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 األرثوذكس لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة 
 

 م ۲۰۱۹ سبتمبر                                                                     للرھبان والراھبات الشھریة الرسالة
 

 أبنائي وبنايت،
 سرياخ:يف أثناء تكريسكم تقرأ يف مسامعكم تلك اآل�ت اجلميلة من سفر يشوع بن 

 " � بين، إن أقبلت خلدمة الرب اإلله، فاثبت على الرب والتقوى، وأعدد نفسك للتجربة.
 أرشد قلبك واحتمل. أمل أذنك واقبل أقوال العقل، وال تعجل وقت النوائب. 
 انتظر بصرب ما تنتظر من هللا، الزمه وال ترتد، لكي تزداد حياة يف أواخرك. 

 على صروف اتضاعك، مهما �بك فاقبله، وكن صابرا
 فإن الذهب ميحص يف النار، واملرضيني من الناس ميحصون يف أتون االتضاع. 

 آمن به فينصرك. قوم طرقك وأمله. احفظ خمافته، وابق عليها يف شيخوختك.
 أيها املتقون للرب، انتظروا رمحته، وال حتيدوا لئال تسقطوا. 
 م.أيها املتقون للرب، آمنوا به؛ فال يضيع أجرك 
 )٩-١: ٢أيها املتقون للرب، أملوا اخلريات والسرور األبدي والرمحة" (سي 
 

 ما أحكم اختيار تلك الكلمات اليت تصف كل خطوة ضرورية لكي حنيا حياة مكرسة هلل إبخالص.
 

"أعدد نفسك للتجربة" .... ينبغي على طالب الرهبنة أن يفهم بوضوح أن تلك احلياة هي حياة خمتارة إلنكار 
الذات. اختيار احلياة الرهبانية هو أيضاً اختيار قبول حياة التسليم الكامل. ينبغي عليكم أن تقبلوا التخلي عن 

يها أحد ال السلطة، وال الكرامة، وال االحرتام إرادتكم ورغباتكم الشخصية. لقد اخرتمت حياة لن مينحكم ف
الذين كنتم تشعرون أنكم كنتم تستحقو�م من قبل. فلتفهموا ذلك. ولتفهموا أيضاً أن الذي يبدأ هذه املسرية 

 سوف ُحيارب طول الطريق لكي يسقط من الفضيلة وينقاد لألهواء. 
 

ل حتقيقها. الذات هي قوة عظيمة ال جتعل األمور "أرشد قلبك واحتمل".... التواضع هو فضيلة ليس من السه
سهلة. تقرتح الذات ابستمرار أنه من األفضل الشكوى من اآلخرين والظروف عندما نكون غري سعداء بدًال 

تضحية كبرية األمور عندما تتطلب وأن نطلب إعفاءات واستثناءات  ؛من االحتمال واحلكم على أنفسنا أوالً 
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)؛ وأن نكذب وخندع بدًال من أن نعرتف ٢٠:٧كو١فس الدعوة اليت دعينا إليها (بدًال من أن نبقى يف ن
 .بضعفنا. الويل لنا عندما حنقق رغبات ذواتنا

 
".... إنه ألمر حمزن جداً عندما ينجح الشيطان يف إقناعك أن تفقد الثقة يف أمل أذنك واقبل أقوال العقل "

 الذين اختارهم هللا ملساعدتك. ينبغي علينا أن نكون واعني يف كل األوقات أبيك الروحي ومرشديك الروحيني
أن هذا هدف عدو اخلري لكي يكون هو مرشدك بدًال منهم. تذكر املثال البسيط أنه لكي نستطيع تدمري 

حقاً النفس . مستعمرة من النمل (هذه احلشرة الرائعة اليت نتعلم منها الكثري) ينبغي علينا أن نقتل ملكتها أوالً 
 املتواضعة هي اليت تقبل النقد، واإلرشاد، واملساعدة من اآلخرين. الويل لنا عندما نستسلم لرغبات ذواتنا. 

 
".... ال تالزم ال إنسان، وال مراتب، وال مراكز، وال كرامة، وال انتظر بصرب ما تنتظر من هللا، الزمه وال ترتد "

 وحده. خيارات شخصية بل الزم هللا
 
".... كم راهب وراهبة يطبقون ذلك يف حياهتم ويستوعبون أنه ينبغي علينا أن نثابر يف هما �بك فاقبلهم "

فإن الذهب ميحص يف النار، واملرضيني من الناس ميحصون يف أتون  "وقت احلزن وأن نقتين الصرب يف مذلتنا؟ 
 ".االتضاع

 
 الصحة، ويكافئك ويعطيك رغبات قلبك الصاحلة.".... وهو سوف مينحك احفظ خمافته... و آمن به "
 

 سالم وحمبة ربنا يسوع املسيح تكون مع مجيعكم.
 اجملد هلل إىل األبد. آمني.

 
 
 


