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+ لندرك عظمة هذا السر العظيم، فإن االبن الوحيد الجنس 

المولود من اآلب قبل كل الدهور وُلِدَ لنا اليوم بالجسد، أخلى 

نفسه آخذًا صورة العبد وصار في شبه الناس، ودخل إلى عالمنا حتى 

يُعيد له أفراحه السمائية.

+ يا من يسكن وسط المالئكة ... صرت اآلن وسط البشر.

+ يا من تسبحك طغمات السمائيين ... نزلت ألرضنا حتى تُشبعنا 

من دسم نعمتك.

+ يا من أنت ابن اهلل الحي ارتضيت أيضًا أن تُدعى ابن اإلنسان. 

+ من أجل هذا الحب العظيم اجعلنا يا رب نحن جنس البشر في 

حضنك وتَمِّم كل مشيئتك فينا.

لتتمكن من تحميل الغالف على
هاتفك يجب تحميل أىً من  تطبيقات 

QR

 download any QR apps to scan the cover code

آية العدد 
»ألنه لمن من المالئكة قال قط: 

أنتَ ابني أنا اليوم ولدتك«
)عبرانيين1 : 5(

لًتك�َسر. هذه حقيقة هامة  ِنَعت  ابنك يكت�سف، فالألعاب �سُ اترك 

»مكت�سفون  هم  بل  بني  ُمرِّ لي�سوا  فالأطفال  قها!  ُن�سدِّ اأن  نريد  ل 

غار«، لديهم ف�سول غري عادي، وحب ا�ستطالع غري حمدود. لذلك  �سِ

ة التحقق من طبيعتها. رون األعابهم ِبغيَّ جندهم يدمِّ

ِنَعت لكي ُتك�َسر الألعاب �سُ

غ     ِقيل اأنه ُوِلد بالإ�سكندرية وتفرَّ

يف حداثته لدرا�سة الفل�سفة،لكنه مل 

يجد فيها ما كانت ت�سبو اإليه نف�سه 

بالد  فزار  احلقيقة،  يطلب  و�سعي 

غرى  ال�سُ اآ�سيا  و  واإيطاليا  اليونان 

امل�سيحيني  املُعلِّمني  وم�سر، وخاَلط 

القدي�س  من  �سمعه  ما  فيه  فاأثَّر 

بنتينو�س  ُمدير املدر�سة الالهوتية.

تاريخ الكني�سة
الرتبية  يف  الأوىل  العملية 

تعلُّم  على  الطفل  م�ساعدة  هي 

بني  فيما  يبداأ  والطفل  الطاعة، 

الثالثة  ال�سنة  اإىل  الثانية  ال�سنة 

»ل«  كلمة  ي�ستعمل  عمره  من 

من  يتحول  لأنه  ُمكثَّف  ب�سكل 

»الأنا  اإىل  بوالديه  املتحدة  ذاته 

على  التدريب  وعملية  امل�ستقلة«، 

الطاعة يجب اأن تتحرك يف عدة 

زوايا.
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آحاد شهر كيهك
كني�ستنا،  يف  خا�س  طعم  له  كيهك  �سهر 

اإبداعات  من  والكني�سة  وانفراد.  متيز  وله 

من  الأول  الإ�سحاح  تاأخذ  بالإجنيل  ارتباطها 

يف  وتقراأه  اأق�سام،  اأربعة  مه  وُتق�سِّ لوقا  اإجنيل 

قدا�سات الأربعة اآحاد التي ل�سهر كيهك، وميكن 

الوعد،  وعد، وحتقيق  كلمتني:  نخت�سره يف  اأن 

وهذه هي ق�سة الب�سرية كلها.

البداية يف الأحد الأول »زكريا واألي�سابات«، 

توجد  لكن  وتقوى  بر  �سالكني يف  مباركة  اأ�سرة 

نقطة �سعف وهي اأنه لي�س لهما ن�سل، فقد كانت 

األي�سابات عاقرًا، وهذه الكلمة يف العهد القدمي 

ر  وب�سَّ املالك  جاء  ثم  جدًا.  قا�سية  كلمة  كانت 

َمت ولكنه نال وعدًا  ق و�سَ زكريا الذي مل ُي�سدِّ

)لو1: 31- 41(

ل�سان حال زكريا اأن: لنا زمانًا ن�سلي وال�سماء 

ل ت�ستجيب، والُعمر يجري، ويكاد يكون الرجاء 

قد انعدم، اأمازلت تذكر يا رب؟ بالطبع يذكر! 

هذا كان الوعد. اهلل يعطينا وعودًا كثرية، وما 

اأعطاك  واإن  اهلل،  وعود  مع  تتالم�س  اأن  اأجمل 

اهلل وعدًا فثق اأنه �سيحقق هذا الوعد، متى؟ اأو 

كيف؟ هذا �ساأن اهلل.

املالك  ب�سارة  »ق�سة  الثاين  الأحد  ويف 

للعذراء مرمي«، بنت �سغرية ترتبى يف الهيكل، 

تقوى،  يف  تعي�س  وقراءات،  �سلوات  حياتها 

والعذراء  الإ�سحاح،  نف�س  يف  الب�سارة  وتاأتي 

مرمي تقول: »كيف يكون يل هذا؟«، في�سرح لها 

ُة  وُح اْلُقُد�ُس َيِحلُّ َعَلْيِك، َوُقوَّ املالك: »الرُّ

و�ُس  اْلُقدُّ اأي�ضًا  َفِلذِلَك  ُتَظلُِّلِك،  اْلَعِليِّ 

اْلَْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اهلِل« )لو1:53(. 

ِلَيُكْن   . بِّ الرَّ َمُة 
َ
اأ َنا 

َ
اأ »ُهَوَذا  العذراء:  فتجيب 

در�سًا  العذراء  اأمنا  لنا  وُتعطي  َكَقْوِلَك«.  يِل 

فاإن  عقلك  ي�سدقه  ل  وعدًا  تتلقى  عندما  اأنك 

اإميانك يقبله وات�ساعك �سيحققه.

تقابل  مرمي  »العذراء  الثالث  الأحد  يف 

لي�ست  بينهما  متت  التي  واملقابلة  األي�سابات«، 

العهد  عهدين،  مقابلة  هي  بل  امراأتني  مقابلة 

والعهد  األي�سابات،  القدي�سة  ُمثاًل يف  القدمي 

اجلديد ُمثاًل يف العذراء مرمي، العهد القدمي 

اجلديد  العهد  نور  ليظهر  النتهاء  على  قارب 

ال�سغرية  الق�سة  هذه  امل�سيح.  خال�س  ويبداأ 

هي رمز لق�سة الإن�سان.

»ولدة  وهو  الوعد  يتحقق  الرابع  الأحد  يف 

ال�سغرية  الق�سة  اأن  لحظ  املعمدان«.  يوحنا 

ترمز للق�سة الكبرية،  الق�سة ال�سغرية: الوعد 

مبيالد يوحنا املعمدان وحتقيق الوعد بولدته

هو  َيبعد  ثم  ُيخطئ  اآدم  الكبرية:  الق�سة 

ويتحقق  باخلال�س  وعدًا  اهلل  ويعطيه  وحواء، 

الوعد يف جميء ال�سيد امل�سيح.

َعَلى  يَء  »ِلُي�سِ يقول:  زكريا  ت�سبحة  ويف 

امْلَْوِت«)لو1:97(،  َوِظاَلِل  ْلَمِة  الظُّ يِف  اِل�ِسنَي  اجْلَ

الظلمة  وقت  لياًل  كيهك  �سهر  يف  ن�سهر  لذلك 

التي مُتثِّل العهد القدمي، وننهي ال�سهرة بقدا�س 

اجلديد  النهار  بداية  اإىل  ونخرج  فيه  ونتناول 

تعبريًا عن العهد اجلديد.

الأول  الإ�سحاح  فاقراأ  تدريبًا  اأردت  اإذا 

منه  وا�ستخرج  يوم  كل  لوقا  اإجنيل  من 

من  وتعلَّم  وخدمتك،  حلياتك  ومبادئ  معايري 

اأربع مبادئ لتتعلمها وتبداأ  اأو  اأ�سخا�سه، ثالث 

ربنا  ميالد  بها  وت�ستقبل  اجلديد،  العام  بها 

ي�سوع له كل املجد.

  بقلم  قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros
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قبل ميالد ال�سيد امل�سيح كانت هناك خ�سومة 

كانت  طويلة  فرتة  والأر�س . مرت  ال�سماء  بني 

ل  والأر�سيني ،  ال�سمائيني  بني  قطيعة  �سبه  فيها 

روؤى ،  ول اأحالم مقد�سة ،  ول اأنبياء ،  ول كالم من 

اهلل مع النا�س ،  ولظهورات مقد�سة ،  ولاأية �سلة 

وا�سحة .

تلك  طوال  ال�سماء  عن  بعيدة  الأر�س  كانت 

الفرتة ، وكانت خطايا النا�س مثل ليايل ال�ستاء ،  

اهلل  وجه  حتجب  وكانت  وطويلة ،  ومظلمة  باردة 

عنهم ،  وكانت اخل�سومة بينهم وبني اهلل   ميثلها 

لي�ستطيع  الذي  املتو�سط  احلاجز  الهيكل  يف 

اأن يجتازه اإىل قد�س الأقدا�س .   اأحد من ال�سعب 

اهلل  غ�سب  واحتدم  النا�س،   خطايا  وزادت 

عليهم ،  وا�ستمرت القطيعة .  ومل يحاول الب�سر اأن 

ي�سطلحوا مع اهلل  .

بني  ْلحًا  �سُ فاأقام  امل�سيح ،   ال�سيد  جاء  ثم     

وعادت  بينهما  .   لة  ال�سِّ واأرجع  والأر�س ،   ال�سماء 

هذا  يف  �سيء  واأول  قبل  ،  من  كانت  كما  العالقة 

الأر�س ،  يف  اإىل  ْلح ،  هو كرثة نزول املالئكة  ال�سُ

متوالية ،   ظهورات  جميئه ،  وقبل  امل�سيح  جميء 

فردية وجماعية ،  ك�سفراء من اهلل . 

اأن  واأرادوا  عظيم ،   بفرح  املالئكة  تهلل  كما 

العجيب ، فظهر  امليالد  هذا  بهجة  يف  ي�سرتكوا 

بولدة  الكاهن  زكريا  ر  ُيب�سِّ مالك 

ر القدي�سة العذراء  يوحنا ) لو 11:1(.  ومالك ُيب�سِّ

باحلبل بامل�سيح ) لو 26:1(.  ومالك ظهر ليو�سف 

العذراء ) مت 20:1(.   بَحَبل  ره  ُيب�سِّ حلم  يف 

املخل�س ) لو 10:2(،  بولدة  الرعاة  ر  ُيب�سِّ ومالك 

ظهروا  املالئكة  من  جمهور  هذا  اإىل  بالإ�سافة 

الأعايل ،   يف  هلل  »املجد  وقائلني:  اهلل  ُم�سبِّحني 

ة «  امَل�سرَّ النا�س  ويف  ال�سالم ،   الأر�س  وعلى 

) لو 14:2(. 

