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  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر

راير    2018ف
  أحبائي،     

عمة.          سالم و

نا حول       ذا الشهر مناقش بانية الثالثة، ونختتم املناقشة مع النذردعونا نواصل  ر النذور الر و نذر العفة. األخ   املتبقي، و

ال مع النذرن اآلخرن، متعدد األوجھ، فهو ال يقتصر      و ا عد من ذلك... نذر العفة، كما  و أ ب إ ما  جسدية فقط، وإنما يذ  ع الطهارة ا

ن لعفة       نأنا أؤمن أننا لسنا مدعو جسد فقط، ولكننا مدعو   لعفة العقل، وعفة اللسان، وعفة القلب كذلك. أيضاً  ا

ناك قول مأثور ي      ارجية.  عضنا البعض، وال مع ظروفنا ا س مع  ارنا، ول و فكرة، بمع أن معاركنا  مع أف ب  قول: عادًة يقولون إن الرا

و واقعنا". رنا لأل  "إن تصورنا  رات  ال ستصنع مور وبالتا كيفية تفس س املوقف نفسھ  حد ذاتھ.الفارق  ردود أفعالنا، ونمو خ    نا، ول

ها، إذا نحن أبقينا عقولنا خالية من      رة ال يمكن أن نتمتع  ون ا رة للقلق تلك ترى كيف ست ار املث وت هللا؟! األف   ال تبعدنا عن مل

س أنبا أغاثون:       ذا العمل أو يحكم عليھ، "قيل عن القد أغاثون. «يخاطب نفسھ قائًال:  كانأنھ إذا رأى أمرًا أو عمًال، وأراد فكره أن يدين 

س من شأنك القيام بذلك هدأ .»ل اره  كذا كانت أف   )1("و

ر من أحد اخوتھ علنًا، أجاب قائًال:       س يوحنا القص ن القد
ُ
يح تمامًا يا أبي، وعندما أ ذا  ذا ألنك رأيت ما " ارج فقط،  لقد قلت  ا

  .)2(" ؟!لو رأيت ما  الداخل أيضاً  عندئذ ماذا كنت ستقول 

م، لكن      ار دوا مع أف دين الذين جا ذا التواضع العظيم، لهؤالء املجا هة ملثل  سرد مئات القصص املشا يكفي أن نقول ذلك: إننا  يمكننا أن 

ن دائمًا إ ك سوع املسيح، مدعو ن ل ثة ذات اآلثار املدمرة ال تلوث ضمائرنا. محاربة وطردجنود صا ب ار ا بقاء فما الفائدة لنا من اال  األف

ل سبق لك رجاعها  الفكر؟  ار السلبية واس ر أن استف ع األف ار؟ واألك ذه األف ئًا من مثل  ن فيما نفكر فيھ لنا ضرراً دت ش   .إذا كنا مخطئ

ارك"قال أنبا إلياس:       ن يضعو  ،راقب أف ار من أجل افساد روحك، واحذر مما لديك  قلبك وروحك، مع العلم أن الشياط فكما ا فيك األف

كذا  يحة،  ر ال ا  األشياء غ   )3( مل  هللا"النظر إ خطاياك والتأ عن وتتحول  ،تفسد روحكتفسد نفسك من خالل تفكر

ركات ال يمكن نوالها من قبول املالمة ع أنفسنا،       األعذار ألخوتنا، وأيضًا من مسامحة اآلخرن. لكن ال توجد أي  والتماسناك العديد من ال

ئة. اطالقاً  بركات ار الس فاظ ع عفو  من قبول األف و مجرد التوقف ا ،ة لسانناعالوة ع ذلك، فإن ا س  ري عن القيل والقال ل لظا

و أيضًا السيطرة ع أنفسنا  رثرة واللغو. نقرأ  سفر األمثال: " ضد(النميمة)، بل  َن ال ْ ْمًرا ُيَفّرِْق َب
َ
ْر أ َة، َوَمْن ُيَكّرِ بَّ َ ْر َمْعِصَيًة َيْطُلِب امْلَ ُ ْس َ َمْن 

ْصِدَقاِء 
َ
ن األصدقاء .)9: 17(أم" األ ذا يو أن الفرقة ب ياء هللا   ،و ر اس رًا ما نث أحد النتائج املؤسفة للنميمة وتكرار عرض املسائل. نحن كث

عضنا البعض. وقد قيل صراحًة، إن  لم بالسوء عن  : " أحدعندما نت ها الرب  َن ِإْخَوةٍ األشياء ال يكر ْ   ).19: 6(أم" َزارُِع ُخُصوَماٍت َب

