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 األرثوذكس لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة 
 

 والراھباتللرھبان  الشھریة األسئلة
 م ۲۰۱۹ سبتمبر

 
أحيا�ً ما أشارك نيافتك مبسألة تزعجين ويبدو يل أن نيافتك ال تفعل أي شيء حيال هذه املسألة.  :٢٢س

 ابلتايل، أصري أكثر اضطراابً...
على ر�ضة ما هل يساعده املدرب على صقل مهاراته أم أنه عندما  نيعندما يتدرب أحد الر�ضي :٢٢ج

 ضعفاً ما ينزل امللعب بدًال منه؟فيه يرى 
املرشد الروحي يقدم اإلرشاد لكي تكون قادراً على القتال يف معركتك الشخصية حبيث أنك تطبق وصا� 

 هللا حبرية إرادتك، وتنمو يف الروحانية واخلربة.
ويزرع الشكوك يف عقل التلميذ موحياً له أبنه ال حيصل على اإلرشاد الصحيح عدو اخلري أحيا�ً ما حياول 

 طاملا أن أبيهم ليس موجوداً معهم كل حني. لكن هذا األمر غري صحيح. ال تطفئوا الروح. 
. السماءوفيما هو يباركهم، انفرد عنهم وأصعد إىل  م.وأخرجهم خارجا إىل بيت عنيا، ورفع يديه وابركه"

" وكانوا كل حني يف اهليكل يسبحون ويباركون هللا. آمني فسجدوا له ورجعوا إىل أورشليم بفرح عظيم،
 )٥٣-٥٠: ٢٤(لو

 



 

 

 
 

 األرثوذكس لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة 
 

 للرھبان والراھبات الشھریة األسئلة
 )۲( م ۲۰۱۹ سبتمبر

 
لو أن الفقر يعين عدم وجود موارد كافية أو عدم القدرة على إشباع االحتياجات الرئيسية كيف ميكنين  :٢٣س

 إذاً أن أحيا نذر الفقر اخلاص يب هنا؟

يعين أن هذا الفقر ال حيدث لك بل أنت الذي ختتاره حبرية  هولقد نذر� نذر الفقر االختياري و  :٢٣ج
 إرادتك. لو كانت مجيع املوارد مقدمة لك فإنه يتعني عليك أن ختتار منها ما تريد حبرية إرادتك.

رًا لكي أتخذ لكي ختتار منها فإنك تكون حأصناف متعددة من الطعام فمثًال لو دخلت املطبخ ووجدت 
على القليل أو الكثري. يساعد ذلك املرء على ممارسة فضيلة إنكار الذات وضبط النفس. ينطبق نفس الشيء 

رد فعلك عندما يُرَفض لك طلب شيء ما كنت تريده. فلو وجدت الوسائل لكي حتصل على هذا الشيء 
 فرمبا يعين ذلك أنك ال متارس الفقر.بنفسك أو للتحايل على النظام وجتاوزه  لكي حتصل عليه أبية طريقة 

 ليس من الضروري أن يكون الوسط اخلارجي فقرياً لكي تعيش نذر فقرك.

أيضًا ال ينطبق ذلك على األشياء املادية فقط، ولكن لو أنك مثًال تعترب احلصول على التقدير واالحرتام 
 لفقر."احتياجاً رئيسياً" فإن قبول عدم حصولك عليهما هو ممارسة لنذر ا

  فليعِطكم الرب عطية أن تعيشوا كل نذوركم أبمانة.
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 األرثوذكس لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة 
 

 للرھبان والراھبات الشھریة األسئلة
 )۳( م ۲۰۱۹ سبتمبر

 
دائمًا هو الضيقة أم أ�ا خطييت الشخصية؟ أو هل من لو أين ال أشعر ابلقرح هل يكون السبب  :٢٤س

 املمكن أن يكون شعوري بعدم الفرح من عند هللا؟
 

 من املمكن أن نقسم سؤالك إىل ثالثة أقسام:: ٢٤ج
 

 هل من املمكن أن تكون الضيقة هي سبب عدم شعوري ابلفرح؟ .١
وجنتاز نعم من املمكن. حنن بشر وهو أمر طبيعي جداً أن نشعر ابحلزن عندما تعرتض بعض الضيقات طريقنا 

وابلتايل نتشجع ونستعيد (أننا جنتاز خالل �ر التنقية) خالل �ر التنقية. إال أنه ينبغي علينا أال ننسى ذلك 
 فرحنا يف الرب!

