
  

  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر

راير    ٢٠١٧  ف
  أحبائي،

عمة.        سالم و

بناقشنا  رسالة الشهر املا كيف أن الصالة  عمل       ناول إحدى  الرا ذا الشهر أن ن الوسائل ، وبنعمة هللا، أود  رسالة 

هذا العمل. ستخدمها من أجل القيام    ال 

ناك احتياج       ل  و الهدف منھ؟ و يح؟ وما  س و ال يح. ولكن، ما  س ستخدمها للصالة  ال واحدة من الوسائل ال غالبًا ما 

ء  صلواتنا  ل يمكن أن نقوم فقط بقراءة كل  لة؟  ان والصلوات الطو ذه األ ل  جماعية ل ته  ا وخدمة الليتورجية ون

  نصف الوقت؟

ل ن      ل عندما نلتقي بمن نحب فعلبالتأكيد، أعتقد أنھ بوسعنا فعل ذلك. ولكن  صًا ما؟  نناقش ما  ، فإنناذا عندما نحب 

مية؟ بالطبع ال.  ر أ   هم ثم ننصرف بأسرع وقت ممكن ح نتمكن من العودة إ القيام بما يبدو أك

ستطيعأيمكننا أن نتفق جميعًا ع أننا عندما نحب فإننا نرغب  إعطاء           ملن نحب.  ،وقتنامن فسنا و من أن ،ق ما 

عم  سرعةيمكننا مجر لذلك،  هاء  ء واالن ذاد قراءة كل  نا املباركة ال تفعل  س ها تأسست ع امل ،، ولكن حمدًا هلل، إن كن  .ةبأل

نا هلل ،ونحن دمة سيدنا (املسيح).من أجل محب نا  ء وأت ماس ..، تركنا كل  ر قدر من ا نا بأك ء  ةأت ل  ية ب والشوق للت

نا بقلوٍب من أجلھ...  عد  أت جة ومستعدة. ولكن ماذا حدث  ؟  أتنطفأن إمبت نا األو   حماس

يحنا       س طر، ولألسف بدأ  عرضت ل نا قد  يجة لذلك. أن نجد أن محب ستمر  الصالة، ولكننا نفعل ذلك كعمل روتي يتأثر ن

شعر، ال بالف يح"، ولكننا ال  س ها كلم "الفرح" و "ال رًا ما تتكرر ف ر، وال كث بة. نص املزام رًا عن امل عب ر منھ  يح!أك س   رح وال بال

رنا      عب رض  ع عض األحيان  بة   ُ ع عن امل يحستض العقبات، وبدًال من أن  س ، يتحول ضدنا،  ناخدم  كمصدر للنمو الرو

سمح و    هذا أن يحدث.لضعفنا  جهادنا. يجب أال 

ب ُنحَبطعندما       َس  تناقو  أن نجد ي عتقد أن القد ل  هض مرة أخرى.  سوع املسيح، ون ن بولس وسيال كانا  حالة طيبة  ربنا 

ل تم  ؟  جن  فيل هما؟عندما كانا  ال هم لطفًا أو ودًا تجا ن  يط اص امل ل أظهر األ هم بالعدل؟    معامل

       ُ يح، ولم  س يحهم أثَّ سبِّ أنا ال أظن ذلك. ومع ذلك، ماذا فعلوا؟ لقد قاموا بال س بة ال كانت   رت ع حوا فقط، ولكن امل

هربوا عندما كانت الفرصة سانحة. هم لم  جناء لدرجة أ   ال

جب! وكما أننا ال ندرك كم نُ  يا      سة بأكوِ قَّ لل ُ ي جسد الكن ف جسد ضعِ نحن أيضًا ال ندرك كم نُ  ،ح بأرواحنا وقلوبناسبِّ ملھ عندما 

سة بأكملھ عندما  يحناالكن س ر    ؟!الالمباالةبونخلد إ الشعور  يف



سبحة  كانتإن       ذا ضعيفةال ها. و جهاد ضد ،فلن يقلق الشيطان نفسھ  ساعدنا ع ا املعركة،  ه  حد ذاتھ، يجب أن 

حّفِ  ن زناو يح عبئًا  ،.  ومع ذلكأن نظَّل ثابت س صبح ال نا، و ن لذلك  نا. أعتقد أنيلعفإننا غالبًا ما ننخدع ونفقد ترك ب ناك س

