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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م  ۲۰۲۲ ینایر                                                                الكھنة              لزوجات اآلباء الشھریة الرسالة

   المجھولة طقةالمن
 

 أخ�ي العز�زة �� املسيح 
 

 هل تدخل�ن مرحلة جديدة من حياتك؟ هل �سبب �عض التغي�� الكب�� �� اه��از عاملك املعتاد؟    
 

ع�� األقل �� حياتنا، عندما قبلنا دعوة زوجنا إ�� الكهنوت، ولكن ا�حياة مليئة  لقد أجبنا جميعا ع�� دعوة هللا مرة واحدة     

 بالدعوات من هللا. 
     
 ما ت�ون حياتنا اليومية روتينية و�مكن التنبؤ ��ا. �ستيقظ، نأ�ل، نص��، ننام. ثم نكرر ذلك. حياتنا �� عادات صغ��ة     

ً
غالبا

املرحلة من حياتنا. ثم،  إ�� مرحلة    �ش�ل فسيفساء هذه  ِقَبل هللا  �� �عض األحيان، و�ش�ل غ�� متوقع، نحن مدعوون من 

 جديدة، فصل جديد من حياتنا. 
 

) من هللا؟    
ً
 (أو متجددا

ً
 هل أنِت ع�� أعتاب مرحلة جديدة؟ هل سمعِت نداًء جديدا

 
جديدة. �� �عض األحيان تأ�ي هذه  �� �عض األحيان تأ�ي هذه الدعوة �� ش�ل إيجا�ي: طفل جديد، ترقية �� العمل، خدمة     

 تحبھ.   - ما أو ��يء  - : مش�لة �حية جديدة، فقدان �خص ما �ش�ل سل�ي دعوةال
 

 �� نفسك.   هكذا تفكر�نع�� هذا"،  ة، لف��ة من الوقت، مستحيلة. "أنا لست مدر�تبدو ا�حياة   
 

 غ�� مدر��ن  وغ�� مستعدين.ونحن ومع ذلك، هذه �� دعوة هللا لنا. يطلب منا أن نخطو إ�� ا�جهول،    

البداية، ارتبكت من   العذراء رسالة رئيس املالئكة ج��ائيل من هللا. ��  اليوم �ان أبونا يتحدث عن كيفية تلقي مر�م  �� ذلك 

 التحية ال�ي سمع��ا.  
 

يمكن�ي أن أخطو     كيفيمكن�ي أن أفعل ما يطلبھ هللا م�ي؟     كيفرة، �شعر با�ح��ة واإلرهاق.  عندما �سمع الدعوة ألول م   

 هذه ا�خطوة التالية، ألس�� بجرأة إ�� هذا املستقبل الذي ش�لھ هللا ��؟

 �� قصة البشارة ملر�م، نتذكر توج��ات الرب للدخول ��  منطقة مجهولة: 

 ال تخف  -

 تذكر أنھ ال ��يء مستحيل  -

 اتضع -
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 ��اال تخ
 

 �� الكتاب املقدس: "ال تخافوا". �انت هذه من ب�ن �لمات املالك ج��ائيل األو�� للقد�سة      
ً
 وتكرارا

ً
، كما يخ��نا هللا مرارا

ً
أوال

 مر�م. 
 

. الشلل ال �ساعدنا  فعلننقذ بدون  نخلص هللا يقول لنا أن ن�ون غ�� خائف�ن ألن ا�خوف �شل. ال يمكننا أن ننمو أو نتقدم أو     

 ع�� اتخاذ قرارات �حية وخيارات �جاعة. 
 

  هللا الذي �ان معنا، أخ�ي، سوف �ستمر �� أن ي�ون معنا.    هللاولكن كيف يمكننا أن ن�ون غ�� خائف�ن؟ يجب أن نتذكر أن     

ا�جديدة  تجر�ة �� هذه ال الذي سي�ون معِك   األم�ن  �� آخر تجر�ة أو املرحلة األخ��ة هو نفس هللا الذي ال يتغ�� الذي �ان معِك 

 رحلة جديدة. املأو 
 

تمع إ�� محاضرة م�جلة �� ذلك اليوم و�ان املت�لمة ��جعنا نحن املستمع�ن ع�� كتابة جميع األشياء ال�ي أنجزناها  كنت أس   

   ؛جميعها  –�� حياتنا ح�ى اآلن  
ً
ما نقلل من شأن القرارات وا�خيارات ا�جيدة ال�ي اتخذناها    �ل إنجاز صغ��. �انت تذكر أننا غالبا

 (بنعمة هللا).
 

 ذلك  جعل�ي     
ً
ال�ي فعلها هللا لنا �� حياتنا؟ ماذا لو كرسنا وقتا العديد والعديد    أفكر ماذا لو وضعنا قائمة باألشياء  لتذكر 

 
ً
 �� املا��ي؟  ا�جهولة   املناطقبأيدينا، بينما كنا �ع��   والعديد من املناسبات ال�ي وقف هللا إ�� جانبنا، ممس�ا

 
 . والطفولةلقد سمح �� بالبقاء ع�� قيد ا�حياة �� الرحم   -

 أعطا�ي األهل الذين أحبو�ي واهتموا �ي. -

 أعطا�ي عشرة أصا�ع لليد والقدم. -

 سمح �� بتعلم امل��ي، و�علم التحدث، و�علم التفك�� النقدي.  -

 . لقد بارك�ي بالتعليم -
 

 القائمة كب��ة �سرعة فائقة. لم أملس هنا ح�ى سطح ما فعلھ هللا ل�ل واحدة منا ع�� حدى. يمكنِك أن تري كيف ستصبح تلك     

 و�عود مرة  
ً
وماذا نفعل ��ذه األدلة ال�خمة عندما نصل إ�� أرض غر�بة؟ نحن نفزع. نحن نخ��ى. نحن نتجاهل �ل ��يء تماما

 أخرى مثل االطفال الصغار الذين لم يروا ا�حيط.  
 

