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ر ،أقوال اآلباء الشيوخ  )١( س أنطونيوس الكب شورات النور،  القد روت: م  .٤٣ ص )١٩٩٨(ب

  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر

  ٢٠١٨  يناير 
  أحبائي،     

عمة.          سالم و

رة ل      رشهر  رسالتنا األخ بانية ، بدأنا  مناقشة النذور نوفم ها  الدير، والالر م أن نحيا  ها الثالثة، ال نل ن علينا أن نجيب عل تع  س

  أمام حكم عرش هللا. 

فاظ ع األ       ش  وئام، ومن الصعب ا ون من الصعب الع ي، فبدون الطاعة سي با مية نذر الطاعة  املجمع الر ساس، ألن ناقشنا أ

ب اآلرا ر املستمر، فيفتقر كل را ب التغي س ها أن  تلفة من شأ لء امل ستمر  نفس  قرارلالست والدير ك ذا الشهر، أود أن  والنمو. و

ي. با ميتھ  املجمع الر   املوضوع، ونناقش نذر الفقر اإلختياري، وأ

سوع املسيح:       ِ ا«لقد قال ربنا   
ٌ ْ ْعِط اْلُفَقَراَء، َفَيُكوَن َلَك َك

َ
ْمَالَكَك َوأ

َ
ْب َوبْع أ َ ْن َتُكوَن َكاِمًال َفاْذ

َ
َرْدَت أ

َ
ِِإْن أ َعاَل اْتَبْع

َ َماِء، َو : ١٩(مت .»لسَّ

سبة؟ ٢١ ل وتبعناه. ولكن ملاذا ال يمكن أن نجلب معنا جزءًا من أموالنا املك كذا فعلنا. لقد تركنا ال عضأ)، و ستخدم  رع ًا مال يمكننا أن  ها للت

رك كل  ون من املهم جدًا أن ن صية؟ وملاذا ي   نذر الفقر االختياري؟ونأخذ ء وراءنا للدير، أو للوفاء باحتياجاتنا ال

بًا:ت      ون را راء لي ب إ ال اتھ، وذ   ذكر قصة األخ الذي أبقى جزءًا من ممتل

س أنطونيوس. وبعد أن علم األب بأمره، قال لھ: "ترك أحد األخوة العالم ووزّ       ذا زار القد ع ثروتھ ع الفقراء محتفظًا بالقليل لنفسھ. 

عال إإذا أرد مًا وضعھ حول جسدك العاري وبعد ذلك  ر  ب إ القالية الفالنية، واش بًا، اذ ر را هنا. وعندما فعل كما َّ ت أن تص  إ 

جسد املمزق. فقال جارحة ومزقت جسده. وعندما عاد إ األب، سألھ إذا عمل بنصيحتھ. فأراه األخ ا اجمتھ الكالب والطيور ا  أمره األب، 

كذا تقطّ لھ القد هم".س أنطونيوس: إن الذين مقتوا العالم وأرادوا أن يقتنوا املال،  ن ال تحار   )١( عهم الشياط

هذه الطرقة       ش  ع ب الذي  س بالنفس، سوف يجد  –وبالتا فإن الرا جسد ولكن ل س داخليًا، با عد أن ترك العالم فقط جسديًا ول

سبة لل ياة بال ار الذات واالتضاع نفسھ ع قيد ا رًا  نموه من ناحية إن ر كث ما الفضيلتان اللتان تقودانا إ املوت عن  –عالم، وسوف يتع و

س  سبة إو النفس. ففقرنا االختياري ل اجات املادية، بل  فقط بال ئة. لقد اتو ا ل ما نملك. إنھ فقر املش سوع املسيح بأيضًا ل عنا ربنا 

ء، وأخلينا ذواتنا تمامًا طلبًا ل لذي لم يمتلكأفقر الفقراء، ا ذا بإخالص، .رحمة سيدناأي  ون  حقًا، إذا ما فعلنا  فإن حياتنا  الدير سوف ت

ئة ذاتية، سوف نطيع كلمتھ باتضاع، و  ث بالرأي، وال مش ش ركات ألننا من خالل فقرنا أصبحنا أغنياء  املسيح. ونحن، بدون  بالتا مليئة بال

ون من السهل علينا أن نقول كلمة س ن لبعضنا البعض. سي ون مطيع "، ،أخطأتلقد "، وعبارة "حاضر"وف ن ألننا داخليًا، ال نمتلك  سامح

ئًا  نازعش بھ. ن   س

ي عليھ.       ر يقبل كل ما يأ دافع عن شرفھ، ولكن الرجل الفق اتھ، و م تمامًا بنذر ب املل علموا يا أحبائي، أن الرااالرجل الغ يحرس ممتل

عمل، لن يجادل أبدًا، الفقر االختياري ل ر ما تقرر بالفعل، لن يرفض أن  ء آخر غ راح  رض أبدًا قانونًا ما  الدير من خالل اق ع ن يتحدى أو 

