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 إیبارشیة جنوبي الوالیات المتحدة األمریكیة
 الرسالة الشھریة للرھبان والراھبات والمكرسین والمكرسات

 ۲۰۱٥أغسطس 
 

 .سالم ونعمة ،أحبائي
 وھي. سوف نناقش ھذا الشھر الدرجة الثالثة كما وعدنا لسلم إلى هللافلنستكمل رسائلنا حول درجات ا     

 یوحنا الدّرجي كاآلتي: القدیس "، والتي یصفھااالغتراب"
 )۱( "ھجر بال رجعة، لكل شيء في وطننا، یعوقنا عن بلوغ غایة التقوى" 

ل أنفسنا عنھا، ویختم بعد ذلك تركیزاً خاصاً على الروابط العائلیة، وضرورة فص طوال ھذا الفصلیركز الدّرجي 
 عن األحالم والخدع التي یمكن أن تُسقطنا بھا. خاصة فقرةبإضافة 

 على ما ذكره في بدایة الفصل بخصوص تعریفھ لالغتراب: زركِّ لكنني أود أن نُ      
 ،ةٌ عیشة ُمخفا ،تدبیر سري ،فطنة ال تظھر في الخارج ،حكمة تظل مجھولة ،متواضع لقٌ "الغربة ھي خُ  

 ،عزم ثابت على الشوق إلى هللا ،شھوة إلى الضیقة ،ارتیاح إلى االستحقار ،فكر غیر واضح ،قصد غیر منظور
 )۲( جة صمت."لُ  ،جحود المجد الباطل ،ھجر الود

غتراب القلب. إلل بن العالم ع )الجسدي( الحرفي النفصالى الإدعونا ننتبھ إلى تلك الكلمات، ألنھا ال تشیر      
تركوا  الذینبعضاً من  ھ حتىأن، والحقیقة التي یؤسف لھا )۳(من أننا نعیش في العالم، ولكننا لسنا من العالم وبالرغم 

  .من العالم جزءاً  الیزالوا أنھم ایشعرو أن من الممكن في داخلھم العالم،
ً  "یعقدوا النیة على أن یسلكوا حیاة المشقة"عندما قرأت عبارة:       اشقة النوح أو "الغربة ھي عوأیضا

 كل یوم أفكر في حقیقة صراع خادم هللا، فعندما نختار حیاة االغتراب بكامل إرادتنا، یجب علینا صرت، )٤(مسببتھ"
 .تواجھنالنستمر في حمل الصلیب مھما كانت العقبات التي  متیقظ ضمیربصادقاً أن نبذل جھداً 

نسلك بحسب الجسد،  كل مرةٍ  ھ فيغیر أن )٥( ".لم بعد"ھل تغربت عن العالم؟ ال تمس العایقول الدّرجي:      
 إلى الخلف، وتطلعنا إلى ما وراء. التفتنانستطیع القول بأننا 

ال نبذل أدین تعمِّ عقل أنھ بعدما نبذنا العالم وتحررنا من أغاللھ، أن نستمر في أن نحیا حیاة إنساننا العتیق مُ ھل یُ      
 ر طرقنا الجسدانیة؟ غیِّ الجھد لنُ 

إن لم یكن بأنفسنا وھو األمر الذي لن نستطیع فعلھ  –صورة المسیح  علىأحبائي، نحن مدعوین لننمو إلى أن نصبح 
 .والتطھیر النار أتون لقي بأنفسنا في، وأن نُ  راحتناب نضحيبداخلنا النیة أن نخلع إنساننا العتیق، و

  ما ھو االغتراب بالنسبة لي؟إذاً، 
عداوة، خصام، غیرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، .... ... "ذا مازلت أتعامل بـ إ –ببساطة  جیبدعونا نُ 

 )٦( وأمثال ھذه"
ً لو لم نكن متیقظین فإن سلوكنا الجسداني سوف یبدو طبیعیفإذن أنا لم أترك العالم خلفي بعد.  حتى  تماماً بالنسبة لنا ا

 ... في األدیرة والكنائس
ً .... اً مبررغضبنا ونمیمتنا سوف نجد لھما  وسوف ندافع عن أنفسنا تجاه عدم الطاعة  ...تذمرنا سوف یبدو عادیا

 والخضوع إلخواننا وأخواتنا... 
 أي أمر ال یسرنا... حدوث نتكلم بقلة احترام بعضنا لبعض عند نتعَّمد أن ، وسوفالفشللن نشعر بالندم على 

 غتراب.بینما ھذه السلوكیات غریبة تماماً عمن اختاروا حیاة اال
منا سوف یواجھ حكم  الً ، وأن نتذكر أن كُ شدیدٍ  بحرٍص  األمر منا أن یفكر في ھذا حدٍ أأود وأرجو من كل      

  .علومغیر م في یومٍ  الدینونة
 )۷(. دواً، ألنك ال تعلم متى ینطفئ ویتركك في الدیاجي"كان اللھیب مشتعالً في داخلك، فأركض عَ  "حالماولذلك     
     

 المجد � إلى األبد. آمین.  الم ومحبة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم.لیكن س 


