المقالة الرابعة
فى الحض على التوبة
تعالوا يا أحبائى هلموا يا آبائى وإخوتى يا رعية اآلب المنتخبةة يةا دنةل الم ةيم المونةوعيل تعةالوا
فانمعوا قوالً يخص نفونكم  ،هلموا فلنتجر عا دام المونم واقفا ً  ،تعالوا فلنجل حياة أبلية هلموا فلنتبع
خالص نفوننا .
ً
اعلئوا أعينكم دعوعا ففى الحيل تنفتم أعيل ذهنكم ؛ تعالوا كلنا أدمع األغنيةا والفرةرا ؛ الرانةا
والمراونيل ؛ الشيوخ عع الشبان ؛ األبنا والبنات ؛ وكل البنيل المريليل أن ينجوا عل العذاب الخالل
ويصيروا لملكوت ال موات وارثيل .
فلنتضرع عع داود النبى إلى الرب الرحوم المتعطف على الناس قائليل :
" اكشف حجاب عينى فأتأعل عل ناعونك عجائب ؛ أنر عينى لئال أتضجع للوفاة " .
ولنهتف كما هتف األعمى  " :يا ابل اإلله ارحمنى " .
فة ن عنعنةةا قةةوم وانتهرونةةا لنصةةم ؛ فلنصةةرخ نحةةو أكاةةر وال نضةةجر عةةل الصةةراخ إلةةى أن يفةةتم
ي وع المعطى النور أعيل ق لوبنا  ،ترةلعوا إلةى الم ةيم اقتربةوا عنةه وانتضةيئوا فةال تخةم ودةوهكم
واتخذوا فكراً نليلاً وشوقا ً إلى الملك والفردوس .
تَهةاونوا بةةأعور هةةذا الةةلهر ؛ ادتهةةلوا فةةى هةةذ ال ةةاعة الحاديةةة عشةةر ؛ حا ةةروا لةةئال ي لة البةةاب
دونكم ؛ فرل قرب الم ا الذ يأتى فيه المعطى األدر بمجل دميل ليعطى كل أحل نظير أعماله .
ولنتبل يا إخوتى عةا دام لنةا وقة ؛ فرةل نةمعتم عةاذا يرةوح الم ةيم  " :إن فرحةا ً يصةير فةى ال ةما
بخاطئ واحل يتوب " .
أيها الخاطئ لم تتوانى لم تيئس ؟ إن كان يصير فى ال ما فرح إذا تب فممل تخاف ؟ إن المالئكة
يفرحون وأن تتوانى  ،رئيس المالئكة هةو الكةارب بالتوبةة وأنة تَهةرب  ،الاةالوه الطةاهر والةذ ال
يونع والم جود له ي تلعيك وأن تتنهل .
ال يحل لنا اهتمام العالم لئال تمررنا النار الخاللة واللود الذ ال يرقل  ،فلنبكى ههنا قليالً لئال نبكةى
هناك إذا ُع ِذبنا بكا ً أبليا ً  ،احذروا آال يتوانى أحلكم ف ن ورود الم ةيم يصةير ب تةة كبةرب خلةب؛ أعةا
ترهبون ؟
إن فى تلك ال اعة يناح كل أحل نظير أعماله  ،كةل أحةل يحمةل ونةره  ،كةل أحةل يحصةل عةا برع ،
كلنا نرف عراة أعام عرش الم يم  ،وكل واحل عنا يعطى الرا ى دوابا ً .
فةةى تلةةك ال ةةاعة ال يرةةلر أحةةلاً أن ي ي ة أحةةلاً  ،ال األخ أخةةا  ،وال الوالةةليل أبنةةائهم  ،وال األوالد
آبةةائهم  ،وال األقةةلقا خالنِهةةم  ،وال ردةةل قرينتةةه  ،لكةةل كةةل واحةةل يرةةف بخةةوف ورعةةب عنتظةةراً أن
ي مع الرضية عل اللـه .
فلِ َم نضجع فيما بعل وال ن تعل ؟ لماذا ال نَهتم بحجج االعتذار عا دام لنا وق ؟ ولِ َم نتهةاون بالكتةب
المرلنةة وبكلمةات الم ةيم ؟ هةل تظنةةون أن أقوالةه وأقةواح الرلي ةيل ال تةةليننا فةى ذلةك اليةوم بحضةةرة
المرام المرهب إن لم نعمل ونحفظ كل عا أوقتنا .
قل نمعتم عاذا يروح الرب للتالعيذ  " :عل ي مع عنكم ي مع عنى وعل يخالفكم إيا يخالف وألبى"
.
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وفى فصل آخر يروح أيضا ً  " :عل يخالفنى وال ي مع أقةوالى أنةا ال أدينةه لكةل لةه عةل يلينةه الرةوح
الذ قلته ذاك يلينه فى اليوم األخير " .
