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“َمْن ُهَو الَِّذي َيِديُن؟ اَْلَمِسيُح ُهَو 
الَِّذي َماَت، َبْل ِباْلَحِريِّ َقاَم أَْيضًا، 

الَِّذي ُهَو أَْيضًا َعْن َيِميِن اهلِل، 
الَِّذي أَْيضًا َيْشَفُع ِفيَنا” )رو8: 34(
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يقع فيها المخطوبين
 �ض: ماهو الهالوين وهل من الالئق الإحتفال به؟؟

ج: ه���و رواية كان يعي�سها ال�سعب ال�سلتي خا�سة في اأيرلندا الذين 

عب���دوا مجموعة من الآلهة. ت���روى لنا عن الإل���ه �سامهين اإله الموت 

والب���رد، ال���ذى ياأتي مع مجموع���ة من اأرواح الموتى ف���ي بداية ف�سل 

الخريف للتفتي�س عن اأج�ساد الأحياء وامتالكها، مما يخلق الذعر في 

النفو����س. كما اأن كهنة الآلهة يع���ّدون اإحتفاًل طق�سيًا لذلك ويطوفون 

البي���وت يطلبون التقدم���ات، واإل �ستحل بهم تل���ك الأرواح ال�سريرة. 

وكانوا يحرقون الأج�ساد التي تتملكها تلك الأرواح كجزاء لها. 

    اأما عن اإ�ستعمال اليقطين فتخبرنا اإحدى الروايات عن �سخ�س 

ُيدَع���ى ج���اك تم طرده من ال�سم���اء وجهنم في اآٍن واح���د؛ فهام على 

ي���ه ال�سيطان اأعط���اه قطعة خ�س���ب م�ستعلة،  وجه���ه تائه���ًا، ولكي يعزِّ

و�سعها جاك في اليقطين لتنير له.

    دخلت تلك الثقافة الوليات المتحدة على يد العمال الأيرلنديين 

الذي���ن �سعوا للح�سول على المال بالقوة والتهديد. ت�سادف كل ذلك 

في يوم احتفال الكاثوليك بعيد القدي�سين من كل عام )الهالوين(

ويج���ب اأن ننتب���ه اإلى تلك الممار�سات التي ت�سع���ى لتدمير الأديان 

والقي���م الإن�سانية وتن�سر الخوف والرعب، بدُل من ال�سالم. كما اأنها 

في عمقها عادات وثنية وممار�سات عبادة ال�سيطان.

���ض: كيف اأتعامل مع طاقت��ي الجن�سية؟  وكيف يمكنني 

توجيه الطاقة الجن�سية في مجالت بّناءة لحياتي؟

ج:  اإن الطاق���ة الجن�سي���ة اأمٌر مب���ارٌك اأودعه اهلل اإيان���ا لفائدتنا، 

ولذل���ك فمن الخط���اأ اأن ُنع���ادي هذه الطاق���ة الحيوية ب���ل ينبغي اأن 

نعترف بها ون�سادقها، ول نعمل �سدها بل نعمل معها.

التوجيه الإيجابي للطاقة الجن�سية:

1- قبول الجن�س الذي ننتمي اإليه:

    وه���ذا يعن���ي اأن ي�سع���ر ال�ساب اأو ال�ساب���ة ب�سع���ادة الإنتماء اإلى 

الرجولة، اأو الأنوثة.

2- قبول الجن�س الآخر:

   �س���وف نجد بطبيع���ة الحال اأن قبولنا للجن����س الآخر ل يمكن اأن 

يتحق���ق اإل اإذ كنا قد قبلنا اأوًل الجن�س ال���ذي ننتمي اإليه؛ فالرجل ل 

يعرف معنى وجود المراأة بالن�سبة له اإن لم يعرف اأوًل معنى رجولته، 

والم���راأة ل َتكت�س���ف قيم���ة الرج���ل اإل من خ���الل اإكت�سافه���ا المعنى 

الحقيقي لأنوثتها.

   وم���ن المفي���د -اإذن- اأن يتواجد ال�سباب م���ن الجن�سين معًا في 

ح�س���ن الكني�س���ة، وتحت اإ�س���راف واٍع م���ن الآباء الكهن���ة والخدام، 

وبتوعي���ة م�ستم���رة للطرفي���ن. ويمك���ن اأن يتحق���ق ذل���ك م���ن خالل 

الندوات الم�ستركة، والأيام الروحية، والرحالت العائلية.

3- جهاد العفة الإيجابي:

    وهو لي�س مجرد الإمتناع ع���ن اإ�ستخدام طاقتنا الجن�سية خارج 

الإط���ار الأ�سيل ال���ذي ر�سمه اهلل منذ البدء، ي���وم زرع اهلل فينا هذه 

الطاق���ة، لكنه اأي�سًا تقديم اأنف�سنا - بم���لء اإرادتنا وبكامل حريتنا- 

اإلى الرب ي�سوع الذي اأحبنا اأوًل.

     العف���ة الم�سيحية لي�ست حرمانًا للموؤمن م���ن اإ�ستخدام الدافع 

الجن�س���ي ال���ذي باركه اهلل منذ البدء، حينما اأ�س����س �سر المحبة بين 

الرجل والمراأة وباركهما، وطلب منهما اأن يتحدا معًا بالمحبة ليكونا 

كيان���ًا اإن�ساني���ًا واح���دًا. ولو كان���ت العف���ة الم�سيحية حرمان���ًا لكانت 

مطلوب���ة فق���ط من غي���ر المتزوجين، ولك���ن لأنها لي�س���ت حرمانًا بل 

اإرتق���اء بالحب م���ع ال�سماح بتدفقه في قنوات���ه الطبيعية، فهي لذلك 

مطلوبة قبل الزواج وبعده على ال�سواء.

4- الأن�سطة الإجتماعية والإبداعية:

    الطاق���ة الجن�سية طاقة اإنفتاحية، اأي تدفع الفرد لالإنفتاح على 

الآخري���ن والتفاع���ل معه���م، و«الآخرين« هنا مق�سود به���م كل اأفراد 

المجتمع بال انح�سار.

    وم���ن المج���الت الإجتماعية المفي���دة: الإجتماعات، واللقاءات 

والرحالت، والمع�سك���رات والحلقات الدرا�سي���ة، والقراءات العلمية 

والثقافية والأدبية، والأن�سط���ة الريا�سية المتعددة، وخدمة الآخرين 

بكل اأنواعها.

5- تكري�س القلب للم�سيح:

    الطاق���ة الجن�سي���ة اأي�سًا طاقة حب جبارة تدفع الفرد لالإنتعا�س 

الروح���ي، اإْن هو)ه���ي( وّج���ه عواطفه ورغبات���ه وم�ساع���ره للم�سيح 

ل م�س���ار الطاقة  حب���ًا به.  ولذل���ك فاإن تكري����س القلب للم�سي���ح يحوِّ

الجن�سية بعيدًا عن الأنانية، في مجال حب اهلل مرورًا بالآخرين، في 

حرك���ة بذل وعطاء دائمين. ومع النم���و الروحي بالطبع يتحقق النمو 

النف�س���ي والإجتماعي وتكامل ال�سخ�سية، ب�سرط اأن يتحرك ال�سباب 

ف���ي المجالت المتع���ددة في اآٍن واحد: المج���ال الإجتماعي والمجال 

الإبداعي، والمجال الروحي.

أسئلة الشباب
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    ل �سّك اأن الأبوين ُيمثِّالن لأطفالهما المادة 

الخ���ام للمخزون المعرف���ي والإجتماعي، الذي 

يعتم���دون عليه على مدار كاف���ة مراحل نمّوهم 

ون�ساأته���م، ويقع على عاتقه���م تقديم النموذج 

الفا�س���ل ال���ذي ترغ���ب ف���ي نقل���ه اإل���ى الأبناء 

وا�ستنباط مواهبهم وقدراتهم المتنوعة.

     وُتفي���د العديد م���ن الأبح���اث التربوية اأن 

ال�سن���وات الخم����س الأول���ى م���ن حي���اة الطفل 

ه���ي الأكث���ر فاعلي���ة في طري���ق تنمي���ة قدراته 

الإبداعي���ة، خا�س���ة م���ع ما ُيالح���ظ لديهم في 

هذه ال�سنوات من �سع���ة خيال ومهارات تك�سف 

عنه���ا األعابه���م وو�سائ���ل الترفيه الت���ي يميلون 

اإليها، والأ�سئلة الت���ي يطرحونها على الوالدين 

والمعلمي���ن. وه���ذا ل يعن���ي اأن الإب���داع ينتهي 

بمرور ه���ذه المرحلة العمرية، حي���ث اأن تنمية 

���ن واإن  التفكي���ر الإبداع���ي ل تتقي���د ب�س���ن ُمعيَّ

كان تحفيزها منذ ال�سغ���ر هو الأ�سلوب الأكثر 

اإيجابية.

    و�سنعر����س اأبرز الخطوات الواجب اتباعها 

لتنمي���ة المل���كات الإبداعي���ة ل���دى الطفل منذ 

�سنوات عمره الأولى:

الطفل: طبيعة  • مراعاة 
    ل���كل طفل �سخ�سية فري���دة في نوعها، قد 

تت�سابه في بع�س مالمحها مع غيره من اأقرانه 

اإل اأنه���ا ل تتطاب���ق اأب���دًا، ومن ث���م ل بديل عن 

التعام���ل مع �سخ�سيات الأبن���اء وفقًا لها ولي�س 

وفقًا لما تربى الوالدان عليه. 

    مث���ال: الطف���ل الجتماع���ي بطبع���ه كثي���ر 

الحرك���ة ل يمكن التعامل مع���ه بنف�س الأ�سلوب 

ال���ذي يتالءم م���ع الطفل الإنطوائ���ي الخجول، 

فالأول يحتاج اإلى توجيه �سلوكه لتنمية عالقاته 

الإجتماعي���ة واكت�س���اب المزي���د م���ن القدرات 

والمع���ارف، ولك���ن م���ع المحافظة عل���ى القيم 

والآداب ف���ي التعامل مع َم���ْن هم اأكبر منه �سّنًا 

واأقارب���ه وُمعلِّمي���ه، اأما ال�سخ�سي���ة الإنطوائية 

فتتطلب من الأهل عدم ال���زج المبا�سر بها في 

المناط���ق الإجتماعية الت���ي تخ�ساها وترهبها، 

ب���ل يجب اأن ُيبِحر الوالدان بطفلهما الإنطوائي 

عل���ى نحو تدريج���ي نح���و الإندماج م���ع اأقرانه 

والبيئة المحيطة به، دون ممار�سة �سغوط غير 

مرغوبة اأو اللجوء اإلى اأ�ساليب الإجبار. 

طفلك: �سرب  عن  ف  • توقَّ
ر      اإن الدرا�س���ات التربوي���ة المعا�س���رة ُتحذِّ

من مخاط���ر ال�سرب واإي���ذاء الج�سد، لأن مثل 

ذلك الأ�سلوب يوؤدي اإلى نتائج عك�سية قد ت�سل 

بالطف���ل اإلى حالة يمكن اأن تك���ون خارج نطاق 

ال�سيطرة، لي�سبح بعدها مهزوز ال�سخ�سية اأو 

�سعي���ف في التح�سيل الدرا�س���ي، بل في بع�س 

الأحيان قد يك���ون الطفل ناجحًا درا�سيًا اإل اأنه 

ذو ميول عدوانية خطي���رة تزج به وباأ�سرته في 

�سل�سل���ة ل تنته���ي من الم�س���كالت الإجتماعية، 

ناهيك ع���ن الق�ساء على اأي مه���ارات اإبداعية 

لديه. ف���اإن كان موهوبًا فاإن �سرب���ك اإياه يعني 

اأن���ك تجهز عل���ى قدراته النف�سي���ة والإبداعية، 

ة. وتلقي به اإلى اأتون ال�سخ�سية غير ال�سويَّ

الطفل: مع  التفاعل  في  • الإيجابية 
���ي      هن���اك اأكث���ر م���ن وج���ه لإيجابي���ة الُمربِّ

باخت���الف درج���ة عالقت���ه بالطف���ل؛ فاإيجابي���ة 

اأ�سل���وب الأب والأم تختل���ف عن اإيجابي���ة اأ�سلوب 

المعل���م اأو الخ���ادم، غي���ر اأن القا�س���م الم�سترك 

بينه���م جميعًا هو تر�سيخ الثق���ة بالنف�س وال�سعور 

بالأهمية.

    هن���اك خم�س���ة مفاتي���ح للتفكي���ر الإبداع���ي 

تتطلب من المربي معرفتها وهي: 

1.    ت�سنيف مو�سوع الفكره. 

د تفا�سيل وقائعها.  2.    البدء في ر�سْ

3.    م���ا يتعل���ق بتل���ك الوقائ���ع م���ن م�ساع���ر 

م�ساحبة لها مثل حزن اأو فرح اأو فخر اأو بهجة.. 

اإلخ. 

4.  المفت���اح الرابع ي�ستف���ز عقل الطفل ليحدد 

م���ن خ���الل المفاتي���ح الثالث���ة ال�سابق���ة ثالث���ة 

اإنطباع���ات مختلفة عن مو�س���وع النقا�س تندرج 

تحت خيارات ثالث هي )جيد –�سيء- ف�سولي( 

5.  ف���ي النهاية المفت���اح الخام�س الذي لبد 

اأن يتق���ن الأهل الإم�ساك به ه���و تن�سيط �سوؤال 

الوالد لطفله مثاًل ماذا  يقول  ل���و" كاأن  "ماذا 
ل���و كان الع���ام كله �سيف؟ ماذا ل���و وجدت كنز 

كبير؟

���ي هذا النوع م���ن التفكير المتدرج       اإن َتبنِّ

���ع خَي���ال ال�سغ���ار ويثي���ر ف�سوله���م، مما  ُي�سجِّ

يترتب عليه تنمية اإبداع الطفل وجعله ل يكتفي 

ي الوقائع، ب���ل با�ستنباط  على الإط���الق بتق�سِّ

الأفكار الموازية والهادفة طول الوقت.

