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المالئكة كانت في داخل
القبر وخارجه �أي�ض ًا .لقد
تح
ول
الق
بر
�
إ
لى
�س
الم
الئ
ماء
ت�شتهي
كة �أن ت�سكن فيه بعد �
أن كانت القبور في نظر النامو�س ُت ِّ
َي
مثل نجا�سة ،ال
�سكنها �سوى الموتى والم�
صابون بالب ََر�ص �أو من بهم
�
أ
رو
اح
�شر
ير
ة.
و
ً
ي�ص
من
َ
ير
يلم�س قبر ًا
دنِ�سا ،ويحتاج �إلى تطهي
ر .وك�أن دخول ال�سيد ال
َد َن
م�سيح �إلى القبر نزع عنه
�سه وبقيامته حوَّله �إلى مو
�ضع
َ
ب
ر
ك
َ
ة،
ي
�شت
هي
الم
�
ؤمنون
في العالم كله �أن يلتقوا
فيه ،وي
تمتعوا ببركة ال ّ
في
حي الذي قام ه.

القدي�س �أغ�سطينو�س

الأيقونة القبطية
الأيقونة لي�ست ف ّن ًا فح�سب ،بل هي الفن ال��ذي ترى فيه العني
الكتاب املقد�س مر�سوم ًا بالألوان ،فالأيقونة مُت ِّثل العقيدة املرئية
التي حني يراها الإن�سان ت�صري الكني�سة �صورة لل�سماء على الأر�ض
وت�صري باحلقيقة املكان الذي يجتمع فيه اهلل مع امل�ؤمنني.
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�أن�سي �ساوير�س

اهلل يُجيب �أيــوب

ُو ِل � ��د �أن �� �س��ي � �س��اوي��ر���س يف 14
�أغ�سط�س ع��ام 1930م يف �سوهاج
لعائلة قبطية ،وك��ان �أب��وه حمامي
ولديه ثالث �أوالد يعمل اثنان منهم
يف املحاماة �أي���ض� ًا ،وا�ستطاع من
خالل مدّخراته امتالك  50فدان ًا
من الأرا�ضي الزراعية

روعة ق�صة �أيوب �أن �سفر ًا
ب�أكمله يدور حول اهتمام اهلل
ب�شخ�ص واحد �أُممي� ،إذ ًا هي
ق�صتي وق�صتك .فاهلل ال يزال
يهتم بي وبك ويراعي حتى
املخلوقات الأخرى املتوح�ش منها
وال�ضعيف ،ويهتم بها ويرزقها.
ويعاتب اهلل �أيوب ويدعوه
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أفراح القيامة
يا �أحبائي �أعطتنا القيامة الفرح ب�إمكانية
االنت�صار على ال�شيطان وعلى الخطية وعلى
الموت.
قبل القيامة كان ال�شيطان مت�سلط على
العالم ،وكان الموت مت�سيد على العالم وكانت
الخطية م�ستقرة داخل كل �إن�سان ،كانت توجد
عداوة بين الإن�سان واهلل ،كان ال�شيطان يقب�ض
على كل نف�س عند الموت ويطرحها في الجحيم
لأنها نف�س خاطئة ال توجد بينها وبين اهلل
م�صالحة .فماذا حدث بعد القيامة؟!
تمت الم�صالحة على ال�صليب ،لكن في
القيامة َك ُم َلت الم�صالحة «بالموت دا�س الموت»
«�أَ ْينَ َ�ش ْو َكت َُك َيا َم ْوتُ ؟ �أَ ْينَ َغ َل َبت ُِك َيا هَ ا ِو َي ُة».
ولم ي�صبح للخطية �سيطرة علينا « ِ�إ ِن ْاع َت َر ْف َنا
ِب َخ َطا َيا َنا َف ُه َو �أَ ِمينٌ َو َعا ِد ٌلَ ،حتَّى َي ْغ ِف َر َل َنا
َخ َطا َيا َنا َو ُي َط ِّه َر َنا ِمنْ ُك ِّل �إِ ْث ٍم» .ويقول معلمنا
بول�س الر�سول�« :أَ ْ�ست َِطي ُع ُك َّل َ�ش ْيءٍ ِفي ا ْل َم ِ�س ِيح
ا َّل ِذي ُي َق ِّوي ِني» .ولم يعد لل�شيطان �سلطان على
�أوالد اهلل فقد قب�ض عليه ال�سيد الم�سيح على
ال�صليب وطرحه في الجحيم .وقد نت�ساءل �إن
كان الأمر هكذا فلماذا �أُخطئ؟� .أجيبك و�أقول:
�أنت الذي ت�سلم �إرادتك لل�شيطان وتُخطئ
فلي�س لل�شيطان �سلطان على �أوالد اهلل ،وتاريخ
الكني�سة مليء ب�سير القدي�سين .مجرد ذكر
ا�سم القدي�سة يو�ستينا كان يحرق ال�شيطان.
بعد القيامة لم يعد هناك خوف من الموت،
ولم ي�صبح الموت نهاية كل �شيء بل �أ�صبح
مجرد انتقال ،وت�صلي الكني�سة« :لأنه ال يكون
موت لعبيدك بل هو انتقال» .ويقول معلمنا
بول�س الر�سولِ « :ل َي ْ
ا�ش ِت َها ٌء �أَنْ �أَ ْن َط ِلقَ َو�أَ ُكونَ َم َع

ا ْل َم ِ�س ِيحَ ،ذ َ
اك �أَ ْف َ�ض ُل ِج ّد ًا» .وهكذا تقول النف�س
الم�شتاقة للحياة في ال�سماء مع الم�سيح.
و�أي�ض ًا بعد القيامة لم ي�صبح للخطية �سلطان
�أو تَ�سلُّط على الإن�سان؛ فدم الم�سيح الم�سفوك
على ال�صليب وقوة الم�سيح القائم من الأموات
ت�ستطيع �أن تغفر كل خطايانا .بعد القيامة
�أ�صبحنا ال نفقد �سالمنا ب�سبب الخطية لأن دم
الم�سيح الم�سفوك على ال�صليب ُيط ِّهر من كل
خطية و�إن اعترفنا بخطايانا فهو �أمين وعادل
حتى يغفر لنا.
وهكذا يا �أحبائي بقوة القيامة (قيامة ال�سيد
الم�سيح من بين الأموات) �أ�صبحنا ننت�صر على
ال�شيطان وعلى الموت وعلى الخطية و�أ�صبحت
حياتنا مع الم�سيح حياة االنت�صار الدائم.
�أي�ض ًا من �أفراح القيامة الفرح بالأبدية،
وكالم ال�سيد الم�سيح عن الأبدية قبل القيامة
كان �صعب الفهم� ،إنما بعد القيامة فهمنا �أننا
ن�أخذ �أج�ساد ُم َم َّجدة نقوم بها من الموت،
و�أ�صبحت �أنظارنا ُمت َِّجهة للأبدية ،نعي�ش على
الأر�ض لي�س من �أجل �شهوات العالم بل من
�أجل �أن يكون لنا الن�صيب ال�صالح في ملكوت
ال�سموات بعد القيامة ،لأجل هذا ا�ستهان �آبا�ؤنا
و�شهدا�ؤنا بال�ضيقات والإهانات والآالم ،لكي
يكون لهم حياة الفرح الدائم مع ال�سيد الم�سيح
في الأبدية.
ال تجعل �أمور هذا العالم تُف ِقدك فرحك
بقيامة الم�سيح ،ال تجعل م�شاغل الحياة تُف ِقدك
�سالمك .عي�شوا يا �أحبائي حياة الفرح ،عي�شوا
�أفراح القيامة كل ايام حياتكم على الأر�ض.

بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros
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القيامة
ُم ِّ
قدمة
للحياة في
ال�سماء