تةةر أ قةةوح عمعةةع أن يةةليننا فةةى ذلةةك اليةةوم األخيةةر ! هةةو إنجيلةةه المرةةلس وبةةاقى كتةةب األنبيةةا
والرنل المرلنة .
فلهةةذا اطلةةب إلةةيكم يةةا إخةةوتى أال تتهةةاونوا بالمكتوبةةات  ،إن ال ةةما واألرو تةةموالن وأعةةا أقةةواح
الم يم فال تت ير .
هلموا يا إخوتى قبل عجى ذلك اليوم الرهيب  ،فلنلرى أنف نا فى لجة رأفات اللـه فهو اإلله ؛ فيترلم
ى يا كافة المتعبيل والاريلى األحماح وأنا أريحكم " .
ويأعر وي تلعينا كلنا قائالً  " :تعالوا إل َّ
فالمحب للناس  ،والمحتمل البشر ي تلعى فى كل وق الجميع  .المتحةنل والمتمهةل الةذ يريةل أن
ى كلكم " .
دميع الناس يخلصون لم يأعر بانتلعا المختصيل به فرط بل ي تلعى ٍالكل  " .تعالوا إل َّ
ى ؟ الةةذ عنةةل
ى ال أخردةةه خاردةا ً  .عةةل هةةو المربةةل إلة َّ
وإن كنة عونةةراً أو عرفةةراً فة ن المربةةل إلة َّ
وقايا ويربلها ويحفظها  ،الذ ي مع قولى ويؤعل بمل أرنلنى .
ع بوط عل ي مع قوله ويحفظه  ،وشرى عل يخالفه  ،ف ن ذلك الرةوح يلينةه فةى اليةوم األخيةر  ،كمةا
كتب عرهوب هو الوقوع فى يل اللـه الحى .
ً
ً
تب أيها األخ وال تجبل  ،تب أيها الخاطئ واثرا وناظرا إلى تعطف الم يم الذ ال يحصى الرائةل:
"عا دئ ألدعو قليريل فرط بل خطاة إلى التوبة ".
تب لئال تخجل أعام المرام المرهب حي ترف بخوف حي ألوف وربوات عالئكة ورانا عالئكةة
حيل تصير األشيا المكتوعة ظاهرة .
حيل تفتم الكتب  ،حيل يفرب البعض عل بعض كما يفةرب ال ةنم عةل الجةلا  ،بالحريرةة أنَهةا نةاعة
عرهبة وعجمعة  ،ألن الحاكم عادح عرهوب عذهل .
عل ذا ال يخلف ! عل ال يجمع عل تلك ال اعة ! ألن الرا ى قو االقتلار  ،وعجلس الرضا غير
ع تشةةفع ،وأعمالنةةا تكةةون عنتصةةبة أعةةام أعيننةةا ،ونَهةةر النةةار قبالةةة الموقةةف  ،وت ةةبيم المالئكةةة عةةع
الصةةليريل بةةال قةةم  ،ونحيةةب الخطةةاة غيةةر عحتمةةل  ،والةةلعوع غيةةر نافعةةة  ،حينئةةذ تنفةةتم الكنةةوب
والصليرون يتمتعون .
ع بوطون الةذيل عطشةوا ودةاعوا فة نَهم هنةاك نيشةبعون  ،وويةل للشةباعى فة نَهم هنةاك يجوعةون
ويعطشون  ،والطوبى للذيل افترروا وبكوا ف نَهم هناك يضحكون ويُ َعمون .
وويل للذيل يضحكون اآلن ف نَهم هناك ينوحون ويبكون بةال فتةور  ،والطةوبى للةذيل رحمةوا فة نَهم
هناك نيرحمون  ،والويل للذيل ال رحمه لهم .
لرةةل نةةمعتم كيةةف يطةةوب المجاهةةليل ؛ وكيةةف يعطةةى الويةةل للمتةةوانييل ؛ ف ة ذ لنةةا عاةةل هةةذ كلهةةا
فلنحرص أن نخلص  ،وال نبصر إلى المتوانييل والمتنعميل ف نَهم كالحشيش يجفون نريعا ً .
ال نحب هذا اللهر فأنه يعرقل الذيل يحبونه  ،يطرب عرلار ناعة ويرنل اإلن ان إلى ذات العذاب
عاريا ً .
انمع وأقغ إلى الكتب اإللهية  ،فال تتعرقل وال تنخةلع عةل هةذا العةالم الخبية  ،انةمع هةذا يرةوح
يوحنا المتكلم فى الالهوت " ال تحبوا العالم وال شةيئا ً عمةا فيةه فة ن نةائر األشةيا التةى فةى العةالم هةى
شهوة الج ل وشهوة العيون والعالم يعبر وعل يعمل عشيئة اللـه يبرى إلى األبل " .
انمع الرب يروح" :عاذا ينفع اإلن ان إن ربم العالم كله وخ ر نف ه".
