمفشلة "شت- ع!م*> < "!-%- ثبات*> < ق<O %حتمال*>K < "تق<<@ في %ل'<Gr : l) — h%' ما'9
1872). {SM 79.1}

=لموe 9ال =لعا;

%خت' %لفق'K +< تع""' %آلخ'"@ لZ> KWج' %ألص-قاء +< +_ +م' rخ' م;ل> على +@ تل<S نفسW بالخP"ة. %لم<H <ال %لعا' +< تع-_ <صا"ا
147 : C 5) — مس"حي Jما "نبغي +@ "ك<@ شعا' ك >Z Kهللا). {SM 79.2}

مقاومة التجربة

Oسع<@ ل"ح"<% %لح"ا" @"Gل"ح'! %لغلبة على %ل C%>ق Jبك Jب"عة %إلل*"ة ال "ستسلم<@ للتج'بة. < %لع-< "عمPش'كاء في %ل <Z @"Gل% @^
%لمس"ح"ة. "أت"*> بالتجا'A +مالً من7 في +ن*> س"Gعن<@K '%ج"اً بGلW +@ "ثبP ع!%ئم*>K غ"' +@ %لG"@ ثبت<% +ق-%م*> على صخ' %ل-Z<' ل@
"Gعن<% لخ-ع7 < ب-عK7 بJ س"Gك'<@ +@ هللا Z< +ب<K<Z < %لمس"ح مع"ن*>. لق- جاء %لمس"ح ^لى عالمنا ل"*A كJ نف9 تعبة مج'بة ق<O %تنتص'
Hق> Jكاف"ة في ك O>ق WناZ @+ ًضا"+ p'لكني +ع > K'اPم@ +خ S"'Pضاً ما "كم@ في %ل"+ p'ع+> Kلتج'بة% O>ق p'نتص'. +نا +ع% >Z كما
{SM 80.1} .م@ +<قاH %لحاجةK م*"أO أل<لئW %لG"@ "جاZ-<@ ض- %لتج'بة

I=Q ال X;للتجا Äعد3 =لتعر

هللا +م"@ %لG_ ال "-عك> تج'ب<@ ف<S ما تستP"ع<@ بJ س"جعJ مع %لتج'بة +"ضاً %لمنفG لتستP"ع<% +@ تحتمل<%”. < لنا نح@ +"ضاً -<'“
نق<> بK7 عل"نا +ال نع'k +نفسنا للتج'بة م@ غ"' -%m. "ق<J هللا: “+خ'ج<% م@ <سP*> <%عت!ل<%... <ال تمس<% نجساً فأقبلك>K <+ك<@ لك> +باً <
S"'P لعال> في عا-%ت*> < ت<ح"- مصالحنا في% JZ+ مشاكلتنا > O'لباً للمسP @"">"كنا باعتشا'نا مع %ل-ن %Gفإ .”Hنت> تك<ن<@ لي بن"@ < بنا+
%لتج'بة < %لخP"ة فك"p لنا +@ نت<قع +@ "حفdنا هللا م@ %لسق<P؟ %بتع-<% ع@ تأث"'%H %لعال> %لمفس-O. ال تZGب<%K غ"' مل!م"@K ^لى +ماك@ ق-
O-بش Hلع-< < تحصن% H%>ف"*ا ق H!تم'ك. {SM 80.2}

tبا S"ث> Jح"اتك> على %تصا Hكان @^ > K@"ل-"*> 'سالة ت;-<ن*ا لغ"' %لم;من Hلك@ ^@ كان > K@>ستج';<@ < تضلل g"ب<% ^لى حZGال ت
بح"g تق-'<@ +@ تتكلم<% ^ل"*> كلمة في ح"ن*اK فبإمكانك> +@ تعمل<% عمالً "ساع-Z> < "مج- هللا. قاJ %لمس"ح: “لسH +سأJ +@ تأخZG> م@ %لعال>
1904 J"'14 نس"ا@ — +ب : A) — ”'"'م@ %لش <*dتحف @+ Jب). {SM 81.1}

=لو=جب قبل =لد9=فع

<Z!""م9 تمP" @+ J>ج*ل*> < غ'%'ت*> "حا Jسستغ" G^ > .7تجا'ب >Z pضاع" K@اP"م@ قبضة %لش Hلشب"بة %إلفال% J>عن-ما "حا
للصالh م@ %لخPأ. "غ"' نفس7 ^لى شب7 مالW ن<'K < "غ<"*> ^G "م-Z> بالمس'%H في S"'P محّ'>K فإG% كا@ م@ عا-O %لشب"بة +@ "تبع<%
%ل-<%فع ب-الً م@ %ل<%جKA "ج-<@KW%G G^ K م@ %لصعA عل"*> +@ "قا<م<% %لتج'بة. ^ن*> ال "'<@ %لخP' في %النغماK9 <ل< م'O <%ح-KO في
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.(مس'%H مح'مة. <^"عا!%H %لش"Pا@ تستث"' كJ ما "Jd عالقاً بالقلA م@ ع<%مJ %النحPاP — ( - : 16 كان<@ %لثاني — "نا"' 1882
{SM 81.2}

* * * * *

غش الخطية

ال شيء +كث' مخا-عة م@ غq %لخP"ة. ^ن*ا rلة GZ% %لعال> %لG_ "ضJ < "عمي %لقل<A < "ق<- ^لى %ل*الW. < %لش"Pا@ ال "أتي بتجا'ب7
CGZ ث> +@ %لنف<9 %لمخ-<عة تلتم9 النغماس*ا في KHم@ %لحسنا J"لل*< < %لمج<@ بقل% l!م" G^ Khست' م@ %لصال Hخف"*ا تح" Jب Kعالن"ة
%ألم<' عKً%'G !%عمة +@ صالحاً عd"ماً "مك@ +@ "نتج عن*ا. تلW فقP %لناح"ة %لخا-عة م@ %لص<'O. ^ن*ا +ضال"J %لش"Pا@ %لج*نم"ة %لمقنعة. <
pم<ق %>Gء قل<ب*> م@ +@ "تخ%>Z+ %>لتال"ة. ^ن7 +"س' ج-%ً +@ "تبع% O>Pم@ ث> "ك<ن<@ مستع-"@ للخ > Kأل<لى% O>Pلخ% @>Pغ<<% "خ+ @"Gل%
{SM 82.1} .%لم-%فعةK < "قا<م<% +<J ^"عا! +< -9 "ص-' م@ %لع-< %لم<%'f %لمّكا'K < "غلق<% بGلW %لمنافG %لتي "مكن7 %ل-خ<J من*ا

KCr ك> "'قA %لش"Pا@ ل"'] %لنف<9 تقع في ش'كK7 ث> "شاZ-Zا تس"' في %لS"'P نفس7 %لG_ +ع-Z C< ل*ا! ^ن7 ال "'"-Z> +@ "نقPع<% ع@
%لصالO +< "كّف<% ع@ %لق"ا> بال<%جباH %ل-"ن"ة %لشكل"ةK ألن7 بGلW "ق-' +@ "جعل*> +كث' نفعاً في خ-مت7. ف*< "ض> سفسPات7 < +ش'%ك7 %لخا-عة
{SM 82.2} .^لى %ختبا'%ت*>K عامالً بGلW على تق-> عمل7 بص<'O عج"بة

تفحص =لنفس

ZنالW حاجة ^لى تفحi عم"S للنف9 < تقi -ق"S في ن<' كلمة هللا: JZ +نا مت"@ '%سخK +> فاس- عف@ قلب"اً؟ JZ +نا مج-- في %لمس"ح +>
_+ >+ KO'ة مستت"Pخ _+ W"ف Hكما في ن<' هللا ^@ كان 'dفي محكمة هللا <%ن Jكماث pاً ج-"-%ً؟ ق"'Zاd ًالبساً لباسا Aمتحج' %لقل J!+ <ل JZ
KالةPائشة بP مت*املة h>'فال تستسل> ل K@اP"لش% m-ب W">حتى ال تغ KJم@ قب ّJكما ل> تص ّJص KJج+ KJّصن> ل> تضح ب7. ص _+ >+ K<ث^
W'"ضم H>ص Hل-"ن"نة لتسك% Hم;-"اً %ل<%جبا... {SM 82.3}

م@ +جJ %لخPا"ا %لمعتب'O ب"@ عالماH %أل"ا> %ألخ"'Z Oي +@ %لم-ع<"@ مس"ح""@ "حب<@ %لمس'%H +كث' مما "حب<@ هللا. سائل<% +نفسك>
Wم@ +<لئ Hلى %لسماء < "ق<ل<% “لس^ <Z'ق-'<@ +@ "'فع<% +بصا" Kiت*> بإخال%>G @>تفحص" G^ K@"Gع-- %ل Jبأمانة. فتش<% باعتناء. فما +ق
%لم<ص<ف"@ ZكG%. لسH محباً للمس'%H +كث' مني محباً t”. < ما +قJ %لG"@ "ق-'<@ +@ "ق<ل<%: “+نا م"H ع@ %لعال>K < %لح"اO %لتي +ح"اZا %آل@
Z”. {SM 83.1}ي باإل"ما@ باب@ هللا. ح"اتي مستت'O مع %لمس"ح في هللاK < متى +W%G '*d %لZ _G< ح"اتي ح"نئd+ G*' +نا +"ضاً مع7 في %لمج-

> Aت<ج7 %لقل > K['لمبا-& %ألخ% Jك S>ت'فع %لنف9 < تش'ف*ا ف Kلمصفى% AZGا لمحبة هللا < نعمت7! "ا لنعمت7 %لثم"نة! ^ن*ا +ثم@ م@ %ل"
g"م@ ح Hك<@ ح-"ثنا في %لسما<"ا" K@>لمج% > KH%Gلمل% AلP > Kل-ن"<"ة% J"Pح<لنا ^لى %ألبا @"Gل% p'نح< %لسماء. فب"نما "نص pP%>لع%
ننتd' مخلصناK < تتج7 نف<سنا ^لى هللا Pالب"@ %لعف< <%لسال> < %لب' < %لق-%سة %لحقة. ^@ %لتح-g م@ هللا < %لتأمJ في %لسما<"اH "غ"'%@ %لنف9
{SM 83.2} .(^لى شب7 %لمس"ح — (A : 11 +"ا' — ما"< 1886

* * * * *

تحذير من الشك و اإللحاد

^ني ألشع' بأش- %لك'A م@ +جJ شب"بتنا. فإني +حG'ك>K كم@ تع'p %لخP' — +حG'ك> م@ %ل<ق<m في ش'W ^بل"9 ع@ S"'P ما ق-
تحّصل<ن7 م@ مع'فة "س"'O في %لعل>. خ"' +@ "ك<@ لك> قلA نق9 مت<%ضعK م@ كJ ما باستPاعتك> +@ تح'!<C م@ مع'فة خال"ة م@ مخافة
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A'ل%. {SM 84.1}

^@ شب"بة %ل"<> س"قابل<@K على %أل'جحK مشكك"@ < ملح-"@ ح"ثما ت<ج*<%K فك> Z< ض'<'_ ل*> +@ "ك<ن<% مستع-"@ حتى "ك<ن<% قا-'"@
@"Gلك@ +عمال7 ح"ة لعل@ %لعال> ب*ا. <%ل KC'لق- %نح-' ت<ما9 ب"@ ^لى قب .p>ف"*> ب<-%عة < خ _Gل'جاء %ل% Aج<%باً ع@ سب %>Pع" @+
Jا@ تعمP"لش% h>' @^ .<لمس% Wلملح- في +"-_ %لشب"بة %ألغ'%' لمأل<% قل<ب*> بج< %لش% %GZ lشكك<@ في مبا-& كلمة هللا "ضع<@ ^نتا"
{SM 84.2} .ب<%سPة +نا9 +ش'%' لتحق"S ن<%"اC %لم*لكة للنف<9

خطر =إلعتشا; مع =لمشكك.ن

dفما ل> "ص@ شباننا < شاباتنا < تحف Kة بقلة ح"اء"Pلشب"بة "ق-م<@ على %لخ% > Jل'جا% %Gق- غ> KSع' فاس%- J"آل@ في ج% q"نع
P*ا'ت*>K <ما ل> "حصن<% بالمبا-& %ل'%سخةK < ما ل> "بJG ج*-%ً +عd> في %خت"ا' عش'%ئ*> < %لمPب<عاH %لتي ب*ا "غG<@ عق<ل*>K فس"ك<ن<@
ع'ضة لالعتشا' مع م@ +خالق*> ق- %نحHP ^لى مست<] فسا- +JZ س-<>. 'بما كا@ مJZ+ '*d %لعال> جG%باKً < لك@ ^@ كان<% ال "كف<@ ع@
SM} .%نتقا- %لكتاA %لمق-9 ف*> عش'%ء خK@>'P ألن*> ل@ "كّف<% ع@ محا<لة تق<"k +سا9 ^"مان*> ل"عّ<ج<% %ستقامة -"انة %إلنج"J %لق-"مة
85.1}

+ح"اناً كث"'O "حتW %لشب"بة بG<_ %لم"<J %إللحا-"ةJd" > K <%ل-<Z> على ج*J بحق"قة +م'K<Z حتى "كمJ عمJ %لش'"' لفd"عK < "فس-
+<ال-Z>. "نبغي تعل"> %ألح-%g باجت*ا- حتى ال "نخ-ع<% ف"ما "تعلS بالPابع %لحق"قي ل*;الء %ألشخاKi فال "صا-ق<Z> +< "صغ<% ألق<%ل*> +<
%ست*!%ئ*> +< سفسPت*>. < ^G% كا@ شب"بتنا ال "ملك<@ %لشجاعة %أل-ب"ة ل"قPع<% عالقت*> ب*;الء %ألشخاi ح"@ "كتشف<@ كف'Z> فإن*> س"قع<@
{SM 85.2} .في %لحبالة ف"أخG<@ "فك'<@ < "تكلم<@ مثJ عش'%ئ*>K مستخف"@ بال-"@ < %إل"ما@ بالكتاA %لمق-9

=إلعتد=Q بالنفس 9 =لغباL9 =لعم.اء

J>خفي <باعت!%! ^لى نجاح7 في ^فسا- نف<س*>. ^ن7 "حا p'P @ا@ مP"لش% 'dن" p"ل< +مك@ +@ تنفتح ع"<@ %لشب"بة %لمخ-<ع<@ ل'+<% ك
Jفي %قتناص*>. <ل@ "تأخ' في %ستعما Aغ'" @"Gلمختصة بال% p>'dألم!جة < %ل% > mباPل% pتجا'ب7 تالئ> مختل Jقة م-'كة لجع"'P Jبك
كJ ح"لة < خ-عةK فإG% ل> "سع Z;الء %لمج'ب<@ في PلA هللا فإ@ ح"ل7 < خ-ع7 ستج<! (تنPلي) عل"*> < عن-ئG "ف-<@ معتّ-"@ بنف<س*>
{SM 85.3} .مستكف"@ بG<%ت*>K < جاZل"@ حالت*> < ما "كتنف*> م@ خP'. < س'عا@ ما "أخG<@ "حتق'<@ %إل"ما@ %لمسلّ> م'O للق-"س"@

^نني +تلك> ^لى %لشبا@ < %لشاباH كم@ تع'Kp ك<%ح-O ق- كشp ل*ا ع@ %ألخPا' %لكامنة م@ P'"ق*>K ^@ %العت-%- بالنف9 س"ق<-Z> ^لى
ش'W %لع-<. ف*> ال "Pلب<@ %إل'شا- م@ هللاK <ال "جعل<ن7 ملجأZ> < ق<ت*>K بJ "نخ'P<@ في %لمجتمع < مJء "ق"ن*> < ثقت*> +ن*> قا-'<@ تماماً
{SM 86.1} .على %خت"ا' %لصالW%'-^ > h %ألس'%' %إلل*"ة بفضJ ما "ملك<@ م@ %لPاقة %لعقل"ةK كما ل< كا@ بإمكان*> +@ "كتشف<% %لحS لG<%ت*>

^ننا نخاp باألكث' على G<_ %العت-%- بالنف9 +كث' مما نخاp على +_ س<%K<Z ^ن*> س"قع<@K بالتأك"-K في %لش'W %لG_ "نصب7 ل*> %لخص>
%ألل- — خص> هللا < %لناK9 فإ@ !م"الً "ختا'<ن7 كص-"S مع'<Kp <ق- تل<g قلب7 بفسا- %لشKW س"ضع خم"'O كف'C في عق<ل*>. ف*< ^G "مع@
في تملق*> < ^P'%ء م<%Zب*> < تف<ق*> %لعقليG^ > K "ستث"' ف"*> Pم<حاً ^لى م'ك! +علىK "جتAG قل<ب*>K ف"صاب<@ بانحPاP في +خالق*>.
{SM 86.2} .<%لG"@ "عت!<@ بآ'%ئ*>K "حتق'<@ -> %لGب"حة %لكفا'"ةK < "ستخف<@ ب'<h %لنعمة

^@ +بناء < بناH %ل<%ل-"@ %لسبت""@K %لG"@ +ت"ح ل*> ن<' عK<"d < %لZ @"G< م<ضع +'S %الZتما> < +ش- %لج!m "مك@ +@ "ك<ن<% مص-'
خ!_ < عا'K "!'ع<@ %ل'"ح < "حص-<@ %ل!<بعة. ^@ +سماء %لG"@ +خPأ<% ض- %لن<' %لعd"> ستكتA في %ل-"ن<نة مع %لG"@ حك> بإبعا-Z> ع@
{SM 87.1} .حض'O %ل'A < ع@ مج- ق<تK7 < س"*لك<@G^ K س"ك<@ نص"ب*> مع %لم!-'"@ نعمة %لمس"ح

H"عة في +ني 'ب"dلحق"قة %لف% @^ .H>لم;-_ ^لى %لم% S"'Pسلك<@ %ل" <Z%'+ @+ ال-_ "<ضع<@ في %لقب' على>+ ['+ @+ Jني ألفض^
Sلما "جعلني بالح Kا@ %لس<-%ءP"ة %لش"%' Jd ل"س"'<% في > O'"لم'ت-"@ في %أل"ا> %ألخ% p>ال-%ً ل"حا'ب<% ^ل7 %لسماء < "نحا!<% ^لى صف>+
{SM 87.2} .%'تعA %'تعاباً

=لحاجة 7لى =لشجاعة =ألQب.ة
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^@ شبابنا < شاباتنا س"<%ج*<@ تجا'A في كJ مكا@. ف"جA تثق"ف*> بح"g "ستن-<@ ^لى ق<O +سمى < تعل"> +نبJ مما "مك@ +@ "ق-م7 للبش'.
SM} .ح"ثما ت<ج7 %لم'ء "ج- م@ "حتق' %ل'KA %لG"@ "!-'<@ %لمس"ح"ةK < "سم<ن*ا +لع<بة +PفاKJ %بت-عH لخ-%m < %ستغالJ سG%جة %لبسPاء
87.3}

^@ %لG"@ ال "ملك<@ ق<O +-ب"ة ال "ق-'<@ +@ "-%فع<% ع@ %لحG^ KS ل"سH ل*> %لج'+O على +@ "ق<ل<%: “لسH +ق-' على %لبقاء معك> ما ل>
تكف<% ع@ GZ% %لح-"g. ^@ "س<Km فا-_ %لعال>Z K< مخلصي. ف"7 "'تك! 'جائي للح"اO %ألب-"ة”. تلZ Wي %لP'"قة ع"ن*ا %لتي ب*ا تسكت<ن*>. +ما
^G% -خلت> في ج-%J مع*> فإ@ ل-"*> ما "جا-ل<نك> بK7 <ال شيء مما تق<ل<ن7 ل*> "مك@ +@ ";ث' ف"*>. <لك@ ^@ عشت> للمس"حK < ^@ كنت>
<Z-عقائ Jبضال <Z>لتق<] تقنع% O>بق> .Hسخ"@ في <الئك> إلل7 %لسماء فبإمكانك> +@ تفعل<% ألجل7 ما تعج' ع@ فعل7 %لمجا-ال%'. {SM 87.4}

ل"9 مش*- +ش- ^نا'O للح!@ م@ +@ ت'] +ناساً %شت'<% ب-> %لمس"ح <%;تمن<% على م<%AZ < م;ZالH ل"مج-<% هللا ب*ا ق- %نح'ف<% ل"جعل<%
م@ %ل'سائJ %لمسلمة ل*> في %إلنج"KJ تكّ'ماKً م<ضعاً لل*!J < %لتن-'K منك'"@ +ل<Z"ة %لمس"حK < معتم-"@ على ^-'%ك*> %لمح-<-K مستن-"@
Hلجل"- تح% A>G" كما Hب%G> اZ>!!لتي ع% Hلضالال% CGZ Jك Hضمحل^ H>ج*<% %لم%>> Hصابت*> %لض"قا+ %G^ حتى Kلى حجج ال +سا9 ل*ا^
{SM 88.1} .+شعة %لشم9

ما +فdع7 +م'%ً +@ تقp بجانA نعq ^نسا@ ق- 'فk ت<سالH %لنعمة %إلل*"ة! < ما +فdع +@ تق<Z :Jنا ^نسا@ ZالZ !Wنا ^نسا@ كا@
باستPاعت7 +@ "بلغ +على ق"ا9 < "ناJ %لح"اO %لخال-KO لكن7 +خضع نفس7 للش"Pا@ <%نخ-m بسفسPاH %لبش' %لباPلة <كا@ +لع<بة ب"- ^بل"9.
%ل'جاء %لمس"حي Z< كم'ساO للنف9 م;تمنة < ثابتة ت-خJ ^لى ما -%خJ %لحجاKA ح"g -خJ %لمس"ح كسابS ألجلنا. ^@ لنا عمالً ف'-"اً نعمل7
{SM 88.2} .لنستع- لألح-%g %لعd"مة %لقا-مة

Xلعاصفة تقتر=

m>عل"نا +@ نستع- لث<'ت*ا %لغاضبة بالت<بة ^لى هللا < %إل"ما@ ب'بنا "س > Kت"ةr فالعاصفة .O'%'لب<% هللا بم!"- م@ %لحP" @+ نبغي للشب"بة"
J"Pلسف@ ست*<] ^لى قع' %لبح'. < +سا% p>مكا@. +ل Jتس<- ك Hبا%'Pسن'] %الض > KO-بش k'أل% Aس"ق<> ل"'ع A'لمس"ح. ^@ %ل%
CGZ > KاZ-بش'"ة تق<] على ^خما O>ل"9 م@ ق> K'اdعلى غ"' %نت Aستش Sلح'%ئ% > K@""لنا9 س"*لك<@ بالمال% > KSستنح-' ^لى %ألعما
%لن"'%@ %لغاضبة ستكتسح قص<' %أل'Kk < س"!-%- +كث' فأكث' <ق<m %لح<%-g في %لسكW %لح-"-"ةK < على خP>P %لسف' %لعامة ستقع
AلPفلن K<في %الختتا Gخr م@ %لنعمة! > KA"'لبتة. ^@ %لمنت*ى لق% '%Gن^ Sساب @>- H>لم% > Hما%-Pالص% > q">لتش% > A%'Pالض% g-%>ح
%ل'A ما -%> "<ج-K لن-عZ> 7< ق'"A! "ق<J %لنبي: “%Pلب<% %ل'A "ا جم"ع بائسي %أل'k %لG"@ فعل7 حكمP% K7لب<% %لب'. %Pلب<% %لت<%ضع.
1890 J"'21 ن"سا@ — +ب : -) — ”A'ل% Pلعلك> تست'<@ في "<> سخ). {SM 88.3}

=العتماQ =ل.ومي على هللا

W"ألب iبت<%ضع < ^خال Wحت"اجات% pتكش JZ > ؟hفي %لصبا Wم@ ف'%ش k*م@ عن- هللا ح"نما تن O>لى ق^ Wبحاجت > W!تشع' بعج JZ
KHكن > Kم@ شفت"@ ال "ش<ب*ما %ل'"اء < %لكب'"اء O-مخلصة صاع Wصل<%ت Hكان %G^ > .Wفالمالئكة "صغ<@ لصل<%ت WلGك Hلسما<_؟ ^@ كن%
Wستحث"> Wبجانب pلحا'9 "ق% Wفإ@ مالك K'لش% Jآلخ'"@ ^لى فع% W'"مك@ +@ "-فع تأث" g"بح l>لمع% S"'Pسائ'%ً في %ل Kبحالة ال شع<'"ة
{SM 89.1} .النت*اl مسلW +فضJ < "ختا' ل> ما تق<d" > KJ*' في +فعالW لتأث"' %لحس@

Aل<%ج% WمالZ^ @^ > KJستض Wفك@ على "ق"@ م@ +ن Kلمقا<مة %لتج'بة O>الباً %لع<@ < %لقP ال تصلي Hكن %G^ > K'Pال تشع' بخ Hكن %G^
364 > 363 : C 3) — ًناقصا S"لض% > iفي "<> %لفح K-ست<ج > Kس"-<@ في سف' هللا في %لسماء). {SM 90.1}

* * * * *

نقطة ضعيفة واحدة
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ق- نتملG S<%تنا !%عم"@ +ننا متح''<@ م@ كث"' م@ Gن<A %آلخ'"@K غ"' +ن7 ^@ كنا +ق<"اء في ن<%h خلق"ة كث"'O < لك@ ضعفاء في نقPة
<%ح-KO ف*ناW ل> "!J %تصاJ ب"@ %لخP"ة < %لنف9. < %لقلA منقس> في خ-متK7 < لسا@ حال7 "ق<J: “ساعة ل'بW < ساعة لقلبW”. ^@ على
%GZ 9"ل G^ KO-ة %ل<%ح"Pلخ% Wعلى تل Aهللا "ستأصل*ا م@ قلب7. عل"7 +@ "تغل m-" > ة %لتي %نغم9 ف"*ا"Pلم;م@ +@ "ج- في %لعث<' على %لخ%
{SM 90.2} .+م'%ً تاف*اً في نd' هللا

"ق<J +ح-Z>: “لسH غ"<'%ً (حس<-%ً) %لبتةK غ"' +ني +سخZ+> Pتاl < +ق<J +ش"اء '-"ئةK مع +ني -%ئماً +شع' باألسp بع- +@ +PلS %لعنا@
لPبعي %لسيء”K < "ق<r Jخ': “فيّ CGZ %لغلPة +< تلKW غ"' +ني +حتق' كG% < كG% م@ %ألم<' %ل-ن"ئة %لتي تب-' م@ بعk %ألشخاi م@
معا'في”. ^@ %ل'A ل> "عPنا قائمة بخPا"ا مصّنفة بح"g نعتب' بعض*ا قل"J %لخKO'>P < نق<J +@ ما "نتج عن*ا م@ +Z [G< قل"KJ ب"نما بعض*ا
[Gي %ألdع > O'>Pآلخ' بالغ %لخ%. {SM 90.3}

ل"سH %لسلسلة بأق<] م@ +ضعp حلقة ف"*ا. "مكننا +@ نق<J بأ@ %لسلسلة ج"-O ب<ج7 عا>K غ"' +نG^ 7% كانH ف"*ا حلقة <%ح-O ضع"فة فال
Wلسان p'P لمت<ثبة على% Aهللا. < كلمة %لغض H>ملك Jنف9 ت-خ Jسة ك%'- m>ك<@ م<ض" @+ Aج" O'لنص% Jمك@ %العتما- عل"*ا. ^@ عم"
> 'dفي ن WP>تك<@ نت"جت7 %لمحتمة سق > KW'"تأث pألن7 "ضع Sفك' ل> "<!@ بم"!%@ %لخل Jم@ ك iكما "نبغي %لتخل Kب*ا dع-> %لتلف Aج"
9Pغس+ Ar 1 : A) — ”نعمتي W"تكف“ :Jب<ع- %لمس"ح %لقائ Wتستمس > K-"*ش Wبأن O'على %لفك Aتتغل @+ Wتق-"' %آلخ'"@. "نبغي ل
1893). {SM 91.1}

ضبط =ألفكا;

"نبغي +@ تdل<% بع"-"@ ع@ +'k %لش"Pا@ %لفاتنة لأللباKA <+ال ت-ع<% +فكا'ك> تتح<J ع@ %ل<الء t. فبالمس"ح "مكنك>K بJ "نبغي لك> +@
تك<ن<% سع-%ء < تكسب<% عا-%H ضبP %لنف9. حتى +فكا'ك> "جA +@ تستأث' ^لى Pاعة هللاK < +@ "تحك> %لتعقJ < %ل-"@ في مشاع'ك>. ^نك> ل>
ت<Zب<% مخ"التك> لت-ع<Zا تش'-K سالكة على Z%>Zا -<@ ما ج*- منك> تبGل<ن7 لضبP*ا < تثق"ف*ا. ^G% كانH %ألفكا' خاPئة +صبحH %لمشاع'
خاPئة كGلW. <%ألفكا' < %لمشاع'K مجتمعةK تشكJ %لخلS %أل-بي. < ح"@ تق''<@ +نك>K كمس"ح""@K لست> ملت!م"@ بأ@ تتحكم<% في +فكا'ك> <
Wباعاتك> < +تحت> ألفكا'ك> +@ تسلPنت> %ستسلمت> الن+ %G^ .<*ت'P"س > <Z'>تلتمس<@ حض K'%'تأث"' %لمالئكة %ألش Hتقع<@ تح K<مشاع'ك
310 : C 5) — <ح"اتك Jلفش% A"ص" > K'لتب'> تمس<@ في ع-%- +تع9 %لبش% > Wل'"بة < %لش% Wمسال). {SM 91.2}

* * * * *

&لقسم &لثالث —&لنصر لألبطا-

ال شيء "ب-< ZكG% ضع"فاK>Z > Kً في %ل<%قعK من"ع ال "ق*'K مثJ %لنف9 %لتي تشع' بتفاZة G%ت*اK < تعتمج على %ستحقاقاH %لمخلi %عتما-%ً
17 : C 7) — <!*لنف9 فال "ت'ك*ا ت% CGZ Jمث O-في %لسماء لنج Wمال Jك Jهللا لمستع- +@ "'س @^ Kًكل"ا) {SM 94.1}

إلى األمام و إلى العالء

حبG% ل< %ستPعH تص<"' جماJ %لح"اO %لمس"ح"ة. ^@ %لمس"حي ^G "ست*J %لح"اO في %نسجا> مع سن@ %لPب"عة < ش'%ئع هللاK "نPلS في س"'
> ”Gأخ" _Gس> ج-"- “ال "ع'ف7 +ح- غ"' %ل%> Oح"ا J"كل^ C'dنت" g"ح K_>ن7 %لسماP>م@ م <>" Jلى %ألما> < ^لى %لعالء مقت'باً ك^ -'Pم
{SM 95.1} ."!-%- على %ل-<%> سعا-O < ق-%سة < نفعاKً < "ت!%"- نجاحاً سنة بع- سنة

لق- +عPى هللا %لشب"بة سلماً حتى "'تق<ZاZ > Kي سل> ت'تفع م@ %أل'k ^لى %لسماء. على '+س*ا هللاK < على كJ -'جة م@ -'جات*ا تستق'
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Hا بكلماZ>علن+ KJى. +جPلخ% H'أل"-_ +< تعث% Hما %'تخ %G^ @>لع% Jمستع-%ً +@ "'س K@"-س*' على %لصاع" >Z > KC-شعة المعة م@ مج+
{SM 95.2} .ت'@ حب<'%Kً +@ ل"9 +ح- "'تقي %لسل> مثاب'%ً < "فشJ في -خ<J %لم-"نة %لسما<"ة

"ع'k %لش"Pا@ تجا'A متع--O على %لشب"بة. ^ن7 بمثJ لعبة %لح"اO لنف<س*>K <ال "ت'W مجاالً ^ال P'ق7 إلغ<%ئ*> < ^Zالك*>K غ"' +@ هللا ال
O'-ل*> مع"ناً كلي %لق @^ Jب K<Z-ح> A'ّت'ك*> ل"حا'ب<% %لمج". {SM 95.3}

^@ W%G %لZ > K_G< في GZ% %لعال> < في %لPب"عة %لبش'"ة ^لتقي %لش"Pا@ < ق*'KC < غلA كJ ما "أتي على شب"بة GZ% %لج"J م@ تجا'A ^نما
ُ بالغاً مت'%ئفاKً < "بJG ل*> %لعنا"ة < %لحما"ة %ل-%ئمت"@K < "بت*ج ح"@ "Pلب<@ Z< +ق<] ج-%ً م@ ع-<Z>. ^ن7 +خ<Z> %ألكب'K < "*ت> ب*> %Zتماما
Hع %لشب"بة +@ "حتمل<% %لصع<با"Pبق<ت7 "ست .O'Pب"حة عG H%>لصل% CGZ <-ث> "ق KC'بخ<' ب K@>ح"@ "صل K<*بصل<%ت l!م" > K7م'ضات
كجن<- صالح"@ للصل"G^ > .A "تش--<@ بق<تCGZ 7 "صبح<@ قا-'"@ على بل<f +سمى %ألp%-Z %لم<ض<عة +مام*>. < ^@ %لتضح"ة %لمبG<لة
<Z'ي ع'ب<@ %نتصاZ على جلجثة. {SM 95.4}

هللا منصف ف.ما "طلب

Hمحت<"ا Aم@ %إلناء %لصغ"' +@ "ست<ع 'dف*< ال "نت KJ>ش"ئاً غ"' معق AلP" ال A'ل% > KO'"صغ > O'"كن"سة هللا م@ +<%@ كب pتتأل
%GZ Wهللا من Jس"قب > KW-*ج JGب+ .Hم@ ^مكان"ا C-ال بنسبة ما ل"9 عن C-ك<@ %ستجابة %إلنسا@ بنسبة ما عن" @+ 'dنت Jب K7إلناء %ألكب' من%
<"dع Jفي %لق"ا> بعم Wغبت' m-لس"- قب<الً تاماً. ال ت% J>بقب Wى عملdبأمانة < س"ح C!نج%> KW"ل^ Hل<%جبا% A'لمج*<-. ^ب-+ بأ-%ء +ق%
O'"لصغ% Hم@ %ل<%جبا W'dع@ +-%ء ما "نت Wتص'ف. {SM 96.1}

^حG' م@ +@ ت*مJ %لصالO %النف'%-"ة < -'9 كلمة هللاK ف*Z @%Gما سالحW %لG_ تحا'A بW%G 7 %لG_ "عمJ جاZ-%ً على ^عاقة س"'W نح<
%لسماء. ^@ +<Z^ JماJ منW للصالO < -'9 %لكلمة "جعJ %إلZماJ %لثاني +س*J>+ @+ > KJ مقا<مة منW لت<سالH %ل'<h تم*- %لS"'P لمقا<مة
{SM 96.2} .ثان"ةK < بGلW "تقسى %لقلA < "عتJ %لضم"'

< تج-K م@ %لج*ة %ألخ']K +@ كJ مقا<مة للتج'بة تس*J +م' CGZ %لمقا<مةK < كا ^نكا' للنف9 ""س' +م' GZ% %إلنكا'K < كJ %نتصا' "ت>
^ح'%!C "م*- %لسب"J النتصا' rخ'. ^@ كJ مقا<مة للتج'بة < كJ %نكسا' للنف9 < كJ %نتصا' على %لخP"ة Zي بG<' ن!'ع*ا ^لى ح"اO +ب-"ة.
> Jلمس"ح -<@ +@ "نم< مت!%"-%ً في %لنب% Jل'<ح"ة. < ل"9 ب<سع +ح- +@ "سعى ل"ك<@ مث% Oللح"ا O-"-ج O>ق >Z ع@ %ألنان"ة C!من Jعم Jك >
S-لص%. {SM 96.3}

تقو"ة =لثقة

"قبJ %ل'A كJ مج*<- تبGل7 لبل<f ما ق- 'سم7 لW م@ مثاKJ فإG% حصJ منW تقص"'G^ K% +سلمH ^لى %لخP"ة فال تشع' بأنW عاج' ع@
%لصالO < +نW غ"' مستحS +@ تأتي +ما> %ل'A “"ا +<ال-_ +كتA ^ل"ك> GZ% لكي ال تخPئ<%. < ^@ +خPأ +ح- فلنا شف"ع عن- %آلKA "س<m %لمس"ح
%لبا'” %لG_ "نتd' بG'%ع"@ مم-<-ت"@ +@ "'حA بالضاAZG^ .J ^ل"K7 <+خب'C بأخPائW < ضعفW. ^سأل7 +@ "ق<"W الستئناp %لج*ا-K ف*< ل@
Wثقت A"ل@ "خ> Kً%-خائباً +ب W-'". {SM 97.1}

Jب KAلمصاع% O>م' "!"- م@ قسGم' أل@ %لتGف"نق"7 مما ب7 م@ خش<نة. ال تت Wخلق A'ل% Jصق" %G*ب G^ Kال محالة W"ت"ة علr Aلمصاع%
+ك'> %ل'A بالتسل"> %لمبت*جK <%حتمJ %لضغP بصب'K <%حتفd بمحبة هللا في %لقلKA حتى < ^@ +سيء ^ل"W. “ص@ لسانW ع@ %لش' < شفت"W ع@
{SM 97.2} .”%لتكل> بالغq. ح- ع@ %لش' <%صنع %لخ"'. %PلA %لسالمة <%سع <'%ءZا. ع"نا %ل'A نح< %لص-"ق"@ <+GناC ^لى ص'%خ*>

“O>لمس"ح قس% Jمأن"نة تك<@ ق<تك>”. "عمPحتى "عب' %لغ-”. “بال*-<ء < %ل Pفق 'dل"ائسة <+ش- %أل"ا> س<%-%ً. ^نت% H%>Pم@ %لخ '%Gح
Hم > Hتألم Wا م@ +جل" :J>ني %لع!> "قZ%>للمجّ'ب"@ %ل > K<ب@ متأل% Jفي حنا@ ^لى ك O->-ب-%ً مم+ C-" .تجا'بك> < مبلغ ق<تك> على %لمقا<مة
Wحت%' Wعلّي؟ “كأ"ام Jال تق-' +@ تتك+”... {SM 98.1}

سلّ> لل'P A'"قW <%تكJ عل"Z > 7< "ج'_” < س"ك<@ Z< لW كJd صخ'O في +'k مع""ة “تعال<% ^لي.. < +نا +'"حك>” '%حة ال "ق-'“
{SM 98.2} ..%لعال> +@ "*ب*ا +< "أخZGا

HاناZال %إل> K7ال تع<- ت!عج Aفالمصاح KA'على كال> %ل Jلمتك% Aعم'%@ قل" @"Gلل% h'لسال> < %لف% pلكال> ل"قص' ع@ <ص% @^
تغ"K7d لق- صلA %لH%G. < "<ماً بع- "<> ق- ت!-%- <%جبات7 ثقال <تجا'ب7 قس<O < ض"قات7 ش-KO ^ال +ن7 ال "تضعضعK ألن7 "ناJ م@ %لق<O ق-' ما
{SM 98.3} .("حتاl) — l : 26 ح!"'%@ — "<ن"< 1902
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ثمن =النتصا;

ضحى %لمس"ح بكJ شيء م@ +جJ %إلنسا@ حتى "ت"ح ل7 %ل-خ<J ^لى %لسماء. < %لف'صة %آل@ Zي لالنسا@ ل"d*' ما عساC +@ "ضحي ب7
م@ حساب7 %لخاKi ألجJ %لمس"حK لكي "ناJ %لمج- %ألب-_. ^@ %لG"@ عن-Z> شع<' مت!@ بعd> %لف-%ء < ف-%حة ثمن7 ل@ "تGم'<% +< "تشك<% م@
.(+@ !'ع*> ال ب- م@ +@ "ك<@ بال-م<m < +@ %لج*ا- <^نكا' %لZ H%Gنا نص"A %لمس"حي في CGZ %لح"اGr 4 : -) — O%' — ما'9 1880
{SM 98.4}

تكميل الخلق

Aكتس" Jب Kلص-فة% kبمح Cال ن;تا> Kg'>" ال Jلمكّم% J"لنب% Sمسألة س*لة. ^@ %لخل Sفي %لخل Jلكما% f>ل> "ق-> %لمس"ح لنا ضماناً بأ@ بل
O-"-ش W'بمعا fنما "صا^ >Z> KSلخل% f>ما نح@ فنص+ KJق<] %لعق > Hي %ل<!ناPع" tلمس"ح < نعمت7. فا% Hبالمج*<- %لشخصي باستحقاقا
حام"ة مع %لG^ KH%G ال ب- م@ ^ثا'O ح'A بع- ح'A ض- %ألم"اJ %لم<'<ثةK <ال ب- لنا م@ +@ ننتق- نف<سنا بش-KO <+ال نسمح أل_ خلة م@
hب-<@ ^صال Jdغ"' %لمقب<لة +@ ت Jلخال%. {SM 99.1}

ال "قJ +ح-: +نا عاج! ع@ ^صالh ضعفاتي %لخلق"ة. فإG% كا@ GZ% م<قفW فأنKH <ال شKW ستفشJ في ن"J %لح"اO %ألب-"ة. ^@ عج!W عائ-
^لى ^'%-تW +نKH فإG% كنH ال ت'"- +@ تنتص' فأنH ل@ تنتص'. ^@ %لمشكلة %لحق"ق"ة منشأZا فسا- %لقلA غ"' %لمك'9 < ع-> %ل'غبة في
{SM 99.2} .%لخض<m لسلPا@ هللا

ً 0قم 5دفك عال.ا

كث"'<@ مم@ ق- +Zّل*> هللا للق"ا> بعمJ جل"J ال "نج!<@ ^ال قل"الً ج-%Kً ألن*> "حا<ل<@ قل"الً. ^@ rالفاً م@ %لنا9 "س"'<@ في %لح"اO < كأ@
{SM 99.3} .ل"9 ل*> غ'k مع"@ "ح"<@ م@ +جل7 <ال p-Z "صل<@ ^ل"Z .7;الء س"نال<@ مجا!%O تتناسA < +عمال*>

Kجة -'جة'- Khم@ ث> ^ب-+ با'تقاء سل> %لنجا > Kًعال"ا Wف-Z J*ج% Kً%G^ .Wلنفس Hب-%ً ^لى ق"ا9 +على مما <ضعت7 +ن+ Jل@ تص Wك' +نG+
Wل> تحب Oلح"ا% p>'d @^ .Wش"ئاً "ع<ق m-ج*-%ً م;لماً قائماً على %لتضح"ة <^نكا' %لنف9. ال ت WلG Wحتى < ل< %قتضا Kلى +@ تبلغ من7 %لقمة^
+ش'%ك*ا ح<J +_ بش' بح"g "بقى ح"ال*ا عاج!%ً حائ'%ً غ"' مستق'K بJ "نبغي +@ تخلS ف"7 %لp>'d %لمعاكسة تصم"ماً ثابتاً على ق*'Zا. <
+@ تحP"م7 لحاج! <%ح- ";ت"7 %لم!"- م@ %لق<O <%لشجاعة لالنPالS ق-ماً. تق-> بع!> في %التجاC %لصح"حK < ستك<@ لW %لp>'d مع"ناً ال
{SM 100.1} .عائقاً

تزQ9 بكل فض.لة خلق.ة

Jع +@ تفع"Pتست Hن+ > KWج7 م@ +<ج7 بناء خلق> Jت'ضي هللا في ك @+ W"فض"لة خلق"ة. عل Jك Aم<حاً ^لى %كتساP K-"لمج- %لس K@ك
%GZ خن<} في "<منا+ Jم@ +مثا kلبع% WناZ > .-فاس Pمنح J"ج Pفي <س qخن<} فأ'ضى هللا مع +ن7 عا+ Sفق- سب K%GZ. {SM 100.2}

^ثبH ك-%ن"اG KJلW %لس"اسي %ألم"@K %ل'جJ %لG_ ل> تق< +_ تج'بة على ^فسا-C. ال تخ"W%G A %لG_ م@ ف'P محبت7 لW بJG ح"ات7 بمح<
CGZ dتالح Hكن %G^ 'ستح'! %لنص KWال ش> KWفإن KاءPخ+ Hق- %'تكب Hكن %G^ .%GZ 'كG+ ”ًب-<ني ال تق-'<@ +@ تفعل<% ش"ئا“ :J>ق" .Wا"اPخ
W"-لع-< < تك'> فا% H%'اdنت% A"ّتخ %GكZ > KO'ل*!"مة ^لى نص% J>تح WلGب> K'Pبالخ H%'%Gا ^نZ'اء < تعتبPألخ%. {SM 100.3}

^@ خلقاً نص<غ7 على غ'%' %لشب7 %إلل*ي Z< %لكن! %ل<ح"- %لG_ "مكننا %صPحاب7 م@ GZ% %لعال> ^لى %لعال> %آلخ'. < %لZ @"G> سالك<@
K'%'ما ت<صل<% ^ل"7 م@ مع'فة سما<"ة. < في %لسما; سنتق-> باستم Jلسما<"ة ك% J!مع*> ^لى %لمنا @>Gلعال> س"أخ% %GZ تعل"> %لمس"ح في Aحس
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Oلح"ا% CGZ ننّمي خلقنا في @+ ً%G^ <*م >Z <فك. {SM 101.1}

e7مكان.ا X90=مر =لر

Jلك > .Jفي %لعم Jل-%فع ^لى %لكما% Jلم;-_ ب% Sلخل% Jسعى ^لى كما" KHبإسما@ ثاب _Gجنا- %لسماء "سان-<@ %إلنسا@ %لبش'_ %ل+ @^
Wألع"ن Wلمس"ح: +نا ع@ "م"ن% J>ق" Jلعم% %G*ب Pم'تب. {SM 101.2}

^@ ^'%-O %إلنسا@ ^G تنسج> مع ^'%-O هللا تصبح مقت-'O ج-%Kً فكJ ما "جA عمل7 بأم' %ل'A "نج! بق<ت7. أل@ كJ +<%م'C تحمJ في G%ت*ا
333 — 321 : J) — اZ!إلنجا O>لق%). {SM 101.3}

=تكالنا =لد=ئم

> Km!ثابتة < +ننا ل@ نت!ع pآل@ +@ +ق-%منا تق% k'م@ ال "عتم-<@ %عتما-%ً -%ئماً على هللا س"ن*!م<@ +ما> %لتج'بة. "مكننا +@ نفت @^
"مكننا +@ نق<J <%ثق"@: +نا عال> بم@ rمنH. ال شيء "ستP"ع +@ "!ع!m ^"ماني باt <بكلمتK7 <لك@ %لش"Pا@ "'س> خ7PP بح"g "ستف"- م@
+خالقنا %لم<'<ثة < عا-%تنا %لمكتسبة ف"ناK < "عمي ع"<ننا ع@ ';"ة حاجاتنا < نقائصنا. فال نستP"ع +@ نس"' rمن"@ مPمئن"@ ^ال ^G% تحققنا م@
361 > 360 i Jمشت*ى %ألج"ا) — m>ا'نا في "سdضعفنا < ثبتنا +ن). {SM 101.4}

* * * * *

جهاد اإليمان

^@ كث"'"@ م@ %لشب"بة "فتق'<@ ^لى ثباH %لقص- في خ-مت*> Kt "ن*!م<@ +ما> كJ صع<بةK ألن*> مفتق'<@ ^لى ق<O %إلحتماKJ <ال "نم<@
في %لنعمة. "d*'<@ بأن*> "حفd<@ <صا"ا هللاK < لكن*> ال "سلك<@ بحسب*ا بJ +ن*> ع@ GلW لعاج!<@. "حتاج<@ ^لى تغ""' قل<ب*> %لبش'"ة. <
"حتاج<@ +@ "'<% جماالً في %لق-%سةK < عن-ئG "تعPش<@ ^ل"*ا كما تتعqP نف<س*> ^لى ج-%<J %لم"اW%G G^ > KC "حب<@ هللا < نام<سK7 < "ج-<@
p"حمل7 خف > @"Z ن"' %لمس"ح @+. {SM 102.1}

^G% كا@ %ل'A "<ج7 خP<%تك> +"*ا %لشب"بة %ألع!%ء فال تت<قع<% +@ "ك<@ سب"لك> -%ئماً سب"J سال> < نجاd hاK@"'Z أل@ %لS"'P %لم;-_
^لى %لح"اO %ألب-"ة ل"9 +س*J %لS'P للسل<W ف"K7 بJ +ن7 "ب-< +ح"اناً مdلماً < شائكاKً < لك@ لك> %ل<ع- %ألك"- +@ G'%عي %ل'A %ألب-"ت"@
Aكما في %ل'ح A'عل"7 في %لك Jتتعلم<% %التكا @+ > KJك<@ لك> ب7 %إل"ما@ %لعام" @+ -"'" >Z > K'"'ك> م@ %لشdانك> لحفP"تح. {SM 102.2}

=إل"ما8 =لحي

>Z K_-بالع<@ %لس'م Wل"- %لتي تمس% >Z @عل"7 +@ "'ضي هللا. %إل"ما 'Gال تع^ > KAك<@ لتابع %لمس"ح ^"ما@ ساك@ في %لقل" @+ Aج"
{SM 103.1} .%ل<%سPة %لتي ب*ا "مك@ للقلA %لمتج-- +@ "خفS في <فاS مع قلA %لمس"ح

Kس<-%ء غاضبة Jفي كت KAلح% @+ > Kلض"قة% Jلجبا% Aت*<_ ب7 ^لى شعا > Kلعاصفة% Kًح"انا+ K7ب h>Pت KC'ك> f>لبل C-لنس' في ج*ا% @^
A'ض" KWناZ نا < ^لىZ ن-فع ^لى" C%'فت .J"لسب% Jلى ح"@ < كأن7 ض^ K>-ف"ب K7حّص@ عش g"لمشمسة ح% Hتن-فع ب"ن7 < ب"@ %لم'تفعا
بجناح"7 %لق<""@ كأنما Z< "غالA ب*ما %لسحA %لمت'%كمة %لمت'%كبة ل-فع*ا ^لى %ل<'%ء. <في محا<الت7 %لفاشلة الخت'%S نPاS سجن7 "'سJ !عقة
SلP" O'شعة %لشم9 %ل*ا-ئة %لغام+ g"لى ح^ Kةdبع- لح K7خت'ق" G^ > KSبPخ"'%ً "ن-فع صع-%ً في %لس<%- %لم+ .Jب*ا حمائ> %لجبا dائجة "<قZ
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A"لى عش7 %لحب^ K@"ق'"' %لع Kف"أتي K7ن<' %لسماء "شع م@ ح<ل > K7ما %آل@ تحتZ لمة < %لعاصفةdف'. فالdي ص'خة %لZ Kص'خة مجلجلة
{SM 103.2} .في %لقمة %لشامخة. م@ خالJ %لdال> <صJ %لنس' ^لى %لن<'K < ق- كلفG 7لW بJG %لج*-K < لكن7 ك<فئ ببل<غ7 %لغابة %لتي ^ل"*ا سعى

GلZ W< %لسب"J %ل<ح"- %لG_ "مكننا +@ نسلW ف"7 ب<صفنا +تباm %لمس"ح. نحتاl +@ نما'9 %إل"ما@ %لحي %لG_ "خت'S %لسحA %ل<%قفة
{SM 103.3} .كالج-%' %لسم"KW حاجبة عنا ن<' %لسماء. +مامنا G'] م@ %إل"ما@ لنبلغ*اK ح"g كJ ما ZنالW سال> < ف'حا في %ل'<h %لق-9

صر=I =لعمر

Jم@ +@ "ص K7ت-"'P على kلكي "قب K'لحمامة +@ ال ب- للصق% Hق- علم O!"'ا'- حمامة ف!عة. ^@ %لغP" ً%'صق Hقب%' @+ Wل Sتف% JZ
Aا محا<الً كسZ'في +ث Kً%-ب+ Kkٍلصق' ما% > Kف*ي تصع- في %لقبة %ل!'قاء +على فأعلى %Gل Kك<@ +على من*ا" g"ن7 صع-%ً ^لى ح%'"P في
> .k'ب*ا نح< %ألGا -<@ +@ تسمح لشيء +@ "<قف*ا +< "جZ-"لقة في تصعPمن Hلd فالحمامة في +ما@ ما .J>لك@ عبثاً "حا > Kعل"*ا P>لش%
لك@ -ع*ا تضA'P م'O <%ح-O < تخفk م@ P"'%ن*ا فستج- +@ عج<Zا %لمت"قd ال "لبg +@ "نقk عل"*ا م@ عGZ .J% مش*- '%قبناC م'O بع-
م'O بإZتما> <%جp. < كأنما ق- حبسنا +نفاسناK <كJ عPفنا نح< %لحمامة %لصغ"'KO <ما +ش- ما كا@ س"ص"بنا م@ %لح!@ ل< '+"ناZا تقع ف'"سة
{SM 104.1} .للصق' %لجافي %لعاتي

Kنف<سنا iخ-عة القتنا Jحجة < بك Jبك Jت-<> م-] %لعم'. +ما %لع-< فس"ت<س Kا@ < تجا'ب7 %لخا-عةP"على %لش A'ي %لحZ Kًن<%ج7 ح'با
@">ّZ!حتى نح'! %لنص' < نفخ' م J%!ساحة %لن W'نت >+ hال نلقي %لسال+ > K'لج*ا- %لحا' %لمثاب% -Zنجا @+ Oلح"ا% J"لكي ن'بح ^كل Kفعل"نا
بفا-"نا. ^ننا لفي +ما@ < %Pمئنا@ ما بق"H +بصا'نا مثبتة على 'ئ"9 ^"ماننا < مكملK7 < كG% م"<لنا < ع<%Pفنا "جA +@ تتج7 < تت'ك! على ما
Z< ف<KS ال على %ألم<' %أل'ض"ة. باإل"ما@ "جA +@ ن'قى +على فأعلى في %كتسابنا فضائJ %لمس"حK < نح@ ^G نتأمJ "<م"اً بجمال7 %لG_ ال
"با'] ننم< +كث' فأكث' ^لى ق"ا9 ص<'ت7 %لمج"-KO < ف"ما نح@ نح"ا ZكG% على %تصاJ بالسماء فإ@ حبائJ ^بل"9 %لتي "نصب*ا لنا تفشJ في
{SM 104.2} .(م*مت*ا — (l : 12 +"ا' — ما"< 1898

* * * * *

تأمني النصرة

ل"9 لنا س<] فك'O "س"'O ع@ %لق<O %لتي ن;تاZا ح"@ نتصJ بمص-' كJ ق<O. نسقP في %لخP"ة %لم'O بع- %لم'KO < نd@ +@ ال مع-] لنا
ع@ GلW. نتمسW بضعفاتنا كما ل< كانH مما نعت! ب7. لك@ %لمس"ح "علمنا +@ نجعJ <ج*نا كالص<%@ ^G% كنا ن'"- %إلنتصا'. لق- حمJ خPا"انا
Jب Oع-> كفاء > pعما ف"نا م@ ضع g-ال نتح+ Aبنا +@ نقا<> %لعال> < %لجس- < ^بل"9. ث> "جZ> ع بق<ت7 %لتي"Pنست > Kعلى خشبة C-في جس
O'-لكلي %لق% O>ع@ ق g-لك@ ح"@ نتح > Kق<ت7 عل"نا Sبل"9 فس"!"- %لع-< م@ ^حكا> <ثا^ O>تح-ثنا ع@ ق %G^ نا+ K7ع@ %لمس"ح < ق<ت g-لنتح
{SM 105.1} .."'ت- %لع-< من*!ماً. < كلما %قت'بنا م@ هللا %!-%- هللا منا %قت'%باً

كث"'<@ منا ال "غتنم<@ ف'ص*> للمنفعةK فت'%نا نبJG ج*<-%ً ضع"فة في عمJ %لحKS ث> ال نلبg +@ نع<- ^لى ح"اتنا %لعت"قةK ح"اO %لخP"ة.
^G% كنا سن-خJ ملك<H هللا فال ب- لنا م@ -خ<ل7 كاملي %لصفاKH ال ع"A ف"نا < ال غض@ < ال شيء م@ مثG JلW. ^@ ^بل"9 "!"- م@ نشا7P في
%لعمJ كلما %قت'بنا م@ ن*ا"ة %ل<قKH "لقي فخاخ7 بح"g ال نفP@ ل*اK لكي "مكن7 %متالW عق<لناK < "حا<KJ بكJ %لKS'P +@ "حجA مج- هللا ع@
{SM 105.2} نف<سنا. < %ألم' مت'<W لنا نح@ +@ نق'' JZ ن-ع7 "س"P' على قل<بنا < عق<لناJZ <+ K نdف' بمكا@ في %أل'k %لج-"-O؟

^@ ق<O هللا %لمقت'نة بالمج*<- %لبش'_ ق- كتبH صفحة مج"-O م@ %لنص' لنا. +فال نق-' GلW < نجل7ّ؟ ^@ غنى %لسماء كل7 ق- +عPى لما
Kلمالئكة في %لسماء% > Kلعالم"@ %لتي خلق*ا% @^ .Jكث' مما ق- فع+ Jهللا كا@ بإمكان7 +@ "فع @+ J>لعصبة %لش' مجاالً للق m-" <ل tفا Kبالمس"ح
تش*- كل*ا بأ@ ل"Z 9ناW ش"ئ ل> "فعل7 هللا مما كا@ بإمكان7 +@ "فعل7. عن-C م-- م@ %لق<O %لتي ال نع'p عن*ا حتى %آل@ ش"ئاً < %لتي ^"اZا "*بنا
O>كما ال ب- لنا م@ +@ ن-ع< ق<%نا %لعاقلة < %لم-'كة < ق K_>لك@ ال ب- لنا م@ +@ نق'@ على %ل-<%> مج*<-نا بالمج*<- %لسما > Kلحاجة% Hق>
ك"اننا كل*اK لتنشP < تعمG^ .J% كنا نست-'W %لخP' < نتسلح كأنا9 "نتd'<@ 'ب*>G^ > K% كنا نسعى للتغلA على كJ ضعp في +خالقنا "*بنا
{SM 106.1} .(هللا ق-'%ً مت!%"-%ً م@ %لن<' < %لق<O < %لع<@ — (l : 4 كان<@ %لثاني — "نا"' 1900
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=إل"ما8 9 =لو=جب

ل"9 %إل"ما@ شع<'%ً. %إل"ما@ Z< %لثقة بما "'جى < %إل"قا@ بأم<' ال ت']. ZناW شكJ م@ %ل-"اناH ال "ع-< ك<ن7 +نان"ة. تلW %ل-"انة تج"!
%ألخG بالمس'%H %ل-ن"<"ةK < تكتفي م@ -"انة %لمس"ح بالتفك"' ف"*ا -<@ +@ تع'p ش"ئاً ع@ ق<ت*ا %لمخلّصة. "ستخp معتنق<Zا بأم' %لخP"ة
ألن*> ال "ع'ف<@ "س<m كما +ن*> في CGZ %لحالة "ستخف<@ بال<%جA %الستخفاp كلK7 مع +@ +-%ء %ل<%جA بأمانة ^نما "س"' جنباً لجنA مع %لتق-"'
{SM 106.2} .(%لصح"ح لصفاH هللا — (A : 28 شباP — فب'%"' 1907

* * * * *

كيف تكون قوياً

+ع- %لمس"ح لنا كJ ما "ل!> حتى نك<@ +ق<"اء. <Zبنا '<ح7 %لق-9 ل"Gك'نا بكJ م<%ع"- %لمس"ح لناK حتى "ك<@ لنا سال> < شع<' حل<
{SM 107.1} ...بالغف'%@. فل< +ننا فقP ثبتنا +بصا'نا على %لمخلi < %ستن-نا على ق<ت7 فسنمتلئ شع<'%ً بالPمأن"نةK أل@ ب' %لمس"ح "صبح ب'نا

^ننا ن*"@ %ل'A بتكلمنا ع@ ضعفنا < ع-> +Zل"تنا. عل"نا ب-الً م@ %لتPلع ^لى +نفسنا +@ ن-"> %لنd' ^لى "س<m < ن!-%- "<ماً بع- "<>K شب*اً ب7
{SM 107.2} .< ق-'O على %لتكل> عن7 < %ستع-%-%ً لالستفا-O م@ لPفة < ع<نK7 < تقّبJ ما "قّ-> لنا م@ ب'كات7

Hألصبح Jنعم @+ A'كما "'"-نا %ل Jنعم Pح<لنا. ل< كنا فق <Z @في ش'كة مع7 نتق<] بق<ت7 < نك<@ ع<ناً < ب'كة لم %GكZ نح"ا G^ >
{SM 107.3} ...قل<بنا كق"ثا'%H مق-سة "'سJ كJ <ت' من*ا %لحم- < %لشك'%@ للفا-_ %لم'سJ ^لى هللا ل"'فع خP"ة %لعال>

Ñمجد =v5و

K9تستسل> لل"أ @+ Wك'ب > Wفي ض"ق Wت<ش g"ح > KSلقل% > O'"عل"> %ل*> < %لح SبP" @"ح > Kي ال ب- فاعلةZ > A'لتجا% Wح"@ ت*اجم
تPلعK +جKJ تPلع ^لى ح"g +بص'H بع"@ %إل"ما@K %لن<' +<J م'KO فس"نقشع ما "كتنفW م@ dال> بن<' مج- %ل'A %لالمع. ح"@ تسعى %لخP"ة
> Kة. ^ن7 س"غف' لنا"Pأل@ نعمت7 تكفي لق*' %لخ Kiلى %لمخل^ AZGفا KWعقل Wل> %لشd" @"ح > KW'"ضم Jتثق > Wفي نفس Pلتتسل O-Zجا
{SM 108.1} ..."جعلنا ف'ح"@ في هللا

Kف'صة _+ Jلسماء. عل"نا +ال ن*م% S"'P ء فلنتق-> في%'> >Z نح@ ننسى ما G^ > .7ق<ت @Z>> 7ل"تZ+ <-ال "تح-ث@ +ح- منا بع- %آل@ ع@ ع
%لتي ^@ %غتنمناZا !%-H م@ مفعنا في خ-مة هللاK عن-ئG ت-خJ %لق-%سة في نس"ج ح"اتنا كخ"<P م@ KAZG < %لمالئكة < Z> "'<@ تك'"سنا
س"'--<@ %ل<ع-: “%جعJ %ل'جJ +ع! م@ %لAZG %الب'"! < %إلنسا@ +ع! م@ AZG +<ف"'”. %لسماء بأس'Zا تبت*ج ح"@ "سل> %لبش' %لضعفاء
{SM 108.2} .(%لناقص<@ +نفس*> ل"س<m ل"ح"<% ح"اتA) — 7 / 1 تش'"@ %أل<J — +كت<ب' 1908

=لفرn =لمنبعث من =لتوبة

^@ ش'<P %لخالi لالنسا@ Zي م@ <ضع هللا < ت'ت"ب7. فتGل"J %لنف9 < حمJ %لصل"Z Aما %لت-ب"' %لمع- للخاPئ %لتائA ل"ج- %لع!%ء <
h'لف% A"P+ @^ .'مGمت H>ص Jبأ@ "خ'9 ك S"ل@ "-عى ^نسا@ لمكاب-ت*ما خل @"Gلتضح"ة %لل% > JالGخضع ببإ m>لسال>. ^@ %لفك' بأ@ "س%
Z< ما "أتي لالنسا@ م@ ت<بت7 ^لى هللا ع@ تع-"7 نام<سK7 < م@ %إل"ما@ ب"س<m %لمس"ح كفا-_ %لخاPئ < شف"عGr 4 : -) — 7%' — ما'9
1880). {SM 108.3}

* * * * *
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الحياة الغالبة

%لسال> مبعث7 %التكاJ على %لق<O %إلل*"ةK < حالما "ع!> %إلنسا@ على %لسل<W حسA %لن<' %لمعPى ل7 "*ب7 %ل'<h %لق-9 م!"-%ً م@ %لن<' <
p'على تص pلمس"حي "ت<ق% Oفي ح"ا hف"7. %لنجا Jب-"الً لإل"ما@ %لعام Hلكن*ا ل"س > K7ى لالنسا@ لتش-- م@ ع!مPتع h>'نعمة %ل @^ .O>لق%
%لمس"حي بالن<' %لمعPى ل7 م@ هللاK لك@ ما "جعJ %لنف9 ح'O في %لمس"ح ل"Z 9< <ف'O %لن<' < %لبّ"ناKH بJ ق"ا> ق<] %لنف9 <^'%-ت*ا < ما ل*ا
{SM 109.1} .”م@ Pاقة لتص'} مخلصة: “+;م@ "ا س"- فأع@ ع-> ^"ماني

^نني +بت*ج بتباش"' %لمستقبKJ < بإمكانW +@ تبت*ج +نH كGلW. ك@ مستبش'%ً < %حم- %ل'A م@ +جJ 'حمتK7 < سل> ل7 ما غمk عل"W ف*م7
م@ +م<'. ^ن7 "حبKW < "'ثى لضعفW. < ق- “با'كنا بكJ ب'كة '<ح"ة في %لسما<"اH في %لمس"ح” < قلA %لس'م-_ %لمحA ال "'تضي بأ@
H%Gالبن7 بال A*" مما Jق+ Hحب<@ %بن7 ب'كا" @"Gل% A*". {SM 109.2}

"سعى %لش"Pا@ ل"ح<J عق<لنا ع@ %لمع"@ %لعd"> ^لى %النكباA على %لتأمJ في فسا- نف<سناK < لك@ "س<m < ^@ كا@ "'] rثا> %لماضي ف*<
Pح"@ "سل .Oال سم> "ناب"ع %لح"ا^ > KA"لصل% Jلقي ب7 عن- +سف" @+ Aفي محبت7. ^@ %لشع<' باإلث> "ج Wنبغي +ال ن*"ن7 بالش" > K@%'لغف% A*"
عل"W %لش"Pا@ ت*-"-%ت7 تحّ<J ع@ CGZ %لت*-"-%H < تّع! بم<%ع"- هللا. ق- تك<@ %لسحابة مdلمة في ح- G%ت*اK < لك@ ^G% ما تخلل*ا ن<' %لسماء
{SM 110.1} .تح<لH ^لى لمعا@ %لKAZG أل@ مج- هللا "ستق' عل"*ا

<ZاPأل@ %لمس"ح ق- +ع Kلمس"ح% Aقل h'نج" p>لخ% > Jح"@ "ت'جح<@ ب"@ %ألم .Hعلى +<ال- هللا +ال "ستسلم<% لألحاس"9 < %إلنفعاال
-ل"الً <%ضحاً على محبتZ-"'" .7> +@ "عمل<% %لعمJ %لG_ <كJ ^ل"*> +-%ءKC فتصبح قل<ب*> في "-"7 كث"ثا'%H مق-سة "'سJ كJ <ت' من*ا %لحم- <
{SM 110.2} .%لشك'%@ للفا-_ %لم'سJ م@ هللا ل"'فع خPا"ا %لعال>

^@ محبة %لمس"ح أل<ال-Z Cي ';<فة بق-' ما Zي ق<"ة. ^ن*ا +ق<] م@ %لم<KH ألن7 ماH ل"فت-"نا < "<ح-نا معK7 ت<ح"-%ً باPن"اً خال-%ً. ^@
محبتZ 7ي م@ %لق<O بح"g تضبP كJ ق<%C < تستخ-> م<%'- %لسماء %ل<%سعة لخ"' شعبK7 ال تغ""' ف"*ا < ال K@%'>- Jd بZ Jي Zي +مساَ <
%ل"<> < ^لى %ألب-K < على 'غ> <ج<- %لخP"ةK +ج"االKً <سع"*ا %ل-%ئA لمقا<مة CGZ %لمحبة < منع %نسكاب*ا على %أل'Kk ل> ت!CGZ J %لمحبة
519 > 518 : q) — <*لمس"ح م@ +جل% Hما @"Gعلى %ل O'ب<ف Aتنسك). {SM 110.3}

=لتأث.ر =لسائد

!) — H%'"ا م@ تأثZ%-ما ع Jي %لتأث"' %لسائ- على كZ @>تك @+ Jج" Jب KH%'"ل"9 مج'- تأث"' م@ جملة تأث Wك' +@ %ل-"انة في ح"اتG+
489 :). {SM 111.1}

* * * * *

اإليمان الحي

كث"'<@ مم@ "سع<@ مخلص"@ لق-%سة %لقلd > A*ا'O %لح"اZ O> على ما "ب-< قلق<@ <<%Zن< %لع!>. "تPلع<@ باستم'%' ^لى +نفس*> <
Sئ<@ %لشع<' ف"ما "تعلPالء %لنا9 "خ;Z .ب'كة هللا AلP ل*> ^لى J"ف*> "شع'<@ +@ ال سب K<*ن7 ال ^"ما@ ل+ g"ن-ب<@ قلة ^"مان*>. < ح"
C>لمة %ل-%ج"ة. "نبغي ل*> +@ "ح<ل<% %لفك' ع@ %لنف9 < "ثبتdنفس*> بال+ @>P"ح" WلGة %إل"ما@ %لحق"قي < بPبسا <Z'dباإل"ما@. "تجا<!<ن7 "ن
{SM 111.2} .على 'حمة هللا < ج<-KC < "حص<% م<%ع"-C ث> ";من<% بأن7 س"تم> ما ق- <ع- ب7

عل"نا +ال نتكJ على ^"مانناK بJ على م<%ع"- هللا. ح"@ نت<A ع@ تع-"اتنا %لسابقة لنام<س7 < نع!> +@ نثبH في Pاعت7 مستقبالً "نبغي +@
{SM 112.1} .ن;م@ بأ@ هللا م@ +جJ %لمس"ح "قبلنا < "غف' خPا"انا

^@ %لdلمة < %لفشJ "غش"ا@ نف<سنا +ح"اناKً < نمشي في خP' تسلP*ما عل"ناK فعل"نا +ال نh'P ثقتناK بJ نثبH بص'نا على "س<Km م*ما "ك@
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{SM 112.2} .شع<'نا. "نبغي +@ نت<لى بأمانة +-%ء كJ <%جA مع'<p ل-"نا < م@ ث> نتكJ مPمئن"@ على م<%ع"- هللا

Ü;ال تعتمد على شعو

+ح"اناً نشع' شع<'%ُ عم"قاً بع-> %ستحقاقنا فتمشي في نف<سنا 'عشة م@ %ل*لعK < لك@ ل"GZ 9% -ل"الً على +@ هللا ق- غ"' م<قف7 منا +< +ننا
نح@ غ"'نا م<قفنا من7 تعالى. "جA +ال "بJG +_ مج*<- لكبح %لعقJ م@ %لتض""S عل"7 ^لى -'جة %النفعاJ %لش-"-. فق- ال نشع' %ل"<> بما كا@ لنا
{SM 112.3} .باألم9 م@ %لسال> < %لف'Kh < لك@ "نبغي لنا +@ نمسW باإل"ما@ ب"- %لمس"ح < نتكJ عل"7 في %لdال> %تكالنا عل"7 في %لن<' تماماً

Sئ < غ"' مستحPحقاً خا Wتسل> بأن Wن+ g"فم@ ح .”Wال "ق-' %لمس"ح +@ "خلص g"اعة بحdم@ %لف Wا"اPبل"9: “^@ خ^ Wم9 لZ بما'
فبإمكانW +@ ت'- على %لمج'A صائحاً: “^نني بفضJ %لكفا'O %ّ-عي %لمس"ح كمخلصيK < لسH +تكJ على %ستحقاقاتي %لG%ت"ةK بJ على ->
%لمس"ح %لثم"@ %لP" _G*'ني. ^نني في CGZ %للحdة %سن- نفسي %لضع"فة على %لمس"ح”. "جA +@ تك<@ ح"اO %لمس"حي ح"اO ^"ما@ -%ئ> حي. ^@
{SM 112.4} .%تكاJ %لنف9 على %لمس"ح %تكاالً ال "كJ م@ شأن7 +@ "جلA ل*ا %لسال> < %لثقة

ال "^ن عزمك

Aقل Gجاء ل"أخ _Gلى %لمس"ح %ل^ Wنما س"!"- م@ حاجت^ Wم@ +ع-%ء في -%خل > Aم@ مصاع C-ما تج Jب-< قاس"اً. ^@ ك" Wأل@ قلب Jال تفش
K<!ح > Hبثبا K<>قا A'لتجا% WاجمتZ %G^ > .Wعلى ضعفات Aعلى %لتغل Wنعمة خاصة تع"ن Jلح>. فإل"7 ت<ج7 م@ +ج Aقل W"Pلحج' < "ع%
%ستف!%!%H %لش' < قJ لنفسW: “ك"Z+ p"@ فا-ّ_؟ لق- <ZبH نفسي للمس"ح <ال +ق-' +@ +عمJ +عماJ ^بل"9”. +ص'} ^لى %لفا-_ %لع!"!
ل"ساع-W على %لتضح"ة بكJ صن> < Zج' كJ خP"ة محببة ^ل"W. <لت' ع"@ ^"مانW "س<m <%قفاً +ما> ع'q %ألA باسPاً "-"7 %لمثق<بت"@ متشفعاً
{SM 113.1} .ف"r .Wم@ بأنW ت;تى %لق<O بفا-"W %لك'">

=لتأمل في =لمس.ح

باإل"ما@ تPلع ^لى %ألكال"J %لم<ض<m للغالب"@K <%صغ ^لى ت'ن"مة %لمف-""@ %لمج"-O: مستحZ S< %لخ'<p %لمGب<Kh %لG_ %فت-%نا t. %جت*-
+@ تعتب' GZ"@ %لمش*-"@ حق"قة <%قعة. ^@ %ستفان<J>+ K9 ش*"- مس"حيK في ص'%ع7 %لعن"p مع %ل';ساء مع %لسالP"@ مع +جنا- %لش'
%ل'<ح"ة في %لسما<"اH قاZ“ :Jا +نا +نd' %لسم<%H مفت<حة <%ب@ %إلنسا@ قائماً ع@ "م"@ هللا”. لق- +d*' ل7 فا-_ %لعال> ناd'%ً ^ل"7 م@ %لسماء
باZتما> ما بع-Z% Cتما>K < على %ستفان<9 شع ن<' ب*ي م@ مح"ا %لمس"حK < كا@ %لن<' ZكG% ق<"اً حتى +@ +ع-%ءC +نفس*> +بص'<% <ج*7 المعاً
Wج7 مال> Jمث. {SM 114.1}

Jف"نا نتأم G^ KA'ل% A>'ل< +ننا نسمح لعق<لنا بأ@ ت!"- م@ تأمل*ا في %لمس"ح < في %لعال> %لسما<_ لكنا نج- تأ""-%ً ق<"اً في محا'بتنا ح
{SM 114.2} .بأمجا- %لكب'"اء < محبة %لعال> ما ل*ما م@ سلPا@ عل"ناK < تd*' مغ'"اH %أل'k كل*ا كال شيء بالق"ا9 ^لى جماJ %لمس"ح

تغ..ر عاe=Q =لفكر

Pفق Hفي %أل'ض"ا Jلتأم% J"P" @سمح ل7 بأ %G^ 'لج*- %لحا' +@ "ضم@ لنفس7 محبة هللا. < %لفك% JGع -<@ ب"Pال "تص<'@ +ح- +ن7 "ست
{SM 114.3} .غ-% م@ %لصعA تغ""' عا-%ت7. ^@ ما تعتا- %لع"@ ';"ت7 < %ألG@ سماع7 في +غلA %ألح"ا@ ^نما "جتAG %النتباC < "ستأث' باإلZتما>

< لك@ ^G% +'-نا -خ<J م-"نة هللا < مشاO-Z "س<m في مج-C ف"جA +@ نتع<- مشاZ-ت7 بع"@ %إل"ما@ ZناK كما "جA +@ تك<@ كلمات7 < صفات7
Oألم<' %لمق-سة تأمالً مشف<عاً بالصال% CGZ في Jللتأم <>" Jم@ ك Hل<ق% kنك'9 بع @+ > KHل<ق% Aح-"ثنا +غل O-مح<' تفك"'نا < ما. {SM
115.1}
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تقد"س =لنفس عمل "ومي

Sال"ب7. ^@ %قت'%ف7 ع@ سابP9 +ح- م>-" >Z مي. ال "خ-ع@ +ح- نفس7 ف"عتق- +@ هللا "عف< عن7 < "با'ك7 ب"نما>" Jعم >Z 9تق-"9 %لنف
تصم"> لخP"ة <%ح-O مع'<فة عن-C "سكH ص<H %ل'<h %لشاZ- < "فصJ %لنف9 ع@ هللا. < "س<m ال "ق-' +@ "سك@ في %لقلA %لG_ "ست*"@
{SM 115.2} .بالنام<9 %إلل*ي م*ما %ستغ'GZ S% %لقلA بالمشاع' %ل-"ن"ة. أل@ هللا "ك'> فقP %لG"@ "ك'م<ن7

^@ %لG"@ تق-م<@ G<%تك> ل7 عب"-%ً للPاعة +نت> عب"- %لG"@ تP"ع<@”. فإG% كنا ن'%عي في قل<بنا %لغضA +< %لش*<O +< %لPمع +< %ألنان"ة +<“
+"ة خP"ة +خ'] نصبح عب"-%ً للخP"ة. “ال "ق-' +ح- +@ "خ-> س"-"@”. فإ@ كنا نخ-> %لخP"ة فنح@ ال نق-' +@ نخ-> %لمس"ح. < %لمس"حي "شع'
بتح'شا@ %لخP"ةK أل@ %لجس- "شت*ي ض- %ل'<Kh < لك@ %ل'<h "جاZ- +"ضاً ض- %لجس- مث"'%ً عل"7 ح'باً -%ئمة. < Zنا تم9 %لحاجة ^لى
{SM 115.3} .”مع<نة %لمس"حK فالضعp %لبش'_ "تح- بالق<O %إلل*"ةK ف"*تp %إل"ما@: “شك'%ً t %لG_ "عP"نا %لغلبة ب'بنا "س<m %لمس"ح

< ^G% +'-نا %كتساA خلS "ك<@ مقب<الً عن- هللا "جA +@ نكّ<@ عا-%H سل"مة في ح"اتنا %ل-"ن"ة. ^@ %لصالO %ل"<م"ة Zي ض'<'"ة لنم<نا في
%لنعمةK < حتى للح"اO %ل'<ح"ة نفس*اK بق- ما +@ %لPعا> %ل!مني ض'<'_ لصحة %لجس> < حس@ حالK7 ف"نبغي لنا +@ نتع<- 'فع +فكا'نا ^لى هللا
بالصالO م'%'%ً ع-"-G^ > .O% شئH %لZG@ ف"جA %لع<-O بK7 < +@ %لعا-O كف"لةG^ K% %قت'نH بالمج*<- %لمتصKJ +@ تجعGZ J% %ألم' ممكناً. لسنا
نق-' +@ ننفصJ ع@ %لمس"ح لحdة <%ح-O < نJd مع GلW في +ما@G^ K ال ب- لنا م@ حض<'C معنا في كJ خKO>P <ال "تحقS لنا GلW ^ال بإتمامنا
P>'نفس7 م@ ش >Z 7ما ق- <ضع. {SM 116.1}

ً 0جمل من =لد"انة عمالً عظ.ما

"جA +@ نجعJ %ل-"انة عمJ %لح"اO %لعK<"d < كJ ما ع-%Zا فل"ك@ بالنسبة ^ل"*ا ثان<"اً < لنستخ-> كJ ق<] نفسنا <جس-نا < '<حنا في
...%لمحا'بة %لمس"ح"ة. عل"نا +@ نتPلع ^لى %لمس"ح م@ +جJ %لق<O < %ل'حمةK < س"ك<@ نص'نا +ك"-%ً بق-' ما كا@ م<H "س<m م@ +جلنا +ك"-%ً
{SM 116.2}

"جA +@ ن!-%- %قت'%باً م@ صل"A %لمس"حK < عن- +سفل7 نتعل> %لصب'K %لZ _G< -'<9 %لسال>. < محبة "س<m م@ "ق-' +@ "-'ك*ا؟ ^ن*ا +ش-
حن<%ً < تضح"ة م@ محبة %ألم> بما ال "قاG^ !9% +'-نا مع'فة ق"مة نف9 بش'"ة فلننd' بإ"ما@ حي ^لى %لصل"Z > KAكG% نب-+ %ل-'%سة %لتي
ستك<@ عل> %لمف-""@ < نش"-Z> خالJ %ألب-"ة. ^@ ق"مة <قتنا < م<%Zبنا ال "مك@ ق"اس*ا ^ال بعdمة %لثم@ %لمبJ>G لف-%ئنا. فما +ش- ما نكف' بنع> هللا
ح"@ نسلب7 %لG_ ل7 بإمساكنا عل"7 ع<%Pفنا < خ-متنا! JZ كث"' +@ ن*A +نفسنا للG_ ضحى بكJ شيء م@ +جلنا؟ +"سعنا +@ نختا' صحبة %لعال>
SM} على %ألمجا- %لخال-O %لتي "ق-م*ا %لمس"ح ^G "ق<J: “فسأعP"7 +@ "جل9 معي في ع'شي كما غلبH +نا +"ضاً < جلسH مع +بي في ع'ش7”؟
116.3}

=لقد=سة 7ختبا; تد;جي

%لق-%سة عمJ تق-مي < -'جات*ا %لمتتال"ة +<'-Zا %ل'س<J بP'9 قائالً: “< +نت> باGل<@ كJ %جت*ا- ق-م<% في ^"مانك> فض"لة < في %لفض"لة
Hكان %G^ CGZ @ألخ<"ة محبة. أل% O->خ<"ة < في %لم+ O->صب'%ً < في %لصب' تق<]. < في %لتق<] م pمع'فة. < في %لمع'فة تعففنا < في %لتعف
ف"ك> < كث'H تص"'ك> ال متكاسل"@ < ال غ"' مثم'"@ لمع'فة 'بنا "س<m %لمس"ح... لGلW باألكث' %جت*-<% +"*ا %ألخ<O +@ تجعل<% -ع<تك> <
SM} .”%خت"ا'ك> ثابت"@. ألنك> ^G% فعلت> GلW ل@ ت!ل<% +ب-%ً. ألنZ 7كG% "قّ-> لك> بسعة -خ<J ^لى ملك<H 'بنا < مخلصنا "س<m %لمس"ح %إلب-_
117.1}

Z. {SMنا سب"J ^@ %تبعناC ل@ ن!J +ب-%ً. فالG"@ "عمل<@ على %كتساA %لفضائJ %لمس"ح"ة ل*> %لتأك"- +@ هللا س"ضاعp ل*> عPا"ا '<ح7
117.2}

< "خاAP بP'9 %لG"@ نال<% مثGZ J% %إل"ما@ %لثم"@ بق<ل7: “لتكث' لك> %لنعمة < %لسال> بمع'فة هللا < "س<m 'بنا” فكJ م@ +'%-<%
"ستP"ع<@ بنعمة هللا +@ "'تق<% %ل-'جاH %لمشعة م@ %أل'k ^لى %لسماءK < +خ"'%ً “بت'ن> < ف'h +ب-_” "-خل<@ م@ %ألب<%A ^لى م-"نة هللا —
A)). {SM 118.1}: 15 تش'"@ %لثاني — ن<فمب' 1887
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eفضل =لض.قا

^@ بال"ا %لح"اO <سائJ هللا إل!%لة %ألقG%' < %لنجاساH < %لخش<نة م@ +خالقنا. ^@ عمل"ة %لنحH < %لتس<"ة < %لحف' < %لصقJ < %لت*A"G %لتي
تج'"*ا %لبال"ا عمل"ة م;لمة. ^@ %إلنضغاP تحH -<الA %لPح@ صعKA < لك@ بGلW "ت*"أ %لحج' ل"'تك! في مكان7 في %ل*"كJ %لسما<_. < ^@
%لس"- %ل'A ";تي عمالً ك*G% باعتناء تا> < %تقا@ كامJ ل"9 على حجا'O ال تنفع +< م<%- ال تج-_K بJ +@ حجا'O بناءC %لثم"نة Zي %لتي "صقل*ا
24 > 23 : S ) — Jك"Z بناء Aحس). {SM 118.2}

Lلمكا8 =لخفي للقو=

"لجأ %لنا9 +ح"اناً ^لى %لعلي في %لخفاء تحJd H %لق-"' < "مكث<@ '-حاً م@ %ل!م@K < تd*' %لنت"جة في +عماJ جل"لةK ث> "خ"A ^"مان*> <
"نقPع %تصال*> < "ش<C في %لح"اO. غ"' +@ ح"اO "س<m كانH ح"اO ثقة '%سخة م-ع<مة بالش'كة %ل-%ئمة مع %لعلي < خ-مت7 للسماء < %أل'k ل>
Jع +< تكPتنق. {SM 118.3}

< كإنسا@ تض'm "س<m ^لى ع'q هللا حتى شح@ ناس<ت7 بت"ا' سما<_ <صJ %لبش'"ة باألل<Z"ة. < بتقبل7 %لح"اO م@ هللا +عPى ح"اO للبش'
81 80 :') —). {SM 119.1}

* * * * *

اإلتحاد مع املسيح

> K7فاٍ@. %لمس"ح +<الً %ختا'نا < ف-%نا بثم@ ال ح- ل Jئ%! C%-ما ع Jك > Kسخ%' Hتحا- ثاب% >Z تحا-%ً "قا> مع %لمس"ح باإل"ما@ %لحي% @^
Jن7 %تحا- ف"7 %تكا^ Kلشيء% kإلتحا- "كلفنا بع% %GZ @+ '"شيء. غ Jفي ك Jآلخ' < %ألفض% > J>أل% Cجاعالً ^"ا Kختا' %لمس"ح" Sلم;م@ %لح%
كليK < "-خJ ف"7 %لم'ء عالي %لجب"@K < "ك<@ عل"7 +@ "شع' بحاجت7 ^لى -> %لمس"ح %لكفا'_K كما ال ب- ل7 م@ تغ""' قلب7 <^خضاm ^'%-ت7
لمش"ئة هللا < مجاO-Z صعاA في %لخا'l < %ل-%خKJ كما س"ضP' ^لى م<%ج*ة عمل"ة فصJ م;لمةK < عمل"ة <صJ +"ضاG KًلW ألننا ^@ +'-نا
_Gل% Aشكال*ا. +@ %لسب+ Jة في ك"Pعلى %لكب'"اء < %ألنان"ة < %لغ'<' < محبة %لعال> < %لخ Aم@ %لتغل KGعن-ئ Kالتحا- مع %لمس"ح فال ب- لنا%
م@ +جل7 "ج- %لكث"'<@ +@ %لح"اO %لمس"ح"ة جافة بشكJ مح!@K < ^@ %لمس"ح""@ متقلب<@ متل<ن<@ Z< +ن*> (%لمس"ح""@) "حا<ل<@ <صJ +نفس*>
{SM 119.2} .بالمس"ح -<@ +@ "نفصل<% +<الً ع@ CGZ %ألصنا> %لمحببة ^ل"*>

^@ %إلتحا- مع %لمس"حK بع- +@ "ت> %ل-خ<J ف"K7 "مك@ %لحفاd عل"7 فقP بالصالO %لحا'O < %لمج*<- %لG_ ال "كJ. "جA +@ نقا<> %لنف9 <
231 : C 5) — 'نح'! %إلنتصا @+ K'*بنعمة %لمس"ح < بالشجاعة <%إل"ما@ < %لس Kس"ك<@ بإمكاننا > Kعل"*ا Aا < نتغلZ'ننك). {SM 120.1}

* * * * *

&لقسم &لر&بع —في &لسب4ل &لمستن4ر

^@ %لمخلi "نحني ف<S مقتنى -م7 قائالً لكJ من*> ب'قة < حنا@ ال "عّب' عن*ما: “+ت'"- +@ تب'+”؟ ^ن7 "أم'W +@ تق<> بصحة < سال>. فال
تنتd' حتى تشع' بأنW ق- شف"r .Hم@ بكلمة %لمخلKi < سل> ^'%-تW للمس"حK <%ع!> +@ تخ-مG^ > K7 تP"ع كلمت7 تحصJ على %لق<O. < +"اً
>Z > .iخل" @+ Sف"*ما "كبال@ %لنف9 < %لجس- فإ@ %لمس"ح قا-' < مشتا J"!Pالنغما9 %ل% Aبسب @%Gلل% O-لمستب% O>*لش'"' < %لش% Jك@ %لعم"
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> 84 : P) — ة"Pلخ% Jسالس > dبالش' < س<ء %لح W(^فس9 2 : 1) < "ح'' %ألس"' %لممس ”A>نGي م"تة “بالZ لنف9 %لتي% Oلح"ا% A*"
85). {SM 122.1}

نامون في النعمة

لك@ %نم<% في %لنعمة < في مع'فة 'بنا < مخلصنا "س<m %لمس"ح” ^ن7 المت"ا للشب"بةZ > K> "نم<@ في "س<Km +@ "نم<% في %لنعمة <“
%لمع'فة %ل'<ح"ت"@. "مكننا +@ ن!-%- مع'فة ب"س<m +كث' فأكث' ع@ S"'P تفت"q %لكتA ب'غبةK < م@ ث> %لس"' في سبJ %لحS < %لب'
{SM 123.1} .%لم<ضح"@ ف"*ا. < %لZ @"G> في نم< -%ئ> في %لنعمة س"ك<ن<@ '%سخ"@ في %إل"ما@K سائ'"@ ق-ماً

eللثبا s;9لنمو =لضر=

^@ كJ شاA +< شابة ق- ع!> +@ "ك<@ تلم"G%ً ل"س<m لبل<f +سمى ق"ا9 مس"حيK "نبغي ل7 +@ "'غA في قلب7 'غبة حا'O +@ "ك<@ عامالً
> K<ب-%ً سائ'%ً ^لى %ألما+ Jd"ف*< س Kهللا q'1"@ س"<ج-<@ بال ع"@ +ما> عJ% Wع"ن"7 +@ "ك<@ في ع-%- +<لئ A"نص Jجع %Gمع %لمس"ح. فإ
%لP'"قة %ل<ح"-O لبقائ7 ثابتاً Zي %لتق-> "<م"اً في %لح"اO %ل'<ح"ة. < %إل"ما@ "ق<] < "!-%- ح"@ "تغلA على %لشك<W < %لمصاعA ل-] تع'ض7
ل*ا. ^@ %لتق-"9 %لحق"قي Z< عمJ تق-مي ت-'جيK فإG% كنH نام"اً في %لنعمة < في مع'فة "س<m %لمس"ح فأنH تغتن> كJ ف'صة للحص<J على
{SM 123.2} .م!"- م@ مع'فة ح"اO %لمس"ح < صفات7

^"مانW ب"س<m "نم< ح"@ ت!-%- +نH مع'فة بفا-"W ع@ P^ S"'PالتW %لتأمJ في ح"ات7 %لنق"ة %لPاO'Z < محبت7 %لالمح-<-O. ل"9 م@ P'"قة
Hة '<ح7 %لق-<9. ح"@ تك<@ نام"اً في %لنعمة فأنPتتق<] ب<%س > _Gال تغت> K7مبتع- عن Hب"نما +ن CG"تلم Wت*"@ ب*ا هللا +شنع م@ +@ ت-عي +ن
تحA حض<' %إلجتماعاH %ل-"ن"ة < تش*- ف'حاً بمحبتW للمس"ح +ما> جم*<' %لعاب-"@. ^@ هللا قا-'%ً بنعمت7 +@ "جعJ %لشاA 'ص"ناً مت-ب'%ً <
Wمق"اساً إل"مان W'>شع Jف"مكن*> +@ "نم<% في %لنعمة "<م"اً. "نبغي +ال تجع KO'أل<ال- مع'فة < خب% A*" @+. {SM 123.3}

فحص =لقلب

-قS في تفحi قلبW < حالة شع<'W نح< هللاK < تساءJZ :J ك'سH لحdاGZ H% %ل"<> %لثم"نة Pالباً ^'ضاء نفسي < %لت'ف"7 عن*ا بالل*< <
> Kانتي ^لى ب"تي"- Hخل-+ JZ ؟Hجالالً لل'<ح"ا^ > t ً%-ب*> ل"!-%-<% تعب Wحت% @"Gل% H-ساع JZ لآلخ'"@؟ O-لسعا% Hجلب JZ <+ Kلتسل"ة%
JZ ل<ص"ة %لخامسة؟% WلGاً بdحاف K<%'اعتي %لمقت'نة بالت<ق"' < %إلحتPل-_ ب%> Hك'م+ JZ > نعمة %لمس"ح بأق<%لي < +فعالي؟ H'*d+ WناZ
_Gلمس"ح فا-_ %ل% Hك'م+ JZ آلخ'"@؟% Jثقا+ p"اعتي عمل7 لتخفPعامالً ما باست Kا بأمانةZمتمما ^"ا KةP"مبت*جاً ب<%جباتي %ل"<م"ة %لبس Hقم
{SM 124.1} بJG ح"ات7 %لثم"نة حتى +ناJ +نا %لح"اO %ألب-"ة؟

=س^ر9= 9 صلّو=

ال تنس<% +"*ا %لشب"بة %ألع!%ء +@ تصل<% ^لى "س<m بح'%'O في ب-ء كJ "<> حتى "*بك> ق<O < نعمة لتقا<م<% تجا'A %لع-< +"اً "ك@ شكل*ا
:m>س" Jتس*'<% < +"ضاً تصل<%. قا @+ Aنف9. <لك@ "ج Sفي ^"ما@ <%نسحا O'%'س"سمع صالتك> ^@ كنت> تصل<@ بح A'ل% > K7ب '*dلتي ت%
“%سأل<% تعP% .%>Pلب<% تج-<%. %ق'ع<% "فتح لك>. أل@ كJ م@ "سأJ "أخG. < م@ "PلA "ج-. < م@ "ق'm "فتح ل7. +> +_ ^نسا@ منك> ^G% سأل7 %بن7
خب!%ً "عP"7 حج'%ً. < ^@ سأل7 سمكة "عP"7 ح"ة. فإ@ كنت> < +نت> +ش'%'%ً تع'ف<@ +@ تعP<% +<ال-ك> عPا"ا ج"-O فك> بالح'_ +ب<ك> %لG_ في
{SM 124.2} .”%لسم<%A*" H خ"'%H للG"@ "سأل<ن7
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بإمكا@ %أل<ال- < %لشب"بة +@ "أت<% ^لى "س<m بأثقال*> < م'بكات*> < "علم<% +ن7 "*ت> بت<سالت*> ^ل"7 < "*ب*> ما "حتاج<ن7 عل"ناً. ك<ن<%
A'ن<% +@ %لdت @+ Jخاصة قب H%'حتى تشع'<% بتأث %>'dمن<% غ"' مشكك"@. ال تنتr <ك'<% <ع- هللا < م@ ثG% .<!حا'"@. ك<ن<% ثابتي %لع
"ستج"KA < ال تح--<% P'"قة خاصة "جA +@ "عمJ %ل'A ب*ا ألجلك> قبJ +@ ت;من<% بأنك> ق- نلت> ما تPلب<ن7 منK7 بJ ثق<% بكلمتK7 <%ت'ك<%
%ألم' كل7 في "-_ %ل'KA < مJء ^"مانك> +ن7 "ستج"A -عاءك>CGZ @^ > K %إلستجابة ستأتي في %ل<قH نفس7 < %لP'"قة ع"ن*ا %للG"@ "'] +ب<ك>
{SM 125.1} .%لسما<_ +ن*ما لخ"'ك>K < م@ ث> %عمل<% <فقاً لصل<%تك>K < %سلك<% بت<%ضع <%ستم'<% في %لس"' ق-ماً

{SM 125.2} .أل@ %ل'A %إلل7 شم9 < مج@. %ل'A "عPي 'حمة < مج-%ً. ال "منع خ"'%ً ع@ %لسالك"@ بالكماJ” م!م<' 84 : 11“

%تق<% %ل'A "ا ق-"س"7 ألن7 ل"9 ع<! لمتق"7. %ألشباJ %حتاجH < جاعH < لما Pالب<% %ل'A فال "ع<!Z> شيء م@ %لخ"'” م!م!' 34: 9“
10 >. {SM 125.3}

ص@ لسانW ع@ %لش' < شفت"> ع@ %لتكل> بالغq. ح- ع@ %لش' <%صنع %لخ"'. +PلA %لسالمة <%سع <'%ءZا. ع"نا %ل'A نح< %لص-"ق"@“
A"'ق .<ZGنق+ <Z-ش-%ئ Jسمع < م@ ك A'ص'خ<% <%ل Wلئ>+ .<Z'كG k'ع م@ %ألPض- عاملي %لش' ل"ق A'لى ص'%خ*>. <ج7 %ل^ CناG+>
Z {SM 126.1}< %ل'A م@ %لمنكس'_ %لقل<A < "خلi %لمنسحقي %ل'<h” م!م<' 34 : 13 — 18

> pسام"اً ك"<س Oفي %لح"ا Wف-Z Jفاجع ً%G^ .hلصال% Jلش' < تتعل> فع% Jع@ فع pة +@ تكP"'ش Wي لZ > Kم<%ع"- ثم"نة < غن"ة Wتل
{SM 126.2} ...-%ن"اJ < م<سىK <%-خJ في %عتبا'W كلفة بناء %ألخالKS ث> %ب@ لل!م@ %لحاض' < %ألب-"ة

^ننا ضعفاء < بال حكمةK غ"' +@ هللا قاJ: “^@ كا@ +ح-ك> تع<!C حكمة فل"PلA م@ هللا %لZ _G< "عPي %لجم"ع بسخاء <ال "ع"' فس"عPى
Jلغلبة ب-> %لحم% Jتنا W%G G^ > K7مثاب'%ً على خ-مت > A'ب-%ً متمسكاً بال+ Jdتعل> +@ تك<@ كامالً < +@ ت P1 : 5. فق A>ل7” "عق. {SM 126.3}

7مكان.اe غ.ر محدLQ9 لفعل =لخ.ر

^نG^ W تق<> ب*G% %لعمJ ألجJ نفسW "ك<@ لW تأث"' في كث"'"@ م@ عش'%ئW. %لكلماH %لمق<لة في ح"ن*ا ما +حسن*ا! فما +عd> %لق<O %لكامنة
!A%-لآل O-لمفس% H%-لى م*ا<_ %لعا^ Sن!ل" @+ Wا إلنسا@ +<شZ;اPلتي "مك@ ^ع% K<">لق% J"لسب% lع!> على %نت*ا > Kفي كلمة 'جاء < شجاعة
{SM 126.4} .^@ ما تملك7 م@ قص- ثابH في مما'سة %لمبا-& %لصالحة س"ك<@ ل7 تأث"'C في %لنف<K9 م<ج*اً ^"اZا %لت<ج"7 %لصح"ح

W->*ج> W-مقاص Jجاعالً ك Kلمبا-ئ*ا Wتص'فات Hخضع+> KWكلمة هللا -ست<'%ً لح"ات HGتخ% Hن+ %Gفإ K7تفعل @+ Wمكن" _Gال ح- للخ"' %ل
في ^تما> <%جبW ب'كة ال لعنة لآلخ'"@K فإ@ ج*<-W ستكاJ بالنجاG^ Kh تك<@ ق- جعلH نفسW على %تصاJ باKt < +صبحH مج'] ن<'
لآلخ'"@K < تناJ +نH %لك'%مة بص"'<'تW عامالً مع "س<m. < ل"9 م@ ك'%مة "مكنW %لحص<J عل"*ا +سمى م@ %لب'كة %لمق-سة م@ شفتي
{SM 127.1} .(%لمخلG^ i "ق<J لW: “نعماً +"*ا %لعب- %لصالح < %ألم"@... +-خJ ^لى ف'h س"-l) — ”W : 1 +"ل<J — سبتمب' 1886

تسل.م =لنفس

^@ %لفا-_ ل@ "قبJ خ-مة مج!<ءKO فالعامJ ألجJ هللا "جA +@ "تعل> "<م"اً معنى تسل"> %لنف9. عل"7 +@ "-'9 كلمة هللا < "تعل> معناZا <
"متثJ إل'شا-ZاK < بGلW "مكن7 بل<f ق"ا9 %لصالh %لمس"حي. ^ن7 "<ماً ف"<ماً "عمJ هللا معK7 مكمالً صفات7 %لتي س"<%ج7 ب*ا %لفحi %لن*ائي. <
113 :@) — @"Pللبش' %لساق J"ما "مك@ +@ "عمل7 %إلنج ً%'*dم K@"'ماً ف"<ماً "ق<> %لم;م@ بإج'%ء ^ختبا' ثم"@ +ما> %آلخ>"). {SM 127.2}

* * * * *

مشاكلة العالم

^@ %لG"@ "سلك<@ في %لS"'P %لض"S "تح-ث<@ ع@ %لف'h < %لسعا-O %لG"@ س"ك<نا@ ل*> عن- ن*ا"ة سف'Z>. +ح"اناً كث"'O "عل< %لح!@
<ج<Z > K<*Zي مع GلW تشع +ح"اناً كث"'O بف'h مقّ-9. ال "لبس<@ مثJ %لجماعة %لسائ'O في %لS"'P %ل<%سع < ال "تكلم<@ +< "تص'ف<@
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نZ'"d>. لق- +عPي ل*> مثاJ. ^@ 'جJ +<جاm < مختب' %لح!@ ق- فتح تلW %لS"'P ل*> < سلك*ا بنفسK7 < +تباعr @>'" 7ثا' ق-م"7 ف"عت!<@ <
{SM 128.1} ."بت*ج<@. فلق- قPع Z< تلW %لS"'P بأما@. كGلW س"ك<@ %ألم' مع*> ^Z %G> سا'<% في خP<%ت7

=لطر"ق =لو=سع

جم"ع %لسالك"@ في %لS"'P %ل<%سع من*مك<@ بG<%ت*> <بلبس*> < بالمس'%H في %لS"'P. "نغم<@ بح'"ة في %لA'P < %لخفةK غ"' مفتك'"@
بن*ا"ة سف'ت*> < %ل*الW %لمحت> في ن*ا"ة %لS"'P. "!-%-<@ كJ "<> ق'باً م@ Zالك*>K < مع GلW ف*> "نفع<- بجن<@K مس'ع"@ +كث' فأكث'. "ا
{SM 128.2} !لفdاعة GلW %لمش*- لي

'+"H %لكث"'"@ "سلك<@ في GZ% %لS"'P %ل<%سعK <ق- كتA عل"*> “+م<%H ع@ %لعال>. ن*ا"ة كJ شيء ق- %قت'بH. ك<ن<% +نت> +"ضاً مستع-"@”
كان<% "شب*<@ جم"ع م@ ح<ل*> م@ +نا9 مغت'ب"@K ما ع-% dالً م@ ح!@ '+"ت7 منتش'%ً على <ج<Z*>. <كأ@ ح-"ث*> شب"*اً بح-"g م@
"'%فق<ن*> م@ +نا9 "تملك*> %لA'P < %لKq"P غ"' +ن*> كان<% +ح"اناً "ش"'<@ با'ت"اh عd"> ^لى %لح'<p %لمخP>Pة على ث"اب*>K -%ع"@
%آلخ'"@ ل"حصل<% على %لشيء نفس7. كان<% في %لS"'P %ل<%سع <%-ع<% مع GلW +ن*> م@ جملة %لسالك"@ في %لS"'P %لض"S. لك@ م'%فق"*>
{SM 128.3} ...”كان<% "ق<ل<@ ل*>: “ال ف'S ب"ننا. كلنا متشاب*<@. نلب9 < نتكل> < نتص'p مثJ بعضنا بعضاً

لق- '+"H مشاكلة بعk %لم-ع<"@ سبت""@ للعال>. +<%G H"+' KCلW عا'%ً على %إل"ما@ %لG_ ب7 "جاK@>'Z عا'%ً على عمJ هللا. "كGّب<@
WناZ 9"ن7 ل+ g"بح KHلتص'فا% > g"-لشب7 ب*> في %للب9 < %لح% A'لعال>. غ"' +ن*> م@ ق% JZ+ Jن<@ +ن*> ل"س<% مثd" .7مان*> < "نقض<ن"^
G^ > .<ألل% > A'لك% q%'ة أل@ تمس*ا +صبع هللا فتلقى على فdلمسك"نة %لفان"ة %لمع'ضة في +"ة لح% <Z-ب"ن*>. +بص'ت*> "!ّ"ن<@ +جسا S'م@ ف
"قت'ب<@ م@ م'حلت*> %ألخ"'O فإ@ %لك'A %ألل"> "ب'h بأجسا-Z> %ل*!"لةZ > KناJ "تساءJ كJ من*>: “+مستع- +نا للم<H < %لمث<J +ما> هللا في
{SM 129.1} .”%ل-"ن<نة < %حتماJ %لفحi %لم*"A؟

+سأل*> ع@ شع<'Z> ف"ما "تعلS "ت!""@ +جسا-Z> <^@ كا@ ل-"*> +_ شع<' بماZ"ة %الستع-%- للd*<' +ما> هللاK فس"ق<ل<@ +ن7 ل< +ت"ح ل*> +@
"ع<-<% ل"ب-+<% ح"ات*> %لماض"ة مج--%ً ألصلح<% ح"ات*>K < نبG<% حماقاH %لعال> < غ'<'C < مب'"اءKC < ل!"ن<% +جسا-Z> ب!"نة %لحشمةK < كان<%
{SM 129.2} .ق-<O صالحة لكJ م@ ح<ل*>K < عاش<% ل"مج-<% هللا

Hأل@ %لم-ع<"@ مس"ح""@ ل> "م<ت<% ع@ %لعال>. فل< مات<% ع@ %لعال> لس*ل WلG ؟H%Gلت<%ضع <^نكا' %ل% Oعل"*> +@ "ع"ش<% ح"ا Aصع" %Gلما
> K@>ع"Pبق-' ما "ست p'لعال> في %للب9 < %لتص% JZ+ مص' < ك'%ئ*ا. "م"ل<@ ^لى مشاكلة Jكث"'"@ "شت*<@ بص @+ Jب K<*"عل Oلح"ا%
Aلصع% S"'Pل% > S"لض% Aال "-خل<@ %لبا > K'خr S"'P الء "س"'<@ في;Z .لصع<- ^لى %لسماء% WلG شت*<@ مع"... {SM 129.3}

%G^ .ًأ مح!ناً < مم"تاPتكب<@ خ'" %GZ <*لكن*> بعمل KG>لعال> ل"ك<@ ل*> تأث"' < نف% JZ+ Jكث"'"@ "لبس<@ مث @^ .'Gل"9 ل*;الء م@ ع
+'%-<% +@ "ك<@ ل*> تأث"' حق"قي للخالi فل"سلك<% حسA ^"مان*>K مd*'"@ بأعمال*> %لبا'O ^"مان*> %لحق"قيK جاعل"@ %لف'S عd"ماً ب"@
%لمس"حي < %لعال>. '+"H +@ %ألق<%J < %ألفعاJ <%للبا9 "جA +@ تش*- Kt ألن7 عن-ئG "نسكA %لتأث"' %لمق-9 على %لجم"عK فبع'p %لجم"ع +ن*>
كان<% مع "س<Km كما "'] غ"' %لم;من"@ +@ %لحS %لG_ ننا-_ ب7 ل7 تأث"' مق-K9 < ^@ %إل"ما@ بمجيء %لمس"ح "غ"' صفاH مقتن"ة. على م@
{SM 130.1} .+'%-<% +@ "ك<@ ل*> تأث"' فعاJ ألجJ %لحS +@ "ح"<% بم<جA %لحZ > KSكG% "س"'<@ في خH%>P %لمثاJ %لمت<%ضع

=إلستعد=Q لمجيء =لمس.ح

Aج" gلثال% Wسالة %لمال' @+ H"+' .س"ح'ق*> %ل"<> %آلتي > K@>لمستكب'"@ < فاعلي %لش' س"عاقب% Jك @+ > Kلكب'"اء% kهللا "بغ @+ H"+'
{SM 130.2} .+@ تعمJ عمJ %لخم"'O في قل<A %لG"@ "جاZ'<@ باإل"ما@ ب*اK < تZ'*P> مما ف"*> م@ كب'"اء < +نان"ة < Pمع < حA للعال>

p'ن7 ل@ "عت+ Kكال Kلنفس7؟ كال <Z'*ك @"Gب*> +ن*> شعب7 %ل p'س"عت JZ > س"ج- عن- مج"ئ7 شعباً مشاكل"@ للعال>؟ J*ف KHٍآل m>س" @^
^ال باألنق"اءK < %لمق-س"@K %لG"@ تP*'<% باآلال> < حفd<% +نفس*> م@ مشاكلة +JZ %لعال> < م@ %لت-ن9 بخPا"اZ .<Z;الء Z> %لG"@ "تخZG> ل7
{SM 131.1} .خاصة

m>س" G"س<] %الس> ب"@ كث"'"@ م@ %لم-ع<"@ تالم S'ل> "ك@ م@ فا > K<لعال% JZ+ @>هللا "شاكل Aلحق"قة %لم'عبة +@ شع% Hك'-+ %G^
'dن G^ > .للعا' %لعلني k'ّع > h'ق- ج m>س" @+ H"+' .S"نفسي في ح!@ عم Hغ'ق K@"ب"@ غ"' %لم;من > h>'ل<-"ع < %لمت<%ضع %ل%
Jعت!ل<%! %عت!ل<%! %عت!ل<%! لئال "جع%“ :Jقا KCلعال> < "تبع<@ +!"اء% h>' @>هللا "حب<@ %لعال> < "قتبس Aشع @+ [+'> K@!كما في ح KWلمال%
نص"بك> مع %لم'%ئ"@ < %ألثمة خا'l %لم-"نة. ^@ ما ت-ع<ن7 م@ ^"ما@ ل@ "!"-ك> ^ال ش-O في %لك'KA < س"ك<@ عقابك> +فdعK ألنك> ع'فت>



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 41 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

