
  

  

  

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

ر    ٢٠١٤سبتم
  

  ،أحبائي
  سالم ونعمة،     

ي ٓالاداب الرهبانية، أودنستكمل رح قبل أن      ى فم أ لتنا  ي كلمات ربنا ع   :رميا النأن نتأمل 

َنا"      
َ
بُّ  أ ُر  اْلَقْلِب  اِحُص فَ  الرَّ ِ ى ُمْخَت َ ْعِطَي  اْلُك

ُ
ْعَماِلِه  َثَمرِ  َحَسَب  ُطُرِقِه، َحَسَب  َواِحٍد  ُكلَّ  أل

َ
  )١٠: ١٧أر ( "أ

ي أذهاننا طوال الوقت خالل قراءة هذه الرسالة حقيقة      ي فلنتذكر هذه ٓالاية ٓالان لكيما تكون  أن هللا ال يحكم باملظهر  هامة و
ي ر من ٔالاحيان كما نفع – الخار ي الكث ، وليس وبإخالصهذه الرسالة بروح ٕالايمان والفهم  موضوع لكيما نقبلأيضًا و  –ل نحن 

ن السطحية املبنيةال وأكمجموعة من القواعد  رياء بداًل من املحبة قوان ى الك   .ع

ي الرسالة امل    ي بعض املوضوعات ال وردت  وأيضًا سوف نناقش ٓالاداب  ،اضيةي رسالة هذا الشهر سوف نتحدث بتفصيل 
  .ي عبادتنا وصلواتناالواجبة 

رام واملخافة   الاح

ّبِ  َمَخاَفةُ "     ُس  الرَّ
ْ
َْعِرَفِة، َرأ

ْ
ا امل مَّ

َ
َدَب  اْلِحْكَمةَ  َفَيْحَتِقُروَن  اْلَجاِهُلوَن  أ

َ
  )٧: ١أم (" َؤالا

ي ا      ي أحد ٔالاديرة  ره  ي أحدهم عما رآه وأخت ي نفسه مخافة هللا،  ،ليونانأتذكر أن قال  وكيف أن كل راهب كان يحمل 
ذا دوء، الصالة بمهابة، السجود ببطء كما ؟وعندما سألته ما الذي يعنيه  ر  ي الس ي وصف أسلوب الرهبان  أمام ملك  لو  بدأ 

ى سبيل العادة أو الواجب، قلة الحديث للغاية، وعندما يفعلون فبلطف وجدية م ال  متناهية أعمالهم بدقةون ؤدوي ،وليس ع أل
ي بيته ي مظهرهم. يعملون هذا ألنفسهم ولكن للذي يخدمون  ي أنفسهم تظهر خارجيًا  وهذا ما رآه  ،كانت مخافة هللا الداخلية 

ره   .هذا الشخص واخت

بستان [ ".خوف هللاطرد من قلبك ي، ألنك إن فعلت، تال تضحك يا أ": قال ٔالانبا آمون أنه رأى شاب يضحك فقال له     
ر كيف كنت سوف تسلك أو تتصرف إذا ُدعيت لزيارة ملك إحدى البلدان؟ . ]الرهبان ي حد ذاته، ولكن فكَّ الضحك ليس خطأ 

من املؤكد أنه سوف يكون قائمة بنظام املراسم ال يجب عليك اتباعها، وأتصور إنك سوف تسلك برصانة ووقار، وتكون ُمدرك 
إذا كنت سوف ال تقف أمام ملك أر بسهولة وأنت تضحك، إذن ملاذا نسمح ألنفسنا بفعل ذلك . ر مالئمتمامًا ألي سلوك غ

  !أمام ملكنا السماوي؟
ي حضرة ملكنا       ى الدوام يا أحبائي أننا  ي، فلنتذكر ع ي قلوبنا لكيماولنحفظ دومًا مخافة هللاملتعا قواعد الحياة  خرق ن ال   

ي من دون ح أن ندرك ذلكا الرهبانية بمثل هذ را   .ال



  واملخافة الاتضاع

ً َوَكَراَمٌة َوَحَياةٌ "      ّبِ ُهَو ِغ َواُضِع َوَمَخاَفِة الرَّ   )٤: ٢٢أم ( "َثَواُب التَّ

ي كتاب      ي الاا تعن مخافة هللا، فيقول إ "املؤتمرات" هيتكلم القديس يوحنا كاسيان  ى الفضيلة العظيمة ال  تضاع، قودنا إ
ى أفعال  ،وأود هنا أن أطرح عليكم النقاط العشرة ال عرضها   :آداب الراهب املتضع وأوال تشهد ع

  .يميت شهواته – ١
  .فعل أو فكر عن ُمدبرهأي ال يخفي  – ٢
اته – ٣ ى توج ى ٕالاصغاء عن طيب خاطر إ ي حكم ُمدبره، ويحرص ع   .ال يثق برأيه، ولكن 
ء – ٤ ي كل  م    .بالطاعة واللطف وطول ٔالاناة املطرد يل
  .ولكنه ال يتضايق أو يتكدر عندما يخطئ إليه ٓالاخرين ،ٓالاخرين مشاعر  ليس فقط ال يجرح – ٥
ء ما إال إذا  – ٦ ى فعل    .بالشيوخ كان من ٔالامور الواجبة أو اقتداءاً ال ُيقدم ع
ر مستحق – ٧ ر نفسه عبد بطال وغ لة، ويعت   .عليه ةفروضامل اءيشأل ل ح يقنع بأدنى م
ي أعمق أفكار قلبه – ٨   .ليس فقط يصرح بشفتيه أنه أدنى من الجميع، بل يصدق هذا بالحقيقة 
ر ثرثار ،يحفظ لسانه – ٩   .وهو غ