أق َغ باهتمام إلى كالعه ف ن الرةوح الةذ قةاح وعلةم بةه ذاك يةليننا فةى اليةوم األخيةر  ،أتةر الةرب
كاذبا ً حاشا ألنه هو الح ف ن كن تعرف بمبال ه أنةه هةو الحة وأن أقوالةه غيةر كاذبةة فلِة َم تتةوانى يةا
شرى ؟ عاذا تتوقع ؟ عاذا تفتكر ؟ عل يعتذر عنك ؟
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أعا عرف أن كل أحل يعطى عل نف ه للـه دوابا ً ؟ أعا عرف أن كةل أحةل يحصةل عةا برع ؟ وكةل
أحل يحمل أثراله ؟ .
ً
ف ذ لك وق فبلد ثرل خطاياك ف ن اإلله العطةوف علةى النةاس ي ةتلعيك قةائال  " :تعةالوا يةا ععشةر
الموقريل " .ف ذ يأعر الكل بِهذا فال ييئس أحل  ،وال يجترئ أحل أن يروح  " :أننى عا أخطأت " .
ف ن عل يروح أننى عا أخطأت فذلك أعمى وعكفوف وأشرى كافة النةاس ألن يوحنةا اإلنجيلةى يرةوح:
"إن قلنا أن ال خطيئة لنا نكذب وال نعمل الح ونخادع أنف نا ونجعل اللـه كاذبا ً "  .ألن ليس أحل نريةا ً
عل خطية.
ً
فماذا إذا  ،إن الحادةة عانةة إلةى الةلعوع لن ةل خطايانةا قةائليل عةرتليل عةع داود النبةى " اغ ةلني
فأبيض أكار عل الالج "  .وأيضا ً " أحم فى كل ليلة نرير وأبل فراشى بعبراتى " .
وذلك إنما أخطأ ليلة واحلة فبكى كل ليلة  ،فلذلك أنتو م ع بوطا ً ألن النبى نب فأبصر بمبال ةة
الرائل  :الطوبى للذيل ينوحون .
ال تشةةتهى شةةيئا ً عةةل أشةةيا هةةذا العةةالم المائةةل  ،أب ةةض الايةةاب الناعمةةة والمينةةات والوشةةا َ أعر ة
تلوينةةات األقةةباا  ،التصةةفف  ،التةةميل  ،التبختةةر  ،األغةةانى الشةةيطانية  ،والمعةةابف  ،والصةةفارات ،
وتصفيرات األيل  ،واألقوات ال ير عرتبة الوحشية .
أوالً تعلم يا شرى أن هذ كلها بذور الشيطان هذ كلها يعملها أعم العالم الذيل ال ردةا خةالص لهةم
 ،فال نماثلل األعم لئال نلان ععهم .
ً
قل نمعتم الرنةوح يرةوح  :هةذا أقولةه وانتشةهل بةالرب أال ت ةلكوا أيضةا كمةا ت ةلك األعةم بةاغترار
عرلهم المظلم ذهنهم .
ف ذ قل تركنا أعماح األعم فةال نعةود إلةى األشةيا التةى ورا أ التةى قةل نةلف ونعملهةا أيضةا ً ؛ قةل
دحلت دفعة الشيطان وعالئكته ووافر الم يم بحضرة شهود كايريل .
فةانظر لمةةل قةل وافرة وعاهةلت وال ت ةةتهون بةةه ؛ واعةرف هةةذا أن فةى تلةةك ال ةاعة كتةةب عالئكةةة
أقوالك وععاهلاتك وخضوعك وخبااها فى ال موات إلى يوم اللينونة الرهيب .
ُحضةر المالئكةة كتةاب الوثيرةة التةى عليةك
فمل أدةل هةذا ال
تخشةى وال تفةرب إذ فةى يةوم اللينونةة ي ِ
َ
وكلمات فمك أعام المرام المرهةب حية يرةف المالئكةة عرتعةليل  ،وحينئةذ ت ةمع الصةوت المويةل " :
أيها العبل الخبي عل فمك أدينك بالحريرة " .
أنةةك تتنهةةل حينئةةذ تنهةةلاً عةةراً  ،وتبكةةى فةةى تلةةك ال ةةاعة ولةةل ينفعةةك شةةى ارحةم نف ةةك وال تةةب ض
عهجتك .
افتم عينيك وابصر كيف أن قوعا ً كايريل يجاهلون ؛ كيف يحرقون أن يخلصةوا ؛ كيةف يكلفةون
ذواتِهم فى كل عمل قالم .
كيف يحفظون ذاتَهم عل الح ل  ،عل الررف  ،عل الب ض  ،عل الضحك  ،عةل المنةا  ،عةل التةنعم ،
عل الخصوعة ؛ كيف قل احبوا الطري الضي قائميل نةاهريل عالبعةيل الشةرا وبةاكيل  ،كيةف قةل
أعلوا عصابيحهم بَهية .
كيف ي بم فمهم كل حيل ويمجل الختل الذ ال يموت وعيونَهم عتأعلة دماله ونفونهم عبتهجة .
