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  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر

  ٢٠١٧  أبرل
  ،أبنائي األحباء

ساءل إ أي حد قام ُكًال منا       ا منذ بضعة أسابيع مضت، وأ رب من عيد القيامة املبارك، أفكر  الرحلة ال بدأنا الرو خزنھ  بملءإذ نق

  ح اآلن؟

لة      ر بإحساس أنھ رحلة طو عيدة. ومع ذلك فبمج ،غالبًا ما نبدأ الصوم الكب ها  هاي هايتھ، فإن ما و رابنا من  لة  ھنا نظنكرد اق ون رحلة طو سي

هى انجد رًا من املتوقع، ثم نجد أنفسنا ننظر إ الوراء بأسٍف  تان ن لو كنا قد استخدمنا وقتنا بحكمةأسرع كث واعدين أنفسنا أن  ،، متمن

ون أقوى  العام املقبل.   ن

      ِ و  ا هللا، وكأحبائي، إن الوقت  ق البة يمنحنا إيا س ا ي: ما يقول القد عطيَ "سرا
ُ
ياة للتوبة، فال تضيعها  قد أ ذه ا ت لك 

ياة أن أي رحلة تبدأ  وقت ما )١(. املسا ال بال جدوى" ته  وقت آخر. ومع ذ ،من حقائق ا ر معروف أليَّ لوت ها غ هاي منا.  اً ك فإن وقت 

ْعَوةِ  َيِحقُّ  َكَما"ك، فنحن مدعوون ألن نحيا كل يوم ولذل ون  ،)١: ٤(أفس "ِللدَّ ن ح ن ِء  ِعْنَد  َلْوٍم  ِبالَ "محفوظ ِ َنا َم ُسوعَ  َرّبِ َِسيِح  َ : ٥س١( "املْ

٢٣.(  

ها. املرحلة األو م      بانية أيضًا لها بداي ياة الر ن"س  هاوكبا الرحالت األخرى، فإن رحلة ا رة املبتدئ ها "ف عطى ف ُ  املبتدئ. و مرحلة 

شار إليھ اسم جديد كإشارة ذا الطرق. الهدف "األخت"أو  "األخ"بـ  لبداية حياة جديدة، وُ بان الذين سبقوه   نضم إ مجمع من الر ، و

عضيد املبتدئ  جميع املراحل التالية. ة و عمل ع تقو عد ذلك، سوف  ن، والذي  و بناء أساس مت رة  س لهذه الف   الرئ

ن     ناء الفرد يقوم كيف ا: والسؤال    ذا األساس؟ب

جهاد منذ اليوم األول. ال أقص     ب ع املبتدئ ا ذا األساس، ي ب أنمن أجل بناء  بنة ي ون ع قدر ُم  د أن املبتدئ  الر َّ ي ن من املعرفة ع

ي، ال، لكن عليھ فقط أن يبدأأو الكم با ص عند بداية انخراطھ  السلك الر هم درجة قوة أو ضعف ال ع أنھ ال  ذا  لن يمكننا فنحن . و

ر أننا قد بدأنا  عت ون قد تخلَّ األول  جهادنا إالَّ اليوم أن  امل إرادتنا عندما ن غربنا  ينا عن حياتنا السالفة، وتحررنا من طرقنا السابقة، وب قد 

ذا بلفظة وأش عن العالم. جهاد"ر إ  لة، ولكن لو توقع املبتدئ أنھ ترك العالم"ا عمة جز رة  ذه ف كذا. وبالطبع،  ، وكل وسائل ، ألنھ حقًا 

ل وسائل الراحة املتاحة فيھ، وأن راحتھ، اصة،  ھ سوفلكيما ينضم إ عالم جديد ب ها ا ئ ء حسب مشيئتھ/ مش ل من يفعل يفعل كل  ف

و مخدوع    .ذلك 

ياةلغض النظر عن خ      عد دخولھ إ ا ب للمرء  بانية أن  فية املبتدئ، ال ي ء الوحيد الذي الر ر العالم. وال يتم التعامل معھ طبقًا ملعاي

