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  إيبارشية الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر
  ٢٠١٧يوليو 

  أبنائي األعزاء، 
عيد الرسل، كنت أفكر: كيف كان اإلث عشر  رابنا من اإلحتفال  سوع املسيح وحلمع إق عد صعود ربنا  شون  ول ع

وف أو ما إذا داَخ  ساءلت كم مرة شعروا با هم أو لَ الروح القدس؟  شعرون بالوحدة  خدم ساءلت عما إذا كانوا  هم الشك. 
ر من األحيان ،ما إذا شعروا شر مثلنا تمامًا، وبالتأكيد كانوا ي ، كث هم  هاية، وصلت إ أ دون باليأس.  ال مثلما نفعل،  جا

س بولس عندما قال:  ْيًضا."وتذكرت كلمات القد
َ
َياِة أ َ ْ ْسَنا ِمَن ا ِ

َ
َّ أ اَقِة، َح ا َفْوَق الطَّ ْلَنا ِجدًّ َنا َتَثقَّ نَّ

َ
  . )٨: ١كو ٢( "أ

ستمروا؟ و ماذا وجدوا فرحهم؟ أود أن أقول أن فرحهم قد ُوجد أوًال  ربنا  سوع املسيح، وثانيًا فكيف إذًا إستطاعوا أن 
ياء، أو ع األقل لم  أضاعوامن خالل خدمة اآلخرن. ال أعتقد أن اإلث عشر  ،بخدمتھ ر من الوقت  الشعور باإلس الكث

اء  اإليمان وكانوا دائمًا مملوءين من الروح القدس إلخالصهم  هم كانوا أقو رًا  مشاعر الشفقة ع الذات، ولك ينغمسوا كث
  خدمة اآلخرن.  

ر من األحيان   ئ تحت  ، كث سالم وبأننا نرد أن نخت شعر باإلس ر متوقعًا  حياتنا،  وعندما تأخذ األمور منعطفًا غ
ئ  نا  فعل أي  رير موقفنا السل وعدم رغب وى و ت سرع إ الشك  معونة هللا، ونجد أحيانًا الراحة  الش رة. 

سلم، ومع ذلك، ف س ساطة، فإنھ من األسهل أن  ل للقضية ولكنھ مثمر. ب و شعور خادع يبدو وأن فيھ ا ذا الشعور  إن 
ا. و طيل أمد لأالواقع   الواقع يجتذبنا إ أسفل و   أن نتخذ موقفًا مخالفًا تمامًا. و ن ا

بع النجاح ولكنوقد أظهرت الدراسة النفسية  ر من  ال السعادة  أن أن السعادة ال ت تظر األ تؤدي إ النجاح.  كث حيان ن
ون كمن يطارد الرح.  عكس حالتنا الداخلية، ولكننا  القيام بذلك ن ارجية إ اإليجابية من أجل أن  أن تتحول ظروفنا ا

عمل ع حالتنا الداخلية لكيما ندرك تَ  و أن  عود علينا بالفائدة  ل العم والذي  ارجية. حسُّ ولكن ا   ن حالتنا ا
ون ت   ب أن ي ئ آخر، فسوف يخيب أملنا، ي عتمد ع أي  نا الداخ دائمًا ع هللا. ألنھ إذا كان مصدر فرحنا  رك
رض  اآلخرن أو  أنفسنا املثالية أو ح نوإذا ما ك ر األمور  العالم"ا نف س يد سوف يؤدي ، فبالتأك"ع أي نحو، يجب أن 

ون ثقتنا سبة للرسل.  ذا بنا إ خيبة األمل، يجب أن ت ال بال  وأملنا  هللا وحده، تمامًا كما كان ا
اَمُھ.":دعونا نتذكر أيضًا كلمات أيوب   ِقي ُقدَّ َزّكِي َطِر