تأعل وانظر أنه قل قرب وال يبطئ ؛ ألنةه يجةى ليفةرح الةذيل يُحبونةه  ،يةأتى ليعةم الةذيل نةاحوا
وبكوا ال على المائ وال على خ ران الماح الوقتى بل عةل أدةل الخطيةة ال ةهل افتعالهةا ؛ وعةل أدةل
الملكوت الذ ال نَهاية له .
وعل أدل نعيم الفردوس المطرب الذ أُخردنا عنه لمةا خالفنةا وقةية اللةـه حية يعةود إليةه أيضةا ً
النائحون والباكون .
يجى ليكلل الذيل داهلوا بمفترو الجهاد الذيل احبةوا الطريرةة الضةيرة الضةاغطة  ،يةأتى ليةرحم
الرحوعيل .
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يجى ليطوب الذيل تم كنوا عل أدله  ،يأتى ليشبع الذيل داعوا عل أدله وعطشوا عةل الخيةرات،
يجى لينير عكتوعات الظلمة ويظهر آرا الرلوب .
ولِ َم ال أقوح قوالً وديماً يجى ليعطى كل أحل نظيةر أعمالةه  ،يجةى ال عةل األرو كمةا دةا فةى
المرة األولى لكل عل ال موات بروة وعجل كاير .
حينئةذ تُضةةرب األبةةواب فتتمعةةمع قةوات ال ةةما  ،وترتعةةل األرو كلهةةا كةالبحر عةةل قِبَةةل عجةةل ،
ويجر أعاعه نَهر نار ينظف األرو عل المآثم .
حينئذ يصير ب تة قوت ها الختل يجئ ؛ ها ال رور المنتظر يوافى  ،وها فخر الصليريل  ،شمس
العةلح عربةل هةل علةك المتملكةيل وارد الةذ ال انرضةا لملكةه  ،هةا الرا ةى العةادح آتةى اآلن اخردةةوا
النترباله نريعا ً .
وحينئ ٍذ يوافى الذيل لهم عصابيم عضيئة وحلتهم عنيرة في معون قوت الخةتل قةائالً  " :تعةالوا يةا
عباركى أبى رثوا الملك المعل لكم عل قبل إنشا العالم " .
فلما يصير هذا الصراخ ع موعا ً عل الكل يخرج إلى انترباله الذيل لهم عصابيم عضيئة بَهية بلالة
دميلة عبتهجيل واثريل أن عصابيحهم ال تنطفئ.
حينئذ إذا رأي ذاتك فى غم عظةيم  ،فةى خيبةة رديئةة وشةلة غيةر عحتملةة  ،وإذا عاينة عصةباحك
انطفأ تروح بخم وخجل  " :يا إخوتى أقر ونى بيتا ً قليالً فرل انطفأ عصباحى " .
فيجيبونك قائليل  " :لعله ال يكفينا وإياك لكل أذهب إلى الذيل يبيعون وأشتر لك " .
فتمضى بخم وتودع وتنهل عر باكيا ً فال تجل ألبته بيتا ً تشةتريه ألنةه قةل أنحةل عونةم الحيةاة وكةل
حياتَهم ترتعل كالبحر .
قل انصرف الفررا الجال ون حوح أبواب الكنائس الذيل يبيعون المي هناك  ،فتضي بك األعةور
عل كل دهة وتتحير باكيا ً عنتحبا ً قائالً  :أعضى أقرع باب الم يم لكل عل يعرف إن كان يفتم لى .
ف ذا دئ تررع يجاوبك الختل عةل داخةل  " :حرةا ً أقةوح لةك ل ة ُ أعرفةك أنصةرف عنةى يةا عاعةل
اإلثم عا َرحم فال تُرحم  ،عا نمع قوت الفررا وال أنا انمع قوتك .
كن ت مع كتبى المرلنة وتضحك ؛ فلهذا ال انمم لك أن تلخل  ،نبةذت أواعةر أنبيةائى ورنةلى ؛
فلهذا الروح الذ قلته ذاك يلينك فى هذا اليوم األخير انصرف عنى .
لم تربل الباب الضي ؛ خضب بشرتك وقتل نف ك ؛ وكيف تريل أن تلخل ههنا وتلنس عملكتةى؛
دن ة بشةةرتك وأوعبة فمةةك قرفةا ً ونةةلبا ً وعملة عشةةيئات الشةةيطان وطرحة عشةةيئتى ؛ وأب ضة
رنل شيئا ً حي ليس لك شيئا ً عو وع .
قريبك واآلن تتضرع أن تلخل إلى حي لم تُ ِ
ال دعوع  ،وال بكا  ،وال قوم  ،وال نهر  ،وال ت بيم  ،وال بتولية ،وال قبر  ،وال قلقة  ،وال
شيئا ً عل هذ ترلع وأرنلتها إلى هنا  ،فماذا تطلب ؟
هذا ع كل إنما ي كنه الذيل تم كنوا عل أدلى  ،هذ المملكة للرحوعيل  ،هذا الفرح للنائحيل  ،هذا
ال رور للنادعيل والتائبيل  ،هذ النياحة للصائميل وال اهريل  ،هذ الحياة لليتاعى واألراعل .
