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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م  ۲۰۲۲ مایو                                                               الكھنة              لزوجات اآلباء الشھریة الرسالة

 أوراق الت�ن غ�� املثمرة

 أخ�ي العز�زة �� املسيح، 

 ال�ي يمكن أن نقع ف��ا كزوجات للكهنة �� �جرة الت�ن املورقة.  الفخاخواحدة من     

. يمكننا أن نبذل جهدا للتأكد من أننا نظهر (وأن أطفالنا  شعبال  وسطسمعتنا  �  هتماماال يمكننا أن نضع �ل ترك��نا ع��     

، وما إ�� ذلك. يمكننا  و�رنمون �� ال�ورال، ت، و�ذهبون إ�� جميع ا�خدما�ل املطلوب يتممون يظهرون) كمسيحي�ن نموذجي�ن  

 ع�� تلك األوراق العر�ضة. ات وضع طبق

 ، يمكننا أن نصبح  �سبب عالقتنا مع ا�جتمع من خالل خدمة زوجنا    
ً
ثمار    ةال نحقق أيا  نمبيمن ا�خارج    مشرق�نو   المع�ن جدا

 روحية. 

 أو   ��تمدون أن    وسط الشعب لكن زوجة ال�اهن ال�ي ��تم �سمع��ا ا�خارجية      
ً
حيا��ا الروحية الداخلية  بو�� املقام األول    ال

 . �ان املسيح قد لعنھطر�ق  –�س�� �� طر�ق خط�� �ش�ل قاتل 

   تع�� أال ن�ون مقبوال   علينا أن نحرصيجب     
ً
   تلدى الناس، ولكن األهم من ذلك بكث��، يجب أن ن�ون مقبوال   ظاهر�ا

ً
  داخليا

 لدى هللا. 

، ح�ى ال يتمكن  يذهب إ�� تلميع األوراقإ�� أين يذهب ترك��ك ووقتك وطاقتك؟ هل    بإجراء ��خيص منتظم ومكثف.    يمو ق

 أحد من رؤ�ة ما يحدث �� الداخل؟

وقتك. هل يذهب   يولكن افح��  -، و�عض التناقض ب�ن كيفية ظهورنا وما نحن عليھ لدينا جميعا مستوى مع�ن من النفاق    

 معظم استثمارك للطاقة إ�� السمعة ا�خارجية أم أن هدفك وترك��ك هو العيش بن�اهة؟ 

ا"  ي�ون قلبك أيضً   ، هناكحيث ي�ون كن�ك  "ألنھ .  كيفية وقوعك �� فخ املقارنة  �� إحدى الطرق للتحقق من ترك��ك �� النظر       

إ�� قدرات    �ن�شأن خدما��م ا�خارجية ومظهرهم؟ هل تنظر   ةقلق  أوراقك بأوراق اآلخر�ن؟ هل أنِت   ن�هل تقارن  ).٢١:  ٦(م�ى  

 بالدونية؟ �نو�شعر  ا�خاصة ��م   األم ا�خارقة من ا�خارج

املياه العكرة؟  أثناء  ، و�يما��م  لصعبة ، وفرحهم �� الظروف ال�حصول ع�� سالمهم ة متحمس ؟ هل أنِت ثمارال  �نأم أنك تقارن     

.  وست�ون هذه لعنة لِك  -الروحية ا�حقيقية  الثمارأوراق أك�� من أي �خص آخر ولكن ت�ون خالية من  يمكن أن ي�ون لديِك 

 .تكن�ينھ هو ما  ينھتر�دما إن 
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 فيما ي�� طر�قتان مهمتان لالهتمام بحياتك الداخلية.   

 
ً
 �عض الوقت �� الصالة والتأمل.  يق�� إ،  أوال

ة (الذهاب إ�� الليتورجيا ودراسات الكتاب  يصالة ا�جماعال�� ح�ن أننا بالتأكيد �ستطيع و�جب علينا قضاء �عض الوقت ��      

جدا ع�� عدم إهمال حياة الصالة    اتأن ن�ون حر�ص   علينا    يجبإال أنھ  ،  املقدس وغ��ها من ا�خدمات ال�ي يقودها أزواجنا)

 ال�خصية وا�خاصة. 

. يجب أن ي�ون  �ش�ل غ�� مباشر من خالل خدمة أبونا  شعبنا�حة    اتنا العائلية، وإن حياة الصالة �� أساس خالصنا، وحي     

 ، تدعم تلك املهمة ال�خمة املتمثلة �� حمل اآلخر�ن. ، خيوط فوالذية صغ��ة طوال اليومهناك محادثة مستمرة مع هللا

،  القدس  الروحثمار الروحية،    الثمارإذا قارنا ب�ن    هذه، يمكننا أن ننظر إ�� كيفية مقارنة حياتنا باآلخر�ن.  أمل �� أوقات الت     

إل��ا،    هللا    نطلب من في أوقات الصالة والتأمل يمكننا أن  فووجدنا أنفسنا نفتقر 
ً
   رغبتنا �� أن ن�ون أك�� ص��ا

ً
   وفرحا

ً
  ولطفا

 وأمانة. 

 التواصل مع هللا هو قلب حياتنا الروحية الداخلية. إن      

 
ً
 : ع��افع�� اإل   ي، احر��ثانيا

��اف لھ أهمية قصوى لزوجة ال�اهن. أقول هذا وأنا أعرف مدى ا�شغال حياتنا ومدى صعو�ة الوثوق باآلخر�ن. ولكن  عاإل     

ا�حصول ع�� ��خيص حقيقي أجل  أن  من  �ساعدنا  ت، يجب  الوقت.  مرور  مع  الروحية  مهنية ع�� حياتنا  نظرة  لدينا  �ون 

 نمو و�ساعدنا ع�� إدراك ما إذا كنا ن��اجع. االع��اف ع�� الأب العالقة املستقرة واملستمرة مع 

، سواء �ان ذلك �� وقت مبكر من حياة الرسامة أو إذا حدث  �� حالة ضعف  بقوة عندما يدرك أنِك   يأ�ي الشيطان من أجلِك     

 حياة. االع��اف هو شر�ان   أبعندما ت�ون األمور فوضو�ة.  ةوحيد ي�� أن ت�و� ي��يء ما أثناء رحلة ا�حياة. لن ترغ�

الوقت الذي تقضيھ �� الت�خيص الذا�ي  ف،  عن ��خيص أمراضك ا�جسدية لھ حدوده  WebMDتماما كما أن البحث ��     

 . ً◌ . يحتاج الت�خيص األك�� دقة وخطة الشفاء الرو�� إ�� ع�ن األب الرو�� الذي �عرفك جيدايحتاج للتوازن 

،  موثوق بھ  االع��اف ع�� يد مرشدوتقومي ب  ل ال�خ��ي مع هللا أولو�ة  التواص  �، وتجع�نفسك بانتظام  تفحص�ن عندما      

نفسك   فإنِك  يمكنِك   تحفظ�ن  صلبة،  الداخلية  الروحية  حياتك  ت�ون  عندما  الت�ن.  أوراق  ظاهرة  التجارب    من  �ل  مواجهة 

 (واألفراح) ال�ي تأ�ي مع �ونك زوجة �اهن ب��كة �عمة هللا. 

 أختك �� املسيح،                                                                                                                                                           

 �ي - �ي                                                                                                                                                                  

 

 


