
  خدمة الطيبأقوال عن 

ى المنتھى) من الصوم الكبير(إن أحداث األسبوع األخير  + ا إل ومشحونة .. مشحونة بمشاعر حب هللا لن

رب نحو االنسان عجز الكالم عن .. بعواطف آالم نفسه الحزينة حتى الموت ھذه الالنھائيات فى عواطف ال
 .الكالم بلغة الطيبلذلك بدأ الوحى االلھى بابدال لغة . التعبير عنھا

ه . عندما تنسكب النفس يفوح منھا طيب عطر + ذا األسبوع ففاحت رائحة ذبيحت رب فى ھ ھكذا صنع ال

  ..فى المسكونة كلھا

  !!! وكسر ذاته وأعطاه لتالميذه ولنا .. لقد سكب الرب ذاته +

  !! سكب ذاته فوضع نفسه عند أرجل تالميذه ليغسلھا +

  !!لخائن أعطاه اللقمة حتى مع ا.. وسكب حبه     

دوه ه وجل م مات ومن   وعلى الصليب سكب ذاته من أجل الذين عروه وطعنوه وبصقوا فى وجھ ومن أجلھ
  . أجلھم طلب الغفران 

  .فكل عمل من أجل المسيح يمزج بالمحبة يتحول إلى طيب .. خدمة الطيب خدمة حب  +

  .إنھا صالة مخدع ھادئة .. إنھا خدمة صامته .. خدمة الطيب خدمة صالة ھادئة  +

ب  ة الطي حاقخدم ة انس دين خدم اس بال ل .. وإحس ل األرج ل غس ب ب كب الطي ا س ى فيھ ة ال يكف خدم
  .بالدموع

دام المسيحإن خدمة الطيب تكشف لنا أن التوبة  د أق دموع  تتم عن دين وب روح االنسحاق واإلحساس بال ب
  .غزيرة

من الفضة  30قيمة الرب فى حياة يھوذا وصلت إلىفى حياتنا إن  فت عن قيمة الربـكشخدمة الطيب  +

  .)5:  14مر (دينار  300أما عند المرأة فكانت تساوى كل ما عندھا حتى إلى . جنيه وھى قيمة العبد 3أى 

  .ھى خدمة جميلة كخدمة نيقوديموس ويوسف الرامى.. خدمة الطيب خدمة تكفين للرب +

ذين خدموا خدمة العبادة والحب واالنسحاق وصل رجاءھم ال.. خدمة الطيب خدمة باقية تتحدى الموت  +

  .إلى الحياة األخرى.. إلى ما بعد الموت

+  ً ل .. ليست الصالة أقل من بناء المؤسسات العظيمة.. خدمة الطيب ليست إتالفا راء أق ة الفق وليست خدم

درائيات اء الكات ن بن ن .. م ة م ى للكنيس اريوس أبق وال ومك وس وب ة أنطوني اطرة إن خدم درائيات األب كات
  .العظماء

  .الة فى مدارس األحد أقل من خدمة الوعظ بل أھم ـت خدمة الصـالفاً وليسـليست الرھبنة إت +

  ..كثرة القداسات ليست إتالفاً .. خدمة الصالة ليست إتالفاً  +



رة الصالة  + دعوى أن كث ة ب زو الكنيس وم تغ ة الي ة اإلجتماعي لاالخدم ة للعم ى حاج ن ف الف ونح .. ت

ة ة والذاتي يس . والحقيقة أن العمل الخالى من الصالة يكون مشحوناً باألناني ى اويصبح ل االً عل ل وب اً ب تالف
  .الكنيسة

ا  + الم وشھواته وربطتھ ا ومشاعرھا عن حب الع خدمة الطيب ھى عمل النفوس التى فطمت عواطفھ

  .بحب هللا

   .ن بمحبة من أجل المسيح يتحول إلى رائحة طيبكل عمل مھما كان بسيطاً ولك +

  

  القمص بيشوى كامل


