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ــحاَبُة )مجد اهلل( َخيَمَة اِلاجِتماِع  ِت السَّ      “ ثُمَّ َغطَّ
وَمــَأ َبهاُء الرَّبِّ الَمســَكَن. فَلْم َيقِدْر موَســى أْن 
ــْت عَليها  ــحاَبَة َحلَّ َيدُخــَل َخيَمــَة اِلاجِتماِع، ألنَّ السَّ

وَبهاُء الرَّبِّ َمَأ الَمسَكَن.” 
 )خروج 40: 35(

   

خيمة اإلجتامع  

     وتٌســّمى “الشاكيناه” وهي مســكن الله مع الناس 

ونقطة تالقي الله مع شــعبه )خروج 25: 8-9(، ولذلك 

يت العذراء باملسكن حيث حّل الله فيها مثلام كان  ُســمِّ

يت  يتجــّي يف الخيمة ويكلّم مويس والكهنة. كام ُســمِّ

بالهيكل أيًضــا. وكانت الخيمة مقامة بني أســباط بني 

إرسائيل االثنــي عرش، فهي قدس األقــداس التي دخل 

فيها وخــرج رئيس الكهنة األعظم مرة واحدة )عربانيني 

9(. وقــدس األقــداس يف الخيمة مفصــول عن الهيكل، 

مثلام اختار الله القديســة مريم من بني جميع النســاء 

وعىل مدار عرشات القرون، وعنها قال القديس كريلس: 

“الهيكل غري املنهدم، واملوضع الذي احتوى غري املحوي”.

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



أثنـــاء طفولـــة المســـيح، أقامـــت فـــي أرضنـــا 
ســـنوات، قدســـتها خاللهـــا، وباركتهـــا وهـــى 
الزيتـــون منـــذ  فـــي  التـــي ظهـــرت  العـــذراء 
أعـــوام قريبـــة )1968(، وجذبـــت إليهـــا مشـــاعر 
ـــا. ـــر، بنورهـــا، وظهورهـــا، وافتقادهـــا لن الجماهي
ــي  ــزات فـ ــري معجـ ــي تجـ ــذراء التـ ــي العـ   وهـ
أماكـــن عديـــدة، نعيـــد لهـــا فيهـــا، وقصـــص 
معجزاتهـــا هـــذه ليســـت غريبـــة علينـــا، فقـــد 
اختلطـــت بمشـــاعر األقبـــاط فـــي عمـــق، خـــرج 
مـــن العقيـــدة إلـــى الخبـــرة الخاصـــة والعاطفـــة 
ـــا وكنيســـتنا أن تزورهـــا  مـــا أعظمـــه شـــرًفا لبالدن
ــراءى  ــي، وأن تتـ ــي الماضـ ــذراء فـ ــيدة العـ السـ
علـــى قبابهـــا منـــذ ســـنين طويلـــة لـــم توجـــد 
إنســـانة أحبهـــا النـــاس فـــي المســـيحية مثـــل 
الســـيدة العـــذراء مريـــم فـــي مصـــر، غالبيـــة 

الكنائـــس تحتفـــل بعيدهـــا .
ـــل،  ـــح والتراتي ـــر المدائ ـــا أكث ـــوس م ـــي الطق    وف
والذكصولوجيـــات  واإلبصاليـــات  والتماجيـــد 
ــك.  ــهر كيهـ ــي شـ ــة فـ ــا، و بخاصـ ــة بهـ الخاصـ
ولهـــا عنـــد أخوتنـــا الكاثوليـــك شـــهر ُيســـمى 
ــرة الرهبـــان فـــي  ـــي وفـــي أديـ الشـــهر المريم
مصـــر يوجـــد علـــى اســـمها: ديـــر البرامـــوس، 
ــر  ــد ديـ ــر المحرق،ويوجـ ــريان، وديـ ــر السـ وديـ
للراهبـــات علـــى اســـمها فـــي حـــارة زويلـــة 
ـــي  ـــدارس الت ـــرة والم ـــر األدي ـــا أكث ـــرة. وم بالقاه

ــرب. ــس الغـ ــي كنائـ ــمها فـ ــى اسـ علـ

    بقلم  مثلث الرحمات فداسة البابا شنودة الثالث

ــاد  ــب األعيـ ــن أحـ ــذراء مـ ــيدة العـ ــد السـ     عيـ
ـــو الصـــوم  ـــه ه ـــروف أن ـــن المع ـــع وم ـــد الجمي عن
الوحيـــد الـــذي فرضـــه الشـــعب علـــى الكنيســـة.     
ــم  ــاء واهتـ ــا األنبيـ ــأ عنهـ ــرأة تنبـ ــد إمـ   ال توجـ
بهـــا الكتـــاب، مثـــل مريـــم العـــذراء, رمـــوز 
عديـــدة عنهـــا فـــي العهـــد القديـــم وكذلـــك ســـيرتها 
ـــا  ـــد م ـــد الجدي ـــي العه ـــزات: ف ـــبحتها والمعج وتس
أكثـــر التمجيـــدات والتأمـــالت، التـــي وردت عـــن 
ـــاب،  ـــد األلق ـــا أمج ـــاء وم ـــب اآلب ـــي كت ـــذراء ف الع
ـــن روح  ـــتوحاة م ـــة مس ـــا الكنيس ـــا به ـــي تلقبه الت

الكتـــاب.
   إنهـــا أمنـــا كلنـــا، وســـيدتنا كلنـــا، وفخـــر 
ــك،  ــن الملـ ــن يميـ ــة عـ ــة القائمـ ــنا، الملكـ جنسـ
ــرة، المملـــوءة  ــة البتولية،الطاهـ ــذراء الدائمـ العـ
ــة  ــادرة المعينـ ــم، األم القـ ــة مريـ ــة، القديسـ نعمـ
الرحيمـــة، أم النـــور، أم الرحمـــة والخـــالص، 
الكرمـــة الحقيقيـــة هـــذه التـــي ترفعهـــا الكنيســـة 
ــا  ــول عنهـ ــة فنقـ ــاء المالئكـ ــة رؤسـ فـــوق مرتبـ

ــا: ــابيحها وألحانهـ ــي تسـ فـ

   “علـــوِت يـــا مريـــم فـــوق الشـــيربيم، 
وســـموت يـــا مريـــم فـــوق الســـيرافيم”

ــت  ــكل، وعاشـ ــي الهيـ ــت فـ ــي تربـ ــم التـ    مريـ
حيـــاة الصـــالة والتأمـــل منـــذ طفولتهـــا، وكانـــت 
اإلنـــاء المقـــدس الـــذي اختـــاره الـــرب للحلـــول 

فيـــه .
 أجيـــال طويلـــة انتظـــرت ميـــالد هـــذه العـــذراء، 
لكـــي يتـــم بهـــا مـــلء الزمـــان )غـــل 4: 4(هـــذه 
التـــي أزالـــت عـــار حـــواء، وأنقـــذت ســـمعة 
ـــة  ـــه، دائم ـــدة اإلل ـــا وال ـــة، إنه ـــد الخطي ـــرأة بع الم
ـــا  ـــى بالدن ـــت إل ـــي أت ـــذراء الت ـــا الع ـــة ،إنه البتولي

عيد السيدة العذراء

“ انفردت بدعوتها “الممتلئة نعمة” إذ وحدها نالت النعمة التي لم يقتنيها أحد 
2غيرها،إذ امتألت بمواهب النعمة”   ) القديس امبروسيوس (



صّوم السيدة العذراء
    صوم العذراء من األصوام المحبوبة جدًا فى الكنيسة القبطية 
وعنـد الشـعب القبطـى .. تتهافـت النـاس عليـه وتنتظـره بشـوٍق 

كثيـر وفـرٍح زائد ...

   كنـا نحفـظ فـى صغرنـا ترنيمـة بمناسـبة صـوم العـذراء، 
مطلعهـا :

ما أحلى صيامك يا عدرا           أسبوعين فى السنه مــره
كـل النــاس بيســتنـــــوه           مشتاقين علشان يصوموه

   ومـع أن هـذا الصـوم مجـرد أسـبوعين إال أن البعـض 
أربعـة  يصومـه  اآلخـر  والبعـض  أسـابيع  ثالثـة  يصومـه 
أسـابيع ، أى شـهر أغسـطس بأكمله .. وهناك من يصومه 

إلـى غـروب الشـمس ، هـذا مـن جهـة الوقـت ..
    أمـا مـن جهـة الكيـف ، فالبعـض يصـوم علـى السـخن 
)أى ال يأكل شـيئًا ساخـــــــنًا( والبعض يأكــــــل ما ُيسـمى 
بالــ “شـلولو” وهـى أكلـة مكونـة مـن الملوخيـة الناشـفة 
لهـا  ليـس  وجبـة  كانـت  وإن   ، والليمـون  البـارد  والمـاء 
قيمـة غذائيـة وال طعمـًا ولكنهـا محببـة ألجل محبـة القبطى 
للسـيدة العـذراء .. وهنـاك مـن ال يأكل السـمك ، مع أن هذا 
الصـوم تسـمح فيـه الكنيسـة بـأكل السـمك )فيما عـدا يومى 
األربعـاء والجمعـة طـوال العـام( .. ومـن يمتنـع عـن أكل 

الزيـت .. ومـن يـأكل خبـزًا وملحـًا طـوال الصـوم .. 

لماذا كل هذا ؟ محبة فى أمنا العذراء ..
    فالعـذراء بالنسـبة لنـا ُأمـًا بـل وأكثـر مـن أم .. إنهـا أم 
الخليقـة الجديـدة .. أم البشـرية .. فمنـذ أن أوصـى السـيد 
المسـيح تلميـذه يوحنـا وهـو علـى الصليـب : “هـذه أمـك” 
.. صـارت العـذراء ُأمـًا لنـا جميعـًا .. وبالتالـي حيـن قـال 
للعـذراء ، عـن يوحنـا : “هـذا ابنك” ِصّرنـا لها - مع يوحنا 

- أبنـاًء .. إنهـا أمنـا الروحيـة الحنـون ..
   ُيحكـى أن أحـد اآلبـاء البطاركـة القديسـين - إمعانـًا فـى 
يلبـس مسـوحًا )مالبـس خشـنة تشـبه  أن  فكـر   - النسـك 
الخيـش( تحـت ثيابـه الكهنوتية وألنـه كان ال يود أن يعرف 
أحـد هـذا تحيـر فـى األمـر جـدًا .. وفيمـا هـو يفكـر فـى هـذا 
ظهـرت لـه السـيدة العـذراء وعرضـت عليه اسـتعدادها بأن 

تقـوم بخياطـة مالبسـه.