ى الضحك – ١٠ ر ُمسرع إ   .ال ينفعل بسرعة وغ
ي صليبنا": يقول كاسيان      ى الصليب يخلو عقله من كل الاهتمامات ٔالارضية، فبينما  مخافة هللا  والذي يكون مسمرًا ع

ى الحياة ٔالابدية  رة يركز فكره ع   ]يوحنا كاسيان القديس -املؤتمرات[" .ٓالاتية وحدهايلفظ أنفاسه ٔالاخ

ي ذلك يكمن السر لذا أكرر مرة أخرى، يا   رك بال انقطاع ،أحبائيو ي حضرة  ال ى الوجود  سنا له حياتنا بأكملها، ألنه الذي كرَّ ع
ى ذلك نصب أعيننا هذا الهدفإن وضعنا  رتب ع ر تأن ، بنعمة هللا، سوف ي   .حسب خطة هللا الصالحة لحياتنا ٔالامور كل س

ي الكنيسة   السلوك 

ِقي َمْن  ِلُكّلِ  ُطوَبى"      ، َيتَّ بَّ ي َوَيْسُلُك  الرَّ   )١: ١٢٨مز ( "ُطُرِقِه  ِ

ي الكنيسة، لم يكن هناك مكان للحديث أو الضحك، بل كان الجميع  خشوعجيال املاضية كان للصمت والي ٔالا       أهمية قصوى 
ي خشية ورهبة رًا ". يدخلون بيت هللا  ي صمت تام ح أنك بالرغم من أن عدد ٔالاخوة املجتمعون معًا كان كب يقف الجميع 

رتيل املزمور، ويكون الحال هكذا باألخص عنسوى ا اً تظن أنه ال يوجد أحدإال أنك جدًا،  رفع  دلشخص الذي يقف ل
عال، أو أفواه فاغرة، أو من الُس  ةناتجالصلوات، فال يكون هناك بصق، أو تنحنح، أو تثاؤب بصوت مسموع، أو ضوضاء 

دات مسموعة، أو أي أصوات أو حركات من املتوقع أن تصرف انتباه الذين يقفون بالقر   لمب من الشخص، تأوهات أو ت
ي يكن    ]يوحنا كاسيان القديس -املؤتمرات[ ".الصلوات أثناءُيسمع سوى صوت الكاهن 

ام الصمت داخل الكنيسة أهمية       ام الصمت بعد إ هو بنفس درجة أهميةال اءال أسرة كما أنه ال يُعقل أن ترى . الصلوات ن
ن ودفن امل ي حالة حداد وحزن أثناء مراسم تأب ي، ثم بعد ذلك يخرجون خارجًا ويتحدثون بأصوات عالية ويضحكون، لذا ما  تو

ي فقط أيضاً  يكون  رام ووقار خار ي الكنيسة من الغرابة أن نقف باح ي داخلنادون املحافظة  أثناء تواجدنا  ى روح الصالة    .ع



اء الخدمة بالك      ، وعندما سأله أحد الشيوخ "فروا يا أخوة فروا": نيسةولعلنا نتذكر جيدًا قول ٔالانبا مكاريوس لألخوة عند ان
ي الصحراء: "قائالً  ر من وجودنا هنا  ى أين نفر أك ى فمه قائالً "يا أبي إ ثم ذهب " امن هذا فرو : "، وضع القديس مكاريوس يده ع

ى قاليته وأغلق الباب ى الفور إ   )بستان الرهبان( .ع

ي صلوات املجمع، ينصرف الجميع  ،كما ذكرنا قبالً و ": الشيوخ القدامىوباملثل، قال كاسيان عن الرهبان       ر  اية املزام عند 
  ]يوحنا كاسيان القديس -املؤتمرات[ ".قلياًل ليتحدث أحاديث فارغة مع آخر باطأأن يت مم اً حدأوال يجرؤ 

ى شفاهنا، أو  لو أننا      ر، ت ديدتر اعتدنا جعلنا تالوة صالة يسوع باستمرار ع سبحة الثالثة تقديسات، أو تسبحة املالئكة، أو املزام
  .هماللألحاديث الفارغة والعديمة الفائدة أو ٕالا  اً فلن يكون هناك وقت

  ،أحبائي

ي كٍل      ي نموكم املتواصل وأنا واثق أنكم أرى نعمة هللا تعمل  ، السابق ذكرها ٔالامور  كلحيال  اً احجن تحرزون  منكم، وأثق 
رف ثكم أن تفحصوا أذهانكم وقلوبكم وتتذكرواحست أولكن ى النية،ينظر هللا  ": قول القديس مكسيموس املع  ي كل ما نعمل إ
رف"كتاب [  "إذا كان ما نفعله من أجل مجد اسمه، أم من أجل قصد آخر ما   "]كتابات مختارة: مكسيموس املع

ي  منحكم املعونةم هللا أدا        .إليه رابالاقوليبارك كل مساعيكم 

  .ليكن سالم ومحبة ربنا يسوع املسيح مع جميعكم     

ى ٔالابد      ن. املجد إللهنا إ   .آم


