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 :
فمع إنه اخلطيه نتج عنها حكم امل��وت وهكذا “
ُوضع للناس أن ميوتوا مرة وبعد ذلك الدينونه”
(عب ) ٢٧ : 9واملوت 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
والكوارث والشيخوخة .كما يختلف ً
أيضا عن
املوت األبدى أي العقاب النهائي للخطيه .
«تأتى ساعه حني يسمع جميع من فى القبور
ص��وت��ه ،فيمضى ال��ذي��ن فعلوا ال�ص��احل��ات إلى
قيامة احلياه والذين فعلوا السيئات إلى قيامة
وسحق
الدينونه» (يو  )29 :3هنا امل��وت إنهزم ُ
متا ًما بقيامة املسيح إذ أقامنا معه وأجلسنا معه
فى السموات» (أف  )6 :2فهو الذي قال -:
«م��ن آم��ن بى ول��و م��ات فسياحيا» (يوحنا :11
 )25وهكذا أنتهى املوت إلى األبد وصار هتاف
املؤمنني «أي��ن شوكتك ي��ا م��وت؟ أي��ن غلبتك يا
هاوية» (هو.)14 :13
هزمت الشيطان:
إذ قال الرب قبل صلبه «رأيت الشيطان ساق ًطا
مثل البرق من السماء» (لو  ،)18 :10وقال ً
أيضا

�ارج��ا» (يو:12
«اآلن ُيطرح رئيس ه��ذا العالم خ� ً
 )31وهكذا لم يعد للشيطان الساقط سلطانٌ على
البشر ما لم يعطوه هم هذه الفرصه ،بل أن الرب
طلب منا أن نقاوم إبليس .
«قاوموا إبليس فيهرب منكم «(يع  )7 :4ووعدنا
قائال”إله ال��س�ل�ام ي�س�ح��ق ال �ش �ي �ط��ان حتت
أرج�ل�ك��م س��ري � ًع��ا» (رو )20 :16ل�ه��ذا م��ا أعجب
الذين يسلمون أنفسهم بإرادتهم للشيطان وهم
يعرفون إنه «احليه القدميه» « إبليس» «املقاوم»
«ع��دو اخلير» «الكذاب وأب��و الكذاب» وما أعجب
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 خالص اإلنسان
ألن الرب يسوع بفدائه العجيب-:
ً
عوضا عنا فرفع العقوبه عن كاهلنا.
مات
جدد طبيعتنا بروحه القدوس فصرنا أبناء الله.
أثبات ألوهية املسيح :
ألنه حينما قام ،قام بقوته الذاتيه وقام بجسد
نوراني وق��ام ول��م ميت ول��ن مي��وت إل��ى األبد..
أثبتت هذه األمور جمي ًعا أنه اإلله الذي ظهر في
اجلسد (تي  .)16 :3كما أثبت الرب قوة الهوته
في مواضع أخرى كثيره حينما أرانا.
أ ُ -سلطانه املطلق :على امل��وت  ..حينما أقام

يامعطى اخلالص أسكب فى قلبى ولو قطرة واحدة من محبتك فتضطرم فى قلبى لتحرق األفكار النجسه
(مار افرام السريانى )
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امل��وت��ى ح�ت��ى وه��و ع�ل��ى الصليب  ....وعلى
املرض وعلى األنسان وعلى الشيطان وعلى
الطبيعه ..
ب -ق��داس�ت��ه املطلقه  :ف�ه��و ال ��ذي ل��م يعرف
خطيه (2ك��و 1( ،)21 :5ب��ط  .)22 :2وقد حتدى
اليهود قائال ً « من منكم يبكتني على خطيه»
(يو .)46: 8فانسدت األفواه وإنعقدت األلسنة
وبالفعل كان الرب يسوع بال خطيه مما يؤكد
إلوهيته املجيده.
ج -حياته اخلالده :فالرب يسوع مولود منذ
األزل م��ول��ود م��ن أآلب قبل ك��ل ال��ده��ور نور
من ن��ور إل��ه حق من إل��ه حق (قانون اإلميان)
وبعد أن جتسد خلالصنا وم��ات وق��ام ها هو
حي إلى األبد ولم يحدث فى التاريخ أن عاش
إنسان بعد موته ،حتى إذا ما أُقيم من األموات
فذلك لفتره بسيطه ملجد الله ثم ميوت ثانية.
أما السيد املسيح فهو «احلياة» أصل الوجود
وواجد الوجود إذ «فيه كانت احلياه”
(يو  )4 :1وهو الذي قال «أنا هو الطريق واحلق
واحلياه» (يو .)6 :14
فتحت لنا الفردوس:
ألن السيد املسيح حينما م��ات على الصليب
نزلت نفسه اإلنسانيه املتحده بالهوته إلى
اجلحيم ليطلق أسر املسبيني هناك الذين كانوا
فى إنتظار فدائه املجيد لهذا يقول الرسول إن
املسيح له املجد «نزل أوالً إلى أقسام األرض
السفلى ث��م ص�ع��د إل��ى ال �ع�لاء وس �ب��ى سبيًا
وأعطى الناس عطايا» (أف  )8،9 :4كما يقول
معلمنا بطرس «ذهب فكرز ل�لأرواح التي في
السجن» (1بط .)9 :3
ل �ه��ذا ت ��رمن ال�ك�ن�ي�س��ه ي ��وم القيامه
قائله «يا كل الصفوف السمائيني رتلوا إللهنا
بنغمات التسبيح وإبتهجوا معنا اليوم فرحني
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بقيامة السيد املسيح .قد قام الرب مثل النائم
وك��ال�ث�م��ل م��ن اخل �م��ر ووه �ب �ن��ا ال�ن�ع�ي��م الدائم
وعتقنا من العبوديه املُره وسبى اجلحيم سبيًا
وحطم أبوابه النحاس» ولهذا ً
أيضا قال الرب
للص اليمني «اليوم تكون معي في الفردوس»
(لو  .)42 :23وتقضى الكنيسه ليلة سبت الفرح
بعد أن إنفتح الفردوس وهى تسبح للمخلص
وتفرح باخلالص وتتلو أناشيد اخلالص فى
العهدين (القدمي واجلديد) .ثم ُيقرأ سفر الرؤيا
لترى شيئًا مما رآه يوحنا احلبيب.
أعطتنا اجلسد النوراني :
ألن ال � ��رب» س�ي�غ�ي��ر ش �ك��ل ج �س��د تواضعنا
ليكون على ص��ورة جسد مجده» (في )20 :3
فهذا اجلسد الكثيف الذي نلبسه اآلن هو من
التراب ،ولكنه سيلبس صوره سمائيه حينما
يتغير ويتمجد ويصير روحانيًا نورانيًا .وهذا
ما أوضحه القديس بولس الرسول قائال « «هو
ذا سر أقوله لكم :ال نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير
فى حلظه ،فى طرفه عني ،عند البوق األخير.
ف��إن��ه س�ي�ب��وق ف�ي�ق��ام األم� ��وات ع��دمي��ي فساد
ونحن نتغير ،ألن ه��ذا (اجلسد) الفاسد البد
أن يلبس ع��دم فساد وه��ذا امل��ائ��ت يلبس عدم
املوت»
(1كو  )54 -51 :51هكذا «نكون مثله ألننا سنراه
كما هو» (1يو « .)2 :3ناظرين مجد الرب بوجه
مكشوف كما فى مرآه ،نتغير إلى تلك الصورة
عينها ،من مجد إلى مجد»
(2كو  ،)18 :3وواضح إن التشابه هنا هو فى
جسد ال�ق�ي��ام��ة ،وم��ا سيعطيه ال ��رب إي ��اه من
قداسه وخلود وليس فى شيء آخر ،فسوف
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.
االنبا موسى اسقف الشباب

القيامة هي ثمرة احتادنا باملسيح القائم .واملجد هو نصيبنا في املسيح القائم.
(أبونا بيشوي كامل )

