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+ �لمالئكة كانت في د�خل �لقبر وخارجه �أي�شًا. لقد تحول �لقبر �إلى �شماء ت�شتهي 

�لمالئكة �أن ت�شكن فيه بعد �أن كانت �لقبور في نظر �لنامو�س ُتمثِّل نجا�شة، ال 

َي�شكنها �شوى �لموتى و�لم�شابون بالَبَر�س �أو من بهم �أرو�ح �شريرة. ومن يلم�س قبرً� 

ي�شير َدِن�شًا، ويحتاج �إلى تطهير. وكاأن دخول �ل�شيد �لم�شيح �إلى �لقبر نزع عنه 

له �إلى مو�شع َبَركة، ي�شتهي �لموؤمنون في �لعالم كله �أن يلتقو�  َدَن�شه وبقيامته حوَّ

فيه، ويتمتعو� ببركة �لحّي �لذي قام فيه.

�لقدي�س �أغ�شطينو�س

لتتمكن من تحميل الغالف على
هاتفك يجب تحميل أىً من  تطبيقات 

QR

 download any QR apps to scan the cover code

ا ُنْؤِمُن أَنَّ َيُسوَع  »أَلنَُّه ِإْن ُكنَّ
اِقُدوَن  َماَت َوَقاَم، َفَكذِلَك الرَّ

ِبَيُسوَع، َسُيْحِضُرُهُم اهلُل أَْيضًا 
َمَعُه.«)1تس4: 14(

العني  فيه  ترى  ال��ذي  الفن  هي  بل  فح�سب،  فّنًا  لي�ست  الأيقونة 

املرئية  العقيدة  ثِّل  تمُ فالأيقونة  بالألوان،  مر�سومًا  املقد�س  الكتاب 

التي حني يراها الإن�سان ت�سري الكني�سة �سورة لل�سماء على الأر�س 

وت�سري باحلقيقة املكان الذي يجتمع فيه اهلل مع املوؤمنني.

�الأيقونة �لقبطية

 14 اأن�����س��ي ���س��اوي��ر���س يف  ِل�����د  ومُ

�سوهاج  يف  1930م  ع��ام  اأغ�سط�س 

حمامي  اأب���وه  وك��ان  قبطية،  لعائلة 

ولديه ثالث اأولد يعمل اثنان منهم 

من  وا�ستطاع  اأي�����س��ًا،  املحاماة  يف 

فدانًا   50 امتالك  مّدخراته  خالل 

من الأرا�سي الزراعية

�أن�شي �شاوير�س
�سفرًا  اأن  اأيوب  ق�سة  روعة   

اهلل  اهتمام  حول  يدور  باأكمله 

هي  اإذًا  ممي، 
مُ
اأ واحد  ب�سخ�س 

يزال  ل  فاهلل  وق�ستك.  ق�ستي 

حتى  ويراعي  وبك  بي  يهتم 

املخلوقات الأخرى املتوح�س منها 

ويرزقها.  بها  ويهتم  وال�سعيف، 

ويعاتب اهلل اأيوب ويدعوه

�هلل ُيجيب �أيــوب
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�آيه �لعدد

�أفر�ح �لقيامة

مة للحياة يف �ل�شماء �لقيامة ُمقِدّ

يو�شف �لر�مي

�الأيقونة �لقبطية

تنمية حب �لقر�ءة للطفل

�أ�شئلة �ل�شباب

�أ�شجار مثمرة

 لي�س هو ههنا لكنه قام

�شخ�شيات قبطية

�شخ�شيات ريا�شية ت�شهد للم�شيح

�شل�شة تاريخ �لكني�شه

�ملخافة ال �خلوف

كيف يكون �ل�شيطان ُمقَيّد؟

 �لكرياتني بني تنعيم �ل�شعر و�ل�شرطان

 �هلل ُيجيب �أيوب
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أفراح القيامة
باإمكانية  الفرح  القيامة  اأعطتنا  اأحبائي  يا 

وعلى  الخطية  وعلى  ال�سيطان  على  النت�سار 

الموت.

على  مت�سلط  ال�سيطان  كان  القيامة  قبل 

العالم، وكان الموت مت�سيد على العالم وكانت 

الخطية م�ستقرة داخل كل اإن�سان، كانت توجد 

عداوة بين الإن�سان واهلل، كان ال�سيطان يقب�س 

على كل نف�س عند الموت ويطرحها في الجحيم 

اهلل  وبين  بينها  توجد  ل  خاطئة  نف�س  لأنها 

م�سالحة. فماذا حدث بعد القيامة؟!

في  لكن  ال�سليب،  على  الم�سالحة  تمت 

َلت الم�سالحة »بالموت دا�س الموت«  القيامة َكممُ

 .» َهاِوَيةمُ َيا  َغَلَبتمُِك  ْيَن 
َ
اأ ؟  َمْوتمُ َيا  �َسْوَكتمَُك  ْيَن 

َ
»اأ

ولم ي�سبح للخطية �سيطرة علينا »اإِِن اْعَتَرْفَنا 

َلَنا  َيْغِفَر  َحتَّى  َوَعاِدٌل،  ِميٌن 
َ
اأ َو  َفهمُ ِبَخَطاَياَنا 

معلمنا  ويقول  اإِْثٍم«.  لِّ  كمُ ِمْن  َرَنا  َطهِّ َويمُ َخَطاَياَنا 

اْلَم�ِسيِح  ِفي  �َسْيٍء  لَّ  كمُ �ْسَتِطيعمُ 
َ
»اأ الر�سول:  بول�س 

�سلطان على  لل�سيطان  يعد  ولم  يِني«.  َقوِّ يمُ الَِّذي 

على  الم�سيح  ال�سيد  عليه  قب�س  فقد  اأولد اهلل 

اإن  ال�سليب وطرحه في الجحيم. وقد نت�ساءل 

خطئ؟. اأجيبك واأقول: 
مُ
كان الأمر هكذا فلماذا اأ

وتمُخطئ  لل�سيطان  اإرادتك  ت�سلم  الذي  اأنت 

فلي�س لل�سيطان �سلطان على اأولد اهلل، وتاريخ 

ذكر  مجرد  القدي�سين.  ب�سير  مليء  الكني�سة 

ا�سم القدي�سة يو�ستينا كان يحرق ال�سيطان.

بعد القيامة لم يعد هناك خوف من الموت، 

اأ�سبح  بل  �سيء  كل  نهاية  الموت  ي�سبح  ولم 

يكون  ل  »لأنه  الكني�سة:  وت�سلي  انتقال،  مجرد 

معلمنا  ويقول  انتقال«.  هو  بل  لعبيدك  موت 

وَن َمَع  كمُ
َ
ْنَطِلَق َواأ

َ
ْن اأ

َ
بول�س الر�سول: »ِلَي ا�ْسِتَهاٌء اأ

لمُ ِجّدًا«. وهكذا تقول النف�س  ْف�سَ
َ
اْلَم�ِسيِح، َذاَك اأ

الم�ستاقة للحياة في ال�سماء مع الم�سيح.

واأي�سًا بعد القيامة لم ي�سبح للخطية �سلطان 

اأو َت�سلُّط على الإن�سان؛ فدم الم�سيح الم�سفوك 

على ال�سليب وقوة الم�سيح القائم من الأموات 

القيامة  بعد  خطايانا.  كل  تغفر  اأن  ت�ستطيع 

اأ�سبحنا ل نفقد �سالمنا ب�سبب الخطية لأن دم 

ر من كل  يمُطهِّ ال�سليب  الم�سفوك على  الم�سيح 

خطية واإن اعترفنا بخطايانا فهو اأمين وعادل 

حتى يغفر لنا.

   وهكذا يا اأحبائي بقوة القيامة )قيامة ال�سيد 

الم�سيح من بين الأموات( اأ�سبحنا ننت�سر على 

ال�سيطان وعلى الموت وعلى الخطية واأ�سبحت 

حياتنا مع الم�سيح حياة النت�سار الدائم.

بالأبدية،  الفرح  القيامة  اأفراح  من  اأي�سًا 

القيامة  قبل  الأبدية  الم�سيح عن  ال�سيد  وكالم 

اأننا  اإنما بعد القيامة فهمنا  كان �سعب الفهم، 

الموت،  من  بها  نقوم  دة  َمجَّ ممُ اأج�ساد  ناأخذ 

نعي�س على  لالأبدية،  تَِّجهة  ممُ اأنظارنا  واأ�سبحت 

من  بل  العالم  �سهوات  اأجل  من  لي�س  الأر�س 

اأن يكون لنا الن�سيب ال�سالح في ملكوت  اأجل 

ال�سموات بعد القيامة، لأجل هذا ا�ستهان اآباوؤنا 

لكي  والآلم،  والإهانات  بال�سيقات  و�سهداوؤنا 

يكون لهم حياة الفرح الدائم مع ال�سيد الم�سيح 

في الأبدية.

فرحك  تمُفِقدك  العالم  هذا  اأمور  تجعل  ل 

بقيامة الم�سيح، ل تجعل م�ساغل الحياة تمُفِقدك 

�سالمك. عي�سوا يا اأحبائي حياة الفرح، عي�سوا 

اأفراح القيامة كل ايام حياتكم على الأر�س.

  بقلم  قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros

�هلل ُيجيب �أيــوب
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نحن نحتفل بالقيامة. فما هي القيامة؟

اإنها من عن�سرين: العن�سر الأول هو اأن يقوم 

بَعث حّيًا لأن����ه كان ميتًا، وبالقيامة  الج�س����د، اأي يمُ

منح����ه اهلل حي����اة اأخرى. اأم����ا ال����روح فاإنها حية 

����ت حت����ى تمُبَعث. اإذًا العن�س����ر  بطبيعته����ا، لم َتممُ

الثاني للقيامة، هو اأن تاأتي الروح من م�س����تقرها 

لكي تتحد بالج�س����د، ويعود الإن�سان كاماًل ج�سد 

وروحًا.

