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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م  ٢٠٢١��نوفم                               للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 عن الكنيسة
 ) ٨:٢٦"يا رب أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك" (مز
�� الكنيسة  سلو�ة.  امل   قال أحد الشيوخ: "�عاَل إ�� كنيسة املسيح! هنا فقط سوف تجد �عز�ة لنفسك 

تجد   سوف  ��فقط  ألنك   ،
ً
ب�ي   يقينا يا  بوداعة:  لك   

ً
قائال �سوع  صوت  �سمع  سوف  فقط  الكنيسة 

.  مغفورة لك جميع خطاياك
ً
". . لقد تأملَت كث��ا

ً
 ها أنت قد برئت فإذهب وال �عود تخطئ أيضا

 
�ة ب�ن  د رابطة قو ؟ ألم يحدث ذلك �� الكنيسة؟ توجلو �ساءلنا أين سمع األنبا أنطونيوس دعوتھ   

. ا�حياة الرهبانية �� القلب النابض للكنيسة ب�� أن تنكسر الكنيسة وا�حياة الرهبانية ال ين
ً
، ولو  أبدا

، ولو �لن القلب 
ً
 ي�ون ا�جسم �لھ سليما

ً
. كما قال  �ان القلب سليما

ً
 ي�ون ا�جسم �لھ ضعيفا

ً
ضعيفا

 ال �سكتون �ل اهللا
ً
ل��ار و�ل الليل ع�� الدوام. يا ذاكري الرب  : "ع�� أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا

). ومن هم  ٧-٦:  ٦٢ال �سكتوا وال تدعوه �سكت ح�ى يثبت و�جعل أورشليم �سبيحة �� األرض" (إش

ألننا  �ل ��يء ف��ا  و أولئك ا�حراس سوى الرهبان؟ إنھ من واجبنا كرهبان أن نحب الكنيسة، وخدما��ا،  

سيح  كنيسة امل الذي يمد ا�جسم �لھ بالدم. يقول القد�س ا�حق السر�ا�ي: "ألن فخر    القلبمثلما قلنا  

 ٣هو ا�حياة الرهبانية"
 

 و األرضية  �� املبا�ي  أككنيسة ��  الشك أن  ال يوجد     
ً
وع�� الرغم من أن هللا  �ا بيت هللا.  . إ�قيمةسموا

ھ �علن عن حضوره �� الكنيسة بطر�قة خاصة محسوسة ومفيدة. كنيسة هللا  ، فإنموجود �� �ل م�ان

�� سماء أرضية كما نقول �� القطع الساعة الثالثة: "إذا ما وقفنا �� هي�لك املقدس نحسب �القيام  

    الكنيسة �� م�ان.  �� السماء"
ً
 و��ارا

ً
شركة هللا مع اإل�سان. ف��ا تقام �ل األسرار. تتغ�ى الكنيسة ليال

    بتسبيح هللا. �ل ��يء �� كنيسة هللا مقدس. ح�ى ا�حوائط والهواء. يوجد مالك من مالئكة هللا
ً
مسئوال

د املرء �� م�ان مقدس  مالئكة هللا وقد�سو الكنيسة املنتصرة ين�لون ف��ا. �ش�ل وجو �ل كنيسة.  عن  

لن أك�� فرحة  لديھ قصور  مثل هذا   
ً
مل�ا �ان  الن�ي  داود  أن  الرغمن من  األرض. ع��  ع��  واسعة  �يل 

لل األرضية  الوسائل  و�ل  بالطر�قة  عظيمة  قيم��ا  وقاس  جميعها  فحصها  أنھ  إال  والتمتع،  تلذذ 
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ألتمس: أن أسكن   : "واحدة سألت من الرب و�ياها 
ً
بيال�حيحة قائال أيام حيا�ي ل�ي  ��  ت الرب �ل 

). لقد نطق الروح القدس بتلك ال�لمات ع�� لسان داود  ٤:٢٧" (مزأنظر �عيم الرب وأتفرس �� هي�لھ 

ضروري بالنسبة   دخل �� شركة مع هللا. إنھ أمر ونتطهر من خطايانا ون الن�ي. �� الكنيسة نص�� ونتعلم

الصل جميع  يحضر  أن  لكن  وات  للراهب  الكنيسة.   �� �عر املقامة  ا�خ��  الكنيسة و�ضع  ف  عدو  قوة 

األمراض.   اختالق  خالل  من  ح�ى  الكنيسة   �� الصلوات  حضور  عن  �عوقنا  ل�ي   
ً
من  خططا فخ  هذا 

