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تأمل:
آالم الصليــب ال ُتمتــل ،وخزيــه مــ ّر ،لكنــه يف
عيــي الســيد املســيح هــو موضــوع رسور وفــرح ،إذ
يــراه الطريــق الــذي بــه حيملنــا إىل قيامتــه ل ُيجلســنا
معــه وفيــه عــن ميــن العــرش اإلهلــي .باملســيح يســوع
ربنــا نفــرح بــاألمل «عــى الــرمغ مــن مرارتــه القاســية»
مفتوحــا أمامنــا...
إذ نــرى طريــق األقــداس
ً

good
• لقاء أبونا بيجول
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“ماذا أعمل ألرث الحياة االبدية؟”
ماذا أعمل أل ِرث الحياة األبدية؟

ســأل هــذا الســؤال الغنــي الحزيــن ألنــه مضــى
حزين ـا ً أو الغنــى المحبــوب ألن يســوع نظــر إليــه
وأحبــه ...كان هــذا الشــاب يتم َّتــع بعــدة صفــات
جيــدة:
َّ
ً
ـ غن َّيا ،والمال بركة ونعمة من للا.
ـ شاباً ،يتم َّتع بالنشاط والحيوية والقوة.
ـ رئيساً ،من رؤساء الدين له وقاره واحترامه.
ـ مؤدَّباً ،ألنه جثا أمام السيد المسيح.
ـ واألهــم أنــه كان مشــتاقا ً للملكــوت والســماء،
وكان حافظــا ً للوصايــا ،هــذا اإلنســان كان فــى
مظهــره جيــدا.
المــال جــاء فــى الكتــاب فــى أكثــر مــن 2000
موضــوع ،وأشــهر موضــوع فــى عبــارة ” :ال يقــدر
أحــد أن يعبــد ســيدين ،ألنــه إ َّمــا أن يُبغــض الواحــد
ويحــب اآلخــر ،أو يقبــل الواحــد ويرفــض اآلخــر.
ال تقــدرون أن تعبــدوا َّ
للا والمــال”.
ومشــكلة هــذا الشــاب أنَّ تد ُّي َنــه يُغطــي جــزء مــن
حياتــه وليــس حياتــه كلهــاَّ ،
للا أعطانــا الديــن لكيمــا
يرتقــي اإلنســان… يرتقــي فــي مشــاعره ،وفــى
عبادتــه ،ويكــون أكثــر رُق َّي ـا ً فــي عبادتــه وأفــكاره
وســلوكه وحياتــه اليوميــة وأفعالــه ،وهــذه مشــكلة
أُنــاس كثيــرون يأخــذون جــزء مــن الوصيــة أو
جــزء مــن الحيــاة المســيحية.
وقع هذا الشاب في نقائص كثيرة:

1ـ خاَطــب الســيد المســيح كمُعلِّــم ومــا أكثــر
المُعلميــن وليــس َّ
للا الواحــد.
2ـ كان يعبــد بالحقيقــة صنمـا ً داخليـا ً ال يــراه وهــو
محبــة المال.
3ـ كان يحفظ الوصايا نظريا ً وال يعيشها عملياً.
4ـ كان يفتــرض أن كنــزه فــى األرض وليــس
فــى الســماء.

5ـ كان ينقصه أن يتبع الراعي الصالح.
6ـ كان يعتقــد أن غنــاه المــادي دليــل الرضــا
الســماوي.
َّ
للا يعطينــا المواهــب والمــال كــوكالء ،ونحــن
النملــك شــيء،
ماذا تفعل بمالك الزائد عن احتياجاتك؟

1ـ تنفقه ببذخ ،وهذه خطية.
2ـ تتدخــره للمســتقبل األرضــي فقــط وهــذه تحتمل
أن تكــون خطية.
1ـ تنفقه لفائدة آخرين وهنا عين الثواب.
ماذا أفعل ألرث الحياة األبدية؟

1ـ اذهــب :فــي طريــق التوبــة ،عــش التوبــة
وغيــر طريقتــك وفكــرك.
2ـ ِبــع كل مالــك  :عــش حيــاة الحريــة ،ال تربــط
قلبــك بشــيء أرضــي (حيــاة الحريــة).
3ـ إعــط الفقــراء فيكــون لــك كنــز فــي الســماء:
عــش حيــاة العطــاء لتشــعر بالســعادة.
4ـ تعــال اتبعنــي :عيــش حيــاة الوصيــة ،واتبــع
خطــوات المســيح (حيــاة الوصيــة).
5ـ حامـاً الصليــب :حيــاة الجهــاد اليومي ،مُشــابها ً
ســيدك الــذي حمــل صليــب الفــداء مــن أجلــك ومــن
أجــل كل إنســان (حيــاة الجهــاد).
ً
مضــى الشــاب الغنــي حزينــا ألنــه كان ذي
أمــوال كثيــرة ،وأموالــه صنعــت حاجــزاً بينــه وبيــن
الســماء.
أ َّمــا أنــت أيهــا الحبيــب ،فاعلــم أن كل شــيء
ُمســتطاع عنــد َّ
للا فيســتطيع المســيح أن يســاعدك
ويســندك.
يعطينــا مســيحنا أن تكــون حياتنــا فــي هــذا
الطريــق لكــي مــا نــرث جميعــا ً الحيــاة األبديــة
والملكــوت الســماوي.
بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros
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صوم
اللسان

ما أخطر أن يصوم الفم عن الطعام،بينما ال يصوم
اللسان عن أخطاء الكالم وهى كثيرة ونتائجها سيئة
جداً! فما هى تلك األخطاء التي يجب أن يصوم اللسان
عنها؟
جرح مشاعراآلخرين،ويشمل ذلك كالم السخريه
بهم والتهكم واالستهزاء،وأيضا ً أسلوب الكالم الجارح
الموجع،وكذلك كل كلمات اإلحراج التي ُتخجل الغير
بقصد،وأيضا ً كل كالم بقصد مضايقة السامع.
ومن جرح الشعور باألكثر كالم الشماته،فهو بمثابة
وضع نار على جرح،إذ بدالً من تعزية الناس في
ضيقاتهمُ ،تضاف إليهم آالم أشد بالشماتة.
كالم اإلهانة،ويشمل طبعا ً كل الشتائم بأنواعها:

بقلم مثلث
الرحمات قداسة
البابا شنوده
الثالث

ومن أخطاء
اللسان التي يجب
أن يصوم عنها:
الكذب بأنواعه
الكثيرة ،وأولها
الكالم بعكس
الحقيقة
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إن تحدَّث شخص عن غيره في غيبته،يُسمَّى ذلك
اغتياباً،أما وإن نشر عيوب غيره أمام آخرين،فإنَّ
ذلك يُسمَّى تشهيراً..وإن كان تشهيره هذا في مقال في
الصحف،فإنه يُسمَّى س َّبا ً علنيا ً وقذفا ً مما يحاسب عليه
القانون.
ومن كالم اإلهانة
أيضا ً ما يُثار حول
شخص من شكوك
وظنون تسيء إلى سمعته
وسط الناس،ومنها أيضا ً
الحديث عن الفضائح
والخصوصيات...
ومن أخطاء اللسان التي
يجب أن يصوم عنها :الكذب بأنواعه الكثيرة ،وأولها
الكالم بعكس الحقيقة.
فهي ليست
على أنه من الكذب أيضاً :المبالغة،
َ
صدقا ً خالصاً،ومنها استخدام كلمة (كل أو جميع)
بمعنى مُط َلق،كأن يُقال “ :كل الناس رأيهم كذا” أو
“كل شعب البلدة الفالنية بخالء”!
وقد تدخل في نطاق الكذب،أنصاف الحقائق..
ولهذا يُقال”:إن أنصاف الحقائق،ليس فيها إنصاف
للحقائق”ولذلك فإنَّ الشاهد في المحكمة يُط َلب منه
أن يقول الحق،كل الحق،وال شيء غير الحق...لهذا
ينبغي الدقة في الكالم،ألنَّ هناك عبارات مُعيَّنة قد
تعني مفهوما ً غير المعنى المقصود!

ُ
اللسان:طرق اللف والدوران في
ومن أخطاء
جو من عدم الوضوح والصراحة في الحديث،مع
شعور السامع بأن الحقيقة تائهة،وأنَّ المُتكلِّم يريد أن
يخفيها...
الخداع والتضليل،وبخاصة من المساعدين مع
رؤسائهم،وكم من الرؤساء أخطأوا نتيجة التضليل
من الذين حولهم.
ومن أخطاء اللسان أيضا ً ويجب أن نصوم عنها،كل
األخطاء التي هي ضد آداب الحديث والمناقشة،كأن
يقطع حديث َمن يُكلِّمه،لكي يتحدَّث هو،أو َمن يأخذ
الجلسة كلها لحسابه،دون أن يعطي فرصة لغيره أن
يتكلَّم!..كذلك كثرة الجدل الذي ال يوصِّل إلى نتيجة
مع اإلصرار على رأي واضح الخطأ ،وكذلك حب
االنتصار في النقاش مع تحطيم الغير.
ومن أخطاء اللسان أيضاً :الكالم الخارج عن حدود
األدب،الذي يخدش الحياء مثل الحديث عن بعض
أمور الجنس بطريقة مكشوفة!
الفكاهات غير المؤدبة،واألغاني الهابطة،وكالم
اإلغراء الذي يحاول به أحد الشبان أن يجتذب فتاة!
وأيضا ً كل كالم غير محتشم أو غير َّ
مهذب أو بأسلوب
مُتد ِّني ..ويدخل في هذا المجال ،المزاح الرديء،مع
خطأ تسميته مزاحاً.
ومن األخطاء التي يجب أن نصوم عنها :إضاعة
وقت الغير في حديث غير نافع أو هو من التفاهات،
مع الثرثرة وكثرة الكالم ،وبخاصة مع شخص
مسئول يحرص على وقته.
ومن أخطاء هذا النوع ،الكالم بغير موعد،ك َمن
يُفاجئ شخصا ً ويتحدَّث معه ويستمر في الحديث،
ومن ذلك بعض المكالمات التليفونية التي تأتي فجأة
دون حساب الوقت.
كذلك الزيارات غير المحدودة النهاية ،وما فيها
من ضياع وقت...وقد قال األستاذ مكرم عبيد لبعض
من هؤالء الضيوف “ :أهالً بكم وسهالً ،تأتون أهالً،
والتخرجون سهالً!”

