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املة) ١( ب ، ترجمةالفيلوكاليا النصوص األصلية ال ي الرا شر  ،القس أغاثون األنطو أقوال  ) من٢٠٠٩الطبعة األو  – (العباسية مطرانية ب سوفجنة التحرر وال

ي  امل س ديادوخوس الفوتي   .٢٧٠ص  ،عرفة الروحية واإلفرازالقد

 

  

  

  

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

ر  سم   ٢٠١٧ د
 أحبائي،

عمة.        سالم و

ت لكم عن كوننا قادة       ذا الشهر من العام املا كت ذا القائد.  مثل  عض صفات     حياتنا الروحية وناقشنا 

ذا من خالل اإلشارة ذا ا      رفضيلة الصمت وأود أن أختم بالتأمل  للشهر أود أن أضيف إ    صمتنا ع اآلخرن. تأث

َرةُ " نقرأ  سفر األمثال:     
ْ
ا َمْعِصَيٍة، ِمْن  َتْخُلو  الَ  اْلَكَالِم  َك مَّ

َ
اِبطُ  أ ن بالروح ال يتحدث )، ١٩: ١٠(أم "َفَعاِقٌل  َشَفَتْيِھ  الضَّ املسك

ب علينا أن نتأملك سمع صوت هللا. ي ري يحفظ نفسھ ساكنًا ل رًا، ولكن با سة مرم، وكم   حياة ث جلت من أمنا القد ُ ها  كلما
رض أنھ؟!  الكتاب املقدس ها أم هللا، فإننا نف ر مما يقال كو ها الكث ون لد عرف، فإن  ،سي ر من اآلخرن، ولكن، كما  ر بكث أك

سة مرم  بة، واليوم العالم قد  .لم تكن معروفة  جيلهاالقد ن هللا وحده، و املقابل منحها هللا أعظم  ها وب ها بي حفظت أسرار قل
  كلھ يتعلم من أمنا املباركة.

عض األحيان. فبدًال من الصمت و       شعر بأ الدير، يمكننا أن نفعل العكس   َّ انتظار الرب،  ر كلما  رنا عن أنفسناننا كلما ع أك
ر. عندما ت نا كُم َربحنا أك صول ع الكرامة  قلوبنا، ينعكس ذلك ع أحادي شارك باستمرار ب –ن الرغبة  ا رأينا، نطلب، نحن 
و  رات، ن غي رح  س أن ن فضوليون  مسائلنق نا... لكننا ن عن ون فوق  ال  و الذي منحها أن تنال كرامة أن ت سة مرم  صمت القد

رافيما ها. ،لشاروبيم والس س كلما   ول

ْن  َتْقِدُروَن  َكْيَف  "     
َ
ْنُتْم  ُتْؤِمُنوا أ

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

ييقول       س ديادوخوس الفوتي   :القد

روكًا مفتوحًا ب"عن      ها إدما يكون باب حمامات البخار م عًا من خاللھ؛ باملثل النفس،  رغب هرب سر رارة ال بھ  ستمرار، فا
ا هلل من خالل باب الكالم، ح ولو كان كل ما تقولھ صا رة، تبدد تذكر وبعد ذلك، فإن الفكر من خالل  .اً ألن تقول أشياء كث

ار املإ عود لھ الروح القدس ليحفظ االئمة؛ يصب إ افتقاره إ األف ار املشوشة ألي واحد يقابلھ، كما ال  رج فو األف
ار القيِّ  يال. األف ئٍذ إدراكھ خاليًا من ا يال. الصمت  حينھ، حي شوش وا بة عن ال ها غر ، مة تتجنب دائمًا اإلسهاب، لكو

ئًا أقل من أن يكون يكون ثمينًا،  ار. وال يكون ش   )١(األم ألحكم األف

ذا السؤال: "الصمت  حينھ"الحظ أن الشيخ ذكر        سأل أنفسنا  دف. لذلك دعونا  س الصمت فقط. صمت لھ مع و ، ول
   ماذا يقول صم لآلخرن؟



________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
س األساقفة ثيوفيلوس ،أقوال اآلباء الشيوخ) ٢( شورات النور،( املغبوط رئ روت: م    ١٢٨ ص )١٩٩٨ ب

س فومبقال األنبا       تفع ب اذ"إ: األسقيط زارعندما  سو فيليو البابا ث ساقفةاأل ، عندما ُسئل ليقول كلمة لرئ  ال يمكنھ أن ،صملم ي
تفع بكالمي" نا أتصور أن ال)٢( ي ر نفعاً ش.  ون أك ساطة أن الصمت دائمًا ما ي ع ب لم، ولكن ألنھ كان مثاًال حيًا  يخ لم يكن  من الت

لمات ال ربما كانت  عقوب الرسول، سلل لمات ضرورة. وكما ذكر  سمع إال  ديانًا ال نر أحأننا تفيد ضيفھ، وبالتا لم تكن ال أن 
عد ما ون أ ون عن كلمات املشورة والتعزة، ولكن ن لمات بطرق ع ن ذه ال ء نفسھ يمكملاالستعداد لتطبيق  ن ية  حياتنا. وال

ون  ديث مع اآلخرن  أن ي ون ع استعداد إلعطاء أفضل العظات وأقوى املشورات فنحن  –يحًا عندما يتعلق األمر با ن
ي الوقت لوا سأل أنفسنا: يطبتلنصائح، ولكن عندما يأ عظ بھ، نلتمس ألنفسنا ألف عذر. لذلك دعونا  ل يب صم ق ما 

