
________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ية ١( رجم من اإلنجل ) م  

Saint Isaac the Syrian. The Ascetical Homilies of Saint Isaac the Syrian. Boston, MA: Holy Transfiguration Monastery, 
1984. 

املرجع السابق. )٣املرجع السابق.         ( )٢(  

  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر
ر    ٢٠١٦  نوفم

  ،أبنائي
بانية؟ من جئت  ملاذا اختار كالً       ذه الدعوة الر   مجد هللا؟لتل جئت لنفسك أم  ؟تخدملمنا 
ياة ات القرن اير القصة ال حدثت  أربعيتذكَّ       ملا لرجل يد "حافظ"، والذي دخل الدير وانخرط  سلك ا

هرب من السلطات. لقد كانت طرق بانية ل صول ع  حماكرة وبارعة  نفس الوقت،  ھالر ر تمكن من ا أنھ  وقت قص
جميع ح ُانتخ ل األشياء وب بحظوة عند ا اطن األمور كشف مكره و ليصبح أسقفًا! ومع ذلك فإن إلهنا الرحوم العالم ب

  مرة أخرى من هللا. "حافظ"رب و  ،وأظهر خداعھ
ر فاضًال، ولكن      داع... ھكان رجًال يبدو  الظا   من الباطن مليئًا با
رى لنفسھ.أنھ نفسھ  كان يظن       ية الك ية، ولكنھ كان ال   دا

  أبنائي،
سلك بطرٍق         ؟ أنفسنانحن أيضًا  ، أال نخدعس حياتھ هللال تليق بمن كرَّ  عندما 
لعلينا، لنفحص أنفسنا جداً ب صعبًا ل التجار دعونا نفكر فيما يجعل أمر تحمُّ       وإذا ما واجهتنا ؟ الأم   الصالحدَّ نَ  ، 

ون ما، ف عقبٍة    ؟لهذا االدعاءتمامًا  اً رد فعلنا معاكس هل ي
نا لنذور نتحدث و ل       نما...  والطاعة ،والعفة ،ري الفقر االختيانؤكد ع أمان ع  ونتحدث بالسوء، س للراحة ب

م  السلطةأخواننا/ أخواتنا،  هم؟ ونطيع فقط من  ون لنا دالة وحظوة لد   لي
ذه األسئلة بأمانة وصدقدعونا نفحص أنفسنا وُنج        .يب ع 
      

بع و فضيلة  الفقر االختياري   ارنا ملشيئتنا. ولذلك، ت ل من إن سأل أنفسنا: إذا ُطلب منا أن نخدم مع آخرن،  دعونا 
ضوع لرأي اآلخرن؟ يقول أن  نجد  أنفسنا الرغبة  ل نجد صعوبة  التخ عن آرائنا وا ون  موقع السلطة؟  ن

ي:  ق السرا س مار ا نھ الرحيل من ا "طاملاالقد يات، يظهر  ذ سان أن يتحرر من املقت   .)١( ياة"اختار اإل
ون ُمر       اره ت ث برأيھ، فإن أف ش سان  ال كذا فإن رغب اإل ي. وضيف تو ر اآل س  الد ذا العالم ول كزة  تربة 

يات، فُق  ت"إذا كانقائًال:  س لديك مقت ئًا. اك شتھ ش ء، فال  عها ع التو، ولكن إن لم يكن لديك  م بتوز
ية أو  ذا سوف يقودك إ عدم اإلسراف  الطعام  قاليتك واخلها من كل رفا اجة، و أشياء زائدة عن ا

 ُ ء  سان الصَّ عِّ والشراب وضبط النفس ح ضد إرادتك. االحتياج والعوز  كل  عنا ولكن كلما تمتَّ  ر؛لم اإل
واء، ونفشل  ضبط أنفسنا" ر قادرن ع السيطرة ع األ يات، نكون غ   .)٢( باملقت

ها. تأم      ر امللموسة ال نرفض التخ ع شأن األشياء املادية، ولكن فيما يتعلق باألشياء غ س فقط  لمات، ل ذه ال لوا 
ٍء  ب أن نفعل  وعندما نتخ عن  داف أخرى أو توقعاٍت  ذا ونحنما، فال ي ق:  لدينا أ ما، كما قال أيضًا مار ا

