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

  ٢٠١٦ مارس
  ،أبنائي األحباء

عمة.             سالم و

ستكمل رحلتنا نحو الدرجة العاشرة      م إ هللا"كتاب  من ونحن  لَّ ب ِك رتَ من أفعال ُم أود أن نتأمل  ُكٍل  –عن الوقيعة  – "السُّ
هما من  تبالوقيعة وردود أفعال الذي أرُتِك  بة والصالة. منظور  حقھ الوقيعة، ولنفحص كل   امل

س يوحنا الَدّر عمَّ        و أسوأ من يتحدث القد ي "، )١( "فتيات يفعلن الشر بال حياء"ن  ن أولئك الال شام و رن باالح يتظا
فاء أعماًال أشر  عملن  ا بث،  ؛من أعمال األولياتو اء وا ن: الر ؤالء الفتيات  زة.  ال مع األوجاع امل كذا ا و

بع من القلب؛ ،واالغتمام قد، والوقيعة ال ت ء آخر" وا هدف إ  ها  ئًا، إال أ ها تقصد ش ن، )٢(تّد أ . فإن لم نكن متيقظ
ذا ف سلل إمكن أن من املسوف نجد أن فعل النفاق  ر من سلوكياتنا ال ي بة و  –كث شغلة  املقام األول بامل ارنا م إذا لم تكن أف

عُ  ،والعبادة ن وال  ون مخدوع ر  الطرق الضيق دن ر فيھ س   البداية. منذ الذي عزمنا ع الس

ي أو كي      ذادعو ون    ... ف ي

ي الوقيعة؟         من أين تأ

: وِ       ُ  ،)٣("نتاج املقت"الوقيعة  فقًا للدر بة، فكيف إذن نّد أننا نحيا حياة الصالة إن كنا  و عكس امل ه شوِّ وبما أن املقت 
  سمعة أخانا/ أختنا؟

ئًا آخر س حياتنا هلل، لمكر تربما  بداية       ان  قلوبنا ألي ش ناك م ية اآلخرن محبتھ ومحبةإال  يكن  . لقد من أجلهم والت
نا هللا، وب نا أخواننا/ أخواتناِخ أحب َن " ،دمتنا لھ أحب ِسِر

ْ
َ ِفْكرٍ  ُكلَّ  ُمْسَتأ َِسيِح  َطاَعِة  ِإ

ْ
شعر وكأننا وقوف  ألننا ،)٥: ١٠كو٢" ( امل كنا 

ن حضرة هللا  كل  بة  التنَّ  بدأتر، و و ظه ال. ومع األسف، بمرور الوقت بدأت األشواك ال فينا ح ال ف املج جانبًا لتُ امل
سيطلبغضةل  ي ، وبدأ فكرنا ال

ُ
ر تلك ال أ هامِ شغل بأشياء غ بَّ  ُتِحبُّ ". رنا   ُكّلِ  َوِمْن  َنْفِسَك، ُكّلِ  َوِمْن  َقْلِبَك، ُكّلِ  ِمْن  ِإلَهَك  الرَّ

َبَك  ِفْكِرَك، ُكّلِ  َوِمْن  ُقْدَرِتَك، ست ال٢٧: ١٠(لو" َنْفِسَك  ِمْثَل  َوَقِر نا ل ، فالقضية  ر  ). وبالتا وقيعة فحسب، بل القضية األك
دفنا.   االنحراف عن 

َّ هللا.  يحُسن، ونفكر فيما إذا كان ما نفعلھ فور ع العضنا البعض، يجب علينا أن نتوقف  غتابأنفسنا إذا ما وجدنا        عي
ادثة، فهل سوف ا ذه امل ص الثالث   و ال سوع املسيح كان  ها؟تطيع اسسأل نفسك: لو أن ربنا    االستمرار ف

هم      خ هم، فوبَّ غتابون قر ذا العمل من "سمعت البعض  عملون  هم  ن عن أنفسهم بقولهم إ . فأجاب فاعلو الشر مدافع
ب، وإال فأنتم ُتكَذبون القائل:  ذا ا غتابونھ. فقلت لهم: "كفوا عن مثل  تمامهم بمن  هم وا ِذي«تلقاء ح ْغَتاُب  الَّ ا ھُ َصاِحبَ  َ  ِسرًّ