  وذات يوم ذهب أحد الشـباب إلى هذا األب يعترف بخطية 
ويبدو أنه قال شـيئًا اسـتصعب البابا أن ابنًا للمسـيح يصنع 
هـذا .. وذهـب الشـاب مـن أمـام البابـا باكيـًا .. ودخـل إلـى 
الكنيسـة وسـجد أمـام أيقونـة العـذراء يبكـى بحرقـٍة .. وإذا 
بالسـيدة العـذراء تكلمـه )مـن األيقونـة( قائلـة لـه : روح 
للبابـا وقـول لـه : الخياطـة بتاعتـك بتقـول لـك سـامحنى 
.. فعـرف البابـا أن األم الحنـون هـى التـى أرسـلته بهـذه 

التوصيـة ..
  إنهـا األم الحنـــون ذات القلــــب الطيــــب الـذى يســــــع 

كــــل أبنائهـا ..
  

       بركة شفاعتها تكون معنا ،
 

أبونا بيجول األنبا بيشوى

“ُدعيت حواء أما للجنس البشري، أما مريم فهي ام الخالص “ 
3            )القديس امبروسيوس(



   سـمى هـؤالء األبـاء بهـذة التسـمية 
ألنهـم يحملـون التسـليم الرسـولى 

حقبـة  واى  األولـى  نقاوتـه  فـى 
فـى تاريخ الكنيسـة تحمـل روح 
كنيسـة   “ نسـميها  الرسـل 
الرسـل “ وعندمـا نقول اآلباء 
نسـتحضر  فنحـن  الرسـوليين 
فـى  العامـل  المسـيح  روح 
األبـاء “نكتـب بروحهـم ونعلـم 

بروحهـم”.
األبـاء  علـى  تتلمـذوا   +  

القديـس  مثـل  مباشـرًة  الرسـل 
اإلنجيلـى(،  )يوحنـا  ِبوليكاربـوس 

اول جيل أسـاقفة بعد الرسـل مباشـرًة، 
والكنيسـة المنتشـرة فـى منطقـة حوض 
البحـر المتوسـط بـرزت فيهـا تسـاؤالت 
وقضايـا، تعاملـوا معهـا بـروح الرسـل .

تسميتهم:
هـو  األنطاكـى  ثاوفيلـس  كان  ربمـا     
التسـمية،  تلـك  عليهـم  أطلـق  مـن  أول 
وبعـد ذلـك العالم الفرنسـى جـون كوتيلر  
Jean B.Cotelier سـنة 1672 م 
والـذى نشـر فى تلك السـنة مجلدين عن 
األبـاء شـملت كتابـات تلـك الحقبـه... .

  إذ أنهـم يمثلـون الجيـل الثانـى لعصـر 
يوحنـا  بنياحـة  يبـدأ  الرسـل)والذى 
الحبيـب(، ولكـن ليـس كل أب ظهـر فـى 
تلـك الحقبـة ُيسـمى رسـولى ألنـه عـاش 
فـى ذلـك الوقت بعـض الهراطقـة.... فى 
حيـن ُسـمى البابا اثاناسـيوس الرسـولى 
هكـذا ألنـه يحمـل فـى روحـه وتعليمـه 

منهـج األبـاء الرسـل.
  وقـد عبـر األبـاء الرسـولين بكتاباتهـم 
إيمانهـم  عـن  وعظاتهـم  ورسـائلهم 
فحملـت  كلهـا،  للمسـكونة  وعقيدتهـم 
تلـك الكتابـات الصـدى األصيـل لكـرازة 
فـى  اإلنجيـل والتقليـد  الرسـل وبسـاطة 

الهامـة. الفتـرة  تلـك 
 هكذا وقد تطور علم الالهوت المسـيحى 

نتيجة ثالثة عوامل )مراحل( :
1- تعـّرف الكنيسـة علـى ذاتهـا وبنيانها 
لعقيدتها الذاتية)95ـ150( الرسوليون.
2- مواجهة العالم الخارجى)120ـ220( 

المدافعون.
3- مقاومة موجة الهراطقات 

)180ـ 235( مقاومى الهرطقات
وقـد عبـر اآلبـاء الرسـوليين )المرحلـة 
األولـى( عن الوعى واالسـتنارة الجديدة

  التـى ذاقتهـا الكنيسـة, وكانت مرحلتهم 
مرحلـت بنيـان وإدراك لـكل مـا ورثتـه 
الكنيسـة وأسـتجابتها لـروح اهلل فيهـا، 
واسـتفادوا بـاآلداب الموجـوده آنئـذ مثل 
والكتابـات  الرسـائل  وكانـت  الهيلينيـة، 
مثـل وسـيلة تخاطـب بيـن الكنائـس أو 
أو  األالم  فـى  للمشـاركة  األشـخاص 
التعزيـات، وقـد نقلـت لنـا تلـك الكتابـات 
نبـض الكنيسـة األولـى، وكانـت ُتقرأ فى 

واإلجتماعـات.  الكنيسـة 
وكتابات األباء تنقسم إلى ثالث أقسام:

- الكتابات اآلبائيه )100-300م(
األبـاء  لكتابـات  الذهبـى  العصـر   -2

440م( -300 (
3- العصر المتأخر )440-600م(

القـرن  فـى  اآلبـاء  نـدرس  وعندمـا     
إلـى  نعـود  نحـن  فهـل  العشـرين، 
اآلبـاء  مـع  نسـير  أم  األولـى  القـرون 
إلـى األمـام ؟ ويسـمى بعـض اآلبـاء هـذا 
 New العصـر بالعصـر األبائـى الجديـد

.  patristics age
انتظـار  مثـل  أمـور  شـغلتهم  وقـد     
مجـىء الـرب ولمـاذا لـم يجـئ حسـبما 
توقعـوا سـريعًا، أنتقلـوا بقـوة االنتظـار 
الكنيسـة،  تأسـيس  إلـى  االسـخاطولجى 
وبقيـت حاملة هذا االشـتياق فى الرعاية 
والخدمـة )وننتظـر قيامة األموات وحياة 
بطاقـة  تحولـت  ولكنهـا  اآلتـى(  الدهـر 
اإلنتظـار  طاقـة  إلـى  الرأسـية  اإلنتظـار 
األفقيـة، ولذلـك فقـد سـمى العلمـاء تلـك 

اإلنتقـال( )بمرحلـة  المرحلـة 
] أى التحـول مـن انتظـار المجـئ 
إلـى الكـرازة بقـوة المجـئ ... [
وتكمـن أهميتهـم أيضـًا فى نقل 
السـمات الليتورجيـه للكنيسـة 
األولـى وعالقته بالعهد القديم 
الكنسـية،  الرتـب  بالجديـد، 

ويقـول باحـث فرنسـي :
الرسـوليين  اآلبـاء  مـع   [
إيمـان  مـن  الكنيسـه  إنتقلـت 
العيـون إلـى عيـون اإليمـان [
بالدولـة  الكنيسـة  وعالقـة 

ت لسـلطا ا و
من هم ؟ أواًل أهم ثالثة :

1-القديس كليمندس الرومانى:
كورنثـوس  إلـى  )رسـالة  92-101م 
أخـرى  ورسـالة  الشـقاق[  ]معالجـة 

لـه. تسـوية 
2- القديس أغناطيوس: 

 35-107م الشهيد
3- القديس بوليكاربوس ازمير:

 69-155م
  ولعل أعظمهم هو أغناطيوس األنطاكى 
الكنيسـة،  ومعلـم  بـأب  ُلقـب  والـذى 
الهوتـى قديـر ودعـى الثيئوفـورس أى 

اإللـه[. ]حامـل 
4- بابياس تلميذ يوحنا الحبيب:

عـن  عبـاره  ورسـالته  60-130م   
تعليقـات علـى كلمات السـيد المسـيح مع 

الشـفهى. للتقليـد  لطيـف  عـرض 
5- برنابا تلميذ القديس بولس:

  )ربط العهد القديم بالجديد(.
6- هرماس الراعى: 140-150م.

   )مؤلـف كتـاب الراعـي( هو أخ بيوس 
روما. أسقف 

7- الديداكية تعليم األثنى عشر:  
   اُكتشـفت عـام 1873م )تعليـم الـرب 
لألمـم كمـا نقلـه اإلثنى عشـر، إرشـادات 

للمؤمنين.
8- الرسالة إلى ديوجينيتس:

  نعـى هـام    يصـف حالـة المسـيحيين 
إلـى  الثانـى وتنسـب  القـرن  نهايـة  فـى 
ديديمـوس الضريـر ، حيـث أرسـل إلـى 
فـى  كبيـر  موظـف  وهـو  ديوجينتيـس 
دفاعيـة  وأجوبـه  )أسـئلة  األسـكندرية 

المسـيحية(. لشـرح 

اآلباء الرسوليـين      

َزة في الرَب وفي وصاياه. وأيًضا  “كانت قلوب اآلباء الرسل متفتحة وعقولهم متفتحة وكلها ُمَركَّ
طوال مدة إعدادهم كانوا متفرغين تفرغ كامل للسير وراء الرب ”    

4                                                  ) مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث(
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   ھناك خمسـة أخطاء رئیسـیة نرتكبھا في تربیتنا ألطفالنا 
وتؤثر في سلوكیاتھم طوال حیاتھم" 

الخطأ األول
التدلیل:

   التدلیـل الزائـد الـذي یتبعـھ بعـض اآلباء بدافـع من الحب 
وتبـدو ھـذه الحالـة بصـورة واضحـة فـي الطفـل األول أو 
الطفـل الذكـر بعـد عدد مـن اإلناث، والذي یتـم التعامل معھ 
بشكل استثنائي في التدلیل وأیضاً في حالة انفصال األبوین، 
حیـث یرغـب كل طـرف فـي جـذب مشـاعر الطفـل لھ عن 
طریـق تلبیـة كل طلباتـھ، وھنـا تظھـر لدى الطفـل عادة في 

غایة السوء، وھي ”اللعب على اإلختالف“
، حیـث یـدرك الطفـل أن اإلختـالف بیـن والدیـھ ھو أفضل 
وضع لھ، ویبدأ في نفاق كل منھما للحصول على مزید من 

األشیاء المادیة.
   وأحیانـا یتبـع ھذه الطریقـة اآلباء بغرض تعویض الطفل 
عن أشـیاء معینة مثل غیاب األب لفترات طویلة واسـتبدال 

دوره التربوي بھدایا عینیة للطفل.
    لذا یجب أن نشیر إلى أن تلبیة كل طلبات الطفل وإغداقھ 
بالھدایا - بسبب أو بدون-  یضره أكثر مما ینفعھ،  فالطفل 
الـذي إعتـاد الحصـول علـى كل شـيء بـدون تقدیـم المقابل 
یصـل لمرحلـة مـن الزھد ویفقـد اإلحسـاس باإلعجاب، كما 
ینمو لدیھ طباع مثل الطمع واألنانیة وینشأ إنسان غیر قادر 
على العطاء وراغب دائماً في الحصول على األشـیاء دون 

مقابل". 
الخطأ الثاني : 

  عدم القدرة على اإلستماع لآلخرین: 
     یشـكو اآلبـاء مـن أن أطفالھـم ال ینصتون إلیھم، ولكنھم 
ال یدركون أنھم منذ البدایة لم ُیِنْم فیھم ُحسن اإلنصات.   

