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صــ ِغ حــواء ُأ ّمنــا األوىل ولِتقــرب َّ
إيل ،لرتفــع
لِ ُت ْ
رأهســا الــي احننــت بالعــار الــذي حلــق هبــا ويه يف
اجلنــة .لتكشــف عــن وجههــا وتشــكرك ،ألنــك نزعــت
عهنــا ارتباكهــا!.
إيقظــي أوتــارك يــا قيثــاريت يف مــدحي مــرمي العــذراء،
إرفــي صوتــك وترمنــي بســرة العــذراء العجيبــة ..إبنة
صهيــون ..الــي ولــدت لنــا "حيــاة العــامل".

حصـــول أبونـــا بيجـــول علـــى
الدكتـــوراة الفخريـــة وســـفيراً
للتســـامح والســـام
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“مهما قال لكم فافعلوه”
هــذه هــي الكلمــات المعــدودة للقديســة مريــم
العــذراء ،قالتهــا فــي ســياق أول معجــزة
صنعهــا الســيد المســيح فــي عــرس قانــا الجليــل
(يوحنــا.)٥ :٢
ويعتبرهــا آبــاء الكنيســة بمثابــة “أقصــر” عظــة
فــي الكتــاب المقــدس .ونحــن علــى ُهــدَ ى هــذه
الكلمــات نعيــش ونعمــل ونمــارس خدمتنــا
وعالقتنــا بالجميــع ..فمــاذا قــال لنــا؟… لقــد
أخــذت فقــط ثالثــة مواضــع ممــا قالــه:
ْ
“ -١ا ِْســأَلُوا ُت ْع َطـ ْـوا .ا ُ ْطلُ ُبــوا َت ِج ـدُواِ .اق َر ُعــوا
ـح َل ُك ـ ْم” (مــت:)٧ :7
ُي ْف َتـ ْ
هــذه هــي قــوة الصــاة الجماعيــة حيــث
يســتجيب هللا ويُعطــي ويفتــح األبــواب ،فقــط
ق ِّدمــوا صلواتكــم فــي خشــوع وفــي ثقــة اإليمــان
بــاهلل القــادر علــى كل شــيء ،وال َتــدَ عْ شــيئا ً لنــا عــدو إال الشــياطين ..أمــا البشــر الذيــن
يُزحــزح إيمانــك ســواء أشــخاص أو أحــداث يجعلــون أنفســهم أعــداء ،فإننــا نراهــم أ ِحبَّــاء
لنــا!! ومهمــا صــدرت منهم أفعــال أو أقــوال فإننا
أو ح َّتى تقلُّبات الزمان.
نســتمر نحبهــم ألن هــذه هــي وصيــة المســيح لنــا
ــاس حتــى وإن أبغضونــا ولعنونــا وأســاءوا إلينــا دون
ُ “ -2كل َّ َكلِ َمــ ٍة َب َّطا َلــ ٍة َي َت َك َّلــ ُم ِب َهــا ال َّن ُ
يــن” ســبب فإننــا نحبهــم ليــس بالــكالم وال باللســان بــل
ِســا ًبا َي ْ
ف ُي ْع ُطــونَ َع ْن َهــا ح َ
ــو َ
س ْ
َ
ــو َم الدِّ ِ
بالعمــل والحــق (١يــو .)١٨ :٣إن الخطيــة هــي
(مــت:)٣٦:١٢
الــكالم هــو أكثــر نشــاط يقــوم بــه أي إنســان كل التــي تقــف وراء هــذه األفعــال الرديئــة فمثــاً
يــوم ،وهنــاك الــكالم الجيــد الــذي فيــه “المالفــظ االعتــداء علــى بيــوت النــاس ومحــال أرزاقهــم
ســعد” وأيضــا ً الــكالم الــردئ بــكل أشــكاله لهــوَّ خطيــة ولكــن هــذه الخطيــة تتضاعــف فــوق
رؤوس فاعليهــا حينمــا َيمْ َتــد االعتــداء إلــى
وعباراتــه.
ولكــن يــا إخوتــي ال تتضايــق قلوبكــم مــن األبنيــة العامــة فــي المجتمــع وتــزداد باألكثــر
الذيــن يقولــون كالمــا ً رديئــا ً عنكــم فإنهــم عندمــا يصــل هــذا االعتــداء إلــى بيــوت العبــادة
ي ُْوقِعــون أنفســهم تحــت طائلــة العقــاب اإللهــي ســواء كانــت معبــداً أو مســجداً أو كنيســة
“ومهمــا قــال لكــم فافعلــوه” :نحبهــم ونباركهــم
وإنمــا صلّــوا ألجلهــم.
ونصلــى مــن أجلهــم.
ار ُكــوا الَعِ نِي ُكــ ْم،
“ -3أَ ِح ُّبــوا أَ ْعدَ َ
اء ُكــ ْمَ ،ب ِ
بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
َ
ـل ا َّلذِيــنَ
أَ ْحسِ ـ ُنوا إلــى ُم ْبغِضِ ي ُك ـ ْمَ ،و َ
صلُّــوا أل ْجـ ِ
ُيسِ ــي ُئونَ إِ َل ْي ُكــ ْم” (لــو:)٢٧ :٦
@PopeTawadros
هــذه هــي صــورة المســيحيين الحقيقييــن ،ليــس
م”
”العذراء مريم هي نافذة السماء التي َسكْب منها الله النور الحقيقي على العال 
( القديس فولجنتيوس)
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إكرام
السيدة
العذراء

بقلم مثلث
الرحمات قداسة
البابا شنوده
الثالث

“هوذا منذ اآلن
جميع األجيال
تطوبني”
ِّ
(لو)48:1

3

س َّجله اإلنجيل “هوذا منذ
َي ْكفي َق ْولها الذي َ
تطوبني” (لو .)48:1وعبارة
اآلن جميع األجيال ِّ
“جميع األجيال” تعني أن تطويب العذراء هو
عقيدة هامة استمرت من الميالد وستبقى إلى آخِر
الزمان.
والعذراء لم تنلْ الكرامة فقط من البشر ،وإنما
أيضا ً من المالئكة.
وهذا واضح في تحيَّة المالك جبرائيل لها بقوله
“السالم لكِ أيتها الممتلئة نعمة .الرب معكِ  .مباركة
أنت في النساء” (لو .)28:1وعبارة “مباركة
أنت في النساء” تكررت أيضا ً في تحية القديسة
أليصابات لها (لو.)43:1
ونالحظ أن أسلوب مخاطبة المالك للعذراء فيه
تبجيل أكثر من أسلوبه في مخاطبة زكريا الكاهن
(لو.)13:1
وهنا نبوءات كثيرة في الكتاب تنطبق على
السيدة العذراء ،ومنها “قامت ال َملِ َكة عن يمينك
أيها الملك” (مز ،)9:45وفي نفس المزمور يقول
عنها الوحي اإللهي “كل مجد ابنة الملك من داخل”
(مز ،)13:45فهي إذاً ملكة وإبنة ال َملِك .ولذلك
فإن الكنيسة القبطية في أيقوناتها الخاصة بالعذراء،
تصوِّ رها َك َملِ َكة ُم َتوَّ َجة ،وتجعل
مكانها باستمرار عن يمين السيد
المسيح له المجد.
والكنيسة تمدح العذراء في
ألحانها قائلة “نساء كثيرات ُن ْل َن
كرامات .ولم َت َن ْل م ِْثلك واحدة
ِم ْنهُنَّ ” .وهذه العبارة مأخوذة
من الكتاب (أم.)29:31
والسيدة العذراء هي شهوة
األجيال كلها ،فهي التي استطاع
الح َّية
نسلها أن يسحق رأس َ
ُم َح ِّققا ً أول َو ْعد هلل بالخالص
(تك.)15:3
والعذراء من حيث هي أم المسيح ،يمكن
أن أمومتها تنطبق على كل ألقاب السيد المسيح.
فالمسيح هو النور الحقيقي (يو ،)9:1وهو الذي قال
عن نفسه “أنا هو نور العالم” (يو .)12:8إذا تكون
أمه العذراء هي أم النور ،أو هي أم النور الحقيقي.
وما دام المسيح قُدُّوسا ً (لو )53:1تكون
هي أم القدوس وما دام هو الم َُخلِّص ،حسبما قيل
للرعاة “وُ لِد لكم اليوم في مدينة داود مخلِّص هو
المسيح الرب” (لو .)11:2وحسب إسمه “يسوع”
“أي مخلص”“ ،ألنه يخلص شعبه من خطاياهم”

