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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م  ۲۰۲۱ ولییو                                                               الكھنة              لزوجات اآلباء الشھریة الرسالة

 ثقلةمُ 
 أخيت العزيزة يف املسيح 

بعد صيف هادئ نسبياً يف العام املاضي (شكرا لك أيها الوابء)، ف.  يثقلينال أعرف عنك، لكن جدويل هذا الصيف      
. حنن خندم بطرق نشطة للغاية على مدار األسبوع، ويف جعلت التزامات خدمة املعسكرات هذه األشهر ساحقة متاماً 

 دمتنا املعتادة يوم األحد. لدينا خ  �ايته، عندما نكون منهكني للغاية، ال يزال

حفالت التخرج والتعميد وحفالت الزفاف وأعياد امليالد على املستوى العادي والروحي، وحماولة ذلك  إىل    ي فيأض    
 الشديد.   للتثقلشهراً، ولدينا الوصفة املثالية    ١٨تناول القهوة مع كل شخص مل نره منذ  

 ؟ ابلتثقلكيف ميكننا حماربة الشعور  

نفسك. ب  واعتين حدود صحية،    ي ال، وضع  أن تقويل   ي عادة ما يقدم الناس النصيحة الكبرية على املدى الطويل: تعلم    
جيب القيام به يف هذه هو الشيء الصحيح الذي  يف هذه الرسالة، أخيت العزيزة، أريد أن أقدم النصيحة الصغرية، ما  

 . ابلتثقلحملاربة الشعور  بعينها  الثانية  

ببساطة حباجة إىل البقاء على قيد احلياة يف اليوم   نكونو   - مجيع االلتزامات    - يف ذلك  ني عالقجمرد    نكون    ماأحيا�ً     
 آلن. اب  �تم  دعو� أوالً   ،أو األسبوع. سنغري عاداتنا السيئة األسبوع القادم 

 إعادة التواصل مع هللا 

مواظبات على يبدأ من جذوره مع االنفصال عن هللا. رمبا مل نكن    تثقلإىل أن الشعور ابل  مؤخراً   ت صديقة يلأشار     
 إعادة التواصل مع هللا. :  نود؟ هذه هي اخلطوة األوىل  قانوننا الروحي كما
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يف   قريب. هللا يسكن  (إىل جانب اخلالص، احلياة األبدية، إخل) هي أن هللا دائماً   مسيحياً   املرء  أكرب نعمة لكون     
إىل هللا يف الصالة   إجلئي.  ذهنك  أفرغي .  ي. تنفسمكان خاص  إخلدي إىل داخلنا. لذا،  ليس من الصعب العثور عليه.  

 الدعم.   واطليب

عليك � رب توكلت. ال تدعين أخزى مدى " :  ٣١أمهس أحيا� مبزمور    أنين   عندما أكون غارقة يف املهام، أجد     
جمرد حرب مع قائمة املهام اخلاصة يب. الندوب بل    معركة دامية ألخوضها  ليس لديّ   داود امللك". على عكس  الدهر

 كلها عقلية وعاطفية.

 . يف اللحظة الراهنة. ليس علينا حتديد موعد هادئ مستقبلي للتواصل معه اآلن   هللا موجود دائماً     

 يف ذهنك يدور كل شيء    دوين

كافة   يسردايف ذهنك.  يدور  كل شيء    التالية بسيطة بشكل خمادع. دوينمبجرد االنتهاء من ذلك ، فإن اخلطوة      
 تبخلي ال    .ها كلهايقطعة من الورق و دون  يفقط يف هذه املهام. أخرج  ي املهام وااللتزامات اليت تثقل كاهلك. ال تفكر 

 كل مهمة يف ذهنك.   . دوينحبقرأسك   يفرغا.  يف ذلك

للعمل؟ ما هي املهام للمنزل؟ ما هي مهام  جماالت. ما هي املهام اليت لديّ األشياء إىل  أن أصنفيساعدين   أحيا�ً     
 ؟نفسي  اخلدمة؟ ما هي اخلدمات اليت وعدت هبا اآلخرين؟ ما هي املهام اليت أريد القيام هبا من أجل

