المقالة الحادية عشر

في التوبة والدينونة
الذي أنحضر من حضن اآلب ؛ وصار لنا طريقا ً للخالص يعلمنا التوبة بصوته اإللهي قائالً  ":ماا
جئت ألدعو صديقين ؛ لكن خطاة إلى التوبة " .
وأيضا ً  " :األصحاء ال يحتاجون طبيبا ً لكن المرضى " .
فإن كنت أناا أقاوه هاذأل األقاواه ؛ فاال تمامعني أصاالً ؛ وإن كاان الارب نقماه يقولهاا ؛ فلاان تتهااون
بحياتك متوانيا ً عنها .
إن عرفاات أن لااذاتك جراحاااأل ماان األفكااار واألفعاااه فياار متااقية ؛ فلماااتا تتااوانى فااي جراحاتااك
المكتومة ؟ ماتا تخاف ؟ أمن الطبيب  ،ليس قاسيا ً ؛ وال عااد التحانن ؛ وال فاقاد الرحماة  .ال يماتعم
بطراً ؛ وال دواء مراً وكاويا ً ؛ ألنه يداوي بالكال فقط .
إن شئت أن تتقد إليه هو مملوء خيرية وموعوب تحننا ً ؛ جااء مان أجلاك مان حضان اآلب  ،ومان
أجلك تجمد لتتقد إليه بال خوف  ،من أجلك تأنس ليتقي جراحاتك الخقية .
وبمحبة جزيلة وخيرية فزيرة يدعوك قائالً  :أيها الخااط تقاد وأبارأ بماهولة ؛ أطار عناك قا
الخطايا ؛ قد تضرعا ً ؛ ضع علاى قايج جراحاتاك دموعاا ً  ،ألن هاذا الطبياب الماماوي الصاالج يتاقي
الجراحاأل بالدموع والتنهد .
تقد أيها الخااط إلاى الطبياب الصاالج ؛ وقاد العباراأل وهاو الادواء البليا ،الجاودة  ،فاإن الطبياب
المااماوي يتاااء أن يباارأ ك ا أحااد بعبراتااه ؛ فلاايس ممتصااعبا ً أن تتااقي جراحاتااك بالاادموع  ،ألن هااذا
الدواء ال يبط بالتقاء وال يضمد به مكرراً وال يتنج الجر ب في الحاه يبرأ بال وجع .
فالطبيب متوقاع أن يبصار دموعاك  .تقاد وال تجازع  ،أرأل الجار وائتاى بالادواء ؛ ائتاى بالادموع
والتنهااد فإنااه باهااا فااتج باااب التوبااة  ،تبااادر أيهااا الخاااط قبا أن ي لا الباااب ؛ وال تنتظاار وقتاا ً يوافا
ونيتك؛ لئال يبصرك البواب مضجعا ً ؛ أترو أن تدو في تهاونك .
يا شقي لان تب ض حياتك  ،أيها اإلنمان ماتا يكون أسمى علاواً مان نقماك  ،وأنات أيهاا الخااط قاد
تهاونت باها  ،ه تعلن أيها الحبيب في أي سااعة ياأمر الطبياب الماماوي في لا بااب مداواتاه  ،أطلاب
إليك أن تتقد وتحرص أن تبرأ ؛ فإنه يتاء أن يقر بتوبتك الموكب المماوي .
التاامس قااد بل اات إلااى الماااعة الممااائية ؛ ووققاات ماان أجلااك إلااى أن تبلاا ،إلااى المناازه  ،فااإلى متااى
تحتم العدو النجس مكمالً بال خج متيئته ؛ ألنه يتمنى أن يزجك في النار  ،هذا هو حرصه ؛ وهذأل
هي موهبته التي يمنحها للذين يحبونه .
فهااو يحااارب دائماا ً بالتااهواأل الرديئااة والنجمااة الناااض أجمعااين  ،ويقضااي بالااذين يااذعنون لااه إلااى
اليأض  ،يقمي القلب وينتف الدموع لئال يتختع الخاط .
فأهرب منه أيها اإلنمان ؛ أمقت وأرفاض مأ وراتاه  ،أب اض الخبيار وفار مان ال ااه ؛ فإناه قتااه
للناض منذ االبتداء وإلى االنتهاء  ،أهرب منه أيها اإلنمان لئال يقتلك .
ي ياا جماعاة المتعاوبين والماوقرين وأناا
أسمع أيهاا الحبياب الصاوأل القائا كا وقات  " :هلماوا إلا ي
أريحكن  ،احملوا نيري وتعلموا مني فإنني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة ألنقمكن " .
