
 
 

  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة ٔالامريكية
ن   الرسالة الشهرية للرهبان واملكرس

ر   ٢٠١٣ ديسم
 

  ابنائي ٔالاحباء

  سالم ونعمة لكم 

ى ذكرها بيننا مما جعلنا نقلل من الشعور بحقيقة معناها رًا ما نأتي ع ى عبارة كث .  أود أن نسلط الضوء اليوم ع

ي عبارة    ".املوت عن العالم"أود أن نتأمل 

ا فقط بل كيف . دعونا نتوقف لحظة لنتأمل ماذا تع هذه العبارة بالنسبة لكم؟ ليس كما قرأتم أو سمعتم ع

ي حياتنا   .نطبقها 

ئ صعب املنال، ولكن علينا أن نظل  إن شعور ٕالانسان بموته عن العالم وهو مازال حيًا لهو بالحقيقة 

ي قلوب ئمجاهدين بأمانة ونضع  ي كل  بالرغم من أن . نا وعقولنا أن ال نسلك حسب الجسد بل حسب الروح 

من نعمة هللا ال  اُ من قوتنا بل مستمد اً هذا املبدأ قد يصعب إدراكه، علينا أن نثق أن إتيان هذا ليس نابع

ئ مستطاع "تمكننا أن نصلب الجسد مع الشهوات  ر مستطاع ولكن ليس عند هللا، ألن كل  عند عند الناس غ

  ) ٢٧:  ١٠مر " (هللا

ركنا إذن،  ي جيدًا أن املوت عن العالم ليس ب ي سلك  لعائالتناكيف نموت عن العالم؟ نحن ن وٕالانخراط 

ي العوامل ال ُتّعرف مع  الرهبنة وال بإرتدائنا املالبس السوداء، هذه ٔالاشياء ضرورية ولكن بالتأكيد ليست 

  .املوت الذي نتحدث عنه

صلب مع املسيح وجوهر أو ماهية هذا املوت هو صلب ٕالانسان لذاته من خالل الصليب نُ العالم هو أن املوت عن 

ي   الداخ



ي هذا التساؤل بشكل يومي وليس  ي حياتنا ولكن أود أن نتأمل  ي  ر الصلب الداخ أود أن نسأل أنفسنا ماهو تأث

ى وجه العموم    ع

ي ٕالا    :تيةعتبار النقاط ٓالادعونا نأخذ 

خوة أو ٔالاخوات دعونا نسأل أنفسنا هل تعاملنا مع املوقف بضيق أو شقاق أو سخط أم مع ٕالا  ِخالف صادفنا لو 

ى كرامتنا ووضعنا أنفسنا ي الحفاظ ع هل قدمنا إبتسامة بداًل من العبوس؟ هل مدحنا . رفضنا رغبتنا الداخلية 

ى مبغضيكم. باركوا العنيكم. اءكمأحبوا أعد "   بداًل من ٕالانتقاد؟ كما قال ربنا يسوع املسيح مت ( ".أحسنوا إ
ي أو أخ ييجب علينا أن نكون مستعد .مع املوتى فكم بالحري ). ٤٤:  ٥ ن لضبط ألسنتنا وطلب املغفرة من أ

اية لذواتنا بإنكار ذحساسنا بالظلم؟ هل مازالت محبتنا لإبالرغم من  ى لوضع  واتنا حية فينا أم أننا نس

  أنفسنا؟

ى ذلك، إذا عالو  ي يومنا، ة ع ي الحديث؟ هل سوف نجدكم مما فحصنا تسلسل ٔالاحداث  أن  ن الوقت أضعنا 

ن إرضاء رغباإقضاء وقت مع  ي حديث ال يب محاول ن  ي ٕالاجتماعيات وأن خوتي أو أخواتي أو مع العلماني تنا 

 ؟ الوقت مع ربنا بالصمت د آثرنا افتداءأم أننا ق ؟)رغبتنا(كان هو هدفنا  نا مسموعة لدى ٓالاخرينؤ تكون آرا

رة ملثلث الرحمات البابا شنودة الثالث بعنوان  ا " غريب"توجد قصيدة شه   يقول ف

ا يّ َخ  ئ من أمان   القلب ال أهفو ل

ا ى ضوضاء أهال ي إ   نزيه السمع ال أص

ى ذل هلأتساءل و أتعجب،  ي سلوكياتنا، هل وجدناك، إذا سمعنا عن إنسان ميت يتكلم؟ باإلضافة إ أنه  تأملنا 

رياء ي يومنا تكلمنا أو تصرفنا بطريقة منبعها الك ى أن ،كان هناك أوقات  ا نشهد إ ي صفة  ذواتنا مازالت  وال 

