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 1نص 

حٌاى هللا وعٌايته 

 
. بعض الناس يؤّكدوا بأّن اهلل يدّبر ىذا العالم بكاممو بأقصى عناية، وبغاية التدبير"

فكيف يمكن أن يكتمل تدبير، . اهلل يسمك بمستوى السماء، وال يرى أمورنا والبعض ييولون بأنّ 
وترون بعض الناس مكفيين من كل شيء، 

وآخرين ليس ليم موضًعا يتكئون إليو رؤوسيم؟ 
بعض الناس تيبل أراضييم، وال يعممون أين يودعوا كثرة األرزاق، 

وآخرين مفترى عمييم من جميع األقطار؟ 
يابيم ليّمة لبسيا، بعض الناس تعّث ث

وآخرين ليس ليم ما يكسي أجسادىم؟ 
البعض يمضون أوقاتيم في الوالئم والسكر،  

ى غيرىم صائمين جياًعا مدنفين من قّمة الطعام؟ روت
يحّف بيم الخّدام، وييبل إلييم الناس،  ترون بعض، وبدون تعب، 

وغيرىم، يفوقونيم ذكاء يتعبون ويييرون، وليس ال تجارة  
... من الناس؟ قبالإوال 
 

!... فمن قال أّن ىناك عناية وتدبير، ييال عنو غشيم
 

. إّن اهلل اآلب ىو الذي يدّبر كل شيء بعنايتو
غير أّنو أفاض عميك الخيرات، ولم يعطيا لغيرك،  

ال تكالو عميك، بأّنك أنت تصنع ىذه العناية،  
..." محتاجينتستخدم ما تحتاج إليو، وتفّرق ما تبّيى عمى الأّنك أنت 

 
، 1عظة

في والدة يوحنا 
في الرحمة والحنّية إلى الفقراء 

. 3و2عدد 
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 2نص 

تطىيب هرين 

 
طوباك يا مريم، "

طوباك، يا ست النسا، 
طوباك، يا سموى المغمومين، يا معونة المميوفين، يا ممجأ 

الخطأة، يا منيذة الضالين، يا نجدة اليالكين، يا ميناء الخالص، 
. طة بين اهلل وجنس البشرأيتيا المتوّس 

طوبى لروحك الميّدسة، 
طوبى لجسدك الطاىر،  

طوبى ألحشائك التي أوت رّب اليدرة، 
طوبى ليديك المتين لّفتا رّب العّز، 

طوبى لحضنك الذي احتضن النار اإلليية، 
طوبى لركبتيك المتين حممتا حامل السماء واألرض، 

طوبى لثدييك المذين أرضعتا مغيث كل حي، 
وبى لفمك الذي قّبل ابن اهلل، ط

طوبى لمسمعيك المذين سمعا أقوالو، 
طوبى ألنفك الذي اشتّم الرائحة اإلليية، 

طوبى لعينيك المتان نظرتا من يغّطي الكروبون وجوىيم من رؤيتو، 
طوباك، 

نعم إّن الرسل يستحيون الطوبى، 
... الشيداء يستحيون الطوبى

." لكّن تطويبك أفضل من كل طوبى
 
 

 3عظة 
في زيارة السيدة ألليشباع 

 18عدد 
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 3نص 

إلى الكهٌت 

 
وأنتم أّييا الكينة، "

إلتزموا أن تختنوا نفوسكم لتحيدوا عن الشر وتعمموا الخير، 
... ألّنكم تيومون عمى أقنوم المسيح

عمى الكينة أن يكونوا مختونين دائًما في ذاتيم،  
...  وأن يختنوا سواىم عن األعمال الرديئة

ى الكاىن أن يجعل نفسو كالخاطئ حتى يرّد الخاطئ، عل
حتى يمبسو الشعب، أن يظير البًسا المسيح 

تعّمم منو العامة، أن يواظب عمى االعتراف حتى ت
أن يواظب عمى قراءة الكتب الميّدسة حتى يتعمم منو الجاىل، 

