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  األرثوذكس لألقباط أمريكا جنوبي  إيبارشية
  

  م  ٢٠٢٠ نوفمبر                                                                      للرهبان والراهبات الشهرية الرسالة
  

  احلياة الرهبانية
ا حياة الراهب الذي يطلب من حتبه نفسه. )١:١"يف الليل على فراشي طلبت من حتبه نفسي" (نش . إ

لتايل ينفصل عن  يقوال السيد املسيح أن من أراد أن يتبعين فلينكر نفسه وحيمل صليبه كل يوم ويتبعين 
ركاً وراءه كل شيء حىت نفسه.   خوته مل يعرتف، وأوالده "كل شيء  الذي قال عن أبيه وأمه: مل أرمها، و

موسك. يضعون خبورا  .مك وصانوا عهدكمل يعرف، بل حفظوا كال يعلمون يعقوب أحكامك، وإسرائيل 
رك  رب قوته، وارتض بعمل يديه. احطم متون مقاوميه ومبغضيه   .يف أنفك، وحمرقات على مذحبك

). حياة الراهب هي عبارة عن حبث يومي عن من حتبه نفسه حىت ١١-٩:  ٣٣(تث    "حىت ال يقوموا
  ). ٤:٣"ميسكه وال يرخيه" (نش جيده، وعندما جيده 

  

الراهب اجملتهد ليس لديه وقت ليضيعه. لقد قال أحد الشيوخ يف إحدى املرات: "ال تنَس تلك الكلمات:   
لقد أعطاك هللا وقتاً لكي تبين خالصك األبدي فال تتضيعه!" دعو نساعد بعضنا البعض لكي ننمو روحياً، 

حنن نعلم " . يقول القديس يوحنا احلبيب:  والوداعة، والتواضع، والطاعة  ونتثقف، وننمي بعضنا البعض يف احملبة
). دعو  ١٤:٣يو١(   "(إن كنا حنب بعضنا البعض)  أننا قد انتقلنا من املوت إىل احلياة، ألننا حنب اإلخوة

ء. دعو نصلي ألجل بعضنا البعض حىت حنب بعضنا البعض   بقلب طاهر خايل من اخلداع، واخلبث، والر
قية، لكننا نطلب العتيدة  ألن ليسنصل إىل مسكننا األبدي " فلنقدم به يف كل حني هلل ذبيحة   لنا هنا مدينة 

مسه ). دعو نضع هللا أمامنا يف كل حني وقبل أي ١٥-١٤:  ١٣" (عب  التسبيح، أي مثر شفاه معرتفة 
لو  ).  ٨:١٦" (مزجعلت الرب أمامي يف كل حني، ألنه عن مييين فال أتزعزعشيء نفعله كما قال داود النيب: "

، وشفاؤ كلنا. دعو نضع إنساننا  ضعنا الرب أمامنا حبق فإننا لن نزعزع ألنه هو حياتنا، وخالصنا، ورجاؤ
العتيق جانباً مع أعماله الشريرة كما قال هللا أن األشياء العتيقة قد مضت، هوذا أ أصنع كل شيء جديداً  

ل كياننا مصلني ألجل بعضنا البعض. إن كنا قد  وأمسح كل دمعة. دعو نطلب من هللا أن جيدد قلوبنا وك 
رادتنا لكي حنيا يف عفة، وفقر، وطاعة فلنجاهد إذاً مساعدين بعضنا البعض لكي حنيا ونتمم تلك   تركنا العامل 

خذ اجلعالة؟  "النذور بكل قدرتنا.   ألستم تعلمون أن الذين يركضون يف امليدان مجيعهم يركضون، ولكن واحدا 
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خذوا إكليالً  .ا لكي تنالواهكذا اركضو  يفىن،   وكل من جياهد يضبط نفسه يف كل شيء. أما أولئك فلكي 
فإكليالً  حنن  يفىن  وأما  أضرب  .ال  ال  أضارب كأين  هكذا  يقني.  غري  عن  ليس  هكذا كأنه  أركض  أ  إذا، 

