رسالة شبابية غير دورية | العدد الرابع والثالثون | أغسطس 2017

�أية العدد

2

االفتتاحية

3

ابونا بيجول

5-4

�أكرم �أباك و�أمك

6

منير فخرى عبد النور

7

تنميه روح االبداع

8

الكتاب المقد�س

9

هذ ِه ُ
ت أُ ُّم ُه َت ْح َف ُ
ور ِفي َق ْل ِب َها» (لو)51 :2
«و َكا َن ْ
َ
ظ َج ِميعَ ِ
األ ُم ِ
ُّ
ْ
َ
• لن ِقف في تخشع ممتلئ بالفرح أمام البذل
حولنا من َع ِبيد إلى ُح ِّرية َم ْجد أوالد اهلل
الالنهائي الذي َّ
ْ
فتغمرنا َب ْهجة ف َّياضة لهذه المحبة اإللهية ،وفي
غمرة هذه البهجة َّ
تذكر أن السيدة العذراء عاشتها في
لتفهمها النعمة الفريدة التي أصبغها اهلل عليها
عمقها،
ُّ
باختيارها األم البنه الوحيد.
(القديس كيرلس عامود الدين)
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األب
ثيؤبمبتس الراهب
خجل اأن يعترف لأبيه الروحى:
كان �لر�هب ثيوؤبمبت�س تلميذً � للقدي�س مقاريو�س �لكبير .جاء عنه �أنه دخل فى
تجربة �أفكار �شريرة وقد خجل �أن يعترف بها لأبيه �لروحي.

�إذ �شمع �لقدي�س هذ� �لحديث �أ�شرع بالذهاب �إلى �لبرية �ل�شفلى ،وكان �لكثيرون في
�إ�شتقباله بفرحٍ  ،و�لكل ي�شتاق �أن يدخل �لقدي�س �إلى قاليته ،لكنه لم ي�شاأل �إل عن هذ� �لأخ
حيث �لتقى به ،و�شار ي�شنده ويُ�شجِّ عه مُ علنًا له �أن كل �إن�شان تحت َّ
�ل�شعْف ،و�أنه هو نف�شه
مع ن�شكه �ل�شديد ل�شنو�ت طويلة ،ومع تكريم �لكل له ومع �شيخوخته� ،إل �أن �شيطان �لزنا
يتعبه .بهذ� دفعه للتوبة باإن�شحاق قلب ،عندئذ رفعه �إلى فوق �لتجربة بقوله له�« :إذ�
َ�شعَدَ ت فِ كْ رَ ٌة (�شريرة) �إلى ذهنك ل تجعل عقلك ينظر �إلى �أ�شفل ،بل ليكن
مرفوعً ا �إلى فوق على �لدو�م ،و�لرب يعينك».
لقد وجَّ هه �إلى �لكتاب �لمقد�س ،كم�شدر قوة
وغلبةً ،
قائال له« :عليك �أن تتلو من �لذ�كرة
ن�شو�شا من �لإنجيل ومن �لأ�شفار
ً
�لأخرى».
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وزير ال�شياحة والتجارة وال�شناعة ال�شبق

مني ��ر فخ ��ري عب ��د النور وزير التج ��ارة وال�سناعة الأ�سبق من
ال�سخ�سي ��ات القبطية الم�سيحي ��ة ،وُلد في مركز جرجا بمحافظة
�سوهاج يوم  21اأغ�سط�س عام  1945ينتمي لأ�سرة معروفة وهو حفيد
فخ ��ري بك عب ��د النور ،وال ��ذي كان اأح ��د اأقطاب الوف ��د البارزين،
واأح ��د الم�ساركين في ث ��ورة  .1919واأولده �سعد فخرى عبد النور
ال ��ذي �سغل من�سب �سكرتير عام حزب الوف ��د وع�سو الهيئة العليا
بالح ��زب اأي ��ام رئا�سة ف� �وؤاد �سراج الدين بعد وف ��اة اإبراهيم فرج من
�سن ��ة  1996لح ��د �سن ��ة  ،2003وموري� ��س فخ ��رى عبدالن ��ور ،واأمين
فخرى عبدالنور (والد منير فخرى عبد النور).
تخ ��رج مني ��ر اأمين فخري عب ��د النور من جامع ��ه القاهرة وكان
رج ��ل اأعمال و�سكرتي ��ر عام حزب الوفد وتم تجمي ��د ع�سويته يوم
 1مار� ��س �سن ��ة  2011بعد ما تم اإختياره وزيراً لل�سياحة في حكومة
ت�سيي ��ر العم ��ال بقي ��ادة الفريق اأحم ��د �سفيق ي ��وم  22فبراير �سنة
 .2011وبق ��ي ف ��ي من�سب ��ه ف ��ي حكوم ��ة ع�س ��ام �س ��رف ث ��م حكومة
كم ��ال الجن ��زوري اإل ��ى  1اأغ�سط� ��س  2012ث ��م ُعي ��ن وزي ��راً للتجارة
وال�سناع ��ة الم�سري ف ��ي  16يوليو  2013حتى �سبتمبر  .2015وهو
خبي ��ر برلماني و�سكرتير عام ح ��زب الوفد الجديد وع�سو مجل�س
اإدارة البور�س ��ة ،وع�سو بالمجل�س القومي لحقوق الإن�سان قبل اأن
يتق ��دم با�ستقالته منه في اأعقاب ث ��ورة يناير .وع�سو مجل�س اإدارة
مرك ��ز بحوث ودرا�س ��ات الدول النامية وكان م ��ن مغامرين قالئل

