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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م ۲۰۲۰مایـو                                                                     للرھبان والراھبات الشھریة الرسالة
 

 أبنائي وبنايت األعزاء
 املسيح قام! حقاً قام!

يف أبينا السماوي كل حني. ليس   ،كأبناء هلل ،إن قيامة ربنا يسوع املسيح جتعلين أفكر يف الرجاء الذي نقتنيه
). ولكننا نرد عليها ١:٢من السهل الدخول من الباب الضيق، وستأيت أوقات صعبة حبسب الوعد (سي

)، ونقوم ٨:٧قائلني: "ال تشميت يب � عدويت إذا سقطت أقوم. إذا جلست يف الظلمة فالرب نور يل" (مي
يكتشفون انطفاء بعد قليل لكنهم و  نيقهم بغرية ومحاسابتضاع وحنمل صليبنا. يبدأ العديد من الرهبان طر 

أو ذهنياً. إ�م يكتشفون أن األمور اليت مل تكن لتزعجهم أبداً حتولت اآلن  ،أو عاطفياً  ،حرارهتم سواء روحياً 
وأن مشاعرهم بوجه عام قد فرتت. توجد أسباب عديدة هلذا األمر. ولكن األدوية  ،إىل مسائل عويصة

نكتشف األمر وحجارة العثرة يف طريق شفائنا فإن الغلبة تكون بنعمة الرب  ن فبمجرد أ موجودة ابلفعل.
 ليست ببعيدة.

 
قد تنبع بعض أسباب الفتور من حقيقة العيش يف جمتمع مغلق وخصوصًا لو كان هذا اجملتمع يعاين من     

العيش يف جمتمع إن فكاره. سلوكيات سلبية. يقال أن "الراهب هو فكر" مبعىن أن حروبه الرئيسية هي مع أ
قد خيلق أفكارًا ضحلة أو عنادًا يف  ،حيث يتعامل املرء مع نفس اجملموعة من الناس يف نفس املكان  نمغلق

منهج فكري معني لدرجة تولد رد فعل من أمراض نفسجسمانية. قد يكون السبب أيضاً نقص خربة الراهب 
  من اجلماعة واليت أتيت من الشيطان.يف احلروب اخلارجية والداخلية أي تلك اليت أتيت

 
ابإلضافة إىل ذلك، قد ينتج الفتور عن اختيار طريق الرهبنة ألسباب خاطئة دون حساب النفقة أوًال     
لقد قلت مرات عديدة أنه يوجد فرق بني أن يعيش الرهبان يف أو دون فهم حقيقة الرهبنة.  ،)٢٨:١٤(لو

يف جمتمع مكون من إخوة/أخوات. قد يريد املرء أن يعيش يف الدير ولكنه ال يريد أن ميوت  االدير وأن يعيشو 
طريقة حياة دون أن جياهد لكي يصري طائعاً أو لكي يعيش الفقر. قد كعن العامل. قد يطلب احلياة الرهبانية 

دًا عن العلمانيني. أو رمبا قد يريد أن يعيش يف الدير ولكنه ال يهتم سوى قليًال بنذر البتولية أو البقاء بعي
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يكون دخل الدير ألسباب صحيحة ولكنه فقد رؤية اهلدف وبدأ ببساطة �كل، وينام، وحييا حياة روتينية. 
 يف كال احلالتني، سوف �يت الشعور ابلفتور سريعاً.

 
حياً� ال تعطي أما من جهة العالج، فقبل أن أتناوله، أود أن أنوه لبعض حجارة العثرة يف الطريق. فأ    

ا قبل أن �يت العالج بنتائج كاملة الفاعلية. هاألدوية شفاًء بسبب وجود أمراض أخرى ينبغي أوالً التعامل مع
) هو أحد تلك ٤:١٦) بسبب اشتهاء خطية معينة (يه١١:٥أن يكون املرء "متباطئ املسامع" (عب 

احلساسية من جهة ) و ٢٣:١٨(لواألمراض. أضف إىل ذلك قساوة القلب بسبب تعلقات غري سليمة 
 ) فالبعض ال حيبون أن يُنتَقدوا حىت لو كان ذلك من أجل مصلحتهم.  ٤-٣: ٤يت٢احلقيقة (

 
ابإلضافة إىل ذلك، يتحدث بولس الرسول عن ثالثة أنواع من الناس: اإلنسان اجلسداين، واإلنسان     

