
سوتَاويمِإلَى ت ولُسب نالَةُ اُألولَى مسالر 

  
 تحية

١ 

١ناِئنَا: مجى ريسيحِ عسالْمنَا وذنْقرِ اِهللا مَأم بسـى حيسيحِ عسوِل الْمسر ولُسي : ِإلَى٢. بناب سوتَاويمت
 .حمةُ والسالم من اِهللا َأبِينَا وعيسـى الْمسيحِ مولَانَاعلَيك النِّعمةُ والر. الْحقيقي في اِإليمانِ

 احذر المعتقدات الفاسدة

٣ نقَّفُوا عتَوي النَّاسِ َأن ضعب رتَْأم ِلكَي سي َأفَاسف رتَنْتَظ َأن نْكتُ ما، طَلَبونْيقْدي ِإلَى مي طَرِيقا كُنْتُ فلَم
فَهذه تُسبب النِّزاع وال تُساعد علَى تَقَدمِ . وال ينْتَبِهوا ِإلَى خُرافَات وَأنْسابٍ ال آخر لَها٤لْعقَاِئد الْفَاسدة، تَعليمِ ا

م محبةٌ نَابِعةٌ من قَلْبٍ طَاهرٍ، والْهدفُ من هذَا اَألمرِ هو َأن يكُون عنْده٥. عمِل اِهللا الَّذي يقُوم علَى اِإليمانِ
. بعض اَألفْراد ضلُّوا عن هذه الْفَضاِئِل، فَتَاهوا في مباحثَات غَبِية٦. ومن ضميرٍ نَقي، ومن ِإيمانٍ مخْلصٍ

٧ عم ،ةي الشَّرِيعذَةً فاتكُونُوا َأسي َأن ونرِيدي مهي والَّت اءال اآلرو ،قُولُونَهي يالَّذ الْكَالم ونمفْهال ي مَأنَّه
  .يتَمسكُون بِها

٨ةيملس لَتْ بِطَرِيقَةمتُعةٌ ِإذَا اسعةَ نَافالشَّرِيع َأن لَمنَع ن٩. نَحيناِلحال ِللص ،عتُوض ينانالْقَو ا َأنضَأي لَمنَعْل وب ،
 قْتُلُوني نِلم ،اتهاُألمو اءاآلب قْتُلُوني نينٍ، ِلمبِال د مه نمو ينارِ، ِللنَّجِساَألشْرو ةِللْكَفَر ،يندرتَمالْمو اةصِللْع

 ،١٠النَّاسقارِ الرِلتُج ،يالشُّذُوذَ الْجِنْس ونارِسمي نمو نَاةِلِللزاطبِالْب فُونلحي نمو ِللْكَذَّابِين ،ا . يقِلكُلِّ م فَهِي
 .الَّتي حسب الْبشْرى الْمجِيدة، بشْرى اِهللا تَبارك وتَعالَى، الَّتي استَْأمنَني هو علَيها١١يخَاِلفُ الْعقيدةَ السليمةَ 
 يشكر اهللا على رحمته

١٢َأشْكُرهتمدي ِلخنينًا فَاخْتَاري َأمنرتَباعي، واني قَولَانَا الَّذوى ميسع يحستُ ١٣.  الْمي كَفَراضي الْمَأنِّي ف عم
تُهشَتَمو تُهدطَهاضو انٍ، . بِهمِ ِإيمدعٍل وهفْتُ بِجري َألنِّي تَصنمحاَهللا ر ن١٤لَكنرغَمو انا اِإليمهعمو ،هتمعي بِن

  .والْمحبةُ، وذَِلك بِواسطَة الْمسيحِ عيسـى
 فَِإن١٦. ِإن الْمسيح عيسى جاء ِإلَى الْعالَمِ ِلينْقذَ الْمذْنبِين وَأنَا َأشَرهم: هذَا كَالم حقٌّ، ويستَحقُّ َأن يقْبَل تَماما١٥

 نَالُونيو بِه نُونْؤمي ينثَاٍل ِللَّذكَم يف يمظالْع هربص يحسـى الْميسع نيبي ِلكَي ،بِينذْنالْم ي َأنَا َأشَرنمحاَهللا ر
اةَ الْخُلُوديا١٧. حالْع كلِلم يناآلبِد دالُل ِإلَى َأبالْجةُ وامالْكَر اآلنودى، اِهللا اَألحري ال ياِئمِ، الَّذالد ،ينلَم .

