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األبواب  أيتها  وارتفعّى  رؤوسكم  الملوك  أيها  إرفعوا   “  
رب  المجد؟  ملك  هذا  هو  من  المجد.  ملك  فيدخل  الدهرية 

الجنود هو ملك المجد”  )مز24: 9- 10(
          هذا احلوار الرائع الذي دار في املزمور يكشف أنه ال يستطيع أحد 
 ، أن يعبر األبواب الدهرية ويدخل املقادس السماوية، إال الرب القوي 
رب اجلنود والقوات، ملك اجملد. له وحده تُفتح أبواب املدينة السماوية، 
األبواب الدهرية، أبواب الهيكل التي لم تُصنع بأيٍد بشرية. إنه يهوه 
اخمللص، القدير، رب األرباب وملك امللوك )رؤ1: 8؛ 19: 16(، القادر في 

احلروب، رئيس خالصنا الذي ال يُقهر.
نعمتك...  عرش  إلى  قلبي  إرفع  سمواتك،  إلى  الصاعد         أيها 

إقبلني في موكب نصرتك فأعبر معك وبك األبواب الدهرية.

رسـالة شبابية تصدر عن اجتماع أبو سيفين للشباب الجامعي والخريجين
mail us : yanbo3_alm7ba@yahoo.com



    أنا أسألكم يا أوالدي األحباء، أن تسألوا المسيح 
في نفسي أن يعطيها راحة أمامه وال يؤاخذني لما 

سلف مني من الزلل والهفوات.

    ثم يخاطب قداس���ته اإلكليروس أس���اقفة 
وقسوس ويقول:

    أطل���ب إلى  محبتكم وأتضرع إلى  قدس���كم أن 
تجعلوني في حل من قبل كل واحد فواحد منكم، وها 
اآلن قد بعدت عنكم ورحل���ت وما عدت اآلن أرى 
وجوهكم. وأنا اآلن أس���ألكم أن تتعبوا في الصالة 
عني والذكر في القداس���ات أن يقبلني سيدي اليه 

ويصفح عن جميع ما تقدم مني.

    وأنا أس�ال المس���يح راع�����ي الرع����اه 
األعظ��م أن يقيم لكم راعيًا صالحًا حس���ب 
قلبه يرعاكم ويسوس أموركم ويسهر على 

خالص نفوسكم.
    ونح��ن نخاطب��ه ونقول: ونحن نس��ألك يا 
آبان��ا اآلب البار أن تذكرنا نحن أوالدك األيتام من 
أبوتك أمام املسيح. نسأل إلهنا أن يحرسنا من 
ضربات العدو اخلبي��ث ويعطينا عقالً متيقظاً 
لنحف��ظ أق��وال املس��يح ووصاي��اه وأقوال��ك 
ووصاي��اك يا أبانا ويعّوض��ك عوض تعبك معنا 
بأفضل اجلزاء واخللود في أورش��ليم السمائية 
مع آبائنا البطاركة السالفني بشفاعة العذراء 
أم الن��ور ومار مرق��ص اإلجنيلي الرس��ول كاروز 

الديار املصرية وكافة الشهداء والقديسني .

البطاركة. اآلباء  وتُقال في جتنيز  البابا  * ُسميت بوصية 

  أن���ا أبوكم ومعلمكم ي���ا جميع البنين 
إسمعوا وصاياي ألني أسألكم يا أوالدي 

األحباء

إحفظ����وا األمانة التي للثالوث القدوس.
أس���ألكم يا أوالدي األحباء، أحب���و بعضكم بعضًا 

بمحبة حقيقية.
أسألكم يا أوالدي األحباء، إصنعوا الخير مع البشر.
أسألكم يا أوالدي األحباء، ال تدعوا العالم يضلَّكم.

أسألكم يا أوالدي األحباء، أال تتوانوا في خدمة اهلل .
أطل���ب إليكم  ي���ا أوالدي األحب���اء، أن تتعبوا في 

الصالة.
أطلب إليكم  يا أوالدي األحباء، أن تحفظوا ألسنتكم 

من الوقيعة.
أطل���ب إليك���م  ي���ا أوالدي األحب���اء، أن تحفظوا 

المعمودية التي ُدِفَعت إليكم .
أطلب إليكم  يا أوالدي األحباء، احفظوا أجس���ادكم 

طاهرًة للرب.
أطلب إليكم  يا أوالدي األحباء، ال تتركوا مصابيحكم 

تنطفئ البتة.
أطلب إليكم  ي���ا أوالدي األحباء، إحفظوا الناموس 

الذي أعطاكم اهلل.
أطل���ب إليكم  يا أوالدي األحب���اء، لتكن مخافة اهلل 

فيكم.
    اهلل يشهد يا أوالدي األحباء، أني لم أخفي شيء 
عنكم م���ن كالم اهلل. لم أنم قط ي���ا أوالدي األحباء 

ومالمة بيني وبين واحٍد منكم.
فإذا حفظتم الذي أقوله لكم، فإنكم تدوس�������وا على 

رأس التنين. 
فإذا حفظتم الذي أقوله لكم، فإنكم تأكلوا من خيرات 

األرض.
 فإذا حفظتم الذي قلته لكم، فإن الش���اروبيم المنير 

يحرسكم. 
فإذا حفظتم م���ا أقوله لكم، ال يعوزكم ش���يء من 

خيرات السماء.