(مت ،)21:1إذا تكون العذراء هي أم المخلِّص.
ومادام المسيح هو هللا (يو ..)1:1إذا تكون
العذراء هي والدة اإلله .ومادام هو الرب ،حسب
قول اليصابات عن العذراء “أم ربي” (لو.)43:1
إذن تكون العذراء هي أم الرب ،وبنفس القياس هي
أم عمانوئيل (مت )23:1وهي أم الكلمة المتجسد
(يو.)14:1
وإن كانت العذراء هي أم المسيح ،فمن باب
أولى تكون أ ُ َّما ً روحية لجميع المسيحيين ،ويكفي
أن السيد المسيح وهو على الصليب ،قال عن
العذراء للقديس يوحنا الرسول الحبيب “هذه أمك”
(يو ،)27:19فإن كانت أما ً لهذا الرسول الذي
يخاطبنا بقوله يا أوالدي (1يو ..)1:2فبالتالي تكون
العذراء هي أم لنا جميعاً ،وتكون عبارة (أختنا)
ال تستحق الرد ،فمن غير المعقول وال المقبول
أن تكون أما ً للمسيح وأختا ً ألحد أبنائه المؤمنين
باسمه!.
إن من يكرم أم المسيح ،إنما يكرم المسيح نفسه،
وإن كان إكرام األم هو أول وصية بوعد(أف،2:6
خر ،12:20تث .)16:5أ ْفال ُن ْك ِرم العذراء أمنا وأم
المسيح وأم آبائنا الرسل؟! هذه التي قال لها المالك
“الروح القدس يحل عليك ،وقوة العلي تظللك.
لذلك أيضا ً القدوس المولود منك يدعي ابن هللا”
(لو .)35:1هذه التي طوبتها القديسة أليصابات
بقولها “طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل
الرب” (لو .)45:1والتي جميع األجيال تطوبها..
ت في النساء” التي قيلت لها
وعبارة “مباركة أن ِ
من المالك جبرائيل ومن القديسة أليصابات ،تعني
أنها إذا قورنت بكل نساء العالم ،تكون هي المباركة
فيهم ،ألنه لم تنل واحدة منهن مجداً نالته العذراء
في التجسد اإللهي ،وال شك أن هللا قد اختارها من
بين كل نساء العالم ،لصفات فيها لم تكن تتوافر في
واحدة منهن.
علو مكانتها وارتفاعها ،لذلك
ومن هنا يظهر ُّ
ل َّقبها إشعياء النبي بلقب “سحابة” أثناء مجيئها
إلى مصر (أش.)1:19

ً
صوتا من الرب يأتي
”حينما أريد أن أنظر إلى العذراء وأتأمل في شخصها يبدو لي ألول وهلة أن
ً
أذني  :ال تقترب إلى هنا اِ خلع حذاءك من رجليك ألن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض
صارخا في
ّ
(القديس ساويرس األنطاكي ).
ة”						
مقدس 

من ألحان
العذراء
“لحن
افــرحى يا
مـريــم” العبدة واألم :

 ُيقـال  :بعـد صلاة الصلـح  ..أم فرحانـة
بالصلـح الـذى حصـل بيـن أوالدهـا وأبيهـم
السـماوي ..
الصلـح الـذى صـار بيـن السـماء واألرض
 ...بيـن السـمائيين واألرضييـن..

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

أم فرحانـة
بالصلـــح الذى
حصـــــل بيـــن
أوالدهـا وأبيهم
السمـــــــاوي

“ستحبلين وتلدين ابنا ً ،
 المالك يقول لها َ :
ويُدعى اسمه عمانوئيل  ..يعطيه الرب اإلله
كرسى داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى
األبد  ..وال يكون لملكه نهاية”
وهى تقول “ :هوذا أنا آمة الرب”
أليصابات تقول لها “ :من أين لى هذا ”...
وهى تقول “ :ألنه نظر إلى اتضاع أمته”
يقول اللحن :
 +الذى فى حجرك المالئكة تسبحه ..إنه
الرب اإلله ..إذن لها كرامتها كأم هلل ..
 +ليس لنا دالة عند ربنا  ..لها دالتها ..
اللحن يكشف لنا ذواتنا “ ..ليس لنا دالة” ،
ويكشف لنا دالة العذراء “ ..ليس لنا دالة ..
سوى طلباتك وشفاعاتك” ..
إننا نتكل على دالتها عند هللا  ..كما نقول
فى صلوات السواعى “ :إذ ليس لنا وسيلة
وال دالة وال حجة وال معذرة ...فنحن بكِ
نتوسل إلى الذى وُ لد منكِ ”  -صلوات الساعة
السادسة
 +إذا كنا نقول “ :من أجل داود عبدك
وإسحق عبدك ويعقوب قديسك”
  +إذا كنت تقول ألخيك  :علشان خاطر
(فالن) ..
  +إذا كنت تقول  :علشان خاطرى ..
فما بالك خاطر السيدة العذراء عند إلهها
وابنها وحبيبها ؟؟
المسيح يسمع لها :
 +وهو فى الهيكل  :يقول لنا معلمنا لوقا:
“كان خاضعا ً لهما” ..أى لمريم العذراء
ويوسف النجار ..
 +فى قانا الجليل  :كل ما قالته “ :ليس لهم
خمر”  ..لم تطلب ..لكن عرضت
وهذا هو الفرق بينها وبين بقية القديسين ..
يظهر هذا التمييز فى األلحان :
للعذراء  :هيتين نى إبريسفيا  ..لبقية

القديسين  :هيتين نى طوبه
للعذراء  :آرى إبريسفافين  ..لبقية القديسين:
طوبه إم إبشويس..
اإلبريسفيا  ..للعذراء والمالئكة  ..ويوحنا
المعمدان  ..فقط (ألنه المالك الذى أعد
الطريق أمام المسيح  /كما ذكر مالخى
النبى).
فى صالة الستار  ،نقول :
“يا والدة اإلله  ،إذ قد وثقنا بكِ فال نخزى
بل نخلص  ..وإذ قد اقتنينا معونتك ووساطتك
أيتها الطاهرة الكاملة  ،فال نخاف  ..ونتخذ
لنا معونتك القوية فى كل شيء لتسترنا مثل
الترس”..
عبـارة  ،البعـض يفهمهـا خطـأ “ :مالـى
ولـكِ يـا امـرأة”
ليس معناها “مالكيش دعوة”  ،أو “ماليش
دعوة بيكِ ” ..
لكن تعنى “أروح منك فين يعنى” ..
ت مايتقال لكيش ال ..
أعمل إيه معاكِ  ..أن ِ
مع متياس الرسول :
بمجرد سماعها بسجن متياس  ..ذهبت إليه
حتى السجن  ،وعندما رفعت أيديها انحل
الحديد ( ..عيد العدرا حالة الحديد فى جبل
الطير  /سمالوط)
إنـه درس لنـا  ..عندمـا تحـل بنـا مشـكلة
ونقـول أنهـا مثـل الحديـد قـل للعـذراء :
يا من حلل ِ
ت الحديد  ،حلى الحديد ..

السالم لمريم والدة اإلله،كنز العالم كله،المصباح غير المنطفئ،إكليل البتولية ،صولجان األرثوذكسية،
الهيكل غير المفهوم ،مسكن غير المحدود ،السالم لك ،يا من حملت غير المحوي في أحشائك
( القديس كيرلس السكندرى )
				
ة”
البتولية المقدس 
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أبونا بولس جورج

حدود التعارف قبل االرتباط

هناك الكثري من ال�سروط لتكون ُم�ست ِع َّد ًا للزواج كاأن يكون عندك
ن�سوج عقلي وعاطفي ونف�سي وروحي ،واأن تعرف نف�سك لكي تعرف
ال�سخ�ض املنا�سب لك واأن توؤمن باالختالف ،ومن اأهم ال�سروط هو
مبداأ التنازل الأن الزواج يف امل�سيحية هو دعوة الإنكار الذات اأي تنازل
الطرفني لكي يتمجد امل�سيح يف البيت.وبعد اأن تتاأكد من تو ُّفر هذه
اخلطبة.
ال�سروط َلدَ ْيك لنبداأ يف التع ُّرف �سو َّي ًا عن فرتة ما قبل ِ
ما هي امل�ساكل التي تقابلنا يف فرتة التعارف؟
 -1قلة الثقة :فنحن يف هذه الفرتة ال يوجد عندنا ر�سيد من املعرفة
لل�سخ�ض االآخر فذلك ُين ِتج تخوفات وكثري من الت�ساوؤالت منها :هل ما
ُي ْظهِره الطرف االآخر هو احلقيقة اأم ال؟ وما يزيد من عدم الثقة هو
اأن يكون اأحد الطرفني كتوم ًا.
-2اختالف امل�ساعر :مث ًال يكون اأحد الطرفني عاطفي فينجذب لالآخر
ب�سرعة واالآخر مل ي�سل لتلك املرحلة بعد ،لكن االأ�سح هو التمهُّل.
-3الوقت املفتوح :طول فرتة التعارف ،ال بد من حتديد الوقت بو�سوح،
اخلطبة اإذا حدث توافق.
وبعدها تتم ِ
ما هي املبادئ الأ�سا�سية يف التعارف؟
-1ال�سدق والو�سوح :اأي ال تقول �سيئ ًا يحمل معنيني وال تقول �سيء
وتنكره فيما بعد ،وال�سدق يوؤدّي للو�سوح والراحة ويبني الثقة.
اأ .ال�سدق يف امل�ساعر :ال تبالغ يف م�ساعرك وال تكذب حتى لو ُ�سئلت
عنها فالكني�سة ُتع ِّلمنا اأن العاطفة اجليدة واالأمينة تنمو بالتَد ُّرج اأما
االإنفعال واالإنبهار من املمكن اأن يكون غري حقيقي.
ب .ال�سدق يف االإمكانيات :اإخربهم مب�ستواك ودخلك واأي�س ًا مكان
تواجد بيت الزوجية.
عرب عن طباعي وال نتحدث عن
ت .ال�سدق يف التعبري عن الطباع :اأُ ِّ
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خطايانا ،كمثال اأن يخربها اأنه ع�سبي .ومن حقها اأن ت�ساأله اإىل اأي
درجة واإىل ماذا ت�سل تلك الع�سبية؟
-2اخل�سو�سية :هناك حدود للخ�سو�سية بدون مبالغة لكي ن�ستطيع
التعرف ببع�ض دون اخرتاق حدود العائالت على �سبيل املثال ال
احل�سر.
ُّ
-3تدخل االأهل :على االأهل ُتقدمي امل�سورة فقط ..ويف �سوء ال�سالة
واالر�ساد الروحي ُيقررا ما يرانه منا�سباً.
اأ .فرتة التعارف االأوىل :لهم روؤيا وخربة يجب اأن ال تتجاهلها .اإال
يف بع�ض احلاالت االإ�ستثنائية اإذا كان هناك توافق روحي واجتماعي
وتعليمي وجاء وجه االعرتا�ض بعيد ًا عن الواقع ويف هذه احلالة من
املمكن للكني�سة اأن تتدخل ب�سرط التاأكد من ذلك.
اخلطبة :الزال لالأ�سرة حق التدخل يف الرتتيبات املادية..
ب .فرتة ِ
مبا ال يعيق االأمور..
ت .مرحلة الزواج :ال يتدخل االأهل يف القرارات ،وحدود عالقتنا بهم
هي املحبة واالحرتام.
 -4مرحلة ال�سراحة:
اأ .هناك اأمور البد اأن ُتقال من البداية كمثال (امل�ستوى املعي�سي
و الدخل).
ب .هناك اأمور من املمكن اأن ُتقال يف زيارات اأخرى ،مثل االأمرا�ض
التي يعاين منها ،لكن لكي نكون اأكرث و�سوح ًا يجب اأن ُت ْخ ِرب الطرف
االآخر اأن الثقة ُت ْب َنى بالتدريج ،لذلك هناك اأ�سياء اأ�ستطيع اإخبارك بها
االآن واأخرى حتتاج بع�ض الوقت لكن ال بد من اإخبار الطرف االآخر بها
قبل اأي ارتباط ر�سمي وقبل اأن يحدث اأي تعلُّق عاطفي.
ت .هناك اأ�سياء ال ُتقال وال ُي�ساأل عنها ونق�سد االأمور اخلا�سة.

