المقالة الثامنة

نصائح
يا حبيبى أحمل الضعيف فإن القوي ال يحتاج إليك فقد كتب  " :إن األقوياء ال حاجة بِهم إلى طبيب
بل المرضى "  .فأنتم المقتدرين احملوا ضعف الذين ال قوة لهم .
إذا رأيت إنسانا ً قد نال رتبة جسيمة على األرض فال تعجبب نبن ابذا ببل أعجبب نبن البذ يببض
الشرف األرضي .
إذا ظهرت في أعين إخوتك كالذاب النقي فأحتسب ذاتك نثل إناء ال يُحتاج إليه فتفلت نن الكبرياء
الممقوتة نن اللـه ونن الناس .
شاب يدور ال يتعلم أن يكون بطاالً فقط بل نهذاراً ونتفحصا ً ويتكلم بما ال ينبضي .
نببن يسببكت بتواض ب يُحببب  .ال تشببرب خمببراً علببى انفببراخ ن ب أ قببد شبباى عنببه خبببر رخ ء  .وال
تالعب نن ال أخب له  ،وال تعير أحداً  ،وأحفظ ذاتك طااراً  ،وأارب نن نجالس الشرب لئال تتوجب
في أواخرك .
إن كنت عليالً بأخالقك ال تقترن بالسقيم بفكره  ،فهذا قلته ال لترف أحداً كأنه خاطئ لكبن لكبي ال
تضره ويضرك .
إن كنت نقتدراً أن تعزي بالرب فتقدم فتجد ثوابا ً .
إن أبصرت إنسانا ً قد أخطأ وشاادته في الضبد فبال تعتقبد ببه فبي ذاتبك ك باطئ ال فإنبك ال تعبرف إن
كببان بعببد كيابببك قببد عمببل شببيئا ً لببالحا ً بعببد السببقطة ال وتضببرى إلببى الببرب بزفببرات وعبببرات نببرة
وأستعطفه .
فلهذا نحتاج أن نبتعد نن أن ندين أحداً  ،ويحتاج كل واحد ننا أن يواضب ذاتبه كمبا أنبر القا بل " :
إن آثاني قد علت فوق رأسي وعملي نثل وقر ثقيل " .
كافة حطب الضابة ال تُشب النار ال والجسد ال يَشب نن النياحة .
تقو الرب فرخوس النعيم  ،وعديم التقو ترثه الثعالب .
إن قوتل أخبوك فهبرب نبن البدير ال وخرجبت لتطلببه ال فبإذا وجدتبه فجاوببه نجاوببة سبالنية ال لبئال
تضيف وجعا ً على وج نفسه ال نراقبا ً ذاتك حذراً أال تُمتحن أنت .
إن كنت ذا خببرة بالصبناعة الطبيبة وشبفيت ال فكبن نتيقابا ً فا قبا ً لبئال بمبداواتك آخبرين تضب ذاتبك
نتألما ً  ،إذ الرسول يقول  " :ال يفتر على عملكم الصالح " .
إذا وضعت نباخئ حسنة فأجتهد أن تتممها حسنا ً لتأخذ ثوابا ً كانالً .
يا سيد الكل ال تعطيني قلبا ً نبضضا ً للطاعة وتأخيب األب  ،وأبعد عني أفكار الكبرياء  ،ألنك أنت
يارب نقت المتكبرين  ،إذ قد كتب " أجعل ذاتك جزيل المحبة للجمي وذلل رأسك للمتعام وال ت جل
نن أجل نفسك "  .فرب خجالً يجتلب خطيئة ال وحياء يجتلب شرفا ً ونعمة .
ال تضر أخا ً على أخيه ثالبا ً  ،فإن ليست اذه نحبة أن تستنه قريبك إلى االك نفسه  ،لر
نصلحا ً لتؤال أن تدعى ابنا ً للـه .

كتاب :نقاالت نار إفرآم نلفان الكنا س السورية ونعلم األرثوذكسيين أجم
وقف على طبعه أحد رابان خير السيدة العذراء البرانوس في برية األنبا نقاريوس
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أتشاء أن تحب بمحبة ن لصنا يسوى المسيح أنقت المحبة البشرية التي تشمل على اذه األنواى
*نَهم البطن * .السكر * .النهم في القبا ح * .الحسد * .الشر * .الفجور * .األلم * .اإلنسحاق .
*الحزن الجسدي  .وناا ر اذه التي نَهايتها الموت .
فأنا المحبة التي بالمسيح فتشمل على اذه المناقب * :خيريه * .أخب * .علم  .ونَهاية اذه حياة
أبديةً .
