
 

  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة ٔالامريكية

ن واملكرسات   الرسالة الشهرية للرهبان والراهبات واملكرس

ر    ٢٠١٤ديسم

   ،أحبائي

  سالم ونعمة،

ي الرب ملحبته العظيمة ونِ ف ..ه الفرحأكتب إليكم رسالة هذا الشهر بقلب يمأل       رٍ . الجزيلة، ال تساندنا دائماً  همعَ رح  كنا نستطيع أن  أي خ
ن بره؟"نحقق إن لم  ن نسقط ونأك علينا لبالرغم من ذ. )١٠: ٤١إش ( "يعضدنا هو بيم من تلك عاني ال ننس أنه سوف تأتي علينا أوقات ح

رية ا آباء ال رياءضجر، الغضب، الطمع، الاكتئاب، الزناال ، شهوةمال :التجارب ال حدثنا ع نعمة  أفرح برؤية مع ذلك .، املجد الباطل، الك
يت هللا   . فريدة ةقيمنكم بطر  الً ك عمل 

ي طريقنا، وال تقف ح –نمونا  تعوق املعوقات ال  ى الذهن بعضإتبادر  اليومإنجيل قراءة  عند      ى ٔالاقل اجزًا الصخور ال نضعها  أو ع
ي  ا بنعمة هللاكيف و ي حياتنا  نالحظ هذه املعوقاتأود أن أناقش معكم كيف  –تعطل تقدمنا الرو   )١٣: ١٠كو١( .نجد منفذًا م

ي إنجيل معلمنا مرقس الرسول ٕالاصحاح العاشر        :نقرأ 

ُه، َوَقاَل َلهُ       َحبَّ
َ
ٌء َواِحٌد « :َفَنَظَر ِإَلْيِه َيُسوُع َوأ ْ َ ْعِط اْلُفَقَراَء، َفَيُكوَن : ُيْعِوُزَك 

َ
ِ  ِاْذَهْب ِبْع ُكلَّ َما َلَك َوأ َماِء، َوَتَعاَل اْتَبْع ي السَّ ِ  

ٌ ْ َلَك َك
ِليَب  َرةٍ  .»َحاِماًل الصَّ ْمَوال َكِث

َ
ُه َكاَن َذا أ نَّ

َ
َ َحِزيًنا، أل ى اْلَقْوِل َوَم َ   ).٢٢- ٢١: ١٠مر( .َفاْغَتمَّ َع

ا يقينًا أننا لم نعد نستطيع  –دعونا نبدأ من البداية       ي اليوم الذي عرفنا فيه إمنذ اللحظة ال علمنا ف حتمال اضطرابات هذا العالم، 
لكها خلِّ أنه لكي ما نُ  ي هذا اليوم عينه  ،نحيابالحقيقة منا أنه علينا أن نموت أواًل، لكي لِ عندما عَ ). ٢٥: ١٦مت(ص أنفسنا يجب علينا أن 

  .وحملنا صليبنا وتبعناهونحن بدورنا أعطيناه كل مالنا  ،ربنا يسوع املسيح وأحبنا ودعانانظر إلينا 

ا قبل دخول الدير، لكن ، يمكننابعد عدة سنوات     ي هذه اللحظة الحاضرة،  أيضاً  أظن إحصاء ممتلكاتنا العديدة ال تخلينا ع أن 
ا بقوة  ى داخلنا، وأن نحصر ٔالاشياء العديدة ال مازلنا نتمسك  ي املمتلك – هناوالسؤال  –يمكننا أن ننظر إ ى ما  ات ال ُدعينا أن نتخ

ي سبيل أن نحمل صليبنا ونتبعه؟ ا    ع

ى آخر ألن لكالً       رك فيه هو  ،لكنمنا حروبه الداخلية الخاصة به،  إجابة هذا السؤال تتفاوت من راهب إ وبالرغم من ذلك، فإن ما نش
ي  ادز إن ٔالاشياء ال م لتحرر اعملية التحدي ال تواجهنا    . اد تعلقنا 

ى  –ألحد الرهبان  – )الحرب(هذا التحدي      ، وآلخر قد يكون الانتصار ع مقد يكون الخضوع الكامل ضد منطقه الشخ والغضب،  ال
ي أوقات التجارب بينما ي كل . قد يكون بالنسبة لراهب آخر الطاعة والاتضاع  ي تقييد لكن  رة ٔالاحوال فإن كمال دعوتنا هو  أي رغبة مست

  .قلياًل قلياًل، ح نموت عن كل هوى يعرقل نمونافينا، 

رًا ومقتنيات متعددة؟      ى حاماًل صليبًا خشبيًا كب ى أع ر ممهد، صاعدًا إ ي طريق ضيق وغ ر    هل لك أن تتخيل صعوبة الس

  ).٣٠: ١١مت(ل؟ ْم ألن يكون ترك ح شيئًا واحدًا من هذه املقتنيات رفعًا للمعاناة وتخفيفًا للِح      



ي كياننا       ي متأصلة  ا ضعفاتنا الكامنة، وال  ا بسهولة، لك ي ع بالرغم من ذلك، هذه ليست ببساطة مجرد مقتنيات، يمكننا التخ
  .عن طريق إماتة مشيئاتنا فقط االتحرر ميمكننا  –الجسداني 