أخيراً:

إنَّ كل كلمة َّ
بطالة ،وليست للبنيان أو للمنفعة
يتكلَّم بها اللسان ،سيعطى عنها حسابا ً أمام هللا ...لهذا
فإن صوم اللسان عن األباطيل ،هو فضيلة يجب أن
نحرص عليها و ُندرِّ ب أنفسنا عليها.

من
قديسي
القيامة

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

أم فرحانة
بالصلــح الذى
حصــــل بيـــن
أوالدهـا وأبيهم
السمــــــاوي

سبق أن كتبنا في أعداد سابقة  ،في هذه المجلة
عن بعض من قديسى القيامة (مبوق القيامة
المالك ميخائيل  ،القديس نيقوديموس) ونواصل
هنا الحديث عن شخصية من قديسى القيامة.
القديسة مريم المجدلية
هى التى تبعت السيد المسيح فأخرج منها سبعة
شياطين (لو)3-2 :8
“ كان يسير ويبشر ومعه االثنا عشر وبعض
النساء كن قد ُ
شفين من أرواح شريرة وأمراض
 ،مريم التى ُتدعى المجدلية التى أخرج منها
سبعة شياطين  ..وأخر كثيرات كن يخدمنه من
أموالهن “.
ً
ً
جاءت إلى القبر باكرا جدا مع بعض النسوة
باق لتدهن بالحنوط السيد المسيح الذى
والظالم ٍ
أحبته فى حياته وبعد موته.
رغم المخاطر الكثيرة المحيطة بهذا ورغم
وجود الحجر العظيم على باب القبر.
كان الحجر مشكلة كبيرة ولكن الرب حلها
إلظهار قيامته  ..فنزل رئيس المالئكة ميخائيل
ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر النسوة،
ذلك ألنهن بكرن قائالت مع المرتل “يا هللا إلى
إليك أبكر” ..
سبقت مريم المجدلية ومريم األخرى الباقيات
فوصلتا إلى القبر ووجدتا الحجر مدحرجا ً ..
فرجعتا إلى الرسل  ،وسبقت المجدلية زميلتها
وأخبرت بطرس ويوحنا بأنهم أخذوا السيد
(مت  ، 2 ،1 :28يو ) 2 ،1 : 20
وصلت باقى النسوة إلى القبر إذ طلعت الشمس
ووجدن مالكا ً فى صورة شاب بحل ٍة بيضاء ،
أخبرهن بقيامة الرب وطلب منهن تبليغ التالميذ
وبطرس أنه يسبقهم إلى الجليل هناك يرونه
(مر) 8 -2 :26
فكانت النسوة أول من سمع خبر القيامة
(كانت المرأة أول من استمع الغواية فأخطأت
وشاء الرب أن تكون المرأة أول من يستمع إلى
اتمام الخالص بالقيامة ) ..وأخذت المجدلية هذه
البركة ونالت الوعد القائل “الذين يبكرون إليَّ
يجدوننى”.
بعد أن جاء القديسان بطرس ويوحنا إلى القبر
وانصرفا  ،عادت المجدلية مرة أخرى إلى القبر
وهى تبكى فنظرت بالقبر مالكين بثيا ٍ
ب بيض
جالسين واحداً عند الرأس واآلخر عند الرجلين
حيث كان جسد يسوع موضوعا ً  ..فلما سألها
المالك لماذا تبكين ؟ قالت “ :أخذوا سيدى ولست
أعلم أين وضعوه “ ( يو .) 20

وكان خطأ مريم المجدلية أنها جاءت تطلب
الحى بين األموات  ..نسيت أنه قال قبل موته
بأنه هو “ القيامة والحق والحياة “ وأنه يُقتل
وبعد ثالثة أيام يقوم.
لذلك عندما وقف وراءها وقال لها  “ :يا إمرأة
لماذا تبكين ومن تطلبيت “ لم تعرفه وظنت أنه
البستانى ولذلك وبعد أن عرفته  ،قال لها “ :
التلمسينى “
وربما أيضا ً لم تعرفه بسبب كثرة الدموع فى
ً
منحنية
عينيها وألنه كان وراءها وهى كانت
إلى القبر.
ولما قالت له “ :يا سيد إن كنت أنت قد حملته
فقل لى أين وضعته وأنا آخذه  ،قال لها يسوع :
يا مريم” فعرفته وقالت له يا معلم.
وأرسلها الرب لتبشر الرسل بالقيامة والصعود.
فى نفس اليوم ظهر لها الرب يسوع للمرة
الثانية  ،فالقاها مع مريم األخرى “ وفيما هما
منطلقتان لتخبرا تالميذه إذ يسوع القاهما وقال
سالم لكما فتقدمتا وأسكتا بقدميه وسجدتا له “
(مت ) 28
وفى هذه المرة تركها لكى تلمسه ألنها
استفادت من اللقاء األول فقال لهما “ :ال تخافا،
اذهبا وقوال الخوتى أن يذهبوا إلى الجليل هناك
يروننى”  ،فأعطاها الرب شرف البشارة.
تحتفل الكنيسة بنياحتها فى  28أبيب  ..ويُذكر
أنها بقيت فى خدمة التالميذ بعد صعود الرب
ونالت مواهب الروح المعزى فى يوم الخمسين
فتمت بذلك نبوة يوئيل النبى القائلة  “ :ويكون
بعد ذلك أنى أسكب روحى على كل بشر فيتنبأ
بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحالما ً ويرى
شبانكم رؤى “ ( يؤ ) 28 :2
ويُقال أنها بشرت مع التالميذ وردت نساء
كثيرات إلى اإليمان بالمسيح وأقامها الرسل
شماسة لتعليم النساء وللمساعدة عند تعميدهن..
وقد نالها من اليهود تعييرات وإهانات كثيرة..
وتنيحت بسالم وهى قائمة بخدمة التالميذ.
وفى قداس عيد القيامة وطوال الخمسين
المقدسة ،نطلب صلواتها مع بعض قديسى
القيامة  ،قائلين “ :هيتين نى إفشى إنتى نى إزمى
نى رومى إنتى ليوس يوسف نيم نيكوديموس نيم
تى آجيا ماريا تى مجدالينى ،إبشويس.”...
ومعناها “ :بصلوات الرجلين الكاملين يوسف
(الرامى) ونيقوديموس والقديسة مريم المجدلية،
يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا”.
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ماذا تفعل
لكي يطيعك ابنك
د .جمدي ا�سحق

كثري م��ن �لآب ��اء و�لأم �ه��ات يت�صورون �أن
الهدف الأول يف الرتبية ال�سليمة اأن ُتعلم ابنك
كلمة «حا�سر» لكنك ميكن اأن جتربه على ال�سيء
ويقول لك الكلمة املن�سودة ولكنها �ستخرج من
فمه فقط ل من عقله لكننا نريد اأن نعلم اأبنائنا
كيف يطيعون ع��ن اقتناع ل ع��ن اإج �ب��ار ولأن
الطاعة �سد طبيعة الطفل امل�ستقلة التي حتمل
معها بقايا الأنانية القدمية واأي�س ًا لأن الطاعة
هي فر�سة لكي يرو�ض اندفاعاته غري املدرو�سة،
ل��ذال��ك يجب اأن نبذل جمهود فما اأ�سهل اأن
ت�سدر قوانني �سارمة وما اأك��ر القوانني التي
ميكن ك�سرها لذلك �ساعد ابنك اأن يطيع عن
فهم.

ح�سور ول متيز فكلمة «ل» يف بع�ض الأحيان
تعني اعطني احلرية لكي اأفكر واختار ،واإليكم
مثال الكثري من الأطفال يرف�سون اأن يطعمهم
اأح��د ب��ل يرغبون يف اإط�ع��ام نف�سهم بنف�سهم
فهم يريدون اأن ياأكلوا باأ�سلوبهم واختيارهم.
ولنجرب هذا التدريب الهام اأترك ابنك يعرت�ض
ويخربك براأيه وبعدها ناق�سه ومن ثم اتركه
يختار ،على الأغلب �سيختار راأي��ك لأن��ه يريد
فقط اأن ي�سنع ذلك بوجهة نظره ال�سخ�سية،
ولذلك اإذا ق��ال ابنك ل فهو لي�ض بال�سرورة
متمرد ًا اإمنا هو يف احلقيقة حي يفكر ويختار
ويقرر لكن حم��اولت اإجبارك له هي التي قد
ت�سنع منه �سخ�سا متمرد ًا وعنيد ًا.

سلبيات اإلجبار أو الطاعة
العمياء:

ماذا تفعل لكي يطيعك
ابنك:

 -1من املمكن اأن يوافق ابنك على اأوامرك
وبعدها يفعل ه��و م��ا ي�ساء لأن��ك مل تقنعه اأو
حتى ت�سرح له الأ�سباب فال تدفع ابنك للكذب
واملراوغة بال�سغط عليه واإجباره.

لكي يطيعك ابنك يجب اأن تطيعه:اإن كان
ابنك على حق يجب اإن توافقه ،واإن كان على
خطاأ لبد اأن ترف�ض.

 -2من املمكن اأن جتعل ابنك يكره العمل
ب�سبب كرة الأوامر غري املفهومة.
 -3من م�ساوئ الطاعة العمياء اأنها قد
جتعل من ابنك �سخ�سية مهزوزة ل ي�ستطيع اأن
يتخذ اأي قرار فاأنت عودته اأن ينفذ فقط دون
تفكري ول ي�ستطيع اأن يقول ل لأي �سيء حتى
اخلطاأ فهو مل يتعود اأن يرف�ض ويفكر ويختار
الأف�سل لذلك علم ابنك اأن يطيع عندما تكون
الطاعة يف احلق.
 -4من م�ساوئ الطاعة العمياء اأن يكون
ابنك منطي ل يفعل ب�سيء �سوى تنفيذ اأوامرك
في�سبح ��س��ورة باهتة منك ��س��ورة لي�ض لها
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هناك ق��اع��دة تربوية تقول ق��ل اأق��ل عدد
ممكن من كلمات «ل» واأك��ر ع��دد ممكن من
كلمات «نعم»:مثال اإذا طلب ابنك اأن يلعب ل تقل
ل بل قل له عندما ننجز �سيئ ًا حمدد ًا فلو اأنك
اأجبته عن كل طلب بال ،ماذا تتوقع اأن يجيبك
عندما تطلب اأن��ت! يجب اأن تعلم اأن��ك م�سدر
تعليمه ح�سيلة الكلمات والأفكار والت�سرفات
ال�سادرة منه اأن��ت م�سدرها ول��و اأ�س�ست لها
بال�سكل املنا�سب �ستالزمه طوال حياته ولكننا ل
نق�سد اأي�سا اأن تقول نعم طوال الوقت.
اإن قلت نعم ل تغري كالمك فيما بعد لكي ل
يتعلم منك املراوغة.
قلل من م�ساحات ال�سلبية يف كالمك:مثال