بع����د القيام����ة تك����ون الدينون����ة، اأي الح�س����اب 

فيقف الإن�س����ان اأم����ام منبر اهلل الع����ادل ليعطي 

ح�س����ابًا ع����ن كل ما فعل����ه اأثناء حياته الأر�س����ية، 

خي����رًا كان اأم �س����رًا. وبع����د ذلك يك����ون الجزاء، 

اأي الم�س����ير فيذهب الأبرار اإلى النعيم الأبدي، 

الأب����دي  والنعي����م  العق����اب،  والأ�س����رار يالق����ون 

يك����ون ف����ي ال�س����ماء، ف����ي ع�س����رة اهلل والمالئكة 

والقدي�سين. هنا ون�ساأل: ما هي ال�سماء؟

ال�س����ماء هي م����ا ي�س����مو، اأي ما يعل����و ويرتفع، 

وتوجد �س����ماوات يعلو بع�س����ها على بع�س ِطباقًا، 

اأي توجد طبقات من ال�سموات:

ال�س��ماء الأولى: هي �س����ماء الطي����ور، التي 

ت�س����بح فيه����ا الطي����ور واأي�س����ًا الطائ����رات عل����ى 

ارتفاع����ات متنوع����ة، ف����وق ه����ذا توج����د �س��ماء 

ثاني��ة هي الَفَلك حيث توجد ال�س����م�س والنجوم 

والكواك����ب والمج����ّرات وكل الأجرام ال�س����مائية. 

والإن�س����ان قد و�سل اإلى طبقة ب�سيطة هي القمر، 

ولكنه لن ي�ستطيع الو�سول اإلى ال�سم�س فطائرته 

تحت����رق من وهج الح����رارة قبل اأن ت�س����ل اإليها، 

فوق هذه الطبقة توجد �سماء ثالثة، وهي التي 

ت�س����كن فيه����ا اأرواح الأبرار قب����ل القيامة العامة. 

ونقول في بع�س تعبيراتنا اأن الروح �س����عدت اإلى 

جوار اهلل.

ف��وق كل ه��ذه ال�س��موات توجد �س��ماء 

حي����ث  ال�س��موات،  �س��ماء  ن�س��ميها  اأعل��ى، 

يوج����د عر�س اهلل، تحي����ط به المالئكة وروؤ�س����اء 

المالئكة وكل الطغمات ال�س����مائية بكافة اأنواعها 

ودرجاتها. على اأن اهلل تبارك ا�سمه غير محدود 

في كل �س����يء، فلي�س له مكان محدود هو العر�س، 

اإنم����ا عر�س����ه ه����و مجده غي����ر المح����دود، فحيث 

يوج����د تمجيده ومحبته، اإنما ي�س����به هذا عر�س����ًا 

يجل�س عليه اهلل.

ة في  لت فيه َمرَّ ولل�س����ماء معنى اآخر رم����زي، قمُ

مناجاة اهلل:

قد ن�سيت الكل في حبك يا متعة القلب فال 

تن�سى فتاك

في �سماء اأنت حقا كل قلب عا�ش في الحب 

�سماك

   عر�س����ك المحب����وب قلب قد خ����ال   من هوى 

الكل فال يحوى �سواْك

فاإن كنا في ال�س����ماء مع المالئكة، هل �سيكون 

����عنا �س����اذًا بينهم؟! اأم نكون كما قال ال�س����يد  و�سْ

الم�س����يح ع����ن القائمي����ن م����ن الم����وت “يكون����ون 

كمالئك����ة اهلل في ال�س����ماء” )مت22: 30(. فهل 

�س����نكون في ال�س����ماء مجرد اأرواح بال اأج�س����اد؟ 

كاّل، ف�س����وف تكون لنا الأج�س����اد التي قامت من 

الم����وت، ولكنها �س����تكون اأج�س����ادًا روحانية لي�س 

�س اأن  عرَّ لها ثمُقل المادة، لأن الج�س����د الم����ادي ممُ

����عف اأو يْنحّل، وكلها  يتع����ب، واأن َيْمَر�����س، اأو ي�سْ

اأمور ل تنا�سب �سكان ال�سماء.

لذل����ك َوَعَدن����ا اهلل بما ل����م تره عي����ن، وما لم 

ت�س����مع ب����ه اأذن، وما ل����م يخطر على بال اإن�س����ان 

ه اهلل للذين يحبون����ه )1كو2: 9(. ويقول  م����ا اأعدَّ

الكت����اب المقد�س »اإن الأ�س����ياء الت����ي تمُرى وقتية. 

����رى فاأبدية» )2ك����و4: 18(. لذلك  اأم����ا الت����ي ل تمُ

َتع  نحن ننتظر من الحياة في ال�سماء كل اأنواع الممُ

التي ل تمُرى، اأي التي فوق حوا�سنا الأر�سية.

نقط����ة اأخ����رى، وهي اأنن����ا حاليًا عل����ى الأر�س 

اأو  باأ�س����ياء كثي����رة، خا�س����ة بالعم����ل  من�س����غلون 

بواجباتنا نحو الأ�س����رة اأو الدولة، بحيث ل يوجد 

لنا وقت كاٍف نق�س����يه مع اهلل تبارك ا�سمه، وما 

مه له من وقت، هو �سئيل بال �سك! نمُقدِّ

فهل في الأبدية، �سنن�سغل اأي�سًا عن اهلل باأمور 

اأخ����رى؟! كاّل. فلي�س����ت ه����ذه هي طبيع����ة الحياة 

في ال�س����ماء، واإن ان�س����غلنا عن اهلل هناك، نكون 

غير م�س����تحقين لل�س����م���اء، ول نك�������ون حينذاك 

»كمالئكة اهلل في ال�سماء«. 

اإن الحياة في ال�س����ماء، ه����ي الحياة في الحب 

الإله����ي. وم����ا ع����دا ذلك، فه����و ل �س����يء. والحب 

الإلهي هو مو�س����وع طويل علينا اأن ن�س����تعد له من 

الآن وندّرب اأنف�سنا عليه حتى ل تكون الحياة في 

ال�سماء غريبة علينا، اأو نكون نحن غرباء عنها.

�لقيامة 
مة  ُمقدِّ

للحياة في 
�ل�شماء

بقلم
مثلث 

الرحمات 
قداسة البابا 

شنوده 
الثالث

إنما عرشه 
هو مجده 

غير المحدود، 
فحيث يوجد 

تمجيده 
ومحبته، إنما 

يشبه هذا 
عرشًا يجلس 

عليه اهلل.
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من الرامه ، ويمُعتقد اأن الرامه هي التي 

لد فيها �س���موئيل النبى ومات بها ، وفيها  ومُ

�سح �س���اول ملكًا ، والتي تكلم عنها اإرميا  ممُ

���مع ف���ي الرام���ه ، راحيل  النبى »�س���وت �سمُ

تبكى على اأولدها ....« )مت 2 : 18(.

كان يو�سف من اأع�ساء مجل�س ال�سبعين 

اليهودى )ال�س���نهدريم( ال���ذى حكم على 

ال�سيد الم�سيح بالموت.

»ولكنه لم يكن موافقًا لراأيهم وعملهم«

كتب عنه القدي�س���ين مرق����س ولوقا اأنه 

»كان �سريفًا ، �سالحًا بارًا ، منتظر ملكوت 

اهلل« .. وكان غنيًا.

وكت���ب عن���ه القدي����س يوحن���ا اأن���ه كان 

»تلمي���ذ ي�س���وع ولكن خفيًة ل�س���بب الخوف 

من اليهود« )يو19(.

لحظ���ات  ف���ى  ظه���ر  اإذ  �س���جاعًا  كان 

المحن���ة الت���ى تخلى فيه���ا الكثي���رون عن 

الم�س���يح الم�س���لوب ، اإذ تجا�س���ر ودخ���ل 

اإلى بيالط�س وطلب منه ج�س���د الم�س���يح، 

معتمدًا فى ذلك على �س���داقته لبيالط�س، 

عر�سًا نف�سه ل�س���طهاد اليهود له ب�سبب  ممُ

محبته للم�س���يح ، وحرمان���ه من احتفالت 

عيد الف�سح ب�سبب لم�سه ج�سد الم�سيح ..

به���ذا ن���ال كرام���ة عظيم���ة ، اإذ ائتمنه 

ال�س���يد الم�س���يح على ج�س���ده لك���ى يكفنه 

ويدفنه وتمت فيه نبوة اإ�سعياء

»مع غنى يكون قبره« )اإ�س 53 : 9(.

وتقدي���رًا م���ن الكني�س���ة له���ذا العمل له 

ول�س���ديقه الوف���ى نيقوديمو����س ففي وقت 

ال�س���اعة الثاني���ة ع�س���ر م���ن ي���وم الجمعة 

العظيمة وبعد اأن يمُفتح �ستر الهيكل يمُقراأ ما 

جاء عنهما في هذا المو�سوع من الأناجيل 

الأربع���ة ، ثم يمُقراأ طرح )تف�س���ير( خا�س 

اأي�س���ًا بمو�س���وع الدفن اعترافًا بجميلهما 

وح�سن �سنيعهما.

كم���ا تق���وم الكني�س���ة بعمل ت���ذكار دفن 

المخل����س بع���د �س���الة ال�س���اعة الثاني���ة 

ع�س���ر واأي�س���ًا م���ن الحنوط التي و�س���عها 

يو�سف ونيقوديمو�س �سنعت الكني�سة زيت 

الميرون المقد�س.

كان يو�سف يملك ب�ستانًا بقرب الجلجثة 

، نحت فيه قبرًا فى ال�سخر ليمُدفن هو فيه 

عن���د موت���ه ، وا�س���ترى كتانًا غال���ى الثمن 

لتكفين���ه ، كما اأت���ى نيقوديمو����س باأطياب 

فن ال�س���يد الم�س���يح في  ثمينة وعطور ، ودمُ

هذا القبر.

بال�س���يد  لئق���ًا  الجدي���د  القب���ر  كان 

الم�س���يح، كما اأنه كان تاأكيدًا اأن الذى قام 

هو هو ولي�س غيره ، حيث اأنه لم يمُدفن فيه 

اأحدًا من قبل.