طرح صالة التجنيز
لآلبــاء البطاركــة*

“ ليكن الخير طبعًا فيك . وليكن شيئًا تلقائيًا ال يحتاج إلى جهـد ، مثلـه 
2مثـل التنفـس عنـدك”     ) قداسة البابا شنودة الثالث (



١- رئيس اِّـالئكة ميخائيل " مبوق القيامة " : 

 .. املالئكة  رؤســاء  رئيس   ، السمائيني  فى  األول  هو   
ومعنى اسمه " قوة اهللا " أو " من مثل اهللا " ..

يُذكر فى صالة القسمة فى عيد القيامة واخلمسني :   
" ميخائيل رئيس املالئكة نزل من السماء ودحرج احلجر عن 
باب القبر وبشر النسوة حامالت الطيب قائالً : " إخرستوس 
آنســتى إك نيكــرون"  والذى تفســيره : املســيح قام من 

األموات.
ــبحة : ميخائيل رئيس الســمائيني هو األول  وفى التس  
فى الطقوس املالئكية يخدم الرب..  سبعة رؤساء مالئكة 
وقوفٌ يســجدون أمام ضابط الكل يخدمون السر اخلفى ، 

ميخائيل هو األول ..
ــره دانيال النبى :  " وهوذا ميخائيل واحدٌ من الرؤساء  ذك  

األولني جاء إلعانتى " ( دا ١٠ :  ١٣)
" وال أحد يتمسك معى على هؤالء إال ميخائيل رئيسكم " 

( دا ١٠ : ٢١ )
" فى ذلك اليوم يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم   

لبنى شعبك " ( دا ١٢ : ١ )
، ذُكر ، أنه قال ليشوع : " أنا رئيس جند الرب " ( يش ٥: ١٤ )

وفى العهد اجلديد أيضاً :
" ألن الــرب بهتــاف ، بصوت رئيس مالئكتــه وبوق اهللا   

سوف ينزل من السماء .. " (١تس ٤: ١٦ )

لهذا نقول عنه " مبوق القيامة "

" أمــا ميخائيل رئيــس املالئكة فلمــا خاصم إبليس   
ً عند جسد موســى لم يجسر أن يورد حكم افتراء  محاجا
ــد  بــل قــال لينتهرك الرب " ( يــه ٩ ) .. وهو الذى أخفى جس

موسى فلم يعرف أحد خبره إلى اليوم .
" وحدثت حرب فى السماء ميخائيل ومالئكته حاربوا   
التنــني وحارب التنــني ومالئكته ولــم يقــووا ، فلم يوجد 

مكانهم بعد ذلك فى السماء " ( رؤ ١٢: ٧ ).
ــرج احلجر عن باب  ــالك القيامة ( األولى ) الذى دح ــو م فه  
ــالك القيامة ( الثانية )  ــر بالقيامة الفريدة ، وهو م القبر وبش

ــيبوق بالقيامة فى اليوم األخير ليعلن مجيئه اململوء  الذى س
.ً مجدا

وهو القائم يخدم اهللا ويسبحه ويشفع فينا أمامه ..
ــر واألهوية ( الهواء )  ــفع من أجل مياه النه وهو الذى يش  
والثمار. وهو الذى يحارب إبليس عنا بقوة اهللا ( كما تعبر عنه 

الكنيسة فى أيقونته )
ــان .. ولذا  ــارس للرهب ــول أنه املالك احل ــاك تقليد يق وهن  

تُسمى مذابح احلصون باسمه املبارك .

      تحتفل الكنيسة بتذكاره كل يوم ١٢ من الشهر القبطى 
وعلى وجه الخصوص ١٢ هاتور ( ٢١ نوفمرب ) ، ١٢ بؤونه ( ١٩ 

يونيو ) 

ملاذا هذين العيدين بالذات ( ١٢ هاتور ، ١٢ بؤونه ) ؟
١٢ هاتور : كان أصالً عيد وثنى .. يعيدون فيه لإلله زُحل ..   
ــد للمالك  ـــ ١٩) إلى عي ــندروس (البابا ال ــا ألكس ــه الباب حول

ميخائيل توزع فيه الذبائح على الفقراء ..
وبنى مكان هيكل زُحل كنيسة باسم املالك .

