المقالة الثالثة والعشرون

في البتولية وصفاتها
إن بولس الرسول المشير الفاضل يعلمنا كلناا دا ب بلوليال الانفس رتهاب هاات ريدلجا ب ال
البلوليل أفضل رأعلي من العالم ألنه دال  :من له امرأة يهالم فاي كيار يرضاي امرأ اه فلماا المجلجاير
بالبلوليل فيهلم في أن يرضي الرب  .فذاك االهلمام يؤ ي إلي العذاب رهذا يؤ ي إلي الديااة الاالا ة ت
فالطوبى لإلنجان الذي يهلم فاي أن يرضاي الارب ريدفاد جا ر تااهرار ليكاير هاياًر مه ساا ر تااهرار
للمجيح الملك  .أيها اإلنجان د صرت باخليابك هياًر للـه ال بإلزام رغضا بال باإ رة رنشاات ت ردا
عرفت أن من يان إنجانا ر لإلله العلي يجان برح اللـه فيه فإن كان منظفاا ر نهياا ر يه ساه ليااون اسالعماله
ماال وبار لجااي ر ت أساامخ يااا أخااي المالا مااا أدااول لااك رأكلا ألفاااق ذهاااب ي فااي دلبااك ت منطا ا ااك
ر ضرع بلمانل صاافيل مهذبال رب اام رمدبال ت أنلكا كالر ال الشاهم لالدفد هياال اللاـه مان ساا ر
األفااب ال نجل رالنججل المزبرعل من الع ر ت صر بجملال نفجاك غنياا ر معايناا ر بم ارمال جاابب العا ر
ألن جاابب الابيات لهااتر ا ماا ر للجا إنجاانا ر مجالرخيا ر رملنزهاا ر للفجا هياال جا اك الشاهي لا ً
ياون مل وبار السلعمال سي ر ت فلذذب علي نفجاك لا ً و ا داابًر باذا ك جاابب العا ر ت أ جهال أيهاا
األخ مااان هااام المدااااببون الابلاااام رالمجلباااون األفاااااب ال نجااال رالشاااهوات الر ي ااال هااام " الغضااا
راالضااطراب ت الجااال رالمماذااال ت رعبو ياال ا الم " فهااؤالم هاام المجربااون الااذين ال ياجلااون ت
راألب يام الذين ال يافون رال يشبعون من الشر رإ ا غلبوا ي ابك برازهم ا ما ر ألن أصل الشهوة ردح
ال يازى ت أدللخ أيها األخ أصل الشهوة من دلبك ل ً ينبت ريينخ فلو دطعلها ببوات مرات نبت به ب
لك إن لم هللاخ بالجملال ا بها ت اها ملاوا رار للااون هاياًر للاـه باً ناس رباً عيا ت إن هيالت
هيالك للـه فاإلله اله رس يعطياك عوضاه الفار رس المطارب لنياذلاك ت صار بانلكاابك علاي ا الم
راألفااب ال نجل ذافظا ر هيالك د يجا ر ليااون بههياا ر للاـه رمهباوالر ت أصاي إلاي ا اك أال ا خل فاي الهياال
عوض الجي األد س الطاهر الع ر النجس فيفج هيالك ألنه ع ر مادت الاير فإنه ردح فاس الال ال
ياجل نلهرر مرابار كليرة ر ار اه إلاي خااب رهاو يلاوادح فايًكم ريازاذم ليا خل ت أماا اللاـه الغيار
مد ر الطاهر اله رس فما أبلع هو بل أنت تر اه ت إ أ خلات الا نس رصارفت الها رس ت أبغضات
الملك رأذببت الماب ت أبع ت عين الدياة ر هلبات فاي الدمالة ت عا مت الناوب ر اابكت الظلمال ت مان
أ ل بخار ك أسلمت ا ك إلي الع ر النجس ت إن اإلله اله رس أ ر أن يجان في هيالك ا ما ر أماا أنات
فلذزنت الجي الكالح الرب الذي ال يشبخ منه ت اللا أن يعطيك ملاه ألن الكا رين هياكل ال عيا
فيها رتاهرة يجان اللـه فيهم ت فاإن ث ارت أن يجاان اللاـه فاي هياال جا ك كافال أياماك اللاي عيشاها
علي األبض فاللـه اله رس يجانك في فر رسه في النوب الذي ال يهاس رالدياة اللي ال ماوت إلاي أبا
ال هر بفرح عظيم رينجيك هناك ت أ راك سمعت هذا أر درأ ه أن يوما ر راذ ار في نوب ملاك اللاـه كاللر
سنل في هذا ال هر ت أفلح دلبك أيها األخ رأدبل أن شلاق إلي اللاـه كافال أياماك فاإن اال الياق إلاي اللاـه