ـينآم . 



 تذكر مسُئولياتك

فَاتْبعها . يا ابني تيموتَاوس، هذه هي وصيتي لَك، وهي تَتَّفقُ مع النُّبوات الَّتي جاءتْ بِشَْأنك في الْماضي١٨
بعض اَألفْراد رفَضوا الضمير النَّقي، فَتَحطَّمتْ . تَمسك بِاِإليمانِ، وبِضميرٍ نَقي١٩. هادِلكَي تُجاهد َأحسن جِ

هِمانينَةُ ِإيمف٢٠. سال يا وبتََأدي طَانِ ِلكَيا ِللشَّيمتُهلَمفَِإنِّي َأس ،ركَنْداسو سنَايمثَال هم منْهماوكْفُر.  
 

 الجماعة صالة

٢ 

ومن َأجِل الْملُوك ٢فَُأوصيكُم َأوَل كُلِّ شَيء َأن تُقيموا الدعاء والصالةَ والتَّضرع والْحمد من َأجِل كُلِّ النَّاسِ، ١
. فَهذَا حسن ومقْبوٌل عنْد اِهللا منْقذنَا٣. لِّ تَقْوى ووقَارٍِلكَي نَحيا حياةً هادَئةً مطْمِئنَّةً بِكُ. وَأصحابِ الْمنَاصبِ

ال ِإلَه ِإال اُهللا، وال شَفيع بينَه وبين النَّاسِ ِإال ٥. فَهو يرِيد ِلجميعِ النَّاسِ َأن ينْجوا، ويقْبِلُوا ِإلَى معرِفَة الْحق٤ِّ
هذه هي الشَّهادةُ الَّتي يجِب َأن تُقَدم في وقْتها . الَّذي ضحى بِنَفْسه ِليفْدي كُلَّ النَّاس٦ِح عيسـى اِإلنْسان الْمسي

  .ِإليمانِ الْحقِّوَأقُوُل الْحقَّ وال َأكْذب، ِإن اَهللا جعلَني داعيةً ورسوال، ومعلِّما ِللشُّعوبِ في ا٧. الْمنَاسبِ
٨نم فَُأرِيد اكرال عبٍ وةً بِال غَضرطَاه يادَأي ينعافلُّوا رصي كَانٍ َأني كُلِّ ماِل فج٩. الر َأن َأةرالْم نم ُأرِيدو

نَفْس نيتُزو ،ةشْمالْحعِ واضلَى التَّولُّ عا الِئقَةً تَدابيث سال تَلْباللَّآِلِئ، وبِ وال بِالذَّهرِ، والشَّع يففا ال بِشَكِْل تَصه
 ،ةالبِسِ الْغَاِلية١٠ٌبِالْميا تَقي تَقُوُل ِإنَّهَأةَ الَّترالْم بي تُنَاسالَّت ةاِلحاِل الصمْل بِاَألعَأةُ ١١. برالْم لَّمتَتَع َأن جِبي

. َأنَا ال َأسمح ِللْمرَأة َأن تُعلِّم وال َأن تَتَسلَّطَ علَى الرجِل، بْل يجِب َأن تَسكُت١٢َ.  بِكُلِّ خُضوعٍوهي ساكتَةٌ
١٣ ،هدعب اءوح ال ثُمقَ َأوخُل مآد ي انْخ١٤ََألنالَّت يَأةُ هرِل الْمب ،عنْخَدي لَم مآد َألني وتْ فقَعتْ فَوعد

ةيصع١٥. الْم عالحِ مالصو ةبحالْمانِ وي اِإليمف رتَمكَانَتْ تَس اَألطْفَاِل، ِإن ةوِالد طَرِيق نو عا تَنْجنَّهلَك
ةشْمالْح.  

