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  األرثوذكس لألقباط أمريكا جنوبي إيبارشية 
  

  للرهبان والراهبات الشهرية األسئلة
  م ٢٠١٩ أغسطس

  

لصدمة يف ثقافة اجملتمع وغالباً ما أجهل كيف  :١٧س أعرف أن هللا هو الذي يدعو ولكين أشعر قليًال 
  أتعامل معها. 

ومرحلة انتقالية للوصول للتأقلم مع الثقافة والبيئة اجلديدة أتفهم جيداً أنه عادة ما توجد عملية تدرج  :  ١٧ج
لكنين أؤمن أن هذه، مثلها مثل أي أمر آخر يف حياتنا املسيحية، هي دعوة للتضحية. ال ميكن أن يوجد 
حب حقيقي بال تضحية حقيقية. وألن التضحية احلقيقية تطلب إنكار للذات، فإننا جناهد وجند أن ظروفنا 

  "خانقة". صعبة أو حىت
لست أظن أنه كان من الصعب على هللا أن يستنسخ منا نسخًا فنشبه بعضنا البعض من جهة الثقافة، 

إنين أتساءل: ملاذا؟ رمبا تتغلب هكذا لغة احلب على االختالفات يف وجهات النظر لكنه مل يفعل ذلك. 
  والسلوكيات.

معها بشكل سليب؟ يشري د. ستيفن كويف يف كتابه   ملاذا ال حناول أن نتبىن االختالفات بدًال من أن نتفاعل
"العادات السبعة للناس األكثر فاعلية" إىل أنه ينبغي علينا أن نسعى للفهم أوًال مث بعد ذلك أن يفهمنا 
اآلخرون. إننا عندما نفعل عكس ذلك نتجاهل الشخص اآلخر ونفهمه فقط من خالل خرباتنا الشخصية 

  قيقية.بدًال من أن نفهم ماهيته احل
لو حدث أن تفاعلنا مع االختالفات بشكل سليب فإننا سوف جند أنفسنا يف النهاية منقسمني وجهالء. 
رمبا تستطيع أن خترج خارج منطقة راحتك وتستكشف منطقة جمهولة من أجل احملبة. إنين أؤمن أنك لو 

  الذي تعيش فيه. نعمة كبرية وسوف تشعر براحة أكثر يف الوسطفعلت ذلك فإن هللا سوف مينحك 
  

م يقولون عين أنين شخصية مسيطرة وأنه من الصعب أن يعمل أحد معي. ال أشعر أن : ١٨س مسعت أ
  ذلك حقيقي. ماذا ينبغي أن أفعل حيال ذلك؟

ء أن نفحص أنفسنا بشكل : ١٨ج فحص الذات هو أمر إجباري يف دعوتنا الرهبانية. لقد علمنا اآل
) لكي نستفيد من كل األمور وننمو روحياً، ٥:١٠كو٢ طاعة املسيح" (مستمر "أن نستأسر كل فكر إىل
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يت الفكر وإىل أين يذهب. ال ينبغي علينا أن نتصرف بعدم اكرتاث بدون أن نفكر  ولكي نفهم من أين 
  ملرة يف الدوافع اليت تدفعنا لفعل ما نفعله. 

امتحين واعرف أفكاري، وانظر إن كان ّيف طريق  إننا نقرأ يف سفر املزامري: "اختربين  هللا واعرف قليب.
ً" (مزطل  لتايل، عندما ينتقد أحدهم، ينبغي علينا أوًال أن ٢٤-٢٣: ١٣٩واهدين طريقًا أبد  .(

  نفحص إن كانت تلك األمور حقيقية فينا أم ال.
بواسطة الصالة، لو وجد أنه شيء موجود فينا حبق فإنه ينبغي علينا أن نعطي ميطانية ونعتذر ألخينا 
(أختنا) ونصلي ونعمل على تغيري هذا السلوك. ولو حدث أننا بنفس الطريقة وجد أن هذا الضعف غري 

ً ألننا أضايقنا أخا (أختنا) ولكنن ا رمبا حنتاج يف تلك احلالة أن موجود فينا فإن االعتذار مازال مطلو
  نتواصل مع بعضنا البعض ونفهم السبب يف عدم فهمنا لبعضنا البعض.

ا تغضب وتطلب تربير نفسها بكل وسيلة. لو أننا استسلمنا  تذكر دائماً أن الذات ال حتب أن تُفحص، وأ
حظة وصلينا خبصوص األمر وطلبنا لذلك فإننا مع األسف لن نستفيد شيئاً. إال أننا لو وضعنا ذاتنا جانباً لل

  من هللا أن يعلن لنا احلقيقة حىت نتنقى وننمو فيه فإننا بال شك سوف نستفيد جداً. هكذا ُصنع القديسون.
  

  لقد نسيت حمبيت األوىل وخرجت عن املسار. كيف أرجع إىل الطريق من جديد؟: ١٩س
ر خطواتنا حاول أوًال أن تكتشف من أين سقطت. عندما نتوه عن ال:  ١٩ج طريق، فإننا عادة ما نقتفي آ

  لكي نكتشف أين اختذ مساراً خاطئاً مث نعود للطريق الصحيح وحناول من جديد.
وأن ذلك يبعدك عن قاليتك فعليك إذاً أن  لو أنك مثًال اكتشفت أنك ختتلط اجتماعياً بشكل مبالغ فيه

نك تشعر  لظلم فلتشغل نفسك إذاً بقراءة الكتاب املقدس  تعيد فحص اختياراتك. لو كان األمر يتعلق 
نك دخلت يف مرحلة من التواين وفقدان  ء الربية فتتحرر من تلك األغالل. رمبا يتعلق األمر  وكتب آ

