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لقــد انتظــر الــرب حــى ُي ِعــد لك يشء لتجســده ،مث بعــد ذلــك
نــزل إلينــا ،مل يكــن هنــاك وقــت مناســب أكــر مــن موعــد جميئــه
بالــذات .اكنــت النبــوءات قــد اكمتلــت ،وكذلــك الرمــوز .وأعــد
الــرب فهــم النــاس هلــا ،حــى يســتطيعوا أن يســتوعبوها عندمــا
يــم املكتــوب ويتحقــق الرمــز..

إن اهلل يعمــل يف الوقــت املناســب ،حــن يــري العمــل والظــروف
لكهــا تســاعد عــى هــذا العمــل .اهلل طويــل األنــاة يف تفكــره
وىف تدبــره ومعاجلتــه لملشــالك ،رمبــا تأخــذ وقتــا ولكهنــا تكــون
قويــة ونافعــة.

عام مثايل
لــو كانت أعوام حياتكم تتنافس فيام بينها ،فأي عام من هذه
األعوام يكون أفضلها؟ ال تتعبوا أنفســكم يف فحص املايض ،إمنا
ليت هذا العام الجديد يكون هو األفضل وهو العام املثايل.
ليت هذه الســنة الجديدة تكون أحسن سنوات العمر ،وليتنا
نقول هذه العبارة يف كل عام جديد يطل علينا.
ووكام يُد ِّرب البعض أنفسهم عىل يوم مثايل يقضونه يف أجمل
وضــع روحي ،هكذا فليكن لنا تدريب العام املثايل ،لنجعل كل
يــوم من أيام هــذا العام املثايل يوماً مثالياً ،وكل ســاعة فلتكن
ساعة مثالية.
فليعطينا الرب هذه النعمة،

قدم ُصلحاً ُ ..حباً  ..عطفاً  ..تسامحاً  ..ابدأ بدءاً حسناً ..
وكل عام وجميعكم بخري وبالدنا مرص يف سالم ووئام
وكنيستنا يف محبة وأمان.

رسـالة شبابية تصدر عن اجتماع أبو سيفين للشباب الجامعي والخريجين

mail us .. yanbo3_alm7ba@yahoo.com

الميالد السبعة
مال ِمح ِ
َ
ه ــذا أعج ــب مي ــاد عرف ــه العال ــم ألن الس ــيد
المســـيح ُولـــد مـــن عـــذراء بتـــول بطريقـــة
ل ــم يُول ــد به ــا أح ــد م ــن قب ــل وال م ــن بع ــد..
إنهـــا فخـــر جنســـنا ،ســـيدتنا وملكتنـــا كلنـــا
القديس ــة الع ــذراء مري ــم دائم ــة البتولي ــة.
كان ــت الس ــقطة األول ــى ه ــي الكبري ــاء ف ــكان
الع ــاج ه ــو اإلتض ــاع.
ُ
عجيب هذا الميالد ...
ُ
ً
ٌ
عجيـــب هـــو صاحبـــه ..وعجيبـــة هـــي
وقائع ــه ..اهلل العظي ــم األب ــدي يتجس ــد ألجل ــي
وألجلـــك..
قمـــة اإلتضـــاع التـــي تتضـــح مـــن خـــال
ســـبعة مالمـــح ُتشـــكل يـــوم  7ينايـــر حيـــث
احتفالنـــا ..
 .1فت ــاة م ــن الفق ــراء قدم ــت نقاوته ــا ،ه ــي
العـــذراء مريـــم المخطوبـــة لشـــيخ قديـــس
يوســـف النجـــار (متـــى .) 1..18
 .2رع ــاة م ــن البس ــطاء قدم ــوا أمانته ــم ،ه ــم
الذي ــن كان ــوا يحرس ــون قطعانه ــم لي ـ ً
ـا (لوق ــا
.) 2..8
مجـــوس مـــن الغربـــاء قدمـــوا هداياهـــم،
.3
ًُ
جـــاءوا مـــن نواحـــي الشـــرق يبحثـــون عـــن
الملـــك المولـــود (متـــى .) 2..2
 .4قري ـ ُ
ـة صغي ــرة قدم ــت مكان ــاً ،ه ــي قري ــة
بيـــت لحـــم الصغيـــرة فـــي أرض يهـــوذا (
متـــى .) 2..6
ً
 .5حظيـــرة حقيـــرة قدمـــت دفئـــا ،مـــذود
حيوانـــات وقـــد جعلتـــه دافئـــاً بأنفاســـها (لـــو
. )2..16
ً
ً
ً
ً
ليلـــة مظلمـــة قدمـــت عهـــدا جديـــدا ،كان
.6

الوقـــت شـــتا ًء حيـــث الليـــل الطويـــل والبـــرد
القاســـي ( لوقـــا .) 2..9
 .7مالئكـــة ســـمائية قدمـــوا أنشـــودتهم
الخالـــدة ”..المجـــد هلل فـــي األعالـــي وعلـــى
األرض الس ــام وف ــي الن ــاس المس ــرة” (لوق ــا
. )2..14
والسؤال اآلن ..ماذا ستقدم أنت ؟..
هل ذهباً  ..أقصد قلبك  ..وروحك ..
أم لُباناً  ..أقصد صالتك  ...دموعك .
أم مُراً  ..أقصد تعب.
بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros

ً
جسدا يريد أن يحل فى أحشائك
“ الله الذى حل فى بطن العذراء لكى يأخذ منها
لكى يمألك ً
حبا” ( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
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لماذا

الرب
َح ّل ّ
بينــــنا؟

ونحـن نحتفـل بميلاد السـيد المسـيح مـن
السـيدة العـذراء لعلنـا نتسـاءل فيمـا بيننـا..

مـا هـي األسـباب التـي دعـت رب المجـد
أن يتخـذ جسـداً ويحـل بيننـا يصيـر فـي
ويولـد مـن إمـرأ ٍة كبنـي
الهيئـة كإنسـان ُ
البشـر ؟

الشــك أن الســبب األساســى للتجســد هــو
أن الــرب جــاء إلــى العالــم ليخلــص الخطــاة،
جــاء ليفديهــم ،جــاء ليمــوت وليبــذل نفســه
عــن كثيريــن ..هــذا هــو الســبب الرئيســي
الــذي لــو اكتفــى المســيح بــه ولــم يعمــل
غيــره ،لــكان كافيــاً لتبريــر تجســده.
وجــاء المســيح ليوفــى العهــد اإللهــي
بقلم مثلث
وليصالــح الســماء واألرض.
ً
ويمكننــا أن نقــول أيضــا إلــى جــوار عمــل
الرحمات قداسة
الفــداء والمصالحــة أن الســيد المســيح قــد
البابا شنوده
جــاء لينــوب عــن البشــرية ،وكمــا نــاب
الثالث
عنهــا فــى المــوت ،ينــوب
عنهــا أيضــا فــي كل مــا هــو
مطلــوب منهــا ان تعملــه..
قصــر فــي
إن اإلنســان قــد َّ
كل عالقاتــه مــع اهلل فجــاء
“ابــن اإلنســان “ لينــوب
عــن اإلنســان كلــه فــي
إرضــاء اهلل.
وفــى فتــره تجســده أمكــن
الــرب أن يُقــدم للبشــرية
الصــورة المثاليــة لمــا
ينبغــي أن يكــون عليــه اإلنســان كصــورة
بدأ اإلنسان يفقد
إيمانه في وجود اهلل ومثالــه ،قــدم القــدوة العمليــة ،حتــى أن
اهلل في كل مكان القديــس أثناســيوس الرســولي قــال أنــه لمــا
وقدرته على رؤية فســدت الصــورة التــي خلــق بهــا اإلنســان،
كل مخفي ،وظن نــزل اهلل ليقــدم لهــم الصــورة اإللهيــة
األصليــة.
أنه إن اختبأ،
يستطيع أن يهرب
وأيضــا لمــا أخطــأ القــادة فــى تفســير
من رؤية اهلل له .الشــريعة اإللهيــة وقدموهــا للنــاس حســب
مفهومهــم الخاطــئ ،ومزجــوا بهــا تعاليمهــم
الخاصــة وتقاليدهــم ،جــاء الــرب ليقــدم
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للبشــرية الشــريعة اإللهيــة كمــا أرداهــا
اهلل ،نقيًــة مــن األخطــاء البشــرية فــي الفهــم
والتفســير ..
لقــد أخطــأ اإلنســان األول ،وكانــت
خطيئتــه ضــد اهلل نفســه ..فهــو قــد عصــى اهلل
وخالــف وصيتــه ،وهــو أيضــاً أراد أن يكبــر
وأن يصيــر مثــل اهلل عارفــاً الخيــر والشــر
(تــك..)3..5
وفــى غمــرة هــذا اإلغــراء نــرى أن
اإلنســان لــم يصــدق اهلل الــذي قــال لــه عــن
شــجرة الخيــر والشــر“ ..يــوم تــأكل منهــا
موتــا تموت”(تــك ..)2..17وعلــى العكــس
مــن هــذا صــدق الحيــة التــي قالــت“ ..لــن
تموتــا” ..وبعــد األكل مــن الشــجرة نــرى
أن اإلنســان قــد بــدأ يفقــد إيمانــه فــي وجــود
اهلل فــي كل مــكان وقدرتــه علــى رؤيــة كل
خفــي ،وظــن أنــه إن اختبــأ ،يســتطيع أن
يهــرب مــن رؤيــة اهلل لــه ..وفــي محاســبة اهلل
لإلنســان بعــد الخطيــة نــرى اإلنســان يتكلــم
بأســلوب ال يليــق إذ يُحمــل اهلل جــزءاً مــن
مســئولية خطيتــه فيقــول لــه“ ..المــرأة التــي
جعلتهــا معــي هــي أعطتني”(تــك.)3..12
إنهــا مجموعــة أخطــاء موجهـ ً
ـة ضــد اهلل..
عصيــان اهلل ومنافســة اهلل فــي معرفتــه،
وعــدم تصديــق اهلل فــي وعيــده ،وعــدم
اإليمــان بقــدرة اهلل ،وعــدم التــأدب فــي
الحديــث مــع اهلل.

أخطـأ اإلنسـان ضـد اهلل ،واهلل غيـر
محـدود ،لذلـك صـارت خطيتـه غيـر
محـدودة .,والخطيـة غيـر المحـدودة
عقوبتهـا غيـر محـدودة ..وان قدمـت
ً
ً
كفـارة
كفـارة ،ينبغـي أن تكـون
عنهـا
غيـر محدود ٍة ،وال يوجـد غير محدود إال
اهلل ..لذلك كان ينبغي أن يقوم اهلل نفسـه
بعمـل الكفـارة ،هذا هو ملخص المشـكلة
كلهـا فـي إيجـاز.

“جاء المسيح ينشر الحب بين الناس ،وبين الناس والله ،ويقدم الله للناس ً
أبا
ً
محبا ..يعاملهم ال كعبيد ..بل كأبناء(“ .مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث)

خواطــِــر
ميالديــة

الم ّذ َود
ِم َّن ِ

ّ
نتعلـــــــــم

• ىف ميــادك يــا رب عملتنــا أن املــان ال ميجــد اإلنســان  ..بــل عــى العكس ..فلتحل
يــا رب ىف أى مــان  ..ولــو اكن للهبــامئ ..ول ُتولــد ىف أيـ ِة قريـ ٍة  ..ولــو اكنــت الصغــرى
..لكنك ســرفع من شــأن هذا وذاك ..
• لقــد ُولــدت ىف أقــل األماكــن كرامـ ًـة ..لــى تدعــو مــن اكن بال كرام ٍة ..لقــد عملتنا أن
الــل مقبـ ٌ
ـول أمامــك  ..وهلــذا ليس لنــا عذرًا.
• ُولــدت ىف مــذود  ..حــى ال يشــعر أحــد بعجــزه عــن إعــداد نفســه ،املــذود غــر املُ َعد
 ..جتعلــه أعظم مــن القصور الفخم ِة.