ْطُرُدُه (مز ُكْنُت  َذا
َ
فاء، وال تثلبھ.  فإن كنت تحبھ كما تقول، فصّلِ  »)٥: ١٠١أ و من أجلھ  ا ذا  ب الذي ألن  يقبلھ  نوع ا
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هدر الوقت  اللغو وا أؤكد لكم. )٤(هللا" نما أحدنا  ناك آخر يزداد قُ عن اآلخرنديث يا أحبائي، أنھ ب "النار لصالة. هللا  ا إربًا ، 
بة عمن يرد أن يتوب"و غربة عن املاء،  كم ع )٥(كذلك إدانة اآلخرن غر ، فاتركوا األمر هلل يا أحبائي، واستعيدوا ترك . وبالتا

سَعون نحوه َ    .الهدف األس الذي 

ْنِت  َمْرَثا، َمْرَثا،"     
َ
َن  أ ْهَتّمِ

َن  َ ْجِل  َوَتْضَطِرِب
َ
ُمورٍ  أل

ُ
َرةٍ  أ اَجةَ  ، َولِكنَّ َكِث َ ْ َ ا ُم  َفاْخَتاَرْت . َواِحٍد  ِإ َب  َمْرَ ِص َ  النَّ ِ ا ِذي الصَّ َعَ  َلْن  الَّ ْ  ُي

َها"  ْ   )٤٢ -٤١: ١٠(لوِم

هدر وقتك   –من خالل الصالة وفهم الكتب املقدسة  يومياً   عالقتك مع هللا نُم ا      ر النافعة عن اآلخرنال   ولو كان – األحاديث غ
ٍل األمر يؤثِّ  ش ي معهاع عالقتك بأخيك/ أختك فتحدث معھ/  مباشرٍ  ر  رٌ ألن  مباشرةً  فتحد ر خ ر"  "التوبيخ الظا ب املست من ا

 ومع ذلك، أحثَّ  .)٥: ٢٧(أم
ُ
ونوا أ نتمناء مع أنفسكم وُم كم أن ت ه ِّ عإذا وجدت أن رد فعلك  –لنواياكم  ن عن عدم إحساس باألمان   نا

رة فأدع هللا قائًال:  داخلك، سد، أو الغ ،«أو من الغضب، أو ا ِ َياَربُّ م ال) وا٣٠: ١٤(مت .!»َنّجِ خالص نفسك صمت من أجل ل
  .وخالص اآلخرن

َ  –ولم تتقبلهاللوقيعة  تعرض يا منأما أنت       ر وصمت؟ كيف  سرعة تلك الرغبة  كت منبَ رِ ماذا حدث الستعدادك لالحتمال بص
انة،  اً عن نفسك، وُمبطئ والدفاعالثأر األخذ بجدًا   مسرعاً كنت  عنك؟ لقد قيلما  كاعظة سم الصالة من  و احتمال بركة اإل
  .أجل اآلخر

ص الذي ظكان يمن ألنھ "      طأ – دانھأن أنھ تائب، ومع ذلك يحاول أن يرد ع ال ر مستحق لنعمة بالصواب أو با ، فهو غ
س  الغفران، بما أنھ رير نفسھ صول عليتصرف وكأنھ  من خالل إجراء  هًال  تحقيق ما يردمِ آ، جلسة محكمة   فرصة لت

ذا السلوك    وصايا هللا. لتمامًا  اً فالخمالقانون. مثل 

ال، فإن      س محبتھ وبطبيعة ا شد حقھ املشروع ول رر ذاتھ فإنھ ي ذه ا. ولآلخرنحاول أحدًا أن ي عد  مثل  الة لم 
رشد بھ  س ر  –النعمة  املبدأ الذي  ها الفاجر بدون أعمال ال رر  شرط أن  نا ننالها)، ولكن٥:٤ قارن رومية (النعمة ال يت

رنكون  ن بص ن ،محتمل هذه الطرقة تصبح تحلِ ن يوبخنا، ُم ملشاكرن و ، ُممتن شتكون علينا.  ن ع الذين  ر حانق جلد، غ ن با
نا صا شتكون علينا كلما  داومنا ع الصالة بنقاوةة. ألنھ كلما دقصلواتنا نقية وتوب لنا  هللا السالم يعطسوف من أجل الذين 

