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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م   ٢٠٢١�ر كتو أ                               للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 حياة الغر�ة 
 )١٢:٣٧(مز "أل�ي أنا غر�ب عندك. نز�ل مثل جميع آبائي" 

 أينما  الشيخ: أجاب فيھ؟ أعيش الذي  امل�ان �� أتصرف أن يجب كيف" مرة ذات بيمن بانأ أخ سأل   

سَمع �لمتك والغر�ب ونز�ل،  نكأ قلبك �� ضع �عيش كنت
ُ
 �عيش سوف الطر�قة، و��ذه ،تطلب أن �

 ". لقد  سالم  ��
ُ
 ي��ك أن  لھ قيل . هللا أجل من  والده  ومن�ل  وعائلتھ  وطنھ  �غادر  أن  إبراهيم من  بلِ ط

هللام   دةجدي حياة  بدء أجل من السابقة حياتھ  عائلة إ�� ينتقل ب. للراه بالنسبة ال��يء نفس.  ع 

 إلبراهيم قيل والده؟ ومن�ل  وعائلتھ وطنھ  �غادر أن  إلبراهيم هللا  قال  ملاذا .الدير ابن و�صبح  جديدة

 مع    �ان إبراهيم أن نتذكر.  ال��ية �� الرب عبادة من يتمكن ح�ى هذا
ً
 �� ا�خيمة .واملذبح ا�خيمةدائما

 .٦ةالعباد حياةرمز � املذبحو  الغر�ة  �حياة رمز
 

�� اإليمان مات هؤالء أجمعون، وهم لم ينالوا املواعيد، بل من �عيد نظروها    ":  الع��اني�ن��    نقرأ    

بأ��م غر�اء ونزالء ع�� األرض الذين   .وصدقوها وحيوها، وأقروا  أ��م  فإن  يقولون مثل هذا يظهرون 

 
ً
وطنا للرجوع .يطلبون  فرصة  لهم  ل�ان  منھ،  خرجوا  الذي  ذلك  ذكروا   .  فلو 

ً
وطنا يبتغون  اآلن    ولكن 

 
ً
 ) ١٦-١٣: ١١ة" (عب. لذلك ال �ست�� ��م هللا أن يد�� إلههم، ألنھ أعد لهم مدين أفضل، أي سماو�ا

 عن العالم
ً
، وأال ي�ون لھ أي ��يء مش��ك مع أمور    أول فضيلة للراهب �� فضيلة أن ي�ون غر�با

ً
ونز�ال

 غر�بة عنا مثلما فعل التالميذ املبارك�ن: " 
ً
طافوا �� جلود غنم  الدنيا بل أن ينحل م��ا كما لو�انت أمورا

معزى، مذل�ن  وجلود  مكرو��ن    ،معتاز�ن 
ً
مستحقا العالم  يكن  لم  وجبال    وهم  براري   �� تا���ن  لهم. 

األرض (عب  ومغاير وشقوق  القد�س  ٣٨-٣٧:  ١١"  ولكن  أنفسهم كغر�اء،  بالفعل عن  ت�لموا  لقد   .(

أنھ مات  بولس قال عن نفسھ ما هو أك�� من ذلك: ألنھ لم يقل عن نفسھ أنھ غر�ب فقط، ولكنھ قال  

لقد �ان القد�سون غر�اء ونزالء.  .  "ُصلب العالم �� وأنا للعالم   عن العالم والعالم مات لھ. لقد قال: "لقد

 ك.بذل اع��ف نفسھ هو ح�ى الواقع �� ر�ماكيف و�أية طر�قة؟ وأين �علن إبراهيم أنھ غر�ب ونز�ل؟  

   اع��فداود   ولكن
ً
�ان غر�با أولئك    ا�خيام �� �سكنون  الذين أولئك   ألن ئھ.آبا �ل �ان  كما أنھ  هم 

 
 البابا شنودة عن الحیاة الرھبانیة.   ٦
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كن  ي لم  أل��م ،بمع�ى ما غر�اء �انوا أ��م الوا�ح ومن  املال، مقابل الدفن أماكن  ح�ىاش��وا الذين  

 . موتاهم دفنل م�ان ح�ى لد��م
 

  ليس فلسط�ن؟ �� املوجودة  األرض بتلك  يتعلق فيما غر�اء أ��م يقصدون  �انوا هل ذلك؟ �عد ماذا    

 ذلك �� واير فهم لم  ؛لھ سبب وهذا :بأسره بالعالم يتعلق فيما ولكن:  األحوال من حال  بأي األمر كذلك