{SM 131.2} .”مش"ئة هللا < ل> تعمل<% ب*ا

^@ %لG"@ "-ع<@ %إل"ما@ ب'سالة %لمالW %لثالg غالباً ما "جلب<@ %لض'' على عمJ هللا بما "أت<ن7 م@ q"P < م!%h < عبg. لق- +d*' لي
+@ GZ% %لش' م<ج<- في كJ صف<فنا. '+"H +ن7 "نبغي +@ نتضع +ما> %ل'KA < +@ على شعA هللا +@ "م!ق<% قل<ب*> ال ث"اب*>. نا-'%ً ما ن']
{SM 131.3} .ف"*> بساPة شب"*ة ببساPة %ألPفاKJ < +@ 'ضا %لنا9 عن*> "*م*> +كث' ما "م*> سخP هللا عل"*>

قاJ %لمالW: “%صلح<% قل<بك> لئال "فتق-ك> %ل'A بأحكام7 ف"نقPع خ"P ح"اتك> %ل<%ZيK < ح"نئG تن!ل<@ ^لى %لقب' غ"' مص<ن"@ < غ"'
> KO>فإ@ قل<بك> ست!-%- قسا K<تنت!ع<% +نفسك> م@ %لعال > Kلى %لقب' فما ل< تعمل<% صلحاً مع هللا^ %>Pل> ت*ب %G^ >+ .مستع-"@ ل"<> %ل-"ن<نة
: C 1) — ”iح"@ ال "'جى لك> خال K@%>آل% H%>تك> بع- فPستكتشف<@ غل > K<>على %ستع-%- م!ع KنعةPستستن-<@ على -عامة !%ئفة مص
134 — 127). {SM 131.4}

ماv= 0نتفع؟

h'لسماء < ف% > Sلح% > Oلك@ %ألب-_ < %لح"ا% _+ m>س" O-حساباً +م"ناً -ق"قاً. ضع في %لكفة %ل<%ح Aنسا@ ل"فك'. فاحس^ Jع< %لمس"ح ك-"
> Wنفس WالZ O-ضع في %لكفة %ل<%ح .Hمغ'"ا > AG%>ما "مك@ +@ "ق-م7 %لعال> م@ ج Jضع في %لكفة %ألخ'] ك > Kلمس"ح بالنف<9 %لمف-"ة%
Hلنف<9. !@ %ألم' لل<ق% Wلتل > Wهللا ل Oلتي تقا9 بح"ا% Oفي %لكفة %ألخ'] %لح"ا > Kس"لة لخالص*ا> Hلنف<9 %لتي كا@ "مك@ +@ تك<@ +ن%
{SM 132.1} .”%لحاض' < لألب-"ةK < ف"ما +نH مشغ<J ب*G% "ق<J %لمس"ح: “ماG% "نتفع %إلنسا@ ل< 'بح %لعال> كل7 < خس' نفس7

"'"-نا هللا +@ نختا' %ألم<' %لسما<"ة ب-J %أل'ض"ةZ > K< "ق-> لنا %لف'i لنستثم'Zا في %ألم<' %لسما<"ةK < "شجع +سمى +Z-%فنا <
"ضم@ سالمة +غلى كن<!نا. ^ن7 "ق<J: “^جعJ %ل'جJ +ع! م@ %لAZG %إلب'"! < %إلنسا@ +ع! م@ AZG +<ف"'”. فعن-ما تتالشى %لث'<O %لتي
374 :J) — ال "فنى > J>!" ال _Gلسما<_ < %لغنى %ل% <Z!لمس"ح +@ "ف'ح<% "كن% G"ا %لص-+ فإ@ لتالمZ-فس" > gأكل*ا %لع"). {SM 132.2}

الحياة املسيحية النقية

'+"H +@ %لشب"بة س"خس'<@ %لسماء ما ل> "تغ"'<% كل"اً < "تح--<% تج--%ً كامالKً لق- +d*' لي +@ ع-- %لمتج--"@ حق"قة م@ %لشب"بة
%لمجاZ'"@ باّتباm %لG"@ < %لحS ال "تجا<! نصف*>. فل< تج--<% آلت<% بأثما' لمج- هللا. كث"'<@ "ستن-<@ ^لى 'جاء م!ع<> بال +سا9 حق"قي.
{SM 133.1} .%ل"نب<m ل"9 مKً%'*P لGلW فالج-%<J %لجا'"ة من7 ل"سH نق"ة. P*'<% %ل"نب<Km تصبح %لج-%<W%G G^ J نق"ة

ح"@ "ك<@ %لقلA مستق"ماً تصبح كلماتك> <لبسك> <+فعالك> كل*ا مستق"مة. ZناW %فتقا' ^لى %لتق<] %لحق"ق"ة. < +نا ال +Z"@ س"-_ بح"g +سل>
ُ م*مالً عبثاً ال "صلي Z< مس"حي. كالK فالمس"حي "تغلA على %لخPا"ا %لمح"Pة ب7 < على ش*<%تZ .7ناW عالl للنف9 %لم'"ضة بأ@ شخصا
WلZ ال^ > K7لى نعمت^ lحتا" <Z%>كما +@ +ق K9لنا% pك'">. نعمت7 تكفي +ضع iن7 مخل^ .m>س" >Z lلعال% WلG .ة"Pبالخ. {SM 133.2}

=لنعمة =لمخلصة

ً '+"H +ن7 باإلمكا@ ن"CGZ J %لنعمة. +-خJ ^لى مخ-عZ > KWناW < +نH <ح-W +ض'm ^لى هللا قائالً: “قلباً نق"اً +خلS فيّ "ا هللا < '<حا
Jكافح بك .A>عق" O-Zمجا Oفي %لصال -Zلق<"ة تقت-' كث"'%ً في فعل*ا. جا% O'لحا% Oفالصال Kًمستق"ماً ج-- في -%خلي”. ك@ جا-%ً. ك@ مخلصا
ق<%W. ^@ "س<Z > m< في %لبستا@ كا@ ع'ق7 نا!الً مثJ قK<- H%'P فعل"W +@ تبJG ج*-%ً. ال تغا-' مخ-عW حتى تشع' بأنW ق- تش--H في
Jب W"ف '*dفإ@ نعمة هللا تق-' +@ ت W%G G^ > .O'"'لش% Hلم'بكا% CGZ مح'!%ً %لغلبة على Jdمصل"اً ت ً%'Zسا Hاً. < ما -مdهللا. ث> ك@ مت"ق
{SM 133.3} .ستd*' ف"W فعالً

حاشا لي +@ +كp ع@ تحG"'ك>. +"*ا %ألص-قاء %لشب"بةP% Kلب<% %ل'A بكJ قل<بك>. %سع<% ^ل"7 بح'%'O. فح"@ تشع'<@ مخلص"@ +نك> ب-<@
مع<نة هللا ت*لك<@K ح"@ تشتاق<@ ^ل"7 %شت"اS %إل"J ^لى ج-%<J %لم"اء فال'W%G G^ A ال "تأخ' ع@ تش-"-ك> < تق<"تك>. < عن-ئG "ف<S سالمك>
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كG^ .W%'-^ J% كنت> تت<قع<@ %لخالi ف"جA +@ تصلّ<%. "جA +@ تتأن<%. ال تك<ن<% في صل<%تك> عج<ل"@ مت*ا<ن"@K بJ +ض'ع<% ^لى هللا +@
"ج--ك> تج-"-%ً كامالً حتى تمتلئ<% م@ ثما' '<ح7 < تض"ئ<% كأن<%' في %لعال>. ال تك<ن<% عث'O +< لعنة لعمJ هللا. بإمكانك> +@ تك<ن<% ع<ناً <
C>لمجاني؟ ال تص-ق% Jلكام% iلخال% J"اعتك> نPا@ +@ ل"9 باستP"خب'ك> %لش" JZ .ب'كة. {SM 134.1}

=لخطو=e =أل9لى

^ن7 %مت"ا! لكJ مس"حي +@ "نع> بتأث"'%H %ل'<h %لق-9 %لعم"قةK فالZG@ "غشاC سال> حل< سما<_W%G G^ > K تنشأ ل-"ك> %ل'غبة في %لتأمJ في
H%>Pت> %لخ>Pلمس"ح"ة. %علم<% +نك> ق- خ% S"'Pلتي في كلمت7. لك@ %علم<% +<الً +نك> ق- ب-+ت> %ل% O-"بالم<%ع"- %لمج @>GGتتل > Kهللا < %لسماء
KJإلنفعا% kي %ل-"انة. لق- شع'ت> ببعZ نا +عل> +@ كث"'"@ منك> ال "ع'ف<@ ما+ G^ Jألب-"ة. ال تنخ-ع<%. ^ني لخائفة +ج% Oلح"ا% A'- أل<لى في%
ببعk %لتأث'K غ"' +مك@ ل> ت'<% %لخP"ة في فdاعت*ا %لبتة. ل> تشع'<% قP بحالتك> %لمتلفة < ل> تت'ك<% P'"قك> %لش'"'O بح!@ م'. ^نك> ل>
G^ <إلل*ي فل"9 ل-"ك% Sلح% k'ع" G^ @م<' -ن"<"ة. < لك+ J>ح g"-في +حا P%'النخ%> K7ل> ت!%ل<% تحب<@ مس'%ت Jب K<ع@ %لعال Pتم<ت<% ق
W%G ما تق<ل<ن7. لماG% تصمت<@ ZكG%؟ لماG% تكث'<@ م@ %لح-"g في %لمسائJ %ل-ن"<"ة < تصمت<@ ل-] ع'k %لم<ض<m %لG_ "نبغي +@ "ك<@
159 > 158 : C 1) — <إلل*ي ل"9 ساكناً ف"ك% Sأل@ %لح WلG ك"انك> بأكمل7؟ Jب K<تفك"'ك Jعل"ك> ك S'تماماتك> < "ستغZ% <dم<ضع +ع).
{SM 134.2}

=لتم^.د النسكاX بركاe هللا

O'ح7 على كن"سة فات>' A'ل% Aعقبة حتى "سك Jبإ!%لت*> ك S"'Pهللا "م*-<@ %ل Aا@ +كث' م@ +@ "'] شعP"لش% Cل"9 م@ شيء "خشا
مست'خ"ة < جماعة م@ %لمصل"@ غ"' %لتائب"@. ل< %ستPاm %لش"Pا@ +@ "حقS +غ'%ض7 لما ح-g على %إلPالS ت"قr dخ'K كب"'%ً كا@ +>
صغ"'%Kً حتى ن*ا"ة %ل<قKH غ"' +ننا لسنا جاZل"@ ح"ل7 < ب-عK7 < في ^مكاننا مقا<مة سلPانK7 فمتى كانH %لS"'P مع-O ل'<h هللا فالب'كة
تنسكA حتماً. ^@ %لش"Pا@ لعاج! ع@ منع <%بJ %لب'كة م@ %النسكاA على شعA هللا كعج!C ع@ ^غالP SاقاH %لسماء حتى ال "ن!J مP' على
%أل'Kk < %لنا9 %ألش'%' < %ألبالسة ال "ق<<@ على ^عاقة عمJ هللا +< حجA حض<'C ع@ شعب7 %لمجتمع"@ باسم7 ^@ كان<% بقل<A مخضعة
{SM 135.1} .(منسحقة "عت'ف<@ بخPا"اZ> < "ت'ك<ن*اK < بإ"ما@ "Pالب<ن7 تعالى بإتما> م<%ع"-Gr 22 /A) — C%' — ما'9 1887

* * * * *

تهذيب النفس

%لبPيء %لغضA خ"' م@ %لجبا' < مالW '<ح7 خ"' مم@ "أخG م-"نة” فق- تغلAّ على %لH%G — +ق<] ع-< <جA على %إلنسا@ +@“
{SM 136.1} ."<%ج*7

>Z انة < س<ء %لمعاملةZعاصفة م@ %إل Pس> m!ق-' +@ "صم- غ"' ت!ع" _Gفال K9لنف% Pضب >Z في %لمس"حي Jعلى %لنب J"سمى -ل+ @^
{SM 136.2} .م@ +بPاJ هللا

%متالW %ل'<Z h< ^خضاm %لنف9 للت*KA"G لمقا<مة %لش'"' <<!@ <ق"ا9 كJ كلمة < كJ عمJ بالمق"ا9 %لعd"> — مق"ا9 ب' هللا. <م@ ق-
{SM 136.3} .تعل> +@ "ملW '<ح7 س"'تفع ف<S ما نالق"7 "<م"اً م@ %ست*اناH < ص-ماH < ^غاdاKH < ال "ع<- ل*CG م@ تأث"' كئ"A في '<ح7

{SM 136.4} .^@ قص- هللا للبش' Z< +@ تملW في ح"ات*> تلW %لق<O %لمل<ك"ة — ق<O %لتعقJ %لمق-9 %لG_ تس"P' عل"7 %لنعمة %إلل*"ة

قوL ضبط =لنفس
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^@ %لخلS ل*< +ش- ما "ك<@ قابالً للتأث' في م'حلتي %لPف<لة < %لشباKA ف"نبغي %كتساA فض"لة ضبP %لنف9 < قتئG. فح<J %لم<ق- < في
Kب"ع"ةP بةZ _+ @كث' م+ Kم@ شأن*ا O'لتي ت'ّسخ في %لسن"@ %لباك% H%-ما نتائج7 ت-<> -<%> %ألب-"ة. ^@ %لعا H%'"بع م@ %لتأثPلعائلة "ن% O'ئ%-
Oس"ك<@ %لم'ء منتص'%ً +> فاشالً في مع'كة %لح"ا JZ ''تق @+. {SM 137.1}

'بما ل"9 م@ خPأ "ج"!C %لكبا' < %لصغا' ألنفس*> باستخفاp ف"ما "تعلS باستعماJ %للغة مثJ %لكال> %لمتس'm %لن!d" .Sن<@ +@ كJ ما
"حتاج<@ ^ل"Z 7< +@ "عتG'<% بالق<J “لق- فق-H %لس"O'P على +عصابيK < ل> +قص- بالحق"قة ما قلH” غ"' +@ كلمة هللا ال تج"! %ألم' بس*<لة.
بق<J %لكتاH"+'+“ :A ^نساناً عج<الُ في كالمK7 %ل'جاء بالجاJZ +كث' م@ %ل'جاء ب7” “م-"نة من*-مة بال س<' %ل'جJ %لG_ ل"9 ل7 سلPا@ على
{SM 137.2} .”'<ح7

^@ %لقسP %ألكب' م@ مك-'%H %لح"اZ > Oم<م*ا < م!عجات*ا ^نما سبب7 %لPمع غ"' %لمنضبKP ففي لحdة <%ح-O "مك@ +@ "فعJ %لم'ء م@
%لش' بكلماH عج<لة منفعلة مست*ت'O ما ال "ستP"ع ^!%لتJ%>P 7 ح"اO كاملة "قض"*ا في %لت<بة < %لن-%مة. "ا للقل<A %لمنسحقة < %ألص-قاء
{SM 137.3} !%لمنّف'O %لمبّع-O < %لح"اO %لمحPمة بفعJ كلماH قاس"ة متس'عة "Pلق*ا م@ كا@ بإمكان*> +@ "ك<ن<% سبA ع!%ء < ع<@ < شفاء

.O-لعج<لة %لمعق% HاPلقاً على %لنشاPغ"' +@ هللا ال "'غ> +ح-%ً م K7ت7 على +عصاب'P"ح"اناً ما "فق- %لم'ء س+ KJج*ا- %لنف9 بالعم^ @^
كث"'<@ "ثقل<@ G<%ت*> بأعباء ل> "لق*ا عل"*> %آلA %لسما<_ %ل'ح">Z > K< تعالى ل> "'س> %ل<%جباH +@ "!ح> <%ح-Zا %آلخ' عن- +-%ئ*ا. ^@ هللا
lفن*تا fل-ما% > Aنمسي من*<كي %لقل > Jنفسنا بالعم+ Pن*ب g"بح O'"كث %GكZ ًننا ال نمج- %سم7 ح"@ نلقي على ع<%تقنا +ثقاال+ W'-نا +@ ن-"'"
< نغضA < نعّنp %آلخ'"@. ل"9 عل"نا +@ نضPلع ^ال بما "ضع7 %ل'A عل"نا م@ مس;<ل"اKH متكل"@ عل"K7 فنحفd بGلW قل<بنا نق"ة 'ق"قة
O->->. {SM 137.4}

n9لتحكم في =لر=

في %لصمH ق<O عج"بةK فإG% <ج7 ^ل"W +ح-Z> كلماH غاضبةK ال تقابل7 بالمثKJ فالكلماH %لم<ج*ة ^لى شخi غاضA '-%ً على كلمات7
K7تالشى. فل"لج> %لمس"حي لسان" > J>!" س'عا@ ما Hبالصم Jقاب" _Gل% Aت"اجاً. غ"' +@ %لغضZ% > ًغضبا C-"!" مما Pلس"ا% Jف"7 فع Jتفع
C'ب*ا صب A'صع<بة "ج Jق*' ك" @+ mاPلج> لسان7 %ست+ >Z %Gائشة غاضبة. فإP Hبكلما C>ل"ع!> ع!ماً ثابتاً +ال "تف>. {SM 138.1}

%إلنسا@ عاج! ع@ %لتحك> في '<ح7 بق<ت7 %لG%ت"ةK لكن7 قا-' بالمس"ح على ^ح'%! فض"لة ضبP %لنف9. < "مكن7 بق<O %لمس"ح +@ "خضع
+فكا'C < +ق<%ل7 إل'%-O هللا. ^G +@ -"انة %لمس"ح تخضع %لع<%pP للعقJ < ت*A"G %للسا@K < بفضJ تأث"'Zا "نضبP %لPبع %لمتس'Km < "متلئ
{SM 138.2} .%لقلA صب'%ً < لPفاً

_G @ش- م+ O'لم% CGZ 'تعج! ع@ %لتحلي بالصب O'"ح"اناً كث+ Wمع +ن > Kk'ا@ في %لسماء < في %ألPسل Jل7 ك _Gل% W%Gج"-%ً ب Wتمّس
{SM 138.3} .(قبJ. +صب' على كJ ^غاdةK <ال تح<J نP^ W'dالقاً ع@ مثالW %إلل*ي — (A : 31 تش'"@ %أل<J — +كت<ب' 1907

ال عذ; القتر=4 =لخط.ة

@"Gل% Wج-%ً عن-ما "سمع +<لئ h'ا@ "فP"لش% > .O-ة <%ح"Pخ Aأل_ ^نسا@ لكي "'تك ً%'Gنبغي +ال "ك<@ ع" A'لمج% Jج<- عم> @^
"عت'ف<@ بأن*> +تباm %لمس"ح ف"عتG'<@ ع@ +خالق*> %لمش<Zة %لضع"فةK ف*CG %ألعZ '%Gي %لتي تق<- ^لى %لخP"ة. < لك@ ل"9 أل_ ^نسا@ +_
i Jم;م@ — (مشت*ى %ألج"ا > Aتائ t @ب% Jك J>ي في متناZ لمس"ح"ة% Oبع %ل<-"ع < %لح"اPلمق-9 < %ل% Sة. ^@ %لخل"Pلخ% Aال'تكا 'Gع
293). {SM 139.1}

* * * * *

إختبار حي
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^@ 'A %لح"اO < %لمج- ق- +لب9 +ل<Z"ت7 ث<A %لبش'"ة ل"<ضح لالنسا@ +@ هللا "'"- +@ "صلنا بG%ت7 ب<%سPة عP"ة %لمس"حG^ K ال "ستP"ع
+ح- +@ "ك<@ سع"-%ً ^G% ل> تك@ ل7 صل7 باt. على %إلنسا@ %لساقP +@ "عل> +@ %آلA %لسما<_ ال "'تضي < "س' حتى تشمJ محبت7 %لخاPئ
A"بال ع _Gهللا %ل Jحم Hلمتج-- باستحقاقا% Aلتائ%. {SM 139.2}

تلZ Wي %لغا"ة م@ عمJ كJ %لمخل<قاH %لسما<"ةG^ K +@ عمل*> %لG_ عل"*> +@ "عمل<C بأم'O قائ-Z <Z< %ستعا-O +<لئW %لG^ @"G تع-<% فصل<%
+نفس*> ع@ +ب"*> %لسما<_. ^@ ت-ب"'%ً ق- 'س> ب7 تJd نعمة %لمس"ح < محبت7 %لعج"بتا@ معلنت"@ للعال>. ففي %لثم@ غ"' %لمح-<- %لG_ -فع7 %ب@
هللا لف-%ء %إلنسا@ ق- +H'*d محبة هللا للعال>. < ت-ب"' %لف-%ء %لعج"GZ A% <%ف' في ^ع-%-%ت7 بح"g "كفي لخالi %لعال> بأس'C. ^@ %إلنسا@
A>ب' %لمس"ح %لمحس Jة < بفض"Pفي %لمس"ح بغف'%@ %لخ Jمك@ +@ "كم" Pئ %لساقPلخا%. {SM 139.3}

قوL =لصل.ب

لق- صا' "س<m ^نساناً حتى "حتض@ %لجن9 %لبش'_ بG%'ع7 %لبش'"ةK ب"نما "مسW بG'%ع7 %إلل*"ة ع'q %لس'م-_. لق- نصA صل"ب7 في
.منتصp %لS"'P ب"@ %أل'k < %لسماءK < قاJ: “+نا ^@ %'تفعH ع@ %أل'k +جAG ^ليّ %لجم"ع”. لق- 'س> للصل"A +@ "ك<@ مح<' %لجاGب"ة
{SM 140.1}

كا@ %لقص- من7 +@ "تح-g ^لى كJ %لناK9 < "جGب*> عب' %ل*<O %لتي +ح-ثت*ا %لخP"ةK ل"جمع ما ب"@ %إلنسا@ %لفاني < %إلل7 %لس'م-_. ^@
ق<O %لصل"A <ح-Zا Zي %لتي تق-' +@ تفصJ %إلنسا@ ع@ %تحا-C %لق<_ مع %لخP"ة. لق- بJG %لمس"ح نفس7 ألجJ خالi %لخاPئK < %لG_ تغف'
خPا"اK<Z %لG"@ "حب<@ "س<m س"<ّح-<@ معZ .7;الء س"حمل<@ ن"' %لمس"حK < ل"سH %لغا"ة م@ GZ% %لن"' +@ "ضغK<*P <ال +@ "جعJ ح"ات*>
Oلمس"حي ح"ا% Oك<@ %ل<س"لة نفس*ا %لتي ب*ا "نبغي +@ تك<@ ح"ا" @+ Aن"' %لمس"ح "ج @+ Jب Kكال KAك- مض@ٍ غ"' مستح Oلمس"ح"ة ح"ا%
س'<' < ف'h. على %لمس"حي +@ "ك<@ ف'حاً في %لتأمJ في ما ق- فعل7 %ل'KA ببGل7 %بن7 %ل<ح"- ل"م<H ع@ %لعال> “حتى ال "*لW كJ م@ ";م@
{SM 140.2} .”ب7 بJ تك<@ ل7 %لح"اO %ألب-"ة

=لوالء للمس.ح

KًالقاP^ -*لمس"ح. "نبغي +ال "خ<ن<% %لع% q"بغة بال-ماء +@ "ك<ن<% جن<-%ً +مناء في جPلمص% J"ل<@ ب'%"ة %ل'ئ"9 عمان<ئdست" @"Gنبغي لل"
m>س" Aلبقاء ^لى جان% %>-%'+ %Gفإ KOئ"9 %لح"ا' Kلمس"ح% Aلى جان^ p>ع<@ لل<ق>Pال "ك<ن<% غ"' +مناء %لبتة. ^@ كث"'"@ م@ %لشب"بة س"ت^ >
K7ا@ < "عاض-<نP"خل<@ في محالفة مع %لش-" WلG ال "ق-'<@ +@ "ك<ن<% جن<-%ً للمس"ح < مع .C'لتلقي +<%م <Z-ع@ قائ <Z'dال "ح<ل<% ن+ Aج"
Jق*> "عم"'P @ا@ < %لجن<- %ألمناء. < عP"ب"@ %لش Jلمق-سة. "ص"'<@ حلقة <ص% Hخ<ن<@ %ألمانا" > Kصبح<@ +ع-%ء للمس"ح" W%G G^ <*ألن
{SM 141.1} .%لش"Pا@ باستم'%' على %ست'%S قل<A جن<- %لمس"ح

+سألك> +"*ا %لشب"بة %ألع!%ءK "ا م@ ت-ع<@ +نفسك> جن<- %لمس"حK +_ معا'W خضت>؟ +_ +م<' تتعاP<@؟ < ح"@ +علنH لك> كلمة هللا عملك>
Hغ<%"ا m%-لى %بت^ p'ا@ منصP"ب"ة %لعال> فت'كت> خ-مة %لمس"ح؟ ^@ %لشGغ<تك> جا+ JZ م"الك>؟+ > Sفضت> %لق"ا> ب7 ألن7 ل> "تف' JZ h>ب<ض
SM} .مضللةG^ > K تتع-<@ في ما "ب-O +ن7 +م<' صغ"'O ف*< "جGبك> ع@ "س<Km < م@ ث> "ق-> لك> ج<%AG +كب' %تنح'p بك> ع@ هللا كل"اً
141.2}

ق- "ك<@ %سمW مسك<'%ً في سجالH %لكن"سةK < ت-ع< نفسW %ب@ هللاK < مع GلW فإ@ مثالW < تأث"'W "مثال@ %لمس"ح تمث"الً خاPئاKَ فتبع-
عنr 7خ'"@. ل"Z 9ناW سعا-O <ال سال> < ال ف'h للG_ "-ع< نفس7 م;مناKً %لG_ ال "نص'p بكل"ت7 أل-%ء %لعمJ %لG_ ق- +سن-C ^ل"7 هللا. ^ن7
باستم'%' "-خJ %لعال> ^لى %لكن"سةK ال بالت<بة < %إلعت'%p < %لتسل"> Kt بJ باالستسال> +كث' فأكث' للعال>K < %ل<ق<p ^لى جانA %لش"Pا@ في
{SM 142.1} .%لمع'كة ب-الً م@ %ل<ق<p ^لى جانA %لمس"ح

=لحاجة 7لى =لمعرفة =إلختبا;"ة

^ني +ت<سJ ^ل"ك> +"*J %لشب"بة +@ تقPع<% +-S خ"P "'بPك> بالعال> في +فعال7 < '<ح7. “%خ'ج<% م@ <سP*> < %عت!ل<% بق<J %ل'A <ال
{SM 142.2} .”تمس<% نجساً فأقبلك>. < +ك<@ لك> +باً < +نت> تك<ن<@ لي بن"@ < بناH "ق<J %ل'A %لقا-' على كJ شيء
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ف*J "صفي شب"بتنا لص<CGZ H %ل-ع<O؟ ما +قJ ما "-'W شب"بتنا %لحاجة ^لى <ضع*> +ما> عش'%ئ*> %لشباA مثاالً شب"*اً بمثاJ %لمس"ح في
ح"ات*> <صفات*>. كث"'<@ م@ شبابنا < قت"اتنا "ف*م<@ نd'"ة %لحKS < لك@ ما +قJ %لG"@ "-'ك<@ من*> بالمع'فة %إلختبا'"ة %لص<'O %لعمل"ة
للحS ف"ما "تعلS بكJ تص'فات*>. +"@ Z> %لشب"بة %لم'سل<@ %لعامل<@ +_ عمJ "ع'k ل*> في حقJ %لحصا- %لعd">؟ +"@ Z> %لG"@ "تعلم<@
"<م"اً في م-'سة %لمس"ح؟ ال "شع'@ +ح- من*> +ن7 ق- +<شP +@ "تخ'l. عل"*> +@ "نتd'<% %ل'A حتى "'ش-<% ^لى ك"ف"ة %لعمJ في <ئا> مع
%لمالئكة %لسما<""@. +"*ا %لشب"بة %ألع!%ءK ^ني أل'غA في %لتح-g ^ل"ك> مباش'KO ألني +'"- لك> %لخالi. ال تض"ع<% م!"-%ً م@ %ل<قKH فأنت> ال
تق-'<@ +@ تخ-م<% هللا < %لماJ. ق- تك<ن<@ مس"ح""@ dاZ'"اKً < لك@ ح"@ تأتي %لتجا'KA ح"@ تجّ'ب<@ بش-KO +لست> في %لغالKA تستسلم<@؟
{SM 142.3}

=لشركة =لمس.ح.ة

^@ %لص'%m %لG_ "جA عل"W +@ تلعA -<'%ً فعاالً ف"Z 7< في ح"اتW %ل"<م"ة. ففي +<قاH %لش-O +ال تلقي ب'غائبW ^لى جانA %لكلمة
mجتما% Jلى حفلة م<س"ق"ة < ت*م^ AZGالباً من7 %إل'شا-؟ كث"'<@ "ق<ل<@ +@ ال ض'' %لبتة في +@ نP O'حا Oصال m>ت'فع ^لى "س > Kلمكت<بة%
WناZ ->لمس"ح +ن7 م<ج% Jقا g"تك<@ ح @+ Wلتي "ق-> ف"*ا خ-%> هللا 'سالة م@ %لسماء. ^ن7 +سل> ل% Hع@ %إلجتماعا A"تتغ >+ KOلصال%. {SM
143.1}

^@ %لG"@ "ق-'<@ كلماH %لمس"ح ال "تغ"ب<@ ع@ ^حتماm %لصالO +< %إلجتماm ح"g ق- -عي خا-> %ل'A ل"خب'Z> بأم<' P H%Gابع +ب-_. لق-
CGZ في Gتخس' %لب'كة؟ ^@ %ألخ > Wتختا' مس'ت @+ Wسع" J*ف .”<*Pك<@ في <س+ Wح"ثما %جتمع %ثنا@ +< ثالثة بإسمي ف*نا“ :m>س" Jقا
{SM 143.2} .%ألم<' ل7 تأث"' فعاJ ل"9 في ح"اتW <صفاتW +نH فحسA بJ +"ضاً في ح"اO عش'%ئW < صفات*>

ل< +@ كJ %لG"@ "-ع<@ +نفس*> +تباm %لمس"ح "تبع<ن7 بالفعJ < %لحS لكا@ ل*> فك' %لمس"ح < لعمل<% +عماJ هللاK < قا<م<% %لتج'بة %لتي
> Oلصال% Hبالمس"ح في ^جتماعا mائشة +كث' م@ %مت"ا! %إلجتماPلعال> %ل% H%'مس @>Gن<% على +ن*> ال "ستلZ'ب > KH%>*تغ'_ باالنغما9 بالش
{SM 143.3} .%لش*ا-KO ف"ك<@ ل*> ^W%G G %لتاُ"' %لA"P في %آلخ'">K < "ق<-<ن*> ^لى %لتمثJ ب*>

Aشع mجتما^ <Z'>لغن"ة %لتي "حصل<@ عل"*ا بحض% Hال "ق-'<@ %لب'كا H%'محب< %لمس > KJ%>ألق% H>ق<] م@ ص+ Jألفعا% H>ص @^
هللا. ال "ق-'<@ ف'صة %لتأث"' على عش'%ئ*> للZGاA مع*> +مالً بأ@ "مh>' 9 هللا قل<ب*>. م@ ن'] "صPحب*> ^لى CGZ %لمجتمعاH %لعالم"ة؟
+@ "س<m ل"Z 9ناW ل"با'W %لمجتمع"@K بJ +@ %لش"Pا@ س"ع'k للعقJ +ش"اء كث"'O ل"Pم9 ف"*ا %ألم<' H%G %لPابع %ألب-_. ^ن*ا ف'صت7
hالPم!ج7 بال" G^ hلصال% q>ل"ش. {SM 144.1}

^@ حض<' مجتمعاH %ألن9 %ل-ن"<"ة "خلS تG<قاً <%ست"Pاباً لل*< %لمث"' مما "ضعp %لق<O %لخلق"ة. < %لG"@ "حب<@ %لمس'%H ق- "تمسك<@
بمd*' %لتق<]K غ"' +ن7 ل"9 ل*> ^تصاJ ح"<_ باKt أل@ ^"مان*> م"KH < ق- فا'قت*> غ"'ت*>K <ال شع<' ل-"*> بمس;<ل"ة %لتح-g بكلمة في
1912 J"'23 ن"سا@ — +ب : h ) — A'حث*> على تسل"> قل<ب*> لل > Kال "ع'ف<@ %لمس"ح @"Gح"ت*ا ^لى %ل). {SM 144.2}

=لد"انة ل.ست عاxفة

Jك"Z لى^ Jن*ا ت-خ^ .O-ل-"انة ال!مة للصحة <%لسعا% CGZ Kل'حمة < %لمحبة% Jي +عماZ Jب KفةPشع<'%ً < عا Hل"س O'ZاPل-"انة %لنق"ة %ل%
%لنف9 %لم-ن9 < تP'- من7 كما بس<P %ألش"اء %ل-خ"لة %لخاPئةZ > Kي ^G تحتJ ع'q %لقلKA تق-9 %لكJ ب<ج<-Zا من"'O %لقلA بأشعة شم9
%لب' %لالمعة. تفتح ن<%فG %لقلA باتجاC %لسماءK م-خلة ف"7 ن<' شم9 محبة هللاK < مع*ا "أتي %ل<قا' < %ل'صانة < %ل*-<ءK < ت!-%- %لق<O %لجسم"ة
{SM 144.3} .< %لعقل"ة < %أل-ب"ةK أل@ ج< %لسماء كعامJ حي ناشP "مأل %لنف9 < %لمس"ح 'جاء %لمج- "تص<' -%خل"اً

* * * * *

أمني في القليل
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%ألم"@ في %لقل"J +م"@ +"ضاً في %لكث"'”. ^@ %اللتفاH بن"ة حسنة ^لى ما "سم"7 %لعال> “+م<'%ً صغ"'Z ”O< ما "جعJ %لح"اO ناجحة. ^@“
> Kل"<م"ة% Oلح"ا% i'الغتنا> %لحك"> لف% > KO-ة للتشج"ع < %لمساعP"بس Hلتكل> بكلما% > KO-"Z!نكا' %لنف9 %ل^ Jعما+ > KO'"لب' %لصغ% Jعما+
A'ما "-ع< ^ل"7 %لس"- %ل >Z WلG — AZ%>لمج-ّ لما +;تم@ عل"7 %لم'ء م@ م% Jلصق%. {SM 145.1}

^@ %لG_ ";-_ %ل<%جباH %لصغ"'O بأمانة "صبح مستع-%ً لالضPالm بمس;<ل"اH +كب'. فم@ كا@ لP"فاً < 'ق"S %لحاش"ة في %لح"اO %ل"<م"ة <
15 :A) — O>ل-ع% A'لس"- %ل% Jم@ "نك' نفس7 < "ضحي عن-ما "'س J>+ >Z KH"ف7 %ل-%ئ> ^سعا- %لب-Z > K7في عائلت Oألنا% J">P > ًك'"ما
{SM 145.2} .(تش'"@ %أل<J — +كت<ب' 1901

خلق ج.د =التز=8

@+ @>-"'" @"G7 +"ضاً قل<بنا ممتلئة بالمحبة < %لشك'%@. فال"Pال ق"مة ل7 ^@ كنا ال نع %GZ @+ '"غ Kt ق- نك<@ '%غب"@ في تق-"> ممتلكاتنا
@+ Aج" A'غب<@ +@ "عمل<% في ك'> %ل'" @"Gل%> .H"ن*> عل"*> +@ "ك<ن<% +<الً م'سل"@ حق"ق""@ في %لبP> l'ك<ن<% م'سل"@ حق"ق""@ في خا"
A'لتي %ئتمن*> عل"*ا %ل% O'عة %لك'> %لصغPبق Sتما> %لم-قZباال Jلعم% %G*ع-<% نف<س*> ل". {SM 146.1}

“CG*ل > KO'"م@ +فكا' كث C'Pبخا J>ا ^لى ما "جZ-'إلنسا@ في "<> <%ح- م% Hتص'فا @^ .”>Z %GكZ 7ألن7 كما شع' (%إلنسا@) في نفس
%ألفكا' مفع<ل*ا %لكب"' في تشك"J %لصفاKH ف"جA +@ نتنب7 ج"-%ً ألفكا'ناK أل@ فك'%ً -نساً <%ح-%ً ل7 في %لنف9 تأث"'C %لعم"KS فالفك' %لش'"'
O>ل'<حي < ت!-%- %لق% kألن7 ب*ا "شت- %لنب Kمق-سة ف"حس@ باإلنسا@ +@ "'%ع"*ا > O'ZاP 'ألفكا% Hكان %G^ ي. +ماZGث'%ً ش'"'%ً في %ل+ W'ت"
C'"آلخ' غ S"'Pع- %لفك' %لصالح %ل" WلGك Kk'أل% A"P'ا بتZ'"لغ S"'Pلة تع- %لPل*ا% 'Pلم% O'Pكما +@ ق > Khلصال% Jلفع. {SM 146.2}

^@ +J>P سف'O ^نما تت> باتخاG خO>P <%ح-O كJ م'KO غ"' +@ تتابع %لخH%>P "صJ بنا +خ"'%ً ^لى ن*ا"ة %لS"'P. < %لسلسلة %لP<"لة ^نما
O-'مف Jلج"- %الت!%@ ^نما تشكل7 +عما% Sللسلسلة كل*ا. < %لخل W%G G^ فال ق"مة Hلحلقا% CGZ [-في ^ح A"ج- ع> %Gفإ Kمنفصلة Hم@ حلقا pتتأل
_Gلم-"نة %لسما<"ة. < %ل% Aن7 با>- Sغل" > KJجعل7 غ"' كام" K7"عل Aغ"' +@ ع"باً <%ح-%ً "'%ع"7 %إلنسا@ ب-الً م@ +@ "تغل KاZ!ق- +ج"- ^نجا
{SM 146.3} ."-خJ %لسماء ال ب- م@ +@ "ك<@ G% خلS بال ع"A +< غض@ +< شيء م@ مثG JلKW فل@ "'] ع"A <%ح- في جم*<' %لمف-""@ كل*>

=ألمانة في =لح.اL =ل.وم.ة

عمJ هللا كامJ بجملتK7 ألن7 كامJ في كJ ج!ء من7 م*ما كا@ صغ"'%ً. ^ن7 "صنع < "شكJ <'"قة %لعشA %لصغ"'O بالعنا"ة نفس*ا %لتي "صنع
< "شكJ ب*ا عالماKً فإ@ كنا ن'غA في +@ نك<@ كامل"@ كما +@ +بانا %لG_ في %لسم<%Z H< كامKJ عل"نا +@ نك<@ +مناء في عمJ %ألش"اء
m!>> Kمب*جة Hتكل> كلما > Kعماالً جم"لة+ <>" Jك Jعم% > K'>بأصغ' %ألم Sف"ما "تعل Sلح% Jعمل7 بأمانة. ق+ KWاً "ك@ عمل"+ .O'"لصغ%
{SM 147.1} .”^بتسامتW على A'- J>P %لح"اKO فإG تعمG JلW تناJ 'ضا هللا < س"ق<J لW %لمس"ح "<ماً: “نعماً +"*ا %لعب- %لصالح < %ألم"@

< في "<> %ل-"ن<نةK فإ@ %لG"@ بق<% +مناء في كJ "<> م@ +"ا> ح"ات*>K %لG"@ كان<% س'"ع"@ في ';"ة عمل*> <في +-%ئK7 غ"' مفتك'"@ بالم-"ح
+< %ل'بح %لما-_K س"ق<J ل*> %ل'A “تعال<% "ا مبا'كي +بي 'ث<% %لملك<H %لمع- لك> منG تأس"9 %لعال>” فالمس"ح ال "مت-ح*> على ما +لق<C م@
O-لتي عا% O'"م@ +م<' صغ C>نما "كافئ*> على ما فعل^ > Kمال"ة سخ"ة Hم@ تب'عا C>لGب >+ KO'عقل"ة جبا O'-م@ مق C>'*d+ >+ Kنانة' APخ
ما "غفل*ا %لنا9 < "تغاض<@ عن*ا. "ق<J: “جعH فأPعمتم<ني.. بما +نك> فعلتم<C بأح- ^خ<تي Z;الء %ألصاغ' فبي فعلت>” — (l: 17 كان<@
{SM 147.2} .(%لثاني — "نا"' 1901

* * * * *

مسؤوليتنا بالنظر للنور املعطى لنا

+"*ا %لشبا@ < %لفت"اKH ^نك> مس;<ل<@ +ما> هللا نd'%ً لما +عPاك> م@ ن<'K فإG% ل> تكت'ث<% ل*CG %إلنGZ > H%'%G% %لن<' ف*ي ستقp في
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%ل-"ن<نة ض-ك>. ^@ %ألخPا' %لتي تت*--ك> ق- +<ضحH لك>K < لق- حG'ت> < حم"ت> م@ كJ جانKA < سّ"ج ح<لك> باإلنH%'%G. < في ب"H هللا
> K<في قل<بك O'"Pلخ% H%'%Gإلن% CG*فأ_ <قع كا@ ل K9-لق% h>'ا@ %لZ'ق-م*ا خ-%> هللا بب" A>لفاحصة للقل% Sمبا-& %لح m>'+ صغ"ت> ^لى+
Oح"<@ ح"ا" @"Gفي %ل-"ن<نة لت-"@ %ل pف*ي ستق KH%'%Gإلن% > Hإللتماسا% CGZ @م Jك Cتأث"' كا@ ل*ا في صفاتك>؟ ستك<ن<@ مس;<ل"@ تجا _+
{SM 148.1} .%لغ'<' < %لq"P < %لكب'"اء

+"*ا %لشب"بة %ألص-قاءK ^@ ما ت!'ع<ن7 فإ"اC +"ضاً تحص-<@. %آل@ Z< <قH !'عك>K ت'] ماG% س"ك<@ %لحصا-؟ ماG% +نت> !%'ع<@ %آل@؟
O'Gفإن7 كالب K@!لح% >+ h'بالف m%'!ستع<- على %ل > Kئة"-' >+ O-"ما ثما'%ً ج^ Jستحم O'Gب >Z K7تأت<ن Jفع Jك > Kب*ا @>dكلمة تتلف Jك @^
%لم!'<عة ZكG% "ك<@ %لثم'. لق- +عPاك> هللا ن<'%ً عd"ماً <%مت"ا!%H ع-"-O. +ما <ق- نلت> GZ% %لن<' < +<ضحH لك> +خPا'ك> فالمس;<ل"ة تصبح
مس;<ل"تك> +نت>. < %لP'"قة %لتي ب*ا تعامل<@ %لن<' %لمعPى لك> م@ هللا ستق'' سعا-تك> +< شقا<تك>. ^نك> %آل@ تق''<@ مص"'ك> ألنفسك> — (
363 : C 3). {SM 148.2}

* * * * *

ثبات القصد

ح"نما كا@ %لفت"ة %لعب'%ن"<@ %أل'بعة "تلق<@ ثقافة ت;Zل*> للخ-مة في بالP بابJ ل> "شع'<% بأ@ ب'كة %ل'A كانH ب-"الً ع@ %لج*<- %لمضن"ة
%لمPل<بة من*>K بJ كا@ عل"*> +@ "بGل<% قصا'] ج*-Z> في %لعمKJ <بإب*اd ق<%Z <ZكG% بش-KO كا@ عل"*> +@ "ستغل<% ف'ص*> ^لى +قصى ح-
Jلل-'9 < %لعم. {SM 149.1}

=لتعا89 مع هللا

Jم<ضحة. فلكي ننا hلنجا% P>'نا شZ .ف"*> +@ "'"-<% <^@ "عمل<% مس'ت7 %لصالحة Jالء %لفت"ة "تمم<@ خالص*> كا@ هللا "عم;Z @ف"ما كا
KJف"نا +@ ن'"- < +@ نعم Jلتعم H"Pلك@ نعمت7 ق- +ع KJلعم% >+ O-%'ل> "'س> +@ "تم> ألجلنا %إل A'منا. ^@ %ل A>لPنعمة هللا عل"نا +@ نتم> %لم
>Z %GZ .ف"نا حتى نتم> نح@ خالصنا Jلق-9 "عم% h>'نف<سنا للتعا<@. %ل k*تستن @+ Aف"ج Kع@ ج*<-نا J"-القاً كبP^ ى لناPغ"' +ن*ا ال تع
O'لمس% Jف"ك> +@ ت'"-<% < +@ تعمل<% م@ +ج Jلعام% >Z آل@ هللا%“ Cلق-9 ل"علمنا ^"ا% h>'سعى %ل" _Gل-'9 %لعملي %ل%”. {SM 149.2}

^@ %ل'A "تعا<@ مع جم"ع %لG"@ "سع<@ بح'%'O ل"ك<ن<% +مناء في خ-مت7 كما@ تعا<@ مع -%ن"اJ <'فقائ7 %لثالثة. ^@ %لكفاء%H %لعقل"ة <
%ألخالS %ل'ف"عة %لسام"ة ال "ح'!Zا %لم'ء ص-فةK لك@ هللا "ت"ح ل7 ف'صاKً < على %نت*ا!C ل*CG %لف'i "ت<قp نجاح7. ^@ ف'i %لعنا"ة %إلل*"ة
"جA +@ تالحd بس'عة <تغتن> بش<S. م@ %لنا9 كث"'<@ بإمكان*> +@ "صبح<% جباب'O ل< +ن*> ك-%ن"اJ "تكل<@ على هللا Pالب"@ من7 %لنعمة
{SM 150.1} .ل"ك<ن<% غالب"@K < %لق<O < %لكفاءO ل"<-<% عمل*>

=لخدمة من كل =لقلب

^نني +خاPبك> +"*ا %لشبا@: ك<ن<% +مناء. %عمل<% عملك> م@ كJ %لقلA. ال تتمثل<% بالكسالى < %لG"@ "ق-م<@ خ-مة مج!<ءKO ^@ %ألفعاJ %لتي
Hما -مت> تستخف<@ باألمانة في %ل<%جبا > K'بصب O'"لصغ% Oلح"ا% Hتمم<% <%جبا .Hلصفا% Jتشّك H%-لعا% > KH%-لعا% Jتشّك O'"تعا- م'%'%ً كث
Hم"@ +"ضاً في %لكث"'”. ل"س+ J"ألم"@ في %لقل%“ :A'ل% Jهللا م*>. لق- قا 'dفي ن >Z Aج%> Jفإ@ بناء خلقك> ل@ "ك<@ م'ض"اَ. ^@ ك O'"لصغ%
{SM 150.2} .في ح"اO %لمس"حي %لحق"قي +م<' غ"' ج<Z'"ة

<>" Jفي ك > K<"dع Jتى ^ل"*> بعم;" @+ @>'dكث"'<@ "نت > Kمقاص- هللا> kكث"'<@ مم@ "-ع<@ +نفس*> مس"ح""@ "عمل<@ في تناق
تف<ت*> ف'i كا@ بإمكان*> +@ "d*'<% ف"*ا +مانت*> Kt <في كJ "<> "قص'<@ ع@ +@ ";-<% م@ كJ %لقلA %ل<%جباH %لصغ"'O في %لح"اO %لتي
تب-< ل*> غ"' شائقةK < لك@ ف"ما Z> "نتd'<@ +@ "سن- ^ل"*> عمJ عd"> "ستخ-م<@ ف"7 م<%Zب*> %لعd"مة %لم!ع<مةK < "'ض<@ بGلW +ش<%ق*>
H>ف"*> %لم%>" G^ <*نت*ي +جل" Kم<حةPل%. {SM 151.1}
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Jا بكZ>عمل%> K@م'dلمت<%ضعة %لتي تنت% Jألعما% kتم<% بالق"ا> ببعZ% .<ك"-"+ J>لتي في متنا% Jعمل<% %ألعما% Kص-قائي %لشب"بة %ألع!%ء+
%لقلA < %لفك'. %'غم<% +فكا'ك> على %لعمJ ب<عي في %ألش"اء %لتي تق-'<@ على +-%ئ*ا في %لب"KH < بGلW تع-<@ نف<سك> لنفع +عG% .<dك'<%
{SM 151.2} .”+ن7 جاء ع@ %لملW ح!ق"ا ق<J %لكتاA “كJ عمJ %بت-% ب7... ^نما عمل7 بكJ قلب7 <+فلح

ق.مة ترك.ز =لفكر

@"-Zتق<@ هللا م@ %لشب"بة +@ "سع<% جا" @"Gمة. "نبغي لل"dي ب'كة عZ ق<> ب7 %لم'ء ^نما" _Gل% Jعلى ت'ك"! %ألفكا' في %لعم O'-لمق% @^
لتص'"p <%جبات*> في تأمJ < ^معا@ فك'K -<@ +@ "-ع<% +فكا'ك> تش'-K باGل"@ في GلW ج*- Pاقت*>. "نبغي ل*> +@ "-'ك<% <%جبات*> %ل'%Zنة
<"تمم<Zا -<@ ما سماh للفك' بالت"*ا@ < %لش'<-K فإ@ GZ% %لن<m م@ %لتثق"p %لعقلي "ساع- %لم'ء < "ف"-J%>P C ح"ات7. ^@ %لG"@ "تعلم<@ +@
{SM 151.3} ."عمل<% %لفك' في كJ ما "سن- ^ل"*> م@ +عماJ م*ما تب-< CGZ %ألعماJ صغ"'KO س"ك<ن<@ G<_ نفع في %لعال>

+"*ا %لشب"بة %ألع!%ءK ك<ن<% حا'"@. ك<ن<% مثاب'"@. “منPق<% +حقاء ZGنك>” %ثبت<% ك-%ن"اJ %لعب'%ني %ألم"@ %لG_ جعJ في قلب7 +ن7 "ك<@
SM} .+م"ناً t. ال تخ"ب<% +مJ <%ل-"ك> < +ص-قائك>K <ال تفشل<% W%G %لZ _GكG% +حA %لعال> حتى بJG نفس7 ل"ت"ح لك> +@ تك<ن<% عامل"@ مع هللا
152.1}

=لد=فع =ألسمى

"نبغي +@ تك<@ %ل'غبة في ^ك'%> هللا +ق<] جم"ع %ل-<%فع %لعاملة ف"ناK < "نبغي +@ تق<-نا لبJG كJ ج*- في %ستثما' %لم<%AZ <%غتنا>
Hا> < %لعضالdلع% > fبال-ما dممتلكات7 بحكمة. كما "نبغي +@ تق<-نا ^لى %الحتفا > A'ل% J%>نستخ-> +م p"ك p'حتى نع Kلنا Oلم*"أ% i'لف%
< %ألعصاA في +فضJ حالة صح"ة لكي تعمJ ق<تنا %لجس-"ة < صفاء +فكا'نا على جعلنا <كالء +مناء. +ما ^G% سمح ل'<h %ألنان"ة بالعمJ فإن*ا
{SM 152.2} .تض"S %لعقJ < تقسي %لقلG^ > KA% سا-H في %لنف9 +تلفH %لق<O %لخلق"ة تماماً. فتأتي %لخ"بة في +عقاب*ا

O'ا*P بس'<' ^لى 'dن Jن"ا%- Aق'+ قل _Gل% W%G @^ .لحق"قي للجم"ع 'جاالً < نساًء% hي %لنجاPع" >Z نجح" Jن"ا%- Jجع _Gإلل7 %ل% @^
%ل-%فع %لG_ عمJ في خا-م7 < ^لى ع!م7 %لثابH على ^ك'%> %ل'A. فالG"@ "تمم<@ قص- هللا في ح"ات*> "جA +@ "بGل<% ج*<-%ً حا'KO عامل"@
1903 9Pغس+ — Ar 20 : l) — 7من*> عمل AلP" ما Jإلنجا! ك O'"بج- <غ). {SM 152.3}

=لفرn =لد=ئم

< في كJ %لS"'P %لمنتصA صع-%%لم;-_ ^لى %لح"اO %ألب-"ة "ناب"ع ف'h لتنعq %لمع""@K فالG"@ "سلك<@ في S"'P %لحكمة Z> ف'ح<@ ج-%ً
> KC-" ن*ا صع-%ً "م"!<@ تم""!%ً +جلى لمسة>Pخ" O>Pخ Jفي ك > .'>dتحب7 نف<س*> "مشي بجانب*> غ"' من _Gل% W%G @أل KS"حتى في %لض
في كJ خO>P تنتش' في P'"ق*> لمعاH م@ %لمج- +ب*' ض"اء rت"ة م@ W%G %لG_ ال "']K < +ناش"- حم-Z> %لمتعال"ة في +نغام*ا +ب-%ً تصع-
202 : S) — q'لمالئكة +ما> %لع% Hلتنض> ^لى تسب"حا). {SM 153.1}

* * * * *

ممارسة اإلرادة

O-%'إل% H"ألخ']. < ل% C%>ق Jان*ا كPمخضعة لسل K@ب"عة %إلنساP في O'P"لمس% O>ي %لقZ O-%'فاإل .O-%'ل*ا عالقة باإل O'ZاPل-"انة %ل%
Z. {SM 153.2}ي %لS>G +< %ل-%فعK < ^نما Zي %لق<O %لجا!مة %لمصممة %لتي تعمJ في بني r-> للPاعة t +< للعص"ا@
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=لتقلب 9 =لشك

Kألخالق"ة% O>ضع"فاً في %لق Wتج- نفس G^ Jتفش O'"ح"اناً كث+ Wلكن Kً%'"للسماء +خ WلZ;قة ت"'Pب Wفي +@ تع- نفس Aت'غ > KكيG Aشا Hن+
< مستبع-%ً للشW < مستسلماً للعا-%H %لتي كنH تما'س*ا في ح"اتW %لعت"قةK ح"اO %لخP"ة. تج- +@ Pب"عتW %لعاPف"ة %لحساسة ل"سH مخلصة
لنفسW <ألفضJ مقاص-W <ألق-9 تع*-%تKW <ال شيء "ب-< لW <%قع"اً. تقلبW "ق<-W ^لى %لشW في ^خالi %لG"@ "<-<@ +@ "فعل<% لW خ"'%ً.
> KJم@ 'ما Jحبا Jمث W->في +_ مكا@. <ع Hمستق' ثاب Wل"9 ل @+ Wحتى ل"ب-< ل Kشيء Jبك Wت"اب'% -%-!% Wفي %لش Wكلما %!-%- ص'%ع
{SM 153.3} .كGلZ Wي نd'تW ^لى +ق<%J < +فعاJ %لG"@ "نبغي +@ تثS ب*>

Lقو LQ=;في تسل.م =إل

ستJd في خP' حتى تف*> %لق<O %لحق"ق"ة لإل'%-O. فأنH ق- ت;م@ <تع- بأم<' كث"'KO غ"' +@ <ع<-W < ^"مانW تJd عا-مة %لق"مة حتى
W'بمشاع Sال تث+ Aمنتص' حتماً. "ج Hفأن O-%'^ O>م@ ق Wما ل Jج*ا- %إل"ما@ بك -Zتجا Hكن %G^ .Jفي %إل"ما@ < %ألفعا Wتتجلى ^'%-ت
<%نPباعاتW < ع<%PفG^ KW ال "مك@ %العتما- عل"*اK خاصة بالنd' آل'%ئW %لمفس-KO < +@ %لمع'فة ب<ع<-W %لمنق<ضة < ع*<-W %لمنك<ثة
Wما@ %آلخ'"@ ب"^ > KWبنفس Wثقت pتضع. {SM 154.1}

Wل J>غن"ة ع@ %لق > .W'dما "ب-< +ن7 حق"قي +< <%قعي في ن WناZ 9"مع +@ ل K@تع!> على %إل"ما @+ Aلى %ل"أ9. "ج^ Wلك@ ال حاجة ب
@+ Hن+ Wل> .Wبأخ<ت Wعلى هللا <ثقت Wتكال% Sتستع"- ساب @+ W"عل"*ا +ح-. عل W-لحالة %لتي ال "حس% CGZ لى^ WصلتO+ ي %لتيZ Wنفس @+
G^ > KO'لمس% Jم@ +ج Jت'"- < +@ تعم @+ W"ف Jعم" > Jفي %لحا W'ت<لى +م" A'فال WلG Jتفع G^ > Kلمس"ح% m>لمش"ئة "س Wتخضع ^'%-ت
W%G. {SM 154.2} "ضبh>' P %لمس"ح Pب"عتW بجملت*اK بJ "جعJ +فكا'W تصبح خاضعة ل7

Wتخضع ^'%-ت Gفإ .Wتغ""'%ً كل"اً في ح"ات g-تح > Wت-%'^ Pتق-' +@ تضب Wلكن Kكما ق- تشاء Wنفعاالت%> Wفع%>- Pع +@ تضب"Pتست Hلس
K>Z 7في ق<ت Wلتي تثبت% O>م@ هللا %لق Jتنا > K@"Pلسال% > Hل'"اسا% Jك S>ي فZ لتي% O>لق% Wتحالف > Kمع %لمس"ح في هللا Wللمس"ح تستن' ح"ات
> Aلصح% O-%'^ ال مع Kهللا O-%'^ مع Wتنسج> ^'%-ت @+ Aغ"' +ن7 "ج Kن<' %إل"ما@ %لحي >Z _Gعلى %لن<' %ل Jتحص @+ Wصبح بإمكان" >
W"في حبائل7 < %لقضاء عل Wا@ باستم'%' إل"قاعP"لش% Jعم" <*Pب<%ست @"Gلعش'%ء %ل%. {SM 155.1}

ف*ال +ق-مH -<@ ^بPاء على ^صالh عالقتW باZ .tال قلH: “سأسل> ^'%-تي ل"س<m %آل@” < منCGZ G %للحdة تتبع %ل'A -<@ تحفd؟
^ص'p %لنd' ع@ %لعا-%H %لمأل<فةK <%حتق' GلW %لن!<m ^لى %لشاZ"ة < %لش*<O. ال تت'W للش"Pا@ مجاالً ل"ق<J: “+نH م'%ء محP> ال "'جى
Wمع"ني” < ستج- +ن >Z نني فعالً +;م@ +@ هللا+ Jب K@سأ;م“ :Jق > KWخلع قلب" > %GكZ Wفي <ج*7 حتى ال "ت*م Aلبا% Sمن7 خ"'”. ^غل
منتص' باG^ > .t تسل> لل'A ^'%-تW "ثباH فإ@ كJ عاPفة ف"W ستستأس' ^لى ^'%-O %لمس"ح < ستج- ^W%G G +@ ق-م"W مثبتتا@ على صخ'
Wم@ عمل"ة %لص"اغة < %لسب l'ستخ > KWألجل Jلعام% >Z غ"' +@ هللا KO-%'إل% O>تملك*ا م@ ق O'G Jك Jمت"@. +ح"اناً "قتضي %ألم' %ستعما
{SM 155.2} .^ناء مختا'%ً للك'%مة

7تحاLQ=;7 Q =إلنسا8 بإ;=LQ هللا

تح-g ع@ %إل"ما@K < حافd على تمسكW باt. ال تPأ ق-ماk'+ W %لع-<K < س"ك<@ %ل'A مع"نZ > KW< س"عمJ لW ما تعج! +نH ع@
فعل7 لنفسW%G G^ > KW تصبح مثJ “+'! لبنا@”. ح"اتW تتحلى بالنبKJ < +عمالW تك<@ باt معم<لةK < ستحصJ على %لق<O < %الجت*ا- <
{SM 156.1} .%لبساPة %لتي تجعJ منr Wلة مجلّ<O مصق<لة في "-_ هللا

Jعلى ك gي %لباعZ Wك' +@ ^'%-تGت @+ Aلك@ "ج > .A'في %ل h'لف% > lلكي تف*> س' %إلبت*ا KSم"اً م@ نبع %لح>" A'تش @+ lتحتا
+فعالCGZ .W %إل'%-O %لتي تشكJ عامالً ZكG% م*ما في صفاH %إلنسا@ ق- سلمH عن- %لسق<P لسلPا@ %لش"Pا@ %لG_ ل> "نفW منGئG "عمJ في
Wمما "ع<- على %إلنسا@ بالب;9 < %ل*ال K>Z 7مس'ت Jإلنسا@ +@ "'"- < +@ "فع%. {SM 156.2}

غ"' +@ تضح"ة هللا %لالمح-<-O ببGل7 "س<Km %بن7 %لحب"KA ل"ص"' Gب"حة ع@ %لخP"ة تمّكن7 م@ %لق<J -<@ ما نقk أل_ م@ مبا-& ملك7:
“سل> G%تW لي. +عPني تلW %إل'%جة. %نت!ع*ا م@ قبضة %لش"Pا@ < +نا سأمتلك*اK < عن-ئG +ستP"ع +@ +عمJ ف"W +@ ت'"- < +@ تعمJ مس'تي
JZ هللا؟ O-%'^ Jتفع @+ Wفي ن"ت J*ف Kلمس"ح% Hلى شب7 صفا^ Wت7 < تتغ"' صفات-%'^ Jمث Wفك' %لمس"ح تصبح ^'%-ت W"Pلصالحة” < ح"@ "ع%
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{SM 156.3} .”ت'غA في ^Pاعة كلمة هللا؟ “^@ +'%- +ح- +@ "أتي <'%ئي فل"نك' نفس7 < "حمJ صل"ب7 < "تبعني

_Gل% >Z Wتأث'%ت > W'ال مشاع Kهللا O-%'^ Jع هللا. ^@ عم"Pتع!> +@ ت > KWإلستجابة ل-<%فع% kتتبع %لمس"ح ما ل> ت'ف @+ Wل"9 في ^مكان
"صّ"'W ^بناً t. ^@ +مامW ح"اO ستك<@ نافعة ^G% +صبحH ^'%-تO-%'^ W هللاW%G G^ K "مكنW +@ تصبح في 'ج<لتW %لمعPاO لW م@ هللا مثاالً في
%ألعماJ %لصالحةK < ستساع- على معاض-O ق<%ع- %لت*A"G ب-الً م@ Z-م*اK < %لمحافdة على %لنdا> ب-الً م@ %حتقا'C < %لتح'"k على ^فسا-
Wبتص'فات Oا> %لح"اdن. {SM 157.1}

+خب'W في خ<p هللا +نني +ع'p ما "مكنW +@ تك<@ عل"G^ 7% +نH سلمH ^'%-تt W. “^ننا نح@ (عامل<@) مع هللا” "مكنW +@ تك<@ عامالً
لل!م@ %لحاض' < %ألب-"ة بP'"قة تمكنW م@ %ل<ق<p بال ع"A في %ل-"ن<نةK ف*J تج'A؟ JZ تعك9 <ج*ة س"'W %آل@ تماماً؟ +نH م<ضع
P"ل*> في %لح!@ < تثب Aجعل<% ك'قباء ل"ح'س<% مصالح عمل7 ب-الً م@ %لنسب @"Gتساع- %ل > t @تخضع %آل J*ف K7محبة %لمس"ح < تشفع
516 — 513 : C 5) - لع!"مة؟%). {SM 157.2}

ãبذ_ ج^د خا L;9ضر

لق- ع"@ هللا <سائP > J'قاً ^G% %ستعملناZا باجت*ا- < ب'<h %لصالO فإ@ +ح-%ً منا ل@ "*لKW بJ نجتا! %لعاصفة < %ل!<بعة < نبلغ سماء
{SM 157.3} .%لسعا-O < %لغبPة +خ"'%ً. فإ@ هللا ل@ "صنع +عج<بة ل"خلiّ +"اً مناK بJ سنضJ < نخس' %لح"اO مثG>*" J% < %لش"Pا@

ال تdن<% +@ هللا س"ج'_ +عج<بة ل"خلi %لنف<9 %لضع"فة %لتي تحتض@ %لش' < تما'9 %لخP"ةK +< +@ عنص'%ً فائقاً للPب"عة س"-خJ ^لى
Aصل _+ >+ iخا m%'أل +_ ص > Kًال "قتضي ج*-%ً خاصا Kًنسب"ا J*س+ Jك<@ %لعم" g"لى من!لة +على ح^ H%Gم@ %ل <Zح"ات*> '%فعاً ^"ا
453 :q) — iال "'جى ل7 خال> KOمع فاعلي %لش'. س"با- فجأ Wس"*ل WلG 7ا@ ل"ت> لP"لش% k'+ م@ "تلكأ في Jك @^ .H%Gلل). {SM 158.1}

* * * * *

القيادة اإللهية

Z. {SM 158.2}ناW ثالS'P g "عل@ ب*ا %ل'A ^'%-ت7 لنا ل"ق<-نا.. "d*' هللا ^'%-ت7 لنا في كلمتK7 %لكتاA %لمق-9

< ص<تd 7اZ'%ً +"ضاً في +عماJ عنا"تK7 < سنع'فG^ 7% ل> نفصJ نف<سنا عن7 بس"'نا في P'قنا %لG%ت"ةK عامل"@ ب<حي ^'%-تناK < منساق"@
g"متنك'%ً بح %GكZ @اP"لش% H>ال نع<- نم"! %ألم<' %ألب-"ة < "غ-< ص g"ء -<%فع قل<بنا غ"' %لمق-سة حتى تصبح ح<%سنا مش<شة بح%'>
{SM 158.3} .نقبل7 على +ن7 ص<H هللا

Hفي %لصفا O'Zاd >-تب HباعاPن% Aفي %لقل W'ت" _Gح7 %لق-<9 %ل>' Hة ت<سالPي ب<%سZ> Kهللا H>قة +خ'] نسمع ب*ا ص"'P WناZ.
{SM 158.4}

Wنفس Hق- سلم Hإل"ما@ فأن% Oحقاً ح"ا H+-ق- ب Hكن %G^ > K9-لمق% Aالُ +@ تستش"' %لكتا>+ W"فعل Km>م<ض _+ J>ح Wفي ش Hكن %G^
لل'A لتك<@ ل7 بكل"تZ > KW< ق- +خWG ل"ص<غW حسA قص-C لكي تك<@ ^ناء للك'%مة. "نبغي +@ ت'غA مخلصاً في +@ تك<@ rلة Pّ"عة في
Wنفس7 متعا<ناً مع7 على ^تما> خالص Hفي %ل<ق Hب"نما تك<@ +ن KWص"اغت7 ^"ا Jمتكالً عل"7 في عم W%G G^ @>فتك KW->7 < تتبع7 ح"ثما "ق"-"
512 : C 5) — O-ع' > p>في خ). {SM 159.1}

* * * * *

عمل الروح القدس
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^@ ح"اO %لمس"حي ل"سH ت'ق"عاً < ال تع-"الً < ال ^صالحاً لح"ات7 %لق-"مة < لكن*ا تغ""' "شمJ %لPب"عة كل*ا. "نبغي +@ "م<H %إلنسا@ ع@
Jلق-9 %لفعا% h>'ل% Jلتغ""' ال "مك@ +@ "ت> بغ"' عم% %GZ > .شيء Jفي ك O-"-ج Oة < "ح"ا ح"ا"Pلخ% > H%Gل%. {SM 159.2}

كا@ ن"ق<-"م<9 ال "!%J غا'قاً في ح'"ت7 < %'تباكK7 فاستعا' "س<m %ل'"ح لتمث"J معنى كالم7 قائالً: “%ل'"ح ت*A ح"g تشاء < تسمع
h>'م@ <ل- م@ %ل Jك %GكZ .AZGال تعل> م@ +"@ تأتي < ال ^لى +"@ ت Wص<ت*ا لكن”. {SM 159.3}

^@ %ل'"ح "سمع ص<ت7 م@ خالJ +غصا@ %لشج' < Zي تحp في %أل<'%S < ت-%عA %أل!Zا'K < لكن*ا ال ت'] بالع"@K <ال "ع'p +ح-%ً م@
+"@ تأتي < ال ^لى +"@ تZ KAZGكG% عمJ %ل'<h %لق-_ في %لقلG^ KA ال "مك@ ^"ضاح7 +كث' مما "مك@ ^"ضاh ح'كاH %ل'"ح. ق- ال "ستP"ع
%إلنسا@ +@ "Gك' نف9 %ل"<> +< %لمكا@ +< "تتبع كJ %لp>'d %لمال!مة للتج-"- +< %لم"ال- %لثانيK < لك@ GZ% ال "عني +ن7 غ"' متج--G^ K ب<س"لة
غ"' منO'>d كال'"ح "عمJ %لمس"ح عمل7 في %لقلA على %ل-<%>. ف*نالW %نPباعاH تجAG %لنف9 ^لى %لمس"ح ش"ئاً فش"ئاKً <'بما ال "شع' %إلنسا@
O>ب-ع h>'جيء %ل" G^ Oفجأ > K'>"غ dة م@ <%عdع mكلمة هللا +< سما Oة ق'%ءPب<%س m>في "س Jلتأم% S"'P @ع WلG <مك@ +@ "ت" > Kب*ا
CGZ > K9لى %لنف^ C-->هللا < ت h>' H%>لكن7 "أتي نت"جة ل-ع > Kًتج-"-%ً مفاجئا %GZ @>ض"ة. كث"'<@ "-ع%' m>تخضع %لنف9 ل"س O'مباش
{SM 160.1} .عمل"ة P<"لة %ألم- تتPلA %لصب'

< مع +@ %ل'"ح ال ت'] بالع"@ فإن*ا تح-g نتائج ن'%Zا < نح9 ب*اZ KكG% عمJ %ل'<h في %لنفK9 ف*< "عل@ ع@ نفس7 في كJ عمJ "عمل7
م@ ق- +ح9 بق<ت7 %لمخلصة. عن-ما "ملh>' W هللا على %لقلA "غ"' %لح"اO. فاألفكا' %لش'"'O تP'- بع"-%Kً < %ألعماJ %لخاPئة "بتع- %إلنسا@
عن*ا. <في م<ضع %لحس- < %لغضA < %لخصا> تملW %لمحبة < %ل<-%عة < %لسال>K < "حJ %لف'h محJ %لح!@ < %لكآبة < تسPع على %ل<ج7
+ن<%' %لسماء. ل"9 م@ +ح- "'] %ل"- %لتي ت'فع %ألثقاKJ +< "بص' %لن<' "ن!J م@ م<%P@ %لسماء. ^@ %لب'كة تجيء عن-ما تسل> %لنفG 9%ت*ا
t... {SM 160.2}

Oلى %لح"ا^ H>م@ %لم Jفإ@ م@ "نتق WلG مع'فة بش'"ة. < مع Jك S>ف*< س' "سم< ف Kلف-%ء% Jعم W'-ت @+ O->-لمح% J>ن7 ال "مك@ للعق^
Jألب- — (مشت*' %ألج"ا% '>Z-ب Jنتائج7 ستتص > Kلف-%ء باإلختبا' %لشخصي% Oب-%ء p'نا "مكننا +@ نعZ @حق"قة ^ل*"ة. م WلG @+ @م Sتحق"
152 > 151 i). {SM 161.1}

Qل.ل =لعو8 =إلل^ي

KWل Jلب7 ل"فعPحتى ت Wفي قلب Jعلى +@ %لمس"ح ق- عم J"ل- WلGف K'لى %لب^ qPتتع > m>تتج Hكن %G^ KWتشع' بالحاجة ^لى نفس Hكن %G^
36 : S) — Wلنفس Hتفعل*ا +ن @+ W"عل J"ألم<' %لتي "ستح% K9-لق% h>'ل% Hة ^نعاماPب<%س). {SM 161.2}

* * * * *

املسيح الساكن فينا

^G% كنا متأصل"@ < متأسس"@ في %لمحبةK نستP"ع +@ ن-'W “مع جم"ع %لق-"س"@ ما Z< %لع'k < %لJ>P < %لعمS < %لعل< (<نع'p) محبة
%لمس"ح %لفائقة للمع'فة” "ا ل*ا م@ ^مكان"اH < تشج"عاH ثم"نة! ^@ %لمخلi %لك'"> "سك@ في %لقل<A %لمO'*P م@ كJ نجاسة خلق"ةK مش'فاً <
{SM 161.3} ...مق-ساً %لPب"عة بجملت*اK < جاعالً %إلنسا@ Z"كالً لل'<h %لق-9

=ستجابتr إل"ماننا

G^ @نح > Kإلل*"ة لنا% O'ساك@ في قل<بنا بامتالكنا %لف'-_ لإل"ما@. ^ننا ننع> بم'%فقة %لحض >Z > Kة ^"ما@ حيPننا ثابت<@ في %لمس"ح ب<%س^
CG*ل'فقة. ب% CG*تصبح ^ختبا'%تنا %ل'<ح"ة متمش"ة مع تف*منا %ل<%ضح ل > Kلمس"ح% m>تستأس' +فكا'نا ل"س Gعن-ئ Kلحض<' %إلل*ي% %GZ W'-ن
%لP'"قة سا' +خن<} مع هللا. < %لمس"ح "سك@ في قل<بنا باإل"ما@ ح"@ ن-'W عالقت7 بنا < %لعمJ %لG_ +تم7 لنا في ت-ب"' %لف-%ءK < سنك<@ على
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ً {SM 162.1} .+عd> جانA م@ %لسعا-G^ O ننمي ف"نا ^-'%كاً لعP"ة هللا %لعd"مة CGZ %لتي بGل*ا ألجJ عالمنا < ألجلنا شخص"ا

^@ ل*CG %ألفكا' ق<O تضبP %لصفاH كل*ا. +'"-ك> +@ ت-'ك<% ج"-%ً +ن7 بإنكانك> +@ تنعم<% بصحبة 'ف"S سما<_ على %ل-<%> ^G% +نت> شئت>
GلKW “<+"ة م<%فقة ل*"كJ هللا مع %أل<ثا@. فإنك> +نت> Z"كJ هللا %لحي كما قاJ هللا +ني سأسك@ ف"*> < +س"' ب"ن*> < +ك<@ ل*> ^ل*اً < ع@ "ك<ن<@
{SM 162.2} .”لي شعباً

rمصوغو8 بمحبت

^J"P" G %لم'ء %لتأمJ في "س<m تصاf صفات7 حسA %لمثاJ %إلل*يK < "تخلJ +فكا'C شع<' بصالh %ل'A < محبت7. نتأمJ في صفات7 <
بGلW تمتلئ ب7 +فكا'ناK < محبت7 تكتنفنا. ^G% نd'ناK < ل< للحdة ^لى %لشم9 في +<l ^ش'%ق*ا < ب*ائ*اK ث> ح<لنا +بصا'نا عن*اK فإ@ ص<'ت*ا
{SM 162.3} .ستd*' لنا في كJ شيء ننd' ^ل"7

كGلZ Wي %لحاJ ح"@ نشاZ- "س<Km شم9 %لب'K فإ@ كJ ما ننd' ^ل"7 "عك9 ص<'تK7 فال نع<- نق-' +@ ن'] +_ شيء rخ' س<%KC +< نتكل>
ع@ +_ شيء rخ'K أل@ ص<'ت7 تPبع في ع"@ %لنفK9 < ت;ث' في كJ ج!ء م@ ح"اتنا %ل"<م"ةK ملPفة < مخضعة Pب"عتنا بجملت*ا. ^ننا
بالمشاO-Z نتغ"' ^لى شب7 %لمثاJ %إلل*ي — شب7 %لمس"حK < نعك9 لجم"ع %لG"@ نحتW ب*> +شعة ب'C %لمش'قة %لمب*جة. GلW ألننا نك<@ ق-
Jن7 في قل<بنا "ح+ W'-نا +"ضاً نZ > Kنفس7 ألجلنا JGح"نا < ب+ _Gل% W%G O'>فقل<بنا < نف<سنا < +فكا'نا ق- +نا'ت*ا ص Kًصبحنا متج--"@ خلق"ا+
{SM 163.1} .باإل"ما@ تأث"' شخi حي

Kءنا < +فعالنا%'r > فكا'نا+ Pف"ضب Kل-%ئ> معنا حق"ق"ة <%قعة بالنسبة لنا% C'>لتعال"> منا "صبح حض% CGZ @تتمك > Kتعال"> %لمس"ح Jعن-ما نقب
Oب"ة آل'%ئنا في %لح"ا-+ O>ك<@ ثمة شع<' بالمس;<ل"ة < %لتأث"' %لبش'""@ "م-نا بق" > KًالقاP^ معل> ع'فت7 %لبش'"ة <dى بتعال"> +عdنح >
{SM 163.2} .<<%جباتنا

> O%-ن7 %لس^ Kشيء Jابع7 كPبع بP" K7خلق K7ح>' Kلمس"ح% m>شيء. "س Jفي ك Jآلخ' < %ألفض% > J>شيء لنا — %أل Jك >Z لمس"ح% @^
%للحمةK بZ J< نس"ج ك"اننا بأجمع7. كلماH %لمس"ح Zي '<h < ح"اKO فلسنا نق-'G^ K%ً +@ ن'ك! +فكا'نا في +نفسنا. < لسنا نح@ Z< %لG"@ "ح"<@
ف"ما بع-K بJ %لمس"ح مخلi حي. < نح@ ^G ن-%<> على %لنd' ^لى "س<m نعك9 ص<'ت7 على كJ م@ Z> ح<لناK < ال نع<- نع"' مفشالتنا
^Zتماماً +< %عتبا'%Kً < نكp حتى ع@ %لتح-g عن*اK أل@ ص<'O +ب*ي < +ش*ى +خHG تجتAG +بصا'ناZ Kي محبة "س<m %لثم"نة. ^ن7 "حJ ف"نا
390 — 387 : S) — Sبالكلمة < %لح). {SM 163.3}

=للؤلؤL =لكث.رL =لثمن

Wي ملZ لتي لنا% Hإلمكان"ا% > AZ%>لم% Jك"اننا < ك Jال"ب7. ^@ كPم Jاعة %لقلب"ة %لخالصة لكPل% Oتنا للمس"ح < نح"ا ح"ا%>G <عل"نا +@ نسل
O;على %لل;ل Jنحص %GكZ > Kكن<! %لسماء Jت7 < مع7 ك%G بالتما> للمس"ح ف*< "*بنا %GكZ تنا%>G <تكّ'9 لخ-مت7. فح"@ نسل @+ Aج" > A'لل
116 :J) @لثم% O'"لكث%). {SM 164.1}

* * * * *

إنكار الذات

K<تختت @+ k'م'سل"ت7 على %أل Hشك>+ G^ > .7"ب+ O-%'شيء إل Jخضع ك+ Jب KHلGل% '*d" <ل Jما عم Jفي ك > K7خلى نفس+ m>س" @^
”Aأم'نا قائالً: “تعلم<% مني +ني <-"ع < مت<%ضع %لقل" >Z > ”7ق- +كملت Jتني ألعم"Pع+ _Gل% Jلعم% .k'على %أل W-نا مج+“ :J>ل7 +@ "ق Sح
{SM 164.2} .“^@ +'%- +ح- +@ "أتي <'%ئي فل"نك' نفس7” فلتخلع %لH%G ع@ ع'ش*اK < ال تس- %لنف9 بع-

Hب@ ^نسا@: “نضا'تي تح<ل% Jلما '+] مث Jما قال7 %لنبي -%ن"ا J>نفس7 < في ت<%ضع قلب7 "نحص' +@ "ق C'لمس"ح في ^نكا% -Zم@ "شا @^
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فيّ ^لى فسا-”.. ^@ %لPب"عة %لبش'"ة ال تنفW تجاZ- بالفخ'K مستع-O للمنافسة في مجاJ %لكب'"اءK غ"' +@ %لG_ "تعل> ع@ %لمس"ح < منZ 7< خل<
AلPال نع<- ن*ت> ب > K9-لق% h>'ب7 %ل J>لما "ق H%Gع@ %لGت W%G G^ > K9متلئ سك"نة في %لنف" > KO-لس"ا% Aم@ %لكب'"اء < م@ ح > H%Gم@ %ل
%لمحJ %أل'فعK <ال نPمح ^لى %لت!%ح> < %لتPاح@ Pلباً في %لd*<' بJ نشع' +@ محلنا %أل'فع Z< عن-_ ق-مي "س<m مخلصنا. < ننd' ^ل"7
منتd'"@ +@ تق<-نا "-KC مصغ"@ ^لى ص<ت7 ل"'ش-نا. < %ل'س<J ب<ل9 ق- حصJ على GZ% %الختبا'K ف*< لGلW "ق<J: “مع %لمس"ح صلبH فأح"ا
> 30 :S) — ”حبني < +سل> نفس7 ألجلي+ _Gفي %إل"ما@ ^"ما@ %ب@ هللا %ل Cآل@ في %لجس- قائماً +ح"ا% Cلمس"ح "ح"ا فّي. فما +ح"ا% Jال +نا ب
31). {SM 165.1}

* * * * *

الصفات املرضية عند اهلل

Aم@ +جل7 "'تك _Gل% Aك"@. < %لسب' Hحتى "بن<% +خالق*> على +سا9 ثاب Oلصال% h>'لحاجة ت-ع< ^لى تعل"> %لشب"بة بعنا"ة < ب% @^
A'ف"ستسلم<@ لتجا K<*"ل-"*> < معلم%> O'>ال "ع"'<@ %لتفاتاً لمش .O'لخب% _>G <"ن*> ال "صغ<@ لتعال+ >Z اء شن"عةPلكث"'<@ من*> +خ%
.Hك<% حاجت*> ^لى %لمس"ح < بن<% +خالق*> على +سا9 ثاب'-+ <Z %G^ hلصال% Jمة لفع"dع Hف"*> ^مكان"ا ['" > Kلشب"بة% Aلع-<. ^@ هللا "ح%
<هللا "عل> +"ضاً مصاعب*>. < "عل> بأ@ عل"*> +@ "حا'ب<% ق<%H %لdلمة %لتي تسعى جاO-Z للس"O'P على عق<ل*>. < لق- فتح Z< %لS"'P %لتي ب*ا
{SM 166.1} ..."مك@ +@ "صبح %لشبا@ < %لفت"اH ش'كاء في %لPب"عة %إلل*"ة

=لحاجة 7لى =لسعي =لد=ئب

%لصفاH ال تح'! ص-فةK <ال تق''Zا %نتفاضة مسلك"ة <%ح-O +< خO>P <%ح-O في %إلتجاC %لخاPئ < ^نما Zي تك'%' للتص'p %لG_ "جعل*ا
تصبح عا-O < "ص<غ*ا ^ما للخ"' +< للش'. ^@ %لصفاH %لحم"-O ال "مك@ ^ح'%!Zا ^ال ببJG ج*- -%ئA ال "كKJ بأ@ نستعمJ لمج- هللا كJ ما
+;تمنا عل"7 م@ م<%AZ < ^مكان"اH. غ"' +@ كث"'"@ "سمح<@ ألنفس*>K ب-الً م@ GلKW باالنج'%p ^لى ح"g تس<ق*> -<%فع*> %ل-%خل"ة +<
<Z-*ل<% في +"ا> شباب*> قصا'] جGب" @+ <Z-"'" ع-> ^-'%ك*> +@ هللا Aلسب Jب K'"لخ% Jفع Hمكان"ا^ <Z!>ال ألن7 تع Kp>'dل%. {SM 166.2}

ل< سلW شب"بة %ل"<> مسلW -%ن"اJ لكا@ عل"*> +@ ال "-خ'<% <سعاً في نشاP*> %ل'<حي. ^@ %ل'A ال "'"-d" @+ <Zل<% في م'حلة %الستع-%-
{SM 167.1} .للخ-مة. بJ +@ "بلغ<% +سمى م'%تA %لب'%عة < %لج<-KO < +@ "بلغ<% +على -'جة في %لسل> حتى "خP<% من7 ^لى ملك<H هللا

تأث.ر =لعشر=ء

^@ %لشب"بة %لG"@ "ت'ك<@ ب"<ت*> <ال "ك<ن<@ ف"ما بع- تحH نd' <عنا"ة <%ل-"*> "ختا'<@ عش'%ئ*> Z< بأنفس*> في +غلA %ألح"ا@. "نبغي
@"Gلشب"بة %ل% kتجا'ب*>. < في %لم-%'9 "<ج- -%ئماً بع Jحت"اجات*> < ك% Jن7 "عل> ك+ > K<*"ي علZ _>الء +@ ع"@ +ب"*> %لسما;Z 'كG" @+
Hف<لت*> ق- %كتسب<% صفاP لت'ب"ة غ"' %لحك"مة %لتي حصل<% عل"*ا في% Aفإن*> لسب KS"ض Aفي قال Hبمسلك*> +@ عق<ل*> ق- صب @>'*d"
عائبةK <ق- ال!مت*> ع"<ب*> CGZ على م' %لسن"@ < ش<HZ ح"ات*>. Z;الء %ألشخاi عمل<% بالمثاJ < %لمقاJ على تضل"J %لنف<9 %لضع"فة
{SM 167.2} .+خالق"اً

%ل<قH م@ AZG +"*ا %لشب"بة %ألع!%ءK ف"جA +ال تع'ض<% نف<سك> للخP' باالستجابة للش*<%H %لشباب"ة. ^ن7 ال "سعك> +@ تك<ن<% مت*ا<ن"@
ف"ما "تعلS بعش'%ئك> %لG"@ تختا'<@. تأمل<% بما Z< نب"J < ش'"p في صفاH %آلخ'"@ < ستصبح CGZ %لسجا"ا ق<O خلق"ة لك> في مقا<مة %لش'
< %خت"ا' %لصالh. %جعل<% Z-فك> عال"اً. ^@ <%ل-"ك> < معلم"ك> %لG"@ "حب<@ هللا < "تق<ن7 "مك@ +@ "صل<% ألجلك> ن*ا'%ً < ل"الKً < ق- "ت<سل<@
^ل"ك> < "حG'<نك> غ"' +@ GZ% كل7 ل@ "ج-_ نفعاً ^G% +نت> %خت'ت> عش'%ء Pائش"@. ^G% كنت> ال ت'<@ خP'%ً حق"ق"اً < تdن<@ +@ بإمكانك> +@
SM} .تفعل<% %لص<%A < +"ضاً %لخPأK حسA ما تختا'<@K فل@ ت-'ك<% +@ خم"' %لش' تعمJ عمل*ا %لخفي %لمخاتJ في تل<"g < ^فسا- عق<لك>
167.3}
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=لمس.ح ;جاåنا =لوح.د

Hاعة كاملة كانP t <-ق Jب KئPل> "خ WلG مع > KAجان Jم@ ك A'اجمت7 %لتجاZ > Kً%-معاملت7 ج Hس"ئ+ > @"Z+ > لق- %بتلى %لمس"ح
O>بالق Wل<صا"ا كل*ا. لق- +مس% dحف" p"ع < ك"P" p"للعص"ا@. جاء %لمس"ح ل"'] %إلنسا@ ك 'Gع Jلى %ألب- ك^ kح- %G*م'ض"ة تماماً. < ب
%إلل*"ةZ > Kي %ل'جاء %ل<ح"- للخاPئ. بJG %لس"- ح"ات7 حتى "مك@ لالنسا@ +@ "ص"' ش'كاً للPب"عة %إلل*"ة Zا'باً م@ %لفسا- %لG_ في %لعال>
O>*بالش... {SM 168.1}

لق- +عPى هللا %لشب"بة <!ناH (م<%AZ) ل"ستثم'<Zا لمج-KC غ"' +@ %لكث"'"@ "ستعمل<@ CGZ %لعPا"ا في مقاص- غ"' مق-سة. ^@ ل-]
%لكث"'"@ م<%AZ ل< صقلH ألتH بثما' <ف"'O م@ %لتحص"J %لفك'_ < %ألخالقي < %لجسمني. لكن*> ال "'"-<@ +@ "تأمل<% في %ألم'K <ال +@
"نd'<% في ما ستك<@ عل"7 ع<%قA مسلك*> %ل<خ"مةK لق- +معن<% في %لq"P < %لحماقة بح"g غ-<% ال "صغ<@ للنصح +< %لت<ب"خ. GZ% خPأ
فd"ع. ل< +@ %لشب"بة "-'ك<@ +@ ع"@ هللا Zي عل"*>K < ^@ مالئكة هللا "'%قب<@ نم< صفات*> < "!ن<@ ق"م*> %ألخالق"ة ^G% ال'ع<<% < تعقل<% —
l)). {SM 168.2} : 27 تم<! — "<ل"< 1899

* * * * *

حضور املسيح الدائم

O'لق-9. ^ن*ا تعني %إلنا% h>'ا"ا %لPلناتج بع% f%'ء %لفJا"انا < مPف*ي تعني ^بعا- خ Kة"Pانة %لمس"ح تعني +كث' م@ غف'%@ %لخ"- @^
Wلمس"ح في %لنف9 ف*نا% Wلمس"ح %ل-%ئ> ف"7. < متى مل% J>حص<ل7 على %لب'كة بحل > H%Gم@ %ل Aفي هللا. كما تعني خل< %لقل h'إلل*"ة < %لف%
%لP*ا'O < %لتح'' م@ %لخP"ةK < "ت> في %لح"اO مج- ت-ب"' %إلنج"ا < مل;C < كمال7. < قب<لنا %لمخلi "كسA %لنفي تألS %لسال> %لكامJ < %لمحبة
%لكاملة < %ل"ق"@ %لكامJ. ^@ جماJ صفاH %لمس"ح < '%ئحت7 %ل!ك"ة %لdاZ'"@ في %لنف9 "ش*-%@ بأ@ هللا ق- +'سJ %بن7 حقا ^لى %لعال> ل"ك<@
{SM 169.1} ...مخلص7

ُ +م"ناً لتابع"7 %ألمناء. لق- عاش<% على %تصاJ <ث"S <في ش'كة -%ئمة مع هللا. < عل"*> ق- +ش'S مج- كا@ %لمس"ح 'ف"قاً في كJ "<> < ص-"قا
%ل'KA < ف"*> %نعك9 ن<' مع'فة مج- هللا في <ج7 "س<m %لمس"ح. < %آل@ Z> "ف'ح<@ باألن<%' %لساPعةK +ن<%' ب*اء مج- %لملW في جالل7.
421 — 419 :J) — <*ب<@ لش'كة %لسماء أل@ %لسماء في قل<بZن*> متأ^). {SM 169.2}

* * * * *

&لقسم &لخامس —&لعلم . &لعمل

%لثقافة %لصح"حة <س"عة %لمجاKJ ال تقتص' على ^تما> من*ج مع"@ م@ مناZج %ل-'%سةK بJ ^ن*ا %لنم< %لمتناسS لق<] %لجس> < %لعقJ جم"عاً.
تق<- %إلن"ا@ ^لى محبة هللا < م*ابتK7 < تحث7 للن*<q بأعباء %لح"اO بأمانة < %ستقامة. %لثقافي %لصح"ح Zي ^ع-%- %لق<] %لجسم"ة < %لعقل"ة <
330 :J) — ألب-"ة% Oي %لثقافة %لباق"ة للح"اZ Wلنف9 للخ-مة %لمق-سة — تل% > Jن*ا ت*"ئة للجس> < %لعق^ KAج%> Jأل-ب"ة أل-%ء ك%). {SM
172.1}
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الثقافة املسيحية

m>م<@ %لثقافة أل@ "سG" 9ابع*ا. كث"'<@ م@ %لناP J*ك<@ %لج" @+ t بالنف9 %لمك'سة S"فال "ل Kألسمى ثقافة Jلبش'_ قاب% Jلعق% @^
%ختا'K للك'%!O ببشا'تK7 جماعة م@ %لص"ا-"@ غ"' %لمثقف"@K < ";ك-<@ +@ %ل'A ^نما فّضJ غ"' %لمتعلم"@ على م@ س<%Z>. لك@ %لكث"'"@ م@
%لعلماء < %ل<ج*اء ص-ق<% تعال"> %ل'KA فل< +ن*> تشجع<% < +Pاع<% ص<H ضمائ'Z> لكان<% تبع<KC < ل< ق-م<% م;Zالت*> لكا@ %ل'A قبل*ا <
%ستعمل*ا في خ-متK7 < لك@ ل> "ك@ ل*> م@ %لج'+O %أل-ب"ة ما "<%ج*<@ ب7 سخP %لك*نة <حس- <ص"ت*> با'تباP*> بالجل"ل""@ %لبسPاء
{SM 173.1} .%لمت<%ضع"@

Jأل-%ئ7 م@ %لعم JZ+ <Z كا@ %لمثقف<@ < %لش'فاء ال ";-<@ ما %Gفإ Kلجم"ع% A>قل iفاح K-"ل> "ك@ خاف"اً على %لس %GZ <*غ"' +@ م<قف
mالPجاالً مت<%ضع"@ <ضم*> ^ل"7 كي "-'ب*> على %الض' A'ختا' %ل% %Gل > Kائع"@ "عمل<@ ^'%-ت7 بأمانةP 9لى +نا^ C-سن" ّ%G^ فالمس"ح
{SM 173.2} .بالعمJ %لعd"> على %أل'k ف<' مغا-'ت7 ^"اZا

=لمس.ح =لمعلم =ألعظم

ً كا@ %لمس"ح ن<' %لعال> < "نب<m كJ مع'فةK فاستPاJZ;" @+ m +<لئW %لص"ا-"@ غ"' %لمتعلم"@ لتسلّ> تلW %ل<كالة %لسام"ة %لتي كا@ م!معا
+@ "سلم*ا ل*>. ^@ -'<9 %لحS %لمسلمة ل*;الء %ل'جاJ %لمتضع"@ كانH م@ %ألZم"ة على جانA عd"> ج-%G^ Kً% كانH ست*! %لعال> بأس'C. لق-
O-"عت Hكلمات*> < +عمال*> كان @+ WلG KائلةZ نجلى ع@ نتائج% g-لكن7 حا > K7لمتضع"@ بنفس% Jالء %ل'جا;Z m>س" Pب-% +م'%ً "س"'%ً +@ "'ب
{SM 173.3} .+@ تقلA +<ضاm %لعال>

@"Gاء %لPلبس% Jبمحبت7 < خ<ف7. ^@ %ل'جا Hتق-س %G^ ل'ضى ع@ %لثقافة %لفك'"ة %لعال"ة% Jهللا ل"'ضى ك @^ Jب Kلثقافة% m>ل> "حتق' "س
%ختا'Z> %لمس"ح ال!م<% س"-K<Z ملW %لسماءK م-O ثالg سن<%KH كان<% في خالل*ا تحH تأث"'C %لممحi %لمنقىK لق- كا@ %لمس"ح +عd> معل>
{SM 174.1} .ع'ف7 %لعال>

^@ هللا لمستع- +@ "قبJ %لشب"بة مع م<%Zب*> <<ف'O ع<%Pف*> ش'P +@ "قp %لشب"بة ل7 نف<س*>. في ^مكا@ %لشب"بة +@ "بلغ<% م@ سم<
WلGكان<% ب > K7جاء %لمس"ح م@ %لسماء ل"تمم _Gل% Jلعم% Hبمس;<ل"ا mالPاع<% %الضPعتصم<% بمبا-& %ل-"@ %ست% <Z %Gفإ K7ت>'G W%'-إل%
A'عامل"@ مع %لس"- %ل. {SM 174.2}

^@ للPلبة < %لPالباH في كل"اتنا ف'صاً < %مت"ا!%H باKO'Z ال في تحص"ل*> %لعال> فحسKA بJ +"ضاً في %لت-'A على تنم"ة < مما'سة
AZ%>م > HباZ @ما ل-"*> م @^ > KWلG حمل*> تبعة > KA%-خالق*>. لق- +سن- هللا ^ل"*> <كالة ص<@ %آل+ gلتي م@ شأن*ا +@ ت-ّم% Jلفضائ%
كالث'<O < %لمن!لة %إلجتماع"ة < %لف*> ^نما تسلم<Zا من7 تعالى <-"عة إلصالح*> < تق-م*>. <ق- <!m عل"*> CGZ %ل<-%ئع ت<!"عاً متناسباً مع
{SM 174.3} .(ق<%Z> < م-%'ك*>K معP"اً لكJ عملA) — 7: 21 ح!"'%@ — "<ن"< 1877

الثقافة الصحيحة

%لثقافة %لصح"حة Zي ت'س"خ في %لZG@ لتلW %لمبا-& %لتي تPبع في %لعقJ < %لقلA مع'فة هللا %لخالS < "س<m %لمس"ح %لفا-_K < تعمJ على
H>تمك@ %لف'- م@ مع'فة ص > KJ"تضل > m%-تحص"ن7 ض- ما "<س<9 ب7 ع-< %لنف<9 م@ خ > Jتق<"ة %لعق > Sتق<"> %ألخال > @ZGتج-"- %ل
{SM 175.1} .هللاK كما +ن*ا ت;JZ +'باA %لعل> للعمJ مع %لمس"ح

فإG% حا! شب"بتنا CGZ %لمع'فة +مكن*> %كتساA كJ ما تبقى م@ %ألم<' %لج<Z'"ة %لجل"لةK +ما ^G قص'<% ع@ GلW فإ@ كJ ما "حصل<ن7 م@
Pل"@ ألبسZجا WلG ل<@ معd" > p'م@ معا Aلكت% @>Pما في ب Jق- "جمع<@ ك .A'ل% p>لى صف^ Aل*> لالنتساZ;مع'فة م@ %لعال> ال ت
{SM 175.2} .مبا-& %لب' %لتي تنمي ف"*> م@ %لسجا"ا مع "'ضي هللا



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 56 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

ل"Gك' %لG"@ "نش-<@ %لمع'فة في معاZ- %أل'Z @+ kناW م-'سة +خ'] — م-'سة %لمس"ح — ت-ع"*> تالم"G ف"*اZ > Kي م-'سة ال
K9لنف% Jصغ<@ لتعال"> %لمعل> %إلل*ي "قبس<@ %لم!"- م@ %لحكمة < نب" @"Gفال KA"م@ ب"ن*> %لشبا@ < %لش > KًالقاP^ الب*اP ف"*ا l'تخ"
{SM 175.3} .ف"ت*"أ<@ لالنتساA ^لى GلW %لمع*- %ألسمى ح"g ال "بلغ %لتق-> منت*اJ%>P C %ألب-"ة

^@ %لكلي %لحكمة "بسP +مامنا %ل-'<9 %لجل"لة للح"اO — -'<9 %ل<%جA < %لسعا-Z > KOي في %لغالA -'<9 صعبةK < لكننا ال نق-'
%GZ فإنما في K'>نخ >+ pال نضع+ Aج" WلG مع > K<تكب- %آلال Jب m>لج*<- <سفح %ل-م% JGفق- تقتض"نا ب Kًب-<ن*ا +@ نح'! تق-ماً صح"حا
%لعال> <<سP ما نج<! ف"7 م@ مصاعA < تجا'A "جA +@ ن;JZ لصحبة %لمالئكة %ألP*ا' %ألب'%'K +ما %لG"@ "ستغ'ق<@ في -'%ساZ Hي -<@
G. {SM 176.1}لW م@ %ألZم"ةK بح"g "كف<@ ع@ %لتعل> في م-'سة %لمس"ح فإنما "<%ج*<@ %لخس'%@ %ألب-_

كJ م!"ة < كJ سج"ة مما +نع> ب7 هللا على بني %لبش' "جA +@ تستخ-> لمج-C تعالىK < في GZ% تج- %لنفP+ 9*' مساع"*ا < +سماZا <
Jلعق% A"G*لمع'فة +< ت% J"تحص J"في سب CGلى %ألما> مما تتخ^ O>Pخ Jك > KOفي %لح"ا O-ي %لسائZ مبا-& %لسماء Jا. عل"نا +@ نجعZ-سع+
{SM 176.2} .(فلتك@ خO>P نح< %لتشب7 بصفاH %لعلي — (_: 543 < 544

=لثقافة =لجو5ر"ة

p"ي %لتي تعلم*> كZ لى %لم-'سة %لعل"ا في %لمأل %ألعلى^ Aل*> لالنتساZ;ا شب"بتنا %ل"<> < %لتي تZ!'ة "مك@ +@ تح"'Z>فع ثقافة ج'+ @^
{SM 176.3} .("علن<@ ^'%-O هللا للعال> — (A: 24 تش'"@ %أل<J — +كت<ب' 1907

=لثقافة =ألسمى

<Z'ختبا% h'ا بش'. ^ن*> "بن<@ صZ!'تلق<@ +سمى ثقافة "مك@ +@ "ح" Kفي %ل<%قع K<Z 7ت-%'^ > A'ل% S"'P <ّعكف<@ على تعل" @"Gل% @^
{SM 176.4} .(ال على سفسPاH %لعال>K بJ على مبا-& +ب-"ة — (!: 36

* * * * *

الحاجة إلى الثقافة املسيحية

"PلA هللا م@ خ-%م7 +@ "-'ب<% ق<%Z> %لعقل"ة < "<سع<% م-%'ك*>Z-"'" > K> +@ "تق-م<% %ل-ن"<""@ في %لGكاء < %لحصافةK ^ن7 ال "'ضى ع@
%لعماJ %لG"@ +خل-<% ^لى %إلZماJ < %لكسJ < %لت'%خي < +<غل<% ف"*ا حتى +مسى متعG'%ً عل"*> +@ "ص"'<% خ-%ماً +كفاء. ^@ %ل'A "أم'نا بأ@
نحب7 م@ كJ %لقلA < م@ كJ %لنف9 < م@ كJ %لق-'O < م@ كJ %لفك'GZ > K% ما "جعلنا تحH %لت!%> +@ ن<سع ^-'%كنا ^لى +بع- ح-<-C حتى
{SM 177.1} ."مكننا +@ نع'p خالقنا < نحب7 م@ كJ %لفك'

^@ %لZG@ %لمخضع لسلكا@ '<h هللا كلما %!-%- ثقافة %!-%- فعال"ة في خ-مة %ل'KA < +@ %ل'جJ غ"' %لمثقp %لG_ <قp نفس7 لل'A < كا@
ت<%قاً أل@ "خ-> %آلخ'"@ "جعJ ل7 %ل'A نص"باً في خ-متK7 بJ +ن7 في خ-مة %ل'A فعالKً غ"' +@ %لG"@ ل*> %ل'<h %لمك'سة نفس*اK < ق-
{SM 177.2} .+ح'!<%K ^لى GلW ثقافة تامة فإ@ في ^مكان*> +@ ";-<% خ-مة +عd> ج-%ً للمس"حZ G^ K> "قف<@ في م'ك! ممتا!

