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راسلة عن الصوم واالعتدال والغذاء
الشيخ يوسف الفاتوبيذي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
دير الفاتوبيذي في  11أيلول 88

العزيز م.

نعمة المسيح تكون مع روحك.
لقد ّ
تسل ُ
مت رسالتك وقرأت محتواه(ا بتمعّ ن .م(ا يس(تحق الثن(اء ليس القض(ايا في ح(د ذاته(ا ،ب(ل

دائم( ا
نواياك الحس(نة وتص(ميمك من أج(ل حي(اة أك(ثر ص(رامة في المس(يح ،وفي ه(ذا أتم(نى ل(ك ً

التقدم( بال نهاية.

إن موضوع الغذاء ،باعتباره أهم واجباتنا ومسؤولياتنا ،يهمنا جميعً( ا .في الواق(ع ،يمكن أن أق(ول،

إنه يثق(ل كاهلن(ا ،ال س(يما بس(بب اإلس(راف االس(تثنائي( في جيلن(ا .لكن التخلي عن أح(د األش(كال(
ّ
تم ذل(ك فج(أة ،ليس مفي(دً ا وال
الرئيسية للطعام ...بحجة أننا قد نكون
متعلقين ب(ه ...وخاص(ة إذا ّ
يستحق الثناء .ال يمدح اآلباء هذا وال يوصون به ،لكن برأيي االعتدال هو األفضل.

داع إلثارة( ضجة ح((ول أن م.
ما هو االعتدال؟ تقليل االستهالك بحيث تكون صحتنا مستقرة .وال ٍ

ويص(ح الش(يء نفس(ه على الحلوي(ات،
ال يتناول اللحوم ،فهذا صراع عبثي من الغطرسة والغرور.
ّ

ألنها ضرورية ً
يتم استهالكها( في حدود المعقول.
أيضا الستواء الحياة وتوازنها ،بشرط أن ّ

على أي حال ،ال يمكن تطبيق ض(بط النفس كقاع(دة ض(رورية للحي(اة ،إال به(ذه الطريق(ة ،ومن ثم
يص((بح ض((بط النفس مص( ً
(درا للعقالني((ة والت((وازن في الحي((اة .مجم((ل الس((لوك النفس((ي الجس((دي
والتصميم في حياتنا يعتمدان على تناسق ضبط النفس الع(ام ه(ذا من جه(ة النظ(ام الغ(ذائي .ل(ذا

توازن الجسد والنفس ينبع من هذا التناسق.

ّ
ويتولد ارتف( ٌ
(اع ب((الغيرة
ثم يصبح النوم المضطرب هادًئ ا ،وتختفي األفكار والتوجهات السيئة،
من ّ
والحماسة.

ّْ
تشعر بخيب(ة أم(ل.
استمر ،ولكن في حدود المعقول ،وإن لم تتمكن أحيا ًنا من فعل ما تريد فال
لذا
ْ
عاود البداية مرا ًرا وتكرا ًرا ،وبنعمة المسيح ستنجح بالتأكيد.
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أنت شخص يختلط باآلخرين وهذه أوقات ص((عبة وغ((ير ص((حية .ال يمكن((ك العيش متّ بع( ً(ا قانون( ً(ا
ً
رهبانيا حتى الرهبان والراهبات أنفسهم يجدون صعوبة في المواظبة عليه.
مع الكثير من المحبة والمودة في المسيح

الراهب الحقير الشيخ يوسف
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