 
ً
 غر�ب  ��يء �ل�ان   ولكن ،�اف� يرغبون  �انوا ال�ي األشياء من أيا

ً
 تدر�ب �� يرغبون  �انوا .لهم بالنسبة ا

العالمهن ولكن :الفضيلةع��   أنفسهم  ��   غر�بة األمور  و�انت الشر، من الكث�� يوجد �ان ا 
ً
  جدا

 .فقط قليلال بعضال باستثناء ،معارف الو  صديق، لد��م يكن لم .لهم بالنسبة  
 

الدنيو�ةباألشيا  ��تموا لم غر�اء؟ �انوا  كيف لكن     .ذا��ا باألفعال بل باألقوال، يظهر لم وهذا ء 

 طر�قة؟  ة و�أي كيف

"إلبراهي قاللقد       ولم ن". اآلخر� إ�� ينت�ي بلد إ��اذهب  و  )بلدك يبدو  الذي ذلك( بلدك، تركأم: 

 .أجنبية أرض مغادرة وشك ع�� �ان لو كما غ�� مك��ث عنھ  تخ�� لكنھ ) ومن�لھ بأصدقائھ (يلتصق

"ل  قال �ان ليس ،"ابنك قدمھ:  لو   ابن  لديھ وقدمھ كما 
ً
هكذا   طبيعتھ، من نفسھ جرد أنھ لو كما  ؛ا

 يكن لم .��يء اللقد حسب �ل ذلك ك املارة، جميع ب�ن مش��كة  �انت  عل��ا حصل ال�ي ال��وة قدمھ.

 من عا�ي�  أن األو��؛ األماكن �� ينتصر أن األخطار؛ �� بنفسھ يلقي أن :لآلخر�ن األو�� ألماكنh سلميل

 إ�� جميعها تنت�ي وال�ي رفاهية، ةبأي يتمتع يكن لم رائعة، منازل  ةأي ي�ن لم ا. إنھله  حصر ال مشا�ل

 من س�ان باعتباره  النوا�� جميع �� عاش ھولكن  م.العال هذا  أشياء
ً
 ؛ ل�ي لها األساساتا املدينة واحدا

 ��يء و�ل ا�حا��، وا�جد ال��وة احتقار ، والرحمة، والتحمل،واألخوي  ا�حب و   ، الضيافة أظهرلقد  

 .٧آخر
 

 الذي و  املألوف املرء محيط �� ��يء �ل عن فيھ رجعة ال تخ�� وهو املنفى، اسمھ ��يء هناك   "

 غ�� وفهم معلنة، غ�� حكمة منضبط، قلب هو  املنفى  .للقداسة األع�� املثل  تحقيق  عن  املرء  �عوق 

 مُ و  خفية، حياة معلن،
ُ
 �� رغبةالو  متواضع�ن، ن�ون  أن إ�� والس�� املرئي، غ�� التأمل إنھ ة.ملثم ل ث

 ت. الصم  عمق للتفاخر، إن�ار ل�حب، تدفق إنھ .إل�ي هو ما  إ�� والشوق  الفقر،
 

 من أال ي�ون عمل تخلينا ن�ون  أن األفضل من).  ٤٤:٤يقول الرب: "ليس لن�ي كرامة �� وطنھ" (يو    

الباطل. ا� أجل �ش�ل   من املرء  يتمكن ل�ي ��يء، �ل عن انفصال  هو املنفى  جد  بالرب  االلتصاق 

 األقارب   مع العالقات جميع من هروب ،هو م�جأ املنفى  د.الشدي ا�حزن  من  مختار  طر�ق إنھ �امل.

   تنتظر ال  ء.الغر�ا  ومع 
ً
 املوت حال، أي  ع�� .املنفى �� العزلة  نحو �س�� عندما للعالم  أس��ةنفوسا

 
 سائل بولس الرسول: الرسالة إلى العبرانیینعلى رعظات   –یوحنا ذھبي الفم   ۷
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  أقل ي�ون  عندما  يأ�ي
ً
  نفسهمأل  الكث��ون وضع. لقد  توقعا

ً
الكسا�� ولك��م  و  أن ينقذوا املهمل�ن هدفا

 لديك ت�ان إذا لذا، ت.الوق  مرور مع خافتةم  داخله الشعلة. لقد أصبحت   ان��وا بأن فقدوا أنفسهم