بقلم
مثلث
الرحمات
قداسة البابا
شنوده
الثالث

إنما عرشه
هو مجده
غير المحدود،
فحيث يوجد
تمجيده
ومحبته ،إنما
يشبه هذا
عرش ًا يجلس
عليه اهلل.
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نحن نحتفل بالقيامة .فما هي القيامة؟
�إنها من عن�صرين :العن�صر الأول هو �أن يقوم
الج�س ��د� ،أي ُيب َعث ح ّي ًا لأن ��ه كان ميت ًا ،وبالقيامة
منح ��ه اهلل حي ��اة �أخرى� .أم ��ا ال ��روح ف�إنها حية
بطبيعته ��ا ،لم َت ُم ��ت حت ��ى تُب َعث� .إذ ًا العن�ص ��ر
الثاني للقيامة ،هو �أن ت�أتي الروح من م�س ��تقرها
لكي تتحد بالج�س ��د ،ويعود الإن�سان كام ًال ج�سد
وروح ًا.
بع ��د القيام ��ة تك ��ون الدينون ��ة� ،أي الح�س ��اب
فيقف الإن�س ��ان �أم ��ام منبر اهلل الع ��ادل ليعطي
ح�س ��اب ًا ع ��ن كل ما فعل ��ه �أثناء حياته الأر�ض ��ية،
خي ��ر ًا كان �أم �ش ��ر ًا .وبع ��د ذلك يك ��ون الجزاء،
�أي الم�ص ��ير فيذهب الأبرار �إلى النعيم الأبدي،
والأ�ش ��رار يالق ��ون العق ��اب ،والنعي ��م الأب ��دي
يك ��ون ف ��ي ال�س ��ماء ،ف ��ي ع�ش ��رة اهلل والمالئكة
والقدي�سين .هنا ون�س�أل :ما هي ال�سماء؟
ال�س ��ماء هي م ��ا ي�س ��مو� ،أي ما يعل ��و ويرتفع،
وتوجد �س ��ماوات يعلو بع�ض ��ها على بع�ض ِطباق ًا،
�أي توجد طبقات من ال�سموات:
ال�س��ماء الأولى :هي �س ��ماء الطي ��ور ،التي
ت�س ��بح فيه ��ا الطي ��ور و�أي�ض� � ًا الطائ ��رات عل ��ى
ارتفاع ��ات متنوع ��ة ،ف ��وق ه ��ذا توج ��د �س��ماء
ثاني��ة هي ال َف َلك حيث توجد ال�ش ��م�س والنجوم
والكواك ��ب والمج� � ّرات وكل الأجرام ال�س ��مائية.
والإن�س ��ان قد و�صل �إلى طبقة ب�سيطة هي القمر،
ولكنه لن ي�ستطيع الو�صول �إلى ال�شم�س فطائرته
تحت ��رق من وهج الح ��رارة قبل �أن ت�ص ��ل �إليها،
فوق هذه الطبقة توجد �سماء ثالثة ،وهي التي
ت�س ��كن فيه ��ا �أرواح الأبرار قب ��ل القيامة العامة.
ونقول في بع�ض تعبيراتنا �أن الروح �ص ��عدت �إلى
جوار اهلل.
ف��وق كل ه��ذه ال�س��موات توجد �س��ماء
�أعل��ى ،ن�س��ميها �س��ماء ال�س��موات ،حي ��ث
يوج ��د عر�ش اهلل ،تحي ��ط به المالئكة ور�ؤ�س ��اء
المالئكة وكل الطغمات ال�س ��مائية بكافة �أنواعها
ودرجاتها .على �أن اهلل تبارك ا�سمه غير محدود
في كل �ش ��يء ،فلي�س له مكان محدود هو العر�ش،
�إنم ��ا عر�ش ��ه ه ��و مجده غي ��ر المح ��دود ،فحيث
يوج ��د تمجيده ومحبته� ،إنما ي�ش ��به هذا عر�ش� � ًا
يجل�س عليه اهلل.
ولل�س ��ماء معنى �آخر رم ��زيُ ،قلت فيه َم َّرة في
مناجاة اهلل:

قد ن�سيت الكل في حبك يا متعة القلب فال
تن�سى فتاك
في �سماء �أنت حقا كل قلب عا�ش في الحب
�سماك

عر�ش ��ك المحب ��وب قلب قد خ�ل�ا من هوى
الكل فال يحوى ْ
�سواك
ف�إن كنا في ال�س ��ماء مع المالئكة ،هل �سيكون
و�ض ��عنا �ش ��اذ ًا بينهم؟! �أم نكون كما قال ال�س ��يد
ْ
الم�س ��يح ع ��ن القائمي ��ن م ��ن الم ��وت “يكون ��ون
كمالئك ��ة اهلل في ال�س ��ماء” (مت .)30 :22فهل
�س ��نكون في ال�س ��ماء مجرد �أرواح بال �أج�س ��اد؟
كلاّ  ،ف�س ��وف تكون لنا الأج�س ��اد التي قامت من
الم ��وت ،ولكنها �س ��تكون �أج�س ��اد ًا روحانية لي�س
لها ُثقل المادة ،لأن الج�س ��د الم ��ادي ُمع َّر�ض �أن
يتع ��ب ،و�أن َي ْم َر� ��ض� ،أو ْ
ي�ض ��عف �أو ي ْنح ّل ،وكلها
�أمور ال تنا�سب �سكان ال�سماء.
لذل ��ك َو َعدَ ن ��ا اهلل بما ل ��م تره عي ��ن ،وما لم
ت�س ��مع ب ��ه �أذن ،وما ل ��م يخطر على بال �إن�س ��ان
م ��ا �أعدَّه اهلل للذين يحبون ��ه (1كو .)9 :2ويقول
الكت ��اب المقد�س «�إن الأ�ش ��ياء الت ��ي تُرى وقتية.
�أم ��ا الت ��ي ال ُت ��رى ف�أبدية« (2ك ��و .)18 :4لذلك
نحن ننتظر من الحياة في ال�سماء كل �أنواع ال ُمتَع
التي ال تُرى� ،أي التي فوق حوا�سنا الأر�ضية.
نقط ��ة �أخ ��رى ،وهي �أنن ��ا حالي ًا عل ��ى الأر�ض
من�ش ��غلون ب�أ�ش ��ياء كثي ��رة ،خا�ص ��ة بالعم ��ل �أو
بواجباتنا نحو الأ�س ��رة �أو الدولة ،بحيث ال يوجد
كاف نق�ض ��يه مع اهلل تبارك ا�سمه ،وما
لنا وقت ٍ
ُنقدِّ مه له من وقت ،هو �ضئيل بال �شك!
فهل في الأبدية� ،سنن�شغل �أي�ض ًا عن اهلل ب�أمور
�أخ ��رى؟! كلاّ  .فلي�س ��ت ه ��ذه هي طبيع ��ة الحياة
في ال�س ��ماء ،و�إن ان�ش ��غلنا عن اهلل هناك ،نكون
غير م�س ��تحقين لل�س� �مـــاء ،وال نكـــ ��ون حينذاك
«كمالئكة اهلل في ال�سماء».
�إن الحياة في ال�س ��ماء ،ه ��ي الحياة في الحب
الإله ��ي .وم ��ا ع ��دا ذلك ،فه ��و ال �ش ��يء .والحب
الإلهي هو مو�ض ��وع طويل علينا �أن ن�س ��تعد له من
الآن وند ّرب �أنف�سنا عليه حتى ال تكون الحياة في
ال�سماء غريبة علينا� ،أو نكون نحن غرباء عنها.

من قديسى
القيامة

القديس
يوسف
الرامى

من الرامه  ،و ُيعتقد �أن الرامه هي التي
ُولد فيها �ص ��موئيل النبى ومات بها  ،وفيها
ُم�سح �ش ��اول ملك ًا  ،والتي تكلم عنها �إرميا
النبى «�ص ��وت ُ�س ��مع ف ��ي الرام ��ه  ،راحيل
تبكى على �أوالدها ( »....مت .)18 : 2
كان يو�سف من �أع�ضاء مجل�س ال�سبعين
اليهودى (ال�س ��نهدريم) ال ��ذى حكم على
ال�سيد الم�سيح بالموت.
«ولكنه لم يكن موافق ًا لر�أيهم وعملهم»
كتب عنه القدي�س ��ين مرق� ��س ولوقا �أنه
«كان �شريف ًا � ،صالح ًا بار ًا  ،منتظر ملكوت
اهلل»  ..وكان غني ًا.

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

كان شجاع ًا
إذ ظهر فى
لحظات المحنة
التى تخلى
فيها الكثيرون
عن المسيح
المصلوب

وكت ��ب عن ��ه القدي� ��س يوحن ��ا �أن ��ه كان
«تلمي ��ذ ي�س ��وع ولكن خفي ًة ل�س ��بب الخوف
من اليهود» (يو.)19
كان �ش ��جاع ًا �إذ ظه ��ر ف ��ى لحظ ��ات
المحن ��ة الت ��ى تخلى فيه ��ا الكثي ��رون عن
الم�س ��يح الم�ص ��لوب � ،إذ تجا�س ��ر ودخ ��ل
�إلى بيالط�س وطلب منه ج�س ��د الم�س ��يح،
معتمد ًا فى ذلك على �ص ��داقته لبيالط�س،
ُمعر�ض ًا نف�سه ال�ض ��طهاد اليهود له ب�سبب
محبته للم�س ��يح  ،وحرمان ��ه من احتفاالت
عيد الف�صح ب�سبب لم�سه ج�سد الم�سيح ..
به ��ذا ن ��ال كرام ��ة عظيم ��ة � ،إذ ائتمنه
ال�س ��يد الم�س ��يح على ج�س ��ده لك ��ى يكفنه
ويدفنه وتمت فيه نبوة �إ�شعياء
«مع غنى يكون قبره» (�إ�ش .)9 : 53
وتقدي ��ر ًا م ��ن الكني�س ��ة له ��ذا العمل له
ول�ص ��ديقه الوف ��ى نيقوديمو� ��س ففي وقت
ال�س ��اعة الثاني ��ة ع�ش ��ر م ��ن ي ��وم الجمعة
العظيمة وبعد �أن ُيفتح �ستر الهيكل ُيقر�أ ما
جاء عنهما في هذا المو�ضوع من الأناجيل
الأربع ��ة  ،ثم ُيقر�أ طرح (تف�س ��ير) خا�ص
�أي�ض� � ًا بمو�ض ��وع الدفن اعتراف ًا بجميلهما
وح�سن �صنيعهما.

