
  
  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر

  ٢٠١٧ يناير 
  أحبائي،

عمة.        سالم و

ها. بال شك أنھ قد اختلفت  الزال محبة هللا الذيبنعمة هللا، قد بدأ عامًا جديدًا ...  يا لعظم       بانية ثمانية عشر قرنًا منذ بداي ياة الر يمنحنا بركة ا

ر  ون ع خالف ما كان عليھ  القرن الثالث امليالدي، ولكن جو بنة اليوم قد ي بانيةاألوقات واألزمنة، وبالتا فإن وضع الر ياة الر س عليھ  ا ل

ئ ب التكيف مع الب يطة، ولذلك ي ن. أة امل اضر عما كان عليھ  أيام آبائنا األول ون مختلفًا  زماننا ا   ال ي

ر       و جو و: ما  بانيةإذًا فالسؤال  ياة الر و ا ب وكمال قلبھ  دف كل را ق: " ومن  .)١(املداومة ع الصالة بال انقطاع"؟ من كلمات األب ا

رة، فإن الص ن أمور كث ستخدمھ  حروبنا.ب ئة هللا، و الدرع الذي    الة  الطرق للس نحو مش

ر أنھ      بانية. غ ياة الر ر ا ب، و جو ة. ،حقًا، فإن الصالة  عمل الرا ون قاصرة بدون أعمال صا ها، فإن الصالة ت   وبالرغم من تمسكنا 

عرفها حق املعرفة      اح الثالث  ناك آية  ْعَتِمْد  "ل ع فهمنا: سفر األمثال، وال تدعونا أال نتَّ من  األ َ َ َفْهِمَك َال  ). ولكن ٥: ٣(أم ".َوَع

ون املوقف مناسب ها فقط عندما ي شهد  س ر من آيات الكتاب املقدس، فنحن  رياءنا جانبًا،  اً لألسف، ومثل كث لنا. وعندما يضطرنا املوقف لوضع ك

شهاد  ر توافقًا مفبدًال من االس ا، نبحث عن آية أخرى أك اجة  إرادتنا، وأقل إشارةً  عبآية كالسابق ذكر االت،  .أن نتضع إ إ ا ذه ا و مثل 

ن إرادتنا وإرادة هللا. ة، يجب علينا أن نثابر  الصالة لنتمكن من االنتصار  املعركة ب ون إرادتنا قو   وعندما ت

ا البداية، قد ال نحصل ع اإلجابة       ون ال نرجو ل صوت الروح القدس، ولكن إذا ما استمررنا  الصالة، ، في سوف فمن السهل تجا

يار األفضل. وأود أيضاً  طلبنا القوة من هللا، فبنعمتھ سوف نتمكن من تحقيق مشيئتھ، وال ما ستمر الرسالة  إعادة نفسها، وإذا  أن  حتمًا ا

ع بالضرورة أن الفعل ُمرضي ذا ال  ر إ أن مجرد كون النية طيبة فإن    هلل. اً أش

ل (      ل الصعوبات ال نواجهها ٧صم ٢تذكروا قصة داود عندما أراد بناء الهي ل ل ون ا   الصالة. و). دائمًا ما ي

ن  الكتاب املحياة عندما نتأمل        ساء املؤمن يح. يجب علينا  ةعظيم خطيئةأية  فعلقدس، نجد أن الرجال وال سبقھ صالة، والعكس  لم 

ون د عائأن ن ُ ن للس نحو إرادة هللا، وأال  ز مًا حرص يھ ذلك برجل يو  ّزِ ش اصة. يمكننا  تمام  عظيممشيئتنا ا تة ضارة  وسط حديقة باال ن

ل يمكننا تَ  ر يُّ َخ فاكهة.  ون من غ ر ل كيف أنھ سي ديقة يضع أك جار الفواكھ  ا ذا الرجل مجموعة متنوعة من أ عد أن يزرع  املعقول أنھ 

ها أن تُ  تة القاتلة ال من شأ فاظ ع نمو تلك الن ص من دّمِ قدر من الرعاية  ا رب أي  س ذلك فحسب، ولكن إن أق ر كل ما قد زرع؟! ول

تة الضارة ليقتلعها،  شيط ذلك اتلك الن هاس ماي سرع  ذا الرجل قد فقد عقلھ. .لرجل غضبًا و عتقد املرء أن مثل    حتمًا سوف 

رةيقول األنبا أغاثون: "      سمة األخ وكما أن الصالة  أعظم سالح لدينا، فلن يتوقف عدونا أبدًا عن  .)٢("الصالة تحتاج إ جهاد يدوم ح ال

شرة عوضًا عن القتال ضده، ولذا فإننا  شر أو نبحث عن مالذ  قدراتنا  ال جوء إ ال س ل رًا ما نجد أنفسنا قد ضعفت و   كث

  الثبات  املسيح. 

