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عشر الثانية المقالة
 
  

 في االبتهال والتخشع
 

أنت وحدك اإلله الصالح المتحنن ؛ اآلتي بكافة الخيراا  ويرين افير ية و نرر الاأفرا  ؛ الم  ري  

 . دائما الخياا  للذين يسألونك 

فإذ  نت أنا ن سي قد نلت الخباة بأير ية   تحصرو واوا رل لليلرة هولتيرا لري يواراً فيواراً ؛ فمرن  

لك بال هجل أتضاع إليك أييا المسيح اإلله المحتمل البشا أن توافيني بن متك  ال ادة ؛ لكي ارا ألل ذ

 .تجمع ذ ني وتش ي لااحاتي المخ ية 

فن ا نغالب والتنره قد يمال فيَّ لااحا  اكتوارة   فأنرت أييرا ال ويرل افنراة ؛ المتميرل الشرافي  

 . ن أاااضي أنا الخاطئ  ل وقت بن متك ورأفاتك ؛ ي يت بما أنك اتحن

واا أاكنني بالجملة أن أي ري ألراة يروأل افير ية   فن أير يتك ارن أيرن ليرا قيمرة   إن السرما   

وافرأل   تسررت يع أن تيضرري اكافأتررك بوالررل ا وررتحيات يرروأل أيرر يتك ؛ إذ أيرر ية هيااتررك  رري 

 . رأفاتك الجريلة 

ن ليا   إنما بالداوع تَيبيا ؛ وبالبكا  الما تَيبيرا و  يمكن أن تباع أي ية وماوية وقدوية فنه   ثم 

 . للكل   تاى ان   ي جل  تاى ان   ينذ ل  وان   يبارك  ثاة تحنن هيااتك يا اخلص ن وونا 

 .فيا ليوتك أيتيا الداوع . فنك ارتضيت أن تأهذ الداوع ألاة يوأل أي يتك  

  اة  بيررررررراة برررررررال ارررررررانع   إلرررررررو أيرررررررن تبلغرررررررين ف تررررررردهلين إلرررررررو السرررررررما  ن سررررررريا بمجرررررررا 

  .يا ليدراتك فإن اوا ل المالئكة اع  افة اليوا  يستبشاون  ل وقت بدالتك 

أيتيا ال باا   يف تست  ين إذا يئِت أن تمثلي ب اح أاام ياش السريد ال را ا   ال راش افقرد   

دو  ؛ فيلتييِك الشا ق ؛  يف تص دين إلو السما  في لحظة يين طائاة وتأهذين طلباتك ان اإلله الي

 . ب القة حااالً ص حاً 

فأي يني أييا السيد أنا الغيا استحق داوياً  ل وقت ؛ واورتنارة وقروة لتنبرع فريَّ  رل حرين يينرا   

داويراً بحرالوة ؛ فيضرئ قلبري بالصررالة النييرة وتمحرو الكمبرة ال ظمررة   وتن  رئ  نراك النرار المحاقررة 

 .بداوع يسياة 

نراك ارن النرار التري   ت  رأ   فننري  رل يروم أ ريس أييرا السريد أناترك فنني إن بكيت  نا ورأنجو   

ال ويلة ؛ وااارتي وتحننك  ما قبالة ييني   فلتغلل هيااترك وطروإ إايالرك ااارتري ؛ فن ال يرور 

 . بتحنن يظيم تغذ  فااهيا ؛ وإذا نكاتَيا  ذه فال تتوانو و  تغ ل ينيا فن تحننيا يغلل يلييا 

 .  يور ليا تحنن  كذا ؛ فكم بالحا  تغلل ن مة رأفاتك فتاحم  ل المشتاقين إليك فإذا  انت ال 

و ذلك افم التي تُشتم ان ولد ا   يحتمل قلبيا أن ي األ ينه فنَيا تُغلل ان تحننيرا   فرإن  انرت  

ن قبل افم تُغلل ان تحننيا ؛ فكم أولو بذلك ن مة ت   ك أييا السيد المحل للن س أن تغلل  ل وقت ا

 . رأفاتِيا فتخلص وتاحم النائحين دائماً 

فإذ حردت بري ال ردو الرنجس الرذ  يحرننري دائمراً ؛ فرأ ثني بالرداوع فري الليرل والنيرار لتنيرذنو ارن  

 .قتا ته ؛ فنني   أوت يع أن أحتمل حيل الخبيث وصنائ ه إن ابت د  يني ن متك لحظة 

                                                           

 ال ان الكنائس السورية وا لم افرثوذ سيين ألمع  ايا   اار إفاآم : تاب  

 وقف يلو طب ه أحد ر بان ديا السيدة ال ذرا  الباااو  في باية افنبا اياريو 

 2981طبع ونة 
 



 ـ 79 ـ 

فف رراإ ؛ فلترلرراه قوتررك الترري انتيررا  افارروا  فنرره ورراية ب ررد ورراية يضررغق ن سرري بررافقواإ وا 

