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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م ٢٠٢٢ مايو                               للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 عن اإليمان 

الس إ�حاق  القد�س  الذي  ر�ا�ييقول  الرجل  "إن  اإليمان:  بثقة  قلبھ     يثبت 
ً
أبدا ي�ون  عوز.    لن  حالة   ��

"؛ ومرة  ما تطلبونھ �� الصالة تنالونھوعندما ال ي�ون لديھ ��يء، فإنھ باإليمان يملك �ل ��يء، كما هو مكتوب: "�ل  

 ".قر�ب ال ��تموا ���يءأخرى، "الرب 

 لقد   
ُ

  أر��ى تب عن أخنوخ أنھ  ك
ُ
 هللا و�إيمانھ أ

ً
هللا. إذا سألنا أنفسنا    أر��ىح�ى ال يرى املوت، ألنھ   خذ �عيدا

كيف أر��ى أخنوخ هللا؟ �ان من خالل هذين األمر�ن. الس�� مع هللا واإليمان. يقول الرسول بولس أن اإليمان هو  

رى 
ُ
رى ال�ي    األمور ، وليس فقط  اإليقان بأمور ال ت

ُ
. عندما نضع مستقبلنا ب�ن يدي هللا، نلزمھ بمساعدتنا. إن الثقة  ت

 
ً
ونتمتع بثمر الرجاء. ألن اإل�سان �ستطيع أن يجعل من حياتھ حياة    املطلقة با� تولد من اإليمان، الذي نص�� بھ سرا

   يمان يأ�ي اإل ، إذا �ان يثق با�، ويسبحھ ع�� �ل ��يء و�قبلھ �أب محب يحرس حياتھ.  فردوس�� ال
ً
ثم ا�حبة.    أوال

 رجاؤنا ومحبتنا وت�حياتنا من أجل هللا و�خوتنا.   زدادإ . �لما زاد إيماننا، �لما  ل�ي يحبيجب ع�� املرء أن يؤمن 

�عزم الفرد ع��    فكيف "بدون إيمان �ستحيل إرضاؤه".    ي:ورشلي� األ عن هذا اإليمان، يقول القد�س ك��لس  

  ما لم ي�ونوا ،  �عفة، أو �عيش شاب  تولية البتختار امرأة شابة حياة    كيف�افأة"؟  ما لم يؤمن بأنھ "مانح للم  خدمة هللا

الفهم. يقول    جلب"؟ اإليمان هو الع�ن ال�ي تن�� �ل ضم�� وت إ�ليل ال يضمحل�عتقدون أنھ من أجل العفة هناك "

ال، ألن الكتاب املقدس يقول عنھ:  أفواه األسود"، كما �� حالة داني  سدتفهموا". اإليمان "� نالن�ي: "و�ن لم تؤمنوا فل

صعد  دانيال من ا�جب ولم يوجد فيھ ضرر ف"
ُ
 ألنھ آمن بإلهھ". هل هناك أي ��يء أك��    أ

ً
من الشيطان؟ ومع ذلك،    رعبا

  منيع ضد عدو غ�� مرئي.درع درع آخر غ�� اإليمان، وهو ضده ليس لدينا 
ً
طلق النار �� مختلفة و "ي ألنھ يرسل سهاما

يمان كدرع قوي لنا،  اإل لدينا  ف. ومع ذلك، بما أن العدو غ�� مرئي،  ي�ونون يقظ�نأولئك الذين ال  ع��  الليل املظلم"  

 
ً
 ي بھ تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشر�ر املل��بةحامل�ن فوق ال�ل ترس اإليمان الذ" :لقول الرسول  وفقا

ً
  ". غالبا

، الذي يو��  اال�غماس �� غرائز املرء الشر�رة من قوس الشيطان. لكن اإليمان  ما يتم إطالق سهام نار�ة من الرغبة ��

للدينونة و بصورة  العقل  ي��د  ��يء،  �طفئ  ،  �ل  قبل  أنھ  بولس  القد�س  �علمنا  نأخذ  يجب علينا  السهام.  ترس  أن 

ال  يح�ي  كما  للشر�ر،  النار�ة  السهام  إخماد  من  بھ  سنتمكن  الذي  ن  ��ساإليمان  �ان  لو  كما  �لھ،   ا�جسد 
ً
من    وعا

حيث يمكننا أن  كما يقول إنھ باإليمان  . و �ستسلم لھألن �ل األشياء  ،  األسوار، هكذا هو ا�حال بالنسبة لهذا اإليمان

