
سطْـرب نةُ ميالَةُ الثَّانسالر 

  
 تحية
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١نيحِ: مسـى الْميسوِل عسرو دبع سطْرب انعمذَنَا : ِإلَى. سنْقمنَا وِإلَه نَا، َألنانينًا كَِإيمانًا ثَمنَالُوا ِإيم ينالَّذ
اِلحص وا هُل ممعي يحسـى الْميسك٢ُ. علَيلَانَاعوـى ميسعاَهللا و رِفُونتَع المِ، َألنَّكُمالسو ةمالنِّع رافو م. 

 اهللا دعاكم واختاركم

٣رِفُهى َألنَّنَا نَعالتَّقْوو اةيِللْح هِإلَي تَاجا نَحطَانَا كُلَّ مَأع ،ةاِإللَهِي هتراَهللا بِقُد ِإن .انَا بِجعد وفَهرِهخيو الِله .
٤ ةي الطَّبِيعف يبنَص لَكُم كُوني ا َأنهطَتاسبِو نَكُمكمي ا، ِلكَينَهَأثْمو ودعالْو ظَمطَانَا َأعَأع رِهخيو الِلهبِجو

  .اِإللَهِية، وتَهربوا من الْفَساد الَّذي تَنْشُره الشَّهوةُ في الْعالَمِ
وِإلَى الْمعرِفَة ضبطَ ٦ِلهذَا السببِ ابذُلُوا كُلَّ جهدكُم ِلكَي تُضيفُوا ِإلَى ِإيمانكُم خَيرا، وِإلَى الخَيرِ معرِفَةً، ٥

. اِإلخْوة، وِإلَى الرْأفَة بِاِإلخْوة محبةًوِإلَى التَّقْوى رْأفَةً ب٧ِالنَّفْسِ، وِإلَى ضبط الْنَّفْسِ صبرا، وِإلَى الصبرِ تَقْوى، 
َأما من ٩. َألن هذه الْفَضاِئَل، ِإذَا كَانَتْ فيكُم بِوفْرة تَجعلُكُم نَافعين ومثْمرِين في معرِفَة سيدنَا عيسـى الْمسيح٨ِ

اِئُل، فَهالْفَض هذه هنْدع سلَيةياضالْم ذُنُوبِه نم رطَه َأنَّه يى، نَسمْل َأعالنَّظَرِ ب يرقَص و.  
١٠كُماخْتَارو اكُمعا دقاَهللا ح َأن كُملُوكس نم رظْهي ِلكَي وا َأكْثَرتَهِدجي، اتخْوا اي قُطُوا . ِإذَنتَس ذَا لَنه لْتُمفَع فَِإن
ديح١١ِا، َأبسى الْميسنَا عذنْقملَانَا ووم لَكَةمم ،ةيداَألب لَكَةمِإلَى الْم خُلُونا تَدمنْدا عيمظا عيبحتَر نْل تَلْقَوب. 

 وحي الكتاب

١٢ثَبا ورِفُونَهتَع َأنَّكُم عورِ، ماُألم هذا بِهاِئمد كُمُأذَكِّرس ِلذَِلككُمَل ِإلَيصي وقِّ الَّذي الْحف ١٣. تُّم َأنَّه تَبِرفَِإنِّي َأع
اةيالْح دلَى قَيتُ عمادا مبِه كُمُأذَكِّر اجِبِي َأنو ن١٤. م لَنا َأعا، كَمقَرِيب اةيالْح هذه نُل محَأرارِفٌ َأنِّي سَألنِّي ع

ِلهذَا َأبذُُل كُلَّ جهدي، حتَّى َأتََأكَّد َأنَّه بعد رحيلي يمكنُكُم َأن تَتَذَكَّروا هذه اُألمور ١٥. ى الْمسيحِلي مولَانَا عيسـ
  .داِئما
١٦خُر عنَتْب لَم ،جِيِئهميحِ وسى الْميسنَا عديس ةقُو نع نَاكُمرا َأخْبلَم ننَافَنَحونيبِع اللَهنَا جَأيْل رةً، ببكَاذ افَات .
هذَا هو ابني الْحبِيب الَّذي : "فَِإنَّه نَاَل من اِهللا اَألبِ الْكَرامةَ والْجالَل لَما كَلَّمه الْعلي الْعظيم بِصوته وقَاَل١٧