كم ��ا تق ��وم الكني�س ��ة بعمل ت ��ذكار دفن
المخل� ��ص بع ��د �ص�ل�اة ال�س ��اعة الثاني ��ة
ع�ش ��ر و�أي�ض� � ًا م ��ن الحنوط التي و�ض ��عها
يو�سف ونيقوديمو�س �صنعت الكني�سة زيت
الميرون المقد�س.
كان يو�سف يملك ب�ستان ًا بقرب الجلجثة
 ،نحت فيه قبر ًا فى ال�صخر ل ُيدفن هو فيه
عن ��د موت ��ه  ،وا�ش ��ترى كتان ًا غال ��ى الثمن
لتكفين ��ه  ،كما �أت ��ى نيقوديمو� ��س ب�أطياب
ثمينة وعطور  ،ودُفن ال�س ��يد الم�س ��يح في
هذا القبر.
كان القب ��ر الجدي ��د الئق� � ًا بال�س ��يد
الم�س ��يح ،كما �أنه كان ت�أكيد ًا �أن الذى قام
هو هو ولي�س غيره  ،حيث �أنه لم ُيدفن فيه
�أحد ًا من قبل.
وبعد �صعود ال�سيد الم�سيح �إلى ال�سماء،
�أر�سل فيلب�س الر�سول يو�سف الرامى ومعه
�أحد ع�ش ��ر من �أ�صدقائه تحت رعايته لكى
يكرزوا في �إنجلترا  ،وهناك ُبنيت كني�س ��ة
فيما بعد ودُفن فيها.
ما �أروع م ��ا كتبه الآباء عن هذا الحدث
العظيم  ،نقتطف منها:
ُ +دف ��ن الم�س ��يح في ب�س ��تان وحلت فيه
الحي ��اة  ،بعد �أن ُط ��رد �آدم منه وحل عليه
الم ��وت ..لق ��د ُزرع ��ت �ش ��جرة الحياة في
الأر� ��ض حت ��ى �أن الأر�ض الت ��ي ُلعنت قب ًال
تتمت ��ع بالبركة وقيامة الأم ��وات (القدي�س
كيرل�س الأور�شليمى).
 +ال�سيد الم�سيح ُولد من م�ستودع جديد
طاهر (بطن العذراء) لذلك دُفن في قبر
جديد لم يو�ضع فيه غيره  ..وكون الم�سيح
دُفن في ب�ستان فهو رمز لخال�ص �آدم الذى
مات موت الخطية في ب�ستان فدُفن ال�سيد
في ب�س ��تان لكى يزيل خطية الع�صيان عنه
ويرده ثانية �إلى الب�ستان (الفردو�س).
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األيقونة القبطية
الأيقونة لي�س ��ت ف ّن ًا فح�س ��ب ،بل هي الفن ال ��ذي ترى فيه العين
الكتاب المقد�س مر�سوم ًا بالألوان ،فالأيقونة تُم ِّثل العقيدة المرئية
التي حين يراها الإن�سان ت�صير الكني�سة �صورة لل�سماء على الأر�ض
وت�صير بالحقيقة المكان الذي يجتمع فيه اهلل مع الم�ؤمنين.
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
�ض ��روري لأنه ي�س ��اعد على م ��لء روح ال�ش ��عب وتحري ��ك عواطفه
وربطها باهلل �أثناء ال�صالة.
فمن خ�ل�ال لغة الألوان الب�س ��يطة تُع ِل ��ن الأيقونات
الإنجي ��ل المقد�س ّ
وتو�ض ��ح تعاليم الكني�س ��ة
وتنطلق بم�ش ��اعر الم�ؤمنين �إلى الحياة
العتيدة.
الأيقون ��ة تبحث ف ��ي الذي ال
ُيرى� .أي �أنن ��ا َنرى من خالل
الأيقونة الأ�شياء التي ال تُرى
«نح ��ن غي ��ر ناظري ��ن �إلى
الأ�ش ��ياء التي تُرى بل التي
ال تُرى لأن التي تُرى وقتية
و�أم ��ا التي ال ُت ��رى ف�أبدية»
(2كو.)4:18
تروي لنا القدي�س ��ة مريم
الم�ص ��رية عن توبته ��ا قائلة:
«عندم ��ا نظرت �إلى ف ��وق الباب
فل َم ْح ��ت �أيقون ��ة كلي ��ة الطهر مريم
وال ��دة الإل ��ه؛ �أخجلن ��ي ُطه ��ر محياها،
لقد تج ّلى قدامي كل ب�ؤ�س ��ي القديم ،و�صارت
خطاي ��اي ت ِّ
ُعذبن ��ي ،فانحني ��ت ق ��دام الأيقون ��ة وطلبت
ِّ
فر�ص ��ة �أخرى لكي �أتبع ُمخل�ص ��ي؛ لقد طلبت عون العذراء� ،س�ألت
ُمخ ِّل�صي �أن ُينقذني ويقودني في طريقه».
فهي �أداة ت�س ��تخدمها النعمة الإلهية لت�س ��ند الفكر في ان�ش ��غاله
باهلل ،وتلهب القلب بالتوبة الم�س ��تمرة وتنطلق بالنف�س �ش ��وق ًا نحو
ال�س ��ماويات .فالم�س ��يحي يرى في الأيقونات ال ُمقدَّ�سة عون ًا طوال
رحلته على الأر�ض ت�س ��نده في كل الظروف وتعينه على ال�شركة مع
اهلل ،مت�أكد ًا �أن رحلته الأر�ضية ما هي �إال بداية لحياة �أخرى �أكمل.
• الكني�س ��ة القبطي ��ة تح َّم َل ��ت ا�ض ��طهاد �أكث ��ر من �أي كني�س ��ة
�أخرى في العال ��م وبطريقة ُمرعبة ،ولكن هذه العذابات لم ت ِّ
ُحطم
رجاءها .ونالحظ في الأيقونة القبطية لن ت َِج ْد منظر ًا واحد ًا ُيمثلِّ
الجحيم �أو العذابات ،بل َن ِجد في �أيقوناتهم ال�شهداء يبت�سمون في
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هدوء وك�أن عذاباتهم قد ُن�سيت منذ زمن بعيد.
• ال يهت ��م الفن ��ان القبط ��ي بمالم ��ح الج�س ��د (الح�س ��ية)،
بل يهت ��م ب�إبراز ق ��وة الروح الداخلي ��ة ،فتجد الر�ؤو� ��س كبيرة لأن
�ض ��خامة الر�أ�س ترمز �إلى اهلل ر�أ�سنا ال�س ��ماوي والعيون المت�سعة
عالم ��ة الب�ص ��يرة الداخلي ��ة .ات�س ��اع العيني ��ن ورثن ��اه ع ��ن الفن
الم�صري القديم فترى العيون تتطلع �إلى ناظريها ك�أنهم يدعونهم
لمرافقتهم �إلى البيت ال�سماوي.
• َحم ��ل ال�ص ��ليب :تتمي ��ز الأيقون ��ة القبطي ��ة ِب َحم ��ل
قدي�س ��يها و�ش ��هدائها لل�ص ��ليب القبط ��ي� ،إن
غالبية �أيقونات الإ�سكندرية تمثل ال�سيد
الم�سيح حام ًال �صليب ًا قبطي ًا ،وك�أن
الكني�س ��ة �أرادت �أن تتطل ��ع �إليه
كمخ ِّل� ��ص لنا ،ويظه ��ر ذلك
في �أيقونات �ش ��فاء المفلوج
والدخ ��ول �إل ��ى �أور�ش ��ليم
و�إقام ��ة لع ��ازر ،وتوج ��د
ف ��ي دير مار مينا بم�ص ��ر
القديم ��ة �أيقون ��ة خا�ص ��ة
بطفولة ال�سيد الم�سيح وقد
ُر�س� � َمت ِرج�ل�اه على �ش ��كل
�ص ��ليب ،ويداه مفتوحتان على
�شكل �صليب �أي�ض ًا.
• الأيقون ��ات القبطية وعناية اهلل:
ف ��ي الأيقونة القبطية ي�ص� � ِّور الفنان ال�س ��يد
الم�س ��يح ُمع َّلق ًا على ال�ص ��ليب وعيناه مفتوحتان وذلك
للداللة على:
 -1خلوده ،فهو ال يموت.
 -2عنايته الإلهية الم�ستمرة للعالم.
• القدي�س ��ون ال ُمحا ِرب ��ون بمالب�س ��هم الع�س ��كرية :ت�ش ��تهر
كني�س ��تنا القبطية بكثرة �أيقونات ال�شهداء والقدي�سين المحاربين
بمالب�س ��هم الع�س ��كرية مث ��ل �أيقونات ال�ش ��هيد م ��ار جرج�س ومار
مينا والأمير تادر�س و�أبو �س ��يفين والأمير بقط ��ر وغيرهم .ك�أنهم
يقول ��وا لنا �أنه حتى من خالل وظيفتهم الع�س ��كرية في العالم فقد
ا�ستخدموا هذه الوظائف في الن�صرة والغلبة الروحية على العالم
وعلى ال�شيطان ،وقد حاربوه وغلبوه.
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الشهيد
باري الجندي
نشأته:
ُولِد القديس باري الجندي في مصر من أسره مسيحية عريقة جدا ً فترعرع في جو ملئ بمخافه الله
ومحبته ،ولما كبر كان يقوم ِخفْي ًة 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 ُمع ّزياً« :أيها القديسون األبرار سوف ينهي الوالي حياتكم على األرض غدا ً لتبدأوا حياة جديدة في السماء فاطلبوا من
أجلي لكي يعينني الرب كما أعانكم» .وهنا كان حارس السجن يُ ِ
نصت 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 مدّوه على األرض ثم أخذوا يضربونه بالسياط بقوة ووحشية ،بعد ذلك
أمر الوالي بنزع أظافره ثم ك ّيه بالنار بأسياخ ُمح ّماة 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
قلبي» ،ثم حمله الجنود خارج المدينة ليموت وتأكله الكالب ،وهنا رتَّب الرب وجود امرأة فاضلة من فلسطين كانت تقف
مع الجموع اسمها كليوباترا كانت متزوجة ولها ابن وحيد عمره  12سنة .وسلم القديس باري روحه بيد الرب و ُح ِفظ 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
هي فوزعت أموالها على الفقراء وكانت تجول تصنع خيرا ً ورحمه في أماكن كثيرة
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.

