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 القديس أ فرام الرسايين

 

 
 

خوىت اي رعية الآب املنتخبة اي جند املس يح املو  آابىئ وا  سومني تعالوا فامسعوا تعالوا اي أ حباىئ هلموا اي أ

وا فلنتبع خالص قوالً خيص نفوسمك، هلموا فلنتجر ما دام املومس واقفاً، تعالوا فلنجد حياة أ بدية هلم

 .نفوس نا

 

قراء ؛ الرؤساء أ عينمك دموعاً ففى احلني تنفتح أ عني ذهنمك ؛ تعالوا لكنا أ مجع ال غنياء والفاملئوا 

ن العذاب اخلادل واملرؤوسني ؛ الش يوخ مع الش بان ؛ ال بناء والبنات ؛ ولك البنني املريدين أ ن ينجوا م

 .ويصريوا مللكوت السموات وارثني

تعطف عىل الناس قائلنيفلنترضع مع داود النىب ا ىل الرب الرحوم امل  : 
 

 .“ اكشف جحاب عيىن فأ تأ مل من انموسك جعائب ؛ أ نر عيىن لئال أ تضجع للوفاة ”
 



 .“ اي ابن اال هل ارمحىن ” :ولهنتف كام هتف ال معى

فتح يسوع املعطى فا ن منعنا قوم وانهتروان لنصمت ؛ فلنرصخ حنوه أ كرث وال نضجر من الرصاخ ا ىل أ ن ي 

واختذوا فكراً سديداً  تقدموا ا ىل املس يح اقرتبوا منه واس تضيئوا فال ختزى وجوهمكالنور أ عني قلوبنا، 

 .وشوقاً ا ىل املكل والفردوس

اونوا بأ مور هذا ادلهر ؛ اجهتدوا ىف هذه الساعة احلادية عرش ؛ حارضوا لئال يغلق الب اب دونمك ؛ فقد َته

لك أ حد نظري أ عامهلقرب املساء اذلى يأ ىت فيه املعطى ال جر مبجد جزيل ليعطى  . 

واحد  ا ن فرحاً يصري ىف السامء خباطئ ” :ولنتنب اي ا خوىت ما دام لنا وقت ؛ فقد مسعمت ماذا يقول املس يح

 .“ يتوب

اف ؟ ا ن املالئكة يفرحون أ هيا اخلاطئ مل تتواىن مل تيئس ؟ ا ن اكن يصري ىف السامء فرح ا ذا تبت مفمن خت

رب، الثالوث الطاهر واذلى الوأ نت تتواىن، رئيس املالئكة هو   يوسع واملسجود هل الاكرز ابلتوبة وأ نت َته

 .يس تدعيك وأ نت تتهند

ليالً لئال نبىك هناك ا ذا ال حيل لنا اهامتم العامل لئال مترران النار اخلادلة وادلود اذلى ال يرقد، فلنبىك ههنا ق 

؛ أ ما ترهبون ؟ س يح يصري بغتة كربق خلبعُِذبنا باكًء أ بدايً، احذروا أ ال يتواىن أ حدمك فا ن ورود امل   

لكنا نقف  ا ن ىف تكل الساعة ينال لك أ حد نظري أ عامهل، لك أ حد حيمل وسقه، لك أ حد حيصد ما زرع،

 .عراة أ مام عرش املس يح ، ولك واحد منا يعطى القاىض جواابً 

آابهئم، وال ناهئم، وال ال والأ ن يغيث أ حداً، ال ال خ أ خاه، وال الوادلين أ ب   ىف تكل الساعة ال يقدر أ حداً  د أ

قضية من ال صدقاء خالِِنم، وال رجل قرينته، لكن لك واحد يقف خبوف ورعب منتظراً أ ن يسمع ال 

 .اللـه

مت حبجج الاعتذار ما دام لنا وقت ؟ ولِمه ن هتاون ابلكتب فِِله نضجع فامي بعد وال نس تعد ؟ ملاذا ال ِنه

اليوم حبرضة املقام  أ ن أ قواهل وأ قوال القديسني ال تديننا ىف ذكلاملقدسة وبلكامت املس يح ؟ هل تظنون 

 .املرهب ا ن مل نعمل وحنفظ لك ما أ وصتنا

الف ول ىبمن يسمع منمك يسمع مىن ومن خيالفمك ا ايى خي” قد مسعمت ماذا يقول الرب للتالميذ:   “. 

