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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م  ۲۰۲۲ یونیو                                                               الكھنة              لزوجات اآلباء الشھریة الرسالة

 رعب األحد
 ،أخ�ي العز�زة �� املسيح 

�� إذا    ��و لقد أصيبت العديد من زوجات ال�اهن ع�� مر السن�ن بحالة غر�بة أحب أن أسم��ا "رعب األحد". ق   

 مع هذا من قبل. إنھ صباح األحد (أو أي وقت آخر قبل خدمة الكنيسة)  يقد �عامل�  كنِت 
ً
من الشعور    ، و�دال

  �ن�شعر فإنِك ، إ�� الكنيسة با�حماس تجاه الذهاب
ً
 .  بالقلق وا�خوف قليال

 للعثور ع�� عذر لعدم الذهاب.  �� أشد ا�حاجة، �نتقاوم ت��اجع�ن، أنِك  �ن �شعر   

االهتمام، ومحور التعليقات أو األسئلة    حور �سبب دورنا كزوجات للكهنة، يمكننا أن �شعر بالقلق من �وننا م   

أو ما هو    -الغر�بة. يمكننا أن �شعر باإلرهاق من أن ما نرتديھ أو نقولھ أو نفعلھ قد �غ�� رأي �خص ما فينا  

 ، رأيھ �� زوجنا أو أطفالنا. وأ من ذلكأس

   إذا اس��لكتنا هذه ا�خاوف   
ً
،  روحنا �� التذبذب. ولكنأمن ال��حيب بوقتنا الثم�ن �� بيت هللا، فستبدأ    بدال

، وهذا  ، تحتاج الروح إ�� رعاية منتظمة للتغلب ع�� هذا النوع من القلق االجتما��كما هو ا�حال مع النباتات

   النوع من رهاب
ُ
، وأن �ستحم  ، وأن تتخلص من األف�ار السيئةسقى باألف�ار ا�جيدةا�خالء. تحتاج الروح إ�� أن �

 �� ضوء شمس االمتنان والفرح.

 سقي روحك بأف�ار جيدة إ

أن الكنيسة �� بيت أبيك. يقول الرب    ي إ�� سقي روحك بأف�ار جيدة. تذكر   �نتحتاج  تعا��ال  إنِك ل�ي تبدئي   

بحت و�ل �ىيء معد. �عالوا إ�� العرسذا غذائي ألعددتھ. ث��ا�ي وم هو لكم: "
ُ
 ٤:  ٢٢  " (متسمنا�ي قد ذ

ً
�ان    ). أيا

هناك صراحة للمشاركة    وقد دعاِك   هناك، وأي �ىيء آخر يحدث، فإن الكنيسة �� بيت أبيِك   موجودمن هو  

 �� بر�اتھ. 

". سوف يجعلك  قودك ع�� الدوام ويشبع �� ا�جدوب نفسكيخ�� ا�حياة واملاء ال��. هناك "  هناك قدم لِك    

 ).١١: ٥٨  " (إشكجنة ر�ا وكنبع مياه ال تنقطع مياهھ"
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�� املسيح: أولئك الذين ما زالوا ع�� قيد ا�حياة وأولئك الذين رحلوا    وأخواتِك   هناك، يجتمع جميع إخوتِك    

 وتزاحم �ل السلبية: قلِك هذه األف�ار تمأل ع �وجميع القد�س�ن األحباء، برفقة املالئكة. د� 

 "هذا هو بيت أ�ي"   -

 "لقد دعيت باالسم للمشاركة �� اإلفخارستيا"   -

 ن واملالئكة". و ، القد�سون نتقلوامل  األحياء "�� الداخل عائل�ي بأكملها:   -

ال    تجعالن من    تنقيةإ��    �ن، ستحتاجتعا��ثم ملواصلة  السيئة. هناك فكرتان محددتان  األف�ار  روحك من 

 "ماذا سيفكرون؟"  ��  ةبما فيھ الكفاية" ، والثاني  ة"أنا لست جيد �� �الصعب الذهاب إ�� الكنيسة. األو�

