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 “أَلنَُّهــمْ ِمْن أَْجِل اْســِمِه َخَرُجوا َوُهْم 
اَل َيْأُخُذوَن َشــْيئًا ِمَن األَُمِم”    )3يو ١: 7 (
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ــت  ــي داخلك،وكان ــة ف ــرارة الروحي ــع الح ــل لُيِضي التأجي
ــده علــى  إجابــة الســيد المســيح عليــه: ليــس أحــد َيَضــع ي

. ــح لملكــوت اللَّ ــوراء يصل ــى ال المحــراث وينظــر إل
لتبعيــة  لنــا نمــاذج حيَّــة  ُيقــدِّم  المقــدَّس      والكتــاب 
المســيح، وكانــت هــذه نمــاذج ســلبية، ونــرى أيضــًا نمــاذج 
إيجابيــة جميلــة: نقــرأ فــي )متــى9: 9( عبــارة: “اتبعنــي” 
ــام  ــالوي، فق ــا يســوع المســيح ِل ــا ربن ــارة قاله ــذه العب وه
ــل القــرار  وتبعــه وصــار متَّــى رســول، فلــو كان َمتَّــى أجَّ
ــذ  ــى، وتلمي ــب البشــارة األول ــى كات هــل كان ســيصبح متَّ
المســيح؟ هــل كان سُيشــاِهد معجــزات الســيد المســيح؟!.
    دعــوة أخــرى: هــي دعــوة بولــس الرســول، ونمــوذج 

آخــر: بطــرس الرســول. 
    إن تبعيــة المســيح فــي حياتنــا اليوميــة تكــون فــي 
قراراتنــا، واختياراتنــا تحتــاج أن يكــون اإلنســان فــي كل 
الوعــي، وأن يكــون ُمســتيِقظ ألنــه فــي وقــت ُمعيَّــن عندمــا 
ُيرِســل اللَّ دعوتــه يجــب أن يكــون اإلنســان ُمســتعدًَّا 
ــة أو تــردُّد أو تأجيل وتســويف. لإلســتجابة وليســت لــه ُحجَّ
ــه  ــان بنعمت ــد اإلنس ــا اللَّ يفتق ــد فيه ــات نج ــد أوق     توج
ويدعــوه فــي قلبــه، وعندمــا يســتجيب اإلنســان ِبِفْكــره 
وعقلــه ومشــاعره وقلبــه وإيمانــه، ويتَِّخــذ القــرار وال 
ينظــر إلــى الــوراء ويضــع يــده فــي يــد المســيح، وينــادي 
بملكــوت الســموات تكــون حياتــه كلهــا ُمتَّجهــة نحــو 
الســماء، ألن اإلنســان أساســًا مخلــوق ســماوي فهــو ُخِلــق 

ــماء. ــن الس م

  بقلم  قداسة البابا تواضروس الثاني

المســيح  الســيد  تتبعنــي حّقــا؟” ســؤال، يســأله  “هــل 
ــالث  ــالث َمشــاِهد لث ــرى ث ــًا؟”، ون ــي حق ــا: “هــل تتبعن لن
أشــخاص تقابلــوا مــع الســيد المســيح فــي أوقــات متفاوتــة 
ــس  ــن القدي ــي، ولك ــي أو مكان ــط زمن ــم راب ال يوجــد بينه
لوقــا حدَّثنــا عــن هــذه الثــالث َمشــاِهد ِلَكــي ُيقــدِّم لنــا إجابــة 
علــى إخــالص اإلنســان فــي تلمذتــه وتبعيتــه لربنــا يســوع 

ــا ثــالث مشــاهد بثــالث أســئلة. المســيح، قــدَّم لن
وُنقدِّم لك الثالث أشخاص:

    األول:  إنسان له مشاعر ولكنه لم ُيفكِّر جيدًا.
    الثاني: إنسان فكَّر ولكن بال مشاعر.

    الثالــث: إنســان عنــده ِفْكــر وِعْنــَده َمشــاِعر ولِكنَّــه َســَقَط 
فــي ُمشــِكَلة التَّــرّدد أو التأجيل.

ْخص األول: الشَّ
أينمــا  أتبعــك  لــه:  ُنســّميه الصديــق األول، وقــال      
ــر، ألن  تمضــي، كانــت لــه عاطفــة ُمتدّفقــة ولِكنَّــه لــم ُيفكِّ
ــه  ــرة، وأجاب ــًا ُمتغيِّ ــق هــي دائم ــل الطري ــة ال ُتكم العاطف
ــا  ــماء أوكار أمَّ ــور الس ــرة ولطي ــب أوج ــيح: “للثعال المس
ابــن اإلنســان فليــس لــه أيــن يســند رأســه”، هــذا الشــخص 
ــاج  ــة تحت ــان المصيري ــرارات اإلنس ــدًا، وق ــر جي ــم ُيفكِّ ل
ــْد  ــرار اعتِم ــول عندمــا تأخــذ ق ــًا نق ــر فيهــا. ودائم أن ُيفكِّ
أواًل علــى ربنــا، ثانيــًا علــى عقلــك، ثالثــًا علــى عاطفتــك 
)التــي ُمْمِكــن أن تكــون ُمتغيِّــرة(، فتأخــذ قــرارك بطريقــة 

ــة. صحيح
الشخص الثاني:

    المســيح قــال لــه اتبعنــي، وكان َشــْرط هــذا الشــخص أن 
يــأذن لــه المســيح أن يذهــب أواًل وَيْدِفــن أبيه.

ــة  ــك فهــي لحظــة فارق ــي دعــوة المســيح ل ــا تأت     عندم
وفرصــة ذهبيــة فــي حيــاة اإلنســان، هــذا الشــخص أضــاع 
هــذه اللحظــة الفارقــة ليعمــل عمــل إنســاني نبيــل، ولكــن 
وكان  موتاهــم،  يدفنــون  الموتــى  دع  أجابــه:  المســيح 
ــد،  ــى بالجس ــون الموت ــروح يدفن ــى بال ــده: دع الموت قص
الموتــى بالــروح هــو إنســان كل فكــره فــي التــراب. 
ــة  أحيانــًا اإلنســان ينشــغل بأمــور ُتضّيــع منــه فرصــة ُمِهمَّ
ــل  ــدو للعق ــات تب ــات والمعّوق ــه معّوق ــرار أمام ويظــل الق

ــة. ــا مقبول إنه
الشخص الثالث:

    َتقــدَّم للمســيح وقــال لــه أتبعــك أينما تمضــي، ولكن اْئَذْن 
لــي أواًل أن أودِّع الذيــن فــي بيتــي، هــذا الشــخص ُربَّمــا 
ــة  ــة اســمها خطي ــره بخطي ــه أو ينكســر ِفْك تنكســر عاطفت
ــا  ــل. وكم ــى التأجي ــرّدد إل ــة التَّ ــد خطي ــد تمت ــرّدد، وق التَّ
تعرفــون التأجيــل ِلــص الزمــان حتَّــى فــي التوبــة، وَيّظــّل 

هل تْتَبْعِني حّقًا؟

@PopeTawadros

“ ُأغلقت عيني بولس الرسول عن أباطيل هذا العالم، لكن بصيرة أخرى استنارت، ما كان إناء 
2للهالك إلى حين، صار إناء مختاًرا”       ) القديس أغسطينوس (



بقلم  مثلث 
الرحمات قداسة 

البابا شنوده 
الثالث

“ليس أنتم 
اخترتموني بل 
أنا اخترتكم” 
)يو15: 16(

اآلباء 
الُرُسل

والطقوس  والالهوتيات  العقائد  تسلَّموا  الرسل 
من الرب يسوع:

    وهؤالء الرسل الذين تبعوا السيد المسيح أمضوا 
فترة إعداد خدام أكثر من ثالثة سنوات،ففترة خدمة 
ثالثة  من  أكثر  كانت  األرض  على  المسيح  السيد 
سنين،وقد ساروا وراءه في الثالث سنوات،يسمعون 
عظاته ويروا معجزاته ويروا مواقفه مع األعداء 

والمؤّيدين يالحظوا كل شيء.
القوانين التي وضعها اآلباء الرسل:

ومنها  الرسل  اآلباء  وضعها  قوانين  هناك     
الدسقولية وهي تقع في 38 باب عن الرعاية من 
أصدر  حيث  الرسل  قوانين  جوانبها،وأيضًا  كل 
الرسل 127 قانونًا في كتابين أحدهما به 71 قانون 
في  ُنِشَرت  القوانين  قانون،هذه   56 به  واآلخر 
مجموعة The Patrologia Orientalis أي 

“أقوال اآلباء الشرقيين”.
سندتهم قوة الرب يسوع:

من  كبيرة،قوة  قوة  الرسل  أخذ  الشكل  وبهذا     
معاشرتهم للرب وقوة من مساندة الرب لهم.فكانوا 
بالمعجزات، كما ورد  الل كالمهم  يتكلمون ويسند 

في آِخر إنجيل مارمرقس.
    ومن قوة اآلباء الرسل َنِجد أن ِعَظة واحدة 
نفس   3000 بها  آمن  بطرس  مار  القديس  قالها 
في  ورد  كما  اليوم  ذلك  في  وَتَعمَّدوا  اليهود،  من 

)أع38:2(.
    هذه هي القوة التي كانت عند اآلباء الرسل 
مرقس  رسول..فمار  عشر  االثنى  عند  فقط  ليس 
عندما جاء مصر كان فيها عبادات ال ُتحَصى،وكان 
مار مرقس ال يملك شيئًا،ولكنه استطاع بنعمة الل 
أن يحّول اإلسكندرية إلى َبَلد مسيحية قبل أن ينال 

إكليل الشهادة. 
كنا  وما  اإليمان  نعرف  ُكنَّا  ما  الرسل  لوال 

مسيحيين:
    أقول بعد كل هذا أن الرسل كان لهم فضل 
وما  اإليمان،  نعرف  كنا  ما  ولوالهم  علينا  كبير 
َيْنُدر وجود كنائس  كنا صرنا مسيحيين..ومع ذلك 
على أسماء هؤالء الرسل! فقليل جدًا الكنائس التي 
تحمل اسمهم..ففي القاهرة توجد كنيسة البطرسية، 
الرسول.. بطرس  اسم  على  أنها  والمفروض 
وأحيانًا تكون كنيسة على اسم بولس وبطرس ومار 
مرقس..ولكن أين الباقين؟! َينُدر وجود كنائس على 

أسماء باقي الرسل اإلثني عشر.

    أول شيء يجب أن َتْعِرفوه عن اآلباء الرسل 
أنَّ السيد المسيح هو الذي اختارهم بنفسه وقال 
اخترتكم”  أنا  بل  اخترتموني  أنتم  لهم:”ليس 

)يو15: 16(.
تباين الصفات الشخصية للرسل:

ومتعّددة،  مختلفة  نوعيات  من  الل  اختارهم  وقد 
على  يتَّكئ  الذي  الرقيق  الحبيب  يوحنا  اختار 
صدره، واختار بطرس الرسول الشديد الذي يتدخل 
أم  خطأ  كالمه  كان  سواء  ويتكلم  مناسبة  كل  في 
أن  ُيْمِكن  قال:”ال  الذي  الشّكاك  توما  واختار  ال، 
المسامير”،  مكان  إْصَبعي  أضع  عندما  إال  ُأصّدق 
أيضًا  منهم  الناس،  ِمن  ُمْخَتِلَفة  أنواع  اختار  أي 
مساكين  ُأناس ضعفاء  أيضًا  الخائن،واختار  يهوذا 
صيادي َسَمك،لذلك بولس الرسول قال َكِلمًة عجيبًة 
ليخزي  العالم  ُجهَّال  الل  األمر:”اختار  هذا  في 
الحكماء”)1كو27:1(..أي الل اختار أناسًا بسطاء..
إذا  كانوا جميعًا حكماء ربما  إذا  أنه  بذلك  ويقصد 
تكلموا كالم حكمة َسُيَقال أن هذا الكالم منهم، لكن 
إذا كانوا ُبَسطاء وتكلَّموا هذا الكالم العميق سَيْعلم 

الناس أن هذا الكالم ِمن الل وليس منهم.
الرسل يمكن تقسيمهم لثالثة فرق:

أوال: االثنى عشر رسواًل.
الذين  رسول  السبعون  ثانيا: 
بعد  المسيح  السيد  اختارهم 
مرقس،  مار  منهم  الذين  ذلك: 
ومنهم  اإلنجيلي،  لوقا  ومنهم 

برنابا،...إلخ.
الطرسوسي:  شاول  ثالثًا: 
للكنيسة  ُمضطِهدًا  كان  الذي 
أعمدة  من  عمود  وأصبح 

الكنيسة.
الذين  الناس  جوار  وإلى      
مثل  تعليمهم  في  بسطاء  كانوا 
يوحنا،  ومار  بطرس  مار 
ثقافة  لهم  كان  من  الرسل  ضمن  من  أيضًا  كان 
فمارمرقس  السبعين.  الرسل  من  كبيرة،خاصة 
إلى  وكان  جدًا  ُمثقَّفًا  كان  أنه  عنه  ُيقال  الرسول 
جوار اللغة العبرانية التي يتَِّقنها َيْعِرف أيضًا اللغة 
اليونانية وَيْعِرف أيضًا اللغة الالتينية ُلَغة الرومان، 
ولذلك في بعض كتب الكاثوليك يقولون أن مرقس 
كان ُيَتْرِجم ِلُبطرس ألن معرفته كبيرة باللغة..ولوقا 
امًا أي له في الناحية الفنية وله  كان طبيبًا وكان رسَّ

في الناحية العلمية.

“أرسل المسيح رسله كما تبعث الشمس أشعتها، وكما تصدر الزهرة رائحتها العذبة، وكما ُتخرج النار 
شراًرا. هكذا ُتعرف قوة المسيح خالل فضائلهم، كما أن الشمس تتألأل في أشعتها، وتعلن الزهرة 

رائحتها، وتظهر النار بشرارها  “    )القديس يوحنا الذهبي الفم( 3



من القماش . 
فسبحاه   ، موته  من  تعجبا  تكفينه  وعند 
بالتسبحة المشهورة “قدوس الل قدوس القوى 
قدوس الحى الذى ال يموت الذى ُصلب عنا 
ارحمنا”.. وقد أُُدخلت هذه العبارة فى العبادة 

بواسطة القديس أغناطيوس الثيئوفورس
) حامل اإلله ( بطريرك أنطاكيه ، وبحسب 
التقليد فهو الولد الذى أقامه السيد المسيح فى 
الوسط وقال لتالميذه : “من وضع نفسه مثل 
هذا الولد فهو األعظم فى ملكوت السموات” 

)مت 18: 4( 
 وقاما بدفنه وحدهما .. إذ لم يشترك التالميذ 

فى دفنه. 
 ومن التأمالت الجميلة عن القبر أنه لم يكن 

خاص بالسيد المسيح، وهكذا : 
  ·  فى مولده ، لم يكن له منزل ُيولد فيه. 