آخر يقول أ يضاً:  ينه القول اذلى قلته لكن هل من يدمن خيالفىن وال يسمع أ قواىل أ ان ال أ دينه ” وىف فصل أ

 .“ ذاك يدينه ىف اليوم ال خري

نبياء والرسل ترى أ ى قول مزمع أ ن يديننا ىف ذكل اليوم ال خري ! هو ا جنيهل املقدس وابىق كتب ال  

 .املقدسة

ليمك اي ا خوىت أ ال تهتاونوا ابملكتوابت، ا ن السامء وال رض تزوالن وأ ما أ    قوال املس يح فالفلهذا اطلب ا 

 .تتغري



هو اال هل ؛ فيتقدم ويأ مر هلموا اي ا خوىت قبل جمىء ذكل اليوم الرهيب، فلنلقى أ نفس نا ىف جلة رأ فات اللـه ف 

 .“ تعالوا ا ىلَّ اي اكفة املتعبني والثقيىل ال حامل وأ ان أ رحيمك ” :ويس تدعينا لكنا قائالً 

ى يريد أ ن مجيع الناس املتحنن واملمتهل اذلفاحملب للناس، واحملمتل البرش يس تدعى ىف لك وقت امجليع. 

مكتعالوا ا ىلَّ لك” خيلصون مل يأ مر ابس تدعاء اخملتصني به فقط بل يس تدعى ٍاللك.   “. 

ن كنت مورساً أ و مقفراً فا ن املقبل ا ىلَّ ال أ خرجه خارجاً. من هو املقبل ا ىلَّ ؟ اذلى عنده و  صاايى وا 

مبن أ رسلىنويقبلها وحيفظها، اذلى يسمع قوىل ويؤمن  . 

ال خري، كام كتب  مغبوط من يسمع قوهل وحيفظه، وشقى من خيالفه، فا ن ذكل القول يدينه ىف اليوم

 .مرهوب هو الوقوع ىف يد اللـه احلى

ما “ىص القائل: تب أ هيا ال خ وال جتنب، تب أ هيا اخلاطئ واثقاً وانظراً ا ىل تعطف املس يح اذلى ال حي

ا ىل التوبة جئت ل دعو صديقني فقط بل خطاة  “. 

مالئكة حني  تب لئال ختجل أ مام املقام املرهب حيث تقف خبوف حيث أ لوف وربوات مالئكة ورؤساء

 .تصري ال ش ياء املكتومة ظاهرة

ا ساعة مرهبة حني تفتح الكتب، حني يفرز البعض من بعض كام يفرز الغمن عن اجلداء، ابحلقيق ة أ ِنه

 .وجمزعة، ل ن احلامك عادل مرهوب مذهل

ري من ذا ال خيلف ! من ال جيزع من تكل الساعة ! ل ن القاىض قوى الاقتدار، وجملس القضاء غ

ر النار قباةل املوقف، وتسبيح امل الئكة مع الصديقني بال مستشفع، وأ عاملنا تكون منتصبة أ مام أ عيننا، وِنه

قون يمتتعونديمصت، وحنيب اخلطاة غري حممتل، وادلموع غري انفعة، حينئذ تنفتح الكنوز والص . 

م هناك جي م هناك سيش بعون، وويل للش باعى فا ِنه وعون مغبوطون اذلين عطشوا وجاعوا فا ِنه

م هناك يضحكون ويُعهزون  .ويعطشون، والطوىب لذلين افتقروا وبكوا فا ِنه

م هناك ينوحون ويبكون بال فتور، والطوىب لذلين ر  م هناك وويل لذلين يضحكون الآن فا ِنه محوا فا ِنه

ون، والويل لذلين ال رمحه همسريمح . 

ذه لكها فلنحرص أ ن لقد مسعمت كيف يطوب اجملاهدين ؛ وكيف يعطى الويل للمتوانيني ؛ فا ذ لنا مثل ه

م اكحلشيش جيفون رسيعاً   .خنلص، وال نبرص ا ىل املتوانيني واملتنعمني فا ِنه

ت العذاب عارايً اال نسان ا ىل ذاال حنب هذا ادلهر فأ نه يعرقل اذلين حيبونه، يطرب مقدار ساعة ويرسل  . 

ذا يقول يوحنا امسع وأ صغ ا ىل الكتب اال لهية، فال تتعرقل وال تنخدع من هذا العامل اخلبيث، امسع ه

العامل ىه شهوة اجلسد  ال حتبوا العامل وال شيئاً مما فيه فا ن سائر ال ش ياء الىت ىف” املتلكم ىف الالهوت 

مل مشيئة اللـه يبقى ا ىل ال بدوشهوة العيون والعامل يعرب ومن يع  “. 