نا نملو    .)٦(" يحمل عداوة تجا

رر من ُيرتَ       ا الوقيعة ب  حقھَك أحيانًا، ي س عن مشاعره/ مشاعر . ولك السالم الد يحصل ع، لكيما غضبھ بادعاء التنف اخ
 ونك ل أسألك: إذا كنت مستاءاً 

ُ
انة قابلت، ملاذا إذن نتأ انة اإل جأ ستطع التحمل  صمت،  ؟ إذا لمباإل من أن  بدالً  الصالة إفا

ِة  ِ َن َصاِدقِ "تحدث إ أخيك/ أختك و سمح للتوتر أن يتصاعد،  بَّ َ إذا ما نوقش األمر معك و ؛ اشركھ  مشاعركو ) ١٥: ٤(أف "امْلَ
رف بخطدَّ ، فال تاً مخطئ، ووجدت أنك بالفعل صراحةً  جاعًا واع   ك. أ السذاجة، بل كن 

 إذا شعرت أنك ُم 
َ
ناك فرصة ملناقشة األمر، فهَ ضط هزد ولم يكن  ام، مَّ تص من أجل الن بمقدار ما“ -  لتنموذه الفرصة املباركة  ان

  .)٧(يكشف هللا أمرك للذين سمحوا بالتجارب"

س "نھ إف ،عم      ها إال إذا كانت عيناه ع هللا كسوسنَّ من ل ة. فاهلل ألم يصعب ع النفس احتمالھ كالنميمة. وال أحد يمكنھ غلب
علن وحده يقدر أن يحرر الناس من األوجاع كما فعل لسوسنَّ  ي  كذا ة، وذلك ل شر بإقناع، كما حصل مع تلك و قيقة لل ا

   .)٨(ترتاح النفس بالرجاء"
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رًا، و       لم عليك أحدًا بالسوء، إن للنميمة، أو  إن كان لديك ميوالً أخ ستمع للنميمة أو اآلذان "قد أعطيت لناتذكر أن: فت ، ال ل
ات،  شر،كان من ا اً سواء -صوٍت ع كالم هللا، وألي اسمل بلللتفا ٍء من أو  ،لطيور اأو  ل الق -  آخر  أي  إذن،  .)٩(" يقودنا لتمجيد ا

ك فيما يفيد.   توقف واجعل ترك

ًا ُيحتذ      ساعدك ىكن مثاًال صا ما سوف  ع األرض، ولكن تذكر أنھ  يوٍم  ما ترد ع تحقيق التقليل من شأن اآلخرن بھ. ربما 
ُ عليك جب ستو  ُ ا")، ٣٦: ١٢ان (متهللا الديَّ عطي حسابًا أمام عرش أن  ر ملن  ُ فعل ا ء إليك وسيصبح هللا صديقك. ال  ء س س

ر، و واالعتدال،  ،التحفظو ب ع محبة اآلخرن، إ عدوك أبدًا. تدرَّ  ذه  معرفة هللا: و الص ضبط النفس، وما شابھ ذلك. ألن 
هذه ا ي  ساٍن أن تقتفي آثاره  االتضاع والفضائل األخرى. ال يأ " سوى ، ألفعال كل إ   .)١٠(ذلك الذي تتح نفسھ بالفهم الرو

سانًا قد أخطأ عالنية، لكنھ تاب سرًا"       ، مالم تكن أنت فاحص القلوب، و ، )١١( "أعرف إ ال تدن أحدًا، ح إن رأيت "ـ فــبالتا
رًا ما تنخدعان" هما كث يك، فإ ري ارفع يديك بالصالة إ)١٢(عي   .أعمالھ حسب كل أحدن ديالذي سوف ي عادلان ال الديَّ . بل با

ص الزالت واملناقص"      ل يتفحَّ جا عناية كل ما يراه  اآلخرن من فضائل؛ لكن ا ، يالحظ    .)١٣("العقل الودود الراج

ب أو النوح"      ذا مطلع عاشر، من وطأه فهو فاعل ا ")١٤(.  

سوع امل        سيح مع جميعكم.ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.        واملجد هلل إ األبد. آم


