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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 للرھبان والراھبات الشھریة  األسئلة

   م ۲۰۲۰ مایـو

 ما هي احملبة احلقيقية داخل اجلماعة؟:  ٥٥  س
 

اآلخر. إنين أتذكر أن قداسة البااب شنودة احملبة احلقيقية اخلروج خارج األ� والتفكري يف الشخص :  ٥٥ج
الثالث ألقى عظة يف إحدى املرات عن عدم طلب الراحة الشخصية على حساب راحة اآلخر، وأ� أعتقد أن 

 هذه هي احملبة احلقيقية داخل اجلماعة.
 

حيان كثرية ولكن يف أ  ،إننا ننخدع يف الغالب عندما نظن أن سلوكنا املتمركز حول الذات هو سلوك روحي    
 تكون احلقيقة هي أنين أفكر يف راحيت الشخصية بدًال من التفكري يف راحة أخي/ أخيت.

 
يقول القديس اسحق السر�ين: " ولو حدث أن عاش املرء بني مجاعة من الناس وكانت إقامته قريبة منهم     

 .غي عليه أن يرد نفس اخلدمةسواء يف وقت املرض أو وقت الصحة، فإنه ينب  ،ووجد راحته بواسطة تعب آخرين
ابناً من بين   رأىأن    حدث  ولكن ينبغي عليه أال يطالب اآلخرين مبثل هذه الراحة أبي حال من األحوال. ولو

الشبه واقعًا يف ضيقة، بل ابألحرى املسيح نفسه مطرودًا وحمتقراً، مث يهرب وخيتبأ منه  نفس جنسه يشاركه
 دئذ يكون هو وأولئك الذين يشبهونه بال رمحة".متظاهراً مبمارسة صمتاً زائفاً فعن

 
لقد حتدث األنبا روفائيل يف مرة من املرات عن كيف ينبغي على الراهب يف الدير أن يضع احلمل على     

نعطي عديدة  إال أننا يف مرات  نفسه حبيث ال يزعج أخاه بدًال من أن يزعج أخاه لكي خيفف محله الشخصي.  
أطلب استثناًء يف بعض األمور مفكراً يف رغبايت الشخصية دون أن آخذ يف  فقد ية. األولوية لراحتنا الشخص
 اعتباري راحة اجلماعة.
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طلب لقد  .إنين أتذكر عندما كان البعض منا مسئوًال عن املطبخ يف دير السر�ن وجاء� األنبا هدرا للز�رة    
مين األنبا توماس أن أحضر الطعام لألسقف وأعطاين تعليمات أنه يف حالة عدم عثوري على األسقف ينبغي 

األول وكانت قالية األسقف يف الدور  علّي أن أقرع على اببه من وقت آلخر حىت يصل. لقد كنا يف الدور
الثالث. ابلتايل، تعني علّي كل مخسة عشر دقيقة تقريباً أن أمحل صينية الطعام وأقرع الباب لكي أرى إن كان 

نيافته أخرياً مل يكن  عثرت علىوعندما  ،م تقريباً  ١١٫٣٠نيافته قد عاد أم ال. لقد فعلت ذلك حىت الساعة 
وأخذت الربكة ألن ذلك كان جزءاً من  ،ئذ أعدت الطعام ببساطة دون أن أضطربحمتاجًا ألي طعام. عند 

، أو كان لتأخر الوقتأن أترك صينية الطعام أمام الباب  ببساطة  املمكنمن كل من خدميت وطاعيت. كان 
ي علّي غبينكان  أنه  ولكن األنبا توماس كان قد قال يل    .من املمكن أن أفرتض أن نيافته كان قد أكل ابلفعل

 أن أستمر يف الذهاب إليه حىت أقدم له الطعام بنفسي. ابلتايل ،كان هذا ما أخذت بركة عمله.
 

إنين أتذكر قصة أخرى من كتاب آابء الربية عندما كان األنبا ابخوميوس ماشيًا فأتى أحد الرهبان الشبان   
غري مزدهرة ألن الرهبان الكبار  ليحمل عنه حقيبته لكن األنبا ابخوميوس رفض وقال للراهب أن األديرة

 سناً.  يستعبدون الرهبان األصغر
 

ال يعين ذلك طبعاً أن أختلى عن كل صلوايت لكي أخدم يف أي شيء وكل شيء. حنتاج للحكمة والتمييز.      
 ولكنين أحب أن أنوه أن أغلب وقتنا مهدر يف كالم بطال وليس يف مساعدة بعضنا البعض. 
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نيافتك دائماً ما تقول لنا "إنين موافق على أميا شيء تتفقون عليه"، لكن لنقل أننا مجيعنا نتفق : ٥٦ س
نصل مجيعنا إىل اتفاق أم على شيء ما ولكن يوجد شخص يقاومه بشدة، هل نستمر يف مناقشته حىت 

 �خذ مبا تتفق عليه األغلبية؟

ينبغي على األقلية أن ختضع لقرار األغلبية. هذا سلوك رهباين حقيقي. إنين أيضاً أقول دائماً أنه ال : ٥٦ج 
يع ينبغي علينا يف املناقشات أال حناول أن نقنع اآلخر بوجهة نظر� بل ينبغي علينا ببساطة أن نشارك برأينا ونط

القرار النهائي أ�ً كان. لو مل نفعل ذلك، فسوف ينتهي األمر يف النهاية إىل جدل أو على األقل سوف يبقى 
 شخص ما حمبطاً أو غري راٍض.