كتاب :مقاالأل مار إفرآ ملقان الكنائس المورية ومعلن األر وتكميين أجمع
وقف على طبعه أحد رهبان دير الميدة العذراء البراموض في برية األنبا مقاريوض
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يقوه أنه يعطيك راحة وحياة فلان تتوانى  ،ولان تجوز يوما ً فيوما ً  ،تقد وال تجزع فإن المايد صاالج
ومتحنن فير محتاج وفني ال يطلب إحصاء كافة خطاياك  ،هو الملجأ الذي يلتجا إلياه ساائر مان باه
اآلال .
يتقي الجراحاأل ويهب الحياة بال حمد  ،ألنه صالج يقب بمهولة كافة الذين يخرون ساجدين ألناه
هو اإلله األعظن وساب علمه  ،يعرف سائر رؤيتنا وأفكارنا ؛ يبرئ اإلنمان إتا تقد إليه  ،ألنه يعاين
قلبه وكافة نتاطه إتا دنا إليه مؤمنا ً بقكر فير منتق .
فاإلله الصال ج بخيريته موجود للذين يبت ونه ؛ ومن قب أن يرفع اإلنمان نظارأل إلياه يقاوه لاه  :قاد
حضرأل  .وقب أن يدنو منه يقتج له كنزأل  ،وقب أن يهم دموعاه يماكب كناوزأل  ،وقبا أن يتضارع
إليه يصالحه  ،وقب أن يبته إليه يناه الرحمة ألن محبة اللـه بخلوص تتتاق هكذا .
والذين يقبلون إليه ال يبط عن االستماع لهن  ،ال يتكو من يقب إليه قاائالً  :لاان خادمت العادو م ا
هذا الزمان وتهاونت بي عمداً  .ال يطلب كمية الزمان المالف  ،إنماا يطلاب المايد ممان يماكب أماماه
تواضعا ً ودموعا ً وتنهداً .
ألن إلهنا وجابلنا هو ساب العلن ؛ في قر في الحين كافة مآ مه ؛ وك هقواأل أفكارأل وأفعالاه وياأمر
بإحضار الحلة األولى  ،ويجع خاتما ً في يدأل اليمنى  ،وياأمر جماعاة المالئكاة أن يماروا معاا ً بوجاود
نقس الخاط فم بوطون نحن الناض أجمع ؛ فإن لنا سيداً حلواً فير حقود صالحا ً .
رؤوفا ً متحنناا ً طويا المها  ،فاافر كا حاين نقاقناا عنادما نتااء  ،فهاا هاو يعازي ويتمها  ،هاوتا
يمنحنا ك خيراته في هذا الدهر وهناك إن شئنا .
هلموا فلنتضرع إليه ما دا لنا زمان ؛ فإننا ما دمنا فاي هاذا العاالن نماتطيع كا وقات أن نماتعطف
الميد  ،ويمه علينا أن نطلب فقرانا ً  ،ويتيمر لنا أن نقرع باب تحننه .
فلنمكب العبراأل مادا يوجد وقت تقب فيه الدموع لئال ننصرف إلى تلاك الادهر فنبكاي بكاا ًء فيار
نافع ؛ ألنه هناك تحمب الدموع ال ش  ،فبمقادار ماا نتااء ؛ بقادر تلاك ي قار لناا اإللاه الصاالج ؛ ألناه
يمتجيب لنا إتا است نا به ؛ وي قر إتا تضرعنا إليه  ،يمحو آ امنا إتا أحمنا عزمنا لقريبنا .
هنا التعزية وهناك المطالبة  ،هنا طوه التمه وهناك الصرامة  ،هنا الراحة وهناك الضايقة  ،هناا
امتالك الملطة على الذاأل وهناك مجلس القضاء  ،هنا التمتع وهنااك العاذاب  ،هناا الت طارض وهنااك
العقاب  ،هنا الضحك وهناك البكاء  ،هنا إهماه الميرة وهناك التعذيب .
هنا التهاون وهناك الناار األبدياة  ،هناا التازين وهنااك الولولاة  ،هناا التصالف وهنااك التاذل  ،هناا
االختطاف وهناك قعقعة األسنان  ،هنا الخدور المذهبة وهنااك الظلماة المدلهماة  ،هناا التاواني وهنااك
تبقى خطايا الك فير م قورة .
فإت قد عرفنا هذأل يا إخوتي األحبااء فلاان نضاجع فاي خالصانا  ،ال يتمامر ياا إخاوتي عقلناا هناا  ،ال
يح لنا محبة األشياء األرضية لئال يصير بكاؤنا هناك مراً .
ولان نتهاون فير مريدين أن نخلص ماا دا الوقات موجاوداً ؛ ي قار اللاـه بالادموع وبالتوباة فاي هاذا
الوقت اليمير سائر الهقواأل .