وبعد �سعود ال�سيد الم�سيح اإلى ال�سماء، 

اأر�سل فيلب�س الر�سول يو�سف الرامى ومعه 

اأحد ع�س���ر من اأ�سدقائه تحت رعايته لكى 

يكرزوا في اإنجلترا ، وهناك بمُنيت كني�س���ة 

فن فيها. فيما بعد ودمُ

ما اأروع م���ا كتبه الآباء عن هذا الحدث 

العظيم ، نقتطف منها:

ف���ن الم�س���يح في ب�س���تان وحلت فيه  + دمُ

���رد اآدم منه وحل عليه  الحي���اة ، بعد اأن طمُ

رع���ت �س���جرة الحياة في  الم���وت.. لق���د زمُ

الأر����س حت���ى اأن الأر�س الت���ي لمُعنت قباًل 

تتمت���ع بالبركة وقيامة الأم���وات )القدي�س 

كيرل�س الأور�سليمى(.

لد من م�ستودع جديد  + ال�سيد الم�سيح ومُ

فن في قبر  طاهر )بطن العذراء( لذلك دمُ

جديد لم يو�سع فيه غيره .. وكون الم�سيح 

فن في ب�ستان فهو رمز لخال�س اآدم الذى  دمُ

فن ال�سيد  مات موت الخطية في ب�ستان فدمُ

في ب�س���تان لكى يزيل خطية الع�سيان عنه 

ويرده ثانية اإلى الب�ستان )الفردو�س(.

من قديسى 
القيامة

القديس 
يوسف 
الرامى

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

كان شجاعًا 
إذ ظهر فى 

لحظات المحنة 
التى تخلى 

فيها الكثيرون 
عن المسيح 

المصلوب
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الأيقونة لي�س����ت فّنًا فح�س����ب، بل هي الفن ال����ذي ترى فيه العين 

الكتاب المقد�س مر�سومًا بالألوان، فالأيقونة تمُمثِّل العقيدة المرئية 

التي حين يراها الإن�سان ت�سير الكني�سة �سورة لل�سماء على الأر�س 

وت�سير بالحقيقة المكان الذي يجتمع فيه اهلل مع الموؤمنين.

وجوده����ا ف����ي الكنائ�����س لي�س مج����رد ديك����ور لتزيي����ن الكنائ�س 

فالكني�س����ة جميلة بوجود ال�سيد الم�سيح بو�سطها ووجود الأيقونات 

�س����روري لأنه ي�س����اعد على م����لء روح ال�س����عب وتحري����ك عواطفه 

وربطها باهلل اأثناء ال�سالة.

عِل����ن الأيقونات  فمن خ����الل لغة الألوان الب�س����يطة تمُ

����ح تعاليم الكني�س����ة  الإنجي����ل المقد�س وتو�سّ

وتنطلق بم�س����اعر الموؤمنين اإلى الحياة 

العتيدة.

الأيقون����ة تبحث ف����ي الذي ل 

يمُرى. اأي اأنن����ا َنرى من خالل 

الأيقونة الأ�سياء التي ل تمُرى 

»نح����ن غي����ر ناظري����ن اإلى 

الأ�س����ياء التي تمُرى بل التي 

ل تمُرى لأن التي تمُرى وقتية 

����رى فاأبدية«  واأم����ا التي ل تمُ

)2كو4:18(.

تروي لنا القدي�س����ة مريم 

الم�س����رية عن توبته����ا قائلة: 

»عندم����ا نظرت اإلى ف����وق الباب 

فلَمْح����ت اأيقون����ة كلي����ة الطهر مريم 

ه����ر محياها،  وال����دة الإل����ه؛ اأخجلن����ي طمُ

لقد تجّلى قدامي كل بوؤ�س����ي القديم، و�سارت 

بن����ي، فانحني����ت ق����دام الأيقون����ة وطلبت  خطاي����اي تمُعذِّ

خلِّ�س����ي؛ لقد طلبت عون العذراء، �ساألت  فر�س����ة اأخرى لكي اأتبع ممُ

خلِّ�سي اأن يمُنقذني ويقودني في طريقه«. ممُ

فهي اأداة ت�س����تخدمها النعمة الإلهية لت�س����ند الفكر في ان�س����غاله 

باهلل، وتلهب القلب بالتوبة الم�س����تمرة وتنطلق بالنف�س �س����وقًا نحو 

�سة عونًا طوال  قدَّ ال�س����ماويات. فالم�س����يحي يرى في الأيقونات الممُ

رحلته على الأر�س ت�س����نده في كل الظروف وتعينه على ال�سركة مع 

اهلل، متاأكدًا اأن رحلته الأر�سية ما هي اإل بداية لحياة اأخرى اأكمل.

َل����ت ا�س����طهاد اأكث����ر من اأي كني�س����ة   • الكني�س����ة القبطي����ة تحمَّ

م  رعبة، ولكن هذه العذابات لم تمُحطِّ اأخرى في العال����م وبطريقة ممُ

مثِّل  رجاءها. ونالحظ في الأيقونة القبطية لن َتِجْد منظرًا واحدًا يمُ

الجحيم اأو العذابات، بل َنِجد في اأيقوناتهم ال�سهداء يبت�سمون في 

هدوء وكاأن عذاباتهم قد نمُ�سيت منذ زمن بعيد.

القبط����ي بمالم����ح الج�س����د )الح�س����ية(،  الفن����ان  •  ل يهت����م 
بل يهت����م باإبراز ق����وة الروح الداخلي����ة، فتجد الروؤو�����س كبيرة لأن 

�س����خامة الراأ�س ترمز اإلى اهلل راأ�سنا ال�س����ماوي والعيون المت�سعة 

عالم����ة الب�س����يرة الداخلي����ة. ات�س����اع العيني����ن ورثن����اه ع����ن الفن 

الم�سري القديم فترى العيون تتطلع اإلى ناظريها كاأنهم يدعونهم 

لمرافقتهم اإلى البيت ال�سماوي.

ِبَحم����ل  القبطي����ة  الأيقون����ة  تتمي����ز  ال�س����ليب:  • َحم����ل 
اإن  القبط����ي،  لل�س����ليب  و�س����هدائها  قدي�س����يها 

غالبية اأيقونات الإ�سكندرية تمثل ال�سيد 

الم�سيح حاماًل �سليبًا قبطيًا، وكاأن 

الكني�س����ة اأرادت اأن تتطل����ع اإليه 

لنا، ويظه����ر ذلك  كمخلِّ�����س 

في اأيقونات �س����فاء المفلوج 

اأور�س����ليم  اإل����ى  والدخ����ول 

وتوج����د  لع����ازر،  واإقام����ة 

ف����ي دير مار مينا بم�س����ر 

القديم����ة اأيقون����ة خا�س����ة 

بطفولة ال�سيد الم�سيح وقد 

�س����َمت ِرج����اله على �س����كل  رمُ

�س����ليب، ويداه مفتوحتان على 

�سكل �سليب اأي�سًا.

• الأيقون����ات القبطية وعناية اهلل: 
ر الفنان ال�س����يد  ف����ي الأيقونة القبطية ي�س����وِّ

علَّقًا على ال�س����ليب وعيناه مفتوحتان وذلك  الم�س����يح ممُ

للدللة على:

1- خلوده، فهو ل يموت.

2- عنايته الإلهية الم�ستمرة للعالم.

ت�س����تهر  الع�س����كرية:  بمالب�س����هم  حاِرب����ون  الممُ القدي�س����ون   •
كني�س����تنا القبطية بكثرة اأيقونات ال�سهداء والقدي�سين المحاربين 

بمالب�س����هم الع�س����كرية مث����ل اأيقونات ال�س����هيد م����ار جرج�س ومار 

مينا والأمير تادر�س واأبو �س����يفين والأمير بقط����ر وغيرهم. كاأنهم 

يقول����وا لنا اأنه حتى من خالل وظيفتهم الع�س����كرية في العالم فقد 

ا�ستخدموا هذه الوظائف في الن�سرة والغلبة الروحية على العالم 

وعلى ال�سيطان، وقد حاربوه وغلبوه.

األيقونة القبطية
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الشهيد 
باري الجندي

نشأته:  
ُولِد القديس باري الجندي في مصر من أسره مسيحية عريقة جداً فترعرع في جو ملئ بمخافه الله 

ومحبته، ولما كبر كان يقوم ِخْفيًة بزيارة السجون وافتقاد المعترفين المسيحيين وخدمتهم أثناء االضطهاد، 

حيث أنه كان من أشهر الجنود بالجيش في مصر.

ثم ذهب القديس إلى طيبة في صعيد مصر حيث استشهد أسقفها القديس فيلياس، وكان القديس باري الجندي يقوم 

بخدمة المسجونين من المعترفين ليالً وتعزيتهم وتثبيتهم على اإليمان الصحيح.

 وعندما صدر أمر الوالي كلسيانوس بإعدام مجموعة من المعترفين، ذهب إليهم القديس باري

وقال لهم ُمعّزياً: »أيها القديسون األبرار سوف ينهي الوالي حياتكم على األرض غداً لتبدأوا حياة جديدة في السماء فاطلبوا من 

أجلي لكي يعينني الرب كما أعانكم«. وهنا كان حارس السجن يُنِصت إلى حديثه فأسرع وأخبر الوالي بأن باري الجندي مسيحي، 

فقبض عليه الجنود وقيدوه بالسالسل مع بقية المعترفين وذهبوا بهم جميعاً إلى ساحة االستشهاد.

