
  

  ٔالامريكية إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة

ن واملكرسات   الرسالة الشهرية للرهبان والراهبات واملكرس

  ٢٠١٥يناير 

  

  أحبائي،

  سالم ونعمة،     

رة عن تناول موضوع ٓالاداب الرهبانية لكي نناقش موضوعات أخرى هامة رهة قص وسوف نعود ٓالان . منذ عدة رسائل مضت توقفنا ل
يأذهان نوجهمملوضوعنا السابق لنناقش آداب العمل  ي الكتاب املقدس و   :نا ملع واحدة من أجمل ٓالايات 

ٍء مِلَْجِد هللاِ " ْ َ   )٣١: ١٠كو١( "اْفَعُلوا ُكلَّ 

ي العالم من  ي الدير ال تختلف عن آداب العمل  رام ٓالاخرين،  ،وٕالاخالص ،ٔالامانة حيثآداب العمل   ولكن يوجد شيئاً . والتعاون واح
ن وهو اً واحد ن ٕالاثن   ".تعريف النجاح": شديد الاختالف ب

ي العالم بالنفوذ والسلطة ي الدير حجمأو املركز ، أو باملنصب و غالبًا ما يقاس النجاح  ن أنه العكس تمامًا  ي ح روة،  روة . ال ف
ى ارتقاء السلم  ي إ ي فقره وبداًل من الس ن  مديحرب من املجد الباطل و  ٕالاداري الراهب  الناس، ويرغب دائمًا أن يكون ٔالاقل ؤالاحقر ب

ْن َيُكوَن ِفيُكْم َعِظيًما َفْلَيُكْن َلُكْم ". أخوته
َ
َراَد أ

َ
اًل َفْلَيُكْن َلُكْم َعْبًدا َخاِدًما،َمْن أ وَّ

َ
ْن َيُكوَن ِفيُكْم أ

َ
َراَد أ

َ
  ). ٢٧، ٢٦: ٢٠مت( "َوَمْن أ

ي مكان العمل، نستعمل كل الوسائل والُسبل   بالنصيب فوز ن لكيما نفوق من حولنا حي العالم، تعلمنا أن نكون كأسماك القرش 
ي الدير، قبل أن نتمم ٔالا ر ، ولكن  ى ملا هو  يجب أن رغباتنا الخاصةك َحٌد َما ُهَو ِلَنْفِسِه، َبْل ُكلُّ َواِحٍد َما "أواًل  ألخوتنا  صالح نس

َ
اَل َيْطُلْب أ

ي أخطر الخطايا  عظيمعد هذا الاختالف يُ ). ٢٤: ١٠كو١( "ُهَو ِلآلَخرِ  ي خطيأٔالاهمية، ألننا إذا ما نسيناه فسوف نسقط بسهولة  ة ئال و
رياء،  رة من الخطايا ال تفصلنا عن هللا وعندئٍذ الك رياء؟. نفتح الباب لك ي خطيئة الك ن لئال نسقط    والسؤال هنا كيف نظل متيقظ

من الكتاب املقدس، وبذلك  اً يه بينما يتلو مزمورًا أو آياتليتمم العمل املوكل إ )من الرهبان( كل أحد": يقول القديس يوحنا كاسيان
ر املثمر ،ضرة أو املؤامرات الشريرةالوقت للمكائد املُ  يتيحأو ال يدع الفرصة  حيث أن الفم والقلب كالهما  ،أو ح الحديث الفارغ غ

  )يوحنا كاسيان –املؤسسات ( ."شغل باستمرار بالتأمالت الروحيةنُم 

ى تساؤلنا ،طة شديدةيا أحبائي ببسا ،هذهو  ي ٔالاساس آلد "الصالة": ي ٕالاجابة ع ا ال يبقى  ،بالنسبة لنااب العمل ، فالصالة  وبدو
ا كذلك نصارع . لدينا إال فهمنا الخاص والعمل املعطى لنا ا أيضًا نعمل ليس ألجل مجد هللا ولكن ألجل مصالحنا الشخصية، وبدو وبدو