ــتيرون ) فى بدء  ــل ( س ــه الني ً إلل ــدا ــه : كان عي ١٢ بؤون  
الفيضان عند قدماء املصريني ، حيث كانوا يعتقدون أنه يطير 
ــه بالناس من  ــى النيل رحمة من ــق إلى أعال ــى زمن التحاري ف
ــر وتصعد إلى  ــة قطرات ماء فتتبخ ــى من قم ــاف ،  ويلق اجلف
السماء وتتحول إلى سحب كثيفة تنهمر كالسيول فيفيض 

النهر باملياه .
ــيحية مصر حتول هذا اليوم إلى عيد  وعندما دخلت املس  

للمالك ميخائيل الذى يطلب من الرب عن مياه النيل.
معجزاته :

ــر منها فى  ــد الكثي ــالك .. يوج ــى أعاجيب امل ــرةٌ ه كثي  
ــاً إحداها وهى  ــار أيض ــة ، ويذكر السنكس ــات قدمي مخطوط
ــى مديح  ــا نقول ف ــته ، كم ــاوس وثاؤبس ــع دوروث ــة م أعجوب

التمجيد فى تذكاراته .
فلتكن بركة املالك ميخائيل معنا ،  

( البقية فى العدد القادم )

القمص بيجول االنبا بيشوى   

فمن هم
هؤالء

القديسني ؟

“ ال يقدر أحد أن يذوق القيامة قبل أن يحمل الصليب ”
3         ) أبونا بيشوي كامل (



من  الشكوى  هــذه  نسمع  مــا  كثيرًا   
األمهات، ونظرًا النتشار وخطورة مشكلة 
تعريفه،  لكم  نقدم  األطفال  عند  الكذب 

أسبابه، وعالجه.
تعريف الكذب:

  ُيعرَّف الكذب بأنه قول غير الحقيقة سواء كان بإنكار 
فعل قد حدث أو بإخبار فعل لم يحدث.

أنواع الكذب وأسبابه وعالجه:
الدافع له، وبفهم السبب  أنواع حسب السبب      للكذب 

نعرف الحل.

١-الكذب الخيالي: 
 مثل أن يحكي الطفل قصة خيالية ويؤكد أنها حقيقة، 
الخيال  بين  للتمييز  يصل  لم  العقلي  النمو  أن  والسبب 
فيها  يفرغ  أنشطة  إلى  فبتوجيهه  الحل  أما  والحقيقة، 

خياالته كالرسم وكتابة القصص.

عائي: ٢- الكذب اإلدِّ
عي لزمالئه امتالك ألعاب كثيرة، والسبب حاجته     مثل أن يدَّ
الحل  أما  والحرمان،  بالنقص  وشعوره  اإلنتباه  يلْفت  ألن 
فيكون بإشباع حاجاته النفسية والمادية وقراءة قصص 

الصدق عن األمانة.

٣-الكذب الوقائي:
  مثل أن ينكر الطفل خطأ قد ارتكبه، والسبب هو الخوف 
فيكون  الحل  أما  المتوقعة،  العقوبة  من  النفس  ووقاية 
إن  ومسامحته  أخطائه  عن  معاقبته  في  القسوة  بعدم 

اعترف بنفسه لتشجيعه على الصدق.

٤- الكذب التقليدي: 
يكذب  أباه  رأى  أن  بعد  ــِه  ُأمِّ على  الطفل  يكذب  أن  مثل 
عليها، والسبب تقليد الطفل لتصرفات والديه سواء كانت 
جيدة أم سيئة، أما الحل أن َنْحَذر من أن نعلِّم أطفالنا الكذب 
دون أن نقصد مثل أن يطلب أب من ابنه أن ُيخبر من يسأل 

عنه في التليفون أنه غير موجود في المنزل.

٥- الكذب اإلنتقامي: 
منه،  فينتقم  أخاه  ليتهم  شيئًا  يتلف  أو  يسرق  أن  مثل   
والسبب هو الغيرة واإلحساس بالظلم، أما الحل فبمعاملة 
األخوة بالعدل وعدم إلصاق تهمة الكذب على أحدهم إال 

إذا تأكد الوالدان حتى ال ينتقم الكاذب ويكررها.

٦- الكذب المرضي: 
مثل أن يكذب كثيرًا دون أن يحتاج إليه فيصبح عادة لديه، 
الحل  أما  إرادته،  عن  خارجة  شعورية  ال  دوافع  والسبب 

فبمراجعة العيادات النفسية والتدريب العالجي.

الطفل  سلوك  سبب  فهم  أن  لنا  يتضح  سبق  ومما      
كالكذب يقود إلى معرفة الحل الفّعال معه. وختامًا نرجو 
مع  صادق  جيل  لتربية  واألمهات  اآلباء  يعين  أن  اهللا  من 
اآلخرين، وصادق مع نفسه بأن يعترف بعيوبه ليصلحها، 
وصادق مع ربه بأن يخلص في عالقته الروحية معه لينال 

النعيم األبدي.

