
 ١٨٥سـالة لرا
 

  هِِهر طاقِتر طاقِت على قد على قددٍٍداِحاِح و وكلُّكلُّ
 

(Arabic – Each according to his ability.) 
 

 هِِهر طاقِتر طاقِت على قد على قددٍٍداِحاِح و وكلُّكلُّ :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 إنجيل متى األوِمنصشْس والِعاِماح الخَحريننقر أ العددين الرابعشَ عاِم والخَرس عشَر  : 
 

  رر وآخَ وآخَاٍتاٍتنَنَزز و وسسمم خَ خَداًداًاِحاِحطى وطى وععأأفف  ..الهالهووممأأ  ممههسلمسلم و وههبيدبيدا عا ععع د دررساِفساِف م ماناننسنسإإا ا مموكأنّوكأنّ"" 
ووزنَنَزتيخَخَن وآن وآتيررو و زكلَّ كلَّ..ةةنَنَز و دٍٍداِحاِح وعلى قد هِِهر طاقِتر طاقِت على قد..  وسوسافرلوقِتلوقِت ِل ِلافر"".

١ 
 

 إن مرفة اِهللاعأم رب دديهى ان أورهإلى ب حتاجان. ليل ال يإنس ساِقالًاًوليع م ننِك يرو جكلِّ ِلقاِل الخَودا  م
يراى ومال ي و .ىركتلقد بب ولس الرِف وُلسِهالِتى رسىِنؤِم إلى مر ةومياألص يقوُل اح األولح :"ألنألنأم أم ورورهغَ غَه ييرر  

المالمنظورةِِةنظورتر تر ى مذ خَذ خَنْنْى ملق العلق العالم مالم مددركَكَرة بالمة بالمصننصوعاِتاِتوعقد رتَرتَ قدههالس الس ررممديدية والهوتَوتَة والههحتى أنّ حتى أنّه ههممبال ع وِم"ذرذر بال ع نديهى  الب
  بِِبذِِذ بالكَ بالكَ اِهللا اِهللاقّقّدلوا حدلوا ح استب استبلذينلذينلِِل" ذر فال ع.ِهالِلجوع ِلض والخُتهاد عبوه و اِهللاوح نَمه واجباس النّرفَع ي أنكذِلكَ

واتقوا وعواتقوا وعببددوا المخلوقَخلوقَوا المد د ونق الِذق الِذلِلِاا الخَ الخَونى هى هووم م ببارارككإلى األب دِِد إلى األبآمين آمين ".واألم ثُ الثاِلرالب ديهىضاً أياَهللا أن  أحسن 
 نى ِم ِه بْلانَِعنْ صن ِماهأنّ ِبواِهالم لك ِتاراعتبطأ  الخَنوِم. ةنَعيم باِهو مٍد فر كّلبهو كما ٍةديد عاٍتانَسا بإحنَليإ

ع اِهللانْص.ولي ِمتْس نار  ثممجهِه بْلانَاِتود ِمى ن و.ِه وفضِلِهوِدج قدأح سنلا ع بهِهبيِدى علي نوا استخِْسحداماه. 
اِئوعدا إذا كَهخَان راًيله ثو ابوإذا كَ.ه شَان اًرِع فله قابإنّ. هاهم حسوبوانَة علي سنحاسبعلي اهي والِحم ٢.اِبس  

 

ى  ِفذِلك اإلنسان ر قص ثم.ِه علياتفقار  أجظير نَيِهؤدن ليعي ممٍلعبا  مان إنسيِفل بتكاٍلم أعجُل رقام إذاف 
 سيح المالسيد اهبر ضلةأمث  نتأمُل دعنَاادتنَفاِئوِل .تقصيرِه  علىقاِب والِعِةنَالإلد ِهِضر تعن ِمدب الف .ِللعمل ِهتأديِت

ليطينَعا صملكوتَ شبيهة بما سيحدث فى اًورالس اح واِتمحا باألصهِذكر درو ِمن إنجيل متى الخَاِمس والِعشْرين. 
 عن مجىء الرب لثالثوا .الِتاِهى الجذار والعاِتى الحكيمذار العنعاألول  .نيرن آخَ مثليني ب يقعاِتنَزالو ثُلمو

 ن ِمافَر الِخىاِع الرزا يميض كمع بنهم ِم بعضوب فيميزع الشُّمامه جميعأويجتمع  .وجلوسه على كرسى مجده
الجاِءد الِخفيقيم افَرع ِه يميِننوالجد اءعن الي يو .ارسِساحمهب عم ِلهماماس تعاِغر ِهإخوِت على أساألص٣.ض باألر  