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

• املــذود الــذى يبــدو خارجــه طينــا  ..وجدنــا بداخله شــبعًالقد عملتنــا أال نقف عند حد
اخلارج ..عملتنا أن ال هنمل اخلارج  ..ولكن ال نقف عنده ِ ..
إياك يا نفىس أن حتتقرى
أحــدًا بســبب مظهــره اخلارىجفالرب اإللــه ُ ..ولد ىف مذود .

• أنظــروا حمكتــه ُ ... ....ولــد ىف مــذود ُي َقــدم فيــه مــأك ً
ال للحيوانحــى حــن ِ
آت آللك
مــع احليــوان  ..أجــد خــز احلياةمبـ ٌ
ـارك أنت يــا رب  ..حيث ال تعاملىن حســب محاقىت
• مبيــادك ىف مــذو ٍد وضيــع  ..عملتنــا أنــك
صوم العذراء ُتولــد ىف القلــوب املنحسقة.

من األصوام
المحبوبة جداً فى
الكنيسة القبطية
وعند الشعب
القبطى  ..تتهافت
الناس عليه
بشوق
وتنتظره
ٍ
وفرح زائد
كثير
ٍ
...

• مبيــادك ىف مــذود  ..جذبــت األفــار
املرتفعــة إىل فــوق ..إهنــا دعــو ًة لإلتضاع ..
ليتىن أقبلها.
• ُولــدت ىف مــذود مل ُيولــد فيه حىت الفقري
..وعملتنــا أن نــراك ىف املســاكني  ..إهنــم
أخوتك.
• ُولــدت قريبــا منــا  ..حــى تشــعر بنــا
ونشــعر بكلتحمــل اضطرابنــا  ..وتعطينــا
ً
راحــة.
ســامًالتحمل متاعبنــا  ..وتعطينــا
• حــن دخلــت املــذود  ..نــال جمــدًا
عظميًاوهكــذا لك مــن يتــرف حبلولــك ..
تســتخدمه ملجــدك ..
مبارك أنت يا رب ىف لك تدبريك

“ من ال يقبل القديسة مريم على أنها والدة اإلله هو مفصول وغريب عن محبة الله”
(غريغوريوس الالهوتي)
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عقلِ ك
أنت أقوى من ّ
د /مجدى اسحق

كان العلمـــاء مـــن عشـــر ســـنوات فقـــط يقولـــون إن شـــخصيتك
ومهارات ــك محكوم ـ ً
ـة بالق ــدرات الت ــي يجيده ــا م ّ
ٌخ ــك،وال أح ــد يمكن ــه.
طبعـــاً.أن يُغيّـــر التركيـــب التشـــريحي لمخـــه ..ولكـــن العلـــم الحديـــث
زلـــزل هـــذه النظريـــة..
فقــد قامــت عالمــة المــخ واألعصــابEleanor
 Maguirبدراســة فــي إنجلتــرا عــام (2000حصلــت
بعدهــا علــى جائــزة نوبــل فــي الطــب عــام )2003
بدراســة عقــول ســائقي التاكســي..والمعروف مهــارة
هــؤالء الســائقين فــي معرفــة الطــرق واألماكــن
وتحديدهــا بدقــ ٍة واكتشــفت أن المنطقــة المســئولة عــن
تحديــد الطــرق فــي عقــول ســائقي التاكسي(وتٌســمى
 )Hippocampusأصبحــت أكبــر مــن مثيالتهــا فــي
مــخ اإلنســان العادي.ليــس هــذا فقــط بــل وجــدت أن
ّ
يتضخــم عنــده هــذا
الســائق الــذي يتمتــع بخبــر ٍة أطــول
الجــزء أكبــر مــن باقــي الســائقين.ومعنى هــذا االكتشــاف
أن طــول ممارســة القيــادة أدى إلــى تغييــر فــي المــخ
لكــي يتــاءم مــع هــذه الوظيفــة..
إننــا لســنا إذاً محكوميــن بتكويــن عقولنــا كمــا كنــا نعتقــد
قديماً..إنمــا بإمكاننــا أن نتحكــم بعقولنــا وأن نشــكلها كيفما
نشــاء.فلو قــررت ممارســة أي مهــار ٍة  ..قيــادة ،دراســة،
كــررت
لغــات ،فســوف تقــوم بتغييــر مخــك ،كلمــا ّ
هــذا الســلوك ،طبعــاً فــي البداي ـ ِة ســيكون األمــر صعبــاً
ألن مخــك ليــس مرتبــاً علــى هــذا األســلوب ،لكــن مــع
التكــرار واإلصــرار والمثابــرة ســتصبح أكثــر قــو ًة مــن
المــرات الســابقة .فــا تتوقــف أبــداً عــن المحاولــة مــرة
ومــرات ،وســتجد أنــك أقــوى مــن عقلك،وإنــك أجبرتــه
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علــى طاعتــك ....اإلصــرار والعزيمــة اإلنســانية طاقـ ً
ـة
جبــارة ال يســتطيع العقــل اإلنســاني أن يقــف أمامهــا يليــن
ّ
ويتشــكل ويطيع،أضــف إلــى كل ذلــك ذخيــرة النعمــة
ـل المســتحيل ممكنــاً..
الالنهائية،التــي تجعـ ٍ
ّ
تذكــر هــذه القــوة وأنــت تجاهــد ضــد طبيعتــك وعاداتك،
أو وأنــت تتعلــم مهــارة جديــدة،أو حتــى وأنــت تضــع
لنفســك نظامــاً دراســياً أو حتــى نظامــا غذائيــاً صارمــاً..
أليــس هــذا تحقيقــاً لقــول الكتاب”..اســتطيع كل شــيء
فــي المســيح الــذي يقويني”(فيلبــي.)13 ..4

األعاجيب هذه عذراء تحبل ..
يدرك
يستطيع أن
الرب من
النجاحامك أيها
عجيبة هى
أعجوبةللنجاح”
التحضير
إرادة
األهم منها
مهمة ،لكن
“ إرادة
اغسطينوس)
عذراء تلد  ..عذراء تبقى عذراء بعد الوالدة ( ”.القديس
بوبي نايت)
(
								

السر العجيب
في رقــــــــم
• فقرات عنق اإلنسان عددها سبعة .
• ألوان الطيف سبعة .
• القمر يمر بسبعة مراحل أو أطوار .
• الكون يوجد فيه سبعة قارات وسبعة محيطات .
•المعادن الرئيسة في االرض سبعة .
•السلم الموسيقي مكون من سبعة نغمات .
• النحل يُنتج سبع أنواع من العسل .
•أيام األسبوع سبعة.
•كما خلق اهلل الدنيا في ستة أيام واستراح في اليوم
السابع .
•هناك سبع مريمات ذكرن في الكتاب المقدس :
 -1مريم أخت موسى وهارون -2 .مريم المجدالية.
 -3مريم أخت أليعاذر -4 .مريم زوجة كلوبا ،وهي
أخت العذراء مريم -5 .مريم أم مرقص الرسول6 .
– مريم التي تعبت في الخدمة  -7مريم العذراء.
• ورقم (  ) 7لة أهمية خاصة فى الكتاب المقدس
فهو رقم الكمال  ..كمال العمل  ،فاهلل خلق الكون كله
واستراح فى اليوم السابع لذلك ورد هذا الرقم أكثر

من ستمائة أو سبعمائة مرة في الكتاب.
• أسرار الكنيسة سبعة  -1 :المعمودية  – 2المسحة
المقدسة (الميرون) – 3الشركة (اإلفخارستيا)
 – 4التوبة واالعتراف – 5مسحة المرضى -6سر
الزيجة – 7سر الكهنوت .
• وكنيستنا المقدسة عبر عشرين قرنا ترتل
المزامير وتصليها في سبع صلوات يومية
• ومزامير التوبة التى لداود النبي هي سبعة ( مز
)6 : 32 :38 :51 : 60 : 93
• الصالة الربانية سبع أجزاء هي  -1ليتقدس إسمك.
 -2ليأت ملكوت  – 3لتكن مشيئتك -4 .خبزنا الذي
للغد إعطنا اليوم -5 .إغفر لنا ذنوبنا -6 .ال تدخلنا
في تجربة -7 .نجنا من الشرير .
•كلمات السيد المسيح على الصليب كانت سبعة

كنيسة المهد
تعتبر كنيسة المهد من أقدم
كنائس العالم ،واألهــم من هذا
حــقــيــقـ ًـة أن الــطــقــوس الــديــنــيــة
تُ ــقــام بــانــتــظــام حــتّ ــى اآلن منذ
مطلع القرن السادس الميالدي
شيد اإلمبراطور الروماني
حين
ّ
يــوســتــنــيــان الــكــنــيــســة بشكلها
الحالي.
كــانــت كــنــيــســة الــمــهــد هي
األولى بين الكنائس الثالث التي
بناها اإلمبراطور قسطنطين في
مطلع القرن الرابع الميالدي حين
أصبحت المسيحية ديانة الدولة
الــرســمــيــة وكــــان ذلـــك إســتــجــابــة
لــطــلــب األســــقــــف م ــك ــاري ــوس
في المجمع المسكوني األول
الــذى انعقد في نيقيه عام 325
للميالد.
في سنة 326م زارت الملكة
هــيــانــة األراضـــــــي الــمــقــدســة

بغرض مشاهدة األماكن الهامة
فــي حــيــاة السيد المسيح ومن
ضمن مــا شــاهــدت مــغــارةً على
مشارف بيت لحم حيث ولِ َد فيها
السيد المسيح له المجد حسب
ما اعتقد المسيحيون الساكنين
هناك .
وم ــن مــمــيــزات الــبــنــاء الــذي
أنــشــأه اإلمــبــراطــور قسطنطين
أن ــه ح ــوى فــي بــنــائــه األســاســي
ً
فتحة تؤدي إلى مغارة
ً
مثمنا فيه
الميالد حيث الــمــذود والنجمة،
ً
غربا يجد المرء بازيليكا كبيرة تنتهي
طل
ببهو محاط باألعمدة والذي ُي ّ
ٍ
على مدينة بيت لحم.
ُأعيد بناء كنيسة المهد في

الــقــرن الــســادس الــمــيــادي في
عهد اإلمبراطور يوستنيان حيث
الحق
ُ
ـت
كبر البازيليكا ،وفــي وقـ ٍ
ّ
أضــيــفــت ثــــاث أمــكــنــة جــانــبــيــة

لــلــصــاة عــلــى أنــقــاض المبنى
المثمن األض ــاع .وتمت إقامة
درجـــــات تــســهــل الـــوصـــول إلــى
المغارةِ وذلك كرمز ليدرك ويتأمل
المصلون سر التجسد اإللهي.
تُ قام الطقوس الدينية في
كنيسة المهد حسب تقليد كنيسة
الروم األرثوذكس ،والجدير بالذكر
أن الكنيسة تحوي زوايا للطوائف
الشرقية المختلفة مثل السريان
األرثوذكس واألقباط األرثوذكس
واألرمن األرثوذكس وغيرها.

