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     “ ألنه لهذا مات المسيح وقام وعاش” 
 )رو 14 : 9(

   

     إن صلي��ب الرب هو بالنس��به لنا فعل محبته التى ال 
يُنطق بها نحو البرش ودليل اهتاممه العظيم بنا 

       لي��ت ه��ذا يُقنعك بأنه عىل ال��دوام مهتم بخالصنا 
وتقومينا .. فالذى أظهر مثل هذا االش��تياق ألن نكون له 
حتى أخذ شكل العبد ومات لهذه الغاية أميكن أن يهملنا 
بع��د أن رصنا له ؟  هذا أم��ر ُمحال ولن يكون بكل تأكيد 
، ول��ن يهون عليه )أي عىل الرب ( ب��أن تضيع عليه مثل 
ه��ذه األتعاب  فإنه لهذا مات وكأن أحداً يقول : إن فالناً 
ل��ن يهون عليه بأن يفقد عبداً له ألنه يش��فق عىل الثمن 
الذى دفع��ه ألجله عىل أننا ال نحب املال مثلام يحب هو 
خالصنا إذ أنه مل يدفع م��االً بل دفع دمه الخاص ألجلنا ، 
ولهذا الس��بب لن يهون علي��ه أن يفقد أولئك الذين دفع 

ألجلهم مثل هذا الثمن الكريم . 
 

القديس يوحنا فم الذهب

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



حزنت يظهر بكاء الجس���د في عيني���ه، وفي مالمح وجهه، 
وإذا الروح فرحت يظهر هذا في مالمح وجه اإلنس���ان وفي 
ابتساماته، إذًا الجسد والروح اشتركا معًا في الحياة فال يصح 
أن الروح وحدها تتمتع بالسماء والجسد ال يتمتع. لهذا رأى 
اهلل في عدله أن يقوم الجسد ويتحد بالروح ويقف اإلثنان أمام 

عدل اهلل إلعطاء حسابًا عن كل ما فعلوه بالجسد.

القيامة الزمة لتحقيق عدل اهلل في عمل توازن:
      أيضًا ال بد من القيامة لعمل توازن. ما هو هذا التوازن؟ 
ف���ي األرض كان يوج���د الفقير والغن���ي والمتنعم والتعيس 
والجمي���ل وفاقد الجمال. فهل يظلون هكذا؟ عدل اهلل يقتضي 
أن يعوضهم في الس���ماء فال يحي���وا على األرض في بؤس 

ويستمر األمر هكذا.
    كذلك في األرض عميان ومعوقون ومش���وهون ومن ال 

جمال لهم. هؤالء أيضًا بالقيامة يعوضهم اهلل في السماء.

بالقيامة يصبح اإلنسان مثالي في كل شيء:
    ومن هنا نرى أن الحال في الس���ماء يتغير تمامًا. فمثاًل، 
اإلنسان المثالي الذي كان العلماء يبحثون عنه والذي بحث 
عنه ديوچين الفيلسوف بمصباحه ولم يجده، هذا من أفراح 
القيامة أن يوجد هذا السوبرمان. أقصد أن اإلنسان في القيامة 
ال يجوع وال يعط���ش وال يمرض وال يحزن وال يمرض وال 
يكون فيه أي عيب أو أي نقص. يصبح مثاليًا في كل ش���يء 

ونحن ننتظر هذه الصورة.

     القيامة ش���رف لإلنسان، أن يكون له الخلود بعد القيامة 
وكلنا نحب هذا الخلود ونتمناه ونحب النعيم األبدي ونتمناه 

ونرجوه لكم جميعًا.

    بقلم مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث

القيامة حتمية لهذا اإلنس���ان الذي ميزه اهلل عن سائر 
المخلوقات:

  قيامة األموات في منتهى األهمية، ألنه لو كان اإلنس���ان ال 
يقوم من الموت إذًا فقد ش���ابه الحيوانات التي تموت وتبيت 
وال تقوم مرة أخرى. من غير المعقول أن هذا اإلنسان الذي 
ه���و المخلوق األرضي الوحيد الناطق العاقل الذي وهبه اهلل 
مواهب كثيرة، حتى أنه أستطاع أن يخترع سفن فضاء تصعد 
إلى القمر وتدور حول األرض وترجع، واس���تطاع أيضًا أن 
يخترع الكمبيوت���ر، والفيس ب���وك، والموبيل فون، بحيث 
يس���تطيع اإلنسان وهو س���ائر بعربته أن يتكلم مع بلد على 
بعد 20 ساعة بالطائرة، وأن يحتفظ معه بالكتب التي يريدها 
داخل هذا الموبايل فون. هل معقول أن هذا اإلنسان العجيب 
ينتهي به األمر أنه ال يقوم من الموت مثله مثل الحش���رات 

والهوام؟! ولكن القيامة أصبحت ضرورة.

بالقيامة تستمر حياة اإلنسان في األبدية:
  هذه القيامة أيضًا ضرورة ألن بها يصل اإلنسان إلى الحياة 
األخرى فال تكون حياته على األرض فقط ولكن له حياة أخرى 
في السماء، وهذه الحياة هي باب األبدية التي ال تنتهي. واهلل 

قد وعد هذا اإلنسان بالخلود فال بد أن يقوم من األموات.

اهلل الذي خلق اإلنسان من تراب قادر أن يقيمه:
     القيامة س���هلة وممكنة ألنه إذا كان اهلل قد خلق اإلنسان 
من تراب، فالجس���د بعد أن يموت ويتحول إلى تراب ُيمكن 
أن يعيده اهلل، يعي���د نفس التراب إلى الحياة، بل التراب قبل 
أن يك���ون ترابًا كان عدمًا، واهلل من العدم خلق التراب ومن 

التراب خلق اإلنسان.
    فه���ذه القوة العجيبة التي هلل ج���ل جالله، يمكن بها من 
التراب أن ُيعيده مرة أخرى إلى الحياة. واهلل يعرف مكونات 
الجس���د أين ذهبت ويس���تطيع أن يجمعها مرًة أخرى وُيعيد 

تشكيلها لتعود إلى الحياة.

القيام���ة الزمة لتحقيق عدل اهلل في محاس���بة الروح 
والجسد معًا:

    أول نقطة في العدل أن اهلل خلق اإلنسان من روح وجسد، 
وال���روح صعدت إلى خالقها، فهل يبقى الجس���د مدفونًا في 
التراب، بينما الروح والجسد كانا شريكين معًا في كل شيء؟! 
إذا الروح تخشعت ينحني الجسد ويركع ويسجد، إذا الروح 

أهمية قيامة األموات

ر بالمسامير على الخشبة وُأنِزل من على الصليب وُوِضع في  “ من أجلنا ُجِرح وُسمِّ
2القبر لكنه قد قام من األموات”   ) القديس أوغسطينوس (



اهلل؟  حمبة  ي�صف  اأن  ي�صتطيع  من 

امل�صيح  الر�صول »حمبة  يقول بول�س 

وا�صعة،  كلمة  حت�صرنا   حت�صرنا«، 

ف مب�صطلح »جمايلك  ُتو�صَ اأن  ميكن 

اأم��ام  جميعًا  نقف  هكذا  مغرقاين« 

امل�صيح ونقول له عمل الفداء وعمل 

ال�صليب يجعل الإن�صان يقف اأمامك 

مت�اأماًل و�صامتًا على حمبتك لنا.

�صفات تك�صف لنا حمبة اهلل:

اإنها حمبة �صخ�صية:

    ل�صخ�صك وذاتك... فاهلل عندما 

ل��ه��دف وخلطة  اأوج����دك وخ��ل��ق��ك 

مو�صوعه لكيما تكمل ق�صده لذلك، 

يف  م�صيئتك  »ل��ت��ك��ن  ن��ق��ول:  ن��ح��ن 

حياتي« ، واهلل حمبته �صخ�صيه ول 

ر�صيعها،  الأم  ن�صيت  اإن  اأحد«  ين�صي 

اأنا ل اأن�صاكم« عليك فقط اأن تقابله 

�صخ�صيًا عرب الكتاب املقد�س.

حمبة باحثة: 

واأح��داث  اإن�صان،  كل  عن  تفت�س      

احل��ي��اة ال��ت��ي مت��ر بنا ك��ل ي��وم هي 

نداءات من اهلل، دائما املحب يبحث 

ع��ن امل��ح��ب��وب وع���ن ���ص��ف��ات��ه، اهلل 

املحبوب  الن�صان  عن  يبحث  املحب 

امل�صيح  اخلاطئ،  الن�صان  حتى  اإليه 

خطيته  يحب  ل  فهو  عنه  يبحث 

ول��ك��ن ي��ب��ح��ث ع��ن ذات���ه...ف���اهلل 

لقداسة البابا تواضروس الثاني

ال�صاعات  حتى  الن�صان  يفتقد 

الخرية من حياته مثلما حدث 

مع الل�س اليمني علي ال�صليب.

حمبة م�صجعة:

وتوؤثر  الن�صان  ت�صجع  فهي      

عنها  ي��ق��ول  اهلل  ف��ي��ه،حم��ب��ه 

ال���ك���ت���اب امل���ق���د����س«امل���ح���ب���ه 

علينا،  ب��ال��ه  ت��ت��اأن��ى«ي��ط��ي��ل 

م��ث��ل��م��ا ح����دث م���ع ال��ق��دي�����س 

له  اأعطى  اأغ�صطينو�س..فاهلل 

التوبة..  على  �صجعه  فر�صًة، 

م����رة ب���دم���وع اأم����ه ال��ت��ي ك��ان 

طريق  عن  اأخ��رى  يراها،ومرة 

اأمربو�صيو�س،فامل�صيح  القدي�س 

كان يحا�صره باحلب وي�صجعه.. 

وبعد زمن طويل يقدم القدي�س 

»�صفيع  ون�صميه  �صادقه  توبة 

التائبني وابن الدموع«.

لنف�صك  فر�صًة  اأعطي  لذلك      

لتتعرف  اهلل  اأم��ام  تقف  عندما 

توؤثر  وكيف  املحبة  ه��ذه  على 

فيك.

حمبة اهلل دائمة: 

الب�صري      وبال حدود، فاحلب 

ق��د ي���دوم وق��ت��ًا »���ص��ن��ني، اأق��ل، 

اأكرث« ولكن حمبة اهلل ل تقف 

امل�صيح  وال�صيد  ح���دود،  عند 

اأن  ويوؤكد  دائما  حمبته  يوؤكد 

�صباحك  يف  تغمرك  املحبة  ه��ذه 

وم�صائك.

ب��امل��راأة اخلاطئة  اأت��وا  فعندما      

يرجموها  اأن  وا�صتعدوا  للم�صيح، 

ب��ق�����ص��اوة ف��ان��ح��ن��ى امل�����ص��ي��ح على 

الأر�س وكتب اخلطايا كاأنها ر�صالًة 

وعندما  ل��ه��وؤلء،  ُمر�َصلًة  هادئة 

اأمامه امتدت رحمته  ان�صرفوا من 

لهذه املراأة واأعطاها الباب اجلديد 

»اإذهبي ول ُتخطئي بعد«... فاعلم 

اأن  اأح���داث  م��ن  قابلت  مهما  اأن��ك 

وعطاياه  دائمًة  لك  امل�صيح  حمبة 

عطايا جديدة يف كل �صباح.

