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  .اجملد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهر الداهرين، آمني
  

وا يف الدنيا ُعَم لَ الذيَن جلميعُِدعيُِّن . العامل يف كلِّ الذيَنيسَني القدِّجميعِ ِلُدعيِّ ُناليوَم
   .يسنيوا قدُِّحصبِ أيًضا أن ُي واملزمعَني، وجنوًبا ومشاالً،شرقًا وغرًبا

 ُدبدُِّي  الذي كالنورُِرِشها تنَت لكنَّ،ين بزمنٍ أو بأشخاصٍ معدوِد ال ُتحدُّفالقداسةُ
 .ون قداسةًكُِلَتها مي والذين يقتبلوَن، البشرِ بَنيُرِش تنَت املسيحٍِةُعَم هكذا نِ.الظلمة

 ،نا يف عصرِ اآلنَهم موجودونَ لكنَّ،ىَض إىل زمنٍ غابرٍ قد َمونَُم ال ينَتيسونَالقدِّو
نا ال  أنََّفعرِ لكي َن، للجميعُدعيِّنا ُن ولكنَّ، للقداسة ال حدوَد.ناون أيًضا بعَدُدوَجوسُي
هم يف أوقاٍت  بِلُِفم وحنَتِه أعياِد تواريَخُفم ونعرُِهفُذين نعرِ ال،يسَني القدِّ بأعياِدُرِصننَح
 عمةَم نِ الذي أعطاُه اِهللاتمجيِد ِل بالنتيجِة أيِ،مِهأسرِ بِيسَني للقدُِّدعيِّنا ُن لكنَّ،دةحمدَّ

  .القداسة
 نَو أيًضا مدعوُّنا حنُن أنََّف لكي نعرِ،هَعبِتَّن وتعليٌم ،ه بِذَ وهذا رأٌي ينبغي أن نأُخ

 ،يَني جدِّ ونكونَ،اَهَر إذًا علينا أن نستثِم!؟ة يف املعموديَّذ هذه النعمةَ نأُخْملَ أَ.للقداسة
 طالًبا إلينا ،وا عاُن كيَفهم يف هذه الرسالة اليوَمَركَ عن الذين ذَ بولُس الرسولُُمعلِّكما ُي
 ُرصبِ َن،نا يف جهاِد صبوريَنكونَ أن َن،ا منَّو املطلوُب هذا ُه. بالصربَدجاِه وُنَدهِأن جنَت

 هذا َدجاِه لنا أن ُنَر الذي دبَّ، اهللا ألنَّ. أن نفوزدَّ ال ُب،ُر وعندما نصبِ.بنانا وجتارِعلى آالِم
  .نا جبهاِد وُيسرََّرى ننتِص حتَّ،نافُسِعنا وُيُسقدِّ معنا وُيُدجاِه ُي، هو معنا،اجلهاد

  التعُبُه أن كدَّ بعَد.ةيَّنطونيوس يف الربِّيس أ القدِّ إىل جهاداِتُرهكذا كان ينظُ   
 د كنُتقَ فَ؟نَت كُ أيَن:لربَّا  أنطونيوُس سألَ،ُهَحرَّ وَج بآالمٍ كثريٍة الشيطاِنرُب َضوأضناُه



  واآلنَ،َكجهاِد بِ أفرُحَك مَع كنُت، يا أنطونيوس: له قالَ؟ي إيلَّ ومل تأِت، كثًريا بَكُدنجِأسَت
 ب املعجزةَ ال تطلُ. احلقيقّي ويف السلوِك القوميِ يف اجلهاِدَك أنَّ لَكَتثبِي أُكَ ِل لَكُرظَهأَ

 َكعيُن ُي،كَربى َصَر وعندما َي.كر على جهاِد فاصبِ، معك اُهللا.اكالي اتِّكونُ عندذاك َت،فوًرا
  . باإلنتصاريَكجلِّ وُي،رأكثَ

ن كُم َت لَ إنْ،هاعيُشه اليت َن هذ احلياةَ ألنَّ.ثابرينن ُمكُ ولَن،د إذًا بصربٍجاِه فلُن
ن كُ إن مل َت، هلا نفٌع ليَس؟ها وما هو نفُع؟ها إذًاا هو هدفَُم فَ، إىل القداسةلَِصَنتدريًبا لنا ِل