ال�ي   الصالة  يكره  الذي  الشر�رة.  الشيطان  األرواح  �ل  ��لك  الذي  والسيف  الفضائل،  �ل  أم   ��

 تلك الوسائل الش�ل ا�حسن بقدر اإلم�ان، ل�ي  إجهاد ووسائل ممكنةلشيطان �ستعمل �ل  فا
ً
، معطيا

الر  الصال   اهب�شتت  ثم    جرده، و�ةعن  ماذا يحدث عندما  من سالحهم،  أو يجرحھ.  �غلبھ  �عد ذلك 

، أم أ��ا تنوح ع�� أبنا��ا،  م��ء أبنا��ا إل��ايكف جرس الدير عن القرع؟ ه�� ت�ون الكنيسة سعيدة ب

أنتم تقفون �� اتضاع أم أ��ا تصرخ قائلة: �عالوا إ�ّ� يا جميع املتعب�ن والثقي�� األحمال وأنا أر�حكم.  

صوت.  و  بأع��  تتحدثون  ذلك  ومع  طاهرة  من  صمت  �القمر،  جميلة  الصباح،  مثل  املشرقة   ��

. �ل آلة صورت ضدك ال  �الشمس
ً
هدت وجرجت ولكنك تتعا�� دائما

ُ
، مرهبة كجيش بألو�ة؟ لقد اضط

من عندي    �رهم. هذا هو م��اث عبيد الرب، و يھح، و�ل لسان يقوم عليِك �� القضاء تحكم�ن علتنج

. �سر��� ثوب  "اخل�� يا أورشليم حلة النوح واملذلة والب��ي ��اء ا�جد من عند هللا إ�� األبد  يقول الرب.  

ال�� الذي من هللا واجع�� ع�� رأسك تاج مجد األز��. فإن هللا يظهر سناِك ل�ل ما تحت السماء و��ون  

أورشليم زقفي �� األعا�� وتطل�� من اسمك من قبل هللا إ�� األبد سالم ال�� ومجد عبادة هللا. ا����ي يا  

�� مشرقها ب�لمة القدوس مبت�ج�ن الشمس إحولك نحو املشرق وانظري بنيك مجتمع�ن من مغرب  

 جب، كما تحبين�ي أنِت. ، سامحي�ي ألن�ي ال أحبك كما ي أمي الغالية الكنيسة  ). ٥-١:  ٥بذكر هللا" (باروخ 
 

طاع  املست  يحثنا القد�س ثيئوفان الناسك أنھ من الضروري أن نثبت عادة الذهاب للكنيسة بقدر   

زان��ز أول فرصة للذهاب    القداس والعشية. ليكن لك اشتياق لذلكالتسبحة وصالة باكر و �حضور  

سك�ى هللا، ى وال �غادر. كنيستنا �� سماء ع�� األرض. اسرع إ�� الكنيسة بإيمان أ��ا م�ان  هناك، وابق

� الكنيسة كما لو كنت تقف أمام  قف �ات فيھ.  وأ��ا امل�ان الذي وعد هو نفسھ أن �ستجيب الصلو 

 السماء ع�هللا بخوف ورعدة. ال ينب
ً
ال�ي    � األرض �� أن يوجد �� الكنيسة أية أحاديث أرضية أل��ا حقا

�� الكنيسة تتطهر  �جود واالنتباه إ�� الصلوات دون �شتت أف�ار بص��.  لنخت��ها من خالل الوقوف وا 

حواسنا، عيوننا   إ��  �ل  التطلع  خالل  أمن  الصلوات،  سماع  خالل  آذاننا من  من  األيقونات،  فواهنا 

خالل نطق الصلوات، أنوفنا والهواء بواسطة البخور، و�ل جسدنا من خالل االش��اك �� الصلوات 

حنا ذه�ي الفم عن الكنيسة: "فأية  ! يقول القد�س يو بالوقوف وال�جود. أنظر كم �� جميلة كنيستنا

  املسيح  ى تقبع أية حية خبيثة، بل باألحر  شعب كنيستنا؟ هنا ال س �شبھ  ميناء �شبھ الكنية؟ أي فردو 

�جر،  الذي هو البداية. ال توجد هنا أية حواء تصعد وتن�ل، بل الكنيسة ال�ي ت��ض. هنا ال توجد أوراق  
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فلك نوح الناس من ة. لقد خلص  حواجز بأشواك بل كرمة مزهر   وجد هنا  تبل ثمرة الروح القدس. ال  