الأر�س  مع  �سلحها  يف  ال�سماء  تكتِف  ومل 

اإىل  امتدت  بل  املالئكة ،   من  �سفرائها  بظهور 

ومن  توجيه  من  فيها  مبا  املقد�سة  الأحالم 

اإعالن ، وظهورات مقد�سة اأخرى ،  ونق�سد النجم 

الذي ظهر للمجو�س ،  واأر�سدهم اإىل مكان املْزَود 

�س .  املُقدَّ

ْلح اأي�ساً  رجوع املعجزات ،   وكان من نتاج ال�سُ

يدل  هذا  وكل  الإلهي .   والك�سف  والنبوءات،  

وقت  يف  تعمل  بداأت  قد  كانت  الرب  يد  اأن  على 

ل�سلح  مة  ُمقدِّ كان  الذي  امل�سيح  ال�سيد  ميالد 

احلقيقي  ال�سلح  اأن  على  الأر�س،  مع  ال�سماء 

الطريق  لنا  فتح  بالفداء ، حني  ال�سليب ،   مت على 

اإىل الأقدا�س .  وهكذا تربرنا و�سار لنا �سالم مع 

اهلل  ) رو 1:5(  لأننا بالفداء قد �سوحلنا مع اهلل  

) رو 10:5(. 

التوبة والنقاء ،   اأن نحيا يف حياة  ولكن ينبغي 

لن�ستمر يف هذا ال�سلح ،  عارفني اأن حمبة العامل 

هو  العامل  يف  ما  كل  لأن  ) يع 4:4(   اهلل   عداوة 

املعي�سة  وتعظم  العيون ،   و�سهوة  اجل�سد ،   �سهوة 

 ) 1يو 16:2( .

ت�ساحلوا  العام ،   هذا  بداية  يف  ننادي  ونحن 

الذي يحيا يف اخلطية ،  هو  الإن�سان  لأن  مع اهلل 

يك�سر  اهلل .   عن  بعيدًا  يحيا  اهلل ،   مع  عداوة  يف 

باأن  وي�سعر  الإلهية .   اأوامره  ويع�سي  و�ساياه ،  

اأن  ولي�ستطيع  اهلل .   وبني  بينه  حاجزًا  هناك 

يقرتب  اأن  ولي�ستطيع  بالتوبة .   اإل  معه  ي�سطلح 

لذلك  اهلل،  مع  ْلح  بال�سُ اإل  الإلهية  ال�سرائر  من 

ْلح .  ونعني  نحن نبداأ القدا�س الإلهي ب�سالة ال�سُ

ْلح مع اهلل ،  وبالتايل مع النا�س اأي�ساً .  به ال�سُ

وهكذا اأي�سًا فاإن العامل الذي تطحنه امل�ساكل 

اأن  كذلك  حمتاج  هو  وال�سيقات ،   واحلروب 

ي�سطلح مع اهلل ،  لكي ُيخلِّ�سه من كل هذا .

مصالحة 
بين 

السماء 
واألرض

بقلم
مثلث 

الرحمات 
قداسة البابا 

شنوده 
الثالث

ثم جاء السيد 
المسيح ,  

فأقام صُْلحًا 
بين السماء 

واألرض ,  
وأرجع الصِّلة 

بينهما  
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ونحن نتجه باأنظارنا يف هذه الأيام اإىل 

بيت حلم ، حيث ُولد ال�سيد امل�سيح وعا�س 

ح�سب اجل�سد اإىل يوم �سعوده..

اجل�سد  اإىل  اأنظارنا  تتجه  وحيث 

الطاهر الذى لأبينا املتنيح الأنبا اأبراهام 

والذى اأو�سى اأن ُيدفن حيث خدم يف هذه 

البقعة املقد�سة ..

املتنيح زهاء  اأبينا  ونتذكر خدمة  نذكر 

42 عامًا متنقاًل بني بيت حلم ، اجلليل ، 

النا�سرة ، الأردن... اإلخ وكاأنه ي�سري خلف 

�سيده حاماًل �سليبه ..

لقد عا�س عمره كله حاماًل �سليبه وهو 

خادم �سغري ثم �ساب نا�سج وراهب يحمل 

عناية  و�ساءت   .. الدير  يف  ال�سيوخ  حكمة 

اهلل األ يحمل �سليبه كما يحمله الكثريون 

واإمنا ميزه اهلل باأن يحمل �سليبه ويتبع اثر 

خطواته يف هذه املوا�سع عينها ..

مل  قلبيًا  املوا�سع  بهذه  ارتبط  قد  واإذ 

نف�سه  انطالق  بعد  حتى  يرتكها  اأن  ي�ساأ 

يظل  اأن  فاأو�سى   ، الفردو�س  اإىل  البارة 

اأي�سًا �ساهدًا على عظم  فيها ، يظل قربه 

حمبته وارتباطه بتلك املوا�سع املقد�سة ..

الأربعني  تذكار  حتى  نياحته  يوم  ومن 

لنتقاله ، ونحن نعي�س يف ذكريات خا�سة 

وهى ب�سارة املالك لزكريا الكاهن مبيالد 

مبيالد  للعذراء  املالك  ب�سارة   ، املعمدان 

ال�سيدة  زيارة   ، املجد  له  امل�سيح  ال�سيد 

العذراء لألي�سابات ، ولدة يوحنا املعمدان 

اجل�سد  ح�سب  امل�سيح  ال�سيد  ميالد  ثم 

 / املبارك  كيهك  �سهر  يلخ�سه  ما  )وهو 

ال�سحاح الأول من اإجنيل معلمنا لوقا( ..

يف هذه الفرتة املتميزه من العام ونحن 

يعي�سها  كان  اأنه  نتذكر   ، نيافته  نتذكر 

بالقلب واجل�سد معًا ، ولعل اهلل قد اختاره 

املكان  من  اإليها  لينظر  املوعد  هذا  يف 

كائن  هو  التي  املرتفعة  واملكانة  ال�سامى 

 : لنا  يقول  حاله  ل�سان  وكاأن   .. الآن  فيها 

متتعوا يا اأحبائى بهذه الأيام املقد�سة التي 

بها  مررت  ما  وكثريًا  وتذوقتها  �سبق  قد 

خادمًا ..

نتخيلك يا �سيدنا واأنت الآن مع املالك 

املب�سر والعائلة ال�ساهدة ، يوحنا املعمدان 

واأبويه القدي�سني زكريا واألي�سابات .. ومع 

ال�سيدة العذراء فخر جن�سنا ..

لعلك  ؟  م�سرتك  حديث  من  لكم  هل 

الأماكن  تلك  يف  راأيت  مبا  الآن  تخربهم 

املوا�سع  هذه  خدمت  وكم  خدمت  كيف   ،

فيها  ت�سفع  لعلك  ؟  الآن  حالها  وكيف  ؟ 

ل  ما  هذا  ؟!  لأجلها  �سفاعتهم  وتطلب 

اأنك  نثق  لكنا  عقولنا  يفوق  اأنه  اإذ  نعلمه 

فاعله الآن ، فقد انطبق عليك قول بول�س 

ولكن  املعرفة  بع�س  اأعرف  "الآن  الر�سول 

حيث �ساأعرف كما ُعرفت" ..

حملت  من  يا  القدي�س  اأبى  يا  طوباك 

وظللت  و�سبابك  �سباك  منذ  �سليبك 

 .. ال�ساحلة  �سيخوختك  اإياه حتى  حاماًل 

مدينة  اأور�سليم  بخدمة  اهلل  �سرفك  وقد 

اإلهنا ..

نثق اأنك ت�سلى عنا كما كنت تفعل واأنت 

هنا .. وباأكرث قوة ..

اأذكرنا حتى نلقاك ،

ابنكم / بيجول الأنبا بي�ضوى

عيد 
الميالد.. 
واألنبا 
أبراهام

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

لقد عاش عمره 
كله حاماًل 

صليبه وهو 
خادم صغير 

ثم شاب ناضج 
وراهب يحمل 

حكمة الشيوخ 
في الدير
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لًتك�َسر.  ِنَعت  �سُ فالألعاب  يكت�سف،  ابنك  اترك 

فالأطفال  قها!  ُن�سدِّ اأن  نريد  ل  هامة  حقيقة  هذه 

لديهم  غار«،  �سِ »مكت�سفون  هم  بل  بني  ُمرِّ لي�سوا 

حمدود.  غري  ا�ستطالع  وحب  عادي،  غري  ف�سول 

من  التحقق  ة  ِبغيَّ األعابهم  رون  يدمِّ جندهم  لذلك 

طبيعتها.

وهذه  اهلل،  له  اأعطاها  موهبة  لديه  طفل  كل  اإن 

اإل  ياأتي  اإىل تنقيب وبحث، وهذا ل  املوهبة حتتاج 

بالتجربة امل�ستمرة. فرمبا ل تدرك اأن طفلك ُمبدع 

الألوان  وُيَبْعرث  الأوراق  ق  مُيزِّ اإل عندما  الر�سم  يف 

اإل  الهند�سة  يهوى  اأنه  اأو  واحلائط،  الأر�س  على 

ب ويجعل من غرفته ميدانًا عامًا  عندما َيُفك ويركِّ

منعه  هو  ب  ُيجرِّ اأن  من  للطفل  ومنعًا  للفو�سى. 

على  الطفل  ُتعاِتب  وعندما  مواهبه.  اكت�ساف  من 

على  ُتعاتبه  اأنت  فاإمنا  الفا�سلة،  وجتاربه  اأخطائه 

التعلُّم واكت�ساب املهارات!.

ال�سهري  الأمريكي  الر�سام  ِو�ْست  بنيامني  يحكي 

يف  فيقول  الر�سم  يف  موهبته  وراء  ال�سبب  عن 

ق�سة حياته اأن اأمه ذات يوم تركته مع اأخته فعرث 

وجه  ير�سم  اأن  ر  وقرَّ الألوان.  زجاجات  بع�س  على 

و�سكب  ال�سقة  ترتيب  اأف�سد  ذلك  اأثناء  ويف  اأخته، 

اأمه مل تقل �سيء  الألوان يف كل مكان. فلما عادت 

عليها  ر�سم  التي  الورقة  اأخذت  بل  الفو�سى  عن 

وهتفت بفرح قائلة: »اإنها �سورة اأختك يا بنيامني«. 

يقول  وهو  لته  وقبَّ واحت�سنته  ب�سدة  عليه  اأقبلت  ثم 

امُا!. ُمعلِّقًا: هذه الُقبَلة جعلتني ر�سَّ

ق  خالَّ ن�ساط  اأنه  على  للَِّعب  ننظر  اأن  يجب     

اأن  �سرط  ة،  َجمَّ فوائد  خالله  من  يح�سد  للطفل 

يتنا�سب وقت اللعب مع وقت الدرا�سة والعبادة ول 

يع�سق  الذي  الطفل  من  تقلق  ول  عليهما،  يطغى 

الهادئ  ال�ساكن  الطفل  �سحيح:  فالعك�س  اللعب. 

اأوىل بالقلق!.

بنف�سه،  األعابه  يختار  اأن  الطفل  حق  من  اأي�سًا 

فال تفر�س عليه لعبة! �ساعده اأن يتحمل امل�سئولية، 

ال�سرح  بعد  َغر،  ال�سِّ من  بنف�سه  اأ�سياءه  ويختار 

القرار  ع  َي�سَ َدعه  لكن  وعيوبها،  لعبة  كل  لفوائد 

بنف�سه.

فهذا  والآخر  بني احلني  اللعب  ت�ساركه  اأن  يجب 

غري  ب�سكل  توجيهه  على  ي�ساعدك  واأي�سًا  ي�سعده، 

مبا�سر.

تنمية  على  ت�ساعد  األعاب  له  ت�سرتي  اأن  اجتهد 

والتلوين  والرتكيب  الفك  كاألعاب  واأفكاره  مهاراته 

ي العقل والإبداع يف الكمبيوتر  ُتَنمِّ التي  اأو الألعاب 

اأو الألعاب الإلكرتونية.