“الكنيسة  ..هى جسد الله وروح الله هو العامل فيها ..فى أسرارها  ...فى
( أبونا بيشوي كامل)
قيادتها  ...فى حياة أفرادها”		
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بميالده ظهر نور عظيم يبشر بميالد عهد ًا جديد ًا
ال ...
فترنمت به قيثارات السماء لحن ًا مرنم ًا والكنائس جرس ًا مرت ً

طفــل الـمـذود
عجبا ً لملك ق��د ول��د بمذود
المالئكة بالنور أضاءوا حوله
لخالصنا ج��اء الينا مشرقا ً
أُنشودة عذبه أنشدتها المالئكه
أض�����اء ن����ور ال��ع��ال��م كله
نور رهيب فى المذود مشرقا ً
فتحوا كنوزهم المجوس تهالالً

وك���ان قبل ال��م��ل��وكِ اسبقا ً
فكان ابهى من الملوك تألقا ً
فصار بيت لحم للكل مباركا ً
مجداًفى األعالى وبالناس مسرتا ً
فهو خالق النور والنور به اشرقا
س��ج��دوا
وال��م��ج��وس ح��ول��ه ُ
ومر للمسيح قدما
ذهبا ً ولبانا ً ٍ

معلومات عامة
صنعت كرة القدم في أول بطولة لكأس العالم؟
مم ُ
في بطولة كأس العالم األولى لكرة القدم التي
أٌقيمت في األوروج���واي ع��ام  1930كانت
الكرات مصنوعة من جماجم القردة الملفوفة
بالورق والجلد.
لماذا يرفع الشاهد ك َّفه عندما يحلف اليمين في
المحكمة؟
كان في القديم إذا دخل شخص السجن توشم يده
حتى يعرف بأن له سجل إجرامي ،وعندما يرفع
كفه المفتوحة أم�ام الق�اضي يستطيع أن يتأكد
بأنه ليس له سجل جنائي.
ما هو سبب نسيان أسماء األش��خ��اص بعد
اإللتقاء بهم؟
السبب العلمي األكيد غير معروف حتى اآلن،
لكن السبب األكثر قبوالً هو أن األسماء ُت َخ َّزن
في البداية في الذاكرة المؤقتة ،وألننا ننشغل
بالتعرف عليهم وليس على اسمائهم يضيع
اإلسم وال يتم تخزينه في الذاكرة الدائمة لذلك
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تالحظ أن بعض الحاالت تجعلك تنسى إسم
ثوان فقط.
الشخص بعد
ِ

حل مشكلة نسيان األسماء سهل ج��داً وهو
محاولة تكرار اسم الشخص مرتين أو ثالثة في
اللقاء األول ،ومحاولة التركيز على تذكر اإلسم
بعيداً عن سلبية التفكر بأنك تنسى األسماء.
ماذا كان يعني هتلر من وضعية يده المشهور
فيها؟
تم اتباع التحية النازية في ثالثينيات القرن
الماضي ،وكان ُيراد بها أن تدل على الطاعة
والخضوع لفكر الحزب النازي وقائده أدولف
هتلر وتمجيد األمة األلمانية والمجهود الحربي.
ً
فريضة على
جدي ُر بالذكر أن تلك التحية كانت
المدنيين واختيارية بالنسبة للعسكريين لكنها
ً
فريضة على العسكريين أيضا ً بعد
أصبحت
المحاولة الفاشلة الغتيال هتلر عام .1944
للتوضيح الحركة كانت مجرد عالمة وتحية
للطاعة وكان يتم ترديد كلمات معها مثل « يحيا
هتلر» !.

جدد الخليقة التي كانت في صورة الله “
“ بتجسده ّ
							

( القديس اثناسيوس )

القديس أغابيطوس
األسقف

نشأته
ُولد من أبوين مسيحيين
في زمان الملكين الوثنيين دقلديانوس و
مكسيميانوس  ،فربياه تربية مسيحية ثم رُسم شماسا.
رهبنته
مضي الى أحد األديرة و خدم الشيوخ الذين فيه وتعلم منهم العبادة
و النسك و تعود المواظبة علي الصوم والصالة  .و كان غذاؤه بعد الصوم
ً
قليال من الترمس  ٬إزداد في نسكه و تقدم في كل فضيل ٍة.
أيات وعجائب
أج ــري اهلل عل ــى يدي ــه أي ــات كثي ــرة منه ــا إن ــه ش ــفي صبي ــة أضناه ــا الم ــرض و عج ــز
األطب ــاء ع ــن عالجه ــا
صلي مرة فاهلك اهلل وحشاً كان يفتك بالناس
بصالتـــه منـــح اهلل الشـــفاء لكثيريـــن مـــن المرضـــي  .فشـــاع خبـــر نســـكه و فضائلـــه و قـــوة
صالت ــه و س ــمع بذلـــك ليكينيـــوس الوال ــي فاســـتحضره و عينـــه جندي ــا فلـــم يمنع ــه ه ــذا م ــن
مداومـــة النســـك و العبـــادة بـــل إزداد فـــي الفضيلـــة.
و بعــد قليــل أهلــك اهلل دقلديانــوس و ملــك بعــده الملــك المحــب هلل قســطنطين الكبيــر و كان القديــس
يتمنــي لــو يطلــق ســراحه و يرجــع الــي ديــره و قــد أجــاب اهلل أمنيتــه.
إذ كان لقس ــطنطين المل ــك غ ــام عزي ــز لدي ــه ج ــداً لم ــا علي ــه م ــن الخص ــال الحمي ــدة و ق ــد أصاب ــه
روح نجـــس كان يعذبـــه كثيـــراً فاشـــار عليـــه بعـــض أصدقائـــه أن يلجـــا الـــي أغابيطـــوس ليصلـــي
ألجل ــه فيُش ــفي  .فاس ــتغرب أن يك ــون بي ــن الجن ــود م ــن ل ــه ه ــذه الموهب ــة  ،و أرس ــل المل ــك ف ــي
الح ــال فاس ــتدعاه و صل ــي ألج ــل الغ ــام و رش ــم علي ــه عالم ــة الصلي ــب فش ــفاه اهلل .
فف ــرح المل ــك بذل ــك و أراد مكإفأت ــه فل ــم يقب ــل إال إطالق ــه م ــن الجندي ــة ليع ــود إل ــى م ــكان نس ــكه
 .فواف ــق عل ــى طلب ــه
وعاد القديس إلى حيث كان ً
أوال .
رسامته اسقف..
قصد الوحدة و بقي في موضع منفرد و بعد زمن رُسم قسا .و بعد نياحة أسقف بلده طلبوا هذا
القديس من رئيس الدير فسمح لهم به فرسم أسقفاً و رعي رعية المسيح أحسن رعاية
و مُنح نعمة النبوة و عمل المعجزات فكان يُبكت الخطاة على ما يعملونه سراً و يوبخ
الكهنة على تركهم تعليم الشعب و وعظه .
نياحته..
تضمنت سيرته عمل مائة معجزة ثم تنيح بشيخوخ ٍة صالحة
وذلك في يوم  ٣مارس .

صالته فلتكن مع جميعنا
آميــــــن
“ صالة البار مفتاح السماء ،وبقوتها يستطيع كل شيء .هي ِح َمى نفوسنا مصدر لكل الفضائل،
السلم الذي نصعد به إلى الله ،هي عمل المالئكة ،هي أساس اإليمان“.
( القديس أوغسطينوس)
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تربيـة األبنـــاء بيــن المصـادقــة والمعـاقـبــة

األبوين باألبناء ينبغي أن تقوم على دعامتين أساسيتين
  عالقة
ْ
"حب بل تدليل "
الحب والحكمة
ُ
ُهما ُ

ُنصح في تربية األبناء ،أن يبدأ األبوين بعالقة من
وي َ
الصداقة والمودة بينهما وبين أبنائهما ،توجد فيها الثقة
والمصارحة فيستطيع اإلبن أن يفتح قلبه لوالديه ،دون أن
يخشى عقاباً أو توبيخاً أو فقداناً للثقة به.

وفي كشف اإلبن ألخطائه ،يكون واثقاً أن أبويه سوف ال يعايرانه بها،
أو يغيران معاملتهما له بسببها .فيثق أن والديه يتصفان بالموضوعية وليس
باإلنفعال .ويرشداه إلى ما يجب عليه في إقناع .فيمكن له أن يقتنع بمحبة
والديه وحكمتهما ،وال يخفى عنهما شيئاً ،ويتخذهما كمرشدين في احترام
واكرام وخضوع لهما.
وبالرغم من الصداقة والمودة ،هناك بعض أخطاء لألبناء تحتاج إلى
عقوبة إن كانت فادحة أو مقصودة ،والعقوبة الزمة أحياناًَّ ،
ألن كثيرين ال
يشعرون بفداحة الخطأ إن لم يُعاقبوا .وبدون العقوبة قد يستمر المخطئ في
أخطائه إلى حد االستهانة واالستهتار.
وهناك أنواع من العقوبة يستخدمها األبوان ،فالبعض قد يمنع عن
إبنه شيئاً محبباً له ،وبعض اآلباء قد يلجأ إلى أسلوب من العنف وجرح
الشعور ،مثل الضرب والشتيمة! وهذا أسلوب غير روحي .وقد يأتي
بنتائج عكسية.
على أن البعض قد يستخدم أسلوب المخاصمة أو المقاطعة ،وهو
إجراء سلبي وليس ً
حال إلشكال .وإن طالت هذه التصرفات ،يزداد األمر
تعقيداً .ويبدو أن هذه الوسيلة كعقوبة ،ال تصلح َّ
إال إذا كانت لدقائق
أو ساعات يعقبها عتاب.
وللعقوبة شروط:
 -١أن يعرف االبن أنه قد أخطأ ،وأنه يستحق العقوبة .مع إشعاره أن
العقوبة ال تتعارض مع محبة والديه له .ألنه إن لم يدرك ذلك ،سيشعر
أنه وقع تحت ظلم ،وأن سلطة الوالدين تُستخدم بدون حق ،وهذا الشعور
يضره ويتعبه.
 -٢أن تكون العقوبة على قدر اإلحتمال أى على قدر ما يستحق الخطأ،
وعلى قدر ما يحتمل المخطئ .ويُراعى في العقوبة عامل السن ،وعامل
الجهل أحياناً.
 -٣أن تكون لوقت محدد تنتهي بعده.
 -٤أن تكون على أساس ثابت من المبادئ والقيم .فال ي َ
ُعاقب اإلبن عن شيء
ُصرح له بذلك الشيء في وقت آخر!!
من المفروض أن يبتعد عنه ،ثم ي َّ
وهكذا ال يدرك الحكمة في المنع والمنح!.
 -٥أن تكون لوناً من العالج ،وتؤدي إلى ذلك .وأن يفهم اإلبن بها أنه غير
مغضوب عليه .وإنما الغضب هو على الخطأ ،وأنها نافعة له لتربيته،
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لمجرد المجازاة.
والهدف منها اإلصالح ،وليس
َّ

وهناك عناصر هامة الزمة للتعامل داخل األسرة لصيانتها
وسالمتها:

 -١الفهم ،فيلزم لألبويْن أن يفهما نفسية أبنائهما في كل مرحلة من مراحل
العمر ،وما يناسب كل مرحلة من أسلوب معاملة كل منهم.
كذلك على الزوج أن يفهم نفسية المرأة وطباعها .وعلى الزوجة أن تفهم
عقلية الرجل ونفسيته وكل منهما يتعامل مع اآلخر بما يناسب ذلك الفهم.
 -٢أن يكون بين الزوجين مودة وثقة .وإن لم توجد المودة والثقة ،يحاول
كل منهما أن يوجدها.
 -٣طول البال ،وهو الزم لهدوء األسرة  ،فيلزم لألم ً
مثال أن تكون هادئة،
وال تجعل أوالدها ضحية لتعبها النفسي أو الجسدي ،فتكون عصبية ال
تحتمل كلمة منهم ،و تصيح وتنتهر ،وربما تضرب وتؤذي! وقد يتعلم
أوالدها منها هذا األسلوب في تعاملهم مع بعضهم البعض!
بينما المفروض فيها أن تكون قدوة لهم في كل شيء ،وأن تضع حدوداً
للغضب وإسلوبه .فيكون غضبها لسبب الزم ،يفهمه األطفال ويأخذون منه
درساً .وال يصل الغضب إلى العنف ،أو إلى استخدام ألفاظ غير الئقة ،أو
التهديد بما ال تستطيع تنفيذه!
 -٤الحنان ،فمن النافع لألطفال أن يشبعوا من حنان الوالدين ،حتى ال
يضطروا إلى التماس الحنان من مصدر خارجي ال نضمن سالمته.
والحنان ينبغي أن يكون بحكمة ،فال يتحول إلى تدليل خاطئ يسئ إلى
تربيتهم ،كأن تدافع األم عنهم أمام أبيهم من جهة أخطائهم وتبررها ،أو
تُغطي عليها حتى ال يراها! .
والحنان أيضاً يشمل العطاء لما يحتاجه األبناء .على أن العطاء ينبغي
أن يكون في حدود المعقول حتى ال يشعر اإلبن بأن كل ما يطلبه واجب
التنفيذ ،مهما كانت حالة األسرة ال تسمح بذلك.
 -٥المرح في البيت ،واألبوان المرحان يكسبان محبة أبنائهما .على أن
المرح يجب أن يكون منضبطاً .فيعرفون بأي أسلوب يكون ،ومع َمن
يكون ،وإلى أي حد .ويميزون بين الفكاهة المقبولة وغير المقبولة ،وكيف
أن المرح ال يتحول إلى التهريج.
 -٦الحكمة ،في تربية األوالد ،وفي التعامل بين الزوجين ،وفي حل
المشاكل .وفي مقابلة األخطاء .فهناك أمور تحتاج إلى تدخل جاد ،وأمور
أخرى يحسن تركها بعض الوقت.
 -٧االحترام والتقدير ،االحترام المتبادل بين الزوجين وتقدير كل منهما
لآلخر ،وتبادل عبارات المجاملة والشكر التي قد يفقدها الزوجان في
تعاملهما معاً بحجة رفع الكلفة!.