اللق إنسانا ً يتقي اللـه ليعلمك أن ت اف الرب  ،ال تحب أن تماشي المتهاونين .
أيها الحبيب أتب الرب ليعليك ال ألن شرف اذا العالم ال يبقي  ،فليكن الرب نصب عينيك كل حينال
فإنه ينجي المتوكلين عليه .
الرجل المتدرى نراوب في الحرب ال والقو في اإليمان نراوب عند األعداء الذين ال يرون .
الرجل الما ق يقول  :ناذا يجزعني  ،والمتواض القلب يوجد عاقالً .
ايولي النار الحطب ال وايولي الضضب استعالء الرأي .
أتشاء أن تلطف الضضب وتسكنه ال أت ذ التواض ال وأسلك في طريق الوخعاء والمتواضعين .
إذا عرضت خصونة بين اإلخوة ال فالمصلح نضبوط  ،وأنا نن يشعلها فال يكون كير نعذب .
الحجر الرنلي والنفس كير المؤننة بعد انيهة ينحالن .
في نفس المؤنن الفكر البذي ال يتحبرك  ،وفبي الرجبل الوخيب والمتواضب تسبتريح روة الحكمبة ،
الرب يحب الذين يسلكون بحكمة .
ً
أيها الحبيب أنار أال تشتهي كرانة ذا دة فتجبذب لبذاتك اوانبا  ،كرانبة اإلنسبان بالحقيقبة أن يعمبل
كل شيء كما يشاء اللـه ال وإاانة عايمة ن الفة الولايا .
ً
الراعي المستيقظ ال يسلم الضنم المؤتمن عليها  ،والنوام يصبير للوحبوص لبيدا ألن فبي يبد السبكير
ينبت الشوك والنفس الماسكة تمجد اللـه خا ما ً .
الذاب ال يمنح لبراً ال واألنانة تؤسس نن يقتنيها .
ضاللة الرجل أال يعرف الكتب ال ويضل ضالالً نضاعفا ً نن يعرفها ويتهاون بِها .
كم لكي ال فيما تعز نبن آخبرين بمداونبة تصبير نتشبان
أيها الحبيب عز ذاتك وألبر على كل ٍ
البرأي  ،ألن الرسبول يقبول  :عبزوا ذاتكبم فبي كبل يببوم نبا خام يسبمى اليبوم لبئال يقسبي أحبدكم طضيببان
ال طيئة ألننا لرنا شركاء المسيح أن نسكنا االبتداء فبدء كل فضيلة األنانة .
إذا أقتنى العابد سيرة ذات فضيلة يسم عطآت أبيه  ،ويعوخ عاريا ً إذا أقتنى عدم ال ضوى .
والطريقة العريضة فكر شيطان ي انر العابد إذا اشتهى خرجة كريبة .
المشتبك بأنور العالم ال يصير سري السقوط .
الوخي الصانت ال يرث حياة خا مة .
الشمس والقمر وسا ر النجوم تفرة بالذين ي دنون السيد المسيح خدنة نستوية .
كل نن يحب السكوت بمحبة ال يكنز لنفسه في السماء .
المتقي الرب بالحقيقة ال يصير طبيبا ً لآلالم .
الوخي او  :جسوس على اآلالم ونترلد لها .
الشعوب يسبحون الرب ألجل نبن ال يتبوانى فبي خاللبه ببل يهبتم بانصبرافه ووقوفبه أنبام عبرص
المسيح المراوب .
كل نن يحب خالص نفسه ال يصير ننزالً للروة القدس .
كل نن يحب الطهارة والعفة ال يكون ايكالً للـه .
ذكر الموت والعقوبات ال سيف على شيطان الضجر .
العاقل ال يدين قريبة الضير عانل  ،والضجور ي رب أناكن كثيرة .
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المحب للمسيح ال يؤتمن على كلمات الحياة األبدية .
الرجل المحب للضرباء ال حنطة نقية .
لوم اإلنسان لذاته كل حين ال يهدم ال طايا .
المسك ال عصب يشد الصبر .
ً
نن يحد عن ولايا المسيح ال ي نق نفسه  ،ونن يحفاها بحق يرث فرحا ال ينعت .
رتل أيها الحبيب بالروة ورتل بالعقل  " :كالنك في حلقي أحلي نن العسل والشهد في فمي " .
بدء المؤننين ونَهايتهم ال اإليمان والرجاء والمحبة .