��ب  وتجنَّ الطف��ل  عق��ل  احت��رم   •
ال�سخرية منه:

�س      اأق�سى �سيء على نف�س الطفل هو التعرُّ

ر بالن�سب���ة له، فقيام  ل���ه بالإنتقاد غي���ر الُمبرَّ

بع����س الأه���ل بال�سخري���ة من �سذاج���ة بع�س 

اأفكار اأولدهم ت���وؤدي بال�سغير اإلى ا�ستخدام 

منطق���ه الخا����س ف���ي التف�سي���ر؛ كاأن يرى اأن 

والدي���ه غير فخورين به، واأنه اأقل من اأقرانه، 

واأن���ه فا�سل ول يقدر على �س���يء؛ وهي بالطبع 

معان �سلبية ربما لم يق�سدها الوالدان لكنهم 

ب�سخريته���م واإ�ستهزائه���م ال���ذي ل���م يفهم���ه 

الطفل ي�ساعدان���ه دون اأن ي�سعرا في اأن ي�سع 

�سورة دونية لنف�سه توؤدي به لحقًا اإلى فقدان 

ثقته بنف�سه والإ�ستهانة بقدراته، واللجوء اإلى 

العدوانية في بع�س الأحيان.

    ومن ثمَّ كان من الأهمية اأن َي�سعر ال�سغار 

بتقدي���ر الكب���ار له���م واحترامه���م لأفكارهم 

واختياراته���م، ب���ل وت�ساوؤلته���م الت���ي تب���دو 

غريب���ة اأو �ساذجة اأو ُمحِرج���ة اأحيانًا، وذلك 

عن طري���ق القاع���دة التربوي���ة الذهبية وهي 

الإ�سغاء. 

الوالدي���ن لأطفاله���م  اإ�سغ���اء  د  فُمج���رَّ     

باهتمام لمعرفة ما يودون قوله يك�سبهم �سعورًا 

بالفخ���ر باأهميته���م ومحب���ة والديه���م، الأمر 

ال���ذي يوؤدي بدوره اإلى َتط���وُّر ثقتهم باأنف�سهم 

وَتفتُّح اإبداعاتهم الفكرية والمنطقية.

تنمية روح اإلبداع لدى أطفالنا 
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God created man and woman in His 
own image. “In the image of God he 
created them; male and female he cre-
ated them” (Gen 1:27). She was taken 
from man’s side and was made equal to 
him. “The Lord God said, ‘It is not good 
for the man to be alone. I will make a 

helper suitable for him.”
However the bible appreciates women 
very much, and orders husbands to 
dwell with them with understanding, giv-
ing honor to the wife, as to the weaker 
vessel, and as being heirs together of the 
grace of life, Christ has not chosen even 
one woman among his 12 disciples. 
Consequently, the apostles has not or-

dained a woman as priest or bishop. 
  In the old Testament, none of the wom-
en practiced priesthood, and they were 
not allowed to do it in the new Testa-
ment as well. St. Paul orders women not 
to teach or have authority over a man. 
“I do not permit a woman to teach or 
to have authority over a man, but to 
be in silence.” (1 Timothy 2: 12). Thus, 
no woman apostle was among the 70 

apostles sent by Jesus Christ.
   Furthermore, St. Mary, the mother 
of Jesus Christ had nothing to do with 
priesthood. How come we claim now 
that women today are of more value 

than saints like the virgin Mary, Mary, 
the sister of Moses and Aaron, Debo-
rah the Judge, Huldah and Hannah the 
prophetesses, Queen Esther, Mary the 
Magdalene, Mary, the mother of Mark, 
Lydia saleswoman of purple, Aquila or 

daughters of Philip the evangelist?! 
   Priesthood is not a job, but a call and 
service that not all people are fit to prac-
tice. The High Priest Jesus Christ has de-
livered the Eucharist to twelve disciples 
who were all men. Those men received 
the Holy Spirit in the attic. Thus, we re-
fuse the ordination of women as priests 
because it opposes the teachings of the 
bible. In fact, there were many dea-
coness like Phoebe and Olympias and 
others, but none of them was ordained 

priest.
   Moreover, among many women who 
followed Jesus Christ, none was or-
dained a priest or had something to do 
with priesthood. Today, many people 
claim the right of women in priesthood 
out of curiosity and bargain, which is to-

tally unacceptable. 
  Finally, the priesthood of women can 
not be negotiated as liberal or revolu-
tionary calls. The truth is that such calls 
aim to attack the Holy Bible and refute 

its teachings.

in the CoptiC
orthodox ChurChno  priesthood
for women
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الشهيد
جينيسيوس 

المهرج البهلوان
   ف���ي مج���يء الإمبراط���ور دقلديانو����س اإل���ى روم���ا اإ�سُتقب���ل بمظاه���ر الحفاوة 

جين واإ�سمه جيني�سيو�س  ِعد له، رتَّب اأحد الُمهرِّ
ُ
والترحاب. ومن �سمن برنامج الترفيه الذي اأ

اأن ُيقلِّد طقو�س الم�سيحيين في المعمودية، عالمًا اأنها ل بد اأن ُتعجب الجمهور الذي كان ينظر اإلى 

م. الم�سيحية بطقو�سها واأ�سرارها نظرة اإزدراء وتهكُّ

اًل المر�س، ثم ن���ادى قائاًل: »يا اأ�سدقائي اأ�سعر بحمل ثقيل جاثمًا     اإ�ستلق���ى جيني�سيو�س على الم�سرح ُممثِّ

ف عنك؟« قال جيني�سيو�س »اأريد اأن  ف منه«. اأجابه الممثلون الآخرون: »ماذا نفعل لكي ُنخفِّ فوق���ى واأريد اأن اأتخفَّ

 في هذا اليوم كاأحد الموؤمنين به«. اأت���وه بكاهن ممثل، و�ساأل جيني�سيو�س عن �سبب 
َّ

اأم���وت م�سيحي���ًا حتى يقبلني اهلل

ل نعمة ال�سيد   ب�سي���رة جيني�سيو�س فرد قائاًل بحق ولي�س تمثياًل: »لأني اأري���د اأن اأتقبَّ
َّ

طلب���ه ل���ه. وهنا اأ�ساءت نعمة اهلل

غ�َسل من جميع خطاياي«. ثم اأكمل بقية الممثلين طق�س المعمودية ح�سب المعتاد، بينما 
ُ
الم�سيح بالميالد الجديد حتى اأ

كان جيني�سيو�س يجاوب على كل اأ�سئلتهم حقيقة ولي�س تمثياًل .

   اأخي���رًا، اإ�ستكم���اًل للتمثيلية، اأتى ممثلون اآخرون يلب�سون مالب�س الجن���ود واأخذوا جيني�سيو�س ليوقفوه اأمام الإمبراطور 

لُيحاكم���ه كم�سيحي. وهنا وقف جيني�سيو����س على الم�سرح وتكلَّم بال�سدق قائاًل: »اإ�ستمعوا ي���ا جميع الحا�سرين الآن اإلّي، 

فاإن���ي دائم���ًا كنت اأحتقر الم�سيحية والم�سيحيي���ن، وحين تعلَّْمت طقو�سها واأ�سرارها كان هدفي ه���و زيادة تمتعكم باإتقاني 

للتمثيل.

   لك���ن حين كنت اأ�ستعّد لتمثيل المعمودية اأمامكم الآن، راأيت فوق راأ�سي مجموعة من المالئكة يقراأون من كتاب كل 

ت لأتعمد فيها اأمامكم، واإذا به  ِعدَّ
ُ
خطاي���اي من���ذ طفولتي حتى الآن، ثم غم�سوا هذا الكتاب في ماء المعمودي���ة التي اأ

ي�سير اأبي�س من الثلج.

   لذل���ك فاإن���ي اأدعوك اأيها الإمبراطور مع جميع الحا�سرين اأن توؤمن���وا بال�سيد الم�سيح الإله الحقيقي، فهو 

الن���ور والحقيق���ة، وبه ننال مغفرة خطايان���ا«. ُدِه�س دقلديانو�س من هذا ال���كالم واأمر ب�سرب جيني�سيو�س 

ب���وه بتقطيع جنَبْيه وبحرقه بالنار، فكان يزداد �سراخًا: »لي�س اإله اإل  ر لالأوثان. فعذَّ وتعذيب���ه حتى ُيبخِّ

ي�سوع الم�سيح، لن اأعبد �سواه حتى ولو ا�سطررت اأن اأموت اآلف المرات.

   لن َينزع التعذيب اإ�سمه من فمي اأو قلبي اإني اآ�سف على كل اإهانة 

ْهته���ا اإل���ى اإ�سم���ه المبارك، وعل���ى كل وقٍت �س���اع مني دون  وجَّ

اأن اأخدم���ه فيه« واأخي���رًا قتلوه بقطع راأ�س���ه وتذكار يوم 

�سهادته يوم 25 اأغ�سط�س من كل عام . 

هكذا أحب اهلل العالم
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حب حتى الموت
 في الوجود الإن�ساني على �سطح الأر�ض اأ�سرار 

نعرفه وكثير نجهله. على قمة  البع�ض  عديدة، 

�سعور  فالحب  »الحب«،  نجد  الوجود  ذلك  اأ�سرار 

متفاوتة،  بدرجات  الإن�سان  يفهمه  واإح�سا�ض 

�ِسعرًا  اأو  اإح�سا�سًا  اأو  فعاًل  اأو  ق��وًل  عنه  ر  وُيعبِّ

اأي  قلب  مفتاح  هو  الحب  وُيعتبر  اإلخ،  فّنًا...  اأو 

اإن�سان في كل زمان وفي كل مكان؛ فالإن�سان كائن 

جائع للحب يحتاج اأن َي�سَبع و«النف�ض ال�سبعانة 

اآخر(«  اإغ��راء  اأي   ( الع�سل  تدو�ض  الحب(  )من 

)اأمثال٧:٢٧(. 

الوجود  اأ�سرار  من  اآخر  �سر  فهو  »الموت«  اأما   

اإلى  الإن�سان  حياة  رحلة  تنتهي  به  الب�سري، 

ذلك  هو  وال��م��وت  الحياة.  من  الآخ��ر  ال�ساطئ 

بعيدًا  الإن�����س��ان  يحمل  ال��ذي  ال��ُم��زِع��ج  ال��زائ��ر 

كنهه  نعرف  ل  و�سرًا  لغزًا  ل  وُي�سكِّ الأر���ض،  عن 

تف�سياًل. ومعرفتنا عن الحياة الجديدة ن�ستقيها 

الآب��اء  حياة  واختبارات  المقد�سة  الكتب  من 

والقدي�سين.

ثم ياأتي »الم�سيح الم�سلوب« ليقدم لنا بنف�سه 

فيكون  مجتمعة  الأ���س��رار  لهذه  عميقًا  �سرحًا 

»ال�سليب هو �سر الحب حتى الموت«.

�سكل  بكل  العجيب  حبه  الم�سيح  ال�سيد  م  قدَّ

ولكل من تقابل وتالم�ض معه، ولكن كانت واقعة 

ال�سليب هي التعبير الأقوى.

 عند م�سهد ال�سليب الذي هو قمة خطة اهلل 

لخال�ض الإن�سان. نجده م�سهدًا محاطًا بال�سعف 

والعار والإهانات والأ�سواك والألم والموت، لأنه 

»بدون �سفك دم ل تح�سل مغفرة« )عب٢٢:٩(، 

ومن م�سيح خال�سنا فوق ال�سليب توَلد العبارات 

ال�سبع التي تر�سم لنا عالم الفداء الجديد: 

اأََبَتاُه، اْغِفْر َلُهْم، لأَنَُّهْم َل َيْعَلُموَن َماَذا  ١- »َيا 

َيْفَعُلوَن« )لو٣٤:٢٣( = مغفرة بال حدود

٢- »اْلَحقَّ اأَُقوُل َلَك: اإِنََّك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي ِفي 

بال  مفتوح  فردو�ض   = )ل��و٤٣:٢٣(  اْلِفْرَدْو�ِض« 

حدود

َك« ٣- »ُهَوَذا اْبُنِك... ُهَوَذا اأُمُّ

)يو١٩: ٢6- ٢٧( = وفاء بال حدود

بال  خدمة   = )ي��و٢٨:١٩(  َعْط�َساُن«  »اأََن��ا   -٤

حدود

٥- »اإِلِهي، اإِلِهي، ِلَماَذا َتَرْكَتِني؟« )مر٣٤:١٥( 

= رجاء بال حدود

��َت��ْوِدُع ُروِح��ي«  6- »َي��ا اأََب��َت��اُه، ِف��ي َي��َدْي��َك اأَ���سْ

)لو٤6:٢٣( = �سالم بال حدود

٧- »َقْد اأُْكِمَل« )يو٣٠:١٩( = كمال بال حدود

الم�سيح  م���ن  ح����دود  ب���ال  ح���ب  وال��خ��ال���ض 

واليدين  المطعون  القلب  �ساحب  الم�سلوب، 

المفتوحتين لكل الب�سر، تناديان نداء الراحة: 

ِقيِلي  َوالثَّ اْلُمْتَعِبيَن  َج��ِم��ي��َع  َي��ا  اإل��ى  »َت��َع��اَل��ْوا 

َعَلْيُكْم  ِنيِري  ِاْحِمُلوا  اأُِريُحُكْم.  َواأََن��ا  الأَْح��َم��اِل، 

اْلَقْلِب،  ��ُع  َوُم��َت��َوا���سِ َوِدي���ٌع  ���ي  لأَنِّ ��ي،  ِم��نِّ َوَتَعلَُّموا 

ٌن َوِحْمِلي  َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفو�ِسُكْم. لأَنَّ ِنيِري َهيِّ

َخِفيٌف« )متى١١: ٢٨- ٣٠(

لقد انت�سر الحب على الموت، وقام الم�سيح في 

الكراهية،  من  اأقوى  الحب  ليكون  الثالث  اليوم 

والحياة اأقوى من الموت، وال�سليب هو �سر الحب 

الدائم والقائم في حياة الم�سيحيين عبر رحلة 

الزمان. 