  ·  وفى حياته ، لم يكن له موضع يسند رأسه 
دخوله  وفى  فيه.    ينام  خاص  سكن  أى  فيه. 
أورشليم ، لم يكن له مركبًة خاصة فاستعار 

أتانًا من أحد الناس. 

وفى الفصح ، لم يكن له مكانًا يصنعه فيه ، 
فاستعار علية مريم أم مار مرقس. 

رسمى .   مقر  له  يكن  لم   ، تعليمه   وفى 
 فاستعار سفينة بطرس ، والجبل ، والشاطئ 
وحتى فى دفنه ، لم يكن له قبر، فُدفن فى قبر 

يوسف الرامى 
 فنال هذان القديسان العظيمان كرامًة لم ينلها 
أحد آخر ، وهى تحنيط جسد الرب والدخول 
أقدس موضع على  الذى صار  قبره  إلى  به 

األرض وتحول بعد ذلك إلى كنيسة. 

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

  وبحسب 
التقليد فهو الولد 
الذى أقامه السيد 
المسيح فى الوسط 
وقال لتالميذه : 

“من وضع نفسه 
مثل هذا الولد فهو 
األعظم فى ملكوت 

السموات” 

 من  
قديسى 
 القيامة  

٢-  القديس 
نيقوديموس 

 مـن قديسـى القيامة .. سـير عطـرة تحدثنا 
فـى عيـد القيامـة الماضـى عـن واحـد منهـم 
وهـو المـالك ميخائيـل “مبـوق القيامـة” .. 

 وفـى هـذا العـدد نـود أن نحدثكم عـن قديس 
آخـر من قديسـى القيامـة، هو : 

 القديس نيقوديموس 
 اسم يونانى معناه “المنتصر على الشعب”.
كان فريسيًا وعضوًا فى مجمع السنهدريم . 
إلى  أواًل  الذى جاء  اليهود  أحد رؤساء   كان 
يسوع لياًل بسبب الخوف من اليهود ليباحثه 
فى األمور الدينية وَعَلمه الرب عن الميالد 
من فوق. وقد اقتنع بكالم السيد المسيح ودافع 
هاجمه  عندما  السنهدريم  مجمع  فى  عنه 
الفريسيون قائاًل : “ ألعل ناموسنا يدين إنسانًا 
لم ُيسمع منه أواًل ويعرف ماذا فعل ، أجابوا 
وقالوا له : ألعلك أنت أيضًا من الجليل ؟ فتش 

وانظر ..” )يو7: 50(. 
 أتى بمزيج مر وعود نحو مائة منًا

) = 29 أقة  أى حوالى 40 كيلو جرام ( 
لوضعها على جسد الرب. 

فى  ونيقوديموس  يوسف  القديسان   اشترك 
وتكريمًا  له  محبًة  الرب  جسد  ودفن  تحنيط 
مستحق  بأنه  اتهامه  من  لبراءته  وتأكيدًا 

الصلب . 
 ويبدو أن هناك خالفًا ظاهريًا بين البشائر 
األربعة بخصوص التحنيط ولكن فى الحقيقة 

هى مكملة لبعضها وليست مختلفة. 
 فيوسف ونيقوديموس هما اللذان حنطا فعاًل 

جسد الرب. 
وفى  وأطيابًا  حنوطًا  فأعددن  النساء   أما 
السبت  مضى  ما  وبعد   .. استرحن  السبت 
اشترين حنوطًا إلكمال ما أعددن ثم مضين 
والمسيح  مدحرجًا  الحجر  فوجدن  القبر  إلى 

قد قام. 
الرب تحولت  التى المست جسد   والحنوط 
أخذها  فقد   ، المقدس  الميرون  زيت  إلى 
التى  الحنوط واألطياب  بعد مع  فيما  الرسل 
الزيتون  زيت  إليها  وأضافوا  النسوة  أعدتها 

وقدسوه بكلمة الل . 
الرب  جسد  ونيقوديموس  يوسف   ولف 
بأكفان من كتان نقى لجودة وسمو هذا النوع 

“فى القديم كان هناك سيف ناري على أبواب الفردوس، واآلن لسان ناري يجلب 
4الخالص ويرد إلى الفردوس “     )القديس كيرلس األورشليمي (



“ إرادة النجاح مهمة، لكن األهم منها إرادة التحضير للنجاح”  
) بوبي نايت(         5

هيب، حتى  “ يليق بخادم الرب أن يكون مجتهًدا وحذًرا. نعم وأكثر من هذا يكون ملتهًبا كاللَّ
ه، الذي بحسب تعبير  أنه بروح غيورة يدمر كل خطية جسدانية، فيستطيع االقتراب من اللَّ

)البابا أثناسيوس الرسولي( القديسين ُيدعى “ناًرا آكله””      
5



6
)القديس إيريناؤس( “ إذ تقبلت الكنيسة العطايا مجاًنا من الله تخدم اآلخرين مجاًنا . ”   



“ يا لسعادة ذاك الذي يواجه عنف الشيطان باالجتهاد بكل أنواع أطايب االحتمال”   
)العالمة ترتليان (         7



رهبنته 
القديس مقاريوس، وسار  الطوباوي بدير   ترهب هذا 

الكثير  والسهر  الطويل  بالصوم  نفسه  وأجهد  الفضيلة  في 
له اهلل لرؤية المناظر  واإلتضاع والمحبة حتى صار أبًا عظيمًا وقد أهَّ

اإللهية. وكان يوصي تالميذه دائمًا بأن ال يهملوا شغل اليد، وأن يتصدقوا 
بما يفضل عنهم، وقد وضع هذا األب أقوااًل نافعة في الجهاد الروحي

قصة 
ـــال لهـــم  ـــذه فـــي عمـــل أيديهـــم فق ـــام رآه راهـــب كســـالن منهمـــكا مـــع تالمي  فـــي أحـــد األي

ال تعملـــوا للطعـــام الفانـــي فإنـــه مكتـــوب: “إن مريـــم اختـــارت لنفســـها نصيبـــًا صالحـــًا ال 
ـــق  ـــه الكنيســـة واغل ـــًا وادخل ـــذه “اعـــط األب كتاب ـــال لتلمي ـــا ســـمعه الشـــيخ ق ـــا” فلم ـــَزع منه ُين

ـــعة  ـــاعة التاس ـــت الس ـــا أت ـــك، ولم ـــذ ذل ـــل التلمي ـــؤَكل” ففع ـــيئًا ي ـــده ش ـــدع عن ـــرأ وال ت ـــه ليق علي
ـــه نحـــو  ـــك كان الراهـــب شـــاخصًا بعيني ـــاء ذل ـــم يدعـــوا الراهـــب، وفـــي أثن ـــذه ول أكل الشـــيخ وتالمي
ـــا أكل  ـــيخ: “أم ـــال للش ـــة وق ـــن الكنيس ـــرج م ـــوع خ ـــه الج ـــتد ب ـــوه وإذ اش ـــن يدع ـــرًا م ـــاب منتظ الب
ـــم تدعنـــي لـــأكل معهـــم؟” فأجابـــه: “أنـــت رجـــل  اإلخـــوة اليـــوم؟” فأجابـــه: “نعـــم” فقـــال: “فلمـــاذا ل

ـــح”. ـــب الصال ـــك النصي ـــام جســـدي ويكفي ـــى طع ـــك إل ـــة ب ال حاج
ـــد لمريـــم  ـــا ابنـــي ال ب ـــم األخ أنـــه قـــد أخطـــأ فضـــرب مطانيـــة مســـتغفرا فأجابـــه الشـــيخ قائـــال “ي     فعل
ـــًا  ـــم وصـــار مداوم ـــذا التعلي ـــن ه ـــع األخ م ـــم” فانتف ـــت مري ـــا ُمدَح ـــا ألن بمرث ـــى مرث ـــاج إل ـــن أن تحت م

ـــه. ـــا يفضـــل عن ـــا بم ـــه ُمتَصدِّق ـــل بيدي ـــى العم عل
نياحته..