ً
الضجر او ألعب نن األشياء المستصعبة ال ال سيما لو أت ذ عدم اإليمان نعضدا له  ،فإن أثمباره
نملوءة سم الموت .
ً
تذكر يا حبيبي عرص اإلله المراوب كل حين ال فيكون لك ثباتا  ،ويعاقب عوضك المضتبالون علبى
نفسك .
العاقل إذا بُعث في خدنة يبذل نفسه نن أجل السالنة  ،والجاال الفاقد األخب ينشئ خصونات .
ي روة البطالة واإلستفحاص وأثرة الر اسة  ،بل اب لعببدك روة
يارب يا سيد حياتي ال تُسلط عل َّ
العفة والتواض والصبر .
وس الرجلين بقلب نقي نن أجل الفضيلة ال أفضل نن االاتمام بتنايفهما وكسلهما بألم .
نن يحفظ أعضاء المسيح حفاا ً باراً يتبرر  ،ونن يفسد ايكل اللـه يفسده اللـه .
كما تطرخ الكلب  ،جاوب بانتهار شيطان الزنا ال وال تشاء بالجملة أن تنقاخ ن اذا الفكر  ،فإن نبن
شراره يتكاثر الجمر ال ونن الفكر الرخ ء تتزايد الشهوات الرخيئة  ،أبض ذكراا أكثر نن أن تكبنس
نتانة الحمأة .
كما أن الب ور يلذذ المن رين ال اكذا يُسر بالطهارة الروة القدس ويسكن في اإلنسان .
كما يطرب ال نزير برنضة الحمأة ال اكذا تطرب الشياطين بالزنا والنجاسة .
النور العابيم والفبرة والسبالنة والصببر يسبكن فبي األطهبار  ،والحبزن والضبجر والنبوم البذي ال
يشب ننه والالمة المدلهمة تسكن في الزنا .
حب الطهارة بمحبة المسيح ألنَها توافق سيرتك وتال مها ال كما يليق القدوم بالنجار .
قوتل أ نا بالزنا فأنتهر الشبيطان وقبال  :أذابب يبا شبيطان إلبى الالمبة أتبر كمبا تعلبم أننبي وإن
كنت كير نستحق فأنا حانل عضو المسيح  .فللوقت سكنت الحرارة عنه كمبن يبنف سبراجا ً ويطفئبه ال
فعجب في ذاته نن اذا األنر ونجد الرب .
كرانة عايمة الطهارة بمحبة المسيح ال وإاانة عايمة الزنا والحسد .
أيها األ أاكذا بال خشية تناف ذاتك وتزينها ال أسم الرسول يقول :
" أارب نن الشهوات الشبابية ألنك ال تعرف أي عدو تصارى " .
أال تعلم أنه لعب أن يكون أحبد ف با ً لبنفس آخبر  ،أتعبرف أي نتانبة نهلكبة وتقبيح يزنب أن يرثهبا
الببذين يعملببون اببذه القبببا ح  ،وأريببد أعرفببك اببذا  ،أنببه إن كببان اإلنسببان البرانببي را قبا ً وخزانببة الببنفس
نوس ة فال يبطئ حسنه أن يتشوه .
فإن اقتنيت جمال النفس فإن النفس تعطي نن نوراا لإلنسان البراني واذا الحسن يبقي لك .
نن يزين ثيابه ويمأل بطنه يقاتل كثيراً  ،ونن او نتيقظ يكون نراوبا ً عند المضاخين .
الببنفس ال بيثببة إذا تالطفببت تببتعام ال وإذا شببتمت تضتبباظ  ،والصببالحة إذا تالطفببت ال تفببرة ال وإذا
شتمت ال تس ط .
الصمت للشاب  ،كاللجام للفرس ال ونن او كير ُنلجم  ،يسقط في األسواء .
لتكن خشية اللـه في قلبك أيها الحبيب نثل السالة بيد الجندي .
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أعتنق بتواض في ذاتك المحن المجلوبة عليك نن المحال لتنسحق نثبل خقيبق التبراب أعبدا ك نبن
قدام وجهك  ،وثق أنك ال تنهزم وأنت نتقلد نثل اذا السالة .
نن ال يحب الرب يجرب أقنونه ال ويحزن ندبريه ال ونن يحب الرب يحفظ ولاياه .
البواب الحكيم يعرف أن يجاوب المسكين بوخاعة  ،والصضير النفس والضير حكيم او نتكبر .
نعم يا أخي نا لنا شيء نَهبه فلتكن ننك كلمة طيببة نتحبرًاً نبن ذاتبك أال تسبقط أنبت فبي نثبل ابذه
األشياء ألنه قال  " :في كل أعمالك تذكر أواخرك فإنك إلى األبد ال ت طئ " .
