
  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر

  ٢٠١٧  مارس
  ،بي السماوي أ

     ... َّ بك كل ما  جد أمام مجدك وأ   أ

ري.      وائي، عابدًا إياك فقط بما يكفي لراحة ضم   ..لقد عشت بما يكفي تبعًا أل

      . ...  ولن أقف  طرق إرادتك، أو أكون عائقًا للرسالة ال ترد أن تصل إ العالم من خال عد جزءًا م  أنا لن أقدم لك فيما 

َّ ألكلم الناس عن محبتك! ليقة كلها يتطلع إ   من أكون أنا يا سيدي ح أحوز شرف أن بارئ ا

ذه األرض...  ح أكون نافعًا لك عسيدي، نّقِ       م    َحّطِ
َ
ريائي ح أكون ط ُ يِّ ك ن يديك ل ِّ عًا ب س كما أرى أنا... أِنر ش شاء، ول ل حسبما 

َّ يأتيعق ح أكون شاكرًا  كل مشقة وإذالل  ن يديك، عوضًا عن حرارة الغضب ال تُ ِّ لَ ، لكيما يصبحان كاملاء الذي يُ ان ع ن ب   يھ.قّسِ ن الط

ي       عد أن أنت ن حيا ظة:  "كخادم هلل"أنا لن أشتاق فيما  همس   كل  ب إ امليل ا"باملظهر فقط، غافًال عن الصوت الذي  ذ

ي... اتض رف بخطاياك وأالثا ء شاكرًا بال تذاطلب الغفران... اغفر... كن صامتًا ودع هللا يدافع... أعِط بال مقابل... ع... اع مر... قبل كل 

رك مصليًا من عمق القلب... دع عنك الكرامة... أحب اآلخرن كما تحب نفسك نظر إ خطاياك قبل النظر إ خطايا ا... قف للصالة ب

ت  هللا لكيما يتمجد فيك".   اآلخرن... اث

كمة لكيما أثق      َّ   امنح يا سيد ا ي ع ، وأن أقبل ما يأ ري لنفس و أفضل من تدب رك  ر ملا قد  ،أن تدب بدًال من أن أتدخل وأطالب بالتغي

ي. جاعة ألكون سعيدًا عندما يتفوق .. يتوافق مع ذا َّ امنح يا سيد ال علَّ أعط و اآلخرن، ع ِ أن أ هم... امنع عن أن أقف  طرق  بة م م

ب  س ريائي.محبتك لآلخرن  ري وك َّ خادمك األ  ..غ ن..أرد أن تجد    شف من الفرسية...اعطاءة، و منح روح صموئيل املِ ا. م

، امنع عن عدم طاعتك      وف الذي يمنع من أن أ ، حيا إله ريائي عند سماع صوتك... انزع م ا َّ ك ثًا   خطوعندما يثور  حث

ر خالل الباب الض اإليمان... ابق نما أس   ق.يِّ م ب

رام أطالب كيف  أن أقف أمام صليبك وأنا      عض األحيان؟ستاء مأبل و  ، اآلخرن باح نما أنت هم   ت قد صلبو  ،خلِّ يا ُم  ،ب ك الذين أت

  !لتخلصهم

ا. ..امنح روحًا متضعًا. آه يا سيد...      . ..امنح الوداعة ال افتقد ها  ي أحيا حسب خطتك ال أعدد ري إ ما يرضيك ل   غ

، وسوف       ئ ي وسيدي... أقدم لك مش ي أن أكون شاكرًا عندما أمل ... أرجوك ساعد  رحمتك الواسعة أنك  أثق. ..أسقطتبعك حامًال صلي

ر بدونك،  سمح  أن أسقط حينما أبدأ  ي ،آخذ زمام األمور بيديعندما  وأالس    الطرق.سائرًا أمامي وأنت إليك مجددًا  أتوق  عندئذ ل

ي أشعر بقيمة الوقت،  أمينًا  القليل لكيما ال أضل أبداً امنح أن أكون       جدية ل ي. دع ال أؤجل واجبات اليوم إ الغد... امنح ا  عباد

وى  –وال أترا  صرفھ. فما يبدو أمرًا تافهًا  غماس  امللذات، قليل من الش مِ  –قليل من النميمة، قليل من اال
ُ
ها تصبح جدارًا تلَ إذا أ ، فإ

عوق طرق التقدم نحوك... ر    من ال

ر سوف يُ       عطى لھ أك ُ ي أن أتذكر أن الذي   ساعد
َ
ر، و طال َّ خوفك... امنح حياة التوبة، والثباتاب بأك ون قل والتأمل لكيما ي ،غرس 

ون قالي  قل وعق لألبد.   وعق  قالي دائمًا، وأن ت

ي... ربي وسيدي... ُم        خلِّ خالقي وملي
ُ
... أ ئ ،وقل ،يم لك ما لك... قوّ قّدِ  وغاية محب ... ربي ،ومش شاء.اأنا خادمك  ،ووق   فعل بي ما 

ن.يا رب ،لك املجد   . آم