 ً ى إليجاد مع ى  بل وقد ،هاأو فهملها  التحديات ال تواجهنا بقوة، ونس ا وذلك بداًل من أن نثق ونعتمد اعتمادًا تامًا ع نحاول التخلص م
  .عناية هللا ورعايته لنا



اُؤوَن " بُّ اْلَبْيَت، َفَباِطاًل َيْتَعُب اْلَبنَّ ِن الرَّ ْ ي كل ما نعمل ). ١: ١٢٧مز( "ِإْن َلْم َي قبلما نتخذ رد فعل حيال  حينئٍذ فإذا وضعنا هللا أمامنا 
ء سواء ك ي عالقتنا مع إان أي  تريد ماذا يارب : ، سوف نتوقف للحظة ونسأل إلهناأخوتناتخاذ قرار مرتبط بعملنا، أو مواجهة عقبة ما، أو 

ى أن نب بيتنا  من إذن فحياة إنكار الذات والصالة تمكننا بالحقيقة). ٤٢: ٢٢لو( "َولِكْن ِلَتُكْن اَل ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتَك “) ٦: ٩أع( أن نفعل؟منا  ع
ى خيالء أو زهو رغباتنا العابرة   .الصخر وليس ع

ا نب أساس ي ٔالارض ال عل قل املب دون خوف من سوف تحمل ثِ فٔالارض ذات قدرة احتمال جيدة  هذه نا، فإن كانتاتإن الصالة 
رة قادمةو ي املستقبل  أضراراً حدوث  ا سوف تصمد بقوة مقاو . ملدة أعوام كث ن أنه لو كانت ٔالارض ضعيفة، فإن أل ي ح ر،  مة لظروف التغي

ر إلعادة ترميمه مرة أخرى  ي احتياج لجهد كب ي هذه الحالة يصبح  ار ألنه لم يكن راسخًا، و رًا سوف يتصدع وي   .ٔالاساس أخ

ق بآداب العمل، ولكن الحقيقة أن كل لة بما يجب وما ال يجب علينا فعله فيما يتعلأحبائي، كان بإمكاني أن أكتب إليكم قائمة مطوَّ 
ى ما هو  ، والخضوع  ضدواحد منا يعرف مسبقًا أننا مدعوون للطاعة إ ات مرشدينااملنطق الشخ . ضعتأن نو  ،لخدمة اخوتناو  ،لتوج

ء  ا قاس بمقدار املحبة ال نفعلونحن نعلم جيدًا أن نجاحنا يُ  ي "كل  ِ ُموِرُكْم 
ُ
ٍة ِلَتِصْر ُكلُّ أ : ، ألن هللا لم يقل لنا)١٤: ١٦كو١( "َمَحبَّ

ا العبد الصالح والناجح" ُن ": بل باألحرى قال" نعمًا أ ِم
َ
اِلُح َؤالا ا اْلَعْبُد الصَّ َ ُّ

َ
ا أ لن نقتنيه  –وهذا ٕالايمان  –وهذه املحبة ). ٢١: ٢٥مت( "!ِنِعمَّ

  . بنعمة هللا من خالل الصالةإال 

ى ملجد هللا والاعتماد كليةً وكما هو الحال دائمًا، فن ى مشيئته، أو أن نحيا  حن لدينا حرية الاختيار، إما أن نحيا ونعمل بدون أن نس ع
ي نحو ملكوت هللا  هُ "ونعمل بالس اًل َمَلُكوَت ِهللا َوِبرَّ وَّ

َ
ى كل ما نعمله من خالل الصالةو  .)٣٣: ٦مت(" لِكِن اْطُلُبوا أ ركة ع   .ذا تحل ال

ى أرٍض  ةٍ جديد اٍت العام الجديد أيضًا بأساسليبدأ هذا  ي القيام به سوف جيدةٍ  ع  ِ ، ولكن الغَ بطبيعة الحال هعمليتم ، ألن ما ينب
رك غِ  ي السماءالغ ي ًا  ن يك لنفسه ك ى ٔالارض، بينما العبد ٔالام   .ناه ع

  .ا يسوع املسيح مع جميعكمليكن سالم ومحبة ربن. أتم لكم عامًا جديدًا مباركًا وعيد ميالد مجيد

ى ٔالابدو  ن. املجد هلل إ   .آم




