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 األرثوذكس  لألقباط أمريكا جنوبي إيبارشية
 

 للرهبان والراهبات الشهرية  األسئلة

   م 2020 فبراير
 

: إىل أي مدى حيتاج املرء أن يكون حساساً من جهة ضعفات شخص آخر وكم عدد األعذار اليت ينبغي 43س
 أن نعطيها؟

 

سبعني مرة سبع مرات، هكذا قال الرب. إىل أي درجة أصرب؟ أحتاج أن أكون صبوراً جداً. إىل مدى أكون :  43ج
حساساً؟ أفرتض فيهم حسن النية وأحتاج أن أتذكر أنين أيضًا لدّي ضعفايت اخلاصة وأنين أجاهد معها. القاعدة 

 الذهبية هي: "كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً هبم".
 

 طريق الرهبنة، وبعد أن إال أنه قد حيدث، مع املبتدئني على األخص، أنين إذا رأيت أن ضعفاهتم متنع منوهم يف    
أكون قد فحصت قليب ونواايي، أان أشاركهم مبا يقلقين. حيدث أحيااًن أنه بعد أن يكون البعض قد تكرس، أهنم 
يكتشفون أن هذا مل يكن طريقهم وأهنم قد علقوا. لقد قلت لكم عدة مرات من قبل أن الراهب يكون إما أسعد 

ن هديف واضحاً من البداية فإن الدير سيكون ابلنسبة يل مبثابة سجن. شخص أو أتعس شخص يف العامل. لو مل يك
قد أبدأ بفرح راغباً يف ارتداء الثوب األسود ولكن قد ال أنتهي بشكل جيد. لقد قلت لكم ابستمرار أنك لو كنت 

تهي  تريد أن تتحايل على النظام لكي ترتدي الثوب األسود فإنك سوف تنجح ولكنك أنت من سيعاين. سوف ين
 بك األمر ابلعيش يف سجن من صنعك أنت. 
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كيف ميكننا استعمال مواهبنا الروحية دون أن يظن اآلخرون خطئاً أننا نتباهى ودون أن نقع حنن أنفسنا :  44س
 يف الكربايء؟

التباهي واليت دعوان نقول أنين موهوب يف األحلان. هذه املوهبة هي أكثر موهبة يظن فيها اآلخرون أهنا نوع من    :44ج
من السهل أيضًا أن يقع املرء يف الكربايء بسببها. ابلتايل، يف هذه احلالة، كيف ميكن للمرء أن حيفظ التوازن املناسب 

 وأن يسبح هللا وميجده هبذه املوهبة بينما يبقى منتبهاً أال يتباهى أمام اآلخرين؟

رة الروح القدس. الثمرة هي اليت تدخلنا ملكوت السموات وليس حسناً، أود أواًل أن أميز بني موهبة الروح القدس ومث    
املوهبة. من أجل ذلك قال بولس الرسول: "إنت أتكلم أبلسنة الناس واملالئكة ولكن ليس يل حمبة فقد صرت حناساً 

بال ولكن يطن أو صنجًا يرن. وإن كانت يل نبوة وأعلم مجيع األسرار وكل علم وإن كان يل كل اإلميان حىت أنقل اجل
ليس يل حمبة فلست شيئاً. وإن أطعمت كل أموايل وإن سلمت جسدي حىت أحرتق ولكن ليس يل حمبة فال أنتفع 

 (. 3-1: 13كو1شيئاً" )

إن التكلم أبلسنة، واقتناء كل معرفة، ونقل اجلبال، بل وحىت "تسليم جسدي حىت حيرتق"، وخدمة هذا الشخص     
ناس، ليست مجيعها إال مواهب، لكن احملبة هي مثرة للروح القدس. هكذا نستطيع وذاك، وخدمة اجلميع لكي أرضي ال

أن نتفاخر بكل ما نريد من املواهب ولكننا يف النهاية سوف خنسر ملكوت السموات. نريد أن جناهد من أجل الطريق 
( الذي هو طريق 31:12كو1األفضل كما قال بولس الرسول: "جدوا للمواهب احلسىن. وأيضاً أريكم طريقاً أفضل" )

 احملبة.  