للشر�ر.  نأن   النار�ة  السهام  �ل  التشبث  طفئ  ع��  قادر  ��يء  هناك  ي�ون  ال��سلن  املسيح    اسمع؛  ��ذا  يقولھ  ما 

. و�قصد �سهام  لكنتم تقولون لهذا ا�جبل انتقل من ههنا فينتقلا�خردل،    مثل حبةإذا �ان لديكم إيمان    :لتالميذه

هذه الرغبات. ومع ذلك،    صفة ، ألن هذه ��  املل��بة  �لمة األشرار �ل من اإلغراءات والرغبات الدنيئة. وكذلك يضيف  
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ً
قادرا اإليمان  �ان  بكث  التسلط ع�� ع��    إذا  ذلك  فأك�� من  الشر�رة،   األرواح 

ً
أيضا يمكنھ  أهواء  أن    ��  يتسلط ع�� 

فلن ت�ون لدينا القوة للقتال ��جاعة ومقاومة �ل هذه القوى القاتلة. ولكن    ��س. وما لم نكن مس�ح�ن ��ذا الالنفس

 .  اتمن القو  جيش �املمع حماية اإليمان، نقوم بصد �ل هذه الضر�ات وأي �جمات تأ�ي من 

   هللاأخنوخ من املوت ألنھ �ان ير��ي    هابيل. نجا  تقدمة�سبب اإليمان تم قبول  
ً
  �� إيمانھ. �ان نوح محميا

 وُحسب  رك إبراهيم من خالل إيمانھ،  و من الطوفان ألنھ �ان يؤمن. لقد ب
ً
ق محبو�ا ألنھ آمن.  . �ان إ�ح لھ إيمانھ برا

أقام  دلقإنقاذه من تجر�تھ.  ، وتم  �سبب إيمانھ  ن�اعتم ا�حفاظ ع�� �عقوب �سبب إيمانھ. تم اختبار يوسف �� مياه ال 

 
ً
   ر�ھ شاهدا

ً
�� يوسف". صنع مو��ى العديد من امل�جزات املدهشة من خالل اإليمان.    فيھ، كما قال داود: "أقام شاهدا

 ضر�اتمن خالل اإليمان دمر املصر��ن �عشرة  ف
ً
من    البحر، وجعل شعبھ يمر  شق�  . ومن خالل اإليمان قام أيضا

 حلو   أصبحفباإليمان ألقى قطعة من ا�خشب �� املاء املر    .البحر  خاللھ، وأغرق املصر��ن �� وسط
ً
املن  نزل  . باإليمان أا

أنھ  ". كما  ف�انت يداه ثابتت�ن إ�� غروب الشمسوأر��ى شعبھ. و�اإليمان مد يديھ وهزم عماليق، كما هو مكتوب: "

  صعد  
ً
 يمان باإل جبل سيناء  أيضا

ً
، من خالل اإليمان هزم  �� �ل مرة. ومرة أخرى   ، عندما صام مرت�ن، ملدة أر�ع�ن يوما

 األمور��ن.    �يوج، ملعسيحون و 

 
ً
. نقرأ عنھ �� الكتاب املقدس أن  اش��ر ب�ن هؤالء األجداد أخنوخ الذي لم يخت�� املوت ألن هللا أخذه حيا

 ٢٤:  ٥" (ت�و�ن  وسار أخنوخ مع هللا ولم يوجد ألن هللا أخذه"
ً
قل أخنوخ ل�ي ال ير ، "باإليمان  ). أيضا

ُ
ى املوت ألن هللا  ن

هد لھ بأنھ قد أر��ى هللا
ُ

). هذا ما م�� أخنوخ عن غ��ه من أبناء جيلھ، أنھ سار  ٥:  ١١" (ع��اني�ن  نقلھ إذ قبل نقلھ ش

�� شركة �املة معھ، �� صلوات مستمرة وتأمل  مع هللا. و�عبارة أخرى، �ان يرضيھ بأعمالھ وسلوكياتھ، لذلك �ان  

 
ً
إ�� أن نرث    دعوة لإل�سان أن �س�� مع هللا من أجل الفوز بالسعادة األبدية.  متواصل. إ��ا أيضا دعونا �س�� إذن 

تباعھ حامل�ن صليبھ دون أن �عدنا بالراحة �� هذه ا�حياة. بل ع�� العكس إالسماوات ألن ر�نا �سوع املسيح دعانا إ��  

