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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م  ٢٠٢١ يناير                                   للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 الوالدة من الروح القدس 
يحل       الذي  الروح  "إن  الرهبان:  أبو  الكب��  أنطونيوس  القد�س  يحل  املقدسة  املعمودية    ع��قال  ش�ل  هو  ع�� 

"  طهر الرهبنة و�
ً
 ٩الذي يص�� راهبا

ً
.  لقد حث القد�س أنطونيوس تالميذه باستمرار ع�� قبول هذا الروح الناري قائال

 لكم أن تحبوا �عضكم البعض. ارفعوا جسدكم  
ً
 عليكم وم�جرا

ً
 شاقا

ً
لهم: "يا أبنائي األحباء، أص�� أال ي�ون ذلك أمرا

، وضعوا عليھ أف�اركم، واتر�وا هناك �ل مش
ً
ورة ردية أمام الرب، وارفعوا أيادي  الذي ترتدونھ، واجعلوا منھ مذبحا

قلو�كم نحوه الذي هو ا�خالق، وصلوا إ�� هللا ل�ي يمنحكم ناره العظيمة غ�� املنظورة ح�ى تن�ل من السماء وتحرق  

املذبح و�ل ما عليھ و�ل كهنة البعل، فتخاف و��رب أعمال العدو املضادة من أمام وجوهكم كما من أمام وجھ إيليا  

سوف ترون �حابة "مثل كف إ�سان" فوق البحر، سوف تجلب لكم املطر الروحا�ي الذي هو �عز�ة الن�ي. عندئذ  

 من النبع اإلل�ي.  
ً
 طالعا

ً
هذا الروح الناري العظيم الذي قبلتھ  الروح املعزي، وسوف ترون إ�سانكم الداخ�� متجددا

، 
ً
أنتم أيضا أقبلوه  أ  أنا  أردتم أن تنالوه و �سكن فيكم فقدموا  إذا  القلب ،و   أ�عاب ا�جسد وتواضع 

ً
و ارفعوا    وال

 ،
ً
 و��ارا

ً
ألنھ هكذا حصل    واطلبوا ب�ل قلبكم هذا الروح الناري القدوس وحينئذ ُ�عطي لكم،  أف�اركم إ�� السماء ليال

ي و أليشع و جميع األنبياء اآلخر�ن .. !! من �ستطيع    ”  او ال تفكروا �� قلو�كم وت�ونوا ذوي قلب�ن وتقولو   عليھ إيليا التشِ�ّ

َدعوا هذه األف�ار أن تدخل إ�� عقولكم،  “ !!أن يقبل هذا ؟
َ
وأنا أبوكم    … بل اطلبوا باستقامة قلب وأنتم تقبلوه فال ت

ألن �ل من    أل�ي أعلم أنكم قد جحدتم ذواتكم ل�ي �ستطيعوا أن تقبلوه،  أج��د معكم و أص�� ألجلكم ل�ي تقبلوه،

ح ذاتھ ��ذه الفالحة �� �ل ج 
ّ

وأنا أشهد لكم إنكم    الذي �سكن �� املستقي�ي القلوب،  يل فإنھ ينال نفس الروح،يفِ�

 .١٠" لكم ىفداوموا باج��اد من �ل قلو�كم فإنھ سيعط تطلبون هللا بقلب مستقيم ،

الرهبنة. يحث        الطهارة من خالل  القدس واهب  الروح  أي شرف لنا نحن الرهبان أن نولد ثانية وأن نقبل نفس 

؟  إن �ان  
ً
: "أ�عدما ابتدأتم بالروح تكملون اآلن با�جسد؟ أهذا املقدار احتملتم عبثا

ً
القد�س بولس أهل غالطية قائال

". إن إجابتنا نحن الرهبان ع�� هذه األسئلة �� "ال"، سوف نكمل �� الروح وليس �� ا�جسد ألننا إذ اعتمدنا
ً
��   عبثا

