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

ر  سم   ٢٠١٥د
  أحبائي،

عمة.     سالم و
عة من درجات       فلقد اعتلينا مراحل ترك  – ‘النوح املؤدي إ الفرح‘ عن–السلم إ هللا" “بنعمة هللا، نحن اآلن ع الدرجة السا

رنا حياة الطاعة والتوبة النقية؛ وجعلنا أمامنا دائ راب. واخ د  كل الروابط العاملية، واالغ ياة، والز ال ا مًا العالم خلفنا، واع
ن املؤدي إ حياة مملؤة بالنوح واالتضاع واالحساس بال س ر ع طرق القد   ندم.تذكر املوت، وبدأنا اآلن  الس

      : س يوحنا الدر تا الذين يبديقول القد تا الذين أ"خاص ن. وخاص ما التعفف وصمت الشفت ون التقدم  النوح املقدس، 
عتاق من الغضب واحتمال َج  ما اال انات، ىد للمظالم واألذلتقدموا فيھ،  ن فه التواضع، والعطش إ اإل امل ات ال . أما مم

جوع الطو إ ال ّ ا ن، و يضيقة الكر طئ و الرسائل القليلة املقبلة، أود أن نتطلع  )١(شفاق يفوق الطاقة". إة، ورفض إدانة امل
ذه املراحل الثالث. ا الدر     بنظرة أعمق إ الصفات ال يذكر

ركة بدء يومھ مب ."فضيل التعفف والصمت - نرى  الذين يبدأون التقدم "    ب ينعم ب عطيھ الفرصة  أن إن الرا كرًا جدًا، مما 
ذا الوقت الهادئ لكيما يص بصدق فإن روحھ سوف  هز فرصة  نما بقية العالم كلھ إما نائم أو مشغول. فإذا ما ان يقف أمام هللا، ب

ساعده  .، وسيمأله هللا من سالمھ)٢( شفع فيھ ي  سبحة نصف الليل ل ضور  ذا من هللا قبل مغادرتھ لقاليتھ  و سوف يطلب  و
 َ جديد كما يحق للدعوة ال ُد ذا اليوم ا ها  أن يحيا  هذا . )٣(إل ب فإذا ما أكمل يومھ  ذا الرا السلوك، أشك أنھ سوف يصدر من 

ون حذ ون قلبھ  حالة أي نوٍع من اإلسراف أو الفشل  ضبط النفس. سوف ي رًا ومتيقظًا  أفعالھ؛ ولسوف يحافظ ع أن ي
. ب ر مما ي ر خطاياه سوف يمنعھ من إدانة اآلخرن، أو التحدث أك   صالة دائمة، وتذكُّ

يقظ متأخرًا، وع الفور يخرج من قاليتھ مسرعًا، ولم يتحدث إ خ      س ٍب  ر االختالف عن را ون كث القھ أتصور أن الوضع سي
ار عديمة الفائدة.  ، ولكنھ يبدده بأف ا ون لديھ الوقت ال ر من ذلك الذي ي   ع اإلطالق. بل وأك

س مار أوغرس:       ع  كما يقول الرسول  ّلِ "إذا بردت عزمتك، صَ يقول القد هاٍد  ورعدةٍ  بخوٍف  ّلِ ). صَ ١٣: ٥( سهرٍ واج  داخ ، 
هذا اإل  قظة. أن تص  صوص ألن األعداء  سلوب ضروري و ن(ع وجھ ا هم بمجرد أن يرونا نص )الشياط  ؛خبثاء جدًا، أل

ها أثناء الصالة ن لفكرنا بتلك األشياء ال ال يجب أن نفكر ف جوم، موح قفون بجوارنا، مستعدين لل هم يأتون و هذه  ؛فإ و
ي تكون صالتنا وتضرعاتنا باطلة   )٤( بال منفعة".و  الطرقة يحاولون أن يأسروا فكرنا ل

سلك بالتدقيق مفتدين الوقت      ي  ر من األشياء ال )٥(إذا ما بذلنا جهدًا واعيًا وبأمانٍة ل تمامًا بكث ون أقل ا ،  أعتقد أننا سن
 : تمامًا باهلل. يقول الدر ر ا رنا، وسنصبح أك هض معكستحوذ ع تفك ة، ولي ر رقد معك كل ليلة تذكر النار الد  ؛أيضاً  "ل
يحك". س ي قط  أوان ترتيلك و ستو عليك التوا ئذ لن  رح أن نرتدي ما يحّثنا ) ٦( حي ساعدنا ع تحقيق ذلك فهو يق ي  ول

م إنما يتجللون ثيابًا سوداء".ع النوح،    )٧( "ألن جميع الذين ينوحون ع موتا
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ذا السؤال:       ب ل كانأود أن أطرح عليك  ياة إقدومك  س بانية ا اختيارًا لوضعًا مجرد  كان ر، أممن أجل أن تتغّ  الر
حًا يبدو مناسبًا إلشباع احتياجاتك     ؟مر

