إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة ٔالامريكية
الرسالة الشهرية للرهبان واملكرس ن
نوفم ﺮ ٢٠١٣
أبنائي ٔالاحباء
سالم و نعمة
ً
ُ
أود أن تطرحوا ع ى أنفسكم اليوم هذا التساؤل :لو تس لكم أن تبدلوا ثيابكم الرهبانية وتضعوا عوضا
ع ا مالبس العلماني ن ،هل سيتم التعرف عليكم من ِقبل أولئك الذين يعرفونكم من قبل؟ و ماذا عن
أولئك الذين لم تكن لهم سابق معرفة بكم هل سيالحظون أنكم مختلفون عن ٓالاخرين  ،قارن ن بينكم
وب ن خصال الحياة الرهبانية؟
ً
ً
أريد أيضا أن تسألوا أنفسكم ما الذى يم نا حقا كمكرس ن هلل هل ى الثياب الخارجية ال يراها الناس
أم أنكم رهبان بسبب إيمانكم الداخ ي بالدعوة الرهبانية؟
قال القديس العظيم ٔالانبا أنطونيوس ثالثة أمور يجب ع ى الراهب حفظها لنوال الخالص ،و ي:
 +أن تضع ﷲ أمام عينيك ع ى الدوام )مز(٨:١٦
 +ليكن لك شاهد من الكتب املقدسة ى كل عمل تقوم به
 +الت ﺮح من املكان الذى تسكن فيه بسهولة
لذلك دعونا نسأل أنفسنا:
ً
 +هل نسلك كمن يشعر دائما أنه ى حضرة ﷲ؟ أم ندع أفكارنا تسكن ى الظلمة؟
 +هل نحن نتم عن ٓالاخرين بسلوكنا ى حياة النسك غ ﺮ عابئ ن باهتمامات العالم مهتم ن فقط
باألمور ال تر ﷲ أم أن حياتنا منصبة ع ى ٕالاشباع الذاتى؟
 +هل أولئك الذين يروننا يمكن أن يصفوننا بأننا نحيا حياة الصالة الدائمة ،متسامح ن،
ً
منتظرين إعالن مشيئة ﷲ ى حياتنا أم أننا نلتمس ألنفسنا ٔالاعذار باحث ن دوما عن طرق إلرضاء
مشيئتنا الخاصة ؟

لم تكن فقط لكلمات ٔالانبا أنطونيوس عظيم ٔالاثر ى الحياة الرهبانية بل باألحرى حياته العملية
املعاشة .لذا فلنسأل أنفسنا ٔالاسئلة ٓالاتية:
ً ً ً
 - +بدون ثيابنا الرهبانية -هل ستكون حياتنا مثاال حيا من ﺮا للحياة الرهبانية؟
 +هل نتح ى بالسكينة حامل ن ى أنفسنا الروح الوديع الهادئ ) ١بط (٤:٣؟
 +هل ُن ﱠ
شبه ى إنكار الذات و خدمة ٔالاخرين بآباء الصحراء ٔالاوائل؟
ً
 +هل ُبعدنا عن العالم و ٔالامور املادية يجعلنا مثاال للتواضع و الزهد ى أنظار ٓالاخرين؟
ً
دعونا نفحص أنفسنا اليوم ل ﺮى هل نمتلك ى أعماقنا روحا متضعة متسامحة و نسأل أنفسنا
ُ
هل نحن بالحقيقة أمناء ى نذور الفقر والعفة والطاعة ال تعهدنا ا أمام ﷲ؟
َ
أود أن تتذكروا اليوم الذى فيه ك ﱠرستم حياتكم للرب و تتأملوا ى النعمة ال دعتكم من وسط
إهتمامات ومتاعب العالم إ ى حياة ملؤها خدمته .ى هذا اليوم عينه ،ربما لم يتغ ﺮ شخصك
الداخ ى عن ذى قبل ،ولكن حدث تغ ﺮ خار ى جذري أال وهو إرتداؤك للمالبس الرهبانية ،فتغ ﺮت
ً
معاملة ٓالاخرون لك تباعا بتعاملهم معك بإح ﺮام زائد ،خدمتك ،تقبيل يدك ،طالب ن صلواتك،
وساع ن ا ى سماع كلمات الحكمة الخارجة من فمك .فدعونا إذن أن نتيقظ لئال نسقط ى
ً
ٔالامان الزائف النابع من مظهرنا الخار ى و مل الحذر من فخاخ الشيطان الغادرة و لنتذكر يوميا
بداياتنا و لنس ى جاهدين باستمرار إ ى حياة الكمال.
ً
ليتنا نحيا حياة الصدق و الفضيلة و البساطة والنمو لكيما يتجدد إنساننا الداخ ى دائما ) ٢كو
 (١٦:٤و ينعكس بالتباعية ع ى إنساننا الخار ي ولكيما ما ُن َ
وجد البس ن ُحلة العرس ى يوم
دعون و لكن قليل ن فقط ُي َ
خت َ
الحكم ألن كث ﺮين ُي َ
ارون )مت (١٤:٢٢
الرب يبارككم