اأن  امل�صيح  ي�صوع  ربنا  وعدنا  لقد 

ها  قائاًل:  ال��دوام  على  معنا  يكون 

انق�صاء  واإىل  الأي��ام  كل  معكم  اأنا 

اأثنا�صيو�س  )ال��ق��دي�����س  ال��ده��ر« 

الر�صويل(

“لقد وعدنا ربنا يسوع المسيح أن يكون معنا على الدوام قائلاً  : ها أنا معكم كل 
األيام وإلى إنقضاء الدهر “     )القديس أثناسيوس الرسولي( 3



آيات عسرة الفهم :
المسيح قام . . المسيح ُأقيم

    هل من تناقض بين : “ المس���يح قام “ ، “ ُأقيم ألجل 
تبريرنا “  ؟

    اهلل اآلب أقامه من األموات :
+ “بولس رس���ول ال من الناس وال بإنس���ان بل بيس���وع 

المسيح واهلل اآلب الذى أقامه من األموات” )غال1: 1(.
+ “فيس���وع هذا أقامه اهلل، ونحن جميعًا شهوٌد لذلك” )أع 

.)32 :2
    المسيح قام :

+ “اآلن ق���د قام المس���يح م���ن األموات، وص���ار باكورة 
الراقدين” )كو 15: 20(.

+ “ألنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدين 
بيسوع سُيحضرهم اهلل أيضًا معه” )1تس 4: 14(.

ولكى يتضح هذا األمر، ندقق في هذه الحقائق:
أ- إعالنات السيد المسيح عن عالقته باهلل اآلب :

+ “أنا واآلب واحد” ) يو 10: 30 (.
+ “ال���ذى رآنى فق���د رأى اآلب... صدقونى أنى في اآلب 

واآلب في” ) يو 14: 9 – 11 (.
ب- إخالء السيد المسيح لذاته :

  “لكنه أخلى نفس���ه آخذًا صورة عبد.. وضع نفسه وأطاع 
حتى الموت، موت الصلي���ب” )في2: 5- 8(. أى أنه لكى 
ُيكمل المس���يح طاعة ذبيحته، جعل ق���وة القيامة التى فيه 

تحت خضوعه لآلب.  
ج� – المسيح قوة اهلل وحكمة اهلل : 

   “نحن نكرز بالمسيح مصلوبًا، لليهود عثرًة ولليونانيين 
جهالًة، وأما للمدعوين، يهودًا ويونانيين، فبالمس���يح قوة 

اهلل وحكمة اهلل” )1كو 1: 23، 24(. 
    إذن المس���يح قام من األموات = المس���يح أُقيم بقوة اهلل 

اآلب، ألنه هو “قوة اهلل وحكمة اهلل”.
    لقد قام موتى كثيرين سواء فى العهد القديم أو فى العهد 

الجديد .
    لكنه���م قاموا بقوٍة خارجٍة عنه���م – أقامهم اهلل معطى 
الحي���اة أو بقوته التى تعمل في قديس���يه )إليش���ع، إيليا، 
بط���رس، بولس ( حين طلبوا منه أنُ يقيم هذه األجس���اد، 

لمجد إسمه وألهداٍف روحيٍة معينٍة. 
   أم���ا المناجاة التى ناجى به���ا اآلب قبل إقامة لعازر، فلم 
تكن لك���ى يطلب قوًة خارجًا عنه، بل لكى ُيظهر وحدته مع 
اآلب بدليل قوله : “ أنا ه���و القيامة والحياة، من آمن بى 

ولو مات فسيحيا “ ) يو 11: 25 (.
     أما الرب يسوع فقام بسلطانه الذاتى :

   بس���لطان الهوته المتحد بناسوته المدفون في القبر حين 
انفصلت نفس المسيح اإلنسانيِة من جسده اإلنسانى.

    مات الناس���وت ولكن الالهوت غير المحدود والموجود 
في كل مكان.. ظل متحدًا بنفس���ه الت���ى نزلت إلى الجحيم 

لُتطلق المسبيين، وظل متحدًا بجسده المدفون في القبر. 
    وفي اللحظة التى أرادها... إس���تطاع الالهوت أن يضم 
النفس إلى الجس���د، بع���د أن أتمت النف���س مهمة إطالق 

األسرى... 
    وبعد أن أتم الجس���د مهمة س���فك الدم لغفران الخطايا، 

قام... ألن “فيه كانت الحياة” )يو 1: 4(.. 
   فكيف إذن ال يقوم ؟ 

    لقد قدم اهلل الش���يء الذى ال يستطيع أى بشر أن يقدمه 
من ذاته وهو  أن يهب للموتى الحياة. 

    كانت قيامته في س���لطانه “لي سلطان أن أضعها...” ) 
يو 10: 17، 18 (. 

    وهذا ما شعر به نيقوديموس وهو يكفنه... 

     ه���ذا يعن���ى : أن الالهوت الحي أقام الناس���وت الميت 
)المي���ت مؤقت���ًا إلتمام الفداء والحي إل���ى األبد في صورة 

نورانية ممجدة بعد القيامة(.

أبونا  بيجول األنبا بيشوي                  

“ال يوجد شئ نافع مثل التأمل كل يوم فيما احتمله إبن الله ألجلنا ”  
) القديس أوغسطينوس (                                   4



مع اآلباء

   بسم الثالوث القدوس 
         أود أن أهنأك���م ي���ا أحبائ���ي بعيد القيامة 
المجي���د متمنيًا لك���م كل فرح روحي وس���عادة 
جسدية وروحية، وأن يعيد اهلل عليكم أمثال هذه 
األيام وجميعكم بكل خير وسالم، وأود أن أتحدث 

معكم في هذه المناسبة عن موضوع:    
قيامه المسيح من أجلنا 

   يقول القديس أثناس���يوس: إن قيامة المسيح 
تحقق غايه التجس���د كله، فالرب يسوع المسيح 
لكي يعيد طبيعة اإلنسان إلى عدم الفساد بالقيامة 

من األموات.
    والفس���اد من طبيعة جميع المخلوقات، وعدم 
الفس���اد من طبيعة اهلل وحده فكل ما هو مخلوق 
من العدم فاس���د بطبيعت���ه )أى عنده ميل طبيعي 

للعوده تدريجيًا إلى العدم الذي ُجذب منه(.
    لذلك فقيامة المسيح حققت الغاية من تجسده 
ألن قيامتن���ا الت���ي نبعت من قيامت���ه كانت هي 

السبب األول الذي من أجله تأنس المخلص.
    وعندم���ا نتكلم عن عدم الفس���اد الذي أعاده 
الرب إلينا بتجس���ده وقيامت���ه علينا أن نفهم أن 
المقصود به  عدم الفس���اد الُخلق���ي وهذا يعني 

الغلبة على الخطية. 
وبن���اًء على هذا المفهوم نرى تأثير قيامة 

الرب في حياة المؤمن من حيث: 
أواًل : أنه���م أصبح���وا ال يخاف���ون الموت وال 
يهابون���ُه بل يقبلون عليه بال خوف وهذا واضح 
وجلّي كما كان في عصر اإلستش���هاد حيث كان 
الكثيرون يتسابقون إلى ساحة اإلستشهاد معلنين 

إيمانهم بالرب يسوع المسيح مفضلين الموت.
ثانيًا : تظهر القيامة في حياة الطهارة والقداسة 
التي يعيش���ها المؤمن بعيدًا ع���ن الخطية )ألن 
الخطي���ة ه���ي تعبير ع���ن اإلنحالل “الفس���اد” 

الُخلقي(.
نتائج القيامة فينا

   كم���ا قال القديس بولس الرس���ول “لكي ُيبيد 
بالموت ذاك الذي له س���لطان الموت أي إبليس 
ويعتق أولئك الذين خوفًا من الموت كانوا جميعًا 
كل حياتهم تحت العبودية” )عب 2:  14، 15( 

فالرب يسوع ُيعطى لمن يؤمنون به إيمانًا صادقًا 
حياة ُنصره حقيقية على الموت فال يخافه إنسان 
مؤمن بعد، بل يعلم يقين���ًا أن الموت عبارة عن 
جسر يصل بين حياتين إحداهما حياة الشقاء هنا 
عل���ى األرض واألخرى حي���اة النعيم األبدي في 

السماء مع اهلل ومالئكته وقديسيه. 
    ولع���ل من محبة اهلل ألصفيائ���ه أنه لم يجعل 
لهم خلودًا في دار الشقاء هنا بل أعد لهم األبدية 
الس���عيدة حي���ث النعيم الدائم بع���د أن يكونوا قد 
خلعوا جسد التعب والشقاء ولبسوا جسدًا نورانيًا 

ممجدًا.
    أل���م يغبط الوح���ي األموات في ال���رب قائاًل 
“طوب���َى لألموات الذين يموت���ون في الرب منُذ 
األن نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم 

وأعمالهم تتبعهم” )رؤ 14: 13(
    ويق���ول الكت���اب أيض���ًا ف���ي )رؤ 21: 4(: 
“وسيمس���ح ااهلل كل دمعة من عيونهم والموت 
ال يكون فيما بعد وال يكون حزن وال صراخ فيما 

بعد ألن األمور األولى قد مضَت”
    بهذا المفهوم عاش تالميذ المسيح يحتقرون 
الموت ويتحدونه وال يعودون يخشون بطشه أو 
س���لطانه ألنهم يؤمنون بق���وة الصليب والقيامة 
التي ه���ي أعظم بره���ان على اإلنتص���ار على 

الموت.
    فغاية تجسد الرب هي أن يبطل المسيح بموته 
الفس���اد والم���وت ويجعلنا بقيامت���ه نلبس عدم 
الفساد وعدم الموت  )1كو 15: 53 – 57(.  

  • األنتصار على الخطية 
      إن حي���اة القداس���ة والطه���ارة التي يحياها 
المؤم���ن هي أوضح برهان وش���هاده على قوة 
قيامة الرب، ألن الحي���اة التي يحياها المؤمنون 
نابعة من إيمانهم الكامل والثابت بش���خص الرب 
يسوع وكلمته وفاعليته في حياتهم، ألم يقل رب 
المجد: “من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني 
فله حياة أبدية وال يأتى إلى دينونة بل انتقل من 
الموت إلى الحياة، الحق الحق أقول لكم أنه تأتي 
ساعة وهي اآلن حين يسمع األموات صوت ابن 

اهلل والسامعون يحيون” )يو 5: 24 – 25(.
    وقد قال رب المجد يسوع عن نفسه في 

 “أنا هو القيام���ة والحياه من آمن بي ولو مات 
فسيحيا” )يو 11: 25 ، 26(.