ههنا يفرح الذيل داعوا وعطشوا فرحا ً عؤبلاً  ،فأن قل أخذت خيراتةك فةى حياتةك أنصةرف عنةى
إلى النار األبلية " .
هذ ت ةمعها واقفةا ً خابيةا ً ؛ وعطرقةا ً إلةى أنةفل ؛ وفةى حةيل وقوفةك يةأتى إلةى أذنةك قةوت الفةرح
واالبتهاج وتعرف قوت كل واحل عل رفرائك  ،فحينئ ٍذ تتنهل تنهلاً عراً قائالً :
" ويلى أنا الشرى كيف علع هذا المجل وتميمت عل رفرتى ؛ كن ُ ععهم طةوح أيةام حيةاتى واآلن
انفصل عنهم  ،بالحريرة أقابنى هذا عل انتحراب .
كةةان أولئةةك يم ةةكون عةةل األغذيةةة وغيرهةةا وأنةةا كنة أبةةادر إلةةى األغذيةةة واألعشةةية  ،كةةان أولئةةك
يرتلون وأنا قةاع  ،كةان أولئةك يصةلون وأنةا أتنةم  ،كةان أولئةك يضةعون ذاتَهةم وأنةا أتكبةر  ،كةان
أولئك ي تهونون بذاتِهم وأنا أتميل  ،كانوا يبكون وأنا أ حك .
4

فلهةذا اآلن أولئةك يبتهجةةون وأنةا أنتحةب أولئةةك ي ةرون وأنةا أبكةةى  ،يتملةك أولئةك عةةع الم ةيم إلةةى
اللهور التى ال تنتهى وأنا أُرْ نَّل عع ععانل الم يم إلى النار الخاللة  ،الويل لى أنا الشرى  .عا هو الذ
أنا أدخل به ؟ كم خيرات قل علعتها لكى عا أعمل عشيئة الشيطان بعنا ً ي يراً .
اآلن علم أن كل أحل يأخذ نظير أعماله  ،اآلن علم أن العالم غرر بى واعترلنى  ،وهةا كةم عةل
خيرات علعتها نف ى وكم شرور دلبتها على ذاتى " .
هذ ونظائرها ترولها عنتحبا ً لكنك ال تنتفع بِها ألن هناك ال عنفعة عل التوبة والنلاعة .
فمةةل أدةةل هةةذا تُناشةةلنا وتُوقةةينا الكتةةب المرلنةةة كتةةب الرنةةل واألنبيةةا والرلي ةةيل أن الحظةةوظ
الصالحة التى أعلها اللـه للذيل أحبو عا رأ ْتها عيل وال نمعتها أذن وال خطرت على باح إن ان .
فرل نمع أيضا ً الرب يروح  :ال تخافوا عةل الةذيل يرتلةون الج ةل  .وفةى فصةل آخةر يرةوح أيضةا ً :
الطوبى للمطروديل عل أدلى .
ولهذا يروح الرنوح  :ال تنخلعوا ف ن اللـه ال ينخلع  ،الشى الذ يمرعه اإلن ان إيا يحصل فمل
يةةمرع فةةى الج ةةل يحصةةل بةةال ً وعةةل يةةمرع فةةى الةةروح يحصةةل عةةل الةةروح حيةةاة خالةةلة  ،ألن الةةذيل
يمرعون باللعوع يحصلون باالبتهاج .
أق وا يا إخوتى وتذكروا المكتوب فرل قاح:خرج المارع ليمرع برعه.
فمل هو الذ خرج وبرع ؟ هو ربنا ي وع الم يم نيل المنمح الخطير .عاذا برع ؟ قوح البشارة
 ،وقايا المرلنة  .أيل برعها ؟ وفى أية أرو ؟ فى قلوب الناس  ،فى كافةة أقاقةى األرو  .لكةل
الكل لم ي معوا اإلنجيل  ،وال كلهم يعملون فالحات لكةي عةا وقةع برع الةرب يعمةل ثمةراً ؛ لكةنهم فةى
أرو بور  ،وذات شوك وخليعة .
يربلون قوح اإلنجيل  ،وإذ هم عتصرفون فى أعور العالم وثروته ولذاته يختنرون وال يعطون ثمراً.
فأنتم يا أحبائى قوعوا قلوبكم وعهلوها لربوح بشارة اإلنجيل  ،وال يخن قلوبكم اهتمام العالم الكاير
 ،فلن عى عل أدل الحادة ال عل أدل التنعم  ،ولنر ى بالروت الكافى .
إن البعتم التنعم واالنتكاار ف يكون تعبكم كايراً ودريكم ال يرف أقالً وغمكم ال ينتهى وعيشةكم
كاير االهتمام .