 

 حتويِها ي بمن ولِك بِهرا نظه بمتْس ليةَر العب إلى أنشير ي والعذارى الجاِهالِتالعذارى الحكيماِت مثُلو 
النَاِخد.فُينكِش وسم ا ِفلنَاِخا بدتْ كانَ.ألخيرم اى اليوشَ العرع ذارى لديهنم خَو ابيحصرجنلقا ِل بهاء العريس ولكن 

وجودالز بقلِبِتي الم ابيحص هفُى يكِش الِذوع ِحن ِةكمالحكيم وج لاِههل الج. ثُلومَجىِء مالر بعلى ِهلوِس وج 
ِسكرى مينونةِهِدجللد . يإلىشير م ىداإلاِط ارتب نسان بمنحيط يبِهون إن عاً ناِف كانله مغَ أو عاِفر نَي. فارتباطهبهم  
وعالقتهم عهمج زالء  يتجأ ِمزنِهاِط ارتببالر ى  الِذبحييط الجنَ بِعميعِهِتاي.فلي تْسالقة اإل عان بنسرشَِهب ئاًي 
وعالقتهبالم ع الِذجتمشَ فيِهعيشَى ي آخَئاًي الو .ر يستطيعأح داالد عنّبأ اءهِح يبالر ب وعنَياهغْ مضتَمان وقلبه 

متحجروي دهم ن شلولة عامالقي نَاجبِهبو حواِئ الجريِبان والغَشَطع والعوالع ريان والمريض والمحف. وسبا اجبنَو
يِتحمنَ عليا تقديمي دالع ِفانَوِتن إلخْو ى اإلنسعلى ِةاني قاَل.انَِتر طاققد الر بي سِفوع ِهظِتوِعى معلى الج ل بإنجيل ب

  ٤.اءاءنبينبي واأل واألوسوسامام النّ النّوو هذا ه هذا هننألأل  .. بهم بهمضاًضاًييأأ  نتمنتمأأ افعلوا هكذا  افعلوا هكذا  بكم بكماساس النّ النّفعَلفعَل ي يننأأ  ونونا تريدا تريد م مفكّلفكّل :متى
 

   له له أن أندد أح أح قاَل قاَلى إنى إنتِِتووخْخْإإ  ااة ية ينفعنفعا الما الممم : قاَللقدفثل  المك على ذِلنطبقُي ثالًمه الِتى رس ِفعقوب يب كتَلقدو 
إيماناًاناًإيمولكن ولكن لي لي سسله له أع أع مهْل هْل..اٌلاٌلم ي قِدقِد يرراإليم اإليم انانأن أن ي خِلخِل يصصه؟؟ه..إن إن كان تٌتٌ وأخْ وأخْ أخٌ أخٌ كانع ع ريانَانَرييين ون ومعتَعتَمازيلقوِتلقوِتن ِلن ِلازيالي الي ومِِموىى 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                   ،              ١٥ – ١٤: ٢٥ إنجيل متى ١
  ٢٥ & ٢٠: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ٤٦ – ٣١: ٢٥ إنجيل متى ٣
   ١٢: ٧ إنجيل متى ٤

http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

  ضاًضاً أي أيانانيميم هكذا اإل هكذا اإل..؟؟ةةنفعنفعا الما الم فم فمدِِدسس الج الجاِتاِتاجاجا حا حممطوهطوه تع تع لم لمنن ولِك ولِك..ااععببالم واستدفئا واشْالم واستدفئا واشْا بسا بسضيضي ام امكمكمددا أحا أحمم له لهفقاَلفقاَل
إنإنلم لم يكن يكن له له أع أع ماٌلاٌلمم م يهِِهى ذاِتى ذاِت ِف ِفتٌتٌي. ديثنَوحيتناوُلا األن ثَل مالو اِتنَز .ونوجزى ِف انَالِت تأمأربِةع١:ور أم 

 

 باِهو مانّ ِمٍداِح وكلِِّل بالرطى أع دلق ....ررن اآلخَن اآلخَ ع عدِِداِحاِحووالال  طاقِةطاقِة  الِفالِفتِِتر اخر اخ أم أماةَاةَاعاعرر م مستلزمستلزم ي يدُلدُلالعالع: : أوالّأوالّ 
 كّلطى  أع انّهإنجيل متىِمن  الخَاِمس والِعشْرين اححذكور باألصثل الم بالماءا جوكم .اٍتسئولي وماٍتانيوإمكَ