اإخر�ستو�ض اآني�ستي 

اآلي�سو�ض اآني�ستي 

  بقلم  قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros
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رتن���ا بقول  لق���د كان���ت القيامة بق���وة، ذكَّ

الكتاب »غير الم�ستطاع عند النا�س، م�ستطاع 

عن���د اهلل«)ل���و18: 27(. هذه الق���وة اأذهلت 

بول�س الر�سول، فقال عن الرب »لأعرفه وقوة 

قيامته«)فيلبي3: 10(.

١-  وهبن��ا ال��رب ق��وة قيامته هذه. 

فاأ�سبح »كل �سيء م�ستطاع للموؤمن« )مر9: 23(. 

وفي ه���ذا قال بول����س الر�س���ول »اأ�ستطيع كل 

�سيء في الم�سيح الذي يقويني«)فيلبي4: 13(.

٢- �سرنا الآن ل ن��ري �سيئًا �سعبًا اأو 

م�ستحي��اًل بع��د اأن دا�ض ال��رب الموت، 

ب���اب  لن���ا  وفت���ح  علي���ه،  الن�س���رة  ووهبن���ا 

الفردو����س الُمغل���ق. وو�سع ف���ي اأفواهنا تلك 

الأغنية الجميل���ة »اأين �سوكتك يا موت؟! اأين 

غلبتك يا هاوية؟!«.

٣-  ق��وة القيام��ة اأعط��ت التالمي��ذ 

�سجاعة وجراأة في الكرازة. 

َمْن كان َيظن اأن هوؤلء ال�سعفاء المختبئين 

في العلي���ة، ي�ستطيع���ون اأن ين���ادوا بالإنجيل 

ب���كل مجاهرة بال مان���ع؟! َم���ْن كان َيظن اأن 

اإثن���ا ع�سر رج���اًل، غالبيتهم م���ن ال�سيادين 

ل���وا الم�سيحية اإلى  الجهل���ة، يمكنهم اأن يو�سِّ

اأقطار الم�سكونة كله���ا. ولكن القيامة علمتنا 

اأنه ل يوجد �سيء م�ستحيل.

4-  كان يب��دو م��ن ال�سع��ب ج��دًا اأن 

تقف الم�سيحية �سد الوثنية،

و�سد الديانات القديمة التي ثبَّتت جذورها 

في عقائد النا�س، و�سد اليهودية التي حاولت 

اأن تق�سي على الم�سيحية اأو ت�ستوعبها. و�سد 

الفل�سفات التي كانت �سائدة في ذلك الزمان، 

و�س���د الإمبراطوري���ة الرومانية بكل طغيانها 

وقوته���ا الم�سلح���ة. ولكن القوة الت���ي اأخذها 

الآباء الر�س���ل عن قيامة الم�سي���ح وانت�ساره 

على الموت، اأعطتهم طاقة عجيبة.

٥-  َمْن كان َيظ��ن اأن بطر�ض ال�سياد 

اأن  واح��دة  بعظ��ة  يمكن��ه  الجاه��ل، 

يحول ثالثة اآلف يهودي اإلى الإيمان 

الم�سيحي؟!

ولكنه���ا الق���وة الت���ي اأخذه���ا الر�س���ل من 

الروح القد�س، فغيرتهم قبل اأن تغير النا�س، 

وا�ستمرت معهم تعمل بهم الأعاجيب.

6-  َم��ْن كان َيظ��ن اأن ه��وؤلء الر�سل 

يذهبون اإلى بالد غريبة عنهم،

ل يوجد فيها م�سيحي واحد، ول توجد فيها 

اأي���ة اإمكاني���ات للخدم���ة، فيب���داأون معها من 

ال�سف���ر، ويحولونها اإل���ى الم�سيحية؟! ولكن 

قيامة الم�سيح علمتنا اأنه ل يوجد �سيء �سعب 

اأو م�ستحيل. فكل �سيء م�ستطاع للموؤمن.

    ولكن بالنعمة كل �سيء ي�سير ممكنًا، اإن 

اهلل قادر على كل �سيء. اإن الذي انت�سر على 

اأخطر ع���دو )وه���و الم���وت( ل ي�سعب عليه 

�سيء. كل �سيء �سهل اأمامه.

َمْن كان 

َيِظن 

بقلم
مثلث 

الرحمات 
قداسة البابا 

شنوده 
الثالث
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المختبئين 
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بقيامت��ه  اأعطان��ا  القائ��م  الم�سي��ح 

الكثير، نذكر منه :

١- قوة :

لقد قام الم�سي���ح بقوٍة عظيمٍة ، فلم ي�ستطع 

الم���وت اأن يت�سلط عليه ، ول القبر اأن يحب�سه.. 

كان���ت قوته ه���ذه دلياًل عل���ى اأن موت���ه لم يكن 

�سعف���ًا.. واأن���ه م���ات باإرادته ) ل���ى �سلطان اأن 

اأ�سعها ..( ) يو 10: 18(.

كان الم�سي���ح اأقوى م���ن الموت .. لم ينت�سر 

علي���ه الم���وت ، فقد ك�س���ر لنا �سوك���ة الموت .. 

بالموت دا�س الموت ، الوحيد الذى انت�سر على 

الموت هو ال�سيد الم�سيح .. 

لم���اذا ؟ لأنه فيه كانت الحي���اة ، لأنه رئي�س 

الحياة .. اإنه القيامة والحياة ..

لق���د اأثب���ت اأنه لم يك���ن �سعيفًا حي���ن واجه 

الم���وت ، فق���د �سلم ذات���ه باإرادت���ه .. واأعطانا 

الوع���د بالقيام���ة.. )كم���ا اأن���ه ف���ي اآدم يموت 

الجميع هكذا في الم�سيح �سيحيا الجميع(

لهذا نحن اأقوياء بم�سيحنا القائم فينا ..

وله���ذا ُح�سب���ت قيام���ة الم�سي���ح قيام���ًة لنا 

جميع���ًا .. فاأ�سبحن���ا ل نخاف الم���وت، اإذ قام 

لنا الم�سيح الذى نرتل له ونقول : بالموت دا�س 

الموت  .. 

٢- الفرح :

اإذ غل���ب الم�سيح الموت وقهره وانت�سر عليه 

، �س���ارت غلبت���ه غلبًة لن���ا .. وبه���ذا  نفرح مع 

التالميذ الذين )فرحوا اإذ راأوا الرب( .

لذا فرحنا ب���اأن القيامة �سارت ممكنة ، واأن 

اهلل يحق���ق مواعيده .. وفرحنا بالملكوت الذى 

اأع���ده اهلل لنا حي���ن نقوم فى مجيئ���ه الثانى .. 

واأننا �سنقوم باأج�ساٍد ممجدٍة على �سورة ج�سد 

مجده ) في 3: 21(.

٣- �سبرًا واحتماًل :

بالقيامة �سرن���ا نحتمل التع���ب على الأر�س 

، على رجاء الراحة ف���ي العالم الآخر .. �سرنا 

نحم���ل ال�سليب هنا ، لكى يحملنا ال�سليب اإلى 

هناك ..

واإن ل���م نج���د العدل عل���ى الأر����س ، ننتظر 

العدالة هناك في ال�سماء ، حيث اهلل العادل ..

لع���ازر الم�سكي���ن حملت���ه المالئك���ة والغنى 

كان يتمن���ى اأن يبل اأحد ط���رف ل�سانه باأ�سبعه 

.. و�سار الم�سكين يتعزى ،لأنه �سبر واحتمل..

٤- الحياة مجرد رحلة :

هذه القيامة علمتنا الزهد في الحياة واأنه ل 

داعى للقلق لأننا �سنترك ما جمعناه .. وبالتالي 

ل نتهافت عليها..

واأ�سبحن���ا نحتر�س في الت�سرف، واأن نعي�س 

ح�س���ب الروح،ن�ست���اق اإلى اهلل.. اإل���ى ال�سماء، 

يكون لنا الطموح )الروحى(.

٥- قيمة الإن�سان :

علمتنا القيام���ة اأن مكاننا لي�س على الأر�س 

، ب���ل ف���ي ال�سماء .. وهن���اك �سوف نك���ون مثل 

مالئك���ة اهلل ف���ي ال�سماًء ، وه���ذه قيمة لم يكن 

يتخيلها الإن�سان عن نف�سه ..

6- خلود الإن�سان :

علمتن���ا القيام���ة اأن حياتن���ا عل���ى الأر����س 

له���ا امت���داد ، فق�ستنا عل���ى الأر����س ق�سيرة 

وم�سيرنا اأن نرحل اإلى الأبدية التي ل تنتهى ..

وكاأنم���ا ال�سيد الم�سيح يقول ل���كل منا اعدد 

نف�سك لتل���ك الحياة التي ل تنتهى فحياتنا هنا 

اإنما هي تمهيد لحياة اأخرى ..

٧- الأبدية :

بالقيام���ة تعلمن���ا اأن الم���وت لي�س ه���و نهاية 

المط���اف .. بل اأوله ، فبعد الموت هناك قيامة 

، واأننا لم ُنولد للموت بل للحياة.

لذا اأعطتنا القيامة برهانًا على حياة الدهر 

الآت���ى .. وعلمتنا اأن الحي���اة لي�ست هى الحياة 

الج�سدية الت���ى نحياها اإنما الحي���اة الحقيقية 

ظهرت لن���ا فى �سخ�س 
ُ
ه���ى التى عن���د الآب واأ

البن ي�سوع الم�سيح ، وقد تحقق فى القيامة قول 

 الرب عند قب���ر لعازر :  اأنا هو القيامة والحياة  

) يو 11 (.

  دمت��م في ق��وة القيام��ة واأفراحها 

م�ستعدين لمجيئه..

ماذا 
أعطتنا 
القيامة

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

القيامة تعلمنا 
أن الموت ليس 

هو نهاية 
المطاف .. بل 

أوله ، فبعد 
الموت هناك 

قيامة 
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    ل �سّك اأن الأبوين ُيمثِّالن لأطفالهما المادة 

الخ���ام للمخزون المعرف���ي والإجتماعي، الذي 

يعتم���دون عليه على مدار كاف���ة مراحل نمّوهم 

ون�ساأته���م، ويقع على عاتقه���م تقديم النموذج 

الفا�س���ل ال���ذي ترغ���ب ف���ي نقل���ه اإل���ى الأبناء 

وا�ستنباط مواهبهم وقدراتهم المتنوعة.

     وُتفي���د العديد م���ن الأبح���اث التربوية اأن 

ال�سن���وات الخم����س الأول���ى م���ن حي���اة الطفل 

ه���ي الأكث���ر فاعلي���ة في طري���ق تنمي���ة قدراته 

الإبداعي���ة، خا�س���ة م���ع ما ُيالح���ظ لديهم في 

هذه ال�سنوات من �سع���ة خيال ومهارات تك�سف 

عنه���ا األعابه���م وو�سائ���ل الترفيه الت���ي يميلون 

اإليها، والأ�سئلة الت���ي يطرحونها على الوالدين 

والمعلمي���ن. وه���ذا ل يعن���ي اأن الإب���داع ينتهي 

بمرور ه���ذه المرحلة العمرية، حي���ث اأن تنمية 

���ن واإن  التفكي���ر الإبداع���ي ل تتقي���د ب�س���ن ُمعيَّ

كان تحفيزها منذ ال�سغ���ر هو الأ�سلوب الأكثر 

اإيجابية.

    و�سنعر����س اأبرز الخطوات الواجب اتباعها 

لتنمي���ة المل���كات الإبداعي���ة ل���دى الطفل منذ 

�سنوات عمره الأولى:

الطفل: طبيعة  • مراعاة 
    ل���كل طفل �سخ�سية فري���دة في نوعها، قد 

تت�سابه في بع�س مالمحها مع غيره من اأقرانه 

اإل اأنه���ا ل تتطاب���ق اأب���دًا، ومن ث���م ل بديل عن 

التعام���ل مع �سخ�سيات الأبن���اء وفقًا لها ولي�س 

وفقًا لما تربى الوالدان عليه. 

    مث���ال: الطف���ل الجتماع���ي بطبع���ه كثي���ر 

الحرك���ة ل يمكن التعامل مع���ه بنف�س الأ�سلوب 

ال���ذي يتالءم م���ع الطفل الإنطوائ���ي الخجول، 

فالأول يحتاج اإلى توجيه �سلوكه لتنمية عالقاته 

الإجتماعي���ة واكت�س���اب المزي���د م���ن القدرات 

والمع���ارف، ولك���ن م���ع المحافظة عل���ى القيم 

والآداب ف���ي التعامل مع َم���ْن هم اأكبر منه �سّنًا 

واأقارب���ه وُمعلِّمي���ه، اأما ال�سخ�سي���ة الإنطوائية 

فتتطلب من الأهل عدم ال���زج المبا�سر بها في 

المناط���ق الإجتماعية الت���ي تخ�ساها وترهبها، 

ب���ل يجب اأن ُيبِحر الوالدان بطفلهما الإنطوائي 

عل���ى نحو تدريج���ي نح���و الإندماج م���ع اأقرانه 

والبيئة المحيطة به، دون ممار�سة �سغوط غير 

مرغوبة اأو اللجوء اإلى اأ�ساليب الإجبار. 

