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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م  ٢٠٢٢ر يناي                               للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 الرجـــاء 
  ا�خطية و�انوقع ��  أخ �ان قد" : ذات مرة شيخقال 

ً
لدرجة أنھ كسر القاعدة الرهبانية. وعندما أراد   حز�نا

 
ً
كما كنت من قبل؟  نف��ي  لنفسھ: م�ى يمكن�ي أن أجد    أن يبدأ بداية جديدة، منعھ ضيقھ من القيام بذلك، قائال

وشرح لھ وضعھ. ولدى سماعھ عن ضيقھ،   الشيوخ �ي إ�� أحد أف .الرهبا�يعمل  لم يتمكن من بدء الو�سبب اإلحباط 

لھ   أصبح    الشيخقدم  لكنھ  حقل،  لديھ  رجل  هناك  "�ان  التا��:    املثال 
ً
   �سببخر�ا

ً
مليئا و�ان  باالعشاب    إهمالھ 

ذهب ابنھ لتنظيفھ لكنھ شعر باإلحباط    نظف ا�حقل". قال البنھ: "اذهب و ف  فكر أن يزرعھ.والشوك. �� ��اية املطاف  

 من الشوك،    الكث�� ا رأى  عندم
ً
استلقي و�دأ  ثم  وأنظف ما هو هنا؟"    ا�حشائش لنفسھ: "م�ى سأ�حب �ل تلك    قائال

   نجز ل��ى ما فعلھ. وعندما وجد أنھ لم ي  أبوهالنوم لعدة أيام. �عد ذلك جاء  
ً
 شيئا

ً
ح�ى    ، قال لھ: "ملاذا لم تنجز شيئا

،  حباطي، ونتيجة إل الكث��  عشاب والشوكاأل   تثقلت بمنظراآلن؟" قال الشاب لألب: بمجرد أن بدأت العمل، يا أ�ي،  

��  تقدم ت�عادل عرض غطاءك �ل يوم؛ ��ذه الطر�قة سوف  نظف مساحةاب�ي، يا : "أبوهقال لھ ف للنوم. استسلمت

عملك ولن تثبط عز�متك". عند سماع هذا، فعل ذلك، و�� وقت قص��، تم تنظيف ا�حقل. وكذلك أنت يا أ��، �عمل  

 شيئا 
ً
�قي هناك  سمع األخ ذلك و   ما". عندمن أجل صالحھ  السابقة  �حالتك هللا. لن تثبط عز�متك، وسيعيدك فشيئا

 راحة". ، و�نعمة املسيح، وجد من الشيخيفعل ما �علمھ  بدأ بص��

 
التو�ة   طر�ق  بداية   شيطان  اليواجھ  "�� 

ً
صعبا التو�ة  طر�ق  يجعل  ناحية،  فمن  باليأس.  ع��    اإل�سان 

رهيبة.  اإل� يحتوي ع�� خطايا  الذي  ماضيھ  أخرى يكشف  ناحية  لي��ك  الشيطان  يبذل  سان، ومن  قصارى جهده 

 مفيد  ي�ون الرجاءاإل�سان �سقط �� اليأس، ح�ى �عود  إ�� ا�خطيئة. �� هذه املرحلة  
ً
   ا

ً
الشيطان ��حبھ    .لإل�سان   جدا

خطايا رهيبة. األول    اإل�خر�وطي وسمعان بطرس ��وذا  لقد ارتكب    �عطيھ دفعة جيدة إ�� األمام.   رجاءإ�� الوراء وال

باللعنات والشتائم أمام فتاة خادمة عادية، وال ح�ى    جدفباع سيده بثالث�ن قطعة من الفضة والثا�ي أنكر املسيح و 

   سمعان بطرسأو ملك. ومع ذلك أدرك     وا��أمام حاكم أو  
ً
للغاية، و��ى بمرارة. قبلھ الرب وأعاده    خطيئتھ، و�ان حز�نا

وضعھ   لھ:  إ��  بقولھ  خرا��الرسو��  غن�ي...،    "ارَع  غن�ي...،    ارَع  (يوحنا  ارَع  أن   ).١٧،  ١٦،  ١٥:  ٢١"  ��وذا    إال 

فألقوا رجاءكم بالتمام ع�� النعمة ال�ي يؤ�ى �� رسالتھ األو�� بقولھ: "  رجائھ.  ع�� بطرس عن  رجاءه  طي فقد�خر�و اإل

 �جاو�ة �ل من  بل قدسوا الرب اإللھ �� قلو�كم، مستعد) و"١٣:  ١  بط  ١" (كم��ا إلي
ً
�سألكم عن سبب الرجاء ين دائما

الرهبان" قصة أخ عاش �� دير واعتاد أن يقع عدة    �ستان ). يذكر كتاب "١٥:  ٣  بط  ١" (الذي فيكم بوداعة وخوف

 
ً
 ومع ذلك �ان ح   ملغادرة ا�حياة الرهبانية.  مرات �� خطيئة الزنا. �ان يكره نفسھ و�ان مستعدا

