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  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر

  ٢٠١٧ يونيو 
  ،أبنائي األحباء

ي أشاطركم سرًا:      ي ال يوجد  دعو سعد ر ما  ذا العالم كلھ أك ء أبدًا.من   عضكم البعض. ال    أن أرى أنكم تحبون هللا، وتحبون 

سوع املسيح قائًال:  ُم، َيا«عندما سأل الفرس ربنا  ةُ  ُمَعّلِ يَّ
َ
ٍة  أ َ  َوِصيَّ ِ َ اُموِس؟ ِ اْلُعْظ ُسوعُ  َلھُ  َفَقاَل  »النَّ بَّ  ُتِحبُّ « :َ  َقْلِبَك، ُكّلِ  ِمْن  ِإلَهَك  الرَّ

َ  ِذهِ  .ِفْكِرَك  ُكّلِ  َوِمْن  َنْفِسَك، ُكّلِ  َوِمْن  ةُ  ِ َ اْلَوِصيَّ و
ُ
َ األ اِنَيةُ  .َواْلُعْظ َبَك  ُتِحبُّ : ِمْثُلَها َوالثَّ ِن  .َكَنْفِسَك  َقِر ْ َهاَت ِن  ِ ْ َت َّ ُق  اْلَوِص اُموُس  َيَتَعلَّ ھُ  النَّ  ُكلُّ

َياءُ  ِ ْن
َ
  )٤٠ - ٣٦: ٢٢(مت .»َواأل

عرف أنھ إذا قلنا: وع       س فينا"أ"الرغم من أننا  ق ل   )٢٠: ٤يو١( ننا نحب هللا ونبغض أخانا/ أختنا فا

س      و ااءقد ن ذا  ون قادرن ع محبة هللا الُك ال؟ ألنھ يبدو أنھ من السهل أن ل ملاذا  شعر بمشاعر ّ ن بة، ومن الطبي أن   االزدراء امل

بة تجاه إخواننا/ أخواتنا؟  ،أو صعب املراس. إذن اطيءتجاه أخ/أخت خ شعر بامل فلماذا ال يمكننا أن ندَّ أننا نحب هللا إذا كنا،  قلوبنا، ال 

ع أن  ذه األسئلة من خالل ثالثة نقاط."أحب قر كنفس"وماذا    ؟ دعونا ُنجيب ع 

سوع املأوًال:       ُتواسيح: عندما قال ربنا  ُ َّ  "ُاْث َنا ِ
َ
نَّ  "َكَما)، قال أيضًا: ٤: ١٥(يو . ِفيُكْم" َوأ

َ
ْن  َيْقِدرُ  الَ  اْلُغْصَن  أ

َ
َي  أ ِ

ْ
ْت  َلْم  ِإْن  َذاِتِھ  ِمْن  ِبَثَمرٍ  َيأ ُ  ِ َيْث

ْنُتْم  َكذِلَك  اْلَكْرَمِة،
َ
ْيًضا أ

َ
ُتوا َلْم  ِإْن  أ ُ َّ  َتْث س أوغسطينوس ). تحدَّ ٤: ١٥(يو ."ِ جذر، ولكنھ يتعن ث القد جذر  غذىكيف أن الفرع ال يفيد ا من ا

ي يُ  ِ ل كذا تم تصميمھ ز س ت. نحن نضيع الوقت  محاولة اق)١(ر، ألنھ  عيدًا عن هللا. يقول القد ناء الفضيلة بمجهوداتنا الذاتية ووسائل أخرى 

رف:  ي ال تقدرون أن تفعلوا «مكسيموس املع ئًا"لقد قال لنا الرب: "بدو ب ضعفنا ش س ستطيع ذا ألنھ  ر  إكمال ال  ل عندما ُنقبِ فعل ا

راتھ بدون معونة ُم علي ثمر .)٢(»عطي ا س ب علينا أن  عطي فإننا نخسر... رغباتنا وجهودنا  املسيح، ألن ي ھ  كل األشياء األخرى عندما 

ون كفروع ُقِط  فنحن قد نخسر الوقت... نخسر الطاقة... نخسر ح سالمنا... االت ن ذه ا ي ألننا  مثل  جذر تحاول بمشقة أن تؤ عت من ا

قٍة  س ثمارًا بأية طر ء  دائمًا  تكانت. ومع ذلك، ففي املسيح، كلما أعطينا كلما امتألنا. ل  ناك أبدًا خسارة  املسيح. وبالتا فإن بداية كل 

  املسيح.