أن يكون ضابًطا لسانو عن شجب سواه،  
حتى يكون مثااًل لمشعب، " الرحمات"، وعن "الزفر"وعن الكالم 

... ويثبت أنو البس المسيح
 

ذا استيزأ باالعتراف ، وأطمق لسانو عمى العاّمة،  ...وا 
د المسيح الذي يتناولو،  فإّن جس... ولم يكن مختوًنا

." ذي لبسو يكونان لو سبًبا لالحتراق ومأكاًل لمنارلاوالمسيح 
 
 

 5عظة 
في عيد الختان 
في ختان القمب 

 7عدد
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 4نص 

هللا هرآة بال عيب 

 
أما رأيتم أبًدا مرآة؟ "

. نعم :تيولون
.  ليا، ىي تكون أيًضا بالنسبة لكم فكما أنتم بالنسبة

: فإذا نظرت فييا أييا اإلنسان، فإّنيا ال تريك إاّل صورتك
فإن ضحكت عمييا، ضحكت عميك؛ 

إن بكيت أماميا، تبكي أمامك؛ 
مّدت لك يدىا؛  دت ليا يدك،إن مد

أن تمسكيا، ترغب ىي أن تمسكك؛  إن أردت
إن بعدت عنيا، بعدت عنك؛ 
... إن اقتربت منيا، دنت منك؛

 
بكممة واحدة، كما أّن المرآة تروي ما تصنع إلييا،  

... كذلك اهلل يصنع إليك ما أنت صانع معو، إذ ىو مرآة بال عيب
لتو مع الممتوي،  إّن اهلل بار مع البار، وعفيف مع العفيف، ومختار مع المختار، وم... 

... وفي الكيل الذي تكيمون لو فيو يكيل ىو لكم أيًضا
أعطني حسنة إال اهلل؟ من ىو العطشان الذي يطمب ماء؟  : من ىو الفيير الذي ييول لك

من ىو الغريب الذي يطمب مأوى؟ من ىو العريان الذي يطمب ثياًبا؟ من ىو األسير الذي يطمب 
أن تزوره؟ الميت الذي يجب دفنو؟ الغشيم الذي يطمب أن  أن تستفكو؟ المريض الذي يطمب

... تعّممو، إاّل المسيح؟
، تطمب ليل نيار؟ من كل واحد تشحذ، من واحد تطمب المال، "ثييل الدم"ماذا أنت يا رب ىكذا ل

من آخر الكسوة، من ىذا العيل ليؤمن بك، من ىذا اإلرادة ليحّبك، من ىذا المسان ليمّجدك؟  
." إنو ىو يريد أواًل أن ييبل اليبة واإلحسان، لئاّل يبان أنو يعطينا مجاًنا: ا الذىبي الفمييول يوحن

 
 6عظة 
  الغطاسعيد 
 16و 10،15عدد 
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 5نص 

إكرام الىالديي 

 
؟  (أي الوالدين)يا أبونا، كيف نكرميما : "يسأل أحدىم"

(. 8، 3سيراخ ". )أن نكرميما في العمل واليول: "يجيب الروح اليدس
تنيض (.  51، 2أنظر لوقا )أوال، بالعمل، تخضع ليما كما نيرأ أن يسوع كان خاضًعا لوالديو 

تنظر إلييما بوجو بشوش، وليس بوجو معّبس ومتكّره، ... واقًفا، وتجمسيما في الميام األول
... وبعينين متكّرىتين

، ونيرئيما السالم بيمب نحضر دائًما أماميما. ثم يأمرنا الروح اليدس أن نكرميما أيًضا باليول
... خاضع في الصباح والمساء؛ ونسمع أقواليما، ونسّر في عشرتيما

كما يأمرنا الروح اليدس أن نكرميما في كافة األحوال، أعني أن نكرميما إذا كانا ضريرين، وال 
... جاىمين نحّيرىما إذا كانا فييرين، وال نحزنيما إذا كانا شيخين، وال نرذليما إذا كانا خرفانين او

