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قوة وعطايا القيامة
القيامه قوه عظيمه منحها رب املجد للبشر ومعها 
عطايا عجيبه ما كان ممكنًا أن نحصل عليها لوال 
أن السيد املسيح له املجد مات وقام وأقامنا معه  

,ومن أهم هذه العطايا نذكر....
سحقت املوت : 

 “ وهكذا  امل��وت  حكم  عنها  نتج  اخلطيه  إنه  فمع 
ُوضع للناس أن ميوتوا مرة وبعد ذلك الدينونه” 
)عب9 : ٢٧ ( واملوت هنا هو املوت اجلسدي وهو 
غير املوت الروحي أي اإلنفصال عن الله واملوت 
األبدي إذ تهني اخلطية اإلنسان فيسقط فريسة 
ل��ل��ش��ي��ط��ان وح��ت��ى ج��س��ده مي���وت ب���األم���راض 
عن  أيًضا  يختلف  كما  والشيخوخة.  والكوارث 

املوت األبدى أي العقاب النهائي للخطيه .
القبور  فى  من  جميع  يسمع  حني  ساعه  »تأتى   
إلى  ال��ص��احل��ات  فعلوا  ال��ذي��ن  فيمضى  ص��وت��ه, 
قيامة  إلى  السيئات  فعلوا  والذين  احلياه  قيامة 
إنهزم وُسحق  امل��وت   الدينونه« )يو 3: ٢9(  هنا 
متاًما بقيامة املسيح إذ أقامنا معه وأجلسنا معه 

فى السموات« )أف ٢: 6( فهو الذي قال :-
 :11 )يوحنا  فسياحيا«  م��ات  ول��و  بى  آم��ن  »م��ن   
٢5(   وهكذا أنتهى املوت إلى األبد وصار هتاف 
يا  غلبتك  أي��ن  م��وت؟  ي��ا  شوكتك  »أي��ن  املؤمنني 

هاوية« )هو13: 14(.
هزمت الشيطان:

الشيطان ساقًطا  الرب قبل صلبه »رأيت  إذ قال 
مثل البرق من السماء« )لو 10: 18(, وقال أيًضا 

)يو1٢:  خ��ارًج��ا«  العالم  ه��ذا  رئيس  ُيطرح  »اآلن 
31( وهكذا لم يعد للشيطان الساقط سلطاٌن على 
البشر ما لم يعطوه هم هذه الفرصه, بل أن الرب 

طلب منا أن نقاوم إبليس .
 »قاوموا إبليس فيهرب منكم »)يع 4: ٧( ووعدنا 
حتت  ال��ش��ي��ط��ان  ي��س��ح��ق  ال���س���ام  قائا”إله 
أعجب  م��ا  ل��ه��ذا   )٢0 )رو16:  س��ري��ًع��ا«  أرج��ل��ك��م 
الذين يسلمون أنفسهم بإرادتهم للشيطان وهم 
»املقاوم«  إبليس«   « القدميه«  »احليه  إنه  يعرفون 
أعجب  وما  الكذاب«  وأب��و  »الكذاب  اخلير«  »ع��دو 
الذين يخافون منه فيظنون إنه قادر أن يوذيهم 
بسحره وأعماله الشيطانيه وينسون قدرة الرب 
الساحقه وسلطانه املطلق على الكون بكل ما فيه 

وبكل من فيه. 
أُبطلت اخلطية: 

و القيامه املجيده كانت وسيلة خاص اإلنسان 
ألن الرب يسوع  بفدائه العجيب:- 

مات عوًضا عنا فرفع العقوبه عن كاهلنا.
جدد طبيعتنا بروحه القدوس فصرنا أبناء الله.

أثبات ألوهية املسيح :
بجسد  وقام  الذاتيه  بقوته  قام  قام,  حينما  ألنه 
إل��ى األبد..  نوراني وق��ام ول��م ميت ول��ن مي��وت 
أثبتت هذه األمور جميًعا أنه اإلله الذي ظهر في 
الرب قوة الهوته  أثبت  16(. كما   :3 )تي  اجلسد 

في مواضع أخرى كثيره حينما أرانا.
أقام  حينما   .. امل��وت  على  املطلق:  ُسلطانه   - أ 
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االنبا موسى اسقف الشباب 

وعلى   .... الصليب  ع��ل��ى  وه���و  ح��ت��ى  امل��وت��ى 
املرض    وعلى األنسان وعلى الشيطان وعلى 

الطبيعه ..
يعرف  ل��م  ال���ذي  ف��ه��و   : املطلقه  ق��داس��ت��ه  ب- 
خطيه )٢ك��و 5: ٢1(, )1ب��ط ٢: ٢٢(. وقد حتدى 
يبكتني على خطيه«  » من منكم    ً قائا  اليهود 
:46(. فانسدت األفواه وإنعقدت األلسنة  )يو8 
وبالفعل كان الرب يسوع با خطيه مما يؤكد 

إلوهيته املجيده.
منذ  مولود  يسوع  فالرب  اخلالده:  حياته  ج- 
نور  ال��ده��ور  ك��ل  قبل  أآلب  م��ن  م��ول��ود  األزل 
)قانون اإلميان(  إل��ه حق  إل��ه حق من  ن��ور  من 
وبعد أن جتسد خلاصنا وم��ات وق��ام ها هو 
حي إلى األبد ولم يحدث فى التاريخ أن عاش 
إنسان بعد موته, حتى إذا ما أُقيم من األموات 
ثانية.  ميوت  ثم  الله  ملجد  بسيطه  لفتره  فذلك 
الوجود  أصل  »احلياة«  فهو  املسيح  السيد  أما 

وواجد الوجود إذ »فيه كانت احلياه” 
 )يو 1: 4( وهو الذي قال »أنا هو الطريق واحلق 

واحلياه« )يو 14: 6(.
 فتحت لنا الفردوس:

الصليب  على  م��ات  حينما  املسيح  السيد  ألن 
إلى  باهوته  املتحده  اإلنسانيه  نفسه  نزلت 
اجلحيم ليطلق أسر املسبيني هناك الذين كانوا 
فى إنتظار فدائه املجيد لهذا يقول الرسول إن 
األرض  أقسام  إلى  أوالً  »نزل  املجد  له  املسيح 
سبيًا  وس��ب��ى  ال��ع��اء  إل���ى  ص��ع��د  ث��م  السفلى 
يقول  كما   )8,9  :4 )أف  عطايا«  الناس  وأعطى 
التي في  ل��أرواح  معلمنا بطرس »ذهب فكرز 

السجن« )1بط 3: 9(.
القيامه  ي����وم  ال��ك��ن��ي��س��ه  ت����رمن  ل��ه��ذا   
إللهنا  رتلوا  السمائيني  الصفوف  كل  »يا  قائله 
بنغمات التسبيح وإبتهجوا معنا اليوم فرحني 

النائم  الرب مثل  املسيح. قد قام  السيد  بقيامة 
ال��ن��ع��ي��م الدائم  وك��ال��ث��م��ل م��ن اخل��م��ر ووه��ب��ن��ا 
وعتقنا من العبوديه املُره وسبى اجلحيم سبيًا 
الرب  قال  أيًضا  ولهذا  النحاس«  أبوابه  وحطم 
للص اليمني »اليوم تكون معي في الفردوس« 
)لو ٢3: 4٢(. وتقضى الكنيسه ليلة سبت الفرح 
بعد أن إنفتح الفردوس وهى تسبح للمخلص 
فى  اخلاص  أناشيد  وتتلو  باخلاص  وتفرح 
العهدين )القدمي واجلديد(. ثم ُيقرأ سفر الرؤيا 

لترى شيئًا مما رآه يوحنا احلبيب.
أعطتنا اجلسد النوراني :

تواضعنا  ج��س��د  ش��ك��ل  س��ي��غ��ي��ر  ال�����رب«  ألن 
 )٢0  :3 )في  مجده«  جسد  ص��ورة  على  ليكون 
من  هو  اآلن  نلبسه  الذي  الكثيف  اجلسد  فهذا 
حينما  سمائيه  صوره  سيلبس  ولكنه  التراب, 
يتغير ويتمجد ويصير روحانيًا نورانيًا. وهذا 
ما أوضحه القديس بولس الرسول قائا » »هو 
ذا سر أقوله لكم: ال نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير 
األخير.  البوق  عند  عني,  طرفه  فى  حلظه,  فى 
ف��إن��ه س��ي��ب��وق ف��ي��ق��ام األم����وات ع��دمي��ي فساد 
البد  الفاسد  )اجلسد(  ه��ذا  ألن  نتغير,  ونحن 
عدم  يلبس  امل��ائ��ت  وه��ذا  فساد  ع��دم  يلبس  أن 

املوت« 
)1كو 51: 51- 54( هكذا »نكون مثله ألننا سنراه 
كما هو« )1يو 3: ٢(. »ناظرين مجد الرب بوجه 
مكشوف كما فى مرآه, نتغير إلى تلك الصورة 

عينها, من مجد إلى مجد«
 )٢كو 3: 18(, وواضح إن التشابه هنا هو فى 
من  إي���اه  ال���رب  سيعطيه  وم��ا  ال��ق��ي��ام��ة,  جسد 
فسوف  آخر,  شيء  فى  وليس  وخلود  قداسه 
ي��ظ��ل ال��ل��ه ه��و ال��ل��ه وال��ب��ش��ر ه��م ال��ب��ش��ر ولكن 

مجددين ومقدسني بالروح القدس.

القيامة هي ثمرة احتادنا باملسيح القائم. واملجد هو نصيبنا في املسيح القائم.
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لزي���ارة  املرمي���ات  إش���تياق  م���ع 
املخل���ص, قم���ن باك���ر ي���وم القيامة 
والظ���ام ب���اٍق ليذهنب إل���ي القبر... 
لكنه���ن حملن “هم” احلج���ر الكبير 
قب���ره,  موضوع���اً عل���ي  كان  ال���ذي 
وتس���اءلن “ من يدح���رج لنا احلجر 

عن باب القبر؟”.
وعندم���ا وصل���ن إل���ي القب���ر “ وإذا 
 ( ُدح���رج   ..“ ُدح���رج  ق���د  احلج���ر 
صيغة املبنى للمجهول( أي وجدنه 
ق���د تدح���رج قب���ل وصوله���ن.. ألن 
الرب ق���د قام ثم جاء املاك ودحرج 

احلجر, لكي ُيعلن قيامته.
وهك���ذا أحبائي... كثيراً ما نخش���ى 
ل���ه  ونعم���ل  املوض���وع...  احلج���ر 
حس���اباً... وميكن أيضاً أن نتكاسل 
أو نتباط���أ ف���ي أي أم���ٍر خوف���اً م���ن 

احلجر الثقيل....
أال تعل���م أن الله ق���ادر أن يدحرج لك 

احلجر؟
فك���م من األحجار تعترض مس���يرة 

حياتنا !! 
ونك���ون نح���ن أضع���ف وأصغر من 

أن ندحرجها.

وأحيان���اً تك���ون هذه األحج���ار أكبر 
وأثقل من أن ندحرجها.

احلج���ر  إل���ي  تنظ���ر  ال  أخ���ي... 
العظيم... بل إل���ي قوة الله التي هي 

أعظم من كل األحجار.
ال مانع من أن تفكر... ولكن ال تقف 
عند ح���د التفكير, بل قم واذهب إلي 

القبر وستجد املعونة اإللهية...
ولك���ن  تهت���م  أن  م���ن  مان���ع  ال 

“ماتعولش الهم” .
تهتم أي تعمل كل ما تقدر أن تعمله, 
ولك���ن الهم هو أن تص���ل إلي درجة 

القلق.
كما أن اإلتكال شيء والتواكل شيء 
آخر... تتكل علي الله ولكن ال تترك 

األمر وتتكاسل, فهذا هو التواكل.
عصرن���ا  ف���ي  األطب���اء  أجم���ع  وق���د 
احلالي علي أنه في مقدمة األمراض 
التي تهدد البش���رية ه���ي األمراض 
النفس���ية, وأن جزءاً كبي���راً من هذه 
األمراض س���ببها “ الهم”. ال تنتظر 
له���م  تش���كو  وال  الن���اس...  معون���ة 
ألن  “م���ن يدحرج لن���ا احلج���ر” ... 
اإلتكال علي ال���رب خير من اإلتكال 

علي البش���ر, الرجاُء بالرب خيٌر من 
الرجاء بالرؤساء”.

حني تطلب الناس قد ال جتدها.
أو جتدها مشغولة عنك.