  

  

س يوحنا كاسيان، ١( س األوفست ٩، مناظرة املناظرات) القد ق، (األنبا رو رة، -  الصالة لألب ا   .٢٠١) ص ١٩٩٧القا

شورات النور،  الشيوخ أقوال اآلباء) األب أغاثون، ٢( روت: م    .٦١) ص ١٩٩٨(ب

  

ب أال ييأس أبدًا ألنھ  ب ع الرا ُقومُ "ومع ذلك، ي
َ
  ) ٨: ٧(ميخا " .ِإَذا َسَقْطُت أ

سقط، ألن " اءافعل كل ما  قدرتك لئال  سقط. ولكن إن سقطت ف العدَّ ب أن  جهاد ع الفور هض ثانيًة االقوي ال ي    .وواصل ا



عمة هللا عنك، فقم  كل مرة، واستمر  القيام بذلك ح يوم مماتك. ألنھ مكتوب:ح  ب احتجاب  س ْسُقُط " وإن سقطت ألف مرة  َ يَق  ّدِ الّصِ

اٍت  سقطالذي و) ١٦: ٢٤" (أم َسْبَع َمرَّ ُقومُ " مرارًا وتكرارًا خالل حياتھ ع أنھ  َ ي، و دموع، والالصالة بما دمت تتمسك بقوة . "َو با بسالح الزي الر
  . )٣("برغم تكرار السقوط، رونفسوف ُتحسب من صفوف املنتص

جأ إ الصالة شف القوة والراحة ؛إ امنة اك م من ذلك كلھ ثابر  الصالة. ؛ الصالة ال   واأل

خرجونھ من ساحة املعركة، فهو   جندي و ر الالزمة  القوة ذلك سوف يمنحھو ، هايزد مأن ال س إ مداواة جراحاتھ عندما ُيصاب ا للعودة.  كث

هاون  قانو بمن األحيان، نجعل حالنا أسوأ  ، نال س ونتذكر أخطاء اآلخرن، وُنقّسِ نا الرو ذا يا أحبائي، ل ذا القبيل. و  قلوبنا، وأشياء أخرى من 

كمة. تخيلوا جندي يقول: " س و أنا مكتئب من ا اب دلل رب اليومي الرغبة  الذ ب للنومل ذا؟  . أي نوٍع "، سوف أذ ون  جنود ي  فكم وكممن ا

ٍب  فعل ذلكإذا  ر قادرن ع العودة إ ميدان القتال را ، غ ون جنود جر دين  الصالة  أوقات التجارب، بدًال من أن ن . دعونا نصبح مجا

  باسم ملكنا.

وبة بالفعل (أ      ون الصالة دائمًا م ع ألخواننا/ أخواتنا من خالل الصالة. و مثل خضْ نَ لنتضع ولِ و الهدوء). قد يدعونا الروح القدوس وسوف ت

الة، ال يكفي أن نص من أجل صعوبة القيام بذلك، ولكن البد من بذل ا ل جذه ا ذا . وباملثل، فإن رأيت أخًا/ أو أختًا ُمثقَّ هد بالفعل لعمل 

ساطة: "كان هللا   عونكبالعمل فال يكفي أن نقول لھ  عبك، أو ""ب عوض  ساطة كقولك "هللا  عبك، ولكن بدون ألھ ألنھ ب عوض  ى: "هللا   د

عقوب: " ةمساعد س  ". يقول القد ،م ِن ِلْلُقوِت اْلَيْوِمّيِ
ِن َوُمْعَتاَزْ ْ اَن ْخٌت ُعْرَ

ُ
ٌخ َوأ

َ
َحُدُكُم: فَ  ِإْن َكاَن أ

َ
َس «َقاَل َلُهَما أ ِ » َالٍم، اْسَتْدِفَئا َواْشَبَعااْمِضَيا 

َْنَفَعُة؟
ْ
َجَسِد، َفَما امل ْ َما َحاَجاِت ا ُ ْعُطو ُ ِ َذاِتِھ  َولِكْن َلْم  ٌت  ْعَماٌل، َمّيِ

َ
ْيًضا، ِإْن َلْم َيُكْن َلُھ أ

َ
ع.َكَذا اِإليَماُن أ ) "١٧ – ١٥:  ٢.(  

  

يًا، أو       ر أحبائي، نحن ال نص ألن الصالة واجبًا روتي ون أك و املطلوب منا فعلھ، ألننا لن ن ذا  اُلوَن من " ألن  )، ولكننا ١٠: ١٧" (لوَعِبيٌد َبطَّ

كذا نصل إ قلب  ن.إلهنانفعل ذلك ألننا  كذا نظل جنودًا مخلص عرف إرادتھ، و كذا   ،  

ذا العام وع الداوم.        ليعطينا هللا أن ننموا  الصالة 

سوع املسيح مع جميعكم،        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.        املجد هلل إ األبد. آم
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