 .”ماذا ينفع اال نسان ا ن رحب العامل لكه وخرس نفسه“ :امسع الرب يقول



ى الرب اكذابً حاشا أ صغه ابهامتم ا ىل الكمه فا ن القول اذلى قال وعِل به ذاك يديننا ىف اليوم ال خري، أ تر 

اي شقى ؟ ماذا تتوقع ؟  ري اكذبة فِِله تتواىنل نه هو احلق فا ن كنت تعرف مببالغه أ نه هو احلق وأ ن أ قواهل غ

 ماذا تفتكر ؟ من يعتذر عنك ؟

 أ حد أ ما عرفت أ ن لك أ حد يعطى عن نفسه للـه جواابً ؟ أ ما عرفت أ ن لك أ حد حيصد ما زرع ؟ ولك

 .حيمل أ ثقاهل ؟

معرش الوا اي تع” فا ذ كل وقت فبدد ثقل خطاايك فا ن اال هل العطوف عىل الناس يس تدعيك قائالً: 

أ تأ نىن ما أ خط” فا ذ يأ مر اللك ِِبذا فال ييئس أ حد، وال جيرتئ أ حد أ ن يقول: “. املوقرين   “. 

ا ن “ يقول: فا ن من يقول أ نىن ما أ خطأ ت فذكل أ معى ومكفوف وأ شقى اكفة الناس ل ن يوحنا اال جنيىل

أ حد نقياً من  . ل ن ليس“قلنا أ ن ال خطيئة لنا نكذب وال نعمل احلق وخنادع أ نفس نا وجنعل اللـه اكذابً 

 .خطية

لين فأ بيض أ كرث اغس” مفاذا ا ذاً، ا ن احلاجة ماسة ا ىل ادلموع لنغسل خطاايان قائلني مرتلني مع داود النىب 

أ مح ىف لك ليةل رسيرى وأ بل فراىش بعرباىت” وأ يضاً “. من الثلج   “. 

منا أ خطأ  ليةل واحدة فبىك لك ليةل، فذلكل أ س توحض مغبوطاً ل   أ برص مببالغة القائل: ن النىب س بق فوذكل ا 

 .الطوىب لذلين ينوحون

مقت تلوينات ال تش هتىى شيئاً من أ ش ياء هذا العامل الزائل، أ بغض الثياب النامعة والزينات والوشاءه أ  

وتصفيقات ال يدى،  ال صباغ، التصفف، الزتين، التبخرت، ال غاىن الش يطانية، واملعازف، والصفارات،

رتبة الوحش يةوال صوات الغري م . 

الص هم، فال أ والً تعِل اي شقى أ ن هذه لكها بذور الش يطان هذه لكها يعملها أ مم العامل اذلين ال رجاء خ

 .مناثلن ال مم لئال ندان معهم

ابغرتار عقلهم املظِل  قد مسعمت الرسول يقول: هذا أ قوهل واستشهد ابلرب أ ال تسلكوا أ يضاً كام تسكل ال مم

 .ذههنم

ضاً ؛ قد حجدت تركنا أ عامل ال مم فال نعود ا ىل ال ش ياء الىت وراء أ ى الىت قد سلفت ونعملها أ يفا ذ قد 

 .دفعة الش يطان ومالئكته ووافقت املس يح حبرضة شهود كثريين

ئكة أ قواكل فانظر ملن قد وافقت وعاهدت وال تس هتون به ؛ واعرف هذا أ ن ىف تكل الساعة كتب مال

ىف السموات ا ىل يوم ادلينونة الرهيب  ومعاهداتك وخضوعك وخباؤها . 

لىت عليك ولكامت مفك مفن أ جل هذا ال ختىشه وال تفرق ا ذ ىف يوم ادلينونة حُيرِض املالئكة كتاب الوثيقة ا

لعبد اخلبيث من أ هيا ا” أ مام املقام املرهب حيث يقف املالئكة مرتعدين، وحينئذ تسمع الصوت املوي ِل: 

 .“ مفك أ دينك ابحلقيقة



ال تبغض همجتكك تتهند حينئذ تهنداً مراً، وتبىك ىف تكل الساعة ولن ينفعك ىشٌء ارمح نفسك وأ ن . 

ف يلكفون ذواَِتم ىف افتح عينيك وابرص كيف أ ن قوماً كثريين جياهدون ؛ كيف حيرصون أ ن خيلصوا ؛ كي

 .لك معل صاحل

م من احلسد، من القرف، من البغض، من الضحك، من ال ، من زان، من التنعمكيف حيفظون ذاَته

يف قد أ عدوا اخلصومة ؛ كيف قد احبوا الطريق الضيق صامئني ساهرين مالزمني الشقاء وابكني، ك 

ية  .مصابيحهم ِبه

م متأ مةل جامهل ونفوسه م مبهتجةكيف يس بح مفهم لك حني وميجد اخلنت اذلى ال ميوت وعيوِنه . 