مع األباء
م ��ع إش ��تياق املرمي ��ات لزي ��ارة
املخل ��ص ،قم ��ن باك ��ر ي ��وم القيامة
�اق ليذهنب إل ��ي القبر...
والظ�ل�ام ب � ٍ
لكنه ��ن حملن “هم” احلج ��ر الكبير
ال ��ذي كان موضوع� �ا ً عل ��ي قب ��ره،
وتس ��اءلن “ من يدح ��رج لنا احلجر
عن باب القبر؟”.
وعندم ��ا وصل ��ن إل ��ي القب ��ر “ وإذا
احلج ��ر ق ��د ُدح ��رج “ُ ..دح ��رج (
صيغة املبنى للمجهول) أي وجدنه
ق ��د تدح ��رج قب ��ل وصوله ��ن ..ألن
الرب ق ��د قام ثم جاء املالك ودحرج
احلجر ،لكي ُيعلن قيامته.
وهك ��ذا أحبائي ...كثيرا ً ما نخش ��ى
احلج ��ر املوض ��وع ...ونعم ��ل ل ��ه
حس ��اباً ...وميكن أيضا ً أن نتكاسل
أو نتباط ��أ ف ��ي أي أم� � ٍر خوف� �ا ً 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� �ا ً تك ��ون هذه األحج ��ار أكبر
وأثقل من أن ندحرجها.
أخ ��ي ...ال تنظ ��ر إل ��ي احلج ��ر
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...
ال مان ��ع م ��ن أن تهت ��م ولك ��ن
“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.
وق ��د أجم ��ع األطب ��اء ف ��ي عصرن ��ا
احلالي علي أنه في مقدمة األمراض
التي تهدد البش ��رية ه ��ي األمراض
النفس ��ية ،وأن جزءا ً كبي ��را ً من هذه
األمراض س ��ببها “ الهم” .ال تنتظر
معون ��ة الن ��اس ...وال تش ��كو له ��م
“م ��ن يدحرج لن ��ا احلج ��ر”  ...ألن
اإلتكال علي ال ��رب خير من اإلتكال

علي البش ��ر ،الرجا ُء بالرب خي ٌر من
الرجاء بالرؤساء”.
حني تطلب الناس قد ال جتدها.
أو جتدها مشغولة عنك.
أو ال جتد عندها الرغبة خلدمتك.
أو ال جت ��د عنده ��ا االس ��تطاعة
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.

أنت هو البهاء الذى بك تصير الظلمة نوراًوبك يتألأل الظالم ملعاناً ال تتركنى قط
(القديس أوغسطينوس)

أبونا بيجول األنبا بيشوي
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يبنى برجا ال يجل�س �أو ً
ال ويح�سب
“ومن منكم وهو يريد �أن ِ
النفقه هل عنده ما يلزم لكماله لئال ي�ضع الأ�سا�س وال يقدر �أن
يكمل فيبتدا جميع الناظرين يهزا�ؤن به “ ( لو ) 28:14
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 اخلالص وميالد 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 “ “
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وإحتياجاتك ،ببس ��اطه حاول اإلجابه علي هذه األس ��ئله:
أحي؟ ما هي التغيرات التي يجب أن
أين أنا اآلن؟ أين أ ُريد 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
هو الس ��بب الذي من أجله تتخذ أي خطوة في ) )Goal
.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 مستحيالً
.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 الالزمه 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��ا ً لم يك��ن متوقع
فيجب أن ُ
يخطط له مقدماً.
بقلــــم :د.سامـــح ذكــي

دبر سفينة حياتى بوصاياك وأعطنى فهما ً لكى أتاجر بالوزنات ما دام لى وقت قبل ان يقال لى هلم أرنى جتارة زمانك
(مار أفرام السريانى)
)

إﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﻓــﻰ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋــﻦ اﻟــﺮاﺣــﻪ ﺳﻨﻠﺘﻘﻰ
ﺑﺎﻟﻠﻪ....
ﻟﻜﻦ إى !ﻟﻪ؟
إﻟـــــﻪ اﻷﻗـــــﻮﻳـــــﺎء واﳌﻨﺘﺼﺮﻳﻦ
واﻟﻘﺪﻳﺴﲔ؟
إن ﻫﺬا ﻟﻴﺲ إﻟﻬﻨﺎ اﳊﻠﻮ اﳌﺒﺎرك.
إﻧﺔ إﻟﻪ رﺳﻤﻨﺎة ﻧﺤﻦ ﻓﻰ ﻣﺨﻴﻠﺘﻨﺎ وﻫﻮ
أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ إﻋﻼن اﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ.
إﻧﻪ اﻟﻪ ﻛﻞ ﺿﻌﻴﻒ وﻳﺎﺋﺲ وﺳﺎﻗﻂ
وﻓﺎﺷﻞ ,أﺑﻮ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ وﻗﺎﺿﻰ اﻷراﻣﻞ.
)ﻣﺰ (٥:٦٨
اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻰ إﻻ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ واﳋﻄﺎه
)ﻣﺖ (١٢,١٣:٩
واﻟﻜﻨﻴﺴﻪ ﻫﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺘﺎج
وﻣــﺘــﺎﻟــﻢ وﻣــﻨــﻜــﺴــﺮ ﻫــﻰ ُﻓــﻠــﻚ ﳒﺎة
ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻔﻮة
واﻷﻏﻨﻴﺎء وأﺻﺤﺎب اﳌﻮاﻫﺐ واﻟﻨﻔﻮذ
ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻳﺎﺻﺪﻳﻘﻰ؟
وﻫــﻞ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ اﻟﺴﺎﻗﻄﻪ
اﻟﻔﺎﺷﻠﻪ؟
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻚ إذا ﻓﻰ ﺣﻀﻦ اﻟﻠﺔ اﳌﻔﺘﻮح
ﻓﻬﻮ اﻟﻬﻚ ﺟﺎء اﻟﻴﻚ أﻧﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ
وﺗﺮك ﻏﻴﺮ اﶈﺘﺎﺟﲔ ﺟﻨﺒﺎ ...
ﻫــﻮ اﻟـــﺬى ﺳﻴﺤﻮل ﺿﻌﻔﻚ اﻟﻰ
ﻗﻮة وﺳﻘﻮﻃﻚ اﻟﻰ ﻗﻴﺎم  ..ﺳﻴﺼﻨﻊ
ﻣﻨﻚ ﻗﺪﻳﺴ ًﺎ ﻣﺒﺎرﻛ ًﺎ وﺳﻴﻤﺴﺢ ﻟﻚ
ﺧﺰى ﻣﺎﺿﻴﻚ وﺳﻴﻐﺮﺳﻚ ﻓﻰ ﻛﻨﻴﺴﺘﻪ
ً
ﻣﺜﻤﺮا وﺧﺎدﻣ ًﺎ ﺗﻘﻴﺎ ﻫﻜﺬا ﺻﻨﻊ
ﻏﺼﻨﺎ
ﻣﻊ أوﻻده ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
إن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻠﻪ ﻫﻞ
ﺧﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻚ إن ﺑﻮﻟﺲ اﻟﺮﺳﻮل ﻳﻴﺄس؟
ﻟﻌﻠﻚ ﺗﺘﻬﻤﻨﻰ ﺑــﻌــﺪم اﻟــﺪﻗــﺔ ﻓﻰ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﺑﻮﻟﺲ رﺟﻞ اﻹﳝﺎن اﻟﺬى ﻛﺘﺐ ﻧﺼﻒ
اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻴﺪﻳﻪ واﻟﺬى ﺑﺸﺮ ﺛﻼﺛﺔ

أرﺑــﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻴﺄس! اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺬى
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد اﳌﻨﺎدﻳﻞ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ
ﺗُﺸﻔﻰ اﳌﺮﺿﻰ )أع (١١:١٩
ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎء؟!
ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺖ ﻗﻤﺔ
ﺣﺰﻧﻪ ” إﻧﻨﺎ ﺗﺜﻘﻠﻨﺎ ﺟﺪا ﻓﻮق اﻟﻄﺎﻗﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﺌﺴﻨﺎ ﻣﻦ اﳊﻴﺎه أﻳﻀ ًﺎ ” )٢ﻛﻮ
(٨:١
واﻟﻌﺠﻴﺐ إن اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻢ ﻳﺘﻮرع ﻋﻦ
أن ﻳﻜﺘﺐ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺪ ﻛﺎن
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺮ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﺌﻼ ” ُﻳﻌﺜﺮ“ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ أو ﻳﻐﻴﺮ
ﻓﻜﺮﺗﻬﻢ ﻋﻨﻪ أو ﻳﺴﻰء اﻟﻰ ﺳﻤﻌﺘﻪ
ﻛﺨﺎدم.
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺸﻜﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺒﺎرة
ﺑﻮﻟﺲ ﻫــﺬه ﻓﻬﻰ ﺗُﻘﺪم ﻟﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن
اﳌﺴﻴﺤﻰ ﻟﻴﺲ ﻛﺈﺳﻄﻮره ﻣﻦ أﺳﺎﻃﻴﺮ
اﳋــــﻮارق وﻟــﻜــﻦ ﻛــﺈﻧــﺴــﺎن ُﻣﻌﺮض
ﻟﻠﻀﻌﻒ واﻟﻔﺸﻞ وﻓﻘﺪان اﻟﺮﺟﺎء إن
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻟﻴﺴﻮ ﻃﻐﻤﺔ ﻣــﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ
ﻣﻨﺰﻫﲔ ﻋــﻦ اﻟﻀﻌﻒ وﻟــﻜــﻦ أﺟﻤﻞ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻷوﻻد اﻟﻠﺔ إﻧﻬﻢ ” إﻧﺎء ﺧﺰﻓﻰ
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻜﻨﺰ“ وﺟﻤﺎل اﻟﻜﻨﺰ ﻳﺒﺪو أﺟﻤﻞ
ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﻰ داﺧﻞ أﻧﺎﺋﻚ اﳋﺰﻓﻰ أﻳﻬﺎ
اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻓﺎﻟﻠﻪ ُﻳﺸﺮق أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣ ًﺎ
وﺳﻂ اﻟﻈﻼم ,وﺳﻂ اﻟﻴﺄس واﻟﻀﻌﻒ
وﻳﺤﻠﻮ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﻪ أن ﻳﺒﺪأ ﺣﻴﺚ إﻧﺘﻬﻰ
اﻹﻧــﺴــﺎن ووﻗــﺘــﻤــﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ
واﻟﻔﺸﻞ ﻷﻧﻪ اﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء.
أﻳﻬﺎ اﳊﺒﻴﺐ ...
إن ﺧﻄﺎﻳﺎك ﻟﻦ ﺗﻌﻮق اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺣﺒﻪ
ﻟﻚ وﺣﲔ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻚ ﺳﻮف ﻳﺠﻌﻞ
أﺳﻮأ ﻣﺎﻓﻴﻚ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﻮة وﻳﺴﺘﺒﺪل
ﺿﻌﻔﻚ اﻟــﺬى أﻧــﺖ ﺗﺨﺠﻞ ﻣﻨﺔ اﻟﻰ
ﻏﻠﺒﻪ وإﻧﺘﺼﺎر
ﻷﻧﻪ اﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء.

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

ﺩ .ﻣﺠﺪﻯ ﺍﺳﺤﻖ
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أن النقاء ثمرة الصاله فلو رفعت العائالت الصاله معا ً فسوف تظل فى وحدة وطهاره وحتب بعضها بعضا ً مثلما يحب الله كل واحد منها
(األم تريزه)

للذهب ثمن ولكن احلكمه ال تقدر بثمن
(مثلصينى)
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الكتاب املقدس

ني؟ َمنْ َت ْطلُ ِب َ
َسوعُ «:يَا ا ْم َرأ َ ُة ،لمِ َا َذا َت ْب ِك َ
س ِّيدُ ،إِنْ ُك ْن َت أ َ ْن َت َق ْد حَ َملْ َت ُه
ني؟» َف َظ َّنتْ ِتلْ َك أ َ َّن ُه ا ْل ُب ْس َتان ُِّيَ ،ف َقا َلتْ َلهُ«:يَا َ
َ 15قا َل َلهَا ي ُ
16
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
ْ
َف ُق ْل لِي أ َ ْي َن وَض ْع َتهُ ،وَأنا ُ
ي» فا ْل َتف َتتْ ِتلْك َوقالتْ لهَُ « :ر ُّبونِي!» ا َّلذِي َتفسِ ي ُرهُ :يَا مُعَ ل ُم.
َسوعُ «:يَا َم ْر مَ ُ
آخ ُذهُ» .قال لهَا ي ُ
صعَ ُد إ ِ َلى أ َ ِبي وَأ َ ِبي ُك ْم
ص َع ْد ب َْع ُد إ ِ َلى أ َ ِبي .وَل ِك ِن ا ْذهَ ِبي إ ِ َلى إ ِْخ َوتِي َو ُقولِي َل ُه ْم:إ ِ ِّني أ َ ْ
َسوعُ «:ال َ َتلْمِسِ ينِي أل َ ِّني َل ْم أ َ ْ
َ 17قا َل َلهَا ي ُ
ي المْ َ ْج َد ِل َّي ُة وَأ َ ْخ َب َرتِ ال َّتالَمِي َذ أ َ َّنهَا َرأَتِ ال َّر َّب ،وَأ َ َّن ُه َقا َل َلهَا ه َذا( .يو )15 :20
َوإ ِلهِي َوإ ِل ِه ُك ْم»َ 18 .فجَ اءَتْ َم ْر مَ ُ
“قال لها يسوع :يا امرأة ملاذا تبكني؟ من تطلبني؟ فظنت
تلك أنه البستاني ،فقالت له :يا سيد إن كنت أنت قد
حملته ،فقل لي أين وضعته ،وأنا آخذه”)15( .
رمبا جاء تساؤل السيد املسيح يحمل شيئًا من احلزم :يا
أتيت
امرأة ملاذا تبكني؟ من تطلبني؟ وكأنه يقول لها :ملاذا
ِ
إلى هذا املوضع باكرًا؟
لقد سبق ف ُرمز لهذا التصرف بيوسف الذي تظاهر أمام
كغريب قبل أن يكشف لهم عن شخصه (تك ،44
اخوته
ٍ
 .)45إنه يعاتبها“ :ملاذا تبكني؟ أنا قمت! من تطلبني؟ ها
أنا أمامك! قيامتي فيها اإلجابة على كل أسئلتك ،وفيها
شبع لكل احتياجاتك”.
جاءت إجابتها حتمل معنى“ :ملاذا تلومني على دموعي
الغزيرة؟ وملاذا تسألني من أطلب؟ أنت تعرف س ّر دموعي
وموضوع طلبي” ،وإذ حسبته البستاني ترجته أن يخبرها
أين هو إن كان قد حمله إلى موضع آخر.
محمول بعي ًدا كما
موضوع أو
مرة أخرى تتحدث عن جسد
ٍ
ٍ
عن جثة ميت .إنها بهذا تعني“ :إن كنت قد حملته خو ًفا
من اليهود ،أخبرني .فإنني أأخذه” .عظيم هو حنو املرأة
وانفعالها احملب ،لكن لم يكن لديها شيء علوي .لذلك
يضع األمر أمامها بالصوت ال باملظهر“ .القديس يوحنا
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 س ّر السيد املسيح أن يهبها
فرح قيامته ،لكي تشهد وتكرز بإجنيل القيامة .حتدث
معها ال بلهجة بستاني حارس للبستان ،وإمنا بنغمة احملبة
التي اعتادت عليها .سمعت اسمها على فمه فعرفت
شخصه ،وكما قال السيد عن خرافه أنها تعرف صوته
(يو  .)٤ :١٠كان يكفيها كلمة واحدة ،أن يناديها السيد
آت
باسمها .وكما تقول الكنيسة“ :صوت حبيبي ،هوذا ٍ
طافرًا على اجلبال ،قافزًا على التالل” (نش .)٨ :٢
قالت له“ :ربوني” وهو لقب يحمل نو ًعا من الكرامة أكثر
من لقب “راباي” .إنه يحمل معنى “يا معلمي العظيم
الكرامة”.
كهاتف ال تزال تظنهv
لها
وظهر
باسمها
دعاها
إلى أن
ٍ
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ميتًا وتسأل أين هو موضوع ،دعاها باسمها .وكأنه يقول
لها“ :لتعرفي ذاك الذي يعرفك” .وإذ دُعيت مرمي باسمها
عرفت خالقها .أنه ذاك الذي تبحث عنه خارجها ،وهو
يعلمها أن تبحث عنه داخل ًيا“ .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( .
فعلت مرمي حسبما أُمرت ،ذهبت إلى التالميذ وأبلغتهم
الرسالة“ :قد رأيت الرب” .لقد أكدت لهم خبرتها مع
املسيح القائم من األموات.
لتأكيد قيامته سمح لتالميذه أن يلمسوا آثار املسامير
واجلراحات ،كما سمح للنسوة أن ميسكن قدميه ويسجدن
إليه (مت  .)٩ :٢٨أما بالنسبة للمجدلية فرمبا ألنها ظنت
أنه قام كما سبق فأقام لعازر ليعيش معهم على األرض،
لذلك طلب منها أال تلمسه بيديها بل بقلبها ،لتكرز
بقيامته وصعوده إلى السماء .إنه لم يقم ليؤسس له
مملكة أرضية ،بل ليصعد ،ويقيم مملكته في القلوب .لقد
سبق فهيأ أذهانهم قبل صلبه أنه يصعد إلى السماء،
لذا لم يرد أن تتحول بهجة قيامته إلى شوق نحو بقائه
معهم على األرض.
مع قيامته واإلعالن عن صعوده لم يخجل من أن يدعو
تالميذه “اخوتي”.
بعث السيد املسيح برسالة مع اجملدلية إلى تالميذه الذين
تركوه عند القبض عليه ولم يرافقوه حتى الصليب .لم
يشر إلى كلمة عتاب واحدة ،وكأنه قد أرسل إليهم يقول:
“إني أغفر وأنسى وال أعاتب!”
أرسل إليهم اجملدلية التي سبق فأخرج منها سبعة
شياطني لكي تكرز للتالميذ باألخبار املفرحة للقيامة.
بينما رأيناه على الصليب وحي ًدا ،ال نراه هكذا بعد ،بلv
يظهر وسط اخوته .في يوم قيامته قدم الرسالة املفرحة:
“اذهبي إلى اخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم
وإلهي وإلهكم” (يو  .)17:20نسمعه يخاطب تالميذه
كاخوته وذلك في يوم قيامته اجمليدة بعدما اجتاز آالمه.
فإننا إذ نتقدس بعمله اخلالصي (آالم الصليب) ،ليس فقط
ال يخجل بل يُسر ج ًدا أن يدعوهم هكذا “اخوته” (عب
.)12:2