ل أبدًا ن من ُعهِ  س الدير أو إدارة اولن يتجا رض دائمًا ع كلمات رئ ع يظهر لدير، إذن أين يظهر فقرنا االختياري؟ د إليھ بالقيادة. إذا كنا 

ذا السلوك راحات بناء  مثل  اصة رغباتنا ًا عالشعور بامللكية. إذا كنا دائمًا ما نطرح رأيًا مختلفًا، أو نقدم إق ، فلم ةراحوما يضمن لنا ال ا
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املة) ٢( ب ، ترجمةالفيلوكاليا النصوص األصلية ال ي الرا شر جنة الت ،القس أغاثون األنطو س ٢٠٠٩الطبعة األو  – (العباسية مطرانية ب سوفحرر وال   يوحنا كاسيان) القد

طايا الثمانية، ( الطمع)،   .٨٠ ص ا
س املرجع السابق، )٣( ار، ص  القد  .٣٦، ٣٥إيفاجروس املتوحد، نصوص عن اإلفراز من جهة الشهوات واألف

رعد عن العالم، ولكننا  ْت ُم نَ  ان إقامتنا قمنا بتغي ذا ل م سنا فقط.  ياة. إّن ومال  ْذ أْخ   عدمس موت عن العالم، ولكنھ مجرد نمط جديد ل

ي ا ار التام إلرادتنا، وإذا عملنا ع إماتة ذواتنا ر نمويضّ  بجديةلنذور معا ب والدير ألن النذور  األدوات ال تقودنا إ اإلن ئٍذ  ،الرا  حي

  يمكننا أن نحيا حقًا إلرادة ومجد هللا.

     

  سألوا أنفسكم يا أحبائي:ا  

ل غّ ل غّ       س فقط، أم  ي؟! تر رت مال ش طبقًا للنذور  حيا ع ب الذي يرفض أن  ل للرا بانية و تخ عن إرادتھ!الر   و

      

ي  س يوحنا كاسيان اآل رًا إ الطمع: ،يقول القد   مش

ي نقتلع من أنفسنا أيجب علينا إذاً "           جذر باقيًا، فإن  ن نبذل كل جهد ل ذا؛ أي الطمع،  املعرفة املؤكدة إذا ظل ا جذر كل الشرور 

ذا االقتالع يصعب تحقيقھ إال إذا كنا نحيا  دير، ألننا  الدير نكف عن أن نقلق ح ع اح ت ثانية وتنموا بحرة. إن  تياجاتنا األفرع تن

ن رة  الذ ر حنانيا وسف اتنا األساسية جدًا. وبوضع مص ء من ممتل ، يجب علينا أن نقشعر أمام فكرة االحتفاظ ألنفسنا بأي 

  )٢(السابقة".

سليط ال      ب  نا ي و أنھ يقال أمران مهمان  هما: األول،  شون  الدير  أنضوء عل ع م األمل  الهروب من رذيلة هلدم فقط أولئك الذين 

رض أن نكف عن القلقالطمع، ألننا من امل ست فقط مادية، ولكن  ع ف ات السابقة ل ذه املمتل و أن  ي،  احتياجاتنا األساسية. واألمر الثا

نا  املال أيضًا الوضع ا ، ووسائل الراحة، ورغب بت عن  عيًا للتخإذا كنا ال نبذل جهدًا واتعة. ألنھ كما قال يوحنا كاسيان، جتما ذا فست كل 

جذور  ذه ا هاية املط ،لنا  ذا. ،بعمٍق و  ،فروعًا، وسوف نجد أنفسنا سقوطاً  ،اف  ش لذواتنا دون ح أن   ع رياء،      شرك خطية الك

  

جذور       ياةلنمونا. ومن خالل الالزمة إن النذور الثالثة: الطاعة، والفقر االختياري، والعفة (البتولية)،  ا  الثالثة ه النذور بأمانة وصدق لهذ ا

  راءات والتجارب األخرى. ة جميع اإلغستطيع محارب

  

جبل:      س إيفاجروس املتوحد، عن التجربة ع ا    الفيلوكاليا، يقول القد

ن لنا       ؤالء أ" مقاومة الشياط ط األمامي:  سكية، يوجد ثالث مجموعات تحارب  ا ياة ال اصة با نا التدارب ا ثناء ممارس

شهوا هم  عهد إل ي الذين  ي نبحث عن تقدير الناس. وبعد ذلك تأ ؤالء الذين يحضونا ل ار الطمع، و رحون أف ؤالء الذين يق ت البطنة، 

ؤالء الذين جرحوا فعًال بواسطة الفرق الثالثة األوّ  هاجمون  م  ن األخرى خلفهم، وبدور سان ال يقع  يد شيطان ْل كل الشياط . ألن اإل

