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من كال� �إلما� �لمهد�

\يها �لناz ..u& جئُت من �� مبائدٍ� ألطعم �لبائس �لفقN، فهل فيكم من يأخذ هذ� �خلو�Y "يأمن �جلوÂ �ملبN؟ "من 
¿ يو�فقه هذ� �لغذ�ُ� فهو من قو[ يقاb %م 
شقيا�، "من 
كله فله » هذ� 
جر كبN، � "���ها فضل كثN. يريد �هللا ليحّط 
عنكم �ألثقاb، "يضع �لسالسل "�ألغالb، "ينقلكم من �أل�� �ُملْجدبة، vz بلد� �لنعمة "�لرفاهة، "ينجيكم من ظلما~ 
�شتّدْ~ فيها �لريح، "يبّلغكم vz مقاصر ُ
شعلْت فيها �ملصابيح، "يطّهركم من �لذنب "�لز"�، لتكونو� كالذ� قفل من 
�حلّج �مل�"�. "لكّنكم �ضيتم بأY تّتسخ 
بد�نكم بوسخ �لذنو�، "
Y تبعد"� 
بًد� من �يا� �ملحبو�. "z& عرضت عليكم 
ما� �حليا�، فآثرمت كأº �ملما~، "�عوتكم vz �لبيت �لعتيق، ففر�مت vz �لغر�نيق. "zنكم تسّبوz" Yنا نقاسي لكم �لضجر 
"�لكْربة، "ندعو لكم » ظلما~ �لغّم كأّنا نصّلي �لعتمَة. "Yّz �ألمر » يد �هللا يفعل ما يشا�، "» يد� �لقضا�، "يأ¬ يو[ 

َجر؟  يلني �لك �حلجر، "vz مè هذ� �لضَّ


يها �لناº.. ال َتمايلو� على قوb �لعاّمة، "z®م قد 
عرضو� عن طر� �لسالمة. "Yz عجبتم فما 
عجب من قو%م Yّz عيسى 
حيٌّ مع �جلسم » �لسما"�~، � مع �لك ِحلق باألمو�~، "�خل معهم » �جلّنا~! "يقولوz Yنه يتر� صحبة �ملوتى » 

�بعني، � يرحل من هذ� �ملقا[، "يلحق باألمو�~ vz �لد"�[. هذ�  vz ضني، "ميكث�
ªخر �أليا[، "ينـزvz b بعض 
خالصة �عتقا��ִדم، "ملّخص خر�فاִדم. فبقينا متحّيرين من هذ� �لبياY، مع هذ� �%ذياY. ال 
علم 
َجرَّْتهم zليه �ألهو��، 

" غلبت عليهم �لسو���؟ ما %م z®م مع طوb �لزماY، "تال"� �لقرYª، ما �هتد"� vz �حلق vz هذ� �أل"�Y؟ فما 
فهم 
 .Yيح �إلمياí" ،Yªالف �لقرÍ مٍر
ِمن 
ّ� قسٍم هذ� �جلنوY، "قد مضْت عليه �لقر"Y؟ فو�هللا، قد حّير& zصر��هم على 

®م  óلَكَفرِ�، فأعجب� �لبدعة "غلبة   Âملائة، "عند غلبة كلِّ نو�  º
"قد جا�هم َحَكٌم من �هللا باحلق "�حلكمة على �
 &z" ،سلطاًنا مبيًنا ��عطا& 
ألّ� سبب 
نكر"�، "هو يدعو �لزماY "�لزماY يدعو�. ""�هللا، zّني 
نا �ملسيح �ملوعوُ�، "
على بص�N من ��، "لو ُ�فع �حلجا� ملا ����ُ~ يقيًنا. Yz �هللا �
� نفوًسا عاصية، "�مًنا كليلٍة قاسية، فأ�سلó لعلهم 
يتوبوY. "كيف ننصح %م "z®م قو[ ال يسمعوz" ،Y®م عن صر�� �حلّق لناكبوY؟ فّر"� من مائد� �هللا "ُ�غفا®ا، "�نتشر"� 
"بقيت �خلو�Yُ على مكا®ا، "ªثر"� عصيد� �لدنيا "حتّلبْت %ا 
فو�ههم، "تلّمظْت %ا شفاههم، فأقّل ما يكوY » صدقي 

(Tالستفتا� vكتا)      ؟Y"ِعُدهم، فما %م ال ينتظر

Y يصيبهم بعض �لذ� َ
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