ذا ا      يح والعبادة، وبالتا فعندما ومع ذلك، األمر ال يتوقف عند  س د. فيجب علينا أن نتذكر أن حياتنا قد ُكرست تمامًا هلل، وخصصت لل

دفنا الذي جئنا من أجلھ، وتجاوزنا حدود نا  س ون قد  عضنا البعض، ن رثرة مع  ر من األحيان، نق وقتًا  النميمة وال ون،  كث نا نحو ن

اطئة، ال قد تم ت ها قبًال.الدالة ا   حذيرنا م

شغلتقالي ووجدت أ  غادرت: "إذا إن أحد األخوة سأل األب سمعان قائالً  يقول أنبا بيمن:      سلية نفسھ)، فا معھ، وإذا  مشغوًال (ب

ك،  كتوجدتھ ي ي إ القالية أن  قل راحة.معھ،  ف غادر ققال لھ الشيخ: حسنًا.  ال أشعر عند عود ل ترد أن  شغل فاليتك و
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ن شغل ا؟ ،نفسك مع امل غادر ها، وتبقى كما كنت قبل أن  عود إل ن، ثم  ك مع الضاحك َّ أن أفعل؟ رد عليھ لھ قال  !وت األخ: ماذا ع

  .)4("»صن نفسك  القالية وخارجها«الشيخ: 

م من ذلك، يجب علينا أن نحفظ عفة قلوبنا. "      رًا، واأل َعاِيُنوَن هللاَ ُطوَبى وأخ ُ ُهْم  َّ
َ
ْنِقَياِء اْلَقْلِب، أل

َ
عاينون هللا! ماذا يمكن . )8: 5(مت” ِلأل هم...  أل

سمحون لألق سهولة ح أن يقال إذًا عن أولئك الذين  هم  ستقر فيھ. "ذار، بالدخول إ قلو ها موضعًا  ِم تجد ف َّ الدَّ ْعُد َح َ َلْم ُتَقاِوُموا 

ِديَن ِض  ِ ِة ُمَجا ِطيَّ َ ْ   )4: 12" (عبدَّ ا

ارنا وكلماتنا لن تخوننا قط، "      فاظ ع قلوبنا نقية، فإن أف نا، وبا و خزان ُم اْلَفُم إن قلبنا  لَّ َ ُھ ِمْن َفْضَلِة اْلَقْلب َيَت وأيضًا ، )34: 12" (متَفِإنَّ

اِبطُ " ا الضَّ مَّ
َ
َرُة اْلَكَالِم َال َتْخُلو ِمْن َمْعِصَيٍة، أ

ْ
  )19: 10" (أمَشَفَتْيِھ َفَعاِقٌل  َك

هم الواسعة       را ون. فمن خ ار، وحفظ الصمت والس رًا عن نقاوة القلب، وحراسة األف بنة القدامى كث ب قد تحدث شيوخ الر س بدون س أنھ ل

ياة نَّ ِمْنُھ َمَخارَِج " .عرفوا جيدًا أسرار ا
َ
ٍظ اْحَفْظ َقْلَبَك، أل َياةِ َفْوَق ُكّلِ َتَحفُّ َ ْ   ). 23: 4" (أما

زانة [قلوبنا]       ذه ا وت السمواتداخل  ذا مقداره  .نحوز مل تمامًا  هتم ا تمامنا  بأجهزتنافإذا كنا  ون ا ري يجب أن ي رونية، فكم با اإللك

وت السموات داخل قلوبنا؟! فاظ ع مل   با

س ذلك أبدًا، ونص من أجل نوال       فاظ ع عفة قلوبنا. ،لنقاتل ،النعمة يجب علينا إال ن رص ل ون  منته ا   ون

ون  أدعو هللا أن      جديدبدات ة ايةبد يتك للعام ا ستمر  النمو يومًا فيوماً  ،قو صعبة. أدعو كانت أو جيدة  تواجهها، من كل تجربة متعلماً ، و

ل واحد منكم منحھ حياة  ل تھ هللا  دعوتھ، و ي ل واإلخالص تنفيذ الوصايا،  األمانةأن يث با بانية ال  العمود الفقري ملسلكنا الر نذوره الر

رناه. بانية الذي اخ غض النظر عن ونضعها نصب ا فعندما نحافظ، بنعمة هللا، ع التذكر الدائم لنذورنا الر ن،  نا، سنظل  ثباتنا را عي

ها. ر ف   عدد املرات ال نتع

ون معكم جميعًا.سالم وم       سوع املسيح ت   حبة ربنا وإلهنا 

ن       واملجد هلل دائمَا. آم

  