الكتاب املقدس يشبه قصرا ً بناه كثيرون لكن الذى وضع تصميمه شخص واحد
(هنرى مارتن )

ا�ﻳـﻘـﻮﻧــﻪ

ا�ﻳﻘﻮﻧﻪ ﲤﺜﻞ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ

اﻟﻨﻮر ا�ﻟﻬﻲ و روح ا�ﻧﺴﺎن اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻓﻴﻪ
ﻛﻠﻤﺔ أﻳﻘﻮﻧﻪ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﻪ
ﲟﻌﻨـــﻰ ﲤﺎﺛـــﻞ أو ﺗﺸـــﺎﺑﻪ ﻷﺻـــﻞ ﻣﺜﻞ:
اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴـــﻴﺢ ،اﻟﻌﺬراء ﻣﺮﱘ واﻟﻘﺪﻳﺴﲔ
واﻟﺸﻬﺪاء وأﻳﻀﺎ ﺗُﺮﺳﻢ أو ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺪث
ﻣﻌﲔ ،ﻣﻌﺠﺰه،أو ﻣﺜﺎل ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 ا�ﻟﻮان:ﻧﺠﺪ أﻟﻮان ﻣﻌﻴﻨﻪ ُﺗﺴﺘﺨﺪم وﻟﻬﺎ
رﻣﻮز وﻣﻌﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮه:

ﻋﺎﻟﻴـــﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪاﺳـــﻪ و اﻟﻌﺸـــﺮه اﻟﻄﻴﺒﻪ
اﻟﻨﻘﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ.
 -٢ﻣﺘﻮاﺿﻊ.
 -٣درﺟـــﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠـــﻢ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪه
و اﻟﻄﻘـــﻮس و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻜﻨﺴـــﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -٤ﻣﺸـــﻬﻮد ﻟـــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘـــﻮى ﻏﻴـــﺮ ﻣﻬﺘﻢ
ﺑﺎﳌﺎده.
ﻛﻤﺎ ُﻳﻮﺟﺪ ﻛﻨﺎﺋﺲ وﺿﻌﺖ ﺻﻼه
ﺧﺎﺻﻪ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن
ﻳﻜﻮن رﺳﺎﻣﺎ ﻟ�ﻳﻘﻮﻧﻪ.

 -١ا�زرق أو اﻟﺴﻤﺎويُ :ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
اﳊﻖ اﻟﺴـــﻤﺎوي و إن اﻟﻌﺬراء ﻣﺮﱘ داﺋﻤﺎ
ً
رﻣـــﺰا ﻟﻠﺬي ﺣﻞ ﻓﻰ
ﺗُﺮﺳـــﻢ ﺑﺮداء أزرق
ﺳﻤﺎء.
ﺑﻄﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ اﳌﺘﺠﺴﺪ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ
ً
 -٢ا�ﺣﻤـــﺮ أو اﻟﻘﺮﻣﺰي :ﻣﻌﺮوف
ﺑﺄﻧـــــﻪ ﻟــــــﻮن ﻣﻠﻜــــــﻲ ﻻ ﻳﻠﺒﺴــــــﻪ إﻻ
اﳌﻠـــــــﻮك واﻷﺑﺎﻃﺮة.
 -٣ا�ﺑﻴﺾ :رﻣﺰ اﻟﻄﻬﺎرة.
 -٤ا�ﺻﻔﺮ :ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎوة أي ﺑﻼ
ﺧﻄﻴﺔ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ اﳌﺼﻔﻰ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ إى ﺷﻮاﺋﺐ
و أﻳﻀــ ًﺎ ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻟﻮن اﻟﻨﺼﺮة واﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
 -٥اﻟﺒﻨﻔﺴـــﺠﻲ :اﻟﻠـــﻮن اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟـــﺬي ﻳﺮﺗﺪﻳـــﻪ اﻟﺴـــﻴﺪ اﳌﺴـــﻴﺢ ﻷن
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر ﻓـــﻰ ﻋﺼﺮه ﻛﺎن ﻳﻠﺒﺲ ﻓﻘﻂ
ﻫﺬا اﻟﻠـــﻮن ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺑﺎﻃﺮه و
اﳌﻠﻮك ﻓﻘﻂ.
 -٦ا�ﺧﻀـــﺮ :ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻠﺸـــﺮ ﻣـــﻦ أﻳﺎم
اﻟﻔﺮاﻋﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻳﻬﻮذا اﻹﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻰ
ﻳﺮﺗﺪﻳـــﻪ و أﻳﻀـــﺎ اﳌﻠﻮك اﻟﻄﻐـــﺎه و ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﲔ اﻟﺬي ﻳﺤﺎرﺑﻪ اﻟﻘﺪﻳﺴﲔ.

 -٣اﻟﻬﺎﻟـــﻪ :ﻳﺠـــﺐ أن ﺗﻮﺿـــﻊ ﻫﺎﻟﺔ
ﺻﻔﺮاء ﺣﻮل رأس ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ،
اﻟﻌﺬراء ﻣﺮﱘ ،اﳌﻼﺋﻜﻪ و اﻟﻘﺪﻳﺴﲔ.
 -٤اﻟﺴـــﻤﻜﻪ :ﺗﺮﻣﺰ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ
ﻷن اﻷﺣـــﺮف اﳌﻜﻮﻧـــﺔ ﻟﻬـــﺬه اﻟﻜﻠﻤـــﺔ
ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴـــﻪ ﻫﻲ )أﺧﺜـــﻮس( ﻫﻲ أﺧﺘﺼﺎر
ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ أﺑﻦ اﻟﻠﻪ اﳌﺨﻠﺺ.
 -٥اﻟﻌﻨـــﺐ أو اﻟﻜﺮﻣﻪ :ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻰ
دم اﻟﺴـــﻴﺪ اﳌﺴـــﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﻄﻬﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺧﻄﻴﻪ.
 -٦اﻟﺤﻤﺎﻣـــﻪ :رﻣـــﺰ ﺣﻠـــﻮل اﻟـــﺮوح
اﻟﻘﺪس.
 ﻟﻤﺎذا ُﻧﻘﺪم اﻟﺒﺨﻮر أﻣﺎما�ﻳﻘﻮﻧﺎت؟

 -١اﻟﺮﺳـــﺎم ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﻪ

اﻷب اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك أو اﻷب اﻷﺳـــﻘﻒ ﻳﺪﺷﻦ
اﻷﻳﻘﻮﻧـــﻪ ﺑﺎﳌﻴﺮون ﻓﻴﺤﻞ اﻟـــﺮوح اﻟﻘﺪس

 -ﻣﻮاﺻﻔﺎت رﺳﺎم ا�ﻳﻘﻮﻧﺎت:

 ﺑﻌﺾ ا�ﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ رﻣﻮزﻣﺴﻴﺤﻴﺔ:
 -١اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ :ﺗﺮﻣﺰ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ.
 -٢اﻟﻄـــﺎوؤس  :ﻳﺮﻣـــﺰ ﻟﻠﺨﻠـــﻮد
وﺟﻤﺎل ﺑﻬﺎء اﻟﻔﺮدوس.

ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻣﻘﺪﺳـــﻪ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘـــﻢ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ
اﳌﻮاﻛﺐ واﻷﻋﻴﺎد اﻟﺮﺳـــﻤﻴﻪ و اﻷﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﺪﻳﻨﻴـــﺔ و أﻳﻀـــﺎ ﻓـــﻰ ﻣﻮاﻋﻴـــﺪ ﺗﺬﻛﺎر
أﺳﺘﺸﻬﺎد ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻳﻘﻮﻧﻪ.
 ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻰ رﺳﻢ ا�ﻳﻘﻮﻧﺔ:-١اﻟﺠﺴﺪ :ﻻ ﺗﺼﻮر ﻣﻼﻣﺢ اﳉﺴﺪ و
ﺗﻜﻮن اﳌﻼﺑﺲ ﻓﻀﻔﺎﺿﻪ و ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻼﺑﺲ
ﻣﻦ ﻧﻮر.
-٢اﻟﻌﻴﻮن :ﻣﺘﺴﻌﺔ ﻣﺘﺄﻣﻠﻪ وﺗﻜﺸﻒ
ﻟﻨـــﺎ داﺋﻤـــﺎ ﻋﻦ ﺣﺐ ﻳﺸـــﻊ ﻣـــﻦ أﻋﻤﺎق
اﻟﻘﺪﻳﺲ.
-٣اﻟﻔﻢ :ﺷـــﻔﺎه رﻗﻴﻘـــﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻈﺔ
ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ و ﻫﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﺷﻔﺎه )ﳌﺴﺎء( ﻷﻧﻬﺎ
ﻻ ﲢﻤﻞ ﺷﻬﻮة اﳉﺴﺪ إﳕﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﻠﺘﻤﺠﻴﺪ
واﻟﺘﺮﱎ واﻟﺘﺴﺒﻴﺢ وﻟﻜﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﳉﺴﺪ واﻟﺪم ﻓﻲ ﺳﺮ اﻹﻓﺨﺎرﺳﺘﻴﺎ.
-٤اﻟﺠﺒﻬﺔ :ﺗُﺮﺳـــﻢ ﻋﺮﻳﻀـــﻪ وﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻜـــﺲ ﺣﻴـــﺎة اﻟﻘﺪﻳﺲ اﻟﺘـــﻰ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ
ﻓـــﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ ودﻟﻴـــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـــﻤﻮخ ﻓﻲ
اﻟﺮوﺣﻴﺎت.
-٥اﻟﻮﺟـــﻪ :ﻣﺘﺠﻬـــ ًﺎ ﻟﻸﻣﺎم ﻓﻰ وﺿﻊ
ﻣﻮاﺟـــﻪ ﻣﻊ اﳌﺘﺄﻣـــﻞ ﻟﻸﻳﻘﻮﻧـــﻪ ﻷن اﻟﻨﻈﺮ
وﺟﻬـــ ًﺎ ﻟﻮﺟﻪ إﳕﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻋﻼﻗـــﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ
اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﻳﻘﻮﻧﻪ و اﻟﻘﺪﻳﺲ.
-٦اﻟﻤﻜﺎن :ﻻ ﺗُﺮﺳﻢ أو ﺗُﺼﻮر ﺣﺪث
داﺧﻞ ﺣﺠﺮه ﻣﻐﻠﻘﻪ.
-٧ا�ﻟـــﻮان :ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﺗﻜﻮن
داﻛﻨﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻛﻲ ﻻ ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺣﻴﺚ ﻧﺮﺳـــﻢ ﺷـــﺨﺺ روﺣﺎﻧﻲ
ﺷﺪﻳﺪ اﳋﺸﻮع واﻷﻧﺴﺤﺎق واﻟﻮﻗﺎر.

حينما تتأمل فى األيقونة وتري فيها السيد الرب شاخصا ً إليك بعينيه ،فهذه ليست صورة ما بل هو حادث بالفعل

(األب يوحنا كاسيان )

9

اكتشف نفسك

التحرر من الشعور بالنقص
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
تدريجيا ً 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

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

رحلة النضج العاطفي

النضج العاطفي هو:
هو القدرة علي أن يقيم الفرد توازنا صحيحا ً
بني إشباع إحتياجاته العاطفيه والنفسيه
من خالل اإلختيارات املتاحه وممارسة العطاء
لإلخرين حسب رغباتهم في حدود قدراته.
ال يندفع بتعويضات ال شعوريه من خبرات
املاضي جتبره علي إشباع إحتياجاته الطفوليه
التي لم يتم إشباعها
أو تعويض اخلبرات املؤمله في الطفوله “ العقد
النفسيه” علي حساب نفسه أو علي حساب
األخرين دون إمكانية لعمل توازن في األخذ
والعطاء مع األخرين.
إمكانية إدراكه الحتياجاته النفسيه
والعاطفيه التي يحاول إصالحها بنفسه
أما عالقاته اإلنسانيه فتكون متوازنه هدفها
املشاركة والعطاء واألخذ بدون أي رغبة دفينه
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في السيطره أو التحكم في األخرين إلشباع
إحتياجاته أو تعديل ضعفاته وهذه املشاركه
تسعده وتنميه روحيا ً ونفسا ً وعاطفياً.
إذا أكتشف أنه متعلق بشخص عاطفيا ً وهذا
الشخص بقصد أو بدون قصد يقوم بالتأثير
السلبي علي ذاته وكيانه ويحاول السيطره
عليه يستطيع أن يضع حدودا ً سليمه أو ال
يعطيه فرصه هذه السيطره.
يعتبر كل إنسان حر ومميز في ذاته وال يرغب في
السيطره علي أحد أو إحتوائه في عامله اخلاص
به بل يجعله ينطلق بحرية في عامله الذاتي
الذي يحقق له السعادة والرضا ويقوم بااللتقاء
معه بكامل حريته من أجل املشاركة.
تابع معنا في العدد القادم أقنعة احلب
الزائف ....

أفقر الناس من ليس عنده أمل
(مثل أملانى )

ما هو
النضج
العاطفي
ما هو
التأثير
السلبي..

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

ﺍﻷﻡ ﺛﻴﺆﺩﻭﺭﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺑﻨﻪ ﻭﺣﻴﺪﻩ ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ

ﺭﻫـــــﺒـــﻨــﺘـــــﻬﺎ :
ﺃﺣﺒﺎ ﻭﺍﻟﺪﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺟﺎﻫﺎ ﻓﺄﺣﻀﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ
ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻪ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻴﻞ ﺑﻘﻠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺳﻤﻪ .
ﻭﺑﺎﻋﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺣﻀﺮﻩ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﺍﻫﺎ ﻭﻓﺮﻗﺖ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ
ﺛﻢ ﺑﻨﺖ ﻛﻨﻴﺴﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻪ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻪ
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪﺕ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺃﺛﻨﺎﺳﻴﻮﺱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻟﻲ
ﻓﻘﺺ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻭﺭﻫﺒﻨﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ
ﻓﺘﻨﺴﻜﺖ ﻧﺴﻜﺎ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻭﺟﺎﻫﺪﺕ ﺟﻬﺎﺩﺍ ﺭﻭﺣﻴﺎ
ﺣﺘﻰ ﺃﺳﺘﺤﻘﺖ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
)ﺃﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ(
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
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻮﺍﺿﻌﻬﺎ
ﺃﺭﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻲ .
ﺑﻞ ﺗﺘﺮﻛﻬﺎ ﻭﺗﺄﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻨﻔﺴﻚ .
ﻫﻜﺬﺍ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺷﻲء ﻟﻤﻦ ﻳﺤﺎﺩﺙ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺭﺩﻱء
ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺪﻉ ﺳﻤﻌﻪ ﻳﺘﻠﺬﺫ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻊ » .
ﻭﺳ ُﺌﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ :
ﺑﻤﺎﺫﺍ ﻳﻐﻠﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﺪﻭﻩ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ؟
ﻓﻘﺎﻟﺖ  » :ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻹﺗﻀﺎﻉ »

ﻧـــــﻴـــﺎﺣــﺘـــﻬـﺎ :
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ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺟﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﻨﻴﺤﺖ ﺑﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎﺋﻪ ﺳﻨﻪ ...
ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ  ١٩ ...ﺍﺑﺮﻳﻞ ) ١١ﺑﺮﻣﻮﺩﺓ (