ب أن يتوقعھ سلك  الطاعة ،ي نقى من خالل ما يختاره لھ هللا.باتضاعھ و أن    ، ح يمكن أن ي

يقظأحبائي،       سلك؟طرقنا ونراقب فلن سقط، تُ  ، كيف  ي يمنحك هللا أذنًا صاغية لكو م مرة أخرى، ب وقُ ... عندما  سمع صوت يصِل ل ما 

يك عن مبتدئ.  ، نا ر الئق بمسي ي ال تقبل سلوكًا غ   الروح القدس ول

ي  أيام جيلنا      با جميع.  الر ر نفسھ خادمًا ل عت ادئًا، متضعًا، و  يطالب بحٍق ما، ولكن كانت لم يكن يجادل، ولم يكن يتذمر، والكان املبتدئ 

 ِ طيع "أخطأت"و  "حاضر" َكلَم فعل ما كان ُيطلب منھ ،دائمًا ع شفتيھ. يطلب املغفرة إذا أخطأ، و ر  إ أخوتھ. لم يكن يتحدث و بطرقة غ

م شيوخالئقة جهاد قبلھ  ر أن كل الذين قد بدأوا ا عت ن لھ. كان ب اً ، ألنھ كان  م مساو عده  سبة لھ، وأن أولئك الذين جاءوا  قيقةال  با

جميع.مبتدئًا، وألنھ كان مؤمنًا أنھ مبتدئًا كان قادرًا ع التعلُّ    م واالستفادة من ا
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امة للغاية، فعلينا أن نحرص ع البدء بأمانة   ون  نا وفقًا لوصايا هللا، و إن بداية أي رحلة ت ون أمان ي تناسبو أن ت با  .طرقنا الر

ون أمناء  ناك قوالً  إذا ُدعينا "أخ" أو "أخت" فيجب علينا أن ن ب حقوق ولكن عليھ واجبات". :نأب اً شائع دعوتنا. و س للرا فإن كان  "ل

ب  ذا ع حياة الرا ب أن ينطبق  ون  كل مراحلهاي سبة ذا ، إذن فكم وكم ي ون متضعًا، وكن مطيعًا لكيما  اسَع للمبتدئ؟!   بال دًا لت جا

نًا. عند بداية دخولنا الدير، ن ذه املرحلة املباركة، وأن تب أساسًا مت رياء،  مثلالعديد من األمراض الروحية جلب معنا يمكنك أن تج ثمار  الك

رثالرغبة  املجد والسلطة، األنانية، الفضول، الغضب،  سد، الشره والكسل، ال رة وا ئة الذاتية، الغ ...رة والتعلُّ املش  لم نكنربما و  ق باملا

ذه األمراضاأننا مصابون ببع علم  ر من  نإن سرنا بأمانة  الطرق فح لو . ومع ذلك، لكث األمراض الروحية ذه من  نوٍع  أيب كنا مصاب

ب علي   .تون قد بدأتعملية الشفاء  ا أن نفرح ألننفي

م أيضًا قبلكم إ الدير  واانضم الذين أخوتكم أود أن تدركوا أن ،أبنائي األحباء      هة، ولكن ربما بأمراٍض تختلف عن كانوا   حالة مشا

ن ع  ون حرص نا ليفصلنا عن  مساعدةأمراضكم، ولذلك يجب أن ن ن إن الشيطان يحاول زرع االنقسامات بي عضنا البعض... كونوا مدرك

  هللا. 

ذا: و      ساعدنا ع تذكر  سارون ال  ن  وقت التدرُّ  )٢(. "أصمت وال تقارن نفسك باآلخرن"من أقوال األنبا ب رة املبتدئ م... تعلُّ ب والإن ف

بانية وحفظ أقوال اآلباء الشيوخ من أجل الس إ األساس القوي وقت بناء  ب ع املبتدئ أن ينغمس  قراءة الكتب الر ... وقت النمو. و

شبھ بفضائلهم،  سعفھ باإلرشادو ال يل املثال، إذا واجھ املبتدئ تحديًا ما، فيمكنھ تذكُّ  املناسب ألجل أن يجد ما  ر  األوقات الصعبة. ع س

