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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م  ۲۰۲۰ سبتمبر                                                                 الكھنة              لزوجات اآلباء الشھریة الرسالة
 

 كوين على طبيعتك
 ح أخيت العزيزة يف املسي 

زوجة كاهن ألن هناك الكثري من التوقعات. هناك هذا الشعور   يف بعض األحيان يكون من الصعب أن تكوين 
أبنه ينبغي عليِك أن متلئي القالب الذي وضعه لِك اآلخرون من جهة ما ينبغي عليِك أن تكونيه. الضغط اخلارجي 

 على األقل أعرف أن هذا صحيح ابلنسبة يل.  -لألداء بطريقة معينة ميكن أن يقودك للجنون يف بعض األحيان 

نريد بشدة أن نكون مسيحيني صاحلني، وزوجات صاحلات، ونعم، جمرد أشخاص طيبني عاديني. ولكن، ننا  إ
أن   -ابلتأكيد ال نستطيع    -يف الداخل، نشعر يف بعض األحيان كما لو كان كل شيء هو فوضى خمتلطة. ال ميكننا  

ات. ولكن بدٍال من أن ندع ذلك يقود� إىل نكون على مستوى توقعاتنا اخلاصة وتوقعات مجيع اآلخرين يف مجيع األوق
 اليأس، ينبغي علينا أن ندع ذلك يعطينا شعوراً ابالرتياح. 

ألنه جعلك متاماً كما أنِت. إنه الفخاري األعظم:   - أوالً، أريدك أن تعريف أن هللا يعلم ابلضبط من أنِت  
). لقد اختار هللا بعناية كل صفاتِك، ٨:  ٦٤(إش    "واآلن � رب أنت أبو�. حنن الطني وأنت جابلنا، وكلنا عمل يديك"

). يف كتاب ١٤:١٣٩" (مز  قد امتز� عجباً وبينما تغرينا اخلطية أحيا�ً وتشوهنا، فإن لديه خطة عظيمة لنا. حنن "
). ١٦:  ٤٢" (سي  عني الشمس املنرية تبصر كل شيء وعمل الرب مملوء من جمده""  :، مكتوب خسريا ابن  حكمة  

 لعزيزة، واحدة من روائع هللا. أنِت، أخيت ا

. تلك القوى، حىت لو أعطاها لكِ  عطا� مواهبك اليت هي و أن الرب يعرف جيداً نقاط قوتك،  ي اثنياً، تذكر 
، على نقاط قوتكِ   ). تعريفمسحِت له بذلك(إذا    من أجل حتقيق مشيئته، سوف تستخدم من قبل هللا  ال ترينها  كنتِ 

 .كائًنا كامًال مع إخفاقات، نعم، ولكن أيًضا مع مسات إجيابية  أن هللا قد جعلكِ   قدري لكي تليس لالستمتاع هبا، ولكن  
قوة ) ستختلف عن نقاط  كِ (ودعوت  يف إدراك أن نقاط قوتكِ   ني، فقد تفشلمتاًما لنقاط قوتكِ   ةغري مدرك  إذا كنتِ 
 إنك قد متيلني عندئذ ملقارنة نفسك ابآلخرين.اآلخرين. اآلخرين
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، يقول املسيح للقديس بطرس: "ولكن مىت شخت فإنك متد يديك وآخر مينطقك، ٢١يف يوحنا، اإلصحاح 
بطرس يسأل    لقد.  ابالستشهاد) مشرياً إىل أية ميتة كان مزمعاً أن ميوت، أي  ١٨:  ٢١وحيملك حيث ال تشاء" (يو

كان يوحنا هو أيضاً أن يعرف إذا    اد بطرسلقد أر وحنا احلبيب.  مشرياً إىل ي  )٢١:  ٢١؟" (يو� رب وهذا ماله"  :املسيح
 . سوف يستشهد 

). يعلمنا املسيح ٢٢:  ٢١  و " (يفماذا لك؟ اتبعين أنتلكن رد املسيح على بطرس هو رده علينا مجيعاً: "
مجيعاً من خالل هذا التبادل أنه على الرغم من أننا مجيعاً أعضاء يف جسده، على الرغم من أننا مجيعاً زوجات كهنة، 

