المقالة الثالثة والثالثون

في أن للرب األرض وما فيها وفي قيامة الموتى
علي حسب ظني أن معنى هذا الفصل المقول هو أن كافة البرايا ملك للبااي نحناض وا وس ننا ان
نإن كان أحد تنت يديه ثرنة نحعمة فل س هو صاحب األمتعة خصوصا ً بل قهرمان ألحه هو أخذ تلاك
األمتعااة مااض إحسااان رخاار نبعاادً أيقاا ً ينقلهااا األر اال إلااي رخاار علااي حسااب أماار الباااي ف ااب أن حقاار
للمعطي بالنعمة ناإلحسان .
فهذً اآلياء لماا عرفهاا القهايماة الن مااء لال يهملاوا اهتماامهل بعمال العادل مرياديض أن يناالوا لاك
التطويب ألن الرب يقول  :مغبوط لك اإلحسان الذ ي ئ ن دً ف دً عاامًً ه اذا أقاول ل ال حقاا ً أحاه
ن ق مه علي كافة قناياً ألحه دبر أمويً بإحصاس  .فلذلك ال يتزعزع إلي األبد .
ألحه يقول داند  :مغبوط اإلحسان الذ يترأس نيقرض يدبر أمويً باإلحصاس فإحه ال يتزعزع إلاي
األبد كر الصديق ي ون دائما ً لض يخشى مض نماع السوء قد أعاد قلباه أن يتوكال علاي الارب فقاد ثبات
قلبه فً يتزعزع إلي أن يبصر أعدائه  ،بدد ماله نأعطي الفقراء فعدله يبقي إلي الدهر يعلاو أاهحه فاي
الشرس يبصر الخاطئ ف غتاظ يصر بهنناحه نيذنب نأهوة الخاطئ تقمنل .
فقد كتب أن الصديق ي ون مؤيداً نال يخشاى ماض ناماع الساوء  ،فماا هاو ناماع الساوء أظاض أحاه
فل خلع المنافق لاالً يعاايض م اد الارب نأادنا يدياه ني ل اه نألقاوا العباد البطاال فاي ال لماة القصاو
نتننوا عني يا مًع ض إلي الناي األبدية المعدة للمنال نينله  ،نعوض هاذً يسامع الصاديق  :حسانا ً
أيها العبد الصالح األم ض إ كنت علي الن وظ القل لاة أم ناا ً فساهق مك علاي ال زيلاة أدخال إلاي نارني
يبك .
فلذلك منع الرب الرازق كافة الخ رات أن ح ون مشغوف ض باألأ اء العالم ة متهلم ض لها فقال هذا
الفصل ال يم ض أحد أن يعبد يب ض  ،ال يم ن ل أن تعبدنا اللـه نالمال  ،فً ت نزنا ل ل كنوزاً علي
األيض ح ث السوس ناآليوة يفسداحِها نح ث اللصوص ينقبون نيسرقون  ،ل ض اكنزنا ل ل كنزاً
في السماء ح ث ال يفسد السوس ناآليوة نح ث ل س لصوص ينقبون نال يسرقون ألحه ح ث ما
ي ون كنزكل فهناك قلب ل .
نيقاول أيقاا ً  :ب عاوا ماا ل ال نأعطاوا صاادقة ناصانعوا ل ال أك اناا ً ال تبلاى نكنازاً فاي السااموات ال
يسرق  ،نأيقا ً أحا أقول ل ل :اصاطنعوا ل ال أصادقاء ماض ماال ال لال ل اي ماا إ ا احت اتل يقبلاوح ل فاي
مساكنهل األبدية ألن الواثق ض بقوترهل المتفاخريض بوفوي ثرنترهل يموتون كالناس نيسقطون كواحاد ماض
الرؤناء أل ْحهل لل ينف وا المودة للخالق .