البواب العاجز ي سر خسارة كبيرة ال وأنا العالي بالروة يصن لذاته إكليال ً.
اا اإلخوة في نجم الصالة واقفون يباركون اللـه وأنت تتنزه خارجا ً.
أال تعلم أنك ت سر نفسك  ،قل لفكرك أتر لو كانت تحفة تعطى أنا كنا نسارى قبل الجماعة لنتقبلهبا،
فإن كان في األنور الب شرية حرص نثل ابذا فكبم أولبي بنبا أن نحبرص فبي الفوا بد الروحانيبة ال لبر
حاراً بالروة نثل القديسين لتساكنهم في نلكوت السماوات .
نن يتكلم كالنا ً باطالً واو يعمل نمتداً في العمل ال ي سر ال ونن يدرس األقوال البارة ال ينجح أكثر
.
فبإحن ركبتيبكال
إذا كنت تعمل وآذاك روة الزنا ال فال تعجز أن تمد يدك للصالة ال وإن ثقل عليبك ال
ِ
فإن لالة األنانة تحارب عنك .
ال ترقد حاقداً على أحد ال لئال تزعجك ال ياالت القبيحة في الليل .
ال يكن وجهك نطرقا ً إلى أسفل فقط ال لكن وقلبك .
ال تتعام على قريبك ال نج أخاك نن ال طيئة فينجيك الرب في يوم الرجز .
نبن يتعبب فبي الكنونيبون ال يتبوانى وال عبن نوضب إببراً الفضبالت ال ألنبه لبيس كيبر واجببب أن
يتعب فيه المتعبدون حسنا ً .
ال ت ببف نببن المببرض قببا الً  :أخشببى أال أنببرض  .أخطببر بببذانك أن القديسببين كلهببم بمكابببدة اآلالم
أرضوا اللـه .
العاجز ال ينف ذاته وال قريبه  ،والضير عاجز يستنه المتوانين إلى الفضبيلة  .نبن يحتقبر نبدبره
ي طئ  ،ونن يط بالرب يرث نجداً .
ال ترخ نبتد ا ً ونفسا ً ظانئةً إلى الربال فإن الرب ينار فال يرضيه ذلك .
االبن ال بيث يسيء خطابة والده ال والذين يسمعونه يذنونه .
نن يكافئ عوض شر بشر او كير رحوم  ،أنا نن يجاًي بشرور عوض لالحات فماذا يقنعه.
ال تَهتم أن تسم افوات أجنبية ال لئال تصير أخطا ك نسموعة عند الكل .
نن يسكت عند الما دة ال يضااي نن يأكل خبزه بعسل  ،ونن يكثر كالنه ال يقلق الساكت .
كل السمكة بترتيب ال وليكن شربك بال جلب .
العابد الملتوي ونن يطلب نا يشكك قريبه ال يرضيهما بواب أنين .
ضيق على شهوتك أيهبا الحبيبب ال قببل أن يضبيق عليبك نبن أجلهبا ال فإنِهبا تحبدر إلبى قعبر الجحبيم
الذين يتبعونَها .
ليس وًن يعاخل الصبر إن ُنزج بالمحبة .
أيها الرب خولني أن أبصر افواتي لئال أخين أخي .
إن سكن نبتد ان ن شي ال فمن ننهما أعام عند الرب ؟
نن يواض ذاته بم افة اللـه  .ألن لاخقا ً القا ل  " :نن يواض ذاته يرف شأنه " .
نن عنده نبتد ان يحتاج يقاة جزيلة لئال يجد المنتصب باًا نا فسحة فيصن بِهما شيئا ً نن األشياء
الم تصة به .
ً
المبتدئ الذي يحب الضحك والدالة يصن لنفسه تَهشما وشقا ًء .
ـ 011

ـ

ال تتكلم بأقوال ال العة التي ال يجب التنعم بِها ال بل بالحري أتل شكراً وتسبيحا ً .
ال تكن عاليا ً فاا ً ونتهاونا ً ال لكي ال تضر نفسك والسانعين .
إن لرت نتورعا ً نحقا ً ونتواضعا ً يسكب عليك الرب رأفاته .
اتق الرب ال فيكون لك سوراً ال وتجد في يوم وفاتك خالة .
اسم يا حبيبي نمن يعاك بالرب ِ :
تزخر بعالمي أو تحتقره بذانكال فإن الرب وحده يعرف خفايا القلب.