طفلك: �سرب  عن  ف  • توقَّ
ر      اإن الدرا�س���ات التربوي���ة المعا�س���رة ُتحذِّ

من مخاط���ر ال�سرب واإي���ذاء الج�سد، لأن مثل 

ذلك الأ�سلوب يوؤدي اإلى نتائج عك�سية قد ت�سل 

بالطف���ل اإلى حالة يمكن اأن تك���ون خارج نطاق 

ال�سيطرة، لي�سبح بعدها مهزوز ال�سخ�سية اأو 

�سعي���ف في التح�سيل الدرا�س���ي، بل في بع�س 

الأحيان قد يك���ون الطفل ناجحًا درا�سيًا اإل اأنه 

ذو ميول عدوانية خطي���رة تزج به وباأ�سرته في 

�سل�سل���ة ل تنته���ي من الم�س���كالت الإجتماعية، 

ناهيك ع���ن الق�ساء على اأي مه���ارات اإبداعية 

لديه. ف���اإن كان موهوبًا فاإن �سرب���ك اإياه يعني 

اأن���ك تجهز عل���ى قدراته النف�سي���ة والإبداعية، 

ة. وتلقي به اإلى اأتون ال�سخ�سية غير ال�سويَّ

الطفل: مع  التفاعل  في  • الإيجابية 
���ي      هن���اك اأكث���ر م���ن وج���ه لإيجابي���ة الُمربِّ

باخت���الف درج���ة عالقت���ه بالطف���ل؛ فاإيجابي���ة 

اأ�سل���وب الأب والأم تختل���ف عن اإيجابي���ة اأ�سلوب 

المعل���م اأو الخ���ادم، غي���ر اأن القا�س���م الم�سترك 

بينه���م جميعًا هو تر�سيخ الثق���ة بالنف�س وال�سعور 

بالأهمية.

    هن���اك خم�س���ة مفاتي���ح للتفكي���ر الإبداع���ي 

تتطلب من المربي معرفتها وهي: 

1.    ت�سنيف مو�سوع الفكره. 

د تفا�سيل وقائعها.  2.    البدء في ر�سْ

3.    م���ا يتعل���ق بتل���ك الوقائ���ع م���ن م�ساع���ر 

م�ساحبة لها مثل حزن اأو فرح اأو فخر اأو بهجة.. 

اإلخ. 

4.  المفت���اح الرابع ي�ستف���ز عقل الطفل ليحدد 

م���ن خ���الل المفاتي���ح الثالث���ة ال�سابق���ة ثالث���ة 

اإنطباع���ات مختلفة عن مو�س���وع النقا�س تندرج 

تحت خيارات ثالث هي )جيد –�سيء- ف�سولي( 

5.  ف���ي النهاية المفت���اح الخام�س الذي لبد 

اأن يتق���ن الأهل الإم�ساك به ه���و تن�سيط �سوؤال 

الوالد لطفله مثاًل ماذا  يقول  ل���و" كاأن  "ماذا 
ل���و كان الع���ام كله �سيف؟ ماذا ل���و وجدت كنز 

كبير؟

���ي هذا النوع م���ن التفكير المتدرج       اإن َتبنِّ

���ع خَي���ال ال�سغ���ار ويثي���ر ف�سوله���م، مما  ُي�سجِّ

يترتب عليه تنمية اإبداع الطفل وجعله ل يكتفي 

ي الوقائع، ب���ل با�ستنباط  على الإط���الق بتق�سِّ

الأفكار الموازية والهادفة طول الوقت.

��ب  وتجنَّ الطف��ل  عق��ل  احت��رم   •
ال�سخرية منه:

�س      اأق�سى �سيء على نف�س الطفل هو التعرُّ

ر بالن�سب���ة له، فقيام  ل���ه بالإنتقاد غي���ر الُمبرَّ

بع����س الأه���ل بال�سخري���ة من �سذاج���ة بع�س 

اأفكار اأولدهم ت���وؤدي بال�سغير اإلى ا�ستخدام 

منطق���ه الخا����س ف���ي التف�سي���ر؛ كاأن يرى اأن 

والدي���ه غير فخورين به، واأنه اأقل من اأقرانه، 

واأن���ه فا�سل ول يقدر على �س���يء؛ وهي بالطبع 

معان �سلبية ربما لم يق�سدها الوالدان لكنهم 

ب�سخريته���م واإ�ستهزائه���م ال���ذي ل���م يفهم���ه 

الطفل ي�ساعدان���ه دون اأن ي�سعرا في اأن ي�سع 

�سورة دونية لنف�سه توؤدي به لحقًا اإلى فقدان 

ثقته بنف�سه والإ�ستهانة بقدراته، واللجوء اإلى 

العدوانية في بع�س الأحيان.

    ومن ثمَّ كان من الأهمية اأن َي�سعر ال�سغار 

بتقدي���ر الكب���ار له���م واحترامه���م لأفكارهم 

واختياراته���م، ب���ل وت�ساوؤلته���م الت���ي تب���دو 

غريب���ة اأو �ساذجة اأو ُمحِرج���ة اأحيانًا، وذلك 

عن طري���ق القاع���دة التربوي���ة الذهبية وهي 

الإ�سغاء. 

الوالدي���ن لأطفاله���م  اإ�سغ���اء  د  فُمج���رَّ     

باهتمام لمعرفة ما يودون قوله يك�سبهم �سعورًا 

بالفخ���ر باأهميته���م ومحب���ة والديه���م، الأمر 

ال���ذي يوؤدي بدوره اإلى َتط���وُّر ثقتهم باأنف�سهم 

وَتفتُّح اإبداعاتهم الفكرية والمنطقية.

تنمية روح اإلبداع لدى أطفالنا 
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�شيء  ال  �أن  ن  نتيقَّ بالقيامة  �ل�����ش��م��اوي،  �لعالم  ف��ي  وث��ق��ًة  رج���اًء  �لم�شيحيين  تمنح  �لقيامة 

م�شتحيل. قال �لقدي�س بول�س: "ما لم تر عين ولم ت�شمع �أذن، ولم يخطر على بال �إن�شان: ما 

�أعَده �هلل للذين يحبونه" )1كو2: 9(. حقاً �لقيامة هي �لفرح و�ل�شرور الأن �لقيامة هي �لبو�بة 

ل حزننا �إلى فرح، وم�شهد مريم �لمجدلية �لتي كانت باكية �أمام قبر  �إلى �الأبدية. فالم�شيح حوَّ

رنا بم�شهد �لقدي�س يوحنا �لالهوتي باكياً  �لرب �لذي تم ختمه باأمر من بيالط�س �لبنطي، ُيذكِّ

�أمام درج �ل�شفر �لذي تم ختمه ب�شبعة ختوم: "ف�شرت �أنا �أبكي كثير�ً، الأنه لم يوجد �أحد م�شتحقاً 

�أن يفتح �ل�شفر ويقر�أه وال �أن ينظر �إليه" )روؤ5: 4(. وكان ال بد �أن ُتَفك �الأختام �ل�شبعة كلها قبل 

�أن ت�شبح كل �لممالك هي ملكوت للرب.

 �لت�شابه بين �شبب دموع �لمجدلية ودموع �لقدي�س يوحنا و��شح وجلي. �لمجدلية كانت تبكي 

الأنه بالن�شبة لها �أن �لرب رجاء �إ�شر�ئيل للفد�ء قد مات وتم ختم قبره باأمر من بيالط�س، وهكذ� 

تكون قد ماتت هي وكل �إ�شر�ئيل.

و�لقدي�س يوحنا بكى لنف�س �ل�شبب �ُشلَّمت �لب�شرية لحكم �لموت )�لدرج �لمختوم( ولم يوجد 

�أحد ي�شتحق �أن يفتح �ل�شفر �أو يفك ختومه. تلك كانت عو�قب خطايانا. كال �لختمين �لذي �أمام 

عيني مريم و�الآخر �أمام يوحنا ير�شل نف�س �لر�شالة: نحن موتى وال رجاء لنا!

�مر�أة  لمريم"يا  �لمالك  قال  �لقبر  لكليهما.عند  �شارة  �أخبار  لديها  �ل�شماوية  �الأجناد  ولكن   

�أحد �ل�شيوخ ليوحنا:"ال تبك هوذ� قد غلب �الأ�شد  لماذ� تبكين؟")يو13:20(، وفي �لروؤيا قال 

�أ�شل د�ود" )روؤ5:5(. وخالل دقائق معدود�ت بلغ �الإثنان يقيناً جديد�ً.  �لذي من �شبط يهوذ� 

عرفت مريم �أن �لب�شتاني ما هو �إال �لرب �لقائم، وعلم يوحنا �أن �لحمل �لذبيح هو �الأ�شد �لغالب. 

ومالأ �ل�ُشبح و�لحمد كل �ل�شماء و�الأر�س ب�شبب �الأخبار �لمفرحة لقيامة �لرب.

م ختم �لموت ود��س فوقه بموته،  ونحن �ليوم نفرح ونتهلل الأن �لَحَمل �لمذبوح قد قام، وحطَّ

مانحاً �إّيانا حياة جديدة فيه.

َدى  �شَ وم��ع  �إخ��وت��ي  يا  لهذ�  خطايانا.  وَرَف��َع��ت  َمَحت  قد  �لم�شيح  ي�شوع  �ل��رب  قيامة  �أن  اً  حقَّ

في  بعد  �أنتم  �إيمانكم،  فباطل  ق��ام  قد  �لم�شيح  يكن  لم  "و�إن  �أ�شماعنا:  في  ت��رّن  بول�س  كلمات 

خطاياكم")1كو15: 17(.

 فلَيظّل نور �لقيامة �شاطعاً في حياتنا. ِلُنِقد �لروح �لقد�س فينا حتى ننمو في �أعمال �شالحة 

وف�شائل، مبتعدين عن ُظلمة �لخطية فال �شركة للنور مع �لظلمة.

ال تبِك
األنبا يوسف  

أسقف جنوب أمريكا 
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1- كثرة التوقعات المستقبلية:
     اإن اأكب���ر م�سكل���ة نف�سية تواجه المخطوبين في مرحلة الخطوبة 

طون ويبنون، وهذا اأمر غير خاطئ،  اأو م���ا قبلها اأنهم يحلم���ون وُيخطِّ

ف عل���ى �سخ�سيات  ولك���ن الأهم في ه���ذه المرحلة الإهتم���ام بالتعرُّ

بع�سهم���ا جيدًا، با�ستخدام اأكثر من طريقه اأهمها الأ�سئلة المبا�سرة 

لبع�سهم،  وتوجد اأ�سئلة مهمة حددها المخت�سون، وتجعل الخاطبين 

على معرفة كبيرة ببع�سهم وتمحى الغمو�س في �سخ�سياتهما.

 2 - التركيز على القشور وترك ُلب األمور:
    بع����س الفتي���ات يتق���دم اإليه���ا �سخ����س لخطبتها تهت���م بالأمور 

ال�سطحية، ول ت�ساأل عن اأهم الأمور الأ�سا�سية في حياتها الم�ستقبلية.

 3- طول أو قصر فترة الخطوبة:
    يج���ب الإتف���اق عل���ى الفترة الزمني���ة للخطوبة؛ ف���اإن طول فترة 

الخطوبة يزيل  كل الحواجز بينهما وهذا اأمر خاطئ، واإن ق�سر فترة 

الخطوبة كذلك اأمر خاطئ.

 4- عدم الجدية في األمور: 
اأ      لالأ�س���ف كثي���ر من الفتي���ات يعتقدن اأن ال���زواج كالنزهة، فُيهيَّ

له���ن اأن الزواج هو مطاعم وهدايا ورفاهي���ة فقط، وتكون غارقة في 

الأح���الم والأوهام، وعندما ت�سط���دم بالواقع تجد نف�سها غير قادرة 

عل���ى تحمل الم�سئولية اأو تجد �سعوبة ف���ي الإ�ستمرار. وكذلك الرجل 

الذي يعي�س وكاأنه اأعزب ول ياأخذ الأمر على محمل الجد؛ فهو َخَطَب 

بناء على اإلحاح من اأهله اأو ليتباهى بخطيبته، وهكذا يجد كل منهما 

نف�سه ف���ي دوامة ل يعلمان كيف يخرجان منه���ا. وعلى الخطيبين اأن 

يكونا على قدر من الم�سئولية لتّحقق لهما ال�سعادة.

  5- طريقة حل المشاكل: 
    ل يوج���د بيت واأ�سرة يخلوان من �س���وء التفاهم والخالفات، ولو 

�سارت وتيرة الحياة دون اأي خالف ل�سعرنا بالملل وتال�ست الم�ساعر 

. ولكن الخالفات ن�ستطيع  تدريجي���ًا من جراء الوقوع في روتين ُمِم���لٍّ

ت�سبيهها ببهارات الحياة التي ت�سفي طعمًا على الحياة، يعقبها تفاهم 

ويعم الوئام مرة اأخرى للحياة؛ فيتجدد الحب وتكثر التجارب، ولكن 

يج���ب علينا التعام���ل مع هذه الم�س���اكل ب�سيء من ال�سب���ر والحكمة 

والوع���ي وترك الع�سبي���ة والإ�سرار عل���ى الآراء؛ فالمرونة جميلة في 

مث���ل هذه المواق���ف، فاإذا �س���د الرجل يج���ب على الم���راأة اأن ترخي 

والعك�س �سحيح.

 6- الالمباالة: 
  اإن ع���دم الإهتم���ام بم�ساعر وطلب���ات و�سخ�سي���ة الطرف الآخر 

والتعام���ل معها بال مب���الة ول ح�سبان ول اعتبار، ه���و بداية ل�سقوط 

الح���ب في م�سكل���ة، لو لم يت���م تداركه���ا بالتفاهم �ستزي���د الم�ساكل 

ف���ي العالق���ة الزوجية، خا�سة واأن طب���ع البنت اأنها تع�س���ق الإهتمام 

والكلم���ات اللطيفة. اإذن الإهتمام اأمر هام للغاي���ة، وهو  بداية لأ�سر 

القل���وب بهال���ة م���ن الح���ب الرائع، تظه���ر ثم���اره كل ي���وم وتحت اأي 

ت�سرف.