يا إخوتى إن الحادة إلى شي واحل كما قاح الرب  ،وهذ األشيا يجب أن نصةنعها فةى دةم عةل
همنا عل أدل ا طرار الج ل  ،وتلك الفضائل يجب أن نصنعها بال فتور عل أدل خالص النفس ألن
ليس شي أعلى قلراً عل النفس .
نفل كل بعاننا فى االهتمام بالج ل  ،لكةل
فمل أدلها يا إخوتى فلنحا ر ونَهتم ون تعل كل يوم وال ِ
إذا داع الج م وطلب طعاعا ً فتذكر أن أن النفس أيضا ً لها حادتها .
وكمةةا أن الج ةةل إن لةةم ي ةةتعمل خبةةماً ال ي ةةتطيع أن يعةةيش كةةذلك الةةنفس إن لةةم تت ةةذ بالحكمةةة
الروحانية فهى عائتة ؛ ألن اإلن ان عركب عل نفس ود ل .
فلذلك قاح المخلص  :أنه ليس بالخبم يعيش اإلن ان فرط .
أعط النفس أغذية الةنفس وأعةنم الج ةل أغذيةة الج ةل ؛ وال تطعةم د ةلك
فأن إذاً كرهرعان نجيب ِ
وحل وتترك نف ةك عرفةرة عائتةة بةالجوع  ،وال تةلع نف ةك تمةوت لكةل غةذيها بةاألقواح  ،بةالمماعير ،
بالت ابيم  ،بالترانيم الروحانية  ،بررا َ ة الكتب اإللهية  ،باألقوام  ،باألنةهار  ،بةالعبرات  ،بالردةا ،
واللرانة فى الخيرات الم تأنفة  .هذ ونظائرها هى طعام النفس وحياتَها .
ً
أحذروا يةا إخةوتى أن يودةل أحةلكم غيةر عامةر  ،عةل يةمرع للج ةل تمتةع العةالم  ،تنعمةا ؛ األعشةية
واألغذية ؛ عل د ل يحصل بكا ً .
وعل يمرع للروح قالة  ،ونهراً  ،وقوعا ً عل الروح يحصل حياةً أبلية ً.
تأعلوا وأبصروا إن المتنعمةيل ال يمةلحهم أحةلاً أقةالً  ،وال المتنةمهيل  ،وال الضةاحكيل ألن هةذ
تصنعها األعم .
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أعةةا الشةةريعة التةةى لنةةا فهةةى هةةذ  " :ع بوطةةون الم ةةاكيل بةةالروح  ،الطةةوبى للنةةائحيل  ،الطةةوبى
للرحوعيل  ،الطوبى للمطةروديل  ،الطةوبى للمعيةريل  ،الطةوبى لننريةا الرلةب  ،الطةوبى للمتم ةكيل
بالحمية .
ِ
الطوبى للذيل حفظوا المعمودية طاهرة  ،الطوبى للذيل يمهلون فى هذا العةالم عةل أدةل الم ةيم ،
ع بوطة أد ام البتولييل  ،الطوبى للذيل لهم ن ا وكأن ليس لهم  ،الطوبى للمتيرظيل والمصليل .
الطوبى للذيل يرلعون نظرهم للوارد ليليل األحيا واألعوات  ،الطوبى للذيل يبكون فى قلواتَهم"
.
هذ الفرائض الم تريمة هى أعةانتهم اإللهيةة  ،أ كتةاب يطةوب الةذيل يصةفرون  ،ويعمفةون  ،أو
الةةذيل يضةةحكون  ،أو الةةذيل يتنعمةةون  ،أو ال ةةكيريل  ،والمعربةةليل  ،أو الةةذيل يرقصةةون  ،والمحبةةيل
للعالم .
هذ األشيا التى فى العالم لم تأعرنا بِها شريعتنا  ،ولم تُ ِشر إليها ؛ هذ لم يُ َعلم بِها ربنا .
لكل يويل عل ي تعملها قائالً :
الويل للضاحكيل اآلن ألنَهم نيبكون وينوحون  ،الويل للشباعى ألنَهم نيجوعون  ،الويل لكةم أيهةا
األغنيا .
ً
ويروح أيضا النبةى  :الويةل للةذيل يرولةون إن الةرد ديةل والجيةل رد  ،والجةاعليل النةور ظلمةة
والظلمةةة نةةوراً  ،الجةةاعليل الحلةةو عةةراً والمةةر حلةةواً  ،الويةةل للةةذيل يةةذكون المنةةاف عةةل أدةةل الهةةلايا
وينتمعون ح الصلي .
الويل للذيل يروعون بال لاة ويطلبون الم كر ويلب ون فيه إلى الم ا فة ن الخمةر تحةرقهم  ،ألنَهةم
بالمعابف واللفوف والصفارات يشربون النبيذ  ،وال يشاهلون أعماح اللـه  ،وال يتأعلون قنائع يليةه
وهذ ونظائرها للمحبيل العالم ؛ والناس الواديل للج ل ال المحبيل للم يم .