 
في أيامنا ىذه، قولوا لي كيف تكرمون والديكم؟ قولوا لي كيف تيومون بواجبكم نحوىم، وكيف 

تكرموىم؟ 
بعض الناس، نزعوا نعمة اهلل عنيم حتى أّنيم ال يتعّرفون عمى والدييم إاّل كالغرباء؛ بعض األوالد 

" يستنظفوا"رذولين إلى حّد أّنيم ال ّنيم ال يطييون أن يروىما؛ بعض األوالد مأإلى حّد " منزوعين"
. ؛ وآخرين بعدوا عن اهلل إلى حّد أّنيم ال يستطيعون أن يعاشروا والدييم"يصبحوىم بالخير"أن 

رض، أتظّن أّن اهلل يرضى عميك، إذ كان أبوك غير راٍض؟ أتظّن أّن اهلل يحّبك إذا يا دودة األ
ترض أباك األرضي؟ أتظّن أّن اهلل يسمع صمواتك كرىت أّمك؟ أتظّن أّن اهلل يغفر خطاياك إذا لم 

...". وييبل صومك ويسّر بأعمالك إذا كان أبوك غير راٍض؟
 

 11عظة 
عن االبن الشاطر وكرامة 

 9الوالدين عدد 
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 6نص 

يىسف الولك والكاهي والٌبّي 

 
ل وأشرف إذا كان اسم يوسف أفضل من أسماء اليديسين جميًعا، فعمينا أن نيول أّنو كان أفض"

... منيم جميًعا بالطيارة والفضائل
فالعظماء بينيم كانوا مموًكا أو كينة أو . ديتبين ذلك بوضوح من خالل اآلباء الذين سبيوا التجّس 

. أنبياء، واليديس يوسف حوى كّل ىذه في آن مًعا
أولئك لم وكان أيًضا، أفضل من المموك، ألّن ... أواًل، كان ممًكا، ألّنو من أصل داوود الممك

يحكموا إاّل أناًسا مثميم، أّما يوسف فحكم ممك المموك الرب يسوع، الذي شيد اإلنجيل أّنو كان 
(... 51، 2أنظر لوقا ) يخضع ليما، أعني ألّمو وليوسف

ثانًيا، إن البار يوسف كان طاىًرا في الجسد، وكان باًرا في الروح، ليس مثل ممكيصادق 
وكان أيًضا . الروحاني غير المرتبط بالجسد وبشيوات البدن الجسدي، بل مثل عظيم األحبار

أفضل من أحبار الناموس، ألن أولئك كانوا يخدمون بيت الميدس، وىذا كان يخدم رّب الميدس؛ 
أولئك كانوا يخدمون بيًتا من خشب، وىذا البيت الناطق، مريم التي كانت حاممة الحياة وخبز 

م الخبز لمريم لتأكل ىي ذي كانوا يأكمونو، ويوسف كان ييدّ ز الالسماء؛ أولئك كانوا ييّدمون الخب
وتييت أيًضا ابنيا اإلليي؛ أولئك كانوا ييّدمون بواكير مادّية، ويوسف كان ييّدم صموات وابتياالت 

غير مادّية لمرب يسوع؛ أولئك كانوا ييّدمون لمن لم ينظروا ولم يعرفوا، أما يوسف فكان ييّدم 
من ينكر، إذن، بأن يوسف ... يحممو في حضنو، لمذي كان ييّبمو في عينيو الطمبات لمذي كان

لم يكن عظيم الكينة ورأس األحبار؟ 
 

ألّن ذاك الذي تنّبى . وحًيا، يا إخوتي، إن يوسف لم يكن نبًيا فيط، بل أعظم من كل األنبياء... 
والساعات لخطيبتو    عنو األنبياء من بعيد، تنّبأ عنو يوسف عن قرب بحيث كان يحصي األيام

. كي تمده؛ أولئك اشتيوا أن يبصروه، أّما يوسف فأبصره قبل الجميع، وقبمو، وقّبمو قبل كل الناس
 