البيت هو المكان الذي ينشأ فيه الطفل الذي ينال الروح القدس بالمعمودية وإذ صارت فيه
أمكانية الحياة كابن لله صار على البيت مسئولية خطيرة ففيه ينمو الطفل روحيا وجسديا”.
(الشيخ الروحاني يوحنا سابا )
						

سفـــــــــــر
يوئيـــــــــل
النبـــــــــي
كلمـة “يوئيـل” في العبرية
تعنـي “يهـوه هـو اهلل”،
ويـرى البعـض أن يوئيـل
مـن األنبيـاء ال ُمبكريـن جـداً
الذيـن كتبـوا لنـا .وربمـا
عـرف إيليـا النبـي وأليشـع
فـي صبـاه.
هدف السفر..
التوبـة القائمـة علـى التجديـد ،واسـتغل
الوحـي مـا حـل مـن البلاد من قحـط وغزو
مـن الجـراد ودعـى إلـى التوبـة .وتكلَّـم عـن
البـركات التـي تأتـي بعد حيـاة التوبة وأهمها
بـركات يـوم العنصرة ممتـداً بالنبوة إلى يوم
الـرب العظيم.
محتويات السفر..

أوال ..غزو الجراد
• “اسمعوا هذا أيها الشيوخ ،واصغوا
•يـا جميـع سـكان األرض هـل حـدث هـذا
فـي أيامكـم ،أو فـي أيـام آبائكـم أخبـروا
َبنِي ًكـم عنـه ،وبنوكـم بنيهـم ،وبنوهـم دوراً
الز َّحافَ ،
آخـر َف ْضلَـة َ
القمَص أ َكلَهـا َّ
وف ْضلَة
الغ ْو َغـاءَ ،
وف ْضلَـة َ
الز َّحـاف أ َكلَهـا َ
َّ
الغ ْو َغـاء
أ َكلَهـا َّ
الطيَّار”(يوئيـل.)1.4..2
يصـف يوئيـل النبـي حملـة الجـراد كحادثة
تأديـب بسـبب الخطية ،يُشـبِّه الجـراد بجيش
ألمـة قويـة غـزا البلاد لتأديبهـم ،يبـدأ اهلل
بالسـماح َ
للق َمـص (الجـراد في بـدء أطواره)
بمهاجمتنـا ،فـإن لـم نتـأدب يسـمح َّ
للز َّحاف،
فالغوغـاءَّ ،
فالطيَّـار .هـذه المراحـل األربـع
تشـير أيضـاً إلـى مراحـل َ
الخ ِطيَّـة فـي حياتنا.
ُ
هـذه المراحـل مـن الجـراد تشـير لحـرب
الخطيئـة ضدنـا وغزوهـا للقلـب .فهـي تبـدأ
ً
أوال كالثعالـب الصغيـرة َ
كالق َمـص تتسـلل
إلـى القلـب والفكـر والحـواس وإذا اسـتهان
بهـا اإلنسـان تفسـده.
آثار غزو الجراد (غزو الخطية)..
•علـى اإلنسـان ..نوحي يـا أرضي كعروس
َسـح مـن أجـل بعـل صباهـا
مؤتـزرة بم ْ
(يوئيـل ..)1..8تصيـر النفـس كعـروس
نائحـة بسـبب فقدانهـا عريسـها.
•انقطعـت التقدمـة والسـكيب عـن بيـت
الـرب (يوئيـل ..)1..9يرفـض اهلل كل عبادة
وتقدمـة بـدون التوبـة .وينقطـع الفـرح عـن
بيـت إلهنـا.
• تلـف الحقـل ،ناحـت األرض ألنـه قـد
ِسـطارَ ،ذبُـل الزيـت
تلـف القمـح ،جـف الم ْ
(يوئيـل ..)1..10إشـارة إلـى عقـم النفـس
فلا يكـون لهـا ثمـر الـروح المشـبع.
ثانيـا ..التوبـة (يوئيـل،)1.14..13
( يو ئيـل )2 . 1 7 . .1
بعـد أن عـرض صـورة كئيبـة عـن حالـة
النفـس التـي تفقـد عريسـها المسـيح ينـادي
بالتوبـة (صـوم وصـراخ للرب) مـن الجميع
ألن يـوم الـرب قريـب وطريـق التوبـة هـو..
•ي َ
َلـزم أن يكـون الكهنـة واألراخنـة فـي
مقدمـة التائبيـن “تمنطقـوا ونوحـوا أيهـا
الكهنـة َو ْلولُوا يا خـدام المذبح ادخلوا ِبي ُتوا
بالمسـوح يـا خـدام الهـي” (يوئيـل.)1..13
•البـكاء والزهـد مـع الصـوم واالعتـكاف
والصـراخ هلل ،ومراجعـة النفـس بـروح
الصلاة ِّ
“قدسـوا صومـاً نـادوا باعتـكاف”
(يوئيـل.)1..14
•ال تقـف التوبـة عنـد المظهـر الخارجـي،

إنمـا يلـزم أن تمـس القلـب الداخلـي ،القلـب
كلـه ِّ
“مزقـوا قلوبكم ال ثيابكـم وارجعوا إلى
الـرب إلهكـم ،لعلـه يرجـع وينـدم ،فيبقـي
وراءه بركـة ،تقدمـة وسـكيباً للـرب إلهكم”
(يوئيـل .)2.14..13إنـه ينـدم ال بمعنـى
تغييـر فكـر اهلل ،وإنمـا بمعنـى الحب ،كاألب
الـذي ِّ
يـؤدب ابنـه بحـزم متظاهـراً بالقسـوة
لعـل ابنـه يعـود إليـه ،وإنه حتّى فـي لحظات
حزمـه ال يحتمـل دموع االبـن وعالمة ندمه
أنـه يتـرك وراء التأديـب بركـة ال غضبـاً،
فيقبـل مـن ابنـه التقدمـة والسـكيب عالمـة
رضـاه عنـه وقبولـه.
ثالثا ..يوم الرب (ص .18 ..2ص)3
مـا سـمح بـه الـرب لشـعبه مـن آالم إنمـا
ألجل غيرته على أرضه المقدسـة واشـتياقه
لتوبتهـم ،إذ فيمـا هو يؤدب يطلب من أوالده
كأب
أن يتطلعـوا إليـه ال كديـان منتقـم بـل ٍ
ُسـر بحبهـم
محـب يشـتاق أن يفـرح بهـم وي َ
لـه .أمـا عالمـات محبتـه األبويـة فهـي..
•إن كانـت النفـس تدخـل إلـى حالـة جـوع
وعطـش ومـرض بسـبب الخطيـة ،فـإن اهلل
فـي محبتـه يُقـدم نفسـه طعامـاً وشـراباً ودواءاً
روحيـاً لهـاً ،
ُرسـل لكـم قمحاً
قائلا“ ..هأنذا م ِ
ومسـطاراً وزيتـاً لتشـبعوا منهـا ،وال أجعلكـم
عـاراً بيـن األمـم “(يوئيـل .)2..19ال تعـود
ُشـبع عاطفتهـا أو
تسـأل األمـم .أي العالـم .لي ِ
يـروى أحاسيسـها أو يُطيِّـب جراحاتها بل تجد
فـي عريسـها كل الشـبع.
•تقديـس كل الطاقـات والمواهـب بالـروح
القـدس ،إذ يقـول “ ..ويـا بنـي صهيـون
ابتهجـوا وافرحـوا بالـرب إلهكـم ألنه يعطي
المطـر المُبكـر علـى حقـه وينـزل عليكـم
مطـراً مبكـراً ومتاخـراً فـي أول الوقـت”
(يـو .)2.23..22مـا هـو المطـر المبكـر
والمتأخـر َّ
إال الـروح القـدس الـذي يـروى
النفـس الظمآنـة ،فتنبـت البريـة ،وتحمـل
األشـجار ثمارهـا ،وتعطـى التينـة والكرمـة
قوتهمـا .إنـه الـروح القـدس الـذي عمـل فـي
القديـم كمطـر مبكـر ،لكنـه باألكثـر اسـتقر
فينـا بعـد صعـود الـرب ليُحـول بريتنـا
ُفـرح.
الداخليـة إلـى فـردوس م ِ
• أخيـراً يختـم النبـي يوئيـل نبوتـه عـن
الـروح القـدس بإعالن قبوله جميـع القادمين
إليـه مـن كل األمـم ،إذ يقـول“ ..ويكـون
أن كل مـن يدعـو باسـم الـرب ينجـو”
(يوئيـل .)2..32يفتـح اهلل ذراعيـه لـكل من
يدعـوه سـواء كان يهوديـاً أو أمميـاً.

“ المرتبط بالمقتنيات والملذات هو عبد لألوجاع الذميمة”.
( القديس مار اسحق السرياني)
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أسئلة حول التجسد
هل تجسد الرب يعني أن الرب صار يحده حيز معين
فيتحيز ؟ بينما الله غير محدود؟