أو ال جتد عندها الرغبة خلدمتك.
االس���تطاعة  عنده���ا  جت���د  ال  أو 

خلدمتك.
ال مانع م���ن أن تطلب الصديق, لكن 

ال جتعل كل أملك في الصديق. 
لكن الله هو الوحيد الذي جتده علي 
ال���دوام... ومس���تعد أن يعيطك أكثر 

من أستعدادك أنت أن تأخذ.
وعلي رأي قداس���ة البابا- أطال الله 
حياته ومتعنا بصحته-  أن الله هو 
الوحي���د الذي جعل أذن���ه حتت فمك 

العمر كله.
برك���ة القيامة املقدس���ة تك���ون معنا 

أمني.

أبونا بيجول األنبا بيشوي
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أنت هو البهاء الذى بك تصير الظلمة نوراًوبك يتألأل الظالم ملعاناً ال تتركنى قط 
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سنلتقى  ــراحــه  ال عــن  بحثنا  فــى 

بالله....

لكن إى !له؟ 

واملنتصرين  ـــــاء  ـــــوي األق ـــــه  إل

والقديسني؟ 

املبارك.  احللو  إلهنا  ليس  هذا  إن 

إنة إله رسمناة نحن فى مخيلتنا وهو 

أبعد ما يكون عن إعالن الله لنا عن 

نفسه.

إنه اله كل ضعيف ويائس وساقط 

وفاشل, أبو اليتامى وقاضى األرامل. 

(مز ٥:٦٨)

الذى لم يأتى إال للمرضى واخلطاه 

(مت ١٢,١٣:٩)

محتاج  لكل  بيت  هى  والكنيسه 

ــلــك جناة  ــى ُف ــم ومــنــكــســر ه ومــتــال

الصفوة  مؤسسة  وليست  للضعفاء 

واألغنياء وأصحاب املواهب والنفوذ 

هل تشعر بالضعف ياصديقى؟ 

الساقطه  نفسك  من  تشكو  وهــل 

الفاشله؟ 

مرحبا بك إذا فى حضن اللة املفتوح  

خصيصا  أنت  اليك  جاء  الهك  فهو 

وترك غير احملتاجني جنبا ...

الى  ضعفك  سيحول  ـــذى   ال هــو 

سيصنع   .. قيام  الى  وسقوطك  قوة 

لك  وسيمسح  مباركًا  قديسًا  منك 

خزى ماضيك وسيغرسك فى كنيسته 

غصنا مثمرًا وخادمًا تقيا هكذا صنع 

مع أوالده عبر التاريخ.

إن نهاية اإلنسان هى بداية الله هل 

خطر ببالك إن بولس الرسول ييأس؟

فى  الــدقــة  بــعــدم  تتهمنى  لعلك 

التعبير.

بولس رجل اإلميان الذى كتب نصف 

العهد اجلديد بيديه والذى بشر ثالثة 

الذى  الرسول  ييأس!  العالم  ــاع  أرب

يحملها  التى  املناديل  مجرد  كانت 

ُتشفى املرضى (أع ١١:١٩)

يفقد الرجاء؟!

قمة  وقت  نفسه  عن  قال  لقد  نعم 

الطاقه  فوق  تثقلنا جدا  إننا   ” حزنه 

حتى يئسنا من احلياه أيضًا ” (٢كو 

(٨:١

والعجيب إن الرسول لم يتورع عن 

كان  وقد  نفسه   عن  هذا  يكتب  أن 

ميكن أن يحتفظ بهذا السر فى نفسه  

يغير  أو  السامعني   ”ُيعثر“   لئال 

الى سمعته  أو يسىء  عنه   فكرتهم 

كخادم.

عبارة  أجل  من  الله  نشكر  لكننا 

اإلنسان  لنا  ُتقدم  فهى  هــذه  بولس 

املسيحى ليس كإسطوره من أساطير 

ــكــن  كــإنــســان ُمعرض  ــــوارق ول اخل

إن  الرجاء  وفقدان  والفشل  للضعف 

املالئكة  مــن  طغمة  ليسو  املؤمنني 

أجمل  ولــكــن  الضعف  عــن  منزهني 

تعريف ألوالد اللة إنهم ” إناء خزفى 

يحمل الكنز“ وجمال الكنز يبدو أجمل 

ما يبدو فى داخل أنائك اخلزفى أيها 

وضوحًا  أكثر  ُيشرق  فالله  الصديق 

والضعف  اليأس  وسط  الظالم,  وسط 

ويحلو دائما لله أن يبدأ حيث إنتهى 

بالضعف  يشعر  ووقــتــمــا  ــســان  اإلن

والفشل ألنه اله الضعفاء.

أيها احلبيب ...

إن خطاياك لن تعوق الله عن حبه 

يجعل  سوف  فيك  يسكن  وحني  لك 

أسوأ مافيك يتحول إلى قوة ويستبدل 

الى  منة  تخجل  أنــت  الــذى  ضعفك 

غلبه وإنتصار  

ألنه اله الضعفاء.

إله الضعفاء

د. مجدى اسحق

 ال ميك����ن أن منض����ي في احلي����اه بدون أن يك����ون لنا هدف
 واض����ح  واألهم من هذا خطه أكثر وضوحا للوصول الى

هذا الهدف
 فهل لديك خطه ؟

 أي خطه تبدأ بالتخطيط اجليد ولذلك يقال
 “ التخطي����ط اجليد كالكوب����ري يعبر بك من حيث أنت اآلن

الى حيث تريد أن تكون”
 إن الكت����اب املق����دس بعهدي����ه الق����دمي واجلديد جن����د فيه إن
 الل����ه أعطانا العديد من األمثلة على أهمية التخطيط منذ أن
 خلق الل����ه العالم ثم اخل����روج وعبور البح����ر األحمر حتى
 التخطيط لبدء اخلاص ومياد مخلصنا يس����وع املس����يح

ثم صلبه وقيامته محققا جميع النبوات.
إن الله أعد لك هدفا واضحا وهو “أروم أن تكون ناجحا”.

 ولكن هل بدات التخطيط لكي تصل الى هذا الهدف وتنفذ
مشيئة الله.

 التخطي����ط ه����و أن حت����دد أهدافك ث����م تبدا في تقس����يم هذه
 األه����داف الكبي����ره الى أهداف أصغر ثم تس����عى لتحقيقها
 خط����وه تل����و خط����وه حت����ى تص����ل   إل����ي اله����دف األكب����ر

األساسي.
 ُسئل العب تنس )آرثر أش( عندما فاز ببطولة 
 )ومييل����دون( للتنس ع����ن كيفية فوزه أج����اب: عندما بدأت
 البطوله لم أُفكر في الفوز بها لكني ركزت كل تفكيري في
 اللعب����ه وكنت أبذل كل جهدي لكي أف����وز بها وكلما فوزت
 ف����ي كره أقتربت من حتقيق هدفي األكبر حتى أس����تطعت

في النهايه الفوز بالبطوله.
 لذل����ك ف����ي حياتك يج����ب أن يك����ون لك خطة في كل ش����يء
 تق����وم ب����ه بداي����ة م����ن التخطي����ط لله����دف األساس����ي وهو
 اإلس����تعداد للحياة األبداي����ة ألنه “ماذا ينتفع اإلنس����ان لو
 ربح العالم كله وخس����ر نفسه” ثم األهداف املهمه فاألقل

أهميه وهكذا.
 ولكن ما هي خطوات التخطيط؟

 اخلطوة األولى:
   Situation Analyseق����م بتحليل موقفك احلال����ي “ “ 

 وإحتياجاتك, ببس����اطه حاول اإلجابه علي هذه األس����ئله:
 أين أنا اآلن؟ أين أُريد أن أحّي؟ ما هي التغيرات التي يجب أن

 أقوم بها؟ ما هي املشاكل أو العقبات التي تقف في طريقي؟
اخلطوة الثانية:

 ح����دد م����ن هو/ هم األش����خاص الذي����ن بدونهم ل����ن تنجح
 خطتك مثال أب اإلعتراف, أب, أخ أكبر, زميل في العمل...

.ودور كل منهم في تخطيطك
اخلطوة الثالثة:

 كيف حتدد وتختار الهدف والغاية وتذكر دائما أن الهدف
Goal(  ( الذي من أجله تتخذ أي خطوة في الس����بب   هو 
.خطتك وتعلم أن تكون كل خطوة تقربك من هذا الهدف

اخلطوة الرابعة:
 كيف تنمى وتطور أهداف واضحه ومحدده وال تنسى أن
 يكون هدفك ميكن قياسه وميكن حتقيقه وليس مستحياً

.مع حتديد مدة زمنية لإلنتقال إلي الهدف الذي يليه
اخلطوة اخلامسة:

 ضع خط����وات للتنفيذ واإلجناز ق����م بكاتبة هذه اخلطوات
.وحدد التواريخ التي ستنتهى فيها من كل خطوة

 اخلطوة السادسة:
ً  يج����ب أن يكون لدي����ك بدائل ناجح����ة مؤثرة ومثال����ه دائما

.حاول أن حتول كل مشكلة سلبيه إلي موقف إيجابي
 اخلطوة السابعة:

 دائم����ا راجع وق����م بتقييم ما مت آدائه م����ن اخلطه حتى اآلن
 وإتخ����ذ اخلط����وات الازمه للع����ودة إلي الطريق املرس����وم
 ف����ي حال����ة األبتعاد ع����ن الهدف الرئيس����ي ألي س����بب من

.األسباب
 اخلطوةالثامنة:

 قم بعمل ملخص لكي تستطيع بسهوله أن تراجع أهدافك
 بإس����تمرار وس����هولة لكي تكتشف بس����رعة أي معلومات

.تبعدك عن هدفك األساسي
 تذك��ر دائم��ا: إنه لي��س هناك جناح��اً لم يك��ن متوقع

فيجب أن يُخطط له مقدماً.

ويح�سب  �أواًل  يجل�س  ال  برجا  يبِنى  �أن  يريد  وهو  منكم  “ومن 
�أن  يقدر  وال  �الأ�سا�س  ي�سع  لئال  لكماله  يلزم  ما  عنده  هل  �لنفقه 

يكمل فيبتد� جميع �لناظرين يهز�وؤن به “     ) لو 28:14 (

بقل����م: د.سام���ح ذك��ي

قال الشيطان لله  اترك لى األقوياء فإنى كفيالً بهم اما الضعفاء فال اقدر عليهم إلنهم يحاربون بقوتك  
)القديس يوحنا ذهبى الفم (

دبر سفينة حياتى بوصاياك وأعطنى فهماً لكى أتاجر بالوزنات ما دام لى وقت قبل ان يقال لى هلم أرنى جتارة زمانك 
)مار أفرام السريانى( 
)
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سنلتقى  ــراحــه  ال عــن  بحثنا  فــى 

بالله....

لكن إى !له؟ 

واملنتصرين  ـــــاء  ـــــوي األق ـــــه  إل

والقديسني؟ 

املبارك.  احللو  إلهنا  ليس  هذا  إن 

إنة إله رسمناة نحن فى مخيلتنا وهو 

أبعد ما يكون عن إعالن الله لنا عن 

نفسه.

إنه اله كل ضعيف ويائس وساقط 

وفاشل, أبو اليتامى وقاضى األرامل. 

(مز ٥:٦٨)

الذى لم يأتى إال للمرضى واخلطاه 

(مت ١٢,١٣:٩)

محتاج  لكل  بيت  هى  والكنيسه 

ــلــك جناة  ــى ُف ــم ومــنــكــســر ه ومــتــال

الصفوة  مؤسسة  وليست  للضعفاء 

واألغنياء وأصحاب املواهب والنفوذ 

هل تشعر بالضعف ياصديقى؟ 

الساقطه  نفسك  من  تشكو  وهــل 

الفاشله؟ 

مرحبا بك إذا فى حضن اللة املفتوح  

خصيصا  أنت  اليك  جاء  الهك  فهو 

وترك غير احملتاجني جنبا ...

الى  ضعفك  سيحول  ـــذى   ال هــو 

سيصنع   .. قيام  الى  وسقوطك  قوة 

لك  وسيمسح  مباركًا  قديسًا  منك 

خزى ماضيك وسيغرسك فى كنيسته 

غصنا مثمرًا وخادمًا تقيا هكذا صنع 

مع أوالده عبر التاريخ.

إن نهاية اإلنسان هى بداية الله هل 

خطر ببالك إن بولس الرسول ييأس؟

فى  الــدقــة  بــعــدم  تتهمنى  لعلك 

التعبير.

