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  الواليات املتحدة األمركيةإيبارشية جنوبي 

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر
  ٢٠١٥ مايو 

  

  أبنائي األحباء،

قيقة قام.   املسيح قام. با

ن املقدسة  ماس رة ا هم  –ونحن نحتفل بف هم  دعو ب سوع املسيح وسط تالميذه لي ها ربنا  أتأمل  دعوتنا  –وال سار ف
س يوحنا الدر الذي قال: نحن وا ها، وأيضًا  كلمات القد نا ف و "أن املسيل ثب سان يقتدي باملسيح فكرًا وقوًال وعمالً     )١( ".إ
س لماتاءوأ ذه ال سحقاً  ل إذا ما كنا ننفذ  سوع املسيحاء... أ   .فعالً  ل إذا ما كانت حياتنا تقتدي بحياة ربنا 

ل  عندما ادئًا، ملكنا وسيدنا ال اع ًا  عًا، ناس رة ومتضعة يخدم اآلخرن، لطيفًا ود عالم، كان طائعًا ح املوت، عاش حياة فق
ب األعذار  س ذا وذلك  رًا جدًا ال نفعل  . لك أعتقد أننا كث دومًا مصليًا ومحبًا، إذن وبنعمتھ يجب علينا أن نحيا ع نفس الن

جهد امل ستكمل الدر قولھ السابق: و طلالعديدة ال نختلقها لنتحا ا ذه الفضائل. و شر"ب القتناء  ، "قدر ما يمكن لطبيعة ال
س بالطرقة ال يُ  لمات، ل ذه ال نا ع مثل  سلط ترك نا أن ننكر ذواتنا وأعتقد أننا  رر تراخينا وعدم رغب قصد فهمها، ولكن لن

نا لكيما نتحول إ صورة ابن هللا ذه الرسالة والرسائل التالية .بإخالص وأن نحمل صلي ب فقد قررت أنھ   ، سوف لها ولهذا الس
ستكشف كل مرحلة من  ال عن العالم". وسوف  . بدءًا من "االع نناقش الدرجات املوجودة  كتاب "السلم إ هللا" ليوحنا الدر

رة وقمة سها بما حققناه نحن ح نصل إ املرحلة األخ بة".  لسلما مراحل النمو ونق   و "اإليمان، والرجاء، وامل

ال عن العالم:  ،بقًا للدرِط  س الفرد لالع رة خطاياه، إ"ناك ثالثة أسباب من أجلها  ب ك س ما ألجل امللكوت العتيد، أو 
ستكمل  )٢("...وإما ألجل حب هللا جمال: قولھ و تظر غعبارة  غاية ا ، ي . )٣( اية سعينا ماذا يكون؟""لكن هللا واضع جهادنا الصا

ري أدعوكم أن تقنعون ،فيا أحبائي ،لذا عد أسألكم أو با ها لم  ذا، ألنھ قد قيل  أ ست لعصرنا  ذا السلم  ل  أن درجات 
س فيھ .عملية أو ممكنة التنفيذ س  نفس املضمار الذي س فيھ أسالفنا، والذي سوف  من  ما، ،يوماً ولك أقول لكم أننا 

ع أن املعركة قد اختلفت ولهذا فما كان عملي ر ال  غ عدنا. مجرد أن العالم قد  ي  مكن القيام بھ  املا يمكن اً يأ القيام  أيضاً  و
  بھ اآلن. 