ال
ِ
أكرم الكل نن أجل الرب ال ليكرنك رب الكل .
نن يشاء أن ينقل ل رة ال يض الم ِل تحتها ال فوقهبا ال وحينئبذ يبدحرجها بسبهولة ال فهبذا نمبوذج
التواض .
أيها العابد تركت قاليتك لتتمشى في العالم ال أال ت شى نن اإلثم والمجاوبة التى في المدينة .
نن خل عقل العالم بالكلية ال يلبث كير نجروة  ،ونن لم ينزعه  ،يقبل جراحات نتواترة .
إن عرض للدير الذي تسكنه ضيقة نن حوا ج الجسد ال فال تترك الموضب ال فإنبك ال تجبد فيمبا بعبد
خيراً كثيراً .
ال يرضى الفاقد البر ندبراً باراً  ،وال الصديق يرضيه كل أنر ظالم .
اكفر ألخيك إذا أخطأ إليك ال فيضفر لك الرب افواتك .
أسبق إلبى قاليبة األ البذي أحزنبك ال وتبب إليبه بقلبب نقبي  ،نبن أجبل القا بل  :اكفبر لبأل ال سبب
نرات فقط بل إلى سبعين نرة سب نرات .
أقبل أيها الحبيب توبة األ كمرسل نن اللـه ال لئال ت الف نن أرسلهال وتحركه إلى أن يس ط عليك
.
حب السالنة والطهارة ال لتؤال لمعاينة وجه الرب اإلله .
ال تؤذي أخاك في يوم حزنه  ،وال تضف إلى وج نفسه وجعا ً .
المدبر الذي يتعب ال او جمال ترتيب اإلخوة  ،والشيو العقالء سلوة الشباب .
ال ينبضي أن نصدق الثالب  ،فإنه ربما تصير نميمة نن حسبد ال ببل نحتباج أكثبر أن نلبتمس شبوااد
الحق .
ويجب أن يُبكم المتجاسرون والمبتد ون بالمقاونة  ،لتثبت الرفقة األخوية بال قلق .
إن شبباادت إخببوة نتببولعين فببي الشببر ال فببال تشببارك عببدم تببرتيبهم ال بببل أجببنح عببنهم ال واذاببب إلببى
قاليتك نتذكراً القا ل  " :عبد الرب نا سبيله أن ي الم " .
إذا أبصرت أخا ً سا ما ً أو عليالً ال فجيد او أن تتوج له  ،ألن العدل يسر قلبب نبن يعملبه ال والبذين
يحبون الرب يرثون العدل .
يا أخي أنتن نن ال العة والمزاة لئال يجعلك عاخم الحياء  ،فإن عدم الحياء او أم الفجور .
ال تطف القاللي سكرانا ً لئال تضي بضتة كنى العفة .
ال تكن حاقداً على أخيك ألنه قد كتب  " :إن طرق الحقوخين نؤخية إلى الموت " .
إن كان ال يمكنك أن تحتمل شيئا ً ال ألمت فتستريح .
إن كنت ال تستطي أن يض أحد نارة عنك فال تحول نارك أنت عن أحد .
الطوبى لمن وجد رفقة لالحين ال وأبض نشيئته .
أيها األ كمل عملك بال كش ال ألنه اكذا يليق بالمؤننين ال لتجد نعمة في أعمالك .
ال تشبرب خمببراً للسببكر ال فتحصببل خببزي الوجببه ال ألنبه يكببون حينئببذ خببزي عاببيم إذا وجببدت نثببل
سكير .
الوخاعة للعابد نثل سلسله ذاب على عنق رجل  ،كما أن العسل حلو في فم اإلنسبان كبذلك األقبوال
اإللهية حلوة في النفس التي ت اف اللـه .
الشيو الحكماء عصمة اإلخوة ال والضير حكماء يكونون نحاربين لهم .
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الكبرياء نمقوتة عند اللـه وعند الناس ال والرب يعطي المحبين التواض .
المكان المعتدل القانون او نيناء حسن المرسى ال والذين لبيس لهبم تبدبير يسبقطون كبالورق  ،ألنبه
يجب على نن ي دم أن ي دم كمن ي دم اللـه ال كمن ي دم إنسانا ً يأخبذ ننبه األجبرة ال والم بدوم سببيله
أن يحتمل بتواض كأنه ن دوم نن الرب .