  أن يمكن م�ى �عرف ال ألنك ،اهرب النار،
ُ
 ليس .الظالم �� السبل ك ب تقطعت تاركة إياك وقد ،طفأت

  مدعو  منا واحد �ل
ً
 �ل واحد منا سيعطي عن نفسھ  القد�س: " الرسول  يقول  ن.  اآلخر� إلنقاذا

ً
فإذا

  
ً
 الذي �علم غ��ك ألست �علم نفسك؟"إنھ  حسابا

ً
: "فأنت إذا

ً
 أنا: "يقول  �ان لو  كما �". ويعلن أيضا

 ا". بأنفسن نفعلھ أن يجب  ما  إ�� ننظر أن بالتأكيد عليناينب��  ولكن  اآلخر�ن، عن أعرف ال
 
امل  وأمھ جيداال�عزال     عندما  نف��  �عود   الرب أجل من العالم من ما �خص  ين�حبى.  ال   فإنھ 

 
ً
  يبدو أن ينب�� ال أنھح�ى   باملمتل�ات، مرتبطا

ً
  ��  تبدأ الف العالم، تركت قد كنت إذا .هواءباأل  مخدوعا

  أن ��  رغبن تكت لم حواء.  إليك أهواؤك  ستعودف و�ال طل��ا.
ُ
 سوف راهب أن ح�ن �� ا�جنة، من طردت

 ا�خطر رفض لكنھ ا�حرمة، ل�جرةا أخرى  مرة لتشت�ي  �انت.  خاطر طيب عن وطنھ عن تخ��ي

 د. ا�جس  من  القرابة من القادم املؤكد
 

  أن �� رغبت  كنت  لم حواء   
ُ
 طيب عن وطنھ عن  خ��تي سوف راهب أن ح�ن �� ا�جنة، من طردت

 القرابة  من  القادم املؤكد  ا�خطر  رفض لكنھ ا�حرمة،  ل�جرة ا أخرى  مرة  �شت�ي �انت .خاطر

ال ت�ون الثمرة �� مجال البصر   عندما .الطاعون  من �ان لو كما ا�خطيئة أماكن من اهرب .يةا�جسد

ص املاكرة. إ��م يأتون إلينا مق��ح�ن اللصو طرق  من نحذر  أن علينا ا.  لتذوقه كب��ة رغبة  لدينا  ال ت�ون 

 عن أقار�نا  نا  علينا أننا ال ينب�� علي
ً
. ثم، من جديد، نتدبر أمورنا بحيث �عيش �عيدا

ً
ترك العالم فعليا

 من الشفقة  خت��نلبعض الوقت. إننا  
ً
تأ�ي األف�ار    الشعور بالذنب، وضبط النفس. و�عد ذلك،، و قليال

. إ��ا تخ�الفارغة  
ً
ون جيدون، وأننا  أننا مستمع  �نا  علينا طالبة أن �عيدنا لألماكن ال�ي كنا �عرفها قبال

 قدوة، وأننا معونة بالنسبة ألولئك الذين شهدوا ع�� أفعالنا الشر�رة �� السابق.  
 

ن  منقذي أنھ من املمكن أن ن�ون  لنا  ون ؤكدي  مفإ�� ،إذا حدث أن كنا نمتلك فصاحة و�طالع جيد   

 البحر �� جمعناها ال�ي الكنوز  ن�� من نتمكن ح�ى هذا �ل لنا يقولون �ن للعالم. إ��م  ومعلم للنفوس

بزوجتھ بالطبع. إذ �عود  يس  ولي بلوط  لو �ان األمر هكذا، فمن األفضل أن نقتد  .امليناء �� وجودنا  أثناء 

ت�ون  م��ا ءتجا ال�ي املناطق  إ�� النفس ل عمود  مث الواقع  ��بل   ،طعمھ فقد الذي امل�ح  مثل فإ��ا 

الشه�� ذل  يرى  لن  هناك األرض إ�� يتوق  الذي  القلب إن .�عود وال  اهرب  مصر، من اهرب ك.امل�ح 

  أورشليم
ً
 أرض الالهوى. ،أبدا

 
بال��اءة    املن�ل مملوئ�ن  �� العودة ثم . نظيفة أرواحهم و  ي�ون البعض عند مغادرة   ،يرغبون �شدة 

 ع�� ا�حقيقي، املنفى   .بأنفسهم حققوه أن �عد لآلخر�ن، ا�خالص يجلبون  قد أ��م ر�ما، ،ينمعتقد
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 كنا  إذا  .يت�لمون بلغات أخرى   رجال ب�ن أجن�ي �خص يجلسهو كمثل أن   ملعرفة،ا كامتال من الرغم

