
   

  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر
  ٢٠١٦ أغسطس

  

  ،أبنائي األحباء

عمة.         سالم و

َذّكِ أكتُ      
ُ
ذا الشهر أل ي، ولقد كنتم دوماً ب إليكم  ذه األيام. وأ ،ركم أنكم دائمًا  فكري و صلوا نا شاكر وباألخص  

نااية أمحبة وحم د، وأنا  السماوي، وأيضًا للنمو الذي أراه فيكم من خالل الروح القدس. وأنا أعلم أن ُكالًّ  ب منكم يجا
  فخور بمثابرتكم  حمل الصليب.

دمة،  إذا كنتم ما سواءاً       بات، أو  ا بان أو دير الرا عطي مسئولية مح ُكالًّ فإن  دير الر
ُ
ها منكم قد أ ددة، وال 

تفانيكم وإخالصكم، أردكم أيضًا أن تضعوا نصب أعينكم ع الدوام الهدف الذي  أرى  دون هللا، وبالرغم من أنتمّجِ 
سوا أبداً    خدم. نحيا، ومن نملن  :خرجتم من أجلھ. ال ت

سة مرم، أطلب إليكم أن تبحثوا  قلوبكم عن األ        امنة ذا الشهر، وأثناء صوم القد علمها  داخلها،بسرار ال وال 
  ا  حياة الصالة.هللا وحده، وأن تنمو 

 تذكَّ      
ُ
سة املباركة انا مَّ روا أ جأ دائمًا إ الصالة لقد ة  اإليمان، وكيف كانت ت لقد كانت  .أوقات الشدة وكيف كانت قو

رة ها كث ها قليلة، لكن صلوا ون مثلها من أجل اآلخرن ومن أجل أنفسنا.أود لو أننا بذلنا ما  وس .كلما   عنا لن

ِرُفوا      َ ْعُضُكْم  "ِاْع وا ِبالزَّالَِت، ِلَبْعٍض  َ ْعُضُكْم  َوَصلُّ ْجِل  َ
َ
ْعٍض، أل ْي  َ َ ْشَفْوا ِل ًرا َتْقَتِدرُ  اْلَبارِّ  َطِلَبةُ . ُ عِفْعِلَها" ِ َكِث )١٦: ٥(  

كم ع أفعال       سرع  ا ئة هللا  حياتنا. أدعونا ال  ري دعونا نص من أجل أن تتحقق مش خواننا وأخواتنا، بل با
 عند

ُ
ذا ). فربما٣٩: ٢٢نا أن نحب أقرباءنا كأنفسنا (متوصما أ عادًة نص دومًا من أجل اآلخرن؛ وبما أننا  أنرنا ذّكِ ليُ  كان 

ون  ن مع أنفسنا، ولدينا ما ن ر، إدائمًا صبور شعر بنفسأمل  أن نتغ تجاه أخواننا  التعاطف ذا ذن فيجب علينا أن 
جيع بثعمل ع ، ووأخواتنا هم روح ال   من خالل الصالة. ف

س أنفسنا  ،ومن ناحية أخرى       م إ هللا، قد ن لَّ تلفة نحو الوسائل أثناء سعيناونحن نرتقي درجات السُّ لم يكن  ن، إامل
ب معاناةناك ما ُيذّكِ  ون املسئولية املوكلة إلينا س ذا ينطبق أيضًا ع أعمالنا اليومية. ربما ت هدفنا. و ، لنا رنا باستمرار 

عطينا شعور بالنفوذ ،أو ع العكس نأو السلطة فقد  الت ذه املشاعر ،، و كلتا ا نا  رك  ،إذا انتاب ون قد فقدنا ال ن
ء نفسھ عن نطبق ال و أن نمجد أبانا  بداخلنا رغبةً  ك أي أمرحرِّ يُ  دماع الهدف. و ها  س ف ون الدافع الرئ ما، ال ي

  الذي  السموات.

ي      ْرِ ِ ِ َواْعِرْف  َاهللُ  َيا "اْخَت ِ. َقْل
ّ اِري  َواْعِرْف  اْمَتِح َ ْف

َ
َّ  َكاَن  ِإْن  َواْنُظرْ  .أ ٌق  ِ ي َباِطٌل، َطِر ِ ِد ْ ًقا َوا ا َطِر َبِديًّ

َ
  " .أ

  )٢٤، ٢٣: ١٣٩(مز
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عرفك حق املعرفة، ولديھ خطة متقنة ليجعلك أفضل       ر إن خالقك    مما أنت عليھ، فأسألك أن تدعھ يتممها.بكث

  .لندائھافتح قلبك  الصالة واصِغ      

      ُ ر تصوتھ عندما يقول لك أن ت ِك ْس ال  ُ  .طرقكعن تغ   ت صوتھ عندما يقول لك أنك مخطئ. ِك ْس ال 

جك أي نوٍع ادو ع النكر ذاتك فاأردت أن تص كما يجب،  ن"إ   )١( الصالة." نخرطاف، ْن َ من املِ  م، وعندما يز

اص ٌل ُ ل  إن       الصالة.لِطلَباتنا جابة سوف نجد دائمًا االستو  ...إذن فصّلوا ،منكم جهاده ا

سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.وامل        جد هلل إ األبد. آم


