
  
 إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة ٔالامريكية

ن واملكرسات الرسالة الشهرية للرهبان والراهبات   واملكرس

  ٢٠١٤ر نوفم

  

ي الدير، ولكن      رض أن تكون حول آداب العمل  بمشيئة هللا  –سنتوقف ملناقشة موضوعات أخرى، ثم  نارسالة هذا الشهر من املف
ي الرسائل القادمة –   .سنختم سلسلة ٓالاداب الرهبانية 

ي اتجاهٍ ن ، أني كل أمور الحياة، من الحكمةأنه نعلم       ر منحازين  ى الاتزان غ لكيما نعطي أنفسنا املرونة ال  ما بتطرٍف  حافظ ع
ر ى التغي ي التأقلم ع ن، وإن لم نكن و . تساعد  ي الحياة الرهبانية، ألننا كرهبان، نحيا بالعديد من القوان هذا الاتزان ذو أهمية خاصة 

ن،  يفحريص ي نمونا الرو ن فينا بداًل من أن تكون معينًا لنا    .سوف تتحكم هذه القوان

ن      ة وجود هذه القوان ن ومتحدين، ولكن هناك خط رفيع  ي أن م ن ذلك و تجعلنا منظم ن ب وضيق ٔالافق، الذي قد  متالب
ن تلك ه فيناوجدت   .القوان

ى و ، ولستذكروا الرسول العظيم ب     ، ولكن تذكروا أيضًا أن القديس بولس بعد تحوله، وهو إكيف كان حريصًا ع تباع شريعة موس
  )٦: ٥غل(ة من خالل ربنا املسيح يسوع كرز بعد ذلك بالتحرر من الشريعة باملحب ،)٦: ٣فيل (الذي كان فريس بال لوم 

ا العالم إذا ما قّس القديس بولس الرسول قلبه ولم يسمح هلل أن يقود أفعاله        .يا لعظم الخسارة ال كان سيعان

ي الصليب      رض أن تكون أفعالنا أمام النو ) ٢٣: ٩لو(ن إلنكار ذواتنا وحمل صليبنا كل يوم و مدعو  ،نحن حام اس ملجد هللا من املف
  .ن لحياة الرحمة واملحبةو ، نحن مدعو هذا والتأمل، ولكن قبل كل ،ن لحياة النسك، والصالةو نحن مدعو . )١٦: ٥مت(

ي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب ": قال ربنا يسوع املسيح      ّنِ
َ
، أل ِ

ّ ُموا ِم   )٢٩: ١١مت( "َتَعلَّ

ن  –إذن ونحن نتبع سيدنا       ر وراء قائد عسكري ُيلقي  –الذي هو مثال للنعمة والغفران والتح يجب علينا أن نتذكر أننا ال نس
ا   .باألوامر، ولكننا نتبع جوهر املحبة ذا

ي قوانيننا الرهبانية و فنحن  – يكون هناك سوء فهم لهذا املبدأيجب أن ال       نحيا باآلداب الرهبانية، ولكن من علينا أن نكون أمناء 
ن ال تحدد هويتنا  ى  كرهبان،الضروري أن ال ننس أن القوان ى الاتزان لئال نقوم بكسر أعظم الوصايا ع بل يجب علينا أن نحافظ ع

  )٤٠- ٣٦: ٢٢مت ( طالقٕالا 

رية  –تذكروا القصص العديدة آلبائنا       ن وعاشوا باملحبة  –آباء ال م للروح القدس، رأوا ما وراء حدود القوان ي طاع  –الذين، 
ي الزنا،  ى خطيئة الراهب الذي سقط  ر ع القديس ٔالانبا موس الذي تنازل عن صومه وخدم ضيوفه، والقديس مكاريوس الذي س

ن الذي أع ى ٕالاطالق و  –طى نصيحة حيال راهب غلبه النعاس أثناء صالة املجمع والقديس بيم بالرغم من وجود استثناءات، ال يوجد ع
ي مرتبة رهبانية أقل بسبب أفعالهمأمن يستطيع أن يقول  ن هم    .ن هؤالء القديس



ن قواني الرهبانية فرصة كل يوم لنختار كيف نتعامل مع املواقف؟ ال ىي حياتنا السامية واملباركة، ُنعط      كيف أحقق التوازن ب
  وشريعة املحبة؟

ي غيضة من البوص، و       حزن،  )ٔالانبا سيصوي (، فلما سمع شيخ آخر كان مريضاً قيل عن ٔالانبا سيصوي الصعيدي أنه كان يسكن 
ا ن، وكان ذلك اليوم من ٔالايام ال ال يأكل ف ن يوم لزم ٕالاخوة بأن آكل، وإن ماذا أصنع، إن مضيت ربما أ: "فقال. ألنه كان يصوم يوم
ى الغد، فربما يتنيح الشيخ، لك هكذا أصنع، أم وال آكل رت إ   )بستان الرهبان( .وفعاًل م وأتم وصية هللا، ولم يحل قانونه". ص

رار ملجد هللا؟ هل لقهل هذا ا: قرارأية فلنسأل أنفسنا قبل اتخاذ  إذن ،)٣١: ١٠كو ١( إذا كان كل ما نفعله، نفعله ألجل مجد هللا     
نَّ ِلَجِميِعَنا ِعْلًما"؟ هللا أجلمن أم  أفعل هذا ألجل مصلح الشخصية

َ
ِ .َفَنْعَلُم أ َة َتْب َحبَّ

َ لقد قيل  )١: ٨كو ١" (اْلِعْلُم َيْنُفُخ، َولِكنَّ املْ
بنفس املقدار الذي يفعل به أي ما يريحه أنه لم يكن يرى أنه من الصواب قط أن يفعل : "عن القديس الطوباوي ٔالانبا أنطونيوس

ره   ) بستان الرهبان" (.ء نافع لغ

ي أنك تخليت عن قانونك، فقال له الراهب: "، قاله لهأحد الرهبانباملثل، عندما زار أخ و       ي يا أبي ألن تسببت  ن إ: "أغفر 
  هو  نيو قان

ُ
  )بستان الرهبان(" .يحك وأصرفك بسالمنَ أن أ

ْبِت : "حبائي أنأيا  تذكروا      ْجِل السَّ
َ
ْجِل ٕالِاْنَساِن، اَل ٕالِاْنَساُن أل

َ
َما ُجِعَل أل ْبُت ِإنَّ ي ونسأل هللا ليم) ٢٧: ٢مر" (السَّ  نحناولذلك فلنص

   .أن يكون مفتوحًا لنا ُيقصدنغلق بابًا ربما كان  لئال فراز لكيما نحقق ٕالاتزان السليم الحكمة وٕالا 

  .ليكن سالم ومحبة ربنا يسوع املسيح مع جميعكم     

ن. واملجد هلل دائماً        .آم


