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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م ۲۰۲۰ أبریل                                                                     للرھبان والراھبات الشھریة الرسالة
 

 جداَ  األعزاءيف الرب  أبنائي وبنايت 
 

قيامة ربنا يسوع شرتك يف هذا الشهر يف مومسني مهمني جدًا يف كنيستنا ومها أسبوع اآلالم و سوف ن    
م الثاين أما املوسنه اجلميلة وتذكار آالم ربنا، طة أحلااملسيح. ميأل� املوسم األول بسكون داخلي وصالة بواس

تعلمنا يف يوم ما سوف نقوم معه. ملوت ال يسود بعد فينا ولكننا فهو ميأل� بفرح داخلي وإميان عاملني أن اال
 هذه األرض كأبناء هلل.الكنيسة من خالل الصالة واإلميان كيف نعيش على  

 
يسوع من ة هللا يف املسيح ل حني. صلوا بال انقطاع. اشكروا يف كل شيء ألن هذه هي مشيئ"افرحوا ك    

بال ما ثالثة أن نفعل شيء �مر� الرب يف هذه اآل�ت ال). ١٩-١٦: ٥تس١جهتكم. ال تطفئوا الروح" (
ر "اشكروا من جهة الشكو ، "وا بال انقطاعفرح "افرحوا كل حني"، زمن جهة الصالة "صلمن جهة ال قطاعان

  من جهتنا ونلهب ونقوي أرواحنا.نا إذ حنفظ تلك الوصا� نتمم مشيئة هللا. كما أنه خيرب� أنيف كل شيء"
 

توجد دورة ما حتدث وبسببها قال الرب: "اطلبوا أتخذوا ليكون فرحكم كامالً" كيف نتقوى يف الروح؟     
ابلطبيعة أمر مفرح. ابلتايل نستطيع أن نقول أن الصالة تؤدي إىل  أن �خذ ما نطلبه هو). ٢٤:١٦(يو 

إننا نستطيع أن نقول إذًا أن الصالة تؤدي إىل فرح والفرح من الطبيعي أن يشكر ف الفرح، وألن الفرحان 
تدور ميكن أن نقدم الشكر هلل؟ إننا نشكر من خالل الصالة. وهكذا  يفشكر. يف النهاية، كيؤدي إىل 

 ح ابستمرار.و نتقوى يف الر فالفرح، والشكر، والصالة    لمن خالالدائرة  
 
الصالة مهمة أل�ا أقوى أشكال الشفاء. لقد استعمل بولس الرسول ملاذا تكون الصالة هبذه األمهية؟      

ت الشرير موضحاً أن أي جتربة نتعرض هلا هي مثل ) لكي يصف هجما١٦:٦امللتهبة" (أفعبارة: "السهام 
خترتق الروح اتركة أيضاً جرحاً حارقاً. يف كل مرة أكذب، أو أخنرط يف النميمة، أو تكون  السهام امللتهبة اليت

شكوك أصبح جمروحاً عيين شريرة، أو هتامجين أفكار شريرة، أو أرفض أن أسامح، أو تكون لدّي خماوف و 
الذي لروحي وجسدي فإ�ا تنزع بشدة يف اجلسد والروح. ألن الصالة احلقيقية تربطين ابلطبيب احلقيقي 
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 يف صالة فإنه يسكب علّي زيت الروح القدس ويشفي السهام وتطهر جروحي. عندما أقف أمام هللا
 جراحي. 

   
يبدو يف أحيان كثرية أنه أكثر فاعلية أن نشغل أنفسنا أبمور ملاذا حنن مدعوون أن نصلي بال انقطاع بينما      

حتتاج فيها ضي يف مسارها. بنفس الطريقة اليت عملية ابألكثر؟ إننا نصلي بال انقطاع ألن الصالة حتتاج أن مت
صالة أن تستمر حتتاج اللكي ختلصنا من البكتري�، هكذا أيضًا املضادات احليوية أن أتخذ دورهتا الكاملة 

إىل ظهور سالالت من مبكرًا جدًا عن تناول املضاد احليوي الكف  ؤديو مثلما يلكي تغلب الشيطان. 
البكتري� تقاوم املضاد احليوي وجتعله غري فعال، هكذا لو ختلينا عن الصالة مبكرًا جدًا فإن العدو سوف 

صالة أكثر صعوبة. من أجل ذلك يكون من املهم جدًا أال ف جند أن العودة لليهامجنا أبكثر شدة وسو 
 حيفظنا الرب.نستسلم بل جيب علينا أن نواظب على الصالة ابستمرار لكي  

 
ولكين من العامل. "كلما يشبع الرب احتياجاتنا وكلما نصبح راضني وال نشتهي أي شيء  كلما نصلي    

ومعك ال أريد من يل يف السماء ؟ برأيك هتديين، وبعد إىل جمد أتخذين دائما معك. أمسكت بيدي اليمىن 
ال فلن أحتاج أي شيء آخر بل أحيا كغريب ب اقتنيت هللا أنين ). لو٢٥-٢٣: ٧٣" (مزيف األرض شيئاً 

 مدينة اثبتة هنا بل كمواطن مساوي. 