تظر املجازا ر ألحد، ال ت    .ة منھ. وسوف تتلقى املجازاة من هللا ع األرض و  السماء"عندما تصنع ا
ر  ري، مارس الفضيلة من أجل محبتك ولو استطعت، فال تصنع ا ي، بل با ر اآل من أجل املجازاة  الد

  .)٣(هلل" 
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جسد، ولكن أيضًا إ طهارة العقل  العفة      ر فقط إ طهارة ا ش ن منو ال  أيضًا العفة من شهوة أخرى،   أمورٍ  ب
رام والتبجيل واملجد ار الرديئة وسوء الظن تجاه أخواننا/ أخواتنا. االح و ، ومن األف س العفيف  يقول إن  من"ل

و  جهاد، وإنما  جلة تتوقف بداخلھ  أوقات اشتداد القتال وا ار امل  الذي يجعل عقلھ نقياً  ذاك  األف
ستطيع أن يُ  ح ،باستقامة قلبھ ق أنھ ال  جل" حّدِ ار النجسة بدون    .)٤( األف

جب علينا أن نبذل ما  وسعنا لنحب ع الدوام كون      نا خدام هلل، يجب علينا أن نحارب ضد أي فكر ال ير هللا، و
سقطوا  يد ال ل قلوبنا.وب سمح العناية اإللهية ألولئك الذين صمدوا  التجارب أن  ن، وباألخص "ال  شياط

هم لُ بَّ َق لو كانوا يُ  ها كما لو كانت أخطا خفو هم و رون أخطا س اصةون أقدام األخوة، و . يجب علينا أن )٥( "ا
شعر بالرغبة اٌمل  لمات عندما  ذه ال ِ نتذكر 
وى من أخواننا/ أخواتنا.ّ   ة  الش

  
لة  قبولھ اً  نذر لم يكن لدى أيَّ  الطاعة      أعضاء  نصبحومع ذلك، فما أن  .أو التعهد بھ  بداية دخولنا الدير منا مش

ي ح  با لة من كسره  السلك الر شعر يأية مش ون النذر الوحيد الذي ال  ، حيث نقنع أنفسنا بطرقة أو بأخرى أنھ ي
ع من املجادلة. "قالوا عن األب سلوان إنھ ر منطقي، فإنھ ال ما نما كان يم مع الشيوخ   ،إذا كان املطلوب منا غ ب

رًا، قال لھ:  يحبھ.اإلسقيط، أراد أن يظهر لهم طاعة تلميذه ال من أجلها  ًا صغ يرًا بر   فلما رأى خ
ر يا ولدي؟" أجابھ التلميذ:  -        جاموس الصغ ل ترى ذلك ا "  
عم يا أبت". -      "   
ن؟"وقرناه -      ما جميلي   ". قال: ، أال ترا

ب طاعتھ" -      س شددوا  جب الشيوخ من جوابھ و   .)٦( عم يا أبت. فت
شعر       ذا و سبقوننا(نطيع الشيوخ ما دائمًا ننا أربما نقرأ  الة )؛الذين  ذه ا سأل أنفسنا ما إذا كانت  ،  دعونا 

ؤالء الشيوخطاعتنا جزئ ها تمتد إ طاعتنا ألخواننا/ ية وموجهة فقط تجاه    أخواتنا حيال ما يطلبونھ منا.؟ أم أ
و رفضنا       سبقنا من الشيوخ،  ر سوءًا من عصياننا ورفضنا طاعة من  ىسما بلطلب الطاعة إن األك  من أخ اطة ألنھ أ

رًا ما  حيث .أو أخت لنا ها نذر الطاعة. لك أقول لكم أنھ بالتأكيد ينطبق مثل عتقد أن أننا كث االت ال ينطبق عل ذه ا
ها. دعونا نفحص أنفسنا ب عمة الروح القدس، وذلك ، وتدقيٍق  ٍن امعإعل وائنا لمن خالل  امن وراء أ و الدافع ال رى ما 

منُ من ثم و  ؟ورغباتنا   طرقنا. َقّوِ
سلك      نا فل ن صلي عِّ  ،ذا الطرق كخدام أمناء هلل، حامل ُ ن نذورنا.  ُ  لم أنوحافظ ، )٧( "نامھ لسانعلِّ "يحرس قلبنا ما 

سأل أبدًا ال لكيما    ).٥٠: ٢٦(متملاذا جئت؟"  ،"يا صاحبذا السؤال: ُ
      

سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.             واملجد هلل إ األبد. آم


