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بتولية القديسة مريم هي برهان على إيماننا بالسيد
المسيح أنه ليس من زرع بشر ،أنه ليس من هذا العالم ،بل
هو ابن اهلل المتجسد ،جاء إلينا من األعالي.
لقد حملت «عمانوئيل» الذي يعني «اهلل معنا»؛ نزل إلينا
واحدا
متجسدا في األحشاء البتوليه لتحمل طبيعتنا ويصير
ً
ً
مقدسا كل ما لنا.
معنا ،يحل في وسطنا،
ً

أرى

رسا عجي ًبا ومدهشً ا ،أسمع أصوات رعاة يصل ّون
ً
بتسبيح ساموي .مالئكة يرتلون ،رؤساء مالئكة
ميجدون ،الشاروبيم يسبحون ،والساروفيم
ميجدون ،الجميع يحتفلون برؤية الله عىل األرض
واإلنسان يف الساموات.

املجوس وضعوه نصب أعينهم،
الرعاة باركوه،
العشارون برشوا به،
الزانيات قدمن طي ًبا،
السامرية عطشت ملصدر الحياة،
الكنعانية أظهرت إميانًا ثاب ًتا.
إذن فطاملا أن الجميع ارتكضوا من الفرح!!
أريد أنا أيضً ا أن ارتكض ...أريد أن أحتفل...
ال عازفًا عىل قيثارة ...وال محركًا ألوتار...وال الع ًبا عىل مزمار...
وال ماسكًا لشموع مضيئة...
ولكن ماسكًا أقامط املسيح بدالً من اآلالت املوسيقية.
ألن هذه األقامط
هي رجايئ ،هي حيايت ،هي خاليص ،هي قيثاريت.
ولهذا أنا آيت ممسكًا بهذه األقامط ليك آخذ منها قوة أن
أتكلم وأقول مع املالئكة :
«املجدُ لله يف األعايل وعىل ِ
األرض السالم وبالناس املرسة»
(لو )14:2

القديس يوحنا فم الذهب
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على أن هناك دروس���اً عميقة نتعلمها من قصة الميالد،وما
أحاطت بها من أحداث .وما نتعلمه أيضا من حياة السيد المسيح
على األرض..

ميالد السيد المسيح له المجد .يحمل كثيراً من إيحاءات
ومن المعاني والدروس الروحية..
فكما ولد السيد المسيح في عالم مظلم.وأشرق عليه بنوره..
هكذا فليمنح اهلل االستنارة للعالم اآلن...
من الدروس الهامة التي نتعلمها من قصة الميالد:
وُلد المس���يح في ليلة باردة جداً من ليالي الشتاء،ووس���ط

مجتمع شملته البرودة الروحية فترة طويلة من الزمن بال صلة -1عدم االهتمام بالمظاهر:

يظهر هذا جلياً من ميالد الس���يد المس���يح في بلدة صغيرة
ُتدعي بي���ت لحم،وفي مكان حقير هو مزود بقر..كما وُلد بدون
احتفاالت أرضية اس���تعاضت عنها السماء بحفل من المالئكة
والجند السمائيين.

بينه وبي���ن اهلل وبال أنبياء،وبال معونة م���ن الروح...قال عنه
ٌ
“جيل فاسق وشرير يطلب آية وال ُتعطي له”..
المسيح فيما بعد:
جيل حارب المس���يح وحارب معجزاته ووصاياه،لذلك قيل عنه
إن”النور أضاء في الظلمة.والظلمة لم تدركه .إلى خاصته جاء.
وخاصته لم تقبله” وعلى الرغم من ظلمة العصر أُحيط الميالد
كما وُلد من أسرة فقيرة،وفي رعاية رجل نجار،وقيل عن يوم
المجيد بمجموعة من القديسين.
نذك���ر من بين هؤالء القديس���ين زكري���ا الكاهن وزوجته ميالده”لم يكن له موضع في البيت”،ووُلد في يوم شديد البرد.لم
إليصابات،وكيف بشرهما المالك بميالد إبنهما يوحنا المعمدان يجد فيه أقمطة كافية وال دفئاً..
“وكان كالهم���ا بارين أمام اهلل” وإلى جوارهما وُجد يوس���ف
النجار وسمعان الش���يخ ،وحنة إبنة فنوئيل العابدة في الهيكل كل ذلك نأخذ منه درس���اً روحياً،وهو أننا بالبعد عن المظاهر
الخارجية ندخل في مشاعر الميالد،فالعظمة الحقيقية ليست في
بأصوام وصلوات ً
ليال ونهاراً.
المظاهر الخارجية من غنى ومالبس..إنما العظمة الحقيقية هي
ومع هؤالء عاشت القديسة العذراء أطهر إمرأة في الوجود في القلب المنتصر المملوء من الفضائل.
التي استحقت أن روح اهلل يحل عليها ،وكانت الوحيدة في العالم

التي ولدت “السيد المسيح” ميالداً بتولياً بمعجزة لم تحدث من  -2اإلتضاع

الميالد بدون إتضاع ،يفقد جوهره..سواء في ظروف الميالد
قبل،ولم تتكرر فيما بعد ..وجود أولئك القديسين في ذلك العصر
المظلم يعطي رجاء بأن روح اهلل يعمل حتى في العصر الخاطي التي أخلى فيها ذاته من كل مجد عالمي،أو حياته حوالي ثالثين
عام���اً وهي تكاد تكون مجهولة لكثيرين .على الرغم مما حدث
المبتعد عنه.
فيها من معجزات في فترة مجيئه لمصر..
إن الفس���اد السائد في ذلك الزمن،لم يكن عقبة تمنع وجود
ف���إن أردنا االحتفال بالميالد،فلنحتفل باالتضاع فيه وفينا..
أولئك األبرار فيه ،كما أن فس���اد سادوم من قبل لم يمنع وجود
ولنبحث ما هي أعماق االتضاع.وكيف تكون وكيف نحياها؟
رجل بار هو لوط ،فاهلل ال يترك نفسه بال شاهد..
أليس أنه ترك لنا ً
مثاال حتى كما سلك هو نسلك نحن أيضا!..
وهكذا كان العصر الذي وُلد فيه المسيح...كان روح اهلل يعمل
 وبخاصة وسط مختاريه  -لكي يمنحهم حياة النصرة على ذلك  -3السالمالجو،ولكي يقيمهم ش���هوداً له .فاستحقوا أن يروا مالئكة وأن
سالم بين الناس،وسالم بين اإلنسان واهلل،وسالم في أعماق
يتسلموا رس���االت إلهية،يضاف اليهم الرعاة والمجوس الذين النفس من الداخل .س�ل�ام من اهلل يف���وق كل عقل...وعلّم بأن
عاصروا الميالد...
الصلح أفضل من تقديم القرابي���ن ،لقد قال“ :إن قدمت قربانك
وحياة البر ش���ملت الكل ،بغض النظر عن الس���ن أو نوع على المذبح وهناك تذكرت أن ألخيك شيئاً عليك،فاترك قربانك
العمل،مم���ا يدل علي أن اهلل للجميع،يدع���و الكل إلى برّه وإلى قدام المذبح،واذهب ً
أوال اصطلح مع أخيك”.
ملكوته.
إن العالم بميالد المس���يح قد بدأ عصراً جديداً،يتميز عن كل
ً
فاصال بين زمنين
العالم يفرح أنه فرح ببدء عهد جديد..تظهر فيه مبادئ جديدة ما سبقه من عصور .وأصبح الميالد المجيد
وقيم سامية عالية يقدمها السيد المسيح للعالم..ظهرت في عظته متمايزين:ما قبل الميالد،وما بعد الميالد.
الشهيرة على الجبل.
بقلم مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث

“ اهلل الذي حل في بطن العذراء لكي يأخذ منها جسد ًا يريد أن يحل في
أحشائك لكي يمألك حب ًا” ( قداسة البابا شنوده الثالث )
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“ربى يسوع ارشدني إلى مكانك في بيت لحم وال تسمح ألي شيء في
( القمص بيشوى كامل )
العالم أن يحجب رؤيتي لنجمك الهادئ “

