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

  ٢٠١٦يناير 
  أعزائي األحباء،

عمة،         سالم و

ع أنھ يجب  – التحرر من الغضب والوداعة  –م إ هللا" لقد بلغنا اآلن الدرجة الثامنة من كتاب "السلَّ      علينا ترك و
سوع املسيح. ستعبدنا لكيما نتحرر ونحاكي رقة ووداعة ربنا    الغضب الذي 

ْرَض      
َ
ُهْم َيِرُثوَن األ َّ

َ
نا السماوي تجاه ٥: ٥" (مت "ُطوَبى ِلْلُوَدَعاِء، أل جب من محبة أب جبل، أ ) عندما أتأمل املوعظة ع ا

ونھ هللا، كل ما عليھ أن و أن يأمر وعلينا أن نطيع أوالده. ف ست كطُ رُ ، ولكن ألن طُ يفعل  نا، فهو لم يأمر، ولكنھ قِ رُ قھ ل
ل ما طَ  ذا أعطانا ابنھ كمثال  ل ر من  بع مثال ربنا.فلب منا أن نفعلھ، بل وأك سبغ علينا بالنعم عندما ن   أنھ 

ي يُ       با ون مصدر بركتناصَ ْق حياتنا  مجتمع ر  لو ك .د بھ أن ي
ُ
ذا سوف نا أ مناء  جهادنا، فأنھ من خالل مجتمعنا 

ساعدنا ع التحرر من يُ  وائناقدسنا هللا و قارعها . أ جارة أخرى و جرًا حاد الزوايا مضرسًا، إذ يصادم  "كما أن 
كذا النفس ر مدورًا،  ص تقلب معها، تتفتت كافة حدة زواياه، وتزول صالبتھ و جافية و  عبةٌ إذ تختلط بأناس ص ا

َ  ،أخالقهم، وتقيم معهم  شركة وحادةٌ  ها أن تواجھ أحد أمرن: إما أن  ا جرحها، وإما أن من شأ ر شفى من تلقاء ص
رُ  ب فتتعرف تمامًا ع ضعفها، إذ ُيظهر لها    .)١( ها كما  مرآة"َ ها جبانَ ت

  

ر متأثرة سواء با      ها غ ة للنفس، تبقى ف انات أم ر الّطِ "الوداعة حالة را ر الرديء، سواء باإل يب أم با
  . )٢( بالكرامات"

      
ُ
سة مرم كانت مثال رائع للوداعة. عندما اُ أ  منا القد

ُ
ون أ رة لت رت  سن صغ رياء ولكن ظلَّ خت ت مًا هلل، لم يدخلها الك

هدوء وإيمان  كل  سة مرم تجيب   بَ عْ ستَ املُ  ر عكس أولئكو ماأل ادئة رقيقة.  كانت القد
ُ
هم، كانت أ منا دين من رغبا

سة دائمًا  شارة لم تدفعها إ إحتياجات اآلخرن قبل إتضع ما القد اصة. إذًا فال ها ا ي، وإنما إحتياجا نفعال جامح أو أنا
رترغب أثار سة حها ل دمة. وع نفس املنوال، فالقد  ها متقدمة ليصابات، وبالرغم أأل من أجل آخرن  حاجة إ ا

 ّ ن هللا الع ا رةالسن وزوجة ل ية الصغ ل  ،، لم تحسد الص سة مرم، ع نوال الشرف األعظم، بل قالت لها ب القد
؟"وداعة:  َّ َ ي ِإ مُّ َرّبِ

ُ
َي أ ِ

ْ
ْن َتأ

َ
َذا أ  ِ ْيَن 

َ
     .)٤٣: ١(لو "َفِمْن أ
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       : س يوحنا الدر و يقول القد انات بمرارة نفس وحزن قلب. ووسطھ  و اقتبال اإل "ابتداء طول الروح السعيد 
ها مديح وكرامة" البقاء بال اغتمام.  ها كأ سا و اح   .)٣( وكمالھ، وإن كان ممكنًا، 

ذا يذكري بقصة       س موس القوي او انات ال ُوجهت إليھ عندما ُسِئل ما إذا كان قد تأثَّ  –لقد  املجلس الذي ر باإل
عقد  اإلسقيط، فأجاب:  ئًا"ا لم ش ي اضطربت ولك لم أت ق إ   .)٤( "ا

ر ُم       جاعة، إذ أننا غ ن ببلوغ الكمال  بداية الَ طَ إذن يا أحبائي، دعونا نتح بال ن لتجارب، ولكنخوضنا لب نا ُمَطاَلب
و يمنحنا النُ  جهاد والس نحو الكمال وبنعمة هللا،  عونا لو أننا، من خالل الصالة الصادقة، دَ  صرة  الوقت املناسب.با

واءنا تتحرك  شعر أن أ نا  كل مرة  طايا، ألن خلُ فيقينًا سوف نَ  ،ناداخل الثالوث القدوس ليعي ر من ا ص من الكث
بّ  رة و ضر نفوسًا كث و مثل الذئب الذي يز غالبًا القطيع كلھ و مَّ "الغضوب    .)٥( ها"ط 

هم الدائمة ضد الشر تأمَّ       ل وحر ن الطو س من كانت لديھ العديد من املناسبات ال كان  –داود املرتل  –ل جهاد القد
ش وكأنھ دائمًا  حضرة هللا املنظور ُ  املمكن أن ع ها، ولكنھ كان  ء التعامل ف ش  ،لذلك .س ع ذا، نحن  وح يومنا 

سابيحھ.  لمات  كمة الروحية "الذين يرب ذه امل هم أن يدخلوا  ي نفحص معًا  –دون أن ينضموا إلينا  الرب، عل ل
ها" ا وبأسبا   .)٦( ما يختص باآلالم املتقدم ذكر

َساِن َال َيْصَنُع ِبرَّ هللاِ أن " تذكروا يا أحبائي      ْ ع " .َغَضَب اِإل ر منظورنا  )٢٠:١( ِ
ّ َغ ُ ستطيع  كل مناسبة أن  لكيما وأننا 

عت السُّ  ا  . يم الذي لَّ سلك بالفضيلة، وعند   حدثنا عنھ الدر

ون مثل  لكبخالف ذ      َو"سن ُ َ َما  ِس َ ، َوِلْلَوْقِت  َ ُھ َنَظَر َذاَتُھ َوَم ِ ِمْرآٍة، َفِإنَّ ع  "َرُجًال َناِظًرا َوْجَھ ِخْلَقِتِھ  )٢٤، ٢٣: ١ ،(
  ت  الدير باطًال.، نم الوق حالة من الركود ظلون

سھ من طبيعتھ فربما "ع الدرجة الثامنة من السلَّ       ره، ال يلم، قد ُوضع إكليل التحرر من الغضب، فمن ل س غ
سھ من أعراقھ، فقد ارتقى كالً    .)٧( من الدرجات السبع األخرى" ومن ل

  أتم لكم عامًا جديدًا سعيدًا وعيد ميالد مبارك.   

سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.             واملجد هلل دائمًا. آم