و�نما أقول: اسل�وا بالروح فال   يحارب ضد الروح والروح ضد ا�جسد. "  املسيح. نحن �علم أن ا�جسداملسيح لبسنا  

ألن ا�جسد �شت�ي ضد الروح والروح ضد ا�جسد، وهذان يقاوم أحدهما اآلخر، ح�ى تفعلون   .تكملوا شهوة ا�جسد

رة، نجاسة،  وأعمال ا�جسد ظاهرة، ال�ي ��: ز�ى، عها  .ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس .ما ال تر�دون 

حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال   عبادة األوثان، �حر، عداوة، خصام، غ��ة، �خط، تحزب، شقاق، بدعة، ،دعارة

وأما ثمر   .هذه ال�ي أسبق فأقول لكم ع��ا كما سبقت فقلت أيضا: إن الذين يفعلون مثل هذه ال يرثون مل�وت هللا

ولكن   .وداعة، �عفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس ح، إيمان، الروح فهو: محبة، فرح، سالم، طول أناة، لطف، صال 
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ال  .  إن كنا �عيش بالروح، فلنسلك أيضا بحسب الروح.  الذين هم للمسيح قد صلبوا ا�جسد مع األهواء والشهوات

 
ً
  نكن م�جب�ن �غاضب �عضنا

ً
 �عضا

ً
" (غل�عض  ، ونحسد �عضنا

ً
 ).  ٢٦-١٦: ٥ا

ـ وهو الذي  ألن النفس ال�ي تتمتع  "    بامتياز االش��اك �� روح ونور هللا وتتشرب بأشعة جمال مجده غ�� املوصوف 

 ! وال ي�ون ف��ا جزًء غ�� مملوء �عيون النور الروحانية.  
ً
هيأها لت�ون كرسًيا ومسكًنا لھ ـ فإ��ا تص�� �لها نوًرا و�لها عينا

، وت
ً
 وروحا

ً
، فال ي�ون لها جزًء خلفي بل �� �ل اتجاه ي�ون  أي ليس ف��ا جزًء مظلًما بل تص�� ب�لي��ا نورا

ً
مت�� �لها عيونا

عل��ا والراكب  ا�جالس  املسيح  نور  �جد  الذي  التعب��  يفوق  الذي  ا�جمال  بواسطة  األمام  إ��   .وجهها 

وكما أن الشمس �� ب�لي��ا ذات شبھ واحد، بدون أي جزء من ا�خلف أو من أسفل، بل �� مكسوة بالنور من �ل  

و�� با�حقيقة �لها نور، بدون اختالف ب�ن أجزا��ا، أو كما أن النار، أي نفس نور النار، �� متشا��ة �لها،    ناحية،

وليس ف��ا أول أو آخر، أو أك�� أو أصغر، هكذا أيًضا النفس ال�ي تتشبع تماًما با�جمال الذي ال ُيوصف، جمال مجد  

ا لھ، فإ��ا تص��    نور وجھ املسيح. وت�ون �� شركة تامة مع الروح القدس
ً

وتنال االمتياز بأن ت�ون محل سكن هللا وعرش

 
ً
، و�لها روحا

ً
، و�لها مجدا

ً
، و�لها وجها

ً
، و�لها نورا

ً
   ....�لها عينا

 �، وقائد املركبة السماو�ة أجلس نفسھ      
ً
 قد صرت عرشا

ً
إذا إ�� ع�ن  لو كنت  داخلك، وتحولت نفسك بال�لية 

؛ ولو كن
ً
 تتغذى بالطعام السماوي الذي لهذا الروح و�شرب من ماء لبحياة وترتدي  روحية، وصارت نورا

ً
ت أنت أيضا

الرداء السري الذي للنور، لو �ان كيانك الداخ�� قد اخت�� �ل هذه األمور وثبت �� غ�ى اإليمان غ�� امل��عزع، فإنك  

  .١١تحيا �� ا�حياة األبدية، ونفسك �س��يح مع املسيح ح�ى �� هذا الوقت ا�حاضر" 
    