فبأعط
فبأعط نجبداً لإللبه البذي أشببعك  ،وإن شبئت ولبسبت أقبل نبن شببعك
إذا أكلت خبزاً وشببعت
ِ
ِ
نجداً لإلله الذي قواك  ،وال تقل بحضرة الجماعة أنا نا أكلت نثل اذا ال بز  ،ناذا إذاً تمنحه لذاتك أو
تدين الذين يأكلون ويشكرون .
ألبر للرب في يوم الحزن ال ليسترك في يوم الرجز .
ً
ال تضحك على نضموم  ،وال تفرة بمن عاخ خا با ً ال لئال يس ط عليبك البرب ال وال تجبد نالبرا فبي
يوم الحزن  ،وال تطرخ إخوة على أثرة الر اسة فإن اذا البرأي إن لبم يكبن نبن اللبـه ال يثببت فبإن كبان
نن اللـه وأختفأت نثل شاول بين األنتعة يأخذك اللـه نن اناك وينصبك نديراً لشعبه .
نن ال يتنهد على اؤالء أنَهم نا أوضحوا وال فضبيلة واحبدة فبي سبيرة العبباخة ويطلببون الر اسبات
فمن أيبن يعطبوا  ،نحبن علبى يبوسبة نبن الببر خا مبا ً ألبيس نبن عبدم األختضباى ونبن فقبد التأخيبب ال ال
نحسن أن نحرك المقذاف ونحاول أن ندبر .
ً
ً
ً
ً
ناذا أشر نمن له ناء حلو وال يسقي نفسا ظانئة ؟ أو نن أكزر حسدا نمن له كتابا نافعا وال يعطيه
ألخيه نتوخيا ً نفعه وبنا ه  ،نن أوفر عجزاً نمن او عطشان جالس بقرب العين وال يمد يبده ليأخبذ نبا
يسكن عطشه .
ً
أو نن أكثر ونية نمن له كتابا يملكه ال ويتوانى عن القراءة فيه .
أتعب ن نن يريد أن يتعلم الكتابة ال حتى إذا قرأ عجا ب اللـه يمجد اسمه ويكون نانحا ً لك ثوابا ً.
الضجور إنا يعانده لضر النفس على نن له لبر ال وإنا يقاونه استعالء الرأي ال ونن يحب الرب
بتحقيق ينج نن الحالين جميعا ً .
العاجز ي سر فوا د كثيرة ال والمتيقظ ال يتهاون وال بساعة واحدة .
العاجز والمماحك ال يشرف ألنه نضيظ نمرنر .
الضير نطي ي تبر نواض كثيرة ال والمتواض القلب يطي بالرب .
المبتدئ الفهيم يستم لمن او أعام ننه بالرب ال والضير نطي يكون في الهوان .
نن يحفظ طهارة جسمه يتعجب ننه كثيرون ال ونن يتهاون به يالم نن قوم كثيرين ويذم .
تأنل يا حبيبي نقاخير كل واحد نن المطيعين نن أجل القا ل  " :إذ واحبد يثمبر ويعمبل نا بة وآخبر
ستين وآخر ثالثين " .
النهم البطن يدعو الصوم ضيقة وشدة ال والممسك ال يقطب .
ال تصن أنراً يحزن قريبك بل كن نؤخبا ً في كل أنورك .
الرجل الضير نؤخب يترلد جاره والسالك في النور ال يتفكر في الشر .
نبن يحبب البرب ال يضبظ قريببه ببل يصبون ذاتببه ويحفاهبا نبن أجبل القا بل  " :جميب األشبياء التببي
تريدون أن يعملها بكم الناس النعواا أنتم بِهم فهذا او النانوس واألنبياء " .
أعمل في الشتاء لتفرة إذا خخلت إلبى نينباء الحيباة  ،إن العبدو يسبلح اإلخبوة المتبوانين كثيبراً علبى
الحرلين جداً .
فالحريصون يجدون بالمتوانين لناعة نفيدة  ،إذا حملوا أنراضهم نن أجل الرب .
نن يعمل بقريبه رحمة ال يجد رحمة عند اللـه ال والدينونة بال رحمة لمن لم يعمل رحمة .
ال ترافق أخاك في ال طيئة بل األولي بك أن تنجيه ننها ال لتعيش أنفسكما بالرب .
لتكن ن افة اللـه قدام عينيك في كل حين فال تسوخ عليك خطيئة .
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ال تقل اليوم أخطئ وكداً أتوب ال فإنبك ال تبيقن علبم نبا فبي الضبد ال لكبن اليبوم فلنتبب ال والبرب يهبتم
بأنور الضد .
رُب نن يستعجل في الصالة ال وإذا سم نن يرف لوته فيها يتناول العمل .
