المقالة الثانية
توبيخ لذاته واعتراف
يا إخوتي تأملوا معى وليكن لكم تحنن ورأفات  ،فإنه ما قال الكتاب اإللهي باطالً  " :أن األخ الذي
يعينه أخوه يكون كمدينة حصينة شاهقة ألنه يقدر كاقتدار المملكة المتوطدة " .
ويقول أيضا ً  " :ليعترف بعضكم لبعض بالخطايا  ،وليصلى بعضكم لبعض لتشفوا " .
اقبلوووا أيهووا المختووارون موون اللوومه واوويلة مموون لاهوود أن يرىووى اللوومه فكووذب للووى خالقووه  ،لكووى مووا
بطلبتكم أنجوا من الخطايا المطيفوة بوى فأروير معوافى وأ منهوض مون اورير الخطيوة المف ودة فوإنى منوذ
طفولتى ررت إنا ًء طالحا ً ومرفوىا ً واآلن إذ أامع بالدينونة أتَهاون .
بموا أن لووى خطايووا و وراقم تفوووو العآووم وألووب عخورين أن يبتعوودوا موون األشوياء التووى تنفووع وتلو
األشياء تكمل منى مضالفة .
ويلى فى أى يأس قد وقعت  ،ويلى فى أى خزى قد حصلت  ،ويلى ألن باطنى ليس كآاهرى .
ى رأفات اللمه اريعا ً فليس لى من ألمالى و ر اء واحد للخالص .
فلهذا إن لم تشرو لل َّ
ى مو ووا الهذيوذ فوى
ألننى أتكلم للى الطهارة وأتفكر فى الفجور  ،أنشئ أقوا ً للى لدم التألم وفو َّ
اآل م النج ة ليالً ونَهاراً فأى التذار لى .
ى قوتِها .
ى وليس ف َّ
ويلى أى فحص قد أاتعد لى بالحقيقة أن زي الديانة الح نة موىوع لل َّ
بأى و ه أتقدم إلى الرب اإلله العارف مكتومات قلبى وأنا مديون بمثل هذه الم اوئ ؛ وأ وزع أن
ى مون ال وماء نوار فتبيودنى  ،ألنوه إن كوان الوذين قَودموا فوى البريوة نواراً
أقوم فى الصالة لئال تنحدر لل َّ
ى؟
غريبة خر ت من الرب ناراً فأحرقتهم فماذا انتآر أنا  ،ومثل مقدار هذه الذنوب موىوع لل َّ
فماذا هل أقطع ر اقى من خالرى ؟ حاشا  .ألن هذا هو الذى يحرص لليه المضاا .
انه إذا أنحضر أحد إلى اليأس حينئذ يقبض لليوه هوو  ،فأنوا أيوأس مون نف وى ألننوى أاو برأفوات
اللوومه وبتواووالتكم  ،فووال تفتووروا إذا موون التضوورع إلووى المتعطووم لكووى يعت و قلبووى م ون لبوايووة اآل م
المحتقرة .
ً
ى قلبى وااتحال فكرى المتدين ح نا وأظلم ذهنى فر عت ورورت مثول الكلول العاقود إلوى
فقد لم َّ
ً
قيئه فليس ذهنى نقيا  ،و امووع لوى فوى روالتى  ،إن تنهودت نشوم مواء و هوى  ،مون الخوزي أقورع
ردرى فهو خزانة اآل م .
ل المجد أيها المحتمل  ،ل المجد أيهوا المتمهول  ،لو المجود أيهوا المتوأنى للوى البشور  ،لو المجود
أيها المتعطم للى النواس  ،لو المجود أيهوا الصوالك  ،لو ال وبك أيهوا الحكويم وحودج  ،لو المجود أيهوا
المح ن للى النفوس واألبدان .
ل المجد أيها المشورو شم وه للوى األشورار واألبورار  ،والممطور للوى الصوديقين والآوالم  ،لو
المجد أيها المغذى كافة األمم وكل الطبيعة البشرية مثل إن ان  ،ل المجد أيهوا المغوذى طيوور ال وماء
لصفور حقير .
والوحوش والدواب والبرايا الماقية مثل
ٍ
ألن كافة البرايا تنتآر لتعطيها قوتَهوا فوى أوانوه ألن لآيموة قودرت ورأفاتو م وبوغة للوى اواقر
ألمال .

كتاب :مقا ت مار إفرعم ملفان الكناقس ال ورية ومعلم األراوذك يين أ مع
وقم للى طبعه أحد رهبان اير ال يدة العذراء البراموس في برية األنبا مقاريوس
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فلهذا يارب أطلل أ تطرحنى مع القاقلين يارب يارب و يعملوون مشويئت  ،بشوفالة كافوة الوذين
ى وأنت خبير لالم بجراحات نف ى أشفينى يارب فأبرأ .
