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ْيرا عاِن ال   ِذينا ياحتااُجونا َلا تاْمناعِ الخا

ا تاُكوُن قاادِ  َلا تاقُْل . ًراإلاْيِه، ِعْنداما

اِحبِكا  سا »: ِلصا ،ُعْد غاًدا وا «  أُْعِطيكا

ا لادايكا اآلنا  إْن طا .  باْيناما د  وا لابا ِمْنكا أحا

ْيئًا، فاأْعِطِه إي اهُ  َلا . شا  تاْرفُْض وا

ْن ياْطلُُب اَلقتِرا  اضا ما .اضا ِمْنكا إقرا

ِرينا فاتُعطاْوا عُونا فا . أعُطوا اآلخا ساياضا

بِ  ْيًًل كا انُِكْم كا يًرا ُملب ًدا فِي أحضا

هُزوًزا فاائًِضا ونا ِل ال ِذي تاِكيلُ فابِالكاي. ما

يُكااُل لا  ِرينا سا «.ُكمْ بِِه ِلآلخا

لوقا , 5:42متى , 28-3:27أمثال )

6:38)



.َكِريُم َسُيصِبُح َغِنيًّا، َوَمْن ُيِعيُن َغْيَرُه ُهَو أْيًضا َسُيَعانُ ال. ُهَناَك َمْن ُيْعِطي ِبَسَخاٍء َفَيزَداُد، َوُهَناَك َمْن ُيْصِبُح َفِقيًرا ِِلنَُّه ََل ُيْعِطي َكَما َيْنَبِغي

ْد ُقُلوُبُكْم َبْيَنَما ُتْعُطوَنهُ  ْم ُكلُّ َفليُ . اِرُكُكْم إَلُهُكْم ِفي ُكلِّ أْعَماِلُكْم، َوِفي ُكلِّ َما َتُقوُموَن ِبهِ َفإنَُّه ِِلْجِل َهَذا الَعَمِل َسُيبَ . أْعُطوا الَفِقيَر ِبَكَرٍم، َوََل َتَتَردَّ َقدِّ
(16:17التثنية , 15:10التثنية , 25-11:24أمثال . )َرُجٍل ِبَحَسَب ُقدَرِتِه، َوِبَحَسِب الَبَرَكِة الَِّتي أْعَطاَها إَلُهُكْم َلهُ 



لُّ َوَيْنَبِغي أْن ُيعِطَي كُ « .ْحُصُد ِبَوفَرةٍ َمْن َيْزَرُع الَقِليَل َيْحُصُد الَقِليَل، َوَمْن َيْزَرُع ِبَوفَرٍة يَ 
ٍد أْو َعْن إكَراهٍ  َوُهَو َقاِدٌر .  ُيِحبُّ الُمعِطَي الُمبَتِهجَ َفاللُ . َواِحٍد َكَما َنَوى ِفي َقْلِبِه، ََل ِبَتَردُّ

اِلَحِة، ِلَكي َيُكوَن ِعْنَدُكمْ   ُكلُّ َما َتحَتاُجوَن إَلْيِه ِفي ُكلِّ أمٍر أْن َيْغُمَرُكْم ِبُكلِّ الَعَطاَيا الصَّ
َفَكَما َيُقوُل . لِّ َعَمٍل َصاِلحٍ وِفي ُكلِّ َوْقٍت، َبْل َما َيِزيُد َعِن الَحاَجِة ِمْن أْجِل الِقَياِم ِبكُ 

س الثانية  ورنثوك)« .ى اِلَبِد َيْبَقىِبرُُّه إلَ . ُهَو ُيَوزُِِّع ِبَسَخاٍء، َوُيعِطي الَمَساِكينَ »: الِكَتابُ 
9:6-9)



َهَذا ›: َفَقالَ »‹ ْيَس ِعنِدي َمَكاٌن َأْخِزُن ِفيِه َمَحاِصيِلي؟َماَذا أْفَعُل َيا ُتَرى؟ إْذ لَ ›: َكاَن ِلَرُجٍل َغِنيِّ أْرٌض أنَتَجْت َمحُصوًَل َوِفيًرا، َفَفكََّر ِفي َنْفِسهِ »
َرًة، َلِك َيا َنْفِسي َخيَراٌت َوِفيَرٌة، َسَتُدوُم َسَنَواٍت َكِثي: َوأُقولُ َسأهِدُم َمَخاِزِني َوأبِني َمَخاِزَن أكَبَر ِمْنَها، َوَسَأْخِزُن ُكلَّ ُحُبوِبي َوَخيَراِتي ِفيَها: َما َسأْفَعُلهُ 

‹ِلَمْن َتِصيُر اِلْشَياُء الَِّتي أعَدْدَتَها؟َسَتْنَتِهي َحَياُتَك ِفي َهِذِه اللَّيَلِة، فَ ! أيَُّها اِلحَمقُ ›: َفَقاَل َلُه للاُ »‹ !َفاْطَمِئنِّي َوَتَمتَِّعي

(21-12:16قا ول)َيُسوُع -« .َهَكَذا َتُكوُن َحاُل َمْن َيْخِزُن ُكُنوًزا ِلَنْفِسِه، ُدوَن أْن َيُكوَن َغِنيًّا ِباللِ »
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