
  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة ٔالامريكية
ن   ٢٠١٤أغسطس  -واملكرسات  الرسالة الشهرية للرهبان والراهبات واملكرس

  أحبائي،
  .سالم ونعمة     
  :أود أن تتوقفوا للحظة وتتصوروا ٓالاتي    
ي  ي مثل هذا اليوم تنيح: "لتجدوا ٓالاتيالسنكسار إن فتحتم غدًا، وبعد صالة باكر،       ن عامًا  أب قديس، كان راهبًا ملدة أربع

ي بعض . فسه للصوم ولدراسة الكتب املقدسةبرية ٕالاسقيط وكرَّس ن ي كالمه ويقال عنه أنه  كان ُيعرف باالجتماعية وبالصراحة 
ر متحفظ ي ٓالاخرين وغكما   .اً ٔالاحيان كان صاخبًا وغ طالب ٓالاخرين البًا ما يُ كان قليل الاحتمال من جهة ٔالاخطاء، يتوقع ٔالاسوأ 

رامه م بال فائدة لهميحب أن ُينتقد وكان ييأس  يكن لم. باح واه بدالً . من يشعر أ من أن يعضد  كان عنيدًا، يفضل أن يسلك 
رم السلطة فقط عندما كان املطلوب منه يتوافق مع مشيئته، ويتذمر إذا حدث العكس. أخوته ي محبة . كان يح كان يجد صعوبة 

ى ربنا. لم يكن يسامح بسهولة ولم يكن يعتذر بسهولة. خوة وبذل ذاته من أجلهمٕالا  فلتكن صالته مع . وعندما أكمل جهاده، م إ
ن. جميعنا   ".آم

  ة الغريبة لهذا القديس؟ ر الس هذه بعد قراءة ممشاعرك واأن تصف مإذا سألتك واماذا ستقول     
من التضارب الفكري ونحن نحاول جمع القطع الناقصة لنستطيع تكوين صورة  أتخيل أننا جميعًا سوف نشعر بمستوى      

الوصف ببساطة ال يتطابق مع الشخص الذي يتم وصفه، ألن من املنطقي أن تتفق قيم ومبادئ الشخص مع أفعاله ال . متناسقة
  .أن تتعارض معها

      
ي حياتنا الرهبانيةاأو  كننا أن نتفادى حدوث هذا التعارضدعونا إذن، نفكر كيف يم  ر من . لتضارب  هل تذكرون رسالة نوفم

ر قربًا لنهج حياتنا لئال ننخدع بتلك املظاهر بنظرة العام املا عندما تحدثنا عن املظاهر الخارجية؟ حسنًا ٓالان سوف ننظر  أك
  . الخارجية

ْفَعاِلِه، َهْل َعَمُلُه ": قد قيل     
َ
ْيًضا ُيْعَرُف ِبأ

َ
عينا لنحاكي ربنا يسوع املسيح ولذا فقد دُ  ،)١١: ٢٠أم ( "َنِقيٌّ َوُمْسَتِقيٌم؟َاْلَوَلُد أ

ى ولنكون أشخاصًا ذوي نزاهة  الاحتمال وطول ٔالاناة، و اللطف، و الشفقة، و ٕالاخالص، وقية مثل ٔالامانة، باملبادئ الُخلُ نتح
   .......التسامحو 

ام بآدابنا الرهبانية، وال بدورها تلعب دورًا ٔالاس خِس رَّ ٔالاخالق الحميدة املذكورة آنفًا تُ       ى الال اس لشخصياتنا وتساعدنا ع
ى اتخاذ القرارات املناسبة حيال سلوكنا الشخ فحسب، بل وأيضًا تمدنا باملنظور  ا ال تساعدنا ع ي أل ي نمونا الرو حيويًا 

  :ظة أخرى لنفحص بعضهادعونا نتوقف للح. أخواتنا/ ؤالاسلوب الصحيح للتعامل مع إخواننا
  

ي املحبة ن    .صادق
َخطَ "      ُج السَّ ّيِ َ

ُ ُوجُع 
ْ
ُن َيْصِرُف اْلَغَضَب، َواْلَكاَلُم امل ِ

ّ يجب أال تخلو أفكارنا وكلماتنا من املحبة والصدق، ). ١: ١٥أم ( "َاْلَجَواُب اللَّ
ا إن خلت  ى من أل   .أو تملق رياءوإن خلت من الثانية أصبحت  ،قسوةه فٔالاو

ي  ، ال يجب أن أوبخه بقسوة أو ألومه/إذا أردت أن أقول أل ء ضايق  عندما نلقي باللوم. ال أتملقهي نفس الوقت و ،أخ عن 
ى ن) ٢٢: ٤٤مز (، وهللا وحده يعلم خفيات القلب منحن ندي ع ر عن لذا فيجب . وعندما نتملق نكون مخادع َّ علينا أن ُنع

ر املوقف مشاعرنا الحقيقية  ي تحليل ُم " علينا نحن"وتأث   .صل ألفعال الشخص ٓالاخرفَّ بداًل من الخوض 
أخواتنا ألنه لو لم نستطع تحمل أثقال بعضنا البعض، / يجب علينا الحذر بشكل خاص عند مناقشة أمر دقيق مع أخواننا أيضاً 

ي نفس الخ ى ٔالاقل تذكر أن الراهب يعلم تمامًا أنه قد يسقط  ا فعلينا ع ُسوُل "، ألن  بال رحمةشديدة و بقسوة طايا ال يدي َالرَّ
ّرِ  ي الشَّ ّرِيُر َيَقُع ِ ْيًضا َيْصُرُخ َواَل ُيْسَتَجاُب "، وأيضًا )١٧: ١٣أم ( "الّشِ