حتزنون يسريا بتجارب  إن كان جيب  ون، مع أنكم اآلن الذي به تبتهجلقد كتب القديس بطرس قائًال: "
لكي تكون تزكية إميانكم، وهي أمثن من الذهب الفاين، مع أنه ميتحن ابلنار، توجد للمدح والكرامة  متنوعة،

 ).٧-٦: ١بط١" (واجملد عند استعالن يسوع املسيح
لقد قال أحدهم مرة أن ربنا يسوع املسيح مل �ِت لريفع عنا صلباننا. لقد أتى لكي يعطينا قوة الروح القدس 

تكفيك نعميت، ألن قويت يف الضعف «فقال يل: "لكي حنتملها. ابلتايل، فلنتذكر ما قاله بولس الرسول: 
 .)٩:١٢كو ٢" (حقوة املسي فبكل سرور أفتخر ابحلري يف ضعفايت، لكي حتل عليّ ». تكمل

وهؤالء كذلك هم الذين : "عندما يكون لدينا أساس جيد يف إمياننا ورجائنا يف الرب فإننا ال نتزعزع بسهولة
ولكن ليس هلم أصل يف  زرعوا على األماكن احملجرة: الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلو�ا للوقت بفرح،

: ٤" (مرضطهاد من أجل الكلمة، فللوقت يعثرونذواهتم، بل هم إىل حني. فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو ا
١٧-١٦.( 

 

 هل من املمكن أن تكون خطييت الشخصية هي سبب شعوري بعدم الفرح؟ .٢
فال يتأمل أحدكم كقاتل، أو سارق، أو فاعل شر، أو متداخل يف نعم من املمكن. لقد قال بطرس الرسول: "

 ).١٥:٤بط ١" (أمور غريه
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خطية فإنه ينبغي أن يكون حزننا حبسب مشيئة هللا مؤد�ً بنا إىل التوبة كما هو مكتوب عندما نكون قد ارتكبنا 
ألن احلزن الذي حبسب مشيئة هللا ينشئ توبة خلالص بال ندامة، وأما حزن العامل فينشئ يف رسالة كورنثوس: "

عند كثرة مهومي يف ملزمور: "). ابلتايل، ال ينبغي أن يكون الفرح بعيداً عنا ألنه مكتوب يف ا١٠:٧كو٢" (مواتً 
 ).١٩:٩٤" (مزداخلي، تعز�تك تلذذ نفسي

ابإلضافة إىل ذلك فإن آابء الربية يعلموننا أن نلقي ابملالمة على أنفسنا وأن نقبل كل األمور الصعبة كنتيجة 
: هذه األمور ل جتاربك ال تلوم أحداً. فقط إلِق ابملالمة على نفسك قائالً ك  يف’ خلطيتنا: "اعتاد شيخ أن يقول:

 ‘".حدثت يل بسبب خطا�ي
مع ذلك، من جهة الشعور ابحلزن يف مثل هذه التجارب، فإن هللا لن يضع داخلنا حز�ً كعقاب على اخلطية 

  اليت ارتكبناها.
 

 الفرح من عند هللا؟ مهل من املمكن أن يكون شعوري بعد .٣
قائًال: "افرحوا يف الرب كل حني. أقول أيضاً افرحوا". يكتب القديس بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليب 

افرحوا كل حني. صلوا بال انقطاع. اشكروا يف كل شيء ألن ويف رسالته إىل أهل تسالونيكي يكتب قائًال: "
هذه هي مشيئة هللا يف املسيح يسوع من جهتكم". ابلتايل، من املستحيل أن يكون الشعور عدم الشعور ابلفرح 

 ند هللا. إ�ا إرادة هللا أن نفرح حىت وسط الضيقات.  آتياً من ع
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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة 
 

 للرھبان والراھبات الشھریة  األسئلة
 )٤( م ۲۰۱۹ سبتمبر

 
 : إدارة الوقت٢٥س  

 ما هي نصيحة نيافتك لنا بوجه عام من جهة إدارة الوقت؟س:  
أفسس: "مفتدين ينبغي علينا أن نكون حذرين من جهة وقتنا كما يقول بولس الرسول يف رسالته إىل أهل  ج:  

 الوقت ألن األ�م شريرة"، وأال ننجذب ببساطة يف أي اجتاه.
 لو كان ممكن، فليكن لكن جدوالً يومياً مكتوابً. لو كان ذلك غري ممكن، فلتكتبوا إذاً قائمة مهام.

 
 هل من املسموح أن أؤجل أمرًا ما للغد أم يُعَتَرب ذلك تسويفاً؟  س:
نعم من املسموح فعل ذلك ولكن ذلك يعتمد على األولو�ت. لو أننا أجلنا أمرًا ما لليوم التايل، بينما  ج:

 أعطا� هللا الوقت لنفعله اليوم، فإن ذلك يُعَتَرب تسويفاً وهذا ليس حسناً.
 