رياء من القول ٓالاتي للقديس يوحنا كاسيان   :حية؟ ويمكننا تمي الك

رات صوته، ي أحاديثه يصيح و تعلو ن ي صمته توجد مرارة ي البدايه نجده    .و 

ي ي جديته يكون مكمد الوجه بال دا ي ضحكاته، و    .ي مرحه يكون مزعجًا و مبالغا 

  .تأتي إجاباته مفعمة بروح الحقد، ولسانه طليق بال ضابط، وكلماته تتدفق كيفما أتفق بال وزن

  .يفتقر تمامًا لطول ٔالاناة، بال رحمة



ن أن    .يحتملها هو  نفسهيقذف ٓالاخرين بشتائم وقحة يج

ر للمتاعب عندما تطلب منه الطاعة، إال إذا جاء ما يطلب منه متفقًا مع رغباته ويحلو له   .مث

ى عن تنفيذ رغباته   .ال يسمح ألحد أن ينصحه، وال يستطيع أن يتخ

ر ن لآلخرين، و يحاول أن يضع خططًا لآلخرين بنفسه، وال يرضخ هو للغ   .شديد العناد ال يل

ى تقديم نصيحٍة صائبٍة يفضل  ر قادٍر ع   .رأيه الخاص عن أخد مشورة الشيوخ ح و إن كان غ

  )كتاب املؤسسات للقديس يوحنا كاسيان( 

رها ملكنا ليس فقط ٔالاشياء املادية  ي ٔالاشياء ال نعت رًا أود أن نفكر  ره ملكنا كوقتنا، مشيئاتناأخ ، لكن ما نعت

  .رغباتنا

كيف نقدر أن نكشف عن مقدار السخف الذي نراه من جهة البعض، الذين ( سيانيقول القديس يوحنا كا
ى ٔالاديرة، ومع  ن إ م و غناهم العظيم ذاهب ن خدمة هذا العالم و ممتلكا ي زهدهم، تارك ن  كانوا متحمس

ا تمامًا، مهما كانت هذه ٔالا  م مرتبطة  رة هذا ال يزالون يشغفون بأمور ال تنقطع منه تمامأ،وحيا مور صغ
م، وبذلك  م لكل ممتلكا ر من ح ر بكث ي هذه الحاالت أن إهتمامهم بالتفاهات يكون أك وتافهة، ح نجد 

ى ٔالامور البسيطه التافهة م و غناهم العظيم إ فإذ ال . ال ينتفعوون شيئا إذ حولوا اهتمامهم من ممتلكا
رة يخطئ ي ٔالامور الكب ي خطية الطمع والبخل  ذا فهم لم يتخلصوا من يخطئون  ي ٔالامور التافهة، و ا  ون 

روا مادة الخطية   .الطمع، إنما غ

  )كتاب املناظرات للقديس يوحنا كاسيان(

وقد شبه القديس موس القوي الرهبنة باإلستشهاد البطئ عن حق فه تطور املراحل ال تمكننا من املوت عن 

ي أن أقومأننا نستطي أن أقول  الهدف يا أحبائي. العالم ببطء بتقديم  ع أن نموت عن العالم يوميَا والبداية 

رة  ي أو أخ  -تضحيات صغ لكيما اليوم قد تكون بتقليل إرتباطنا بالعالم، غدًا قد يكون بإنكار نفس من أجل أ

  .وال ندع شيئًا يعطل نمونا ي جهادنا جادينفلنكن  ،ننمو يومًا بعد يوٍم 

ن املغفرة  ،ا بقسوةنلصعب الخضوع ألولئك الذين يعاملوننه ملن اإحقيقة بال ر منطقي، طالب ن ملا يبدو غ مطيع

ررات عوضًا عن الدفاع ي  الما خرين من ٓالا  نقبلهل ، عن أنفسنا وإيجاد امل ن الصمت  م نختاره ألنفسنا مل



ي  ر من بآرائنا؟فيه الوقت الذي نريد أن ند ن أك ن؟ أن نكون  مطيع دعونا نتمسك بجهادنا بمثابرة وإنكار  ُمطالب

إن أراد أحد أن يأتي ورائي، فلينكر نفسه و يحمل صليبه كل " املسيحصلب مع للذات لكيما نربح ثمار الروح ونُ 
  )٢٣:  ٩لو ( ".يوم ويتبع

 ، أحبائي
ُ
ي كل ٔالاشياء أ ي من أجل نموكم  نو أيضًا ص  .جميعكمنعمة ربنا يسوع املسيح تكون مع . كونوا معاف