أما الذيض يتوقعون الرب ف رثون األيض ألن ف هل ال لمة حوي نملاح نقاوة علاى حساب قاول الارب
حان في اته هاذا الملاح نالن اون ألحاه مو اود نفاي كال
أحتل حوي العالل نملح األيض حتى اآلن العالل ِ
ل ن ل الذيض يخدمون الرب نلوال لك لما كان ثبت ألحاه زعال إن فساد الملاح بماا ا يط اب لا س
ف ه قوة لشئ إال أن يلقى خاي ا ً نيدننه الناس .

كتاب :مقاالت ماي إفررن ملفان ال نائس السويية نمعلل األيثو كس ض أ مع
نقف على طبعه أحد يهبان دير الس دة العذياء البراموس في برية األحبا مقاييوس
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نإ لل يو د في السدنم ض مض هذا النظ نو ناحد فطالما كان الصديق حاواراً معهال لال ترنال
ال د القادية عل هل السخط لو لل تهخذً مض ننطهل فلذلك مغبوطة البلدة ننع دة المدينة مغبوطة المدينة
التااي ف هااا صااديق ض ب غاارة نمغبوطااون الصااديقون أحفسااهل الااذيض يخلااه بِهمااا العااالل ألن التطويبااات
نالن وظ معدة للصديق ض .
ً
فلذلك فلنطرح أعمالنا نلنغاير ن ر الصاديق ض لنارم معهال المادائح نالساعادة صاائريض حاويا نقاوة
نمدينة للملك المع ل ل ون لنا فخراً ألن ب دً كافة أقطاي األيض هاو يعطاي كماا يقاول المتارحل الاغل
كالصوس نيلقي ل دً كال سر مض ا يقف أماان ن اه باردً يرنال أمارً نياذيبها ترهاب يياحاه فت ار
الم اً تهخذ منه األيض حس ل العناية فت تسي ماال برهائهاا باهمرً نمغال إحااء ماذهب مرصاع باال وهر
يطرب الناظريض إل ه .
ً
ً
فالط وي تتطاير مغردة صوتا حسض النغمة طرباة بإحااية الهاواء  ،ن نات األيباع معاا تارك فاي
الماارنأل ألحااه قااد أينعاات بقاااع البريااة  ،نالرعاااة يبته ااون مساارنييض بمواهااب الاارب  ،األ ْحهاااي تسا ر
بس ون مض تقاغط الم اً نعدن ترت ب حرهقااتِها فتفارح البراياا المائ اة  ،نالن تاان تارك مسارنية
بشرنق الشمس  ،نالش ر عوض عدمها الويق ت تساي بهزهايهاا نتت ل ال باالويق نتنمال الغمار ،
ال بال ناآلكان ناألندية نكافة األيض توأى بالزهر تش د بم د الرب ألحه نأاها بزينتها كالعرنس.
نحنااض بنااو الناااس إ ا ماار الشااتاء حفاارح متمتعا ض بنسااض اعتاادال األهويااة ن مااال خصااب األثماااي .
فلنصنع مناذ اآلن أثمااي العادل النساض قبولهاا عناد الارب ل اون لناا دالاة أن حقاول للبااي يسار الارب
بهعماله ألحه بالنق قة يسر الرب بالعامل ض العدل فً يتشامخض أحد بمعقولاة بااطًً أن بقوتاه أن بغرنتاه
ألن هذً ت ف كالنش ش ل ض المفتخر فل فتخر بالرب .
ما ا ي ون في الناس مع ما ً أن م رما ً أكغر مض التاأل الملوكي نهذا لض يدنن لرأس اإلحسان ألحه في
ل بعد ل ينتقل ماض يأس إلاي يأس  ،ماا ا للملاك لال يعط اه اللاـه ألا س الارب حفساه صانع الساماء
ناأليض ننائر البرايا التي ف ها أرما خلق المااء مناذ أناس األيض أياة األأا اء التاي يمل هاا الملاك لال
يعط ه اللـه إياها فإحه يسود علي األ سان ناألنلنة ناألموال .