   فالتعامـل مـع الطفـل بغـرض لفـت نظـِره إلـى الحدیـث، 
یتطلـب أن نجعـل حدیثنا ُممتعـاً بتغیر نبرة الصوت أو تقلید 
أصوات الحیوانات للفت نظره وتعوده على اإلستماع، كما 
یجـب أن یلتفـت اآلباء إلى طریقة إسـتماعھم ألطفالھم، ففي 
حالـة تعاملھـم مـع حدیـث الطفـل بشـيء مـن الالمبـاالة أو 
مقاطعتـھ سـیبدأ فـي التعامـل بنفـس الطریقة تجاھھـم وتجاه 
اآلخرین فیما بعد، ونسـاعد نحن بدون أن نشـعر في تنشـئة 
إنسـان ال یسـتمع إال إلـى صـوت نفسـھ وال یحتـرم آراء 

اآلخرین".
الخطأ الثالث: 

   وھو الترھیب والتخویف :
وغالبـا مـا یلجأ إلیھ األبوین تحت وطأة اإلحتیاج في موقف 
معیـن بغـرض إبعـاد الطفـل عـن فعـل مـا، ویكـون غالبـاً 
بإسـتخدام كائنـات خرافیـة أو حتى أشـخاص بعینھم یتعامل 
معھم الطفل في محیط األسرة، مثل األب أو العم أو أي فرد 

آخر. 

   وھـذه الطریقـة "تأتـي بنتائـج سـلبیة للغایـة علـى الطفـل، 
وأول نتیجـة علـى المـدى القریـب ھـي إصابتـھ بالكوابیـس 

اللیلیة وأحیانا التبول الالإرادي.
   كمـا أنھـا تعمـل على توتر العالقـة بین الطفل وأبویِھ ألن 
العالقة المبنیة على الخوف ھي عالقة غیر صحّیة، ویجب 
أن تكـون عالقـة الطفـل بأبویھ مبنیُة علـى الحب واإلحترام 
ولیـس الترھیـب والتھدیـد، وھو ما ینتج عنھ حالة من فقدان 
الثقـة والمصداقیـة فـي األبوین عندما یتقدم الطفل في السـن 
نوعاً ما، ویبدأ في إدراك الحقائق وأن كل ما كان یستخدمھ 
أبواه من أسـالیب لترھیبھ ما ھي إال أشـیاء وھمیة ال وجود 

لھا". 
الخطأ الرابع:

إنشاء طفل شدید العناد:
   ورغـم أن العلمـاء یشـیرون إلـى أن العنـد لدى الطفل ھو 
أحد مؤشرات الذكاء، وغالبا ما یشكل العامل الوراثي نسبة 
كبیـرة منـھ، وبالتالـي فالطفـل یكـون لدیـھ إسـتعداد ُمْسـَبق 

إلكتساب ھذه العادة التي ُنْكِملُھا نحن.
  الطفـل فـي سـنوات عمـره األولى یكون لدیھ إحسـاس بأن 
الكـون كلـھ یـدور فـي فلكھ وُمسـخر لِخدمتھ، وھو إحسـاس 
طبیعي عند جمیع األطفال في مثل ھذه السن، وللعمل على 
الحـد مـن ھـذا عـن طریق تجنـب التدلیـل الزائـد وتلبیة كل 
طلبـات الطفـل لنوصـل لـھ رسـالة مفادھـا ”أن لیـس كل مـا 

یریده ویرغبھ متاحاً، وأن الكون لیس ِملكاً لھ وحده“.  
  ویجب أن نعلم أن عادة العناد عند الطفل بقدر ما تمثل من 
إزعاج لألبوین فھي من العادات الجیدة في حال إستخدامھا 

بالشكل السلیم. 
  فالطفل العنید إنسان مثابر یرغب في الوصول ألھدافھ، 

ولترشید ھذه العادة یجب على األبوین استخدام قدرتھ على 
المثابرة في إنھاء األعمال كإتمام قصة أو لعبة ویجب عدم 
إعطائھ شیئا قبل إتمام ما كان یقوم بھ، ویجب أن ال نتعامل 
معھ بعند كأن نجعل قائمة الممنوعات أكثر من المسموحات 

ونكثر من قول كلمة ”ال“
الخطأ الخامس:

  إنشاء طفل عصبي وعنیف:
العنـف أصبـح ظاھرة في المجتمع وحتى في أفالم الكرتون 
المخصصـة لألطفـال،  لـذا أصبـح طبیعیا أن نجـد األطفال 
یأتـون بأفعـال عنیفـة فـي التعامل، وما علینا فعلـھ ھو القیام 
بقـدر مـن الرقابـة علـى ما یشـاھده الطفـل فـي اإلعالم،كما 

یجب علینا التحكم في أعصابنا وطرق تعاملنا مع الطفل
أو مع اآلخرین أمامھ، وذلك حتى نوصل للطفل رسـالة أن 
”الصـوت العالـي والعنـف لیـس مـن طـرق التعامـل بیـن 

البشر“.
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  ُتــرى لمــاذا لــم يأتــي الــرب يســوع مــن 
عــذراء دون أن ُتخطب؟

   لمــاذا انتظــر التدبيــر اإللهــى حتــى 
ُخطبــت العــذراء ليوســف النجــار وبعدها 

جــاءت البشــاره بالحبــل اإللهــى؟
  والحقيقــه أن اهلل قــد اســتخدم يوســف 

ــذراء. ــتار للع كِس
1- لحمايتهــا مــن اليهــود فــا يرجمونها 
متــى ظهــرت عليهــا عامــات الحمــل . 
الخطبــه  تتســاءل هــل مجــرد  وربمــا 

ــه؟ ــع إدانت ــرر الحمــل وتمن تب
  لكــن اعلــم انــه حينمــا يقــول الكتاب عن 
العــذراء أنهــا مخطوبــه فمعنــى ذلــك أنهــا 
ــوبة  ــرأة للمنس ــرع ام ــام الش ــب أم ُتحس
أراد  لمــا  ولذلــك  إليــه  والمخطوبــة 
الكتــاب أن ُيعلمنــا أن والدة المســيح لــه 
المجــد هــى والدة بغيــر زرِع بشــر لــم 
يكتــف بالقــول عــن امــه إنهــا مخطوبــة 
ليوســف فيمكنهــا أن تنجــب منــه حســب 
شــريعه اليهــود لكنــه أردف ذلــك حــااًل 
بقولــه : وقبــل أن يجتمعــا ُوجــدت حبّلــى 
مــن الــروح القــدس ثــم لمــا أراد يوســف 
ــال المــاك ال تخــف أن  ــا ســرًا ق تخليته
ــم  ــذا نفه ــن ه ــك،  م ــم امرأت ــذ مري تأخ
ــل  ــود يجع ــد اليه ــه عن ــرد الخطب أن مج
بغــض  الشــرع  أمــام  قائمــة  الزيجــة 
النظــر عمــا إذا كانــت هنــاك مباشــرة 

زوجيــه ام ال.
2- إلخفاء طبيعة المولود عن إبليس:         
   ُتــرى كيــف كانــت تســير األحــداث 
لــو تيقــن إبليــس أن المولــود ليــس عاديــًا 

ــر؟  ــر زرع بش بغي
هــذا لــم يحــدث ولــن يحــدث إال لشــخص 

واحــد هــو اهلل المتجســد. 
ــود  ــة المول ــس طبيع ــم إبلي ــم يعل س- أل
مــن خــالل كلمــات المــالك للعــذراء فــى 

ــذراء: بشــارته للع
ــوة  ــك وق ــل علي ــدس يح ــروح الق   “ ال
العلــى تظللــك فلذلــك أيضــًا القــدوس 

المولــود منــك ُيدعــى ابــن اهلل “
 ج- ُياحــظ أن بشــاره العــذراء حصلــت 
ــت  ــا وق ــى مخدعه ــه ف ــرة ضيق ــى دائ ف
صاتهــا وبالتأكيــد لــم يــدر إبليــس بهــذه 

الواقعــة. 
ملحوظــه : احــذر ان تتصــور ابليــس 
ــة!  ــه أو الامحدودي ــّى المعرف ــه كل وكأن
كمــا أننــا كثيــرا مــا نتصــور ابليــس 
فــى ذكاء شــديد وإن كان كذلــك فإنمــا 
ــة  ــى معرف ــا ف ــر، أم ــى الش ــّى ف ــو ذك ه
ــه  ــدا ألن ــّى ج ــو غب ــه فه ــر االلهي التدابي
ــر  ــل البش ــا مث ــى تمام ــور اإلله ــد الن فق
الذيــن يبتعــدون عــن النــور الحقيقــى فــا 

يعرفــون مــا هــو لخاِصهــم !  