ألو وجد شخص ما ال يريد اخلضوع فإنه لن يتعلم قط الرهبنة احلقيقية كما تقول القديسة سينكليتيكي:      
  يعلم الكرب�ء واألخرى التواضع".  "طاملا حنن يف الدير، تكون الطاعة أفضل من النسك. فالواحد 
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 ما هو الغرض من احلدود واهلدف من إزالتها؟:  ٥٧  س

أود توضيح شيء ما يف موضوع احلدود. إننا عندما نعلم شخص ما عن احلدود يكون ذلك من أجل   :٥٧ج  
 العالقة مع آخرين وليس من أجل االمتناع عن خدمتهم.وضع بعض القيود يف  

فمثًال لو طلب منك شخص ما خدمة معينة فتذهب وتساعده ولكنك تفعل ذلك فقط ألنك شعرت     
ابحلرج أن ترفض، فإنك عندئذ تكون ختدمه من اخلارج فقط ولكنك تكون مغتاظًا وغري سعيد من الداخل. 

عن ضعف وسوف تعود إىل قاليتك متذمراً وشاعراً أنه مت استغاللك هذه ليست خدمة حقيقية ألنك قدمتها  
 بسبب طيبتك.

حيتاج الشخص الذي ال يعرف كيف يقول ال أن يتعلم كيف يضع احلدود وأن يفهم الوقت املناسب لألمور.     
فقد يُطلب من شخص ما شيئاً ما يف الوقت اخلطأ، مثل طلب شيء ما غري ضروري وقت القداس، فيغادر 
الكنيسة لكي يفعله. لكنه يكون بذلك يطيع الناس أكثر من هللا. حيتاج هذا الشخص أن يتعلم كيف يضع 

 حدوداً.

إال أن ذلك ال يعين ابلنسبة للشخص القادر على وضع حدود أن يسمح لنفسه ابلتصرف بطريقة أ�نية.     
). ابلتايل، ينبغي علينا أن ٤١:٥تفالكتاب املقدس يقول: "ومن سخرك ميًال واحداً فاذهب معه اثنني" (م

 خندم بعضنا البعض. تكون خدمة أولئك برغبتهم، ويقدمو�ا بفرح داخلي.

حتدث املشاكل عندما يبقى شخص ما يف املرحلة الثانية حماوًال أن يتعلم وضع احلدود مث يصبح أ�ين الدوافع.     
 إبرادتك لكي تطيع وصا� هللا.هي االنتقال من قول تعم عن ضعف لقول نعم  الطريقة الصحيحة 
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 كيف ميكنين التغلب على الكسل؟:  ٥٨  س

يوجد فضيلة تسمى التغصب. يقول الكتاب املقدس: "ملكوت اللع يُغَصب والغاصبون خيتطفونه"  :٥٨ج 
يف حياتنا الروحية. ، ولكنه يعين أننا حنتاج أن نغصب أنفسنا ). ابلطبع ال يعين التغصب العنف١٢:١١(مت

 يوجد عامالن مساعدان:

 :التشجيع والدافعية.  ١

من املمكن أن يكتسب املرء صديقاً أو مرشداً يساعد على تشجيعه أو يتابعه. فمثالً، قد يتابعين شخص ما 
  أو صلوايت.لو بدا أنين متقاعساً يف طاعيتلو مل أحضر القداس يف يوم ما أو 

 :الطريقة الثانية هي استعمال جدول زمين.  ٢

من املمكن أن يتابع املرء نفسه ابستخدام جدول زمين يقسم صلواته وتداريبه الروحية، ويقوم بتقدميه أثناء 
االعرتافات. هذه يف الواقع فكرة جيدة أمتىن أن تنفذوها مجيعاً . لقد كشف البعض يل أن هذا ساعدهم على 
االستمرار. عند استخدام هذا اجلدول، وبعد مناقشة األمر مع أبيك الروحي، من املمكن أن تضيف بعض 
العقوابت لنفسك لو مل حتقق مستوى معني. فمثًال، ميكنك أن حترم نفسك من راحة معينة لو تكاسلت يف 

أنك تستكمل استكمال تدريب روحي معني. أود أن أنوه إىل أنك لو كنت تظن أن دافعك خطأ حيث 
التدريب لتجنب العقاب فهذا حسن يف البداية. لقد اعتاد األنبا متاؤس أن يقول لنا أننا حنتاج فقط أن نبقي 

 على العجلة دائرة يف البداية، وهذا هو اجلزء األصعب، وبعد ذلك سوف تسري األمور بشكل تلقائي.

 

 
 


