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  األرثوذكس لألقباط أمريكا جنوبي  إيبارشية

  

  للرهبان والراهبات الشهرية األسئلة
  )١( م ٢٠٢٠يناير 

  
ً ما خناف من بعضنا البعض ونتصرف خبوف لدرجة أننا ال نريد حىت أن نفعل أفعاًال جيدة لئال  :٣٩س أحيا

إلحباط.   كيف يوجد احرتام وحب بدون خوف؟  تتسبب تلك األفعال اجليدة يف شعور األب (األم) املسئول 

حمبتنا بعضنا لبعض بدون خوف وأيضًا احرتامنا بعضنا لبعض. ال داعي للخوف كي يتولد ال يوجد تعارض بني  :٣٩ج
  االحرتام.

لو طُلب مننا أن نفعل أمر ما ينبغي علينا أن خنضع ونطيع من منطلق الرغبة يف إرضاء الرب طاملا أن هذا األمر ال يضر اجلماعة. 
  مر القواعد الراسخة يف اجلماعة وأال يتعدى على مسئولية أي أحد. لو كنا حنن من يبدأ أمر ما، ينبغي أال يكسر هذا األ 

ستمرار احلب واإلحرتام يف تفاعالتنا مع بعضنا البعض.  ملاذا خناف من بعضنا البعض؟ حنن إخوة وأخوات وينبغي أن نتبادل 
  بعض.نقع يف خطأ فقدان احرتامنا بعضنا الينبغي أن حنذر أال نكون مبالغني يف العفوية لئال  

يوجد قول يقول أنه لو مل يُرِد التلميذ أن ينمو من تلقاء نفسه فإن الشخص املسئول عنه يعاين يف خدمته. لو كان اهلدف هو 
أن نكون أحراراً لنفعل ما يرضينا بدون اخلوف من "الوقوع يف مشاكل" فرمبا حنن حنتاج إلعادة فحص أهدافنا. يف احلقيقة قد  

  فيها كما يريد دون أن يكون ُمراقَباً من أي أحد، إال أن هذا الراهب حيتاج ألن ينوح على نفسه.يصل الراهب ملرحلة يعيش 

ما الذي ميكن عمله مع شخص دائم الشكوى واجلدال ويرفض التوجيه والتغيري؟ كيف ميكن هلذا الشخص أن ينمو؟ ال يوجد 
  له.لدينا خيار سوى أن نرتك هذا الشخص ملشيئته الشخصية ونصلي من أج

  هو وليس أنفسنا. ينبغي أن يكون هللا هو اهلدف وأن حنيا حياة ترضيه

لتايل، ال ينبغي أن يوجد فكر اخلوف من بعضنا البعض: "ال خوف يف احملبة، بل احملبة الكاملة تطرح اخلوف إىل خارج" 
).١٨:٤يو١(
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ء/األمهات ال يشرتكو   :٤٠س دف التقوية الروحية والوحدة، بعض اآل ، األمر الذي نعندما نتقابل معاً كمجتمع رهباين 
 جيلب السلبية على اجملتمع الرهباين ككل. كيف ميكننا التغلب على ذلك؟

 يوجد نوعان من الرهبان أود أن أميز بينهما: :٤٠ج

. قد جتلس مع الشخص اليوم كله جتده ءشي، هلم نظرة سلبية وتفسريات سلبية لكل ءشياط أي البعض منهم ُمِصّر على إحب
ذا املثال حنتاج ألن نصلي ألجلهم. فرمبا يكون من األفضل عدم مشاركتهم يف مثل هذه  ءشيال يفعل  إال أن يتذمر. رهبان 

 .االجتماعاتاألنشطة، لرمبا جيلبون روح السلبية على تلك 

م. على سبيل املثال، قد يرى البعض يف  االجتماعاتر ال يشرتكون لشعورهم أن اجلو العام لتلك البعض اآلخ ال ينهض 
ا فرصة للنميمة وإضاعة الوقت يف املواصلة  االجتماعاتتلك  والبنيان،  الوحدانية، األمر الذي يتعارض مع االجتماعيةأ

 ولذلك ميتنع بعض الرهبان عن املشاركة. 

