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التقوى

عبد من عباد اهللا يبحث عنك!
لقد نشر حضر" �خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعوb � �لرسالة �لتالية �ملوجهة AC &بنا¢ �جلماعة بعنو�B: &¹ث عنك

* هل تستطيع &B تبذ_ جهًد� جهيًد� ¹يث تقد} على �لعمل ثال· عشر" &� &}بع عشر" ساعة يومًيا؟ 
 }�{ ��C� ،يكذ¡ &مامك B& ال يسع لصديقك �حلميم &يًضا éئًما؟ فال تكذ¡ &بًد�، ح�b _تصد� �لقو B& هل تستطيع�  *

&حد قصة شجاعته �ملختلقة &مامك &ظهرG له �لكر�هية مباشر"!
*  �هل &نت متحر} من مشاعر �لعّز �لز�ئف؟ �هل ميكنك &B تكنس �لشو�}¯، �جتو¡ فيها حامال &$اال ثقيلة؟ �هل ميكنك 

&B تقوü sميع &نو�¯ �إلعالناG � �ألسو�� بصوG عا_؟ �هل ميكنك &B متشي طو_ �لنها} �تسهر طو_ �لليل؟ 
 BنساC �& على �لتسبيح فقط، �ال تتكلم مع Gحد، �تركز ساعا�� Bتعتكف؟ فتجلس &ياًما � مكا B& هل ميكنك�  *

ساعاG �&ياًما!
* �هل ميكنك &B حتمل &غر�ضك �تسافر B& B�b يكوB � جيبك ما_؟  �هل ميكنك &B تعيش بني �ألعد�¢ ��ملخالفني 

��ألجانب &ياًما �&سابيع �&شهًر�؟
* هل تؤمن بأB بعض �لنا هم &Ôى من &B ُيهزمو� �ال  ÇبوB& B يسمعو� كلمة ��زمية &بًد�؟ �هم مستعد��b Bئما لشّق 

�لطريق �حفر �ألÕا} بني �جلبا_! �هل تعتقد &نك مستعد ملثل هذ½ �ألعما_؟ 
* هل لديك شجاعة &B تقو_: نعم، بينما يقو_ Lيع �لنا: ال! �تبقى }�يًنا �قوً}� بينما يضحك �جلميع حولك؟ ���C حلقك 
 Bحد أل& sم ُمحنًيا }&سك: تفضلو� �ضربو�! �ال تقبل كال��لنا ��ستوقفو� للضر¡ توقفت �م بدًال من ��ر�¡ �قلت 

�لنا يكذبوB �لكنك جتعل �جلميع يقبلوB كالمك ألنك صا�b؟
* �ال تقو_: �C بذلت �جلهد، �لكن �هللا � � يثمر! بل عليك &B تعتر¤ بأB كل فشل جا¢ بسبب تقص<�، �تكوB على 

يقني بأB �لذ� çتهد ينجح �من � ينجح فلم çتهد! 
* �BC كنت كما سبق؛ فأنت متلك �ملو�هب لتكوB مبشًر� موفًقا �تاجًر� ناجًحا. �لكن &ين &نت؟ يبحث عنك عبد من 

!Bهللا � منذ �ما� bعبا
 sشجر" �إلسال BC �C !!قليمك �� مدينتك �� بيتك �� نفسكC � فيا &يها �لشا¡ �أل$د�! �¹ث عن مثل هذ� �لرجل *

��بلة �هي لن Èَضرَّ Cال بدما¢ مثل هذ� �لرجل. 
م��X 6مو� �cد
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