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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م ٢٠٢٢ سبتم��                               للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

ي الح�اة الرهبان�ة
 معىف الصل�ب �ف

معرفة األ�ار السماو�ة. إن الصل�ب هو باب األ�ار. من خالل هذا الباب �دخل العقل إ�   
معاناته ي 

�ف مشاركتنا  زادت  وكلما  الصل�ب.  آالم  ي 
�ف مخبأة  الصل�ب  اإل كلما  ،  معرفة  الذي   دراكزاد 

كذلك بالمسيح تك��  نكتسبه من خالل الصل�ب. ألنه كما �قول الرسول: "كما تك�� آالم المسيح فينا،  
 
�
 ٣". تع��تنا أ�ضا

ي  
ي قال الرب لتالم�ذە: "إن أراد أحد أن �أيت

".  ، فليورايئ ي نكر نفسه، و�حمل صليبه، و�تبعيف
 
�
تباعه والذي أن ل�ل واحد منا صليبه الخاص، الذي �جب أن �حمله استجابة لدعوة هللا إل   تذكر أ�ضا

 
�
المسيح نفسه، وفقا أن �صلب عل�ه مثل  ي هذا الصل�ب �ي  ثلمثال الرسول. إن الجلج  �جب 

ة �ف
 تأو    ُترفع  بنا: ف�ي قل

�
ي المقام  لروح هللا. و�ي تتألف    زرع من خالل تصم�م متحمس ع� الع�ش وفقا

�ف
ي الح�اة المس�ح�ة.  استعدادات قل��نا المختلفةمن األول 

 وتتدفق �ف

ي   الراهب
  ط�ب   عن  الصل�ب  ع�  و�صعد   �حتضنه  ل�نه  ،صليبه  من  أبدا�   يهرب  ال   الحق��ت

   خاطر 
�
  الصل�ب،   من  السف�ي   الجزء  ذاك  هو   الرهبان�ة  بح�اتنا   وعالقته   صليبنا الداخ�ي   معيف   إن.  و�وم�ا

 و�زرع   القلب  أرض�ة  �ك�   الذي  الذات،  إنكار   �مثل  الداخ�ي   الصل�ب.  األرض  إ�  �دخل  الذي
ي   الذات  إنكار �أخذ �شاط  .  الصل�ب

   الرهبان�ة  الح�اة  �ف
�
. بأ�ە   لعالمعن ا  الذات  موت  من  جد�دا�   جانبا

ي   مدفون  ،م�ت  شخص  مثل  إذن  الراهب�كون  
ە   �ي   الدير   جدران.  األرض  �ف . كفنه   �ي   مال�سه.  ق�ب

ك ء  كل  ي�ت ي
ء   عالقة  له  ول�س  الدير   أسوار   خارج  �ش ي ء  كل   عن  غ��ب  إنه.  موجود   ��ش ي

ء   وكل  �ش ي
  �ش

،  صلب  قد   العالم"  : الرسول  كلمات  أن  حيت   عنه،  غ��ب   مثل  ا�تسب  من.  ف�ه   حقق تت  "للعالم  وأنا   �ي
  وضع قد  الشخص�ة هذە

�
  أساسا

�
 . الرهبان�ة  وح�اته الداخ�ي  لصليبه متينا

للثبات    زمعال  أي   ،الص�ب   �مثل  ،ش�ي ألع��  الذي  الجزء   -  الداخ�ي   الصل�ب  من  العلوي   الجزء
دد   جعلنا ت  أن  ما   لاعمأ  أو   است�اء  أو   عقبات  ألي  �مكن  ال   بح�ث  نيتنا   ع�  �مكن  ال   ،ص�ب   بدون.  ن�ت

ي   �ستمر   أن  ألحد 
ي   لبقاءع� ا  زمعال  إنه.  الرهبان�ة  وح�اته   الراهب  ناه�ك عن  ، صالحال  �ف

ي   رتبتنا   �ف
  و�ف

ي .  مكاننا    دون ب  خطوة  �خطو   أن  للمرء  �مكن  ال   ،لذلك.  بذلك   للق�ام  الص�ب   ممارسة  خطوة  كل  تعيف
 . ص�ب 

ي  القسم �مثل
  ف�ه  �قوم ال  ذيال إنه مثل هذا االستعداد :  الطاعة الداخ�ي  الصل�ب من األف�ت

ء  بأي  أبدا�   الشخص ي
.  مقاومة   دون  اآلخ��ن  أوامر   و�نفذ   �ستمع  ببساطة  ول�نه  بمفردە  له  �خطط  أو   �ش
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.  آخر   شخص  أمر   أو   نص�حة  يتبع  الخاصة  رغباته  أو   أفكارە  ع�  �عتمد   ال   الذي  المطيعإن الشخص  
  الصالة  وأن  سالح،  المزمور   أن  اآلباء  أثبت  لقد .  المسيح  اتباع  أجل  من  عقلنا   عن  نتخ�  أو�ً   دعونا 

ي   �ي   المقدسة  الطاعة  ل�ن.  تطه�ي   �ي   الصادقة  الدم�ع  وأن  جدار،  �ي 
 لن   ،إ�مان  إعالن  حكمهم  �ف

