
  

  

  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة ٔالامريكية

ن واملكرسات   الرسالة الشهرية للرهبان والراهبات واملكرس

راير   ٢٠١٥ ف

  ،أبنائي ٔالاحباء

ذو مالمح جميلة وهادئة  ان الذي أراد أن يرسم صورة فنية لربنا يسوع املسيح، فوجد رجالً هل سمعتم قصة الفنَّ 
ي عمله؟   ليستخدمه كنموذج 

وذا الحقًا، بحث عن رجل ذو مالمح قاسيةأوهل تتذكرون  وعابسة فوجد نفس ذاك الرجل  نه عندما أراد أن يرسم صورة 
  .لذي كان قد استخدمه كنموذج لرسم ربنا يسوع منذ عدة سنوات مضتا

ا تذكرنا ُمهماً  يسهذا لف، م تحدثسواء حدثت هذه القصة بالفعل أم ل ء الجميل أ أن طبيعتنا البشرية ب، ولكن ال
ر، و  ر الضعيفة قابلة بشدة للتغ نلقد تتغ   .ألسوأ إن لم نكن متيقظ

ي  –أذكر لكم هذا ألن أريد  رة من التجديد الرو ى، وأود أن  أن –ي هذه الف ى محبتنا ٔالاو ي رحلة العودة إ ر  نبدأ بالس
ا  يتذكر كاُلَّ  ء لنقتن رة الثمن، ال بعنا كل  ى هللا) ٤٦ - ٤٥: ٣٤مت(منا اللؤلؤة الكث كما أود أن ال يكون الدافع وراء . ونرجع إ

ن، أو  من أجل تحقيق رغباتنا الخاصة، بل يكون الدافع هو العمل ألجل محبته، هو الذي أحبنا أعمالنا هو مجرد العادة أو الروت
  .وألجله وحده) ١٩: ٤يو١(أواًل 

ى منعطٍف سوقي بعض ٔالاحيان، عندما ت ر متوقع، نجد أنفسنا مفقودون  نا الحياة إ ى الطريق  عودةلأجل ا من صارعنغ إ
ر فيه عندما بدأناالضيق الذي    .كنا نس

ي طريق جديد يبدو مألوفاً رب ًا ما نجد أنفسنا  ى اتجاه مختلف تماماً با، وربما شب ي، ولكن يقودنا إ   .لطريق ٔالاص

  رت فيه أواًل؟ وكيف وجدته؟ما هو الطريق الضيق الذي ِس 

من الطرق  ولكن مازال هناك العديد .والنسك ،ؤالالم ،وإنكار الذات ،والتجارب ،والعبادة ،الطريق املمهد بالصالة و ه
هال و املوازية له    .تشا

 
ُ
ن هذا الطريق والطرق ٔالاخرى ال تبدو شبمِّ كيف إذن يمكن أن أ   له؟ ة ب

ى الدوام، ولكن ر ُم  ربما أكون مصليًا ع ن، أو ربما  قد ك أن الطريق الذي أنا سائر فيهدرِ غ ى اليم ي الانحراف بشدة إ بدأ 
ي اجتناب بعض ٔالاشخاص ر ُمدرِ  كيفية الذين ال أعرف بدأت  ر فيهالتعامل معهم، غ ى  قد ك أن الطريق الذي أس بدأ ينحرف إ

  كيف أعرف الفرق؟ نإذ. اليسار



ى هذا التساؤل فيمن سلكوا هذا الطريق قبلنا يوجد هناك طريق حقيقي واحد وهو الذي  ي هذا الحالة و . تكمن ٕالاجابة ع
ُه هَكَذ ": دته أقدامههَّ َم  نَّ

َ
ِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه أل ْ َ َّ َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل  َحبَّ ُهللا اْلَعاَلَم َح

َ
ةُ ا أ َبِديَّ

َ
 "اْلَحَياُة ٔالا

ى ثقة أن ال نضطرب، ولكي ما نجد لنا لقد ترك ربنا يسوع املسيح). ١٦: ٣يو( دائمًا  آثار خطواته طوال الطريق ح نكون ع
ٍء "م ويضيق الطريق ظلَّ الشجاعة والقوة ح عندما يَ  ْ َ ي ُكّلِ  ٌب ِ ْن َيْرِثَي ِلَضَعَفاِتَنا، َبْل ُمَجرَّ