 تم
ً
 اما

ً
سلكھ من أجلنا. لقد  �ان قد  هذا هو الطر�ق الذي  .  ، أظهر لنا بوضوح أن الطر�ق إ�� مل�وت هللا صعب جدا

:  ٨  ؟" (رو علينا). "إذا �ان هللا معنا، فمن  ٢٣:١  :مت"هللا معنا" (   تفس��ه �� "عمانوئيل" الذي  �ون معنا ودُ ي وعدنا بأن  

 ألنك  مور: "). كم هو جميل قول �اتب املز ٣١
ً
 إذا سرت �� وادي ظل املوت ال أخاف شرا

ً
  ). ٤:  ٢٣  " (مزأنت م��أيضا

. إنھ سياج من  ا�خفي�ن والظاهر�نالس�� مع هللا يحمينا من سهام عدونا الشيطان. إنھ ينقذنا من �ل من األعداء  

. سار يوسف البار مع هللا وقيل  ن، واألهم من ذلك �لھ السالماوالراحة والصفاء واألم  غلبةحولنا يحمينا و�منحنا ال

    و�غلبھ ع�� ). سر نجاح يوسف �� �ل حياتھ  ٢٣:  ٣٩" (ت�و�ن  ومهما صنع �ان الرب ينجحھ  ألن الرب �ان معھ عنھ: "

كم هو ملهم �اتب املزمور الذي يصف الرجل  .  �� �علقھ بناموس الرب واعتماده عليھ، أي الس�� مع هللايكمن  التجارب  

  يجلس   لم  املس��زئ�ن   مجلس  و��  يقف،   لم  ا�خطاة  طر�ق   و��  األشرار،   مشورة   ��  �سلك  لم  الذي   للرجل  طو�ىالبار: " 

   يل�ج  ناموسھ  و��  مسرتھ،  الرب   ناموس   ��  لكن
ً
   ��ارا

ً
  ثمرها   �عطي  ال�ي  املياه،  مجاري   عند   مغروسة   ك�جرة  في�ون   وليال

). هذا هو الرجل الذي سار مع هللا، �� الطر�ق الذي ال  ٣-١: ١" (مزمور ينجح يصنعھ ما و�ل . يذبل ال  وورقها  أوانھ،  ��

 إنھ  ينحرف.  
ً
. إنھ ثابت �� التأمل �� �لمة هللا ملعرفة إرادتھ �ش�ل أفضل  معا��يعن ا�خطيئة وال يرتكب    يبقى �عيدا

 
ً
 روحية.  وتطبيقها و�نمو هكذا �� النعمة ، ويعطي ثمارا

 يل�جونمثلة لنا. إ��م أولئك الذين  ك دعونا نأخذ رجال هللا األبرار  
ً
   في ناموس الرب ليال

ً
. إ��م راضون  و��ارا

الرب   إ��  التحدث  هو  سرورهم  إن  والعامة.  ا�خاصة  وا�جماعية،  الفردية  املستمرة،  الصالة   �� هللا  مع  ي�ونوا  بأن 
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غبون �� أي ��يء �� ا�حياة سوى الرب. يتحدثون معھ مع �اتب  واالستماع إ�� �لماتھ. إ��م �س��ون معھ هكذا وال ير 

