إﯾﺒﺎرﺷﯿﺔ ﺟﻨﻮﺑﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻸﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ

اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮھﺒﺎن واﻟﺮاھﺒﺎت
أﺑﺮﯾﻞ  ۲۰۲۰م
س  :٥١ﰲ ﻗﺼﺔ ﻋﺎﺧﺎن ﺑﻦ ﻛﺮﻣﻲ ،ﳌﺎذا ﻫﻠﻚ رﻏﻢ أﻧﻪ اﻋﱰف؟ وﳌﺎذا ﻫﻠﻚ أﺑﻨﺎؤﻩ ﻣﻌﻪ؟
ج :٥١ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ إرﻏﺎم اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف واﻋﱰاﻓﻪ ﻫﻮ ﺑﻜﺎﻣﻞ إرادﺗﻪ.
ﻟﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺮب أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺮق وﺧﺪع وﻣﻊ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻌﱰف ﻋﺎﺧﺎن؛ ﻓﻘﺎل اﻟﺮب أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺣﺪ أن
ﳜﺮج إﱃ اﳋﺎرج ﲝﺴﺐ ﺳﺒﻄﻪ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻌﱰف ﻋﺎﺧﺎن؛ ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲝﺴﺐ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﰒ ﲝﺴﺐ اﻟﺒﻴﻮت
وﺑﻘﻲ أﻳﻀﺎً ﻋﺎﺧﺎن ﺑﻐﲑ اﻋﱰاف.
ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ واﺟﻪ ﻳﺸﻮع ﻋﺎﺧﺎن ﻗﺎل" :ﺣﻘﺎً إﱐ ﻗﺪ أﺧﻄﺄت إﱃ اﻟﺮب إﻟﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺻﻨﻌﺖ ﻛﺬا وﻛﺬا"
)ﻳﺶ .(٢٠:٧ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻰ اﻟﺮب ﻋﺎﺧﺎن ﻓﺮﺻﺎً ﻛﺜﲑة ﻟﻜﻲ ﻳﻌﱰف ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻇﻬﺮت ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗﻌﺖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮﻋﺔ .ﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻋﱰاﻓﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً.
ﺎﺑﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﱰف أوﻻدﻩ ﺎﺑﳊﻘﻴﻘﺔ وﻟﻜﻦ ﺻﻤﺘﻬﻢ ﻛﺎن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﺷﱰاك ﰲ اﳋﻄﻴﺔ.
اﻻﻋﱰاف اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﺲ اﻻﻋﱰاف اﻟﺬي ﻳُﻨﺘﺰع ﻣﻨﺎ ﺑﺪاﻓﻊ اﳋﻮف وﻟﻜﻨﻪ اﻋﱰاف ﳜﺮج ﻣﻨﺎ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺘﻮﺑﺔ..
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س  :٥٢ﻳﻨﺺ إﳒﻴﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮب أﺧﺬ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد وﻟﻜﻦ ﳌﺎ أﺗﺖ اﳉﻤﻮع إﻟﻴﻪ
ﻗﺒﻠﻬﻢ .إﻧﻨﺎ ﻧﺮى رﲪﺔ رﺑﻨﺎ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻗﺪ ﳒﺪ اﻟﻌﻜﺲ ﲤﺎﻣﺎً ﻣﻊ آﺎﺑء
اﻟﱪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻧﺒﺎ أرﺳﺎﻧﻴﻮس اﻟﺬي ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ أي أﺣﺪ ﺎﺑﳌﺮة .ﳌﺎذا ﻫﺬا اﻟﻔﺮق ﻣﻮﺟﻮد؟

ج :٥٢اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن رﺑﻨﺎ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ﻛﺎن ﳜﺪم واﻟﺮﻫﺒﺎن ﻣﺜﻞ اﻷﻧﺒﺎ أرﺳﺎﻧﻴﻮس ﻋﺎﺷﻮا ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺰﻟﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ .ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺔ وﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﻌﺒﺎدة.
ﻟﻮ ﻛﻨﺘﻢ ﺧﺪام ﻣﻜﺮﺳﲔ )أو ﺧﺎدﻣﺎت ﻣﻜﺮﺳﺎت( ﱂ أﻛﻦ ﻷﻧﺼﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻷن ﻫﺬﻩ ﻫﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ .أﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻜﻢ رﻫﺒﺎن )وراﻫﺒﺎت( ﻗﺪ ﻣﺎﺗﻮا ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻻ ﻳﻜﻮن اﳊﺎل ﻫﻜﺬا.
أ� ﻣﻮﺟﻮد اﻵن ﰲ اﻟﺪﻳﺮ وﻟﻮ أﺗﻰ أﺣﺪﻫﻢ اﻵن وﻃﻠﺐ أن ﻳﻠﺘﻘﻴﲏ ﻓﻼ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﺘﻔﻲ ﻷﻧﲏ أﺧﺪم .إﻻ
أﻧﲏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﻴﺶ ﰲ اﻟﺪﻳﺮ ﱂ أﻛﻦ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﲔ ﺎﺑﳌﺮة .ﻟﻮ أﺗﻰ ﺷﺨﺺ ﻛﻨﺖ أﻋﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أو ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﺰ�رة اﻟﺪﻳﺮ ﻓﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ أن أﺣﻴﻴﻬﻢ .ﺎﺑﻟﻄﺒﻊ ﺗﻐﲑ ﻫﺬا ﲟﺠﺮد أن ﺧﺮﺟﺖ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ .ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،أول ﻣﺮة ﲢﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﻣﺮأة ﳌﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﲬﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺎﻫﻦ
ﺧﺎدم.
ﺣﻴﺎة اﳋﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ،وﺣﻴﺎة اﻟﺮﻫﺒﻨﺔ ﻫﻲ رﻫﺒﻨﺔ.
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س  :٥٣ﻟﻘﺪ أﺧﺬت ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﳌﻄﺒﺦ ﺑﺪون اﺳﺘﺌﺬان .ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺣﻘﺎً أن أﺳﺘﺄذن ﻗﺒﻞ أن أﺳﺘﻌﲑ
أو آﺧﺬ أي ﺷﻲء ﺻﻐﲑ ﰲ اﻟﺪﻳﺮ؟ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺌﺬان وﻗﺘﺎً ﻃﻮﻳﻼً ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻨﺎ ﻻ

