أقوال عن خدمة الطيب
 +إن أحداث األسبوع األخير )من الصوم الكبير( مشحونة بمش اعر ح ب ﷲ لن ا إل ى المنتھ ى ..ومش حونة
بعواطف آالم نفسه الحزينة حتى الموت ..ھذه الالنھائيات فى عواطف ال رب نح و االنس ان عج ز الك الم ع ن
التعبير عنھا .لذلك بدأ الوحى االلھى بابدال لغة الكالم بلغة الطيب.
 +عندما تنسكب النفس يفوح منھا طيب عطر .ھكذا ص نع ال رب ف ى ھ ذا األس بوع ففاح ت رائح ة ذبيحت ه
فى المسكونة كلھا..
 +لقد سكب الرب ذاته ..وكسر ذاته وأعطاه لتالميذه ولنا !!!
 +سكب ذاته فوضع نفسه عند أرجل تالميذه ليغسلھا!!
وسكب حبه ..حتى مع الخائن أعطاه اللقمة !!
وعلى الصليب سكب ذاته من أجل الذين عروه وطعنوه وبص قوا ف ى وجھ ه وجل دوه وم ن أجلھ م م ات وم ن
أجلھم طلب الغفران .
 +خدمة الطيب خدمة حب  ..فكل عمل من أجل المسيح يمزج بالمحبة يتحول إلى طيب .
 +خدمة الطيب خدمة صالة ھادئة  ..إنھا خدمة صامته  ..إنھا صالة مخدع ھادئة .
خدم ة الطي ب خدم ة انس حاق وإحس اس بال دين ..خدم ة ال يكف ى فيھ ا س كب الطي ب ب ل غس ل األرج ل
بالدموع.
إن خدمة الطيب تكشف لنا أن التوبة تتم عن د أق دام المس يح ب روح االنس حاق واإلحس اس بال دين وب دموع
غزيرة.
 +خدمة الطيب كشـفت عن قيمة الرب فى حياتنا إن قيمة الرب فى حياة يھوذا وصلت إلى 30من الفض ة
أى  3جنيه وھى قيمة العبد .أما عند المرأة فكانت تساوى كل ما عندھا حتى إلى  300دينار )مر .(5 : 14
 +خدمة الطيب خدمة تكفين للرب ..ھى خدمة جميلة كخدمة نيقوديموس ويوسف الرامى.
 +خدمة الطيب خدمة باقية تتحدى الموت  ..الذين خدموا خدمة العبادة والحب واالنسحاق وصل رج اءھم
إلى ما بعد الموت ..إلى الحياة األخرى.
 +خدمة الطيب ليست إتالفا ً ..ليست الصالة أقل من بناء المؤسسات العظيمة ..وليس ت خدم ة الفق راء أق ل
م ن بن اء الكات درائيات ..إن خدم ة أنطوني وس وب وال ومك اريوس أبق ى للكنيس ة م ن كات درائيات األب اطرة
العظماء.
 +ليست الرھبنة إتـالفا ً وليسـت خدمة الصـالة فى مدارس األحد أقل من خدمة الوعظ بل أھم .
 +خدمة الصالة ليست إتالفا ً  ..كثرة القداسات ليست إتالفا ً ..

 +الخدم ة اإلجتماعي ة الي وم تغ زو الكنيس ة ب دعوى أن كث رة الص الة ات الف ونح ن ف ى حاج ة للعم ل..
والحقيقة أن العمل الخالى من الصالة يكون مشحونا ً باألناني ة والذاتي ة .ويص بح ل يس اتالف ا ً ب ل وب االً عل ى
الكنيسة.
 +خدمة الطي ب ھ ى عم ل النف وس الت ى فطم ت عواطفھ ا ومش اعرھا ع ن ح ب الع الم وش ھواته وربطتھ ا
بحب ﷲ.
 +كل عمل مھما كان بسيطا ً ولكن بمحبة من أجل المسيح يتحول إلى رائحة طيب.
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