ى كالً : هناك نوعان من املوت      ي وقت ال نتوقعه  اية الحياة ال سوف تأتي ع ي )٤٤: ٢٤مت(منا  ، وهو الذي )الاختياري (، أو املوت الطو
ي التمس رحمة هللا نطته بواس ى خطايانا لكيما نميت أعلتغلب إلعانتنا  ر  عندماومع ذلك فنحن ). ١٣: ٨رو (ال الجسد ونحيا بالروح مع ُ نع

ي سقطات عظمية، علينا أ ي حمل عبء ونجوز  رياء واملشيئة الذاتية، ألنه عندما ال نقبل أن نستمر  املقتنيات الثقيلة ال اقتنيناها بالك
ر من الباب الضيق، أو أن نتمسك بخطايانا ونم حزانى كما : كون علينا أن نختارييصبح الطريق ضيقًا س رك ما نتمسك به ونع إما أن ن

ا الفرصة مرة  استخدام كل هوالهدف  هذا الطريق الضيق ليس هو الهدف، ولكن. فعل الشاب الغ نفسنا من أجل نضع أكي ما لتسنح ف
  .ٓالاخرين أو أن ننكر مشيئتنا ونقطع هوانا لكيما ننمو

ي عن علينا أن ندرك أهمية ٔالاشياء ال تعوقنا لكن ، مواجهة ذلك ، بصرف النظر عن كم هو صعب أو مخجل لناأحبائي      النمو الرو
م، : "يقول القديس نيلوس الناسك. ونطرحها عند الباب أمام هللا أن التالميذ تسلموا نهج هذه الحياة من املسيح نفسه، وجعلوه نهج حيا

ممتجاهل ستجابة لدعوتهي الحال إوهجروا العالم  م ومقتنيا م وأقربا كل خالله من وا للحياة، واجه اً وشاق ياً قاس اً ، واختاروا نهجن أوطا
رًا قابلوا املوت بشجاعة ى الضروريات، وأخ ن، عراة، مفتقرين ح إ ن، متضايق ن، معذب ن بمعلمهم أنواع املحن، كانوا منكوب ي كل ، متمثل

ي الحياة ،من خالل سلوكهم ،، وهكذاء بأمانة ن أن . تركوا لنا صورة حقيقية ألسم نهج  ى كل املسيحي ي ذه الصورة  يقتدواومع أن ع
م م قاموا فقط بمحاوالت واهنةنهج حيا ي فعل ذلك، أو أ ى الرغبة  م يفتقر إ هناك قلة ممن كان  توبالرغم من ذلك كان .، إال أن أغل

ربوا من صخب املدن رتفعوا فوق اضطرابات العالم و م القوة ل م من هذه الاضطرابات، قَ . لد رو  قدوةال ة وأعادوا لنالوا الحياة الرهبانيبِ و
  ". استقامة الحياة الرسولية ي

ء ليل الحياة الحالك، كانوا أسوار امليناء ال ال "      ي الظالم، كانوا النجوم الثابتة ال ت تزعزعها باختصار، لقد كانوا الضياء ال تلمع 
  )الفيلوكاليامن كتاب (". العواصف، لقد برهنوا للجميع كيف أنه من السهل الهروب من تحديات الرغبات

عيد رسمها بأياٍد هذا الطريق القاس و      
ُ
ر لوحة أ ي الحياة قد عانى مص رة، ح فقدت بالتدريج كل شبه متعلق باألصل املالئكي    .مس

م الالهوى، بالرغم من أننا صلبنا أنفسنا للعالم، وتنازلنا عن هذه الحياة الزائلة، ومحدوديتنا كبشرٍ       ى درجة املالئكة بمشارك ن إ ، متطلع
وبإهمالنا أفقدنا مصداقية أولئك الذين  ،أضعفنا حياة النسك الحقيقية .املادية ومقتنياتنا امُلخجلة نا بسبب اهتماماتناولكننا عدنا وسقط

م املقدسة استحقوا بالحقيقة أن يُ    .موارَّ َك بحيا

ى املحراث‘بارتدائنا مالبس الرهبنة، قد       ى  ال زلنا ، ومع ذلك‘وضعنا أيدينا ع ن ومتعمدين رفض مسئولياتنا، ولذا مت الوراءننظر إ ناس
ن مللكوت السموات‘نصبح  ر صالح   .)٦٢: ٩لو( ‘غ

، ألنه كما سيقودنا املوت للحياة، كذلك صعودنا الجبل سيقوينا بداًل من ثباٍت أحبائي، كونوا أقوياء وتعلموا الاتضاع من خالل املثابرة ب     
ن ٍء  عن هألن. أن يجعلنا متعب   ).٣٠: ١٠مر(ة ضعف ئَ جل املسيح سوف نأخذ مِ تركناه أل  كل 

ر راغب      ي حياتك الرهبانية غ ى حمله ح رك، ألن هللا قد صاغ صليبك وصمم لك خطة محددة ليُ ِّ غَ أن تجعل هللا يُ  ي ال تسلك  عينك ع
اية   . ال

ي طريقكم      ركة ويقويكم  ي صلواتي وليواصل هللا منحكم ال    .أنتم دائمًا 

  .ليكن سالم ومحبة ربنا يسوع املسيح مع جميعكم

ى ٔالابد        ن. واملجد هلل إ   .آم