 

 الراعي: قادة الجماعة

٣ 

فَيجِب َأن يكُون الراعي ٢. فَهو يرغَب في خدمة صاِلحة ا ِللْجماعة،من يرِيد َأن يكُون راعي: هذَا كَالم حق١ٌّ
 ،لِّمعي ا َأنرقَاد ،اءبيفُ الْغُرضا، ينَظَّمم ،هبِطُ نَفْسضال، ياقةٌ، عداحةٌ وجوز بٍ، لَهيال ٣بِال ع ،رالْخَم نمدال ي

يحسن تَدبِير عاِئلَته، ويربي َأوالده علَى طَاعته واحترامه في كُلِّ ٤طيفًا، مساِلما، غَير محب ِللْماِل، يتَعارك، لَ
ءب٥ِ. شَي يتَنعي َأن نُهكمفَ يفَكَي ،اِئلَتَهع ربدي رِفُ َأنعال ي دَأح كَان ِإن ؟ َألنَّهيننْؤمالْم ةاعمال ٦ج َأن جِبيو



يسللَى ِإبع بِه مكي حقَابِ الَّذالْع نَفْس هلَيلَّ عحفَي اءرِيبخَ بِالْكنْتَفانِ، ِلَئال يي اِإليميثًا فدي حاعالر كُوني .
 . الْمْؤمنين، ِلَئال يجلب علَى نَفْسه اللَّوم، ويقَع في فَخِّ ِإبليسويجِب َأن تَكُون لَه سمعةٌ حسنَةٌ عنْد غَير٧ِ

 المدبرون: قادة الجماعة

كَذَِلك الْمدبرون، يجِب َأن يكُونُوا وقُورِين، مخْلصين، ال يدمنُون الْخَمر، وال يطْمعون في الربحِ الْحرامِ، ٨
٩ييرٍ نَقمبِض يقَةمانِ الْعاِإليم قَاِئقبِح كُونستَمي١٠. و ونقُوممٍ، يكَانُوا بِال لَو ال، فَِإنَأو موهتَخْتَبِر َأن جِبيو

ةمدلَى النَّاس١١ِ. بِالخةً، ال تَفْتَرِي عقُورو تَكُون َأن جِبرِ يبدةُ الْمجوز كَذَِلكءي كُلِّ شَيينَةً فَأملَةً واقْل عب ، .
١٢هاِئلَتعو هالدَأو بِيرتَد نسحيةٌ، وداحةٌ وجوز لَه تَكُون َأن جِبي ربدالْم١٣. و رخَي هِمتمدبِخ ونقُومي ينفَالَّذ

ظقَةً عثةً واِليكَانَةً عم نَالُونامٍ، ييـىقيسيحِ عسبِالْم هِماني ِإيمةً فيم.  
  السر العظيم

١٤ ،طَابذَا الْخه تُ لَكنِّي كَتَبا، لَكقَرِيب كِإلَي يآت و َأنجِإنِّي َأرفُ ١٥ورفَ تَتَصرِفُ كَيتُ، تَعتَّى ِإذَا تََأخَّرح
الَّت ،ياِهللا الْح ةُأم اِهللا، َأي تيي بفتُهدقَاعقِّ والْح ودمع ينَا١٦. ي هيند رس وه يمظع ،بِال شَك : يحسالْم رظَه

في جِسمِ بشَرٍ، شَهِد لَه روح اِهللا، شَاهدتْه الْمالِئكَةُ، نَادى بِه َأتْباعه بين الشُّعوبِ، آمن بِه النَّاس في الْعالَمِ، 
فَعالٍلربِج هاُهللا ِإلَي ه.  
 