  .ا معه علَى الْجبِل الْمقَدسِ وسمعنَا ذَِلك الصوتَ يتَكَلَّم من السماءونَحن َأنْفُسنَا كُن١٨َّ." يفَرحني
١٩يححص اءاَألنْبِي كَالم َأن لَنَا َأكْثَر َؤكِّدذَا يهكَانٍ . وي ميرٍ فناحٍ مبصكَم َألنَّه ،هوا ِإلَينْتَبِها كُملفَض نم ِإذَن

ي قُلُوبِكُمحِ فبالص مشْرِقَ نَجيو ارالنَّه طْلَعي مٍ، ِإلَى َأنظْل٢٠. م دال تُوج رِفُوا َأنَّهتَع َأن جِبي ،ءكُلِّ شَي مَأهو



ييرٍ شَخْصتَفْس نتْ عردتَابِ صي الْكةٌ فوا ب٢١ِ. نُبدةٌ َأبونُب تَْأت لَم َألنَّه وه وسالْقُد وحا الرانٍ، ِإنَّمِإنْس ةادِإر
  .الَّذي دفَع النَّاس ِليتَكَلَّموا بِكَالمِ اِهللا

 

 ومصيرهم الكذبة المعلمون

٢ 

ن بِبِدعٍ هدامة، ِلدرجة َأنَّهم وكَما كَان في شَعبِ اِهللا منِ ادعوا النُّبوةَ، سيكُون فيكُم َأيضا معلِّمون كَذَبةٌ يْأتُو١
رِيعالس الكهِمِ الْهلَى َأنْفُسع ونبلجفَي ،ماهي فَدالَّذ ديِللس ونتَنَكَّر٢. ي كْفُري بِهِمببِسو ،مقَهسف ونعتْبيس ونيركَثو

ِلذَِلك منْذُ وقْت طَوِيٍل صدر عقَابهم . ون يستَغلُّونَكُم بِحكَايات يخْتَرِعونَهاوهم طَماع٣. النَّاس بِالدينِ الْحقِّ
نْهم دال ب مالكُههو ،لُّ بِهِمحيسو.  

٤ ةاوِيي الْهف مهحْل طَرَأخْطَُأوا، ب ينالَّذ الِئكَةلَى الْمقْ عشْفي اَهللا لَم مِ ِإنوِإلَى ي ينوسبحالظَّالمِ م اقمي َأعف
لَكنَّه حفظَ ثَمانيةَ َأشْخَاصٍ . وهو كَذَِلك لَم يشْفقْ علَى الْعالَمِ الْقَديمِ بْل جلَب الطُّوفَان علَى عالَمِ اَألشْرار٥ِ. الدينِ

وعاقَب اُهللا مدينَتَي سدوم وعمورةَ، فََأحرقَهما وحولَهما ِإلَى ٦. لَى الصالحِعلَى رْأسهِم نُوح الَّذي كَان يدعو ِإ
يقَ َأما لُوطٌ فََأنْقَذَه، َألنَّه كَان رجال صاِلحا، وقَد تَضا٧. رماد، وجعلَهما ِإنْذَارا َأن نَفْس الشَّيء سيحدثُ ِلَألشْرارِ

ارا اَألشْريهيشُ فعي ي كَانالَّت ةبِ الْقَذَاربا بِسى ٨. جِدرمٍ يوكُلَّ ي كَانو ،منَهينًا باكس اِلحُل الصجالر ذَِلك فَكَان
ةيراِلهِمِ الشِّرمَأع نةُ ماِلحالص هنَفْس ذَّبثُ، فَتَتَعدحا يم عمسيو.  

خَاصةً الَّذين ١٠. كُلُّ هذَا يبين َأن اَهللا قَادر َأن ينْقذَ اَألتْقياء من الْمحنَة، ويبقي اَألشْرار ِإلَى عقَابِ يومِ الدين٩ِ
 ونرتَقحيو ،ةاسةَ النَّجوشَه َأي ،يَئةنالد ةةَ الطَّبِيعوشَه ونعتْبلْطَةَيالس.  