طفلي يكذب ..
كيف أتصرف؟ 

للكذب أنواع حسب ... 
السبب الدافع له، 

وبفهم السبب نعرف الحل

“ لقد وجدت أن أفضل طريقة إلعطاء أوالدك النصائح هي أن تبحث عما 
4يريدون فعله وتنصحهمـ بأن يفعلوه ”   ) هاري ترومان (



١- أسباب عدم اإلعتذار؟
• الكربياء:       

 فاإلنسان املتكبر يصعب عليه اإلعتذار بعكس املتواضع.
• شعور اإلنسان أنه على صواب دائمًا:  

    مثال : لقد فعلت هذا ولكن الطرف اآلخر هو السبب،لكن 
اخلطأ ال مبرر له

أو يعطي لنفسه مبرر أن الطرف اآلخر هو من أخطأ في   
فهمه ،متناسياً أنه يقع علينا اجلزء األكبر من املسئولية 
في إيصال كالمنا بالشكل الصحيح.وكما قال لنا املسيح 
ضمن  ومن  القلب".  ومتواضع  وديع  ألني  مني  تعلّموا   "
الغير  اخلطأ  عن  حتى  اإلنسان  يعتذر  أن  الوداعة  سمات 
مقصود.كما نصلي ونقول : "خطايانا التي فعلناها مبعرفة 
الة تصدر منا سنعطي عنها  أو بغير معرفة فكل كلمة بطّ

حساب يوم الدينونه".
• ألننا لم نتعود على اإلعتذار:   

   فالبعض يعتبر االعتذار إهانة، باألخص للرجل، احلقيقة 
أن اإلعتذار ومحبه األعداء أشياء صعبة ال يستطيع القيام 
فعلى  ليست شعارات،  وهذه  القوي  الشخص  بها سوى 
باألمر  ليست  أنها  لنعترف  األعداء  محبة  املثال  سبيل 
السهل فهي حتتاج لتدريبات وتدرج في احملبة حتى نصل 
لها.لكن اخلطأ واإلساءة مع األسف من األشياء السهلة؛ 

فالنزول دائما أسهل من الصعود.
• الخوف من أن ال يقبل الطرف اآلخر هذا اإلعتذار. 

  ولكن علينا في هذه احلالة أن نعتذر أيضاً... وإذا لم يقبل 
فهذا دليل على أن خطأنا فيه كان عظيماً ولهذا لم يقبل 

اعتذارنا .
٢- ِّـاذا اعتذر؟

• ألن أقوالنا وأفعالنا تترك أثر في اآلخرين.
• ألنني أخطأت في حق اآلخر.

• ألن اإلعتذار يساعد الطرف اآلخر على الغفران.

٣- كيف اعتذر؟
لغات اإلعتذار اخلمس:

• أن تقول : آسف وتعترف بخطئك.
فعلي  عن  مسئول  أنني  أي  املسؤوليه،  قبول   •

وأحتمل األعباء املترتبة عليه.
• دفع التعويض وتصليح اخلطأ.

أخرى  مرة  التصرف  هذا  ملثل  العوده  بعدم  أتعهد   •
ألننا البد أن نتعلم من أخطائنا.

• طلب الغفران.
٤- ماذا لو لم ُيقَبل إعتذاري؟

    هناك أنواع عديدة من اجلروح ، فاخلدش ال يأخذ نفس 
لذلك  جراحية  عمليه  جرح  فيه  يلتئم  الذي  الوقتٍ 
فتقدمي اإلعتذار له عده خطوات ذكرناها سابقا، وكلما 
كبر اخلطأ احتاج لوقتٍ أطول فعلى سبيل املثال : من 
ً وقام بكل تلك اخلطوات وتعهد  ضرب زوجته وقدم إعتذارا
أن لن يكرر هذا،البد أن يبدأ بعد ذلك في مد جسور الثقة 
مرة أخرى بأن هذا التصرف لن يتكرر وكلما مر وقت ستزداد 
الثقة وبالتالي سيلتئم اجلرح،  كما قال بولس الرسول:"ال 

تغرب الشمس على غيظكم"
  عندما نختلف جنلس ونتحدث ويخبر كل منا اآلخر أسباب 
غضبه،فنحن في بعض األحيان نعتقد أن الزواج هو حقوق 
وواجبات ، لكن إذا رجعنا للمفهوم األصح وهو أن احلب هو 
تعهد كل طرف بإسعاد اآلخر عندها سيفكر كل شخص 
فيما يزعج اآلخر ويحاول إصالحه.ليس في بيوتنا فقط في 
خدمتنا وعملنا أيضاً ومع كل من نُخطئ في حقه مهما 
صغر شأنه، فنحن في بعض األحيان يسهل علينا اإلعتذار 
للكبير أو للمماثلني لنا لكن يصعب علينا اإلعتذار ملن هم 
أصغر منا سنّاً أو مقاماً إلعتقادنا أن هذا ينتقص منا لكن 
على العكس، ألنه بهذا الشكل األصغر سيحترمك أكثر 
ويعلم مدى محبتك واتضاعك وستصبح أنت أيضاً راضٍ 
عن نفسك ألنك تعلم أنك غير مجبر على هذا ، وستشعر 