. أفضل من جميع الذين سبيوا التجّسد وىكذا، فيو
 

 12عظة 
. 8-3عدد ، في عيد مار يوسف
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 7نص 

صىرة هللا في اإلًساى 

 
ىر، أّنو خميو عمى صورتو كمثالو ليمّجده ويسّبحو حين خمق اهلل اإلنسان، يشيد الكتاب الطا

(.  27-26، 1أنظر تكوين )
 
وبماذا يشبو اإلنسان اهلل؟  -
 

فكما أّن اهلل عّز وجّل، موّحد في الذات ومثّمث في . بأمور كثيرة، لكن بالذات والخواص خاصة
دة في الذات، ألّن موحّ . الصفات، كذلك جعل روح اإلنسان موّحدة في الذات، ومثّمثة في اليوى

. كل واحد مّنا لو روح واحدة ال غير، وليذه الروح خواص ثالث، أعني العيل واإلرادة والذاكرة
. فالعيل ليس اإلرادة، وال اإلرادة الذاكرة، وال الذاكرة العيل

. وىذه الثالثة موجودة في روح واحدة، وىي غير مجّزأة، وغير منفصمة
 
ما ىي أفعال ىذه اليوى الثالث؟  -
 

األمور الغريبة والبعيدة عنيا خيًرا كانت أم شًرا، لتتمّسك بالخير وتبتعد ( يرى)العيل عين الروح 
. عن الشرّ 

 
. وأّما اإلرادة فخمييا اهلل في الروح حتى تبتعد عن الشر وتصنع الخير

 
وترذل ا فيمتيا تيّدميا لإلرادة لتيبل ما تريد حتى إذ وأّما الذاكرة فييّدم ليا العيل األمور الماضية

(. ما ال تريد)
 

وكان صافًيا، صاحًيا، ... كان العيل مضاء بالعموم والحكم... عندما خمق اهلل اإلنسان... 
ومصغًيا؛ وكانت اإلرادة مّيالة بكمّيتيا إلى الخير إذ لم تكن قد عرفت خطأ أبًدا؛ وأّما الذاكرة فيد 

. كّل ما كانت تدركو ولو لمّرة واحدة لم تكن لتنساه أبًدا أنفّوقة، حّية بحيث كانت ىي أيًضا مت
وىكذا كان اإلنسان مكماًل بالنعمة، مستييًما في أعمالو، ألّن جميع الحيوانات كانت خاضعة 
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والجسد كان خاضًعا بكمّيتو لمروح، وال . لمجسد، وما كان شيء من المخموقات يمحق بو ضرًرا
. أبًدا، وأّما الروح فكانت مكّممة بالنعمة وجميع قواىا وخواصيا مستييمة يخالفيا بشيء

 
، ألّنو كما نالحظ بأّن كل الحيوانات "تخربط كّل جزلو، وتعوكر كل صفاوتو"ولّما خطى أبونا آدم 

 وتحوالت الزمن صارت تخالف الجسد، وتمحق بو الضرر، وبأّن الجسد صار يخالف الروح
كّميم " تعوكروا"واإلرادة والذاكرة الذين كانوا في البدء مستييمين  ك أيًضا العيلويؤذييا بثيمو، كذل

: بسبب المعصية
 

ألن العيل الذي كان في البدء منّوًرا ومستضيًئا، أظممتو الخطيئة، وبدل أن يدّل الّروح عمى 
". الغشمو"وىكذا وقع في الجيل . شر أكثر من الخيرلاعمى " عكاره"ر، صار يدّلو، بسبب الخي

 
وأّما اإلرادة التي كانت مجّممة بالنعمة والخيرات، ولم تكن لتشتيي إاّل الخير والفضائل، وقعت في 

. الخطيئة وصارت تروم الشر عمى الخير، والرذائل عمى الفضائل، والفانيات عمى الباقيات
 

ل أمور الدنيا كذلك الذاكرة التي كانت حية ومتفّوقة، فيد ألّم بيا المرض والعطب، وبسبب ثق
.  نسيت اهلل وخالص النفس