هؤالء  "    (املسيح)،  بامللك   

ً
جدا وااللتصاق  الكمال  مقاييس  إ��  للوصول   

ً
أهال حسبوا  الذين  ال�املون  املسيحيون 

 لصليب املسيح. وكما �انت امل�حة �� أيام االنبياء �� أثمن من جميع األ أيكرسون  
ً
ذ أن امل�حة  إ -شياء نفسهم دائما

 و 
ً
��م يص��ون م�حاء  إ�خاص الروحيون اآلن، الذين يم�حون بامل�حة السماو�ة ف، هكذا األ نبياءً أجعل��م ملو�ا

هم   في�ونون  النعمة،  و أبحسب   
ً
ملو�ا  

ً
السماو�ة.  نبياءً أيضا مأسورون    لألسرار  وآلهة،  وأر�اب  أبناء  هم  هؤالء 

ستخرجت من  ن �انت م�حة الز�ت، ال�ي اإومستعبدون لنعمة هللا، ومستغرقون �� العمق، مصلو�ون ومكرسون. ف

نھ  إف  -من �جرة منظورة لها �ل هذه القوة، ح�ى أن اولئك الذين م�حوا ��ا، نالوا كرامة فوق �ل اعتبار    - نبات مادي  

 �عد أن م�ح، وقع �� ا�حال �� اضطهاد وآالم، ثم �عد  
ً
، فداود مثال

ً
هكذا �انت القاعدة الثابتة ال�ي ��ا �عينون مل�ا

 
ً
 �ل الذين يم�حون �� العقل واإل�سان الباطن بدهن الب�جة (عب فكم با -سبع سنوات صار مل�ا

ً
)  ٩:  ١�حري جدا

األبدية، عر�ون   يف�ى، والقوة  الذي ال  املل�وت  ينالون عالمة ذلك  الروحا�ي،  الدهن السماوي  الذي يقدس و�ب�ج، 

 .١٢"�� الشدائد)، أي الروح القدس املعزي. وهو �س�ى املعزي ألنھ �عزي اولئك الذين ٥:  ٥�و ٢الروح (
 

عندما �ان ر�نا يتحدث مع نيقوديموس قال لھ: "ا�حق ا�حق أقول لك إن �ان أحد ال يولد من املاء والروح ال يقدر  "   

أن يدخل مل�وت هللا. املولود من ا�جسد جسد هو واملولود من الروح هو روح. ال اا�جب أ�ي قلت لك ينب�� أن تولدوا  

و�سمع صو��ا لكنك ال �علم من أين تأ�ي وال إ�� أين تذهب. هكذا �ل من ولد من    من فوق. الر�ح ��ب حيث �شاء

). "لقد قبلتم الروح القدس خالل املعمودية، ولم �عودوا �عد غر�اء عن املصلوب! لكن صارت لكم  ٨-٥:  ٣الروح" (يو

 
 العظة األولى   –. عظات القدیس مقاریوس   ۱۱
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بيعة جديدة وقو�ة حيث النصرة والغلبة ع�� األعداء. أما السقوط والضعف فهذا مجرد استثناء. لقد اكتسبتم ط 

 .١٣ت�ونون قادر�ن باملصلوب ع�� إخضاع �ل قوى الظلمة"
 

�ان الروح القدس �� العهد القديم يقود الناس من خالل الس�� معهم أما اآلن فنحن أبناء النور. الروح القدس ال     

 �س�� معنا فقط بل �سكن فينا، و�قودنا، ويعز�نا، ويعيننا �� ضعفاتنا،  
ً
. "ا�جبال  و�تشفع فينا، ويعطينا حكمة وفهما

فلنبت�ج ألننا مولودون من الروح القدس. تقول إحدى    ).  ٤:١١٤قفزت مثل الكباش واآل�ام مثل حمالن الغنم" (مز

الصلوات ال�ي تت�� أثناء املعمودية: "إقبل الروح القدس... إقبل روح هللا الذي يمألك من املسرة. �سوع املسيح ابن هللا  

ِقَبل   املعزي وال��كة السمائية من  الروح  إقبل  الطاهر.  العماد  نال  الذي  املبارك  الطفل  أ��ا  اآلب يمألك قوة و�عمة 

م�حة امل��ون املقدس أ��ا الطفل املبارك. إقبل الرحمة والرجاء واإليمان والنعمة من ِقَبل املسيح الوحيد أ��ا الطفل  

ك املسلط. إقبل روح ال��ليل عند إلهنا عمانوئيل وا�خاتم غ�� املنحل أ��ا الطفل  إقبل روح الفرح من ِقَبل امللاملبارك.  