. قد يكشف النظر مبوضوعية إىل املهام تثقلحلد من الشعور ابليف اابلنسبة لكثري من الناس، تبدأ هذه اخلطوة وحدها      
إىل القائمة   ينقد تنظر   .عندما كان يطفو يف رأسك  املوجودة يف قائمتك أنه ال يوجد كل هذا القدر. لقد بدا األمر كثرياً 

 للتنفيذ.  ةقابل  ا أ�  ين وجتد 

 . حبق املهام أكثر من الالزم   اليت تكون فيهامن تلك األسابيع    واحداً هذا األسبوع  أخرى ، قد يكون من �حية  

 (ابلدقائق)   النفقة  احسيب

ومن منكم وهو يريد أن يبين برجاً ابلنسبة للخطوة التالية، أفكر يف اآلية يف إجنيل القديس لوقا حيث يقول املسيح: "     
هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئال يضع األساس وال يقدر أن يكمل فيبتدئ مجيع الناظرين ال جيلس أوًال وحيسب النفقة  

جلميع املهام يف   - ليس ابلدوالر ولكن ابلدقائق    -  النفقة). حان الوقت حلساب  ٢٩- ٢٨:  ١٤"  (لو  يهزأون به
 قائمتك.
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املهمة. لقد وجدت، بشكل صادم،   متام جبانبه الوقت التقرييب الذي سيستغرقه إل  اكتيب كل شيء يف القائمة و راجعي    
أكثر من ساعات العمل املتاحة يف حيايت. (وهذا يفسر على   مهاماً   أضععندما أفعل ذلك، أنين يف بعض األحيان  

 حان الوقت لتقييم املهام. لقد   . األرجح العديد من مشاكلي) 

املوجودة يف قائميت   البنودلفعل أي شيء. مجيع    ة أنين لست مضطر   أن أذكر نفسي   داً لقد وجدت أنه من املفيد ج    
 .فعل أي شيء  . ليس عليكِ اختيارية. نعم، حقاً 

الكثري من املرارة واالستياء يف حيايت. جعل كل شيء اختياري يذكرين أبنين   ختليت عنمنذ أن تعلمت هذه اخلدعة،      
، ولكن للقيام بعمل ما أو عدم القيام بهمع كل مهمة أقوم هبا. هناك عواقب    الكاملةالسلطة    احلياة، ولديّ   أحتكم يف 

 . ينالعواقب اليت هتمما هي  يف �اية املطاف، ميكنين أن أقرر  

ال على سبيل املثال، إذا طلب مين شخص ما أن أذهب إىل معمودية طفله، ميكنين أن أقرر أنه ينتهك وقيت وأنين      
 هذا املوضوع.   أنزعج أكثر منمن يوم األحد ،    اقرتابنااألسبوع و   نتهاءااللتزام االجتماعي. مع إأجل  من أذهب إال 

الطفل، وأنين   احلظتهم اخلاصة، وأنين هناك ألنين أحب هذ ألشاركهم  أو ميكنين أن أقرر أنين أختار أن أكون هناك      
 !� لعظم الفرق الذي حيدثه الشعور بوجود اختياراملقبلة.    ١٨نمو للسنوات ال  يأتطلع إىل مشاهدته  

 إرجئي و   إلغي وفوضي 

القيام هبا يف الواقع.   عالمة على مجيع األشياء اليت ال يتعني عليكِ   ي مع وضع هذا يف االعتبار ، ضع  القائمة ابلنظر إىل     
من تلك   ي. ختلصاجيب القيام به" عندما ال حتتاج إىل القيام هبيف كثري من األحيان نضع األشياء على قائمتنا أب�ا " 

 األشياء.