    لذل���ك ج���اء رب المجد ليعطي البش���رية قوة 

قيامته ويقيمه���ا معه في هذا العالم الحاضر فكم 
من أش���رار وخطاة كثيرين كانوا قبل عش���رتهم 
بالمس���يح يحيون في حياة الخطي���ة والبعد عن 
اهلل )أمواتًا بالخطية( ولكن بعد التصاقهم بالرب 

أخذوا منه قوه القيامة.
    فالم���رأة الخاطئ���ة الت���ي أقام ال���رب حياتها 
الداخلي���ة الس���اقطة الفاس���دة المهلهلة لتصبح 
امرأة توبة قائمة ومنتصرة على كل ش���هواتها 

وضعفاتها.
    االبن الضال قال عنه أنه كان )ميتًا( وبرجوعه 
إلى حض���ن اآلب عاش( ألن في ربنا قوة الحياة 

والقيامة. 
    بط���رس الذي تظاهر بالش���جاعه وقال للرب 
“ل���و أنك���رك الجميع أن���ا ال أنكرك” ن���راه بعد 
فت���رة وجيزه ينكر الرب أم���ام جارية في صوت 
الشخص الجبان ولكن بعد أن عاش قوة القيامة 
نراه ُيس���جن وُيضرب ويخرج فرحًا ألنه ُحِسب 

أهاًل ألن ُيهان من أجل اسم الرب. 
    يعوزن���ى الوق���ت يا أحبائ���ي أن أحدِّثكم عن 
الكثيري���ن الذي���ن أختبروا ق���وه قيامة المخلص 
ودبت فيهم الحياة بعد أن كانوا أمواتًا بالخطايا. 
    إنه���ا دع���وه إلهي���ة لجميع البش���ر لنا نحن 
األموات في ه���ذا العالم، دعوة لن���ا لنعيش مع 
المس���يح ونقوم قيامة أولى مع الذي مات ألجل 

خطايانا وقام ألجل تبريرنا.
    إن فاعليه قيامة المس���يح ف���ي حياتنا تجعل 

اإلنسان يحيى في توبة إيجابية. 
    إن م���ن األمور المفرحة في المس���يحيه أنها 
ته،  ال تعطينا فقط فرص���ة عبادة اهلل أو حتى بنوَّ
ولكنها تعطينا فرصة االتحاد باهلل وهو أمٌر عظيم 

وفريد يمتاز به المسيحيين.
    في المسيح يس���وع اإلله الظاهر في الجسد، 
الالهوت المتحد بالناسوت، الكلمه المتأنس نجد 
كنزًا ال نهائيًا يش���بع حياتن���ا وكل طموحاتنا  .. 

لماذا ؟ 
    ألن المسيح له المجد “أخذ الذي لنا وأعطانا 
الذي له”، ويقول القديس أثناسيوس: بمعنى أنه 
اتحد بطبيعتنا البشرية لكي نتحد نحن به ونصير 

شركاء في الطبيعة اإللهية  )2بط 1: 4(. 
 

  أبونا ميخائيل إبراهيم                

“ إنه بحق فرح حقيقي إذ ُيخلصنا من الشر وهذا يبلغه اإلنسان خلل تبنيه 
األحاديث الصالحة وتزكية فكره بخضوعه لله”  ) القديس اثناسيوس الرسولي( 5



  دروس من
قيامة المسيح

       فبقيامته بدد قوى الش���ر: : بدد قوى الشر التي كانت 
في الش���يطان والسلطة الرومانية والس���لطة الدينية وبقية 
اليهود األشرار، ألنهم تآمروا معًا كما يقول المزمور “على 
الرب، وعلى مس���يحه” )مز2:2( ظاني���ن أنهم بالصليب 
قضوا عليه، ولكنه في الحقيقة بقيامته قهر كل قوى الشر.
  اثبات الوهيته : ألنه في الحقيقة مات السيد المسيح على 
الصليب موتا ناسوتيًا ال الهوتيًا، لذلك الهوته أقام ناسوته 
أو أقام نفس���ه بنفسه، لم يقمه أحد، ومن هنا أطلق الكتاب 
على قيامة المس���يح أنه أول قيامة األموات )أع 26:23( 
أو “باكورة الراقدين” )1كو 15:20( أو “المسيح باكورًة 

ثم الذين للمسيح في مجيئه” )1كو 15:23(
   كانت عامل مساعد لظهوراته : سواء كانت لآلباء الرسل 
أو للبعض من الناس لها أهداف وعلى س���بيل المثال منها 
التأكد من صدق قيامته، أو إلعطاء الفرح بداًل من الحزن، 
والسالم عوضًا عن الخوف والفزع، واإليمان بعد الشكوك 
، والقوة بداًل من الضعف، وفهمًا لغموض الكتاب المقدس 

وخاصة في النبوءات التي تكلمت عن قيامته.
   أعطى باكورة القيامة لالنس���انية :  لألن المس���يح ناب 
عن اإلنسان في كل شىء س���واء كان في الصليب، أو في 
القيامة أو الصعود، ولذلك بقيامته أقام باكورة اإلنس���انية 
م���ن الموت، وهذا هو قول الكت���اب “ألنه إن كنا قد صرنا 
متحدين معه بشبه موته، نصير أيضًا بقيامته” )رو 6،5(.
���ر اثنين من  دفع���ت المالئكة للكرازة :لذلك نجد أحدهم بشَّ
النسوة قائاًل: “ال تخافا أنتما فإنى أعلم أنكما تطلبان يسوع 
المصلوب لي���س هو ههنا ألنه قام، كما ق���ال، هلما انظرا 
الموضع الذى كان الرب مضطجعًا فيه، واذهبا سريعًا قوال 

لتالميذه أنه قام من بين االموات )مت 7-28:5(،
)مز 16: 5-7(، )لو 24: 6-4( .

   ش���ددت النس���وة للكرازة : قيامة الرب كما ذكر الكتاب 
المقدس “ورجعن من القبر، وأخبرن األحد عش���ر وجميع 
الباقي���ن بهذا كل���ه، كانت مريم المجدلي���ة ويونا ومريم ام 

يعقوب والباقيات معهن اللواتى قلن هذا للرسل (
) لو 24: 10-9(.

   ساعدت الرسل للكرازة وشهد الكتاب المقدس لذلك فقال 
“بقوٍة عظيمٍة كان الرس���ل يؤدون الش���هادة بقيامة الرب 

يسوع ، ونعمًة عظيمًة كانت على جميعهم”
) أع 4: 33( . ال التهدي���د وال الض���رب وال التعذي���ب وال 
الس���جن وال االستش���هاد كل هذة األمور لم تجد تأثيرًا، أما 
القوة الت���ي أعطتها لهم قيامة الرب “فخرجوا وكرزوا في 
كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكالم باآليات التابعة” 

) مز 16: 20( .
    صح���ة وص���دق نبوءات الكتاب : مث���ال أيوب الصديق 
الذى أنبأ بقيامة المس���يح فقال “أما أنا فقد علمت أن ولي 
حي واآلخر على األرض يقوم” ) أى 19:25(، وذكر داود 
النبي ذلك في قوله “جس���دى أيضًا يسكن مطمئنًا ألنك لن 

تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فسادًا” 
)مز 16: 10(.  

                         أبونا بيشوي حسني                

“ لقد حملنا على عاتقنا صليب مسيحنا. ليس العود الخشبي بل شقاء الجسم، 
6وقمع شهواته وإماتة أهوائنا”                    ) األنبا باخوميوس (



 أما أنتم فترونني .
إني أنا حي فأنتم ستحيون 

  جاءت القيامة لُتعيد الحياة للبشرية التي كان لها اسم أنها 
حية ولكنها بالحقيقة كانت تعيش عمليًا الموت، ثم بتجس���د 
الرب اإلله وحلوله بيننا رأت البشرية األمل بل أنها أمسكت 
به، ثم جاء موت المس���يح -الذي س���عى إليه بمس���رة أبيه 
الصالح والروح القدس- صدمة بل وإحباطا للبش���رية التي 
طالما انتظرته حتى أنها صرخت “ليتك تش���ق الس���ماوات 

وتنزل” )إشع64(.
    وبالرغ���م من الكم الهائل من النب���وات التي نبهتنا إلى 
آالم المسيح وقيامته بل وتذكير السيد المسيح له كل المجد 
بذلك مرات عدة، فإن المنظر الفظيع البش���ع لآلالم أنس���ى 
الجمي���ع كل هذه التنبيهات بل اإلن���ذارات حتى أنكره أقرب 
تالميذه، هرب رس���وله وأحد ُكتَّاب البش���ائر األربعة تاركًا 
أزاره، وتنب���أ بذلك  إش���ْعياء النبي اإلنجيلي قائال: “يا رب 

من صدَّق َخَبَرنا” )إشع53(. 
نرى هذا في مثالين ُذِكرا بوضوح في الكتاب المقدس:

1. مريم المجدلية:
   التي أعماها الحزن حتى أنها لم تتعرف على أوان تميز 
ش���كل أو صوت الرب اإلله حبي���ب روحها الذي أنقذها من 
الهالك األبدي وجعلها خادمة له ولتالميذه، والس���يد الرب 
لم يغضب -فهوالعارف بضع���ف طبيعتنا كخالق جبلتنا- بل 
أنه أكد لها بنوتها عندما صرخت من الفرحة “ربوني الذي 
تفس���يره يا معلم” قائاًل أني أصعد إل���ى أبي وأبيكم وإلهي 

وإلهكم )يو20: 17(.
2. تلميذي عمواس:

   الََّذْين كانا في طريقهما للعودة إلى بلدهما كعالمة واضحة 
على يأسهما الذي عبَّرا عنه في حديثهما للسيد المسيح له 

كل المج���د حين قاال: “ونحن كن���ا نرجو أنه هوالمزمع أن 
يفدي اس���رائيل ولكن مع هذا كله الي���وم له ثالثة أيام منذ 
حدث ذلك”، وكان رد رب المجد لهما بالتذكير بالنبوات بل 
وبكالمه لهما: فقال لهما: “أيه���ا الغبيان والبطيئا القلوب 
ف���ي اإليمان بجميع ما تكلم به األنبي���اء. أما كان ينبغي أن 
المس���يح يتالم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موس���ى 
ومن جميع األنبياء ُيفّس���ر لهما األم���ور المختصة به في 
جميع الكتب...... فلما اتكأ معهما أخذ خبزًا وبارك وكس���ر 
وناولهم���ا. فانفتحت أعينهما وعرفاه ث���م اختفى عنهما” 

)لو24(.

    نرى من خالل ذلك ونعيش اآلية “أما أنتم فترونني. إني 
أنا حي فأنتم ستحيون” )يو14: 19( 

     التي تعبر عن أن البشرية عاد لها الروح والحياة بقيامة 
السيد المسيح له كل المجد من األموات، إذ أن نور المسيح 
الحي ال���ذي ال يموت قد أضاء النفق الُمظِلم التي س���ارت 
فيه البش���رية آلالف السنين متجهة للهاوية محكومًا عليها 
بالموت، ونفهم فرح التالميذ عندما رأوا الرب الذي لم يشأ 
أن يتركنا يتامى وأرس���ل إلينا روحه القدوس المعزي يوم 

الخمسين، ليستمر فرحنا بالرب فرحًا ال ينطق به ومجيد.