لما أكمل جهاده بشيخوخة صالحة أعلمه اهلل بوقت نياحته فاستدعى
الرهبان القريبين منه وتبارك منهم...

ثم تنيح بسالم وكان ذلك يوم 9 أبريل )1 برموده ( .

صالته فلتكن مع جميعنا
آميــــــن

القديس
سلوانس الراهب

“إّنهم ليس فقط انتصروا، وإّنما انتصروا بطريقة مدهشة، حتى يظهر بوضوح أن الذين 
ه وليس ضد بشر مجّردين.“    خّططوا ضّدهم كانوا في معركة ضد اللَّ

) القديس يوحنا فم الذهب(        
8



بـــولـــــس 
الرسول في 
سفر أعمال 
الرســــــــــــل

هــو  َمــْن  ســنعرف  كنــا  فكيــف 
ــْب ســفر  ــم ُيْكَت ــس الرســول إن ل بول

األعمــال.
 لقــد أظَهــر القديــس لوقــا )كاتــب الســفر( 
أن بولــس رســول مختــار، ُمْرَســل مــن الل 
ــل باقــي الرســل،  ــه ســلطان مث مباشــرة، ل
فالــرب قــد ظهــر لــه وأرســله وصنــع 

ــي الرســل. معجــزات كباق
• طول اناة اهلل على بولس الرسول:-

يهوديــًا  رجــاًل  كان  الرســول  بولــس 
ويحمــل الجنســية الرومانيــة أيضــًا، وتتلمــذ 

أســاتذة  أعظــم  غماالئيــل  ِرْجَلــي  عنــد 
النامــوس فــي عهــده. وكان مــن الُمَدّققيــن 
عــن  قــال  ولذلــك  الشــريعة،  فــي  جــدًا 
نفســه “كنــت فريســيًا ابــن فريســي”)أع 
23: 6(. اتَّســم شــاول بالقلــب الُملتِهــب 
ــتعدًَّا  ــكان ُمس ــه، ف ــراث آبائ ــى ت ــرة عل ِغي
ــل  ــن أج ــوت م ــى الم ــه حت ــذل حيات أن يب
ــًا أنــه يقــّدم خدمــة لل  أمانتــه لديانتــه.. ظان
ودفاعــًا عــن الحــق،إذ علــم أن المســيحّيين 
فــي دمشــق فــي ســالم انطلــق لكــي يقبــض 
عليهم،ُمســتِندًا علــى رســائل رئيــس الكهنــة 

)أع2:1-9(
انحنــت نفــس شــاول فــي انســحاق لُتعِلــن 
أنهــا ُمســتِعدَّة أن تتنــازل عــن كل مفاهيمهــا 
ومعرفتهــا، حتــى عــن طاعتهــا لمجمــع 
الصــوت  لكــي تطيــع هــذا  الســنهدريم، 
ــاول الخضــوع  ــض اآلن ش ــماوي. رف الس
قــد  مــادام  األرض،  علــى  ُســْلطة  أليَّــة 

ــه. ــه ل ــماوي ذات ــذا الس ــن ه ُأْعِل
هــه الســيد المســيح إلــى دمشــق      وجَّ
ليعــرف طريــق خالصــه خــالل الكنيســة، 
لقــد اهتــدى شــاول إلــى اإليمــان بعمــل 
المخلــص  لــه  وظهــر  فائــق،  معجــزي 
نفســه فــي مجــده، فلــن يشــك بعــد فــي أنــه 
هــو المســيا الــذي طالمــا انتظره،فــأول 
ــة إلرادة  ــن الطاع ــه المؤم ــزم ب ــل يلت عم
كنيســته  خــالل  بــالل  يلتصــق  وأن  الل، 
المقدســة. لــذا صــدر لــه األمــر اإللهــي 
أن يذهــب إلــى المدينــة، وهنــاك ُتْخِبــره 
الكنيســة مــاذا يفعــل، ولــم ُيفّكــر شــاول 
فــي ســمعته، وال فــي خبرتــه الطويلــة، وال 

ــه. ــاس عن ــول الن ــاذا يق م
ــرة  ــب خب ــس صاح ــس بول • كان القدي
ــن  ــر م ــد ُذِك ــة، وق ــالت البحري ــي الرح ف
بيــن آالمــه أنــه انكســرت بــه الســفينة 

ــرات:- ــالث م ث
ريــح  تقابلهــم  )أع14:9-27(  وفــي   
ُتْدَعــى  للرحلــة  مضــادة  عاصفــة 
ــير  ــا ُتش ــض أنه ــرى البع ــدون، ي أوروكلي
ــّب  ــث َتُه ــر حي ــح أشــبه باألعاصي ــى ري إل
ــفينة  ــر الس ــب، فتصي ــن كل جان ــح م الري
امــة فــي َمَهــّب ريــاٍح مــن كل  كمــا فــي دوَّ
اتجــاه، فـــــ “ُخِطفــت الســفينة، ولــم ُيمِكنهــا 

“)أع15:27(. الريــح  تقابــل  أن 

َتُعــد  الســفينة،ولم  الريــح  اخَتَطَفــت   
صــارت  حيــن.  المالَّ ســيطرة  تحــت 
الســفينة أشــبه بكــرة فــي يــد النــوء العنيــف 
تتخبَّــط، َفَقــَدت تواُزَنهــا وأصبــح ال يمكــن 
ــارة تمامــًا عــن أيَّــة  توجيههــا.. توقَّــف البحَّ
ــلَّم  ــف، وَس ــى الموق ــيطرة عل ــة للس محاول
كل الحاضريــن حياتهــم كمــا فــي يــد ريــح 
ــم، أمــا بولــس الرســول فبإســم كل  ال َتْرَح
الذيــن فــي الســفينة َســلَّم األمــر بيــن يــدي 
علــى  محمولــون  الــكل  أن  الل،فــأدرك 

األبديــة. األذرع 
ــاة  ــر الحي ــس الرســول اختب     وألن بول
ــراء ونحــن  ــه قال:”كفق ــع الل وتســليمه ل م
ــن  ــا ونح ــيء لن ــرون كأن ال ش ــي كثي ُنْغِن
ــادام الل  ــيء”)2كو10:6(، م ــك كل ش نمل
معــي ومتَّــِكل عليــه يكــون َلــَديَّ كل شــيء، 
وممكــن أن أمتلــك كل شــيء. ولِكــن إن 
ــك شــيئًا. ــس معــي فلســت أمتل كان الل لي

• قلب بولس الرسول الناري:-
 بولــس الرســول قلبــه ملتهــب بالحــب 
لل وللنــاس فيقــول:” ثــالث ســنين ليــاًل 
ونهــارًا لــم أْفُتــر عــن أن ُأْنــِذر بدمــوٍع كل 

.)31 واحــد”)أع20: 
 كان ُيْنــِذر الُمخطئيــن ِبشــدَّة ولكن بدموع 
كثيــرة، أمــام النــاس يكــون مثــل األســد 
مــن أجــل مملكــة المســيح ويدخــل مخدعــه 
ــي لكــي ُيطيــل الل أناتــه عليهم،يقــول  ُيصّل
الرســول:”َمْن يضعــف، وأنــا ال  بولــس 
أضعف،مــن يعثــر وأنــا ال ألتهب”)2كــو 
فــي  أحــد  11: 29(. أي عندمــا يســقط 
حياته،ألتهــب أنــا بالغيــرة مــن نحــوه لكــي 
ُأخّلــص هــذا اإلنســان الــذي مــات المســيح 
لكــي  الفتــور،  مــن  وُأنِقــذه  أجلــه.  مــن 
َيرجــع إلــى حرارتــه األولــى. “صــرت 
ــن  ــح اليهــود. وللذي لليهــود كيهــودي، ألرب
ــوس،  ــت النام ــى تح ــوس، كأن ــت النام تح
ــن تحــت النامــوس”، “صــرت  ــح الذي ألرب
للــكل كل شــيء، ألخلــص علــى كل حــال 

قومًا”)1كــو9: 20 – 22(.
ــه  ــس في ــاس. يلتم ــل الن ــاح ألج ــه كف  إن
الرســول كل الوســائل المناســبة لخالصهم. 