اأهمية اللعب:

دنيا  اأو  القراءة  دنيا  به،  دنيا خا�سة  اإن�سان  لكل 

الطفل  دنيا  اأما  والعمل.  الدرا�سة  دنيا  اأو  الثقافة 

يدخلها  نرتكه  اأن  وعلينا  اللعب«  »دنيا  فهي  الأوىل 

ِبِحْكَمة وتْوجيه لياأخذ منها اأجمل ما فيها.

من الفوائد التي يجنيها الطفل من اللعب:

املكبوتة: طاقته   اإفراغ 

يف  غه  ُيفرِّ اأن  يحتاج  اجل�سماين  الن�ساط  هذا 

اأو  الطاقة  لهذه  وَكْبتنا  والريا�سة،  اللعب  قنوات 

لها اإىل  عدم اإعطاء الولد احلرية يف اإخراجها ُيحوِّ

مزون �سلبي، اإىل �سهوة اأو ع�سبية اأو اكتئاب.

تنمية املهارات الإبتكارية والإبداعية:

البتكار،  �سر  والتجربة هي  واملحاولة  ال�ستمرار 

واخلطاأ هو بداية ال�سواب.

تنمية الهارات ال�ضلوكية:

قيمة  ق  ُتعمِّ التي  الجتماعية  الألعاب  وخا�سة يف 

ففي  الآخر،  مع  التوا�سل  قيمة  وُتعلي  امل�ساركة، 

مثل  الأخالق،  الولد  يتعلم  الألعاب  من  النوع  هذا 

عن  والتنازل  الآخرين  وحب  والتعاون  الإت�ساع 

الت�سبُّث بالراأي، اأي�سًا يتعلم �سرعة القرار وتق�سيم 

الأدوار ونبذ الأنانية وحب الذات.

تعلُّم مهارات خا�ضة:

رتَّب  فاإذا  بالتعليم،  اللعب  باأن منزج  ياأتي  وهذا 

واإذا جمع 25  10 دقائق نعطيه 5 نقاط  غرفته يف 

نقطة يف الأ�سبوع نعطيه َهديَّة معيَّنة.

يتعلَّم الطفل املرح والبهجة:

وينطلق  باللعب  الكتئاب  على  الطفل  يتغلَّب 

ق اأحالمه  الولد نحو عامل اخليال املُْمِتع حيث ُيحقِّ

ف  وطموحاته، ويهزم الواقع باأحماله واأثقاله وُيخفِّ

عنه �سغط الدرا�سة واأعباء اليوم.

اللعب و�ضيلة رائعة للتعليم:

يكت�سف  اأن  احلديثة  الألعاب  خالل  من  مْيِكن 

كذلك  والطبيعة.  للمادة  الأ�سا�سية  القوانني  الولد 

الكتاب  و�سخ�سيات  ق�س�س  يتعلم  اأن  له  ميكن 

و�سخ�سيات القدي�سني، بال�سور والتلوين والألعاب 

بة. املركِّ

على  د  توؤكِّ التي  الدرا�سات  من  العديد  هناك 

الناحية  من  الطفل  توازن  اأجل  من  اللعب  اأهمية 

النف�سية والعقلية واجل�سدية، لذلك يجب اأن نتوقف 

كنا  واإن  حتى  اللعب  من  ومنعهم  اأبنائنا  نهر  عن 

على  معًا  نتَِّفق  اأن  فقط  علينا  درا�سية،  مرحلة  يف 

تنظيم الوقت؛ فهم بحاجه اأي�سًا لذلك الوقت من 

اللهو واملرح.

األلعاب ُصِنَعت لكي ُتكَسر
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القديس 
salihkA أخيالس

 أو أكيال 
جاء عنه:  

م اإليه ثالثة �سيوخ، وكان اأحدهم �سييء ال�سرية، طلب الأول منه اأن ي�سنع له �َسَبَكة فلم ي�ستجيب     َتقدَّ

لطلبه، و�ساأله الثاين اأن ي�سنع حمبة ويجعل لنف�سه يف ديرهم تذكارًا ِب�َسَبَكة ي�سنعها لهم، فوعده عندما 

ئة، وَطلب منه اأن َي�سنع له �سبكة ليكون له �سيء من عمل يديه  يتفرغ يعملها. واإذ تقدم الثالث ذو ال�ُسْمَعة ال�سيِّ

قام يف احلال ليعملها له.

ان،     �ساأله الثنان يف خلوة عن �سبب ا�ستجابته لزميلهما دونهما، فقال: »لقد قلت لكما »ل« لأين اأعلم اأنكما ل تغتمَّ

ثم اأينِّ يف احلقيقة مل اأكن متفرغًا لذلك، اأما ذاك فلو ُقلت له ذلك، لقال يف نف�سه: اإن ال�سيخ قد �سمع بخطيَّتي، ولذلك 

مل يجبني طلبي، فيحزن وينقطع رجاوؤه، ففعلت معه هكذا كي ل يهلك يف احلزن والياأ�س«.

اأن  م لنا هذا الأب در�سًا عمليًا يف حمبة اخلطاة وخدمتهم وعدم جرح م�ساعرهم، حتى ن�ستطيع باحلب    هكذا ُيقدِّ

نك�سبهم حل�ساب ربنا ي�سوع. 

ق كل اأخ يف وقته،  ته ال�سديدة مع اخُلطاة حتى ل يفقدوا رجاءهم واهتمامه بالعمل الدائم، كان يحر�س اأن ُيدقِّ    ومع ِرقَّ

ية خلال�س نف�سه وُبنيان اإخوته. لهذا قال الأب بيتميو�س اأنه اإذ كان نازًل اإىل الإ�سقيط اأعطاين اأحدهم  فيعمل بجدِّ

ية الأب اأخيال�س لأعطيه �سيئًا، قال يل: »اأيها الأخ ل اأريدك  عها على ال�سيوخ. واإذ َقَرْعت باب ِقالَّ بع�س الفاكهة لأوزِّ

واأخذت  اإىل قاليتي  ان�سحْبت  اأي�سًا«، عندئذ  الآخرين  تقرع قاليل  نوع من الطعام، ول  اأي  بابي ومعك  َتْقَرع  اأن 

الفاكهة اإىل الكني�سة.

   لعّله بهذا الت�سرف واإن كان قد اأحرج زمياًل له، لكنه خ�سي اأن يتحول الإ�سقيط اإىل مو�سع للمجامالت 

الب�سرية، لالأكل وال�سرب! فقد حر�س اآباء الربية اأن تبقى هذه الأماكن مراكز ُن�ْسكيَّة جادة، اأما املحتاج 

اأو املري�س فيجد ما يطلبه بجوار الكني�سة )مبنى املائدة املُْلَحق بها(.
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ُه ُيوَلُد لنا وَلٌد وُنعَطى ابنًا،وَتكوُن الّريا�سُة عَلى كِتِفِه،وُيدَعى ا�سُمُه   »لأنَّ

َعجيبًا،ُم�سريًا،اإلهًا قديرًا،اأبًا اأبديًا،رئي�س ال�سالم« )اإ�سعياء6:9(

امل�سيح،واهلل  ال�سيد  ميالد  ل�ستقبال حدث  العامل  ُيِعّد  اأن  اهلل  اأراد     

اأعدَّ العامل بو�سائل كثرية،فا�ستخدم الأ�سخا�س التي ترمز حل�سور ال�سيد 

اأيام  الُعلِّيقة  َحَدث  مثل  ال�سديق،والأحداث  يو�سف  مثل  امل�سيح وجميئه 

ال�سعب  خا�سة  -وب�سفه  و�سعوبه  العامل  اأعّد  اأي�سًا  النبي،ولكنه  مو�سى 

اليهودي- لكي ما ي�ستقبل ميالد ال�سيد امل�سيح من خالل النبوات. وعلى 

ُد َنف�سُه اآَيًة:ها الَعذراُء  �سبيل املثال يف �سفر اإ�سعياء »ولكن ُيعطيُكُم ال�سيِّ

الآية يف  14(،هذه  « )اإ�سعياء 7:  ِعّمانوئيَل  ا�سَمُه  وَتدعو  ابنًا  وَتِلُد  حتَبُل 

زمن ي�سبق جميء ال�سيد امل�سيح باأكرث من �سبعة قرون.

»ُيدَعى ا�سُمُه«:

بغريه  ولي�س  الإن�سان  خلال�س  الوحيد  الإ�سم  هو  الرب  اإ�سم 

ا�س: اخلال�س،ونقول يف الُقدَّ

»اإ�سمك القدو�س هو الذي نقوله،لتحيي نفو�سنا بروحك القدو�س«

   كان اليهود يحبون رقم »خم�سة« جدًا، وهذا الرقم يعني القوة اأوقب�سة 

اليد،في�سف اإ�سعياء النبي ا�سم امل�سيح العجيب بخم�سة األقاب »عجيبًا - 

اأ�سماء  اأبديًا - رئي�س ال�سالم«،وهذه اخلم�س  اأبًا  اإلهًا قديرًا -  م�سريًا - 

ل معنى من معاين القوة. ُت�سكِّ

عجيٌب:

   اإ�سمه عجيٌب، اأي �سانع العجائب،وا�سمه عجيب يف توبة النفو�س،وا�سمه 

عجيب يف اإ�سفاء الفرحة يف كل نف�س،وداود النبي يقول:»اأيها الرب ربنا 

العجيب  الإ�سم  8(.وهذا  كلها!«)مزمور  الأر�س  على  اإ�سمك  اأعجب  ما 

هو  اإخوتي  يا  معنا«..وهذا  »اهلل  والإن�سانية  الألوهية  جمع  اأنه  اأهميته 

ُيخلِّ�سنا من بعيد،بل  ثنا من بعيد ومل  ُيحدِّ اأن اهلل مل  اإمتياز امل�سيحية، 

اأتى يف و�سطنا.

م�سرٌي:

  اأي �ساحب الراأي وامل�سورة،فهو ل يحتاج اأن ي�ست�سري اأحدًا بلهو ُيعطي 

با�ستمرار،  اأن نقراأ الإجنيل  الكني�سة  الراأي وامل�سورة. وعندما تن�سحنا 

هذا لأن م�سورةالإجنيل هي اأهم م�سورة يف حياتك،ولذلك اأيها احلبيب 

اأن  يوميًا جتد  فيه  تقراأ  الب�سر،وكلما  ولي�س  م�ست�سارك  كتابك هو  اإجعل 

اهلل ُير�ِسل لك م�سورته يف حياتك اليومية.

اإلٌه قدير:

هنا  اهلل،وقدير  غري  اللقب  هذا  اأحد  ياأخذ  املقتدر،ومل  اأي  القدير     

القوة  ونقول:لك  الآلم  اأ�سبوع  ُنرتِّل يف  القدرة،مثلما  اأنه �ساحب  مبعنى 

اأو  ْلب  ال�سَ اأو  ْعف  ال�سَ القوة و�ساحب املجد برغم  واملجد،فاأنت �ساحب 

الآلم.

