
 

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

  ٢٠١٤أكتوبر 
  أعزائي ٔالاحباء،

  سالم ونعمة،     
ء كنت قد قرأته      اية حديثنا عن ٓالاداب الرهبانية، أود أن أقص عليكم  راب    : مع اق

ى معلم اً تلميذ كان متحمسا قصة تدور حول إ      يسأله كم من الوقت سوف يحتاج إلجادة هذه  هلتعلم مهارة ما، فذهب إ
أعوام، أما لو عملت بجهد جهيد  ةلو أنك عملت بجد فسوف تستغرق خمس": املهارة لو أنه عمل بجد، فأجابه معلمه قائالً 

ى إلجادة شيئًا ما يبدو هذا غريبًا،. "فسوف تستغرق عشرون عاماً  ث
ُ
يًا، نتصور أن العمل بجد هو الطريقة امل . أليس كذلك؟ بد

ء الخطأ إذن . وحقيقًة فإنه غالبًا ما يكون هذا صحيحاً  ى ال ي هذه الحالة، كان ترك التلميذ ع   .فلماذا الاختالف هنا؟ ربما ألن 
ي بعض ٔالاحيان أن نتعب الليل كله دون أن      ركة والنعمة والنصرة ) ٥: ٥كو(نصطاد شيئًا  يكون علينا  لكيما نعرف أن مصدر ال

ى عقبٍة أو خطيٍة ما ْنُتُم ". هو ربنا يسوع املسيح وليست مجرد جهودنا ال نبذلها القتناء فضيلٍة ما أو التغلب ع
َ
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ن      ن ختاميت   :ي ختام رسائلنا عن ٓالاداب الرهبانية، دعونا نتناول نقطت

 حل خالفاتنا. 

  ًالعمل سويا. 
ى حكمتنامعرفة أن أفضل السبل لتحقيق هذا ال يكون باال ويجب علينا              ي الحكمة والقوة املستمدة  ،عتماد ع بل 

 ).٩: ٣٦مز( "َيْنُبوَع اْلَحَياةِ "من 

  :الخالفاتحل : أوالً 
ْجِل َبْعٍض، ِلَكْي ُتْشَفْوا"     

َ
وا َبْعُضُكْم أل ِرُفوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِبالزَّالَِت، َوَصلُّ َ   )١٦: ٥يع( "ِاْع

ر من ٔالاحيان، عند حدوث خالٍف ما، يكون من الصعب أن يتحمل أحد ٔالاطراف مسئولية أخطاءه      عادة ما نجد سهولة و . ي كث
ي أعيننا  ن أخينا من أن نفطن للخشبة ال  ي ع ، وتنمو بداخلنا مشاعر املرارة والاستياء ونقنع أنفسنا )٣: ٧مت(أن نرى القذى 

ر أن ب ي أل ٓالاخر   فالطر تغي ر بسالم يجعل سوف التعامل مع املواقفسلوبه  ى تصور أنه لو لم يتم . كل ٔالامور تس وقد نتمادى إ
ر، يكون الحل هو أن نتجنب  ي بعض الحاالت، . معه بداًل من التصالح نختلف معهكلية كل من بالالتغي قد يكون الحل بالفعل، 

  . اكتشاف القصد أو النية من هذا الفعلعلينا ن من املحتم أن نأخذ خطوة للخلف ونتوقف للحظة، ولكهو 

ي كتابه          : تحت عنوان – املؤسسات –يقول القديس يوحنا كاسيان 
ى سلوكهم الرديء   ال جدوى من خلوة أولئك الذين ال يتغلبون ع

ر"      رياء ونفاذ الص ى  ،ي بعض ٔالاحيان عندما نقع فريسة للك ي حاجة إ ونريد إصالح سلوكنا الجاف البغيض، نشكو بأننا 
رنا أحد ،العزلة ر والاحتمال هناك حيث ال يث ن . كما لو كنا سنجد فضيلة الص ن علة اضطرابنا ال تصدر أونعتذر عن إهمالنا قائل

رنا ولكن من خطأ اخوتنا ي الكمال والقدرة ل ٓالاخرين وزر خطأنا، لن نستطيع قما دمنا ُنحمِّ . من نفاذ ص ط أن نبلغ بغيتنا 
ى الاحتمال   ]. ١٩٩٨القمص تادرس يعقوب ملطي  -الفصل السادس عشر –ي روح الغضب  –املؤسسات [ ."ع



رب من هللا": كذلك قال القديس الحبيب ٔالانبا بوال السائح      رب من الضيقة  لذلك لو رفضنا البحث عن مصدر . "من 
ا املشكلة وبداًل من ذل ي مواجهة نفس املشكلة بأشكال مختلفة  –لنا  هللا ةمحب فرطمن فانه  –ك تباعدنا ع البد وأننا سنستمر 

  .اقتناؤها لنا ح نقت الفضيلة املراد

ي أن       ي، ولكن دعوتنا  ي حاالت الخالفات تشمل الغضب واتخاذ موقف دفا نحن نعلم أن ردود الفعل البشرية املعتادة 
ْو َعْن َشِتيَمٍة ِبَشِتيَمٍة "نكون 