 : ن املقابر، و  –ليطرح عنھ وسق خطاياه  –"ليماثل من خرج من الدنيا يقول الدر ال أولئك الذين يجلسون خارج املدينة ب
هد قلبھ املسكوب دون صوت يبديھ امية، واستمرار ت ارة ا سوع  ؛يكف عن ذرف الدموع ا إليھ، مدحرجًا عن  جائياً ح يبصر 

جر عماه رسل قائالً  )٤( ".قلبھ  س يح واالتضاع و س فعلھ إال باإلرشاد ال ذا ال ي جع نحن مهما كنا ضعفاء  " :أن  لن
ن من اآلالم ن بانحاللنا وضعف طبيعتنا، فسنحصل بالتأكيد ع ولنقد ،ومقهور رف ر ناقص مع م يدنا اليم للمسيح بإيمان غ

جة التواضع ر توقف  عمق  غ و الذي)٥( ".معونة منھ تفوق استحقاقنا، إذا حططنا أنفسنا  ي ما  رو  ال . ولهذا أسألكم أن تخ
ن  ذه النصيحة؟ ألم نزل مدعو   ياة التوبة، والطاعة واالتضاع؟يمكن القيام بھ حيال 



 .    ٤٧ص) ٨(                        ٤١ص) ٧.                        (٤٠ص) ٦(

ر رة أك هم خ ن لد ُ  اليوم ربما املبتدئ ن  األجيال السابقة، ولكن الفخاري الذي سوف  ر، ولو بدأنا من املبتدئ لنا لم يتغ ش
ضوعرحلتنا بدو  امل لرحمتھ من خالل االتضاع وا سليم ال ون إذن فكيف سُ  ،ن ال لنا ملا دعينا لن   عليھ؟ ش

ها رحلتنا لها عظيم األثر  تقدمنا  َج " –إن الطرقة ال نبدأ  ى، ينخسها لِ ألن النفس ا  دة  االبتداء، عندما تنحل وتتوا
هم، ونالوا أجنحة جديدةمتذكر حرصها األول كما ب هذا التذكر استعاد البعض غالبًا حرار رة )٦( ".هماز. و . يحدثنا الدر بأن غ

ب ال ل العالم من أجل محبة هللا لن الرا بع وصاياه. )٧(تضعفذي اع   ألن الذي يحب هللا يخافھ و

ئٍذ  لنا العالم، حي ون معھ قد اع ل قوتنا بالذي من أجل أن ن ن ب ة ملتصق ي علينا  عندما نبدأ بداية قو سوف نقبل كل ما يأ
ن ،  وشكرٍ  من تجارب باستعداٍد  عزع ر م ها مومستمرن  الن بلغ   .سب

لتنا أننا نو ر. ع  أعتقد أن مش هائيًا أن أساس إيماننا لم يتغ س  بًا ن ر، وتقر غ تمام إ حقيقة أن الزمن قد  املزد من اال
يل املثال، لو بدأت   دقھ رحلة  أرض جديدة مستخدمًا خرطة قديمة إلرشادي فسوف أضل الطرق  آخر املطاف ألن(أنا) س

ضيفت
ُ
رت، وع الرغم  اآلن أ غ إال أن الرحلة نفسها لم تختلف  حديٍث  ن أننا اآلن نحيا  عصرٍ مطرق جديدة، وأسماء الشوارع قد 

وبالتا فما زلت أحاول الوصول من نفس النقطة "أ" إ النقطة "ب"، كذلك بالرغم من أن سوف استخدم خرطة جديدة وتقنيات 
ُ حديثة وطرق مواصالت حديثة، إال ديثة ال استعملها اآلن لن  ديثة  تحلري كمر غَ  أن الوسائل ا ذه الوسائل ا ، ولن تمنع 

سوف أخوض املعركة كجندي باسل جسور، كما فعل يوسف  أن هللا،  أمامأشهد .أوالً  ا خرجت من أجلهال غايةمن تذكر ال
رية، وكما فعل داود مع شاول،    وكما فعل دانيال أمام امللك...مصر، وكما فعل موس  ال

شرة.  ذا مطلع أول. فيا من ارتقيتھ. ال سوف أناضل كما فعل آبائي األولون قب إ أق مدى بقدر ما تمكن طبيع ال "
  .)٨(" .ترجعن إ الوراء

سوع املسيح مع جميعكم. ن.و  ليكن سالم ومحبة ربنا    املجد إللهنا إ األبد. آم

  

  


