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  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر
  ٢٠١٦ يوليو 

  

  ،أبنائي األحباء

  ..قصة حقيقية. مسامعكم ع قصأود أن أ      

اري إلحدى الكنائس، دخلت إ      س ببعيد، وأثناء ز سة إلقامة القداس اتلك منذ وقت ل ، فصادفت واحدالكن من  اً إلله
عض الشمامسة  شاد  ري نحو املذبح املقدس، وأثناء إ يءأغرب املواقف.  فأثناء س عضهم كان يت ان، الحظت أن   لأل

سة جلوٌس  أنأيضًا الحظت  ع جدار املذبح، و س جلوٌس معظم أعضاء شعب الكن ون دمدَّ فقط، بل كان البعض يُ  ، ول
ر املقاعد ا هم ع سة لم تكن شعور رؤوسهن مغطاة، وكان البعض سيقا ساء  الكن سة، أيضًا الحظت أن ال ية للكن ش

سة م ن مقاعد الكن ر ب نس م يأكل! أيضاً  أعتقدبل ديث. اح األ  ستغرق ان وقت ارتداء حثم عندما   أن قد رأيت أحد
دمة، وجدت معظم الشمامسة ساجدين   س ا ل وأمال ن مستغ ركان الهي   .النوم رق

ها لم تحدث  من قبل  أيأبالرغم من  .م بما يكفي؟ .. ممتِد ل صُ       ذه القصة حقيقية، إال أ سة من  ةن  كن
ي للصالة ظ، فه تحدث أحيانًا عندما نأ ها، ولكن، ولسوء ا ذا بالغرض .الكنائس ال زر ذا أنقول ل يفي  ن رسالة 

ناول الدرجة الثال َج عن  "م إ هللالَّ السُّ "من كتاب  ةثة عشر الشهر ت   .ر""ال

      : س يوحنا الدر ب اإلكليل مثل ظفره يقول القد ب للرا س ء  س  عرف الغاضبون، إذ ل ُ جر  " أوان ال
جر" ستطيع العودة مرة أخرة إ أرض املعركة، ومع ذلك ف .)١(بال نا هللا، وسوف  إن إذا ما سارعنا بالتوبة، فسيقو
ظة، سوف نجد أنفسنا جر ع الفور. خلَّ يح. فإذ تَ  أيضاً  العكس ذر جانبًا، ح ولو ل ينا عن القتال، ووضعنا ا

ي من آثاره.  عا جر، ونظل  سهم ال ن    مضروب

  إذن كيف يمكننا منع حدوث ذلك؟      

      
ُ
عض امل عد ذلك يواآلثار اتبَ ِّ َس دعونا أوًال نناقش  جر عند مواجهتنا مكن ، ثم  أن نرى: كيف يمكننا أن نتغلب ع ال

  لھ؟

را  العمل كأسباب محتملة       طايا السالفة، ورثاء الذات، وال سيان ا يذكر الدر إكثار الكالم، وعدم الطاعة، و
ذ لة، فسوف نجد أنھ  كل حالة من  ر املش جر. أعتقد أننا لو نظرنا إ جو ون لل االت ي ب قد حاد عن ه ا  الرا

ب  سلك ما إذاو الهدف الذي خرج من أجلھ.  ون ، لسابقة الِذكرذه السلوكيات ا الرا س مل ي اذا ترك العالم بال شك قد 
ب إ الدير.   وذ

ب لللَّ       ٍب ذي ال يفيدلكالم الل وأ غوأين الوقت  يوم الرا س ما ؟! ما الذي يدفع را  !بقونھ؟لعدم طاعة الشيوخ والذين 
زن اإللقاء باللوم ع اآلخرن؟ أو  أو ب التجارب والضيقات؟ ا ن  عملھ؟ وأ !س ر أم ون قد  !أن يصبح غ ... بالتأكيد ي
رة س ماسة كل تلك الغ ا ع نفسھ عند بداية دخولھ الدير. ف وا عن  اً عيد يصبحال كانت لديھ، وكل العهود ال أخذ
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ون  بة، و مثاًال لالتض أن ي رًا ما ينادي بالعدالةاملطالبة بصبح اآلن كناشط  مجال اع، والطاعة، وامل قوق. كث  ،ا
طالب بو  ي من اآلخرن، و ب اذا ما يناسب احتياجاتھ. إذا كان ل شت بدأ  يءح اآلن بطجر الرا  القيام والتوبة، فس
جرواقب ع جرح ي . الظهور صاب بھ املُ  ال ب ا ل قلِّ وأول من يُ  ؛وأول من يطالب بالعدالة ؛ون أول من يتذمرذا الرا

  من شأن اآلخرن. 