                        أبونا مرقس مجلي               

“ أولئك الذين هم في ثورة الغضب يفقدون كل سلطان على أنفسهم “ 
7           ) أرسطو (



“ أولئك الذين هم في ثورة الغضب يفقدون كل سلطان على أنفسهم “ 
8           ) أرسطو (

   وأنت سائر في

الطريق الروحي
إحرص لئل تكـُبر في

عيني نفسك 

فتسقط
 مثلث الرحمات
قداسة البابا شنوده الثالث

تأمل ُمّصْور |

“

“
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حتى  ال��ت��ح��دث  ي�صتطيع  ي��ك��ن  مل 

كان يدر�صه  الذي  واملدر�س  الرابعة، 

قيمة  ذو  �صخ�صًا  ي�صبح  لن  اأنه  قال 

اأبدًا.. اإنه »الربت اأين�صتاين« ..عامل 

جائزة  على  واحل��ا���ص��ل  ال��ف��ي��زي��اء 

نوبل. 

قبل  من  رف�صه  مت  له  كتاب  اأول 

27 نا�صر.. اإنه »دكتور/ �صو�س«.. 

اأطفال مبيعًا يف  موؤلف كتب  اأكرث 

التاري��خ.

وكما  لأنها  اأخبار  كمذيعة  عملها  من  طردها  مت 

قيل لها: »مل تكن منا�صبة للتلفاز«.. اإنها »اأوبرا 

وينفرى«..اأجنح مقدمة برامج على ال�صي اإن اإن 

واحلائزة على عدة جوائز كاأف�صل برنامج توك 

�صو.. وُيقال اأنها اأكرث امراأة  اإلهامًا يف العامل.

مت طرده من �صحيفٍة لقلة خياله ولي�س لديه اأفكارًا 

�صخ�صية  مبتكر  دي���زين«..  »وال��ت  اإن��ه  مبتكرة.. 

ميكي ماو�س واحلائ��ز على 22 جائزة اأكادميية.

خ��ط��ي��ب��ت��ه ُت���وف���ي���ت.. ف�����ص��ل يف 

ع�صبى..  اإنهيار  اأ�صابه  التجارة.. 

اإن���ه  ان���ت���خ���اب���ات..   8 يف  وخ�����ص��ر 

الرئي�س  ل��ي��ن��ك��ول��ن«..  »اأب���راه���ام 

املتحدة  للوليات  ع�صر  ال�صاد�س 

الأمريكية. 

ُمعلم قال له باأنه غبي جدا ليتعلم 

اأي �صيء.. اإنه »توما�س ادي�صون«.. 

الرجل  الكهربى..  امل�صباح  خمرتع 

الذي اأنار العامل كله.

يف احلادي ع�صر من عمره مت طرده 

ت�صخي�صه  مت  اأن  بعد  فريقه  م��ن 

بنق�س فى هرمون النمو الذي جعله 

اأق�صر من غالبية الأطفال الذين فى 

»ليونيل مي�ص��ي«.. لعب  اإنه  �صنه.. 

ال�صلة العاملي يف فيفا 3 مرات.

لكرة  فريقه  من  عزله  مت  اأن  بعد 

الإع��دادي��ة..  املدر�صة  م��ن  ال�صلة 

عليه  غرفته  واأغ��ل��ق  للبيت  ذه��ب 

ج���وردان«..  »مايكل  اإن��ه  ليبك��ي.. 

لعب  اأغلى   ..  NPA مرات   6 بطل 

. NPA يف 5 مرات

ف���ى ال��ث��الث��ني م���ن ع��م��ره مت ت��رك��ه 

اإزال��ت��ه  مت  اأن  بعد  ومكتئبًا  مًا  حمطَّ

التي  ال�صركة  من  ر�صمي  غري  ب�صكل 

»ا�صتيف  اإن���ه  بنف�صه..  ه��و  ب��دئ��ه��ا 

جوبز«..  موؤ�ص�س �صركة اآبل وموؤ�ص�س 

�صركة بيك�صار.

“ من السهل أن تجلس وتلحظ، أما الصعب فهو أن تنهض وتعمل“ 
9           ) أونوريه دي بلزاك(



األنبا دانيال
قمص برية شيهيت

رهب�������ن�����ته
كان أبًا طاهرًا كاماًل، ولما شاع صيته 

رجل  زي  في  أنسطاسيه  القديسة  إليه  أتت 
وترهبت ومكثت في مغارٍة بقربه مدة ثماني وعشرين 

سنة ولم يعلم بأمرها أحد.

    وقد سمع له اهلل إذ وجد أولوجيوس كنزًا أثناء عمله في األحجار 
بماله حتى صار وزيرًا وترك  القسطنطينية، وسعي  إلى  وأخذه ومضى 

عمل الخير.

    لما سمع بخبره القديس دانيال قصد القسطنطينية وعرف سيرته وما صار 
إليه من ترك عمل الخير.. ثم رأى رؤيا كأن السيد المسيح جالس يحكم بين الناس 
وكأنه أمر بصلب القديس دانيال وطالبه بنفس أولوجيوس.. ولما استيقظ من نومه 

عاد إلى ديره وسأل اهلل عن أولوجيوس أن يعيده إلى ما كان عليه.

    ظهر له مالك الرب ونهاه عن أن يعارض حكم اهلل في خلقه وبعد هذا مات ملك 
بنفسه  لينجو  فهرب  ماله  منه  أولوجيوس، وأخذ  فطرد  القسطنطينية وملك غيره 
وعاد إلى بلده يقطع الحجارة كما كان أواًل.. فاجتمع به األنبا دانيال وقص عليه 

ما حل به بسببه.

    وقد حلَّت بهذا القديس متاعب شديدة في سبيل اإليمان وأظهر اهلل على 
يديه آيات كثيرة.

 
ني�����احت�������ه 

وأوصاهم  الرهبان  فجمع  العالم  هذا  من  انتقاله  زمان  عرف 
اهم ثم تنيح بسالم يوم 8 بشنس  وثبتهم وعزَّ

)16 / مايو (
بركته المقدسة
فلتكن معنا آمين

“ إن الطاعة ال تكون فى األمور السهلة فقط، وإنما تظهر في قمة سموها في 
ا فى التنفيذ “ )مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده  األمور التي تبدو صعبة جداً

الثالث (
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  جاء في التقليد إليهودي أن يونان هو ابن 
أرملة صرفة صي���دا الذي أقامه إيليا النبي 
)1مل18(، ويرى البعض أنه كان مناسبًا 

أن يرسل يونان لألمم حيث أن أمه أممية.

   كلمة يون���ان في العبرية تعني “حمامة”، 
وتعني أيضًا “متألم”.. وكلمة أمتاي تعني “ 
الحق”،  وبذلك يكون المعنى الرمزي للسفر 
هو أن المسيح “المتألم” الذي حل عليه الروح 
القدس مثل حمامة ليمس���حه فيصير رئيس 
كهنة ليقدم ذبيحة نفسه والذي دفن في القبر 
ثالثة أيام، كبقاء يونان ثالثة أيام في جوف 
الحوت، والمسيح هو الحق... ثم كان خروج 
يونان من جوف الحوت رمزًا لقيامة المسيح.

  “ص���ار ق���ول ال���رب إل���ى يون���ان بن 
أمتاي،قائاًل: ق���م اذهب إلى نينوى المدينة 
العظيمة وناد عليها، ألنه قد صعد ش���رهم 
الفريدة  الدعوة  أمامي”)يو1-2:1(..كانت 
في نوعها فه���و النبي الوحي���د الذي ُدعي 
لخدمة مدينة أممية ال ليتنبأ عنها بالدمار وإنما 
ليدعوها للتوبة،ولم يكن ممكنًا لهذا النبي أو 
غيره أن يتقبل مثل هذه الدعوة ليس لكراهية 
نحو األمم وإنما لحبه لش���عبه..لكن اهلل الذي 
يرى نقاوة قلبه استخدم حتى هروبه لتحقيق 

مقاصده اإللهية نحو األمم..

  “فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه 
الرب فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى 
ترشيش فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم 
إلى ترشيش من وجه الرب”)يون3:1(..
ونالحظ تكرار كلمة نزل، ثم تكرر ثانية في 
أية )5(،وهكذا ألنه ترك اهلل وهرب منه نجده 
في نزول مستمر وبالخطية عمومًا نكون في 
نزول مستمر،وهو نزل إلى يافا)هذه تشير 
لمن يترك اهلل وينج���ذب لجمال العالم فيافا 
تعني جمال( ثم نزل إلى السفينة)والسفينة 
في البحر،وماء البحر مالح،من يشرب منه 
يعطش..وهذه تشير لمن ينجذب لجمال العالم 
ويبدأ يشبع شهواته من العالم(،ثم نزل لقاع 
الس���فينة حيث نام نومًا عميقًا،ولم يوقظه 
هياج البحر)وهذه إش���ارة لم���ن عاش في 

الخطية،ففقد حواسه الروحية،أي أطفأ الروح 
الق���دس فيه،ولم يعد يس���مع صوت تبكيت 

الروح(.

“ِمثل ه���ذا الخاطئ ماذا يفعل معه 
اهلل؟ ال َحل سوى تجربة صعبة.”
  “فأرس���ل الرب ريحًا ش���ديدًة إلى البحر، 
فحدث ن���وء عظيم في البح���ر حتى كادت 
السفينة تنكسر............فجاء إليه رئيس 
النوتي���ة وقال له:ما لك نائم���ًا؟ قم اصرخ 
إلى إلهك عس���ى أن يفتكر اإلل���ه فينا فال 
نهلك،فوقعت القرعة عل���ى يونان  فقالوا 
له:أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ؟ 

ما هو عملك....”)يون8:4-1(
 ..تح���دث اهلل م���ع النبي خ���الل الطبيعة 
الثائ���رة،وإذ س���د ُأذني���ه حدث���ه خ���الل 
الوثنيين،وبعد القرعة صاروا يسألونه عن 
كل حياته بالتفصيل..فكانت أسئلتهم توبيخًا 
لطيفًا استخدمه اهلل إلصالح يونان نفسه،ففيما 
هم يسألون كان يليق بيونان أن ُيراجع نفسه 

في تصرفاته
  “وأم���ا الرب فأعد حوت���ًا عظيمًا ليبتلع 
يونان. فكان يونان في جوف الحوت ثالثة 
أيام وث���الث ليال”)ي���ون17:1(.. من منا 
يستطيع أن يعبِّر عن الضيق الذي دخل إليه 
يونان؟!في جوف الحوت إنحصر يونان في 
الضيق كما في قبر،ال يعرف ماذا يفعل،وال 
يقدر أن يتوقع م���اذا يحل به..يطفو الحوت 
على المياه فيتنسم يونان هواء ويرى بصيصًا 
من النور،ينزل به وسط المياه فيجد نفسه في 
ظالم دامس..هكذا عاش يونان أيامًا قليلة،لوال 
رعاية اهلل ل���ه وإنعاماته عليه لصارت كل 
ثانية منها تمثل جب���اًل ثقياًل،وصار الموت 

بالنسبة له شهوة.
  ““فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف 

الحوت”)يون1:2(
.يبدو أن اهلل دف���ع يونان لكل هذه الضيقات 
حتى ُيصلي ويقّدم توبة فيتصالح مع اهلل.وهو 
لم يصلي وهو في جوف الس���فينة،ولكنه ها 
هو يصلي في جوف الحوت..هذه فائدة من 
فوائد التجارب،فحينما نبتعد عن اهلل يس���مح 

لنا اهلل أن ندخل إلى عمق تجربة)بطن سفينة 
هائجة في بحر هائج(فإن ظل الحال كما هو 
عليه)نوم عميق كما نام يونان(يدخلنا اهلل إلى 
عمق تجربة أشد)جوف الحوت(ونصرخ مع 
يونان بهذه الصالة الرائعة التي يمتزج فيها 
الش���كر واإليمان بل الشعور بتعزية إلهية..
بل أنه شعر باالستجابة، ولذلك نجد الصالة 
بصيغة الماضي،وربما يكون يونان حافظًا 
لكلمات مزامير داود فصالته شبيهة بصالة 
داود وه���ذه فائدة أن نحفظ أق���وال الكتاب 

المقدس ونستخدمها في ضيقاتنا.