بولس رجل اإلميان الذى كتب نصف 

العهد اجلديد بيديه والذى بشر ثالثة 

الذى  الرسول  ييأس!  العالم  ــاع  أرب

يحملها  التى  املناديل  مجرد  كانت 

ُتشفى املرضى (أع ١١:١٩)

يفقد الرجاء؟!

قمة  وقت  نفسه  عن  قال  لقد  نعم 

الطاقه  فوق  تثقلنا جدا  إننا   ” حزنه 

حتى يئسنا من احلياه أيضًا ” (٢كو 

(٨:١

والعجيب إن الرسول لم يتورع عن 

كان  وقد  نفسه   عن  هذا  يكتب  أن 

ميكن أن يحتفظ بهذا السر فى نفسه  

يغير  أو  السامعني   ”ُيعثر“   لئال 

الى سمعته  أو يسىء  عنه   فكرتهم 

كخادم.

عبارة  أجل  من  الله  نشكر  لكننا 

اإلنسان  لنا  ُتقدم  فهى  هــذه  بولس 

املسيحى ليس كإسطوره من أساطير 

ــكــن  كــإنــســان ُمعرض  ــــوارق ول اخل

إن  الرجاء  وفقدان  والفشل  للضعف 

املالئكة  مــن  طغمة  ليسو  املؤمنني 

أجمل  ولــكــن  الضعف  عــن  منزهني 

تعريف ألوالد اللة إنهم ” إناء خزفى 

يحمل الكنز“ وجمال الكنز يبدو أجمل 

ما يبدو فى داخل أنائك اخلزفى أيها 

وضوحًا  أكثر  ُيشرق  فالله  الصديق 

والضعف  اليأس  وسط  الظالم,  وسط 

ويحلو دائما لله أن يبدأ حيث إنتهى 

بالضعف  يشعر  ووقــتــمــا  ــســان  اإلن

والفشل ألنه اله الضعفاء.

أيها احلبيب ...

إن خطاياك لن تعوق الله عن حبه 

يجعل  سوف  فيك  يسكن  وحني  لك 

أسوأ مافيك يتحول إلى قوة ويستبدل 

الى  منة  تخجل  أنــت  الــذى  ضعفك 

غلبه وإنتصار  

ألنه اله الضعفاء.

إله الضعفاء

د. مجدى اسحق

قال الشيطان لله  اترك لى األقوياء فإنى كفيالً بهم اما الضعفاء فال اقدر عليهم إلنهم يحاربون بقوتك  
5)القديس يوحنا ذهبى الفم (



أن النقاء ثمرة الصاله فلو رفعت العائالت الصاله معاً فسوف تظل فى وحدة وطهاره وحتب بعضها بعضاً مثلما يحب الله كل واحد منها 
)األم تريزه( 6



للذهب ثمن ولكن احلكمه ال تقدر بثمن 
7)مثل صينى(



 كلمة أيقونه هي في األصل كلمه يونانيه 

مبعنـــى متاثـــل أو تشـــابه ألصـــل مثل: 

السيد املســـيح، العذراء مرمي والقديسني 

والشهداء وأيضا ُترسم أو تعبر عن حدث 

معني، معجزه،أو مثال مما يسهل التعرف 

على الكتاب املقدس بالنســـبة للذين ال 

يعرفون القراءة والكتابة.

- ا�لوان:

نجد ألوان معينه ُتستخدم ولها 
رموز ومعاني غير مباشره:

١- ا�زرق أو السماوي: ُيشير إلى 
احلق الســـماوي و إن العذراء مرمي دائما 

ُترســـم برداء  أزرق رمـــزًا  للذي حل فى 

بطنها الله املتجسد فأصبحت سماًء.

٢- ا�حمـــر أو القرمزي: معروف 
بأنـــــه لــــــون ملكــــــي ال يلبســــــه إال 

امللـــــــوك واألباطرة.

٣- ا�بيض: رمز الطهارة.
٤- ا�صفر: يرمز إلى النقاوة أي بال 
خطية كالذهب املصفى ليس به إى شوائب 

و أيضــًا  ُيعتبر لون النصرة والقيامة.

الوحيد  اللـــون  ٥- البنفســـجي: 
ألن  املســـيح  الســـيد  يرتديـــه  الـــذي 

اإلمبراطور فـــى عصره كان  يلبس فقط   

هذا اللـــون فهو قاصر علـــى األباطره و 

امللوك فقط. 

٦- ا�خضـــر: يرمز للشـــر مـــن أيام 
الفراعنه حيث جند أن يهوذا اإلسخريوطى 

يرتديـــه و أيضـــا امللوك الطغـــاه و على 

التنني الذي يحاربه القديسني.

- مواصفات رسام ا�يقونات:
١- الرســـام يجب أن يكون على درجه 

عاليـــه من القداســـه و العشـــره الطيبه 

النقيه مع الله.

٢- متواضع. 

٣- درجـــه عاليه من العلـــم فى العقيده 

و الطقـــوس و التقاليد الكنســـية املتفق 

عليها.

٤- مشـــهود لـــه بالتقـــوى غيـــر مهتم 

باملاده. 

كما ُيوجد كنائس وضعت صاله 
خاصه يصليها كل من يريد أن 

يكون رساما ل�يقونه. 

- بعض ا�شياء التي لها رموز 
مسيحية:

١- السفينة: ترمز للكنيسة.
للخلـــود  يرمـــز  ٢- الطـــاوؤس : 

وجمال بهاء الفردوس. 

٣- الهالـــه: يجـــب أن توضـــع هالة 
صفراء حول رأس كل من السيد املسيح، 

العذراء مرمي، املالئكه و القديسني.

٤- الســـمكه: ترمز للسيد املسيح 
الكلمـــة  لهـــذه  املكونـــة  األحـــرف  ألن 

باليونانيـــه هي (أخثـــوس) هي أختصار 

للمعنى يسوع املسيح أبن الله املخلص.

٥- العنـــب أو الكرمه: ترمز إلى 
دم الســـيد املســـيح الذي يطهرنا من كل 

خطيه. 

٦- الحمامـــه: رمـــز حلـــول الـــروح 
القدس.

- لماذا ُنقدم البخور أمام 
ا�يقونات؟ 

األب البطريرك أو األب األســـقف يدشن 

األيقونـــه بامليرون فيحل الـــروح القدس 

فتصبح مقدســـه  ولذلك يتـــم حملها فى 

املواكب واألعياد الرســـميه و األحتفاالت 

الدينيـــة و أيضـــا فـــى مواعيـــد تذكار 

أستشهاد صاحب األيقونه.  

- مالحظات فى رسم ا�يقونة: 

١-الجسد: ال تصور مالمح اجلسد و 
تكون املالبس فضفاضه و كأنها مالبس 

من نور. 

٢-العيون: متسعة متأمله وتكشف 
لنـــا دائمـــا عن حب يشـــع مـــن أعماق 

القديس.

٣-الفم: شـــفاه رقيقـــه غير مكتظة 
باللحم و هي تسمى شفاه (ملساء) ألنها 

ال حتمل شهوة اجلسد إمنا خلقت للتمجيد 

والترمن والتسبيح ولكي يعبر من خاللها 

اجلسد والدم في سر اإلفخارستيا.

٤-الجبهة: ُترســـم عريضـــه وعالية 
لتعكـــس حيـــاة القديس التـــى يقضيها 

فـــى التأمل ودليـــل على الشـــموخ في 

الروحيات. 

٥-الوجـــه: متجهـــًا لألمام فى وضع 
مواجـــه مع املتأمـــل لأليقونـــه ألن النظر 

وجهـــًا لوجه إمنا  يخلق عالقـــة قوية بني 

النظر لأليقونه و القديس.

٦-المكان: ال ُترسم أو ُتصور حدث 
داخل حجره مغلقه.

٧-ا�لـــوان: بالنســـبة للوجه تكون 
داكنة بعض الشيء كي ال توضح تفاصيل 

هذا الوجه حيث نرســـم شـــخص روحاني 

شديد اخلشوع واألنسحاق والوقار.

ا�يـقـونــه
ا�يقونه متثل همزة الوصل بني

النور ا�لهي و روح ا�نسان الساكن فيه

يا امرأة ملاذا تبكني؟ من تطلبني؟ فظنت  “قال لها يسوع: 
قد أنت  كنت  إن  سيد  يا  له:  فقالت  البستاني،  أنه   تلك 

حملته، فقل لي أين وضعته، وأنا آخذه”. )15(
يا احلزم:  املسيح يحمل شيًئا من  السيد  تساؤل   رمبا جاء 
 امرأة ملاذا تبكني؟ من تطلبني؟ وكأنه يقول لها: ملاذا أتيِت

 إلى هذا املوضع باكرًا؟
أمام الذي تظاهر  التصرف بيوسف   لقد سبق فُرمز لهذا 
 اخوته كغريٍب قبل أن يكشف لهم عن شخصه )تك 44،
ها تطلبني؟  من  قمت!  أنا  تبكني؟  “ملاذا  يعاتبها:  إنه   .)45 
 أنا أمامك! قيامتي فيها اإلجابة على كل أسئلتك، وفيها

شبع لكل احتياجاتك”.
دموعي على  تلومني  “ملاذا  معنى:  حتمل  إجابتها   جاءت 
تعرف سّر دموعي أنت  أطلب؟  وملاذا تسألني من   الغزيرة؟ 
 وموضوع طلبي”، وإذ حسبته البستاني ترجته أن يخبرها

أين هو إن كان قد حمله إلى موضع آخر.
 مرة أخرى تتحدث عن جسد موضوٍع أو محموٍل بعيًدا كما
 عن جثة ميت. إنها بهذا تعني: “إن كنت قد حملته خوًفا
املرأة حنو  هو  عظيم  أأخذه”.  فإنني  أخبرني.  اليهود،   من 
لذلك علوي.  شيء  لديها  يكن  لم  لكن  احملب،   وانفعالها 
يوحنا “القديس  باملظهر.  ال  بالصوت  أمامها  األمر   يضع 

 الذهبي الفم”
 “قال لها يسوع: يا مرمي. فالتفتت تلك، وقالت له:  ربوني،

الذي تفسيره يا معلم”. )16(
 إذ بحثت عنه بغيرة متقدة ومحبة تأهلت أن تسبق غيرها
 في التمتع بصوته املفرح. لقد سّر السيد املسيح أن يهبها
حتدث القيامة.  بإجنيل  وتكرز  تشهد  لكي  قيامته،   فرح 
 معها ال بلهجة بستاني حارس للبستان، وإمنا بنغمة احملبة
فعرفت فمه  على  اسمها  سمعت  عليها.  اعتادت   التي 
صوته تعرف  أنها  خرافه  عن  السيد  قال  وكما   شخصه، 
السيد يناديها  أن  واحدة،  كلمة  يكفيها  كان   .)4  :1٠  )يو 
آٍت هوذا  حبيبي،  “صوت  الكنيسة:  تقول  وكما   باسمها. 