أنك بهذا الشكل تغلبت على كبريائك.
٥- كيف نعلم أبنائنا فن اإلعتذار؟

    قل له أنت مسئول عن أفعالك وأقوالك، فأفعالك وأقوالك 
ر كل  لها تأثير على اآلخرين،و ضع قواعد معينة لهم وكسْ
قاعدة ماذا سيترتب عليها من مسئولية، وعندما يحدث 
وأفضل  اخلطأ  تكرار  بعدم  وتتعهد  تعتذر  أن  البد  خطأ 
الوالدين  يروا  أن  أي شيء هو  األطفال  بها  ليتعلم  طريقة 
هي  بل  شعارات  مجرد  ليست  التربية  ألن  بها  يقومان 
تصرفات يجب أن يلتزم بها اآلباء حتى يتعلم منهم األبناء،   
يعتذران  وهما  الوالدان  يسمعوا  أن  يجب  ولهذا   
لبعضهما عندما يلزم األمر. لذلك لتعتذر وتذكّر أن اإلعتذار ال 
يُِنتقص من شأنك على العكس اإلعتراف باخلطأ مبا أنه شيء 
صعب ويحتاج إلى اتضاع فهذا في حد ذاته دليل على أنه 

يحتاج إلى أقوياء وليس ضعفاء كما يعتقد البعض.

األربعة كانت وكأنها  فاألناجيل 
كامريات تنقل لنا األحداث:

    مثال : كانوا قدمياً يصوّرون ماتش الكرة 
بكاميرا واحدة فكانت كثير من األحداث 
استنتاجها من خالل  ويحاولون  تفوتهم 
دّة  بعِ تُصوّر  اآلن  لكن  ــداث  األح بقيّة 
كاميرات ، فأصبحنا نضمن صدق احلدث 
زاوية  احلدث من  نقل  أفضل  فأيهما  أكثر 
حدث  ما  وهذا  ؟  زوايا  دة  عِ من  أم  واحدة 
األربعة وفي أحداث  األناجيل  بالفعل في 
كاميرات  عدة  لنا  رصدت  حيث  القيامة 

لتنقل لنا كل األحداث.
حدث  كلها  القيامة  أحداث  تكن  لم      
حيث  الزمني  الفارق  هو  والدليل  واحد، 
ــالم  ــظ ـــــى وال ــت الـــزيـــارة األول ــان ك
ً ، وأًخرى  (الفجر)وزيارة أخرى باكراً جدا باقٍ
عندما طلعت الشمس وهذا يعني أن كل 
تلميذ سمع أو شهد زيارة معينة فكتبها 
زيارة  تلميذ  كل  كتب  وبهذا   ، فقط  هي 
واحدة أو اثنتان ... وبهذا رأينا القصة بعدة 
األحداث من مختلف  ورأينا كل  كاميرات 

الزوايا.
وهذا يعني أن القصة حدثت كالتالي:

    مرمي اجملدلية ومرمي األخرى ذهبتا للقبر 
تا ،  في الفجر وملا رأَتا احلجر مرفوع خرجَ
وظنته  املسيح  اجملدلية  رأت  وبعدها 
البستاني وعندما ذكر اسمها عرفت أنه 
املسيح سجدت وقبّلت قدميه ، قال لها 
التالميذ ذهبت وأخبرتهم  اذهبي واخبري 
املرة  هذه  وذهبت  يصدقوها  ولم  بالفعل 
 ً جدا بــاكــراً  وهــو  الثاني  التوقيت  في 
ـــرت مــعــهــا مــجــمــوعــه من  ـــض وأح
الشهود(مجموعة من النسوة) وهذه املرة 
"ال  لها:  وقال  إميانها  لقلة  املسيح  حزن 

تلمسيني" .

أبونا بولس جورج    

 يتحري البعض من 
اإلختالف الظاهري بني 
األناجيل َّـ أحداث ما 
بعد القيامة حيث يقول 
أحد األناجيل أن من 
ذهَبتا للقرب كانتا مريم 
اِّـجدلية ومريم 
األخرى، وإنجيل آخر 
يقول أن مريم 
ومجموعه من النسوة 
هن من ذهنب،كما يقول 
أيضًا أحد األناجيل أن 
مريم اِّـجدلية عندما 
رأت اِّـسيح وظنته 
البستاني وِّـسته 
سقطت على قدميه 
وقبلته وإنجيل آخر 
يقول أن اِّـسيح قال 
ِّـريم : " ال تلمسيني 
ألني لم أصعد إُّـ أبي 
وأبيكم" ،فأيهما األصح؟ 
وهل هناك تعارض بني 
تلك األحداث ؟  

سنعرف اآلن!   

ظهورات السيد اِّـسيح
بعد القيامة

اإلعتذار
أو  أزواج،خــــدام  أو  ــاء  آب كنا   
جميعنا  فنحن  مخدومني 
وبكل الدرجات واِّـسميات َّـ حاجة إلتقان 

فن التواصل ومن بينه فن اإلعتذار.
ِإليك  َأخَطَأ  الكتاب : "وِإن      وكما يعلمنا 
وبينه  بينك  وعــاتــبــه  َفــاذهــب  َأخــــوك 
وحدكما.ِإن سِمع منك َفَقد رِبحت َأخاك.وِإن 
َأو  ـــداً  واح َأيــضــًا  معك  يسمع،َفخذ  ــم  َل
اثنني.وِإن َلم يسمع منهم فقل للكنيسة " 
(مت١٥:١٨-١٧) لقد سمعنا كثرياً عن لغات 
الخمس  الحب  فلغات  الخمس   الحب 
تكملها لغات اإلعتذار الخمس،ال أستطيع 
فعالمة  اإلعتذار  دون  الحب  عن  أعّبر  أن 
الحب هو الغفران ودليل حب اِّـسيح لنا هو 
تقديمه الغفران لخطايانا، لكن هذا يفرتض 

أن يحدث بعد تقديم التوبة.

