
 

 األرثوذكس لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م ۲۰۱۷نوفمـبر                 الكھنة              لزوجات اآلباء الشھریة الرسالة
 

 الراتبة والروتني
عادة ما يستيقظ املرء كل يوم ليجد نفسه �ئمًا على نفس الفراش يف نفس    

احلجرة ونفس املنزل منذ عدة سنوات، وبعد أن يستيقظ يتبع روتني معني من 
الطقوس واألحداث املتتابعة، وميشي يف نفس الشوارع ذهااًب للعمل كل يوم، 

، وقد جيد نفسه يرتدي ويلتقي بنفس األشخاص، مث يعود مساءً لتتابع روتيين آخر
نفس املالبس و�كل نفس الطعام. وال تسلم املمارسات الروحية من الروتينية 
فصلوات األجبية وفصول الكتاب املقدس والصلوات الليتورجية ال تتغري بل حتمل 

يف قوله: "ما كان فهو ما يكون منطية اثبتة. هذا بعينه ما عرب عنه سليمان احلكيم 
لذي ُيصنع فليس حتت الشمس جديد. إن وجد شيء يقال والذي ُصنع فهو ا

-٩: ١عنه أنظر هذا جديد فهو منذ زمان كان يف الدهور اليت كانت قبلنا" (جا
١٠.( 

الراتبة هلا حمبيها الذين يبحثون عنها. ولعل السبب يف ذلك هو الطابع الذي   
البال  حتمله من استقرار وتكيف مع وضع خاٍل من املفاجئات مما يوفر راحة

 واهلدوء. فالراتبة ال تستفذ إال القليل من الطاقة النفسية للمرء. 

قد وصف علماء النفس نوعاً من لأما الفريق اآلخر فهو يكره الراتبة والروتني.   
اإلجهاد النفسي والبدين املتولد عن الراتبة!! فعلى الرغم من أن املرء ال يكون قد 

إلرهاق الشديد، والرغبة يف النوم، وضعف ذكر إال أنه يشعر اببذل جمهودًا يُ 
إىل حتفيز املخ وتنشيط الوظائف العقلية املستمر الرتكيز. يؤدي استحثاث احلواس 

 املختلفة مما يبعث يف املرء الطاقة واحليوية.

أما اآلابء النساك والسواح فقد سعوا بكل جهدهم إىل هذه الراتبة وتعمدوا أن    
طونيوس واألنبا بوال مثًال قضيا سنوات طويلة جداً ال تقع يعيشوا فيها. فاألنبا أن

سوى صمت الود�ن. لقد  أعينهما إال على رمال الصحراء وال تسمع أذنيهما
كان كل مبتغامها أن تصمت احلواس لكي يصال إىل حالة الالهوى يف السكون 

 كي تنشط احلواس الروحية فتعاين هللا.

وزوجة الكاهن مثلها مثل اآلخرين قد تتعرض للراتبة يف أمور حياهتا اليومية بل   
واحلاجة إىل التجديد هي وقد تشعر هبا أيضاً يف خدمتها وكل ممارساهتا الروحية. 

إحدى االحتياجات النفسية اليت ختتلف شدهتا من شخص إىل آخر. فقد ال جتد 
حداث اليت تسري على وترية واحدة زوجة كاهن أية مشكلة يف أن تعيش نفس األ

بل وقد تراتح لذلك الروتني الذي يبقي عليها يف منطقة الراحة، بينما قد تشكو 



وقد أخرى من ذلك وتشعر ابمللل والضجر بسبب احتياجها الشديد للتجديد. 
تسعى زوجة الكاهن لكسر الراتبة والروتني بطرق غري بناءة مثل اإلفراط يف تناول 

فراط يف التسوق، اإلفراط يف مشاهدة التلفاز، اإلفراط يف استعمال الطعام، اإل
وقد ينصحها مواقع التواصل االجتماعي، اإلفراط يف الثرثرة عرب اهلاتف...إخل. 

البعض إبحداث بعض التغيريات يف املنزل، ويف جدوهلا اليومي، والذهاب للعمل 
ال أن مجيع تلك الوسائل إ ابستخدام طرق بديلة، والسفر والرتفيه من وقت آلخر

تتسبب عادة يف تعقيد املشكلة وليس حلها تكون مع األسف مسكنات وقتية 
إذ تضيف للشعور ابمللل الشعور ابلذنب واالستعباد اإلدماين لبعض هذه 

 السلوكيات.
   

 ما هو احلل إذًا؟؟

يد مطلوب ليس فقط من جند معىن خمتلفاً للتجدابلرجوع إىل الكتاب املقدس    
  مسيحي.إنسان كل زوجة الكاهن بل ومن  

فمهما أحاط املرء نفسه بتجديدات خارجية لن  :جتديد اإلنسان الداخلي) ١(
هذا التجديد حتدث عنه بولس الرسول  لرضا لكون اإلنسان ملوالً بطبعه.يشعر اب
 خل يتجدد يوماً لذلك ال نفشل، بل وإن كان إنساننا اخلارج يفىن، فالدا"قائًال: 
 ). ١٦:٤كو٢" (فيوماً 

، وتغيري مبعىن جتديد رؤية اإلنسان لألحداث واألمور واألشياء :جتديد الذهن) ٢(
 ).٢:١٢: "تغريوا عن شكلكم بتجديد أذهانكم" (رودائم ملفاهيمه

حبسب قول املزمور "رمنوا للرب ترنيمة  جتديد موضوعات الشكر والتسبيح هلل) ٣(
فلو أتمل اإلنسان يف نعم وعطا� هللا املتجددة يف كل حلظة ). ١:٩٦(مزجديدة" 

"ألن مرامحه ال تزول. هي جديدة يف من حلظات حياته ملا شعر ابلراتبة وامللل 
 ). ٢٣-٢٢: ٣كل صباح" (مرا 

أن ختلعوا من جهة التصرف : "لبس اإلنسان اجلديد من خالل التوبة اليومية ) ٤(
 وتتجددوا بروح ذهنكم، يق الفاسد حبسب شهوات الغرور،السابق اإلنسان العت

-٢٢: ٤" (أفوتلبسوا اإلنسان اجلديد املخلوق حبسب هللا يف الرب وقداسة احلق
ليس أحد جيعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، ألن امللء �خذ )، "٢٤

لئال تنشق وال جيعلون مخرا جديدة يف زقاق عتيقة،  من الثوب، فيصري اخلرق أردأ.
جديدة يف زقاق جديدة  الزقاق، فاخلمر تنصب والزقاق تتلف. بل جيعلون مخراً 

 ).١٧-١٦: ٩" (متفتحفظ مجيعاً 

فقد يقرأ املرء نفس النص الكتايب  :التجديد من خالل اهلذيذ يف كلمة هللا) ٥(
كل يوم لسنوات عديدة إال أن الروح القدس يدخله إىل أعماق جديدة متجددة. 

)، "الذي يشبع ٩٦:١١٩وصا�ك فواسعة جداً" (مز ام رأيت منتهى أما"لكل مت
 ).٥:١٠٣ابخلري عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك" (مز

ها أ�م أتيت، يقول الرب، وأقطع مع بيت : "مع هللا لعهد احلبجتديد يومي ) ٦(
. حقًا ما أمجل كلمات )٣١:٣١اً" (إرجديد إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً 

 الرتنيمة اليت تقول: � رب علمنا أن خنتارك كل يوم!! 
    