اذلين انحوا وبكوا ال عىل  اذلين حُيبونه، يأ ىت ليعزىتأ مل وانظر أ نه قد قرب وال يبطئ ؛ ل نه جيىء ليفرح 

وت اذلى ال املائت وال عىل خرسان املال الوقىت بل من أ جل اخلطية السهل افتعالها ؛ ومن أ جل امللك

اية هل  .ِنه

ليه أ يضاً الناحئون  ومن أ جل نعمي الفردوس املطرب اذلى أُخرجنا منه ملا خالفنا وصية اللـه حيث يعود ا 

ونوالباك . 

أ ىت لريمح الرحومنيجيىء ليلكل اذلين جاهدوا مبفرتض اجلهاد اذلين احبوا الطريقة الضيقة الضاغطة، ي . 

اخلريات، جيىء  جيىء ليطوب اذلين متسكنوا من أ جهل، يأ ىت ليش بع اذلين جاعوا من أ جهل وعطشوا من

آراء القلوب  .لينري مكتومات الظلمة ويظهر أ

املرة ال وىل  ىء ليعطى لك أ حد نظري أ عامهل، جيىء ال من ال رض كام جاء ىفولِمه ال أ قول قوالً وجزياً جي

 .لكن من السموات بقوة وجمد كثري

ده، وجيرى أ مامه ترُضب ال بواق فتزتعزع قوات السامء، وترتعد ال رض لكها اكلبحر من ِقبهل جم  حينئذ

آمث ر انر ينظف ال رض من املأ  .ِنه

يقني، مشس العدل جيئ ؛ ها الرسور املنتظر يواىف، وها خفر الصدحينئذ يصري بغتة صوت ها اخلنت 

آىت الآن اخرجوا الس تقباهل رسيعاً  مقبل هل مكل املمتلكني وارد اذلى ال انقضاء مللكه، ها القاىض العادل أ . 

 تعالوا اي مبارىك أ ىب” الً: وحينئٍذ يواىف اذلين هم مصابيح مضيئة وحلهتم منرية فيسمعون صوت اخلنت قائ

نشاء العامل  .“ رثوا املكل املعد لمك من قبل ا 

ية بداةل جزيةل فلام يصري هذا الرصاخ مسموعاً من اللك خيرج ا ىل اس تقباهل اذلين هم مصابيح مضي  ئة ِبه

 .مبهتجني واثقني أ ن مصابيحهم ال تنطفئ

ذا عاينت مص  احك انطفأ  تقول بحينئذ ا ذا رأ يت ذاتك ىف مغ عظمي، ىف خيبة رديئة وشدة غري حممتةل، وا 

اي ا خوىت أ قرضوىن زيتاً قليالً فقد انطفأ  مصباىح” خبزى وجخل:   “. 

ايك لكن أ ذهب ا ىل اذلين يبيعون وأ شرتى” فيجيبونك قائلني:  كل لعهل ال يكفينا وا   “. 



م تر  فمتىض خبزى وتوجع وتهند مر ابكياً فال جتد أ لبته زيتاً تشرتيه ل نه قد أ حنل تعد مومس احلياة ولك حياَته

 .اكلبحر

يق بك ال مور من قد انرصف الفقراء اجلالسون حول أ بواب الكنائس اذلين يبيعون الزيت هناك، فتض 

فتح ىللك هجة وتتحري ابكياً منتحباً قائالً: أ مىض أ قرع ابب املس يح لكن من يعرف ا ن اكن ي  . 

مل اال مث ما عىن اي عاحقاً أ قول كل لسُت أ عرفك أ نرصف ” فا ذا جئت تقرع جياوبك اخلنت من داخل: 

 .رهمحت فال تُرمح، ما مسعت صوت الفقراء وال أ ان امسع صوتك

 ورسىل ؛ فلهذا كنت تسمع كتىب املقدسة وتضحك ؛ فلهذا ال امسح كل أ ن تدخل، نبذت أ وامر أ نبياىئ

 .القول اذلى قلته ذاك يدينك ىف هذا اليوم ال خري انرصف عىن

نا وتدنس مملكىت ؛ وقتلت نفسك ؛ وكيف تريد أ ن تدخل هه مل تقبل الباب الضيق ؛ خضبت برشتك 

 ؛ وأ بغضت دنست برشتك وأ وعبت مفك قرفاً وسلباً ومعلت مشيئات الش يطان وطرحت مش يئىت

 .قريبك والآن تترضع أ ن تدخل ا ىل حيث مل تُرِسل شيئاً حيث ليس كل شيئاً موضوع

ال شيئاً من تولية، وال صرب، وال صدقة، وال دموع، وال باكء، وال صوم، وال سهر، وال تسبيح، وال ب 

 هذه تقدمت وأ رسلهتا ا ىل هنا، مفاذا تطلب ؟

منا يسكنه اذلين متسكنوا من أ جىل، هذه اململكة للرحومني، هذا الفرح للناحئ ني، هذا هذا مسكن ا 

وال رامل الرسور للنادمني والتائبني، هذه النياحة للصامئني والساهرين، هذه احلياة لليتاىم . 