البابا 118
األنبا تواضروس هو األس��قف العام حملافظة البحيرة ،ومعروف
الطيب��ة بكل أبناء احملافظة مس��يحيني ومس��لمني،
عن��ه عالقته
ِّ
ودائم��ا ً ما يفتخر في حديث��ه باخللفية املصرية ،وعبَّ��ر عن ذلك بأن
تميزة وواضحة،
املصري�ين فى اخلارج متميزون ومس��يحية مص��ر ُم ّ
وأب��رز تصريحاته ما قاله عن البابا ش��نوده :كنت أحب اللقب الذى
كان يُطلق عن البابا شنوده بأنه «صمام آمان للبلد».
وُلد األنبا تواضروس بإس��م «وجيه صبحي باقي سليمان» في
 4نوفمبر /تش��رين الثاني 1952م باملنصورة ألس��رة مكوَّنة منه وأخ
وش��قيقتني ،ووالده كان يعمل مهندسا ً للمساحة ،وتنقَّلت األسرة
في املعيشة ما بني املنصورة وسوهاج ودمنهور واإلسكندرية.
حص��ل «وجي��ه صبح��ي» على بكالوري��وس الصيدلة جامعة
اإلس��كندرية في يوني��و /حزي��ران 1975م ،ثم زمال��ة هيئة الصحة
العاملي��ة بإجنلت��را ف��ي يونيو /حزي��ران 1985م ،وعمل ُمدي��را ً ملصنع
أدوي��ة بدمنهور تاب��ع لوزارة الصحة قبل الرهبن��ة ،كما حصل على
بكالوريوس الكلية اإلكليريكية في نوفمبر /تشرين الثاني 1983م.
ذهب األنبا تواضروس إلى دير األنبا بيشوي بوادي النطرون في 20
أغسطس /آب 1986م ،وترهب في  31يوليو /متوز ،1988
متت رس��امته قسا ً في  23ديسمبر /كانون األول  ،1989ثم انتقل
للخدم��ة مبحافظة البحي��رة في  15فبراير /ش��باط 1990م ،ثم نال
درجة األسقفية في  15يونيو /حزيران 1997م.
وقد حصل األنبا تاوضروس على تزكيات من األنبا دميان أس��قف
عام أملانيا واألنبا س��وريال أسقف ملبورن ،واألنبا مكاريوس أسقف
عام املنيا  ،واألنبا باخوم أس��قف س��وهاج ،واألنبا أندراوس أسقف
أبوتيج واالنبا روفائيل األسقف العام .
 +من خادم بدمنهور إلى كرسي مار مرقس:
نشأ البابا تواضروس في منزل بسيط بشارع «املوازين» بدمنهور،
حيث استقرت عائلة املهندس صبحي باقي سليمان ،والذي انتقل
من محل مول��ده باملنصورة للعمل في مديرية املس��احة بدمنهور،
لكنه ُسرعان ما رحل عن هذا العالم .
وَج��د الطف��ل وجيه في «كنيس��ة امل�لاك» الص��در احلنون الذي
عوض��ه عن رحيل األب ،وظل يت��ردد عليها منذ صغره برفقة والدته،
حتي أصبح خادما ً بها ،وبعد س��نوات من العمل الكنس��ي ومحبة
اجلمي��ع اختارته القرع��ة الهيكلية ليكون الباب��ا رقم  118ويعتلي

الكرسي البابوي.
ع��ن ذل��ك يق��ول األب بول��س نعم��ة اهلل (راع��ي كنيس��ة املالك
بدمنهور)  :كثيرا ً ما كنا نلعب معا ً ونحن أطفال في حوش كنيسة
املالك ،لكن وجيه (البابا تواضروس) كان ش��غوفا ً بالقراءة ،ويفضل
الهدوء واجللوس داخل مكتبة الكنيس��ة واإلطالع على ما فيها من
كت��ب في ش��تَّى اجملاالت ،وهو م��ا كان يجعلنا نش��عر باإلنبهار من
ثقافته العالية.
ويُضي��ف أن األنب��ا تواض��روس كان معروفا ً بني أصدقائه بس��رعة
البديهة والذكاء ،فضال ً عن التواضع اجلم وحبه لألطفال والشباب،
َجنة الطفولة في اجملمع املقدس ،مؤك ِّدا ً على
حتى أنه كان ُمقررا ً لِل ْ
أن الباب��ا تواضروس كان ُموفَّقا ً طوال حياته ،يُذاكر في دأب ويجتهد
في حتصيل الدروس ،وهو ما جعله يلتحق بكلية الصيدلة بجامعة
اإلسكندرية في عام 1975م.
أم��ا القم��ص ميخائيل جرجس (راعي كنيس��ة املالك بدمنهور)
فيوض��ح أن البابا تواضروس كان منذ صغر سِ ��نّه ف��ي حركة دؤوبة
ونش��اط دائم داخل الكنيس��ة ،وظل يحضر م��دارس األحد ويقول:
كن��ت أب اعترافه ومرش��ده الروحي وط��وال تلك الفت��رة كان نابغا ً
في دراس��ته وظل يخدم في مدارس األحد ،حتى أصبح أمني اخلدمة
وأمني الشباب ،ثم درس في الكلية اإلكليريكية باإلسكندرية .
وأك��د أن أحد كب��ار الصيادلة في دمنهور في ذل��ك الوقت ويُدعَ ى
( الدكتور كمال مس��عد) عرض عليه العمل داخل صيدليته خالل
فت��رة املس��اء وتقاضي أي مبل��غ ،إال أنه رف��ض الهتمام��ه بالتربية
الكنسية لألطفال داخل الكنيسة ،وح ّتى يجد الوقت الكافي لها.
أم��ا الدكتور بش��اره عبدامللك ( عضو اجمللس امللّي) أش��ار إلى أن
البابا تواض��روس كان معروفا ً بني زمالئه بكلي��ة الصيدلة بجامعة
اإلسكندرية ،بقدرته على تسجيل احملاضرات التي يلقيها األساتذة
حرفيا ً وبكل دقة نقال ً عن احملاضر في تنس��يق وخط جميل للغاية،
س��جل فيها احملاضرات،
ِّ
ولهذا كان يس��تعني بدفتر ُمذاكرته التي ي ُ
وعبَّ��ر (بش��اره) عن فرحة الش��عب القبط��ي كافة باختي��ار البابا
تواض��روس ،قائ�لا ً :يكف��ي أن��ه تربي��ة وتلمي��ذ األنب��ا باخوميوس
ال��ذى تزامن يوم اختي��اره كبابا بيوم مولده ،كما أن��ه أخذ من األنبا
وح ّبه للش��باب واألطفال ُمؤكدا ً أن
باخوميوس احلكم��ة والتواضع ُ
ذلك اختيار اهلل.

			
“الدين للديان والوطن لإلنسان “
( قداسة البابا تواضروس الثاني )
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عيد الغطاس عيد س��يدي وتطلق عليه الكنيس��ة عيد الظهور اإللهي ألنه كان أول إعالن ملجد املس��يح عىل األرض وأول إعالن لرس الثالوث
القدوس .لنبدأ بآية تذكرنا بالقيمة الحقيقية للمعمودية “ألن كلكم الذين اعتمدتم باملسيح قد لبستم املسيح” غل()27 :3
أي إنسان تعمد يخرج وهو يرتدي شخص الرب يسوع أى انك تأخذ املسيح يف كل ترصفاته ونقائه.حيث كان يأيت الشخص الذي يريد أن يصبح
مس��يحياً فتأخذه الكنيس��ة لتتلمذه أوال وتعلمه كل يشء عن املس��يحية وعندما يتأكدون أنه قد قبل اإلميان متاماً يف هذا الوقت  ،ومن املعروف أن
املعمودية تكون بالتغطيس كام يقول الكتاب “مدفونني معه يف املعمودية” (كو . )12:2أى أننا دخلنا ومتنا معه عندما مات املس��يح و ُوضع بالق ِرب
أيام ،نحن أيضا غُطسنا ثالث مر ٍ
ات يف جوف املعمودية فأنا ُم ُّت يف املعمودية وقمت حياً وقائم يف املسيح ولهذا يخرج املُع ْمد وقد لَب َِس شخص
ثالث ُة ٍ
املس��يح بترصفاته وهكذا كان كل من رأى مس��يحي أراد أن يصبح مثله لذلك انترشت املس��يحية يف ذلك العرص ألن املسيح كان واضحاً يف سلوكنهم
وترصفاتهم.

واآلن ماذا نفعل ليك يكون املسيح الذي أخذناه يف املعمودية واضحاً يف حياتنا ؟

-1إماتة الذات:

هن��اك قاعدة إما إن ذاتك تكرب ومس��يحك
يختف��ي أو العك��س كام يقول يوحن��ا املعمدان
عندما كلم تالميذه عن املس��يح قال “ينبغي أن
ذل��ك يزيد و إين أنا انقص” ( يو )30:3اإلنس��ان
املتواض��ع دامئا املس��يح يكون واضح��اً فيه فهو
ينسب كل نجاح للمسيح.

