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املكان الذي أقابل فيه أيب، وجدت جمموعة من  إىلطريقي  يف     

ت أتأمل حياة هذه ذالفراشات ذات اللون الذهيب اجلميل، فأخ
يضة، مث تفقص، فهي تبدأ كب يف حياا خمتلفةالفراشات، فإا متر مبراحل 

  ن دودة صغرية، مث تتحول إيل فراشة.تكّومث 
ائنات، ثالث ك مراحل خمتلفة لنفس الكائن وكأنه قلت يف نفسي

ام ، وأيا، ففى أيام أحب الصالة واألمور الروحيةهكذا أيض إنينوأظن 
 أظن إنين شخصني شعر مبلل وتعب وعدم رغبة ىف الصالة،أأخرى 

   الغريبة.أن أسأل أيب عن تلك األمور البد خمتلفني، 
ى اليوم يا أىب لد أيب وجلسنا، قلت له سلمت علّيوعندما تقابلنا 

اإلنسان يف حياته الروحية مبراحل خمتلفة، أم كل األيام  هل ميرسؤال 
تشبه بعضها، ألين يف أوقات كثرية أشعر كأين إنسان آخر، مشاعر 

ة ، فبعدما بدأت حبب وشغف يف احلياأخري، وأحاسيس وأفكار خمتلفة
  ؟الروحية بدأت أفتر وأشعر بامللل

 سدية، وأولقال: حياة اإلنسان الروحية، مراحل، متامًا كحياته اجل
  مرحلة يف احلياة الروحية هي

  ه املرحلة يا أيب؟قلت: وما هي مسات هذ
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ة، وهي الروحي احلياة رحلة الطفولة الروحية، تكون يف بدايةقال: م
البد أن أبدأ " روحية والتأثر ا فيقول الشخص تأيت نتيجة لسماع عظة

 ويفكر ىف جة لرؤية حادث صعب، فيخاف الشخصأو نتي وأتوب"
 أو طفل، فيقول الشخص موت مفاجئ لشابعند أو  حياته األبدية،

جة نتي ن أن يكونمكمن املأو  مضمون، فالبد أن أبدأ اآلن" العمر مش"
كل هذه األمور ف .)٨: ١٦حز ( يف داخله لعمل الروح القدساستجابة 

ه جتعله يولد كطفل وتكون أحاسيسووغريها جتعله يبدأ حياة روحية، 
  طفل صغري.مشاعر ومشاعره ك

  ؟يا أيبقلت: ماذا تعىن إن مشاعره تكون كمشاعر طفل صغري 
مرحلة الطفولة هذه تتميز باملشاعر الغنية والبسيطة، فتجد قال: 

دموع يف  أن يكون لديه مكنمن املاإلنسان لديه حب شديد هللا و
فرييد  يهأبيد لوسائط النعمة، كمثل طفل تائه وجد الصالة واشتياق شد

ية مثل بعض األنان املرحلة يوجدهذه ىف ، وأن يكون جبواره ويلتصق به
  حده وليس ألخوته حق معه.الذي يظن أن والده له و عر الطفلمشا

هكذا اإلنسان في بداية حياته الروحية، يريد  

ن يكون وحده الذي يعرف الطريق الروحي، ووحده ٔ  الذى ا

كـثر، ٔ ن يريدو يحب هللا ا ٔ خذ المكان القريب من هللا في  ا ٔ يا
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كـثر  .الملكوت ٔ ن المش هذه المرحلةلصفة مميزة ولكن ا ٔ اعر ا

حاسيس تكون ٔ   متغير وغير ثابتة. واال

بالفعل مررت ذه املشاعر لكن ما معىن أن املشاعر قلت: 
  يا أيب؟ واألحاسيس متغرية وغري ثابتة

ن االبن يكو قال: عندما يأيت األب ألبنه كل يوم بقطعة شيكوالتة
يأيت يوم ال حيضر له لكن عندما ، وفرحان ومشتاق لوصول والده