9

ليس هو ههنا لكنه قام
القمص بولس جورج
«لي� ��س هو ههنا لكنه قام» (م ��ت ( - )6:28لو( – )6:24مر..)6:16
تك ��ررت هذه الآي ��ة يف ثالث ��ة �أناجيل .فبع ��د �أن انتهى ال�س ��بت انطلقت
املرمي ��ات لتنظرا الق�ب�ر ،ف�أجابهم امل�ل�اك وقال« :لي�س ه ��و ههنا لكنه
قام» .هذه العبارة لها عالقة بثالثة �شخ�صيات:
 -1ال�شخ�صية الأوىل� :شخ�صية التائب العائد:
تخ َّيل معي لو �أن ال�ش ��ياطني ال�س ��بعة التي كان ��ت يف مرمي املجدلية كل
منهم �أتى ب�س ��بعة �آخرين لأ�ص ��بح جمموع ال�شياطني � 49شيطان ًا! ،لكنها
�ستجيبهم وتقول« :لي�ست �أنا ههنا لكنني قمت» .لأنني تائبة توبة حقيقية،
هذا هو منوذج التوبة احلقيقية التي يريدنا اهلل �أن نعي�شها ،فالتوبة هي
امتناع كلي عن اخلطية ،هي قيامة حقيقية ،التي كلنا مدعوين لها.
كذلك مرمي امل�ص ��رية عا�ش ��ت خطية الزنا بكل �أبعاده ��ا لكنها تابت،
ومل يرتكها ال�شيطان بالطبع بل ظل يُحاربها بخياالت الزنا �سبعة �سنني،
لكن مرمي امل�ص ��رية كانت ترد عليه وتقول« :ل�س ��ت �أن ��ا ههنا لكني قمت
من الأموات»� .سبع �سنني مل يُ�سقطها يف اخلطية مرة واحدة بالرغم من
محُ اربته امل�ستمرة لها كل يوم!.
كذلك القدي�س �أوغ�س ��طينو�س ذهبت �إليه امل ��ر�أة التي كان يعرفها وله
ولد منها ،وقرعت على بابه ف�أجابها قائ ًال�« :أوغ�سطينو�س الذي تعرفينه
قد مات (مات عن اخلطية) ،وقام يف امل�س ��يح .ل�س ��ت �أنا ههنا لكني قد
قمت» ،وكذلك االبن ال�ضال عندما بحث عنه �أ�صدقاء ال�سوء مرة �أخرى
ق ��ال لهم« :ابن امللك لي�س ههنا لكنه ق ��ام ،ال ميكن �أن �أعود مرة �أخرى
حلياة اخلنازير».
 -2ال�شخ�صية الثانية :الك�سول:
الحظوا هذا التعبري الذي ُن�ص� � ّليه يف �ص�ل�اة النوم« :انه�ضي يا نف�سي
من رقاد الك�س ��ل وت�ض ��رعي �إىل املخل� ��ص بالتوبة» ،والرق ��اد يف املفهوم
الروحي هو موت .يجب على الإن�س ��ان �أن يقوم من ك�س ��له ويقول :ل�س ��ت
�أن ��ا ههنا� .إليك بع� ��ض الأمثلة :العذارى اجلاه�ل�ات واحلكيمات ،كلهُنّ
نع�سنَ ونمِ ن ،لكن احلكيمات يحملن
عذارى ومعهُن م�ص ��ابيحهنّ ُ ،ك ّلهُنّ ْ
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زيت ًا تفتقر �إليه اجلاهالت .والحظ �أن اجلاهالت كان ميكن لهن �ش ��راء
الزي ��ت �أو ًال ث ��م بعدها ينمن قلي ًال ،لكنهن ُقلن يف �أنف�س ��هنّ  :العري�س قد
�أبط�أ ،فنع�س ��ن جميعهن ومنن..كان ميكن لكل عذراء �أن ت�ص ��لي �أو ًال ثم
تنام ،لكنها تراخت ومل جتاهد .ونالحظ �أي�ض ًا �أن ما يحدث مع العذارى
عندما جاء العري�س هو امتداد ملا مار�سوه على الأر�ض .الحظ كيف ت�سري
حياتك و�ستكمل على هذا الأ�سا�س عندما ي�أتي امل�سيح!.
كذل ��ك عرو�س الن�ش ��يد ،تقول« :على فرا�ش ��ي طلبت من حتبه نف�س ��ي
تراخ وتواكل ومن الطبيعي
طلبته فما وجدته» (ن�ش ،)1:3طلبت الرب يف ٍ
يف ه ��ذه احلال ��ة �أنه ��ا ال جتده .كم م ��رة مل نذهب �إىل القدا�س �ص ��باحاً
نتيجة للك�س ��ل!! .كم مرة قلقت بها لي ًال ومل ت�س ��تطع النوم ومل ُت�ص ��لي!!
ملاذا ال نعترب �أنها دعوة من اهلل ،والنا�س كلها نيام ،لكي نتحدث معه!!.
 -3ال�شخ�صية الثالثة :اليائ�س واملُحبط:
هناك �أ�س ��باب للإحباط كثرية ،قد يكون هناك حماوالت كثرية باءت
بالف�ش ��ل �أو �أحالم مل ت�س ��تطع حتقيقها ،وك�ث�رة الإحباط تق ��ود للي�أ�س.
والي�أ�س َم ْ�ص� � َيدة تق ��ود للموت .فعندم ��ا ي�أ�س يهوذا الإ�س ��خريوطي من
مراحم اهلل بعدما �سلم ال�سيد امل�سيح ،ذهب و�شنق نف�سه .ولكن امل�سيحي
احلقيقي الذي يعرف �إمكانيات القيامة والروح القد�س ال�س ��اكن بداخله
ال يعرف الي�أ�س.
الإن�س ��ان امل�س ��يحي ال يع ��رف الي�أ�س ،مثل ق�ص ��ة «الراه ��ب واملرزبة».
الراه ��ب ال ��ذي كان يوقعه ال�ش ��يطان كل يوم يف النجا�س ��ة وكان عندما
ي�س ��قط بالفك ��ر �أو ب ��الإرادة يق ��ف وي�ص ��لي .ويف �إح ��دى امل ��رات �س� ��أله
ال�ش ��يطان�« :أال ت�س ��تحي �أن تقف �أم ��ام اهلل القدو�س و ُت�ص� � ّلي؟! ف�أجابه
الراه ��ب� :أنت ت�ض ��ربني مبرزبة اخلطيه و�أنا �أ�ض ��ربك مبرزبة الرجاء.
�أنا ال �أفقد رجائي يف امل�س ��يح لأنه �س ��يقيمني بالت�أكيد مادمت �أنا �أريد».
ال تقل �أبد ًا �إنني مغلوب من خطية �أو طبع .امل�س ��يح ي�س ��تطيع �أن يُقيمك،
الذي دا�س املوت ي�ستطيع �أن يُقيمك .لكن يجب �أن �أكون غري مهزوم من
خطيتي وتائب ،وغري مغلوب من ك�سلي ،وهناك عمل روحي �أ�صنعه يومي ًا
من �أجل خال�ص نف�سي