ل ض قل لي مض خلق هذً كلها نمض هو الذ كغار األ ساان بتنانال األنالد نماض يمانح إيااهل حاوائ
المعاش نمض مننهل الفهل لعمل األنلنة أل س هو الرب حفسه المن ي ال ال ماض يارزق المفتشا ض علاي
المعادن ات الفوائد أل س هو الرب .
مض هو الاذ يهاز بن ارة األيض كويقاة أن كعاود يسابح علاي المااء ألا س هاو الارب  ،نهاذا أمار
خف ف في ع ن ه ل ض حدنثه يقلق الساكن ض ف ها نتشتملهل األن اع نكافة المو ودات مض هب نفقة
نمًبس نعب اد نإمااء نمراعاي غانل نقطعاان بقار ننارب خ ال ن ماال إن لال تشارق الشامس عل هاا
تنسب كً أئ .
فالن ل نفه نالقو واعف نالغناي تمسا ض نهال يقارنن بعادل نا اب أن لا س ألحادهل أا الا ً نأن
كافااة البرايااا للباااي  ،فلنعاارس حنااض وااعفنا  ،نكمااا إحااا إ ا يأينااا ع م اا ً أن م مااة مااض الااذيض ناالف
يقادهل حتنهد  ،كذلك ع امنا يبصرها الذيض بعدحا ف تالبون ألن مض هذا الط ض بع نه خلقنا كلنا .
فإ قد تقدمنا فعرفناا هاذً يا ا أخاوتي فلنواواع اتناا تنات ياد الارب الغزيارة ل علناا فاي أنان التعهاد
نلنبغ السبح الباطل نالت ه نال هل نلنهربض مض ال برياء فإن اللـه يناصبنا نلننب التواوع فنص ر
ندعاء ف علمنا الرب طرقه  ،كل مض حشهنا منذ إحشاء العالل نكلهل حاموا علي األيض نلا س فارق با ض
ع ااان الملااك نع ااان األنا ر  ،نال فقاال للمقتنااي مركبااة ل امهااا مااذهب علااي الساااعي بر ل ااه  ،نال
للمغتذ بهطعمة فاخرة علي العائش بالفقر  ،نال ال م ل الصوية علي قب نها  ،نال للقت ل علي القاتال
بل ينان كلهل علي التراب إلي أن يبوق البوق المقدس ف نه الراقدنن منذ الدهر ل نال كل ناحد منهل
زاء األعمال التي عملها ب سدً إن صالنة نإن طالنة .
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ع ب ع ل حشاهد بغتة القبوي تنفتح بصوت البوق نالموتى الراقدنن ينهقون منذ ردن نإلي تلاك
الساااعة فااي أناارع مااض طرفااة عاا ض ه ااذا إ ا قااان المااوتى غ اار بااال ض يقومااون كلهاال معااا ً المًئ ااة
يتناورنن مع الصوي الع ل ي معون الصديق ض مض األيبعة يياح مض أفاق السماء نإلى أفاقهاا لاك
الصوت ين ي ال ل نال يبقى مض الناس أحد فبعقهل يقون إلي ق امة الن اة نمنهل إلي حشوي الدينوحة .
فإ ا نمعنا عض حِهوض الموتى فً ح ذبض لك ألن كافاة األأا اء مم ناة للاـه نلا س أائ غ ار مم اض
له ،نإن كان الذ طرحوا في األتون ح بهل الله ب نحف هل بغ ر مقرة نلل ينالهل بلى نلما خر وا
مض أتون الناي ن دنا أن أعرة ناحدة لل تنترق منهل نيائنة احتراق الله ب المتساامي لال تو اد بِهال
ه ذا إ ا قان الموتى غ ر بال ض لا س الع اب ماض أن أاعرة مانهل ال ترهلاك بال إن يائناة البلاى ال تو اد
ف هل بعد مدة زمان يقادهل ألن كافة األأ اء مم نة للـه نلض يصعب عل ة أئ .