   ي ذكر    
ً
نفسك    ي حال. ذكر   ةاه ع�� أيشعر بالعار املعوق ومشاعر النقص، لكن هللا دع  نفسك بأن مو�ىى أيضا

، ولك��ا �جمات من الشيطان ملنعك من قضاء �عض  ليست من هللا   جدارتكبأن هذه األف�ار حول كيفية عدم  

 إ�� أعضاء آخر�ن �� ا�جماعة، ور�ما ح�ى إ�� ال�اهن نفسھ. –الوقت مع الرب. وهذه األف�ار تأ�ي إ�� ا�جميع  

    
ً
ي إ�� الكنيسة (مع ضر�ة واحدة أخرى من املاس�ارا ، ر�ت أخ��  من محاولة "إصالح" نفسك قبل أن تأ�  بدال

 صدرك.  قارعة للوقوف بتواضع أمام الرب �نتذهب أنِك  يمثال العشار واعل� ي) ، خذع�� شعرك

 �نكما تخش   نفسك بأن اآلخر�ن ليسوا مشغول�ن با�حكم عليِك   ي ذكر    
ً
نأ�ي إ�� الكنيسة مع قلق    . نحن جميعا

،  يحتاجون إ�� صلواتك وشفقتك  بِك   ينشغلون يھ اآلخرون. أولئك الذين  منخفض الدرجة حول ما سيفكر ف

من  �ن، ح�ى تتمكنإ�� الكنيسة بقلب مستعد للنظر إ�� اآلخر�ن بمحبة وليس بدينونة �وليس خوفك م��م. �عا�

  يأن ت�و�
ً
 .أن ينظر ��ا اآلخرون إليِك  ينع�� الطر�قة ال�ي تر�د مثاال

    
ً
االمتنان والفرح اإلل�ي. عند االن��اء من    شمس�ستحم روحك �� ضوء  إ�� أن    �ن، تحتاجلتمام التعا��،    أخ��ا

  ي بضع دقائق لل��ك�� مباشرة ع�� ا�خ�� الذي حدث. فكر   ي، خذةمرهق   �نقد ت�ون  ، ع�� الرغم من أنِك ا�خدمة

 مرة أخرى �� ال�حظات السعيدة أو املؤثرة من اليوم. 

العمل ا�جيد الذي قام بھ الروح    ير هللا. احتض�مشاعر الدفء والرضا لقضاء �عض الوقت �� محض  �تقب�   

   القدس من أجلِك 
ً
 فرحة يوم األحد  ومن أجل ا�جماعة. ال تن�� جانبا

ً
بضع دقائق    ي من ذلك خذ  ، ولكن بدال

  ي لتشعر 
ً
 باالمتنان.  حقا

مد    درس   �� منخرط�ن  األطفال  �ان  �عائلة    رس اهل  ال��حيب  من  تمكنت  هل  ذلك.  ع��   � ا�حمد  األحد؟ 

 لذلك. ةسعيد ي�و جديدة؟ �
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 إن أخذ هذا الوقت اإلضا�� �عد ظهر يوم األحد (أو مساءً    
ً
للوقت   ةممتن يع�� جدولك الزم�ي) لت�و� ، اعتمادا

فرحت بالقائل�ن "  :ع�� القول بثقة  ةقادر   يالذي تقضيھ �� الكنيسة سيساعدك �� األسبوع التا�� ع�� أن ت�و�

 ). ١: ١٢٢!" (مز �� إ�� بيت الرب نذهب 

ع�� الفور بالنعمة   ي. لن تمتلئالضغط ع�� زر لن ي�ون الري و�زالة األعشاب الضارة وحمامات الشمس مثل     

 ي�عادة جديدة ستمارس��ل صباح يوم أحد. قد ي�ون األمر أشبھ 
ً
  �ا مرارا

ً
 . وتكرارا

 خدمات األحد إلقبال ع��الك��ا عادة جديرة باالهتمام ستساعدك ع��    
ً
  االبتعادمن  ، بدال

ً
 . ع��ا �عيدا

 
 أختك �� املسيح                                                                                                                                            

 �ي  - �ي                                                                                                                                                     

 
 