اإذا كان يرغب يف اللعب ح�سن ًا قل له وقت ومكان
حم��دد واإذا اأراد فعل �سيء مرفو�ض اخلق له
البدائل ،مثال ً :اإذا اأراد اأن يلعب كرة القدم يف
املنزل قل له لنلعب لعبة اأخرى يحبها اأو �سنذهب
ملكان منا�سب للعب الكرة.
ل ُت�سعر ابنك اأن��ك ل تخطئ اأب��د ًا:ف �اإذا
اأخ�ط�اأت اع��رتف بخطئك وتراجع لأن��ك اإن مل
تفعل �سيتوىل الولد م�سوؤولية الدفاع عن راأيه
حتى اإن كان على خطاأ.
الولد يتعلم اخل�سوع من مرونة احلديث
مع اأبويه :مبعنى اأن يدخل الأبوين يف حوار مقنع
مع الإبن ول مانع من اأن يقتنعوا بكالمه اإن كان
على �سواب فيجب اأن ت�سل ملرحلة ترتك لبنك
م�ساحة لتحقيق ذاته.
علم ابنك كيف يطيع ع��ن اقتناع ا�سرح
له الأ�سباب واعطه الفر�سة للتفكري والنقا�ض
معك ،ورمبا ت�ساءل البع�ض هل �ساأناق�ض ابني
و��س�اآخ��ذ ك��ل ذل��ك ال��وق��ت يف ك��ل ق��رار ويف كل
تفا�سيل احلياة؟
�أو ًال :اأن��ت تربي ابنك ويجب اأن تدربه
و ُتعلمه الكثري لذلك حتتاج لكثري من الوقت
واجلهد.
ثاني ًا :ب�سفة عامة النقا�ض هام حلياتك
وخا�س ًة العائلية �سواء مع الأب�ن��اء و ال��زوج اأو
الزوجة لكن مع الوقت وبعد كل تلك النقا�سات
�سيبنى بينكم ج�سر من التفاهم والثقة وبهذا
لن حتتاجوا لنقا�ض كل التفا�سيل لأن كل منكم
يعرف مق�سد الطرف الآخر اأو على الأقل يثق
كل منكما يف راأي الآخر.

إله الطبيعة يتألم
حدثت ع��دة ظ��واه��ر عجيبة اأث�ن��اء �سلب
ال�سيد امل�سيح ل��ه املجد وبعد موته مبا�سرة
(لو، 45 :23مت ،)53 -51 :27وهذه الظواهر
هي:
الظلمة واحتجاب الشمس:

�سجل
-2 ثالو�س  :Thallusال��ذي َّ
يف الكتاب الثالث م��ن تاريخه الظلمة التي
ح��دث��ت،واع �ت �ق��د ا َّأن م��ا ح ��دث ك��ان»ك���س��وف� ًا
ل�ل���س�م����ض»،وذل��ك دون اأن ي��ذك��ر �سبب ه��ذا
الك�سوف..و ُيع ِّلق يوليو�ض علي ذلك بقوله»:ا َّإن
العرب ّيني يحتفلون بعيد الف�سح يوم  14للقمر
وق��د ح��دث��ت اآلم امل�سيح يف ال �ي��وم ال�سابق
للف�سح،وك�سوف ال�سم�ض لميكن اأن يحدث
اإل يف الفرتة ما بني اليوم الأخ��ري من ال�سهر
القمري ال�سابق واليوم الأول من ال�سهر القمري
اجلديد،ولي�ض يف اأي وقت اآخر».

وباللون الأزرق والقرمزي والأرج��واين ور�سوم
رائ�ع��ة..وك��ان يف�سل بني القد�ض ال��ذي ُتقام
فيه ال�ع�ب��ادة اليومية وق��د���ض الأق��دا���ض ال��ذي
يوجد به تابوت العهد،والذي ميثل احل�سور
الإلهي ،ول ُيفتَح اإل مرة واح��دة يف ال�سنة يف
يوم الكفارة وليدخله غري رئي�ض الكهنة هذه
قدّم دم ذبيحة الكفارة العظيم
املرة فقط ل ُي ِ
(خ��ر ،33 :26ل)14 :16التي تعني ا َّأن َتق ُدّم
اخلطاة اإىل اهلل ل يكون اإل بدم الذبائح،وقد
قدّم من مو�سى
ا�ستمرت هذه الذبيحة الدموية ُت َ
اإىل امل�سيح،ولكن عند موت ال�سيد امل�سيح اإن�سق
حجاب الهيكل من اأعلى اإىل اأ�سفل قبل الزلزال
مبا�سرة بقوة اإلهية فقط،وبدون اأي قوة ب�سرية
اأو مادية ،عالمة على اأن عهد الذبائح قد انتهى
�سجالت
وهذه احلادثة كانت ُم َّ
�سجلة يف َّ
فقد اأُ ِزي��ل احلاجز ال��ذي كان يف�سل بني اهلل
الق�ض ترتليان
ال��روم��ان ال��ر��س�م� َّي��ة؛اإذ ي�ق��ول ّ
والنا�ض بدم ال�سيد امل�سيح الذي قدم ذاته نيابة
(220-140م)من قرطاج ب�سمال اأفريقيا؛اأ َّنه
عن اخلطاه ف ُو ِجد فدا ًء اأبدي ًا.
يف نف�ض ال�ساعة التي �س َّلم فيها امل�سيح روحه
الزلزال وتفتت الصخور:
علي ال�سليب اختفي �سوء النهار وال�سم�ض يف
ب�ع��د ان���س�ق��اق ح �ج��اب ال�ه�ي�ك��ل ت��زل��زل��ت
الأر�ض،وت�سققت ال�سخور اإعالن ًا باأن الأر�ض اأوج اإ�سراقها ...واأنتم اأنف�سكم (اأيها الرومان)
ارتعبت يف تلك اللحظة الرهيبة التي حدثت لديكم و�سف لأعجوبة العامل ه��ذه ُم ��د َّون يف
�سجالتكم».
فيها هذه اجلرمية املُخزية للعامل.
َّ

هذه الظاهرة تعلن عن غ�سب الطبيعة
على �سر الإن�سان الذي �سلب البار،حيث كانت
الظلمة اإع�ج��ازي��ة ومل تكن ك�سوف ًا ،فالقمر
كان بدر ًا ل هال ًل(عيد الف�سح ياأتي يف اليوم
الرابع ع�سر من ال�سهر القمري) ومن املعروف
اأن الك�سوف ل يحدث اإل والقمر حماق اأي يف
نهاية ال�سهر القمري..لذلك فاأحد علماء الفلك
والفل�سفة اليونانية َع َّلق على هذا الك�سوف غري
الطبيعي بقوله «اإ َّما اأن اإله الكون يتا َّأمل واإ َّما اأن
يكون كيان العامل َينح ّل».
و َملّ ��ا ذه��ب القدي�ض بول�ض ال��ر��س��ول اإىل
اأثينا وذه��ب اإىل اأري��و���ض باغو�ض و َت�ك� َّل��م عن
اأن امل�سيح م��ات وق��ام واأن��ه هو اهلل .ك��ان هذا
الفيل�سوف الوثني حا�سر ًا وه��و ديوني�سيو�ض
الأري � ��وب � ��اغ � ��ي(اأع..)34-22:17وذل � ��ك لأن
ديوني�سيو�ض خرج وراء بول�ض و�ساأله متى تا َّأمل
ي�سوع الذي ُي َب ِّ�سر به ومتى مات،فلم ّا ح� َ�دّد له
الوقت وال�سنة تذ َّكر قوله املذكور �سابق ًا واآمن..
قيام أجساد بعض القديسين
والظلمة التي �سادت كانت اإعالن ًا عن الظلمة
الراقدين:
التي �سادت العامل منذ حلظة ال�سقوط ثم اأ�سرق
ن�ق��ل ل�ن��ا ي��ول�ي��و���ض الأف��ري �ق��ي Juluis
النور ثانية بعد اأن مات امل�سيح ومتت امل�ساحلة245-200( Africanus .م) �سهادة اثنني
من معا�سري هذه الأحداث:
انشقاق حجاب الهيكل:
ح�ج��اب الهيكل ه��و �ستارة �سميكة ج��د ًا
�سجل
-1فليجون:Phlegonوالذي َّ
ب�سمك راحة اليد وبطول  60قدم وبعر�ض  30اأ َّن ��ه «يف زم��ن طيباريو�ض قي�سر،والقمر يف
قدم،مكون من  72مربع ًا من�سوج ًا مع ًا،وهو متامه،حدث ك�سوف تام لل�سم�ض من ال�ساعة
�ستارة بابلية من ن�سيج ُمط َّرز بالكتان النقي ال�ساد�سة اإيل ال�ساعة التا�سعة».

كما ا َّأن الذين د َّونوا هذه الظواهر يف حينها
ون�سبوها لالآلهة اأو اعتربوها ظواهر طبيع َّية
غري عاد ّية واآمنوا بامل�سيح ّية بعد ذلك ،وعرفوا
ا َّأن �سبب ح��دوث�ه��ا ه��و �سلب امل�سيح وم��وت��ه،
وظ َّلت �سهادتهم حمفوظة لنا ولكن يف ِ�س ِج َّالت
امل�سيح َّية كما حدث مع القدي�ض ديوني�سيو�ض
الأريوباغي اأو الأثيني الذي اأ�سبح اأ�سقف اأثينا
فيما بعد.
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كانــت القديســة إبراكســية وحيــدة ألبويــن محبيــن للعبــادة والرحمــة  ،وكان والدهــا
اندئكيانــوس أميــراً يمــت بصلــة قرابــة للملــك هونريــوس إمبراطــور الغــرب  ،وعنــد
نياحــة والدهــا أوصاهــا بــأن تهتــم بخــاص نفســها وأال تحيــد عــن طريــق الــرب  ،وإذ كان
اإلمبراطــور يحــب هــذه األســرة طلــب مــن األم وابنتهــا أن يعيشــا معــه فــي القصــر،
وكانــت اإلمبراطــورة تحبهمــا جــداً  ،معتنيــة بابراكســية التــي وهبهــا اهلل مــع جمالهــا
الفائــق روح الوداعــة والتعبــد  .وســألت األم إبنتهــا إبراكســية التــي كانــت فــي ســن
التاســعة أن تســافر معهــا إلــي مصــر لتتصــرف فــي بعــض ممتلــكات اندئكيانــوس والدهــا التــي كانــت هنــاك  ،فانطلقــت اإلبنــة
مــع أمهــا إلــي مصــر  .وفــي مصــر زارت األم ومعهــا إبنتهــا بعــض األماكــن المقدســة خاصــة أديــرة الرهبــان لنــوال البركــة  ،ودخلــت
إبرإكســية مــن ديــر إلــي ديــر ،وكانــت كمــن يهيــم فــي الســماء أو ينتقــل بيــن جوانــب الفــردوس .