د ميالد يف عي وأ املشاعر جتاه والده،الشيكوالتة، حيزن االبن وتغيب 
 ضلخاله أف"هدية والده، فيقول أن الطفل إن جاء خاله دية أفضل من 

عمه أفضل من  يت العم دية أفضل من خاله، يكونوإن أ من والده"
  ناضجة. مشاعر اعتمادية، وليست ثابتة أو خاله، فهي

هكذا أيضًا يف مرحلة الطفولة الروحية، تكون العالقة مع اهللا 
ليس فقط من أمور  تعتمد علي مدي ما نأخذه من اهللاأي ، اعتمادية

مادية لكن ما نأخذه من مشاعر وفرح وسالم إن وجدناه فرحنا وإن 
  .ن اهللا غري راضى عناأغابت حنزن ونظن إننا بعدنا عن اهللا و

  يف هذه املرحلة طويًال؟ قلت: وهل يبقي اإلنسان
ة هناك ثالثولكن كمرحلة  تبقي طويًال لكنها منر فيهاال قال: 

  حتذيرات يف هذه املرحلة.
  قلت: وما هي يا أيب؟
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و تشارك  أوالً  قال: ٔ ن تحكي خبراتك ا ٔ   .ةتجربتك في هذه المرحلباحذر ا
  قلت: ملاذا يا أيب؟

 يشتد بعد، وملده مل قال: ألن اإلنسان يكون مازال ضعيفًا، وعو
 ٤العدو، وكما يقول الكتاب "لكل جمد غطاء" (أشع يتعلم حروب

فعندما يكون لدينا جوهرة مثينة نضعها يف علبة فاخرة، وحنتفظ . )٥:
يضا أأحد لئال تتعرض للسرقة. و ضها لكلا يف مكان أمني، وال نعّر

 يف النمو انساعده نرفع عنها التراب حىتعندما تبدأ نبتة يف النمو، ال 
كلما كان التراب عليها ثقيًال كان على العكس نفرح ا، بل  أو لكى

  ذلك سببًا يف جعل اجلذر أكثر قوة وصالبة. 
 حدىإختيل أن أحد املزارعني زرع بذور ماجنو، وبعد أسابيع بدأت 

هذا املزارع بذلك ودعا أصحابه لريوا هذه  رحهذه البذور يف النمو، فف
 يولكالبذرة وهي تنمو، وحفر حول هذه النبتة لريوا كيف تنمو، 

  يساعدها يف النمو سريعًا، هل ستنمو يا ابين؟
اء للشمس واهلو انكشفتقلت: بالطبع ستموت، ألا تكون قد 

  وهي مازالت صغرية.
حتكي خرباتك  نأ-املرحلةيف هذه -قال: متامًا يا ابين، فإحذر

لك ذعكس سوي أبوك الروحي، الن  باختباراتكتشارك  وأوجتاربك 
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امة عالية ق، فتظن أنك وصلت لوتتكربجيعلك تدخل يف دور املرائي 
  .وأنت تكون مازالت يف دور الطفولة والنمو وأنك أفضل من كثريين

ة مرحل-ه املشاعر وتدخل يف املرحلة التاليةعندما تغيب هذو
تستطيع أن تقول سقطاتك وأتعابك، فتضطر أن  وقتها لن -التجارب

خربات وجتارب ومشاعر روحية ُتمثل أنك رجل ذو وتعيش كمرائي، 
من السقطات،  وتعاين يف الداخل حتارب وتصارع التجارب ولكن

ن أوالبد طبيعية جدًا التجارب وغياب املشاعر هي مرحلة مرحلة و
ها، اتك وجتاربك جيعلك تنكرخلرب مشاركتكاملشكلة أن  ولكنجنتازها 

 ان أوين دخلوا اإلميذفكثري من ال وتعيش بذكريات الطفولة واملشاعر.
عبوا ت ذه التجربة مبشاركة اختبارم،تعرضوا هل، وتغريت حيام الذين

 رامةك فرحوا م وأعطوهم الناسارتدوا بسبب أن  روحيا جدا وبعضهم
يف  مبتدئنيأكثر من قامتهم واعتربوهم قامات روحية عالية وهم مازالوا 