تبك هناك الدهر في الظلماة البرانياة  ،أحاذر جياداً هناا لائال تلقاى هنااك فاي الناار
أبك هنا قليالً لئال ا
ا
التاي ال تخمااد  ،ماان ال يناو علينااا وماان ال يبكاي  ،قااد أب ضاانا الحيااة وأحببنااا المااوأل  ،تأما يااا أخااي
التقي ؛ وأختر األفض والمواف لنقمك ؛ وأنظر أية صعوبة تلحقك دائما ً .
أتبكي هنا على خطاياك وتتضرع لتصير بالتوبة خالص الود ؛ أو تبكي هناك فاي الناار وال ينقعاك
شيء  ،ألنك إتا بكيت هنا تناه راحة مع ك تعزية  ،وهناك إتا بكيت تذهب إلى العذاب .
ً
اط قلاايالً لكااي مااا يماامج لااك بااديون نقمااك  ،فااإن لاان تريااد أن تقضااى هنااا ماان الك ياار قلاايال فهناااك
أعا ا
ستجازي عما عليك من الديون بعذاب ك ير .
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فهذأل األقواه يا إخوتي المحبين للـه خاطبت باها مودتكن المأ ورة ليس لكاوني مماتحقا ً وطااهراً فاي
سيرتي ؛ وعائتاا ً بالطهاارة ؛ با لوجاع وحازن وضا طة قلاب مخطاراً باذهني ماا هاو معاد لناا ونحان
متوانون مضجعون .
أنا يا إخوتي نجس أنا مناف في سيري بأفكاري وأفعالي فير عارف من تاتي بالكلية شيئا ً صالحاً،
أنا متراخي وخاط في نيتي وعزمي ؛ وهذأل األقواه إنما أقولها أللقتكن ألن الحزن مطيف بقلباي مان
أج دينونة اللـه العتيدة الرهيبة ؛ ألننا كلنا متهاونون ونظن أننا نعيش فاي هاذا العاالن الباطا إلاى أباد
الدهر  ،والدهر يعبر واألشياء التي فيه كلها .
ونحن يا أحبائي سنطالب بجواب عن هذأل األمور كلها ؛ ألننا عارفون المناقب النقيمة ؛ وعااملون
األفعاه الرديئة ؛ ونتهاون بمحبة المميج اإلله وملكه ؛ ونكر األرض وجميع األشياء التي فيها .
إن القضة والذهب ال تنقذنا من النار الرهيبة ؛ وال ياب والتنعن يوجد هنا لدينونتنا .
فاألخ لن يقتدي أخاأل  ،واألب ال يقتدى ابنه  ،لكن ك واحد يقاف فاي مقاا رتبتاه فاي الحيااة أو فاي
النار .
لقد تجرد القديمون والصديقون واألبرار من هذا العالن وأماورأل باختياارهن  ،وبرجااء وصاايا اللاـه
الصالحة أيقنوا أنهن يتمتعون بخيراته في فردوض النعين .
ألنـهن تاقوا إلى المميج وأكرموأل إكراما ً ك يراً  ،وتعروا مان األشاياء البالياة ؛ فلاذلك هان مبتهجاون
ك حين باللـه  ،وممتضيئون بالمميج ؛ وممارورون باالرو القادض دائمااً ،وال االود األقادض يباتهج
باهن  ،وتمتبتر بـهن المالئكة ورؤساء المالئكة  ،ويتباهى باهن فردوض النعين .
بالحقيقة هؤالء هن الممدوحون المترفون الم بوطون  ،كا وقات يطاوباهن المالئكاة والنااض ألنهان
أكرموا محبة اللـه إكراما ً فوق العالن أجمع ؛ فوهب لهن اإلله القدوض المح ملكوته ؛ وأعطااهن مجاداً
أعظن أن يبصروأل بمرور مع المالئكة القديمين ك حين .
وك يرون من الناض اشتاقوا إلى األرض وإلاى األشاياء البالياة التاي فيهاا  ،فتمامر عقلهان كا وقات
ق ال يموأل .
فيها  ،وأفذوا أجمامهن باألفذية كالبهائن كأن هذا العالن عندهن با ٍ
ماتا تصنع أيها اإلنمان إت تمير كبهيمة ال نط لها  .قاد خلقاك اللاـه فهيماا ً مميازاً فاال تما ا بعاد
التمييز البهائن القاقدة القهن .
ف أيها اإلنمان قليالً ؛ و ُعد إلى تاتك ؛ وأعرف بما أنك فهين أنه من أجلاك أقبا اإللاه األعلاى مان
المااماء ليرفعااك ماان األرض إلااى المااماء وقااد دعياات إلااى عاارض الخااتن الماامائي فلااان تتهاااون ؟ لااان
تمتصعب األمر ؟ ق لي كيف يمكنك أن تذهب إلى العرض وليمت لك حلة عرض فاخرة ؟
وإن لاان تممااك مصااباحا ً ؛ فكيااف يمكنااك الاادخوه ؟ وإن دخلاات متهاون اا ً فتماامع فااي الحاااه صااوأل
الختن :يا صاحب كيف دخلت متهاونا ً إلى العرض وليس عليك لباض عرض ملكي .
