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  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر
ر  سم   ٢٠١٦  د

  ،أحبائي
عمة.        سالم و
ون قادة  حياتنا الروحية        .أود أن أحدثكم اليوم عن: كيفية أن ن
ي      ل فيل نقرأ اآل اِئي، َيا "ِإًذا:  الرسالة إ أ ِحبَّ

َ
َطْعُتْم  َكَما أ

َ
ٍن، ُكلَّ  أ َس  ِح ْ َ اآلَن  َبِل  َفَقْط، ُحُضوِري ِ َكَما َل ْو

َ
ا ِباأل ُموا ِغَياِبي، ِ ِجدًّ  َتّمِ

نَّ  َوِرْعَدٍة، ِبَخْوٍف  َخَالَصُكْم 
َ
وَ  هللاَ  أل ْن  ِفيُكْم  اْلَعاِمُل  ُ

َ
ُدوا أ ْن  ُتِر

َ
ْعَمُلوا َوأ ْجِل  ِمْن  َ

َ
ِة" أ   ).١٣، ١٢: ٢( اْملََسرَّ

جين      س بولس، والذي كان  ذلك الوقت  ل  روما، ُيذّكِ  اً نا كان القد ون مطيعًا  غياب سيده فيلر أ و الذي ي قيقي  ادم ا  ،أن ا
ات ألن هللا دائمًا  ر والصا م أن يواصلوا فعل ا سنة، ثم ناشد م ا و متأكد من نوايا ذا و ن"ما قال    .)١("عمل مع املردين واملبتغ

لمات لأود       ن لهذه الرسالة، ونرى كيف يمكننا أن نحيا ب ون نحن كاملتلق   .الرسول املباركةبولس نا أن ن
عتَ       ُ عمل من أجل خالصنا  مخافة هللا، يمكننا حقًا أن  ياتنا الروحية، وبناءً ر قادَ عندما نحيا باستمرار  حضرة هللا و ع  ة مثمرن 

ستعرض  ؤالء القادة: صفاتذلك، دعونا    مثل 
ون لديھ .١ و من ي كمة القائد    .ا
ون لديھ نفس .٢ ةً  اً و من ي   .وذو قدرة ع االحتمال ،قو
عظ بھ، أي يبدأ بنفسھ. ،أوالً  ،و من يحيا .٣   باملثال الذي 
ون و الذي  .٤ جميع. اً حقيقي اً خادم ي   ل
ءو  ،و الذي .٥ جميع. ،قبل كل  رة ل   لديھ محبة كب

ب  +     س علينا ي ْكَمِة  َبْدءُ "  حكمة: لنوالأن  ِ
ْ ّبِ  َمَخاَفةُ  ا زمة الروح ال ُسّمِ ١٠: ٩(أم " الرَّ رت بخوف هللا. ألنھ ). لن يقوى أحد ع 

ون مجرد مزروعة. أي رة (مَّ إن كانت الروح ُمَس  ر ثباتًا من أن ت ون أك ر)، ت تة باملسام   مث
ر دائمًا  مخافة . )٢() قبطية ١٢٠ :١١٨(مز "ر خوفك  ّمِ ُس " صالتھ عندما قال:  ذلك  الواقع، فقد ذكر داود الن س جيد  القائد ا

و خطأ و صواب وما  ن ما  كمة  التمي ب ستخدم ا   .ما يكسر عهدًا أو وصيةً ال لكيما  ،هللا، و
ب       َّ أن نتعلم من سليمان امللك الذي لنا ي كمة ص سبة لنا فنحن ال نطلب  ؛قبل بداية ُحكمھ وقيادتھ للشعب إ هللا طالبًا ا ولكن بال

كمة لندين اآلخرن ري  ،ولكن لنحكم ،ا ٍل  ،با ش اصة  ارنا وأفعالنا ا َحُدُكْم  َكاَن  ِإْن "ولذلك  .كاملواٍف  ع أف
َ
ْعِوُزهُ  أ  َفْلَيْطُلْب  ِحْكَمٌة، ُ

ِذي هللاِ  ِمَن  ْعِطي الَّ َجِميَع  ُ ْ اٍء  ا َ َ ُر، َوالَ  ِ ِ
ّ َع ع"َلھُ  َفَسُيْعَطى ُ )٥: ١(.  

