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  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية
ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر

  ٢٠١٥يونيو 
  

  أبنائي األحباء،
عمة،   سالم و

    : و الدرجة الثانية من درجات السلم إ هللا، و ذا الشهر    موضوع رسالة 
د  األشياء   ""الز

ال       طوة األو  االع بانية. فبعدما ارتقينا ا ياة الر ن  ا ام أيضًا للمتقدم ن ولكنھ مبدأ  س فقط للمبتدئ و موضوع ل و
طوة الهامة، فإن قيود العالم ستصبح عن العالم، يجب علينا االستمرار  الت ة، ألنھ إن لم نتخذ تلك ا حرر من اإلرتباطات الدنيو

ب سلم الفضائل.   عائقًا ضد اعتالء الرا
  

جسد       س فقط با جسد  –لقد أوصانا هللا أن نحبھ ل ل قلوبنا وعقولنا ونفوسنا (مت  –خطوة ترك العالم با لكن أن نحبھ أيضًا ب
ا. ٣٧:٢٢ طوة األعظم لتحرر أنفسنا من قيود   ) و ا

د  األشياء":       س يوحنا الدر عن "الز   يقول القد
ء عد أن ُدع –إنھ خزي عظيم "      دنا  كل  سان، وز ا الرب ال إ ذه الدعوة، ال دعانا إيا ء ال يقدر  –ينا  تممنا  إذا ا

 )١(أن ينفعنا  ساعة احتياجنا، أع  وقت موتنا."
سرع  اقتالع بذور ا       ارتباطات العاملية ال تحاول أن تُ إل لذلك يجب علينا، أن     األرض. عفينا أثناء رحلتنا  أصل جذور

جب نا ع  أن و عي جاعة لكيما  ياتنا، ولنطلب رحمتھ  ر  شدة إ ما يكشفھ هللا لنا من تداب ن  ون متيقظ كل ما أن نجتث ن
 .يربطنا باألرضيات

 
شفى إن       رُا حياة املرض  املس شبھ كث ب  الدير  ما  –حياة الرا ما يواجھ األعراض ايكال ر خضع للعالج، وكال ية غ جان
ة كجزء من العالج.  حالة املامل شمل الصداع، آل، ارضرحة لألدو جسدية قد  ية ا جان جفاف الفم، والقيء. أما  و الغثيان، و ثار ا

ذه األعراض متمثلة  الغضب واإلحباط،  رى  ب، ف هم،  يةقف الدفاعاو املذ اتخاحالة الرا رثرة، التذمر واليأس، الكسل وال وال
عاملنا مع آبائنا الشيوخ وإخواننا وأخواتنا، س  مداوات هللامع أن لعصيان والغطرسة. و ا لكن تختلف استجابة كل و نا عن طرق 

تفي داخل  .ھمنا ع حسب نوع املرض امل
: أيضًا يقول  و      س يوحنا الدر   القد
سهر       ي ال ننخدع بأن نظن أننا سائرون  "ل ن الطرق الرحبة ع أنفسنا، ل نما نكون سالك الطرق الضيقة الضاغطة، ب

  الواسعة.
ذه:      رك ع الطرق الضيقة فه    أما عالمات س

 إماتة جوفك. .١
 الوقوف طوال الليل. .٢
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 شرب املاء بكيل ومقدار. .٣
٤. .  نقص ا
رة. .٥  شرب جرعات الهوان املطّهِ
ات. .٦ هكمات وال رات وال هزاءات وال  احتمال االس
اصة، واحتمال املضادات. .٧ ئة ا  قطع املش
 عدم التذمر إزاء الفضائح، عدم اعتبار الشتائم، واحتمال إغفال العادة. .٨
جاعة ع املظالم. .٩ ر   الص
 عدم االغتياظ إزاء املثالب (االغتياب والوقيعة). .١٠
 عدم الغضب عند التعرض للمذلة. .١١
هامات. .١٢  الثبات  التواضع عند اال

ذه الطرق، ألن لهم ملكوت السموات." طوبى للذين        )٢(سلكون 
بانية، ولكن أقر ن ماعند لتنفيذوا القبول  سهلة رشاداتاإل  ذه كل لنا تبدو ياة الر هب برغبة  ا شدةا بقلب مل   يختلف الوضع 
عاملنا مع  اجھنو  ماعند شف أننا قد  تلفة الواقع، ونك  ، وما كنا نتوقعھ. عقدنا العزم عليھا ملمعاكسة تمامًا بطرقة املواقف امل

رنا:       ذا الفصل بتذك ي"يبدأ الدر  نا الرب حقًا وطلبنا أن نرث امللكوت اآل سهولة عن كل ما "أننا لو أحب ، سوف نتخ 
اماً  ناه  ة –يومًا ما   حس بع املسيح أحرارًا." – ع حد السواء األشياء املادية واملعنو  )٣("ون

 
ء      رك  ستطيع أحد أن ي سبة ما ال  سبةما لم يكن يمتلك  ٪١٠٠ ب ء ب هب  ،لذلك .٪١٠٠ ذا ال ستطيع أن  وبنفس املبدأ، ال 

امل القلبأنفسنا  ذا العالم. ب قيقة أحرارًا من  سوع املسيح إال إذا كنا با  لربنا 
ا عندما       بانية ال نحيا ياة الر ذا املستوى من التحرر بطرقة ا شابھ حال  ل. غلق أبواب قاللينا ع أنفسنايمكن أن يقاس 

س يوحنا الدر قائًال:٢٢ -١٦: ١٩الشاب الغ (مت    ) الذي يصفھ القد
رسها العائشون       ها املجد الباطل كأنھ"رأيت غروسًا من الفضائل عديدة ومتنوعة، قد اغ سق حمأة،  قناة  العالم، وكان 

عد  ن، لم  ها أقدام العلماني ت  أرض قفر ال تصل إل ذه الغروس وُنص ا املديح، ولكن عندما ُنقلت  سمد ها التبا و ف و
ستطي بة للماء، ال  عًا، وذلك أن الغروس امل نة، فذبلت سر سَقى من مياه املجد الباطل املن جافة ُ سك ا ع أن تثمر  أرا ال

 )٤(".املجدبة
ن أقوى   أم أن حياتنا  الصالة والعبادة         بواب املغلقة؟األ أمام إلهنا خلف  ونحن ماثل

غتم قلبھ ع فقده إياه      ء من األشياء، و ر منجذب ل  )٥(".فهو مخدوع تماماً  ؛"من يظن أنھ غ
يل املثال، و لذلك،       انة عرضنا إذاع س  بنا اإلحباط، فلنعلم أن ذواتنا مازالتامنا فأص وكان رد فعلنا الغضب، أو تبدد الوقت لإل

سلط علينا بقوة. حية فينا  ت
 

يوكما أن املرء       جاعة وطول أناة عندما نبدأ   عندما ا من عا يصارع جسده ضد املرض، كذلك يجب علينا أن نحتمل 
تلفة من أجل مجد اسم هللالر التخ عن  ، وأيضًا من أجل خالصنا األبدي.وابط امل   ، ومن أجل نمونا الرو

رب مثل لوط عينھ."     شبھ بامرأة لوط، بل ا ذا مطلع ثان، فيا من تحاضر  السبق، ال ت ")٦(       
     

 لیكن سالم ومحبة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم.           

  إلى األبد. آمین. هللالمجد و         