ةاِئيمالس لَى الْكَاِئنَاتع اءرالفْتا نم خَافُونال يو ،اءرِيبكو ةقَاحبِو فُونرتَصةُ يالْكَذَب ونلِّمعالْم ُؤالء١١. ه َأن عم
َأما ١٢. رِ اِهللا شَكْوى فيها افْتراء ضد هذه الْكَاِئنَاتوهم َأعظَم قُوةً ومقْدرةً، ال يقَدمون في محض الْمالِئكَةَ،

هم كَالْبهاِئمِ غَيرِ الْعاقلَة، الَّتي تُسيرها الْغَرِيزةُ، وهي مولُودةٌ ِلكَي . هُؤالء النَّاس فَيفْتَرون في ُأمورٍ ال يفْهمونَها
ِإنَّهم يعتَبِرون َأن االنْغماس في الْملَذَّات . زاء شَرهموينَالُون الشَّر ج١٣. ِلذَِلك سيهلكُون كَالْبهاِئمِ. تُصاد وتُقْتََل

حتَّى وهم يْأكُلُون معكُم في الْوالِئمِ، يخْدعونَكُم ويفْرحون . هم َأوساخٌ فَاسدون. حتَّى في وسط النَّهارِ بهجةٌ
تَنْظ١٤ُ. بِذَِلك مونُهيعيَئةالْخَط نم عال تَشْبو ،ةوالشَّه اتنَظَر اءِإلَى النِّس ر .فَاءعالض ونعخْدتْ . يدوتَع مهقُلُوب

لَّذي َأحب َأن تَركُوا الطَّرِيقَ الْمستَقيم وضلُّوا وساروا في طَرِيق بلْعام بنِ بعور ا١٥! هم ملْعونُون. علَى الطَّمعِ
الشَّر تَكَبفَار ،ةرلَى ُأجَل عصح١٦. ي تونَطَقَ بِص تَكَلَّمي ال يالَّذ ارمالْح َألن ،هتيصعلَى مخَ عبتَو نَّهلَكو
نُونِ النَّبِيا ِلجدح عضوانٍ، وِإنْس.  

. ِلذَِلك فَِإن َأعماقَ الظُّلُمات جاهزةٌ لَهم.  ماء، وضباب تَسوقُه رِيح شَديدةٌهُؤالء النَّاس هم ينَابِيع بِال١٧
١٨اءرِيبلَى الْكلُّ عدييفٌ وخس مهكَالم .نم برهَأ يدب نا موا بِهعخْدقَ، ِليسالْفيَئةَ ونالد اتوالشَّه لُونمتَعسي 



. َألن اِإلنْسان عبد ِلكُلِّ ما يتَسلَّطُ علَيه. يعدون النَّاس بِالْحرية، بينَما هم َأنْفُسهم عبِيد الْفَساد١٩. َأهِل الضالِل
٢٠ رِفَةعم طَرِيق نا، عنْيالد هذي هف ودجوالْم ادالْفَس نا منَج نفَم حمس يحِ، ثُمسـى الْميسنَا عذنْقملَانَا ووم

هتايبِد نم سَأتْع تُهايهن تَكُون ،ادذَا الْفَسى بِهةً ُأخْررم بنْغَليو تَبِكري َأن ه٢١. ِلنَفْس َأن ِل لَهاَألفْض نم ْل كَانب
 نالحِ، مرِفَ طَرِيقَ الصعال يتْ لَهيطي ُأعالَّت ةاِلحالص ةيصنِ الْوع تَدري ،فَهرا عمدعب ٢٢. َأنَّه هلَينْطَبِقُ عفَي

ود تَتَمرغُ في اغْسِل الْخنْزِيرةَ، تَع: "واآلخَر الَّذي يقُوُل" كَلْب رجع ِليْأكَُل ما تَقَيَأه: "الْمثَُل الصادقُ الَّذي يقُوُل
  ."الْوحِل

 

 يوم ربنا

٣ 

١ا لَكُمهي َأكْتُبةُ الَّتيالَةُ الثَّانسالر يه اآلن هذاِئي، هبا َأحي .كُميرشَ تَفْكُأنْعو تَكُمرذَاك هُأنَب ا َأنيهِملْتُ فاوحو .
٢ي قَالَهالَّذ وا الْكَالمتَتَذَكَّر ِلكَيلُكُمسر ا لَكُملَّغَهي بنَا الَّتذنْقملَانَا ووا مايصوابِقًا، وس وناِلحالص اءاَألنْبِي .  
٣ هِماتوشَه ونعتْبي ونراخس زُِئونتَهسم رظْهي ةيرامِ اَألخي اَأليف وا َأنَّهلَمتَع َأن جِبال، يقُول٤ُفََأويوون" : يحسالْم