 +قرار واختيار :
التهب في داخلها اإلشتياق للحياة النسكية  ،فدخلت آحد األديرة وقررت عدم الخروج منه  .وفي هذا الدير تعرفت علي
الراهبة يوليطة ،ونشأت بينهما صداقة روحية قوية  ،تسندان إحداهما األخرى في جهادهما الروحي .وعندما أرسل إليهما الملك
وزوجته ليطمئن عليهما ويسألهما العودة  ،سألت األم إبنتها أن تعود معها إلي اإلمبراطور وزوجته  ،لكنها أصرت أال تخرج من
باب الدير  ،معلنة أنها لن تتراجع عما عزمت عليه  ،ولما أدركت األم صدق نية إبنتها أرسلت تبلغ اإلمبراطور أنهما سيقضيان
حياتهما في الدير  ،ثم قامت بتوزيع كل ممتلكاتها علي المساكين .

 +جهاد حقيقي :

عاشت األم سنوات قليلة ثم انتقلت بسام إلي الفردوس ،وبقيت إبنتها تمارس الحياة النسكية بحب شديد وغيرة متقدة
في الرب  .وأظهرت إبراكسية غيرة صادقة في عبادتها ونسكها ومعاماتها  ،فصارت تكرس وقتها للصاة ودراسة الكتاب
المقدس مع التسبيح المستمر  ،تصوم أياماً بأكملها  ،تلبس المسوح عوض الثياب الفاخرة وتنام على األرض  ،وكانت
منفتحة القلب مع صديقتها يوليطة تشتركان في كل شيء.
وعلى الرغم من أنها أصيبت بآالم جسدية لكنها لم تتراخ في جهادها فتحنن الرب عليها وشفاها  ،ووهبها عطية الشفاء
وإخراج الشياطين  ،فذاع صيتها وتحول الدير إلي مركز روحي يجد الكثيرون فيه راحتهم الروحية والنفسية والجسدية.

 +اإعالنات ال�سماء :
فــي إحــدي الليالــي رأت األم الرئيســة كأن رجليــن بهييــن يلبســان ثيابـاً بيضــاء موشــاة بالذهــب عليهــا صليــب كبيــر يضــئ كالنــور
 ،يطلبــان منهــا إبراكســية قائليــن أن الملــك يــود منهــا أن تأتــي إليــه  ،ثــم أخذاهــا إلــي موضــع مجيــد .
اســتيقظت األم لتــروي مــا رأت للراهبــات  ،فحــزن الــكل جــداً علــي فراقهــا  ،لكــن األم الرئيســة طلبــت منهــن أال يخبرنهــا بشــيء بــل
يصليــن مــن أجلهــا .
ولمــا ســمعت يوليطــة عــن صديقتهــا كانــت تبكــي بدمــوع ال تتوقــف وكانــت تصلــي إلــي الــرب أال يطيــل غربتهــا علــي األرض حتــى تلحــق
بصديقتهــا ثــم مرضــت إبراكســية بحمــي شــديدة  ،وإذ أدركــت أن ســاعتها قــد اقتربــت تهللــت بالــروح  ،وكانــت تســبح اهلل وتشــجع
الراهبــات اللواتــي جلســن بجوارهــا يبكيــن  ،أمــا يوليطــة فكانــت تجلــس عنــد قدميهــا تقــرأ لهــا الكتــاب المقــدس  ،وإذ أدركــت يوليطــة
أن الوقــت قــد حــان  ،قالــت بدمــوع " أســألك أيتهــا األخــت المباركــة مــن أجــل المحبــة التــي جمعــت بيننــا والصداقــة التــي تأصلــت فينــا ،
إن كنــت قــد وجــدت نعمــة أن تطلبــي ألجلــي وأنــت أمــام عــرش النعمــة اإللهــي لكــي ينعــم علــي باإلنطــاق مــن هــذا العالــم " .

 +لي�س موت لعبيدك بل هو انتقال :

ونظــرت القديســة إبراكســية إلــي الراهبــات واألم الرئيســة ويوليطــة صديقتهــا بعيــن الشــكر والمحبــة  ،ثــم رفعــت عينيهــا إلــي الســماء ورشــمت
نفســها بعامــة الصليــب لتنطلــق روحهــا فــي يــدي الــرب فــي  26برمهــات.
بركة صلوات القديسة إبراكسية وصديقتها يوليطة تكون معنا
آمين
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سفر مالخي النبي
كلمة مالخي كلمة عربية تعني «ر�شويل»،وهذا ال�شفر هو اآخر اأ�شفار
العهد القدمي،وكان مالخي اآخر الأنبياء،وبانتهاء نبوته بات العامل
يف انتظار امل�شيح الذي اأ�شار اإليه كل الأنبياء..وملالخي النبي اأ�شلوب
مميز،فهو يعتمد يف كالمه على ال�شوؤال واجلواب.
الأ�شحاح الأول:
«وحي كلمة الرب لإ�شرائيل عن يد مالخي:اأحببتكم ،قال الرب،وقلتم:مب
اأحببتنا؟»(مال)1-2:1
كان لهم �شكوى،فالهيكل قد مت بناوؤه من ع�شرات ال�شنني،ومل يروا هذا
املجد الزمني الذي كانوا ينتظرونه ً
تنفيذا لنبوات حجي وزكريا،وهنا
اهلل يعلن لهم حمبته «اأحببتكم قال الرب» فاهلل يحرك فيهم م�شاعر
احلب حتى يدفعهم للتوبة،فهو اأحبهم بال ف�شل من جانبهم،وبالرغم
من اأنهم مل يبادلوه �شعور احلب،بل اأنهم �شكوا يف حمبته وت�شاءلوا
و�شوؤالهم معناه،اإثبت لنا يا رب اأنك اأحببتنا لأننا بح�شب فكرنا اأن دليل
املحبة لهو يف املجد الزمني..
«البن يكرم اأباه والعبد يكرم �شيده.فاإن كنت اأنا اأ ًبا فاأين كرامتي واإن
كنت �شيدً ا فاأين هيبتي قال لكم رب اجلنود اأيها الكهنة املحتقرون
اإ�شمي»(مال)6:1
الإتهام الذي يوجهه �شد الكهنة هو احتقار اإ�شم اهلل وتنجي�ض
مقد�شاته،وما هو اأخطر من هذا اأنهم اإذ ي�شمعون الإتهام يجيبون:
«مب احتقرنا ا�شمك؟ مِ َمب جن�شناك؟»مثل هذه الأ�شئلة تك�شف اإما عن
مِ َ
جهل الكهنة للحق،وهذا اأمر خطري بكونهم قادة،اأو عن معرفة ملا
يفعلونه،فيجيبون ب�شي ٍء من اجل�شارة غري الالئقة،وهذا اأ�شر!
جن�شا على مذبحي»(مال)7:1
ويرد اهلل عليهم ويقول»تقربون خبزًا ً
فح�شب النامو�ض كان ُيقدم مع كل ذبيحة تقدمة من دقيق ممزوج
ياب�شا اأو
بزيت،ولكن يبدو اأنهم قدموا خبزًا ل ي�شلح قط،رمبا كان ً
متعف ًنا،ورمبا لو قدم اأحدهم تقدمة من نوع فخم من الدقيق لقالوا
له:ملاذا هذا الإتالف..
ويف (مال« )9:1والآن تر�شوا وجه اهلل فيرتاءف علينا» وهذه دعوة
للتوبة حتى يقبلهم اهلل ويقبل �شلواتهم ويرفع وجههم.
الأ�شحاح الثاين:
كان هناك طق�شان عظيمان اأ�ش�شتهما احلكمة الإلهية-:
( )1طق�ض الكهنوت،وهو لزم للمحافظة على الكني�شة ولكن الكهنة
دن�شوا الكهنوت.
( )2الزواج،وهذا دن�شه ال�شعب بالطالق وبالزواج من وثنيات.
«األي�ض اأب واحد لكلنا ،األي�ض اإله واحد خلقنا.....لأن يهوذا قد ّ
جن�ض
قد�ض الرب الذي اأحبه وتزوج بنت اإله غريب....وقد فعلتم هذا ثانية
مغطني مذبح الرب بالدموع بالبكاء وال�شراخ فال تراعي التقدمة بعد
ول يقبل املر�شي من يدكم.فقلتم ملاذا.من اأجل اأن الرب هو ال�شاهد
بينك وبني امراأة �شبابك التي اأنت غدرت بها وهي قرينتك وامراأة
عهدك(« ......مال)2-16:10