-2إقتني فضيلة التدقيق:

لتك��ن حريصاً ول ُتدقق يف كل ما تفعله قبل
أن تُقدم عليه وتع��ود أن كل ترصفاتك وأفعالك
تعل��ن عن املس��يح لتعلم إن كل ما س��تقوم به
سيعود عىل املسيح.
تخي��ل انك ترتدي مالب��س جديدة وغالية
جدا أن تدقق وتتأكد من نظافة وس�لامة املكان
الذي ستجلس فيه أليس من األوىل مبا إننا نرتدي
شخص املسيح أن ندقق يف أفكارنا وأفعالنا !

-3حافظ عىل كرامة اآلخر:

تعامل مع الجميع عىل أنهم صورة الله وتذكر
أن كل إخوتك يف املعمودية قد اتحدوا بش��خص
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ب��ل يف حياتك أيضا فل��و أن كل رجل قد تعامل
م��ع زوجته بهذا املبدأ هل كان س��يحاول فرض
س��يطرته عليها إلثبات رجولت��ه؟ وكل امرأة هل
كانت ستشعر أنها مقرصة وأنها تحتاج للمساواة
للنيل من حقوق��ه؟ا أليس تطبيق هذه القاعدة
يجعلن��ا ننف��ذ رس الزيجة وه��ي أن يخضع كالً
منهام لآلخر.
وتذك��روا إن كل ش��خص فين��ا ع�لي ص��ورة
املس��يح وس��كن فيه الروح القدس فلنحاول أن
ندرك النعمة الت��ي أخذناها يف املعمودية ،فمن
من املالئكة قد قيل له انه ارتدى املس��يح؟ كلهم
خدام للمس��يح لكن املس��يح خصن��ا نحن فقط
بهذه امليزة.

املس��يح ،لو فعلنا ه��ذا الختلف��ت حياتنا إلنها
كنيستنا لن تختلف عىل الدوام ،كذلك يُحىك عن
كنيس��ة كان يصيل بها خمس��ة أفراد فقط حاول
األب كثريا أن يفتقد الشعب ويجذبهم للكنيسة
لكن بدون فائدة لعدة سنوات فذهب لألسقف
ليش��كوا له ق��ال له األس��قف هن��اك رس أريد
إخبارك به ولتخربه للخمس أشخاص الذين معك،
قل لهم أحدكم هو ش��خص املسيح وال يريد أن
يعلن عن نفس��ه فذهب الكاهن وأخربهم،وكل
منهم كان يعرف يف نفس��ه أنه ليس هو املسيح
فبالتأكي��د املس��يح واحد م��ن األربع��ة الباقني
فأصبح كل واح��د منهم يتعامل مع الباقني بكل
حب واتضاع ألنه يعلم أن احدهم هو املس��يح
ث��م بدأ بقيه الش��عب يروهم وي��رون محبتهم لك��ن لنتذكر أن املعمودي��ة تحتاج لجهاد
وإتضاعه��م قالوا كيف وصلوا إىل هذه الدرجه ليك نحافظ عىل املسيح الساكن فينا.
فلنصلِ معهم لعلنا نتعل��م كيف نصل إىل هذه
الدرجة وبدالً من خمسه أصبحوا خمس مائة ثم
أل��ف ثم ألفان والرس أن كل ش��خص تعامل مع
أبونا بولس جورج
اآلخر كأنه املسيح.ال تطبق هذا يف الكنيسة فقط

“ نحن ننال إمكانية خلع اإلنسان العتيق بقوة صليب ربنا عن طريق
( القمص بيشوي كامل )
						
المعمودية”

إدارة اﻟﻮﻗﺖ

Time Management
ﻣﺎ أﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻟﻮﻗﺘﻚ أﻣﺲ وﻣﺎ
أﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻏــﺪا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻟﻮﻗﺘﻚ
اﻟﻴﻮم.ﻟﻬﺬا ﻻﺑﺪ أن ﻧﺴﺄل أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺳﺆال.ﻫﻞ ﻣﺎ اﻓﻌﻞ اﻟﻴﻮم
ﻳﺒﻨﻴﻨﻲ أم اﻧﻪ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة؟وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺮﺗﺐ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ
ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺮق:
 +اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﺖ :وﻫﺬا أﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻓﻤﻦ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ إﻻ إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ
 +اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ :اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻜﻦ
ﻓﻲ أﺷﻴﺎء وﻗﺘﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
 +اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﺖ:اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻔﺲ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل :ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ إدارة اﻟﻮﻗﺖ
)

(

-

-

-

-

-

-

-

-

ﺗﺪرﻳﺐ ﻫﺎم:

اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﻓــﻲ
اﻟــﻤــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ
واﻟﺮاﺑﻊ وا ول
)إن ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ ﻫﻞ ﻣﺎ اﻓﻌﻞ اﻟﻴﻮم ﻳﺒﻨﻴﻨﻲ
ﺑــﻤــﺎ ﻫـــﻮ ﻣﻬﻢ أم اﻧﻪ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة؟
ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺰام ﻣﻨﻚ
ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ(أي اﻧﻚ إن ﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻮ
اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺳﺘﻔﻌﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻬﻢ.

ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻐﻞ وﻗﺘﻲ

ﻛــﻴــﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟــﻮﻗــﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﻨﻤﻲ ﻗــﺪراﺗــﻚ وﻳﺠﻌﻠﻚ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
-١وﻓﺮ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻟﺮاﺑﻊ )اﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﻫﻲ ا ﺷﻴﺎء
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﻴﺪة وﻗﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ(
-٢وﺿﻊ ﺧﻄﺔ) :ﺧﻄﺔ واﻗﻌﻴﺔ-
ﺣﺪد أﻫﺪاف ﺟﻴﺪه -رﺗﺐ ا وﻟﻮﻳﺎت-
اﺟﻌﻞ ﺧﻄﺘﻚ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  -ﺿــﻊ ﻟﻬﺎ
ﺟﺪول زﻣﻨﻲ(
-٣اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ) :إﻋـــﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ا ﻋﻤﺎل
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ -راﺟــﻊ ﻣﻬﺎﻣﻚ وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟـــﻀـــﺮوري-ﻻ ﺗــﺠــﺪول ﻛــﻞ وﻗــﺘــﻚ اﺗـــﺮك وﻗﺖ
ﻟﻠﻄﻮارئ(
-٤اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ) :ﻓــﻮض ﻣﻬﺎم ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-
وﻣﺘﺤﻤﺲ -ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺟﻴﺪا
ﻓــﻮض ﺷﺨﺺ ﻛــﻒء ُ
ﻣﻌﻪ -ﺳﻠﺤﻪ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ -ﺗﺎﺑﻌﻪ وراﻗﺒﻪ-
ﻗﺪم ﻟﻪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن -ﻛﺎﻓﺌﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺠﺎﺣﻪ(
-٥ﻛﻦ ﺟﺮﻳﺌﺎ وﺷﺠﺎﻋﺎ  :ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻠﻮراء ﺳﺘﺄﺳﻒ
ﻟ¿ﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ وﻟﻬﺬا ﻻ ﺗُﻀﻊ اﻟﻮﻗﺖ
ﺑﻌﺪ اÀن ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗــﻨــﺪم ﻳﺠﺐ وﺿـــﻊ ﺧﻄﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮوﻓﻚ وﺗﺬﻛﺮ أن
ﺗﻐﻴﺮ اﻟــﻌــﺎدات ﻳﺤﺘﺎج وﻗــﺖ وﻣﺠﻬﻮد
ﻟــﺬاﻟــﻚ ﻻ ﺗــﻴــﺄس ﺑــﻞ ﺗــﺄﻛــﺪ اﻧـــﻚ ﺗﺒﺬل
اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ.وﻛــﻤــﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ
اﻟﻤﺴﻴﺢ"اﺟﻤﻌﻮا اﻟﻜﺴﺮ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﺷﻲء"
)ﻳﻮﺣﻨﺎ(١٢ :٦

ﻟﺘﺤﻀﺮ ورﻗﻪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ )أﺷﻴﺎء أﺗﻤﻨﻰ أن أﻗﻮم ﺑﻬﺎ
وﻟــﻮ ﻗﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﺳﺘﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ( وﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﺘﺐ ﻫــﺬه اﻟﻮرﻗﺔ
ﺳﺘﻜﺘﺸﻒ أن ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ا ﺷﻴﺎء ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﺷﻴﺎء
ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻜﻨﻚ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻧﻚ ﻧﻘﻮم ﺑﺈﺿﺎﻋﺔ