للنجاح”بني المعمودية وهي :
إنسان من
من كل
منهاالله
يطلبها
اآلتية ،
األشياء
”“إن
التحضير
إرادة
األهم
الثالثةلكن
مهمة،
هذهالنجاح
إرادة
”

ه

وعفت
الجسد
هر
وط
اللسان،
وصدق
النفس،
كل
من
مستقيم
إيمان
ُ
( بوبي نايت)
								
( القديس غريغوريوس الثيؤ لوغوس )
						

اللمسات واألحضان في التربية

الكثري من االآباء ميار�سون هذا االأمر
النف�سي ب�سكل تلقائي ،لكن الكثري منهم ال
َي ِعي مدى اأهميته وخطورته يف بناء نف�سية
اأبنائنا .ولكي نتعرف اأكرث على اأهمية هذا
املو�سوع �سنبداأ من حداثة اأطفالنا.

فحا�سة اللم�ض تنمو كاأول حا�سة يتن َّعم
بها الطفل منذ والدته والكثري منا يعلم اأن
الطفل يو َلد بحا�ستي َ�س َمع و َب َ�سر �سعيفتان
حيث ال ي�سمع اإال ُم َّرد �سو�ساء وال يرى
�سوى اأ�سواء وال ُمي ِّيز اإال بعد عدة �سهور،
اأما عن حا�سة اللم�ض تكون راقية جد ًا عنده
ورمبا نت�ساءل ملاذا؟ الأنها اأدق واأهم حا�سة
فهي نوع من اأنواع احلماية ،على �سبيل
املثال اإذا َو َخذ دبو�ض قدم ابنك �س ُي ْب ِعد
قدمه اإنْ اأ ْم َك َنه واإن مل ي�ستطع �سي�سرخ على
االأقل ل ُين ِّبه َمنْ حوله وهو ال�سبيل له اأي�س ًا
لالإح�سا�ض بح�سور والِدَ ْيه ،لكن الطفل ال
ي�ستطيع اأن مييز بني اليد التي تلم�سه اإن
كانت يده هو اأم يد والدته ومن هنا تبداأ
اأهمية ذلك االإح�سا�ض فهو ي�سعر باأن االأم
ُتك ّلمه.ولنتعلم من امل�سيح فهو كان مي�سي
ويُقدِّ م للنا�ض مل�سات مملوءة حب ًا.
اأربعة اأنواع من اللم�سات:
\ -1مل�سة �سفاء الإميان :امل�سيح
عندما كان ي�سنع معجزة كان يلمِ �ض مكان
املعجزة اأو
ج�سد

املري�ض ،واملثال ال�سهري حماة بطر�ض
"فلم�ض يدها فرتكتها ا ُ
حل َّمى" (مت)15 :8
هو يعطيها قوه تنتقل منه لها وهي تاأخذ
من يد امل�سيح اإميان ،لذلك نحن نحتاج اأن
نفعل ذلك مع اأبنائنا فبع�ض اللم�سات من
املمكن اأن ت�سفيهم نف�سي ًا �سفا ًء ُر َّمبا من
ِ�س َغر النف�ض فاأنت ُت�س ِعره بلم�ساتك اأنه لي�ض
�سئي ًال واأنك تثق به.

واللم�سة مرحلة من اأهم واأقوى مراحل
التاأديب ،وتاأتي هذه املرحلة بعد العقاب؛
فابنك يكرب عندما يفهم خطاأه ،لكن دون
ق�سوة؛ لذلك ال ُبد اأن تاأخذه حل�سنك وتو�سل
له هذه الر�سالة االأهم وهي اأنا اأُوؤدبك الأنني
اأُحبك كما فعل امل�سيح مع االإبن ال�سال "اإذ
كان مل يزل بعيد ًا راآه اأبوه ،فتحن ورك�ض
ووقع على عنقه وق َّبله" (لو.)20 :15

 -2مل�سة ال�سالم والأمان :كان يفعل ذلك
مع التالميذ عندما يجدهم خائفني "فجاء
ي�سوع ومل�سهم وقال قوموا ال تخافوا

الرتبية بالأح�سان:

(مت ،")7: 17ج ِّرب اأن تلم�ض اإبنك مل�سة
ت�سجيع عندما يكون خائف اأو م�سطرب
فاأنت بذلك تنقل له القوه وتعطيه اإح�سا�ض
بوجود َ�س َند.
 -3مل�سة احلنان :عندما ذهب االأبر�ض
للم�سيح وطلب منه اأن ُي َطهِّره يقول الكتاب:
َّ
"فتحن ي�سوع ومد يده ومل�سه وقال له :اأريد،
َف ْاط ُه ْر!"(مر ،)41: 1امل�سيح َ َمل َ�سه اأو ًال وهو
اأبر�ض فهو اأراد اأن ي�سفي جروح قلبه اأو ًال؛
الأنه مطرود ومعزول وال ي�ستطيع االإقرتاب
من اأحد فاأراد رب املجد اأن يع ِّو�سه عن
احلنان الذي ُح ِرم منه.
 -4مل�سة الغفران :عندما ذهبت له
املراأة اخلاطئة وبكت عند قدميه وغ�سلتهما
بدموعها ....اإلخ ،امل�سيح تركها تلم�سه
ل ُي ْخ ِربها اأنه ال مينع نف�سه عنها واأنه �سيغفر
لها (لو.)37 :7
احل�سن

هنا ال نق�سد فقط احل�سن اجل�سدي بل
احل�سن املعنوي اأي�س ًا (االإحتواء) ،االأ�سرة
كلها يف احتياج لذلك االحتواء .واحل�سن
اجل�سدي تعبري عن �سيء اأكرب وهو احل�سن
النف�سي ،والكني�سة اأي�س ًا داخل الهيكل ال تد
احلائط م�ستوي بل تد تويف ُي�سمى ح�سن
االآب؛ لتذ ِّكرنا اأن االإبن يف ح�سن االآب كذلك
اأنت يف ح�سن امل�سيح واأبناءك يف ح�سنك،
وال تنتهر اأوالدك اإذا اقرتبوا منك الأنك
بهذه الطريقة ُت�س ِعرهم اأنهم مرفو�سون،
وا�ساأل نف�سك هل حتت�سن اأبناءك وذلك ال
ينطبق فقط على االأبناء ،لكن على االأ�سرة
ككل .الزوج والزوجة اأي�س ًا يحتاجون لتلك
وامل�سجعة فذلك ُي�س ِعرهم
اللم�سات احلانية
ِّ
بالراحة واالأمان واحلب وبقبول االآخر لهم،
والكتاب يقول اأي�س ًا "رجل ح�سنها"
(تث" ،)56 :28اإمراأة ح�سنك"(تث:13
 ،)6واملحبة داخل االأ�سرة َك ُكل هي التي تخلق
يف اأبنائك �سخ�سية �سو َّية وقوية ت�ستطيع اأن
ترف�ض اخلطاأ وال تبحث عن م�ساعر زائفة
ل�سد احتياجاتها العاطفية.
ملحوظة حتذيرية :نريد اأن ُنعلمِّ
اأبنائنا اأن الأح�سان من الأب والأم
واأي �سخ�س اآخر ُي َح ّبنا ،لكن يف وجود
الأب والأم؛ لكي ل يتم ا�ستغاللهم من
ِق َبل ِ�سعاف النفو�س ،لكن بهدوء ودون
تو�سيع دوائر اخلوف.