 - يثيــر  ألــم  شــك يوســف فــى س- 
عفــاف العــذراء وبتوليتهــا - فضــول 
ــه؟ ــول ب ــة المحم ــة طبيع ــس لمعرف إبلي
ج- هــذا الشــك لــم يخــرج عــن عقــل 
يوســف لــم يبــح بــه ألحــٍد بدليــل أنــه أراد 
ــود  ــة المول ــى طبيع ــرًا. وتبق ــا س تخليته
ــم  ــع الله ــن الجمي ــدة ع ــًا م ــل مختفي وظ
ويوســف  كالعــذراء  قليلــة  أنفــس  إال 
ــم  ــذى ُأعل ــيخ “ ال ــمعان الش ــار وس النج
بوحــٍى مــن الــروح القــدس أنــه لــن يــرى 
ــرب”  ــن المســيح ال ــل أن يعاي ــوت قب الم
وذلــك كمــا يقــول التقليــد أثنــاء تعثــره فى 
ترجمــة نبــوة أشــعياء “هــا العــذراء تحبل 

ــا…”  ــد ابن وتل
الشــيطان  عــن  خفــى  قــد  كان  إذًا   
وأيضــا  العــذراء  بشــارة  موضــوع 
شــكوك يوســف فهل نســى نبؤة أشــعياء 

الصريحــة عــن المســيا وميــالده “ يولــد 
لنــا ولــد وتعطــى ابنــا وتكــون الرياســة 
علــى كتفــه وُيدعــى عجيبــًا مشــيرًا إلهــا 
قديــرًا أبــا أبديــًا رئيــس الســالم” ، “ 
وأيضــا هــا العــذراء تحبــل وتلــد إبنــا 

وتدعــو اســمه عمانوئيــل”
ج- هــل تعلــم كــم مــن الســنين مــرت منــذ 
أن ســقط أدم ونــال الوعــد وحتــى مجــىء 
المســيا؟ حوالــى 5500 ســنة هــذه الفتــرة 
ــى  ــْت ف ــد أّصل ــدًا ق ــة ج ــة الطويل الزمني
نفــس إبليــس إعتقــادا راســخًا وهو نســيان 
اهلل آلدم وخاِصــه فلــم ُيفكــر إبليــس فــى 

النبــؤات كمــا نفكــر نحــن اآلن .
    حتــى إن األنبيــاء الذيــن كتبــوا نبواتهم 
ــاذا  ــط م ــوا بالضب ــم يفهم ــيا ل ــن المس ع
تعنــى هــذه النبــوات! هــذا باإلضافــة إلى 
أن إبليــس بتصلفــِه وكبرياِئــه لــم يكــن 
يتصــّور أن يأتــى الخــاص البشــرية 
ــا  ــْول له ــة الح ــرة يتيم ــاة فقي ــن فت م
وال قــوة. وإذا ســلمنا أن الشــيطان 
كان فِطّنــا لهــذه النبــوات ومنتظــرًا 
فــى  أخطــا  أنــه  إال  العــذراء  لهــذه 
التطبيــق ولــم يّفطــن أن الســيد المســيح 
هــو المقصــود بالنبــوات لكوِنــه يــراُه إبنا 
لزوجــة وليــس لعــذراء والجميــع يدعونــه 

ابــن يوســف. 
3- وجود يوسف بجانبها 

 ومــن حتميــة الخطبــة للعــذراء نذكــر 
أيضــا. أن وجــود يوســف كان معينــا 
لهــا فــى امــور حياتهــا مــع إبنهــا يســوع 
فــى الهــروب إلــى مصــر و الرجــوع 

ــخ.  ــا…. إل ِمنه
4- والخطبــه ايضــا حققــت وراثه الســيد 

لمسيح  ا
  كملــك لكرســى داود أبيــه كمــا قــال 
المــاك للعــذراء …. ويعطيــه الــرب 
اإللــه كرســّى داُود أبيــه ويملــك علــى 
بيــت يعقــوب إلــى األبــد إذ أن الملــك 
ــس  ــاء ولي ــورث عــن اآلب ــد اليهــود ُي عن
ــود يوســف كأب شــرعى  ــات فوج األمه
للمســيح جعــل هــذه الوراثــة شــرعية 

 . وصحيحــة 

ملاذا عذراء مخطوبة ؟!

“ السيدة العذراء احتملت الُيتم والفقر بال تذمر، والمجد بال افتخار “ 
7       ) مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث (



قسطور
القس الشهيد

نشأته
مركز  بردنوها  أهالي  من 

مطاي محافظة المنيا بصعيد مصر.
 

خـــــــــدمـــــــــتــــــــــــه 
وكاهن،وكان  شماس  بين  عاًما  ثمانين  نحو  اهلل  لمذبح  خادًما  كان 

متزوًجا وله أبناء ومع ذلك َقَرن خدمة المذبح بحياة النسك.
مداوًما  كان  وأعوانه  دقلديانوس  اإلمبراطور  أثاره  الذي  االضطهاد  زمان  في 

على تثبيت رعيته وافتقاد المعترفين المسجونين.
نيـــــاحتـــــــه 

سمع عنه والي القيس )حالًيا قرية صغيرة قرب بني مزار( .. فقبض عليه وأذاقه ألواًنا 
من األهوال: جلدوه بالسياط، ووضعوه في الهنبازين لمدة يومين، ثم وضعوه في النار لمدة 

ثالثة أيام،وفي كل ذلك كان الرب يقيمه سليًما معافى و يؤمن كثير من الشعب. ولما تعب منه 
إلى”باكلوسيانوس” والي  المعترفين  بالسالسل مع بعض  مقيًدا  أرسله  القيس “ديونيكتا”  والي 
اإلسكندرية،وهناك ُعذِّب بألوان أخرى من العذاب مثل تمشيط جسده بمشط حديدي،الَجلد، الكّي بالنار 
ووضعه في جير حّي،فيأس منه و أرسله الي “أرمانيوس” فنزع شعر رأسه ولحيته وأظافره ودّلك 
القديس عالمة  مكانهما بالخل والجير، وأسقاه سم أعّده له ساحر يدعى “سيدراخس”، َرشم عليه 
الصليب فلم يؤذه.. فأعّد له سم آخر فلم يؤذه أيضا، فآمن الساحر وُقـُـتل بالسيف،وبسبب هذه المعجزة 

آمن واعترف تسعمائة وعشرون شخًصا
  أكملوا شهادتهم مع سيدارخس حرًقا بالنار.أما الشهيد”أبا قسطور” فُوضع في السجن فتراءى له 

السيد المسيح ومعه المالكان ميخائيل وغبريال في السجن في رؤيا.
اســـــــتشهاده 

و بعد سنين من الحبس طلب أرمانيوس المسيحيون الملقون في السجون.. وأخيًرا أكمل القديس 
جهاده بقطع رأسه بالسيف في اليوم السابع عشر من توت.

مــعـــــجزاته 
فقررت  بعدها..  وشفاؤه  تعذيبات  من  معه،  حدث  ما  “فيلفيانيوس”  زوجة  األميرة  سمعت 
أن تذهب له ألنها كانت مريضه منذ سنين ال تستطيع أن تتحرك ويوجد آالم بكل جسدها 
وصوتها ضعيف،وطلبت منه أن يصلي إلى إلهه لكي يشفيها...فصلى ألجلها على ماء 

فشربته وُشفيت في الحال وآمنت هي وخادمتها ورئيس الحرس.
2- بعد تعذيب الوالي أرمانيوس للقديس دخله شيطان وعذبه عذابًا ُمرًا فطلب 

أرمانيوس من القديس أن يشفيه فصلى القديس وُشفي أرمانيوس لكنه لم 
يؤمن بالسيد المسيح وتابع تعذيب القديس.

بركته المقدسة
فلتكن معنا آمين

“ أباؤنا الشهداء أستقبلوا اإلستشهاد ليس فقط بإحتمال ورضا وإنما باألكثر 
8بفرح“                       ) مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث(



كثيـرة  وآيـات  عجائـب  “كانـت      
الرسـل”)أع43:2(.. أيـدي  علـى  ُتجـرى 
بطريقـة  والمعجـزات  العجائـب  تتـم  لـم 
إمكانيـات  السـتعراض  عشـوائية،وال 
جـذب  نحـو  هادفـة  كانـت  الرسـل،وإنما 
كل نفـٍس للتمتـع بحـب اهلل الفائـق الُمعلـن 
علـى الصليب.ولم يسـرد لنا سـفر األعمال 
األجيـال  كل  عبـر  هادفـة  قليلـة  إالأمثلـة 
ليـدرك الـكل إمكانيات كنيسـة اهلل كملكوت 

األرض. علـى  إلهـي 
إلـى  معـا  ويوحنـا  بطـرس  وصعـد    
الهيـكل فـي سـاعة الصـاة التاسـعة،وكان 
رجـل أعـرج مـن بطـن أمـه ُيحمـل، كانـوا 
يضعونـه كل يـوم عنـد بـاب الهيكل،فهـذا 
أن  مزمعيـن  ويوحنـا  بطـرس  رأى  لمـا 
صدقة...فقـال  ليأخـذ  الهيكل،سـأل  يدخـا 
بطـرس: “ليـس لـي فضـة وال ذهب،ولكـن 
يسـوع  أعطيك:باسـم  فإيـاه  لـي  الـذي 
المسـيح الناصري قـُـم وامِش وأمسـكه بيده 
اليمنـى وأقامه،ففـي الحـال تشـددت رجاه 
وكعباه،فوثـب ووقف وصار يمشـي،ودخل 

)أع8:1-3( الهيـكل”   إلـى  معهمـا 

بالكـم  الرسـول:”ما  قـال  قـوة  وبـكل    
تشـخصون  هذا؟ولمـاذا  مـن  تتعجبـون 
إلينـا كأننـا بقوتنـا أو تقوانـا قـد جعلنـا هـذا 

” يمشـي؟
أنظارهـم  بطـرس  القديـس  حـول    
مـن  القائـم  المسـيح  إلـى  األعـرج  مـن 
لمـا  والحيـرة  الدهشـة  األموات،فعـوض 
لمـا  يدهشـوا  أن  يلزمهـم  ولمسـوه  رأوه 
حـدث مـع السـيد المسـيح، فـإن هـذا األمـر 
يمـس حياتهـم  وخاصهم األبـدي..إن كان 

