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†يجب أن نخصص بعض الوقت للصمت

 نيوفيتوس مطران مورفوالميتروبوليت
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

جميعنا اليوم، رهبانًا وعلمانيين، عازبين أو متزوجين، لدينا مشكلة واحدة كبيرة: القلق. ال يمكننا إيج�اد
السالم والهدوء في نفوسنا. جميعنا مثَقلون باهتماماٍت كثيرة. مع تطور التقنيات الجديدة تزداد الهموم

والمتاعب بالرغم من أن ما يبدو هو أنه ينبغي العكس. لماذا يجري األمر بهذه الطريقة؟ 
في الحقيقة، يجد اإلنسان السالَم في الحقيقِة فقط. ال يمكن للتكنولوجيا أن تمنح اإلنسان الراحة ألنه��ا
تسّهل الحياة للجسد فقط. ولكن اإلنسان ليس مجرد جسد: إنه جسٌد وروح. لهذا ينبغي أن نجد طريق��ًة

إلراحة كٍل من الجسد والروح. 
نَهناك مفارقة في الكنيسة: حين يتعب الجسد محبًة بالمسيح أو محب�ًة ب�القريب، الفق�ير والم�ريض وم

هم في حاجٍة للمساعدة، عندها وبالرغم من التعب الجسدّي يحلُّ سالٌم عجيب في الروح. إنس��اٌن كه��ذا
يجد راحة في نفسه، ثم تنتقل هذه الراحة من النفس إلى الجسد معطيًة إياه ق��وًة جدي��دة للعم��ل. ك��ان
ه�ذا اإلحس�اس مألوف�ًا عن�د القديس�ين بش�كل رائ�ع: س�الم وراح�ة ونعم�ة وف�رح عظيم. ولكْن، لتحقي�ق
السالم الروحّي عليكم أن تعملوا. يتطلب األمر جهدًا لَنيل النعمة اإللهية. يجب أن نحب العم��ل من أج��ل

اهلل ومنفعِة اآلخرين.
يجب أن نخصص بعض الوقت لنكون في صمت. بالطبع ال يمكننا أن نكون في الصحراء ألربٍع وعشرين
ساعة في اليوم كالقديس أنطونيوس الكبير، ولكْن من الجيد أن نكون صامتين لبضع دقائق على األقل،
وخاصًة في الليل. ال تقضوا الليل بأكمله على الهاتف أو نائمين. خصصوا جزءًا من الليل لليقظة، احرموا

 النوم، وعندها تجدون حيوّية الروح ويصبح ذهنكم صافيًا. وسنصبح قلياًل مثل الق��ديسَأنفسكم بعض
أنطوني�وس الكب�ير والق�ديس يوحن�ا الس�ابق وموس�ى الن�بي وإيلي�ا الن�بي. وسُيس�اعُدنا المس�يُح نفس�ه
د كل هؤالء القديسين؟ جميُعهم ووالدُة اإلله الفائقة القداسة كما ساعدوا هؤالء القديسين. ما الذي يوحِّ

Divine ) اإللهية القوةكانت لهم رغبٌة واحدة مشتركة: نيل  Energyأي نعمة ال�روح الق�دس. إن الص�مت )
أي القديس�ين وإنم�ا (المقدس والعزلة والص�الة والص�وم لم تكن هي الغاي�َة بح�دِّ ذاته�ا بالنس�بة له�ؤالء  (

وسائَل للوص�ول إلى الغاي�ة. لم يكون�وا متعلقين به�ذا كلّ�ه. ينطب�ق األم�ر نفس�ه على ق�راءة المزام�ير، إذ
ليست هي الغاية ولكنها وسيلة. وما هو هدفنا النهائي؟ هدفنا هو اكتساب نقاوة القلب: قلب�ًا نقي�ًا اخل�ق

مزمور  (12:50)فّي يا اهلل، وروحًا مستقيمًا جدد في أحشائي 

1



2021السنة الثامنة عشرة                                                                                                  العدد الثاني، تشرين الثاني 
______________________________________________________________________________

فلَيهْبنا اهلل هذا الهدف الصالح والنبيل. ولتحقيق أهداٍف عظيمة كهذه نحتاج لق��دوة عظيم��ة. احرص��وا
رج��اًء على ق��راءة س��ير القديس��ين إذا أردتم أن تعيش��وا حي��اًة روحي��ة، لكي تولَ��د في قل��وبكم الرغب��ة
بالصمت المقدس والعزلة والصالة والقداسة، وإال فإننا سنص��ل إلى س��نِّ الش��يخوخة وارثين ال القداس��َة