ً
ع�� إكمال عبادتھ   ر�صا

ترى  حال�ي السيئة وحز�ي، ا�حب�ي إ��  أنت : "يا رب،  �� صالتھ �ان يقول و املزام�� والصيام وال�جود.  تالوةاليومية ب

ذلك أم ال. أنا مثل املستنقع. أرغب با�خطيئة و أح��ا لكنك رب قوي، اجعل�ي أمتنع عن هذه    أع�� يا رب سواء أردُت 

 
ً
.  الذين �ستحقون أن يخلصوا تخلص�ان لديك رحمة ع�� القد�س�ن فقط، أو أنك فقط  لو    القذارة. سي�ون غر�با
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 أن يقول . �ان  نف��ي لك"هأنذا أخضع    . ال �ستحق   أنا الذي��ّ   عمل رحمتك ال�جيب   أظهر
ً
هذه الصالة �ل يوم   معتادا

وظهر لھ عندما �ان يقرأ مزام��ه وقال لھ: "أال    رجائھ،�� أحد األيام غضب الشيطان من    أم ال.  طيةسقط �� ا�خسواء  

 النجست�ناسمھ �شفتيك    ونطقل من الوقوف ب�ن يدي هللا  تخج
ً
   ؟". فأجابھ األخ: "أنت تفعل شيئا

ً
  وأنا أفعل شيئا

يأتي�ي املوت  . أنا أقاتلك ��ذه الطر�قة ح�ى  يرحم�يم أن  و أطلب من هللا الرحأنا  أسقط �� ا�خطيئة و   أنت جعلت�يآخر.  

رحمة هللا. عندما    مللوقوف ضدك وسن�ى من سيفوز، أنت أ نف��ي  داد  �� ر�ي. أنا ال أتوقف عن إع   رجائيوال أتخ�� عن  

   ذلكسمع الشيطان  
ً
   قال لھ: "من اآلن فصاعدا

ً
  �� إلهك"،   رجائك�سبب    بإ�ليلضدك، ل�ي ال تفوز    لن أشن حر�ا

، �ان يتذكر  ك��ياء�لما شعر بال و املاضية.    خطاياهعاد األخ إ�� نفسھ و��ى بمرارة ع��  فوتركھ الشيطان من ذلك اليوم.  

باليأس �ان  خطا املاضية و�لما شعر  القد�س أوغسطين  يرجوياه  لم  وس�� هللا و�تذكر محبتھ ل�خطاة. قال  "إذا   :

 
ُ
ينب��  � ا�خطيئة منك، فال  ُ��حب  �حب  تز�جنا، ومع ذلك �سقط  الغفران��    الرجاءمنك  أن  البحر  أمواج  إن   .

 ". الرجاءمراسينا ع�� أرض 
 

  يقت�ي   منو   الرجاء،). اإليمان يولد  ١٣:  ١٣  �و١(  ةحبوا�  الرجاءاإليمان و   -  �ىالفضائل العظ  أحدهو    الرجاء

، يصل املرء إ�� قمة عالقتھ با�. ومن ثم، نرى الروابط القو�ة ب�ن الفضائل الثالث  واسطة ا�حبة�� هللا يحبھ. و�  رجاءً 

التمي�� بي��م، و�ن �ان  العظيمة. وال يمكن الفصل بي��م ، واإليمان  رجاءعتمد ع�� اإليمان وال�  ة حب. ا�من املمكن 

يفقد   رجاءيفقد ال من  وا�حة، ألن رجاء. إن أهمية الةحب�عتمد ع�� اإليمان وا� رجاء، والةحبوا� رجاء�عتمد ع�� ال

ع اإل�سان  الذي يدف  رجاءيقع �� اليأس واالكتئاب. إنھ ال  رجاءعندما يفقد ال  أنھ  أي   �ل ��يء معھ، ح�ى ا�حياة نفسها.

توقف  ينھ سوف  إفمنھ،  ال�جز و الشعور باليأس    فإذا تمكنوالس��، سواء �� حياتھ ا�جسدية أو الروحية.    جهادإ�� ا� 

 
ً
مرتبط باإليمان    رجاءهو القوة الدافعة �� حياة اإل�سان. و�ما أن ال  رجاءال  ي�ون . و�التا��،  جهادعن العمل وا�  تماما

 ، فإنھ يرتبط أيةحبوا� 
ً
بالروح ونتيجة لذلك يختفي    رجاءومع ذلك يمأله ال  بالفرح. قد يقع املرء �� خطيئة معينة    ضا

، وهللا أبونا �سوع املسيحنفسھ ر�نا و مجانية من هللا. يقول الرسول بولس: " عطيةهو  رجاءستبدل بالفرح. الحزنھ ويُ 

 بالنعمة، �عزي قلو�كم و�ثبتكم �� �ل كالم وعمل صا�
ً
 ورجاًء صا�حا

ً
-١٦:  ٢  �س  ٢" (حالذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا

١٧ .( 

 
: ١٢  " (رو فرح�ن �� الرجاء: "ألهل روميةالسالم والفرح إ�� القلب، كما يقول الرسول بولس  الرجاء  يجلب  

