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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م  ٢٠٢١��مد�س                               للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 تشهاد الرهبنة �� حياة اس 
عا�ى الشهداء من املوت الذي جاء إل��م، لكن الرهبان يموتون لقد  "  :ذات مرة  الشيوخ قال أحد  

�ل يوم عن طيب خاطر عندما �عيشون نذورهم بأمانة. الرهبنة �� املوت ا�حقيقي للذات ال�ي �� أك��  

 من أن 
ُ
 .  �ل يوم"ا�خاصة ��م األنا و قتل ألن الرهبان وضعوا ح�ى املوت أنفسهم ت

، و�قدمھ الراهب قطرة قطرة من خالل الزهد وحياة  دفعة واحدةيح  �سفك الشهيد دمھ للمس

والجهادا� أوغسطيناملستمر  تسبيح  ،  القد�س  يقول  وكما   وس�. 
ً
أتباعا أصبحوا  الذين  أولئك   :  

 
ً
من أجل التقوى،    جهاد وا�  عمال باأل   حقيقي�ن للمسيح مخلصنا يصلبون أجسادهم، مشغول�ن دائما

هو استشهاد رو�� ذا�ي. الراهب شهيد �� تخ�� عن مجد العالم    هواءاأل ا�جسد. االنتصار ع��    إماتةو�

ح�ى �� �ل دقيقة. حياة  بل و و�قدم نفسھ ذبيحة �ل يوم،    قاليتھالزائل، إنھ شهيد ا�حب اإلل�ي، يدخل  

فسنا  والدموع. املسيح �سأل، إذن، أن ننكر أن  السهر الراهب �� حياة التو�ة والصالة و�ن�ار الذات ��  

الزائفة    بمع�ى أن الذات  ال   -ننكر  والرغبات  األنانية  ولك��ا    شهوانيةاألنا  أ��ا ما نحن عليھ  يبدو  ال�ي 

مجرد �شوهات تخفي وجودنا األعمق واألصدق. يطلب املسيح أن ننكر أنفسنا ح�ى نتمكن من العثور  

ال يمكن أن �سود فيك إذا كنت   ورغباتك األنانية  أهواؤكع�� أنفسنا. يقول لنا: "األنا يجب أن تذهب،  

   ليس  امن قو��   األهواءتجر�د  طر�ق الصليب.    وإن�ار الذات ه  طر�ق  ."قلبك  سأسود ع��
ً
يم عدوال    سهال

يتم الكشف عن الذات ا�حقيقية    إذمستمر مدى ا�حياة.    جهادصفقة ملرة واحدة، بل    ليس  ووه  األلم.

�غلبباستمرار  تجاهد  واألنانية    الزائفةالنفس  فإن  لدينا،   حيث  ل�ي  املعركة  ساحة  هو  والقلب   ،

 نخوض هذه ا�حرب. 

أنطوني القد�س  إن  ��    وسيقال  الشهداء  لدعم  اإلسكندر�ة  إ��  ال�حراء  غادر  الكب�� 

   الشهداء،خاتم  ا�حاكمات �� ا�حكمة تحت قيادة دقلديانوس، وأنھ �عد استشهاد القد�س بطرس  

بموتنا اليومي    طوال حياتنااالستشهاد    شرف هذا لقد ُمنح لنا  عاد إ�� ديره الستئناف استشهاده اليومي.  

الذي مات من أجلنا. ب�ل أمانة ال يوجد أي   من أجل ذاك، جدللمسيح �� ا�حب وا� شاهدينالطو��، 

. �� هذا الفعل، يصلب اإل�سان نفسھ ع�� صليب املسيح. �ل عمل من  فعل املوت اإلرادي   يضا��عمل  
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، الذي ينت�ي �� ا�حياة  رادي اإل   صلب الذاتباملوت أو يتحول إ�� موت باستثناء  أعمال اإل�سان إما ينت�ي  

   مو�تحول إ�� حياة. أقول لك
ً
نفسھ، �� �ل مرة ينكرها و�تخ�� ع��ا  عن    إ�سان، �� �ل مرة يموت ف��ا  سرا

 
ً
ذين  بالرب املصلوب. الرهبان هم ال  فإنھ يلتصق أك��،  ئيل�خصھ الفدا  ةلصليب املسيح ومحب   تكر�ما

 
ً
 . �إراد��مو  يصعدون ع�� الصليب يوميا

. حافة السيف،  ومن أجل اإليماننفسھ مرة واحدة عن مات  �ل شهيدإن ، أ��ا اإلخوة األحباء

الراهب ا�خلص لبحمراء  ا�   ذبيحة   ولدعوتھ اإللهية يقدم نفسھ  الرهبا�ي  ز�ھ الدم، �شهد ع�� ذلك. 

