
 

 األرثوذكس لألقباط أمريكا جنوبي إيبارشية
 

 م 2016يــونيــــو            الكهنة              لزوجات اآلباء الشهرية الرسالة

 

 رسالة أب كاهن إىل زوجته
 

 زوجيت احملبوبة...   

كم وددت أن أكتب لِك تلك الرسالة من فرتة طويلة ألعرب لك فيها عن 
 ..تعتمل داخلي.الكثري من األمور اليت 

در ما تقدمينه من بذل وتضحية، لكن ما ال رمبا أنِت تظنني أنين ال أق   -
 هو أنِك على رأس قائمة شكري ومحدي وتسبيحي هلل. تعلمينه

اليت تعانينها بسبب أشعر ابملعاانة النفسية واجلسدية رمبا أنِت تظنني أنين ال  -
 جرحك جرحي.هو أن أملك أملي و  تعلمينهكهنويت، لكن ما ال 

هو  تعلمينهرمبا أنِت تظنني أنِك أتتني يف آخر قائمة أولواييت، لكن ما ال  -
 أنِك عظم من عظمي وحلم من حلمي.

 تعلمينهرمبا أنِت تظنني أنين معصوم من اخلطأ طاملا أنين كاهن، لكن ما ال  -
 جياهد لكي يتخلص من الكثري من ضعفاته.هو أنين إنسان 

ال أشركك يف مهومي، لكن ما أنين رمبا أنِت تظنني أنين ال أثق فيِك طاملا  -
 أن التزامي بسرية االعرتافات ليس له أية عالقة بثقيت فيِك. تعلمينهال 

نسي أن يل زوجة وأبناء، لكن  رمبا أنِت تظنني أن هللا يوم دعاين للكهنوت -
 من أي دعوة كهنوت. نه هو أنِك وأوالدان أغلى عند هللاما ال تعلمي

تظنني أنين ضعيف الشخصية أمام املقاومني واملعاندين، لكن ما أنِت رمبا  -
 هو أنين أؤدهبم ولكن بسوط الوداعة واحلب. تعلمينهال 

 تعلمينهأهدر صحيت وطاقيت يف اخلدمة، لكن ما ال رمبا أنِت تظنني أنين  -
 هو أن الروح القدس جيدد مثل النسر شبايب.

رمبا أنِت تظنني أنين ال أرى غريتِك من إظهاري االهتمام ببنايت  -
 هو أن الغرية قاسية كاهلاوية. تعلمينهاملخدومات، لكن ما ال 

ين عندما أحثك على إمتام قانونك الروحي أنين أمارس رمبا أنِت تظنني أن -
تعلمينه هو أن صحتك الروحية ال تقل أمهية كهنويت عليِك، لكن ما ال 
 عندي عن صحتك اجلسدية.



نين أتعاىل عليِك خبربيت فإ رمبا أنِت تظنني أنين عندما ال أوافقِك الرأي -
الكهنوتية وأتعمد التسفيه من رأيك، لكن ما ال تعلمينه هو أنين يف أحيان 

 كثرية خياطبين هللا من خاللك.

 رمبا أنِت تظنني أنين عندما أبث لديِك شكواي من سوء تفاهم مع أيب -
ينبغي عليِك أن تنحازي يل يف كل األحوال،  األسقف أو أخي الكاهن فإنه

لكن ما ال تعلمينه هو أنين أنتظر منِك أن تكوين يل كأبيجايل اليت تردين 
 حبكمتها وهدوئها عن كل محاقة.

عندما ال أرد على مكاملاتك التليفونية على الفور أنين رمبا أنِت تظنني أنين  -
ن ما ال تعلمينه هو أن انشغايل عنِك ال يعين ابملرة أنين أتعمد جتاهلك، لك

 ال أحبك وال أعتين بِك.

على وفاق دائم، رمبا أنِت تظنني أنه أمر بديهي أن يكون الكاهن وزوجته  -
أن نعمل معاً على منو أننا مثلنا مثل أي زوجني حنتاج  لكن ما ال تعلمينه هو

 تواصلنا مع بعضنا البعض.

مشاكل أبنائنا أنِك جتنبيين املزيد رمبا أنِت تظنني أنِك عندما ختفني عين  -
من الضغوط، لكن ما ال تعلمينه هو أن هذا جيرحين كثريًا ويشعرين ابلعزلة 

 عن أبنائنا.

رمبا أنِت تظنني أن الكاهن البد وأن يكون زوجاً مثالياً، لكن ما ال تعلمينه  -
 ثل كل األزواج وأحتاج لقبولك وغفرانك.هو أنين أرتكب محاقات مثلي م

قلقك املبالغ فيه علي  وعلى صحيت وسالميت هو عالمة  رمبا أنِت تظنني أن -
حبك يل، لكن ما ال تعلمينه هو أن هللا يعتين يب أكثر من اعتنائك يب وأن 

 مالحقتك القلوقة يل ال تزيدين إال ارتباكاً وتوتراً.

دثت عنه يف هذه الرسالة ال ينطبق عليِك رمبا أنِت تظنني أن كل ما حت -
أنِت بل ينطبق على األخرايت من زوجات الكهنة، لكن ما ال تعلمينه هو 

 أنِك بعينِك املقصودة هبذا الكالم.

رمبا أنِت تظنني أن رساليت تلك هي ليست إال شكوى منِك، لكن ما ال  -
 منِك. عن احتياجايت وتوقعايت اً تعلمينه هو أهنا ليست إال تعبري 

 االستغناء عنِك ودخولأنين أستطيع أنِك رمبا تظنني أخرياً أود أن أقول لِك    
البد فطاملا أنِت شريكيت يف األمل ، لكن ما ال تعلمينه هو أنه امللكوت بدونك

 وأن تكوين شريكيت يف اجملد.

 توقيـــــــع                                                    

 أبوان ........                                               