-٢٤:  ٩كو  ١(  "بل أقمع جسدي وأستعبده، حىت بعد ما كرزت لآلخرين ال أصري أ نفسي مرفوضاً  .اهلواء
). يوصينا القديس بولس الرسول أن نركض حىت ننال إكليلنا السماوي. أيضاً يوصينا القديس بولس وحيث  ٢٧

وس قائًال:   . هذه هي  )٥:٢يت  ٢("  اً إن كان أحد جياهد، ال يكلل إن مل جياهد قانوني  وأيضاً "القديس تيمو
ا وهي:   قوانيننا. دعو نتمسك 

  

  البتولية: 
اإلتضاع مع البتولية يعدان داخل النفس خيمة اجتماع اجلسد العفيف هو أمثن عند هللا من ذبيحة طاهرة.  

ا تبقى خالداً  إن البتولية مع الفضيلة أمجل؛ فإن معها ذكراً "للروح القدس. إنه مكتوب يف سفر احلكمة:  ، أل
  ). ١:٤(حك  "معلومة عند هللا والناس

  

ين: "يقول القديس اس ما يصعد العقل إألى احلب اإلهلي". حق السر ينمو جناحا العقل يف رحم البتولية، و
ينبغي علينا لكي نكتسب بتولية طاهرة أن حنفظ العقل من الطياشة ألن كل خطية تبدأ بفكرة. يعلمنا أيضاً 

لدموع، والصوم، وسكون الوحدة". يقول  القديس اسحق قائًال: " القديس بولس الرسول نِق مجال بتوليتك 
غري  طبيعة الكيان  نرتدي  أن  هي  والشهوات. "البتولية  األهواء  مع  اجلسد  صلبوا  قد  للمسيح  هم  الذين  أن 
اجلسداين. الشخص البتول هو الذي ختلص من احلب اجلسداين بواسطة احلب اإلهلي، واستعمل النار السماوية  

الد يوحنا  القديس  يعلمنا  اجلسد".  نريان  يطفيء  لعرق لكي  العدو  ضد  جياهد  الذي  "الرجل  قائًال:  رجي 
عتدال، وسهر، ويقظة يكون كمن وضع عليه  وضيقات اجلسد يشبه من ربط عدوه يف القصب. لو حاربه 

تضاع، وسكينة، وعطش يكون كمن قتل العدو ودفنه يف الرمال.   والرمال هي الرمال اليت أغالًال. لو حاربه 
". يعلمنا القديس يوحنا كاسيان عن مسو العفة لتغذية العواطف وهي ليست سوى األرض والرمادال تفعل شيئاً  

" فمن قائًال:  ولذلك  خطورة.  أكثر  هي  اليت  اخلصوم  امجها كمائن  فهي  والسماوية،  سامية  العفة  مكافأة 
المتناع عن ممارسة اجلنس اجلسدي ولكن أيضاً  ت، مع  مصلحتنا التشبث ليس فقط  املتكررة والصلوات،   األ

بل الذي، وهو  أتون جسد. وهكذا هو  بقلب منكسر إشعال إندفاعات الشهوات    عن  يكفال    ملك 
نطفئ عندما ينزل ندى الروح القدس يف قلوبنا، وما مل يتم وضع أساس من التواضع ال  يسوف  وهو  ،  اجلسدية

ئلني: "وحيي أ اإلنسان الشقي. من ينقذين  اهلوى". دعو نصرخ مع القديس بولس قاميكننا التغلب على هذا  
  ).  ٢٤:٧من جسد هذا املوت" (رو
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ستمرار بقلب متواضع    إذاً   جيب علينا" وأن نكون منتبهني وحذرين خالل النهار فيما   صبور،أن نتمسك 
لغضب واملشاعر األخرى.   ر  يشعل  حيث  ألنه  يتعلق  كيد  الضجرالغضب  . ولكن سوف تتأجج بكل 

 ةخالل النهار الطريق لعف  اليقظةو   تعد الطهارة  ألنه كما.  لسهر يف الليلشيء من الضروري االهتمام    قبل كل
  وليقظة النهار". حالة قوية وآمنة للقلب  هكذا يؤمن سهر الليل، الليل

   

