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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م ۲۰۲۰ینایــر                                                                      للرھبان والراھبات الشھریة الرسالة
 
 

 أبنائي وبنايت األعزاء
 

بداية جديدة، أود أن تتذكروا بداية رحلتكم للطريق امللوكي الذي دعيتم إذ قد بدأ� عامًا جديداً، أي     
 إليه.

 
خمصصون هلل وحده. تذكروا كلمات رئيس املالئكة غرب�ل لزكر� الكاهن  نذراء للرب  مالرهبان والراهبات ه    

ن أمه ميتلئ من فيما خيص يوحنا املعمدان: "ألنه يكون عظيمًا أمام الرب ومخرًا ومسكرًا ال يشرب ومن بط
). كان ينبغي على يوحنا ١٦-١٥: ١الروح القدس. ويرد كثريين من بين إسرائيل إىل الرب إهلهم" (لو

املعمدان كنذير أن يلتزم ببعض القواعد فال يشرب مخراً وال حيلق شعره وال يلمس جسد ميت. ينطبق نفس 
العامل. إنين أؤمن أنه خبضوعنا ملا هو  الشيء علينا إذ خنضع لبعض قواعد السلوك اليت تفصلنا عن ابقي

 مقدس ومتييز ذلك مما هو غري مقدس جيعلنا حنن أيضاً نرد الكثريين إىل الرب إهلهم بواسطة القدوة احلية.
    
). يطالب الرب ٤٨:١٢"فكل من أُعطي كثريًا يُطلب منه كثري ومن يودعونه كثريًا يطالبونه أبكثر" (لو  

إ�م ال يستطيعون التصرف أبية طريقة بسيطة هم هللا أبكثر مما يطالب اآلخرين. أوالده الذين كرسوا أنفس
حىت لو مل تكن تلك الطريقة خطية يف حد ذاهتا. فمثالً، هل شرب القهوة خطأ؟ وماذا عن الشاي؟ ال ليس 

ال؟  هذا خطأ. ولكن هل أستطيع أن آخذ الكأس من على املذبح وأشرب القهوة أو الشاي فيه؟ ال؟ وملاذا
ألن هذا الكأس كان قد تكرس هلل، أي خصص خلدمته هو وحده. ابلتايل، قد ال تكون التصرفات مثل 
الكالم، االقتناء، األكل، القيادة، الدفاع يف حد ذاهتا خاطئة. ولكن ابلنسبة للراهب الذي تركز حياته على 

 قدسة.الصالة، والصمت، والفقر، واخلضوع، والقبول ال تعترب تلك التصرفات م
 

خيرب� العامل بشيء واحد هو أن نكون واثقني يف أنفسنا، ونتحدث عما يدور بداخلنا، ونقتين معرفة،     
ومنتلك مقتنيات، وحنتفل جيداً، ونصبح قادة، ونطلب العدل ولكن دعوتنا خترب� بشيء آخر: "ابلتايل، 
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والتدقيق يف التخلي رئي، ينبغي أن يسطع مجال حياة الراهب يف كل جانب خاصة يف التسامي فوق العامل امل
عن القنية، واالزدراء الكامل للجسد، والصوم الرفيع، والثبات يف الصمت، والتهذيب املرتب للحواس، 
واالعتناء بسهر الليل، وقطع كل نزاع مع أي شخص على أي شيء خيص هذا الدهر، واحلديث املقتضب، 

هدف لتمييز سلوكنا من سلوك العامل. هذا هو . هذا االختالف هو من جديد ي١والنقاوة من تذكار الشر"
مقدس وما هو غري مطالبًا ابلتمييز بني ما هو  –أول كاهن لشعب هللا  –السبب الذي جعل هارون 

  مقدس. إال أنين ال أشعر أن هذا األمر واضح جداً يف أذهاننا.
 

املكان، وتكريس  ، وتكريسالوقتيوجد ثالثة أنواع من التكريس يف الكتاب املقدس: تكريس     
 األشخاص.

 
من جهة تكريس الوقت، يعلمنا الكتاب املقدس أن يوم األحد هو يوم الرب: "أذكر يوم السبت لتقدسه"     

). يف العهد القدمي، كان الشخص الذي ال حيفظ هذا اليوم املقدس يُعاَقب، ولكن يف أميا� ٨:٢٠(خروج 
حالتنا، ينبغي أن جنعل كل يوم هو يوم للرب. ينبغي أن يكون  تلك تبدو كل األ�م متشاهبة. يف الواقع، يف 

كل ما نفعله يف تلك األ�م مقدسًا ومتمركزًا حول هللا. من اخلطأ أن نفعل أي شيء خبالف ذلك. ينطبق 
 نفس الشيء على أ�م األعياد حيث ينبغي أن يكون الرتكيز على خالقنا وليس على األشياء املخلوقة.

