إيبارشية جنوبي الواليات المتحدة األمريكية لألقباط األرثوذكس
الرسالة الشھرية للرھبان والراھبات والخدام المكرسين
يونيو ٢٠١٤
أحبائي
سالم ونعمة
البعض طلب مني أن أشرح التطبيق العملي لمحتوى ھذه الرسائل  ،لذلك – إن شاء الرب – في الرسالتين التاليتين ،سنتحدث عن المحبة
وبعض الطرق العملية للنمو في حياة المحبة.
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أوالً :أود أن أذكركم بما قاله السيد المسيح عندما ُسئل عن ما ھي أھم وصية في الناموس فقال " إِنَّ أَ َّول َ ُكل ِّ ا ْل َو َ
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لذلك ،قبل أن نتعلم كيف نحب بعضنا البعض ،يجب علينا أوالً أن نتحدث عن محبتنا
فليسأل كل واحد نفسه وكل واحدة نفسھا ھذا السؤال :ھل حقا ً أحب ﷲ؟ أشك أن يجيب أحد على ھذا التساؤل بالنفي ،وبالرغم من
ھذا،يحتمل أن شيئا ً ما ينقصنا.
نعم ،لقد كرسنا حياتنا  ،ولكن ماذا سنجد إذا أردنا قياس عمق ھذه المحبة اآلن؟
كم من قلوبنا مخصصة

وحده؟ كم من أروحنا؟ كم من عقولنا؟كم من قدرتنا؟

ھل الحظت من قبل طفالً يتلو صالة جھراً؟ ألن ت ُقل أنه منغمس كلية فى ھذه الصالة بكل قلبه ونفسه وفكره وقدرته؟ ال يستطع أن يفكر
فى شئيا ً اَخر،أو أن يلتفت إلى ما قد يشتته .الشئ الوحيد واالكثر أھمية فى ھذه اللحظة ھو ما يفعله و ھو الصالة .اين أنت مقارنة بھذا
الطفل؟
أريدكم أن تسألوا أنفسكم في كل مساء – ما ھو عمق محبتي لك يا ﷲ؟ مع مراعاة النقاط التالية:
 - ١ھل كان قلبي اليوم مع ﷲ أم ھل وصل حبي إلى حدود معينة َت َقسى بعدھا عند حدوث موقف ما؟ ھل تصرفت بغضب عندما ُوبخت؟
ھل سعيت وراء كرامة من الناس؟ ھل أنكرت ذاتى من أجل محبة ﷲ وصنعت كل شيء لمجد إسمه أم أننى أسعى غالبا ً إلرضاء ذاتي؟
 - ٢ھل كرست نفسي تماما
عاداتي؟

أم كانت نفسي منشغلة بالممتلكات واإلرتباطات المادية؟ ھل كنت لك بالكلية يا ﷲ أم كنت منقاداً من

 - ٣أين كانت أفكاري؟ ھل كنت أتأمل فيك طوال النھار؟ ھل كنت مشتتا ٌ أثناء الصالة؟ ھل كان عقلى منشغالً بأفكار سلبية تجاه إخوتي
وأخواتي؟
 - ٤وماذا عن قدرتي؟ ھل أعطيتھا كاملة أم سعيت وراء راحة الجسد؟ ھل كنت أمينا ً فى تأدية مھامى،أم قمت بتأجيلھا إلى الغد؟ ھل
قمت بحضور صلوات الكنسية أم فضلت الراحة؟
صلوا و أطلبوا من ﷲ الحكمة واالستنارة لكيما تنفتح اَذانكم لسماع صوت الروح القدس الذى يعاونكم في إجابة ھذه التساؤالت بأمانة،و
لتعلموا ،يا أحبائى  ،أن يكون شعوركم ھو أن إلجابة ھذه االسئلة أولوية فى حياتنا .ثم ،ريثما علمت من أين سقطت ،قم مرة أخري ،ولكن
بعزيمة قوية ھذه المرة لكيما – بنعمة ﷲ – تخطو لألمام وتنمو فيما كنت ضعيفا ً فيه قبالً – حتي ولو تحرم نفسك من قطعة من الخبز.
في اليوم التالي ،عندما يطرأ عليك شيئا ً ما ،باستطاعتك أن تسأل نفسك – ھل الطريقة التي أنا مزمع أن أتصرف بھا اآلن سوف تجعلني
أنفذ الوصية أم ال؟ ھل أحب ﷲ من كل قلبي ونفسي وفكري وقدرتي لكي أحتمل بصبر التجربة اآلتية عليّ ؟ ھل سوف أقول "أخطأت

سامحني" بدون تبرير ذاتي؟ ھل سوف أنكر إرادتي ورغباتى حبا ً في ﷲ وأسعي لراحة أخوتي وأخواتي قبل راحة نفسي؟ ھل سأصبر
منتظرا الرب حتي ولو كلفني ھذا كل ما أملك؟
كم ھو عمق محبتي لك يا ﷲ؟ أنت ،يا من احتملت الصليب لتخلصني ،إلى أي مدي سوف أحتمل التجارب من أجلك؟ أنت يا من ضحيت
بحياتك من أجلى ،إلى أي مدي سوف أضحي أنا من أجلك؟ ھل نقول" :يا رب ال أستطع أن أقبل اإلھانة أو الخزى؛ ال أستطع أن أضحي
بكرامتي :ال أستطع أن أضحي براحتي أو أحتمل الظلم .لم أعد قادرا على االنتظار لسماع صوتك – بل بالحري أدافع عن نفسي واسعي
وراء المدح والتكريم ،وأسعى أن ُيسمع لرأيى و أن أحقق إرادتي"؟ أم نقول "نعم يا ربى ،أحبك بكل كياني النك أحببتني أوالً )١يو( ١٩:٤
وبنعمتك ،في كل األحوال – سوف ألتمس إرادتك ال إرادتي"؟
أحبائي – ال تنسوا أنكم قد تركتم العالم لكي تھبوا أنفسكم كاملة – وتذكروا أيضا ً أن ھذه النية وحدھا ال تعنى أننا قد تممنا تقديم ذواتنا
ذبيحة  -ال ،بل بالحري أعلموا أن من قِبل التجارب فى كل يوم  ،سوف ُيظھر لك ﷲ "نفسك"  ،لكيما تقوم بتقديمھا له كل يوم طواعية.
تقووا يا أحبائي ،وليعطكم ﷲ القدرة على االنتصار على كل ما يعوق نموكم فى محبته.