ــة الطــرق. المهــم أن يخلصــوا، بكاف

هـو  األعمـال  ُيُعَتَبـر سـفر 
بيـن  يربـط  الـذي  الربـاط 
بولـس  ورسـائل  األناجيـل 

الرسـول.

“َقِبل بولس نير اإليمان، واُختير معلًما لألمم، ونموذًجا للشهداء، وُرعًبا للشياطين، وغافًرا 
)القديس أغسطينوس( لألخطاء، وجرًنا للفضائل ”      9



تدعــى فــاالون وفيهــا ُدِفــن جســده.

3- بطرس الرسول:
ــود  ــير اليه ــو تبش ــول ه ــذا الرس ــي له ــل األساس ــدان العم ــل مي     ظ
)غــل2: 7-9( جــال كارزًا بإنجيــل الخــالص فــي جهــات ُمتفّرقــة مــن 
العالــم القديــم، كــرز فــي إنطاكيــة –لكنــه ليــس مؤســس كنيســتها– أمــا 
ــان ومصــر  ــالد اليون ــي ب ــرازة ف ــت لبطــرس الك ــي َتْثُب ــات الت الرواي
ورومــا وكل جــزء هــام فــي العالــم، فليســت إال مــن ُصْنــع المســيحيين 
المتهوديــن ليجعلــوا مــن بطــرس رســول الختــان، كارزًا للعالــم أجمــع 
وُمبّشــرًا كل الخليقة..ويــكاد يكــون ثابتــًا أن القديــس بطــرس ختــم 
ــرون  ــد ني ــي عه ــًا ف ــه بالمــوت َصْلب ــم علي ــن ُحِك ــي روما،حي ــه ف حيات
الطاغيــة، َفِذهــاب القديــس بطــرس إلــى رومــا لــم يكــن إال ُقَبْيــل 
استشــهاده مباشــرة،وهذا يؤكــده أقــوال آبــاء الكنيســة ومعلميهــا األوائل، 
وجــداول األزمنــة، واألســفار التــي قطعهــا فــي رحالتــه التبشــيرية، وال 
ــس كنيســة رومــا، وأنــه  ــة ُمْطَلقــًا لمــا َيدَّعيــه الكاثوليــك ِمــن أنَّــه أسَّ ِصحَّ

ــه أمضــى بهــا خمســًا وعشــرين ســنة. ُأســُقفها األول،وأن

4- فيُلبُّس الرسول وبالد الفرس:
ــير   ــه   للتبش ــه   ونصيب ــت   قرعت ــه ، وقع ــدس   علي ــروح   الق ــلَّ   ال ــا   ح     م
 باإلنجيــل   فــي   بــالد   الَعَجــم   أو   الُفــْرس  ) وهــي   حاليــاً   بــالد   إيــران (، وفــي  
ــم   ــا (  وخصوصــا ً  إقلي ــي   اآلن   تركي ــري  ) وه ــيا   الصغ ــم   آس  بعــض   أقالي
) فريجية (، ولمــا   دخــل   مدينــة   هيرابوليــس   وجــد   أن   أهلهــا   يعبــدون  
 أفعي ، كانــوا   يدعونهــا   جوبيتــر  ) أي   المشــتري (، فأخذ   الرســول   يدعوهــم  
ــس   أيضــًا  بالســيد   ــرهم   القدي ــي  ،    وبشَّ ــه   الواحــد   الحقيق ــادة   اإلل ــى  عب  إل
 المســيح   ُمعّلمــا ً  إيَّاهــم   بأنــه   هــو   الل   الظاهر   في   الجســد  )1 تــي3:16(  وأن  
 الل   فــي   ذاتــه   غيــر   منظور ، لكنــه   صــار   منظــورًا  فــي   المســيح   لــه   المجــد . 
ــوا   ــة ، ورجع ــم   الوثني ــة   مــن   عبادته ــرون   مــن   أهــل   المدين  فخجــل   الكثي
 عــن   عبــادة   تلــك   األفعي ، وآمنــوا   بإلــه   القديــس   فيُلّبــس   الــذي   صنــع   علــى 
 يديــه   عجائــب   كثيرة ، مــن   شــفاء   للمرضى ، إلــى   إقامــة   للموتى ، إلــى  
 إخــراج   للشــياطين ، األمــر   الــذي   ُذِهلــوا   له ، فآمنــوا   بالمســيح   مبهوريــن  
ــا   ــام   إذ   رأوا   م ــة   األصن ــر   أن   كهن ــيحية .  غي ــة   المس ــم   الديان ــن   تعالي  م
 أصــاب   ديانتهــم   مــن   هزيمــة ، وتبيَّنــوا   انصــراف   كثيريــن   مــن   شــعبهم  
 عــن   عبادتهــم   الباطلــة ، وانضمامهــم   إلــى   ديانــة   المســيح   تجمهــروا  
ــى   ــوا   عل ــة ،  وقبض ــعب   المدين ــن   ش ــن   م ــن   اآلخري ــض   الوثنيي ــع   بع  م
ــزاالً   ــدو   أن   زل ــب .  ويب ــى  صلي ــًا  عل ــوه   ُمنكَّس ــم   علَّق ــول   وقيَّدوه ، ث  الرس
ــدَّم   بعــض   ــذ   َتق ــن ،  وعندئ ــوب   الصالبي  عظيمــاً   وقع ، فانخلعــت   بســببه   قل
ــى   الصليب ،لكــن   القديــس   ــوا   القديــس   مــن   عل ــن   بالمســيح   لُيْنِزل  المؤمني
 أبــى  ذلك ، ورجاهــم   أن   يتركــوه   يتمــم   جهــاده   الحســن ، وهكــذا   مــات  
ــن   ــة   م ــم   فريجي ــس   بإقلي ــة   هيرابولي ــي   مدين ــهيداً   ف ــس   ش ــول   فيُلّب  الرس
 أقاليــم   آســيا   الصغري ،وذلــك   فــي   ســنة  80  لميــالد   المســيح  ) وقيــل   ســنة  
84(،  وُيقــال   أن   الرســول   كان   قــد   َبَلــَغ  يــوم   استشــهاده  87  ســنة   مــن  
 الُعْمر ، وفــي   القــرن   الســادس   للميــالد  
 نقلــوا   أعضــاءه  
 المقدَّســة   إلــى 

ــا .  روم

قصص كرازية:
1- َتدَّاُوس وَبْرُثوَلَماُوس بأرمينيا:

    أرمينيــا ُبّشــَرت علــى يــد الرســول َتدَّاُوس،أمــا عــن القديــس 
برثولمــاوس الرســول أحــد التالميــذ االثنــى عشــر،وهو المدعــو نثنائيل. 
ــوم الخميســن  ــروح القــدس فــي ي ــول ال ــه بعــد حل ورد فــي تاريخــه أن
والتكّلــم باللغات،كــرز فــي بــالد الهنــد ثــم ذهــب إلــى ليكاؤنبــة بأرمينيــا 
ثــم ذهــب إلــى آســيا الصغــرى مــع القديــس بطــرس فدخلهــا بــأن بــاع 
نفســه َكَعْبــد واشــتغل فــي زراعــة الكــروم وكان ُكلَّمــا هيَّــأ ُغْصنــًا أثمــر 
ــة ســنة 1907م  ــردي باللغــة األثيوبي ــة ب ــى ورق ــر عل ــد ُعِث ــه. وق لوقت
محفوظــة بالمتحــف البريطانــي بالعــدد 660 – 24 بيــن خرائــب ديــر 
بالقــرب مــن إدفــو )ِبْيــَع برثولمــاوس كعبــد وَعَمــل فــي مزرعــة كــرم.. 