التجسد ليس معناه التحيز .فاهلل ال يحده حيز من المكان.
وإنما عندما كان يوجد بالجسد في مكان ،كان موجوداً بالهوته
في كل مكان .مثلما نقول أن اهلل كان يكلم موسى على الجبل،
ومع ذلك لم يكن في حيز الجبل فقط ،إنما في كل مكان يدير
العالم .وهكذا حينما كان اهلل يكلم إبراهيم ،وحينما ظهر لغيره
من األنبياء .كان في نفس الوقت في كل مكان.
وأيضاً حينما يُقال أن اهلل على عرشه ،ال يعني أنه تحيز على
هذا العرش .بل هو ُم َم َّجد في كل مكان .عرشه السماء ،وعرشه
كل مكان يتمجد فيه.
هو كائن بالهوته في كل موضع ،ولكن يراه الناس بالجسد
في مكان معين .وهذا ال يمنع من وجوده بالالهوت في كل
األرض والسماء ،ألن الالهوت غير محدود.
ومن التشبيهات فى هذا األمر :الجو كله يموج باإلرسال
اإلذاعي والتليفزيوني ،موجات مرسلة تنتشر في الجو إلى كل
البالد .ال نراها وال نسمعها بالعين واألذن المجردتين ،وال بد
من جهاز يستقبلها ويجسدها .وإذا استقبلناها فى جهاز لدينا ،ال
يعني ذلك أننا استنفذناها ،أو احتكرناها في جهازنا هذا ،فهي ال
تزال منتشرة فى األجواء .ومن هذا التشبيه نرى:
• أن هناك موجات ،ال نراها وال نسمعها دون أن يلغي
ذلك وجودها بالفعل .والقياس مع الفارق بالنسبة إللهنا العظيم
الموجود في كل مكان وزمان دون أن نراه بعيون الجسد.
• إن هذه الموجات غير المحسوسة يمكن أن تُ َحس وتُرى
من خالل تجسيدها في جهاز .والقياس مع الفارق بالنسبة إللهنا
ً
الذي هو روح سامية ،ويمكن أن يتخذ صوراً
حسية كالنار أو
النور أو الجسم البشري.
• َّ
تجسد هذه الموجات في جهاز ،ال يعني إنسحابها من
إن ُّ
الجو ،وانحصارها في هذا الجهاز .وكذلك فإنه حين اتخذ اهلل
جسد إنسان ،لم يتغير عن كونه اإلله مالئ السماء واألرض
«ليس أحد صعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء إبن
اإلنسان الذي هو في السماء» (يو.)3 :13
إذن فالتجسد ال يتعارض مع طبيعة اهلل ،إذ أن اهلل هو
ً
مقدسة ،والمادة ال َّ
حال
الذي خلق المادة
تحده بأى ٍ
ً
وسيلة يعُلن لنا بها عن ذاته.
إذا ما اتخذها
هل التجسد يتعارض مع قداسة اهلل؟ هل ي َ
ُعقل
أن ينزل اهلل إلى بطن العذراء ويأخذ جسد
إنسان ،يأكل ويشرب وينام؟! أليس في ذلك
تلويث لقداسة اهلل؟!
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يرد القديس أثناسيوس الرسولي ،فيشبِّه إلهنا العظيم
بالشمس ،إذ نلمس فيها شبهاً من خالقها ،في سموها وطهرها
ودفئها ولزومها للحياة .فلو سطعت الشمس على كوم ٍة من
القمامة ،أتتدنس الشمس ،أم أنها تُطهِّر هذه الكومة من القمامة
دون أن تتلوث هي؟! كذلك إلهنا العظيم ،حين يسكن فينا ،لن
يتدنس بنا ،بل بالحرى يُطهِّرنا بطهره دون أن يتدنس!
وهذه الحقيقة لم تُستجد بالتجسد اإللهي ،أليس اهلل فى كل
مكان ،وفى كل زمان؟ هل يخلو منه مكان؟ مهما كان هذا المكان
دنساً؟ هل نسينا أن اهلل غير محدود؟ ألسنا به نحيا ونتحرك
ونوجد؟! .الجديد هو أن اهلل ارتأى أن يأخذ ما لنا ،ليعطينا ما
له .وأنه أحبَّنا ليتحد بنا ونتحد به .رضى بالسكنى وسط البشر،
وفي قلوبهم ،ليُطهِّرهم من الخطايا ،ويجدد طبيعتهم الساقطة،
ويعود بهم إلى السماء.

إذن التجسد ال يتعارض مع قداسة الله ،بل هو
حتمي لقداسة اإلنسان… كيف؟

«عظيم هو سر التقوى» :إن تجسد اهلل هو بالحقيقة سر
التقوى أى سر التقوى اإلنسانية ،وبدونه ال تكون التقوى وال
القداسة .والسبب أن طبيعتنا فسدت بعد سقوط آدم وحواء ،وكان
البد من تجديدها .فما كان من الممكن أن يتم هذا التجديد إال
بسكنى اهلل فى قلوبنا وتقديسه لطبيعتنا من الداخل .وهذا سر
األسرار في المسيحية ،فهي ال تكتفي بتقديم النصائح الخيرة
والشرائع الطيبة واألوامر والنواهيّ .
كل ،هي ببساطة تجعل
إلهنا العظيم الذي سكن فى أحشاء العذراء ،يسكن في أحشائنا
جميعأً فيطهِّرنا ،ويجددنا ً
ثانية« :إن كان أحد فى المسيح فهو
خليقة جديدة» (2كو ،)5 :17إذن فالتجسد ال يضر بقداسة اهلل،
ولكنه أساسي لقداستنا نحن.
هل التجسد يتعارض مع قدرة الله؟

لسبب بسيط ،أن اهلل قادر على كل شيء.
هذا غير معقول
ٍ
إن الشيء الوحيد الذي ال يوافق طبيعة اهلل أن يعمله هو الخطية
ألنها خارجة عن طبيعته ،وهو م َّ
ُنزه عن الشر.
حسيَّة،
في
لنا
تظهر
إذا كانت أرواح الصديقين
أشكال ِّ
ٍ
فهل يكون هذا صعباً على الخالق ،القادر على كل
شيء؟! وإن كانت المالئكة تظهر للقديسين في
حسيَّة ،فهل من الصعب أن يتخذ اهلل جسداً
هيئ ٍة ِّ
ويظهر لنا؟
“إن الــتــجــســد هــو ســر خــاص
اإلنسان ،وهو ال يتعارض مع طبيعة
الله الطاهرة القادرة”.

“كانت هناك خصومه بين الله و االنسان ،فلما لم يتقدم االنسان لمصالحه اللة نزل
( القديسيعقوب السروجي)
				
الله ليصالح االنسان”
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SOCIAL MEDIA has become this significant
part of our modern civilization. It is a defining
trait of how integrated our social interactions
have become. We credit this achievement to
the developments that have made in technology
to ingenuity of the visionaries among us, who,
in creating social networking platforms, have
helped write some of the present occurrences
being experienced in the world today.
Facebook, Twitter, Google+ . A different world
of social networking.
With Facebook, Twitter, Google+ and other
social networks we have become much aware of
the world we are living in and this is one of the
changes being talked about. Social Networking
giants like Facebook, Twitter, and Google+ have
contributed to create a whole new world where
we are free to express our opinion and share it
with our friends and peers. This world of social
media gives scope to everyone to express and
share ideas, thoughts and feelings, who want to
be the part of it.

The 5 Impacts
News. Social media has become an important
source of news. While the credibility of some
sources can clearly be contested, news channels
tweet or give updates on significant happenings
all over the world. Their availability on social
networks makes news more accessible.
Additionally, news quickly gets passed around
the networks in ways never experienced before.
Interaction. Social media has furthered
interaction by such a massive scale that is hard
not to notice it. It allows people to keep in
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touch in a more regularly, and sometimes, more
intimately, than was ever before because of time
and space constraints. People cities or continents
apart can keep in touch so effortlessly, creating
an opportunity to experience different cultures.
Political Landscapes. Social media has enabled
greater political awareness and organization,
which has in some cases rewritten entire
political landscapes. It has particularly played
a large part in the Iran elections, and Obama’s
reelection for a second term as US President,
and inspired the political unrests in Egypt.
Learning. Social media has also played a large
part in fostering literacy. Children who start using
the platforms develop early communication
skills, and generally become more literate. This
is an encouraging trend, and thanks to the huge
availability of information, both simplistic and
complex on the internet, anyone can become as
smart or intelligent as they desire.
Marketing. The whole dynamics of marketing
have been changed, and rather than investing
in mass channels ads, companies are becoming
more consumer.centered through interactions
made over social media. They are able to
understand the needs of the market from the
market itself, greatly altering the way marketing
has been done in the past.
Here I Conclude
There are so many ways social media has
changed the world, and the above five are
among the most significant. Up to this point,
social media has a firm place in our future,
where it is hoped that the capabilities of these
interactive platforms will be extended.

“Lighted candle before the icon of the Virgin Mary declares that this is the .
mother of Light.” ( S
 t. John)

:á≤°UÓdG IOÉŸG •

,Ö◊ÉH »æÑf ¿CG Öéj :Ö◊G »g áeóÿG ‘ (âæª°SC’G) á≤°UÓdG IOÉŸG
¢ü∏o înj ’" :¢Sƒæ«£°ùZCG ¢ùjó≤dG ∫Éb Éªch ,óMCG Éæ∏Ñ≤j ød áÑfi ¿hóÑa
.É````¡``fÉ`````gPCGh ¢SÉ```ædG Üƒ````∏b íàØJ áÑëŸÉa "∂Ñëj øe ’EG ∂≤jôW øY

AÉæH ÉfOQCG GPEGh ,óMGh »MhQ AÉæH É¡d É¡YGƒfCG ±ÓàNG ≈∏Y äÉ`eó`ÿG
.AÉæÑdG äGhOCGh äÉ°SÉ°SCG ≈∏Y ’k hCG ±ô©àf ¿CG Öéj º«∏°Sh …ƒb

:AÉæÑdG ¢SÉ°SCG •

Gò```¡d ,ìô````ØdG ƒg Ö◊G øY œÉædGh ,ÖM ´ƒÑæj ¿ƒµj ¿CG Öéj ΩOÉÿGh

íÑ°ü«°S ¢SÉ°SCG ¿hóH ≈æÑe …CG :´É°†J’G ƒg áeóÿG ‘ AÉæÑdG ¢SÉ°SCG

π```c Gò``¡Hh ,ΩÓ°S áãdÉãdGh ìôa á«fÉãdGh áÑëŸG »g ¢Só≤dG ìhôdG QÉªK ∫hCG
,ΩÉ``jC’G √ò`g ‘ É¡eó≤Jo ¿CG øµÁ áeóN º¶YCG »g √ògh ìôØj ∑Gôj øe

¬``H Ωƒ≤f »MhQ πªY …CG ∂dòc ,πeôdG ≈∏Y ¬à«H ≈æH …òdG πLôdG πãe

,º```dÉ```©dG AGô```ë°U §```°Sh á`MGƒdG »g ádÉ◊G √òg ‘ á°ù«æµdG íÑ°üJh
Gƒ```©«£à°ùj »µd ,ìô```ah Ahógh ΩÓ°S ábÉW GƒÄ∏àª«a ÚehóîŸG É¡∏Nój
’EG çó``ëj ’ Gò``gh ¢SÉ```æ∏d º°ù∏ÑdG ¿ƒµf ¿CG ÚÑdn É£eo øëf .Gƒ∏°UGƒj ¿CG
.á«≤«≤◊G áÑëŸÉH

:π«ªéàdGh Ö«£°ûàdG •
É`fõ`«pq Áo É`e ; á`bOÉ`°üdG á«fÉMhôdG ƒg áeóÿG ‘ π«ªéàdGh Ö«£°ûàdG

.¬```Jƒ```b â```fÉ```c É```ª¡e ¢SÉædG øe hCG ˆG øe ∫ƒÑ≤e ÒZ ƒ¡a ´É°†JEG ÓH
ó```jó```ëàdÉH á``£≤ædG √òg ≈∏Y õqcn Q " »æe Gƒªq∏n ©J " ∫Éb ÉeóæY í«°ùŸÉa
.(29 :11âe) "Ö````∏````≤dG ™`````°VGƒàeh ™`````jOh »````fC’ »```æe Gƒ````ªq∏©J"
.∂````°ùØf á`````≤«≤M ±ô`````©J ¿CG ƒ````g ¬```d ≈````æ©e §````°ùHCG ‘ ´É`````°†JE’G
¬d ¢üî°T πµa ,øjôNB’G äGQób ôjó≤J ™«£à°ùJ ¿CG ƒg Ék °†jCG ´É°†J’Gh
∑ô```«¨`a øjôNB’G øe π°†aCG ∂fCG »æ©j ’ Ée áÑgƒŸ ∂cÓàeGh .¬JGQób
¢Só``````≤ŸG ÜÉàµdG Éæd ¬ª∏Y Ée Gògh ,∑óæY â°ù«d iôNCG áÑgƒe ∂∏àÁ

¬```ªq∏©of ´ƒ```°Vƒ`e ¢ù``«d É``æ`d á``Ñ°ùædÉH í`«°ùŸÉa ,á«fÉMhôdG »g á°ù«æµc

É```¡fC’ ¿PC’G ≈∏Y ø```«©dG ≈```dÉ©àJ ¿CG í∏°üj πg ,óMGƒdG ó°ù÷G ∫Éãe ‘
É``æfCG É`````æª∏©j ¿CG OGQCG í```«°ùŸÉa .™````ª°ùJ ’ Ék `°†jCG Ú©dÉa !?É¡∏ãe iôJ ’

¿ƒ``©aGó```j Gƒ`fÉ``c É```eó`æY AÉHB’Éa .¬©e ¢û«©f ¢üî°T ƒg πH øjôNBÓd

.Ék °†©H Éæ°†©H πªq µof Ék ```©«ªL

¢ü````î°T ø```Y ¿ƒ``Kóëàj GƒfÉc º¡fCG º¡JÉHÉàc øe ô©°ûà°ùJ äƒgÓdG øY
.kGó«L ¬fƒaô©j