سواء

   بقلم
القمص أشعياء ميخائيل  

فن

“ إن قيامة اإلبن هي الخليقة الجديدة للعالم كله، بالحقيقة قام القوي وأقام 
معه المهزومين، نزل إلى القبر وحده وصعد معه كثيرون ”   

       ) القديس يعقوب السروجي (
5



١- أسباب عدم اإلعتذار؟
• الكربياء:       

 فاإلنسان املتكبر يصعب عليه اإلعتذار بعكس املتواضع.
• شعور اإلنسان أنه على صواب دائمًا:  

    مثال : لقد فعلت هذا ولكن الطرف اآلخر هو السبب،لكن 
اخلطأ ال مبرر له

أو يعطي لنفسه مبرر أن الطرف اآلخر هو من أخطأ في   
فهمه ،متناسياً أنه يقع علينا اجلزء األكبر من املسئولية 
في إيصال كالمنا بالشكل الصحيح.وكما قال لنا املسيح 
ضمن  ومن  القلب".  ومتواضع  وديع  ألني  مني  تعلّموا   "
الغير  اخلطأ  عن  حتى  اإلنسان  يعتذر  أن  الوداعة  سمات 
مقصود.كما نصلي ونقول : "خطايانا التي فعلناها مبعرفة 
الة تصدر منا سنعطي عنها  أو بغير معرفة فكل كلمة بطّ

حساب يوم الدينونه".
• ألننا لم نتعود على اإلعتذار:   

   فالبعض يعتبر االعتذار إهانة، باألخص للرجل، احلقيقة 
أن اإلعتذار ومحبه األعداء أشياء صعبة ال يستطيع القيام 
فعلى  ليست شعارات،  وهذه  القوي  الشخص  بها سوى 
باألمر  ليست  أنها  لنعترف  األعداء  محبة  املثال  سبيل 
السهل فهي حتتاج لتدريبات وتدرج في احملبة حتى نصل 
لها.لكن اخلطأ واإلساءة مع األسف من األشياء السهلة؛ 

فالنزول دائما أسهل من الصعود.
• الخوف من أن ال يقبل الطرف اآلخر هذا اإلعتذار. 

  ولكن علينا في هذه احلالة أن نعتذر أيضاً... وإذا لم يقبل 
فهذا دليل على أن خطأنا فيه كان عظيماً ولهذا لم يقبل 

اعتذارنا .
٢- ِّـاذا اعتذر؟

• ألن أقوالنا وأفعالنا تترك أثر في اآلخرين.
• ألنني أخطأت في حق اآلخر.

• ألن اإلعتذار يساعد الطرف اآلخر على الغفران.

٣- كيف اعتذر؟
لغات اإلعتذار اخلمس:

• أن تقول : آسف وتعترف بخطئك.
فعلي  عن  مسئول  أنني  أي  املسؤوليه،  قبول   •

وأحتمل األعباء املترتبة عليه.
• دفع التعويض وتصليح اخلطأ.

أخرى  مرة  التصرف  هذا  ملثل  العوده  بعدم  أتعهد   •
ألننا البد أن نتعلم من أخطائنا.

• طلب الغفران.
٤- ماذا لو لم ُيقَبل إعتذاري؟

    هناك أنواع عديدة من اجلروح ، فاخلدش ال يأخذ نفس 
لذلك  جراحية  عمليه  جرح  فيه  يلتئم  الذي  الوقتٍ 
فتقدمي اإلعتذار له عده خطوات ذكرناها سابقا، وكلما 
كبر اخلطأ احتاج لوقتٍ أطول فعلى سبيل املثال : من 
ً وقام بكل تلك اخلطوات وتعهد  ضرب زوجته وقدم إعتذارا
أن لن يكرر هذا،البد أن يبدأ بعد ذلك في مد جسور الثقة 
مرة أخرى بأن هذا التصرف لن يتكرر وكلما مر وقت ستزداد 
الثقة وبالتالي سيلتئم اجلرح،  كما قال بولس الرسول:"ال 