ٍداِحو اعتذاالو .ِهر طاقِتعلى قدربع دم واإلوِدج اِتمكانيِة الكافي ِةلتأديا ما بِهطالبنَ يالر غَ بيرفاإل .زاِئ جنسان 
الماِفسرالم ذكورثل بالمد عا عبيدهوسلم همأم وو الهأعخَداًاِحطى و مسو وآخَ اٍتنَزروز وآخَ ننتيرو ةنَز.لم ِت يم 

التوزيعج والافاًز  حيقَا اتفَثم.ولم يكن استح ِلاناًس ٍداِحود اآلخَون بْل.ر تم التو على كلِّزيع ِمٍداِح و نهمر  على قد
 ن ِماقاِت طالفُاخِت ووهر ماأل ك ذِلاِةاعر مى ِف حكيماًكان ديسال إن .اِتمكاني اإلعة ماسب متنَاتُنَزالو نتْكاَ .ِهطاقِت

ِدستخْيمهمالستثم وِل .ِهواِلار أممِةحبِليِد الس ِهبيِدع كانم اًهتمكلِّاِت بإمكاني نْ ِمٍداِح وهم.ريصاً حعلى أن يكون الًاِد ع 
 ٢.اِتسئولي والماِتبعزيع الت تودنْ ِع أخيِه طاقِةن عِداِح الو طاقِةالِفر اخِت أماِةاعر مستلزم يُلد والع.مهبينَ

 

 نإ ....هِِهتِِتانَانَممبمسئولياِت أعظم ألبمسئولياِت أعظم أل  اتقِهاتقِه على ع على علقاِةلقاِة الم الماِتاِتسؤليسؤلي الم المززالِذى أنْجالِذى أنْجاألمين األمين العبد الصاِلح العبد الصاِلح   ممقوقويي: : ثانياًثانياً 
السيدكان الًاِد عا القولا اسلفنَ كم .حكيماًوكان ِفضاً أي ِهامِلى تعم عنْ ِعِهبيِد عدتو كافئاِتزيع المعلي فاألوُل.هم  

ذ  أخَنفم .امهنْ ِمكلِّطى ِلعال المأس المر ِلِةسب بالِنائِةى الِمائة ِف ِماحاًبرأا م قداِتنَلوز ِلرينستثِم المن ِمىِنوالثا
ى  الِذالسيِد نفة ِمرشَة مبة طياده شَامهنْ ِم كّلَلانَ و.نييرن أخْيت اثنادن أعيتذ اثنخَ أن وم.رخَ أساًم خَادعأ ساًمخَ
ساواهفى اإلكْام نْ ِمكلِّ ِلقاَل إذ .ريِفام والتشْرهعِِعنِِن: اممما أيا أيهها العا العببددالص اِلاِل الصححواألمين ِف ِف أميناً أميناًتَتَ كنْ كنْ واألمين ى القليل فأقيمى القليل فأقيمكك  

ا هرا واستثمهرستثِمة ليداِح الوةنَزذ الوى أخَ الِذثَ الثاِلدب الع أن لو تأكيٍدوبكلِّ .ككسيِدسيِدح ح  إلى فر إلى فرخْلخْلاداد  ..ثيرثيرعلى الكَعلى الكَ
و ٍةانَبأمأعادة أخْنَز ونفس الشّاَل لنَ.ىر هادة الطيبشَة المِمفِةر ِد نيالس.ولتس اوى معهول .ى التقديرا ِفمِمسِمع ن 

   ٣.ادخْل إلى فرح سيِدكادخْل إلى فرح سيِدك  ..ثيرثيرن كنْتَ أميناً ِفى القليل فأقيمك على الكَن كنْتَ أميناً ِفى القليل فأقيمك على الكَِنِعما أيها العبد الصاِلح واألميِنِعما أيها العبد الصاِلح واألمي : هذا القولالسيِد
 

 ما أضاع انستثِمرى وقتاً والثاِن األوُلالموم ا طمرزنَا واِحة وِمةد ذا ِما أخَمند السي.وم ا ادخرا جبْلداًه  
  كّلر أنكَ بْل.اهملذاِتاة يا حعيشَ يا ال أنمتهادع ستْكانَو .ا بهمِهن ظنِّس حدنِْعا  ليكونَامِهِديس اِءض إر أجلنا ِمعبت
 اجه أب.ٍداِئعح و بربِةودلع ِل طاقٍةن ِمِهيا لدمكّل ِمنْهما  ذَل وب.ِهاِلو على أمامهنَى ائتم الِذالسيِد أجل ن ِمها نفسمهنِْم