ف ��ي �س ��وق الغ ��ذاء عبر �سرك ��ة فيت ��راك لل�سناعات الغذائي ��ة .وكان
نائباً في مجل�س ال�سعب في برلمان  2000عن دائرة الوايلي.
ويق ��ول اإن ��ه عندم ��ا كان وزي ��راً لل�سياحة ع ��ام  ،2011ع ��دد ال�سياح
الذي ��ن دخل ��وا م�س ��ر في ذل ��ك الع ��ام  10ماليين �سائ ��ح باإيرادات 9
ملي ��ارات دولر ،مو�سح� �اً اأنه عام  2015كان ع ��دد ال�سياح اأقل من 5
ماليين والإيرادات  3مليارات ون�سف ،مع العلم اأن الحالة الأمنية
اأف�سل مما كانت عليه كثيراً في .2011
وع ��ن �سبب تراج ��ع ال�سياحة يقول اأن ال�س ��ورة الذهنية لم�سر
ف ��ي الخ ��ارج «م� ��س كوي�س ��ة» ،مو�سحً ا اأن اإح ��دى م�سئولي ��ات وزارة
ال�سياح ��ة العم ��ل على تغيي ��ر ال�س ��ورة الذهنية ،ولي�س ��ت م�سئولية
الوزير بمفرده ،واإنما و�سائل الإعالم والخارجية ومكاتب التمثيل
الم�سرية في الخارج.
وي ��رى اإن ��ه كان يج ��ب تطبي ��ق الإ�س ��الح الإقت�س ��ادي ف ��ي م�س ��ر
من ��ذ  ،1977ون ّب ��ه باأن ع ��ام � 2017سيك ��ون �سعباً ،لفتاً اإل ��ى اأن �سعر
الجني ��ه الم�س ��ري �سيتح�س ��ن كثي ��راً بنهاي ��ة  .2017واأن ع ��ام 2018
�سيك ��ون ع ��ام اإنطالق الإقت�س ��اد الم�سري .ويقول اإن ��ه بالرغم من
اأن �سيا�س ��ات الحكوم ��ة لالإ�س ��الح القت�س ��ادي �سليم ��ة وحتمية اإل
اأن هن ��اك اأخطا ًء تُرتكب ،م�س ��دداً على �سرورة التو�سع في البرامج
الإجتماعي ��ة لم�ساع ��دة مح ��دودي الدخ ��ل عل ��ى تحمل اأعب ��اء هذه
ال�سيا�سات.
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���س /ه��ل ال�شع��ي وراء زي��ادة الدخ��ل اأو
الطموح في الحياة العملية خطيئة؟
يقول �لكتاب �أن �لرب ي�شوع نظر �إلى �ل�شاب �لغنى
و�أحبه
ج� /لم�شاأل ��ة هى ف ��ي �لد�فع و�لو�شيل ��ة و�لهدف؛
فهناك نوعان من �لطموح:
�لأول ،هو �لطموح �لذ�تى:
 -1د�فِعه� :أن �أتمجد و�أُمتدَ ح.
 -2وو�شيلت ��ه :ذر�عي �لب�شرية (ذكائ ��ي� ،إر�دتي،
�شالبتي ،خبر�تي).
 -3هدفه :تمجيد �لذ�ت ولي�س �لم�شيح.