مما أفادوهم وكانوا سبب إما لكربيائهم  أكثرحيام الروحية، فضروهم 
 نوع الروحيارتد عن الطريق منهم والبعض  ،أو أن يعيشوا مرائني

  .متاما اإلميان
حرب صعبة جدا وخبيثة أعرف كثري فعال من الذين شاركوا قلت: 

الثاين  ما هو التحذيراختبارم تعبوا وارتدوا عن الطريق الروحى، لكن 
  يا أيب؟
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ٔ الخدمة في هذه المرحلة لتحذیر الثانیاقال:  ن تبدا ٔ حذر ا ٕ   .ا
يف هذه  ممكن أن تضر اإلنسانقلت: ملاذا يا أيب؟ هل اخلدمة 

  ؟املرحلة
ن مكن لإلنسافمن املقال: اخلدمة اليت أقصدها هي خدمة التعليم، 

أو خدمات رياضية، فهذه ال تعتمد  دمات اجتماعية،أن يشارك يف خ
ن ، فالبد أن يكون لإلنساأما خدمة التعليممراحل احلياة الروحية.  على

  خربة روحية يستخدمها يف التعليم واإلرشاد.
يف م بلد إىلمرة أحد طلبة كلية الطب بعد السنة الثالثة، ذهب 

خصصات دكتور مينا جلميع التبيتهم " علىكتب يافطة كبرية  ،الصعيد
ولعالج وجراحة مجيع األمراض". هل تظن أنه يستطيع أن يعاجل أحد، 

الناس ستثق فيه وتذهب  هل أو جيري عملية جراحية ألحد. أن أو
  لتتعاجل عنده؟!

أن د البألنه قلت(مبتسما): بالطبع ال، الناس ستظن أنه مهووس، 
طيع أن حىت يستالكافية  عمليةالربة اخلويأخذ أوال من الدراسة  ينتهي

  .يساعد آخرين
قال: هكذا أيضًا يف الطريق الروحي، البد أن جيتاز اإلنسان مراحل 

 اناإلميغري حديث "التعلم، وكما يقول بولس الرسول عن األسقف 
فلو كان من يعلم  .)٦: ٣يت ١( "إبليسلئال يتصلف فيسقط يف دينونة 
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حديث اإلميان أو حديث اخلربة الروحية فبسهولة يصاب بالكربياء 
  إبليس.  اخ وحروبوالتصلف ويسقط يف فخ
بدأ ي أم ال، حىت مرحلة التعلم اجتاز لشخصقلت: ومن حيدد أن ا

  ؟اخلدمة
يقول له ذلك،  الذيهو  الشخص: األب الروحي الذي يتابع قال

عندما نتكلم عن  ذلك سنعرفها على وبالطبع ستكون هناك مظاهر
  .النمو والتعلممرحلة 

  قلت: وما هو التحذير الثالث يا أيب؟
ٔ  احذر التحذیر الثالثقال:  خذ قرارات روحية هامة في هذه المرحلة  نا ٔ تا

ٔ كالرهبنة    التكريس. وا
  قلت: ملاذا؟

، تغريةم أيضًاقال: ألن هذه املرحلة تتسم باملشاعر الغنية، ولكنها 
 ًا.مشاعر فقط، بل ومشاعر متغرية أيض علىفال تبين قرارات مصريية 

فال ميكن لطفل يف املرحلة هي كمثل احلياة العامة واالجتماعية، ف
   .بط ايرت زميلته يف املدرسة ويأخذ قرار أناالبتدائية أن يعجب ب

 ايف احلياة الروحية، جند كثريين من الشباب عندما يبدأوهكذا 
يتأثرون بزيارة دير أو رؤية فيلم ديين، يقررون يف روحية وحيام ال
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 ، لكن سرعان ما ينسوا هذه القرارات، ويعودوا١داخلهم أن يترهبنوا
عوا ، وإن اندفوعندهم إحساس بالدونية حيام الطبيعية مرة أخري إىل

