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 األرثوذكس لألقباط أمريكا جنوبي  إيبارشية
 

 م  2020فبراير                                                                       للرهبان والراهبات  الشهرية  الرسالة 

 

 

 أبنائي وبنايت األعزاء جدا  
 

بني تالميذ ربنا يسوع املسيح ملا كانوا على الطريق؟  يف إحدى املرات هل تتذكرون تلك املشادة اليت قامت    
جتادلوا حول من هو  إذ كانوا يظنون أن ربنا يسوع املسيح كان ملكا  أرضيا  أتى ليستعيد مملكة داود إهنم 

ملسيح: "مباذا كنتم تتكاملون يف ما  األقرب للرب ومن يكون األعظم يف ملكوته. عندما سأل ربنا يسوع ا
وإذ كان يعلم قلوهبم قال   .( كانوا خجلني جدا  حىت أهنم مل يقدروا أن جييبوه33:9بينكم يف الطريق؟" )مر

(. لقد قال ربنا يسوع املسيح 35:9هلم: "إذا أراد أحد أن يكون أوال  فيكون آخر الكل وخادما  للكل" )مر
 دئني املطلوبني للوصول للعظمة احلقيقية يف امللكوت احلقيقي. لكي يعلمهم ويعلمنا املبذلك 

 

  نفضل اآلخرين على أنفسنا كيف ميكن تطبيق املبدأ األول وهو أن نكون آخر الكل؟ ميكننا أن نبدأ أبن     
ع عن متييز أنفسنا نولكن يف الكرامة على وجه اخلصوص. ينبغي أن منت ،يف كل من االحتياجات والكرامة 

وأال نسمح ألنفسنا أبن نُعاَمل بشكل خمتلف أو حنصل على استثناءات. إننا نتعلم من القديس يوحنا 
املعمدان عندما أتى إليه تالميذه وأخربوه أن يسوع كان يعمد وأن اجلميع كانوا يذهبون إليه والذي على  

من أنه كان معروفا  كنيب عظيم أجاب ابتضاع بتلك الكلمات اجلميلة: "ينبغي أن ذلك يزيد وأين أان  الرغم
 (.  30:3أنقص" )يو

إننا نستطيع أن نتعلم أيضا  أن نقتين قلوب متواضعة. ملاذا لدينا صراعات يف مجاعتنا؟ ألن كل أحد يريد    
عر كل أحد أن طريقته ورأيه مها الصحيحان ويرفض أن يش أن يكون األول واألعظم يف تلك احلياة األرضية. 

أما الذين حييون . يقول القديس اسحق السرايين: "يفضل اآلخرين على نفسهأو أن عن طيب خاطر خيضع 
للعامل فال يقدرون أن يتحملوا الظلم. هؤالء، إما أهنم يتحركون بدافع اجملد الباطل فيغضبون ويضطربون بال 

حوذون ابحلزن. آه ما أصعب اقتناء فضيلة كهذه، وما أعظم جمدها عند الرب! من أراد ي، وإما أهنم مستوع
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نيل هذه الفضيلة، أي حتمل الظلم بطول أانة، حيتاج إىل بعد وتغرب عن األهل واألقرابء، ألنه من املستحيل  
ذين يتعني علينا ببساطة فماذا عنا حنن ال. لو أن ذلك ينطبق على أولئك الذين اُُتموا ظلما  3نيلها يف الوطن" 

 أن خنضع لرأي شخص آخر؟
  

يستطرد القديس اسحق قائال : "كما تدنو نعمة هللا من املتواضع هكذا تقرتب املصائب الصعبة من    
. "ألن هللا يقاوم  4املتكرب. عينا الرب على املتواضعني لكي يفرحهم. أما وجهه فعلى املتكربين لكي يذهلم" 

(. ربنا يسوع املسيح خالق الكل خضع ليس فقط  5:5بط1املستكربين وأما املتواضعون فيعطيهم نعمة" )
 لوالديه األرضيني ولكن لسلطة احلاكم. ماذا نقول عن أنفسنا حنن الذين ال نفعل أي من تلك األمور؟ 