اأٌب اأبدي:

وبالطبع لفظ »الأب« هو لفظ جميل كلنا نحبه ونخاطب به اهلل يف» اأبانا 

الذي يف ال�سموات..«،وهذا اللقب لي�س ليوم اأو اثنني بل هو اإىل الأبد،فهو 

ما  كثريًا  عدواخلري  الأبوة،لذلك  معاين  بكل  باحلقيقة  ال�سماوي  اأبونا 

ُيحاِرب الإن�سان باأن اهلل قد ن�سيه،اأواأن خطاياه قد ف�سلته متامًا عن اهلل 

اأن  تتذكر  عندما  ولكن  رعايته،هذه حرب من حروب عدو اخلري!  وعن 

م�سيحك اأٌب اأبدي، وعنايته وحمايته ُتظلِّالن عليك يف كل حياتك. فاهلل 

يكره اخلطيئة،ولكنه يف نف�س الوقت ُيِحب الإن�سان اخلاطئ.

رئي�س ال�سالم:

ملك  »يا  اللحن  يف  نقول  ال�سالم،مثلما  َدر  َم�سْ تعني  رئي�س  وكلمة 

َدرًا اآخر ن�ستطيع اأن ناأخذ  ال�سالم، اعطنا �سالمك«،ل جند لل�سالم َم�سْ

عطيُكْم.لي�س 
ُ
منه اإّل امل�سيح ذاته مثلما قال:»�سالمًا اأتُرُك لُكْم.�سالمي اأ

عطيُكْم اأنا«)يوحنا 14 :27(، والذي مينع ال�سالم عن 
ُ
كما ُيعطي العامَل اأ

الإن�سان هو خطيئة الإن�سان اأوًل واأخريًا.

امل�سيح  جميء  بربكات  ت�سعر  اأمامك،�سوف  اخلم�سة  هذه  ْعت  َو�سَ اإن 

ده من اأجلك. وجت�سُّ

اسمه عجيبٌ مشير،
إله قدير،أبٌ أبدي،

رئيس السالم
قداسة البابا تواضروس الثاني
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التدريب على الطاعة:

م�ساعدة  هي  الرتبية  يف  الأوىل  العملية 

الطفل على تعلُّم الطاعة، والطفل يبداأ فيما 

من  الثالثة  ال�سنة  اإىل  الثانية  ال�سنة  بني 

لأنه  ُمكثَّف  ب�سكل  »ل«  كلمة  ي�ستعمل  عمره 

اإىل »الأنا  يتحول من ذاته املتحدة بوالديه 

الطاعة  على  التدريب  وعملية  امل�ستقلة«، 

يجب اأن تتحرك يف عدة زوايا: 

من  البيت  يف  العملي  الطاعة  1-منوذج 

ل�سرورة  للطفل  حيًا  مثاًل  يقدم  لالأب  الأم 

الطفل هذة  يرى  وعندما  وجمالها  الطاعة 

ال�سورة ي�ستطيع اأن ُيقلِّدها ب�سهولة وُي�سر.

الن�سوج ل  اأن  ُيدرك  اأن  2- الطفل يجب 

يتحقق بقول »ل« والإ�سرار عليها، بل بقبول 

احلق اأيًا كان م�سدره، فعندما ي�سمع الطفل 

اأن  يدرك  لرغباته  والديه  من  »نعم«  كلمة 

بهما  ويتمثل  عليه،  ع�سرية  لي�ست  الطاعة 

ويتخلَّى تلقائيًا عن معار�سته امل�ستمرة.

الوالدين  ر�سوخ  معناه  هذا  لي�س   -3

اإىل  الطاعة  لتتحول  املواقف  كل  يف  للطفل 

الوا�سحة  املواقف  بع�س  من  لبد  فو�سى، 

الثبات  نرف�س فيها طلباته بحب حازم مع 

على املبداأ وعدم الرتاجع اأمام اإحلاحه مع 

اأن  الطفل  فيتعلم  لالأ�سباب،  الوايف  ال�سرح 

ياأخذ ما ي�سعده، ولكن لي�س يف كل الأوقات 

فيتعلم احلق مع احلب.

تعلُّم احلوار :

احلوار هنا قناة لفهم الطفل ولال�ستماع 

ومب�ستوى  باهتمام  عنها  والإجابة  لأ�سئلته 

ينا�سب مفاهيمه واأفكاره،  واحلوار املفتوح 

يفتح  فهو  الإت�سال،  قنوات  اأهم  من 

على  الطفل  ويفتح  الطفل  على  الوالدين 

بالأمان  الطفل  ُي�ْسِعر  فاحلوار  الوالدين، 

وُيعطي  تعلُّمه،  �سالمة  وي�سمن  والقبول 

للبناء  املُِحب  التفاعل  فر�سة  الطرفني 

امل�سرتك .

التدريب على الإحرتام و �ضنع 

احلدود كالآتي:

القواعد  اأهم  لوالديه من  الطفل  اإحرتام 

وهذا  اها،  يتلقَّ اأن  يجب  التي  الأخالقية 

اإحرتامه  بعد  فيما  فيه  �سَيبني  الإحرتام 

العمل  اأو  املدر�سة  يف  معه  يتعامل  من  لكل 

اأوالكني�سة.

لنف�سك  احرتامك  من  التدريب  ويبداأ 

واحرتام  املبالغة،  لالإنفعالت  وجتنبك 

بدقة،  وتنفيذها  الوعود  ر  وتذكُّ املواعيد، 

واحرتام �سريك احلياة واحرتام الآخرين، 

لكي يراك الطفل اأمامه كنموذج لالحرتام 

،ومن عالمات التدريب على الإحرتام ر�سم 

احلدود للطفل واآداب احلديث وال�سلوك يف 

الالزم  الإن�سباط  ليتعلَّم  وخارجه،  املنزل 

لنجاحه العملي والروحي.

ل ال�ضوؤولية : التدريب على َتمُّ

الن�سوج  خطوات  من  هامة  خطوة 

امل�سوؤولية  حتمل  على  الطفل  تدريب  هي 

يف  النجاح   ليحقق  الكاملة  الثقة  واإعطائه 

ال�سديد  فاخلوف  الأوىل،  حياته  خطوات 

الطفل  ولإعطاء  عليه،  ويغلق  الطفل  يقوقع 

يحتاج  احلياة  م�سوؤوليات  ليتحمل  الفر�سة 

منك عدة مالحظات:

تدريجية   امل�سوؤولية  تكون  اأن  راعي  اأ- 

ومنا�سبة ل�سن ابنك واإمكانياته. 

�سريح  ل  تدخُّ دون  مرات  عدة  تابعه  ب- 

يف م�سوؤوليته حتى يتعلم من اأخطائه.

خطوات  كل  يف  با�ستمرار  عه  �سجِّ ج- 

زه على  عمله، حتى ُتك�ِسبه ِثقة بنف�سه وحُتفِّ

النجاح.

ولي�ست عامة  اإعطه م�سوؤولية حمددة  د- 

حتى َتعِرف كيف ومتى ُينِجزها.

مهارات في التربية
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اأ�سقف جنوب الوليات املتحدة الأمريكية

دفاعية  و�سائل  تبّني  على  البع�س  ُيْقِدم  قد 

ليتحا�سى الدخول يف عالقات ب�سبب جراحات 

قدمية اأو اأفكار خاطئة، لذلك يحاول اأن يحمي 

ويكون   جديدة،  عالقات  يف  يدخل  فال  نف�سه 

موؤذية  عالقة  من  نف�سه  حلماية  مقبوًل  ذلك 

األ ي�ستمر يف ذلك مبجرد  بالفعل، ولكن يجب 

واإل �سي�سبح  املوؤذية  النتهاء من هذه العالقة 

كمن ي�ستمر يف ارتداء معطف ثقيل بعد انتهاء 

ف�سل ال�ستاء، وعلينا اأن ل نتَِّخذ هذه الو�سائل 

مب�ساعر  النا�س  منا  يقرتب  عندما  الدفاعية 

�سادقة.

الو�ضائل الدفاعية هي:

الإنكار: 

نكر �سعوري بالحتياج لالآخرين.
ُ
  اأن اأ

تبّني اأ�سلوب الهجوم: 

حبًا  مًا  ُمقدِّ مني  �سخ�س  يقرتب  عندما 

ريد اأن اأظل يف انعزايل، 
ُ
هاجمه فاأنا اأ

ُ
حقيقيًا اأ

ل�سخ�سي  بي  تهتم  ل  »اأنت  مثال:  له  اأقول  قد 

خادم  اأنك  عنك  يقولون  اأن  فقط  تريد  اأنت 

الطعام  له  ُيقَدم  جائع  ك�سخ�س  فاأكون  رائع« 

فريف�س لأنه ي�سك اأن الطعام م�سموم.

الإ�ضقاط:

على  واحتياجي  وم�ساعري  اأفكاري  �سقط 
ُ
اأ

حمتاج  باأين  اعرتايف  عن  وعو�سًا  الآخرين، 

يحتاجون  من  هم  الآخرين  اأن  اأقول  لهم، 

الأ�سا�س.  هذا  على  واأ�ساعدهم  ي،  ُحبِّ اإىل 

نحيا يف  لأننا  ن�ساعد  اأّل  الر�سول  بول�س  ُيعلِّمنا 

يقول«الذي  اأول،  الإن�سان  ي�سبع  اأن  لبد  فراغ، 

نعزي  اأن  ن�ستطيع  يعزينا يف كل �سيفتنا،حتى 

نتعزى  التي  بالتعزية  يف كل �سيقة  هم  الذين 

اإن�سان  ُيعزي  اأن  بني  فرق  هناك  بها«  نحن 

فراغ  عن  ُيعزي  واآخر  �سبع،  عن  الآخرين 

على  م�ساعره  ُي�سِقط  اأن  حمتاج  لأنه  واحتياج 

الآخرين.

رد الفعل العك�ضي: 

ظِهر متامُا عك�س احتياجي.
ُ
يعني اأن اأ

الن�ضاط الزائد:

كاأن يدخل الإن�سان يف اأن�سطة واأعمال كثرية 

جدًا ليهرب من اإح�سا�سه بالعزلة.

الإحالل وال�ضتبدال:

ب�سيء  والآخرين  اهلل  مع  العالقة  ا�ستبدال 

الو�سيلة   لهذه  يلجاأ  ومن  مثاًل،  كالإدمان  بديل 

قد  يتوب  اأن  يحاول  عندما  الهروب  من  كنوع 

الإحتياج  د  ي�سدِّ مل  لأنه  اأخرى،  مرة  يرجع 

الأ�سا�سي.

اآدم  ل�سقوط  نتائج  هي  العقبات  هذه  كل  اإن 

فهي  لذلك  الب�سرية،  �سقوط  ثم  ومن  وحواء، 

موجودة فينا جميعًا بدرجات متفاوتة، يجب اأن 

ن�سعى للتغلب عليها بنعمة اهلل.

طرق العالج:

ف على الو�سائل الدفاعية، اإكتبها وحتمل  َتعرَّ

امل�سوؤولية.

اأو  الإنكار  لديك،اإن  التي  بامل�سكلة  اعرتف 

الإحالل وغريها ل يحل امل�سكلة، وقيل اأن %80 

من امل�سكلة تنتهي اإذا اعرتفت بها.

�سلِّ اأن ي�ساعدك اهلل يف التغلُّب على امل�سكلة 

لكي ل تعوقك يف تكوين عالقات.

ل تخ�سى من اأن تختلف مع من حتبهم خ�سيه 

اختالفك  عن  عربِّ  لكن  عنك،  يبتعدوا  اأن 

باحرتام وحب وثقة وهذا �سيعمق العالقة لأنك 

بهذا تتعامل على م�ستوى النف�س احلقيقية.

تنال  لكي  الآخرين  مع  تتعاطف  اأن  تعلَّم 

تبّلد  اإىل مرحلة  اأحيانًا  ال�سفاء فالبع�س ي�سل 

امل�ساعر ب�سبب اجلراحات القدمية.