أتشا أن ت مع أوقاف ي يرة عل التى المحبيل للم يم  ،وال ةالكيل فةى الطرية الضةي  ،انةمع
الرنوح قائالً  " :فى كل شي نُظهر ذواتنا كمةا يلية بخةلام الم ةيم بصةبر كايةر  ،ب مةوم  ،بشةلائل ،
بضيرات  ،بجراحات  ،بحبوس  ،با طرابات  ،بأتعاب  ،بأنهار ؛ بأقوام  ،وتوابعها " .
والرب يروح أيضا ً  :قوعوا وقلوا لئال تلخلوا فى تجربة .
عاذا يجب أن نعمل يا إخوتى ؟ ها قةل نةمعتم كيةف يطةوب ال ةالكيل فةى الطرية الضةي  ،وكيةف
ي َّويل لل ائريل فى الطري العريض الوانع المؤدي إلى الهالك .
فلنتعب بعانا ً ي يراً لنملك إلى األبل وليكل بة با أعيننةا كةل حةيل الةوارد ليةليل األحيةا واألعةوات
ونتذكر دائمةا ً الحيةاة الخالةلة  ،والملكةوت الةذ ال عةوت فيةه  ،والتصةرف عةع المالئكةة  ،والعيشةة عةع
الم يم .
وتةوان  ،وأتعةاب  ،وأعةراو ،
فلنتذكر أن ليس فى العالم شى نو دعوع  ،وتعييراً  ،وعاالةب ،
ِ
وشيخوخة  ،وخطايا  ،وعوت .
فةال تحةةب العةالم  ،أحةةذر لةةئال يطربةك العةةالم  ،ويعرقلةةك  ،ويرنةلك عاريةا ً إلةةى ذلةك الةةلهر  ،تةةذكر
الرائل  :قلوا بال فتور .
ال ت ر بمهمهة العالم  ،ليكل الممعور كل وق فى فمك ف ن الرب نف ه يعظ به  ،ويعةم نفونةنا
 ،وعهما أدترعنا وهفونا به عا دام لنا أوان التوبة فلنلاو بالعبرات .
وق التوبة قليل وعلكوت ال موات ال نَهاية له  ،ونحل نطةوب الرلي ةيل ونتةوب إلةى إكلةيلهم  ،وال
نشا أن نشابه دهادهم .
هةةل تظنةةون أنَهةةم ُكللةةوا ب يةةر أتعةةاب وأحةةمان كمةةا نشةةا نحةةل ! أتشةةا أن ت ةةمع أ نياحةةة كان ة
للرلي يل فى هذا العالم  ،بعضهم ُرب أعناقهم ،آخرون ذاقةوا تجربةة انةتهما  ،ونةياط  ،وقيةود ،
وحبوس .
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ردمةةوا  ،ونشةةروا  ،وعةةاتوا برتةةل ال ةةيف  ،طةةافوا بجلةةود غةةنم  ،وبجلةةود المعةةم  ،ععةةوبيل ،
ع مةةوعيل  ،عةةذليل  ،قةةوم لةةم ي ةةتحرهم العةةالم  ،تةةائهيل فةةى البةةرار  ،والجبةةاح  ،والم ةةائر  ،وعااقةةب
األرو .
ً
ها قل نمعتم دم ا عل كاير عل نعةم الرلي ةيل ونيةاحهم فةى هةذا العةالم وكةأنَهم فةى نةرور احتملةوا
دم يع هذ ونظائرها إذ كانوا يرلعون نظرهم إلى الخيرات المحفوظة فى ال موات التى لم تراها عةيل
ولم ت مع بِها أذن ولم تختر على قلب إن ان التى أعلها اللـه للذيل يحبونه .
إن أخذت انم اللـه تطرد الشياطيل ،تحةرك يةلك للعمةل ليرتةل ل ةانك ،ويصةلى عرلةك إن شةئ أن
تنجو عل العذاب  ،ال تررف أحلاً قط  ،الويل لمل ال شريعة له ألنه إذا انتضا الكل يُظلم هةو  ،الويةل
للمفتر ف ن ل انه نيعرل  ،فكيف يعتذر لل الحاكم ال ي تطيع ذلك .
الويل للمتكبر ف ن ثروته تَهرب والنار تربله  ،الويل للوانى ف نه نيطلب المعان الذ أ اعه بؤنةا ً
وإذا طلبه ال يجل  ،الويل لمحب المنا ف نةه قةل ونةل الحلةة العرونةية  ،ونةيخرج بخةم عةل العةرس
الملكى .
الويل للاالب وععه الم تكبر ف نَهما نيرتبان عع الرتلة ويعذبان عع المنةاة ،الويةل لمةل يتةنعم بعانةا ً
قليالً ف نه َنيُطلب كالخروف للذبم  ،الويل للمرائى ف ن الراعى يجحل والذئب يخطفه .