:Üƒ£dG ÖdÉb •

≈∏Y »æÑe ƒg π`H §≤a äÉjB’G ≈∏Y Ék «æÑe ¢ù«d »°ùcPƒKQC’G ¿ÉÁE’Éa

’ ¬```aô`©e ¿hó```H ΩOÉÿÉa :áaô©ŸG ƒg ΩOÉî∏d áÑ°ùædÉH Üƒ£dG ÖdÉb

∂````«jGRƒŸG IQƒ```°üdÉH ¢Sƒ«°SÉæKCG ¢ùjó≤dG É¡¡Ñ°T Éªc ,á«MhôdG IÈÿG
∑É`````æg :∫É``bh (IÒÑc √Qƒ°U ¿ƒpq µJo ∂«eGÒ°ùdG øe √Ò¨°U ™£b »gh)

ó```H’ Gò¡d ,ó``MCG ∂∏¡j ’ ¿CG ÉædÉeBG πch Ö©°ûdG Gòg Ωóîf ¿CG Úæen CÉà°ùeo

ø```ëfh .(6 :4ƒg) "á`````aô©ŸG ΩóY øe »Ñ©°T ∂∏g" Ωóîj ¿CG ™«£à°ùj

Éægh .OGƒ````ŸG ¢ùØf Gƒ```eó````îà°SG ¿É``æK’Éa ,Ö∏c IQƒ°U ∂«jGRƒŸG ™£b

â`ëÑ°UCG ó≤d .IAGô≤dÉH ºà¡f ¿CG Öéjh ,áaô©ŸG øe äÉYôL ¬d Ωó≤o
pq f ¿CG
≈∏Y É````æª«∏©J ‘ ó````ªà©f Én ``fÉ«MCÉa ,IAGô≤dG ∫ÉªgEG »g ô°ü©dG Gòg áaBG

äƒ``gÓdG Éæd ¿hô°ùØ
pq jo Gƒ``fÉ``c AÉHB’Éa ,á≤WGô¡dG ¬∏©a Ée ¤EG Ò°ûjo ¿Éc

ÒZ ¿ƒ`µJ ób äÉeƒ∏©ŸG √òg øµd ,ÉæfÉgPCG ‘ ÉgOƒLh ≥HÉ°ùdG äÉeƒ∏©ŸG

¢ùØf ø``e ™æ°Uh ôNBG ¢üî°T πNOh ,∂∏ª∏d IQƒ°U ∂«jGRƒŸÉH ™næ°Un ¿Éæa

,ÅWÉN Ò°ùØJ äÉjB’G ¢ùØf Ghô°ùØ
pq jo á≤WGô¡dG »JCÉjh í«ë°üdG πµ°ûdÉH
.í````«°ùŸG ™````e Iô```°û©dGh á```«Mhô``dG Iô``ÑÿG ƒ``g ø``«æKE’G ÚH ¥ôØdGh
Égôcòàf ¿CG ΩGóîc Ék ©«ªL ∫hÉëæd äÉ°SÉ°SC’G √òg ≈∏Y Éæaô©J
nq ¿CG ó©Hh
,ó```YGƒ``≤dG ∂`∏J øY ó«ëf ’CG ÉfóYÉ°ùj ¿CG ˆG øe Ö∏£fh »∏°üfh Ék ªFGO

.¢Shó``≤dG ¬``ª°SG ó``éŸ ¢Só``≤dG ìhôdG OÉ°TQEGh áª©f Éæ«£©j ¿CG ¬`dCÉ°ùfh
اﻧﺒﺎ راﻓﺎﺋﻴﻞ اﺳﻘﻒ اﻟﻌﺎم

má````©LGôe ¿hó````H É```¡eGó````îà°SG Rƒéj ’ Gò¡d ,á≤«bO ÒZ hCG áë«ë°U
.Ió```jó```L äÉ````eƒ````∏©e á````aÉ`````°VEGh ó```cCÉ```à∏d iô```NCG Iô```e ô`«°†ëàdGh
¿ƒ`µJ å```«M É```¡«dEG ™`Lô`J »àdG QOÉ°üŸG ‘ Ék ≤«bO ¿ƒµJ ¿CG Ék °†jCG óH’h
,á≤«bO ∂JÉeƒ∏©e øµàd Ék °†jCGh ,á«°ùcPƒKQC’G Éæª«dÉ©J ™e á≤pØànq eo QOÉ°üe
:Ók ````FÉ````b í```«°ùŸG É```fÉ`°UhCG Éªch .áaô©ŸG ô°üY ‘ ¿B’G øëfh ¢üNC’ÉH
.(39 :5ƒj) "ÖàµdG Gƒ°ûàa"

،  ألن كثيرين كانوا متواضعين قبل الخدمة ثم تغيروا، “أحذر أن تفقدك الخدمة تواضعك
) ( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث
		
” كذلك
ً
أما أنت فال تكن
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معـلومـــات خـاطئـــة

منتشـرة بين النــــاس
 -1سم العقرب قاتل:
يعتقـد الكثيـر منـا أن لدغـة العقـرب قاتلـة والحقيقـة أن
أشـد العقـارب سـمية ال تقتـل اإلنسـان العـادي ولكـن قـد
تتسـبب بمـوت الطفـل الرضيـع أو كبيـر السـن ومريـض
القلـب إذا لـم يتـم عالجـه  ،فعنـد لدغـة العقرب،إعلـم أنهـا
ال تسـبب الوفـاة وبالتالـي ال تخـف وحافـظ علـى هدوئـك
واذهـب ألقـرب مستشـفى .معظـم وفيـات
لدغـات العقـارب تحدث بسـبب السـكتة
القلبيـة مـن الخـوف.
 -2األسد يعيش في الغابة:
لألسـف حتـى فـي
المـدارس يكرر هـذا الكالم
 ،ولكـن األسـد يعيـش
فـي مناطـق الحشـائش
والسـهول وال يسـكن
الغابـات اإلسـتوائية أبـداً .
 -3القطط تحب أكل
الفئران:
غيـر صحيـح ،فالقـط ال يـأكل
الفـأر إال مضطـراً ولكنـه يالحقـه
مـن بـاب التسـلية واللعـب.
 -4األعشاب الطبيعية ال تضر:
ً
كثيـراً مـا نسـمع هـذه الكلمـة وأحيانا من بعـض الصيادلة
لألسـف  .يقولـون أن هـذا الـدواء مُركـب مـن أعشـاب
طبيعيـة إذا لـم ينفعـك مـاراح يضـرك
ويفـوت عليـه أن بعض األعشـاب سـام وبعضها يسـبب
حساسـية ألنـاس معينيـن ّ ..
تذكر أن األعشـاب تحتوى على
مركبـات كيميائيـة مثلهـا مثل بقية األدويـة ولكنها لم تُ ّ
حضر
بالمصنـع بل هـي طبيعية .

 -6ليس للحشرات دم :
الحشـرات مثلهـا مثـل غيرها من أفـراد مملكة الحيوان
لهـا دم ولكـن يختلف لونه ولزوجته عـن دم باقي الحيوانات
.
 -7الصابون يُعقم ويُطهر:
خطـأ  ،الصابـون العادي ينظف نعم
ولكنـه اليُعقـم  ،أي اليقتل الجراثيم .
وتوجـد اآلن أنـواع معينـه مـن
الصابـون مزودة بمـواد معقمة
.
 -8الثور يهتاج عند
رؤية اللون األحمر:
الثـور مثـل بقيـة
الثدييـات يـرى األحمـر
رمـادي وال يميـز إال عـدد
قليـل جـداً مـن األلـوان ،و
لكنـه يهتـاج لحركة المصارع
اإلسـتفزازية
 -9إستخدام األسبرين لعالج آالم
األسنان:
يسـتخدم البعـض األسـبرين لعلاج آالم األسـنان
بوضعه على الضرس المصاب مباشـرة  ،هذا يُعد خطأ كبير
ألن األسـبرين يحتـوى علـى حامض السليسـيلك وعند وضعه
مباشـرة علـى الضـرس يتحلل القرص ويخـرج الحمض الذى
يـؤدى إلـى تـآكل اللثـة أو علـى األقـل زيـادة إلتهابهـا وهـذا
ينطبـق علـى كل أقـراص المسـكنات واألفضل إسـتخدام زيت
القرنفـل علـى الضـرس وليـس اللثـة أو المضمضـة بمحلـول
مخفـف مـن زيـت القرنفل.

 -5فأرة الليزر:
الكثيريـن يعتقـدون أن فـأرة الكمبيوتـر الضوئيـة تعمـل
بالليـزر وهـذا خطـأ ألنها تعمـل بالضـوء العادي.

”طوبي لذلك الذي أفكاره فيك يا سيدي فإن فيك ينبوع روح أنهار ماء الحياة للذته
(الشيخ الروحاني يوحنا سابا )
وللذين هم عطاش إلي نظرك”!..
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دار هــذا الحديــث بيــن مجموعــة مــن األصدقاء وســأل ســميح
الفصيــح أســئلة كتيــر ًة تعالــوا ،نشــوف ســميح ســال عــن ايه!!

لينــا إحنــا.

(سميح) :هل ممكن فيه حد ربنا ما يسمعلوش؟

(ماجــد )  :صــح .وربنــا ممكــن يســتجيب للشــرير لكــن

(مريــم) :كل حاجــة الواحــد يطلبهــا ربنــا بيســمعها بس حســب

النتيجــة بتكــون انــه بيأدبــه وبيســلمه لشــره.
(مريــم )  :بــس خلــو بالكــم .أحيانــاً ربنــا بيكســفك بحنيتــه

درجــة إيمانــك بيســتجيب لــك ،ألن لــو ربنــا مــش ســامعك
يبقــى مــش موجــود.
(ناجــى) :صحيــح يــا مريــم ربنــا بيســمع لــكل النــاس حتــى
الغيــر مؤمنييــن.
(مريم) :بس حسب إيمانك ربنا بيستجيب لك.
(مــى) :بــس خالــوا بالكــم  .فيــه  3أنــواع مــن اإلســتجابة زي
مــا قــال أبونــا بولــس جــورج  ،فوريــة أو عــدم االســتجابة
أو مؤجلــة.
(مريــم)  :صحيــح يــا مــى  .ممكــن ربنــا ال يســتجيب ألن
الطلــب مــش فــي خيــرك بــس أكيــد ســامعك زيــى مثـ ً
ـا
(ماجــد)  :ســيبلى أنــا المثــل يــا مريــم  ...زى مثـ ً
ـا شــعب

إســرائيل فــى الكتــاب المقــدس  ...ربنــا ســد أذنيــه عنهــم لكــن
فــي اآلخــر لمــا تابــوا رجــع وأنقذهــم.
(مريــم)  :صــح كــدا  ...عــدم االســتجابة مــش معنــاه عــدم
الســمع.

(مــى )  :أظــن انــه ممكــن تكــون إســتجابته لألشــرار تجربــة

ويســتجيب ليــك لخالصــك حتــى مــع األشــرار.
(سميح)  :وهل فيه حد مميز عند ربنا؟
(ماجد)  :طبعاً .نجم يمتاز عن نجم في المجد.
(مى)  :صح .أكيد فيه تمييز حسب االعمال.
(ماجــد)  :بــس أنــا أعــرف أن ربنــا ســاوى بيــن اللــى اشــتغل
مــن أول النهــار وأصحــاب الســاعة الحادية عشــر.
(مريــم )  :ســاوي بــأن الــكل هيدخــل الســما لكــن مــش
حيكــون فــى نفــس المكانــة.
والدليــل علــى كــده ان ربنــا ميــز القديســين بدليــل اننــا بنتشــفع
بيهم .
(مــى)  :أنــا شــايفة ان إحنــا اللــى بنميــز نفســنا عنــد ربنــا
بتجاوبنــا مــع وصيتــه وإرادتــه.
(ماجد)  :وممكن كمان يكون حسب اللجاجة فى الصالة.

(ســميح)  :طــب وهــل فيــه أشــخاص معينييــن ربنــا مــش

(ماجد)  :طب ولو اتعرضنا لتجربة نعمل إيه؟.