لتايل يتعني عليك أن تغصب نفسك على االجتهاد واملثابرة.   احلماس يف قوانينك الرهبانية، و
نك  ال تستطيع الرجوع إىل نفس النقطة اليت كنت عندها، جرب إذاً لو أنك بعد البحث مازلت تشعر 

  تلك اخلطوات:
 أطلب نعمة هللا يف كل صباح. )١
 ضع جدوًال عملياً لنفسك. )٢
 ابذل قصارى جهدك لكي تلتزم جبدولك. )٣
 افحص نفسك كل ليلة لتقيم ما فعلته على مدار يومك. )٤
 سجل تقدمك يف قانونك على ملف إكسيل. )٥
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 ل اخلاص بك كل يوم.أرسل يل ملف اإلكسي )٦
 صلي ليًال طالباً الغفران والنعمة لليل ولليوم التايل. )٧

  ال تقلق كثرياً. ركز على أمر واحد كل مرة حىت جتد طريق العودة إىل منزلك. 
  

لضرورة أن يكون أمراً سيئاً" عندما يتعلق :  ٢٠س لقد ذكرت نيافتك يف الشهر املاضي أن "اإلجبار ليس 
ن ذلك أمر صحيح. يف الواقع، أ أشعر أنه  األمر بتسبحة نصف الليل أو بعض قوانني الدير. ال أشعر 

ً فإنه يطرد الش تدت على وجودمها عندما واحلب اللذين اع  غفيف بعض األحيان عندما يكون األمر إجبار
  أفعل ذلك بكامل إراديت احلرة.

حلرية من جهة ما إذا كنت تفعل شيئًا ما اعتدت أن  :٢٠ج إنين أفهم ما تعنيه. أفهم أنك قد تشعر 
 .ً   تفعله عن حب بسبب كونك الزلت حتب أم بسبب كونه أمراً إجبار

ً. لكن دعين حسناً، احلقيقة هي أنك رمبا تكون تفعله  اآلن (تسبحة نصف الليل) فقط لكونه إجبار
ً هل كنت ستستمر يف احلضور بشغف وحب بكامل إرادتك أسألك سؤاًال: هل ل  و مل يكن ذلك إجبار

  احلرة؟ 
ما أحاول قوله هو أن طاعة حضور شيء بسبب كونه إجباري ختلق فينا انضباطاً حسناً حيملنا أثناء فرتات 

  الفتور يف حياتنا الروحية.
لط  ال يكون لدى األم نفس الشغف بع، توجد أوقات يكون فيها مزاجها  إلطعام طفلها وتغيري حفاضاته. 

سيئًا أو تكون جمرد مرهقة أو حىت مريضة. ومع ذلك، بسب حبها الكبري لطفلها، ال تستطيع أن تربط 
  أفعاهلا مبشاعرها املتغرية: اليوم سوف أطعم طفلي وغداً رمبا لن أفعل ذلك.
ا اليوم، ولكن نشكر هللا أن ينطبق نفس الشيء علينا حيث أننا نواصل بسبب حبنا هلل. رمبا ال نشع  ر 

خذ الربكة الكبرية اخلاصة بتقدمي ذبيحة  مسئولية الطاعة للقواعد سوف حتملنا خالل تلك املشاعر حبيث 
  التسبيح خلالقنا.

  

لسعادة وهذا جيعلين متوتراً : ٢١س   يف بعض األحيان ال أشعر 
س يف ذلك. إنه أمر طبيعي أن تتقلب  :٢١ج . ال ينبغي أن يقلقك هذا األمر.ال    مشاعر

جتًا عن السقوط يف خطية ما. يف هذه احلالة، افحص  إال أنه شأن آخر لو كان شعورك بعدم السعادة 
  نفسك وانظر إن كان يوجد مرض روحي حيتاج للعالج.
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  بعض أعراض املرض: 
ء:    ستمرار من اآلخرين شهوة السلطة، الدفاع عن النفس عندما تُنتقد أو تُعطى نالكرب صيحة، الشكوى 

وعدم قبوهلم، تفضيل العمل الفردي، مقاومة اخلضوع لسلطة اآلخرين، استحالة االعتذار أو قول "أخطأت 
  ساحمين"...

نية، الشكوى، تذكر األخطاء، إلقاء اللوم بدًال من قبوله، محل الضغائن،  الغضب: جتاهل اآلخرين، األ
  نقص اللطف واحلنو...

  النميمة، التحزب... انة:اإلد
عدم األمانة يف االعرتاف، الكذب على اآلخرين بسبب اخلوف يف الوقوع املشاكل أو بسبب  الكذب:

  رغبتنا يف تنفيذ مشيئتنا الشخصية...
  

  بعض العالجات من النذور الرهبانية:
 الفقر االختياري: عدم التصرف حبسب رغبيت الشخصية.  )١
 الطاعة: اخلضوع لكل القواعد واللوائح، واألمانة واالجتهاد يف كل الواجبات املطلوبة مين. )٢
 العفة: يف كل حواسي، وعدم رفع صويت يف الدير. )٣
 .املواظبة على قانوين: قراءة الكتاب املقدس وبستان الرهبان. هذا ما حيميين ويقومين )٤
 املواظبة على املشاركة يف األسرار اإلهلية، وحضور تسبحة نصف الليل ورفع البخور. )٥
 االلتزام حبياة السكون والتأمل. )٦
 عدم السعي للخروج خارج الدير. )٧

 فليقوِّك هللا ومينحك الفرح. 
  
   
  