ف عىن ا ىل النار ههنا يفرح اذلين جاعوا وعطشوا فرحاً مؤبداً، فأ نت قد أ خذت خرياتك ىف حياتك أ نرص 

 .“ ال بدية

لفرح والابهتاج هذه تسمعها واقفاً خازايً ؛ ومطرقاً ا ىل أ سفل ؛ وىف حني وقوفك يأ ىت ا ىل أ ذنك صوت ا

الً وتعرف صوت لك واحد من رفقائك، حفينئٍذ تتهند تهنداً مراً قائ : 

 والآن انفصلت ويىل أ ان الشقى كيف عدمت هذا اجملد ومتزيت عن رفقىت ؛ كنُت معهم طول أ ايم حياىت ”

 .عهنم، ابحلقيقة أ صابىن هذا عن اس تحقاق

رتلون وأ ان اكن أ ولئك ميسكون عن ال غذية وغريها وأ ان كنت أ ابدر ا ىل ال غذية وال عش ية، اكن أ ولئك ي

م وأ ان أ تكرب، اكن أ ولئك ي صامت، اكن أ ولئك يصلون وأ ان  س هتونون بذاَِتم أ تزنه، اكن أ ولئك يضعون ذاَته

 .وأ ان أ تزين، اكنوا يبكون وأ ان أ حضك

س يح ا ىل ادلهور الىت فلهذا الآن أ ولئك يبهتجون وأ ان أ نتحب أ ولئك يرسون وأ ان أ بىك، يمتكل أ ولئك مع امل 

ل مع معاند املس يح ا ىل النار اخلادل أ ان أ دخل به ؟ مك  ة، الويل ىل أ ان الشقى. ما هو اذلىال تنهتىى وأ ان أُْرسَّ

 .خريات قد عدمهتا لىك ما أ معل مشيئة الش يطان زمناً يسرياً 



ن خريات الآن علمت أ ن لك أ حد يأ خذ نظري أ عامهل، الآن علمت أ ن العامل غرر ىب واعتقلىن، وها مك م

 .“ عدمهتا نفىس ومك رشور جلبهتا عىل ذاىت

دامةا منتحباً لكنك ال تنتفع ِِبا ل ن هناك ال منفعة من التوبة والنهذه ونظائرها تقوله . 

احلظوظ الصاحلة  مفن أ جل هذا تُناشدان وتُوصينا الكتب املقدسة كتب الرسل وال نبياء والقديسني أ ن

نسان  .الىت أ عدها اللـه لذلين أ حبوه ما رأ َْتا عني وال مسعهتا أ ذن وال خطرت عىل ابل ا 

آخر يقفقد مسعت أ يضاً  ول أ يضاً: الطوىب الرب يقول: ال ختافوا من اذلين يقتلون اجلسد. وىف فصل أ

 .للمطرودين من أ جىل

صد مفن يزرع ىف ولهذا يقول الرسول: ال تنخدعوا فا ن اللـه ال ينخدع، الىشء اذلى يزرعه اال نسان ا ايه حي

دلموع اذلين يزرعون اباجلسد حيصد بالًء ومن يزرع ىف الروح حيصد من الروح حياة خادلة، ل ن 

 .حيصدون ابالبهتاج

 .أ صغوا اي ا خوىت وتذكروا املكتوب فقد قال:خرج الزارع لزيرع زرعه

شارة، مفن هو اذلى خرج وزرع ؟ هو ربنا يسوع املس يح س يد املزنل اخلطري. ماذا زرع ؟ قول الب 

. لكن اللك مل  ال رضوصاايه املقدسة. أ ين زرعها ؟ وىف أ ية أ رض ؟ ىف قلوب الناس، ىف اكفة أ قاىص

أ رض بور،  يسمعوا اال جنيل، وال لكهم يعملون فالحات ليك ما وقع زرع الرب يعمل مثراً ؛ لكهنم ىف

 .وذات شوك وخديعة

ذ مه مترصفون ىف أ مور العامل وثروته وذلاته خيتنقون وال يعطون مثراً  يقبلون قول اال جنيل، وا  . 

