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من أجلي ومن أجل اإلنجيل
األب ثيودور ستيليانوبولوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 قال السيد المسيح للتالميذ أنه ليس َمن سيتألم هو وحده، الراعي الصالح، بل هم أيضًا، كأتباعه، سيواجهون
 االضطهاد وحتى الموت. لقد كان األول الذي يتقدم ويقود. هو أول َمن حمل الصليب، وسار في طريق التجربببة
 والبالء. أما الذين اختاروا أن يتبعوا طريقه وأن يكونوا مخلصين له ويشكّلوا رعيَته، سيعانون أيضببًا. إن تكلفببة

التلمذة عالية وما ينتج عنها ساٍم أيضًا: خالص نفوسنا.
ْن Rَراَد ا Rنَّ َمْن ا Tا ِليَبُه َوَيْتَبْعِني. فَبب ْل صببَ ُه َوَيْحمِبب ْر َنْفسببَ ِتَي َوَراِِئي َفْلُيْنكِبب Zا ْن يَبب Rَراَد ا Rَمْن ا  ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"إن كلمات الرب تتردد بقوة: 
ْنَساُن لَْو َرِبَح Tُه َماَذا َيْنَتِفُع اال ْنِجيِل َفُهَو ُيَخلُِّصَها. الRنَّ Tْجِل اال Rْجِلي َوِمْن ا Rُيَخلَِّص َنْفَسُه ُيْهِلكَُها، َوَمْن ُيْهِلُك َنْفَسُه ِمْن ا 
َتَحى ِبي َوِبكاَلَِمي ِفي هببَذا اْلِجيببِل ِه؟  الRنَّ َمِن اسببْ ْنَساُن ِفَداًء َعْن َنْفسببِ Tْو َماَذا ُيْعِطي اال Rاْلَعالََم كُلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟ ا 

مرقس  يِسيَن.  ِبيِه َمَع اْلَمالَِِئكَِة اْلِقدِّ Rْنَساِن َيْسَتِحي ِبِه َمَتى َجاَء ِبَمْجِد ا Tنَّ اْبَن اال T(.38-34:8 سقرم) ” سقرم)اْلَفاِسِق اْلَخاِطِِئ، َفا.
. لقد وضببع نفسببه في مركببز أكببثر األشببياء أهميببة في الحيبباة. فهببو من أجلي ومن أجل اإلنجيل ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"قال المسيح   ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"
د اإلنجيببل باألمانببة والطاعببة والتضببحية  إعالن اهلل النهاِئي للعالم. لم يأِت ليكببرز باإلنجيببل فحسببب، بببل لُيجسببِّ
 بالنفس. إن رسالة اإلنجيل هي رسالة عن المسيح نفسه وعّما أنجزه لخالصنا. إنه ملء حضور اهلل في التبباريخ.

إنه تجسيد محبة اهلل وغفرانه للعالم. إنه الشاهد األول لحقيقة اهلل التي تألم من أجلها ومات على الصليب.
 قد يتسبباءل اإلنسببان لمبباذا الصببليب؟ جبباء المسببيح إلى العببالم ليعلن محبببة اهلل وغفرانببه. لمبباذا إذن كببل هببذه
 المقاومة له والكراهية ضده التي أوصببلته إلى ألم الصببليب وذّلببه؟ ولمبباذا عببانى اآلالم واالستشببهاد هببذا العببدد

الكبير من المسيحيين األواِئل الذين بّشروا بنعمة اهلل ومحبته للبشرية؟
الَُم. لَى اْلَعالَِم ِلَيِديَن اْلَعالََم، َبْل ِلَيْخُلَص ِبببِه اْلَعبب Tُه لَْم ُيْرِسِل اهلُل اْبَنُه ا  .ُمَلاَعْلا ِهِب َصُلْخَيِل ْلَب ،َمَلاَعْلا َنيِدَيِل ِمَلاَعْلا ىَلِإ ُهَنْبا ُهللا ِلِسْرُي ْمَل ُهَّنَأل “يوحنا اإلنجيلي أعطانا الجواب إذ كتب:  الRنَّ
وَر ْيُنوَنببُة: اTنَّ النُّ ُه لَْم ُيْْؤِمْن ِباْسِم اْبِن اهلِل اْلَوِحيِد. َوهِذِه ِهَي الدَّ  َالَِّذي ُيْْؤِمُن ِبِه الَ ُيَداُن، َوالَِّذي الَ ُيْْؤِمُن َقْد ِديَن، الRنَّ