ً
ال تتوانى في الصلوات الجانعة ليستضىء ناظر ذانك ال فإن المقتني فما ً جسبورا يعباب ال والمتقبي
الرب يتورى .
ً
كن بكلية قلبك نتوكال على الرب ال فتجد في كل حين نعمة  .إن لبرت له فال يضي ثوابك .
المياه تدفق في يوم الحريق ال والدنوى في أوان المحنة .
الماء يطفئ اللـهيب المضطرم في البيت ال والدنوى في الصلوات ت مد الشهوات ال بيثة .
كما تتبااى نضارة الن لة في الشواطئ ال اكذا تتبااى ألفة اإلخوة بالرب .
نن يكرم نن او أعام ننه قدراً ال ي ُِسر نن ام ألضر ننه ال وفي يوم لالته يُستجاب له .
إن أعرت أخاك شيئا ً ال وتباطأ في إعاخته إليك ال وأرخت أن تذكره ال فذكره نبرة ال ألنبه ربمبا يلحقبه
نسيان .
ً
وإن اسببتعرت شببيئا نببن أخيببك ال فأسببتعمل التببورى ولببم يببذكرك ال فأنببت كمببا يليببق بببالمتقي الببرب ال
تعدنه الشىء الذي لبه  ،ألنبه قبد كتبب  " :ال تكونبوا كرنباء ألحبد فبي شبىء إال فبي أن يحبب بعضبكم
بعضا ً ".
سبيلنا أيها اإلخوة أن نحتقر كافة األشياء المفسدة ونصن لنا عوضها الحياة األبدية .
إن فوض إليك أن تتوسط بشىء ال فال تتوانى في خاللك نحتجا ً بال طايا  ،ألن يوسبف قبد توسبط
في نصر بأنر ال ولم يقبل االاتمام بمنزل واحد فقط بل بكافة أرض نصر ال فلم يجنح عن سبيل الحق
ال فلذلك شرفه اللـه .
إذا كانت نفسك نعافاة لد الرب ال فستنتف في كل شىء .
نفس اذا يشتهي األشياء الوقتية فيصبر على نثبل ابذه األتعباب
إذا رأيت تاجراً ال فقل في ذاتك  :يا
ِ
ت في األشياء التي ال تزول .
ليجم األنور التي ال تبقى  ،أفتتوانين أن ِ
نفبس ابؤالء قبد أخخلبوا ذاتبـهم فبي
إذا أبصرت أناسا ً ن المين ال ويتحاكمون ال فقبل فبي ذاتبك  :يبا
ِ
نثل اذا الحرص وال صونة ألجل شىء ال ننفعة فيه ال وأنت كريمة برببوات قنباطير  ،أنبا تسبجدين
للـه كما يجب لتنالي الصفح .
نفبس إنمببا يبنبون بيوتبا ً طينيبةً
إذا شباادت الببذين يبنبون البيببوت الطينيبة ال قببل فبي ذاتببك  :ابؤالء يببا
ِ
ت بالمساكن السماوية .
فيستعملون الحرص ليتمموا العمل أفتتهاونين أن ِ
وإن عدخنا األنور واحداً فواحداً ال فال نفرغ نن القبول  ،فبأي أنبر أبصبرناه فبي العبالم نبن األفكبار
العالمية ال والمعقوالت الدنيوية ال فلنستبدله بمعقوالت روحانية فننال ببال نبراء ننفعبة بمبوأًرة النعمبة
إيانا .
عبال ال فوجبد حببالً نعلقبا ً فبي جببل رفيب شبان ال
العابد يضااي رجالً تدحرج ننحدراً نن نوضب
ِ
فقب عليه ال وتعلق به واو يستضيث بال فتور بالرب أن يضيثه عالمبا ً أنبه إن أطلبق قوتبه وأرخبى تلبك
يديه يسقط ويموت .
يا ابني أت ذ الحياة ال الدة التى خعيت إليها وأقررت باإلقرار النفيس أنام شهوخ كثيرين ال ألنه بعبد
حين يسير يجىء الوارخ وال يبطئ .
ً
ولكوننا ال نشاء أن نحتمل حزنا ً يسيرا نن أجل الرب ال نلج بال اختيارنا فبي كمبوم كثيبرة وشبرور
جزيلة .
ولكوننا ال نريد أن نترك نشيئتنا نن أجل الرب ال نسبب لذاتنا خسارة النفس .
ولكوننا ال نحتمل أن نكون نن أجل الرب في الطاعة والهوان ال نُعدم ذاتنا عزاء الصديقين .