طافرًا على اجلبال، قافزًا على التالل” )نش ٢: ٨(.
 قالت له: “ربوني” وهو لقب يحمل نوًعا من الكرامة أكثر
العظيم معلمي  “يا  معنى  يحمل  إنه  “راباي”.  لقب   من 

الكرامة”.
vتزال تظنه أن دعاها باسمها وظهر لها كهاتٍف ال  إلى    

 ميًتا وتسأل أين هو موضوع، دعاها باسمها. وكأنه يقول
باسمها مرمي  دُعيت  وإذ  يعرفك”.  الذي  ذاك  “لتعرفي   لها: 
وهو خارجها،  عنه  تبحث  الذي  ذاك  أنه  خالقها.   عرفت 
يعلمها أن تبحث عنه داخلًيا. “البابا غريغوريوس )الكبير(”
 “قال لها يسوع:ال تلمسيني، ألني لم أصعد بعد إلى أبي،
 ولكن اذهبي إلى اخوتي،  وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي

وأبيكم، وإلهي وإلهكم”. )17(
وأبلغتهم التالميذ  إلى  ذهبت  أُمرت،  مرمي حسبما   فعلت 
مع خبرتها  لهم  أكدت  لقد  الرب”.  رأيت  “قد   الرسالة: 

املسيح القائم من األموات.
املسامير آثار  يلمسوا  أن  لتالميذه  سمح  قيامته   لتأكيد 
 واجلراحات، كما سمح للنسوة أن ميسكن قدميه ويسجدن
 إليه )مت ٢٨: ٩(. أما بالنسبة للمجدلية فرمبا ألنها ظنت
 أنه قام كما سبق فأقام لعازر ليعيش معهم على األرض،
لتكرز بقلبها،  بل  بيديها  تلمسه  أال  منها  طلب   لذلك 
له ليؤسس  يقم  لم  إنه  السماء.  إلى  وصعوده   بقيامته 
 مملكة أرضية، بل ليصعد، ويقيم مملكته في القلوب. لقد
السماء، إلى  يصعد  أنه  صلبه  قبل  أذهانهم  فهيأ   سبق 
إلى شوق نحو بقائه أن تتحول بهجة قيامته  يرد   لذا لم 

معهم على األرض.
يدعو أن  من  يخجل  لم  صعوده  عن  واإلعالن  قيامته   مع 

تالميذه “اخوتي”.
 بعث السيد املسيح برسالة مع اجملدلية إلى تالميذه الذين
لم الصليب.  يرافقوه حتى  ولم  القبض عليه   تركوه عند 
 يشر إلى كلمة عتاب واحدة، وكأنه قد أرسل إليهم يقول:

“إني أغفر وأنسى وال أعاتب!”
سبعة منها  فأخرج  سبق  التي  اجملدلية  إليهم   أرسل 

شياطني لكي تكرز للتالميذ باألخبار املفرحة للقيامة.
vنراه هكذا بعد، بل رأيناه على الصليب وحيًدا، ال    بينما 

 يظهر وسط اخوته. في يوم قيامته قدم الرسالة املفرحة:
 “اذهبي إلى اخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم
تالميذه يخاطب  نسمعه   .)17:٢٠ )يو  وإلهكم”   وإلهي 
آالمه. اجتاز  بعدما  اجمليدة  قيامته  يوم  في  وذلك   كاخوته 
 فإننا إذ نتقدس بعمله اخلالصي )آالم الصليب(، ليس فقط
)عب “اخوته”  هكذا  يدعوهم  أن  جًدا  يُسر  بل  يخجل   ال 

.)1٢:٢ 

، َفَقاَلْت َلُه:»َيا َسيُِّد، إِْن ُكْنَت أَْنَت َقْد َحَملَْتُه  ُه اْلُبْسَتاِنيُّ 15َقاَل َلَها َيُسوُع:»َيا اْمَرأَُة، مِلَاَذا َتْبِكنَي؟ َمْن َتْطلُِبنَي؟« َفَظنَّْت ِتلَْك أَنَّ

وِني!« الَِّذي َتْفِسيُرُه: َيا ُمَعلُِّم.  َفُقْل ِلي أَْيَن َوَضْعَتُه، َوأََنا آُخُذُه«. 16َقاَل َلَها َيُسوُع:»َيا َمْرَيُ« َفاْلَتَفَتْت ِتلَْك َوَقاَلْت َلُه: »َربُّ
17َقاَل َلَها َيُسوُع:»الَ َتلِْمِسيِني ألَنِّي َلْم أَْصَعْد َبْعُد إَِلى أَِبي. َولِكِن اْذَهِبي إَِلى إِْخَوِتي َوُقوِلي َلُهْم:إِنِّي أَْصَعُد إَِلى أَِبي َوأَِبيُكْم 

ُه َقاَل َلَها هَذا. )يو 20: 15( ، َوأَنَّ َها َرأَِت الرَّبَّ َوإِلِهي َوإِلِهُكْم«. 18َفَجاَءْت َمْرَيُ امْلَْجَدِليَُّة َوأَْخَبَرِت التَّالَِميَذ أَنَّ
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الكتاب املقدس يشبه قصراً بناه كثيرون لكن الذى وضع تصميمه شخص واحد 
)هنرى مارتن ( 8



 كلمة أيقونه هي في األصل كلمه يونانيه 

مبعنـــى متاثـــل أو تشـــابه ألصـــل مثل: 

السيد املســـيح، العذراء مرمي والقديسني 

والشهداء وأيضا ُترسم أو تعبر عن حدث 

معني، معجزه،أو مثال مما يسهل التعرف 

على الكتاب املقدس بالنســـبة للذين ال 

يعرفون القراءة والكتابة.

- ا�لوان:

نجد ألوان معينه ُتستخدم ولها 
رموز ومعاني غير مباشره:

١- ا�زرق أو السماوي: ُيشير إلى 
احلق الســـماوي و إن العذراء مرمي دائما 

ُترســـم برداء  أزرق رمـــزًا  للذي حل فى 

بطنها الله املتجسد فأصبحت سماًء.

٢- ا�حمـــر أو القرمزي: معروف 
بأنـــــه لــــــون ملكــــــي ال يلبســــــه إال 

امللـــــــوك واألباطرة.

٣- ا�بيض: رمز الطهارة.
٤- ا�صفر: يرمز إلى النقاوة أي بال 
خطية كالذهب املصفى ليس به إى شوائب 

و أيضــًا  ُيعتبر لون النصرة والقيامة.

الوحيد  اللـــون  ٥- البنفســـجي: 
ألن  املســـيح  الســـيد  يرتديـــه  الـــذي 

اإلمبراطور فـــى عصره كان  يلبس فقط   

هذا اللـــون فهو قاصر علـــى األباطره و 

امللوك فقط. 

٦- ا�خضـــر: يرمز للشـــر مـــن أيام 
الفراعنه حيث جند أن يهوذا اإلسخريوطى 

يرتديـــه و أيضـــا امللوك الطغـــاه و على 

التنني الذي يحاربه القديسني.

- مواصفات رسام ا�يقونات:
١- الرســـام يجب أن يكون على درجه 

عاليـــه من القداســـه و العشـــره الطيبه 

النقيه مع الله.

٢- متواضع. 

٣- درجـــه عاليه من العلـــم فى العقيده 

و الطقـــوس و التقاليد الكنســـية املتفق 

عليها.

٤- مشـــهود لـــه بالتقـــوى غيـــر مهتم 

باملاده. 

كما ُيوجد كنائس وضعت صاله 
خاصه يصليها كل من يريد أن 

يكون رساما ل�يقونه. 

- بعض ا�شياء التي لها رموز 
مسيحية:

١- السفينة: ترمز للكنيسة.
للخلـــود  يرمـــز  ٢- الطـــاوؤس : 

وجمال بهاء الفردوس. 

٣- الهالـــه: يجـــب أن توضـــع هالة 
صفراء حول رأس كل من السيد املسيح، 

العذراء مرمي، املالئكه و القديسني.

٤- الســـمكه: ترمز للسيد املسيح 
الكلمـــة  لهـــذه  املكونـــة  األحـــرف  ألن 

باليونانيـــه هي (أخثـــوس) هي أختصار 

للمعنى يسوع املسيح أبن الله املخلص.

٥- العنـــب أو الكرمه: ترمز إلى 
دم الســـيد املســـيح الذي يطهرنا من كل 

خطيه. 

٦- الحمامـــه: رمـــز حلـــول الـــروح 
القدس.

- لماذا ُنقدم البخور أمام 
ا�يقونات؟ 

األب البطريرك أو األب األســـقف يدشن 

األيقونـــه بامليرون فيحل الـــروح القدس 

فتصبح مقدســـه  ولذلك يتـــم حملها فى 

املواكب واألعياد الرســـميه و األحتفاالت 

الدينيـــة و أيضـــا فـــى مواعيـــد تذكار 

أستشهاد صاحب األيقونه.  

- مالحظات فى رسم ا�يقونة: 

١-الجسد: ال تصور مالمح اجلسد و 
تكون املالبس فضفاضه و كأنها مالبس 

من نور. 

٢-العيون: متسعة متأمله وتكشف 
لنـــا دائمـــا عن حب يشـــع مـــن أعماق 

القديس.

٣-الفم: شـــفاه رقيقـــه غير مكتظة 
باللحم و هي تسمى شفاه (ملساء) ألنها 

ال حتمل شهوة اجلسد إمنا خلقت للتمجيد 

والترمن والتسبيح ولكي يعبر من خاللها 

اجلسد والدم في سر اإلفخارستيا.

٤-الجبهة: ُترســـم عريضـــه وعالية 
لتعكـــس حيـــاة القديس التـــى يقضيها 

فـــى التأمل ودليـــل على الشـــموخ في 

الروحيات. 

٥-الوجـــه: متجهـــًا لألمام فى وضع 
مواجـــه مع املتأمـــل لأليقونـــه ألن النظر 

وجهـــًا لوجه إمنا  يخلق عالقـــة قوية بني 

النظر لأليقونه و القديس.

٦-المكان: ال ُترسم أو ُتصور حدث 
داخل حجره مغلقه.

٧-ا�لـــوان: بالنســـبة للوجه تكون 
داكنة بعض الشيء كي ال توضح تفاصيل 

هذا الوجه حيث نرســـم شـــخص روحاني 

شديد اخلشوع واألنسحاق والوقار.

ا�يـقـونــه
ا�يقونه متثل همزة الوصل بني

النور ا�لهي و روح ا�نسان الساكن فيه

حينما تتأمل فى األيقونة وتري فيها السيد الرب شاخصا ً إليك بعينيه، فهذه ليست  صورة ما بل هو حادث بالفعل
9)األب يوحنا كاسيان (



الع��ودة خلب��رات املاض��ي وتذك��ر املواق��ف 
والعب��ارات الس��لبيه وكي��ف تأث��رت به��ا 

ومشاعرك حيالها وأنت طفل.
ح��اول تعدي��ل ه��ذه املش��اعر ف��ي احلاضر 
بالفهم الس��ليم ولكن تأكد إنها بس��بب 
أس��اليب خاطئه في التربي��ه لعدم معرفة 
الكبار  في حياتك بإسلوب التربيه السليم 

ولكنها ال متت للحقيقه في شيء.
  ال حت��اول اجترار ه��ذه اخلبرات ف��ي احلاضر 
بطريق��ة س��لبية وتعتق��د إن حظ��ك عثر 
وظروف احلياة ض��دك وال ترى اإليجابيات في 
شخصيتك وحياتك فتعيش الوهم القاتل 

بالفشل وقلة احليله.
حاول إكتشاف مواهبك وقدراتك وتنميتها 
تدريجياً بالرضا ع��ن احلاضر والصبر واجلهاد 
من أجل مس��تقبل أفضل ال   تقارن نفسك 
باآلخري��ن ف��كل من��ا وهب��ه اهلل مواهب��ه 

وإمكانياته اخلاصه به.

التفكي��ر اإليجاب��ي: أنن��ا نبن��ى الش��عور 
بالنقص بالكيفيه التي نصنع بها تفكيرنا، 
فإذا كانت أفكارنا منحص��ره في ضعفاتنا   
س��تكون النتيج��ه حتم��ا فقد الثق��ة إذا 
فك��رت في الهزمي��ة فأنت عرض��ه ألن تُهزم 
فعالً. ولكن إذا إستحوذت أفكار الثقة على 
عقل��ك فأنت في ه��ذه احلال��ة تُنمي طاقه 

جباره بحيث تتغلب على الصعاب.
إن النصره ملن يؤمن بأنه قادر علي ذلك.

أفعل الشئ الذي تخشاه فستجد في ذلك 
نهاية اخلوف.

ال تستوحى املشوره من مخاوفك .
ك��ون ص��وره ذهنيه عن نفس��ك كإنس��ان 
ناج��ح وال تدعها تضعف وس��وف يحالفك 

النجاح .
تذكر دائما أن اهلل معك إذا فال ش��يء ميكن 

أن يهزمك

التحرر من الشعور بالنقص

رحلة النضج العاطفي

التستوحي 
املشورة 
من 
مخاوفك...
التقارن 
نفسك 
باآلخرين..

ما  هو 
النضج 
العاطفي

ما هو 
التأثير 
السلبي..