“ قل لي ما الذي يشغل وقتك أقل لك من أنت ”
									

( جوته )
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ﻟﻨﺒﺪأ

ﻋﺎﻣ ﺟﺪﻳﺪ

ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻘــﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺓﹰ ﻣﻦ
ﺃﻣــﺮﻱ ﻫﻞ ﻧﻔﻜﺮ ﻛﻴــﻒ ﻧﺒﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺃﻡ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ
ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻧﻘــﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﻩ ﺃﺧﺮﻯ
ﻓﻮﺟــﺪﺕ ﺃﻥ ﻧﺒــﺪﺃ ﻓﺎﻟﺒﺪﺍﻳــﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳــﺪﺓ ﺗﺒﻌــﺚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﻷﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻳﺴﺮﻕ ﻣﻨﺎ
ﻛﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺳــﻮﻑ ﻧﻀﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻭﻟﻨﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺍﻵﻥ ﺳﻨﻀﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻟﻨﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ:
-١ﺍﺑﺪﺃ ﺑﻬﺪﻑ
ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺷــﺨﺺ ﻋــﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﻀــﻊ ﻫﺪﻑ ﺃﻣﺎﻣﻪ
ﻭﻳﻈــﻞ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻟﻬﺪﻓــﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻳﺪﻋﻮﻥ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳝﺮ ﻓﻲ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺭﻭﺗﻴﻨﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣــﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻛﺄﺑﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻭﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﲟﻌﻨﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﺃﻧﻮﻱ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﻞ ﻓﻲ ٢٠١٣؟
ﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﳕــﻮ ﻓﻴﻬﺎ؟ﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﳋﻄﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﺎﻫــﺪ ﺿﺪﻫﺎ؟ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻨﺴــﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺳﺄﺳــﺘﺰﻳﺪ ﺑﻬﺎ؟ﻛﻤﺜﺎﻝ:ﺧــﺎﺩﻡ ﻛﺒﻴﺮ
ﺍﺳــﻤﻪ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺭﺍﻏﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻛﺎﻥ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﺍﳉﺪﺩ
ﻳﺬﻫﺒــﻮﻥ ﻟﻪ ﻟﻴﺘﺘﻠﻤﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻓﺮﻭﻯ ﻟﻬﻢ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﻩ ﺍﻧﻪ
ﻛﺎﻥ ﻛﻠﻤــﺎ ﻳﻄﻠــﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻋــﻦ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻭﺣﻲ ﺗﺄﻣﻠﻲ ﻳﺴــﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﹲﻃﻠﺐ
ﻣﻨــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﳋﺎﺩﻡ ﺁﺧﺮ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻗﺎﻝ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﳌﺘﻰ ﺳﺄﻫﺮﺏ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﺗﻌﻠﻢ
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﻘﻮﺱ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻛﻠﻔﻪ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻧﻪ ﺟﻠﺲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳــﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻀﺎﺋﻊ
ﻷﻧﻪ ﻋﻠــﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﺎﺩﻡ ﻋﻨﺪﻩ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ
ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻷﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﺃﻣﺎﻣﻪ.
-٢ﺍﺑﺪﺃ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ:
ﻫﻨــﺎﻙ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﳑﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻬــﺰﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﺮﻩ
ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻘﻞ ﻟﻜﻦ ﺗﺬﻛﺮ »ﻳﺠﺪﺩ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺮ ﺷﺒﺎﺑﻚ« )ﻣﺰ(٣ :١٠٥
ﻳﺤﻜﻲ ﺃﺑﻮﻧﺎ ﺗــﺎﺩﺭﺱ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺫﻫﺐ ﻓﺘﺮﻩ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺫﻫﺐ ﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻓﻮﺟﺪﻩ
ﻣﺤﺒﻂ ﺳﺄﻟﻪ ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻚ ﺍﺧﺒﺮﻩ ﺍﻧﻪ ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺳﺄﻟﻪ ﳌﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻛﺸﻤﺎﺱ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻓﻘﺪ
ﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﺍﻷﺏ ﺍﻧﻚ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺨﺪﻡ ﻭﺗﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺃﻭﻻ ﺳــﺄﻋﻄﻴﻚ ﺃﺳــﻤﺎﺀ ﺃﺷــﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﺘﺼﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻬﻢ،ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺳﺘﺘﺼﻞ
ﺑﺨﻤﺴــﺔ ﺃﺳــﺮ ﻭﻟﻮ ﻫﻨــﺎﻙ ﺷــﻲﺀ ﻣﻬﻢ ﺗﺘﺼــﻞ ﺑﻴﻪ
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ﻭﻣﺼﻠﻲ ﻭﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻭﺧﺎﺩﻡ
ﻟﺘﺒﻠﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﺒﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺗﺼﺒﺢ ﺷﻤﺎﺱ ﹸ
ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻫﻞ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺗﺒﺪﻟﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ.
-٣ﺃﺑﺪﺍ ﻭﺍﻥ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﺑﺪﺃ ﻣﺮﻩ ﺃﺧﺮﻯ:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﻘﻂ ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﻋﺪﻭ ﺍﳋﻴﺮ ﺇﻗﻨﺎﻋﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ
ﻓﺎﺋــﺪﺓ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺼﺪﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﺳــﻨﻈﻞ
ﺳــﺎﻗﻄﲔ ﻓﻲ ﺍﳋﻄﻴــﺔ ﻭﻟﻦ ﻧﺤــﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﺮﺓ ﺃﺧــﺮﻯ ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ
ﻳﻌﻠﻤﻨــﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ »ﻻ ﺗﺸــﻤﺘﻲ ﺑﻲ ﻳﺎ ﻋﺪﻭﺗﻲ ﺇﺫﺍ ﺳــﻘﻄﺖ
ﺃﻗــﻮﻡ« )ﻣﻲ (٨ : ٧ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﺃﻟﺒﺮﺕ ﺃﻳﻨﺸــﺘﺎﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻓﻲ ﺻﻐﺮﻩ ﺭﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺻﺪﻕ ﻫﺬﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺧﺴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ.ﻓﺎﷲ
ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺸــﻞ،ﻭﻟﻦ ﻳﺴــﺄﻟﻚ ﺍﷲ ﳌﺎﺫﺍ ﺳــﻘﻄﺖ ﺑﻞ
ﺳﻴﺴﺄﻟﻚ ﳌﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ.ﺇﺫﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺪﻧﺎ ﺍﷲ
ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻜﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﺎﻡ.
-٤ﺍﺑﺪﺃ ﻭﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻔﻚ:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻤﺎﺳــﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻋﺪﻭ ﺍﳋﻴﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻦ ﺭﻳﺜﻤﺎ ﻧﻬﺪﺃ ﻭﻧﺒﺮﺩ ﻗﻠﻴﻼ ﻳﺒﺪﺃ ﻫﻮ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﺬﻛﻴﺮﻙ
ﲟﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺗﺬﻛﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮ ﺍﳌﻠﺒﺲ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﻟﻮ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻠﺬﺫ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺳﺘﺴﻘﻂ ﻟﻬﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﺴﻴﺢ
»ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺮﺍﺙ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﻳﺼﻠﺢ
ﳌﻠﻜــﻮﺕ ﺍﷲ« ) ﻟــﻮ (٦٢:٩ﺃﻱ ﺃﻧﻨــﺎ ﺳــﻨﺤﺮﺙ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻱ
ﺗﻨﻈﻔﻬﺎ ﻭﺗﻘﻠﺒﻬﺎ ﻭﺗﹸﺨــﺮﺝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺖ
ﻟﻠــﻮﺭﺍﺀ ﺳﺘﺴــﻘﻂ.ﻻﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟــﻮﺭﺍﺀ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﺎ ﻧﺪﻡ ﺃﻭ ﺣﺴــﺮﻩ ﺃﻭ ﺇﻏــﻮﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﻏﺮﺍﺀ
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺗﻮﺑﺔ ﻭﺣﻴﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ
ﻟﻠﻘﺪﱘ.
 -٥ﺃﺑﺪﺍ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ:
ﻣﻬﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﻮﺓ ﺇﺭﺍﺩﺗﻨــﺎ ﻓﻬﻨــﺎﻙ ﺣــﺮﻭﺏ
ﻭﻣﻌﻄﻼﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﳑﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨــﺎﻝ ﻣﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻨﺎ ﻟﻜﻦ ﻟ ﹸﺘﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻚ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻚ
ﺑــﻜﻞ ﺃﻣﺎﻧــﻪ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺢ ﻟﺘﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴــﻴﺢ
ﻭﺗﻘــﻮﻝ ﻟﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻓﻤﻲ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺑﺎﺭﻛﻬﺎ » ﻷﻧﻚ
ﺃﻧﺖ ﻗﻠﺖ"ﺑﺪﻭﻧﻲ ﻻ ﺗﻘﺪﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ«
)ﻳﻮ(٥ :١٥
ﻟﻨﺘﻌﻮﺩ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺢ ﻳــﺪﻙ ﻗﺒﻞ ﻳﺪﻱ
ﻭﻓﻜــﺮﻙ ﻗﺒــﻞ ﻓﻜــﺮﻱ ﻟﺘﺜﺒــﺖ ﺇﺭﺍﺩﺗــﻚ
ﻭﻣﺸــﻮﺭﺗﻚ ﻷﻧــﻲ ﻣﻬﻤــﺎ ﻛﻨــﺖ ﺣﻜﻴﻢ
ﻓﺤﻜﻤﺘﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻧﺴــﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﻟﻨﺎ
ﺍﳌﺴــﻴﺢ ﻧﻌﻤﻪ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﳊﻴﺎﺓ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺃﻗﻮﻯ.