شخصيات قبطية

أنسي ساويرس
ُولِد �أن�سي �ساوير�س يف � 14أغ�سط�س عام
1930م يف �سوهاج لعائلة قبطية ،وكان �أبوه
حم��ام��ي ول��دي��ه ث�ل�اث �أوالد ي�ع�م��ل اث�ن��ان
منهم يف املحاماة �أي�ضاً ،وا�ستطاع من خالل
مدّخراته امتالك  50فداناً من الأرا�ضي
ال��زراع �ي��ة ،وك��ان ي��رغ��ب يف �أن يتعلم �أح��د
�أبنائه الزراعة ليتمكن من الإ�شراف على
الأر� ��ض ،ف�شجع ابنه ان�سي على االلتحاق
بكلية الزراعة.
ح�صل �أن�سي �ساوير�س على التوجيهية
من مدر�سة �سوهاج ،ثم �سافر �إىل القاهرة
وح �� �ص��ل ع �ل��ى ب �ك��ال��وري��و���س ال ��زراع ��ة ع��ام
1950م ،وعاد ل ُي�شرِف على الأر�ض وا�ستمر
ملدة عامني ،لكنه مل يكن راغباً يف اال�ستمرار
يف الزراعة ،ف�سعى �إىل عمل املقاوالت بعد
�أن َتع َّرف على املقاولني من الباطن �أثناء
ب�ن��اء وال ��ده ع �م��ارة ،ف��أ��س����س �أن���س��ي �شركة
مقاوالت �أ�سماها «�أن�سى وملعي» عام 1952م،
كان ن�شاطها يتمثل يف متهيد الطرق وحفر
ترع الري.
ُ
ً
ويف عام � 1961أ مّم��ت ال�شركة جزئيا ثم
كليــــاً ،وبقي �أن�سي �ساوير�س على ر�أ�سهــــــــــــــا
�� 5س�ن��وات ق�ب��ل �أن ُي�ه��اجِ ��ر �إىل ليبيا �سنة
1966م ،وعمل هناك �أي�ضاً يف املقاوالت 12
عاماً قبل �أن يرجع �إىل م�صر يف منت�صف
ال�سبعينات.
ورغ ��م ك��ل ال �ظ��روف ال�صعبة ال �ت��ي مر
بها �أن���س��ي ��س��اوي��ر���س �إال �أن��ه ك��ان حري�صاً
على تعليم وتدريب �أوالده الثالثة �سميح
ون��ا��ص��ف وجن�ي��ب ،حيث �أر� �س��ل جنيب �إىل
�سوي�سرا لاللتحاق مبعهد ب��ويل تكنيك،
وهو معهد معروف بتخريج القادة ،وكبار
رجال الإدارة العليا ب�أوروبا .كما �أوفد �سميح
�إىل ج��ام�ع��ة ب��رل�ين ،ون��ا��ص��ف �إىل جامعة

�شيكاغو املتخ�ص�صة يف الأعمال واملال.
يف ع��ام � ،1976أ��س����س ��ش��رك��ة �أورا� �س �ك��وم
للمقاوالت العامة والتجارة والتي �أ�صبحت
يف م��ا ب�ع��د ُت���س�م��ى �أورا� �س �ك��وم لل�صناعات
الإن���ش��ائ�ي��ة .يف ال�ث�م��ان�ي�ن��ات والت�سعينات،
ت��و�� َّ�س��ع ن���ش��اط ال���ش��رك��ة لي�شمل ال�سياحة
وال �ف �ن��ادق وخ��دم��ات الكمبيوتر وخ��دم��ات
الهاتف املحمول ،ولت�صبح املجموعة من
�أ�ضخم ال�شركات امل�صرية.
حافظت عائلة �ساوير�س على �صدارتها
يف قائمة �أث��ري��اء م�صر لعام 2015م وفقاً
ملجلة ف��ورب����س املخت�صة ب��ال���ش��ؤون املالية
واالقت�صادية ،برثوة تقدر بـنجو 12.3مليار
دوالر.
وط �ب �ق��ا ل �ف��ورب ����س ف �ق��د اح� �ت ��ل �أن �� �س��ى
�ساوير�س امل��رك��ز ال�سابع يف م�صر و ال�ـ 26
على م�ستــــــــــــــــوى الدول العربيـــــــــة بثـــــــروة
ت�ق��در ب �ـ  1.8م�ل�ي��ار دوالر ،فيما ح��ل ابنه
نا�صف �ساوير�س والذي ير�أ�س جمل�س �إدارة
�شركة �أورا�سكوم للإن�شاء وال�صناعة ،املركز
ال���س��اد���س يف ق��ائ�م��ة الأث��ري��اء ال�ع��رب
والأول يف م�صر ،برثوة �صافية
تقدر بـ  6.3مليار دوالر.
وج � � � ��اء اب � �ن � ��ه جن �ي��ب
�� �س ��اوي ��ر� ��س يف امل��رت �ب��ة
الثالثة يف م�صر ،ب�صايف
ث� ��روة ب�ل�غ��ت  3.1م�ل�ي��ار
دوالر ،ل �ي �ح �ت��ل امل ��رك ��ز
الـ 14على م�ستوى العرب،
ك�م��ا اح �ت��ل اب �ن��ه �سميح
� � �س � ��اوي � ��ر� � ��س
امل � � � ��رك � � � ��ز
ال � �ث� ��ام� ��ن
ب � � � � �ي� � � � ��ن

�أغنياء م�صر و املركز  41عربياً ،برثوة بلغت
 1.1مليار دوالر.
ُت�ص َّنف عائلة �أن�سي �ساوير�س ب�أنها من
ال�ع��ائ�لات ال�ثري��ة امللتزمة دي�ن�ي�اً ،وح�صل
�أن���س��ي ��س��اوي��ر���س ع�ل��ى ت�ك��رمي م��ن قدا�سة
البابا �شنوده الثالث ،كما ح�صل على تكرمي
من قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين و�سلمه
جائزة البابا �شنوده للحكمة يف �شهر مار�س
2015م ،كما ح�صل على تكرمي من الإحتاد
امل �� �ص��ري مل �ق ��اويل ال�ت���ش�ي�ي��د وال �ب �ن��اء ع��ام
2014م.
وق� ��ال ع�ن��ه ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا ت��وا��ض��رو���س
الثاين� :إنه �شخ�صية �أحبت الأر�ض ،و�أحبت
الب�شر ،و�أحبت العمل ،ك�شخ�صية م�صرية
تعطينا رج��اء و�أم��ل �أن �أر���ض بالدنا تنبت
مناذج ناجحة و�أمثلة قدوة لنا جميعاً� ،إنها
�أر�ض خري .املهند�س �أن�سي �ساوير�س ي�أخذ
احل�ي��اة ب���ص��ورة ج��ادة وعملية ،و َع� �رِف �أن
احلياة الناجحة تقوم على قدمني ،القدم
الأول هو التعليم ،والقدم الثاين هو العمل،
بالتعليم والعمل ميكن �أن يتقدم الإن�سان
والأمم واملجتمعات .عندما ُنك ِّرم
املهند�س �أن�سي اليوم لأمانته
وحم�ب�ت��ه وحكمته وتعبه.
ح �� �ص ��ل ع� �ل ��ى ت �ك ��رمي ��ات
ك�ث�يرة ،ون�ضيف تقدير
الكني�سة وبا�سم الوطن
وب��ا� �س��م ال �ب��اب��ا ��ش�ن��وده
وبا�سم البابا توا�ضرو�س
الثاين.
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م�شاهير الكني�سة:
القرن الثاني

في هذا العدد،

اليوم نستكمل قصه اّ
العلمة أوريجانوس:
ف ��ي الع ��دد ال�س ��ابق تحدثن ��ا ع ��ن
القدي�س اكلميند�س ال�س ��كندري وانه
تم َّيز بين �آباء الكني�س ��ة َ
بت�ض� �لُّ ِعه في
الفل�س ��فة اليونانية ،وكان ��ت تعاليمها
عن ��ده تمهي ��د ًا لطريق الم�س ��يح بين
الوثنيين وكذلك تناولنا الحديث عن
العلاَّ مة �أوريجانو�س ..دخل المدر�سة
الالهوتي ��ة ،وتتلمذ على ي ��د العالمة
�إكليمند� ��س ،و ُك ِّل ��ف �أوريجانو� ��س
بالتدري� ��س ف ��ي المدر�س ��ه الالهوتية
ف�ش ��رع ُيع ِّلم مب ��ادئ الآداب اليونانية
والتف�سير الم�سيحي للموعوظين.
وعا�ش حتى �ص ��ار رئي�س ��ا للمدر�سة
الالهوتي ��ة ث ��م بطري ��رك ًا للك ��رازة
المرق�س ��ية� .إال �أن التعلي ��م ف ��ي
بطل من ذلك
المدر�س ��ة الالهوتي ��ة �أُ ِ
الحي ��نُ ،
وط � ِ�رد �أوريجانو�س م ��ن المدينة ،ولما ُ�س ��مِ ح ل ��ه بالرجوع
ا�ست�أنف التعليم.
وبعد �س ��نتين َع َّينه البابا ديميتريو�س رئي�س� � ًا للمدر�س ��ة الالهوتية
فاقبل عليه الكثيرين لال�ستفادة من تعاليمه ،وهذا �أغ�ضب الوثنيون
و�ص ��اروا يكرهون ��ه ويتم ّن ��ون القب�ض علي ��ه ليهلكوه ،ولك ��ن اهلل كان
ينجيه.
كان �أوريجانو� ��س زاهد ًا في الحياة ،ينام عل ��ي الأر�ض دون فرا�ش
ويلب�س ثوب ًا واحد ًا ويم�شي دون حذاء ،ومع هذه ال�صرامة التي تعامل
بها مع نف�س ��ه كان وديع ًا ورقيق الطباع وكان النا�س ي�سارعون ل�سماع
تعاليمه.
ح�ص ��له من العلوم الكثيرة في المدر�س ��ة
ولم يكتف �أريجانو�س بما َّ
الالهوتي ��ة ،فعكف علي درا�س ��ة العلوم الطبيعية والأدبية والفل�س ��فة
واللغ ��ة العبرية فبرع فيها ،وكان غر�ض ��ه �أن ي�ستق�ص ��ي معاني �آيات