 سيرتد البعض

٤ 

ويقُوُل الروح الْقُدوس بِصراحة، ِإنَّه في اَألزمنَة اَألخيرة يرتَد الْبعض عنِ اِإليمانِ، ويتْبعون َأرواحا مضلِّلَةً ١
يمنَعون النَّاس عنِ الزواجِ وعن ٣.  منَافقُون كَذَّابون، ضماِئرهم ميتَةٌيروجها٢ومعتَقَدات من وحيِ الشَّياطينِ، 

ونرشَاك مهقَّ وفُوا الْحرعنُوا وآم ينا الَّذْأكُلَها اُهللا ِليامِ خَلَقَهالطَّع نم نَةيعاعٍ م٤. َأكِْل َأنْو ا خَلَقَهكُلَّ م اُهللا َألن
ديبِالشُّكْرِ، . ج لُهْل نَقْبًئا بشَي فُضال نَر َأن جِب٥فَيالةاِهللا وِبالص ةما بِكَلرطَاه يرصي َألنَّه.  

  واجبات تيموتاوس
حِ عيسـى، وتُغَذِّي نَفْسك علَى حقَاِئقَ صاِلحا ِللْمسي ِإن كُنْتَ تَلْفتُ انْتباه اِإلخْوة ِإلَى هذه اُألمورِ، تَكُون خَادما٦

ابتَعد عنِ الْخُرافَات الْباطلَة وحكَايات الْعجاِئزِ، ودرب نَفْسك في ٧. اِإليمانِ والْعقيدة السليمة الَّتي تَتْبعها
ض الشَّيء، َأما التَّقْوى فَنَافعةٌ ِلكُلِّ شَيء، َألن لَها الْوعد بِالْحياة في الدنْيا الرياضةُ الْبدنيةُ نَافعةٌ بع٨. التَّقْوى
ةراآلخا٩. وامَل تَمقْبي قُّ َأنتَحسيقٌّ، وح ذَا كَالم١٠. ه يي اِهللا الْحنَا فاءجنَا رعضَألنَّنَا و حنُكَافو بنَتْع ننَحو

يننْؤمةً الْمخَاصيعِ النَّاسِ ومذُ جنْقم وي هالَّذ.  
نِّك، بْل كُن قُدوةً ِللْمْؤمنين في ال تَسمح َألحد َأن يستَهِين بِحداثَة س١٢. َأوصهِم بِهذه اُألمورِ وعلِّمهم ِإياها١١

ةارالطَّهانِ واِإليمو ةبحي الْمفو فرالتَّصكَالمِ اِهللا ١٣. الْكَالمِ و ةالولَى تع باظو كنْدع رضَأح ِإلَى َأن



. لَّتي ُأعطيتْ لَك بِالنُّبوة لَما وضع الشُّيوخُ َأيديهم علَيكال تُهمْل موهبتَك ا١٤. ِللْجماعة والْوعظ والتَّعليمِ
١٥كمتَقَد يعمظَ الْجالحا فَييهف كدهذُْل كُلَّ جابورِ، واُألم هذبِه تَمهِللنَّاسِ ١٦. ا هلِّما تُعِإلَى مو ،كِإلَى نَفْس نْتَبِها

اوِمداوضَأي ونَكعمسي ينالَّذو كذُ نَفْسذَا تُنْقبِه فَِإنَّك ،لَى ذَِلكع .  
 

 معاملة المؤمنين

٥ 

١وكَأب كََأنَّه هحِل انْصخًا، بخْ شَيبال تُو . ،تُكخْوا مكََأنَّه انِل الشُّبامات٢ٌعهُأم نكََأنَّه اِئزجالع اءالنِّسو ،لَك 
اتُكَأخَو نكََأنَّه ةاربِكُلِّ طَه اتالشَّابو.  

