
 

 األرثوذكس لألقباط أمريكا جنوبي إيبارشية
 

 م 2016أغسطس            الكهنة              لزوجات اآلباء الشهرية الرسالة

 

 العذراء أم رئيس الكهنة

وحنن حنتفل هذا الشهر بصوم السيدة العذراء وعيدها أود أن أأتمل    
الكهنة األعظم، لرئيس زوجة كاهن ولكن كأم مجرد معكم يف دورها ال ك

وقدوة  ا  وكيف كانت تسلك يف مواقف عديدة تصلح ألن تكون منوذج
 لكل زوجة كاهن.

( ملا قبلت السيدة العذراء بشارة املالك وقالت نعم لدعوة السماء أن 1)
سلمت حياهتا تسليما  كامال  بني يدي هللا منذ تلك اللحظة  تكون أما  هلل

متطلبات املهمة املوضوعة على  وأظهرت استعدادا  كامال  لقبول كل
بكل ما فيها من أمل ومعاانة. هكذا ينبغي على زوجة الكاهن  عاتقها

وقالت نعم لدعوة زوجها للكهنوت أن  ،اليت وضعت يدها على احملراث

ال تعود تنظر إىل الوراء بل تسلم حياهتا بني يدي أتكون نعمها نعم و 
 خالق أمني ومدبر حكيم.

مل تستنكف السيدة العذراء من خدمة أليصاابت ومل تعترب أن بشارة ( 2)
املالك هلا تضعها يف فئة خاصة. هكذا زوجة الكاهن املتواضعة ختدم 
اجلميع كواحدة منهم معدودة بني صفوفهم دون أن تطلب معاملة خاصة 

 لكوهنا زوجة الكاهن.

هم ما ينتظرها  ( السيدة العذراء مل تنشغل ابلتفكري السليب ومل تُعل3)
من معاانة وأمل وشك، لكنها أخذت تعظم الرب وتسبحه. هكذا زوجة 

 تقاوم روح التذمر الرديء ابلتسبيح والشكر الدائم هلل.اإلجيابية الكاهن 

( السيدة العذراء ملا ولدت ابنها ومسعت ما قيل عنه من عجائب من 4)
غري هنا أما  لطفل ِقَبل الرعاة وحنة النبية ومسعان الشيخ مل تنتفخ لكو 

عادي ولكنها حفظت مجيع الكالم متفكرة به يف قلبها. هكذا ال ينبغي 
احلاصل على مديح اجلميع العديدة على زوجة الكاهن صاحب املواهب 

أن تنتفخ لكوهنا زوجته بل تبقى مصلية ليل وهنار يف قلبها لكي حيفظ 
 الرب زوجها الكاهن من فخاخ إبليس وحيله.



السيدة العذراء أن كوهنا أما  هلل يعفيها من اخلضوع للناموس  ( مل تعترب5)
هكذا  .بل اعتنت بكل اهتمام أن تكمل كل شيء حسب الناموس

ينبغي على زوجة الكاهن أن تكون ساهرة على قانوهنا الروحي متممة 
 امتيازات روحية خاصة إايه بكل دقة عاملة أن كهنوت زوجها لن مينحها

 لكوت السماوات.دخوال  غري مشروط ملو 

( ملا عاتبت السيدة العذراء الصيب يسوع على بقائه يف اهليكل يف 6)
تعترب أن رده هذا يعين أورشليم وأجاهبا أنه ينبغي أن يكون فيما ألبيه مل 

عدم حمبته ورعايته هلا لكنها حفظت هذه األمور يف قلبها بكل وداعة 
أن اهتمام زوجها  وهدوء. هكذا زوجة الكاهن احلكيمة تتفهم جيدا  

األول هو أن يكون فيما هلل منفذا  مشيئته دون أن تتهمه ابلتقصري يف 
 رعايتها ورعاية األسرة.

( ملا ذهبت السيدة العذراء مع السيد املسيح إىل عرس قاان اجلليل 7)
مث تركته  الحظت بسرعة بديهة فراغ اخلمر فنبهت ابنها إىل ذلك

، هكذا زوجة الكاهن تنبه زوجها بكل وداعة إىل بعض الثغرات يتصرف
أو األمور اليت تفوته يف اخلدمة. إهنا تعرض عليه االحتياجات وترتك له 

 مهمة إدارة املوقف دون أن متلي عليه طريقة تصرف معينة.

( ملا أرسلت السيدة العذراء وإخوة يسوع إليه يدعونه فأشار للجمع 8)
( مل يذكر الكتاب أهنا شعرت ابلغرية 34:3وإخويت" )مرقائال : "ها أمي 

هكذا ينبغي على زوجة  .لتفضيله اجلموع عليها أو أهنا غضبت وعاتبته
وملكا  هلا الكاهن أن تتفهم جيدا  أن زوجها الكاهن ليس حكرا  عليها 

 بل هو أب وابن وأخ للجميع أيضا .وحدها 

تشاركه فة عند صليبه ( ملا صلب يسوع كانت السيدة العذراء واق9)
آالمه حلظة بلحظة دون أن حتثه على التملص من الصليب واهلروب من 

هكذا ينبغي  خلالصية اليت بلغت حد إهراق الدم.تكاليف إمتام رسالته ا
على زوجة الكاهن أن حتمل الصليب مع زوجها وأن تشاركه آالمه دون 

هد والصحة توفري اجلللنزول عن الصليب و أن تتعبه بدعوات حثيثة 
 والوقت.

كانت السيدة العذراء شريكة له   ( ملا متجد السيد املسيح بقيامته10)
هكذا زوجة الكاهن تشارك الكاهن آالمه وأتعابه  .يف أفراح وأجماد القيامة

تسليم الوزانت حلظة وهبجة على رجاء مشاركته يف أفراح حصاد خدمته 
   املتضاعفة حلساب امللكوت. 