 

ولكنهم يشعرون يف أهنم آخر الكل بشكل ظاهري  أن يّدعواو  ،يستطيع البعض أن يتظاهروا بكل ذلك   
يء خمتلف متاما . إن شعور املرء أبنه آخر الكل حبق هو شعور داخلي حقيقي ويظهر بشكل  داخلهم بش

وأن  ،طبيعي يف سلوكياته وتصرفاته. الشخص الذي يرى نفسه حبق آخر الكل يعرف أنه ليس إال تراب ورماد
لشعور داخليا  فإننا ال نكون سالكني يف  أي شيء صاحل فيه هو فقط بسبب نعمة هللا. ما مل نقنِت ذلك ا

 طريق العظمة. لو كنت تريد أن تكون عظيما  يف ملكوت هللا فإنك حباجة ألن تتبع املبدأ األول. 
 

ونستطيع أن نناقش أربعة شروط لتحقيق ذلك. أوال ، ينبغي أن املبدأ الثاين هو أن تكون خادما  للكل    
يطلبون املساعدة بل عندما نشعر يف داخلنا بضرورة تقدمي املساعدة.   نسرع ملساعدة اآلخرين حىت عندما ال

عندما أخرب رئيس املالئكة جربائيل السيدة العذراء أبن أليصاابت حبلى يف الشهر السادس ذهبت بسرعة  
خلدمتها. على الرغم من أن أليصاابت كانت ختفي محلها وكان من املمكن أن تعتفي القديسة مرمي من 

قول: "ما من أحد أخربين. هي ال تعرف أنين أعرف. ملاذا ينبغي علّي أن أعرض املساعدة؟" إال خدمتها وت
(. كانت القديسة مرمي يف ذلك الوقت حبلى يف 39:1على كل حال وذهبت "بسرعة" )لوأهنا ذهبت 

الشهر الثالث ومن املعروف أن تلك هي أصعب شهور احلمل ولكنها وضعت نفسها آخر الكل وذهبت 
 رعة إىل اجلبال لتخدم نسيبتها. هذا هو قلب اخلادم احلقيقي.بس
 

اثنيا ، ينبغي أن خندم ابتضاع. خيربان الكتاب املقدس أن القديسة مرمي رجعت إىل بيتها قبل والدة يوحنا    
ختدم ال  املعمدان. ملاذا؟ ألن الكثريون أتوا يف هذا الوقت ملساعدة أليصاابت. لقد ذهبت القديسة مرمي لكي 
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لكي تتفاخر أمام الناس وابلتايل هي خدمت سرا  )وكافأها هللا عالنية(. أحياان  عندما خندم نريد أن نعلن 
 ذلك حبيث يعرف اآلخرين وميتدحون عملنا احلسن. 

 

دم حنب أن نفعل ذلك مع أانس ذوي مكانة. ولكن ماذا عن كل اآلخرين؟ هل  اثلثا ، أحياان  عندما خن   
م كل أحد بنفس السرعة والفرح أم فقط أولئك أصحاب املكانة؟ عندما خندم شخصا  مهما  رمبا  نريد أن خند

نتلقى نوعا  من املكافأة من خالل نوع من اإلشباع ولكن ماذا عن خدمة أولئك الذين ال يستطيعون أن 
ي وعن طيب (. لو كان لدّي قلب خادم فإنين سأخدم كل أحد ابلتساو 14-13: 14يردوا لنا الصنيع؟ )لو

 خاطر بغض النظر عن مكانته. 
 

رابعا ، ينبغي علينا أن نرغب يف التضحية أبنفسنا من أجل اخلدمة فأحياان  ال نريد التضحية أبنفسنا وال    
ألنين لو سرت فقط امليل األول يكون ذلك نريد الذهاب إىل امليل الثاين. يسمى امليل الثاين "ميل احلب" 

ولكنين إن سرت امليل الثاين فإنين أفعل ذلك بكامل إراديت ورغبيت من منطلق   ،ذلكبسبب أنين أُجربت على 
 احملبة.  