 
"إن كنت قد نويت أن تكرس نفسك لعمل الصالة اليت تطهر العقل ولسهر الليل لكي تكتسب ذهناً     

رؤية العامل، واقطع كل عالقة حىت لو كانت خبصوص حجج تبدو جيدة، مستنرياً، فانتزع نفسك بعيدًا عن 
يعيشون مثلك وال تسمح لألصدقاء بز�رتك يف قاليتك كما هو معتاد، ولكن استقبل فقط أولئك الذين 

والذين هم زمالء حمفزون.. لكي تتبادلوا احلوار مع بعضكم البعض، واشغل نفسك بقراءة الكتب اليت تشرح 
لك الطرق اخلفية للنسك وملعاينة هللا وحلياة القديسني. على الرغم من أنك قد ال تشعر حبالوة ذلك على 

وعندما تقف للصالة ولتتلو قانون صلواتك فبدالً من الفور بسبب الظلمة املتولدة عن تذكار األشياء القريبة. 
أن تفكر فيما رأيته أو مسعته يف العامل سوف جتد نفسك مفكرًا يف األسفار املقدسة اليت كنت قد قرأهتا 

 .٢تنسى األمور العاملية"وسوف جيعلك هذا الدواء  

 
1 Isaac the Syrian (2011) The Ascetical Homilies of Saint Isaac the Syrian. Boston, MA: Holy Transfiguration 
Monastery. P.77 
2 Isaac the Syrian (2011) The Ascetical Homilies of Saint Isaac the Syrian. Boston, MA: Holy Transfiguration 
Monastery. P.36 
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هللا لكي تكون أكثر  مثل الكنيسة، اليت خصصها من جهة تكريس األماكن، توجد بعض األماكن،    
قداسة من غريها. ينبغي أن يكون سلوكنا داخل الكنيسة خمتلفاً عن سلوكنا خارجها. من غري الالئق احلديث 
داخل الكنيسة ألننا نكون يف حضرة القداسة كما هو مكتوب: "ببيتك تليق القداسة � رب طول األ�م" 

و �كل أو نكون مشتتني أبمور أخرى. إنين أتذكر ). كما أنه من غري الالئق أيضًا أن نشرب أ٥:٩٣(مز
ينصح الناس أال يدخلوا الكنيسة ابجلرائد ليتجنبوا التشتت بنظرة عندما كنا أطفاالً صغاراً، كنا نسمع الكاهن  

غري مقصودة على العناوين الرئيسية املوجودة فيها. ينطبق نفس الشيء علينا اليوم. رمبا حنن ال جنلب معنا 
لكنيسة ولكننا جنلب تليفو�تنا اليت هي مصدر سهل للتشتيت، أو جنلب معنا بعض األمور اليت اجلرائد ل

نناقشها مع آخرين أثناء وقت الصالة. حمور عبادتنا هو هللا، وهذا هو السبب الذي جيعل كل صلواتنا يف 
جبوار أشخاص معينني.  الكنيسة �حية الشرق. إال أننا أحياً� ما نتشتت ببعضنا البعض وبرغبتنا ابجللوس

هذا األمر خاطئ. ينبغي أن يكون هناك متييزاً بني ما هو مقدس وما هو غري مقدس فوقت الصالة هو وقت 
 للصالة.

 
أما فيما خيص تكريس األشخاص، فقد ميز هللا بني املؤمنني وغري املؤمنني وأولئك الذين كرسوا أنفسهم له     

مثل النذراء. ينبغي على الرهبان والراهبات أن يتصرفوا بطريقة ختتلف عن ابقي العامل. ينبغي أن يكون 
ال يكون ابلضرورة مقبوًال ابلنسبة للذين  سلوكهم أرفع من سلوك ابقي العامل. ما هو مقبول ابلنسبة للباقني قد 

سلوك خاطئ هو: "وما اخلطأ يف ذلك؟" قد ال يكون هناك كرسوا أنفسهم هلل. فالرد الشائع يف مواجهة 
خطأ يف الفعل يف حد ذاته، ولكنه رمبا ال يكون مناسبًا لشخص تكرس هلل. يف الرسالة األوىل لتيمواثوس، 

ة والشمامسة، ويف سفر الالويني السلوك املطلوب من الكهنة، ويف سفر نقرأ السلوك املطلوب من األساقف
 العدد شريعة النذير. كلما ازدادت املسئولية كلما ازداد املطلوب منا لكي نكون أمناء لألمور املقدسة.

 
ما واألشخاص. ف إننا حنتاج أن نفهم مفهوم التمييز بني املقدس وغري املقدس من جهة الزمان، واملكان،     

قد يكون مقبوًال ومناسبًا يف العامل ال يكون ابلضرورة مقبوًال ومناسبًا لدعويت. فلتتذكروا نذوركم، وفتشوا  
 الكتب املقدسة، واقرأوا سري القديسني بقدر املستطاع واعرفوا ما هو املطلوب منكم.

 
 سالم وحمبة ربنا يسوع املسيح تكون مع مجيعكم.

 اجملد هلل إىل األبد. آمني.
 

 
 


