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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م  ۲۰۲۱ سبتمبر                                                               الكھنة              لزوجات اآلباء الشھریة الرسالة

 السطح ما یكمن تحت

 أخ�ي العز�زة �� املسيح 

مع بداية العام األ�ادي�ي والرو�� ا�جديد، كنت أق��ي �عض الوقت �� التفك�� �� العادات املستمرة وا�حبطة ال�ي نقع ف��ا.     

، والش�وى والقيل والقال، والعادات األك��: اإلفراط �� تناول الطعام، والكسل،  زعاج هناك متاعب صغ��ة ع�� ما يبدو: اإل 

 .  عصبيةوال

� كث�� من األحيان نأخذ هذه القضايا لت�ون مش�لتنا األساسية عندما ت�ون مجرد أعراض ملرض أعمق.  ما الحظتھ هو أننا �     

 ، �� ح�ن نفتقد عمق املش�لة تح��ا. ، معتقدين أ��ا �ل ما هناكثم �عا�ج األعراض (أو نحاول)

   �� أن أقدم لِك   �اسم�    
ً
  �األعراض فقط (نقول ألنفسنا "ال تفع�إذا عا�جنا    .ع�� األطفال وع�� زوجنا  ما ننفعل. أحيانا  مثاال

وقت    نجد أنھ لم يمِض فإننا  ذلك مرة أخرى؟" ) ،    "ملاذا فعلِت   شدةأنفسنا �  نجلدأن  أسوأ من ذلك  ما هو ذلك مرة أخرى" أو  

 طو�ل قبل أن تظهر األعراض مرة أخرى 
ً
 . ، املش�لة تح��ا لم يتم معا�ج��ا أبدا

 نفعلھ  أي ��يء  ي�ون  ،  �� أغلب األحيان    
ً
 عرض  خارجيا

ً
  تتغاف�� ھ أو  يھ أو تقمعيتتجاهلو   يحدث �� قلبِك   ذا. مالتعب داخ��  ا

 عنھ؟

املش�لة        تحديد  يمكننا  السطحكيف  تحت  يقول  ال�امنة  وكما  املطروحة؟  املسألة  ��خيص  هللا،  بنعمة  يمكننا،  كيف  ؟ 

ولكن، من دون    ). ا��ا بالتأكيد ليست مهمة سهلة،١٢:١٩مز(    "السهوات من �شعر ��ا؟ من ا�خطايا املست��ة أبرئ�ي"  : املزمور 

 هذا الت�خيص، يمكن أن تتفاقم املشا�ل. 

و�� �ل مرة يتم ف��ا تقديم املشورة   ،سنوات من الصراعأرهق��ما لقد لدرجة النظر �� الطالق.  ظال يتشاجران أعرف زوج�ن     

، إذا لم  دد ا�حادثات ال�ي أجر�تلم �عا�ج. �غض النظر عن ع  السطح لهم، ي�ون هناك سالم مؤقت. ولكن املسألة ال�ي تحت

�� املن�ل. هذا هو خطر تجاهل ما    لن ي�ون هناك سالم حقيقي ف،  عا�ي منھ أحدهما الذي  املعوق    ر��ياالكتئاب امل  عالج يتم  

 . السطح  هو تحت

  مسائل �� �� الواقع    بحتة ال�ي تبدو و�أ��ا عيوب �خصية    ائلاملس ، أن العديد من  ، ع�� سبيل املثاللقد صدمت الكتشاف     

 نقص فيتام�ن.  عصبيةامنة. يمكن أن يحدث �غ�� مفا�� �� املزاج أو السلوك �سبب األورام. يمكن أن ي�ون سبب ال�حية � 
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مجرد عالمة ع�� طبيعة خاطئة �ع�ي أننا يمكن    �د، �جهاع�� اف��اض أن عدم قدرتنا ع�� �غي�� سلوكنا، ح�ى مع الصالة وا�

 فوت فرصة � إلرشادنا �� ت�حيح املش�لة. نأن 

إذا �انت الوحدة  كتشف ما  نيجب أن  خوف عميق ا�جذور.    ناتج عن   زعاج ما إذا �ان اإل   أن تتب�ن يجب ع�� الزوجة املز�جة      

 سلوك النميمةوالعزلة �� الدافع وراء  
ً
الشعور  خطأ أو إذا �ان ا�عدام    . يجب ع�� املتذمر معرفة ما إذا �ان الوضع هو حقا