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

v��d*« v�dJ�«Ë t�dB*« —U�b�« “Ë—U�

∫ tK�« dO�b�

dOb ÊU Ë¨ t tKBO ”uUO≈ tL√ ÊU ¨tMb*« w wUJ≈ w≈ ‰UL dO« …d s Áƒ«c ‚eL Á“«dJ« tK« dbO fd—U wK�
oD UbM fd—U Õd¨ b«u« tK« U © ”uO f≈ ® ŒdB tF�≈ w “«d*« qœ ¨Á—cK `UB« VKI« ”uUO« w b Ê√ tK«
Æb«u« tù« s tbO t�dH«Ë qb*« ÊU t_ dOF« «cN ”uUO«
V– Ë `O*« bO« s rKJ fd—U √b r¨td√ ôË tM lL√ t ‰U b«u« tù« u s tQ r ¨ Õd'« ÂQU fd—U vKB
ÆlOL'« sÓ U tO w≈

∫ t�—bMJ�ù« W�OM�
tËUI« r¨ tb wK 5MR*« ‰Ë√ ”uUO≈ tOK ‰Ë_« „ddD« ÊUJ tdB*« —Ub« “Ë—U ‰ud« fd—U fbI« UN√
tOuö« t—bMJù« W—b Ídb —UO√ WL)« ¡ôR wK ¨© ”uœd Ë ”uMOUË ”uOKO ® fd—U rNL— sc« tö«
ÆW—UD« œ«b w ”œU« —U� Ë fD WöF« u fd—U wd vK fK db ‰Ë√Ë

∫ „d�dD��« —UO��√
qz«Ë√Ë YU« ÊdI« WUN wH ¨wË_« Wö« ÊËdI« w pc sJ r Ë¨ ÊUd« s Î UOU W—UD« —UO√ Êù« rË
”uOUM√ «Ëc√ q rNM cR r p– lË ¨ ”uOuU U_«Ë …œuM U_«Ë ”uOuD√ fbI« dNE WMd« XU l«d«
Æ”ULA«
YU« fR UU« r ©Â∂¥¥® ≥∏ ?« 5UOM UU« r ¨ Î UddD —U� V«— ‰Ë√ u ©Â¥±≤® ≤¥?« dOJ« fdO fbI« ÊUË
Æt—UD« iF ¡UMU ÂuO« v ÊUd« s t—UD« cR Ê√ ¨…bU p– bF —U� r ©Â∂∏∞® ¥∞ ?«
q w d√ nI√ tF sJ rË t—bMJù« nI√ fd—U WHOK VIKÔ ÊUJ Î UËdF „ddD Ë√ UU VI sJ r d_« ∆œU w
WHU_« fOzd VIË tF WHU√ rOO s ‰Ë√ u ©wU« ÊdI« d«Ë√ w® ±≤ Â«dJ« ”ud1œ UU« Ê√ qOË ¨ WdB*« œö«
ÆUU« Ë√ „ddD« Ë√

v��d*« w�dJ�« dI�
YO ©UOUu® ? tOd*« tOMJ« w r ”uUO« XO w ÎôË√ ÊUË¨ ÍËUU« wdJ« dI w t—bMJ_« XU lDU
ÆwË_« dAF« ÊËdI« ‰«u t—UD« ¡Uù« dI w wLEF« t—bMJù« WMb dL≈Ë¨ ‰ud« fd fbI« UNO sÔœ
Î U�uB UNO ÊuH tHK sU√ w ÊuLOI «ËUU« ÊU ÍdB*« dDI« 5OO XN«Ë w« œUND{ù« …d wË
t—bMJù« fzUM lOL wK 5FOD« »U�√ ¡öb« t—UD« wu≈ YO ¨wËbOIK)« œUND{ù« Ád w
ËdL bNF dB »dF« ` U*Ë¨ ÊËdDM« Íœ«Ë …dœ√ Ë√ ÃUe« dœ u t—UD« tO ÊuH ÊUJ dN√ ÊUË
Æt—bMJù« w≈ ÁƒU√ ÊUJ s ld © Â ∂¥¥ ÂU® w ≥∏ ?« »U« 5UOM UUK ÊU_« ¡UDS ’UF« s
`BË dA ÍœU(« ÊdI« ∂∂ ?« UU« uKË–ud UU« b wK …dUI« v≈ wË_« …dLK ÍuU« wdJ« UbF qIMO
ÆW1bI« dB0 WIKF*« WOMJ« …dI
ÆdA wU« ÊdI« w Íd√ Ád WIKF*« v≈ l— r W1bI« dB0 5HO w√ ”u—ud WOM w≈ wdJ« qI r
sU« fd UU« √b Â±∏∞π WM vË¨ ±π?« ÊdI« v Â±≥≤∞ WM WKË“ …—U ¡«—cF« WOM v≈ UbF qI r
”œU« fdO `OM*« UU« W«b bN v UN dI≈Ë UNO≈ wd*« wdJ« qIË WOJ“_U WOd*« WOMJ« ¡UM v
…“«dJ« „ddDË W—bMJù« UU YU« …œuM U_« rEF*« UU« wU(« „dD« bN v WOd*« WOz«—bUJ« v≈ Î «dO√Ë¨
Æ ±±∑?« „dD« bF uË rUF«Ë dB v WOd*«
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اذكر وعود الله وحينئذ تتعزى فى ضيقاتك
)(قداسة البابا شنودة الثالث

ﻫﻮاﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ا�ﻳﺠﺎﺑﻰ
دﻋﻮﻧﻲ أﻗﺘﺮح ﻫﻮاﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺸﺒﻪ إﻟﻲ
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺮﺣﺎل وﻫــﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻴﺲ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﳉﺴﺪ وإﳕﺎ ﺳﻔﺮ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻔﺲ .ﻧﻌﻢ ،ﻫﺬه ﻫﻮاﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪه
أدﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻜﻰ ﻳﻘﺘﻨﻴﻬﺎ
”اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ“ إﻧــﻪ أﺣــﺪ أﻧﻮاع
اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء واﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳌﻦ ﻳﻮاﺟﻪ
اﻟﻀﻐﻮط .ﻳﺒﺪو ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺷﻲء ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻻ
أرﻳﺪ ﺧﺪاﻋﻚ ﻷن ”اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ“
ﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺬي ﻳﺠﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص ﺻﻌﻮﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ .ﺑﻞ
وأﻋﺘﻘﺪ أﻳﻀ ًﺎ أن اﳋﺒﺮاء اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا
إﻟﻲ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺠﺪون أﻳﻀ ًﺎ ﺻﻌﻮﺑﻪ
ﺑﺎﻟﻐﻪ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
وﺧﺎﺻﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﻪ ﻣﺎ.
ﻣــﻦ ﻓﻀﻠﻚ أﻧــﻈــﺮ إﻟـــﻲ ﻫـــﺬا اﳌﻔﻬﻮم
ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋــﻤــﻠــﻰ رﻏـــﺒـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﻣـــﻮر ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ .أﻧﻈﺮ
إﻟﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ،وﻣﻮﻗﻔﻚ ﲡﺎه

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺫﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ ”ﻫﻮﺍﻳﻪ“ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ،ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺘﺠﻪ
ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ :ﺗﻨﺲ ،ﺳﺒﺎﺣﻪ ،ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ،
ﻣﺸﻲ ،ﺟﺮﻱ  ...ﺍﻟﺦ ﺃﻭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺭﲟﺎ ﻳﺨﺒﺮﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ
ﺑﻬﻮﺍﻳﺘﻪ ﻓﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻲ.