    “وأمر ال���رب الحوت فقذف يونان إلى 
البر”)يون10:2(..اهلل قدم ليونان دروس���ًا 
متوالية في الترفق باآلخرين،فإن كان الحوت 
قد ابتلعه ث���م قذفه دون أن يؤذيه إالَّ يليق به 
أن يترفق هو بإخوته في البشرية وإن كانوا 

أمميين؟!

    وبع���د أن تمت���ع يون���ان بالحياة،دع���اه 
الرب ثانيًة للخدم���ة لينعم أهل نينوى أيضًا 
بالحياة،والعجي���ب أن اهلل ل���م يعاتب يونان 
بكلمة وال جرح مشاعره بسبب هروبه في 

اإلرسالية األولى..وانطلق إلى أهل نينوى.

    “فآم���ن أه���ل نين���وى ب���اهلل ون���ادوا 
بصوم ولبس���وا مس���وحًا من كبيرهم إلى 
صغيرهم”)يون5:3(..مع أن يونان لم يعط 
كلمة رجاء واحدة،والَّ حدثهم عن محبة اهلل 
وترفقه،وال علمهم شيئًا عن التوبة...فصارت 

نينوى مثاًل رائعًا وحيًا عن التوبة الصادقة.

    “فلما رأى اهلل أعمالهم أنهم رجعوا عن 
طريقهم الرديئة ندم اهلل على الشر الذي تكلم 

أن يصنعه لهم فلم يصنعه”)يون10:3(

  اهلل حينم��ا يصدر حكمه بالتأديب 
ال يصر على التنفيذ إمنا يُصدر احلكم 
لكي يرجع اإلنسان عن شره فيعفي 

عنه.

يونان.. مثال المسيح

“ كل الضيقات واألتعاب التي التي جعلت الجنس البشري يضطرب والتي تكسر كل 
السفن، جازت على رأسه... لقد احتمل العاصفة وكل اضطراب حتى يصير اآلخرون 

) القديس جيروم ( في هدوٍء”            
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بصليبك بقى لينا حياه أبدية

قصيدة لماذا ؟
ه���ذه القصي���دة ه���ي رس���الة عت���اب 
وتنبي���ه ل���كل نف���س تري���د أن تت���رك 
المس���يح ألي س���بب أو ش���هوة أرضية

ال������ده���اء  لم���اذا  اس���تمعني  يه���وذا 
ال������قض�������اء له���ذا  أتي���ت  لم���اذا 
حيات���ك   تجع���ل  أن  ارتضي���ت  لم���اذا 
ري�������اء وك���������ل  وخبث���ًا  فس���ادًا 
بع����������ي���دًا   ذهب���ت  لم���اذا  ل���ي  ق���ل 
ف��������داء وتهم���ل  وقلب���ك  بفك���رك   
علي���ه   م��������عه���م  اش���تركت  لم���اذا 
ش���������ق����اء وتحم���ل  إله���ك  تبي���ع 
ح�����لول���ك  تط���رح  إليه���م  ورح���ت 
ن������ق���اء أح����ل���ى  بقبل���ة  لتمس���ك   
س���تف����������عل   م���اذا  تمه���ل  يه���وذا 
رج�����اء يعطي���ا  ال  وفض���ة  ذه���ب   
الم����خل���ص   ق���ول  أتذك���ر  أتس���مع 
األع����������داء حت���ى  أحب���وا  أحب���وا 
ع���������������دوا   تح���ب  ن���راك  وه���ا 
ال��������س���ماء  ل���رب  ع���دوا  تح���ب 
أق�������ول  دعن���ي  انتظرن���ي  يه���وذا 
ت��ش���اء م������ا  وك���ن  بس���يطة  كلم���ة 
ت���ع��������ال    يري���دك  حبيب���ك  إله���ك 
ه�����راء وك����������ل  خبث���ك  ات���رك 
ف�����������همن���ي   وم���ا  س���معني  فم���ا 
ال�����ض��ي���اء لقت���ل  مكي���دة  ودب���ر 
الخ�������ليق���ة    وظ���ن  كثي���رًا  فف���رح 
ان�������ح��ن���اء ب���كل  ستس���جد  إلي���ه 
أخ�����������ي���رًا    رج���ع  قلي���ل  وبع���د 
الغب�����اء ه���ذا  م����������ا  فعل���ت  م���اذا 
ب��������ريئ���ًا   فه���ذا  فضتك���م  خ���ذوا 
الب��ه���اء ع��������ظي���م  قدي���رًا  إله���ًا 
س����������خيفًا   جواب���ًا  علي���ه  ف���ردوا 
الدم���اء رج���ل  ي���ا  خائ���ن  ي���ا  يه���وذا 
ع��������مل���ت    وأن���ت  فعل���ت  أن���ت 
ب�������������راء ومن���ك  بعي���دًا  فنح���ن 
أل�������يم���ًا    حزن���ًا  قلب���ه  ف���ي  ف���دب 
دواء ل������������ي���س  لنفس���ه  وق���ال 
س�����ريعًا      س���ريعًا  حيات���ي  ألنه���ي 
ش������������فاء ولي���س  اإلل���ه  فصل���ب 
ش�����������نيعًا    موت���ًا  يه���وذا  فم���ات 
انت��������ه���اء ب���دون  عذاب���ًا  وحم���ل 
ي���������ه���وذا      ات���رك  تمه���ل  قلب���ي 
رج�������������اء فل���ك  إله���ك  تب���ع  ال 

ك����������ل م���ا أنظ�������ر لص��������ليبك          
تحم����لت���ه���ا       األالم  م�������ن  وك������م 
بالس���ي��اط جل���دوك وعل���ي الوج���ه      
أص���لب���وه         أص���لب���وه  صارخي������ن 
ألبس�������وك        الش����������وك  وإكلي������ل 
أن         بع����د  طع���ن������وك  وبالح����رب���ة 
والخ�����ل ف�����ي عطش������ك س������قوك      
ك����������ل م���ا أنظ�������ر لص��������ليبك       
وبحب�����ك الحان���ي وأن���ت مس������مرًا  
تق�������ول إغف������ر ل����ه���م ياأبت�������اه    
النه�����م اليعلم���ون م������اذا يفعل����ون        
ولم���ا نظ�������ر ل���ك الل����ص وق�����ال      
غف������رت ل���ه خط���اي���اه ف���ي الحال       
ك�������ل م���ا أنظ��������ر لص��������ليب���ك      
ك����������ل م���ا أنظ������ر لص������ليب�����ك    
وأم���ك تح��������ت الصلي���ب تص�����رخ   
يف����رح بخالصه        الع����ال���م  قائل�������ة 
ع�ن���د نظ��ري لصليب���ك ياإبني وإلهى   
و م������ن أج�������ل الك�����ل إحت��ملت��ه   
بقل�����بها     ه������ذا  ك�������ل  متف����ك���رة 
وأراك وف���ي كث���رة أالم���ك بتوص���ي    
ق�����ائ���������اًل ل���ه ه�������ذه أم����������ك    
لي���ه���ا     بتق�������ول  وبنظ��������رات���ك 
وأن���ا مصل���وب هن���ا ألتمم مش���يئ�ة     
 ك������������ل م���ا أنظ�������ر لص���ليب���ك       
ك�������������ل م���ا أنظ����ر لص�����ليب���ك          
أحببت���������ك          أبدي���ه  بمحب�������������ه 
لك�������ن أن���ا بعص����يان���ي جرحت���ك       
تتركن���ي وش���أني    ل���م  وبرحمت������ك 
مك���ان���ي     واتص����لب���ت  وجي�������ت 
وبموت�����ك دس�����ت الم�����وت ي���ا بار     
الم��������وت       ش������وك�ت  وكس������رت 
وأنق������ذت حي����ات���ي م���ن اله����الك    
علش���اني    المس�������فوك  وبدم�������ك 
وبق�������ي لين���ا مك������ان في س���م�اك  

أش�������وف ق�����د إي���ه حب����ك ي���ا بار 
ع��������������ار  وأي  خ���������زي  وأي   
لطم������وك بك������ل حق���د وإص�������رار
 نس���اء ورج���ال وش���يوخ وص���غار 
 ليهين���وك بكل إس���تهزاء وإس���تهتار
دقوا ف���ي يدي���ك ورجليك المس���م�ار
بع�������د أن أذاق������وك الم��������������رار
أش�������وف ق�����د إي���ه حب����ك ي���ا بار 
الدي����ار وس�������راق  القت���ل���ة  بي���ن 
فإن���ي عال���م م���ا بداخلهم م���ن أفك�ار
األع�����������ذار  له������م  ملتمس�����������ًا 
أذكرني ف���ي ملكوت���ك يااله���ي الب�ار 
وبكلم���ة منك إل���ي الف���ردوس ص�ار
أش��������وف ق��������د إيه حبك ي���ا ب��ار
أش�������وف ق�����د إي���ه حن�ان���ك ياب��ار 
وف���ي قلبه���ا يج���وز س���يفًا وإعصار
أما أحش�����ائي تلته���ب بجم���ٍر ون�ار
وأن���ت ص�ابر عليه ط��وع���ًا وإختي��ار
ك���ي م���ا تعطيه���م الغلب���ة واإلنتصار 
عالم������ة أن���ك أن���ت إله���ن���ا الب����ار
يوحن���ا بأمك ب���كل ح��ن���ان ووق����ار 
خ��ذه���ا ياحبي���ب���ي معك إل���ي ال�دار
ال تح����زن���ي فإن���ي صاح���ب الق�رار
أب���ى ك��ي م���ا أفت����دي األش���������رار
أش����������وف قد إي���ه حنان���ك ياب����ار
لَي��ه برح���مت���ك  أتذك�������ر وع�����دك 
ورحمت���ي ط��������ول أيام���ك مغطي��ه 
وكان مصي���ري م���وت ون���ار أبدي����ه
ومن���ذ الب���دء دب���رت الخ������الص لَيه
الحي�������������ه رأس  س���������حقت  و 
الخطي����������ه عن�����ي  وحم��������ل���ت 
اله�����اوي��������ه غلب��������ة  وقه����رت 
الع��������بودي����ه م���ن  وعتقتن���������ي 
الح�����������ري���ه لين������������ا  ردي����ت 
وبق���������ي لي������ن���ا حي�������اه أبدي���ه

“ أنت مع كونك إنسان أردت أن تكون إلهااً فضللت،،، وهو مع كونه الله أراد أن يكون 
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الب�شري  بفكرنا  ن�شتطيع  ال  اأ�شياء  هناك      

حكمة  ورائها  تكون  لكنها  نفهمها  اأن  املحدود 

يعطينا  رمبا  وقتها،لكن  يف  نكت�شفها  ال  اإلهية 

الروح القد�س يف ما بعد تف�شريًا ن�شتفيد منه، 

ومن تلك االأ�شياء.