ولكن ماذا يُفرتض أن أفعل بتلك القائمة بولس الرسول عالج القلق.  لقد أعطا�تعطينا الصالة سالماً.     
 بواسطة لدى هللا معلوماً كل ما نقلق عليه  ه ينبغي أن جنعلرب� أنالطويلة لألمور اليت أ� قلق عليها؟ إنه خي

قلقك ). بدًال من أن تقلق ضع كل تلك األمور أمام هللا وحتدث معه عن ٧-٦: ٤(يف الصالة مع الشكر
 .عوسالم هللا الذي يفوق كل عقل، حيفظ قلوبكم وأفكاركم يف املسيح يسو "

يا. ابلتايل، آمن وإن مات سوف حي نمي الصالة إمياننا، واإلميان مطلوب لكي نشرتك يف قيامة املسيح. منت
إن إمياننا يكون خاو�ً يوجد عبور من املوت إىل احلياة أي قيامة ملن يؤمنون. لو مل يقم املسيح من األموات ف

  صلواتنا ابطلة.تكون  و 

أمهية اإلميان. لقد كان ابلنسبة لتوما املسيح لكي تعلمنا  قيامة  تقدم لنا الكنيسة قصة توما الذي مل يصدق      
ن منا يشبهون توما كثريو ). ال٢٥:٢٠هو اإلميان. لقد كان ينبغي أن يرى ويلمس لكي يؤمن (يو العيان

إىل دليل ملموس وإال يفقدون اإلميان. لقد علمنا ربنا يسوع املسيح أنه طوىب للذين يؤمنون دون وحيتاجون 
خربتنا كيف؟ من خال لكن ن أبمور ال ترى. و ميان هو اإليقاأن يروا ألن ما نراه ال ميكن أن يُدعى إميا�ً. اإل

ومن خالل تعامالتنا مع هللا نتعلم أن هللا هو إله املستحيالت. لقد صنع الرب العديد من املعجزات على 
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للعواقر، وبصرًا للعميان، وشفاًء طفاًال أللموتى، و منح حياة خالف الرجاء وعلى خالف العلم. لقد 
 ..للمرضى.

، متنا. منوت معه ونقوم معه. سوف يلقي الشيطان الشكوك يف قلوبنا عدة مراتن قيامة املسيح هي قياإ    
قوي إمياننا به. ليس هللا ابلنسبة يل جمرد فكرة لكنه شكوك يف قدرة هللا ويف رعايته ولكننا من خال أمانتنا هلل ن

ي. أطلب معه، وأ� أمني من حنوه وهو أمني من حنو حقيقية واقع. لقد تعاملت معه، واختربته، ولدّي عالقة 
هكذا ). ٥:١٧رات (لو إحدى املمن الرب يف هذه العالقة أن يقوي إميانك مثلما فعل ذلك التالميذ يف

 و إميانك. ك ذلك فينميظهر لك هللا أنه حضور حقيقي يف حياتك ويثبت ل

، نه أبوك احملبهللا بنفس الطريقة اليت تتحدث هبا مع شخص حتبه. إالصالة هي ببساطة أن تتحدث مع     
ا. العطوف، الصاحل، الغين يف املراحم. حتدث معه عن أي شيء ويف كل شيء. لقد قال أطلبوا أتخذو 

ابلتايل، قف أمامه وحتدث معه وهو سوف يستمع لك. ليس من الضروري أن يقول الرب نعم لكل شيء 
الستجابة هم نوع اوعد� أنه سوف يستمع لكل شيء وأنه سوف يفعل األفضل لنا. ابلتايل، ال ينطلبه لكنه 

ابحلق والروح حىت متتأل به، بسالمه هذه االستجابة ستكون ما حنتاجه حىت لو مل نكن نفهم. صِل ألن 
 .يف إميانكيومياً وتنمو   ،وفرحه. صِل بال انقطاع حبيث تنمو يف عالقتك مع هللا

 
 

 
 

 
 