  
ب  +    ِل  َغَضُب " شاعرنا:ملننقاد  أال  عليناي ِ َجا

ْ ْعَرُف  ا ا َيْوِمِھ، ِ ُ مَّ
َ
). كم من مرة شعرنا بالندم حيال ١٦: ١٢(أم "َذِكيٌّ  َفُهوَ  اْلَهَواِن  َساِترُ  أ

و سلوك ال يليق بقائٍد اختباٍر ماردود أفعالنا عندما واجهنا  ب أن يؤثر ؟ ألن اتخاذ قرارات بناًء ع مشاعرنا  جرح أو اإلحباط ال ي . إحساسنا با
نا نحو القيام بمسئولياتنا كم. إطالقًا ع أمان ء أن ا سود ع العاطفة (املشاعر) ب "الحظ اآلن وقبل كل  فضيلة القدرة حكم العاقل 

  .)٣( "ع الكبح الناتجة من ضبط النفس
عض األحيان، وح نؤّمِ  اً دفاعي اً نحن غالبًا ما نتخذ موقف      هات، ندافع عن أنفسنا قبل عندما نتعرض للنقد، أو   ج أن يجد أي ن جميع ا

ئاً  ب اً سلبي ص الفرصة لقول أي ش ذا، دعونا ن سوع املسيح الذي بقيعنا! بدًال من فعل  َلھُ "صامتًا  وقت التجربة:  ع مثال ربنا 
َ
 َفَسأ

ْيًضا ِبيَالُطُس 
َ
َما« :ِقاِئالً  أ

َ
ٍء؟ ُتِجيُب  أ ْ َ

ْشَهُدوَن  َكْم  ُاْنُظرْ  ِ َب  !»َعَلْيَك  َ جَّ َ َ  َّ ٍء َح ْ َ
ِ ْيًضا 

َ
ُسوُع أ َ ). لم يكن ٥-٤: ١٥(مر " .ِبيَالُطُس َفَلْم ُيِجْب 

ء،  سوع املسيح مسرعًا  رد الفعل حيال أي  ِذي"ربنا  ْشِتُم  َيُكْن  َلْم  ُشِتَم  ِإذْ  الَّ َم  َوِإذْ  ِعَوًضا، َ لَّ
َ
دُ  َيُكْن  َلْم  َتأ َهّدِ ُم  َكاَن  َبْل  ُ َسّلِ ِ ِملَْن  ُ َعْدل  َيْق ِ

  ).٢٣: ٢بط١( "
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ب علينا أن نكون مثاًال حيًا  +    ئْ " :ُيحتذى بھي ِ امَ  َكَذا ُنوُرُكْم  َفْلُي اِس، ُقدَّ ْي  النَّ َ ْعَماَلُكُم  َيَرْوا ِل

َ
َسَنَة، أ َ ْ ُدوا ا َمّجِ ُ َباُكُم  َو

َ
ِذي أ  ِ الَّ

َماَواِت    .)١٦: ٥(مت "السَّ
عض األحيان إلرضائنا نحن أو  ؟فعالنا دائمًا تر أو تمجد هللال أ      ون   ها ت   تمجيد ذواتنا؟لأم أ
ر       لماتإل تتحدث أفعالنا بصوت أو وأك عظ اآلخرن ما ال نمارسھ بأنفسنا؟ .قناعًا من ال   أم أننا 
ستطيع حقًا أن نقول مع الرسول:       َن  ُكوُنوا"ل  ِل َنا َكَما ِبي ُمَتَمّثِ

َ
ْيًضا أ

َ
إ أم أن أفعالنا توجد دائمًا ناقصة و حاجة  .)١: ١١كو١(" ِباْملَِسيِح  أ

  عديل؟
ِذي"أحبائي،       اُموِس، َتْفَتِخرُ  الَّ ي ِبالنَّ ِبَتَعّدِ

َ
اُموِس  أ ُن  النَّ ِه نما ٢٣: ٢(رو  "َهللا؟ ُ انة من اآلخرن ب جرح أو اإل رر شعورنا با ). كيف يمكننا أن ن

نة؟ نحن نفعل ًة  َتَذ دائمًا ذاكرتنا إن  !نفس تلك األشياء املش ون قو رجدًا   ر أخطاء اآلخرن، وضعيفةً كُّ ما ت اصة. كان  َتَذكُّ أخطائنا ا
مل الصل تلهفون  هربون من املجد و سون  املا  ذه، فإننا  كثيالقد س لألشياء واألفعال ب. لكن  أيامنا  جلب ال تر من األحيان 

هرب من الصليب.واملديح ا الثناءلن   ، و
نا نحو هللا ال تتوقف ع سلوك  إذا فعلنا ذلك، واضطربنا عندما بدت األمور صعبة، فلماذا إذاً       ر من اآلخرن؟ ع كل حال، أمان نتوقع الكث