َ
َر ُمَجاِزيَن َعْن َشّر ِبَشّر أ ْ َن، ُلَطَفاَء، َغ ي  وجب، ولذلك )٩، ٨: ٣بط١( "ُمْشِفِق علينا أن نبذل ما 

ي وقت الضعف عندما . وسعنا لضبط ردود أفعالنا التلقائية، وأن نمنح أنفسنا وقتًا للصالة، لكيما نطلب املشورة من هللا والقوة 
ر  ي غ ر أغوارها  ا ال يمكن س دئ العاصفة ونعرف أنه من خالل قوة الصالة، كل ٔالاشياء ال تبدو وكأ نفعل ذلك، فاننا 

  .مستحيلة عند هللا

ي تناوله ملوضوع الغضب تحت عنوان         :أيضًا يقول القديس يوحنا كاسيان 
ي أن يكون الراهب هادئًا؟   كيف ينب

ى كل راه"      ي، أن يتخلص من خطية الغضب والسخط يجب ع ي قتاله الرو ي أن يجاهد قانونيًا  ب ينشد الكمال ويرغب 
ى ال يشكو من أي ضعف، لئال توجه ذلك ألنه .... بأكملها،  ى من يريد أن يشفي جرح شخص ما أن يكون سليمًا معا ي ع ينب

ِبيُب اْشِف َنْفَسَك ": إليه عبارة ٕالانجيل ا الطَّ َ ُّ
َ
  ].الفصل الخامس –ي روح الغضب  –املؤسسات [ )٢٣: ٤لو( !"أ

ي مجتمع مغلق تمنحنا       ي العالم ربما سمحنا ألنفسنا بحمل الضغائن وإحراق جسور التواصل، ولكن حياتنا  عندما كنا 
ى َغْيِظُكْم "الفرصة إلتباع وتنفيذ وصايا هللا  َ ْمُس َع ن ونسرع )٢٦: ٤أف( "اَل َتْغُرِب الشَّ ، ولذلك يجب علينا أن نحذو حذو القديس

  .أختنا/ ملصالحة أخانا

ي هذا الشأن تحت عنوان      ى ما قاله القديس يوحنا كاسيان    :ي ذلك نعود مرة أخرى إ
  ضبنا ح ولو لحظة واحدةي أنه من واجبنا أال نستبقى غ

ى "      ر مصرح لنا برفع صلواتنا إ ى غروب الشمس، مادام غ ن أخًا لنا؟ لن أقول لبضعة أيام، بل ح إ كيف إذن نظل مخاصم
ء علينا؟ ومع ذلك فالرسول يوصينا قائالً  وا ِباَل اْنِقَطاٍع ": هللا بينما يوجد من له  َن ي ُكِل َمَكاٍن “ :وأيضاً ) ١٧: ٥تس١" (َصلُّ َراِفِع

يَ 
َ
ي قلوبنا، ونصبح ). ٨: ٢تي١( "اِدَي َطاِهَرًة، ِبُدوِن َغَضٍب َواَل ِجَدالأ ذا السم  ن  ى ٕالاطالق، محتفظ ي ع إذن إما أننا ال نص

ى  ي كل مكان ودون انقطاع، وإال إن تجاسرنا ع ي  ا أن نص ذه الوصية الرسولية أو ٕالانجيلية ال أمرنا  ن فيما يتعلق  مذنب
ن بوصيته، فلزامًا علينا إدراك أننا ال نقدم أية صلوات هلل، إنما نقدم سلوكًا عنيدًا تقديم صلوا ر آ ن أنفسنا، وغ تنا، خادع
  ].الفصل الثالث عشر –ي روح الغضب  –املؤسسات ." [بروح متمردة

من أجل محبتنا هلل، متأثرين بحياة من  تركنا عائالتنا، مراكزنا، مقتنياتنا لكيما نحمل الصليب... أحبائي، لقد نبذنا العالم     
ى أن نتبع خطاهم ي سلك الرهبنة والذين اتقنوا فضيل الاتضاع واملحبة، نتوق إ ي أن نحيا . سبقونا  ن  لقد دخلنا الدير راغب

ى الصورة ال يريدها لنا ر إ ي حالة أسوأ مما بينما لم ندخل لنص. حياة الصالة، ونخدم ٔالاخوة، ولندع هللا ينقينا لكيما نص بح 
ن بإرضائنا لذواتنا ى توافه ٔالامور متمسك ي مشاحنات ع ا من قبل،  ن  ملاذا نحن هنا؟: يجب علينا أن نتذكر دائماً . كنا عل واثق

  .أن كل جهاد لنا سوف يكلل بالنعمة
ي هللا من جهة أمر ما، فدعوه ال ": يقول القديس مرقس الناسك      كتاب ( "يجادل أخاه فيه إن كان أحد يضع ثقته 

  )الفيلوكاليا

رك هلل قيادة حياتنا ولنضع ثقتنا الكاملة فيه      رياء ونتمسك بالسالم املوجود بداخلنا، دعونا ن   . أحبائي، دعونا نتخلص من الك
  

ذا نختم الحوار حول ٓالاداب الرهبانية "العمل سوياً "بمشيئة هللا، سوف نناقش موضوع    .      ي رسالة الشهر املقبل، و
     

ن. واملجد هلل دائماً . ليكن سالم ومحبة ربنا يسوع املسيح مع جميعكم   .آم


