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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة

 
 م ۲۰۲۰یـو یون                                                                    للرھبان والراھبات الشھریة الرسالة

 
 أبنائي وبنايت األعزاء

، ولكننا �خذ على نتخلى عن عبء خفيف عندما ندين أنفسناإننا  يقول: "أن يوحنا لقد اعتاد األنبا 
      ٣"نربر أنفسناعندما حناول أن    ثقيالً   عاتقنا عبئاً 

 
واحداً عن  اجللوسيستطيعان عما إذا كا�    هذهب يعقوب ويوحنا إىل يسوع املسيح وسأال عندماأتذكرون 

إ�ما إذ اعتربا ؛ الكرب�ءالطلب من روح جاء هذا  ابلطبع  ؟يف عرشه األرضي عن يساره واآلخرميينه 
أن رد بعد و  فوق اجلميع.طلب االرتقاء  هلما  لن يرفض أنه اافرتض  بشكل خاص من ربنا قريبني أنفسهما

  العشرة  أصبح مع ذلك،و .  ارفض طلبهم  تاملطلوب للحصول على امللكو هو    ما  ابسؤال لكي يفهم  اعليهم
 .التواضع     عن  درساً   لتلقينهم مجيعاً جيدة فرصة    هأن هذ  الرب  وجديل، اابلتومستائني.   غيورين    اآلخرون

 
فال يكون  م.أنتم تعلمون أن رؤساء األمم يسودو�م، والعظماء يتسلطون عليه لرب يسوع: "لقد قال هلم ا

فليكن  ومن أراد أن يكون فيكم أوالً  ،فليكن لكم خادماً  هكذا فيكم. بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً 
-٢٥: ٢٠" (متخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثريينخدم بل ليُ ليَ  كما أن ابن اإلنسان مل �تِ  ،لكم عبداً 

٢٨.( 
 

 جهةمن ولكن    ، والتفوق  التميز  وكيفية    ،وحتقيق الذات كرب�ء،الاجملتمع الذي تربينا فيه    جهة يعلمنا من    
 حترر�يعين أننا  هذا فهل ميثل خروجنا من العامل واالنضمام إىل احلياة الرهبانية مواًت لكل هذا... أخرى، 

؟ ليس انضمامنا إىل الدير مبجرد استعداد للخدمة بكل تواضع  علىأننا و  كرب�ءمن اخلطيئة أو ال تلقائياً 
لعامل  عن اوأن املوت احلقيقي  للطريق خطوات البداية  ليسا سوى  لعزلةوا نعلم أن التخلي   ابلضبط. حنن

 لعامل ونعيش عن ا  منوت ؟ كيف ميكننا أن ثناءنفعل يف هذه األ فماذا   يومي ، إنكار ذايترحلة    هو
 تنافسي  يعلمنا أن نكون أوالً يف كل شيء؟  جمتمع  من    جئنايف اجملتمع الرهباين بعد أن بتواضع  
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لذا اسأل   ٤أعلم" أن أتعلم على أن  أفضل اعتاد شيخ أن يقول:"  :ضعفنا  نعرتف بنقاطأوالً  حنتاج أن    
 م عندماأ األمورعلى عندما تكون مسيطرًا أكثر راحة عندما تطيع أم ُتطاع،   راحةأكثر إذا كنت  نفسك

ألولئك الذين هم يف  بسهولةاخلضوع  هولكن ميكن الشخص املتواضع ال جيادل كثرياً  أفكار اآلخرين؟ تقبل
اخلضوع لآلخرين وهذا يعكس قلب شخص  نقاوملنا اآلخرون ولكننا  خيضع أن حنبإننا السلطة. 
حىت  يدينتواضع ال امللشخص فااآلخرين  إبدانةقلوبنا فيما يتعلق  فحصإىل  حنن حباجة أيضاً  متغطرس.

انتبه إىل ردود أفعالك واسأل نفسك إذا   اخلاصة. ضعفه نقاط يدرك  ألنه ضعف اآلخرين نقاط  ىير عندما 
أن   ويقبل  ويتحمل، االعتذارانتظار  دون نسىوي لشخص املتواضع يغفراألن  يف الغفران مسرعاً  كنت 

لرؤية  يكون سعيداً و  ،عن املقعد األخري يكون راضياً الشخص املتواضع  .شافيه أن هللا هو  ملاً عا ىيتأذ
عندما ال ُخنتار خلدمة كثري من األحيان نصبح غاضبني أو غيورين   فوقهم. يف  رفعون ويُ قبلهم  كرمون  يُ اآلخرين  

 روًحا متواضعة.  هذه ليست  - أمور معينة
 
. جداً  متواضعاً  قلباً  تعكسجدًا قوية ات كلمهي  )٣٠: ٣ " (يو ينبغي أن ذلك يزيد وأين أ� أنقص"

 احلياة  هذهيف  من جناح   هلديأن كل ما    يعرف  واجملد ألنه  الكرامة  احلصول على من   الشخص املتواضع يهرب
أو الناس  ميجدهالنجاح واالزدهار. هذا هو السبب عندما  ، بل هو من هللا الذي هو مصدرليس منههو 

 هلل وحده.   اجملد   ميدحونه فإنه يعطي
 

أن و ، روحتلك ال إىل هللا أن يعطينا  أن نتوسلإىل   فضيلة التواضع اجلميلة تلك نكتسبلكي حنن حباجة     
بطريقة   نتصرف  مرةيف كل حناسب أنفسنا أن وينبغي  ،بنقاط ضعفنا وخطا�� أنفسنا ابستمرار نذكر 

الدروس املتعلقة هبذه  أطلبواحبث يف الكتب املقدسة عن نفس الشيء.  ،. اقرأ الكثري عن التواضع متغطرسة
رهتا قاط اليت ذكالن اليت ختص الروحية داريبيف كل هذه الت اجة لتدريب أنفسنا حنن حبالفضيلة وممارستها. 

اخلضوع ، واجملد ،  الكرامة، وقبول املقعد األخري، واهلروب من وعدم اإلدانةدمة ، اخل: هي ابلتحديد و أبعاله 
عند ممارسة ما هو رمبا   حنن حباجة إىل النمو وتدريب أنفسنا على أن نكون متواضعني. وقبول آراء اآلخرين.

إىل إرادة التواضع  حيولسوف و  جهاد� هللا سريى مع املثابرةولكن   ،قلوبنا يفابلراحة بعد  متواضع لن نشعر
 للقلب.حقيقي  ع  تواض
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  أبنه فاشل  يشعر  دونيةال منفالشخص الذي يعاين   دونية:لالشعور ابو  التواضع  بني أميزأن  أود ،وأخرياً     
ولكن ال شيء  أنه إنه يعرف .خمتلف متاماً ضع املتواشخص ال ولكن ،يف أي شيء اً �جح كون يوال ميكن أن 
  " ه املسيح الذي يقوي يستطيع كل شيء يف  "عرف أنه  من الثقة اليت تالذات ولكن   تدين احرتام  منهذا ال �يت 

يسكن داخله من املسيح الذي �يت هذا ولكن  اً �جح ميكن أن يكون أنه يعرف إنه). ١٣: ٤هلم (فيل 
   ويقويه.

 
 .ساعد�ت أن  نعمة هللا  ونطلب    ،أنفسنا على التواضع    أبن ندرب  نتعهددعو�  

 
 بد�ً. آمنيهلل دائماً أمعكم مجيعاً. اجملد تكون سالم وحمبة ربنا يسوع املسيح 

 
 
 
 

 
 

 


