
  

  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر
  ٢٠١٦ أكتوبر 

  األحباء،أبنائي 
بًا منتصف كتاب       م إ هللا"لقد بلغنا تقر لَّ نا، وأن نناقش موضوع آِخ "السُّ ر درجة من درجات ، ولقد قررت أن نتوقف 

م، و  لَّ ستكملون استكشاف  ذا سوف بعدالسُّ ون بقية أدعكم  ذا الكتاب الرائع بمفردكم. أدعو هللا أن ي الرحلة خالل 
ون قد أدَّ  ُكالً  ذه الرسائل، وت ركمت من أجلھ، أال َ ت الغرض ال ُكتِ منكم قد استفاد من  و تذك ب الذي من  و بالس

شدة أن  جعكم  بلور راءة والتأمل  كل درجة، وكيف الق ستكملواأجلھ تركتم العالم. وأنا أ بانية ت  حياتكم الر
دوا بأمانة من أجل الوصول إ تلك الدرجة. ،اصةا   وأن تجا
  

ُموِرُكْم  ُكلُّ  ِلَتِصرْ  "
ُ
ٍة" ِ أ   )١٤: ١٦(اكو َمَحبَّ

مر درجة من درجات آِخ       لَّ بة"تحدثنا عن  السُّ نقصنا، ح ولو كانت لدينا كل ، الفضيلة الوحيدة ال إذا كانت ت"امل
ئاً الفضائل األخرى،  ٌة، ِ َكاَنْت  َوِإْن ". فلسنا ش ْعَلُم  ُنُبوَّ

َ
ْسَرارِ  َجِميَع  َوأ

َ
َّ اِإليَماِن  ُكلُّ  ِ َكاَن  َوِإْن  ِعْلٍم، َوُكلَّ  األ ْنُقَل  َح

َ
 أ

ِجَباَل، ْ َس  َولِكْن  ا ْ ٌة، ِ َل ًئا َفَلْسُت  َمَحبَّ ْ بة من أجل اقتناء الفضيلة؟ أم )٢: ١٣كو١( "َش عمل أعمال امل . ومع ذلك، فهل 
ياة  السماء ونحن النزال ع األرض؟ ون قد وصلنا إ أقرب ما يمكننا من ا ها ن عملها ألننا بممارس   أننا 

ي أو لكم ما أقصد...        دعو
   

ل من هللا؟ ما  األشياء ال تجعلك  أفضل حاالتك يجعلك  أسعد حاالتك. ما الذي يمنحك السعادة ا ر فيمافّكِ     
ذه األشياء، ع قدر ما يمكن  ر عدد من  عدد أك يھ، و غمض عي ظة، وأن  املزاجية؟ أود من كل واحد منكم أن يتوقف ل

  أن يخطر ببالھ...
  

رواآلن       ُ محبوبًا تجعلك تلك األشياء   إذا ما كانت فّكِ   آلخرن لك.ابمحبة  كرَ شعِ أو 
  

شعر بأنك محبوباً أنا واثق من أن األشياء ال تجعلك  أسعد حاالتك  األشي      هذا ياء ال تجعلك  ونون . و ا أحبائي ت
  قد فهمتم ما أقصد.

ساطة، إذا كان لديَّ        بة، إذًا أنا  ممتلئاً ت السعادة ال يمنحها هللا، فهذا ألن أشعر أن محبوبًا؛ وإذا كن غاية ال بامل
ئ ي، وكل أفعا سوف  اً سماو اً باهلل، فأنا إذًا مخلوق ممتلئاً . وإذا كنت هللا محبةألن  .باهلل ممت ي/أخوا أحيا وسط أخوا

 .   عكس ما بداخ
      

ك من نفسك إ اآلخرن حوِّ اطلب منك أن تواآلن   ر  صعوبة محبة أولئك الذيو  –ل ترك ب عليك ن يصعُ بدًال من التفك
هم، وبالتا تجعل املسأ صية(لة بأكملها عن نفسك محب ر – )مسألة  م:  فّكِ م  ما الذي  املسألة من وجهة نظر

املة؟ بة ال شعرون بامل   يجعلهم 
ذا السؤالأِج       ٍء  ،ب عن  ستلزم تخليك عن  ص اآلخر بدًال من حصولك  وإعطاؤه ،ما ح ولو كان س عليھ. أنت لل

املةكن مشاركًا لعمل هللا  إعطاء  بة ال   ألخيك/ أختك. امل



 
  

ساءل البعض      ر أنھ قد ي ذا؟  :غ ب أن نفعل    ملاذا ي
ب  إيالمي      س ها ُمعِ  ،إن كان أ أو أخ ي عمل هللا من خال  أرغب إذًا رة، فلماذا أو يتصرف بطرقة أرى أ أن 

ص  ذا ال   اء؟ ألعطي 
وسًا. وبالرغم من أن هللا أوصانا      أنھ يجب أن تتحقق العدالة، وأن  اً ، لكن ما زال بداخلنا شعور هذا ذا يبدو منطقًا مع

قيقةالشر.  ى جاز يُ  ذا املوضوع ومع ذلك، فإن ا س إليھ حقًا يمكن الوصول إليھ بالعكس تماماً  أن" :     . "ما 
  

جس  الدير وع س ،دعونا نقول       ب   س جميع.  يل املثال، أن أحد األخوة أو األخوات  بدًال من أن فاضطراب ل
ي  صمت، و ندَّ  عا ر أننا  بةظهر أعمال ا أنفسنا، و كيف يمكن أن نُ  فقط نفّكِ ذا  مل   و ماألن 

ُ
نا بھأ دعونا  ،وص

جس ربما كان  ر أنھنفّكِ  بة. س ء كل قبلو  األصل ذا ال   ب غياب امل
س      بة. ل ساطة شديدة، ربما يحتاج أ أو أخ إ امل بة املقتصرة ع شروطي، لكن محبة  تب املة لههللا امل   .مال
املة، فسوف  و متأل أولو ا      بة العظيمة ال هذه امل جميع  أخ  ش ا ع تختفي تلك االضطرابات من تلقاء نفسها، و

  سالم.
ذا   سيطاً و ونوا حذرنلك أحثَّ و  ، الواقع أمرًا  ومن أجل مجد أبانا  نتذكر أن كل األمور تتم بالصالة، وأن كم أن ت

ذا ألن إذاو السماوي،  ت  وفقًا ملشيئتھ. أقول  ون أن أس حقيقة س بة ال بداخ واملعطاة  من هللا، فقد ت إ امل
ةدواف أنانية، وأفعا بحسب أفع ل العالم الدنيو يجًة لذلك ال أ ي أ وأخ ن عا هاية قد     .و ال

  
ئ نفسھ ع استقبالنا للمحبة. نطبق ال رياء، وقد  و سهولة  الك سقط  فبدون االتضاع وتقديم الشكر، يمكننا أن 

س أل  بة، ل ذه امل ستقبل  ن تمامًا أننا  بة، متناس و إلھ نحتقر ح الذي يقدم لنا عمل امل ستحقها، بل ألن إلهنا  ننا 
  منا. ، من خالل عمل محبتھ  كل واحٍد البعضُمحب، يرغب  اتحادنا ببعضنا 

  
سعةً  اً ليمنحنا هللا قلوب      رةً  وعقوالً  م ن املة.نو  ا البعض لُنعطيلكيما نص لبعضن، مس    تلقى محبة هللا ال

 
سوع املسيح مع ج        ميعكم.ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.             واملجد هلل إ األبد. آم


