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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة

 
 م  ۲۰۲۱ مارس                                                               الكھنة              لزوجات اآلباء الشھریة الرسالة

 خربات جديدة 
 ح أخيت العزيزة يف املسي 

ي ظل و�اء "كوف�د   
ف صع��ات الح�اة �ف ي  ١٩-من بني    قبلنا ت" السهولة اليت

�
   بها جم�عا

�
  . أعمل إجراءات روتين�ة جد�دة أ��� أمانا

ي 
ف من    �ف �ي وظ�فتني ف أصبحت أ�شطة أطفا�ي بعد المدرسة أ�سط وأقل. نحن نرسل شخص واحد فقط إ� متجر    اآلمن.   م�ف

ي أشهر الشتاء  . COVID، مقارنة مع أوقات ما قبل القهوة مع األصدقاء  تناولما أخ�ج لتناول الطعام أو  ، ونادرا� البقالة
خاصة �ف

ي عطال 
، حيت �ف �ي ف ي داخل م�ف ي قض�ت معظم وقيت  نها�ة األسب�ع.  تالبا�سة هذە، شعرت أنيف

 زحف ال��يعاآلن، مع تحسن األرقام و    
�
أش�اء جد�دة.   تج��ةج من مناطق الراحة لدينا و خ� أن نأن نتذكر  ، �جب علينا جم�عا

ي  
اتهناك ال�ث�ي من الق�مة �ف ي    الخ�ب

يوسف إ� أنه فقط عندما    األنبا ، أشار ن�افة  حد�ثحوار  الجد�دة لح�اتنا الروح�ة. �ف
ي العمل. 

 �د هللا �ف
�
 نخ�ج من منطقة راحتنا نرى حقا

راحتنا   أصبحتكم       ة وض�قة منطقة  نخت�ب !  صغ�ي علينا    ل�ي  بطرق جد�دة، �جب  األما�ن  هللا  نفس  من سالمة  الخروج 
�دعو  إ� ح�ث  من ح�اتنا والمغامرة  والروتينات  هو والوجوە  نكتسبنا  ذلك،  نفعل       . وعندما 

�
ال  أعماقا من  ،  عجبجد�دة 

 بالهدف.  متجددا�  ومست��ات جد�دة من االمتنان، وشعورا� 

 
 عجب ال

ي     
ي �مكن العثور عليها �ف .    أن نخ�ج أنفسنا هناك ال�ث�ي من الق�مة اليت ي ف الزميف ي    لمنا الوجود �عمن أما�ننا المعتادة والروتني

�ف
واسع، سهل أخ�ف    أمام مشهد طب��ي جد�د، مثل جبل مرتفع أو وادٍ   الوقوفمجد هللا.    منمرة أخرى    نتعجبأن  مكان جد�د  

: "ما هو اإل�سان  أ  �علمنا أو المح�ط األزرق العميق،  
�
حيت تذكرە، أو ابن اإل�سان حيت تفتقدە؟" ن نرى أنفسنا كما نحن حقا

 ). ٢: ٦(عب

ي تظهر لنا �د هللا. حيت الوقوف أمام التار�ــــخ والعجائب التار�خ�ة �مكن أن �جدد عقولنا.       ل�ست العجائب الطب�ع�ة فقط اليت
ي األق� ل

ف األعمدة �ف ي بني
،أهدانا  هللا    أنلمرة األو� وأدركت ك�ف  أتذكر وقو�ف

�
. ع� الرغم  ، عقله المبدعخل�قته  نحن  جم�عا

 ببناء آثار ال تصدق صمدت أمام و�الت الزمن.  إال أنهم قاموا ، لديهم موارد أقل وتكنولوج�ا أقل تطورا� كانت  أسالفنا   من أن

ف معروضات       ي التجول بني رحمته ع� الرغم من  بصورة هللا (وشعور كب�ي  بنفس الشعور من اتصال اإل�سان�ة  متحف  �عطييف
ي الذهاب إ� أما�ن جد�دة والق�ام بأش�اء جد�دة