ﺃﺑﻮﻧﺎ ﺑﻮﻟﺲ ﭼﻮﺭچ

“ تختلف أسباب البدء من شخص آلخر:ربما أحدهم تأثر بعظة أو تأثر بشخص
روحي أو قد تكون نقطة البدء هي رد فعل لحادث أو مرض...أو أي عمل من
أعمال النعمة أيقظ ضميره وحول فكره إلى اهلل “ ( قداسة البابا شنوده الثالث )

“ حواس النفس الخمس المدركة إن نالت النعمة من فوق وتقديس الروح
القدس صارت فعال الخمسة عذارى اللواتي نالت حكمة النعمة من فوق “
( القديس مقاريوس الكبير)
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إن اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻌﻨﺎد واﻟﻤﻴﻞ ﻟﻠﺘﺸﺎﺟﺮ ﻋﻨﺪ اﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﻗﺪ ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻠﻮﻛ ﻋﺎدﻳ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻼزم ﻫﺬه اﻋﺮاض اﻟﻄﻔﻞ
.ﻟﺴﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﺑﺼﻮرة ﻋﻨﻴﻔﺔ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن أﻋﺮاﺿ ﻟﺴﻮء ﺗﻜﻴﻔﻪ
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻐﻀﺐ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺷﻜﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ،واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ،واﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄر،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ اﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﻦ  ٣إﻟﻰ
 ٥ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺠﺌﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻀﺐ إﻟﻰ اﻟﺒﻜﺎء وﺿﺮب ارض
وﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻴﻬﻢ،ﻓﺈن اﻃﻔﺎل ﻣﻦ  ٥إﻟﻰ  ٧ﺳﻨﻮات ُ
ﻳﻈﻬﺮون
ﻏﻀﺒﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺸﻨﺞ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﻌﺼﻴﺎن،أﻣﺎ
اﻃﻔﺎل ﺑﻴﻦ ﺳﻦ  ٧إﻟﻰ  ١١ﺳﻨﻮات ﻓﺈﻧﻬﻢ ُ
ﻳﻈﻬﺮون ﻏﻀﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎد
واﻟﻬﻴﺎج واﻟﻤﻠﻞ واﻻﻛﺘﺌﺎب،وﻳُﻼﺣﻆ أن ﺗﺪﻟﻴﻞ اﺑﻮﻳﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻛﺜﻴﺮ ًا
ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﻮﺑﺎت اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﻳﺠﺐ أن
ﻳُﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪفء ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ
درﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ.

إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﻜﺮ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ أﺑﻨﺎء ﻣﻌﺎﻧﺪون:
أﺑﻨﺎء ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أو ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﺎﻟﺼﺤﺒﺔ اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ أﻛﺜﺮ
ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﺠﻮ اﺳﺮة اﻟﻤﻬﺬب..أو أﻧﻬﻢ اﻧﻘﺎدوا ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﻨﺤﺮﻓﻮن ..ﻓﺄﺑﻮﻧﺎ آدم ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺴﻠﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﻞ
أﺧﺎه،وأﺑﻮﻧﺎ ﻳﻌﻘﻮب أﻧﺠﺐ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﺪﻳﻖ وإﺧﻮﺗﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻋﻮه
ﻛﻌﺒﺪ..

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﺑﺎء واﻣﻬﺎت-:

إن اﻟﺰواج ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة وإﻟﻰ ﻣﺆﻫﻼت أﺑﻮة وأﻣﻮﻣﺔ..
ﻫﻞ ﻳﺼﻠﺢ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺰواج ن ﻳﻜﻮن أﺑ ًﺎ،ﻳﺮﺑﻲ أوﻻده
ﺣﺴﻨ ًﺎ،وﻳﻜﻮن ﻗﺪوة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻬﻢ؟وﻫﻞ ﺗﺼﻠﺢ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة ن ﺗﻜﻮن
أﻣ ًﺎ ﺗﺮﺑﻲ أوﻻدﻫﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ،وﺗﻜﻮن ﻗﺪوة وﻣﺜﺎ ً
ﻻ ﻟﻬﻢ؟وﻫﻞ ﻳﺼﻠﺢ
اﻻﺛﻨﺎن ن ﻳﻜﻮﻧﺎ زوﺟﻴﻦ ﻣﺜﺎﻟﻴﻴﻦ..ﻳﺆﺳﺴﺎن ﺑﻴﺘ ًﺎ ﺻﺎﻟﺤ ًﺎ..ﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ
وﻻ ﺷﺠﺎر..وﻻ أﺧﻄﺎء ﺗﺴﺒﺐ ﻋﺜﺮة ﻟÇوﻻد؟
إن اﻣﻮﻣﺔ واﺑﻮة ﻳﺤﺘﺎﺟﺎن ﻫﻤﺎ أﻳﻀ ًﺎ إﻟﻰ ﻣﺆﻫﻼت:ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻀﻮج
اﻟﺮوﺣﻲ واﻟﺬﻫﻨﻲ.واﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻣﻮﻣﺔ واﺑﻮة.وﻓﻬﻢ
ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻃﻔﺎل واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ.
ﻓــﺈن أﺧﻄﺄ اﻻﺑــﻦ ﻳﻘﺎﺑﻼﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮب ،وﻳﺘﻬﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮد
واﻟﻔﺴﺎد!وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻛﺎن واﺟﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ؟ ﻻ ﺷﻲء..ﺳﻮي
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺻﻴﺔ ا Íﻓــﻲ إﻛـــﺮام اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪر
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ..دون اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﺑﻮة وواﺟﺒﺎت اﻣﻮﻣﺔ!..
إن اﺑﻮة ﻫﻲ واﺟﺐ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ،ﻫﻲ رﻋﺎﻳﺔ.ﻫﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ.ﻫﻲ
اﻫﺘﻤﺎم.ﻫﻲ ﺣﺐ وﻋﻄﻒ وﺣﻨﺎن.ﻫﻲ ﺟﻬﺪ ﺑﺎذل ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﺑﻨﺎء
ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺸﺄوا ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ وﺻﺎﻟﺤﻴﻦ.وﻫﻜﺬا أﻳﻀﺎ واﺟﺐ اﻣﻮﻣﺔ.