ة فقط، ولكن عدة مرات. لذلك �ان من الضروري  �لمة هللا �ل يوم. ليس مرة واحدل  �سيف الطاعة

   تذبح الذبيحةأن  
ً
ع��   ضعتو بامل�ح، ثم    تم�حإ�� قطع و   اتقطيعهتم  ي،  تتمو �عد أن  و ع�� يد �اهن.    أوال

  بحيذالنار. إال إذا �ان ال�اهن 
ً
. و�املثل،  كذبيحة محرقةلرب ل تقديمھ وال يتم   يم�ح ، فإنھ الا�حمل أوال

 فوسنا  نيجب ع��  
ً
ل�ي  أ  أيضا املسيح  األك��  ال�اهن  تق��ب من  و   تذبحن    ا أف�ارهعن  موت  تمن قبلھ 

طرد ع��ا  تيجب أن      ،ا�خطيئة. وهكذا  عن موت  تعيشها، أي أن  �  تا�خاصة وا�حياة الشر�رة ال�ي �ان

د لھ حياة فيھ كما �ان من  و �ع وال يموت، ھ النفس��كت. وكما أن ا�جسد، �عد أن الشر�رة هواءحياة األ 

) يم��ي)،  قبل  وال  �سمع  أن  كال  �عد  ��    يميتذلك  حياتنا  قوتھ،  بنعمة  السماوي،  ال�اهن  املسيح، 

 �حياة الفساد ال�ي عاشعن  موت  �ا تفإ�العالم،  
ً
تحرك �� ظالم  تت�لم وال  تسمع وال  �   �عودالإ��ا  .  �ا سابقا

 ترك��ا بنعمة.  نفسالشر�رة ال�ي امتلكت ال هواءا�خطيئة ألن األ 

     وهكذا،
ً
ال�ي   نفس). لذا فإن ال١٤:  ٦  ل�� وأنا للعالم" (غ  قد صلب العالم: "��تف الرسول قائال

  �� هللا  مع  العيش   �� األع��  راحة  ترغب  ال�اهن  من  أعاله،  قلنا  كما  تق��ب،  أن  يجب  أبدي  وضوء 

 ا�حقيقي، املسيح، وأن  
ُ
حيا��ا السابقة من الظالم والشر وأن تنقل إ�� عن  لعالم و عن الوتموت    ذبح ت

�� تواصل �� مدينة، فإنھ  مع هللا  حياة أخرى للدخول  غ�� قادر ع��  ي�ون  . عندما يموت �خص ما 

   يموت سماع أصوات اآلخر�ن من حولھ. إنھ ال �سمع محادث��م وال األصوات ال�ي يصدرو��ا، لكنھ  
ً
  تماما

�عد    باملثل فإن النفساملدينة.    أي ��يء من جلبة و�تم نقلھ إ�� م�ان آخر حيث ال توجد أصوات، وال  

ذبح وتموت عنأن  
ُ
سمع  فإ��ا ال �عود �الشر�رة حيث عاشت مرة واحدة �� وقت سابق،    مدينة األهواء  ت

سمع ا�حادثة و�جيج ا�حجج التافهة أو ا�حشد الصاخب  �  ال �عودصوت األف�ار مظلمة.    �� داخلها

أل�� الظالم.  تنتقلألرواح  املدينة    ا  هناك  املإ��  اإلل�ي.  النور  مدينة  إ��  والسالم،  با�خ��  عيش  �ليئة 

و توهناك    ،تنصتو  و تت�لمتحدث،  هناك  �عقل،  الروحية  ت.  األعمال   ؤدي 
ً
جدا دعونا،  ب  الالئقة  ا�. 

. دعونا  روح ا�خطيئةتنطفئ فينا    ل�يو   ،الشر املظلمعالم  عن  بقوتھ ونموت    نموتلذلك، نص�� ل�ي  

 ٦قل من شر الظالم إ�� نور املسيح.تونن قبلها،ون  ي الروح السماو  نفس نلبس

 
 العظیمة. العظات الروحیة الخمسین والرسالة ،  القدیس مقاریوس ٦
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 وهكذ
ً
منتصرا أعماقھ  العالم، و�صرخ من  من هذا  ليست  أخرى  بحياة  يتمتع  القد�س    ا  مع 

مات �ل ال��ار. قد ُحسبنا مثل غنم للذبحأجلبولس، "من  
ُ
). إذا �ان هناك امتياز باط�ي  ٣٦:٨" (رو ك ن