ولكوننا ال نذعن لوعظ الذين يعاونا نن أجل الرب ال نجعل ذاتنا شماتة للشياطين ال بثاء .
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ولكوننا ال نقبل األخب الذي بالعصى ال نعاقب بأنواى العذاب حيث ليس نن يعزي .
نن يعطي لرأسي نبا ًء ال ولعينبي ينببوى خنبوى ال ووجهبا ً بَهيبا ً لبد البذين نبن خبارج ال ألبكبي علبى
ي ال ألن خطيئتبى أنبام البرب
خطاياي نَهاراً ليالً ال وأقول للضحك  :كن بعيداً نني ال وللدنوى تعبالي إلب َّ
جزيلة جداً ال وال لهفواتي عدخ .
وأعلموا يقينا ً أن الدنوى ثالثة أنواى في الناس :
( )2خنوى نن قِبل األنور الااارة  .واذه اي نرة جداً وباطلة .
( )1وخنوى للتوبة إذا تاقت النفس لل يرات الدارية ال واذه اي حلوة ونافعة جداً .
( )3وخنوى نن التندم حيث البكاء وتقعق األسنان  ،واذه اي نرة وكير نافعة ألنَها ال تنف حينئبذ
شيئا ً حين ال يوجد أوان للتوبة .
أستيقظ أيها الحبيب يقاة جزيلة في شبابك ال لتوجد في أواخرك نهذبا ً ن تبراً .
ال يقنعك الحبيب الذي ي طر لك أفكاراً خاخعة  ،ويقول لبك  :أنبت اآلن شباب ويليبق ببك أن تعبيش
سنينا ً أُخر كثيرة ال فلهذا أفرة اآلن وتنعم وال تضم نفسك  ،وعند شي وختك يجب أن تتوب .
أنا تعرف أيها األ الضبي أن العدو يطضيك بِهذه  ،ألنه إذا كنت أنت بعد شابا ً وفي عنفبوان حبداثتك
حببين تسببتطي أن تصبببر علببى كببل تعببب وتحتمببل كببل نسببك ال تتببوب ال فببإن ش ب ت أال تتعلببل بضببعف
الشي وخة .
ً
إن أاملت التوبة في حبداثتك نباذا تعمبل ؟ فبأطرة إذا طريقبة العبدو وأسبم لبوت السبيد الحقيقبي
القا ل  " :تيقاوا إذاً وللوا فإنكم ال تعرفون الساعة وال اليوم " .
أيهببا الببرب يسببوى المسببيح نلببك الملببوك ال الحبباوي سببلطان الحيبباة والمببوت ال العببالم بالمكتونببات
وال فيات ال يا نن ال ي في عليك رؤية وال فكر ال طهرني نن نكتوناتي التي لنعتها ال فإني قد عملت
العمل ال بيث أنانك ألن أياني تفنى يونا ً فيونا ً وخطايباي تتكباثر  ،فأنبت يبارب يبا إلبه األرواة وكبل
جسد تعرف كثرت ضعف نفسي وجسدي .
فأننح يارب لعديم القوة قوة ال وعضدني أنا الشقي ال ألنك أنت تعلم أنني قد لرت نثل آية لكثيرين
ال وأنت نعيني العزيز .
أعطيني يارب قلبا ً حسن العزم جميبل الحفبظ  ،أذكبر أيهبا الصبالح إحسباناتك كبل حبين ال وال تبذكر
كثرة خطاياي ال وال تحقد على ًالتى  ،وال تعرض يارب عن طلبتي أنا ال باطئ  ،لكبن كمبا سبترتني
نعمتك حتى اآلن وإلى االنقضاء ال ال تنزعها نني ألنَها اي حكمتي ال ونضبوطبون ابم البذين يحفابون
طرقها فإنَها تكون لهم إكليل نجد .
ي وفور رأفتك أنا كير المستحق ال ألنك لرت لي نعينا ً وسباتراًال
أشكرك وأسبحك أيها الموضح ف َّ
فليكن اسم عامتك نباركا ً إلى األبد  ،ألن بك يليق العامة أيها الرب اإلله .
أيها الحبيب علم أخاك طريقا ً ال ال الطريق المؤخي إلى العالم ال بل المؤخي إلبى نلكبوت السبماوات،
أتق الرب بكل قوتكال وال تعاين أعمال المنافقينال فإن نارام ال تنطفئ وخوخام ال يموت .
ِ
والمجد لآلب واالبن والروة القدس
اإلله الواحد
آنين
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