قلبه الِحبصهمانِتا وأماهمفاكتس با رضاهعلي ذِل ِل.اهمكنْ ِم على كلِّ حكمهأنّبا مهاِل صحوأمين .واستحقا تقدير ه 
فأعطاهمم اٍتسئوليم ضةفاع.واكتس ا ِثبقة أوفرأفضَلزاًركَ وم . ا ِليِفألسلم ي ربحالع بشَثُ الثاِلد ألنّ. ئاًيه لم  يكن

 .قاِبلِع ِلقٌستِحمالن وس وكَيرر ِشهأنّب ِه علي حكمكذِلِل. هسيد  فيهاى تركه الِتِة الفتراَل طوِهنفِس ِلشَ عا.حكيماً
  

يِه  علوقعتْى  الِتهدي سَلا أقوعِم سالنس الكَدب العإن ....ىىبِدبِداألاأل  ذابذابععالالالن الن سسرير الكَرير الكَ الشِّ الشِّدِِدبب الع العصيرصيرمم: : ثالثاًثالثاً 
ى ى جيِئجيِئ م مددنْنْ فِع فِع....ةِِةارفَارفَيي الص الصددنْنْى ِعى ِعتِِتضض ِف ِفععضض تَ تَى أنى أنغِِغبب ينْ ينْ كان كانالنالنسس والكَ والكَريررير الشِّ الشِّددببا العا العههييأأ : له إذ قاَلقِةاِعصوقوع ال

 .اٍتاٍتنَنَزز و وررشَشَ الع العى لهى لهلِذلِذا ِلا ِلطوهطوهة واعة واعنَنَزز الو الوههنْنْذوا ِمذوا ِمخُخُ :الً قاِئهبيد عد السير أم بعد ذِلك.عاِئٍدعاِئٍد  ععى مى مى ِلى ِلذ الِذذ الِذ أخُ أخُنتُنتُكُكُ
والعوالعببددالب فْفْنَنَ  ى الى ال الِذ الِذطاُلطاُل البعنْنْ ِم ِمعهه..  اطراطرححوهِف ِفوه ى الظلمالخَ الخَةِِةى الظلم ارجيةِِةارجي..ه نَنَ هاكاكيكون يكون الب الب كاءكاءوص وص ريرانان األسنَ األسنَرير. لمي الِكذكر تاب 
ِمأكثر شَن هادتين ينالهمشَا البِفر ى اليشَ .م األخيروهكلِّ ِل:ارة الفخَادم ن كاناً وأميناًحاِل صم عالر ُل إذ يقوبله م: 

تعتعالوا يااالوا ي  ممبرثوا الملكوتَرثوا الملكوتَى أبى ى أبى ارِكارِكبالم الم ععددلكم لكم م م نذ تأسيس العشَ و.المالمنذ تأسيس العهة ااداألشْكلِّ ِل:ارلع روا  ار الذين لمستثِمري
ن كانيم  الكتابذكريو. هِِهالئكِتالئكِت وم ومبليسبليس إل إلةِِةددععار المار الم إلى النّ إلى النّالعينالعينمم  ااى يى ينِّنِّوا عوا عبباذهاذه :م لهالًِئقا مواهبهم ِلمجِد اسِمِه

يذهإب ليهمشَا البثَال ثاِل رله إذ.ام مكتوب : فيمضِِضفيمى هؤالء إلى عذاٍبذاٍبى هؤالء إلى عأب دِِد أبىىواألب واألب ررارارإلى ح إلى ح ياٍةاٍةيأب أب دي٤.ةٍٍةدي 
 

 أدعتشِل  أخىوكتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأأس ..اوىى لكباداً إرشَروناً وعمَل ألعم ا يرضيك. 
ماًِدستخْمم ا وى ِمبتِنهنو ِلاٍتنَز مِدجِم اسكظيم الع .وربح النفوس العة الغَزيزالية على قلبكِح المأ.. ب رفع

 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق على وعِدكمتِكالً. اِدى ومخِلِصى ف ِفى اسم يسوعصالِتى
   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٧ – ١٤: ٢ رسالة يعقوب ١
       ١١ – ٤: ١٢ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس      ،       ١٥ – ١٤: ٢٥ إنجيل متى ٢
         ٢٣ – ١٦: ٢٥ إنجيل متى ٣
            ٤٦&  ٤١&  ٣٠ – ٢٤: ٢٥ إنجيل متى ٤
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