فإ ا�حياة،  من  أخرى  أنواع  عن  ا�خصوص  وجھ  ع��  الرهبانية  ا�حياة  ال�ي  يم��  الفرص   �� يكمن  نھ 

لعالم طوال ال��ار والليل، وح�ى طوال ا�حياة. وقد أتقن اآلباء  عن ا  رادي توفرها هذه ا�حياة للموت اإل 

�ل  ب�ل تصميم ورهبة،  ب   صلبھ ال�خ��يهذا بطرق ووسائل مختلفة. الراهب هو الرجل الذي �عيش  

والسالم   ،تأ�ي من خالل تحقيق املوت ال�املصمت. راحتھ الوحيدة نفس و �ل ضبط ببداع، �مثابرة و 

 من �ل ذلك ما    ك��يائھ.الوحيد لھ �� إبادة  
ً
نبت  هو ا�حب الصادق غ�� املغشوش الذي يُ   يتبقى فيھ بدال

. االستشهاد هو  بثناء و��جاب الناس املسيح. مثل هذا الفرح يدوس املوت تحت األقدام وال ��تم    فرح

سة بذكرى الشهداء مرة واحدة �� السنة لتكر�م أرواحهم،  تحتفل الكني  ). ٣١:١٥  �و١عملنا اليومي (

ساعة �� اليوم طوال حياتنا. يقال عن كث�� من الشهداء،    ٢٤ع�� مدار    االستشهاد  �عيش  نحن   ومع ذلك 

 �انوا يلمون مسب   أ��م عندما 
ً
، إما بالو�� أو باملعلومات ال�ي تلقوها من أحد أصدقا��م، اليوم الذي  قا

أي ��يء �� الليلة السابقة، ولكن من املساء    ن قو يتذو ي�ونوا  �انوا سيحصلون فيھ ع�� تاج الشهادة، لم  

الصباح   سهر�انوا  ح�ى   �� الصالة،    يقفون  و هللا  ممجدين��  واألغا�ي  مرتل�ن    وال��اتيل،  املزام��،  

كمثل  الروحية، و�انوا يتطلعون إ�� تلك الساعة بفرح واب��اج، �� انتظار لقاء السيف هناك �سرعة  

 �حفالت الزفاف  الذين �ستعدون 
ً
دعوون إ�� استشهاد غ��  امل، نحن  . لذلك دعونا ن�ون يقظ�ن أيضا

 ءمرئي ح�ى نتلقى تيجان التقد�س، ح�ى ال �عطي أعدا
ً
أي عضو أو جزء من جسدنا،  ب عالمة إن�ار    نا أبدا

ال�امل.    ترتدي   الداخليةوأف�ارنا    ا�خارجيةحواسنا    نجعلولكن   نأخذ هذا  سالح هللا   اإل�ليل دعونا 

بدون    �ليلاإل  أخذال أحد ي ألنھ  ع الشهداء املقدس�ن، ونحرك خصومنا بدهشة؛  بقوة وندخل �� مجده م

 ٧.�عب

االستشهاد  نحن   �عيش هذا  ال  ا�خفيكرهبان  نقبل  طاعة، عندما   �� �عيش  ،  تجارب عندما 

مل تحمن ي  قال القد�س مو��ى إنلقد    ، عندما ننكر أنفسنا.نميت أهواءنانا، عندما  تخو إل عندما �غفر  

 
ً
و�حتقر    ُ�شتم  ملن"طو�ى    بقولھ:ذلك    الدر��، و�ؤكد القد�س يوحنا  الظلم من أجل هللا �عت�� شهيدا

سي�ون �� جوقة الشهداء وسيتحدث بألفة مع  إنھ  نفسھ.    يضبطال يزال  هو �ل يوم من أجل الرب، و 

إرادتھ ح�ى ال��اية   يميت لذي  ل. طو�ى  �زدرى بھو   �ان�ُ   عندمااملالئكة. طو�ى للراهب الذي يفكر �� نفسھ  

سلم نفسك  .  ٨ع�� يم�ن املصلوبسوف يوضع  إنھ  �� الرب.    االعتناء بنفسھ ألبيھ الرو��والذي ي��ك  

   جهادكللموت ��  
ً
  انتظروافقط أولئك الذين    واليسهم  لشهداء  ا  . ألناءدمن أن �عيش �� عدم إهت  بدال

 
 
 ۳۷عظة ، نسكیة، العظات الریانيق السالقدیس إسح ۷
 على الطاعة  ٤، الخطوة ، السلم یوحنا الدرجي ۸
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ً
. أال تتوق اآلن  ٩أولئك الذين يموتون من أجل ا�حفاظ ع�� وصاياه  املوت إليما��م باملسيح، ولكن أيضا