 7- عدم الصدق والصراحة: 
  كثي���رًا ما تحدث المجام���الت في فترة الخطوب���ة؛ فُتظِهر الفتاه 

اأجمل ما عنده���ا وُيظِهر الرجل اأف�سل ما يمل���ك، ويبدوان لبع�سهما 

وكاأنهم���ا م���الكان، ولكن بعد م���ده تنك�سف الأقنعة وتظه���ر الحقائق 

���ر الآخر بما قاله وبما وعد به.  وت���دب الم�ساكل، ويبداأ كل طرف ُيذكِّ

اأو اأن ُيبَهر الرجل بجمال البنت ويوافق على كل طلباتها، وبعد الزواج 

تتغي���ر الأم���ور. اأو اأن ُتعَجب الفتاه بمن�سب اأو ث���روة الرجل فال ت�ساأل 

عن باقي الأمور فتوافق عليه، وتكت�سف بعد الزواج اأمور ل تحبها فيه. 

فال�سراحة �سرورية لل�سعادة الزوجية.

 8- المبالغة في الطلبات:
ل الخطيب    ه���ذا البند خا�س بالخطيبة؛ فاإن كثرة الطلبات وَتحمُّ

م���ا ل طاقة له به، قد يجعله م�سطرًا اإلى اإقترا�س َمباِلغ، فقط لتلبية 

���ل من ارتياحه و�سعادته؛ فقد اأثقلت  طلب���ات خطيبته، وهذا الأمر ُيقلِّ

كاهله بالدي���ون والم�ساريف المتراكمة عليه، فكي���ف �سيكون �سعيدًا 

معه���ا بال�سكل المطلوب؟ كما اأن هذا يوؤث���ر على حياتهما الم�ستقبلية 

وعليها األ تن�سى المثل القائل "مد ِرجَلْيَك على قد ِلحافك".

  9-  بعدين يتغير:
  اإن الر�س���ا عل���ى و�سع �سري���ك الحياة دون قناع���ة داخلية، وعلى 

اأ�سا�س اإنه ربما يحدث تغير بعد الزواج، اأمر غير �سحيح، خا�سة اإذا 

كان الأم���ر يتعل���ق ب�سئون اأ�سا�سية في الحي���اة؛ كتلك التي فيها خد�س 

للحياء الع���ام اأو الإعتق���ادات الدينية اأو ال�سلوكي���ات غير المنطقية. 

فيج���ب عل���ى كل الطرفين الر�سا ع���ن الآخر بقناعة تام���ة، اأما تغير 

الأم���ور الب�سيط���ة وغي���ر الأ�سا�سي���ة لقيام حي���اة زوجية �سعي���دة اأمر 

مقبول.

 10- قسمة ونصيب:
  الم�سيحي���ة ل توؤم���ن بالق�سم���ة والن�سيب، ويجب علين���ا األ ن�سع 

الَق���َدر على اإنه ُم�سلَّمات بالن�سبة لنا، ونقف مكتوفي الأيدي، بل يجب 

له لي�ساعدن���ا في الإختيار  تقدي���م اإرادة اهلل بال�س���الة من اأج���ل َتدخُّ

ر بجّدية في الأمور لك���ي ن�سل اإلى نتائج  وعر����س الأ�سب���اب، واأن ُنفكِّ

اإيجابية، ونتجنب ال�سلبيات ونتوكل على ربنا.

يقع فيها المخطوبين
أخطاء
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���ى َيْدُخُل���وا  ي���َن َحتَّ ����ِريِّ ُد ُقُل���وَب اْلِم�سْ �َس���دِّ
ُ
َن���ا اأ

َ
"َوَه���ا اأ

َتَمّج����َ���ُد ِبِفْرَع���ْوَن َوُكلِّ َجْي�ِس���ِه، ِبَمْرَكَباِت���ِه 
َ
َوَراَءُه���ْم، َفاأ

َوُفْر�َساِنِه" )خر14: 17(.

د اهلل اأخيرًا.  ها �سيتمجَّ د اأعداء الكني�سة �سدَّ     مهما ت�سدَّ

لق���د �سلك ال�سع���ب بالإيمان اإذ راأوا البح���ر اأمامهم فانفتح 

لهم طريق ونجوا، اأما الأعداء فراأوا الطريق بالَعَيان ف�ساروا 

في���ه فغرقوا وهلكوا. وكان عبور البحر رمزًا للمعمودية التي 

فيها ُندَفن مع الم�سيح المتاألم ونقوم للتمتع بقيامته. ويهيج 

اإبلي�س وجنوده وُتباد اأعمالهم ال�سريرة، ولنالحظ:

ى فرعون قلبه لكي ُيهِلك ال�سعب فَهلَك جي�سه.  1- ق�سَّ

���ى اإبلي�س قلبه؛ فاأراد اأن يقتل الم�سيح وُيبيد اإ�سمه  2- ق�سَّ

م���ن ك���ورة الأحياء، واإذ ب���ه ُيهزم وَيهلك جي�س���ه. لحظ اأن 

الكت���اب لم يذك���ر اأن فرعون قد غ���رق بل هو َفَق���َد جي�سه. 

واإبلي����س ل���م يهلك تمامًا بع���د ال�سليب بل َفَق���َد قوته؛ فيوم 

هالكه في البحيرة المتقدة بالنار لم ياأت بعد. 

    راأى فرع���ون البح���ر ُمن�سّق���ًا فاندف���ع وراء ال�سعب ولم 

يخاف ويرتع���ب، وراأى اإبلي�س الطبيع���ة الثائرة في لحظات 

ْلب. �سلب الم�سيح ولم يبال بل اندفع ليكمل ال�سَ

���َرَب مو�س���ى البح���ر بع�ساه ليهلك جي����س فرعون،  3- �سَ

و�سرب ال�سيد الم�سيح اإبلي�س ب�سليبه ليهلكه.

4- بعد العبور اإجتاز ال�سعب البرية، ونحن اأي�سًا اإذ تمتعنا 

بعم���ل ال�سليب في المعمودي���ة نجتاز برية ه���ذا العالم مع 

قائدن���ا الم�سيح، حتى نبلغ اأور�سلي���م ال�سماوية. وكما اأر�سل 

اهلل مو�سى لُيخلِّ�س ال�سعب من العبودية، هكذا اأر�سل الآب 

ابنه لُيخلِّ�سنا من عبودية اإبلي�س.

َماَم َع�ْسَك���ِر اإِ�ْسَراِئيَل َو�َساَر 
َ
اِئُر اأ "َفاْنَتَق���َل َم���اَلُك اهلِل ال�سَّ

َماِمِهْم َوَوَقَف َوَراَءُهْم" 
َ
َحاِب ِمْن اأ َوَراَءُهْم، َواْنَتَقَل َعُموُد ال�سَّ

)خر14: 19(

عمود ال�سحاب يرم���ز للروح القد�س الذي يقود الم�سيرة. 

لأن خيم���ة الإجتماع كانت ترم���ز للم�سيح و�سط �سعبه. ولأن 

ال�سحاب���ة ترمز لل���روح القد�س ال���ذي ُيعطي م���اًء لالإثمار، 

والن���ار ترمز للروح القد����س؛ فهو حل عل���ى التالميذ بهيئة 

األ�سن���ة نار. وهذا يت�سح من ه���ذه الآية فهناك مالك اهلل.. 

وهن���اك عمود ال�سحاب= فانتقل مالك اهلل.. وانتقل عمود 

ال�سحاب؛ فكل اأقنوم له عمله في الم�سيرة. ولحظ اأن ال�سعب 

���د في ال�سحاب"وجميعهم اإعتمدوا لمو�سى في ال�سحابه  َتعمَّ

وفي البحر")1كو2:10( وهذا عمل الروح القد�س. ومالك 

اهلل ه���و الأقن���وم الثاني، ون���رى عمله ف���ي "وكان في هزيع 

ال�سب���ح اأن الرب ا�سرف عل���ى ع�سكر الم�سريين في عمود 

النار وال�سحاب واأزعج ع�سكر الم�سريين")خر24:14(.

ي��َن َوَع�ْسَك��ِر اإِ�ْسَراِئيَل،  ِريِّ "َفَدَخ��َل َبْي��َن َع�ْسَك��ِر اْلِم�سْ
اَء اللَّْيَل. َفَلْم َيْقَتِرْب هَذا  �سَ اَلُم َواأَ َحاُب َوالظَّ ��اَر ال�سَّ َو�سَ

اإَِلى َذاَك ُكلَّ اللَّْيِل")خر١٤: ٢٠(

    اأولد اهلل ي�سيرون في النور واأولد العالم يتعثرون 

في الظلمة.

بُّ اْلَبْحَر   َوَم��دَّ ُمو�َس��ى َيَدُه َعَل��ى اْلَبْح��ِر، َفاأَْجَرى ال��رَّ

��ٍة �َسِديَدٍة ُكلَّ اللَّْيِل، َوَجَع��َل اْلَبْحَر َياِب�َسًة  ِبِريٍح �َسْرِقيَّ

َواْن�َس��قَّ اْلَم��اُء. َفَدَخَل َبُن��و اإِ�ْسَراِئيَل ِفي َو�َس��ِط اْلَبْحِر 

َعَل��ى اْلَياِب�َس��ِة، َواْلَم��اُء �ُس��وٌر َلُه��ْم َع��ْن َيِميِنِه��ْم َوَع��ْن 

َي�َساِرِهْم" )خر١٤: ٢١، ٢٢(

    م���ا اأعجب اإ�سمك يا رب فاله���واء والريح والبحر، الكل 

يطيعك، واأما نحن ؟!!!!!!!!!! اإعطنا اأن نطيعك.

كيف توجد للشيطان قوة

وهو الذي ُهزم بالصليب؟
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 الدكتور نبيل فوؤاد فانو�س جري�س، هو عالم قبطي من اأ�سرة 

م�سيحي���ة، ُوِل���َد ف���ي بور�سعيد وَتعلَّ���م في المدار����س الحكومية 

ببور�سعي���د، ولم ياأخ���ذ درو�س خ�سو�سية ط���وال فترة تعليمه، 

وح�سل عل���ى بكالوريو����س الهند�سة من جامع���ة القاهرة عام 

1975م، وكان ثال���ث الدفع���ة، وت���م تعيينه كُمعيد ف���ي الكلية، 

و�ساف���ر للدرا�سة وح�سل على ماج�ستي���ر في الهند�سة المدنية 

من جامعة وندزور، اأونتاريو. وح�سل على دكتوراه في الهند�سة 

المدنية من جامعة وندزور، اأونتاريو.

 ت���م اإختي���اره �سمن المجل����س ال�ست�س���اري العلم���ي لرئي�س 

الجمهوري���ة عب���د الفت���اح ال�سي�سي، ويعم���ل حالي���ًا عميد كلية 

الهند�س���ة، لوران����س للتكنولوجي���ا جامعة �ساوثفيل���د بالوليات 

المتح���دة الأمريكي���ة، ومدير مرك���ز اأبحاث الم���واد المبتكرة 

»CIMR” بنف�س الكلية.

  يهت���م الدكت���ور نبي���ل جري�س باإدخ���ال الم���واد المركبة من 

األي���اف الكرب���ون في مج���ال الهند�س���ة الهيكلي���ة. ح�سل على 

العدي���د من المنح العلمي���ة باأكثر من 15 ملي���ون دولر لإجراء 

الأبحاث في مجال الهند�سة الهيكلية، وح�سل على العديد من 

الأو�سمة والجوائز تقديرًا لدوره في مجال الهند�سة.

  ويرى اأن ال�سر في نجاحه هو الجدية في العمل، ويبداأ يومه 

عن���د ال�ساعة 5:30 �سباحًا ويظل يعم���ل حتى يعود اإلى المنزل 

عن���د ال�ساع���ة 9 م�ساًء، وي���رى اأن م�سر يمك���ن اأن تتطور جدًا 

قن���ا 10% �سنويًا ُتعتبر اإنجاز،  خ���الل 4 �سنوات، ويقول: »لو حقَّ

ولو تم التطوير 40% خالل 4 �سنوات ُيعتبر اإنجازًا«.

ويرى اأن تطوير التعليم يبداأ من مرحلة الإبتدائي، واأ�ساف:  

»طال���ب الهند�سة في الخارج يحتاج اإلى حوالي 750 األف جنيه 

خالل درا�سة الكلية«. 

  وذكر اأن التكنولوجيا وال�سباب والمجتمع والت�سغيل من اأهم 

المو�سوعات التي تم التركيز عليها في لقاء مجل�س العلماء مع 

الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي.

  وق���ال اأنه يوجد بالفعل لدى رئي�س الجمهورية خطة لتطوير 

ر  الطرق باآلف الأميال، وذكر اأنه كان يذهب الى م�سر وُيح�سِ

معه نح���و 20 عالمًا من الخارج بمنح���ة مدفوعة من الحكومة 

الأمريكي���ة، ولك���ن لم يكن ف���ي م�س���ر اأي اإ�ستجاب���ة قبل عام 

2010م.

مت بع����س المقترحات لتنفيذه���ا في الكباري،   واأو�س���ح: قدَّ

لك���ن الرئي�س ال�سي�س���ي �سارحني بعدم وج���ود ميزانية كافية. 

ويطم���ح جري�س اإلى اأن يتم تنفيذ كب���اري متعددة الطوابق في 

القاهرة، وبما ي�سبه ميامي في الوليات المتحدة.