 . الرب برؤ�ة أهوائه سلطان تحتواقع  شخص ألي ا غ�ابه �سمح

ء، كل  عن االنفصال" هذا؟ هو  الح�اة من ن�ع أي ول�ن" ، أحدهم �سأل قد  ي
  إرادة و�نكار  �ش

ي   المرء
   المشاعر   كل  وقمع  الطاعة،  �ف

�
 تتوقف   ال   ول�ن!  الح�اة؟  �ي   هذە  هل   ،من أجل اإلحتمال  تق��با

 جانبها   إ�  باإلضافة  ،لها   أعالە  المذكورة  الرهبان�ة  الفضائل  من  كل.  الخارج�ة   األمور   عند   فقط
ي  ئ   إما  والذي ،ومبهج �ي  داخ�ي  جانب ،الصارم الخار�ب  . منه يتولد  أو  له المرء يهيي

 مدعوم  �كون  الص�ب   فإن  ،  وهكذا 
�
ي لا  لبَ قِ   من  ا

ي   العمل  أن  رجاء �ف
   ل�س  الرهبايف

�
 و�ع�ش عبثا

كاتالمرء    تذوقي  ذ إ.  ف�ه   القلب   الرجاء  �مأل .  ينضب  ال   و�جعله  الص�ب   �غذيفإن الرجاء    ،المتوقعة  ال�ب
 �ف�ح   ،لذلك.  العمل  عن  الناجم  للص�ب   المؤلم  الجهد   من  �خفف  الف�ح  وهذا   ينتظرە،  ما   امتالك  بف�ح

ي   يرونه  اآلخ��ن  أن من الرغم  ع�  ،بالبهجة  �شعر   ما   بقدر   بالمعاناة �شعر   وال   ،الصابر   الشخص
 �عايف

 . كب�ي   �شكل

ي   والتفك�ي   الخاصة  المرء  أ�شطة  عن  التخ�ي   �ي   الطاعة.  الحب  �حركها   الطاعة
.  أفعالنا   أثمن  �ف

ة  قوة  المرء   لدى  �كون  أن  �جب .  األش�اء   هذە  من نفسه  وحرمان  نفسه  ع�  الس�طرة  ال�تساب  كب�ي
ي   الراسخ  التصم�م  و�نجح  نفسه،  ع�  يتغلب  أن  بالطبع  للمرء  �مكن  اإلرادة  و�قوة

  ، ذلك   ومع.  ذلك  �ف
  وحدە   الحب.  الجافة  الفروع  تكس�ي   �شبه  الطاعة  أعمال  فإن  ،بمفردە  �عمل  صم�مالت  هذا   أن  طالما 

ء   بكل  للتضح�ة  مستعد   الحب.  الطاعة  إ�  صح�ة  مرونة  بقوة  �ض�ف  أن  �مكنه  الذي  هو  ي
  وال   ،�ش

ي   �أخذ   وال   ،جهدا�   �دخر 
  يتم   ،حب  هناك  �كون  عندما .  الوسائل   أو   الجهد   أو   الوقت  فقدان  االعتبار   �ف

ء  كل ي
ي   الطاعة  فقط.  خاطر   ط�ب  وعن  و��عة  �سهولة   �ش ي   اليت

 كل  تجعل  أن  �مكن  الحب  من  تأيت
ي  األعمال  . مبهجة إليها  أسندت اليت

ا�   أن   �جب  بأنه  اإل�مان  خالل  من  و�حدث  بالح�اة  ينبض  لعالم عن ا  الذات  موت  فإن  ،وأخ�ي
ي   يرغب  الذي  الشخص  كان  إذا   ،ذلك  خالف  �كون  أن  �مكن  وال   فقط  هذا   �كون

  ي��د   الح�اة  هذە  �ف
ي   بالط��قة  �ع�شها   أن نا .  �ع�شها   أن  �جب  اليت ي   للح�اة  خلقنا   أننا   المقدس  اإل�مان  �خ�ب

 ل�ننا   ،هللا  �ف
ي   عنه  بع�دا�   سقطنا 

 الذي   الشخص  ع�   �جب  ،السبب  ولهذا   ،والشهوات الدني��ة   األنان�ة  روابط   �ف
ي   يرغب

ي   الح�اة  إ�  أخرى  مرة  النهوض  �ف
 بحتم�ة  االقتناع  هذا   . لعالمعن او   نفسهعن    �موت  أن  هللا  �ف

ي   ح�ة  رغبة  المرء   لدى أن  طالما    ، المسار   هذا   مثل
ء  كلعن    الموت  �غذي  لنفسه،  الخ�ي   �ف ي

 و�منح   �ش
ب   أن  للمرء   �مكن   الشخص�ة  هذە  خالل  من  فقط  بأنه  باالقتناع  يتعلق   ف�ما   خاصة  واحدة،  ح�اة  �ق�ت

 . الح�اة ملء �حصل منه ع� المسيح، من

ء،  كل  نع  الموت  أو   الذات،  ب�نكار   اإل�مان  �شكل  الط��قة،  و�ــهذە ي
  الصل�ب   قاعدة  �ش

