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الحادية والعشرون المقالة
 
  

 في ورود

 ربنا يسوع المسيح الثاني

 

: يا بني النور تقدموا وهلمووا   وسموماوا تووخ منل ونا   ال ووخ المالووا الملوارف اليوات   لو    

 " . تاالوا يا ملاركي سبي رثوا الملك الماد ل   ملك السماواخ "

  فإنه ها هو على األبواب    ن النوور نو إ  ل نوا دن يادم سحدك  هذا الم راث السا فأحذروا يا  خوتي س

 . فأنارنا   وسدنانا  ل ه   وستادنا ماه   فإذ ن إ  ل نا   تار من سجلنا مثلنا ل جالنا مثله 

من ال يموخ ن إ  لى المائت ن ؛ وحو ن جاليو  ر ور موائت ن   سرتقوى  لوى اسب   ومو جيأ بمجود سب و  

 .الملارف يدين األح اأ والموتى 

تار لنا اريق ح اة مملوأة نوراً ومجداً   لنسلك نحن في النور  لى اسب  تاالوا يا سحلائي لنسلك في 

الطريق التي سوراها لنا الرب   لن ل بسرور  لوى ممل توه   ولنأخوذ ااداً وايتواً فوي سوع تنوا   فل سو  

 . الطريق ق  رة 

نوقوود م وواب حنا   ونسووت  ق  موو ده    فلنشوود سحقائنووا بووالحق   ومثوول سنوواف وعل وود حوواف  ن منت وورين

  ألننووا منت وورون سن نسووتقلل ربنووا موون السووماواخ مقوول ً   فوو  نتنوواعف ف مووا باوود لوو   تنط وو  بشوويام 

 . م اب حنا 

ها قد وافى النور   فولى الل ل وستى النيار   يا بني النور بادروا  لى النور سخرجوا ب رح  لى امتقلاإ 

 . رب   

توا  ل ه بنس      وحم وت     ومويرك    وستاواب    ودمووع     وهجورك  للقن و    ال سروه فضائل     س

تضووجاوا   ال تاجوو وا   ال تناسوووا   ال ترقوودوا   وال ين وور سحوود موون    لووى الرذائوول التووي وراأ   بوول 

  يوا فل الد ناظر الن ف  لى ذلك الجماإ السمائي   ل  ن ناظرك  فوقواً   متوأم ً ذلوك الجمواإ والسورور 

 . وارثي اسب ومساهمي م راث ابن اللـه الحي 

 ن هذه الونا  قود وهليوا اللوـه لنوا فلمواذا ن اف وه   هلمووا فلنطورح عنوا كول اعتنواأ واهتموام هوذا الودهر   

 . ولنندمه وحده بحرص ع    ونشاا ج يل   فيا يومه بالحق ق  قرب   ووروده بتأك د حان 

ائي الووذال ال يموووخ   فإنووه هووا ا   ونتوو قم منت وورين ربنووا النووتن السوومهلموووا  ذاً يووا  خوووتي   فلناوود ذاتنوو

  ها يللغ   ألن تلك ال رخ  ت  ر بات    ها النتن وارد فأخرجوا  لى امتقلاله يا ماشر الوذين يشرق

سحللتموه وسعددت  ذات   لمااينتوه فوي مجوده   ألن كافو  الوذين ااوتاقوا  ل وه ي ورحي  فوي حجلتوه األبديو  

 . للي   التي ال توت  المن رة ا

فأحذروا يا  خوتي  ذا تار ذلك سن يوجد سحدك  مام اً م لاحه م لماً ال اي  ف ه   سو البساً ساماراً 

بال   متسن  ف دان   ويح   عل ه بال لم  اللران     وبذلك الاقاب الدهرى الذال ال ي نى   ح ث الل واأ 

 . وتقاقع األمنان 

فإننا ال نال  متى يج  ربنا   ألنه كالسارق في الل ل   ومثل ال و  يووافي ذلوك فلنحذر ذاتنا يا سحلائي   

 . ال وم   وكلرق حاد ه ذا ي ون حضور الرب 
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ألن اللوووق يضوورب   فتت عوو   األرس موون سماموواتعيا   وترتاوود السووماواخ مووع قواتعيووا   والموووتى 

 . يقومون كلي  

بسطوا عذر ضا ي فإنني سظون سن كول نسوم  ترتاود فوي يا سحلائي من ال يلومه قلله في تلك الساع    ا