ن أول يوم تقدمت فيھ إ الدير وح اليوم،       عقد مقارنًة ب ر وتتجدد، إذن فأود لو أن تفحص ذاتك وأن  ّ إن كان من أجل أن تتغ
ر الفع الذي   حدث  حياتك. لكيما ترى التغي

سيطة لكسر مشيئتك. فكيف كانت استجابتك؟        بالطبع لم يتوقف هللا عن تنقيتك عن طرق التجارب وعن منحك الفرص ال

ياة  العالم.       بانية وا ن حياتنا الر ناك فرق ب ون  ن متيقظ ال ي   بدون ذ

هاون، فسوف نكّرس فقط الوقت املط      ُسّرنا، وما يمكننا أن نتمتع بھ، و لو تركنا أنفسنا لل لوب منا لھ، ونصرف با الوقت فيما 
ر النافعة هز فرصة النعمة العظيمة ال لدينا لتكرس حياتنا هلل. األحاديث غ   بدًال من أن نن

ذه       ياة بمحض إرادتنا لفعل  ذه ا رنا نحن  ار ذواتنا، واخ رًا ما نتذمر ؟ إذا ما دعانا هللا لكسر مشيئتنا وإن عينھ، إذن فلماذا كث
ل رًا ما ُنجادل؟   ش  العالم، إذن فلماذا كث ع ش مستقًال كما كان  ع ھ من ِقَبل مرشده، وال  ب ُيَوجَّ ن بأن الرا لدينا  وإذا كنا مؤمن

س أغسطينوس:  الص أفضل من تلك ال رسمها لنا هللا؟ يقول القد جبك مما جاء  األنجيل ولم  "إذاخطة ل اقتنعت بما 
جبك يھ بدًال مما نجيل، بل بنفسك". أنت ال تؤمن باأل ، فتقتنع بما لم  ش كما يحسن  عي ع ب الذي  ون للرا نفس الوضع ي

بانية.   اختاره لھ هللا  حياتھ الر

      : ساعدك كلمات الدر رك،  صورةٌ  ،ع مرقدك"ليكن لك اضطجاعك بخصوص إشباع الذات، سوف  الضطجاعك  ق
بة، فستكون أقل تنعمًا. عند شربك  نام أقل. لتكن لك متعة مائدتك، تذكرة بمائدة الدود الكئ س عطش ذلك افس ملاء، ال ت

  )٨( اللهيب، فستغضب بالتأكيد طبيعتك".

رثرة، تذكر إذًا أن       غصب والغالو شعرت أن من طبيعتك ال جهاد و )٩(صبون يختطفونھ" "ملكوت السموات  ،فأحّثك ع ا
  املثابرة لنيل إكليل  السموات.  َدّرِب نفسك ع ضبط النفس عند الكالم.

ن"."إن سمعت كالمًا فليُم       جن لمة مخاض الوالدة با شقك. األحمق يمخض بال   )١٠( ت عندك. ثق فإنھ ال 

ب      دوا يا أحبائي، وال تدعوا األيام تم  ساعدنا  يوم الدينونةجا هماءًا بمشاغل لن  رة م س ة ل. "رأيت قطرات من الدموع 
هم رات م ع أولئك الفعلة ال بحسب دموعهم، بل  ة خلوًا من صعوبة فحكمُت لبتعب كقطرات دم، كما أبصرت ينابيعًا من الع

كذا أيضًا". هم وأظن أن هللا يحكم  ع   )١١( بحسب 

عم"إلجابة بــــما الذي يمنعك عن ا      ذا السؤال:  " بانية بتقوى، "أتُ ع  رة الر كذا كل زمانھ  الس رى يوجد أحد قد أم 
ن؟" ظة، لكنھ صرفها بالكمال للرب، مفتكرًا أن يومًا واحدًا من العمر لن ُيرى مرت   )١٢( ح أنھ ما خسر قط يومًا، وال ساعة، وال 

غادر إالم يا "ما نُ       ن  ي ح ن،  خو وتي جائب. وال ألننا لم نكن من الال رح  ذا العالم، ألننا لم نج ل، ال ألننا لم نبلغ التأّم و أنفسنا 
  )١٣( م بالتأكيد إللهنا حسابًا ع كوننا لم ننح نوحًا متصًال".لكننا سنقّد 

عة، َم       ذه درجة سا ها فلُيغ ُحسَب  ْن " ًال الرتقا عة قد  ،ثْ أ هذه الدرجة السا غيث، إذ أنھ 
ُ
و قد أ سل من أوساخاألنھ   غ

  )١٤(العالم".  ذا

ن. سوع املسيح مع جميعكم.   واملجد هلل دائمًا.  آم   ليكن سالم ومحبة ربنا 