ن إم ويندموالرهبانية حيام يف  يتعبون -وترهبنوا-وراء مشاعرهم
  .٢طوال العمر يعانون ويعاىن الدير بسببهم ونويظل اختذوا هذا القرار

قلت: وهل التفكري يف الرهبنة أو التكريس يف هذه املرحلة شيء 
  ضار؟

ألنه  ،ضرالقرار هو امل اختاذقال: التفكري يف حد ذاته ال َيضُّر، ولكن 
ن نفكر يف مثل هذه األمور مناسب، فحسنًا أغري  قرارقد يكون 

ويذهب للدير أو يدخل يف سلك  ولكن أن يندفع الشخص، الروحية
عب وأمل يف تيدخل يكتشف عدم مناسبتها له، فالكهنوت، مث بعد ذلك 

ري يف وتقص للشعب وعثرة مرارة وأ ويكون سبب تعب للدير والرهبان
د وهم مل ينضجوا بعد، ومل يدخلوا بسبب قرارات إختذها أفرا اخلدمة

                                                             
أن العمق فى الحياة الروحية هو فقط لهم من األمور التي تعبت الكثيرين هو وصول رسالة ١ 

ا أن بالرغم من التاريخ عرفنفيها،  نصيبدين وليس ألهل العالم والمتزوجين للرهبان والمتوح
  من أنبا أنطونيوس في السماء وامرأتين متزوجتين كمثل أنبا مقار. أفضلخياط 

اعده نسأن ضرورى من التوجد بعض اآلراء التي تشجع أن من يتعب في حياته الرهبانية ٢ 
نفسه، وهالك لبدل من أن يعيش في تحرق ويكون سبب تعب للدير وعثرة للشعب أن يتزوج 

 يقول بولس الرسول أنبالرغم من  ،كل ذلك فقط بسبب قرار أخذه وال يستطيع أن يتراجع عنه
  .)٩: ٧كو ١من التحرق ( أصلحفليتزوجوا الن التزوج  أنفسهملم يضبطوا  ولكن إن"
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مدرسة التجارب ومل يتعلموا، فخرجوا وهم أنصاف متعلمني وصاروا 
  .٣آلخرينلتعب ألنفسهم و

  قلت: وماذا أفعل عندما يأتيين هذا الفكر؟
دخل يف ت حىتقال: اقبله كفكر فليس فيه ضرر، ولكن أّجل القرار 

مرحلة التعلم، وضعه أمامك يف الصالة، وخذ مشورة روحية، وال 
   .تؤثر على حياتك وعلى أبديتكتتسرع يف قرارات مصريية 

فالكثريين يا ابين بعد أن تسرعوا ودخلوا يف الرهبنة، تعبوا إذ مل 
جمرد مشاعر طفولة، واآلخرين أصبحوا مشاعرهم يكن طريقهم وكانت 

، )٤: ٥عب ( ولكن من أنفسهم م الدعوة من اهللاكهنة، ومل تكن هل
  .٤لرعيةعثرة لفصاروا سبب تعب للشعب و

  وما هو التعامل الصحيح مع مرحلة الطفولة؟  قلت:
أن هذه  اعرف، قال: أن تعيشها وتقبلها كمرحلة، وليس كحياة

 مرحلة النمو والتعلم ال حتزنوتدخل  املشاعر متغرية، وعندما تفقدها
  األبد. إىلفلكل شيء وقت، فلن تكون طفًال 

                                                             
) أنه من الضرورى أن نضع سالمنا في المسيح ٦كما شرحنا من قبل في سالم الحرية (ج٣ 

عثر من أحد ال من خادم أو راهب أو كاهن أو أي شخص مهما كانت رتبته لكن فقط وال ن
سالمنا في المسيح فقط والكل تحت الضعف فال أجعل ضعف شخص يؤثر على عالقتى 

  بالمسيح أو يضيع منى حياتى األبدية(اللى عاوز يضيع يضيع لوحده).
مور التي سببت ضياع المسيحية من أوربا هو عثرة الشعب من الكهنة واألساقفة بسبب من األ٤ 