تهاونت ودخلت لتصنع بعريتك استخقافا ً بملكوتي ؛ ن يقوه الملك ل لمانه  :شدوا يادي هاذا التاقي
ورجليه معا ً ؛ وزجاوأل فاي أتاون الناار ليتعاذب هنااك إلاى أباد الادهر  .ألنناي أناا مناذ مادة كبيارة جئات
ودعيت الكافة إلى العرض ؛ فهذا أستحقر دعوتي ولن يعد له لباض العرض ؛ فلهذا أمركن أن تعذبوا هذا
التقي ألنه تهاون بمملكتي .
أتراك أيها اإلنمان ال ترهب هذأل ؛ وال ترتعد منها فزعا ً ؛ من دنو إشراق الختن ؛ أما قد علمت أن
كافة البرايا متوقعة للم وه أمامه ؛ والصور المماوي ينتظر صوته .
فماتا تصنع هناك في تلك الماعة إن لن تكن ممتعداً قبلها ؟ هي تاتك لتلك الماعة لل بطة اإللهياة؛
ألنه يطوب اللـه الممتحقين والصور المماوي يبوق من المماء ويقوه  :أيها المحبون للمميج ا ْنهضوا
فها قد ورد الملك المماوي ليعطيكن نياحة وسروراً في الحياة الخالدة عوض تعب نمككن .
ا ْنهضوا وأبصروا المميج الملك الختن الذي ال يموأل الذي تقتن إليه  ،ألنكان حاين تقاتن إلياه صارتن
من أجله سكانا ً على األرض  ،أ ْنهضوا فعاينوا نضارة بهائه  ،قوموا فتاهدوا مملكته التي أعدها لكن .
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أ ْنهضوا وانظروا إلاى الممايج شاوقكن  ،قوماوا فأبصاروا الارب الاذي ال يتابع مناه الاذي أحببتماوأل
وتألمتن من أجله .
ً
تعالوا فأبصروا الذي اشتهيتموأل بدالة جزيلة ؛ وأفرحوا معه فرحا ال ينعت ؛ ولن ينتزع أحاد مانكن
فرحكن .
هلموا فتمتعوا بالخيراأل التي لن تبصرها عين ولان تمامعها أتن ولان تخطار علاى قلاب النااض التاي
يهبها لنا هذا المحبوب  .فيخطف القديمين في المحب الستقباله ؛ ويطير الصديقون والمماتحقون للاـه
في علو الهواء بمجد ال يقدر ليعاينوا الملك الممائي الباقي .
فماان هااو تاارى الممااتح أن يخطااف فااي تلااك الماااعة إلااى التقاااء المماايج بقاار عظااين ؟ يخطااف
الممتحقون كلهن بمجد ؛ والمنافقون يبقون أسق بخزي عظين .
فااالطوبى والماارور للحريصااين هنااا ؛ والعااذاب والخاازي لجماعااة الخطاااة  ،م بااوط تلااك الااذي قااد
حرص هنا أن يوجد ممتحقا ً لتلك الماعة ؛ وشقي تاك الذي جع تاته فير ممتح لتلك الماعة .
فالمحب تخطف القديمين من األرض إلى المماء ؛ والمالئكة يخطقون أيضا ً المنافقين ليلقوهن فاي
أتون النار التي ال تطقأ .
ً
ً
ً
ً
ماان يعطااي لرأسااي مياهاا ال تقاادر  ،ولعينااي عيناا نابعااة دموعاا دائماا مااا دا يوجااد وقاات تنقااع فيااه
العبراأل  ،فأبكي على نقمي النهار واللي متضرعا ً إلى اللـه أال أوجد في ساعة ورودأل فير ممتح ؛
وال أسمع قضية الميد الرهيبة عني  " :أنصرف يا عام اإل ن لمت أعرفك من أنت " .
أيها اإلله األعلى الذي ال يموأل وحدأل ؛ أعطيني أنا الخاط في تلك الماعة رأفاتك الجزيلة لكي ال
يظهاار نقاااقي المكتااو أمااا الناااكرين المالئكااة ورؤساااء المالئكااة  ،األنبياااء والرساا  ،الصااديقون
والقديمون  .ب أحقظ المناف بنعمتك ورأفاتك  ،وأدخله إلى فاردوض النعاين ماع الصاديقين الكااملين ،
أقب طلبة عبدك أيها الميد بتقاعة القديمين الذين أرضوك .
والمبج لك يا ربنا يموع المميج  .آمين .
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