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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م  ٢٠٢١ يونيو                                    للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 صالة �سوع
ل وقت و�� �ل  تت�ون الصالة الدائمة من ترديد دائم إلسم هللا. ينب�� ع�� املرء أن يردد اسم الرب � 

، أو يأ�ليجلس، أو  يم��يم�ان سواء �ان  
ً
 بأية طر�قة وذلك بحس  ، أو يفعل شيئا

ً
، أو ي�ون منشغال

الوصية الكتابية: صلوا بال انقطاع. ��ذه الطر�قة تتوقف حروب األعداء ع�� حياتنا. يقول القد�س  

و  للعقل  مرآة  أ��ا  �سوع  صالة  عن  املصري  املتوحد  ما  أشعياء  �خص  ش��ها   
ً
أيضا للضم��.  مصباح 

ال انقطاع. و�التا��، ��رب �ل اللصوص الذين يتسللون إ�� املن�ل عندما  بصوت هادئ �� املن�ل يتحدث ب

هم واللصوص  القلب،  هو  املن�ل  فيھ.  مستيقظ  ما  �خص  صوت  الشر�رة.    االندفاعات  �سمعون 

لسُت �عد أنا الذي �سهر ل�حراسة بل املسيح.  لذي �سهر ل�حراسة. ولكن ا الصالة �� صوت ال�خص 

: أتوسل إليكم يا أبنائي من أجل محبة هللا أال تكفوا عن ترديد الصالة (صالة  شيخ �� إحدى املراتقال  

حطم الشيطان  �سوع) وال ل�حظة واحدة. ينب�� ع�� شفاهكم أن �ستمر �� ترديد اسم �سوع الذي ي

و�ل م�ائده. اصرخوا بال انقطاع ملسيحنا وسوف �سرع ع�� الفور ملساعدتنا ب�ل قوتھ. مثلما ال يمكن  

ال�ي ت النفس  ال��يء مع  إليھ، يحدث نفس  با�حديد الساخن وال ح�ى االق��اب  ردد الصالة  اإلمساك 

ئون؟ أل��م لو اق��بوا من تلك النفس  �ستطيع الشياط�ن االق��اب م��ا فكيف يجر بحرارة املسيح. ال  

ح�ى تجدوا ��  فسوف يح��قون بالنار اإللهية ال�ي يحملها اسم الرب. يا أبنائي، تذكروا باستمرار �سوع 

بطلبكم �سوع سوف تجدون راحة واستنارة. هل أنتم  �ل ضعفاتكم الدواء املناسب. هل أنتم متأملون؟  

ف ستنسكب التعز�ة داخل قلو�كم. هل أنتم مغلو�ون باإلحباط؟  �� ضيقة؟ أطلبوا �سوع وانظروا كي

تضايقون بأف�ار  وا رجاءكم �� �سوع وسوف تمت�� نفوسكم ��جاعة وقوة. هل أنتم مال ��ملوا أن تضع

أحرقوا الزوان. �� �ل شيئ ضعوا اسم �سوع �أساس، ومعونة، وز�نة،  الشهوة؟ خذوا نار اسم �سوع و 

 من األعداء.وحماية، وال تخافوا  
 

أن      إ��  الفم  القد�س يوحنا ذه�ي  بل �ستمر لوقت  عمل صالة �سو ينوه  يوم�ن  أو  ليوم  ليس  ع هو 

طرد الشيطان ول�ي يأخذ املسيح  كب��ين ل�ي ن  ، و�قول: "نحتاج �جهاد ووقت طو�ل �� سنوات عديدة

من رب  لرب إلهتا ح�ى تدركنا رحمتھ. ال تطلبوا  وانتظروا ا  كرسوا أنفسكم للصالةبالتا��،  ...  .مسكنھ
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 سوى ا�جد  
ً
  طوال الليل لو أمكن صرخوا من الصباح إ�� املساء، و لب متواضع شفوق. االرحمة بق  شيئا

العظي يحثنا  ارحم�ي.  املسيح  �سوع  ر�ي  يا  املسيح  قائل�ن:  تنفسوا  إخو�ي  يا   :
ً
قائال أنطونيوس  أنبا  م 

ر. كما قال القد�س يوحنا ذه�ي الفم مرة: "أتوسل إليكم يا إخوة أال تكسروا أو تحتقروا تلك  باستمرا

. ينب�� ع�� املسي�� أن يصرخ باستمرارالصالة أ
ً
: يا ر�ي �سوع املسيح ابن هللا ارحم�ي سواء �ان  بدا