وتقدم الوالي وقال للمعترفين ومنهم باري الجندي: »ما هي صفتكم؟«، فقالوا له: »نحن مسيحيون«. »وما هو موطنكم؟«،

فقالوا: »موطننا هو السماء«، فقال الوالي: » إذا لم تجيبوا على أسئلتي بوضوح فسوف أحرقكم أحياء وأرمي جثثكم لتأكلها كالب البرية، 

فقال المعترفون: »نحن غرباء كآبائنا وفي طريقنا إلى موطننا الحقيقي«، وكان عدد هذه المجموعة سبعة، مات أحدهم في السجن وكان 

شيخاً ُمسناً وبقي الستة فقال الوالي: »أين السابع الذي كان معكم«. فتقدم باري الجندي وقال له: »السابع مات في السجن وها أنا مكانه 

ومستعد لكل العذابات من أجل اعترافي بالمسيح«، وهنا بدأ الوالي يتكلم مع باري بهدوء لكي يستميل قلبه إليه، فقال له: »هل ستترك 

جنديتك ووضعك المرموق في الجيش وتتبع هؤالء المجانين؟«، فقال له باري: »أنا اآلن جندي في جيش المسيح فقط«.
عذابات القديس باري: 

أمر كليسيانوس بتقييد ذراعي باري الجندي ورجليه بعد أن مّدوه على األرض ثم أخذوا يضربونه بالسياط بقوة ووحشية، بعد ذلك 

أمر الوالي بنزع أظافره ثم كيّه بالنار بأسياخ ُمحّماة في كل أعضاء جسده وكان ذلك لساعات طويلة والقديس يحتمل ويُصلّي، بعد 

ذلك أمر الوالي بقطْع ذراعيه وقلْع عينيه فقال له باري: »تستطيع أن تفعل بي كل ذلك، لكنك ال تستطيع أن تنزع إيماني من 

المدينة ليموت وتأكله الكالب، وهنا رتَّب الرب وجود امرأة فاضلة من فلسطين كانت تقف  الجنود خارج  قلبي«، ثم حمله 

مع الجموع اسمها كليوباترا كانت متزوجة ولها ابن وحيد عمره 12 سنة. وسلم القديس باري روحه بيد الرب وُحِفظ حتى 

المساء، فجاءت هذه المرأة وأخذت جسده ولفته بلفائف من الكتان وطيّبته باألطياب الغالية ووضعته في مقبرة في 

بيتها حتى ال يراه أحد، وفي ليلة ظهر لها القديس باري وأعطاها السالم وقال لها أنه لن ينسى لها تعبها في تكفين 

جسده ووضعه في هذه المقبرة، وبعد أيام قليلة مات ولدها الصغير فدفنته بجوار القديس باري الجندي، أما 

الفقراء وكانت تجول تصنع خيراً ورحمه في أماكن كثيرة  هي فوزعت أموالها على 

متعبدة لله بصلوات وأصوام كثيرة مدة سبعة سنين كاملة، وبعد أن أكملت 

جهادها تنيحت بسالم وسلمت روحها بيد الرب وكانت قد تركت وصية 

أن تدفن بجوار ولدها والقديس باري الجندي فتم دفنها معهما 

في نفس المقبرة. 
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»لي����س هو ههنا لكنه قام« )م���ت 6:28( - )لو6:24( – )مر6:16(.. 

تك���ررت هذه الآي���ة يف ثالث���ة اأناجيل. فبع���د اأن انتهى ال�س���بت انطلقت 

املرمي���ات لتنظرا الق���ر، فاأجابهم امل���الك وقال: »لي�س ه���و ههنا لكنه 

قام«. هذه العبارة لها عالقة بثالثة �سخ�سيات: 

1- ال�سخ�سية الأوىل: �سخ�سية التائب العائد:

تخيَّل معي لو اأن ال�س���ياطني ال�س���بعة التي كان���ت يف مرمي املجدلية كل 

منهم اأتى ب�س���بعة اآخرين لأ�س���بح جمموع ال�سياطني 49 �سيطانًا!، لكنها 

�ستجيبهم وتقول: »لي�ست اأنا ههنا لكنني قمت«. لأنني تائبة توبة حقيقية، 

هذا هو منوذج التوبة احلقيقية التي يريدنا اهلل اأن نعي�سها، فالتوبة هي 

امتناع كلي عن اخلطية، هي قيامة حقيقية، التي كلنا مدعوين لها.

كذلك مرمي امل�س���رية عا�س���ت خطية الزنا بكل اأبعاده���ا لكنها تابت، 

ومل يرتكها ال�سيطان بالطبع بل ظل يمُحاربها بخيالت الزنا �سبعة �سنني، 

لكن مرمي امل�س���رية كانت ترد عليه وتقول: »ل�س���ت اأن���ا ههنا لكني قمت 

من الأموات«. �سبع �سنني مل يمُ�سقطها يف اخلطية مرة واحدة بالرغم من 

اربته امل�ستمرة لها كل يوم!. حممُ

كذلك القدي�س اأوغ�س���طينو�س ذهبت اإليه امل���راأة التي كان يعرفها وله 

ولد منها، وقرعت على بابه فاأجابها قائاًل: »اأوغ�سطينو�س الذي تعرفينه 

قد مات )مات عن اخلطية(، وقام يف امل�س���يح. ل�س���ت اأنا ههنا لكني قد 

قمت«، وكذلك البن ال�سال عندما بحث عنه اأ�سدقاء ال�سوء مرة اأخرى 

ق���ال لهم: »ابن امللك لي�س ههنا لكنه ق���ام، ل ميكن اأن اأعود مرة اأخرى 

حلياة اخلنازير«.

2- ال�سخ�سية الثانية: الك�سول: 

لحظوا هذا التعبري الذي نمُ�س���ّليه يف �س���الة النوم: »انه�سي يا نف�سي 

من رقاد الك�س���ل وت�س���رعي اإىل املخل����س بالتوبة«، والرق���اد يف املفهوم 

الروحي هو موت. يجب على الإن�س���ان اأن يقوم من ك�س���له ويقول: ل�س���ت 

ّن  اأن���ا ههنا. اإليك بع����س الأمثلة: العذارى اجلاه���الت واحلكيمات، كلهمُ

ّن نع�ْسَن ومِنن، لكن احلكيمات يحملن  ّلهمُ ن م�س���ابيحهّن، كمُ عذارى ومعهمُ

زيتًا تفتقر اإليه اجلاهالت. ولحظ اأن اجلاهالت كان ميكن لهن  �س���راء 

لن يف اأنف�س���هّن: العري�س قد  الزي���ت اأوًل ث���م بعدها ينمن قلياًل، لكنهن قمُ

اأبطاأ، فنع�س���ن جميعهن ومنن..كان ميكن لكل عذراء اأن ت�س���لي اأوًل ثم 

تنام، لكنها تراخت ومل جتاهد. ونالحظ اأي�سًا اأن ما يحدث مع العذارى 

عندما جاء العري�س هو امتداد ملا مار�سوه على الأر�س. لحظ كيف ت�سري 

حياتك و�ستكمل على هذا الأ�سا�س عندما ياأتي امل�سيح!.

كذل���ك عرو�س الن�س���يد، تقول: »على فرا�س���ي طلبت من حتبه نف�س���ي 

طلبته فما وجدته« )ن�س1:3(، طلبت الرب يف تراٍخ وتواكل ومن الطبيعي 

يف ه���ذه احلال���ة اأنه���ا ل جتده. كم م���رة مل نذهب اإىل القدا�س �س���باحًا 

نتيجة للك�س���ل!!. كم مرة قلقت بها لياًل ومل ت�س���تطع النوم ومل تمُ�س���لي!! 

ملاذا ل نعتر اأنها دعوة من اهلل، والنا�س كلها نيام، لكي نتحدث معه!!. 

3- ال�سخ�سية الثالثة: اليائ�ش واملُحبط:

هناك اأ�س���باب لالإحباط كثرية، قد يكون هناك حماولت كثرية باءت 

بالف�س���ل اأو اأحالم مل ت�س���تطع حتقيقها، وك���رة الإحباط تق���ود للياأ�س. 

���َيدة تق���ود للموت. فعندم���ا ياأ�س يهوذا الإ�س���خريوطي من  والياأ�س َم�سْ

مراحم اهلل بعدما �سلم ال�سيد امل�سيح، ذهب و�سنق نف�سه. ولكن امل�سيحي 

احلقيقي الذي يعرف اإمكانيات القيامة والروح القد�س ال�س���اكن بداخله 

ل يعرف الياأ�س.

الإن�س���ان امل�س���يحي ل يع���رف الياأ�س، مثل ق�س���ة »الراه���ب واملرزبة«. 

الراه���ب ال���ذي كان يوقعه ال�س���يطان كل يوم يف النجا�س���ة وكان عندما 

ي�س���قط بالفك���ر اأو ب���الإرادة يق���ف وي�س���لي. ويف اإح���دى امل���رات �س���األه 

ال�س���يطان: »األ ت�س���تحي اأن تقف اأم���ام اهلل القدو�س وتمُ�س���ّلي؟! فاأجابه 

الراه���ب: اأنت ت�س���ربني مبرزبة اخلطيه واأنا اأ�س���ربك مبرزبة الرجاء. 

اأنا ل اأفقد رجائي يف امل�س���يح لأنه �س���يقيمني بالتاأكيد مادمت اأنا اأريد«. 

ل تقل اأبدًا اإنني مغلوب من خطية اأو طبع. امل�س���يح ي�س���تطيع اأن يمُقيمك، 

الذي دا�س املوت ي�ستطيع اأن يمُقيمك. لكن يجب اأن اأكون غري مهزوم من 

خطيتي وتائب، وغري مغلوب من ك�سلي، وهناك عمل روحي اأ�سنعه يوميًا 

من اأجل خال�س نف�سي

القمص بولس جورج 

ليس هو ههنا لكنه قام
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ُوِلد �أن�سي �ساوير�س يف 14 �أغ�سط�س عام 

1930م يف �سوهاج لعائلة قبطية، وكان �أبوه 

حم��ام��ي ول��دي��ه ث���اث �أوالد ي��ع��م��ل �ث��ن��ان 

منهم يف �ملحاماة �أي�ساً، و��ستطاع من خال 

�الأر��سي  من  فد�ناً   50 �متاك  مّدخر�ته 

�أح��د  �أن يتعلم  ي��رغ��ب يف  �ل��زر�ع��ي��ة، وك���ان 

على  �الإ�سر�ف  من  ليتمكن  �لزر�عة  �أبنائه 

�اللتحاق  على  �ن�سي  �بنه  ف�سجع  �الأر����س، 

بكلية �لزر�عة. 