 الكنيسة تخلصنا من طوفان هذا العالم.  الط
ً
�شبھ نفوسنا ا�حمامة ال�ي لم تجد  وفان، هكذا أيضا

 سوف نجد راحة �� الكنيسة فقط. لذلك  فرجعت إ�� الفلموضع راحة    قدامهاأل
ً
نحن ال  ك. نحن أيضا

الكنيسة ع��ن  نخطئ عندما الفلك  أ��ا أس�ى من    صف  الصقر  املثال، دخل  نوح. فع�� سبيل  فلك 

الكصقرمنھ  وخرج   دخل  الفلك  .  منھ  ذئب  املرء  وخرج  يدخل  الكنيسة،   �� هنا  لكن  كصقر  كذئب. 

ألن طبيعتھ  و�خرج م��ا كحمامة. و�دخلها الذئب و�خرج م��ا كحمل. يأ�ي الثعبان و�خرج كحمل، ليس 

سطة التو�ة. هل وقت �� ا�خطية؟ أدخل الكنيسة وتخلص  ھ قد تخلص من الشر بواقد �غ��ت ولكن ألن

ألن الكنيسة �� مستشفى وليست قاعة محكمة. وطاملا نحن داخل املركب فح�ى لو قامت    من خطيتك

يسة ن�ون �� خطر الغرق. ينب�� العاصفة فإننا �� أمان ألن هللا موجود �� الكنيسة ولكن خارج الكن

 حياة االتضاع والتو�ة. با�حياة �� الكنيسة أن نحيا  عستمت علينا ل�ي �
 

دم ا�حق عليھ  الكنيسة �� م�ان التج��، فهنا �� الكنيسة نر    
ُ
ى هللا. �شبھ الكنيسة ا�جبل الذي ق

 ا�جبل الذي يذبح عليھ ذبيحت
ً
نا ا�حقيقية. هل تود أن ترى الصليب الذي صلب  كذبيحة، ف�ي أيضا

عليھ ذبيحتنا    دمُيق ع إ�� املذبح ألن هذا هو الصليب الذي  عليھ ر�نا؟ إنھ موجود هنا �� الكنيسة. تطل

ع �� امل��ء إ�� الكنيسة باشتياق و�جالل ألننا سوف نتعلم فيھ ال��اءة والطهارة،  دعونا �سر ا�حقيقية.  

نتلقى    وما سوف  ف��ا  لوجودنا.   
ً
وهدفا ا�حياة،   ��  

ً
م�انا ف��ا  نجد  سوف  ا�حب.  هو  وما  الوداعة،   ��

الرجاء، وهذا الرجاء سوف يجعلنا أقو�اء. ف��ا سوف نتلقى اإليمان، وهذا اإليمان سوف يخلصنا. ف��ا  

  �� ن�ون  إننا  ا�حبة سوف تجعلنا صا�ح�ن.  ا�حبة، وتلك  نتلقى    حمل ن  عندما املسيح  كنيسة  سوف 

  
ً
 منحنيا

ً
.  �خصا

ً
إننا ن�ون �� كنيسة املسيح عندما نصرخ قائل�ن: اللهم أع�ي. إننا ن�ون �� كنيسة  وحز�نا

ل ح�ى  أخينا  أن �غضب ع��  ن�ون صابر�ن وصا�ح�ن، وعندما نرفض  �ان قد جرح  املسيح عندما  و 

 ، وعندما نقابل الشر با�حبة.غفر ��م امشاعرنا. إننا ن�ون �� كنيسة املسيح عندما نص�� قائل�ن: الله
 

طو�ى للراهب الذي �عيش باستمرار بالقرب من هي�ل هللا! إنھ �عيش بالقرب من السماء، بالقرب من     

الذي   ا�خالص  ��مل  ا�خالص. دعونا ال  بالقرب من  الرحوم  لھجعالفردوس،  يدينا.  أ�� متناول    اإللھ 

، عندما  و�تعب  عندما يك��  با�حضور إ�� الكنيسة دون تأخ��، ألنھ  خصوص مطالبع�� وجھ ا�  اهبالر 

فإنھ سوف يتغذى ع�� هذا ا�خزون الرو��  تبقي سن�ن العمر املتقدم واملرض ع�� الراهب �� قاليتھ،  

إ�� بيت هللاينطل   الذي جمعھ خالل سن�ن شبابھ وقوتھ عندما �ان لل ق  بيتك  . ألنھ طو�ى   �� ساكن�ن 

    بحونك إ�� أبد اآلبدين.�س 

 