ي ياد الارب نأخر تناي بارنح الارب نحطتناي فاي نناط
أنمع حزق ال النبي قائًً " نصاايت علا ي
البقعة نكاحت موعوبة ع ان الناس نأدايتني حولها نكاحت الع ان علي ن ه البقعاة كغ ارة اداً  ،نإ ا
هي يابسة داً  ،نقال  :ياابض اإلحسان تنبه علي هذً الع ان نقل لهاا أيتهاا الع اان ال ابساة أنامعي قاول
الرب ه ذا قال الس د الرب لهذً الع ان هاأحذا أدخل ف ل ينحا ً فتن ون نأمنن ل عصبا ً نأكسا ل لنماا ً
نأمد عل ل لوداً نأعط ل ينحي فتع شون نتعلمون إحي أحا الرب .
نح ض كنت أتنبه صايت ييح نحادثت زلزلاة نبااديت الع اان كال ع ال منهاا إلاي مفصالة نيأيات
نإ ا قد حشه عل ها العصب ناللنل نصعد عل ها لد نلل ي ض ف ها ينح  ،نقال لي  :تنبه يا ابض اإلحسان
تنباه علاي الارنح  .فقلات باالرنح  :الارب يبناا يقااول هاذً األقاوال لتنقار الارنح ماض الريااح األيبااع
نلتنفخ في هؤالء الموتى نل ع شوا .
فلما تنبهت كما أمرحي اء إل هل الرنح نعاأوا نقاموا علي أي لهال ماعاة كغ ارة اداً نخااطبني
الرب قائًً  :يا ابض اإلحسان هذً الع ان هي كافة ب ت إنرائ ل هؤالء يقولون ع امنا قد صايت يابسة
نقد واع ي اؤحا نهل نا مض أ ل هذا تنبه نقل لهل الس د الرب يقول هذً األقوال  :هاأحذا أفتح قبويكل
يا أاعبي نأصاعدكل ماض قباويكل نأدخل ال إلاي أيض انارائ ل  ،نتعلماون إحاي هاو الارب  ،إ ا فتنات
مقااابركل نإ ا أصااعدت ل مااض مقااابركل نإ ا منناات ماااعت ل ينحااي نتع شااون أن ا ن ل فااي أيو ا ل
نتعرفون إحي أحا هو الرب ت لمت نأصنع قال الس د الرب .
نلذلك لما اء يبنا نإلهنا يساوع المسا ح قاال بفماه اإللهاي  " :حقاا ً أقاول ل ال  :أحاه نات ئ نااعة
نهي اآلن ح ض يسمع ف ها الموتى صوت ابض البشر نالذيض يسمعون يع شون  .نأيقا ً ال تتع باوا ماض
هذا " .
نفي فصل رخر م توب " أيتها السماء أحصتي فهت لل نتسمع األيض كلمات فمي فل ننادي كاالمطر
حطقي نلتنزل كالنداء كلماتي " هذا هو النداء الاذ ي ادد الماوتى نين ا هل  ،نحباي رخار يهتاف قاائًً :
المو تى ن نهقون نالذيض في القبوي ن قومون نالذيض في األيض يسرنن ألن النداء الذ مناك أافاء
لهل " .
ف افة األأ اء مم نة للـه نل س أائ صاعب عل اه إن كاحات الساموات أن األيض أن ل اة البنااي أن
األعماق أن خل قة ما أخر ف لها في يدً  ،كلهاا كاً أائ نل قنعاك باذلك النباي القائال  :ماض قادي المااء
ب دً نالسماء بشبرً ناأليض ب فه مض حصب ال بال بوزن نالتًل بمع اي .
نيقااول أيقاا ً  :األماال كلهااا قااد حبساات عناادً كنقطااة مااض قااادنس نكر نااان م اازان تنسااب نهااو ا
ال زائر يرفعها كدقة تنسب بصفة نلبنان ل س كاف ا ً للنريق نح واحه ل س كاف ا ً لمنرقاة نكافاة األمال
كً أئ قدامه  .مض العدن نالباطل تنسب عندً .
