
        

  

  

  

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

  ٢٠١٧ أكتوبر
  ،أبنائي األحباء

ب      جع العقل امل شيطوالشغوف إ املعرفة لالستطالع العالم  ساعد ع ت ر، و الذاكرة ، فإن ذلك  ساع تطو ُفق  الفهم وا
ُ
أ

جيعاملعرفة بانية يتم  ياة الر نما  ا و   حب االستطالع . ب بانية  ياة الر ون موجهًا نحو هللا. فضولنا  ا فقط عندما ي
ذا يقودنا إ البحث   معرفةالرغبة إ  من و  –مَّ من ثَ ، و كلمة هللافهم  الذي يؤدي بدوره إ الرغبة ، و الكتاب املقدسخالقنا، ألن 

عمة هللا شأ لدينا – خالل  يح. النمو  لرغبة ا ت س   العبادة وال

ست       ن  أمور ل ون فضولي ب. ومع ذلك، عندما نبدأ  أن ن ب جهاد تقربنا من ا ب وا هاية لها من ا ها رحلة ال  نطاق  إ
ر مفيدة لنمونا الرو بأي حال من األحوال، فإننا بذلك نا عن الهدف، ونبدأ  الركوض   املسئولية املوكلة إلينا، وغ نحول أعي

تات.   مسار جديد من املش

نا يمكن أن يؤدي إ الالفضول  املسائل ال ال      عن نا، مثل أن يصرف األشياء السلبيةمن  عديد  با ذا  ان دفنا األوحد   عن 
ان ار أن  وأ ؛امل رياء. وأ إدانةيدفعنا إ أف   ك

لة اً أوملبي اً اءتخيل أنك عدَّ        رة طو عرف تمامًا كيف تحتفظ إستعدادًا ليوم السباق، وقد تدربت لف ، وأنت اآلن مستعد بدنيًا، و
يك ع الهدف. دعنا ارك ع عأنھ  يوم الس نتخيل اآلن أن عي ُ دَّ باق بدأت  ترك أف عد اء آخر تم تخصيص حارة عدو لھ ع 

نا  ن من حارتك (الحظ  ت ح قبأحارت ش ب إ املضمار  بدء لنك قد بدأت  ال ستعدادًا للعدو إالسباق)، وبعد بضع ساعات تذ
ء يبدو  ،سنوات. انطلقت إشارة البدء، وبدأت  العدو. كنت املتقدم  السباقطوال  ذلك السباق الذي تدربت من أجلھ  وكل 

ار:  نك األف ي إ ذ ؟"، اء اآلخر"دَّ و ذلك الع "أينع ما يرام، ثم بدأت تأ ها ع ل أعدو  "،ما مقدار املسافة ال يتأخر  "
؟". َّ ل يمكن أن يتفوق/تتفوق ع ؟" " ستطيع أن يدرك افية بحيث ال  ار بالسرعة ال ذه األف ب  إبطائك،  ولألسف فإن  س ت

ون ذلك العدَّ فتصبح متوترًا، وتحوِّ  رى أين ي يك ل عد ذلك؟! تنحرف عن اء اآلخر، ثم ل عي صص ماذا تتوقع أن يحدث  املضمار امل
  سقطت.و لت نظرك عن الهدف اء املجاور لك. لقد حوَّ دَّ لك، وتصطدم بالع

بانية ،بالطبع نحن      ياة الر عضنا البعض، بل  الواقع أنھ إذا سقط  ، ا نافس ضد  ب أن يجد أخيھ/ أختھ  اً حدأال ن منا، في
ساعد   ھ ع القيام مرة أخرى. نو بجانبھ 

قيقية لكالً       د الرو  منافسة داخلية املنافسة ا ا واملجا ون أو جهاد داخ من الالعب الر و أن ن قيقي  ... الهدف ا
س باملقارنة مع أخيك/ أختك. أما  سبة إ ما يتعلق باهلل، ول تاألفضل بال ش عوق تقدمناإف ال ب انسواء ك .نھ  س رة أوا  ب لغ  س

رب داخلياً  ذه ا ل آخر من عدم اإلحساس باألمان، ال نخوض  ذا فسوف تظهر  ،وبمعونة هللا أي ش خارجيًا  أفعالنا، إ أن آثار 
هاية عن الهدف.نحوِّ    ل أبصارنا  ال