  إعالة األرامل
َأما اَألرملَةُ الَّتي لَها َأوالد َأو َأحفَاد، فََأوُل واجِبٍ علَيهِم هو َأن ٤. َأحسن ِإلَى اَألرامِل اللَّواتي لَيس لَهن عاِئٌل٣

فَاَألرملَةُ الَّتي لَيس ٥. فَيردوا اِإلحسان ِللْواِلدينِ، َألن هذَا يرضي اَهللا.  َأن يمارِسوا الصالح نَحو عاِئلَتهِميتَعلَّموا
َأما الَّتي ٦. ي لَه داِئما، لَيال ونَهارالَها عاِئٌل، وهي وحيدةٌ في الدنْيا، تَضع رجاءها في اِهللا، وتَبتَهُِل ِإلَيه وتُصلِّ

َأي واحد ال يعتَني ٨. َأوصهِم بِهذَا ِليكُونُوا بِال لَوم٧ٍ. انْشَغَلَتْ في الْملَذَّات، فَمع َأنَّها حيةٌ، هي في الْواقعِ ميتَةٌ
اِئلَتع ادةً َأفْرخَاص ،رِبَِأقَارِبِهالْكَاف نُأ موَأس وهو ،اناِإليم َأنْكَر قَد كُوني ،ه.  

  األرامل في خدمة الجماعة
ال تَكْتُب امرَأةً في سجِلِّ اَألرامِل، ِإال ِإن كَان عمرها علَى اَألقَلِّ ستِّين سنَةً، وكَانَتْ َأمينَةً ِلزوجِها، ٩
١٠نْهوفٌ عرعمَل وجلَتْ َأرغَسو ،اءبالْغُر افَتَأضنَةً، وسةً حبِيا تَرهالدتْ َأوبفَر ،الحالص لَتما عا َأنَّه

 عنْدما تَثُور ال تَكْتُب َأرملَةً شَابةً َألنَّها١١. الْمْؤمنين، وساعدت الْمتَضايقين، َأي َأنَّها قَامتْ بِكُلِّ عمٍل صاِلحٍ
 ،جوتَتَز َأن يحِ، فَتُرِيدسنِ الْما علُهةُ، تَشْغا الْغَرِيزيهتْ ١٢فدها تَعتْ ما نَقَضَألنَّه ما اللَّوهلَى نَفْسع بلتَج بِذَِلكو

التَّسكُّع من دارٍ ِإلَى دارٍ، ولَيس الْكَسَل فَقَطْ، بْل َأيضا وفي نَفْسِ الْوقْت َأيضا، تَتَعلَّم الْكَسَل و١٣. بِه من قَبُل
ِلذَِلك ُأرِيد َأن تَتَزوج اَألرملَةُ الشَّابةُ، وتُنْجِب ١٤. الثَّرثَرةُ والتَّدخُُّل في ما ال يعنيها والتَّحدثُ بُِأمورٍ ال تَليقُ

تُدنَااَألطْفَاَل، ودض يشْتَكي ةً َألنصفُر ودِللع يطال تُعا، واِئلَتَهع ر١٥. ب اتِل الشَّاباماَألر ضعب ةً َأنخَاص
عولَهن وال تُثَقَِّل علَى الْمْؤمنَةُ الَّتي لَها َأقَارِب َأرامُل، يجِب علَيها َأن ت١٦َ. ضلَلْن فعال، وذَهبن وراء الشَّيطَانِ

  .جماعة الْمْؤمنين، ِلكَي يعولُوا هم اَألرامَل اللَّواتي لَيس لَهن عاِئٌل
  شيوخ الجماعة