ك
فس

ف ن
تش

اك

النضج العاطفي هو:
هو القدرة علي أن يقيم الفرد توازنا صحيحاً 
والنفسيه  العاطفيه  إحتياجاته  إشباع  بني 
العطاء  وممارسة  املتاحه  اإلختيارات  خالل  من 

لإلخرين حسب رغباتهم في حدود قدراته.
خبرات  من  شعوريه  ال  بتعويضات  يندفع  ال 
املاضي جتبره علي إشباع إحتياجاته الطفوليه 

التي لم يتم إشباعها
 أو تعويض اخلبرات املؤمله في الطفوله “ العقد 
النفسيه” علي حساب نفسه أو علي حساب 
األخذ  في  توازن  لعمل  إمكانية  دون  األخرين 

والعطاء مع األخرين.
النفسيه  الحتياجاته  إدراكه  إمكانية 
بنفسه  إصالحها  يحاول  التي  والعاطفيه 
أما عالقاته اإلنسانيه فتكون متوازنه هدفها 
املشاركة والعطاء واألخذ بدون أي رغبة دفينه 

في السيطره أو التحكم في األخرين إلشباع 
إحتياجاته أو تعديل ضعفاته وهذه املشاركه 

تسعده وتنميه روحياً ونفساً وعاطفياً.
إذا أكتشف أنه متعلق بشخص عاطفياً وهذا 
بالتأثير  يقوم  بدون قصد  أو  بقصد  الشخص 
السيطره  ويحاول  وكيانه  ذاته  علي  السلبي 
ال  أو  سليمه  حدوداً  يضع  أن  يستطيع  عليه 

يعطيه فرصه هذه السيطره.
يعتبر كل إنسان حر ومميز في ذاته وال يرغب في 
السيطره علي أحد أو إحتوائه في عامله اخلاص 
الذاتي  به بل يجعله ينطلق بحرية في عامله 
الذي يحقق له السعادة والرضا ويقوم بااللتقاء 

معه بكامل حريته من أجل املشاركة.
احلب  أقنعة  القادم  العدد  في  معنا  تابع 

الزائف ....

دعنى أعرفك أنت يارب يامن تعرفنى جيداً يا عتاد ذاتى ادخل الى نفسى وعدها لك لكى متتلكها 
)القديس أوغسطينوس(

أفقر الناس من ليس عنده أمل  
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دعنى أعرفك أنت يارب يامن تعرفنى جيداً يا عتاد ذاتى ادخل الى نفسى وعدها لك لكى متتلكها 
11)القديس أوغسطينوس(



األســـــــــــــــــــــــم: 
األم ثيؤدورا 

  
نـــشــــــأتــــهـــــا :

كانت أبنه وحيده لوالدين من أغنياء اإلسكندريه المسيحيين 
  

رهـــــبـــنــتـــــها : 
  

أحبا والداها أن يزوجاها فأحضر لها الكثير من الحلي والمالبس 
فلم تقبل هذه القديسه ذلك ألنها كانت تميل بقلبها إلى 

عبادة اهللا والجهاد من أجل أسمه . 
  

وباعت كل ما أحضره لها والداها وفرقت منه علي المساكين 
ثم بنت كنيسه خارج اإلسكندريه من الجهه الغربيه 
وبعد ذلك قصدت األب القديس أثناسيوس الرسولي 

فقص شعرها ورهبنها خارج اإلسكندريه 
فتنسكت نسكا زائدا وجاهدت جهادا روحيا 
حتى أستحقت أن تنظر اإلعالنات اإللهية 

(أن تميز المالئكه من الشياطين وتعرف األفكار) 
  

وكان البابا أثناسيوس يفتقدها كثيرا بتعاليمه حتى إنه لما ُنفي 
كان يكاتبها من منفاه بالعظات المفيده 

فثبتت في جهادها إلى آخر أيامها 
  

أقــوال نافعة لها : 
ُسئلت مرة 

« إذا تحدث إنسان مع آخر حديثا رديئا هل يقول له : 
أسكت أو ينتهره أو يميل عنه بسمعه ؟ 

فأجابت قائله : 
كما أنك إذا وضعت أمامك أطعمه كثيره جيده ورديه 

ال يمكنك أن تقول لواضعها 
أرفع هذا أو ذاك ألنه مضر بي . 

بل تتركها وتأكل ما يطيب لنفسك . 
هكذا ال يجب أن يقال شيء لمن يحادث غيره بحديث رديء 

بل يكفي اإلنسان أن ال يدع سمعه يتلذذ بما سمع . « 
  

وسُئلت أيضا : 
بماذا يغلب اإلنسان عدوه الشيطان ؟ 

فقالت : « بالصوم والصالة واإلتضاع « 
  

نـــــيـــاحــتـــهـا :
ولما أكملت جهادها تنيحت بسالم بالغه من العمر مائه سنه ... 

تعيد لها الكنيسة في ... ١٩ ابريل (١١ برمودة )

v��d*« v�dJ�«Ë t�dB*« —U�b�« “Ë—U�              
 ∫  tK�« dO�b�

 dO�b� ÊU� Ë¨ t� t�KBO� ”u�UO�≈ tL�√ ÊU� ¨tM�b*« w� w�UJ�≈ w�≈ ‰UL� dO��« …d�� s� Áƒ«c�  ‚eL�� Á“«dJ�« tK�« d�bO� f�d�—U� wK�
 oD� U�bM� f�d�—U� Õd�¨ b�«u�« tK�« U� © ”u�O� f�≈ ® ŒdB� tF��≈ w� “«d�*« q�œ ¨Á—c�K� `�UB�« VKI�« ”u�UO�« w� b�� Ê√ tK�«

Æb�«u�« t�ù« s� t�b�O� t�dH�«Ë q�b*« ÊU� t�_ dO�F��« «cN� ”u�UO�«

 V�– Ë `O�*« bO��« s� rKJ�� f�d�—U� √b� r�¨t�d�√ ôË tM� lL�√ t� ‰U� b�«u�« t�ù« u� s� t�Q� r� ¨ Õd'« ÂQ��U� f�d�—U� vKB� 
 ÆlOL'« s�ÓU� t�O� w�≈

∫  t�—bMJ�ù« W�OM�
 t�ËU�I�« r�¨ t�b� wK� 5M�R*« ‰Ë√ ”u�UO�≈ tOK� ‰Ë_« „d�dD��« ÊUJ�  t�dB*« —U�b�« “Ë—U� ‰u�d�« f�d�—U� f�bI�« UN��√
 tO�u�ö�« t�—bMJ�ù« W�—b� Íd�b� —UO��√ W�L)« ¡ôR� wK� ¨© ”u�œd� Ë ”uMO�U�Ë ”uOKO� ® f�d�—U� rNL�— s�c�« t�ö��«

ÆW�—UD��« œ«b� w� ”œU��« —U� Ë fD�� W�öF�« u� f�d�—U� w�d� vK� fK� d�b� ‰Ë√Ë

∫  „d�dD��« —UO��√
 qz«Ë√Ë  Y�U��«  ÊdI�«  W�UN�  wH�  ¨w�Ë_«  W�ö��«  ÊËdI�«  w�  p�c�  sJ�  r�  Ë¨  ÊU��d�«  s�  ÎUO�U�  W�—UD��«  —UO��√  Êù«  r��Ë
 ”uO�UM�√ «Ëc�√ q� rNM� c�R� r� p�– l�Ë ¨ ”uO�u�U� U��_«Ë …œuM� U��_«Ë ”uO�uD�√ f�bI�« dNE� WM��d�« X�U� l�«d�«

Æ”ULA�«

  Y�U��« f�R� U�U��« r� ©Â∂¥¥® ≥∏ ?�« 5�UOM� U�U��« r� ¨ ÎU�d�dD� —U� V�«— ‰Ë√ u�  ©Â¥±≤® ≤¥?�« dO�J�« f�dO� f�bI�« ÊU�Ë
Æt�—UD��« iF� ¡UM���U� ÂuO�« v�� ÊU��d�« s� t�—UD��« c�R� Ê√ ¨…b�U� p�– bF�  —U� r� ©Â∂∏∞® ¥∞ ?�«

 q� w� d�√ nI�√ tF� sJ� r�Ë t�—bMJ�ù« nI�√ f�d�—U� WHOK� VIK Ô� ÊUJ� ÎU�ËdF� „d�dD� Ë√ U�U� VI�  sJ� r� d�_« ∆œU� w�
 WH�U�_« fOzd� VI�Ë tF� WH�U�√ rOO� s� ‰Ë√ u� ©w�U��« ÊdI�« d�«Ë√ w�® ±≤ Â«dJ�« ”u�d�1œ U�U��« Ê√ qO�Ë ¨ W�dB*« œö��«

ÆU�U��« Ë√ „d�dD��« Ë√

v��d*« w�dJ�« dI�
 YO� ©UO�U�u�® ?� tO��d*« t�OMJ�« w� r� ”u�UO�« XO� w� ÎôË√ ÊU�Ë¨  ÍËU�U��« w�dJ�« dI� w� t�—bMJ�_« X�U� l�D�U�

Æw�Ë_«  dAF�«  ÊËdI�«  ‰«u�  t�—UD��«  ¡U�ù«  dI�  w�  wLEF�«  t�—bMJ�ù«  WM�b�   dL��≈Ë¨  ‰u�d�«  f�d�  f�bI�«  UNO�  s� Ôœ 
 ÎU�uB�  UNO�  ÊuH���  tHK���  s�U�√  w�  ÊuLOI�   «ËU�U��«  ÊU�  ÍdB*«  dDI�«  5O�O��  XN�«Ë  w��«  œUND{ù«  …d��  w�Ë
 t�—bMJ�ù«  fzUM�  lOL�  wK�  5�FO�D�«  »U��√  ¡ö�b�«  t�—UD��«  w�u��≈  YO�  ¨w�ËbOIK)«  œUND{ù«  Ád��  w�
 ËdL�  bNF�  dB�  »dF�«  `��  U*Ë¨  ÊËdDM�«  Íœ«Ë  …d�œ√  Ë√  ÃU�e�«  d�œ  u�  t�—UD��«  tO�  ÊuH���  ÊUJ�  dN�√  ÊU�Ë

Æt�—bMJ�ù«  w�≈  ÁƒU���√  ÊUJ�  s�  l�d�  ©  Â  ∂¥¥  ÂU�®  w�  ≥∏  ?�«  »U��«  5�UOM�  U�U�K�   ÊU�_«  ¡UD�S�  ’UF�«  s� 
 `�B�Ë dA� ÍœU(« ÊdI�« ∂∂ ?�« U�U��« uK�Ë–u���d� U�U��« b� wK� …d�UI�« v�≈ w�Ë_« …dLK� Íu�U��« w�dJ�« U�bF� qI�MO�

ÆW1bI�« dB0 WIKF*« W�OMJ�« …dI�

ÆdA� w�U��« ÊdI�« w� Íd�√ Ád� WIKF*« v�≈ l�— r� W1bI�« dB0 5HO� w�√ ”u�—u�d� W�OM� w�≈ w�dJ�« qI� r�

 s�U��« f�d� U�U��« √b� Â±∏∞π WM� v�Ë¨ ±π?�« ÊdI�« v�� Â±≥≤∞ WM� WK�Ë“ …—U�� ¡«—cF�« W�OM� v�≈ U�bF� qI� r�
 ”œU��« f�dO� `OM�*« U�U��« W�«b� bN� v�� UN� dI��≈Ë UNO�≈ w��d*« w�dJ�« qI�Ë WOJ�“_U� WO��d*« W�OMJ�« ¡UM� v�
 …“«dJ�« „d�dD�Ë W�—bMJ�ù« U�U� Y�U��« …œuM� U��_« rEF*« U�U��« w�U(« „dD��« bN� v� WO��d*« WOz«—b�UJ�« v�≈ Î«dO�√Ë¨

Æ ±±∑?�« „dD��« bF� u�Ë r�UF�«Ë dB� v� WO��d*«

اذكر وعود الله وحينئذ تتعزى فى ضيقاتك
)قداسة البابا شنودة الثالث(

وصية اآلب ليست قيودا، ولكنها صليباً، والصليب هو تنفيذ الوصية وطريق احلرية، واحلرية هي ثمرة القيامة األولى مع املسيح.
)أبونا بيشوي كامل ( 12



األســـــــــــــــــــــــم: 
األم ثيؤدورا 

  
نـــشــــــأتــــهـــــا :

كانت أبنه وحيده لوالدين من أغنياء اإلسكندريه المسيحيين 
  

رهـــــبـــنــتـــــها : 
  

أحبا والداها أن يزوجاها فأحضر لها الكثير من الحلي والمالبس 
فلم تقبل هذه القديسه ذلك ألنها كانت تميل بقلبها إلى 

عبادة اهللا والجهاد من أجل أسمه . 
  

وباعت كل ما أحضره لها والداها وفرقت منه علي المساكين 
ثم بنت كنيسه خارج اإلسكندريه من الجهه الغربيه 
وبعد ذلك قصدت األب القديس أثناسيوس الرسولي 

فقص شعرها ورهبنها خارج اإلسكندريه 
فتنسكت نسكا زائدا وجاهدت جهادا روحيا 
حتى أستحقت أن تنظر اإلعالنات اإللهية 

(أن تميز المالئكه من الشياطين وتعرف األفكار) 
  

وكان البابا أثناسيوس يفتقدها كثيرا بتعاليمه حتى إنه لما ُنفي 
كان يكاتبها من منفاه بالعظات المفيده 

فثبتت في جهادها إلى آخر أيامها 
  

أقــوال نافعة لها : 
ُسئلت مرة 

« إذا تحدث إنسان مع آخر حديثا رديئا هل يقول له : 
أسكت أو ينتهره أو يميل عنه بسمعه ؟ 

فأجابت قائله : 
كما أنك إذا وضعت أمامك أطعمه كثيره جيده ورديه 

ال يمكنك أن تقول لواضعها 
أرفع هذا أو ذاك ألنه مضر بي . 