األعـرج قـد ُشـفي بإسـم يسـوع القائـم مـن 
األمـوات، فكيـف ال ينشـغلون بالقائـم مـن 
األموات،خاصـة وأنهـم هـم الذيـن صلبوه.
أقامـه  الـذي  قتلتمـوه،  الحيـاة  “ورئيـس   
اهللَّ مـن األمـوات، ونحـن شـهود لذلـك....
واآلن أيهـا اإلخـوة أنـا أعلـم أنكـم بجهالـة 
عملتـم كمـا رؤسـاؤكم أيًضا..وأّمـا اهللَّ فمـا 
سـبق وأنبأ بـه بأفواه جميع أنبيائـه،أن يتألم 
المسـيح قـد تّممـه هكذا..فتوبـوا وإرجعـوا 
لُتمحـى خطاياكـم، لكـي تأتي أوقـات الفرج 

مـن وجـه الـرب”  )أع19:15-3(
  تـارة يقـول لهم الرسـول أن ما فعلوه كان 
بجهـٍل، وأخـرى أنه بذلـك تحققت خطة اهلل 

التـي أعلنهـا على أفـواه جميع األنبياء،
خطاياكـم”... لُتمحـي  “ارجعـوا  وثالثـة    
كل هـذا لكـي يهبهـم الرجـاء ويفتـح أمامهم 
بـاب التوبة،مـع تحذيرهـم إن أصروا على 
تكملـة الطريـق بعـدم اإليمـان فـي عصيان 

. له
  مهمـا قدمـت الخطيـة من ملـذات ومباهج 
تجعـل القلـب ضيًقا،وفـي مـرارة داخلية،ال 
يـدرك اإلنسـان علتها،أما الرجـوع إلى اهلل 
بالتوبـة فيفتـح القلب ليتسـع وال تقدر ضيقة 
مـا أن تحطمـه بـل تصيـر حيـاة اإلنسـان 
سـروًرا  الفرج”،مملـوءة  “أوقـات  كلهـا 

داخلًيـا وسـاًما فائًقـا.
  “وحدث في الغد أن رؤسـاءهم وشـيوخهم 
وكتبتهـم اجتمعـوا إلـى أورشـليم..... ولمـا 
أقاموهما في الوسـط،جعلوا يسألونهما:بأية 
قوة وبأي اسـم صنعتمـا أنتما هذا.....حينئذ 
القدس،وقـال  الـروح  مـن  بطـرس  امتـأ 
لهم:فليكـن معلوًمـا عنـد جميعكم،أنـه باسـم 
يسـوع المسـيح الناصـري الـذي صلبتمـوه 
األموات،بـذاك  مـن  اهللَّ  أقامـه  أنتم،الـذي 
وقـف هـذا أمامكـم صحيًحـا”)أع10:1-4( 
أعضـاء  مـع  بطـرس  القديـس  تحـدث    
واحتراٍم،وفـي  وقـاٍر  بـكل  المجمـع 
ذلـك  شجاعٍة،حاسـًبا  بـكل  الوقـت  نفـس 
حسـب  للحق،وذلـك  للشـهادة  فرصـة 
مبدأه:”مسـتعدين دائًما لمجاوبة من يسـألكم 
بوداعـٍة  فيكـم  الـذي  الرجـاء  سـبب  عـن 

.)15  :3 وخوٍف”)1بـط 

  لقـد سـبق فجحـد القديـس بطـرس سـيده 
المجمـع  ذات  أمـام  المدينـة  نفـس  فـي 
وفـي حضـور ذات األشـخاص،لهذا وجـد 
شـهادة صادقـة  ليحمـل  فرصتـه  الرسـول 
بطـرس  فأنكـره...  سـبق  الـذي  لمسـيحه 
الـذي أنكرأمـام جاريةوأصرعلـى اإلنـكار 
يقـف اآلن أمـام السـنهدريم بكل قوٍة ليشـهد 
السـم يسـوع المسـيح الناصري المصلوب 
الـذي  أن  يعلـن  األموات.إنـه  مـن  والقائـم 

المـوت،. قتلـوه هوالحـي غالـب 
أطلقوهمـا،إذ  أيًضـا  هّددوهمـا  “وبعدمـا 
يعاقبونهمـا بسـبب  البّتـة كيـف  لـم يجـدوا 
يمّجـدون  كانـوا  الجميـع  الشـعب،ألن 
الـذي  اإلنسـان  جـرى،ألن  مـا  علـى  اهللَّ 
لـه  هـذه،كان  الشـفاء  آيـة  فيـه  صـارت 
أتيـا  ُأطلقـا  سـنة،ولما  أربعيـن  مـن  أكثـر 
قالـه  مـا  بـكل  رفقائهما،وأخبروهـم  إلـى 
والشـيوخ،فلما  الكهنـة  رؤسـاء  لهمـا 
سـمعوا رفعـوا بنفـٍس واحـدٍة صوًتـا إلـى 

...”)أع24:21-4( اهللَّ
  جاءت صاتهم بخصوص التهديدات،أنهم 
أو  الزمنيـة  لحياتهـم  اعتبـاًرا  ال يضعـون 
مبذولـة  حياتهـم  وضعـوا  راحتهم،فإنهـم 
مـن أجـل الشـهادة للحق،لكـن مـا يشـغلهم 
أن ينالـوا قـوة الـروح وحكمتـه للمجاهـرة 
بكلمـة اهلل،وأن يسـندهم بالعجائـب واآليات 

لحسـاب اسـم يسـوع القـدوس.
البشـرية  بالكارثـة  الذهـن  يرتبـك  ال  ليتـه 
بالصـون  اإليمـان  يتقـوى  باألحـرى  بـل 
اإللهي،فإنه حسـب الوعـد اإللهي كل واحٍد 
ينـال مـن اهلل عوًنـا حسـب إيمانـه،إن آمـن 

أنـه ينـال.
   لنخضع نحن أنفسـنا للصاة..إنها سـاح 
قدير،إنهـا تصـد حروًبا،وتفيـد األمـة كلهـا 
مـع عـدم اسـتحقاقها..يقول الرب:”سـمعت 
أنينهـم ونزلـت ألنقذهـم”)أع7: 34(...إنها 
هـي عينهـا دواء ُمنقذ،له قـوة لمنع الخطايا 

وشـفاء األفعال الشـريرة.

“القديس بطرس الرسول”

“ القديس بطرس لم يقدم استعراًضا بما يفعله، إذ لم يطلب لنفسه كرامة، فقد 
شفاه عند مدخل الهيكل حيث لم يكن يقف أحد، بل كان الجمهور داخل الهيكل “     

)القديس يوحنا فم الذهب (       
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 (�  ( إن أجساد المتزوجين مقدسة ما دامت أمينة كل طرف لآلخر و
علمنى زوجى وعلمتنى زوجتى

 العشرة الحلوة تولد نوًعا من التفاهم والتقارب النفسى والفكرى بين الزوجين مما يؤكد بينهما لغة مشتركة 

يعلمها كل منهما لآلخر وتعتبر هذه اللغة بمثابة رسالة حب من كليهما لآلخر يعبر بها عن مدى حبه وتقديره.

•  قدم  لشريك حياتك فى كل يوم حًبا وصفًحا وتفهًما تحصد كل يوم حًبا وفرًحا وسعادة.

• ال تقفا     طويًال أمام االختالفات وال تحولوها إلى خالفات.

• إحرصا    على أال تغرب الشمس على غضبكما فالحب يعنى أن تغفر من كل قلبك.
• عبــذر       عن نفسك وال تتوقع أن ينجح الطرف ا¯خر كل مرة في أن يقرأ أفكارك.

• الحب     هو أن تقفا مًعا فى مواجهة ااµيام والظروف والتحديات.

• أن نريد ا¯خر كشخص ال كشىء نمتلكه .و هو انفتاح وعطاء مع ا¯خر فى حياة شركه.

• فالحب من أكثر الكلمات التى شوهها العالم.

• إن الحب الطبيعى يتجه نحو الكينونة ال الملكية.

• إنه على وعد آبدى وتحمل للمسؤليه فهو ( حب مسؤل ).

• إنه يتجدد كل لحظه µنه يقوم على وعد آبدى.

• فكل من يحب شخص لجماله أو ماله أو مركزه لم يعرف بعد معنى الحب.

• إن الحب ينمو ويكتمل فى الزواج ولكنه يبدأ قبل الزواج.

نضج¿ جسمي¿  : µن الجسد له دور فى الحياة الزوجية 
نضج¿ نفسي¿    ... وعقلي¿ ..

متى قلت أنى أحبك فمعناه أنك لن تموت .

. �فالحب وحده هو الذى يتطلب هذا الخلود وهو وحدة الذى يستطيع بلوغة µنه ُمستمد من ا

”هذا السر عظيم“ : وهو سر المحبة التى يضعها ا� فى قلب الرجل تجاة المراة وهى التعرفه وهو 

ال يعرفها من قبل .

قالوا فى الزواج والحب

يقول القديس أغسطينوس :

الحب هو

مطتلبات الحب

يقول جبريل مارسيل :

يقول الرسول 

عر
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د الم
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ن م
ثر م
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ير 
+ تقد
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ب 
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داقة
ص

ص + 
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“الحب هو أن ُتفضل شخصَا آخر على نفسك”   
) أديب فرنسي(       10



هل للسجود انواع؟
 أليس هلل وحده نسجد؟ 

هل يصح أن نسجد لأسقف مثًا؟
  ولبحث الموضوع الهوتيًا وكتابيًا نقول 
سجود  السجود:  من  نوعين  هناك  أن 
العبادة  وسجود  احترام.  وسجود  عبادة 

هو هلل وحده. 
لأسقف  يسجدوا  أن  الناس  د  تعوَّ فقد    
احتراًما، باعتباره وكيل اهلل )تى1: 7(.  
مثلما  شخصه.  في  هلل  يسجدون  فهم   
“يا  أورو..  إب  بلحن  األسقف  يستقبلون 
ملك  بينما  سامك”  أعطنا  السام،  ملك 
هذا  يقولون  ولكنهم  المسيح.  هو  السام 
للترحيب به،  اللحن في وجود األسقف، 

بإعتباره وكيًا للمسيح. 
ُمَمثِّل  ُمعاملة  في  مثًا  الحال  هو  )كما   
رئيس الجمهورية، حتى لو كان ضابطًا 

صغيًرا(.. 
عن  الكتاب  قال  العبادة  سجود  وعن    
تعبدهن”  وال  لهن  تسجد  “ال  األصنام: 
)تث 5: 9(. وقال أيًضا: “ للرب إلهك 
تسجد، وإياه وحده تعبد” )مت 4: 10(. 
واآليات كثيرة. وال خاف في أن سجود 

العبادة هلل وحده. 
في  كثيرة  فأمثلته  اإلحترام  سجود  أما 
سجدوا  قديسين  من  صدر  وقد  الكتاب. 