بة للقرب اآلخرن؟ ئ بامل ؟، ل يمت ، وبالتا وباللطف  أفعا مدي عن اآلخرن اعإبت: أم أن أصمت فقط عندما أنز  شعر
م؟ رودة مشاعري نحو   ب

يح والصالة ومن ثمَّ ل       س ئ صم بال ل يمت اوي،يخلق جوًا من السالم أنا مثال جيد لآلخرن؟  ء بالتذمر والش  ؟ أم أنھ م
آبة؟من التوتر و  جواً وبالتا يخلق    ال

هم؟ ...  ل أدين اآلخرن بصمٍت       رب من خدم   ماذا يقول صم لآلخرن؟وأ

ستف      ذا الصوم، أن  ا لنا هللا: يد جميعاً أود، خالل  ش ونخدم  الدير" من النعمة ال أعطا ع . دعونا نتذكر الرب  "أن 
سمع صوت  ون  قاللينا، ول عيد إحياء الس سرق منا وقتنا الهادئ. دعونا  ت أن  ش ار ال صمتنا طوال يومنا بدًال من السماح ألف

لم  قلوبنا.   هللا يت

ضوع ملشيئتھ.جميعًا ليمنحنا هللا         بة التحدث معھ، وا

سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.        واملجد هلل إ األبد. آم



  

  )١١٨تفسير المزمور الكبير (مز
  الناسك ثيوفان للقديس

بانية خالل املزمور    ..... ١١٨رحلة ر

  )٨ -١المقطع األول (آية 

ّبِ.(الذين بال لوم) يقًاُطوبَى ِلْلَكاِمِليَن َطرِ ) ١(   ، السَّاِلِكيَن فِي َشِريعَِة الرَّ

  الفرح:

  ). فما الذي يمنعنا إذاً؟ لماذا توقفنا؟!٢٤: ٩كو ١إذا كان يمكننا أن نركض لكي ننال (

أمل أن فرح ال يوصف قد تم الوعد به. من ذا الذي ال يبغى الفرح؟! ونحن الخطاة، محبي الخطية، لماذا نحب الخطية؟! ألننا ن
نجد الفرح فيها. وعلى الرغم من أننا ُخدعنا، وبدالً من الفرح نجد األلم والعذاب، إال أننا نستمر في التمرغ فيها، فمن يدري، 

  ربما نجد الفرح يوماً ما. ونستمر على هذا الحال، كما لو كنا متوقعين أن نحصل على التين من الحسك.

س ثيوفان الناسك -   القد

تبدو وكأنها تقول: أنا أعرف ماذا "طوبى للذين بال لوم" الفرح، ولكن ال يعرف الكل كيف يجدونه، كلمات:  الجميع يبتغون
  تريد؛ أنت تريد التطويب؛ حسناً، إذا كنت تريد أن تكون ُمطوباً، فكن بال لوم.

  القديس أغسطينوس -

  الطريق الضيق:

نفسه صالح، ولكن أولئك الذين يسيرون فيه يفعلون ذلك تحت صحيح أن هذا الطريق صعب ومليئ بالمخاطر. طريق الوصايا 
تناثر األوحال المتواصل. وعندما تصيبهم، فإنها ال تبقى على السطح ولكنها تتغلغل إلى العمق، وال يمكن غسلها، ولكن يجب 

  إما أن تُقطع، أو أن تُحرق بالنار.

المستنقعات، حيث تقبع الزواحف السامة والحيوانات البرية يصف القديس مكاريوس الطريق الضيق بأنه طريق عبر األشواك و
  مختبئة، وحيث تبرز الرماح والسيوف من األرض. كم من الحرص والجهد والجهاد يتطلبه السير عبر هذا الطريق!

الفصح.  في األصل، هي نفسها الكلمة المستخدمة لوصف الخراف التي كانت تُفرز لتذبح في "بال لوم"لهذا السبب، فإن كلمة 
وهذا يعني أن أولئك الذين يسيرون في طريق حفظ الوصايا، من أجل أن يصبحوا بال لوم، يجب أن يحكموا على أنفسهم 

  بالذبح.

فقط من قرر، ومنذ البداية، أن يعتبر نفسه كميٍت، يستطيع أن يحتمل التجارب والصعوبات؛ ألنه ما الذي يمكن أن يكون غير 
 َوَرائِي يَأْتِيَ  أَنْ  أََحدٌ  أََرادَ  "إِنْ لفعل؟! ألن كل هذا هو أقل من الموت. وهذا ما كان يقصده الرب بقوله: محتمالً لمن كان ميتاً با

  ). ٢٤: ١٦(متنَْفَسهُ"  فَْليُْنِكرْ 

نستفيد  ولكن ماذا عن الوفاء بالتزاماتنا لبعض الوقت، وعدم االلتزام بها في أوقات أخرى؟ ألن يكون ذلك أسهل بالنسبة لنا؟! لن
ما دمنا شيئاً من التصرف على هذا النحو. ألنه سوف يكون هذا مثل من يبني ثم يعود فيهدم. هناك شيء واحد يجب علينا فعله: 

  قد بدأنا فلننطلق!

س ثيوفان الناسك -   القد

" شيئاً، ولكنه يمضي قُُدماً:  الذي يسلك بال لوٍم، ال يحيد ال لليمين وال لليسار؛ ال ينظر حوله، وال يقف ساكناً كما لو كان ينتظر
اُم، أَْسعَى ُهوَ  َما ِإلَى َوأَْمتَدُّ  َوَراءُ  ُهوَ  َما أَْنَسى  ).١٤، ١٣: ٣(في اْلعُْليَا" هللاِ  َدْعَوةِ  َجعَالَةِ  ألَْجلِ  اْلغََرِض  نَْحوَ  قُدَّ

 يتروثيؤد -


