
 

 األرثوذكس لألقباط أمريكا جنوبي إيبارشية
 

 م 1024يوليــــو                  الكهنة              لزوجات اآلباء الشهرية الرسالة

 

 (01) دور أم هوية    
 تحديات دور الكاهن وزوجة الكاهن

مقاومة التغييرات الذي يواجه الكاهن وزوجته هو  ثامنالتحدي ال( 8)
لقد تناولنا يف بداية حديثنا عن . الحادثة في الهوية بسبب ممارسة الدور

الدور واهلوية تعريف كل منهما، وأوضحنا أن اهلوية اليت متثل الكيان تبقى يف 
الدهر اآليت بينما يزول الدور الذي يرتبط باحلياة على األرض، وأن ما يبقى 

يقة هو أنه يوجد شيء آخر يبقى من الدور لكن احلق. من الدور هو أجرته
 . وهو التأثري الذي حيدثه يف هوية الشخص

    

ليست هوية الشخص اليت متثل كيانه ثابتة جامدة غري متغرية، لكنها    
ويأيت التغيري من التفاعل املستمر بني األدوار . ديناميكية ومتغرية على الدوام

واحلقيقة أن . املختلفة اليت توضع على عاتق الشخص وبني هويته القابلة للتغيري
مبعىن أن هوية . ذات إجتاهني العالقة بني الدور واهلوية هي عالقة متبادلة

الشخص حتدد الطريقة اليت يؤدي هبا الدور املوضوع عليه، ويف نفس الوقت 
تؤدي طبيعة الدور ومهامه وتوقعاته إىل تغيري يف هوية الشخص القائم هبذا 

وكلما كان الشخص أكثر نضجًا على املستوى الروحي والنفسي كلما  . الدور
غريات احلادثة يف هويته بسبب التفاعل بينها وبني كان أكثر مرونة يف تقبل الت

 .األدوار املوضوعة عليه
  

بينما يوضع دور األم على الكثريات فإن الطريقة اليت . فلنوضح ذلك مبثال   
تؤدي هبا كل واحدة منهن دورها كأم ختتلف حبسب اختالف هويتها 

ه األم دورها  يف نفس الوقت مبرور الوقت الذي متارس في. الشخصية وطباعها
كأم حتدث حتوالت وتغريات جوهرية يف شخصيتها وهويتها بشكل تلقائي 
خفي بسبب ممارستها هلذا الدور، فهي مثاًل تصري أكثر صرباً وحنواً وبذاًل عما  

أي أن قيامها بدور األم أضاف إىل هويتها  . كانت عليه قبل أن تنجب أبناءها
 . أبعاداً جديدة دون أن تدري

 

موسى النيب ملا خرج إىل إخوته . د أمثلة أخرى يف الكتاب املقدستوج    
لينظر يف أثقاهلم تسرع وقتل الرجل املصري وطمره يف الرمل ولكن فيما بعد 
مبرور سنني طويلة اضطلع فيها مبهام دوره كقائد لشعب بين إسرائيل حدثت 

: قائالً تغريات جوهرية يف شخصيته وهويته حىت أن الكتاب املقدس شهد عنه 
ً أكثر من مجيع الناس الذين على وجه " وأما الرجل موسى فكان حليمًا جدا

أي أن دور القائد جعله يستبدل يف هويته التسرع (. 3::2عد) "األرض



كذلك كان احلال مع بولس الرسول الذي . واإلندفاعية باحللم وطول األناة
 "دًا ومفرتياً أنا الذي كنت قباًل جمدفًا ومضطه": شهد عن نفسه قائالً 

حيث أن قيامه مبهام دوره كرسول أدى إىل حدوث تغري جذري (  ::2:يت:)
بل كنا مرتفقني يف وسطكم كما تريب ": يف شخصيته فصار يقول عن نفسه

من يضعف وأنا ال أضعف؟ من يعثر ": وأيضاً ( 2:3تس:) "املرضعة أوالدها
 (. :::31كو3) "وأنا ال ألتهب؟

 

الدور ميتد يف بعض األحيان ليؤثر ليس فقط على البنيان  واحلقيقة أن تأثري   
فمن املعروف مثاًل أن العامل أو . النفسي ولكن على البنيان اجلسدي أيضاً 

الفالح أو العب الكرة أو املوسيقار تنمو وتقوى عضالت معينة من جسمه 
حيدث نفس الشيء يف عامل . لكي تتالئم مع طبيعة الدور الذي يقوم به

ن حيث حتدث تغريات فسيولوجية يف بنيان احليوان وطبيعته لتتناسب مع احليوا
 .طبيعة الدور املطلوب منه

 

ال يوجد شك بالمرة في أن يقودنا ذلك بالطبع إىل نتيجة حتمية وهي أنه    
بل إنه  اهلل يضع علينا أدوارًا ويكلفنا بمهام ليس بدون قصد أو تدبير

ألننا حنن عمله خملوقني يف ": نفوسنافي النهاية إلى تحقيق خالص يهدف 
 "املسيح يسوع ألعمال صاحلة قد سبق اهلل فأعدها لكي نسلك فيها

 (. 3:::أف)

 تأثير دور الكاهن وزوجة الكاهن على هويتهما
 

والتوقعات املطلوبة من الكاهن وزوجته تتسم مجيعها مما ال شك فيه أن املهام    
إننا من أجلك منات كل النهار قد ": بالبذل والتضحية فلسان حاهلما يقول

لكن اهلل ال يضع نري اخلدمة على أحد (. 3::2رو) "حسبنا مثل غنم للذبح
باطاًل، بل هو يقصد بوضع هذا النري على الكاهن وزوجته خالص نفسيهما أوالً 

وتكون أداة اهلل يف حتقيق هذا اخلالص هي التغريات اإلجيابية اليت . وقبل كل شيء
ويكون كل املطلوب . ا الدور املوضوع عليهما يف كيانيهما وهويتيهماحيدثها هذ

منهما التسليم ببساطة واخلضوع الكامل ومحل صليب كل يوم، وعندئذ يباشر 
 .الروح القدس مفاعيله السرية يف النفس فتجدد قوة وتتغري من جمد إىل جمد

 

يأيت التحدي هنا من عدم وعي الكاهن وزوجته بأن العملية اإلرتقائية اليت    
جيريها الروح القدس سرًا داخل النفس هي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدور الذي ُدعيا 
إليه، وبأهنما ما كانا لينخرطا يف عملية التجديد الداخلي املستمرة بعيداً عن القيود 

فالتسويف يف البذل والتململ من . الع هبذا الدوراليت يفرضها عليهما اإلضط
القيود والتضجر حتت النري هي كلها عالمات على غياب هذا الوعي، وعندما 

ويف هذه احلالة يسري تأثري الدور على . يغيب الوعي تعلو درجة املقاومة والرفض
من أن  اهلوية يف اإلجتاه املعاكس، أي يف اإلجتاه السليب، حيث تضيق النفس بدالً 

تتسع، وتنحصر يف ذاهتا بداًل من أن تتمدد، وتصري خائبة من عمل النعمة اليت  
 (                                    يتبـــــع.                            )كم مرة تريد بينما هي تأىب وال تريد