 
، حتى راح "الرجفة والفزع والحزن والشيوة"والجسد الذي كان خاضًعا لمروح في كل شيء، اعتراه 

. يجذب الروح إلى اليالك
 
 

 14عظة 
أحد األعمى 

عن عمى الخطيئة 
 5-3أعداد 
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 8نص 

صالة األباًا 

... ونحن في عصرنا
ى؟ قموب بعض الناس سوى عمً  أليس البغض والعداوة في

 
: فكل يوم يتفّوىون قائمين

. ، وليس ليم أب سوى الشيطان، يعممون مرضاتو"أبانا الذي في السماوات"
 

، وىم يدّنسوه بأفعاليم الرديئة وحمفيم الكاذب، ويمرمرونو في "ليتيّدس اسمك: "كل يوم ييولون
. ويدعونو إلى النيمة" وتحريييم"سبياىم 

 
. ، وال يطمبون إاّل أمور الّدنيا، وال يبحثون إاّل عن األمور الفانية"ليأت ممكوتك: "لونكل يوم ييو

 
، وال نعمل بشيء من مشيئتو، وال نتمّسك بشيء من وصاياه، بل "لتكن مشيئتك: "كل يوم نيول لو
. نعمل ما يرضينا

 
. وبالطرق المحّرمة، ونحن ال نرغب في تحصيمو إاّل بالسرقة "أعطنا خبزنا: "كل يوم نيول لو
، ونحن ال "لنا ذنوبنا وخطايانا، كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا أغفر: "كل يوم نيول لو

نغفر لعدّونا، وال نغفر إلخوتنا، فكيف يمكنو أن يغفر لنا؟ 
، ونحن نميي بأنفسنا، من تمياء أنفسنا، في التجارب، "ال تدخمنا في التجارب: "كل يوم نيول لو

الذي لم نعبر عنو، باالتيام والكذب ونافل " الزفر"الرديئة التي لم نيمع عنيا، بالكالم بالرفية 
... . الكالم

. ، وال شر فينا إاّل إرادتنا الشريرة، وعاداتنا الخبيثة"نّجنا من الشرير: "كّل يوم نيول لو
ي التي نصّمييا ىذه ىي الصالة التي عّممناىا الرب، وىي التي أمرنا أن نحفظيا ونتموىا، تمك ه

فيل من عميان أمثالكم؟ ... ماذا حفظتم؟ وبما أنتم متمّسكين: قولوا لي. كل يوم
 

 14عظة 
عن عمى الخطيئة  :أحد األعمى

 22عدد 
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 9نص 

هحبّت هللا لإلًساى 

( ًشيد الوحبت)

 
... ظيرت محبة اهلل لنا أعظم من محبتو البنو

 
واهلل أرسل ... بنو الطبيعي إلى أوالده في النعمةأواًل، إن اآلب أضاف إلى محبتو لنا أن أرسل ا

. ابنو إلى طبيعتنا، فبانت محّبتو لنا أعظم من محبتو البنو
 

. أحّب االبن، ألّن االبن يحب اآلب، لكّنو أحّبنا نحن رغم أّننا كنا أعداء لوثانًيا، إّن اآلب 
 

ى أّن صورتو قد فسدت آثر أن يحيييا إّن االبن أحّبنا محبة وافرة إلى حّد أّنو لما رأ.... ثالثًا، 
... آخًذا صورتنا وجسدنا

 
وىو أخذ صورة جسدنا، وأخفى صورتو، آخًذا صورة العبد لنحّبو . صورتو لنحّبو( االبن)أعطانا 

. نحن
 

إّن محبة اهلل لجنس البشر ىي إلى ىذا الحد جزيمة، وواسعة، وعميية، وعميمة، حتى أن ال 
عالية ىي السماوات، لكن محبة اهلل لنا ىي : اليسير منيا أن يصفا ميياس وال مكيال يستطيعان