=لت^.ؤ لخدمة 0;فع

"'"-نا %ل'A +@ نح'! كJ ما "مكننا ^ح'%!C م@ %لثقافة لغ'k نجعل7 نصA +ع"ننا < Z< ^"صاJ ما لنا م@ مع'فة ^لى %آلخ'"@. ل"9 +ح-
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p"ال نستك"ع بإ"ماننا %لضع Hمامنا ^مكان"ا+ @^ .WلG ['" C-ش*- ل7. +ب<نا %لسما<_ <ح" >+ A'عى ل"خ-> %ل-" p"ك >+ @"+ p'ق-' +@ "ع"
^-'%ك*اK فال ب- م@ ت-'"A ق<%نا %لعقل"ة ت-'"باً "مّكنناG^ K% ل!> %ألم'K م@ بسP مبا-& كلمة هللا +ما> سلPاH %لعال> %لعل"ا بP'"قة "تمج- ب*ا %سم7
A'لل Jلنا عقل"اً للعمZ;" مما O-ال تف<تنا <ل< ف'صة <%ح+ Aتعالى. "ج. {SM 178.1}

eثقافة مستكملة =لحلقا

على %لشب"بة %لG"@ تع<!Z> %لثقافة +@ "سع<% في Pلب*اK م<Pّن"@ %لع!> على ^ح'%!Zا. ال تنتd'<% حتى تنفتح +مامك> %لS"'P بJ شّق<Zا +نت>
> H%'لمس% AلP في >+ K<عاPش*<تك> لل mم<%لك> في ^شبا+ %>'Gال تب> K@"-ك<ن<% مقتص .O->-لك> م*ما تك@ مح k'نفسك> بأ_ ^مكان"ة تع+
%لملKH%G بJ %ع!م<% +@ تك<ن<% كما "'"-ك> هللا +@ تك<ن<% — نافع"@ < نش"K@"P ك<ن<% ح'"ص"@ على %تخاG جانA %ل-قة <%التقا@ < %ألمانة في
K%>-*ل"-<_ %لمج-_. %جت% Jمق'<ناً بالعم Aنك>. ل"ك@ -'سك> للكتZG لك> لتق<"ة k'ف'صة تع Jغتنم<% ك% .Jما تق<م<@ ب7 م@ +عما Jك
G^ >ف"سم Kا*Z>ج> Jك Hضم@ لك> ثقافة %ستكمل" @+ %GZ Jفم@ شأ@ ك KS>ي م@ فZ تنال<% %لحكمة %لتي @+ KOبالسعي %ألم"@ < %لس*' < %لصال
W%G. {SM 178.2} خلقك> < بق<] تأث"'ك> في %آلخ'"@K فتتمكن<@ م@ ق"ا-ت*> في S"'P %الستقامة < %لق-%سة

في %ستPاعتنا +@ نبلغ شأناً +بع- ج-%ً مما ق- بلغناC في مجاJ تثق"p +نفسنا ^G% كنا "قd"@ لف'صنا < %مت"ا!%تنا. ^@ %لثقافة %لصح"حة غ"'
SM} .مقص<'O على ما تج<- ب7 %لكل"اH من*اK فلئ@ كا@ -'9 %لعل<> ض'<'"اً فإ@ ثمة تثق"فاً +سمى "ناJ باالتصاJ باt %تصاالً ال ب- من7
179.1}

ل"تنا<J كP JالA كتاب7 %لمق-9 < "جل9 عن- ق-مي %لمعل> %ألعA'-" > <d عقل7 < "'<ض7 على م<%ج*ة %لمعضالH %لمستعص"ة بحثاً ع@
{SM 179.2} .%لحS %إلل*ي

=لمعرفة 9 ت^ذ"ب =لنفس

^@ %لG"@ تج<ع<@ ^لى %لمع'فة ل"خ-م<% ب*ا ^خ<ت*> %لبش' "نال<@ Z> +نفس*> ب'كة م@ هللاK فع@ S"'P -'%ست*> للكلمة تتنبZG+ 7ان*> <
{SM 179.3} .تنشP للعمJ فتتسع م-'%ك*> < تنم<K < ت;تى عق<ل*> ضالعة < فعال"ة

:J) — لخا'قة% AZ%>ع7 %لفصاحة +< %لم"Pأتي بما ال تست" WلGف K9لنف% A"G*ما'9 فض"لة ت" @+ t ًم@ +'%- +@ "ك<@ عامال Jف"نبغي لك
335 > 334). {SM 179.4}

عند حسن çن =لو=لد"ن

م@ %ألفضJ < %ألسل> -%ئماً +@ تفعJ ما Z< حS ال لشيء ^ال +ن7 حZ .Sال +قبلH %آل@ على بعk %لتفك"' %ل'ص"@؟ ^@ %لتفك"' %لسل">
Cج*<-%ً +م"نة لتتجا<! ما 'سما JGتب @+ Jب KW"ف W"-ل%> @d @آل@ +@ تك<@ عن- حس% H''ف*ال ق KAلسل"> %لصائ% Jك@ م@ %لعم' >Z Aلصائ%
لW م@ ح-<-K < تعمJ على +ال "ك<@ ما +نفS <"نفS عل"W م@ ماJ ق- +نفS < "نفS س-] +< في غ"' محلPّ> .7@ %لع!> على +@ تنسج> مع
Wمحبت*> ل O-م@ ش @"Gل% Jم+ A"ك@ ح'"صاً على +ال تخ .Sتبلغ مست<] 'ف"عاً م@ %لمع'فة < %ألخال > KW>معلم > W%-ل*ا <%لGلج*<- %لتي "ب%
:_) — Sتسعى لفعل7 ال لشيء ^ال +ن7 %لح Hكن %G^ Sلح% Jعلى فع W-س"ساع m>س" @+ > KSح >Z ما Jثقت*>. ^@ م@ %ل'ج<لة +@ تفع W>ل>+
248). {SM 179.5}

* * * * *

تحصيل الثقافة ألجل األبدية
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g%-ألح% dب<ل9 ت"م<ثا<9 +@ "ع kألنك> +ق<"اء < كلمة هللا ثابتة ف"ك> < ق- غلبت> %لش'"'”. < "ح g%-ل"ك> ^"*ا %ألح^ Hحنا: “كتب>" J>ق"
_Gأل@ %لمكا@ %ل W"ق-م Wج"-%ً في مسل Jم"ناً < ثابتاً. تأم+ K->لجن% A'عب-%ً ل Jن"ا%- Jلتك<@ مق Wف"نبغي +@ تسم< بنفس K”@"ك<ن<% “متعقل" @+
Wمالئكة هللا حال<@ ح<ل > Kمق-سة k'+ 7"عل pتق. {SM 180.1}

"نبغي +@ تشع' +@ م@ <%جبW +@ ت'تقي سل> %لثقافة ^لى +على -'جة ف"*اG > KلW +م' صائA. %لفلسفة < %لتا'"خ م<ض<عا@ م*ما@
Hتح JائP ال G^ Kف"*ما لمج- هللا < خ"' %إلنسان"ة Wتحص"ل Jال تستعم Hكن %G^ ًل@ "ج-_ نفعا Jما > Hغ"' +@ ما تضحي ب7 م@ <ق Kلل-'%سة
{SM 181.1} .مع'فة %لعل<> ^G% ل> تستعمJ ك<س"لة ^لى بل<f +سمى %لمقاص-

Aنص O-لمستقبل"ة %لخال% Oلسماء < %لح"ا% Jفما ل> تجع Kي ثقافة تاف*ةZ لثقافة %لتي ال ت!<- صاحب*ا م@ %لمع'فة بما "-<> -<%> %ألب-"ة%
Jك > <>" Jك Jب Km>ل"<> <%ح- م@ %ألسب Pل"9 فق KWمعلم >Z m>كا@ "س %G^ @لك > Kال ق"مة ل7 باق"ة p'فإ@ ما تحصل7 م@ %لمعا W"ع"ن
{SM 181.2} .(ساعةK فإنW تحdى ب'ضاC عنW في تحص"لW للعل<> — (_: 191 < 192

* * * * *

التدريب العملي

Jتقضي بأ@ "علّ> ك Hى %لعب'%ن""@ تعل"ماPع+ Aفي عم<- %لسحا >Z > <dفالمعل> %ألع KO'ج!ء م@ %لبشا >Z _-ل"-<_ %لمج% Jلعم% @^
شاA ^ح-] %لح'p %لنافعةK < لG% كا@ م@ عا-O %ل"*<-K %ألغن"اء < %لفق'%ءK +@ "لقن<% +بنائ*> < بنات*> فناً م@ %لفن<@ %لنافعة حتى ال "ك<ن<% عالة
على غ"'G^ <Z% ما +لّمH ب*> ضائقةK بJ "ع<ل<% +نفس*> بأنفس*>. كا@ ل*> +@ "تعلم<% م@ %لكتKA < لك@ كا@ ل!%ماً عل"*> +"ضاً +@ "ت-'ب<% على
{SM 181.3} .^ح-] %لم*@K < ق- %عتب' GZ% %ألم' ج!ء%ً م@ ثقافت*> ال "تج!+

=لثقافة =لمتناسقة

"نبغي لكJ شاA %آل@K كما كانH %لحاJ في ^س'%ئ"J ق-"ماA'-" @+ Kً على %لح"اO %لعمل"ة. +جKJ ^@ كJ شاA محتاl +@ "كتسA خب'O في
ف'm ما م@ ف'<m %لعمJ %ل"-<_ تمّكنG^ K7% %قتضى %ألم'K م@ كسA مع"شتGZ @^ .7% %ألم' لج<K_'Z ل"9 فقP ضماناً م@ ص'<p %لح-ثا@ <
تقلباH %ل!ما@K بZ J< ج<Z'_ +"ضاً بالنسبة لنم<C %لجس-_ < %لعقلي < %أل-بيK فال غنى ع@ ت-'"ب7 على %لعمJ حتى ل< باH في %لحك> %لم;ك-
+ن7 ل@ "حتاh في مستقبJ +"ام7 ^لى كسA %لع"q م@ GZ% %لعمJ %ل"-<_. نعل> +@ %لم'ء ال "ق<]K ب-<@ %ل'"اضة %لب-ن"ةK على %الحتفاd ببن"7
J"لنب% Sة < %لخلP"لق<"ة %لنش% O'ك%Gن*ا شأناً إلح'%! %ل>- >Z 9"ل G^ Kً%-"ماً ج"dتن <dلمن% Jل'"اضة +"ضاً %لعم% Jمث > KO'>ق<"ة <صحة م<ف.
{SM 182.1}

^@ %لPالA %لG"@ %قتص'H مع'فت*> على ما Z< نd'_ ال "مكن*> %ال-عاء +ن*> حا!<% ثقافة متسقةK فالنشاP %لG_ كا@ "نبغي +@ "<ّج7 في
AالPما %ل+ K7عن Aال غنى أل_ شا> Kج!ء من*ا >Z _>-"ل% Jلعم% @^ Jب KJعلى %لعق O'>الً. ^@ %لثقافة غ"' مقصPمع C-نج Jشتى ن<%حي %لعم
{SM 182.2} .%لG_ "ف<ت7 %لت-'A على مما'سة %لعمJ %لمج-_ فإن7 "فق- <ج*اً Zاماً م@ +<ج7 %لثقافة

<>" Jك'9 جانباً م@ <قت7 ك" @+ AالP Jف"نبغي لك Kل'"اضة %لباعثة للصحة في ك"ا@ %لف'- بأجمع7 ^نما تم- %لف'- بثقافة <%سعة شاملة% @^
للعمJ %ل"-<_G^ K "تع<- بGلW %لح"اO %لعمل"ة %لمنتجة < %العتما- على %لنفK9 < "تحص@ في %ل<قH نفس7 ض- ما "حP %ألخالS < "ش"@ %لح"اO م@
+م<' Zي في %لغالA < ل"-O %لكسJ < %لت'%خيGZ > K% كل7 "تماشى مع غ'k %لثقافة %ألساسيK أل@ في تشج"ع %لنشاP < %لج- < %لP*ا'O في
Sنسجاماً مع مش"ئة %لخال% Oلح"ا%. {SM 183.1}

sلعمل =لمجد= Lفائد

^@ %لفائ-O %لعdمى ال تجنى م@ %ل'"اضة %لتي نما'س*ا على سب"J %للعA +< لمحk %ال'ت"اk. صح"ح +@ في تنشS %ل*<%ء %لنقي < تم'"@



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 59 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

%لعضالH بعk %لفائ-KO غ"' +@ CGZ %لفائ-O تك<@ +عd> ج-%ً ف"نا ل< +نفقنا %لج*- نفس7 في ^نجا! عمJ مج-K أل@ ما نق<> ب7 م@ عمJ ^نما "<حي
Aكسبنا '%حة %لضم"' على حس@ +-%ء %ل<%ج" > KO-ابع %لمساعP Jحم" > Kل"نا بال'ضا < %الكتفاء^. {SM 183.2}

ل"نPلS %لPالA م@ م-%'سنا م!<-"@ بالكفاءO %لعلم"ةK حتى ^G% ما +لجئ<% ^لى م<%'-Z> %لخاصة +خG<% بق<%ع- ما عن-Z> م@ %لمع'فة %لتي ال
غنى عن*ا للنجاh في %لح"اO. ^@ %ل-'9 %لمج- ض'<'_K< +@ %لعمJ %لمج- لض'<'_ كGلKW +ما %للعA فالK < +ما تك'"9 ق<] %لجس> لل*<
فأم' ال "'تاh ^ل"G 7< %لعقJ %ل'%جح. فل< +@ %ل<قH %لمنفS على %ل'"اضة %لب-ن"ة %لتي تق<-K خO>P خO>P ^لى %إلف'%P < مجا<!O %إلقتضاء —
Jب'كة هللا على %لعام Hلمس"ح النسكب% p>في صف Jللعم iخص Hل<ق% %GZ @+ >ل. {SM 183.3}

^@ %لثقافة %لتي ت;JZ %لف'- للح"اO %لعمل"ةK < %لتي تح'! ع@ S"'P %لعمJ %ل"-<_ %لمقت'@ بالمج*<- %لZGنيK ^نما "حل"*ا < "جمل*ا ما تفعل7
م@ ^ع-%- %لعقJ < %لجس> كل"*ما ل"نج!%K على نح< +فضKJ %لعمJ %لG_ <كJ هللا ^لى %إلنسا@ م*مة ^نجا!C. كلما %!-%- %لشب"بة تف*ماً لك"ف"ة +-%ء
A"'-لمج-_ %ّتسع < +مك@ بالت% Jلعم% Aعّ<- ح %G^ Jاً "<ماً ف"<ماً بك<ن*> نافع"@ ألخ<ت*> %لبش'. ^@ %لعقPلعمل"ة %!-%-<% %غتبا% Oلح"ا% Hجبا%>
{SM 184.1} .< %لصقJ جعل7 خ"'%ً ^G ق- حا! %لمع'فة %لال!مة لجعJ صاحب7 ب'كة لآلخ'"@

WلG ع معPلمستقبلة < ل> +ست% > O'لحاض% Oللح"ا <dلمعل> %ألع% >Z @لل*<. كا% > Aا في %للعZقضا O-ة <%حdلمس"ح لح% Oج- في ح"ا+ Hلس
{SM 184.2} ...+@ +ج- ما "ش"' م@ ق'"A +< بع"- ^لى +ن7 عل> تالم"CG +@ "ل*<% ت'<"ضاً ألجسام*>

تعلم ك.ف تط^و

m>بن H%-"على %لس Aن7 ل<%ج+> ...Aلى %للح> بسب^ Hما "م Jستغن<% ع@ ك" @+ > >*Pجم"عاً +@ "تعلم<% ف@ %ل Hنبغي للشبا@ < %لشابا"
خاi +@ "تعلم@ ك"P" pبخ@K < +_ <ج7 م@ +<ج7 ثقافة %لفتاO "ف<S ف@ %لZ+ >*Pم"ةK فأ"اً تك@ d'<ف*ا في %لح"اO فإ@ Zنا باباً للمع'فة "مك@
{SM 184.3} ...%لفتاO تPب"ق*ا تPب"قاً عمل"اً

في حقل =لخدمة

%لثقافة في ن<%حي %لح"اO %لعمل"ة كافة تجعJ شب"بتنا G<_ نفع بع- ت'ك*> %لم-'سة ^لى بل-%@ +جنب"ةG^ K ال "ضP'<@ ^لى %إلعتما- على
غ"'Z> في +م<' %لP*< < %لخ"اPة +< بناء مساكن*>K < س"ك<ن<@ G<_ تأث"' +عd> ج-%ً ^@ كا@ بمق-<'Z> +@ "علّم<% %لج*لة ك"ف"ة %لعمJ بأحس@
<Z%>ألن*> ق- %ستخ-م<% ق KJلنتائج. < %لم"!%ن"ة %لتي ت-ع< ^ل"*ا %لحاجة إلعالة م'سل"@ ك*;الء ستك<@ +ق% Jلى +فض^ J>ل<ص% > S'Pل%
.Jعلى %لما J>لحص% Aح"ثما "صع C'ألم' ل7 %عتبا% %GZ > K<*لعملي %لمج-_ باإلضافة ^لى -'%سات% Pستخ-%> في %لنشا% Jلجسمان"ة +فض%
%GZ في C>ما ق- %كتسب Jعمل<@. < ح"ثما <ج-<% "صبح ك" p"بمق-<' %لم'سل"@ +@ "صبح<% معلم"@ "علم<@ %آلخ'"@ ك @+ @>'*d" الء;Z
314 — 307 : !) — Oلم"-%@ مع<%ناً في %لح"ا%). {SM 185.1}

* * * * *

والء الطالب

"نبغي للPالA %لم-ع"@ +ن*> "حب<@ هللا < "سلك<@ في %لحS +@ "ك<ن<% على جانA م@ ضبP %لنف9 < ق<O %لمب-+ %ل-"ني "مكن*> م@ %لصم<-
Kهللا H"ك-ثا' في ب Pش"ئاً "'ت-_ فق Hفال-"انة ل"س K%>-ح"ثما <ج >+ J!لمس"ح س<%ء في %لكل"ة +< %لمن% Aلى جان^ p>ل<ق% > A'في <ج7 %لتجا
{SM 186.1} .بJ "جA +@ تك<@ %لمبا-& %ل-"ن"ة Zي %لصفاH %لتي تمتا! ب*ا %لح"اO بأكمل*ا

=ألخالé 9 =لتصر4
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^@ %لG"@ "ن*ل<@ م@ "نب<m %لح"اO ال "تش<ق<@K شأ@ +JZ %لعال>K ^لى تلّ<@ %لح"اO < ^لى %لمباZج < %لمس'%KH < ^نما "تجلى في مسلك*> <
سجا"اZ> %إلPمئنا@ < %لسال> < %لسعا-O %لتي <ج-<Zا في "س<m بP'ح*> عن- ق-م"7 "<م"اً +ثقال*> < منغصات*>d" > K*'<@ +@ سب"J %لPاعة <
{SM 186.2} ..%ل<%جA "فضي ^لى %ل'ضا بJ %البت*اZ .l;الء "ش"ع<@ في !مالئ*> %لPلبة م@ %لتأث"' ما "ب-< dاZ'%ً في %لم-'سة كل*ا

^@ شاباً <%ح-%ً غ"<'%ً ق<"> %لمسلW +م"ناً في م-'سة ما "عتب' كن!%ً ال "ثم@. مالئكة %لسماء "ح"P<ن7 بنH%'d محبت*> < عPف*>K < "-<ن<@
{SM 186.3} .في سجJ %لسماء كJ عمJ ب' "أت"7 < كJ تج'بة "نتص' عل"*ا < كJ ش' "ق*'Z C<. ^ن7 "صنع لنفس7 +ساساً مت"ناً لح"اO +ب-"ة

Hت<قف Pق Hة لتق-> عمل7. ل> "ك@ م@ <قPلتي 'س> هللا +@ تك<@ <%س% Hلى ح- بع"- ص"انة < -"م<مة %لم;سسا^ Pفبالشب"بة %لمس"ح"ة "نا
ف"7 على ج"ا م@ %لنا9 نتائج ZكZ %GامةK فم@ %ألZم"ة بمكا@ عG^ <"d%ّ +@ "ت*"أ %لشب"بة ل*G% %لعمJ %لجل"J حتى "جعJ ل*> %ل'A نص"باً في
AالPا م@ مZ%-ما ع Jك S>تف AالPعل"*> م t @فإ K7خ-مت... {SM 186.4}

ق.مة =لثقافة =لمد;س.ة

^@ %ألخالS %لPائشة %لتي "تصp ب*ا %لكث"'<@ م@ شب"بة GZ% %لج"J لما "-ع< ^لى %لح!@ %لش-"-. ل< %ستPاm %لشب"بة +@ "'<% +ن*>
بانسجام*> مع ق<%ن"@ م;سساتنا < +نdمتنا ^نما "فعل<@ ما "حس@ <ضع*> في %لمجتمع < "سم< بأخالق*> < "نقي +ZGان*> < "!"- م@ سعا-ت*> لما
{SM 187.1} .عص<% مثCGZ J %لق<%ن"@ < %لمPالA %لنافعة < لما %شت'ك<% في ^ثا'O %لشب*اH ح<CGZ J %لم;سساH < خلS %لتعصA ض-Zا

Hالقاً في <%جباP^ hمن*> ل> "حالف*> %لنجا @"Gضماناً لنجاح*>. < %ل WلG @>س"ك > Kمانة+ > Pمن*> بنشا A>لPنبغي لشب"بتنا +@ "عمل<% %لم"
> Hلمفشال% Jألسمى. ^@ %الختبا' %ل-"ني ال "نال7 %لم'ء ^ال بالج*ا- < بتحم% Hبال<%جبا mالPلالض WلGك JZ+ '"ل!من"ة س"ك<ن<@ غ% Oلح"ا%
بتأ-"A %لنف9 بقسا<O < بالصالO %لحا'O. < %لخH%>P نح< %لسماء ال ب- م@ %تخاZGا <%ح-O <%ح-O. <كJ خO>P ^لى %ألما> ت!"- م@ ق<O صاحب*ا
{SM 187.2} .(التخاG %لخO>P %لتال"ة — (! : 98 — 100

فرص الطالب

+"*ا %لPالKA تعا<ن<% < معلم"ك>K ألنك> بGلW تبعث<@ ف"*> %ألمJ < تGك<@ ف"*> %لشجاعة < تس-<@ ^ل"*> %لع<@K < تساع-<@ في %ل<قG H%ت7
@"'dنا Kلتعب"' م@ معنى% %GZ عل> بأسمى ما في AالP %>باألكث' عل"ك> +نت>. ك<ن pك'<% +@ نجاحك> في م*متك> مت<قG% .<-نفسك> على %لتق+
{SM 188.1} ."- هللا تسن- %لمعل> < ناd'"@ %لمعل> +-%O في "- %لق-"'

^@ ف'صك> %لم<%ت"ة للعمJ تمضي س'%عاKً < ل"9 م@ <قH تنفق<ن7 في ^'ضاء %لنفK9 < ^@ سعا-تك> %لحق"ق"ة لتكم@ في سع"ك> %لمج- ^لى
KO'ن*ا ف'صة عاب^ KJع<@ بل<غ7 م@ %لكما"Pفابلغ<% بح"اتك> %لم-'س"ة +قصى ما تست Kلمتاحة لك> في +"ا> %لم-'سة% i'ي %لفZ ثم"نة .hلنجا%
< ^@ نجاحك> +< ^خفاقك> ل"ت<قفا@ عل"ك> +نت>G^ > K% ما +فلحت> في ^ح'%! مع'فة م@ %لكتاA %لمق-9 فأنت> ^نما ت-خ'<@ كن<!+ً لت<!ع<Zا على
{SM 188.2} .%آلخ'"@

Lتقد"م =لمساعد

Hكلما Jستعم% .Hن+ Wت<س"ع لمعا'ف WلG ففي Kعل"7 ف*م7 من*ا Sل7 ما %ستغل h'متخلفاً في -'<س7 فاش AالPم@ %ل Wكا@ +ح- !مالئ %G^
Jضحة س*لة %لمنا%> H%'بعبا Wئ%'r @عب' ع > KةP"بس. {SM 188.3}

^@ في مساع-تW ل!م"لW %لPالA مساع-O لمعلم"W +"ضاG^ Kً غالباً ما نج- +@ %لPالA %لبPيء %لف*>K حسA %لdاK'Z +س'm في تف*م7 لآل'%ء
Hبالع<@ لكي تع"@ +ن W-م" > Wلى جانب^ pق" <dأم' ب7 %لمس"ح. ^@ %لمعل> %ألع" _Gلتعا<@ %ل% >Z %GZ — <من7 ع@ %لمعل AالPع@ !م"ل7 %ل
{SM 189.1} .!م"لW %لمتأخ'
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W'با" A'ل% > Kلف'صة% CGZ Jلتخب' %لفق'%ء < %لج*الء ع@ مبا-& كلمة هللا %لعج"بة. %غتن> مث Jلم-'س"ة %لمجا% Wفي ح"ات Wق- "نفسح ل>
276 > 275 : C 7 ) J"لسب% %GZ ة تنفق*ا فيdلح Jك). {SM 189.2}

7تقا8 =ألمو; =ألساس.ة

ال تقنع +ب-%ً بمست<] منخفKk بJ +ح'Ki < +نP HالA في %لم-'سةK على +@ تق"> لنفسZ W-فاً نب"الً مق-ساً. %سع لتحق"S 'غبتW في ^ع-%-
W-*قصا'] ج HلGب %G^ > KWع@ فعل7 ل W'"ما "عج! غ Wلنفس Jتفع @+ W'>-ففي مق Kلغا"ة% CGZ f>غ"' م-خ' <سعاً لبل KA'ل% Jلعم Wنفس
W"معلم > W'"-تس-"7 ^لى م _Gك<@ %لع<@ %ل" @+ <dفما +ع Wنفس O-في مساع. {SM 189.3}

< قبJ %نتقالW ^لى ب'%مج %ل-'<9 %لعال"ة في +-A %للغة تأك- +نW تج"- ف*> ق<%ع- %للغة %لبس"PةK < تج"- +"ضاً %لق'%ءO < %لكتابة <
{SM 189.4} ...%إلمالء

ال تمk %ل<قH في تعل> ما ال "مكنW %إلستفا-O من7 في مستقبJ ح"اتKW فب-الً م@ PلA %لمع'فة في %لم;لفاH %لعلم"ة %لع<"صة تعل> +<الً
{SM 189.5} .(%إلجا-O في %لتكل>. تعل> مسW %ل-فات'. +حP م@ %لمع'فة بن<%ح"*ا %لعمل"ة %لتي تجعلW نافعاً ح"ثماً تك<@ — (!: 218 < 219

* * * * *

التدرب ألجل الخدمة

^ن7 لم@ %لمKJZG نd'%ً للن<' %لمعPى م@ هللاK +@ ال ت'] %لكث"'"@ م@ %لشبا@ < %لفت"اH "سأل<@: “"ا 'A ماG% ت'"- +@ +فعJ؟” ^@ م@
%لخPأ %لفd"ع +@ "d@ %لم'ء +ن7 ما ل> "ك@ %لشاA عا!ماً على +@ "قp نفس7 للخ-مة فاألم' ال "قتضي بJG مج*<- خاi لتأZ"ل7 لعمJ هللا. ^ن7
{SM 190.1} .لج<Z'_ لKW +"اً "ك@ عملKW +@ تنمي Pاقات> بال-'9 %لمج-

"نبغي حk %لشبا@ < %لفت"اH على +@ "جلّ<% %لب'كاH %لم'سلة م@ %لسماء %لتي +تاحH ل*> +@ "صبح<% على جانA حس@ م@ %لقافة <
%لنجابة. "نبغي ل*> +@ "غتنم<% ف'صة <ج<-Z> في م-%'9 ق- +سسH لت!<"-Z> بأفضJ %لمعا'p. ^@ %لم'ء "'تكA خP"ة بك<ن7 مت'%خ"اً <
Hما ف"نا م@ ق<] < ^مكان"ا Jك Jلقص<] ت-ع<نا +@ نستخ-> للعم% O'>'فالض %Gل K'"قص Hلثقافة. %ل<ق% J"بتحص Sم*مالً ف"ما "تعل. {SM
190.2}

è مو=5بك dكّر

ل"لتحS %لشبا@ < %لشاباH بم-%'سناK ح"g "ج-<@ %لمع'فة < %لت*KA"G < ل"قف<% ^مكان"ات*> t < "-'س<% كلمت7 بج- حتى "تحصن<% ض-
%لتعال"> %لخاPئة < "سلم<% م@ %إلنق"ا- <'%ء %ألش'%'K أل@ -'%سة كلمة هللا باجت*ا- Zي %لتي تق<-نا ^لى مع'فة %لحG^ > KS نأخG في ح"اتنا
{SM 191.1} .بق<%ع- GZ% %لحS %لG_ ق- ع'فناC "ش'S عل"نا ن<' مت!%"- م@ كلمة هللا

^@ %لZ @"G> حقاً مك'س<@ t ال "نخ'P<@ في سلW %لعمJ بال-%فع %لG_ "ق<- %لنا9 ^لى كسA %ل<dائKp +_ لمج'- %لتعّ"Kq < ^نما "-خل<@
{SM 191.2} .%لعمJ < ق- ع!م<% +ال "-ع<% أل_ %عتبا' -ن"<_ م@ سلPا@ عل"*>K م-'ك"@ +@ عمJ هللا مق-9

=ستعد 7حت.اxاً للمستقبل

p'تع Hلس > KHم@ مس;<ل"ا W'dال تعل> ما "نت Hح"ة. +نPمع'فة ج!ئ"ة س Sفال "كتف"@ +ح- منا بمع'فة %لح K<لعال% '%Gال ب- لنا م@ ^ن
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k'ما> علماء %أل+ > W>لمل% O'في حض J>م@ %لمث kال ب- للبع> K<في %لمحاك J>ال ب- للكث"'"@ م@ %لمث G^ KSلى +"@ ست-عى لتش*- %لح^
{SM 191.3} .ل"عP<% ج<%باً ع@ ^"مان*>

+ما %لG"@ ل> "تعمق<% في ف*> %لحS فال "مكن*> تفس"' كلمة هللا ب<ض<h < %لمجا<بة ع@ سبA ^"مان*>K بJ "'تبك<@ <"ختلP عل"*> %ألم' <
"قص'<@ ع@ +@ "ك<ن<% عماالً ال "خ!<@. ال "d@ +ح- +@ ل"9 ب7 حاجة ^لى %ل-'9 بحجة +ن7 ال "عت!> %ل<عd م@ على %لمنب' %لمق-K9 ^نW ال
{SM 191.4} .تعل> ما س"-ع<W هللا لتفعل7

A'لمس;<ل"ة. ^@ %ل% H%G !مثقف"@ +ع-<% +نفس*> للم'%ك Jفتقا'نا ^لى عما% Aبسب Jتق-> %لعم Sعا" @+ pل7 +ش- %ألس pن7 لما ";س+ >
Jعم C%>*م@ %ست Jف"نبغي لك KJمل<% ^ع-%- +نفس*> للعمZ+ @"'"غ"' +@ %لكث K-لفعلة ل"عمل<% في حقل7 %ل<%سع %لمستحص% p>ل+ Jلمستع- +@ "قب
%لمس"ح فانحا! ^ل"7 < جّن- نفس7 في ج"q %ل'A +@ "ضع G%ت7 ح"g "جA +@ "ج'_ تم'"نات7 < %ستع-%-%ت7 %ألم"نة. ^@ %لم-ع<"@ ^تباm %لمس"ح
ل> "ع"'<% %ل-"انة س<] %لقل"J م@ %عتبا'K<Z < لك@ هللا ال "'"- ألح- +@ "Jd قابعاً في ج*ل7 في ح"@ +@ %لحكمة < %لمع'فة Zما في متنا<ل7 —
217 > 216 : _)). {SM 192.1}

Ü;لسام.ة شعا= êQلتكن =لمبا

AZ%>لم% _>G @م'%ك! عال"ة ^لى شبا@ م H-ما +كث' ما +سن K7مdع+ hب"@ م@ %لشبا@ "ح'!<@ م@ %لنجا>Z>ك"اء %لمGل"9 صح"حاً +@ %أل
< %لثقافاH ث> +خفق<%. كا@ لتألق*> منd' %لKAZG < لك@ ما +@ فحص<% حتى %نجلى GZ% %لتألS ع@ !خ'p خا'جي < !غJ. كا@ فشل*> ناتجاً
ع@ ع-> +مانت*>G^ K ل> "ك<ن<% مجّ-"@ < مثاب'"@K < ل> "تعمق<% في %ألم<'K < ل> "'"-<% +@ "ب-+<% با'تقاء %لسل> م@ +سفل*اK < م@ ث>K < في ك-
< صب'K "صعج<@ -'جات*ا <%ح-O ف<%-O حتى "بلغ<% من*ا %لقمةK بJ سا'<% في ن<' <مضاH +فكا'K<Z <Z < ل> "قتن<% %لحكمة %لتي Zي م@ هللا.
+ما سبA فشل*> فل"9 ن-'O ما <ج-<% م@ ف'i للعمJ بJ %فتقا'Z> ^لى %لتعقJ < %الت!%@. ل> "شع'<% بأ@ المت"ا!%ت*> %لثقاف"ة م@ شأ@ "Gك'
> Jلعق% %>Pل> "ضب > Kلى %ألما> في %لمع'فة %ل-"ن"ة < %لعلم"ة^ H%>Pم@ خ C>Gما كا@ في ^مكان*> +@ "تخ %>Gل> "تخ WلGل > K<*"بالنسبة ^ل
{SM 192.2} .(%لخلS بمبا-& %لحS %لسام"ة — (_ : 193

* * * * *

الطموح إلى التقدم

ل< +-'W كJ <%ح- مس;<ل"ت7 +ما> هللا ف"ما "تعلS بتأث"'C %لشخصي لما كا@ بأ_ حاJ كس<الKً بJ "نمي مق-'%تA'-" > 7 كP Jاقة ف"7 ل"تمك@
{SM 193.1} .م@ خ-مة W%G %لG_ %شت'%C ب-م7

"نبغي للشب"بة بن<m خاi +@ "-'ب<% عق<ل*> <+ال "أل<% ج*-%ً في +@ "ك<ن<% +Gك"اءK حتى "مكن*> +@ "ق-م<% خ-مة م'ض"ة للG_ بJG ح"ات7
Jك Kللنفع K-ح%> Jك Jلستعم Jب Kب"عةPل% >+ Aمع*ا ^لى -'%سة %لكت lلى -'جة ال "حتا^ pأ %العتقا- +ن7 مثقPلثم"نة ألجل*>. ال "'تكب@ +ح- خ%
{SM 193.2} .ف'صة تت"ح*ا ل7 %لعنا"ة %إلل*"ة ل"حصJ كJ ما بإمكان7 تحص"ل7 م@ كلمة %ل<حي +< %لعل>

لنتعل> +@ نق-' تق-"'%ً صح"حاً ما +ع> ب7 هللا عل"نا م@ PاقاH < ملكاKH فإG% كا@ على شاA ما +@ "ب-+ %'تقاء %لسل> م@ -'جت*ا %لسفلى
ف"جA +@ ال "فشJ +< تفت' ZمتK7 بJ ل"عت!> %'تقاءZا -'جة بع- -'جة حتى "سمع ص<H %لمس"ح قائالً ل7: %'تفع ^لى ف<S "ا بني “نعماً +"*ا
213 : _) — ”W-"س h'لى ف^ Jعلى %لكث"'. %-خ Wفأق"م J"م"ناً في %لقل+ Hلعب- %لصالح < %ألم"@. كن%). {SM 194.1}

* * * * *

الحكمة الحقة
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ق- "ح'! %لشبا@ < %لشاباH +على %لثقافاH %أل'ض"ةK < "ك<ن<@K مع GلW جاZل"@ للمبا-& %أل<ل"ة %لتي تجعJ من*> 'عا"ا لملك<H هللا. ^@
%لعل<> %لبش'"ة ال ت;JZ +"اً م@ %لنا9 للمملكة %لسما<"ةK < ل"سH مما'سة %لPق<9 < %لف'%ئk +< ^ج'%ء %ل-'%ساH %لP<"لة < %لبح<g %ل<%سعة
_Gلمس"ح %ل% m>س" > W-إلل7 %لحق"قي <ح% Hن+ W>ألب-"ة +@ "ع'ف% Oي %لح"اZ CGZ“ Jب K7"عل <Z عا"ا مملكة %لمس"ح ما' Hي %لتي جعلZ
{SM 194.2} ...”+'سلت7

=لكتاX =لمقدd 9=لعلم

نحتاl +@ ن-'9 %لكتاA %لمق-9 بع*-"7 %لق-"> < %لج-"- "<م"اً. ^@ مع'فة هللا < حكمة هللا لتنسكبا@ على %لPالA %لG_ ال "كp ع@ تعل>
S'P %ل'A < +عماK7"-" J فالكتاA %لمق-9 "جA +@ "ك<@ Z< ن<'نا < مثقفنا. ح"@ "تعل> %لشب"بة +@ ";من<% بأ@ هللا "'سJ م@ %لسماء %لن-] <
Sح" C-ل7 <ح @+ > KH%'"خ > Hما "نعم<@ ب7 م@ ب'كا Jح"@ "تحقق<@ +ن7 مص-' ك > K'Z!تنم< < ت Hجاعالً %لنباتا K9شعة %لشم+ > 'Pلم%
<Z'فكا+ Jجعل<% هللا في ك" > Kًجبات*> "<ماً ف"<ما%> Kبأمانة K%>-;" > K<*ق'P Jفي ك C>ع'ف" @+ WلG <Z->لشك' < %لحم- فال ب- م@ +@ "ق%...
{SM 194.3}

<Z'"هللا < عمل7 بأش"اء تتالء> < تفك S'P '"سع<@ لتفس" KA>مكت >Z تح-ث<@ ع@ %لعل> "ب-<@ +حك> مما" <Z > Kلكث"' م@ %لشب"بة% @^
Jشيء مستق WلGف p"!ما %لعل> %لم+ K<لعل> %لصح"ح < %ل<حي لفي %نسجا> تا% @^ .O'لى بالخ"بة %لم^ WلG Jلكن*> ال "ع<ج<@ م@ ك > K->-لمح%
{SM 195.1} .ع@ هللاK ^ن7 %لج*J %لمغ'<'

^@ م@ +فdع %لش'<' %لتي '%فقP HلA %لمع'فة <%ستPالm %لعل> +@ %لG"@ "ق-م<@ على CGZ %لبح<g "غ"A ع@ ZGن*> %لPابع %لصح"ح
%GZ تق-> في Jلك@ +ق > Kعلى +س9 علم"ة KAهللا في %لقل h>' '"لل-"انة %لنق"ة غ"' %لم!"فة. ^@ %لحكماء باألم<' %ل-ن"<"ة ق- سع<% لتفس"' تأث
%إلتجاC ^نما "ق<- %لعقJ ^لى dلمة %لشW في صحة %ل-"@. ^@ -"انة %لكتاA %لمق-Z 9ي س' %لتق<]K < ل"9 م@ عقJ بش'_ "ق-' على ف*م*ا تما>
{SM 195.2} .%لف*>. +ما G< %لقلA غ"' %لمتج-- فال "مكن7 ^-'%ك*ا ^Pالقاً

متعلمو8 من هللا

^@ %لشب"بة ال "مس<@ ضعاp %لعق<J +< عا-مي %لكفاءO بتك'"س*> G<%ت*> لخ-مة هللا. "'] %لكث"'<@ +@ %لتثق"p "عني مع'فة %لكتKA لك@
“'+9 %لحكمة مخافة %ل'A”. ^@ +صغ' <ل- "حA هللا < "خشاZ C< في نC'd تعالى +عd> م@ %ل'جJ %لG_ مع ك<ن7 على +عd> جانA م@ %لثقافة
SM} .< %لGكاء "*مJ +م' خالi نفس7. فالشب"بة %لG"@ "ك'س<@ قل<ب*> < ح"ات*> t "ضع<@ +نفس*> على %تصاJ بمص-' كJ حكمة <ج<-
196.1}

G^ <Z > K9 %لحكمة+' Jي بالفعZ A'أل-'ك<% ألنفس*> +@ مخافة %ل Jن"ا%- Jتعلم<@ م@ %لمعل> %إلل*ي شأ@ ما فع" Pل< +@ %لشب"بة فق
J"تق<% ^لى قمة %لتحص'" > Jألفض% Jف'صة <%مت"ا! لعم Jستغل<% ك" @+ KJن"ا%- Jمث K<Z'>-صبح بمق" K%G*ضع<@ +ساساً +م"ناً ثابتاً ك"
{SM 196.2} .%لZGنيG^ > K "ق-س<@ G<%ت*> t < "حd<@ ب'عا"ة نعمت7 < تأث"' '<ح7 %لمح"يd" K*'<@ ق<O فك'"ة +عمS مما ألJZ %لعال>

^@ تحص"J %لعل> بالP'"قة %لتي ب*ا "فس'C < "ح--C %لعال> ^نما Z< تحص"J لعل> !%ئKp +ما %لتعل> م@ هللا < م@ "س<m %لمس"ح %لG_ +'سل7
فمص-'C كلمة هللا. ^@ %ألنق"اء %لقلA "'<@ هللا في كJ با-'O م@ ب<%-' عنا"ت7 < في كJ ص<'O م@ ص<' %لثقافة %لصح"حةK < "م"!<@ %ل<مضة
{SM 196.3} .%أل<لى م@ %لن<' %لمش'S م@ ع'q هللا. < %لG"@ "لمح<@ %لقب9 %أل<J م@ +شعة %لمع'فة %ل'<ح"ة تج'] ل*> %تصاالH م@ %لسماء

على %لPالA في م-%'سنا +@ "عتب'<% مع'فة هللا ف<S كJ ما ع-%ZاCGZ > K %لمع'فة ال "مك@ تحص"ل*ا ^ال ب-'9 %لكتاA %لمق-K9 “فإ@ كلمة
%لصل"A عن- %ل*الك"@ ج*الة < +ما عن-نا نح@ %لمخلص"@ ف*ي ق<O هللا. ألن7 مكت<A سأب"- حكمة %لحكماء < +'فk ف*> %لف*ماء... أل@ ج*الة هللا
>Z صا' لنا حكمة م@ هللا < ب'%ً < ق-%سة < ف-%ء. حتى كما _Gل% m>هللا +ق<] م@ %لنا9... < من7 +نت> بالمس"ح "س pحك> م@ %لنا9. < ضع+
{SM 197.1} .(مكت<A م@ %فتخ' فل"فتخ' بال'l) — ”A: 24 تش'"@ %لثاني — ن<فمب' 1903

* * * * *
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أقم لنفسك جعالة عليا

"'"-نا هللا +@ نستخ-> كJ ف'صة في %الستع-%- لعملK7 < "نتd' منا +@ نبJG قصا'O %لج*- في ^نجا!KC < +@ نحتفd بق-%ست7 < مس;<ل"ات7
{SM 197.2} .%لم*"بة مائلة في +ZGاننا

كث"'<@ م@ G<_ %لكفاءO %لممتا!O للعمJ "نج!<@ قل"الKً ألن*> "حا<ل<@ قل"الً. +ل<p "س"'<@ في %لح"اO < كأ@ ل"9 ل*> غا"ة سام"ة "ع"ش<@
> K7لك@ %لمس"ح %فت-%نا بثم@ ال ح- ل > Kمما ل*ا م@ ق"مة Jت*> بأق%>G @>'-ّن*> "ق+ WلG Aم@ +سبا> Kال جعالة عل"ا "صل<@ ^ل"*ا> Kم@ +جل*ا
<"dلثم@ %لع% %GZ > Aتنا بما "تناس%>G '-نا +@ نق-"'" >Z. {SM 197.3}

>+ K@"ال لنبقى خامل Jلق- حبانا هللا بق<] %لتفك"' < %لتعق K@>ما "'"-نا هللا +@ نك >+ K@>نك @+ Aننا لسنا كما "ج^ .kال تقنع بمست<] منخف
SM} .لنشاكJ %لعال> في P'ق7 %ل-ن"ئةK < ^نما %تنّمى CGZ %لق<] ^لى %لح- %ألقصى < تصقJ < تقّ-9 < تش'p < تستخ-> لتق-> مصالح مملكة هللا
197.4}

=حتفظ بشخص.تك

ال "'تض"@ +ح- بأ@ "ك<@ مج'- rلة "-"'Zا عقJ شخr iخ'K لق- <Zبنا هللا %لمق-'O على %لتفك"' < %لعمKJ فإG% تص'فنا بعنا"ةP Kالب"@ م@
WتPب<%س > W"ف A'ل% Jال ألح-. ت<قع +@ "عمd @هللا م@ شخص"ة <ال تك WبZ> على ما dألعباء. فحاف% Jل-ن7 %لحكمة ف*< "جعلنا +كفاء لحم.
{SM 198.1}

ال تdن@ +نW تعلمH ما ف"7 %لكفا"ةK < +ن7 ق- r@ لW +@ ت<قp ج*<-KW ^@ %لعقJ %لمثقZ p< مق"ا9 لإلنسا@. فلتستم' ثقافتW م-] %لح"اKO ال
{SM 198.2} .ت-m "<ماً "م' -<@ +@ تتعل> ش"ئاً < تستخ-> مع'فتW %ستخ-%ماً عمل"اً

> K-عمل7 بجقة < ^تقا@ < %جت*ا+ Wاً كا@ عمل"+ > .Sتنمي %لخل > gع@ %لباع pتكش Hك' +ن7 +"اً "ك@ %لم'ك! %لي تشغل7 في %لخ-مة فأنG+
@"Z Jلى نش-%@ عم^ Wب J"م" _Gعلى %ل-%فع %ل Aتغل. {SM 198.3}

7خد3 من كل =لقلب

^@ %ل'<h نفس*ا < %لمبا-& نفس*ا %لتي "Z'*dا %لم'ء في عمل7 %ل"<مي ستتغلغJ في %لح"اO كل*اK فالG"@ "'غب<@ في +-%ء ق-' محّ-- م@
@"Gل% iألشخا% <Z %>ل"س A'-في %الستع-%- < %لت l>*مج JGتامة -<@ ب Oن<% ع@ كفاءZ'ب" @+ @>->" @"Gل% > K''مق Aتقاضي '%ت > KJلعم%
"-ع<@ هللا للخ-مة في عمل7. < %لG"@ "حا<ل<@ +@ "بGل<% +قJ ما "مك@ م@ %لمج*<- %لجسمي < %لعقلي < %أل-بي ل"س<% Z> %لعماJ %لG"@ "سكA هللا
Pعمل<@ فق" @"Gل% > Kحتاج<@ ^لى م'%قبة" @"Gعل"*>. < %ل 'P"فع*> %لمس%- >Z 9ثا' %لنف"^ @^ > Kعل"*> ف"ضاً م@ ب'كات7. ^@ ق-<ت*> مع-"ة
%لعمJ %لمح-- ل*> ل@ "حك> ل*> بأن*> صالح<@ < +مناء. ^@ %لحاجة ل*ي ^لى عماJ "تحل<@ بالنشاP < %إلستقامة < %الجت*ا-K عماJ مستع-"@
{SM 198.4} .لعمJ كJ ما ت-ع< ^لى عمل7 حاجة

كث"'<@ "فق-<@ ما ل*> م@ كفاءO بت*'ب*> م@ %لمس;<ل"اH مخافة +@ "من<% بالفشKJ ف"ف<ت*> بGلW ^ح'%! تلW %لثقاp %لتي Zي ثم'O %الختبا'
H%!مت"ا% > i'م@ ف WلG ل-'9 < ما ^لى% > Oلق'%ء% S"'P @لتي ال "مك@ +@ نأت"*> ع% >. {SM 199.1}

Pم@ نشا C>ما +<ت Jعمل<@ بك" WلG لكن*> مع > Kلع!"مة% Pختب'<% %لمقا<مة < %لتحق"' < ^حبا% @"Gل% Wلئ>+ <Z 9م@ %لنا O'-لق% _>G @^
O'"ح > Wحس7 م@ %'تبا" > m%!ح'!<@ فض"لة %العتما- على %لنف9. ^@ ما "الق"7 %لم'ء م@ ن" > K<*جاب"ة ل"^ Hصعاب*> ^لى ب'كا J>فتتح
500 — 498 :P) — O>نشئ ق" _Gلع!> %ل% Hلى ثبا^ > tلى مما'سة %لثقة با^ C>نما "-ع^). {SM 199.2}

Lلح.ا= ãغتنم فر=
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^@ %لثقافة %لعال"ة لئ@ كانH عd"مة %لفائ-G^ O% %قت'نH بالتك'"9 في نف9 صاحب*ا فال حاجة بالG"@ ح'م<% من*ا ^لى %لd@ +ن*> عاج!<@
ع@ %لتق-> في مضما' %لح"اO %لفك'"ة < %ل'<ح"ةK فإ@ Z> %ستثم'<% ما ل*> م@ مع'فة ^لى %لح- %ألقصىK < سع<% لتحص"J شيء ما م@ %لمع'فة
"<م"اKً < ق<م<% كJ %ع<جاl +< %نح'%p في خلق*> ع@ S"'P مشاكلت*> %ل-%ئبة %لمج-O لصفاH %لمس"ح %لمج"-O "فتح هللا ل*> مجا'_ م@
{SM 199.3} .(%لحكمةK < عن-ئG "ص-S ف"*> ما سبS فق"J في %لفت"ة %لعب'%ن""@ م@ +@ هللا +عPاZ> حكمة < ف*ماً — (_ : 193

* * * * *

Jِبل ألخد Jَال ألُخد— Q,لقسم &لسا&

ما +س'm ما "مك@ +@ تنPلS ^لى %لعال> +جمع 'سالة %لمخلi %لمصل<A < %لمقا> <%آلتي س'"عاً ^G% كا@ ثمة ج"q م@ %لعماJ م;لp م@
g"ال-نا م"'%ث*> ح>+ Gما "أخ m'ة! < ما +س"Pما "أتي %لمنت*ى — منت*ى %ألل> < %لح!@ < %لخ m'ت-'"باً صح"حاًّ! < ما +س A'-شب"بتنا < م
Hفاr @نا بما ف"*ا مZ ً(+_ +<ال-نا) +مالكا %>Gبكاء” ب-الً م@ "أخ H>سكن<ن*ا ^لى %ألب-” “<ال "سمع بع- ف"*ا ص" > k'لص-"ق<@ "'ث<@ %أل%“
555 :!) — mا"ا < +<جاPخ>). {SM 202.1}

دعوة الشبيبة إلى العمل

م@ %لشب"بة %لمس"ح""@ كث"'<@ "ق-'<@ +@ "عمل<% عمالً صالحاً ^Z %G> تعلم<% -'<ساً في م-'سة %لمس"ح م@ %لمعل> %ألعd>. "نبغي
{SM 203.1} ...لألح-%g < %لشب"بة +@ "-%<م<% على عمJ %لكلمة حتى < ^@ +ZمJ %لقس9 < %ل<عاd < %لمعلم<@ %لسعي في PلA %ل*الك"@

> KJال تق-'<@ +@ تشكل<% ف'قة م@ %لعما+ .Jا> للعمdة < نPل"تفق<% معاً على خ > Km>بإس> "س Jللعم g%-ألح% > Hلشبا@ < %لفت"ا% SلPل"ن
تح--<% +<قاتاً تصلّ<@ ف"*ا معاً < تسأل<@ %ل'A +@ "*بك> نعمتK7 < م@ ث> تق<م<@ بعمJ مشت'W؟ "نبغي لك> +@ تلتمس<% مش<'O م@ "حب<@ هللا
@"Gهللا س"ساع- %ل> .O-"تحصل<% على نتائج +ك > KO'%'تضع<% ب*ا في ح @+ Kهللا h>' '"تأث Hتح K<حتى "مكنك KJفي %لعم O'تق<ن7 < ل*> خب" >
SM} .."ستعمل<@ لمج- %سم7 ما ^ئتمن*> Z< عل"7 م@ ^مكان"اH < كفاء%KH ف*ا +صبح شبابنا < شاباتنا ";من<@ بالحKS مبش'"@ مملئ"@ ح"اO؟
203.2}

=عملو= بإ"ما8

ف"ما +نت> تعمل<@ ألجJ %آلخ'"@ ت;ث' ق<h>' O هللا في نف<س*>K ألن*> ق- %شت'<% ب-> هللا %ل<ح"-. <ال "مكننا +@ ننجح في 'بح %لنف<9 %لتي
م@ +جل*ا ماH %لمس"ح ^ال متى %تكلنا على نعمة هللا < ق<ت7 لتعمال على تبك"H %لقلA < تج-"-C. < ف"ما تع'ض<@ عل"*> %لحS %إلل*ي "سعة ع->
{SM 203.3} .%إل"ما@ < ع-> %ل"ق"@ للس"O'P على %لعقKJ فعل"ك> ^G GلW +@ ت-ع<% كلمة هللا %لصا-قة تنفي %لشW م@ قل<بك>

%>dلسما<_. < لك@ الح% Aبكلمة %آل Aال'ت"ا% '>Gا@ "أت"ك> بمقت'حات7 ل"غ'9 ف"ك> بP"عمل<% بإ"ما@. فالش% > Kستن-<% على ما "ق<ل7 هللا%
+@ “كJ ما ل"9 م@ %إل"ما@ ف*< خP"ة”. ل"خت'S ^"مانك> dالJ %لش"Pا@ %لمعتمةK < ل"ستق' على %لغPاء (غPاء تاب<H %لع*-) <ال ت'%ع<% في
{SM 204.1} .نف<سك> شكاً <%ح-%ً. ب*CG %لP'"قة <ح-Zا تحصل<@ على %ختبا'K < تج-<@ %ل-ل"J %لح"<_ ج-%ً لسالمك> < +منك>

< ^G "نم< %ختبا'ك>K ت!-%-<@ حماسة < ش<قاً <محبة -%فقة لخ-مة هللاK أل@ لك> <ح-%ن"ة %لقص- مع "س<m %لمس"ح. < %ل'<h %لق-9 "<ل- ف"ك>
1894 9Pغس+ — Ar 9 : l) — فك> < +م"الك>. < تحمل<@ ن"' %لمس"خ < تص"'<@ عامل"@ مع هللاP%>ع). {SM 204.2}
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QعوL 7لى متطوع.ن

@ %ل'A "-ع< متP<ع"@ "قف<@ ل7 بثباH < "قPع<@ على +نفس*> ع*-%ً باالتحا- مع "س<m %لناص'_ في %لق"ا> بالعمJ نفس7 %لG_ "جA عمل7
{SM 204.3} .(%آل@ في %ل<قH %لحاض' — (_ : 488

* * * * *

مسؤولية ربح النفوس

على عاتS %لشب"بة تستق' مس;<ل"اH خKO'"P فاt "نتd' %لكث"' م@ شبا@ GZ% %لعص' G_ %لن<' < %لمع'فة %لمت!%"-"@. "'"- +@ "ستعمل*>
في تب-"- %لخ'%فة %لمستح<OG على عق<J %لكث"'"@. فم@ <%جب*> +@ "-'ب<% +نفس*> بأ@ "حّصل<% م@ %لمع'فة < %لخب'O كJ شا'-O-'%> > O. <هللا
"عتب'Z> مس;<ل"@ عما +عC>P م@ ف'i. < %لعمJ %لماثJ +مام*> Z< في %نتdا' ج*<-Z> %لحا'O حتى "صا' ^لى ^نجا!C خO>P خO>P حسبما
Hقتض"7 %ل<ق". {SM 205.1}

@+ A'ل% <Z-"'" _Gلق"ا9 %ل% >Z WلG .لنفع% > Oألمكن*> +@ "بلغ<% ق"اساً عال"اً م@ %لكفاء A'لخ-مة %ل Aلقل% > Jل< كّ'9 %لشب"بة %لعق
"صل<% ^ل"K7 فإZ %G> قّص'<% ع@ بل<غ7 فGلW "عني +ن*> 'فض<% +@ "ستغل<% ^لى %لح- %ألقصى ما ق- +عPاZ> هللا م@ ف'GZ > Ki% "عتب' خ"انة
{SM 205.2} .ض- هللاK < تقص"'%ً في %لعمJ لخ"' %لبش'"ة

@+ Jلمثا% > Jت<ضح<@ ل*> بالمقا JZ ؟Cصا"ا> dم"ة %الست'شا- بكلمة هللا < حفZنت> عامل<@ ^"*ا %لشب"بة %ألع!%ء لتع'ف<% %آلخ'"@ بأ+ %Gما
Jق<تك> تنفتح +مامك> %لسب Jف"ما تعمل<@ بك > K@"'كنت> تعمل<@ ما ب<سعك> عمل7 فأنت> ب'كة لآلخ %G^ اعة لكلمة هللا؟Pلالنسا@ ^ال بال iال خال
{SM 205.3} .(< تتاh لك> %لف'i للم!"- م@ %لعمl) — J: 1 كان<@ %لثاني — "نا"' 1907

الشهادة ألجل املسيح

> Sلخل% O>ما@ %لم;م@ %لحق"قي "تجلى في نقا"^ > .”A'ل% J>ش*-<% للمس"ح “+نت> ش*<-_ "ق" @+ A'ل% p>في صف <Z @م Jعلى ك
ق-%ستK7 فاإل"ما@ "عمJ بالمحبة < "نقي %لنفK9 < في 'كاب7 تس"' %لPاعة < %ألمانة في %لعمJ بحسA كلماH %لمس"ح. %لمس"ح"ة تعمJ -<ماً
بح'%'O لتالئ> ما ب"@ نفس*ا < p>'d %لح"اO %لعمل"ة. “+نت> ش*<-_”. +ما> م@؟ +ما> %لعال>G^ K عل"ك> +@ تتجمل<% بتأث"' مق-9. ح"ثما ت<ج*ت>.
{SM 206.1} ."جA +@ "سك@ %لمس"ح في نف<سك>K < عل"ك> +نت> +@ تتح-ث<% عن7 < تd*'<% جماJ صفات7

حد"ثنا

^@ %ل-"انة %لشائعة في GZ% %ل!ما@ ق- شكلH %ألخالS بح"g +@ %لشب"بة %لG"@ "-ع<@ %إل"ما@ بالمس"حK نا-'%ً ما "Gك'<@ %سم7 لعش'%ئ*>.
%GZ '"ن7 "نبغي لنا كمس"ح""@ عمل""@ +@ نغ+ k'ك' ت-ب"' %لف-%ء في ح-"ث*>. %فتG ق<@ ^لى'Pغ"' +ن*> ال "ت KO-"-تح-ث<@ في م<%ض"ع ع"
%ل<ضع م@ %ألم<' < نخA “بفضائJ” %لG_ -عانا “م@ %لdلمة ^لى ن<'C %لعج"A”. ^@ كا@ %لمس"ح حاالً في %لقلA باإل"ما@ فأنH ال تق<] على
%لصمG^ .H% +نH <ج-H "س<m فستصبح م'سالً حق"ق"اKً <ال ب- +@ تك<@ حا'%ً في GZ% %ألم'. < %لG"@ ال "ق-'<@ "س<m <ال "جل<ن7 -ع*>
{SM 206.2} "ع'ف<@ +نW ق- <ج-ت7 ع!"!%ً على نفسKW < ^ن7 ق- <ضع في فمW ت'ن"مةK تسب"حاً %ل7

+ص-قائي %ألح-%Z Kgال ب-+ت> ح"اتك> %لمس"ح"ة كم@ غم' -pء محبة "س<m قل<ب*>! ^نك> ل@ تع'ف<% +ب-%ً مبلغ ما "مك@ +@ تفعل<C م@
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%لصالh للG"@ ال "-ع<@ +نفس*> +<ال- هللا ^G% كنت> تتح-ث<@ ^ل"*> بلpP <'قة <ج- < '!%نة بشأ@ خالi نف<س*>. < م@ ج*ة +خ']K ق- ال
Jبأعما [G+ @لعال> %لبتة ما ق- +لحقت> بنف9 ما م% %GZ ق- ال تع'ف<@ في> K<ملتZ+ -للمس"ح ق O-تع'ف<@ +ب-%ً ^لى "<> %ل-"ن<نة ك> م@ ف'صة للش*ا
P. {SM 207.1}"شك> %ل!O-"Z < +ق<%لك> %ل'خ"صة %لمبتGلةK < '<عنتك> %لتي ل> تتفS < ^"مانك> %لمق-9

;بح =ألحباء

Jألج m>ل-م% p'Gت WتمامZ% في> KSتفتح ل*> كن<! %لح @+ Hبما حا<ل' > KWعلى نف<9 +حبائ Sم@ %لقل m>ق- تشع' بن Wصح"ح +ن
خالص*>K <لك@ ح"A "ب-< لW +@ تأث"' كلماتW ف"*> قل"J < +@ ال %ستجابة dاO'Z لصل<%تW%G G^ KW تكا- تنحي بالالئمة على هللا لك<@ +@
ج*<-W ل> تأH بثم'. تشع' بأ@ +ع!%ءG W<< قل<A متحج'O بن<m خاKi < +ن*> ال "تجا<ب<@ مع مج*<-%تKW <لك@ JZ فك'H جا-%ً +@ %لخPأ
{SM 207.2} ق- "ك<@ في نفسW بالH%G؟ JZ فك'H في +نW ت*-> بال"- %ل<%ح-O ما تسعى لبنائ7 باألخ']؟

KWحبائ+ Jم@ ج*<- ألج JGما تب H-فأفس KWبتص'فات Wمان"^ H'خ'] +نك+ Hفي +<قا > KW"م@ عل"*" @+ Hهللا في +<قا h>'ل Hلق- سمح
> Wعلى عقل O'P"حالة %لتضج' %لمس > Wعا-%ت > Wتص'فات > WباعP KWتص'فات Aا بسبZ'"تأث H-لة ألجل*> ق- فق>Gلج*<- %لمب% CGZ @أل
W"عل H-*ق- ش @%Gبال W*ج> H%'"تعب Jب K[>لمس"ح"ة < ^لى %لتق% Oلح"ا% %Gلى ش^ W'فتقا%... {SM 207.3}

ال تستخp +ب-%ً بأZم"ة %ألم<' %لصغ"'KO ف*ي تم-نا بأسباA مق<ماH %لح"اO. < ^نما ب*ا ت-'A %لنف9 حتى تنم< ^لى شب7 %لمس"ح +< تتس>
بص<'O %لش'. ل"ساع-نا هللا لنشكJ عا-%H في %لتفك"' < %لتعب"' < %لنd' < %لعمJ تش*- لكJ م@ Z> ح<لنا بأننا كنا مع "س<m < تعلمنا من7 —
Gr 9 : l)). {SM 208.1}%' — ما'9 1893

=لجد

^@ ح"اO تنفS في %لعمJ %لناشP ألجJ هللا Zي ح"اO مبا'كة. < %لG"@ "ب--<@ <قت*> في %لعبg < %لتأسفاH %لباPلة < %لتGم'%H غ"' %لمج-"ة
O'بائسة م Oآلخ'"@. كث"'<@ "جعل<@ %لح"ا% J"ن"' سب" C>ت'ك > Cهللا ^"ا <ZاPع+ _Gل< +ن*> ق-'<% %لن<' %ل CGZ '"غ Oكا@ "مكن*> +@ "ح"<% ح"ا
بأنان"ت*> < حب*> %لمتنع>. بالنشاP %لمج- "مك@ +@ تصبح ح"ات*> كأشعة المعة م@ ض"اء %لشم9 لتق<- %لسالك"@ في S"'P %لم<H %لمdلمة ^لى
%لS"'P %لم;-_ ^لى %لسماء. فل< %تخGZ %>G% %لمسلW المتألH قل<ب*> سالماً < ف'حاً في "س<m %لمس"ح — (A: 25 تش'"@ %أل<J — +كت<ب'
1881). {SM 208.2}

* * * * *

العمل الشخصي

كا@ عمJ %لمس"ح "ق<> في معdم7 مقابالH شخص"ة. كا@ ش-"- %العتبا' ل*CG لمقابالH %إلف'%-"ة %لتي "جتمع ف"*ا بشخi <%ح-K فق- كا@
GZ. {SM 209.1}% %لشخi %ل<%ح- "حمJ ^لى %ألل<p ما ق- تلقاC م@ مع'فة

<%لعامل<@ %لمج-<@ %ألكث' نجاحاً Z> %لG"@ "عمل<@ بابت*اl ل"خ-م<% هللا في %ألم<' %لصغ"'O. على كJ ^نسا@ +@ "عمJ بخ"K>Z 7P "ح<ك7
Jلمثا% >+ lG>لنم% Jكم" > qمن7 %لقما pتأل" _Gفي %لنس"ج %ل... {SM 209.2}

ً -'ب<% %لشب"بة على مساع-O %لشب"بةK < في مسعاGZ <Z% "كتسA كJ من*> خب'O ت;Zل7 أل@ "صبح عامالً مك'ساً في مجاJ +<سع. ^@ +ل<فا
{SM 209.3} .م@ %لنا9 "مك@ %جتG%ب*> بأبسP P'"قة

Pتنعش*> +بس O'"ح"اناً كث+ KC>ب>Z>ماء %لعال> < مdل"*> < "عتب'<@ على +ن*> ع^ 'dن" @"Gنساء %ل > Jم@ 'جا O'لجبا% J>لعق% _>G @^
%لكلماH < +ش-Zا ت<%ضعاً %لتي "كلم*> ب*ا +ح- محبي هللا < Z< "تكل> ع@ تلW %لمحبة بص<'P Oب"ع"ة مثلما "تكل> محب< %ل-ن"ا ع@ تلW %ألم<'
%لتي تستس"غ*ا عق<ل*> < تغتG_ ب*ا. ^@ %لكلماKH حتى < ^@ تك@ م-'<سة < م*"أKO ل*ا تأث"' قل"KJ غ"' +@ ما "ق<> ب7 %ب@ هللا +< %بن7 هللا م@
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عمKJ ع@ S"'P %لكال> +< %لخ-مة +< %ألم<' %لصغ"'O < "ت> في بساPة < Pب"ع"ة ال ب- م@ +@ "فتح %لباA %لJd _G مقفالً !ماناً CGZ م-ت7 في
{SM 209.4} .(<ج7 نف<9 ع-"-A) — O: 9 +"ا' — ما"< 1899

الشبيبة كرابحي نفوس

S"'ج"-%ً +@ ال ف p'مغا"' كل"اً لما "'ضى عن7 هللا. "ع Pم@ %لنشا Wلشب"بة في مسل% O-في ق"ا C-على قص pكا hصا 'Zا@ ع-< ساP"لش%
م@ %لنا9 "ق-' +@ "فعJ م@ %لخ"' ما "ق-' عل"7 %لشبا@ < %لفت"اH %لمك'س"@ Kt فالشب"بة ^@ %ستقا> مسلك*> بمق-<'Z> +@ "نش'<% تأث"'%ً جبا'%ً.
+ما %ل<عاd < %لمتق-م<@ في %لس@ م@ %ألعضاء %لعلمان""@ فل"9 ل*> م@ %لتأث"' في %لشب"بة نصp ما للشب"بة +ق'%ن*> ف"*>. "ج- ب*> +@ "شع'<%
Kب"ع"ةPل% > Oلتضح"ة ب'غائب*> %لمشت*ا% WلG <Zخ<ت*> في %إلنسان"ة حتى ل< %قتضا+ iلخال C%'ل<% م@ %لج*- قصاGبأ@ م@ <%جب*> +@ "ب
WلG 'قت*> < حتى +م<%ل*> ^@ %قتضى %ألم> t %>نبغي +@ "ك'س". {SM 210.1}

"نبغي لجم"ع %لG"@ "ّ-ع<@ %لتق<] +@ "شع'<% بالخP' %لمح-S بم@ Z> بع"-<@ ع@ %لمس"حG^ K س'عا@ ما "نت*ي +جZ J;الء %لG"@ كا@
بإمكا@ +<لئW +@ "عمل<% على خالص*> ل< ثبت<% في مش<'O هللاK لكن*> قص'<% ع@ +-%ء <%جب*> بسبA %إلنسان"ة < %لت'%خيK +< ألن*> %ستح<%
بصل"A %لمس"ح — Z;الء "خس'<@ نف<س*> فحسKA بZ <- @+ J;الء %لخPاO %لمساك"@ س"PلA من*> +"ضاً. < س"ت<جA عل"*> +@ "ق-م<%
{SM 210.2} .حساباً ع@ %لصالh %لG_ كا@ في مق-<'Z> +@ "فعل<C ل< كان<% مق-س"@ Kt لكن*> ل> "فعل<% بسبA ع-> +مانت*>

^@ %لG @"G%ق<% فعالً حال<O %لمحبة %لفا-"ة ال "'كن<@ ^لى %ل'%حةK بJ ال "ق-'<@ على GلW حتى "خب'<% حم"ع %لمحتك"@ ب*> ع@ ت-ب"'
%لخالi. على كJ م@ %ألح-%g +@ "سأJ: “"ا 'A ماG% ت'"-ني +@ +فعJ؟ ك"p "مكنني +@ +مج- < +عd> %سمW على %أل'k؟” ح"ثما تلفتنا
{SM 211.1} نشاZ- نف<سنا ت*لKW < مع GلW فما مبلغ شع<' %لشب"بة بمس;<ل"ات*> تجاC 'بح %لنف<9 للمس"ح؟

dلنفو= ãال5تما3 بخال=

S"بج- 'ق Cلك@ م@ من*> "سمي %س> %لمس"ح؟ < م@ من*> "'] مت<سالً ^لى !مالء > Kiلمخل% Jلم-%'9 +@ "عمل<% ألج% AالP '>-بمق
{SM 211.2} ل"ت'ك<% S'P %لخP"ة < "ختا'<% سب"J %لق-%سة؟

GلZ W< %لS"'P %لG_ "نبغي +@ "سلك7 %لشباA %لم;من<@K < لكن*> ال "فعل<@. ^ن7 +نسA لشع<'Z> +@ "شا'ك<% %لخاPئ في %لل*< <
%لمس'%H. ^@ للشب"بة مجاالً <%سعاً للنفعK غ"' +ن*> ال "'<نCr .7 ل< %ستعمJ %لشب"بة %آل@ ق<] عقل*> في %ستنباS'P P %التصاJ بالنف<9
{SM 211.3} .%ل*الكة حتى "<ضح<% ل*> S"'P %لق-%سةK < بالصالO < %الستعPاp "'بح<@ < ل< نفساً <%ح-O للمس"ح

"ا ل7 م@ مش'<عاً جل"الً! 'بح نف9 <%ح-O لتسبح هللا م-] -Z<' %ألب-! نف9 <%ح-O لتنع> بالسعا-O < %لح"اO %ألب-"ة! ج<O'Z <%ح-O في تاج*>
لتشع كنجمة ^لى +ب- %ل-K'>Z بJ "مك@ %إلت"ا@ بأكث' م@ نف9 <%ح-Z-'> Oا م@ %لباJP ^لى %لحKS < م@ %لخP"ة ^لى %لق-%سة. "ق<J %ل'A بف>
iخال Jشت'ك<% مع %لمس"ح < %لمالئكة في عم% @"Gفال W%G G^ > .”'>Z-لى +ب- %ل^ Aكث"'"@ ^لى %لب' ("ض"ئ<@) كالك<%ك %>-' @"Gنب"7: “<%ل
{SM 211.4} .%لنف<9 %ل*الكة "كافأ<@ ب<ف'O في %لملك<H %لسما<_

ً '+"H +@ نف<ساً كث"'O "مك@ +@ تخلi ل< ماH %لشب"بة ح"g "نبغي +@ "ك<ن<%K مك'س"@ t < %لحKS < لكن*> في %لغالA "تخG<@ م<قفا
> m>م@ +جل*> تسفح %ل-م > K<لغ% > Sنفس*> م@ %لعال>. ^ن*> مص-' -%ئ> للقل+ <Z %>-ال غ^ > K<*ج*<- مت<%صلة م@ +جل JGنبغي ب" g"ح
تصع- م@ قل<A %ل<%ل-"@ صل<%H مصح<بة باألل>K لكن*> مع GلW "مض<@ في P"ش*> غ"' عابئ"@ لما تسبب7 تص'فات*> م@ rال>. "!'ع<@
{SM 212.1} ...+ش<%كاً في ص-<' م@ Z> على %ستع-%- +@ "م<ت<% ل"خلص<Z> < "صّ"'<Z> ما ق- 'س> هللا ل*> +@ "ك<ن<%K باستحقاقاH -> %لمس"ح

عمل "نتظركم

+"*ا %لشبا@ < %لشاباH"+' KH +@ ل-] هللا عمالً لك> لتعمل<C. %حمل<% صل"بك> <%تبع<% %لمس"حK < ^ال فأنت> ال تستحق<ن7. ك"p "مكنك>K < +نت>
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باق<@ في ^ع'%k غافJ مت*امKJ +@ تع'ف<% ما Zي ^'%-O هللا لك>K <ك"p تت<قع<@ +@ تخلص<% ^@ كنت> ال تصنع<@ مش"ئة 'بك> كخ-%> +مناء.
جم"ع %لG"@ "نال<@ %لح"اO %ألب-"ة "ك<ن<@ ق- +حسن<% صنعاً. < ملW %لمج- س"مج-G^ <Z "ق"م*> ع@ "م"نK7 < "ق<J ل*> “نعماً +"*ا %لعب"-
%لصالح<@ < %ألمناء” م@ "-'_ ع-- %لنف<9 %لتي كا@ بإمكانك> +@ تخلص<Zا م@ %ل*الW ل< +نك>K ع<ضاً ع@ نش-%نك> مس'%تك>K سع"ت> لمع'فة
+_ عمJ "مكنك> %لق"ا> ب7 في ك'> س"-ك>؟ ك> ع-- %لنف<_ %لتي خلصH ع@ S"'P مجتمعاتك> %لتي تنص'ف<@ ف"*ا للح-"g < ع!p %لم<س"قى؟
Jألج Oش'ع<% في %لصال% .Jتح<ل<% ^لى ن*ج ج-"- في %لعم Cr K%>فتح<ل Kقة"'Pل% %G*ب Hخلص O-كنت> ال تق-'<@ +@ تش"'<% ^لى نف9 <%ح @^
%لنف<K9 +-ن<% م@ %لمس"حK ق'"باً م@ جنب7 %ل-%مي. < لتت!"@ ح"اتك> ب'<h <-"عة Zا-ئةK < لتصع- تض'عاتك> %لحا'O %لمنسحقة %لمت<%ضعة ^لى
{SM 212.2} .هللا Pالب"@ من7 %لحكمة حتى تفلح<% ال في خالi +نفسك> فحسKA بJ نف<r 9خ'"@ +"ضا

صل<% +كث' مما ت'نم<@. +لست> ^لى %لصالO +ح<l منك> ^لى %لت'ن">؟ +"*ا %لشبا@ < %لشاباH ^@ هللا "-ع<ك> لتعمل<%K لتعمل<% ألجل7. %-خل<%
تغ""'%ً كل"اً على P'"قة تص'فك>G^ K "مكنك> +@ تعمل<% عمالً "عج! عن7 %لخا-م<@ بالكلمة < %لتعل">. فبمق-<'ك> +@ تتصل<% بم@ ال سب"J للخا->
513 — 511 : C 1) — <*"لى %لتأث"' ف^). {SM 213.1}

0"ن تبد890

على %ل'%غب"@ في %لعمt J +@ "ب-+<% في %لب"KH في عائالت*> < ج"'%ن*> < ب"@ +ص-قائ*>K ح"g سج-<@ مجاالً <%سعاً للخ-مة %ل'<ح"ة. <
428 : C 6) — سع>+ Jعن*ا في مجا <Z!ع@ مق-'ت*> على %لخ-مة +< عج pكش" Wمح >Z نما^ %GZ لخ-مة %لمحل"ة% Jعم). {SM 213.2}

0نجع xر"قة

^@ %لمج*<- %لف'-_ "نج!K في عملناK +كث' مما "مك@ تق-"'KC < %لنف<9 ^نما ت*لW بسبA %فتقا'Zا ^لى GZ% %لن<m م@ %لعمJ. ل"9 م@ ح-
لق"مة نف9 <%ح-O. < جلجثة ت<ضح GلW. ^@ نفساً <%ح-O ت'بح ^لى %لمس"ح Zي +-%O فعالة في 'بح rخ'"@Z > K;الء غ"'K<Z مما "أتي بنتائج م@
{SM 213.3} .(%لب'كة < %لخالi تJd متعاdمة +ب-%ً — (@ : 184

* * * * *

الخدمة في مختلف الفروع

"-ع< هللا خ-%ماً < مبش'"@ < م<!ع"@K فل"AZG شباننا < شاباتنا م<!ع"@ < كا'!"@ < مبش'"@ في صحبة عماJ مختب'"@ "ق-'<@ +@
Sقابل<ن*> ع@ %لح" @"Gح"@ تسنح %لف'صة فل"ح-ث<% %ل > .H"لى ب^ H"ب<عاتنا م@ بPم<!ع<نا م Jل"حم .hخ-م<@ بنجا" p"ك <Z>علم"
Sلى %لح^ O'"لق<"مة بج- < حماسة نأتي بنف<9 كث% A"ل"'نم<% < "صل<% مع*>. ح"@ نتبع في عملنا %ألسال > K'بال!ما@ %لحاض iلمخت%. {SM
214.1}

Jفي ^نكا' نفس7 ألج Aغ%' Jلنساء ك% > Jلتضح"ة بالنف9. < هللا "-ع< م@ %ل'جا% h>' <*"ف Jتعتم @"Gهللا مكاناً لك@ %ل Jفي عم @^
-%'Pتق-م<% بإ Aج*ت*> %لصعا%> %G^ @"Gل% KJي ^لى 'جاZ تق-"9 نفس7 لخ-مت7 تعلى. ^@ %لحاجة > Wمستع- لتك'"9 ما "مل Jآلخ'"@ < ك%
1904 J"'28 ن"سا@ — +ب :A) 7سعى %آلخ'<@ للق"ا> ب" _Gل% Jش--<@ < ";"-<@ %لعم" Jجا' Kع!%ئمنا pتضع >+ Jقائل"@: ل@ نفش). {SM
214.2}

Lلكفاء= q=7حر
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في GZ% %لعمKJ كما Zي %لحاJ في غ"'KC تكتسA %لم*ا'O في %لعمJ نفس7. فالكفاءO ^نما تح'! بالت-'A في <%جباH %لح"اO %لعامةK < في
{SM 215.1} .(خ-مة %لمحتاج"@ < %لمتألم"@ — (': 278

* * * * *

خدمة خالصة

p"الء ال "عمل<@ على %لتخف;Z — عملي Jتمام*> بشكZ^ 'ا*dلخ"' لآلخ'"@ بإ% Jفع Jعلى ق- %إلمكا@ "شغل<@ +نفس*> في عم @"Gل% @^
م@ <"الH %لمتألم"@ بإعانت*> على تحمJ +ثقال*> فحسKA بJ ";-<@ في %ل<قH نفس7 خ-مة +عd> لصحت*> Z> %لنفس"ة < %لجس-"ة. فعJ %لخ"'
عمJ "ع<- بالنفع على مس-"7 < %لمس-] ^ل"7 كل"*ما. ^G% كنت> تنس<@ %لH%G في %Zتمامك> باآلخ'"@ تح'!<@ نص'%ً على ضعفاتك>. < ^@ ما
{SM 215.2} .تشع'<@ ب7 م@ %ستكفاء في عمJ %لخ"' س"ساع-ك> ^لى ح- عd"> في %ستعا-O صفاء ZGنك>

^@ %لس'<' %لناتج ع@ فعJ %لخ"' "نعq %لعقJ < "نش7P < "مأل ج<%نح %لنف9 كل*ا. < ب"نما تك<@ <ج<C فاعلي %لخ"' تPفح بش'%Kً < ب"نما
"عب' مح"اZ> عما لعق<ل*> م@ سم< +-بيK "ستب- باألنان""@ %لبخالء %لغ> < %نكسا' %لخاP' < %لكآبة. < على مح"اZ> ت'] ع"<ب*> %ألخالق"ةK أل@
{SM 215.3} .%ألنان"ة < محبة %لH%G ق- Pبعتا ص<'ت*ما على %إلنسا@ %لخا'جي

^@ م@ تعتمJ ف"h>' 7 فعJ %لخ"' %لن!"*ة ^نما Z< ش'"W في %لPب"عة %إلل*"ة < عا'A م@ %لفسا- %لG_ في %لعال> بالش*<KO ب"نما %ألناني <
%لبخ"J ق- +معنا في +نان"ت*ما حتى +فق-ت*ما ع<%Pف*ما %إلجتماع"ةK فغ-% مح"اZما بعك9 ص<'O %لع-< %لساقP ب-الً م@ %لP*ا'O < %لق-%سة — (2
534 : C). {SM 216.1}

* * * * *

ثواب اإلجتهاد

Kًل"<م"ة. ^@ م@ كا@ مت'%خ"ا% Oلح"ا% Hلتي ال تق-' بثم@ %لمكتسبة باأل-%ء %ألم"@ ل<%جبا% O'لمت'%خي "ض"ع %لخب% J>ك' %لشب"بة +@ %لكسG"ل
<باخت"ا'C جاZالKً ^نما "ضع في S"'P نفس7 ما س"صبح عائقاً ل7 على %ل-<%>. ف*< "'فk %لت*A"G %لG_ "نال7 م@ %لك- %ألم"@K < ^نG^ 7 "قص'
ع@ م- "- %لمع<نة للبش'"ةK "سلA هللا. < خPة س"'C تختلp تماماً عما ق- 'سم7 ل7 هللاG^ K +@ %حتقا' %لعمJ %لمج-_ "ستث"' %لح<%9 %ل-ن"ا <
{SM 216.2} ."شJ بص<'O فعالة +نفع PاقاH %إلنسا@

^@ +ل<p %لنا9 ال Z> ل*> في %ل<ج<- %إلستئثا' ألنفس*> بكJ ما جا- ب7 هللا في 'حمت7 عل"*>. "نس<@ +@ "أت<% ^لى %ل'A بتق-مة شك' م@
@+ K<*لمسلمة ل% (<*بZ%>م) <*ستثم'<@ بحكمة <!نات" G^ K<Z-"'" نس<@ +@ هللا" > .k'ثما' %أل <ZاPع+ G^ ما ق- ^ثتمن*> عل"7 م@ غنى Jج+
Kمس;<ل"ة Jلما %عتب'<% 'فض*> ك O-لمساع% C-" <*ب<صف Jم@ عم C>-;" @+ هللا <Z-"'" ك<ن<% منتج"@ كشأن*> مست*لك"@. <ل< +ن*> +-'ك<% ما"
{SM 216.3} .< ك<ن*> مخ-<م"@K ^ن*ما %مت"ا! ل*>

بركة =لعمل

%لسعا-O %لحقة ^نما Zي في +@ تك<@ صالحاً < تعمJ %لصالح. < +@ +نقى < +سمى متعة ^نما "ح'!Zا %لG"@ ";-<@ <%جبات*> %لمق''O بأمانة.
Hل<%جبا% CGZ ع@ +-%ء mة. <%المتناP"ل"<م"ة %لبس% Oلح"ا% Hق<- %لنا9 ^لى ^حتقا' <%جبا" _Gل% >Z 7"'لك% Jم"@ محق'%ً. ^@ %لكس+ Jل"9 عم >
"تسبA في نقi عقلي < خلقي ال ب- +@ "شع' ب7 صاحب7 "<ماً بق<O. <"أتي <قH في ح"اO %لكس<J %لمت'%خي "ب'! ف"7 ع"ب7 جل"اً <%ضحاKً <في
{SM 217.1} .سجJ ح"ات7 تكتA %لكلماH: مست*لKW < لك@ غ"' منتج
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بإمكا@ %لم'ء +@ "تعل> -'<ساً نافعة '<ح"ة م@ كJ ح'فة في %لح"اKO فالG"@ "فلح<@ %أل'G^ Kk "عمل<@K "-'س<@ معنى %لكالماH: “+نت>
فالحة هللا”. بG<' %لحS "جA +@ ت!'m في %لقلA %لبش'_ حتى تأتي %لح"اO بثما; %ل'<h %لجم"لة. < Pابع هللا على %لعقJ "نبغي +@ "ص<غ7 في
{SM 217.2} ...^تساS ب-"ع. < %لق<] %لخشنةK س<%ء من*ا %لجسم"ة +< %لعقل"ةK "حA ت-'"ب*ا ألجJ خ-مة %لس"-

WلG لَ"خ->”. ^ن7 ب*اء %لسماء < مع Jلُ"خ-> ب Hب@ %إلنسا@ ل> "أ%“ :Jقا WلG مع > K-لمج% Wلخ-مة ^لى %لجم"ع. ^ن7 مل% Jلق- +سن- %لمس"ح عم
%'تضى Pائعاً +@ "أتي ^لى CGZ %أل'k ل"عمJ %لعمJ %لG_ <كل7 %آلA ^ل"7. لق- ش'p %لعمKJ < عمJ ب"-"7 في حان<H نجا' لكي "ت'W لنا
SM} .مثاالً في %ألمانة في %لعمKJ < قا> ب-<'C في ^عالة %ألس'O. لق- +-'W +ن7 كا@ ج!ء%ً م@ %لعائلة فحمJ ع@ A"P خاP' نص"ب7 م@ +عبائ*ا
218.1}

مساعد89 في =لب.ت

"نبغي لأل<ال- < %لشب"بة +@ "ج-<% متعة بالتخف"p م@ متاعA %ألA < %أل>K مZ% @"'*dتماماً غ"' +ناني في %لب"KH فإG "قبل<@ بابت*اl على
%لن*<k باألعباء %لملقاO عل"*> "كتسب<@ في %ل<قH نفس7 خب'O تسم< ب*> ^لى م'%ك! H%G مس;<ل"ة < نفع. عل"*> في كJ سنة +@ "ح'!<% تق-ماً
مKً%-'P تق-ماً ت-'"ج"اً < لك@ +ك"-%P Kًا'ح"@ جانباً غ'%'O صباK<Z شباناً < شاباKH لتحJ محل*ا خب'O %ل'ج<لة <%كتماJ %ألن<ثة. ح"@ ";-_
{SM 218.2} .%أل<ال- م@ صب"ا@ < بناH <%جباH %لب"H %لبس"Pة بأمانةK ف*> "ضع<@ %ألسا9 للسم< %لعقلي < %ألخالقي < %ل'<حي

نس.ج =لمص.ر

W>لمك% W'تح" O'م Jتح<ك<@ نس"ج مص"'ك>. في ك Kةdلح Jفي ك Kساعة Jفي ك K<>" Jألص-قاء +نك> في ك% g%-ك'<% +"*ا %ألحGت
"ضاp ^لى %لنس"ج خ"GZ > KP% %لخ"P +ما +@ "فس- %لنم<lG +< "!"- جمال7. فإG% كنت> م*مل"@ متكاسل"@ فأنت> تفس-<@ %لح"اO %لتي 'س> ل*ا هللا +@
تك<@ مش'قة جم"لة. < ^G% %خت'ت> %تباm -<%فعك> فإ@ عا-%H مغا"'O لصفاH %لمس"ح ست<ثقك> بحباJ م@ ف<الG^ > .G تبتع-<@ ع@ %لمس"ح س"تبع
مثالك> كث"'<@ %لK@"G بسبA مسلكك> %لخاPئK س"ح'م<@ ^لى %ألب- م@ %لتمتع بأمجا- %لسماء. < لك@ ^@ %ستبسلت> في ج*ا-ك> للتغلA على
— J>5 كان<@ %أل : l) — A"لى %لصل^ <Z->خ'"@ < "قr _-*"فإ@ ن<' مثالك> س K<ح<لك <Z @م O-ف'صة تسنح لمساع Jمغتنم"@ ك Kألنان"ة%
{SM 218.3} .(-"سمب' 1901

* * * * *

كرامة العمل

لق- كا@ قص- هللا +@ "خفp بالك- < %لتعA ح-O %لش' %لG_ -خJ %لعال> بعص"ا@ %إلنسا@G^ K ب<%سPة %لك- "مك@ +@ تفق- تجا'A %لش"Pا@
تأث"'Zا < +@ تص- م<جة %لش'K أل@ %لعمJ < ^@ كا@ مصح<باً بالج!m < %لتعA < %ألل>Z K< لالنسا@ مص-' س'<' < نم<K < حا'9 م@
%لتجا'KA < +@ ما "ت"ح7 م@ ت-'"A "ضع ح-%ً لالنغما9 بالش*<%KH < "حف! ^لى %الجت*ا- < %لنقا<O < %لثباKH < "صبح بGلW ج!ء%ً م@ ت-ب"'
P>النتشالنا م@ %لسق <"dهللا %لع. {SM 219.1}

X9 =أللعا s9لعمل =ل.د=

"س<- %لشع<' بأ@ %لعمJ %ل"-<_ عمJ محّق'K < %لنا9 "ج*-<@ +نف"*> بق-' ما "ختا'<@ بلعبة ك'O %لسلة +< ك'O %لق-> +< مبا'"اH %لمالكمة
-<@ +@ "عتب'<% محق'"@. ^@ %لش"Pا@ ل"بت*ج ح"@ "'] %لنا9 "نفق<@ ق<%Z> %لعقل"ة < %لجس-"ة في ما ال "ثقp +< "نفع +< "ساع-Z> على +@
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Jال ق"مة حق"ق"ة ل*ا بالنسبة ^ل"*> +< ^لى %آلخ'"@ "مث Aبحاجة ^لى مساع-ت*>. < ب"نما "صبح %لشب"بة با'ع"@ في +لعا <Z @ك<ن<% ب'كة لم"
l>لج*- ل"ق% JGن7 "ب^ .O'"'لش% >Z 7ضعاً في مكان*ا صفات%>> KAZ%>ب*> هللا م@ مZ> -ما ق <Zسالباً ^"ا K<*بالنسبة لنف<س Oا@ لعبة %لح"اP"لش%
C'س" > K<*ن7 ال "'"- للنا9 +@ "ع'ف<% خالق^ .<Z'ال "ج- هللا مكاناً في +فكا g"هللا < "سعى ل"ستأث' بعق<ل*> < "ل*"*ا كل"اً بح JZلنا9 ^لى تجا%
{SM 220.1} .ج-%ً +@ "ق<-Z> ^لى م!%<لة %أللعاA < %'ت"ا- -<' %لمالZي مما "ش<q ح<%9 %لشب"بة < "نس"*> هللا < %لسماء

غ"' +@ %شتغاJ %لم'ء بح'فة مج-"ة Z< م@ +ضم@ %ألم<' %لتي تق"7 %لش'K +ما %لكسJ فم@ +شنع %للعناG^ KH في 'كاب7 تش"' %ل'G"لة <
Gفإ K@>عضاء %لمجتمع %لنافع+ <Z Wنص'ف<@ ^لى +-%ء +عمال*> %ل"<م"ة مبت*ج"@ — +<لئ" @"Gئماً مشغ<ل<@ %ل%- <Z @"Gلج'"مة < %لفق'. < %ل%
"عمل<@ بأمانة على تص'"p مختلp ما "نتZ'd> م@ <%جباH "جعل<@ ح"ات*> ب'كة ألنفس*> < %آلخ'"@G KلW أل@ %لعمJ %لمج- "حفd*> م@
{SM 220.2} .”كث"' م@ فخا} W%G %لG_ “ال "ع-> +@ "ج- ش'%ً لأل"-_ %لكس<لة لتفعل7

Klالبت*ا% > h'لجا'"ة تنش' في %لبال- %لصحة < تش"ع %لف% J>%-لك@ %لج Klا %آلسنة مص-' ^!عا*Zس'عا@ ما تصبح م"ا O-لب'كة %ل'%ك%
{SM 221.1} .%أل<لى 'م! %لكسال@K < %ألخ'] 'م! %لمجت*- %لك-<-

مثا_ =لمس.ح

^@ S"'P %لعمJ %لمج- %لم'س<مة لساكني %أل'k ق- تك<@ شاقة < مج*-KO غ"' +@ %لفا-_ شّ'ف*ا ^G سلك*ا بنفسK7 < مأم<@ Z< %إلنسا@
'Pقضى %لش > Kسن"7 %أل<لى Gك- من Oح"ا qعا G^ K7كّ'م7 بق<ل7 < مثال K_-لمج% Jلمق-سة. لق- كّ'> %لمس"ح %لعم% S"'Pل% CGZ تبع" _Gل%
%ألعd> م@ ح"ات7 %أل'ض"ة في %لعمJ %لصب<' -%خJ حان<H نجا' بم-"نة %لناص'KO < بث"اA عامJ بس"P %جتا! 'A %لح"اO ش<%'m %لم-"نة
Kمع %لفالح"@ < %لفعلة Aس"' جنباً ^لى جن" >Z > ت'%فق7 %لمالئكة %لخا-مة K7غا-"اً ^لى عمل7 %لمت<%ضع < عا-%ً من Kف"*ا qلتي عا% O'"لصغ%
{SM 221.2} ..غ"' مع'<p <ال مكّ'>

WالZمستع- إل > K-بالم'صا pا@ <%قP"غني %لفق"' < "سع- %لبائ9. < %لش" > p"ق<_ %لضع" K_'لمت'<_ مق<ٍ صحي للجن9 %لبش% Jلعم%
Hباً. ^ن7 ال "ك<@ +كث' نجاحاً من7 ح"@ "أتي ^لى %لنا9 في ساعا%Gل"*> متلبساً شكالً ج^ Jف'صة ل"ص Jم@ %لعم <Z>ت"ح ل7 ف'%غ*> < خل" @"Gل%
{SM 221.3} .بPالت*>

متعة =لعمل

م@ ب"@ %لش'<' %لناجمة ع@ %لغنىK بJ م@ ب"@ +فdع*اK تلW %لفك'O %ل'%ئجة %لقائلة +@ %لشغJ محّق'. "ق<J %لنبي ح!ق"اGZ“ :J% كا@ ^ث>
+ختW س-<> %لكب'"اء < %لشبع م@ %لخب! < %لسال> < %الPمئنا@ كا@ ل*ا < لبنات*ا < ل> تش-- "- %لفق"' < %لمسك"@” ح!ق"اZ .49 : 16 Jنا ن']
ب<ض<h %لنتائج %لفd"عة للكسJ %لG_ "ضعp %لعقJ < "حP %لنف9 < "فس- %لف*> < %إل-'%KW محّ<الً ^لى لعنة ما ق- +عPي ل"ك<@ ب'كة. ^@
.%ل'جJ %لعامJ +< %لم'+O %لعاملة Z< %لG_ "'] +@ %لح"اO تنP<_ على ما Z< عd"> < صالحK < "'تضي +@ "ن*k بمس;<ل"ات*ا بإ"ما@ < 'جاء
{SM 222.1}

Wتعلم7 %لكث"'<@ م@ تابعي %لمس"ح. ^@ %شتغال" @+ lلض'<'"ة "حتا% Oلح"ا% Hل'%ضي في <%جبا% Jلمستم- م@ %لعم% _'Z>ل-'9 %لج% @^
Sألخال% A"'-م@ %لنعمة < ت AلPنما "ت^ Kلعا-"ة% Oلح"ا% Jمبا-& %لمس"ح"ة ^لى +شغا Wخال-^> Km'%!كم"كان"كي +< تاج' +< محا> +< م t
%لصا'> +كث' مما "تPلب7 %شتغالW كمبش' نdامي في حقJ %لعمJ %لمفت<h. ^@ مسألة ^-خاJ %ل-"انة ^لى %لمصنع +< مكتA %ألعماJ ح"g تقّ-9
A'لب7 %لP" ما >Z WلG > .عصاباً '<ح"ة ق<"ة+ AلPنما تت^ Kق"ا9 كلمة هللا Aصفقة حس Jعق- ك <dن" > <>" Jك Jعما+. {SM 222.2}

Jفي +ثناء خ-مت7 كا@ "شتغ O'"ح"اناً كث+ > Kة. لق- تعل> ح'فة صنع %لخ"ا> في ف'<ع*ا %لعل"ا < %ل-ن"ا"Pخ Jب<ل9 %عتب' %لكس J>ل'س% >
ب*CG %لصناعة ل"ع<J نفسr> 7خ'"@K < ل> "حسA %ل<قH %لمنفZ SكG% +ن7 خسا'KO فإG %شتغJ ت*"أ ل7 %التصاJ بف'"S م@ %لنا9 ل> "ك@ %تصال7
h-لك% Jعلم*> +ن7 باإلمكا@ ^ك'%> هللا حتى بأعما > Kبة م@ هللاZ يZ لعا-"ة% Jفي %ألشغا O'ق- ب"@ ل'فقائ7 +@ %لم*ا > KWلG '"ب*> ممكناً بغ
{SM 222.3} .%ل"<م"ة. ^@ "-"7 %للت"@ +كسب*ما %لك- خش<ن7 ل> تقلال م@ ق<O م<%ع7d %لم;ث'O كخا-> مس"حي

J>إلنسا@ %لكس% A>مع قص- هللا في خلق*ا +كث' مما "تجا A>تتجا Jألثقا% Hحامال A%>-لق- 'س> هللا +@ "ك<@ %لجم"ع عماالً. ^@ %ل
K<*مل+ A"فس"خ Pا ع-> %لنشاZ->سماء "س @>'dنت" @"Gلمالئكة. ^ن*> خا-م<% هللا لبني %لبش'. +ما %ل% WلGك > .Jع@ %لعم pلمت'%خي. هللا ال "ك%
أل@ نdا> %لسماء ال "ت'W مجاالً إل'ضاء %لكسJ. <+ما %لمع"<@ < %لثق"ل< %ألحماJ فق- <ع-<% بال'%حة. ^@ %لخا-> %ألم"@ Z< %لG_ س"'حA ب7
م@ +عمال7 ^لى ف'h س"-C. س"لقي سالح7 بابت*اKl < س"نسى ضج"ج %لمع'كة في %ل'%حة %لمج"-O %لمع-O للغالب"@ بصل"A %لمس"ح — (!: 274



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 73 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

280 —). {SM 223.1}

* * * * *

الزرع على كل املياه

_Gل% Jلسنا عامل"@ س<] ج!ء صغ"' م@ %لعم .Cلم"ا% Jل"!'ع<% على ك K_!%'لك% Jلعم% m>'في شتى ف %>P'ع< شعب7 %"نخ-" A'ل% @^
"'"-نا هللا +@ نعمل7 ب"@ %لج"'O < %ألص-قاء. ^ننا ^G نلpP بالمساك"@ < %لفق'%ء +< %لفاق-"@ ع!"!%َ "مك@ +@ "ك<@ لنا تأث"' ف"*>K < بGلW "ج-
%لحS %إلل*ي P'"ق7 ^لى قل<ب*>. "نبغي +ال ن-m ف'صاً ك*CG تفلH م@ +"-"نا. ^ن*ا +سمى ما نق-' +@ نق<> م@ +عماJ ك'%!"ةK فتق-"> %لحS بمحبة
{SM 224.1} .< لpP م@ ب"H لب"H ^نما "تفS مع ما عل> ب7 %لمس"ح تالم"CG ح"@ +'سل*> في ج<لت*> %لك'%!"ة %أل<لى

مو5بة =لترن.م

Hكلما Hفتح O'"ح"اناً كث+ .Aل'<حي على %لقل% Sبع %لحPل Jل<سائ% Jلت'ن"> م@ +فع% @+ G^ K<"بة %لت'نZ>تمتع<@ بم" @"Gحاجة ^لى %ل WناZ
CG*ت-'ب<% ل"خ'ج<% < "نا-<% ب" @+ K'لكبا' من*> < %لصغا% Kلت<بة < %إل"ما@. "نبغي ألعضاء %لكن"سة% WلG @فنتج ع A>لت'ن"> %لمق-9 %لقل%
%ل'سالة %ألخ"'O للعال>. < ^@ Z> خ'ج<% بت<%ضع فإ@ مالئكة %لسماء ت'%فق*> معلمة ^"اZ> ك"p "'فع<@ +ص<%ت*> بالصالKO < ك"p "'فع<ن*ا
{SM 224.2} .بالت'ن> < ك"G" p"ع<@ 'سالة %إلنج"J %لمختصة بال!ما@ %لحاض'

+"*ا %لشبا@ < %لشاباH %ن*ض<% بالعمJ %لG_ ^ل"7 "-ع<ك> هللا. < %لمس"ح س"علمك> لتستعمل<% مق-'%تك> في %لمقاص- %لصالحة. < ^G تنال<@
@"Gجم"لة للسامع"@ %ل > O-"-ج Hانك> < تصبح<@ قا-'"@ على تق-"> كلماZG+ qلق-9 %لمح"ي < تسع<@ لتعلم<% %آلخ'"@ تنتع% h>'تأث"' %ل
{SM 224.3} ..."سمع<ن*ا من-Zش"@

sq=لعمل =لطبي =لكر=

k%'تسببا@ في كث"' م@ %ألم" Kب"عةPبق<%ن"@ %ل J*لج% > KJفي %ألك J%-للخ-مة.! ^@ ع-> %العت O-"-بي %لك'%!_ ف'صاً عPل% Jئ %لعم"*"
Oلق"ا9 %لعالي م@ %لح"ا% f>عج!<@ ع@ بل" KH%Gلل <Z'ع-> ^نكا Aهللا بسب Aفإ@ كث"'"@ م@ شع K-سلبا@ هللا ما "ستحق7 م@ مج" > KO-لسائ%
%ل'<ح"ة %لG_ "ضع7 هللا +مام*>. علم<% %لنا9 +ن7 +فضJ ل*> +@ "ع'ف<% ك"ف"ة شفاء %لم'k. "نبغي +@ نك<@ معلم"@ حكماء نحG' %لكJ م@
%النغما9 بالش*<%H. ك"p "سعنا +@ نمتنع ع@ عمJ ما عل"نا عمل7 إلنا'O %لجاZل"@ < ^سعاp %لمتألم"@ ح"@ ن'] ما ق- -خJ ^لى %لعال> م@
{SM 225.1} ب;9 < تش<"7 < م'k نت"جة للج*J؟

p"تعل"> %لنا9 ك S"'P @ع O-"لنف9. "مك@ تق-"> خ-مة ج% Jم-%خ Sق- +غل Gلسائ% Aلصح"ة أل@ %لتعص% Oكث"'<@ "ج*ل<@ مبا-& %لح"ا
"ع-<@ Pعاماً صح"اً. < GZ% %لف'm م@ %لعمZ J< ج<Z'_ كأ_ ف'r mخ' "مك@ %النخ'%P ف"7. "نبغي ^نشاء %لم!"- م@ م-%'9 %لK>*P كما
"نبغي +@ "عمJ %لبعk متنقل"@ م@ ب"H ^لى ب"H معP"@ تعل"ماH ح<J ف@ P*< %ألPعمة %لصح"ة. كث"'<@K +جJ كث"'<@ س"نتشل<@ م@
{SM 225.2} .(%النحPاP %لجس-_ < %لعقلي < %لخلقي بفضJ تأث"' %إلصالh %لصحي — (A: 6 ح!"'%@ — "<ن"< 1912

* * * * *

فروع كثيرة للعمل
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AلPلخ-مة للمس"ح. < %ل<الء للمس"ح "ت% Oأل<لى في ح"ا% H%>Pم@ %لخ O>Pخ >Z بالكن"سة Pفاال'تبا Kلخ-مة% Jلكن"سة ألج% Hمdلق- ن
%ألمانة في +-%ء %ل<%جباH %لكنس"ةGZ > K% ج!ء Zا> م@ ت-'"A %لف'-K < م@ شأنK7 في كن"سة متش'بة ح"اO %لس"- %ل'KA +@ "ق<- مباش'O ^لى
SM} .(بJG %لج*<- ألجJ %لعال> خا'جاً. < ZناW ف'<m ع-"-O "ق-' %لشب"بة +@ "ج-<% ف"*ا ف'صة لبJG %لج*<- %لنافعة — ( ': 268 < 269
226.1}

rلكٍل مكان

لكJ مكانة في ت-ب"' %لسماء %ألب-_K < على كJ <%ح- +@ "عمJ متعا<ناً مع %لمس"ح ألجJ خالi %لنف<9. فكما نح@ م<قن<@ م@ +ن7 "<ج-
327 > 326 : J) — نخ-> هللا g"ح k'على %أل iن<ق@ +ن7 ق- تع"@ لنا مكا@ خا @+ Aج" WلGلسما<"ة فك% @P%>مكا@ مع- لنا في %لم).
{SM 226.2}

عمل مد;سة =لسبت

"-ع< هللا شباناً < شاباH ل"منPق<% +نفس*> لبJG ج*- حا' لم-] %لح"اO في عمJ م-'سة %لسبH... "'"- هللا في عمJ م-'سة %لسبH معلم"@
53 : 1 ) — C>!'فأح Sحسن<% ما ق- سب" > K'بت*> باالختباZ>ستع-%- +@ "نّم<% م% _>G KAلقل% Jق-'<@ +@ "خ-م<% م@ ك"). {SM 227.1}

تد;"س =لكلمة

Jلخ-مة < "ق<م<% بعم% Jل"-خل<% حق Hلشبا@ < %لشابا% Hلمئا S"'Pتفتح %ل > Kسما<"ة O'ي فكZ 9-لمق% Aاء -'<9 م@ %لكتاPع^ O'فك @^
J"لسب% %GZ '"بغ C!ا> ال "مك@ ^نجاZ. {SM 227.2}

%لكتاA %لمق-9 غ"' مقّ"-K بJ "مك@ +@ "صJ ^لى باA كJ ^نسا@K كما "مك@ تق-"> تعال"م7 ^لى ضم"' كJ ^نسا@. كث"'<@ م@ %لمعجب"@
بأJZ ب"'"7 %لنبالء "فتش<@ %لكتA ألنفس*> "<م"اً ح"@ "ق-> %لحS ل"'<% CGZ JZ %ألم<' ZكG%. قاJ %لمس"ح: “فتش<% %لكتA ألنك> تdن<@ +@ لك>
ف"*ا ح"اO +ب-"ة. < Zي %لتي تش*- لي”. فالمس"ح فا-_ %لعال> "أم' %لنا9 +@ ال "ق'+<% %لكتA فحسKA بJ +@ "فتش<Zا. GZ% عمJ عZ > <"dا> ق-
+سن- ^ل"ناG^ > K نعمل7 نأخG فائ-O عd"مةK أل@ %لPاعة للمس"ح ال تAZG -<@ مجا!%G^ KO +@ عمJ %ل<الء GZ% بإتباm %لن<' %لمعل@ في كلمة هللا
{SM 227.3} .(س"كلل7 %لمس"ح ب-الئJ خاصة م@ 'ض<%ن7 — (1 : 29 < 30

عمل =لتوq"ع

"-ع< %ل'A شب"بتنا ل"عمل<% م<!ع"@ < <عاdاKً "-ع<Z> ل"عمل<% في %لب"<KH ب"تاً ب"تاKً في +ماك@ ل> تسمع %لحS بع-. ^ن7 "تح-g ^لى شباننا
قائالً: “لست> ألنفسك>. ألنك> ق- %شت'"ت> بثم@. فمج-<% هللا في +جسا-ك> < في +'<%حك> %لتي Zي t”. فالG"@ "خ'ج<@ للعمJ تحH ^'شا- هللا
229 : C 8) — عج"بة O'>س"با'ك<@ بص). {SM 227.4}

^@ %النخ'%P في عمJ %لت<!"ع Z< م@ +فضJ %لسبJ %لتي ت;JZ %لشب"بة للخ-مة. فل"ZGب<% ^لى %لق'] < %لم-@ ل"ب"ع<% %لكتA %لمحت<"ة على
%لحS %لمختi بال!ما@ %لحاض'G^ K في GZ% %لعمJ ستتاh ل*> %لف'صة ل"تكلم<% بكلماH %لح"اKO < ^@ ما "لق<ن7 م@ بG%' %لحS س"نبH < "أتي
dل<ع% S"'P @ب<عاتنا "حصل<@ على %ختبا' ال "حصل<@ عل"7 مPقابل<@ %لنا9 < "ع'ض<@ عل"*> م" G^ > .'بثم... {SM 228.1}

جم"ع %ل'%غب"@ في +@ تتاh ل*> ف'صة %لخ-مة %لحق"ق"ةK %لG"@ "سلم<@ نف<س*> t -<@ تحفKd س"ج-<@ في عمJ %لت<!"ع مجاالً للتكل>
96 : @) — O-لمستقبلة %لخال% Oبالح"ا Sتتعل O'"بأم<' كث). {SM 228.2}
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=لتعل.م

^@ +فضJ م<Zبة ^Pالقاً "مك@ +@ تت<ف' لنا ^نما نحتاl ^ل"*ا لت*A"G < تك""p عق<J %لشب"بةK < %لس"'K بنجاKh بشتى ف'<m %لعمJ %لتي Zي
{SM 228.3} ..م@ %ختصاi %لمعل> في م-%'سنا %لكنس"ة

^@ %لحاجة لت-ع< ^لى معلم"@K < خاصة ألجJ %أل<ال- %لZ @"G> +ش- %حت"اجاً ^ل"*ا م@ غ"'Z>... م-%'سنا %لكنس"ة تحتاl ^لى معلم"@
"تمتع<@ بكافاء%H خلق"ة عال"ةK معلم"@ "مك@ ^ئتمان*>K %لZ @"G> ثابت<@ في %إل"ما@G > K<< حSG < صب'K "س"'<@ مع هللا < "تحاش<@ حتى
201 > 200 : C 6) — 'لش% '*dم). {SM 228.4}

L;لتجا=

Sخل<@ مبا-& %لح-" Jعما+ Jحاجة ^لى 'جا WناZ .Jلعم% m>'ف pبمختل k>*ل"@ للنZ;ناساً م+ Kك"اءG+ ًفي خ-مت7 +ناسا A'ل% -"'"
m>'م@ ف m'في +_ ف K9نا+ lحتا% %Gفإ KHلت-'"با% > Hل-'%سا% Jكم+ > S-بأ Jب*> "نبغي +@ تكمZ%>معامالت*> %لتجا'"ة. < م Jلجل"لة ^لى ك%
%لعمKJ +@ "ستثم'<% %لف'i %لمعPاO ل*> ل"ص"'<% حكماء < +كفاءK فإنما Z< +<لئW %لG"@ "ستعمل<@ مق-'%ت*> في معاض-O مملكة هللا في عالمنا.
WلGفكا@ ب K-أ <%حPح- +< خ%> A"ل> "<ج- ف"7 ع KHألقصى %المتحانا k'ح"@ تع Kش;<@ عمل7 كل*ا p"'ن7 في تص+ Jلق- جاء ع@ -%ن"ا
نم<Gجاً لما "مك@ +@ "صJ ^ل"7 كJ 'جJ +عماJ. تا'"خ7 "'"نا ما "مك@ +@ "ت> ع@ S"'P م@ "ك'9 لخ-مة هللا ق<] -ماغ7 < عضالت7 < قلب7
351 > 350 : J) — 7ح"ات >). {SM 229.1}

=لعمل =لطبي

ل"9 م@ مجاJ ك'%!_ "ف<S في +Zم"تG 7لW %لمجاJ %لG_ "شغل7 %لPب"A %ألم"@ %لمتقي Kt < ل"9 م@ مجاr Jخ' س<%C "مك@ %إلنسا@ +@
"تم> ف"7 صالحاً +عd> +< ب'بح ج<%Z' +كث' لتشع في تاl %بت*اجG^ K7 "مكن7 +@ "حمJ نعمة %لمس"حK كعG 'PكيK < "نقل*ا ^لى كJ ما "-خل7
م@ غ'p %لم'ضىK بإمكان7 +@ "-خJ %لبلس> %لشافي %لحق"قي في %لنف9 %لم'"ضة بالخP"ةJ-" @+ > K %لم'ضى < %لحتض'"@ ^لى حمJ هللا
%لG_ "'فع خP"ة %لعال>K ف"نبغي ل7 +@ ال "ضغي لالقت'%h %لقائJ +@ م@ %لخP' %لتح-g ^لى م@ كانH ح"ات*> في خP' ع@ ش;<ن*> %ألب-"ة لئال
m>ف"س Kً%-عقالً < جس Kعش' م'ضى Jعلى تحس"@ حالة تسعة م@ ك Wال ش > Jلغاف' %إلث> تعم% iحالت*> س<ء%ً. ^@ مع'فة %لمخل WلG -"!"
"ق-' +@ "ح- م@ سلPة %لش"Pا@K ^ن7 %لPب"A %لG_ "مك@ +@ تتكJ عل"7 %لنف9 %لم'"ضة بالخP"ة ل"شفي +-<%ءZا %لجس-"ة < %لنفس"ة +"ضاً —
449 > 448 : C 5)). {SM 229.2}

ZناW في كJ مجتمع تق'"باً كث"'<@ مم@ ال "سمع<@ %لك'%!O بكلمة هللا +< "حض'<@ +"ة خ-مة -"ن"ةK فإG% +'-نا +@ "صJ %إلنج"J ^ل"*>
Hل"*>. ^@ %لمم'ض"@ < %لمم'ضا^ Jل<ح"- %لم<ص% Gي %لمنفZ تك<@ خ-مة حاجات*> %لجس-"ة O'"نحمل7 ^لى ب"<ت*>. < +ح"اناً كث @+ Aف"ج
%لم'سل"@ %لG"@ "*تم<@ بالم'ضى < "ب--<@ ك'A %لمساك"@ "ج-<@ ف'صاً كث"'O ل"صل<% مع*> < "ق'+<% ل*> م@ كلمة هللا < "ح-ث<@ ع@
%لمخلi. باستPاعت*> +@ "صل<% مع %لعاج!"@ < م@ +جل*م@ %لG"@ ال ق<O-%'^ O ل*> على ضبP شاZ"ات*> %لتي عملH %لش*<O على ^فسا-Zا. <
ُ م@ %ل'جاء في ح"اO %لم*!<م"@ < %لمثبPي %لع!"مة. ^@ محبت*> %لخالصةG^ K تZ'*dا +عماJ %للpP %لمج'-O ع@ بإمكان*> +@ "-خل<% شعاعا
145 > 144 :P) — على %لمتألم"@ +@ ";من<% بمحبة %لمس"ح J*م@ %لس Jستجع Kk'غ Jك). {SM 230.1}

=لخدمة

"جA +ال "ك<@ ZناW %ستخفاp بخ-مة %إلنج"J. < "نبغي ع-> %لق"ا> بمش'<m م@ شأن7 +@ "جعJ %لنا9 "نd'<@ ^لى خ-مة %لكلمة كمسألة
-%خل"ة. فاألم' ل"9 كGلW. ^@ %لG"@ "ستخف<@ بالخ-مة "ستخف<@ بالمس"ح. %لخ-مةK بمختلp ف'<ع*اZ Kي +سمى م@ كJ عمKJ < "نبغي +@ "ف*>
J"خا-> %إلنج Jبا'ك7 هللا +كث' م@ عم Jلشب"بة -%ئماً +ن7 ل"9 م@ عم%. {SM 231.1}
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"جA +ال "منع شبابنا م@ -خ< %لخ-مة. ZنالW خP' في +@ تعمJ %ل<ع<- %لب'%قة على جAG %لبعk م@ %لS"'P %لتي "أم'Z> هللا +@
"سلك<Zا. لق- شجع %لبعk على -'%سة %لAP < كا@ ج-"'%ً ب*> +@ "ع-<% +نفس*> ل-خ<J %لخ-مة. ^@ هللا "-ع< %لم!"- م@ %لخ-%> ^لى %لخ-مة في
ك'م7. لق- ق"لH %لكلماH %لتال"ة: “ق<<% %لPالئعK < ل"ك@ لك> ح'%9 +مناء في كJ ج!ء م@ %لعال>”. هللا "-ع<ك> +"*ا %لشبا@. ^ن7 "'"- ج"<شاً
411 : C 6) — محبة عم"قة Sحب<@ %لمس"ح < %لح" @"Gل% Kل'%جحة% J>لعق% > O'"لكب% A>لقل% _>G @كاملة م@ %لشبا). {SM 231.2}

Lq=لعمل في حقو_ =لكر=

^@ %لحاجة لت-ع< ^لى شبا@. < هللا "-ع<Z> ^لى حق<J %لك'%!O. < ح"g +ن*> متح''<@ نسب"اً م@ %ل*م<> < %لمس;<ل"اH ف*> لGلW في <ضع
"مكن*> م@ %النخ'%P في سلW %لعمJ +كث' م@ +<لئW %لG"@ "ت<جA عل"*> +@ "ع<ل<% +س'O كب"'O < ";مّن<% ل*ا %لثقافة %لال!مة. !- على GلW +ن7
> KAلمصاع% > Hلمعاكسا% Jق<] على %حتما+ WلG لى^ <Z > K-"-ب"عة %لمنا} %لج-"- < %لمجتمع %لجPعلى %لشبا@ +@ "الئم<% +نفس*> ل J*س+
393 : C 5) — <Z g"تصل<% بالنا9 ح" @+ <Z'>-بمق). {SM 231.3}

"نبغي للشب"بة +@ "عمل<% %آل@ على ^ع-%- +نفس*> ع@ S"'P %إللما> بلغاH +جنب"ة حتى "ستعمل*> هللا <سائP إل"صاJ حق7 %لمخلi ألنا9
م@ شع<A +خ']. بإمكا@ Z;الء %لشبا@ %إللما> باللغاH %ألخ'] حتى في +ثناء ق"ام*> بالعمJ ألجJ %لخPاO. فإG% ع@ '%ع<% جانA %إلقتصا-
في <قت*> %ستPاع<% !"ا-O معل<مات*> < تأJ"Z +نفس*> لنفع +<سع نPاقاً. < %لفت"اH %لل<%تي ل> "حمل@ س<] مس;<ل"ة خف"فةZ G^ K@ كّ'س@
: C 3) — لت'جمة% Jت*@ لعم%>G @خ']. بإمكان*@ +@ "ك'س+ Hنفع بال-'9 < %إللما> بلغا H%>G @ع@ +@ "ع--@ +نفس*@ ل"كPست% t @*ت%>G
204). {SM 232.1}

