
 
 

  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة ٔالامريكية
ن   الرسالة الشهرية للرهبان واملكرس

  ٢٠١٣بر أكتو 
  حباءبنائى ٔالا ا

  سالم لكمنعمة و 
ل رسال با ى أنإل أود أن أس ى دعوتكم و  فخور بكم و بنموكم، أتضرع يشارة إ ى هللا أن يثبتكم  ى مد يد العون ا يستمر 

ى جهادكم   .ليقويكم 
ى ٕالا    .عتبارأكتب إليكم إليضاح بعض ٔالامور ألخذها 

ى  ى أن الحياة الرهبانية  ى طري "نور لكل البشر"يقول القديس يوحنا الدر ى الحرص  ة قو لذا فيجب علينا أن نتو
ى كل أعمالنانُ معاملتنا لبعضنا البعض لكى ما  ا و ليتمجد هللا  ن للدعوة ال ُدعينا إل   .وجد مستحق

ى الدير دعونا   .أواًل نوضح أهمية وصية املحبة 
الشعور بداًل من السماح بتفاقم التوتر و  ،املشاحاناتتحدث املضايقات و واقف الحرجة و عندما نتعرض لبعض امل

  :تية الحكمة إستخدام أحد الحلول ٓالاتباملرارة، ربما تق
ى انِفراٍد ذا أخَطأ أُخوَك إَليَك، إ" :التحاور مع بعضنا البعض † َ ْث َمْعُه َع إَليَك، َتُكوُن َقْد  َفإِن اسَتَمَع . َفاْذَهْب إَليِه َوَتَحدَّ

َّ َيكوَن الَكالُم ِبَشهاَدِة شاِهَديِن  َوَلِكْن  أخاَك  َرِبْحَت  ِن َمَعَك، َح ْن َرَفَض َفإ أْو َثالَثٍة  إْن َلْم َيسَتِمْع إَليَك، ُخْذ واِحدًا أْو اْثَن
ما، ِتماعَ الاْس  ِ ِر الَكِنيَسةَ  إَل ِ                       )١٦- ١٥:  ١٨مت ( " أخ

ى مع و إختنكون صبورين وبنعمة هللا نقبل  † ساءة من إل لبعضنا البعض بداًل من الشعور باالفاتنا، نعضد، نمدح، ونص
َتمَّ ُكلُّ واِحٍد : "اهنفهم تصرفات قد ال َ ي أْن  َي َمصاِلَح ٓالاَخِريَن أيضاً َفال َينَب ِ َي أْن ُيرا ِة َفَقْط، َبْل َينَب  "ِبَمصاِلِحِه الخاصَّ

    )٤:٢ي (
ن مع بعضنا ُم نقدم إعتذارات  † َن َيُكوُن " البعضخلصة متسامح َواحَتِمُلوا أَحُدُكُم ٓالاَخَر، َوساِمُحوا َبعُضُكْم َبعضًا ِح

ى آَخَر  َ بُّ ِبَسخ. أِلَحٍد َشكَوى َع    )١٣:٣كو ( " ٍء، ساِمُحوا أَحُدُكُم ٓالاَخَر اَفَكما ساَمَحُكُم الرَّ
ى الكنيسة من الضروري  أيضًا إنه ى أن نقدس وجودنا  ى ٔالامور ال  ونتح ن التحدث  أن  يمكنبضبط النفس متجنب

اء الصالةتُ  ى ما بعد إن ى الحذر . ؤجل ا ى الكنيسة و  تو . إن لزم فيجب أن يكون ذلك ببطء وهدوءمن الحركة الزائدة 
ى الاوقات املحددة للصاله كما الصلوات الليتورجية أثناء ى الكنيسة  ويكون لوس ال يجب الج التتوانى عن الذهاب ا

  .الوقوف بمخافة أمام هللا



ن بعضكم لبعٍض  رًا كونوا خاضع ى كل ما ، متجنبأخ راضات الدائمة ع ى علينا أن . عرضيُ ن ٕالاع . القبول باملرونة و نتح
ا لتتوافق اغمحاولة إعادة صياًل من مقاومة ٔالافكار الجديدة و تعضيد بعضنا البعض بدكما يجب علينا مساعدة و 

  اجاتنا الشخصيةإحتيو 
ى ٔالامور املادية ى أذهانكم أن نذر الفقر ليس هو مجرد الزهد  ى  أيضاً  بل هو  فحسب ضعوا   مشيئةعن ) التنازل (التخ

  .الراهب
ا لتحيوا حياة ال َتَذكروا الهدف الذى تركتم من أجله العالم و الفرصة ال ّ و . املعية مع هللاو  والخدمة تأملحظيتم   يك

ى نموكم   .ثقة 
  سالم و محبة ربنا يسوع املسيح معكم ليكن

 