ما:  بة نقصو ، االتضاع نقصو   .امل

سان بولس و       عتقد أنھ عندما كان القد ُ ل  ما ألن اآلخر لم يكن ضابطًا لإليقاع؟  برِ طحان، كان من املمكن أن يضسبِّ سيال  أحد

هما توقفا  ليُ  عتقد أ ن؟ ِّ ل  يح من شدة إحباطھ لعدم ضبط إيقاع ال س ما تمامًا عن ال ما اآلخر، أو ربما توقف أحد  أحد

سبحة موسلو تتخيل  ل لك أن روج  أن  سبحة نصف الليلصلِّ وال نُ (، قد ُقِطَعت سفر ا  ،، )ها كل يوم  الهوس األول من 

هم لم يتفقوا؟رَ ِك وذُ  يح أل س ستمروا  ال ون ذلك  !ت آية تفيد أن شعب ب إسرائيل لم  ر مقبوالً كم سي   !؟ غ

ستخدمھ حاراباتناو سالح قوي  م تضاعاال        يا أحبائي.  ذه، فل

شعر بأنك      ناامع وشك أن تتع عندما  ل قوتك.  أن يمنحك هللا من أجل مع فضيلة االتضاع، صِلّ  ل بطرقة ت القوة، وحارب ب

يح ُمصلِّ قِ  س سمح ألي فكر أو عمل أن يتلف العمل الصا الذي تقوم بھ. ف أثناء ال   يًا وال 

بة من سهام الشيطانقذتن      رة نا امل يح، فستظهر   شاركوننانا حقًا نحب أولئك الذين علينا أن ندرك أنھ إذا كف. الكث س ال

جة بوضوح   عرف أيضًا أناصو أالب جة، فعلينا أن  ذه الب يحنا. فإن شعرنا بزوال  س نا قد ضعفت ت  تجاه أخواننا/  محب

رلس ؛أخواتنا يح، إ جانبك  ألنھ من املؤكد أنھ إذا ما ظهر قداسة البابا ك س رك  ال ش ي     .تمامًا! ختلففإن مشاعرك سوف تل

ل الوسائل أن يُ       ار اإلدانة، والغضبدّمِ سوف يحاول الشيطان ب بة بأف ية. ولكننا كتالميذ ل ،ر مشاعر امل سوع ربنا والكرا

ري يجب أن ال املسيح  قو  نصرخ إسمح لتلك الشوائب أن تدخل إ قلوبنا، بل با رحمنا و يح ل س   .محاراباتنانا  هللا أثناء ال

عضكم لبعض. علينا أن ندرك أن هللاأأحبائي،       عضكم البعض، وتواضعوا  ر برحمتھ  ،حبوا  ية وعطفھ، أعطانا شرف أن غ املتنا

يح. ولذلك، يجب أن نقف ونُ  س ِ نقف أمامھ  ال
ّ ار الص بة الصوت تدعونا إ االنقسام ، ونحارب األف . إذا أعطاك هللا مو

جميل، فهل يحق لك أن تضطرب بة مختلفة؟ هللاإذا أعطى  أو ت ا   أخيك/ أختك مو

س بطرس:       ْعَم "يقول القد ِ  
َ َن َع ِ ِ ْعًضا، َكُوَكَالَء َصا َ ْعُضُكْم  َ َها  ِ َبًة، َيْخِدُم  ِ َخَذ َمْو

َ
ِة ِهللا ِلَيُكْن ُكلُّ َواِحٍد ِبَحَسِب َما أ

َعِة  َُتَنّوِ
ْ
عضكم البعض.١٠: ٤بط١( "امل ها ضد  ستخدمو   )، ال أن 

      ُ ع أسبِّ نحن  ذا ال  ن.  س ألننا نحب ال ان ال ح ألننا نحب هللا، ول انبالطبع  –نحب األ  نفعلأن  أتم، و يمكننا أن نحب األ

يح. ولكن املقصود  – س بة وال ن نفسھ، بل امل س ال   نا أن الهدف ل

      ُ نا أن نقف أمامھ ونحن ع األرض ل و فرص و عطية خاصة قدمها لنا هللا. و يح  س تفعل املالئكة   مثلماحھ، تمامًا سبِّ ال

و مصدر  ذا َد . ال تَ فرحنا وسالمناالسماء. و ع    منكم.عوا الشيطان ي

َجَسُد َفَضِعيٌف "      ْ ا ا مَّ
َ
ِشيٌط َوأ َ وُح َف ا الرُّ مَّ

َ
  )٤١: ٢٦(مت " أ

سوع املسيح مع جميعكم،        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.        املجد هلل إ األبد. آم