يف  نتوحد  والأ�سرار،فنحن  بالكني�سة  اإرتبط 

القدا�س وتكون لنا �سركة.

اإهرب من اإدمان عامل النرتنت الوهمي فهو 

يوؤدي اإىل العزلة.

لي�س الهدف تكوين عدد كبري من املعارف بل 

ومع  اهلل  مع  و�سويَّة  جيدة  عالقة  لك  تكون  اأن 

املنا�سبة  احلدود  و�سع  مينع  ل  وهذا  الآخرين 

للن�سوج  ت�سل  اأن  ميكنك  وبهذا  عالقة،  لكل 

ناجحة،  تكوين عالقات  اإىل  والروحي  النف�سي 

واطلب من اهلل اأن يختار معك عالقات اإيجابية 

حلياتك وحياتهم.

وسائل 
دفاعية 
في 
العالقات 
اإلنسانية

نيافة
األنبا يوسف 
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قابل  حدث  اأعظم  هو  اهلل  د  جَت�سُّ اإن 

اأ�سا�س  وهو  الإطالق،  على  الب�سرية 

امل�سيحي،  الفكر  وينبوع  كلها،  امل�سيحية 

ُنقيم  التي  والنعمة  الروحية،  واملمار�سة 

تهتم  الأرثوذك�سية  الآن.والكني�سة  بها 

جّدًا باإبراز فكر التج�سد يف كل تعاليمها 

�سة، ويف املمار�سة الروحية الكن�سية  املقدَّ

اأي�سًا.

من الإ�سارات الطق�سية التي ت�سرح �سر 

التج�سد يف طق�س القدا�س الإلهي ، وتثبت 

الإميان يف اأذهان النا�س وحياتهم.

املقد�سة  ال�سينية  نعترب  اأن  ميكن 

املخل�س..  فيه  ُولد  الذي  املذود  هي 

يف  املقد�سة  القربانة  اأبونا  ي�سع  فعندما 

ال�سينية بعد تقدمة احلمل، يكون كمثل 

ال�سالح  مل�سنا  و�سعت  التي  العذراء 

َطتُه  يف املذود.. »فَوَلَدِت ابَنها الِبكَر وَقمَّ

لُهما  َيُكْن  مل  اإذ  امِلذَوِد،  يف  َجَعتُه  واأ�سْ

ٌع يف امَلنِزِل« )لو2: 7(. َمْو�سِ

وفوق  حتت  ُتو�سع  التي  واللفايف 

اأن تكون  اأي�سًا  والكاأ�س.. ميكن  القربانة 

املخلِّ�س..  بها  ُلفَّ  التي  لالأقمطة  رمزًا 

طًا ُم�سَجعًا يف ِمذَوٍد«  »جِتدوَن ِطفاًل ُمَقمَّ

القدا�س  قبل  املذبح  وَفر�س   ،)12 )لو2: 

اأن  املذود،وكما  تهيئة  اإىل  اإ�سارة  هو 

اللفايف ُي�سرتط اأن تكون جميلة ونظيفة 

املو�سوع  الرب  جل�سد  اإكرامًا  ومنظمة 

قلوبنا  تكون  اأن  يجب  كذلك  عليها، 

م�ستعدة بهذا اجلمال الروحي. 

الأب  م  ُيقدِّ �س  املقدَّ احَلَمل  اختيار  يف 

من  فردي  عدد  وفيه  الطبق  الكاهن 

لتكون  اأح�سنها  لختيار  القربانات 

وحلول  بال�سالة  تتحول  التي  التقدمة 

للرب  حقيقي  ج�سد  اإىل  القد�س  الروح 

ي�سوع.

القربانة املختارة هي رمز لتج�سد اهلل 

فت�سري  القرابني  باقي  اأما  فينا،  وحلوله 

اإىل اآبائنا الر�سل الأطهار الذين اأر�سلهم 

ال�سيد امل�سيح اثنني اثنني للخدمة.

والت�سابه يف كل القرابني املقد�سة ُي�سري 

اإىل اأن ال�سيد امل�سيح �سابهنا يف كل �سيء. 

متيُّزًا  اأكرث  تكون  الذبيحة  قربانة  ولكن 

ال�سيد  اأن  اإىل  اإ�سارة  القربان  كل  من 

َظلَّ  لكن  ده  جت�سُّ من  بالرغم  امل�سيح 

»ُمعَلٌم َبنَي َربَوٍة« )ن�س5: 10(، وهو طبعًا 

َبني  ِمْن  َجماًل  »اأبَرُع  الكل،  من  الأف�سل 

الَب�َسِر« )مز45: 2(، لأنه هو اهلل اخلالق 

د. وقد جت�سَّ

عندما  الأ�سيل:  القبطي  الطق�س  يف 

اأثناء  ال�سورية  يد بخور يف  الكاهن  ي�سع 

د وتاأن�س«، ي�سع  القدا�س عند قوله: »جت�سَّ

وهنا  »املا�ستري«،  ُم�ستخِدمًا  هنا  البخور 

د  التج�سُّ اإىل  بليغة  اإ�سارة  ُتوجد  اأي�سًا 

فوق  مكانه  يكون  فاملا�ستري  الإلهي.. 

اإىل  اإ�سارة  الكاأ�س،  جانب  اإىل  الكر�سي 

يف  ال�سماوي  عر�سه  على  امل�سيح  وجود 

درج  اإىل  املا�ستري  ونزول  الآب،  ح�سن 

اإلينا  امل�سيح  نزول  اإىل  ي�سري  البخور 

وجت�سده. 

يحمل  الذبيحة  الكاهن  اأن مي�سك  قبل 

الكاهن بني يديه كمية من دخان البخور، 

مثل  املقد�س  اجل�سد  على  وي�سعها 

هداياهم  للم�سيح  قدموا  الذين  املجو�س 

ومن �سمنها اللبان )البخور( .

طقس القداس يشرح التجسُّد
»عظمٌي هو ِسرُّ التَّقَوى اهلُل َظَهَر في اجَلَسِد«1)تي3: 16(

نيافة األنبا رافائيل

رسـمياً .. منظمـة الصحـة العالميـة تعتبـر اللحـوم الُمصنعـة مـن 
السرطان. مسـببات 

اللحـوم  أن  رسـمياً   WHO العالميـة  الصحـة  منظمـة  أعلنـت 
الُمصنعـة ُتعتبـر مـن مسـببات السـرطان، وضمتهـا لنفـس القائمـة 
التـي تحـوي السـجائر والخمـور والزرنيـخ واألسبسـتوس. وهـو مـا 
ُيعـد أمـراً خطيـراً للغاية. وأضاف المسـؤولون أن تنـاول ٥٠ جراماً 
مـن اللحـوم الُمصنعـة يوميـاً أقـل مـن قطعـة سوسـيس واحدة يسـاهم 
فـي رفـع فـرص اإلصابـة بسـرطان القولـون بنسـبة ٢٠٪  . ومـن 
أبـرز اللحـوم الُمصنعـة البرجـر والسوسـيس والسـجق والبسـطرمة 

والالنشـون.
الُمصنعـة  اللحـوم  إلـى  الُمضافـة  الضـارة  الكيميائيـة  المـواد     
تشـمل: نتـرات الصوديـوم والتـي عندمـا تدخـل الـى الجسـم تتحـول 
إلى نيتروسـامينيز الُمسـببة للسـرطان في جسم اإلنسـان وفقاً لدراسة 
الالنشـون علـى  تنـاول  أجرتهـا جامعـة هـاواي عـام ٢٠٠٥ ، أن 
وجـه التحديـد يزيد خطر اإلصابة بسـرطان البنكرياس بنسـبة 67 ٪ 
ويزيد من خطر اإلصابة بسـرطان القولون والمسـتقيم بنسـبة ٥٠٪.
   جلوتامـات الصوديـوم األحـادي : هذه المـادة الكيميائية الخطرة 
ُوجـدت فـي العديـد من منتجات اللحوم الُمصنعة وهي ُمحّسـن للنكهة 
وتحتـوي علـى بعـض األحماض األمينية ويدخل فـي تكوينها حمض 
الجلوتاميـك، و يتـم كتابـة هـذه المـادة علـى المعلبـات و اللحـوم التي 
تحتويهـا فـي قائمـة مكوناتهـا، وهـذه المـادة مرتبطـة باالضطرابـات 
العصبيـة مثـل الصـداع، و الصـداع النصفـي و الزهايمـر وفقـدان 

السـيطرة على الشـهية والسـمنة.      
اللحوم المصنعة والسرطان 

المـواد الكيماويـة الُمضافـة إلـى اللحـوم المصنعـة تزيـد من خطر 
اإلصابـة بأنـواع مـن السـرطان مثل :

- سرطان البنكرياس 
- سرطان القولون والمستقيم

- سرطان الثدي
- سرطان البروستاتا

كما أن هذه المواد تؤدي إلى اإلصابة بأمراض مثل : 
-مرض السكر و أمراض القلب

ال تنخدع بلونها األحمر .... ! 
   ُيضـاف علـى اللحـوم الُمصنعـة أثنـاء التصنيـع بعـض المـواد 
الُمسـرطنة مثـل نتـرات الصوديـوم وذلـك إلعطائهـا اللـون األحمـر 
كالسـجق مثـال و هـذه المـادة سـامة تسـبب التسـمم الغذائـي و تتحول 

داخـل الجسـم إلـى مـادة ُتدعـى »نيتروسـامينيز« التـي تسـاعد علـى 
اإلصابـة بالسـرطان.

ال تنخدع بالطعم ... ! 
   اللحـوم الُمصنعـة يوضـع بهـا مـادة كيميائيـة 
ذلـك  الصوديـوم األحـادي و  ُتسـمى جلومتومـات 
للحصـول علـى مذاق مختلف و هـذه المادة خطيرة 
جـداً علـى صحـة اإلنسـان حيـث أنهـا تزيـد مـن 
فـرص اإلصابـة بالزهايمر و بعـض اإلضطرابات 

العصبيـة وزيـادة فـي الـوزن. 