أن املسيح مل �خذ على عاتقه مهمة   ي . تذكر اكل األشياء اليت ميكن لشخص آخر القيام هبعلى  دائرة  ضعي  مث،      
فمن املمكن أن تقومي بذلك أنِت فوض،  ي ، لقد أرسل تالميذه لذلك! إذا كان يسوع ميكن أن  تعميد املؤمنني شخصياً 

 . (جيب أن نقوم بتطريز ذلك على وسادة.) أيضاً 

 ؟ هل هناك شيء ما هو حقاً كِ من  بدالً   ونه ك أن يتحملتك أو صديق تأو جار   بنائك هل هناك شيء ميكن لزوجك أو أ
ميكنك... ؟ ". ال،  اتسوين  هل  "اتسوين،  فخ  حنن يف بعض األحيان ننشغل يف  له؟    إعادهتاوظيفة شخص آخر ميكنك  

 ذا الشخص مهمته! هل   يديستطيع. أعتال  
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على بعض البنود ملحة  قد تبدو  .  دون إضافة إجهاد إليكِ   األشياء اليت ميكن القيام هبا الحقاً   رجئيبعد ذلك ، ا    
ه بعد ميكنه اإلنتظار ييل بعض املهام أبمان. كتاب األطفال الذي مل تصنع. ميكن أتجحني أننا جعلناها كذلك بتوتر�

 يتني.سنة أو سنتني أخر 

 تقييم املهام مرة أخرى بروح التواضعأعيدي  

خنلط بني روح اخلدمة ما    )، أحيا�ً اليت أحتدث هبا  ةلطيفال  ابللهجة ذلك    أن تسمعي   أرجو، أخيت العزيزة (و أيضاً     
خيارات،   ي وقت وطاقة وقدرات حمدودة، وأن تتخذ   ، وأن يكون لديكِ ةإنسان  . ليس من اخلطيئة أن تكوينوالذات
 ي ، وأن تنقذ ةخارق  أبن تكوين   ة ملزم  لستِ   تلك املوارد. أنتِ   ني ختصصسوف    وأن حتددي كيف خيارات صعبة،    وأحيا�ً 

من تواضع   هبا بدافع األ� بدالً   نيالتقييم. ما هي األشياء اليت تتمسك  يديإىل قائمتك مث أع  ارجعي اجلميع وكل موقف.  
 .يهاضأو فوَّ   امنه ياخلدمة؟ ختلص

 ابدئي و   اً واحد  ئاً شي   ارياخت

 فعلناها! اآلن �يت إىل اجلزء املمتع. اجلزء الذي حيدث فيه الزخم، حيث يتم شطب األشياء من القائمة ألننا      

على استعداد وقادرة على القيام به يف الوقت احلايل. ال جيب أن   تكوينمن القائمة اخلاصة بك    اً واحد   ئاً شي  تارياخ    
 مثل الرد على بريد إلكرتوين واحد.   جداً   اً صغري . ميكن أن يكون  جداً  صغرياً   ميكن أن يكون شيئاً   . كبرياً   يكون شيئاً 

دقيقة   ١٥جهاز ضبط وقت ملدة    يضبطامن كيفية تقسيمها،    ة متأكد   ينو إذا كانت مجيع املهام تبدو كبرية ومل تك    
قد جتد  واحد.  العمل على شيء  أن  نجز يُ   ه أن  ين لبدء  أو  الزمنية  الفرتة  تلك  نشاطك   كِ يف  على   قدرتك و   استعديت 

 هذه املهمة.  إجناز االستمرار حىت  

الشيء  افعلي فقط . ولكن يف الوقت الراهن، إجنازها  ي ه يف قائمتكاملهام املتبقية  للتخلص من الطريقة الوحيدة  إن     
وضع يد� على احملراث يف بعض يكون  .  تثقلابلمرة أخرى دون الشعور    يعيدك إىل العملالصحيح التايل، أسهل شيء  

 املعركة! األحيان نصف  

 ) ١٥-١٤:  ٣١أما أ� فعليك توكلت � رب. قلت: إهلي أنت. يف يدك آجايل" (مز : "املرمن سنقول مع    عندئذ     

 أختك يف املسيح                                                                                              
 ين -ين                                                                                                   


