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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م ٢٠٢٢ أبر�ل                              للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 ل�جود ا
ل أحد الشيوخ ذات مرة إن ال�جود هو عبادة هللا. نحن �عبد هللا، وهو أمر ال يفعلھ عدونا، اق

. هو رجل هللاللشيطان، و�التا��  الشيطان. ال يح�ي رأسھ ، ال يركع ، ال �عبد. �ل من �عبد هللا هو عدو  

سي�افئھ هللا.    جهاد �س�ي، فهذا  ��جود إضا��هذا هو السبب �� أن ال�جود لھ أهمية كب��ة. إذا قمنا  

وف  ، س��ا، وعندما �شق طر�قنا إ�� األعأع�� السماءالقليلة ال�ي نقوم ��ا ببطء ��    داتيتم إيداع ال�ج

 أصبحت    كمنكتشف  
ً
   رصيدا

ً
 . سيساعدنا هذا  كب��ا

ً
نقدم حسابا ال�ي   عندما  ا�خيفة  ال�حظة  خالل 

حاكم ف��ا
ُ
 . ن

طانيات  املي  أو  ال�جود،  من  أنواع  ثالثة   أوالدها  �علم  والود�عة،  املتواضعة  بروحها  القبطية،  الكنيسة

 . ٣كرامواإل ،والتو�ةالعبادة،  �جود: و��). االنحناء (

   :للعبادة ال�جود. ١

  من  صالة  �ل  بداية  ��  ا�حال  هو  كما   العامة،  أو  الفردية  عبادتنا  أثناء  �  ة  املقدمدات  ال�ج  ��  هذه

  انح�ي"  دات:ال�ج  هذه مثل  عن   إ�حاق  القد�س  قال   .  "ارحم  رب يا" نقول   عندما ساعة  �ل الصلوات

   ،عبادتك  بداية  ��
ً
  أثناء   أف�ارك  ع��  والسيطرة   الص��    �عطيك  أن    باتضاع  قلبك   من   هللا  من   طالبا

  من    ين��ون   عندما.  الصالة  ��  رأي��ملقد  "  :مصر  ��  الرهبان  عن  �اسيان  يوحنا  القد�س  قال".  الصالة

   �ان  لو  كما  أمرهم،  من  �جلة  ��  ��جدون   ال  املزمور   تالوة
ً
منھ  ير�دون   واجبا   يفعل   كما  ،االن��اء 

 ��   ��جدون   ثم  ،  قص��ة   صالة  لرفع  الوقت  من  لف��ة  يقفون   ،ذلك  من   العكس  ع��بل  .  منا  الكث��ون

  أف�ارهم   �ل  مع  باستقامة  و�قفون   ،سريعة  بطر�قة  أقدامهم  ع��  يقفون   ،ذلك  �عد.  كب��  وتفاٍن   رهبة

  صالتھ   املص��  يبدأ: "بالقول   داتال�ج  هذه  وترتيب  عدد  الكنيسة  قانون   يحدد".    الصالة  ��  املستغرقة

"  الر�وع"  عبارة  �انت  �لما   أو  ،�سبيح  أو  مزمور   �ل  �عد  يركع  أن  يجب.  ثالثة  أو  ة واحد  مرة  ��جود  إما

  هذه  يتبعون   الصالة  أثناء   يومي  كروت�ن  ��جدون   الذين)  الرهبان  وخاصة(   املؤمنون   ."الصالة  ��  واردة

  مسألة   ��  مساعدتھ  ع��  أو  العظيمة،  رحمتھ  ع��  للرب  الشكر  تقديم  هو  ال�جود  من  الهدف.  اللوائح
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  يمنحنا  أن  الرب  نناشد  أن  هو  الصالة  ��  ال�جود  من   آخر  هدف.  وُيعرف هذا ��جود الشكر.  معينة

 : مثل أشياء قائل�ن اآلخر�ن، أجل من نص�� أن أو معينة  فضائل

  ا�حبة  حياة  رب،  يا  امنح�ي،"  ،"والتسامح   الص��  حياة  رب،  يا  امنح�ي،"  ،"الطهارة  حياة  رب  يا  امنح�ي+ "

