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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م ٢٠٢٢ غسطسأ                              للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 الزي الرهبا�ي
   أنطونيوس  القد�س   �ان     

ً
  لباسمن أجل    ح�ى  جاهدن   دعونا: "لهم  وقال   مرة   ذات   اإلخوة  مع   جالسا

  األمر   ��ذا  يتعلق   فيما  الشياط�ن  أخت��   أن  أردت  املرات   إحدى   ��  الشيطان،  هھ يكر   الذي   الراهب

  وأطلقت   �عيد  من  قادمة  الشياط�ن  رأيت  ثم  عصا،  ع��  ماووضع��  رأ��ي  وغطاء  الرهبا�ي  ثو�ي  فأخذت

   ليس  هذا  تفعلون،  ماذا  لھ  وقلت  معهم  تحدثتف.  عليھ  السهام
ً
  �عرف   إننا  وقالوا  أجابو�يف  ؟إ�سانا

  الذي  الضرر   نوع  ما  :وسأل��م  أخرى   مرة  إل��م  تحدثت  ثم  املال�س،  ع��  بل  عليھ  السهام  نطلق  النحن  و 

  الذين   وأولئك  م��م  �عا�ي  الذين  أولئك  أس�حة  إ��ا:  وقالوا  أجابو�يف  الراهب؟  مال�س  مبك  ت�حقھ

 .٤"لنا مز�جة�� و  نكرهها مال�سهم ح�ى السبب ولهذا  معنا، يتصارعون 
 

  عن  كشفنا   أن  �عد  ذاتھ؟   الرهبان  ثوب   من  سوى   هللا،  �عون   أفضل،  �ش�ل  نبدأ  أن   يمكننا  أين  من    

ي�ون   وهكذا،.  منطقي  �سلسل  ��  داخليةال  عباد��م    مناقشة  ع��  قادر�ن  سن�ون   ،ا�خار��  مظهرهم

   للراهب  املناسب  من
ً
   املسيح،  جندي   زي   يرتدي   أن  دائما

ً
. ٥منطقةم  وحقو�ھ  للمعركة،  دائما  مستعدا

  رمز  هو  هذه  من  واحد  �ل.  للرأس  وغطاء   ومال�س  ا�جلد  من   وحزام  قص��ة  بأكمام  س��ة   من  ز�نا  ت�ون يت

  األكمام  ؟ةطو�ل  يرتدو��ا   آخرون  هناك  بينما  قص��ة  بأكمام  س��ة  نرتدي   ملاذا.  عنيھ�  ما   نفهم   أن  و�جب

  ��يء   بأي  القيام  فكرة   أذهاننا   إ��  تتبادر   عندما .  للعمل  لنا   األيدي  إعطاء  يتم .  لأليدي   رمز   ��  الطو�لة

.  بأيدينا  خاطئ   ���يء  القيام  الواقع  ��  فهو   ،ما  �خص  وضرب  ،السرقة  أي   ،�سان العتيقاإل  إ��  ينت�ي

  �عمل   للقيام  أيدي   لدينا  ليس  و�التا�� .  طو�لة أكمام  لدينا  ليس  أنھ  ونالحظ  ز�نا  إ��  ننتبھ   أنعلينا    يجب

و��� أي ��يء ترمز هذه    أرجوانية   عالمة  لها ف�ي    .س��ةال   يخص   آخر   رمز   هناك .  املفدي�ن  غ��   الرجال 

  يرتدي   امللك  ألن  وذلك.  مال�سھ  ع��  أرجوا�يلون    لديھي�ون    ملك  أجل  من  يقاتل  �خص  أي   ؟العالمة

  هو   هذا.  مال�سهم  ع��  األرجوا�ي  اللون   يضعون   جانبھ  إ��  يقاتلون   الذين  أولئك  و�ل  أرجوانية  مال�س
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  �ل  أجلھ  من  �يعا �  أن  نر�د  وأننا   ملكنا،  املسيح،  أجل  من  بالقتال  ال��امنا  يظهر  الذي   املل�ي  الزي 

   رداء  يرتدي   �ان   ،�سببنا  �عا�ي  سيدنا   �ان  عندما   ألنھ.  أجلنا  من   تحملها   ال�ي  ضيقات ال
ً
  ��   ،أرجوانيا

   ذلك  �عد  ولكن .  األر�اب  ورب  امللوك  ملك  ألنھ   ،كملك  األول   املقام
ً
  قبل   من  لل�خر�ة  �عرض  ألنھ  أيضا

   لذلك  .األشرار  ا�جنود
ً
  بتحمل   ،قبل  من   ذكرت   كما   د،ع�ي أننا نتعه�  عالمةك  األرجوا�ي  اللون   وجود  أيضا

   ويغادر  خدمتھ  عن  يتخ��  ال  ا�جندي .  عاناه  ما  �ل
ً
   ليصبح  سرا

ً
  سيجعلھ  ذلك  ألن  أعمال،  رجل  أو  مزارعا

.  يس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال ا�حياة ل�ي ير��ي من جنده"ل: "الرسول   قال   وكما.  يفقد شرفھ

   العاملية   األمور   ون��ك  ،جاهد ن  أن   يجب  أيضا   لذلك
ً
  أن   ل،ا يق  وكما   فقط،  هللا   مع   ننخرط   وأن   ،جانبا