إلــخ( .
    قــد كان حاضــرًا عندمــا ُصِلــب فيُلّبس الرســول في بلــدة هيرابوليس، 
ــا حصلــت الزلزلــة عنــد صلبــه نجــا برثلمــاوس مــن أيــدي الوثنيين.  ولمَّ
ثــم ذهــب إلــى بــالد الهنــد الشــرقية ثــم إلــى بــالد اليمــن وكان يحمــل 
معــه نســخة مــن إنجيــل متــى باللغــة العبريــة، وَتَرَكهــا َلُهم،رجــع 
ــيد  ــان بالس ــة الل واإليم ــم لمعرف ــًا فيه ــا منادي ــى أرميني ــاوس إل برثلم
المســيح،وعلَّمهم أن َيْعملــوا أعمــااًل تليــق بالمســيحية،وكان يأمرهــم 
بالطهــارة والعفاف،فثــار عليــه كهنــة األوثــان، وآمنــت بســببه زوجــة 
ــَي  ــق عليــه الملــك وكهنــة األوثــان وقالــوا: إنَ بِق الملــك أغريباس،فَحَن
هــذا هنــا فســوف َيُرّدنــا ُكّلنــا لإليمــان بالمســيح، وأمــروا بســلخ جســده 
وبوضعــه فــي كيــس شــعر ويملــؤوه رمــاًل ويطرحــوه فــي البحر،ففعلوا 
ــل جهــاده وَســْعيه ونــال إكليــل الشــهادة وعثــر المؤمنــون  بــه ذلــك، َفَكمَّ
علــى جســده فنقلــوه إلــى جزيــرة “ليبــارى” حيــث ظــل هنــاك حتــى ســنة 
839 م، وبعدهــا تــم َنْقــل الرفــات إلــى رومــا حيــث ُشــّيَدت كنيســة علــى 

اســمه فــي جزيــرة “التَّيبــر” وُيْعَتبــر شــفيعًا ألرمينيــا.

2- َمتَِّياس الرسول وبالد آكلى لحوم البشر:
    ذهــب لُيْكــِرز فــي بــالد آكلــي لحــوم البشــر فقبضــوا عليــه وقلعــوا 
عينيــه وأودعــوه فــي الســجن، وأرســل إليــه الــرب أنــدرواس الرســول 
ــا أرادوا القبــض عليهمــا صلَّيــا فانفجــرت عيــن مــاء داخل  وتلميــذه، ولمَّ
الســجن وفاضــت الميــاه حتــى األعنــاق فأتــى أهــل المدينــة معترفيــن 
بخطاياهــم وآمنــوا جميعــًا بالــرب يســوع، وأطلقــوا القديــس َمّتَيــاس 

ــوا  ــة وأقام ــقفًا وكهن ــم أس ــموا له ــجن فرس ــن الس عندهــم مــدة م
وتركوهم.

ــة  ــى مدين ــاس إل ــس َمّتَي ــب القدي ــا ذه مشــق     بعده د
ــرهم باســم الســيد المســيح فقبضــوا  عليــه حيــث بشَّ

ــد  ــى ســرير حدي وأخــذوه ووضعــوه عل
تــؤِذه  فلــم  تحتــه  النــار  وأوقــدوا 

نــورًا  يضــئ  َوْجهــه  وصــار 
فآمنــوا جميعهــم بالســيد المســيح. 
ــح  ــك تني ــة وبعــد ذل ورســم لهــم كهن
فــي إحــدى ُمــُدن اليهوديــة ببلــدة 

“هذا هو السالح القوي في التجارب، وقد تدربوا )التالميذ( عليه: الصالة بنفس واحدة”   
)القديس يوحنا فم الذهب (        10

دير الحربة بآرمينيا : نسبة إلى الحربة -التي ٌطعن بها السيد المسيح 
على الصليب - والتي يضمها الدير.   ]المصدر : ويكيبيديا[



“ ماذا اشتهي؟ ماذا أريد؟ لماذا أتكّلم؟ لماذا أعيش إن لم يكن لهذا السبب: أن نحيا 
مًعا مع المسيح... أنني ال أريد أن أخلص بدونكم”   )القديس أغسطينوس( 11



“ بدون قّوة الروح ارتعب بطرس أمام صوت جارية؛ وبالروح وقف أمام رؤساء 
12وملوك “           ) القديس جيروم(



وبعــد غيــاب ثــالث عــرة ســنة، مهنــا 10 ســنني يف عهــد 
اإلمراطــور البزينــي هرقــل، وثــالث ســنني قبــل الغــزو العــريب 
لإلســكندرية؛ رجــع البابــا بنيامــني إىل مقــر كرســيه. فبــدأ يف 
ــة  ــذ مجمــع خلقيدوني ــذي تصــَدّع من ــاء ال ــادة البن احلــال يف إع
يف  الفــاريس  التخريــب  مث  لألقبــاط،  البزينــي  واالضطهــاد 
هرقــل،  أضلَّهــم  الذيــن  جــذب  يف  فأخــذ  القصــرة،  غزوهتــم 

فرجــع مهنــم كثــرون.
تعمري األديرة:

هبــا  ــه البابــا بنيامــني إلتفاتــه حنــو األديــرة الــي خَرّ     وَجّ
فــرَمّ  إصالحهــا،  يف  واجهــد  ملــر  متُلّكهــم  أثنــاء  الفــرس 
أديــرة بريــة شــهيت، وبــدأ بديــر األنبــا بيشــوي إذ وجــد أن 
بقيــة  إىل  بالبنــاء  امتــد  مث  متامــا.  بــوه  خَرّ قــد  اكنــوا  الربــر 
أديــرة تلــك املنطقــة الــي يه احلصــن احلصــني إليــان الكنيســة، 
وا اإليــان  واخلزانــة األمينــة حلفــظ تــراث اآلبــاء الذيــن ســَمّ

ــل. ــل إىل جي الرســويل مــن جي
ــن  ــا ضــاع م ــِي مَعّ ــن ُتغ ــة مل تك ــاين احلجري ــى أَنّ املب     ع
تــراث أديب كنــي نتيجــة حريــق اإلســكندرية. واكن معروفــا يف 
ــكندرية  ــة يف اإلس ــة الباباوي ــارخي أن املكتب ــة مــن الت تلــك احُلْقب
الكنيســة  قوانــني  لــل  األصليــة  والوثائــق  املراجــع  حتــوي 
اكن  اإلســكندرية  بابــاوات  وإىل  الكنســية.  املجامــع  وقــرارات 
يلجــأ اآلبــاء رؤســاء الكنائــس األخــرى يف العــامل يســألوهنم عــن 
النصــوص األصليــة ومضاهــاة مــا عنــدمه مــن نســخ علهــا. 
ــة  ــذه املكتب ــق مصــر ه ــه التحقي ــى وج ــروف ع ــن املع ــس م ولي
الكبــر  كرلــس  البابــا  أيــام  تارخيــي  وجــود  هلــا  اكن  الــي 
ــه بأقــل مــن مائــي  ــل الغــزو الفــاريس مث العــريب بعــد نياحت قب