البحاية لكي يب ل ين يبدك ؛ فنه  ل وقت يجدد يليَّ حيله   ويحاص أن يتملك يلو ذ نري فيب رده 

 . ين حالوة تالوة وصاياك اإلليية 

 . أييا السيد أرول بساية ن متك لت اد ين يبدك الث بان ال ظيم اع  افة اففكار اليبيحة والخبيثة  

انه  ان في ادينة اا قاضي  يرا هرائف ارن اللر ه   و  يسرتحي : فليين ك اثلك يا ويد  فنك قلت  

ان إنسان ؛ و انت في تلك المدينة أرالة فيياة ؛ و انت تجيئه  ل وقت قائلرة أنصر ني ارن هصرمي ؛ 

ييروم ذاك ال اقرد فلبث ا اضاً ينيا ادة طويلة ب دم تحنن اتياوناً بِيا   لكن صبا افرالة اوت اع أن 

 . التحنن والاحمة ؛ ويستميله إلو ا نتصار 

فافرالة المظلواة تيدات إلو قاضي   تحنن له و  ياي ة لينتصا ليا ان هصميا   أاا أنا أتيدم  

 . إلو ويد  المتحنن المتميل الصالح ؛ المالك السل ان يلو افرأل وفي السما  أن يسمع اني 

حاو  ال م اإلليي اليدو  الرذ    يكرذب ؛ ليرد قلرت أييرا المخلرص إنرك تصرنع أييا اإلله المبارك ال 

ا نتيام لكافة المتو لين يليك فري الليرل والنيرار   يرا وريد    تتباطرأ يرن ا نتصرار لري   أنيرذني ارن 

 . ال دو ؛ وويل اسيا  إليك ف لل ال دو بن متك 

يرراإ المايررد أن  افررة النررا  ويررل اإلالررك وحرردك أبررارك   لررك وحرردك أاجررد ؛ أييررا المتحررنن ال  

  فإذ قد ن ذ زاان حياتي في الباطل ؛ وفي اففكار اليبيحة ؛ أي يني دواً  فباأ بالكمراإ ارن يخلصون

 . لااحاتي المكتواة ؛ وأيدني فيمل في  ااك بنشاط ولو واية واحدة 

صرراياك ؛ وأي رري فيررد بيررو لرري اررن زارران حيرراتي السرراية الحاديررة يشررا   دبررا اا ررل تجررارتي بو 

التالا الحييا فيماً ؛ لكي اا أتجا بتجارتي اا دام لي وقت ؛ فإن ويا الما ل قد وصل إلرو نَيايتره ؛ 

 أييا الكسالن  لم ؛ فأين تجارة زاان حياتك ف : والوقت يديوني أنا المتنره والمت ظم قائالً 

إن ورراية المررو  تخي نرري فننرري أبصررا أيمررالي فتات ررد ن سرري   وأنظررا إلررو ونيررة يجررر  فت ررات  

يظااي   فن واية ال اات قد تيردات أارام يينري ؛ فرإذا تأالتيرا ه رت لرداً   ويروأل ارا أفراح أ رتم 

 .  ثيااً فن أيمالي  يا استحية ال اح 

يمراثلوني ؛ وفاحراً لرريالً فري أوان ال راات فن هوفاً يظيماً فري أوان المرو  لكافرة الخ راة الرذين  

وورراية ال رراات حرررن لكافررة الررذين ليسرروا قديسررين و  . لكافررة اليديسررين والصرردييين ولسررائا الناورركين 

 . نش ين ؛ وللمستاهين إذا ذ اوا ونييم وونية زاان حياتِيم الماضي 

ن هالصه   واليديسون والصدييون الندااة ت ذب حينئذ قلل اإلنسان ت ذيباً  ثيااً ؛ إذ توانو  نا ي 

والنساك يبتيجون في واية المرو  وال راات ؛ إذ يشرا دون أارام أييرنيم لسرااة يمرل نسركيم   يمرل 

افويار والصلوا  ؛ وافصوام والداوع ؛ وأض جاياتِيم يلو افرأل ؛ ولبسريم المسروح ؛ فت  را 

 . ياح ن وويم فاحاً فنَيم قد أُااوا أن يخالوا ان لسد م إلو الن

اا وب ورود المو  يلو الخ اة المستاهين ؛ والرذين لرم يحاصروا أن يسرياوا ب يرارة فري  رذا  

ال الم الباطل   و م اؤلم لداً يشمل واية ال اات اإلنسان الخاطئ ؛ فنه   يسمح له أن ين رق بشرو  