ا:  ء".قول األب زكر و من غصب نفسھ  كل  ب  ي يا أبِت، الرا سھ ع األرض وداسها، وقال:  )٣( "برأ "إذا لم كما أنھ أيضًا ألقى بمال

بًا" كذا ال يقدر أن يصبح را سان  ق اإل رنا ب ... )٤( ي لمات باستمرار ع تذك ذه ال دوا كؤ ن آباأساعدنا قراءة  ل يوم من نا األولون جا

جعنا ع  سوع املسيح  فضيلة االتضاع، وسوف  شبھ بربنا  ب ع املبتدئ أن يتعلم  ذا ع نفس رالسأجل ال . عالوة ع ذلك، ي الن

ذا قد  كيف ر ينمو، وأن يمكث  قاليتھ، فع الرغم من أن  ون غ سبة لھ  البداية،  اً مرغوبي ر و بال الة، والعمق  الصلكن من خالل الص

رًا بأنھ  شعر املبتدئ أخ ها تموت""مثل سوف  سة فإ لة.   يظلوذلك عندما  )٥( ،السمكة ال إذا بقيت مدة ع اليا رة طو خارج قاليتھ لف

ان الذي يجد فيھ عالجھأ" :يمكن للمرء أن يقول  ب، والقالية  امل يص أمراض الرا ساعد ع  : "ن املجمع  . كما قال األنبا موس

بإ" علِّ  ذ ء"واجلس  قاليتك، و    ) ٦(. مك كل 

علُّ  عضًا من النقاطلقد ذكرت فقط       ون املبتدئ ال يجب  جب أن ي ن، و بانية من أجل بناء أساس مت ياة الر مها خالل املرحلة األو من ا

رًا  حر ناك خطرًا كب "إذا قال األنبا أنطونيوس:   ذلكباع إرادة الذات، وتِّ إصًا ع طلب اإلرشاد قبل القيام بأي عمل. يحذرنا اآلباء من أن 

ها   شر ب لآلباء كل خطواتھ وكل قطرات املاء ال  ي يتأكد من كان ممكنًا، فليكشف الرا س أبدًا أيجب    )٧(. "أنھ ال يخطأقاليتھ، ل ال ن

د دائمًا بأمانة ب علينا أن نجا عمة هللا قد خرجنا من العالم، و َس " :أنھ فقط من خالل  ْ ي َل ِ
ّ وْ  ِنْلُت  َقْد  أَ

َ
ِ َكاِمًال، ِصْرُت  أ

ّ َ َولِك ْس
َ
ِ أ

ّ  َلَع
ْدِرُك 

ُ
ِذي أ ْجِلِھ  الَّ

َ
ِ أل ْدَرَك

َ
ْيًضا أ

َ
ُسوعُ  اْملَِسيُح  أ َ" )١٢: ٣(  

 

دين  ... أحبائي      س جا شفى، فيجب علينا أن  ُ ي علينا  بما يليقلبناء أنفسنا  كل يومإذا أردنا أن  بانية، وأن نقبل كل ما يأ بنذورنا الر

ي فقط من شكرٍ  و ونتذمر، خالل الضيقات والتجارب، ألن الشفاء يأ ش ع ، وإال إذا كنا  نقى، بل باألحرى أننا  ال ناأنفذاك  نرغب  أن ن

ر من الداخل. تذكروا أنھ مكتوب: غي ست لدينا الرغبة  تحقيق أي تقدم أو  بانية، ولكن ل ياة الر ، وطرقة ا ار ل ا  نحب ذلك الش

َس " ْ ،: ِ َيُقوُل  َمْن  ُكلُّ  َل َماَواِت. َبِل  َمَلُكوَت  َيْدُخُل ! َياَربُّ  َياَربُّ ِذي السَّ ِبي ِإَراَدةَ  َيْفَعُل  الَّ
َ
ِذي أ َماَواِت  ِ الَّ   ).٢١: ٧(مت "السَّ

سوع املسيح مع جميعكم.       ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.          واملجد هلل إ أبد األبدين. آم