الطوبى لمل نلك الطريرة الضيرة ؛ ف نه نيلخل إلةى ال ةما البةس اإلكليةل  ،الطةوبى لمةل نةيرته
عالية وعرله عتضع ف نه تشبه بالم يم ف يجلس ععه  ،ع بوط عل قل قنع بالفررا إح انا ً كبيةراً ف نةه
إذا حُو ِك َم نيجل كايريل ينتصرون له  ،الطوبى لمل يكلف ذاته فى كل شى فة ن المرت ةريل يخطفةون
علكوت ال موات .
فلنكلف ذاتنا يا أحبائى فى كل عمل قالم ؛ ولنعةم ذاتنةا ولنعظهةا ؛ لينيةر الواحةل نفةس اآلخةر كمةا
أنكم تعملون ذلك فى كل وق .
ولكل حليانا عل اللينونة وعل اعتذارنا إن كنتم تعملون عمالً  ،أو كنتم ت لكون  ،أو على ال ةذا ،
أو على عضادعكم  ،أو فى عمل آخر اهتموا فى كل وق عل أدل اللينونة وب تيان الحاكم العادح .
وتذكروا فى قلوبكم هذا  ،وليرل بعضكم لبعض  .تر كيف تلك الظلمة البرانيةة ؟ تةر كيةف هةى
النار التى ال تطفأ  ،واللود الذ ال يرقل ؟ تر كيف هو قرير األننان ؟ .
" هذ فليخاطب بِها بعضكم بعضا ً كل حيل ليالً ونَهاراً " .
وأيل يجر النهر النار  ،وينظف األرو عل آثاعها ؟ كيف تلرج ال ما كاللرج ؟ وكيف تنشر
النجةةوم كةةورب التينةةة ؟ كيةةف تفنةةى الشةةمس والرمةةر ؟ كيةةف تنشة ال ةةموات بةةأعر ال ةةيل ؟ كيةةف يبةةرب
الرا ى عل ال ما وينحلر ؟ كيف تضطرب قوات ال موات وتحا ر ؟ كيف ي تعل العرس الرهيب
؟ كيف يتملمح الررار عنتظراً وطئ الرا ى عليه ؟
كيف تتكاثر أقوات األبواب ؟ كيف تنفتم الربور ؟ كيف تنرض األدلاه ؟ كيف يةنهض الراقةلون
عنذ اللهر كمل يروم عل نوم ؟
كيف تتحا ر النفوس إلى األبلان ؟ كيف يتبادر الرلي ون إلى االنترباح؟ كيةف يؤهةل الم ةتعلون
إلى اللخوح؟كيف ت ل دون المتوانييل.
هةةذ إذا ُد ِرنة تفيةةل عةةادة ح ةةنة  ،هةةذ إذا أهةةتم بِهةةا لةةيالً ونَهةةاراً ترنةةى أعةةراً نفي ةا ً ألن عةةل يتةةذكر
الموت دائما ً ال يخطئ كايراً .
ال نحا ر طوح حياتنا عل أدل البطل  ،وعل أدل المالبس فهذ إنما يصنعها األعم الذيل ليس لهةم
أعل فى الحياة األبلية  .فال نماثلهم بةل ن ةمع الةرب يرةوح  :اطلبةوا أوالً علكةوت ال ةموات وبةر وهةذ
كلها تماد لكم .
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فلنطلب يا إخوتى ذلك الملكوت الذ ال نَهايةة لةه  ،وال انرضةا ؛ فلنطلةب ذلةك الفةرح المةؤد إلةى
اللهور التى ال تنتهةى  ،لنبتهةل ية ا أحبةائى بودةع قلةب  ،وبةلعوع  ،وتنهةل  ،أال نخيةب عةل نةماع ذلةك
الصوت الم بوط ولنمتنع عل التنعم هنا لن تفيل هناك فرح الفردوس ونعيمه ،
ولنبك هنا قليالً لنضحك هناك  ،ولنجع لنشبع هناك  ،ولنلخل عل الباب الضةي والطرية الصةعب
ِ
لنتخطر هناك فى الطري العريض الوانع .
وأقول أيضا ً  :احذروا أن يعرقلكم العالم ويلعب بكم ويرسلكم إلى ذلك الدهر عراه أشقياء فإنه قدد
عرقل كثيرين ولعب بكثيرين  ،وكثيرون أعمتهم خديعة هذا العالم فنحن يا إخدوىى فلنغدإ إلدى ذاىندا
ولنسمع الرب قائالً  " :ىعالوا ورائى "  .فلنترك كل شيء ونتبعه وحده ولننبدذ كدل فدر هدذا العدالم
فإنه سيخزى كل من يحبده فلنسدرن نحدن أن نتخدذ الحيداد ا بديدة وماداورد المالئكدة والتغدر مدع
المسيح  .فإن له الماد واالقتدار مع اآلب واالبن والرو القدس إلى أبد الدهور  .آمين .
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