د.مجدي اسحق

”ليكن عمل أوالدك اليومي هو أن يقطفوا لك األزهار التي يقتنوها من الكتاب المقدس ”
( القديس جيروم )
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• أنـا أعمـل بإحـدى الشـركات
وعملـي كلـه مرتبـط باإلنترنـت
وكثيـراً ما أسـقط واتجه لمشـاهدة
المواقـع اإلباحيـة .فمـا الحـل هـل
أتـرك العمـل مثلاً؟
ال أسـتطيع أن أنصحـك بتـرك العمل
ألنـك قـد تشـاهد هـذه المواقـع فـي أى مـكان آخـر ،ولكـن وبـدون
إجابـات مثاليـة بعيـدة عـن الواقـع إليـك بعـض الحلول المسـاعدة:
سـن ،فاهلل
 .١الصلاة والتضـرع إلـى هللا حتـى ولو لم تشـعر بتح ُّ
يرى ويسـمع ويمنحـك المعونة.
 .٢حـاول نقـل شاشـة الجهـاز وتعديـل وضعـه حتـى يكـون أمـام
زمالئـك أو ُعمالئـك.
 .٣إن أحسسـت أنك على وشـك السـقوط فقم سـريعا ً واذهب إلى
أي مكان أو تحدَّ ث مع أى شـخص.
 .٤هنـاك برامـج “ ”softwareيمكنـك تحميلهـا مـن النـت
لتقـوم بعمـل واقي من هـذه المواقع مثال “ “ parental filter
أو “ .”anti-porn

• ساعدونى بخطوات عملية للتخلص من التدخين.
أوالً :اطلب من هللا المعونة واإلرادة لترك تلك العادة.
ثانياً :هناك بعض األفكار العملية التي قد تساعدك وهي:
• خـذ ح َّمـام دافـىء لمـدة  15أو  20دقيقة يومياً ،وإن أ َل َّح عليك
التدخين اقنع نفسـك أن ُت ِّ
دخن تحت الدش
• التدليك بق َّفاز بارد بمعنى:
 استيقظ ُمب ِّكراً بضع دقائق. امأل وعاء بمياه فاترة أو باردة. اغمـس فوطـة أو قطعـة قمـاش فـي الميـاه ثـم اعصرهـا جيـداًحتـى ال تتسـاقط منهـا قطـرة واحـدة.
 دلك ذراعك بشدة حتى يتورد لونه (ذراعك فقط).كـرر عمليـة التدليـك ح ّتـى تسـبب عـادة
 فـي الصبـاح التالـى ِّإمكانيـة تمـدد األوعيـة الدمويـة أكثـر اتسـاعاً.
 ك ِّمـل باقـى جسـمك بالتدريـج مـع زيـادة البـرودة حتـى تحصـلعلـى نتائـج أقوى.
 اشرب من  6إلى  8أكواب ماء يومياً. اشرب عصير فواكه طازجة ( ليست مع َّلبة ). ابتعد عن السهر في الخمسة أيام األولى من التمرين. ال تشـرب الكحو ِّليـات وال ُمن ِّبهـات مثـل الشـاى والقهـوة مـعتج ُّنـب المسـ ِّكنات.
 خلال الخمسـة أيـام األولـى مـن التمريـن يمكنك االسـتفادة منالحليـب ،مشـروب الحلبـة ،مشـروب البليلة.
 خلال الخمسـة أيـام األولـى ،إسـتغنى عـن الحلويـات والفطائرواسـتعض عنهـا بالفواكـه الطازجة
 -يمكنك اللجوء للمسكنات عند الحاجة فقط.
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• مـا هـي المخاطـر الناتجة
عـن زواج االقارب؟
يكثـر زواج األقـارب فـي كثير
مـن المجتمعات ومنهـا مجتمعنا
العربـي ،ويمكـن تعريـف زواج
األقـارب بأنـه زواج بيـن اثنيـن
تجمعهمـا رابطـة الـدم .يشـترك األخـوة األشِ ـ َّقاء بنصـف عـدد
المورثـات ،و َتقِـل ُّ هـذه النسـبة لتصـل إلـى ال ُربـع مـع األعمـام
واألخـوال وإلـى ال ُثمـن بيـن أبنـاء وبنـات األعمـام واألخـوال.
وبذلـك فإنـه عنـد وجـود جيـن معيـب فـي األسـرة ،فـإن إحتمـال
انتقالـه إلـى أبنـاء األقـارب المتزوجيـن تكـون كبيـرة.
ال ُمشكِالت الصحية المنتشرة بين أطفال األقارب:
 .١فقر الدم المنجلي وأنيميا البحر األبيض المتوسط.
 .٢يـزداد معـدل الـوالدة المب ِّكـرة بيـن أطفـال األقـارب مقارنـة
بغيرهـم مـن األطفـال.
 .٣تزداد نسبة حدوث األمراض الخِلقِ َّية والمشكالت الوراثية.
ُ .٤و ِجـد أن نسـبة الحـاالت ال َم َرضِ َّيـة نتيجـة للحمـل وتوابعـه
المتزوجـات مـن أقاربهـن ،كمـا أن نسـبة
تـزداد عنـد السـيدات
ِّ
التعـرض للعمليـات القيصريـة تـزداد كذلـك.
ُّ
الخالصة :
ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أن زواج األقـارب ليـس شـراً دائمـاً،
وليـس هو سـبب انتشـار األمراض الوراثية دائمـاً ،وإنما يمكن أن
تنتشـر األمـراض الوراثيـة فـي المجتمـع بين أطفال غيـر األقارب،
ويكـون أطفـال األقـارب أصِ َّحاء ،وهـذا يعتمد علـى نوعية المرض
ضـل
الوراثـي وعلـى طريقـة انتشـاره وعلـى نسـبة انتشـاره ،و ُي َف َّ
مراجعـة الطبيب.

• الفيس بوك.....؟؟؟؟
مـن رأى نيافـة األنبـا موسـى أسـقف الشـباب عـن الفيـس بـوك
كموقـع اجتماعـى:
أوالً :إنـه ليـس عنـده أى مانـع مـن هـذا الموقـع ولكـن مـع
بعـض الضوابـط ،وهـي أن الصـور التـي توضـع علـى الفيس بوك
معرضة لالسـتخدام السـيئ من أي شـخص.
خصوصـا ً مـن البنـات َّ
ثانيـاً :إن هـذا الموقـع ممكـن أن ُي ْ
شـغِل عقـل الفـرد ويصبح لديه
إدمـان ،يفتـح النـت مخصوص مـن أجل تص ُّفح موقـع الفيس بوك.
سـ ْيطِ ر عليـه
فيجـب أن يتع َّقـل كل مـن يسـتعمل هـذا الموقـع وإال ُي َ
هـذا الموقع.
ثالثـاً :إضافـة رأى فـي بعـض المواقـع بعـد اسـتخدامها ،إنـه
ُيرضـى رغبـة الكثيريـن مـن المتط ِّفليـن فـي أن يكتشـفوا حيـاة
اآلخريـن ،ولكـن فـي صـورة شـرع َّية دون إخطارهـم بذلـك؛ ألنـك
تتصفـح صـور اآلخريـن دون أن يعلموا بذلـك إال لو أضفت تعليق،
حـول بعـض األشـخاص الغيـر متطفليـن إلـى إلحـاق
وهـو أيضـا ً ُي ِّ
هـذه الصفـة بهـمَ .ف َع َل ْيـ َك أن تراقـب نفسـك ،هـل الفيـس بـوك أ َّثـر
فـي حياتـك بشـكل أو بآخـر.

”الذي يفتقر للجسديات وليس له حيلة يمد يده ليسأل ،هكذا في الروحيات إذا افقرتنا
( األسقف أغناطيوس )
			
الخطية يتحتم علينا أن نطلب ونسأل بالصال ة”

البابا ألكسندروس
بطريرك القسطنطينية
البابا ألكسندروس واآلريوسيين:
كان قديسا ً فاضالً ونالته شدائد كثيرة من آريوس .وذلك أنه
لما جدد القديس أثناسيوس الرسولي بابا اإلسكندرية العشرين َح ْرم
آريوس ،ذهب آريوس هذا إلى القسطنطينية وتظلم إلى الملك قسطنطينوس
إبن الملك البار قسطنطين من البابا أثناسيوس ،ولما لم ُي ْق َبل تظلُّمه لدى الملك
طلب إليه آريوس أن يوعز إلى األب ألكسندروس بقبوله في شركة الكنيسة.
فأرسل الملك إلى هذا األب قائال“ :إن أثناسيوس قد خالفنا بعدم قبوله آريوس  ،وأنت
تعلم أننا نحن الذين قدَّ مناك إلى هذه الوظيفة ،فال تخالفنا وط ِّيب خاطرنا ِب ِحل ِّ آريوس”،
فأجابه البابا“ :إن الكنيسة ال تقبله ألنه ال يعبد الثالوث القدوس” ،فقال له الملك“ :إنه اعترف
مساو لآلب في الجوهر” .فأجابه القديس“ :إذا كان قد اعترف
أمامي بالثالوث القدوس وأن االبن
ٍ
هكذا فليكتب اعترافه ِب َخ ِّطه” .فاستحضر الملك آريوس وكتب إيمانه ِب َخ ِّطه .وطلب اعترافه بأنَّ
هذا اعتقاده فحلف كذبا ً فقال الملك لألب ألكسندروس“ :ماذا لك عليه بعد أن كتب إيمانه ِب َخ ِّطهِ؟”
فأجابه“ :إن البابا أثناسيوس قد جدد َح ْرم آريوس الذي و َّقع عليه أبوك مع اآلباء الثالثمائة وثمانية
عشر ونفاه وشيعته من اإلسكندرية فامهلني أسبوعا ً ح َّتى إذا لم يطرأ على آريوس تغ ُّير يكون وعده
صادقا ً وكتابته حقيقة .وبعد ذلك أنا أقبله في شركة الكنيسة” فوافقه الملك على ذلك ولما خرج األب
البطريرك فرض على شعبه أن يصوموا معه سبعة أيام وأن ُيصلُّوا إلى هللا حتى ُيخ ِّلص كنيسته من
خطية آريوس.
ولما انتهى األسبوع أخذ الهراطقة آريوس ليلة األحد وطفقوا يسيرون به شوارع المدينة فرحين
بأن زعيمهم س ُي ْق َبل في الكنيسة ،ولما كان الصباح دخل آريوس الكنيسة ،وجلس أمام الهيكل مع
الكهنة ،ثم دخل األب ألكسندروس وهو حزين ال يدري ماذا يعمل وعندما ابتدأ القداس شعر آريوس
بمغص فخرج مسرعا ً إلى المرحاض ،وهناك نزلت أمعاءه من جوفه ،ولما استبطأه أتباعه ذهبوا
إليه فوجدوه قد مات فاستولي عليهم الخزي و َم َّجد المؤمنون المسيح الذي ال يتخ َّلى عن كنيسته،
وتعجب الملك من ذلك وعرف أن آريوس كان كاذبا ً في كتابته وفي وعده ،وتحققت قداسة األب
َّ
ألكسندروس واستقامة إيمانه ،واعترف جهاراً أن جوهر الثالوث واحد.
نياحته..
أكمل هذا األب حياته في سيرة فاضلة حتى وصل إلى شيخوخة صالحة و َتن َّيح
بسالم في  /٢٤أغسطس ٤٣٠ /م.