 
ً
ستشهاد �� الوقت ا�حاضر؟ بل ع�� العكس من اآلن لعدم وجود فرصة لال   لإلستشهاد؟ ألست حز�نا

 
ً
!  رفاهية حتقر ال فلتأنت، و ندرب أنفسنا ع�� فرصة االستشهاد. لقد احتقروا ا�حياة  ذلك، دعونا أيضا

أنت،    .املال �� أيدي الفقراء! لقد داسوا ع�� الفحم ا�ح��ق   إلقيأنت، اآلن    النار.  ��ألقوا بجث��م  لقد  

 ! هذه األمور صعبة،  شهوة ال   نارأطفئ  
ً
العقبات ا�حالية، ولكن ع��  ولك��ا مجز�ة أيضا . ال تركز ع�� 

املعاناة، ولكن  ع��  ال���ات املتوقعة. ليس  ع��  ، ولكن  ةا�حالي  ذابات عالفوائد املستقبلية. ليس ع�� ال

امل�افآت.  ع��  ، ولكن  �وبالعرق املس ع��  . ليس  ع�� األ�اليل  ، ولكنأل�عابع�� اا�جوائز. ليس  ع��  

نتظرنا. ليس  ي  ذي ال   ل�وتاملع��  ، ولكن  خارقةر ا� الناع��  العوائد. ليس  ع��  األحزان، ولكن  ع��  ليس  

 ، ولكن تتال��ىال ننظر إ�� ال��وة ال�ي    .توجاملاملسيح  ع��  يقفون �� �ل م�ان، ولكن  الذين  ا�جالدين  ع��  

  �� ا�حر�ة ال تفكر �� عدم الراحة من الصيام، ولكن  ف،  تصوم. إذا كنت  يزدادع�� الكن� الذي    لن�كز

الراحة. إذا قضت  �يال يأ�ي من قلة  أ�ي من عدم  البؤس الذي   �� �� الصالة، ال تفكر  ليلة بال نوم  يت 

�عكس مدى روع��ا، �� أعماق الليل، عندما ي�ون �ل إ�سان  و ال�ي تنتج عن الصالة    الدالةالنوم، ولكن  

  وطائربري وحيوان 
ً
 نائما

ً
  حيث ت�ون أنت وحدك،  ، عندما ي�ون هناك الصمت األك�� عمقا

ً
  مستيقظا

   .ا�جميعد  مع سي  تتحدث بدالة
ً
النوم حلو؟ ولكن ال ��يء أح�� من الصالة. إذا كنت تتحدث معھ    إذا

لوجھ  
ً
الكث��،  وجها إنجاز  يمكنك  أحد  حيث  ،  يمنعك �ال  أو   يوجد  .  كصالت  من  شغلك 

ً
أيضا   لديك 

 الوقت  
ً
 مستلقي  ت تتقلب، أنا�خاص بك فيما يتعلق با�حصول ع�� ما تر�د. إذا

ً
ع�� فراش ناعم، وال    ا

فكرة ال��وض؟ تأمل �� الشهداء املمددين اليوم ع�� السلم ا�حديدي، ليس مع فراش ملقى    تتحمل

 ١٠املتناثر تحتھ. شتعل، ولكن الفحم امل متح��

  مذبحھ. الرهبانية كحياه استشهاد مبنيھ ع�� ا�حب ومن أجل هذا ا�حب نقدم أنفسنا ع��  

. نحن نركض  حبيبنا، ألننا بذلك سنجد شيئا نض�� بھ �ونحن فرح�ن  ح�ى املوت�سلم أجسادنا    غننا

. �شرب  �نقا�ع  أهواءنانا و ءع�� طول طر�ق األحزان، حامل�ن عذابات قلو�نا. نحن نصلب أعضا   مثابرةب

لم �عد �شعر بأننا أحياء، ألنك أنت    .! لقد سلبتنا �ل ��يء ح�ى أنفسناأ��ا ا�حبيب�سرور.    مرارة املر 

أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر  فصلنا عن محبة املسيح؟  من سي " من عاش فينا.  

ذبح. فإ�ي متيقن أنھ  أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات �ل ال��ار، قد ُحسبنا مثل غنم لل

ال موت وال حياة وال مالئكة وال رؤساء وال قوات وال أمور حاضرة وال مستقبلة وال علو وال عمق وال  

 .) ٣٩-٣٥: ٨رو (خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة هللا ال�ي �� املسيح �سوع ر�نا" 

 
 ۳ق السریاني، العظات النسكیة، العظة سحإالقدیس  ۹

   القدیس یوحنا ذھبي الفم، عظة عن الشھداء ۱۰
 