فأطلب إليكم أيها اإلخوة برأفة هللا أن تقدموا "لتايل، دعو منجد هللا يف أجساد وأرواحنا اليت هي هلل.    
وال تشاكلوا هذا الدهر، بل تغريوا عن شكلكم  .أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند هللا، عبادتكم العقلية

  ). ٢-١: ١٢(رو  "املرضية الكاملةبتجديد أذهانكم، لتختربوا ما هي إرادة هللا: الصاحلة 
  

      الفقر:
خسارة من   بل إين أحسب كل شيء أيضاً  .، فهذا قد حسبته من أجل املسيح خسارةلكن ما كان يل رحباً "

" أجل فضل معرفة املسيح يسوع ريب، الذي من أجله خسرت كل األشياء، وأ أحسبها نفاية لكي أربح املسيح
ا حياة ٨-٧:  ٣(يف   ). يقول القديس يوحنا الدرجي عن الفقر: "فقر الراهب هو التخلي عن االهتمام. إ

. الراهب  مانة للوصا الفقري هو سيد العامل. لقد أسلم كل اهتماماته   بدون قلق وسفر خفيف بعيداً عن احلزن 
يت يف طريقه كما من  ال يشكو لإلخوته ويقبل ما  ميانه اقتىن كل الناس كخدام له. فلو اعتاز شيئاً  هلل، و
يدي الرب. إنه يف فقره يتحول البن للعزلة وال يعطي قيمة ملا ميتلكه. إذ يعتزل العامل، يعترب كل شيء رفضاً. 

يكون فقرياً حقاً إذا بدأ يف القلق خبصوص أمر ما. الرجل الذي اقتىن الفقر يقدم صالة نقية. ملاذا يصلي إنه ال  
  الرجال الذين حيبون املقتنيات لصور مادية؟"

  

يقول القديس موسى األسود: "حمبة القنية تزعج العقل". لقد ُكتب عن ربنا أنه مل يكن له أين يسند رأسه.   
سره مل يكن له أين يسند رأسه. الذي األرض كلها هي موطئ قدميه مل يكن له أين يسند   خالق هذا العامل 

). املعىن العميق للفقر هو االحنال  ٩:٨كو٢(" أنه من أجلكم افتقر وهو غين، لكي تستغنوا أنتم بفقره"رأسه. 
لسماوية. "  "ألننا مل ندخل العامل بشيء، وواضح أننا ال نقدر أن خنرج منه بشيءعن األمور األرضية واالرتباط 

  ). ٧:٦يت ١(
   

لن    سبة  سؤلت األم سينكليتيكي إن كان الفقر االختياري هو أمر جيد دائماً. فأجابت قائلة: "إنه جيد جداً 
للذين يقدرون. ألن من حيتملونه يعانون يف اجلسد ولكنهم يتعزون يف أرواحهم. مثلما تُغسل الثياب وتُبيض 
لتايل، قد يقول  ا ويدعكها املرء، هكذا النفس القوية تصبح أقوى بواسطة الفقر االختياري.  عندما يضر

يكبح خطا اجلسد كما بلجام. أيضاً، ينهزم  أحدهم أن الفقر االختياري هو امثن كنز لعق اإلنسان حيث أنه  
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الذين   أولئك  بواسطة  الفقر العدو  يكون  هكذا  م.  األذى  إليقاع  الوسائل  ميتلك  ال  ألنه  الفقر  ميارسون 
كيد الضربة األقوى ضد العدو، ويكون كنزاً مثيناً للنفس".    االختياري بكل 

  

ء هذا العامل ليكونوا أغنياء يف اإلميان وورثة امللكوت الذي وعد امسعوا  إخويت األحباء: أمل خيتشر هللا فقرا   
  به الذين حيبون؟

أن أستفضل. يف كل شيء ويف  أعرف أن أتضع وأعرف أيضاً  .مبا أ فيه فإين قد تعلمت أن أكون مكتفياً "  
املسيح الذي  أستطيع كل شيء يف   .مجيع األشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، وأن أستفضل وأن أنقص

  . )١٣-١١:  ٤" (يفيقويين
  

    الطاعة:
" ً م سوف يعطون حسا م يسهرون ألجل نفوسكم كأ ، لكي يفعلوا ذلك  أطيعوا مرشديكم واخضعوا، أل