بيســمع لهــم؟

(مريــم )  :نطلــب مــن ربنــا إنــه يدينــا معونــة نعديهــا أو

(مريــم )  :طبعــا .اللــى مصريــن علــى الشــر ،بعــض
الشــخصيات ُذ ِكــرت فــي الكتــاب المقــدس زى الســحرة مثـ ً
ـا.

يرفعهــا عنــا .و أكيــد ربنــا بيدينــا تجــارب على قــدر احتمالنا.
(ســميح) :صــح يــا مريــم .شــكراً ياجماعــة علــى مســاعدتكم

(سميح)  :وهل ربنا ممكن يسمع لألشرار؟

ـي فــى األســئلة الكتيــر دى .أشــوفكم بكــره فــى قــداس العيــد.
لـ َ

15

“ إن الضيقات هي عمليات تجميل يجريها الرب يسوع في نفوسنا”
(أبونا بيشوي كامل )
		

		

مصر في القرن العاشر

يبدأ

القرن العاشر بوضع جديد هو توريث حكم مصر حسب الحسبان ،وهي اغتيال األمير “خمارويه” في أثناء زيارته
التعبير الذي استخدمه كتاب( :تاريخ البطاركة) لدمشق سنة 911م.
لالبن األصغر ألحمد بن طولون ،المُسمَّى “خمارويه” ،وليس
على أن األساقفة واألراخنة استمروا في مشاوراتهم ،إلى
َّ ً
كما كان ُمتبعا إرسال حاكم من بغداد (عاصمة الخالفة فى أن اتفقوا على راهب اسمه “غبلاير” من رهبان دير القديس
ً
ذلك الوقت) بدال من حاكمها الذي مات .وبهذا الحاكم الجديد أنبا مقار الكبير ،وكان األب الروحي لرهبان الدير في ذلك
انقطعت صلة الحاكم بالخليفة في بغداد ،ولم َيعُد خير مصر الوقت شيخا ً وقوراً إسمه “مكسيموس” ،كان حريصا ً على
يصل إلى هناك بل استأثر به نسل “أحمد بن طولون”.
تعليم الرهبان وإرشادهم حرصا ً شديداً .ويذكر كتاب “تاريخ
وكان خمارويه بالرغم من صغر سنه ال يقل عن أبيه البطاركة” أن هذا الشيخ كان يُعلِّم الرهبان أن يحفظوا المزامير
قوة وعزيمة .وقد اكتسب رضا الخليفة العباسي “المعتمد” كلها غيبا ً عن ظهر قلب دون الرجوع إلى كتاب .وكان ذلك
ثم “المعتضد” بالهدايا ،فعين هذا األخير على والية البالد سببا ً في شيوع الصالة والتسبيح في الدير.
المصرية كلها.
فلما وقع عليه اإلختيار من األساقفة واألراخنة ،وأمسكوه
غصبا ً عنه ليجعلوه بطريركاً ،تذ َّكر كالم هذا الشيخ القديس
خلو الكرسي البطريركي  14سنة
ُ
فرضِ َي أن يسير معهم .واختير هذا الراهب بإجماع آراء
َ
لم تستطع الكنيسة إقامة بطريرك لها لمدة  14سنة بسبب
الصعوبات الشديدة والكوارث القاسية التي ألمَّت بها بعد انتقال الشعب والكهنة في شهر بشنس سنة  625للشهداء  /سنة 910
البابا ميخائيل الثالث سنة 897م .وقد تر َّتب على هذا التأخير للميالد ،وذلك في زمن خالفة “المقتدر” بن “المعتضد”.
َّ
وتعطلت الخدمة في بعضها اآلخر.
أن أُغلِ َقت كنائس كثيرة،
حالة الشعب المصري في أوائل القرن العاشر()1

إلى أن أرسل هللا أسقفا ً كان على صلة طيبة بوالي البالد
“خمارويه” ،استطاع بعالقاته الطيبة معه أن يستصدر إذنا ً
بإقامة البطريرك الجديد .وهذا األسقف هو “األنبا باخوم”
أسقف “طحا” في محافظة المنيا (لم َتعُد اآلن مركز إيبارشية،
لكنها كمدينة ما زالت قائمة حتى اآلن).
وما أن إطمأن األسقف باخوم إلى أن األمور تيسَّرت ،حتى
اتفق مع عدد من األساقفة األرثوذكسيين على التوجُّ ه إلى برية
شيهيت بحثا ً عن راهب يصلح أن يجلس على كرسي أسقفية
مدينة اإلسكندرية ،ليكون بالتالي وبصفته أسقف اإلسكندرية
هو بابا الكنيسة ورئيس أساقفتها ،وذلك حسب التقليد الم َّتبع منذ
بداية الكرازة في مصر ،وبحسب القوانين الكنسية المرعية.

كان التقارب واضحا ً بين المسلمين وبين األقباط ،فقد
احتفل المسلمون والمسيحيون باألعياد المسيحية واإلسالمية
على السواء ،ولعل ذلك يرجع إلى أن الكثير من المصريين
المسلمين كانوا من أصل قبطي .وقد عدَّد المؤرخون القدامى
تلك األعياد أو وصفوا االحتفال بها ،ومن هؤالء المؤرخين:
“المسعودي ،ويحيى بن سعيد األنطاكي ،والمقريزي”.
وحين استقلت مصر في العصر الطولوني ،كان أمراؤها
يشاركون الشعب في هذه المناسبات .وكان من أهم األعياد
القومية في مصر االحتفال بوفاء النيل (وهذا عيد فرعوني
قديم).

انتقال البطريرك غبلاير

إغتيال والي البالد “خمارويه” ،ثم اختيار
يذكر كتاب “تاريخ البطاركة” في اختصار خبر نياحة
البطريرك الجديد
األب البطريرك هكذا“ :أقام األب البطريرك غبلاير  11سنة
بينما كان األساقفة واألراخنة ومق ِّدمو الشعب يتداولون على الكرسي البطريركي ،وتنيح في الحادي عشر من شهر
في أمر انتخاب البابا المرقسي ،حدثت كارثة لم تكن في أمشير عام 921م”.
		
“ األحزان المرسلة إلينا ليست سوى عناية الله بنا”
(القديس مار اسحق السرياني )
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:IO’ƒdG ó©H ∫ƒÑdGh AÉ©eC’G äÉcôM

3

. Iô````ãµH äó```jGõJ ób ∫ƒÑdG áaÉãc ¿CG »¶MÓJ ¿CG øµÁ ,IO’ƒdG ó©H
¿CG å```«M Ωó````dG øe Gk ó```FGR Ék ªéM êÉàëj ó©j ⁄ º°ù÷G ¿CG ÖÑ°ùH ∂dPh
º``é`◊G øe ¢ü∏îàdÉH CGóÑj º°ù÷G ¿Éa Gòd . ∂ª°ùL øe êôN ób ∂∏ØW
QGó````÷G ¿C’h . ∫ƒ```ÑdG ‘ IOÉ```jR πµ°ûH á«∏µdG ∫ÓN øe AÉŸG øe óFGõdG
.πª◊G ∫ÓN ≈NÎ°SG ób »æ£ÑdG
:IO’ƒdG ó©H …óãdÉH ájÉæ©dG

4

Úàc’hô```ÑdG ¿ƒ``eôg RGô`aEG ¿CG å«M IO’ƒdG ó©H ICÉéa …óãdG ºî°†àj
™``HGô`dG hBG ådÉãdG Ωƒ«dG ‘ …óãdG ¿É≤àMG çóëj . Ö«∏◊G êÉàfEG åëà°ùj
á```jÉ```æ©dG â```fÉ```c GPEG ÉeCG . ∞```«£d êÉ``°ùe hBG §¨°V ¤EG ÚjóãdG êÉàëjh
. Ö«∏◊G äGƒæb ÜÉ¡àdG ‘ ∂dP ÖÑ°ùàj ±ƒ°ùa ,á«aÉc ÒZ ÚjóãdÉH
:áYÉ°Vô∏d á«aÉµdG ÒZ …óãdG Ö«∏M á«ªc

5

øe êô````îJ »````àdG Ö```«∏◊G á```«ªc â``fÉ```c GPEG Éª«a ÚdAÉ°ùàJ âæc GPEG
Ú©«£à°ùJ ∂```æµd . Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SG ∂«∏©a ’ ΩCG ∂∏Ø£d á«aÉc ∑Qó°U
: á«dÉàdG äGQÉÑàNE’ÉH âªb GPEG ∂°ùØæH ∂dP Qƒ°üJ
. ô`````ªà°ùeh ±É````c
mπµ``````°ûH Ék `````fRh OGOõ```j ∂∏ØW ¿Éc GPEG (1
m
. ¬```àjò````¨J ó```©H ádƒ`¡°ùH ∂àª∏M ∑Îj πØ£dG ¿Éc GPEG (2
. ¬```jód ájOÉ«àYEG AÉ©eCG ácôM OƒLh ≈∏Y ∂∏ØW q∫O GPEG (3
∂Ñ«∏M ¿CG øjô©°ûJ âæc GPEG h á∏jƒW äÉYÉ°S ΩÉæj πØ£dG ¿Éc GPEG (4
∫É`````ØW’G Ö```«∏M á````Ñ«cô``J øe Îd πe 100 ¬eÉ©WEG ‹hÉM ,±Éc
m ÒZ
™```°Vh ø``«©«£à°ùJ ô```ãcCG Ö«∏M êÉàfE’ . ∑Qó°U øe ¬YÉ°VQEG ó©H ™°VôdG
Ö````«∏◊G á```LÉLR ∂∏ØW »£©J ’h ,á≤«bO 20 Ióe ∂«jóK ≈∏Y ∂∏ØW
∫hÉ```æJh AÉ````Nô````à°SE’G ‹hÉM ,∑Qó°U øe ¬YÉ°VQE’ Ú££îJ âæc GPEG
. πFGƒ°ùdGh ΩÉ©£dG øe á«aÉc á«ªc

:IO’ƒdG ó©H á«ØWÉ©dG äGÒ¨àdG •

Gògh ,IO’ƒ``dG ó``©H á``HBÉµdGh •ƒ¨°†dG ¿Èàîj Oó÷G äÉ¡eC’G º¶©e
,ΩCÉc IÉ«◊G ‘ Iójó÷G óYGƒ≤dGh ,ø¡JÉ«M ‘ áÄLÉØŸG äGÒ¨àdÉH ≥∏©àj
…QhÉ```– ¿CG …Qhô```°†dG øeh ,á«fƒeô¡dG äGÒ¨àdGh ,á«dhDƒ°ùŸG IOÉjR πãe
ôYÉ``°ûŸG ¢ùØf ¬jód ¿CG å«M ôYÉ°ûŸG ∂∏J ¬«cQÉ°ûJ ¿CGh ¢UÓNEÉH ∂LhR
ô`«ãµdG ∂dòc »æ©j ¬æµdh äÉ«dhDƒ°ùŸG §≤a »æ©j ’ πØ£dG OƒLƒa ,Ék °†jCG
. IÉ«◊G ‘ IOÉ©°ùdG øe

:IO’ƒdG ó©H Ée IÎa ‘ á«ØWÉ©dG äÉHGô£°VE’Gh πcÉ°ûŸG

Iô``ãc Ö```Ñ°ùH ¥É``gQE’ÉH øjô©°ûJ ób hCG Ö∏≤àe ∂LGõe ¿CG øjô©°ûJ ób
ó``b Ió``jó``°ûdG ádÉ◊G ‘h . ∂LhR äÉÑ∏£àŸ ∂à«Ñ∏J hCG ∂∏Ø£H ∂eÉªàgG
äGô`«¨àdÉH ábÓY ádÉ◊G √ò¡d ¿ƒµj Ée Ék ÑdÉZh ,IÉ«◊G ‘ áÑZôdG øjó≤ØJ
,™```°Vƒ``dG ó``©H è`JÉ```ædG Ö```©àdG hCG ,á«FÉ«ª«cƒ«ÑdG äGÒ¨àdG hCG á«fƒeô¡dG
™aGó`dG ™`«é°ûàdG Èà©j ádÉ◊G √òg ‘ . »à«dhÎµdE’G ¿RGƒàdG ‘ π∏N hCG
â```Ñ©°U GPEGh ,êÓ```©∏d á```∏«°Sh º```gCG Iô````°SC’G øe ÒÑµdG Ö◊Gh ¿ƒæ◊Gh
. á°ü°üîàŸG ájÉæ©dG øY åëHEG ,ádÉ◊G √òg ≈∏Y Iô£«°ùdG
á«Lƒdƒ«°ùØdG äGÒ¨àdG • 1
: É¡JQGOEGh IO’ƒdG ó©H