بِل الفساد.
إني أناشد العائشين في الم��دن: ه�ل تري��دون أن تكون�وا معاص�رين وتْتبع�وا الموض��ة؟ غ�ادروا المدين��ة.
ِجدوا قريًة هادئة حيث تنالون قس��طًا من الراح��ة من ص��خب وض��جيج المدين��ة. ولكْن ال تأخ��ذوا معكم
هياج المدينة إلى الريف وإال سيتعكّر هدوُءه. كوَننا في الطبيعة خ��ارَج المدين��ة ُيمِكنن��ا التمت��ع بالس��الم

(*، أتمكن من انته��از بض��ع س��اعاٍت منEvrychou)واله��دوء وخاص��ًة في اللي��ل. حين آتي إلى إفريخ��و 
الهدوء كل يوم رغم مهامي األسقفية.

استخدموا ه��ذه الس�اعات من اله��دوء بش�كل مالئم لدراس�ة األس��فار المقدس��ة والص�الة والتواص��ل م�ع
الثالوث األقدس ووالدة اإلله والقديسين، واتخذوا مثاالً ُيحتذى في شخِص القديسين.

القديُس )غالبًا ما أستذكُر القديس يعقوب من إيفيا. قليٌل من الناس يعرفون أّيًا من القديسين قد اّتخَذ 

(يعقوب مثاالً له في كل شيء. يظنون أنه كان القديَس داووَد من إيفيا. في الواقع ال. قد قّلد القديَس

م��ا "دانييل العمودي. ذات سنٍة في الفصح أكل قلياًل جدًا حتى أني أبَديت مالحظًة حول ذلك، فأج��اب: 

الق��ديس يعق�وب عمودي��ًا، (رأيك؟ ماذا أكل الق��ديُس دانيي�ل حين ك�ان على عم�وده؟ ب�الطبع لم يكن  ( "

دُه اهلل بين القديس��ين ولكنه أراد حقًا أن يكون كذلك. واآلن، من أجل َتوقه وُمماثلِته لهذا الق��ديِس، مجّ��
نظيَر القديِس دانييل.

ز العم��ل لهذا أكرر: اتخذوا لكم قدواٍت عظيمًة وخصصوا وقتًا للصمت. للصمِت صوُته الخاص وهو يحفّ��
الروحي. اقرؤوا سفر المزامير، إذ تجدون فيه مصدرًا للفرح ومصدرًا للدموع التي تنقي قلوبكم.

لم أفهم "أتت امرأة مؤخرًا لرؤيتي، وكانت تحب المزامير كثيرًا وتقرؤها كل يوم. ماذا قالت لي؟ ق��الت: 

نهي القراءة أشعُر كثيرًا في البداية. كان هناك الكثير من الكلمات التي لم أكن أعرفها. ولكني حين كنت ا�
ه��ذا الف��رح من اس��تنارة ه من قب�ل. من أين ي�أتي ه�ذا الف�رح في قل�بي؟ أجبت:  "بفرح أكبَر مم�ا عرْفتُ� "

. "الروح القدس

أيًا يكن نمط الحياة التي تعيشونها، رهبانيًة  كانت أو عائلية، اتخ��ذوا أمثل��ة عظيم��ًة لتقلّ��دوها ولَس��وف
تستفيدون بالتأكيد، وسيكون لديكم ما توّرثونه ألبنائكم وأحفادكم.

Source: https://orthochristian.com/140197.html
 نيوفيتوس مطران مورفو في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير في قرية سبيليا، قبرص،الميتروبوليت  مقتطف من عظة سيادة†

.2020  كانون الثاني17في 
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 إفريخو: قرية في قبرص ومركز زراعي، فيها المركز المؤقت ألبرشية مورفو الواقعة تحت االحتالل التركي.*
أيقونة الصمت المباَرك وهي واحدة من األيقونات التي فيها يظهر السيد بمظهر مالك يدعو إل الصمت كطريق للخالص. هذه

األيقونة منتشرة في التراث السالفي، لكنها غالبًا غير معروفة بين اليونان واألنطاكيين.
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