 ".  اإللهاء من  وا�خالية  املتفانية العذراء"  مثل ن�ون 
 

  األول   املقام  ��  رمز  هو   نرتديھ   الذي  ا�حزام  �ستخدمھ؟  ملاذا   ولكن  ،حزام  لدينا   ،  ذلك   إ��  باإلضافة    

   العمل  ��  يرغب   من   �ل .  لعملنا  إلستعدادنا 
ً
:  الرسول   يقول   وكما.  ثو�ھ  �عيقھ  ال   ح�ى  نفسھ  يحزم  أوال

 ".  مر�وطة   وحقو��م  وقفوا "
ً
  ، إماتة أجسامنا  أن  ع��   عالمة   وهو   ،الغزالن  جلد  من   مصنوع  ا�حزام  ،أيضا

   علينا  يجب  و�التا��
ً
  �علنھ   ما  هذا.    نحقو�ا�  حول   ا�حزام  ر�ط  يتم.  ا�جسدية  شهواتنا  ميتن  أن   أيضا

"الرسول  تنبع  على  أعضاءكم  أعدموا:  حيث  هذا  امللذات  من  أعلنھ  ا�جسدية.  ما  : هو 
ً
قائال الرسول 

   ". .."فأميتوا أعضاءكم ال�ي ع�� األرض: الزنا، النجاسة، الهوى 
 

   أيضا  نضعإننا     
ً
:  قال  كما.  أكتافنا  ع��  صليب  وجود  ع��  عالمة  وهذه  ،أكتافنا  حول   وضعھ  يتم  ،كتفا

 اإليمان،  ألن.  باملسيح  إيماننا  نا�ع منال  ال�امل  املوت  سوى   الصليب  هو  ما ".  واتبع�ي  صليبك  احمل"

   يتجاوز "  اآلباء  �عليم  يقول   كما
ً
".  ال�امل  املوت  هذا  إ��  يقودنا   الذي   العمل  من  و�حررنا   العقبات  دائما

  ما   و�ل  وال��وات  تاعوامل   الوالدين   عن   تخ��  لقد.  العالم  هذا أشياء  ةحب م  نفسھ  ��  يقتل   اإل�سان  أن  أي 

   ليتخ��.  ل�ي يخوض ا�جهادل   عنھ   يتخ��  أن  مرء لل  يمكن
ً
  ما  هذا.  األشياء  لهذه  وشهوتھ  إرادتھ   عن   أيضا

 . ال�امل جردنابت �عنيھ
 

 إننا نضع     
ً
  يرتدون   ،النا�ج�ن  الرجال   وليس  ،الصغار.  تضاعاإل  ع��  عالمة   هذه.  قبعة أو قلنسوة  أيضا

السبب  نرتدي   نحن .  عداوة  دون   قلنسوةال لهذا     ن�ون   ح�ى  ،القلنسوة 
ً
  يقول   وكما.  العداء  ��  أطفاال

   �ونوا  بل  ،أذهانكم  ��  أوالدا   ت�ونوا  ال: "الرسول 
ً
   ت�ون   أن  �ع�ي  ماذا ".  شرال  ��  أوالدا

ً
  ؟ شرال  ��  طفال

   يصبح  ال  فإنھ  ،تكر�مھ  تم  �ذاو .  �غضب  فلن  ،بكرامة  �عامل  لم  إذا.  نية  سوء  لديھ  ليس  الطفل
ً
.  مت�جرفا

   ت�ون   أن  .ين��ج  ال  فإنھ  أشيائھ  من  رمُح   إذا
ً
  مرة .  ا�جد  أو  باالنتقام  االهتمام  عدم  �ع�ي  العداوة  ��    طفال

  �عمة   كذلك   دفئھ،تو   الطفل   رأس  القلنسوة   غطي�  كما   ألنھ   هللا،   �عمة  ع��  عالمة  ��  قلنسوةال  أخرى،

  طفولتنا   ،مرشدنا  مخلصنا،  هللا  لنعمة   رمز  ��  قلنسوةال  نإ"  :اآلباء  كتاب  يقول   كما  العقل،  �غطي  هللا
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  الذي  با�حزامتمنطقنا    قد  ن�ون   وهكذا.  وجرحنا  لضر�نا   املنتظمة   الشيطان   محاوالت  �سبب    املسيح،  ��

 عالمة  �ي ��ال  القلنسوة  وهناك  صليبنا،  هو  الذي  الكتف  أكتافنا  ع��.  إماتة األهواء عديمة املع�ى  هو

 . املسيح �� والطفولة  الطهارة
 

   ��  هذه   
ً
  من   هو  رأسنا  غطاء  النور،  من  درع  وهو  ال��ثوب    هو  ثو�نا  الرهبانية،  مال�سنا   قوة  حقا

.  األشرار  يرعب  ألنھ  الرهبا�ي  ثو�نا  نبجل  دعونا.  أهوائنا  �حق  هو  حزامنا  ا�خالص،  وخوذة  التواضع

   اآلباء،  قال  كما  صورتنا،  مع  تتفق  حياة  لنعيش
ً
   نتخذ  أن  من   خوفا

ً
  أننا   بما  ولكن.  معها  يتعارض  طبعا

  ��ةالصغ عن نتخ�� دعونا  العظيمة األشياء  عن  تخلينا 
ً
  عن   فلنتخ�� العالم، عن  تخلينا  أننا  و�ما. أيضا

 .  ٦بھ طفيالعا �علقنا

 

 
 التجرد. عن    –عظات وأقوال دوروثیئوس أسقف غزة   ٦


