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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة

 
 م ۲۰۱۹ دیسمبر                                                                     للرھبان والراھبات الشھریة الرسالة

 
 

 إىل أعز أصدقائي وأيب
 

هذا الصباح إذ تطلعت إليك وأدركت كيف ابتعدت عنك. ال أستطيع تصديق طول  لقد انكسر قليب   
!! قليب جمروح عندما أفكر يف األحداث اليت حدثت مؤخراً الزمان منذ آخر مرة حتدثت فيها معك حبق

 وأستطيع فقط أن أقول أنين أفتقدك وأعتذر لك. أعتذر عما بدر مين وعما أصبحت عليه.
 

�ت عديدة لقد كنت منشغًال جدًا مؤخراً ابلعمل ومع الناس وأعتقد أنين مل أالحظ حقًا أنين على مستو     
استبدلت حمبيت لك مبحبة اآلخرين واألشياء األخرى. لقد تركت العديد من األمور تبعدين عنك ومع ذلك 
حاولت أن ختربين بذلك عدة مرات ولكنين مل أرى ذلك. أو رمبا رأيته ولكن ببساطة مل أكن أريد االعرتاف 

 .فيما كنت فيهبه ألنين كنت مراتحاً  
 

طويل صارت فيه عالقتنا ابردة. لقد جلأت إليك عندما كنا حنتاج مناقشة شيء ما لقد مر علينا زمان     
ولكن فيما عدا ذلك كنت منحصراً يف ذايت. أعتذر عن كل مرة جادلتك فيها عندما كنت تعاتبين على أمر 

كريهة كنت خمطئًا فيه. إنين أعرف كم حتبين. إنين أأتسف كثريًا على أنك اضطررت الحتمال تركيبيت الما 
والعنيدة جداً. أعتذر بشدة ألنين ملتك على ذلك الوقت العصيب الذي مررت به. إنين أعرف اآلن أننا مرر� 

 به معاً وأتملنا معاً. أعتذر بشدة ألنين مل أرى ذلك وأنين مل أقدر كل ما كنت تفعله.
يس كابن لك. أ� لقد أخذت كل األمور شكًال رمسيًا جدًا وصرت أتفاعل معك من منطلق الواجب ول

 آسف جداً � أيب، أرجوك ساحمين.
 

إنين أتذكر املرات العديدة اليت طلبت مين فيها أن آخذ راحة من كل شيء وأن أقضي وقتًا معك حيث      
 كنت أقول ابستمرار: "فيما بعد"... وهذا الوقت مل �ِت قط.
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إنين مل أكف أبداً عن إخبار اآلخرين أنك صديقي األقرب وقدويت يف كل شيء وأنين أحبك بشدة! إنين     
أتكلم عنك كل حني مع كل أحد! أريد أن اجلميع يعرفونك وأيضًا أن يتعلموا منك. ولكنين أعلم أن 

ك ساحمين. أرجوك ساحمين الشفتني تستطيعان أن تنطقا بكلمات مجيلة بينما يكون القلب بعيدًا جداً. أرجو 
 وتشتيت الذي أخذين بعيداً عنك.على إمهايل  

اجذبين إليك كما اعتدت أن تفعل عندما مل يكن يف الكون كله سواي أ� وأنت، عندما مل يكن أي شيء 
 يستطيع أن يشتتين بعيداً عنك. أريد أن أبدأ من جديد لو مسحت بذلك. إنين أفتقد أيب.

 
 املسيح تكن مع مجيعكم.  سالم وحمبة ربنا يسوع

 
 اجملد هلل دائماً أبد�ً. آمني.

  
  
   

 
 
 