من  اأول  املجدلية  م��رمي  كانت  مل��اذا      

ظهر لها امل�شيح؟

المراأة  كيف  الب�شري  بفكرنا  نتعجب  رمبا      

كهذه وقد اأخرج منها امل�شيح �شبعة �شياطني؟! 

كان  ال�شيطان  اأن  اأي  الكمال  رق��م  وال�شبعة 

متحكمًا فيها اإىل اأق�شى الدرجات، لكن امل�شيح 

لنا  ُتغَفر  الكثرية  اخلطايا  اأن  يعلمنا  اأن  اأراد 

اأحبت  املجدلية  الكثرية..فمرمي  باملحبة 

اأن تابت كانت متم�شكة بقوة  كثريًا، فهي منذ 

بامل�شيح، وظلت حتاول اأن تفعل كل ما يف و�شعها 

هذه  يف  النظر  ندقق  اأن  حاولنا  اهلل،فلو  نحو 

اأن  ميكن  متى  ���ش��وؤال:  اإىل  �شن�شل  االأح���داث 

تكون مرمي �شنعت احلنوط؟

    بالتاأكيد بعد يوم اجلمعة الأنهم مل يكونوا 

ميكن  ل��ع��ازر  اأق���ام  ال��ذي  امل�شيح  اأن  متوقعني 

يتوقعوه  مل  ما  حدث  اأن  بعد  ولهذا  ميوت،  اأن 

ال�شوؤال  اإىل  يو�شلنا  واختباأوا.وهذا  خافوا 

والبدين  النف�شي  االإجهاد  هذا  كل  مع  االأه��م 

ا�شتطاعت  كيف  واملوت  ال�شلب  اأحداث  جراء 

ر احلنوط؟ �شَّ اأن حُتَ

معوقات اأُخرى اأمام مرمي املجدلية:

ُعر�شة  كانت  اأنها  اأي  باقي  والظالم  ذهابها 

ل�شرقه اأو القتل.

مل تخف من اجلنود الرومان.

احلجر  ���ش��رف��ع  ك��ي��ف  ح�����ش��اب  حت�شب  مل 

واخلتم امللكي.

للم�شيح  احلنوط  قدمت  اأنها  علموا  اإن  اإليهود 

�شيقتلونها.

مل تخف من �شمعتها ال�شابقة الأنها من املمكن 

اأن تثري �شك ونقد النا�س لها.

اأرادت  الأنها  املعوقات  تلك  لكل  تهتم      مل 

اأن تقدم كل ما يف و�شعها للم�شيح والغريب 

امل�شيح  ج�شد  اأن  مفاجئة  راأت  عندما  اأنها 

هذا  ك��ل  م��ع  الأن��ه��ا  وه��ذا  تفهم  مل  اختفى 

لها  ت�شمح  ح��ال��ه  يف  ت��ك��ن  مل  االإح���ب���اط 

هذه  كانت  لو  حتى  مفاجاآت  اأي  باحتمال 

وقفتا  هذا  راأوا  �شعيدة،وعندما  املفاجاأة 

حائرات خائفات منك�شات وجوههن لالأر�س 

ما  كل  فعلوا  اأنهم  للم�شيح  يقولون  وكاأنهم 

ويف  االآن؟  نفعل  م��اذا  نعرف  وال  بو�شعهم 

عن  الوا�شح  اهلل  رد  ياأتي  اللحظة  نف�س 

تطلنب  مل��اذا  لهن  وي��ق��والن  املالكني  طريق 

اأن  امل�شيح  اأراد  وهنا  االأم���وات،  بني  احل��ي 

يعلمنا اأّن اأوالد امل�شيح عندما َيفعلوا ُكل ما 

بو�شعهم بالفعل لن يركهم امل�شيح ويجب اأن 

لهم  واأر�شل  املرميات  مع  فعل  كما  ُيفرحهم 

تلك الُب�شرى العظيمة.

    هل اأخذ امل�شيح احلنوط بالفعل؟

يقدم  مل  احلنوط  اأن  ياأخذه،ورغم  مل      

اأ�شعدهم  امل�شيح  اأن  اإال  امل��رة  هذه  بالفعل 

بتلك الُب�شرى وخ�شهم بالظهور االأول،اأراد 

رنا اأنه لي�س هو امل�شتفيد  امل�شيح هنا اأن ُيذكِّ

نحن  بل  خدمتنا  اأو  ُع�شوِرنا  اأو  ِبرنا  من 

املحبة  اأو  ال�شاحلة  فاالأعمال  امل�شتفيدين 

بالنتيجة  �شتعود  للم�شيح  نقدمها  التي 

االي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ي��ن��ا ن��ح��ن ك��م��ا ن��ق��ول يف 

القدا�س«مل تكن اأنت حمتاجًا اإىل عبوديتي 

بل اأنا املحتاج اإىل ربوبيتك«.

    وهذه هي الر�شالة التي يجب اأن نتعلمها 

م���ن م���رمي امل��ج��دل��ي��ة وه��ي:م��ه��م��ا ك��ان��ت 

الظروف وال�شغوط البد اأن نفعل كل ما يف 

و�شعنا نحو اهلل.

    كيف اأُقيم ذاتي واأعلم اإن كنت اأقوم 

مبا يف و�شعي اأم ال؟

و�شع قانون روحي ومتابعته مع اأب االعراف:

اأب  م��ن  ب��اإر���ش��اد  لنف�شك  روح��ي  ق��ان��ون  �شع   

ماذا  على  ذّك��ره  م��ره،  كل  وتابعه  اع��راف��ك 

اتفقنا واإىل ماذا و�شلت.

احلياتية  واأولوياتك  اهتماماتك  بني  ق��ارن 

والروحانية:

  على �شبيل املثال لو ُطِلب منك العمل الأوقات 

بالتاأكيد  ما  عمل  من  االنتهاء  حلني  اإ�شافية 

�شتوافق حتى لو كنت مت�شرر لكن هل �شتوافق 

اإن ُطِلب منك ح�شور القدا�س بانتظام.

االأيام  الأن  الوقت  يقول«مفتدين  فالكتاب      

تكون  اأن  يجب  اأنك  ���ش��ري��رة«)اأف16:5(«اأي 

حري�س اأن تعطي وقت للم�شيح كما تعطي وقت 

ورفاهيتك  واأ�شدقائك  عملك  اأو  لدرا�شتك 

فلتقت�س بع�س الوقت من هذه امل�شيعات وت�شع 

تركت  لو  الأن��ك  اأول��وي��ات��ك  �شمن  من  امل�شيح 

نف�شك لعدو اخلري �شي�شرق كل وقتك.

 لنفعل كما فعلت مرمي املجدلية ونعطي امل�شيح 

كل ما بو�شعنا، وعندها ي�شعدنا الرب كما فعل 

قال  فامل�شيح  يريده،  ما  هو  هذا  الأن  مرمي  مع 

اأحد  اأي�شًا فتفرح قلوبكم وال ينزع  لنا«اأراكم 

ما  ك��ل  فافعل  م��ن��ك��م)ي��و22:16(«،  فرحكم 

ت�شتطيع حتى لو كان بال�شيء القليل فامل�شيح 

اأجلها  م��ن  ويعطيك  حمرقاتك  �شي�شت�شمن 

فرحًا عظيمًا.

اأبونا بول�س جورج

كاهن كني�شة مار مرق�س- م�شر اجلديدة

“من أجلنا احتمل كل هذه الشرور هذا الذي ال يستحقها غامرااً إيانا بالبركات نحن غير 
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    لي�شت اخلما�شني كما يعتقد الكثريين 

طويل  �شوٍم  بعد  الروحي  للجهاد  نهاية 

واأ�شبوع االآالم، و لكن هي بداية للجهاد 

امل�شيح..  يف  للثبات  االإيجابي  الروحي 

مع  للحياة  م�شتمر  جهاد  هي  التوبة  الأن 

اجلهاد  لهذا  نحتاج  فيه  وللثبات  امل�شيح، 

االإيجابي اأي�شًا.

    ورحلة اخلما�شني ممتدة يف �شل�شلة من 

االآحاد تدور كلها حول اإعالن �شخ�س رب 

املجد ي�شوع يف حياتنا والثبات فيه:

اأول  مع  الرحلة  تبداأ  االأول:  االأحد   

للتالميذ  امل�شيح  فيه  ظهر  ال��ذي  اأح��د: 

اأثر  على  نهائيًا  ليق�شي  مغلَّقة  واالأبواب 

ال�شك فينا:

ال��ذي  ال��ي��وم  ذل��ك  »ومل��ا كانت ع�شية      

مغلقة،  االأبواب  وكانت  االأ�شبوع  اأول  هو 

اخلوف  ل�شبب  جمتمعني  التالميذ  وكان 

من اإليهود. جاء ي�شوع ووقف فى الو�شط  

وقال لهم �شالمًا لكم«)يو 20: 19(.

اإلهنا  فيه  ُيعلِّمنا  ال��ث��اين:  االأح���د   

ال�شماء  من  النازل  احلي  اخلبز  هو  اأن��ه 

اإىل االأبد »لي�س كما  الذي به نحيا معه 

من  ماتوا:  و  الربية  فى  املن  اآباوؤنا  اأكل 

احلياة  فله  دمي  ي�شرب  و  ج�شدي  ياأكل 

االأبدية واأنا اأقيمه يف اليوم االأخري«

) يو 54:6( 

فيه  �شيدنا  يعطينا  الثالث:  االأح��د 

اجلهاد  طريق  يف  لنا  زادًا  احل��ي��اة  م��اء 

ال��روح��ي كما ج��اء يف ح��واره مع امل��راأة 

الذي  امل��اء  من  ي�شرب  ال�شامرية:«من 

اأعطيه اأنا فلن يعط�س اإىل االأبد، بل املاء 

اأعطيه ي�شري فيه ينبوع ماء ينبع  الذي 

اإىل احلياة االأبدية«) يو 14:4(

ال�شيد  فيه  يفتح  ال��راب��ع:  االأح���د   

به  ال��ذي  النور  يعطينا  و  قلوبنا  عيون 

يتبدد ظالم اخلطية فينا فهو القادر اأن 

لياًل  النار  عمود  اأن��ار  كما  طريقنا  ينري 

ا�شراإئيل:«فقال  لبنى  اخلال�س  طريق 

بعد،  قلياًل  زمانًا  معكم  النور  ي�شوع:  لهم 

لئال  ن��ور  لكم  دام  ما  النور  فى  ف�شريوا 

فى  ي�شري  ال���ذي  و  ال��ظ��الم..  ي��درك��ك��م 

لكم  دام  ما  يذهب،  اأي��ن  يعلم  ال  الظالم 

اأبناء  لت�شريوا  النور  فى  �شريوا  النور 

النور«) يو 35،34:12(

اأعطانا  اأن  بعد  اخل��ام�����س:  االأح���د 

ال�����ش��ي��د ق���وة االإمي�����ان وامل�����اء وال����زاد 

ن�شري  اأن  االأوان  اآن  الطريق،  لنا  واأن��ار 

يكون  وح���ده  ب��ه  الأن  ال��ط��ري��ق  يف  معه 

اخل��ال���س«ف��ق��ال ل��ه��م ي�����ش��وع: اأن����ا هو 

اأح��د  لي�س  احل��ي��اة،  و  احل��ق  و  الطريق 

ياأتي اإىل االآب اإال بي«) يو 14:6(.