اﳊﻴﺎة ﻫﻮ اﻟــﺬي ﻳﺤﺪد ﻧﻈﺮﺗﻚ إﻟﻴﻬﺎ.
وﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ”اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ“
ﻟﻴﺲ ﺑــﺎﻷﻣــﺮ اﻟﺴﻬﻞ أو اﻟــﻬــﲔ ﻟﻜﻦ
ﺗﻮﺟﺪ أﺧﺒﺎر ﺳﺎرة ﻟﻚ ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻳﺸﺠﻌﻚ ﻋﻠﻲ إﺧﻼء اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ
أﻳﺔ ﻣﺘﺎﻋﺐ أو ﺿﻐﻮط ﺗﺴﻜﻦ ﺑﺪاﺧﻠﻪ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﻋﻠﻲ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻪ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻳﺤﻘﻖ ﻟﻚ اﻟﺴﻌﺎده.
ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﲤﺎرس ﻫﻮاﻳﻪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ؟
أﻋــﻠــﻢ أﻧـــﻚ ﺗــﺮﻳــﺪ ﺳﺆاﻟﻲ“:ﻛﻴﻒ
أﺳﺘﻄﻴﻊ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫــﺬه اﻟﻬﻮاﻳﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﻋﺎدة ﻟﺪى“؟
ﻛﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋ ًﻼ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗــﺎت ،ﻓﻠﻦ
ﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻲ أي ﺷـــﻲء ﻣــﻦ اﶈﺎﺳﺒﻪ
اﻟﻘﺎﺳﻴﻪ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻲ
اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻓﻬﻪ.
ً
ﻛــﻦ واﻗــﻌــﻴ ـﺎ ،وﻓــﻜــﺮ ﻓــﻰ ﻗﺮاراﺗﻚ
ً
ﺟﻴﺪا اﳋﻴﺎرات
ﻗﺒﻞ إﺗﺨﺎذﻫﺎ ،وإﺑﺤﺚ

اﳌﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎﻣﻚ.
ﲢﺪث ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ،رﻛﺰ ﻋﻠﻲ
ﺻﻔﺎﺗﻚ اﳊﻤﻴﺪه ،وﺣﺎول اﻻﺳﺘﻔﺎده ﻣﻦ
ﻗﺪراﺗﻚ اﻹﺑﺪاﻋﻴﻪ.
أﺿﺤﻚ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ وﻋﻠﻲ
ﻧﻔﺴﻚ أﻳﻀ ًﺎ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻨﺘﺎﺑﻚ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻘﻠﻖ أو اﻻرﺗﺒﺎك.
أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺤﺪث ﻓﻲ
ﻫﺬه اﳊﻴﺎة ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ،وﺷﻐﻠﻨﺎ اﻟﺸﺎﻏﻞ
ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ.
إرﺳــﻢ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﻔﺘﻴﻚ إذا
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳌﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻳﺤﺒﻄﻚ.
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﻟﻮ ﻟﻠﺤﻈﻪ واﺣﺪه
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ.
ﻓﺎﳊﻴﺎة ﺣﻠﻮة ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﲢﻴﺎ وﺗﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻬﺎ ،واﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ
أن ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﳉﻤﻴﻠﻪ إذا
ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ إﻳﺠﺎﺑﻴﻪ.

ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻨﺎول ﻃﻌﺎﻣﻚ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل؟
ﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﻤﻮح أن ﺗﻄﻠﺐ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﺎﺋﺪة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ أو
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ؟ ...ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﻖ أن
ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻣﻦ أﻃﻌﻤﺔ؟ ...وﻫﻞ ﻣﻦ
ﺣﻘﻚ رﻓﺾ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم؟
ﻫــﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓــﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ أدوات اﳌﺎﺋﺪة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ
ﻣﺎﺋﺪﺗﻚ أﻧﻴﻘﺔ ...أو ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎول
اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﺮص ﻋﻠﻲ أن ﺗﻜﻮن
ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻚ ﺟــﺬاﺑــﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﺋﺪﺗﻚ
وأﻃﻌﻤﺘﻚ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻲ اﳌﺎﺋﺪة
ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺎﺗﺸﺐ أو اﳌﺴﺘﺮدة ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻬﻤﺎ وﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﳌﻀﻴﻔﺔ
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻻﺋﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻤﻮح
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ﻋﻠﻲ اﻹﻃﻼق أن ﺗﻄﻠﺐ أﻃﺒﺎﻗ ًﺎ أو أﺻﻨﺎﻓ ًﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻏﻴﺮ ﻣــﻮﺟــﻮدة وإﳕـــﺎ أﺷﻴﺎء
ﺑﺴﻴﻄﻪ ﻓﻘﻂ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺒﻘﻰ اﻷﻃﻌﻤﺔ وﻫــﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻓﻘﻂ إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺪﻋﻮ إﻟﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻋﺎم وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﺻﺪﻳﻖ ،وﻳﺠﻮز
أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
رﻏﺒﺘﻚ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻛﺒﻴﺮة وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻄﻌﻢ.

رﻓﺾ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم
 -١ﺑﲔ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ

ﺑﺘﺄدب وﻟﻴﺲ ﻟﺰاﻣ ًﺎ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺒﺪي أﺳﺒﺎب
ﻋﺪم رﻏﺒﺘﻚ ،أو إذا اﺿﻄﺮك اﳌﻮﻗﻒ ﻓﻤﻦ

اﳌﺠﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺪم ﻟﻚ
اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﺗﺸﻌﺮ ﲟﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ أو ﻻ ﺗﺴﺘﺤﺴﻨﻪ..
واﻟﺮﻓﺾ ﺿﺮوره ﻣﻊ إﺑﺪاء اﻟﺴﺒﺐ إذا ﻛﻨﺖ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ أو أﻳﺔ أﺳﺒﺎب ﻣﺮﺿﻴﺔ
أﺧﺮى ﺑﺪون ﻟﻔﺖ أﻧﻈﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ
إﻟﻴﻚ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻬﻤﺲ ﻓﻲ أذن اﳌﻀﻴﻔﻪ.
 -٢ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺬي ﻳﻘﺪم
ﻟﻚ اﻟﻄﻌﺎم ﻫﻨﺎ اﳉﺮﺳﻮن ﺷﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ
ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ أﺳﻬﻞ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء وﻳﻜﻮن ﺑﺘﺄدب ﺑﺎﻟﻎ
أﻳﻀ ًﺎ.
 -٣اﻟﺒﻮﻓﻴﻪ اﳌﻔﺘﻮح أﺳﻬﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﳌﻄﻌﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺎح ﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ
اﻷﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ..

الذي قرر ان يعيش من أجل احملبة هو إنسان قد صمم علي االنتقال من املوت إلي احلياة ( فاحملبة = احلياة).
(أبونا بيشوي كامل )

ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ ،ﺑﺎﺑﻠﻮ
اﻟﺮﺳﺎﻣﲔ ﻓﻲ
ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ ،ﺑﺎﺑﻠﻮ )١٩٧٣ -١٨٨١م( .ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ّ
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦُ ،ﻋﺮف ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﺖ واﻟﺮﺳﻢ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﳋﺰف،
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﲤ ّﻴﺰًا ﻋﻦ أﻗﺮاﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﲡﺎوب ﻣﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻇﺮوف
وﻫﻤﻮم وﲢﺪﻳﺎت اﻟﻌﺼﺮ ،ﺑ ُِﻜ ّﻞ اﳊﺪه واﻟﺴﺮﻋﻪ .و َﺟ َﻌ َﻠﻪ أﺳﻠﻮ ُﺑﻪ ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺚ زﻋﻴ َﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻴﻼدي.
ﲢﺪى ﻓﻦ ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ اﻟﻨﻈﺮه اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎه ﻓﻈﻬﺮ ﻣﺸﺪودً ا إﻟﻰ
اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺼﺮاع .وﺑﺪا ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ ﻛﺄﳕﺎ ﻳ ْﺴ ْ
ﺘﻜﺸ ُ
ﻒ اﻟﻌﺎﻟَﻢ اﻟﻌﺠﻴﺐ
واﻟﻔﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮان
اﻟﻨﻔﺲ
ﻟﻠﻜﻮاﺑﻴﺲ واﳋﻴﺎل اﻟﺴﺤﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ِﻋﻠ ُﻢ
ﱡ
أﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮات ﻛﺒﻴﺮه ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ.
ُوﻟﺪ ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻠﻘﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎش ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻣﻦ ١٩٠٤م إﻟﻰ وﻓﺎﺗﻪ .ﻛﺎن ﻃﻔﻼ ﻣﻌﺠﺰه ،ﻳﺮﺳﻢ ﺻﻮ ًرا واﻗﻌﻴﻪ وﻟﻢ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺮاﺑﻌﻪ ﻋﺸﺮه ﻣﻦ ﻋﻤﺮه .وﺳﻤﻲ أو ُل أﺳﻠﻮب ﺷﺨﺼﻲ ﻟﺒﻴﻜﺎﺳﻮ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰرﻗﺎء )١٩٠٤ - ١٩٠١م( ،وﻫﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ب ﻫﺬه
اﻟﻮﺣ َﺸﻪ واﻟﻴﺄسِ َوﻳﺮﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻇﻼ ًﻻ زرﻗﺎء .ﺛﻢ ﲢﻮل أﺳﻠﻮ ُ
ْ
اﻟﻔﺘﺮه ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ  ١٩٠٤و١٩٠٦م إﻟﻰ أﺳﻠﻮب آﺧﺮ ُﻳﺮ ﱢﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻟﻮان
وأﻣﺰﺟﺔ أﻛﺜﺮ دﻓﺌًﺎ .ﺛﻢ ﺗﺨﻠﻰ ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻨﺤﻴﻠﻪ اﳌﺬﻋﻮرة
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮه اﻟﺰرﻗﺎء ،وأﻋﻄﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ً
ﻣﺮوﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪه.