الكتاب المقد�س الحقيقية لي�ض ��ع
لها تف�سير ًا وافي ًا وي�ؤهل نف�سه �إلى
ترجمة الكتب المقد�س ��ة �إلى �ست
لغ ��ات ،وه ��و عمل ُيع ّد م ��ن �أعظم
الأعمال التي قام بها �أوريجانو�س
في حياته على الرغم من �أن هذه
الترجمة ُن ِ�ش َرت بعد وفاته ب�سنين
طويلة.
ومن �أجل خدماته �س ��افر ثالث
م ��رات �إلى ب�ل�اد الع ��رب :المرة
الأول ��ى بدع ��وة م ��ن حاك ��م بالد
الع ��رب لك ��ي ي�ش ��رح ل ��ه تعالي ��م
الديانة الم�س ��يحية وير�ش ��ده �إلى
طري ��ق الخال�ص ،والم ��رة الثانية
كان ليح�ض ��ر مجمع ًا انعقد ب�سبب
�س ��قوط بيرلو�س �أ�س ��قف الب�صرة
ف ��ي الهرطقة فتم َّكن �أوريجانو�س من �إرجاع ��ه ،والمرة الثالثة كانت
لدح�ض بدعة انت�ش ��رت �أن الالهوت مات مع النا�س ��وت وقام معه في
وقت واحد.
ثم تع َّرف على رجل غني و ذو نفوذ ُيدعى �إمبرو�سيو�س وكان �ضا ًال
فهداه �أوريجانو�س �إلى الإيمان ،و�ص ��ار له �ص ��ديقا عزيز ًا ،و�س ��اعده
�إمبرو�س ��يو�س بالمال لن�س ��خ الكتب التي �أ َّلفها فن�شر في الإ�سكندرية
تف�سيره ل�سفر التكوين والمزامير ومراثي ارميا.
في �س ��نه 215م ا�شتد اال�ضطهاد في الإ�س ��كندرية في عهد كاركال
قي�صر ،فهرب �أوريجانو�س �إلى فل�سطين حيث لقي كل اعتبار و�إكرام
ومع �أن وظيفة الوعظ كانت خا�صة برجال الكهنوت في ذلك الوقت،
ول ��م يكن �أوريجانو�س قد نال رتب ��ة كهنوتية بعد ،لكن مع توافر علمه
وتقواه جعل �إ�س ��كندر �أ�سقف �أور�شليم رفيقه في التلمذة وثيو�سيتو�س
يطلبان منه �أن ي�شرح الأ�سفار المقد�سة لفائدة الجمهور بح�ضورهما،
ول ّما �سمعاه �أطلقا عليه لقب “�سيد مف�سري الكتاب المقد�س”.
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المخافة ال الخوف
�أ�سا�س العالقة بيننا وبين اهلل ت�شمل الحب والمخافة:
الحب للإله الخالق الراعي الفادي الم�صلوب ،والمخافة
للأب الحازم الم�ؤدِّب الذي يحب بال تدليل �أو �إف�ساد �أو
ت�ساهل .ويخطئ الآباء كثيراً عندما ير ّبون نف�س الولد على
الخوف من اهلل بقول «اهلل �سيلقي بك في جهنم» ،وك�أن اهلل
ينتظر �سقطاتنا ويعاقبنا ويت�ش َّفى منا!.
الخوف ي�أتي بنتائج �سريعة ولكن غير دائمة .وهو يبني
في النف�س حواجز كثيفة بيننا وبين اهلل ،ويُقدِّمه لنا ك�س ِّيد
مت�س ِّلط منتقم ،ي�سعى لكي يراقب �أقل �سقطاتنا ،وينتقم
منها في الحال.
والتوازن بين الحب الإلهي والحزم الأبوي في �شخ�صية
اهلل هو الطريق المتوازن للتربية .علينا �أن نن ّمي في �أوالدنا
متعة العالقة باهلل ،ولي�س ثقل الواجب و�أحمال الطاعة
ونب�سط محبة اهلل وجمال
ال�ص ّماء للو�صية .علينا �أن ن�شرح ِّ
الكلمة وحالوة الو�صية حتى نقود �أوالدنا للطم�أنينة ،وننقّي
قلوبهم من ال�شعور بالذنب والكذب والخوف .فالترهيب
يزرع في نفو�س �أوالدنا الرياء :فيعمل �أمامنا عك�س ما يفعل
خلفنا ،لأننا لم ُنر ّبي فيه ال�ضمير ال�صالح (1تي،)5 :1
والإيمان ال�صادق� .إن الحب هو �أ�سا�س العالقة ال�صحيحة
مع اهلل الخالية من القهر �أو الرعب �أو الذنب ،لهذا احر�صوا
�أن تع ِّلموا �أبناءكم منذ نعومة �أظافرهم جمال النعمة ،ومتعة
القرب من الم�سيح.
ل ِّقن ابنك الآيات المملوءة ُح ّباً مثل« :ه َك َذا �أَ َح َّب اهللُ
ا ْل َعا َل َم َحتَّى َب َذ َل ا ْبنَهُ ا ْل َو ِحيدَ ِ ،ل َك ْي َ
ال َي ْه ِل َك ُكلُّ َم ْن
ُي�ؤْمِنُ ِب ِهَ ،بلْ َت ُكونُ َلهُ ال َْح َيا ُة الأَ َب ِد َّي ُة» (يو،)16 :3
�أو « َم َح َّب ًة �أَ َب ِد َّي ًة �أَ ْح َب ْبت ُِكِ ،م ْن �أَ ْجلِ ذ ِل َك َ�أ َد ْمتُ َل ِك
ال َّر ْح َم َة» (�إر .)3 :31ثم ع ِّلمه ق َِطع من المزامير،
و�أجزاء من �ألحان الكني�سة ال�شج ّية وترانيمها العذبة،
لتجعل كلمة اهلل« قريبة منه وفي فمه» (رو ،)8 :10فالولد
في هذه ال�سن لديه ذهن خالي من الهموم ،قابل للحفظ
والنق�ش واال�سترجاع لما ي�ضعه فيه مُر ّبيه.

14

كذلك احر�ص كلما ذهبت �إلى الكني�سة �أن ت�أخذه معك
وتقدّمه لل�شمو�سية المب ّكرة لتغر�سه في بيت اهلل منذ
طفولته راجع (2تي )15 :3و (مز ،)3 :128كذالك ا�صحبه
�إلى المكتبة ون ّمي لديه ميول القراءة ب�شراء ق�ص�ص
القدي�سين �أو �سير الآباء ،بالإ�ضافة �إلى ا�سطوانات الترانيم
والألحان والعظات .كل هذا داخل �إطار من المرح وال�سعادة!.
احر�ص كذلك على الخروج معه ومناق�شته ،وتعريفه
بعظمة اهلل وقدرته ،وحالوة طاعته ،وبركات �إتباع خطواته.
ع ِّلمه �أن اهلل لي�س في حاجة �إلى طاعتنا ،بل نحن من نحتاج
لبركة طاعته و�سماع �صوته و�إتباع و�صاياه .ع ِّلمه كذلك �أن
التجارب والألم لي�س عقاباً و�إنما امتحان يحمل بركات �آتية،
نقبلها بال�شكر والإيمان ،وع ِّلمه �أي�ضاً حكمة اهلل وقدرته في
تحويل ال�شر �إلى خير.
واطمئن �أيها الوالد الغالي� ،إن كل التعاليم التي تزرعها
في �إبنك في �سنوات عمره الأولى �ستجعل حياته القادمة
ُم ْمتِعة ،و�ستعبر به مراحل المراهقة وال�شباب ب�سالم ،بد ًال
من �أن تكون م�صدر انق�سام و�صراع وتعب ،بل �ستح ّولها �إلى
مرحلة ُم ْمتِعة ورحلة �صداقة بينك وبين �أوالدك.

