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

  ٢٠١٥أكتوبر 
  

عمة   .أحبائي، سالم و

قيقية" تناولنا لفصل    ب "م إ هللالَّ السُّ " كتاب  "مثابرة التوبة ا  سبق أن كان يحيا حياة، أود أن أسرد قصة را
  الضالل.

ر مس وصولھ إوبعد       ء  حياتھ، ورأى أنھ غ ر كل  غ نھ عندما كان إ، ولهذا فعليھ م هللا املسبغةعَ تحق لنِ نقطة التحول، 
ب بالو  –سقط  اق  الصالة وطلب – ما حٍد أل  ر ضر س سرع باال ئة أبيھ السماوي  ألجل والقوة املغفرة كان  هض تتميم مش و

  طالبًا الصفح من قربھ. مرة أخرى 

س يوحنا الدر       سھ، والذي يتحدث عنھ القد ذ إن ح وا الفصل    قلبھ بأكملھ.  ، كان 

ش فيھ داخليًا. ،ال      ع ذا الفصل، ولكن أقول إنھ حقًا كان  بان اآلخرن الذين يصفهم  س مثل الر ش  دير ا ع    لم يكن 

عادات رديئة       ذا الشاب  علق قلب  جر حع مدى سنوات  ُ ، أصم األ أصبح كا ن...  ن وأع العين لة ه ععِد ذن ن هللا ملدة طو
شبع رغباتھ. ان يحيا كل يوم فقط ل رياء، ف   مأله بالغضب والك

ر:       س يوحنا القص عمل. قال القد ب  كل ما  ب"يكد الرا ذا الشاب الذي أصبح )١( "كذا يكون الرا ال مع  كذا كان ا ، و
 ً جنھ مب بًا. وبالتا لم يكن  جرات قلبھ مادياً  را هاتدور   كانتال و ، ولكنھ  ها كل يوم جنبا رب الداخلية ال كان يصارع ف  ا

  ليحافظ ع النار ال أضرمها هللا فيھ لتنقيتھ.

هذا  ،وماذا عنا يا أحبائي؟ عندما نخالف وصايا هللا      ل نحكم ع أنفسنا  سط األمور،  س"ح  أ ؟ أم أننا نزد خطية ع "ا
رك الثعال رةخطية ب ساسية ال أشعلها هللا داخلنا بروحھ القدوس  إ أنتمر بدون أن نالحظها  )٢(ب الصغ إحساس  –نفقد تلك ا

شوه أرواحنا ى عيب  نا ؟أننا ال نطيق أن نحتمل أد رد محب و سهل أن ت   .كم 

  .)٣("ُطوبَى ِلألَْنِقيَاِء اْلقَْلِب، ألَنَُّهْم يُعَايِنُوَن هللاَ"    

نا، أو  لنا ولذا فكيف رض ع ما ال يرض ع لم رديًا ع أخواننا، أو  ن والفاترن؟!  كيف لناالسلطة؟  نتمرد عأن نت راخ نحن امل
رئ أنفسنا؟  أن كيف لنا ذه ونطلب ما ألنفسنا ندافعو نحتج  أن كيف لنانحكم ع اآلخرن ون ؟ ومع األسف فقد أصبحت مثل 

  .لدينااألشياء مقبولة 

  .)٤(نَْفِسِه؟"َماذَا يَْنتَِفُع اِإلْنَساُن لَْو َربَِح اْلعَالََم ُكلَّهُ َوَخِسَر نَْفَسهُ؟ أَْو َماذَا يُْعِطي اِإلْنَساُن فَِداًء َعْن  "ألَنَّهُ 
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سيطة جدًا       ها مسألة  رك أأما إ –أحبائي، إ نا من أجل مجد الناس أو أننا ال ن ان  أو ي زلةن نربح العالم عندما نحافظ ع م
وت السموات.بل ة تمر بدون أن نالحظها، ئخطي هاز كل فرصة سانحة لكيما نتضع ونرث مل ري الن   سرع با

و أن      ل  سلط ع اآلخرن (الرئاسة)؟  و ال ل  انة؟  ل  امل ياة؟  ذه ا ت أن نربحھ   سأل أنفسنا، ما الذي ن دعونا 
سيَّ  ل ن اصة؟  ون ُمفضَّ د ع حياتنا ا ن لدى الشيوخ (من يو أن ن   ؟ )نادبر ل

  .)٥( "!أَْجَرُهمْ  اْستَْوفَْوا"اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّهْم قَِد 

عيدًا عن املتاعب؟         أو باألحرى أن نبحث عن الراحة  خدمتنا 

ى َوأَْنَت تَتَعَذَُّب" "يَا اْبنِي، اْذُكْر أَنََّك اْستَْوفَْيَت َخْيَراتَِك فِي َحيَاتَِك،        .)٦(َوَكذِلَك ِلعَاَزُر اْلبَالَيَا. َواآلَن ُهَو يَتَعَزَّ

عم      ربح العالم. إذًا  ذه األرض لنصنع ألنفسنا اسمًا ول غربنا ع  رافاتنا  ،دعونا ندافع عن أنفسنا ،إذا  عيد صياغة اع دعونا 
رافنا. دعونا نتذمر ن أب اع ضوعلكيم لنظهر أبرارًا  أع ضوع اآلخرن لنا. دعونا ا نجد الراحة. دعونا نرفض ا س  ، بل و

ريائنا ونخفي اخطاءنا. دعونا نتمم مش سلم لك عم،س ئة هللا.  اصة ال مش نا.ح عدوَّ دعونا ُنفّرِ  يئتنا ا   نا ونكسر قلب أب

ر جميعنا أن نخدم هللا؟ فإذا لم يكن العبد أفضل م      ون؟ دعونا بدًال من ذلك  ، فلما)٧(ن سيدهأحبائي، ألم نخ س نحن أن ن

  .)٨("َخِطيَّتِي أََماِمي َداِئًما"اود: نقول مع د

فاظ ع نقاوة قلوبنا ودعوتنا. ن  ا   ولنكن غيور

  )٩("َوَما أَقُولُهُ لَُكْم أَقُولُهُ ِلْلَجِميِع: اْسَهُروا"

سوع املس   يح مع جميعكم.ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.   واملجد هلل إ األبد. آم

 