AÉ°†YC’G É`¡H Oƒ`©J IO’ƒdG ó©H ™«HÉ°SCG 8 ¤EG 6 øe ¢SÉØædG IÎa ¿ƒµJ
≈``Yó``Jh . π```ª◊G π```Ñb á`≤HÉ°ùdG É¡àdÉM ¤EG º°ù÷G ‘ êÉàfEÓd IójóL
. ô≤¡≤àdG IÎØH ∂dòc IÎØdG √òg

: IO’ƒdG ó©H á«ªMôdG äÉ°VÉÑ≤f’G

2

,ø`£ÑdG ∞``jƒ````Œ ¤EG º````Mô````dG Oƒ```©j ,IO’ƒ```dG ø```e ΩÉ``jCG 10 ó©H
. º```é◊G ‘ πª◊G πÑb ¬«∏Y ¿Éc Ée iƒà°ùe ¤EG ¢ü∏≤àj ™«HÉ°SCG 6 ó©Hh
∂````«∏©a IO’ƒ```dG ø``e ÚYƒÑ°SCG ó©H ºMôdÉH øjô©°ûJ ÚdGõJ ’ âæc GPEG
. Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SEG
AÉØ°T ∫ÓN ø``e ≥HÉ°ùdG ¬```©°Vh ¤EG ¢UÉ``````N π``````µ°ûH π``Ñ¡ŸG Oƒ``````©j
GPEG ’EG ΩÉ``````jCG 10 ∫Ó`````N ‘ ìhô`````÷G ΩÉ`````ëàdGh á````ªYÉædG á````é°ùfC’G
. ihó©dG øe ´ƒf …CG çóM

اعطت اللهيب صدرها.واحتضنت اللهيب بين زراعيها.يديها
ّ “حملت مريم “النار”فى
.)كى يرضع وقدمت لذاك الذى يقوت الجميع لبنها” (مار أفرام السريانى
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ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻓﻴﻪ وان ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺮك ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻔﺎﺗﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ!

ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ اﻻم "ﻓﻠﺘﻜﻤﻞ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺷﺪاﺋﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻲ

واﺧﺮ ﻳﺸﺮق ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﺮي ﻓﻴﻪ .ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻒ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ

ﺟﺴﺪك" ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺠﻬﺎد "أﺳﻌﻲ ﻟﻌﻠﻲ أدرك ..ﻟﻴﺲ أﻧﻲ

ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﺳﺘﻌﺪاد ،وﻟﻜﻦ

أدرﻛﺖ "..وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺮ ﻗﺎرن ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ و واﺻﻞ

اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ واﻟﺒﻌﺪ

اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻜﻤﺎل اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻪ اﻟﺮب .ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺮق اﻟﻄﺮﻳﻖ

اﻻﺳﺨﺎﻃﻮﻟﻮﺟﻲ )اﺧﺮوى( رﺗﺒﺖ وﻗﻔﺎت ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺮات

وﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﻟﺘﻜﻦ ان ﻟﺤﻈﺔ ﺻﺪق ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ا!!Í

ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺻﻠﻮات اﻟﺴﻮاﻋﻲ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮوب ،ﻓﻲ ﻧﺼﻒ

ّ
ﺗﻄﻬﺮ( وﻫﻞ ﻣﺴﺘﻮاك ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﻀﻰ ﻳﺆﻫﻠﻚ
)ﻟﺤﻈﺔ

اﻟﻠﻴﻞ ،ﻋﻨﺪ ﻧﻴﺎﺣﺔ أﺣﺪﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ أن رأس اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﻮﻳﻢ

ﻟﻠﻤﻠﻜﻮت؟ ﻫﻞ ﺗﺴﺮﺑﺖ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﺻﺎﺑﻌﻚ.

ﻳﻮﻣﻲ وﻟﻴﺲ ﻣﻮﺳﻤﻲ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ

رﺳــــــﺎﻟـــــــﺔ :

رأس ﺳﻨﺔ .وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ رأس اﻟﺴﻨﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ

إﻟﻲ اﻟﻴﺎﺋﺲ اﻟﺬي ﺟﺮب ﻛﺜﻴﺮ Ñوﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ ،وإﻟﻲ اﻟﺬي وﻋﺪ ﻓﻲ

اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ وﻗﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻓﺎﺗﻪ أن ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل

اﻟﻤﺤﺒﻂ اﻟﺬي ﻳﺄس ﻣﻦ
اÃﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻢ ﻳﻮف ،وإﻟﻰ ُ

وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻛﻠﻪ ،أو
اﻟﻌﺎم،
ٍ

ﻧﻔﺴﻪ ،ﻫﻨﺎك رﺟﺎء  ..ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،إﺑﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻧﻈﺮة ﻣﻦ ﻓﻮق ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎم ﻛﻠﻪ...

ً
ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،إﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌ½
وﻛﺄﻧﻚ ُﺗﻮﻟﺪ و ُﺗﻌﻄﻲ

راض ﻋﻦ
راض ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻫﺬه ؟ ﻫﻞ
 -١ﻫﻞ أﻧﺖ
ٍ
ٍ

ﻓﺸﻴﺌ½ وﻻ ﺗﻀﺠﺮ ،وا Íﺑﻄﻴﺒﺘﻪ وﻧﻌﻤﺘﻪ ﻳﺮدك إﻟﻲ ﺳﻴﺮﺗﻚ

أداﺋﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.؟.ﻫﻞ أﻧﺖ اﻣﻴﻦ.؟ ﻣﻠﺘﺰم.؟ ﻧﻘﻲ اﻟﻴﺪ؟ ﻫﻞ

اÃوﻟﻲ ..وﻻ ﺗﻘﻒ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻨﺪ أﺣﺪاث اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻻ ﻟﻠﺸﻜﺮ ،

ﺟﺎﻫﺪت ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ؟ ﻫﻞ ﻛﻨﺖ أﻣﻴﻨ½ ﻓﻲ دﻓﻊ

ً
ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة أن ا Íأﺗﻰ ﺑﻨﺎ اﻟﻰ ﻫﺬه
Ãﻧﻪ ُأﻋﻄﻴﺖ ﻟﻚ

اﻟﻌﺸﻮر؟ ﻫﻞ ﺗﻼﻓﻴﺖ اﻻداﻧﺔ؟ ﻛﻢ درﺟﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻨﻔﺴﻚ؟

اﻟﺴﺎﻋﺔ".إﻧﻨﺎ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻗﻮل اﻟﻘﺪﻳﺲ أرﺳﺎﻧﻴﻮس" :ﻳﺎرب ﻻ

وﻫﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺮأﻓﺔ ﻣﻌﻬﺎ أم اﻟﺤﺰم!

ﺗﺨﺬﻟﻨﻲ ﻓﺈﻧﻲ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪاﻣﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ ،وﻟﻜﻦ

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ان ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺔ )ﺳﻨﺔ ال (........؟

ﻫﺒﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ أن أﺑﺪأ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ".

ﻫﻞ ﻟﻚ ﺧﻄﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻫﻞ ﺳﺘﺠﻌﻠﻪ

إذ Ñﻛﻴﻒ اﺑﺪأ؟

ﻋﺎﻣ½ ﺑﻼ ﺧﻄﻴﺔ ،ﺑﻼ ﺧﺼﻮﻣﺎت ،ﺑﻼ ﺗﻬﺎون؟ ﻣﺎذا ﻓﻜﺮت ﻓﻲ

إﻧﺴﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ وراء واﻣﺘﺪ إﻟﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺪام ،إدرك أن ا Íﻫﻮ

اﻟﻤﺤﺎور اﻻرﺑﻌﺔ.

اﻟﺬي ﺳﻴﻬﺒﻨﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ

أ -ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺴﻠﻚ روﺣﻴ½ واﺳﺮﻳ½ وﻋﻤﻠﻴ½ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ½ ؟ وﻫﻞ

اﻻﻧﺴﺎن أن ﻳﺒﺪأ ﻛﻞ ﻳﻮم إذا ﻛﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ ..Ñﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺎج اﻟﻲ

ً
ﺳﻤﺔ؟ ﻋﺎم اﻟﺼﻼة ،ﻋﺎم اﻟﻘﺮاءة،
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺬ اﻟﻌﺎم

ﻛﺴﺮ "اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻨﻔﺴﻲ" ﻟﻜﻲ ﻧﺒﺪأ ..وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ

اﻟﺼﻤﺖ ،اﻟﻬﺪوء ،اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪٍ أﻛﺜﺮ...ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن

اﻟﺪرﺟﻲ" :ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﺴﺎن أن ﻳﺠﺘﺎز ﻳﻮﻣ½ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ

ﻋﺎﻣ½ ﻣﺜﺎﻟﻴ½ ...أم أﻧﻚ ﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اÃﻣﺮ ﻛﻠﻴ½؟

ﻳُﺤﺴﺐ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم آﺧﺮ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻪ".

 -٣ﻫﻞ ﻟﻚ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أﺳﺎﺳ½:إذا ﻛﻨﺖ ﺧﺎﻃﺌ½

ﻛﻞ ﻋﺎم وأﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻞء اﻟﻔﺮح واﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﻣﺮﺿﻴﻦ اﻟﺮب ﻛﻞ

ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻴﺔ ،واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﻴﻮدﻫﺎ ،وإذا

ﺣﻴﻦ .

ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻚ ﻗﺎﻣﺔ روﺣﻴﺔ ﻓﻠﺘﺴﻌﻲ إﻟﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻘﺎﻣﺔٍ أﻓﻀﻞ،

ما أعجب حب الله،

و ما أشد حنوه.

ً
دائمـا مـن تحننـه ،وإعتـذار الخاطىء
اهلل يغلـب
ودموعـه يسـتميالن قلـب اهلل ،ومـع أن اهلل
مخـوف إال أن الوقـوع فـى يديه أرحـم من الوقوع
فـى يـدي اإلنسـان  ..والعـدل البشـري يقتـص فقـط
ِم ّ
ـن المجـرم ولكـن العـدل اإللهـى بعـد العقـاب
يعيـد اإلنسـان إلـى رتبتـه األولـى ،واهلل ينسـى لنـا
خطايانـا ويحـوّل الشـر إلـى خيـر  ،ويتعامـل مـع
اإلنسـان وكأنـه لـم يخطـىء ً
قبال  ..وقـدر ما تجرح
الخطيـة اهلل وتدميـه وتصلبـه مـن جديد ،فـإن التوبة
ُتفـرح قلبـه وعبـر الكتـاب عن ذلك بقوله “السـماء
ّ
تفـرح بخاطـىء واحـد يتوب” (لـو .. )7 ..15كما
ينظـر اهلل إلى االنسـان الشـرير بإعتبـاره باراً لحق
بـه الشـر أو تعلـم الشـر ،ويتعامـل اهلل مـع البشـر
مثـل األم المرضعـة  ،ومثـل الدجاجـة التـى تجمـع
أوالدهـا تحـت جناحيهـا ومثـل الخـروف الـذى تاه
وضـل بيـن األشـواك  ..ويفـرح بـكل هـؤالء فهـم
حدقـة عينـه  ..وهـم المنقوشـين علـى كفـه ،وهـم
موضـوع حبـه وهـم الذين بذل دمه ألجلهـم  ..حقاً
مـا أعجـب حـب اهلل ومـا أشـد حنُـوه.
األنبا مكاريوس
األسقف العام
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