�لتوجيهية  على  �ساوير�س  �أن�سي  ح�سل 

من مدر�سة �سوهاج، ثم �سافر �إىل �لقاهرة 

وح�����س��ل ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��و���س �ل����زر�ع����ة ع��ام 

لُي�سِرف على �الأر�س و��ستمر  1950م، وعاد 

ملدة عامني، لكنه مل يكن ر�غباً يف �ال�ستمر�ر 

بعد  �ملقاوالت  عمل  �إىل  ف�سعى  �لزر�عة،  يف 

�أثناء  �لباطن  من  �ملقاولني  على  ف  َتعرَّ �أن 

ب��ن��اء و�ل����ده ع���م���ارة، ف��اأ���س�����س �أن�����س��ي �سركة 

مقاوالت �أ�سماها »�أن�سى وملعي« عام 1952م، 

كان ن�ساطها يتمثل يف متهيد �لطرق وحفر 

ترع �لري.

ثم  �ل�سركة جزئياً  ّم��ت 
ُ
�أ  1961 عام  ويف 

كلي����اً، وبقي �أن�سي �ساوير�س على ر�أ�سه��������������ا 

�سنة  ليبيا  �إىل  ُي��ه��اِج��ر  �أن  ق��ب��ل  ���س��ن��و�ت   5

 12 �ملقاوالت  يف  �أي�ساً  هناك  وعمل  1966م، 

منت�سف  �إىل م�سر يف  يرجع  �أن  قبل  عاماً 

�ل�سبعينات.

�ل��ت��ي مر  �ل�سعبة  �ل���ظ���روف  ك��ل  ورغ����م 

ك��ان حري�ساً  �أن���ه  �إال  ���س��اوي��ر���س  �أن�����س��ي  بها 

�سميح  �لثاثة  �أوالده  وتدريب  تعليم  على 

�إىل  �أر���س��ل جنيب  ون��ا���س��ف وجن��ي��ب، حيث 

تكنيك،  ب��ويل  مبعهد  لالتحاق  �سوي�سر� 

وكبار  �لقادة،  بتخريج  معروف  معهد  وهو 

رجال �الإد�رة �لعليا باأوروبا. كما �أوفد �سميح 

جامعة  �إىل  ون��ا���س��ف  ب��رل��ني،  ج��ام��ع��ة  �إىل 

�سيكاغو �ملتخ�س�سة يف �الأعمال و�ملال.

�أور����س��ك��وم  ���س��رك��ة  �أ���س�����س   ،1976 يف ع���ام 

للمقاوالت �لعامة و�لتجارة و�لتي �أ�سبحت 

لل�سناعات  �أور�����س���ك���وم  ُت�����س��م��ى  ب��ع��د  م��ا  يف 

و�لت�سعينات،  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات  يف  �الإن�����س��ائ��ي��ة. 

�ل�سياحة  لي�سمل  �ل�����س��رك��ة  ن�����س��اط  ��ع  ت��و���سَّ

وخ��دم��ات  �لكمبيوتر  وخ��دم��ات  و�ل��ف��ن��ادق 

من  �ملجموعة  ولت�سبح  �ملحمول،  �لهاتف 

�أ�سخم �ل�سركات �مل�سرية.

�سد�رتها  على  �ساوير�س  عائلة  حافظت 

وفقاً  2015م  لعام  م�سر  �أث��ري��اء  قائمة  يف  

�ملالية  ب��ال�����س��وؤون  �ملخت�سة  ف��ورب�����س  ملجلة 

و�القت�سادية، برثوة تقدر ب�نجو12.3 مليار 

دوالر.  

وط���ب���ق���ا ل���ف���ورب�������س ف���ق���د �ح���ت���ل �أن�����س��ى 

 26 �ل���  و  م�سر  يف  �ل�سابع  �مل��رك��ز  �ساوير�س 

على م�ست����������������وى �لدول �لعربي���������ة بث�������روة 

�بنه  ح��ل  فيما  دوالر،  م��ل��ي��ار   1.8 ب���  ت��ق��در 

نا�سف �ساوير�س و�لذي ير�أ�س جمل�س �إد�رة 

�سركة �أور��سكوم لاإن�ساء و�ل�سناعة، �ملركز 

�ل�����س��اد���س يف ق��ائ��م��ة �الأث���ري���اء �ل��ع��رب 

و�الأول يف م�سر، برثوة �سافية 

تقدر ب� 6.3 مليار دوالر.

وج����������اء �ب�����ن�����ه جن��ي��ب 

�مل���رت���ب���ة  يف  �����س����اوي����ر�����س 

ب�سايف  م�سر،  يف  �لثالثة 

م��ل��ي��ار   3.1 ب��ل��غ��ت  ث�����روة 

�مل���رك���ز  ل���ي���ح���ت���ل  دوالر، 

�لعرب،  �ل�14 على م�ستوى 

�ب��ن��ه �سميح  �ح��ت��ل  ك��م��ا 

������س�����اوي�����ر������س 

�مل����������رك����������ز 

�ل����ث����ام����ن 

ب����������������������ني 

�أغنياء م�سر و �ملركز 41 عربياً، برثوة بلغت 

1.1 مليار دوالر.

   ُت�سنَّف عائلة �أن�سي �ساوير�س باأنها من 

وح�سل  دي��ن��ي��اً،  �مللتزمة  �ل��رثي��ة  �ل��ع��ائ��ات 

�أن�����س��ي ���س��اوي��ر���س ع��ل��ى ت��ك��رمي م��ن قد��سة 

�لبابا �سنوده �لثالث، كما ح�سل على تكرمي 

من قد��سة �لبابا تو��سرو�س �لثاين و�سلمه 

جائزة �لبابا �سنوده للحكمة يف �سهر مار�س 

2015م، كما ح�سل على تكرمي من �الإحتاد 

�مل�����س��ري مل���ق���اويل �ل��ت�����س��ي��ي��د و�ل���ب���ن���اء ع��ام 

2014م.

وق����ال ع��ن��ه ق��د����س��ة �ل��ب��اب��ا ت��و����س��رو���س 

�لثاين: �إنه �سخ�سية �أحبت �الأر�س، و�أحبت 

م�سرية  ك�سخ�سية  �لعمل،  و�أحبت  �لب�سر، 

تنبت  �أر���س بادنا  �أن  و�أم��ل  تعطينا رج��اء 

مناذج ناجحة و�أمثلة قدوة لنا جميعاً، �إنها 

�أن�سي �ساوير�س ياأخذ  �أر�س خري. �ملهند�س 

�أن  وَع����ِرف  ب�����س��ورة ج���ادة وعملية،  �حل��ي��اة 

�لقدم  قدمني،  على  تقوم  �لناجحة  �حلياة 

�الأول هو �لتعليم، و�لقدم �لثاين هو �لعمل، 

بالتعليم و�لعمل ميكن �أن يتقدم �الإن�سان 

م  و�الأمم و�ملجتمعات. عندما ُنكرِّ

�ملهند�س �أن�سي �ليوم الأمانته 

وتعبه.  وحكمته  وحم��ب��ت��ه 

ح�������س���ل ع����ل����ى ت���ك���رمي���ات 

تقدير  ون�سيف  ك��ث��رية، 

�لوطن  وبا�سم  �لكني�سة 

وب��ا���س��م �ل��ب��اب��ا ���س��ن��وده 

وبا�سم �لبابا تو��سرو�س 

�لثاين.

أنسي ساويرس
شخصيات قبطية
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ف���ي الع���دد ال�س���ابق تحدثن���ا ع���ن 

القدي�س اكلميند�س ال�س���كندري وانه 

���لُِّعه في  تميَّز بين اآباء الكني�س���ة بت�سَ

الفل�س���فة اليونانية، وكان���ت تعاليمها 

عن���ده تمهي���دًا لطريق الم�س���يح بين 

الوثنيين وكذلك تناولنا الحديث عن 

مة اأوريجانو�س.. دخل المدر�سة  العالَّ

الالهوتي���ة، وتتلمذ على ي���د العالمة 

اأوريجانو����س  ���ف  لِّ وكمُ اإكليمند����س، 

بالتدري����س ف���ي المدر�س���ه الالهوتية 

علِّم مب���ادئ الآداب اليونانية  ف�س���رع يمُ

والتف�سير الم�سيحي للموعوظين.

وعا�س حتى �س���ار رئي�س���ا للمدر�سة 

للك���رازة  بطري���ركًا  ث���م  الالهوتي���ة 

ف���ي  التعلي���م  اأن  اإل  المرق�س���ية. 

بِطل من ذلك 
مُ
المدر�س���ة الالهوتي���ة اأ

���ِمح ل���ه بالرجوع  ���ِرد اأوريجانو�س م���ن المدينة، ولما �سمُ الحي���ن، وطمُ

ا�ستاأنف التعليم.

نه البابا ديميتريو�س رئي�س���ًا للمدر�س���ة الالهوتية  وبعد �س���نتين َعيَّ

فاقبل عليه الكثيرين لال�ستفادة من تعاليمه، وهذا اأغ�سب الوثنيون 

و�س���اروا يكرهون���ه ويتمّن���ون القب�س علي���ه ليهلكوه، ولك���ن اهلل كان 

ينجيه.

كان اأوريجانو����س زاهدًا في الحياة، ينام عل���ي الأر�س دون فرا�س 

ويلب�س ثوبًا واحدًا ويم�سي دون حذاء، ومع هذه ال�سرامة التي تعامل 

بها مع نف�س���ه كان وديعًا ورقيق الطباع وكان النا�س ي�سارعون ل�سماع 

تعاليمه.

���له من العلوم الكثيرة في المدر�س���ة  ولم يكتف اأريجانو�س بما ح�سَّ

الالهوتي���ة، فعكف علي درا�س���ة العلوم الطبيعية والأدبية والفل�س���فة 

واللغ���ة العبرية فبرع فيها، وكان غر�س���ه اأن ي�ستق�س���ي معاني اآيات 

الكتاب المقد�س الحقيقية لي�س���ع 

لها تف�سيرًا وافيًا ويوؤهل نف�سه اإلى 

ترجمة الكتب المقد�س���ة اإلى �ست 

عّد م���ن اأعظم  لغ���ات، وه���و عمل يمُ

الأعمال التي قام بها اأوريجانو�س 

في حياته على الرغم من اأن هذه 

�ِسَرت بعد وفاته ب�سنين  الترجمة نمُ

طويلة.

