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 األرثوذكس لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م ۲۰۱۹ یــــولیو                                                                 الكھنة              لزوجات اآلباء الشھریة الرسالة
 

 أخيت العزيزة يف املسيح
    
لقد كان اآلي ابد يف ذلك احلني شيئاً جديداً. ابلتايل، ا ُرسم زوجي كاهناً، أردت أن أقدم له هدية قيمة جداً. عندم   

 أن أشرتي له آي ابد. على الرغم من إصراره على أنه لن حيتاجه، ،قررت
 

نقش عليه عبارة معينة. ء أن يلقد كان متاحاً يف ذلك الوقت (ورمبا مازالت تلك اخلاصية متاحة اآلن) أن يستطيع املر   
 لقد حاولت أن أختار آية تساعد� كلينا يف األوقات العصيبة:

 )٢٢:١٠"بركة الرب هي تُغين وال يزيد الرب معها تعباً" (أمثال 
 

ا مل خنتار طريقاً سهًال. لقد رأينا من أنننا أيضاً من الطبيعي أننا فكر� أن الرسامة هي بركة كبرية يف حياتنا، ولكننا عرف  
عانون، كيف كانت جلنة الكنيسة تؤخر مستحقاهتم املالية، كيف كانوا عرضة للنميمة، ة وعائالهتم يقبل كيف كان الكهن

 واسطة شعب متقلب.ينقلون من كنائسهم بطريقة فظة ومفاجئة بكيف كانوا 
 

 ، وبينما كانت هتنئنا على الرسامة املرتقبة كانت تردد ابستمرارنشأ� فيهاالكنيسة اليت يف كانت توجد سيدة مسنة     
 حيميكم"، "ربنا حيافظ عليكم من ضرابت الشيطان".ل: "ربنا عبارات مث

 
ألوىل أن الرسامة كانت عطية عبة اطوال هذه الشهور الصتلك اآلية شعرت أنه ينبغي علينا أن نتذكر ابختياري    

 وبركة، وأن عطا� هللا كاملة دائماً.
 

يوم يف الدير بشهر مت تشخيص والديت بسرطان يف املرحلة الثانية. لقد كانت أول  ٤٠ء بعد عودة زوجي من قضا   
ة مبهمة شخص يف أسريت يصاب ابلسرطان على حد علمي. مل تكن لدّي أية فكرة عن السرطان وال عالجه سوى فكر 

 ه.عن فقدان املريض لشعر 
 

 بيع األوىل.لقد انتقلت على الفور ملنزل والديت ملساعدهتا يف األسا   



4 
 

، وكل ما كان يشغلين هو كيف لقد كان �يت على ذهين ابستمرار تعليق تلك السيدة املسنة عن ضرابت الشيطان   
 دوث ذلك.مسح هللا حب

 
ني حتأكنت ابستمرار. ولكن ليس هذا ما تقوله اآلية. ابلتايل،  زيد التعب على العطية. هذا ما كنت أفكر فيه لقد   

 .األوقات لكي أشكر
  

يب يتمزق مثل لفافة لقد كنت أ� من صفف شعر والديت قبل أن تذهب حلالقته. لقد كنت أستطيع حرفياً أن أمسع قل  
 هو امتياز.أن وجودي معها وتقدمي الدعم هلا  كين فكرت "نشكرك على كل حال" واعتربتمن الورق. ل

 
. واآلن بوقت كاملشاقة حيث كنت أعمل يف وظيفة  ممكنًا قبل الرسامةمل يكن لقد كنت أذكر نفسي أن ذلك    

 دّي مرونة للتواجد معها.ل
 

لقد مسعت يف تلك الليلة حديثًا خاصًا بني والديت ووالدي. لقد أرته شعرها احمللوق وقال هلا وهو يبتسم: "أنت    
 ابلنسبة يل مجيلة يف كل حني".

 
 ، كان هللا يعلمين.امتياز. عطية. تعزية. يف وسط العاصفة   

 
الكيماوي األوىل، عدت إىل منزيل وزوجي. ويف كل قداس وقفت ومهست: "نشكرك على كل الج بعد جرعة الع   

 حال، ومن أجل كل حال، ويف كل حال".
 

أشعر ابلغضب جتاه هللا. إال أنين كنت أقوهلا على حال. إنين عنيدة يف كل مرة. فأغلب األحيان كنت مل أكن أعنيها    
 ني علّي قوهلا.بصرير أسنان عندما كان يتعهكذا. لقد كنت أقوهلا 

 
أتى والدّي لز�رتنا يف الكريسماس، وأصيبت أمي ابألنفلونزا بينما كانت مازالت أتخذ العالج الكيماوي. لقد جعلنا    

صلوات  غرفة الطوارئ ابملستشفى. يف ذلك املساء، وقفت أ� وأخوايت نصليفريوس بسيط شائع نقضي الكريسماس يف 
. لقد وقفنا معاً وتلو� تلك الكلمات جمدداً: نشكرك على كل حال، ومن أجل كل حال، ويف كل حال". ة معاً األجبي

  .الرجاء واإلميان واحملبة نا متحدات يفخدود� وكات ولكن كانت الدموع ترتقرق على لقد كنا متماسك
 

 ، كان هللا يعلمين.امتياز. عطية. تعزية. يف وسط العاصفة  
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، ، الذين يتعاطون املخدرات عندما تظلم الدنيا متاماً يف عيو�محيايتإنين أفكر يف بعض الشباب الذين صادفتهم يف   
إ�م ينتظرون تعزية. لكن التعزية ال رون نفس الشيء الذي أنتظره أ� يف العاصفة. نتظإ�م ي طون أنفسهم.الذين يشرّ 

 وهو هللا. فقطأتيت إال من مصدر واحد 
 

، وال من البينرتيست ة مشاهدة الربامج التليفزيونية، وال من األلعاب اإللكرتونية على تليفوينال أتيت التعزية ال من كثر    
، وال من أي وسواس التنظيفواإلنستجرام والفيسبوك، وال من التشريط أو عمل احلمية الغذائية أو لعب الر�ضة أو 

 تارينها.وسيلة من وسائل اإلدمان اليت خت
 

قراءة الكتاب أتيت التعزية من مصدر واحد وحيد. إ�ا أتيت من هللا نفسه بواسطة الصالة، واإلنصات من خالل    
، لتايلاب، و )١٧:١" (يعة وكل موهبة اتمة هي من فوقاملقدس، ومن خالل تذكري أنفسنا كل يوم أن "كل عطية صاحل

 عطية �زلة من فوق هي صاحلة وكاملة. كل
  

 أكيد، تذكري أن "الرب ال يزيد معها تعباً".أخيت، عندما تعانني، وسوف تعانني ابلت   
    

 أختك يف املسيح                                                                                                      
 ينــــــ  ين                                                                                                             
 

 

 