قبطي عميد 
كلية الهندسة 

بالواليات 
المتحده األمريكية

شخصيات قبطية
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الشهيد
جينيسيوس 

المهرج البهلوان
   ف���ي مج���يء الإمبراط���ور دقلديانو����س اإل���ى روم���ا اإ�سُتقب���ل بمظاه���ر الحفاوة 

جين واإ�سمه جيني�سيو�س  ِعد له، رتَّب اأحد الُمهرِّ
ُ
والترحاب. ومن �سمن برنامج الترفيه الذي اأ

اأن ُيقلِّد طقو�س الم�سيحيين في المعمودية، عالمًا اأنها ل بد اأن ُتعجب الجمهور الذي كان ينظر اإلى 

م. الم�سيحية بطقو�سها واأ�سرارها نظرة اإزدراء وتهكُّ

اًل المر�س، ثم ن���ادى قائاًل: »يا اأ�سدقائي اأ�سعر بحمل ثقيل جاثمًا     اإ�ستلق���ى جيني�سيو�س على الم�سرح ُممثِّ

ف عنك؟« قال جيني�سيو�س »اأريد اأن  ف منه«. اأجابه الممثلون الآخرون: »ماذا نفعل لكي ُنخفِّ فوق���ى واأريد اأن اأتخفَّ

 في هذا اليوم كاأحد الموؤمنين به«. اأت���وه بكاهن ممثل، و�ساأل جيني�سيو�س عن �سبب 
َّ

اأم���وت م�سيحي���ًا حتى يقبلني اهلل

ل نعمة ال�سيد   ب�سي���رة جيني�سيو�س فرد قائاًل بحق ولي�س تمثياًل: »لأني اأري���د اأن اأتقبَّ
َّ

طلب���ه ل���ه. وهنا اأ�ساءت نعمة اهلل

غ�َسل من جميع خطاياي«. ثم اأكمل بقية الممثلين طق�س المعمودية ح�سب المعتاد، بينما 
ُ
الم�سيح بالميالد الجديد حتى اأ

كان جيني�سيو�س يجاوب على كل اأ�سئلتهم حقيقة ولي�س تمثياًل .

   اأخي���رًا، اإ�ستكم���اًل للتمثيلية، اأتى ممثلون اآخرون يلب�سون مالب�س الجن���ود واأخذوا جيني�سيو�س ليوقفوه اأمام الإمبراطور 

لُيحاكم���ه كم�سيحي. وهنا وقف جيني�سيو����س على الم�سرح وتكلَّم بال�سدق قائاًل: »اإ�ستمعوا ي���ا جميع الحا�سرين الآن اإلّي، 

فاإن���ي دائم���ًا كنت اأحتقر الم�سيحية والم�سيحيي���ن، وحين تعلَّْمت طقو�سها واأ�سرارها كان هدفي ه���و زيادة تمتعكم باإتقاني 

للتمثيل.

   لك���ن حين كنت اأ�ستعّد لتمثيل المعمودية اأمامكم الآن، راأيت فوق راأ�سي مجموعة من المالئكة يقراأون من كتاب كل 

ت لأتعمد فيها اأمامكم، واإذا به  ِعدَّ
ُ
خطاي���اي من���ذ طفولتي حتى الآن، ثم غم�سوا هذا الكتاب في ماء المعمودي���ة التي اأ

ي�سير اأبي�س من الثلج.

   لذل���ك فاإن���ي اأدعوك اأيها الإمبراطور مع جميع الحا�سرين اأن توؤمن���وا بال�سيد الم�سيح الإله الحقيقي، فهو 

الن���ور والحقيق���ة، وبه ننال مغفرة خطايان���ا«. ُدِه�س دقلديانو�س من هذا ال���كالم واأمر ب�سرب جيني�سيو�س 

ب���وه بتقطيع جنَبْيه وبحرقه بالنار، فكان يزداد �سراخًا: »لي�س اإله اإل  ر لالأوثان. فعذَّ وتعذيب���ه حتى ُيبخِّ

ي�سوع الم�سيح، لن اأعبد �سواه حتى ولو ا�سطررت اأن اأموت اآلف المرات.

   لن َينزع التعذيب اإ�سمه من فمي اأو قلبي اإني اآ�سف على كل اإهانة 

ْهته���ا اإل���ى اإ�سم���ه المبارك، وعل���ى كل وقٍت �س���اع مني دون  وجَّ

اأن اأخدم���ه فيه« واأخي���رًا قتلوه بقطع راأ�س���ه وتذكار يوم 

�سهادته يوم 25 اأغ�سط�س من كل عام . 

11



 اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي َل َيْهِلَك 
ُ
َحبَّ اهلل

َ
���ُه هَك���َذا اأ نَّ

َ
“لأ

ُة”)يو16:3( َبِديَّ
َ
ُكلُّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبِه،َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة الأ

ة ثمين���ة، و�سفه���ا البع����س باأنه���ا “اإنجيل  ه���ذه الآي���ة ُتح�َس���ب ُدرَّ

�سغي���ر” وهي اأكثر اآي���ة حفظها الكبار وال�سغ���ار. وتاأتي الآية �سمن 

حدي���ث الم�سيح مع نيقوديمو�س، هذه الآية هي ُخال�سة الإنجيل كله، 

وُخال�س���ة عمل اهلل الَخال�سي )لحظ اأن كلمة َخال�س وُخال�سة من 

مه الم�سيح( اأ�سل واحد، اإذا ُخال�سة القول هو الَخال�س الذي قدَّ

وهي مثل النهر الجاري: منبعه: هكذا اأحب اهلل العالم،

ه: لكي ل يهلك كل من يوؤمن  مج���راه: حتى بذل ابنه الوحيد، م�سبَّ

به بل تكون له الحياة الأبدية. كما تتجلَّى فيها اأبعاد محبة اهلل للب�سر؛

فالعر����س: كل م���ن يوؤمن به من العال���م، والطول: حت���ى بذل ابنه 

الوحيد،

وعمقه���ا: لك���ي ل يهلك كل من يوؤمن ب���ه. وارتفاعها: ب���ل تكون له 

الحياة الأبدية..

١- هكذا: 

ُتعن����ي الُخال�س����ة. مث����ل قولنا ُفالن ذاك����ر والتزم البي����ت وكان اأمينًا 

وهك����ذا نج����ح!! اأو ُف����الن اإعت����اد ال�سرقة وقب�����س عليه وحوك����م وهكذا 

�ُسِج����ن!. ويرى البع�س اأنها ُتعني اأي�سًا »بهذا المقدار« اأو »بال �سبب« اأو 

)هو كدا..!( وقد تعني »بال اإ�ستحقاق«، اأو »بال مقابل«، لأن اهلل محبة.

٢- اأحب اهلل:

، ولكن  ل���م ي�سم���ع النا�س في العهد القدي���م اأن اهلل اأح���ب اأو ُمِحبٌّ

ع���ادل، منتقم، مفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، وحتى الفكرة الباهتة 

الت���ي كانت عن حب اهلل، �سنجدها مغلَّفة بالعظمة والبهاء والخوف، 

ل���م يكونوا يقتربون اإلى اهلل ولكن يتقرب���ون اإليه )يخ�سونه ويتوددون 

اإليه(،«لأن ال���رب علي مخوف.....هو متع���ال جدا”)مز9،2:47( ، 

اه ال�سعب من اهلل ه���و اأن يتراآف وُيطيل اأناته. ولكنه  واأق�س���ى ما تمنَّ

ه بال�سليب.  هنا ُيعِلن ُحبَّ

٣- العالم: 

ُي�سي���ر العالم في اإنجيل القدي�س يوحنا اإل���ى »الأ�سرار وال�ساقطين 

والذي���ن رف�س���وا اهلل«، وَظَهَر ال�سيط���ان كرئي�س له���ذا العالم. وفي 

���وا العال���م. كم���ا كانت الأم���م مرفو�سة م���ن اليهود  ر�سائل���ه: ل تحبُّ

وُمعتَب���رة لديهم )اأنها كالب!!( والعالم مق�س���ود به هنا »كل الب�سر 

ر عن  في جميع الع�سور«. نعم اإن اهلل ُيحّبه منذ الأزل ولكنه هنا ُيعبِّ

محبته له.

٤- حتي بذل: 

 حتى: تفيد نهاية المطاف )َم�سْيت حتى َو�سْلت(، بذل:

 الب����ذل = الحب، ولك����ن لماذا اأحبن����ا اهلل؟ ول يوجد جواب �ساف 

لهذا ال�سوؤال �سوى اأن اهلل محبة، فلم يحبنا لأجل خير قدمناه اأو خير 

�سنقدم����ه ولكن����ه مجانًا اأحبنا، اأّما كيف اأحبنا؟ ف����اإن اأعظم دليل هو 

ال�سليب حيث بذل ذات����ه. ُيمِكن ل�سخ�س اأن يِحب بالكالم اللطيف، 

بالعطف، اأو المال، ولكن اأن يموت عنه هذا هو العجيب، والأعجب اأن 

يموت البار عن ال�سرير«فاإنه بالجهد يموت اأحد لأجل بار. ربما لأجل 

ال�سال����ح يج�سر اأحد اأي�س����ا اأن يموت. ولكن اهلل بين محبته لنا، لأنه 

ونحن بعد خطاة م����ات الم�سيح لأجلنا”)رو5: 8،7(. هذا وت�ستخدم 

لفظة بذل اأي�سًا: للتعبير عن تفريغ ال�سغط )�سواء �سغط ماء اأو دم، 

عت عوامل المحبة الإلهية في قلب اهلل فا�سطرمت اأح�ساوؤه  فقد تجمَّ

وكان المنفذ في البذل، واإ�ستراح اهلل عندما بذل اإبنه الوحيد.

٥- اإبنه الوحيد: 

الوحي����د هنا ل تعني الوحيد عددًا )مثل اأب اأنجب طفاًل وحيدًا. اأو 

اإبن مع مجموعة من البنات!( ولكن الوحيد هنا هو »الوحيد الجن�س« 

اأي الفريد من نوعه، له موا�سفات ل توجد في غيره »اأومونوجيني�س« 

ر  اأي ال����ذي ل يوجد غي����ره مولودًا بنف�س الجوه����ر الإلهي. هذا وي�سوِّ

ف  البع�����س اهلل غا�سب����ًا ثائرًا، بينم����ا الم�سيح المحب ه����و الذي خفَّ

ة غ�سبه! ولك����ن اهلل الآب المحب هنا بذل اإبنه الوحيد عن حياة  ِح����دَّ

العالم.  

6- لكي ل يهلك كل من يوؤمن به:

    م����ات الم�سي����ح عن العالم كل����ه، بجميع طوائف����ه، ولكن الذي لن 

يهلك هو الذي يوؤمن به، ولي�س من مات عنه، 

َيهِل����ك: ولي�����س ُيهِل����ك، لأن اهلل ل ُيهِلك اأحدًا ولك����ن الإن�سان ُيهلك 

ذاته بنف�سه، فاهلل يريد اأن جميع النا�س يخل�سون. والهالك نوعان: 

ه����الك هنا بالبعد عن اهلل، وهالك هناك بالنار الأبدية )اأو تكري�س 

للهالك(. الذي يوؤمن به ل ُيدان والذي ل يوؤمن قد ِدين!

٧- بل تكون له الحياة الأبدية:

ة  ه����ي اأعظم مكافاأة، ولكنها تب����داأ هنا. اإن هذه المكاف����اأة هي َمعيَّ

اهلل والقدي�سي����ن. الجميل اأن هناك فرقًا بين تعبير »يحيا اإلى الأبد« 

وتعبير »تكون له الحياة الأبدية« مثل �سخ�س يزور حديقة اأو �سخ�س 

يمتلك الحديقة اأو ي�سكن فيها. اإن »الحياة الأبدية« هي الجعالة التي 

نجري لأجلها. في ميدان ال�سباق.

هكذا أحب اهلل العالم
نيافة األنبا مكاريوس األسقف العام

أسئلة الشباب
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 �ض: ماهو الهالوين وهل من الالئق الإحتفال به؟؟

ج: ه���و رواية كان يعي�سها ال�سعب ال�سلتي خا�سة في اأيرلندا الذين 

عب���دوا مجموعة من الآلهة. ت���روى لنا عن الإل���ه �سامهين اإله الموت 

والب���رد، ال���ذى ياأتي مع مجموع���ة من اأرواح الموتى ف���ي بداية ف�سل 

الخريف للتفتي�س عن اأج�ساد الأحياء وامتالكها، مما يخلق الذعر في 

النفو����س. كما اأن كهنة الآلهة يع���ّدون اإحتفاًل طق�سيًا لذلك ويطوفون 

البي���وت يطلبون التقدم���ات، واإل �ستحل بهم تل���ك الأرواح ال�سريرة. 

وكانوا يحرقون الأج�ساد التي تتملكها تلك الأرواح كجزاء لها. 

    اأما عن اإ�ستعمال اليقطين فتخبرنا اإحدى الروايات عن �سخ�س 

ُيدَع���ى ج���اك تم طرده من ال�سم���اء وجهنم في اآٍن واح���د؛ فهام على 

ي���ه ال�سيطان اأعط���اه قطعة خ�س���ب م�ستعلة،  وجه���ه تائه���ًا، ولكي يعزِّ

و�سعها جاك في اليقطين لتنير له.

    دخلت تلك الثقافة الوليات المتحدة على يد العمال الأيرلنديين 

الذي���ن �سعوا للح�سول على المال بالقوة والتهديد. ت�سادف كل ذلك 

في يوم احتفال الكاثوليك بعيد القدي�سين من كل عام )الهالوين(

ويج���ب اأن ننتب���ه اإلى تلك الممار�سات التي ت�سع���ى لتدمير الأديان 

والقي���م الإن�سانية وتن�سر الخوف والرعب، بدُل من ال�سالم. كما اأنها 

في عمقها عادات وثنية وممار�سات عبادة ال�سيطان.

���ض: كيف اأتعامل مع طاقت��ي الجن�سية؟  وكيف يمكنني 

توجيه الطاقة الجن�سية في مجالت بّناءة لحياتي؟

ج:  اإن الطاق���ة الجن�سي���ة اأمٌر مب���ارٌك اأودعه اهلل اإيان���ا لفائدتنا، 

ولذل���ك فمن الخط���اأ اأن ُنع���ادي هذه الطاق���ة الحيوية ب���ل ينبغي اأن 

نعترف بها ون�سادقها، ول نعمل �سدها بل نعمل معها.

