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  إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة األمركية

ن واملكرسات بات واملكرس بان والرا   الرسالة الشهرة للر

  ٢٠١٧ أغسطس 
  ،أبنائي األحباء

عمة        .سالم و

،ناك سؤال       سأل نفسھ:  ما إذا كان كل واحٍد  يدور  ذ شھ؟!منا  ي أن أع ش مثال املسيح الذي يرد   ل أع

ل بمثابة وسيلة ملساعدتنا ع      ذا الهي ون  االت، ي ل تنظي تحكمها القواعد واألنظمة.  أفضل ا ي بانية  حياة ذات  ياة الر لنمو ا ا

امات يوميًا  الفضيلة، وبالتا نصبح أقرب إ لة من االل و قائمة طو ل  ذا الهي شعر أن  االت، يمكن أن  ها ن هللا. و أسوأ ا ضطر للقيام 

بعها حرف ،ضد إرادتنا ن. تماماً ، ياً أو قائمة من القواعد ال ن   كالفرسي

ها؟إذن،       ش حقًا الدعوة ال دعينا إل ع   ماذا يجب علينا أن نفعل للتأكد من أننا 

     . نا األو ساطة أن نتذكر محب سوع املسيح: أعتقد أن علينا ب ِ ُكْنُتْم  "ِإْن  قال ربنا  وَن )، ومع ذلك نحن ١٥: ١٤يو( َوَصاَياَي" َفاْحَفُظوا ُتِحبُّ

ذا؟ أعتقد ألننا تركنا  نا األونكسر وصاياه كل يوم. ملاذا نفعل  . تِّ إ)، وبدأنا  ٤: ٢(رؤ  محب  باع إرادتنا ع نحو أع

ي:       قطع مشيئتھ حبًا باهلل، قال األب أمون اآل اره و سان أف زنة  أن يمسك اإل : "الطرق الضيقة وامل و مع ذا  ا«و  َتَرْكَنا َقْد  َنْحُن  َ

ٍء  ُكلَّ  ْ   .)١( ")٢٧: ١٩(مت »َوَتِبْعَناَك  َ

ا«قًا أن نقول مع بطرس الرسول ل يمكننا حأحبائي...   ٍء  ُكلَّ  َتَرْكَنا َقْد  َنْحُن  َ ْ ا أمام هللا »َوَتِبْعَناَك  َ  ؟ إذا كنا يوميًا نكسر الوعود ال قطعنا

جسدية... ال نقدم  ر وراء رغباتنا ا س ن الدير...  نائية... نطالب بالعدالةأيوم تكرسنا... نكسر قوان يات است عضنا البعض...  عونتذمر  ،ية ت

ا ال إذن  ان وبيوتنا ال تركنا ذا امل وثنا   ن م ريصبح الفارق ب . من أك جغرا ر للموقع ا   غي

ون مقبولة، ولكن ع األقل أود أن أقول       ون أالصالة التالية لن ت   صادقة: ها ست

. سوف أتبعك، ولكن أفّضِ  ي، أنا أحبك ولكن"ربَّ        سأل س باملثال أرد أن أفعل كل ما  ، ول ا لنفس د ش بالطرقة ال أر ال ل أن أع

ئ قطعرينا إياه. أنا ال أرد أن أالذي جئت أنت ل ساطة  مش مثلما فعلت أنت، أو أن أطيع كما أطعت أنت، أو أن أحب كما فعلت أنت، ألنھ ب

يائي، كما أنصعب للغاية. أنا ال أر  ر اس ر  ال أرد أن أفعل د أ ن أتضع وأسأل املغفرة. أنا ال أرد أن أقبل ما يث ي، ضمن األشياء كث د إراد

د تلميذك. شكرًا لك يا سيِّ نولك
ُ
  دي". أرد أن أ

  

ل ال يزال حباء... أبنائي األ       و الرغبة الوحيدة لقلوبنا؟  ل مازال  ءو "ل مازلنا حقًا نحب هللا؟  ل نتوق إ الصمت "كل  سبة لنا؟  ح  بال

ل نحن شاكرن  ون معھ؟  بة ح نرضيھ؟ ن سرع إ امل ل  سرعة ح نتمكن من خدمتھ؟  ل نطيع  رك معھ؟  ش  َما« الضيقات ح 

َْنَفَعةُ 
ْ
ي َيا امل َحٌد  َقاَل  ِإْن  ِإْخَوِ

َ
َس  َولِكْن  ِإيَماًنا َلھُ  ِإنَّ  أ ْ ْعَماٌل، َلھُ  َل

َ
ْل  أ ْن  اِإليَماُن  َيْقِدرُ  َ

َ
َصُھ؟ أ ع  »ُيَخّلِ )١٤: ٢(  

ر جماًال، أو إشباعًا، أو ما ال يوجد       ياة مع مخلصنا. ع  ،عطي راحة للروحما و أك ار قد تبدو املكا ، األمور صعبةستوى السط ا

د قليالً  نفعلينا فقط أ ،ولكن إن كنا نحب هللا، ولدينا الرغبة  إرضاءه  بھ. فليفحص كٍل  واالمتالءميم مشيئتھ نا إ تتوالنعمة سوف تحرك ،نجا

شبع قلبھ. شف حقًا ما الذي    منا نفسھ، وليبحث بداخلھ ليك

سوع املسيح مع جميعكم.        ليكن سالم ومحبة ربنا 

ن.             واملجد هلل إ األبد. آم


