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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م  ۲۰۲۰یـو یول                                                                           للرھبان والراھبات الشھریة الرسالة
 
 
فإن كنت أفعل ما لست   .ألين لست أعرف ما أ� أفعله، إذ لست أفعل ما أريده، بل ما أبغضه فإ�ه أفعل"

فإين أعلم .  اخلطية الساكنة يففاآلن لست بعد أفعل ذلك أ�، بل   ن.  أريده، فإين أصادق الناموس أنه حس
أنه ليس ساكن يف، أي يف جسدي، شيء صاحل. ألن اإلرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل احلسىن فلست 

فإن كنت ما لست أريده ل. ألين لست أفعل الصاحل الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإ�ه أفع د.أج
 ). ٢٠- ١٥: ٧" (رو كنة يفإ�ه أفعل، فلست بعد أفعله أ�، بل اخلطية السا 

 
التوقع أبن كل شيء سيكون رائعاً!       أننا سوف نتوقع  إننا ننضم إىل احلياة الرهبانية هبذا األمل الكبري أو 

 يف الواقع ليس هذا ما حيدث ابلضبط. .  مشبعة وُمرضية بشكل كاملنعيش حياة لذيذ وتكون يف مجيع األوقات  
اليت  الكتب الرهبانية تلك نقرأ إننا .  نا الزلنا نفتقر لشيء ما، ولكن ألننفسهينقص الطريق ليس ألن شيئا ما 

، كما أننا نرغب كثرياً يف القيام هبذه األشياء ابلذات، لكننا جند أنفسنا تنمينا ونعرف جيداً ما ينبغي علينا فعله
ألنه   ذلك ا حيدث  ، حنن ال نيأس  عندمأحبائي. ومع ذلك، �  مث نسقط من جديد ال نزال نسقط وننهض  

الروح   .إ�ا املعركة بني اجلسد والروح وليس انتصار اجلسد على الروح  .ليس عالمة ضعف بل عالمة على النمو
 القدس ينري عقولنا لرؤية اخلطيئة اليت تكمن فينا. 

 
اخلفية داخلك  أبن األشواك     عليهغالباً ما أرد  و   . : "مل أكن هكذا يف العامل"أمسع هذا القول  ما  كثرياً إنين      

الباب عنك، ولكن يف الواقع، يكشف    غريبةتشق طريقها للخروج، ولذلك قد يبدو أن بعض السلوكيات  
. هل هذا سبب خليبة األمل؟ كال على اإلطالق! إنه سبب للفرح اآلن الذي نعرفه، يف داخلناالضيق احلقيقة 

 نفعل حيال ذلك.   ماذاميكننا أن نتوسل إىل هللا أن يعلمنا  
 

من      الضعف  نقاط  عن  األحيان  من  يف كثري  نسمع  ال  حنن  القوي.  موسى  القديس  حنب  السبب  هلذا 
من أبوين تقيني ومل حيب ولكن القديس موسى مل يولد    . عادة ما تبدأ قصصهم ابلقداسة وتزداد فيها.القديسني
واجلسد. مل يعد عقله خيدم اخلطيئة    بني الروح  كبرياً   البد أنه صارع صراعاً  وعندما استجاب لدعوة هللا  الكنيسة.  
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. إذن ملاذا نعاين كثرياً عندما جند اخلارجوواجه معارك كثرية من الداخل ومن    ،عمداً ذلك  فعل    جسده ولكن  
ينبغي أن   اليت نرغب يف حتقيقها؟  الفضائل  ستقبل هذه احلقيقة بقلب  بسيط وصالة نأنفسنا بعيدين عن 

 .... خطى.... القديسني. نا... اتبعأننا فقط. من املمكن أن نتبع خطى  القديسني لو  إبميان 
 

ندعي أننا مث بعد ذلك  �  اكره أخن  بينماالصلوات اإللزامية    وحنضراألسود    الثوب  أن نرتدي فقط  ال ميكننا      
السلطة    بينما نشتهي مراكز يف   أن نقرأ عن التداريب النسكية ومنارسها نسري يف طريق القديسني. ال ميكننا فقط  

ولكن   ،سد واجلالروح  علينا أن نقبل أن هناك حرب بني    .نسري يف طريق القديسني  مث ندعي بعد ذلك أننا
)  وعندئذ  فقط ١١- ٤:  ١٢  عب (  نقاوم حىت الدم جماهدين ضد اخلطيةأن  نفعل دور�، علينا     علينا  أيضاً 

 . اليت وطأها القديسون الذين سبقو�نفس األرض  نا أن نستحق أن نطأ  ميكن
 

أي شيء على اإلطالق ضد حياتك الرهبانية واملسيحية،    تواجه اخلطية يف أنشطتك اليومية،  لذلك عندما    
ونقاء   اً ال تقبلها. ال ختتلق األعذار لنفسك لتربير أفكارك وأفعالك، بل صلي لكي مينحك هللا قوة وتواضع

 . ا، وترتفع  فوقهاد ضدهجتاه ، و االقلب  لتكشفه 
 
- ٧:٢٤" (روم   بيسوع املسيح ربنا!وحيي أ� اإلنسان الشقي. من ينقذين من جسد هذا املوت؟ أشكر هللا "

٢٥ ( 
 
 صالة القديسني معنا مجيعاً.   تكنل
 

 . تكون مع مجيعكمسالم وحمبة ربنا يسوع املسيح 
 

 . امني. دائماً أبد�ً اجملد هلل  
 

 
 

 
 


