إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمريكية
الرسالة الشهرية للرهبان والراهبات واملكرسين واملكرسات
ابريل 2019
أبنائي األحباء،
سالم ونعمة.
ً
ً
كما أن الصوم الكبير املبارك قارب أيضا على اإلنتهاء ،أود أن أسأل كل منكم سؤال سبق أن سأله راهب مرة للقديس يوحنا القصير
ً
قائال" :ما هو الراهب؟" (.)1
إن أردت التعبير عن اإلجابة بكلمة واحدة ،فما هي كلمتك؟!
َ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
إن كانت الحياة الرهبانية هي حياة الكمال املسيحي – كما قال ربنا يسوع املسيح" :فكونوا أنتم ك ِام ِلين كما أن أباكم ال ِذي ِفي
َّ َ َ ُ َ َ
ً
أمر).
السماو ِ
ات هو ك ِامل" (مت  – )48 :5إذن فاإلجابة هي كما قال القديس يوحنا تماما" :الراهب هو الكادح" (أي الذي يتعب في كل ٍ
في الحقيقة كل ش يء ذا قيمة بالنسبة لنا ،يستحق الجهاد من أجله ،وكل ش يء نجاهد من أجله ،فهو ذا قيمة بالنسبة لنا.
ً
كذلك حقا ،في كل ش يء يعمله الراهب البد له أن يتعب ،وبهذه الطريقة نكون غير شاعرين بتعب الجهاد بعد ،بل بالحري يمكننا تذوق
َ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ ْ ْ ُ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
َ َ َََُ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ
اض ُع
حالوته في طريقنا "تعالوا ِإل َّي يا ج ِميع املتع ِبين والث ِق ِيلي األحم ِال ،و أنا أ ِريحكمِ .اح ِملوا ِن ِيري عليكم وتعلموا ِم ِني ،أل ِني و ِديع ومتو ِ
َْْ ََ ُ َ َ ً ُُ ُ َ
َ
وسك ْم .أل َّن ِن ِيري َه ِين َو ِح ْم ِلي خ ِفيف"( .مت .)30 -28 :11
القل ِب ،فت ِجدوا راحة ِلنف ِ
يوجد عظة لقداسة البابا شنودة الثالث غاية في الجمال ،عنوانها" :التعب من أجل خالص النفس" .أحث جميعكم على سماعها.
هذه العظة جعلتني أفكر في ثالثة أشياء في الحياة الرهبانية:
 حياة التسبيح والصالة.
 العمل اليدوي.
 الحياة املشتركة.
وأنا أود أن أذكر بعض النقاط عن كل منها.
ً
ً
أحيانا َّيوجه إلينا السؤال اآلتي" :كيف تستيقظوا وتقدروا على الوقوف كل يوم للتسبيح في الرابعة صباحا؟! وهل تعودتم على
ذلك؟!"
ً
ً
ً
ألنه من الخارج يبدو شيئا غريبا أن يفعل أحد ذلك بقية أيام حياته .بالطبع االستيقاظ في الرابعة صباحا يجبر جسدنا على قطع حالة
الراحة الطبيعية ،ولكن ليست هذه هي النقطة بالتحديد .نحن نريد أن نعطي ربنا يسوع املسيح كل ش يء لدينا ،ألنه أعطانا كل ما هو له،
ً
ً
ً
ً
وما هو الذي لدينا لنقدمه مقارنة بما نأخذه؟! طبعا هللا ليس بحاجة إلى أي ش يء منا ،ولكننا جميعا نعرف جيدا أنه عندما نحب ال نكف
عن العطاء ،ألن ذلك العطاء يجلب لنا السرور ،ويوطد عالقتنا باملحبوب ...عندما نحب ،نضحي بوقتنا ...براحتنا ...بآرائنا ...بمسراتنا...
حتى بحياتنا من أجل املحبوب ،ونحن نفعل ذلك بأعظم مسرة .دعونا نسأل أي أم ،إن كانت تسائلت البتة :هل طفلها يستحق كل
َ َّ
ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ
تضحياتها؟! إنها حتى في حال إعيائها تود أن تبذل أكثر لو كان في مقدرتهاَ " .أ ْكرم َّ
ات غل ِت َك" (أم ،)9 :3
الر َّب ِمن م ِالك و ِمن ك ِل باكور ِ
ِِ
ربما يمكننا أن نفكر في تقدمات الدير عند قراءتنا لهذه اآلية ،ولكن يمكننا باألحرى أن نطبقها على أنفسنا ،ونعطي هللا من باكورات كل
ُ َْ
ُ ُ
ُ ْ
ُ َْ
ش يء ائتمنا هو عليه – " َو ُت ِح ُّب َّ
الر َّب ِإ َله َك ِم ْن ك ِل قل ِب َكَ ،و ِم ْن ك ِل نف ِس َكَ ،و ِم ْن ك ِل ِفك ِر َكَ ،و ِم ْن ك ِل ق ْد َرِت َك"( .مر .)30 :12
( )1أقوال اآلباء الشيوخ ،األب يوحنا الكولوفي ،رقم  ،37ص 140

ملاذا نشتغل بكد وتعب في مجتمعنا الرهباني؟ هل ساعات العمل هذه كلها البد منها إن كنا نوينا على تكريس حياتنا للصالة والتأمل؟!