وﻓﻲ ١٩٠٧م ،رﺳﻢ ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ َﺻﺒﺎﻳﺎ أﻓﻴﻨﻮن ،وﻫﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﺷﻜﻠﺖ
ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎت
ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻔﻦ ،إذ وﺿﻌﺖ ﺣﺪً ا ﻓﺎﺻﻼ
ً
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻪ ﻟﻠﺠﻤﺎل واﻻﻧﺴﺠﺎم ،وﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺗﺮﻋﺮع اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻌﺮوف
ﺑﺎﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻴﻪ ُ
ﲢ ﱢﻠﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻴﻪاﻟــﻨــﻤــﻄــﻴــﻪ اﳌــﺒــﻜــﺮه اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻓــﻲ أﺷــﻜــﺎل ﻫــﻨــﺪﺳــﻴــﻪ وإﺷــــﺎرات
اﻟﺮﺳﺎﻣﻮن
أوﻟﻴﻪ .وﻛﺜﻴ ًﺮا ﻣﺎ ﺣﺎول ّ
اﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻴﻴﻮن إﺑــﺮاز اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺮؤى
ﻣﺘﻌﺪده ﻓــﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ ،وذﻟﻚ
ﺑــﺈﺣــﺪاث ﻧــﻮع ﻣــﻦ إﻋـــﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ
واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.
وﻧﺤ ُﺘﻪ وﺧﺰَﻓ ﱠﻴﺎﺗﻪ إﺣﺴﺎ ًﺳﺎ أﻛﺜﺮ
ﺑﻌﺪ ١٩٤٥مَ ،و ﱠﻟﺪَ رﺳ ُﻢ ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ ْ
اﺳﺘﺮﺧﺎء و ُﻟﻄﻔﺎ ،وﻇﻬﺮ ﻛﺄﳕﺎ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ
ً
ﱠ
ﻋﺬﺑَ ْﺘﻪ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ .وﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾُ اﻟﻨﻘﺎد أنّ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﺧ ّﻠﺪَ
أﺣﺴﻦ أﻳﺎم َﻓﻨﱢﻪ .وﻳﺸﻌﺮ اﻵﺧﺮون أن ﻫﺬا ﻣﺜﻞ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻣﻐﺎﻣﺮات ﺑﻴﻜﺎﺳﻮ اﳌﺮﺋﻴﻪ ﱢ
واﻟﺬﻫﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ.

داﻓﻴﻨﺸﻲ ،ﻟﻴﻮﻧﺎردو

داﻓﻴﻨﺸﻲ ،ﻟﻴﻮﻧﺎردو ) ١٥١٩ - ١٤٥٢م( .أﺷﻬﺮ وأﻫﻢ ﻓﻨﺎن
إﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﻪ اﻷوروﺑﻴﻪ .وﺗُﻌﺪ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﻪ اﳌﻮﻧﺎﻟﻴﺰا
واﻟﻌﺸﺎء اﻷﺧﻴﺮ أﺷﻬﺮ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻔﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق ،وﻳﻌﺘﻘﺪ
أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرﺗﻪ ودﻗﺘﻪ ﻓﻨﺎن ﻗﻂ .وﻛﺎن ﻟﻴﻮﻧﺎردو ﻋﺒﻘﺮ ًﻳﺎ
ﺣﻘﻴﻘ ًﻴﺎ ﲡﻠﺖ ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﺼﻮر .ﻓﻘﺪ درس اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ وﻋﻠﻢ
اﻟﻔﻠﻚ ،واﻟﻨﺒﺎت واﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺻﻤﻢ آﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل
اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻪ.
وﺿــﻊ ﻟﻴﻮﻧﺎردو ﻋــﺪدً ا ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻻﻳﺰال
ﻣﻮﺟﻮدً ا .وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﺮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﺼﺮه ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻄﺎﺋﺮه اﳌﺮوﺣﻴﻪ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻄﺎد واﻟﻐﻮاﺻﻪ.
وﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎٌ ،ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻴﻮﻧﺎردو وﻣﻦ ﻣﺎﻳﻜﻞ أﳒﻠﻮ أن ﻳﺰﻳﻨﺎ
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ ﲟﻨﺎﻇﺮ ﺗﺨﻠﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺧﺘﺎر
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﺮﻛﺔ أﳒﻴﺎري اﻟﺘﻲ ﻫﺰﻣﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ ﻣﻴﻼﻧﻮ .وأﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ
ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺻ ﱠﻮر أﺷﻬﺮ
أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻫﻲ اﳌﻮﻧﺎﻟﻴﺰا ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ
ﻛﺬﻟﻚ اﳉﻴﻮﻛﻨﺪا ،وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮت ﻫﺬه
اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻄﺎع ﻟﻴﻮﻧﺎردو أن ﻳﺼﻮرﻫﺎ.
وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﻟﻴﻮﻧﺎردو داﻓﻴﻨﺸﻲ
ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٥١٧م وﺣﺘﻰ
وﻓﺎﺗﻪ ﻷن اﳌﻠﻚ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ اﻷول ﻣﻠﻚ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ دﻋﺎه ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﻼﻃﻪ
ﻋﺒﺎﻗﺮة ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﳌﺠﺎﻻت.

ﻣﺴﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻌـﺪد

ﻟﻤﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ؟ ﻣﺎ ورد ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻣﻮس وا�ﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺰاﻣﻴﺮ؟ اذﻛﺮ ﻣﻊ
اﻟﺸﺎﻫﺪ..
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....
ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﺮب؟ أذﻛﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ.
أذﻛﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬه ...وﻣﺎ ﺳﺒﺒﻬﺎ؟ اذﻛﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﺳﺮ ا�ﻓﺨﺎرﺳﺘﻴﺎ ،وﻣﺘﻰ أﺳﺴﻪ؟ أذﻛﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ...
ﻟﻤﺎذا ﻗﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻴﺢ ”ﺑﺎﻛﻮرة اﻟﺮاﻗﺪﻳﻦ“)1ﻛﻮ  (02 :51؟
ﻣﻦ ﻫﻮ أﺻﻐﺮ ﺑﺎﺑﻮات اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺬي ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻤﺮﻗﺴﻲ ،وﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺒﺎﺑﻮات ﻓﻲ
ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻤﺮﻗﺴﻲ؟
اﻟﺒﺎﺑﺎ اﻟﺴﻜﻨﺪري اﻟﺬي ﻋﺎﺻﺮه اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺳﻤﻌﺎن اﻟﺨﺮاز؟
القلب الشكور أعظم من كل الفضائل
(مثل فرنسى )

اﻟﺠﻮاﺋﺰ
ﻗــﻴــﻤــﺔ
ﻟﻠﺜﻼ ﺛـﺔ
ﻣــﺮاﻛــﺰ
ا�وﻟـــﻰ
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خـــواطـــر

بحبك آل نك

بقلم:
مينا القمص

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 مالك وال رئيس مالئكه 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 و ُمت 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
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سيظل يحبك

سيظـــــــل يحــبـك فـاتــــح قـلــبــــه دايـمــــا لــيـك  ..افتح قــلبــــك
شوف مني جنبك ملا املوجه بتعلى عليك شوف مني جنــبك
بـــس بقـلـــبـك أُصـرخ ليـه قـولــه ســـاعـدني أنا عــايز أتــغير
صدقنى راح تالقيه مستنيك إنت تقرر
خليك حارس لعقلك انتبه ! لكل أفكارك
مهما كانت مشاكلك دافع عن قرارك
قرر مصيرك بايدك وإعلن إنتصارك
سعادة وسالم وخير داميا بانتظارك
خليــــــــك ضـــد األمــواج إميانك شراعـــك مجدافـــك ضمـيرك
إعـــلــــن قول محتـــــــاج لسعـــادتك صفــاءك لنفسك وخـيـرك
أنظر لكـــل شئ جـمــيــل وشــوف كــــــد إيـه دا عشــــانـك إنـت
شوف اخلير دليل أساس لكل شئ ضمن تكوين حياتنا

الضمير قاضى يحب اخلير ولكنه ليس معصوما ً من اخلطاء
(قداسة البابا شنودة )
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