ْم  "َفالَ           لَّ
َ
َحُدُكْم  َيَتأ

َ
وْ  َكَقاِتل، أ

َ
وْ  َساِرق، أ

َ
وْ  َشّر، َفاِعِل  أ

َ
ُمورِ  ِ ُمَتَداِخل أ

ُ
ِرِه"  أ ْ   )١٥: ٤بط١(َغ



________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
س برصنوفيوس، ١( ياة الروحية) القد ي إعداد ،مبادئ  ا ر (القمص سمعان السرا هيت،دير السران العامر ب   . ٣٧ص) ١٩٨٤ ية ش

س برصنوفيوس ع      ي:كان يظن أن  من أخ خطاب رد القد عطي تفضيًال آلخرن باآل   األب املدبر 

ها األخ أنت       علم أنھ: "أ ُب  َواِحٍد  "ُكلَّ الذي تجرب ذاتك. أما  ع "َشْهَوِتِھ  ِمْن  َواْنَخَدعَ  اْنَجَذَب  ِإَذا ُيَجرَّ ). ال تلم أحدًا إال ١٤: ١(
ذا بال فا دة لك. أنظر كيف استطاع الشيطان أن يجعل قلبك يضطرب من ئنفسك وال يكن لديك حب استطالع عن اآلخرن ألن 

ر اأجل أمر تافھ!  ارك حيث يوسوس لك الشيطان أمور غ ند ع ذراع هللا وال تثق بأف وا واقعةهض إذن واس . )١(" مبحسب 

َوَذا ِسْمَعاُن، ِسْمَعاُن،"يام بذلك. لقد قال الرب لبطرس: يمنحھ مجاًال للق هللا ال  ْيَطاُن  ُ ْي  َطَلَبُكْم  الشَّ َ َغْرِبَلُكْم  ِل ْنَطِة  ُ ِ
ْ  !َكا

ِ
ّ ْجِلَك  ِمْن  َطَلْبُت  َولِك

َ
ْي  أ َ َ الَ  ِل ي أص حر ا .)٣٢، ٣١: ٢٢(لو "ِإيَماُنَك  َيْف َّ  ثًا، وح لو لم تأِت عب إ هللا ألجلكال تجعل صال  إ

َّ بالهدوء وال تفكر  األشياء الشررة، بل فكر فقط   ذه األمور. لقد أخطأت، فتح ذا الوقت، كنت سوف أعلن لك   
غفر لك هللا.  نما الشرر يفكر  األشياء الشررة. سوف  ة، ب سان الصا يفكر  األشياء الصا ة. ألن اإل األشياء الصا

ة أخرى،هض مرة ا عرضون لك األمور كما يردون. ف ،مسنودًا بيد هللا القو ن  ارك فإن الشياط هم فظ محَّ توال تثق بأف هم أل
شيطون غضباً  س ن".مخيفون و . آم عًا يا أ م هللا عنك سر   ، وسوف يمحو

هاية املطاف إ       امًا، فوصل   ب، وأصدر أح الة املقلقة نا تمكن الفضول من الرا انةالشعور و ا . فلنتذكر القول باإل
ب البابا شنودة الثالث:  ب "املعروف ملثلث الرحمات، ا ، خلي  حا ذا"أنا ما رة من  ،يا أحبائي ،. و سوف ينجيكم من ك

عتقد أنھ يحق لنا معرفة معلوم ر من األحيان  طايا.  كث كلما أصبحنا  ،ينا املزد من املعلوماتات معينة، أو نظن أنھ كلما كان لدا
مية،  ر أ شعر  وإنأك ميأننا أكان لدينا قليل من املعلومات،    .ةقل أ

رياء من خالل الفضول  سهولة يمكننا      سقط  الك سيطة أن  رمثل طرح أسئلة  :أشياء  ن آراء حول  غ و ة، وت ضرور
ااملعلومات ال عرف ها، أو ، أو االستماع إ منا عن البحثحادثة لسنا طرفًا ف رياء.. نا.. مسألة ال  و الك ذه األمور    منبع كل 

ناك أشي  ها. ربما يحتاج األمر إ القليل من االتضاع لقبول حقيقة أن  ذه املعرفة   وبالطبعاء معينة ال نحتاج إ معرف إذا كانت 
نا، فهذه قضية مختلفة تمامًا، ولك اجة إ املعرفة؟! نطاق مسئولي شعر با   ن إذا لم تكن، فلماذا إذن 

ي"      ِ
ّ ْعِزمْ  َلْم  ألَ

َ
ْن  أ

َ
ْعِرَف  أ

َ
ًئا أ ْ َنُكْم  َش ْ ُسوعَ  إالَّ  َب اهُ  اْملَِسيَح  َ   ).٢: ٢كو١( " َمْصُلوًبا َوِإيَّ

    

سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

 ن.واملجد هلل إ األبد. آم     