ب �سوع �� أعماق  هكذا، إذ ين�ل اسم الر   جلس، أو يم��ي، أو يفعل أي ��يء آخر.يأ�ل، أو �شرب، أو ي

، و�جلب ا�حياة وا�خالص للنفس. ينب�� علينا أن  ا�حية ال�ي �سود ع�� املرا�� الداخلية  يخضعالقلب  

. وأي
ً
:  �عيش باستمرار مع اسم الرب �سوع ح�ى يبتلع القلب الرب والرب القلب فيص�� االثنان واحدا

ً
ضا

ذكر اسم الرب �سوع ح�ى قلو�كم باستمرار بال تتغرب قلو�كم عن الرب لكن اسكنوا فيھ واحرسوا  

من   األعذب  ال��يء  هو  ما  آخر.  ��يء  أي   �� التفك��  عن  فيكف  القلب   ��  
ً
متأصال الرب  اسم  يص�� 

ذه الشفاة املصنوعة من الط�ن؟ هل يوجد ��التوسل للمسيح �� �ل �حظة ومن رؤ�ة اسمھ القدوس  

 ؟ شرف أعظم من ذلك
 

إ      �� الهي�ل وأخرج    دخلنجيل القد�س م�ى أن الرب �سوع  إننا نقرأ  يبيعون  الذي  جميعإ��  ن �انوا 

ا�حمام باعة  وكرا��ي  الصيارفة  موائد  وقلب  فيھ،  بيتويش��ون  بي�ي  "مكتوب  لهم:  وقال  الصالة   ، 

العدو    . إن صالة �سوع �� أداة ا�حفر ال�ي �ستخدمها لتطه�� قلو�نا من زوان)١٣-١٢:  ٢١يد��" (مت

). إننا إذ نطلب الرب  ١٦:٣�و١" (ألنھ مكتوب: "ألستم �علمون أنكم هيا�ل هللا وروح هللا ساكن فيكم؟

  ال�ي �� هي�لھ، ،يأ�ي إ�� قلو�نا
ً
القد�س برصنوفيوس �� إحدى العظيم . قال و�طرد �ل األعداء خارجا

��ديد اسم الرب باستمرار ��  صالة بال انقطاع. ف�� ال�� أوقات الضيقات أطلب الرب الرحوم  املرات: "

و�ل   بل  األهواء  فقط  يقتل  ال  للنفس  عالج  هو  الدواء  الصالة  الطبيب  يحدد  مثلما   .
ً
أيضا مفاعيلها 

واء  يقتل اسم الرب �ل اأه املطلوب، ويعمل هذا الدواء بطر�قة ال يفهمها املر�ض، هكذا بنفس الطر�قة  

�ل من يقول يا ر�ي  "ثن�ن:  . وكما نرتل �� إبصالية اإلعندما نطلبھ رغم أننا ال �عرف كيف يحدث ذلك"

 ."�سوع كمن بيده سيف يصرع العدو
 

أن      ياستمرار  �علموننا  األولون  آباؤنا  جعل  الذي  السبب  هو  قائل�نهذا  الرب  �سوع  ":  طلب  ر�ي  يا 

�ي نكتسب  . إننا نحتاج ل"خلص�ي، أسبحك يا ر�ي �سوع املسيح  املسيح ارحم�ي، يا ر�ي �سوع املسيح

ع مثل العشار الذي لم يجرؤ أن يرفع عينيھ للسماء بل ص�� �� صمت داخل هذه الصالة أن نتواض

  :
ً
 �� �ل فكر أو فعل . ينب�� أن تتجرد من �ل معرفة، و "اللهم ارحم�ي"قلبھ قائال

ً
أن �عد نفسك ناقصا

النفع مثل  ستقبل�� نفسك من ذكر�ات املا��ي وتطلعات املصا�ح، وأن تخ ، وأن �عد نفسك عديم 

 خرقة بالية، وعديم اإلحساس مثل حجارة ع�� الطر�ق، وصدئ
ً
الفطر الذي أ�لھ الدود �� الغابة، مثل    ا

و وميت الشاطئ،  ع��  السمكة  مثل   
ً
هكذا  ا بؤسك.  ع��   

ً
القدي�اكيا أمام  الصالة   �� قاضيكتقف  ، ر 
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سوف   الضال،  االبن  ومثل  ا�حياة.  وواهب  ا�حق  روح  وسيدك،  ومخلصك،  وأبيك،  تخرج  وخالقك، 

 أن أد�� لك  من أعماق  �لمات متلعثمة
ً
ضعفك: "يا أبتاه، أخطأت �� السماء وقدامك ولست مستحقا