س سقط أوًال  س؛ إن لم  سان، إال البطنة بالد سان يحارب من أجل الطعام أو تملك املاديات أو تقدير  إذا؛ وال يثار غضب اإل كان اإل

ة األو للشيطانأوال [...] الناس.  رياء؛ الذر سان أأصل كل الشرور. حيث  ،ن لم يطرد الطمعإ، ن يتخلص من الك ن الفقر يجعل اإل

ط األمامي".ن لم يُ إشيطان أى سان  يد إن يقع أباختصار ال يمكن ). و ٤: ١٠متواضعًا، كما قال سليمان (أم ؤالء الذين  ا   )٣( جرح من 

ن فليمنحنا      ش صدق دعوتا، وأن نحمل صلي ع عمة أن    ا، وأن ننكر مشيئتنا.هللا 

  

سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.             واملجد هلل إ األبد. آم



  )١١٨(مز   الكبير مزمورالتفسير  

  للقديس ثيوفان الناسك

 ...١١٨رحلة رهبانية خالل المزمور 

  )٨ -١(آية  المقطع األول 

  !"يَْطلُبُونَهُ  قُلُوبِِهمْ  ُكلِّ  ِمنْ . َشَهاَداتِهِ  ِلَحافِِظي ُطوبَى": ٢آية 

كل ما يذكر في  في ك الذين بأفعالهم يبحثونبالحقيقة هم مباركون كل أولئك الذين يفحصون في شهادات هللا، أولئ    
على  ال يكونون الوقت هذا في ألنهم، تجارب روحية على التو إلى ال يساقون .في اتباع كلمة هللا ونأيبدكالم هللا. أولئك الذين 

وقت المناسب، الكثير من الضوضاء والفوضى في أرواحهم وقلوبهم. غير أن، وفي الهناك ألنه يكون ال يزال  ،استعداد لها
كلما ، وارمن الحوادث الصغيرة إلى الكبيرة منها. وكلما استم عندما تكون المشاعر قد هدأت، تبداً االختبارات الروحية، بدءاً 

). الهدف من السعي ١٤: ٥وا أكثر، حتى أنهم في النهاية يكتسبون الحواس المدربة على التمييز بين الخير والشر (عبراختب
وعندما نجده، نمكث معه وفيه،  كن بالحري هو سعي من أجل أن نجده.، ولفي حد ذاته رد من أجل السعيب ليس مجرنحو ال

  .يمتلكنانمتلكه و

  القديس ثيوفان الناسك -

  "تََماًما تُْحفَظَ  أَنْ  بَِوَصايَاكَ  أَْوَصْيتَ  أَْنتَ ": ٤آية 

  االجتهاد:

الوصايا. ولكن بكل القلب، وبحرص كامل، وباجتهاد  بتنفيذ مقوعندما ن غير مبالٍ  وقلب ،مشتت ينبغي أال نتصرف بعقلٍ 
  وعناية نتمم وصايا هللا، مع توقير هذا الذي أعطى هذه الوصايا.

  ثيؤدوريت -

  :اإلهمال

ً فقط، أي  ومع ذلك فإننا إذا ما نفذنا الوصايا بقلب مهمل وعقل منشغل بأفكار أخرى، فإننا سوف نتمم واجباتنا ظاهريا
  بأعضائنا الجسدية فقط.

  القديس هيالريون -

ً  نحن نخطيء عند  .في هذا الصدد من خالل غالظة القلب. أفعالنا تكون صحيحة، لكنها بال قلب، وغالباً بال روح أيضا
 هلسجود، ُخر بخشوع داخل قلبك للذي يرى الكل، القادر على كل شيء... في إعطاء الصدقات، افعل ذلك بقلب متوجه نحوا

كما لو كان ذلك كتكفير مرسل من هللا اللتماس المغفرة  ذلكمن هو مستعد لقبولها في الخفاء... عند غفران إهانة ما، افعل 
، وهذا ما يعطي حقيقيةكل أعمالنا البد أن يكون هناك رغبة داخلية صالحة  وهكذا، في كل شيء، في .لنفسك عن خطاياك

  األفعال الخارجية قيمتها.

  القديس ثيوفان الناسك -

  النمطية:

 ً يصبح غير بعد أن يتكرر نفس الفعل في القلب مرات عديدة...  .مصيبتنا الكبرى هي أن أي شيء نقوم به يصبح روتينيا
التشتت... وكل ما يتم عمله، يتم عمله بصورة شكلية... فما الذي يجب فعله؟! ال يوجد عالج آخر  ... تبدأ األفكار فيمبالٍ 

نك قد أحرزت أي شيء من قبل. كل ما تفعله، افعله أ، دون التفكير في بدأبخالف وضع قاعدة لنفسك: دائماً اعتبر أنك مازلت ت
  كما لو كنت تفعله ألول مرة.

  القديس ثيوفان الناسك -