يوحنا  يَرًة.  ْعَمالَُهْم كَاَنْت ِشرِّ Rنَّ اRوِر، ال كَْثَر ِمَن النُّ Rْلَمَة ا اُس الظُّ َحبَّ النَّ Rلَى اْلَعالَِم، َوا T(.19-17:3 سقرم) ” سقرم)َقْد َجاَء ا.
. تقييم مأساوي لحالة اإلنسان. لقد اتهموا المسيح بأنه كافر ومفسببد لطببرق وِر كَْثَر ِمَن النُّ Rْلَمَة ا اُس الظُّ َحبَّ النَّ Rْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"ا  .ُمَلاَعْلا ِهِب َصُلْخَيِل ْلَب ،َمَلاَعْلا َنيِدَيِل ِمَلاَعْلا ىَلِإ ُهَنْبا ُهللا ِلِسْرُي ْمَل ُهَّنَأل “
ملحببدين لعببدم ركببوعهم لعبببادة تماثيببل اآللهببة الوثنيببة ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"اهلل. وبالمثل، فقد وصفوا المسيحيين األواِئببل بببأنهم   ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"

واإلمبراطور الروماني. يمكن للشر أن يستخدم أكثر األدوات قداسة، حتى الدين، لتنفيذ أغراضه الخبيثة.
 اليوم غالبيتنا ال يخافون أن ُيضطهدوا أو يتأّذوا جسديًا بسبب اختيارهم اّتببباع المسببيح واالنتمبباء إلى رعيتببه.
 لكن هناك العديد من المسيحيين المْؤمنين في أجزاء أخرى من العببالم، على سبببيل المثببال في الشببرق األوسببط
 والهند وباكستان وأفريقيا، يواجهون المعانبباة والمببوت بشببكل يببومي. يجب أن نحفظهم في صببلواتنا. يجب أن

نساعدهم. يجب أن نتعّلم من أمانتهم ووالِئهم للمسيح الراعي الصالح.
 نحن نواجه أشكاالً أخرى من التجببارب وطرقببًا أخببرى لحمببل الصببليب. قببد يكببون أعظم صببليب هببو أن نشبباهد
 ونحتمل ما يحدث ألطفالنا. إنهم مغمورون بالصببور والرسبباِئل من وسبباِئل التواصببل االجتمبباعي الببتي غالبببًا مببا
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مساعدة عن  عاجزين  نبدو  وأجداد  كآباء  نحن  الوقت،  طوال  األذى.  أحيانًا  لهم  وتسّبب  وتشّوشهم،   تحّيرهم 
أطفالنا الضعفاء في مواجهة الضغط الهاِئل الذي يضعه المجتمع الدهري.

 بالطبع، الجواب هو العاِئلة المسيحية. نشكر اهلل على العاِئالت المسيحية التي تحارب موجات الكفر والشببر في
 المجتمع. يقال إن األسماك الحية فقط هي التي يمكنها السباحة عكس مجرى النهبر. ترتكبز العباِئالت المسبيحية
 القوية على زيجات مسيحية قوية. في سّر الزواج، يكون الزوجببان المسببيحّيان همببا سببّر اهلل الحّي، ويشببتركان
 في الحب وااللببتزام المتببباَدلين، ويجاهببدان لتحقيببق مشببيئة اهلل في العاِئلببة والكنيسببة والعببالم. فليبببارك اهلل

عاِئالتنا ويقّويها لتنمو وتزدهر في حياة اإليمان.
من أجلي ومن أجبل  ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"الجواب أيضًا هو اختيار اإليمبان والحيباة اللبذين يصبنعهما كبل واحبد منبا. قبال المسبيح 
. لقد دعانا إلى وضعه في مركز حياتنا. لقبد دعانببا إلى إنكببار أنفسببنا واّتباعببه. هببذا اإلنكببار ليس مجببرد  ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"اإلنجيل
 إنكار لألشياء الفردية، كأن أتخّلى،  على سبببيل المثببال،  عن أكببل هببذا الطعببام الخبباص من أجببل المسببيح، أو أن
 أتخّلى عن بعض وقت التلفزيون من أجل المسيح، أو أن أراقب لغتي من أجببل المسببيح. قبد يكبون هبذا اإلنكبار

مفيدًا وصحيًا لحياة اإليمان، لكنه ليس نوع اإلنكار الذي تحدث عنه المسيح.
 إلى هذا، هو ليس إنكارًا لذاتنا العميقة كما ُخلقت على صورة اهلل ومثاله. إنها ليست دعوة لمحاولة محببو وعينببا
فرًا في البوعي  الذاتي ونفي ذاتنا الحقيقيببة. في مثبل هبذه الحبباالت، نفقبد الهويبة ونصببح شبيئًا افتراضبّيًا، صبِ
 الذاتي. على العكس من ذلك، اهلل يحّب حتى أنفسنا الخاطئة ويدعونا داِئمًا إلى محبة قريبنببا كمببا نحب أنفسببنا

ونعتّز بها ونعتني بها بمعونته.
. يدعو المسيح إلى تغيير حاسم في توجيببه الببذات، وتبببدل جببذري في النظببرة، من ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"من أجلي وألجل اإلنجيل  ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"
 القيم والملذات الدنيوية البحتة إلى القيم والصفات الشبيهة بالمسببيح. فكّببروا واعملببوا إلكببرام المسببيح. فكببروا
فكبر المسببيح. اعملببوا على مثببال المسببيح لكي تنمببوا إلى شبببه المسببيح ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"حسب أفكببار المسببيح لكي تكتسبببوا   ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"
اهلل محبة ومن يثبت في المحبببة يثبت في اهلل واهلل  ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"ونضجه. أحّبوا كما أحب اهلل حتى نثبت في محبته ألن 

