
 

 األرثوذكس لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م ۲۰۱۸ ینایـر               الكھنة              لزوجات اآلباء الشھریة الرسالة
 

 )٢التسويف والتأجيل (
 

 نتائج التسويف:
) الوقوع حتت لعنة الكتاب وخصوصًا فيما خيص تسويف العبادة ١(

"ملعون من يعمل عمل الرب برخاء" واملمارسات الروحية وأمور اخلدمة: 
 )١٠:٤٨(إر

فرص مهمة لن تتكرر مثلما حدث مع العذارى اجلاهالت ) ضياع ٢(
 وفيلكس الوايل.

) فتور اهلمة وتقسي القلب فكلما أجَّل املرء توبته واالستماع لصوت ٣(
تقسى يف الضعف: "ال تطفئوا الروح"  الروح القدس داخله كلما

  ).١٩:٥تس١(
 الضغط النفسي بسبب تراكم املهام املطلوبة. ) تراكم٤(

) ضعف مستوى األداء حيث أن سرعة إمتام العمل املطلوب هي جزء ٥(
 جوهري يف تقييم أداء املرء وليس فقط جودة العمل.

) ضعف الثقة ابلنفس وتقدير الذات بسبب الشعور املستمر ابلذنب ٦(
  .الناتج عن أتجيل العديد من األمور

لشخص املسوِّف ملصداقيته بسبب عدم التزامه ابملواعيد افقدان ) ٧(
 واجلداول الزمنية املقررة إلجناز املهام املطلوبة. 

 بسبب فقدان املصداقية. شخاص) خسارة العالقات واأل٨(
 

 عالج التسويف:
إىل اآلن كنت تعد نفسك ابلتوبة : "اإلسراع إىل التوبة بعد السقوط )١(

تيك غًدا، وقل هلا اآلن ابعد عن اخلطية أن أتوتقول سأتوب غًدا فمن 
ادفع اخلطية من يوم إىل يوم كما دفعت التوبة، وأطرد اخلطية . انطلقي اليوم

كما طردت التوبة ابألعذار إىل اليوم وكما كنت تؤخر عمل الصالح 
 ة" (مار افرام السر�ين)كذلك افعل ابخلطية حىت جتد الغلب

حدثته أفكاره قائلة له اسرتح اليوم  خاً ن شيجاء يف كتاب بستان الرهبان أ
لن يكون ذلك أبًدا بل علّي أن أتوب اليوم ولتكن مشيئة : وتب غًدا فقال

 .الرب غًدا



ما ينطبق على التوبة ينطبق أيضاً على كل املمارسات الروحية اليت حياَرب 
 املرء بتأجيلها. 

أحيان كثرية : ففي عدم املبالغة يف تقدير صعوبة العمل وحجمه )٢(
يؤجل املرء العمل ملبالغته يف تصور درجة صعوبته. على املرء أن يتعلم كيف 
يهوِّن األمور على نفسه بدًال من أن يعقدها بطريقة تفكريه السلبية. وكم 
من مرة مبجرد أن يبدأ املرء يف العمل يكتشف أنه ليس بدرجة الصعوبة أو 

 ا.امللل أو استهالك الوقت اليت كان يتصوره
ينبغي على املرء أن يكون واقعياً يف تقدير قدراته فال يضع ) الواقعية: ٣(

 على نفسه أعباًء تفوق طاقته مما يضطره إىل أتجيل الكثري منها.
: عندما تبدو املهمة املطلوبة صعبة أو معقدة يكون من ) جتزئة املهام٤(

لى اإلجناز املفيد جتزئتها إىل عدة خطوات صغرية حيث يساعد ذلك املرء ع
 وجتنب أتجيل املهمة أبكملها.

مييل املصابون هبوس الكمال إىل ) التخلص من هوس الكمال: ٥(
لكي يبدئوا يف املهمة  كاملةواإلعدادات  االنتظار حىت تصري األمور 

املطلوبة. إ�م يعملون مببدأ "الكل أو ال شيء". ابلتايل لكي يتخلص املرء 
ز على إجناز العمل حىت ولو بدرجة جودة من التسويف ينبغي عليه أن يرك

 أقل فهذا أفضل من أتجيله وعدم إجنازه ابملرة.

فانشغال املرء ابلرد على املكاملات ) التخلص من عوامل التشتت: ٦(
التليفونية وتصفح مواقع التواصل االجتماعي وتتبع النشرات اإلخبارية 

طلوب منه. ابلتايل، يؤدي إىل سرقة وقته مما يدفعه إىل أتجيل العمل امل
يكون من املفيد للمرء لكي ينجز أعماله دون أتجيل أن يقرر عدم الرد 
 على املكاملات وعدم تصفح االنرتنت يف الفرتة املخصصة إلجناز عمل ما.

من املفيد تفويض بعض األشخاص ) التفويض واالستعانة آبخرين: ٧(
عانة مبساعدة البعض اآلخر املوثوق هبم للقيام ببعض املهام املطلوبة أو االست

لسرعة اإلجناز. يساعد ذلك على عدم تراكم العمل واحلفاظ على مصداقية 
 الشخص من جهة التزامه ابجلداول الزمنية احملددة. 

فالعديد من املهام املؤجلة ) التدرب على إدارة الوقت بشكل جيد: ٨(
 تكون بسبب سوء إدارة الوقت.

ومحاسته لتحقيق رسالته  املرء معىن حياتهعندما يفقد ) وضوح اهلدف: ٩(
 فإنه يرتاخى ويتهاون ويستسلم للتسويف.

عادة لكي يريح املرء ضمريه من ) التخلص من احلجج واألعذار: ١٠(
ثقل الشعور ابلذنب الناتج عن التسويف فإنه خيتلق لنفسه أعذاراً كثرية. 

ينبغي على  إنه يلقي ابللوم على اآلخرين أو الظروف لكي يربر نفسه.
املرء أن يكون أمينًا يف فحص دوافعه الداخلية الكامنة وراء التسويف 

 ويقاومها غري مستسلم للكسل والتهاون.