ت  هللا، أل إذا كنا ال نحب أخونا/ أختنا فهذا       بة فهذا ألننا لم نث ت  امل بة، وإن كنا لم نث ت  امل نَّ ننا لم نث
َ
ٌة" هللاَ  "أل   )٨: ٤يو١( َمَحبَّ

سوع املسيح: ي ثانيًا: ِ ُكْنُتْم  ِإْن «قول ربنا  وَن عضنا  هللا إذا لم ننا نحبأ)، فهل يمكننا أن نقول ١٥: ١٤(يو »َوَصاَياَي  َفاْحَفُظوا ُتِحبُّ نكن نحب 

  " البعض؟
َ
َرُه َفَقْد أ ْ َحبَّ َغ

َ
نَّ َمْن أ

َ
ْعًضا، ِأل َ ْعُضُكْم  َ ْن ُيِحبَّ 

َ
ٍء ِإالَّ ِبأ ْ َ

ِ َحٍد 
َ
َن ِأل اُموَس َال َتُكوُنوا َمْدُيوِن ب أيضًا كان ٨: ١٣(رو ."ْكَمَل ٱلنَّ )، ولهذا الس

ُ آب رية دائمًا ما  بة: مون تال علِّ اء ال م أن يبدأوا بأساس امل هَذا"ميذ ْوَالدُ  ِ
َ
ُروَن  هللاِ  أ ِ ْوَالدُ  َظا

َ
َس  َوأ رَّ  َيْفَعُل  الَ  َمْن  ُكلُّ : ِإْبِل ِ َس  اْل ْ  َمْن  َوَكَذا ِهللا، ِمَن  َفَل

َخاهُ  ُيِحبُّ  الَ 
َ
س األنبا أنطونيوس: ١٠: ٣يو١( ."أ عتمدان ع القرب. ألننا إذا ربحنا أخانا، فإننا نربح هللا، وإذا ما ). يقول القد ياة  "املوت وا

رنا أخانا، نخط جم العواقب  .)٣(إ املسيح" أأع رًا ل إذا لمال سنواجهها يجب أن ندرك  يل مننبذل جهدًا كب أنفسنا املرارة ال  قلوبنا تجاه  ُ

  عضنا البعض.

ْعَلُم  َنْحُن "      َنا َ نَّ
َ
َ اْملَْوِت  ِمَن  اْنَتَقْلَنا َقِد  أ َياِة، ِإ َ ْ َنا ا نَّ

َ
َخاهُ  ُيِحبَّ  الَ  َمْن . اِإلْخَوةَ  ُنِحبُّ  أل

َ
َخاهُ  ُيْبِغُض  َمْن  ُكلُّ  .اْملَْوِت  ِ َيْبَق  أ

َ
ْنُتْم  َنْفٍس، َقاِتُل  َفُهوَ  أ

َ
 َوأ

ْعَلُموَن  نَّ  َ
َ
َس  َنْفٍس  َقاِتِل  ُكلَّ  أ ْ ةٌ  َحَياةٌ  ھُ لَ  َل َبِديَّ

َ
َحٌد  َكاَن  ِإْن  " )١٥، ١٤: ٣يو١(.ِفيِھ" َثاِبَتةٌ  أ

َ
َ اْملَْوَت  َيَرى  َفَلْن  َكَالِمي َيْحَفظُ  أ َبِد" ِإ

َ
  .)٥١: ٨(يواأل
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ستخدم أي  ثالثًا: ر اعتقادكم، ملاذا طلب هللا منا أن نحب القرب كالنفس، ولم  ب أننا  لخر؟  آ عب ر  هتمس تمامبأنفسنا أك   ؟ إ

      ُ غفر لنا...  لها لتمسق ع أنفسنا... نشفِ فعندما يتعلق األمر بخطايانا  ُ   األعذار... ونأمل أن 

تنا  ،عادةً      س إ ما فيھ مص ن وسعداء... نحب أن ُنخَد فائدتناو ال ُنظهر ضعفاتنا... وغالبًا ما  ون مرتاح أن  ،م... نود أن نر أنفسنا لن

  ...أن يمدحنا الناسو  ،مرَّ َك نُ 

عتذر إلينا م       ُ لم أحدًا عنا بالسلب، ونرغب أن  تنحن ال نحب أن ُندان، أو أن يت نا.إسا َتمَّ ب  أن هللا طلب منا أن نحب  ئ و الس ذا  ولعل 

ر  ٍء إاآلخرن كأنفسنا. وأود أيضًا أن أش سوع املسيح:  -  خرآ   لُّ "فَ لقد قال ربنا  ُدوَن  َما ُ ْن  ُتِر
َ
اُس  َيْفَعَل  أ ْنُتْم  َكَذا اْفَعُلوا ِبُكُم  النَّ

َ
ْيًضا أ

َ
ِهْم، أ ِ 

نَّ 
َ
وَ  َذا أل اُموُس  ُ َياءُ  النَّ ِ ْن

َ
ري ١٢: ٧(مت "َواأل هم"، ولكن با ُدوَن  َما")، الحظ أنھ لم يقل: "مهما فعل الناس بكم، فافعلوه أنتم أيضًا  ْن  ُتِر

َ
 َيْفَعَل  أ

اُس  ْنُتْم  َكَذا اْفَعُلوا ِبُكُم  النَّ
َ
ْيًضا أ

َ
ِهْم  أ ِ".  