وأنكروا اهللا. لكن الحقيقة المسيح مختلف تماما عن البشر ونحن سوء سلوكهم فكرهوا الكنيسة 
  نتبع المسيح ليس بسبب البشر لكن ألننا نحبه ونعرفه.
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  قلت: وما هي مرحلة النمو والتعلم يا أيب؟
  قال: املرحلة الثانية يا ابين هي

  مرحلۀ النمو والتعلم
ينمو و احلياة الروحيةمبادئ هي مرحلة يبدأ فيها اإلنسان أن يتعلم 

س يسلم الروح القدس النف قار "فيها، وكما قال عنها القديس أنبا مفيها
  للتجربة"

الروح القدس، هو الذي يسلم النفس للتجربة يا  ):قلت (ىف ذهول
  أيب؟

أنبا  نمثلك متامًا، ولك اندهشتقال: عند قراءيت هذه العبارة ألول 
 أخرجهللوقت و")١٢: ١مر ( املكتوب ىف على يعتمد يف كالمه مقار

   "الربية إىلالروح 
مدرسة التجارب لكي  إىلفالروح القدس ميسك النفس، ويدخلها 

ولكن ال يتركها وحدها بل يكون سندها تتعلم احلياة الروحية، 
 الصغري إيل املدرسة ابنه، مثل األب الذي يأخذ ومرشدها يف الطريق

لكي يتعلم، ففي أول يوم يذهب فيه االبن إيل املدرسة يبكي ويصرخ، 
ترك أن ي هكذا أيضًا اإلنسان ال يريدواملدرسة، وال يريد أن يبقي يف 

مرحلة الطفولة الروحية، لكن توجد ضرورة يف دخول املدرسة الروحية 
  فصول. وهى
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  فصول!! قلت:
لن تتعلم احلياة الروحية مرة قال: نعم فصول كاملدرسة متاما، ف 

  واحدة.
  قلت: وما هو أول فصل يا أيب؟

ولقال:  ٔ فيدخل اإلنسان يف حرب  .فصل هو فصل الفتور الروحي ا
عالقة  تكون ، لكىفتغيب املشاعر وختتفى الدموع الفتور الروحي

ة علي املشاعر بل على الثقة، ال علي املصلحاإلنسان مع اهللا غري معتمدة 
قيقة هو مل احلوفيها يشعر الشخص إنه فقد حمبته هللا و بل علي اإلميان.
  اعر.شهي املواملحبة ليست  املشاعر، فقط فقديفقد حمبته لكن 

قلت: ولكن فترة الفتور الروحي وفقدان املشاعر حرب صعبة جدًا 
  يا أيب؟

قال: نعم يا ابين هي حرب مؤملة جدًا، ويسميها البعض أا عنق 
فكما لو أن اإلنسان حمبوس داخل زجاجة ، الزجاجة ىف احلياة الروحية

اإلنسان العتيق خبطاياه القدمية، فتأتيه مياه كثرية لكي ترفعه  وهو-
قترب من ي حىتليخرج من هذه الزجاجة، فيفرح اإلنسان ويظل يرتفع 

، ولكن عندما يقترب من عنق الزجاجة جيد اخلروج الزجاجةعنق 
يق، األمل والتعب والض علىصعب، ويشعر بالضيق واألمل. فإن صرب 
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وهذا احلبس وخرج للحرية، وإن رفض الصرب حترر من هذه الزجاجة 
  علي الضيق والتعب واألمل فإنه يظل حمبوس داخل الزجاجة.

ل ، كما ذكرنا مثسان تأتيه النعمة، وتبدأ معه لسبب مااإلن هكذا
رح بالف مساع عظة مؤثرة، أو رؤية موقف أو حادثة، فيتوب ويشعر

رة بسيطة فبعدها بفتولكنها ال تظل طويًال،  .وميتلئ باملشاعر اجلميلة
أمامه  يكون وعندها يدخل يف جتربة الفتور الروحي وغياب املشاعر.