التوجيه الإيجابي للطاقة الجن�سية:

1- قبول الجن�س الذي ننتمي اإليه:

    وه���ذا يعن���ي اأن ي�سع���ر ال�ساب اأو ال�ساب���ة ب�سع���ادة الإنتماء اإلى 

الرجولة، اأو الأنوثة.

2- قبول الجن�س الآخر:

   �س���وف نجد بطبيع���ة الحال اأن قبولنا للجن����س الآخر ل يمكن اأن 

يتحق���ق اإل اإذ كنا قد قبلنا اأوًل الجن�س ال���ذي ننتمي اإليه؛ فالرجل ل 

يعرف معنى وجود المراأة بالن�سبة له اإن لم يعرف اأوًل معنى رجولته، 

والم���راأة ل َتكت�س���ف قيم���ة الرج���ل اإل من خ���الل اإكت�سافه���ا المعنى 

الحقيقي لأنوثتها.

   وم���ن المفي���د -اإذن- اأن يتواجد ال�سباب م���ن الجن�سين معًا في 

ح�س���ن الكني�س���ة، وتحت اإ�س���راف واٍع م���ن الآباء الكهن���ة والخدام، 

وبتوعي���ة م�ستم���رة للطرفي���ن. ويمك���ن اأن يتحق���ق ذل���ك م���ن خالل 

الندوات الم�ستركة، والأيام الروحية، والرحالت العائلية.

3- جهاد العفة الإيجابي:

    وهو لي�س مجرد الإمتناع ع���ن اإ�ستخدام طاقتنا الجن�سية خارج 

الإط���ار الأ�سيل ال���ذي ر�سمه اهلل منذ البدء، ي���وم زرع اهلل فينا هذه 

الطاق���ة، لكنه اأي�سًا تقديم اأنف�سنا ) بم���لء اإرادتنا وبكامل حريتنا( 

اإلى الرب ي�سوع الذي اأحبنا اأوًل.

     العف���ة الم�سيحية لي�ست حرمانًا للموؤمن م���ن اإ�ستخدام الدافع 

الجن�س���ي ال���ذي باركه اهلل منذ البدء، حينما اأ�س����س �سر المحبة بين 

الرجل والمراأة وباركهما، وطلب منهما اأن يتحدا معًا بالمحبة ليكونا 

كيان���ًا اإن�ساني���ًا واح���دًا. ولو كان���ت العف���ة الم�سيحية حرمان���ًا لكانت 

مطلوب���ة فق���ط من غي���ر المتزوجين، ولك���ن لأنها لي�س���ت حرمانًا بل 

اإرتق���اء بالحب م���ع ال�سماح بتدفقه في قنوات���ه الطبيعية، فهي لذلك 

مطلوبة قبل الزواج وبعده على ال�سواء.

4- الأن�سطة الإجتماعية والإبداعية:

    الطاق���ة الجن�سية طاقة اإنفتاحية، اأي تدفع الفرد لالإنفتاح على 

الآخري���ن والتفاع���ل معه���م، و«الآخرين« هنا مق�سود به���م كل اأفراد 

المجتمع بال انح�سار.

    وم���ن المج���الت الإجتماعية المفي���دة: الإجتماعات، واللقاءات 

والرحالت، والمع�سك���رات والحلقات الدرا�سي���ة، والقراءات العلمية 

والثقافية والأدبية، والأن�سط���ة الريا�سية المتعددة، وخدمة الآخرين 

بكل اأنواعها.

5- تكري�س القلب للم�سيح:

    الطاق���ة الجن�سي���ة اأي�سًا طاقة حب جبارة تدفع الفرد لالإنتعا�س 

الروح���ي، اإْن هو)ه���ي( وّج���ه عواطفه ورغبات���ه وم�ساع���ره للم�سيح 

ل م�س���ار الطاقة  حب���ًا به.  ولذل���ك فاإن تكري����س القلب للم�سي���ح يحوِّ

الجن�سية بعيدًا عن الأنانية، في مجال حب اهلل مرورًا بالآخرين، في 

حرك���ة بذل وعطاء دائمين. ومع النم���و الروحي بالطبع يتحقق النمو 

النف�س���ي والإجتماعي وتكامل ال�سخ�سية، ب�سرط اأن يتحرك ال�سباب 

ف���ي المجالت المتع���ددة في اآٍن واحد: المج���ال الإجتماعي والمجال 

الإبداعي، والمجال الروحي.

أسئلة الشباب
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ُمزيالت  عالقة  ما  للجدل:  �لمثيرة  �الأ�شئلة   من 

بع�س  ب��ال  ي�شغل  و�ل���ذي  �ل��ث��دي؟،  ب�شرطان  �ل��َع��َرق 

َرت مقاالت وتقارير في  �لنا�س خا�شة �لن�شاء. وقد حذَّ

�لعرق،  ُمزيالت  من  �الإنترنت  �شبكة  وعلى  �ل�شحف 

م�شيرة �إلى �أن هذه �لمنتجات تحتوي على مو�د �شارة 

ُيمِكن �إمت�شا�شها من خالل �لجلد، �أو َتْدُخل �لج�شم 

عن طريق �لندبات �لتي ُت�شببها �لحالقة. وذكر بع�س 

قد  �ل��ع��رق  م��زي��الت  ف��ي  �لمكونات  بع�س  �أن  �لعلماء 

تكون ذ�ت �شلة ب�شرطان �لثدي، الأنها تو�َشع في كثير 

�لثدي. وعلى  من  بالقرب  منطقة  في  �الأح��ي��ان  من 

�لوطني  �لمعهد  في  �لباحثون  ف��اإن  ذل��ك  من  �لرغم 

�أدل��ة قاطعة  �أنه ال يوجد  لل�شرطان )NCI(، قالو� 

�الإب���ط  ت��ح��ت  �ل��ع��رق  ��شتخد�م مزيالت  ب��ي��ن  ت��رب��ط 

و�ل���دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  وك��ذل��ك منظمة  �ل��ث��دي.  �شرطان  و 

�لغذ�ئية  �ل��م��و�د  م  ُتنظِّ �لتي   ،)FDA( �الأمريكية 

وم�شتح�شر�ت �لتجميل و�الأدوية، و�الأجهزة �لطبية، 

�أن  ُتثِبت  �أو بيانات من �الأبحاث  ��ة  �أدلَّ �أي  لي�س لديها 

�لمكونات في مزيالت �لعرق ت�شبب �ل�شرطان. 

    �أما عن �لمو�د �لم�شتخدمة في �شناعه مزيالت 

�لثدي  ب�شرطان  عالقتها  حول  جدل  فهناك  �لعرق؛ 

�الألومنيوم،  على  �لقائمة  ومنها: �لمركبات  �أي�����ش��اً 

تعتبر م��ن �ل���م���و�د �الأ���ش��ا���ش��ي��ة ف��ي م��زي��الت �ل��ع��رق، 

ق  وهذه �لمركبات  تغلق �لقناة �لَعَرقية؛ فتوقف َتدفُّ

�إلى  �الأبحاث  بع�س  وُت�شير  �لجلد.  �شطح  �إلى  �لعرق 

يتم  �الأحيان  من  كثير  في  و�لتي  بات،  �لمركَّ هذه  �أن 

��شتخد�مها بالقرب من �لثدي، يمكن �أن ُتمت�س عن 

هرمون  مثل  هرمونية،  �آث���ار  وت�شبب  �لجلد  طريق 

لديه  �الإ���ش��ت��روج��ي��ن  ه��رم��ون  والأن  �الإ���ش��ت��روج��ي��ن. 

َذَك��َر  �ل��ث��دي،  �شرطان  نمو خاليا  تعزيز  �ل��ق��درة على 

بع�س �لعلماء �أن �لمركبات يمكن �أن ت�شهم في تطور 

�شرطان �لثدي. 

�ل����ب����ار�ب����ي����ن  �ل����ب����ح����وث ع����ل����ى  ب���ع�������س  ����������زت      ركَّ

ُم�شتخَدمة في  )parabens(، وهي مو�د حافظة 

بع�س مزيالت �لعرق �لتي َثَبَت �أن لديها ن�شاط ُي�ْشبه 

ن�شاط هرمون �الإ�شتروجين في خاليا �لج�شم. على 

م�شتح�شر�ت  في  ُي�شتخَدم  �لبار�بين  �أن  من  �لرغم 

�لتجميل و�لمو�د �لغذ�ئية، و�لمنتجات �ل�شيدالنية. 

معظم  �أن   )FDA( و�ل��دو�ء  �لغذ�ء  منظمة  وقالت 

في  �لعرق  مزيالت  من  �لكبرى  �لتجارية  �لعالمات 

حالياً.  �لبار�بين  على  تحتوي  ال  �لمتحدة  �لواليات 

�ل��ُم��ن��َت��ج  م��ك��ون��ات  ف��ي  �ل��ن��ظ��ر  للم�شتهلكين  وي��م��ك��ن 

�لعرق  ُم�����ش��اد  �أو  �ل��ع��رق  ُم��زي��ل  ك��ان  �إذ�  م��ا  لتحديد 

يحتوي على �لبار�بين قبل �إ�شتخد�مه.

    تم تاأييد �الإعتقاد باأن �لبار�بين يتر�كم في �أن�شجة 

�ل��ث��دي ع��ن طريق در����ش��ة ع��ام 2004م، و�ل��ت��ي َوج��دت 

�لبار�بين في 18 من 20 عينة من �أن�شجة �أور�م ثدي 

ب�شرية. ومع ذلك لم ُتْثِبت هذه �لدر��شة �أن �لبار�بين 

ي�شبب �أور�م �لثدي.

    ه��ن��اك ح��اج��ة �إل���ى م��زي��د م��ن �الأب���ح���اث، لدر��شة 

ي�شبب  �أن  �لعرق يمكن  ُمزيالت  �إ�شتخد�م  �إذ� كان  ما 

�الألمنيوم  على  �لقائمة  و�لمركبات  �لبار�بين  تر�كم 

لتحديد  �أي�����ش��اً  �أخ���رى  و�أب��ح��اث  �ل��ث��دي،  �أن�شجة  ف��ي 

�لحم�س  ُتغيِّر  �لكيميائية  �ل��م��و�د  ه��ذه  كانت  �إذ�  م��ا 

�أو ت�شبب تغيير�ت �أخرى  �لنووي في بع�س �لخاليا، 

في خاليا �لثدي �لتي قد توؤدي �إلى �الإ�شابة ب�شرطان 

�لثدي.  

وعالقتها بسرطان الثدي 
منتجات إزالة العرق
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منتجات إزالة العرق

 ١- َمن�ساأ الرهبنة

ول���ى الأمم الم�سيحي���ة التي ن�ساأ عندها نظ���ام الرهبنة هي الأمة 
ُ
    اإن اأ

الم�سري���ة، وقد ظهرت الرهبنة ف���ي م�سر فور دخول الم�سيحية، وقيل اأن 

الر�سول مرق�س هو الذي علَّمها لم�سيحي م�سر؛ فقد كان متحلِّيًا بالطهر 

والعف���اف، و بثَّ روح الف�سيلة في قلوب الكثير من الم�سريين؛ فلجاأوا اإلى 

الكهوف و المغائر عاكفين على الت�سبيح هلل.

  وقي���ل اأن اأول دي���ر م�سيح���ي تاأ�س����س �سن���ه 

151م، حيث عزم فرونتينو�س على ترك العالم 

زاهدًا في الدني���ا ومالذها، فجمع اإليه جماعة 

م���ن الإخوة و �س���ار بها اإل���ى وادي النطرون في 

مديري���ة الجيزة )محافظ���ة الجي���زة حاليًا(، 

وهناك ق�س���ى بقيه حياته ف���ي الن�سك والتعبد 

في الكهوف ال�سخرية.

    اإل اأن الرهبن���ة لم ُتع���َرف جيدًا في م�سر 

اإل ف���ي عهد القدي�سين الأنبا اأنطونيو�س والأنبا 

بول، وكانت ت�سير على نظام التوحد والنفراد، 

حي���ث ينف���رد الراهب ف���ي مغارة يق�س���ي فيها 

حياته منعزًل عن الب�سر.

اأمونيو����س  القدي����س  عه���د  ف���ي  ولكنه���ا      

رت ف�س���ار الرهبان  والقدي����س مكاريو����س تطوَّ

ي�سترك���ون مع���ًا، ثم في عه���د الأنب���ا باخوميو����س والأنبا �سن���وده اإجتمعوا 

مة، وو�سعوا لأنف�سهم قواني���ن خا�سة ي�سيرون عليها. وكان  جماع���ات منظَّ

رهب���ان م�سر ثالثة اأنواع: الن�ساك هم الذين ي�سكنون الأديرة جماعات، 

والزه��اد وهم الذين يعي�سون في الخلوات وال�سوامع، والمتبتلون وهم 

الذين يجتمعون اثنان اأو ثالثة منهم في المدن بدون زواج. 

 ٢- الأنبا بول 

  روى القدي����س الأنب���ا اأنطونيو�س كاتب �سيرة ه���ذا الأب قائال: في �سن 

ال�سبعي���ن راودني فكر م���ن الكبرياء فقلت في نف�سي اأظن اأنه ل يوجد اأحد 

ورائي في البرية اأقام �سالكًا �سبيل الن�سك والف�سيلة مثلي، و في الليلة التي 

كن���ت اأتاأم���ل فيها في هذه الأم���ور اأُوحي اإلى من ِقب���ل اهلل اأنه يوجد خلفي 

ني على اأن اأ�سع���ى لأراه، فلما اأتي ال�سباح اأخْذت  رج���ل اأف�سل مني، وح�سَّ

ى ف���ي البرية كما كان  جري���دة النخل التي كن���ت اتَّكئ عليها واأخْذت اأتم�سَّ

يهدين���ي عقلي لأني لم اأكن اأعرف الطريق؛ فحدثت نف�سي لأني ُمتَِّكل على 

اهلل الذي ل يتخلَّى عني اأن يريني عبده الذي اأوحي اإلىَّ عنه.