اﻟﻄﻔﻞ وزﺟﺮه ﻛﻠﻤﺎ ﻋﺒﺚ ﺑﺸﻲء..
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اÏﺑﺎء ﺑﻴﻦ ﻃﻔﻞ وآﺧﺮ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﻋﺰﻣﻪ وزﻋﺰﻋﺔ ﺛﻘﺘﻪ
ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ.
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺰﺟﺮ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ
ﻧﻔﺴﻪ.
ﺗﻨﺸﺌﺘﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ًا ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺸﻠﻮ ً
ﻻ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﻔﺮده.
ﻗﺪ ﻧﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻃﻔﺎل ﻟﻌﺎدة اﻟﻜﺬب ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺎب،وﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺼﺎرم واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة.
ﻛﺬب اﺑﻨﺎء ﺗﻘﻠﻴﺪ ًا ﻟﻜﺬب اÏﺑﺎء:ﻛﺜﻴﺮ ًا ﻣﺎ ﻳﺨﺪع اÏﺑﺎء اﻃﻔﺎل
ﻓﻴﻜﺬﺑﻮن وﻳﺘﻘﻤﺺ اﻃﻔﺎل اÏﺑﺎء ،وﻳﻠﺠﺌﻮن إﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺳﻠﻮك
اÏﺑﺎء ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ

ﻛﻴﻒ ﻧﺒﺪأ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻌﻨﺎد ﻋﻨﺪ اﻃﻔﺎل؟
ﻳُﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻨﺎد ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻋﺎت اÐﻋﺘﺪاﺋﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻃﻔﺎل،وﻗﺪ
ﻳﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ Ðﺛﺒﺎت اﻟﺬات،أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻈﻬﺮ ًا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ أو اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺮﺿﻲ ﺷﺠﺎر اﻃﻔﺎل وﻧﺰاﻋﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ
اﺧﻮة أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ،وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ Ðﺛﺒﺎت اﻟﺬات واﻟﺴﻴﻄﺮة وﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻐﻴﺮة واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻼج ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ أو ً
ﻻ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن
اﻟﺪاﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺘﺸﺎﺟﺮ راﺟﻊ ﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ إﻓﺮاز اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ أو
ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ،أو ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.
@ اﻃﻔﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ إن ﻟﻢ ﻳُﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗُﺤﻘﻖ
ﻟﻬﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮ ًا ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻮن اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.
@ ﻳﺠﺐ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﺳﺮة وأﺳﻠﻮب
ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﻤﻨﺰل.
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳُﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ً

ﻛﻴﻒ ﻧﻘﻲ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎد؟
ﻳﺠﺐ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺠﻮ ﻣﻦ اﻟﺪفء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﻤﺤﺒﺔ
.١
ﻟﻴﺸﻌﺮ ﺑﺎﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ.
 .٢ﻳﺠﺐ ﺗﺮﺑﻴﺔ روح اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻞ.
 . ٣ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻬﺪوء واﻟﺜﺒﺎت.
 .٤ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻮك اÏﺑﺎء ﻣﺘﺰﻧ ًﺎ وﻫﺎدﺋ ًﺎ.
 .٥ﻋﻠﻰ اÏﺑﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ
ارﺗﺒﻄﺖ ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﺑﺎﻧﻔﻌﺎل اﻟﺨﻮف واﻟﻌﻨﺎد.

ﻣﻦ اﻣﺜﻠﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس ) أم ﻣﻮﺳﻲ اﻟﻨﺒﻲ(:
ﻫﺬه اﻟﺘﻲ رﺑﺘﻪ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ..ﺛﻢ ﻋﺎش ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن
ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اÏﻟﻬﺔ واﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ..وﻟﻜﻦ ﻫﺬه
ام اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ
رﺑّﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻨﻬﺎ،أن ﺗﻐﺮس ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اÐﻳﻤﺎن ﺑﺎÐﻟﻪ اﻟﻮاﺣﺪ وﻛﻞ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ أن ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻴﻦ رع وآﻣﻮن وﻏﻴﺮ أوﻟﺌﻚ ﻟﻢ ﺗﻨﺰع ﻣﻨﻪ إﻳﻤﺎﻧﻪ،ﺑﻞ ﺻﺎر ﺑﻄ ً
ﻼ ﻟÔﻳﻤﺎن
اﻟﺴﻠﻴﻢ.

ﻗﺴﻮة اﺑﺎء )ﺑﻌﺾ اﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﺎء واﻣﻬﺎت (
أﺳﻠﻮب ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﻃﺊ ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اوﻟﻰ ﻛﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺿﺮب
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“ يجب إرشاد األطفال إلى الطريق الصحيح عن طريق اإلقناع ال القسوة “
( تيرنس )
									

القديس يعقوب
أسقف نصيبني
نـــــشــــأتــــــه
ُولد بمدينة نصيبين وتربي فيها وكان
سرياني الجنس ..واختار منذ صباه سيرة الرهبنة
 .فلبس مسوحاً من الشعر ليتقي به من حر الصيف وبرد
الشتاء ..وكان طعامه نبات األرض وشرابه الماء فقط لذلك
ً
نحيال جداً ،ولكن كانت نفسه مضيئة ولهذا استحق نعمة النبوة
كان
وعمل المعجزات.
معجــزاتــــــــه
كان يخبر الناس بما سيكون قبل حدوثه ...أما آياته ومعجزاته فكثيرة جداً ،منها أنه
أبصر يوما نساء مستهترات يمزحن بدون حياء عند عين الماء ،وقد حللن شعورهن
ألجل االستحمام ،فصلي إلى اهلل فجف ماء العين وأبيض شعر النساء ..ولما إعتذرن إليه
نادمات علي ما فرط منهن ،صلي إلى اهلل فعاد ماء العين ،وأما الشعر فبقي أبيضا.
وحدث أيضاً أنه كان مجتازاً بقوم مددوا إنسانا حياً علي األرض وغطوه كأنه ميت،
وسألوا القديس شيئا من المال لتكفينه ،ولما رجعوا إلى صاحبهم وجدوه قد مات بالحقيقة،
فأسرعوا إلى القديس تائبين عما اقترفوه ،فصلي إلى اهلل فأحياه.
ً
أسقفا علي مدينة نصيبين ،فرعي رعية المسيح أحسن
ولما شاعت فضائله أختير
رعاية ،وحرسها من الذئاب اآلريوسية ،وكان أحد المجتمعين في مجمع نيقية سنة
 325م ،ووافق علي طرد ونفي آريوس ..ولما حاصر سابور ملك الفرس مدينة
نصيبين ،جلب اهلل بصالة هذا القديس علي الجنود سحابة من الزنانير والناموس
فجمحت الخيول والفيلة ،وقطعت مرابطها وانطلقت تعدو هنا وهناك ،فخاف
ملك الفرس وارتد بجنوده عن المدينة.
نيـــــاحتـــــــه
لما أكمل جهاده الحسن تنيح بسالم في يوم
 / 26يناير  338 /م ..صـالتة تكون معنا.

ولربنا المجد دائماً أبديا
آمين.

“ فالشهداء في وسط آالمهم وعذاباتهم أو حتى في وسط بهجتهم
بلقائهم بالرب يسوع كانوا يطلبوا خالص مضطهديهم أي حب مثل هذا”
( القديس اوغسطينوس )
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“من يعرف الكتاب المقدس حق المعرفة لن يتعثر في شيء بل سيحتمل
( القديس يوحنا فم الذهب )
		
كل شيء بصبر و نبل”

“ هل يدفعك الشوق والحب المقدس للمسيح إلى القراءة في الكتاب
المقدس؟إن كان ذلك فطوباك ..وإن لم يكن ..فمازلت بعيد ًا عن الطريق”
( القمص بيشوي كامل )
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“ دائما ما يكون وراء الغضب حجة ،لكنها نادرا ما تكون سليمة”
( أنديرا غاندي )
								

“ قراءه الكتاب المقدس تنير العقل و تعلم النفس الحديث مع اهلل”
( مار اسحق السرياني )
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“ سر النجاح يكمن في أن تفهم الرأي اآلخر ”
								

( هنري فورد )

الحب الموروث
هناك دوافع مختلفة جتعلنا نحب ،فمنا من
يحب شكليا ً لتحقيق مصلحة شخصية ،ومنا
من يحب خوفا ً وتنفيذا ً للوصية اإللهية ،ومنا
أيضا من يحب ألنه يريد أن يحب(طبع) ،ولكن
منا من يحب ألنه قد ورث هذا احلب أي اكتسبه
بسخائه بعطائه دون أن ينتظر من ورثه منه أي
مقابل.
ونقول مثال أن فالن يحب بدون مقابل هذا ألنه
ورثه بنفس الكيفية...مبعنى انه استلمه بنفس
الطريقة ،فكما يسلم األب ما ميلكه من مال إلى
ابنه ،هكذا أيضا احلب قابل للتوريث أيضا ألنه
شيء ميتلكهفأعطاه إلى ابنه ،لذا يجب ملن يورث
أن ميتلك ألن فاقد الشيء ال يعطيه ،فعندما
يرى االبن أبيه وهو يحبه هو وأخوته ويحترم أمه
ويحبها ويلبي احتياجاتهم جميعا دون أن ينتظر
مقابل ،هكذا يبدأ بأمه ثم إخوته ويحترمهم
أيضا.
وال ننسى أن إرثنا احلقيقي من احلب مبعناه
العميق دون أي شوائب مثل ك��وب احلليب
الصافي ،هو من أبينا السمائي رب اجملد «ألنه
هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد»
ونرى هذا احلب يتجسد عندما طلب رب اجملد من
أبينا إبراهيم أن يقدم ابنه الوحيد حبيبه (ابن
شيخوخته) ذبيحة للرب ،وألن أبينا إبراهيم
يبادل أبيه السمائي نفس احلب كما ورثه منه،
كان على وشك تقدمي ابنه الوحيد ذبيحة واثقا
متام الثقة بأبيه السمائي وبحبه.
أيضا ال نتناسى دور األم ,ألننا أيضا نذكر
محبة أمنا العذراء لنا وشفاعتها الدائمة عنا
التي تعيننا جميعا ،أيضا فإذا أحبت األم األب
واحترمته مثل أمنا سارة كما كانت حتترم أبينا