ربعة، لكن محبة أعمى منيا؛ عميق ىو الجحيم، لكّن محبة اهلل أعمق منو؛ واسعة ىي األقطار األ
سماء وسمك البحر لاأخضع وحوش األرض وطيور ( اهلل)ن اهلل لمبشر أوسع منيا؛ نعم، إ

يسيًرا عمى عظم محبتو؛ نعم، إنو أنعم عميو بنّيرات السماء، أن ، لكن ىذا كان دلياًل (لإلنسان)
عن )تخدمو الشمس بأنوارىا في النيار، واليمر والنجوم في الميل، لكّن ذلك ىو عالمة بسيطة 

قميل؛ ( أيًضا)؛ نعم، إن اهلل خمق السماء واألرض وما فييما ألجل حّبو لإلنسان، لكن ىذا (محبتو
إّنو من شّدة محّبتو كة النور والروح خداًما وحراًسا، لكن ىذا قميل؛ نعم، نعم، إّنو جعل لو مالئ

إنو أقامو سيًدا ورب بيت عمى كل خالئيو، جبمو بيديو، ونفخ فيو من روحو، لكن ىذا قميل؛ ( لو)
لكن ىذا قميل؛ إّنو حوى فيو ما وجد عمى األرض من مادّيات، وجميع ما في السماء من غير 

بو العمماء بالميكروكوسموس، أعني بعالم مصّغر، ألنو وجد فيو مختصًرا جميع الماديات حتى لقّ 
(. عمى حّبو)ما في شخص العالم مفّرًقا، لكن ىذا أيًضا ىو إشارة يسيرة 
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أحّب اهلل طبيعتنا البشرية محبة ىكذا عظيمة حتى أّنو شيد ىو بنفسو أّنو صنعو عمى صورتو 

ني كما أّنو ىو أعظم الكّل وأشرفيم وأفضميم، كذلك جعل ، أع(27-26، 1أنظر تكوين )كمثالو 
وكما أّن اإلنسان ال يحّب شيًئا مثل نفسو، كذلك ما . اإلنسان أعظم الخالئق وأشرفيا وأفضميا

. أحّب خميية وسّر بيا كما أحّب اإلنسان، صورتو
 

أّييا اآلباء، لماذا تحّبون أوالدكم إاّل ألّنيم عمى صورتكم؟ 
 

اء، لماذا تحّبون آباءكم إاّل ألّنكم عمى صورتيم؟ بنأّييا األ
 

أّييا الرجال، لماذا تحّبون نساءكم، وأنتّن أيتيا النساء لماذا تحببن رجالكّن إاّل ألّنكم أشباه بعضكم 
البعض، وأعضاء بعضكم البعض؟ 

 
ذا نيول عن فإن كان ليس عمى األرض حنان إاّل من شبو الدم، وال محبة إاّل بالشبو والمماثمة، فما

(. أنظر المرجع السابق)محبة اهلل لنا، ىو الذي صنعنا، بيدرتو ومحبتو، عمى صورتو كمثالو؟ 
 

: أقول لكم، ولن أكذب
 

إّنو، ولو نطيت كّل ألسنة البشر وجميع المالئكة عن عظمة ىذه المحبة، لما استطاعت أن 
. تصف من البحر قطرة واحدة

 
لسنة فصيحة، لما استطاعت أن ونجوم السماء، ورمل البحر أ لشجر،إّنو، ولو صارت كّل أوراق ا

(. من ىذه المحبة)تصف قيراًطا واحًدا 
 

إّنو، ولو جعل اهلل كّل أشعة الشمس، وكل ظواىر الفضاء، وكل مياييس األزمنة، واألطباع كافة 
عمى  من عظمة محبة اهلل الذي صنعنا( واحدة)ألسنة ناطية، لما استطاعت أن تصف لنا دقيية 

(. أنظر المرجع السابق)صورتو كمثالو 
 16عظة 

بدون عنوان 
 4و 2، 1أعداد 
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 10نص 

