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الرسالة الشهرية للرهبان والراهبات

أبنائي األعزاء
ملاذا قرران االنضمام للحياة الرهبانية؟ أمل يكن ذلك بسبب حلم أن نعيش حياة مساوية كمالئكة على
األرض؟ إننا نقول يف القداس اإلهلي" :مألت األرض من سالمك" .حياة مساوية يف حمضر هللا بينما ال نزال
على األرض هي كل ما نسعى له مجيعاً .إذ نتذكر ذلك نكون قادرين على فهم أن كل األمور اليت تشتتنا
عن التواجد يف حضرة هللا هي خداعات تنزع عنا سالمنا السماوي.لقد قال بولس الرسول" :فتمموا فرحي
حىت تفتكروا فكراً واحداً ولكم حمبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئاً واحداً .ال شيئاً بتحزب أو بعجب

بل بتواضع حاسبني بعضكم البعض أفضل من أنفسهم .ال تنظروا كل واحد إىل ما هو لنفسه بل كل واحد
إىل ما هو آلخرين أيضاً" (يف .)4-2 :2هذا هو مفتاح احلياة.
لقد قال بولس الرسول "بنفس واحدة" وهذا شيء يتكرر كثرياً ملرات عديدة يف سفر أعمال الرسل الذي
حيكي قصة نشأة الكنيسة األوىل ،وبداية احتاد املؤمنني كجسد واحد يف املسيح .ملاذا إذاً يتم إمهال ذلك
بسهولة؟ ينبغي عل َّي أان وقرييب أن نطلب فكر املسيح ،وال ينبغي على أي واحد منا أن يسعى وراء رأيه
ومشيئته الشخصية .وابلتايل ،سوف جند أرضية مشرتكة لتبادل احملبة خبضوع هادئ.

تكمن املشكلة عادة يف طموحاتنا األاننية أو غروران .إننا نريد شيئاً معيناً بطريقة معينة أو يف وقت معني.

إننا حنب أنفسنا أكثر مما حنب قريب نا وال نريد التنازل عن كربايئنا لكيما منتلئ ابهلل وحده .أال ترون أن
مشيئتنا الشخصية تعوق حريتنا؟ أال ترون أن عبد الرب هو الشخص الوحيد احلر؟ أال ترون أن قلوبنا املتذمرة
تبعدان عن السالم السماوي؟
يقول األب موسى يف كتاب "حماضرات يوحنا كاسيان"" :حيدث ابلتايل يف حالة البعض الذين احتقروا
أعظم مقتنيات هذا العامل ،وليس فقط مبالغ طائلة من الذهب والفضة بل وأيضاً ممتلكات كثرية ،أن نراهم
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بعد ذلك مضطربني أو متوترين بسبب سكني أو قلم أو دبوس .على حني أهنم لو كانوا ثبتوا نظرهم بقلب
نقي مل يكونوا ابلتأكيد ليسمحوا أبداً ملثل هذه األمور التافهة أن حتدث".
إننا نتكلم مراراً وتكراراً عن طرق احلصول على قلب نقي ،وعن الرهبنة احلقيقية اليت هي طريق الكمال،
وعن احملبة والتضحية ،ومع ذلك" :أان أيها اإلخوة مل أستطع أن أكلمكم كروحيني بل كجسديني كأطفال يف
املسيح .سقيتكم لبناً ال طعاماً ألنكم مل تكونوا بعد تستطيعون بل اآلن أيضاً ال تستطيعون" (1كو-1 :3
. )2
ماذا تظنون؟ هل تظنون أننا نتشتت بسهولة بواسطة مهام الطاعة املقصود منها أن تبقي على تركيزان يف
هللا على حني نصري حنن أنفسنا آهلة؟ هل تظنون أننا أحياانً ما نتعامل مع بعضنا البعض كما لو كنا زمالء يف
العمل :رؤساء ومرؤوسني بدالً من أن نكون إخوة وأخوات "حاسبني اآلخرين أفضل من أنفسنا"؟ هل
تظنون أننا يف بعض األحيان نفقد رؤية اهلدف وبدالً من أن نكون حاملني للنور نصري نوراً خمتلفاً متاماً وسط
اجملتمع؟

إذ نقرتب من صوم امليالد املبارك ،أود أن ننمو يف اقرتابنا من هللا ولوصاايه .دعوان نسأل هللا ماذا يريد
بدالً من أن نطلب إرادتنا الشخصية مث نصلي بعد ذلك أن تصري مباركة .دعوان منتلئ من الروح القدس ومن
كلمات الكتاب املقدس لكي نصري بركة بعضنا لبعض كل يوم ويف كل لقاء.
إننا نستطيع اي أبنائي األعزاء أن نعيش حقاً السماء على األرض بواسطة االتضاع.
سالم وحمبة الرب يسوع املسيح مع مجيعكم.
اجملد هلل إىل األبد .آمني.
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