تلك الساع    ل ن نام  اللـه تقوال وت رح قلوب ال ديق ن   ف نتط ون في السحب  لى اموتقلاله   سموا 

 . المضجاون والااج ون الذين يشليوني ف للثون على األرس مرتادين 

السوماأ   مواذا ين انوا الاوال  الوذال ق ودنا  فلنن   ذاتنا يا  خوتي من األرس قل  ً   لنرتقي بسيول   لوى

بعيمومه ؟ سم ماذا نربح من ت ي ن الث اب موى نار ال تط أ   سو مواذا تسولب لنوا تط  وب سلووان األرذيو  

 موى تاذيب سبدال؟ 

 . اعرفوا بتأك د سننا  ن ل  نجاهد في هذا ال مان الق  ر   فإننا ن مع هناف سن نندم  لى سبد الدهر 

َ  نتوانى ولعَ  نضجع   لماذا ال ناذال سن سنا ؟ ألن يوم الرب سقتورب منوا   لعوَ  ال نطورح عنوا يا  خوتي لع 

 . كل اهتمام ر ر نافع ونن   ذاتنا من ثقل األمور األرض   

سما قد عورفت  سن اللواب ضو ق وضوارو   وال يسوتط ع الج يول القن و  سن يودخل ف وه   وهوو  نموا يحوب 

قد ض قوا على ذاتعي  باخت اره  بالنسك والتاب   والذين سعدوا ذاتَي  لمااينو   الذين ال قن   لي    الذين

سموورعوا : ألن هووا ي وووخ ربنووا قووائ ً . النووتن السوومائي اللوواقي فووي مجووده   ويووورثي  ملووك السووماواخ 

 حضووارك    وتاووالوا  لوويي   ول ت وواثر عووددك  فوويي وفووي خوودر رب وو    ولتتاوواظ  توو وف   مووع الم ئ وو  

 . يس ن في الض اأ والقد

فأنت  يا سوالدال ال تقتنوا على األرس ا  اً   وال تَيتموا بشىأ   ألن النتن مستاد للمجيأ في موحب 

السماأ بمجد سب ه الملارف   يدعو كل واحد من   باممه   ويت  ه فوي اامو  القديسو ن المت ورف ن فوي 

 . ن ذ ن  ر سعماله وستاابه النور الذال ال يوت  في الح اة األبدي  التي ال تللى وال ت

فلنحرص يا  خوتي   فلنحرص في هذا ال مان ال س ر   وال نضجع هنا ل   نندب  لى الدهور التوي ال 

مو  وال فوراخ   ح وث ال توبو     ن حرتو   يسور بوه الم ئ و  ور مواأ نَياي  ليا   ح ث ال تن ع الد

الم ئ     وون ت   ي رح بعيا الادو   احرتوا يا مرورال   احرتوا سن سمر سنا ب و    وسنوت  بوي  لوى 

 . الدهر 

لك سجثو ماجداً سييوا الورب يسوو  المسو ح ابون اللوـه الحوي   سعطنوي ول افو  الوذين يحلونوك سن نااينوك 

 . في مل ك   ونرثه مع كاف  الذين يحلوف وتاقوا  ل ك  بمجد

يا سحلائي  ن توان نا وسضجانا في هذا ال مان ال س ر   ف  ت ون لنا دال  في ذلك ال وم المنوف   ألننا 

ال نجد حج  عن خطايانا   ألنه منذ سنحدر  ل نا ربنا ومنل نا سنت   كل حج  ألنه وهب لنا ح ن جاأ 

 .  الح اة األبدي 

كنا سعداأ تالحنا   سرض  ن ف رنا مماوي ن   مائت ن فدع نا ر ور موائت ن  بنوي ال لمو  ف ورنا بنوي 

النووور   مستأموورين ف وودينا   عل ووداً للنط وو  فحررنووا   مسوواك ن فأرن نووا   ضووائا ن فوجوودنا   ممقوووت ن 

 . فأحللنا 

اً ف وورنا بن نوواً  للووـه   عووراة ظوالم ن ف ك نووا   ر وور مرحوووم ن فرحمنوا   خطوواة فنل وونا   تربوواً ورمواد

 فسترنا   وترنا وارث ن للـه   ون  ر ابنه في م راث هذه النا    قد وهليا لنا ربنا فلماذا ن اف ه ؟ 