األولوية هل يف هذه احلالة ينبغي علينا أن نضحي ببعض األمور يف جدولنا لكي نتمم األمور ذات س: 
 القصوى؟

 نعم.  ج:
 

 ما هي األمور اليت ينبغي أن نضحي هبا.  س:
 النوم إن أمكن  ج:

 
 ماذا لو كنا وضعنا جدوالً مكتوابً مث حدثت بعض األمور غري املتوقعة يف يومنا؟  س:
أي جدول جيد حيتوي على مساحة لألحداث غري املتوقعة. ال ينبغي على املرء أن يضع جدوًال مكدساً  ج:
 ملهام بل ينبغي أن يرتك مساحة مرنة. هبذه الطريقة ال نضطرب ال حنن وال اجلدول. اب
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فلنقل أننا لدينا مهمة ما ينبغي علينا إمتامها وحدد� هلا عددًا ما من الساعات. هل عندما تنتهي  س:
تلك الساعات ينبغي علينا وضع تلك املهمة جانبًا حىت اليوم التايل أم إمتامها متامًا يف نفس اليوم إن 

 أمكن؟
ا. العمل يف الدير هو بركة وليس عمًال من املسموح جتاوز عدد الساعات املتوقعة ملهمة من أجل إمتامهج: 

روتينياً رتيباً. لو أن أحد ما رآه هكذا فإن مرونة جدولة البد وأن تسمح له أبن يكون قادراً على العمل لوقت 
 إضايف قليل وإمتام ما قد بدأه.

وز�دة عدد   من املهم أيضاً أن نذكر أنه لو حدث ذلك ابستمرار يف مهمة معينة فعندئذ ينبغي تعديل اجلدول
 الساعات املخصصة لتلك املهمة.

 
 أحيا�ً ما نعمل لعدد ساعات قليل ولكننا نشعر ابإلرهاق إىل حد ما.  س:
قد يكون ذلك �مجاً عن قلة الرتكيز والتنظيم واهلدف احملدد. لو أننا استيقظنا ببساطة يف الصباح دون أن ج:  

يكون فإننا نرتك أنفسنا لالجنذاب ابلتيار وهو يقود� أينما يكون لدينا هدفًا حمددًا ومنضي يف يومنا كيفما 
 يشاء. سوف يرهقنا ذلك بسرعة. كما ذكر� من قبل، ينبغي على املرء أن يكون متحكماً يف وقته.

أم فأساً. يقول القديس أنطونيوس: "من يطرق على قطعة حديد يقرر أوًال هل سيصنع منها منجًال أم سيفًا 
أن نقرر أي نوع من الفضيلة نريد تشكيلها وإال يكون تعبنا ابطالً". هكذا احلال مع كل  هكذا ينبغي علينا

 األمور يف حياتنا الروحية حيث ينبغي علينا أن نضع هدفاً وغرضاً حمدداً وليس املضي يف األمور بال هدف.
 

 ما هو السبب الذي تعتربه نيافتك سبباً رئيسياً يف ضياع الوقت؟  س:
 الكالم البطال، حب االستطالع من جهة أمور ال ختصنا، وترك الناس جيروننا يف كل اجتاه.الكسل،  ج:  

قد �يت علينا وقت نسقط فيه يف حالة من الفتور وببساطة ال نشعر أننا نرغب يف إدارة وقتنا والتفكري يف كل 
اهلدف هو راحتنا الشخصية. إنه سوف ذلك. لكن ينبغي علينا أال نستسلم. إننا خندم هللا وال ينبغي أن يكون  

عن التغصب. ويذكر البااب شنودة الثالث يف كتاب "معامل الطريق الروحي"    يتحدثمينحك القوة لكي تستمر.  
قداسته أن "الفرق بني القديسني والناس العاديني هو أن القديسني غصبوا أنفسهم على ممارسة الفضيلة منذ 

 وها".البداية حىت اعتادوا عليها وأحب
عندما يكون جدولنا مشغوًال قد يكون من الصعب إدارة وقتنا إال أ�ا مهارة حتتاج للمثابرة مثل أي شيء 
آخر. من جهة الصالة ابلنسبة للمبتدئ، قال قداسته: "املبتدئ يف الطريق الروحي ال يكون متدراًب على 

شاعر روحية لتساعده على الصالة حبب، الصالة. ال يكون معتادًا على الوقوف أمام هللا وال تكون لديه م
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وانسحاق قلب، ومهابة، وأتمل. مع ذلك هو يغصب نفسه على الصالة، ولو حورب إب�اء الصالة فإنه 
يغصب نفسه على االستمرار فيها. إنه يشعر يف الليل أبنه مثقل ابلنوم ومرهق بدنياً وليس لديه طاقة وال رغبة 

واضعًا أمام عينيه كلمات مار اسحق: "اغصب نفسك يف صب نفسه يف الوقوف للصالة. ومع ذلك هو يغ
الليل على الصالة مدعماً إ�ها ابملزامري". هبذه الطريقة يغصب املرء نفسه على الصالة، والوقوف أو الركوع أو 
 السجود. إنه يغصب نفسه على رفع يديه، وعلى الرتكيز يف الصالة والتحكم يف فكره الشارد مانعًا إ�ه من

 التجول والتشتت".
سوف يستمر معك حىت  "ال تستجب حملبة الرتف وال لصوت الرغبة. ال تدلل ذاتك ولكن اعلم أن التغصب

جتد اللذة يف حياة الفضيلة وعندئذ سوف يرتكك الشعور بضرورة التغضب من تلقاء ذاته وسوف تبدأ حياة 
 احملبة!" 

 
  
 

 