Lخدمة =لفتّو

Kلعال> للخ-مة %لنافعة% %GZ هللا +@ "تعلم<% +ن*> <ج-<% في <Z-"'" .لكن"سة% > H"لمبش' في %لب% Jعم J>مقب Jبإمكا@ %أل<ال- +@ "عمل<% بشك
ال لمج'- %للعA. < في %لب"H "مك@ ت-'"ب*> على %لخ-ماH %ل-"ن"ة %لتي تع-Z> لمجاالH م@ %لنفع +<سع. +"*ا %ل<%ل-<@ ساعج<% +<ال-ك> على
{SM 232.2} .(^تما> قص- هللا ل*> — (A: 8 كان<@ %أل<J — -"سمب' 1910

الخدمة املقبولة

^@ هللاK في 'حمت7 < محبت7 %لالمح-<-ت"@ ق- <Zبنا ن<'%ً م@ كلمت7. %لمس"ح "ق<J: “مجاناً +خGت> مجاناً %عP<%”. < %لن<' %لG_ تسلمتم<C م@
{SM 233.1} ..هللا -ع<C "ضيء للG"@ في %لdلمة. < ^G تفعل<@ K%GZ تقp مالئكة هللا ^لى جانبك> < تساع-ك> على 'بح %لنف<9 للمس"ح

+"*ا %ألص-قاء %ألح-%G% Kgك'<% +ن7 ل"9 ض'<'"اً +@ "صبح %لم'ء قس"ساً م'س<ماً حتى "خ-> %ل'Z .AناS'P W ع-"-O لتخ-م<% %لمس"ح
ب*ا. 'بما ل> ت<ضع عل"ك> +"- بش'"ة في خ-مة 'سامةK لك@ هللا قا-' +@ ";Zلك> لخ-متK7 < "عمJ ب<%سPتك> لخالi %لنف<9. ^@ كنت>K < ق-
{SM 233.2} ...تعلمت> في م-'سة %لمس"حK ق- ص'ت> <-عاء < مت<%ضع"@ بالقلA ف*< س"ضع في +ف<%Zك> ما تتكلم<@ ب7 ألجل7

موقفنا من =ألخطاء

%فعل<% ما ب<سعك> فعل7 لبل<f %لكماKJ < لك@ ال تdن<% لك<نك> ت'تكب<@ +خPاء +@ ال نص"A لك> في خ-مة هللا. %ل'_ "عل> جبلتنا. "Gك' +ننا
ت'%A نح@. < ^G تستعمل<@K بأمانةK ما ق- +عPاك> هللا م@ م<%AZ تح'!<@ م@ %لمع'فة ما "جعلك> غ"' '%ض"@ ع@ %لH%G. < ست'<@ %لحاجة
{SM 233.3} .^لى نبG %لعا-%H %لضا'O لئال "-فعك> مثاJ خاPئ ^لى مض'O %آلخ'"@
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%عمل<% باجت*ا-K مق-م"@ لآلخ'"@ %لحS %لZ _G< ع!"! عل"ك> ج-%Kً ث> متى شغ'H +ماك@ تسمع<@ %لكلماH “%'تفع ^لى ف<S”. ق- تك<ن<@
{SM 234.1} .مت'--"@ في %لتجا<KA < لك@ تق-م<% بإ"ما@ م-خل"@ ^لى عمJ هللا غ"'O ج-"-O مخلصة

^@ س' 'بح %لنف<9 ال "مك@ تعلم7 ^ال م@ %لمعل> %ألعd>. كسق<P كلماتناK 'ق"قة محبةK على %لG"@ نسعى ل'بح*>. عل"نا +ال ننتd' حتى
تأتي %لف'صة ^ل"ناK بJ "جA +@ نسعى نح@ ^ل"*> '%فع"@ قل<بنا بالصالO على %ل-<%> حتى "ساع-نا هللا لنق<J %لكلمة %لال!مة في <قت*ا. < ^G% ما
.(سنحH %لف'صة فال ت-ع<% +_ عG' "ق<-ك> ^لى ^Zمال*اK ألنك> ^G تغتنم<Zا ق- تخلص<@ نفساً م@ %لم<l) — H : 6 شباP — فب'%"' 1902
{SM 234.2}

=لعمل =ألسمى

Jعم >Z نما^ Kلنف9 كل*ا% HاPنشا Jشغ" > AGنبغي +@ "ج" _Gل% KC%>ما س Jك S>ف" _Gل% Jلشغ% > KJعم Jسم< على ك" _Gل% Jلعم% @^
%GZ تعا<ن<% مع %لمس"ح في .iح"اتك> %لخا Jعم C>ح"اتك> %ل'ئ"سي ^ل*ا>. %جعل Jعم %GZ %>لمس"ح ألجل*ا. %جعل% Hلنف<9 %لتي ما% iخال
Jفي %لبل-%@ %لنائ"ة ألج >+ @P>في %ل Jك<ن<% مستع-"@ < +كفاء للعم .Hإل'سال"ا% > @P>ص"'<% خ-%> %لكلمة في %ل > KJ"لنب% J"لجل% Jلعم%
t ًل< كا@ %لصغا' < %لكبا' متج--"@ كل"ا Cr .@"'خ-متك> للآلخ S"'P @مانك> بمخلصك> ع"^ %>'*d%> هللا Jلنف<9. %عمل<% +عما% iخال
SM} .(ل"ن*ض<% لل<%جA %لمائJ +مام*> < "عمل<% كلما +ت"حH ل*> ف'صة %لعمKJ ف"صبح<% عامل"@ مع هللا — (l: 4 +"ا' — ما"< 1893
234.3}

* * * * *

األمانة في الخدمة

^@ غ"' %ألمناء في +قJ %لش;<@ %ل!من"ة س"سلب<@ هللا < "قص'<@ ع@ ^تما> مPال"A ش'"عتK7 < ل@ "-'ك<% +@ %لG"@ ال "فعل<@ س<] ما
"أم'Z> ب7 %لمس;<ل<@ ع@ عمل*>K ب"نما Z> "علم<@ +@ %!-Zا' %لعمJ مت<قp على بJG ج*<- ^ضاف"ة م@ جانب*> — Z;الء ل@ "حسب<% عب"-%ً
{SM 235.1} .+مناء. ZناW +م<' كث"'O مما "نبغي عمل7 تقع تحH نd' %لم<pd ف"*مل*ا ألن*ا ل> تGك' ل7

^@ خسائ' Pف"فة < فا-حة تقع < كا@ باإلمكا@ تفا-"*ا ل< بGلH ج*<- ن!"*ة حا'KO < تجلH في ح"اO %لG"@ "سم<@ %س> %لمس"ح مبا-&
<Z%'"ق- سجل<% (في %لسماء) كخا-م"@ “بخ-مة %لع"@” (+_ ل > A'غ"' +@ كث"'"@ "عمل<@ في ك'> %ل KA'لمحبة %لتي +<صانا ب*ا %ل%
{SM 236.1} .(%آلخ'<@

عد3 =ألمانة

.O'مباش C%'" ال Jلعم% A' @أل Kتما> بالمقتنىZع-> %ال > Kللمنفعة Hل<ق% Jستعما% JماZ^ لى^ Jي %لتي ت-فع %لعامZ ألنان"ة% Jبشع +شكا+ @^
< لك@ JZ "تص<' عماJ ك*Z^ @+ %Gمال*> ال "الحd < +@ ع-> +مانت*> ال تسجJ عل"*>؟ ل< +ت"ح ألع"ن*> +@ تنفتح ل'+<% +@ 'ق"باً "نd' ^ل"*> <
{SM 236.2} .+@ كZ^ Jمال*> مسجJ في +سفا' %لسماء

^@ غ"' %ألمناء بعمJ هللا "فتق'<@ ^لى %لمب-+. -<%فع*> ال تق<-Z> ^لى %خت"ا' ما Z< مستق"> تحH كJ %لp>'d. فعلى خ-%> هللا +@ "شع'<%
Jحاض' في ك >Z ف"*ا %ألش"اء %لمق-سة Hل"مة ب"لشاص' %لتي ت-نس> Aق%' _Gل% W%G @^ .Jقابة م@ +سن- ^ل"*> %لعم' Hن*> تح+ Hق> Jفي ك
Wلحك> على %لمل% WلG Hمالك> "ق"ناً كما سجلZ^ <عل"ك Jل"- تسج% Wتل @^ > Kلخص<صي% Jفي %لمعم > K'لتاج% Hفي غ'فة حسابا Kم;سساتنا
%لمنت*W %لمق-ساKH < ق- كتبH ^-%نة ب"لشاص' بكلماH م@ نا': “<!نH بالم<%!"@ ف<ج-H ناقصاً” فإG% كنت> تقص'<@ ع@ ^تما> ما ق- +سن-C هللا
{SM 236.3} .^ل"ك> م@ <%جباH فس"ص-' عل"ك> %لحك> نفس7
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=لد9=فع =لحق.ق.ة في =لخدمة

ZناW كث"'<@ "-ع<@ +نفس*> مس"ح""@ ممك@ ل> "تح-<% بالمس"ح. ح"ات*> %ل"<م"ةK '<ح*>K تش*- +@ %لمس"حK 'جاء %لمج-K ل"9 ف"*>. ال
"مك@ %العتما- عل"*> +< %لثقة ب*>. "ت<ق<@ ^لى تخف"k خ-مت*> ^لى +قJ مج*<- ممك@K < "تقاض<@ في %ل<قH نفس7 +على %لم'تباH. ^@ كلمة
{SM 237.1} “عب-” تنPبS على كJ ^نسا@ ألننا جم"عنا عب"-K ف"حس@ بنا +@ ن'] +_ %تجاC نح@ متخZ+ K@>G< %تجاC %ألمانة +> ع-> %ألمانة؟

JZ م@ Pبع %لعب"- +@ "عمل<% ق- %إلمكا@؟ +ل"9 باألصح +@ %لعا-O %لسائ-Z Oي +ن*> "ن!لق<@ بالعمJ بأس'm ما "مكن*> م@ %ل<قH < "تنا<ل<@
م'تبات*> بأقJ تكل"p ممك@ ألنفس*>. ل"سH غا"ت*> تحق"S كJ ما "مك@ م@ %ل-قة < %لضبP في %لعمKJ < ^نما Zي %لحص<J على %لمكافأO. "نبغي
للG"@ "جع<@ +نفس*> عب"- %لمس"ح +@ ال "نس<% <ص"ة %ل'س<J ب<ل9 %لقائلة: “+"*ا %لعب"- +P"ع<% في كJ شيء سا-تك> حسA %لجس- ال بخ-مة
A'ل"9 للنا9 عالم"@ +نك> م@ %ل A'كما لل Aما فعلت> فاعمل<% م@ %لقل Jك > .A'خائف"@ %ل Aة %لقلPببسا Jلع"@ كم@ "'ضي %لنا9 ب%
{SM 237.2} .”ستأخG<@ ج!%ء %لم"'%g. ألنك> تخ-م<@ %ل'A %لمس"ح

Kمع'فة %لمس"ح >Z لناجح% Jى ب'ضا %لنا9 +< %لمالئكة. فما "ل!> للعمdخل<@ ل"ق<م<% “بخ-مة %لع"@” س"ج-<@ +@ عمل*> ال "ح-" @"Gل% @^
SM} .أل@ CGZ %لمع'فة ت*A صاحب*ا مبا-& %الستقامة %لثابتةK < تخلS ف"7 '<حاً نب"لة غ"' +نان"ةK مثh>' J مخلصنا %لG_ نسمي +نفسنا خ-%م7
237.3}

Jح"ثما ع"نا للعم >+ Kفي %لكل"ة >+ KبخPس<%ء في %لم Kلعملنا ح"ثما كنا O!"لمم% Hألمانة < %القتصا- < %لعنا"ة < %ل-قة "نبغي +@ تك<@ %لفا%
.(في ك'> %ل'A. “%ألم"@ في %لقل"J +م"@ +"ضاً في %لكث"'. < %لdال> في %لقل"d Jال> +"ضاً في %لكث"'”. — (A : 22 +"ل<J — سبتمب' 1891
{SM 238.1}

* * * * *

Rلقسم &لسابع —&لصحة تا&

بما +@ %لجس> +ص-S معّب' ع@ %لعقJ < %لنفK9 فعلى ق<ت7 < ح"<"ت7 "ت<قp %لنشاP %لفك'_ <%لق<O %ل'<ح"ة. كJ ما "ق<_ %لصحة %لجسم"ة
"!"- %لعقJ نشاPاً < %لخلS %ت!%ناKً <ال "ق-' +ح-K ب-<@ %لصحةK +@ "ف*>K كما "نبغي +@ "ف*>K <%جبات7 < %لت!%مات7 نح< نفس7 +< نح< ق'"ب7 +<
نح< خالقK7 < لG% "جA +@ "ك<@ ح'صنا على ص<@ صحتنا كح'صنا على ص<@ +خالقنا < r-%بناK < لنتخG م@ عل> حفd %لصحة < عل>
195 :') — J"لسب% %GZ ل7 م@ مج*<- فيGما نب Jألعضاء +ساساً لك% pائd>). {SM 240.1}

علم الحياة

ما %لعمJ لص- ت"ا' %لم'k < %لج'"مة %لG_ "س<S جنسنا ^لى O>Z %لعAP < %لم<H؟ ^@ إلPالS %لعنا@ لش*<O %لPعا> < %النغما9 في
O>Pك<نا %لخ" @+ Aج" Kب"ق*اPت > K9لنف% P(%لعفة) < ضب J%-فإ@ تعل> -'<9 %العت K%Gل > K'>'لمفاس- < %لش% Aشنع %ألث' في جل+ H%Gلل%
{SM 241.1} .%أل<لى < %لعdمة نح< %إلصالh %لصحي

<إلح-%g تحّ<J -%ئ> نح< تحس"@ +<ضاm %لمجتمع ال ب- م@ تثق"p %لعامة في ح"ات*> %لمبك'G KOلW أل@ ما "شّكJ في م'حلتي %لPف<لة <
%لح-%ثة م@ عا-%H < ملكاKH < ما "كتسA م@ مشا'KS%>G+ > A < "ح'! م@ ضبP %لنفK9 < "'ّسخ في %لAZG م@ مبا-&K "ق''K بشكJ "كا-
{SM 241.2} ."ك<@ قاPعاKً مستقبJ %ل'جJ +< %لم'+O. +ما %لج'"مة ف"مك@ ص-Zا < منع*ا ع@ S"'P ما تحdى ب7 %لشب"بة م@ ق"ا-O 'ش"-O حك"مة

=لصحة 9 ضبط =لنفس
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^@ %لصحة %لم<ف<'O ل*ي م@ +جJ %لع<%مJ %لمساع-O على تكم"J < ت'س"خ %لسجا"ا %لنق"ة < %ألخالS %ل'ض"ة في %لشب"بةK < تمك"ن*> م@
dال غنى عن*ا للحفا Jب Kي ال!مةZ CGZ لنفي% Pضب H%-عا @^ > KSة باألخالPلمح% Hالبتعا- ب*> ع@ %لمما'سا% > K<*"عا> فPل% O>قمع ش
{SM 241.3} .على %لصحة

فم@ %ألZم"ة بمكا@ عKَ%G^ K<"d +@ "لّق@ %ل'جاJ < %لنساء عل> %لح"اO %لبش'"ةK < "'ش-<% ^لى +فضJ %لS'P لكسA %لصححة < %لمحافdة
عل"*ا. ^@ م'حلة %لشباZ Aي بن<m خاi %ل<قH %لمناسA لجمع ث'<O م@ %لمع'فة لمما'ست*ا < تPب"ق*ا في %لح"اKO < ^ن*ا %لفت'O %لمناسبة م@
%لح"اO لغ'9 %لعا-%H %لحم"-KO < تق<"> %لمع<l م@ عا-%H سبS تك<"ن*اK < ^ح'%! ق<O ضبP %لنف9 < %الحتفاd ب*اK < ت<P"@ %لع!> < تع<"-
{SM 241.4} ...%لنف9 على جعJ تص'فاH %لح"اO كل*ا منسجمة مع ^'%-O هللاK < م<ج*ة ^لى ما ف"7 خ"' +خ<تنا %لبش'

{SM 242.1} ...ل> "غفJ "س<m مPال"A %لجس>K بJ كا@ "حت'> حالة %لبش'K < جاJ "في %لم'ضى < "ع"- %لق<] %لمفق<-O للG"@ +ضاع<Zا

=لح.اQ9 L"عة

"جd^ A*ا' %لشب"بة على +@ ل"9 م@ حق*> %لتص'p بح"ات*> على K<Z%>Z ألن*ا <-"عة +;تمن<% عل"*اK < عما قل"J ";-<@ حساA +مانت*>.
> K7ب*> ملكاً لZ%>م Jح"ات*> < ك Hفأصبح K7أل@ فا-_ %لعال> ق- -فع عن*> ثمناً ال ح- ل Kلثم"نة% Cا"اPل"علم<% +@ هللا %@ "ب'ء %لمستخف"@ بع >
Jمانت*> +< ع-> +مانت*> ك<كالء على %ل<-"عة %لمسلمة ل*> م@ هللا. ل"علم<% +@ مس;<ل"ات*> في عم+ Aحس <Zس"ص-' %لحك> +خ"'%ً في قضا"ا
%ل'A < مق-%' ما "PلA من*> عمل7 "!-%-%@ < "عdما@ بنسبة %!-"ا- < عdمة ^مكان"ات*> %لما-"ة < %لف'i %لمتاحة ل*>K فإG% ما نشئ %لشب"بة
على %لشع<' بمس;<ل"ت*> نح< %لخالKS < بأZم"ة %ل<-"عة %لمسلمة ل*> في ح"ات*>K %ستنكف<% م@ %لخ<k في بال<عة %لq"P < %لملH%G %لتي تبتلع
{SM 242.2} .(%لكث"'"@ م@ شبا@ ج"لنا %لم<Z<ب"@ — (A: 13 كان<% %أل<J — -"سمب' 1881

* * * * *

حفظ الصحة

> .Oلى -'جة كب'] ما تتمتع ب7 ق<%نا %لعقل"ة < %لجسم"ة م@ كفاء^ pفعل"*ا "ت<ق WلG مع > K@"ق"مت*ا س<] %لقل"ل p'لصحة ب'كة ال "ع%
Jحتى "مكننا %ستعما Kل'<ح"ة% H%'"لتأث% Jخضاع*ا أل'فع < +ج^ > Kًة عل"*ا صح"اdلمحاف% Aج" Kج<%فعنا < +م"النا @P>بما +@ +جسامنا م
JPلبا% > Sم@ ق-'ت7 على %لتم""! ب"@ %لح Jقل" > Jلعق% pلق<] %لجسم"ة "ضع% Pما "ح Jك @^ .Jبنا +سمى %ستعماZ%>م. {SM 243.1}

^@ س<ء %ستعمالنا ق<%نا %لجس-"ة "قّص' فت'O ح"اتنا %ل<%جA تك'"س*ا بمج- هللاK < "فق-نا %ألZل"ة إلكماJ %لعمJ %لG_ < كJ هللا ^ل"نا م*مة
m'!فنح@ ^نما ن Kصحتنا Aعا> على حساPل% O>*لش A"نستج > K'*لس% J"Pكنا ن %G^ > KئةPخا H%-عا J"كنا نسمح ألنفسنا بتشك %Gفإ K7كمال^
pلضع% > J%!*ل% '>Gب... {SM 243.2}

+ما %لG"@ "قص'<@ ح"ات*> على GZ% %لنح<K < "فق-<@ +نفس*> %لمق-'O على %لخ-مة بتع-"*> سن@ %لPب"عة فإن*> "ج'م<@ في ك<ن*> "سلب<@
هللا %لG_ لK7 < "قت'ف<@ %لGنA نفس7 تجاC ^خ<ت*> %لبش'K < "ختص'<@ %لف'صة %لمتاحة ل*> لخ-مة %آلخ'"@ — تلW %لخ-مة %لتي م@ +جل*ا
+'سل*> هللا ^لى %لعال>K < "ج'-<@ +نفس*> م@ %لمق-'O على ^نجا! ما كا@ بإمكان*> ^نجا!C في فت'O م@ %ل!م@ +قص'. ^@ %ل'A "عتب'نا مGنب"@
{SM 243.3} .(ح"@ ن'%عي في ح"اتنا عا-%H مض'O فنح'> بGلW %لعال> بعk %لنفع < %لخ"' — (A: 20 ح!"'%@ — "<ن"< 1912

* * * * *
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قدسية الصحة

pإلنسا@ ^لى حالة م@ %لضع% mفي %ست'جا A%- -ق > K'>ن Wأتي ^لى %إلنسا@ بتجا'ب7 كمال" %GكZ Kا@ ^لى %لمس"حP"مثلما ^تى %لش
%لجس-_ < %لخلقي ل"س*J عل"7 ^"قاع7 في +ش'%كK7 ف"فخ' م!Z<%ً ب*الكK7 كما +ن7 +فلح في ج'C ^لى %إلن*ماW في ش*<O %لPعا>K غ"' عابئ
fاقة. ^@ %ل-ماP @ب7 هللا مZ> -ما ق pب-- < "تل" >Z A"'على ^نسا@ ما %لق"ا> بإلت!%مات7 نح< هللا < %لق J"ا@ "عل> "ق"ناً +ن7 "ستحP"فالش Kبالنتائج
@ZGألم<' %ل'<ح"ة ع@ %ل% Hغاب KP%'إلف% %GZ Jاً كا@ شك"+ KP%'نت"جة %إلف J>لخم% W%'-ق<] %إل O'عت% %Gفإ K<عاصمة %لجس >Z. {SM 244.1}

عالقة =لصحة ببناء =لخلق

C%>خضع ق" KJ%-بل"9 %ل-%ع"ة ^لى ع- %إلعت^ A'عان7 لتجاGغ"' +@ %إلنسا@ بإ KًلقاPلإلنسا@ بتع-_ ق<%ن"@ ك"ان7 %لبش'_ م @Gهللا ال "أ @^
%لسام"ة لش*<O %لPعا> %لح"<%ن"ة < سائ' %لش*<%H %لب*"م"ةG^ > K% ف'ضCGZ H سلPان*ا فإ@ %إلنسا@ %لG_ <ضع عن- خلق7 قل"الً ع@ %لمالئكة <
جّ*! بPاقاH قابلة ألسمى %لت*A"G < %لتثق"GZ — p% %إلنسا@ "خضع مستسلماً لسلPا@ ^بل"9. +ما %لG"@ "س*J على ^بل"9 %لس"O'P عل"*>
بس*<لة ف*> %لG"@ +سلم<% %لق"ا-O لش*<O %لPعا> ف"*> فاستعب-<% ل*ا. <م@ %لنا9 م@ "ضح<@K ع@ S"'P %إلف'%KP بأنصاP pاقات*> %لجسم"ة <
{SM 245.1} .%لعقل"ة < %أل-ب"ة. rخ'<@ "ضح<@ بثلث"*اK ف"مس<@ +لع<بة في "-_ %لع-<

J"لتكم K-لضم"'. < ال ب% > Jلجس> لحك> %لعق% H%>*ش mبل"9 فال ب- ل*> م@ ^خضا^ m-خ pل"مكن*> ^كتشا @ZGم<@ صفاء %ل>'" @"Gما %ل+
Oخالصنا %ألب-_ في %لح"ا > Kل-ن"ا% Oأل@ خ-متنا %لنافعة في %لح"ا Kًاً +-ب"اً < صح"اPلسام"ة نشا% Jق<] %لعق Pم@ +@ تنش Kلمس"حي% Sلخل%
%ألخ'] "ت<قفا@K ^لى ح- بع"-K على مبلغ ما تك<@ عل"7 عق<لنا %آل@ م@ %لق<O +< %لضعp. ^@ %إلف'%KP +"اً كا@ ن<عZ K7< تع- على سن@
ك"انناK < ^@ %لخ'S +< ضعp %لعقJ ق- %ستب- بالنا9 ^لى ح- "بعg على %لخ<Kp < +ضحH %لخP"ة جG%بة ج-%ً بسبA ما "لق"7 عل"*ا ^بل"9 م@
O-لعا% O>Pس Hح"@ "تمك@ م@ ^بقاء %لعال> %لمس"حي منص'فا ^لى مما'سات7 %ل"<م"ة %لمأل<فة تح JGلج% CGل"أخ %GZ 9"بل^ @^ > Kقنعة ن<'%ن"ة+
{SM 245.2} .%لمستب-O < جعJ ش*<O %لPعا> تس"P' عل"7 < تتحك> ب7

xباعث على =النحطا x=إلفر=

^G% +ق-> %لف*ماء م@ %ل'جاJ < %لنساء على تخ-"' ق<%Z> %أل-ب"ة ع@ S"'P %إلف'%P +"اً كا@ ل<نK7 %نحK%>P في كث"' م@ عا-%ت*>K ^لى
مست<] ال "'تفع ع@ مست<] %ل<ثن""@ ^ال قل"الً. ^@ %لش"Pا@ "عمJ -%ئباً على %جتA%G %لنا9 م@ ن<' %لخالi ^لى ^تباm %لعا-O < %ل!_
(%لم<ضة)K < %الست*تا' بالصحة %لجسم"ة < %لعقل"ة < %لق"> %أل-ب"ةG KلW +@ %لع-< %ألكب' "عل> +@ ش*<O %لPعا> < سائ' ش*<%H %لجس>G^ K% ما
kقب %G^ مما "<'- %إلنسا@ م<%'- %ل*لكة < ش"كاً. +ما K9بح ^'ضاء %لنفGعلى م Gضحى ب*ما عن-ئ" Jلعق% O>فإ@ صحة %لجس> < ق KH'P"س
K7بتجا'ب K7"عل Aج"-%ً +@ +مل7 في %لتغل Gا@ عن-ئP"عل> %لش" Kلب*"م"ة < +خضع*ما للق<] %أل-ب"ة% H%>*لمستن"' على عنا@ %لش% Jلعق% >G
{SM 246.1} .ضع"p ج-%ً

K<ب<ج7 عا K<Z-معاملت*> ألجسا > K<*بعا-%ت*> < ع-> %عت-%ل K<*ألن K@""ل*> +@ "-ع<% +نفس*> مس"ح Sفي %لعال> %لمس"حي كث"'<@ ال "ح
"تع-<@ سن@ %لPب"عةK < "حا'ب<@ ما ق- <ضع7 %لكتاA %لمق-9 م@ ق"اK9 بJ +ن*>K في مسلك*> K%GZ "ستجلب<@ على +نفس*> سق> %لجس> <
{SM 246.2} .(ضعp %لعقJ < فسا- %ألخالA) — S: 8 +"ل<J — سبتمب' 1874

ضبط =لنفس 9=جب

"جA +@ "خضع %لجس> لسPا@ %لق<] %لسام"ةK < +@ تGع@ %لش*<O لحك> %إل'%-KO على +@ تك<@ %إل'%-O نفس*ا تحH سلPة هللاK < ثمة "نبغي
للق<O %لعاقلة %لمق-سة بنعمة هللا +@ تس<- %لح"اKO < "جA +@ "تملW %لضم"' شع<' حي بمPال"A %ل<صا"ا %إلل*"ةK فق- باH %لنا9 في +ش- %لحاجة
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^لى +@ "ستف"ق<% م@ غفلة %الست*تا'K < "با-'<% ^لى تق""- %إل'%-O < ضبP %لنف9 <%العتصا> بالعفة < %لP*ا'O < %لتح'' م@ كJ %شت*اء منج9
+< Pبع م-ن9. "حتاج<@ ^لى %إلقتناm %لتا> بأ@ كJ ق<%Z> %لعقل"ة < %لجسم"ة ^نما Zي م@ عPا"ا هللا ل*>K < لGلW "جA عل"*> +@ "ص<ن<Zا ج*-
130 : P) — خ-مت7 تعالى Jم@ +ج mاPلمست%). {SM 247.1}

* * * * *

ثقافة متوازنة

^@ ما تنفق7 +"*ا %لPالA م@ <قH في %ل'"اضة %لب-ن"ة ال "AZG س-]K +ما ^d %GللH منكباً على كتبW -<@ +@ ت'تاk في %ل*<%& %لPلS ^ال
Wعقل Hن*ك+ Hكن %G^ ما+ KWم@ %ل'"اضة %لمتعا-لة لجم"ع +عضاء جسم KWتحس"@ عمل H-'+ %G^ KWال ب- ل > K[Gأل% Wبنفس Sتلح Wقل"الً فإن
Wجسم Jف"عت Kلجسم"ة < %لعقل"ة% W%>م@ +@ تفق- جانباً م@ ق Gألخ'] خاملة فال ب- عن-ئ% Wعضاء جسم+ K7نفس Hفي %ل<ق KHت'ك > K'%'باستم
{SM 247.2} .< "مسي عقلW مسل<A %لح"<"ة < %لنشاKP مما "فضي بW ^لى حالة م@ %لت*"ج %لعصبي %لسق">

فعلى م@ +'%- عقالً كامJ %الت!%@ +@ "حتفd بق<] ك"ان7 كل*ا في حالة نشاP < نم<. في %لعال> كث"'<@ مم@ "عان<@ نقصا ماK ال لشيء ^ال
+ن*> ل> "ت"ح<% ^ال لبعk ق<%Z> +@ تنشP < تنم< ب"نما ت'ك<% %ألعضاء %ألخ'] تضم' < تضعp م@ قلة %لنشاP. ^@ ثقافة %لع-"- م@ %لشب"بة ق-
+سف'H ع@ فشJ تا>G KلW ألن*> "ف'P<@ في %إلنكباA على %ل-'K9 < "*مل<@ في %ل<قH نفس7 %لنشاP %لجسماني +< ما "تصJ بالح"اO %لعمل"ة.
C%>لفك'_ حتى "ت> ل7 نم< منسج> في ق% Jل"-<_ %لمقت'@ بالعم% Jة حك"مة في %لعمPخ mمت!@ فال ب- ل7 م@ %تبا Jبعق dح- %إلحتفا+ -%'+ %Gفإ
{SM 248.1} .(جم"ع*ا — (!: 295 < 296

* * * * *

الثقافة التي يتم تحصيلها على حساب الصحة

"نصA بعk %لPالA على -'%سات*> %نصباباKً < "ص'ف<@ كZ Jم*> ^لى تحص"J %لعل>K "شغل<@ %ل-ماf < "ت'ك<@ %لق<] %لجسم"ة في
حالة م@ %ل'ك<- < %لخم<KJ ف"ج*- %ل-ماf < "ع"ىK +ما %لعضالH فتضعp م@ قلة %ل'"اضة. < ح"@ "تخ'Z l;الء %لPالA "ك<@ م@ %ل<%ضح
+@ ما +ح'!<C م@ ثقافة ق- +ح'!<C على حساA %لح"اO. فلق- %نكب<% على %ل-'9 ل"J ن*ا'K < سنة بع- سنةZ > K> "<%صل<@ ^ج*ا- عق<ل*> ب"نما
{SM 248.2} ...+غفل<% تم'"@ عضالت*> بما ف"7 %لكفا"ة

< غالباً ما تستسل> %لفت"اH +نفس*@ لل-'9 ^لى -'جة "غفل@ مع*اً ف'<عاً +خ'] م@ %لثقافة Z@ ^ل"*ا +ح<l في ح"ات*@ %لعمل"ة م@ -'%سة
%لكتKA < متى +كمل@ -'%ست*@ "لق"@ +نفس*@ في %لغالA < ق- +ل>ّ ب*@ م@ %لعاZاH ما "ال!م*@ م-] %لح"اO. فلق- +Zمل@ صحت*@ بمال!مت*@
%لغ'فة +كث' م@ %لال!>K مح'<ماH م@ %ل*<%ء %لنقي < +شعة %لشم9 %للZ @"Gما م@ نع> %لم<لى. كا@ مق-'%ً ل*;الء %لفت"اH %للG"@ +@ "ت'ك@
SلPلمن!ل"ة < %ل'"اضة في %ل*<%ء %ل% Jلصحة ل< +ن*@ قّ''@ -'%ست*@ باألشغا% H%>لم-'سة م<ف%. {SM 249.1}

> Kلصحة% Aكا@ تحص"ل*ا على حسا %G^ ًغال"ا pما %لغنى +< %لك'%مة +< %لعل> فإن*ا تكل+ K'قن"ة "قتن"*ا بش <dن*ا +ع^ K@لصحة كن! ال "ثم%
{SM 249.2} .(ل"9 بمق-<' +_ م@ CGZ %لمكاسA %لثالثة +@ "<ف' للم'ء %لسعا-O -<@ +@ "ك<@ مقت'ناً بالصحة — (!: 285 < 286

* * * * *

شعار النبل
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Hحا@ %ل<ق G^ > Kعلى عفت*> <<الئ*> < %تكال*> %ل-%ئ> على هللا Kgلثال% A"'-لت% H%>لة سن"P K%>dلثالثة ق- حاف% Cفقاء' > Jن"ا%- @^
Jفل> "<ج- ب"ن*> كل*> مث“ Kم@ %لم'شح"@ لخ-مة %لمملكة <Z'"خ'"@ غr على مبلغ تحص"ل*> ق-م<% لالمتحا@ مع pق" > <ZكاءG Wل"متح@ %لمل
-%ن"اJ < حنن"ا < م"شائ"J < ع!'"ا”. ^@ سعة ^-'%ك*> < حس@ +-%ئ*> < تعب"'Z> < غ!%'O مع'فت*> ق- ش*-H لما كانH تتحلى ب7 عق<ل*>
%لنش"Pة م@ ق<O < ضالعةK “ف<قف<% +ما> %لملW. < في كJ +م' حكمة ف*> %لG_ سأل*> عن7 %لملW <ج-Z> عش'O +ضعاp ف<S كJ %لمج<9 <
{SM 250.1} .”%لسح'O في كJ مملكت7

^@ هللا "علي %لحS -%ئماKً لق- جيء ^لى بابJ بألمع %لشبا@ < +<ف'G <Zكاء م@ جم"ع %لبل-%@ %لمخصصة للفاتح %لعd"> < لك@ ب"ن*> كل*> ل>
"ك@ لألس'] %لعب'%ن""@ نd"'. فالقامة %لمعت-لةK < %لخO>P %لثابتة %لنشPةK < %لمح"ا %ألن"K9 < %لشع<' %ل"قd < %لنف9 غ"' %لفاس- — CGZ كل*ا
{SM 250.2} .كانH شعا' %لنبJ < %لش'p %لG_ تك'> ب7 %لPب"عة كJ م@ "نسج> مع ن<%م"س*ا

تأث.ر عاe=Q =لجسم في =لعقل

^@ %ل-'9 %لمق-> Zنا Z< -'9 نفعJ حسنا ^@ تأملنا ف"7 مل"اً. ^@ %متثاJ %إلنسا@ لمPال"A %لكتاA ب-قة "ع<- عل"7 بالخ"' جس-%ً < نفساKً أل@
SM} .ثم' %ل'<h ل"Z 9< محبة < ف'حاً < سالماً فقKP بJ +"ضاً تعففاKً < ق- +م'نا هللا في كتاب7 بأال ن-ن9 +جسا-ناK ألن*ا Z"اكJ لل'<h %لق-9
250.3}

كا@ %ألس'] %لعب'%ن"<@ +ناساً ل*> م@ %لع<%pP مثJ ما لناK < لك@ %لتأث"'%H %لمغ'"ة %لمغ<"ة في بالP بابJ %لمتنع> %لمت'p ل> تستPع +@
Jك g"الس"ما في م-ننا %لكب'] ح > KH%Gلالنغما9 بالمل Hب*> %لمغ'"اGلشب"بة في "<منا تتجا% WلGثبت<% ل*ا. ك Jب J"تح"- ب*> ع@ س<%ء %لسب
H%-الء "حص-<@ ثما' عا;Z K%>تنجس" @+ KJكما +بى -%ن"ا K@>أب" @"Gق<_ %إلغ'%ء. فال Jلمنا% J*لتمتع %لحسي %لش*<%ني س% Jم@ +شكا Jشك
&'%>Pس"ك<@ ل*> 'ص"-%ً "'جع<@ ^ل"7 عن- %ل Jعلى %الحتما O'-لجسم"ة <%!-"ا- %لق% O>ما ";ت<ن7 م@ <ف<' %لق @+ G^ Kpلتعف%. {SM 251.1}

^@ %لعا-%H %لجسم"ة %لحم"-O تساع- على %لتف<S %لعقليK < ^@ %لPاقة %لفك'"ة < %لق<O %لجسم"ة < J>P %لعمJ تت<قp ل*ا على %ألخG بق<%ن"@
ثابتة. أل@ ^ل7 %لPب"عة ل@ "ت-خJ لحما"ة %لنا9 م@ ع<%قA تع-"*> سن@ %لPب"عةK فعلى كJ م@ "جاZ- +@ "ضبP نفس7 في كJ شيء. ^@ ما كا@
عل"7 -%ن"اJ م@ صفاء %لAZG < نباH %لقص- < %لمق-'O على تحص"J %لمع'فة < مقا<مة %لتج'بة كJ م'-KC ل-'جة كب']K بساPة مأكلK7 مقت'نة
{SM 251.2} .بح"اO %لتق<] %لتي عاش*ا

نصنع مستقبلنا

K<*تثق"ف*> < ت-'"ب > K<*بنات > <Z-في +<ال Sفلئ@ كا@ %ل<%ل-<@ مس;<ل"@ ع@ ت'س"خ %لخل KC-"7 بdإلنسا@ "صنع ح% @^ :Jم@ قا S-ص
Oعلى سل<كنا نح@ في %لح"ا K['فإ@ لم@ %لم;ك- +"ضاً +@ مكانتنا في %لعال> < مبلغ نفعنا "ت<قفا@ ^لى -'جة كب. {SM 252.1}

تلقى -%ن"اJ < 'فقاء;KC في صغ'Z> -'<9 %لت*A"G < %لت-'"A %لصح"ح"@K < لك@ GلW ل> "ستPع <ح-C +@ "صJ ب*> ^لى ما ق- <صل<%
^ل"K7 بJ جاءZ> %ل<قH ح"@ <جA عل"*> Z> +@ "عمل<% ألنفس*>G^ K كا@ مستقبل*> م'Z<ناً بمسلك*> Z> في %لح"اP> W%G G^ > KOن<% %لع!> على
SM} .+@ "ك<ن<% +مناء في تPب"S ما سبS فتعلم<C م@ -'<9 في Pف<لت*>. لق- كانH مخافة %ل'KA %لتي Zي '+9 %لحكمةZ Kي +سا9 عdمت*>
252.2}

^@ تا'"خ -%ن"اJ < %لفت"ة 'فقائ7 ق- سP' على صفحاH كتاA %ل<حي لمنفعة %لشب"بة في جم"ع %ألج"اJ %لالحقةG^ K ع@ S"'P سجJ +مانت*>
لمبا-& %العت-%J (%لتعفp) "تكل> هللا %ل"<> ^لى %لشبا@ < %لفت"اr KHم'%ً ^"اZ> +@ "سلك<@ في ن<'C %لG_ +نا' سب"J %العت-%J %لمس"حي < "نسجم<%
{SM 252.3} .%نسجاماً تاماً مع ق<%ن"@ %لصحة

=العتد=_ لr مجاL=q ثم.نة

Aلنق"ة < %أل"-_ %لق<"ة %لج'"ئة. لق- 'ّت% A>فالعال> "فتق' %ل"<> ^لى %لقل K77 <^ق-%مPفي نشا Jن"ا%- '"dن <Z Jتم9 %لحاجة %آل@ ^لى 'جا
هللا لإلنسا@ +@ "تق-' بإP'%- < "'تقي "<م"اً في سل> %لج<-O < %لسم<K < ^ن7 تعالى لفي ع<ننا ما -منا في ع<@ +نفسناK < +@ +ملنا بالسعا-O في
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J%-أل<لى نح< ع-> %العت% O>Pلخ% Gنتح'! م@ %تخا @+ KJ%>ألح% Jفعل"نا في ك KماZ%-م@ تق-> في ^ح C!'بما نح P>ل-%'"@ من%. {SM 253.1}

+ع!%ئي %لشب"بةK ^@ %ل'A "-ع<ك> للق"ا> بعمJ +نت> عل"7 قا-'<@K بنعة هللا. ق-م<% “+جسا-ك> Gب"حة ح"ة مق-سة م'ض"ة عن- هللا عبا-تك>
Sف"ك> ما سب Jل"تج > Kم@ +ن<ثة Cبك@ ^"اZ> على ما Hت*ا %لفت"ا"+ @"dهللا م@ 'ج<لة. < حاف Cبك> ^"اZ> ا %لشبا@ على ما*"+ %>dلعقل"ة”. حاف%
O'"حك> س-"- < بص > pصا @ZG > ا-ئةZ Aبأعصا WلG @فال ب- +@ "ج!"ك> هللا ع KH%-ة < %لعا"Zلشا% > S>Gفتحلى ب7 م@ سالمة %ل Jن"ا%-
نافOG. +جG @^ J<_ %لمب-+ %ل'%سخ < %إل'%-O %لصام-O م@ شب"بة %ل"<> س"نع> عل"*> بصحة %لجس> < %لعقJ < %لنف9 جم"عاً — (l: 9 تم<! —
{SM 253.2} .("<ل"< 1903

=لد"ن 9 =لصحة

ب-ء %لحكمة مخافة %ل'G @^ .”A<_ %لعا-%@ %لخاPئة < %لمما'ساH %ألث"مة ح"@ "Gعن<@ لق<O %لحS %إلل*ي "ش'S عل"*> م@ كلمة هللا ن<'“
< ";ت<@ ف*ماKً < "ح-g تجا<A ب"@ %لحS < قل<ب*>K < تبعg ف"*> %لق<O %أل-ب"ة %لتي كانH تب-< مشل<لةK < "!-%- ^-'%ك*> ق<O < جالءK ألن*>
ثبت<% +نفس*> على صخ' %ل-Z<'. ^@ مج'- %لسع<' باألما@ في %اللتجاء ^لى %لمس"ح "حّس@ %لصحةK < على GلW فإ@ %ل-"انة < ق<%ن"@ %لصحة
354 > 353 : C 4) — -"تس"' "-%ً ب). {SM 254.1}

* * * * *

&لقسم &لثامن—ح4ا( &لصال(

^@ '<h هللا %لق-<9 %لمعل> Z< في كلمت7. < ^@ ن<'%ً ج-"-%ً < ثم"ناً "ضيء م@ كJ صفحة م@ صفحاH %لكتاA. فف"7 "عل@ %لحKS < +ق<%ل7
< عبا'%ت7 تص"' المعة <باO'Z < مPابقة لكKp'd J كص<H هللا مخاPباً %لنف9. "حA %ل'<h %لق-9 +@ "خاAP %لشباA < "كشp ل*> ع@
Jح"ة ^ل*"ة. < في %لعق>' O>لنف9 بق% qتأس' %لح<%9 < تنع <dب*ا %لمعل> %ألع SPفالم<%ع"- %لتي ن .Jكن<! كلمة هللا < ما ف"*ا م@ +ل<%@ %لجما
132 :J) — تنم< +لفة مع %ألم<' %لسما<"ة تص"' كمت'%9 ض- %لتج'بة Aلخص%) {SM 256.1}

الصالة حصننا

^@ +م@ %لشب"بة %ل<ح"- <سP +خPا' %أل"ا> %ألخ"'CGZ O ^نما Z< في %لس*' < %لصالO %لمت!%"-"@ +ب-%ً. ^@ %لشاA +< %لشابة %لG_ "ج- ف'ح7
في ق'%ءO كلمة هللا < في ساعة %لصالO س"نعq على %ل-<%> بج'عاH م@ "نب<m %لح"اKO < "بلغ م@ %لسم< %ألخالقي <%ّتساm %لم-%'W مبلغاً ال
Jمقاص- %لعم > KSلتف*> %لصح"ح للح% > Kامح %لنب"لىPلم% > .O-"شجع على %ألفكا' %لج" tبا Jآلخ'<@. ^@ %التصا% C'>ق-' على تص"
> t بنات7. ^ن*> "'تفع<@ -<ماً +على فأعلى. مستجل"@ ص<'%ً +<ضح > C;ب*> هللا ^ن*> +بنا p'عت" tصل<@ نف<س*> با" @"Gلسام"ة. < %ل%
{SM 257.1} .%ألب-"ةK حتى "جعل*> %ل'A مجا'_ م@ %لن<' < %لحكمة للعال>

ك.ف نصلي

لسنا نف*> %لصالO كما "نبغيK فل"9 %لمقص<- من*ا +@ نPلع ب*ا هللا على شيء ال "علم7. ^ن7 لعل"> بأس'%' كJ نف9. < ل"9 م@ حاجة ^لى
P^. {SMالة %لصالO < 'فع %لص<H ب*اK أل@ هللا "عل> %ألفكا' %لخف"ة. بإمكاننا +@ نصلي في %لخفاءK فW%G %لG_ "'] في %لخفاء "جا!"نا عالن"ة
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257.2}

^@ %لصل<%H %لتي نق-م*ا t لنخب'C بكJ تعاستنا ح"@ ال نشع' بالتعاسة مPلقاً Zي صل<%H '"اء. ^@ صالO %لقلA %لمنسحZ Sي %لتي
h>'لمت<%ضع %ل% > Sلعلي %لم'تفع ساك@ %ألب- %لق-<9 %سم7. في %لم<ضع %لم'تفع %لمق-9 +سك@ < مع %لمنسح% Jقا %GكZ 7ستج"ب*ا هللا “ألن"
{SM 257.3} .”+ح"ي '<h %لمت<%ضع"@ <ألح"ي قلA %لمنسحق"@

ل"9 %لقص- م@ %لصالO +@ تح-g +_ تغ""' م@ هللا لكن*ا تجعلنا في <فاS معZ > K7ي ال تأخG مكا@ %ل<%جA. ^@ %لصالO %لتي نق-م*ا على
t J>- @ال "مك@ +@ "قبل*ا هللا ع<ضاً ع@ شع<'نا. <ال "مكن*ا +@ ت-فع ما عل"نا م O'%'بح > O'"ل-<%> م'%'%ً كث%... {SM 258.1}

Lمصد; قو Lلصال=

^@ %لق<O %لتي نستم-Zا م@ %لصالO ^لى هللا ت*"ئنا إل-%ء <%جباتنا %ل"<م"ة. < ^@ %لتجا'A %لتي نتع'k ل*ا "<م"اً تجعJ %لصالO ض'<'"ة
ال!مةK فلكي نJd مص<ن"@ بق<O هللا < باإل"ما@ "نبغي +@ ن-%<> على 'فع 'غباZG+ Hاننا في صالO صامتة. < عن-ما تكتنفنا %لتأث"'%H %لتي م@
شأن*ا +@ تبع-نا ع@ هللا "جA +ال "تS'P %لكالJ ^لى تض'عاتنا %لتي نصع-Zا Pلباً للع<@ < %لق<O. < ما ل> نفعG JلW ل@ "مكننا +@ ننجح في
pكش" KOق-9 %لح"ا" G^ KSن<' %لح @^ .iآلثمة %لتي تفصلنا ع@ %لمخل% H%>*لتج'بة %ل-%ع"ة لالنغما9 في %لش% O>Pلكب'"اء < ق*' س% Sسح
للمستن"' ب7 ش*<%H قلب7 %لخاPئة %لتي تسعى للس"O'P < %لتي تجعJ م@ %لض'<'_ ل7 +@ "عمJ بكJ ما +<تي م@ ق<O على مقا<مة %لش"Pا@
1898 9Pغس+ — Ar 18 :l) — لمس"ح% Hستحقاقا% Jحتى "مكن7 +@ "نتص' بفض). {SM 258.2}

* * * * *

قوة الصالة

Jمج- هللا < ب*ائ7. < في %لجب J>كا@ عت"--%ً +@ "صبح م<ضع حل _Gل% A"لبناء %لعج% WلG Jمثا Kمع هللا Jفي %لجب >Z > Kم<سى -Zلق- شا
مع هللا — +_ %لمكا@ %لس'_ لالتصاJ باt — عل"نا +@ نتأمJ %لمثاJ %ألكمJ %لG_ "'<م7 تعالى للبش'"ة. بGلW نعPي %لق<O لتش""- بناء +خالقنا
{SM 259.1} .”حتى "ت> لنا %ل<ع- %لقائJ “+سك@ ف"*> < +س"' ب"ن*> < +ك<@ ل*> ^ل*اً < Z> "ك<ن<@ لي شعباً

q'لصامتة تصع- كبخ<' +ما> ع% Hلتض'عا% CGZ .Oنبغي لنا < نح@ من*مك<@ في عملنا %ل"<مي +@ ن'فع %لنف9 ^لى %لسماء بالصال"
%لنعمةK فتص"A %لخ"بة خصمنا. ^@ %لمس"حي %لG_ "سل> قلبZ t 7كG% ال "مك@ +@ "ن*!>. < ل"9 م@ ب-m ش'"'O تق<] على Z-> سالمK7 أل@
K7لنح< سا' +خن<} مع هللا. < كا@ هللا مع% %GZ على K7لتأم"@ نجات Jتعم A'خائ' %لG Jك > Kلنعمة %إلل*"ة% O>ق Jك > Kم<%ع"- كلمة هللا Jك
{SM 259.2} ...ع<ناً حاض'%ً في كJ <قH م@ +<قاH %لحاجة

sعلى =تصا_ بالسرمد

%لصالZ Oي نسمة %لنفK9 < ف"*ا "كم@ س' %لق<O %ل'<ح"ةK <ال "مك@ %الستعاضة عن*ا بأ"ة <س"لة +خ'] للمحافdة على صحة
Hما'ست*ا في مناسبا >+ Oلصال% HملZ+ Hن+ %G^ > .7تش-- +<تا' %إلختبا' %ل'<حي < عضالت > KOبنبع %لح"ا O'مباش Aلقل% Jتص Oلنف9.%لصال%
O>لق% > Pل-"ني مفتق'%ً ^لى %لنشا% W'غ-< %ختبا" > Kل'<ح"ة ح"<"ت*ا% W%>فتفق- ق Kع@ هللا W-بع" WلG @عة فإPمتق... {SM 259.3}

^ن7 ألم' م-qZ ك<ننا نصلي صل<%H فعالةK < ك<@ +@ %لبش' %لفان"@ %لخPاO غ"' %لمستحق"@ "ملك<@ %لق<O على تق-"> %لتماسات*> ^لى هللا. <
APئ %المت"ا! +@ "خاPلخا% p"مح ^ل"*ا %إلنسا@ — +@ "ك<@ متصالً باإلل7 %لس'م-_؟ ^@ لإلنسا@ %لضعP" @+ @مك" CGZ @سمى م+ O>ة ق"+
جابلK7 فبإمكاننا +@ نتلفd بكلماH تصJ ^لى ع'q ملW %لك<@K < بإمكاننا +@ نتح-g ^لى "س<G^ m نس"' في %لZ > KS"'P< "ق<J لكJ منا: +نا
Wع@ "م"ن. {SM 260.1}



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 85 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

Xمخلصة تستجا Lكل صال

"مكننا +@ نتح-g ^لى هللا بقل<بناK < "مكننا +@ نمشي في صحبة %لمس"ح. < في +ثناء +-%ئنا +عمالنا %ل"<م"ة "مكننا +@ ن*م9 ب'غباH قل<بنا
-<@ +@ تسمع GلG+ W@ بش'K غ"' +@ GZ% %ل*م9 ال "ضمحJ م@ %لسك<@K <ال "مك@ +@ "ض"عK < ل"9 باستPاعت7 +_ شيء +@ "Pم9 مشت*ى
{SM 260.2} .%لنفK9 ألن*ا ت'تفع ف<S ض<ضاء %لشا'm < صخA %لعمG^ KJ +@ %لG_ نتح-g ^ل"Z 7< هللاZ > K< "سمع صالتنا

%Pلب<%P% Kً%G^ Kلب<% تج-<%. %Pلب<% %لت<%ضع < %لحكمة < %لشجاعة < %لم!"- م@ %إل"ما@K < كJ صالO مخلصة ال ب- م@ +@ تستجاKA ق- ال
تك<@ %الستجابة حسA 'غبتك> تماماً +< في %ل<قH %لG_ تنت!'<ن*ا ف"K7 < لكن*ا ستأتي حتماَ بالP'"قة < %ل<قH %ألكث' مناسبة لحاجتك>. ^@
%لصل<%H %لتي ت'فع<ن*ا في ع!لة <%نف'%- < في ^ع"اء < تحH %لصع<باH "ستج"ب*ا هللا ل"9 -%ئماً <فقاً لما تنتK@>'d بJ لما ف"7 خ"'ك> -%ئماً
258 — 254 :@) —). {SM 260.3}

* * * * *

وضعنا في الصالة

^ن7 %مت"ا! لناK س<%ء في %لصالO %لجم*<'"ة +< %النف'%-"ةK +@ نجث< على 'كبنا +ما> %ل'A ح"@ نصع- ^ل"7 تض'عاتنا. "س<Km مثالناK “جثا
على 'كبت"7 < صلّى”. < قاJ ب<ل9: “%حني 'كبتي ل-] +بي 'بنا "س<m %لمس"ح”. ع!'% ^G %عت'p +ما> هللا بخPا"ا ^س'%ئ"J جثا على 'كبت"7.
{SM 261.1} .”< -%ن"اJ +"ضاً “جثا على 'كبت"7 ثالg م'%H في %ل"<> < صلّى < حم- قّ-%> ^ل*7

Jنبغي +@ "تأث' ك" '>dلشع<' نح< %لالمن% %G*إلل*ي. ب% C'>بحض W'%-إل% > O->-مت7 %لالمحdح"7 %لشع<' بع>" t لت<ق"' %لحق"قي% @^
_Gفالشع<' %ل p'لتص% > pفي %لم<ق A'م*ابة %ل '*dت G^ > .أل@ هللا م<ج<- ف"*ما K@ما مق-ساZ مكان*ا > Oساعة %لصال @^ .O-بش Aقل
"<حي ب*ا "!-%- عمقاً. قاJ %لم'ن>: “ق-<9 < م*<A %سم7”. < %لمالئكة ح"@ "تلفd<@ ب*G% %إلس> "غP<@ <ج<K<*Z ف"ابة م*ابة ^G%ً "نبغي لنا
{SM 261.2} .نح@ %لساقP"@ %لخPاO +@ نتلفd ب7 بشفاZنا

ج"- للكبا' < %لصغا' +@ "تأمل<% في كلماH %ل<حي تلW %لتي تd*' ك"p "نبغي +@ "<ق' %لمكا@ %لG_ "شمل7 هللا بحض<'C بن<m خاi. لق-
+م' م<سى عن- %لعل"قة %لمشتعلة قائالً: “%خلع حG%ئW م@ 'جل"W أل@ %لم<ضع %لG_ +نH <%قp عل"k'+ 7 مق-سة”. <"عق<A بع-ما H'*d ل7
{SM 262.1} .(';"ا %لمالئكة قاJ: “^@ %ل'A في GZ% %لمكا@ < +نا ل> +عل>...” — (@: 178 < 179

* * * * *

اإليمان و الصالة

{SM 262.2} .باإل"ما@ بالمس"ح "مك@ '+A كJ ص-m في %لصفاKH < تP*"' كJ -نK9 < ^صالh كJ خPأ < ^نماء كJ فض"لة

{SM 262.3} .”+نت> ممل<;<@ ف"7“

%لصالO < %إل"ما@ م'تبPا@ %'تباPاً <ث"قاKً < %لحاجة ت-ع< ^لى -'س*ما معاً. ^@ في صالO %إل"ما@ علماً ^ل*"اZ > Kً< عل> "نبغي +@ "ف*م7
@+ Aلبنا "جP @+ ضح>" >Z > .”<ف"ك<@ لك C>لب<ن7 ح"نما تصل<@ فأمن<% +@ تنالPما ت Jلمس"ح: “ك% J>ق" .Oلعمل7 في %لح"ا hم@ +'%- %لنجا Jك
Sتحق P>'لش% Hتم %Gفإ K7ت-%'^ Jستعمال7 في عم% Aما ننال7 "ج Jك > Kألش"اء %لتي ق- <ع- ب*ا% AالPن @+ Aمش"ئة هللا. "ج Aك<@ حس"
{SM 262.4} .%ل<ع-

فلكي نناJ مغف'O %لخPا"اK < %ل'<h %لق-K9 < %لصفاH %لمشاب*ة لصفاH %لمس"حK < %لحكمة < %لق<O أل-%ء عمJ هللاK < +"ة عP"ة ق- <ع-
{SM 263.1} .ب*اK "مكننا +@ نPلKA < م@ ث> عل"نا +@ ت;م@ بأننا نناKJ < نشك' هللا على +ننا ق- نلنا
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لسنا نحتاl ^لى -ل"d JاZ'_ النسكاA %لب'كةG^ K +@ %لعP"ة Zي في %ل<ع-K < "مكننا +@ نباش' +عمالنا م<قن"@ +@ هللا قا-' على ^تما> ما ق-
{SM 263.2} .(<ع- بK7 < +@ %لعP"ة %لتي نملك*ا %آل@ سن-'ك*ا ل-] حاجتنا %لقص<] ^ل"*ا — (': 257 < 258

* * * * *

أهمية دراسة الكلمة

^@ -'%سة %لكتاA %لمق-9 لتسم< ف<S كJ ما ع-%Zا م@ -'%ساH م@ ح"g تق<"ة %لعقJ < ت<س"ع %لم-%'W. +_ م"ا-"@ خصبة للفك' CGZ %لتي
"مك@ +@ "'تا-Zا %لشب"بة في كلمة هللا! ^@ %لفك' ل"ست'سJ في تقص"*اK < ال "-خ' <سعاً في سب"W%'-^ J ما ف"*ا م@ %لحKS < "بقى +مامK7 مع
G. {SM 263.3}لKW مجاالH ال تح-Zا ن*ا"ة

@>Gا@ < "نفP"لش% k'+ @>أP" م"ة %لتاف*ة فإنماZ>باألم<' %ل <Z'فكا+ WلG شغل<@ مع" > KHلم-ع"@ +ن*> "حب<@ هللا < "جل<@ %لمق-سا% @^
^'%-تK7 فل< -'9 %لشب"بة +عماJ هللا %لمج"-O في %لPب"عة < تأمل<% في جالل7 < ق-'ت7 %لمعلن"@ في كلمت7 لعمJ كJ م@ CGZ %ل-'<9 على بعg ما
O'-لق% Aفي عجائ Jتأم" G^ Jسة. ^@ %لعق'Pلغ% >+ Aاً غ"' مش<ب"@ بالعجPنشا > O>الستم-<% ق> KAZ%>ما ل*> م@ م Jف"*> م@ ق<] < صق
SM} .%إلل*"ة "تعل> +صعA %ل-'<9 كل*ا. < لك@ +ف"-ZاZ > K< +@ %لحكمة %لبش'"ةG^ K% ل> تقت'@ ب'ضا هللا < تقّ-9 بنعمة %لمس"حK ف*ي ج*الة
263.4}

عمل =لمس.ح =لشفاعي

^@ ما عمل7 %ب@ هللا %لحب"A م@ جعG J%ت7 %إلل*ي صلة %ل<صJ ب"@ %لمخل<S < %لس'م-_K %لمح-<- < %لالمح-<- Z< م<ض<m "مك@ +@
"ستغ'S عل"نا ZGننا %لح"اO كل*ا. كا@ م@ شأن7 عمل7 تثب"H %لخالئS ساكني %لع<%ل> %ألخ'] في ب'%ءت*> <<الئ*>K < تخل"i %لضال"@ <
%ل*الك"@ م@ +JZ عالمنا K%GZ فلق- فتح %لمس"ح للعصاO باA %لع<-O ^لى <الئ*> Kt ب"نما حّص@K بالعمJ نفسK7 ح<J %لZ @"G> +نق"اءK حتى ال
{SM 264.1} ."تنجس<%

Jلمس"ح %لحم- < %إلك'%> < %لتمج"- م@ +ج% m>ة تق-> ل"سPلع<%ل> غ"' %لساق% CGZ @فإ Pق Pفي ح"@ نبت*ج نح@ ل<ج<- ع<%ل> ل> تسق>
%لف-%ء %لG_ ب7 خلi بني r-> %لضال"@K < ثبت*> Z> في ما Z> ف"7 م@ P*ا'O +خالS < نقا<O سجا"ا. ^@ %لm%'G %لتي +قالH %ألس'O %لبش'"ة م@
عثا'ZاK < +نقGت*ا م@ %ل-ما' %لG_ جلب7 عل"*ا ^بل"9 بتجا'بZ 7ي %لm%'G ع"ن*ا %لتي حفHd ساكني %لع<%ل> %ألخ'] م@ %لخP"ة. كJ عال> في
%لك<@ %لفس"ح مح<P بعنا"ة %آلA < %الب@ < 'عا"ت*ماK < ب*CG %لعنا"ة نفس*ا "ح"P هللا %لبش'"ة %لساقPة. ^@ %لمس"ح ل"شفع في %إلنسا@K < بعمل7
%لشفاعي GZ% "حفd نdا> %لع<%ل> غ"' %لمنO'>d. +فل"سCGZ H %لم<%ض"ع م@ %ألZم"ة < عd> %لشأ@ بح"g تستأث' بنفك"'نا < ت-ع<نا ^لى شك' هللا
{SM 264.2} < %لتعب- ل7؟

Ü=;Qنمو =إل

O>م@ ق WلG <*"فس";ت KSعلم*> +@ "بحث<% عما "حت<"7 م@ آللئ %لح+> Kل-ف"نة% C!>لى كن^ <Zلتفا% AGج+ > Kل<حي% Aفتح لشب"بتنا كتا+
%إل-'%W ما تقص' كJ -'%سة فلسف"ة ع@ تحق"ق7 ل*>. ^@ %لم<%ض"ع %لجل"لة %لتي "عالج*ا %لكتاA %لمق-K9 < ما "تس> ب7 منP<ق7 %لم<حى ب7 م@
Jنمي ق<] %لعق" WلG Jمن"' لالف*ا> — ك pع صاPهللا م@ ن<' سا q'م@ ع gما "نبع > Kق"مة g>م@ بح Jما "ق-م7 للعق > Kة جم"لةPبسا
{SM 265.1} .^لى ح- "كا- ال "-'KW <ل@ "مك@ ^"ضاح7 تماماً

^@ في %لكتاA %لمق-9 منفسحاً 'حباً للمخ"لة ال ح- لK7 "سم<K في PابعK7 على ما تبت-ع7 %لمخ"لة %ل-نسة م@ %ستنباPاKH سم< %لسماء على
%أل'k. ^@ تا'"خ جنسنا %لم<حى بZ 7< في متنا<J كJ ف'-K فبإمكان*> %آل@ +@ "ب-+<% بحث*> < تنق"ب*>K < +@ "تع'ف<% بأب<"نا %أل<ل"@ ح"@ كانا
في ب'%ءO مق-سة في جنة ع-@K "نعما@ باالتصاJ باt < صحبة %لمالئكة %ألP*ا'K < في %ستPاعت*> +@ "تتبع<% -خ<J %لخP"ة < +ث'Zا في
J-ة %لعا"Pلخ% iعص"ا@ %إلنسا@ < ع-> ت<بت7 < قصا Jسج" g"ح O>Pخ O>Pلتا'"خ %لمق-9 خ% %GZ 'س"'<% عب" > K_'لجن9 %لبش%. {SM
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265.2}

=لتثق.ف =ألسمى

< تتاh لقا'& GZ% %لتا'"خ %لمق-9 محا-ثة %آلباء < %ألنب"اءK < ل7 تنكشp +ق-9 %لمشاK-Z < "'] "س<m — %لG_ كا@ ملكاً في %لسماء
مسا<"اً t — نا!الً < حاالً ب"@ %لبش'K ماض"اً في ^كماJ عمJ %لف-%ءK < مح''%ً %إلنسا@ م@ %لق"<- %لتي 'ب7P ب*ا ^بل"K9 < مت"حاً ل7 ^مكان"ة
%ستعا-O 'ج<لت7 %لتي Zي على شب7 هللا. +@ في تأن9 %لمس"ح <%حتفا7d بمست<] %إلنسا@ م-O ثالث"@ سنةK < م@ ث> تق-"م7 نفسG 7ب"حة خP"ة
{SM 266.1} ...لكي ال "ت'W %لنا9 لل*الKW لم<ض<عاً "قتضي +عمS %لفك' < %لتأمJ < +ق-9 %ل-'9 < %لتبص'

Hب<عاPم@ %لم pال "ستنك Kاقت7 في م<%ض"ع سخ"فة تاف*ةP Sل<حي %لعج"بة ل@ "ع<- "'تضي بإنفا% Hعلى ^عالنا G>ستح% @^ Jفالعق
%ل'خ"صة < %لتسل"اH %لفا'غة %لتي تفس- %لشب"بة في +"امنا. ^@ م@ ق- تحا-ث<% مع %لشع'%ء < %لحكماء م@ كتاA %ل<حيZ% > Kتّ!H نف<س*>
ل'<عة %ألعماJ %لمج"-O %لتي +تاZا +بPاJ %إل"ما@ س"خ'ج<@ م@ مجاالH %لفك' %لخصبة CGZ بنقاء في قل<ب*> < سم< في +فكا'Z> +كث' مما ل<
SM} .عكف<% على -'%سة +ش*' < +عd> %لكتاA %ل-ن"<""@K < تأمJ بإجالJ ما خلف7 ف'%عنة GZ% %لعال> < ق"اص'تr > 7باP'ت7 م@ مفاخ' < مآث'
266.2}

^@ ملكاH %لشب"بة ZيK في %لغالKA معPلةK ألن*> ال "جعل<@ مخافة هللا '+9 حكمت*>. ^@ هللا ^نما <AZ ل-%ن"اJ %لحكمة < %لمع'فة أل@
-%ن"اJ ل> "سمح أل"ة ق<O +@ تعبg بمبا-ئ7 %ل-"ن"ة. +ما %لسبA في ن-'O %ل'جاJ %ألكفاء م@ G<_ %لتعقJ < 'س<} %لمب-+ ف*< +ن*> "سع<@ <'%ء
Jل"9 ب"ن*> < ب"@ %لسماء %تصا > Kمةdلع%. {SM 266.3}

^@ بني %إلنسا@ ال "*اب<@ هللا < ال "حب<ن7 <ال "ك'م<نK7 < ال "أخG<@ في ح"ات*> بق<%ع- ما "ّ-ع<ن7 م@ %ل-"@K < ما +س*J عل"*> +@
"نتفخ<% < "تعdم<%K < ما +عd> %ستع-%-Z> أل@ بغت'<% بأنفس*> < "dن<% +ن*> G<< شأ@K فال "ستP"ع هللا <ح-CGZ > KC حال*>K +@ "فعJ ل*>
Jفع < +نب'+ Oلق- خلقنا لح"ا K7ف'صة < %مت"ا! إلنماء %لف*> < تثق"ف7 < تق<"ت Jلشيء %لكث"'. ^@ هللا "'"-نا +@ ن<سع ^مكاناتنا <كفاءتنا < نغتن> ك%
{SM 267.1} .م@ ح"اتنا %لحاض'KO < ل"سCGZ H %لفت'O لك"اننا %لفاني س<] تم*"- للح"اO %لتي تقا9 بح"اO هللا

كتاX =لوحي =لمعلم =ألعظم

"ا للم<%ض"ع %لتي تق-م*ا %ألسفا' %لمق-سة للفك' ل"ستغ'S ف"*ا! < JZ م@ م<%ض"ع +خ'] الستغ'%S %لفك' +'فع < +نبJ؟ < JZ م@
g"لمق-9 م@ عل> م@ ح% Aلعلم"ة %لبش'"ة ^لى ما "ح<"7 %لكتا% g>لى ق"ا9 %لبح^ J"م@ سب JZ > ؟OGمل %GكZ > شائقة %GكZ م<%ض"ع مثل*ا
{SM 267.2} %لسم< < %لجالJ؟ < JZ مثJ كلمة هللا ما "ست-عي ق<] %لعقJ للتأمJ %لعم"S %ل'%غA %لمج-؟

Oننا ن-م@ ق'%ء^ KCلك@ <+سفا KCخ' تعل"منا ^"اr ع +_ شيء"Pبأ@ "علمنا ما ال "ست Kل"نا^ g-نح@ +تحنا ل7 %لتح @+ KS"لمق-9 لخل% Aلكتا% @^
كJ شيء ما ع-% كلمة هللاK فثمة ت*الW على %لمPب<عاH %ل'خ"صة عا-مة %لق"مةK < %لقصi %لخ"ال"ةK ب"نما ن-m %لكتاA %لمق-9 بكJ ما ف"7 م@
H>بأ@ تنق"نا < تسم< بنا < تق-سنا. ^ن*ا ص Kح"اتنا O-ا قاعZنح@ جعلنا @^ Kفي مكتباتنا. ^@ %لكلمة %لمق-سة لخل"قة ُ كن<! %لحS %لمق-9 م<-عا
{SM 267.3} هللا مكلماً %إلنسا@Z Kال %نتب*نا ل*ا؟

“Jقب J>أل% G"لى %لتالم^ Cلفعال"ة %ل"<> نف9 ما كا@ ل7 من*ا ساعة ت<ج"*7 ^"ا% > O>ألم' %لمس"ح م@ %لق @^ .”Jلج*ا% Jعّق" K'"بن Wفتح كالم
نح< تسعة عش' ق'ناً قائالً: “فتش<% %لكتA ألنك> تdن<@ +@ لك> ف"*ا ح"اO +ب-"ةZ > Kي %لتي تش*- لي”. — (A: 11 كان<@ %لثاني — "نا"'
1881). {SM 268.1}

* * * * *

فتشوا الكتب ألنفسكم
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>Z <*ل"9 ل @+ > Sلح% pكم@ ف"*> %لكفا"ة الكتشا O'في %لخب <Z>تق-م @"Gال "عتم-<% على %ل+ > K<*ألنفس Aنبغي للشب"بة +@ "فتش<% %لكت"
س<] قب<G JلW من*> ب<صف*> ثقة "'ك@ ^ل"*>. لق- ZلW %ل"*<- كأمة أل@ %ل';ساء < %لك*نة < %لش"<} حا-<% ب*> ع@ مبا-& كلمة هللاK فل<
{SM 268.2} ...%نتب*<% لتعال"> "س<m < فتش<% %لكتA ألنفس*> لما Zلك<%

> K7ل<ج% %GZ @لمج- م% J>ما "تناZ-مة. +حdعل"7 +_ م@ م<%ع"- هللا م@ <ف<' %لب'كة < %لع _>Pما "ن Jك Aست"عا% @ZG _+ على J"ستح"
rخ' "تنا<J %لجماJ < %لنعمة م@ <جr 7خ'K فتمتلئ %لنف9 بالن<' %لسما<_. +نا ل< عا"نا %لمج- كل7 لكا@ +غمي على %ل'<h. على +@ ما نستP"ع
Kء %لب'كة %لمعّ"نة لناJن7 ل"ح! في قلبي +@ "ختفي ع@ بص'نا م^ Kما ننع> ب7 %آل@ من*ا pضعا+ S>م<%ع"- هللا %لك'"مة "ف Hحتمال7 م@ ^عالنا%
111 > 109 :q) — في ح"@ "مكننا %لس"' "<ماً ف"<ماً في ن<' حض'ت7 تعالى Kل'<ح"ة% O'ئلة م@ %إلنا%! O'"قص Hفنكتفي ب<مضا). {SM
268.3}

* * * * *

املثابرة في درس الكتاب

فتش<% %لكتA ألنك> تdن<@ +@ لك> ف"*ا ح"اO +ب-"ة”. ^@ معنى %لتفت"Z q< %لبحg باجت*ا- ع@ شيء مفق<-. فتq ع@ %لكن<! %لمخفاO في“
Hف*م7 م@ %آل"ا Sمفات"ح لما %ستغل Hفتج- +@ %آل"ا Kة بآ"ة"r @'قا > Kلصعبة% J>الستغناء عن*ا. +-'9 %لفص% Wال "سع G^ Kكلمة هللا. {SM
269.1}

WلG KAما كا@ "<%ج**> م@ صعا kبع JلG" > K9'- Jحكمة بع- ك @>-%-!" Oلمق-9 -'%سة مشف<عة بالصال% Aس<@ %لكتا'-" @"Gل% @^
أل@ %ل'<h %لق-9 ق- فعJ ل*> ما جاء عن7 في %إلصحبح %ل'%بع عش' م@ ^نج"J "<حناK ح"g "ق<J: “+ما %لمع!_ %ل'<h %لق-9 %لG_ س"'سل7
{SM 269.2} .”%آلA باسمي ف*< "علمك> كJ شيء < "Gك'ك> بكJ ما قلت7 لك>

ال شيء "ستحS %القتناء مما ل> "بJG في تحص"ل7 مج*<- حا' متصKJ < ل"9 "نجح في م"-%@ %لعمJ س<] G<_ %إل'%-O %ل'%غبةK < ل"9 لنا
+@ نت<قع مع'فة %ل'<ح"اH -<@ بJG %لج*-K < ال ب- لم@ +'%- %لعث<' على آللئ %لحS م@ +@ "نقA عن*ا كما "نقA عامJ %لمنج> ع@ %لتب'
k'أل% @Pلثم"@ %لمخفي في با%. {SM 270.1}

^@ %لG"@ "علم<@ بع-> غكت'%g < بإنصاp قل<ب*> ل@ "كتA ل*> %لنجاh +ب-%ً. "نبغي للصغا' < %لكبا' +@ "ق'+<% كلمة هللاK ال +@ "ق'+<Zا
{SM 270.2} .فحسKA بJ +@ "-'س<Zا بج- < ح'%'KO مصل"@ < م;من"@ < مفتش"@K < بGلW "ج-<@ %لكن! %لمخفيK أل@ %ل'A "بعg ف"*> %لف*>

ت.قظ =لذ5ن

Aت-'9 %لكتا Hكن %G^ Sلى %لح^ Jل@ تص Wعل> +ن% > Kلم<'<ثة < %لمكتسبة% Wلشخص"ة < معتق-%ت% Wجانباً +'%ء h'P+ للكلمة Wفي -'%ست
لتثبH صحة r'%ئW +نKH فتخJّ ع@ فك'تKCGZ W < %ب-+ %ل-'9 لتسمع ما س"ق<ل7 لW %ل'A. ح"@ "جلP 9الA %لحS %لمت<%ضع عن- ق-مي
%لمس"ح < "تعل> من7 فم@ %لكلمة "ستمج ف*ماKً +ما %لZ _G> حكماء في +ع"@ +نفس*> %لمغ'<'O بح"g ال "'<@ حاجت*> ^لى -'9 %لكتاA فل*>
h>'م@ +@ تص"'<% <-عاء < مت<%ضعي %ل Kiت> +@ تحّكم<% للخال-'+ %G^ K<لمس"ح: ال ب- لك% J>ق" {SM 270.3}

@+ KOفي +ثناء %لق'%ء Kg-ح %G^ > .Oتفحص*ا م-ققاً مشف<عاً بالصال Aبفك' متح'' م@ %لتعص Jب Kال تق'+ %لكلمة على ض<ء %آل'%ء %لسابقة
Sت<%ف Wء%'r Jجع% Jب Kآل'%ء% CGZ لكلمة منسجمة مع% Jجع J>ء ال "نسج> مع %لكلمة فال تحا%'r @ما ت'%ع"7 م @+ H-ج>> KWئPبخ Hقتنع%
%لكلمةK <ال تتح لمعتق-%تW < مما'ستW %لسابقة +@ تتحك> في تفك"'W < ف*مKW بJ %ع'p ما Z< مكت<A < م@ ث> ثبH ق-م"W على صخ'
'>Z-ل%. {SM 270.4}

معرفة مش.ئة هللا
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> KWجب%> p'تع @+ lمحتا Hفأن K7عن q"لتفت% > Sلح% AلP @ع pف"نبغي +ال تك K7في كلمت O-'%>بمع'فتنا مش"ئة هللا %ل P>خالصنا من @^
محتاl +@ تع'p ما "نبغي لW +@ تفعJ لكي تخلO-%'^ @+ > Ki هللا Zي +@ تع'p ما ق- قالZ 7< لKW فال ب- لW م@ مما'سة %إل"ما@K < ف"ما
{SM 271.1} .+نH تفتq %لكتA "جA +@ ت;م@ بأ@ هللا م<ج<- < +ن7 "جا!_ %لP" @"Gلب<ن7

@P%>باحثاً ع@ م k'أل% @Pلمنج> في با% Jعام Sفي -'9 %لكلمة كما "تعم Sعا> %ل'<حي. تعمPلى %ل^ m>متج Aلمق-9 بقل% Aلكتا% qفت
{SM 271.2} .(%لAZG. ال تكp ع@ %لبحg حتى تعل> عالقتW باt < تع'p ^'%-ت7 لl) — W: 24 تم<! — "<ل"< 1902

Xلكتا= d;Q الحتشا3 في=

"نبغي +@ تقبJ على -'9 %لكتاA باحتشا>K متحاش"@ كq"P J +< عبKg < مJء شع<'نا +ننا في حض'O هللا. < "جA +@ تك<@ %ل-'%سة
J>لفص% kال +@ %لمعنى %لحق"قي لبع^ K<فص<ل*ا <%ضحة لالف*ا kبع H'*d @فالكلمة لئ KO'لحا% Oلصال% > Jسة متأن"ة "تخلل*ا %لتأم%'-
%ألخ'] ل"Z 9كG% س*J %لمناKJ فم@ <%جA كJ -%'9 للكلمةK ح"@ "فتح %لكتاA %لمق-K9 +@ "لتم9 ^نا'O %ل'<h %لق-9 < +ن7 لحاصJ عل"*ا
{SM 271.3} .حتماG^ Kً %ل<ع- +ك"-

^@ %ل'<h %لتي ب*ا تقبJ على تفّحi %لكتاA %لمق-9 ^نما تق'' شخص"ة مساع-W %لقائ> ^لى جانبW. ^@ مالئكة م@ عال> %لن<' ستك<@ مع
Aبقل > Kتي%Gتصفحت7 بشع<' م@ %إلكتفاء %ل > pباستخفا Aلكتا% Hفتح %G^ Wلكن > Kلب<@ %إل'شا- %إلل*يP" KAبت<%ضع %لقل K@"Gل% Wلئ>+
108 > 107 :q) — pالً لن<' !%ئd كلمة هللا %لص'"حة J%>ل"لقي على +ق KWلى جانب^ Gا@ قائ> ساعتئP"فاعل> +@ %لش Aخ' بالتعص%!).
{SM 272.1}

* * * * *

مكافأة دارس الكلمة املجّد

K7"سع. < %لنا9 "تغ"'<@ <فقاً لما "تأمل<@ ف>+ gفاقاً للبحr 7ف"7 "فتح ل pكش Jك > K9'%-ع<- بالخ"' على %ل" Sمسعى في -'%سة %لح Jك
فإG% شغلH +فكا' %لم'ء +م<' تاف*ة +مسى Z< تاف*اG^ > Kً% كا@ %لم'ء م@ ش-O %إلZماJ بح"g "ستكفي بف*> %لحS ف*ماً سPح"اً مبت<'%ً فال ب- م@
SM} .+@ تف<ت7 %لب'كاH %ل<ف"'O %لتي "س' هللا بأ@ "سكب*ا عل"7. ^@ م@ سن@ %لعقJ +ن7 "ض"S +< "تسع تبعاً لض"S < %تساm ما "ألp م@ %ألم<'
272.2}

< ^@ ل> "نص'p %لعقKJ ب*مة < نشاP < مثاب'KO ^لى -'%سة مبا-& %لحS ضعفH ق<%C < فق- %لمق-'O على ف*> ما لكلمة هللا م@ معا@
عم"قة. +ما ^G% <ّج7 %لعقJ ^لى %ستجالء ما "ق<> ب"@ م<%ض"ع %لكتاA م@ عالقةK مقا'ناً %آل"اH باآل"اH < %ل'<ح"اH بال'<ح"اH فال ب- ل7 م@
17 :A) — @"-ق"@ %لمجGالب"@ %لحاPا م@ %لZ-ا' م@ "'تاdا ل*ي في %نتZم"ا-"@ %لفك' < +غنا Aفإ@ +خص Kًمتعمقا Aتسع %تساعاً. نّق" @+
{SM 273.1} .(تم<! — "<ل"< 1888

=لكتاX =لمقدd كدل.ل

{SM 273.2} .ل"تخG %لPالA %لكتاA %لمق-9 -ل"الً ل7 < م'ش-%ً < "ثبH على %لمب-+ ف"بلغ م@ +"ة مع'فة ^لى +سمى غا"ات*ا

* * * * *
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الكتاب املقدس كمثّقف

Sلح% m>ل"نا م@ "نب^ Jق- <ص > K<إلنسا@ م@ ت<%'"خ < +س*ل*ا على %إلف*ا% O!>ق-> ما بح+ >Z > K7ل '"dال ن pلمق-9 مثق% Aلكتا% >
.J>لبش' ع@ %ل<ص% gتقص' +بحا g"لى ح^ KS"لماضي %لسح% Sلى +عما^ Gنف" C'>ن > KJصانت*ا "- سما<"ة عب' %ألج"ا CGZ 7نقا<ت > K_-ألب%
Pنا فقZ > K'>لشع% Jنج- سجالً م<ث<قاً ب7 ألص Pنا فقZ > KH%>لسم% H'نش > k'أل% Hساسا+ Hلتي <ضع% O>ا ن'] %لقZ-ففي كلمة هللا <ح
C!"بكب'"اء %إلنسا@ < تعصب7 < تح A>مش >+ g>تا'"خ جنسنا %لبش'_ غ"' مل l'-+. {SM 273.3}

sلسرمد= eصو

ً ^@ للعقJ في كلمة هللا مجاالً %لتأمالH < +سمى %لمPامحZ Kنا "تاh لنا %لتحا-g مع %آلباء < %ألنب"اءK < %إلصغاء لص<H %لس'م-_ مكلما
%لبش'Z Kنا نشاZ- ملW %لسماء ك"p <ضع نفس7 ل"ص"' ب-"لنا < كف"لناK < "نا!KJ <ح"-%Kً ق<%H %لdلمةK < "ح'! ألجلنا %لغلبة. ^@ %لتأمJ %ل<ق<'
{SM 274.1} .في م<%ض"ع ك*CG ال ب- م@ +@ "ل"@ %لقلA < "نق"7 < "ش'فK7 < ";تيK في %ل<قH نفسK7 %لعقJ ق<O < نشاPاً ج-"-"@

+ما %لG"@ "'<@ في ^غفاJ مPال"A هللا <%الستخفاp ب*ا ض'باً م@ %لشجاعة < %ل'ج<لة فإن*> ^نما "كشف<@ ع@ ج*ل*> < حمق*>K < في ح"@
{SM 274.2} ."فاخ'<@ بح'"ت*> < %ستقالل*> فإن*>K في <%قع %ألم'K مستعب-<@ للخP"ة < %لش"Pا@

Lلفلسفة =لصح.حة للح.ا=

^@ ^-'%كناK ^-'%كاً جل"الKً لعdمة هللا < جالل7 < لما "'"-نا هللا على +@ نك<نGZ — 7% %إل-'%W "ق<-نا ^لى %ّتضاm مجّ-K فالG_ "ج"- -'9
%لكلمة %لمق-سة "تحقS +@ عقJ %إلنسا@ ل"9 كلي %لق-'KO < +@ ق<O %لبش' < حكمت*>K مستقلت"@ ع@ %لمع<نة %لتي ال "*ب*ا س<] هللاK ل"ستا ضعفاً
{SM 274.3} .< ج*الة

O-على ^شاعة ج< %لسعا O'-لمق% Aكتس% > KO-"ألك% O-لحق"قي %أل<ح- للنعمة %لمخلّصة < %لسعا% m>فق- <ج- %ل"نب A'ل% S"'P في Wما %لسال+
ب"@ جم"ع %لG"@ "حتW ب*>. < %ل<%قع +@ ال +ح- "ستP"ع +@ "نع> بالح"اO ب-<@ تق<]K أل@ محبتنا t تصقG J<قنا < تنقي < تعلّي كJ م"<لنا <
>Z ما Jك Gنستل > Jن*ا تمكننا م@ +@ نج^ KJابع %لصفاء < %لنقاء. +جPبع مس'%تنا %لب'"ئة بPفة <- < حنا@ ف"نا < تPعا Jغائبنا < تق<_ ك'
J"جم > J"جل > S-صا. {SM 275.1}

ب"- +@ ما "جA +@ "جعلنا نجJ %لكتاA %لمق-9 ف<S كJ %عتبا' rخ' Z< +ن7 "عل@ للبش' ^'%-O هللا. Zنا (في %لكتاA %لمق-9) نتحقS %لغا"ة
م@ خلقناK < نج- %ل<سائJ لبل<f تلW %لغا"ةK < نتعل> ك"p نجعJ %لح"اO %لحاض'O نافعةK <ك"p نضم@ %لح"اO %ألخ'] %لباق"ة. ل"9 غ"'C م@
PاPالنح% Hع'ف<@ كلمة هللا < "صغ<@ ^ل"*ا "ن*ض<@ م@ +-نى -'كا" G^ 9ت<سالت7. < %لنا Aللقل Sحق" > K7م'بكات Jجل< للعق" Aكتا
{SM 275.2} .(ل"ص"'<% +بناء هللا < عش'%ء %لمالئكة %ألP*ا' — (! : 53 — 54

* * * * *

اإلحترام

^ن*ا ف'صتك> +"*ا %لشب"بة %ألع!%ء +@ تمج-<% هللا على %أل'Kk < لكي "ت> GلW "جA +@ تح<ل<% +ZGانك> م@ %ألم<' %لسPح"ة %لPائشة
{SM 276.1} .عا-مة %ألZم"ةK ^لى %ألم<' H%G %لPابع %ألب-_
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^ننا عائش<@ في عص' "نبغي للكJ ف"K7 بن<m خاKi +@ "عمل<% بإ'شا- %لمخلi %لقائJ: “%س*'<% <صل<% لئال ت-خل<% في تج'بة”. ^@
^ح-] تجا'بك> %لق<"ة Zي ع-> %الحت'%>. هللا عاJ < ق-<K9 < ب"ت7 على %أل'k %لG_ "جتمع ف"7 شعب7 للعبا-Z O< في %عتبا' %لنف9 %لمت<%ضعة
%لم;منةK باA %لسماء. < ^@ %لت'ن"> < تسب"ح %لحم- < ما "تف<C ب7 خ-%> %لمس"ح م@ +ق<%Z Jي %ل<سائP %لم'تبة م@ هللا إلع-%- شعA %لكن"سة في
{SM 276.2} .%ألعالي لتلW %لعبا-O %ألسمى %لتي ال "-خل*ا شيء نج9 +< -ن9

=لسلوÜ في ب.ت هللا

^@ شب"بة GZ% %لج"J لفي +ش- %لحاجة ^لى '<h %الحت'%> < %ل<قا'K < +نني أل'تعG^ A +'] ما "س<- +<ال- < شب"بة %ألJZ %لمت-"ن"@ م@ ع->
^كت'%g للنdا> < %لل"اقة <%لحشمة %لتي "جA م'%عات*ا في ب"H هللا. فب"نما خ-%> هللا "ق-م<@ كلماH %لح"اO للشعA تج- %لبعk "ق'+<@ < rخ'"@
"ت*امس<@ < "ضحك<@. ع"<ن*> تخPئ ف"ما تجAG %لتفاH م@ ح<ل*> < تل*"*>. < ^G% سمح ل*CG %لعا-O +@ تستم' -<@ '%-m ف*ي ستنم< < ت;ث'
{SM 276.3} .في %آلخ'"@

"نبغي لأل<ال- < %لشب"بة +ال "شع'<% +@ ZناW ما "-ع< ^لى %لكب'"اء +< %لالمباالO +< قلة %النتباC في %إلجتماعاH ح"g "عب- هللا. ^@ هللا "']
كJ فك' مست*ت' < عمP JائG > KqلW مسجJ في +سفا' %لسماء. "ق<J هللا: “+نا عا'p +عمالW”. فال شيء "مك@ +@ "خفى ع@ ع"ن7 %لفاحصة
%لكKJ فإG% كنH ق- %كتسبKH ^لى +_ -'جةK عا-O ع-> %النتباC +< %لالمباالO في ب"H هللاK فاستعمJ ق<%W إلصالCGZ h %لعا-KO < ل"' %آلخ'<@
Wما'9 فض"لة %ل<قا' حتى "صبح %ل<قا' ج!ء%ً م@ نفس .Wتحت'> نفس Wن^. {SM 277.1}

ال تك<ن<% قل"لي %الحت'%> لب"H هللا < عبا-ت7 بح"g تتح-ث<@ مع بعضك> بعضاً في +ثناء %لعdة. فل< +@ %لG"@ "'تكب<@ GZ% %لخPأ "'<@
مالئكة هللا تنd' ^ل"*> < تسجJ عل"*> +فعال*> المتأل<% عا'%ً < %ستفdاعاً ألنفس*>. ^@ هللا "'"- سامع"@ مصغ"@K فالع-< ^نما !'m %ل!<%@ ح"@
{SM 277.2} .كا@ %لنا9 ن"اماً

ال شيء مما Z< مق-K9 +< مما "تصJ بعبا-O هللا "نبغي معالجت7 بع-> ^عتناء < ع-> مباالO. ح"@ "نا-_ بكلمة %لح"اO "نبغي +@ تGك'<% +نك>
S'P في Sق-%مك> م@ %الن!ال+ dلتي ^@ عملت> ل*ا تحف% Hلكلما% CGZ Cال تخس'<% بع-> %النتبا .A-ة خا-م7 %لمنتPهللا ب<%س H>تصغ<@ لص
{SM 277.3} .م<جعة

eلعبث بالمقدسا=

";سفني +@ +'] %لكث"'"@ م@ %لسب"بة %لم-ع<"@ مت-"ن"@ ال "ع'ف<@ ش"ئاً %لبتة ع@ تج-"- %لقلKA < ل"9 م@ تغ""' في صفات*>. <ال "-'ك<@
+@ ^-عاءZ> %لمس"ح"ة +م' خP"'. ح"ات*> خل< م@ +_ م"J نح< %ألم<' %ل'<ح"ة. فل< كان<% حق"قة م@ +بناء هللا < بنات7 لما كان<% ممتلئ"@ عبثاً <
Z!الً < ل*<%Kً < ال كانH مالحdاH %آلخ'"@ %لخ'قاء < مسلك*> %ألحمS تث"' ف"*> CGZ %ألم<' ع"ن*ا. ^@ م@ "نت<_ ن"J %لجعالة < %لdف'
Hبالمق-سا gلى %لعب^ C'محا<لة لج Jمصم> ك Hبع!> ثاب kبالسماء "'ف. {SM 278.1}

ZنالW خP' عd"> في ع-> %لمباالO ف"ما "تعلS ب*G% %لم<ض<G^ Km ل"9 م@ حماقة ZكG% خب"ثة < خا-عة مثJ %لغفلة < %لخفة (+_ ع->
> Pا' منحP^ في Hخشى جانب*> باألكث'. عق<ل*> ق- ص"غ" @+ Aع<% %لمس"ح"ة "ج-ّ% %Gائش"@ عابث"@. فإP ل'!%نة). ح"ثما تلفتنا '+"نا شب"بة%
س"ك<@ +س*J ج-%ً عل"*> +@ "*بP<% بك> ^لى مست<%Z> م@ +@ ت'فع<Z> +نت> ^لى ح"g "صبح تفك"'Z> سام"اً مش'فاً < تص'فات*> مستق"مة.
{SM 278.2} .%ختا'<% عش'%ءك> مم> "'%ع<@ جانA %لل"اقة < %لحشمة في كلمات*> < س"'ت*>

< لكي تح'ص<% كJ %لح'i على ^عPاء %لمج- < %لتسب"ح Kt "جA +@ "ك<@ عش'%;ك> مم@ ^G% %عتش'ت> < ^"اZ> تdل<@ تم"!<@ ب"@
Kعاض-<@ %لمبا-& %لق<"مة" @"Gفاختا'<% %لعش'%ء %ل Kامح ش'"فةPسعة < +فكا' نب"لة < م%> W'%-ت> +@ "ك<@ لك> م-'+ %G^ > KJلمق-9 < %لمحل%
SM} .(< ل"ك@ كJ فك' < كJ قص- لكJ عمJ مست*-فاً %لdف' بالح"اO %آلت"ة < %لسعا-O %ألب-"ة — (l: 8 تش'"@ %أل<J — +كت<ب' 1896
278.3}

* * * * *
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رجاء وطيد

S"'P ت<ضح > Kة"Pعلى %لخ Hخ'. ^ن*ا تبكr Aعن*ا بأ_ كتا kال تستع> Km'م@ هللا. +-'9 كلمت7 بتض J>مقب Wن@ تعل> +ن+ Wل p"ك
%لخالKi < تق-> مجا!%O ب*"ة مج"-KO < تd*' لW مخلصاً كامالKً < تعلمW +@ سب"لW %أل<ح- ^لى %لخالi ^نما ت;تاC بفضJ 'حمت7 %ل<%سعة
O->-لالمح%. {SM 279.1}

Sشت"ا% > O'%'م@ ح H"ما +<ت Jبك m'لنفي. تض% O'ا*P AلP+ لملحة% O'لحا% Oل-"انة. فبالصال% 'Z>النف'%-"ة فإن*ا ج% Oلصال% Jال ت*م
كتض'عW م@ +جJ ح"اتW %ل!من"ة ل< كانH في خK'P < +مكg +ما> هللا حتى "ت<ل- ف"W حن"@ ^لى %لخالi ال "مك@ %لتف<C بK7 < تحصJ على
Wا"اPلحل< لغف'%@ خ% J"ل-ل%. {SM 279.2}

"جA +ال تتقبJ 'جاء %لح"اO %ألب-"ة باستخفاKp^ن7 م<ض<m "ج'_ تق'"'C < %لبH ف"7 ب"@ هللا < نفسKW +ما %ل'جاء %إلفت'%ضي %لتص<'_
فإنW-'>" 7 م<%'- %ل*لكةK < ح"g +@ ق"امW +< سق<WP من<P بكلمة هللاK فإلى كلمة هللا %'جعK < ^"اZا تح'ّ في +م' نفسW فتج- ما "نبغي +@
164 > 163 : C 1) — W"-بفا ً%>Z!حتى تح'! %لنص' < تفخ' م J%!ساحة %لن W'تت >+ Wسالح Sلكي تص"' مس"ح"اً. ال تل Jتفع). {SM
279.3}

* * * * *

&لقسم &لتاسع—غذ&ء &لعقو-

+"*ا %لشبا@ < %لفت"اP Hالع<% م@ %لمPب<عاH ما "!<-ك> بالمع'فة %لصح"حةK< "ك<@ مع<%ناً للعائلة بأس'Zا. < ل"قJ كJ منك> جا!ماً: “ل@
kسأغم > Kلخ-مة هللا AZلغ"'. سأك'9 <قتي < +فكا'_ للتأ% O-نما "عج!ني ع@ مساع^ > K7العة ما ال نفع منPلثم"نة في م% Hاdللح% Sنف+
KJبأ_ حا K-ص<تي ل@ "نقا > .O'لع-< %لماك% H%فل@ +صغي إل"حاء KA'ما للZ _ناG+ .ئةPلى %ألم<' %لسخ"فة %لخا^ 'dع"ني متحاش"اً %لن
64 : C 7) — ”J"جل >Z ما Jاقة في ك"اني لعمP Jسأك'9 ك > K9-لق% h>'ل% Jك"Z >Z _-هللا. جس h>' عل"*ا 'P"ل'غبة ل> "س) {SM
282.1}

إختيار ما نطالع

fاقة %ل-ماP > Jكل*ا على +حس@ <ج7. ^@ ق<] %إلحتما Oلح"ا% Hل"9 %لتعل"> س<] ^ع-%- %لق<] %لجسم"ة < %لعقل"ة < %ل'<ح"ة أل-%ء <%جبا
{SM 283.1} .< ح"<"ت7 "ت<قp نقصان*ا +< نم<Zا على P'"قة %ستعمال*ا. ف"نبغي +@ "ثقp %لعقJ بP'"قة تضم@ لق<%C كل*ا نم<%ً متسقاً

C%>Z %لمPالعة م@ %لشب"بة كث"'<@Z K;الء "'غب<@ في مPالعة كJ ما تصJ ^ل"K<*"-"+ 7 فل"نتب*<% ^لى ما "Pالع<@K < ^لى ما "سمع<@
J>لبلبلة عق O-"-قاً ع'P @اP"العة غ"' %لالئقة. ^@ عن- %لشPم@ %لفسا- %لناج> ع@ %لم 'Pخ <dلي مع'ض<@ ألع '*d+ -ن*> كما ق^ Kًضا"+
{SM 283.2} .%لشب"بةK فل"9 مأم<ناً ل*> +@ "غفل<% <ل< للحdةK بJ عل"*> +@ "ضع<% حا'ساً على +فكا'Z> حتى ال "غ<"*> %لع-< بتجا'ب7

Lتأث.ر =لمطالعة =لمضر

Aلكت% Oلى ق'%ء^ Aم@ تجا<'!<% م'حلة %لشبا > Kف*< "سعى ل-فع %لشب"بة K7ب _Gبما "غت K-"لى ح- بع^ K'تأث" Jا@ +@ %لعقP"عل> %لش"



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 93 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

Oح"<@ ح"ا" > K<*لماثلة +مام% Hبال<%جبا k>*لن% JZ+ '"مس<@ غ" Hب<عاPلم% CGZ أل@ ق'%ء K['خ+ Hب<عاPم > Hلقصص"ة < %ل'<%"ا%
غ"' <%قع"ةK < "فق-<@ %ل'غبة في تفت"q كلمة هللا لالغتG%ء بالم@ %لسما<_K < "ضعp من*> %لعقJ < ق- كا@ محتاجاً ^لى %لتق<"ة < "فق- مق-'ت7
على -'9 %لتعال"> %لجل"لة %لمتعلقة بم'سل"ة %لمس"ح < عملK7 %لتي م@ شأن*ا +@ تق<_ %لعقKJ < ت<قd %لمخ"لةK < ت<لّ- ش<قاً ق<"اً حا'%ً ^لى
{SM 283.3} .%إلنتصا' كما %نتص' %لمس"ح

0عد=ء للح.اL =لر9ح.ة

Hلغ'%م"ة < %ل'<%"ا% iلقص% .A>لقل% > J>في %لعق p"عمل7 %لمخ Jآل@ "عم% >Z باء> pلت<ق pتل+ O'>لمنش% Aل< +@ جانباً كب"'%ً م@ %لكت
%لمبتGلة %لمث"'KO < حتى GلW %لن<m م@ %لكتA %لتي "سم<ن*ا '<%"اH -"ن"ةK < %لتي "ضّمن*ا م;لف<Zا -'<ساً +-ب"ة Zي لعنة على %لق'%ء. ق-
"-خل<@ في نس"ج كتاA كل7 ع<%pP -"ن"ةK < لك@ في +غلA %لحاالH "ك<@ ^بل"9 م'ت-"اً ث"اA مالKW مما "جعل7 +ق-' على %لتضل"J < %لغ<%"ة.
{SM 284.1} .ل"9 +ح- على جانA عd"> م@ 'س<} %لمب-+ < في ح'! ح'"! م@ %لتج'بة بح"g "مكن7 +@ "ق'+ CGZ %لقصi < "سل> م@ +Z%Gا

"'%عي ق'%ء %ل'<%"اH %لخ"ال"ة ش'%ً م@ شأن7 +@ "قضي على '<ح"ت*>K < "حجA عن*> جماJ كلمة هللاK < "<ل- ف"*> ت*"جاً <ب"الKً < "*"ج
{SM 284.2} .من*> %لخ"اKJ < "عج! عق<ل*> ع@ عمJ ما Z< نافعK < "فP> نف<س*> م@ %لصالKO < "ج'-Zا م@ %لتأJZ أل_ ^ختبا' '<حي

لق- +نع> هللا على %لكث"'"@ م@ شب"بتنا بم;ZالH 'ف"عةK < لكن*> غالباً ما +<Zن<% ق<%Z> < بلبل<% عق<ل*> < +ضعف<ZاK حتى +ن*> لسن"@ ل>
A'لب<@ س'عة مجيء %لP" @"Gالع<@. على %لP" غ"' %لحك"> لما <Z'خت"ا% Aبسب WلG > Kماننا"^ Aح'!<% +_ نم< في %لنعمة +< مع'فة +سبا"
Jفض+ Oح"ا K%GZ في !م@ %لنعمة K%>"لفاس- ال ب- +@ "لب9 ع- %لفسا-” +@ "ح% %GZ“ @"ح KA"لتغ""' %لعج% WلG @>ت<قع" >. {SM 284.3}

Aتتصفح<% %لكتا @+ KCG*العة كPبع- م K@>'-م@ تأث"' ف"ك>: +تق O'"لمث% iلقص% CG*سائل<% +نفسك> بشأ@ ما ل Kص-قائي %لشب"بة %ألع!%ء+
%لمق-K9 < تق'+<%K بلK>G كلماH %لح"اO؟ +لست> تج-<@ +@ كتاA هللا غ"' ملG؟ ^@ سح' تلW %لقصة %لغ'%م"ة ق- %ستح<G على %لعقJ منك>K فأفس-
{SM 285.1} .حكمة %لسل">K < جعJ م@ %لمتعG' عل"ك> +@ ت'ك!<% %لفك' على مبا-& %لحS %لجل"لة %لم*"بة %لمتعلقة بسعا-تك> %ألب-"ة

W%'-م"<الً م@ شأن*ا +@ تفس- %إل Jلى %لعق^ Jت-خ K<فضالً ع@ +ن*ا ال تق<_ '<ح"تك Kف*ي Kلتاف*ة% HالعاPلم% Jك KHبع!> ثاب K%>'جZ%
ف"ك> < تحملك> على %لتقل"J م@ %إلفتكا' ب"س<m < م@ %لتأمJ في -'<س7 %لثم"نة. %بع-<% ع@ %لعقJ كJ ما م@ شأن7 +@ "ق<-C في %تجاC خاPئ. ال
Jء %لمق-> للعق%Gابع %لغP 9ألفكا' لتتس> بنف% @^ .O>بشيء م@ %لق C->!لتاف*ة %لتي ال ت% iبالقص C>d*تب. {SM 285.2}

كتاX =لكتب

> Jالعت*ا. فلكي "ك<@ للشب"بة %ت!%@ %لعقPف'%غ7 بم Hاdء لحJا لمZ'لتي "ختا% Aلكت% m>عن*ا ن pب"عة %إلختبا' %ل-"ني للف'- "كشP @^
'س<} %لمب-+ %ل-"ني عل"*> +@ "ح"<% في ش'كة مع هللا ع@ S"'P كلمتK7 أل@ كلمتG^ K7 تS"'P '*d خالi %لمس"حK ت'ش-نا ^لى ح"اO +'فع <
Aم"ة "ج-<@ %لكتاZ>ل% iلقص% Oل> "فس-<% مخ"الت*> بق'%ء @"Gل% > K'"م@ ت<%'"خ < س Aعلى +متع < +نفسع ما كت Jف*ي تشتم .Jفض+
{SM 285.3} .%لمق-9 +لG %لكتP^ Aالقاً

Jلك AZتتأ > Kا %لغن"ةZ!>كن Wحتى تمتل Kلف'صة% Wل Hفتشت*ا كلما سنح > Kكلمة هللا Hحبب+ Hفإ@ +ن KAلكت% Aكتا >Z 9-لمق% Aلكتا%
C-"'" لف*> ما Wما سعي من @>- Kلص-فة% S"'Pلمق-9 ب% Aتق'+ %لكتا Hكن %G^ لنفس7. +ما WبGنما "ج^ m>صالح فك@ على "ق"@ م@ +@ "س Jعم
Sفي منج> %لح Sفي كلمة هللا كن<!%ً ال "مك@ %كتشاف*ا ^ال بالتعم @^ .pغ"' كا %G*ال"ب7 فPلم Jلمس"ح حتى تمتث% Wل. {SM 286.1}

%لفك' %لجس-%ني "'فk %لحKS +ما %لنف9 %لمتج--O فتختب' تغ""'%ً م-ZشاG KًلW +@ %لكتاA %لG_ ل> تك@ ف"7 قبالً جاGب"ة ألن7 +عل@ مبا-&
ش*-H ض- %لخاPئK "غ-< %آل@ غG%ء %لنف9 < ف'h %لح"اO < تع!"*ا. على صفحات7 %لمق-سة تش'S شم9 %لب' < من*ا "تكل> %ل'<h %لق-9 ^لى
{SM 286.2} ...%لنف9

O-ب'غبة مستج > Kتنا<ل<% كتبك> %لمق-سة .Hي +ثبZ آل@ ^لى %لكلمة %لنب<"ة %لتي% <*Zح"ة %نتباPالعة %لسPتست*<"*> %لم @"Gجم"ع %ل J>ل"ح
%ب-+<% ب-'9 محت<"ات*ا %لمق-سة في %لع*-"@: %لق-"> < %لج-"-K فعلى ق-' ما "!"- تصفحك> للكتاA %لمق-9 <%جت*ا-ك> في ق'%ءت7 "!-%- جمال7
في نd'ك>K < تقJ 'غبتك> في مPالعة %لت<%ف7. ضم<% GZ% %لكتاA ^لى قل<بك> ف"ك<@ لك> ص-"قاً < م'ش-%ً — (l: 9 تش'"@ %أل<J — +كت<ب'
1902). {SM 286.3}
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مثال اإلفسسيني

ح"@ قبJ %إلفسس"<@ %إل"ما@ غ"'<% عا-%ت*> < +فعال*>K < قا-h>' <Z هللا %لمبكH ^لى %لعمJ -<@ ت<%@G^ K كشف<% كJ +س'%' سح'Z>. فاق-
جاء<% معت'ف"@ < كاشف"@ +فعال*>. <%متألH نف<س*> غ"' مق-سة لسبA ما سلp م@ %نص'%ف*> ^لى %لسح' < تك'"م*> %لكتA %لتي ضّمن*ا ^بل"9
WلGب @"'*dم Kا عالن"ةZ>لثم@ < +ح'ق% O'"فأحض'<% كتب*> %لكث K'"'ج' خ-مة %لشZ ن<% %لع!> علىP> -مما'سة %لسح'. لق A"سال+
A'خالص*> في قب<ل*> %ل^... {SM 287.1}

> <Z'ق- سمح<% ل*ا بأ@ تتحك> في ضمائ > K<Z'>'س gقبالً مبع Hفي %إل"ما@ كان <Z--لتي +سلم*ا %إلفسس"<@ للن"'%@ "<> تج% Aلكت% @^
> Kان"ة < %لفن<@ %لسح'"ةP"ألبق<% على %لش'. لق- +بغض<% ف"ما بع- %أللغا! %لش WلG %>لكن*> ل< فعل > KاZ>كا@ بإمكان*> +@ "ب"ع K<*تسّ"' عق<ل
{SM 287.2} نd'<% باشمئ!%! ^لى %لمع'فة %لتي حا!<Zا من*ا. <%آل@ +<- %@ +سأJ %لشب"بة %لG"@ قبل<% %لحJZ KS +ح'قت> كتبك> %لسح'"ة؟

=لكتب =لسحر"ة =لخاصة ب.ومنا

لسنا نت*ك> بالش' %لG_ ملW %ألفسس""@K <ال ن-عي +نك> ما'ست> %لسح' < تعاP"ت> فن<@ %لع'%فة بنفP 9'"قت*>. لسنا نق<J +نك> +خGت> في
%ألسال"A %لسح'"ة +< تحا-ثت> مع %أل'<%h %لش'"'KO < لك@ +ست> على %تصاJ بمنشئ كJ ش' < مبت-m كCGZ J %ألس'%' < %ألفان"@ %لج*نم"ة؟
+لست> تصغ<@ ^قت'%حاW%G H %لZ _G< ^لGZ 7% %لعال> < 'ئ"9 سلPا@ %ل*<%ء؟ +ل> تستسلم<% ألباP"ل7 < تخضع<% نف<سك> <سPاء لعمJ ما كا@
> @"Pبالمالئكة %لساق Jلست> على %تصا+ Kا@؟ < بمعنى +<ضحP"تج--ك>؟ +ل> تجعل<% م@ +نفسك> عمالء للش @+ Jعمل7 منسجماً مع ح"اتك> قب
{SM 287.3} تتعلم<@ من*> -'<ساً في ف@ مخا-عة نف<سك> +نت> < نف<9 %آلخ'"@؟

H>ص mب-%فع %ل'غبة في سما >Z 9-لمق% Aسع"ك> ل-'%سة %لكتا JZ شغلت> <قتك>؟ p"ق'+ت> حتى %آل@؟ ك %Gلسح'"ة؟ ما% Aع@ %لكت %Gما
هللا مخاPباً ^"اك> م@ كلمت7؟ لق- +غ'S %لعال> بف"k م@ %لكتA %لتي !'عH بG<' %لشW < %إللحا- < %ل!ن-قةK < كنت> +نت>K ^لى ح- كب"' +<
{SM 288.1} .صغ"'K تقبس<@ -'<ساً م@ CGZ %لكتZ > KAي كتA سح'"ةK تبع- هللا ع@ %لفك'K < تفصJ %لنف9 ع@ %ل'%عي %لحق"قي