يووا سحلووائي هلموووا فلنطوورح عوون ذاتنووا كوول اعتنوواأ واهتمووام هووذا الاووال  اللااوول  ونندمووه بحوورص ع وو   

 . وده دنا منا بتأك د ونشاا كل ر وحده   فيا يومه حان بالحق ق    وور

تاالوا فلناد ذاتنا ونت قم منت رين ربنا النتن الذال ال يمووخ كأنوه ساورق وتوأأل وسقلول   تنواهى الل ول 

 . والنيار سقلل 

يووا بنووي النووور بووادروا  لووى النووور   سخرجوووا  لووى امووتقلاله ب وورح   سروه فضووائل     قوودموا لووه نسوو    

 . اهدك    ال تضجاوا   ال تاج وا   ال تناسوا   ال ترقدوا ومس      ميرك  وستااب     دموع   و
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ال ين ر سحدك   لى الوراأ بل ناظر ن س   فلو  ن  لوى الاو  نواظراً    لوى ذلوك الجمواإ السومائي  لو  ن 

نوواظرف فوقوواً متووأم ً ذلووك ال وورح الووذال ال ي نووى  الووذال ال تشوولع منووه ن وموو   موون مااينوو  مجووده وبَيائووه 

 . وحسنه 

. من ياطش فل ثل    فيا ناو   ال وردوف سموتاد لوه . فل  لر   ألن ها مائدة المل وخ تنت ره  من يجع

 . من يسير وي لي ويرتل ويلكع فل تأيد   فإن مرور حجل  ربه تا يه 

فإذ قد عرفنا هذه كليا يا  خوتي ف  نقتني على األرس ا  اً   ألن كل سحد من   في ذلوك ال ووم مو رى 

 . تناها من هنا سو سال ستااب سحتمليا   سو سال نسك سو سال مير سظيره سي  فض ل  قد سق

سترى  ذا ساير الشيداأ جراحاخ الاذاب والاقوبواخ   والنسواف الشوجاان نسو ي  وحم وتي    وموا ليو  

موون ال وولر والحوو ن وال هوود   فالمضووجاون والاوواج ون والمتن هووون بموواذا ي تنوورون ؟ سبرخوواوتعي  

 . يل لي   ذا توانوا   يا لأم   ذا سضجاوا وون تي  وه كي    الو

تاالوا يا سحلتي   تاالوا نحرص   هلموا نسجد له   ولننح ونلكع سمامه بجراأة ل اط نا اموتنارة ن وف   

فنووت طن ح وول عوودونا وماانوودنا وماقوو  الن وور   الووذال يجاوول قوودامنا م لقوواخ وماوواثر ومضووراخ كثوورة 

 . اللشري   االقتناأ   وتن ه هذا الدهر   واللذة

وانت ار اوإ امان هذه الح اة الحاضرة   وج عواً مون النسوك   وعجو اً عون ال ولواخ   ونومواً فوي 

 . الترت ل   وراح  بشري  

فلمقدار ما يحرص ذلك نضجع ونتوانى   بقدر موا يم ون ذاف نتيواون نحون   فلونال  مووقن ن سن سيامنوا 

بَيائه   وبقواخ م ئ ته المرهل ن   ف جوااال ق رخ   والوق  قد ساف   ورب المجد م جيأ بحسن 

 . كل واحد ن  ر عمله 

  شارق والماارب   والجنوب والشماإسنَي  م ج  ون من الم: فأخشى يا  خوتي سن يت  ف نا قوإ القائل 

 . ويت  ون مع  براه   وامحق وياقوب في ملك السماواخ   وسنت  تلقون خارجاً 

لحق   وابن اسب الملارف   تورته وااا  سقنومه   سييا الجالف عن  ل ك ستضر  سييا المس ح نور ا

 . يم ن ع مته   سييا االبن الذال ال يُدرف   المس ح الذال ال ينتيي سثره   اإلله الذال ال ي حص 

يووا فنوور وموورور الووذين يحلونووك   سييووا المسوو ح ح وواتي   خل ووني سنووا النوواا  فووي مل ووك    ن ال اعوول 

خذ حقوق سجرته   ويلي فإن لساني يتاب في تو وة التمج ود   ال تجواايني ن  ور المتاوب ينت ر سن يأ

 .آم ن . سعمالي بل خل ني بنامتك   وترسف عليي بتحننك فإنك سن  هو الملارف والممجد  لى الدهور
 