" (لو
ً
عساي أن  ن كنت أنت �� فماذا  ). يا ر�ي �سوع املسيح ابن هللا ارحم�ي أنا ا�خاطئ... و�٢١:١٥ابنا

انقطاع،   بدون  صالة  بل  ��يء  ال   :
ً
قائال الفم  ذه�ي  يوحنا  القد�س  يجيب  األرض؟  من  أك��  أطلب 

صامت بھ. البعض مستعبدون للغ�ى، واآلخرون للكرامة، والبعض اآلخر للمقتنيات، ولكن    التصاقو 

حتو�ھ من إن�ار الذات حياتك ا�حقيقية  ة ب�ل ما ت. تصبح الصال رغب�ي الوحيدة �� االلتصاق بالرب

  ) من اآل ٩:٦يصبح الس�� مع هللا (تكال�ي تحافظ عل��ا فقط من أجل الصالة.  
ً
ال��يء الوحيد  ن فصاعدا

رضية. ألنھ بالنسبة ملن �سمع  الذي لھ قيمة بالنسبة لك، والذي يحتوي ع�� �ل األحداث السمائية واأل 

ال�ي �شتمل   وت وال مرض وال �خب أر��ي. لقد دخل بالفعل ا�حياة األبديةاملسيح داخلھ ال يوجد م

 �� قلبك  بتع�� �ل ��يء. تن
ً
 ��ارا

ً
ذا��ا، دون أن �عرف كيف. فاألرض من  وتنمو    البذرة السماو�ة ليال

 مآلن �� السنبل (متتر�ة قلبكأي 
ً
 ثم قمحا

ً
 ثم سنبال

ً
 نباتا

ً
   ).٢٨-٢٧: ٤، تخرج أوال

 
: يا    دعونا نطلب الرب �� ضيقاتنا كما فعل القد�س بطرس عندما �ان ع�� وشك الغرق فصرخ   

ً
قائال

رب نج�ي و�� ا�حال مد الرب يده لھ ونجاه كما هو مكتوب �� سفر املزام��: ادع�ي �� يوم الضيق أنقذك 

يا "ارحم�ي  الكنعانية:  صرخت  مثلما  نطلبھ  ونحن  نتواضع  دعونا  داود  فتمجد�ي.  ابن  يا  ابن�ي  رب   !

". دعونا نقول معها
ً
: ح�ى الكالب تأ�ل من الفتات الساقط من مائدة أر�ا��ا. دعونا نتخلص  مجنونة جدا

 وقام وأ�ى إ�� �سوع صارخمن إ�ساننا الع
ً
 تيق بينما نطلبھ مثلما طرح الرجل األع�ى رداءه جانبا

ً
:   ا

ً
قائال

 يا بن داود ارحم�ي فشفيت عيناه. 
    
 صارخ : نحن �عدل جوز�نا  كن لنا رجاء ونحن نطلبھ مثل اللص اليم�ن ع�� الصليب الذي قاللي 

ً
   ا

ً
:  قائال

: مع املسيح  "أذكر�ي يا رب م�ى جئت �� مل�وتك". دعونا نلبس املسيح صارخ�ن مع القد�س بولس قائل�ن

مر�م ا�جدلية ال�ي ثابرت  سم �سوع مثل  يا �ّ�. دعونا نثابر �� ترديد اصلبت فأحيا ال أنا بل املسيح يح

 واستمرت �� الب�اء ولم �ستسلم  
ً
أل��ا لم  مثل الرسل  و�كت أمام الق�� (أي القلب) عندما رأتھ فارغا

ح�ى    تجده منتظرة  ظلت  املسيح  أعلنولك��ا  اسمھ  نفسھ  لها  نردد  بأن  ال��يء  نفس  نفعل  دعونا   .

و�طهرنا. �� ال��اية، دعونا نت�جع �� اسم الرب ونقول مع املرنم:    �علن نفسھ لنا �� قلو�نا  باستمرار ح�ى

"�ل األمم أحاطوا �ي. باسم الرب أبيدهم. أحاطوا �ي واكتنفو�ي. باسم الرب أبيدهم. أحاطوا �ي مثل  

أبيدهم.   الرب  باسم  الشوك.  انطفأوا كنار  الرب فعضد�ي. قو�ي  النحل.  أما   ألسقط. 
ً
دحرت�ي دحورا

" (مزوترن�ي الرب و 
ً
   ).١٤-١٠: ١١٨قد صار �� خالصا

 