�  َما  املزمور قائل�ن: "
َ

ْح�
َ
ُجُنوِد   َربَّ   َيا  َمَساِكَنَك   أ

ْ
َتاُق   !ا�

ْ
ش

َ
ُتوُق   َبْل   �

َ
ي   ت ْف��ِ

َ
�  ن

َ
ّبِ   ِدَيارِ   ِإ� ِ�ي.  الرَّ

ْ
ل

َ
ْحِ�ي  ق

َ
َ��ِّ   ِباِإللِھ   َ�ْ�ِتَفاِن   َو�

ْ
 .ال

ُعْصُفوُر 
ْ
ْيًضا  ال

َ
   َبْيًتا،  َوَجَد   أ

ُ
ة

َ
ُنون ا  َوالسُّ    ِلَنْفِسَها  ُعش�

ُ
َضُع   َحْيث

َ
َها،  ت

َ
َراخ

ْ
ف

َ
اِبَحَك   أ

َ
ُجُنوِد،  َربَّ   َيا   َمذ

ْ
وَ�ى   .َوِ�لِ�ي  َمِلِ�ي   ا�

ُ
  ط

اِكِن�َن  َبًدا  َبْيِتَك،  ِ��  ِللسَّ
َ
َك   أ

َ
ُحون هْ .  ُ�َسّبِ

َ
وَ�ى  .ِسال

ُ
اٍس   ط

َ
ن
ُ
ُهمْ   أل ُرُق .  ِبَك   ِعزُّ

ُ
وِ�ِ�ْم   ِ��  َبْيِتَك   ط

ُ
ل

ُ
(مزق �� "من  ).  ٥-١:  ٨٤"   ��

 ع�� األرض
ً
  عينيك   ��  �عمة  وجدت  إن ). كم �� رائعة صالة مو��ى إ�� الرب: "٢٥:  ٧٣  " (مز السماء ومعك ال أر�د شيئا

   لهم  وأ�ون   بي��م،  وأس��  ف��م  سأسكن   إ�ي). "كما قال هللا: "٩:  ٣٤" (خروج  وسطنا  ��  السيد  فليسر  السيد   أ��ا 
ً
  ، إلها

  �� ي�ونون  وهم
ً
 ).١٦: ٦ �و٢" (شعبا

   أصبح   أن  �عد  هللا  ير��ي  �ان  أنھ  أخنوخ  عن   ا�حكمة  كتاب  يقول   
ً
قلو   ا�خطاة،  ب�ن  وعاش  ،محبو�ا

ُ
  وسرعان .  ن

   أخذ   ما
ً
 .  روحھ  يخدع  أن   وال   فهمھ،  �غ��   أن  �ستطع  لم   ا�حقد   ألن   ، �عيدا

ً
  السبب،   ولهذا .  هللا  تر��ي  روحھ   �انت   حقا

   لن�ون   وشروره  العالم  من   هللا   أخذنا   لقد  ،   كرهبان   معنا   ال��يء  نفس  إنھ .  اآلثام  وسط   من  إخراجھ   إ��  سارع
ً
  واحدا

  لذلك. معھ
ً
  ع��  در�نن�ون قا االثن�ن   هذين خالل من ألننا هللا مع  والس�� اإليمان إ�� نحتاج الرهبانية حياتنا �� أيضا

، ألنھ يحتوي ع�� العديد من القوى. ألن  اإليمان من نق��ب دعونا لذلك ال��اية، ح�ى  و�جاعة بفرح مس��تنا  مواصلة

  إرميا من السيف، وأقام    الناس ، وخلص  العاقرإ�� السماء، و�غلب ع�� الطوفان، و�سبب �� والدة    أخنوخ   رفعاإليمان  

ا� وأجبمن  املضطهدين،  وأنقذ  األسرى،  سراح  وأطلق  الفقراء،  وأثرى  و   نزل ،  ال�خرة    شقالنار،  وشق  البحر، 

املر��ى ،    ىاألمواج ، وشف  هدأو ،   الهاو�ةالصلبة، وأعطى املاء للعطشان، وأشبع ا�جياع، وأحيا املو�ى وأقامهم من  

املتواضع�ن إ��    ، وجلبتك��ينامل  وضعالنار ، و   لهيب  ، وأطفأ أفواه األسود  سد، و سوار، وأسقطت األ ا�جيوش   وهزم

القو�ة جاءت عن طر�ق اإليمان.. �ل ه كرامةال    املبارك   ألن  ذه األعمال 
ً
 ��  �لها   إرادتھ  ت�ون   الذي  اإل�سان  هو  حقا

  هذه   اكتسب  والذي  ،"صا�ح  الرب  أن"   رأى  والذي  هللا،   مشيئة  معرفة  ��  ن�ج  الذي  للقلب  طو�ى.  هللا  شريعة  حفظ

  للقلب   طو�ى.  املبارك  الرجل  هو  القلب  هذا  مثل.  الرب  إرادة  مع  وحد إرادتھ  والذي  الرب،  وصايا  تذوق   خالل  من  الرؤ�ة

  الذي   للقلب  طو�ى!  هللا  مشيئة   تنفيذ   ��  �شبع   ال   ال�ي   بالرغبة   ل��بي  الذي   للقلب  طو�ى!  ةاإللهي  غ��ةبال  �شتعل   الذي

 ! ال��كة وعرش الزفاف،  غرفة سكن،املأي    ، امل�ان  هو القلب  هذا مثل! احتمال  �ل  فوق  بلطف هللا  بمحبة يتألم

 
 