    ول���م يتم قوله حت���ى راأى وح�سًا كان ن�سفه 

�سكل اإن�سان ون�سفه الآخر �سبه ح�سان؛ فر�سم 

القدي����س عل���ى جبهته عالم���ة ال�سليب فرك�س 

الوح�س اإلى الغاب.

    وكان قد توغل في البرية ومّر عليه وقت لم 

ير فيه اإن�سانًا اأو حيوانًا؛ ف�سرف يومين بليلتين 

في ال�سالة راجيًا من اهلل األ يهمله. وفي اليوم 

التال���ي لحظ ذئبًا �ساعدًا اإل���ى الجبل؛ فاقتفي 

اأث���ره حت���ى �سع���د اإلى الجب���ل ووقع نظ���ره على 

مغارة كانت هناك، و�ساهد الذئب يدخل اإليها؛ 

فاقترب من المغارة؛ فراأي �سوء �سراج؛ فاأ�سرع 

في �سي���ره لفرط �سروره؛ فعث���رت رجله بحجر، 

غي���ر اأن القدي�س بول حال �سماعه ِبَوقع لأقدامه 

دحرج الحجر واأغلق باب المغارة.

    فارتمى الأنبا اأنطونيو�س اأمام باب المغارة 

ل اإلى القدي�س بول ليفتح له الباب قائاًل له: »اأنا وحدي«،  عل���ى وجهه وتو�سَّ

فاأج���اب القدي�س بول: »ِلَم اأتيت«؛ فقال الأنبا اأنطونيو�س: »اإني لواثق باأنك 

تعل���م من اأنا، وم���ن اأين و لماذا اأتيت، وبما اأنك تقب���ل وحو�س البريه؛ فِلَم 

تكره بني الب�سر؟ لقد طلبتك ووجدتك وقرعت الباب بثقة؛ فافتحه لي واإلَّ 

ف�ساأم���وت هنا، واإذا ما راأيت جثتي فادفنها«، و�سمع الأنبا بول �سوت بكائه 

فاأجاب قائاًل: »ما من اأحد يطلب اإح�سانًا بانتهار ول يفتر باكيًا، فاإن كنت 

اأتي���ت اإلى لكي تموت، فلماذا تتعجب من اأن���ي ل اأقبلك«، قال هذا وفتح له 

�سة و�سلم الواحد  الب���اب فالتقيا و تعانق���ا وقبَّال بع�سهما بالقب���الت المقدَّ

عل���ى الآخر باإ�سم���ه، كاأنهما كان يعرفان بع�سهما م���ن قبل، ثم �سكرا اهلل 

على اإح�سانه اإليهما.

القرن الثالث

فى مصر يجتمع أب الرهبان وأول السواح

م�ساهير الكني�سة:

في هذا العدد، 
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لقد تم في هذا اليوم حدثان خطيران:

الأول: هو الب�سارة بالحبل الإلهي للقدي�سة العذراء مريم الذي به قد 

�سار اإتحاد اهلل بطبيعتنا؛ فوهب لنا الحياة الأبدية.

والثاني: ه���و َغلَبة الموت والجحيم واإبلي����س بقيامة ال�سيد الم�سيح؛ 

فلق���د كان الأح���د 29 برمهات موافق���ًا يوم قيامة الرب ف���ي العام الذي 

ِلب فيه. �سُ

ف���الأول هو يوم الحياة، لأن الموت هو الإنف�سال عن اهلل، اأما الب�سارة 

فهي اإعالن الحياة بالتحاد باهلل.

والثان���ي هو يوم القيامة، الذي فيه ابُتلع الموت اإلى الأبد )ا�س8:25(، 

فبالقيام���ة �سار لنا الإنت�سار عل���ى العدوِّ الأخير، اأي في الم�سيح القائم 

من الموت �سارت لنا الحياة التي ل ُتغَلب ابدًا.

ي��وم القيامة: اإننا نتخيله يومًا عجيبًا وخطيرًا، هزَّ كيان الموت في 

حياة التالميذ، فقلب الخوف ل�سجاعة، والغباء في القلوب اإلى اإ�ستنارة، 

والإ�سطراب اإلى �سالم، والغم اإلى فرح.

ة للم�سيح، ولكنها عاجزة عن دحرجة  • المجدلي��ة المنزعجة ُمِحبَّ
الحج���ر. هي���ا ن�سي���ر معها وظ���الم حياتنا م���ازال باقيًا، ولك���ن باإيمان، 

د اهلل معن���ا جدًا، و�سنذهب  عندئ���ذ �سنرى الحجر ق���د ُدحِرج، و�سيتمجَّ

���ر بطر����س والتلميذ الآخر باأح���داث خطيرة ولكنه���ا غير مفهومة  وُنب�سِّ

قائلين "اإنهم اأخذوا �سيدي!"

    ربم���ا �سنبك���ي معها لأننا ُنِح���بُّ ي�سوع، ولأن اأح���داث القيامة لي�ست 

وا�سحة في اأعماق  نفو�سنا؛ فنحن نريد اأن نعي�س القيامة، ولكن ال�سقوط 

د قيامنا دائم���ًا. ولكن اليوم يوم ب�سارة المالئكة "قال لها المالكان  ُيهدِّ

رن���ا قائاًل: "لماذا  ي���ا ام���راأة لماذا تبكين"، ث���م َيجيء ي�سوع بذاته وُيب�سِّ

ري( اإخوتي  قال لها  تبكي���ن .... اإنه يوم الب�سارة، اذهب���ي واخبري )َب�سِّ

ي�س���وع: ل تلم�سيني لأن���ي لم اأ�سعد بعد اإلى اأبي. ولكن اذهبي اإلى اإخوتي 

وقولي لهم: اإني اأ�سعد اإلى اأبي واأبيكم واإلهي واإلهكم" )يو17:20(

��ران: بطر����س ويوحن���ا يجريان اإل���ى القبر  المتحيِّ • التلمي��ذان 
ول يج���دان �سيئ���ًا، ولكنهما ل���م يكونا يعرفان الكت���ب -فاآَمَنا–  ولكنهما 

ذهب���ا ِبحيرة اإلى مو�سعهما من حيث اأتيا " لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون 

الكت���اب: اأن���ه ينبغي اأن يقوم م���ن الأموات ")ي���و9:20(، وهذه هي ثمار 

اإهمالنا لمعرفة نبوات العهد القديم.

 • المريمات الحائ���رات معهن حنوط تاأكيد ل�ستمرار الموت، ولكن 

رهن با�ستنكار: "لماذا تطلبن الحي بين  الحجر قد ُدحِرج والمالك ُيب�سِّ

الأموات ... فتراءى كالمهن لهم كالهذيان" )لو24: 5- 11(.

    اإنه���ا حي���رة م�ستمرة في حياتنا؛ فالقيامة حقيق���ة والمالئكة ت�سهد 

�سة لالأر�س )من  رة، والوج���وه ُمنكَّ ولك���ن حياتنا ل تتغير. القل���وب ُمتحيِّ

�سدة ال�سقوط(.

• التلمي��ذان العاب�س���ان، اإننا نق���ول معهما: "كنا نرج���و اأن الم�سيح 
ر كل الكني�س���ة.... ولك���ن ل���ه الآن ثالث���ة اأي���ام منذ حدث  َيف���دي وُيح���رِّ

ذل���ك؟". كنا نرجو معهما حركة توب���ة قوية وحركة رجوع لل�سباب لحياة 

القدا�س���ة، وكنت اأرجو لنف�سي روؤية وا�سح���ة للم�سيح القائم، "ولكن قد 

م�سكت اأعيننا عن معرفته".
ُ
اأ

اِن َواْلَبِطيَئا اْلُقُلوِب ِفي  يَُّه���ا اْلَغِبيَّ
َ
ر بذاته ويقول "اأ     وال���رب ي�سوع ُيب�سِّ

ُم ِبهَذا  لَّ
َ
نَّ اْلَم�ِسيَح َيَتاأ

َ
َما َكاَن َيْنَبِغي اأ

َ
ْنِبَياُء! اأ

َ
الإِيَماِن ِبَجِميِع َما َتَكلََّم ِبِه الأ

َوَيْدُخُل اإَِلى َمْجِدِه؟ )لو24: 25- 26("، ونحن اأما ينبغي اأن نتاألم ي�سيرًا 

مع الم�سيح حتى ندخل معه اإلى مجده" 

دخل 
َ
    " لماذا اأنِت حزينة يا نف�سي ولماذا تزعجينني" )مز42: 5(، اأ

اإل���ى مذبح اهلل تجاه وج���ه اهلل الذي يفرح �سبابي. اإن���ه يوم فرح فلماذا 

تعب�سي���ن يا نف�سي  اقراأي كالم الأنبياء اإبتداء من مو�سى، واأطلبي الروح 

القد�س بال�سالة، ي�سرح لِك كل �سيء عن خال�س الم�سيح. عندئٍذ تنفتح 

اأعينك وتعرفين���ه وت�سرخين قائلة "األم يكن قلبنا ملتهبًا فينا" )لو24: 

32( حين كنا نقراأ الكتب وبالروح يف�سر لنا.

• التالمي��ذ الخائف��ون: ها نحن نعي�س معهم في خوف من تع�سب 
الذي���ن من خ���ارج الكني�س���ة )كاليه���ود(، وخوف م���ن كث���رة الإ�ستهتار 

بال�سلي���ب، وخ���وف من بط�س الذي���ن هم من خارج. ف���ي و�سط كل هذا 

يدخ���ل ي�سوع والأب���واب ُمغلَّقة )من حي���ث ل نتوقع( ويق���ول �سالم لكم؛ 

فنف���رح معهم "ولما كان���ت ع�سية ذلك اليوم، وه���و اأول الأ�سبوع، وكانت 

الأبواب مغلقة حيث كان التالمي���ذ مجتمعين ل�سبب الخوف من اليهود، 

جاء ي�سوع ووقف في الو�سط، وقال لهم: �سالم لكم.ولما قال هذا اأراهم 

يدي���ه وجنبه، ففرح التالميذ اإذ راأوا الرب. )يو20: 19- 20(،  و�سيظل 

خال�س الكني�س���ة دائمًا من الأبواب الُمغلَّقة بق���وة قيامة الرب، و�سيظل 

فرح الكني�سة دائمًا بروؤية جراحاته.

    و�ستظل الكرازة بجراحات الرب ولم�سها، وجهالة ال�سليب هي قوة 

ال�سه���ادة للكني�سة مع توما ال�سكاك، �س���د كل موجات الإلحاد ومهاجمة 

األوهية الم�سيح والت�سكيك في �سليبه وقيامته.

29 برمهات

أبونا بيشوي كامل 

البشارة ... القيامة
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God created man and woman in His 
own image. “In the image of God he 
created them; male and female he cre-
ated them” (Gen 1:27). She was taken 
from man’s side and was made equal to 
him. “The Lord God said, ‘It is not good 
for the man to be alone. I will make a 

helper suitable for him.”
However the bible appreciates women 
very much, and orders husbands to 
dwell with them with understanding, giv-
ing honor to the wife, as to the weaker 
vessel, and as being heirs together of the 
grace of life, Christ has not chosen even 
one woman among his 12 disciples. 
Consequently, the apostles has not or-

dained a woman as priest or bishop. 
  In the old Testament, none of the wom-
en practiced priesthood, and they were 
not allowed to do it in the new Testa-
ment as well. St. Paul orders women not 
to teach or have authority over a man. 
“I do not permit a woman to teach or 
to have authority over a man, but to 
be in silence.” (1 Timothy 2: 12). Thus, 
no woman apostle was among the 70 

apostles sent by Jesus Christ.
   Furthermore, St. Mary, the mother 
of Jesus Christ had nothing to do with 
priesthood. How come we claim now 
that women today are of more value 

than saints like the virgin Mary, Mary, 
the sister of Moses and Aaron, Debo-
rah the Judge, Huldah and Hannah the 
prophetesses, Queen Esther, Mary the 
Magdalene, Mary, the mother of Mark, 
Lydia saleswoman of purple, Aquila or 

daughters of Philip the evangelist?! 
   Priesthood is not a job, but a call and 
service that not all people are fit to prac-
tice. The High Priest Jesus Christ has de-
livered the Eucharist to twelve disciples 
who were all men. Those men received 
the Holy Spirit in the attic. Thus, we re-
fuse the ordination of women as priests 
because it opposes the teachings of the 
bible. In fact, there were many dea-
coness like Phoebe and Olympias and 
others, but none of them was ordained 

priest.
   Moreover, among many women who 
followed Jesus Christ, none was or-
dained a priest or had something to do 
with priesthood. Today, many people 
claim the right of women in priesthood 
out of curiosity and bargain, which is to-

tally unacceptable. 
  Finally, the priesthood of women can 
not be negotiated as liberal or revolu-
tionary calls. The truth is that such calls 
aim to attack the Holy Bible and refute 

its teachings.

in the CoptiC
orthodox ChurChno  priesthood
for women
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مؤتمر شباب الكويت مع قداسة البابا
في القاهرة
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مؤتمر شباب جامعة الكويت بمصر 
أبونا بولس جورج وأبونا موسى نصري
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ل 
ري

أب

كاتدرائيـة مارمرقس
بالكويـــت

َكَهَنُتَك َيْلَبُسوَن اْلِبرَّ
 )مز 132: 9(

تهانينا القلبية لآلباء المباركين ولنا جميعًا .. 

تمانينا بخدمة مثمرة مقبولة ..
الرب يديم كهنوتكم 

القس لوقا غبورالقس دانيال جرجسالقس كيرلس جبره