   يكرس  أن  لل�خص  يجوز   كما.  األخرى   الفضائل  من  أي   ع��  ���كال�  أو  ،"ال�املة 
ً
  دات ال�ج  من  عددا

  علمهم  دون   الصالة ع��م  هو تقديم   دافعھ  ي�ون   قد.  أجلهم  من   الصالة  منھ  طلبوا   الذين  أولئك   من أجل

   للمرء  يمكن .  باحتياجا��م  ووعيھ   لهم  حبھ  خالل   من
ً
  أجل   من  للرب  ال�جود  �عض  يكرس  أن   أيضا

 .ذلك إ�� وما  وقادتھ، العالم سالمة  أجل من أو  وآبا��ا، الكنيسة

 :ي�� ما إ�حاق مار  قال الصالة، �� ال�جود موضوع ��

  ��  املثابرة  �ساوي   الصا�حة  األعمال  جميع  من  ��يء  ال.  خفيفة  مسألة  هللا  أمام  ال�جود  أن  تظن  ال"    +

 ." بال�جود الصلوات إكمال

 ."الصالة روح  ينشط هذا  ألن هللا، أمام الر�وع ع�� نفسك  أج��"  +

 ."للعبادة املثا�� ا�جو اليقظ املص��  ستعطي ، واآلخر ا�ح�ن ب�ن االنحناء  تقديم �� املثابرة"  +

ا  ماتت  قد  الروح  أن  ع��  مؤشر  ��  الصالة  أثناء  هللا  أمام  املستمر  ال�جود  محبة  إن"   +   لعالم عن 

 ."ا�جديدة ا�حياة  سر وأدركت
 
 :للتو�ة ال�جود .٢

 :ال�جود اهذ من نوعان هناك

   �،  انياطمي  تقديم+  
ً
  نقوم  بينما.  خطايانا  لنا  �غفر  وأن  التو�ة  حياة  �عطينا  وأن  يرحمنا،  أن  منھ  طالبا

 . والصليب  هللا بقوة  أخرى  مرة ��ض ولكننا  ا�خطايا �سبب السقوط نتذكر ال�جود ا��ذ

  هذه  يقبل  أن  اآلخر  الطرف  ع��  يجب.  املصا�حة  أو  للمناقشة  اجتماع  �عد  إلخوتھ  �خص  يقدمها+  

م. و�ن  اح��زوا ألنفسك"  :املقدس  الكتاب  ��  مكتوب  هو  كما  املقابل،   ��  مماثلة  انياطمي  و�قدم  انياطاملي

و�ن أخطأ إليك سبع مرات �� اليوم ورجع إليك سبع مرات  غفر لھ.  اأخطأ إليك أخوك فو�خھ و�ن تاب ف 

: أنا تائب فاغفر لھ
ً
 أي   ،  التو�ة  �ع�ي يونانية  �لمة  ��"  metanoia"   �لمة).  ٤-٣:  ١٧  لوقا" (�� اليوم قائال

�شا�لوا هذا الدهر بل �غ��وا    وال : "بولس  القد�س  يقول .  �حيح  هو  ما  إ��  خاطئ   هو  ما  من   العقل  �غي��

إ  �� ما  لتخت��وا  أذهانكم  بتجديد  ش�لكم  ال�امعن  املرضية  الصا�حة  هللا  (لة رادة  ).  ٢:  ١٢  رومية" 

 إذا.  ل��مإ  أسأتم  الذين  أولئك  غفران  ع��  ل�حصول   محاولة  ��  قوي   عمل  هو  القلب  من  املقدم  ال�جود

  مما   أك��  بحب  القلب  ملء   و�عادة   ،ساءةاإل   أو  اإلهانة   آثار   جميع   ع��   القضاء   فيمك��م  ،صادق�ن  �انوا

 . قبل من بھ �شعر �ان
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  شقيق�ن   عن  قصة  هناك  ،  ال�حراء   آباء  وأقوال  حياة  عن  شه��   رو��  كتاب  وهو"  �ستان الرهبان"  ��

   الشيطان  أصبح .  شهيت  بر�ة  ��  �عيشان  متدين�نراهب�ن    �انا
ً
.  األخو�ن  هذين   ب�ن  إسف�ن  دق  ع��  حر�صا

   األصغر  األخ  أشعل   األيام  أحد  ��
ً
  سقط  ،الشيطان  خداع  خالل  من  ولكن  ،حاملھ  ع��  ووضعھ  مصباحا

   مستاءً  األك��  الراهب  أصبح.  وانطفأ  املصباح
ً
:  وقال  األصغر  األخ انح�ى  ،هذا  عند.  شقيقھ  وضرب  جدا

   كن  فقط.  أ��  تن��ج  ال"
ً
   ،"أخرى   مرة   املصباح  وسأشعل  صبورا

ً
  هللا  رأى   عندماو .  مرات  عدة   نفسھ  مكررا

   األصغر  األخ   �ان  كم
ً
 الشياط�ن،  قائد  إ��  الشيطان  ذهب   ثم.  الصباح  ح�ى  الشيطان  هذا   عذب   ود�عا

  ، ��يء  �ل  ترك  ،سماعها  وعند  ،القصة  هذه  الشياط�ن  خدم  الذي   األصنام  �اهن  سمع.  حدث  بما  وأخ��ه

  يمكن : "يقول   أن  اعتادو .  التواضع  مارس  رهبانيتھ  بداية  منذو .  الرهبانية  ا�حياة  ترتيب  إ��  وانضم  ،  وآمن

 .وقمعها وحلها العدو قوة �ل   ع�� التغلب للتواضع

  ب�ن   ف��ا  جدو ن  مرة  �ل  ��: "البعض  لبعضهم  يقولون   الشياط�ن  مرة  ذات  سمعت: "مرة  ذات  قالقد  ل

  عالمات   ��  والتو�ة  ال�جود".  قوانا   و�قمعون   ،البعض  لبعضهم  انياطاملي  يقدمون   نراهم  ،الرهبان

  يحتملها   أن  يمكن  ال   الفضائل  هذه  مثل.  املص��  قبل  من   الوصايا   واتباع  هللا،  ومخافة  التواضع،

 . تحرقھ أل��ا ،الشيطان
 

 : كراماإل  �جود .٣

 .الكنيسة آلباء  املقدمة وتلك والقد�س�ن، للشهداء  املقدمة انياطاملي: ال�جود اهذ من نوعان هناك

 وا�جوع   التفا�ي  تحملوا   أل��م  رفا��م  �ملتكر   والقد�س�ن  الشهداء  رفات  أمام  انياطميتقديم    )   أ(  

   أصبحوا  هذا  خالل  من.  املسيح  �سوع  لر�نا   العظيمة  محب��م  �سبب  والعرق   والدموع  والعطش
ً
  مسكنا

فإ�ي أكرم الذين يكرمون�ي، والذين يحتقرون�ي : " قال  الذي   ر�نا  لوعد  وفقا  نكرمهم  نحن.  القدس  للروح

 ). ٣٠: ٢ صم١" (يصغرون

  هللا  نكرم ال�جود ا��ذ
ً
  تكر�م خالل منإننا . األبدي  السالم  شواطئ إ�� موقاده  مف�� عمل الذي  ،أيضا

   نطلب  القد�س�ن،
ً
  صورة   هم  القد�س�ن  أن  و�ما.  املسيح  نور   ون عكس �  مأل��  وشفاعا��م،  صلوا��م  أيضا

  خالصنا   لصا�ح  والعمل  ،وال��كة  القوة.  ذلك  �عد   إلينا  ينتقل  النور   هذا  فإن  املسيح،  لنور   األصل  طبق

.  ناأجل  من  والتضرع  بنا  العناية  خالل  من  الرب  مشيئة  القد�سون   يتمم  السماء  ��.  الروحية  ورفاهيتنا

  كما .  وأيقونا��م  آثارهم  وتمجيد  ذكراهم  تكر�م  خالل  من  هللا  مشيئة  نحقق  أيضا  نحن  األرض،  ع��  هنا

  هناك   بل  واألرض،  السماء  ب�ن  حواجز  توجد  ال.  الشفاعة  وصلوات  بمحب��م  �غطونا  أن  م��م  نطلب