�أما �لثاني فهو �إ�شتثمار �لوزنات ،وبالعك�س:
 -1د� ِفع ��ه� :لأمان ��ة هلل فيما �أعطان ��ي من مو�هب
ومز�يا ووزنات.
 -2وو�شيلت ��ه� :أن �أعم ��ل مع �هلل ،بق ��وة �هلل� ،لذى
بدون ��ه ل �أ�شتطي ��ع �شيئاً ،وبه « َ�أ�شْ تَطِ ي� � ُع ُك َّل �شَ يْ ءٍ فِي
� ْلمَ�شِ ِيح �لَّذِ ي ُي َقوِّينِي» (في .)13:4
 -3وهدفه� :أن يتمجد �هلل في كل �شيء.
فالإن�ش ��ان �لروح ��ي �ل ��ذي يُجاهِ د ف ��ي �إ�شتثمار
وزنات ��ه �لمُعط ��اة ل ��ه م ��ن �هلل� ،إذ� ما نج ��ح ين�شب
�لنج ��اح هلل .و�إذ� ما ف�ش ��ل ،ل يُ�ش ��اب ب ِِ�شغَر نف�س
�أو ياأ� ��س ،بل يقول ف ��ي �أعماقه� :أنا �ل�شَّ ب ��ب�َ ،شعْفي
و َك�شَ لي وعدم �أمانتى� .شامحنى يارب و�أعِ نِّي.
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�س /انت�شرت بع�س الألفاظ والم�شطلحات بين ال�شباب فهل من الالئق اإ�شتخدامها؟

َّا�س �شَ و َْف ُي ْعطُ ونَ عَ ْنهَا حِ �شَ ابًا َيوْمَ �لدِّ ينِ » (مت:12
ج /قال �ل�شيد �لم�شيح «�إِنَّ ُك َّل َك ِل َم ٍة َبطَّ ا َل ٍة َي َت َكلَّمُ ِبهَا �لن ُ
 .)36ول يق�ش ��د بالكلم ��ة �لبطال ��ة مجرد �لكلمة �لخاطئ ��ة ،و�إنما � ً
أي�شا كل كلمة بال نف ��ع� ،أو كل كلمة لي�شت
ق�ش�شا �أو
للبُني ��ان ،بل يجب �أن نَزِ ن كل كلمة نتلفظ بها ،فالل�شان �لعفيف ل يلفظ باألفاظ جن�شية .ول يذكر
ً
فكاه ��ات جن�شية ،ول يقب ��ل �شماعها �إن قيلت من غيره .ول يُردِّد �أغاني من نف�س �لنوع ،بل يخجل من �لنُّطق
به ��ا ،ول فيم ��ا بينه وبين نف�شه في مَ �شْ كَنه �لخا�س� .إنه ل يتد َّن ��ى �إلى هذ� �لو�شع .ويمنعه �أدبه من �إ�شتخد�م
لُغة ل تتفق و�لأدب �لذي تعوّده ،فهذه يا�شديقي لي�شت هي �لرجولة �لحقيقية.

تاريخ البطاركة
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القرن الرابع
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في هذا العدد،

 -1البابا بطرس األول :البطريرك السابع عشر:

�لتقى �لقدي�س مقاريو�س بال�شيطان �لذي �إعترف له �أنه لم َيعُد له �شديق و�حد في
�لبرية ،ولما �ش َيّق عليه جدً � ،قال« :نعم لي �أخ و�حد ،لكنه و�حد فقط ،هذ� �لذي يَخْ َ�شع
لي ،على �لرغم من �أنه حينما ير�ني يُحوِّل وجهه عني ،كما لو كنت خ�شمً ا له» .فعرف �أنه
ثيوؤبمبت�س.
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مسابقة العدد

كان تلمي ��ذ ً� للباب ��ا ثاوؤن ��ا .وتر َّب ��ى تربي ��ة �شحيحة في
�لمدر�شة �لالهوتية ،ورَ�شَ َم� � ُه �لبطريرك �شما�شاً ،ولما ر�أى
عفافه وعلمه �شيّره ق�شاً .وكان مالزم ًا خدمة �لكني�شة لي ًال
ونهار�ً.
ذ�ت ي ��وم جاء �شابليو�س �لهرطوقي �إلى �لكني�شة طالب ًا
�لبطريرك ليجادله؛ فاأر�شل �إليه �لبابا ثاوؤنا� ،لق�س بطر�س
ف ��ازدرى ب ��ه �إذ �أر�شل ل ��ه �شاب� � ًا ليجادله ،فاأجاب ��ه �لقدي�س
بطر� ��س�« :إذ� كن ��ت �أظهر �أمامك �شغي ��ر ً� فاإنني عند �لرب
كبي ��ر .وين�شرني علي ��ك كما ن�شر د�ود �لنب ��ي على جليات
�لجب ��ار» ،ثم �أخذ يناظره ف ��ي �لحقائق �لدينية حتى �أفحمه
و�أخرجه مَ خز َّي ًا �أمام �لجميع.
ولما �أرتقى �لقدي�س بطر�س كر�شي �لبطريرك في �شهر
�أم�شي ��ر �شنة 300م في عه ��د ديوكلتيانو� ��س قي�شر �شاعف
جهاده ،وبعد نهاية �لقرن �لثالث كان �إ�شطهاد �لكني�شة في
م�ش ��ر بالغ ًا �أ�ش ��ده ،فطاف بالده كلها يُ�شجِّ ��ع �ل�شعفاء في
�لإيم ��ان و ُيع ��زِّ ي �لمُعتَرِ فين ويُرجِ ع �إل ��ى �لحظيرة �لخر�ف
�ل�شالة.
وكان �ّريو� ��س �لهرطوق ��ي ف ��ي ب ��دء �أمره تابع� � ًا لبدعة
ميليت� ��س ،غير �أنه �إنف�شل عنه و�أت ��ى �إلى �لبطريرك و�أعلن
خ�شوع ��ه له فقبل ��ه و�شامه �شما�شاً ،ثم �ش ��ار فيما بعد ق�ش ًا
و�إرتق ��ى �إلى وظيف ��ة و�عظ لف�شاحته .ولك ��ن �شقط �ّريو�س
ف ��ي بدعة �شنيع ��ة و�أكثر له �لباب ��ا �لنُّ�شح ب ��دون �أن يهتدي
فجرَّده من وظيفته و�أ�شدر قر�ر ً� بحرمانه ومنعه من �شركة
�لكني�شة.
وف ��ي �شن ��ة 311م �أم ��ر �لقي�شر مك�شيميا� ��س بالقب�س
على �لقدي�س �لبطريرك و�أم ��ر بقطع ر�أ�شه �إن �أبى �ل�شجود
لالأ�شنام .ولما علم �أريو�س �لهرطوقي بذلك خاف �أن يتنيح
قبل �أن يحلَّه ويبقى هو مربوط ًا ويغلق في وجهه باب �لإرتقاء
ف ��ي �لوظائف �لكهنوتي ��ة؛ فتو�شل �إلى بع� ��س �لإكليرو�س �أن
ي�شالح ��وه مع �لبطريرك ،فظن ��و� �أن هذ� �لطلب رجوع منه