7عجاq =لعقل عن =لتفك.ر =لرص.ن

^@ %لم;لفاH %لتي ق'+تم<Zا ق- <ضع*ا عمالء ^بل"9 لتسبي %لعقJ بنd'"اH شّكلH في مجمع %لش"Pا@K لت'"ك> ك"p "مكنك> +@ تخ-م<%
> Kلسا> ف"*ا% C'"ا@ !فP"لش% gلق- نف .O'%'غ W>بشك Jلعق% Jإللحا-"ة < م*مت*ا +@ تبلب% J>"لم% H%G Aان"ة. ما +كث' %لكتP"لش'"' بك'%مة ش%
كJ م@ "ق'+Zا "صاA بحمى '<ح"ة قاتلة. "ا لعl%>' <d %لمPب<عاH %لخ"ال"ة في %لعال>K ^ن*ا لتشح@ %لعقZ>+ Jاماً < حماقاH. م<ل-O بGلW ع->
Aلكتا% K9-لمق% Aلكتا% q"في تفت O'على %لتفك"' %ل'ص"@ <%عتما- %لصب' < %لمثاب O'-لمق% Jلعق% Aسل" %GكZ > K'لب%> Sلح% Hستساغة %لكلما%
{SM 288.2} .%ل-ل"J %لG_ ب7 ن*ت-_ ^لى ف'-<9 هللا

< ^@ ما ق- كتA بشأ@ ^ح'%! %لث'<O %أل'ض"ة كث"'K كإنما نستP"ع +@ نشت'_ بغنى GZ% %لعال> سمة -خ<J ^لى %لسماءK < "ا لكتA %لتا'"خ
Jلم;-_ ^لى %لعال> %ألفض% S"'Pم@ %لن<' على %ل O-ال تلقي ح"ات*> ^شعاعة <%ح Jج'"ئة صلفة ل'جا Hال>Pب Jا +عماZتمأل Hلتي <ضع%.
{SM 289.1}

كتب مضللة

h>' @ف"*> م gا@ ^لى جانب*> < "نفP"لش% pق'+<@ "ق" G^ @"Gل% Kلشب"بة% Hل-ماء +ضل% Wسف> A'ع@ %لح Aم@ كت WنالZ ما +كث' ما
'جJ %لح'A %لG_ عن7 "ق'+<@K ف"ج'_ %ل-> حا'%ً في ع'<ق*> < "*"ج<@ إلت"ا@ +فعاJ قاس"ة. ما +كث' ع-- %لكتA %لفاس-O %لتي تق<- ^لى
{SM 289.2} !'غباH -نسةK < تستث"' ش*<%H %لقلKA < تبع- ق'%ءZا ع@ كJ ما P >ZاZ' < مق-9
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{SM 289.3} ...لق- كانH لك> كتبك> %لسح'"ةK %لتي ف"*ا %لمشاZ- < %لص<' ق- +<حى ب*ا W%G %لG_ كا@ م'O مالكاً ممج-%ً في -"ا' %لسماء

7بطا_ تعو"ذL سحر =لشطا8

+<- +@ +سأJZ :J "جA +@ تح'S %لكتA %لسح'"ة؟ ^@ في مجمع %لش"Pا@ ج<%AG < مغ'"اH ح"g تعّ!! %لخالعة < تما'K9 < لك@
%لشاZ >Z -ZناKW <!%ئ' غ"' منd<' "ش*- على %ألعماJ %لتي تعمJ في %لdلمة. < في معش' %لمغ'<'"@ %لمستكب'"@ %لP'ب"@ "ت'+9 %لش"Pا@
< "ك<@ %لمح'W %ألعd> في مشاZ- %لZ >Z > KA'PناW متنك' متست'. ^@ %لسح' "ما'9 ح<لنا في كJ مكا@K < %لعال> < %لكن"سة تحH تأث"'
W%G %لG_ س"ق<-Zما لفعJ +م<' ل> تخP' ل*ما على باKJ < ل< +نبئا باألفعاJ %لتي س"أت"ان*ا ألخZGما م@ %ل-Zشة ما سبS فأخG ح!%ئ"J ح"@
Jلنبي بما كا@ عت"-%ً +@ "فع% C'خب+... {SM 289.4}

O-خ'"@ ع@ جاr -بأق<%ل7 < بمثال7 على ^بعا Jعم" > K@اP"تأث"' سح' %لش Hتح >Z هللا فإنما h>'ال "خضع نفس7 ل JفP > O+'م%> Jج' Jك
_Gل% <"dلع% iلخال% Kلة">P O-لم KJمZ+ -ئ قPأل@ %لخا KO'با O'"لنف9 غ% Wتمتل Aفي %لقل O--ّنعمة %لمس"ح %لمج Jلك@ ح"@ تح > .Sلح%
(A>"ع pكش") '*ّش" > Kل7 م@ هللا OاPبالنعمة %لمع K9"ج' صحبة ^بل*" > Kًجس-%ً < نفساً < '<حا t 7خضع نفس" W%G G^ >*ف Kل7 هللا C-ع+
%لسح' كما فعJ %ألفسس"<@K <"قPع rخ' خ"P "'ب7P بالش"Pا@. "ت'W '%"ة سلPا@ %لdلمةK < "لجأ ^لى '%"ة عمان<ئ"J %لمصPبغة بال-ماء. ^ن7
{SM 290.1} .("ح'S %لكتA %لسح'"ة — (l: 16 تش'"@ %لثاني — ن<فمب' 1883

* * * * *

الغذاء العقلي الالئق

ماG% "جP" @+ Aالع +<ال-نا؟ GZ% س;%J <ج"K7 < "تPلA ^جابة <ج"*ة. ^ن7 ل"!عجني +@ +'] في عائالH مس"ح"ة مجالH <صحفاً تحت<_
>Z > >لنم% Jغ"' +ن*> بلغ<% كما Kماننا"^ Aل*> ف'صة %إلصغاء لتعال"> كلمة هللا < مع'فة +سبا Hث'%ً حسناً. لق- +ت"ح+ Jبع في %لعقPقصصاً ال ت
{SM 291.1} .مفتق'<@ ^لى %لتق<] %لحق"ق"ة

> Kبالمس"ح p'عني محبة هللا < مخافت7 < %لتع+ K-%>لم% Jالء %لشب"بة %ألع!%ء محتاج<@ +ش- %لحاجة ^لى +@ "-خل<% في بن"ا@ خلق*> +فض;Z
لك@ كث"'"@ ال "ف*م<@ %لحS تماماً كما Z< في "س<Km أل@ عق<ل*> منص'فة ^لى %لقصi %لمث"'O للع<%pP %لحس"ة. "ع"ش<@ في عال> غ"'
Oلعمل"ة في %لح"ا% Hالً لل<%جباZ+ %>ل"س > Kقعي%>. {SM 291.2}

عو=قب مطالعة =لقصص =لخ.ال.ة

الحHd +<ال-%ً سمح ل*> باتخاGZ G% %لسب"J. كان<%K س<%ء في %لب"H +> خا'جK7 ^ما مضP'ب"@ +< حالم"@K <ال ق-'O ل*> على %لتح-g ^ال
Jحتى +مسى صاحب*ا قانعاً بمث KO'"حق Jلة بGم<%ض"ع مبت J>لتتنا HPّنب"لة فق- %نح k%'ألغ Oفي +تف7 %لم<%ض"ع. +ما %لق<] %لسام"ة %لم*"أ
CGZ. {SM 291.3} %لم<%ض"عK < نا-'%ً ما "ق<] على بل<f مست<] +'فعK < ل> "ع- "ستلG %لتفك' +< %لتح-g في %ألم<' %ل-"ن"ة

G^ Kالء;Z حشائي بالشفقة على+ Hتأث"' مع- < "فضي ^لى %ألفكا' %ل-نسة %لش*<%ن"ة. لق- تح'ك >G 7عمP ستس"غ" Gخ+ _Gء %لعقلي %ل%Gلغ% @^
تأملH مبلغ خسا'ت*> بإZمال*> ما "تاh ل*> م@ ف'i %لتع'p بالمس"ح %لG_ عل"7 "'تك! 'جا;نا بالح"اO %ألب-"ة. < ك> "ض"ع م@ %ل<قH %لثم"@
{SM 291.4} .%لG_ كا@ "<سع*> +@ "شغل<C ب-'9 %لمثاJ %ألكمJ للصالh %لحق"قي

Jضّخم<@ ك" Kبمخ"لة م'"ضة Oسلك<@ عب' %لح"ا" KالعةPئة في %لمPعا-%ت*> %لخا Aبسب Jفق-<% %ت!%@ %لعق @"Gل% kبع Kًشخص"ا Kp'ع+
^ساءO صغ"'O < "بالغ<@ ف"*اK < %ألم<' %لتي ال "الحd*ا %لعقJ %لمت!@ %لحساZ 9ي في %عتبا'Z> مصاعA ال "مك@ %حتمال*اK < عقباH ال
{SM 292.1} ."مك@ تخP"*اK فالح"اO بالنسبة ^ل"*> مdلمة +ب-%ً

gالع< < %لبحPل<@ ق<ت*> %لعقل"ة < "عج!<@ +نفس7 ع@ %لتفك"' %ل'ص"@ < %لمPع" O'"لمث% iلى %لقص^ p%'عتا-<% %النص% @"Gل% >
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ُ م@ تأث"' %لمPالعة %ل'-"ئة {SM 292.2} .%لناشP"@. < ثمة %آل@ 'جاJ < نساء تق-مH ب*> %لس@ < ل> "شف<% ^Pالقا

^@ %لعا-%H %لتي %كتسب<Zا في سن"*> %لباك'O ق- نمH مع نم<Z> < تق<H مع ق<ت*>K فل> "ح'!<% بج*<-Z> %لمبG<لة للتغلA عل"*اK 'غ>
تصم"م*>K ^ال نجاحاً ج!ئ"اً. كث"'<@ فشل<% في %ستعا-O ما كا@ ل*> +صالً م@ ق<O %لعقKJ <كJ محا<الت*> ل"ص"'<% مس"ح""@ عمل""@ تنت*ي
Hب<عاPم@ %لم m>لن% %G*ة عق<ل*> ب"Gماض<@ في تغ <Z > بالتمني. ال "ق-'<@ على %لتشب7 بالمس"ح. {SM 292.3}

< ل"G 9لW للجس> بأقJ ف-%حةK فالج*ا! %لعصبي "ب*Kd -<@ ما -%Km ب*G% %لن!<m ^لى %لمPالعةK < في بعk %لحاالKH "قع %لشب"بة < حتى
%لمكتمل< %لنم< ف'"سة م'k %لفالجK ال لسبA ^ال ألن*> +ف'P<% في %لمPالعةG KلW +@ %لعقJd" J في ت*"ج -%ئ> حتى "بلغ %لضعp م@ ج*ا!
{SM 292.4} .%ل-ماf مبلغاً "عج! مع7 ع@ %لعمKJ ف"ح-g %لفالج

نمو =لعقو_

ح"@ تتمك@ م@ %لم'ء ش*<O مPالعة %لقصi %لم*"جة %لمث"'O للع<%pP %لحس"ة "فس- G<ق7 %أل-بيK <ال "ج- عقل7 %ل*ناء < %الستكفاء ما ل>
"!<-K على %ل-<%>K ب*G% %لغG%ء %لتاف' %لمض'. '+"H فت"اH م@ %لم-ع<%H تابعاH %لمس"ح ال "ج-@ %لسعا-O فعالً ما ل> تقع +"-"*@ على '<%"ة
> m'>ل% h>'ل> "تحل"@ ب Hلفت"ا% Wلسك"' ^لى %لمسك'. +<لئ% S>كما "ت W'ت<%قة ^لى منب7 مح H-أل@ عق<ل*@ غ WلG Kقصص"ة OGنب >+ O-"-ج
ل> "سكA على صحب*@ ن<' سما<_ "*-_ ^لى "نب<m %لمع'فةK < ل> "قع ل*@ ^ختبا' -"ني عم"S. فل< ل> "-+ب@ في GZ% %لل<@ م@ %لمPالعة لكا@
Z. {SM 293.1}ناW بعk %ألمJ في ^صالح*@K < لكن*@ ت<%قاH ^ل"K7 < عن7 ال مح"-

> K_>ب-"ة في %لمعش' %لسما+ Oلح"ا <Z-ال "حصل<@ على ^ختبا' "ع> KOلح"ا% CGZ في %GكZ <*ب--@ نفع" Hن7 ل";لمني +@ +'] شباناً < فت"ا^
J>باقاً عل"*> م@ “ثما' %لعقPلسنا نج- ل*> %سماً +كث' %ن”. {SM 293.2}

A'لش% > Jفي %ألك J%-ث'%ً ضا'%ً شأ@ ما "فعل7 ع-> %العت+ fالعة ت<ل- في %ل-ماPفي لم J%-ع-> %العت H%-عا @^. {SM 293.3}

ìلعال=

^@ +فضP J'"قة ت<قp ب*ا نم< %لش' Zي +@ تسبS فتمتلW %لت'بةK فالحاجة ت-ع< ^لى +عd> %الZتما> <%ل"قdة في ^ع-%- %لعقJ <!'ع7 بأثم@
{SM 293.4} ...بG<' %لحS %لG_ في كلمة هللا. ^@ %ل'KA ب'حمت7 %لعd"مةd+ K*' لنا في %لكتاA %لمق-9 ق<%ع- %لع"شة %لمق-سة

فلق- +<حى ^لى +نا9 ق-"س"@K ألجJ منفعتناK بتعل"> ع@ %ألخPا' %لكامنة في P'"قناK < بك"ف"ة %لنجاO من*اK < %لP" @"G"ع<@ +م'C %ل-%عي
^لى تفت"q %لكتاA %لمق-9 س"علم<@ CGZ %ألم<'. ففي <سP +خPا' %أل"ا> %ألخ"'O "نبغي لكJ عض< في %لكن"سة +@ "ف*> +سباA 'جائ7 < ^"مان7.
: >) — Jلعق% Jما "كفي أل@ "شغ Wلمس"ح ف*نا% m>نا +@ ننم< في %لنعمة < في مع'فة 'بنا "س-'+ %G^ > .<*ال تستعصي على %لف Aي +سباZ >
126 — 123). {SM 294.1}

=لخطو=e =أل9لى في =لخط.ة

Jفي %لحا Pال "نح Jة علناً. ^@ %لعق"Pلخ% Aلمس"حي قبلما "'تك% Aعمل*ا في قل Jلة < غ"' مع'<فة ل-] %لعال> تعم">P عمل"ة تم*"-"ة @^
> K<*هللا م@ ك'%مت O'>لتج'"- %لمخل<ق"@ على ص J">P Hألم' ^لى <ق% lحتا" Jلق-%سة ^لى %لفسا- < %لنجاسة < %لج'"مة. ب% > O'ا*Pم@ %ل
^ن!%ل*> م@ مقام*> ل"ك<ن<% في ص<'O %ل<ح<q +< %لش"اP"@. ^ننا نتغ"' بالمشاKO-Z < %إلنسا@ بانغماس7 في +فكا'C %لنجسة "حا<J ت-'"A عقل7
408 i ة %لتي كا@ "شمئ! من*ا قبالً ستص"' ش"ئاً مس'%ً ل7 — (%آلباء < %ألنب"اء"Pلخ% @+ g"بح). {SM 294.2}

* * * * *
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الكتاب املقدس ألذ جميع الكتب

.g%-ق<"ة عن- %ألح O'>بص 'Zاd JماZإل% %GZ > K<*ح"ات O-س*> < قاع'- O-ال "جعل<ن7 ما > K9-لمق% Aلكبا' < %لصغا' "*مل<@ %لكتا%
Oتما> على ق'%ءZ^ Jألب-"ة فال "-'س<ن7 "<م"اً. "نكب<@ بك% Oلح"ا% S"'P ل*> ^لى-" _Gل% Aما %لكتا+ K['خ+ Aكت Oتسع <قت*> لق'%ء" <Z'كث+
Aكا@ مق-'%ً +@ "ج- %لشب"بة ف"7 +متع كتا > K9-سمى < +ق+ Oل"لنا ^لى ح"ا- >Z Aلكتا% %GZ .9-لمق% Aب"نما "*مل<@ %لكتا Kلتاف*ة% iلقص%
{SM 295.1} .ق'+<C في ح"ات*> كل*ا ل< ل> تعمJ مPالعة %لقصi %ل<Zم"ة على ^فسا- مخ"لت*>

O'ا. ^@ ك<ننا في عال> هللا في حضZ>نم '%>P+ فع'+ f>كلمة هللا تعج! عق<ل*> ع@ بل >Z _Gلشب"بة مص-' %لحكمة %ألسمى %ل% Jح"@ "غف
Jتق<- %لعق > K'لفك% Jكل*ا م<%ض"ع ب-"عة إلعما CGZ — ن7 "س*' عل"نا < "حبنا < "عتني بنا < "'عانا+ > K7*ننا مجب<ل<@ على شب^ > KSلخال%
pP%>للع O'"لة مثGلم<%ض"ع ل@ "'تضي +ب-%ً م<%ض"ع مبت% CGZ Jفتح عقل7 < قلب7 للتفك' في مث" _Gفال KO-"سعة < مج%> Jلى م"ا-"@ للتأم^.
{SM 295.2}

Jجع" > ”iم<حي ب7 م@ هللا” < قا-' +@ "حكمنا “للخال“ Aلمق-9. فالكتا% Aم"ة %ستقاء %لمع'فة %لكاملة م@ %لكتاZ+ '"-تق Aم@ %لصع
“^نسا@ هللا كامالً متأZباً لكJ عمJ صالح” (2 ت"م<ثا<9 3 : 15 — 17) ^ن7 %لج-"'K ف<S %لكKJ بأ@ ن<ل"7 +ق-Z% 9تمامناK ف"نبغي +ال نكتفي
بمع'فت7 مع'فة سPح"ةK بJ عل"نا +@ نج- في تعل> %لمعنى %لكامJ ألق<%J %لحKS < +@ نش'A حتى %ال'ت<%ء م@ '<h كلمة %ل<حي %لمق-9 —
139 > 138 :!)). {SM 295.3}

تصو"ر =لخط.ة

@+ G^ Kًان"اP"ف"*ا لسح'%ً ش @^ .Jلما% Aا كسZ'بع*ا < نشP @لغا"ة م% pP%>للع O'"م<%ض"ع مث J>خ"' للشب"بة +ال "ق'+<% +ب-%ً كتباً تتنا
لس'- ما "سق> %لقلA م@ ح<%-g %إلج'%> < %لفحq سلPاناً rس'%ً على %لكث"'"@K "ث"'Z> ل';"ة ما "ستP"ع<@ عمل7 إلش*ا' +نفس*>K حتى بأقبح
Jلكث"'"@ عم% J>في عق Jتعم p'لتا'"خ"ة %لص% Hلم;لفا% kلخالعة %لتي تع'ض*ا بع% > pلعن% > O>لقس% Jعما+ > Hلقباحا% @^ .Jألفعا%
{SM 296.1} .%لخم"'G^ KO تق<-Z> ^لى ^ت"ا@ %ألفعاJ نفس*ا

^@ %لكتA %لتي ت'س> ما "ما'س7 %لبش' م@ +فعاJ ش"Pان"ة ^نما ت'<l %لش'K ف"جA +@ تمحى م@ %لG%ك'O تفاص"ل*ا < -قائق*اK كما "نبغي +ال
"ق-> +ح- مم@ ";من<@ بالحS %لخاi "ال!م@ %لحاض' على %لمساZمة في تخل"- Gك'Zا. ح"@ "غG_ %لعقJ < "نب7 ب*G% %لPعا> %لفاس- تمسي
{SM 296.2} .(%ألفكا' -نسة < ش*<%ن"ة — (!: 133 < 134

حراسة مداخل النفس

”>Z %GكZ 7أل@ %إلنسا@ “كما شع' في نفس (4 : 23 Jمثا+) ”Oلح"ا% l'أل@ من7 مخا Wقلب dحف+ dتحف Jك S>لحك"> "نصحنا قائالً: “ف% >
(+مثاJ 23 : 7). "نبغي +@ "تج-- %لقلA بنعمة هللاK < ^ال فعبثاً "حا<J %إلنسا@ %لحص<J على P*ا'O %لح"اO. +@ م@ "حا<J +@ "بني لنفس7 خلقاً
->>%- Oصال @^ .Pال ب- م@ +@ "سق A'لتجا% pع<%ص pما> عن+ > KJنب"الً < فاضالً مستقالً ع@ نعمة %لمس"ح ف*< ^نما "بني ب"ت7 على %ل'م
%لتي ق-م*ا t "نبغي لكJ نف9 +@ تق-م*ا: “قلباً نق"اً +خلS فيّ "ا هللا <'<حاً مستق"ماً ج-- في -%خلي” (م!م<' 10 : 51). < ^G نص"' ش'كاء
5 : 1 9'Pهللا مح'<س<@ باإل"ما@” (1 ب O>ننا “بق+ g"ح Jل*بة %لسما<"ة نتق-> ^لى %لكما% CGZ في). {SM 297.1}

>+ O-Zمشا >+ Oف'%ئ9 لمكا"- ^بل"9 عل"*> +@ "تجنب<% ق'%ء %>Pم@ ال "'"-<@ +@ "سق @^ Kفإ@ عل"نا عمالً نعمل7 لمقا<مة %لتج'بة WلG مع >
سماm +_ شيء "ق<- %لنف9 ^لى %ألفكا' %لنجسة. "نبغي +ال "PلS %لعنا@ للعقJ ل"*">K م@ غ"' ت-ب'K في مجاJZ %ألفكا' %لتي "قت'ح*ا عل"7 ع-<
_Gلق-<9 %ل% '"dن Jنك> صاح"@... ال تشاكل<% ش*<%تك> %لسابقة في ج*التك> بZG ق<% +حقاءPمن WلGل“ :J>ق" J>9 %ل'س'Pلنف<9. ^@ ب%
-عاك> ك<ن<% +نت> +"ضاً ق-"س"@ في كJ س"'O” (1 بP'9 1 : 13 — 15). < ب<ل9 %ل'س<J "ق<J: “كJ ما Z< حS كJ ما Z< جل"J كJ ما
Z< عا-J كJ ما P >ZاZ' كJ ما Z< مس' كJ ما ص"ت7 حس@ ^@ كانH فض"لة < ^@ كا@ م-h ففي CGZ %فتك'<%” (ف"لبي 4 : 8). ال شW في +@
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GZ% "تPلA صالO حا'O < س*'%ً -%ئماً. كما +ن7 "نبغي لنا +@ نستع"@ بق<O %ل'<h %لق-9 %لساك@ ف"ناK تلW %لق<O %لتي تسم< بالعقJ ^لى %ألعالي <
”Wكالم Aحس C7 ^"اdق7. "حف"'P Aكي %لشا!" %Gجت*ا-. “بما% Jعل"نا +@ ن-'9 كلمة هللا بك WلGلمق-سة. ك% O'ZاPلتفك"' في %ألش"اء %ل% C->ّتع
410 > 309 i K(م!م<' 119 : 9 < 11) — (%آلباء < %ألنب"اء ”W"ئ ^لPفي قلبي لكي ال +خ Wكالم Hلم'ن>: “خّبأ% J>كما "ق >). {SM
297.2}

=لتبن 9 =لحنطة

Hلمجال% Jنا ب"<تنا م@ ك'*P @+ ًحسنا Jة. ^ننا نفع"%>' Jك %>Gلحا<"ة قصصاً. %نب% Hلمجال% Oكف<% ع@ ق'%ء Kا %لشب"بة %ألع!%ء*"+
CGZ Jان"ة. فال "سع %لشب"بة +@ "سمم<% عق<ل*> "مثP"ش H%>م@ صنع ق Hي تمث"الZ ل"ة %لتي!Z ً%'>لحا<"ة ص% Hب<عاPلقصص"ة < %لم%
{SM 298.1} .%لمPب<عاG^ KH “ما للتب@ مع %لحنPة”؟ كJ م@ "-ع< نفس7 تابعاً للمس"ح فل"ق'+ فقP ما Z< صا-S < ما ق"مت7 +ب-"ة

"جA +@ نع- +نفسنا ألجJ %ل<%جباH شأناKً ف*نا عال> "ل!> تخل"ص7... < بالنd' للعمJ %لعd"> %ل<%جA ^نجا!C ك"p "سع +"اً كا@ +@ "ب--
1906 9Pغس+ - Ar 14 :l) - لمج- هللا؟ >+ >Z C'"لخ Hى ل7 م@ هللا على +م<' ل"سPلمع% Jلثم"@ < %لما% Hل<ق%). {SM 298.2}

* بناء الخلق املسيحي

Z. {SM 299.1}ناW كتA ب*ا +Zم"ت*ا %لح"<"ة < لك@ ال "ع"'Zا شب"بتنا %لتفاتاً. "غفل<ن*ا ألن*ا ل"سH ملOG ل*> كالكتA %ألقJ 'صانة

"نبغي +@ ننصح شب"بتنا بمPالعة %لمPب<عاH %لتي تعنى بت-ع"> %لصفاH %لمس"ح"ةK < +@ نPبع في مخ"الت*> مبا-& ^"ماننا %ألساس"ة. لق-
سبS ل*> +@ ع'ف<% %لشيء %ل"س"' م@ CGZ %لمبا-& < لك@ GلW غ"' كاp لجعل*> "ستلG<@ -'س*ا. "نبغي +@ "Pالع شب"بتنا م@ %لمPب<عاH ما
O-"لج% Hب<عاPلكث"' م@ %لم% WناZ .حتى "مكن*> مع'فة %ل-"انة %لحقة WلG ن*> في حاجة ^لى^ Kًتأث"'%ً بان"اً مقّ-ما @ZGفي %ل W'م@ شأن7 +@ "ت
{SM 299.2} .%لتي ال تقّ-9 قا'ئ*ا

%آل@ Z< <قتنا < ف'صتنا لنعمJ م@ +جJ %لشب"بة. لنخب'Z> +ننا %آل@ نجتا! +!مة خKO'P < +ننا ن'"- +@ نع'p ك"p نتحقS م@ %لتق<]
Wعلى %متال <Z-قة تساع"'Pب Jب K<Z @>ال كما ق- "'غب Kلصح"ح% A>لك@ باألسل > Kلحق"ق"ة. شب"بتنا محتاج<@ ^لى %لع<@ < %لتأ""- < %لتشج"ع%
{SM 299.3} .عق<J مق-سة. ^ن*> ^لى -"انة صالحة مق-سة +ح<l من*> ^لى +_ شيء rخ'

لسH +ت<قع +@ +ع"P q<"الً. Zا عملي "كا- "كمJ ق<ل<% لشب"بتنا +ني +'"- +@ تشجع*> كلماتي على %نت*اl سب"J في %لح"اO "'ضى عن7
{SM 299.4} .ساكن< %لسماء كJ %ل'ضاK < "جعJ تأث"'Z <Z> في %آلخ'"@ مشّ'فاً ^لى %لح- %ألقصى

7خت.ا; من^ج للمطالعة

في ';] %لل"KJ '+"تني +لتقP <+لقي جان"اً كتباً ال نفع من*ا للشب"بة. "نبغي +@ نختا' ل*> كتباً ت'ّغب*> في ح"اO %إلخالi < تق<-Z> ^لى
تصّفح %لكلمة. GZ% ما +d*' لي في %لماضي < فك'H في +@ +ثبت7 لك> ZناK ل"9 ب<سعنا +@ نق-> لشب"بتنا مPب<عاH عق"مة. بJ %لحاجة ت-ع< ^لى
{SM 300.1} .كتA "تبا'W ب*ا %لعقJ < %لنف9 ج"معاKً غ"' +ن*> "ستخف<@ ب*CG كث"'%Kً < لG% "نبغي لشعبنا +@ "ك<ن<% على مع'فة بما +ق<ل7 %آل@

> K<*لكن > K7حس@ لتأ""- عملنا < بنائ >Z ل'%جحة "ع'ف<@ ما% J>لعق% _>G جالنا' @^ Kلشعبنا H%-ن7 س"ك<@ ل-_ %لم!"- م@ %لش*ا+ @d+ ال
Aلكبا' فعل*>. "ج% Jلفع َ%G^ KAم@ %لكت Sالع شب"بتنا %لالئPك> +<- +@ ت .t حتاج<@ +@ "تعمق<% +!"- فأ!"- في -'9 ما" K<*محبة هللا في قل<ب
+@ نثبH بص'نا على ما للحS م@ جاGب"ة -"ن"ةK <نبقي %لZG@ مفت<حاً لمبا-& كلمة هللا. ^@ %لش"Pا@ "أتي %لناZ> 9> غافل<@. عل"نا +ال نكتفي
{SM 300.2} .بك<@ 'سالة %إلنG%' ق- ق-مH م'KO بJ عل"نا +@ نق-م*ا +"ضاً < +"ضاً

"مكننا +@ نب-+ من*جاً في %لمPالعة ملG%ً للغا"ة بح"g "جتAG %لكث"'"@ < ";ث' ف"*>. ^G% +بقى على ح"اتي لفت'O م@ %لعمJ>P+ J فسأساع-
g%-لألح Aعلى ^ع-%- كت h'بف {SM 300.3}
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ZناW عمJ "جC;%-+ A للشب"بة تPبع ب7 عق<ل*> < تصاf بالحS %إلل*ي %لمق-9. < ^ني أل<-K مخلصةK +@ "ج- شب"بتنا %لمعنى %لحق"قي
{SM 301.1} .للتب'"' باإل"ما@ < تكم"J %لخلP S<"الKً فأنا +ت'CGZ W %ل'سالة ألجJ %لشب"بة حتى ال "خPئ<% %ل*-p %لG_ "ضع<ن7 ألنفس*>

^ني +حk +خ<تي +@ "علّ<% <"جل<% ج<- هللا < نعمت7 -%ئماً. %عمل<% < صل<% على %ل-<%> م@ +جJ تA"P S>G %ل-"انة %لحقة. عّ'ف<% بغبPة <
Jألم' لعلمي +ن7 مغف% %GZ ء ^!%ءAلق-%سة < نعمة هللا. ^ني +شع' بع% Jجما. {SM 301.2}

لسH على "ق"@ م@ +نني سأع"P q<"الKً غ"' +ني +شع' بأني مقب<لة عن- %ل'A %لG_ "عل> مبلغ +لمي ح"@ +شاZ- مست<] %لح"اO %لمنخفضة
للم-ع<"@ مس"ح""@. لق- شع'H +@ %ل<%جA "قضي بأ@ "'] %لحS في ح"اتيK < +@ تصJ ش*ا-تي ^لى %لشعA. +'"-ك> +ال ت-خ'<% <سعاً في
{SM 301.3} .<ضع كتاباتي في +"-_ %لنا9 في بال- غ'"بة

+خب'<% %لشب"بة +ن7 كانH ل*> %مت"ا!%H '<ح"ة كث"'KO < ^@ هللا "'"-Z> +@ "بGل<% ج*<-%ً حا'O ل"ع'ض<% %لحS على %لناCGZ K9 %ألم<' قلت*ا
549 — 547 :_) — iم-ف<عة بالشع<' ب<%جبي %لخا). {SM 301.4}

* * * * *

تأثير القصص الخيالية

WلG > KJلمع"@ للعم% Hل<ق% S>ة فdلح Jشغل<@ ك" kفاعل<@؟ %لبع <Z %Gل-'%سة -'سي” < لك@ ما Hل"9 ل-_ <ق“ :J>ق" Aك> م@ شا
لكسA بعk %ل-'"*ماH %ألخ']K ب"نما ل< خصص<% GZ% %ل<قH %لمحش<' بالعمJ ل-'9 كلمة هللا < %ألخG بق<%ع- تعال"م*ا ل<ف'<% +كث' مما
A'لف*> س' %لتق<] أل@ “'+9 %لحكمة مخافة %ل Jلعق% O>بق %>dالحتف> Kًعلى %ل!"نة عبثا Sل<ف'<% ما "نف ً%G^ Kإلضافي% Jكسب<% م@ %لعم”. {SM
302.1}

Oتك'"س*> لق'%ء > <Zء%>Z+ <*قل<ب*> %لجس-%ن"ة باّتباع Hع<@ +نفس*> مس"ح""@ "ستج"ب<@ ل'غبا-" @"Gالء %لشب"بة +نفس*> %ل;Z @لك
Aلتغل% Aصع Hنشأ %G^ H%-لعا% CGZ .لمقّ-9 %لثم"نة% Aى ل*> م@ هللا ل"عت'ف<% بمبا-& %لكتاPلخ"ال"ة !م@ %لنعمة %الختبا'_ %لمع% Hل'<%"ا%
{SM 302.2} .عل"*اK ^ال +@ %لتغلA عل"*ا ممك@K بJ ال ب- من7 لكJ %لعت"-"@ +@ "-خل<% -"ا' %لسماء

%لعقJ %لG_ "ستغ'S في ق'%ءO %لقصi "تلp. فالZG@ "مسى سق"ماKً < تمتلW %لعاPف"ة %لفك'K < "ك<@ ثمة قلS مب*>K < ن*> غ'"A للغG%ء
%لعقلي %لضا' %لG_ "عمJ باستم'%' على %إلخالJ بت<%!@ %لعقJ. ^@ مستشف"اH %ألم'%k %لعقل"ة تح<_ %ألل<p %ل"<> مم@ سبS ل*> +@ فق-<%
.(%ت!%@ %لعقJ فانص'ف<%K نت"جة GلKW ^لى بناء قص<' في %ل*<%ء < +ص"ب<% بضنى %ل*<] < علة %لغ'%> — (-: 10 شباP — فب'%"' 1881
{SM 302.3}

فوائد املوسيقى

{SM 303.1} .”^@ ^"قاm تساب"ح %لحم- Z< ج< %لسما_K < ح"نما تتصJ %أل'k بالسماءK فثمة م<س"قى < نش"- “%لحم- < ص<H %لت'ن>

A>لقل% %GكZ> ”جم"ع بني هللا pتZ > ًلصبح معا% Aك<%ك Hبتسامة هللا “ت'نم% Hتح KA"جم"لة بال ع KPتنبس G^ O-"-لج% k'أل% S>ف>
SM} ...%لبش'"ة بالتآلp مع %لسماء ق- %ستجابH لج<- هللا في +نغا> %لحم- < %لتسب"ح. ^@ كث"'%ً م@ ح<%-g %لتا'"خ %لبش'_ كانH مقت'نة بالت'ن">
303.2}

=لموس.قى مو5بة ثم.نة

^@ تا'"خ ت'%ن"> %لكتاA %لمق-9 ممل<ء باإل'شا-%H %لمتعلقة باستعماJ %لم<س"قى < ف<%ئ-ZاK غ"' +@ %لم<س"قى تحّ'p غالباً لتخ-> مقاص-
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%لش'K < بGلW تصبح م@ +ق<] %ل<سائJ %لمغ'"ة للتج'بة. +ما ^G% %ستعملH بل"اقة ف*ي Zبة م@ هللا ثم"نةK غا"ت*ا +@ تسم< باألفكا' ^لى م<%ض"ع
{SM 303.3} .جل"لة < نب"لة < تل*> %لنف9 < ت*Gب*ا

ب"نما كا@ بن< ^س'%ئ"J "تج<ل<@ في %لب'"ة +شاع<% في مس"'h>' <Z %لف'h بم<س"قى %لت'ن"> %لمق-K9 كGلW "أم' هللا +<ال-C +@ "ش"ع<%
CGZ '%'تك S>تف @ZGهللا في %ل Hي +ش- تأث"'%ً في ت'س"خ كلماZ قل"لة Jس<] <سائ WناZ 9"غت'%ب*>. ل% Oفي ح"ا O'لب*جة < %لمس% h>'
Jلحنا@ لكي تق<] %نسجا> %لعم% dتح"ي %لفك' < ت<ق O>ق KبةG*بائع %لخشنة < غ"' %لمPتل"@ %ل O>ق Kعج"بة O>لت'ن"> ق% %G*ل > K<"بالت'ن Hلكلما%
{SM 303.4} .< تنفي %لكآبة < %لش;> %للG"@ "-م'%@ %لشجاعة < "ضعفا@ %ل*مة

^ن*ا م@ %لS'P %ألش- فعال"ة في خت> %لقلA بالحS %ل'<حي. ما +كث' ما ت<شW %لنف9 %لمتضا"قة بش-O +@ تقنKP فتستع"- %لG%ك'O ^ح-]
> Kً%-"-معنى ج-"-%ً < قص-%ً ج Oلح"ا% Aتفق- ق<ت*ا. فتكتس A'لتجا% Jم- بع"- — مما "جع+ Gف<لة %لمنسي منPهللا — مح<' ت'ن"> %ل Hكلما
{SM 304.1} .ت<AZ %لشجاعة < %لمس'O لنف<9 +خ']

^@ ق"مة %لت'ن"> ك<س"لة للتثقp "نبغي +ال تب'h %لباJ +ب-%Kً فل"ك@ في %لب"H ت'ن">K ت'ن"> عP > AGاZ' ف"7 %لقل"J م@ كلماH %لت<ب"خ <
SM} .%لكث"' م@ كال> %البت*اl < %ل'جاء < %لف'h. ل"ك@ ت'ن"> في %لم-'سة ف"!-%- %قت'%A %لتالم"G م@ هللا < م@ معلم"*> < م@ بعض*> بعضاً
304.2}

%GZ W'-" @+ -تعل> %ل<ل %Gفإ KH%>صل >Z <"بالحق"قة +@ كث"'%ً م@ %لت'ن > K'"م@ تأث Oل7 ما للصال Kكج!ء م@ %لخ-مة %ل-"ن"ة K<"لت'ن% >
{SM 304.3} .%ألم' ف*< س"فك' تفك"'%ً +عمS في معنى %لكلماH %لتي "'نم*ا < "ك<@ +كث' تأث'%ً بق<ت*ا

J>م<%ض"ع %لتسب"ح < %لشك' م@ %لج<قة %لسما<"ة %لتي ح W'-ن Kنمتلئ م@ مج- هللا g"هللا %لس'م-_ ح Aش-نا فا-"نا ^لى عتبة با'" G^ >
%لع'G^ > Kq "ت'-- في ب"<تنا %أل'ض"ة ص-] ت'ن"> %لمالئكة فإ@ %لقل<A "!-%- %قت'%ب*ا م@ %لم'نم"@ %لسما<""@. فش'كتنا %لسما<"ة تب-+ على
{SM 304.4} .(%أل'Z > Kkنا نتعل> +سا9 تسب"ح %لسماء — (': 161 — 168

القصد من املوسيقى

<dما +ع .t @%'في %لنف9 %لتعب- < %لشك dلت<ق > J"سا> < نب > 'ZاP >Z لم<س"قى تتم> غ'ضاً مق-ساً لتسم< باألفكا' ^لى ما% Hكان
%لف'S ب"@ %لعا-O %لق-"مة < %ألغ'%k %لتي تك'9 ل*ا %لم<س"قى %ل"<>! < ما +كث' م@ "ستخ-م<@ CGZ %لم<Zبة في تعd"> +نفس*> ب-الً م@
%ستخ-%م*ا في تمج"- هللا! ^@ حA %لم<س"قى "ق<- جماعة %لمست*!ئ"@ ^لى مشا'كة +JZ %لعال> في حفالH %لA'P < %لس'<' %لتي ق- ن*ى هللا
J>لتي "حا% Jص"' م@ +نجح %ل<سائ" K7مة متى +حس@ %ستخ-%م"dمك@ +@ "ك<@ ب'كة ع" _Gلشيء %ل% @+ Kg-ح" %GكZ > .اZ-ع@ %'ت"ا C-ال>+
{SM 305.1} .%لش"Pا@ ب<%سPت*ا +@ "نسى %لعقJ <%جب7 < %لتأمJ في %ألم<' %ألب-"ة

%لم<س"قى ج!ء م@ +ج!%ء عبا-O هللا في %لم<%P@ %لب*"ة %لعل"ا. < عل"نا نح@ في +غان"نا < تسب"حاتنا +@ نجت*- على ق-' ^مكاننا +@ نك<@ في
%نسجا> <<فاS مع +ج<%S %لسما<""@. ^@ %لت-'"A %لصائA للص<Z H< ص<'Z Oامة م@ ص<' %لت*A"G < "نبغي +ال ن*مل7 — (%آلباء <
535 i Kألنب"اء%). {SM 305.2}

مو5بة ل^ا تأث.ر5ا

O-ع >+ C-'بمف iت'ن"مة "'نم*ا شخ S"'P @مك@ +@ ت;-_ ف"*ا 'سالة ع" Hقا>+ WناZ > K<"ب<@ في %لت'ن>Z>م <Z @م@ %لنا9 م
+شخاi معاً. غ"' +@ %لت'ن"> نا-'%ً ما "ق<> ب7 ع-- قل"J. ^@ %لمق-'O على %لت'ن"> Zي م<Zبة ل*ا تأث"'Zا < ^@ هللا ل"'عA في +@ %لجم"ع "نم<Zا
116 > 115 : C 7) — 7ستعمل<ن*ا لمج- %سم" >). {SM 305.3}

منسجمو8 مع =لموس.ق..ن =لسما9".ن
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عن-ما تب-+ %لكائناH %لبش'"ة في %لت'ن"> بال'<h < %لتف*> "لتP %لم<س"ق"<@ %لسما<"<@ %لنغ> < "شت'ك<@ في تسب"ح %لحم- < %لشك'%@. ^@
W%G %لG_ سكA عل"نا كJ %لعPا"ا %لتي تت"ح لنا +@ نك<@ عامل"@ مع هللا "نتd' م@ خ-%م7 +@ "-'ب<% +ص<%ت*> بح"g "ستP"ع<@ +@ "تكلم<% <
SPلصح"ح < %لن% dلم<!<@ %لصافي < %للف% mإل"قا% >Z ما ت-ع< ^ل"7 %لحاجة < ^نما >Z قة "ف*م*ا %لجم"ع. ل"9 %لت'ن"> %لعالي"'Pنم<% ب'"
O'-للسمع. ^@ %لمق O'-جلجلة مك > O-ّال بخش<نة < ح KبةGبأنغا> '%ئقة ع t ص<%ت*> لكي "'تفع %لتسب"ح+ p"لجم"ع على تثق% Jل<%ضح. ل"عم%
C-فلنستعمل*ا لمج Kبة م@ هللاZ يZ <"على %لت'ن. {SM 306.1}

"نبغي %خت"ا' ع-- لالشت'%W في خ-مة %لت'ن"> في %الجتماعاH %لتي تقا>K < ل"قت'@ %لت'ن"> بع!p مج"- على rالH م<س"ق"ة. ل"9 لنا +@
t ألن7 %لحم- < %لتسب"ح Kلج!ء م@ %لخ-مة بعنا"ة% %GZ نبغي ^ج'%ء" Jب Kلم<س"ق"ة في عملنا% Hعلى %آلال p!لع% Jفي %ستعما k'نعا
144 > 143 : C 9) — @"-ف"7 جم*<' %لعاب W'بق-' %إلمكا@ ل"شت Jب Kًئما%- J"ال "ق<> بالت'ن"> ع-- قل+ Aبالت'ن">. "ج). {SM 306.2}

تمج.د هللا بالترن.م

509 : C 1) — 7ممل<ء بالمحبة < %لتعب- ل Aم@ قل O'-تمج- هللا بتساب"ح %لحم- %لصا"). {SM 306.3}

استعمال املوسيقى استعماالً خاطئاً

^@ %لمالئكة تح<> ح<J مكا@ مجتمعاH %لشب"بةZ KنالW ص<H غناء < ع!p م<س"قى. ZناW مس"ح"<@ مجتمع<@K < لك@ ماG% +نH سامع؟
WلG ال> على %لمجتمع"@ فيdل% SبP"م@ ح<ل*> ف <Z'>ا' "حجب<@ ن*Pلمالئكة %أل% %G>Z > .iلة تصلح للم'%قGناش"- مبت+ K-"ناش+ H>ن7 ص^
%لمسك@. "تح<J %لمالئكة ع@ %لمش*- < %لح!@ "عل< مح"اZ %G>Z > K<Z> "بك<@. GلW ما شاZ-ت7 م'%H ع-O ب"@ جم"ع PبقاH %لسبت""@ < ال
س"ما في .... لقج dلH %لم<س"قى Zي %لصن> لG_ "عب-C كث"'<@ مم@ "ّ-ع<@ +نفس*> مس"ح""@ سبت""@. ل"9 للش"Pا@ %عت'%k على %لم<س"قى
^G% كا@ باستPاعت7 +@ "تخZGا <س"لة "نفG م@ خالل*ا ^لى عق<J %لشب"بةK فكJ ما م@ شأن7 +@ "ح<J %لZG@ ع@ هللا < "شغJ %ل<قH %لG_ "نبغي
تك'"س7 لخ-مت7 ^نما "<%فS قص- %لش"Pا@. < %لش"Pا@ "عمJ بال<سائH%G J %لتأث"' %لفعاJ إلغ'%S +كب' ع-- ممك@ م@ %لنا9 في ^فتتا@ مس'
Jم@ +ق<] ع<%م Jلى عام^ J>ّتح O'"غ"' +ن*ا +ح"اناً كث Kي ب'كةZ حس@ %ستعمال*ا+ %G^ ق<ت7. ^@ %لم<س"قى Jب"نما "ك<ن<@ مشل<ل"@ بفع
Jا محZحللنا+ %G^ > K@>تق<- غ"' %لمك'س"@ ^لى %لكب'"اء < %لغ'<' < %لمج Kسيء %ستعمال*ا+ %G^ Kا- %لنف<9. ^ن*ا"Pان"ة الصP"إلغ'%ء %لش%
%لعبا-O < %لصالO فGلW +م' فd"ع. "جتمع %لشب"بة للغناءK < مع +ن*> "-ع<@ +نفس*> مس"ح""@K كث"'%ً ما "*"ن<@ هللا < "جلب<@ على ^"مان*> %لعا'
بأحا-"ث*> %لPائشة < %خت"ا'Z> لن<m %لم<س"قىG^ K +@ %لم<س"قى %لمق-سة ال تالئ> G<ق*>. لق- لفH نd'_ ^لى تعال"> كلمة هللا %لص'"حة %لتي ل>
56 : C 1) — ل> "علم<% ب*ا @"Gكل*ا جم"ع %ل CGZ ل<حي% Hففي "<> %ل-"ن<نة ست-"@ كلما Kًلتفاتا% Sتل). {SM 307.1}

=لموس.قى قوL ألجل هللا

"مك@ جعJ %لم<س"قى ق<O عd"مة للخ"'K غ"' +ننا مع GلW ال نسعى الجتناء %لفائ-O %لقص<] م@ GZ% %لج!ء م@ %لعبا-O. غالباً ما "'ّن>
%لم'ّن> ب-%فع -%خلي +< لم<%ج*ة حاالH خاصةK < +ح"اناً +خ'] "ت'W %لم'نم<@ "تخبP<@ في +خPائ*> مما "فق- %لم<س"قى ق<O تأث"'Zا في
K@مك+ @^ K%>في +ناش"- %لحم- < %لتعب-. %ستع"ن H%>فة. لت'تفع %ألصPبالعا k"لحاض'"@. "نبغي +@ "ك<@ للم<س"قى جمال*ا < ق<ت*ا < +@ تف%
74 : C 4) — ب"حة م'ض"ةG تصع- %ألنغا> %لم;تلفة ^لى هللا g"ح Hبالم<س"قى مع!<فة على %آلال). {SM 308.1}

* * * * *



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 102 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

&لقسم &لعاشر—&لوك4ل &ألم4ن

^@ لم<ZبتW مجال*ا %لمع"@ ل*ا م@ هللا م*ما "ك@ شأن*ا صغ"'%Kً < +ن*ا لكف"لةG^K% ما %ستعملH %ستعماالً حك"ماKً بأ@ ت;-_ 'سالت*ا %لمع"نة
:J) — 7ألث' في عمل% A"P+ ل*ا Jم*ا < "جعdلتي تق<> ب*ا بأمانة "با'ك*ا هللا < "ضاعف*ا < "ع% O'"لصغ% Hل<%جبا% @^ > Kل*ا خ"' +-%ء
260) {SM 310.1}

دروس في التوفير

ZناW %لكث"' %لG_ "مك@ +@ "قاJ بشأ@ ما للشب"بة م@ %مت"ا! %لمساZمة في عمJ هللا بتعلم*> -'<9 %لت<ف"' < ^نكا' %لKH%G لك@ كث"'"@
%GZ في p'خل*> كل7. ^@ هللا "'"- منا +@ نحس@ %لتص- Sلى ^نفا^ <Z'Pمما "ض KH%'لمس% pفي مختل Gعتق-<@ +@ ال غنى ل*> ع@ %ألخ"
{SM 311.1} .%ألم'

^ننا نخPئ ض- +نفسنا ح"@ نكتفي م@ %لتحص"J بما نأكJ ب7 < نش'A < نلب9. لق- <ضع لنا هللا Z-فاً +سمى م@ GلKW فنح@ ح"@ نك<@
'%غب"@ < مستع-"@ +@ نh'P جانباً مشت*"اتنا %ألنان"ة < نك'9 ق<] %لقلA < %لعقJ لعمJ هللا فإ@ %لمالئكة %لسما<""@ "عمل<@ معنا < "عض-<ننا
{SM 311.2} .< "جعل<@ منا ب'كة لبني %لبش'

Lq=توف.ر =لما_ ألجل عمل =لكر

^@ %لشاA +< %لشابة %لك-<- %لمقتص- "مكنK7 حتى < ^@ كا@ فق"'%Kً +@ "قتص- %لقل"J م@ %لماJ ألجJ عمJ هللا. ح"@ كنH ال +!%J في %لثان"ة
عش'O م@ عم'_ ع'فH ما تعن"7 كلمة ت<ف"'K تعلمH < شق"قتي ح'فةK < مع +@ -خJ كلت"نا ل> "تجا<! خمسة < عش'"@ سنتاً (ح<%لي 80
H*ث> %نت Kً%'كنا نّ-خ' قل"الً قل"الً حتى تجمع ل-"نا مبلغ ثالث"@ -<ال .Hمن7 لتق-"م7 لال'سال"ا Aفق- تمكنا م@ ت<ف"' جان K<>"ق'شاً لبنان"اً) في %ل
^ل"نا 'سالة ق'A مجيء %لمس"ح < %ل-ع<O إل'ساJ %ل'جاJ < %لماKJ فشع'نا +ن7 %مت"ا! لنا +@ نسل> %لثالث"@ -<ال'%ً ألب"نا < نPلA ^ل"7 ^نفاق*ا
{SM 311.3} .على %لنش'%H < %لنبG حتى تصJ %ل'سالة ^لى %لZ @"G> في dلمة

WلGفإن*> ب Jكن<@ ^لى %لكس'" @"Gما %ل+ .Jلما% > Hل<ق% Sهللا +@ "تعلم<% %إلقتصا- في ^نفا Jم@ ل*> عالقة بعم Jعلى ك Aن7 ل<%ج^
"d*'<@ +ن*> ال "ق"م<@ كب"' <!@ لمبا-& %لحS %لمج"-O %لمسلّمة لنا. ^ن*> محتاج<@ +@ "تعلم<% عا-%H %لنشاP < %لعمKJ < +@ "تعلم<% +@
{SM 312.1} ."عمل<% < ع"ن*> خالصة لمج- هللا

e=7نكا; =لذ

Cختي بما كسبنا+ > Hلحنكة. لق- تمكن% > O'لخب% _>G %>'"ستش" @+ Jلما% > Hل<ق% Jباستعما Sّنقص*> س-%- %لحك> ف"ما "تعل" @"Gنبغي لل"
K9بع- -فع ثم@ %لمالب Kعلى +@ تستبقي W'تبي +م'> K_'كنا نسل> %لنق<- ل"- +منا قائل"@: “%شت K9م@ ح'فتنا +@ نج*! نفس"نا بالمالب Jم@ %لما
O!%'لك% h>' مشجعة ف"نا KJتفع Hكان WلGك > K”_!%'لك% Jل"ق-> للعم Jلما% kبع. {SM 312.2}

^@ %لعPاء %لZ _G< ثم'O ^نكا' %لH%G "ع<- على %لمعPي بالخ"'K < لنا ف"7 -'9 "مكننا م@ +@ نف*> بالتما> عمW%G J %لG_ جاJ "صنع
خ"'%ً < "غ"g %لمل*<ف"@ < %لمتألم"@ < "س- حاجاH %لمع<!"@. ^@ %لمس"ح ل> "عمJ في ح"ات7 على ^'ضاء نفسK7 < ق- خلH ح"ات7 م@ +_ +ث'
لألنان"ةK < مع +ن7 كا@ في عال> خلقZ 7< بنفس7 ^ال +ن7 ل> "PالA من7 بنص"A "ك<@ ل7 ب"تاKً بJ قاJ: “للثعالA +<ج'O < لP"<' %لسماء +<كا'. <
{SM 312.3} .”+ما %ب@ %إلنسا@ فل"9 ل7 +"@ "سن- '+س7
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ً =ستعما_ =لوqناe (=لمو=5ب) =ستعماالً الئقا

^@ كنا نستعمJ <!ناتنا (م<%Zبنا) على %ل<ج7 %ألفضJ فإ@ '<h هللا ال "نفW "ق<-نا ^لى ^ح'%! كفاء%H +عd>. قاJ %ل'A للG_ %ستثم'
O-ل<!نة %ل<%ح% >G Jل'ج% WلGك .”W-"س h'لى ف^ Jعلى %لكث"'. +-خ Wفأق"م J"م"ناً في %لقل+ Hنات7: “نعماً +"*ا %لعب- %لصالح < %ألم"@. كن!>
{SM 313.1} .كا@ "نتd' منZ 7< +"ضاً +@ "ستثم' +م<%J س"-KC <ل< فعJ لضاعp ل7 %لس"- <!نت7

@^ .Jل"نا م@ %لعم^ C-عل> تماماً مق-%' ما "مك@ ^سنا" > KاقتناP 9مق"ا C-اقت7”. عنP '-ح- على ق%> Jعمل7 على %لنا9 “ك m!>" هللا @^
<dع+ Hضاً فإن7 ";تم@ على مس;<ل"ا"+ CGZ ما <ج- +م"ناً في %G^ > .<dع+ Hمس;<ل"ا (آل"ة% Aحس) ل"7^ H-ج- +م"ناً ق- +سن> _Gل% Jل'ج%
m>في %لمس"ح "س Jنم< بنعمة %لمس"ح ^لى ^نسا@ كام" %GكZ > Kمن*ا. {SM 313.2}

Jبك Wنت!> Jستعم% .Wلتفعل7 فافعل7 بق<ت W-" C-ما تج Jضاعف*ا باالستثما' %لحك">. ك > K؟ ضع*ا عن- %لص"ا'فةPفق O-نة <%ح!> Wل JZ
Pفق Jلكلمة %لتي تقا% Wتل KW"شيء +@ تسمع +خ"'%ً %لكلمة “نعماً” م<ج*ة ^ل Jم@ ك W"-س"ك<@ +ع! ل > Kحكمة حتى تت> %ل'سالة %لمع"نة ل*ا
{SM 313.3} .للG"@ +حسن<% صنعاً

rل.س من 9قت لنض.ع

+"*ا %لشبا@ < %لفت"اH ل"9 ل-"ك> <قH لتض"ع<C. %سع<% بح'%'O لتجعل<% في بن"ا@ خلقك> عناص' مت"نة. < ^نا لنPلA ^ل"ك> ^ك'%ماً للمس"ح +@
تك<ن<% +مناءK < تفت-<% %ل<قH. ق-س<% نف<سك> كJ "<> لخ-مة هللاK < ستج-<@ +نك> في غنى ع@ %لكث"' م@ +"ا> %لعPلة إلنفاق*ا في %لبPالة <
%لكسKJ < ع@ %ل<ف"' م@ %لماJ إلنفاق7 على ^'ضاء %لنف9 < ^شباm ش*<%ت*ا. ^@ %لسماء ت'قA < تنتd' +<لئW %لG"@ "سع<@ ل"تحسن<% <
{SM 313.4} ."ضاغ<% على شب7 %لمس"حK فاإلنسا@ ح"@ "سل> G%ت7 للمس"ح "ج'_ ف"7 %ل'<h %لق-9 عمالً عd"ماً

^@ كJ عامt J ممك@ %تصف<% باإلخالi < %لتضح"ة "س'C +@ "بJG < +@ "بJG م@ +جJ %آلخ'"@. "ق<J %لمس"ح “م@ "حA نفس7 "*لك*ا <
م@ "بغk نفس7 في GZ% %لعال> "حفd*ا ^لى ح"اO +ب-"ة”. %لمس"حي %لحق"قي "d*' محبتt 7 < ألخ<ت7 %لبش' بما "ق<> ب7 م@ مساm مج-O <%ع"ة
:l) — C'Z%>ا ثان"ة ح"@ "أتي %لمس"ح ل"جمع لنفس7 جZ-لكن7 س"ج > Kل"*ا %لحاجة. 'بما فق- ح"ات7 في %لخ-مة^ Hح"ثما -ع O-في تق-"> %لمساع
{SM 314.1} .(10 +"ل<J — سبتمب' 1907

مجاL=q =لتضح.ة

^@ %ألم<%J %لتي تنفS لجلA %لب'كة لآلخ'"@ ل*ا مجا!%ت*اK < %لث'<%H %لتي "حس@ +Zل*ا %لتص'p ب*ا تأتي بخ"' ج!"KJ أل@ نف<ساً ست'بح
^لى %لمس"ح. < %لG_ "سلW في %لح"اO <فS ما "'س> ل7 %لمس"ح س"']K في %لبالP %لسماءK +<لئW %لG"@ سبS ل7 +@ عمJ < ضحى م@ +جل*> على
%أل'k. < %لمف-"<@ س"تGك'<@ ج"-%ً +<لئW %لG"@ كان<% سبباً في خالص*>K < ما +ثم@ ما ستك<@ %لسماء للG"@ كان<% +مناء في عمJ 'بح
373 :J) — 9>لنف%). {SM 314.2}

روح التضحية

^@ '<h %لPمعh>' K %لسعي إلح'%! %لمنصA %ألسمى < %ل'%تA %ألعلى تس<- %لعال> %ل"<>K +ما ما ع*-C %ل!م@ %لق-"> م@ '<h ^نكا'
%لH%G < تضح"ة %لنف9 ف"كا- "ك<@ مع-<ماKً مع +@ CGZ %ل'<Z hي %ل'<h %ل<ح"-O %لتي "مك@ +@ "عتمJ ب*ا %لتابع %لمخلi ل"س<m. ^@ س"-نا
%ل'A ق- ت'W لنا مثاالً في ك"ف"ة %لعمKJ < %للG%@ +م'Zما قائالً: “Zل> <'%ئي فأجعلكما ص"ا-_ %لنا9”. ل> "ق-> ل*ما مبلغاً م'م<قاً +ج'%ً ل*ما
{SM 315.1} .على خ-مت*ماK بJ كا@ عل"*ما +@ "قاسماC ح"اO %لتضح"ة < ^نكا' %لنف9
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^@ %لمّ-ع"@ +ن*> +تباm %لمس"ح %لمنخ'P"@ في سلW خ-مت7 عماالً مع %ل'A عل"*> +@ "ق'ن<% عمل*> بال-قة < %لحSG < %لم*ا'O < %لحكمة
%لتي Pلب*ا ^ل7 %لكماJ في بناء %لمق-9 %أل'ضيK < +@ %لتعب- h>' > t %لتضح"ة "نبغي +@ "عتب'% %آل@K كما %عتب'% <قتئKG < كما %عتب'% في
+"ا> خ-مة %لمس"ح على %أل'k — %لعنص'"@ %أل<ل"@ في %لخ-مة %لمقب<لة. لق- 'تA هللا +ال "-خJ خ"P <%ح- م@ خ"<P %ألنان"ة في نس"ج عمل7
A) —). {SM 315.2}: 4 كان<@ %لثاني — "نا"' 1906

Qالئل =لنعمة في =لقلب

590 :W) — .Aفي %لقل Jجم"ع*ا +@ نعمة هللا تعم '*dلب' < %إلحسا@ < %ألمانة في -فع %لعش<' ت% Jعما+ > H%Gلت<%ضع < ^نكا' %ل%).
{SM 315.3}

العشور

Jق<-نا في عم" >Z Kبصفة ك<ن7 '+سنا Kلمس"ح% @^ .k'لمس"ح +ن7 جاء ل"عمل7 ق- +سن- ^لى +تباع7 في %أل% Jقا _Gل% <"dلع% Jلعم% @^
KA>ألم> < %أللسنة < %لسع% Jي 'سالة مسك<ن"ة ال ب- م@ ^"صال*ا ^لى كZ > KSأم'نا بأ@ نتبع مثال7. لق- سلمنا 'سالة %لح" > K<"dلع% iلخال%
Hلمسعة -ع% %GZ hإلنجا> Kلمةdل% H%>شاملة على ق A'ح O'ثا^ WلGفل!> ل K7لمس"ح < +تباع% Jقا<> < "*!> م@ قب" @+ Aا@ ^بل"9 <جPسل @^
CGZ O-ا في معاضZ>ل"ستعمل Jلما% %GZ @م Hلكن7 "سل> أل"-_ +تباع7 <!ن > KO'م@ %لسماء مباش Jلما% Jهللا ال "'س @^ .Jلحاجة ^لى %لما%
{SM 316.1} .%لمحا'بة < تأ""-Zا

+عPى هللا شعب7 نdاماً لت<ف"' مبالغ تكفي لجعGZ J% %لمسعى قائماً بنفقة نفس7. < ت-ب"' هللا في نdا> %لعش<' جم"J في بساPت7 < مسا<%ت7.
< بإمكا@ %لكJ +@ "ما'س<C في ^"ما@ < شجاعةK أل@ مص-'C ^ل*يK < ق- جمع ب"@ %لبساPة < %لنفعK <ال "ستل!>K لف*م7 < تPب"قK7 تعمقاً في
@+ g-ح > O+'م% > Jج' Jع ك"Pلثم"@. < "ست% iلخال% Jم<@ في تق-> عمZسا" K7ب Jبالعم K<*شع'<% +ن" @+ Jبإمكا@ %لك > Kلعل> < %لمع'فة%
SM} .”"ص"' خا!ناً لل'KA < 'بما <ك"الً "في ما "'- على %لخ!نة م@ PلباH. "ق<J %ل'س<J: “ل"ضع كJ <%ح- منك> عن-C. خا!ناً ما ت"س'
316.2}

Jعم K<"dلع% Jلعم% 'Pلما %ض > Kًاً < +م"ناdمت"ق ً%'Zسا t ًمن*> خا!نا Jفل< قبل7 %لجم"ع ألصبح ك K<اdلن% %GZ Jعماالً جل"لة تت> بفض+ @^
%لمنا-%O ب'سالة %إلنG%' %ألخ"'O للعال>K ^لى معاناO نقi في %لماJ %لال!> للس"' ب7 ق-ماً. ل< تبنى %لجم"ع GZ% %لنdا> المتألH %لخ!نة م@ غ"' +@
"فتق' %لمعK@>P بJ +@ م@ شأ@ كJ عP"ة "بGل<ن*ا +@ ت!"- م@ ش-O %'تباP*> < تعلق*> ب'سالة %لحS %لحاض'K < "ك<ن<@ “م-خ'"@ ألنفس*>
389 > 388 : C 3) — ”ألب-"ة% Oلكي "مسك<% بالح"ا Jساساً حسناً للمستقب+). {SM 316.3}

=إلقر=; بملك.ة هللا

> K_>"-"لفك'_ < %ل% Jم@ %لعم >+ K@%'"عا@ < %لصPلق% > K-لحصا% J>س<%ء كا@ م@ بسات"@ %لفاك*ة < حق Kt تك'"9 عش' -خلنا @^
تخص"i عش' ثا@ ل"نفS في مساع-O %لفق'%ء < %لمساك"@ < +ب<%A خ"'"ة +خ']K %لقص- من*ما تGك'_ %لناK9 على %ل-<%>K بملك"ة هللا لكي
شAء < باالمت"ا! %لG_ ل*> في +ن*> مجا'_ ب'كات7. لق- كا@ GلW ت-'"باً PّبS للقضاء على %ألنان"ة %لض"قةK < لص<f سجا"ا خلS 'ف"ع — (':
44). {SM 317.1}

خاصة هللا
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“dلق- %حتف .(20 : 10 l>'خ) .”W*ل^ A'لل Hنا %ل"<> %لسابع فف"7 سب+“ .Hنا ستخ-> نف9 %لتعب"' كما في ش'"عة %لسبZ .”A'لعش'... لل%
هللا لنفس7 بج!ء مع"@ م@ <قH %إلنسا@ < م@ مالK7 < كJ م@ "ستخ-> ما "خi هللا في +_ من*ما لمصالح7 %لخاصة "'تكG Aنباً — (%آلباء <
470 > 469 i Kألنب"اء%). {SM 317.2}

* * * * *

”أكرم الرب من مالك“

ك> عل"W لس"-_”. +نأخG م@ "- هللا كJ ب'كة <ال ن'- لK7 مع GلKW ش"ئاً — <ال حتى %لعش'G KلW %لنص"A %لG_ %حتفd ب7 لنفس7؟ لق-“
+صبح عا-"اً +@ "حّ<J كJ شيء م@ سب"J ^نكا' %لH%G ^لى S"'P ^'ضاء %لنف9. < لك@ JZ نستم' في تلقي ZباH هللا غ"' مبال"@K < -<@ ما
{SM 318.1} تجا<J منا مع محبت7؟

+"*ا %لشب"بة %ألع!%ءZ Kال ص'ت> م'سل"@ ألجJ هللا؟ عJ تتعلم<@K كما ل> تتعلم<% م@ قبJ %ل-'9 %لثم"@K -'9 %لعPاء ألجJ %ل'A بأ@
تضع<% في %لخ!نة ش"ئاً مما ق- +نع> ب7 هللا عل"ك> بسخاء لتتمتع<% ب7. <+"اً "ك@ -خلك> %'جع<% للمعPي %لج<%- ش"ئاً منK7 تق-مة شك' < ع'فا@.
{SM 318.2} .كما "نبغي +@ تضع<% في %لخ!نة جانباً من7 للعمJ %لك'%!_ %لG_ "ج'_ في %ل<P@ < خا'ج7

كنوq في =لسماء

"جA +ال "ب'h عمJ %ل'A قل<بنا. ^@ ن<' %لحS %لG_ ب<'كH ب7 عائلة ما س"ك<@ ب'كة عd"مة لعائالH +خ'] ش'P +@ "نقل7 ^ل"*ا
%ل<%ل-<@ < %أل<ال- < لك@ ح"@ نمسW على هللا ^نعامات7 %لتي "سبغ*ا عل"نا ب<ف'O <سعة عd"مت"@K مستأث'"@ ب*اK في +نان"ةK ألنفسناK عن-ئG "ت>
ق<J %ل'A %لG_ تلك> ب7 م@ +@ لعنتK7 ال ب'كتZ K7ي %لتي تحJ حتماً. ^@ ما "Pلب7 هللا "جA +@ "تق-> على كJ ما ع-%C م@ مPال"A < +@ "لبى
{SM 318.3} .+<الKً ث> تجA %لعنا"ة بالفق'%ء < %لمحتاج"@ %لG"@ "جA +ال "غفJ +م'K<Z بالغة ما بلغH %لكلفة +< %لتضح"ة

ل"ك<@ في ب"تي Pعا>”. ^@ م@ <%جبنا +@ نك<@ معت-ل"@ +عّفاء في كJ شيءK في %ألكJ < في %لش'A < في %لملب9. "نبغي لنا +@ ننd' في“
WناZ @^ .Hلتق-ما% > Hفي %ل*با KاقةPضاً < على ق-' %ل"+ Jب KAال في %لعش<' فحس K7ل _Gل% t -'" @+ Sمشتا Aب"<تنا بقل gمبان"نا < +ثا
> K7على +ن7 خاصت A'ب7 %ل AالP" _Gلج!ء %ل% WلGب A'خ!"نة %ل <Z-%-م^ S"'P @لكث"' ج-%ً مم@ "كن!<@ ألنفس*> كن<!%ً في %لسماء ع%
Hلتق-ما% > Hبال*با. {SM 319.1}

على %لK@"G بإخالKi "بغ<@ مع'فة ما "Pلب7 هللا من*> ف"ما "تعلS بالممتلكاH %لتي "-ع<@ ملك"ت*اK +@ "فتش<% +سفا' %لع*- %لق-"> < "'<%
Kما Jفي %لب'"ة. "نبغي لك J">Pل% <Z'في سف '>dغ"' %لمن <Z-قائ W%G G^ Kكا@ %لمس"ح> Ki>لخص% %G*ش- %لمس"ح شعب7 +@ "فعل<% ب'+ %Gما
ف'-"اKً +@ "ك<@ '%غباً في %حتماJ +_ ^!عاl < مشقةK < مكاب-O +_ م@ حاالH %لض"S < %لعس' فال "سلA %ل'G AلW %لنص"A %لG_ "نبغي +@
{SM 319.2} ."-خJ ب"ت7. ^@ %لG"@ "ق'+<@ %لكتاKA < عل"7 "'تك! ^"مان*>K "حصل<@ على مع'فة <%ضحة لما "ق<ل7 %ل'A في GZ% %ألم'

بال عذ;

Wإلمسا '%Gع %ألنان"ة %لتماس7 %آل@ م@ +ع"Pما تست Jفإ@ ك K-نسا@ حسبما تك<@ +فعال7 %لتي عمل*ا في %لجس^ Jل"<> ح"@ "-%@ ك% WلG في
h'أل<%@ ^لى %ألب- لكا@ م@ -<%عي ف% Hل< ل> "ك@ ق- فا> K9س"تبخ' كما "تبخ' %لن-] +ما> %لشم A'على %ل Hلتق-ما% > Hلعش<' < %ل*با%
%لكث"'"@ +@ "'ت-<% ^لى %ل<'%ء ل"ع"-<% بناء +خالق*>! < لك@ "ك<@ عن-ئG ق- تأخ' %ل<قH < فاH %أل<%@ لتغ""' سجJ +<لئW %لG"@ كان<% "سلب<@
{SM 319.3} ...هللا +سب<ع"اً < ش*'"اً < سن<"اKً فق- خت> على مص"'Z> ^لى %ألب-

%ألنان"ة ش' مم"H. ^@ محبة %لG > H%GلW %إلغفاJ %لمست*ت' للش'<P %لمح-<-O %ل<%ضحةK ش'<P %ل<فاS ب"@ هللا < %إلنسا@K <'فk %لنا9
%لعمJ ك<كالء %ل'A %ألمناء ق- جلبH عل"*> لعنت7 كما سبS فإعل@ ل*> تماماً. Z;الء ق- فصل<% +نفس*> ع@ هللاK < ع@ S"'P مقال*> < مثال*>
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{SM 320.1} .قا-<% rخ'"@ لالستخفاp ب<صا"ا هللا %لبّ"ناKH فل> "ع- هللا قا-'%ً +@ "سكA عل"*> ب'كات7

=لُعشر

لق- قاJ هللا م<ضحاً: عش' مقتن"اتك> Z< لي. < ل";H ب*باتك> < تق-ماتك> ^لى %لخ!نة لتستعمJ في تق-> عمليK ف"'سJ %ل<%عd %لحي ل"فتح
{SM 320.2} .%ألسفا' %لمق-سة للجالس"@ في %لdلمة

Jشأ@ ما فع Kنسعى JZ ؟k'في %أل C-"س <Z%'- خفى+ _Gلعب- %لش'"' %ل% Jفاعالً ما فع K7خاصت A'ح- بحبس7 ع@ %ل+ p!جا" ً%G^ J*ف
Hفحف .'Gل> نب g"تجمع م@ ح > m'!ل> ن g"نسا@ قا9 تحص- ح^ Wن+ Hلنب'' ع-> +مانتنا بالتشكي م@ هللا قائل"@: “"ا س"- ع'ف KJل'ج% WلG
:l) - شك'نا ل7 < ^ق'%'نا بفضل7؟ Hنأتي ^لى هللا بتق-ما @+ K['باألح K؟ +ال "ج- لنا”Wل _Gل% %G>Z .k'في %أل Wنت!> H"خف+ > H"مض >
1897 9Pغس+ — Ar 26). {SM 320.3}

* * * * *

املسؤولية الفردية

^@ +بانا %لسما<_ ال "PلA منا +كث' +< +قJ مما ق- <Zبنا %لمق-'O على فعلZ > K7< ال "لقي على خ-%م7 +عباء Z< ع@ +-%ئ*ا قاص'<@K “ألن7
{SM 321.1} ."ع'p جبلتنا. "Gك' +ننا ت'%A نح@”. ^ننا قا-'<@K بنعمة هللاK على فعJ كJ ما "PلA هللا منا فعل7

“A'على +-%ئ7. < %ل O'-لنا %لق Hمما كان J"لقل% Jفي +-%ء +ق C'"منا ف'-"اً على تقص Jك Aمن7 كث"'”. س"حاس AلP" ً%'"ى كثPم@ +ع Jك
"ق"9 ب-قة كJ ^مكان"ة للخ-مة. ^@ %لكفاء%H %لمعPلة س"حاسA %لنا9 عل"*اK أل@ هللا "ع-نا مس;<ل"@ ع@ كJ ما كا@ "مكننا بل<غ7 باستعمالنا
م<%Zبنا %الستعماJ %لصائKA < سن-%@ على ما كا@ "جA +@ نفعل7 < لك@ ل> نفعل7 ألننا ل> نستخ-> ق<%نا لتمج"- هللا. حتى < ^@ ل> نخس' نف<سنا
{SM 321.2} .سن-'W في %ألب-"ة نت"جة ت'W م<%Zبنا معPلةK ففي مقابJ كJ مع'فة +< Pاقة كا@ بإمكاننا %كتساب*ا < ل> نفعJ ستك<@ خسا'O +ب-"ة

< لك@ ح"@ نسلّ> G<%تنا t تسل"ما كل"اKً < نتبع ^'شا-%ت7 في +عمالناK عن-ئG "جعJ نفس7 مس;<الً ع@ ^نجا! CGZ %ألعماKJ < "جنبنا %لح-9 <
Jلفش% p'ال "ع _Gل% W%G مع Jلنعم Jب KO-ح%> O'مج*<-%تنا %ألم"نة. "نبغي +ال نفك' بالفش' <ل< م hم@ ج*ة نجا J;لتسا%. {SM 321.3}

kن'ف >+ Kpم' < %لتأفGضح في هللا < ^نكا' لكلمت7. ح"@ تحملنا +عبا;نا على %لت%> Wش %G*ف Kع@ ضعفنا < عج!نا g-نبغي +ال نتح"
362 :J) — 7للق"ا> ب O>البنا بما ل> "!<-نا بالقP" 7عن7 +ن7 س"- قا9 < +ن J>نق Kفي %ل<%قع K@ب*ا فنح mالPلتي "-ع<نا هللا لالض% Hلمس;<ل"ا%
363 >). {SM 322.1}

ق.مة =لما_

Pج!ء%ً م@ +م<%ل*> فق @+ kلبع% @d" .عل"نا ك<كالء +مناء +@ نستعمل*ا لمج- هللا Jب KاZ-تنا < نمج%>G لنا حتى نك'> ب*ا Pم<%لنا ل> تع+ @^
Z< لل'KA < لG% فإن*> ح"@ "ضع<@ GZ% %لج!ء جانباً لألغ'%k %ل-"ن"ة < %لخ"'"ة "عتب'<@ +@ %لباقي Z< ل*> Z> ل"ستعمل<C كما "'<@ مناسباً.
^ن*> في GZ% مخPئ<@K أل@ كJ ما نملZ W< لل'A < ل7 سنق-> حساباً ع@ P'"قة %ستعمال7. ^@ %ستعمالنا لكJ فلd" 9*' ما ^G% كنا نحA هللا
{SM 322.2} .%لمحبة %لعdمى < ق'"بنا كأنفسنا

للماJ ق"مة عd"مة أل@ خ"'%ً ج!"الً "مك@ +@ "تحقS ع@ P'"قK7 ^نK7 في +"-_ +<ال- هللاP Kعا> للج"اm < ش'%A للعPاq < كساء للع'%ء.
^ن7 <س"لة -فاm ع@ %لمdل<م"@ < ع<@ للم'ضى. < لكن7 ما ل> "نفS في س- ض'<'"اH %لح"اO < مساع-O %آلخ'"@ < تأ""- عمJ %لمس"ح ف*< ال
351 :J) — Jل'ما% K7في ق"مت KJفض"). {SM 322.3}

* * * * *
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هدايا العيد

Hسن<"اً على %ل*-%"ا %لمق-سة ألنا9 ل"9 ب*> ^ل"*ا حاجة. لق- +صبح Sلمنف% Jفي كم"ة %لما 'dفم@ %لحس@ %لن %Gل > K-ألع"ا% Hقت'ب%
%لعا-%H م@ %لق<O بح"g +@ ^حجامنا ع@ ^'ساJ %ل*-%"ا ألص-قائنا في CGZ %لمناسباH "كا- "ب-< لنا ^غفاالً منا ل*>. < لك@ لنGك' +@ للمحس@
%لسما<_ عل"نا مPال"Z Aي +سمى ج-%ً مما لالص-قاء %أل'ض""@. ف*ال قمنا في %ألع"ا- %لقا-مة بإحضا' تق-ماتنا t؟ حتى %أل<ال- "مكن*> +@
{SM 323.1} ."ساZم<% في GZ% %لعمKJ فتق-> %لمالبH%>-+> 9 +خ'] نافعةK للفق'%ء %لمستحق"@K < بGلW "ت> ^نجا! عمJ للس"-

e=بالمسر Üشر9; =إلن^ما

لنGك' +@ ع"- %لم"ال- ^نما "حتفJ ب7 ^ح"اء لGك'] م"ال- فا-_ %لعال>. GZ% %ل"<> "نفKS ب<ج7 عا>K في ^قامة %ل<الئ> < %لن*> في %ألكJ. مبالغ
WلG > Kلحس"ة% H%Gعا> < "ن*مك<@ في %للPل% O>*لنا9 لش% A"ستج" .H%Gفي ما ال حاجة للنف9 ^ل"7 م@ %النغما9 في %لمل Sتنف Jم@ %لما O'"كب
O>*ش mل!_ (%لم<ضة) < ^شبا% mلكب'"اء < %ّتبا% @^ .O-ألم<' عا% CGZ Hفق- +صبح WلG مع > Kلجسم"ة < %لعقل"ة < %أل-ب"ة% O>لق% Aعلى حسا
%لPعا> ق- %بتلعH مبالغ Zائلة م@ %لماJ %لG_ ل> "نتفع بK7 في %ل<%قعK +ح-K بJ ق- شجعH على %لتبG"' في %ألم<%J %لZ _G< مغ"CGZ .t d %أل"ا>
<*P%'كث"'<@ قض<% نحب*> نت"جة ^ف > Kً%-"ب7 بع pGض' مما ل< ق+ Jلما% Sنفا^ > Kتقضى في تمج"- %لنف9 م@ -<@ هللا. %لصحة "ضحى ب*ا
{SM 323.2} .في %ألكJ < %إلنغما9 في %لملH%G %لمفس-O لآل-%KA ففق-H م@ ج'%ء GلW نف<9

KO'"لكب% > O'"لصغ% Hبالتق-ما A'لمسل> ل*> في ^م-%- خ!نة %ل% Jستعمال*> %لما% > P"عا> %لبسPبإمكا@ +<ال- هللا +@ "مج-<% هللا "تنا<ل*> %ل
لتستعمJ في ^'ساJ ن<' %لحS ^لى نف<9 "كتنف*ا dال> %لضالJ. ^@ %أل'ملة < %ل"ت"> "مك@ ^شاعة %لغبPة في قلب"*ما ب*-%"ا تعمJ على تع!"ت*ما
{SM 324.1} .< س- ج<ع*ما

5باe هللا

ل"حسA %لمّ-ع<@ %إل"ما@ بالحS %لحاض' جم"ع*> مبلغ ما "نفق<@ سن<"اKً <الس"ما في %ألع"ا- %لمتعاقبةK على ^شباm 'غبات*> %ألنان"ة غ"'
%لمق-ّسة. ك> "نفق<@ في %الن*ماW في ش*<O %لPعا>. < ك> "نفق<@ في سب"J منافسة %آلخ'"@ في حA %لd*<' %لمغا"' للمبا-& %لمس"ح"ة. %حص<%
{SM 324.2} .%ألم<%J %لمنفقة ZكG% -<@ ما حاجةK < ق-'<% ما "مك@ ت<ف"'C ك*باH مك'سة لعمJ هللا -<@ ^لحاG+ S] بالنف9 +< %لجس>

WنالZ <ث .t إل"فاء %ل-"<@ %لمت'تبة على %لكنائ9 %لمك'سة KيPاقة %لمعP Aحس Kلج!"لة% Hلقل"لة < %ل*با% Hمك@ +@ ";تي بال-'"*ما"
م'سل<@ "جA +@ "'سل<% ^لى حق<J %لعمr > KJخ'<@ غ"'Z> "جA معاض-ت*> في +ماك@ %لعمJ %لخاصة ب*>. Z;الء %لم'سل<@ "ضP'<@ ^لى
+خG +نفس*> بأش- +ل<%@ %إلقتصا-K حتى +ن*> "ح'م<@ G<%ت*> مما تنعم<@ +نت> ب7 "<م"اً م@ +ش"اء تعتب'<ن*ا ض'<'%H %لح"اZ .O;الء ل"9 ل*>
{SM 324.3} .(س<] %لقل"J م@ 'فاC %لع"A) — q: تش'"@ %لثاني — ن<فمب' 1878

* * * * *

التوفير في امللبس

"نبغي لشعA هللا +@ "ما'س<% %إلقتصا- %لش-"- في ^نفاق*> %لماKJ حتى "ك<@ عن-Z> ما "أت<@ ب7 لل'A قائل"@: “م@ "-W +عP"ناW”. مق-م"@
{SM 325.1} .بGلW ل7 %لشك' على %لب'كاH %لتي تسلم<Zا منK7 < م-خ'"@ ألنفس*> كن<!%ً بجانA ع'q هللا

^@ %ل-ن"<""@ "نفق<@ على %للب9 مبالغ كب"'O م@ %لماJ %لG_ كا@ "جA %ستعمال7 إلPعا> < ^لبا9 +<لئW %لG"@ "عان<@ م@ %لج<m < %لب'-. ^@



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 108 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

Jم@ %لما O'"خ'<@ مبالغ كبr Sب"نما "نف Kًع> %لمالب9 %ستعماال+ > iلمس"ح ح"ات7 ألجل*> "كا-<@ "فتق'<@ ^لى +'خ% JGكث"'"@ مم@ ب
{SM 325.2} .%ستجابة من*> لمقتض"اH < مPال"A %ل!_ (%لم<ضة) %لتي ال ن*ا"ة ل*ا

لق- +<صى %ل'A شعب7 بأ@ "خ'ج<% م@ %لعال> < "عت!ل<%. ^@ %لث"اA %لباGخة %لكث"'O %لثم@ ال تل"S بالG"@ ";من<@ +ننا نع"q في %أل"ا>
WلGك > .J%-ال ج> Aب-<@ غض O'ZاP _-مكا@ '%فع"@ +"ا Jفي ك Jب<ل9: “+'"- +@ "ضلي %ل'جا J>ل'س% J>م@ !م@ %لنعمة. "ق O'"ألخ%
%لنساء "!"@ G<%ت*@ بلبا9 %لحشمة مع <'m < تعقJ ال بضفائ' +< AZG +< آللئ +< مالب9 كث"'O %لثم@. بJ كما "ل"S بنساء متعاH%-Z بتق<]
{SM 325.3} .”هللا بأعماJ صالحة

> KS>Gسالمة %ل > A"حتى ب"@ %لمّ-ع"@ +ن*> +<ال- هللا تج- +ناساً "نفق<@ على %للب9 +كث' م@ %لال!>. "نبغي +@ ن'%عي في لبسنا %لت'ت >
لك@ "ا +خ<%تي < +نت@ تبتع@ < تع--@ %لمالب9 ألنفسك@ < +<ال-ك@ %فتك'@ بالعمJ غ"' %لمنج! في ك'> %ل'A. م@ %لص<%A +@ تشت'"@
Cف"*ما معنا Wأل@ %الن*مال K@"-ل!%ئ% S"!لتن% > p'غ"' +ن7 ال حاجة ^لى %ل!خ K-قتصا^ %GZ .اZ-%-ت'%ع"@ %ل-قة < %لعنا"ة في ^ع > O-"بضاعة ج
{SM 326.1} .%الستجابة الشت*اء %لنف9 بإنفاS %لماJ %لG_ "نبغي +@ "كّ'9 لعمJ هللا

Oم'%عا > p"Pلق-9 < %لكال> %لل% h>'ل% Jل-%خلي < فضائ% Aنة %لقل"! @+ Jب K@ملبسك >Z 9"ل A'ل% 'dق"مة في ن H%>G <ما "جعلك @^
SM} .جانA %لغ"' Zي %لتي "جل*ا هللا. %ستغن"@ ع@ CGZ %ل!خا'p غ"' %لض'<'"ةK < %ستبق"@ ما ت<ف'@ بGلW م@ ماJ ألجJ تق-> عمJ هللا
326.2}

7نكا; =لنفس =لذs "رضي هللا

K7تمام^ Aل<%ج% Jبإنا' %لنف9 ^نما تم9 %لحاجة ^ل"7 %آل@ في %لعم C-ما "مك@ ^قتصا Jعلم<% أل<ال-ك>. ^@ ك > K9تعلم<% -'9 ^نكا' %لنف
G^... {SM 326.3} "جA ^سعاp %لمتألم"@ < ^لبا9 %لم'+P^ > Oعا> %لج"اm < ^"صاJ %لحS %لخاi بال!م@ %لحاض' ^لى %لG"@ ال "ع'ف<ن7

نح@ ش*<- %لمس"حK < عل"نا +ال نسمح للمصالح %ل-ن"<"ة +@ تستغ'S عل"نا <قتنا <%نتباZنا بح"g تص'فنا ع@ %اللتفاH ^لى %ألم<' %لتي +م'
> K7جاء ل"عمل _Gل% Jللعم C-ما عن Jى %لمس"ح كPلق- +ع .”C'هللا < ب H>لب<% +<الً ملكP%“ .'Pي في خZ مصالح +سمى WناZ .هللا بتفض"ل*ا
Kًض"اً مبت*جا%' K7لمس"ح +سل> نفس% @^ .”_G"صل"ب7 < "تبعني”. “فتك<ن<@ تالم Jلنا: “^@ +'%- +ح- +@ "أتي <'%ئي فل"نك' نفس7 < "حم J>ق" >Z
@+ Aالم7؟ ^@ م<ت7 "جr ن'ت- ع@ مشا'كت7 في JZ نح@ ^نكا' +نفسنا؟ Aنستصع J*ف .A"لصل% H>م KH>حتى %لم mاP+ .لصنع مش"ئة هللا
"*! كJ ع'S في ك"اننا < "جعلنا '%ض"@ < مستع-"@ +@ نك'9 لعمل7 كJ ما لناK حتى +نفسنا. كلما نفتك' بما ق- فعل7 ألجلنا "نبغي +@ تمتلئ
{SM 327.1} .قل<بنا محبة

ح"@ "تجلى عا'ف< %لحS بسج"ة ^نكا' %لنف9 %لG_ تأم' ب7 كلمة هللا تنPلS %ل'سالة بق<KO < "ستمع %ل'A لصل<%تنا %لتي نPلA ب*ا تج-"-
— J>1 كان<@ %أل :A) — _>غ"' %لم;من"@ +عمال*> %لحسنة "مج-<@ +بانا %لسما ['" G^ > .صيء" <Z'>ال- هللا ن>+ Jجع" > K9>لنف%
{SM 327.2} .(-"سمب' 1910

حب =لظ^و;

^@ حA %لd*<' "فضي ^لى %إلس'%Kp < "قتJ في كث"' م@ %لشب"بة Pم<ح*> ^لى ح"اO +ش'p < +نبKJ %لG"@ ب-الً م@ PلA %لعل> "ب-+<@
SM} .ح"ات*> %لباك'O بم!%<لة عمJ ما لكسA %لماJ %ستجابة لش*<O %للبZ > K9ي ش*<O +غ<H %لكث"'%H م@ %لفت"اH < +<'-ت*@ م<%'- %لت*لكة
327.3}

Lة =لطا5رxلبسا=

J%>ألم% Sة %لكاملة %لم-ققة. ^@ ^نفاPتتس> مساكن*> < مالبس*> بالبسا @+ Aبال!ما@ %لحاض' "ج iلخا% Sمن<@ بمبا-& %لح;" @"Gجم"ع %ل
.(-<@ ما -%m على %للبا9 +< على ت!""@ منا!لنا ^نما Z< تبG"' ألم<%J %ل'G^ KA بGلW نغب@ عمJ هللا < نسلبK7 ^'ضاء لكب'"ائنا — (': 247
{SM 328.1}
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* * * * *

إرضاء النفس

ف"ما +!<' ب"<H شعبنا < م-%'سنا +'] +@ كJ فسحة مت"س'O على %لمناض- < %لج-'%@ < %ل'ف<p < ما ^لى GلW م'ص<صة بالص<'
K'>ل<ضع لألم% %GZ '""في +@ "صا' ^لى تغ Aبش'"ة. ^@ هللا "'غ C>ص<'%ً ل<ج -Zتشا Jلى %ل"م"@ < ^لى %لشما^ KHلف<ت<غ'%ف"ة. ح"ثما تلّف%
ل< كا@ %لمس"ح على %أل'k لقاJ: “%'فع<% CGZ م@ Z*نا”. لق- +علمH بأ@ CGZ %لص<' ZيK شأ@ كث"' م@ %ألصنا>K تستغ'S %ل<قH < %لفك'
{SM 328.2} .%للG"@ <جA +@ "ك'سا بأمانة هللا

Jهللا على عم J%>م+ Sننف @+ KHل<ق% %GZ عمل7 في Aل<%ج% Jنح@ عا'ف<@ %لعم > Kبنا S"ل" J*ف Kً%->نق pلص<' %لف<ت<غ'%ف"ة تكل% CGZ
Aنق<- <ج Sلص<' تقتضي ^نفا% CGZ .Cقتص-نا^ <Z'- Jك Kهللا Jعم kإلن*ا KJص-قائنا. +ما "نبغي +@ "ستعم+ C>نا نح@ < <جZ>ص<' ل<ج
{SM 329.1} .تك'"س*ا بأمانة لخ-مة هللاK ^ن*ا تص'p %لZ @ZG@ مبا-& كلمة هللا

لو8 من عباLQ =أل9ثا8

^@ عمJ < تبا-J %لص<' Z< ض'A م@ عبا-O %أل<ثا@. فالش"Pا@ ال "-خ' في حجA %لسماء ع@ +بصا'ناK فعل"نا +ال نتعا<@ مع7 بعملنا
%لص<' %لتي Zي بمثابة +صنا>. نحتاl +@ نبلغ ق"اساً +'فع مما ن<ح"CGZ 7 %ل<ج<C %لبش'"ة. "ق<J %ل'A: “ال "ك@ لr Wل*ة +خ'O +مامي”. ^@
%لG"@ "ّ-ع<@ %إل"ما@ بالمس"ح Z> محتاج<@ +@ "-'ك<% +@ عل"*> +@ "عكس<% ص<'تK7 < "جعل<% شب*7 مح<' تفك"'Z> < "ل!> +@ تك<@ كلمات*>
{SM 329.2} ...مفعمة بإل*ا> سما<_

تفض.ل =أل5م على =لم^م

^@ %لG"@ +ج'"H ل*> ف'"ضة %لمعم<-"ة %لم*"بة ق- تع*-<% +@ "Pلب<% ما Z< ف<S ح"g %لمس"ح جال9 ع@ "م"@ هللاK كما تع*-<% +@ "عمل<%
f>ل<@ قصا'] ج*-ك> لبلGتب JZ بني؟^ H>تستعمل<@ %لق<] %لمف-"ة بم p"عي %سم7 عل"*>: ك- @"Gل% Jهللا "سأ > .OاPلخ% iلخال O'%'بح
{SM 329.3} ق"ا9 +'فع في مف*<مك> %ل'<حي؟ JZ تع-ل<@ <ضع مصالحك> < +عمالك> لتتمشى مع %لمقتض"اH %لخO'"P %لشأ@ %لتي لألب-"ة؟

ل"ك@ ^صالh ب"@ شعA هللاG^“ K% كنت> تأكل<@ +< تش'ب<@ +< تفعل<@ ش"ئاً فافعل<% كJ شيء لمج- هللا”. ^@ %لG"@ +لقى %ل'A عل"*> عAء
عمل7 "جاZ-<@ لنش' %ل'سالة حتى "تاh للنف<9 %لتي ت*لW في %لج*J +@ تتلقى %إلنG%'. +فال تق-'<@K بإنكا' %لنفK9 +@ تفعل<% ش"ئاً لمساع-ت*>
{SM 330.1} .في عمل*>. %ن*ض<% <+'<% "حماستك> < غ"'تك> < ح'%'تك> %لخالصة ^نك> متج--<@

^@ %لحاجة في عمJ خالi %لنف<Z 9ي ^لى كZ'- J>. ^@ ما "نفق7 %لم-ع<<@ +<ال- هللا م@ ماJ للحص<J على ص<' ل<ج<C بش'"ة "كفي
للق"ا> بنفقة ع-O م'سل"@ في حق<J %لعمG^ KJ% ح<لH ج-%<J كث"'O ^لى مج'] <%ح- كّ<نH ن*'%ً كب"'%ً. ^ننا نختل9 +م<%J 'بنا ح"@ ننفS على
J"تب-- +م<%ل7 في سب Hب"نما +ن W"هللا عل Hب'كا Aنسكا% 'dننت p"ك .O'"ألخ% '%Gستعمال*ا لنش' 'سالة %إلن% Aل<%ج% J%>مس'%تنا %ألنان"ة %ألم
^'ضاء نفسW؟ ك"p "عتب' %لس"- %ل'A +<لئW %لG"@ "نفق<@ مال7 بأنان"ة على %لص<' %لف<ت<غ'%ف"ة؟ لق- كا@ باإلمكا@ %ستعماJ تلW %لنق<- ع"ن*ا
J*لمة %لجd في <Z @"Gلى %ل^ Jلت'س Hب<عاPم mفي %بت"ا. {SM 330.2}

.Cلم"ا% Jعلى ك Sلح% '>Gب m'!فعل"نا +@ ن KJلعم% %G*ي لنا %مت"ا! %لق"ا> بPنا-] ب7 للعال>. لق- +ع" @+ Aم@ هللا "ج Cتسلمنا _Gل% Sلح% @^
Jلض'<'"ة تقتضي تق-"> ك% Jلعم% Hفحاجا KJلتك'"9 %لكام% >Z نما^ O'لب7 %لبشاPلتضح"ة بالنف9. < ما تت% > H%Gع<نا ^لى ^نكا' %ل-" A'ل%
ما "مكننا تق-"م7. ^@ %ن*ماكنا في +م' %لص<' كا@K حتى %آل@K ^شباm ش*<O +نان"ة ف"ناG > KلW ش*ا-O صامتة ض-ناK < ^@ كم"ة كب"'O م@
{SM 331.1} .%لخشA < %لقq < %ل*ش"> تجلA ^لى %ألسا9 نت"جة GZ% %إلن*ماW لتبتلعنا ن"'%@ %ل"<> %ألخ"'
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9=جب 7نكا; =لنفس

{SM 331.2} .بع- P<%في بالب"<H <مشاO-Z %لص<' %لف<ت<غ'%ف"ة %لكث"'O %لع-- +م'H بأ@ +حG' شعبنا م@ GZ% %لش'

GZ% ما نستP"ع +@ نفعل7 لل'KA "مكننا تنح"ة CGZ %ألصنا> %لص<'"ة ع@ %ألبصاG^ KJ ال خ"' "أتي ع@ P'"ق*اK بZ Jي ت-خJ ب"@ هللا <
Jهللا %لكام hلبس<% سال" @+ K7بالم-ع"@ +ن*> "تبع<ن A"*" لمس"ح% @^ .Sلح% '>Gب m'! لنف9. < ل"9 ف"*ا ما "ساع- على%. {SM 331.3}

h'P" @ملح. ال "صلح بع- لشيء ^ال أل" %Gلق-9 “^@ فس- %لملح فبما% h>'لمصلحة %لتي لل% O>لى %لشع<' بالق^ lم;سساتنا %لثقاف"ة تحتا @^
خا'جاً < "-%9 م@ %لنا9”. "نبغي للمشتغل"@ بم-%'سنا < مصحاتنا كمعلم"@ +@ "صل<% ^لى ق"ا9 عاJ م@ %لتك'"K9 كما "نبغي للPالA في
H%Gتعلم<% %لتم'9 بإنكا' %ل" @+ K@"كم'سل Jع-<@ +نفس*> للعم" @"Gل% KHلم;سسا% CGZ. {SM 332.1}

نح@ <كالء هللاK < ق- <'-: “"سأJ في %ل<كالء لكي "<ج- %إلنسا@ +م"ناً”. فعل"نا +@ نحس@ ت-ب"' %ألم<%J %لتي %ئتنمننا هللا عل"*اK < ن!-%-
كفاءO بأ@ نستعمKJ على +حس@ <جK7 %ل<!ناH %لمسلمة لناK حتى متى جاء %ل'A "ست<في %لG_ ل7 مع 'با — (A: 13 ح!"'%@ — "<ن"<
1907). {SM 332.2}

تكر=; 7لتقاx =لصو;

O'>ال "ستكف<@ بص> Kً%'>ل*ا %لمص<' ص Pق- %لتق> <*Z>ضح م@ 'غبت*> في +@ "'<% <ج%> %GZ > KH%Gل% Aبح Oلشب"بة ممل<ء% A>قل
<%ح-O ت;خG ل*>K بJ "جلس<@ للتص<"' +"ضاً < +"ضاً < مJء +مل*> +@ تف<S %ألخ"'O كJ محا<الت*> %لسابقةK < تd*' +جمKJ بالفعKJ م@
500 : C 1) - جن<@؟" %Gما > K<*ب' J%>م+ @>'Gب" %GكZ .ب"ع"ةPألصل"ة %ل%). {SM 332.3}

التوفير و فعل الخير

كث"'<@ "حتق'<@ %إلقتصا-G^ K "خلP<@ ب"ن7 < ب"@ %لبخJ < %لتقت"'K لك@ %إلقتصا- مقت'@ بالج<- في +<سع معاني %لج<-K < %لحق"قة Zي
{SM 333.1} .+ن7 ل<ال %إلقتصا- ما كا@ ZنالW ج<- حق"قيK فعل"نا +@ نقتص- ل"مكننا +@ نعPي

ال "ق-' +ح- +@ "ما'9 فعJ %لخ"' حق"قة ب-<@ ^نكا' %لKH%G < ل"9 بإمكانناK كممثل"@ للمس"حK +@ نتم> %لعمJ %لمع"@ لنا ^ال بح"اO %لبساPة
< ^نكا' %لH%G < %إلقتصا- %لم-قS. +ما %لكب'"اء < %ألPماm %ل-ن"<"ة ف"جA +@ نن!ع*ا م@ قل<بناK < نتبعK في عملنا كلK7 مب-+ %إل"ثا' %لG_ تجلى
في ح"اO %لمس"ح. < على ج-'%@ ب"<تنا < ما ف"*ا م@ ص<' < +ثاg "جA +@ نق'+ “ت-خJ %لمساك"@ %لتائ*"@ ^لى ب"تW” < على خ!%ئ@ ث"ابنا ن']
مكت<باً كما بأصبع هللا “^H"+' %G ع'"اناً +@ تكس<C” < في غ'فة %لPعا> على %لمائ-O %لحافلة بال<%ف' م@ %لPعا> نق'+: “+ل"9 +@ تكس' للجائع
{SM 333.2} خب!W”؟

0بو=X مفتوحة للنفع

pم<%'-نا ^لى +ل H-%-!لك@ ل< كنا مج-"@ تما> %لج- ال > Kنح@ غالباً ما نشك< م@ قلة م<%'-نا > Kللنفع مفت<حة +مامنا O'"ب<%باً كث+ @^
{SM 333.3} .ضعKp غ"' +@ %ألنان"ة < %ن*ماW %لنف9 في %لمس'%Z Hما %لG%@ "<ص-%@ %لباA ب"ننا < ب"@ %لنفع

ما +كث' ما "نفS م@ ماJ على +م<' Zي مج'- +صنا>K +م<' تستأث' بالفك' < %ل<قH < %لق<O %لتي "نبغي %ستخ-%م*ا في ش;<@ +سمى! < ما
!O'لمض% Hخة غ"' %لصح"ة < %لمما'ساGعمة %لباPألنان"ة < %أل% H%'لكلفة < على %لمس% O'"لكث% Hألثاثا% > H>"على %لب Sنف" _Gل% Jكث' %لما+
< ك> "ب-- م@ %لماJ على %ل*-%"ا %لتي ال نفع من*ا ألح-! ^@ %لم-ع<"@ مس"ح""@ "نفق<@ %ل"<> على +ش"اء غ"' ال!مة بJ مض'O غالباKً +كث' مما
A'ّلنف<9 م@ %لمج% Gعلى %لسعي إلنقا K7ما "نفق<ن pضعا+ Jنفق<ن7 — ب". {SM 334.1}
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K9لنف% Sال بش^ K@>ع"Pال "ست @"Gل% Hكث"'<@ م@ %لم-ع"@ %لمس"ح"ة "نفق<@ %لكث"' ج-%ً على لبس*> حتى ال "بقى مع*> ما "س-<@ ب7 حاجا
{SM 334.2} .ت!<"- +نفس*> حتى بأبسP %لمالب9

توف.ر =لكسر

"ا +خ<تي ل< +'-ت@ +@ ت'%ع"@ في لبسك@ مبا-& %لكتاA %لمق-9 لت<%ف'H ل-"ك@ +م<%P Jائلة لمساع-O +خ<%تك@ %ألكث' منك@ %حت"اجاً. <
لكا@ لك@ ل"9 %لماJ فقP بJ +"ضاً %ل<قH %لG_ غالباً ما تم9 ^ل"7 %لحاجة باألكث'. ZناW %لكث"'%H %لل<%تي تستPع@ مساع-ت*@ بمقت'حاتك@ <
لباقتك@. +'"ن*@ ك"p "ك<@ %للب9 %لبس"P %لمقت'@K مع GلKW بسالمة %لS>G. ك> م@ %م'+O تح'> %لمجيء ^لى ب"H هللا أل@ ث"اب*ا %ل'ثة غ"'
%لالئقة تختلp ع@ ث"اA %ألخ'"اH %ختالفاً "ستلفH %ألنdا'. < م@ من*@ م@ "عتمJ في نفس*اK بسبGZ A% %إلختالKp شع<' بالمGلة < %لم*انة
J"فتتقسى قل<ب*@ ض- %إلنج K@"-في صحة %ل Wلش% KWلG Aبسب K@Z'>سا" H%'"كث > K<لdل% > O'لم%. {SM 334.3}

%لمس"ح "أم'نا قائالً: “%جمع<% %لكس' %لفاضلة لكي ال "ض"ع شيء”. فب"نما "م<H +ل<p م@ %لنا9 كJ "<> بسبA %لج<m < سفW %ل-ماء <
%لنا' < %ل<بأ "ج-' بكJ محA ألخ<ت7 في %إلنسان"ة +@ "عمJ على +ال "ض"ع ش"ئاً ماK < +ال "ب--K -<@ ما -%Km ش"ئاً "مكن7 +@ "نفع ب7 نفساً
{SM 335.1} .بش'"ة

Jق"مة ك p'ة نك'س*ا لألنان"ة. ل< كنا نعdلح Jننا لنخس' ك+ > Kأ +@ نب-- +فكا'نا في ما ال "نفعPم@ %لخ > Kأ +@ نض"ع <قتناPم@ %لخ
Jستعما% > Jلما% Sمس"حي ^'شا- هللا في ^نفا Jك AلP"عمل7 ألنفسنا < للعال>. ل lما نحتا Jك Jلعم Hالّتسع لنا %ل<ق Aة <نشغل*ا كما "جdلح
206 : P ) — .”7ى لPي %لجم"ع بسخاء < ال "ع"' فس"عPع" _Gم@ هللا %ل AلP"حكمة فل C!>كا@ +ح-ك> تع @^“ .i'لف% > O>لق% > Hل<ق%
208 —). {SM 335.2}

=لدل.ل 7لى =لتوف.ر

ل"9 ض'<'"اً +@ نفّصZ Jنا ك"ف"ة %ألخG بق<%ع- %إلقتصا- < %لت<ف"' في كJ مسألةK فالG"@ سلم<% قل<ب*> بكل"ت*ا Kt < "تخG<@ كلمت7 -ل"الً
ل*>K "ع'ف<@ ك"p "تص'ف<@ في كJ <%جباH %لح"اO. < "تعلم<@ م@ "س<m %لZ _G< <-"ع < مت<%ضع %لقلA. < بإكتساب*> <-%عة %لمس"ح
152 : _) — A'م@ %لتجا O'"في <ج7 كث Aصفق<@ %لبا"). {SM 336.1}

* * * * *

&لقسم &لحا,` عشر—ب4تي جنّتي

%Gل > KHم@ عائال pم*مة +خ']. ^@ %لمجتمع %إلنساني م;ل Jك S>فإ@ م*مة %ل<%ل-"@ لتسم< ف %Gل > KH"لبش'"ة "ب-+ في %لب% kن*ا^ @^
فحالت7 ^نما Zي صنع +'باCGZ A %لعائالKH < ح"g +@ %إلZتما> بالقلA +م' ض'<'_ “أل@ من7 مخا'l %لح"اK”O فإ@ %لح'i على سالمة
hتق-> %لمجتمع < نجا pا "ت<قZ'"على تأث > Kألمة% Aلكن"سة < قل% Aلمجتمع < قل% Aي قلZ لشأ@ أل@ %لعائلة% <"dضاً +م' ع"+ >Z لعائلة%
349 :P) — ا' %ألمةZ-!%> لكن"سة%). {SM 338.1}

العائلة املسيحية
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كما فعJ %آلباء ق-"ماKً فعلى كJ م@ "عت'ف<@ بمحبت*> t +@ "ق"م<% مGبحاً لل'A +"نما "نصب<@ خ"ام*>K ^@ كا@ ZناW <قH <جA ف"7 +@
"ك<@ كJ ب"H ب"H صالO ف*< GZ% %ل<قKH فعلى %آلباء < %ألم*اd%>" @+ Hب<% على 'فع قل<ب*> ^لى هللا في %بت*اJ < تGلJ ألجJ +نفس*> <
Jمث Kلتسب"ح% > Oكما على %ل!<جة < %أل<ال- +@ "شت'ك<% في %لصال Kب"حة %لمساءG > hب"حة %لصباG KH"لب% @Zب<صف7 كا KAل"ق-> %أل .<Z-ال>+
GZ. {SM 339.1}% %لب"H "شت*ي %لمس"ح %لسكنى ف"7

"نبغي +@ "شع ن<' مق-9 م@ كJ ب"H مس"حيK < "نبغي +@ تd*' %لمحبة في %لعمKJ < تمت!l بكJ %لمالمالH %لب"ت"ةK مO'*d نفس*ا في
%ل'فS %لمفك' %لمت!@K < في %للpP %ل'ف"S %لمنك' لنفسGZ .7% %لمب-+ "نّفG في بعk %لب"<Z > KHي ب"<H "عب- +Zل*ا هللاK < تملW ف"*ا %لمحبة
hن-] %لصبا Jعلى %لمصل"@ مث Hلم'%ح> < %لب'كا% J!فتن K'Pلصباح"ة < %لمسائ"ة كالبخ<' %لع% H%>تصع- %لصل H>"لب% CGZ @م > Kلحق"ق"ة%.
{SM 339.2}

KاZ>ا +< "ناقضZ>بGع %لملح-<@ +@ "ك"Pفعال"ة %ل-"انة %لمس"ح"ة — حجة ال "ست > S-حجة ق<"ة لص >Z ًحسنا <dلمس"حي %لمن% H"لب% @^
121 i مع*> — (%آلباء < %ألنب"اء <"Z%'ل7 ^ب^ @+ > K-في %لعائلة < ت;ث' في %أل<ال Jتعم O>ق WنالZ @+ %>'" @+ @>ع"Pلجم"ع "ست% >). {SM
339.3}

األمانة في الواجبات البيتية

^@ +سمى <%جA "ناP بالشب"بة ^نما Z< في ب"<ت*>K ح"g "تبا'W ب*> +ب<Z> < +م*> < +خ<ت*> < +خ<%ت*> ف"ما "ح"P<@ ب7 م@ محبة < 'عا"ة
صا-قت"@. فالمجاZ Jنا (في %لب"H) <%سع +مام*> لمما'سة سج"ة %إل"ثا' < ^نكا' %لKH%G ع@ S"'P %إلZتما> باآلخ'"@ < خ-مت*>Z > Kي خ-مة
ل@ تحP م@ ق-' %لم'+KO ألن*ا +ق-9 < +'فع عمJ "مك@ ^سنا-C ^ل"*ا. < ما +عd> ما لألخH م@ تأث"' في +خ<%ت*اG^ K بإمكان*اK ^@ كانH على
{SM 340.1} .%ستقامةK +@ تق'' سجا"اZ> < %تجاZات*>K فإ@ لصل<%ت*ا < ل'قت*ا < م<-ت*ا +A"P %ألث' في %لعائلة

Wتل > K'على %لفك G>ستح" _Gل'ضا %ل% WلG @^ .Hن+ W"ف O->لسجا"ا ^لى %آلخ'"@ ما ل> تك@ م<ج% CGZ Jعي نق"Pل@ تست Kا +ختي" Wلكن >
%لم<-O < %للpP < %لخلS %ل'ضي %لتي تنفG ^لى كJ قلA ^نما تعك9 عل"W ما "ف"k ب7 قلبW +نH على %آلخ'"@K فالقلA %لG_ ال "ملW ف"7
{SM 340.2} .%لمس"ح "مسي م<Pناً للتب'> < ع-> %ل'ضاK < %لنقi %ألخالقي. < ^@ %ألنان"ة تPمع م@ %آلخ'"@ بما ال ن'غA نح@ في تق-"م7 ل*>