َ
ِن، َفُهَو أ ْسِك ِ

ْ
ُذَنْيِه َعْن ُصَراِخ امل

ُ
  ).١٣: ٢١أم ( "َمْن َيُسدُّ أ

  
  



  
  .العناية الشخصية

      " 
َ
ِذي َلُكْم ِمَن ِهللا، َوأ ِذي ِفيُكُم، الَّ وِح اْلُقُدِس الَّ نَّ َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللرُّ

َ
ْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن أ

َ
ْنُفِسُكْم؟أ

َ
ُكْم َلْسُتْم أل : ٦كو ١" (نَّ

ن أننا نخدم ربنا يسوع املسيح بكلياتن). ١٩ رف ى الاتضاع وضبط النفس، مع   .ا، داخليًا وخارجياً يجب أن نحمل أنفسنا ع
     
يَّ أن أهمل تمامًا    ي بعض ٔالاحيان أن ع ي أن كل ٔالاشياء املادية ألستطيع أن أحقد أشعر  ي فقر حقيقي، لكن يبدو  يا بال هم 

ء ُمعطى لنا ي حقيقة أن كل  ى مثل تلك ٔالاشياء املادية بعناية، ربما إذا تأملنا  ي الفقر أن يحافظ ع ى من يحيا  لك هو مِ  ع
ى ر ع ى حسب أهميته، فعلينا أن نعت بما نلبس للعمل،  ،التعلق باألشياء يتفاد للجماعة، سوف نركز أك ء ع ونتعامل مع كل 

عطي لنا من هللا
ُ
ء قد أ   .وما نلبس للكنيسة، ألن كل 

  
  .السلوك الرهباني

ِ َفاْحَفُظوا َوَصاَياَي "      وَن ات مفصلة قد نحن نشكر هللا أن الكتاب املقدس ). ١٥: ١٤يو ( "ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ وافرة عن و أعطانا توج
ر من ذلك فقد أعطانا املثال الكامل لربنا يسوع املسيح لنتبعهكيف كيف نسلك و  رشدنا و القد هروحأعطانا و  ،ال نسلك، وأك س ل

  .ي هذا
 الّزِي: "يقول لنا القديس بطرس     

َياِب، َبْل ِإْنَساَن َواَل َتُكْن ِزيَنُتُكنَّ َهِب َوِلْبِس الّثِ ي ِبالذَّ ِ
ّ َح ْعِر َوالتَّ َة، ِمْن َضْفِر الشَّ َنَة اْلَخاِرِجيَّ
رُ  اَم ِهللا َكِث ِذي ُهَو ُقدَّ وِح اْلَوِديِع اْلَهاِدِئ، الَّ ي اْلَعِديَمِة اْلَفَساِد، ِزيَنَة الرُّ َمِن  اْلَقْلِب اْلَخِفيَّ ِ ء . )٤، ٣: ٣بط ١" (الثَّ إذًا فأي 

ومع ذلك، فعلينا بالحذر . ، هو سلوك ال يليق براهبزاح، أو دائم املاً ، صاخباً خشن لذلك كونكعكس هذا ليس له قيمة قدام هللا، 
نا ِإْن َلْم َيِزْد ية ثمار روحية، ألنه ماذا ننتفع أمن  خلو بينما داخليًا نأو حرفية من أن نطبق هذه الكلمات والسلوك بطريقة آلية  ِبرُّ

َن  ى اْلَكَتَبِة َواْلَفّرِيِسّيِ
َ   ). ٢٠: ٥مت ( َع
    
يتكلم  ،حقيقةبال ،مثل هذا. لكنه من الداخل ينتقد ٓالاخرين. هناك نوع من الناس يبدو صامتاً ": قال ٔالانبا بيمن ذات مرة   

ي، بل بالحري ق تحقي نحو ببذل الجهد نخدع أنفسنا  أال  ،يا أحبائي ،ولهذا يجب أن نحذر ".طوال الوقت هدف السكون الخار
ي،  ر صحيحة يمكن للصمت أن يُ ألنه نستعمل هذا كوسيلة للنمو الرو ستخدم لخدمة رغباتنا ٔالانانية، إذا ما ُطبق بطريقة غ

ي معرفته   . بينما إذا كان ُمركز نحو هللا يعطينا الفرصة املباركة لسماع صوته والنمو 
     
ن عشية وضحاها ال يجب أن نتوقعلهذا بسهولة، و  تيال تأ قيمةال ذاتٔالاشياء    ن ب ي قيادة أن نصبح قديس ي بأمانة  ، ولكن بالس

ى طريق خالصناسوف تعضدنا وتقودنا شيئًا فشيئًا نعمة هللا و أنفسنا بالسلوك الالئق،    .إ
  
َفُكلُّ َمْن َيْسَمُع . "بلقي رسالة الشهر املع أود أن أترككم مع كلمات ربنا يسوع املسيح، وبمشيئة هللا سوف نستكمل هذا املوضو  

ْخرِ  ى الصَّ َ َ َبْيَتُه َع ُه ِبَرُجل َعاِقل، َب ُ ِّ َش
ُ
ا، أ َ ِ ي هِذِه َوَيْعَمُل  ِ ْقَوا

َ
ى ذِلَك . أ َ َياُح، َوَوَقَعْت َع ِت الّرِ

اُر، َوَهبَّ َ ْ
َ
ََطُر، َوَجاَءِت ٔالا

ْ
َل امل َ َ َف

 
َ
ْخرِ اْلَبْيِت َفَلْم َيْسُقْط، أل ى الصَّ َ ًسا َع ُه َكاَن ُمَؤسَّ   ). ٢٥، ٢٤: ٧مت " (نَّ

      
  . فليكن سالم ومحبة ربنا يسوع املسيح مع جميعكم 

ن. املجد هلل   .آم