�إل ��ى �ل�شو�ب ،لكن �لقدي�س بطر� ��س قال« :في هذ� �لزمان
وف ��ي �لآتي يك ��ون ممنوع ًا من مج ��د �ب ��ن �هلل �شيدنا ي�شوع
�لم�شيح».
�شُ مِ ��حَ للبابا بطر�س زيارة مقب ��رة �لقدي�س مار مرق�س
�لر�ش ��ول لينال بركته ،حيث �شلى هلل م�شتودعً ا �إياه �ل�شعب،
ً
�شائال �أن يكون هو �آخر �شهيد في جيله.
كمالك ،ولم يَجْ �شر �أحد
تقدم �لبابا للجُّ ند فكان وجهه
ٍ
م ��ن �لخم�شة جن ��ود �أن يقتله ،عندئذ دف ��ع �لقائد لأحدهم
خم� ��س قطع م ��ن ذهب؛ فتق َّدم وقطع ر�أ� ��س �لقدي�س في 29
هات ��ور �شنة �� �28س (�شنة 311م) ،وكانت م ��دة �إقامته على
�لكر�شي � 11شنة.
 -2البابا أرشالوس :البطريرك الثامن عشر

ُولِدَ بالإ�شكندرية ،و�إمتاز ِب ِعلْمِ ِه وقد��ش ِة �شِ ي َر ِتهِ ،ولذلك
�ش َّي ��ره �لبابا ثاوؤن ��ا قِ�شَّ ًا وجعله رئي�ش� � ًا للمدر�شة �لالهوتية،
وبناء عل ��ى و�شية �لقدي�س بطر�س �أُقي ��م بعده بطريرك ًا من
�شه ��ر كيهك �شنة 312م في عه ��د ق�شطنطين قي�شر ،وكان
�لبابا بطر� ��س �لأول قد حَ ذَّ ر �أر�شالو� ��س و�ألك�شندرو�س من
�ّريو� ��س �إذ قال لهما �أنه يمتنع عن قبوله لي�س عن ق�شوة من
جانبه ،ولكن لأن �ّريو�س ُمنْكِ ر لهوت �لم�شيح ومُخادِع؛ فقد
ظهر له �ل�شيد �لم�شيح في �ل�شجن م�شقوق �لثوب ،ولما �شاأله
عن �شبب ذلك �أجابه �أن �ّريو�س قد مزَّق ثوبه فال َيقْبله.
لكن لما جل�س �لبابا �أر�شالو�س على �لكر�شي �لمرق�شي
تو�شل �إليه �ّريو�س باأن يُعيده �إلى �شركة �لكني�شة ،و�إذ تظاهر
بالند�م ��ة على ما فرط من ��ه قبله و�أعاده �إل ��ى رتبته �لأولى
وه ��ي وظيف ��ة �لق�شي�شي ��ة ومبا�ش ��رة �لوعظ ،وبه ��ذ� �لعمل
خال ��ف و�شية �لقدي�س بطر�سَ ،ولِع َّل� � ُه �أح�شن �لظن باأريو�س
ومع ذلك فلم ي�شاأ �لرب �أن يُبقي �أر�شالو�س �شوى �شته �شهور
وم ��ات بعده ��ا ف ��ي  19بوؤونه �شن ��ة 312م ،وبعد موت ��ه رَ�شَّ ح
�أريو�س نف�شه لمركز �لبطريركية ،ولكن �لإكليرو�س و�ل�شعب
لم يتفقو� على ذلك.