 . والصلوات توسلال ع�� يقوم القد�س�ن، و��ن بيننا قوي  تواصل

العليا و   أسقف  غريغور�وس،  نيافة األنبا  ئلُس  العل�يالدراسات    �عض   تكنياف  ستلقي  هل"  ،البحث 

  عل��ا   القد�س�ن  رفات  إن: "فأجاب  ،"القد�س�ن؟  رفات  بتكر�م  يتعلق  فيما الكنيسة  �عاليم  ع��  الضوء

أل�ي حامل �� جسدي  : "بولس  الرسول   يقل  ألم.  وفضائلهم  هادهموج  حيا��م؛  قصص  تروي   ،عالمات
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�سوعسم الرب    لهذا.  جسده  ع��  عالمة  ترك  بولس  القد�س  بھ  شعر  ألم  �لن  إ)  ١٧:  ٦  غل(  ؟"ات 

  جزء   �ل  و��  ،القد�س�ن  مساكن   �انت  الرفات   تلك  أن   ؤمنون  ندرك   نحن.  القد�س�ن  رفات   نكرم  السبب

  ،املثال  سبيل  ع��  ،أثناسيوس  القد�س   عظام  من   عظمة   �ل.  حيا��م  سمات  توجد  الرفات  هذه  من

 . �لها حياتھ ي�خص عظامھ أو أعضائھ من ء جز �ل.  أثناسيوس القد�س  صفات تحمل

  الذي   كراماإل  �جود  من  الثا�ي  النوع   ��  األساقفة،  أو  البطر�رك  الكنيسة،   آلباء  املقدمة  انياطاملي  )ب(

  كما .  املقدسة  الكنيسة  ��  للرسل   وخلفاء   للمسيح   سفراء   أل��م  وطاعتنا   محبتنا  ع��  كعالمة  فيھ   نكرمهم 

  الكهنة   و�رسمون   املذابح   يكرسون   الذي بواسطتھ و   ف��م،  �سكن  الذي   القدس  لروحل  عبادة ك  ��جدأننا  

 . الئق �ل��وس هو أمراإل لرجال كراماإل �جود أن ع��  باألدلة م��ء املقدس الكتاب. والشمامسة

.  جهادا� هذا مناإل�سان �� تولد ال�ي ا�جيدة األشياء �� ما   انظر .ال�جود  من  ا�ختلفة  األنواع �� هذه

 
ً
  ع��   عينيھ  و�ثبت  السماء،  إ��  يديھ  و�مد  الصالة  ��  ركبتيھ  اإل�سان  يث�ي  عندما  ذلك  يحدث  ما  غالبا

  ،الندمو   بالدموع  الوقت   طوال  هللا  إ��  و�توسل  صالتھ،  أثناء   هللا  ع��  أف�اره  �ل  و�ركز  املسيح   صليب

  املب�ج  االنحناء  �عرف الذي  الرجل هو  من .  ٤حالوة يتدفق  قلبھ  �� ينبوع ينبثق إنذار سابق ودون  فجأة 

   اللسان   ي�ون   عندما  ،للركبت�ن
ً
  غ��  أف�اره  حالوة  ��  سبيح الت  ببعض   بصمت  ينطق  والقلب  ساكنا

   يزال  ال   وا�جسم   املنقطعة
ً
 .  الركبت�ن  ع��  مستندا

ً
  أجسادنا  نقدم  أن  بولس  القد�س   يقول   كما  تماما

  الفضائل  جميع  ب�ن  من  ال�جود  من  أفضل  ��يء   يوجد  ال.  هللا  لدى   ومقبولة  مقدسة   حية،  كذبيحة

  ، الظالم  وقوة  لشياط�نل  مرعبو   ،املالئكة  عيون   ��  مكرمو   ،هللا  أمر محبوب منإنھ    .الناس  ��ا  يقوم  ال�ي

  والصوم،   الصالة  خالل  من   ونمجده،   �سبحھ،  دعونا  لذلك،.  والتواضع  والرحمة   لمعرفةل  نحاوم

 . أمامھ��جدو 
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