بل تتركها وتأكل ما يطيب لنفسك . 
هكذا ال يجب أن يقال شيء لمن يحادث غيره بحديث رديء 

بل يكفي اإلنسان أن ال يدع سمعه يتلذذ بما سمع . « 
  

وسُئلت أيضا : 
بماذا يغلب اإلنسان عدوه الشيطان ؟ 

فقالت : « بالصوم والصالة واإلتضاع « 
  

نـــــيـــاحــتـــهـا :
ولما أكملت جهادها تنيحت بسالم بالغه من العمر مائه سنه ... 

تعيد لها الكنيسة في ... ١٩ ابريل (١١ برمودة )

v��d*« v�dJ�«Ë t�dB*« —U�b�« “Ë—U�              
 ∫  tK�« dO�b�

 dO�b� ÊU� Ë¨ t� t�KBO� ”u�UO�≈ tL�√ ÊU� ¨tM�b*« w� w�UJ�≈ w�≈ ‰UL� dO��« …d�� s� Áƒ«c�  ‚eL�� Á“«dJ�« tK�« d�bO� f�d�—U� wK�
 oD� U�bM� f�d�—U� Õd�¨ b�«u�« tK�« U� © ”u�O� f�≈ ® ŒdB� tF��≈ w� “«d�*« q�œ ¨Á—c�K� `�UB�« VKI�« ”u�UO�« w� b�� Ê√ tK�«

Æb�«u�« t�ù« s� t�b�O� t�dH�«Ë q�b*« ÊU� t�_ dO�F��« «cN� ”u�UO�«

 V�– Ë `O�*« bO��« s� rKJ�� f�d�—U� √b� r�¨t�d�√ ôË tM� lL�√ t� ‰U� b�«u�« t�ù« u� s� t�Q� r� ¨ Õd'« ÂQ��U� f�d�—U� vKB� 
 ÆlOL'« s�ÓU� t�O� w�≈

∫  t�—bMJ�ù« W�OM�
 t�ËU�I�« r�¨ t�b� wK� 5M�R*« ‰Ë√ ”u�UO�≈ tOK� ‰Ë_« „d�dD��« ÊUJ�  t�dB*« —U�b�« “Ë—U� ‰u�d�« f�d�—U� f�bI�« UN��√
 tO�u�ö�« t�—bMJ�ù« W�—b� Íd�b� —UO��√ W�L)« ¡ôR� wK� ¨© ”u�œd� Ë ”uMO�U�Ë ”uOKO� ® f�d�—U� rNL�— s�c�« t�ö��«

ÆW�—UD��« œ«b� w� ”œU��« —U� Ë fD�� W�öF�« u� f�d�—U� w�d� vK� fK� d�b� ‰Ë√Ë

∫  „d�dD��« —UO��√
 qz«Ë√Ë  Y�U��«  ÊdI�«  W�UN�  wH�  ¨w�Ë_«  W�ö��«  ÊËdI�«  w�  p�c�  sJ�  r�  Ë¨  ÊU��d�«  s�  ÎUO�U�  W�—UD��«  —UO��√  Êù«  r��Ë
 ”uO�UM�√ «Ëc�√ q� rNM� c�R� r� p�– l�Ë ¨ ”uO�u�U� U��_«Ë …œuM� U��_«Ë ”uO�uD�√ f�bI�« dNE� WM��d�« X�U� l�«d�«

Æ”ULA�«

  Y�U��« f�R� U�U��« r� ©Â∂¥¥® ≥∏ ?�« 5�UOM� U�U��« r� ¨ ÎU�d�dD� —U� V�«— ‰Ë√ u�  ©Â¥±≤® ≤¥?�« dO�J�« f�dO� f�bI�« ÊU�Ë
Æt�—UD��« iF� ¡UM���U� ÂuO�« v�� ÊU��d�« s� t�—UD��« c�R� Ê√ ¨…b�U� p�– bF�  —U� r� ©Â∂∏∞® ¥∞ ?�«

 q� w� d�√ nI�√ tF� sJ� r�Ë t�—bMJ�ù« nI�√ f�d�—U� WHOK� VIK Ô� ÊUJ� ÎU�ËdF� „d�dD� Ë√ U�U� VI�  sJ� r� d�_« ∆œU� w�
 WH�U�_« fOzd� VI�Ë tF� WH�U�√ rOO� s� ‰Ë√ u� ©w�U��« ÊdI�« d�«Ë√ w�® ±≤ Â«dJ�« ”u�d�1œ U�U��« Ê√ qO�Ë ¨ W�dB*« œö��«

ÆU�U��« Ë√ „d�dD��« Ë√

v��d*« w�dJ�« dI�
 YO� ©UO�U�u�® ?� tO��d*« t�OMJ�« w� r� ”u�UO�« XO� w� ÎôË√ ÊU�Ë¨  ÍËU�U��« w�dJ�« dI� w� t�—bMJ�_« X�U� l�D�U�

Æw�Ë_«  dAF�«  ÊËdI�«  ‰«u�  t�—UD��«  ¡U�ù«  dI�  w�  wLEF�«  t�—bMJ�ù«  WM�b�   dL��≈Ë¨  ‰u�d�«  f�d�  f�bI�«  UNO�  s� Ôœ 
 ÎU�uB�  UNO�  ÊuH���  tHK���  s�U�√  w�  ÊuLOI�   «ËU�U��«  ÊU�  ÍdB*«  dDI�«  5O�O��  XN�«Ë  w��«  œUND{ù«  …d��  w�Ë
 t�—bMJ�ù«  fzUM�  lOL�  wK�  5�FO�D�«  »U��√  ¡ö�b�«  t�—UD��«  w�u��≈  YO�  ¨w�ËbOIK)«  œUND{ù«  Ád��  w�
 ËdL�  bNF�  dB�  »dF�«  `��  U*Ë¨  ÊËdDM�«  Íœ«Ë  …d�œ√  Ë√  ÃU�e�«  d�œ  u�  t�—UD��«  tO�  ÊuH���  ÊUJ�  dN�√  ÊU�Ë

Æt�—bMJ�ù«  w�≈  ÁƒU���√  ÊUJ�  s�  l�d�  ©  Â  ∂¥¥  ÂU�®  w�  ≥∏  ?�«  »U��«  5�UOM�  U�U�K�   ÊU�_«  ¡UD�S�  ’UF�«  s� 
 `�B�Ë dA� ÍœU(« ÊdI�« ∂∂ ?�« U�U��« uK�Ë–u���d� U�U��« b� wK� …d�UI�« v�≈ w�Ë_« …dLK� Íu�U��« w�dJ�« U�bF� qI�MO�

ÆW1bI�« dB0 WIKF*« W�OMJ�« …dI�

ÆdA� w�U��« ÊdI�« w� Íd�√ Ád� WIKF*« v�≈ l�— r� W1bI�« dB0 5HO� w�√ ”u�—u�d� W�OM� w�≈ w�dJ�« qI� r�

 s�U��« f�d� U�U��« √b� Â±∏∞π WM� v�Ë¨ ±π?�« ÊdI�« v�� Â±≥≤∞ WM� WK�Ë“ …—U�� ¡«—cF�« W�OM� v�≈ U�bF� qI� r�
 ”œU��« f�dO� `OM�*« U�U��« W�«b� bN� v�� UN� dI��≈Ë UNO�≈ w��d*« w�dJ�« qI�Ë WOJ�“_U� WO��d*« W�OMJ�« ¡UM� v�
 …“«dJ�« „d�dD�Ë W�—bMJ�ù« U�U� Y�U��« …œuM� U��_« rEF*« U�U��« w�U(« „dD��« bN� v� WO��d*« WOz«—b�UJ�« v�≈ Î«dO�√Ë¨

Æ ±±∑?�« „dD��« bF� u�Ë r�UF�«Ë dB� v� WO��d*«

اذكر وعود الله وحينئذ تتعزى فى ضيقاتك
13)قداسة البابا شنودة الثالث(



دعوني أقترح هوايه جديدة تشبه إلي 

النوع  وهــذا  والترحال  السفر  كبير  حد 

من السفر ليس سفر باجلسد وإمنا سفر 

بالعقل والنفس. نعم، هذه هوايه جديده 

يقتنيها  لكى  شخص  كل  إليها  أدعو 

أنواع  أحــد  إنــه  اإليجابي“  ”التفكير 
يواجه  ملن  النفسي  والعالج  االسترخاء 

القيام  األمر  بادئ  في  يبدو  الضغوط. 

بذلك هو شيء بسيط للغاية، لكنني ال 

أريد خداعك ألن ”التفكير اإليجابي“ 

هو أحد األشياء الذي يجد الكثير من 

بل  بها.  القيام  في  صعوبه  األشخاص 

وصلوا  الذين  اخلبراء  أن  أيضًا  وأعتقد 

صعوبه  أيضًا  يجدون  املفهوم  هذا  إلي 

بالغه في االلتزام بهذا النوع من التفكير 

ما.  مشكله  تواجههم  عندما   وخاصه 

املفهوم  هـــذا  إلـــي  أنــظــر  فضلك  ــن  م

تغيير  ـــي  ف رغـــبـــة  عــمــلــى  ــشــكــل  ب

أنظر  حياتك.  فــي  األمـــور  مجريات 

جتاه  وموقفك  أكثر،  بعمق  نفسك  إلي 

إليها.  نظرتك  يحدد  الــذي  هو   احلياة 

وعلي الرغم من أن ”التفكير اإليجابي“ 

لكن  الــهــني  أو  السهل  بــاألمــر  ليس 

من  النوع  فهذا  لك  سارة  أخبار  توجد 

التفكير يشجعك علي إخالء الذهن من 

بداخله  تسكن  ضغوط  أو  متاعب  أية 

الثقه  وبالتالى يعطيك علي مزيدا من 

بالنفس ويحقق لك السعاده. 

التفكير  كيف ميكن أن متارس هوايه 

اإليجابي؟

سؤالي:“كيف  ــد  ــري ت ـــك  أن ــم  أعــل

لتصبح  الهوايه  هــذه  ممارسة  أستطيع 

عادة لدى“؟ 

فلن  ــات،  األوق كل  في  متفائًال  كن 

احملاسبه  ــن  م شـــيء  أي  إلـــي  تــصــل 

علي  وخاصة  باستمرار  للنفس  القاسيه 

األمور التافهه. 

قراراتك  ــى  ف وفــكــر  ــًا،  ــعــي واق كــن 

اخليارات  جيدًا  وإبحث  إتخاذها،  قبل 

املطروحة أمامك.

حتدث بإيجابيه عن نفسك، ركز علي 

صفاتك احلميده، وحاول االستفاده من 

قدراتك اإلبداعيه.

أضحك علي كل موقف تقابله وعلي 

تنتابك حالة  أن  بدًال من  أيضًا  نفسك 

القلق أو االرتباك.

في  يحدث  شيء  كل  بأن  تؤمن  أن 

الشاغل  هذه احلياة لسبب ما، وشغلنا 

في الدنيا هو معرفة هذا السبب.

إذا  شفتيك  علي  االبتسامه  إرســم 

تعرضت ملوقف ما يحبطك.

توقف عن التفكير ولو للحظه واحده 

في اليوم الواحد. 

فاحلياة حلوة تستحق أن حتيا وتعيش 

فيها، واإلنسان هو الوحيد القادر علي 

أن يعطي لها هذه الصورة اجلميله إذا 

فهمها بطريقه إيجابيه.

هواية التفكير 
ا�يجابى

أمام أي شخص، بالتأكيد سيتجه  ”هوايه“  عندما أذكر كلمة 

الدراجات،   ركوب  سباحه،  تنس،  من:  الرياضة  إلي  تفكيره 

مشي، جري ... الخ أو إلي القراءة أو رمبا يخبرني شخص آخر 

بهوايته فى كثرة الترحال أو السفر، أو حتى سماع املوسيقي.