12

12
 .1ال�شوؤال الول :مَ نْ هو:
�لقدي�س �لذي �إن�شم �إلى �شيرة �ل�شو�ح وهو �شاب �شغير؟
قدي�س �أخرج �شوكة من رِ جل �أ�شد ،فَرَ َّد له �لأ�شد �لجميل.
مَ نْ هو �لقدي�س �لذي جاءته ُدبَّة بابنها �لأعمى لكى ي�شفيه؟
�ذكر �إ�شم �إثنين من �لآباء �ل�شو�ح كانت تاأتيهما وحو�س �لبرية.
 .2ال�شوؤال الثاني:
ما هي �لطريقة �ل�شحيحة لدر��شة �لكتاب �لمقد�س مِ ن خالل ما تم ذكره في �أعد�د �لمجلة؟
 .3ال�شوؤال الثالث:
م�شكَ ت" هل �هلل �أعطى
ما معنى "مَ نْ غفرتم لهم خطاياهم غُ فِ رَ ت ومَ نْ �أم�شكتموها عليهم �أُ ِ
�شلطان للكهنة �أن يغفرو� �لخطايا؟
 .4ال�شوؤال الرابع:
�أذكر ما تعرفه عن �لقُربانة طق�شي ًا وتاريخياً؟
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هل ي ُ ْتر َك الوالدين
ألجل الزوج او الزوجة؟

َ�شقُ بِامْ رَ َ�أتِهِ َو َيكُونَانِ جَ �شَ دً �
"لِذل َِك َيتْرُ ُك �لرَّ جُ لُ �أَبَا ُه َو�أُمَّ ُه َو َي ْلت ِ
َ�حدً � " (تك )24 :2
و ِ
هذ� «�لتَّرْ ك» ل يعني �شرورة �أن يَهْ جُ ر �لمرء و�لديه �أو �أن
يُ�شيء معاملتهما ،لكي يتمم مطالب �هلل بالن�شبة للزو�ج .لو كان
ه��ذ� هو ما يق�شده �هلل بكلماته في (تكوين ،)24 :2فحينئذ
�شتكون �لكلمة متناق�شة مع نف�شها ،لأن �لعهدين �لقديم و�لجديد
بهما تاأكيد على �إك��ر�م �لأب و�لأم (خ��ر( ،)12 :20تث،)16 :5
(مت ،)19 :19 ،4 :15و�لتي هي و�حدة من �لو�شايا �لع�شر .بل
بول�س في (�أف�ش�س )2 :6يكتب �أن تلك �لو�شية هي �أول و�شية
تقترن بوعد" :لِكَ يْ َيكُونَ َلكُمْ خَ ْيرٌَ ،و َتكُونُو� ِطوَ�لَ �لأَعْ مَ ارِ عَ لَى
ْ�س" (�أف .)3 :6
�لأَر ِ
كلمة "يترك" �لو�ردة في (تكوين ،)24 :2هي �لكلمة �لعبرية
(�آ�شب  ،)azabو�لتي تعني حَ رْ فيًّا "ف َّ
َك �أو تخلَّى عن" ،لذ�
فحين قال �هلل �أن �لرجل يجب �أن يترك �أباه و�أمه حين يتزوج،
كان يق�شد �أن �لرجل يجب �أن يتخلى عن �أعلى درجة من درجات
�لإل��ت��ز�م و�لتي ك��ان يعطيها فيما �شبق لو�لديه لكي يمنح هذ�
�لإلتز�م لزوجته.
�هلل لم يق�شد �أن على �لإن�شان �أن يتوقف عن �إكر�م و�لديه،
فهذ� �لتز�م يجب �أن ي�شتمر مدى �لحياة ،ولكن �لمق�شود هو �أنه
عندما يحين وقت زو�ج �لرجل ،يجب �أن ياأخذ و�لديه درجة �أقل
في م�شتوى �لأولوية في حياته .فزوجته من �لآن ف�شاعدً � يجب �أن
تاأتي �أ َّولً .ومن �لممكن �أن يفعل �لمرء هذ� ،ويظل يكن �لإكر�م
و�لتقدير لو�لديه ،و�إل فلماذ� �أو�شى �هلل بهذ� .وبالطبع نف�س
�لو�شية موجهة للزوجة.
�أرجو �أن تفكر في هذه:
 -1ما �لذي تمتلكه حين يكون لديك ر�تب كبير ،ولكنك تاأتي
به �إلى بيت ل يتو�فق مَ ن يعي�شون فيه؟ في تلك �لحالة تكون قد
عك�شت �لموقف ،حيث �أن �لبيت �أ�شبح هو �لمكان �لذي يدعم
�لعمل ،ولكن يجب �أن يكون �لعمل هو �ل��ذي يدعم �لبيت .هذه
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ُح�شى ،وف��ي حالت
�لأول��وي��ة �لمعكو�شة ت�شببت في ك��و�رث ل ت َ
طالق كثيرة.
 -2هل تريد �أن يَكْ بر �أولدك وهم يرون فيكما مثا ًل للزو�ج �لغير
�شعيد ولعدم �لر�شا في �لحياة؟ �إن �أه��م �شيء يمكن للو�لد�ن
�أن يفعاله لأطفالهما هو �أن ي ُِحبَّا بع�شهما �لبع�س ،و�أن يُ�شدِّ د�
�إحتياجات بع�شهما� .لأطفال �لذين يتمتعون بالأمان في بيت
ممتلئ بالحب ،ويرون �أمامهم نموذجً ا للتناغم �لزوجي ،لديهم
�إحتمال �أكبر في �أن يتمتعو� بالنجاح في زو�جهم في حياتهم
�لالحقة.
من �لو��شح �أن �أطفالنا �أكثر �أهمية من �أي �شيء �آخر في
حياتنا .ولكنهم لي�شو� بنف�س �أهمية �هلل �أو زو�جنا .في �لحقيقة
يمكن �لقول �أن عالقة �لزوجين �لحميمة مع �هلل ،و�لعالقات
�لعميقة �لمُ �شْ بِعة بين �لزوجين ،هما �لأم��ر�ن �ل��ذ�ن يُ�شكِّ الن
�لأ�شا�س �ل�شحيح لحب وتدريب �لأبناء.
ولهذ� فحين نُ�شحِّ ي باهلل �أو بالزو�ج ،لأجل خاطر �أبنائنا،
معروف.
فنحن في �لحقيقة ل ن�شديهم �أي
ٍ
ُر�شخ �لأولويات
هناك ثالثة �أ�شياء يحتاج �أن يفعلها كل منا بينما ن ِّ
�ل�شحيحة وندعمها في حياتنا:
� .1أكتب �أهم �أولويات حياتك بترتيب �أهميتها.
 .2بَرْ هِ ن على ِ�شدْ قِ هذه �لأولويات بِطُ رُ قٍ حقيقية.
� .3إ�شتعدّ لحماية هذه �لأولويات لبقية حياتك.
قد تبدو �أغلبية قو�ئم �لأولويات ب�شكل يُ�شبه هذه �لقائمة:
� .1هلل� :طلب وجهه وخدمته ب�شكل �شخ�شي.
� .2شريك حياتي.
� .3لأطفال (لو كان لديك �أطفال).
� .4لكني�شة  -طلب �هلل وعبادته.
� .5لعائلة �لكبيرة و�لأ�شدقاء �لمقريبن.
� .6لعمل و�لمهنة.
� .7لهو�يات و�لهتمامات �لأخرى.
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مريم العذراء ومصر

