
 

 

 

يبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركيةإ  

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر
ر    ٢٠١٥نوفم

  

  أحبائي،
  ... طاب التا   أود أن أطلعكم ع ا

ي   خطاب من علما

يقظت اليوم ساعة       يقاظي اليومي اس ذا، فعادًة ما أعاود النوم مرة أخرى  –قبل ميعاد اس ذه  –وعندما يحدث  لكن 
ء  عمٍق ع كل  . وقفت أمام خالقي وشكرتھ  هضت وبدأت أص ، فعوضًا  ر  ون األخ ذا اليوم قد ي رت أن  املرة اعت

ل الذين طلبوا م أن أذكر نا، أستطيع أن أشكر عليھ. وصليت أيضًا ل س ي كل واحد باسمھ، ولرؤسائنا، وكن م  صلوا
ل نفٍس.   ول

ء ألجل مجد اسمھ. ، وأن أفعل كل  ئ ذا اليوم حسب مشيئتھ ال مش ركة من هللا، وأن أحيا    وأيضًا سألت ال
، فبدأت أص مزا      ر  ون األخ ذا اليوم قد ي ي، ولكن تذكرت أن  ر صالة باكر.شعرت بالتعب وفكرت أال أص قانو   م
      ، ر  ون األخ ذا اليوم قد ي ناول إفطاٍر دسم، حيث كانت االختيارات املتاحة أمامي عديدة، ولكن تذكرت أن  رت ب فكَّ

رة أطول. رت عوضًا أن ُامسك عن تناول الطعام لف   ولذلك ضبطت نفس واخ
اب إ العمل، كنت مشرفًا ع مم     ي السيارة للذ ن شرب القهوة، وتناول افطاري، أثناء قياد جمع ب ي  ا ارسة عاد

احات  ، لذلك قررت االستماع إ عدد من إ ر  ون األخ ذا اليوم قد ي ي التليفونية، لك تذكرت إن  املا وإجراء م
  اإلنجيل أثناء القيادة.

يت قب      ، فصلَّ ر  ون األخ ذا اليوم قد ي .عند وصو إ العمل تذكرت أن   ل أن أبدأ عم
، ولك       َّ بطرقة خشنة، فشعرت بالرغبة  الرد عليھ، مستخدمًا سلط َّ أحد مرؤوس  اجتما األول، تحدث إ

جيع. ت تفهُّ ودعمتھ ببعض كلمات ال ر  فأو ون األخ ذا اليوم قد ي   تذكرت أن 
توقف املصعد  إحدى الطوابق أمام رجل كان  – ساعة الغذاء وعندما كنت استقل املصعد املزدحم ألغادر املب      

ان لم يكن لھ موضعًا  ستقل املصعد، ولكن لضيق امل هم بأن  رة، وقد كان  ذا اليوم  –يحمل أشياء كث فما ان تذكرت أن 
م عوضًا. ي لھ ع الفور، واستخدمت الُسلَّ ا ، ح تركت م ر  ون األخ   قد ي

ن ، والذي عادة و طرقي       لتناول وجبة الغذاء، كان يجلس ع األرض،  الطرق املؤدي إ املطعم، ذلك الرجل املسك
، ولذلك دعوتھ لتناول  ر  ون اليوم األخ ي إ العمل، ولك تذكرت أنھ قد ي عض الطعام وأنا  طرق عود ما أعطيھ 

.   الطعام م
ي إ العمل، سأل رئ      ها سوف عند عود صول عل رقية ال كنت ع وشك ا س أن أجتمع معھ ليو  أن ال

، فشكرت هللا  ر  ون اليوم األخ ، ولكن تذكرت أنھ قد ي ص آخر. شعرت بالغضب واإلحباط يجتاحان ها  يحصل عل
ل قليل من الظلم لكيما أقدمھ لھ ذبيحة، وتركت األمر  ذه الفرصة لَتَحمُّ ، وتبادلنا  ع إعطائي  س يديھ، وشكرت رئ

لمات الطيبة.    عض ال



ون       ، ولك تذكرت أنھ قد ي وف يمآلن قل ل، وجدت أن م قد تمت سرقتھ. فشعرت باليأس وا ي إ امل عند عود
ونوا  ؤالء الذين قد ي ، وصليت إ  ، فرفعت قل بالصالة إ هللا، وأودعتھ كل ثق ر   احتياج إ األشياء ال اليوم األخ

ذه األرض. عمة أن ال أتمسك بأشياء مادية ع  ها، وطلبت من هللا  سرق   قاموا 
ن  طرق      ص املسك ، فُعدت إ سياري ومررت ع ال ر  ون اليوم األخ وقبل إعداد الطعام، تذكرت أنھ قد ي

ل. وعندما وصلنا، أعدد ان خصصتھ للرب  –ت املائدة لثالثة املطعم وأخذتھ م إ امل عضنا وجبة  –م وتناولنا مع 
  شكر.

سة. دخلنا       ب إ الكن عد العشاء أن نذ ر لنا، فقررنا  و األخ ذا اليوم  ون  أثناء تناولنا الطعام تحدثنا عن كيفية أن ي
ن، وصلينا من قلوبنا. ًا مغم األع   ووقفنا سو

سرق دعوت صديقي لقضاء       ستطيع أحد أن  ب أنا معھ إ الزقاق حيث ال  ًا أن أذ رح ضاح ، ولكنھ اق الليلة  بي
رقنا، ولكن تواعدنا أن نلتقي ثانيًة إذا ما أعطانا هللا يومًا آخر. ئًا. فاف   ش

همرة، سائًال هللا أن يطهر قل ل      ت الليل  الصالة، وسط دموع م ت قض كيما أراه عند انتقا من وعندما رجعت إ الب
... شكرتھ  ئ ي الفرصة ألنكر مش ل خالف أعطا علم االتضاع، ول ذا العالم، وشكرتھ ألجل كل محنة أتاحت  الفرصة أل
ي أقدم نفس كذبيحة... شكرتھ ع كل خزٍي عمل ع  ها لظلٍم وكلمات جارحة أتاحت  الفرصة ل عرضت ف ع كل مرة 

ريائي وق ي وللعالم كسر ك ... شكرتھ وظللت أشكره طوال الليل، ملتمسًا رحمتھ، سائًال بركاتھ ألخو ي أحمل صلي ي ل ا وَّ
  ولضعفي.

     . ر  ون األخ ذا اليوم سوف ي ر عالٍم ما إذا كان  يقظت  الصباح التا غ ي واس ر إراد غ   عست 
عد أبداً       ر". إذ قيل "املر السادس، من صعد عليھ لن يخطئ  راخ  "اذكر آخرتك، فلن تخطئ إ الد شوع بن س )٧ :
١() ٣٦ (  
ن.      سوع املسيح مع جميعكم. واملجد هلل دائمًا. آم   ليكن سالم ومحبة ربنا 

  

 