حني اأ�شاءوا معاملة زوجاتهن وطلقنهن بال �شبب ليتزوجوا من
اأجنبيات،بكت الزوجات عند مذبح الرب من الظلم،واهلل يرى اأن
دموعهن قد غطت مذبحه،اأي ل مكان على املذبح ي�شع عليه الأزواج
ذبائحه،فلن يقبل من الأزواج ذبائحهم وتقدماتهم فال تراعي التقدمة
حتى واإن كانت بال عيب،حقا الذبيحة ُم ْر مِ�شية لي�ض بها عيب لكن
مقدم الذبيحة قلبه �شرير فهو ل ُير�شى اهلل،فاهلل يريد اأن يكون اأولده
فرحني،ومن يحرم اأحد اأولده من اأن يحيا يف فرح يرف�شه اهلل ويرف�ض
تقدماته،اهلل يرى اأن الظلم الذي يقع على اأي اإن�شان فيفقده �شالمه
وفرحه وت�شبيحه هو خطية ب�شعة.
الأ�شحاح الثالث:
يف هذا الأ�شحاح يقدم الوعد مبجيء امل�شيا ومن يهيئ له
الطريق،الذي وحده ُيطهر �شعبه كما بنارٍ،فيقدمون تقدماتهم بال ّرب.
وجميئه ل يعني �شلبيتهم،بل يلزمهم اأن يرجعوا اإليه فيختربوا رجوعه
اإليهم،وي�شاألهم الرجوع اإليه بخطوات عملية،يف عبادة روحية حقيقية.
«من اأيام اآبائكم حدمت عن فرائ�شي ومل حتفظوها،اإرجعوا اإيل اأرجع
اإليكم،قال رب اجلنود.فقلتم:مباذا نرجع؟اأي�شلب الإن�شان اهلل؟ فاإنكم
�شلبتموين.فقلتم:مب �شلبناك؟يف الع�شور والتقدمة»(مال)3-8:7
عتاب من اهلل على اأنهم حادوا عن فرائ�شه،وهربهم من خدمة
�شيدهم وذلك من اأيام اأبائكم،اأي تكررون نف�ض خطاياهم ثم دعوة
بالتوبة اإرجعوا اإ ّ
ىل اأرجع اإليكم،ثم جند منهم اإجابة تدل على عماهم
مباذا نرجع،كاأنهم يقولون ما هي خطايانا حتى نقدم عنها توبة،فنحن
ل نخطئ فلماذا يحدثنا عن الرجوع.
الأ�شحاح الرابع:
يف هذا الإ�شحاح يحدثنا عن يوم الرب العظيم املخيف وجميئه
الثاين.
«فهوذا ياأتي اليوم املتقد كالتنور وكل امل�شتكربين وكل فاعلي ال�شر
ق�شا ويحرقهم اليوم الآتي قال رب اجلنود فال يبقي لهم ا ً
يكونون ً
أ�شال
فرعا»(مال)1:4
ول ً
اليوم املتقد كالتنور هو يوم غ�شب وغرية نار والأ�شرار امل�شتكربين
يكونون وقود هذه النار كالق�ض،اأما الذين اإتقوا الرب يكونون كالذهب
يزداد ملعان ًا،وهوؤلء امل�شتكربين هم الذين اإ�شتدت اأقوالهم على الرب
واأبوا اخل�شوع لنري و�شاياه.
«ولكم اأيها املتّقون اإ�شمي ت�شرق �شم�ض ال ّرب وال�شفاء يف اأجنحتها
فتخرجون وتن�شاأون كعجول ال�شرية»(مال)2:4
هنا وعد للمتقني اإ�شمه،هوؤلء ي�شرق لهم امل�شيح كالنور،فامل�شيح هو
نور العامل،ويكون امل�شيح نور ًا مبهج ًا لكل من يعبدونه باأمانة فهو �شم�ض
الرب.
ونالحظ ان اآخر كلمة يف العهد القدمي هي لعن (مال،)6:4لأن
م�شيح العهد اجلديد �شياأتي ليزيل اللعنة،واآخر كلمات العهد اجلديد
نعمة وبركة.
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نيافة اإلنبا بوال
أسقف طنطا وتوابعها

الشك
بين
الزوجين
ال�شك ب�شفة عامة ل يقت�شر فقط على ال�شك يف الأخالقيات ،من احلالت املر�شية ل يقتنع اإنه �شك ًا اأو اأن لديه اأي م�شكلة لذلك علينا اأن
املمكن اأن يكون ال�شك يف �شدق الكالم اأو يف اأمانة الت�شرف فال�شك له ننتبه ،ونحاول اأن نحلل جيدا ،ونتعرف على جذور ال�شك واأ�شبابه وبنا ًء
العديد من الأوجه ،وله عدة مظاهر من ال�شعب اإخفائها كتكرار �شوؤال عليهم نحدد اأي نوع من العالج يحتاجه.
حمدد رغم الإجابة عليه ،وال�شك نوعان� :شك مر�شي وهو من ال�شهل
اأن ي�شك باجلميع ،وال�شك باأ�شباب وهذا ما �شوف ن�شتفي�ض يف درا�شته
طرق العالج ال�شك ذو الأ�شباب:
 -1على الطرف الآخر اأن يراعي مظهره وت�شرفاته جيداً.
ومعرفة اأ�شبابه وعالجه.
اأ�شباب ال�شك:
 -2ا�شرك الطرف ال�شكاك يف اختيار مالب�شك ب�شكل غري مبا�شر اأي
 -1هناك �شخ�ض �شكاك ب�شبب خرباته ال�شخ�شية :كان كثري العالقات لتقول له اأنك تر�شيه لأنه ي�شك بل لأنك تثق يف ذوقه.
قبل الزواج فاعتقد اأن اجلميع يفعل ذلك .اأو اأن يكون قد ُ�شدم يف  -3عليك اأن تكون �شريح ووا�شح ول تخفي ول تنتق�ض من احلقيقة �شيء.
 -4اإخربه اإىل اأين اأنت ذاهب وماذا �شتفعل واإذا تغري �شيء طارئ عليك
�شخ�ض كان يحبه ويرى فيه �شخ�ض مثايل.
 -2ب�شبب خرباته العائلية:رمبا ن�شاأ يف اأ�شرة كان هناك �شبهات كثرية اأن تخربه حينها اأو فور عودتك ل ترتكه يعلم عن طريق ال�شدفة.
جتنب قدر الإمكان التعامل مع اجلن�ض الآخر اإل يف وجود الطرف
حول الأب اأو الأُم ،والطرف غري املخطئ لكي يربر هجومه على الطرف
الآخر يحكي لالأبناء هذه ال�شبهات في�شبح البن يف ما بعد عنده قناعة الآخر اأو مبوافقته اأو يف احلدود التي ي�شمح بها .رمبا ي�شعر البع�ض اأن
تامة اأن اجلميع �شيئني لن الأب والأم رمز يف حياة اأبنائهم فاإذا �شقط ذلك ي�شبه احلب�ض لكن اأيهما اأف�شل اأن اأراعي هذه الأمور اأم اأن اأعي�ض
يف جحيم دائم مظلل بال�شكوك ،عليك اأن حت�شبها جيد ًا هل تقييد بع�ض
ذلك الرمز ي�شهل بعدها ال�شك يف الآخرين.
احلريات والعي�ض يف �شالم اأم كل احلرية ونحيا يف م�شاكل م�شتمرة.
 -3اإذا علم احد الزوجني باأخطاء الطرف الآخر قبل الزواج.
اإبني ثقته يف نف�شه وتعامل معه با�شتمرار باملديح وخا�شة اأمام
 -4رمبا ت�شرفات ومظهر اأحد الزوجني مبا يختلف عن طبيعة الو�شط
الجتماعي املحيط بهم،اأو اأن يكون هناك تغري مفاجئ يف الت�شرفات الآخرين
ال�شك املر�شي:
واملظهر.
هذا النوع من ال�شك ي�شكل خطر على الطرفني ال�شكاك
 -5رمبا يكون ال�شك مرتبط بطبيعة عمل اأحدهم كمن يعمل يف
التحقيقات فهو من املمكن اأن يجد اأ�شخا�ض متورطني يف جرم ما وهو وامل�شكوك فيه فهو من املمكن اأن ي�شل اإىل القتل اأو النتحار
فالبد من العالج اأو البتعاد لإجباره على العالج.
كان يعتقد اأنهم فوق ال�شبهات.
رمبا يكون ب�شبب و�شاية مغر�شة لأ�شباب مغر�شة رمبا �شخ�ض يكره ال�شخ�ض الذي عنده ر�شيد من ال�شك ميكن اأن يف�شر الأمور
اأحد الزوجني اأو �شخ�ض ينتقم من اأحدهم اأو �شخ�ض يريد الإ�شتحواذ ال�شغرية ب�شكل خاطئ يو�شل اإىل م�شكالت �شخمة لذلك
على اأحدهم لذلك يجب التاأكد من اأ�شباب امل�شكلة وم�شدر املعلومة .احرت�ض فهناك اأُمور ب�شيطة عليك اأن تُراعيها لتحجم ال�شك،
كل ما �شبق يقبل احلل بالوعي والإقناع واحلوار بينما ال�شك املر�شي ولو انك اأتقنت هذه اخلطوات بحر�ض �شديد لفرتة �شوف تقتل
لبد له من عالج طبي ،وهناك عالج دوائي بناء على اأ�شت�شارة الطبيب ،ال�شك يف داخل الطرف الآخر و�شوف يتعامل بعدها ب�شكل
لكن كل احلالت ال�شابقة من ال�شهل اأن تقتنع اأن لديها �شكوك ،اأما طبيعي.
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صعود الرب
تختلط امل�شاعر عندما نرى الرب �شاعد ًا اإىل ال�شموات ،فما
بني وجوده اإىل جانبنا وفرحتنا وتعزيتنا بذلك ،وبني رغبتنا
يف اأن يعد لنا مكان ًا لياأت وياأخذنا ،ولكن التالميذ رجعوا من
جبل الزيتون فرحني ،فان الراأ�س قد �شعد ومن ثم �شيجذب
اإليه اجل�شد ،اأن الرب الذي دخل ك�شابق لأجلنا عمل كمر�شاة
ال�شفينة فاملر�شاة و�شلت اإىل �شاطيء الأمان حيث الأبدية ،ومن
ثم تطمئن ال�شفينة ومن فيها حتى واإن كانت مل تزل يف مياه هذا
العامل ،عيد ال�شعود واإن مل يكن اأعظم الأعياد ال�شيدية واإن
كان من بينها ،اإل اأن ال�شعود كان اآخر عمل للرب وهو بيننا واآخر
ظهور له بعد قيامته ،اأن �شعود الرب ووعده لنا بانه �شياأتي
ثانية لياأخذنا هو مرياث الفرح الذي تركه الرب لنا لنتعزى به
و�شط �شيقات العامل.
"واإ ن م�شيت واأعددت لكم مكان ًا اآتي اأي�ش ًا واآخذكم ا ٌ
إيل حتى
حيث اأكون اأنا تكونون اأنتم اأي�ش ًا" (يو )3 : 41
الأنبا مكاريو�س الأ�شقف العام
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هنــاك ســؤال هــام قــد يســأله البعــض وهــو :هــل هنــاك
احتمــال لتوبــة الشــيطان ورجوعــه..؟ وكيــف لــم يدبــر هللا
فــداء للشــيطان كمــا دبــر لإلنســان..؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال يجــب أن نعلــم أن هللا عــادل
ورحيــم فــي نفــس الوقــت ،ولكــن رحمــة هللا ال تكــون علــى
حســاب عدلــه ،وحكمــة هللا تســتدعي أن ال يتعــارض أي
منهمــا فــي عمــل اآلخــر ،إن هللا أعطــى حريــة لهــذا المــالك
ســا ،ولكنــه ســقط بحريتــه
ـرا مقد ً
قبــل ســقوطه ،وقــد خلقــه طاهـ ً
وإرادتــه ،وطبعًــا قــد أعطــاه هللا فرصــة كبيــرة للتوبــة أثنــاء
حياتــه علــى األرض ،وهكــذا أعطــى هللا فــرص كثيــرة للتوبــة
أمــام هــذا المــالك الســاقط.
ونســتطيع أن نلخــص بعــض النقــاط الهامــة فــي هــذا
ا لمو ضــو ع :
 -1الشــيطان لــم يطلــب التوبــة مــن هللا عندمــا ســقط وحتــى
ـرا
هــذا الوقــت ،بــل تمــرد علــى هللا ،ومــازال متمــردًا ومتكبـ ً
ومعتقــدًا أنــه أقــوى مــن هللا وهكــذا يقــول أشــعياء متســائالً:
ســقَ ْ
ْــف
ط ِ
َــرةُ ،بِ ْنــتَ ال ُّ
ْــف َ
ت ِمــنَ الســماء يَــا ُزه َ
صبْــحِ؟ َكي َ
« َكي َ
ُ
َ
َ
َ
ــم؟ َوأ َ ْنــتَ قُ ْلــتَ فِــي قَ ْل ِبــكَ :
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ْ ُ ْ ِ ِ ْ
َّ َ َ
َ
َ
اصي ال َّ
ت
صعَـدُ فَـ ْـوقَ ُم ْرتَفَعَا ِ
شـ َما ِل .أ ْ
َعلَــى َجبَـ ِل االجْ تِ َمــاعِ فِــي أقَ ِ
يِ» (أش .)15-12 :14ولــم نســمع
ال َّ
صيـ ُ
س ـ َحا ِ
ب .أ َ ِ
ـر ِمثْ ـ َل ْالعَ ِل ـ ّ
أن شــيطانًا تــاب عــن خطيئتــه ورجــع عــن كبريائــه  ،لكــن
اإلنســان عندمــا ســقط طلــب التوبــة بدمــوع االعتــراف
مــرارا أن يرحمــه هللا كعظيــم رحمتــه
بخطيئتــه ،وطلــب
ً
كقــول داود النبــي« :إرحمنــي يــا هللا كعظيــم رحمتــك ،ومثــل
كثــرة رأفتــك إم ـ ُح إثمــي ،ألنــي أنــا عــارف بإثمــي وخطيتــي
أمامــي فــي كل حيــن .لــك وحــدك أخطــأت ،والشــر أمامــك
صنعــت» (مــز.)51
ً
 -2إن الشــيطان بعــد ســقوطه إتخــذ طريقا مقاو ًما هلل ،فأســقط
آدم وحــواء وجميــع نســلهم ،وعلمهــم طريــق الشــر ،مضــادًا
لوصايــا هللا بــكل الطــرق الممكنة...أمــا اإلنســان فصــار قريبًــا
مــن هللا واتبــع وصايــاه ،ولــو أن الشــيطان اســتطاع أن يضــم
أشــرارا كثيريــن ،ولكننــا ال ننكــر أن هنــاك
إلــى مملكتــه
ً
ضــا.
قديســين كثيريــن تغلبــوا عليــه أي ً
 -3إن الشــيطان هــو الــذي أســقط نفســه بنفســه وبإرادتــه
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وهــو الــذي حــاد عــن طريــق الصــواب بفكــره ،أمــا اإلنســان
ســا يســمع
ـرا مقد ً
فقــد أغــواه آخــر هــو الشــيطان...فقد كان طاهـ ً
كالم هللا وينفــذ وصايــاه ،فعندمــا أغــواه الشــيطان عــن طريــق
الحيــة ســقط بتأثيــر الغوايــة ،أمــا الشــيطان فلــم يغــوه أحــد
ســابق لــه.
 -4إن المــالك الســاقط لــه إمكانــات تفــوق إمكانــات اإلنســان
بمراحــل كثيــرة ،فالشــيطان يســتطيع أن يفعــل ويعمــل بمقــدار
عمــل اإلنســان بمئــات المــرات ،ولكــن اإلنســان فقــد حجبــه
جســده المــادي الكثيــف عــن رؤيــة بعــض األشــياء وعــن
حريــة الحركــة (المحــدودة) ولــه حــواس وغرائــز أرضيــة
تعوقــه عــن معرفــة أســرار الكــون الكثيــرة الغامضــة
فالشــياطين تســتطيع أن تنتقــل مــن مــكان آلخــر بســرعة
البــرق ،وفــي نفــس الوقــت تســتطيع أن تــرى تحــركات
اإلنســان ،أمــا اإلنســان فــال يســتطيع أن يــرى الشــياطين أو
يعــرف تحركاتهــم ،فاإلنســان ضعيــف بالنســبة للشــياطين،
وبــدون معونــة هللا ال يقــوى عليهــم.
 -5لهــذا لــم يدبــر هللا الفــداء لهــذا المــالك الســاقط ألنــه لــم
يتــب عــن خطيئتــه ولــم يطلــب ذلــك ،بــل تمــرد علــى هللا
وأصبــح مقاو ًمــا لــه ،متحديًــا لوصايــاه ،عابثًــا فــي األرض
محــاوالً إفســاد خليقــة هللا علــى الــدوام أمــا اإلنســان فقــد طلــب
التوبــة وطلــب الفــداء .وقــدم ذبائــح فــي العهــد القديــم رمــوز
للفــداء ،فقــد قــدّم آدم وأوالده ذبائــح كثيــرة ،وقــدّم إبراهيــم
وإســحاق ويعقــوب وكل األنبيــاء والملــوك والقديســين علــى
مــدى العصــور ،وكانــت كلهــا رمــوز إلــى الفــادي الوحيــد
الــذي يســتطيع أن يصالــح هللا مــع النــاس ،وأن يفديهــم مــن
المــوت األبــدي ،ويقيمهــم إلــى الحيــاة األبديــة.
 -6لقــد حكــم علــى الشــيطان بالمــوت اإلبــدي والعــذاب
األبــدي ألن هللا أعطــاه فرصــة للرجــوع عــن شــره وعــن
كبريائــه ،ولكنــه لــم يرجــع ،بــل تمــادى فــي شــروره ،لذلــك
أعــددت لــه ولجنــوده البحيــرة المتقــدة بالنــار والكبريــت...
وكمــا يُعطــى اإلنســان فرصــة للتوبــة فــي أثنــاء حياتــه علــى
األرض ،وبعدهــا ال تنفــع التوبــة ،هكــذا صنــع هللا مــع المــالك
الســاقط ،ألن عــدل هللا يســتوجب إعطــاء فرصــة لــكل مخطــئ
لكــي يتــوب وبعدهــا ال تنفــع التوبــة.
لذلــك تؤمــن الكنيســة وتعتقــد أن الشــيطان لــن يتــوب وأن
فرصــة توبتــه قــد انتهــت ،فمصيــره العــذاب األبــدي مــع
جميــع جنــوده الذيــن ســقطوا ،وأيضًــا جميــع األشــرار مــن
النــاس الذيــن تبعــوه ،وبعــدوا عــن طريــق هللا ،كمــا يقــول
يوحنــا فــي ســفر الرؤيا»:مــن يغلــب يــرث كل شــيء وأكــون
لــه إل ًهــا ،وهــو يكــون لــي ابنًــا ،وأمــا الخائفــون وغيــر
المؤمنيــن والرجســون والقاتلــون والزنــاة والســحرة وعبــدة
األوثــان وجميــع الكذبــة ،فنصيبهــم فــي البحيــرة المتقــدة بنــار
والكبريــت الــذي هــو المــوت الثانــي» (رؤ.)8-7 :21