تصرف بطرقة سلبية ومتمردة ضد السلطة والنظام. وتنكشف أبدًا يقنع ال أنھ عليھ يبدو  ب  معاناةبما عنده، و ذا الرا
جرح عن طرق سك" :ا مال ال ل العالم ؛)٢(إ ر ؛)٣(وتطوب أ م وضعف  الصالة. والضاجر حديدي   ؛وفتور  ال
ارجية دمة ا ر مستعد للطاعة[...] ا و أنھ )٤( "، وغ سبة لھ  ر السار بال ر. ومع ذلك فإن ا ، ال يظهر "حيث ال تزم

  .)٥(جر"

      : رب الساعة جر قشعررةً ث شيطان الِد ُيح ،" الساعة الثالثةيقول الدر ، وصداعًا، وح مغصًا، وعندما تق
جس ن ساعة الصالة يثقل ا ن تح ت املائدة قفز من فراشھ. لكن ح عدَّ

ُ
شعر بقليل من العافية، فإذا أ س م من التاسعة 

ع َ خطف اآلية من فمھ بجديد. إذا وقف  الصالة  ب!"يصھ  النوم، و ر س ر أوانھ وبغ : أيضاً  قول و .)٦(ثاؤب  غ
جر) ھُ لْ تأمَّ " رح ع، تالحظ أنھ عند (شيطان ال ر وضع قدميك، وإذا جلست يق غي ند وقوفك يحثك ع  س ليك بأن 

ائط، ثم إذ سمعك جلبًة وإيقاع أقد إ ا شراف من النافذة"ُ ستطيع تمي )٧(ام يأمرك باالس س  ب امل . الرا
هاجمھ، فع الرغم أننا  جر عندما  ل حيلة ل"عندما نصال حتال األحمق ب ة، و جة  يذكرنا بأعمال ضرور يجد 

ب د لن يت .)٨("من الصالة نامعقولة ل ب املجا َّ عنلكن الرا واء  شعرقد بالرغم من أنھ و . البتة موقعھ خ بثورة األ
ب،  ا.  لكنھواألوجاع  داخلھ، وبروح التمرد تدفعھ إ السلوك بطرق ال تليق برا واء: يحارب ضد عندما تقول لھ تلك األ

رح عليھ  ؛يتذكر خطاياه ،عندما تدَّ الظلم ؛يزداد خضوعاً  ،دعندما تقول لھ: تمرَّ  ؛يقف منتصباً  ،جلسا عندما تق
َ قوم بالي ،التأجيل قيقي  زمتھ أبدًا ما دام هللا معنما تكُم إتھ علم أن قوَّ عمل ع الفور... املقاتل ا   ھ. ن  هللا، وال يمكن 

بدو       ذا املغتصب املس ستطيع أن يقتلك؟": عندما سألنا    "ومن 

ًا:      ان أسند إليھ رأس أجابنا ُمكر م م س  عند قيقيون ل لك أجد موضعًا عند الذين يمكن أن  ؛"املطيعون ا
ي زوال حس النفس، وأحيانًا زوال ت رات، أحيانًا يلد ي كث ش معهم  السكون أمها ي أع ة، وربما تلد ذكر النعم العلو

رة،  اكمة األخ سيان امل ، و م االنتقال من املوضع، وعدم إطاعة األب الرو عاب. أوالدي املقيمون م  ادة األ ز
ي اآلن، فَ  رًا نقض العهد. أما اللذان يقاومان وقد قيدا و فكر املوت. أما ال َم هُ وأخ ر وعمل اليدين. عدوي  م ا ال

رات العتيدة"تالش   .)٩(ي تمامًا فه الصالة بالرجاء الثابت  ا

ذه غلبة ثالثة عشر       رًا" ة؛"   .)١٠(من نالها حقًا، فقد صار  كل صالح متمرسًا مخت

سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.        واملجد هلل إ األبد. آم