ينبغي على املرء لكي حيافظ على التوازن اجليد أن يفحص نواايه. فمثالً، دعوان نقول أنين أحضر اجتماعاً وأشعر أنه     
توجد معرفة ما أريد أن أشارك هبا فألسأل نفسي: ملاذا؟ ملاذا أريد أن أحتدث؟ هل أريد أن أحتدث لكي أهبر اآلخرين 

 م يشعرون أنين صاحب فهم؟ أم أنين أريد أن أشارك ألن نييت احلقيقية هي أن أستفيد أان واآلخرون؟حبيث أجعله

يوجد مثال آخر يف الكنيسة. دعوان نقول أنين أريد أن أقول حلنًا ما. فهل ذلك بسبب أنين أريد أن أسبح هللا أم     
 بسبب أنين أريد أن أهبر كل أحد بلحن ال يعرفه أحد سواي؟

 املطبخ، قد أريد أن أعد صنفًا خمصوصًا من الطعام. ملاذا؟ هل ألنين أريد تقدمي شيئًا خمصوصًا للجماعة بدافع يف    
 احملبة أم بسبب أنين أريد أن أتباهى أيضاً؟
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من املهم جداً أن يفحص املرء ذاته وأن يكون صادقاً مع نفسه. ملاذا أستعمل تلك املوهبة؟ ما هي دوافعي؟ ما هي     
(. قد تدافع عن نفسك قائاًل: 11:2كو1يت؟ "ألنه من الناس يعرف أمور اإلنسان إال روح اإلنسان الذي فيه؟" )ني

"ال مل افعل ذلك من أجل هذا السبب أو ذاك". ولكنك عندما تفحص قلبك سوف تعرف دائمًا النية احلقيقية اليت 
 ادراً على احلفاظ على التوازن اجليد.جعلتك تفعل ما فعلت، وهبذه الطريقة وبنعمة هللا سوف تكون ق
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لدى الناس تعليقات على آخرين ويشاركون آبرائهم الشخصية فيهم. كيف ميكنين أن أمنع تلك اآلراء : 45س
 من التأثري على أفكاري؟

 اآلخرين فرمبا أحتاج لوضع حدود.حيتاج هذا األمر إىل متييز. فلو كنت أشعر أبنين أأتثر بشكل سليب بكلمات  :  45ج

فمثاًل، قد حيدث أن يدخل شخص جديد إىل احلياة الرهبانية وينظر لكل اآلخرين على أهنم قديسون... مث يقرتب    
منه أحد اإلخوة أو إحدى األخوات و"حيذره" من بعض األشخاص قائالً: "احذر فهذا األب كذا وكذا وتلك األم 

 طويلة من التعليقات اليت تعثر الشخص املستجد وتؤثر عليه بطريقة سلبية.كذا وكذا" ويستطرد بقائمة  

صدقوين إنين عندما أقوم برسامة قس ما فمن النادر جداً أن أشاركه خبربايت الشخصية مع شعب تلك الكنيسة اليت    
اهن املرسوم حديثاً يُرسم عليها. رمبا يكون لدّي خربة معينة مع شخص معني ولكين لو شاركت تلك اخلربة  مع الك

 فرمبا يؤثر ذلك عليه بشكل سليب فيتعامل مع ذلك الشخص من منطلق تلك الفكرة املوجودة يف ذهنه.

لقد نصحين البااب شنودة بنصيحة قبل أن أدخل الدير قائالً: "صّدق ما تراه عيناك وليس ما تسمعه أذانك". لقد     
ث أبدًا عندما دخلت الدير أن شاركين أي شخص مبثل هذه كانت تلك النصيحة عظيمة. وعلى كل حال، مل حيد 

 األمور أو حذرين من هذا األخ أو ذاك الراهب.

 لو أن أحد األشخاص مأل أذيّن بكلمات أثرت علّي بشكل سليب فإنين قد أطلب منهم التوقف عن ذلك:    
 (.25-24:  4ونعمة" )سي  "وال تستحي يف أمر نفسك. فإن من احلياء ما جيلب اخلطيئة، ومنه ما هو جمد 
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 كيف ميكنين أن أعرف إن كنت ال آخذ حيايت الرهبانية جبدية؟:  46  س

عليك أن تنتبه ملوقفك من جهة قوانني الرهبنة. على سبيل املثال لو كان لدّي قانون هل أجتاهله؟ هل ألتزم  :46ج 
ابلنسبة يل؟ فلنفرتض مثاًل أنه أسبوع اآلالم وقرر الدير حتضري ابلقرارات اليت يتخذها الدير حىت لو كانت غري منطقية 

نوع واحد من الطعام هل أختذ ترتيبات خاصة يب لكي أحصل على وجبات خفيفة وأنواع أخرى من الطعام؟ هل لو 
 هناك أمر إجباري ألتمس لنفسي األعذار لكي أمتلص منه؟

قواعد وإرشادات الدير وعندئذ سوف ترى إىل أي مدى أنت فلتأسل نفسك إىل أي درجة أنت جاد يف يف احرتام      
 أتخذ هذه احلياة جبدية. 

 

 

 

 

 
 

 