آالم الوسيح 

 
إسمعوا، يا خطأة، ما أثيل خطاياكم، 

 
إسمعوا، يا عميان، ما أشّد جياالتكم، 

 
. حتى أن ابن اهلل ما استطاع أن يحمميا

 
من جسده خرج العجز . الموت فحزنت نفسو، وخارت قّوتو، وارتخت مفاصمو، وشارفت نفسو عمى

-36، 26أنظر متى )يا أبتاه، جز عني ىذه الكأس : "دًما، ومن كثرة ضعفو صاح ثالث مّرات
(. 46-40، 22؛ لوقا 42-32، 14؛ مرقس 46
 

لى ىذا الحّد إاّل بسبب ، ومن أين المخاض الياسي أيًضا إإلى ىذا الحدّ من أين تأتي آالم شديدة 
لو يحمل كّل آالم الشيداء، وكل عذابات المتوّحدين، وكل أحزان  خطايانا؟ ليد كان يودّ 

كان يرغب لو تصيبو . المسجونين، وكل أتعاب الميسورين، من أن يرزح تحت ىذا الحمل الثييل
كل مشاغبات الدنيا، وكل سيام الجنود، وكل رماح العرب، وكل رصاصات العساكر، من أن 

في " الزواعق"لو تشتعل كل النيران في جسده، وكل  كان يرغب. ينوء تحت ىذا الحمل الثييل
من أن يرزح تحت ىذا الحمل  بدنو، وأن تيوم كل الطبيعة ضّده، صدره، وكّل األمراض في

أن يحتمل كل أوجاع الناس، وأن يحتمل كل عذابات المطير، ويصبر " أفرج عميو"كان . الثييل
. عمى نيران الجحيم، من أن يحمل ىذا الحمل الثييل

 
. وما أقولو لكم ىو كالم، لكّنو حق وصدق

 
فيد أثبت جميع العمماء بأنو لو تعّذب اإلنسان طوال أّيام حياتو لما استطاع أن يوفي لعدل اهلل 
عن خطيئة واحدة؛ ولو أّن جميع اليديسين والمالئكة قّدموا آالميم واستحياقاتيم وطمباتيم جزًءا 

وا عنيا؛ ولو أّننا احتممنا كل عذابات الدنيا لمكافاة عن خطيئة واحدة لما استطاعوا أن يكافأ
خطيئة واحدة لما تمكّنا من التكفير عنيا؛ ولو أّن اهلل طرد جميع الناس الذين خميوا والمزمعين أن 
يخميوا إلى عذابات الجحيم ليوفوا عن خطيئة واحدة لما أمكنيم، ييول العمماء وقوليم صادق، أن 
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اإلنسان، دودة األرض، بالخطيئة يعصى عمى اهلل، ويحّير ذلك الذي لو  يوازوا ثيل الخطيئة؛ ألنّ 
كّل العذابات حتى عذابات  فمو احتمل جميع الناس. الكّل، والذي يستحق مّنا الثناء والشكر

فماذا نيول عن ثيل عذابات المسيح الذي، . ثيل خطيئة واحدة الجحيم لما أمكنيم أن يوازوا
. عدل اهللبجسده وبحّق وعدل، وازى 

 
فإّنو ولو صارت جميع . بال شك، فإّننا كما ذكرنا عن محّبتو لنا، كذلك نيول عن آالمو من أجمنا
ب أّنو لذلك، ييول الكتا. الخالئق ألسنة لما أمكنيا وصف قيراط من عظمة آالمو وثيل عذاباتو

ن الدم ، وخرج من جسده فيض م(38، 26أنظر متى )ب حًيا، وحزنت نفسو حتى الموت اكتأ
أنظر متى )، وكان يطمب من فمو من اآلب أن يجيز عنو كأس الموت (44، 22أنظر لوقا )

. ، ولو لم يسانده الالىوت، لمات ألف مّرة(42، 22؛ لوقا 36، 14؛ مرقس 42و 39، 26
 

 17عظة 
عن اآلالم 

 9و 8عددان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