 ويلِك يا ن ِس ويلِك ان ألل ااذا تتوانين في هالصك ف. البتة 

التنره أيام حياتك  ليا ف أ  ت لمين أن ديوتك وتصيا بغتة ؛ فماذا تصرن ين  نراك  لَِم تصافين في 

قدام اجلس الياضي الما وب ف إذا توانيتي  نا أ  ايترذار لرك تجراوبين بره    يرف يسرتاقك ال ردو يرا 

 . ييية و  ت يمين 

 و يررررررررف تُضرررررررري ين الغنررررررررو السررررررررمائي يوارررررررراً فيوارررررررراً ات الررررررررة و  ت لمررررررررين ف فرررررررروقي  

 ِس فوقي في واية الحاب   اطلبو إلو الل ه بداوع   اصاهو إلو الل ه بتولع قلل ؛ وفي الحرين يا ن

 . ياول لم ونتك اال اً رؤوفاً ؛ وي تيك ان احاربة ال دو ورلته 

احاصررو أ  تسرري ي فرري ورراية ال رراات فرري حرررن وزفرراا  فتبكررين بكرراً    ين ررع إلررو أبررد الررد ا    

 : ا في تلك الساية إلو ذ نك فتيولين حينئذ انتحبةً يديداً وتتياطا هواطا افف اإ  لي
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أيبرا افيرام التري أنرا فييرا يلرو : أنا قد  نت أتذ ا فري  رل وراية  رذه  ليرا ؛ وأنايرد ذاتري وأقروإ  

افرأل اتحازة أ  أه ئ ؛ و  أويق ارن وصرايا اللر ه ؛ برل أيمرل  رل حرين افيمراإ التري تاضرية 

 . ن اص اة ليس لي بالجملة تيويمة واحدة ليدة بنشاط  ثيا   فيد ولد  اآل

أيتيا الن س الشيية أصرغي إلرو ذاترك ؛ لا ردى بمداوارة ؛ وأتيري اللر ه  رل وقرت   أتيري اللر ه إليرك  

وأرضيه بأيماإ صالحة حتو إذا حان وقت ال راات ووراية المرو  يصرادفك حسرنة النشراط تنتظاينره 

 . ب اح يظيم 

وفي ديوة الل ه ؛ فن واية ال اات   تحرن حرااً ا توقراً ارن  افرة  أيتيا الن س ت اوي في وياتك 

 . افييا  افرضية   لكن المو  يحرن الالل المتنره والخاطئ 

 . الميمل يحرن بسياته   وال الر الذ  يجر ين يمل افف اإ الماضية لل ه يحرن  

  يا ت صله ان ال الم بال اهتيارهفنَ والكثيا الينية والمووا الذ   ثف ن سه بافاور ال المية يحرن  

وة فنره يميرر ب ضريم ارن ب ر  يحرن اآلبا  فنره ي راقيم ارن أبنرائيم المحبروبين وارن  نرا م واإلهر

 .  ؤ    ليم يحرنون في واية المو  فنَيم قد تييدوا بافاور ال المية . ببكا 

يحين ان ال الم ولااحاته ؛ أثبتي  ل فأنِت أيتيا الن س الحاة ان ألل اا تن سين وتتنيدين إذ تستا 

 . وقت اديوة حاة ؛ واولكي في طايق الل ه بثنا  لميل بنشاط افف اإ الماضية له 

إن أحببِت الل ه ان  ل ن سِك فال تا بي قق واية المو    لكن المو  وفاات الجسد يصرياان لرِك  

 . بالحا  فاحاً 

مسريح ابرن اللر ه ال اقرد الخ رأ  أي ينري أييرا المخلرص ولمني أييا ال ويرل افنراة؛ وهلصرني أييرا ال 

دراوررة الحيرراة حتررو   أالررك فرري قلبرري ؛ و  أقتنرري ورروى  ررذه الدراوررة ف مررل  ررل حررين اشرريئتك   

وبمؤازرة ن متك إياى أنا الخاطئ أ ون حسن النشاط والكاً في أواااك بصرحة ؛  ري ارا أتجرا حسرناً 

 . بال ضة التي أي يتيا لي 

إذا أقبلرت : التجارة الحسنة في حيلك ؛ أنراإ انرك المرديح وأقروإ بدالرة واوتبشرار قلرل  وإذا أتجا  

 . يارب ليد حصلت اغبوطاً فنك لئت وألبستني لباواً  ئياً ب ا  الختن الباقي 

وأوقد المصباح الذ  و بته لي بن متك وإطالة أناتك ؛ وأها  ب اح إلو اورتيبالك امجرداً وابرارك  

 .يمو    وأؤ ل أن أصيا اشار اً للصدييين واليديسين الذين أرضوك إلو افبد  الختن الذ   

 آا ين

 


