
 

 األرثوذكس لألقباط أمريكا جنوبي إيبارشية
 

 م 1025 أبريـــل                   الكهنة              لزوجات اآلباء الشهرية الرسالة
 

 قلقحرب ال

، مبا ال يدخر عدو اخلري جهداً يف شن احلرب على أوالد اهلل بوجه عام وعلى خدامه   
املسيح ختم موعظته على اجلبل موضحاً والسيد . فيهم الكاهن وزوجته، بوجه خاص
فنزل املطر وجاءت األهنار وهبت الرياح ووقعت : "أن تلك احلروب آتية ال حمالة فقال

واحلقيقة أن املطر واألهنار والرياح هي مجيعها أنواع (. 2::7مت" )على ذلك البيت
 .خمتلفة من احلروب اليت نتعرض هلا على الطريق

كما . شائعة حيث يندر أن يوجد إنسان مل يتعرض هلاوحرب القلق هي حرب      
ولكي نفهم . يستهدف هبا عدو اخلري عدة أهداف بسهم واحدحيث مركبة أهنا حرب 

القلق هو يف أساسه خوف ولكنه خوف . أن نوضح أواًل معىن القلقعلينا ذلك ينبغي 
ارة فمثاًل لضيوجد خوف نافع وضعه اهلل فينا لكي يساعدنا على جتنب األشياء ا. ضار

أما القلق فهو شعور . لو مل خيف املرء من النار أللقى بنفسه فيها فاحرتق ومات
التوتر والتوجس  هذا الشعور يصاحبه حالة عامة من. داخلي باخلوف الشديد واإلنزعاج

وبالطبع يلقي هذا التوتر بظالله على اجلسد الذي يبدأ يف املعاناة من أمراض  . والرتقب
ويوجد  .إخل...حة املعدة، والقولون العصيب، وارتفاع ضغط الدم، والسكركثري مثل قر 

أناس من كثرة ما اعتادوا القلق وأدمنوه صار جزءاً ال يتجزأ من طباعهم، وحتول إىل مسة 
لذا يسمى هؤالء . كل تفاعالهتم يف احلياة بصبغة القلق يف شخصياهتم حيث تصطبغ

 .بأهنم أصحاب شخصيات قلوقة
وتبدأ حرب التخويف والقلق مع زوجة الكاهن مع اللحظة األوىل اليت يدعى فيها    

بالطبع قد . هنا يهمس هلا عدو اخلري بقائمة طويلة من املخاوف. زوجها للكهنوت
. اً يكون بعضها موضوعيًا حقيقيًا لكن يف أغلب األحيان يكون معظمها خملقًا ومبالغ

 :املخاوف املقلقةومن أمثلة هذه 
 .جي للكهنوت ليست حبسب مشيئة اهللدعوة زو  .1
 .سيفشل يف حتمل هذه املسئولية الرهيبةزوجي  .7
 .سيفقد أبديته بسبب هذا الكهنوتزوجي  .3
 .سيفقد صحته بسبب أعباء هذه اخلدمةزوجي  .4
 .سوف يتضاءل دخلنا بعد الكهنوت ونعيش يف عوز وضيق .:
 .سأحتمل مسئولية البيت وتربية األوالد وحدي .6

 

أما لو تغلبت الزوجة على هذه احلرب مبعونة الرب وبإرشاد أب روحي حاذق فإهنا    
 وشدة  موضوعال تسلم من نفس هذه احلرب بعد رسامة زوجها كاهنًا ولكن مع تغري 

وهكذا يتمعن عدو اخلري يف جلب صور ذهنية وتصورات عقلية . املخاوف والشكوك
 . وزوجها وأسرهتا هلا مجيعاً ال حمالة ملواقف خميفة مقنعاً إياها أهنا ستتعرض هي

    

كما أنه يوضح . والكتاب املقدس ال خيلو من أمثلة عديدة ومتنوعة على هذه احلرب   
عندما  نحميالكن من أبرزها وأوضحها ما حدث مع  .أيضاً اختالف ردود األفعال هلا