إبراهيم وتقول له «يا سيدي » هكذا ينتقل
كال من احلب واالحترام لألبناء ومن األبناء لألب
كذلك ( ..سمعت عن طفله في اخلامسة من
عمرها عندما انتهت من اللعب مع صديقتها
وملا همت صديقتها بالرحيل إلى منزلها وما إن
أدارت ظهرها قامت تلك الطفلة برسم عالمة
الصليب عليها حماية لها مع العلم أنها غير
مسيحيه ،هذا ألنها كانت ترى والدتها وهي
تقوم بهذا العمل كل صباح لوالد الطفلة وهو
ذاهب إلى عمله وألخوتها وهم ذاهبون
إلى مدارسهم )
هذه الطفلة فعلت ذلك ألنها (رأت,
تعلمت ,ورثت ,أحبت ,وأعطت) ودون أن
تنتظر مقابل.
 هذا كله ألن األبناء دون أن يدروا يقلدون
اآلب��اء من تصرفاتهم وسلوكياتهم
باحلب أيضا والتفاهم ،فلنهتم بكيفية
توريث احلب ألبنائنا أو نفاجئ انه كره
ألن��ه الوجه اآلخ��ر من احل��ب فلنكن
حذرين جدا لكي يصبح كلون البشرة
وطول القامة...الخ ولكن بإرادتنا ،أما
جنلب ألبنائنا صفات أبينا السمائي أو
صفات أبناء العالم.

مختلفة ”
نتيجة
مرة بعد أخرى وتتوقع
“ الجنون هو أن تفعل ذات الشيء
ً
ً
ً
( ألبرت أينشتاين )
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“ اإلنسان الذي يحيا حياة المسيح بدقة وأمانة يحمل صورة المسيح
( القمص بيشوي كامل )
		
ورائحته وينشرها فى كل مكان”

		
“ يبدأ اإلنسان في الحياة عندما يستطيع الحياة خارج نفسه ”
( ألبرت أينشتاين )
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ل���م يج���د األنبا باخوميوس غضاضة في أن ّ
يترش���ح «ابنه»
للبطريركي���ة ليصبح اإلبن أبًا ألبيه ،ويصبح هو من ث ّم مثل صديق
العريس الذي يرى من بعيد ويفرح .وقد قرأنا كثيرًا في س���ير اآلباء
كيف كان اآلباء ّ
ويشجعونهم
يتبنون مواهب أوالدهم
ّ
التفوق حتى عليهم ،ف���إن المواهب ال ته ّدد إالّ
عل���ى ّ
الضعفاء! لقد استراح األنبا باخوميوس لهذا االختيار
بل فرح ،ومع أنه مستعد ألن يضع كل إمكانياته تحت
تصرف البابا الجديد ،إالّ أنه س���يتوارى عن قصد –
حس���بما صرّح نيافته – ليترك ل���ه الحرية في تدبير
شئون الكنيسة دون وصاية.
أعط���ى األنبا باخوميوس نموذجاً رائعًا لإلدارة الكنس���ية ،أو
َ
سواء
كما يحلو لنيافته وصفها بـ “أرثوذكس���ية اإلدارة الكنسية”،
ً
من خالل الجلس���ات العشر للمجمع المقدس ،والتي أدارها بكثير من
األدب الرهبان���ي الممزوج بالحزم والحب ،إلى تس���ليم اآلباء كيفية
المناقش���ة ووحدانية الفكر والرأي والمصارحة .كان اإلجتماع يبدأ
بصالة الش���كر ،ثم ق���راءة فصل من الكتاب المق���دس ،يعقبه تعليق
بس���يط على القراءة ،وبعد ذلك يعرض جدول األعمال ،ثم يعلن عن
مساحة لالستماع ،بل إن نيافته تنازل عن حقوقه كقائمقام في اتخاذ
بعض الق���رارات منفرداً ،لكي يهب المجمع المقدس حق أن يتخذها
باإلجماع.
وفي آخر جلسة يرأسها للمجمع يوم الخميس  8نوفمبرّ ،قدم
اعتذارًا بدماثة خلق عمّا إذا كان قد بدر منه خالل الجلس���ات العشر
التي أدارها ما قد ضايق البعض .وال أعتقد أنه دخل مرة واحدة إلى
ٌ
متخذ قرارًا بشكل مس���بق .جدير بالذكر أنه
جلس���ات المجمع وهو
كان قليل الكالم في الجلس���ات التي كان يرأسها المتنيح قداسة البابا
شنوده ،ومع ذلك كانت آراؤه تحظى بتقدير كبير من قداسته.
خلو الكرس���ي وبالتالي مس���ئولية القائمقام
وال ش���ك أن فترة ّ
ه���ي أخطر بكثير من فترة وجود أب بطريرك ،والس���بب ببس���اطة
أنه���ا الفترة التي تأت���ي بالبطريرك! كيف ُتدار وكي���ف يُجمَع رأي
الكنيس���ة إلى واحد و ُتح َتوي الخالفات إن ُوجدت ،كيف يقود مرحلة
الترش���يحات ثم تقليص العدد الكبير إلى خمسة فقط بما في ذلك من
حرج ،ثم عملية اإلنتخابات بش���كلها المُش���رِّف كم���ا ظهرت به ،ثم
القرع���ة الهيكلية في ذلك المش���هد المهيب الذي جذب اهتمام العالم
كل���ه ،ثم كيف ّ
يمهد للبابا الجديد الطري���ق ويعفيه من الحرج وذلك
باتخاذ بعض القرارات لتصفية األجواء له ،حتى ال يقع في معاتبات
من محبي البابا السابق.
واألنبا باخوميوس ش���خص بس���يط وإن كان يظهر جبّار بأس،
يحتج على معاملة س���يئة من مسئول فهو يدافع عن كرامة
وعندما
ّ
الكنيس���ة والكهنوت فقط وليس ثأرًا لكرامت���ه .ولقد كان نيافته في
نهاية كل اجتماع يطلب الصفح من اآلباء إن كان قد أخفق في شيء
ما ،أو س���بَّب مضايقة من أي ن���وع ألي أب ،وهكذا ورغم ما يبدو
عليه من جدية وحزم وصرامة ،إال أن من يقترب منه يكتش���ف أنه
خفيف الظل حلو المعش���ر طلي الحديث .وكان قد فتح خمس قنوات
لالتصال بنيافته عبر السكرتارية والتليفونات واإليميل وغيرها.
أما عن البُعد الرهباني في شخصيته؛ فهو وقد احتفل باليوبيل
الذهب���ي لرهبنته  ،أي م ّر على دخوله إلى الرهبنة خمس���ون عاماً،
إالّ أنه ما تزال «لغت���ه رهبانية» ،وما يزال الراهب «أنطونيوس»

بطريــرك
بدون قرعة

ب�ين البابا ال��ـ 117والـ 118ظهر
يف الكنيس��ة «باب��ا وبطريرك» بدون
قرعة ودون رقم ودون تجليس!
وإمنا بتزكية تُع ّد األكبر بالنسبة ملن ر ُ ِشحوا
ج��م .في��ه
ب��أدب
للمنص��ب ،ولكن��ه اعت��ذر
ّ
ٍ
اجتمع��ت أركان األب��وة واحلكمة والبس��اطة،
وصرّح الكثيرون من املعنيني بالش��أن الكنسي
بأنه «اكتشاف» ،رمبا ألنه لم يكن يؤثر الظهور،
ب��ل اختار العمل في الظ��ل .والعجيب أنه يدور
احلدي��ث في هذه الفترة ع��ن إثنيهما ،فكالهما
اكتشاف بالنس��بة للناس ،بسبب املنهج ذاته
الذي اتبعه كالهما« :األب وتلميذه».
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عدو لنفسه”
“راهبٌ مفتخر اليحتاج إلي شيطان .فقد تحول إلى إنسان
ٍ
( يوحنا السلمي  -ناسك سوري )
						