.1بريموس البطريرك الخامس :
ُولــد باالســكندرية و قيــل أنــه ممــن عمدهــــم القديــــس
مــار مرقــس الرســول  ،وقــال عنــه األنبــا ســاويرس المــؤرخ
أنــه كان عفيفـا ً كالمالئكــة ويفعــل أفعــاال حســنة بنســك فأنتخبــه
المؤمنــون بطريــركا في ســنه  109م  ،إزداد تمســكا ً بالفضائل
وكان يقــوم بالوعــظ واإلرشــاد بنفســه بــدون كلــل ،وألجــل
هــذه الغايــة كان يختــار الرجــال األكفــاء ،و يقيمهــم أســاقفة
و قسوسـا ً ووعاظـا ً ليهذبــوا الرعيــة بــاآلداب المســيحية ،وقــام
بتوســيع نطــاق الكنيســة  12ســنة وســاعده أن الكنيســة فــى
ســالم تــام ،و طمأنينــة كاملــة حتــى تنيــح
أيامــه كانــت فــي
ٍ
بســالم فــي  121م.
.2يسطس البطريرك السادس:
فرســم
وقــع اختيــار الشــعب علــي هــذا األب الفاضــل الحكيــم ُ
بطريــركا ســنه  121م و كان رئيسـا ً للمدرســة الالهوتيــة التــي
أسســها مــار مرقــس الرســول ،خــدم بــكل أمانــة وكانــت أهــم
أغراضــه تبشــير الوثنييــن ،وجذبهــم إلــي المســيحية فنجــح
فــي عملــه وعمــد منهــم عــددا ً كبيــراً ،وخــدم أكثــر مــن عشــر
ســنيين حتــى تنيــح بســالم فــي ســنة  131م.
.3أومانيوس البطريرك السابع:
وقــع االختيــار عليــه ســنه  131م و كان أحــد أفاضل مســيحيي
اإلســكندرية لمــا كان معروفــا ً عنــه مــن العفــة و النزاهــة
ألنــه كان بتــوالً طاهــراً ،كان رئيســا للمدرســة الالهوتيــة
بعــد اختيــار البابــا يســطس بطريــركاً ،وقــام برســامة أســاقفة
للكــرازة المرقســية فأقــام منهــم عــدد كبيــر أرســلهم إلــي كل
جهــات القطــر المصــري و النوبــة و الخمــس مــدن الغربيــة
لنشــر بشــري الخــالص ،وفــي عهــد هــذا البابــا البــار اشــتد
االضطهــاد علــي المســيحيين فنــال الشــهادة الكثيــرون مــن
األقبــاط فــي عهــد إدريانــوس ،وتنيــح فــي ســنة  144م بعــد
خدمــة اســتمرت  13عامــاً.
.4مركيانوس البطريرك الثامن:
ولُد باإلســكندرية واســتحق أن يجلس على الكرســي المرقســي
لفضائلــه وتقــواه ســنة  144م و كان أيض ـا ً رئيس ـا ً للمدرســة
الالهوتيــة ،وانتهــج أثــار أســالفه األفاضــل فــي هدايــة النفــوس
رغــم االضطهــاد الــذي كان مشــتدا ً علــى المســيحيين وقتهــا،
ورقــد فــي ســالم عــام  154م بعــد جهــاد دام تســع ســنيين.
.5كالديانوس البطريرك التاسع:
ُولــد باإلســكندرية وانتخبــه شــعب و أســاقفة اإلســكندرية
بطريــركاً ،و كان بــارا ً حكيمـا ً و محبوبـا ً مــن الجميــع ،كانــت