لغيرهم، وقبلوا السجود. 

قديسون يسجدون لبشر:
اشترى من  لما  مثًا:  إبراهيم  أبونا   -   
زوجته  ليدفن  لمقبرة،  أرًضا  حث  بنى 
إبراهيم،  “فقام  الكتاب:  يقول  سارة، 
وسجد لشعب األرض لبنى حث “ وسجد 
إبراهيم أمام شعب األرض”)تك23: 7(.
لبنى  إبراهيم  أبينا  سجود  كان  فهل    
من  إبراهيم  فأبونا  اإليمان؟!  ضد  حث 
الكتاب  بشهادة  اإليمان  األمثلة في  أبرز 

)عب10-11:8(. 
  - وابونا يعقوب أبو اآلباء “سجد إلى 
إلى  اقترب  حتى  مرات،  سبع  األرض 
أخيه عيسو”)تك 33: 3(. وكذلك سجدت 
فهل  لعيسو  زوجتاه وجاريتاه وأوالدهن 

خرجوا جميًعا عن اإليمان؟! حاشا. 
حميه  الستقبال  خرج  النبي  وموسى   -  

يثرون، وسجد وقبله )خر 18: 7(. 
الملك  شاول  أمام  سجد  النبي  وداود   -  
ألنه مسيح الرب )1صم 24: 8(. وقال 

له: “يا سيدي الملك”. 
  إن سجود آبائنا إبراهيم ويعقوب وداود 
إحترام  كان مجرد  بشر،  أمام  وموسى، 

وتوقير. 

قديسون سجدوا لمالئكة:

   فإبراهيم أبو اآلباء رأى ثاثة رجال، 
فركض الستقبالهم من باب الخيمة وسجد 
إلى األرض )تك 18: 2(. وكانوا الرب 
وماكين. وما كان إبرام وقتذاك يعرف 
بينهم، وإال ما كان يقول لهم:  أن الرب 
الشجرة،  “إغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت 
ثم  قلوبكم  فتسندون  خبز  كسرة  فآخذ 

تجتازون” )تك 18: 4، 5(. 
   ولما “جاء الماكان إلى سادوم مساء، 
لما  سادوم.  باب  في  جالًسا  لوط  وكان 
وسجد  الستقبالهما،  قام  لوط،  رآهما 

بوجهه إلى األرض” )تك 19: 1(. 

أنبياء يتقبلون السجود:
سجدوا  كما  القديسين:  اهلل  ورجال    
غيرهم  من  تقبلوا  أيًضا  فإنهم  لغيرهم، 
السجود، ولم يمتنعوا، ولم يعتبروه عبادة.
  - داود النبى العظيم: سجدت له إبيجايل 
الرجل  له  وسجد   ،)23  :25 )1صم 
له  وسجد   .)1:2 )2صم  العماليقي 
 .)8 ،6  :9 )2صم  ناثان  بن  مفيبوشت 

وسجدت له المرأة التقوعية
)2صم14: 4(. 

   سجد له كل هؤالء إحترامًا، كمسيٍح 
للرب. وَقّبل داود منهم هذا السجود.  

نبوخذ  من  السجود  َقّبل  النبي  دانيال   -
نصر الملك.

رئيس  من  السجود  َقّبل  النبي  إيليا   -  
الخمسين الثالث.

 - يوسف الصديق َقّبل سجود أخوته له:
“فأتى اخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم 
إلى األرض” )تك 42: 6(.  وسجدوا له 

ثالثة  مرة أخرى )تك 43: 26(، ومرة 
)تك44:14( ومرة رابعة )تك50: 18(.

سجود بأمر من اهلل:
  - سجود أخوة يوسف له، كان بوحي 
من اهلل. وكان مؤيًدا برؤى إلهية حكاها 
يوسف لوالديه وأخوته. فاألمر إذن متفق 

مع مشيئة اهلل، وبتدبير منه. 
سفر  في  أيضًا،  الجديد  العهد  في   -   
كنيسة  ماك  إلى  الرسالة  في  الرؤيا. 
فيادلفيا، حيث قال الرب: “عن القائلين 
إنهم يهود، وهم ليسوا يهودًا بل يكذبون،
أمام  ويسجدون  يأتون،  ُأصيرهم  هأنذا 

رجليك، ويعرفون أني أنا أحببتك”
)رؤ 3: 9(.

  ومادام هؤالء سيسجدون لراعى كنيسة 
فيادلفيا، بأمر إلهي وبمشيئة إلهية، إذن 

مثل هذا السجود ليس خطية.

أنواع سجود أخرى:
  - وهناك سجود أمام الهياكل و المذابح 

واألماكن المقدسة.
يقول داود النبي: “أمام المائكة أرتل لك، 

واسجد قدام هيكلك المقدس”)مز137(.
 - هناك سجود آخر للتوبة أو لاعتذار: 
مثل المطانيات، يسجد بها شخص آلخر 
اعتذًرا، أو يعبر بها عن توبته هلل وهذا 

خارج نطاق الكهنوت. 
له  يسجد  الذي  البطريرك  أو  األسقف   -

الناس، هو أيًضا يسجد لهم. 
للشعب:  قائا  القداس  بداية  قبل  وذلك 

“أخطأت سامحوني”.
السجود  أنواع  بين  نفرق  أن  يجب  لهذا 

هل هو للعبادة أم لإلحترام.

هل يصح السجود للعذراء ؟

“ مريم هي جنة عدن التي من الله، ففيها ال توجد حية تضر، وال حواء التي تقتل.. 
إنما نبع فيها شجرة الحياة التي أعادت المنفيين إلى عدن”  

           ) مار إسحق السرياني (
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“ الشفاء ليست فقط مسألة وقت . وإنما في بعض األحيان تكون فرصة”     
) أبقراط - أبو الطب (                         12



    “َأَنـا َعـاِرٌف َأْعَماَلـَك، َأنَّك َلْسـَت َباِرًدا 
ا!  َحـارًّ َأْو  َبـاِرًدا  ُكْنـَت  َلْيَتـَك  ا.  َحـارًّ َواَل 
َواَل  َبـاِرًدا  َوَلْسـَت  َفاِتـٌر،  أَلنَّـك  هَكـَذا   ،
َفِمـي. ِمـْن  َأَتَقيَّـأَك  َأْن  ُمْزِمـٌع  َأَنـا  ا،  َحـارًّ
أَلنَّـك َتُقـوُل: ِإنِّي َأَنـا َغِنيٌّ َوَقِد اْسـَتْغَنْيُت، 
َواَل َحاَجـةَ ِلـي ِإَلـى َشـْيٍء، َوَلْسـَت َتْعَلـُم 
ـقيُّ َواْلَبِئـُس َوَفِقيـٌر َوَأْعَمى  َأنَّـك َأْنـَت الشَِّ

َوُعْرَيـاٌن.” 
                  )رؤيا 3: 17-15(

ما هوالفتور؟

الروحـي،  للعمـل  الشـهية  فقـدان  هـو    
وسـط  فـي  الذيـن  النـاس  مشـكلة  وهـو 
الطريـق، ال هـم مبتدئيـن وال هـم حارين، 
والـذي  المستسـاغ  غيـر  هـو  والفاتـر 
الطعـام  فـي  يحـدث  )كمـا  التقيـؤ  يسـبب 
والشـراب الفاتـر(. والفتـور هـو التـردد 
يريـد  الفاتـر  والرذيلـة.  الفضيلـة  بيـن 
وال  الجهـاد  عـن  يحيـد  ولكنـه  الفضيلـة 
وهـو  كاسـيان(  )يوحنـا  ألجلهـا  يتعـب 
فقـدان الحـرارة األولـي، فـي الصـالة ... 
فـي العمـل... فـي الخدمة .. فـي العالقات 
مـع اسـتمرار االطـار الخارجـي... )مثـل 
حـرارة اللقـاء األول .. التـي تتحـول الـي 
سـالم فاتـر وتعبيرات جوفـاء ..( والفتور 
إال  يوقظهـا  ُسـباٍت عميـق ال  حالـة  هـو 

أو ضيقـة. أزمـة 

مظاهره :
    ممارسـة خاليـة مـن الحـب والحـرارة 
تقليـل  مثـل  سـلبي...  وتـدرج  األولـي 
الصـالة واالنجيـل والذهـاب إلي الكنيسـة 
علـي فتـرات، لذلـك هو بيـن حـار وبارد، 
يتـوه..  تدريجيـا،  األولـي  الحماسـة  فقـد 
ليـس لـه وجـود.. ال طعم لـه... ال إعراب 
وال معنـي ... حتـي أنـه يمـل مـن نفسـه.

أسبابه :
   تبـدل فـي األهـداف مـن جهـة الترتيـب 
.. وربمـا  أهـداف جديـدة  دخـول  وربمـا 
أهـداف  إلـى  الرئيسـي  الهـدف  تفتـت 
دون  ممارسـة  متسـاوية،  صغيـرة 
عـدم  تركيـز،  أو   ... فهـم  أو  وعـي... 
شـعور  باسـتمرار،  النفـس  محاسـبة 
فـي  رابضـة  خطيـة  بالطمأنينـة،  كاذب 
البعـد عـن  والتسـاهل،  التهـاون  القلـب، 
يتقـدم  وال  ينمـو  ال  الـذي  اإلفخارسـتيا، 
مـا  التـي  النـار  )مثـل  يتقهقـر  البـد وأن 
التـي  والسـيارة  تخبـو،  فهـي  تزكـي  لـم 
ال تـداوم العمـل تتلـف، ومثلهـا: القـارئ 
والخـادم والمـدرس... والفنـان ... الـخ( 
واالكتفـاء،  بالتميـز  والشـعور  الكبريـاء 

والعقالنيـة. التجريديـة  الملـل، 
خطورته :

  يجعـل مـن الصعـب الرجـوع إلـي نقطـة 
البدايـة، كمـا يجعـل من الصعـب النمو أو 
اإلسـتمرار )هناك شئ انكسر( 
“الذيـن ُاسـتنيروا مـرة 

وذاقـوا الموهبة 

ية  و لسـما ا
وصـاروا 
شركاء 

الـروح القـدس وذاقوا كلمـة اهلل الصالحة 
وقـوات الدهـر اآلتـي وسـقطوا ال يمكـن 
 )6-4: )عـب6  للتوبـة  أيضـا  تجديدهـم 
يقـول يوحنـا كاسـيان “رأينـا كثيريـن من 
البارديـن تحولـوا إلـي الحـرارة ولكننـا لم 

حاريـن”. فاتريـن صـاروا  نـر 
أنـه  علـي  اآلبـاء  أكثـر  يجمـع  كمـا      
“ال  الداخـل  فـي  القـدس  للـروح  إطفـاء 
تطفئـوا الـروح” )1تـس19:5( ويقـول 
يشـاء  ال  “بينمـا  إيرونيمـوس:  العالمـة 
اهلل مـوت الخاطـئ بـل أن يرجـع ويحيـا 
فإنـه يبغـض الفاتريـن ويسـببون لـه قيئـًا 
سـريعا !! )والتقيـؤ مـن الفـم هـو الطـرد 
مـن حضـرة اهلل. وتفقـد الوسـائط طعمهـا 
وحالوتهـا والجاذبيـة الخاصـة لهـا.. فـال 
يعـود للنفـس ذات اإلشـتياق األول، أخيرًا 
الشـخص  تعـرض  مخاطرالفتـور  ومـن 

للسـقوط فيمـا هـو أشـر”.

