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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة

 
 م  ۲۰۲۰سبتمبر                                                                      للرھبان والراھبات الشھریة الرسالة

 
إيه أيها التواضع املبارك! إنك معلم كل الفضائل ألننا ال ميكن أن نغفر، وحنب بعضنا البعض، ونطيع ما مل 

 نكتسب التواضع.
 

ذات مرة: "كيف ميكن للرجل أن يكتسب التواضع؟" وقال: "من خالل   ُسئل القديس إسحاق السر�ين    
تذكر دائم خلطا� املرء الشخصية؛ وتوقع االقرتاب من املوت ؛ وارتداء املالبس الرخيصة ؛ ومن خالل تفضيل 

ل عدم دائم للمتكأ األخري ، ومن خالل السعي الدائم للقيام ابملهام اليت هي األكثر اتفهة وازدراٍء ، ومن خال
املرء غري  أن يكون  الرغبة يف  التجمعات؛ ومن خالل  املستمر ، ومن خالل كره  الصمت  العصيان ؛ ومن 
معروف وبال كرامة؛ ومن خالل عدم امتالك أي شيء على اإلطالق بواسطة اإلرادة الشخصية، ومن خالل 

د هذه األشياء، من خالل جتنب احملادثة مع العديد من األشخاص؛ من خالل عدم حمبة الكسب املادي؛ وبع
أال تكون يد املرء على كل أحد وال يد كل من خالل  و   ؛ وفوق احلسد   إنسانواهتام كل    إدانةرفع العقل فوق  

عدم االهتمام من خالل عدم  و شؤونه اخلاصة؛  ب  مشغوالً   ). بل ابحلري يبقى وحده ١٢:١٦(تك   واحد عليه
التواضع وتطهر   تولدواحلياة االنفرادية    ،والفقر  زلة،الع. ولكن ابختصار:  أبي شخص يف العامل فيخلص نفسه

 القلب". 
 

عشر مرات يف اليوم، للنار    للناس، أٌسلم  ، من أجل حبه  أنه  عالمة أولئك الذين بلغوا الكمال هو هذا: إذا    
كتابك واآلن إن غفرت خطيتهم، وإال فاحمين من  نه لن يكون راضيا عن هذا، حىت كما قال موسى هلل، "فإ

"فإين كنت أود لو أكون أ� نفسي حمروماً من   . ومثل بولس املبارك الذي قال: ) ٣٢:٣٢الذي كتبت" (خر 
. وابملثل، قبل الرسل اآلن أفرح يف آالمي ألجلكم"  أيضاً: "؛ و املسيح ألجل إخويت أنسبائي حسب اجلسد"
 احلياة.   لناس ايف أن يتلقى    احلارةاآلخرون أنواًعا كثرية من املوت بسبب رغبتهم  

 
ولكن خالصة كل شيء هو أن هللا أسلم ابنه للموت على الصليب من أجل حمبته امللتهبة من حنو خلليقة.     
ألنه هكذا أحب هللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد". إال أن ذلك مل حيدث ألنه مل يكن يستطيع فداء� بطريقة "
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أخرى، ولكن لكي يصري حبه الفائق املتجلي على الصليب معلماً لنا. ومبوت ابنه الوحيد جعلنا قريبني من 
قتين جنسنا حبيث من خالل ذلك ي   نفسه. نعم، إذا كان لديه أي شيء أكثر قيمة، لكان قد أعطاه لنا، 

(على الرغم من أنه قادر على  خيرتق حريتنا بعنف أن   ه. بسبب حبه الكبري لنا مل يكن من دواعي سرور لنفسه
. من أجل حمبته لنا، ويف طاعة ألبيه، أخذ املسيح على مبحبة أفهامناالقيام بذلك)، لكنه اختار أن نقرتب منه  

واحلزن، ك  اإلهانة  بفرح  املقدسنفسه  الكتاب  يقول  الصليب "   :ما  احتمل  أمامه  املوضوع  السرور  من أجل 
واخلبز الذي أعطي هو جسدي : "متت فيها خيانته". هلذا السبب نفسه قال الرب يف الليلة اليت  مستهيناً ابخلزي

ال من ق وأيضاً ". الذي أبذله من أجل خالص العامل... هذا هو دمي الذي يفك ألجل كثريين ملغفرة اخلطا� 
 ". ذايت"أ� أقدس    : أجلنا

 
من حبهم    وبسكبهم الوفريهذا الكمال،    حيققون   مجيعاً   م، فإ�يصري القديسون كاملنيبطريقة مماثلة، عندما      

: اليت للتشبه الكامل ابهللألنفسهم هذه العالمة    يطلب القديسونهللا.    فإ�م يشاهبون   الناس والرمحة على مجيع  
يف أنفسهم   دائماً   ليحملواعندما جاهدوا    الرهبان فعلوا نفس الشيء. واآلابء  كاملني يف حمبة القريبيكونوا  أن  

 ٣لرب يسوع املسيح".اب  هذا الكمال والتشبه (اململوء حياة) 
 

وجيري "     بعدل  وحيكم  العلي  يفتقد  تنصرف حىت  وال  تصل  تستقر حىت  وال  الغيوم  تنفذ  املتواضع  صالة 
 ". ذابئح هللا هي روح منكسرة. القلب املنكسر واملنسحق � هللا ال حتتقرهلتأكيد "اب  ألنه ٤"القضاء

 
، والسالم، والتواضع مع أولئك الذين يدعون الرب من قلب ةبالرب، واإلميان، واحمل  دعو� نتبع  يف النهاية      

 . فرح الربكة األبدية والسماويةنصل إىل    حىتنقي،  
 

 
 

 
 
 
 

 
 . ٤۹۳،  ٤۹۲، ص ۷۱عظة(دیر التجلي المقدس)،  لنسكیة، العظات اریانيالقدیس إسحاق الس ۳
 ۳٥:۲۱سي  ٤