عــام.
العودة ملهام الرعاية وتثبيت املؤمنني:

    عــاد البابــا بنيامــني إىل مقــر كرســيه واهنمــك يف تثبيــت 
ــوع.  ــن لك ن ــزاة م ــا الغ هب ــي خَرّ ــس ال ــر الكنائ ــني وتعم املؤمن
ويف هــذه األثنــاء اكن املســيحيون يف البلــدان األخــرى مــا زالــوا 
الغــزو  اكرثــة  مــن  ــوا  يتعَمّ ومل  الغبيــة  باملجــادالت  منشــغلني 
الفــاريس مث العــريب، والــي اكنــت بســبب انقســامهم حــول 
ــرة.  ــم الصغ ــات عقوهل ــى إماكني ــو ع ــي تعل ــة ال ــور العالي األم
وملــا اشــتد النقــاش بــني األســاقفة حــول موضــوع َعويــص: “هــل 
أن  اإلمراطــور  رأى  مشــيئتان؟”  أم  واحــدة  مشــيئة  لمســيح 
ــد مجمــع يف القســطنطينية لبحــث هــذا املوضــوع،  يدعــو إىل َعْق
حــره  بــل  فيــه؛  مندوبــون  القبطيــة  للكنيســة  يكــن  مل  ولكــن 
البطريــرك اخللقيــدوين قــرش الــذي تــرك البــالد هنائيــا إثــر 
هَيّــأ  الــذي  العــاص  بــن  معــرو  وبــني  بينــه  املعاهــدة  توقيــع 
الفرصــة لألنبــا بنيامــني ليتســَمّ مقاليــد رائســته ويعيــش يف مقــر 

باإلســكندرية. كرســيه 
    وحســنا مل حيــر بابــا الكنيســة القبطيــة هــذا املجمــع 
ــن  م م ــَدّ ــا هت ــادة إمعــار م ــه وإع ــِمّ أشــتات رعيت ــَرّغ لِ حــى يتف

ــم. ــدمه وأديرهت معاب
أغاثو تمليذ البابا بنيامني:

    اكن يعيــش مــع البابــا بنيامــني إنســان مملــوء نعمــة وحمكــة 
ــا يف الكنيســة. ويف زمــن اإلمراطــور  امســه “أغاثــو”. واكن ِقَسّ
هرقــل اكن يرتــدي زّي العمانيــني يف مدينــة اإلســكندرية ويطــوف 
ليــاًل بيــوت األرثوذكســيني املختفــني مــن اضطهــاد البطريــرك 
اخللقيــدوين قــرش، وذلــك لُيثِبّهــم ويقــي حواجئهــم ويناوهلــم 
ــة  ــه ُقَفّ ــى كتف ــل ع ــار اكن حيم ــة، ويف الهن ــن األرسار املقدس م
جنــار  بأنــه  املُضَطِهديــن  أمــام  ويتظاهــر  النجــارة  آالت  فهــا 
حــى ال يعرتضــوا ســبيله. ومكــث هكــذا 10 ســنوات يقــوم هبــذه 
ــَظ للكنيســة أبناءهــا وقادهتــا إىل  ــة، حَفَف ــة اخلفي اخلدمــة الفدائي

حــني رجــوع البابــا بنيامــني إىل مقــر كرســيه.
    فمــا عــاد البابــا إىل كرســيه، أقامــه وكيــاًل لــه يف تدبــر 
البيعــة، وعــى األخــص أنــه ُأصيــب يف ســنتيه األخرتــني مبــرض 
ــو هــذا خــالل هاتــني  ــه أغاث َدَم ــه أقعــده عــن العمــل، َفَ يف رجلي

الســنتني خدمــة االبــن البــار بأبيــه احملبــوب.
رسامة مطران إلثيوبيا وإرساله مع راهب قديس:

    قــام البابــا بنيامــني برســامة مطــران جديــد إلثيوبيــا وأرســله 
ــته  ــرف بقداس ــوت ُع ــكال هميان ــب امســه ت ــه راه ــاك ومع إىل هن
زال  وال  اإلثيــويب،  للشــعب  جليلــة  خدمــات  أَدّى  وقــد  وتقــواه، 
مونــه وجيُلّونــه حــى هــذا اليــوم، ويقولــون أنــه  اإلثيوبيــون يكِرّ
ــس الرهبنــة اإلثيوبيــة يف بــالدمه، وهــو شــفيع إثيوبيــا  أول َمــن أَسّ

ــا ورؤســاهئا. وملوكه
انتقال البابا بنيامني إىل دار اخللود:

   أبــدى القديســون عطفهــم عــى هــذا البابــا املجاهــد الصبــور، 
ينقلــه  أن  إليــه  ضارعــني  المســاوي  اآلب  لــدى  فيــه  فشــفعوا 
مهنــم  هلل  فتقَبّــل  البقــاء،  دار  إىل  الشــقاء  دار  مــن  رسيعــا 
هــذه الشــفاعة وأرســل إىل صفِيّــه بنيامــني البابــا أثناســيوس 
مقــر  عــن  بعيــدًا  النــي  مثلــه  عــاىن  )الــذي  الرســويل 
كرســيه(، وبصحبتــه قديَســنْي آخَرْيــن. فظهــر لــه ثالثهــم يف 

ــاكر. ــة األب ــه إىل بيع ــرب انتقال ـَّـروه بق حــم وبشـ
    ومــا أن انبلــج جفــر تلــك الليلــة حــى فاضــت روح األنبــا 
بنيامــني بــني يــدِيّ اآلب. واكن انتقالــه يف اليــوم الثامــن مــن هشــر 
 39 قــى  وهبــذا  656م.  عــام  ينايــر(،   17( املبــارك  طوبــة 

)617-656م(. املرقــي  الكــريس  عــى  عامــا 

جهاد من أجل
إعادة البناء

البابا بنيامين األول

ه، خذ منه احتياجك، وما تبّقى وأنت ال تحتاج إليه يحتاج إليه الغير ”  “تطّلع كم وهبك اللَّ
13         )القديس يوحنا فم الذهب(



بشخص  وأحياًنا  شخصًيا،  أحياًنا  يعملون  مالئكة...  خالل  القديم  العهد  تدبير  كل  ”ُأعطي 
)القديس أغسطينوس (  ه.”           14اللَّ



ه، حتى إذا رأى أنه لم يستفد من طلبه شيًئا، واستقر  “كان بولس الرسول يتوسل إلى اللَّ
في ذهنه أن في اآلالم ربًحا له، سكن واطمأن، بل صار يفرح باآلالم.”    

