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

  ٢٠١٦ مايو 
  أحبائي،

قيقة  .قام! ..املسيح              .قام! ..با

وَ  َذا"      ِذي اْلَيْومُ  ُ ، َصَنُعھُ  الَّ بُّ ُ  الرَّ ِ َت
ْ   )٢٤: ١١٨مز(" ِفيِھ  َوَنْفَرُح  َن

رنم بسوف ُنزّ       س أنھ طاملاان الفرح، ولكنأن الكنائس بالستور البيضاء، ون ذه األرض،  نا لن ن أن من لنا البد فمازلنا نحيا ع 
د لنحيا حياة ن ر لكيما ُنمنح ،قيامةالجا بل  ،النصرة املعطاة لنا ضد املوت. يجب علينا أال نفقد ما قد ربحناه  خالل الصوم الكب

نا ال يانح ادية عشرة من درجات كتاب ا جددنا عهودروحاني ذا الشهر الدرجة ا ستكمل  م إ هللا". لذا فس لَّ عن إكثار  "السُّ
هم روحيون""ها أذه الرذيلة ال قيل  –الكالم والصمت  رًا أ هم كث سلل ح نحو الذين يبدو عل   )١( .ت

ذا الفص      س يوحنا الدر  و عرش املجد الباطل" :أن ل بقولھيبدأ القد رسل ُم  )٢( ."إكثار الكالم  س عضو نًا  من آثاره  اً ب
بانية:  ياة الر شوعخادم الكذب،  ؛رشد إ املزاحباب الوقيعة، وُم "السلبية  ا ادم ا رِّ  ،؛ [...]و د إبطال التحفظ، م

ماسة، وإظالم الصالة ع )٣( ."ا ذكر  ئة ومن التعود الرديء، "لكالم مثل: ضًا من أسباب إكثار او املجد وإما من إما من الب
ن ع محمل ثالثة رذائل - ) ٤( م البطن"هَ َ  الباطل، وأحيانًا من ظ، يميل جيلنا إ عدم أخذ ي، لسوء ا ذه  ... اللوا جدية، وع  ا

ا قودنا إ م ستو املزد من التفاصيل حول ما يحفزنا و رين للكالم.لبدة العواقب الوخيمة املالحظة أود أن    وننا مك

  ما  األسباب األساسية وراء حاجتنا للكالم؟     

ستعرض العوامل املُ      زة الثالثة التالية:ّفِ دعونا 

١.  
ُ
لم ألن أرد أن أ ي و أت مية.أأشعر أرد أن د برأ   ن ذو أ

وى  .٢ لم لرغب  النميمة والش   .أت
لم أل  .٣  نأت

ُ
  د هللا.مّجِ  أرد أن أ

١ –  
ُ
لم ألن أرد أن أ ي وأأت مية:أشعر أرد أن د برأ   ن ذو أ

ذال  تأمَّ       دوء الرجل يُ  :القول  مع  دي  )٥( ،بطل املجد الباطل"" في  ب ا أن أجعل وجودي معروفًا، إذن و إذا كان الس
سلمت لضعٍف  عامل معھ من كان  فقد اس َّ أن أسأل الصمت. باألحرى أن أ ، يجب ع إن كنت أمينًا  جهادي، فقبل أن أفتح ف

هامن  :نفس لمات ال أنا ع وشك أن أتفوه  تفع من ال ي أم اآلخرن؟ ؟سي    ل سأنفع ذا

ل أشعر باملعاناة إذا  -  دعونا نفحص دوافعنا      مية؟  ي سوف يمنح الشعور باأل مت  كنت  اجتماٍع ما ل اإلدالء برأ ما وال
نما شاورون اآلخرون  كان الصمت ب رك اً لصنع قرار  ي ل أشعر بر اً مش ة  أن أجعل منغ؟  ستمعون  (أو الشيوخ) سبقون م بة قو
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ل أشعر بالرضا عندما يتفق اآلخرون  جل عندما ال الرأ م إ ما أقول؟ وعندما أتحدث،  ب الشعور باإلحباط وا ل يص ي؟و
  ؟يفعلون 

ْن  َتْقِدُروَن  َكْيَف "     
َ
ْنُتْم  ُتْؤِمُنوا أ

َ
ْعُضُكْم  َمْجًدا َتْقَبُلوَن  َوأ ْعٍض، ِمْن  َ ْجُد  َ ِذي َوامْلَ   )٤٤: ٥(يو " َتْطُلُبوَنُھ؟ َلْسُتْم  اْلَواِحِد  اِإللِھ  ِمَن  الَّ

لم لرغب  النميمة والشكوى: – ٢    أت

عد كما يجب" ؛"من و خطاياه ضبط لسانھ      عرف ذاتھ  رثار فلم  ناك حقًا داٍع )٦( أما ال ل  ل ،  ذه املش ر   ة  ضوءلتفس
  ز؟ّفِ ذا العامل امُل

شهد بآيات الكتاب املقدس عن اإلدانة، واالغتياب، ل يجب أن نُ       س ل يجب أن  رية عن كشف خطايا األخوة؟  ورد ما قالھ آباء ال
عاملوننا؟ لن أضيع وقتكم يا أحبائي. إذا ما توقفنا  والوقيعة، وكيفية معاملة هدأ، ونفحص قلوبنا، اآلخرن كما نود أن  ظة ل ولو ل

ص الذي  مزة  أتقرب إ أو أحُصل عليكما  ،تقرر ضد أخانا/ أختنا ع وشك تقديمكنا فقد نجد أننا  تحدث معھ أمع ال
هم، أو ألسباٍب  ، د عل هة. وبالتا ر حرصاً أخرى مشا ون أك غضب هللاألننا ا ، لسنعونا ن ذا   أننا مكتوبولكن أيضًا  ،فحسب علم أن 

ها (مت يوماً  لم    .)٣٦: ١٢ما سوف نقدم حسابًا عن كل كلمة بطالة نت

لم-٣        أت
ُ
   :د هللامّجِ ألن أرد أن أ

ساطة شديدة سكت أل "  :ب سكت ألنھ ال يجد جوابًا، ومن  ن من  عرف األوقاتمن الساكت راخ "نھ  ب الوحيد ٦: ٢٠(س ) الس
جيد م ا لُّ ون كلماتنا مدفوعة للت ون كلماتنا ؟ و املقابل، برغبة أنانية و تمجيد خالقنا. كم من املرات ت  دافعها نقيكم من املرات ت

ء   )١٦: ٥؟ (متنورنا قدام الناس لكيما يمجدوا أبانا الذي  السموات لي

بة النطق والقدرة ع تمجيد اسمك القدوس. و أبي السما"      ي وي، أشكرك ع إعطائي مو بة  ظنال أأساعد ذه املو أن 
غضبك، وعِّ ُمَس  ء  ها، ولكن باألحرى استخدمها ملجدك. امنع من قول أي  م  الصمت. امنح عمق لم كيف أجد حبك  لَّ

جاعة ألكن متضعًا،  واء عندما تثور  داخادئًا  القوة أن أظل وأعطال   ." األ

سو ع املسيح مع جميعكم.ليكن س        الم ومحبة ربنا 

ن.        واملجد هلل إ األبد. آم

  