تغرب الشمس على غيظكم"
  عندما نختلف جنلس ونتحدث ويخبر كل منا اآلخر أسباب 
غضبه،فنحن في بعض األحيان نعتقد أن الزواج هو حقوق 
وواجبات ، لكن إذا رجعنا للمفهوم األصح وهو أن احلب هو 
تعهد كل طرف بإسعاد اآلخر عندها سيفكر كل شخص 
فيما يزعج اآلخر ويحاول إصالحه.ليس في بيوتنا فقط في 
خدمتنا وعملنا أيضاً ومع كل من نُخطئ في حقه مهما 
صغر شأنه، فنحن في بعض األحيان يسهل علينا اإلعتذار 
للكبير أو للمماثلني لنا لكن يصعب علينا اإلعتذار ملن هم 
أصغر منا سنّاً أو مقاماً إلعتقادنا أن هذا ينتقص منا لكن 
على العكس، ألنه بهذا الشكل األصغر سيحترمك أكثر 
ويعلم مدى محبتك واتضاعك وستصبح أنت أيضاً راضٍ 
عن نفسك ألنك تعلم أنك غير مجبر على هذا ، وستشعر 

أنك بهذا الشكل تغلبت على كبريائك.
٥- كيف نعلم أبنائنا فن اإلعتذار؟

    قل له أنت مسئول عن أفعالك وأقوالك، فأفعالك وأقوالك 
ر كل  لها تأثير على اآلخرين،و ضع قواعد معينة لهم وكسْ
قاعدة ماذا سيترتب عليها من مسئولية، وعندما يحدث 
وأفضل  اخلطأ  تكرار  بعدم  وتتعهد  تعتذر  أن  البد  خطأ 
الوالدين  يروا  أن  أي شيء هو  األطفال  بها  ليتعلم  طريقة 
هي  بل  شعارات  مجرد  ليست  التربية  ألن  بها  يقومان 
تصرفات يجب أن يلتزم بها اآلباء حتى يتعلم منهم األبناء،   
يعتذران  وهما  الوالدان  يسمعوا  أن  يجب  ولهذا   
لبعضهما عندما يلزم األمر. لذلك لتعتذر وتذكّر أن اإلعتذار ال 
يُِنتقص من شأنك على العكس اإلعتراف باخلطأ مبا أنه شيء 
صعب ويحتاج إلى اتضاع فهذا في حد ذاته دليل على أنه 

يحتاج إلى أقوياء وليس ضعفاء كما يعتقد البعض.

األربعة كانت وكأنها  فاألناجيل 
كامريات تنقل لنا األحداث:

    مثال : كانوا قدمياً يصوّرون ماتش الكرة 
بكاميرا واحدة فكانت كثير من األحداث 
استنتاجها من خالل  ويحاولون  تفوتهم 
دّة  بعِ تُصوّر  اآلن  لكن  ــداث  األح بقيّة 
كاميرات ، فأصبحنا نضمن صدق احلدث 
زاوية  احلدث من  نقل  أفضل  فأيهما  أكثر 
حدث  ما  وهذا  ؟  زوايا  دة  عِ من  أم  واحدة 
األربعة وفي أحداث  األناجيل  بالفعل في 
كاميرات  عدة  لنا  رصدت  حيث  القيامة 

لتنقل لنا كل األحداث.
حدث  كلها  القيامة  أحداث  تكن  لم      
حيث  الزمني  الفارق  هو  والدليل  واحد، 
ــالم  ــظ ـــــى وال ــت الـــزيـــارة األول ــان ك
ً ، وأًخرى  (الفجر)وزيارة أخرى باكراً جدا باقٍ
عندما طلعت الشمس وهذا يعني أن كل 
تلميذ سمع أو شهد زيارة معينة فكتبها 
زيارة  تلميذ  كل  كتب  وبهذا   ، فقط  هي 
واحدة أو اثنتان ... وبهذا رأينا القصة بعدة 
األحداث من مختلف  ورأينا كل  كاميرات 

الزوايا.
وهذا يعني أن القصة حدثت كالتالي:

    مرمي اجملدلية ومرمي األخرى ذهبتا للقبر 
تا ،  في الفجر وملا رأَتا احلجر مرفوع خرجَ
وظنته  املسيح  اجملدلية  رأت  وبعدها 
البستاني وعندما ذكر اسمها عرفت أنه 
املسيح سجدت وقبّلت قدميه ، قال لها 
التالميذ ذهبت وأخبرتهم  اذهبي واخبري 
املرة  هذه  وذهبت  يصدقوها  ولم  بالفعل 
 ً جدا بــاكــراً  وهــو  الثاني  التوقيت  في 
ـــرت مــعــهــا مــجــمــوعــه من  ـــض وأح
الشهود(مجموعة من النسوة) وهذه املرة 
"ال  لها:  وقال  إميانها  لقلة  املسيح  حزن 

تلمسيني" .

أبونا بولس جورج    

 يتحري البعض من 
اإلختالف الظاهري بني 
األناجيل َّـ أحداث ما 
بعد القيامة حيث يقول 
أحد األناجيل أن من 
ذهَبتا للقرب كانتا مريم 
اِّـجدلية ومريم 
األخرى، وإنجيل آخر 
يقول أن مريم 
ومجموعه من النسوة 
هن من ذهنب،كما يقول 
أيضًا أحد األناجيل أن 
مريم اِّـجدلية عندما 
رأت اِّـسيح وظنته 
البستاني وِّـسته 
سقطت على قدميه 
وقبلته وإنجيل آخر 
يقول أن اِّـسيح قال 
ِّـريم : " ال تلمسيني 
ألني لم أصعد إُّـ أبي 
وأبيكم" ،فأيهما األصح؟ 
وهل هناك تعارض بني 
تلك األحداث ؟  

سنعرف اآلن!   

