
 

 

 

 
 

 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة 
 

 م ۲۰۱۹ أكتوبـر                                                                     للرھبان والراھبات الشھریة الرسالة
 

  رهب". ال تضطرب قلوبكم وال تأ�  أترك لكم سالمي أعطيكم. ليس كما يعطيكم العامل أعطيكم  اً "سالم
 ). ٢٧:١٤(يو

للمسيحيني منذ البداية، إ�ا  أبنائي األحباء، لقد أُعطينا أمثن عطية مساوية، وهي إحدى اخلصائص املميزة     
، فإننا عادة  عطية السالم من ملك السالم. عندما تثور األفكار املزعجة وعندما ال تكون رغباتنا يف هللا وحده

ما جند أنفسنا فاقدين للسالم ولكننا إذ نعرف قيمة هذه العطية الثمينة ينبغي علينا أن نكون منتبهني  
صالة وجتديد الذهن أن جناهد ضد كل ما هو غريب وأال نسمح ألي شيء  ابستمرار. ينبغي علينا بواسطة ال

 ). ١٥:٣آخر سوى سالم هللا أن يسود على قلوبنا (كو
    

هو خطر كبري على القلب اململوء سالم. لقد علمنا ربنا يسوع املسيح أن نكون رمحاء   ساءةتذكر اإل   
لك حيافظ على سالمنا وينقذ� من القلب القاسي ومن  وغفورين، وأن نقابل الشر ابخلري واللعنة ابلربكة ألن ذ

التعرض للمرارة والغضب. "سأل أخ األنبا روفوس قائالً: ما هو السالم الداخلي وما هي فائدته؟ أجاب  
، وابتعاده عن تذكر اإلساءة وكرب�ء  الشيخ قائالً: السالم الداخلي يعين حفاظ املرء على بقائه يف القالية

السالم الداخلي جيلب كل الفضائل، وحيفظ الراهب من سهام العدو النارية، وال يسمح له  الروح. مثل هذا 
أبن ُجيرح منها. نعم � أخي فلتكتسب هذا السالم. ضع يف ذهنك موتك املستقبلي متذكرًا أنك ال تعلم يف  

 .٣أية ساعة �يت اللص. هكذا كن ساهراً على نفسك" 
 

اهلدف فينا مشاعر القلق ألننا نفقد تذكر هللا. ال يكف الشيطان أبداً عن قيادتنا  عادة ما يثري فقدان رؤية     
بعيدًا عن الطريق الصحيح بواسطة أي شيء نريد أن نقبله كمشتت. ينبغي فحص كل فكر �يت علينا ولو  

 
3 The sayings of the Desert Fathers: the alphabetical collection, Ward, B., trans. (London: Mowbray: 
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هتتموا   وأن نطلب منه أن ينجينا: "الطرد سالمنا فينبغي علينا عندئذ أن نصلي ملخلصنا  استمر الفكر يف
بشيء بل يف كل شيء ابلصالة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى هللا. وسالم هللا الذي يفوق كل عقل  

). من يثبت عينيه على اهلدف سوف جياهد ابستمرار  ٧-٦: ٤حيفظ قلوبكم وأفكاركم يف املسيح يسوع" (يف
لئك املكرسني هلل والذين ينظرونه هو  لكي يستفيد من كل األمور. قال األنبا فوراتس: "من الضروري أن أو 

 .٤وحده أن يكونوا حريصني على أال يعتربوا أي شيء جارحاً حىت لو أخطأ أحد يف حقهم عشرة آالف مرة" 
 

من املمكن أيضاً أن أتيت احلرب من الداخل على عكس األفكار اخلارجية. حيمينا نذر الفقر االختياري من      
ب ألنه كيف ملن ال يرغب يف شيء سوى هللا وحده أن ُحياَرب أبي شيء؟ إنه  العديد من هذا النوع من احلرو 

). ابلتايل، لو أبغض املرء الكرامة  ١٤:١مكتوب: "ولكن كل واحد ُجيرب إذا اجنذب واخندع من شهوته" (يع 
داة  فإن الشيطان سيجد صعوبة يف تشتيته هبا. ابلتايل، عندما نكتشف بنعمة هللا يف داخلنا رغبة تتحول أل

) وأن جناهد  ٥٠:٢يستعملها الشيطان ضد� فينبغي علينا عندئذ أن نسأهلا: "� صاحب ملاذا جئت؟" (مت
 لكي نتخلص منها. 

 
عندما تزعجنا أفكار� ابإلساءات اليت فعلها اآلخرين لنا، فلننظر عندئذ ألنفسنا ونتذكر أن: "هللا بنيَّ حمبته     

). عندما جند أفكار� مبتلعة أبي أمر يبعد� عن  ٨:٥" (روجلنا لنا ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح أل
عريسنا فلنصلي مزامري� ونتأمل يف كل كلمة مجيلة ومعزية للفرح والسالم واحلماية: "جعلت سرورًا يف قليب..  

)؛ "أمامك شبع سرور"  ٨-٧: ٤بسالمة أضطجع بل أيضاً أ�م ألنك � رب منفرداً يف طمأنينة تسكنين" (مز
). وينبغي علينا أن نصلي ابستمرار  ٢:١٤٢)؛ "أسكب أمامه شكواي. بضيقي قدامه أخرب" (مز١١:١٦(مز

 أن تبقى شهوتنا ال يف شيء أو أحد سوى هللا وحده، وأن نتجنب كل فكر ال يقربنا من امللكوت. 
 

 سالم وحمبة ربنا يسوع املسيح تكون مع مجيعكم. 
 

 اجملد هلل دائماً آمني. 
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