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أبنائي وبناتي األحباء،
هللا أنعم علينا باقتراب الصوم الكبير لعام جديد ،وبإعتبار أن كل منا يحب أن يقض ي فترة الصوم بالطريقة املفضلة لديه ،ولكن بغض النظر
عن ذلك فأنا أصلي أن يفحص كل منا ذاته من أجل نقاوة القلب.
ربما نريد أن نقض ي معظم فترة الصوم في وقت خلوة وسكون ،أو في وقت قراءة أطول ،أو وقت صالة أطول ،دون فحص للذات ،ولكننا بذلك
شبِهُ َر ُجالً َنا ِظ ًرا َو ْج َه خِ ْل َقتِ ِه فِي م ِْرآ ٍةَ ،فإِ َّنهُ
نوجد في خطر أن نكون سامعين فقط وليس عاملين بالكلمة ،كما قال الرسول الحبيب يعقوبَ " :ف َذاكَ يُ ْ
سيًا بَ ْل عَا ِمالً
َن َظ َر َذاتَ ُه َو َمضَىَ ،ولِ ْل َو ْق ِ
ْس سَا ِمعًا َنا ِ
ت َن ِ
وس ا ْلكَا ِم ِل َنا ُم ِ
ي َما ه َُوَ .ولك ِْن َم ِن ا َّط َل َع َع َلى ال َّنا ُم ِ
وس ا ْلح ُِريَّ ِة َو َثبَتَ َ ،وصَا َر َلي َ
س َ
ع َملِ ِه" (يع.)25 -23 :1
بِا ْل َك ِل َمةَِ ،فه َذا يَكُونُ َم ْغب ُو ًطا فِي َ
ً
كم من مرة نستخدم أداة بحث  Googleلنجد إجابة عن أشياء ال نعرفها؟! حتى أن اسم  Googleفي حد ذاته أصبح فعال!
ً
حسنا ،فكم باألحرى عمل نفس الش يء بواسطة الصالة ،لكي نسمح هلل في فترة الصوم الكبير أن يشخصنا بعناية بواسطة الروح القدس؟!
ً
ربح جزيل مذخر لكل واحد منا في فحص ذاته بعناية ،ليسأل نفسه دائما" :ماذا قالت عني تصرفاتي وأفعالي؟!".
ً
ربما يبدو واضحا أن ردود أفعالنا متسرعة دون تفكير جيد ،ولكن ليس بالضرورة هكذا ،ولكنها ربما تتسبب لنا في سقطات خطيرة غير ملحوظة.
ً
ربما اليوم رأينا أحد أخوتنا/أخواتنا يعمل ش يء غير الئق ،وربما يبدو لنا أن إدانتنا لهذا الشخص هي ش يء طبيعي ،ولكن إن فحصنا ذواتنا جيدا
ً
نجد أن كلمات القديس باسيلوس تنطبق علينا ،عندما قال" :إن رأينا قريبنا يخطئ ،وكنا نميل إلى إدانته ،فبدال من ذلك يجب علينا أن نتأمل في
أشياء حسنة نعرف أنه فعلها ،حينئذ سنجد أنه احسن منا".
ُ َ
ً
لقد قال القديس مكاريوس" :يا أخي ،أحكم على ذاتك قبل أن يحكم عليك" ،وهذا ما يجب علينا فعله .ويجب علينا أيضا أن ننتبه إلى أفكارنا
وتصرفاتنا.
ً
غدا قد يصدر عنا نزاع أو مجادلة إذا طلب أحد أخوتنا /أخواتنا ش يء منا لنفعله بينما نحن في طريقنا للرجوع إلى القالية ،فماذا سيقول عنا رد
الفعل هذا؟!  ...ربما يعني قلة محبة ،أو قلة طاعة ،أو قلة زهد في حياتنا.
وماذا إذا كنا نقابل اإلنتقاد بردود فعل سيئة؟!  ...ربما يعني ذلك أن لدينا كبرياء باطني.
وماذا إذا كنا نتذمر؟! ...ربما يعني ذلك إفتقار إلى روح الشكر وإلى حياة التسليم وإنكار الذات.
ً
ربما اضطربت عندما تدخل أحد أخوتي /أخواتي في العمل املوكل إل َّي في الدير ،هل هذا حقا بسبب أن ذلك التدخل تسبب في مشكلة ،أم بسبب
ً
أنني أعتبرت ما أؤتمنت عليه من وكالة هو ملكا لي؟
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آخ َر ِت َك" (أم  ،)20 :19ولكن إن كنا
يومنا مليء بالبركات والدروس إذا كنا نريد أن نتعلم " ِاس َم ِع املشورة واقب ِل التأ ِديبِ ،لك ْي تكون ح ِك ًيما ِفي ِ

ننفعل بسهولة ونغضب تجاه كل ش يء ال يروق لنا ،فهل نحن بالحقيقة مباركين؟! هل نحن بالحقيقة في نمو؟!

َ

ْ

َ

َ

َ

َْ ُ

َ

ُ َ
اه ِل ُم ْست ِقيم ِفي َع ْين ْي ِه ،أ َّما َسا ِم ُع املش َور ِة ف ُه َو َح ِكيم" (أم )15 :12
" ط ِريق الج ِ

انتفعوا من جمال الصوم بكل طريقة ممكنة لديكم ،إن كانت عظات مؤثرة ،أو صلوات أو أصوام زائدة ،أو كتب وتأمالت عميقة عن الصوم،
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يح" (2كو .)5 :10
ولكن ال تهملوا الهدف الذي هو نقاوة القلب" .مستأ ِس ِرين كل ِفكر ِإلى طاع ِة امل ِس ِ
فما هي املنفعة من ا مملرآة إن لم يكن لدينا العزم على اصالح العيوب؟!
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ير َين َس َيطل ُبون أن َي ْدخلوا َوال َيق ِد ُرون" (لو )24 :13
اب الض ِي ِق ،ف ِإ ِني أقول لكمِ :إن ك ِث ِ
"اجت ِهدوا أن تدخلوا ِمن الب ِ
ليكن سالم ومحبة ربنا يسوع املسيح مع جميعكم.
ً ً
واملجد هلل دائما أبديا .آمين.

