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 مىت جتوز الراحة ومىت حيق لنا أن نتعب؟  

وإمناا أوصاونا    ،مونا حياة الرهبنة مقياسًا عامًا للكلمل يضع اآلباء الذين سلَّ 
 ص كثريين.ألنه الطريق امللوكي الذي خيلِّ ؛باالعتدال

كثرة الصالوا  وإاالاة    ،بالنسبة لألخوة الذين حيفظون قانون املزامري  
ن كان جسده ضعيفًا وال يقاو  علا    الوقوف تشحذ اإلرادة وتقوي العزم. لكن َم

فليسجد ويعاود إ    ،ت فكره واستحالت عليه الصالةا إذا تشتَّالوقوف فليجلس. أمَّ
الطريق أن اإلنسان يصلي واقفاًا   الوقوف. فقد استلمنا من اآلباء الذين سلكوا نفس

 ويقظة. ألن الوقوف انتباٌه ؛بسبب الكسل

ولو قبل  ،فلنجلس أو ننام ،ر علينا أن نقفوتعذَّ ،اجلسد بنا تعُب إذا حلَّ  
لصلوا    الع قدرًةيف نومه  َدَجَو ؛ومىت نام اإلنسان ،للجسد راحٌة ألن النوَم ؛الوقت
 املبكرة.

هبم أن ميارسوا ساجدا    ُنحيُس ،بعدم الرغبة يف الصالةلون الذين يقاَت  
ألن البحا    ؛وأن ينشغلوا بقراءة الكتب اإلهلية ،ومزامري أقل ،والبا  قصرية ،كثرية

 ،ااال هبام   إرادة اإلنسان. وإن وجدوا أن األمارَ  ُدوجيدِّ العقَل ُطيف كلمة اهلل ينشِّ
باألحادي  مع  واالنشغاُل ،خطٌر من القالية فاخلروُج ،بال شراع وصاروا مثل مركٍب

 .خطورٍة األخوة أكثُر

وال جيادها يف   ،وسالمًا يف احلدي  مع األخاوة  القلب الذي جيد تعزيًة  
 صغري يكاد يغرق وهو ال يدري. هو مثل افٍل ،كلمة اهلل
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وترجعناا إ  ارياق    ،ألهنا تعيدنا إ  االتزان وإ  الصرب ؛علينا باليقظة  
 الراحة احلقيقية.

 هاي عالماةٌ   ثقيلٍة فترا  التعب الشديد اليت جتعل أفكارنا مثل حجارٍة  
فلننم ألن  ،فمىت صرنا يف مثل هذه احلالة ،ل  أننا حنتاج إ  الصمت والراحة اجلسديةع

 من جهادنا. أعظُم الربِّ رمحَة

وهو ما ال يتسبب يف ارتباا    ،عل  كل إنسان أن يتبع ما تطيقه نفسه  
ال جياد   -ومع الذين قاموا من األماوا   ،ولو هو يف امللكو -ألن املرتبك  ؛حياته
 وفرحًا. سعادًة

لذلك ال جيب  ؛خلدمته مقدسًة لقد دعانا اهلل برمحته الفائقة أن نكون آنيًة  
إمناا إ  ببتاه   أن نتطلع إ  القمم العالية ونشتاق إليها كما لو كان فيها خالصنا، و

 ألن صرب اهلل وحده هو "الذي يقودنا إ  التوبة" كما قال الرسول. ؛وصربه علينا

االعتدال يف األكل وبسااة امللبس والسري )املشي( والسجود حيفا     
اجلسد هادئًا. لكن هدوء اجلسد ليس بتولية، وإمنا هدوء القلب وفرحه بالروح القدس 

وهي صار   ،ن والدة اإلله مل حتبل باالبن الكلمة من زرع بشرأل ؛هو البتولية احلقيقية
فيهم لايس حساب    أي سكناُه ،باالبن الكلمة ِلَبمثااًل لكل الذين اقتنوا البتولية باحَل

 بل حسب الروح. ،اجلسد

وماىت   .فهو أوجاع الوالدة ،ا التسليمأمَّ ،ِلَبهو بداية احَل القلِب هدوُء  
صار  الثمرة يف حاجة إ  لنب احملبة العدمي الغش  ،حياتنا وأمثر  هللر  أي تغيَّ ،ولدنا

 الذي يعطيه الروح القدس للذين يطلبونه.

 من الرب. سالٌم      