مستأجرين حيث بدأ أعداؤه يف شن حرب ختويف قوية عليه . بدأ يف بناء سور أورشليم
إال أن حنميا رجل الصالة التصق باهلل وأدرك احلرب األنبياء ضده ليبثوا الرعب يف قلبه 
ودخلت بيت مشعيا بن داليا بن مهيطبئيل وهو . "الواقعة عليه ومل يستجب لتهديداهتم

يت اهلل إىل وسط اهليكل ونقفل أبواب اهليكل ألهنم يأتون مغلق فقال لنجتمع إىل ب
فقلت أرجل مثلي يهرب ومن مثلي يدخل اهليكل . يف الليل يأتون ليقتلوك. ليقتلوك
ألنه تكلم بالنبوة علّي وطوبيا وسنبلط  فتحققت وهوذا مل يرسله اهلل. ال أدخل. فيحيا

فيكون هلما  كذا وأخطئألجل هذا قد استؤجر لكي أخاف وأفعل ه. قد استأجراه
 (.13-11: 6نح" )خرب رديء لكي يعرياين

   

يتضح من النص الكتايب السابق أن القلق يف حد ذاته هو خطية، وخطية مركبة    
 :هو خطية مركبة ألنه. تؤدي إىل خطايا عديدة

ة أما اخلائفون وغري املؤمنني والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبد: "حيمل خوفاً ( 1
" األوثان ومجيع الكذبة فنصيبهم يف البحرية املتقدة بنار وكربيت الذي هو املوت الثاين

 (.1:71رؤ)
فالذي . فالشخص القلوق يكون غري واثق يف حمبة اهلل ورعايته وقدرته :يهني اهلل (7

الرب نوري وخالصي ممن : "يؤمن أن اهلل أب قدير حمب ضابط الكل ال خياف أبداً 
 (. 1:72مز" )الرب حصن حيايت ممن أرتعب. أخاف

أي إذا استسلم لشكوكه )أما البار فباإلميان حييا وإن ارتد : "اإلميان هو ضد( 3
إلميان وأنكر لقد فشل بطرس يف اختبار ا(. 31:11عب" )ال تسر به نفسي( وخماوفه

 .السيد املسيح خوفاً من أن يقتل معه

فالشخص القلوق حياول السيطرة على : قه بطرق خاطئةيتفاعل مع قلجيعل املرء ( 4
 يتغلب على قلقهقد يلجأ لطرق بشرية ل. من خالل فرض سيطرته على احمليطنيخماوفه 

تل بسبب فإبراهيم كذب عندما نزل إىل مصر وإىل جرار لكي ينجو من قلقه من أن يق
، وداود قتل أوريا احلثي خوفًا من افتضاح بالنوم العميق سارة، ويونان هرب من خماوفه

قد يتخذ قرارات خاطئة بسبب تشوش ذهنه وارتباكه مبخاوفه فريفض النافع . أمره
 .ويقبل الضار

فالشخص القلوق ال يستمتع قط باحلياة وال يرى النعم املعطاة له بل : حيمل تذمراً ( :
ينحصر تفكريه باستمرار يف هواجسه وخماوفه وبالتايل ال يعرف كيف يقتين حياة الشكر 

 .هلل وال العرفان جبميل احمليطني
ذاته، ومن فالشخص الذي يعترب أن حياته من : حيمل كربياًء واتكااًل على الذات( 6

ومن مواهبه الشخصية يصاب بالقلق العميق ألنه يعلم جيداً  ،ومن تدبريه لنفسه ،أمواله
. أن يواجه كل املخاطر احمليطة بهيف قرارة وجدانه أنه أضعف من أن يدبر حياته ومن 

 (.72:6مت" )من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحداً "
شخص قابل لإلشتعال والعصبية والصياح فالقلوق هو : يقرتن بالغضب واالنفعال( 2

فالتوتر املتصاعد داخله جيعله ينفجر يف كثري من األحيان على . والغضب أكثر من غريه
 .أتفه األسباب

فالقلقان يتوقع األسوأ يف كل األمور ويرتقب . القلق واحلزن متالزمان: يقرتن باحلزن( 1
 .اليأس واإلكتئاباملصائب يف كل األحوال وبالتايل يصاب باإلحباط و 

