
  

 

ي الواليات املتحدة األمركية   إيبارشية جنو

بات بان والرا رة للر   الرسالة الش

  ٢٠١٩ يناير 
سوع املسيح...ري    ومخل 

ء ثابت أو أكيد.     ء بالتقلبات حيث ال يوجد  ذا العالم امل   ما  سواك ري  

  أعط يا ري أن تكون عيناي دائمًا نحوك...     

سيان       ًا عن خطورة ال ية كث ا لنا –لقد تحدث آباء ال ل النعم ال أجذل ان مستحيًال أن ي أحد  ن  عدما أخرجتنا  – و من لكننا 

س  طرق آخر غ الذي كنا ف دأنا  ار املقلقة، و نا أمام األف شك ونخاف، وفتحنا باب قلو   يھ.مصر وأطعمتنا املّن سرعان ما ابتدأنا 

نا.      سي سأل إن كنت أنت قد  ي التذمر، ون قنا ضيقًا يأ   أنت قلت لنا: "أدخلوا من الباب الضّيق"، ولكن عندما يزداد طر

...ري        ... حبي

ي       اية صلبت  بع خطواتك... و ال ي ن ست، وعشت حياًة باذلة، علمتنا بمثالك ل باتضاعك العظيم وحبك غ املدرك تجسدت وتأ

ن بذلك أنھ  نا وتبعناك، معلن منا ذلك، حملنا نحن أيضًا صلي نا. وملا ف ْن  اْضُطِرْرُت  "َوَلوِ تحي
َ
ُموَت  أ

َ
ْنِكُرَك  الَ  َمَعَك  أ

ُ
  .)٣٥: ٢٦(مت" !أ

  ري...     

ي.       ي، ولك أسألك عندما يأت وقت األلم أن ال يف إيما ال ع قدر س  ات ا ِإْن “ ألنھ أنا ل ُم  ُكنَّ لَّ
َ
ْي  َمَعھُ  َنَتأ َ َد  ِل ْيًضا َنَتَمجَّ

َ
  ).١٧: ٨(رو " َمَعھُ  أ

و حافظي يا رب" (مز       مل أبدًا (تث ، وأنا )٥: ١٢١"أنت  ك أو  الكة.٦: ٣١أعلم أنك ال ولن ت   )، ح  ساعة الظلمة ا
م، بل أحسبك تقتل (أي       ة ال أف ي أحيانًا كث ف أ   ) ... ولك أثق فيك...١٥: ١٣أنا أع

  ري...     

ة الطر      شعر أن صعو شعر عندما  َنا" ق تفوق احتمالنا... عندما  نَّ
َ
ْلَنا أ اَقِة، َفْوَق  ِجدا َتَثقَّ َّ الطَّ ْسَنا َح ِ

َ
َياةِ  ِمَن  أ َ ْ ْيًضا ا

َ
بنا ٨: ١كو٢" (أ  ،(

َن  َنُكوَن  الَ " أن ِل ِ
َ ُمتَّ ْنُفِسَنا َع

َ
ِذي هللاِ  َعَليك أنت يا َبْل  أ ْمَواَت  ُيِقيُم  الَّ

َ
ِذي، األ اَنا الَّ وَ  َذا، ِمْثِل  َمْوٍت  ِمْن  َنجَّ ُ ِ َو

ّ ِذي. ُيَن ھُ  ِفيِھ  َرَجاءٌ  َلَنا الَّ نَّ
َ
 أ

ِ
ّ َن ُ ْيًضا َس

َ
ْعُد  ِفيَما أ   ).١٠-٩: ١كو٢" (َ

عطي املع      ، أنت يا رب الذي "   ).٢٩: ٤٠ديم القوة تك شدة" (إشقدرة ولع أقدم لك يا سيدي مشورات حر

ول...      ء مج سلم إلرادتك عندما يكون أمامنا  يم... ل   بنا إيمان إبرا

طأ...      عقوب  طلب بركتك... عندما نكون مقيدين با   بنا مثابرة 

حا وأشياء تبدو مستحيلة...      شوع... عندما تكون أمامنا أسوار أر   بنا أن نثق فيك كما فعل 

اعة داود  موا      ة جلياتبنا    ... عندما نكون  خوف...ج

  وعند سقوطنا...     

ن.      س بطرس... وقلب اللص اليم اطئة... رجاء القد   أعطنا دموع املرأة ا

       

ا  معيتك...    ناك رحلة أعظم من ال نوجد ف س    ل

ن.      د لك يا رب... آم  ا