أرىوج ألن أنت تعرف اآل م المكتومة ف َّ
اهدوا يا إخووة معوى بالصولوات طوالبين رأفوات خيريوة اللومه ؛ ونف وى التوى تموررت مون الخطايوا
حلوها من الكرمة المحقة التى غصونِها هوى لكوم  ،الطووا العطشوان مون ينبووع الحيواة الوذى قود أهلوتم
لخدمته .
أنيروا قلبى يا مون رورتم أبنواء النوور؛ أرشودونى أنوا الضوال إلوى طريو الحيواة يوا مون ابوتم فيهوا ،
أاخلونى فى الباب الملكى كما يدخل ال يد لبده  ،يا من قد ررتم للمل واراين فإن قلبى قد أن كل.
فلتدركنى بتواالتكم رأفات اللمه قبل أن أ تذب موع لواملى اإلاوم فهنواج تنكشوم اواقر األفعوال فوى
الآلمة وفى الجهر فأى شيء يدركني إذا رعنى مديونا ً  ،أين الذين يقولون اآلن أننى بال ليل قد خليت
الصنالة الروحانية وخضعت لآل م .
أريد أن أتعلم وأشاء أن أللم  ،أريود أن أ ِطيوع وأشواء أن أطَواع  ،أختوار أن أتعول وأريود أن
كرم .
كرم وأشاء أن أ َ
أت ِعل  ،أشاء أن المل وأشاء أن أشجع للى العمل  ،أشاء أن أ ِ
ى أحود
ل ت أشاء أن أليَّر وأشاء أن أليِّر ،أريد أن أحتقَر وأشاء أن أحتَقِر ،أريد أن يتكبر لل َّ
رحوم  ،أشواء أن
رحوم وأشواء أن أ َ
وأشاء أن أتكبر  ،أختار أن أ َوبَخ وأشواء أن أ َوبِوخ  ،أريود أن أَ َ
أنتَهر وأريد أن أَنتَ ِهر  ،أريمد أن أظلَم وأشاء أن أَظلِم .
ىر  ،أريود أن أغتواب وأشواء أن أَغتواب ،أشواء أن أَاومع وأريود
أختار أن أ َ
ىر وأشاء أن أ ِ
ً
أن أامع  ،أشاء أن أ َمجِّد وأريد أن أ َم َجود  ،أشواء أن أم َ و وأريود أن أم ِّو  ،حكيموا فوى الوولب
لكنى ل ت فى العمل حكيما ً  ،أقول ما يجل أن يعمل وألمل ما ينبغى أن يقال .
ى أيها األبرار والصديقون أنا المضبوط باآل م  ،أبكوا أيها المحبون
ى  ،أبكوا لل َّ
من ذا يبكى لل َّ
النور والباغضون الآلمة للى المحل أللمال الآلموة ألفعوال النوور  ،أيهوا المختبورون أبكووا للوى
المنفى غير المختبِر .
أيها الرحومون أبكوا للى المرحوم والمفرط  ،أيها الصاقرون فووو كول مذموة أبكووا للوى الغريو
فووى اآلاووام  ،أيهووا المحبووون الخيوور والمبغضووون للشوور أبكوووا للووى المحوول لضفعووال الخبيثووة والمووبغض
لضلمال الصالحة  ،أيها المتم كون بال يرة ذات الفضيلة أبكوا للى الذى ترج العالم بالذي فقط .
أيها المرىون للمه أبكوا للى المرىي للنواس  ،أيهوا المقتنوون المحبوة التاموة أبكووا للوى أنوا الوذى
أحل قريبى باألقوال وابغضه باألفعال أيها المهتمون بأنف كم أبكوا للى المهتم باألشياء الغريبة  ،أيها
المقتنون للصبر والمثمرون للمه أبكوا للى الغير ربور والعاام الثمر .
أيها المشتاقون إلى األاب والتعليم أبكوا للى الفاقود األاب والمرفوو ، ،أيهوا المتقودمون إلوى اللومه
ى أنوا الغيور م وتح أن أتفورس وابصور للوو ال وماء ،أيهوا المقتنوون واالوة مواوى
بال خجل أبكوا لل َّ
ى أنا الذى افعتها وطرحتها،
ى أنا الذى أىعتها باختيارى ،أيها المقتنون لفة يوام أبكوا لل َّ
أبكوا لل َّ
ى أنا الذى لدمتها باختيارى .
أيها المحبون م اانيال أبكوا لل َّ
ى أنوا الوذى روار غريبوا ً منوه،يا مون اقتنيوتم مثول الراول فوى لودم
يا من اقتنوا ربر أيوب أبكوا لل َّ
ى أنا المبتعد منها بعيداً .