فهما حبقوق النبي ف قول  :يايب نمعت نماعك فخش ت  ،يايب تهملت أعمالك فذهلت  .نالرناول
يقول  :في لن ة في طرفة ع ض عند الصوي األخ ر ألحه يبوق ف قون الماوتى غ ار باال ض نحناض حتبادل
(حتغ ر) ألحه ينبغي لهذا البالي أ ن يلبس عدن البلى  ،نهذا المائات أن يتساربل عادن الماوت  ،فاإ ا لابس
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هذا البالي عدن البلى نتسربل المائت عدن الموت فن نالذ ي مل القول الم تاوب أبتلاع الماوت بغلباة أيهاا
الموت أيض غلبتك ،أيها ال ن ل أيض أوكتك ،فماض أ ال هاذا ال يب ا ض المسا ض نال يساتع ل الغناي نال
يناازن القااع ف نال يتشااامخ القااو نال يغااتل العبااد نال يفتخاار المااولى فااإن ال م ااع مااض األيض نفااي
التراب يس نون إلي أن ي ئ الرب الذ ين ي أ سامنا المائته .
ً
فل فتخر الصديقون نيسرنن بالرب ألحه مغبوطون كافة الاذيض يو ادنن ح نالاذ أهاً لاذلك الصاوت
المبايك  :تعالوا يا مبايكي أبي يثوا الملك المعد ل ل منذ إحشاء العالل .
فاصبرنا اآلن يا صاحعي العدل منتمل ض األتعاب مض أ ال حاق اللاـه فاإن تعاب هاذً الن ااة الوقت اة
يمنن ل دالة زيلة في المستهحف  ،نو قة هذا العالل الناور تص ر ل ل ح احة نتعزية  ،نالب اء اآلن
يسبب ًالً نفخراً ألحه قد كتب مغبوطون كافة الصابريض ألن الشعب الطاهر يس ض في صه ون .
نح نالااذ يصاا ر الم تااوب " هااا الااذيض يخاادموحني يساارنن نأحااتل تنزحااون  ،هااا الااذيض يخاادموحني
يبته ون بالسرني نأحاتل تصا نون ماض أ ال ن اع قلاوب ل  ،نتولولاون ماض تلقااء احساناق الارنح ألن
انم ل ينصل لشعبي ن فا ً نأحتل يقتل ل الرب نالذيض يخدموحه يدعوهل بانل ديد االنل الذ قد تبايك
علي األيض .
ً
نيقول أيقا  :أ ْحهل ينسون حزحرهل األنل نال يخطر بقلبهل ألحه نت ون ناماء ديادة نأيض ديادة
فً تذكر األنلي نال تخطر علي بال أفرحوا نابته وا إلي األبد .
أمااا أحااا الخاااطئ فااإحي إ أخطاارت بااذهني أيااة خ اارات أعاادت للصااديق ض نأ غقااب أعااد للخطاااة
أترهانن باألمريض كًهما  ،نإ ال أعرس لد عمًً حسنا ً أبرز إل ك هذا الصوت " أيها الارب الصاالح
الفاد اللهل أغفر لي أحا الخاطئ  ،إن لك العشاي يفوق حقايتي إ كان ناقفاا ً علاي قدم اه مطرقاا ً إلاي
أناافل نيقاارع صااديً متق ارعا ً فهحااا بمااا أحااي مفاارط فااي الهفااوات أحطاارح علااي األيض علااي ن هااي
نأورب ب بهتي األيض هاتفا ً إل ك أيها المتننض الطاهر نالمرهوب اللهل أغفر لي أحا الخاطئ الغ ار
مستنق نال ي ون لي هذا دينوحة إحي أ ترئ أن اُ رنمي بلساحي الن س نأفتي الدحست ض انامك األقادس
الفائق السبح إلي الدهوي  ،بل فلتصر لي االنتغاثة بانمك انتناية البشرة نقدانة الرنح ح ر يائناة
البخوي التي إ ا ايتفعت تمأل الب ت حس ما ً ط با ً .