كيف يكون الشيطان ُمق َّيد؟
س ِقط أعداد ًا ال حصر لها
وكيف يُ ْ
ي�سقُط يعمل ،لي�س ِبح ّريته التي قبل الفداء ،وال ِبح ّريته التي �ستكون
�س :كيف يكون ال�شيطان مقيد ؟ وكيف ُ
ال�شيطان �أعدادا ال ح�صر لها من النا�س في الخطية بعد �ألف �سنة.
و تحبل الخطية لتلد لهم موت ًا �أبدي ًا؟
والقول �أنه مقيد ولكنه يزال يعمل م ّت ِفق مع قول اهلل في
ج :تقييد ال�شيطان ال تُعني �إبادته �أو �إلغاء عمله� ،إنما تُعني
الأمثال الآتية:
�أنه لي�س في حريته الأولى.
مثالّ :
موظف ُق ِّيدت ُ�س ْلطاته ،فهذا ال ُيعني �أنه ال يعمل ،هو وه��ذا القول متفق مع ق��ول اهلل في �أن ال�شر �سيبقى مع
يعمل ولكن لي�س كما في �سلطاته ال�سابقة ،ولي�س في حريته الخير دائم ًا .كمثال الزوان مع الحنطة ينميان مع ًا �إلى وقت
الأولى.
الح�صاد �أي �إلى انتهاء العالم ،ولن يفترق الزوان عن الحنطة
هذا الأمر يو�ضُ ح في ثالث نقاط:
�إال يوم الدينونة ،فلو كانت كلمة قيد ال�شيطان على �إطالقها
 – 1ال�شيطان قبل التقييد:
ال�شيطان قبل �أن يقيد �أ�ض ّل العا َلم ك ّله حتى �أن اهلل �أغرق بمعنى �إبادته الختفى ال�شر من العالم ،وهذا يتعار�ض مع هذا
ُ َّ
العالم بالطوفان ،وخرجت �أ��س��رة ن��وح فقط ،وف��ي ع�صر المثل ال ُمعطى من اهلل.
�إبراهيم لم يجد �إال �أبونا �إبراهيم فقط الختياره ،وبعده لم قول اهلل �أي�ض ًا“ :ها �أنا �أر�سلكم مثل حمالن بين ذئاب
يجد �إال �إ�سحاق ،وبعده لم يجد �إال يعقوب وبنيهَ ،وم َّر وقت لم
يعبد اهلل �إال اثنين �أو ثالثة في العالم كله ،كان كل العالم يعبد فكونوا حكماء كالحيات وب�سطاء كالحمام” (مت.)16 :10
الأ�صنام ماعدا بني �إ�سرائيل ،وحتى بني �إ�سرائيل قد �ضغطوا فهذه الآي��ة تُعني انت�شار ر�سالة الإنجيل وقدرتها على
على هارون رئي�س الكهنة و�صنعوا عج ًال وقالوا« :هذه �آلهتك تغيير طباع من يقبلونها من الأ�شرار ،و�صار داخل الإن�سان
يا �إ�سرائيل التي �أ�صعدتك من �أر�ض م�صر» (تك.)4 32
الم�سيحي الواحد حكمة الحيات وب�ساطة الحمام (الأطفال)
 – 2ال�شيطان وهو ُمق َّيد:
وهما في طباعهما يتعار�ضان.
�إن امتالء الكنائ�س بال ُم�ص ّلين ،والماليين يتناولون كل
�أحد ،هذا دليل وا�ضح وقوى على �أن ال�شيطان ُمق َّيد ،كما �أن �أ�صبح عمل ال�شيطان بعد �أن تم تقييده �إيقاع الإن�سان في
ماليين ال ُمرتدّين يعودون للإيمان .ن�شكر اهلل �أن ال�شيطان بع�ض التجارب كاال�ضطهاد ،والمر�ض ،وانتقال الأح ّباء،
ُمق َّيد.
َم�سك الإن�سان
والخ�سائر المادية ،وفي هذه الحاالت �إن ت َّ
 – 3ال�شيطان بعد �أن ُي َفك من َق ْيده:
الم�سيحي بالمخ ِّل�ص َخ ُل�ص ونال �إكليل الحياة ،ونال المجد
ال�شيطان بعد �أن ُي َفك من َق ْيده ،يجعل الم�ؤمنين يرتدّون
ق�صر اهلل تلك الأي��ام ربما �ض ّل والمكاف�أة “اح�سبوه كل ف��رح يا �إخ��وت��ي حينما تقعون في
وت��زداد الخطية ،ول��و لم ُي ِّ
المختارين ولم يخل�ص �أح��د .لذلك نقول �أن��ه ُمق َّيد ولك ّنه تجارب متنوعة” (يعقوب .)2 :1
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اهلل ُيجيب أيــوب

روعة ق�صة �أيوب �أن �سفراً ب�أكمله يدور حول اهتمام اهلل
ب�شخ�ص واحد �أُممي� ،إذاً هي ق�صتي وق�صتك .فاهلل ال يزال
يهتم بي وبك ويراعي حتى المخلوقات الأخرى المتوح�ش
منها وال�ضعيف ،ويهتم بها ويرزقها .ويعاتب اهلل �أيوب ويدعوه
للت�أمل في الخليقة حوله و�أن اهلل ال ين�سى �أحد ،فيقول له
«ج َنا ُح ال َّن َعا َم ِة ُي َر ْفر ُِف� .أَ َف ُه َو َم ْنك ٌِب َر�ؤُ ٌ
وف� ،أَ ْم ر ٌ
ِي�ش؟ لأَ َّنهَا
الربَ :
َت ْت ُر ُك َب ْي َ�ضهَا َو ُت ْحمِ ي ِه فِي ال ُّت َرابِ َ ،و َت ْن َ�سى �أَ َّن ال ِّر ْج َل َت ْ�ض َغ ُطهُ� ،أ ْوَ
ُو�سهَُ ،تق ُْ�سو َعلَى �أَ ْو َال ِدهَا َك َ�أ َّنهَا َل ْي َ�ستْ َلهَا .بَاطِ ٌل
َح َيوَا َن ا ْل َب ِّر َيد ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َت َع ُبهَا ِب َ
ال �أَ َ�س ٍف ،لأ َّن اهلل ق ْد �أ ْن َ�ساهَا ا ْلحِ ْك َم َةَ ،ول ْم َي ْق�سِ ْم لهَا
َفهْماً،عِ ْن َدمَا ُت ْح ِو ُذ َن ْف َ�سهَا ِ�إ َلى ا ْل َع َ
الءَِ ،ت ْ�ض َح ُك َعلَى ا ْل َف َر ِ�س َو َعلَى
َرا ِك ِبهِ» (�أي.)18:13-39
توجد النعامة في بالد العرب وفي �إفريقيا ويربونها لري�شها
الجميل والثمين ،وهي لها جناحان ولكن ال يمكنها الطيران،
فجناحيها �صغيران بالن�سبة لطولها ووزنها (طولها يزيد علي
المترين)  ،لكنه لي�س جناحاً كبيراً ل ُيم ِّكنها من الطيران» ،ولكن
جناحي النعامة ي�ساعدانها في الرك�ض وهي �سريعة جداً و�أ�سرع
من الخيل فطول خطوتها حوالي � 8أمتار ،ولكنها حين تبي�ض
ت�ضع بي�ضها في الرمال ،قد تحت�ضنه �أحياناً ،ولكنها �أحياناً
تتركه حين ي�شتد الحر فيفق�س بفعل الحرارة دون �أن تتعب هي،
وهي تترك بي�ضها مك�شوفاً معر�ضاً لأن يدو�سه �أي �أحد .و�إذا
كانت النعامة تترك بي�ضها هكذا فكيف يخرج ال�صغار؟ بالت�أكيد
هي عناية اهلل «ف�إن ن�سيت الأم ر�ضيعها ف�أنا ال �أن�ساكم» والنعامة

ال ت�أ�سف علي بي�ضها لو �ضاع �أو انك�سر ،وفي اهتمامها بذاتها
�إذا خافت �أو �شعرت بخطر تجري ب�سرعة عظيمة وتترك
�صغارها وتترك �أي�ضاً بي�ضها ليفق�س في التراب ال�ساخن
الحامي ،ولذلك �شاع �أن النعامة جائرة الطبع وقليلة المحبة
لفراخها وبال حكمة� .إن اهلل هو الذي يرعى �شعبه حتى لو
ن�سيه كل �أحد ،ولو ن�سيتنا �أمهاتنا وخدامنا فاهلل ال ين�سانا
فعينه علينا دائماً.
ويقول الرب �أي�ضاًَ « :منْ ُي َه ِّي ُئ ِل ْل ُغ َرابِ َ�ص ْي َدهُ� ،إِ ْذ َت ْن َع ُب
ِف َر ُاخ ُه �إِ َلى اهللَِ ،و َت َت َر َّد ُد ِل َع َد ِم ا ْل ُقوتِ ؟» (�أي .)41:38اختار
اهلل الغراب لأن الإن�سان يحتقره ويكرهه ،وبينما ال �أحد
يهتم بهذه الحيوانات يهتم بها اهلل ،ويقولون �إن الغراب
حينما تخرج �أفراخه ال�صغيرة من بي�ضها يخاف منها لأن
لونها يكون �أبي�ضاً ،ويهجر �أفراخه فترة بدون �أن يعولها،
ولكن الفراخ تفتح مناقيرها وتنعب من �شدة الجوع ك�أنها
تطلب طعاماً من الرب الذي خلقها ،وتفرز مادة لزجة لها
رائحة جذابة للح�شرات ،وفع ً
ال يهيئ اهلل بحكمته العجيبة
�أ�سراباً من الح�شرات ال�صغيرة ت�أتي على رائحة فمها المفتوح
فتلت�صق بالمادة اللزجة فتبتلعها تلك الأفراخ وتتغذى بها،
وتظل هكذا �إلى �أن تكبر ويتغير لون ري�شها �إلى ال�سواد
في�أن�س بها �أبواها ويرعاها .ويظهر من حياة هذه الحيوانات
والطيور �صالح اهلل الذي يحفظها ويطعمها لتبقي حية.
واهلل لم يتكلم عن الدواب والحمالن لأن الإن�سان ي�ستخدمها
ويطعمها لتخدمه ،فاهلل �أعطى لكل الحيوانات حكمة وغريزة
بها تعي�ش.
المتوح�شة فهل ال يهتم
و�إن كان اهلل يهتم بالحيوانات
ّ
بالإن�سان!!.
كالم اهلل في هذا ال�سفر هو دعوة لأيوب �أن ال يثق في ذاته،
بل يثق في اهلل ال ُمحب لخليقته والمدبر كل �أمورها بحكمة،
هو دعوة للتوا�ضع بين يدي اهلل.
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PLEASE EXCUSE IF THIS MESSAGE IS SCARING YOU,
IT'S LONG MESSAGE BUT JUST TRY TO READ ONCE

1

Bernard Shaw

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.