        ) القديس يوحنا فم الذهب(
15



”أي نفع لمصباٍح بال نوٍر، وأي نفٍع للمسيحي بدون المحبة )حبه لخالص إخوته(”     
)القديس يوحنا فم الذهب (         16



“إذ  تمثل التالميذ أيًضا بالسيد المسيح، عندما كانوا يسقطون تحت اآلالم بنفس 
) ابونا تادرس يعقوب ملطي ( الطريقة، صلوا من أجل قاتليهم”     17



يروى أحد الرهبان المتوحدين :
“ كنــت فــي أحــد أيــام شــهر مايــو الماضــي , اســتيقظت 
كالعــادة فــي الوقــت المحــدد ككل يــوم , كل شــئ علــى مــا 
ــا  ــت منه ــد أن انتهي ــم بع ــاح , ث ــوات الصب ــت صل ــرام , صلي ي
خرجــت خــارج المغــارة , أتأمــل يــد اهلل فــي مشــهد الشــروق , 
ثــم دخلــت بعدهــا ثانيــة إلــى مغارتــي للقــراءة , و قلبــي ملــئ 

ــوم . ــة الي ــي طيل بمشــاعر تكفين
ــم  ــط , ث ــى الحائ ــري إل ــندت ظه ــى األرض و أس جلســت عل
ــم  ــدث ل ــدس , و إذ بشــئ يح ــي المق ــط كتاب ــدي أللتق ــددت ي م
يعــرض لــي منــذ عشــرات الســنين , شــعرت بطعــم غريــب فــي 
حلقــي .. مــا هــذا يــا ربــي ؟؟ حاولــت أال أفكــر فــي األمــر و أن 
أكمــل يومــي كمــا يســير , و لكنــي تذكــرت هــذا الطعــم , نعــم 

إنــه طعــم “الملبــن” .
تعجبــت كثيــرًا فأنــا لــم أذق هــذا النــوع مــن الحلــوى منــذ مــا 
يقــرب مــن أربعيــن ســنة , حاولــت أال أعيــر األمــر اهتمامــا , و 
بــدأت أقــرأ فــي الكتــاب المقــدس , و لكــن لــم تمــر إال لحيظــات 
قليلــة و إذ بــي أفقــد تركيــزي و شــهوة الملبــن تشــتعل داخــل 
حلقــي , أغلقــت كتابــي و وضعتــه فــي مكانــه و قمــت أصنــع 
ــى  ــوم عل ــذا الي ــه أن يســري ه ــب من ــام اهلل أطل ــات أم ميطاني
خيــر , ثــم أنهيــت الميطانيــات و طعــم الملبــن ال يــزال فــي فمــي 

.. فخرجــت خــارج القاليــة أحــدث نفســي :
“ ملبــن يــا راهــب !! ملبــن يــا متوحــد ؟؟ أجئــت إلــى البريــة 
هنــا لتبحــث عــن الملبــن ؟! إذا كان الرهبــان فــي الديــر ال 
يرونــه , أتطلبــه أنــت هنــا فــي الصحــراء يــا متوحــد ؟! ملبــن 

ــا عجــوز !!! “ ي
ــرت  ــّي , ص ــي عل ــت باب ــي و أغلق ــى قاليت ــًا إل ــت أيض دخل
أتضــرع إلــى اهلل أن يرحمنــي و يتحنــن علــّي , و أســكب أمامــه 
نفســي حينــًا بالميطانيــات و حينــًا بالدمــوع و حينــًا آخــر بقــرع 
ــهوة , و أال  ــذه الش ــيًّ ه ــلط عل ــه أال تتس ــب من ــدر , أطل الص

تكــون نهايــة أيامــي معــه بشــهوة مثــل هــذه .
و إذ بي أجد باب القالية يقرع ........

رشــمت ذاتــي بعالمــة الصليــب ثــم ذهبــت ألســأل عــن الطارق 
, فــرد علــيَّ : “ أغابــي يــا أبــي “

ــي  ــع مع ــل تصن ــالن , ه ــس ف ــا الق ــك أبون ــا إبن ــال : “ أن فق
ــة “ محب

ففتحــت لــه و وجدتــه فعــال أبونــا “س” و قــد كان متعبــا 
جــدا , فســألته عمــا أتــى بــه إلــى هنــا , فأخبرنــي أن الطبيــب 
أوصــاه أن يمشــي كثيــرا كل يــوم ألنــه مصــاب بمــرض الســمنة 
ــه  ــق و إذا ب ــى ضــل الطري ــي الصحــراء حت , فأخــذ يتمشــى ف

عنــد بــاب مغارتــي .
رحبــت بــه و اســتقبلته عنــدي هــذه الليلــة , و صلينــا ســويا 
ثــم نمنــا , و فــي الغــد اســتيقظنا و صلينــا أيضــا حتــى شــروق 
الشــمس , فاســتأذنني أن يغــادر , فقلــت لــه : “ البــد أن 

ــة “ ــق ثاني ــى ال تضــل الطري ــك حت أوصل
  مشــينا ســويا فــي الصحــراء حتــى وصلنــا علــى بعــد أمتــار 
ــا البعــض و شــكرني  ــا بعضن ــر , فقبلن ــن أســوار الدي ــة م قليل
كثيــرا , ثــم ابتســم لــي , و أخــرج لــي مــن جيبــه شــئ مســتطيل 
ملفــوف فــي ورقــة و قــال لــي : “ اتفضــل يــا ابونــا دي مــن إيــد 
المســيح و اللــي مــن إيــد المســيح ماترفضــوش “ , فشــكرته 

وودعتــه , ثــم رجعــت إلــى قاليتــي .
عــدت إلــى القاليــة , و صليــت صــالة الســاعة التاســعة فــي 
ــن  ــت م ــد أن انتهي ــرأ , و بع ــم جلســت ألق ــاد , ث ــا المعت وقته
قراءتــي جــاءت عينــي علــى الورقــة التــي أعطانــي إياهــا أبونــا 
.. أخــذت الورقــة ثــم فتحتهــا ... و إذ بهــا قطعــة مــن الملبــن 

!!!!!!!!!!!
نظــرت إليهــا و أنــا أتعجــب ممــا كنــت فيــه باألمــس , حيــث لــم 
تعــد فــي بالــي هــذه الشــهوة التــي كــدرت علــّي يومــي الماضــي 
, و تذكــرت أنــي حتــى فــي صغــري لــم يكــن يســتهويني هــذا 

النــوع مــن الحلــوى .
ــد  ــي “ دي مــن إي ــا ل ــرا , و تذكــرت كلمــة أبون ضحكــت كثي

المســيح “
وضعــت قطعــة الملبــن حتــى آكلهــا وقــت المســاء , و صــرت 
أتأمــل طيلــة هــذا اليــوم فــي حنــو اهلل علينــا و كيــف أنــه ال يهتم 
ــى  ــون و عل ــدي تحمل ــى األي ــا أيضــا “ عل ــل يدللن ــط ب ــا فق بن

الركبتيــن تدللــون “
عجيــب هــو اهلل فــي حنــوه .... فهــو ال يعطينــا األشــياء 
ــد  ــي ق ــى األشــياء الت ــل حت ــط ب ــا فق ــي نحتاجه ــة الت الضروري

ــاس . ــر الن ــي نظ ــرة ف ــة و صغي ــر ضروري ــدو غي تب
و  المالييــن  إلــه  تجــده  ال  ســوف  فيــه  قليــال  تأملــت  إن 
المليــارات مــن البشــر , بــل إلهــك الشــخصي الــذي يهتــم بــكل 
تفاصيــل حياتــك , و يعطيــك كل مــا تحتــاج و لكــن علــي شــرط 

ــذا. ــك ه ــك احتياج ــي قلب ــه ف أال يصارع

اطلبوا أواًل ملكوت الله و بره
و كل هذه تزاد لكم  

قصة حقيقية



داود الملك صرخ فى كتاب المزامير قائالً

“أن أصواتهم خرجت 
وكلماتهم بلغت العالم“

ربنا  عرفنا  المسيح  وتالميذ  الرسل  قبل  من 
يسوع الكلمة فمن أجلهم ارحمنا أيها الصالح،

كثيرة هى اآليات التى صنعوها فى العالم 
وأشفوا المرضى باسم ربنا يسوع المسيح 

بتسابيح  لهم  نعيد  المسيحين  نحن  هوذا 
صارخين قائلين السالم لكم ايها الرسل .
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إبصالية واطس لـ شهادة القديسين
بطرس وبولس الرسولين.
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