هو ذًرة راسلنابة رسرربار ا ما ر ت إن صبوت إليه ا ماا ر يجاان فياك سارم ار ت إن اللاـه غياوب تااهر
رد رس يجان في نفس الذين يلهونه ريكنخ مرا الذين يدبونه ت أ اؤ ر أن ااون للاـه هاياًر نظيفاا ر ال
عي فيه ت أ اذ أيهونله في دلبك ا ما ر رأعني بليهونال اللاـه ال المرساومل باللوان األصابال علاي ألاواح
كلاب :مهاالت ماب إفرثم ملفان الانا س الجوبيل رمعلم األب و كجيين أ مخ
ردر على تبعه أذ بهبان ير الجي ة العذبام البراموس في بريل األنبا مهابيوس
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خش أر علي ئ ثخر بل لك الكوبة المزخرفل العجيبل في النفس المرسومل فيها باألعمال الدجنل
باألصوام بالدميات بالمجك باالعل ال النفيس باالسهاب رالكلوات ت فللوان صوبة الجي الجما ي هي
اعل ال الفضا ل األفااب النهيل اللعري من األبضيات مخ الطهابة رالو اعل ميعا ر ت ال يالل في العالم
أذ خلوار من ها ت رفي سيرة النجك بغير ذرص ر ها ال يمان أذ أن ينال اإلكليل الاذي ال ياذبل
رالدياة الاال ة ت ألن هذا العالم يضاهي لبل فالمجاه رن الااملون بو اعلهم يضعون ا هم في المهام
بً خوف ت أما المجلرخ ون رالابلام فيهربون برخاار هم مان الجهاا ت فالمجاها رن الاااملون النجااك
ر رر الدميل رالنجك د ام أعينهم الفر رس المطرب منلظرين كل ذين أن يلملعوا باافل الايرات فاي
النوب المؤب رالدياة الفاد ة الموت ت أفلؤ ر أن جاه ر ظهر كامًر ألابس الفضاا ل كلاوب رإ ا لبجات
فضيلل فجاه أال نزعها ت أبه الامر ل ً فضدك ر عرياك مان الفضاا ل كماا عارت الكا ي فاي
الها يم ت أ عارف داوة الامار أم ال م أسامخ أناا أخبارك  :ناوح الر ال الكا ي رالبااب البهاي فاي الجياال
الفاس الذي أسلد أن يجمخ من اللـه أدواالر رم ا ح ألن اللـه دال له  :إياك رذ ك ااه ت صا يها ر فاي
هذا الجيل الفاس ت هذا الك ي الذي غل توفان المياار غلا ه مان نبياذ دليال رناام ت إن المياار اللاي ال
وصر كميلها ما غلبله رالامر اليجيرة كشفت ج الك ي الكا ر ب يس ثباام األمام ت رهاذا النبياذ
أيضاا ر أساالرق لااوت الباااب فااي نومااه ألنااه ساارق بااه ماان أبنليااه رذمللااا منااه بضا الطبيعاال  .الكا يهون
راألبراب ما فهت عليهم الامر ت فلنات الشااب الدهيار كام أرلاى بهاا أن غلباك ت أبها النبياذ ألناه ال
يشف علي الججم ألبلل بل يضرم فيه ناب الشهوة الر ي ل ت ال يلراخى جمك بدراب ه ل ً هلن من
دبل األفااب الر ي ل رال باسل الهبيدل فلاون غير فاعل بشركل الجج ربالعهل شاابك الهذياذ الار ت
إن الاطيل نفجها ضًل رصنم فإن ه مت مجك منها ر ن م كل ذين ر عان كل ردت أصنام الاطي ل
الملاا لاال لناااقر الااذهن فللاياال معاينلهااا ر الاار منا ا هااا ت رإ ا داات ذااًرة باساالها رخااي فااارك
ر نغل إنغًبا ر ال يبرأ ت ر اطئ خطل ر ال يجلوضح فيكيح النااقررن يشااه رنك راضادا ر ذارياا ر كافال
الو اعل رأنت في ضميرك لعذب باتنا ر ملن ما ر ذزينا ر بً انهطااع ألن لإلنجاان ضاميرار يوبااه رعاا ة
الشهوة الر ي ل المللوفل ذين امل يلبخ الدزن أ ابها فيرى ر هه بالزي الظاهر ر يعا ر رهو من اخل
ال الل له بالاليل د ام اللـه ت رى من ال يباي رينوح رمن ال يدزن إنه في ترفل عين راذ ة يلراخاى