١٧تْعي ينةً الَّذفَ، خَاصاعضالْم اماِإلكْر قُّونتَحسةَ، ياديالْق نُونسحي ينوخُ الَّذيمِالشُّيلالتَّعو ظعي الْوف ونب .
ال تَقْبْل شَكْوى ١٩." الْعامُل يستَحقُّ َأجره: "ويقُوُل َأيضا." ال تَسد فَم الثَّورِ وهو يدرس: "َألن الْكتَاب يقُوُل١٨



والَّذين يخْطُئون، وبخْهم َأمام الْجميعِ ِلكَي يخَافَ ٢٠. هودضد شَيخٍ، ِإال ِإذَا ثَبتَتْ بِاثْنَينِ َأو ثَالثَة من الشُّ
اقُونالْب.  

ُأوصيك َأمام اِهللا والْمسيحِ عيسى والْمالِئكَة الْمخْتَارِين، َأن تُنَفِّذَ هذه اِإلرشَادات بِال تَعصبٍ ضد َأحد، وال ٢١
ال تَتَسرع في وضعِ يديك علَى َأحد، وال تَشْتَرِك مع اآلخَرِين في ذُنُوبِهِم، احفَظْ نَفْسك ٢٢.  صفِّ َأحدتَحيزٍ في
  .ال تَشْربِ الْماء وحده، بْل خُذْ قَليال من الْخَمرِ بِسببِ معدتك وَأمراضك الْكَثيرة٢٣. طَاهرا
٢٤دعا بيمِإالِّ ف مهفُ ذُنُوبال تَنْكَش اآلخَر ضعالْبينِ، ومِ الدوَل يتَّى قَبةٌ ححاضو مهالنَّاسِ ذُنُوب ضع٢٥. ب كَذَِلكو

خْفقَى متَب فَلَن ،ةحاضو ركَانَتْ غَي ا ِإنةٌ، َأمحاضةَ واِلحاَل الصماَألع ةً طَوِيالفَِإني.  
 

 واجبات العبيد كمؤمنين

٦ 

يجِب علَى الْعبِيد َأن يعتَبِروا سادتَهم مستَحقِّين كُلَّ احترامٍ، ِلكَي ال يسيء َأحد ِإلَى اسمِ اِهللا تَعالَى وِإلَى ١
يستَهِينُوا بِهِم علَى َأساسِ َأنَّهم اخْوةٌ، بْل بِالْعكْسِ، يجِب َأن الْمْؤمنين، فَال  والَّذين لَهم سادةٌ من٢. عقيدتنَا

ملَه اءبَأحو نُونْؤمم مه هِمتمدخ نم ونعنْتَفي ينالَّذ َألن ،َأكْثَر موهمخْدظَ . يتَعَئ وادبالْم هذه مهلِّمتُع َأن جِبي
  .بِها

  العقيدة السليمة
َأي واحد يعلِّم بِما يخَاِلفُ هذَا وال يتَّفقُ مع رِسالَة سيدنَا عيسى الْمسيحِ، الَّتي هي الرسالَةُ الْحقُّ وعقيدةُ ٣

 والْجِداَل مما يَؤدي ِإلَى الْغيرة والْعراك هو مرِيض يشْتَهِي النِّقَاشَ. هو مغْرور وال يفْهم شَيًئا٤التَّقْوى، 
 َئةيالظُّنُونِ السالشَّتَاِئمِ و٥ورتَمساعِ المالنِّزو . َأن ونتَبِرعيقِّ، ونِ الْحلُّوا عةٌ وضدفَاس مهَأفْكَار ناُل ممَأع هذهو

نَحن لَم نُحضر معنَا ٧. حقا ِإن الْتَّقْوى تَجعُل اِإلنْسان غَنيا جِدا ِإن كَان قَانعا بِما عنْده٦. التَّقْوى وسيلَةٌ ِللغنَى
َأما ٩. ، فَلْنَكُن قَانعينفَِإن كَان عنْدنَا طَعام وكساء٨. شَيًئا ِإلَى هذه الدنْيا، وعنْدما نَتْركُها لَن نَْأخُذَ معنَا شَيًئا