فالشخص القلوق ينقل عدوى القلق ملن يتعاملون معه واحمليطني به : يعثر احمليطني( 9
 .وبالتايل يتوترون هم أيضاً لتوتره



فالشخص املصاب هبذا اهلوس ال يعرف طعماً للهدوء وال : الكماليقرتن بعقدة و ( 11
ر عن آدائه وآداء احمليطني يسرتخي أبداً وكيف له أن يفعل ذلك وهو غري راض باستمرا

 به معترباً أصغر النقائص جرائماً كبرية ال تغتفر؟
 

 كيف تتغلب زوجة الكاهن على حرب القلق؟
أواًل حتتاج زوجة الكاهن إىل تدعيم إمياهنا وثقتها باهلل أنه ضابط الكل وأن كل  (1

ورحيم يف  الرب بار يف كل طرقه : "تدابريه يف حياة اإلنسان البد وأن تؤول خلريه
 (.:12:14مز" )كل أعماله

" ألق على الرب مهك فهو يعولك: "حياة التسليم هي ترياق لكل قلق (7
 (.3:16أم" )ألق على الرب أعمالك فتثبت أفكارك"، (:::77مز)

حرب القلق تبدأ يف الفكر مث تنتقل إىل املشاعر لذا ينبغي على زوجة الكاهن أن  (3
 :التالية حبسب ما يناسبهاالطرق  تواجه األفكار املقلقة بإحدى

بالرد عليها من خالل اإلستعانة بآيات الكتاب املقدس  مواجهة هذه األفكار -
الباعثة لإلطمئنان، ومن خالل تذكر إحسانات اهلل ورعايته يف مواقف كثرية 

  .سابقة
واملوافقة عليها بأن يفرتض املرء أسوأ اإلحتماالت ويبدأ يف  قبول هذه األفكار -

فمثاًل لو كانت أقصى خماوف زوجة . التجهز هلذا األسوأ بطرق موضوعية
حسنًا فليكن يل هذا إن  : "الكاهن هي أن ميرض مبرض خطري فلتقل لنفسها

 ". كانت هذه هي إرادة اهلل

هورها وقبل أن تنتقل إىل وعدم جمادلتها مبجرد ظ األفكارهذه اهلروب من  -
ال تنظر إىل ورائك وال تقف يف كل . اهرب حلياتك". املشاعر والسلوك

 (.12:19تك" )الدائرة
لو كتمها املرء ختتمر أما لو أغلب املخاوف تكون خماوف كاذبة ومبالغ فيها  (4

بالتايل . مع صديق مؤمتن فإهنا تضمر وتتالشى ناقشهابصوت عال و حتدث عنها 
تعرتف زوجة الكاهن خبطية القلق على أب إعرتافها وأن تفرغ يكون من املهم أن 

مخرية . "خماوفها يف مسامع صديقة مؤمتنة لكي تقطع الطريق على عدو اخلري
 (.::6كو1" )صغرية ختمر العجني كله

از الكثري من املهام يف القليل من الكثري من القلق ينتج عن الشعور بضرورة إجن (:
أن يعلما جيداً أن املهام املطلوبة منهما لن  الكاهن وزوجتهلذا ينبغي على . الوقت

فاحلل إذًا ال يكمن يف التوتر والقلق ولكن يف إدارة الوقت وتنظيمه . تنتهي قط
" مباهلدوء والطمأنينة تكون قوتك. "بشكل جيد يساعدمها على اهلدوء واالسرتخاء

 (31::1أش)
من املفيد جتزئة األهداف الكبرية إىل خطوات يومية صغرية قابلة لإلجناز مما جيعل  (6

زوجة الكاهن تشعر بالثقة يف النفس، والقدرة على إجناز التوقعات املطلوبة منها 
 .وهذا يف حد ذاته يالشي قلقها ويشعرها بالرضا واهلدوء والسعادة

أخذ فرتات اسرتخاء وخلوة، وأخذ قسط كاف  االعتناء بالنفس من خالل مراعاة (2
كل هذه األمور تساعد على . من النوم والراحة، وتناول طعام صحي متوازن

 .التخلص من مسوم القلق أواًل بأول
 