م العامل الكثري، فلنسعى بول بشارة اال جنيل، وال خينق قلوبمك اهامتفأ نمت اي أ حباىئ قوموا قلوبمك وهمدوها لق 

 .من أ جل احلاجة ال من أ جل التنعم، ولرنىض ابلقوت الاكىف

 ينهتىى وعيشمك كثري ا ن الزممت التنعم والاس تكثار فس يكون تعبمك كثرياً وجريمك ال يقف أ صالً ومغمك ال

 .الاهامتم

ن مهنا من ام قال الرب، وهذه ال ش ياء جيب أ ن نصنعها ىف جزء ماي ا خوىت ا ن احلاجة ا ىل يشء واحد ك

ن ليس يشء أ جل اضطرار اجلسد، وتكل الفضائل جيب أ ن نصنعها بال فتور من أ جل خالص النفس ل  

 .أ عىل قدراً من النفس

مت ونس تعد لك يوم وال نفِن لك زماننا ىف الاهامتم ا جاع ابجلسد، لكن ا ذ مفن أ جلها اي ا خوىت فلنحارض وِنه

 .اجلسم وطلب طعاماً فتذكر أ نت أ ن النفس أ يضاً لها حاجهتا

حلةمة الروحانية وكام أ ن اجلسد ا ن مل يس تعمل خزباً ال يس تطيع أ ن يعيش كذكل النفس ا ن مل تتغذى اب

 .فهىى مائتة ؛ ل ن اال نسان مركب من نفس وجسد

 .فذلكل قال اخمللص: أ نه ليس ابخلزب يعيش اال نسان فقط



ذاً  م جسدك كقهرمان جنيب أ عطِ النفس أ غذية النفس وأ منح اجلسد أ غذية اجلسد ؛ وال تطعفأ نت ا 

ابملزامري، ابلتسابيح،  وحده وترتك نفسك مقفرة مائتة ابجلوع، وال تدع نفسك متوت لكن غذهيا ابل قوال،

ة الكتب اال لهية، ابل صوام، ابل سهار، ابلعربات، ابلرج ادلراسة ىف اخلريات اء، و ابلرتانمي الروحانية، بقراءه

ا  .املس تأ نفة. هذه ونظائرها ىه طعام النفس وحياَته

ة وال غذية ؛ من أ حذروا اي ا خوىت أ ن يوجد أ حدمك غري ممثر، من يزرع للجسد متتع العامل، تنعامً ؛ ال عش ي

 .جسده حيصد باكءً 

 .ومن يزرع للروح صالة، وسهراً، وصوماً من الروح حيصد حياًة أ بديةً 

ذه تصنعها ال ممأ صالً، وال املتزنهني، وال الضاحكني ل ن ه  رصوا ا ن املتنعمني ال ميدهحم أ حداً تأ ملوا وأ ب . 

وىب للرحومني، مغبوطون املساكني ابلروح، الطوىب للناحئني، الط” أ ما الرشيعة الىت لنا فهىى هذه: 

نقياء القلب، الطوىب للممتس  . ابحِلميةكنيالطوىب للمطرودين، الطوىب للمعريين، الطوىب لل 

س يح، مغبوطة الطوىب لذلين حفظوا املعمودية طاهرة، الطوىب لذلين يزهدون ىف هذا العامل من أ جل امل 

ملصلنيأ جسام البتوليني، الطوىب لذلين هم نساء وك ن ليس هم، الطوىب للمتيقظني وا . 

مكون ىفالطوىب لذلين يقدمون نظرمه للوارد ليدين ال حياء وال موات، الطوىب لذلين يب  .“  صلواَته

فون، أ و اذلين ويعز   هذه الفرائض املس تقمية ىه أ مانهتم اال لهية، أ ى كتاب يطوب اذلين يصفرون،

 . للعامليضحكون، أ و اذلين يتنعمون، أ و السكريين، واملعربدين، أ و اذلين يرقصون، واحملبني

لهي ا ربناا ؛ هذه مل يُعهِل ِبِ هذه ال ش ياء الىت ىف العامل مل تأ مران ِِبا رشيعتنا، ومل ترُِش ا  . 

 :لكن يويل من يس تعملها قائالً 

م س يجوعون، الو  م سيبكون وينوحون، الويل للش باعى ل ِنه يل لمك أ هيا الويل للضاحكني الآن ل ِنه

 .ال غنياء

ظلمة والظلمة  ويقول أ يضاً النىب: الويل لذلين يقولون ا ن الردىء جيد واجليد ردىء، واجلاعلني النور

عون حق الصديق، اجلاعلني احللو مراً واملر حلواً، الويل لذلين يذكون املنافق من أ جل الهدااي وينزت نوراً  . 