ﻧﻌﻮد ﳏﺘﺎﺟﲔ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﺑﻌﺪ!

ج  :٥٣ﻧﻌﻢ اﻻﺳﺘﺌﺬان ﺿﺮوري .ﰲ دﻳﺮ اﻟﺴﺮ�ن ﱂ ﻳﻜﻦ أي أﺣﺪ �ﺧﺬ أي ﺷﻲء دون اﻻﺳﺘﺌﺬان .إﻧﲏ أﺗﺬﻛﺮ

أﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺠﺮة ﺑﺮﺗﻘﺎل ﰲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺪﻳﺮ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺠﺮة ﰲ اﳋﺎرج ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي أﺣﺪ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ

ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ و�ﺧﺬ ﻣﻦ ﲦﺮﻫﺎ .إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ .ﺣﱴ ﻟﻮ ﺳﻘﻄﺖ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﱂ أﻛﻦ
ﻋﻠﻲ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻷب اﳌﺴﺌﻮل وأﺧﺬ إذﻧﻪ .ﻟﻮ ﻣﻨﺤﲏ اﻷب اﻹذن ﻋﻨﺪﺋﺬ
ﻵﺧﺬﻫﺎ .ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أرﻳﺪﻫﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﲔ ّ
آﺧﺬﻫﺎ .ﻟﻮ ﱂ ﳝﺤﲏ اﻹذن ﻣﺎﻛﺎن ﳝﻜﻨﲏ أﺧﺬﻫﺎ.
ﻫﺬا ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ آداب اﻟﺮﻫﺒﻨﺔ .ﳓﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎً .ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮاﻋﺪ رﻫﺒﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﻬﺑﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰم ﻬﺑﺎ اﳉﻨﻮد ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻴﺶ .اﻟﻔﺮق ﻫﻨﺎ ﻫﻮ أن اﳉﻴﺶ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﶈﺒﺔ
ﻣﺜﻞ اﳊﻴﺎة اﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ.
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻫﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﺤﺪي ﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ وﳝﺜﻠﻮن ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮﻫﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻲ وﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﻟﺪﻳﺮ .إﻧﻪ ﻷﻣﺮ ﻣﻠﺤﻮظ أﻧﻪ ﲟﺠﺮد أن ﺗﻮﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﺈ�ﻢ ﻳﺒﺪون
ﺷﻜﻼً ﻣﻦ اﻻﻋﱰاض أو ﻳﻄﻠﺒﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎءً وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺧﻄﲑاً ﺟﺪاً ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ ﻛﺮﻫﺒﺎن.
ﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ،ﻧﻌﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ اﻻﺳﺘﺌﺬان ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺌﻮل ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﺎرة أو أﺧﺬ أي ﺷﻲء.
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س  :٥٤ﻫﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺎدة ﻟﻠﺨﻮرس أم ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺮﺗﻴﻞ اﻷﳊﺎن واﻟﺘﺴﺎﺑﻴﺢ ﻣﻌﺎً ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺪون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺎﺑﻟﻀﺮورة أﺻﻮات ﻗﺎﺋﺪة؟

ج  :٥٤ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺎدة ﻟﻠﺨﻮرس .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﺎً ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻮق اﻟﻜﻞ وﻟﻜﻦ

دورﻩ ﻫﻮ أن ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﲔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ .ﻓﻤﺜﻼً ،ﻗﺪ أﻛﻮن ﰲ ﺧﻮرس ﻣﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎً ﰲ ﺟﺰء ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻦ
ﺎﺑﻟﺘﺎﱄ أﺧﻔﺾ ﺻﻮﰐ وأﲰﺢ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ أن ﻳﺮﺗﻠﻮا ذﻟﻚ اﳉﺰء ﺑﺜﻘﺔ وﻫﻜﺬا .ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹدارة واﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ
ﺗﺮﺗﻴﻞ اﻷﳊﺎن واﻟﺘﺴﺎﺑﻴﺢ ﻣﻌﺎً.
اﳋﻮرس اﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﻟﱰﺗﻴﻞ ﻣﻌﺎً ﺑﺼﻮت واﺣﺪ ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺿﻊ .اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﱪ�ء .ﳌﺎذا؟ ﻷن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻜﱪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﺮف اﻟﻠﺤﻦ أم ﻻ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ

ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ.
ﻫﻜﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺧﻮرس ﻗﺎدة ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺻﻮت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ.
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