صالته فلتكن مع جميعنا
آميــــــن

”ما دامت الحرب للرب ،اعتمد عليه ً
إذا وليكن رجاؤك فيه ،مهما وقفت ضدك خطية أو شهوة ،
أو تجربة أو مشكلة ،ومهما وقف ضدك الناس األشرا ر” ( مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث)
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كيف أقرأ
اإلنجيل؟

أبونا داود لمعي

يقول القديس األنبا
أنطونيوس“ :إن أي ُمشكِلة
روحية في حياتكم عالجها
في اإلنجيل”.
يقـول القديـس األنبـا أنطونيـوس“ :إن أي
مُشـكِلة روحيـة فـي حياتكـم عالجهـا فـي
اإلنجيـل”.
إليـك  10نقـاط يجعلونـا نسـتفيد بقـراءة
اإلنجيـل:
• اعتبر الكالم لك وحدك : Personal
يجـب أن آخذهـا رسـالة شـخصية لـي،
فعندمـا يقـول الكتـاب“ :ينبغـي أن يُصلَّـى كل
حيـن وال يُمـل” .هـذه الوصيـة لـي وليسـت
للرهبـان فقـط ،كلمـا أخـذت اآليـة رسـالة
شـخصية لـك كلمـا كانـت اسـتفادتك أقـوى.
ُـك َفأ َ َك ْل ُتـهُ،
إرميـا النبـي يقـول“ :وُ ِجـدَ َكالَم َ
ـر ِح َولِ َبه َْجـ ِة َق ْل ِبي ،ألَ ِّني
ُـك لِـي ل ِْل َف َ
ان َكالَم َ
َفـ َك َ
ُدعِ ُ
ِك” (إر.)16 :15
يـت ِباسْ ـم َ
• “فأكلتـه” تعنـي أنـه توجـد هنـاك عالقـة
شـخصية بينـي وبيـن كلمـة ربنـا
(عالقة أحادية)
• “ألنـي دعيـت باسـمك” تعنـي أنـي آخـذ
كالم هللا لنفسـي وأدعـي وأقـول يـا رب
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سـاعدني .وهكـذا اسـتقبل كلمـة هللا وأرد.
• صدّ ق كل كلمة:
كـم شـخص ِم َّنـا يُصـ ِّدق أنَّ الدنيـا سـتنتهي
فجـأة وسـيأتي المسـيح علـى السـحاب
وسـتنظره كل عيـن ،كـم شـخص يُصـ ِّدق أنَّ
كل كلمة َّ
بطالة سـ ُنعْ طِ ي عنها حِسـاباً؟ لو أننا
ً
ُنصـ ِّدق فعلا لتغيَّـرت حياتنـا إلـى األفضـل.
ولـو أننـي أُصـ ِّدق “أن كل األشـياء تعمـل
معـا ً للخيـر” َل َمـا كنـت أقلـق أو أخـاف .فنحن
نحتـاج أن ُنصـ ِّدق كل كلمـة نقرأهـا فـي
الكتـاب المقـدس.
• خاف وا َّتضِ ع:
نالحـظ أننـا نقـول فـي القـداس قبـل أن نقرأ
اإلنجيـل“ :قفـوا بمخافـة هللا لسـماع اإلنجيـل
المقـدس” كالم هللا سـيحكم علـى مصيـرك
األبدي،هكـذا باالتضـاع وانسـحاق القلـب
وخشـية كلماتـه يتطلـع إلينـا الـرب ،ويسـكن
فينـا ،ويحولنـا إلـى سـمواته المقدسـة ،يقـول
الـرب“ :إلـى هـذا أنظـر إلـى المسـكين
والمنسـحق الـروح والمرتعـد مـن كالمـي”
(إش.)2:66
مسك بالوعد:
• َت َّ
كالم هللا يوجد له أكثر من شـكل ،جزء منه
عبـارة عـن وعـود ،وجـزء آخـر توصيـات،
وجـزء آخـر هللا يشـرح لنـا أو يعلـن لنـا
حقائـق .عندمـا تجـد وعـداً في الكتاب تمسّـك
بـه؛ ألن هللا ُيحِـب جـداً أن تقـول لـه :أنـت
وعـدت ،ألنـه يُعطِ ـي وعـود ودائمـا ً ملتـزم
بوعـوده ،فمثلا تمسَّـك بوعـد“ :الـرب راعيّ
فلا يعوزنـي شـيء” .فعندمـا يكـون الـرب
راعيـك تأ َّكـد بأنـك لـن تحتـاج شـيئا ً أبـداً،
بعـض النـاس عندمـا يقـرأون اإلنجيـل
يخططـون باللـون األحمـر علـى الوعـود،
وعندمـا يقلقـون يقـرأون آيـات اللـون االحمر
يرجـع إليهـم سلامهم.
• اطلب الفهم:
عندمـا تقـرأ اإلنجيـل أو تسـمعه اطلـب
الفهـم ،فمـن الممكـن أن تقـرأ قصـة مـن
الكتـاب وتفهمهـا ،ولكنـك ال تعـرف مـا هـي
الرسـالة الشـخصية لـك مـن هـذه القصـة،
فيمكنـك أن ُتصلِّـي أن يعطيـك الـرب فهمـا ً
لكـي تفهـم المطلـوب منـك.
• توجـد ثلاث كلمـات مهمـة عندمـا تقـرأ
الكتـاب المقـدس:
• “آميـن” عندمـا تجـد وعـداً :مثلاً عندمـا
يقـول لـك هللا “أنـا معـك” قـول لـه آميـن أو

أؤمـن.
• “أشكرك” عندما تجد عطية.
• “حاضـر” عندمـا تجـد وصيـة :عندمـا
يقـول لـك هللا“ :ال تغضب علـى أخيك باطال”
يجـب أن تقـول لـه حاضـر .عندمـا يقـول:
“ال تهتمـوا لحياتكم بما تشـربون وتاكلون”،
“اشـكروا فـي كل حيـن” .عندمـا تجـد وصيـة
يجـب أن يكـون لسـان حالك“ :حاضـر يارب
أو سـاعدني يـارب أفعـل وصيتك”.
• اعترف بخط ِئكَ:
يوجـد فـي اإلنجيـل كالم كنـوع مـن العتاب
أو التوبيـخ .فمثلاً أقـول :أخطـأت يـا رب
ألنـي أديـن النـاس وأنـت تقـول:
“ال تدينـوا لكـي ال تدانـوا” ،أخطـأت يا رب
ألنـك تقـول“ :مـن َّ
سـخرك ميلاً فاذهـب معه
اثنيـن” ،وأنـا لم أذهـب الميـل األول .اإلنجيل
يُحـرِّ ك التوبـة ،التوبـة ال تبـدأ مـن الخطيـة،
التوبـة تبـدأ مـن كلمة هللا.
• إحفظ ال ّنص أو المعنى:
مـا هـو الفـرق بيـن الزائـر والسـاكن معك؟
الزائـر هـو ضيـف ،إنمـا السـاكن لـه عِ شـرة
معـك .هللا يريد كالمه على مسـتوى السـاكن،
يقـول داود النبـي “خبـأت كالمـك فـي قلبـي
كـي ال أُخطـئ إليـك” .كلمـا أحببـت كالم هللا
وحفظتـه فـي قلبـك لـن تسـتطيع أن ُتخطـئ.
• راجع:
عندمـا تقـرأ إنجيلـك كل يـوم ،راجـع مـا
قرأتـه باألمـس وحبَّـذا لـو كل اسـبوع تراجـع
األسـبوع بأكملـه ،أو مـا هـي المعانـي التـي
َخ َرجْ ـت بهـا في هذا االسـبوع ،فعندما تراجع
يدخـل الـكالم قلبك أكثر ويتر َّكـز أكثر فحينها
سـ ُتفاجأ أن أفـكارك تتغيـر ،ومشـاعرك تهـدأ
ولديـك اسـتنارة .كل هـذا ألن رصيد اإلنجيل
زاد بداخلـك ،ويمنـكك أن تبحـث عن المسـيح
فـي كل آيه،
• ع ِّلم واتكلم:
ُ
توجـد وصيـة فـي (تـث )9 -6 :6تخجلنـا:
“لتكـن هـذه الكلمـات التـي أنـا اوصيـك بهـا
اليـوم علـى قلبـك ،وقُصَّهـا علـى أوالدك
وتكلَّـم بهـا حيـن تجلـس فـي بيتـك وحيـن
تمشـي فـي الطريـق وحيـن تنـام وحيـن تقـوم
واربطهـا عالمـة علـى يـدك ولتكـن عصائب
بيـن عينيـك ،واكتبهـا على قوائم أبـواب بيتك
وعلـى أبوابـك” .تـدرَّ ب أن تحفظ آيـة تعجبك
وتقولهـا لزوجتـك أو إبنـك أو صديقـك .كالم
هللا عندمـا ُتف ِّكـر فيـه وتقولـه يثبت فيـك أكثر.