اللحوم المصنعة :
هـي  التغذيـة  خبـراء  أوضحـه  لمـا  طبقـاً  الُمصنعـة  اللحـوم     
اللحـوم التـي تخضـع للعديـد مـن العمليـات مثـل التمليـح   والتدخيـن 
و التجفيـف و التعليـب كالهـوت دوج و السـالمي و اللحـم المحفـوظ 
و اللحـوم المدخنـة و البسـطرمة     واللحـوم المعلبـة و الالنشـون 

والهمبرجـر. السـجق  و  والسوسـيس 
   وقـد انتشـر اسـتخدام وتنـاول اللحـوم الُمصنعـة فـي كل البيـوت 
المصريـة وأصبحـت كالملـح في كل االطعمة . فإذا كنت من عشـاق 
الهمبرجـر  وأصبـح  السوسـيس.  او  بالسـجق  تفضلهـا  فقـد  البيتـزا 
المنـزل  فـي  والكبـار  الصغـار  لـدى  تفضيـالً  األطعمـة  أكثـر  أحـد 
أو المطعـم، كمـا  أصبحـت ساندوتشـات النشـون اللحـم أو الدجـاج 

بالزيتـون عنصـراً مشـتركاً بيـن طـالب المـدارس.
الفرق بين اللحوم المصنعة و اللحوم الطازجة :

   كثير من الناس قد ال يعرفون الفرق بين اللحوم الُمصنعة
واللحـوم الطازجـة، اللحـوم الطازجـة تحتـوي على مكـون واحد فقط 
وهـو اللحـم نفسـه، ولكـن لهـا عمـر أقصـر بكثيـر مـن عمـر اللحـوم 

الُمصنعـة ألنـه يتـم الحفـاظ عليهـا علـى الرف.
   اللحـوم الُمصنعـة واللحـوم المعالجـة يتـم تمليحهـا وإضافة مواد 
حافظـة كيميائيـة و مـواد ملونـة و نكهـة تسـاعد علـى زيـادة عمـر 
اللحـم و االحتفـاظ بهـا لفتـرة أطـول، وهـذه بعـض اللحـوم الُمصنعـة 
األكثـر شـعبية فـي العالـم : الالنشـون – اللحـم الُمقـدد – السـجق – 

اللحـوم البـاردة – النقانـق – اللحـوم المجمـدة.
المستوى اآلمن لتناول اللحوم : 

اآلمـن  المسـتوى  البيولوجيـة لإلنسـان معقـدة و  الطبيعـة  إن     
لشـخص ربمـا ال يكـون آمنـا لشـخص آخـر، فهـذا يعتمـد علـى بقيـة 
نظامـه الغذائـي، وحجم التدريبات الرياضية التي يمارسـها، وجيناته 

ومجموعـة كاملـة مـن العناصـر األخـرى. 
   إن المبـادئ التوجيهيـة الغذائيـة األمريكيـة توصـي بـأن يتنـاول 
األمريكيـون أغذيـة غنيـة بالفواكـه والخضراوات و الحبـوب الكاملة 
والمأكـوالت البحريـة و البقوليـات و منتجـات األلبـان، واالبتعاد عن 

اللحـم األحمـر و لكنهـم ال يوفـرون أيـة أرقـام محددة.
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رسـمياً .. منظمـة الصحـة العالميـة تعتبـر اللحـوم الُمصنعـة مـن 
السرطان. مسـببات 

اللحـوم  أن  رسـمياً   WHO العالميـة  الصحـة  منظمـة  أعلنـت 
الُمصنعـة ُتعتبـر مـن مسـببات السـرطان، وضمتهـا لنفـس القائمـة 
التـي تحـوي السـجائر والخمـور والزرنيـخ واألسبسـتوس. وهـو مـا 
ُيعـد أمـراً خطيـراً للغاية. وأضاف المسـؤولون أن تنـاول ٥٠ جراماً 
مـن اللحـوم الُمصنعـة يوميـاً أقـل مـن قطعـة سوسـيس واحدة يسـاهم 
فـي رفـع فـرص اإلصابـة بسـرطان القولـون بنسـبة ٢٠٪  . ومـن 
أبـرز اللحـوم الُمصنعـة البرجـر والسوسـيس والسـجق والبسـطرمة 

والالنشـون.
الُمصنعـة  اللحـوم  إلـى  الُمضافـة  الضـارة  الكيميائيـة  المـواد     
تشـمل: نتـرات الصوديـوم والتـي عندمـا تدخـل الـى الجسـم تتحـول 
إلى نيتروسـامينيز الُمسـببة للسـرطان في جسم اإلنسـان وفقاً لدراسة 
الالنشـون علـى  تنـاول  أجرتهـا جامعـة هـاواي عـام ٢٠٠٥ ، أن 
وجـه التحديـد يزيد خطر اإلصابة بسـرطان البنكرياس بنسـبة 67 ٪ 
ويزيد من خطر اإلصابة بسـرطان القولون والمسـتقيم بنسـبة ٥٠٪.

   جلوتامـات الصوديـوم األحـادي : هذه المـادة الكيميائية الخطرة 
ُوجـدت فـي العديـد من منتجات اللحوم الُمصنعة وهي ُمحّسـن للنكهة 
وتحتـوي علـى بعـض األحماض األمينية ويدخل فـي تكوينها حمض 
الجلوتاميـك، و يتـم كتابـة هـذه المـادة علـى المعلبـات و اللحـوم التي 
تحتويهـا فـي قائمـة مكوناتهـا، وهـذه المـادة مرتبطـة باالضطرابـات 
العصبيـة مثـل الصـداع، و الصـداع النصفـي و الزهايمـر وفقـدان 

السـيطرة على الشـهية والسـمنة.      
اللحوم المصنعة والسرطان 

المـواد الكيماويـة الُمضافـة إلـى اللحـوم المصنعـة تزيـد من خطر 
اإلصابـة بأنـواع مـن السـرطان مثل :

- سرطان البنكرياس 
- سرطان القولون والمستقيم

- سرطان الثدي
- سرطان البروستاتا

كما أن هذه المواد تؤدي إلى اإلصابة بأمراض مثل : 
-مرض السكر و أمراض القلب

ال تنخدع بلونها األحمر .... ! 
   ُيضـاف علـى اللحـوم الُمصنعـة أثنـاء التصنيـع بعـض المـواد 
الُمسـرطنة مثـل نتـرات الصوديـوم وذلـك إلعطائهـا اللـون األحمـر 
كالسـجق مثـال و هـذه المـادة سـامة تسـبب التسـمم الغذائـي و تتحول 

داخـل الجسـم إلـى مـادة ُتدعـى »نيتروسـامينيز« التـي تسـاعد علـى 
اإلصابـة بالسـرطان.

ال تنخدع بالطعم ... ! 
   اللحـوم الُمصنعـة يوضـع بهـا مـادة كيميائيـة 
ذلـك  الصوديـوم األحـادي و  ُتسـمى جلومتومـات 
للحصـول علـى مذاق مختلف و هـذه المادة خطيرة 
جـداً علـى صحـة اإلنسـان حيـث أنهـا تزيـد مـن 
فـرص اإلصابـة بالزهايمر و بعـض اإلضطرابات 

العصبيـة وزيـادة فـي الـوزن. 

اللحوم المصنعة :
هـي  التغذيـة  خبـراء  أوضحـه  لمـا  طبقـاً  الُمصنعـة  اللحـوم     
اللحـوم التـي تخضـع للعديـد مـن العمليـات مثـل التمليـح   والتدخيـن 
و التجفيـف و التعليـب كالهـوت دوج و السـالمي و اللحـم المحفـوظ 
و اللحـوم المدخنـة و البسـطرمة     واللحـوم المعلبـة و الالنشـون 

والهمبرجـر. السـجق  و  والسوسـيس 
   وقـد انتشـر اسـتخدام وتنـاول اللحـوم الُمصنعـة فـي كل البيـوت 
المصريـة وأصبحـت كالملـح في كل االطعمة . فإذا كنت من عشـاق 
الهمبرجـر  وأصبـح  السوسـيس.  او  بالسـجق  تفضلهـا  فقـد  البيتـزا 
المنـزل  فـي  والكبـار  الصغـار  لـدى  تفضيـالً  األطعمـة  أكثـر  أحـد 
أو المطعـم، كمـا  أصبحـت ساندوتشـات النشـون اللحـم أو الدجـاج 

بالزيتـون عنصـراً مشـتركاً بيـن طـالب المـدارس.
الفرق بين اللحوم المصنعة و اللحوم الطازجة :

   كثير من الناس قد ال يعرفون الفرق بين اللحوم الُمصنعة
واللحـوم الطازجـة، اللحـوم الطازجـة تحتـوي على مكـون واحد فقط 
وهـو اللحـم نفسـه، ولكـن لهـا عمـر أقصـر بكثيـر مـن عمـر اللحـوم 

الُمصنعـة ألنـه يتـم الحفـاظ عليهـا علـى الرف.
   اللحـوم الُمصنعـة واللحـوم المعالجـة يتـم تمليحهـا وإضافة مواد 
حافظـة كيميائيـة و مـواد ملونـة و نكهـة تسـاعد علـى زيـادة عمـر 
اللحـم و االحتفـاظ بهـا لفتـرة أطـول، وهـذه بعـض اللحـوم الُمصنعـة 
األكثـر شـعبية فـي العالـم : الالنشـون – اللحـم الُمقـدد – السـجق – 

اللحـوم البـاردة – النقانـق – اللحـوم المجمـدة.
المستوى اآلمن لتناول اللحوم : 

اآلمـن  المسـتوى  البيولوجيـة لإلنسـان معقـدة و  الطبيعـة  إن     
لشـخص ربمـا ال يكـون آمنـا لشـخص آخـر، فهـذا يعتمـد علـى بقيـة 
نظامـه الغذائـي، وحجم التدريبات الرياضية التي يمارسـها، وجيناته 

ومجموعـة كاملـة مـن العناصـر األخـرى. 
   إن المبـادئ التوجيهيـة الغذائيـة األمريكيـة توصـي بـأن يتنـاول 
األمريكيـون أغذيـة غنيـة بالفواكـه والخضراوات و الحبـوب الكاملة 
والمأكـوالت البحريـة و البقوليـات و منتجـات األلبـان، واالبتعاد عن 

اللحـم األحمـر و لكنهـم ال يوفـرون أيـة أرقـام محددة.

13



القرن الثاين

نستكمل مشاهير الكنيسة في القرن الثاني الميالدي 

3- اإكليمند�س ال�ضكندري:

غ يف حداثته لدرا�سة الفل�سفة،لكنه     ِقيل اأنه ُوِلد بالإ�سكندرية وتفرَّ

مل يجد فيها ما كانت ت�سبو اإليه نف�سه و�سعي يطلب احلقيقة، فزار 

املُعلِّمني  وخاَلط  وم�سر،  غرى  ال�سُ اآ�سيا  و  واإيطاليا  اليونان  بالد 

امل�سيحيني فاأثَّر فيه ما �سمعه من القدي�س بنتينو�س  ُمدير املدر�سة 

الالهوتية، فاعتنق امل�سيحية و�سار من امل�ساعدين ملعلِّمه يف املدر�سة 

حتى َخَلَفه يف اإدارتها من �سنه 190م حتَّى �سنة 202م وهي ال�سَنة 

التي حدث فيها ال�سطهاد الذي قام به �ساوير�س قي�سر فا�سطر 

اإىل الفرار اإىل فل�سطني.

وكانت  اليونانية،  الفل�سفة  يف  لُِّعه  بت�سَ الكني�سة  اآباء  بني  متيَّز 

تعاليمها عنده متهيدًا لطريق امل�سيح بني الوثنيني، كما كان نامو�س 

مو�سي متهيدًا لها بني العربانيني.

4- اأوريجانو�س:

185م  �سنه  بالإ�سكندرية  ع�سره  فريد  العظيم  مة  العالَّ هذا  ُوِلَد 

اأبوه  اه  وربَّ ال�ستة،  اإخوته  اأكرب  وكان  م�سيحيَّنْي،  تقيَّنْي  والدين  من 

العقلية  والُقوى  العلوم  يف  �سه  يروِّ باأن  يكتِف  ومل  اهتمام،  باأعظم 

ذكائه  يخترب  وكان  املقد�سة،  الكتب  يف  اأي�سًا  هه  فقَّ بل  والريا�سة، 

اأغلب ن�سو�س  فياأمره باأن يحفظ كل يوم بع�س الآيات حتى َحِفَظ 

التي  النعمة  بركات  من  ب  يتعجَّ اأبوه  وكان  غيبًا،  املقد�س  الكتاب 

ت�سمله اأكرث من َحذاقة عقله.