  
ً
 من عند املسيح ملك ا�جد. نلت �عمة و�ركة من عند ر�نا �سوع املسيح. صرت مسكنا

ً
املبارك. إقبل الروح اململوء مجدا

 
ُ

. دعونا نقبل تلك ا�حقيقة أننا خ
ً
تمنا بالروح القدس ألن هللا صنع من قلو�نا  للروح القدس.". أال ينب�� أن نقفز فرحا

 للروح القدس: "ولكن لنا هذا الكن� �� أواٍن خزفية لي�ون فضل القوة � ال منا" (
ً
). أثناء ٧:٤�و٢وأجسادنا مسكنا

م�حة �عمة الروح القدس. آم�ن. م�حة عر�ون مل�وت السموات. آم�ن. دهن شركة ا�حياة  املعمودية يقول ال�اهن: " 

ة غ�� املائتة. آم�ن. م�حة مقدسة للمسيح إلهنا، وخاتم ال ينحل. ىم�ن. كمال �عمة الروح القدس، ودرع اإليمان  األبدي

 ب���ات السمائي�ن و�ر�ات املالئكة. يباركك الرب �سوع املسيح، و�إسمھ إقبل الروح القدس،  
ً
وا�حق. آم�ن. ت�ون مبار�ا

 من ِقَبل �سوع املسيح ر�نا"
ً
. الوالدة من الروح القدس �ع�ي لباس عدم الفساد و�عمة البنوة. إننا نصبح  وكن إناَء طاهرا

 مثلما وعد ر�نا �سوع املسيح أننا لو ولدنا من املاء والروح نصبح قادر�ن ع��  
ً
شر�اء �� ا�حياة األبدية وعدم املوت تماما

ونا ال نقاوم الروح القدس. من  دخول مل�وت السموات. دعونا ال نحزن الروح القدس، وال نطفئ الروح القدس. دع

أجل ذلك عندما �سقط �� ا�خطية أو أي من أعمال ا�جسد فإننا نفقد سالمنا و�شعر بأننا مثقلون مما �ع�ي أن  

 أن يخ��نا أننا قد تحررنا فكيف �عود للعبودية ثانية. �ل ما ينب�� علينا فعلھ هو أن  
ً
الروح القدس �عمل فينا محاوال

يدعونا لت�حيح طر�قنا. صدقو�ي إ��ا �عمة من هللا أن نفقد سالمنا    نتوب وال نقاومھ عندماننصت للروح القدس و 

 عندما �سقط لئال نبقى �� سقطتنا ول�ي �علم أننا لن �ستعيد سالمنا إال �� هللا. 
 
فستموتون، ولكن  ألنھ إن عشتم حسب ا�جسد   .فإذا أ��ا اإلخوة نحن مديونون ليس ل�جسد لنعيش حسب ا�جسد "

إذ لم تأخذوا   .ألن �ل الذين ينقادون بروح هللا، فأولئك هم أبناء هللا.  إن كنتم بالروح تميتون أعمال ا�جسد فستحيون 