ن هللا، فبدًال من إضاعة ا همبيو ما ال يفعلون،  وأما يفعلون  .اآلخرن ب وب . نايلعلوقت  مالحظة اآلخرن، ي ون املثال الصا   أن ن
  

ب +  ن.دَّ نكون ُخ كذلك أن نا يلعي َرادَ  َمْن  َبْل . ِفيُكْم  َكَذا َيُكوُن  َفالَ " ام حقيقي
َ
ْن  أ

َ
رَ  أ َرادَ  َوَمْن  َخاِدًما، َلُكْم  َيُكوُن  َعِظيًما، ِفيُكْم  َيِص

َ
ْن  أ

َ
رَ  أ  َيِص

ًال، ِفيُكْم  وَّ
َ
َجِميِع  َيُكوُن  أ ْ نَّ  .َعْبًدا ِل

َ
َساِن  اْبَن  أل ْ ْيًضا اِإل

َ
ِت  َلْم  أ

ْ
ِريَن  َعْن  ِفْدَيةً  َنْفَسھُ  َوِلَيْبِذَل  ِلَيْخِدمَ  َبْل  ِلُيْخَدمَ  َيأ سوع ٤٥ -٤٣: ١٠مر(“َكِث ). تأمل ربنا 

علكنھ ض. بالرغم من أنھ هللا، ووالديھ ع األر  ألبيھ السماوي  كاملٍة  )  طاعٍة ٧ :٢( "َعْبٍد، ُصوَرةَ  آِخًذا "ى إلينا أاملسيح الذي  وسطنا  شلم 
ساٍن  سلٍط  كإ و م ء لم يفعلھ  اجة، لم يطالبنا بأي    ليعطينا املثال.  فضل وجھوع أ أوًال،، ولكن كخادم حقيقي، دائمًا موجود وقت ا

ب    ش القائديحاف  أال ي ذا  ون متضعًا، وكأن  هديدًا من أن ي شعر أنھ ُمهدَّ لھل  هذا أصبحت مصر أقوى . فرعون لم  د من ِقَبل يوسف، و
ء، األمر الذي كان من املمكن دولة  العالم. من ناحية أخرى، شعر شاول أنھ ُمهدَّ    يحدث. أن الد من ِقَبل داود، فخسر كل 

عرفھ إّال ،  (السيد املسيح) ذاتھقبل أن يخ "      شرة عرفتھ. أترى لم يكن  كيف أن إخالء ذاتھ املالئكة فقط. وبعد أن أخ ذاتھ، كل ال
شر،ال تُ  ، بل أثمر عن فوائدلم يجعلھ يخسر ئًا وأفعال ال تُ  ح لل سطع بلمعان أعظم. هللا ال يرد ش ح من الفضيلة، وجعل مجده 

ئًا،  ر عظيم ندما أخ ذاتھومع ذلك عوال يحتاج ش ى بخ تھ ،أ عاظم ب ساع مملكتھو  ،نما و ر أقل إذا ما  ،زاد ا ملاذا إذن تخ أن تص
  )٤("اتضعت؟

  
ُموا"أحبائي،       ِ َتّمِ َّ َفَر ةٌ  َوَلُكْم  َواِحًدا ِفْكًرا َتْفَتِكُروا َح َن  َواِحَدٍة، ِبَنْفٍس  َواِحَدةٌ  َمَحبَّ ًئا ُمْفَتِكِر ْ فلتكن طاعتكم وأعمالكم  .)٢:٢"(َواِحًدا َش

سان. كونوا قادة  س من أجل إ ة  حضرة هللا ول نة ألجل خالصكم حياتكم الروحي مثمرنالصا اء وأمثلة  ،. كونوا حكماء ومتضع أقو
ٍء، ُكّلِ  َقْبَل  َولِكْن "جيدة،  ْ ُتُكْم  ِلَتُكْن  َ ْعِضُكْم  َمَحبَّ نَّ  َشِديَدًة، ِلَبْعٍض  َ

َ
ةَ  أل بَّ َ رُ  امْلَ ُ ْس َرةً  َ ْ َطاَيا ِمَن  َك َ ْ   ). ٨: ٤بط١(" ا

سوع املسيح، ولنع جميعنا  رفلنِص      الذي يبلغ حد الكمال. بع مثالھصورة ربنا 
   

سوع املسيح مع جميعكم.   ليكن سالم ومحبة ربنا 
ن.      واملجد هلل إ األبد. آم