هل من املسموح أن تطلب  شيء غير 

أو  الضيافة  صاحب  مائدة  علي  موجود 

أن  الالئق  من  هل  الضيافة؟...  صاحبة 

من  وهل  أطعمة؟...  من  تبقي  ما  تأخذ 

 حقك رفض ما ال ترغب فيه من الطعام؟

عن  أهميتها  فــي  تقل  ال  األسئلة  هــذه 

كيفية ترتيب أدوات املائدة بحيث تصبح 

تناول  كيفية  عن  أو  أنيقة...  مائدتك 

األطعمة فينبغي أن حترص علي أن تكون 

مائدتك  شكل  مثل  جــذابــة  تصرفاتك 

وأطعمتك.

 عندما تطلب شيء غير موجود علي املائدة

توجد  ال  املستردة،  أو  الكاتشب  مثل 

املضيفة  نظر  ولفت  طلبهما  في  مشكلة 

بأسلوب الئق لهما لكن من غير املسموح 

علي اإلطالق أن تطلب أطباقًا أو أصنافًا 

أشياء  وإمنـــا  مــوجــودة  غير  الطعام  مــن 

بسيطه فقط.

ينطبق  وهــذا  األطعمة  تتبقى  عندما 

فقط إذا كنت مدعو إلي تناول الطعام في 

مكان عام وليس في منزل صديق، ويجوز 

تبقي من األطعمه في حالة  تأخذ ما  أن 

رغبتك في ذلك واحلالة الثانية إذا كانت 

كمية الطعام كبيرة وال تستطيع اإلنتهاء 

منها في املطعم.

رفض ما ال ترغب فيه من الطعام

١- بني األصدقاء ال مانع من الرفض 

بتأدب وليس لزامًا عليك أن تبدي أسباب 

عدم رغبتك، أو إذا اضطرك املوقف فمن 

املجاملة أن تأخذ من كل طبق مقدم لك 

ال  حتى  املختلفة  األصناف  من  القليل 

 تشعر مبا ال ترغب فيه أو ال تستحسنه..

والرفض ضروره مع إبداء السبب إذا كنت 

تعاني من حساسية أو أية أسباب مرضية 

احلاضرين  جميع  أنظار  لفت  بدون  أخرى 

إليك، عليك بالهمس في أذن املضيفه.

٢- في مطعم خارجي والذي يقدم 

غريب  شخص  اجلرسون   هنا  الطعام  لك 

أسهل  بالرفض  التصرف  فسيكون  عليك 

بالغ  بتأدب  بكثير من األصدقاء ويكون 

أيضًا.

بكثير  أسهل  املفتوح  البوفيه   -٣

من األصدقاء واملطعم حيث تتاح لك حرية 

األختيار بدون تدخل من أحد..

تعلم كيف تتناول طعامك خارج المنزل؟

الذي قرر ان يعيش من أجل احملبة هو إنسان قد صمم علي االنتقال من املوت إلي احلياة ) فاحملبة = احلياة(.
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الرّسامني في  أشهر  بابلو (١٨٨١- ١٩٧٣م). من  بيكاسو، 

القرن العشرين، ُعرف بأعماله في النحت والرسم والتصوير واخلزف، 

وكان أكثر الفنانني متّيًزا عن أقرانه ألنه جتاوب مع متغيرات ظروف 

في  أسلوُبه  وَجَعَله  والسرعه.  احلده  ِبُكّل  العصر،  وحتديات  وهموم 

البحث زعيَم التعبير عن تعقيدات القرن العشرين امليالدي.

حتدى فن بيكاسو النظره التقليديه للحياه فظهر مشدوًدا إلى 

العجيب  العالَم  يْستْكشُف  كأمنا  بيكاسو  وبدا  والصراع.  التوتر 

للكوابيس واخليال السحيق الذي يقرر ِعلُم النفس والفنُّ املعاصران 

أنها مؤثرات كبيره في أفعالنا اليوميه.

فرنسا  بأسبانيا، ولكنه عاش في  ملقا  بيكاسو في مدينة  ُولد 

من ١٩٠٤م إلى وفاته. كان طفال معجزه، يرسم صوًرا واقعيه ولم 

يتجاوز الرابعه عشره من عمره. وسمي أوُل أسلوب شخصي لبيكاسو 

موضوعات  على  يركز  وهو  ١٩٠٤م)،   -  ١٩٠١) الزرقاء  الفترة 

الوْحَشه واليأِس َويرسم في الغالب ظالًال زرقاء. ثم حتول أسلوُب هذه 

ز على ألوان  الفتره فيما بني ١٩٠٤ و١٩٠٦م إلى أسلوب آخر ُيركِّ

النحيله املذعورة  الوجوه  وأمزجة أكثر دفًئا. ثم تخلى بيكاسو عن 

التي كانت بالفتره الزرقاء، وأعطى موضوعاته مرونًة جديده.

وفي ١٩٠٧م، رسم بيكاسو َصبايا أفينون، وهي لوحة شكلت 

للنظريات  حاسًما  فاصال  حًدا  إذ وضعت  الفن،  في  بارزة  عالمة 

ومن  واالنسجام،  للجمال  التقليديه 

هذه اللوحة ترعرع األسلوب املعروف 

بالتكعيبيه -ُحتلِّل الرسوم التكعيبيه 

املوضوعات  ــره  ــك ــب امل الــنــمــطــيــه 

ــــارات  فــي أشــكــال هــنــدســيــه وإش

الرّسامون  حاول  ما  وكثيًرا  أوليه. 

برؤى  املوضوع  إبــراز  التكعيبييون 

وذلك  الــوقــت،  ذات  فــي  متعدده 

التوزيع  ــوع مــن إعـــادة  ن بــإحــداث 

والتداخل بني تلك العناصر.

اته إحساًسا أكثر  بعد ١٩٤٥م، َولََّد رسُم بيكاسو ونْحُته وخَزفيَّ

طاملا  التي  بالعواطف  السالم  يصنع  كأمنا  وظهر  وُلطفا،  استرخاًء 

بَْته في املاضي. ويشعر بعُض النقاد أّن هذا النهج اجلديد خّلَد  عذَّ

َفنِّه. ويشعر اآلخرون أن هذا مثل انطالقة جديدة في  أيام  أحسن 

هنيه في الفن. مغامرات بيكاسو املرئيه والذِّ

ليوناردو ( ١٤٥٢ - ١٥١٩م). أشهر وأهم فنان  دافينشي، 

إيطالي في عصر النهضه األوروبيه. وُتعد أعماله الفنيه املوناليزا 

ويعتقد  ــالق،  اإلط على  الفنيه  اللوحات  أشهر  األخير  والعشاء 

عبقرًيا  ليوناردو  وكان  قط.  فنان  ودقته  مهارته  إلى  يصل  لم  أنه 

حقيقًيا جتلت عبقريته في شتى الصور. فقد درس التشريح وعلم 

الفلك، والنبات واجليولوجيا وصمم آالت عديدة لم تخطر على بال 

املعاصرين له.

اليزال  كبير  دفتر  في  تصميماته  من  ــدًدا  ع ليوناردو  وضــع 

تصميم  عصره  بها  سبق  التي  املخترعات  بني  من  وكان  موجوًدا. 

الطائره املروحيه وتصميم املنطاد والغواصه.

يزينا  أن  ليوناردو ومن مايكل أجنلو  ٌطلب من  فلورنسا،  وفي 

فاختار  املدينه  تاريخ  تخلد  مبناظر  فلورنسا  مدينة  مجلس  مبنى 

تصوير معركة أجنياري التي هزمت 

فيها فلورنسا ميالنو. وأثناء عمله 

أشهر  املعركة صوَّر  في تصوير هذه 

أعماله وهي املوناليزا، والتي تسمى 

كذلك اجليوكندا، وقد اشتهرت هذه 

التي  الغامضة  باالبتسامة  اللوحة 

استطاع ليوناردو أن يصورها.

دافينشي  ليوناردو  استقر  وقد 

في فرنسا منذ عام ١٥١٧م وحتى 

وفاته ألن امللك فرانسيس األول ملك 

فرنسا كان قد دعاه للبقاء هناك رغبة منه في أن يكون في بالطه 

عباقرة عصر النهضة في شتى املجاالت.

1- لمن ظهر السيد المسيح بعد القيامة ؟  ما ورد عنه في الناموس وا�نبياء والمزامير؟ اذكر مع 
الشاهد..

2- من هي أول أمرأة ظهر لها السيد المسيح بعد قيامته؟  ومن هو أول رسول ظهر له السيد 
المسيح؟ ومن هو الرسول الذي شك في قيامته ؟ أذكر مع  الشاهد....

3- ما هو أكبر عدد من التالميذ ظهر لهم الرب؟ أذكر مع الشاهد.
4- أذكر معجزه حدثت في ظهور السيد المسيح لتالميذه... وما سببها؟ اذكر مع الشاهد.

5- من هو مؤسس سر ا�فخارستيا، ومتى أسسه؟ أذكر مع الشاهد...
6- لماذا قيل عن المسيح ”باكورة الراقدين“(1كو 51: 02) ؟

7- من هو أصغر بابوات االسكندرية الذي جلس علي الكرسي المرقسي، ومن أقل البابوات في 
جلوسه علي الكرسي المرقسي؟

8- البابا السكندري الذي عاصره القديس سمعان الخراز؟

الجوائز 
قــيــمــة 
ثـة  للثال
مــراكــز 
ـــى ا�ول

مسابقـة العـدد

بيكاسو، بابلو

دافينشي، ليوناردو



دعوني أقترح هوايه جديدة تشبه إلي 

النوع  وهــذا  والترحال  السفر  كبير  حد 

من السفر ليس سفر باجلسد وإمنا سفر 

بالعقل والنفس. نعم، هذه هوايه جديده 

يقتنيها  لكى  شخص  كل  إليها  أدعو 

أنواع  أحــد  إنــه  اإليجابي“  ”التفكير 
يواجه  ملن  النفسي  والعالج  االسترخاء 

القيام  األمر  بادئ  في  يبدو  الضغوط. 

بذلك هو شيء بسيط للغاية، لكنني ال 

أريد خداعك ألن ”التفكير اإليجابي“ 

هو أحد األشياء الذي يجد الكثير من 

بل  بها.  القيام  في  صعوبه  األشخاص 

وصلوا  الذين  اخلبراء  أن  أيضًا  وأعتقد 

صعوبه  أيضًا  يجدون  املفهوم  هذا  إلي 

بالغه في االلتزام بهذا النوع من التفكير 

ما.  مشكله  تواجههم  عندما   وخاصه 

املفهوم  هـــذا  إلـــي  أنــظــر  فضلك  ــن  م

تغيير  ـــي  ف رغـــبـــة  عــمــلــى  ــشــكــل  ب

أنظر  حياتك.  فــي  األمـــور  مجريات 

جتاه  وموقفك  أكثر،  بعمق  نفسك  إلي 

إليها.  نظرتك  يحدد  الــذي  هو   احلياة 

وعلي الرغم من أن ”التفكير اإليجابي“ 

لكن  الــهــني  أو  السهل  بــاألمــر  ليس 

من  النوع  فهذا  لك  سارة  أخبار  توجد 

التفكير يشجعك علي إخالء الذهن من 

بداخله  تسكن  ضغوط  أو  متاعب  أية 

الثقه  وبالتالى يعطيك علي مزيدا من 

بالنفس ويحقق لك السعاده. 

التفكير  كيف ميكن أن متارس هوايه 

اإليجابي؟

سؤالي:“كيف  ــد  ــري ت ـــك  أن ــم  أعــل

لتصبح  الهوايه  هــذه  ممارسة  أستطيع 

عادة لدى“؟ 

فلن  ــات،  األوق كل  في  متفائًال  كن 

احملاسبه  ــن  م شـــيء  أي  إلـــي  تــصــل 

علي  وخاصة  باستمرار  للنفس  القاسيه 

األمور التافهه. 

قراراتك  ــى  ف وفــكــر  ــًا،  ــعــي واق كــن 

اخليارات  جيدًا  وإبحث  إتخاذها،  قبل 

املطروحة أمامك.

حتدث بإيجابيه عن نفسك، ركز علي 

صفاتك احلميده، وحاول االستفاده من 

قدراتك اإلبداعيه.

أضحك علي كل موقف تقابله وعلي 

تنتابك حالة  أن  بدًال من  أيضًا  نفسك 

القلق أو االرتباك.

في  يحدث  شيء  كل  بأن  تؤمن  أن 

الشاغل  هذه احلياة لسبب ما، وشغلنا 

في الدنيا هو معرفة هذا السبب.

إذا  شفتيك  علي  االبتسامه  إرســم 

تعرضت ملوقف ما يحبطك.