(إس���م نيافته قبل األس���قفية) يحيا داخله،
يذهب إلى الدير باستمرار يختلي كلما دعت
الضرورة إل���ى اتخاذ قرار ه���ام ،ونيافته
يفتخ���ر بأنه تتلمذ على آباء كبار مثل البابا
شنوده واالنبا ثاؤفيلس وغيرهم من شيوخ
الدير.
ّ
الترشح أو ترشيحه من
وقد رفض
ِقبَ���ل الكثير من اآلباء (وصل عددهم قرابة
السبعين) للبطريركية باتضاع ،وبرّر قراره
بأن���ه يحب ش���عبه في اإليبارش���ية ويحب
البق���اء معهم ،وم���ن َث ّم فكي���ف يبرّر لهم
ُّ
ترشحه لهذا المنصب؟ كما صرّح باتضاع
بأنه ال يس���تطيع أن يمأل الفراغ الذي تركه
البابا شنوده الثالث بنياحته ،كان وما يزال
لعقله «إتجاه واحد».
ه���ذا وق���د تعام���ل نيافته مع عدة
أزمات خالل هذه الفترة بكثير من الكياسة
وإتس���اع األفق ،مثل مشكلة اإلعتداء على
األقباط  ،والفيلم المسيء لإلسالم .
وكان قوياً في تصريحاته ومطالباته
للمسئولين برفع الظلم وسيادة القانون.
وأعتق���د أن فت���رة تولّي نيافته مس���ئولية
القائمق���ام تع���د محطة من أه���م المحطات
في مش���وار حياته ،إن لم تكن أهمها على
اإلطالق ،إذ أس���دى نيافته للكنيسة خدمة
جليلة ،ونال تقدير المس���ئولين في الدولة
نموذجا حيًّا
والعال���م والطوائف ،وأعط���ى
ً
في التفكير بروحانية ،واللجوء إلى الصالة
والصوم قبل اإلقدام على القرارات الهامة،
السيما تلك التي تتعلّق بأمر خطير كاختيار
بابا للكنيسة.
خالل أيام سيتوارى نيافته باتضاع
عائ ًدا إلى إيبارش���يته ،وقد رفض أن يُقام
له حفل توديع ،ناس���بًا كل ما ت ّم إلى تعاون
اآلب���اء واألراخنة .لقد كش���فت هذه الفترة
عن جوانب رائعة في شخصيته فنال تقدير
المسلمين والمس���يحيين بطوائفهم ،وزاد
رفعة في أعين رعيته في اإليبارشية حيث
تنازل عن كرامة كبيرة ومجد وشهرة حبًّا
فيهم.

هني ًئا للكنيس���ة ولمصر به ،وهني ًئا
لش���عب إيبارش���ية البحيرة ومطروح
والمدن الخمس برعايته ونسبتهم له،
وهني ًئا لقداسة البابا تواضروس الثاني
ببنوته ل���ه ،وهني ًئا لنا جميعًا باثنيهما:
األب وابنه بالتبادل...

كيف تحمي كليتيك
حي��ث أن معظم أمراض الكلى املزمنة ال ميكن
عالجه��ا بصفة نهائية ،فكل ما ميكنك عمله
هو إبطاء تطور املرض وأن تش��عر بتحس��ن وأن
حتمي كليتك من الفشل.
لذلك ،حت��ى في املراحل املبك��رة جدا ً ألمراض
الكلى ،يجب مع اإلش��تراك مع الطبيب حتديد
معدل الفحص الدوري لوظائف الكلي كل 6-3
شهور.

أيض��اً ،تس��تطيع اتب��اع ه��ذه اخلط��وات
البس��يطة للحفاظ على وظائف كليتك
لتخفي��ف الضغ��ط على الكل��ى  ،وإعط
وقتا ً للراحة لكليتك بإتباع ما يلي-:

 إش��رب كمي��ات كبيرة من املاء لتخس��سالس��موم .شرب املاء أيضا ً يساعد على تقليل
الفرص لإلصاب��ة باإللتهابات املتك��ررة باجملرى
البولي والكلى أيضا ً ويقلل اإلصابة باحلصوات.
 حاف��ظ عل��ى ضغ��ط ال��دم ف��ي مع��دلمناس��ب ،احلف��اظ على الوزن املثالي ،ممارس��ة
الرياض��ة باإلضافة إلى حب��وب عالج الضغط
تساعد على التحكم بالضغط وتبطئ أو متنع
تدهور وظائف الكلى.
ضغ��ط الدم املرتفع يش��كل عب��ئ ثقيل على
الكل��ى لذل��ك فإن ع�لاج ارتفاع ضغ��ط الدم
ض��روري ج��دا ً للحفاظ عل��ى وظائ��ف الكلى
خاصة في وجود مرض مزمن بالكلى.
 إذا كن��ت تعاني من مرض الس��كري ،يجبعليك احلفاظ على مس��توى السكر بالدم في
املعدل الطبيعي .احلف��اظ .احلفاظ على الوزن
املثالي وممارس��ة الرياضة والع�لاج بالعقاقير
الطبية باإلضافة إلى التحكم مبعدل الس��كر
بال��دم ميك��ن أن مين��ع او يبطئ تده��ور وظائف
الكلى.
 إذا كن��ت معرض حل��دوث حصوات بالكلىكأن يكون لديك تاريخ مرضي بالعائلة أو كنت
تعمل لساعات طويلة بأماكن حارة بعيدا ً عن
أي مصدر للمياه العذبة وقلة شرب املاء ،يجب
علي��ك في ه��ذه احلالة اتخاذ اخلط��وات االزمة
ملنع تكون حصوات مث��ل فحص البول املتكرر
للتأك��د من ع��دم وج��ود أم�لاح أو حتديد نوع
األم�لاح لتجن��ب بعض األطعمة واس��تخدام
العالج املناسب ،وشرب كميات كافية من املاء
خاصة في الطقس احلار.
 يجب عليك سؤال طبيبك عن نوع الغذاءاملناس��ب حلالتك مثل غذاء قليل البروتينات أو
قليل الفوسفور أو امللح.

جتنب مسممات الكلى اخملتلفة-:
حاول جتنب املس��كنات بق��در اإلمكان خاصة
الت��ي حتتوي عل��ى إيبوبروف�ين ،نابروس��يل ،أو
اس��يتامينوفني .ألن هذا النوع من املسكنات
يؤث��ر بطريقة مباش��رة على كمي��ة الدم التي
تص��ل إل��ى كليت��ك مم��ا يضر به��ا .لذل��ك إذا
إضط��ررت لتناوله��ا ،فيج��ب علي��ك أن تخبر
طبيب��ك بذلك ،ويجب تن��اول كمية ماء كبيرة
مع هذه احلبوب.
 يجب أن تعرف إذا كانت تعاني حساس��يةم��ن نوع معني م��ن األدوية ألنها ق��د تؤثر على
الكلى
 بعض األدوية مثل املضادات احليوية والعالجالكيماوي للسرطان قد يؤثر على الكلى لذلك
حاول جتنب هذه األدوية بقدر اإلمكان خاصة إذا
كنت تعاني من مرض مزمن بالكلى.
 جتنب الصبغات املستخدمة في األشعاتمث��ل املقطعية أو الرن�ين املغناطيس��ي .وإذا
إضطررت إلجراء هذه األش��عات ،فيجب شرب
كمي��ات كبيرة من امل��اء قبل وبع��د الفحص،
وبع��ض األطباء يصفون بع��ض العقاقير التي
حتمى الكلى من هذه الصبغات.
 إذا ش��عرب بأل��م باحلل��ق ،م��ن األفض��لعمل مزرع��ة من احللق لتحديد ن��وع البكتريا
املسببة لإللتهاب حيث أنها قد تكون من نوع
خ��اص يؤثر عل��ى الكلى لذل��ك يجب عالجها
على الوجه األمصل.
 جتن��ب اس��تخدام األدوية واألعش��اب التيتباع بالس��وق حي��ث أنها قد تك��ون غير آمنة
على كليتك.
 توق��ف ع��ن التدخني ألنه في بعض حاالتأمراض الكلى املزمنة هو يزيد نس��بة البروتني
املتس��رب بالبول مما يشكل حمال ً على الكلية
ويسبب تدهور وظيفة الكلى.

“إذا استطعت أن تعالج بدواء منفرد فال تعالج بدواء مركب ،وإذا
( كاتب غير معروف )
استطعت أن تعالج باألغذية ،فال تعالج باألدوية”
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“ إن التأدب باأللم وحده خلَقَ حتى اآلن كل ترقيات اإلنسان”
( فريدريش نيتشه )
								