�سوف �أتو َّقف �أمام ثالثة م�شاهد تاريخية فقط :من
القرن الأول ،والقرن العا�شر ،ومن القرن الع�شرين.
• في القرن الأول:
كان ��ت رحلة ه ��روب العائل ��ة المقد�س ��ة �إلى م�صر
ال�ص ِب � َّ�ي َو�أُ َّم ُه
كم ��ا ق ��ال الم�ل�اك ليو�سفُ »:ق ْم َو ُخ ��ذ َّ
وَاهْ � � ُر ْب �إل ��ى ِم ْ�ص� � َرَ ،و ُك ��نْ هُ َن َ
اك َح َّت ��ى �أَ ُق � َ
�ول َل َك»
(مت ��ى  ،)13:2كان ��ت رحل ��ة �شاق ��ة للغاي ��ة بال َن َظ ��ر
�إل ��ى حالة ُّ
الط� � ُرق وو�سائل الموا�ص�ل�ات ال ُمتاحة في
تل ��ك الأزمنة ،و�أي�ض� � ًا وجود طفل ر�ضي ��ع َ
و�ش ْيخ كبير
و�أُم �شا َّب ��ة ،وق ��د َ�س َل َك ��ت العائل ��ة المقد�س ��ة طريق� �اً
غير مع ��روف في ذلك الزم ��ان َتج ُّنب ًا لعي ��ون الأتباع
والأع ��داء ،وخالل ثالث �سنوات و ِب ْ�ض َع ��ة �أ�شهر م َّرت
العائل ��ة المقد�س ��ة على ُم� �د ٍُن و ُقرى كثي ��رة من َ�شرق
وح َد َثت
م�ص ��ر �إلى غربها ،ومن �شمالها �إلى جنوبهاَ ،
ُم ْع ِج ��زات كثيرة ،وكان ِل َنهْر الني ��ل دو ٌر بار ٌز في هذه
الر ْح َل ��ة ،وتبار َك ��ت بالدن ��ا بالع ��ذراء مري ��م حامل ��ة
ِ
طفله ��ا ،ومعهما حار�س �س ��ر التج�سد القدي�س يو�سف
النج ��ار .وفيم ��ا بعد �ص ��ار ف ��ي ُم ْع َظ ��م موا�ضع هذه
عامر �إلى هذا
الرحل ��ة كنائ� ��س و�أديرة ،الكثير منه ��ا ِ
اليوم.
• في القرن العا�شر:
وف ��ي زم ��ن الباب ��ا اب ��ر�آم �إب ��ن زرع ��ة رق ��م 62
(978 – 975م) ،حي ��ث دخل ��ت الكني�س ��ة �شعب� � ًا
و�إكليرو� ��س في تجربة ُم َّرة ب�سب ��ب و�شاية �أحد اليهود
�أم ��ام الحاك ��م بخ�صو�ص �آية من الإنجي ��ل التي ت�ؤ ِّكد
�أن الإيم ��ان ينق ��ل الجبال»:ا ْل َح � َّ�ق �أَ ُق ُول َل ُك � ْ�مَ :ل ْو َكانَ
َل ُك ْم ِ�إي َما ٌن ِم ْث ُل َح َّب ِة َخ ْردَل َل ُك ْن ُت ْم َت ُقو ُلونَ ِل َ
هذا ا ْل َج َب ِل:
ا ْن َت ِق� � ْل ِمنْ هُ َنا �إلى هُ َن َ
اك َف َي ْن َت ِق ُلَ ،و َال َي ُكونُ َ�ش ْي ٌء َغ ْي َر
ُم ْم ِك � ٍ�ن َل َد ْي ُك ْم» (مت ،)20:17ولم ��ا �أراد الحاكم َن ْقل
َج َب ��ل ال ُم َّ
قطم ح�س ��ب َو ْعد الآيةَ ،ر َف� � َع البابا القبطي