توقف عن التفكير ولو للحظه واحده 

في اليوم الواحد. 

فاحلياة حلوة تستحق أن حتيا وتعيش 

فيها، واإلنسان هو الوحيد القادر علي 

أن يعطي لها هذه الصورة اجلميله إذا 

فهمها بطريقه إيجابيه.

هواية التفكير 
ا�يجابى

أمام أي شخص، بالتأكيد سيتجه  ”هوايه“  عندما أذكر كلمة 

الدراجات،   ركوب  سباحه،  تنس،  من:  الرياضة  إلي  تفكيره 

مشي، جري ... الخ أو إلي القراءة أو رمبا يخبرني شخص آخر 

بهوايته فى كثرة الترحال أو السفر، أو حتى سماع املوسيقي.

هل من املسموح أن تطلب  شيء غير 

أو  الضيافة  صاحب  مائدة  علي  موجود 

أن  الالئق  من  هل  الضيافة؟...  صاحبة 

من  وهل  أطعمة؟...  من  تبقي  ما  تأخذ 

 حقك رفض ما ال ترغب فيه من الطعام؟

عن  أهميتها  فــي  تقل  ال  األسئلة  هــذه 

كيفية ترتيب أدوات املائدة بحيث تصبح 

تناول  كيفية  عن  أو  أنيقة...  مائدتك 

األطعمة فينبغي أن حترص علي أن تكون 

مائدتك  شكل  مثل  جــذابــة  تصرفاتك 

وأطعمتك.

 عندما تطلب شيء غير موجود علي املائدة

توجد  ال  املستردة،  أو  الكاتشب  مثل 

املضيفة  نظر  ولفت  طلبهما  في  مشكلة 

بأسلوب الئق لهما لكن من غير املسموح 

علي اإلطالق أن تطلب أطباقًا أو أصنافًا 

أشياء  وإمنـــا  مــوجــودة  غير  الطعام  مــن 

بسيطه فقط.

ينطبق  وهــذا  األطعمة  تتبقى  عندما 

فقط إذا كنت مدعو إلي تناول الطعام في 

مكان عام وليس في منزل صديق، ويجوز 

تبقي من األطعمه في حالة  تأخذ ما  أن 

رغبتك في ذلك واحلالة الثانية إذا كانت 

كمية الطعام كبيرة وال تستطيع اإلنتهاء 

منها في املطعم.

رفض ما ال ترغب فيه من الطعام

١- بني األصدقاء ال مانع من الرفض 

بتأدب وليس لزامًا عليك أن تبدي أسباب 

عدم رغبتك، أو إذا اضطرك املوقف فمن 

املجاملة أن تأخذ من كل طبق مقدم لك 

ال  حتى  املختلفة  األصناف  من  القليل 

 تشعر مبا ال ترغب فيه أو ال تستحسنه..

والرفض ضروره مع إبداء السبب إذا كنت 

تعاني من حساسية أو أية أسباب مرضية 

احلاضرين  جميع  أنظار  لفت  بدون  أخرى 

إليك، عليك بالهمس في أذن املضيفه.

٢- في مطعم خارجي والذي يقدم 

غريب  شخص  اجلرسون   هنا  الطعام  لك 

أسهل  بالرفض  التصرف  فسيكون  عليك 

بالغ  بتأدب  بكثير من األصدقاء ويكون 

أيضًا.

بكثير  أسهل  املفتوح  البوفيه   -٣

من األصدقاء واملطعم حيث تتاح لك حرية 

األختيار بدون تدخل من أحد..

تعلم كيف تتناول طعامك خارج المنزل؟
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الرّسامني في  أشهر  بابلو (١٨٨١- ١٩٧٣م). من  بيكاسو، 

القرن العشرين، ُعرف بأعماله في النحت والرسم والتصوير واخلزف، 

وكان أكثر الفنانني متّيًزا عن أقرانه ألنه جتاوب مع متغيرات ظروف 

في  أسلوُبه  وَجَعَله  والسرعه.  احلده  ِبُكّل  العصر،  وحتديات  وهموم 

البحث زعيَم التعبير عن تعقيدات القرن العشرين امليالدي.

حتدى فن بيكاسو النظره التقليديه للحياه فظهر مشدوًدا إلى 

العجيب  العالَم  يْستْكشُف  كأمنا  بيكاسو  وبدا  والصراع.  التوتر 

للكوابيس واخليال السحيق الذي يقرر ِعلُم النفس والفنُّ املعاصران 

أنها مؤثرات كبيره في أفعالنا اليوميه.

فرنسا  بأسبانيا، ولكنه عاش في  ملقا  بيكاسو في مدينة  ُولد 

من ١٩٠٤م إلى وفاته. كان طفال معجزه، يرسم صوًرا واقعيه ولم 

يتجاوز الرابعه عشره من عمره. وسمي أوُل أسلوب شخصي لبيكاسو 

موضوعات  على  يركز  وهو  ١٩٠٤م)،   -  ١٩٠١) الزرقاء  الفترة 

الوْحَشه واليأِس َويرسم في الغالب ظالًال زرقاء. ثم حتول أسلوُب هذه 

ز على ألوان  الفتره فيما بني ١٩٠٤ و١٩٠٦م إلى أسلوب آخر ُيركِّ

النحيله املذعورة  الوجوه  وأمزجة أكثر دفًئا. ثم تخلى بيكاسو عن 

التي كانت بالفتره الزرقاء، وأعطى موضوعاته مرونًة جديده.

وفي ١٩٠٧م، رسم بيكاسو َصبايا أفينون، وهي لوحة شكلت 

للنظريات  حاسًما  فاصال  حًدا  إذ وضعت  الفن،  في  بارزة  عالمة 

ومن  واالنسجام،  للجمال  التقليديه 

هذه اللوحة ترعرع األسلوب املعروف 

بالتكعيبيه -ُحتلِّل الرسوم التكعيبيه 

املوضوعات  ــره  ــك ــب امل الــنــمــطــيــه 

ــــارات  فــي أشــكــال هــنــدســيــه وإش

الرّسامون  حاول  ما  وكثيًرا  أوليه. 

برؤى  املوضوع  إبــراز  التكعيبييون 

وذلك  الــوقــت،  ذات  فــي  متعدده 

التوزيع  ــوع مــن إعـــادة  ن بــإحــداث 

والتداخل بني تلك العناصر.

اته إحساسًا أكثر  بعد ١٩٤٥م، َولََّد رسُم بيكاسو ونْحُته وخَزفيَّ

طاملا  التي  بالعواطف  السالم  يصنع  كأمنا  وظهر  وُلطفا،  استرخاًء 

بَْته في املاضي. ويشعر بعُض النقاد أّن هذا النهج اجلديد خّلَد  عذَّ

َفنِّه. ويشعر اآلخرون أن هذا مثل انطالقة جديدة في  أيام  أحسن 

هنيه في الفن. مغامرات بيكاسو املرئيه والذِّ

ليوناردو ( ١٤٥٢ - ١٥١٩م). أشهر وأهم فنان  دافينشي، 

إيطالي في عصر النهضه األوروبيه. وُتعد أعماله الفنيه املوناليزا 

ويعتقد  ــالق،  اإلط على  الفنيه  اللوحات  أشهر  األخير  والعشاء 

عبقرًيا  ليوناردو  وكان  قط.  فنان  ودقته  مهارته  إلى  يصل  لم  أنه 

حقيقًيا جتلت عبقريته في شتى الصور. فقد درس التشريح وعلم 

الفلك، والنبات واجليولوجيا وصمم آالت عديدة لم تخطر على بال 

املعاصرين له.

اليزال  كبير  دفتر  في  تصميماته  من  ــدًدا  ع ليوناردو  وضــع 

تصميم  عصره  بها  سبق  التي  املخترعات  بني  من  وكان  موجوًدا. 

الطائره املروحيه وتصميم املنطاد والغواصه.

يزينا  أن  ليوناردو ومن مايكل أجنلو  ٌطلب من  فلورنسا،  وفي 

فاختار  املدينه  تاريخ  تخلد  مبناظر  فلورنسا  مدينة  مجلس  مبنى 

تصوير معركة أجنياري التي هزمت 

فيها فلورنسا ميالنو. وأثناء عمله 

أشهر  املعركة صوَّر  في تصوير هذه 

أعماله وهي املوناليزا، والتي تسمى 

كذلك اجليوكندا، وقد اشتهرت هذه 

التي  الغامضة  باالبتسامة  اللوحة 

استطاع ليوناردو أن يصورها.

دافينشي  ليوناردو  استقر  وقد 

في فرنسا منذ عام ١٥١٧م وحتى 

وفاته ألن امللك فرانسيس األول ملك 

فرنسا كان قد دعاه للبقاء هناك رغبة منه في أن يكون في بالطه 

عباقرة عصر النهضة في شتى املجاالت.

1- لمن ظهر السيد المسيح بعد القيامة ؟  ما ورد عنه في الناموس وا�نبياء والمزامير؟ اذكر مع 
الشاهد..

2- من هي أول أمرأة ظهر لها السيد المسيح بعد قيامته؟  ومن هو أول رسول ظهر له السيد 
المسيح؟ ومن هو الرسول الذي شك في قيامته ؟ أذكر مع  الشاهد....

3- ما هو أكبر عدد من التالميذ ظهر لهم الرب؟ أذكر مع الشاهد.
4- أذكر معجزه حدثت في ظهور السيد المسيح لتالميذه... وما سببها؟ اذكر مع الشاهد.

5- من هو مؤسس سر ا�فخارستيا، ومتى أسسه؟ أذكر مع الشاهد...
6- لماذا قيل عن المسيح ”باكورة الراقدين“(1كو 51: 02) ؟

7- من هو أصغر بابوات االسكندرية الذي جلس علي الكرسي المرقسي، ومن أقل البابوات في 
جلوسه علي الكرسي المرقسي؟

8- البابا السكندري الذي عاصره القديس سمعان الخراز؟

الجوائز 
قــيــمــة 
ثـة  للثال
مــراكــز 
ـــى ا�ول

مسابقـة العـدد

بيكاسو، بابلو

دافينشي، ليوناردو

القلب الشكور أعظم من كل الفضائل 
)مثل فرنسى (



ربى معناك احلب... وماذا عن احلب ؟
حبك يارب جبار عادل  رحوم محب

هى دى قصة الفداء! أنا أخطات لشخصك
عدلك يقول التغفر وثمنها املوت

 )وقلت :  ال ماك وال رئيس مائكه وال نبي يقدر يغفرها(
رحمتك ومحبتك نزلت.. وجيت.. لى عشت معايا

تأملت آلجلى ُمت وقومت أنت ياصاحب املغفرة
أخطات اليك وكان الزم أموت جيت أنت وُمت بدالى  )ما هوهذا(؟

..أنه أعظم حب فى احلياه..  أخطات اليك وأنت  متوت بدالى
ربى أنت ُمعلم احلب  !علمنى كيف أحب!

هل أنا أقدر حد يغلط فيا وأنا أموت علشانه
حبك  يا الهى حب عميق مهما عملت ومهما مشيت

مقدرش يوم أرد لك حبك حبيبى يا يسوع.. 
با با يسوع سامحنى علشان أنا غلط فيك ونسيت حبك

نفسى أكون معاك فى كل حياتى وبعد موتى حبيبى يا يسوع
وفى حضنك الدفى خبنى ..علشان أنت احلمايه واألمان

ـــر
اط

ــو
خـ

بحبك آل نك

بقلم:
مينا القمص

سيظ�������ل يح��ب�ك ف�ات����ح ق�ل��ب����ه  داي�م����ا ل��ي�ك .. افتح ق��لب����ك
شوف مني جنبك ملا املوجه بتعلى عليك شوف مني جن��بك
 ب���س بق�ل���ب�ك أُص�رخ لي�ه ق�ول��ه س���اع�دني أنا ع��ايز أت��غير

صدقنى راح تاقيه مستنيك إنت تقرر
خليك حارس لعقلك انتبه ! لكل أفكارك

مهما كانت مشاكلك دافع عن قرارك
قرر مصيرك بايدك وإعلن إنتصارك
سعادة وسام وخير داميا بانتظارك

خلي��������ك ض���د األم��واج إميانك شراع���ك مجداف���ك ضم�يرك
إع���ل����ن قول محت�������اج لسع���ادتك صف��اءك لنفسك وخ�ي�رك
أنظر لك���ل شئ ج�م��ي��ل  وش��وف ك������د إي�ه دا عش����ان�ك إن�ت
شوف اخلير دليل    أساس لكل شئ  ضمن تكوين حياتنا

ك
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س
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