ال�شيد  ُيعلن  فيه  ال�شاد�س:  االأح��د 

امل�شيح غلبته  ون�شرته على العامل ووعد 

الن�شرة مهما  بال�شركة معه فى هذه  لنا 

علينا:«قد  واالأمل  ال�شيق  زم��ن  ا�شتد 

يف  ���ش��الم،  يفَّ  لكم  ليكون  بهذا  كلمتكم 

اأنا  ثقوا  ولكن  �شيق  لكم  �شيكون  العامل 

قد غلبت العامل«) يو 33:16(.

اإلهنا  ُيعطينا  فيه  ال�شابع:  االأح��د 

اأج��م��ل ه��دي��ة، روح����ه ال��ق��دو���س روح 

من  اأخذناها  التي  والقوة  معه  التوا�شل 

لدنه:«اإن يل اأمور كثرية اأي�شًا الأقول لكم  

لكن ال ت�شتطيعوا اأن حتتملوا االآن.. واأما 

ير�شدكم  فهو  احلق  روح  ذاك  جاء  متى 

اإىل جميع احلق الأنه ال يتكلم من نف�شه 

وُيخربكم  ب��ه،  يتكلم  ي�شمع  م��ا  ك��ل  ب��ل 

دين الأنه ياأخذ مما  باأموٍر اآتية، ذاك مُيجِّ

يل ويخربكم«) يو 14:16(. 

    وبهذا االأحد تنتهي اخلما�شني املقد�شة 

التي تعلمنا فيها كني�شتنا احللوة التدرج 

ال��روح��ي ب��ع��د ال��ت��وب��ة ال��ق��وي��ة خ��الل 

احلي  امل�شيح  يف  الثبات  الكبري..  ال�شوم 

ثم اإىل ال�شري معه يف الطريق الذي ينريه 

لنا �شم�س الرب و اأخريًا اإىل االإمتالء من 

الروح القد�س.

     وبعدها نبداأ بكل خ�شوع »�شوم االآباء 

من  متوا�شعة  حب  ذبيحة  يف  الر�شل« 

الب�شارة  وانت�شار  الكني�شة  �شالم  اأج��ل 

مبلكوت االآب.

الذي  واالأم��ني  ال�شالح  العبد      فطوباه 

وي�شبع  ل��ريت��وي  النعم  ه��ذه  م��ن  ينهل 

ويفي�س اأنهار ماء عذب حي على اإخوته 

و كني�شته.

“ في الفرح أيضا يمكن أن نكون روحيين، وإال كيف سنكون روحيين في الفردوس 
14وفي ملكوت السموات حيث النعيم الدائم”  ) مثلث الرحمات قداسة البابا الثالث(



ما معنى كلمة اإم�شاك؟

 3 من  اأقل  بالتربز  املري�س  فيها  يقوم  يكون  التي      هي احلالة 

مرات يف االأ�شبوع وتكون م�شحوبة ب�شعوبة اأثناء عملية التربز 

واأحيانًا اأمل.

اأن  بغريه  ميكن  ال��ذي  الطبيعي  املعدل  هو  ما  ولكن      

نحتاج عالجًا لالإم�شاك؟ 

من  يكون  اأن  فيمكن  اأج�شامهم  طبيعة  ح�شب  النا�س  تختلف      

الطبيعي اأن يدخل االإن�شان احلمام للتربز من ثالثة مرات يوميًا 

الطبيعى  املعدل  خالل  هذا  وكل  اأ�شبوعيا  مرات  ثالثة  وحتى 

ولكن اإذا كان �شخ�س معتادًا اأن يدخل احلمام ثالثة مرات يوميًا 

وحدث اأنه مل يدخل ملدة يوم واحد ... يف هذه احلالة ميكن اأن 

يكون ال�شخ�س مم�شكًا اأو يعاين من االإم�شاك.

اأخرى، فمثاًل جند  اأكرث من فئات    وينت�شر االإم�شاك بني فئات 

نتيجة  وذلك  احلمل  فرة  اأثناء  االإم�شاك  من  يعانون  احلوامل 

بالع�شالت  ارتخاء  اإىل  ت��وؤدي  التي  الهرمونات  بع�س  الإف��راز 

اخلا�شة باجلهاز اله�شمى واأي�شًا نتيجة لكرب حجم الرحم ب�شب 

كرب حجم اجلنني واأي�شًا ال�شتخدام اأقرا�س احلديد لهذا جند 

اأن كثري من احلوامل يعانون من االإم�شاك املرتبط باحلمل.

    ولي�س بني احلوامل فقط ينت�شر االإم�شاك، بل اأي�شًا ينت�شر بني 

بع�س من كبار ال�شن وطريحي الفرا�س اأي�شًا.

ولكن ما هي االأ�شباب الرئي�شية حلدوث االإم�شاك؟

يف  التوازن  عدم  هو  االإم�شاك  حلدوث  االأ�شباب  اأهم  من  اأواًل: 

الوجبات الغذائية وعدم تناول كمية كافية من االألياف والتي 

تكون موجودة بن�شبة كبرية فى اخل�شروات وبع�س الفواكه.

جتعل  بدورها  والتي  كافية  بكميات  املاء  تناول  عدم  ثانيًا: 

الرباز �شلبًا وجتعل عملية اله�شم اأ�شعب مما ي�شبب االإم�شاك.

ثالثًا: عدم احلركة وقلة الن�شاط اليومي نتيجة الك�شل اأحيانًا 

واحلياة املرفهة واأحيانًا يكون نتيجة احلوادث التي يكون فيها 

الفرا�س  طريحي  املر�شى  حتى  اأو  احلركة  ي�شتطيع  ال  املري�س 

لفرات طويلة.

كاأقرا�س  االإم�شاك  ت�شبب  التي  االأدوي��ة  بع�س  تناول  رابعًا: 

احلديد وم�شادات التقل�شات.

كالقولون  اله�شمى  باجلهاز  اخلا�شة  االأمرا�س  بع�س  خام�شًا: 

الع�شبي.

ي�شبب  قد  امل�شهالت  اأنواع  لبع�س  املفرط  االإ�شتخدام  �شاد�شًا: 

اإىل  يوؤدي  مما  االخراج  يف  امل�شهالت  هذه  على  االأمعاء  اإعتماد 

زيادة ن�شبة حدوث االإم�شاك مع الوقت.

دخول  عدم  اأو  ال�شفر،  نتيجة  احلمام  دخول  جتاهل  �شابعًا: 

احلمام خارج املنزل فهذا اأي�شًا قد ي�شبب االإم�شاك.

    ولتجنب االإم�شاك الذي قد يوؤدي اإىل بع�س االأمرا�س االأخرى 

كالبوا�شري مثاًل يجب مراعاة االآتى:

على  الوجبة  حتتوى  بحيث  منا�شبة  غذائية  وجبات  عمل   -1

الكثري من اخل�شروات واالألياف وباالأخ�س اخل�شراوات الورقية 

يف  )املع�شور  الطازج  الربتقال  وع�شري  اأي�شًا  الفاكهة  وتناول 

املنزل(.

2- احلر�س على تناول كميات كافية من املاء.

3- احلر�س على االإ�شتجابة لدخول احلمام عند احلاجة وعدم 

التاأجيل الأ�شباٍب خا�شة باملكان املتواجد فيه املري�س.

من  لعديد  واملفيدة  الريا�شية  التمارين  عمل  على  احلر�س   -4

االأ�شباب غري االإم�شاك.

املحاوالت  من  اأف�شل  املُ�شهل  التاأثري  ذات  االأدوية  اإ�شتخدام   -5

التربز  على  النف�س  واإجبار  وال�شغط  احلمام  لدخول  املتعددة 

والتي ميكن اأن توؤدي اإىل االإ�شابة باأمرا�س اأخرى كالبوا�شري.

  لهذا واإن كان االإم�شاك لي�س باملر�س اخلطري املخيف لالإن�شان 

ولكن يجب اأن ُنحذره وباالأخ�س اأنه من ال�شهل جتنبه. 

“في القسم األول من الليل راجع أخطاءك وفي القسم األخير راجع أخطاء سواك 
) وليم شكسبير( إذا ظّل لك قسم أخير”       15



   لعل األوراق التي غّطت ش���جرة التين 
دون أن يك���ون معه���ا ثمر، إش���ارة إلى 
الري���اء، حيث يوحي المنظ���ر الخارجي 
بالبه���اء والعظمة بينما الداخل خاٍو، وقد 
عالج السيد المسيح مثل ذلك في تعليمه 
حين َبكَّت الكتبة والفريس���يين بس���بب 
رياءهم، فق���د اهتموا بتبيي���ض القبور 
وتنقية خارج الكأس والصفحة، في حين 
أن الداخل مملوء نجاس���ة. ومن الملفت 
أيًضا أن السيد المسيح حين عاتبهم على 
التشديد على غسل األيدي باعتباره رياء 
طلب منهم أن يعطوا كل ما عندهم صدقة 
وحينئذ كل شيء سيتطهر لهم، فما معنى 
ذلك؟، معناه أن اإلهتمام بالعمل الخفي أهم 

بكثير من االهتمام بالمظهر.

   والن���اس م���ن جه���ة الري���اء أنواع: 
ش���خص بار في عيني نفسه، وآخر بار 
في أعين اآلخري���ن، وثالث بار قدام اهلل، 
أما األول فهو الُمعج���ب بذاته والراضي 
عنها يعبدها ويقّدم لها بخوًرا كل صباح، 
يدّللها وُيقاِرن نفسه باآلخرين فيجد ذاته 
األفضل دائًما والمستحق أعلى الدرجات، 
هذا يهلك بكبريائه. وأما الثاني فهو الذي 
يسعى جاهًدا لكي يمتدحه الناس، فُيّحسن 
صورته قدامهم ويبذل في سبيل ذلك الكثير 
من الجه���د والوقت، فيك���ذب ويخدعهم 
وُيصّدق نفس���ه مع الوقت، وربما تسّول 
المديح ف���ي بعض األوق���ات حين يكف 
الناس عن تمجيده ... وأما البار قدام اهلل 
فهو الذي ُيبّكت نفسه، ويرفض المديح، 
ويعرف قدر نفس���ه، ويهّمه باألولى رأي 
اهلل، ب���ل باألحرى يرى نفس���ه قدام اهلل 
ااًل، وإذا وقف قدامه ألقى برأسه  عبًدا بطّّ
على صدره مثل العّشار، ولذلك فقد هلك 
الفريسي بسبب رضاه عن نفسه وتفّضله 
على اهلل، في حين خلص العش���ار حين 
حسب نفسه كال شيء، وسّلم هذا العشار 
البار الكنيسة هذا الطقس في التوبة، أي 
طقس االنس���حاق قدام اهلل وأنه الخاطئ 
الوحيد. وقد قيل عن زكريا واليصابات: 
ْيِن َأَماَم اهلِل، َساِلَكْيِن ِفي  »َوَكاَنا ِكاَلُهَما َبارَّ

ّب َوَأْحَكاِمِه ِباَل َلْوٍم«. َجِميِع َوَصاَيا الرَِّ

  فلتكن العبادة نفس���ها ب���ال رياء، أي ال 
يظهر الشخص الورع والتقوى والتدين 
الش���كلي الذي بكته السيد المسيح، كذلك 
العف���ه ال ترتبط بحش���مة المالبس فقط، 
ولكنها سلوك داخلي، وفضيلة راسخة في 

الداخل...