 أماكننا أو ا�خاصة عالقاتنا نمقت أن ينب�� ال أننا املؤكد فمن االنفرادية، ا�حياة اسلكن  قد

 �ل �� ا�حال هو كما هنا، .  هذه من  يأ�ي قد ضرر  أي  لتجنب  حذر�ن ن�ون  أن يجب  ولكن ا�خاصة،

  انا ا. لقد قال لھ البعض: "هوذا أمك و�خوتك يطلبونك"، وع�� الفور أعطمعلمن  هو  املسيح ي�ون   ��يء

 
ً
 من أي  املسيح مثاال

ً
بقولھ: "أمي و�خو�ي هم    مشاعر قاسية  ةع�� االنفصال الذي �ان مع ذلك خاليا

 �� والراغب القادر ال�خص  ي�ون  والدك دع لذا  أولئك الذين يفعلون مشيئة أ�ي الذي �� السموات".  

 كاأخ دع .قذارتك لغسل يكفي بما القوي  الندم��   وأمك خطاياك، عبء  تحمل �� معك العمل

.  زوجك هو    ملوت�� ا  املستمر ��فكتال نيكول السماء، إ�� يؤدي  الذي  السباق �� نافساملو  رفيق ي�ون 

  كد جس  فليكن .قلبك أن�ن ت�ون  لها تتوق  ال�ي ذر�تك دع
ً
 �يال املقدسة القوى  وأصدقائك لك، عبدا

 كنت  إذا "هذا هو جيل الطالب�ن الرب".     .أصدقائك أصبحوا إذا املوت ساعة  �� �ساعدك أن يمكن

 عنك   تدفع  فأنت  هللا، إ��  تتوق 
ً
 هذه  ب�ن ا�جمع يمكن أنھ  لك يقول  �خص أي.   للعائلة حبك�عيدا

"نفس  يخدع التوقات  كتمأل األصدقاء أو اآلباء دموع تدع ال ".  سيدين يخدم أن  �ستطيع أحد ال ھ 

 .  بالشفقة
 
األمر: "إذهب من أرضك  ذلك الرجل العظيم إبراهيم الذي سمع  ال يوجد مثال ع�� التخ�� أعظم من      

�ل   الرب  يكرمغر�بة ذات لغة غر�بة. وهكذا   ". لقد أطاع وذهب إ�� أرضومن عش��تك ومن بيت أبيك 

    .  مثال التخ�� هذامن يتبع  
ً
لدرجة ال  ي�ون التعلق بأحد من أقار�نا أو ح�ى ��خص غر�ب عنا صعبا

عض  ��د نار ا��حاقنا. قد يحتاج الطائر �� �لعالم و�يمكن التعامل معها. إنھ قد يرجعنا بالتدر�ج إ�� ا

 ط�� ضد الر�اح ل�ي يصل إ�� عشھ،  األحيان أن ي
ً
ر إ�� السماء واألرض �� نفس  نظيأن    وال يمكنھ أيضا

ن �ستطيع تجنب  باملثل، لو لم �عطي ظهرك بال�لية ألقار�ك ولآلخر�ن بالفكر وا�جسد فإنك ل الوقت.  

). تلك األرض ال�ي  ١٣:١٤ية لكننا نطلب العتيدة" (عب. "ألن ليس لنا هنا مدينة باق٨ا�خاطرة بنفسك

األبدية. و�غض   إ��  إال رحلة  ليست  إال غر�اء ونزالء. حياتنا  ليست وطننا فنحن لسنا  ف��ا ��  �عيش 

النظر عن طول إقامتنا �� ال��ية، فإننا سوف نرجع إ�� بيتنا األبدي. نحن لسنا إال ا�حمامة ال�ي أطلقها  

 . ٩جد راحة ح�ى رجعت إ�� الفلكنوح ولم �ستطع أن ت
 

 أمور العالم.   �� لقد أصبحنا غر�اء باختيارنا فدعونا ال ننخرط من جديد   

 
 الثالثة عن المنفىالدرجة  – السلم   –یوحنا الدرجي   ۸
 التقوىسر  –بیب جرجس ح  ۹
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 من العالم ألن العالم أفقر من أن �عطي�ي.
ً
 �� العالم، لصار    إن�ي ال أر�د شيئا

