انتقال راهب فاضل

األب يوستينوس املقاري
الراهب املتلتم
(ولد يف 5145/51/55م
ُ
تنيَّح يف 2122/3/3م)

رإهب مجاهد ّ َ
يتمي ااججدية وإجنظام وإجرجوجة إجروحية .خدم ديره اأمانة طيلة سبعة
وأربعي ً
عاما .وهو قال جنا بنفسه أن أاانا ى
َ
َ
إجمسكي سماه ”يوستينوس“ ” “Justinمن
مت
ى
كلمةِ “Just” :جما رآه فيه من إنضباط ودقة َ
وإجيإم منذ ادإية حياته إجرهبانية.
وقد إنعكست هذه إجطبيعة إج ى َ
مليمة عىل حياته إجروحية إجدإخلية؛ فصلوإته وقرإءإته
َ
َ
إجشخصية وتأمالته ف إإلنجيل ه ف ميعاد يوم ثاات ،ال يزور وال ُيزإر ،ويغلق فيها
َ
تليفونه ...وباجتأكيد كانت هذه إألوقات إجثمينة ف يومه ه مصدر قوته ومحطة إجشحن
إجت كانت تمده اكل إجطاقة ،ى
إجروحية ى
حت يجاهد اعدها َف حياته إجعملية َف إجدير.
ا
ً
ً َ
َ
محاسبا ف وزإرة إجماجية،
يوستي هو أصًل رجل حسااات (كان يعمل سااقا
وألن أاانا
َّ
ً
ى
إجخزإنة سااقا) ،جذجك كلفه أبونا مت جيكون هو إجمسؤول عن حسااات إجعمال ،وجم يكن جه
َف رهبنته سوى ثالث سنوإت ،ثم عمل َف تسويق منتجات إجدير َف إألسوإق ر
وشإء
ً
شتاء ،ويتعامل مع ّ
ا
إجتجار ،جيعود آخر إجنهار
إحتياجاته ،فكان يسافر يوميا جلقاهرة صيفا
ادون ْأكل وال رُشبُ ،جيقدم تقريره جألب إجروح ،ويذهب جقاليته ُ
ويكمل قانونه ،ويأخذ
رإحته ُ
ويجهز جعمل إجيوم إجتال ...وهكذإ إستمر سنوإت طويلة يعمل اال كلل أو تذمر.
َ
َ
مت كبية جدإ ُ
وف إجحقيقة ،كانت طاعته جألب ى
ومعينة جه ف مشوإر حياته ،فكان
ُينفذ ااجحرف ما يطلبه منه.
ً
َ
ً
متجردإ ً
َ
تماما ،فهو ال يطيق أي رشء زيادة ال يحتاجه ف
شخصا
يوستي
كان أبونا
ا
ً
قاليته ،فهو شيعا ما يترصف فيه ،مع أنه ربما كان سيحتاجه مستقبًل ،وجكنه يقول:
َ
يكف إجيوم رشه.
وجعل أبرز فضائل إألب يوستينوس ،هو أنه جم يكن ُيجيب أو ُيبدي أي تعليق أو ؤدإنة
عىل إجمسؤول ،ويرد عىل إجشخص اأننا صغار ،وال نعرف كل ُ
إجمالبسات...
َ
أرإد إجرب َف ى
إجفية إألخية من حياته أن ُيكلله ،فسمح جه اآالم شديدة ف إججسد ،وشارك
وأخيإ خلع إججسد ى
ً
إجيإب جيلبس إجسماوي ويكون مع إجمسيح ،ذإك
إجمسيح آالمه،
أفضل جدإ.
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