م ابملعازف الويل لذلين يقومون ابلغداة ويطلبون املسكر ويلبسون فيه ا ىل املساء فا ن امخلر حت رقهم، ل ِنه

ديه وهذه ونظائرها يتأ ملون صنائع ي وادلفوف والصفارات يرشبون النبيذ، وال يشاهدون أ عامل اللـه، وال

 .للمحبني العامل ؛ والناس الوادين للجسد ال احملبني للمس يح

ضيق، امسع الرسول أ تشاء أ ن تسمع أ وصاف يسرية من الىت احملبني للمس يح، والسالكني ىف الطريق ال 

ائد، بضيقات، دىف لك يشء نُظهر ذواتنا كام يليق خبدام املس يح بصرب كثري، بغموم، بش” قائالً: 

 .“ جبراحات، حببوس، ابضطراابت، بأ تعاب، بأ سهار ؛ بأ صوام، وتوابعها

 .والرب يقول أ يضاً: قوموا وصلوا لئال تدخلوا ىف جتربة



يل ماذا جيب أ ن نعمل اي ا خوىت ؟ ها قد مسعمت كيف يطوب السالكني ىف الطريق الضيق ، وكيف يوَّ

ا ىل الهالكللسائرين ىف الطريق العريض الواسع املؤدي  . 

زاء أ عيننا لك حني الوارد ليدين ال حي اء وال موات ونتذكر فلنتعب زماانً يسرياً لمنكل ا ىل ال بد وليكن اب 

س يحدامئاً احلياة اخلادلة، وامللكوت اذلى ال موت فيه، والترصف مع املالئكة، والعيشة مع امل  . 

اض، وش يخوخة، ، وتواِن، وأ تعاب، وأ مر فلنتذكر أ ن ليس ىف العامل ىشء سوى دموع، وتعيرياً، ومثالب

 .وخطااي، وموت

ذكر القائل: صلوا فال حتب العامل، أ حذر لئال يطربك العامل، ويعرقكل، ويرسكل عارايً ا ىل ذكل ادلهر، ت

 .بال فتور

زى نفوس نا، وهمام ال ترس بزهزهة العامل، ليكن املزمور لك وقت ىف مفك فا ن الرب نفسه يعظ به، ويع

وهفوان به ما دام لنا أ وان التوبة فلنداوه ابلعرباتأ جرتمناه  . 

اية هل، وحنن نطوب القديسني ونتوق ا ىل أ   لكيلهم، وال نشاء أ ن وقت التوبة قليل وملكوت السموات ال ِنه

 .نشابه هجادمه

م لُكلوا بغري أ تعاب وأ حزان كام نشاء حنن ! أ تشاء أ ن تسمع أ ى نياحة اكنت للقديسني ىف  هل تظنون أ ِنه

آخرون ذاقوا جتربة اس هتزاء، وس ياط، وقيود، وحب وسهذا العامل، بعضهم رُضبت أ عناقهم، أ . 

مني، مذلني، قوم رمجوا، ونرشوا، وماتوا بقتل الس يف، طافوا جبلود غمن، وجبلود املعزى، معوزين، مغمو 

 .مل يس تحقهم العامل، اتهئني ىف الربارى، واجلبال، واملغائر، ومثاقب ال رض

م ىف رسورها قد مسعمت احمتلوا مجيع هذه   جزءاً من كثري من نعم القديسني ونياهحم ىف هذا العامل وك ِنه

 ومل تسمع ِِبا أ ذن ونظائرها ا ذ اكنوا يقدمون نظرمه ا ىل اخلريات احملفوظة ىف السموات الىت مل تراها عني

نسان الىت أ عدها اللـه لذلين حيبونه  .ومل خترت عىل قلب ا 

ن شئت أ ن تنجو ه تطرد الش ياطني، حترك يدك للعمل لريتل لسانك، ويصىل عقكل ا  ا ن أ خذت امس اللـ

لويل للمفرتى من العذاب، ال تقرف أ حداً قط، الويل ملن ال رشيعة هل ل نه ا ذا اس تضاء اللك يُظِل هو، ا

 .فا ن لسانه س يعقد، فكيف يعتذر دلى احلامك ال يس تطيع ذكل

رب والنا ذا  ر تقبهل، الويل للواىن فا نه س يطلب الزمانالويل للمتكرب فا ن ثروته َته اذلى أ ضاعه بؤساً وا 

عرس امللىكطلبه ال جيده، الويل حملب الزان فا نه قد وخس احلةل العروس ية، وس يخرج خبزى من ال . 

