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َة اْلُمِحيَطَة ِبَنا ِبُسُهولَة،، لِذلَِك َنْحُن أَْيًضا إِْذ لََنا َسَحاَبٌة ِمَن الشُُّهوِد ِمْقَداُر هِذِه ُمِحيَطٌة ِبَنا، لَِنْطَرْح ُكلَّ ِثْقل، َواْلَخطِ  1 ْبِر ِفي اْلِجَهاِد يَّ َوْلُنَحاِضْر ِبالصَّ
 اْلَمْوُضوِع أََماَمَنا،

ُروِر اْلَمْوُضوِع أََماَمُه، اْحَتَمَل ا 2 لِِه َيُسوَع، الَِّذي ِمْن أَْجِل السُّ لِيَب ُمْسَتِهيًنا ِباْلِخْزيِ، َفَجلََس ِفي َيِميِن َعْرشِ َناِظِريَن إِلَى َرِئيِس اإلِيَماِن َوُمَكمِّ  .للاِ  لصَّ

ُروا ِفي الَِّذي اْحَتَمَل ِمَن اْلُخَطاِة ُمَقاَوَمًة لَِنْفِسِه ِمْثَل هِذِه لَِئالَّ َتِكلُّوا َوَتُخوُروا ِفي نُ  3  .فُوِسُكمْ َفَتَفكَّ

ِة، 4 ِم ُمَجاِهِديَن ِضدَّ اْلَخِطيَّ  لَْم ُتَقاِوُموا َبْعُد َحتَّى الدَّ

، َوالَ َتُخْر إَِذا َوبََّخكَ »ُيَخاِطُبُكْم َكَبِنيَن: َوَقْد َنِسيُتُم اْلَوْعَظ الَِّذي 5 بِّ  .َيا اْبِني الَ َتْحَتِقْر َتأِْديَب الرَّ

ُبُه، َوَيْجلُِد ُكلَّ اْبن، َيْقَبلُهُ  6 بُّ ُيَؤدِّ ُه الرَّ  .«ألَنَّ الَِّذي ُيِحبُّ

أِْديَب ُيَعاِملُُكُم للاُ َكاْلبَ  7 ُبُه أَُبوهُ؟إِْن ُكْنُتْم َتْحَتِملُوَن التَّ  ِنيَن. َفأَيُّ اْبن، الَ ُيَؤدِّ

، َقْد َصاَر اْلَجِميُع ُشَرَكاَء ِفيِه، َفأَْنُتْم ُنُغوٌل الَ َبُنونَ  8  .َولِكْن إِْن ُكْنُتْم ِبالَ َتأِْديب،

ا َنَهاُبُهْم. أََفالَ َنْخَضعُ  9 ِبيَن، َوُكنَّ ا ألَِبي األَْرَواِح، َفَنْحَيا؟ ُثمَّ َقْد َكاَن لََنا آَباُء أَْجَساِدَنا ُمَؤدِّ  ِباألَْولَى ِجد ً

ا هَذا َفألَْجِل اْلَمْنَفَعِة، لَِكْي َنْشتَ  10 اًما َقلِيلًَة َحَسَب اْسِتْحَساِنِهْم، َوأَمَّ ُبوَنا أَيَّ  .ِرَك ِفي َقَداَسِتهِ ألَنَّ أُولِئَك أَدَّ

الَمِ َولِكنَّ ُكلَّ َتأِْديب، ِفي اْلَحاِضِر الَ ُيَرى أَ  11 ُبوَن ِبِه َثَمَر ِبر  لِلسَّ ا أَِخيًرا َفُيْعِطي الَِّذيَن َيَتَدرَّ ُه لِْلَفَرِح َبْل لِْلَحَزِن. َوأَمَّ  .نَّ

َكَب اْلُمَخلََّعَة، 12 ُموا األََياِدَي اْلُمْسَتْرِخَيَة َوالرُّ  لِذلَِك َقوِّ

 .الَ َيْعَتِسَف األَْعَرُج، َبْل ِباْلَحِريِّ ُيْشَفى َواْصَنُعوا ألَْرُجلُِكْم َمَسالَِك ُمْسَتِقيَمًة، لَِكيْ  13

14 ، بَّ الََم َمَع اْلَجِميِع، َواْلَقَداَسَة الَِّتي ِبُدوِنَها لَْن َيَرى أََحٌد الرَّ  ِاْتَبُعوا السَّ