 . .(.16:4 يوحنا1ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم" سقرم)يثبت فيه
 ولكن كيف يمكنني التفكير والتحدث والتصبرف مثبل المسبيح عنبدما يكبون المسبيح هبو اهلل على األرض وأنبا
 إنسببان ضببعيف وهّش؟ اقتببدوا بالمسببيح، يعلمنببا القديسببون، بقببدر مببا يمكننببا القيببام بببذلك. نقطببة البدايببة هي
اٍن، يمَبب Tْن ِفيببِه ُمْعلٌَن بِببرُّ اهلِل ِباRْْؤِمُن ال ُة اهلِل ِلْلَخالَِص ِلكُلِّ َمْن يُبب ُقوَّ ،ٍناَميِإِب ِهللا ُّرِب ٌنَلْعُم ِهيِف ْنَأل …اإلنجيل، قوته، بركاته، فضاِئله. اإلنجيل هو   ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"

رومية  يَماٍن  T(.17-16:1ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم" سقرم)ال.
 ما هي أكبر مشكلة في مجتمعنا اليوم؟ ماذا وراء كل هذا الغضب واالنقسببام؟ أليس هببو هبباجس تأكيببد الببذات،
 عنادنا وكبرياؤنا، قلة فهمنا ومسامحتنا لبعضنا البعض؟ أليس هذا هو الصخب المسببتمر من أجببل الحقببوق بببدالً

من االهتمام بنفس القدر بمسْؤولياتنا كمواطنين؟
األمريكيبببون لكن الكالم ينطببببق فعاًل على كبببل في المقبببال األصبببلي يسبببتعمل الكببباتب عببببارة  ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"النببباس  ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"   سقرم)
 .(البشر:المترجم يتحّمسون للحرية. ومع ذلك، فإن الهوس الواضح بالذات، والعناد والفخر لقهر وسحق الخصوم
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 بأي ثمن، ال يقود إلى الحرية الفعلية التي تزدهر فيها المجتمعات. بدالً من ذلك، تقودنا فرديتنا الالعقالنية إلى
 أسٍر أعمق لْلذات الخاطئة وأهواء النفس الشريرة والكبرياء والغضب والغببيرة واالنتقببام والبببر الببذاتي وكراهيببة
نبربح حياتنببا ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"اآلخر التي تفسبد حياتنببا المشببتركة وتسبّودها. نحن نبببرهن صبحة تحبذير المسببيح: نحباول أن   ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"

خسارة حياتنا في اإلحباط والبْؤس. ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"بتأكيد الذات وينتهي بنا المطاف بب  ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"

. يدعونا الراعي الصببالح إلى ممارسببة صببفاته المتمثلببة في التواضببع والتضببحية ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"من أجلي ومن أجل اإلنجيل  ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"
نخسببر حياتنببا. هبذا جبزء من تكلفببة أن يكببون ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"والتسامح وحب اآلخرين، والتي يعتقد العببالم أننببا من خاللهببا   ْنَأ َداَرَأ ْنَم َّنِإَف .يِنْعَبْتَيَو ُهَبيِلَص ْلِمْحَيَو ُهَسْفَن ْرِكْنُيْلَف يِئاَرَو َيِتْأَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم"
. اتركوا وراءكم ضوضاء العالم الفوضوية وقوموا بإنجاز جميع المهام، وهي نفس ما نقوم به في  اإلنسان تلميذًا

المنزل وفي العمل وفي المجتمع، ولكن بأمانة المسيح ومحبته.
اِع وَبى ِلْلِجيَبب ُهْم َيِرثُببوَن االRْرَض ُطبب َماَواِت ُطوَبى ِلْلُوَدَعاِء، الRنَّ وِح، الRنَّ لَُهْم َملَكُوَت السَّ ،ٍناَميِإِب ِهللا ُّرِب ٌنَلْعُم ِهيِف ْنَأل … »ُطوَبى ِلْلَمَساِكيِن ِبالرُّ  ،ٍناَميِإِب ِهللا ُّرِب ٌنَلْعُم ِهيِف ْنَأل …

ْدَعْوَن. ْبنَبباَء اهلِل ُيبب Rُهْم ا الَِم، الRنَّ ْنِقَياِء اْلَقْلِب... ُطوَبى ِلَصاِنِعي السَّ Rَحَماِء... ُطوَبى ِلال لَى اْلِبرِّ ُطوَبى ِللرُّ Tٍناَميِإِب ِهللا ُّرِب ٌنَلْعُم ِهيِف ْنَأل … سقرم) ”َواْلِعَطاِش ا، 
.(.9-3:5 سقرم)متى 

Source: Fr. Theodore Stylianopoulos. For My Sake and the Gospel's. Orthodox Christian Reflections. September 16, 2022. https://
skepseis.us/writings/f/for-my-sake-and-the-gospels
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