دخل املدر�سة الالهوتية، وتتلمذ على يد العالمة اإكليمند�س فن�ساأ 

ى اأن ينال اإكليل ال�سهادة  قلبه على ُحب الدين والغرية عليه، حتى متنَّ

ا بامل�سيح حتى عر�س نف�سه مرات ليكون يف ِعداد ال�سهداء. ُحبَّ

ُقِب�س على  قي�سر  �ساوير�س  يد  202م على  ال�سطهاد  �سنه   ويف 

البيت،  اإذ كان خارج  اأوريجانو�س  ال�سجن، دون علم  واأوِدع يف  اأبوه 

الأحزان، وعندما علم  واإخوته غارقني يف بحار  اأمه  وملّا رجع وجد 

ال�سهادة.  اإكليل  نوال  يف  معه  لي�سرتك  باأبيه  يلحق  اأن  اأراد  باخلرب 

حتَّى  يبقى  اأن  منه  واْلتم�ست  غزيرة  بدموع  ه  مُّ
ُ
اأ اإليه  لت  فتو�سَّ

ن يف ال�سباح  ال�سباح، ثم اأخفت اأمه ثيابه واأخفتها عنه فلم يتمكَّ

من اخلروج،  ومل ُتْطِلقه اأمه اإل بعد اأن تاأكدت منه اأنه ل يرتكها اإل 

اإذا ا�سطر ا�سطرارًا �سديدًا. 

فيه  عه  ُي�سجِّ َتْعزية  اأبيه ِخطاب  اإىل  ر�سل 
َ
اأ الأمر  به  واإذ �ساق      

على الحتمال، وكان معتادًا اأن ير�سل اأمثال هذا اخلطاب لت�سجيع 

املوؤمنني الذين كانوا واقعني حتت ال�سطهاد.

ت اأمالكه اإىل احلكومة   مَّ ا�ست�سهد اأبوه ليونيد�س يف �سنه 203م و�سُ

ُمكلَّفًا  اأوريجانو�س  واأ�سبح  ُمْدِقع،  فقر  يف  واأولده  اأرملته  فباتت 

باإعالتهم وكان عمرة �سبعة ع�سر عامًا.

لكثري  ملجاأ  كانت  فا�سلَة  غنيًة  امراأًة  الإلهية  العنايُة  له  رت  �َسخَّ

من املنكوبني، وا�سَت�سافته يف بيتها واأنفقت على تعليمه يف مدر�سة 

عه  نته اإ�سمه بول�س، ف�سجَّ كليمند�س. وكان يف بيتها رجل هرطوقي َتبَّ

لريده عن �سالله فلم يقلع عنه، وملّا مل يطاوع ترك هذا املاأوي،وكان 

من  باقيًا  كان  من  يفتقد  وكان  نف�سه،  بنفقة  ليقوم  التعليم  يزاول 

فبذل  جهادهم،  يف  لال�ستمرار  يهم  يعزِّ و  ال�سجون  يف  امل�سيحيني 

احلاكم،  اإىل  منهم  الكثري  يرافق  روحية  بكلمات  جهده  ق�ساري 

�س حياته للخطر. فا�ستهر ِبعْلِمه وا�ستحق اإعجاب  وِمرارًا �ستَّى عرَّ

به اإليه. البابا دميرتيو�س الذي قرَّ

و كانت املدر�سة الالهوتية مغلقة ب�سبب هروب اأ�ساتذتها من وجه 

اأوريجانو�س  وُكلِّف  الطلبة،  بع�س  البطريرك  فجمع  ال�سطهاد، 

امل�سيحي  والتف�سري  اليونانية  الآداب  مبادئ  ُيعلِّم  ف�سرع  بتعليمهم 

للموعوظني.

من  خم�سٍة  على  قي�سر  كاركال  باأمر  م�سر  وايل  اأكويال  قب�س 

لأنهم  باملوت  عليهم  ُحِكم  �سديدًا  عذابًا  بو  ُعذِّ اأن  وبعد  تالميذه، 

حميمًا  �سديقًا  منهم  واحدًا  وكان  اإميانهم،  ينكروا  اأن  رف�سو 

له ُقبلًة  لأوريجانو�س ا�سمه ياروكال�س فرافقه اإىل مو�سع الإعدام وقبَّ

بالهرب،  اأ�سرع  ولكنه  برجمه،  وهّموا  الرعاع  منه  فاغتاظ  الوداع، 

نت ياروكال�س من الفرار بطريقة ما،  و يظهر اأن مطاردتهم له مكَّ

للكرازة  بطريركًا  ثم  الالهوتية  للمدر�سة  رئي�سًا  �سار  حتى  وعا�س 

املرق�سية.

م�ضاهري الكني�ضة:

في هذا العدد، 
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ــدَ       ُوِل
كيرلــــــس موســـــى 

عجايبــي يوســف عــام 1996م 
المنيــا،  بمحافظــة  ـوي  َملَـّ فــي 

وكان طالبــاً بالصــف الثالــث الثانــوي 
اختراعاتــه  ومــن  علــوم(،  )علمــي/ 

مولِّــد كهربــاء ذاتــي، واكتشــاف الطاقــة 
الكامنــة فــي المــاء، واكتشــاف ونظريــة 

اللزجــة، وسينســور ميكانيكــي،  الكهربــاء 
وإعــادة  المــاء،  بانفجــار  تعمــل  وســيارة 

حديثــة،  بطريقــة  المخلفــات  تدويــر 
ــل  ــة شمســية رخيصــة، ونق وخلي
وســيارة  الســلكياً،  الكهربــاء 
المغناطيســية،  النقــل 
كفــاءة  لزيــادة  وتصميــم 

ُمعاِمــل  وتقليــل  الدينامــو 
مــن  تنقيــة  ودائــرة  االحتــكاك، 

ثانــي أكســيد الكربــون، وســيارة ال 
ــن الســرقة، واســتغالل  ــة الســيارة م ــب، وحماي تنقل

ودائــرة  القويــة،  األحمــاض  بعــض  تحضيــر  فــي  المالحــة  الميــاه 
رخيصــة لتصليــح اللمبــة الموفــرة وإعادتهــا تعمــل مــرة أخــرى بعــد تلفهــا، وتحويــل 

ودائــرة ضوئيــة. ورخيــص،  قــوي  إشــارات  وُمســتقبِل  وقــود،  إلــى  الســيارة  عــادم 
    وتتلخــص فكــرة اختراعــه خياشــيم صناعيــة تعمــل بالطاقــة المســتدامة فــي اســتبدال أســطوانات 

األكســجين التقليديــة التــي يســتخدمها الغواصــون بجهــاز بســيط بحجــم الحقيبــة الصغيــرة يقــوم بتحليــل 
ــالً لنســبته بالغــالف الجــوي  ــح مماث ــة األكســجين ليصب ــم معادل ــا يت ــه األكســجين فيم ــاء ليســتخلص من الم

21% بَِمْزِجــِه بهــواء الزفيــر الخــارج مــن رئتــي الغــواص بعــد َســْحب غــاز ثانــي أكســيد الكربــون منــه. وبهــذه 
الطريقــة الُمبتكــرة يمكــن توفيــر مصــدر أكســجين ال ينضــب تحــت المــاء. إال أن اســتخالص أكســجين بــال حــدود 

مــن المــاء يســتلزم أيضــاً ابتــكار مصــدر طاقــة بــال حــدود -أي مصــدر طاقــة دائمــة ال تتوقــف- لضمــان عــدم انقطــاع 
األكســجين تحــت المــاء تحــت أي ظــرف. لذلــك فقــد ابتكــر كيرلــس لحــل هــذه المشــكلة ُمولِّــد كهربائــي تتولــد فيــه طاقــة 

إذا مــا ُوِضعَــت أقطــاب المغناطيــس المتنافــرة مواجهــة لبعضهــا فــي حلقــة مغلقــة، فإنهــا ســتتنافر مــع بعضهــا ُمحِدثــة 
حركــة دورانيــة ومــن ثـَـم توليــد طاقــة كهربيــة ال تنتهــي.

ــق طفــرة  ل هــذا االختــراع بمكتــب بــراءات االختــراع بالفعــل، واإلبتــكار جديــر بالتقديــر لكونــه أوالً يُحقِّ     كيرلــس ســجَّ
نوعيــة لمســتوى الســالمة التــي ســيحظى بهــا الغواصــون، وثانيــاً لكــون جهــاز توليــد الطاقــة الدائمــة بَِحــد ذاتــه يُعَــد حــالً 

مســتقالً وواعــداً -إذا مــا تــم تنفيــذه بنجــاح- كبديــل ُمثيــر للدهشــة إلنتــاج الطاقــة الكهربيــة بأقــل التكاليــف، فــي وقــت أصبحت 
فيــه أزمــة الطاقــة هــي الشــغل الشــاغل للعالــم بأْســِرِه. ال شــك أنــه إذا مــا تحقَّــق هــذا االختــراع وأصبــح واقعــاً ملموســاً فإنــه 

ســيعود علــى مصــر بالخيــر الكثيــر.

 Intel  الشــاب كيرلــس موســى الفائــز األول بمســابقة إنتــل آيســف
ــيم  ــه »خياش ــن اختراع ــام 2014 ع ــة للع ــوم والهندس ISEFللعل
صناعيــة تعمــل بالطاقــة الُمســتدامة«، وصاحــب أكثــر مــن 20 
اختــراع فــي مجــاالت مختلفــة، وحصــل علــى تكريــم مــن الرئيــس 
عبــد الفتــاح السيســي ليصبــح ضمــن مرافقــي الرئيــس علــى يَْخــت 

ــاة الســويس الجديــدة. ــاح قن المحروســة فــي افتت

ــي  ــى التوال ــن عل ــس موســى مرتي ــاز كيرل     ف
فــي مســابقة المختــرع الصغيــر الخاصــة بــوزارة 
التربيــة والتعليــم، وفــاز فــي مســابقة الموهوبين 
فــي مجــال االبتــكار العلمــي )خاصــة بــوزارة 
التربيــة والتعليــم(، كمــا فــاز فــي المســابقات 
فــي  وفــاز  الرســم،  وفــى مســابقات  البحثيــة 
ــاز  ــة بجه ــوم والهندس ــة للعل ــابقة الدولي المس

. )IMSEF (
   وحصــل علــى شــهادة تقديــر مــن معــرض إنتــل 
آيســف الدولــي للعلــوم والهندســة للفــوز فــي 
ــى مجــال هندســة المــواد  المعــرض النهائــي عل
الحيويــة، وشــهادة مشــاركة مــن  والهندســة 
ــل آيســف، وشــهادة  ــي إنت ــي ف ــرض النهائ المع
 Intel technology at دورة  فــي  إنتــل 
ــن ــاً م ــدَة عالمي ــر ُمعتم work( و شــهادة تقدي

 Cambridge University - United( 
Kingdom( وحاليــاً يقــوم بتصميــم وعمــل 
األمــراض  بعــض  لعــاج  جهــاز  علــى  بحــث 

المختلفــة والمزمنــة دون أيــة عقاقيــر  .
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ــدَ       ُوِل
كيرلــــــس موســـــى 

عجايبــي يوســف عــام 1996م 
المنيــا،  بمحافظــة  ـوي  َملَـّ فــي 

وكان طالبــاً بالصــف الثالــث الثانــوي 
اختراعاتــه  ومــن  علــوم(،  )علمــي/ 

مولِّــد كهربــاء ذاتــي، واكتشــاف الطاقــة 
الكامنــة فــي المــاء، واكتشــاف ونظريــة 

اللزجــة، وسينســور ميكانيكــي،  الكهربــاء 
وإعــادة  المــاء،  بانفجــار  تعمــل  وســيارة 