ومن اأجل خدماته �س���افر ثالث 

م���رات اإلى ب���الد الع���رب: المرة 

الأول���ى بدع���وة م���ن حاك���م بالد 

الع���رب لك���ي ي�س���رح ل���ه تعالي���م 

اإلى  الديانة الم�س���يحية وير�س���ده 

طري���ق الخال�س، والم���رة الثانية 

كان ليح�س���ر مجمعًا انعقد ب�سبب 

�س���قوط بيرلو�س اأ�س���قف الب�سرة 

ن اأوريجانو�س من اإرجاع���ه، والمرة الثالثة كانت  ف���ي الهرطقة فتمكَّ

لدح�س بدعة انت�س���رت اأن الالهوت مات مع النا�س���وت وقام معه في 

وقت واحد.

ف على رجل غني و ذو نفوذ يمُدعى اإمبرو�سيو�س وكان �ساًل  ثم تعرَّ

فهداه اأوريجانو�س اإلى الإيمان، و�س���ار له �س���ديقا عزيزًا، و�س���اعده 

اإمبرو�س���يو�س بالمال لن�س���خ الكتب التي األَّفها فن�سر في الإ�سكندرية 

تف�سيره ل�سفر التكوين والمزامير ومراثي ارميا.

في �س���نه 215م ا�ستد ال�سطهاد في الإ�س���كندرية في عهد كاركال 

قي�سر، فهرب اأوريجانو�س اإلى فل�سطين حيث لقي كل اعتبار واإكرام 

ومع اأن وظيفة الوعظ كانت خا�سة برجال الكهنوت في ذلك الوقت، 

ول���م يكن اأوريجانو�س قد نال رتب���ة كهنوتية بعد، لكن مع توافر علمه 

وتقواه جعل اإ�س���كندر اأ�سقف اأور�سليم رفيقه في التلمذة وثيو�سيتو�س 

يطلبان منه اأن ي�سرح الأ�سفار المقد�سة لفائدة الجمهور بح�سورهما، 

ولّما �سمعاه اأطلقا عليه لقب “�سيد مف�سري الكتاب المقد�س”.

القرن الثاني

مة أوريجانوس: اليوم نستكمل قصه العلاّ

م�ساهير الكني�سة:

في هذا العدد، 
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و�لمخافة:  �لحب  ت�سمل  �هلل  وبين  بيننا  �لعاقة  �أ�سا�س 

و�لمخافة  �لم�سلوب،  �لفادي  �لر�عي  �لخالق  لاإله  �لحب 

�أو  �إف�ساد  �أو  تدليل  با  يحب  �لذي  �لموؤدِّب  �لحازم  لاأب 

ت�ساهل. ويخطئ �الآباء كثير�ً عندما يرّبون نف�س �لولد على 

�لخوف من �هلل بقول »�هلل �سيلقي بك في جهنم«، وكاأن �هلل 

ى منا!. ينتظر �سقطاتنا ويعاقبنا ويت�سفَّ

يبني  وهو  د�ئمة.  غير  ولكن  �سريعة  بنتائج  ياأتي  �لخوف 

مه لنا ك�سيِّد  في �لنف�س حو�جز كثيفة بيننا وبين �هلل، وُيقدِّ

وينتقم  �سقطاتنا،  �أقل  ير�قب  لكي  ي�سعى  منتقم،  مت�سلِّط 

منها في �لحال.

�سخ�سية  في  �الأبوي  و�لحزم  �الإلهي  �لحب  بين  و�لتو�زن 

�هلل هو �لطريق �لمتو�زن للتربية. علينا �أن ننّمي في �أوالدنا 

�لطاعة  و�أحمال  �لو�جب  ثقل  ولي�س  باهلل،  �لعاقة  متعة 

ط محبة �هلل وجمال  �أن ن�سرح ونب�سِّ �ل�سّماء للو�سية. علينا 

�لكلمة وحاوة �لو�سية حتى نقود �أوالدنا للطماأنينة، وننّقي 

فالترهيب  و�لخوف.  و�لكذب  بالذنب  �ل�سعور  من  قلوبهم 

يزرع في نفو�س �أوالدنا �لرياء: فيعمل �أمامنا عك�س ما يفعل 

 ،)5 )1تي1:  �ل�سالح  �ل�سمير  فيه  ُنرّبي  لم  الأننا  خلفنا، 

�ل�سحيحة  �لعاقة  �أ�سا�س  هو  �لحب  �إن  �ل�سادق.  و�الإيمان 

مع �هلل �لخالية من �لقهر �أو �لرعب �أو �لذنب، لهذ� �حر�سو� 

�أن تعلِّمو� �أبناءكم منذ نعومة �أظافرهم جمال �لنعمة، ومتعة 

�لقرب من �لم�سيح.

 
ُ
اأََحبَّ اهلل »هَكَذا  ن �بنك �الآيات �لمملوءة ُحّباً مثل:  لقِّ

َمْن  ُكلُّ  َيْهِلَك  َل  ِلَكْي  اْلَوِحيَد،  اْبَنُه  َبَذَل  َحتَّى  اْلَعاَلَم 

 ،)16 ُة« )يو3:  الأََبِديَّ اْلَحَياُة  َلُه  َتُكوُن  َبْل  ِبِه،  ُيوؤِْمُن 

َلِك  َدْمُت  اأَ ذِلَك  اأَْجِل  ِمْن  اأَْحَبْبُتِك،  ًة  اأََبِديَّ ًة  »َمَحبَّ اأو 

�لمز�مير،  من  ِقَطع  علِّمه  ثم   .)3 )اإر31:  ْحَمَة«  الرَّ

�لعذبة،  وتر�نيمها  �ل�سجّية  �لكني�سة  �ألحان  من  و�أجز�ء 

8(، فالولد  لتجعل كلمة �هلل» قريبة منه وفي فمه« )رو10: 

للحفظ  قابل  �لهموم،  من  خالي  ذهن  لديه  �ل�سن  هذه  في 

و�لنق�س و�ال�سترجاع لما ي�سعه فيه ُمرّبيه.

معك  تاأخذه  �أن  �لكني�سة  �إلى  ذهبت  كلما  �حر�س  كذلك 

منذ  �هلل  بيت  في  لتغر�سه  �لمبّكرة  لل�سمو�سية  وتقّدمه 

��سحبه  كذ�لك   ،)3 )مز128:  و   )15 )2تي3:  ر�جع  طفولته 

ق�س�س  ب�سر�ء  �لقر�ءة  ميول  لديه  ونّمي  �لمكتبة  �إلى 

�لتر�نيم  �إلى ��سطو�نات  �أو �سير �الآباء، باالإ�سافة  �لقدي�سين 

و�الألحان و�لعظات. كل هذ� د�خل �إطار من �لمرح و�ل�سعادة!.

وتعريفه  ومناق�سته،  معه  �لخروج  على  كذلك  �حر�س 

بعظمة �هلل وقدرته، وحاوة طاعته، وبركات �إتباع خطو�ته. 

علِّمه �أن �هلل لي�س في حاجة �إلى طاعتنا، بل نحن من نحتاج 

�أن  و�إتباع و�ساياه. علِّمه كذلك  لبركة طاعته و�سماع �سوته 

�لتجارب و�الألم لي�س عقاباً و�إنما �متحان يحمل بركات �آتية، 

نقبلها بال�سكر و�الإيمان، وعلِّمه �أي�ساً حكمة �هلل وقدرته في 

تحويل �ل�سر �إلى خير.

�لتي تزرعها  �لتعاليم  �إن كل  �لغالي،  �لو�لد  �أيها  و�طمئن 

�لقادمة  حياته  �ستجعل  �الأولى  عمره  �سنو�ت  في  �إبنك  في 

بداًل  ب�سام،  و�ل�سباب  �لمر�هقة  به مر�حل  و�ستعبر  ُمْمِتعة، 

من �أن تكون م�سدر �نق�سام و�سر�ع وتعب، بل �ستحّولها �إلى 

مرحلة ُمْمِتعة ورحلة �سد�قة بينك وبين �أوالدك.

المخافة ال الخوف
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ي�ُسُقط  وكيف  ؟  مقيد  ال�سيطان  يكون  كيف  �ش: 

ال�سيطان اأعدادا ل ح�سر لها من النا�ش في الخطية 

و تحبل الخطية لتلد لهم موتًا اأبديًا؟

ج: تقييد ال�سيطان ل تمُعني اإبادته اأو اإلغاء عمله، اإنما تمُعني 

اأنه لي�س في حريته الأولى.

ْلطاته، فهذا ل يمُعني اأنه ل يعمل، هو  يِّدت �سمُ مثال: موّظف قمُ

يعمل ولكن لي�س كما في �سلطاته ال�سابقة، ولي�س في حريته 

الأولى.

ح في ثالث نقاط: هذا الأمر يو�سمُ

1 – ال�سيطان قبل التقييد:

قيَّد اأ�سّل العاَلم كّله حتى اأن اهلل اأغرق  ال�سيطان قبل اأن يمُ

ع�سر  وف��ي  فقط،  ن��وح  اأ���س��رة  وخرجت  بالطوفان،  العالم 

اإبراهيم فقط لختياره، وبعده لم  اأبونا  اإل  اإبراهيم لم يجد 

يجد اإل اإ�سحاق، وبعده لم يجد اإل يعقوب وبنيه، وَمرَّ وقت لم 

يعبد اهلل اإل اثنين اأو ثالثة في العالم كله، كان كل العالم يعبد 

الأ�سنام ماعدا بني اإ�سرائيل، وحتى بني اإ�سرائيل قد �سغطوا 

على هارون رئي�س الكهنة و�سنعوا عجاًل  وقالوا: »هذه اآلهتك 

يا اإ�سرائيل التي اأ�سعدتك من اأر�س م�سر« )تك32  4(. 