ً
لو �ان ما أر�ده موجودا

  العالم سماًء. ولكنھ ال 
ً
سوى األمور املادية.. إن�ي �� الواقع أبحث عن    كما أراه. ال يوجد فيھيزال أرضا

 ، وعن الروح القدس، وعن هللا. األمور السمائية

 من العالم ألن�ي لست من العالم
ً
 كما يظنون، لكن�ي نفخة إلهية. لقد   .إن�ي ال أر�د شيئا

ً
أنا لست ترابا

قليل وأعود إ�� هللا. بالتا��، كنت مع هللا منذ األزل ووضع�ي هللا ع�� األرض. ولكن�ي سوف أتركها �عد  

 أترك العالم وأذهب إ��  
ً
 من األرض. "خرجت من عند اآلب وقد أتيت إ�� العالم وأيضا

ً
أنا ال أر�د شيئا

لتا��، ال  أخذ أك�� مما �عطي. إنھ �ستعبد أولئك الذين يرغبون فيھ. با). هذا العالم ي٢٨:١٦اآلب" (يو

 منھ. 
ً
 أر�د شيئا

 من العالم ف�ل ما أر�ده هو أن أتخلص منھ
ً
، وأن أتحرر منھ ومن ا�جسد ومن األرض!  إن�ي ال أر�د شيئا

 �� السابق ل�ي أعود من جديد نفخة مقدسة غ�� مد�سة بأي ��يء دنيوي.  أر�د أن أرجع إ�� هللا كما 

 من العالم ألن�ي أطلب األمور ا
ً
. �ل ما  �� العالم أي ��يء خالد وليس  ا�خالدةبدية أل إن�ي ال أر�د شيئا

 زائلة.  ، بل ح�ى العالم نفسھ سوف يم��ي إ�� فناء. أنا ال أ زائل�� العالم 
ً
 طلب أمورا

 من العالم ألن�ي أع�� منھ
ً
. أنا ابن هللا ع�� صورتھ ومثالھ. أنا هي�ل للروح القدس  إن�ي ال أر�د شيئا

ن. أنا أع�� من العالم والعالم  الوحيد الذي يتناول جسده ودمھ األقدس�سك�ى هللا. أنا ا�خلوق وم�ان 

أن  صالحھ وتواضعھ ا�حب  نا من أراد هللا ��  ألن�ي أمتلك مفاتيح السماء واألرض. أ  يطلب م�ي أن أعطيھ

 لألرض (مت
ً
 للعالم وم�حا

ً
 ). ١٤-١٣: ٥يصنع م�ي نورا

 من ا
ً
الذين لم تكن األرض �ستحق وطئة قدم��م.    لعالم ألن�ي أر�د أن أحيا مثل آبائي إن�ي ال أر�د شيئا

جانب اآلخر، بركة للعالم.  حصلوا ع�� ��يء من العالم. ولك��م �انوا ع�� ا�لقد عاشوا هكذا دون أن ي 

 ح�ى اليوم.من أجلهم حفظ هللا العالم ، و فمن أجل صلوا��م أرسل هللا املاء ع�� األرض

 من العالم ألن�ي أر�د
ً
ت نفسك  نت�ى و�ذل. أنت من أحب�ي ح�ى امليا هللاأنت وحدك  ك  إن�ي ال أر�د شيئا

 إ�� عبودي�ي بل كنت أنا ا�حتا
ً
ج إ�� ر�و�يتك. بالتا��، ع�ي. أنت من �ونت�ي من العدم ولم تكن محتاجا

 .١٠علم معرفتكعطية يا من أعطيت�ي  نطلق من العالم وأتحد بكأر�د أن أ
 

 من     
ً
تلك األمور، غر�اء ونزالء ع�� األرض. عندما نقول  ، و�ع��ف أننا  هذا العالمدعونا ال نر�د شيئا

. ولو كنا نذكر �� ذهننا تلك املدينة ال�ي  
ً
خرجنا م��ا، ل�انت لنا فرصة  فإننا �علن بوضوح أننا نطلب وطنا

 أفضل أكننا اآلن نبت��  للرجوع. ول
ً
. بالتا��، ال �ست�� هللا أن ُيد�� إلهنا ألنھ أعد  وطنا

ً
 سماو�ا

ً
ي وطنا

  �� جلود غنم وجلود معزى معتاز�ن مك  طافوا    نا مدينة.ل
ً
رو��ن مذل�ن. وهم لم يكن العالم مستحقا

 لك املسيح.  من أجل عظم محب��م �� امل وشقوق األرض لهم. تا���ن �� براري وجبال ومغاير  
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