ى  ويشقَ اإلنسانُُبتَع حيث َي، املوتي ظلِّ هذا هو واِد. وامللكوتي إىل القداسِةؤدُِّت
  .ةوتيَّكُلَ املَ وباحلياِة وبالقداسِة باإلنتصارُِه صَربلُكلِّ ُي اَهللا لكنَّ، أعراقًا كثريةُمقدِّوُي

 أن تكونوا على ونَ تعتاُدَكم بذِلكُ ألنَّ،مر الُعةً يف بدايِة خاصَّ،ديَنونوا جماِهكُ فَ
 عليهم فيما بعد ُبصُع َي،بتعٍد عن الربِّ وُمنفكٍّ على سلوٍك ُم الذين يعتادونَ.هذا السلوك

 َك فإنَّ،كِت حداثَنذُ يومٍ ُم كلَُّض تتريَّنَت كُ فإنْ.اًما كالرياضة مت،أن يسلكوا هذا السلوك
  سبعَني بعَدئَتا إذا جِ أمَّ. على هذا النظامدَتك اعَت ألنَّ، ستستمرَُّكِت ويف شيخوَخَكرَِبيف ِك
ى  حتَّ،شاًبا مَتُد د مااِهَج فَ.ة البتََّك لن تتحرََّك فإنَّ،َضتتريَّ احلركة ِلِة وقلَّ من الراحِةسنٍة
 ال .شرُّال ى عليَكقَو فال َي،ًراِصنَت ُم أن تكونَ تعتاُد وعند ذاَك. اآلن منذُ إىل الغلبِةلَِصَت

 ويف .هاوًناَت ُمُحصبِعندذاك ُت ، خاضٌع هلا التجارب وأنَتَكَيح بأن تأِت وال تسَمةَ البتَِّنتتهاَو
  اليت مترُّ والتجربِة والصعوبِة على اآلالمَِك ويف صربَِكا يف اجتهاِد أمَّ.رِص لن تنَت،َكنِهاُوَت

  .س وهكذا تتقدَّ، باملسيحَقِص أن تلَتَك أجُر ويكونُُبك تغِل فإنَّ،هبا
م نتُه الذين أعلَ، األبطاليسَني القدَِّرَي ِسأَ أن تقَر عليَك،ر أكثََف أن تعرِ وإذا أردَت

 هذه مناذٌج : لَك بل لكي تقولَ،نييس عندنا عدٌد كبٌري من القدِّ: ال لكي تقولَ.الكنيسة
 لُِص َت، لألبرارَكِتشَر يف ِع، عند ذاك.هاربِ على َدَيمِش وأن َت، هبالَ عليك أن تتمثَّ،اءةٌوضَّ

ا يف  حدلُ وجتَعُم أنت تتقوَّ،س املقدَّ للكتابَِكِت وقراَءِة اليوميََّك ويف صالِت.إىل املسيح
 ،ُدجاِه ويف سالمٍة وصربٍ ُت،بانضباٍط َك نفَسظُ هكذا حتفَ.ة إىل اخلطيئَف تنحرِ لئالَّ،َكحياِت
  . يف امللكوت مع املسيحِ أن تكونَ العظيَم األجَرنالََتفَ

 . واألماكن البلداِنم يف كلُِّهُر نستذِك الذين اليوَم،يسني القدِّنا مجيُعع بِ فليشفَ
ها  ولكنَّ،رِصى وتنَتقَو وَت،مهِ بُِعتتشجَّ هي .يني حملِّيسَني بقدِّ ال تنحدُّ الكنيسةَظوا أنَّوالِح



 ونَ وميلكُ، الربِّ نعمةَونَلُهم هم أيًضا حيِم ألنَّ، مكاٍنيسني يف كلِّ القدِّ بكلُِّح وتفَرُدعيُِّت
 أيًضا ئُِل ومنَت،مهِ بِلُ نتمثَّ،مهِم وحياِتهِِتَرينا من ِسِمتعلُّبِ فَ.نريوناونا وُيُسقدِّي ُيكَ ِلهذه النعمةَ

ونا يف هذه كُبارِ فلُي.نا يف جهاِدُمى ونتقدَّ ونتقوَُّس ونتقدَّ،م بركاٍت غزيرةهِِمَعن نِم
صًرا  حنن أيًضا َنَزحرُِن فَ،همِتقداَسم وبِهِسريَتلةً بِتمثِّنا ُم حياِتوا سريةَلُ وجيَع، املباركةالصبيحِة
  . آمني فينا،وُس القدُُّه اُمسَد، ويتمجَّكًاباَر ُممن الربِّ

  
  د بندالميوناألرمشندريت املتوحِّ

  رئيس الدير                                                                        