 برو�ستانتية قديمة تكرر: "يا لھ من إلھ قوي نخدمھ!" ومع ذلك، نحن نن��ى.  توجد ترنيمة   
     

 ال تخا��! تذكري هللا الذي تخدميھ!  
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 ال ��يء مستحيل  ي أنھتذكر 
 

 ع�� هللا، ألنھ "ألنھ ليس شيئ غ�� ممكن لدى     
ً
 ع�� هللا. إنھ ليس مستحيال

ً
هللا"  هذا الوضع املستحيل أمامك؟ إنھ ليس جديدا

 ). ٣٧:١لو(
 

 أنھ عندما جاء مو��ى وأطفال إسرائيل إ�� البحر األحمر، لم يكن هناك �خص واحد �� تلك ا�جموعة     
ً
لقد ذكر أبونا أيضا

 �عرف كيف سيتم حل املش�لة. جيش خلفهم، والبحر أمامهم. إنھ وضع مستحيل. 
 

 وال توجد أية مش�لة. ومع ذلك األمر �� يد هللا ؟ �ل هذا �� يوم عمل �س�� �ش�ل     
ً
 طبي�� جدا

 
جرعائل��ا بأكملها    عنرهيبة    ارؤ�  ترى �� كتاب م�ان االختباء املؤلفة تد�� �وري و    

ُ
   ت

ً
عن بلد��م ا�حبيبة �� عر�ة سوداء.    �عيدا

 فإ��ا تجيب  بيت��ي   ألخ��ا الك��ى تلك الرؤ�ا    ص عندما تق
ً
عصيبة �� املستقبل، يكفي بالنسبة    : "إذا �ان هللا قد أظهر لنا أوقاتا

 �� �عض األحيان. لهذا السبب يظهر لنا أا�� أنھ �عرف ع��
ً
  مورا

ً
 ب�ن يديھ". ليقول لنا أن هذا أيضا

 
 ُيضاف لِك أو يؤخذ منِك  –إن مرحلتك ا�جديدة من ا�حياة     

ً
 �� �� يديھ القو�ت�ن. ال ��يء مستحيل.  –سواء �انت شيئا

بحر بأكملھ سوف ُ�شق للسماح لألطفال والنساء والرجال وا�حيوانات والسلع ال�ي جلبوها معهم بالعبور  من �ان يتوقع أن ال

 " :بأمان؟ م�ى تم حلها ��ذه الطر�قة من قبل؟ كما نقول �� �سبحة نصف الليل
ً
 ". العمق العميق صار مسل�ا

 
 هكذا     

ً
 ، ح�ى لو كنا ال �ستطيع أن نرى �� حياتنا أيضا

ً
لم  إنھ  . حلنھ يرى ا�وأونثق أن هللا �عرف الطر�ق،  رف  �عفإننا    ،  طر�قا

 . األمرب يتفاجأ

 

 اتض�� 
 

 لالنتقال بأمان إ�� منطقة مجهولة، نحن بحاجة إ�� أداة أخ��ة.     
 

 إ�� جنب مع ال�جاعة (ال تخافوا)     
ً
  : واإليمان (ال ��يء مستحيل مع هللا). نحن بحاجة إ�� القول   ،إننا نحتاج إ�� التواضع جنبا

 ) ٣٨:١" (لوكقولك"فليكن �� 
 

  تقف ��ال�ي    الذات. إ��ا  ذواتناأك�� حجر ع��ة للبشر�ة، خاصة عندما يتعلق األمر بدخول أرض جديدة، هو التخ�� عن  إن      

 .طر�ق العمل ا�جيد
 

 . غ�� قادر�ننجد أنفسنا فإننا  املش�لة  ونحل فسنالنحمل أنعندما �عتمد ع�� قوتنا الضعيفة    
 

 يجب أن نتواضع أمامھ، واثق�ن فيھ أنھ سيحملنا     
ً
�انت القد�سة مر�م قادرة ع�� �سليم نفسها ب�ن يدي هللا القدير. نحن أيضا

 خالل هذه املرحلة ا�جديدة من حياتنا.  
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  إ�جاز�ة   . لكن إن كنا نثق بھ، فإن النتيجة ست�ون ال�ي �عمل ��النتائج  ال يمكننا التنبؤ باملواقف وا.  طر�قھإننا سنتفاجأ ب    

 أك�� مما كنا سنتصور.  

 سوف تضاف النتائج إ�� قائمة األشياء امل��ايدة باستمرار ال�ي عملها هللا لنا، �� رحمتھ ومحبتھ.    
 
 )! ٢٤:١٢صم١عظمھ معكم" (نما تقوا الرب واعبدوه باألمانة من �ل قلو�كم، بل أنظروا فعلھ الذي إ"
 

                                                                                                     

 أختك �� املسيح                                                                                                                                                      

 �ي �ي                                                                                                                                                              

 

 

 

 