ه”
”اِ تعب نفسك فى قراءة األسفار المقدسة فهى تُ خلصك من النجاس 
( القديس األنبا أنطونيوس )
						

فلسفة األرقام
رقم :4
· هو رقم املادة .ويف اليوم الرابع خلق اهلل ال�سم�ض والقمر ،وفيه انتهت ِخل َقة
املادة.
· هو رقم اجلهات االأ�سلية (�سمال وجنوب و�سرق وغرب).
· هو اأق�سام اليوم (�سباح ُ
وظهر وم�ساء وليل).
· هو اأق�سام ال�سنة (�ستاء وربيع و�سيف وخريف).
· واجل َّنة كان ي�سقيها ( )4اأنهار .والكاروبيم لهم ( )4وجوه ،اإذ اأن عملهم خا�ض
باخلليقة (ي�سفعون يف اخلليقة ،وين ِّفذون اأوامر اهلل يف ال�سربات �سد االأ�سرار.)..
وبنف�ض املفهوم جند تثال دانيال ( )4اأجزاء اإ�سارة لكل املمالك التي تقاوم عمل
اهلل ،وهذا نهايته الفناء.
رقم :5
ي�سري اإىل النعمة :جند اأن امل�سيح ُي ْط ِعم ( )5000من  5خبزات .هذا هو عمل النعمة.
ولكن لنالحظ اأن االإن�سان له ( )5حوا�ض )5( ،اأ�سابع يف كل يد (اليد اإ�سارة للعمل)،
(الر ْجل اإ�سارة لالتاهات التي ي�سري فيها االإن�سان) ،فلو
( )5اأ�سابع يف كل ر ِْجل ِ
خ�س�سها ملجد اهلل ،وهذه هي م�سئولية
َقدَّ�ض االإن�سان حوا�سه واتاهاته واأعماله اأي ُي ِّ
االإن�سان وقراره ا ُ
حلر ،تن�سكب عليه النعمة ،فال نعمة ملن ال ي�ستحق ،وال نعمة ملن ال
يُقدِّ ر امل�سئولية .لذلك وجدنا هناك ( )5عذارى حكيمات و( )5جاهالت( .الزيت
ُمتاح لكل فرد لكن ملء امل�سابيح هي م�سئوليتي) .ومن ميتلئ من النعمة يحيا حياة
�سماوية ،لذلك اأ�سبع ال�سيد امل�سيح  1000( 1000×5 = 5000رقم ال�سمائيني).
وكذلك جند رقم ( )5ي�سود خيمة االجتماع:
الدار اخلارجية  50 × 100ذراع ،حميطها = 100 + 50 + 50 + 100
االأعمدة اخلارجية  12 × 5 = 60 = 20 + 10 + 10 + 20وهذه تعني اأن النعمة متاحة
لكل �سعب اهلل.
املذبح النحا�ض  5 × 5اأذرع.
واخليمة ُت�سري ل�سعب اهلل املُتَم ِّتع بنعمته.

نيافة األنبا مكاريوس

الفضائل وأشباه
الفضائل !!
يقولون اأن الف�سيلة هي و�سع متو�سط بني
نقي�سني.اأحدهما االإفراط واالآخر التفريط،
ونحن نطلب با�ستمرار من اهلل اأن يهبنا حكمة
حتى ن�ستطيع اأن ُن ِّيز بني االأمور املتخالفة،
فهناك فرق بني الف�سائل واأ�سباه الف�سائل،
فاخلطية قد تلب�ض ثوب الف�سيلة والعك�ض
اأي�س ًا فقد تلب�ض الف�سيلة ثوب اخلطية!! ،االأمر
يحتاج اإىل َي َق َظة ،واإىل �سدق مع النف�ض .واهلل
�سيدين كل اإن�سان بح�سب الدافع ولي�ض بح�سب
الظاهر .اإذن حاول التفريق بني:
الفقر والن�سك
·
االأرق وال�سهر
·
االإنطواء وحمبة الهدوء
·
فقدان ال�سهية وال�سوم
·
�سعف ال�سخ�سية واالإت�ساع
·
الكربياء وقوة ال�سخ�سية
·
التبذير والكرم
·
البخل واالقت�ساد
·
احل�سا�سية والرقةَّ
·
ال�سذاجة والب�ساطة
·
التهور وال�سجاعة
·
الهذر واللطف
·
الب�سر والب�سرية
·
ال�سمع والفهم
·
الفهم والطاعة
·
العامل ُ
واملع ِّلم
·
ِ
املد ّر�ض والراعي
·
العازب والبتول
·

قائال:
منجمع أترك الصالة واسجد
ً
”إذا اشتدت عليك األفكار ولم تستطع أن تصلي بفكر ّ
ً
( مار إسحق السرياني )
ه”
ألفاظا ولكنَّ نِ ي جئت أطلب معونة الل 
أعد
أنا ال أريد أن ّ
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َّ
نيافة األنبا موسى

فتاة ممتلئة نعمة
قال املالك لل�سيدة العذراء حني ّ
لك اأيتها املمتلئة
ب�سرها�“ :سالم ِ
ً
نعمة “ (لوقا ،)28:1وال�سك اأن هذا يجعلنا نتمنى ونطلب �سيئا من
هذه النهمة االإلهية التي مالأتها ،ولكن ...

ما هي هذه النعمة ؟
هي عمل الروح القد�ض يف االإن�سان من اأجل خال�ض نف�سه،
وتقدي�سه ،وتكميله ..لي�سري منا�سب ًا للحياة امل�سيحية هنا ،واحلياة
االأبدية هناك.
وكلمة نعمة باليونانية معناها “خاري�ض” وباالإجنليزية ، grace
ومعناها العمل املجاين الذي ُيقدمه روح اهلل لالإن�سان خلال�ض نف�سه
غ�س ِل ْاملِي َال ِد ال َّث ِاين َو َ ْ
تدِ يدِ
لهذا يقول بول�ض الر�سولَ “ :خ َّل َ�س َنا ِب ْ
َ
ً
َ
َرب ْر َنا ِب ِن ْع َم ِت ِه ،ن ِ�س ُري َو َرثة َح َ�س َب
ال ُّر ِوح ا ْل ُقد ُِ�ض َ .......حتَّى اإِ َذا ت َ َّ
َر َجا ِء ْ َ
ما ًنا ِب ِن ْع َم ِت ِه
احل َيا ِة االأَبَدِ َّي ِة “ ( تيط�ض ُ “ ،)7:5-3مت َ ِّ
َربرِينَ َ َّ
ُ
ِبا ْلفِدَ ا ِء ا َّلذِ ي ِب َي ُ�سو َع ْ َامل ِ�س ِيح ،ا َّلذِ ي َقد ََّم ُه اهلل َكفَّا َر ًة ِبا ِالإميَانِ بِدَ ِم ِه،
ال�سف ِْح َع ِن ْ َ
هلل”
ال�سا ِل َف ِة ِباإِ ْم َه ِال ا ِ
الإِ ْظ َها ِر ِب ِّرهِِ ،منْ اأَ ْج ِل َّ
اخل َطا َيا َّ
( رومية  “ ،) 25:24-3وَنَحْنُ اأَمْوَاتٌ بِاخلَْطَايَا اأَحْيَانَا مَعَ املَْ�سِيحِ
ِبال ِّن ْع َم ِة اأَ ْنت ُْم ُ َ
م َّل ُ�سونَ ” ( اف�س�ض .) 5:2
ومن هذه االآيات نكت�سف مفاعيل النعمة االإلهية ،التي قدّمها الرب
من خالل ت�سده وفدائه لنا:

التربير:
وهو غري التربئة ،فنحن خطاة ومدانون لكن الرب بررنا باأن دفع
هو ديون خطايانا كما ع ّلمنا الكتاب املقد�ض والقدي�ض اأثنا�سيو�ض
هلل
الر�سويل  ..فالرب ي�سوع “ ُي َ�سا ِل َح االإ ْث َن ْ ِني ِيف َج َ�سدٍ َو ِاحدٍ َم َع ا ِ
يبَ ،قا ِت ًال ا ْل َعدَ ا َو َة ِب ِه “ (اأف�س�ض  ،) 16:2اأي اأننا كنا يف
ال�س ِل ِ
ِب َّ
ُ
َ
خ�سومة وحتت عقوبة وعلينا دين “ :الأنَّ اأ ْج َر َة ْ َ
اخل ِط َّي ِة ِه َي َم ْوتٌ
َ
َ
“ح َمل هُ َو نف ُْ�س ُه
( رومية  ،) 23:6لكن الرب ي�سوع على ال�سليب َ
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َخ َطا َيا َنا ِيف َج َ�سدِ ِه َع َلى ْ َ
اخل َ�س َبة “ (  1بطر�ض  ،) 24:2ومات عو�س ًا
عنا ( القدي�ض اأثنا�سيو�ض)  ..ف�سرنا نقول له “ :حولت يل العقوبة
خال�س ًا” “ ،اأنا اختطفت يل حكم املوت” ( القدا�ض الغريغوري )
 ..وهكذا بررنا ال�سيد امل�سيح اإذ دفع الدين الذي كان علينا ،وحمل
ُحكم املوت بد ًال منا.

