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 إيبارشية جنو�ي أمر��ا لألقباط األرثوذكس

 ٢٠٢٢ و ونيي                                 الرسالة الشهر�ة للمكرسات 

 االستغناء

ع�ى  أ نت الشقي والبئس وفق�� و أ  أنك�� �ىيء، ولست �علم  إ��   وقد استغنيت، وال حاجة نا غ�يأ  إ�يتقول:    ألنك

 )١٧ :٣رؤ  ("  .وعر�ان

�عرف أن الفتور قد يصل بنا  ،  أرسلها الروح القدس �خادم (أسقف) بالكنيسة  يية ال�مل �� هذه اآل أعندما نت

 .ح�ى عن ر�نا لھ ا�جد –ا�� حد االستغناء 

 :أسباب الشعور باالستغناء عند ا�خدام

 ي الغ�ى الظاهر  -١

 أنا غ�ي ...."  �ىأ" ألنك تقول 

أنھ �ستطيع أن �عمل و يكمل �ل املشاريع  باألمان و�ظن  ا�خادم  باألموال ويشعر  العطاء  تمت�� صناديق  قد 

 وأنھ ليس لديھ ما�ع اآلن  ،املعطلة

 . �ل حاجة يوكيف يوجد عائق واملال بيم�ى

لي املال  ذهب وال فضة..." فقلة   �� "ليس  للمقعد  الرسول  تذكر قول بطرس   .... للكنيسةولكن  بل   ،س عيب 

 العكس هو ال�حيح. فالرسل لك يكن لد��م املال 

 و�ولس الرسول يقول " كفقراء ونحن �غ�ى كث��ين "  

فإياه   �بطرس الرسول لم ي��ك املقعد هكذا بأن يقول لھ "ليس �� فضة وال ذهب" ولكنھ قال لھ "ولكن الذي �

 ..." ي باسم �سوع املسيح الناصر ، أعطيك

 فهو يخدم باعتماده ع�� حاجات أخرى ، يدرك ا�خادم أنھ ليس معھ اسم �سوع املسيح أال �ىيءأصعب 

الذى    ي�عتمد عليھ الناس بل الغ�ى ا�حقيق  ي الذ  ي بطرس الرسول �ان �عرف أنھ غ�ى ولكن ليس الغ�ى الظاهر 

 هو وجود الرب معھ. 
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 باالحتياجعدم الشعور   -٢

  .روحية احتياجاتھ  � �سان الرو�اإل

 . احتياجاتھ جسدية ي�سان ا�جسدا�واإل

ا�جسدية املطالب  ع��  يركز  مازال  الذى  ا�خادم  فإن  مازال ،  لذلك  فهو  ا�خدمة  تنمو  بتحقيقها  أن  و�ظن 

 . يجسدا�

السيد املسيح أعطى ا�جموع ليأ�لوا من ا�خمس خ��ات والسمكت�ن ولكن عندما علمهم ماذا يطلبون قال لهم  

 ). ٢٧:٦(يو ل�حياة األبدية"� للطعام البا�"اعملوا ال للطعام البائد بل 

و بولس الرسول يحذرنا من شعورنا باحتياجات ا�جسد فقط فيقول "ألن اهتمام ا�جسد هو موت ولكن اهتمام  

 )٦ :٨رو (الروح هو حياة أبدية" 

•  
ً
 ع�� حق" �� املعامالت التجار�ة هناك مقولة شه��ة تقول " الز�ون دائما

فهناك ،  ولكن إذا زاد عدد العمالء،  ن بأن ير�حهم و يجيد التعامل معهمو التاجر الشاطر هو الذى يكسب الز�ائ

يفرق معهم ان خسروا واحد أو   �عض التجار الغ�� حكماء �غ��وا هذه املقولة من شعارهم و يصبح هؤالء ال

 اثن�ن أو ح�ى مائة. 

 .�عد يلزمهم و�قول ع��م الناس "الراجل ده استغ�ى" فإن هذا الشعار ال

 . أحيانا هذه العدوى تصيب ا�خدمة وا�خدام

 ايھ �ع�ى لو واحد أو اثن�ن لم يحضروا  ،فعندما تز�د ا�خدمة وتنمو وتك�� وتتسع فيصبح ا�خادم مستغ�ى

 فيھ بدلهم كث��ين – يمع ال�� بيعارضو� ييھ �ع�ى لو قطعت عالقا�إ

 ألن ا�خادم استغ�ى    ---ية جدا عند املسيح  و�نام ا�خادم مرتاح البال والضم�� بالرغم من غياب نفوس كث��ة غال

 االستغناء عن معونة ر�نا -٣

 ال��بية و املشورة و اإل   � النظر�ات ا�حديثة �
ً
 ،  أن ي�ون ا�خادم ملم ��ا  دارة جميلة و مهمة جدا

ً
يركز   ولكن أحيانا

هيھ هذه عن طلب أخذها ويشعر ��ذا أنھ غ�ى وا�خطورة أن تل  يا�خادم ع�� املعرفة و الدراسات و ال�ورسات ال�

و�ن�ىى أن يقف ليص�� و�طلب معونة ر�نا ��   ..و.فعندما يدير خدمة يبدأ بالتخطيط والدراسات    –معونة ر�نا  

 خدمتھ 
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ً
فيص�� هذا    –يحتقر رأى أخ لھ (علشان مش دارس ز�ھ) ح�ى لو �ان هذا األخ مملوء من �عمة ر�نا    بل وأحيانا

 ��ىى أن ا�حاجة ا�� واحدا�خادم أس�� لدراساتھ ونظر�اتھ وهو 

 االستغناء �� التعليم  -٤

يحضروا القداسات ،  �عض ا�خدام عندما بدأوا حيا��م الروحية �� الكنيسة بدأوا ب�ل �شاط واج��اد و قوة

 والعظات ودرس الكتاب. 

�عود يتتلمذ أو يحضر عظة    و�بدأ ا�خادم يحضر دروس وموضوعات تجده ال،  ولكن �عد نزولهم حقل ا�خدمة

 رس كتابأو د

 لقد استغ�ى  -ماذا حدث؟ 

أصبح من السهل   االجتما�� مع وفرة املتاح من العظات والدراسات واملوضوعات ع�� مختلف وسائل التواصل  

وغابت   عليھ  لھ  تصفق  والناس  جميل  موضوع  يضمن  و�ذلك  العظة  ونقل  مشهور  أسقف  أو  �اهن  سماع 

 .  التلمذة

ير�دونھ و�تتلمذوا   �شرهم ووعظهم وعلمهم صاروا ال  �ورنثوس فبعد ماهذا األمر حدث مع بولس الرسول وأهل  

 ٨ :٤�و  ١ملكتم بدوننا..."  ،قد استغنيتم، ر�ن ح�ى أن بولس الرسول يقول لهم "إنكم قد شبعتمخأل 

 
ً
 أنھ يقرأ و�تعلم �ل يوم بالرغم من علمھ الغز�ر ولكنھ دا  قداسة املتنيح البابا شنودة الثالث �ان يذكر دائما

ً
  ئما

 .�ان يحتفظ بقلب تلميذ

  


