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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة 
 

 للرھبان والراھبات الشھریة  األسئلة
  م ۲۰۱۹ دیسـمبر

 
 حدثنا عن األحالم؟  :٣٥س
أود أن أبدأ أبن أذكر أننا لسنا مسئولني عن أحالمنا طاملا أننا ال نفكر يف األفكار املرتبطة هبا  :٣٥ج

 أثناء النهار.
 

يذكر أبو� مىت املسكني يف كتابه "التدبري الروحي" أنه عندما يرى املرء صورة شريرة فإن عدو اخلري يصنع     
منها آالف النسخ ويودعها داخل عقله الباطن مث يستعمل تلك الصور يف أحالمنا لكي يقود� إىل اليأس. 

 إال أننا ال نفقد رجاء�. 
 

نب مثل تلك األحالم هو االستعداد للنوم بطريقة مقدسة بسماع أحد األمور اليت تساعد� على جت    
عظة، أو قراءة قصة قديس، أو الصالة ابملزامري، أو قراءة الكتاب املقدس حبيث تغطي نفسك بلحاف 
األمور املقدسة. أيضاً صالة حتليل صالة الغروب وصالة الستار يف األجبية يساعدان كثرياً لو كنت حماَرابً 

يساعدك أيضاً أن ترشم عالمة الصليب على نفسك، وعلى السقف، والفراش، وجوانب قاليتك ابألحالم.  
 قبل النوم حبيث حتمي نفسك بسالح الصليب املقدس.

    
 كن صابراً يف جهادك واتكل على هللا. ليكن لك إميان وال تيأس. ليعِطك الرب قوًة.
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توزيع العمل خصوصاً عندما أشعر بوجود حماابة يف الدير  كيف أتعامل مع مشاعر الغرية من جهة    :٣٦س
يتنقلون   ن يف هذا الشأن. (مبعىن أن البعض يبقون يف أعماهلم لوقت طويل على خالف البعض اآلخر الذي

 كثرياً بني أعمال خمتلفة)؟

 ال أظن أنه أمر صحيح أن تتهم إدارة الدير ابحملاابة. ماذا لو كان حكمك خاطئاً؟ :  ٣٦ج  

ل عمل يف الدير هو بركة. إنين أتذكر أنه يف دير السر�ن على وجه اخلصوص مل يكن لدينا عماًال وال كنا نطلب من  ك    
اآلتني إىل اخللوة يف الدير أن يقوموا أبعمالنا ابلنيابة عنا. عندما كنت مسئوًال عن الكنيسة كنت أقوم بتنظيفها بنفسي. مل يكن  

كنت أقوم ابلكنس خارجاً وعرب علّي أحد  لتكنولوجيا املوجودة لدينا اليوم. ففي أحد األ�م  لدينا مكانس كهرابئية وال نفس ا 
 الرهبان وقال يل: "أبو� يسطس، تراب الكنيسة بركة". وابلفعل كنت أشعر ابلسعادة لتنظيف الكنيسة. 

فيما بعد، عندما كنت مسئوًال عن املطبخ، مل أكن ألغادره قط قبل أن أعيد كل شيء إىل مكانه وأنظفه حبيث لو استلم     
أحدهم املطبخ من بعدي جيده جاهزًا لالستخدام. يف إحدى املرات، وأثناء أسبوع اآلالم، وهي فرتة مشغولة جدًا بسبب  

قالييت يف غاية التعب لدرجة أنين اضطررت للجلوس على السالمل لربهة قبل أن   اجلدول وكثرة عدد الزوار، كنت عائدًا إىل 
أستكمل املشي. وعندما دخلت قالييت أخرياً، حوايل منتصف الليل، جاءين من يقرع على ابيب طالبًا مين اجمليء للمساعدة  

ت لتفريغ العربة مع إخويت. معىن  ساعا ٤أو  ٣يف تفريغ محولة طوب من عربة نقل. لقد انضممت لصف من الرهبان ملدة 
ذلك، أنه مل يكن ليتبقى يل سوى بضع دقائق من الراحة قبل استئناف الصالة. مل نشتكي من التعب، ولكن كل واحد منا  

 ذهب للمساعدة وهو مسرور أبخذ تلك الربكة. 