ء الرهبان الذين ال يشرتكون، وننصت جبدية ملا يقولونه. رمبا يوجد  الستقبال احتياجقد اننا يف وأ أعت  ● أراء اآل
، مثل ممارسة  االجتماعات. رمبا ميكن وضع قواعد معينة لتلك االجتماعاتلديهم اقرتاحات وحلول لتحسني تلك 

 .االجتماعالصمت لربهة من الوقت، األمر الذي يساعد على النهوض بروح 
مهم جداً. إن كنا مجيعاً مدركني أن اهلدف من تلك األنشطة اجلماعية هو  االجتماعاتأيضاً، موقفي جتاه تلك  ●

واحملبة، فيجب علينا إذاً أن نسعى للمشاركة يف تلك األنشطة اجلماعية ولنا هذا الفكر. لنفرتض  صيل الوحدانية 
يف عمل ما مع ذلك  لالشرتاك (ويل هذا الفكر) أن اسعى أين على خالف مع أحد إخويت، حينئٍذ جيب َعَلىَّ 

لتحديد ألجل هدم حائط اخلالف بيننا وبناء جسر للتفاهم عوضاً عنه.   الشخص 
صيل وأ أرى أنه إن كنا نلتئم مع بعضنا البعض يف عمل ما مثمر من أجل الدير، فإن ذلك سيساعد تلقائياً على  ●

 ننا يف مثل تلك األنشطة يكون لدينا نفس اهلدف.واحملبة بيننا، أل الوحدانية
 ليت تلك النقاط الثالثة تساعد على التغلب على أي عقبة أمامنا.
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عندما أكون جمهدًا، هل من األفضل أن أذهب إىل قالييت ألسرتيح بعد تسبحة نصف الليل كي أقدر على : ٤١س
قي  اية القداس؟مواصلة   اليوم، أم أظل أصارع مع النوم حىت 

ين  :٤١ج " ال يستطيع اإلنسان إطالقاً أن يعرف ما هي القوة اإلهلية أثناء إقامته يف يقول القديس مار إسحق السر
م مل يعطوا راحة ألجسادهم، فهل ٦٤٢ص  ٧٢(ميمر  الراحة." ئنا القديسني الذين نتمثل  يكون من الصواب  ) فإن كان ا

 أن نرتك حنن جسد الرب يسوع املسيح ودمه لكي ننام؟!

ً ما نشعر أننا على ما ال يرام سواء من الناحية اجلسدية أو   ً ما يكون جدول يومنا مشغول، وأننا أحيا نعم أ أدرك أننا أحيا
عطنا هللا موهبة الصالة، ويف ذلك يقول النفسية، ولكننا موضوعون هلذا السبب بعينه لكي نصارع ضد أهواء اجلسد كي ي

الذي نعثر عليه بعد عناء وتعب حنفظه  ءالشيالذي نناله بسرعة نفقده أيضاً بسرعة، يف حني أن  ءالشي"أيضاً مار إسحق 
 )١٢٩ص  ٣ميمر ( ."بعناية وحرص

م ؟!.... لطبع ال هل ذلك يعين أين إن كنت مرهق، فهذا سبب مقبول كي آخذ جانباً يف الكنيسة وأ ألننا ههنا ال  - . 
إليه. ولكن على كل حال، إن كنت  استسالمالكي ننام، ولكن لكي نصلي. غري أن ذلك ليس صراعاً مع أهواء اجلسد بل 

مانة ابذل قصارى جهدي حماوًال أن أظل مستيقظاً، مقدماً هلل ما تبقى يفَّ من طاقة، فال ينبغي عليَّ إذاً أن أقلق إن   أ 
 م رغماً عن إراديت، ولكن جيب عليَّ أن أظل مثابراً وهللا ينظر تعيب ويكافئين.كنت أ

، واإلنسان الذي حيب اللذة" معرفة هللا ال تسكن يف جسد حمب وسوف اختم بقول آخر للقديس مار إسحق إذ يقول 
يف النفس معرفة   تولدمن التعب جسده لن ينال املواهب اإلهلية. كما أنه من طلقات الوالدة يولد طفل يفرح أمه، هكذا 

جلسد الذي  أسرار هللا؛ أما الكساىل وحمبو اللذة فال جينون إال مثار اخلزي والعار. كما يهتم األب بطفله، هكذا يهتم املسيح 
 )١٧٥صفحة  ٦ميمر ( ويكون قريباً من فمه يف كل األوقات." امسهحيتمل األتعاب ألجل 
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