َس ِبِه َكِثيُرونَ ُمالَِحِظيَن لَِئالَّ َيِخيَب أََحٌد ِمْن ِنْعَمِة للِا. لَِئالَّ َيْطلَُع أَْصُل َمَراَرة،  15  .َوَيْصَنَع اْنِزَعاًجا، َفَيَتَنجَّ

َتهُ  16  .لَِئالَّ َيُكوَن أََحٌد َزاِنًيا أَْو ُمْسَتِبيًحا َكِعيُسو، الَِّذي ألَْجِل أَْكلَة، َواِحَدة، َباَع َبُكوِريَّ

ا أََراَد أَْن َيرِ  17 ُه أَْيًضا َبْعَد ذلَِك، لَمَّ ُكْم َتْعلَُموَن أَنَّ ُه َطلََبَها ِبُدُموع، َفإِنَّ ْوَبِة َمَكاًنا، َمَع أَنَّ  .َث اْلَبَرَكَة ُرفَِض، إِْذ لَْم َيِجْد لِلتَّ

اِر، َوإِلَى َضَباب، َوَظالَم، َوَزْوَبَعة،، 18 ُكْم لَْم َتأُْتوا إِلَى َجَبل َمْلُموس، ُمْضَطِرم، ِبالنَّ  ألَنَّ

19  ،  اْسَتْعَفى الَِّذيَن َسِمُعوهُ ِمْن أَْن ُتَزاَد لَُهْم َكلَِمٌة،َوُهَتاِف ُبوق َوَصْوِت َكِلَمات،

ُهْم لَْم َيْحَتِملُوا َما أُِمَر ِبِه:  20 ِت اْلَجَبَل َبِهيَمٌة، ُتْرَجُم أَْو ُتْرَمى ِبَسْهم، »ألَنَّ  .«َوإِْن َمسَّ

 .«ِعٌب َوُمْرَتِعدٌ أََنا ُمْرتَ »َوَكاَن اْلَمْنَظُر هَكَذا ُمِخيًفا َحتَّى َقاَل ُموَسى: 21

ِة، َوإِلَى َرَبَوا 22 َماِويَّ . أُوُرَشلِيَم السَّ  ت، ُهْم َمْحِفُل َمالَِئَكة،،َبْل َقْد أََتْيُتْم إِلَى َجَبِل ِصْهَيْوَن، َوإِلَى َمِديَنِة للِا اْلَحيِّ

ا 23 َماَواِت، َوإِلَى للِا َديَّ لِيَن،َوَكِنيَسُة أَْبَكار، َمْكُتوِبيَن ِفي السَّ  ِن اْلَجِميِع، َوإِلَى أَْرَواِح أَْبَرار، ُمَكمَّ

 .َوإِلَى َوِسيِط اْلَعْهِد اْلَجِديِد، َيُسوَع، َوإِلَى َدِم َرشٍّ َيَتَكلَُّم أَْفَضَل ِمْن َهاِبيلَ  24
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ُه إِْن َكاَن أُولِئَك لَْم َينْ  25 يَن َعِن اُْنُظُروا أَْن الَ َتْسَتْعفُوا ِمَن اْلُمَتَكلِِّم. ألَنَّ ا الَ َنْنُجو َنْحُن اْلُمْرَتدِّ ُجوا إِِذ اْسَتْعَفْوا ِمَن اْلُمَتَكلِِّم َعلَى األَْرِض، َفِباألَْولَى ِجد ً
َماءِ   !الَِّذي ِمَن السَّ

ا اآلَن َفَقْد َوَعَد َقاِئالً: 26 ، َوأَمَّ ًة أَْيًضا»الَِّذي َصْوُتُه َزْعَزَع األَْرَض ِحيَنِئذ، َماَء أَْيًضا إِنِّي َمرَّ  .«أَُزْلِزُل الَ األَْرَض َفَقْط َبِل السَّ

ًة أَْيًضا»َفَقْولُُه  27  .َيُدلُّ َعلَى َتْغِييِر األَْشَياِء اْلُمَتَزْعِزَعِة َكَمْصُنوَعة،، لَِكْي َتْبَقى الَِّتي الَ َتَتَزْعَزعُ « َمرَّ

ًة، ِبُخُشوع، َوَتْقَوىلِذلَِك َوَنْحُن َقاِبلُوَن َملَُكوًتا الَ َيَتَزْعزَ  28  .ُع لَِيُكْن ِعْنَدَنا ُشْكٌر ِبِه َنْخِدُم للاَ ِخْدَمًة َمْرِضيَّ

 .«إِلَهَنا َناٌر آِكلَةٌ »ألَنَّ  29

 