العالج :
  إذا شعرت أنك ُمتضايق لهذا األمر فهذه 
بإسـتمرار  األبديـة  تذكـر  جيـدة،  عالمـة 
وأنـك مدعـو لهـا، وتحتـاج بالتالـي إلـى 
وقفـه مـع النفـس لمعرفـة أيـن أنـا مـن 
اهلل، تذكـر ضعفـك وبالتالـي احـذر خطايـا 
اإلدانـة، إحذر محبة الكرامة .. والشـهرة 
ضعفـك  يغطـي  أن  ذلـك  شـأن  )فمـن 
بسـماعنا  داخلنـا  الـروح  إشـعال  فتفتـر، 
صـوت تبكيتـه. “يـا قسـاة الرقـاب وغيـر 
المختونيـن بالقلـوب واآلذان، أنتـم دائمـًا 
تقاومـون الـروح القـدس” )أع 51:7(.      
     إذهب وتكلم مع األشخاص المتميزين 
لتتبكت، وقد يسـتخدم اهلل معك الضغطات 
النفسـية لتنسـحق وتخلص. اسـأل نفسـك 
إذا جـاء اهلل كيـف يـراك؟! فاصـرخ إذن 
أفضـل  المنكسـر  فالخاطـئ  اهلل..  إلـي 
“القديـس  بنفسـه  الُمعجـب  البـار  مـن 

أغسـطينوس.

األنبا مكاريوس األسقف العام

الفتور الروحي

“الفتور له سبب واحد: هو السقوط في اليأس واليأس له عالج واحد، وهو التمسك 
بمواعيد محبة الله.. لذلك أرجو أن ُتصلي عندما تجد نفسك فاترًا وجافًا ”   

) القمص ميخائيل إبراهيم (                                    
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  عزيزتـي الفتـاة عندمـا يتقـدم شـاب لخطبتـك 
اى  جيـدًا  وانتبهـي  الفاكهـة  بنفسـك  لـه  قدمـي 
فاكهـة سـيختار، ألن نـوع الفاكهة التـي يختارها 
هـذا  أن  وبمـا   ، شـخصيته  عـن  الكثيـر  تحكـي 
الشـاب سـيكون شـريك حياتـك كل العمـر عليـك 

معرفـة شـخصيته جيـدًا!!
إذا كان يحب البرتقال :

  فهـو شـخص سـعيد ولديـه القـدرة علـى النجـاح 
في الحياة العامة ،ذو شـخصية عنيدة يحب وينشـد 
الكمـال فـي كل شـئ، صعـب مصادقتـه، عصبـي، 

المـزاج أميـن ومخلص.

إذا كان يحب الموز :
   فهـو إنسـان يحقـق نجاحـًا متميزًا في السياسـة، 
يميـل لالسـترخاء، ويحتـاج إلـى مـن يشـجعه دومًا 

علـى العمـل، ويحتـاج إلـى حافز قـوي لالجتهاد.

إذا كان يحب التفاح : 
التفـاح  محبـو  يميـل  المشـاهير،  صديـق  فهـو    
لأللعـاب الرياضيـة وكل أنـواع الرياضـة الجماعية 

التـي تحمـل لـواء المنافسـة.

إذا كان يحب العنب :
  مـن يحـب العنـب شـخص متقلـب المـزاج، يحـب 
ينقصـه  السـريع،  بالملـل  ويصـاب  الجـاد،  العمـل 
النظـام واإلنضبـاط، يحقـق نجاحًا كبيـرًا إذا ما نظم 

وقتـه وينجـح فـي مجـال العالقـات العامـة.

إذا كان يحب التوت :
  مـن يحـب التـوت هـو شـخص مقبـل علـى الحياة 
يحب مباهجها ، يحب السـفر والرحالت وقد ينجح 
كثيـرًا فـي أي مهنـة مرتبطـة بالسـفر والحضـور 

بيـن الناس. 
إذا كان يحب المشمش :

  ويفضلـه فأنـه عصبـي المـزاج سـريع الحركـة 
باسـتمرار. لتغييـر عملـه  ويميـل 

ِاكتشفي شخصية خطيبك

من الفاكهـــــــــة

“ العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر 
) نيلسون مانديال ( 14فيها”            



“ “ندم” هنا تعني أنه كّف عن ضربهم”        
15                                  ) األب أنسيُمس األورشليمي ( 



   اإلنســـان هـــو موضـــوع حـــب 
كل  يحـــب  اهلل  أن  ومـــع  اهلل، 
هـــو  اإلنســـان  أن  إال  خليقتـــه 
المخلـــوق المدلـــل لديـــه، ويجـــب 
علـــى الخـــادم وهـــو وكيـــل اهلل 
والمتشـــبه بـــه أن يحـــب أوالده 
ـــح  ـــى الصال ـــات الراع ـــذ صف ويتخ
مـــن حيـــث بـــذل نفســـه عـــن 
ــه  ــه عليـ ــة أناتـ ـــدوم وإطالـ المخ

واحتوائـــه متـــى أخطـــأ.. 
   فمـــن المتوقـــع أن يخطـــىء 
المخـــدوم .. وأن يتذمر وأن يســـأل 
.. وأن يصـــدر عنـــه مـــا ال يعجـــب 
ـــى  ـــن يتوجـــب عل ـــى حي الخـــادم، ف
ــك  ــه ذلـ ــل لـ ــذى قيـ ــادم )والـ الخـ
كثيـــرًا عندمـــا كان ُيعـــد خادمـــًا( 
أن يطيـــل أناتـــه علـــى المخـــدوم 
وال  بـــه  يضيـــق  وال  ويحتملـــه 
ينـــزل إلـــى مســـتوى اإلحتـــكاك 

بـــه والخصومـــة معـــه. 
المســـتوى  علـــى  كان  وإذا    
العـــادى نطلـــب مـــن اآلخريـــن 
بالمالمـــة  والعـــودة  اإلحتمـــال 
علـــى النفـــس، فكـــم وكـــم يكـــون 
الخـــادم الـــذى يمتلـــك أحشـــاء 
رأفـــة وقلـــب حـــان ومشـــاعر 
ـــه “ يجـــب  ـــب أن ـــم ُيكت ـــة.. أل رقيق
ـــل  ـــاء أن نحتم ـــن األقوي ـــا نح علين
نرِضـــى  الضعفـــاء وال  ضعـــف 

)روميـــة 15: 1(  أنفســـنا” 
   فـــإذا وصـــل الحديـــث بيـــن األب 
وإبنـــه إلـــى الصـــدام فقـــد أخطـــأ 
ــدرس  ــك المـ ــن وكذلـ األب ال اإلبـ
والموظـــف  والمديـــر  والتلميـــذ 
ـــإن  ـــة الصـــدام ف ـــى حال ـــخ، وف ..ال
الـــذى يخســـر هـــو الكبيـــر أكثـــر 
بكثيـــر مـــن خســـارة الصغيـــر 
ـــدث.  ـــا يح ـــدرك م ـــد ال ي ـــذى ق وال

لهـذا كتـب القديـس أمبروسـيوس 
مقالتـه الرائعـة “ ترفقـوا بالخطاة 
...” أضعـف اإليمـان أن نسـامح 
كأنـاس  ولكـن  يخطـىء  مـن 
روحييـن علينـا أن نلتمـس العـذر 
لهـم ونلـوم أنفسـنا .. والشـك أن 
وداعـة الخـادم ولطفـه.. وصبـره 
كنـا  بـل   “ الحنـون  األم  مثـل 
مترفقيـن فـي وسـطكم كمـا تربـي 

أوالدهـــــــــا”  المرضعـــــــــة 
)1 تس 2: 7(. 

  كل هـــذا يجعلـــه يقتنـــى المخـــدوم 
ويعطيـــه  للمســـيح  ويربحـــه 

فرصـــة ألن يعتـــذر .. 
التأديـــب  جهـــة  مـــن  أمـــا     
أو  الراعـــى  مـــن  المطلـــوب 
الخـــادم فليكـــن بحـــب خالـــص 
لنفســـه  ينتقـــم  كمـــن  وليـــس 
ويثـــأر لكرامتـــه، فالغـــرض مـــن 
المحاكمـــة هـــو الوصـــول للحـــق 
مـــن  الهـــدف  فـــإن  وبالتالـــي 
العقوبـــة هـــو اإلصـــالح، إذ يجـــوز 
الراعـــى  ألن  برفـــق،  العقـــاب 
هـــو طبيـــب ال قاضـــى، وعندمـــا 
مـــا  الكنيســـة شـــخص  تحاكـــم 
ـــه  فإنهـــا تهـــب كلهـــا للصـــالة ألجل

حتـــى ال يفنـــى إيمانـــه.    

