
   

  

  

  

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

  ٢٠١٦ برلأ
  ،أبنائي األحباء

ظة،  الكتاب الذي نقرأه معًا، أود أن نضع جانباً            ام.ل ء آخر    لنتحدث عن 

ل أو بآخر، ن      ش ذه األيام املباركة، حرص جميعنا،  حضور و ، لروحيات عن طرق الصوم االنقطاع النمو  اطوال 
ادة كَّ و القداسات املتأخرة،  ال العبادة األخرى.بم القراءات الروحية، وربما أيضًا ز ادة امليطانيات وأش   ز

ىأ بدون و       ذه األمور رائعة د ، وأص أن يبارككم هللا، وأن يقبل أصوامكم وصلواتكم، ومع ذلك أص أيضًا مفيدة  و شك فإن كل 
ذه الرحلة املجيدة ونحن أ ر، ولكن أن نتمم  رة الصوم الكب ره  ف ر الوحيد الذي نخت ذه املمارسات  التغي ون  ن"ال ت  "قائم
 !"متجددين"و

و الوقت       يل املثال، فهذا  ا، كاالتضاع ع س ناك فضيلة معينة تود اقتناء ا! صّلِ من  املناسبلو كانت  عمة هللا لتحيا لتطلب 
ها و  ذه الفضيلة، اكت ها، ها ع حائط قاليتك،ضعأجل نوال  م من ذلك كلھ، مارسها. إقرأ ع ك ملجرد أننفسك  ال تكن راٍض عن واأل

قيقة ال تدع يومًا ما يُم  واجباتك اليومية... تممت شعر أنك با رت. قد ر دون أن    غ

  أن تتجددوا! ل واحد منكم يا أحبائي...ل جوهأر  ما ذا     

شفھ من ضعفاتك،فيھ لتفحص  اً وقت ددحكن أمينًا  أن ت     جاعة لقبول ما تك نارة، وال  نفسك أمام هللا، صّلِ أن يمنحك هللا االس
ساعدك بإِ و  ر بحق.و  ھصالحسأل أن    عمتھ ع التغي

ن عن آخر يوم اح األ مكتوب      و ليقة:  األول من سفر الت ى ا
َ
وَ  َفِإَذا َعِمَلھُ  َما ُكلَّ  هللاُ  "َوَرأ ا َحَسٌن  ُ   )٣١: ١(تك "ِجدًّ

سة      ذا املوضع "جدًا"ت كلمة مَ خِد استُ  :يقول آباء الكن ى": آية كما فقط،  ""حسٌن كلمة استخدام بدًال من   
َ
ھُ  ذِلَك  هللاُ  َوَرأ نَّ

َ
 أ

ُ ) ١٠: ١(تك َحَسٌن" عينھاشعندما كان  اح، ألن هللا ر إ كل يوم  هاية األ ااألعمال املنفردة  كل كان ينظر إ   مع  عد إتحاد
  عضها البعض.

رى إن كان      و الوقت املناسب لفحص قلوبكم، ول ذا  نا لذواتنا أحبائي،  بع من محب ب  منعنا من ت لدينا أية دوافع ت س ت
ماالتحاد بمن  لة  هللا لنا لنحيا  أعطا رة طو توسطهم. لو مرت ف ها أحد أخو  تجن و الوقت املناسب  انك/ أخواتكف فاآلن 

واجز، و  وف ،. لو كنتمحبةتقديم عمل للتحطيم تلك ا و الوقت  ،بدافع ا  املناسبأخفيت مشاعر ضغينة  قلبك، فاآلن 
ها. راف  ذه القيود واالع   للتحرر من 



 
  

رية:       عتنفيقول آباء ال قيقي  ب ا ء" )غصب( "أن الرا سلك حسب نفسھ  كل  سمح ألنفسنا أن  ، لذلك يجب علينا أال 
ذا قد جسد، ألن  ري أن نقطع إرادتنا الطبيعية، وأن نختار طوعًا الطرق  ا ل العالم، ولكن علينا با س أ ون مقبوًال بمقاي ي

  الضيق.

ر من خاللھ، لكن بدًال من ذلك أسألك أن       ذا القرار بنفسك:تإن الباب الواسع مفتوح أمامك، وربما لن يمنعك أحدًا من الس  تخذ 
، أن اقطع مشيئتك ون معك ليعضدك.، وصدق   هللا سوف ي

عِط لھ مجاًال، بل من د وتنقى! إن كنت مغلوبًا تجدَّ       تقم لنفسك،  ًا ماعاملك أحد نحفظ لسانك. إاالغضب فال  ئة فال ت معاملة س
عًا للسالم. إذا   بل كن صا
ُ
رأ قت بالعمل الكث االدعاء عليك بركة خدمة إلهك. إذا تم  ل عو صقتنص فرصة اافال تتذمر، بل  ر

هم  ب أحداً  نبل لتظل صامتًا، وثق  محبة هللا. إ أحداً كذبًا، فال ت ما قص سرع   ال النميمة، و  سقط جرحك، فال  ما س
علَّ  ُمديناً حدث  ن آخر فال تدعها ُمخفاة م عمل محبة. وقّدِ  ،م من األلمأخيك/أختك، بل  نك وب ناك عداوة ب ر إذا كانت  أو غ
  ولكن تصا مع أخيك/ أخِتك.مة محسو 

ن، حيث ئ ن ش ب  أن إذا كان لديك االختيار ب ون النص ر. إفك، يخأل األقل سوف ي اصة، وخذ بركة فعل ا  ناقطع مشيئتك ا
رياٍء  عاملت بك ظة واحد أدركت أنك  جَّ أو بتعاٍل، فال تدع  ئًا لم يحدث،  أختك.  ع، واجھ خطأك، واعتذر ألخيك/ة تم وكأن ش

رف أمام هللا  نإ ري اع ذا الشعور إ عمل إلرضاء مشاعرك، بل با رة، فال تخدع نفسك وتنكر، وتحول  سد أو الغ شعر با كنت 
لبذلك، و  و سوف يمنحك النصرة.  تحمَّ ذه املشاعر أمامھ، و يحكو  مكتئبشعرت أنك مغتم أو  إذاألم  س بدأ يفتقر إ  قد أن 

ماسة الروحية، ، نك. إذا كنت تص بطرقة ا عش روحك وجدد ذ ية أ . روتي   آلية ، فتذكر محبتك األو

 أحبائي،      
ُ
ِ أ

ّ رة ص ذه الف رة من أعماق قل لكيما تصبح  ر حقيقي  حياتنا.  ف ر سَع اِ غي دًا. تجّدِ وأعمل ألجل ذلك. كن ُم  لتتغ
امل عملھ عليك بصعُ يعمل ما لقيام ع ااغصب نفسك   ح وإن كان ھ. افعلذاى ن كان باستطاعتك أن تتفادإ، ح و إرادتك ب

تألم، أو  ذا ب األقل. فأبوك السماوي يرى إنك ع إنك س و سوف يباركذلك سوف تحصل ع النص ياتك. ك من أجل، و   ت

نارةصّلِ إ اآلب واال       رى ما إذا كانت ،بن والروح القدس لكيما يمنحك هللا االس ر وِ قرار  ل س فق أم وِ  ،فق مشيئتھاتك وسلوكياتك 
اصة، فال تقبل  .مشيئتك أنت كذاع نفسك ولو كانت حسب مشيئتك ا ري تجدَّ  ،أن تظل    د.ح ولو ليوم واحد، بل با

سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن        .واملجد هلل إ األبد. آم