اقتناقهم لدم القنية أبكوا لل َّ
أيها المؤ منون والرااخ قلبهم فى الرب أبكوا للى الضعيم النفس والجبوان  ،أيهوا المحبوون للنوو
والرافضون للضح أبكوا للى المحل للضح والمبغض للنو  ،يا من حفآتم هيكل اللومه بوال انوس
ى أنا الذى قد ان ته ووخ ته .
أبكوا لل َّ
يا من يتذكرون الفراو والطري التى لفو منها أبكوا للى الغير ذاكر و م تعد لهذا ال فر  ،يا
من تصورت فى لقولهم الدينونة التى بعود المووت أبكووا للوى المعتورف بوذكرها والفالول ىودها  ،يوا
واراى ملكوت ال موات أبكوا للى وارث هنم النار .
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ى الخطية لضواً رحيحا ً أو حااة لم تف دها وأنا
ويلى أنا الذى لم تترج ف َّ
األبواب قد وقم وأنا هم لى .
ى أنا المتألم لكن اطلبوا من الطبيل فوى أمور
يا إخوتى هاأنذا قد كشفت لكم كلوم نف ى فال تتوانوا ف َّ
ال قيم  ،إلى الرالى من أ ل الخروف  ،إلى المل من أ ل األاير إلى الحيواة مون أ ول الماقوت ألنوال
الخالص الذى بي وع الم يك ربنا من الخطايا المطيفة بى .
ويرال نعمته ويؤيد نف ى التى تزل ب رلة  ،فوإنى م وتعد لمقاوموة اآل م وحوين مالحمتوى إياهوا
ى حورارة
تحل رااءة حيلة الثعبان باللذة نف ى وتقيدنى مأاوراً وانشوط أن أ وذب المحتورو فتطورأ للو َّ
النار فتجذبنى إلى واط لهيبها  ،اطفر إلى ااتخالص الغري ومن لدم التدريل أغرو معه .
اشتهى أن أرير طبيبا ً لآل م وأنا نف ى مضبوط بِها ولو ،المداواة أ ر من المريض  ،أنوا لوم
أزل ألمى وأروم أن أرشد العميان .
فلذل أنا محتاج إلى رلوات كثيرة حتوى الورف قودري ولكوى تآللنوى نعموة الم ويك وتضوئ قلبوى
المآلم .
ى لو ،الجهالة معرفة إلهية ؛ ألنه يصعل للى اللومه كول كلموة  ،هوو مونك شوعبه فوى
وت كن ف َّ
ً
البحر الذى ي ل م لكا  ،هو أمطر لهم المن ومن البحر أرال لهم الوى كرمل البحر .
هووو موونك العطوواش موواء موون رووخرة روولبة  ،وهووو وحووده خلووص بصووالحه الواقووع بووين اللصوووص؛
وبتحنن رالحه يخلصنى أنا الواقع فى الخطايا المغلوب مثل مكبل ب وء الرأى ؛ فلي ت لى االة لدى
فاحص القلوب والكلى و ي تطيع أحد أن يشفى و ع نف ى إ هو العالم ألماو القلل .
كم من مرة وىعت فى ذاتى حدوااً وابتنيت حيطانا ً بينوى وبوين الخطيوة المخالفوة للشوريعة ؛ وبوين
المعاندين الذين يخطرون من النتاقج المضااة الخواطر للحرب فعبر ذهنى التخوم وهدم الحيطوان ألن
التخوووم لووم تكوون لهووا قوووة روواقنة بخشووية مموون هووو أفضوول موون الكوول والحيطووان لووم تأاووس للووى التوبووة
الخالصة .
فلذل اقرع اآلن ليفتك لى؛ وألبس طالبا ً ألنال المطلوب كمون خجول لوه اطلول أن ارحوم يوارب ؛
أنت أيها المخلص قد وهبت لى خيريت وأنوا كافأتَهوا بالم واوئ ؛ تمهول للوى أنوا الجوافى فل وت أاوأل
لفواً لن كلمات باطلة بل إنما اطلل من خيريت رفحا ً لن ألمالى التى بر فيها .
يارب دانى من كل فعل خبيث قبل أن يدركنى الموت حتى أ د فى االة الوفاة نعمة أمامو ألن
ليس فى الهاوية من يشكرج .
يارب خلص نف ى من المخافة المنتآرة وبيض حلتى المت خة من أ ل رأفات ورالح لكوى إذا
اربلتنى بالبيا ،أنا الغير م تح أؤهل لملكوت اماوات وإذا حصلت فى ال رور الذى ينقور،
أقول  :المجد لمن أاتخلص نف ا ً مغمومة من فم ال بع و علها فى نة النعيم .
ألن ل المجد أيها اإلله الكلى القدااة  .عمين
هم لى والمووت للوى
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