ُ
ًئا. َفَقْط أ ْ ْنَتِظُر َش

َ
. َال أ ِ َوَذا َيْقُتُل

ألنھ عندما  )١٥ : ١٣أي ( "ُ
لمات الرائعة:  ھوبختھ زوجتھ ع أن هذه ال رَّ الَ "ال يزال يثق  هللا أثناء تجربتھ، أجاب  َر َنْقَبُل ِمْن ِعْنِد ِهللا، َوالشَّ ْ َ ْ ا

َ
  َنْقَبُل؟"أ

  . )١٠: ٢أي (
جهاز العص    شري وبدراسة ا شعر املرء بمشاعر ال ر تقود إ أن  ل مستفيض، تم دعم فكرة أن أعمال ا ش

زن  ،طيبة وبالتا روج من مشاعر ا س  ،كوسيلة ل نا ع هللا واآلخرن بدًال من أنفسنا. أل سهولة أن نحول ترك يمكننا 



٢ 
 

سلم ولكنھ ذا ما فعلھ الرسل؟  س سوع املسيح لم يتذمر ولم  سوع املسيح؟  قمة معاناة وضيق ربنا  ذا ما فعلھ ربنا  س  أل
 َّ ئة هللا بحرارة ص ي تتم مش ة اآلخرن راوكان ي ،ل ر.  مص   ح النفس األخ

ن.    و السر إليجاد السالم والفرح  امل ذا  و املثال الذي تبعھ الرسل، وأعتقد أيضًا أن  ذا    أعتقد أن 
ْحَضاِنُكْم.""

َ
ِ أ ْعُطوَن 

ُ ًدا َمْهُزوًزا َفاِئًضا  ًدا ُمَلبَّ ْعَطْوا، َكْيًال َجّيِ ُ ْعُطوا 
َ
ن نتقبل حقيقة أننا نّم  . )٣٨: ٦لو ( أ ر أوقات امل

ها لكن يمكننا أن نختا ستطيعبأوقات صعبة وبالرغم من أننا ال  روج م ر أنفسنا ل ستمع لصوت الروح الر أن نج قدس أن 
نا ُ  اآلخرن: إ ليعمل فينا وأن نحول ترك ُھ َقاَل: َمْغُبوٌط  نَّ

َ
ُسوَع أ َ ّبِ  َن َكِلَماِت الرَّ ِر ْخِذ "ُمَتَذّكِ

َ
ُر ِمَن األ

َ
ْك
َ
: ٢٠أع ( "َو اْلَعَطاُء أ

سأن نُ  أبداً  نان يفيدل)  ٣٥ ري أن نطيعھ. إ مع تقّس قلوبنا وأال    صوت الروح القدس بل با
ذا السؤال )٣١: ٨رو ( "ِإْن َكاَن ُهللا َمَعَنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟"   : ال أحد بل أنفسنا. . حقيقة إن اإلجابة ع 

  
ركنا (تث  هملنا أو ي ون سهلة، لكن هللا وعدنا بأنھ لن  ياة ست هتم ٦: ٣١لم يقل أحد أن ا ). إن كان لنا إيمان فلن 

ن ( ٦: ٤ئ، ألن طلباتنا سُتعلم لدى هللا (  ّبِ ). أحبائي، مكتوب: ٤: ٤) وفيھ نفرح كل ح ْدَمِة الرَّ ِ ِ ْقَبْلَت 
َ
، ِإْن أ َّ َ "َيا ُب

ْجِرَبة"اِإللِھ،  ْعِدْد َنْفَسَك ِللتَّ
َ
ْقَوى، َوأ ّرِ َوالتَّ ِ  اْل

َ ْت َع ُ راخ ( َفاْث ناك أوقات صعبة ولكن )١: ٢س ون  كذا أقول لكم أنھ ست . و
حامي عنا (مز  عمل و سمح للروح القدس أن ب). لذا يجب علينا أن نثق ٨: ١٣٨هللا  ھ ألنھ يحبنا وأن نتطلع إ خارج أنفسنا و

جائب من خالل خدمتنا لآلخرن.    يصنع معنا ال
   

سوع املسيح مع جميعكم.    ليكن سالم ومحبة ربنا 
ن.آواملجد هلل إ األبد،   م