2 – ال�سيطان وهو ُمقيَّد:

كل  يتناولون  والماليين  �سّلين،  بالممُ الكنائ�س  امتالء  اإن 

قيَّد، كما اأن  اأحد، هذا دليل وا�سح وقوى على اأن ال�سيطان ممُ

ال�سيطان  اأن  ن�سكر اهلل  لالإيمان.  يعودون  رتّدين  الممُ ماليين 

قيَّد. ممُ

3 – ال�سيطان بعد اأن ُيَفك من َقْيده:

َقْيده، يجعل الموؤمنين يرتّدون  يمَُفك من  اأن  ال�سيطان بعد 

�سّل  ربما  الأي��ام  تلك  اهلل  ر  يمُق�سِّ لم  ول��و  الخطية،  وت��زداد 

ولكّنه  قيَّد  ممُ اأن��ه  نقول  لذلك  اأح��د.  يخل�س  ولم  المختارين 

يعمل، لي�س ِبحّريته التي قبل الفداء، ول ِبحّريته التي �ستكون 

بعد األف �سنة.

قول اهلل في  مّتِفق مع  يعمل  يزال  ولكنه  اأنه مقيد  والقول 

الأمثال الآتية: 

مع  �سيبقى  ال�سر  اأن  في  اهلل  ق��ول  مع  متفق  القول  وه��ذا 

الخير دائمًا. كمثال الزوان مع الحنطة ينميان معًا اإلى وقت 

الح�ساد اأي اإلى انتهاء العالم، ولن يفترق الزوان عن الحنطة 

اإل يوم الدينونة، فلو كانت كلمة قيد ال�سيطان على اإطالقها 

بمعنى اإبادته لختفى ال�سر من العالم، وهذا يتعار�س مع هذا 

عطى من اهلل. المثل الممُ

ذئاب  بين  حمالن  مثل  اأر�سلكم  اأنا  “ها  اأي�سًا:  اهلل  قول 

فكونوا حكماء كالحيات وب�سطاء كالحمام” )مت10: 16(.

على  وقدرتها  الإنجيل  ر�سالة  انت�سار  تمُعني  الآي��ة  فهذه 

الإن�سان  داخل  و�سار  الأ�سرار،  يقبلونها من  تغيير طباع من 

الم�سيحي الواحد حكمة الحيات وب�ساطة الحمام )الأطفال( 

وهما في طباعهما يتعار�سان. 

اأ�سبح عمل ال�سيطان بعد اأن تم تقييده اإيقاع الإن�سان في 

الأحّباء،  وانتقال  والمر�س،  كال�سطهاد،  التجارب  بع�س 

الإن�سان  ك  َتم�سَّ اإن  الحالت  هذه  وفي  المادية،  والخ�سائر 

اإكليل الحياة، ونال المجد  الم�سيحي بالمخلِّ�س َخلمُ�س ونال 

في  تقعون  حينما  اإخ��وت��ي  يا  ف��رح  كل  “اح�سبوه  والمكافاأة 

تجارب متنوعة” )يعقوب 1: 2(. 

كيف يكون الشيطان ُمقيَّد؟
وكيف يُْسِقط أعدادًا ال حصر لها
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�هلل  �هتمام  حول  يدور  باأكمله  �سفر�ً  �أن  �أيوب  ق�سة  روعة   

يز�ل  ال  فاهلل  وق�ستك.  ق�ستي  هي  �إذ�ً  ممي، 
ُ
�أ و�حد  ب�سخ�س 

�لمتوح�س  �الأخرى  �لمخلوقات  حتى  وير�عي  وبك  بي  يهتم 

منها و�ل�سعيف، ويهتم بها ويرزقها. ويعاتب �هلل �أيوب ويدعوه 

له  فيقول  �أحد،  ين�سى  ال  �هلل  و�أن  حوله  �لخليقة  في  للتاأمل 

نََّها 
َ
ْم ِري�ٌس؟ الأ

َ
َفُهَو َمْنِكٌب َروؤُوٌف، �أ

َ
�لرب: »َجَناُح �لنََّعاَمِة ُيَرْفِرُف. �أ

ْو 
َ
َغُطُه، �أ ْجَل َت�سْ نَّ �لرِّ

َ
َر�ِب،َوَتْن�َسى �أ َها َوُتْحِميِه ِفي �لتُّ َتْتُرُك َبْي�سَ

َباِطٌل  َلَها.  َلْي�َسْت  نََّها 
َ
َكاأ ْواَلِدَها 

َ
�أ َتْق�ُسو َعلَى  �ْلَبرِّ َيُدو�ُسُه،  َحَيَو�َن 

َلَها  َيْق�ِسْم  َوَلْم  �ْلِحْكَمَة،  ْن�َساَها 
َ
�أ َقْد   

َ
�هلل نَّ 

َ
الأ �َسٍف، 

َ
�أ ِبَا  َتَعُبَها 

َحُك َعلَى �ْلَفَر�ِس َوَعلَى  َفْهماً،ِعْنَدَما ُتْحِوُذ َنْف�َسَها �إَِلى �ْلَعَاِء، َت�سْ

َر�ِكِبِه« )�أي18:13-39(.

توجد �لنعامة في باد �لعرب وفي �إفريقيا ويربونها لري�سها 

�لطير�ن،  يمكنها  ولكن ال  لها جناحان  و�لثمين، وهي  �لجميل 

فجناحيها �سغير�ن بالن�سبة لطولها ووزنها )طولها يزيد علي 

نها من �لطير�ن«، ولكن  �لمترين( ، لكنه لي�س جناحاً كبير�ً لُيمكِّ

جناحي �لنعامة ي�ساعد�نها في �لرك�س وهي �سريعة جد�ً و�أ�سرع 

من �لخيل فطول خطوتها حو�لي 8 �أمتار، ولكنها حين تبي�س 

�أحياناً  ولكنها  �أحياناً،  تحت�سنه  قد  �لرمال،  في  بي�سها  ت�سع 

تتركه حين ي�ستد �لحر فيفق�س بفعل �لحر�رة دون �أن تتعب هي، 

و�إذ�  �أحد.  �أي  يدو�سه  الأن  معر�ساً  مك�سوفاً  بي�سها  تترك  وهي 

كانت �لنعامة تترك بي�سها هكذ� فكيف يخرج �ل�سغار؟ بالتاأكيد 

هي عناية �هلل »فاإن ن�سيت �الأم ر�سيعها فاأنا ال �أن�ساكم« و�لنعامة 

اهلل ُيجيب أيــوب
ال تاأ�سف علي بي�سها لو �ساع �أو �نك�سر، وفي �هتمامها بذ�تها 

وتترك  عظيمة  ب�سرعة  تجري  بخطر  �سعرت  �أو  خافت  �إذ� 

�ل�ساخن  �لتر�ب  في  ليفق�س  بي�سها  �أي�ساً  وتترك  �سغارها 

�لحامي، ولذلك �ساع �أن �لنعامة جائرة �لطبع وقليلة �لمحبة 

�لذي يرعى �سعبه حتى لو  �إن �هلل هو  لفر�خها وبا حكمة. 

ين�سانا  ال  فاهلل  وخد�منا  �أمهاتنا  ن�سيتنا  ولو  �أحد،  كل  ن�سيه 

فعينه علينا د�ئماً.

َتْنَعُب  �إِْذ  ْيَدُه،  �سَ ِلْلُغَر�ِب  ُيَهيُِّئ  »َمْن  �أي�ساً:  �لرب  ويقول 

�ختار  )�أي41:38(.  �ْلُقوِت؟«  ِلَعَدِم  ُد  َوَتَتَردَّ �هلِل،  �إَِلى  ِفَر�ُخُه 

�أحد  ال  وبينما  ويكرهه،  يحتقره  �الإن�سان  الأن  �لغر�ب  �هلل 

�لغر�ب  �إن  ويقولون  �هلل،  بها  يهتم  �لحيو�نات  بهذه  يهتم 

الأن  منها  يخاف  بي�سها  من  �ل�سغيرة  �أفر�خه  تخرج  حينما 

يعولها،  �أن  بدون  فترة  �أفر�خه  ويهجر  �أبي�ساً،  يكون  لونها 

كاأنها  �لجوع  �سدة  من  وتنعب  مناقيرها  تفتح  �لفر�خ  ولكن 

لها  لزجة  وتفرز مادة  �لذي خلقها،  �لرب  من  تطلب طعاماً 

�لعجيبة  بحكمته  �هلل  يهيئ  وفعًا  للح�سر�ت،  جذ�بة  ر�ئحة 

�أ�سر�باً من �لح�سر�ت �ل�سغيرة تاأتي على ر�ئحة فمها �لمفتوح 

�الأفر�خ وتتغذى بها،  �للزجة فتبتلعها تلك  بالمادة  فتلت�سق 

�ل�سو�د  �إلى  ري�سها  لون  ويتغير  تكبر  �أن  �إلى  هكذ�  وتظل 

فياأن�س بها �أبو�ها ويرعاها. ويظهر من حياة هذه �لحيو�نات 

حية.  لتبقي  ويطعمها  يحفظها  �لذي  �هلل  �ساح  و�لطيور 

و�هلل لم يتكلم عن �لدو�ب و�لحمان الأن �الإن�سان ي�ستخدمها 

ويطعمها لتخدمه، فاهلل �أعطى لكل �لحيو�نات حكمة وغريزة 

بها تعي�س.

يهتم  ال  فهل  �لمتوّح�سة  بالحيو�نات  يهتم  �هلل  كان  و�إن 

باالإن�سان!!.

كام �هلل في هذ� �ل�سفر هو دعوة الأيوب �أن ال يثق في ذ�ته، 

بل يثق في �هلل �لُمحب لخليقته و�لمدبر كل �أمورها بحكمة، 

هو دعوة للتو��سع بين يدي �هلل.
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1

PLEASE EXCUSE IF THIS MESSAGE IS SCARING YOU,
IT'S LONG MESSAGE BUT JUST TRY TO READ ONCE

 While smoking his 
cigarette, he puffed out 
some smoke into the air 
and said: 'God, that's for 
you.'
He died at the age of 32 of 
LUNG CANCER in a 
horrible manner.