س       بة، كما قال القد ئ بامل ن  هللا، فسوف نمت ها هللا": أوغسطينوسإذا كنا ثابت ها يطلق عل بة  عطية من هللا، ح أ إذا كنا ) ٤(. "إن امل

بة لبعضنا ال عرفھ، وسوف نفيض بامل ن  هللا، فسوف  ْعِرِف َهللا،"بعض. ألن ثابت َ نَّ َمْن َال ُيِحبُّ َلْم 
َ
ٌة" هللاَ  أل عضنا ٨: ٤يو١( َمَحبَّ نا  ). وإن أحب

ة وإسعاد أخانا/ أختنا، وسوف ن س إ مص رية:  الحظالبعض، فسوف  يرى خطايا إن من يحمل خطاياه لن "خطايانا. ألنھ كما يقول آباء ال

 .)٥(قربھ"

ئاً و عمل ذا       س ش ذر من املٌ ثَّ . لذلك، أُح اً آخر  حياتنا يا أحبائي، ول تات ال قد تبدو ُم كم ع ا الص.مَّ هِ ش ها ال تدفعنا نحو ا   ة، ولك

ب"     ر وقال لھ: اً حدث  مرة أن جاء را س باسيليوس الكب   إ القد

س باسيليوس:  "قل  كلمة منفعة يا أبي". -    فأجابھ القد

. وبعد عشرن عامًا رجع مرة أخرى وقال: رب إلهك من كل قلبك""تحب ال - ب وم   . وع الفور تركھ الرا

دت لتنفيذ كلمتك يا أبي، واآلن قل  كلمة منفعة أخرى" -   . فقال لھ: "لقد جا

ذه أيضًا""تحب قربك كنفسك" - ب بطاعة إ قاليتھ لتنفيذ    .)٦(. فعاد الرا

سعادة غامرة عندما أراكم،      سعادة غامرة عندما أرى أن هللا  وسطكم، وأن لديكم محبة لبعضكم البعض... أشعر  بدًال  أبنائي األحباء... أشعر 

او  صية ى من الش كم ال ة إخوانكم/ أخواتكم قبل مصا سعون ملص غفرون و سامحون و  .واملنازعات، تلتمسون األعذار لبعضكم البعض و

ر من نفسھ،  بھ أك سمع شيخًا يمتدح قر ر من ا"عندما  و الكمال، أن تمجد قربك أك ذا  علم أنھ قد بلغ درجة من الكمال رفيعة، ألن 

  .)٧(نفسك"

عطى قصة       ُ شوي، لم  تم بما لنفسھ  األنبا ب ب الذي ا سوع املسيحالرا ة ربنا  تم بما لآلخر. أين تجد  السنكسار قصة  لذيا، بل عمة رؤ ا

بك، وقد أرسل ألباركك"؟ قول لھ: "لقد قبل هللا موا س و ي إ قد   ملالك الرب يأ

هم األب بأبنائھ يفخر ل       ون لد بحينما ي ار مبتكرة، أو موا سكية  ،أف ...شديدة، أو مهارات قيادية، أو ممارسات  هم ؟ أم إ ون ف حينما ي

  ؟همواتضاع ،لبعضاعضهم  ةومحبحبة هللا، م

ُم  ُكْنُت  "ِإْن كر أنھ مكتوب: ذَّ تَ       لَّ َ َت
َ
ْلِسَنِة  أ

َ
اِس  ِبأ َس  َولِكْن  َواْملََالِئَكِة  النَّ ْ ٌة، ِ َل وْ  َيِطنُّ  ُنَحاًسا ِصْرُت  َفَقْد  َمَحبَّ

َ
ٌة، ِ َكاَنْت  َوِإْن  .َيِرنُّ  َصْنًجا أ ْعَلُم  ُنُبوَّ

َ
 َوأ

ْسَرارِ  َجِميَع 
َ
َّ اِإليَماِن  ُكلُّ  ِ َكاَن  َوِإْن  ِعْلٍم، َوُكلَّ  األ ْنُقَل  َح

َ
ِجَباَل، أ ْ َس  َولِكْن  ا ْ ٌة، ِ َل ًئا َفَلْسُت  َمَحبَّ ْ ْطَعْمُت  َوِإْن  .َش

َ
، ُكلَّ  أ ِ ْمَوا

َ
ْمُت  َوِإْن  أ  َسلَّ

َّ َجَسِدي ِرَق، َح َ ْح
َ
َس  َولِكْن  أ ْ ٌة، ِ َل ْنَتِفُع  َفالَ  َمَحبَّ

َ
ًئا أ ْ   ).٣-١: ١٣كو١( ."َش

كمة      بة عمةواالتضاع، و  ،ليمنحنا الرب ا   .العظيمة امل

   
سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.             واملجد هلل إ األبد. آم