  ويوجد من يذم نفس���ه وينعتها بأس���وأ 
الصفات، ولكنه في الُمقابل ال يحتمل إن 
وصفه البعض بأحدها، ويتضح بذلك أنه 
إنما كان يقول ذلك تباهًيا وليس اتضاًعا، 
حقا يقول القديس سيرابيون: “اإلتضاع 
ال أن تلوم نفس���ك مالم���ة باطلة، ولكن 
اإلتضاع أن تحتمل المالمة التي تأتيك من 
اآلخرين”، وقيل: “مدح اآلباء ش���خًصا 
بين يدي األنب���ا أنطونيوس، ف���أراد أن 
يختبره إن كان يحتمل المذمة فلم يحتمل، 
فقال: ‘هذا اإلنسان يشبه قرية مزينة من 

الخارج ولكن داخلها عظام أموات’.”

  ولكن هل يتخّلى اإلنس���ان عن ظاهره 
الُممَتدح، ألنه لي���س كذلك من الداخل؟؟ 
كال؛ ولكن ليجتهد في إصالح الداخل بينما 
ال يتخلى عن الورع الخارجي، بل يتخلى 
فقط عن خداع اآلخري���ن بهذا المظهر، 
وذلك لئال يتخلى إنس���ان ع���ن مظهره 
الممدوح م���ن الخارج ليب���دأ من جديد، 
فيتعّثر وييأس وقد ال يفعل فيخسر االثنين.

  كذل���ك ال يفوتن���ا أن اهلل أحيان���ا ُيغطي 
ضعفاتنا قدام الناس ويسترنا لكي ال يعثر 
فينا أحد ولك���ي ال نفقد احترامهم، ولكن 
علينا أال نس���تغل ذلك، حت���ى ال ندع اهلل 
يس���مح بأن نفتضح، حيث استغالل ذلك 
)أي االكتفاء بأوراق التين( من شأنه أن 

يعطل خالصنا.
  

األنبا مكاريوس - األسقف العام/ المنيا 

“ اإلنسان الذي يحيا حياة المسيح بدقة وأمانة يحمل صورة المسيح ورائحته وينشرها 
16فى كل مكان”            ) القمص بيشوي كامل (



اأوًل: اإحفظ عقلك هادئًا

ال�صيئة  الأفكار  اأخطر  وما  اأكرث  ما      

واأك��رب  ي���وم..  ك��ل  عقلك  جتتاح  التي 

م�����ص��در ل��ه��ذه الأخ���ب���ار ه��ي و���ص��ائ��ل 

لذلك  وامل�صموعة،  امل��ق��روءة  الإع��الم 

مع  التعامل  يف  احلذر  لتوخي  اأدع��وك 

التي  املوؤذية  املتتابعة  الأخبار  كمية 

تخرتق عقلك.

ملتابعة  ج���دًا  قليل  ب��وق��ٍت  اإك��ت��ف     

كاملحموم  ترك�س  ول  الأخ��ب��ار،  اأه��م 

القنوات  اأو  الإن��رتن��ت  �صفحات  ب��ني 

الف�صائية.

ال�صلبية  الخبار  بت�صرب  ت�صمح  ل      

الإع���الم  و�صائل  م��ن  فكثريًا  لعقلك، 

تفعل ذلك ملجرد ال�صهرة اأو املك�صب.

و�صيد  التاريخ  �صانع  اهلل  اأن  اإعلم      

الأح��داث،  على  ي�صيطر  واأنه  التاريخ، 

يقول الكتاب: »األعلي مت�صلط يف مملكة 

ي�صاء«)دا25:4(,   ملن  ويعطيها  النا�س 

امللك يف يد الرب كجداول مياه،  »قلب 

»من  و  )اأم1:21(،  مُييله«  �صاء  حيثما 

ياأمر«  والرب مل  الذي يقول فيكون  ذا 

)مرا 37:3(

اإهداأ يا �صديقي وكن مطمئنًا..  اإذًا      

ملك  املت�صلط،  »ال�صيد  اهلل  هو  فالرب 

امللوك ورب الأرباب« )روؤ17:19(

ثانيًا: ثق يف اإلهك ثم يف نف�صك:

الأول  جزاأين:  اإىل  ال�صعب  اإنق�صم      

اأمام  كاجلراد  تافهًا  �صغريًا  نف�صه  راأى 

 ,)33:13 )عدد  عناق«  »بني  جبابرة 

والثاين مل يكن يرى نف�س الروؤية، كان 

يثق يف نف�صه، يف قدراته، ويف اإمكانيات 

امتلك  الذي  اأن  ورغم  اجلبارة..  اإلهه 

الثقة كان ميثل اإثنني فقط من ال�صعب 

هذه  ب�صبب  اأن��ه  اإل   ) وي�صوع  كالب   (

على  قدميًا  اهلل  �صعب  انت�صر  الثقة 

انت�صرت  العمالقة،  كنعان  جبابرة 

الثقة على القوة.

    هكذا عليك اأن متتلك الثقة بنف�صك.. 

الثقة: »ل  اطرد اخلوف، وردد كلمات 

تخافوا من �صعب الأر�س لأنهم خبزنا، 

ل  معنا،  وال���رب  ظلهم  عنهم  زال  ق��د 

تخافوهم« )عدد9:14(.

    قل مع ي�صوع: اإنني بنعمة اهلل اأقدر 

واأ�صتطيع.. نق مفردات ل�صانك وعقلك 

و�صتجد  اإي��ج��اب��ي��ة،  دائ��م��ًا  واجعلها 

ويحققها  يتبعها  كله  وج�صدك  كيانك 

امل�صيح  يف  �صيء  كل  »ا�صتطيع  وينميها 

الذي يقويني

كلمة اأخرية: 

متكنه  ع��دم  مب��ي��زة  يتميز  عقلك      

املرة  يف  فكرٍة  من  باأكرث  بالإحتفاظ 

الفكرة  تلك  اأك��ان��ت  ���ص��واء  ال��واح��دة 

يا   الإختيار  ولك  موجبة..  اأم  �صالبة 

�صديقي.

د.مجدي اسحق

خ�ط�وات ال�ص�الم الن�ف����صي 

“ الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرةاً بعد أخرى وتتوقع نتيجةاً مختلفةاً ”    
17                            ) ألبرت أينشتاين (



-  اإين متح��ري لأن النا���س يندفع��ون بقوة نح��و ال�صر 

بينما اأنا واقف م�صدودًا. 

   وقال اآخر:

- اإن كل م��ا كن��ت اأخطط ل��ه يف �صن��وات اأ�صبح الب�صر 

ينجزونه يف دقائق. 

   وقال ثالث:

- اإن هن��اك م�صكل��ة بطال��ة بينن��ا نح��ن ال�صياط��ني 

والأمر يحتاج اإيل حل.

   وهن��ا زجمر بعلزبول �صاخط��ًا، وطالبهم باقرتاح ما 

يرونه منا�صبًا للخروج من الأزمة: 

   هنا تقدم �صيطان وقال: - اأري اأن ندر�س الكمبيوتر.

   وقال اآخر: 

- وندعم ذلك بدورات متخ�ص�صة يف الإنرتنت، اإذ فيه 

لن��ا اخلري الكثري. ثم نظر رئي�صه��م اإىل الباقني عّلهم 

يجودون باملزيد.

  وهن��ا طل��ب �صيطان �صغري الفر�ص��ة، فلما ح�صل على 

الإذن بالكالم قال:

- يل راأي ق���د ت�صتغ���ربون��ه ولك������ن في��ه الع������الج 

وف������يه ال�صفاء! 

ق��ال رئي�صه��م بعجل��ة:  قل دون ت��ردد اأو تاأخ��ر واإّل 

حّطمت عظامك، فقال:

- اأرى اأن نن�ص��ر الف�صيل��ة ب��ني النا���س !!، فلما تعجب 

احلا�ص��رون، اأكد له��م اأن الف�صيلة قد قلت بني النا�س 

وال�ص��ر ق��د ا�صتفح��ل، ول خم��رج م��ن اأزم��ة البطالة 

اإل بوج��ود بع���س النا���س الف�صالء ليعم��ل ال�صياطني 

بينهم.

    فا�صتح�صن اجلميع الفكرة ومن ثم بداأوا يف ممار�صة 

»اأ�صب��اه  تك��ون  اأن  )�صريط��ة  اجلدي������د  ن�صاطه�����م 

ف�صائل« فقط(.

استعراض  ف��ي  أع��وان��ه  ب��دأ  الشياطين،  لرئيس  دوري  اجتماع  ف��ي      
شيئًا  أحرز  قد  يكن  لم  منهم  أيّ  ولكن  اآلخ��ر،  تلو  واح��دًا  إنجازاتهم 

يُذكر خالل الدورة األخيرة، قال أحدهم:
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القيامة فيها لون من العزاء 
والتعويض للناس

   الـــذي ال يجد عداًل على األرض عزاؤه أن 
حقه محفوظ في الســـماء، عند الرب الذي 

يحكم للمظلومين. 
    الـــذي ال يجـــد خيـــرًا علـــى األرض مثـــل 
لعازر المســـكين، عزاؤه أنه سيجد كل الخير 
هنـــاك.. وكمـــا كان علـــى األرض يتعذب، 

فهو في السماء يتعزى. 
   والقيامـــة تقـــدم عـــزاًء حقيقيـــًا لجميـــع 
األصدقـــاء والمحبيـــن، إذ تجمعهم ثانية.. 

بعد أن يفرقهم الموت. 

  لـــو كان األمـــر ينتهـــي عنـــد القبـــر، وال 
قيامـــة.. إذًا لـــكان أحباؤنا الذيـــن فارقونا 
بالمـــوت قد انتهـــوا، انتهـــت صلتنا بهم، 
ومـــا عدنـــا نراهـــم.. وهـــذا الشـــك ُيتعب 

القلب، ويسبب فجيعة للمحبين الذين بغير 
القيامة يفقدون أحباءهم إلى غير رجعٍة.

  ومن ُمتع القيامة زوال الشـــر، وزوال كل 
ما سببته الخطية.

  ففـــي النعيم الـــذي يحياه األبرار ال يكون 
هنـــاك شـــر وال خطيئة.. بل مجـــرد معرفة 
الخطيئة تنتهي، ونعود الى حياة البساطة 
الكاملة والنقـــاوة، كالمالئكة، وكاألطفال 
فـــي براءتهـــم.. وتتخلـــص النفـــس مـــن 
األمـــراض التـــي رســـبتها عليهـــا الخطية 
كالخـــوف، والشـــك، والشـــهوة، والقلق.. 
ومـــا شـــابه ذلـــك.. عندئذ تلبـــس النفس 
إكليـــل البـــر وتـــزول منها جميـــع النقائص 

نفسية كانت أم جسدية.

مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث
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