فع لكم ). الطاعة هي معلمة التواضع، وبدون الطاعة لن نقتين  ١٧:١٣(عب    "بفرح، ال آنني، ألن هذا غري 
التواضع. يقول القديس   ءك بسكني الطاعة". ألنه مكتوب يف سفر األمثال أبداً  يوحنا الدرجي: "اذبح كرب

فابتكر إليه، ولتطأ قدمك درج    وإن رأيت عاقالً  ويل للحكماء يف أعني أنفسهم. يعلمنا ابن سرياخ قائًال: " 
  يعين ذلك طلب اإلرشاد وعدم الثقة يف أنفسنا.). ٣٦:٦" (سيبه

  

م عن حياتنا الشخصية، وهي تظهر  يعلمنا القديس يوحنا الدرجي عن أمهية الطاعة قائًال: "الطاعة هي ختلي 
ا. أيضاً، الطاعة هي إماتة األعضاء بينما يبقى العقل حياً. الطاعة هي حركة  بوضوح يف الطريقة اليت نسلك 

ً، حياة بسيطة، خطر يواَجه بدون قلق، دفاع غري مهيأ أمام هللا، شجاعة أمام    بدون جدل، موت مقبول إراد
ئم. الطاعة هي قرب املشيئة وقيامة التواضع.   اجلثة ال تعارض أو تناقش ما يبدو جيداً  املوت، سفر آمن، ورحلة 

صرارا نفس التلميذ للموت سوف جييب عن كل شيء".أو رديئاً.    واألب الروحي الذي وضع 
  

ن حتكم عل    . ال تعطي ثقة، وال  لو حاربك الفكر  رب من الز ى الرئيس أو تدينه، اركض بعيداً كما 
،ً وال دخًال، وال نقطة انطالق لتلك احلية. قل هلذه احلية: "امسعيين أيتها املضللة، ليس لدّي احلق أن   مكا

  ".أحكم على رئيسي ولكن هو من له السلطان أن حيكم علّي. أ ال أحكم عليه، بل هو من حيكم عليّ 
يوقظ كل صباح   .أعطاين السيد الرب لسان املتعلمني ألعرف أن أغيث املعيي بكلمة "لقد ُكتب عن ربنا:     

 ً ). أال ٥-٤:  ٥٠" (إشالسيد الرب فتح يل أذ وأ مل أعاند. إىل الوراء مل أرتد .، ألمسع كاملتعلمنييل أذ
ثل اسحق ونقول ها حنن ذا افعل بنا ما تريد حىت لو  ينبغي إذاً أن أتشبه بربنا وأطيع؟ دعو نكون مطيعني م
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ظلم أما هو فتذلل ومل يفتح فاه. كشاة تساق إىل الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح  إىل الذبح. "
  ). وإذ وجد يف اهليئة كإنسان، أخلى ذاته وأطاع حىت إىل املوت، موت الصليب.٧:٥٣(أش "فاه
    

ء العظماء نفس هذا الطريق قبلنا: القديس أنطونيوس يف النهاية،      ر الغنم. لقد سار اآل دعو خنرج على آ
لبعظيم، والقديس مكاريوس الكبري، والكثريون غريهم. حنن أبناؤهم ووارثون ملا وصلوا إليه. فلنفتخر بدعوتنا 

قي لتايل، فلنة لالرهبانية وحنفظها نقية إىل النهاية. ألنه ليس لنا ههنا مدينة  سلك كما كننا نطلب العتيدة. 
ة، حمتملني بعض .ا  ناحيق للدعوة اليت دعي جمتهدين أن   .يف احملبة  بعضاً   نابكل تواضع، ووداعة، وبطول أ

ط السالمحن ). ألن "من يغلب يرث كل شيء وأكون له إهلاً وهو يكون ٣-١: ٤(أف  فظ وحدانية الروح بر
  ).  ٧:٢١يل ابناً" (رؤ

    

لذي أحبنا" (رو"   ).٣٧:٨ولكننا يف هذه مجيعها يعظم انتصار 
  