َ
ُر َقاِدٍر أ ْ ْن َلْيَس َلَنا َرِئيُس َكَهَنٍة َغ

َ
أل

ٍة    ).١٥: ٤عب( "ِمْثُلَنا، ِباَل َخِطيَّ

يونضال الشه ،ٓالاباء ٔالاولون هم الذين شهدوا ٕالايمان م ... داء وأكملوا الس وراء هؤالء املؤمنون محبة غامرة تشعل قلو
رة شديدة وتفاٍن . م من إكمال الطريقمّكِ وتُ  رون قبلنا تبعوا خطوات ربنا يسوع املسيح بأمانة وبغ ركوا كث العديد من  لنا، ف

ي كلمات الحكمة إلرشاد م متمثلة  را ي الطريقع الذين يتبعو يوتشج خ   .م 

مال ر فيه اليوم قد سار فيه هؤالء القديسون الذين ضحوا بحيا ى ٕالايمان طريق الضيق الذي نس  ؛من أجل الحفاظ ع
ن ل غٍة نحن نقف كل يوم ونمجد هللا بلُ  َ ا، ونحن نُ ون علفظاحيا و وحمكيما يمن أجلها تألم قديس حياة  بسبب اً رهبان اليوم سم

  .عصرناقبل  أجياالً بالرهبنة ال بدأوها 

ي الطريق الضيق كل يوم، ضعوا أمام  رون  ى كما لم ينساها هؤالء القديسون وأنتم تس أبنائي ٔالاحباء، تذكروا محبتكم ٔالاو
الذي  ؛ق عليه من أجلكمم وُبِص الذي ُلِط  ؛د من أجلكمالذي ُجلِ  ذاك أمام أعينكمضعوا  ،أعينكم دومًا ذاك الذي سار فيه قبلكم

  .ر مسار دعوتناغَّ دعونا ال نتشتت باألشياء الخادعة وال تُ . ذي بذل حياته عنكمال ؛حمل الصليب عنكم

ي مغادرة قاليتك لتخدم إخو . أثناء هذا الصوم املقدس، تذكر الذي صام عنك أوالً  ، كواتِ أَخ / َتكعندما تشعر بعدم الرغبة 
ِت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدمَ "تذكر الذي 

ْ
ى الاعتذار، تذكر الذي وضع نفسه من أجلكعن). ٢٨: ٢٠مت( "َلْم َيأ . دما تشعر بعدم القدرة ع

  .عندما تشعر بعدم استطاعتك املغفرة من القلب، تذكر الذي سامحك

رة، ثقَّ ، عندما تشعر أنك ُم )١٤: ٢٧مت( َواَل َعْن َكِلَمٍة َواِحَدةٍ ِجب عندما تشعر بسوء املعاملة، تذكر الذي لم يُ  ل بأشياء كث
ي اْلَعاَلِم َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق، َولِكْن ِثُقوا": قال تذكر الذي َنا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَلَم : ِ

َ
ْتُرُكَك «: والذي وعد) ٣٣: ١٦يو(" أ

َ
ْهِمُلَك َواَل أ

ُ
 »اَل أ

  ).٥: ١٣عب(

ي قبلك ي الجهاد، تذكر الشهداء الذين أكملوا الس   .عندما تشعر بضعفك 

ر فيه؟ دعونا نفحص أنفسنا، ليس  بهرى هل انحرفنا عن الطريق الدعونا نمتحن أنفسنا كل يوم ل  الذي ال نستحق الس
ي أو كسل أو عيب أو دنس  اون أو ترا ع من داخلنا أي  بما ُيرى من الخارج، بل بحياتنا الداخلية ال ُترى بواسطة هللا فقط، ون

ي نحو ملكوت هللاو    .الذي قد يصرف انتباهنا عن الس

ا، ولكل فِ ليمألنا  ن لكل كلمة ننطق  ر علينا الروح القدس لنكون متيقظ   .عل نقوم بههللا بمحبته، ولي

ى ٔالابدليكن سالم ومحبة ربنا يسوع املسيح مع جميعكم واملجد هلل  ن. إ  .آم

 

  