 
ً
 ".  يا أبا اآلب"ل�خوف، بل أخذتم روح التب�ي الذي بھ نصرخ:    روح العبودية أيضا

ً
�شهد ألرواحنا أننا   الروح نفسھ أيضا

 فإن كنا  .أوالد هللا
ً
  أوالدا

ً
 فإننا ورثة أيضا

ً
: ٨" (رو معھ ، ورثة هللا ووارثون مع املسيح. إن كنا نتألم معھ ل�ي نتمجد أيضا

١٧-١٢  .( 
 

 رحمة  "   
ً
 دائما

ً
 أن �غصب نفسھ إ�� ما هو صا�ح ح�ى لو �ان ضد ميل قلبھ، منتظرا

ً
فالذي يأ�ي إ�� الرب يلزمھ أوال

�حبة حينما تنقصھ ا�حبة، ويغصب نفسھ إ�� الوداعة حينما ال ت�ون  ويغصب نفسھ إ�� ا  الرب بايمان ال ي��عزع.

لھ قلب حنون   أن ي�ون  إ��  الشفقة  إ��  ن  أن �غصب نفسھ ع�� تحمل االزدراء و أ و   - عنده وداعة، ويغصب نفسھ 

 
 األنبا شنودة رئیس المتوحدین (الروح القدس والصلیب)  . ۱۳
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) ١٩:    ١٢��ا األحباء" (رو  أيحتملھ بص��، وحينما يحتقر أو �ع��، فال �غضب، كما هو مكتوب "وال تنتقموا ألنفسكم 

 نفسھ بالرغم  إوليغصب نفسھ إ�� الصالة حينما ال ت�ون لھ الصالة الروحانية، وهكذا    -
ً
 وغاصبا

ً
ذ يراه هللا مجاهدا

ا�حق الروح  صالة  لھ  ��ب  فانھ  قلبھ،  معارضة  و من  والوداعة  ا�حقيقية،  با�حبة  عليھ  و�نعم  الرأفات  أيقية  حشاء 

 .١٤" والشفقة ا�حقيقية، و�اختصار فانھ يمأله بثمار الروح
   
 مثل ا�خ��، ولكن كمثل    

ً
مثل حبوب ا�حنطة تحت الر��. ثم أتت علينا مياه املعمودية وام��جنا معا

ً
حنا معا

ُ
"لقد ط

م�حة امل��ون ال�ي �� تثبيت الروح القدس. الروح القدس الذي حل مثل ألسنة  خ�� بدون نار. لقد أتت النار بواسطة  

نار �� يوم ا�خمس�ن، هذا الروح �عينھ يحثنا ع�� ا�حبة، و�جعلنا مل��ب�ن ��ا  من أجل هللا، و�حثنا ع�� احتقار هذا  

، أي جسد املسي
ً
ح، وهذا يجعلكم تتحدون ببعضكم  العالم. تلك النار (نار الروح القدس) تأ�ي �عد املاء فنصبح خ��ا

 . ١٥البعض"
 

النور      أمام  نقف  يجعلنا  إنھ  متواضع�ن،  فنصبح  املتواضع  املسيح  �سوع  ر�نا  أمام  نقف  القدس  الروح  يجعلنا 

 للعالم، و�جعلنا نقف أمام القدوس فنصبح مقدس�ن
ً
، و�جعلنا نقف أمام الرب �سوع املسيح  ا�حقيقي فنصبح نورا

البتول و�جعلنا بتولي�ن. إننا نحتاج ألن نخ�� ذواتنا ونتوب ونتضع ح�ى �عمل الروح القدس فينا ألن "القلب  الطاهر  

 املنكسر واملتواضع ال يرذلھ هللا". 
 

 من حزن كث�� و�آبة قلب و�معرفة ل�حق واح��اق �� الداخل،  "   
ً
نما �� طعام للنفس  إألن الدموع ال�ي �سكب حقا

يأت��ا من ا�خ�� السماوي الذي سبقت مر�م وأخذت منھ حينما جلست عند قدمي الرب و�كت بحسب ما شهد لها  

فما أثمن تلك الدرر،    ).٤٢:    ١٠ن�ع م��ا" (لو  نھ قال: لقد اختارت مر�م النصيب الصا�ح الذي لن يإا�خلص نفسھ. ف