 لم داخلاألاأل��يء املسبب  ن ال�خ��ي هو ااألمب
ً
 . يا

      �� فيھ،    �� ذروةت�خيص،  الللبدء  املرغوب  غ��  و   الحظيالسلوك  أشعرماب"  �سائ��:نفسك  لقد فوجئت    ذا  بأن�ي  اآلن؟" 

 
ً
�عض سلوكيا�ي غ�� املرغوب ف��ا. �� �عض األحيان هناك خوف عميق و�دائي. �� أوقات أخرى هناك    وراء  أ��ىأو    اكتشفت حزنا

القبضات املشدودة أو الذراع�ن    :ودراسة لغة جسمك يمكن أن �عطيك أدلة ع�� سلوكك ،خطوة إ�� الوراء إن الرجوعحسرة. 

 اآلن؟�ن �شعر  ذا مابأو األيدي امللوحة.   قطبالوجھ امل  ،�ناملتقاطع

       
ً
   "ملاذا"  أ�ساءل  نف��يأجد  إن�ي أيضا

ً
   مرارا

ً
 السؤال  سفر  وي  وتكرارا

ً
أن زو�� اش��ى    عن نتائج غ�� عادية. ملاذا يز�ج�ي كث��ا

(ولكن ملاذا؟) ألن هذا مال مهدور    سيشر�ھال أحد    ھأنخاطئ؟ ألنھ ليس ما طلبتھ (ولكن �� ا�حقيقة ، ملاذا) ألن�ي قلقة  ا�  الل�ن

! الغضب  هوذا  هامن أننا لن ن�ون قادر�ن ع�� �غطية نفقاتنا.    ة ملاذا؟) ألن�ي لم أحصل ع�� تلك ال��قية �� العمل، وأنا قلق(ولكن  

 ع�� ا�حليب ا�خطأ هو �� ا�حقيقة عدم اإليمان بأن هللا سوف �عت�ي بنا طوال حياتنا. 

والثقة �� رحمتھ. ا�حليب سيجد �خص ما ليشر�ھ،  هللا،    أمانةاآلن، يمكننا معا�جة املش�لة ا�جذر�ة، و�عادة التواصل مع      

 
ً
 . العالقة الزوجية لن تحتاج إ�� أن �عا�ي من أي ضرر، وهللا بالتأكيد س��تم بنا، كما يفعل دائما

   ةصديق  �طر�قة أخرى ل�حصول ع�� ��خيص جيد �� أن �سأ�     
ً
   أو مرشدا

ً
بھ. يمكن ألب االع��اف منذ ف��ة طو�لة    موثوقا

 الوقت ا�حا��الوصول إ�� جذور املش�لة من خالل عرض القضايا ا�حتملة ��    ع��مساعدتك  
ً
ما ي�ون من الصعب سماع    . غالبا

الوضع. لكن�ي وجدت أنھ إذا أبقيت أذ�ي طو�لة    ص فيما يخ�� حالة إن�ار    النزال مش�لتنا من أفواه اآلخر�ن. �� �عض األحيان  

مع    التصا�ح �� ��اية املطاف سوف أ�ون قادرة ع��  فإن�ي  بما يكفي لسماع النصيحة، ح�ى لو كنت �� البداية �� حالة إن�ار،  

(ا�خضوع ا�جسدي    امليطانياتهو من نقص ��    ك��يائي. ر�ما ال أر�د أن أسمع أن  تلك النقطةمن    العمل��  بدء  الو ا�حقيقة  

 . �جودمع �ل  ت�ح أك�� ك��يائي يأطيع، أجد أن  إذوالرو�� �)، ولكن �� الوقت املناسب،  

، وهو أمر يحتاج إ�� معا�جة. إن ز�ادة  ايكمن تح��ما  دعونا نفهم أن العديد من سلوكياتنا السلبية �� آليات للتكيف مع ��يء      

   االمتنان، وخدمة اآلخر�ن، ومعا�جة
ً
قوة    ت من محاوال   أسرع للقضاء ع�� السلوك  ما تجعل الطر�ق    أوجھ القصور الدينية غالبا

 اإلرادة ا�خالصة. 

 أختك �� املسيح                                                                                                                                                                            

 �ي �ي                                                                                                                                                                                   

 
 