 ةارضو ةغَبِي ةيركَث اءي َأشْيف ونغَبري مي فَخٍّ، َألنَّهفو اءي ِإغْرف ونقَعفَي اءيوا َأغْنيرصي َأن ونرِيدي ينالَّذ
هِمالكهو ابِهِمي ِإلَى خَراِل١٠. تَُؤدةَ الْمبحم َألناعِ الشَّركُلُّ َأنْو نْهو متَنْم جِذْر يه  . ةدش نالنَّاسِ، م ضعبو

يرةكَث يآسبِم مهنُوا َأنْفُسطَعانِ ونِ اِإليملُّوا عاِل، ضي الْمف هِمتغْبر.  
  وصايا أخيرة

١١ع دتَعفَاب ،ي ِللهتَنْتَم ا َأنَّكا َأنْتَ، بِمذَاَأمكُلِّ ه ن . ربالصةَ وبحالْمو ،اناِإليمى والتَّقْوو الحعِ الصتْبا
جاهد الْجِهاد الْحسن في سبِيِل اِإليمانِ، وتَمسك بِحياة الْخُلُود الَّتي دعاك اُهللا ِإلَيها لَما شَهِدتَ شَهادةً ١٢. واللُّطْفَ
  . َأمام شُهود كَثيرِينحسنَةً



١٣ ،ينْطالْب سبِيالط امنَةً َأمسةً حادشَه ي شَهِدى الَّذيسيحِ عسالْم امَأمو ،ءي كُلَّ شَييحي ياِهللا الَّذ امَأم يكصُأوو
فَِإن اَهللا ١٥. ، ِإلَى يومِ يْأتي مولَانَا عيسى الْمسيح مرةً ثَانيةًَأن تَقُوم بِهذه الْواجِبات بَِأمانَة وبِال لَومٍ وال عيب١٤ٍ

ددحالْم قْتي الْوف لُهسريابِ، . سباَألر برو لُوكالْم كلم ،يدحالْو لْطَانالس واُهللا، ه كار١٦تَب ،هدحو اِئمالد وه
  .آمين. لَه الْكَرامةُ والْقُدرةُ اَألبديةُ. ال ِإنْسان رآه، وال يقْدر ِإنْسان َأن يراه. ورٍ ال يقْتَرِب منْه َأحديسكُن في نُ

لُوا ال علَى الْغنَى الزاِئِل، بْل علَى والَّذين هم َأغْنياء في ُأمورِ هذه الدنْيا َأوصهِم َأن ال يتَكَبروا، وَأن يتَوك١٧َّ
تَّعنَتَم ِلكَي خَاءبِس ءينَا كُلَّ شَيطعي ياِل ١٨. اِهللا الَّذمي اَألعف اءيكُونُوا َأغْني َأنو ،رلُوا الْخَيمعي َأن هِمصَأو
بِذَِلك يخْزِنُون َألنْفُسهِم كَنْزا يكُون َأساسا متينًا ِللْمستَقْبِل، ١٩. خَرِينالصاِلحة، وكُرماء يعطُون مما عنْدهم ِلآل

  .ِلكَي يعرِفُوا ما هي الْحياةُ الْحقيقيةُ
٢٠ةيعدلَى الْوظْ عافح ،سوتَاويما تي كتدهي عي فنِ الْكَالمِ الْفَ. الَّتع دتَعبا ةالْغَبِي نَاقَشَاتنِ الْمعو ،هارِغِ التَّاف

النِّعمةُ . الْبعض يقُولُون ِإن عنْدهم هذه الْمعرِفَةَ، لَكنَّهم ضلُّوا عن طَرِيق اِإليمان٢١ِ. الَّتي يسمونَها الْمعرِفَةَ
كُمعم .  

  