أيامــه هادئــة و أكمــل مــا بــدأه أســالفه حتــي تنيــح بســالم ســنه
 167م.
.6أغربينيوس البطريرك العاشر:
ُولــد باإلســكندرية و ُرســم قســا ً بهــا و عُــرف بالصــالح
و التقــوى و نــال رضــاء الشــعب و األســاقفة ،وجلــس علــي
كرســيه فــي ســنة  167م ،وبــدأ يرشــد و يعلــم حتــى انتشــرت
كلمــة الخــالص ،و زاد عــدد المنضميــن إلــي المســيح حتــى
تنيــح فــي ســنة 178م.
.7يوليانوس البطريرك الحادي عشر:
ُولــد باإلســكندرية و كان تلميــذا ً بالمدرســة الالهوتيــه ثــم
اســتحق أن يُرســم قسـا ً ثــم بطريــركا ً فــي عــام  178م وعقــب
رســامته اهتــم بوضــع ســير أســالفه البطاركــة تخليــدا ً لذكراهم
و فائــدة لخلفائهــم.
وكان هــذا البابــا الفاضــل متقربــا ً مــن إلهــه حتــى أعلــن لــه
قبيــل وفاتــه عــن الشــخص الــذي ســيلحقه فــي البطريركيــة
حيــث ظهــر لــه مــالك الــرب فــي إحــدي الليالــي قائــال»
مــن يأتيــك غــدا ً بعنقــود عنــب هــو الــذي يكــون بعــدك علــي
الكرســي المرقســي»
و اتفــق فــي ذلــك الصبــاح أن رج ـالً كرام ـا ً عامي ـا ً ال يعــرف
القــراءة والكتابــة مــن أصــل قبطــي مســيحي يُدعــي ديمتريوس
بينمــا كان يشــذب أشــجاره عثــر بهــا علــي عنقــود عنــب فــي
غيــر أوانــه ففكــر أن يهديــه للبطريــرك.
و كان البابــا يوليانــوس فــي أوقاتــه األخيــره و اجتمــع حولــه
كبــار الشــعب و عظمائــه يســتفهمون منــه عمــن يجــدر بــه أن
يكــون خلفــا لــه.
فأخبرهــم أنــه هــو الــذي يأتــي الينــا و يقــدم عنقــود عنــب،
فظنــوا متحيريــن أن البطريــرك ال يعــي مــا يقــول إذ ال يمكــن
أن يوجــد عنــب فــي الشــتاء و بينمــا هــم كذلــك إذا بديمتريــوس
قــد دخــل و عنقــود العنــب بيــده و قدمــه لــأب البطريــرك
فدُهــش الحاضــرون ،و تنــاول الهديــة بســرور و أعلمهــم بخبر
ظهــور المــالك لــه ،وأوصاهــم بانتخــاب مــن عينــه روح
هللا فأطاعــوا وصيتــه ،وتنيــح البابــا يوليانــوس ســنه ، 190
و قــال األنبــا ســاويرس فــي خاتمــة ترجمتــه لســيرة هــذا البابــا
«ومــن بعــد هــذا البطريــرك لــم يقــم أســقف اإلســكندرية فيهــا
بــل صــار يخــرج ســرا ً و يرســم كهنــة فــي كل مــكان كمــار
مرقــس اإلنجيلــي»
(نستكمل القرن الثاني في العدد القادم ).....
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شخصيات قبطية

المهندس هاني عازر

هاين حلمى عازر خبري الأنفاق العاملي وكبري م�شت�شاري
هيئة الأنفاق الأملانية ،مهند�ض م�شري اأملاين ُ ،ولد عام 1948
يف طنطا مب�شر ،وذهب للقاهرة لدرا�شة الثانوية واجلامعة
�شنة  ،1973وبعد تخرجه من كلية الهند�شة بجامعة عني
�شم�ض� ،شافر اإىل اأملانيا عام  1974ليدر�ض الهند�شة املدنية
يف بوخوم.
تراأ�ض هاين عازر فريق بناء نفق  Tiergartenحتت
برلني �شنة  .1994بعدها اأ�شبح كبري املهند�شني لأكرب حمطة
قطارات يف اأوروبا “لريتر بانهوف” يف برلني .التي �شيدها يف
زمن قيا�شي (  10اأ�شهر) حيث كان يواجه حتدي افتتاح كاأ�ض
العامل يف اأملانيا  ،وا�شتطاع اأن يحول جمرى نهر �شربي 70
مرتا ،وا�شتطاع بناء برجي املحطة اإىل اأعلى واأنزلهما يف عام
 2005لكي يتفادى تعطل القطارات ،وت�شم املحطة  9119لوح
زجاج ،وح�شلت على جائزة اأف�شل حمطة يف العامل.

ح�شل على تكرمي من امل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مريكل
يوم  26مايو  2006يف افتتاح حمطة برلني للقطارات ملجهوده
وخدمته بو�شام اجلمهورية الأملانية .وجاء يف املرتبة  13بني
اأك ٌرثمن � 50شخ�شية تاأثري ًا يف اأملانيا ،ويلقبه الأملان باأبو
الهول ،وح�شل على تكرمي يف م�شر من الرئي�ض امل�شري الأ�شبق
ح�شنى مبارك يوم  1اأكتوبر .2006
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وحظي بلقاء الرئي�ض عبدالفتاح ال�شي�شي الذي اأ�شتمع اإىل
روؤيته حول �شبل تطوير منظومة العمل فى جمال تطوير ال�شكك
احلديدية  ،و�شبكة الطرق والأنفاق فى م�شر ،والتعرف على
التجارب الدولية فى هذا املجال.
ومت تعيينه م�شت�شار ًا لرئي�ض جمل�ض الوزراء ل�شوؤون النقل
واملوا�شالت والأنفاق يف م�شر اأول يوليو . 2014
وحظي بتكرمي من قدا�شة البابا توا�شرو�ض الثاين الذي �شبهه
بالهرم الثالث يف م�شر وقال عنه « الذي �شار ا�شمه جنم ًا
لمع ًا يف اأملانيا واأوروبا ويف حتديه لل�شعاب»
وعلى الرغم من اإن�شائه املحطة ال�شخمة يف برلني ،وعدد
الأو�شمة وال�شهادات العلمية التي ح�شل عليها ت�شعر عندما
تتحدث معه اأنه اإن�شان ب�شيط جد ًا ،لذا فهو اأي�ش ًا ُيك َّرم اليوم
كهرم.
فاز املهند�ض هاين حلمى عازر بجائزة البابا �شنوده للحكمة
وال�شفافية و�شلمها له قدا�شة البابا توا�شرو�ض الثانى بنف�شه.
ويدير حالي ًا اأكرب م�شروع يف اأوربا بتكلفة  10مليارات
دولر  ،واأم�شى  36عاما يف اأملانيا ،ومن اأقواله «ل يوجد
�شيء ا�شمه م�شتحيل»  ،و يقول» بتعبي وزكائي وطموحي الذي
بحب كبري
اأخذته من م�شر و�شلت ملا اأنا فيه الآن»  ،ويتمتع ٍ
لوطنه م�شر وي�شعى اإىل ال�شتقرار فيها بعد �شن املعا�ض
ويتمتع بعظمة العلماء وتوا�شعهم.

الإ�شم بالكامل�:شامويل اإيتو
فيل�س
اجلن�شيه  :الكامريون
تاريخ امليالد  10 :مار�س 1981
(العمر � 34شنه)
البداية والتحدي
واحد من اأف�شل الالعبني الأفارقة
يف التاريخ (ح�شل علي جائزة اأف�شل
لعب اأفريقي اأربع مرات).
واحد من اأف�شل املهاجمني يف
العامل،كانت بداية �شامويل اإيتو يف كرة
القدم بداية �شعبة بعد اأن هاجر برفقة
اأخويه ديفيد و�شتيفن ،وو�شل اإىل
مدينه كاربوناترا يف فرن�شا.و ب�شبب
امل�شاكل الإدارية ،فلم ي�شتطع الذهاب
اإىل املدر�شة اأو الإلتحاق مبركز
التدريب اخلا�ض بنادي باري�ض �شان
جريمان فعاد اإىل الكامريون ،و ان�شم
لأكادمية كاجني للريا�شة و مقرها يف
دوال العا�شمة الإقت�شادية و امليناء
الرئي�شي يف الكامريون حيث �شوهد
من قبل مدربي النادي  .و بعد ب�شعه
اأ�شهر ا�شتدعي اإيل فرن�شا للم�شاركة يف
جتارب بنادي لو هافر و �شانت اإيتيان.
اأجنازاته مع الأندية:
•ريال مايوركا :كاأ�ض اإ�شبانيا 2009
•دوري اأبطـ ـ ـ ــال اأوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ,2006
 2009نادي بر�شلونه
• الدوري الإ�شباين 2005،2006،2009
•  2009كاأ�ض اإ�شبانيا
• كاأ�ض ال�شوبر الإ�شباين2005،2006 :
.
•اإنرت ميالن:
•بطل كاأ�ض العامل لالأندية لكرة
القدم.2010 :
•بطل دوري اأبطال اأوروبا .2010
•بطل دوري الإيطايل .2010 :
•بطل كاأ�ض اإيطاليا .2010 :
•بطل كاأ�ض ال�شوبر الإيطايل.2010 :

صامويل

إيتو
•نهائي كاأ�ض ال�شوبر الأوروبي .2010
مع املنتخب :
•بطل األعاب اأوملبية .2000 :
•بطل كاأ�ض الأمم الأفريقية (: )2
.2002 ,2000
•نهائي كاأ�ض الأمم الأفريقية .2008 :
•نهائي كاأ�ض القارات .2003 :
اهلل يف حياه اإيتو
عندما �شاأل اأحد املذيعني اإيتو عن
ماذا ميثل اهلل يف حياته ،قال :اأن اهلل كل
�شيء بالن�شبة يل ،هو يقف بجانبي كل
يوم ،اأحيانا ي�شعر النا�ض اأن اهلل ي�شمح
اأن نواجه اأوقات ًا �شعبة يف حياتنا  ،لكن
بالن�شبة يل حتي يف اأ�شعب الأوقات
اأقول لنف�شي :اإن كل ما يعطيه اهلل لنا
جيد حتي لو كان يبدوا �شيئ ًا موؤمل ًا .
اأتذكر مباراتنا �شد م�شر يف ياوندي يف