بين تجاوز المخدوم
وِسعة صدر الخادم

“ حيث المحبة هناك يكون الله موجود..  فامتلك المحبة ليكن الله فى قلبك جالسًا 
16على عرشه”               ) القديس أوغسطينوس (



  امـرأة فقيـرة ذات مابـس حقيـرة ، 
وعلـى وجههـا نظـرة منكسـرة ، ذهبت 
مالـك  مـن  واقتربـت  بقالـة.  لمتجـر 
وسـألته   ، شـديد  إتضـاع  فـى  المتجـر 
لهـا  يسـمح  أن  الممكـن  مـن  كان  لـو 
وشـرحت  البقالـة،  مـواد  بعـض  بأخـذ 
لـه مباشـرة كيـف أن زوجهـا مريـض 
جـدًا وغيـر قـادر علـى العمـل فـى هـذا 
أبنائهـم سـبعة ويحتاجـون  الوقـت ، و 
للطعـام ، تهكـم صاحـب المتجـر جـون 
أن  منهـا  وطلـب  عليهـا  لونجهـاوس 

المتجـر تتـرك 
   وهى مدركة مقدار احتياج أسـرتها ، 
عـادت تقـول  “ مـن فضلـك يا سـيدى، 
سـأحضر لـك النقود حالما أسـتطيع” . 
فقـال لهـا جـون لونجهاوس أنـه ال يقدر 
أن يعطيهـا باألجـل ، ألنهـا ليـس لهـا 

حسـاب فـى المتجر
وكان هنـاك زبـون يقـف بالقـرب مـن 
المكتـب ويسـمع المحادثة بيـن االثنين .
   فتقـدم لأمـام وقـال لصاحـب متجـر 
البقالـة أنـه سيسـدد ثمـن كل طلبات هذه 

. السيدة 
   فـى ِاشـمئزاز وتهكـم قـال صاحـب 
قائمـة  لديـك  “هـل  للسـيدة  المتجـر 
بالطلبـات ؟”  فقالـت السـيدة لويـز نعـم 
هـذه  “ضعـى  لهـا  فقـال   ، سـيدى  يـا 
القائمـة علـى كفة الميـزان ومهما كان 
وزنهـا ، فسـأعطيك مـواد بقالة مماثلة 

”.!!!!! األخـرى  الكفـة  فـى  لوزنهـا 
للحظـات  لويـز  السـيدة  تـرددت     
ورأسـها منحنـى ، ثـم بحثت فى كيسـها 
وكتبـت  الـورق  مـن  قطعـة  وأخـذت 
عليهـا . ثـم وضعت قطعـة الورق على 

كفـة الميـزان بمنتهـى العنايـة ورأسـها 
مـا زال منحنيـًا .

  وهنـا أظهـرت عيون صاحب المتجر 
كفـة  نزلـت  عندمـا  اندهاشـًا  والزبـون 
فيهـا  السـيدة  وضعـت  التـى  الميـزان 
الورقـة ألسـفل وبقيـت هكـذا !!! وراح 
صاحـب المتجـر يحملـق فـى الميزان ، 
ثـم اسـتدار ببطء ناحية الزبـون الواقف 
وقـال فـى حسـد “أنـا غيـر قـادر علـى 

تصديـق مـا يحـدث”.
راح صاحـب  بينمـا  الزبـون  إبتسـم    
المتجـر فـى وضـع المـؤن فـى الكفـة 
الكفـة  ولكـن   ، الميـزان  مـن  الثانيـة 
 ، تتحـرك  لـم  الميـزان  مـن  األخـرى 
فأسـتمر فـى وضع بضائـع أخرى حتى 

تمامـًا. الميـزان  كفـة  امتـأت 
  وهنـا وقـف جـون صاحـب المتجـر 
الورقـة  تنـاول  وأخيـرًا  تقـزز  وكلـه 
الموضوعـة فـى كفـة الميـزان األخرى 
ونظـر إليهـا باندهـاش شـديد . فوجدهـا 
 ، بقالـة  طلبـات  قائمـة  تكـن  لـم  أنهـا 
“ربـى  تقـول  صـاة  كانـت  ولكنهـا 
العزيـز ، أنـت تعلـم كل احتياجاتـى ، 
وأنـا أضعهـا بيـن يديـك األمينتيـن” .
أعطـى صاحـب المتجـر البضائـع التى 
األخـرى  الميـزان  كفـة  فـى  جمعهـا 
صامتـًا  وقـف  ثـم   . لويـز  للسـيدة 

. ! ! لمصعـوق! كا
  شـكرته لويـز وخرجـت مـن المتجـر 
دوالرًا   50 مبلـغ  الزبـون  قـدم  وهنـا 
لجـون صاحـب المتجـر وهـو يقـول له

“أنك تستحق كل بنس فيها” .
جـون  اكتشـف  الحـق  وقـت  فـى    
أن  المتجـر  صاحـب  لونجهـاوس 

الميـزان مكسـور !!! لذلـك فـاهلل وحـده 
هـو الـذى يعلـم كـم تـزن هـذه الصـاة

   عندمـا تقـرأ هـذه القصـة أرجـوك 
أن ترفـع صـالة فوريـة مـن أجـل مـن 

تحبهـم.
  فالصـالة من أحسـن الهبات المجانية 

التـى ُأعطيت لنا .
 “ ال تهتمـوا بشـيء بـل في كل شـيء 
بالصـالة و الدعـاء مـع الشـكر لُتعلـم 
طلباتكـم لـدى اهلل” )فيلبـي 4 : 6( .

كم تزن ..؟!
 بقلم األنبا مكاريوس أسقف عام المنيا

“اعِط المساكين، وهلّم بداّلة قّدم صلواتك، أي تحّدث مع اإلله كما يتحّدث اإلبن مع 
أبيه، فليس شيء يقدر على دنو القلب إلى الباري مثل الرحمة ”    

           ) مار إسحق السرياني (
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األصــوات  بعــض  تــرددت     
األقبــاط  أن  مؤداهــا  والهتافــات 
عــن  منظــم  بشــكل  خرجــوا 
قصــد، وأنهــم علــى غيــر العــادة 
ولكــن  للثــورات،  يتحمســون 
األقبــاط مصريــون، يجــري عليهــم 
اآلخريــن،  علــى  يجــري  مــا  كل 
ــاط بمفردهــم وإال  ــم يخــرج األقب ول
دليــاًل علــى  ذلــك ســيصبح  فــإن 
“الثالثيــن  يتجــاوز  عددهــم  أن 
ــن خرجــوا  ــا” هــو عــدد الذي مليوًن
فــي الثالثيــن مــن يونيــو حســب 
التقاريــر المحايــدة، وإنمــا خرجــوا 
كتًفــًا إلــى كتــف مــع المســلمين، 
ولــو كان فــي مصــر يهــود يحيــون 
بيننــا مثلمــا كانــوا قبــل ثــورة يوليو 
فــي  52، لخرجــوا عــن آخرهــم 
المظاهــرة المعجــزة التــي تمــت.

ــكل..  ــاة ال ــي معان ــاة ه   إن المعان
كل مــن يحيــا فــي مصــر، لــم يكــن 
الوضــع قبــل ثــورة ينايــر مثاليــًا 
ــح  ــاروا ليصب ــون ث ــن المصري ولك
كذلــك، ولمــا لــم يتحقــق الهــدف 
ثــارت الموجــة الثانيــة مــن الثــورة 
لتؤكــد إصــرار الشــعب علــى تحقيق 
ــوا  ــا خرج ــاط عندم ــدف. واألقب اله
ِاســتجابًة  خرجــوا  إنمــا  فانهــم 
خروجهــم  وفــي  الوطــن،  لنــداء 
وإنمــا  “الصلبــان”  يحملــوا  لــم 
“علــم مصــر”، وفــي الهتافــات لــم 
ــا  ــة، وإنم ــن لهــم هتافاتهــم ديني تك
ــات  ــي كلم ــه ف ــعب كل ــر الش انصه
مصريــة واحــدة، ولــم يكــن مــن 
ــن  ــن المتظاهري ــز بي الســهل التميي

علــى أســاس دينــي، أو عرقــي، 
انصهــر  بوتقــة واحــدة  وإنمــا    
فيهــا الجميــع اســمها “مصــر”. 

   إن األقبــاط ليســوا أناســًا جــاءوا 
ــب آخــر  ــة أخــرى أو كوك ــن دول م
ليتدخلــوا فــي الشــئون الداخليــة 
أحفــاد  وإنمــا مصريــون  للبــالد، 
كذلــك  يخرجــوا  ولــم  الفراعنــة، 
ليحصــدوا أيــة مكاســب طائفيــة، 
وال يأملــون فيهــا كذلــك مهمــا كانت 
الحكومــة القادمــة، إنمــا ينــادون 
بمصــر جديــدة، ولــم يقومــوا كذلــك 
نكايــة فــي أحــد وإنمــا غيــرًة علــى 
مصــر، بــل يــدرك األقبــاط جيــدا 
ســتكون  الدائــرة  الصراعــات  أن 
يتربــص  الــذي  اإللحــاد  لصالــح 

بالبــالد
  إن المعاناة ليست طائفية..

والمطالب كذلك ليست فئوية...
 وانما معاناة مصرية..

 وثورة مصرية.
 لمكتسبات مصرية

األنبا مكاريوس
األسقـف العــام

األقباط والثورة
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   فــي عــام نطلب منها ســاًما لكنيســتنا 
ولوطننا ولنفوسنا.

  وفــي عــام تاٍل نرجــو شــفاعتها من أجل   
مريــض أو مصــاب عزيــز، وفــي عــام آخــر 
نطلــب توبــة صادقــة تقودنــا فيهــا أمنــا 

بتوساتها ألجل تتميم خاصنا الغالي.
  كل هــذه األمور مجتمعة تجعل من ســيرة 
السيدة العذراء شهية أحلى من العسل.   
  بــل إن عشــرتها تجعلنــا نثــق فــي قبــول 

شفاعتها عنا...
   فيا كنيســتنا ثقي بالســام اآلتي إليك 

بشفاعتها.
  ويا وطننا تّرقب بركة صلواتها.  

  ويــا كل نفــس ســامك الحقيقي آت من 
أجل توساتها،

  ويا أيها الحبيب الراقد على فراش األلم،
شفاؤك قادم بلمسة من يد األم الحنون.

  ويــا أيهــا التائه في دروب الشــر، التفت 
إلى حيث تشــير األم النقية، إلى الصليب 

حيث رجوعك وحياتك.
  فيــا من حركتى الجبال يا من فتحتى باب  
الســجن نســالك إشــفعى فينا يوم نصب 

الميزان .
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