نهتم بما فوق  نحن "،  نقاط ضعفنا العد�دة، واإلخفاقات، وأوجه القصور). �ف
 ). ٣: ٢كوع� األرض" ( ال بما 

ي الفن والعمارة  عندما نرى مجد هللا من   
�ة) �ف ي الطب�عة، من خالل عمل خل�قته (الب�ش

ي اآلثار والمتاحف،    ،خالل خلقه �ف
�ف

ي الواقع، وك�ف أن
ي لل�لمة، كب�ي وقوي ورائع  إلهنا  فإنه �ذكرنا بمدى صغرنا �ف

 . بالمعيف الحر�ف
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�
ي ظروف جد�دة أ�ضا

ي اجتماع الخدمينطبق هذا ع� لقاء أشخاص جدد �ف
دين    ،ألخ�ي ا  ة. �ف وصف رجل الذهاب لخدمة الم�ش

ي عجب  
ي   �شهدون  جدا�   �نعاج�   بدوا هؤالء الناس الذين  ل   االستماع    منهذە التج��ة،    منللمرة األو�. كان �ف

ع� عمل هللا �ف
 ح�اتهم. 

ي    جم�عها نعلم أنها سوف �سقط    إال أننا ،  ع� الرغم من أننا ننظر إ� أش�اء حق�ق�ة وملموسة للغا�ة   
(الجبال ستسقط �ف

األش�اء  غ�ي ناظ��ن إ�  "ل�ي نكون  ). و�دً� من ذلك، نغتنم هذە الفرص  وتون، والدمار ، والناس �م، وأسوار المدن تنهار بحر ال
ي ال ُترى ف ي ُترى وقت�ة، وأما اليت ي ال ُترى. ألن اليت ي ُترى، بل إ� اليت  ). ١٨: ٤كو  ٢" (أبد�ةاليت

ي غرف المع�شة الخاصة بنا.     
 بأننا مرتبطون بمجد هللا وقوته أ��� مما قد نكون �ف

�
ي تلك اللحظات، �مكننا أن �شعر أح�انا

�ف
لحظةموجود  هللا   ي كل 

و�ف مكان  ي كل 
قد  �ف أنه  من  الرغم  األمر ، ع�  جد�دة  يتطلب  أما�ن  إ�  الذهاب  األح�ان  بعض  ي 

،  �ف
ي   هذە الحق�قة البس�طة.  ل�ي نتذكر   أشخاص جدد  لقاء، و نمر عليها واستكشاف األوقات اليت

 
 االمتنان 

اتمن خالل       ال  الخ�ب
�
الحصول ع� مست��ات جد�دة من االمتنان. إنه أمر ال �صدق ك�ف حيت عطلة    جد�دة، �مكننا أ�ضا

ل    نها�ة األسب�ع بع�دا�  ف ل أح�. نجد أنه من السهل جدا� ت عن الم�ف ف منه. �سينا أن    مفروغ  ع� أنه أمر أن نأخذ ما لدينا    جعل الم�ف
لنا    نالحظ كل ف ي تجعل م�ف ة اليت   األش�اء الصغ�ي

�
ل صديق، غرفة فندق،  مل�ا ف ي هذە البيئة الجد�دة (م�ف

لنا. ول�ن عندما نكون �ف
 جمال األش�اء الخاصة بنا.  عن ا� جد�د  ا� منظور  فإننا نكتسب)، مختلفة أو بلد دولة 

ل ل�س    ف ي م�ف
ء �س�ط مثل البقاء �ف ي

لنا   �ش ف ي اعتدنا عليها   م�ف ە أمرا�  . إنه �منعنا من أن  �ظهر لنا مستوى الراحة والسهولة اليت نعت�ب
 
�
كات من هللا    �مكننا أن نجد الرضا ال�ب�ي آلة القهوة، ووسادتنا.  و ،  نفس الدش الخاص بنا   مضمونا ي العد�د من ال�ب