Hم@ مجاب*ة %لم'بكا KCنح"ا <>" Jفي ك Kال ب- لنا Jب K['كب W'جبا' < معا Jلنف9 < "ست-عي %لشجاعة ال "نحص' في عم% Hما "عن @^
< %لمنغصاH < %لمفشالH. ^@ %لعمJ %لمت<%ضع Z< %لG_ "م-نا عا-O بالصب' < %لجل- < 'باPة %لجأq <ال ب- في سب"J ق*' %لصعاA م@ %لثقة
81 > 80 : C 3) — Wع<ن > Wتع!"ت >Z @>ح"ثما تك<@ ل"ك Wلى جانب^ A'ل% pق" @+ AلPفا K-"لع!> %ألك% > K9بالنف). {SM 340.3}

* * * * *

الديانة في البيت

^@ %لحاجة ^لى %ل-"انة في %لب"H لماسة ج-%Kً ف"نبغي +@ تك<@ +ق<%لنا %لتي نتلفd ب*ا Zنا حل<O < الئقة < ^ال +مسH ش*ا-تنا في %لكن"سة تاف*ة.
O>نما ت!"- م@ ق^ H"لك@ %ل-"انة %لحقة في %لب > KًالPعبثاً با Wم@ -"انت Jجع" Wفي ب"ت Sمائة %ألخال- > pPل<-%عة < %لل% W'ا*d^ <-ع @^
{SM 341.1} .%لكن"سة

=لكال3 =لقاسي في =لب.ت

ما +ف-h %لض'' %لG_ "لحق7 بالعائلة ما "ف<C ب7 +ف'%-Zا م@ كلماP HائشةG KلW +@ %لكلماH %لPائشة %لصا-'O ع@ +ح-Z> ت-فع %آلخ' على
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%ل'- عل"7 بال'<h نفس*اK < بالك"ف"ة ع"ن*اK ف"ج' GلW ^لى تبا-J قا'9 %لكال>K كال> تب'"' %لنفK9 < ^نما بمثGZ J% %لمسلW "نحني عنقW لن"'
Wلجا'حة كل*ا ال ب- م@ +@ ت'ت- حاملة حصا-%ً <ف"'%ً م@ %لح!@ < %لغ> لنفس% J%>ألق% CGZ @أل K-لحق% > Jم@ %لغ J"ثق. {SM 341.2}

< %لP" @"Gلق<@ أللسنت*> %لعنا@ بمثCGZ J %ألق<%J ال ب- م@ +@ "نال*> %لخ!_ < "فق-<% %عتبا'Z> ألنفس*> <ثقت*> ب*اK < "قع<% ف'"سة لتق'"ع
> KًالقاP^ <لكال% %GZ Jق<% بمثPال "ن+ <Z%'لنح<. فما +ح% %GZ على p'م@ عنان*ا < تتص Hألنفس*> لتفل Jلن-> على ^فساح*> %لمجا% > K'"لضم%
{SM 341.3} .ما +جمJ +@ "ك<@ ل*> !"H %لنعمة في قل<ب*> حتى "تغاض<% ع@ كJ ^غاdة +< ^ساءKO < "حتمل<% بمثJ <-%عة %لمس"ح < J>P +نات7

^@ م<%ع"- هللا ال ب- م@ +@ تت> لG^ W% +نH +تممH ش'<P*ا. < ^G% ثبH قلبW ^لى هللا فإ@ %لتجا'A < %لمصاعA لن@ تق<] على ج'فW ^لى
Aالكتئا% > Wلش% J%>لى %آلخ'"@ م@ +ق^ Wف"خل< ح-"ث KP>ل"أ9 < %لقن% O>Z. {SM 342.1}

^@ %لش"Pا@ ال "ق-' +@ "ق'+ +فكا'ناK لكن7 "'] تص'فاتنا < "سمع كالمناK < نd'%ً لمع'فت7 %لP<"لة < خب'ت7 %ل<%سعة باألس'O %لبش'"ة
"ستP"ع +@ "سلP عل"نا تجا'ب7 بح"g "ص"A م<%ضع %لضعp مناK < ما +كث' ما نت"ح ل7 مع'فة %لس' في ك"ف"ة %لتغلA عل"نا. +<%KC "ا ل"تنا
نستP"ع +@ نضبP كالمنا < +فعالنا! فما +عd> ما تك<@ عل"7 ق<تنا ل< كانH +ق<%لنا م@ %لل"اقة بح"g ال نستحي ب*ا ح"@ "ع'k عل"نا سجل*ا في
{SM 342.2} .("<> %ل-"ن<نةK < ك> سن'%Zا مختلفة "<> %ل-"ن<نة عن*ا ساعة %لنSP ب*ا — (A: 27 شباP — فب'%"' 1913

=لب.ت مثا_ حسي

CGZ > KOص<' سم< %لمبا-& %لحق"ق"ة للح"ا" > Jلمس"حي مثاالً "مث% H"ك<@ %لب" @+ Aف"ج Kتمت- ^لى +بع- م@ +ف'%- %لعائلة H"سالة %لب' @^
%لص<'O تصبح ق<O للخ"' في %لعال>. ^@ ما للب"H %ألم"@ م@ تأث"' في قل<A %لنا9 < ح"ات*> ل*< +ق<O م@ كJ %لعdاH %لتي تلقى م@ على
%لمناب'. فإG "خ'l %لشباA م@ مثGZ J% %لب"H فإن*> "G"ع<@ %ل-'<9 %لتي ق- تعلم<Zا. < ZكG% ن-خJ ^لى %لب"<H %ألخ'] مبا-& للح"اO +سمى <
352 :P) — 7لى بن"ا@ %لمجتمع <'فع شأن^ J>;" مما Kp'ش+). {SM 342.3}

* * * * *

البيت مدرسة إعدادية

^@ <قp %لشب"بة +نفس*> على خ-مة هللا ال "ضعp عق<ل*> +< "عJP كفاء%ت*>K ف'+9 %لحكمة Z< مخافة %ل'A. ^@ +صغ' <ل- م@ خائفي
%ل'A ل*< +عd> في نC'd تعالى م@ +ش*' عال> م<Z+ A>ZمJ خالi نفسK7 < ^@ %لشب"بة %لG"@ "ك'س<@ t قل<ب*> < ح"ات*> فإنما "صل<@
{SM 343.1} .نف<س*> بمص-' كJ حكمة < "نب<m كJ <ج<-

=لو=جباe =ل.وم.ة

ك> كانH +عماJ %أل<ال- ستب-< مس'O < مشّ'فة ل< +ن*> -'ب<% على %عتبا' +@ <%جبات*> %ل"<م"ة %لعا-"ة Zي %لS"'P %لمع"@ ل*> م@ هللا
كم-'سة تعّ-Z> أل-%ء خ-مة +م"نة فعالة! ^@ ^تما> كJ <%جA كما t ^نما "ح"P %لعمKJ م*ما صغ' شأن7 < حق'K ب*الة م@ %لجماKJ < "صJ ما
{SM 343.2} ب"@ %لعماZ Jنا < %لمالئكة %ألP*ا' %لعامل"@ مش"ئة هللا في %لسماء

Kك<@ +ن*> خ-%> هللا'-" @"Gل% > Kألمانة %لتي ";-_ ب*ا %لمالئكة خ-مت*> في فلك*> %ألسمى% Jنبغي +@ ن;-_ <%جباتنا في +ماك@ تع""ننا بمث"
KW'-" @+ 7هللا +مكن Cج"-%ُ <%جب7 تجا W'-+ @م > K@""ن"@ %أل'ضP%>لم% O'"خ >Z @"">ن"@ %لسماP%>لم% > K%>-الء "مك@ ^ئتمان*> ح"ثما <ج;Z
{SM 344.1} .بجالءK <%جب7 تجاC +خ<ت7 %لبش'

مكافأL =أل3
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عن-ما "جل9 %ل-"@ < تفتح %ألسفا'K < عن-ما "لفd %ل-"ا@ %ألعd> حكم7 قائالً: “نعماً” < "!"@ '+9 %لغالA بإكل"J مج- +ب-_ — عن-ئG "'فع
كث"'<@ ت"جان*> ع@ ';<س*> +ما> %لك<@ %لمحتش- < "ش"'<@ ^لى +م*ات*> قائل"@: “^ن*ا Zي %لتي عملH مني بنعمة هللا ما +ناK لق- ب<'W تعل"م*ا
{SM 344.2} ...”< ب<'كH صل<%ت*ا بخالصي %ألب-_

"جA ت-'"A %لشبا@ على %لصم<- ^لى جانA %لحS < سP %آلثا> %لمتفش"ة < %لش'<' %لمستفحلةK ل"بGل<% قصا'] %لج*- على ص- ت"ا'
S'ما %لتعل"> %ألخ+ K7"ثابتاً ف Jd" Sفي بك<' +"ام7 م@ +خال Aبع عل"7 %لشباP" ل'ج<لة %لحقة. ^@ ما% > '*Pلة < نش' %ل<بة %لفض"لة < %ل"G'ل%
+< %لمعاش'%H %ل'-"ئة فغالباً ما تت'W في %لشاA +ث'%ً س"ئاً ال "ق<] على مح<C كJ ما "بJG في سب"J مح<C م@ ج*<- — (-: 3 تش'"@ %لثاني
{SM 344.3} .(— ن<فمب' 1881

7مكان.اe =لت^ذ"ب =لب.تي

^@ شباA %ل"<> < صغا'Z C> %لG"@ "ق''<@ مص"' %لمجتمع < "نdم<@ مستقبلK7 < +ما حالة Z;الء %لشب"بة < %ألح-%g فإن*ا من<Pة بحالة
Hفل< كان Kب;9 < شقاء < ج'%ئ> "'جع سبب7 ^لى فق-%@ %لت'ب"ة %لب"ت"ة %لحقة > k%'فأكث' ما في %لعال> %ل"<> م@ +م Kلعائلة %لتي "نشأ<@ ف"*ا%
g-ح" _Gل% J-ا فك> كا@ %لتبZ'Pمخا > Oلح"ا% Hل"@ لم<%ج*ة تبعاZ;م H"لب% pكا@ %أل<ال- %لخا'ج<@ م@ كن > Kصالحة O'ZاP لعائل"ة% Oلح"ا%
351 : P) — !ًما"dفي %لعال> "ب-< ع ['" >). {SM 345.1}

* * * * *

إحترام الوالدين و محبتهم

على م@ +'%-<% %تباm %لمس"ح حقاً +@ "-خل<C ^لى قل<ب*> ل"حJ ف"*ا ملكاً غ"' منا!m. <ال ب- ل*> م@ ^d*ا' '<ح7 < %لتحلي بصفات7 في
pPل > A-معاملة جم"ع %لمحتك"@ ب*> بتأ > Kح"ات*> %لب"ت"ة. {SM 345.2}

ZناW +<ال- كث"'<@ "ّ-ع<@ +ن*> "ع'ف<@ %لحKS < لكن*> ال "ق-م<@ ل<%ل-"*> ف'<k %إلك'%> < %لم<-O %لتي "ستحق<@K <ال "d*'<@ ل*>
س<] %لقل"J م@ %لحKA بJ "س"ئ<@ ^ل"*> بمماPلت*> في تحق"S 'غبات*> < تب-"- مخا<ف*>. كث"'<@ م@ %لم-ع<"@ مس"ح""@ ال "ع'ف<@ معنى
W*ل^ A'ل% W"Pلتي "ع% k'على %أل Wام"+ J>Pمعنى ق<ل7: “لكي ت WلGال "ع'ف<@ تبعاً ل > ”Wم+ > Wبا+ A'ك+“ :A'ل% J>ق”. {SM 345.3}

"-عي شب"بتنا +ن*> م@ حفdة <صا"ا هللاK < كث"'<@ من*>K مع GلKW "*مل<@ %ل<ص"ة %لخامسةK بJ "تع-<ن*اK فال "تحقS ل*> %ل<ع- %لسخي
%لمق-> للG"ن@ "حفCGZ @>d %ل<ص"ة بإك'%م*> +باءZ> < +م*ات*>. <ل@ "مكن*> %ل-خ<J ^لى %أل'k %لج-"-O ح"g "ع"q %ألب'%' ^لى %ألب- ما ل>
"ت<ب<% ع@ خP"ت*> < "صلح<% بنعمة %لمس"ح س"'ت*> < صفات*>. ^@ %لG"@ ال "<ق'<@ <%ل-"*> < ال "حب<ن*> ال "ستP"ع<@ +@ "<ق'<% هللا +<
"ك'م<KC < ^@ %لG"@ "قص'<@ ع@ %حتماJ %لتج'بة <ال "ك'م<@ <%ل-"*> %لخائفي %ل'A ال "ق-'<@ +@ "P"ع<% هللاK < ال "ق-'<@K بالتالي +@
{SM 346.1} ."'تض<% %ل-خ<J ^لى +'k %لم<ع-

بالطاعة تقر"ر =لمص.ر

J>Pل<ع- %لك'"> “لكي ت% %GZ فألتم9 منك> +@ تتأمل<% في %ل<ص"ة %لتي ق'@ ب*ا هللا K<*لشب"بة ل"عمل<@ %آل@ على تق'"' مص"' +نفس% @^
<Z>حت'<م<% <%ل-"ك> < +ك'م% ً%G^ ألب-"ة؟% Oت'غب<@ +"*ا %أل<ال- في %لح"ا J*ف ”W*ل^ A'ل% W"Pلتي "ع% k'على %أل Wام"+. {SM 346.2}

^G% كنت> ق- +خPأت> في حق*> بتقص"'ك> ع@ ^d*ا' %لمحبة < تق-"> %لPاعة ل*>K فأصلح<% +م'ك> < كف'<% عما ق- سلp منك>K <ال "سعك>
%لتنكA ع@ GZ% %لS"'P أل@ في GلW خس'%@ %لح"اO %ألب-"ة. ^@ فاحi %لقل<A عل"> بم<قفك> م@ <%ل-"ك>K ألن7 "!@ +خالقك> بم"!%@ %لمق-9
{SM 346.3} !%لسما<_ %لZGبيK ف*ال %عت'فت> بما ص-' منك> م@ ^ZماJ <%ل-"ك>K < ع-> مباالتك> بأم'K<Z < %ستخفافك> ب<صا"ا هللا %لمق-سة
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^@ قل<A <%ل-"ك> لتتح'W بالعpP عل"ك>K ف*J "سعك> مقابلة محبت*> < عPف*> بالكن<- < %لعق<S؟ ^ن*> "حب<@ نف<سك> < "'"-<@ لك>
%لخالKi < لك@ +ل> تقجم<%K م'%'%ً < تك'%'%Kً على %حتقا' مش<'%ت*> < عمJ مس'تك> < %لس"' في P'قك>؟ +<ل> تتبع<% Z<%ك> +نت> 'غ> علمك>
+@ مثGZ J% %لمسل> %لعن"- ال "قت'@ ب'ضا هللا؟ ^@ كث"'"@ م@ %آلباء < %ألم*اH ن!ل<% ^لى %لقب' بقل<A كس"'O بسبA ما عامل*> ب7 +<ال-Z> م@
{SM 347.1} .(عق<S < ع-> ^حت'%> — (22 ح!"'%@ — "<ن"< 1892

* * * * *

البركة في البيت

@"Gكب"' م@ %أل<ال- %ل q"ق- "ك<@ ثمة ج > K<*7 %أل<ال- قل<ب"Pلعال> "<- ل< "ع% iمخل @^ .”Wني قلبPا %بني %ع"“ :Aشا Jلك A'ل% J>ق"
س"<ج-<@ +مناء t ألن*> سلك<% في %لن<' كما +@ %لمس"ح Z< في %لن<'. Z;الء "حب<@ %ل'A "س<m < "س'<@ بعمJ م'ضاتG^ > K7% <بخ*>
<%ل-<Z> ال "ث<'<@K بJ "-خل<@ %لف'h ^لى قل<r Aبائ*> < +م*ات*> بما "ح"P<ن*> ب7 م@ لpP < %صPبا' < 'فS < %ستع-%- لبJG قصا']
A'مناء لل+ G"تالم K<*في شباب <+ <Zس<%ء في صبا K<*ف Kم@ +عباء ح"ات*> %ل"<م"ة p"لج*- في %لتخف%. {SM 347.2}

+"*ا %أل<ال- < %لشب"بةK بإمكانك> في سنك> CGZ %لمبك'O +@ تك<ن<% ب'كة في ب"<تك>K <"ا ل7 م@ منd' مح!@ م;ل> +@ ت'] في عائالH تق"ة
+<ال-%ً متم'-"@ غ"' Pائع"@ <ال شك<'"@K بJ عن"-"@ ق- <Pن<% %لع!> على 'ك<A ';<س*> بغk %لنd' عما "سبب<ن7 م@ تعA < ح!@
{SM 348.1} .ل<%ل-"*>. ^@ ^بل"9 "بت*ج بأ@ "س"P' على قل<A %أل<ال-K < ل< ق- سمح لK7 لنفخ ف"*> م@ '<ح7 %لبغ"ضة

=لطاعة للو=لد"ن

ق- ال "-خ' %ل<%ل-<@ ج*-%ً في سب"J %ست-'%l +<ال-Z> ل"عP<% قل<ب*> Kt < مع GلW "'فk %أل<ال- %لسل<W في %لن<'K < "لق<@K بمسلك*>
{SM 348.2} .%لش'"'d Kالً م@ %لشب*اH على <%ل-"*> %لG"@ "حب<ن*> < "حن<@ ^لى خالص*>

^@ %لش"Pا@ Z< %لG_ "!"@ لأل<ال- حA %لسل<W في S"'P %لخP"ة < %لعص"ا@K < لكي "خت> على Zالك*> نج-G^ KC% سمح لK7 "نت!m من*>
%لح"اZ > O> بع- في خPا"اP" > K<Zع@K كما بس"Kp قل<A <%ل-"*> %لخائفي %ل'A %لJG+ @"G %لح!@ نف<س*> ^GالالKً < ال سب"J ^لى %نتشال*> م@
A'اعة على %لPعصا %ل Sش> Kم@ ع-> %لت<بة <Z-لما %نت*ى ^ل"7 +<ال ً%'dلح!@ ن% %GZ. {SM 348.3}

+"*ا %أل<ال- < %لشب"بةK ^ني +ت<سJ ^ل"ك>K ^ك'%ماً للمس"حK +@ تسلك<% في %لن<'K %خضع<% ^'%-تك> لمش"ئة هللاK < ^@ تملقك> %لخPاO فال
ت'ض<%K بJ %حفS"'P %>d %ل'KA < %علم<% +@ ال سال> في %لتع-_K < ^@ مسلW %لش' %لG_ تن*ج<@ م@ شأن7 +@ "لصS ب<%ل-"ك> %لJG < %ل*<%@
> K-ما> %لك<@ %لمحتش+ pم@ +@ "نكش Jلسج% %G*ال ب- ل @+ > Kك'<% +@ لح"اتك> سجالً في +سفا' %لسماءG% .'ب-"انة %لمس"ح %لخ!_ < %لعا >
تص<'<% فdاعة ما "لحS بك> م@ %لعا' < "سلP عل"ك> م@ تق'"ع %لضم"' ل< <ج-ت> +نفسك> ب"@ %لخاس'"@ للح"اO %ألب-"ة! “%'جع<% عن- ت<ب"خي.
ZأنG% +ف"k لك> '<حي. +علمك> كلماتي.. ح"نئG "-ع<نني... +ما %لمستمع لي ف"سك@ rمناً < "ست'"ح م@ خ<p %لش'”. < %لمس"ح "<ض"ك> +@
1893 9Pغس+ — Ar 10 : l) — ”<الdس"'<% ما -%> لك> %لن<' لئال "-'كك> %ل“). {SM 348.4}

* * * * *

بناء األخالق في البيت

"غ<_ %لش"Pا@ %لشب"بة ل"ك<ن<% متكتم"@ متحفd"@ ح"اJ <%ل-"*>K < ل"تخG<% +مناء على +س'%'Z> 'فقاءZ> ح-"ثي %لس@ %ألغ'%' %لG"@ ال
{SM 349.1} ...ق-'O ل*> على مساع-ت*>K بJ "ق-م<@ ل*> نصائع حمقاء
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^@ %شت-%- +لفة %أل<ال- ب<%ل-"*> "جنب*> %ل<ق<m في ش'<' كث"'KO فعلى %ل<%ل-"@ +@ "شجع<% +<ال-Z> على تع<- %لص'%حة مع*> < فتح قل<ب*>
ل*> < مكاشفت*> بمشكالت*> < م'بكات*> كما ZيK < %الستعانة ب*> في مع'فة +فضJ %لحل<J ل*اK فم@ مثJ %ل<%ل-"@ %ل<'ع"@ قا-' على تح-"-
م<%P@ %لخP' < كشف*ا في +<ال-Z>؟ < م@ مثل*> "ق-' +@ "ف*> +م!جت*> %لخاصة؟ ^@ %أل> %لتي '%قبH كJ %لفاتة في +<ال-Zا منG نع<مة
Aل<%ج% Hتح-"- %لصفا KAأل% O-بمعاض Kع"Pأل<> "ست% Jلت<ج"**>. < م@ مث JZ+ باع*> ل*يP > <*فP%>ع Cة باتجاP"مما جعل*ا مح <Z'فاd+
{SM 349.2} ضبP*ا في %أل<ال- < تق-""-Zا؟

7سعاQ =لو=لد"ن

^@ %أل<ال- %لمس"ح""@ فعالً ";ث'<@ محبة <%ل-"*> %ألنق"اء < 'ضاZ> على كJ ب'كة +'ض"ةK +جKJ "حب<@ <%ل-"*> < "ك'م<ن*>K < "جعل<@
+م' ^سعا-Z> م<ضع -'%ست*> %ل'ئ"سي في %لح"اO. ^@ %أل<ال- %لG"@ ل> "تلق<% %لتعل"> %لصح"ح < ل> "تتلمG<% %لتلمOG %لحقة في GZ% %لج"J %لعاصي
قلما "شع'<@ بما عل"*> م@ <%جباH <%لت!%ماH تجاC <%ل-"*>K بJ غالباً ما "!-%- عق<ق*> ل<%ل-"*> <%ستخفاف*> ب*> با!-"ا- ح-A %ل<%ل-"@ عل"*>
Kخم<- %لع!"مة > Jمن<% بالفش <Z'اdنت% Sل> "تحق %G^ > K<%>-على %ل WلG @>'dنشأ<@ م-لل"@ مخ-<م"@ س"نت" @"Gتمام*> ب*>. ^@ %أل<ال- %لZ%>
k>'ق-> ل*> %لغ"' ف" @+ @>'dنت" > K@"'آلخ% O-ستن-<@ على ما "تلق<ن7 م@ مساع" K@"!ك<ن<% عاج" g"ح K<*لة ح"ات"P <*شأن %GZ Jd" >
K<*غبناً في حق*> < %نت*اكاً لح'مت WلG %>'عتب% Kحتى بع-ما "ك<ن<@ ق- بلغ<% -<' %ل'<ج<لة K<*لبP ل> "جاب<% ^لى %G^ ما+ .m>لتك'"> < %لخض%
<Z%>Z تأفف<@ غالباً < "*تاج<@ أل@ %ألم<' ال تج'_ على" K@>'خائ <Z > Oلة سف'ت*> في %لح"ا"P لكئ"بة% O'>لص% CGZ <*ت'%فق >... {SM
350.1}

ل"شع' %أل<ال- +ن*> م-"ن<@ %لG"@ س*'<% عل"*> م<%ل"-K <%حتضن<r > <Zس<Z> م'ضىK < ل"-'ك<% +@ <%ل-"*> %حتمل<% في سب"ل*> +ش-
%لعناءK < نخi بالGك' %ل<%ل-"@ %لسل"مي %لن"ةK %ألتق"اء %لG"@ تخالج*> %ل'غبة %لق<"ة %لصا-قة في +@ "سلW +<ال-Z> س<%ء %لسب"KJ فما +ش- ما
"ك<@ %نسحاS قل<ب*> ح"@ "'<@ %ألخPاء في ح"اO +<ال-K<Z < ل< %ستPاm +<لئW %أل<ال- %لG"@ +ثقل<% تلW %لقل<A باألل> +@ "'<% تأث"' مسلك*>
^G%ً لت'فق<% <الن<%K <ل< %ستPاع<% +@ "'<% -م<m +م*> < "ضغ<% البت*االت*ا ^لى هللا م@ +جل*>K <ل< قّ-' لتأ<Zات*ا %لكd"مة %لح!"نة +@ تبلغ
{SM 351.1} ...سمع*> ^G%ً لم9ّ %لشع<' قل<ب*> < لسا'ع<% ^لى %العت'%p بأخPائ*> < PلA %لعف< عن*ا

Qلج^ا= Lقو

^@ GZ% %لج"J ل*< ج"J ش;> على %ألح-%Kg "عت'k سب"ل*> ف"7 ت"ا' ق<_ جا'p <ج*ت7 %ل*الW < %ل-ما' مما "قتضيK لمقا<مت7 < تفا-_
%النج'%p بK7 ق<O ف<S ق<O %أل<ال- < خب'O ف<S خب'ت*>. ^@ %لشب"بةK ب<ج7 عا>Z K> على ما "ب-< +س'] %لش"Pا@K "ق<-Z <Z< < مالئكت7 ^لى
ZالW محت>. فالش"Pا@ < ق<%ت7 "خ<ض<@ ح'باَ ض- حك> هللاK < لG% فإ@ جم"ع %لساع"@ في تسل"> قل<ب*> P^ > tاعة <صا"اC "ست*-ف<@
SM} ...ل*جماتK7 ف*< -%ئA %لسعي إلبقائ*> في %الضA%'P < %لتغلA عل"*> بتجا'ب7 حتى "<Z@ ع!م*> < "'غم*> على ^لقاء %لسالh صاغ'"@
351.2}

KHما +لقي عل"*> م@ مس;<ل"ا W%'-^ @ل<%ل-"@ "قص'<@ ع% kب"- +@ بع KO'Zبا H%'إل"ما@ %لحي نح'! %نتصا% > O'لحا% Oبالصال
ف"*مل<@ تثق"p +<ال-Z> -"ن"اJ>+ @^ Kً ما "جA +@ "مأل فك' %لمس"حي في %لصباG >Z hك' هللاK +ما %لمشاغJ %ل!من"ة < %لمصلحة %لشخص"ة ف*ي
> K<*لى +عمال^ H"مغا-'ت*> %لب Jقب Kًما mجم"ع +ف'%- %لعائلة لالجتما m-"ل .O-لعبا% Hق> Jف"نبغي تع<"- %أل<ال- %إلحت'%> < ^جال Kم<' ثان<"ة+
{SM 352.1} ...ل"بت*J %ألA (+< %أل> في حالة غ"اA %ألA) ^لى هللا بح'%'O ل"حفd*> جم"عاً J%>P %ل"<>

IQلسا3 من =لمنع 9 =لر=

H'%- > K9بما نشأ في قل<ب*> شع<' قا' > K<*"عل S""ن<@ +@ <%ل-"*> "بالغ<@ في %لتضd" > K-"-ق- "سأ> %أل<ال- %لسبت"<@ %لحج! < %لتش
في ';<س*> +فكا' ع-> %ل'ضا ع@ +<لئW %لG"@ "عمل<@ لخ"'Z> في حاض'Z> < مستقبل*> %ألب-_K < لك@ ال ب- ل*>K +@ م-ّ في +جل*> بضع
{SM 352.2} ...سن"@K م@ +@ "با'ك<% <%ل-"*> على ما +<ل<Z> ^"اC م@ عنا"ة م-ققة < +حاZ>P> ب7 م@ س*' +م"@ عل"*> في +"ا> غ'%'ت*>
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=لمسؤ9ل.ة =لفرQ"ة

+"*ا %أل<ال-K لق- 'س> هللا +@ "سن- ^لى <%ل-"ك> م*مة 'عا"تك> < تعل"مك> < تلمGتك> < بGلW "س*م<@ في تأZ"لك> للسماء. على +@ لك> +نت>
%لق<J %لفصJ ف"ما ^G% كنت> ستنم<@ ف"ك> %لصفاH %لمس"ح"ة %لحسنة بانتفاعك>K على +حس@ <ج7 بما "ت"ح7 لك> <%ل-<ك> %ألتق"اء %ألمناء %لمتعب-<@
م@ ف'G KiلW أل@ %ل<%ل-"@ عاج!<@ ع@ تخل"i +<ال-Z> 'غ> كJ ما "نال*> م@ قلS عل"*> <ما "خالج*> م@ حA < ^خالi ل*>K فعلى
{SM 352.3} .%أل<ال- +Kً%G <%جA ";-<نK7 +جKJ لكJ <ل- قض"ة ف'-"ة G%ت"ة "*ت> ل*ا

Kًس"ك'م<نك> +"ضا KSح"@ "حب<@ هللا بالح K<*فإن Kل-"ني% <Z'ال-ك> في %ختبا>+ H%>Pالب<@ بأ@ تق<-<% خPا %ل<%ل-<@ %لم;من<@ ^نك> م*"+
: C 1 ) — <*غائب' mم"ال*> < ^خضا+ Pمانتك> في ضب+ Jم@ +ج > K<تماZ%> ب7 م@ 'عا"ة <Z>تمPما +ح Jنك> باإلع!%! م@ +ج>P"ح" >
403 — 391). {SM 353.1}

البسو8 بر =لمس.ح

ح"@ نلب9 ب' %لمس"ح ال نع<- نستA"P %لخP"ة أل@ %لمس"ح "ك<@ عامالً معنا. ق- ن'تكA +غالPاKً < لكننا سنك'C %لخP"ة %لتي سببH %آلال>
{SM 353.2} .(الب@ هللا — (Gr 18 :A%' — ما'9 1890

* * * * *

*الشبيبة مدعوون لحمل املسؤوليات

Aا <%جZ;%-+ لتي% H"لب% Hإلس*ا> في مس;<ل"ا% > Hبال<%جبا k>*ل> "تعلما %لن Kلكن*ما "*مالن*ا > Kمن!ل"ة Hلشب"@ <%جبا% @"G*ل @^
عل"*ما. ل*ما +> +م"نة -;<A في %لعمJ ت'!h تحH +عباء كث"'KO مما ال "نبغي إلبن"*ا %لسماh بK7 < "قص'%@ بGلW ع@ ^"فائ*ا حق*ا م@
Aما ال %ل<%جZ%>Z @فال "ك'مان7 كما "نبغي. ^ن*ما "تبعا Kعل"*ما م@ مساعجة +ب"*ما Aإلك'%>. < ال "ق<ما@ بما "ج%. {SM 353.3}

مسلك*ما في %لح"اO منPبع بPابع %ألنان"ةK ف*ما "ت*'با@ م@ حمJ %ألعباءK < "ع'ضا@ ع@ %لعمKJ ففات*ما بGلW %كتساA %لخب'O %لق"مة %لتي
ما كانا ل"ف'Pا ف"*ا ف"ما ل< حالp %لنجاh ح"ات*ما. ^ن*ما ال "شع'%@ بأZم"ة %ألمان"ة في +م<' %لح"اO %لصغ'] < %ل-قة في ^نجا! ما "نتZ'dما
{SM 354.1} .م@ %ألعماJ %لمت<%ضعة %لحق"'O في %لح"اKO ف*ما "تجا<!%@ "نZ'dما %لمعا'p %لعا-"ة %لتي ال غنى عن*ا في %لح"اO %لعمل"ة

7سعاQ =لب.ت

^G% كا@ م@ م<ضع "تبا'W بالشبا@ فإنما Z< %لب"KH +ما ^G% %ستسل> %لشبا@ ل*<%Z> ب-الً م@ %لت'<_ في %ألم<' < %النق"ا- بالتعقJ %لصاحي
%ل'ش"-K < %لحك> %لصا-S %لس-"-K < ب*مساH %لضم"' %لمستن"' فل@ "ك<ن<% ب'كة للمجتمع +< ألس'O +ب"*>K < تمسي +Pماح*> في GZ% %لعال> <
'Pمحف<فة بالخ Jفي %لعال> %ألفض <Z;جا'. {SM 354.2}

> J!*ل% > f'لتب-- في %لل*< %لفا Jب KH"لب% Jتما> بأشغاZال% > K-للج Sل> تخل O'ستق' في نف<9 %لكث"'"@ م@ %لشب"بة +@ ح"ات*> %لباك" >
OGف*> < ش*<%ت*> ال "فك'<@ ^ال باللP%>لعنا@ لع% SالP^ منص'ف<@ في ج*الت*> ^لى <Z > @>'"كث .H%Gفي %لمل qائPل% Jلمج<@ < %الن*ما%
%لعاب'O %لتي تصاحب*ا. ^@ 'غبت*> في %لل*< < %لتسل"ةK < تعقل*> بالصحبة < %لعش'KO < شغف*> بال*G' (SP %لحنW) < %لضحW ت!-%- كلما
+<غل<% ف"*اK فال "ع<-<@ "ستلG<@ <%قع %لح"اO %لجّ-_K فتب-< ل*> <%جباH %لب"H غ"' ملOG <ال م'غ<A ف"*ا. ل"9 ثمة تلّ<@ +< تب-J كاp في
H"لب% Jلى جع^ <Z>ع-" Aالء %لشبا@ +@ %ل<%ج;Z 'فل"شع .mباPب"@ نك-"@ شكس"@ نا'"ي %ل'Pف"مس<@ مض K<*مع عق<ل A>لمع"شة "تجا%
{SM 355.1} ...سع"-%ً ب*جاً
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hب*مة +ش- < نجا Jلعم% pتمك"ناً للمشتغل"@ في %ستئنا KO>لق% W*ن+ _Gل"-<_ %ل% Jلعم% K@"لى ح^ KJ-ق- "ك<@ ض'<'"اً ج-%ً +@ "ستب>
{SM 355.2} .+عd>. < 'بما كا@ ^خال-Z> ^لى %ل'%حة كل"ة غ"' ض'<'_K < ال محم<- %لعاقبة بالنسبة لق<%Z> %لجسم"ة

"نبغي +ال "ب--<% %للحdاH %لثم"نة حتى ح"@ "ج*-Z'" > <Zق*> %شتغال*> بل<@ <%ح- م@ +ل<%@ %لعمG^ KJ "مكن*> في حالة ك*CG +@ "!%<ل<%
Wحصل<@ على تل" Hل<%جبا% Jثق+ <Z%-خفف<@ م@ +عبائ*@ بأ" G^ > .<*لع<@ ألم*> < +خ<%ت% kلك@ ف"7 بع > Kًمعنتا %GكZ 9"خ' لr ًعمال
223 — 221 : C 3) — ت*> %ألنان"ة%Gال "ع<-<@ "نفق<@ <قت*> في مل > Kلحقة% O-لتي تن"ل*> %لسعا% > K+-لتسل"ة %لنابعة م@ %لمب%). {SM 355.3}

* * * * *

ساعة العبادة

^@ لساعة %لعبا-O +ث'Zا في ^ن*اk < تق<"ة %ل'غبة في -'9 %لكتاA %لمق-K9 ف"جA +@ تك<@ ساعة %لعبا-O %لصباح"ة < %لمسائ"ة +حلى
ساعاH %ل"<> < +ب*ج*ا < +نفع*ا. ل"ك@ معل<ماً +@ CGZ %لساعاH "جA +@ تخل<% م@ كJ فك' مضA'P < ن"ة '-ئ"ةK < +@ %ل<%ل-"@ < %أل<ال-
"لتئم<@ لالجتماm ب"س<m <%لتما9 حض<' %لمالئكة في ب"ت*>. لتك@ %لخ-ماH قص"'O < نابضة بالح"اKO < مالئمة ل<%قع %لحاKJ < ل"9 على
<ت"'O <%ح-O. ل"شت'W %لجم"ع في ق'%ءO %لكلمة < "تعلم<% %ل<صا"ا %لعش' < "ع"-<Zا م'%'%Kً < +@ %لسماh لأل<ال- +ح"اناً باخت"ا' %لق'%ءO لما
W'ا. ل"شتZك' +_ شيء م@ شأن7 +@ "<ضح ل*> معناG% > K<*سئلت+ W"ح<@ عل'P" <*ع- > Kعل"*> +سئلة ح<ل*ا Sتماماً. +لZ% > OGل <Z-"!"
%لصغا' في تق-"> %لصالG^ O% ل> "JP <قH %لخ-مةK < ل"شت'ك<% +"ضاً في %لتسب"ح ^G% ل> "تجا<!<% %ل-<' %ل<%ح- < ^G% +'"- للخ-مة +@ تج'_
Klحتا" Jعم >Z > K<Z-م"اً في -'9 كلمة هللا مع +<ال>" Hل<ق% kكما "نبغي لل<%ل-"@ +@ "قض<% بع Kم@ %الستع-%- ل*ا ً%G^ -على ما "'%> فال ب
{SM 356.1} .(في ^نجا!C ^لى ج*- < ت*"; < بعk %لتضح"ةK < لكن7 مج*<- س"كأفأ بسعة < سخاء — (': 186

* * * * *

الضيافة الدينية

^@ سعا-تنا تك<@ +عd> < نفعنا +<ف' ل< +ننا في ح"اتنا %لب"ت"ة < عالئقنا %إلجتماع"ة ننسخ على من<%J %لمس"ح في <-%عت7 < بساPتK7 <ب-الً
م@ %لسعي للd*<' < ^ثا'O ^عجاA %ل!%ئ'"@ +< حس-K<Z لنج- باألح']K في ^سعا- م@ Z> ح<لنا بأ@ نبqّ ل*> < نبا-ل*> %لع<%pP < نحب*>. ل"'
H"فإ@ ج< %لب Kا> %ل-ن"اPما نملك7 م@ ح O'لقناعة < %لشك' 'غ> حقا% h>' ل"لمس<% ف"نا > Kمشئ"ة %لمس"ح AلP ل!%ئ'<@ +ننا ساع<@ في%
{SM 357.1} .%لمس"حي %لحS — حتى ج<Z C< ج< سال> < Z-<ء <-عة. ^@ مثاالً ك*G% ل@ "ك<@ عا-> %لتأث"'

< ف"ما نح@ جا-<@ في ت<ف"' %ل'%حة < %لسعا-O لض"<فنا "جA +ال نغفJ <%جباتنا تجاC هللاK فال ن*مJ ساعة %لعبا-O أل_ %عتبا' كا@. "جA +ال
Kعل"نا Jب KاءZ>ب"حة شG t <-كم@ "ق WلGتك<@ ب > O-لعبا% O'فت Gجم"عاً فال نع<- نستل Aفي %لتسل"ة حتى "-'كنا %لتع Jنست'س > g"-لح% J"Pن
في ساعة مبك'O م@ %لمساءK ح"@ نق-' +@ نصلي -<@ ما %ستعجاJ < بكامJ %ل<عي < %لف*>K +@ نسكA +ما> %ل'A تض'عاتنا < ن'فع +ص<%تنا
{SM 357.2} .في ت'ن> %لف'h < %لحم-

G^ Kًفإ@ ل*ا في جم"ع %لمشت'ك"@ ف"*ا تأث"'%ً ممحصاً '%فعا KاZ-لن*ا' كل*ا < +ق-س*ا < +سع% Hي +ثم@ ساعاZ O-ل"' !%ئ'<نا +@ ساعة %لعبا
{SM 358.1} .(نجلA للنف9 ما "لG ل*ا م@ %لسال> < %ل'%حة — (A: 29 تش'"@ %لثاني — ن<فمب' 1887

* * * * *
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&لقسم &لثاني عشر—ماb &cلبس؟

K<الحتشا% O'"بس Hقت'ن% %G^ 9ة %لجم"لة في %لملبPجح. < %لبسا%' Jسل"> < عق S>G @ت> ع" Sلالئ% P"ن-%م7. فال!_ %لبسZ لم'ء% Sخل J"ل-
248:') — O'"كث 'Pاقاً م@ %لص<@ %لمق-9 سك<@ ل*ا -'عاً <%ق"ة م@ مخاPن Hلفتا% J>ح Hض'ب). {SM 360.1}

عناصر بناء الخلق

^ن7 لم@ %ألZم"ة بمكا@ +@ "علّ> %أل<ال- < %لشب"بة <ج<A %الحت"اP < %لتحفd في +ق<%ل*> < تص'فات*>K ألن*ا تتسبA في %لخ"' +< %لش'K ل"9
في ب"<ت*> فحسKA بJ تتع-%Zا ^لى خلPائ*> < كJ م@ "حتW ب*>K غ"' +ن7 ال ب- ل*>K لكي "ّتصف<% بالح'i < %ل'صانةK م@ %قتناء %لحكمة %لتي
Z... {SM 361.1}ي م@ ف<KS < %لق<O %لتي ال "ستP"ع غ"' "س<m +@ "*ب*> ^"اZا

=لز"نة =لحقة

م@ %لنا9 م@ "خ-ع<@ نف<س*> بالd@ +@ %لشكJ %لحس@ < %ل!"نة %لفاخ'O %ل!%Z"ة "كسبان*> %عتبا' %آلخ'"@ غ"' +@ GZ% %لجماJ %لمقتص'
فقP على !"نة %لث"اA %لخا'ج"ة Z< جماJ سPحي ال "لبKJ>!" @+ g <ال "مك@ %العتما- عل"7. +ما %ل!"نة %لتي "أم' %لمس"ح +تباع7 بالتحلي ب*ا
فتلW ثابتة ال تح<G^ KJ "ق<J: “<ال تك@ !"نتك@ %ل!"نة %لخا'ج"ة م@ ضف' %لشع' < %لتحلي بالAZG < لب9 %لث"اA. بJ ^نسا@ %لقلA %لخفي في
{SM 361.2} .”%لع-"مة %لفسا- !"نة %ل'<h %ل<-"ع %ل*ا-& %لZ _G< ق-%> هللا كث"' %لثم@

ل< كّ'9 %لشب"بة نصp ما "نفق<ن7 م@ <قH في %ل!"نة %لخا'ج"ة %لتي "*-ف<@ م@ <'%ئ*ا ^لى ^كساA +نفس*> جاGب"ة < ^غ'%ء — ل< ك'س<%
@>dتحف" iبإخال A'لب<@ %لP" @"Gق*> < تص'ف*>. ^@ %لPل'+"نا %ختالفاً بّ"ناً في س"'ت*> < ن Aلنف9 < ت!""@ %لقل% A"G*لت Hل<ق% %GZ Jمث
في +م' لباس*>K < "عمل<@ ب<ص"ة %ل'A في GZ% %لشأ@. فالماJ %لG_ %عتا-<% +@ "نفق<C بإس'%p على %للب9 "بGل<ن7 %آل@ في سب"J تق-> عمJ هللا
< %كتساA %لنافع %لمج-_ م@ %لمعا'Kp < بGلW "غ-<@ +Zالً لتسل> %لم'%ك! H%G %لمس;<ل"ةK < "عمل<@ م'ضاO %لس"- %ل'A %لG_ %شت'%Z> بثم@
{SM 361.3} .ال "ق-'

W'حب<ن7 < "خ-م<ن7. لق- ت" @"Gلل O-لمع% J!لما% Wلك> ب"تاً في تل A*"ما ب<سع7 عمل7 ل Jك Jق- عم m>س" @^ KAع!%ئي %أل<ال- < %لشبا+
م<Pن7 %لسما<_K < جاء ^لى عال> مل<g بالخP"ةK ^لى شعA ل> "ع'ف<% +ن7 ق-'%Kً < ل> "حب<% ف"P 7*ا'ت7 < ق-%ستK7 بJ %حتق'<% تعال"م7 <
{SM 362.1} .”+مات<7Z +قسى م"تة. “ZكG% +حA هللا %لعال> حتى بGل7 %بن7 %ل<ح"- لكي ال "*لW كJ م@ ";م@ ل7 بJ تك<@ ل7 %لح"اO %ألب-"ة

=لمظ^ر =لخا;جي

في مقابCGZ J %لتضح"ة %لعdمى %لتي بGل*ا هللا م@ +جلك> "'"- تعالى منك> ش"ئاً. "'"- +@ تك<ن<% مس"ح""@K ال باالس> فقKP بJ +"ضاً بلبسك>
<+حا-"ثك>. "'"- منك> +@ تكتف<% م@ لباسك> %لمحتش> م@ %لث"اA %لخال"ة م@ %ل!'كشة < %لت!<"S < %ل!خ'فة غ"' %لض'<'"ة. "'"-ك> +@ تجعل<%
{SM 362.2} !+خالقك> جG%بة بشكJ ت'ضى عن7 %لسماء. ف*ال فعلت> م'ضات7 ^"*ا %لشب"بة %ألع!%ء؟

^@ %لمd*' %لخا'جي K>Z في %لغالKA -ل"J على %لعقJ فننتب7 ك"p "ك<@ مd*'نا +ما> %لعال>G^ K ب7 "حكم<@ على ^"ماننا. ن'"-ك> +@ تتبع<%
Kل-%خل"ة% Aشيء. +'"-ك> +@ ت'ض<% فا-"ك> بالسعي %لحا' ^لى %لتحلي ب!"نة %لقل Jممتثل"@ إل'%-ت7 %لمعلنة في ك Kع!%ء+ JفاPكأ m>س"
فتح'!<@K بمع<نة "س<Km %لغلبة على %لنفK9 "<ماً بع- "<>K ألنك> تنبG<@ م@ قل<بك> < ح"اتك> %لكب'"اءK <حA %لK'>*d < تفسح<@ ف"*ا
{SM 362.3} .%لمجاJ لل<-%عة < %لمحبة < %لبساPة مما "جعJ %لشب"بة ج"شاً م@ %لجن<- %ألمناء للمس"ح
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نع"q %آل@ في +!منة صعبةK فالG"@ "-ع<@ +ن*> "حب<@ هللا < "P"ع<ن7 "نك'<ن7 بحبات*> %ل"<م"ةK “أل@ %لنا9 "ك<ن<@ محب"@ ألنفس*>
محب"@ للماJ متعdم"@ مستكب'"@ مج-ف"@ غ"' Pائع"@ ل<%ل-"*> غ"' شاك'"@ -نس"@. بال حن< بال 'ضا ثالب"@ ع-"مي %لن!%Zة ش'س"@ غ"'
محب"@ للصالh. خائن"@ مقتحم"@ متصلف"@ محب"@ للH%G -<@ محبة هللا. ل*> ص<'O %لتق<] < لكن*> منك'<@ ق<ت*ا”. ^@ هللا ال "'"- لك> +@
{SM 363.1} ...ت<ج-<% ب"@ Z;الء +"*ا %لشب"بة %ألع!%ء. < كلمت7 تعلمك> ك"p تنبCGZ @>G %لش'<'K < تك<ن<@ م@ %لغالب"@ +خ"'%ً

“@"Gلل O'كGمام7 سف' ت+ Aصغى < سمع < كت+ A'ح- ق'"ب7 < %ل%> Jك A'كل> متق< %ل Gح"نئ“ K”<*بكلمة ش*ا-ت > p>'ب-> %لخ C>غلب >Z>
{SM 363.2} .”+تق<% %ل'A < للمفك'"@ في %سم7

نش^د للمخلص

A-تأ > K<لمس"ح ل-] %لعال% Jلخ"'”. < تمث% Jتتعل> “فع @+ W"عل KWلG @لى +بع- م^ AZGنبغي +@ ت" Jب K'لش% '*dم Aتجتن @+ pل"9 بكا
{SM 363.3} .”في %ل-'K9 "<م"اKً لتتعل> ك"p تعمJ +عماJ هللاG^ K "نبغي أل<ال-C +@ "ك<ن<% 'سالة ح"ة “مع'<فة < مق'<ءO م@ جم"ع %لنا9

m>لمج- %ألم"@ %لمشف% Jبالعم Wم@ %لسعي ^ل"7 قا'ناً 'غبت Wال ب- ل Jب KCف"7 +< تتمنا Aك'"> بمج'- +@ ت'غ Sخل Aع %كتسا"Pل@ تست
Aكث' م@ غال+ Jب Kً%'>غالباً منص KWمن"ت+ Hخ"'%ً < ق- حقق+ KWتج- نفس hلنجا% l'في معا <>" Jلتق-> ك% kف"ما تح'! بع > K'بالصب
{SM 364.1} .(منص<'K في %ل'A %لG_ +حبl) — W: 5 تش'"@ %لثاني — ن<فمب' 1896

dلد"انة "نم عن^ا =للبا=

Aسبا+ mناPص% > AZGلمخ'مة (%ل-نتلة) < %لتحلي بال% Wلت!"@ بالشبائ% > K9ل!_ (%لم<ضة) في %للبا% mم"لك@ ^لى %ّتبا @^ Hا %لفت"ا*"+
Jجما J"لن*ا في سبGلمساعي %لتي تب% GZ @>'ت-ع"@ %إل"ما@ ب7. ^@ %لعقالء م@ %لنا9 "عتب _Gل% Sل!"نة %لخا'ج"ة ال "ك'> -"انتك@ +< %لح%
> KHما +<صي ب7 +خ<%تي %لفت"ا >Z 7"ف pال تكل _Gلمحتش> %ل% P"للبا9 %لبس% @^ .Aكب'"اء %لقل > Jلعق% pلخا'جي -ل"الً على ضع% '*dلم%
ل"9 +فضJ م@ %لبساPة في %للب9 < %لمسلW سب"الً إلش'%S ن<'ك@ على %آلخ'"@. < "مكنك@ +@ تd*'@ للجم"ع +نك@K بالنسبة ^لى %ألم<'
376 : C 3) — ل*ا Aب*ا < %لمناس Sلتق-"' %لالئ% Oلح"ا% CGZ '>م+ @"Pتع Kألب-"ة%). {SM 364.2}

اللباس و األخالق

لق- شب7 %لمس"ح +تباع7 بملح %أل'k < ن<' %لعال>. ل< جّ'- %لعال> مما للمس"ح""@ ف"7 م@ تأث"' مخلi ل*لW في ش'C < فسا-C. +نd' ^لى
dاdألف% K<*لبس WلG على J-" كما K<*لمت'%خ"@ في +شغال*> < معامالت% K<*في لبس*> < شخص"ت JماZإل% _>G @جماعة %لم-ع<"@ مس"ح""@ م
Oلح"ا% > S-لت<%ضع %لصا% Jم@ -الئ O'"لحق% Hلصفا% CGZ @>'عتب" K7نفس Hفي %ل<ق K@"Gل% Kg"-ي %ألحاPلمنح% > mباPي %لd"لسمج"@ %لغا%
{SM 365.1} .%لمس"ح"ة %لحقةJZ K تd@ +ن7 كا@ "مك@ لمخلصناK ل< كا@ ZناK +@ "ش"' ^ل"*> قائالً +ن*> ملح %أل'k < ن<' %لعال>؟ حاشا < كال

_>G %>ال "منع*> م@ +@ "ك<ن WلG @ة فإ"Pنة خZ%-لم% > Sلئن@ كان<% "عتب'<@ %لتمل > Kابع %لسم< < %ل'فعةP _-لمس"ح""@ ت'ت% g"-حا+ @^
Aعلى ح J-" ل"9 في لبس*> تصّنع +< ما K<مناء في معامالت*> إلخ<%ت*> < للعال+ KS-ص > iكالم*> كال> ^خال K<'ك > pPن9 < ل+
Aج" .S>G سالمة > A"ن> ع@ حس@ ت'ت" Jعلى %لجس> بشك Sق- سّ<_ < نّس > Kبال !خ'فة KAمحتش> < م'ت WلG لك@ لباس*> مع > K'>*dل%
{SM 365.2} .بZ% JGتما> خاi باللب9 في "<> %لسبd^ H*ا'%ً لما %لسبH %لمق-9 < عبا-O هللا م@ %عتبا' < ^ك'%> خاص"@

>Z ما pضعا+ O'تأث"' %لم;من"@ "مك@ +@ "!-%- ^لى عش @^ > K-ئ مع'فت7 +حPالء %لنا9 < %لعال> ال "مك@ +@ "خ;Z @"ب Jلفاص% Pلخ% @^
@+ Sكان<% قبالً مست*ت'"@ في عا-%ت*> "غ"'<@ %آل@ مج'] ح"ات*> بأ@ "ت"ح<% للح @"Gلنساء %ل% > Jم@ %ل'جا Sقبل<@ %لح" @"Gعل"7 ل< +@ %ل
"ق-9 ح"ات*> < "'فع*> ^لى ح"g "'%ع<@ في ملبس*> عا-%H %لنdافة < %ألناقة < %لت'ت"A < %لS>G %لسل">. ^ل*نا ^ل7 ت'ت"KA < ل@ "مك@ +@
{SM 365.3} ."'ضى %لتش<"q < %لقO'%G < %لخP"ة م*ما ض;J مق-%'Zا
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(موقف =لمس.ح..ن من =لزs (=لموضة

على %لمس"ح""@ +ال "شG< بلبس*> ع@ %لمأل<p بح"g "صبح<@ مشا' %ستغ'%A %لنا9 ح<ل*>. على +نG^ 7% كا@ لباس*> مخالفاً لل!_
(%لم<ضة) < لكن7 مع GلW لبا9 محتش> < صحي < متفS مع ^"مان*> فعل"*> +ال "ب-ل<C بما "تمشى مع %ل!_ ^بتغاء مشاكلة +JZ %لعال>K بJ "نبغي
ل*> +@ "d*'<% %ستقالالً ش'"فاً < شجاعة +-ب"ة بعمJ ما Z< حS حتى ل< كان<% في GلW مخالف"@ للعال> بأس'C. +ما ^G% +-خJ %لعال> !"اً محتشماً <
صح"اً < متفقاً مع مبا-& كلمة هللا فإ@ %ّتباعنا GZ% %ل!_ ال "ب-J م@ عالقتنا باt +< %لعال>. على %لمس"ح""@ +@ "تبع<% %لمس"ح < "تخG<% ألنفس*>
S"م@ تصف WنالZ غ"' ملتفت"@ ^لى ما Kًمسلكاً ق<"ما mسلك<% باتضا" > Kp'Pم@ %للبا9 ما "نسج> مع تعال"> كلمة هللا. عل"*> +@ "بتع-<% ع@ %لت
SM} .(%ستحسا@P >+ Kع@ < ق-h <%ستنكا'. عل"*> +@ "لتصق<% بما Z< حS ال لشيء ^ال +ن7 حA) — S: 30 كان<@ %لثاني — "نا"' 1900
366.1}

اللباس الالئق

ً "<صA %لكتاA %لمق-9 بالحتشا> في %للب9 قائالً: “كGلW +@ %لنساء "!"@ G<%ت*@ بلبا9 %لحشمة” (1 ت"م<ثا<9 2 : 9). ^@ في GZ% ن*"ا
ع@ %ل!خ'p في %للب9 < ع@ %ألل<%@ %لصا'خة < %ل!"نة %لمس'فة. < كJ ما م@ شأن7 جAG %إلنتباC < ^ثا'O %إلعجاA ل"Z 9< م@ %ل!"نة
{SM 367.1} .%لمحتشمة في شيء — تلW %ل!"نة %لتي تأم' ب*ا كلمة هللا

=إلقتصاQ في =للبس

لنتخG مالب9 قل"لة %لثم@ ال بـ “AZG +< آللئ +< مالب9 كث"'O %لثم@”. فالماJ <-"عة ^ئتمننا هللا عل"*ا. ل"Z 9< لنا حتى ننفق7 إل'ضاء ما
ف"نا م@ كب'"اء < PمعK بJ سل> أل"-_ +<ال- هللا ل"ك<@ Pعاماً للج"اm < كساء للع'%O. ^ن7 <س"لة لل-فاm ع@ %لمdل<م"@ < ^عا-O %لصحة ^لى
%لم'ضى %لبائس"@K +< %لك'%!O بالبشا'O للمساك"@. بإمكانW +@ ت-خJ %لسعا-O ^لى قل<A كث"'G^ O% كنH تستعمKJ بحكمةK ما تنفق7 %آل@ على
H%Gلمس"ح. +-'9 صفات7 < شا'ك7 في سج"ة ^نكا' %ل% Oفي ح"ا Jتأم .W'*dم > Wلبس. {SM 367.2}

> mلج"ا% Jغ"' %لض'<'"ة %لفاحشة %لثم@ في %لعال> %لم-ع< مس"ح"اً "كفي إلعالة ك Aعلى %لتحلي بالآللئ < لب9 %لث"ا Jم@ ما Sما "نف @^
^لبا9 كJ %لع'%O. ^@ %ل!_ (%لم<ضة) < حA %لd*<' "بتلعا@ كJ %ألم<%J %لتي كا@ باإلمكا@ %ستعمال*ا لمساع-O %لفق'%ء < %لمتألم"@K < "سلبا@
iمحبة %لمخل J"لعال> حق7 في مع'فة ^نج%... {SM 367.3}

é99 =لذ Iلنو=

+ما ث"ابناK فباإلضافة ^لى ك<ن*ا محتشمة < بس"PةK "جA +@ تك<@ م@ ن<m ج"-K < +ل<%@ مناسبة < الئقةK < صالحة للخ-مة. < في
%خت"ا'Zا "جA +@ "'%عى باألح'] متانت*ا ال مZ'*dا %لب'%KS كما "نبغي +@ "ت<ف' ف"*ا ش'Pا %ل-pء < %ل<قا"ة %لال!مة. ^@ %لم'+O %ل<%'-
21 : 31 Jب"ت*ا البس<@ حلالً” +مثا JZ+ Jال تخشى على ب"ت*ا م@ %لثلج أل@ ك“ :Jصف*ا في سف' %ألمثا>. {SM 368.1}

=لصحة 9 =لنظافة
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"جA +@ "ك<@ لباسنا نKp"d فالقO'%G في %لملب9 <ب"لةK غ"' صح"ةZ > Kي بGلW مفس-O للجس> < %لنف9 جم"عاً “^نك> Z"كJ هللا... ^@ كا@
{SM 368.2} .+ح- "فس- Z"كJ هللا ف"فس-C هللا” 1 ك<'نث<9 3 : 16 < 17

"جA +@ "ك<@ %للبا9 صح"اً م@ جم"ع %ل<ج<C. “في كJ شيء” "'<> هللا +@ نك<@ +صحاء جسماً < نفساً (3 "<حنا 2) < عل"نا نح@ +@
qما تج-%@ في %للبا9 %لصحي %لتق-> < %النتعاZكلتا > K<نتعا<@ مع7 لتك<@ لنا صحة %لنف9 < صحة %لجس. {SM 368.3}

=لك.اسة 9 =لجما_ =لطب.عي

Sتسا% > Jب"ع"ة م@ ك"اسة < جماPة %لPنبغي +@ "!-%@ %للبا9 بما للبسا". {SM 368.4}

:Jلى %ل!نبقة %لملتفحة في نقائ*ا فقا^ KJا' %لحقZ!+ ب"ع""@. +شا' ^لىPل% Jشأ@ %لمع"شة ال م@ %لحس@ < %لجما <dنا %لمس"ح م@ تع'Gلق- ح
Jلسماء م@ جما% C'-ما تق hب"عة إل"ضاPش"اء م@ %ل+ Jنا %ستعمZ -"من*ا”. متى 6 : 29. فالس O-كا@ "لب9 ك<%ح C-مج Jن7 <ال سل"ما@ في ك^“
{SM 368.5} .(— %لحس@ %لمحتش> < %لبساPة < %لنقاء < %لمالءمة %لتي تجعJ !ّ"نا م'ض"اً +ما> هللا — (!: 302 < 303

* * * * *

تأثير امللبس

لسنا ض- %لت'ت"A في %لملبK9 فالS>G %لسل"> "جA +ال "حتق' +< "G>. ^@ ^"مانناK كف"G^ KJ% ما'سناKC بأ@ "ق<-نا ^لى %لبساPة في %لملب9 <
"جعلنا غ"<'"@ في +عماJ حسنة بح"g نصبح شعباً خاصاً. < لك@ ح"@ نفق- سالمة %لS>G ف"ما "تعلS بت'ت"A < نdاقة لباسننا فإنناK في %ل<%قع
نت'W %لحKS أل@ %لحS ال "حP +ب-%ً بJ "علي < "'فع. ح"@ "ك<@ %لم;من<@ م*مل"@ في لبس*> < +فdاdاً خشن"@ في Pباع*> فإ@ تأث"'Z> "ض'
mت'ك7 للعال> %لم-ع<<@ +تبا" _Gلتأث"' %ل"<مي %ل% dللعال> للمالئكة < %لنا9”. ^@ %لسماء كل*ا تالح ً%'dلمل*>: “ص'نا من% J>ل'س% Jقا .Sبالح
{SM 369.1} ...%لمس"ح

O+'فالم K7قة لبس"'P @م iلشخ% Sع +@ نحك> على +خال"Pنست > O'>على +حس@ ص '*dلعاقلة ت% O+'لم% Jة في %لملب9 تجعPلبسا%
%لمحتشمة %ل<'عة تلب9 باحتشا>G^ K +@ %ختبا' %لبس"P %لمالئ> م@ %للبا9 "ن> ع@ S>G سل"> < عقJ مثقp. < %لتي تت<خى %لبساPة < ع->
%لتكلp في ملبس*ا < في عا-%ت*ا تd*' بGلW ^-'%ك*ا +@ %لم'+O %لصالحة Zي %لتي تتصp < تمتا! بالق"مة %أل-ب"ة. ما +عd> ما للبساPة في
%لملب9 م@ سح' < جاGب"ّة! تلW %لبساPة %لتي ^G% %قت'نH بالك"اسة +مك@ مقا'نت*ا بأ!Zا' %لحقA) — J: 17 تش'"@ %لثاني — ن<فمب'
1904). {SM 369.2}

* * * * *

البساطة في امللبس

“h>'لخفي في %لع-"مة %لفسا- !"نة %ل% Aنسا@ %لقل^ Jب .Aلب9 %لث"ا > AZGال تك@ !"نتك@ %ل!"نة %لخا'ج"ة م@ ضف' %لشع' < %لتحلي بال
{SM 370.1} .”%ل<-"ع %ل*ا-& %لZ _G< ق-%> هللا كث"' %لثم@

لق- سعى %لبش' على %ل-<%> إلغفاJ +< ^بPاJ تعال"> كلمة هللا %لبس"Pة %ل<%ضحةK < في كJ ج"J +ق-> %لم-ع<<@ +تباm %لمس"ح على %حتقا'
تلW %لمبا-& %ل-%ع"ة ^لى ^نكا' %لH%G < %لت<%ضع < %لحشمة < %لبساPة في %لح-"g < %لسل<W < %لملبK9 < لك@ %لنت"جة كانZ Hي Zي -%ئماً —
> Kق<9 %لشكل"ة %لم"تةPلتق<] %لحق"ق"ة مكاناً لل% HPب7. < ق- +عZ%Gلعال> في +!"ائ7 < عا-%ت7 < م% mغفاالً "ق<- ^لى %ّتبا^ J"غفاالً لتعال"> %إلنج^
لG% فإ@ حض<' هللا < ق<ت7 "نسحبا@ م@ محبي %لعال> Z;الء ل"ستق'% على جماعاH %لعاب-"@ %لمت<%ضع"@ %لساع"@ في ^Pاعة تعال"> %لكلمة
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%لمق-سة. تلW كانH %لحاJ على م' %ألج"اJ %لمتعاقبةK فإ@ P<%ئp متع--O ق- قامH %ل<%ح-O بع- %ألخ']K %لتي ^G ت'كH بستPت*ا فق-H ^لى ح-
{SM 370.2} .بع"- ق<ت*ا %أل<لى

فخ لشعب هللا

Aشع Gفي ح!@: +ال "أخ Jلخا'جي نتساء% '*dلم% Aبال!_ (%لم<ضة) < ح Sلحاض' م@ تعل% Sن'] ما "ب-"7 %لمّ-ع<@ %إل"ما@ بالح G^
Kلمس"ح% mق- "-ع<@ +ن*> +تبا gلغ'<' < %لعب% _>G @ف*م<@ قل<ب*>. ^@ محبي %ل!_ م" @"Gل% <Z @>م@ تا'"خ %لماضي؟ قل"ل O'هللا نفس7 عب
{SM 371.1} .غ"' +@ لبس*> < +حا-"ث*> تن> عما "ستح<G على +فكا'Z> < ع<%Pف*>

ك"p "سع تلW %لتي Pالما تG<قH محبة %لمس"ح +@ تج- %ل'ضا < %الستكفاء في سخافاH %ل!_ (%لم<ضة)؟ ^ن7 ل"ح! في قلبي +@ +']
%لم-ع<"@ +تباm %لمخلi %ل<-"ع < %لمت<%ضع "نص'ف<@ بحماسة ^لى مشاكلة %لعال> في لبس7 < ^ن7 لم@ %لصعA تم""!Z> م@ غ"' %لم;من"@ 'غ>
'>*dي %للب9 حباً للZ O-نفق<@ <قت*> < مال*مفي غا"ة <%ح" <Z%'فت Kل-"ن"ة% Oلح"ا% @>Gتص'"ح*> باإل"ما@ < %ّ-عائ*> %لتق<]. ال "ستل. {SM
371.2}

WلGك“ KO'م<ج7 ^ل"*ا مباش J>نا جاء تنب"7 %ل'سZ @م > Kiخا m>بن O+'ل*ا %لم k'ة تتع"Pفي %لملب9 خ Oلمغاال% > p%'لكب'"اء < %إلس%
H%-Zبنساء متعا S"كما "ل Jلثم@. ب% O'"آللئ +< مالب9 كث >+ AZG @ال بضفائ' م Jتعق > m'> ت*@ بلبا9 %لحشمة مع%>G @"!" لنساء% @+
{SM 371.3} .”بتق<] هللا بأعماJ صالحة

nلحاجة 7لى 7صال=

^@ ش'%ً ت-"ن7 كلمة هللا rخG في تثب"H +ص<ل7 في %لكن"سة بع!> < مثاب'O. فما Z< <%جA %لمس;<ل"@ في %لكن"سة ح"اGZ J% %ألم'؟ +تك<@
سمعة %لكن"سة ما "نبغي +@ تك<@ عل"7 ب"نما "AZG %لكث"'<@ م@ +عضائ*ا <'%ء %ل!_ (%لم<ضة) ب-الً م@ قب<O-%'^ J هللا %لص'"حة %ل<%ضحة؟
mصامت"@ في ح"@ +@ %لم-ع<"@ +تبا Jdب"ننا؟ +"ج<! +@ ن g-ألم<' تح% CGZ m-لق-9 < ع<ن7 لنا ب"نما ن% h>'ل% J>ا' حلdمكننا %نت" p"ك
H'تفك JZ .بلبلة > Wلمش'ف"@ على %لكن"سة < ت<قع*> في %'تبا% A>لح!@ على قل% Pألم<' تسل% CGZ ا؟Z>Gلمس"ح ق- ت'ك<% تعال"م7 < نب%
+خ<%تي %لمس"ح"اH +نفس*@ في GZ% %لم<ضع بإخالi < ب'<h %لصالO؟ < Zال سع"@ في PلA ^'شا- كلمة هللا؟ ^@ %ل<قH %ل!%ئ- %لG_ "نفق7 في
%لسعي لمشاكلة %لعال> بإتباm +!"ائ7 "نبغي +@ "ك'9 لتفّحi %لقلA < -'9 كلمة هللا — < %لساعاH %لتي تب-- في %ستكماJ +سباA %ل!"نة غ"'
%لض'<'"ة "مك@ +@ تصبح — ^G% ص'فH في %لسعي إلح'%! %لمبا-& %لق<"مة < بل<f %ألp%-Z %لسام"ة %لثابتة — +ثم@ م@ %لAZG. ^@ %لح!@
ل"عتص' قلبي ح"@ +'] فت"اH "-ع"@ +ن*@ م@ +تباm %لمس"ح ب"نما Z@ في %ل<%قع على ج*J بصفات7 < ^'%-تZ .7;الء ق- %كتف"@ <%'تض"@
بالقش<' !%-%ً ألنفس*@K < +@ ب*'GZ l% %لعال> Z< في نZ'd@ +ثم@ م@ %لغنى %ألب-_. +ما %لق<] %لعقل"ة %لتي "مك@ تنش"P*ا < تZ'">Pا
K@Z'في %عتبا K<Z+ ل!"نة %لخا'ج"ة% '*dأل@ م KA"G*لت% > Jف*@ ل> "نل*ا %لصقP%>لة. كما +@ عPمع O-لفك' ف"ت'كن*ا خام% Jبال-'%سة < ^عما
{SM 372.1} .م@ %لجماJ %ل'<حي +< %لمتعة %لعقل"ة

q"نة =لقلب

JZ "سعى +تباm %لمس"ح ^لى !"نة %لقلA %لخفيK !"نة %ل'<h %ل<-"ع %ل*ا-& %لZ _G< ق-%> هللا كث"' %لثم@؟ +> JZ ت'%Z> "ب--<@ ما تبقى م@
ساعاH !م@ %لنعمة %لقل"لة %لقص"'O في %لسعي <'%ء %ل!"نة %لخا'ج"ة سع"اً ال مب'' ل7؟ ^@ هللا "'<> +@ ت-+A %لم'+O في ت'ق"ة < ت*A"G عقل*ا
{SM 373.1} .< قلب*اK مح'!P Oاقة ZGن"ة < ق<O +-ب"ةK حتى "ت*"أ ل*ا +@ تح"ا ح"اO نافعة سع"-KO فتك<@ ب'كة للعال> < مج-%ً لخالق*ا

+<- +@ +سأJ شب"بة GZ% %لج"J %لG"@ "-ع<@ %إل"ما@ بالحS %لحاض': في +_ شيء ت'%Z> "نك'<@ +نفس*> م@ +جJ %لحS؟ JZ ت'%Z> ح"@
"'غب<@ حقاً في %بت"اm قPعة لبا9 +< حل"ة +< ش"ئاً ما م@ <سائJ %ل'%حة — JZ ت'%Z> "بسP<@ %ألم' +ما> %ل'A بالصالO ل"ع'ف<% JZ "ق'
JZ ء < تع""'؟!Z ح'ص<@ على +ال "جعل<% ^"مان*> م<ضع" JZ <*؟ < في تحض"' مالبسJم@ ما J"لسب% %GZ في Sما س"نف Sهللا ^نفا h>'
بإمكان*> +@ "Pلب<% ب'كة هللا على %ل<قH %لG_ "نفق<ن7 على GZ% %لنح<؟ JZ %النضما> ^لى عض<"ة %لكن"سة شيءK < %التحا- مع %لمس"ح شيء
r. {SM 373.2}خ'؟ ^@ +-ع"اء %ل-"@ م@ محبي %لعال> غ"' %لمك'س"@ Z> م@ +خP' +سباA %لضعp في كن"سة %لمس"ح
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"س<- %لعال> في GZ% %لج"J ت*الW على %لمس'%H ل> "سبS ل7 مث"J. فاالنغما9 في %لملH%G < %إلس'%p %لPائq ق- تفش"ا في كJ مكا@.
جماZ"' %لنا9 +ب-%ً متعPش<@ لل*<K مما "جعJ عق<ل*> ضع"فة !'"ة سخ"فةK ألن*ا ل> تتع<- %لتأمJ < ل> ت-'A على %ل-'9. ^@ %لعاPف"ة %لغب"ة
شائعة %آل@K ب"نما "ع'k %لنا9 في +غلA %ألح"ا@ ع@ كJ مع'فة ق"مة +< تحص"J ش'"G > KpلZG Wاباً <'%ء %لd*<' <فS “%لم<ضة” <
:A) — ص'@ للمجتمع لعنة ال ب'كة" WلGب > Kًف"فة. < %لنساء "سمح@ لل!_ +@ "مسخ +'<%ح*@ < "م"ت*ا ج<عاPة %ل"'Zاdل% H%'بتغاء %لمس%
{SM 374.1} .(6 كان<@ %أل<J — -"سمب' 1881

* * * * *

الولع باللباس

%ل<لع باللبا9 م'k +-بيK < "جA ع-> %صPحاب7 ^لى %لح"اO %لج-"-O. ^@ %المتثاJ لمPال"A %إلنج"J "ق<-K في حاالH كث"'KO ^لى تغ""'
{SM 374.2} .+ك"- ثابH في %لملب9

"جA +ال "ك<@ ZناZ^ WماJ في %لملب9. بJ "نبغي لنا — ^ك'%ماً للمس"ح — +@ نجعJ مd*'نا على +حس@ ما "مك@ +@ "ك<@. في خ-مة
%لمق-9 +عPى هللا تعل"ماH مفصلة تفص"الً -ق"قاً بشأ@ مالب9 %لك*نة %لخا-م"@ +مامd" %GZ > K7*' لنا +@ هللا "'"- للG"@ "خ-م<ن7 +فضل"ة
Aشيء "ج Jفي ك > Kم!"ة' Hأل@ ث"اب7 كان Kً%-لتح-"- <<%ضحة ج% Jك O--مح Hكان @>'Z Aلخاصة بث"ا% Hم@ %لمالب9. ^@ %لتعل"ما O'مختا
+@ نك<@ ممثل"@ لل'A. فمd*'نا م@ جم"ع <ج<7Z "جA +@ "تس> بPابع %لت'ت"A < %لنdافة < %لحشمة < %لP*ا'O. غ"' +@ كلمة هللا ال تق'نا
على ^ح-%g تغ""' في %لملب9 لمج'- ^تباm %ل!_ %بتغاء مشاكلة %لعال> في مC'*d. على %لمس"ح""@ +ال "!"ن<% G<%ت*> بمالب9 كث"'O %لثم@ +<
{SM 374.3} .بحل"ة باdZة %لنفقة

Jال ب- لك> K<نف*> ما "'<م7 لنا ^ل7 %لسماء حتى في لبا9 %لجس @+ lألننا نحتا K9لمق-9 ع@ %للبا% Aمل"اً في ما "ق<ل7 %لكتا Jعل"نا +@ نتأم
C!%'P > 9للبا% Pلشأ@. ألن7 حتى نم% %GZ لتعل"> %لثم"نة %لم<حى ب*ا م@ هللا في% Hكلما J>م@ قب Kلتمس<@ نعمة %لمس"ح" O'%'بح K@"Gل%
96 : C 6) — J"في %إلنج Sعب'%@ ع@ مب-+ %لح"). {SM 375.1}

* * * * *

الزينة الحقيقية

Oح"ا @^ .'>*dللبا9 < %ل% Aتعلق*ا بح Aبسب Wق*ا ^لى %ل*ال"'P لنف<9 تنح-' في% > K@مكا Jمنتش' في ك Sلمفس- لألخال% p%'إلس% @^
تسعة +عشا' %لمنص'ف"@ <'%ء %ل!_ Zي +كG<بة ح"ةK فالخ-%m < %لغq < %الحت"اZ Jي -+ب*> %ل"<ميK ألن*> "'غب<@ في +@ "d*'<% بما ل"9
{SM 376.1} .ف"*>

^@ ش'p %لنف9 < -ماثة %لخلS < %لم'<ءO < %لج<- "ضح<@ ب*ا في سب"J ^شباm ش*<ت*> لألم<' %لش'"'O. +ل<p من*> "ب"ع<@ ش'ف*>
ل"ك<@ ل*> م@ %لماJ ما "مكن*> م@ %ّتباm +!"اء %لعال>. ^@ GZ% %لجن<@ ف"ما "تعلS بأ!"اء %لعال> %ل-%ئمة %لتب-J < %لتل<@ "جA +@ "ست-عي ق"ا>
Jفي %بتكا' %أل!"اء %لتي ال "مك@ %ّتباع*ا -<@ ما تضح"ة بالما Aا@ -%ئP"فالش K<لمحتش% P"ع@ %للبا9 %لبس mم@ %لمصلح"@ "تج'- لل-فا q"ج
{SM 376.2} .< %ل<قH < %لصحة

=تّباI =لعالم

JZ محبي %لعال>؟ S"'P سلك<% في" @+ K(لم<ضة%) _!بال Sفسا- %لعال> ف"ما "تعل O'>ق- %ستع'ضنا ص > K@""سع %لم-ع<"@ مس"ح" JZ
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نقتبCGZ 9 %أل!"اء %لمخلة باآل-%A مd*'"@ بGلW +ننا ن<%فS عل"*ا < نحبZGا؟ كث"'<@ "قتبس<@ CGZ %أل!"اءK < ما GلW ^ال +@ %لمس"حK 'جاء
O'"أل"ا> %ألخ% Hم@ عالما CGZ <*ع"شت Hفي %لملب9 حتى +مس p%'بما ف"*ا م@ ^س {Gلنا9 في ع"شة %لب% Jف"*>. لق- +<غ Jغ"' حا K-لمج%.
{SM 376.3}

%لكب'"اء < %لغ'<' dاZ'%@ في كJ مكا@K < %لم<لع<@ بالتPلع في %لم'Or ^عجاباً من*> بأنفس*> "كا- "نع-> ف"*> %لم"J ^لى %لتPلع بنام<9
Jب S'ستغ" > KSفي %ألخال J"مت<%ضع <<-"ع < جم >Z ما Jل<لع باللب9 م@ شأن7 +@ "قضي على ك% %GZ .مىdأل-ب"ة %لع% Or'هللا — %لم
"كتسح %لساعاH %لثم"نة م@ %ل<قH %لتي "جA +@ تك'9 للتأمJ < تفّحi %لقلA < -'9 كلمة هللا -'ساً مشف<عاً بالصالO. ^@ في كلمة هللا
{SM 377.1} ...-'<ساً سZ'Pا %ل<حي م@ +جJ تعل"منا نح@

>Z سلباً لما p%'إلس% %GZ 'عتب" g"بح K@ل'حمة < %إلحسا% Jلم<-عة ألعما% J%>عل"7 م@ %ألم Sلى %للب9 "ق<- ^لى %التفا^ p%'إلنص% %GZ
t. ^@ +م<%لنا ل> نعP*ا إلشباm ما ف"نا م@ كب'"اء < حA للK'>*d بJ عل"نا +@ نك<@ <كالء حكماء نسك< %لع'%O < نPع> %لج"اm < نبJG +م<%لنا
في سب"J تق-> عمJ هللا. < ^G% ما 'غبنا في %ل!"نة فإ@ فضائJ %لت<%ضع < %لحشمة < %لفPنة تالئ> كJ شخi م@ +_ Pبقة كا@ <+"اً كانH حال7
Oفي %لح"ا. {SM 377.2}

+فال "ج-' بنا +@ نثبH كح'%9 +مناء < نعمKJ بالمقاJ < بالمثاKJ على محا'بة ما "س<- GZ% %لج"J م@ q"P < تبG"' < ^س'%S؟ +< ال "ج-'
— J>12 كان<@ %أل :A) — َ!شيء لمج- هللا؟ Jك Jنفع Kًش"ئا Jنفع + A'نش >+ Jكنا نأك @^ Kننا+ > Kلصالح% Jلشب"بتنا %لمثا W'بنا +@ نت
{SM 378.1} .(-"سمب' 1912

* * * * *

&لقسم &لثالث عشر—بماb &cتسلّى؟

ZناW ف'S ب"@ %ل'"اضة (ت'<"ح %لنف9) < %لل*<K +ما %ل'"اضة فم@ شأن*ا ^G% م<'سH كما "جKA +@ تق<_ < تبنيG^ K ب*ا نتخفp م@
Zم<منا < مشاغلنا %لعا-"ة ف"نتعq منا %لعقJ < %لجس>K < نج-- ق<O < نشاPاً الستئناS +عمالنا بج- < ح'%'O. <+ما %لل*< فغا"ت7 %للKOG < غالباً ما
"نت*ي بحل"ف7 ^لى %إلف'%KP ف"ستن!p من7 %لنشاP < %لح"<"ةZ > Kما عنص'%@ ال!ما@ للعمJ %لنافع %لمج-_K < م@ Zنا كا@ %لل*< عقبة في
S"'P). {SM 380.1} %لنجاh %لحق"قي — (': 207

(قيمة الرياضة(ترويح النفس

{SM 381.1} ."نبغي للمس"ح""@ +@ "ك<ن<% +سع- %لنا9 جم"عاً < +كث'Z> بشاشةK < +@ ال "ب'h م@ +ZGان*> +@ هللا Z< +ب<Z> < ص-"ق*> %ل-%ئ>

غ"' +@ %لكث"'"@ مم@ "-ع<@ +نفس*> مس"ح""@ ال "مثل<@ %ل-"انة %لمس"ح"ة تمث"الً صح"حاKً فالكآبة م'تسمة على مح"اZ> كأنما تخ"> عل"*>
سحابة -كناء. "تح-ث<@ في +غلA %ألح"ا@ ع@ %لتضح"اH %لعdمى %لتي بGل<Zا في سب"J +@ "صبح<% مس"ح""@. "حا<ل<@ %حتA%G %لG"@ ل> "قبل<%
%لمس"حK مd*'"@ ل*> بمثال*> < +ق<%ل*> +@ م@ <%جب*> %إلقالm ع@ كJ ما "جعJ %لح"اO ب*جة ف'حة. "س-ل<@ ستا'%ً م@ %لdلمة على %ل'جاء
%لمس"حي %لمبا'KW تا'ك"@ في %لنف<9 %نPباعاً +@ مPال"A هللا Zي حمJ ثق"J حتى على %لنف9 %ل'%غبة %ل'%ض"ةK < +@ كJ ما م@ شأن7 +@
{SM 381.2} ."ب*ج %إلنسا@ +< "ستس"غG 7<ق7 "جA %لتضح"ة ب7

لسنا نت'-- في %لق<GZ @+ J% %لف'"S م@ %لم-ع<"@ مس"ح""@ ل"س<% على %ستقامة. هللا محبة < كJ م@ "ثبH في هللا "ثبH في %لمحبة. < جم"ع
%لK@"G ع@ S"'P %لمع'فة %الختبا'"ةK ق- تع'ف<% حقاً بمحبة +ب"نا %لسما<_ < عPف7 %لحاني ال ب- م@ +@ "نش'<% %لن<' < "ش"ع<% %لف'h ح"ثما
O-"لسماء < حال<ت*ا %لمج% O'ا*P @^ > Kلسماء% > tبا @>Pن*> م'تب+ WلG Kا' جم"لةZ!+ %Gش Jك<نا@ لعش'%ئ*> مث" <Z'"تأث > <Z->حل<%. <ج
H>ال '%ئحة م KOلح"ا Oن*> بالحق"قة '%ئحة ح"ا^ .k'مما "جعل*> ن<' %لعال> < ملح %أل K<*تأث'<@ ب" @"Gت*> ^لى جم"ع %لPتنقال@ ب'<%س
H>لم. {SM 381.3}
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=لر"اضة =لمس.ح.ة

^ن7 المت"ا! للمس"ح""@ <<%جA عل"*> +@ "'<ض<% نف<س*> < "نشP<% +جسام*> باللعA %لب'_ءK مست*-ف"@ تنش"P ق<%Z> %لجسم"ة < %لعقل"ة
لمج- هللا. "جA +ال تك<@ +لعابنا ض'<باً م@ %لمس'%H %لع-"مة %لحi < %لعاPفةK %لتي تتخP Gابع %ل*G' %لفا'f %لG_ ال معنى لK7 بJ "نبغي
^-%'ت*ا بح"g تفعJ مفع<ل*ا %لفا'f %لG_ ال معنى لK7 بJ "نبغي ^-%'ت*ا بح"g تفعJ مفع<ل*ا %لباني لعش'%ئناK < ت!"- م@ +Zل"تنا < +Zل"ت*> أل-%ء
{SM 382.1} .%ل<%جباH %لملقاO على عاتقنا كمس"ح""@

> Kا بأمانةZ!نجا^ > Kلعا-"ة% Oلح"ا% Hب<%جبا k>*على %لن O'-كنا نختا' م@ %لل*< ما م@ شأن7 +@ "سلبنا %لمق %G^ ل@ نج- ما "ب''نا +ما> هللا
> Kفع%' J>مفع H%G يZ > K'>'انة %لمس"خ تش"ع في %لنف9 %لب*جة < %لس"- @^ .Hهللا < %لسما<"ا Jبجال Jم@ 'غبتنا في %لتأم KWلGب Jقل"
تسم< ف<S %ل*!J %ل'خ"i < %لم!%h %أل'ع@ < %لكال> %لسخ"p %ألج<p (SP %لحنW)K بJ "مكنناK في +<قاH +لعابنا %إلنعاش"ة كل*اK +@ نستم-
{SM 382.2} .م@ "نب<m %لق<O %إلل*ي شجاعة <ZمةK فن'قى بح"اتنا ^لى %لP*ا'O < %لتق<] %لحق"ق"ة < %لق-%سة

حب ما 5و جم.ل

^@ %إلل7 %لعd"> — +جKJ حتى %إلل7 %لعZ <"d< محA لما Z< جم"KJ < -ل"لنا %ل<%ضح في GلW ما ن'%C م@ مصن<عاK7"-" H فلق- غ'9
ألب<"نا %أل<ل"@ جنة جم"لة في ع-@K < +نمى في %أل'k +شجا'%ً باسقة H%G جالJ م*"A م@ مختلp %ألشكاKJ < جعل*ا للمنفعة < %ل!"نة. كما
+ب-m %أل!Zا' H%G %لجماJ %لنا-'K بأل<%ن*ا %لمتع--O %ل!%Z"ة %لساO'Z < +نفاس*ا %لعO'P %لف<%حة %لمنعشةK < جعJ %لP"<' %لغ'"-O %لم'حة
> KHلمخل<قا% CGZ لق- كا@ قص- هللا +@ "ج- %إلنسا@ سعا-ت7 في %لق"ا> ب'عا"ة Kلمج- خالق*ا O>ا %لحلZ-"'بأغا h-بأشكال*ا %لب-"عة %لمختلفة تص
{SM 382.3} .+@ "س- حاجات7 بثم' شج' %لجنة

< غ'9 هللا في قل<A +<ال-C حA ما Z< جم"KJ غ"' +@ %لكث"'"@ ش<GZ %>Z% %لحG^ KA عب-<% ما ق- +غ-ق7 هللا عل"*> م@ نع> < +ب-ع7 ل*>
Hمصن<عا Jبمحبة هللا لنا < نلمس*ا في ك p'لكف' %لغاش> بالنعمة. عل"نا +@ نعت% >Z WلG .<"dي %لك'"> %لج<%- %لعPب"نما نس<% %لمع KJم@ جما
pP%>م@ ع A>لقل% CGZ في Jق-9 ما "عتم+ > Jبأ@ نكّ'9 ل7 +فض CGZ 7محبت Jقل<بنا مع -الئ A>تتجا @+ Aج" > K7"-". {SM 383.1}

=لفنا8 =ألعظم

%G^ @ب"عة < صفات7. < نحPما ب"@ +مجا- %ل Pنا +@ ن'ب-"'" >Z > K7متاع^ > Jلعق% A%Gالجت Jب"عة %ل'%ئعة %لجماPل% -Zنا هللا بشاPحا+
{SM 383.2} .تصفحنا كتاA %لPب"عة < +شبعناC -'ساً ل<ج-نا ف"7 مجاالً خصباً للتأمJ في محبة هللا < ق-'ت7 %لالمح-<-ت"@

كث"'<@ "P'<@ %لم*ا'O %لفن"ة %لمب-عة ل'س<> H%G +ل<%@ جم"لةK بJ +@ م@ %لنا9 م@ "نص'ف<@ ^لى %لف@ %نص'%فاً كل"اKً < "ك'س<@ في
سب"ل7 كJ ما +<ت<C م@ ق<P > OاقةJd" > K فت*> %لمصPنعK مع GلKW +بع- ما "ك<@ ع@ مضاZاO %لجماJ %لPب"عي %ل'%ئعK < ل@ "مك@ ل*G% %لف@
+@ "صJ ^لى %لكماJ %لG_ نشاC-Z في %لPب"عة. ZناW كث"'<@ م@ %لم-ع<"@ مس"ح""@ %لG"@ "فتن*> مش*- 'س> غ'<A %لشمK9 "*"م<@ بب'%عة
Aم@ %لسحا Jخا pصا A>'غ Jف"7 ك 'dى ل*> +@ "متع<% %لنPع+ _Gلفعلي %لمج"- %ل% A>'ب"نما ال "لتفت<@ ^لى مش*- %لغ KO-ا> عبا"Z @لفنا%.
{SM 384.1}

م@ +"@ "ست<حي %لفنا@ فن7؟ م@ %لPب"عة. < لك@ %لفنا@ %ألكب' %لعZ <"d< %لG_ !ّ"@ 'قعة %لسماء %لمتب-لة بأمجا- %لشم9 %لغا'بةK < +لبس*ا
+'-"ة ل*ا +ل<%@ %لAZG < %لفضة < %لق'م!K < كأنما +ب<%A %لمإل %ألعلى ق- فتحH على %لمص'%ع"@K حتى نتف'9 في ب*ائ*ا < "نPبع في
مخ"لتنا مج-Zا %ل-%خلي. كث"'<@ "ح<ل<@ +بصا'Z> غ"' مكت'ث"@ ل*CG %لص<'O %لتي Zي م@ ^ب-%m %لسماءK ف"ف<ت*> ^W%G G ';"ة محبة هللا <
ق-'ت7 %لالمح-<-ت"@ متجل"ت"@ في GZ% %لجماJ %لفائS %ل<صp %لG_ ال "با'] %لمسP<' في 'قعة %لجل-K ب"نما "نZGل<@ < "كا- +@ "سلA من*>
{SM 384.2} .(%للA ل-] مشاZ-ت*> تلW %ل'س<> %لش<Zاء %لتي ال تع-< ك<ن*ا محا<لة لتقل"- %لفنا@ %ألعA) — <d: 25 تم<! — "<ل"< 1871

غ.ر 50ل لمقا9مة =لتجربة



10/27/15, 7:56 AMEllen G. White Writings

Page 127 of 162https://egwwritings.org/printview.php?area=publication&id_pub=21736&start_paragraph=1015660310&finish_paragraph=1015662931&references=1

ال تdن@ +@ ب<سعW +@ ت<ّح- نفسW مع محبي %لل*< < %لمس'%H < %لملKH%G < تق<]K في %ل<قH نفسK7 على مقا<مة %لتج'بة — (-: 20
{SM 385.1} .(ح!"'%@ — "<ن"< 1900

* * * * *

محبة ملذات العالم

^ن*ا لحق"قة تبعg على %لخ<p م@ محبة %لعال> مس"O'P على عق<J %لشب"بة. كث"'<@ "تص'ف<@ كما ل< كانCGZ H %لساعاH %لثم"نة م@ !م@
%لنعمة "<> عPلة ب*"جK +< +ن*> ل> "خلق<% ^ال ال'تشاp ك;<9 %لمس'%KH < ^متاm %لنف9 بما ال ح- ل7 م@ %لمث"'%H. "ج-<@ مس'%ت*> CGZ في
K@>ت*ّ<'. "نس > q"Pتح-ث<% فب %G^ <*ع@ 'ع> '<ح7. كث"'<@ من > Aغ'باء ع@ %آل WلGف*> ل K<لعال> < في %ألش"اء %لتي في %لعال%
باختبا'K<Z +ن7 بكالم*> "تب''<@ < بكالم*> "-%ن<@. ^@ %ألحا-"g %لبPّالة < %لق*ق*اH %لسخ"فة %لفا'غة %لتي تتصp ب*ا ح"اO %لع-"-"@ م@
{SM 385.2} ...شب"بتنا ^نما تجلA %لعا' على ^س> ^ل*نا

Kلل*< ب'_ء% %GZ @+ ألنفس*> بحجة 'Gفي %لل*< %ل-ن"<_ < ^لى %لتما9 %لع O-ج-<@ %لسعا" g"لى ح^ <Z->ج*<-%ً خاصة ل"ق JGا@ "بP"لش% >
ال ض'' منK7 بJ ض'<'_ للصحة. < "d*' ل*> S"'P %لق-%سة صعباKً +ما مسالW %لملH%G %ل-ن"<"ة فس*لةK مف'<شة باأل!%Z .'"ZكG% بأل<%@
JZ .ال محالة KC-حص" Cما "!'ع7 %إلنسا@ ^"ا > Kًس'"عا J>!لعال> ت% H%Gغ"' +@ مل Kع'ض7 +ما> %لشب"بة" > K<خا-عة مغ'"ة "!"@ ^بل"9 %لعال
كث"' على هللا +@ نك'9 ل7 %لج<%AG %لشخص"ة < %إلمكاناH < %لم<%Z > KAZ< %لG_ صنعنا < "ح"Pنا ب'عا"ت7 في كJ لحdة؟ JZ م;Zالتنا Zي
{SM 385.3} م@ %لنفاسة < عd> %لق"مة بح"g ال "سعنا <قف*ا t؟

xر"ق =لحكمة

^@ %لشب"بة غالباً ما "تش<ق<@ ^لى شيء "نشP عق<ل*> < "'<ح*ا ("'<h عن*ا). ^@ %ل'جاء %لمس"حي Z< ما "حتاج<@ ^ل"7 ع"ناK أل@ %ل-"انة
Jسلم<% +نفس*> للتأم" > Kلحقة. فل"-'9 %لشب"بة كلمة هللا% O-لسعا% m>غضي ب7 ^لى "نب" _Gل% J"ن*ا %لسب^ K[>ي للم;م@ خ"' ع!%ء < خ"' سلZ
SM} .”< %لصالKO < س"ج-<@ +@ GلW +فضJ <س"لة ب*ا "شغل<@ لحdاH ف'%غ*>. < ل"Gك'<% +@ %لحكمة “P'ق*ا S'P نع> < كJ مسالك*ا سال
386.1}

^@ %ل'س<J ب<لK9 في 'سالت7 ^لى تب9P "حk %ألح-%g على %لتعقJ بق<ل7: “عd %ألح-%g +@ "ك<ن<% متعقل"@. مق-ماً نفسW في كJ شيء
ق-<O لألعماJ %لحسنة < مق-ماً في %لتعل"> نقا<O < <قا'%ً < ^خالصاً. < كالماً صح"حاً غ"' مل<> لكي "خ!] %لمضا- ^G ل"9 ل7 شيء '-_ء
{SM 386.2} .”"ق<ل7 عنك>

^ني +ت<سJ ^لى %لشب"بةK م@ +جJ نف<س*>K +@ "قبل<% نصح %ل'س<CGZ @^ .J %لتعل"ماH < %إلنH%'%G < %لت<ب"خاH %ألم"نة ستك<@ ^ما '%ئحة
H>لم H>ئحة م%' >+ Oلح"ا Oح"ا. {SM 386.3}

%لشب"بة م"ال<@ بPبع*> ^لى %لشع<' بأن7 ال "نتd' من*> %الضPالm بالكث"' م@ %لمس;<ل"اH < مالحdة %ألشغاJ < %لن*<k باألعباءK غ"'
+@ %ل<%جA "قتض"*> جم"عاً +@ "صل<% ^لى ما "ضع7 ل*> %لكتاA %لمق-9 م@ ق"ا9. ^@ %لن<' %لمنبعg م@ %لف'i < %المت"ا!%H < خ-مة %لكلمة
< م@ %لمش<'%H < %إلنH%'%G < %لت<ب"خاGZ — H% %لن<' "عمJ على تكم"J %لصفاH +< ^-%نة %لم*مل"@ %لمست*ت'"@. فعلى %ألح-%g كما على
%لZ @"G> +كب' من*> سنا +@ "قبل<% GZ% %لن<' < "س"'<% على Z-"7. فم@ "ختا' %آل@ %ل'KA < "ع!> +@ "جعJ خ-مت7 تعالى %أل<لى < %لعdمة في
{SM 387.1} ح"اتK7 < "ن*k بالمس;<ل"اH %لثق"لة؟

فاGك' خالقW في +"ا> شبابW”. ^@ "س<m "'"- خ-مة +<لئW %لG"@ ل> "!%ل<% في '"عا@ %لصبا. "'"-Z> +@ "ك<ن<% <'ثة %لملك<H %لخال-.“
Z;الء بإمكان*> +@ "'تق<% في ح"اO %لفض"لة ^لى -<' %ل'ج<لة <%كتماJ %ألن<ثة 'غ> %النحPاP %لخلقي %لسائ- %لG_ "فس- %لشب"بة في +_ م'حلة
{SM 387.2} .م@ م'%حJ ح"ات*> %لباك'O. "مكن*> +@ "ك<ن<% +ح'%'%ً في %لمس"حK +<ال- ن<' ال +<ال- dلمة

^@ هللا "-ع< كJ شاA < فتاO +@ "نبG<% كJ عا-O ش'"'O <+@ "ك<ن<% غ"' متكاسل"@ في %الجت*ا-K بJ حا'"@ في %ل'<h عاب-"@ %ل'A. عل"*>
+ال "'كن<% ^لى %لكسJ < %لبPالةK +< "تقاعس<% ع@ محا'بة %لعا-%H %لخاPئة ف"*> < تحس"@ سل<ك*> < س"'ت*>. ^@ ^خالص*> في صل<%ت*>
"ب'Z@ عل"7 سع"*> %لحا' في حفd <صا"ا هللا. "جA +ال "فسح<% في ح"ات*> %لمجاJ للعا-%H %لخاPئة < صحبة عش'%ء %لس<ء بJ ل";من<% بأ@
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{SM 387.3} .%ل'A س"*ب*> %لق<O للغلبة < %النتصا' بق<O '<ح7

Lألمانة في =ألمو; =لصغ.ر=

@+ Aلعال> "ج% %GZ في hغب<@ في +@ "فعل<% %لكث"' م@ %لخ"' < %لصال'" @"Gل% > .hلج*<- %لمنسقة %لمتماسكة ال ب- +@ "حالف*ا %لنجا% @^
."فعل<C بP'"قة هللا "عمJ %ألش"اء %لصغ"'KO +ما %لG_ "'غA في بل<f +على G'] %لتجص"J بإت"ان7 عمالً عd"ماً فل@ "ستP"ع عمJ +_ شيء
{SM 388.1}

K<"dح- ع%> Jهللا +سمى م@ %لق"ا> بعم 'dما في نZ فة %ألم"نة"Pح- م@ %لخ-مة %لل%> m>تك'%' %لق"ا> بن > K'"لخ% Jفي عم -'Pلتق-> %لم% @^
{SM 388.2} ...< "كسبا@ %لشب"بة ص"تاً حسناً < ق<O +-ب"ة

بمق-<' %لشب"بة +@ "فعل<% %لخ"' بعمل*> على خالi %لنف<9. <هللا "عتب'Z> مس;<ل"@ ع@ %ستخ-%> ما %ئتمن*> عل"7 م@ م<%AZ. "نبغي
لجم"ع %لG"@ "ّ-ع<@ +ن*> +بناء هللا < بنات7 +@ "تخG<% ألنفس*> Z-فاً سام"اKً < +@ "ستعمل<% كP Jاقة +عH"P ل*> م@ هللا — (l: 1 كان<@ %لثاني
{SM 388.3} .(— "نا"' 1907

çمأ لم "ُطفأ

^@ %لن!<m %لمتصJ ^لى %لل*< < %لتسل"ة "d*' %لحن"@ %لكام@ في +عماS %لنفK9 +ما %لG"@ "ستق<@ م@ "نب<m %لملH%G %ل-ن"<"ة GZ% فس"ج-<@
+@ عqP نف<س*> ل> "'< بع-. ^ن*> مخ-<ع<@d" G^ Kن<@K خPأK +@ %لسعا-O تق<> على %لA'P < %لبسKP < ما Zي ^ال +@ تعب' %لنش<O حتى
H%Gبا'%ً “مشققة” م@ %لملr Jلح"ة” م@ +ج% Cلم"ا% m>إلنسا@ “"نب% W'ا للحماقة! < "ا للج*الة! +@ "ت" .P>لكث"'<@ في لجة %ل"أ9 < %لقن% S'غ"
{SM 388.4} .(%لعالم"ة — (_ : 422

LQللش^ا ãفر

Hكن @^ .A'لف'صة لت<ج7 %ألفكا' ^لى %ل% CGZ Hي %غتنمZما -ع"@ ال'ت"ا- %لمال %G^ > .7ل O-للش*ا i'تج- %لف Hللمس"ح حقاً فأن Hكن @^
+م"ناً للمس"ح فأنH ال تحا<J +@ تنتحJ +عG%'%ً لع-> قب<لW %ل-ع<O ^لى تلW %لمالZيK بJ تعل@ ج*ا'%ً < بتأ-A +نW %ب@ هللاK < +@ مبا-ئW ال تسمح
{SM 389.1} .(لW بال-خ<KJ < ل< لمناسبة <%ح-KO ^لى مكا@ ال تق-' ف"7 على %التصاJ بإل*l) — W : 4 +"ا' — ما"< 1893

* * * * *

كلمات إرشاد

لق- 'تA هللا +@ ت'ّ<k %لق<] %لجسم"ة < %لعقل"ة جم"عاKً +ما Pب"عة %ل'"اضة %لجسمان"ة ف"جA +@ تك<@ مPابقة تماماً لل-'<9 %لتي +عPاZا
%لمس"ح لتالم"CG — تلW %ل-'<9 %ل<%جA تPب"ق*ا في ح"اO %لمعلم"@ < %لPالKA بح"g +@ %لمالئكة %لسما<""@G^ K "'<@ م'%حJ ت*G"ب*> <
”t محبة @>- H%Gل<حي. “محب"@ لل% Aكما "صف*> كتا K@آل% <Z-غ"' +@ %لكث"'"@ نج .”H%Gمحب"@ لل“ O'ال "-<ن<@ في سجالت*> عبا K<*ت-'"ب
{SM 389.2} .2 ت"م<ثا<9 3 : 4

ZكG% "بg %لش"Pا@ < مالئكت7 +ش'%ك*> الصP"ا- %لنف<9. "سع<@ للتأث"' في عق<J %لمعلم"@ < %لPالA إلغ'%ئ*> بمما'سة ض'<A م@
h>' Jمع عم k'ء تتعا%>Z+ > 9"حاس+ Sل-ن"ئة < تخل% H%>*لتي م@ شأن*ا +@ تث"' %لش% > Kً%-"-ل'"اضة < %لل*< %لتي "غ'ق<@ ف"*ا ^غ'%قاً ش%
{SM 390.1} .هللا في قل<A %لبش'
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كJ معل> في كJ م-'سة "حتاl ^لى %ل'"اضةK ^لى تن<"ع +عماJ %لخ-مةK < ق- بّ"@ هللا ك"p "ت> GلW — باألشغاJ %لعمل"ة %لمج-"ةK غ"' +@
%لكث"'"@ %نح'ف<% ع@ ت'ت"A هللا ل"تبع<% %خت'%عاH بش'"ة م@ شأن*ا تق<"k ح"ات*> %ل'<ح"ة. ^@ ض'<A %لل*< تعمKJ +كث' م@ +_ شيء
A'ح!@ %لس"- %ل" _Gألم' %ل% K9-لق% h>'ل% Jعلى مقا<مة عم K'خr... {SM 390.2}

%صح<% < %س*'<% أل@ ^بل"9 خصمك> كأس- !%ئ' "ج<J ملتمساً م@ "بتلعZ 7<” 1 بP'9 5 : 8. ^ن7 في مكا@ %لل*< "'قA < "الحd ما“
تأخG<@ ف"7 م@ عبZ > q"P> gناW "قتنi كJ نف9 غافلة غ"' مت"قdةm'!" K بC'>G في قل<A %لبش'K < "حك> س"P'ت7 على عق<ل*>. ^ن7
حاض' ل-] كJ تم'"@ "ج'_ في غ'فة %لم-'سة. فالPالA %لG"@ تست*<"*> %ألعاA بح"g تستغ'S عل"*> كJ عقل*>Z K;الء ال "ن"ح ل*>
{SM 390.3} .<ضع*> GZ% تلّقي < قب<J %لتعل"> < %لمش<'O < %لت<ب"خ %لتي "حتاج<@ ^ل"*ا +"ما حاجة

AالPساع- %ل" _Gلعملي %لمج-_ %ل% p"للتثق <>" Jم@ ك Hبضع ساعا i"تخص Aي م@ <ضع ^ل7 %لحكمة. "جZ ل'"اضة %لجسم"ة% @^
{SM 391.1} .على جعJ <%جباH %لح"اO %لعمل"ة مس'O مب*جة — تلW %ل<%جباH %لتي ال غنى أل_ م@ Pالبنا عن*ا

%لحاجة ت-ع< ^لى كJ <%ح- في كJ م-'سة < كJ م;سسة +خ'] مم@ Z> على شاكلة -%ن"اJ %لG_ كا@ على %تصاJ <ث"S بمص-' كJ حكمة
ل"ناJ %لق-'O على بل<f +'فع ق"ا9 في كJ مجاJ. كا@ -%ن"اJ "حA هللا < "تق"G^ > K7 كا@ م-'كاً لمس;<ل"ت7 نح<C تعالى -ّ'A ق<%C كل*ا < Z"أZا
Aل'ف"قة. كما +@ %لفت"ة %لعب'%ن""@ %أل'بعة ل> "-ع<% مجاالً لب<%عث*> %ألنان"ة < ح% <dمع عنا"ة %لمعل> %ألع K@على ق-' %إلمكا KA>لتتجا
Aشا Jلق"ا9 ل"9 بأعلى مما "مك@ لك% %GZ @^ .ةdا@ مت"قZG+ > غبة%' A>عمل<% بقل Jب KOب"ة في %لح"اZGل% Hاdللح% Jي +@ تشغZلمال%
{SM 391.2} .(مس"حي بل<غ7 — (! : 281 — 284

* * * * *

ماله ذات خطر على الشبيبة

AGل"جت Hعل"*> %لمغ'"ا k'ع" Wا@ ال "نفP"ال س"ما %لشب"بة من*>. <%لش > Kهللا Aلشع W'ل'غبة في %لل*< < %لتسل"ة ل*ي تج'بة < ش% @^
عق<ل*> م@ م*مة %الستع-%- %لخO'"P ألح-%g مستقبلة. < Z< -%ئKA ع@ S"'P %ل-ن"<""@K في ع'k مس'%H -%ئمةK حتى "غ<_ %لغافل"@ من*>
S"'P @لشب"بة ^لى محبة %لعال> < ع% l%'-م@ %لتسل"ة ال ح- ل*ا غا"ت*ا %ست A>'ض > H%'محاض > Cمال WناZ .لعالم"ة% H%'في %لمس Gلألخ
GZ. {SM 392.1}% %الن-ماl في %لعال> "ضعp %إل"ما@

%لش"Pا@ عامKA>;- J < ع-< ماك' مم"KH فكلما ق"لH كلمةK س<%ء كانH لتملSّ %لشب"بة +> لحمل*> على %لتقل"J م@ بغض*> <%ستفdاع*>
لخP"ة ماK %نت*! ^بل"CGZ 9 %لف'صة < غG] بO'G %لش' حتى تم- جZ'>Gا < تثبH +ص<ل*ا < تأتي بحصا- <ف"'. ^ن7 خّ-%m ماك' < ساح' ماع'
بكJ ما تنP<_ عل"Z 7اتا@ %لكلمتا@ م@ معنى. عن-C +ش'%W < +حاب"J نسجH ب-قة < ب'%عةd KاZ'Zا سل"> ال +G] ف"K7 ب"نما Zي في %ل<%قع ق-
%GZ @ي +@ "شحZ @اP"ة %لشPت*ا. < خ%Gمل > Oلح"ا% H%'لى مس^ Jلبش'_ م"ا% Jح"@. ^@ %لعق>Pا- %ألغ'%' %لمت"Pالص SGح > O'بم*ا H-ع%
{SM 392.2} .%لعقJ ش<قاً ^لى %لمتع %ل-ن"<"ة حتى ال "بقى لصاحب7 <قH للتفك"' في +م' خالi نفس7

ج.ل مشؤ39

^@ ج"لنا Z< ج"J ش;> على %لشب"بةK فاالتجاC %لغالA في %لمجتمع "م"J ^لى %لسماh ل*> باّتباm ^"حاء%H عق<ل*>K فإG% كا@ %أل<ال- فالت"@
Pائش"@ تملS <%ل-<Z> +نفس*> < خا-ع<Zا بالق<J +@ +<ال-Z> متى كب'<% < تعقل<% س"*ج'<@ CGZ %لعا-%H %لخاPئة < "صبح<@ 'جاالً < نساًء
> m'ئة لتت'عPلخا% H%-ت'ك<@ %لعا" > K9'غ'9 ف"7 ما "غ" > Aبالقل gعب" @+ K@"سن O-لم > K>-عة! "ت"ح<@ للع"dة فPنافع"@. "ا ل*ا م@ غل
H%->*لمج% > Hجم"ع %لمحا<ال @^ .O-لسعا% S"'P لتي تب-< ل*> +ن*ا% S"'Pا' %لكامنة < %لن*ا"ة %لم'عبة للPال "-'ك<@ %ألخ <Z كأنما Jتتأص
Jخ"بة %آلما > Jبالفش KJ%>في كث"' م@ %ألح KHالء %لشب"بة ق- باء;Z hلة إلصال>Gلمب%. {SM 393.1}