ام سريتبان مع القتةل ويعذابن مع الزانة، الويل نه الويل للثالب ومعه املس تكرب فا ِنه  ملن يتنعم زماانً قليالً فا 

ُيطلب اكخلروف لذلحب، الويل للمراىئ فا ن الراعى جيحده واذلئب خيطفه  .س ه

نه س يدخل ا ىل السامء البس اال لكيل، الطوىب ملن سريته عالية  الطوىب ملن سكل الطريقة الضيقة ؛ فا 

 ساانً كبرياً فا نه ا ذا ُحومِكه وعقهل متضع فا نه تش به ابملس يح فس يجلس معه، مغبوط من قد صنع ابلفقراء ا ح 



ن خيطفون ملكوت س يجد كثريين ينترصون هل، الطوىب ملن يلكف ذاته ىف لك ىشء فا ن املقترسي

 .السموات

س الآخر كام أ نمك فلنلكف ذاتنا اي أ حباىئ ىف لك معل صاحل ؛ ولنعز ذاتنا ولنعظها ؛ لينري الواحد نف

 .تعملون ذكل ىف لك وقت

 الغذاء، أ و ملون معاًل، أ و كنمت تسلكون، أ و عىلولكن حديثنا عن ادلينونة وعن اعتذاران ا ن كنمت تع

تيان احلامك العا آخر اهمتوا ىف لك وقت من أ جل ادلينونة واب  دلعىل مضاجعمك، أ و ىف معل أ . 

رى كيف ىه النار الىت ال وتذكروا ىف قلوبمك هذا، وليقل بعضمك لبعض. ترى كيف تكل الظلمة الربانية ؟ ت

كيف هو رصير ال س نان ؟ تطفأ ، وادلود اذلى ال يرقد ؟ ترى . 

اراً  ”  .“ هذه فليخاطب ِِبا بعضمك بعضاً لك حني ليالً وِنه

آاثهما ؟ كيف تدرج السامء اكدلرج ؟ وكيف تنرش النجوم  وأ ين جيرى الهنر النارى، وينظف ال رض من أ

 يربز القاىض من كورق التينة ؟ كيف تفىن الشمس والقمر ؟ كيف تنشق السموات بأ مر الس يد ؟ كيف

؟ كيف يزتلزل  السامء وينحدر ؟ كيف تضطرب قوات السموات وحتارض ؟ كيف يس تعد العرس الرهيب

 القرار منتظراً وطئ القاىض عليه ؟

يهنض الراقدون منذ  كيف تتاكثر أ صوات ال بواق ؟ كيف تنفتح القبور ؟ كيف تنقض ال جداث ؟ كيف

 ادلهر مكن يقوم من نوم ؟

يؤهل املس تعدون ا ىل  ان ؟ كيف يتبادر القديسون ا ىل الاس تقبال؟ كيفكيف تتحارض النفوس ا ىل ال بد

 .ادلخول؟كيف تغلق دون املتوانيني

اراً تقىن أ مراً نفيساً ل ن من ي  تذكر املوت دامئاً هذه ا ذا ُدرِست تفيد عادة حس نة، هذه ا ذا أ همت ِِبا ليالً وِنه

 .ال خيطئ كثرياً 

منا يصنعها ال مم اذلين ل  ال حنارض طول حياتنا من أ جل البطن، ومن يس هم أ مل ىف أ جل املالبس فهذه ا 

هذه لكها تزاد لمكاحلياة ال بدية. فال مناثلهم بل نسمع الرب يقول: اطلبوا أ والً ملكوت السموات وبره و  . 

اية هل، وال انقضاء ؛ فلنطلب ذكل الفرح ا ملؤدى ا ىل ادلهور فلنطلب اي ا خوىت ذكل امللكوت اذلى ال ِنه

ذكل الصوت املغبوط  ال تنهتىى، لنبهتل اي أ حباىئ بوجع قلب، وبدموع، وتهند، أ ال خنيب من سامعالىت 

 ولمنتنع من التنعم هنا لنس تفيد هناك فرح الفردوس ونعميه،

يق الصعب ولنبِك هنا قليالً لنضحك هناك، ولنجع لنش بع هناك، ولندخل من الباب الضيق والطر 

لواسعلنتخطر هناك ىف الطريق العريض ا . 

فا نه قد عرقل  وأ قول أ يضاً: احذروا أ ن يعرقلمك العامل ويلعب بمك ويرسلمك ا ىل ذكل ادلهر عراه أ شقياء

غ ا ىل ذاتنا ولنسمع الرب كثريين ولعب بكثريين، وكثريون أ معهتم خديعة هذا العامل فنحن اي ا خوىت فلنص



ا نه س يخزى لك من لك فرح هذا العامل ففلنرتك لك يشء ونتبعه وحده ولننبذ “. تعالوا وراىئ ” قائالً: 

ا ن هل اجملد والاقتدار حيبه فلنرسع حنن أ ن نتخذ احلياة ال بدية وجماورة املالئكة والترصف مع املس يح. ف

آمني  .مع الآب والابن والروح القدس ا ىل أ بد ادلهور. أ

 