ة  الموجود�ف
 . لدينا بالفعل

ء. فإن كان "وأما التقوى      ي ء، وواضح أننا ال نقدر أن نخ�ج منه ��ش ي مع القناعة ف�ي تجارة عظ�مة. ألننا لم ندخل العالم ��ش
ي ١لنا قوت وكسوة فلنكتِف بهما" (

، أي القوت  أساس�ات الح�اة الرئ�س�ة). كم هو أمر عج�ب بالنسبة �ي أنه �ذكر  ٨-٦:  ٦يت
 . كمصادر لرضانا   ، وال�سوة

ي      ي  إنيف
ي ارتدائها   بعد   ، وك�فالمعةوأحذ�ة  ثوب جد�د    أرتديأحب أن    ك�فأفكر �ف

مجددا�  أتوق    أنا   فقط بضع ساعات �ف
ف الذي امتل�ته لسنوات أغ�  م��حةلمال��ي المعتادة ال ي كم أحب تج��ة الطعام   وأنعم ثوب. من أر�ت  عندي  . زوج الجي�ف

أفكر �ف
ء الجد�د  ي

ي  أعدە ب�ديَّ لطعام الذي  ل   الذي  منها له نفس المذاق الرائع، ول�ن ال �ش )أبدا�  . طعا�ي الخاص ال يزعجيف ي   (أو �خونيف
ي الصباح. 

 �ف

ي      
اتنا �ف )؛  ١٠٧: ٢١ه وعجائبه" (مزإننا نتعلم ك�ف "نحمد الرب ع� رحمتالجد�دة، نتعلم أن نقدر هبات و�ركات هللا لنا.    خ�ب

نمنتعلم أن " ي دعمنا بها.    متذك��ن)  ٢٢:  ١٠٧" (مزنذبح له ذبائح الحمد ونعد أعماله ب�ت نكتسب هذا المنظور    إننا كل الطرق اليت
 . من جد�د بف�حعن ح�اتنا المعتادة والعودة  خالل اتخاذ خطوة بع�دا�  من

 
 الغرض المتجدد 

ا�     أن نعود إ� ح�اتنا العاد�ة ب�حساس متجدد بالهدف. �الحظ أبونا  فإننا �مكننا  وامتنان جد�دين،    نتسلح بعجب إذ    ، وأخ�ي
 كم ينمو أطفالنا بعد أ�ام قل�لة من العطلة. 

�
 و ، إنهم يبدون أ��ب دائما

�
ا� وأ���  ، أ��� نضجا  . تفك�ي

.  الهدا�ا واإللهام عندما �سافر أو نحاول شيئا جد�دا�   �حصل ع�  كل منا ف  ،ول�ن هذە الفلسفة ال تنطبق فقط ع� األطفال   
ي ت   وقاتهللا �ستطيع أن �ستخدم هذە األ  لكون فيها  اليت

�
ف لنا، من خالل روحه القدس،  يقل��نا وعقولنا أ��� انفتاحا   إرادتهبني

 لح�اتنا. 
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ي اهذا الشهر،  
   ستغر�ت

�
ء    وقتا ي

ء جد�د، �ش ي
. �مكن أن    بع�د عنلتج��ة �ش ف ا� كون  �الروتني ء كب�ي ي   خارج المدينة مثل عطلة    هذا ال�ش

ي شد�د الحاجة لها،  أنِت  
ي المساء مثل ط��ق جد�د    ا� أو صغ�ي   �ف

ف �ف مثل محاولة خدمة    ا� كون كب�ي � . �مكن أن  عندما تتمشني
 جد�دة أو �س�ط
�
ي ال�ن�سة.  تقد�ي  ل�ي مثل التوقف  ا

 نفسك لشخص جد�د �ف

ة هللا �أخذ ك�ف    يشاهد     . تج��ة جد�دة و�ستخدمها لتجد�د قلبك وعقلك وجسدك وروحك ب الخاصةهذە البذرة الصغ�ي

                                                                                                        
 أختك يف املسيح                                                                                                            

 ينــــــ  ين                                                                                                              
 


