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  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية
ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر

  ٢٠١٥يوليو 
  

  ،أحبائي
عمة        .سالم و
ون       ذا الشهر كان من املقرر أن اأتم أن ي ون جميع مستفيد من الرسائل عن درجات السلم إ هللا. وبالرغم من أن رسالة  ت

ذا الشهر حول الدرجة الثالثة، إال أننا سوف نتوقف ة  ر رِس  ل
ُ
ئة هللا، سوف لَ ألشرككم م  قراءة رسالة جميلة أ . وبمش َّ ت إ
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ب.   رسالة را
ب   ،بأ ا

، و       ، وأصدقائيأن منذ سنوات مضت، اتخذت القرار ألترك مركزي  مجال عم س ، وأسري، وكن ن أقول وداعًا لوط ، املقرب
س بولس:  ون لدي أسرة وأطفال ألستطيع أن أقول مع القد ِ ِرْبًحا، َفهَذا َقْد ألقدم، كذبيحة هلل، الرغبة  أن ي "لِكْن َما َكاَن 

ُتُھ  ْ ْجِل َفْضِل َحِس
َ
ْيًضا َخَساَرًة ِمْن أ

َ
ٍء أ ْ َ ْحِسُب ُكلَّ 

َ
ي أ ِ

ّ َِسيِح َخَساَرًة. َبْل ِإ
ْ
ْجِل امل

َ
ْجِلِھ  ِمْن أ

َ
ِذي ِمْن أ ي، الَّ ُسوَع َرّبِ َ َِسيِح 

ْ
َمْعِرَفِة امل

و  َخِسْرُت ُكلَّ 
ُ
َِسيَح، َوأ

ْ
ْرَبَح امل

َ
ْي أ َ َها ُنَفاَيًة ِل ُ ْحِس

َ
َنا أ

َ
ْشَياِء، َوأ

َ
  )١(َجَد ِفيِھ." األ

و ناقًا إ التعب إ حد اإلعياء الشديد واأللم، أل متطلعًا وتوَّ  ؛التحقت بالدير واضعًا لنفس أع التوقعات      ذا   أعلم أن 
َّ  الطرق الذي يجب ن، لقد دعا هللا ُك  ع س ن، إذن لم أكن مخطئًا   الً أن أسلكھ إذا أردت أن أصبح من القد س منا لنصبح قد

ذه املرتفعات الروحية الن، ولكذه رغب ي بلوغ  ا سرعة و عظ كنت مخطئًا  ثق أنھ بإم   سهولة.ب 
ي، وأنھ من خالل رحمة هللا وصلواتك فقط يمكن      جسدا َّ ا أن أصبح  وأنا اليوم أتقبل باتضاع حقيقة أن ال أزال نتاج ماض

ر من مواجهة خطاياي. ألن  ء مروع ومخيف أك ر الطرق تحديًا ع اإلطالق فال يوجد  و أك خليقة جديدة. إن طرق القداسة 
ا، إال أن صي لم أتصور أبدًا وجود شفت جوانب من  بنعمة هللا، أنمو  اإليمان عندما ألتجأ إ و ، ال أيأس بالرغم من أن اك

  شعر حقًا بيد هللا تقيم  كل مرة أسقط.رحمتھ وأ
علم أن أحيا و      ، أود أن أ   كأننا ُولدنا من نفس الرحم.و أن أحبك  أ
      

ُ
نا ال أ رة عندما يدخل الشيطان بي و منك لآلخرن وأتحا الكالم معك كُ أحيانًا كث بة بل أش ك امل ، ةً ليظهر تجا . سامح يا أ

ر خطاياي ومع ذلك لقد حمل سيدي صليف عًا ما وس ي أكشف  سر ر مما أستطيع  أمام اآلخرن ناخالفاتتجد وأتوقع منك أك
. لقد قال ربنا:  َنُھ َوْحَدُكَماتقديمھ أنا نفس ْ َنَك َوَب ْ ْب َوَعاِتْبُھ َب َ ُخوَك َفاْذ

َ
 ِإَلْيَك أ

َ
ْخَطأ

َ
غفر  يا  طلب إليكولهذا فأنا أ )٢( "."َوِإْن أ أن 

، ون قل مثقالً  أ ي إليك عندما ي   . نحوك وبنعمة هللا، أعدك بأن آ
 َّ سهل ع رًا ما أجد أنھ  ٍء  كث  ( سبق غضب ملكن أرجو أن و ما،  أن أطيع عندما يطلب م الشيوخ (من  تدور بداخ  ھألن ال 

ذا النذر من  ركة  ش ب ها. لقد قطعت نذرًا وأود أن أع ركمعركة أصارع ألنتصر ف َّ  خالل ص   .من أج وصلواتك ع



 
 

عضهم البعض. لم تكن من بق بمعرفة أخوة ع استعداد حقيقي للموت اساللقد سمح  هللا        هم لأجل  ستطيع أن تم أ
ء ُيفرقهم وح عندما كانوا يختلفون  ناك  هم. لم يكن  و األعظم بي هم  رامهم لبعضهم البعض، وكأن كل م األصغر من فرط اح
هم ولم يقبل أحدًا  هم. لم تكن روح التنافس موجودة بي عزع محب ذه الفرصة ل هز  ستطيع أن ين عضهم البعض، لم يكن أحد  مع 

هم البتة أن تقال كلمة  ة بحق.بالم بة األخو هم ع اآلخر. لقد كانوا فرق امل   سلب من أحد م
. أغفر  إن كنت دائمًا ما       ي. أغفر  أن أدينك قبل أن أدين نفس رًا ما أرى ضعفاتك قبل ضعفا سامح وأغفر  إن كنت كث

ر َس  أن فكرةٍ  إ أش سوع املسيح لم يُ ب إليك الفضل فما  فكري أنا لربما تحاول أن ُي د اآلب، مّجِ د نفسھ قط، بل كان دومًا يُ مّجِ ها. 
َّ أن نولك ضوع لك أو أن أتضع أمامك ألن حقيقة لم أشعر أن ع رًا ما رفضت ا رًا ما أدافع عن نفس وألقي باللوم عليك. كث  كث

ذه األشياء.  اً أفعل أي   من 
ظةمن أج أل كن صبورًا م يا أ وصّلِ       ردد ل سوع املسيح، ابن هللا، لم ي سان  كل أن   تذكر أن ربنا  يتضع أمام اإل

ن ذوي حقوق  ية ألن لم أرى أننا وحدة واحدة، ولكن كأفراد مستقل ون مطيعًا ح املوت. أغفر  شعوري أن  مناسبة، وأن ي
. هك حقو   مستقلة، واعتقدت إنك تن

ق، و أخطأت  حقإذا ما       عاً  نتحد يجعلناو سك أبدًا فال تفقد الرجاء، ألن هللا يرى ا هتم فيما ا نمكان كل أحد إذا  مرة أخرى  سر
  .لآلخر

ر  الطرق بدونك. . أنا ال أرد الس ، يا أ   لقد أخطأت. سامح
        ______________________________    

  
سو ع املسيح مع جمي      عكم.ليكن سالم ومحبة ربنا 
  