^@ مست<] %لتق<] ب"@ %لم-ع<"@ مس"ح""@ Z< مست<] منخفKk ب<ج7 عا>K < ^ن7 لم@ %لصعA على %لشب"بة +@ "قا<م<% %لتأث"'%H %لعالم"ة
%لتي "شجع عل"*ا كث"'<@ م@ +عضاء %لكن"سة. ^@ +غلب"ة %لمس"ح""@ %ألسم""@ "-ع<@ +ن*> "ج"<@ للمس"ح ب"نما K>Z في %ل<%قع "ح"<@ للعال>. ال
O>ال ق >Z <*انت"- @+ > Kا حقاً. كث"'<@ "ّ-ع<@ %لمس"ح"ة ألن*ا تعتب' مشّ'فةZ>حب" @+ WلGفال "ق-'<@ ل KاZ>سم > Hلسما<"ا% O->ك<@ ج'-"
{SM 393.2} .ل*ا على منع*> م@ مشا'كة %لعال> في ملG%ت7
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> Kعابثة Hحض'<@ حفال" WلG لكن*> مع > K-لح% %GZ ب<@ ^لىZG" خ'<@ الr Kم@ متع WنالZ ما Jل*<@ بك" > Kiتا-<@ %لم'%ق'" kلبع%
."شت'ك<@ في 'حالH الZ"ةK < "غش<@ مالC عالم"ةK < ^@ +ش- %لع"<@ ف'%سة لتعج! ع@ تب"ا@ +_ فا'S ب"@ مZ'*d> < مd*' غ"' %لم;من"@
{SM 393.3}

Gفاأل<ال- غالباً ما "نف KAفقاً لمبا-& %لكتا> <Z>;نش" > <Z-ال>+ %>Pعلى %ل<%ل-"@ +@ "ضب Aم@ %لصع Jضع %لمجتمع %لحالي "جع> @^
صب'Z> تحH %لضغP < "ض"ق<@ G'عاً بال'-m < %لكبH < "<-<@ +@ "نPلق<% على K<Z%>Z < +@ "تص'ف<% كما "حل< ل*>K < ال س"ما %أل<ال-
ب"@ س@ %لعاش'O < %لثامنة عش'G^ K ^ن*> "م"ل<@ ^لى %لشع<' بأ@ ال ض"' عل"*> م@ %لZGاA ^لى حفالH %لل*< %لخاصة بالصغا'K غ"' +@
%ل<%ل-"@ %لمس"ح""@ %لمختب'"@ "'<> في GلW خP'%ً +ك"-%Kً ف*> خب"'<@ بالتجا'A %لخاصة %لتي "تع'k ل*ا +<ال-Z> <بما ل*CG %ألم<' م@ تأث"'
{SM 394.1} .في عق<ل*> <لG% فم@ <%جب*>K في سب"J خالi +<ال-K<Z +@ "منع<Z> م@ %ألخG بنص"A م@ GZ% %لل*< %لمث"'

+_ عAء ثق"J "سقP ع@ قل<A %ل<%ل-"@ %لم-قق"@ %ألمناء ح"@ "ع!> +<ال-Z> +@ "*ج'<% مس'%H %لعال> < "صبح<% تالم"G %لمس"ح! < لك@
Kب"عيPل% Aة < على ش'<' %لقل"Pفي ب-%"ة ح'ب*> على %لخ <Z Aلشبا% <Z-ال>+ @+ G^ K<*م@ +جل Jال "كف<% ع@ %لعم+ KWلG مع K@"-على %ل<%ل
{SM 394.2} ."حتاج<@K بص<'O خاصةK ^لى نصح <%ل-"*> < س*'Z> عل"*>

9قت عص.ب "و=جr =لشب.بة

^@ حفdة %لسبH %ألح-%g %لG+ @"Gعن<% لتأث"' %لعال> ال ب- م@ +@ "ج<!<% في %متحا@ عس"'. ^@ +خPا' %أل"ا> %ألخ"'O مقبلة عل"ناK < +ما>
WلG مع > K@ب@ %إلنسا% @>'dمان*>. "ّ-ع<@ +ن*> "نت"^ S-س"متح@ ص > Kمك'بة O-"-ش O'"ب*> في ح l!"ُا. سZ>مت<قع Jلشب"بة تج'بة ق%
فالبعk من*> "ضع<@ لغ"' %لم;من"@ +س<+ مثاJ. ال "شاء<@ +@ "ضح<% بالعال>K بJ "<ح-<@ +نفس7 مع7 < !%عم"@ ل*ا +ن*> ^نما "أخG<@ في
{SM 394.3} .ل*< ب'_ء. < مع GلW فإ@ تص'فاً ك*G% %لتص'p خل"S بأ@ "فصل*> ع@ هللا < "جعل*> +<ال- %لعال>

%لبعk "ستحّب<@ %لعال> < "جنح<@ ^ل"7 باستم'%'. م'%م"*> < مشاع'Z> < +م!جت*> Zي +كث' تجا<باً مع '<h %لعال> من*ا مع %تباm %لمس"ح
%لمنك'"@ لG<%ت*>G^ K م@ %لPب"عي +@ "فضل<% صحبة +<لئW %لG"@ تنسج> '<ح*> مع '<ح*> K<Z < ل*> ب"ن*> %س>K غ"' +ن*> سف' مفت<h +ما>
غ"' %لم;من"@ < %لضغفاء < غ"' %لمك'س"@ في %لكن"سة. Z;الء %أل-ع"اءK في <قH %لتمح"K%GZ i ^ما +@ "تج--<% كل"اً < "تق-س<% بالPاعة
{SM 395.1} .للحKS < ^ما +@ "ت'ك<% مع %لعال> ل"أخG<% ج!%ءZ> مع محبي %ل-ن"ا

^@ هللا ال "عت'p بمحA %للH%G تابعاً ل7. +ما +تباع7 %لحق"ق"<@ ف*> %لG"@ "ح"<@ ح"اO %لعفة < %ل'!%نةK ح"اO %التضاm < %لق-%سة. Z;الء ال
{SM 395.2} ."ست*<"*> %لكال> %لسخ"p %لفا'f %لG_ "تف<C ب7 محب< %لعال>

=عتز=_ =لعالم

ال مع-] التباm %لمس"ح %لحق"ق""@ ع@ بJG %لتضح"اZ .H;الء "تحاش<@ +ماك@ %لل*< < %لKq"P ألن*> ال "ج-<@ "س<Z mناKW <ال "لمس<@
CGZ @ي %لتي تجعل*> "بتع-<@ عZ اعت*> لكلمة هللاP @^ .لى ج< %لسماء < "ساعج*> على %لنم< في %لنعمة^ <Z'ف"*ا م@ %لتأث"' ما "سم< بأفكا
{SM 395.3} .%ألم<' < "عت!ل<@ %لعال>

قاJ %لمخلi: “م@ ثما'Z> تع'ف<ن*>”. ^@ ^تباm %لمس"ح %لحق"ق""@ "أت<@ جم"ع*> بثم' لمج-KC < ح"اتاZ> ش*ا-O ناPقة بأ@ %ل'<h %لق-9 ق-
Jال "أت<@ بمث @"Gفال Kي ثما' %لتق<] %لحق"ق"ةZ O-"لج% Jفعة < نقاء. < بما +@ %ألفعا' Oللق-%سة. ح"ات*> ح"ا <Z'ثم > Kًج'] ف"*> عمالً صالحا+
CGZ %لثما' "ق"م<@ بGلW %ل-ل"J على +@ ح"ات*> خال"ة م@ %الختبا' %ل-"نيK < ^ن*> ل"س<% ثابت"@ في %لك'مة. قاJ "س<m: “%ثبت<% فيّ <+نا ف"ك>. كما
+@ %لغص@ ال "ق-' +@ "أتي بثم' م@ G%ت7 ^@ ل> "ثبH في %لك'مة كGلW +نت> +"ضاً ^@ ل> تثبت<% فّي. +نا %لك'مة < +نت> %ألغصا@. %لG_ "ثبH فيّ <
{SM 396.1} .+نا ف"GZ 7% "أتي بثما' كث"'. ألنك> ب-<ني ال تق-'<@ +@ تفعل<% ش"ئاً” "<حنا 15 : 4 < 5

على %لG"@ "<-<@ +@ "عب-<% هللا بالحS +@ "ضح<% بكJ صن>. قاJ "س<m للنام<سي: “تحA %ل'A ^ل*> م@ كJ قلبW < م@ كJ نفسW < م@
كJ فك'Z CGZ .Wي %ل<ص"ة %أل<لى < %لعdمى” متى 22 : 37 < 38. فال<صا"ا %أل'بع %أل<لى م@ %لنام<9 تأم'نا بأال نمسW على هللا ش"ئاً
م@ محبتناK <+ال "ستأث' +_ شيء بنص"A م@ %بت*اجنا ب7 < ف'حنا ف"G^ K7 ال سب"J لنا ^لى %لتق-> في ح"اO %إل"ما@ ما ل> نh'P جانباً كJ ما م@
{SM 396.2} .شأن7 +@ "فصلنا ع@ هللا

<Z-تبع K7"تباع7 ^ل+ AGتج G^ KCصا"ا> h>' @+ <عت!ل<% %لعال>. < ق- 'س" @+ <Z-"'" <فى شعب7 م@ %لعالPص% _Gل% <"d9 %لكن"سة %لع+' @^
ع@ مبا-& %لعال>. ^@ محبة هللا < حفd <صا"اC بع"-%@ كJ %لبع- ع@ محبة مس'%H %لعال> < ما ف"7 م@ م<-O < صحبةK ألن7 ال %تفاS للمس"ح مع
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Jبل"عا. {SM 397.1}

مو=ع.د للشب.بة

> Kلمس"ح% Oباعت!%ل*> %لعال> < تشب**> بح"ا <>" Jك C>ل"حمل A"ل*> صل > KاZ'لمس"ح ح'باً ل"خ<ض<% غما% mما> %لشب"بة م@ +تبا+ @^
@"Gحب<نني < %ل" @"GGل% Aنا +ح+“ :J>لحكمة ت'فع ص<ت*ا منا-"ة بني %لبش' تق% > .iلمخل% AلP بك'<@ ^لى" @"Gخ' بالم<%ع"- لل%! Aلكتا%
17 : 8 Jبك'<@ ^لي "ج-<نني” +مثا". {SM 397.2}

لGلW منPق<% +حقاء ZGنك> صاح"@ فألق<% 'جاءك> بالتما> على %لنعمة %لتي ";تى ل*ا ^ل"ك> عن- %ستعال@ "س<m %لمس"ح. كأ<ال- %لPاعة ال“
تشاكل<% ش*<%تك> %لسابقة في ج*التك>. بJ نd"' %لق-<9 %لG_ -عاك> ك<ن<% +نت> +"ضاً ق-"س"@ في كJ س"'O” 1 بP'9 1 : 13 — 15. “ألن7
ق- H'*d نعمة هللا %لمخلصة لجم"ع %لنا9. معلمة ^"انا +@ ننك' %لفج<' < %لش*<%H %لعالم"ة < نع"q بالتعقJ < %لب' < %لتق<] في %لعال>
'*P" > <ث^ Jنفس7 ألجلنا كي "ف"-نا م@ ك JGب _Gل% Kلمس"ح% m>مخلصنا "س > <"dمج- هللا %لع '>*d > W'ل'جاء %لمبا% @"'dلحاض'. منت%
330 — 325 :!) — 14 — 11 : 2 9P"حسنة” ت Jلنفس7 شعباً خاصاً غ"<'%ً في +عما). {SM 397.3}

غرس املبادئ القويمة في الشبيبة

"جA ضبP %لشب"بة < تق""-Z> بمبا-& 'ص"نة حا!مةK حتى "تاh ل*> تنم"ة < تP<"' ما ق- <Zب*> ^"اC هللا م@ PاقاH. غ"' +@ %لشب"بة
"عمل<@ ب<حي %ل-%فع %ل-%خليK < على غ"' K[-Z < -<@ ما %لتفاH ^لى %لمب-+K بح"g "ب"ت<@ في خP' -%ئ>. ^ن*> ال "dف'<@ -%ئماً بإ'شا- <
'عا"ة %ل<%ل-"@ +< %لقّ"م"@ على +م<'K<Z ف*> لGلW محتاج<@ +@ "-'ب<% على %العتما- على %لنف9 < على ضبP %لمفيK كما "جA تعل"م*>
{SM 398.1} .%لتفك"' < %لعمJ ب<حي %لمب-+ %لق<"> %لسل">

=إلستجما3 9 لعب =لتسل.ة

"حتاl %لمتف'غ<@ لل-'9 ^لى %الستجما>K < "جA +ال "نص'p %لعقJ ^لى %لتفّك' %لملح %لمتصKJ أل@ %لج*ا! %لفك'_ %ل-ق"S ق- "عت'"7 %لبلى.
@+ > K'خr كما في +_ مسعى KJ%-غا"ة في %العت Aلتسل"ة %لتي "ما'س*ا %لشا% Aعلى +@ تك<@ +لعا Kلى %ل'"اضة^ KJشأ@ %لعق Klلجس> "حتا% >
"نd' في Pابع CGZ %أللعاA ب-قة < عنا"ةK < "سأJ نفس7: +_ +ث' س"ك<@ ل*CG %أللعاA في صحتي %لجسم"ة < Pاقتي %لفك'"ة < ق<تي %أل-ب"ة؟
JZ {SM 398.2} "ستغ'S ف"*ا فك'_ %ستغ'%قاً +نسى مع7 هللا؟ JZ تحجA عني مج- هللا؟

O'ك%Gق<_ %ل" >+ K<لتسل"ة ما "ف"- %لنف9 +< %لجس% CGZ ل"9 في G^ ...O'Pل-<%فع %لتي ت'%فق7 خ% > H%'فالمعاش K7منع Aف"ج S'>ل% Aما لع+
SM} ...+< ما "مك@ ^-خا'C م@ %لخ<%P' +< %لص<' %لZGن"ة %لنافعة لل'ج<m ^ل"7 مستقبالKً بJ "-<' %لح-"g ف"*ا ح<J م<%ض"ع تاف*ة محPة
398.3}

^@ %لب'%عة في لعA %ل<'S غالباً ما تق<- %لم'ء ^لى %ل'غبة في تسح"' GZ% %لحSG < %لم*ا'O لكسA منافع شخص"ةK ف"جا!J>+ Kp ما
"جا!p بمبلغ !K-"Z "تبع7 بمبلغ +كب'K ث> ال "لبg +@ "ستع' ف"d 7مأ ^لى %لمقام'O %لتي ال تلبg +@ ت<'-C م<%'- %ل*لكة < %ل-ما'K < ما +كث' ما
قا-CGZ H %لتسل"ة %لمض'O عشاق*ا ^لى كJ ل<@ م@ +ل<%@ %لمما'ساH %ألث"مة < ^لى %لفق' < %لسج@ < %لقتJ < %لمشنقةK < مع كG JلW فإ@
{SM 399.1} .%لكث"'"@ م@ %ل<%ل-"@ ال "ق-'<@ +@ "'<% O>Z %ل-ما' %لسح"قة %لفاغ'O فاZا البتالm شب"بتنا

^@ -<' %لل*< Zي م@ +ش- %لمباء%H خKً%'P %لتي ب-الً م@ +@ تك<@ م-'سة للفض"لة < %آل-%A +مسH م'تعاً لفسا- %ألخالS. < ما تق-م7 م@
H%'"تعب > O'جسم"ة -%ع Hة < ح'كاPم@ +غا@ منح WنالZ ألث"مة. < ^@ ما% Hلن!عا% > O-لفاس% H%-على تق<"ة < ت'س"خ %لعا Jل*< ^نما "عم
< م<%قp فاج'O ^نما "فس- %لخ"اJ < "حP %ألخالS. < كJ شاA "عتا- CGZ %ألماك@ بال!"ا'O ال ب- م@ +@ "مسي فاس- %لمب-+. ^@ ما لل*<
%لمس'حي م@ +ث' بل"غ م@ ح"g تسم"> %لمخ"لةK < مح< %إلنPباعاH %ل-"ن"ةK < ^فسا- %ل'غبة في %لمس'%H %لب'"ئة < <%قع %لح"اO %ل'ص"@K ال
{SM 399.2} ."ف<ق7 +_ تأث"' rخ' في بال-نا
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>Z -لسل"> %أل<ح% J"ب*ا. < %لسب Sألماك@ على %!-"ا- %لتعل% CGZ -ت"ا'% Jعم" %GكZ K['ج'عة %لمسك' %لقابل"ة لج'عة +خ Gكما تشح >
{SM 400.1} .%البتعا- ع@ -<' %لتمث"J “<%لس"'W” < ما ^لى GلW م@ +ماك@ %لل*< %لمشب<Zة

ZناW +شكاJ م@ %ل'"اضة < ت'<"ح %لنفH%G 9 فائ-O كب'] للجس> < %لعقJ كل"*ما. فG< %لعقJ %لمستن"' %لفP@ ال "ع-> +@ "ج- +شكاالً <
Jفي ب-%ئع +عما Jلتأم% > SلPمج-"ة. ^@ ت'<"ح %لنف9 في %ل*<%ء %ل Oضاً بناء"+ Jب Aب'"ئة فحس Hم@ %لتسل"ة < %لل*< م@ مصا-' ل"س A"سال+
653 — 651 : C 4) — ب"عة "ع<-%@ على %لنف9 بأسمى %لنفعPهللا في %ل). {SM 400.2}

0عد9= ل^م مسر=e بر"ئة

g"قا' %لش"<}. < ح> JفPلب9 %ل" @+ Jال "عق > K@ب*> %لس Hم@ تق-م Jل'صانة < %ل'!%نة مث% J"سب lلشب"بة على %نت*ا% Jلى حم^ J"ال سب
>+ Sألخال% g>ب'"ئة خال"ة مما "ل H%'فعلى %ل<%ل-"@ < %لمتعلم"@ < %لق"م"@ على %لشب"بة +@ "ع-<% ع<ضاً عن7 مس Aتح'"> %لل*< %آلث> <%ج @+
> K<*"عل Sلخنا% S""تض > Pلتي تجعل*> "شع'<@ باالنضغا% O--لمتش% m-%>'بق"<- م@ %لق<%ن"@ %لمتصلبة < %ل g%-ألح% Jال تكّب .A%-فس- %آل"
تحمل*> على %النفالH ^لى مسالW %لq"P < %لج*الة. فب"- حا!مة 'ف"قة ^مسW ب!ما> CGZ %لق"<-K م<ج*اً < ضابPاً +فكا'Z> < ب<%عث*> بمنت*ى
335 : !) — <Z'"خ p-*نما تست^ Wلحكمة < %لمحبة حتى "ع'ف<% +ن% > pPلل%). {SM 400.3}

sq=تر9"ح =لنفس في =لعمل =لكر

+' %لساعاH %لتي غالباً ما تنفS في %لل*< %لعابg %لG_ ال %نتعاq ف"7 للجس> +< %لنفCGZ — 9 %لساعاH "نبغي +@ تقضى في !"ا'O %لفق'%ء
276 : C 7) — @>محتاج O-لى %لمساع^ <Z @م O-في مساع >+ K@"لم'ضى < %لمتألم% >). {SM 401.1}

* * * * *

تأثيرات دنسة

+ت<سJ ^لى %لPالA في م-%'سنا +@ "ك<ن<% متعقل"@K أل@ هللا ال "'ضى ع@ خفة %لشباP > A"ش*> < عبث*>. ل"Gك'<% +@ ما "تمتع<@ ب7 م@
ق<] عقل"ة Z< م@ ZباH %لم<لى < ج<-C عل"*>K ف"جA +ال "سمح<% ألفكا'Z> < تص<'%ت*> +@ تنحP ^لى -'W <ض"ع. +ما %لصفاH %لمبن"ة على
+سا9 <صا"ا هللا فإن*ا تكشp ع@ %لمبا-& %ل'ض"نة %ل'%سخة ف"*> < %لمPامح %لنق"ة %لسام"ةG^ > K% ما سن- %ل'<h %لق-9 ق<%Z> %لعقل"ة نتج ع@
G... {SM 401.2}لW -<%فع نب"لة مق-سة

^@ حفالH %لل*< %لمنحP < %لتجمعاH %لحافلة باألكJ < %لش'A < %لغناء < %لع!p %لم<س"قي ^نما "<حي ب*ا '<h م@ +سفJ. ^ن*ا ق'با@ "قّ->
{SM 401.3} ...إلبل"9

K<*ج'ح<@ +نفس" > K7لت%!^ >+ C>مح Aعا'%ً "صع A'ل% Jلصق<@ بعم" WلGفإن*> ب gلعب% > q"Pل% %GZ ق<م<@ ب-<' %لقائ- في" @"Gما %ل+
Jdلف'%سة %لتي "نبغي +@ ت% O>غ"' +@ ق K7"-تجا<! هللا ع@ تع" > KA>ت" > Cا"اPلش' خ% Jثا' كل<م*> م-] ح"ات*>. < ق- "'] فاعr @>حمل" >
{SM 401.4} .(-%ئماً حا-O < ناشPة < حساسة للتم""! ب"@ %لمق-9 < %لمعا-_ تك<@ ق- %ن*ا'H ف"7 ^لى ح- بع"- — (!: 377 — 368

* * * * *
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الفرح في الدين

^@ م<P@ %ألب'%' %لعت"- < ث<%ب*> %ألب-_ Zما م<ض<عا@ عd"ما %لشأ@ < جل"ال@ "نبغي للشب"بة %لتأمJ ف"*ما. +P"ل<% %لتأمJ في ت-ب"' %لف-%ء
q'اعة ت'تق<% +خ"'%ً ^لى عPبال > K7م- Hحتى "مكنك> +@ تنال<% %ل'فعة %لحقة باستحقاقا K-لمج% Wل*ا ملGمى %لتي بdلتضح"ة %لع% KA"لعج%
{SM 402.1} !%لمس"ح. "نبغي +@ "حتGZ J% %لم<ض<m +نقى تأمالH +فكا'ك> لكي تنال<% خO>P ل-] هللا — "ا ل7 %مت"ا!%ً عd"ماً

+"*ا %ألص-قاء %ألح-%H"+' Kg +ن7 "مكنك> +@ تسع-<% ب*كG% تص'p < تح<KJ +ما %لسبA ف*< +نك> متب'م<@ متضج'<@ ال تسع<@ ^لى
%لمص-' %لحق"قي %أل<ح- للسعا-O. ت-+ب<@ على %لسعA في +@ تج-<% في غ"' %لمس"ح %لمتعة %لتي ال ت<ج- ^ال ف"7 <ح-C. كJ 'جاء ن'ك!C ف"7 ال
J"في +@ لك> %لقل <dألع% Aلسب% > .Oللصال AZGالعة كلمة هللا ت*يء %لPالمت"ا! %لثم"@! ^@ م% %GZ Jن*م p"ك KC%>+ — Oلصال% WنالZ .A"خ"
H'منك> %لمخ"لة < +ثا HاجZ+ لفاتنة %لتي% iلقص% Oلمق-9 بق'%ء% Jلعم% %G*ل"تك> لZ+ <نك> +فس-ت+ >Z Oم@ هللا بالصال A%'م@ %ل'غبة في %القت
ف"ك> %لش*<%H %ل-نسةK %ألم' %لG_ م@ +جل7 ال تستلG<@ ق'%ءO كلمة هللاK < تنس<@ ساعة %لصالKO < %لصالZ Oي ق<O %لمس"حيK %لG^ _G% %نف'- ال
{SM 402.2} .”"ك<@ <ح"-%ً ألن7 "شع' بحض<' W%G %لG_ قاZ>“ :Jا %نا معك> كJ %أل"ا>

"'"- %لشب"بة ما ال "ملك<@K +عني %ل-"انةK %ألم' %لG_ ال "مك@ +@ "أخG مكان7 +_ شيء rخ'. %لمجاO'Z باإل"ما@ ل"سH ش"ئاً. ZناW +سماء
م-<نة في سجالH %لكن"سة على %أل'k < لك@ ل"9 في سف' %لح"اH"+' .O نسبة %لG"@ "ع'ف<@ ماZ"ة %ل-"انة %لعمل"ة م@ %لشب"بة +قJ م@ <%ح-
بالمئة. ^ن*> "خ-م<@ +نفس*> < "-ع<@ مع GلW +ن*> خ-%> %لمس"حK فما ل> "تخلص<% م@ ع"<ب*> س"-'ك<@ س'"عاً +@ نص"ب*> س"ك<@ مع
%لمتع-"@. < ف"ما "تعلS بإنكا' %لنف9 +< %لتضح"ة في سب"J %لحS لق- <ج-<% P'"قاً +س*J م@ GلW كل7. < ف"ما "تعلS بالتض'عاH %لحا'O %لتي
"بل*ا %ل-مع < %لص'خاH %لق<"ة ^لى هللا في PلA نعمت7 %لغاف'O <ن"J %لق<O من7 لمقا<مة تجا'A %لش"Pا@K ق- <ج-<% +@ %لض'<'O ال تست-عي
ZكG% ح'%'Z > OكG% غ"'KO فبإمكان*> +@ "ستم'<% في مس"'Z> ب-<@ كG JلW. كا@ %لمس"ح +ح"اناً كث"'AZG" O منف'-%ً ^لى %لجباJ < %ألماك@
Oلق-' %لكب"' م@ %لصال% %GZ @>-اعت7 +@ "ح"ا بPفي %ست @+ @d" 7"ف O>ال ق _Gئ %لPلك@ %إلنسا@ %لخا > K7"نفس7 +ما> +ب J;س Aل"سك O'لمقف%
505 — 503 : C 1) —). {SM 403.1}

Iمثا_ "سو

'>!" > HبقاPل% Jك'> %لض"افة م@ ك Jكا@ "قب > K7بعت"Pكا@ %جتماع"اً ب WلG مع > KماZ'>ص Jفي ك P%'ّبخ %لمس"ح %النغما9 < %إلف>
ب"<H %ألغن"اء < %لفق'%ءK < %لعلماء < %لج*الء على %لس<%ءK < كا@ "حا<J +@ "سم< "تفك"'Z> ع@ ش;<@ %لح"اO %لعا-"ة ^لى %ألم<' %ل'<ح"ة
O-لسعا% 'dفق- سّ'ت7 منا WلG مع > K7 تص'فات7 +_ +ث' لل'ع<نة %لعالم"ةZ>ل> "ش > KH%>*ألب-"ة. < ل> "ك@ "تسامح مع %النغما9 في %لش%
133 > 132 i Jعلى مجل9 %إل"نا9 — (مشت*ى %ألج"ا S-صا C'>بحض > Kلب'"ئة%). {SM 404.1}

* * * * *

رياضة املؤمن

Jب Kألسمى. بإمكاننا% p-*لل Hق<%نا في جم"ع %أل<قا Jك Jنستعم @+ Kحنا < تق<"ة +جسامنا%!'+ qنح@ ساع<@ إلنعا > Kمنا AلP" هللا @^
"نبغي لنا +@ ن-"' لعبنا < '"اضتنا بك"ف"ة تجعلنا +كث' كفاءO لتص'"p %ل<%جباH %لمن<Pة بناK بنجاh +<ف'K < ت!"- م@ ج-<] تأث"'نا في
عش'%ئناK فنع<- م@ مثCGZ J %لمناسباH ^لى ب"<تنا < ق- +صبنا تحسناً في عق<لنا < نشاPاً < %نتعاشاً في +جسامناK < ص'نا +كث' %ستع-%-%ً
Jب'جاء +<ف' < شجاعة +فض Jلعم% pالستئنا... {SM 404.2}

^ننا Zنا لنك<@ <%سPة خ"' للبش'"ة < سبA ب'كة للمجتمعK فإG% شغلنا عق<لنا باألم<' %لمنحPة %لتي "نص'p ^ل"*ا كث"'<@ م@ عشاS %لل*<
{SM 405.1} < %لq"P < %لحماقة فك"p نك<@ ب'كة لجنسنا < بني ج"لنا < للمجتمع ح<لنا؟
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êQتناقض في =لمبا

KHلتسل"ا% > H%Gلباً للملP ل-ن"<"ة% Hل'"اضة %لمس"ح"ة (ت'<"ح %لنف9) < %لتجمعا% Jلمس"ح ألج% mتبا+ H%'ب"@ معاش 'Zاd kتناق WناZ
p'م*> منصZ @+ G^ KHك' %لمس"ح < %لمق-ساG > Oلتاف*ة %لج<فاء ب-الً م@ %لصال% g"-لسمج < %ألحا% Wل-ن"<""@ %لضح% Cتسمع م@ شفا g"ح
^لى قضاء <قH ممتع. ل*<Z> "ب-+ بالحماقة < "نت*ي بالباJP. +ما %لP'"قة %لتي ب*ا ت-%' ^جتماعاH ^"ناسنا < تشكJ مسلكنا ف"*ا ف"نبغي +@ تك<@
Jبأ_ شك KG;ن >+ h'لشع<'نا بأننا ل> نج > K9منا ^لى هللا < %لنا Oح"@ نع<- ^لى ب"<تنا نك<@ م'تاحي %لضم"' لع-> ص-<' +"ة ^ساء g"بح
{SM 405.2} .كا@K +<لئW %لG"@ %عتش'نا < ^"اK<Z <ال ت'كنا ف"*> تأث"'%ً مض'%ً

%إلنسا@ م"اJ بPبع7 ^لى %لمس'%H < ^لى %الستجابة ل'غباH %لنفK9 < م@ خPP %لش"Pا@ +@ "ستنبP %لكث"' م@ %لملH%G ف*< "سعى لشح@
عق<J %لنا9 بالن!<m ^لى مباZج %ل-ن"ا حتى ال "ج-<% <قتاً للتفك"' في خالi نف<س*>. < حA %لل*< مع-K فإG% %نص'p ^ل"7 %لم'ء عا- غ"'
:!) — Jتق"> %لحص<@ في <ج7 %لش' < %لضال > J"لم% %GZ <>اعة لنام<9 هللا فإن*ا تقاPلب7. +ما %لP لسعي في% <>%-" Jب K7قا-' على ت'ك
337 > 336). {SM 405.3}

> .<Z%>ق Jقت*> للمنفعة < +@ عل"*> +@ "حسن<% %ستعما> Jل*> الستعما Hلتي +ت"ح% i'لف% Jك' %لشب"بة +ن*> س";-<@ حساباً ع@ كG"ل >
{SM 406.1} 'بما تساءل<%: +ل"9 لنا +@ نأخG بنص"A م@ %للعA < %لل*<؟ JZ قضى عل"نا +@ نعمJ < نعمJ < نعمJ -<@ ما تب-"J +< تغ""'؟

^@ +"ة تسل"ة "مكنW < +نH تما'س*ا +@ تPلA ب'كة هللا عل"*ا بإ"ما@ ل"سZ Hي تسل"ة خO'P. < لك@ +"ة تسل"ة تج- نفسW غ"' قا-' مع*ا
— O'Pي بالتسل"ة %لمأم<نة. ^ن*ا خZ Hل"س KOلصال% mفي %جتما W%'الشت% >+ KO-بح %لعباGم J>لتعب- ل7 ح% >+ Kصامتة ^لى هللا Oعلى 'فع صال
337 :!)). {SM 406.2}

* * * * *

حفالت السمر

> Kمتأججة بمحبة هللا > O'لمتسام'"@ عام% A>ح"@ تك<@ قل Sم@ %لنفع < بناء %ألخال Aجان <dلسم' "مك@ +@ تك<@ على +ع% Hحفال @^
ح"@ "لتئم<@ لتبا-J %ألفكا' ح<J كلمة هللاK +< للت-%<J في %ألسال"A %ل<%جA ^تباع*ا لتق-> عمل7 < خ-مة +خ<ت*> في %إلنسان"ة. ح"نما "عتب'
%ل'<h %لق-9 ض"فاً مك'ماً في CGZ %الجتماعاKH < ح"@ ال تص-' كلمة +< تص'p م@ شأن*ما ^ح!%نK7 "تمج- هللا عن-ئKG < "نتعq %لمجتمع<@
{SM 406.3} .< "تش--<@

> Aبالل*< %لصاخ Jكما +ن*ا تحف K'*dف"*ا %العت!%! بالم -Zغالباً ما "شا G^ Kك'ناG ابع*ا عماP في pسم' تختل Hحفال WناZ @لك >
> Kم<' تبكي %لمالئكة %ل'قباء+ g-خشى على %لحض<' +@ "فضي ب*> تل*ف*> على %لل*< ^لى نس"ا@ هللا. ففي %لمكا@ تح" g"ح Ki"ل'خ% gلعب%
"مسي %لسما' مأخ<G"@ بمش*- %لKA'P ف"سلم<@ +نفس*> للمج<@ < ف'P %لحب<'K فتب'S من*> %لع"<@ < تت<'- %لخ-<-K < +ما %لضم"' ففي
Hسبا. {SM 407.1}

7نكشا4 =لنقص =لر9حي

CGZ %لحماسة < GZ% %لنشاP ل"سا م@ مص-' سما<_ < ^نما Zما +'ض"ا@ م@ GZ% %لعال>. < ^@ مالئكة %لسماء تنd' بح!@ ^لى ما "تصp ب7
> k'صاب*> %لم+ %G^ K<*ل*> س<] ^'ضاء +نفس <Z ال > Oلح"ا% CGZ ع"ش<@ في" @"Gلمس"ح %لكث"' م@ +جل*>. فال% Jفع @"Gل% Wم@ %لنس"ا@ +<لئ
Z-. {SM 407.2}م*> %لم<H س"ج-<@K < لك@ بع- ف<%H %أل<%@K +@ ال !"H ل*> في مصاب"ح*>K < +ن*> غ"' مستع-"@ الختتا> تا'"خ ح"ات*>

^@ س"اS %لح-"g %لG_ "ج'_ في كث"' م@ حفالH %لسم' "كشp %تجاC %لقلKA فاألق<%J %لعابثة < %لنكH < %لفكاZاH %لحمقاء %لتي "قص- ب*ا
H%'"في سامع"*ا تأث Hفلق- ت'ك Kال "<-<@ م<%جة سجل*ا p>ب*ا س @>Z>تف" @"Gلمس"ح تمث"الً صح"حاً. < %ل% Jال تمث Wلضح% O'ثا^
<%نPباعاH خاPئة < +لقH على %لمس"ح dال م@ %إلZانة. KCr ل< "تعل> %لشب"بة %الحت"اP في %لكال>G^ K بكالم*> س"تب''<@ +@ "-%ن<@. %Gك'<%
> K<بكPخجلك> +@ تسمع<% ص<ت7 "خا" J*ف K<مسجالً +فعالك> < مصغ"اً ^لى +ق<%لك K<قائ> ^لى جانبك> ح"ثما ت<ج*ت m>(+"*ا %لشب"بة) +@ "س
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{SM 407.3} تعلم<% +ن7 "سمع +حا-"ثك>؟

^@ %لمس"حي %لG_ كا@ م'O غ"'<%ً حا'%ً < لك@ %آل@ "ل*< بالمس'%H %ل-ن"<"ة ل*< في خZ%- 'P>. لق- ت'W %لمكا@ %لمشبع بج< %لسماء
{SM 408.1} .%لمنعq < -خJ ج<%ً م@ %لضباA %لمضلG^ KJ +@ حفالH %لل*< < مس'%H %لعال> Zي في كث"' م@ %لحاالZ^ Hانة ل-"انة %لمس"ح

+ما %لG_ "-%<> على %تصال7 باt فال "مكن7 %الشت'%W في مثCGZ J %لحفالKH أل@ %لكلماH %لتي "سمع*ا ف"*ا غ"' مس'O لG^ K7 ل"سZ Hي لغة
{SM 408.2} .كنعا@K < ل"9 ف"*ا ما "-J على +@ محبة هللا تشغJ ج"!%ً م@ قل<A %لناPق"@ ب*ا

=لتأث.ر=e =لمضللة

^@ %لG"@ "صPنع<@ %لتأ-A < %لت-"@ ال "ت'--<@ في %اللتئا> معاً Pلباً للمس'%H < %لتسل"اKH < "س'_ تأث"'Z> ^لى %آلخ'"@ ف"جGب*> ^ل"*>.
+ح"اناً تج- +@ %لشبا@ < %لفت"اH %لG"@ "سع<@ ل"بن<% %ختبا'Z> %ل-ن"<_ على +سا9 كلمة هللا "-فع<@ ^لى %النضما> ^لى CGZ %لحلقة. < 'غبة من*>
في +ال "عتب'Z> %لغ"' +@ ب*> شG>G%ً < م"الً فP'"اً ^لى %لتمثJ باآلخ'"@ "Gعن<@ لتأث"'%H +شخاi ق- ال "ك<ن<@ %ختب'<% %لح"اO %ل'<ح"ة
^Pالقاً. فل< +ن*> سع<% ب'<h %لصالO الستفاء %لمش<'O م@ كلمة هللا ل"ع'ف<% ما قال7 %لمس"ح بشأ@ %لثما' %لتي تحمل*ا %لشج'O %لمس"ح"ة أل-'ك<%
p>'لى عشاء ع'9 %لخ^ O>ل-ع% J>لتص- %لنف<9 ع@ قب Jبالفع H-ق- +ع Hلحفال% CGZ @+. {SM 408.3}

< "ج-g +ح"اناً للشب"بة %لG"@ تعلم<% ج"-%ً S"'P %ل'A +ن*> بإكثا'Z> م@ %لت'-- ^لى +ماك@ %لل*< < "نساق<@ بفعJ جاGب"ة < سح' %لتأث"'
WلGلمس"ح"ة ف*> ب% h>'نة %ل"! <Z!>تع iح-<@ +نفس*> مع +شخا>" G^ > K_>"ابع -نPت'ب"ت*> < ثقافت*> ب Hبأنا9 %ّتسم Pلبش'_ ^لى %ال'تبا%
<Z'لى مست<] %لعال> باخت"ا^ @>Pف*;الء ال "نح KSخاف<@ هللا < "خ-م<ن7 بالح" _Gما %ل+ .Oنما "!ج<@ بأنفس*> في عب<-"ة ت-<> م-] %لح"ا^
SM} .صحبة ق<> ل> "جلس<% %لمس"ح على ع'q قل<ب*>K بJ "قف<@ للمس"ح غ"' Z"اب"@K حتى ل< %قتضاG <ZلW ^نكا' %لنفK9 بJ %لتضح"ة ب*ا
409.1}

=لتر"اé =لشافي من =لط.ش

_Gلتي عمل*ا ألجلنا < %لب' %ل% O'تنا ألجل7؟ +لسنا نج- في %لكفا%>G 'فال نق-' +@ ننك+ Kلتضح"ة ألجلنا% > Sلشا% Jلعم% Oلمس"ح ح"ا% qلق- عا
"'"- +@ "*بنا ^"اC م<ض<ع"@ ج-"'"@ بأ@ "ستغ'قا عل"نا +ZGاننا؟ ل< +@ %لشب"بة "ستخ'ج<@ ألنفس*> مما "حت<"7 مست<-m %لكتاA %لمق-9 م@
> gلل*< < %لعب% Jمن*> %ل'غبة في مسائ Hالنتف َ%G^ K<ت*ا م@ عف< ^ل*ي < سال> < ب' -%ئ%Gل O'لمنك% Oلح"ا% l>ل< +ن*> "تأمل<@ في ما "ت K!>كن
{SM 409.2} .%لت*"ج %لمشك<W في +م'Zا

ً ^@ %لمس"ح "بت*ج ح"@ "شغJ %لشب"بة +فكا'Z> بم<%ض"ع %لخالi %لجل"لة %لمشّ'فة. "-خJ ^لى قل<Z A;الء كض"p مق"> مالئاً ح"ات*> ف'حا
< سالماً. < محبة %لمس"ح في %لنفZ 9ي مثJ “"نب<m ماء "نبع ^لى ح"اO +ب-"ة”... < %لG"@ ف"*> CGZ %لمحبة "س'Z> +@ "تح-ث<% ع@ %ألم<' %لتي
{SM 410.1} .ق- +ع-Zا هللا للG"@ "حب<ن7

S'لف% dب"@ %لمتج-- < غ"' %لمتج--. فالف'"قا@ ال "مت!جا@ معاً -<@ +@ "الح KئPلمم"! ب"@ %لق-"9 < %لخا% Pلق- 'س> %إلل7 %لس'م-_ %لخ
ب"ن*ما كإمت!%l +ل<%@ ق<9 ق!Kh بJ +@ %لف'S ب"ن*ما "مك@ تم""!C كما تم"! %لO'"*d م@ منتصp %لل"J %لحالW %لس<%-. ^@ شعA هللا ال "ق-'<@
+@ "ق"م<% صالH <ث"قة مع م@ "ع'ف<@ %لحS <ال "تبع<نK7 < "سلم<% (+_ شعA هللا) مع GلW م@ %ألG]. ^@ "عق<Z > KA< "تكل> عما قا> ب7
%ثنا@ م@ +بنائ7 م@ +عماJ مع"نة %قت'نH بالفdائع %لم'عبة قاJ: “في مجلس*ما ال ت-خJ نفسي. بمجمع*ما ال تتح- ك'%متي” لق- شع' بأ@ ك'%مت7
ست*ا@ ^Z %G< %ختلP مع خPاO في +فعال*>. 'فع ^شا'O %لخP' منG'%ً ^"انا بأ@ ننبG %لمعاش'%H %ل'-"ئة لئال نتل<g نح@ بالش'. < %ل'<h %لق-9
— P4 شبا :l) — ”اZ>بالح'_ <ّبخ Jب O'لمة غ"' %لمثمdل% Jال تشت'ك<% في +عما“ :J>ق" G^ 9ب<ل J>ة %ل'سPنفس7 ب<%س '%Gإلن% Jس'"
{SM 410.2} .(فب'%"' 1897

حفالe =لسمر =لمقبولة

"نبغي +@ ت'%عى ب<قا' كJ م<Zبة H%G تأث"'K <تستعمJ لجAG %لنف<9 ^لى %لمس"ح. < على %لشبا@ < %لفت"اH +ال "dن<% +@ %لمس"ح "'ضى
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C>-عتا% _Gم<س"ق"ة في شكل*ا %ل Hسم' < حفال Hعما "ما'س<@ م@ ل*< < ما "ح"<@ م@ حفال. {SM 410.3}

> KاZ>فل< %جتمع شب"بتنا ل"ق'+<% كلمة %ل<حي < "تف*م Kا تأث"' -"ني ص'"حZ->تس @+ Aجم"ع حفالتنا "ج @+ O'تل< %لم O'لي %لم '*d+ -لق
{SM 411.1} .كل*> "سأJ: ماG% +فعJ “لتك<@ لي %لح"اO %ألب-"ة”؟ < م@ ث> "قف<@ للحS متح-"@K لجعJ %ل'A "س<m ب'كت7 ت-خJ قل<ب*>

@"Gس<] م-'سة تستع- ف"*ا لالمتحا@ %ل Hل"س Oلح"ا% CGZ @+ W'-" @+ في م;سساتنا Jعام Jعض< في %لكن"سة < ك Jك mاPل< %ست KCr
SM} ."ج'"7 لنا ^ل7 %لسماء في %لP*ا'O < نقاء %لفك' < %إل"ثا' في %لتص'فاH! ^@ كJ كلمة < كJ عمJ < كJ فك' Z< م-<@ في +سفا' %لسماء
411.2}

"جA +@ نتق-9 < ن'قى ^لى %ل'فعة %لحق"ق"ة للق"ا9 %لم<ض<m لنا في %لكلمةK < نح@ ^نما نبلغ بق<O %لحS < سم<C. ل"9 +ح- "ق-' +@ "تعل>
1906 9Pغس+ — Ar 14 :l) — اعة %لم-ققة لكلمت7. فلن-'9 %لكلمةPال بال^ A'ل% S"'P). {SM 411.3}

* * * * *

كيف تقضي أيام العطلة

^@ ت'<"ح %لنف9 ال!> للG"@ "ما'س<@ %ألعماJ %ل"-<"ةK < لكن7 +ل!> بن<m +خi للمشتغل"@ باألعماJ %لفك'"ة. ^@ %نصباA عق<لنا على
%لعمJ %نصباباً متصالً مف'Pاً ل"9 باألم' %لج<Z'_ لخالصنا +< لتمج"- هللاK حتى ل< كا@ GلW بص-- م<%ض"ع -"ن"ةK غ"' +@ ZناW ض'<باً
م@ %لتسل"ة مثJ %ل'قi < لعA %ل<'S < %لشP'نج < لعبة %ل-%ما... ^لخK %لتي ال نستP"ع %لم<%فقة عل"*ا أل@ %لسماء تح'م*ا < ت-"ن*ا لك<ن*ا
تفتح %لباA لش'<' عd"مةK ل"سCGZ H %أللعاA مج-"ة في باعث*اK بJ ل*ا م@ %لتأث"' %لمث"' ما "<لّ- في بعk %لعق<J ش*<O لتلW %أللعاA %لتي
{SM 412.1} .تق<- ^لى %لقما' < %إلس'%Kp فعلي %لمس"ح""@ +@ "ح'م<% CGZ %أللعاA كل*ا < "ستع"ض<% عن*ا بغ"'Zا مما ال ض'' من7 %لبتة

%Gفإ Kلسأ> < ع-> %ل'ضا ^لى نف<9 +<ال-نا% Jخ-" @+ WلG @أل@ م@ شأ Kل"*ا^ Hلة -<@ +@ نلتفPن7 م@ <%جبنا +ال نقضي +"ا> %لع+ H"+'
كا@ ثمة خP' م@ +@ "تع'k +<ال-نا في +"ا> %لعPلة للتأث"'%H %لش'"'O < فسا- %لعال> فعلى %ل<%ل-"@ +@ "ج-<% ل*> م@ +ل<%@ %لمتع %لب'"ئة ما
{SM 412.2} ."أخG مكا@ CGZ %لتسل"اH %ألش- خKً%'P < ل"فعJ %ل<%ل-<@ GلW بح"g "ف*> +<ال-Z> +@ %ل*-p من7 خ"'Z> < سعا-ت*>

لتجتمع بضع عائالH مم@ "قPن<@ معاً في م-"نة +< ق'"ة < "ت'ك<% مشغ<ل"ات*> %لتي +'ZقH ق<%Z> %لجسم"ة < %لعقل"ة < "ق<م<% ب'حلة ^لى
%ل'"Kp ^لى ضفة بح"'Z Oا-ئة +< ^لى +جمة <%-عة ح"g %لمناd' %لPب"ع"ة %لجم"لة %لساح'O. < ل"ت!<-<% بPعا> صحي بس"P "تألp م@ +حس@
%لثما' < %لحب<KA < ل"م-<% مائ-ت*> في Jd شج'O ما +< تحH %لقبة %ل!'قاءK < ^@ قPع %لمسافة < %ل'"اضة < %لمناd' %لخالبة كف"لة كل*ا بأ@
W>عل"*ا %لمل <Z-تمتع<% ب<ل"مة تحس" @+ W%G G^ <*عا> ف"مكنPتث"' ف"*> %لقابل"ة لل. {SM 413.1}

< "نبغي لل<%ل-"@ < %أل<ال- في مناسباH ك*CG +@ "شع'<% بالتح'' م@ %ل*> < %لعمJ < %لقلS. < "نبغي +@ "ص"'<% +Pفاالً مع +Pفال*>K < +ال
{SM 413.2} ."-خ'<% <سعاً في ^سعا-Z>. < ل"نفS %ل"<> كل7 في ت'<"ح %لنف9

@"Gتقتض"*> م*ن*> +@ "!%<ل<% جل<"اً ب"@ +'بعة ج-'%@. < "نبغي لجم"ع %ل @"Gنافع <ال غنى عن7 لصحة %ل SلPفي %ل*<%ء %ل kال'ت"ا%>
> O-"-ج Oلى +عمال*> بح"ا^ O->على %لع O'-ت"*> مق;" G^ KJ"!بح ج' Jب KO'ل"9 في %ألم' خسا .Aك<%ج C>فعل" @+ WلG %>اعت*> +@ "فعلPباست
515 > 514 : C 1) — k'ق- صا'<% +كث' %ستع-%-%ً لمقا<مة %لم > KPنشا > O'%'ا بحZ>ل"ستأنف O-"-شجاعة ج). {SM 413.3}

=لمصاQ; =لمس.ح.ة للمتعة

> K'ت'س"خ نقاء %لفك > Hي متع تق<> على م'%عاZ > Kح- متعاً "مك@ +@ "نع> ل*ا %لفق'%ء < %ألغن"اء على ح- س<%ء%> Jلق- +ع- هللا لك
%إل"ثا' في %لتص'Kp متع تجن"*ا م@ %لتكل> بكلماH %لعpP < %لتع!"ةK < +-%ء +عماJ %للpP. فالG"@ "ق-م<@ خ-مة ك*CG %لخ-مة "شع من*> ن<'
57 : C 9) — O'"لمة +ح!%@ كثd <*على ح"ات HبقP+ @"Gل% Oلمس"ح ل"ن"' ح"ا%). {SM 413.4}

* * * * *
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الجمعيات املختصة بالعلم و األدب

+ح"اناً كث"'h'P" O %لس;%JZ :J %لجمع"اH %لمختصة بالعل> < %أل-A مف"-O لشب"بتنا؟ لإلجابة ع@ GZ% %لس;%J كما "ل"S "نبغي +@ ن-خJ في
%عتبا'نا ل"9 فقP %لغا"ة %لdاO'Z م@ CGZ %لجمع"اKH بJ ما تت'ك7 بالفعJ م@ تأث"' كما ق- تب'Z@ باإلختبا'. ^@ تنم"ة %لعقJ <%جA نح@ م-"ن<@
ب7 ألنفسنا < للمجتمع < Kt < لك@ "نبغي +ال نستنبP +ب-%ً <سائJ ل*CG %لغا"ة على حساA ق<%نا %أل-ب"ة سع"اً <'%ء %لبل<f بإح-%Zما ^لى قمة
{SM 414.1} %لكماZ CGZ JZ .Jي %لنتائج مضم<نة ع@ S"'P %لجمع"اH %لمختصة بالعل> < %أل-A كما ن'%Zا ت-%' غالباً؟

^@ %لجمع"اH %لمختصة بالعل> < %أل-A تكا- تك<@ ب<ج7 عا> H%G تأث"' مغا"' للتأث"' %لمست<حى م@ %سم*ا. ف*يK بالP'"قة %لتي ت-%' ب*ا
غالباKً مض'O بالشب"بةG KلW أل@ %لش"Pا@ "حض' ZناW ل"ضع Pابع7 على نشاPات*ا. ^@ ما "كسA %ل'جJ 'ج<لت7 < %لم'+O +ن<ثت*ا ^نما "نعك9
م@ صفاH %لمس"ح. فعلى ق-' ما تخل< CGZ %لجمع"اH م@ <ج<- %لمس"ح ف"*اK "ضعp تبعاً لGلW %لعنص' %لمعلّي %لم*AGّ %لمش'p %لG_ ف"نا
Jفالعق Kف"*ا Jلمس"ح مح% h>'قة تتالء> < 'غبات*> ال "بقى ل"'Pب Hالجتماعا% CGZ @>">"عن-ما "-"' %ل-ن .ً%'P"نبغي +@ "ك<@ مس" _Gل%
"نجAG ع@ %لتأمالH %لج-"ة < ع@ هللا < ع@ كJ ما Z< حق"قي < ج<Z'_ ^لى %ألم<' %لخ"ال"ة %لسPح"ة %لمصPنعة... ما للتب@ ما %لحنPة؟
{SM 414.2}

^@ %لغا"اH < %ألغ'%k %لتي تق<- ^لى تأس"9 ن<%-_ %لعل> < %أل-A 'بما كانH حسنةK غ"' +@ CGZ %لم;سساH ستصبح ش'%ً +ك"-%ً ما ل>
O'"ح"اناً كث+ > .O-عا Jعل"*ا حكمة م@ هللا. لك@ +ناساً غ"' مت-"ن"@ < غ"' مك'س"@ في قل<ب*> < ح"ات*> "سمح ل*> بال-خ 'P"ا < تس*Pتضب
تسن- ^ل"*> +'فع %لمناصH%G A %لمس;<ل"ة. <ق- تس@ ق<%ن"@ < ت<ضع +نdمة تعتب' كاف"ة ل'-m +_ تأث"' ضا'K غ"' +@ %لش"Pا@K %لقائ- %ل-%Z"ة
%لمكا' ال "نفW "عمJ ل"ص<f %لجمع"ة +< %لنا-_ بشكJ "<%فS خ7PP < +غ'%ضK7 ث> ال "لبg +@ "نجح في +غلA %ألح"ا@. ^@ %لخص> %لل-<- "ج-
قب<الً < ت'ح"باً م@ جانA %لG"@ سبS ل7 +@ %متلك*>K < ع@ P'"ق*> "حقS +غ'%ض7. < +@ مآ-A < ض"افاH تقا> لتجعJ %الجتماm ملG%ً < جG%باً
لل-ن"<""@ < بGلW تمسي نشاPاH ما "سم<ن*ا بجمع"ة %لعل> < %أل-A منحPة في +غلA %ألح"ا@ ال تع-< ك<ن*ا ^ج'%ء%H نd'"ة محPة < كالماً
Sت-ع> %ألخال >+ Jلكن*ا ال تق<_ %لعق > Kt O>%-ي عZ ب"عة %لجس-"ة %لش*<%ن"ة %لتيPا %لZGتستل CGZ Jخ"صاً فا'غاً. ك'. {SM 415.1}

^@ %عتشا' %ألتق"اء مع غ"' %لم;من"@ في CGZ %لجمع"اH ال "ح<J %لخPاO ^لى ق-"س"@. ح"نما "تح- شعA هللا P<عاً < %خت"ا'%ً مع %ل-ن"<""@
KWناZ @>ضع<% +نفس*> تحت7. ق- ال "ك> _Gلتأث"' غ"' %لمق-9 %ل% Aبسب A'غ"' %لمك'س"@ < "ق-م<ن*> على +نفس*> فإن*> س"بع-<@ ع@ %ل >
> Sبس*<لة +م<'%ً قائمة على %لح Jهللا ال تقب h>' '"تأث Hلتي ل> تنشأ تح% J>غ"' +@ %لعق Kkل'ف% >+ k%'ما "-ع< ^لى %العت K'"قص Hل<ق
%لب'K فل< سبS ل*> +@ تG<ق<% Pع> %ل'<ح"اH لكان<% %نحا!<% ^لى صف<p "س<m %لمس"ح. ^@ %لف'"ق"@ "خضعا@ لس"-"@ مختلف"@Z > Kما
Wب"نما +<لئ Kلم<%ض"ع %ل'ص"نة %لمعق<لة %لمش'فة% @>Gستل" m>لمس"ح "س% mفأتبا Kق*ما < 'غبائ*ما%>G+ > كال*ماr > ماZ-متناقضا@ في مقاص
%لG"@ ال "حب<@ %ألم<' %لمق-سة ال "ق-'<@ +@ "ج-<% لOG في CGZ %الجتماعاH ما ل> تشكJ %ألم<' %لسPح"ة < غ"' %لحق"ق"ة ج!ء%ً با'!%ً Zاماً
م@ %لنشاPاH. < ش"ئاً فش"ئاً "أخG %لعنص' غ"' %ل'<حي "Pغى على %ل'<حيK < "تبع GلW +@ %لج*<- %لمبG<لة للت<ف"S ب"@ %لمبا-& %لمتناقضة
{SM 416.1} .في Pب"عت*ا تنت*ي ^لى فشJ محت>

لق- بGلH ج*<- البت-%m خPة لتأس"9 جمع"ة للعل> < %أل-A تعم> فائ-ت*ا جم"ع %لمتصل"@ ب*ا — جمع"ة ف"*ا "شع' جم"ع +عضائ*ا
_>G @^ .على %لمبا-& %ل-"ن"ة O'Pخ CG*ة كPخ Jتجنب*ا %لش'<' %لتي غالباً ما تجع > K@>من*ا ما "نبغي ل*ا +@ تك Jبمس;<ل"ة +خالق"ة تجع
%لفPنة < %لحك> %لس-"- على %ألم<'K %لZ @"G> على %تصاJ حي بالسماءK < "'<@ %لم"<J %لش'"'KO < "س"'<@ ق-ماً في سب"J %الستقامةK غ"'
<Z'"فإ@ تأث .Hلجمع"ا% CGZ <ت-ع< ^ل"*> %لحاجة لت<لي !ما @"Gل% <Z الء;Z — فع"@ على %ل-<%> '%"ة %لمس"ح%' Jب K@اP"منخ-ع"@ م@ %لش
{SM 416.2} .س"ف'k %ل*"بة <%ل<قا' < "جعJ م@ CGZ %الجتماعاH ب'كة ال لعنة

CGZ ألمك@ +@ تصبح A-لجمع"ا@ %لمختصة بالعل> < %أل% CGZ Jمث O'%-^ > <"dل< +@ 'جاالً < نساء '%ش-"@ "تح-ث<@ مع %لشب"بة في تن
A-م@ %لعل> < %أل Hف*ي ل"س Aلصخا% > A'Pل% > J!*لل Hلتصبح مناسبا Hالجتماعا% CGZ Pنافعة < ممتعة معاً. < لك@ ح"@ تنح Hلجمع"ا%
Sلخل% > Jلعق% PاPالنح J"ي سبZ نما^ > Kفي شيء. {SM 417.1}

> Jم<%ض"ع م@ شأن*ا +@ تنمي %لعق J>ح Hمقاال '"Pتس > Kلم<%ض"ع كلمة هللا S"لعم% iلفح% > K9-لمق% Aاء -'<9 م@ %لكتاPع^ @^
p'اقة %لعقل"ة < %ل'<ح"ة جم"عاً. ^@ %لتعPلل Pك<@ ل*ا تأث"' منش" CGZ — 9 %لمس"ح %لثم"نة>'- >+ KH%>سة %لنب%'- > K9'%-ت<سع %لم
{SM 417.2} .بالكتاA %لمق-9 ج"-%ً "نشP ق<] %لتم""! < "حص@ %لنف9 ض- ZجماH %لش"Pا@

قل"ل<@ Z> %لG"@ "-'ك<@ +@ م@ <%جب*> +@ "ما'س<% ضبP +فكا'Z> < تخ"الت*>. ^@ م@ %لصعA ^بقاء %لعقJ غ"' %لم*AG منص'فاً ^لى
%لم<%ض"ع %لمف"-KO فإG% كا@ %لم'ء ال "فك' كما "ل"S فال "مك@ لل-"انة +@ ت!-Z' في نفس7. "جA +@ تشغJ عقل7 +م<' مق-سة +ب-"ة <^ال '%عى
{SM 418.1} ...في نفس7 +فكا'%ً سPح"ة تاف*ة. كما "جA ت*A"G %لق<] %لعقل"ة < %ألخالق"ة جم"عاZ > Kًي تق<] < تتحس@ بالتم'"@ < %لمما'سة

Hغبا' mفي +_ +م' غا"ت7 ^شبا P'فتابع %لمس"ح "نبغي +ال "نخ Kما لنا < ف"نا Jفي ك Sلح% t @^ .لخ-مة هللا Aلقل% > Jنبغي تك'"9 %لعق"
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%لنفK9 +< "شت'W في +_ مسعى م*ما "ب-< ب'"ئاً +< حم"-%ً ^@ كا@ ضم"'C %لمستن"' "<حي ل7 بأ@ م@ شأ@ GZ% %لمسعى +@ "ضعp +< "قلJ م@
'<ح"ات7. "نبغي لكJ مس"حي +@ "عمJ على ص- ت"ا' %لش' < "نقG شب"بتنا م@ %لتأث"'%H %لتي ق- تج'ف*> ^لى %ل*الW. فل"ساع-نا %ل'A لنتق->
{SM 418.2} .(متش--"@ في <ج7 %لت"ا' — (!: 541 — 544

* * * * *

الرقص

h'ال "ق-' +@ "لتم9 ب'كة هللا عل"7. ال "'تا- %لمسا Aفي لع W'ال "شت> K>*مكا@ للتسل"ة < %لل _+ J>في -خ Aلمس"حي %لحق"قي ال "'غ%
AZGتنفي %لمس"ح م@ %ل > Aلل% Aلفاتنة %لتي تخل% H%'في +_ م@ %لمس P'لب"ل"ا'-<... <ال "نخ% Hقاعا >+. {SM 419.1}

+ما ج<%بنا للP" @"Gلب<@ ^ل"نا %إلشت'%W في CGZ %لمالZي ف*< +ننا ال نق-' +@ نشت'W ف"*ا باس> "س<m %لناص'_. ^@ ب'كة هللا ال "مك@
%ستن!%ل*ا على %ل<قH %لG_ "نفS في %لمس'h (%لت"ات'<) +< في %ل'قi. < ل"9 م@ مس"حي "'غA في +@ "<%ف"7 %لم<H في مكا@ ك*K%G < ل"9
Z. {SM 419.2}ناW م@ "'"- +@ "<ج- ZناW عن-ما "أتي %لمس"ح

Hم@ حفال J"قل %GكZ --ت'%نا نن-> على ك<ننا %شت'كنا في ع J*ح"اتنا ف Jج*اً ل<ج7 +ما> سج> pلى %لساعة %لختام"ة < نق^ Jح"نما نص
%لل*<K < +خGنا بنص"A م@ ZكG% ع-- قل"J م@ مشاZ- %لA'P %لعابg؟ +س<p ال نن->K باألح']K بم'%'O على +@ ساعاH ع-"-O ثم"نة ق-
ُ ZكG% ع-"-O ق- +ضعناZا كانH كف"لة ل< +حسنا ^نفاق*ا بأ@ ت;م@ لنا كن<!%ً خال-%H؟ SM} ب--ناZا في ^'ضاء G<%تنا بالمس'%KH < على +@ ف'صا
419.3}

لق- صا' م@ عا-O +-ع"اء %ل-"@ +@ "ج"!<% +_ ^ن*ماW <ب"J "تعلS ب7 %لقلA. ^@ %عت"ا-Z> %لخP"ة ق- +عماZ> ع@ ';"ة فdاعت*ا. كث"'<@
> Kل-نسة% H%Gلمقاص- %لخ"'"ة في %لكن"سة بتمتع*> بالمل% kبق'ن*> بع Kا"ا ق- +-%نت*ا كلمة هللاPمم@ "-ع<@ +نفس*> +<ال- هللا "تست'<@ على خ
H%Gالنغما9 %لعص'_ في %لمل% %G*تفق- %لفض"لة < %الستقامة ب > KJلنف<9 < تضل% m-فتخ K9"لسماء لخ-مة ^بل% O>ستع"'<@ كس" WلGب. {SM
420.1}

في xر"ق =إلنحال_ =لخلقي

لق- صا' %ل'قi < لعA %ل<'S في كث"' م@ %لعائالH %لمت-"نة م@ <سائJ قPع %ل<قKH < %لفك'O %لسائ-O عن*ما +ن*ما م@ %لتسل"اH %لمن!ل"ة
%ل*ا-ئة %لتي "مك@ %لتمتع ب*ا بأما@ تحH ^ش'%p %ل<%ل-"@. < لك@ بGلW تنشأ 'غبة في CGZ %لمس'%H %لمث"'KO <ال "مضي J">P <قH حتى
J"على شيء صالح ^نما "فتق' ^لى %ل-ل _>Pمك@ +@ تن" H%'لمس% %GZ @بأ J>خا'ج7. ^@ %لق ً%'Pخ H"صبح ما كا@ معتب'%ً غ"' مض' في %لب"
Jتفس- ك KWلG @على %لعك9 م Kن*ا+ Jب Kفاضلة +< مق-سة O-فة <%حPفي %لنف9 عا m'!ال ت> K'ن*ا ال تق<_ %لجس> <ال ت'"ح %لفك^ .Hإلثبا% >
Hلتجمعا% g"ح Pلمنح% iل'ق% '>- > Jألفض% Hب<ناً شاسعاً ب"@ نخبة %لجمع"ا WناZ @+ ل-"ن"ة. صح"ح% Hلى %لتفك"' %ل'ص"@ < %لخ-ما^ J"م
{SM 420.2} .%لتي "س<-Zا %لتش<"q < %لبلبلة < %إلنحPاKP غ"' +@ CGZ < تلZ Wي خH%>P في S"'P %النحالJ %لخلقي

^@ تسل"ة %ل'قi في شكل*ا %لG_ ت-%' ب7 %ل"<> Zي م-'سة للفسا- < %لفج<'K < لعنة مخ"فة تنصA على %لمجتمع. ل< كا@ باإلمكا@ جمع
%لG"@ "ص"ب*> %النحالJ ب*CG %ل<س"لة في م-ننا %لكب'] سن<"اً فأ_ ت<%'"خ لح"اO محPمة "مك@ كشف*ا ^W%G G! < ما +كث' %لZ @"G> %آل@ مستع-<@
لالعتG%' ع@ GZ% %لتص'p س"متلئ<@ ح!ناً < ZG<الً ^G "'<@ %لنتائج! ك"p "ستP"ع %لG"@ "-ع<@ +نفس*> <%ل-"@ مس"ح""@ +@ "قبل<% بأ@
H%'لمس% CGZ ب"ع<% +نفس*> لقاء" @+ Hع %لشبا@ < %لفت"ا"Pست" p"الحتفال"ة؟ ك% -Zلمشا% CGZ Jمع*> مث <Z'>للتج'بة بحض <Z-ع'ض<% +<ال"
{SM 421.1} .(%لساح'O %لفاتنة %للA؟ - (A: 28 شبP — فب'%"' 1882

eخطر =لتسل.ا
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> KO'"لة كثPلتي ت*اج> %أل<ال- < %لشب"بة في %لم-@. +"ا> %لع% O-"-لع% A'لتجا% gم@ +خب WلG @+ G^ K'>ألم% 'Pلم@ +خ H%'لمس% Aح @^
ف"*ا %أللعاA < سباقاH %لخ"J تجAG %ألل<Kp < ^@ -<%مة %إلثا'O < %لمس'O تنفي من*> %لشع<' ب<%جباH %لح"اO %لج-"ة. < %ألم<%J %لتي كا@
:_) — Hتب-- في %لتسل"ا — <Z-عن _Gل% J"مما "ق-م7 %لفق'%ء م@ %لقل O'"كث Hي في حاالZ > — Jفض+ A%>في +ب Sا لإلنفاZ'"نبغي ت<ف"
422). {SM 421.2}

مقو89Q بالمبد0

كث"'<@ "خش<@ %إلنتقا- %لمث"' غ"' %ل<-_ +< ما خبg م@ %لق"J < %لقاJ فال "تص'ف<@ ب-%فع %لمب-+. ال "جس'<@ على ت<ح"- +نفس*> مع م@
"تبع<@ %لمس"ح كل"اKً بJ "بتغ<@ مشاكلة +JZ %لعال> في عا-%ت*> < "dف'<@ باستحسا@ %ل-ن"<""@. ^@ %لمس"ح ق- “بJG نفس7 ألجلنا لكي "ف-"نا م@
{SM 422.1} .(كJ ^ث> < "P*' لنفس7 شعباً خاصاً غ"<'%ً في +عماJ حسنة” — (A: 29 تش'"@ %لثاني — ن<فمب' 1887

* * * * *

&لقسم &لر&بع عشر—&لصديق &لصديق

C'>بن S'إلل*"ة +@ "ش% O'على %الستنا Jحص O+'م% >+ Jج' Jفعلى ك Kإلجتماع"ة% Hلصال% S"'P @لمس"ح"ة بالعال> "ت> ع% Wحتكا% @^
على %لS"'P %لمdل> %لG_ "سلW ف"7 م@ ل> "ع'ف<% %لS"'P %ألفضJ. فالق<O %إلجتماع"ة %لتي ق-س*ا '<h %لمس"ح "نبغي %الستفا-O من*ا في
496 :P) — iإلت"ا@ بالنف<9 ^لى %لمخل%). {SM 424.1}

إجتماعي ألخّلص اآلخرين

Gنعمت7. "نبغي +ال ننب J"م@ قبل<% ^نج Jم@ "ك'!<@ بكلمت7 < ك J7 ك"Gبمصالح %لبش' "نبغي +@ "حت Pلمس"ح في ك<ن7 %'تب% Jمثا @^
%لش'كة %إلجتماع"ة < +ال نع!J +نفسنا ع@ %آلخ'"@. فلكي "مكننا %ل<ص<J ^لى كJ %لPبقاH عل"نا +@ نAZG لمقابلت*> ح"G^ K<Z g "ن-' +ن*>
"Pلب<ننا م@ تلقاء +نفس7. ^@ قل<A %لنا9 ال تتأث' بالحS %إلل*ي %لG_ "لقى م@ على %لمنب' فقKP بZ JناW حقr Jخ' للعمKJ ق- "ك<@ <ض"عاً <
{SM 425.1} .لكن7 "بش' بحصا- <ف"'K ^ن7 في +ك<%} %لفق'%ء كما في قص<' %ألغن"اء < %لعdماءK على %لمائ-O < في مجتمعاH %ألن9 %لب'"ئة

< كتالم"G للمس"ح نح@ ال نختلP بالعال> لمج'- حA %لمس'%KH <ال لنشا'W %لنا9 في ج*االت*>K فمثJ تلW %لمجتمعاH ال "نج> عن*ا س<]
%لض''. "نبغي +ال نب"ح %لخP"ة بكالمنا +< +عمالنا +< صمتنا +< حض<'نا. فأ"نما نAZG "نبغي لنا +@ نصPحA "س<m معنا < نعل@ لآلخ'"@ ع@
ق"مة مخلصنا %لعd"مة. +ما +<لئW %لG"@ "'"-<@ %الحتفاd ب-"انت*> بإخفائ*ا في حص<@ مش"-O فستض"ع عل"*> ف'i كث"'O لعمJ %لخ"'. ^G ع@
S"'P %لصالH %إلجتماع"ة تتقا'A %لمس"ح"ة م@ %لعال>K فكJ م@ ق- حصJ على %لن<' %إلل*ي عل"7 +@ "ن"' S"'P %لG"@ ال "ع'ف<@ ن<'
Oلح"ا%. {SM 425.2}

عل"نا جم"عاً +@ نك<@ ش*<-%ً ل"س<Km فالجاGب"ة %إلجتماع"ة +< م"J %إلنسا@ ^لى %لمعاش'G^ O تتق-9 بنعمة %لمس"ح "نبغي %ستخ-%م*ا في 'بح
%لنف<9 للمخلi. ل"' %لعال> +ننا لسناK بكJ +نان"ةK مشغ<ل"@ في مصالحنا %لخاصةK بJ +ننا ن'غA في ^ش'%W %آلخ'"@ في ب'كاتنا < %مت"ا!%تنا.
.لن'Z> ^@ -"انتنا ال تجعلنا ع-"مي %لعpP +< متعصب"@K فعلى كJ م@ "عت'ف<@ بأن*> ق- <ج-<% %لمس"ح +@ "خ-م<C كما ق- خ-> Z< لخ"' %لنا9
{SM 426.1}

"نبغي +ال نجعJ %لعال> "عتق- %عتقا-%ً كاGباً +@ %لمس"ح""@ ق<> تعساء تعل< %لعب<سة <ج<Z*>. فإG% ثبتنا +نdا'نا في "س<m سن'] +ن7 %لفا-_
{SM 426.2} .%لعKp>P < "ش'S ن<' <ج*7 عل"نا ^G ح"ثما "ملW '<ح7 "حJ %لسال>. < س"ك<@ ZناW +"ضاً %لف'h أل@ في هللا ثقة مق-سة Zا-ئة
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^@ %لمس"ح "ف'h بتابع"7 عن-ما "ب'Zن<@ +ن*> ش'كاء %لPب"عة %إلل*"ة مع +ن*> بش' مجب<ل<@ م@ %لت'%A. ^ن*> ل"س<% تماث"J جام-KO < لكن*>
+نا9 +ح"اء. فقل<ب*> ^G تنتعq بن-] %لنعمة %إلل*"ة تنفتح < تتسع لشم9 %لب'. < %لن<' %لG_ "شع عل"*> "عكس<ن7 على %آلخ'"@ في +عمال*>
135 > 134 i Jبمحبة %لمس"ح — (مشت*ى %ألج"ا O'"لمن%). {SM 426.3}

=لمعاشر=e تؤثر في =لمص.ر

"ش-- %لكتاA %لمق-9 على ما للعش'O م@ تأث"' عK<"d حتى في %ل'جاJ < %لنساء. < ك> "ك<@ تأث"'Zا +عd> في عق<J < صفاH %أل<ال- <
WلG Jك — H%-شكل<ن7 م@ عا" > K&-ما "تبن<ن7 م@ مبا > Kلناشئة %لفضة! ^@ م@ "ختا'<ن*> م@ 'فقة% Hلصفا% > J>لعق% Wلشب"بة — تل%
220 :!) — Jفي %لمستقب <Z'"نا < مصZ <*س"ق'' مسألة نفع). {SM 426.4}

* * * * *

املعاشرة و التأدب املسيحيان

{SM 427.1} .^@ شعA هللا ل> "نسج> مع %ل'<h %إلجتماع"ة ^ال قل"الً. فعلى م-%'سنا +ال تقفGZ J% %لحقJ %لتعل"مي %لم*> +< ت*مل7

"نبغي +@ "تعل> %لPالA +ن*> ل"س<% H%'G مستقلةK بJ ^@ كال من*> Z< خ"P "جA +@ "نض> ^لى خ"<P +خ']K م;لفة معاً نس"جاً. < ل"9 م@
-%ئ'O "مك@ +@ "عPي GZ% %لتعل"> ف"*ا بص<'O فعالةK مثJ م-'سة %لب"KH ح"g تح"P بالPالA %لف'i %لكف"لةZ %G^ K> %غتنم<ZاK بأ@ تع"ن*> ^لى
ح- كب"' في تنم"ة م!%"ا +خالق*> %إلجتماع"ةK ففي Pاقة "-Z> +@ "ستعمل<% <قت*> للمنفعة < "غتنم<% ما "ع'k ل*> م@ ف'i بح"g "ص<غ<@
S"'P @لآلخ'"@ ع Hلب'كا% Aعلى جل Jعلى +نفس*> <ال "'غب<@ في %لعم @>>Pن" @"Gما "جعل*> سع-%ء < نافع"@. +ما %ل Hم@ %لصفا
%لمعاش'%H %ل<-"ةK فإن*> "خس'<@ %لكث"' م@ %لب'كاKH أل@ %لخلPة %لمتبا-لة م@ شأن*ا +@ تجل< %لعق<J < تصقل*ا. < ب*CG %لخلPة %إلجتماع"ة
{SM 427.2} "ج'_ تعا'Kp كما تعق- ص-%قاH تفضي ^لى ^تحا- %لقل<A < تش"ع ج<%ً م@ %لمحبة %لم'ض"ة +ما> %لسماء

<%لG" @"G<ق<% محبة %لمس"ح "نبغي ل*> بن<m خاi +@ "نم< ق<%Z> %إلجتماع"ةK ألن*> ق- "'بح<@ ب<%سPت*ا نف<ساً للمخلi. "نبغي +ال
"خّبئ<% %لمس"ح في قل<ب*> ف"حجب<C ع@ %آلخ"@ < كأن7 كن! خص<صيK كن! مق-9 < حل< "جA +@ "تمتع<% بZ 7> <ح-Z>. < محبة %لمس"ح
"نبغي ^d*ا'Zا ل"9 فقP نح< +<لئW %لG"@ "ج'<@ على Z%>Z>. "جA +@ "تعل> %لPالA مثاJ %لمس"ح في ^d*ا' %إلZتما> %لمت'فS < %لم;%نسة
لم@ Z> في +ش- %لحاجةK حتى ل< ل> "ك@ Cءالء م@ عش'%ئ*> %لمختا'"@. لق- +d*' "س<m في كJ %أل<قاH < %ألمكنة %Zتماماً ممل<ء%ً محبة <
عPفاً نح< %ألس'O %لبش'"ة < +شاm ح<ل7 ج<%ً م@ %ل<'m %لب*جK ف"نبغي +@ "علّ> %لPالA %لس"' في خP<%ت7. "نبغي +@ "علّم<% %إلZتما> %لمس"حي
< %لعpP < %لمحبة للشب"بة !مالئ*> < "سع<% ل"جGب<Z> ^لى "س<m. < "نبغي +@ "ك<@ %لمس"خ في قل<ب*> مثJ بئ' ماء "نبع ^لى ح"اO +ب-"ة منعشاً
{SM 428.1} .جم"ع %لG"@ "تصJ ب*>

CGZ %لخ-مة %لP<ع"ة %لحب"ة ألجJ %آلخ'"@ في <قH %لحاجة Zي %لتي تق-'Zا %لسماء < تجل*ا فالPالA حتى في +ثناء حض<'Z> %لم-'سة
G^ Kللمنفعة Jنما "ستعم^ %GكZ Jلمستعم% Hغ"' +@ %ل<ق Kًقتا> S'ستغ" %GZ Jك Kt ك<ن<% م'سل"@ +ح"اء" @+ Kكان<% على %ستقامة @^ K<*مكن"
{SM 428.2} ."تعل> %لتلم"G بGلW ك"p "ق-> %لمس"ح"ة للعال>

CG*ك Hفي مناسبا > .O>ل-ع% Jقب K9'ف'"سي +< عشا' ^لى ع Cعا- %G^ @فكا Kل<-"ة% Hباآلخ'"@ في %إلجتماعا Pلمس"ح %إلختال% kل> "'ف
كانH كJ كلمة تلفd ب*ا '%ئحة ح"اO لح"اO لسامع"G^ K7 جعJ م@ ساعة تنا<J %لPعا> ف'صة ^عPاء -'<9 ثم"نة تناسA حاجات*>K < بGلW عل>
173 > 172 : C 6) — ًمع غ"' %لمت-"ن"@ +"ضا <Z->تص'ف<@ في +ثناء <ج" p"ك CG"لمس"ح تالم%). {SM 429.1}

* * * * *
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مبادئ لإلرشاد

AالP" 'كمنتص Jب K>عف AالPمت<سالً ال ك KناP"ك<س Aتشفع ل-] %آل" >Z > Kلنف9 ثمناً ال "ستقصى% Jفق- -فع ألج Km>ل"س Wمل Aلقل%
Kt ة "مك@ تق-"م*ا"Pثم@ ع+ Jب Kلفتي تق-مة ثم"نة% Aح"@ ل"شفع ف"نا. %لقل Jحي في ك >Z G^ <ضاً ^لى %لتما"+ iل7. ^ن7 "ق-' +@ "خل _Gبال
فأنH بكل"تt W < كJ ما تملك7 م@ Pاقة ^نما ت;تاC م@ هللا <-"عة مق-سة لتع"-Zا ^ل"7 ق'باناً م'ض"اً مق-ساً. لسH تق-' +@ تعPي هللا ش"ئاً ل>
{SM 429.2} ."عZ WP< ^"اC +<الKً لGلW ح"@ نعPي %لقلt A فإنما نعP"7 ش"ئاً ق- %شت'%Z > KC< ل7

ZنالW ج<%AG كث"'O تسعى لكسA <قH %لشب"بة < ع<%Pف*>K فالش"Pا@ "PالA بالشب"بةK م-ع"اً +ن*> خاصتK7 < ع-- <ف"' من*> "<ل<ن7 ما
"ملم<@ م@ ق<] < م<%AZ. < %لعال> "-عي قل<ب*>K غ"' +@ تلW %لقل<A تخi م@ ق- ف-%ZاG^ > K% ما +عH"P للعال> ملئZ Hماً < ح!ناً < خ"بة
Wقلب Wعل> +@ تسل"م% > .t Wن*ا مل+ KWخ-مت > Wقلب pP%>ي للعال> عPتع @+ Aلسل% A>'م@ +شنع ض @^ .O-نجسة < مفس H-غ > KJم+
{SM 429.3} .لPلA %لمس'%H ل@ "ع<- عل"W بالنفع

Jفي ك Jب KPغ"' مع'<ضة في %لم-@ %لم!-حمة فق CGZ > KOلح"ا% J%>في شتى +ح H%Gلمل% m%>م@ +ن m>ن Jع-< %لب' ق- +ع- للشب"بة ك @^
بقعة م@ بقاm %أل'k "قPن*ا +نا9 بش'. "حA %لش"Pا@ +@ "dف' بالشب"بة ل"نخ'P<% جن<-%ً في صف<ف7. ^@ ع-<نا %ألل-K %لش"Pا@K "عل> ج"-%ً
{SM 430.1} ...ك"p "تص'Kp < ق- ع'k للشب"بة حكمت7 %لج*نم"ة في عا-%H < ملH%G مبتك'O ستفق-Z> حب*> ل"س<m %لمس"ح

=إلبن =لضا_

.p'مس q"في ع g%'"نص"ب7 م@ %لم Sالنغما9 في %إلث> ق- +نف% > H%'لمس% Oي لتعل"> %لشب"بة. ففي ح"اPق- +ع J9 %إلب@ %لضا'- @^
كا@ بال ص-"KS < في بل- غ'"A < البساً +سماالً بال"ةK < جائعاKً بJ كا@ "شت*ي +@ "مأل بPن7 م@ %لنفا"اH %لتي تأكل*ا %لخنا!"'K < ل> "بS ل7
G^ KC>Gح @>Gكث"'"@ م@ %لشب"بة "ح @^ .Aأل% Aب7 < "سامع < "عا- ^لى قل Aّح'" g"ب"7 ح+ H"لى ب^ Kًتائباً متضعا Km>م@ 'جاء س<] %ل'<ج
"ح"<@ ح"اO %ست*تا' < ^س'%p < ^نغما9 في %لملKH%G تا'ك"@ "نب<m %لم"اC %لح"ةK "نب<m %لمس'O %لحق"ق"ةK < ناق'"@ ألنفس*> rبا'%ً مشققة ال
{SM 430.2} .تضبP ماء

QعوL هللا =لكر"مة

^@ -ع<O هللا لكJ شاZ Aي: “"ا ^بني +عPني قلبW” +نا +حفP 7dاZ'%ً < +مألC سعا-O حق"ق"ة. فاt "حA +@ "سع- %لشب"بة لGلP" WلA من*> +@
"عC>P قل<ب*> ل"حفd*ا حتى نبقي جم"ع CGZ %لق<O %لمعPاO ل7 في حالة صح"ة نش"Pة... ^@ هللا Z< %لG_ "جعJ %لقلA "خفKS < "ق<_ كJ عض<
ف"نا. ^@ %لمس'%H %لب'"ئة ال ت-ن9 +"اً م@ ZباH هللاK غ"' +ننا عن-ما نPلA %لملH%G %لتي تفصلنا ع@ محبة هللاW%G G^ K نخPئ ^لى +جسا-نا <
{SM 431.1} .^لى هللا. "جA +@ "عل> %لشب"بة +ن*> ق- <ضع<% في %لعال> ل"ج'ب<% ^G% كانH صفات*> ت;Zل*> للح"اO مع %لمالئكة

ح"@ "ضغP عل"W عش'%;W %لس"' في S"'P %ل'G"لة < %لمج<@K < كJ ما "ح"P بW "غ'"W بأ@ تنسى هللا < تفس- ما ق- %ئتمنW %ل'A عل"7
م@ مق-'%KH < تحP كJ ما Z< نب"J في Pب"عتKW فما عل"W ^ال %ل'فk %لجا!>. +Gك' +نW خاصة %ل'A < +نW ق- %شت'"H بثم@ %لr >Z _Gال> <
{SM 431.2} ...عG%باH %ب@ هللا

<dع@ ع Wل pكش" A"م@ %لصل S'فالن<' %لمش Kلى جلجثة^ 'dفي محبت7 فان Wتش Hكن %G^ > KWن7 "حب^ .Wبخ-مت WالبP" m>س" A'ل%
CGZ %لمحبة %لتي ال "مك@ %لتعب"' عن*اK “%لG_ عن-C <صا"ا_ < "حفd*ا ف*< %لG_ "حبني”. عل"نا بال-'9 %لمج- +@ نتع'p ب<صا"ا هللا < م@ ث>
{SM 431.3} .نd*' +ننا +<ال-C %لPائع<@

محاxو8 بمر=حم هللا
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dهللا %لثم"نة ت<ق Hعل"*ا. على +@ ب'كا Wك"ف"ة حص<ل > Wفي مص-' ب'كات Jتتأم @+ Wم@ %لمف"- ل > Kةdلح Jبنا في ك P"م'%ح> هللا تح
@^ .O'%!في %لغ JPلعا% 'Pلم% Pمحبت7 %ل-%ئمة ألن*ا كنق pاPب7 م@ +ل W'هللا < ما "غم Hال تق-' +@ تحصي ب'كا Hلشك'%@. < +ن% h>' W"ف
سحA %ل'حمة سابحة ف<قW < مستع-O +@ ت'سJ ^ل"W !خات*اK فإG% كنH تع'p ق"مة Zبة %لخالi < تجل*ا فأنH تشع' باالنتعاq %ل"<مي < بما
{SM 431.4} ."ح"WP ب7 "س<m م@ حما"ة < حفd < محبةK < تقا- في S"'P %لسال>

+نd' ^لى +مجا- هللا في %لPب"عةK < ل"فk قلبW شك'%ً للمعPي %لج<%-K ففي كتاA %لPب"عة -'9 مف"- للعقKJ فال تك@ عا-> %لشك' Pائشاَ.
%فتح ع"ني ZGنW < عا"@ %ل<فاS %لجم"J في سن@ هللا في %لPب"عة <%خشع م<ق'%ً خالقKW س"- %لسماء < %أل'k %ألسمى. +نC'd بع"@ %إل"ما@
@+ Hشك<' “ق- علم Aبقل J>ع +@ تق"Pتست W%G G^ > Km>ل"س Wسل> نفس ”Wني قلبPبا ^بني ("ا ^بنتي) +ع“ pPفي محبة قائالً في ع W"حن< عل"
Wقّ<> صفات" > W-س"ق<_ مقاص m>ب"س Wل"ي حي” < ^"مان>. {SM 432.1}

^@ سعا-تW < سالمW < ف'حW < نجاحW في CGZ %لح"اO مت<قp على ^"مانW %لصا-S باKt أل@ GZ% %إل"ما@ "بعg ف"W %لPاعة ل<صا"ا هللا
P. {SM 432.2}اعة صا-قةK < +@ مع'فتW باt < ^"مانW بZ 7ما +ق<] '%-ع"@ لكJ فعJ ش'K <+ش- -%فع"@ ^لى فعJ %لخ"'

rمن<% ب"س<m كم@ "سامحك> على خPا"اك>K < "'"- لك> +@ تسع-<% في %لمنا!J %لAZG _G ل"عّ-Zا لك>. "'"-ك> +@ تح"<% في حض'ت7 < +@
{SM 432.3} .(تنال<% %لح"اO %ألب-"ة < ^كل"J %لمج- — (l : 5 كان<@ %لثاني — "نا"' 1887

* * * * *

تأثير العشرة

g"لنف<9 معاً بح% Pغامضة ت'ب Hحلقا WناZ .<Z'"م@ %لشع<' بتأث O'>'ال ب- ل*> بالض > Kب-<@ عش'%ء q"ال "ق<] %لشب"بة على %لع
"تجا<A قلA %ل<%ح- م@ قلA %آلخ'K < "قب9 عنr 7'%ءC < ع<%Pف7 < '<حCGZ .7 %لمعاش'O "مك@ +@ تك<@ ب'كة +< لعنة. بإمكا@ %لشب"بة +@
"ش-- <%ح-Z> %آلخ'K متق-م"@ في %لس"'O < %ألخالS %لحسنةK +< "مك@ م@ %لج*ة %ألخ'] +@ "ك<ن<% G<_ تأث"' محP لآل-%Z %G^ A> سمح<%
{SM 433.1} .ألنفس*> بأ@ "صبح<% م*مل"@ < غ"' +مناء

ً ^@ مسألة ^خت"ا' %ل'فقة Zي مسألة "نبغي +@ "تعل> %لشب"بة %لنd' ف"*ا بج-. < %لشب"بة %لتي ت;> م-%'سنا ب- +@ تج- -%ئماً ب"ن*> ف'"ق"@K ف'"قا
<Z'"لش' ض>ّ تأث% Jماشى %لشب"بة %لجم*<' لفع %Gلتم'- < مخالفة %لقان<@. فإ% h>' 7"خ' تس<- علr > K7"اعة معلمP^ > سعى إل'ضاء هللا"
{SM 433.2} .على خص> %لنف<9 < +ضل<% +<لئW %لG"@ ل> "'%ع<% مبا-& %ألمانة %لثابتة

لق- ص-S م@ قاJ: “+'ني عش'%ءW +قJ لW م@ +نH”. ^@ %لشب"بة ال "ق-'<@ +@ "-'ك<% ما الخت"ا' %لعش'%ء م@ تأث"' ملم<9 في +خالق*>
< سمعت*>. من*> م@ "ختا' صحبة %لG"@ "تفS مع*> في %لS>G < %لعا-%H < %لتص'فاH. < م@ "فضJ صحبة %لج*لة < %أل'-"اء على صحبة
G^ 7غ"' +ن K<*سعى لصحبت" @"Gل% H%-عا > S>Gل O'"ق7 < عا-%ت7 ق- تك<@ في %لب-%"ة مغا>G .خالق7 عائبة+ @+ '*d" hلحكمة < %لصال% _>G
"حتW ب*G% %لف'"S تتغ"' +فكا'C < مشاع'C ف"ضحي بالمبا-& %لق<"مةK < بص<'O ال شع<'"ة < مع GلW ال مع-] عن*ا "نح-' ^لى -'Z W;الء
%لعش'%ء. فكما +@ %لج-<J "أخG على %ل-<%> م@ خاص"ة %لت'%A %لG_ "ج'_ ف"K7 كGلZ Wي %لحاJ مع مبا-& %لشب"بة < عا-%ت*>K ف*ي تصPبغ
@>Pب*> "ختل @"Gل% Aلصحا% Sحتماً بل<@ +خال... {SM 433.3}

Lلقو= dمق.ا

ق<O %لخلS ق<%م*ا +م'%@ — ق<O %إل'%-KO < ق<O ضبP %لنف9. كث"'<@ م@ %لشب"بة "عتق-<@K خPأK +@ %لعاPفة %لق<"ة غ"' %لمنضبPة Zي
ق<O %لخلKS < %لحق"قة Zي +@ %لG_ تتحك> ف"7 ع<%PفZ 7< ^نسا@ ضع"p. +ما عdمت7 < نبل7 %لحق"ق"ا@ ف"قاسا@ بق<ت7 على ^خضاm مشاع'C ال
Cنفعال7 < "سامح +ع-%ء% Pانة "ضبZباإل C'>غ> شع' _Gل% W%G >Z [>ألق% Jعل"7. ^@ %ل'ج O'P"على %لس C'مشاع O>بق. {SM 434.1}

لق- +عPانا هللا ق<] عقل"ة < +-ب"ةK غ"' +@ %إلنسا@ Z< %لباني ألخالق7 ^لى ح- ماK < "<ماً بع- "<> "قت'A %لبناء م@ %إلنجا!. < كلمة هللا
Hآل@ <ق% %G>Z .>Z ف"7 عملنا كما '*d" _Gل% Hل<ق% Hن7 آل+ > K'>Z-بنا +@ ننتب7 ^لى ك"ف"ة %لبناء لن'] +@ بناءنا م;س9 على صخ' %ل A"*ت
{SM 434.2} ."نّمي ف"7 %لكJ ما <Zب*> هللا م@ ق<] حتى "شكل<% +خالقاً تنفع في CGZ %لح"اO %ل-ن"ا < %لح"اO %ألسمى %آلت"ة

^@ %إل"ما@ بالمس"ح مخلصاً شخص"اً "ت"ح لألخالS ق<O < 'س<خاKً < %لG"@ عن-Z> %إل"ما@ %لمخلiّ بالمس"ح Z> متعقل<@ "Gك'<@ +@ ع"@
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Hما "شكل<@ م@ صفا m>لت'] ن Aلسما<"ة ت'ق% Hلكائنا% @+ > Kلنا9 "!@ %آل@ ق"م*> %لخلق"ة% Jل"*> < +@ -"ا@ كZ هللا. {SM 435.1}

Jال "سع*> +@ "حمل<% على محم AالPفي %لس@. < %ل <Z>ن*> ل> "تعلم<% مم@ تق-م+ >Z اء شن"عةPفي +@ %لشب"بة "قع<@ في +خ Aلسب% @^
%لعبg < %لسخ'"ة ما "<ج*7 ^ل"*> %ل<%ل-<@ < %لمعلم<@ م@ تحH%'"G < تعل"ماKH بJ "نبغي +@ "'%ع<% كK9'- J م-'ك"@ في %ل<قH نفس7
حاجت*> ^لى تعل"> +عمS م@ +_ تعل"> "ق-' +@ "لقن*> ^"اC +_ كائ@ بش'_. ح"@ "حJ %لمس"ح في %لقلA باإل"ما@ "صبح '<ح7 ق<O تP*' %لنف9
Oلتأث"' %لمصلح للح"ا% Sفي خل Jل@ "فش Aفي %لقل Sتنعش*ا. فالح >... {SM 435.2}

Kللشب"بة Aي عل"*>. ^ن7 محZ _>تأث"' <%ل-"*> %لمباش' +@ ع"@ +ب"*> %لسما Hل"س<% تح @"Gان*> %لP>+ @لمغت'ب<@ ع% AالPل% Wك' +<لئG"ل
عل"> باحت"اجات*> < تجا'ب*>. "'] ف"*> ^مكان"اZ Hائلة < "<- +@ "ساع-Z> على بل<f +سمى %ألZ %G^ p%-Z> +-'ك<% حاجت*> < %لتمس<% من7
{SM 435.3} .%لع<@

+"*ا %لPالKA ^@ صل<%H <%ل-"ك> تصع- ^لى هللا م@ +جلك> ل"J ن*ا'. < "<ماً ف"<ماً تتج7 قل<ب*> باالZتما> %لمحA نح<ك>K فاصغ<% ^لى
ت<سالت*> < ^لى تحG"'%ت*> < %ع!م<% +@ تسع<% ما <سعك> %لسعي أل@ تسم< ف<S ما "كتنفك> م@ ش'. لست> تق-'<@ +@ ت-'ك<% مق-%' ما "سعى
O-ب7 %لع-< م@ مك' < مخاتلة ل"فس- عق<لك> < عا-%تك> < "غ'9 ف"ك> مبا-& فاس. {SM 436.1}

ق- ال ت'<@ خP'%ً حق"ق"اً في %تخاG %لخO>P %أل<لى نح< %لP > q"PلA %لمس'%KH < تdن<@ +@ بإمكانك> عمJ ما Z< مستق"> ح"@ ت'غب<@
في تغ""' مسلكك> بالس*<لة نفس*ا %لتي ب*ا +سلمت> نف<سك> لفعJ %لخPأ. ^@ GZ% %لخPأ مب"@. كث"'<@G^ K% %ختا'<% عش'%ء +ش'%'%ً ق- %قت"-<%
.خO>P خKO>P م@ S"'P %لفض"لة ^لى مسالW %لعص"ا@ < %النغما9 في %لملH%G %لتي dن<% في <قH ما +@ م@ غ"' %لممك@ ل*> %لسل<W ف"*ا
{SM 436.2}

ً ^@ %لPالA %لG_ "ستل> للتج'بة "ضعp تأث"'C %لخّ"' %لمصلحK < %لG_ "صبح بتص'فات7 عم"الً لخص> %لنف<9 ال ب- ل7 م@ +@ "ق-> t حسابا
Cنبغي +@ "صبح<% عمالء" %Gنفس*> بالم'ت- %ألكب'؟ لما+ AالPل% Pب'" %Gآلخ'"@. لما% S"'P في O'لعب7 بص"'<'ت7 حج' عث _Gع@ %ل-<' %ل
k>*معلم"*>؟ +@ مساع-ت*> معلم"*> على %لن > AالPل% <Zساع-<% < "شجع<% !مالء" @+ K['باألح K@>ال "تعلم %Gآلخ'"@. لما% A"'في تج
Kًمت"ا! ل*>. بإمكان*> +@ "ش"ع<% ج<%ً ب*جاً منعشا% >Z للع!%ئ> ^نما Pمثب Jا@ ثق"لة < شاقة بشكP"بأعبائ*> < م<%ج*ة م'بكات*> %لتي "جعل*ا %لش
< بإمكا@ كP JالA +@ "نع> بفك'O ك<ن7 "تبع خH%>P %لمس"حK مd*'%ً %إلحت'%> لآلخ'"@K مجت*-%ً < مP"عاKً "أبى +@ "تخلى لع-< %لجم"ع
{SM 436.3} .%لعd"> ع@ +قJ ما "مك@ م@ Pاقت7 +< تأث"'C ما Z< ج"- < بّناء

@"Gلى %لمس"ح. < %لشب"بة %ل^ AالPمالئ7 %ل! AGلكث"' لج% Jق-' +@ "فع" KAن"ة < "تف*> %ل<%ج iبإخال Sلح% Jج" _Gل% AالPل% @^
%'تبP<% بالمس"ح ل"س<% متم'-"@ صعبي %لم'+K9 < ال ت*م*> مسألة مس'%ت*> < مشت*"ات*>K < ح"g +ن*> <ح-<% +نفس*> مع %لمس"ح بال'<h ف*>
Kًألصغ' من*> سنا% AالPل% Hتص'فا > H%-ك'<% +@ في ^مكان*> +@ "شكل<% عاG" @+ لكبا' في م-%'سنا% AالPنبغي لل" .Jح- مع7 في %لعم%>
كما "نبغي +@ "بGل<% قصا'] ج*-Z> في كJ ف'صة تسنح ل*> في GZ% %لمجاJ. ل"ع!> Z;الء %لPالA +ن*> ل@ "سلم<% !مالءZ> ^لى "-_ %لع-<
<Z'"تأث S"'P @ع. {SM 437.1}

^@ "س<m س"ساع- كJ %لG"@ "تكل<@ عل"7. < كJ %لم'تبP"@ بالمس"ح "نعم<@ بالسعا-KO "سلك<@ ح"g "ق<-Z> %لمخلKi صالب"@ م@ +جل7
{SM 437.2} .%لجس- مع %ألZ<%ء < %لش*<%H. لق- <ضع<% 'جاءZ> في %لمس"حK < ل@ تق<] ع<%صp %أل'k على ج'ف*> ع@ %ألسا9 %ل'ك"@

صاéQ 9 0م.ن

%ألم' مت'<W لك> +"*ا %لشبا@ < %لفت"اH +@ تع!م<% +@ تك<ن<% م<ضع ثقة %آلخ'"@ < +مناء < مستع-"@ < عا!م"@ +@ تقف<% للحS في جم"ع
%ألح<%J. +'%غب<@ +نت> في +@ تص<غ<% عا-%H ق<"مة؟ ^G%ً فاسع<% ^لى معاش'O م@ ش'فH +خالق*> < سمZ+ H-%ف*>. ^@ ساعاH !م@ %لنعمة ق-
+عH"P لك@ لكي تنق<% صفاتك> م@ كJ ع"Z > KA< ما "جA +@ تفعل<KC ال لتحصل<% على %لح"اO %لعت"-O فحسKA بJ لكي تك<@ ح"اتك> نافعة في
GZ% %لعال> +"ضاً. %لخلS %لج"- '+9 ماJ +ثم@ م@ %لAZG < %لفضة فال ";ث' ف"7 %ل'عA < ال "ناJ من7 %لفشJ. < في GلW %ل"<> %لG_ ف"7 تبا-
%لممتلكاH %أل'ض"ة س";تي ثما'C %ل<ف"'O. ^@ %الستقامة < %لثباH < %لمثاب'O صفاH "نبغي +@ "سعى %لكJ إلح'%!Zا ألن*ا ت;تي صاحب*ا ق<O ال
S"لض% Jق<"اً في تحم K'ق<"اً في مقا<مة %لش K'"لخ% Jتجعل7 ق<"اً في فع O>تقا<> — ق. {SM 437.3}

ً ^@ محبة %لحS < %لشع<' بالمس;<ل"ة لتمج"- هللا Zما +ش- حاف!"@ لتق<"ة %لK@ZG +نا %لPالKA فإG عن-GZ C% %ل-%فعK ف*< ل@ "ك<@ عابثا
مست*ت'%Kً بJ جا-%ً على %ل-<%>K "نص'p ^لى -'<س7 كما ل< كانH ع"@ هللا ت'قبK7 عالماً بأ@ %لسماء بأس'Zا م*تمة في +م' ثقافتK7 < "صبح
SM} .(متعقالً ك'"ماKً < لP"فاً م;-باKً متمثالً بالمس"ح < G% كفاءKO كما +@ عقل7 < قلب7 "عمال@ في <فاS < مش"ئة هللا — (!: 220 — 226
438.1}

* * * * *
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التأثير

لق- كانH ح"اO %لمس"ح تأث"'%ً -%ئ> %التساm ال ش<%Pئ لK7 تأث"'%ً 'بP ب"ن7 < ب"@ هللا < %ألس'O %لبش'"ة كل*ا. < ب<%سPة %لمس"ح <AZ هللا
Hنح@ تح > .tبا Pعض< م@ جس> %لك<@ %لم'تب > K7ببني جنس Pف'- منا م'تب Jعل"7 +@ "ح"ا لنفس7. ^@ ك J"م@ %لمستح Jإلنسا@ تأث"'%ً "جع%
Jهللا "قص- +@ "شع' ك > K9م@ %لنا C'"ف'- ل7 تأث"' في غ Jأل@ خ"' ك K7نسا@ مستقالً ع@ بني جنس^ q"ال "ق-' +@ "ع > Kمتبا-لة Hلت!%ما^
<Z-على ^سعا Jخ"' %آلخ'"@ < +@ "جت*- في %لعم Jح- بأن7 ال!> < ض'<'_ ألج%>. {SM 438.2}

كJ نفZ 9ي محاPة بج< خاi ب*ا — ج< "مك@ +@ "ك<@ مشح<ناً بق<O %إل"ما@ %ل<%حA %لح"اO < %لشجاعة < %ل'جاء < %لمعP' بأ'"ج
%لمحبة. +< 'بما كا@ ثق"الً < با'-%ً بفعJ %لح!@ %لناشئ ع@ %لتGم' < %ألنان"ة +< مسم<ماً ب<صمة عا' خP"ة محببة. ^@ كJ ^نسا@ نختلP ب7 ال
{SM 439.1} .ب- م@ +@ "تأث' بالج< %لمح"P بناK س<%ء عل> بGلW +> ل> "عل>

مسؤ9ل.تنا

CGZ مس;<ل"ة ال "مكننا +@ نخلي +نفسنا من*ا. فأق<%لنا < +فعالنا < لبسنا < تص'فاتنا < حتى تعب"'%H <ج<Zنا ل*ا تأث"'Zا. < على %لتأث"'
>Z > .اZ'ال ب- م@ +@ ت;تي ثما > Km'!ت O'Gب >Z %GكZ JGفع "ب%- Jنتائج للخ"' +< للش' ال "مك@ +@ "ق"س*ا ^نسا@. فك pتت<ق g-ح" _Gل%
حلقة في %لسلسلة %لP<"لةK سلسلة %لح<%-g %لبش'"ة %لتي ال نعل> ^لى +"@ تمت-. فإG% كنا بمثالنا نساع- %آلخ'"@ على ^نماء %لمبا-& %لصالحة فإننا
ن!<-Z> بالق<O على فعJ %لخ"'. < Z> ب-<'Z> "ستخ-م<@ %لتأث"' نفس7 على %آلخ'"@Z > K;الء على rخ'"@ +"ضاZ > KًكG% فإننا بتأث"'نا %لG_ ال
{SM 439.2} .نعل> ب7 "مك@ +@ "تبا'W +ل<p %لنا9

Jي %لحاZ WلGك .H%Gئ بالPلى %لشا^ Jا حتى "ص*P"ا "تسع محZ--ع -%-!" G^ > .Hفتتك<@ م<جة < م<جة < م<جا O'"في %لبح Oحصا Sل+
{SM 439.3} .مع تأث"'ناK فب-<@ علمنا ب7 +< س"P'تنا عل"7 "عمJ عمل7 في %آلخ'"@ ^@ للب'كة +< %للعنة

%لخلS ق<KO فالش*ا-O %لصامتة للح"اO %ألم"نة %لتق"ة غ"' %لمحبة لG%ت*ا تحمJ تأث"'%ً "كا- ال "قا<>. فنح@ ^G نعل@ صفاH %لمس"ح في ح"اتنا
{SM 440.1} .نتعا<@ مع7 في عمJ خالi %لنف<9. < ال "مكننا %لتعا<@ مع7 ما ل> تd*' صفات7 في ح"اتنا

< كلما %تسع نPاS تأث"'نا عdمH مق-'تنا على فعJ %لخ"'K فعن-ما "تبع مثاJ %لمس"ح %لG"@ "-ع<@ +نفس*> خ-%> هللاK < "عمل<@ بمبا-&
%لنام<9 في ح"ات*> %ل"<م"ةK < عن-ما "ش*- كJ عمJ بأن*> "حب<@ هللا +عd> حA < "حب<@ %لق'"A كأنفس*>K ح"نئG تك<@ في %لكن"سة ق<O ب*ا
340 > 339 J) — <ت*! %لعال). {SM 440.2}

* * * * *

إختيار الزمالء

"نبغي لنا +@ نصاحA م@ كانH صحبت*> خ"' مع<%@ لنا في تق-منا %ل'<حيK < نغتن> كJ ف'صة ممكنة لالستفا-O من*>K أل@ %لش"Pا@ "ضع
في P'"قنا ع'%ق"J كث"'O ل"ع"S تق-منا نح< %لسماء ما %ستPاm ^لى GلW سب"الً. ق- ن<ضع في +ماك@ صعبة أل@ كث"'"@ ال "ق-'<@ +@ "dف'<%
Sلتي ال تساع- على بناء %لخل% H%'"للتأث Kً%'عاً <%خت"ا>P Kنفسنا+ k'لك@ "نبغي +ال نع > .@>-"'" _Gل% Pفي %لب"ئة +< %ل<س q"بالع
dنحتف @+ Kبنعمة %لمس"ح Kحتى "مكننا Kاً < صالتناdم@ س*'نا < ت"ق pألم' ف"نبغي +@ نضاع% %GZ Jلى مث^ Aعانا %ل<%ج- %G^ لمس"حي. +ما%
{SM 440.3} .بP*ا'تنا

K77 < عائلتP>ل'<ح"ة %لتي تح% H%'"لما-"ة ب-الً م@ %لتأث% hت> باألكث' بما "مكن7 +@ "غنم7 م@ %أل'باZ% 7ألن K7س-<> مسكناً ل P>لق- %ختا' ل
< لك@ ما %لG_ غنم7 م@ حPا> GZ% %لعال>؟ لق- -م'H ممتلكاتZ > K7لW بعk +<ال-C في ZالW تلW %لم-"نة %ألث"مةK < %ستحالH ^م'+ت7 ^لى
_Gفإ@ %لفسا- %ألخالقي %ل KناZ 7ألناني ل> تنت% C'الخت"ا O'"'م@ نا'”. على +@ %لنتائج %لش“ Jنفس7 ق- نجا كمنتش >Z > KS"'Pعم<- ملح في %ل
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.(سا- %لمكا@ ق- تغلغJ في صفاH +<ال-C بح"g ل> "ع<-<% "م"!<@ ب"@ %لخ"' < %لش' < ب"@ %لخP"ة < %لب' — (-: 29 +"ا' — ما"< 1884
{SM 441.1}

* * * * *

القاعدة الذهبية

Wمناشئ صع<بات*> < مفشالت*> < +ف'%ح*> < +ت'%ح*>. <ّح- نفس > <Z'في مشاع Jتغلغ > K<*في مكان Wلنا9 ضع نفس% H%'في معاش
O-ي %لقاعZ CGZ .W>عامل" >+ Wل*> +< ب*> كما ت'"- +@ "فعل<% ب Jث> ^فع Kp>'dل% <Zا"^ > Hتبا-ل Hكما ل< كن <Zا"^ Wمع*> <%عتب' نفس
Jتتجلى في ك > Kتعل"> %ألنب"اء < مب-+ %لسماء 'Z>ي +"ضاً جZ > ”Wكنف Wق'"ب Aتح“ :Jخ' للنام<9 %لقائr '"ي تعبZ > Kلصح"حة لألمانة%
{SM 441.2} .%لJZ+ <Z @"G القتنائ*ا %لمق-9

Jلجما% > pPصفات7. ف"ا ألشعة %لل > m>س" A'ل% Oل*ا "'] في ح"ا hضا"^ S-لصح"ح. < +ص% pPي %لمب-+ %ألساسي للZ ب"ةZGل% O-لقاع%
KC-في +<ال '*dع"ن*ا ست h>'ل% CGZ @^ !O'م@ نف9 محض k"تف Hلتي كان% O>مخلصنا! < "ا للحال Oفي ح"ا <>" Jك O'Zبا Sتتأل Hلتي كان%
أل@ %لG_ "سك@ %لمس"ح مع*> "حاP<@ بج< سما<_. < ث"اب*> %لب"Kk ث"اA %لP*ا'KO ستف<h "شG% م@ جنة %ل'KA < "نعك9 م@ <ج<Z*> ن<'
{SM 442.1} .م@ ن<'KC من"'%ً %لسب"J لألق-%> %لمتعث'O %لكل"لة

ل"9 ^نسا@ "-'W منشأ %لصفاH %لكاملةK < "قص'K مع GلKW ع@ ^d*ا' حنا@ %لمس"ح < 'قت7. ^@ تأث"' %لنعمة "ل"@ %لقلA < "صقJ %لشع<'
193 > 192 :S) — لسماء < شع<'%ً بالل"اقة < %لحشمة% O-"جاعالً في %إلنسا@ 'قة ك"اسة < ل K7"نق" >). {SM 442.2}

* * * * *

اللطف الصحيح

^@ %ل'A "س<P" mلA منا +@ ن'%عي حق<S كJ ^نسا@K فال<%جA "قتضي ^حت'%> حق<ق*> %إلجتماع"ة < حق<ق*> كمس"ح""@. "نبغي معاملة
{SM 442.3} .%لكJ باللpP < %ل'قة كأ<ال- هللا < بنات7