حديثــة،  بطريقــة  المخلفــات  تدويــر 
ــل  ــة شمســية رخيصــة، ونق وخلي
وســيارة  الســلكياً،  الكهربــاء 
المغناطيســية،  النقــل 
كفــاءة  لزيــادة  وتصميــم 

ُمعاِمــل  وتقليــل  الدينامــو 
مــن  تنقيــة  ودائــرة  االحتــكاك، 

ثانــي أكســيد الكربــون، وســيارة ال 
ــن الســرقة، واســتغالل  ــة الســيارة م ــب، وحماي تنقل

ودائــرة  القويــة،  األحمــاض  بعــض  تحضيــر  فــي  المالحــة  الميــاه 
رخيصــة لتصليــح اللمبــة الموفــرة وإعادتهــا تعمــل مــرة أخــرى بعــد تلفهــا، وتحويــل 

ودائــرة ضوئيــة. ورخيــص،  قــوي  إشــارات  وُمســتقبِل  وقــود،  إلــى  الســيارة  عــادم 
    وتتلخــص فكــرة اختراعــه خياشــيم صناعيــة تعمــل بالطاقــة المســتدامة فــي اســتبدال أســطوانات 

األكســجين التقليديــة التــي يســتخدمها الغواصــون بجهــاز بســيط بحجــم الحقيبــة الصغيــرة يقــوم بتحليــل 
ــالً لنســبته بالغــالف الجــوي  ــح مماث ــة األكســجين ليصب ــم معادل ــا يت ــه األكســجين فيم ــاء ليســتخلص من الم

21% بَِمْزِجــِه بهــواء الزفيــر الخــارج مــن رئتــي الغــواص بعــد َســْحب غــاز ثانــي أكســيد الكربــون منــه. وبهــذه 
الطريقــة الُمبتكــرة يمكــن توفيــر مصــدر أكســجين ال ينضــب تحــت المــاء. إال أن اســتخالص أكســجين بــال حــدود 

مــن المــاء يســتلزم أيضــاً ابتــكار مصــدر طاقــة بــال حــدود -أي مصــدر طاقــة دائمــة ال تتوقــف- لضمــان عــدم انقطــاع 
األكســجين تحــت المــاء تحــت أي ظــرف. لذلــك فقــد ابتكــر كيرلــس لحــل هــذه المشــكلة ُمولِّــد كهربائــي تتولــد فيــه طاقــة 

إذا مــا ُوِضعَــت أقطــاب المغناطيــس المتنافــرة مواجهــة لبعضهــا فــي حلقــة مغلقــة، فإنهــا ســتتنافر مــع بعضهــا ُمحِدثــة 
حركــة دورانيــة ومــن ثـَـم توليــد طاقــة كهربيــة ال تنتهــي.

ــق طفــرة  ل هــذا االختــراع بمكتــب بــراءات االختــراع بالفعــل، واإلبتــكار جديــر بالتقديــر لكونــه أوالً يُحقِّ     كيرلــس ســجَّ
نوعيــة لمســتوى الســالمة التــي ســيحظى بهــا الغواصــون، وثانيــاً لكــون جهــاز توليــد الطاقــة الدائمــة بَِحــد ذاتــه يُعَــد حــالً 

مســتقالً وواعــداً -إذا مــا تــم تنفيــذه بنجــاح- كبديــل ُمثيــر للدهشــة إلنتــاج الطاقــة الكهربيــة بأقــل التكاليــف، فــي وقــت أصبحت 
فيــه أزمــة الطاقــة هــي الشــغل الشــاغل للعالــم بأْســِرِه. ال شــك أنــه إذا مــا تحقَّــق هــذا االختــراع وأصبــح واقعــاً ملموســاً فإنــه 

ســيعود علــى مصــر بالخيــر الكثيــر.

 Intel  الشــاب كيرلــس موســى الفائــز األول بمســابقة إنتــل آيســف
ــيم  ــه »خياش ــن اختراع ــام 2014 ع ــة للع ــوم والهندس ISEFللعل
صناعيــة تعمــل بالطاقــة الُمســتدامة«، وصاحــب أكثــر مــن 20 
اختــراع فــي مجــاالت مختلفــة، وحصــل علــى تكريــم مــن الرئيــس 
عبــد الفتــاح السيســي ليصبــح ضمــن مرافقــي الرئيــس علــى يَْخــت 

ــاة الســويس الجديــدة. ــاح قن المحروســة فــي افتت

ــي  ــى التوال ــن عل ــس موســى مرتي ــاز كيرل     ف
فــي مســابقة المختــرع الصغيــر الخاصــة بــوزارة 
التربيــة والتعليــم، وفــاز فــي مســابقة الموهوبين 
فــي مجــال االبتــكار العلمــي )خاصــة بــوزارة 
التربيــة والتعليــم(، كمــا فــاز فــي المســابقات 
فــي  وفــاز  الرســم،  وفــى مســابقات  البحثيــة 
ــاز  ــة بجه ــوم والهندس ــة للعل ــابقة الدولي المس

. )IMSEF (
   وحصــل علــى شــهادة تقديــر مــن معــرض إنتــل 
آيســف الدولــي للعلــوم والهندســة للفــوز فــي 
ــى مجــال هندســة المــواد  المعــرض النهائــي عل
الحيويــة، وشــهادة مشــاركة مــن  والهندســة 
ــل آيســف، وشــهادة  ــي إنت ــي ف ــرض النهائ المع
 Intel technology at دورة  فــي  إنتــل 
ــن ــاً م ــدَة عالمي ــر ُمعتم work( و شــهادة تقدي

 Cambridge University - United( 
Kingdom( وحاليــاً يقــوم بتصميــم وعمــل 
األمــراض  بعــض  لعــاج  جهــاز  علــى  بحــث 

المختلفــة والمزمنــة دون أيــة عقاقيــر  .

/«Christmas & Gifts
  «Then the angel said to 
them, ‘Do not be afraid, for 
behold, I bring you good 
tidings of great joy which 
will be to all people. For 
there is born to you this 
day in the city of David a 
Savior, who is Christ the 
Lord» (Luke 2:910-) .
   The message of Christmas 
is so glorious that Luke 
2:1314- says, «And 
suddenly there was with 
the angel a multitude of 
the heavenly host praising 
God and saying: ‘Glory to 
God in the highest, and 
on earth, peace, goodwill 
toward men!›
The real message of 
Christmas is not the gifts 
that we give to each other. 
Rather, it is a reminder of 
the gift that God has given 
to each of us. It is the only 
gift that truly keeps on 
giving:
    First, it is surprising. 
When Christmas rolls 
around, you often try to 
figure out if certain people 
have bought that gift you 
really wanted. Maybe you 
already know what they 
bought, because they did 
not hide it very well or 
maybe you uncovered it by 
accident-or maybe not.
   But when the day comes 
and you open the present, 

you have to pretend 
you›re surprised. Yet all 

along, you knew what 
it was.
   God›s gift to us, 

however, was a 
complete surprise. 

It was 

not expected, and as you 
examine it more carefully, 
you realize how great a gift 
it actually was.
   Second, God›s gift came 
to us in the humblest of 
wrappings. What would 
you think if you saw a gift 
under your Christmas 
tree that was wrapped in 
newspaper and tied up 
with string? At first, you 
would probably assume 
that a guy wrapped it.
   But think about God›s gift 
to us. Jesus was not born 
in a palace of gold; He was 
born in a stable. He was 
clothed with rags. He was 
laid in a feeding trough.
Yet these things do not, in 
any way, diminish the story 
of Christ›s birth. If anything, 
they help us realize 
the great sacrifice God 
made for us. God›s gift to 
humanity, the ultimate gift 
of eternal life through His 
Son, Jesus Christ, came in 
the simplest and humblest 
of wrappings.
Third, we do not deserve 
this gift. At Christmas, we 
give gifts to those whom 
we care about, who have 
been kind to us over the 
past year, or who have 
given us a gift first. We do 
not give gifts to the person 
who has been slandering 
our name or to the angry 
neighbor who never has a 
kind word to say.
   Yet God gave us His gift 
when we were His enemies. 
He did not give this gift to 
us because we deserved 
it. In fact, it was just the 
opposite. The Bible tells us, 
«But God demonstrates His 
own love toward us, in that 
while we were still 
sinners, 

Christ died for us» (Romans 
5:8 NKJV).
Fourth, the gift tells us 
something about the giver. 
When you want to give 
someone a gift, you start 
thinking about it ahead 
of time. Hopefully, you try 
to find what that person 
wants or needs.
When God decided to give 
us the gift of eternal life, 
it was not something that 
He just thought of on the 
fly. Long before there was 
a town called Bethlehem, 
a garden called Eden, 
and a planet called Earth, 
a decision was made in 
eternity that God would 
send forth His Son, born of 
a woman, made under the 
law, to redeem those that 
are under the law.
  The Bible says that He was 
slain from the foundation 
of the world (Rev. 13:8). 
Make no mistake about 
it: this gift that God has 
given to us was the most 
sacrificial thing He possibly 
could have offered.
   So Christmas isn›t about 
those gifts that you have 
under your tree. All of 
those things will be gone 
one day. All that will be 
left after this life is the 
human soul, and that will 
live forever. We will put 
so much stock in what we 
have, but this is all going to 
pass away.
Life is about what happens 
beyond the grave. Life is 
about knowing the God 
who made you and who 
gave you the greatest gift 
you will ever receive.

Christmas & Gifts
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لقاء قداسة البابا مع شباب 
المغتربين في مصر
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١٦- فقراء ولكن أغنياء يف اإلميان
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اهلل ُيغلب دائمًا من تننه، واعتذار اخلاطىء ودموعه 

ي�ضتميالن قلب اهلل، ومع اأن اهلل خموٌف اإل اأن الوقوع فى 

يديه اأرحم من الوقوع فى يدي الإن�ضان .. والعدل الب�ضرى 

يقت�س فقط من الجرم ولكن العدل الإلهى )بعد العقاب( 

ُيعيد الن�ضان اإىل رتبته الأوىل، واهلل ين�ضى لنا خطايانا 

ويحّول ال�ضواد اإىل البيا�س النا�ضع، ويتعامل مع الإن�ضان 

وكاأنه مل يخطىء قباًل .. 

   وقدر ما جترح اخلطية اهلل وتدميه وت�ضلبه من جديد، 

فاإن التوبة ُتفّرح قلبه لدرجة اأنه قال ذات يوم

 » ائتونى بتائب » وعرب الكتاب عن ذلك بقوله »ال�ضماء 

تفرح بخاطىء واحد يتوب« )لو15: 7( .. 

بارًا  باعتباره  ال�ضرير  الن�ضان  اإىل  اهلل  ينظر  كما     

مثل  الب�ضر  مع  ويتعامل اهلل  ال�ضر،  تعلم  اأو  ال�ضر  به  حلق 

الأم الر�ضعة ) 1ت�س 2: 7(، ومثل الدجاجة التى جتمع 

اخلروف  ومثل   )37  :23 )متى  جناحيها  تت  اأولدها 

بكل  ويفرح  والأحرا�س..  الأ�ضواك  بني  و�ضل  تاه  الذى 

كفه،  على  النقو�ضني  وهم   .. عينه  حدقة  فهم  هوؤلء، 

وهم مو�ضوع حبه وهم الذين بذل دمه لأجلهم ..  حقًا ما 

اأعجب حب اهلل وما اأ�ضد حنانه

نيافة األنبا مكاريوس
 األسقف العام

اهلل 
الحنان..
ما أعجب 
حب اهلل 
وما أشد 
حنوه
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