اخلال�ص:
واملق�سود به اأن دم امل�سيح خل�سنا من خطايانا باأنه:
يعفرها لناَ “ :و ِبدُونِ َ�سف ِْك د ٍَم َال َ ْ
حت ُ�س ُل َم ْغ ِف َر ٌة “

(عربانيني ُ ،)22:9يطهرنا منهاَ “ :ود َُم َي ُ�سو َع ْ َامل ِ�س ِيح ا ْب ِن ِه ُي َط ِّه ُر َنا
ِمنْ ُك ِّل َخ ِط َّيةٍ” ( 1يوحنا ُ ،) 7:1يقد�سنا للربِ “ :لذ ِل َك َي ُ�سو ُع اأَ ْي ً�سا،
ِل َك ْي ُي َقدِّ َ�ض َّ
اب”
ال�س ْع َب بِدَ ِم َنف ِْ�س ِهَ ،ت َاأ َّ َمل َخار َِج ا ْل َب ِ
“منْ َياأْ ُك ْل َج َ�سدِ ي َو َي ْ�س َر ْب د َِمي
(عربانيني ُ ،)12:13يث ّبتنا فيهَ :
“منْ َياأْ ُكلُ
َي ْث ُب ْت ِ َّيف َواأَ َنا ِفي ِه” (يوحنا ُ ،) 56:6يعطينا حياة اأبديةَ :
َج َ�سدِ ي َو َي ْ�س َر ُب د َِمي َف َل ُه َح َيا ٌة َاأبَدِ َّي ٌة” ( يوحنا  ،) 54:6التجديد..
فالرب ي�سوع بروحه القدو�ض ُيجدّدنا فباملعمودية واملريون تتجدّد
طبيعتنا ..وبالتوبة تتجدّد �سريتنا ،وبو�سائط النعمة نتجدّد يوم ًا
ويتغري اجل�سد يف القيامة فن�سري اأج�ساد ًا نورانية.
فيوم ًاّ ،

املرياث:
النعمة املجانية التي دفع ثمنها الرب ي�سوع بتج�سده وفدائه لنا
جعلتنا اأبناء اهلل ،وورثة ملكوته  ..ف�سرنا “ َو َر َث ًة َح َ�س َب َر َجا ِء ْ َ
احل َيا ِة
االأَبَدِ َّي ِة” ( تيط�ض  ... ) 7:3لهذا قال لناَ “ :ال ت ََخ ْف ،اأَ ُّي َها ا ْل َق ِطي ُع
ال�س ِغ ُري ،الأَنَّ اأَ َبا ُك ْم َق ْد ُ�س َّر اأَنْ ُي ْع ِط َي ُك ُم ْ َامل َل ُكوتَ ” ( لوقا ) 32:12
َّ
ال�سيدة العذراء كانت ممتلئة نعمة بالروح القد�ض ،ف�سارت
ال�سماء الثانية وال�سفيعة املوؤتنة  ..ليتنا نطلب مما نالته من نعمة
فائقة.

”مريم العذراء حازت من النعمه ليس ما يكفيها أن تكون عذراء طاهرة فحسب بل
وبالقدر الذي يؤهلها أن تمنح بشفاعاتهاالبتولية لآلخرين ألنها من أجلهم قد جاءت ”
( القديس جيروم )

حلول عملية وسريعة في التربية
.1الطفل واخلوف:
اخلوف كباقي االإنفعاالت النف�سيه
الغريزية تعي�ض مع الطفل وال تنقر�ض
قطع ًا ،ويكرث اخلوف يف �سن الثالثة
واخلام�سة لكرثة اخلياالت يف هذه ال�سن،
ولطباع الوالدين اأثر يف تكوين االأطفال يف
ذلك الأن االأطفال �سريع ًا ما ينقلون عن
والديهم كل حركاتهم واأعمالهم �سواء
�سجاعة اأو جنب.
اأهم دواعى اخلوف عند الطفل :
اأ.التقليد واالإيحاء :فهو يرى والدته
تخاف ب�سدة وتفزع من اأمر ما فال مانع
من تقليدها.
ب.االإ�ستثارة :اأي اثارة اخلوف من
اأ�سياء مرعبة حلملهم على النوم اأو
ايقاظهم ،وذلك ين�سئ لنا طف ً
ال �سعيف ًا
يخاف من االإمتحان ال�سفوي اأو القدوم
على م�سروع جديد.
العالج :نُحذّ ر االأم من ا�ستخدام ق�س�ض
اخلوف وت�ستبدلها بق�س�ض الف�سيلة
واالأمانة والتهذيب ،فاالأم احلكيمة هي
التي ُت ّرن اأبنائها على ال�سجاعة واجلراأة.
.3الطفل وال�سرقة:
تبداأ امل�ساألة بداية تافهة باأن ياأخذ
الطفل قطعة حلوى بيد اأخته ثم تتدرج
الأخذ النقود خل�سة من والديه ثم االأ�سياء
املعرو�سة خل�سة من البقالة ..وهكذا حتى
يتدرج االأمر وقد ي�سل فى نهاية مفزعة
ل�سطو االأماكن العامة.

عوامل االنحراف :
كما يقول علماء النف�ض اأن االمانة
لي�ست �سيئا فطري ًا ولكنها مكت�سبة وتبداأ
ال�سرقة عادة ما بني �سن  6-4واأهم عوامل
االنحراف هى:
.1احلرمان كطفل يرى زمالئه باملدر�سة
يتمتعون مب�سروفهم اليومي ب�سراء احللوى
وال�سوكوالته وهو حمروم ،وعلى الطفل
م�سارحة والديه برغباته.
.2حب التملك ويف ذلك علينا تعليم الطفل
اإحرتام ملكية الغري واأال جنعل هذه الغريزة
تدفعه لتملك ما لي�ض له.
العالج:
.1تعليم الطفل اإحرتام ملكية الغري مع
اإحرتام ملكيته لن�سبع فيه غريزة حب
التملك.
.2اأن ن�سمح للطفل باالأخذ والعطاء مع
غريه من االأطفال بدون اأنانية اأو ج�سع.
.3عدم اإذالل الطفل وعقابه عندما يقرتف
ال�سرقة ،وال ننكر تهمة ال�سرقة عند الطفل.
�.4سرورة توافر القدوة احل�سنة يف �سلوك
الرا�سدين املحيطني بالطفل.
.1الطفل والكذب:
قد حتلو للطفل بع�ض االألعاب اخليالية باأن
يقول لك« :اأنا اأ�سد و�سوف اأفرت�سك» ،ولكن
ماذا اإذا قال لك« :اأنا مل اآكل هذه احللوى
ولكن بابا اأكلها ...عليك:
اأو ًال  :ال تتهميه بالكذب لئال ي�سعر اأنها
�سفة �سخ�سية فيه ،بل اإعتربى اأنها مرحلة

طبيعية مير بها الطفل.
ثانيا :ال تدعيه مطلق ًا ي�سمعك تكذبني لئال
تف�سل كل الو�سائل فيما بعد لتعليمه ال�سدق.
العالج:
.1ال توؤنبي اأو تف�سحي كذب طفلك ولكن
بحنو �سجعيه على اأال يفعل ذلك ثانية.
.2اإحذري اأن تنكثي بوعودك مع الطفل،
فهو يعتربها نوعا من االأكاذيب.
.3ع ّلمي طفلك فى هدوء اأع�ساب م�ساوئ
الكذب ومزايا ال�سدق.
.1اأوالدنا والتلفزيون:
اإيجابيات و�سلبيات التليفزيون:
االإيجابيات:
 -1و�سيلة للرتفيه والت�سلية.
 -2ي�ساعد على الن�سج الذهني واالنفعايل
ويخلق �سخ�سية قوية.
ُ -3يعطي للطفل خربات.
�سلبياته:
.1تغيري طباع الطفل وتكوين ميول عدوانية
مثل طفل ي�سرب زمالئه.
.2التاأخر الدرا�سي نتيجة اإهمال االأطفال
لدرا�ستهم واالإن�سراف مل�ساهدته.
.3يوقف تفكري الطفل فهو اإعتاد على روؤية
كل �سيء جاهز وال ُيعطيه الفر�سة لالإبتكار.
علينا اإذا اأن نحمي اأطفالنا من اأفالم
وم�ساهد الق�سوة.
العنف واجلن�ض َ

”إن تطلعنا إلى حب يسوع والكنيسة ألوالدهم رأينا كيف يلزم لحبنا أن يسمو عن مجرد
ة”
دافع األبوة أو األمومة الطبيعي فنهتم باحتياجات أوالدنا الروحية كما الجسدي 
( القديس اوغسطينوس )
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) القمص تادرس يعقوب ملطي (