 

"  املطلوب . البعض منا يعيشون مببدأ "احلد األدىن احلد األدىنيتطلب امليل الثاين منا أن نعطي أكثر من    
  وا أي شيء أكثر منه. ما هو ميقدراغبني ابستمرار أن يعرفوا ما هي أقل التوقعات املطلوبة منهم لكي ال 

احلد األدىن يف الصالة؟ يف الذهاب للكنيسة؟ يف الصوم؟ ما هو احلد األدىن املطلوب لكي أستطيع الذهاب 
للسماء؟ ليست هذه روح اخلادم. روح اخلادم تعطي بدون حتفظات يف خدمة هللا وخدمة اآلخرين. ينبغي أن 

وبسبب ذلك هو خيدم اآلخرين بلذة وفرح، ال بشكوى  ،اإلخوة تنبع تلك اخلدمة عن قلب حيب هللا وحيب
 وتذمر. بذابئح مثل هذه يُسر هللا. 

 

حىت يف العامل، عندما يتحدثون عن األمناط املختلفة للقيادة، فإهنم يذكرون "القيادة اخلادمة" كأفضل نوع.  
ة، هي نوع من القيادة يعطي فيها القائد  القيادة اخلادمة، مقارنة ابلقيادة املتسلطة واألنواع األخرى من القياد

أولوية الحتياجات فريقه ويشجع اختاذ القرار بشكل مجاعي. لقد خدم ربنا يسوع املسيح كل أحد بدون 
(. أحياان  عندما حنصل على مركز معني فإننا 45:10متييز. "ألن ابن اإلنسان مل أيِت لُيخَدم بل ليخِدم" )مر 

ولكن املبدئني ينطبقان على اجلميع أي  وعندما ال حيدث ذلك نشعر ابإلحباط  ،نتوقع من الناس أن خيدموان 
 اخلادم والسيد. 
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يعين أن نكون آخر الكل أال نطلب استثناءات أو مميزات وأن نفضل اآلخرين على أنفسنا، وخصوصا  يف   
ربايئنا، وهللا  الكرامة، وأن نكون مطيعني وخاضعني. لو كنا مقاومني ومتمردين فإن ذلك يكون بسبب ك

يقاوم املستكربين. إننا إذ نفضل اآلخرين على أنفسنا ونقتين قلواب  متواضعة نتحرر من أفكار اإلدانة والصراع.  
 وأن كل األشياء الصاحلة ال أتيت إال من فوق.  ،عندما نشعر أننا آخر الكل فإننا نشعر أن اآلخرين أفضل منا 

التواضع. أان أعرف أنين ال شيء ولكنين "أستطيع كل شيء  الكنيسة ال تشجع صغر النفس ولكنها تشجع
(. لو كنت أعرف أنين ال شيء فإنين لن أضع نفسي قط فوق اآلخرين، 13:4يف املسيح الذي يقويين" )يف

. رمبا هم ضعفاء يف بعض النقاط ولكنهم أقوى مين  وسوف أحتمل ضعفات اآلخرين عارفا  ضعفايت أان أيضا  
 يف نقاط أخرى.

 

ولكن الرب أخربان أننا لو   .لقد أراان ربنا يسوع املسيح الطريق للعظمة احلقيقية. الكثريون ال يفهمون ذلك
كنا نريد أن نكون األولني يف ملكوت السموات ينبغي علينا أن نطبق هذين املبدئني: أن نكون آخر الكل،  

 وأن خندم اجلميع. 
  

 مجيعكم. سالم وحمبة ربنا يسوع املسيح يكوان مع 
 

   اجملد إلهلنا إىل األبد آمني.
 
 
 

 
 

 
 
 