 - عاش حىت سن الشيخوخة  يوحنا  يكون لدينا نفس الوظيفة، ولن حنمل نفس الصلبان. كان بطرس شهيداً، لكن   لن
 لك؟"   ماذا"

أخرياً، وهذا مهم جداً، أريدِك أن تعريف أن نقاط ضعفك حىت لو كانت واضحة بشكل صارخ لِك ولآلخرين 
أن هللا لديه خطة لنقاط قوتك ومواهبك، فهو لديه   ستكون مصدر بركة كبرية يف حياتك إذا سلمتيها إلرادته. وكما 

وسوف يباركِك  - خطة لنقاط ضعفك أيضاً. إ�ا ختدم وظيفة ابلنسبة له. يف نقاط ضعفك، يريدك أن تعتمدي عليه  
 أكثر مما تتخيلني من خالهلا. 

تتحرك بدون   كنت أستمع إىل عظة مؤخراً حتدثت عن كيف أن كل شيء هو يف يد هللا. الميكن للطبيعة أن 
بري قد تلتقني به. سواء كان يقتلك أو يهرب منك، هللا يعلم ابلفعل عن حيوان  إذن هللا. يف العظة، مت إعطاء مثال  

وقد أراد ذلك. لذا، أيضاً، هو يعرف نقاط ضعفك. يسمح هلما ابلبقاء، لفرتة من الوقت ، كشوكة يف جسدك، لكي 
 و يف القداسة وكماله.يدفعك إىل األمام إليه ويساعدك على النم

أحد أكثر األمثلة املذكورة عن ابستخدام هللا لضعف شخص ما هو موسى النيب. حنن غالباً ما نتحدث عن 
فرعون، قال   أماميقف إىل جانب بين إسرائيل    لكيموسى وعن تلعثمه. عندما دعاه هللا من وسط العليقة املشتعلة  

صاحب كالم منذ أمس وال أول من أمس، وال من حني كلمت عبدك، بل أ� استمع أيها السيد، لست أ� موسى: "
 للدفاع عن شعبه؟   الكالم). ولكن ملاذا يستخدم هللا شخًصا غري ماهر يف  ١٠: ٤" (خر ثقيل الفم واللسان 

خلطأ. ختيلي معي لدقيقة إذا كان موسى متحداًث واثًقا وبليًغا جًدا. رمبا حتدث جبرأة أمام فرعون وقال الشيء ا
 الكلمات اليت قاهلا كان ميكن أن أتيت بنتائج عكسية، وكان سيلوم نفسه. 
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مل يكن لديه القدرة على الكالم، وثق يف كلمات هللا وأطاعه يف هذا الشأن. ما قاله موسى   إذ علم أنهولكن  
يتخيلها. عشرة ضرابت كاملة   سواء جنح أم ال ابلطريقة اليت كان �ملها أو  -أمام فرعون هو ما طلب هللا منه أن يقوله  

 وليس ألن موسى كان متكلماً بليغاً.   - قبل أن تنحين إرادة فرعون  (مؤقتاً) أمام إرادة هللا 

يساعد�. مهما فعلِت   سوف  إذا اخرت� أن نفعل إرادة هللا ونكرس حياتنا خلدمته، جيب أن نكون مطمئنني أنه  
هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما  فليكن: "

 )، جيب أن تثقي أن هللا سوف يساعدك. ٨: ٤(يف    إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا"

دعو� نتعرف على أنفسنا، ونقبل أنفسنا، ونطلب مساعدة هللا لننمو وُنشفى ونصبح أكثر وأكثر على صورته 
ر أن نعطي أنفسنا، وكل آثليلنا وجتاعيد�، وكل شيء، إىل الرب ليفعل هبا ما يشاء: "� هللا، هأنذا، ومثاله. دعو� نتذك

 .ضعيفة وخائفة وعدمية الفائدة، استخدمين أبي شكل تراه مناسباً"

 
 أختك يف املسيح                                                                                                          

 ينــــــ  ين                                                                                                              
 
 

 

 

 