%>'dع"ن*ا. +ن h>'تباع7 %ل+ '*d" @+ @ال ب- م > K7"-*Pلحاش"ة حتى مع مض% S"م@ %لم'ء س"-%ً فاضالً. كا@ %لمس"ح 'ق Jلمس"ح"ة تجع%
J"لحق"قي < للبالغة %لمقنعة +"ضاَ. ^@ %إلنج% pPفق- كا@ كالم7 +ما> +غ'"با9 ^"ضاحاً لل'قة < %لل K<ما> %لحكا+ Jلى ب<ل9 ح"@ "جيء ب7 ل"مث^
{SM 443.1} .ال "شجع على %لتأ-A %ل'سمي %لشائع ب"@ +JZ %لعال>K بJ على %لك"اسة %لنابعة م@ ج<-O %لقلA %لحق"ق"ة

^@ +عd> ت*A"G ح'"i آل-%A %لح"اO %لخا'ج"ة ل"9 كاف"اً لمعالجة كJ تب'> < كJ حك> قا9 < كJ كال> غ"' الئS. ^@ %أل-A %لحق"قي ل@
"d*' +ب-%ً في %لم'ء ما -%مH %لZ H%Gي م<ضع ^Zتمام7 %أل<J. "نبغي +@ تسك@ %لمحبة في %لقلA. < %لمس"حي %لسالW باستقامة "ستم- -<%فع7
للعمJ م@ محبت7 %لقلب"ة %لعم"قة لس"-C %ل'KA < م@ جG<' محبت7 للمس"ح "نبZ^ Hتما> باألخ<O ال +ث' لألنان"ة ف"7. %لمحبة ت;تي مقتن"*ا ك"اسة <
490 > 489 :P) — ًتسم< ب7 كل"ا Jب Kصاحب*ا Sخل gت-م > Kًا-ئاZ H>لص% Jن*ا تن"' %لمح"ا < تجع^ .mباP pPحشمة < ل). {SM 443.2}

=لحاجة 7لى =للطف =لحق.قي

ZنالW ض'<'_ قص<] < Zي +@ %ل'جاJ < %لنساء %لG"@ +<ت<% مع'فة مش"ئة هللا "نبغي +@ "تعلم<% +@ "صبح<% عماالً ناجح"@ في عمل7
@+ Jب Kل-ن"<""@ %لغاّشة% pP%>ال ع> Km-لخا% S%'لخا'جي %لب% '*dألنفس*> %لم @"Gغ"' متخ K<*ف > A-+ _>G ًتعالى. "نبغي +@ "ك<ن<% +ناسا
"تحل<% باأل-KA < %للpP %لG_ "حمJ شG% %لسماء < %لG_ ال ب- +@ "تحلى ب7 كJ مس"حي ^@ كا@ ش'"كاً في %لPب"عة %إلل*"ة. ^@ %إلفتقا' ^لى
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A"G*ت Jنج*' باإل"ما@ ب7 تاف*اً. < ^@ عم _Gل% Sلح% Jجع" > KAض-نا كشع Jلسبت""@ ^نما "عم% p>لمس"حي في صف% A-لنف9 < %أل% O!ع
%لعقJ < %لعا-%H "مك@ %لس"' ب7 ق-ماً ^لى %لكماJ. < %لG"@ "ج*'<@ باإل"ما@ بالحG^ S% ل> "غتنم<% %آل@ %لف'i < %إلمت"ا!%H %لمتاحة ل*> ل"نم<%
359 > 358 : C 4) — ال %لمس"ح> Sلح% Jفال "مكن*> +@ "ك'م<% عم m>لنساء في %لمس"ح "س% > Jلل'جا Jلى %لق"ا9 %لكام^). {SM 443.3}

7خت.ا; =لزمالء

^@ %لشب"بة %لZ @"G> في <فاS مع %لمس"ح س"ختا'<@ !مالء "ساع-<ن*> على فعJ %لصالh < "نبG<@ %لمعش' %لG_ ال "عمJ على تنم"ة
%G^ K<*قل<ب Jتبع<% %لمس"ح في ك% @"Gل% @^ > KPعق<ل*> ^لى مست<] منح HPبZ مكا@ نج- شب"بة Jلمبا-& %لق<"مة < %لمقاص- %لنب"لة. في ك%
226 :!) — <Z'"ل"*ا عقل*> < ضم^ hس"قف<@ ثابت"@ للمبا-& %لتي "'تا K9م@ %لنا S"'لف% %G*ل*> +@ %حتك<% ب g-ح). {SM 444.1}

* * * * *

رفض املعاشر الدنيوية

"نبغي +@ "تأمJ %لشب"بة ج-"اً في ما س"ك<@ عل"7 قص-Z> < عمل*> في %لح"اKO < "ضع<% %لخPP بح"g تك<@ عا-%ت*> متح''O م@ ل<ثة
Jت'س O'"على %لنف9. %ل!نبقة على ضفة %لبح J">ك<ن<% في <ضع "مّكن*> م@ %لتأث"' في %آلخ'"@ فال ب- ل*> م@ %لتع" @+ %>-%'+ %G^ > .-لفسا%
جZ'>Gا عم"قاً تحH سPح %لقاH%'>G < %أل<حاKJ < ع@ S"'P ساق*ا %لمليء بالمساماH تستم- %لخاص"اH %لتي تساع-Zا على %لنم<K فتتفتح
Jفس- جمال*ا %لكام" >+ g>ما م@ شأن7 +@ "ل Jك kن*ا لت'ف+ > .O'"في حض@ %لبح KO'ا*Pب K@ت*ا %لنق"ة غ"' %لمل<ثة لتستك'Z! @ع. {SM
444.2}

"مكننا +@ نتعل> -'ساً م@ %ل!نبقةK فمع +ننا محاP<@ بالتأث"'%H %لتي م@ شأن*ا ^فسا- %ألخالZ+ > SلW %لنفK9 بإمكاننا +@ نأبى +@ "ص"بنا
@"Gعلى ^فسا- قل<بنا. "نبغي +@ "سعى %لشب"بة ف'-"اً لالعتشا' مع %ل O'"'لش% H%'لمعاش% Jال تعم g"بإمكاننا +@ نضع +نفسنا ح > K-لفسا%
O'خامل<@ <ال 'غبة حا <Z @"Gل% K'"'تأث"' ش Jتش'ب<@ ك" @"Gل% Wى ثابتة. "نبغي ل*> +@ "بتع-<% ع@ معش' +<لئPللتق-> صع-%ً بخ @>-Zجا"
ل*> في بل<f مست<] خلقي 'ف"عK <ال "مك@ %إلعتما- عل"*> كأشخاi س"خلص<@ للمب-+. ل"عتش' %لشب"بة مع م@ "تق<@ هللا < "حب<نK7 أل@
O-لمفس% H%'"ن*> "أب<@ +@ "نقا-<% للتأث^ KO'"ت*ا %لنق"ة في حض@ %لبح'Z! @لنبالء %لصام-"@ "مّثل<@ بال!نبقة %لتي تتفتح ع% iالء %ألشخا;Z
لألخالKS <ال "أخG<@ ألنفس*> س<] ما "ساع-Z> على بناء خلS نقي نب"KJ ف*> "سع<@ لمشاكلة %لمثاJ %إلل*ي — (l: 5 كان<@ %لثاني —
{SM 445.1} .("نا"' 1893

كلماتنا مصد; عو8

> K'"بة %لكال>. ^@ %لغZ>م Jستعما% Oهللا "*ا@ بإساء > KSعا" > Jهللا "ع'ق Jعم .<Z'لثم"نة في %ختبا% J>لمس"ح"<@ ع@ %لفص% g-قلما "تح
> O'"'سم<@ %س> %لمس"ح "ع!!<@ +فكا'%ً ش" @"Gتعّب' ع@ %لفسا- %ل-%خلي. < %ل Hلكلما% > KAألنان"ة ^نما ت'%عى في %لقل% > Kن<@ %ل'-"ةdل%
"تح-ث<@ +حا-"g ش'"'KO < نا-'%ً ما "أت<@ على Gك' صالh هللا < 'حمت7 < محبت7 %لتي تجلH في بGل7 ^بن7 %ل<ح"- ألجJ %لعال>. GZ% ق- فعل7
ألجلناK +فال "نبغي ^d*ا' محبتنا < شك'%ننا؟ +ال "نبغي +@ نسعى جاZ-"@ لجعJ كلماتنا مص-' ع<@ < تشج"ع لبعضنا بعضاً في %ختبا'نا
%لمس"حي؟ ^G% كنا حقاً نحA %لمس"ح فنح@ نمج-C بكلماتناK < ما +كث' ما "شع' غ"' %لم;من"@ بGنب*> ح"@ "صغ<@ لكلماH نق"ة م@ %لتسب"ح <
{SM 445.2} .(%لشك'%@ A) — t: 25 كان<@ %لثاني — "نا"' 1898

تأث.رنا
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:A) — Oلح"ا% m>ئ 'غبة في %لمجيء ^لى "نبPفي %لخا dت<ق g"ضاً +ق<%ل7 "نبغي +@ تك<@ بح"+ > H%Gلمس"حي < س"'ت7 بال% Jمثا @^
{SM 446.1} .(29 تش'"@ %لثاني — ن<فمب' 1887

* * * * *

الكالم األجوف

@+ > Kكث"'"@ "ج-<@ +@ خ-مات*> ق- %ستغني عن*ا @+ Jب Kألكث' فعال"ة في خ-مة هللا% Hلمثقف"@ في %لعل<> ل"س<% -%ئماً %آلال% Jفض+ @^
عمل*> ق- +سن- ^لى +نا9 +ت"حH ل*> ف'i +قJ لتحص"J %لمع'فة م@ %لكتKA أل@ Z;الء G<< مع'فة باألم<' %لعمل"ة %لتي Zي ج<Z'"ة في
م!%<لة +عماJ %لح"اO %ل"<م"ةK ب"نما +<لئW %لG"@ "عتب'<@ +نفس*> متعلم"@ غالباً ما "كّف<@ ع@ تحص"J %لمع'فة ^G "شع'<@ باإلكتفاء %لG%تي <
{SM 446.2} ."أن*> +عل> م@ +@ "تعلم<%K حتى م@ "س<m %لG_ كا@ +عd> معل> ع'ف7 %لعال>

H%G !س"شغل<@ م'%ك Kلمق-9 سع"اً من*> لمع'فة مش"ئة هللا% Aللكتا g"لعم% q"م-%'ك*> بالتفت Hتحسن @"Gنم<% <%تسع<% %ل @"Gل% Wلئ>+
O!"مم > K{لمخا% > Jلمفاص% S'خا'قة ^لى مف KA"'عمل*ا %لغ Jق*ا ^لى ح"ات*> < صفات*>. <ال ب- م@ +@ تعم"'P H-أل@ كلمة هللا ق- <ج Kنفع
{SM 447.1} .+فكا' %لقلA < ن"ات7. "جA +@ تصبح كلمة هللا %لغG%ء %لG_ ب7 "نم< %لمس"حي في %ل'<h < %لZG@ حتى "حا'A ألجJ %لحS < %لب'

dلق.ا= Äسبب 7نخفا

ت'] لماG% شب"بتناK بJ حتى %لG"@ تق-م<Z> في %أل"ا>K "نقا-<@ ZكG% بس*<لة للتج'بة < %لخP"ة؟ - %لسبA في GلZ W< +ن*> ال "-'س<@ كلمة
هللا < ال "تأمل<@ ف"*ا كما "نبعي. فل< كان<% "ع'ف<@ ق"مت*ا < "جلّ<ن*ا لكانH ل*> %ستقامة قلKA < ق<O '<ح"ة "ص-<@ ب*ا تجا'A %لش"Pا@ %لتي
"ج'ب*> ب*ا لفعJ %لش'. ح"ات*> < صفات*> خل< م@ ق<O %إل'%-O %لعن"-O %لمصممةK ألن*> ل> "جعل<% تعال"> كلمة هللا %لمق-سة م<ض<m -'س*> <
تأمل*>. ال "بGل<@ ما "نبغي بGل7 م@ ج*<- ل"جعل<% %لعقJ على %تصاJ باألفكا' %لنق"ة %لمق-سةK < "ح<ل<C عما Z< نج9 < باJP. ل> "ختا'<%
%لنص"A %لصالحK +_ %لجل<9 عن- ق-مي "س<Km كما فعلH م'">K ل"تعلم<% +ق-9 -'<9 %لمعل> %إلل*ي حتى "حفZ>dا في %لقلA < "ما'س<Zا
{SM 447.2} .في %لح"اO %ل"<م"ة. ^@ %لتأمJ في %ل'<ح"اH "صقJ %لZG@ < "سم< ب7 < "خلS مس"ح""@ +فاضKJ 'جاالً < نساء

^@ هللا ل@ "قبJ ^نساناً "حّق' ق<%C في %نحPاP ش*<%ني +'ضيK س<%ء بالفك' +< %لق<J +< %لعمJ. %لسماء مكا@ Pت*' < مق-K9 <ال "ق-' +@
"-خل*ا س<] م@ كان<% لPفاء < محب"@ لل'<ح"اH < مP*'"@ < منق"@. لنا عمJ نعمل7 ألجJ نف<سنا < ل@ نصبح +Zالً للق"ا> ب7 ^ال بأ@ نستم-
ق<O م@ "س<m. "نبغي +@ نجعJ %لكتاA %لمق-9 ما-O -'سنا ف<S +_ كتاr Aخ'K < "نبغي +@ نحب7 < نP"ع7 كص<H هللا. نحتاl +@ ن'] <نف*>
{SM 448.1} .مPال"ب7 < ن<%K7"Z < ن-'W %لمعنى %لحق"قي لكلمة هللا

eلحاجة 7لى =إلفتكا; بالسما9"ا=

ح"@ نجعJ كلمة هللا م<ضع ثقتنا < مش<'تنا < نفتش*ا Pالب"@ %لن<' تقت'A مالئكة %لسماء منا لت*يء +ZGاننا < تن"' +ف*امنا حتى "مك@ +@
"قاJ بحS “فتح كالمW "ن"' "عّقJ %لج*اJ” فال عجA +@ ال ن'] م!"-%ً م@ %إلفتكا' بالسما<"اd HاZ'%ً ب"@ %لشب"بة %لG"@ "-ع<@ +نفس*>
مس"ح""@ ^G% كا@ %لتفات*> ^لى كلمة هللا ZكG% قل"الً. ف*> ال "صغ<@ للمش<'%H %إلل*"ة <ال "P"ع<@ %لنصائح < %إل'شا-%KH <ال "Pلب<@ %لنعمة <
%لحكمة %لمسا<"ت"@K حتى "مكن*> ^جتناA %لخPا"ا %لسالفة < "P*'<% صفات*> م@ كJ ل<ثة فسا-. لق- صلى -%<- قائالً: “S"'P <صا"اW ف*مني
Wفأناجي بعجائب”. {SM 448.2}

.O-"لت<ج"7 %لصح"ح فإن*> ح"@ "عتش'<@ معاً س"-ب'<@ +حا-"ث*> في م<%ض"ع مج% H*في %لس@ <ج <Z>لشب"بة < م@ تق-م% J>ل< +@ عق
> K”فّضة f>في مص AZG @م hتفا Jابع ع"ن7 “مثPل% %GZ Hك<@ للكلما" Kهللا Sق- سما ب*ا ح G^ ألفكا' 'ف"عة% > Kً%'ZاP @"Gح"@ "ك<@ %ل
لك@ نd'%ً للمف*<> %لحاض' حتى للG"@ "سم<@ +نفس*> مس"ح""@K < لتص'فات*> %لحال"ةK < %لمست<] %لمنخفk %لG_ %كتف<% ببل<غK7 فإ@
+حا-"ث*> 'خ"صة < عا-مة %لنفع. ^ن*ا “م@ %أل'k “ت'%ب"ة”K < ال "شت> من*ا '%ئحة %لحS +< %لسماءK < ال تعل< حتى ^لى ق"ا9 %ل-ن"<""@ %ألكث'
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{SM 448.3} .ثقافة

عمل.ة قو"ة للتقد"س

ُ في %ألحا-"G^ Kg "ك<@ %لح-"g مP"باً بالنعمةd" > K*' %لمح-g +ن7 ق- ح"@ "ك<@ %لمس"ح < %لسماء م<ض<m %لتأمKJ "ب-< GلW <%ضحا
حصJ ثقافة في م-'سة %لمعل> %إلل*ي. "ق<J صاحA %لم!%م"': “%خت'S"'P H %لحS. جعلH +حكامW ق-%مي” فلق- %خت!@ كلمة هللاZ > Kي ق-
{SM 449.1} ...<ج-P H'"ق*ا ^لى ف*مK7 ال ل"حتق'ZاK بJ ل"عمJ ب*ا في ح"ات7

"<ماً ف"<ماً < ساعة فساعة "جA +@ تك<@ ZناW عمل"ة ق<"ة جا'"ة إلنكا' %لنف9 < %لتق-"K9 < م@ ث> قالتص'فاH ستش*- بأ@ "س<m ساك@
في %لقلA باإل"ما@. +ما %لتق-"9 فال "غلS م-%خJ %لنف9 في <ج7 %لمع'فةK لكن7 "أتي لكي "<سع %لعقJ < "ستحث7 للتفت"q ع@ %لحS كما ع@ كن!
{SM 449.2} !مخفىK ث> +@ مع'فة ^'%-O هللا تس"' بعمJ %لتق-"9 ق-ماً. ت<ج- سماءK < ك> "نبغي لنا +@ نسعى بج- < ح'%'O للdف' ب*ا

.iمن<% بأن7 مستع- لمساع-تك> بنعمت7 ح"@ تأت<@ ^ل"7 بإخالr .<كمخلصك m>م-%'سنا < كل"اتنا +@ ت;من<% ب"س AالP ل"ك> "ا^ Jني +ت<س^
عل"ك> +@ تجاZ-<% ج*ا- %إل"ما@ %لحس@K عل"ك> +@ تجاZ-<% لتنال<% ^كل"J %لح"اO. جاK%>-Z أل@ قبضة %لش"Pا@ Zي عل"ك>G^ > K% كنت> ال تنت!ع<@
+نفسك> من7 مستشل<@ < ت*لك<@. ^@ %لع-< Z< ع@ "م"نك> < "سا'ك>K م@ +مامك> < م@ خلفك>K < عل"ك> +@ ت-<س<C تحH +ق-%مك>. جاK%>-Z أل@
ZناW ^كل"الً لت'بح<KC جاK%>-Z ألن7 ^@ ل> ت'بح<% %إلكل"J فستخس'<@ كJ شيء في CGZ %لح"اO < %لح"اO %آلت"ة. جاK%>-Z < لك@ ل"ك@ ج*ا-ك>
1888 9Pغس+ — Ar 12 :A) — <مخلصك> %لمقا O>بق). {SM 450.1}

* * * * *

زرع الشهوات الشبابية

+"*ا %لشب"بة %ألع!%ءK ^@ %ل<قH %لقص"' %لG_ تقض<ن7 في !'m ش*<%تك> %لشباب"ة "كفي +@ "فس- ح"اتك> كل*ا < "جعل*ا م'O. ^@ ساعة
<%ح-O تص'ف<ن*ا في %الست*تا' — مسلم"@ G<%تك> للتج'بة م'O <%ح-O — ق- تح<J مج'] ح"اتك> بجملت7 ^لى %لS"'P %لمع<جة. ل"9 لك> +@
hلك@ +@ تع<-<% ^ل"7 إلصال hل@ "تا S"'Pل% %GZ <ألنك> متى عب'ت K'"لم'حلة للخ% CGZ %>فاستخ-م KO-ح%> O'س<] م Aتم'<% في ع*- %لشبا
{SM 450.2} .+خPائك>. م@ "'فk %إلتصاJ باt < "ع'k نفس7 للتج'بة ف*< سائ' ^لى %ل*الW حتماً

"متح@ هللا %آل@ كJ شاA < فتاO. كث"'<@ "عG'<@ ت*امل*> < قلة <قا'Z> متG'ع"@ بالق-<O غ"' %لصالحة %لتي "ت'ك*ا ل*> %أل-ع"اء %أل<سع
من*> خب'O. غ"' +@ GZ% "نبغي +ال "ص- +ح-%ً ع@ فعJ %لص<%A. ففي "<> %لحساA %ألخ"' ل@ تلتمس<% +عG%'%ً كالتي تاتمس<ن*ا %آل@K < س"ك<@
{SM 451.1} .%لحك> %لصا-' عل"ك> عا-الKً ألنك> ع'فت> %لS"'P ل> تختا'<% %لس"' ف"*ا

=لتجربة

^@ %لش"Pا@K %لمضلJ %ألكب'K "غ"' نفس7 ^لى شب7 مالW ن<'K < "أتي ^لى %لشب"بة بتجا'ب7 %لغ'%'KO < "فلح في %جتG%ب*> خO>P خO>P م@
S"'P %ل<%جA. < "<صp بأن7 %لمشتكي < %لمضJ < %لكA%G < %لمعAGّ < %لقّتاJ “م@ "فعJ %لخP"ة ف*< م@ ^بل"9”. كJ متع- "أتي بالنف9 ^لى
J>فح"@ ت'%عي %ألفكا' %ل-نسة < تعّ!< ف*ي غ"' محتاجة ^لى %لتعب"' عن*ا بالق Kمكش<فة +ما> هللا Aإلل*ي. ^@ +فكا' %لقل% Pن<نة < "ث"' %لسخ"-
A'ا'ت*ا < %عت! %لمج*P H-ة < ";تى بالنف9 ^لى -"ن<نة. فلق- +فس"Pلخ% Jلكي تكم Jبالفع >+. {SM 451.2}

كJ ^نسا@ "جّ'A عن-ما "نجAG < "غ<] م@ ش*<%تZ 7<. ^ن7 "نح'p ع@ S"'P %لفض"لة < %لصالh %لحق"قي باتباع7 م"<ل7. ل< كا@ للشب"بة
ع!O نف9 +-ب"ة لثبت<% +ما> +ق<] %لتجا'A. %لش"Pا@ Z< %لG_ "ج'بKW < +نZ H< %لG_ "خضع. < لك@ ل"9 بمق-<' كJ ج"q %لش"Pا@ +@ "'غ>
'Gة م@ ع"Pعلى %لتع-_. فل"9 للخ A'لمج%. {SM 451.3}

k>لخ hمتقل-"@ %لسال Kعق<ل*> < %كتنا! %لمع'فة A"*خ'<@ ^لى تr p'نص" Hلج*اال% > J"Pفي %ألبا <Z%>لشب"بة ق% kب"نما "ب-- بع
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مع'كة %لح"اKO < عا!م"@ على %إلنتصا'K غ"' +ن*> ال "ق-'<@ على %لdف' بالنجاh في %لح"اO م*ما %'تفع ب*> سع"*> ما ل> "'ك!<% محبت*> في
hلصال% Jلفع _Gل% <Z-قص pال "-خ'<@ <سعاً في محا<لة ^ضعا @"Gل% Hفض<@ تملقا'" > KAلقل% Jبك A'هللا. فإ@ كان<% "'جع<@ ^لى %ل
{SM 452.1} .فس"تق<<@ في %ل'A < "تكل<@ عل"7

=لل^و =لباxل ل.س سعاLQ حق.ق.ة

%لG"@ "حب<@ %لمعاش'O غالباً ما "نص'ف<@ ^ل"*ا حتى تصبح ش*<O سائ-O عل"*>K < "غ-< Z-ف*> في %لح"اO +@ "لبس<%K < "'تا-<% +ماك@
%لل*<K < "ضحك<%K < "تسل<% بالح-"g ح<J م<%ض"ع +تف7 م@ %لباJP كل"اً. ال "ق<<@ على ^حتماJ ق'%ءO %لكتاA %لمق-9 < %لتأمJ في
%لسما<"اKH < +ن*> لتعساء ما ل> "ك@ ZناW ما "ق"'. ال "ملك<@ في -%خل*> ق<O تجعل*> سع-%ءK ف*> "عتم-<@ في مسألة سعا-ت*> على صحبة
{SM 452.2} ...شب"بة rخ'"@ Z> مثل*> P"شاً < قلة فك'. "ب--<@ في %لمج<@ %لق<] %لتي "مك@ ت<ج"**ا نح< +p%-Z نب"لة

KOلح"ا% m>م@ "نب Hبج'عا K<%>-على %ل qنع" KOالعة كلمة هللا < في ساعة %لصالPج- ف'ح7 < سعا-ت7 في م" _Gلشابة %ل% >+ Aلشا% @^
Kامح %لنب"لةPلم% > KO-"شجع على %ألفكا' %لج" tبا Jآلخ'<@. %إلتصا% C'>مبلغاً ال "ق-' على تص W'%-لم% mبلغ م@ %لسم< %ألخالقي < %تسا"
< %لتف*> %لصح"ح للحKS < مقاص- %لعمJ %لسام"ة. < %لG"@ "صل<@ نف<س*> باt "عت'p ب*> هللا +ن*> +بنا;C < بنات7. ^ن*> "'تفع<@ على %ل-<%>
{SM 452.3} ...+على فأعلىK مستجل"@ ص<'%ً +صفى t < لألب-"ةK حتى "جعل*> %ل'A مجا'_ م@ %لن<' < %لحكمة للعال>

%لG"@ "ثبت<@ في %لمس"ح ال ب- +@ "ك<ن<% سع-%ء بش<ش"@ < ف'ح"@ في هللا. ص<ت*> "متا! ب'قة صا-قةK < تعب' تص'فات*> ع@ ت<ق"'
لألم<' %ل'<ح"ة < %ألب-"ة. < م@ شفاZ*> تنبعg م<س"قىK م<س"قى مف'حة ألن*ا مستقاO م@ ع'q هللا. GلZ W< جالJ %لتق<]. ال "مك@
^"ضاح*ا بس*<لةK < لك@ "مك@ مع GلW %لشع<' < %لتمتع ب*ا. +ما %لقلA %لعن"- %لعاصي ف"ق-' +@ "غلS +ب<%ب7 -<@ كJ %لتأث"'%H %لحل<O %لتي
H-%-!% مسالك*ا سال>. كلما %!-%- %تصالنا بالمس"ح Jك > K<نع S"'P لحكمة ف*ي% S'P لق-9. < +ما% h>'في %ل _Gل% h'لف% Jلنعمة هللا < ك
626 — 622 : C 4) - O--نعمت7 %لمخضعة %لمج O>ا'%ً لق*d^ ق<%لنا < +فعالنا+). {SM 453.1}

* * * * *

العشراء غير املتدينني

ل"9 مأم<ناً للمس"ح""@ +@ "ختا'<% صحبة م@ ال عالقة باt < +عمال*> مغ"dة لK7 < مع GلW ما +كث' %لم-ع<"@ مس"ح""@ %لG"@ "تج'+<@
ف"Pأ<@ +'ضاً ح'%ماً, كث"'<@ "-ع<@ ^لى ب"<ت*> +ص-قاء بPال"@ عابث"@ ال "تق<@ هللاK < +ح"اناً كث"'O "ت'W مثاJ < تأث"' Z;الء %ل!%ئ'"@
O-لعب'%ن""@ مع عب% Pنتج م@ %ختال _Gلشب"7 بالتأث"' %ل %GكZ g-ح" _Gلتأث"' %ل% @^ .p"ال- %لمض>+ J>باق"ة %ألث' في عق HباعاPل-ن"<""@ %ن%
{SM 454.1} .+<ثا@ %لكنعان""@

كث"'<@ "شع'<@ بأ@ عل"*> +@ "نساZل<% بعk %لشيء إل'ضاء +ق'بائ*> < +ص-قائ*> %ل-ن"<""@. < ح"g +ن7 ل"9 م@ %لس*J +@ "ع'ف<% +"@
"ت<قف<@ في تساZل*> فإ@ GZ% %لتساJZ "م*> %لS"'P لتساr JZخ'K حتى +@ +<لئW %لG"@ كان<% قبالً +تباعاً حق"ق""@ للمس"ح "غ-<@ في ح"ات*> <
>Z <Zح"@ تأتي ساعة %إلمتحا@ "'] +@ 'جاء > .Pمس"ح"<@ باإلس> فق <Z %Gفإ Ktع عالقت*> باPتنق G^ K<لعال% JZ+ H%-صفات*> مشاكل"@ عا
بال +سا9. لق- باع<% +نفس*> < +<ال-Z> للع-<K < ق- +Zان<% هللاK < عن- d*'< +حكام7 %لبا'O س"حص-<@ ما ق- !'ع<%. س"ق<J ل*> %لمس"ح ما
{SM 454.2} .(قال7 إلس'%ئ"J ق-"ماً: “ل> تسمع<% لص<تيK فماG% عملت>”؟ - (-: 2 ح!"'%@ — "<ن"< 1881

&لقسم &لخامس عشر—&لحب
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Kًفعال K>Z > .@كا@ %لقص- من7 +@ "ك<@ ب'كة لبني %إلنسا > Kk'لتي على %أل% Pل'ب% Jق-9 ك+ > S'+ > Sث>+ >Z لعائلي% Pل'با% @^
357 > 356 :P) — 7لتعائ Sهللا < %لتق-"' %لالئ p>نة في خPبف l%>!لنا9 في ع*- %ل% Jب'كة +"نما "-خ). {SM 456.1}

الحب الصادق

%لحZ Aبة ثم"نة ننال*ا م@ "س<m. < ل"9 %لحA %لPاZ' < %لمق-9 ^حساساKً بJ مب-+K < ل"9 %لG"@ "ح'ك*> %لحA %لصا-S غ"' عقالء +<
{SM 457.1} .عم"اناً. فح"g +ن*> متعلم<@ م@ %ل'<h %لق-9 ف*> "حب<@ هللا +سمى محبة < "حب<@ %لق'"A كالنف9

"ج-' بكJ م@ "ن<_ %ل!<%l +@ "تف*> مل"اً +م"اJ %لG_ "فك' في 'بP مص"'C بمص"'C م-] %لح"اKO < "تتبعK ع@ كثKA تP<' +خالقK7 كما
"ل"S ب7 +"ضاً +ال "ق-' على GZ% %ألم' %لخP"' ^ال باالحتشا> < %لبساPة < %إلخالS < %ل'غبة في ^'ضاء هللا < تمج"-C. < %ل!<%l ";ث' تأث"'%ً
{SM 457.2} .كب"'%ً في ح"اO %لف'- في GZ% %لعال> < %لعال> %آلتي. < %لمس"حي %لمخلi ال "ضع لنفس7 ت-%ب"' ال "ق'Zا هللا

L;لمشو= d7لتما

KOلح"ا% H%'ختبا% Cتعلّ> من*ما ما ق- علمت*ما ^"ا > K<PPخ > Wمالr @ل*ا ع pكش%> KماZ-ب<%ل-"@ "خافا@ هللا فاست'ش Hق- ب<'ك Hكن %G^
فتسل> بGلW م@ متاعA < مشقاH كث"'O. على +ن7 "ل"S بKW قبJ كJ شيءK +@ تتخG "س<m مش"'%ً لW في %لح"اKO < +@ ت-'9 كلمت7 -'ساً
m'لتض% > Oمق'<ناً بالصال. {SM 457.3}

على %لفتاO +ال تقبJ ش'"كاً ل*ا س<] م@ %!-%@ بالP*ا'O < %لم'<ءO < %الجت*ا- < %لPم<h < %ألمانة < محبة هللا < مخافتK7 +ما %لشباA فعل"7
+@ "ختا' ش'"كة لح"ات7 %لفتاO %لقا-'O على تحمJ قسP*ا م@ +عباء %لح"اKO تلW %لتي ت-مث7 بتأث"'Zا < ت'فع +خالق7 < تجعل7 سع"-%ً بحب*ا ل7.
“%ل!<جة %لمتعقلة... م@ عن- %ل'A” “ب*ا "ثS قلA !<ج*ا... تصنع ل7 خ"'%ً ال ش'%ً كJ +"ا> ح"ات*ا”K “تفتح فم*ا بالحكمة < في لسان*ا سّنة
%لمع'<p. ت'%قJZ+ S'P A ب"ت*ا < ال تأكJ خب! %لكسJ. "ق<> +<ال-Zا < "P<ب<ن*ا. !<ج*ا +"ضاً ف"م-ح*ا” قائالً: “بناH كث"'%H عمل@ فضالً
359 > 358 :P) — ”A'ضى م@ %ل' Jل!<جة “"ج- خ"'%ً < "نا% CGZ Jف' بمثd" @عل"*@ جم"عاً”. م Hففق Hما +ن+). {SM 457.4}

7خت.ا; =لعشر=ء

على %لشبا@ < %لفت"اH %لمس"ح""@ +@ "ك<ن<% على جانA عd"> م@ %لحG' < %لعنا"ة في تك<"ن*> للص-%قاH <%خت"ا'Z> للعش'%ء. %حت'!<%
.t <خ-متك S"'P في J"لعال> < ضع %لع'%ق% JZ+ ةPعلم<% +@ م@ شأ@ خل%> Kgخب > Jلى !غ^ Kُخالصا ُ لئال "ستح"J ما ق- dننتم<ZG Cبا
.l%>!لمصالح %لتجا'"ة +> %ل% S"'P @ع Pال'تبا% %GZ @س<%ء +كا K@"">"غ"' %لم"م<@ بال-ن <*Pح"ات*> نت"جة ال'تبا h'م<% ص-Z @>'"كث
على +<ال- هللا +ال "ق-م<% +ب-%ً على مثCGZ J %لمجا!فةK فإ@ !<%ج*> مع غ"' %لم;من"@ ق- ح'م7 هللاK < لكننا مع GلW نج- +@ G<_ %لقل<A غ"'
{SM 458.1} .(%لمتج--O "ستج"ب<@ في %لغالA ألZ<%ء قل<ب*> فتعق- ^W%G G !<%جاH ل> "ق-س*ا هللا — (_: 500

*أشكال خاطئة للتعارف الحبي

Hمن!لقة. ^@ ثبا Jإلختبا' %ل-"ني %لصح"ح غ"' %لمبني على 'ما% O-ع@ جا '"Pخ Aل*< تنك H%Gلقص- < ^نكا' %ل% Hلى ثبا^ W'فتقا% @^
%لقص- < %ستقامة %لقص- Zما فض"لتا@ "جA تنم"ت*ما < ت'س"خ*ماK ألن*ا ال!متا@ قPعاً للح"اO %لمس"ح"ة %لناجحةK فإG% كنH متحل"اً باستقامة
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%لنف9 فأنH ال ت!%h ع@ S"'P %لحKS < ال "ق<] +_ -%فع على %لخ'<l بW ع@ سب"J %ل<%جKA بJ تثبH على <الئW <^خالصKt W < ال
"ك<@ لت<سالH %لعاPفة < ل<%عج %لحA < ج<%AG %لص-%قة م@ ق<O على !ح!حتW < ^غ'%ئW على نبG %لحS < %ل<%جKA فال تع<- تضحي
{SM 459.1} .بالمب-+ على مGبح %ألم"اJ < %ألZ<%ء

فإ@ كنH "ا +خي ق- +غ<"H على 'بP ح"اتW بفتاO غ'"'O تنقص*ا %لمع'فة ف"ما "تصJ ب<%جباH %لح"اO %لعامة %لعمل"ة %ل"<م"ة فإنW لعلى
H%!على %مت"ا Hحصل > KSب<%جب*ا نح< هللا. فلق- +ت"ح ل*ا مع'فة %لح Sل"9 ش"ئاً بالق"ا9 ^لى ج*ل*ا ف"ما "تعل iلنق% %GZ @+ أ مب"@. علىPخ
iي عل"7 م@ ^ثم"ة < ب;9 ب-<@ مخلZ ل> تشع' لما WلG ن"ة < لكن*ا مع"-. {SM 459.2}

=لتأث.ر في =لح.اL =لر9ح.ة

فإ@ كنH في Z"امW %لمفت<@K %لم'O تل< %ألخ']K ع@ %جتماعاH %لصالO ح"g "جتمع هللا بشعبK7 لكي تل*< بصحبة فتاO ال تحA هللا < ال
{SM 460.1} ت'] في %لح"اO %ل-"ن"ة جماالً +< جاGب"ة فك"p تنتd' +@ "نجح هللا !<%جاً ك*G%؟

ال تتس'm. "جA +ال "شجع %لشبا@ < %لفت"اH على %ل!<%l %لمبك'K فإG% كا@ %لشاA +< %لفتاO ال "حت'ما@ مPال"A هللا %لتي م@ شأن*ا +@
WلG > — في صحبت*ا Hل<ق% Wنفاق^ > Wمحب<بت O'في !"ا Wما %آلخ'. ^@ -+بZ-ح+ A"الPال "تق"-% بم+ 'Pما بال-"@ فس"ك<@ ثمة خ*Pت'ب
{SM 460.2} ."ك<@ +"ضاً على حساA %مت"ا!%تW %ل-"ن"ة < ساعاH %لعبا-O < %لصالO — ل*< +م' خP' "كب-W خسا'O ال Pاقة لW على تحّمل*ا

K@""حتى ل< كنتما كالكما مس"ح %GZ ما على تص'فكماZ'لك@ هللا ال "ق > Kp>م' مأل+ J"م@ %لل O'لس*' حتى ساعة متأخ% WالتP^ O-عا @^
أل@ CGZ %لساعاH %لتي تنفS في غ"' محل*ا ت;<J ^لى Z-> %لصحة < %لقع<- بالعقJ ع@ +-%ء ما "نتC'd م@ <%جباH %ل"<> %لتاليK فضالً ع@ +ن*ا
ت'ت-_ Pابع %لش'K فإني أل'ج< +@ "ك<@ لW "ا +خي م@ %حت'%> %لنف9 ما "كفي لحملW على نبGZ G% %لشكJ م@ %لمعاش'O < %لتحبA. ل< +نW ق-
جعلH قلبW خالصاً لمج- هللا لكنH سلكH بحG' < ت'< < لما تّ"مW %لحA < +ضناW حتى +عمى منW %لبص"'O فأغفلH %لمPال"A %لسام"ة < %لتي
45 > 44 : C 3) — ل*ا كمس"حي k*هللا +@ تن W'dنت"). {SM 460.3}

=لزì=9 =لمبكر

m'لبع"- %لم-] في نتائج7 "نبغي ع-> ^قتحام7 بتس% > l%>!ل*ا> ج-%ً كال% Pال'تبا% %G*ف K'لمبك% l%>!على %ل Aنبغي ع-> تشج"ع %لشبا"
358 :P) — A>لPقبلما تنم< %لق<] %لعقل"ة < %لجسم"ة %لنم< %لم > pب-<@ %ستع-%- كا). {SM 461.1}

* * * * *

الخطبة مع غير املؤمنني

+ختي %لع!"!O: لق- تمى ^لي خب' ^نت<%ئW %ل!<%l م@ شاA ال ن'ب7P بW <ح-O %إل"ما@K < +خشى +ال تك<ني <!نH +< قّ-'H ج"-%ً GZ% %ألم'
Aجان Gساً مشبعاً <%تخا'- m>لم<ض% %GZ 9'- على — Oلح"ا% J%>P Wإلق-%> على +م' ل7 م@ %لتأث"' ما "<%فق% Jقب — Wفإني ألخص K<لعا%
Oتك<@ مع<%ناً %_ في %لح"ا JZ لحقة؟% O-مبعثاً للسعا O-"-لعالقة %لج% CGZ @>تك JZ :Wسألي نفس^ .m'لتض% > Oلت'<_ %لش-"- %لمق'<@ بالصال%
{SM 461.2} %لمس"ح"ة؟ JZ "ق'Zا هللا < "'ضى عن*ا؟ JZ +ت'W مثاالً سل"ماً "حتG]؟

إمتحان الحب
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Hكان p"ج-"' ل*ا؟ ك >Z JZ K7ا بZ'"مص Pعلى 'ب Hمع!+ _Gل% %GZ 'في +م iعلى تفح Kl%>!ق-%م*ا على %ل^ Jقب KOفتا Jعلى ك
س"'ت7 %لماض"ة؟ JZ ح"ات7 نق"ة؟ JZ ما "ب-"7 م@ حZ A< حA ش'"P pاZ >Z <+ 'Z<] عاPفي عاب'؟ JZ ل7 م@ %لخالJ %لحم"-O ما "جعل*ا
سع"-O في %لح"اO؟ +تستP"ع Zي +@ تج- في حب7 %لسال> < %لف'h %لحق"ق""@؟ JZ "ت"ح ل*ا %الحتفاd بشخص"ت*اJZ <+ K "ت<جA عل"*ا +@ تخضع
A"الPلم A"ا +@ تستجZ'>-ك<@ بمق" J*ف K@بثم H"'لنفس*ا ألن*ا ق- %شت Hل"س Kللمس"ح OG"ب<صف*ا تلم Kا < <ج-%ن*ا؟ ^ن*اZ'ان7 فكPلسل
%لمس"ح < تك'م*ا على %عتبا' +ن*ا %ألعd> < %ألسمى؟ JZ "مكن*ا حفd جس-Zا < نفس*ا < +فكا'Zا < مقاص- PاO'Z < مق-سة؟ تلW +سئلة ل*ا
l%>!م'شحة لل Oفتا Jم"ت*ا %لبالغة بالنسبة لخ"' كZ+. {SM 461.3}

"حتاl %لب"H ^لى %ل-"انةK ألن*ا Zي <ح-Zا تح<J ف"7 -<@ %'تكاA %ألخPاء %لفd"عة %لم;لمة %لتي غالباً ما تق<Z kناء %لح"اO %ل!<ج"ة. ^نما
Kًا' ض"<فا*Pلمالئكة %أل% Jح" WناZ K@نفسا pتح- قلبا@ < تأتل" WناZ KH%Gلقائ> على ^نكا' %ل% S-لصا% S"لعم% Aلح% Wلمس"ح ف*نا% Wمل" g"ح
KpP%>تتج7 %ألفكا' < %لع Cلى هللا في عال^ > Kل-ن"ئة% H%Gلسافلة < %لل% H%>*فتنتفي من7 %لش Kl%>!ل% m-صالت*> مخ > <Z'*ق-س<@ بس" g"ح
Hالبت*اال% > Hتصع- %لتض'عا C>نح >. {SM 462.1}

عو=قب =لعص.ا8

^@ في %لقلA لحن"ناً ^لى %لحKA غ"' +@ GZ% %لحA ل"9 م@ %لق<O < %لمنعةK +< %لنقاء < %لصفاءK +< %لسم< < %ل'فعة بح"g "أخG مكا@ محبة
"س<m. فإنما في %لمخلi <ح-C تج- %ل!<جة %لحكمة < %لق<O < %لنعمة لحمJ +عباء %لح"اO < مجاب*< مس;<ل"ات*ا < %حتماr Jالم*ا < +ح!%ن*ا.
ف"نبغي ل*ا +@ تتق<] ب7 < تست'ش-C < تسل> ل7 نفس*ا قبJ تسل"م*ا أل_ ص-"S +'ضيK < لتأA %ل-خ<J في +_ عالقة تتعا'k مع GZ% %لمب-+.
%Gفإ Kب;ساً < شقاء H>"مأل %لع-"- م@ %لب" _Gل% >Z t اعةPع-> %ل @^ > Kلبل<غ*ا ^لى ب'كة %لسماء < 'ض<%ن*ا lلحقة "حتا% O-لسعا% AالP @^
{SM 462.2} .+ت"ح لKW "ا +ختيK ب"H تنعم"@ ف"7 بعش'l>! O م;م@ <فيّ فKW%G < ^ال فحG%' +@ ت'بPي نفسW بشخt >Z i ع-<

l>! <-ال "ق+“ :Wا. ^سألي نفسZGلتي تن<"@ %تخا% O>Pتتأملي مل"اً في %لخ @+ W"ل^ Jفي %ل-"ن<نة +ت<س Hلكلما% CGZ كف'- "ت<قع م<%ج*ة >
غ"' م;م@ على تح<"J +فكا'_ ع@ "س<m؟ ^ن7 محA لمتع %لح"اO < مباZج*ا +كث' من7 محباً Kt +فال ت'%C "غ<"ني ألخG نص"A م@ CGZ %لمتع <
W'"مس S>ثقالً ^ضاف"اً "ع Wلم'تقى <<ع' فال تض"في ^لى حمل% Aصع S"'P >Z ألب-"ة% Oلم;-_ ^لى %لح"ا% S"'P؟” ^@ %لH%'لمس%... {SM
463.1}

> K<%'" شيء س"ك<@ على ما Jتقا-"@ ^لى %إلعتقا- +@ ك > O>حال 'Pناعمة تق Hتصغ"@ لكلما W%'+ .@%>أل% H%>ف Jقب 'Gح+ Wني ^"ا^
لكنW ال ت-'ك"@ %لباعg %لحق"قي ل*G% %لكال> %لG_ "س"J عG<بةK < ال تق-'"@ +@ ت'_ +عماS %لش' %لكام@ في %لقلA. ل"9 بإمكانW %لنd' ^لى ما
<'%ء %لمش*- لت'_ ما ق- نصA %لش"Pا@ م@ حبائJ <بg م@ ^ش'%W إلقتناi نفس>. ^ن7 ^نما "ست-'جW لسل<GZ W% %لS"'P حتى "س*J عل"7
%ل<ص<J ^ل"W < قGفW بس*ا> تجا'بK7 فال تت"حي ل7 +قJ مجاKJ ألن7 ال خلPة <ال %تفاS للمس"ح مع بل"عاKJ <التالف*ما ال سب"KJ فب"نما "ح'W هللا
قل<A خ-%م7 "عمJ ^بل"9 في +بناء %لمعص"ةK < ^نW باتحا-W مع غ"' م;م@ ^نما تلق"@ ق'عتW ^لى جانA %لش"Pا@ < تح!ن"@ '<h هللا <
{SM 463.2} !تخ'ج"@ م@ حماKC ف*J "سعW +@ تق"مي لنفسW مثCGZ J %لعقباH في S"'P ج*ا-W للdف' بالح"اO %ألب-"ة؟

òخطبة مفصومة =لعر

ق- تق<ل"@: “< لكني عاZ-ت7 على %لقب<KJ ف*J +خ"9 %آل@ بالع*-؟” فأج"A: ^نG^ W% كنH ق- قPعH ع*-%ً ال "تفS مع كلمة هللا فانكث"7 بال
^بPاءK م*ما "ك@ م@ +م'. ث>K باتضاKm ت<بي ^لى هللا ع@ GZ% %الفتتا@ %لG_ قا-W ^لى مثGZ J% %لتع*- %لPائq. فأل@ تست'-_ مثGZ J% %ل<ع-
Wخالق WلGج-%ً م@ +@ تثبت"7 < ت*"ني ب Wفي مخافة هللا خ"' ل. {SM 464.1}

Aجل Oلح"ا% O'ب<%نا %أل<ال@ بأكل*ما م@ شج+ Cعصا Gفإ KJ>هللا "عني ما "ق @^ > K7"لتتحاش WالZ -'>م > K7"نع"ماً لت'بح Wك'_ +@ +مامG+
عص"ان*ما على %لعال> +جمع ف"ضاً -%فقاً م@ %ل<"J < %لب;9 < %لشقاءK فنح@ ^@ عاكسنا هللا عاكسناK < ال +م@ لنا ^ال في ^Pاعة مPال"بK7 بالغاً
365 — 361 : C 5) — @"ت"Zال"ب7 قائمة كل*ا على %لمحبة < %لحكمة %لالمتناPم > K@ما بلغ %لثم). {SM 464.2}

=لحاجة 7لى =لرs0 =لرش.د
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K<Z <*نم< صفات Jلعم' < لما "كتم% S"ف' > Oلح"ا% W"'الء على %خت"ا' ش;Z <-لعل"ا "قض"ا@ بأال "ق% AالPخ"' %لمجتمع < مصلحة %ل @^
<Z-عا"ة %ل<%ل-"@ < ^'شا' <Z'>تع > K<ال ل> "!%ل<% "نقص*> س-%- %لحك... {SM 464.3}

^@ %لعامل"@ على ض"انة %لشب"بة م@ %لتجا'A < ^ع-%-Z> لح"اO نافعة فحسناً "فعل<@K < ^ن7 ل"س'نا +@ ن'] في +_ّ م@ معاZ- %لعل> ^ق'%'%ً
63 > 62 :_) — J"لسب% %GZ م-'9 "نت*ج Jمساعي ك hهللا بالنجا Jّلالئق"@ على %لشب"بة. كل% A"G*ل'قابة < %لت% k'م"ة فZبأ). {SM 465.1}

* * * * *

الحاجة إلى املشورة و اإلرشاد

في CGZ %أل"ا> %لمشح<نة بالمخاP' < %لمفاس- "تع'k %لشبا@ < %لفت"اH للكث"' م@ %لمح@ < %لتجا'KA كث"'<@ من*> "شّ"'<@ سف"نة ح"ات*>
> Kل"*ا محتاج<@ +"ما حاجة^ <Z عل"*> م@ مع<نة k'سخ'<@ مما "ع" WلG لكن*> مع > K@ن*> بحاجة ^لى 'با^ .'Pفي +ماك@ محف<فة بالخ
h'ن*ا' ص" > K<*مان"^ WلGب <Pف"تح K'>بما خفي م@ صخ <%-Pعلى %الص Wغ"' م-'ك"@ +ن*ا ت<ش K<*سف"تن O-لق"ا Jن*> +ق+ <Z'>ء شعJم
سعا-ت*>. ^@ م<ض<m %لخPبة < %ل!<%l ق- %ستغ'S عل"*> ZGن*> <سلA من*> %للKA فأمس<% <ال Z>ّ ل*> س<] 'ك<GZ A% %لS"'P %لخP'. في
CGZ %لم'حلة م@ ح"ات*> "حتاج<@ ^لى مش"' حك"> < ناصح +م"@ ال ع"A ف"K7 "ج-<ن7 في كلمة هللا. على +ن*> ^@ ل> "-'س<% كلمة هللا باجت*ا-
{SM 465.2} ."قع<@ في +خPاء فd"عة تق<k +'كا@ سعا-ت*> < سعا-O %آلخ'"@ في %لح"ات"@ %لحاض'O < %آلت"ة جم"عاً

"ن!m %لكث"'<@ من*> ^لى %لتh>P < %لعناءK لق- +ع'ض<% عما في كلمة هللا م@ مش<'O صالحة حك"مةK < لW "جاZ-<% مع %لنف9 < "ح'!<%
%نتصا'%H باK['Z بJ +سلس<% %لق"ا- إل'%-ت*> %لمPب<عة على %لغ'<' < %لعنا-K فحا-H ب*> ع@ سب"J %ل<%جA < %لPاعة. '%جع ماض"W < فك'
k>'هللا م@ ف Aب7 كتا W'بما "أم W"-ل<%ل H"ف> JZ .في ن<' كلمة هللا Hن+ Wمسلك Jتأم K-'تج > iبإخال > KAم@ %لشبا Wفي !مالئ
JZ <+ Kغبات*ا' Hحت'م% JZ ؟Wلن<' ع"نا% H'بص+ Gمن Wعت'> Wأل> %لتي %حتضنت% Wتل Kمحبة > Sب'ف KHعامل JZ إلحت'%> < %إلك'%>؟%
Kقمع*ا؟ ^@ ال > Wت-%'^ pPل > Wت-ع"7 قلب _Gل% Sقّ-9 %لح JZ ؟Wن<%"ا > Wش*<%ت > Hن+ WامعPلم Wقلب*ا +لماً < +سى بتحق"ق Hفعم+
{SM 466.1} .فال<%جA "قتض"W +@ تبا-'K على %لف<'K ^لى ^صالh ما ق- سلp منW م@ تقص"'

r.مرشد كامل ال ع.ب ف

لنا في %لكتاA %لمق-9 %لق"ا9 %لكامJ للصفاGZ @^ KH% %لكتاA %لع!"! %لG_ +<حى ب7 هللاK < سP'ت7 +"-_ 'جاJ ق-"س"@ Z< م'ش- كامJ في
جم"ع +ح<%J %لح"اd > O'<ف*اK ف*< "بسP ب<ض<h تا> <%جباH %لجم"عK م@ ش"A < شبا@. < ^@ تعال"م7 %لسام"ة لتسم< بنف9 %لمست'ش- ب*ا ^لى
ف<KS ألن7 "نقي %ألفكا' < "قّ<> %ألخالS < "منح %لقلA سالماً < ف'حاKً لك@ %لكث"'"@ م@ %لشبا@ < %لفت"اH ق- %تخG<% م@ +نفس*> مش"'"@
ً%'>Pمس K@>-س"ج > K-الجت*ا% > S"بم!"- م@ %لت-ق Aالء محتاج<@ +@ "-'س<% تعال"> %لكتا;Z .<Zع<% +"-"*> قضا"ا->+ > K@"-ألنفس*> < م'ش
في صفحاتK7 <%جب*> نح< <%ل-"*> < نج< +خ<ت*> في %إل"ما@. تق<J %ل<ص"ة %لخامسة: “+ك'> +باW < +مW لكي تJ>P +"امW على %أل'k %لتي
Sح %GZ @أل A'ع<% <%ل-"ك> في %ل"P+ -ضاً ق<ل7: “+"*ا %أل<ال"+ Aجاء في %لكتا > .”W*ل^ A'ل% W"Pع"”. {SM 466.2}

> K@"'اعة %أل<ال- ل<%ل-"*> < ك<ن*> -نس"@ < غ"' شاكP <%-م@ %نع C%'ما ن O'"ل-%لة على +ننا عائش<@ في %أل"ا> %ألخ% Hم@ ب"@ %لعالما
Aل<%ج% WلG <%'ب*> متش--%ً الحت A"*" Aلقاض"ة بإك'%> %ل<%ل-"@. فالكتا% Hلتعل"ما% > Hلمق-9 !%خ' بالت<ص"ا% Aعلى %ل'غ> م@ +@ %لكتا WلG
%لمق-9 — <%جA %لمحبة < %ل'عا"ة للG"@ غZ>G> م<ل<-"@ < عال<Z> "افع"@ <'ع<Z> '%ش-"@K حتى %كتملH ف"*> %ل'ج<لة < %ألن<ثةK < لكن*>
%آل@ (+_ %ل<%ل-"@) محتاج<@ ^ل"*> ل"<ف'<% ل*> %ل'%حة < %لسعا-KO < مع +@ %لكتاA ص'"ح في GZ% %ألم' ^ال +@ %لشبا@ < %لفت"ا@ "ض'ب<@
Pلحائ% k'بتعال"م7 ع. {SM 467.1}

Aما "ت'ت Kالقاً +@ "ع'ف<% +نفس*> < "تف*م<% على %ل<ج7 %لصح"حP^ م*اZ+ @+ -"ا بZ>تعلم" @+ Hلشبا@ < %لفت"ا% lحتا" O'"9 كث>'- WناZ
عل"*> م@ %لت!%ماH < <%جباH نح< <%ل-"*>K < ^ال "كف<% ع@ %لتعل> في م-'سة %لمس"ح لكي "ك<ن<% <-عاء < مت<%ضعي %ل'<h. < في ح"@
{SM 467.2} .تجA عل"*> محبة %ل<%ل-"@ < ^ك'%م*> فال<%جA "قتض"*> +"ضاً +@ "حت'م<% r'%ء G<_ %لخب'O < %لحنكة م@ +خ<ت*> في %إل"ما@
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=لمسلك =لشر"ف

^@ شاباً "ل*< بصحبة فتاd" > KOف' بص-%قت*اK -<@ عل> <%ل-"*اK ال "لعA -<'%ً مس"ح"اً ش'"فاً بالنسبة ل*ا +< ل<%ل-"*اK 'بما %ستPاm ع@
S"'P %إلتصاالH < %لمقابالH %لس'"ة %لتأث"' في عقل*اK غ"' +ن7 بتص'فGZ 7% ال "G '*dلW %لنبJ < ك'> %ألخالS < %ستقامة %لنف9 %لتي "تحلى
ب*ا كJ %ب@ t. < لبل<m +من"ت*ما "لعبا@ -<'%ً كل7 غم<k < س'"ة < غ"' متفS مع تعال"> %لكتاA %لمق-K9 م-لل"@ بGلW على ع-> ^خالص*ما
> Kكلمة هللا Aي بحسZ Hل"س CG*ك H%'م;ث Jd تعق- في Hن*ما بالمحبة < %إلع!%! < "سع<@ في 'عا"ت*ما مخلص"@. ^@ !<%جا>P"ح" @"Gلل
+@ م@ "ق<- فتاO ^لى %لعبg بال<%جKA < "بلبJ +فكا'Zا ف"ما "تعلS ب<صا"ا هللا %لص'"حة %ل<%ضحة %ل-%ع"ة ^"اZا ^لى ^Pاعة <%ل-"*ا < ^ك'%م*ما
l%>!ل@ "ك<@ +م"ناً لع*<- %ل. {SM 468.1}

ب> "!كي %لشاP A'"ق7”؟ < ع@ GZ% "ج"A %لكتاA: “بحف7d ^"اC حسA كالمW” فالشاA %لG_ "تخG م@ %لكتاA %لمق-9 م'ش-%ً < Zا-"اً ال“
Aجتن" > S-بالص Wبإستقامت7 < حم"- +خالق7 < "تمس dص"7 بأ@ "حتف>" W'لمبا% Aلكتا% %GZ @أل Kلسالمة% > Aل<%ج% S"'P ئ مع'فةPخ"
%لغq < %لخ-%m. ^@ %ل<ص"ة %لقائلة “ال تس'S” ق- نقشت*ا +صبع هللا على ل<حي حج'K < مع GلW ك> م@ ش'قة للع<%pP تقع في %لخفاء ث>
'%Gتلتم9 ل*ا %ألع. {SM 468.2}

CGZ Jل"7 ك^ J>;ال تعل> ما ست> O'ي غZ لتي% Oلفتا% pP%>ع Gلس'"ة حتى تأخ% Hلمقابال% Jتتص > Kلخا-عة% O'لمعاش% %GZ 'تستم >
%ألم<'K في %لتح<J ع@ <%ل-"*ا لتت'ك! على GلW %لG_ +ثبH بنف9 مسكلGZ 7% +ن7 غ"' ج-"' بحب*ا. ^@ %لكتاA %لمق-9 "-"@ كJ شكJ م@
Jبتعال"م7 في ك Jل"الً ل7 في شباب7 < ن<'%ً لسب"ل7 "عم- CGم@ "تخ Jك > .Oلح"ا% J%>ح+ Jأم' باالستقامة في ك" > K'-لخ"انة < %لغ% Jشكا+
%ألش"اءK <ال "نقk ح'فاً <%ح-%ً +< نقPة <%ح-O م@ %لنام<9 ت<صال ^لى غ'k ماK حتى ل< كلفG 7لW غال"اً. < %لG_ ";م@ بالكتاA %لمق-9
SM} ."عل> +@ ح"-%ن7 ع@ سب"J %الستقامة "ح'م7 م@ ب'كاH هللاK < +ن7 ال محالة حاص- ثما' +فعال*@ حتى ل< d*' ^لى ح"@ +@ %لنجاh حل"ف7
469.1}

^@ لعنة هللا تستق' على كث"' مما "نشأ في GZ% %لج"J م@ عالقاH غ"' الئقة < في غ"' +<%ن*اK فل< +@ %لكتاA تنا<CGZ J %لمسائJ على نح<
مب*> غ"' <%ضح ألمك@ %لتما9 %لعG' للكث"'"@ م@ شبا@ <فت"اH ج"لنا على مض"*> في عالقات*> مع بعض*> بعضاKً < لك@ مPال"A كلمة هللا
Kانا كلمت7 ن<'%ً ل'جلناPع+ _Gل% t ً%'فشك .Jلعم% > J>لتامة في %لفك' < %لق% O'ا*Pتأم' بال KJ>ما جاء ف"*ا م@ ق Jحاتمة تعني ك A"الPي مZ
< جعJ سب"J %ل<%جA م@ %ل<ض<h بح"g ال "خPئ مع'فت7 +ح-. ل"جعJ %لشب"بة م@ تصفح كلمة هللا < %لس"' على Z-"*ا شغل*> %لشاغKJ < +ما
{SM 469.2} .م@ ت'W ش'%ئع*ا ف"خPئ كث"'%ً

=لحاجة 7لى =لحكم =لسد"د

^G% كا@ م@ م<ض<m "حتاl ^لى %لتأمJ ف"7 بتعقJ '!"@ < تبص' مستأ@ Zا-& فإنما Z< م<ض<m %ل!<%G^ > Kl% كا@ م@ <قH نحتاl ف"7
J"لسائ- < %لم% Cلك@ %التجا > KOب"@ شخص"@ م-] %لح"ا Pلتي ت'ب% O>Pلخ% Gتخا% Jك<@ قب" WلGلمق-9 ف% Aم@ %لكتا O'>لى %ستقاء %لمش^
%لغالZ A< +@ "عتم- %لشع<' -ل"الKً < في حاالH كث"'O تقبk عاPفة %ل*<] على %لسكا@ (%ل-فة) < تق<- سف"نة %لح"اO ^لى ZالW محقS. < في
GZ% %لمجاd" J*' %لشب"بة +قG Jكاء من*> في +_ مجاr Jخ'K < "'فض<@ %ستعماJ عق<ل*> +< %ل-خ<J في نقاq مع غ"'K<Z < تب-< مسألة
Jخش<@ +@ "ت-خ" >Z ألن*> مسب"< %لشع<' "عمل<@ في تكت> كأنما Kt <*ت%>G @>تأث"' ساح'. ال "خضع > O'سr O>ق H%G <*بالنسبة ل l%>!ل%
{SM 470.1} .في خPP*> +ح-

.C-س<] هللا <ح C%-ال "عل> م _Gم@ %لب;9 %ل JائZ '-ع@ ق J>;لمس% >Z Hلتحبب"ة < %ل!<%جا% H%'ب7 س"' %لمعاش Pحا" _Gلتكت> %ل% @^
K>-كما "ب K<Z @"Gل% > Kالستقامة% > Jح"ات*> بالنب Hتصف% _Gلكث"'"@. < ^@ %لم-ع<"@ مس"ح""@ %ل% Oسف@ ح"ا HمPتح O'لصخ% CGZ على
متعلق<@ في سائ' %ألم<' %ألخ'] — Z;الء "'تكب<@ +خPاء فd"عة Zنا. ف"O-%'^ @>'*d عن"- مصممة ال "ق<] %لمنSP +< %لعقJ على
.تل""ن*اK < "بلغ ب*> %الستغ'%S باألحاس"9 < %لخ<%P' %لبش'"ة ح-%ً "فق-<@ مع7 %ل'غبة في تفت"q %لكتاA < %ل-خ<J في عالقة +<ثS مع هللا
{SM 470.2}

"ع'p %لش"Pا@ م<%P@ %لضعp م@ ف'%ئس7 ف"ع'k حكمت7 %لج*نم"ة بشتى %لح"J ل"قتنi %لنف<9 لل*الW. "'%قA كJ خO>P تتخKG < "ق->
^قت'%حاH كث"'O تتبع ب-الً م@ ^'شا- هللا. GZ% %لش'W %لخP' %لG_ +ج"- حبW خ"<7P ق- +ع- ب-Zاء الصP"ا- %لشباA < %لمت*<'"@K < غالباً ما
."ك<@ %لش'W مخف"اً <'%ء ستا' م@ ن<' ب'%KS < لك@ ضحا"اC ق- Pعن<% +نفس*> بأ<جاm كث"'KO < نت"جة لGلW ن'] حPا> %لبش'"ة +"نما تلفتنا
{SM 471.1}
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"جب =ستشا;L =لو=لد"ن

Aلى نصح <%ل-"*> < صائ^ Hما %لتفا @>- Pل<@ سا-'"@ عابث"@؟ +"ستش"' %أل<ال- 'غائب*> < م"<ل*> فقd" <شب"بتنا؟ حّتا Jمتى "تعق
'+"*>؟ %لبعk كما "ب-< ال "أل*<@ ل'غباH <%ل-"*>K <ال %عتبا' عن-Z> لحكم*> %لس-"- %ل'ش"-K أل@ محبة %لنف9 %ألنان"ة ق- نفH م@ قل<ب*>
> K-ب<ع OاPلمع% O-"ي %ل<ص"ة %ل<حZ ألم'. ^@ %ل<ص"ة %لخامسة% %GZ ما ق- فات*> في W%'-عق<ل*> الست dت<ق @+ WلGف"نبغي ل Kلبن<"ة% O->لم%
Jفي سج O'>Pا"ا %لمسPم@ %لخ Aل!'%"ة بمحبة %أل> < %الست*تا' ب'عا"ة %أل% Hمس+ > KA"تنك'<@ ل*ا ^'ضاء للحب" Jلكن*> "ستخف<@ ب*ا ب
Hلكث"'"@ م@ %لشبا@ < %لفت"ا%. {SM 471.2}

م@ ب"@ %ألخPاء %لشن"عة %لتي ت'تكA في GZ% %لم<ض<m %إلعتقا- +@ ع<%pP %ألح-%g %ألغ'%' "جA +ال "عك' صف<ZاK < +@ مسائJ حب*>
"جA ع-> %لت-خJ ف"*ا. ^G% كا@ م@ م<ض<m "حتاl ^لى تقل"A %لنd' ف"7 < ^شباع7 -'ساً < تمح"صاً ف*< %لم<ض<m ع"ناKً فالحاجة تم9 ف"7
^لى %الستعانة باختبا'%H %آلخ'"@ < ^لى <!ن7 < %لنd' ف"7 م@ كال جانب"7 ب-قة < 'صانةK < لك@ %لس<%- %ألعd> م@ %لنا9 %ل"<> "نd'<@ ^ل"7
{SM 471.3} .بكث"' م@ %الستخفاp < %الست*تا'

_Gفي %ل J"فة < مPعا Jن<% ك! .Oلب<% %إل'شا- بالصالP% > K'ألم% %GZ هللا < نصح <%ل-"ك> %ألتق"اء في O'>بمش %>Gخ KAص-قائي %لشبا+
تن<<@ 'بP ح"اتك> بK7 < '%قب<% كJ تP<' +< تح<J في خلقK7 أل@ %لخO>P %لتي +نت> مق-م<@ عل"*ا Zي على +عd> جانA م@ %ألZم"ة في
{SM 472.1} .ح"اتك>K < "نبغي ع-> %إلق-%> عل"*ا في تسّ'q"P > m. فإG% +حببت> فال "ك@ حبك> +عمى

^نتب7 ج"-%Kً (+"*ا %لشباA) لت'] JZ ستك<@ ح"اتW %ل!<ج"ة سع"-O +> مختلة تاعسة. سائJ نفسJZ :W "ك<@ GZ% %ل!<%l مع<%ناً لي في
.مس"'_ نح< %لسماء؟ < JZ "!"- م@ محبتي t؟ < JZ "جعلني +كث' نفعاً في CGZ %لح"اO؟ ^@ نع>K فأق-> على ما +!معH عل"7 في خ<ف7 تعالى
{SM 472.2}

l%>!تق-> على %ل @^ O'>'بالض Wبة تل!مPلخ% CGZ @+ @نdالقت'%@ ب7 فال ت% H">م@ %نت Hلصفا Wبة -<@ ف*> تا> منPلخ% Hحتى < ^@ تم
<'بP ح"اتW م-] %لح"اO بشخi ال تستP"ع +@ تحب7 +< تحت'م7. ك@ ح'"صاً للغا"ة في عق- خPبة مش'<PةK < لك@ أل@ تفص> ع'] %لخPبة
{SM 472.3} .قبJ %ل!<%l خ"' م@ %النفصاJ بع-C كما "فعJ كث"'<@

r.ل.ل علQ ôrألم Xمعاملة =لشا

K@!م@ شقاء < ح Jما ق- "أتي ب7 %لمستقب Aجتنا%> KO-"ا-ئة سعZ ج"ة>! Oفي ح"ا Aعلى م@ ت'غ Kلى ت'ب"ة^ lغ'سة تحتا S-لصا% Aلح%
^@ تستعل> قبJ +@ تمنح حب*ا: JZ لحب"بي +>؟ ما P >Zابع*ا %لخلقي؟ JZ "ق<> Z< بإلت!%مات7 نح<Zا؟ JZ "'%عي 'غبات*اK < "*ت> بسعا-ت*ا؟ ^@
كا@ ال "<ق' +م7 < ال "ك'م*ا ف*J ت'%C "حت'> !<جت7 < "حب*ا < "ح"P*ا باللpP < %ل'عا"ة؟ ح"@ "فق- %ل!<%l نش<ت7 < +حالمJZ 7 "ثبH على
حب7 لي؟ JZ "ك<@ صب<'%ً على +خPائيK +> منتق-%ً من--%ً < متجب'%ً مستب-%ً؟ %لم<-O %لصا-قة تست' كث'O م@ %لع"<KA < %لمحبة ال ت']
{SM 472.4} .%ألخPاء

r.لد=فع =لد=خلي ال "عو_ عل=

'Zاdبم K<Z'>م@ ف K%>Gلى -<%فع> %ل-%خل"ة +كث' مما "نبغي. فل"ح'ص<% +ال "*ب<% +نفس*> 'خ"صة < ^ال ";خ^ Hك@ %لشبا@ < %لفت"ا'"
%لحA %لجاGبةK فالتحبA ب"@ %لجنس"@ في GZ% %لج"Z @^ J< ^ال ن*ج م@ %لخ-%m < %ل'"اءK < +@ منCGZ <d %لعالقاH < %لمش'p عل"*اK ^لى ح-
%GZ @+ >Z لك@ %ل<%قع > Kًل'!"@ -%ئما% Jلى %لتعق^ K'ألم% %GZ في K9ف"*ا ف*< "س"' مح-<-. فالحاجة تم A'ما -<' %ل+ K@اP"لش% >Z K-"بع
{SM 473.1} .%لتعقJ "كا- "ك<@ مع-<ماً

فل< %!-%- %أل<ال- ب<%ل-"*> +لفة < +نساKً < ^ل"*> +'كاناKً < كاشف<Z> بأف'%ح*> < +ح!%ن*> لجنب<% +نفس*> كث"'%ً مما "ص"ب*> م@ %لغ> < %ل*> <
K-لتمس<% من*> %لنصح < %إل'شا" > >Z ألم' +ما> <%ل-"*> كما% %>Pسلك<@ فل"بس" S'Pعل"*> %ألم' < حا'<% في +_ %ل Pما %ختل %G^ > Kألسى%
SM} فم@ مثJ %ل<%ل-"@ %لصالح"@ قا-' على تح-"- م<%P@ %لخP' في +<ال-Z>؟ < م@ مثل*> قا-' على ف*> +م!جت*> < مشا'ب*> %لخاصة؟
473.2}

<Z-ب'كة +'ض"ة. < على %ل<%ل-"@ +@ "شا'ك<% +<ال Jعلى ك <Zمس"ح""@ فعالً ";ث'<@ محبة <%ل-"*> %ألتق"اء <'ضا <Z _Gأل<ال- %ل% @^
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_Gألم"@ %ل% <Z-لى ص-"ق*> %ل<في < م'ش^ Kشيء Jك Jقب K<Z>-ش'" > Kل*-%"ة% > dالب"@ ل*> %لحفP K<*صلّ<% مع*> <ألجل" > pP%>في %لع
SM} .("'ثي لضعفات*>K أل@ %لG_ ج'A في كJ شيء مثلنا بال خP"ة "ع'p ك"p "ع"@ %لمج'ب"@ — (A: 26 كان<@ %لثاني — "نا"' 1986
474.1}

=لمحبة =إلل^.ة

CGZ @أل K'لآلخ O-لسعا% CGZ '"منكما في ت<ف Jحبكما < م<-تكما في ح"اتكما %ل!<ج"ة ^سعا- +ح-كما %آلخ'. ل"سع ك p-Z @>ك" @+ Aج"
t Wي ملZ منكما Jت"ة ك%G @أل K'ت"ة +ح-كما في %آلخ%G ال تفنى+ Aلك@ ف"ما تن-مجا@ < تمت!جا@ "ج > Kي مش"ئة هللا لكماZ... {SM 474.2}

< ^G تح""ا@ t تتج7 ^ل"7 نفساكما بأسمى < +'فع ع<%Pفكما. JZ ف"k حبكما %ألعd> متج7 نح< م@ ماH عنكما؟ ^@ كا@ كGلKW فمحبتكما
46 > 45 : C 7) — ي م@ <ضع %لسماء < ت'ت"ب*اZ 'ح-كما %آلخ+). {SM 474.3}

* * * * *

(الزواج املبتسر (السابق ألوانه

"ق-> %لشبا@ < %لفت"اH على %ل!<%l < لما "كتمJ نضج حب*>K +< "ج"-<% <!@ %ألم<' < %لحك> ف"*اK بZ> J> بع- مفتق'<@ ^لى %لشع<'
{SM 475.1} ...%لسامي < %لعاPفة %لنب"لةK < مق<-<@ بأZ<%ئ*> %لحس"ة <%نفعاالت*> %لصب"ان"ة

Lلمبكر= eاxخطر =ال;تبا

^@ ما "ج'_ م@ %'تباPاH في %لصبا "سف' في %لغالA ع@ !<%جاH فاشلة +< %نفصاالH شائنة مع"بةK < ^@ %'تباPاً "ج'_ -<@ 'ضا
%ل<%ل-"@ "ن-' +@ "ك<@ سع"-%ً. ^@ ع<%pP %لحA %لناشئة "جA ضبP*ا < تق""-Zا ^لى +@ "أتي %ل<قH %لG_ "ك<@ ف"*ا فك*ا م@ ق"<-Zا مش'فاً <
C'لم@ ل> "بلغ %لعش'"@ م@ عم p"ك G^ Kح"ات*ما O'%'لم% > Jلفش% pال "'تع-%@ فس"حال @%Gما %ل+ KO'لس@ < %لخب% Jلعام ً%'dمأم<@ %لعاقبة ن
+@ "حك> في +Zل"ة شخr iخ' في مثJ سّن7 أل@ "ك<@ ش'"W ح"اتG^ > K7 "تق-ما@ في %إل-'%W تنفتح +ع"ن*ما ل"ج-% نفس"*ما م'تبP"@ +ح-Zما
> O'"لت*> < في %لمعا% J-في تبا @%Gألم' بالحسنى "أخ% W'%-ب-الً م@ ت > K'خال في حساب*ما مسألة ^سعا- %آلخ-" @+ @>- Oلح"ا% Pباآلخ' ب'با
%لم*ات'KO < ال تلبg شقة %لخالS +@ تتسع حتى "نت*"ا ^لى حالة م@ %لفت<' < %إلZماJ < ع-> %لمباالO في عالقت*ماK فال "بقى للب"H م@ ح'مة +<
12 > 11 : h) — ةPلساخ% H%'"لجا'حة < %لتعب% J%>غ-< مسم<ماً باألق" H"ج< %لب @+ Jب KماZ'dق-س"ة في ن). {SM 475.2}

الزواجات الحكيمة و الزواجات الطائشة

^@ ق-'%ً Zائالً م@ %لش'<' %لتي تس<- %لعال> %ل"<> Z< <ل"- %ل!<%جاH %لسابقة أل<%ن*اK ففي CGZ %ل!<%جاH %لمبك'O ال مجاJ لتق-> %لصحة
m'ق-م<@ بتس" Hلكث"'"@ م@ %لشبا@ < %لفت"ا% @+ Jب K'لت-ب% > Jم@ %لتعق A"ى م<ض<ع*ا بنصdاقة %لفك'"ة. < قلما "حPلجسم"ة +< لت'ق"ة %ل%
J>لب'كة +< %للعنة. كث"'<@ "'فض<@ %ل-خ% K'ألث' %لبع"- %لم-] في ح"ات*> للخ"' +< %لش% H%G O>Pلخ% CGZ Gعلى %تخا Kب-%فع %ل*<] %لحسي >
{SM 476.1} ...في نقاq ح<GZ J% %لم<ض<Km +< %ستعماJ عق<ل*> ف"K7 +< %لتسل"> بما تعل> ب7 %ل-"انة عن7

^@ %لعال> مفع> بالب;9 < متس'm بالخP"ة نت"جة لال'تباPاH %ل!<ج"ة غ"' %لحك"مةG^ K ال "كا- "مضى بضعة +ش*' على كث"' م@
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WلG @ف"نتج ع Klإلن-ما% > pلم!%ج"*ما ^لى %إلتال J"ال سب @+ > K-تباع > pحتى تنفتح +ع"@ %ل!<ج"@ ل"'با +ن*ما على تخال Hل!<%جا%
{SM 476.2} .%لمشاحناH < %لمشاكساKH مما "ح<J %لب"H ^لى جح"> ب-J +@ "ك<@ "نب<Z mناء < سعا-O < مستق'%ً لمحبة %لسماء < سالم*ا

Sفي %ل'+_ < %لخصا> < ع-> %لت<%ف Sلخال% _-;" > KO'%'لم% > Pلسخ% h>' H"تس<- %لب > KAل!<جا@ في %الختصا> ألتف7 %ألسبا% Gأخ"
^لى تعاسة ال ت<صKp تنت*ي بانفصاJ %ل!<ج"@ %للG"@ <جA +@ ت<ح-Zما 'بP %لمحبةZ KكG% "ضحي %ألل<p بG<%ت*> نفساً < جس-%ً على مGبح
Wغ"' %لحك"مة < "نح-'<@ ^لى %ل*ال Hل!<%جا%. {SM 476.3}

=لزì=9 مع غ.ر =لمؤمن.ن

^@ %إل'تباP بالعال> +م' خK'P < %لش"Pا@ "عل> +@ %لساعة %لتي تش*- ق'%@ %لكث"'"@ م@ %لشبا@ < %لفت"اZ Hي خاتمة ح"ات*> %ل'<ح"ة <
.O-'Pم O-بتأث"' معاك9 "!-%- !"ا <-Pتص CGZ <*"غ"' +@ مساع Kلمس"ح"ة% Oلح"ا% Jلالعتصا> بفضائ K@"لى ح^ K%>-Zن*ا"ة نفع*>. 'بما جا
%GZ Jلك@ س'عا@ ما "فق-<@ %ل'غبة في مث > Kجاء' > h'مضى "حسب<ن7 %مت"ا!%ً +@ "تح-ث<% عما تعم' ب7 قل<ب*> م@ ف Hلق- كان<% في <ق
%لح-"g أل@ %لG_ 'بP<% مص"'Z> ل7 ال ت*مCGZ 7 %ألم<'. ZكG% "ح"W %لش"Pا@ ح<ل*>K بخبZ- > gاء < مخاتلةK نس"جاً م@ %لشW في صحة
Aلثم"@ +@ "تالشى م@ %لقل Sإل"ما@ بالح% gال "لب> K@"-ل%. {SM 477.1}

^@ %لش"Pا@ ال "-خ' <سعاً في حج! %لشب"بة في %لخP"ةK أل@ GلW ";م@ ل7 %لس"O'P عل"*> كبا'%ً. < ع-< %لنف<9 "تفج' بغضاَ < حق-%ً ل-]
K7ك! مقا<مت'" >Z > Kصح"حة ع@ هللا < %لمس"ح O'اء +_ فكPاً < مقتاً ل-] ^عd"ل'شا- < "تم"! غ% O-لت<ج"7 %لشب"بة ^لى جا JGمج*<- "ب Jك
> K7لمقا<مة تجا'ب O>كسب*> ق" tبا Jلعلم7 +@ +_ مسعى "ق<م<@ ل7 لالتصا Kض- %ل-"@ "خ<ل*> <ضع*> تلقي %لن<' م@ %لسماء Kiخا m>ن"
Aل<%ج% J"في سب O>Pخ O>Pب*> خ%Gغالباً ما "نجح في %جت > KO'%'لغ% C-"أتي ^لى %لشب"بة بمكا" %GكZ '>ن Wلكن7 كمال. {SM 477.2}

=لمعشر =لالئق

> Kًبعض*> بعضا Sل*> +@ "-مث<% +خال hتا" G^ Kجمع*> %لمعش' +@ "جعل<% م@ عش'ت*> مص-' ب'كة +< لعنة" @"Gل% g%-بإمكا@ %ألح
> JماZق- "'كن<@ ^لى %إل >+ K<*ف"حس@ تص'ف*> < س"'ت*> < تع!! معا'ف Kًخ"' < ب'كة لبعض*> بعضا Aآلخ' < "ك<ن<% سب% <Z-ش--<% <%ح"
1899 9Pغس+ — Ar 10 :l) — A%-مخالً باآل <Z'"ع-> %ألمانة ف"مسي تأث). {SM 477.3}

=لز9=جاe =لمستعجلة

Kفي +"امنا Hحسناً +ال نفاخ' بما "عق- م@ !<%جا Jلكننا نفع > Kl%>!لى %ل^ O'-لشب"بة %ألغ'%' على %لمبا% Jئباً على حم%- Jا@ "عمP"لش% @^
+ما ^G% كا@ PالA %ل!<%l على تف*> تا> لPب"عة %ل!<%l %لمق-سة < مق<مات7 < مس;<ل"ات7 ف"صبح ^ج'%;C عن-ئG متفقاً < ^'%-O %لسماءK < مبعثاً
{SM 478.1} ...لسعا-O %ل!<ج"@ كل"*ماK < سب"الً ^لى تمج"- هللا

KC-تبع > Kمن7 %لمالئكة A'ا < تقZ'"لسماء < تأث% O'ا*Pصاحب*ا ب P"تق-9 %لفك' < تح > S>Gل% Jتصق > Jلعق% p'ّل-"انة %لحقة لتش% @^
253 > 252 : C 2) — 7لعال> < تأث"'%ت% h>' @ع K'كث' فأكث+). {SM 478.2}

ì=9لش.طا8 "ستم.ل^م 7لى =لز=

^@ %لش"Pا@ "عمJ باجت*ا- على %ستمالة < جمع %لG"@ ال ت<%فS ب"ن*> < "عت! بGلW ألن7 "ستP"ع ع@ GZ% %لS"'P +كث' م@ +_ r S"'Pخ' +@
248 : C 2) — J">لبش'"ة في بح' م@ %لتعاسة < %لشقاء < %ل% O'ألس% S'غ"). {SM 478.3}

* * * * *
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يزوجون و يتزوجون

CGZ %>على +ن7 م@ %ألسل> ل*> +@ "فعل K%>ت"ح ل*> +@ "أكل<% < "ش'ب<% < "تج'<% < "!<ج<% < "ت!<ج+ g"ح Kk'ضع هللا %لنا9 في %أل>
%ألم<' في خ<p هللاK فما ح"اتنا %لحاض'O %ل!%ئلة س<] م'حلة نستع- ف"*ا للح"اO %آلت"ة %لباق"ة. لق- كانH ج'"مة %ل!<%l في +"ا> ن<h +@ +بناء
هللا +حب<% بناH %لناK9 < %عتش'<% — < Z> %لمّ-ع<@ +ن*> "ع'ف<@ هللا < "ك'م<ن7 — مع G<_ %لقل<A %لمفس-KO < %تخK%>G +نفس*>K -<@ ما
تم""!K نساء م@ كJ ما %ختا'<%. < +ننا لنج- %لكث"'"@ %ل"<>K مم@ ل> "تأصل<% في %الختبا' %ل-"نيK "نسج<@ على من<%J +<لئW %لق<>K ف*>
"ق-م<@ على %ل!<%l -<@ ما تأمJ +< تبص' مشف<m بالصالO. كث"'<@ "-خل<@ في ع*- %ل!<%l %لمق-9 بخفة كما ل< كان<% "عق-<@ صفقة
{SM 479.1} .تجا'"ةG^ K ل"9 %لحA %لصا-Z S< -%فع*> ^لى %ل!<%l < باعث*> عل"7

dل^.ا3 غ.ر =لمقد=

^@ لفك'O %ل!<%l على ما "d*' سP O>Pاغ"ة < ق<O ساح'O < سلPاناً rس'%ً لعق<J %لكث"'"@ م@ %لشب"بة. "لتقي شخصا@ ف"تعا'فا@ ث> ال
"لبثا@ +@ "*"ما بحA +ح-Zما %آلخ' ف"ستغ'S عل"*ما GZ% %لحA كZG Jن*ماK فتعمى من*ما %لبص"'O < تن*ا' ف"*ما %لمق-'O على %لحك> في
Aما +"اً تك@ %لع<%قZ%>Z mمانع < "ص'%@ على %تبا Jما@ كPح" Jب Kبنصح < ال "خضعا@ ل'قابة @%Gفال "أخ K'>ألم%. {SM 479.2}

@"GZ J>ال تع-> +@ تج- ح > KJ"ف"ب-< < كأ@ ل"9 ^لى <قف7 م@ سب Kعل"*ما G>الفتتا@ %لمستح% %GZ @شأ WلGك C%'ل<با مج% Gكما "أخ >
%لمفت<ن"@ م@ %لنا9 م@ "-'ك<@ +@ %تحا-Zما معاً بال!<%l كف"J بأ@ "جعJ ح"ات*ما ض'باً م@ %لتعاسة %لمتصلةK < لك@ ال %لتماسات*> تج-_ <ال
تحG"'%ت*> تعني ش"ئاKً < م@ "-'_ فق- "قضي GZ% %ل!<%l على نفع <%ح- من*ا كا@ هللا س"با'ك7 في خ-متK7 < لك@ Z"*اH +@ "قنعا بالحجة
{SM 480.1} .%ل-%مغة +< "سلما بال-ل"J %لقاPع

_Gما %لZ'%'ف"7 على تغ""' ق O>ال ق> Kًنصح ال "ج-_ مع*ما فت"ال > dنساء م@ <ع > Jم@ 'جا O'لخب% _>G ما تج<- ب7 ق'"حة Jك >
+ب'ماC ب-%فع %ل*<]. ث> ال "لبثا@ +@ "فق-% %ل'غبة في حض<' %جتماعاH %لصالO < في كJ ما "مH ^لى %ل-"انة بسبKA فكالZما منص'p بك"ان7
^لى %آلخ'K متف'f ل7 < مفتت@ ف"K7 < غافJ ع@ <%جبات7 في %لح"اO كما ل< كانH +م<'%ً غ"' H%G باKJ < ل"لة بع- ل"لة "سم'%@ حتى ساعة
متأخ'O م@ %لل"KJ "نفقا@ %ل<قH في %لح-"Kg < ف"> "تحا-ثا@. +في م<%ض"ع خO'"P < +م<' H%G ق"مة؟ الK ال. بZ Jي +حا-"g فا'غة ج<فاء في
{SM 480.2} .ش;<@ سخ"فة حمقاء

مجاLq9 قو=ن.ن =لصحة 9=الحتشا3

ً ^@ مالئكة ^بل"9 "سام'<@ %لG"@ "نفق<@ شP'%ً كب"'%ً م@ %لل"J في مPا'حة %لغ'%>. < ل< ق-' ل*;الء +@ تنفتح +ع"ن*> ل'+<% مالكاً قائما
"سجJ عل"*> +ق<%ل*> < +فعال*>K ف*> "تع-<@ ق<%ن"@ %لصحة < %لحشمةK < كا@ %ألج-' ب*> +@ "-خ'<% لح"ات*> %ل!<ج"ة بعCGZ k %لساعاH م@
{SM 480.3} .%لت<%- < %لتحبA %لتي تسبS %ل!<%Kl < لك@ %ل!<%Kl ^جماالKً "ضع ح-%ً لكJ ما "سبق7 م@ <ل7 <<لع <%فتتا@

CGZ %لساعاH م@ %لq"P < %إلف'%P %لتي تنفS في منتصp %لل"J في GZ% %لج"J %لمفس- غالباً ما ت;-_ ^لى Z-> +'كا@ ح"اO %لP'ف"@ كل"*ما.
ح"@ "مت*@ %لنا9 ك'%مة نفس*> "عت! %لش"Pا@ < "*ا@ ^س> %لعليK فق- غG% %لش'p "ضحى ب7 تحH سO>P %ل*<] %لPاغ"ة < ق<O %الفتتا@
%آلس'KO لك@ !<%h مثZ J;الء %ألشخاi ال "مك@ +@ "حdى بم<%فقة هللا. "ت!<ج<@ ب-%فع ش*<ت*> %لجم<Kh < ما Z< ^ال +@ "فق- %ل!<%l نش<ت7
< +حالم7 حتى "'] %ل!<جا@ %لحق"قة %لم'G^ O "أخG%@ "-'كا@ مغبة فعل*ماK <ال تكا- تنقضي على ع*- %ل!<%l ستة +ش*' حتى "عت'_ %لتغ""'
> O>لغبا% O'خاف"ة عل"7 في فت Hع"<باً كان > iف"7 نقائ pآلخ' < "كتش% Sلم!"- م@ +خال% p'أل@ كال من*ما +صبح "ع Kف"ةPعالقات*ما %لعا
k'بح < "ض'با@ ب*ا عGا على نفس"*ما عن- %لمZعاPل*ما +@ ق Sلع*<- %لتي سب% Wما "تحلال@ م@ تلZ %Gفإ Kl%>!ل% Jا قبZلتي قض"ا% q"Pل%
> A%'Pفي %لكن"سة %ض g-ح" > Kهللا Aحتى ب"@ %لم-ع<"@ شع SالP > Jنفصا^ g-%>تقع ح m'لمتس% qائPل% l%>!نت"جة لل %GكZ > KPلحائ%
{SM 481.1} .بلبلة عd"ما@
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L;للمشو ö=عد3 =إلكتر

^@ GZ% %لن<m م@ %لت!<"ج < %لتن!<Z l< م@ ب-m %لش"Pا@ %لخاصة %لG_ "كا- +@ "ك<@ %لنجاh حل"ف7 في كJ محا<التK7 < ^ن7 ل"متلكني +ل>
KJ>ح-ث*ما بما "'"-ني هللا +@ +ح-ث*ما ب7 م@ ق+ .m>لم<ض% %GZ في O'>الستقاء %لمش Oفتا > Aشع<' بالعج! < ع-> %لح"لة ح"@ "قص- ^ليّ شا
{SM 481.2} .< لكن*ما غالباً ما "'تابا@ بكJ نقPة < "-%فعا@ ع@ %لحكمة في تنف"G ما ق- عّ<ال عل"7 < %لG_ ^"اC "فعال@ +خ"'%ً

ال "ملكا@ على ما "d*' %لق<O لقمع 'غائب*ما < +Z<%ئ*ماK فس"ت!<جا@K م*ما "ك@ م@ +م'K < +"اً تك@ %لمخاP'. ال "تبص'%@ في %ألم' ب-قة
Jب Kما. <ال "جعال@ مخافة هللا +ما> +ع"ن*ماZ'ما '<ح7 %لق-<9 < "ت<لى +مZ->ضع"@ نفس"*ما ب"@ "-_ هللا ل"ق%> Oلصال% h>'عنا"ة < ب >
d". {SM 482.1}نا@ +ن*ما "ج"-%@ ف*> GZ% %ألم' <ال حاجة ب*ما ^لى %لحكمة م@ هللا +< %لمش<'O م@ ^نسا@

< "كتشفا@K < لك@ بع- ف<%H %أل<%@K +ن*ما %'تكبا غلPةK < عّ'ضا للخP' سعا-ت*ما في CGZ %لح"اO < خالi نفس"*ماK ل> "'"-% %لتسل"> بأ@
O'"لغ> < %لح!@ سن"@ كث% O-لنصح لكانا جنبا نفس"*ما مكاب% > O'>في ح"@ +ن*ما ل< قبال %لمش K'ألم% %GZ <*ما "ج"- فZ'"ح-%ً غ+. {SM 482.2}

éQمز="ا =لحب =لصا

%لحA نبتة م@ غ'9 %لسماء. ل"Z 9< مخالفاً للمعق<J <ال +عمىK بP JاZ'%ً < مق-ساKً +ما %لعاPفة %لجمس"ة +< %لش*<O فتلW شيء rخ'
"ختلp ع@ %لحA %ختالفاً بّ"ناً. %لحA %لنفي "PلA ^'شا- هللا في كJ م'%م"K7 +ما %لش*<O فعن"-O صعبة %لم'%9 < متس'عة Pائشة < مخالفة
{SM 482.3} .للمعق<KJ ال تحفJ ب'%-m < ال تكت'g ل<%!Km < تجعJ م@ p-Z %خت"ا'Zا صنماً معب<-%ً

> iة < %إلخالPابع %لحشمة < %لبساP _-ت'ت l%>!ا نح< %لZ>Pخ" O>Pخ Jتص'فات7. < ك Jتتجلى نعمة هللا في ك S-لصا% Aلح% >G
Hفق-%@ %ل'غبة في %جتماعا" g"ما %آلخ' < "ستغ'قا@ ف"*ا بحZ-صفات*ما ال "نص'فا@ كل"اً ^لى صحبة +ح CGZ Hفم@ كان .m'>ل% > A-أل%
{SM 483.1} ...%لصالO < %لخ-ماH %ل-"ن"ة

xلب =إل;شاQ =إلل^ي

Jصل"ا ال م'ت"@ ب" @+ — l%>!كانا مقبل"@ على %ل %G^ — قتض"*ما" Aفال<%ج K<>"صل"ا م'ت"@ في %ل" @+ Oلفتا% > Aلشا% O-كا@ م@ عا %G^
l%>!ق7 ^لى %ل"'P ال "مضي في iلمس"حي %لمخل% > Kس<%ء في %لعال> %لحاض' +> %آلتي KOم@ +ث' بع"- في %لح"ا l%>!لما لل WلG > Kًبعا'+
AلP" @+ 7ل"9 ل G^ K7ختا' ل" @+ Aشع' بأ@ هللا "ج" Jب K7ال "ن-فع ف"ختا' لنفس iعل"7. %لمس"حي %لمخل C'ق-ماً م@ غ"' عل> بأ@ هللا "ق
K7ة ل"Pك<@ خ" WلG @أل KAبم@ ال "ح l>!نا +@ على +ح- "تZ -قص+ Hفلس K-نفس7. ال "س"ئ@ ف*مي +ح k'" <أل@ %لمس"ح ل K7ضاء نفس'^
pP%>سمى %لع+ > Aلقل% Jمن7 ك AلP" أل@ هللا Kلى %لت*لكة^ C%->ق" @+ O'فة %لثائPال "سمح لل*<] %لجامح < %لعا+ Aج" Jب. {SM 483.2}

^@ غالب"ة %ل!<%جاH في +"امنا < %لP'"قة %لتي ب*ا تت> %حتفاالت*ا ق- جعلH من*ا ^ح-] عالماH %أل"ا> %ألخ"'O. لق- بلغ م@ ق<O ^ص'%'
%لنا9 < ش-O تصلب*> < تعنت*> +ن*> +خ'ج<% هللا م@ حساب*>K < +غفل<% %ل-"@K كأنما ال -<' ل7 ";-"7 في GZ% %ألم' %لخK'"P < لك@ ما ل> "تق-9
بالحS +<لئW %لمّ-ع<@ +ن*> ";من<@ بالحKS < ما ل> تP*' +فكا'Z> < تسم<% +خالق*> فإ@ <ضع*> ال "بلغ ب*>K في نd' هللاK مست<] %لخاPئ
{SM 483.3} .(%لG_ ل> "سبS لP^ K7القاKً +@ %ستنا' بمع'فة مقتض"اH %لحA) — S: 25 +"ل<J — سبتمب' 1888

* * * * *

مسؤوليات الزواج

Aاقة %لفك'"ة ما "مكن*> م@ كسPلجسم"ة +< %ل% O>ل"9 ل*> م@ %لق > K<*"ل^ J>;" g%'"ال عقا' "ملك<ن7 +< م> l%>!كث"'<@ +ق-م<% على %ل
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Jفعل<@ ك" K@"ل> "ك<ن<% ل*ا م-'ك Hعلى +نفس*> مس;<ل"ا @>Gأخ" > K<*تعجل<@ !<%ج" @"Gل% <Z الء;Z Jنما +مثا^ > K'ح'%! عقا^ >+ Jما
O'ما عسى +@ تكلف*> ^عالة %ألس >+ KAأل% > l>!ل% Aل-"*> ع@ <%ج O'فة %لنب"لة < %لشع<' %لسامي <ال فكPغ> +ن*> مفتق'<@ ^لى %لعا' KWلG
{SM 484.1} ...م@ ماKJ < كما في +عمال*> %لتجا'"ة كGلW في تنd"> نم< عائالت*> ل> "Z+ %>'*dل"ة +< ل"اقة

> Jلعنة مخ"فة. ^@ +كث' %ل'جا Hضح+ g"سيء %ستعمال*ا بح+ > HZ>ّلكن*ا ش > K@ب'كة لإلنسا l%>!هللا +@ تك<@ ف'"ضة %ل Aلق- 'ت
%لنساء "تص'ف<@ في -خ<ل*> ع*- %ل!<%l كما ل< كا@ حب*> %لمتبا-Z J< %لمسألة %ل<ح"-O %ل<%جA ^ق'%'Zا. عل"*> +@ "-'ك<% +@ %لمس;<ل"ة %لتي
"تقبل<ن*ا بال!<%Z lي +جJ خP'%ً م@ GلKW < %ل<%جA "حت> عل"*ا +@ "نd'<% ف"ما ^G% كا@ س"تمتع نسل*> بالصحة %لجسم"ة < %لق<O %لعقل"ة <
Kًم-'ك"@ %@ للمجتمع عل"*> حق<قا Kل*اZش'"فة ل> "سع*> تجا H%'فع سام"ة < %عتبا%>- <Z>-تح l%>!ق-م<% على %ل+ @"Gل% Jلك@ ما +ق > Kأل-ب"ة%
64 > 63 : h) — @"ا-> مشZ >+ p'ما لعائالت*> م@ تأث"' '%فع مش '*dأل"ا> كف"لة بأ@ ت% @+ >). {SM 484.2}

* * * * *

الحكم الصائب و ضبط النفس في الزواج

على %لم-ع<"@ مس"ح""@ +ال "ق-م<% على %ل!<%l ^ال بع- %لتبص' < %لت-ب' %لم-قق"@ %لمق'<ن"@ بالصالO ل"ع'ف<% ما ^G% كا@ !<%ج*> GZ% "مج-
{SM 485.1} .هللاK < م@ ث> "تأمل<@ في ما ";<J ^ل"7 كJ %مت"ا! م@ %مت"ا!%H %لعالقة %ل!<ج"ةK < "جعل<@ %لمب-+ %لمق-9 +ساساً لكJ تص'فات*>

=لتطلع 7لى =ألما3

< عل"*> قبJ تنم"ة عائالت*> +@ "أخG<% بع"@ %إلعتبا' ما ^G% كا@ ^"ال-Z> للبن"@ س";<J ^لى تمج"- هللا +> %مت*ا@ ك'%متK7 "جA +@ "*-ف<%
Aل<%ج% O-في %لع Kصانة' > Oبأنا K%>نبغي ل*> +@ "تأمل" > Kلة ح"ات*> %ل!<ج"ة"P WلG @لب-%بة < +ال "كف<% ع% Gلى تمج"- هللا ب!<%ج*> من^
O'ما "ستن-<@ عل"7 إلعالة +س Jل*> م@ %ألشغا JZ .فل"9 م@ حق*> +@ "ل-<% +<ال-%ً في %لعال> ل"ك<ن<% عالة على %لمجتمع K<*فالPا ألZ-%-ع^
{SM 485.2} .حتى ال "ك<ن<% حمالً على غ"'Z>؟ ^@ الK فإن*> "ج'م<@ بإ"ال- %لبن"@ < ت'ك*> "عان<@ م@ قلة %لعنا"ة < %لPعا> < %لكساء

òلتحكم في =ل^و=

< لك@ CGZ %ألم<' ال %عتبا' ل*ا في GZ% %لج"J %لفاسS %ل-%ع' %لملحاKh فال*<] %لش*<%ني "ف'k سلPان7 على %لنف<K9 <ال "قp -<ن7 مانع
+< "ضب7P ق"- 'غ> ما "ج' في +عقاب7 م@ ضعp < تع9 < م<KH فالنساء "-فع@ ^لى ح"اO %لمشقة %أل<جاm < %آلال> -فعاKً < "قحم@ عل"*ا
^قحاماKً بسبA ن!<%H %ل*<] %لجائ' في نف<9 بعk %ل'جاJ %لم-ع<"@ +!<%جاً — < كا@ خل"قاً ل*> +@ "-ع<% <ح<شاً. فح"اO %ألم*اH شقاء
متصG^ KJ ال "'%Z> %لناd' ^ل"*> ^ال < %ألPفاJ على +G'ع*> كJ %ل<قH تق'"باKً "ستنبP@ كJ +سل<A ل"ق-م@ ل*> لقمة %لخب! < "ست'@ +جسام*>
{SM 486.1} .ببعk %لث"اGZ @^ .A% %لشقاء %لمت'%ك> "مأل %لعال> %ل"<>

ل"Z 9ناW س<] %لقل"J م@ %لحA %لحق"قي %لصا-S %لمك'9 %لPاGZ .'Z% %لعنص' %لثم"@ نا-' %ل<ج<- ج-%G^ Kً %لش*<O تسمى حباً. فك> م@
%م'+O %نت*كH ح'مة شع<'Zا %للp"P %ل'ق"S أل@ %لعالقة %ل!<ج"ة +جا!H لW%G %لG_ ت-ع<C !<ج*ا +@ "ك<@ <حش"اً في معاملت7 ل*ا. لق-
{SM 486.2} .<ج-H حب7 م@ ن<m -نيءK مما +-خJ ^لى نفس*ا %إلشمئ!%! < %الست"اء

ضبط =لنفس 9=جب

^@ عائالH كث"'O ج-%ً تع"q في +ش- حاالH %لتعاسةK ال لشيء ^ال +@ %ل!<l < %ألA "ب"ح %لح"<%ن"ة في Pب"عت7 %لس"O'P على ق<%C %لعقل"ة <
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%أل-ب"ةK مما ";-_ ^لى شع<' باإلع"اء < %لخم<J < %النحPاP في فت'%H متك''KO < "ن-' +@ "'-<% %لسبA في GلW ^لى سل<ك*> %لشائ@K ^@ هللا
: C 2) — نخ-> هللا %لخ-مة %لكاملة > Kحتى "مكننا +@ ننفع +خ<تنا في %لبش'"ة Kحنا < صحة +جسامنا%>'+ O'ا*P على dمنا +@ نحاف AلP"
381 > 380). {SM 487.1}

* * * * *

مثال إسحق

ل"9 ^نسا@ "خاp هللا < "لتصS بآخ' ال "خاف7 -<@ +@ "ع'k نفس7 للخJZ“ K'P "س"' ^ثنا@ معاً ^@ ل> "ت<%ع-%” (عام<9 3 : 3). ^@
> Jاً في %ألم!جة < %ألم"ا"'Z>لك@ ب"@ %لم;م@ < غ"' %لم;م@ ف'قاً ج > K@"لف'"ق% O-لعالقة %ل!<ج"ة < نجاح*ا "ت<قفا@ على <ح% O-سعا
%ألغ'%k. ^ن*ما "خ-ما@ س"-"@ ال "مك@ +@ "ك<@ ب"ن*ما <فاKS < م*ما تك@ مبا-& +ح-Zما PاO'Z < مستق"مة فإ@ تأث"' %لش'"W %آلخ' غ"'
{SM 487.2} .%لم;م@ ال ب- م@ +@ "م"J بالم;م@ لالبتعا- ع@ هللا

^@ م@ ق- ت!<l قبJ تج-"-C "ص"' بع- تج-"-C تحH %لت!%> +ق<] أل@ "ك<@ +م"ناً لش'"ك7 في %لح"اO م*ما كا@ مبلغ %ختالف*ما في %لعقائ-
%ل-"ن"ةK غ"' +@ مPال"A هللا "نبغي +@ تسم< ف<S كJ عالقة +'ض"ةK حتى ل< نتج ع@ GلW %ضP*ا-%H < تجا'KA فب'<h %لمحبة < %ل<-%عة
"مك@ +@ "ك<@ ل*G% %ل<الء +ث'C في 'بح %ل!<l غ"' %لم;م@K < لك@ !<%l %لمس"ح""@ باألش'%' من*ي عن7 في %لكتاKA فال'A "أم'نا قائالً: “ال
{SM 487.3} .(تك<ن<% تحH ن"' مع غ"' %لم;من"@” (2 ك<'نث<9 6 : 14 < 17 < 18

لق- +ك'> هللا ^سحS ^ك'%ماً عd"ماG^ K جعل7 <%'ثاً للم<%ع"- %لتي ع@ P'"ق*ا س"تبا'W %لعال>K < مع Gل> فعن-ما بلغ %أل'بع"@ م@ %لعم'
O'>ص KAمب"@ في %لكتا >Z كما Kl%>!ل% WلG نت"جة Hكان > K7هللا الخت"ا' !<جة ل pكا@ "خا _Gلمختب' %ل% C-خضع لحك> +ب"7 في تع""@ عب
SM} .”نض"'O جم"لة للسعا-O %لب"ت"ةK “فأ-خل*ا ^سحS ^لى خباء سا'O +م7 < +خG 'فقة فصا'H ل7 !<جة < +حب*ا. فتع!] ^سحS بع- م<H +م7
488.1}

ما +عd> %لفا'S ب"@ %لS"'P %لG_ سا' ف"7 ^سحG > SلW %لG_ "س"' ف"7 شباننا في CGZ %أل"ا>K حتى ب"@ %لم-ع<"@ مس"ح""@. فالشباA في
غالA %ألح"ا@ "حس<@ +@ حب*> لشخi م@ %لجن9 %آلخ' Z< +م' شخصي ال "ستشا' ف"7 س<%K<Z < مسألة "حA +ال "تحك> ف"*ا هللا +<
> K<*"-ل%> O-ن<@ +نفس*> +كفاء أل@ "ختا'<% ألنفس*> ب-<@ مساعd" J">P Hألن<ثة ب<ق% Jص<ل*> ^لى -<' %ل'ج<لة +< %كتما> Jل<%ل-<@. < قب%
لك@ سن<%H قل"لة م@ سني %ل!<%Z lي في %لعا-O كاف"ة إلقناع*> بخPئ*>. <غالباً ما "ك<@ GلW بع- ف<%H %لف'صةG^ K ال "ستP"ع<@ تالفي
%لنتائج %لمح!نة < %لم*لكةK أل@ نف9 %إلفتقا' ^لى %لحكمة < ضبP %لنف9 %للG"@ +مل"اً %الخت"ا' %لمتس'm "سمح ب*ما ل"!"-% %لش' %ستفحاالً حتى
SM} .تص"' %لعالقة %ل!<ج"ة ن"'%ً ثق"الً < نبع م'%'Z > KOكG% تتحP> سعا-O %لكث"'"@ في CGZ %لح"اKO < "تحP> +"ضاً 'جا;Z> للعال> %آلتي
488.2}

> .l%>!ل% m>تما> < "نبغي +@ "ستشا' ف"7 %لنا9 %لمختب'<@ < %لمتق-م<@ في %لعم' ف*< م<ضZال% > Jلتأم% Aست<ج" m>كا@ م@ م<ض %G^
^G% كا@ م@ حاجة ^لى %ستقاء %لمش<'O م@ كتاA هللاK < ^لى PلA ^'شا- %ل'A بالصالO فGلW "ك<@ قبJ %تخاG %لخO>P %لتي ت'بP ب"@ شخص"@
Oم-] %لح"ا. {SM 489.1}

على %ل<%ل-"@ +ال "غفل<% مس;<ل"ت*> في ضما@ سعا-O +<ال-Z> مستقبالKً لق- كا@ %حت'%> ^سحS لمش<'O +ب"7 نت"جة للت'ب"ة %لتي ل*ا تعل> +@
Kة ل> تك@ +نان"ة <ال تعسف"ةPلسل% Wعلى +@ تل O-ح"ات7 ش*ا Hة %ألب<"@ كانPحت'م<% سل" @+ C-م@ +<ال <"Z%'ب% AلP @"فح KاعةPل% Oح"ا Aح"
{SM 489.2} .بJ كانH مبن"ة على %لمحبةK < كا@ Z-ف*ا خ"'Z> < سعا-ت*>

< على %آلباء < %ألم*اH <%جA ت<ج"7 ع<%pP %لجنس"@ حتى تت'ك! في %لG"@ "ك<ن<@ +!<%جاً < !<جاH صالح"@K عل"*> +@ "شع'<% بأن7
>Z ما Jل"حب<% ك > Kل"ك<ن<% +نق"اء < نبالء KO'سن"*> %لباك Gمن <Z-ال>+ Sعل"*> بتعل"م*> < مثال*> < بمع<نة نعمة هللا +@ "ص<غ<% +خال Aج"
> KOفي بك<' %لح"ا hلصال% > O'ا*Pل% > Sلتغ'9 في %لنف9 محبة %لح K7لشب"7 بق-' م@ "شاكل% > K7"ل^ AGشب"7 %لشيء منج > .Sصالح < ح
Sعلى شاكلت*> في %ألخال <Z @ج-<@ ف"7 م" _Gل% Pلشب"بة ع@ %ل<س% gس"بح Gح"نئ... {SM 489.3}

%لمحبة %لصا-قة Zي مب-+ سا> < مق-K9 < تختلp %ختالفاً ب"ناً ع@ تلW %لمحبة %لتي "<قd*ا %ل-%فع < %لتي تم<H فجأO عن-ما تج<! في
%>'*d"ل > KH%Gنا على ^نكا' %لZ %>فل"ت-'ب Kع-<@ +نفس*> لب"<ت*> %لخاصة" K<*بائr H>"بأمانت*> ل<%جبات*> في ب KAختبا' صا'>. ^@ %لشبا%
p"ك p'عائلة س"ع A' '"ل"ص H"لب% %GZ Jم@ مث l'خ" _Gعام'%ً بالمحبة. < ^@ %ل Aلقل% Jd" %GكZ > Kلمس"حي% pPلع% > pPلشفقة < %لل%
"'فع م@ شأ@ سعا-O تلW %لتي %ختا'Zا لتك<@ ش'"كت7 م-] %لح"اW%G G^ > KO فإ@ %ل!<%l ب-الً م@ +@ "ك<@ ن*ا"ة %لحA س"ك<@ ب-%"ت7 —
150 — 148 i آلباء < %ألنب"اء%)). {SM 490.1}
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