ال١٢ الروح وا�عدام  ا�خطيئة �سلب السالم من  ال  رجاء).  القلق.  بالفرح    رجاء�سبب  ا�حزن  القلب ويستبدل  ��دئ 

سفرك وهو راحة ع�� الطر�ق. عندما    ضروري لك أثناء  رجاء: "السو و�مأل القلب بالراحة. يقول القد�س أوغسطين

 طاقتك  تفقد  فإنك  ،  تفقد رجاء الوصول تتعب تتذكر أنھ �عد �عض األحيان سوف تصل إ�� وجهتك. إذا كنت  
ً
،  سريعا

 �ون مثمر يأن    ترجوع�� االستمرار. أنت تفعل اآلن    وسوف ت�ون غ�� قادر
ً
   �ون إنك ت.  ثمار�ذه ال�وأن �ستمتع    ا

ً
  سعيدا

 ٤لديھ هذه ا�حالوة، فإن الواقع أح��".  رجاءا�حصاد. إذا �ان ال تج�ي أك�� سعادة عندما   ت�ون و  تجاهددما عن
 

تيت إ�� هنا. ألم  أفكر �� كث�� من األحيان ملاذا تركت العالم و "دعونا ن�ون مج��دين و�قظ�ن �� خدمة هللا، و 

  � وتصبح  �عيش   أردت أنيكن األمر أنك  
ً
 رو إ�سانا

ً
، ألنھ �� وقت قص�� سوف تتلقى  لتحقيق الكمال  اسع بجد؟  حيا

   �عب يأ�ي عليك �� ساعة املوت. ا  سوفال خوف وال حزن  ثم م�افأة من العمل ا�خاص بك،  
ً
   قليال

ً
سوف    اآلن، وقر�با

 
 عن الرجاء الغربیة  نیافة األنبا یوأنس أسقف، بستان الروح ٤
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بال شك  هللا سي�ون ،  العمل بإخالص ودأبالفرح األبدي. ألنك إذا واصلت سوف تجد  تجد راحة كب��ة، �� ا�حقيقة، 

 
ً
 و�خيا

ً
   ء رجاءاقتنا�افأة. استمر ��  امل��    أمينا

ً
  معقول �� ا�حصول ع�� ا�خالص، ولكن ال تتصرف كما لو كنت متأكدا

 وقح  تص�� من ذلك  خشية أن  
ً
 و   ا

ً
رب  وضُ وا�خوف    رجاءب�ن ال  �ش�ل متواتر قلوق   مارجل    أرجحت  يوم ما،��    .متك��ا

ما    فقط  كنت أعرف  آه لوأثناء التأمل �� هذه األمور، قال: "و ة متواضعة أمام مذبح الكنيسة.  ركع �� صال فبا�حزن،  

إذا �ان ينب�� أن أثابر ح�ى ال��اية!" ع�� الفور سمع ضمن اإلجابة اإللهية: "إذا كنت �عرف هذا، ماذا كنت ستفعل؟  

 
ً
  إ��نفسھ    أسلم ذاتھ،  بالتعز�ة والراحةع�� الفور  عر  �ذ شو ".  افعل اآلن ما كنت ستفعلھ  حي��ا وست�ون آمنا تماما

 بل  . لم �عد فضولھ �س�� ملعرفة ما يحملھ لھ املستقبل،  عدم اليق�ن القلقتوقف عنھ  لهية و اإلرادة  اإل 
ً
من    حاول بدال

"هذا هو أساس الطر�ق إ�� هللا، �� الكث��   ٥�� بداية و��اية �ل عمل جيد.   أي إرادة هللا املقبولةذلك أن يجد الكمال،  

 ٦الروح، �� الوداعة للسفر ع�� طول طر�ق ا�حياة."   مسكنة، �� التواضع، �� رجاءلمن الص��، �� ا
 
 �ل يوم بداية جديدة  يبدا�ان  األنبا بيمن أنھكما قال   

ً
  ." "يا إل�ي ال تتخ�� ع�ي. لم أفعل شيئا

ً
،  أمامك جيدا

   رجاء، وال نفقد ال  ما هو وراء ونمتد إ�� ما هو قدامالقدرة ع�� البدء" دعونا نن��ى    رحمتك،ولكن امنح�ي، ��  
ً
  . أبدا

ال إ�� بداية جيدة �� هذا العام من خالل    سفر   ��  الفخاري   ومثلما هو ا�حال مع.  رجاءودعونا �سأل هللا أن يقودنا 

 جديد   وعاءً   أن يصنعناهللا قادر ع��    ن  ، فإإرميا
ً
   ا

ً
وأما منتظرو الرب فيجددون  "  : لنعمتھ، وأيضا إشعياء يقول   مستعدا

من ليس لھ رجاء ومع�ن من    رجاءألن هللا هو    ".قوة. يرفعون أجنحة �النسور. يركضون وال يتعبون. يمشون وال �عيون 

 ليس لھ مع�ن. 
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