يقَةالْخَل ءدنْذُ بم ا كَانكَم اِلهلَى حع ءاَل كُلُّ شَيازماتُوا، واُؤنَا م؟ آبوه نفََأي ،جِعري بَِأن دع٥." و بِذَِلك مهو
كَما ٦. قَديمِ، وكَون اَألرض من الْماء وبِواسطَة الْماءيتَجاهلُون عن قَصد، َأن اَهللا بِكَلمته َأوجد السماوات منْذُ الْ

اءبِالْم لَكها وضغَرِقَ َأي يمالْقَد الَمالْع ذَِلك فُوظَةٌ ٧. َأنحةُ ماِليالْح ضاَألراتُ واوما، السهاِهللا نَفْس ةمبِكَل ِإنَّه ثُم
  .فَهِي باقيةٌ ِليومِ الدينِ، يومِ هالك اَألشْرارِ. ارِِلتُحرقَ بِالنَّ

. تَجهلُوا هذَا اَألمر، يوم واحد بِالنِّسبة ِهللا قَد يعني َألْفَ سنَة، وَألْفُ سنَة عنْده هي كَيومٍ واحد يا َأحباِئي، ال٨
٩نع تََأخَّرنَا ال يبالنَّاسِر ضعب ظُنا يكَم ،هدعامِ وِإتْم  . ْل َأنب ،كلهي َأن دَألح رِيدال ي َألنَّه ،كُملَيع بِرصي نَّهلَك

يعمالْج تُوبي.  
١٠ي ِلصْأتا ينَا كَمبر موي يْأتيس .تواتُ بِصاوموُل السمِ تَزوالْي ي ذَِلكتَرِقَةً، فحم رنَاصلَُّل الْعتَتَحو ،قاعص 

فَِإن كَان كُلُّ شَيء سينْتَهِي بِهذه الطَّرِيقَة، فَما هو واجِبكُم ِإذَن؟ واجِبكُم هو ١١. علَيها وتَحتَرِقُ اَألرض وكُلُّ ما
ذَِلك الْيوم . ينَما تَنْتَظرون يوم اِهللا، وتَبذُلُون كُلَّ جهدكُم ِلكَي يْأتي بِسرعةب١٢َأن تَعيشُوا حياةً صاِلحةً وتَقيةً، 

ضٍ لَكن اَهللا وعدنَا بِسماوات جديدة وَأر١٣. الَّذي فيه تَحتَرِقُ السماواتُ وتَزوُل، وتَنْصهِر الْعنَاصر بِالنَّارِ
  .جديدة يسكُن فيها الصالح، فَنَحن نَنْتَظرها

. ِإذَن يا َأحباِئي، بينَما تَنْتَظرون هذَا الْوعد، اُبذُلُوا كُلَّ جهدكُم ِلتَكُونُوا َأنْقياء وبِال عيبٍ وفي سالمٍ مع اِهللا١٤
هذَا هو ما كَتَب عنْه َأخُونَا الْحبِيب بولُس حسب الْحكْمة الَّتي . فَضِل صبرِ الْمسيحِتَذَكَّروا َأنَّنَا نَجونَا ب١٥ِ

ا اُهللا لَهطَاهور١٦ِ. َأعاُألم هذه نثُ عدتَحا يمنْدع ،هاِئلسي كُلِّ رف هكْتُبا يم وذَا ههو .اَألشْي ضعب دتُوجي وف اء



وبِذَِلك يجلبون . رساِئله صعبةٌ علَى الْفَهمِ، يفَسرها الْجهالء والضعفَاء تَفْسيرا خَاطًئا، كَما يفْعلُون بِباقي الْكتَابِ
هِملَى َأنْفُسع الكالْه.  

فُون هذَا مسبقًا، فَاحذَروا ِإذَن، ِلكَي ال تَنْخَدعوا بِضالِل اَألشْرارِ، فَتَسقُطُوا َأما َأنْتُم يا َأحباِئي، بِما َأنَّكُم تَعر١٧ِ
بِل انْموا في النِّعمة وفي معرِفَة مولَانَا ومنْقذنَا عيسـى الْمسيحِ، لَه الْجالُل اآلن ١٨. من ثَباتكُم في اِإليمانِ

  .آمين.  اَألبدوِإلَى
  