  طريقان ال ثالث هلما:
  جاجة.أن یصبر ویتعب لیعبر عنق الز إما 
حالته األولي، کما لو أنه لم یبدأ  إلییتذمر ویهرب ویرجع  أو 

 وییأس من نفسه، ویظن أنه فشل وأن الطریق الروحي صعب وأنه فاشل

  .وال یصلح له
  قلت: وهل اجلميع ميرون ذه التجربة يا أىب؟!

قال: نعم فهى حرب طبيعية جدا. كلنا نتعرض هلا حىت يف حياتنا 
االجتماعية. فعندما يتقدم شاب خلطبة شابة تبدأ مشاعر احلب يف النمو 

تغيب هذه  -بفترة–زواج وبعد الزواج حىت يتم البينهما وتصل للقمة 
ات، واالختالفوتبدأ مرحلة فتور املشاعر وهنا تبدأ املشاكل املشاعر 
كثريون إم إختاروا الشخص الغري مناسب أو الطريق الغري ويظن ال
  مناسب.
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قلت: الصراحة كل ما تصفه يا أىب أراه بالفعل مع الكثريين من 
  ن ما احلل؟!كأقربائى ومعارىف؟! ل

قال: احلل إننا نعرف أن هذا شيء طبيعى. مرحلة غياب املشاعر 
التوافق و االقتناعشيء طبيعى يف الطريق والبد أن يبىن الزواج على 

املحبة شيء أعمق من  فقط، ونعرف أن املحبة ليست هي املشاعر
فمن مل يفهم ذلك تزداد املشاكل واإلختالفات ويشعر بالضيق املشاعر. 

تصل إىل االنفصال. وهكذا أيضا يف احلياة  أن والنفور ومن املمكن
ال  ديفهم إن غياب املشاعر ال يعىن غياب املحبة ق من الفالروحية 

  .ويرتد عن الطريق الروحى يكمل حياته الروحية
  قلت: وما هو التصرف الصحيح لعبور جتربة الفتور الروحي؟

  الروحي:قال: التصرف الصحيح لعبور جتربة الفتور 
 أذهب للمدرسة أنالبد ف .إدراك أن هذه فرتة طبيعية جداً  :أوالً

حىت  أن أتعلم البدف، لكىن مقتنع بفائدا وأمهيتها أحبهاحىت لو إىن ال 
ا أسري يف ، فعندماملشاعر هو أمر طبيعي جدًا لغياب، فالتأمل ولو سأتأمل

طريق واعرف أنه يوجد مطب يف مكان معني أهدئ السرعة واعربه 
بسالم ولكن املشكلة لو مل اعرف فأسري بشكل طبيعى وعند املطب 

ن احيدث تعب قد يؤدى النقالب السيارة. وعندما يذهب شخص ملك
جديد بالنسبة له ويكون معه خريطة للوصول فعندما جيد بعض 
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املصاعب يف الطريق ال يشعر باالستغراب ولكن يشعر باخلوف والقلق 
   عندما ال جيدها ألنه بذلك يكون يف الطريق اخلطأ.

كثري من األمور  فعال يا أىب لوال شرحك وتوضيحك ىل قلت:
ألعثرت من املسئولني عندما خيطئوا أو يئست من نفسى بسبب كثرة 

  سقوطى.
  قال: ثاىن شيء لكى تعرب فترة الفتور الروحى هي:

ا وال أتعلم أتركه يعين أين متضايق من املدرسة، أىنفال  .إصرب :ثانياً 
 :٣تس ٢( إصرب معهوتمسك باملسيح فوأظل جاهًال طوال عمري، 

  أو بدون أحاسيس. حيت لو بدون مشاعر، )٥
قلت: املشكلة ليست فقط يف غياب املشاعر لكن أشعر أن اهللا 

  تركىن وحيد!!
هذا ما تظنه لكن احلقيقة إن وحيدًا،  رككإن شعرت أنه تقال: 

يعلمك وهو ينظر إليك من فوق، وستراه املسيح لن يتركك أبدًا لكنه 
 األياممعكم كل  أناها فهو وعد وقال" عندما تنتهي من تعلم الدرس.