ختام ت�شفيات كاأ�ض العامل 2006
و كان يتبقي لنا الفوز و نتاأهل
لكاأ�ض العامل و لكن ل�شوء احلظ مل
تكن اإراده اهلل اأن نتاأهل ،كان �شيئ ًا
�شعب ًا علينا كالعبني وعلي ال�شعب
الكامريوين ،لقد بكيت كثري ًا
و لكن عندما دخلت غرفه خلع
املالب�ض اأم�شكت بالإجنيل وبداأت
اأ�شلي و اأتلو املزامري وخرجت قلت
لزمالئي دعونا من�شي و نكمل.
تاألق اإيتو كثري ًا مع بر�شلونه
ولعب خلم�ض موا�شم ،و �شاهم يف
الفوز بالعديد من البطولت و كان
قريب ًا من مغادرة بر�شلونه عام
 2008علي الرغم من عطائه،
و لكن تاألقه يف املباريات الودية
اأجرب املدرب اجلديد جوارديول
علي اإبقائه ،وتاألق ب�شده و كان
اأحد العنا�شر الأ�شا�شية يف مو�شم
تاريخي توج بالثالثية اإي الدوري
والكاأ�ض الإ�شباين ،ودوري اأبطال
اأوربا  ،و لكن علي عك�ض املتوقع قام
بر�شلونه بالإ�شتغناء عن اإيتو علي الرغم
من تاألقه ،و قام با�شتبداله بالالعب
ال�شويدي ابراهيموفيت�ض.
اإنتقل اإيتو لنادي اإنرتميالن يف
اإيطاليا ،و علي الرغم من اأنه مل
ي�شتحق هذا اخلروج و هو يف اأوج عطائه
اإل اأن اهلل �شمح بهذا لكي يقدم مو�شم
تاريخي اي�ش ًا مع اإنرتميالن ،و يح�شل
علي الثالثية يف اإيطاليا للمرة الأويل يف
تاريخ اأنديه اإيطاليا ،واأ�شبح اأول لعب
يف التاريخ يح�شل علي الثنائية مرتني
متتاليتني (بر�شلونه و اإنرتميالن) كما
اأنه من �شمن قلة قليلة من الالعبني
الذين فازوا مرتني متتاليتني بدوري
اأبطال اأوربا مع فريقني خمتلفني.
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Tips for Developing Good Reading Habits at Home
Did you know that you can do simple things
in your home to help your child, regardless
of age, develop good reading habits? Being
exposed to these good habits will help children
become stronger readers and students. The
first step is developing positive reading habits
with your child, as well as a positive attitude
towards literacy in your family and in your
home.
Here are some simple suggestions you can
use to help your child develop reading skills:
Make sure that your children observe you
reading on a regular basis. What you read is not
important - when your child sees you reading
recipes, magazines, newspapers, books,
telephone directories, and other reading
materials, it will reinforce the importance of
reading.
To stimulate reading, keep reading materials
throughout the house. This will increase
your child's access to books and printed
material. Help them understand that reading
doesn't only happen at school - it can happen
anywhere. Studies suggest that learners who
read outside of school are more successful
readers and students.
If you cannot read easily, talk about the pictures
in books, magazines, and newspapers with
your child. It is important for your child to

observe your efforts in acquiring reading
abilities. In addition, ask them to read aloud to
you or to tell you about what they have read in
their own words.
Visit your public library often, and take
advantage of the resources offered there. You
can get a library card and borrow books, cds,
and dvds from the library for free! Make sure to
get your children their own library cards, and
ask a librarian for help if you don't know how to
sign up for one.
Encourage your children to read in their native
language. If reading skills are developed in the
native language they will transfer into English.
Developing reading skills in their native
language will not hinder children's ability to
read in English - it will help!
Do not allow your kids to watch television until
they have done their daily reading.
As your child becomes a better reader, talk
about what he/she is reading. When your child
finishes a new story or reading assignment,
discuss the main ideas, new words and
concepts, and your child's favorite section.
This will help strengthen your child's reading
comprehension skills.
By taking these steps in your home, you will
not only encourage your children to read you
will help them succeed in the classroom and
beyond!
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«أم الشــهداء جميلــة ...أم الشــرفاء نبيلــة ...عبــرت بحــر
اآلالمــات»...
زرتُ “قريــة العــور” فــي ســمالوط ،والتــي ســ ُتدعى فيمــا
بعــد “قريــة الشــهداء” ،فالذيــن اُس ُتشـ ِهدوا ليســوا شــهداء الكنيســة
ضــا ،إذ كانــوا ضمــن المصرييــن
فقــط وإنمــا شــهداء مصــر أي ً
المتواجديــن فــي ليبيــا الشــقيقة .وقريــة العــور هــي قريــة صغيــرة
آمنــة ،عامــرة باإليمــان ،تحمــل ســمات الريــف المصــري ،كانــت
القريــة فــي ذلــك اليــوم قــد خرجــت عــن بكــرة أبيهــا مســلمين
ومســيحيين يبكــون الشــهداء ،لــم يكــن عــدد المســلمين بأقــل مــن
المســيحيين ،جــاءوا يتل ّقــون التعزيــة ولــي...س ليقدموهــا ،يبكــون
مصــر والمصرييــن ،يبكــون فلــذات أكبادهــم.
أحــب أن أح ّيــي األم التــي سـ ّلمت ابنهــا اإليمــان المســتقيم ومــأت
قلبــه بمحبــة المســيح ،وهــو وإن كان قــد غــادر البــاد بح ًثــا عــن
ســ ُبل العيــش ،إلــى بلــد صــارت منكوبــة بالعصابــات واإلرهــاب
ُ
وجماعــات القتــل الوحشــي ،فهــو فــي النهايــة لــم يقبــل المزايــدة أو
المســاومة علــى إيمانــه ومســيحيته وحياتــه األبديــة.
َ
ســ ُبل عيــش أفضــل ،وربمــا أمِــل فــي
ذهــب ابنهــا ليو ّفــر لهــم ُ
العــودة ببعــض الدينــارات ،غيــر أنــه عــاد ليحمــل اللؤلــؤة الكثيــرة
الثمــن ،وليعلــن أنــه فــاز بالكنــز الــذي فــي هــذا العالــم ،عــاد ليحمــل
لهــا ولقريتهــا والكنيســة والتاريــخ ،أعظــم إنجــاز يمكــن أن يقدمــه
ـال وال يفنــى وال يتدنــس
إنســان فــي حياتــه ،نــال إكليـاً ال ُيقـدَّر بمـ ٍ
وال يضمحــل ،وهــا قــد بــدأت األمهــات يدركــن أنــه مهمــا كبــر ابنها،
أو عــا شــأنه ،أو اُشـ ُت ِهر واغتنــى ،وأنجــب األبنــاء ،وصــال وجــال،
فإنــه لــم يكــن ليح ّقــق مــا حققــه باستشــهاده .لقــد تخ ّلــد اســمه هنــا،
ولســوف ينعــم بالخلــود مــع هللا.
تحيــة لــكِ أيتهــا األم القبطيــة التــي ر ّبــت أوالدهــا – مثــل كل
األمهــات القبطيــات -علــى حــب االستشــهاد ،وألهبــت فكرهــم
وخيالهــم بقصــص الشــهداء األبطــال منــذ نعومــة أظافرهــم .تحيــة
إلــى األم التــي لــم تهتــم بتربيــة الجســد فقــط ليصبــح أوالدهــا

ســما ًنا ،فلنــا فــي الفتيــة الثالثــة مثــال ٌ فــي النســك ،أو بعواطفهــم
فقــط ليكونــوا غيــر واقعييــن ،وال بعقولهــم فقــط ليكونــوا مجــرد
عقالنييــن ،وإنمــا ر ّبتهــم أقويــاء البنيــة ،متماســكين ،متع ّقليــن،
ولكنهــا باألحــرى ر ّبتهــم مســيح ًيا لتعدّهــم للملكــوت ،إنهــا أم قبطيــة
ككل األمهــات القبطيــات ،وهــو شــهيد بطــل مثــل أجــداده .عــن مثــل
هــذا اإليمــان تكلــم القديــس بولــس« :إذ أ َت َذ َّكــ ُر اإليمــانَ ال َعديــ َم
لوئيــس وأ ُ ِّمــ َك
الريــاءِ ا ّلــذي فيــكَ ،ا ّلــذي ســ َكنَ َّأو ًل فــي َج َّدتِــ َك
َ
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تحيــة إلــى األب الكاهــن فــي هــذه القريــة الصغيرة ،والــذي أثمرت
تعاليمــه هــذه الثمــار الحلــوة .تحيــة لخــدام وخادمــات مــدارس األحد
الذيــن تلمــذوا هــؤالء الشــهداء .تحيــة إلــى أســقف هــذه اإليبارشــية
والــذي ز ّيــن هللا إيبارشــيته بهــذه الآللــئ الحســنة ،إنهــم أعظــم
إنجــازات العمــل الرعــوي.
وكلمة إلى كل أب وكل أم وكل خادم وخادمة...
هــذه ثمــار أمانتكــم وتعبكــم فــي التربيــة وفــي الخدمــة ،وإن كنتــم
ال تــرون الثمــار واضحــة أو ســريعة أو فوريــة ،وإنمــا تســتودعون
اإليمــان النقــي وحــب هللا فــي قلــوب أوالدكــم ،وهــذا هــو الثمــر.
أمــا يســتحق أوالدنــا مزي ـدًا مــن التعــب والســهر واالفتقــاد؟ لقــد
تســلمناهم مــن المعموديــة علــى صــورة المســيح ،وحافظنــا علــى
هــذه الصــورة حتــى قدمناهــم أوالدًا للمســيح ،ونمــاذج مســيحية
فــرح بهــا هللا والكنيســة.
ال تبــكِ أيتهــا األم الغاليــة ،بــل افرحــي واشــعري بالفخــر واطمئني
إلــى مســتقبل ابنــكِ  ،أ ّمــا األم التــي يتوجــب عليهــا أن تبكــي فهــي
أم الســفاح الــذي ن ّفــذ الجريمــة ،بــل ليتــكِ تصلــي مــن أجــل تلــك
األمهــات ومــن أجــل أوالدهــن .إن األمــر أشــبه مــا يكــون بــأم تفـ ّـوق
ابنهــا فــي دراســته ،وهــي اآلن تواســي أمهــات الذيــن رســبوا
أقصــد “ســقطوا”.

أنبا مكاريوس األسقف العام
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