إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة ٔالامريكية
الرسالة الشهرية للرهبان والراهبات واملكرس ن واملكرسات
أبريل ٢٠١٥
ربي وإلﻬ الحبيب،
أسجد أمامك من روعة حبك وأشكرك من أعماق قل ع ى نعمك الجزيلة .ربي ،ما الذي أستطيع أنا ،عبدك
الفق ﺮ ،أن أقدمه لك مقابل كل إحساناتك ي؟ )مز  .(١٢ :١١٦إن هبة محبتك تجعل أنسحق و ي نفس الوقت تعطي
َ
َ ُ
ﱠ َ َ
الر ِ ّب ِإ ى َمدى ٔالا ﱠي ِام) ".مز  .(٦ :٢٣ومع بدء تذكار قيامتك املجيدة،
القدرة لكيما ،بنعمتك ،أعلن أن "أ ْسك ُن ِ ي َب ْي ِت
أغمض عيناي وأتأمل ي أنك ونحن بعد خطاةُ ،م ﱠت ألجلنا )رو .(٨ :٥

ْ
َْ
َ ْ َ
ربي ،ما أعظم حبك ألنك "أ
ص َع ْدت ِم َن ال َه ِاو َي ِة نف ِﺴ ) ".مز  .(٣ :٣٠وأسألك ،يا حبي  ،أن تعطي القوة أن أخلع
ً
ع ٕالانسان العتيق وأقوم ،متجددا بروح الذهن )أف  .(٢٣ :٤امنح أن أترك أحزان املا وأجدد قوتي فيك )أش
ً
 .(٣١ :٤٠ساعدني ع ى حمل صلي الذي تركته خلفي ،واسمح ي أن أحمله مرة أخرى ،متعقبا خطواتك ال طبع ا
بدمك ألج ي يا إلﻬ ومخل

الحبيب.

ً
إلﻬ  ،أريد أن أحمل صلي  ،بكل قل  ،وكل نفﺴ  ،وكل فكري ،وكل قدرتي )مر  (٣٠ :١٢معلنا ح لك ي كل خطوة
أخطوها .امنح نعمة القيام عند السقوط ،والجهاد ي الشدائد إ ى املنتﻬ  ،ألنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه
ً
موته نص ﺮ أيضا بقيامته )رو  .(٥ :٦وال أرغب سوى أن أصنع مشيئتك وأن أخدمك .هب  ،يا إلﻬ  ،أن أ ض من خو ي
ُ
وأن أحيا كل يوم بيومه وع ى أكمل وجه ألجلك .أعط أن أتخلص من قساوة قل وأن أحب أخوتي وأن أخ ي مشيئ
ع ى الدوام ألجلهم.
امنح  ،ربي ،أن أقوم من موت الك ﺮياء وأن أخدم كل نفس بقلب متضع ومبتهج بغض النظر عن ما إذا كانت
الظروف املحيطة توافق رغباتي أم ال .ساعدني إلﻬ أن أ ض من موت الروتينية وامنح النعمة ألسبحك بقل وليس
فقط بشفتاي )مت  .(٨ :١٥اعط هبة الصمت لئال تمنع الكلمات أو ٔالافكار عن سماع صوتك وتتميم مشيئتك.
ً
ً
احفظ بعيدا عن مجد هذا العالم ألن شرورﻩ سريعا ما تفصل عن محبتك .امنح  ،يا من تحبه نفﺴ  ،عطية أن
ً
أكون دائما ي حضرتك لكيما أمجد اسمك القدوس املبارك ي كل ٔالاوقات ،سواء ي خدم أو ي خلوتي .نج من خطية
اليأس املدمرة -ظلل ع ﱠي واسمح ي أن أحتم تحت أجنحتك )مز  (٤٠ :٩١لكيما إذا تع ﺮ ُت ،استطيع أن أحمل صلي
وأس ى لألمام ) ي  (١٢ :٣ألنه ليس عبد بال خطية وال سيد بال غفران )من مرد إنجيل ٔالايام ي الصوم الكب ﺮ(.
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اع ِرف قل ِ .
هلل و
امنح يا إلﻬ أال أرغب ي إخفاء ضعفاتي ،ولكن أن أكشف لك خفايا قل بإتضاع" -اخت ِ ﺮِني يا ا ُ
َ ً َ
َْ ّ َ ْ ْ ََْ
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َ ٌ َ
اط ٌلَ ،و ْاه ِد ِني ط ِريقا أ َب ِد ًّيا) ".مز .(٢٤ ،٢٣ :١٣٩
امت ِح ِ واع ِرف أفك ِاري .وانظ ْر ِإن كان ِ ﱠي ط ِريق ب ِ
َ
قاسيت لكيما تقيم معك .أسألك يا إلﻬ أن تمنح النعمة ألقوم وأعيش كما يحق لدعوتي فأقول
يا حبي  ،كم
َ
ْ
َ
َ
كل يوم "َ ..ف َأ ْح َيا ال أ َناَ ،بل املس ُ
يح َي ْح َيا ِ ﱠي) ".غل  .(٢٠ :٢رغب الوحيدة ي أنت وحدك .املجد لك يارب إ ى ٔالابد .آم ن.
ِ ِ