ي   ،رجاء بال  المعزز   الص�ب   هو   رأ�ي ال  الجزء.  الداخ�ي 
ف   �ف   من   المستوحاة  الطاعة  �ي   العارضة  أن  حني

 . الحب

ء كل  وقبل  أو�ً   منه  ينمو   الذي  اإل�مان، هو   ا جذره  فإن  كشجرة،   الصل�ب  تخ�لنا   إذا  ي
  إنكار   �ش

ء كل  عن التخ�ي  ع� والتصم�م الذات ي
ف  �ش ك�ي ي   المتمثلة الوح�دة المهمة ع�  وال�ت

  النفس،  خالص �ف
ء  كل  من  واال�سحاب ي

  أو   -  الطاعة  من.  طاعة  ل�ل   واالستعداد   ،الحب  يولد   الذات  إنكار   من.  آخر   �ش
ي 
   ،الص�ب   ينمو   -   معها   واحد   وقت  �ف

�
 الداخ�ي   جالالح  و��   السماء   إ�   المرء  يرفع  الذي  بالرجاء  متوجا
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 وحدها   الصل�ب  شجرة  تقف  ال   ،عداداتستاال   هذە  كل  توجد   ح�ث.  الرسول   �قول  كما   ،الحجاب  وراء
اعم  من  العد�د   إ�  تتف�ع  بل  وعار�ة،  السلوك  بأوراق  نفسها   وتغ�ي   المختلفة،  الفضائل  ذات  ال�ب
ي   الصالح اميوجد    هناك.  وعاداته   للعالم   �س�اننجد    هناك.  الصالحة  األعمال  ثمار   وتك��   الخار�ب ف  ال�ت
ي   مستمر 

ي   صالة   عمليوجد    هناك.  العزلة  حبيوجد    هناك  ؛مغادرة  دون  الدير   �ف
ي   ةقال�ال  �ف

  و�ف
 لمساعدة   استعداد يوجد    هناك.  ال�دوي  العمل  مثابرة ع�  توجد   هناك  . ص�ام يوجد    هناك.  ال�ن�سة 

 هناك.  سالم  هناك.  للخ�ي   متبادل  �شجيعيوجد    هناك.  متبادل  غفرانيوجد    هناك  ؛البعض  بعضنا 
ف   واللسان  للعيون  تقي�د  ي   للنفس  طويب .  دوال�ك  وهكذا .  واألذنني   تجد   ،نفسها   إ�  تنسحب  عندما   ،اليت

ي  هذا  كل
 ! قلبها  �ف

ة  راسخة  ا،نفي  تأسست  قد   الصل�ب  شجرة  أن  ع�  الواضحة  العالمة  �ي   هذە   بالقوة   ووف�ي
 ول�ن   عام،  �شكل  فقط  ل�س  للح�اة،  مانحة  شجرة  بالفعل  �س�  أن  �مكن  بح�ث  الح�ة،  الداخل�ة
 
�
ي   الفضائل  كل  كانت  إذا .  القلب  لهذا   خص�صا    موجودة  ذكرناها   اليت

�
ي   حقا

  �قف   صليبنا   فإن  قل��نا،  �ف
 
�
 لن .  قاومة م   سيئة  وت�فات  مشاعر   تحت  دفنه  تم  قد   أنه  فاعلم  ،كذلك  األمر   �كن  لم  إذا .  منتصبا

ي   ال   ول�ن.  تكون ظاهرة   ألنه  ،ةاألخ�ي ە  هذ  أحدد   منك   أطلب  باألحرى  أو   الرغبة  أض�ف  أن  إال   �سعيف
ب أسوأ من ذلك ح�ث تغ�  ما هو  أو حيت   

�
تماما أن سقط  انحيف  أن صليبك قد  اب إذا وجدت  �ت

  أخرى   مرة  وتلصقه  وترفعه  بالت��ة  وتنظفه  تكشفهتحاول أن    أن  وقاذورات األفكار والشهوات الرديئة
ي 
،.  نفسك  خالصع�    الموت  حيت   غيورا�   تكون  أن  ع�  الراسخ  التصم�م  مع   قلبك،  �ف ي

  بدون   صدقويف
. �خلص   أن  �مكن  أو   أحد   �خلص  لم  الصل�ب،  بدون.  عزاء   أي  وال   روح�ة،  ح�اة  توجد   ال   الصل�ب،  هذا 
  المجد   إ�  يتبعونه  الذين  جميع  س�دخل  هكذا   الصل�ب،  ع�  تألم  أن  بعد   المجد   إ�  الرب  دخل  وكما 
ي   ترغب  هل.  الشخ�ي   صليبهم  خالل  من  معه

ي   المشاركة  �ف
 الصل�ب  فلتصعد إذا� ع�  المجد؟  هذا   �ف

ء، كل  وقبل أو�ً  ي
ف . السماء  تدخلوف س  الصل�ب ومن �ش  . ٤آمني

 

 

 
 القدیس ثیئوفان الناسك  ٤