  . )٢٠: ٢٨مت ( "أمنيانقضاء الدهر  إىل
قلت: أنا أعرف هذه الوعود لكن ما العمل عندما أمر مبثل هذه 

  املشاعر واألفكار؟!
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كما هي متاما ال تتجمل، قل له "ليه  هللا عرب عن كل مشاعرك قال:
رب داود فهكذا ع .""أنت نسيتىن يارب والا إيه!!" قل له يارب سبتىن!!

 زمنةأيا رب ملاذا تقف بعيدا ملاذا ختتفي يف النىب عن مشاعره وقال "
ليك يا رب اصرخ يا صخريت ال تتصامم . وقال "إ)١: ١٠مز ( "الضيق

  .)١: ٢٨مز ( "اهلابطني يف اجلب فأشبهمن جهيت لئال تسكت عين 
ت بقلت: فعال التعبري عن املشاعر بيخفف من تعبها كتري فقد جر

  هذه الطريقة من قبل واختربت فاعليتها.
  ثالث شيء لتعرب فترة الفتور الروحى هو:قال: 

يتعلم  فالطفل لن خري،أإن تعثرت قم مرة ف. ʯسك بالرجاء :ثالثاً 
الده، مث و احدة، بل بالتأكيد سيبكي ملفارقةكل شيء يف املدرسة مرة و

بعد فترة تستقر مشاعره، وعندما يبدأ التعلم، لن يصل لتعلم الدرس 
 يتعلم، هكذا حىتفقد خيطئ أكثر من مرة  ،بسيطافجأة مهما كان 

 واصربمل. األ غياب املشاعر، برغم على اصرب .أيضًا يف الطريق الروحي
 وإن مل تتعلم بسرعة، فاملوضوع حيتاج حىتيف تعلم دروس اإلميان، 

مر ( "لصاملنتهى فهذا خي إىلالذي يصرب مكتوب" لوقت، فال تيأس أبدًا
١٣  :١٣(  

  قلت: ملاذا تركز يا أيب علي هذه احلرب بكل هذه التفاصيل؟
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 ،يف حياته الروحية اإلنسانقال: ألن هذه أول حرب يتعرض هلا 
ل نشاط بكوبدأوا يا ابين ولكنهم مل يكملوا، بدأوا بكل أمانة  وكثريون

 .وإجتهاد، ومشاعرهم األويل كانت صادقة، وحمبتهم كانت حقيقية
وا يف فعندما دخل الطريق، قط لعدم معرفتهم معاململ يكملوا ف ولكنهم

وشعروا باإلحباط  لفتور الروحي، تركوا الطريقأول درس الذي هو ا
اإلنسان العتيق بكل ما  إىل ارتدواو رجعوا إىل قاع الزجاجةوواليأس، 

  .من األصل فيه من متاعب وخطايا، كما لو أم مل يبدأوا
وا و  ٔ مرات عديدة وكل مرة بكل حتى إن بدا

خرى رتدون جدية، ولكن لعدم المعرفة ي ٔ .مرة ا ً يضا ٔ   ا

  ).٤: ٦هلك شعيب من عدم املعرفة "(هووحقًا قال الكتاب "
  قلت: ما معين ذلك يا أيب؟

عدم  ىف مشاعر أو عرفت أن اهللا حيبك سواء ُوجدت قال: لو
الك مأع علىوجودها، لو سلمت كل نفسك هللا باحلقيقة، ومل تعتمد 

من قبول اهللا الغري مشروط لك، تأكدت و الذاتية كما ذكرنا من قبل
ا، أكثر مما تم أنت  احتياجاتكعرفت أنه أب حنون ويهتم بكل و

ندما عويغفر لك غفران كامل وفورى  يقبلكوأنه مهما سقطت سوف 
ا ن، كل هذه املعرفة هي اليت تنجيك من اهلالك، ولكنتتوب وترجع إليه
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ا رضي وربطن ربطنا حب وقبول اهللا لنا باملشاعر واألحاسيس، لألسف
  اهللا علينا مبا نأخذه منه من األمور املادية.