ً
كثيرا ما نجد أنفسنا نشكو من كم ساعات العمل املوكل به إلينا!  ...وكم نحن مجهدين من هذا العمل الكثير!
لكن يا أحبائي ،ال يكن لكم هذه النظرة ،وأطلب إليكم أن تتحرروا من هذه األفكار املزعجة.
ً
ً
نحن ال نعمل كأجراء مقابل إبقائنا في الدير ،بل إنما نعمل ألننا اتينا إلى هنا لنخدم الرب إلهنا ،ولننمو يوما فيوما في محبته .هل يوجد
ً
عالقة يمكنها حقا أن تنموا بال تعب؟ بالطبع ال.
ً
ً
ً
ً
هل يمكن لخطيبين الزواج بينما كل طرف منهما جالسا في بيته ،متمنيا أن تتطور ديناميكية عالقتهما تطورا إيجابيا؟ إن كان األمر
هكذا فإنه بالتأكيد سيكون أفضل بالنسبة لهما ،ولكن الحقيقة ليست كذلك.
ً
ً
نحن نعلم جيدا اآلثار السلبية للبطالة ،ونعرف أيضا أمثلة من الكتاب املقدس ،ونعرف ما هي عاقبة البطالة في حياتنا ،ونعرف
ً
ً
الطاقة املتجددة فينا يوما فيوما لكوننا عمالين...
َّ ُ
ال ينبغي أن ننظر للعمل على أنه روتين ثقيل ،بل باألحرى ليكن مفهومنا عن العمل أنه عمل محبة وصالة َ " -ف ْاق َب ُل ُ
الر ِب ِبك ِل
وه ِفي
ُ
َ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ُ ُ َ ً ْ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ َْْ َ ُ َ
َْ
َْ َ َُُْْ َ َ
صان ِخ ْد َم ِتك ْم ِلي" (في ،29 :2
اط ًرا ِبنف ِس ِهِ ،لكي يجبر نق
ف َر ٍح ،وليكن ِمثله مك َّرما ِعندكم ،ألنه ِمن أج ِل عم ِل امل ِس ِيح ق َارب املوت ،مخ ِ
ً
 ،)30وهذا ما أروعه  -أن أعطي وأبذل إلى الحد الذي فيه أخاطر بنفس ي غير ناظرا إلى وقتي ...إرادتي ...راحتي! إن هذا يعتبر عمل محبة
مطلق ،وتعب ذا قيمة.
الحياة في مجتمع مغلق ليست باألمر َّ
الهين أو السهل ،ألنها تتطلب بأستمرار تعب وإنكار ذات .ومع ذلك ،لتكن لك الثقة أن كل تضحية
هي معروفة لدى هللا ،وكل عمل محبة صعب هو معلوم لدى هللا ،لذلك هو يستحق التعب ،وهذا التعب له َ
أجره.
ْ َ َّ
َ ُ َ َُ ُ َُ
َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ً َ ً ُ َ َّ ً َ ْ ُ ً َ ً ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ
ال لك ْم" (لو.)38 :6
س الك ْي ِل ال ِذي ِب ِه ت ِكيلون يك
"أعطوا تعطوا ،كيال ج ِيدا ملبدا مهزوزا فا ِئضا يعطون ِفي أحضا ِنكم .ألنه ِبنف ِ
إن هللا يستحق أن تقبل من أجله الظلم من أخيك /أختك...
هللا يستحق الذهاب من أجله للميل الثاني في الوقت الذي تكون فيه منهك القوى...
هللا يستحق من أجله العطاء دون أنتظار ملقابل أرض ي...
هللا يستحق من أجله الخضوع بينما الذات تتوجع...
هللا يستحق من أجله التزام الصمت كي يؤخذ في االعتبار ال رأيك ،بل رأي اآلخرين...
هللا يستحق من أجله الهروب من مجد الناس إلى املتكأ األخير...

ً
ً
هللا يستحق من أجله تعب املحبة من أجل أخيك /أختك في مجتمعنا الرهباني املغلق ،التعب الذي ينقيك يوما فيوما ،ويساعدك على
النمو.
أنا أحث جميعكم على سماع عظة البابا شنودة الرائعة عن التعب من أجل خالص النفس ...هي من العظات التي تنعش الروح،
وتذكرنا بأن التعب من أجل ربنا يسوع املسيح هو أكثر بركة جديرة باالهتمام يجب علينا اختبارها في حياتنا على األرض.
ليكن سالم ومحبة ربنا يسوع املسيح مع جميعكم.
ً ً
واملجد هلل دائما أبديا .آمين.