 She was visited by Billy Graham during a presentation 
of a show.
 He said the Spirit of God had sent him to preach to 
her.
 After hearing what the Preacher had to say, she said:
'I don't need your God'.
A week later, she was found dead in her apartment.

 The ex-vocalist of the 
AC/DC. On one of his 1979 
songs he sang:
'Don't stop me; I'm going 
down all the way, down the 
highway to hell'.
On the 19th of February 
1980, Bon Scott was found 
dead, he had been choked 
by his own vomit.

4

65

 Said the Bible (Word of God) 
was the worst book ever 
written.
 In June 2006 she was found 
burnt beyond recognition in 
her motor vehicle.
*  Many more important have 
forgotten that there is no 
other name that was given so 
much authority as the name 
of God.
 * Many have died, but only 
God appeared again, and is 
still alive & around.. ‘Great ...!!
 * I have done my part,
God said.

 After the construction of Titanic,
a reporter asked him how
safe the Titanic would be.
With an ironic tone he said:
“Not even God can sink it”
The result: I think you all know what 
happened to the Titanic.

 A group of friends, drunk, went to pick up a friend.
The mother accompanied her to the car and was so 
worried about the drunkenness of her friends and she 
said to the daughter holding her hand, who was already 
seated in the car: 'My Daughter, Go With God And May 
He Protect You.'
 She responded: 'Only If He (God) Travels In The Trunk, 
Cause Inside Here.....It's Already Full'
Hours later, news came by that they had been involved 
in a fatal accident, everyone had died, the car could not 
be recognized what type of car it 
had been, but surprisingly, the 
trunk was intact.
  The police said there was no way 
the trunk could have remained 
intact. To their surprise, inside the 
trunk was a crate of eggs, none 
was broken.

Marilyn Monroe (Actress)3

The man who
built the TITANIC 

2Bernard Shaw

Bon Scott (Singer)

Christine Hewitt
(Jamaican Journalist 

and entertainer)

Campinas (IN 2005)
Municipality in Brazil
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تجعلك تعي�ش مع الم�سيح عند ا�ستيقاظك اإلى اأن تنام:

د قيامته. في باك���������ر: تتذكر الم�سيح القائم من الأموات وُتمجِّ

في الثالث�����ة: تتذكر حلول الروح القد�ش وتقول له حل فيا بروحك.

في ال�س��اد�سة: تتذكر ال�سلبوت وتقف اأمام ال�سليب وتقول اغ�سلني بدمك يا رب. 

في التا�سع����ة: تتذكر اأن الم�سيح قد مات لأجلك وتطلب منه اأن ُيمت حوا�سك 

الج�سمانية.

في �سالة الغروب اأو ال�ساعة الحادية ع�سر: تتذكر اإنزال ج�سد ال�سيد الم�سيح 

من على ال�سليب. وفي نهاية اليوم نعطي ال�سكر على عناية اهلل، ونقر بخطايانا 

)لو15(، حتى ُندعى �سمن الأُجراء الذين جاءوا في ال�ساعة الحادية ع�سر 

)متى16-1:20(.

�سالة الن���وم: ادفن كل خطاياي مع الم�سيح لأنها تكون تذكارًا لدفن ج�سد الرب 

ي�سوع له المجد في القبر فاأقول له: جميع ما اأخطاأنا به اإليك ادفنه معك.

في ن�سف الليل: انتظر المجيء الثاني واأٌقول: اآمين تعالى اأيها الرب ي�سوع .

وهكذا تكون قد ع�ست مع الم�سيح طوال اليوم، في ال�سباح تتذكر قيامته. وطوال 

اليوم تتذكر حلول الروح القد�ش وال�سلب وموت الم�سيح وخال�سه. وفي ن�سف الليل 

تتذكر المجيء الثاني. فتكون بهذه ال�سلوات قد ع�ست مع الم�سيح عند ا�ستيقاظك 

اإلى اأن تنام، وتنام في ح�سن الم�سيح وفي حرا�سة المالئكة واأرواح القدي�سين.

األجبية
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يو 
ما

ت��اأدي��ب �سعبه، جعل عامو�س �لنبي ي��رى تلك  �أج���ل  م��ن  ون���ار�ً  �ل���رب ج���ر�د�ً  �أع���ّد  مل��ا 

َفْح!  ��سْ  ، بُّ �ل��رَّ يُِّد  �ل�سَّ َها  يُّ
َ
»�أ قائًا:  �الأوىل  يف  ف�سرخ  متتاليتني،  روؤيتني  يف  �لتاأديبات 

 ! ، ُكفَّ بُّ يُِّد �لرَّ َها �ل�سَّ يُّ
َ
ِغرٌي!« )عامو�س2:7(، ويف �لثانية: »�أ َكْيَف َيُقوُم َيْعُقوُب؟ َفاإِنَُّه �سَ

ِغرٌي!« )عامو�س5:7(. َكْيَف َيُقوُم َيْعُقوُب؟ َفاإِنَُّه �سَ

َعلَى  بُّ  �ل��رَّ »َفَنِدَم  �ل�سرختني كانت:  �لرب لهاتني  ��ستجابة  �أن  �ملقد�س  �لكتاب  وذكر 

« )ع��ام��و���س3:7(، وك��اأن هذه �ل�سرخة كانت كال�سهم �لذي  بُّ َق��اَل �ل��رَّ َي��ُك��وُن«  ه��َذ�. »اَل 

�خرتق �لطريق �إىل �ملر�حم �الإلهية، و��ستطاع على �لفور �أن ي�ستدرَّها من نحو �سعبه.

ب�سلو�ت �سهمية �أخرى ُت�سبه تلك �ل�ساة ��ستطاع �آخرون من رجال �هلل �أن يْنفذو� 

ِلْلَوْح�ِس  �إىل �أح�ساء مر�حمه �لو��سعة جد�ً. فهوذ� �ملرمن ي�سرخ �إليه قائًا: »اَل ُت�َسلِّْم 

َبِد« )مز19:74(، و�إرميا �لنبي يت�سرع: 
َ
�إِىَل �الأ اَمِتَك. َقِطيَع َباِئ�ِسيَك اَل َتْن�َس  َنْف�َس مَيَ

ِبَك ِلَئالَّ ُتْفِنَيِني« )اإرميا24:10(، ودانيال  ، َل ِبَغ�سَ قِّ ْبِني َيا َربُّ َولِكْن ِباْلَ »َادِّ

ْجِل  ْر ِمْن اأَ َنْع. َل ُتوؤَخِّ ِغ َوا�سْ �سْ ُد اأَ ُد اْغِفْر. َيا �َسيِّ ُد ا�ْسَمْع. َيا �َسيِّ يتو�سل: »َيا �َسيِّ

َنْف�ِسَك َيا اإِلِهي، لأَنَّ ا�ْسَمَك ُدِعَي َعَلى َمِديَنِتَك َوَعَلى �َسْعِبَك« )دانيال19:9(.

�إن عامَل �ليوم هو عامَل م�سطرب ومنزعج جد�ً حتت وطاأة �خلطية، و�سارت �سورة 

�أن  �الإن�سان  �أمانة �هلل وحمبته من نحو  �قت�ست  ذل��ك  �أج��ل  باهتة ج��د�ً. من  �هلل فيه 

�ل��دول  م�ستوى  على  �أو  �ل�سخ�سي  �ل��ف��ردي  �مل�ستوى  على  �سو�ء  �لتاأديب  �إىل  ُي�سلِّمه 

لون يف تد�بري حبه، و�لفاهمون مقا�سد خا�سه،  و�ل�سعوب، و�أبناء �هلل �ملختارون �ملتاأمِّ

�إذ ينزعجون �أمام بربرية ووح�سية قوى �لظام �لتي �أ�سلم �هلل �الإن�سان �إليها، ال ي�سعهم 

�سوى �أن ي�سرخو� مع عامو�س �لنبي قائلني: »كيف يقوم يعقوب فاإنه �سغري؟!«.

يف �حلقيقة ينبغي �أن تكون هذه �ل�ساة �ساة هذ� �جليل �لذي يتعنيَّ عليه �أن يهّز 

�أرجاء �ل�سماء بها ليًا ونهار�ً، فينبغي علينا كلما �سمعنا بحروب و�أخبار حروب ودمار 

�أوالده��ا �لذين  �مل�سيح نائحة على  بلد�ن وتهجري �سعوب، وكلما ر�أينا �لكني�سة عرو�س 

�أدبرو�، وكلما �َسيَّق علينا عدو �خلري يف حرب روحية �سارية كادت ُتطفئ �سر�جنا، �أن 

ِغرٌي!«. ! َكْيَف َيُقوُم َيْعُقوُب؟ َفاإِنَُّه �سَ ، ُكفَّ بُّ يُِّد �لرَّ َها �ل�سَّ يُّ
َ
ن�سرخ قائلني: »�أ

باأنه �سغري  �ل�ساة ما مل ي�سعر يقيناً  �أن ينطق بكلمات تلك  �أحد  لكن ال ي�ستطيع 

و�لعظماء،  �الأع���ّز�ء،  �أف��و�ه  ت�ستع�سي على  �أنها  �إال  �سهمية  كانت �ساة  و�إن  حقاً. فهي 

و�الأغنياء، و�لفهماء. �إنها �ساة ح�سرية ال تخ�ّس �سوى �مل�ساكني بالروح، و�إن كان �لرد 

د �بن �هلل ذ�ته  على هذ� �لت�ساوؤل �لذي لعامو�س �لنبي قد جاء بعد مئات �ل�سنني بتج�سُّ

وتتميمه للفد�ء، معلناً �أن يعقوب هذ� �ل�سغري لن يقوم �إال بقيامة �مل�سيح، فرُتى كيف 

ومتى �سياأتي رد �مل�سيح على تو�سات وتنهد�ت قلوبنا ليًا ونهار�ً:

»كيف يقوم هذ� �جليل فاإنه �سغري؟!«. 

كيف 
يقوم 

يعقوب
فإنه 

صغير!
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