ضوء الشموع ومع ذلك كنا نستكمل   خذ يف اعتبارك أنه مل تكن هناك كهرابء بعد التاسعة مساء، وابلتايل كنا نعمل على    
عملنا أبمانة دون أن نشتكي أو نرى أي شيء آخر سوى ما طلب هللا منا أن نعمله ألن ذلك مل يكن ابلنسبة لنا "عمًال" بل  

 بركة. فسواء استبدلنا العمل أم ال كنا ال نزال حنصل على بركة. 

يافة األنبا صراابمون أسقف دير األنبا بيشوي ظل يعمل يف  أما من جهة بقاء البعض يف نفس العمل لوقت طويل، فإن ن   
املطبخ مخسة عشر سنة متواصلة (مل يبلغ دير� هذا العمر بعد!). كان املطبخ يف الوقت الذي خدم نيافته فيه مشهورًا أبنه  

ابهتمام وكرم   مكان راحة وترحيب. إنين أتذكر أ�م قالوا يل أن أي شخص كان يزور املطبخ كان يُستقبل كضيف شرف
 ابلغني. 

ال تدعوا عدو اخلري جيربكم هبذه األفكار من جهة عملكم. ال يوجد عمل أعظم من اآلخر. يف الواقع، العكس هو الصحيح     
 فالعمل الذي نعتربه أقل كرامة هو مهم جداً يف عيين هللا عندما خندم بشكر واتضاع. 
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 ء الصلوات اجلماعية و/أو القداس؟هل يصح أن أصلي قانوين (أي املزامري) أثنا  :٣٧س

إذاً، يقول الكاهن: "� هللا العظيم األبدي..." بينما تقول أنت: "صالة الساعة الثالثة من هذا النهار   :٣٧ج
 املبارك..."؟ ماذا تظن هل هذا صحيح؟

قانونك أيضاً؟ ابلطبع هل تعترب ذلك نوعاً من تعدد املهام حيث تكون حاضراً القداس اإلهلي بينما تصلي      
 هذا أمر خاطئ.

الوقت الوحيد أثناء الصلوات اجلماعية الذي يكون من املقبول شيء مثل هذا هو أثناء صلوات املساء.     
فلنقل مثًال أنك أُعطيت مزموراً لتصليه وأكملته ولكن مل تبدأ بعد قراءة اإلجنيل ففي هذه احلالة يكون لديك 

افية لو أحببت. على كل األحوال، مبجرد أن يبدأ الكاهن يقول: بعض الوقت لتصلي صلوات إض
 "ذوكصاصي.." ينبغي علينا عندئذ أن نتوقف ألن الصلوات اجلماعية تكون قد بدأت. 
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ملاذا ينبغي علّي أن أحضر صلوات رفع خبور ابكر؟ عادة ما أكون متعبًا وأشعر ابحلاجة للراحة  :٣٨س
استكمال ابقي اليوم. هل توجد مشكلة لو أنين مل أحضرها طاملا أنين لست مسئوًال عن حىت أستطيع 

 قيادة املردات؟

هل تعلم � حبييب الفرق بني كل ذبيحة من ذابئح العهد القدمي؟ هل تعلم أن ذبيحة احملرقة هي الذبيحة   :٣٨ج
 الكهنة؟الوحيدة اليت حترتق بكاملها وتقدم ال دون أن �كل منها أي من  

 ).٩:٦"هي احملرقة تكون على املوقدة فوق املذبح كل الليل حىت الصباح و�ر املذبح تتقد عليه" (ال    

هل تفهم أننا حنن الرهبان ذبيحة احملرقة تلك؟ ال يوجد أي جزء فينا حمفوظ ألي شيء ولكننا هلل وحده.     
 حترتق حىت الصباح.  وابلتايل، كما أمر هللا موسى، حنن ذبيحة احملرقة تلك اليت

ذبيحة التسبيح تلك اليت نقدمها يف الصباح عندما نرمن أرابع الناقوس وحنيي كل السمائيني والقديسني     
ونصلي من أجل سالم الكنيسة واآلابء واألديرة هي بركة عظيمة! ملاذا تريد أن تفقدها؟ حىت لو كنت ال تنوي 

طيع النوم؟ هل لكي تستطيع إعداد الطعام؟ هل لكي تتصفح التناول ملاذا تريد أن تتخطاها؟ هل لكي تست
 بريدك اإللكرتوين؟

 ال تدع عدو اخلري يسلبك تقدمة هذه الذبيحة ويعطيها بدالً من ذلك جلسدك ورغباتك.    

 إنين أؤكد لك أنك سوف حتصل على بركة لو قدمت للرب إبرادتك ذبيحة احملرقة تلك.    

  
  

 

 