ف ل أنلي بذلك كرك ياايب الاذ هاو أحلاي ماض الشاهد أن يماأل النفاوس قداناة  ،ناناتناية حفاوس
الذيض يتوقون إل ك بهماحة  ،أيها المخله أعط ني أوقا ً إلي خًصك مغل أيض ظامالة منت رة المطر
ألصنع قبل الموت ثمراً لالً أخاز فاي ياون الم اازاة  ،ايحمناا كلناا بماا أحاك صاالح حشا ر لصاًحك
يايب ألحنا كنا غ ر مستنق ض فههلتنا أن حخدن انمك األقدس نأن حبسط أيدينا إل اك ياا أباا ال ال  ،ح ناا
نأعط انمك األقدس م داً يايب امنننا أن حو اد كاهيض ادة صاالنة ل اي إ ا
مض كل فعل أ طاحي
ِ
قبلنا بذايك حغمر مائة ننت ض نثًث ض  ،أعط نا يايب أن حت ار الفقاة التاي أعط تناا إياهاا ل اي ماا إ ا
عشرحا تقع ف المض الواحد حقرب إل اك ثمار العادل فنؤهال أن حارأس العشار مادن  ،امننناا ياايب أن
حسهر نحست قظ النتقبالك ممنطق ض احقاء أ هاحنا مان ض مصاب ح حفسنا العقل ة غ ر مطفالاة منت اريض
إياك يا إلهنا نمخلصنا يسوع المس ح أهلنا يايب الختطاس الصديق ض ح ض يستقبلوحك في السنب لاالً
حختبر تلك الدينوحة المرة الفاقدة العزاء  ،بدد يايب قبل الوفاة ننق خطاياحا الشاق حمله لالً ي ون لناا
عاقااة فااي ناااعة الط ااران نيساانبنا مااض مصاااس الصااديق ض إلااي الناااي التااي ال تطفااه فالعاادل هااو ناااح
للط ران ينمل الصديق ض مض األيض إلي السموات  ،حعمتك يايب فلتصر لنا قوة نلتهخذحا في السنب
مع الصديق ض المختاييض إلي الهواء إلي ألتقائك يا ملك ال ل لتستقبلنا المًئ ة القديساون بفارح نبو اه
باش نلنس د كما ي ب أمان عارش م ادك نحعاايض الم اد الاذ ال يوصاف فاإ ا اناتوعبنا حعماة حرهتاف
الم د لمض ألبس األ الء البال ض م داً نعدن بلى  ،الم د لمض أعطى المائت ض عادن الماوت  ،الم اد لماض
ح احا مض فال السابع نالعادن المفساد نصانعنا نايثا ض لمل اة السامان  ،هاا رثوماة كافاة الخ ارات هاا
الناوي الااذ ال يُترار ل الااذ ال يتبعااه ل ال  ،الساارني الااذ ال ينعات الااذ ال يشااوبه حازن نال ألاال ألحااه
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بالنق قااة يهاارب الو ااع نالغاال نالتنهااد  ،منااذ اآلن ح ااون مااع الاارب دائماا ً هااذً هااي أصااوات القديس ا ض
نالصديق ض نالنساك نالمختاييض في نيندً ن ماعة الذيض انترووا اإلله الرحون بالتوبة .
اي إلاي اتناا لنسااتوطض ماع الصاديق ض نيفارح قلبنااا نال ينازع أحاد ناارنيحا
ياا أحبتاي فلنفا قض نلنصا ِ
مسبن ض نمبايك ض ننا ديض للغالوم األقدس نالطاهر نالمسان بال وهر إلي أبد الدهوي
رمـ ض .

5