الفار فلاطئ ذين ذ إلي اللـه عم ار ر طر منه الموهبل الجماريل أعني الطهابة رالبلوليل ت ألناه ذينماا
ياون هيال الجج د يجا ر رتاهرار يجان فيه اإلله األعلاى فاإن أنفجا الهياال ر ا نس فاي الداين يلركاه
الجااي ت رعااوض النااوب الجااما ي راألدا س يا خل الا نس ريهطاان مجاالوتنا ر ا خل لااذة الشااهوة الر ي اال
ر نجاه كاال ردات ت اارى ماان ياطار هااذا فااي دلباه بغياار ماوع رهااو أن اإللااه الها رس بفا الهيااال
رسانله الشهوة الر ي ل ت أ عرف لك فلبلعا مناه ألناه مان أيان رإلاي أيان ساهل إن مان أصاابه لاك ال
يشبخ من ال موع رالزفرات ت من أنغل برخار اه فاي الجهاا ربأى ثخار غالباا ر فاي الجهاا رالكاراع
مشهوبار باألكلل رالرايات رقافرار رالجماعل يم ذونه مديطين به ت النفه ن امل مو عال ريعاذب ا اه
الدزن ت فيهول في نفجه ل هم في لدظل راذ ة أنغلبت للفار رهربات مان الجهاا ت فهاا الاذين أكملاور فاي
مج ا عظاايم رم ا ا ح جاايمل رأنااا أخلفااي باجاال ألنااي أنهااذمت منااه ت كااذلك يااوم المجااازاة إ ا أبكاار
المجلرخون رالاطاة الك يهون راألبراب بجاررب عظايم بعضاهم فاي الفار رس رثخارين فاي الملاك ت
ثخرين في الجد يلطايررن في النوب ت رهم في الناب اللي ال طفل رالظلمال الهكاوى ت ذين اذ دا ق
بهم ن امال عظيمال مرهوبال ت ربااام ال ينفاخ  .فلاذلك أتلا إلياك ياا أخاي المدباوب أن كاير مشاابها ر
لآلباام الاااملين اله يجاين الااذين ال عيا فايهم ت أساالك علاي ث ااب ا بااام الجاا رين بالبلوليال الطاااهرة ت
ربالنجك المهذب ت رالكًة رالكوم ذا النجاك ا ل إلاي الكاًة مااتباا ر الجاي ألن كال صاًة نهيال
مه سل اات بها الجي ت صًة المشلادين إلي اللـه ر هي ملوا رار بفرح عظيم إلي الجمام رالمً اال
ربؤسام المً ال يبلهجاون بهاا ريهيمونههاا أماام عاري الجاي األدا س العاالي ساي الاال رذين اذ يااون
الجررب ت ذين يه مون د ام اللـه صلوات الك يهين الوا ين للـه .

أذرص إ ار أيها األخ كي كير مضاهيا ر سايرة ا باام اله يجاين رفضاا لهمت أسالك فاي تريا
سير هم ت إنجك نظيرهم إنجك بالمعهول ت إنجك بالررح ت إنجك بالجج ت إنجك بالزي ت فاي الطعاام ت
باللجان ت بالناقر ت بالفار ت بالضدك ت للجلبين في كل ئ كمجاه كامل ت أصي إلي ا ك رأذذب أن
و إ ا صليت ملنزها ر تموذا ر ت إ ا أنلكبت كلي إلي اللـه فهر باشايل ربعا ة ت أتارح مان دلباك
رما يدوت به الفار راالهلمام بجا ر األبضيات ت صر باليلك أ ماخ فاي سااعل الكاًة مًكاا ر ساما يا ر
ر اه أن اون صً ك مه سل رنهيال باً رساال رال عيا ذلاى إ ا بلغات األباواب الجاما يل ردرعات
للدين فلح لها ت رإ ا أبكرها المً ال ربؤسام المً اال يجالهبلونها كلهام مجارربين ريها مونها إلاي
عري الجي الطاهر األد س رالشاه ت صر كل ردت في ساعل الكًة كالشابربيم رالجابرفيم ماا ًر
أمام اللـه  .أيها األخ أ بس هذر األدوال ر رنم بها باشيل ربهجل فإنهاا ارزق الانفس أغذيال برذانيالت
ر نلزع منها مرابة العالم الباتل ر دليها ر اففها من هل المهمات األبضيل راألموب الودليل ت كل ما
سمعله أذرص أن دفظه بعهلك ا ما ر فير اح اللـه فياك ر جا الال فاي الجااعل المرهوبال المرعبال إ ا
ام المجيح ليجازي كل أذ نظير عمله  .له المج ا ما ر رعلينا بذمله ثمـين