يس، أحاسلعالقة مع اهللا بدون مشاعر أو ىف قبويل ل قلت: أليس
  أكون بذلك مرائي وشكلي؟

 يفطبيعية جدا مرحلة هى  كما ذكرنا لكن ابينيا  أبداال قال: 
ه حىت كفصل دراسي تظل فيكل اآلباء مروا ا، اقبلها فاحلياة الروحية، 

ر وسترجع أا فترة وستم واعرفتتعلم مث بعد ذلك تنتقل لفصل آخر، 
عندما ال يكون عندك  مرائيتكون لكنك  لك املشاعر أكثر من األول.

مشاعر ومتثل إن عندك مشاعر حىت تنال مديح الناس أو حىت ال ختتلف 
نا أيضا ليس أقل منكم!! تكون مرائى أفالكل عنده مشاعر و ،عنهم

 حىت تصري مثل تبكيعندما ال يكون لديك دموع وتتظاهر بأنك 
  .الباكني القديسني

ميكن اإلنسان أن قلت: وهل لفصل الفتور الروحي وقت وزمن 
  جيتازه فيه؟

 ،فلكل شيء حتت السموات وقت-قال: بالطبع له وقت وسيمر
 مدي تعلمك وصربك، فال علىيعتمد -أنت لكن الوقت يعتمد عليك

 الفصل الثاين إن مل ينجح يف الفصل األول. إىلميكن أن مير اإلنسان 
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ظل ويمكن لإلنسان أن يرسب ويعيد الدراسة مرات عديدة، لكن من امل
  روحي:الفتور ال علىينجح، فلكي تتغلب  حىتنفس الفصل  يف

  ر. البد أن تدرك أنه مرحلة وستم -

  الفترة.طول أو قصر تصبر مهما کانت أن و-

  ال تیأس مهما کانت مرات فشلك.أیضا و-

ومتسك بالصالة والتناول والكتاب املقدس وكل املمارسات  
فهم وإدراك كل كلمة ركز على -وإن غابت املشاعر حىتالروحية 

ع عرف أا فترة ستمر وترجاو، تصليها أو تقرأها وكل ممارسة تقوم ا
  املشاعر أفضل من األول.

  ؟فعال سترجع املشاعر يا أيب وأيضا أفضل من األولقلت: وهل 
كن خري، ولأبعد هذا الدرس ترجع املشاعر مرة فقال: نعم يا ابين 

وهذه سنتكلم عنها يف املرحلة  استقرارأكثر  بصورة أفضل وبشكل
  .الثالثة مرحلة النضج واإلمثار
  يب؟حرب الفتور الروحي متاما يا أفيه تنتهي قلت: وهل يأيت وقت 

ي أ قال: الفتور الروحي الذي يأيت بعد مرحلة الطفولة الروحية،
سينتهي، ولكن من املمكن أن ندخل يف  بعد مرحلة البداية واملشاعر

ب أخري نفسية أو جسدية أو روحية، سنتكلم فتور روحي له أسبا
ا كلمنت .لناه اليوم حىت ال ننسىما قلخص ن عنها بالتفصيل مرة أخري.
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مرحلة الطفولة واملشاعر  هيمرحلة  وأولأن احلياة الروحية مراحل 
  :هيهذه املرحلة  يفوقلنا حنذر من ثالثة أشياء 

  جتربتك.رباتك وخبشارك تأن -١
كالرهبنة أو  حياتك الروحية يف أخذ قرارات مصرييةأنت ت-٢

  الكهنوت.
  .خدمة التعليم يفأن تشارك  -٣
النمو والتعلم هو فصل الفتور مرحلة  يفأول فصل أن كلمنا وت

  الروحى ولكى جنتازه حنتاج إىل:
  ر. البد أن تدرك أنه مرحلة وستم -١
  الفترة.طول أو قصر تصرب مهما كانت أن و-٢
  ال تيأس مهما كانت مرات فشلك.أيضا و-٣
  اآلن ونكمل املرة القادمة بنعمة املسيح.تركك أ
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