أخبريني يا أمي :كيف جاز في نفسك سيف؟
مــا كان يُشـغِلني فــي األحــداث األخيــرة فــي مصــر هــو أن
أســأل أحبَّاءنــا المعاصريــن الذيــن عاصــروا أحــداث الضيــق
وعبــروا إلــى الفــردوس عــن مشــاعرهم نحونــا فيمــا حــ ّل
بمصــر ،وتصــوَّ رْ ت أننــي ألتقــي بالذيــن عانــوا مــن الظلــم،
خاصــة القديســة مريــم التــي جــاز فــي نفســها ســيف
(لوقا .)35 :2
شــاهدت أبــي الحبيــب القمــص بيشــوي كامــل وقــد ســطع
بهــاء الــرب عليــه وهــو فــي الفــردوس .قــال لــي :لمــاذا تئــنّ
علــى مــا حــ ّل بمصــر ،هــل ينســى الــرب وعــده :مبــارك
ّ
اهتــز مبنــى
شــعبي مصــر (إشــعياء )25 :29؟! عندمــا
َّ
المفخخــة ،اهتــز الفــردوس
كنيســة القديســين بســبب الســيارة
فرح ـاً ،لقــد انطلقـ ُ
ـت اســتقبل الشــهداء القادميــن واحتضنهــم
ً
وأق ِّدمهــم واحــداً فواحــدا لســيدي يســوع مفــرِّ ح القلــوب.
لقــد تهلّلنــا بالذيــن أصيبــوا أيضــاً ،ألنهــم قدَّمــوا هــم
وعائالتهــم ذبائــح شــكر حســب مســرَّ ة هللا.
مــا كنــا نصلِّــي مــن أجلــه أن يُشــرق الــرب بنــوره علــى
مدبِّــري المذبحــة ،لكــي يعرفــوا الــرب ،في َّتســموا بالحــب
عــوض الكراهيــة والعنــف! مســاكين هــؤالء الذيــن أعماهــم
عــدو الخيــر عــن الحــق والحــب!
ُ
ســألت القديســة مريــم :مــا هــي مشــاعرك حيــن حمــل
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ســمعان الشــيخ الطفــل يســوع علــى ذراعيــه ،وكانــت تهنئتــه
ت أيضـا ً يجــوز فــي نفســكِ ســيف” (لوقــا )35 :2؟
لــكِ “ :وأنـ ِ
ابتســمت كعادتهــا ،وقالــت :لــم أندهــش مــن كلماتــه،
فــإن الــذي َتج َّســد منــي أقــام مــن أعماقــي ســما ًء جديــد ًة ال
تضطــرب مــن ســيوف البشــر.
اُذكــر يــا ابنــي أننــي إبنــة داود ،فحيــن واجــه جليــات
الج َّبــار ،بحــث ال عــن ســي ٍ
ف يواجــه بــه
الفلســطيني الوثنــي َ
هــذا القائــد وأســلحته ،إنمــا عــن حجــر صغيــر جــداً ،أمســك
الج َّبــار ،وقُطِ َعــت رأســه
وض َر َبــه بالمقــاع فســقط َ
بحصــاة َ
بســيفه (صموئيــل األول  )4 :17وهــا هــو الحجــر الحقيقــي
المقطــوع بغيــر َي َّد ْيــن الــذي ضــرب التمثــال فســحقه ،وصــار
جبــاً كبيــراً ومــأ األرض كلهــا (دانيــال  .)35 :2إنــي
أحملــه علــى َيــديّ وفــي قلبــي ،فكيــف أخــاف مــن الســيف؟.
كان ســمعان الشــيخ يُح ِّدثنــي ووجْ هــه ُم َّتجه ـا ً نحــو الطفــل
يســوع يشــكره ،طالبـا ً أن ي ُْطلِقــه مــن جســده الــذي شــاخ! كان
يح ِّدثنــي عــن الســيف الــذي يجــوز فــي نفســي ،وعينــيَّ علــى
ـل ،م ُْد ِركــة أنــه القديــر الــذي حــوَّ ل أعماقــي إلــى ســما ًء
الطفـ ِ
متهلِّلـ ً
ـة .أحسسـ ُ
ـت أن الســيف لــن يقــدر أن ي َُح ِّطــم حياتــي ،وال
أن يفقدنــي مســرَّ تي بالــرب و ُح ِّبــي لــكل البشــرية؟
ال تخــف يــا ابنــي ،فإننــا مــا نــراه ال تدركونــه بعــد.
إنكــم فــي مجـ ٍد عجيـبٍ ،الفــردوس كلــه يطوِّ بكــم مــن أجــل مــا
ي.
ســمح بــه الــرب لكــم لمجدكــم األبــد 

”اِ نفجرت أبواب الجحيم أمامه فكيف احتوته أحشاء مريم ،والحجر الذي على القبر
تدحرج بقوة فكيف اشتملته ذراعا مريم العذراء”( القديس ساويرس األنطاكى )

Saint Mary’s
Childhood

 St. Mary’s parents, Joachim and Anne,
were righteous people in front of God. They
prayed earnestly asking God to grant them
a child. Six years after they were married,
they had Mary, and they knew that she was
a special gift from God. They gave her the
name “MARY” which means “Royal Incense”
because she would become a special
offering to God. When Mary was three
years old, Joachim and Anne took her to the
temple and dedicated their child to God. She
spent nine years in the temple. When Mary
was twelve years old, Zacharias the priest
wanted to find a suitable man who could
take care of her. He gathered the canes
of her male relatives, and put them in the
temple. The next day the cane of Joseph
the carpenter budded, just like Aaron’s rod
in the Old Testament (Num 17:8). So Mary
and Joseph became engaged. “Now the
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birth of Jesus Christ was as follows: After
His mother Mary was betrothed to Joseph,
before they came together, she was found
with child of the Holy Spirit. Then Joseph her
husband, being a just man, and not wanting
to make her a public example, was minded to
put her away secretly. But while he thought
about these things, behold, and angel of the
Lord appeared to him in a dream, saying
‘Joseph, son of David, do not be afraid to
take to you Mary your wife, for that which is
conceive in her is of the Holy Spirit. And she
will bring forth a Son, and you shall call His
name JESUS, for He will save His people
from their sins.’” (Mt 21-1:18) Our Church,
inspired by the Holy Spirit, venerates St.
Mary more than any other personalities
in the Bible, because God took flesh from
her. Therefore, she became like a second
heaven or a dwelling place for God.

“She is more Mother than Queen.”
						
(Saint Therese of Lisieux)

صورة جماعية مع قداسة البابا  -ويظهر أبونا أنطونيوس فخري.

أبونا بيجول يشكر قداسة البابا.
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الشباب يقدمون درعاً لقداسته.

قاعة الرعاية والتربية  ،حيث إلتقي قداسة البابا بالشباب والشابات.

صورة جماعية مع قدس أبونا بيجول ،آباء من دير األنبا بيشوي العامر.

أبونا بيجول يشكر قداسة البابا ويهديه درعاً .
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الشباب والشابات يقلدون قدس أبونا بيجول طوقاً من الورود  ،مهنئينه بحصوله على الدكتوراه الفخرية وسفارة التسامح والسالم
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لقطات جماعة

حصول أبونا بيجول

على الدكتوراه الفخرية

منحــت منظمــة التســامح والســام القمــص ﺑﻴﺠﻮﻝ ﺍألﻧﺒﺎ ﺑﻴﺸﻮﻯ
راعــى كنيســة مارمرقــس بالكويــت ﺩﺭﺟﺔ الدكتــوراه الفخريــة،
ولقــب ســفير التســامح والســام بحضــور الشــيخة فريحــة،
والشــيخ فيصــل حمــود المالــك الصبــاح والســفير المصــرى .

2014/7/18

ُ يذكــر أن أبونــا بيجــول تــم اختيــاره العــام الماضــى مــن قِبــل منظمة
الســام الدولــى للتنميــة ليكــون ســفير المحبة والســام .

وسفيراً للتسامح والسالم

مع معالى الشيخة فريحة ورئيس المنظمة السفير حمدي قنديل والدكتورة داليا بدران

قدس أبونا سفيراً للتسامح والسالم بين الشعوب

مع فضيلة الشيخ /أحمد عمر هاشم ،رئيس جامعة األزهر األسبق

من أقوال القديس مار أفرام السرياني

طفال بدون
ِم ْن آدم َخ َر َج ْت حواء .فكم بالحري إبنة حواء تلد
ً
ً
ثمرا،
رجل! عصا هارون أزهرت والخشب الجاف أنتج
وقد تم سر هذا ،فأحشاء العذراء أنجبت ً
ابنا.
رضع الكل بالحياة،
رضع اللبن من مريم كان ُي ِ
عندما كان َي َ
ُ
وعندما كان في حضن أ ِّمه  ،كانت الخليقة كلها في حضنه.
ِب ُق َّوة منه استطاعت مريم أن تحمله في حضنها هذا الذي
يحمل كل األشياء.
ً
أرضعته ً
طعاما هو الذي
لبنا هو الذي هيأه فيها ،وأعطته
صنعه.
قالت مريم :إن الطفل الذي أحمله هو الذي يحملني.
إبن العالي ً
ثان له،
جدا سكن
َّ
في وصرت والدته كميالد ٍ
َو َل ْدتَ ه وهو الذي َو َل َدني بالميالد الثاني.
ً
لم تبعد قدرتك عني فلقد كنت في داخلي ،وأيضا كنت
أخا؟ هل أدعوك ً
ابنا؟ هل أدعوك ً
خارجا عني .هل أدعوك ً
ً
ربا؟
ً
وأيضا أمك ألني حبلت
إنني أختك من بيت داود أبينا،
ً
وع ْبدتك ألنك اشتريتني
بك.
وعروسا لك بتقديسك ليَ ،
بدمك،
عمدتني بالماء.
وابنتك إذ َّ
ً
ً
وأخا للذي
إلها لمن يعترف بكَ ،و َر َّب ًا للذي يخدمك،
أنت
ُي ِح ّبك ألنك تربح الكل.
أحشاء الجحيم أدركته فإنفجرت أبوابه ،فكيف احتوته أحشاء
مريم؟!
الحجر الذي على القبر تدحرج بقوة ،فكيف حملته ذراعا
مريم؟!
مباركة أنت يا مريم،
إن أمك أيها الرب ال يعرف أحد ُي َس ِّميها.
هل ُي َس ِّميها عذراء ..؟ إن إبنها يقف هناك.
رجال قد عرفها.
هل يسميها متزوجة ..؟ ال يوجد
ً
عجيبة هي أمك الرب َد َخ َلها فصار عبداً.
ً
صامتا داخلها.
الكلمة دخلها فصار
راعي الكل َد َخ َلها فصار َح َم ًال فيها.
غيرت أوضاع األمور ك ُّلها يا ُمنَ ِّظم الكل.
إن بطن ُأ ّمك َّ
َّ
ُ
لف ْه ِمك
فإن كان ال يوجد أحد قد َف ِهم أ َّمك فمن هو كُفء َ
أنت؟!!!!.
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