ظهورات السيد اِّـسيح
بعد القيامة

اإلعتذار
أو  أزواج،خــــدام  أو  ــاء  آب كنا   
جميعنا  فنحن  مخدومني 
وبكل الدرجات واِّـسميات َّـ حاجة إلتقان 

فن التواصل ومن بينه فن اإلعتذار.
ِإليك  َأخَطَأ  الكتاب : "وِإن      وكما يعلمنا 
وبينه  بينك  وعــاتــبــه  َفــاذهــب  َأخــــوك 
وحدكما.ِإن سِمع منك َفَقد رِبحت َأخاك.وِإن 
َأو  ـــداً  واح َأيــضــًا  معك  يسمع،َفخذ  ــم  َل
اثنني.وِإن َلم يسمع منهم فقل للكنيسة " 
(مت١٥:١٨-١٧) لقد سمعنا كثرياً عن لغات 
الخمس  الحب  فلغات  الخمس   الحب 
تكملها لغات اإلعتذار الخمس،ال أستطيع 
فعالمة  اإلعتذار  دون  الحب  عن  أعّبر  أن 
الحب هو الغفران ودليل حب اِّـسيح لنا هو 
تقديمه الغفران لخطايانا، لكن هذا يفرتض 

أن يحدث بعد تقديم التوبة.

سواء

   بقلم
القمص أشعياء ميخائيل  

فن

“ الفشل ليس سوى فرصة لتجربة طريق آخر ”
6          ) هنري فورد (



“من أمات ذاته عن هذا العالمـ وجد القيامة والحياة فيه ”
7         ) القديس يوحنا سابا (



“ الذين همـ غرباء عن الضيق ، أيضًا غرباء عن ملكوت السموات ”
8         ) البابا أثناسيوس الرسولي (



“ الحر بين األموات حرر االموات ، الذى قبل ان يلبس تاج الشوك . قام البسا 
) القديس كيرلس االورشليمى ( عالمة الغلبة ضد الموت ”      9



في أيام البابا يوأنس الرابع عشر ) البابا 96 (  

َحـدّث أن اِقتنص أحد احلكام هذا الراهب خارج الدير 

ولم يكتف مبنِعه من العودِة إلى البرية املقدسة بل أراد 

إجباره على إنكار السيد املسيح له اجملُد وبالتأكيد رفض 

الراهب رفضاً باتاً أن ينكر السيد املسيح فصدر احلكم 

عليه بَْغرّس السكاكني احلادة في يديه وإيقاد مشاعل على 

كَتفيه ووضعه على جمل يطوف به شوارع املدينة وحتيط 

ل هذا كله في صمٍت وهدوء مما أثار  به الغوغاء فتحمَّ

غضب احلاكم فأصدر أمراً بربط يوحنا على عود 

من اخلشب وخالل ضربه استودع روحه وكان 

ذلك في يوم  1582/12/6م، ويوجد جسده 

الطاهر داخل كنيسة الشهيدة 

بربارة مبصر القدمية.

الراهب القديس
يوحنا القليوبي

أشجار مثمرة

“ لقد كان الدم يتدفق ليطفئ لهيب االضطهاد ويبطل نيران جهنمـ . يا له 
من مشهد للرب سام وعظيمـ؟! كمـ هو مقبول في عيني الرب، وفاء جنوده 

وتكريسهمـ لهً ”      ) القديس كبريانوس (
10



“ ال يمكنك فصل السالم عن الحرية، ألنه ال يمكن ألحد أن يكون مسالمًا ما 
) مالكوم اكس ( لمـ يكن حراً  ”        11



“ الصالة قادرة على كل شيء ألنها تحرك اليد التي تدير الكون, تفتح باب 
السماء , وتجعل للمؤمنين نصيبًا في جميع الخيرات ” 

        ) قداسة البابا كيرلس السادس (
12



“ األفكار مثل األرانب، فإذا كان عندك اثنان وتعلمت كيفية التعامل معهما 
فسوف تحصل على دستة بعد وقت قصير  ”    ) جون شتاينبك ( 13



“ إذا طلبت من اهلل شيئا وتأخر فى استجابتك فال تحزن ألنك لست
14 أحكمـ من اهلل ”        ) مار اسحق السريان (



“ ال يهمـ أنك تمشي ببطء، ولكن المهمـ هو أال تتوقف ”   
) كونفوشيوس (           15



“ األشــــــــرار يمألهــــــــــمـ النــــــــدم ”       )  أرسطو  (
16



“ فى جميع آالمه كن معه وتالمـ مثله بقبول البصاق وانصلب معه على 
الصليب ”      ) القديس يوحنا سابا ( 17



“ ويلى هذا كله تحتمله من اجلى يا رب . وانا ال احتمل شيئا من هذا 
18الجلك ”        ) القديس يوحنا سابا (