: ٣كو١ يف املسيح وجيادل يف أمور اتفهة (الطبيعي، واإلنسان الروحاين. اإلنسان اجلسداين ال يزال طفالً 
) ويعترب األمور الروحية ضراًب من ١٤:٢كو ١). اإلنسان الطبيعي هو شخص بدون الروح القدس (٣-١

) ويستطيع التمييز بني ما هو ١٦-١٥: ٢كو١ضروب اجلنون. إال أن اإلنسان الروحاين فله فكر املسيح (
: ٥سان اجلسداين وال الطبيعي أن يفهما األمور املعطاة من هللا (عبصاحل وما هو شرير. ال يستطيع ال اإلن

 ان حبسب إرادهتمايسلك ان ما هو صحيح ولكنهمايسمع اوال قيمة الرهبنة وال مسوها. إ�م ،)١٤-١٢
 الشخصية.  اورغباهتم

 
ف ميكن إذاً إذ يتعرف الراهب على حجارة العثرة ويتخلص منها يستطيع عندئذ أن يركز على املشكلة. كي     

أن حنل مشكلة الفتور؟ حيتاج املرء أن يكون له فكر روحاين. الراهب ذو الفكر الروحاين، أي الراهب املثايل، 
يسري يف طريق القديسني ويتبع وصا� هللا. يعيش هذا الراهب حياة إنكار الذات متبعًا املسيح حامًال صليبه  

وحي لريتقي إىل مستوى الكمال. ماذا نفعل إذاً لكي ) بل ويتجاوز مستوى النضج الر ٢٤:١٦متكل يوم (
 نطلب اإلنسان الروحاين داخلنا ونتجنب الفتور؟ 

ركز على اهلدف: لقد قرأت مرة أن الشيطان حيارب اإلنسان مبا هو عكس دعوته. فهو حيارب  .١
 واخلدام بفكر الرهبنة. إنه يفعل ذلك لكي يزعزعه ويشتته بعيداً عن هدفه.  ،الرهبان ابخلدمة

كشف الفكر والتلمذة: لقد حتدث القديس يوحنا الدرجي عن التدقيق يف اختيار األب الروحي  .٢
إال أنين كلما خبأت  ،وعدم الشك فيه. من املمكن أن يقنعين الشيطان أال أكشف كل أفكاري

عمال الشيطان. إنين متأكد أنه لو كان يهوذا كشف أفكاره لكان قد أفكاري كلما صرت ضحية أل
 خلص.
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). لو كنت تريد أن ١٨:٣النظام الرهباين: "ومثر الرب يزرع يف السالم من الذين يفعلون السالم" (يع .٣
وأن يكون الزارع  الدير) يف سالمأي الرهبنة احلقيقية) ينبغي أن تكون األرض (أي تزرع مثر الرب (

 أولئك املوجودين يف موضع السلطة).أي الم (صانع س
الرسوخ يف خدمات الكنيسة أي القداسات والتسبحة. من يتكاسل من جهة الصلوات سوف  .٤

 يصبح فاتراً بسرعة.
احلياة يف القالية: قال األنبا موسى: "اجلس يف قاليتك وسوف تعلمك قاليتك كل شيء". الذي  .٥

 قاليته وحيبها لن يفرت.حيفظ حواسه ويعرف كيف جيلس يف  
حياة الشركة: إننا ننمو بواسطة الشركة أل�ا تعلمنا فضائل اخلدمة، واحلب، والتسامح، وطول  .٦

األ�ة، والصرب، والتواضع... تكشف الشركة ضعفاتنا من جهة الغضب، والكرب�ء، واحلسد... لقد 
ووجدت  ،الكتاب املقدس املرات اليت أتت فيها كلمة "بعضكم البعض" يف حبساب عدد مرةقمت 

 أكثر من مخسني وصية ترتبط ابآلخرين. الذي يعزل نفسه عن حياة الشركة سوف يشعر ابلفتور.
 العمل بفكر روحي: أدي عملك لكي تنمو روحياً وال تعمل من أجل العمل يف حد ذاته. .٧

 
لكن األعظم من ذلك هو احلفاظ على تلك الغرية بنعمة  ،يف الواقع، غرية املبتدئ هي أمر مجيل
وأن يطلب األمور الروحية لكي ال يتأثر ابلبيئة بشكل سليب.  ،الرب. من املهم أن يوسع املرء مداركه

ال ينبغي على املرء أبدًا أن يفقد رجاءه بل أن جياهد يوميًا لكي يتبع وصا� هللا ولكي يتغري إىل 
     هذا هو طريق الكمال.ف.  (صورة هللا)  صورته

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