ي عقل قوي  أنصات املستمر!، و ال�ي تتساقط مع ا�س�اب وفيض الدموع املغبوطة! و�التلك االستجابة الفور�ة واإل 

حكيم!، و�ا لشدة روح الرب، ال�ي تتحرك بقوة نحو العريس الذي بال عيب!، وأي رغبة شديدة وشوق �� النفس إ��  

بتلك ال�ي ثبتت عين��ا عليھ    ذن يا اب�ي، اقتِد إفتمثل ��ا    ة!، وأي شركة حميمة للعروس مع العريس السماوي!هللا ال�لم 

 ع�� األرض وال أر�د  
ً
فهناك اشتعال للروح، هو    ).٤٩:    ١٢ال اضطرامها" (لو  إ وحده، ذلك الذي قال "جئت أللقي نارا

. فان النار االلهية غ�� امل
ً
ادية لها فاعلية إلنارة النفوس وتمحيصها كما يمتحن الذهب النقي  الذي �شعل القلوب نارا

  ٢٩:    ١٢لهنا نار آ�لة" (عب  إبنار البوتقة. ولك��ا (النار االلهية) تحرق �ل شر مثل األشواك والقيود "ألن  
ً
) "معطيا

نار �� ال�ي عملت �� الرسل  وهذه ال  ).٨:    ١�س  ٢نجيلھ" (إنقمة للذين ال �عرفون هللا، �� نار لهيب، وللذين ال يطيعون  

). هذه النار �� ال�ي أحاطت ببولس بالصوت الذي أنار عقلھ ولك��ا أعمت بصره  ٢٥:    ٢حينما ت�لموا بألسنة نار�ة (أع  

). فلم تكن رؤ�تھ لقوة ذلك النور بدون ا�جسد. هذه النار ظهرت ملو�ىى �� العليقة، وهذه النار، �� ش�ل  ٣:    ٩(أع  

). وداود املبارك �ان يطلب فاعلية هذه النار حينما قال "امتح�ي  ١١:    ٤مل  ٢يليا من األرض (إطفت  مركبة �� ال�ي اخت

لهبت قلب �ليو�اس ورفيقھ حينما ت�لم ا�خلص  أهذه النار �� ال�ي      ).٢:    ٢٦يارب، وجر��ي محص �لي�ي وقل�ي" (مز  

تأخذ من ملعان   ا�خادمة  القيامة. واملالئكة واألرواح    معهما �عد 
ً
أرواحا "الصا�ع مالئكتھ  النار كما هو مكتوب  هذه 

 مل��بة" (عب  
ً
، ح�ى  ٧:    ١وخدامھ نارا

ً
). وهذه النار �� ال�ي تحرق ا�خشبة ال�ي �� الع�ن الداخلية، لتجعل العقل نقيا

بصر  أ  إذا اس��د قوة رؤ�تھ الطبيعية، يمكنھ أن يتفرس بال انقطاع �� �جائب هللا كما هو مكتوب "افتح عي�ي، ل�ي
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 تطرد الشياط�ن، وتن�ع ا�خطايا، ولها قوة القيامة، وفاعلية قوة  أهذه النار    ).١٨:    ١١٩�جائب من شريعتك" (مز  
ً
يضا

 هذه النار، ح�ى �س��نا  ألينا  إولنتوسل أن تأ�ي    فلنصِل   ا�خلود، و�� نور النفوس املقدسة، وسند القوات العاقلة.
ً
يضا

 �� النور، ف
ً
) وال إ�� �حظة واحدة، بل "ن�ىيء �أنوار �� العالم" "ممسك�ن  ١٢:    ٩١قدامنا" (مز  أبحجر  ننا، ال �ع��  إدائما

  ��) األبدية"  ا�حياة  ب�ن قد�سيھ، ف١٥:    ٢ب�لمة  تنعمنا بخ��ات هللا  إذا  ا�حياة،  إ)، ح�ى   �� الرب  ننا نجد راحة مع 

 . ١٦"ممجدين اآلب واالبن والروح القدس الذي لھ ا�جد إ�� األبد آم�ن 
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