3

5

2

The man who
built the TITANIC

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.

Marilyn Monroe (Actress)

4

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.

Campinas (IN 2005)

6

Municipality in Brazil

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.

Bon Scott (Singer)

Christine Hewitt
(Jamaican Journalist
and entertainer)

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.
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األجبية

تجعلك تعي�ش مع الم�سيح عند ا�ستيقاظك �إلى �أن تنام:
مجد قيامته.
في باكـــــــــر :تتذكر الم�سيح القائم من الأموات و ُت ِّ
في الثالثـــــة :تتذكر حلول الروح القد�س وتقول له حل فيا بروحك.
في ال�ســاد�سة :تتذكر ال�صلبوت وتقف �أمام ال�صليب وتقول اغ�سلني بدمك يا رب.
في التا�سعــــة :تتذكر �أن الم�سيح قد مات لأجلك وتطلب منه �أن ُيمت حوا�سك
الج�سمانية.
في �صالة الغروب �أو ال�ساعة الحادية ع�شر :تتذكر �إنزال ج�سد ال�سيد الم�سيح
من على ال�صليب .وفي نهاية اليوم نعطي ال�شكر على عناية اهلل ،ونقر بخطايانا
(لو ،)15حتى ُندعى �ضمن الأُجراء الذين جاءوا في ال�ساعة الحادية ع�شر
(متى.)16-1:20
�صالة النـــوم :ادفن كل خطاياي مع الم�سيح لأنها تكون تذكار ًا لدفن ج�سد الرب
ي�سوع له المجد في القبر ف�أقول له :جميع ما �أخط�أنا به �إليك ادفنه معك.
في ن�صف الليل :انتظر المجيء الثاني و�أٌقول� :آمين تعالى �أيها الرب ي�سوع .
وهكذا تكون قد ع�شت مع الم�سيح طوال اليوم ،في ال�صباح تتذكر قيامته .وطوال
اليوم تتذكر حلول الروح القد�س وال�صلب وموت الم�سيح وخال�صه .وفي ن�صف الليل
تتذكر المجيء الثاني .فتكون بهذه ال�صلوات قد ع�شت مع الم�سيح عند ا�ستيقاظك
�إلى �أن تنام ،وتنام في ح�ضن الم�سيح وفي حرا�سة المالئكة و�أرواح القدي�سين.
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نيافة

األنبا يوسف
أسقف تكساس
(جنوبي الواليات
المتحدة
األمريكية)

مايو 2016

كيف
يقوم
يعقوب
فإنه
صغير!

مل��ا �أع � ّد ال��رب ج ��راداً ون ��اراً م��ن �أج��ل ت��أدي��ب �شعبه ،جعل عامو�س النبي ي��رى تلك
الت�أديبات يف ر�ؤيتني متتاليتني ،ف�صرخ يف الأوىل قائ ً
ا�ص َف ْح!
ال�س ِّي ُد ال� َّر ُّبْ ،
ال�« :أَ ُّيهَا َّ
َ
ال�س ِّي ُد ال َّر ُّبُ ،ك َّف!
َك ْي َف َي ُقو ُم َي ْع ُق ُ
وب؟ َف�إِ َّن ُه َ�ص ِغ ٌ
ري!» (عامو�س ،)2:7ويف الثانية�« :أ ُّيهَا َّ
َ
ري!» (عامو�س.)5:7
َك ْي َف َي ُقو ُم َي ْع ُق ُ
وب؟ ف�إِ َّن ُه َ�ص ِغ ٌ
وذكر الكتاب املقد�س �أن ا�ستجابة الرب لهاتني ال�صرختني كانتَ « :ف َندِ َم ال� َّر ُّب َعلَى
ه� َذاَ « .ال َي� ُك� ُ
�ون» َق��ا َل ال � َّر ُّب» (ع��ام��و���س ،)3:7وك��أن هذه ال�صرخة كانت كال�سهم الذي
اخرتق الطريق �إىل املراحم الإلهية ،وا�ستطاع على الفور �أن ي�ستد َّرها من نحو �شعبه.
ب�صلوات �سهمية �أخرى ُت�شبه تلك ال�صالة ا�ستطاع �آخرون من رجال اهلل �أن ي ْنفذوا
�إىل �أح�شاء مراحمه الوا�سعة جداً .فهوذا املرمن ي�صرخ �إليه قائ ً
الَ « :ال ُت َ�س ِّل ْم ِل ْلو َْح ِ�ش
َن ْف َ�س يمَ َا َمت َِكَ .قطِ ي َع بَائِ�سِ َ
يك َال َت ْن َ�س �إِلىَ الأَبَدِ » (مز ،)19:74و�إرميا النبي يت�ضرع:
القِّ َ ،
« َا ِّد ْب ِني َيا َر ُّب َول ِك ْن ِب حْ َ
ال ِب َغ َ�ض ِب َك ِل َئ َّ
ال ُت ْف ِن َي ِني» (�إرميا ،)24:10ودانيال
َ
َ
ا�ص َن ْعَ .
ال ُت َ�ؤ ِّخ ْر ِم ْن �أ ْجلِ
ا�س َم ْعَ .يا َ�س ِّيدُ اغْ ِف ْرَ .يا َ�س ِّيدُ �أ ْ�ص ِغ َو ْ
يتو�سلَ « :يا َ�س ِّيدُ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ا�س َمك ُد ِع َي َعلى َم ِدي َن ِتك َو َعلى �ش ْع ِبك» (دانيال.)19:9
َنف ِْ�س َك َيا �إِلهِي ،لأَنَّ ْ
�إن عالمَ اليوم هو عالمَ م�ضطرب ومنزعج جداً حتت وط�أة اخلطية ،و�صارت �صورة
اهلل فيه باهتة ج��داً .من �أج��ل ذل��ك اقت�ضت �أمانة اهلل وحمبته من نحو الإن�سان �أن
يُ�س ِّلمه �إىل الت�أديب �سواء على امل�ستوى ال�ف��ردي ال�شخ�صي �أو على م�ستوى ال��دول
وال�شعوب ،و�أبناء اهلل املختارون املت�أمِّلون يف تدابري حبه ،والفاهمون مقا�صد خال�صه،
�إذ ينزعجون �أمام بربرية ووح�شية قوى الظالم التي �أ�سلم اهلل الإن�سان �إليها ،ال ي�سعهم
�سوى �أن ي�صرخوا مع عامو�س النبي قائلني« :كيف يقوم يعقوب ف�إنه �صغري؟!».
يف احلقيقة ينبغي �أن تكون هذه ال�صالة �صالة هذا اجليل الذي يتعينَّ عليه �أن يه ّز
�أرجاء ال�سماء بها لي ً
ال ونهاراً ،فينبغي علينا كلما �سمعنا بحروب و�أخبار حروب ودمار
بلدان وتهجري �شعوب ،وكلما ر�أينا الكني�سة عرو�س امل�سيح نائحة على �أوالده��ا الذين
�أدبروا ،وكلما َ�ض َّيق علينا عدو اخلري يف حرب روحية �ضارية كادت ُتطفئ �سراجنا� ،أن
ري!».
ال�س ِّي ُد ال َّر ُّبُ ،ك َّف! َك ْي َف َي ُقو ُم َي ْع ُق ُ
وب؟ َف�إِ َّن ُه َ�ص ِغ ٌ
ن�صرخ قائلني�« :أَ ُّيهَا َّ
لكن ال ي�ستطيع �أحد �أن ينطق بكلمات تلك ال�صالة ما مل ي�شعر يقيناً ب�أنه �صغري
حقاً .فهي و�إن كانت �صالة �سهمية �إال �أنها ت�ستع�صي على �أف��واه الأع � ّزاء ،والعظماء،
تخ�ص �سوى امل�ساكني بالروح ،و�إن كان الرد
والأغنياء ،والفهماء� .إنها �صالة ح�صرية ال ّ
بتج�سد ابن اهلل ذاته
على هذا الت�سا�ؤل الذي لعامو�س النبي قد جاء بعد مئات ال�سنني ُّ
وتتميمه للفداء ،معلناً �أن يعقوب هذا ال�صغري لن يقوم �إال بقيامة امل�سيح ،فترُ ى كيف
ومتى �سي�أتي رد امل�سيح على تو�سالت وتنهدات قلوبنا لي ً
ال ونهاراً:
«كيف يقوم هذا اجليل ف�إنه �صغري؟!».