م ��ع كل �شعب ��ه ال�صل ��وات والأ�صوام على م ��دار ثالثة
�أيام من الدموع وال�سج ��ود ،وبظهور القدي�س �سمعان
الخ ��راز َتح َّق ��ق ال َو ْعد و َتح� � َّرك الجبل م ��ن مو�ضعه،
و َن َظ� � َر النا� ��س ال�شم�س تحته في معج ��زة خارقة َت َّمت
ب�شفاع ��ة �أُ ِّمنا العذراء مري ��م التي ظهرت للبطريرك
و�أر�شدته عن هذا القدي�س الذي بنقاوة قلبه و�صلواته
�سجلتها الكني�سة في
الح ��ا َّرة َح َد َثت المعجزة والت ��ي َّ
تقليدها المقد�س.
• في القرن الع�شرين:
وبالتحديد ع ��ام 1968م وقبيل افتتاح الكاتدرائية
المرق�سية الجديدة في منطقة الأنبا روي�س بالعبا�سية
بالقاهرة في �شهر يونيو 1968م ،وكانت بالدنا وقتها
تعي� ��ش �أجواء الح ��زن والإنك�سار ب�سب ��ب نك�سة حرب
يوني ��و 1967م .وقبل �أن تح�ص ��ل م�صر على جزء من
رف ��ات القدي� ��س مارمرق�س كاروز بالدن ��ا من كني�سة
�سان مارك في فين�سنيا ب�إيطالياَ ،تج َّلت العذراء على
قب ��اب كني�ستها في �ضاحية الزيتون بالقاهرة ب�صورة
ُم ْب ِه ��رة لم ��دة تزي ��د عن عامي ��ن في ظه ��ور متوا�صل
و ُمني ��ر و ُمثير ،ون�ش ��رت �أخباره ال�صح ��ف الم�صرية
بالحد َِث
والأجنبي ��ة ،و�أ�ص ��درت الكني�سة وقتها بيان� � ًا َ
الإعجازي والذي تباركت في ��ه بالدنا ببركة عظيمة.
كان ذلك ي ��وم الثاني من �أبريل ع ��ام 1968م ويوافق
 24برمهات.
�إنه ��ا القدي�سة الع ��ذراء مري ��م� ،أُم الطهر ،حبيبة
الم�صريين .في الق ��رن الأول تزور م�صر وتتجول في
�أر�ضه ��ا ،وفي الق ��رن العا�شر ب�شفاعته ��ا تنقل الجبل
الكائن حت ��ى الآن في �ضواحي القاه ��رة ،وفي القرن
الع�شري ��ن َت ْظ َه ��ر و ُتبا ِرك الجموع على م ��دار �سنوات
و�سنوات ،و�أي�ض ًا في ظهورات �أخرى كثيرة فيما بعد.
ا�شفعي فينا �أمام مخل�صنا ال�صالح

بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros
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تسبحة
العذراء

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

الرب عظيم  ،ال
يزيده تعظيمنا
 ،وال يُنقصه
عدم تعظيمنا
له.
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قال العالمة �أوريجانو�س :
قبل ميالد المعمدان  ..تنب�أت �ألي�صابات
 ،قبل ميالد الرب ي�سوع  ..تنب�أت العذراء
وكما بد�أت الخطية بالمر�أة ثم بلغت الرجل ،
هكذا بد�أ الخال�ص بوا�سطة ن�ساء غلبن �ضعف
جن�سهن ..
حواء الأولى :
�شوهت روحها بع�صيان خالقها  ،و�أف�سدت
خليقة اهلل ال�صالحة  ،ولم تعد تمجد خالقها وال
تعلن عن بهائه
حواء الثانية :
بحملها كلمة اهلل  ،عاد لنف�سها جمالها الأول
 ،و�صارت روحها مبتهجة بعودتها لتكون على
�صورة اهلل ومثاله.
وانطلق الجميع بالت�سبيح :
بمجيء الم�سيح متج�سد ًا انفكت الأل�سنة ..
• رنمت المالئكة  « :المجد هلل فى الأعالى »
• جاء الرعاة يتحدثون عن الأخبار ال�سارة
(تمجيد  /ت�سبيح )
• ج ��اء ال �م �ج��و���س ي���س�ب�ح��ون  ،ي�م�ج��دون
(بمجيئهم وهداياهم العجيبة )
• ت�سبيحات العذراء  ،زكريا � ،ألي�صابات ،
تتغنى بعجائبه ونعمته
و��س�م�ع��ان ال���ش�ي��خ ال���ذى ن ��ال ���س���ؤال قلبه
(لكى ينطلق من هذا العالم)
وحنه النبية التى �صار فرحها �أعظم من التى
لها رجل
وترنمت ال�سيدة العذراء  :م�سوقة من الروح
القد�س
�أن� � � � � �ظ�� � � � ��روا ت � �� � �س � �ب � �ح� ��ة ال� � � � �ع � � � ��ذراء
( لو ) 55 - 46 : 1
« تعظم نف�سى الرب »
الرب عظيم  ،ال يزيده تعظيمنا  ،وال ُينق�صه
عدم تعظيمنا له.
الرب كامل  ،غير قابل للزيادة  ،وال للنق�صان..
ل�ك�ن��ه  :ي�ت�ع�ظ��م ف�ي�ن��ا  ،وب �ن��ا  ،بوا�سطتنا
« يروا �أعمالكم فيمجدوا �أباكم »..
تبتهج روحى باهلل مخل�صى :
تبتهج  ..من ال يبتهج بخال�ص هذا مقداره ؟!
�صحيح ه��ى ف��اق��ت ال �ك��ل  ..ول�ك�ن�ه��ا ُول ��دت
بالخطية وتحتاج �إلى الخال�ص ،
ظن البع�ض �أنها ُولدت بغير الخطية الأ�صلية ..

هذا غير �صحيح ..
ً
ً
ً
هذا القول يحمل مفهوما الهوتيا هاما � ،أن
القدي�سة مريم مع �سموها على الجميع تحتاج
�إلى « الخال�ص والفداء »  ،مثل �سائر الب�شر ،
رغم �سموها وعلو مقدارها ..
« نظر �إلى �إت�ضاع �أمته » :
لم تقل �أن اهلل نظر �إلى �صلواتها �أو �أ�صوامها
�أو �سهرها ..
لقد عرفت الطريق الذى به تنال �إلى مراحم
اهلل وتغت�صب عطاياه وهو « الإت�ضاع »
ف ��إن ك��ان ع��دو الخير قد فقد مركزه ب�سبب
الكبرياء  ،فبالإت�ضاع تعود النف�س �إلى اهلل.
اهلل ن� �ظ ��ر �إل � � ��ى ات� ��� �ض ��اع� �ه ��ا  ،ف��رف �ع �ه��ا
« من و�ضع نف�سه» ..
ارت� �ف ��اع� �ه ��ا ب �� �س �ب��ب ال��ن��ع��م��ة الإل� �ه� �ي���ة ،
« القدير �صنع بى عظائم»
�إنه �صالح اهلل .
« ه����وذا م��ن��ذ الآن ج��م��ي��ع الأج���ي���ال
تطوبنى»:
قالت هذا بالروح القد�س  ،لأجل عمله معى ..
وام�ت�ل�أت �صلوات الكني�سة بتطويبها  ،لأجل
عمل اهلل معها وفيها  ،لأجل نعمة اهلل التى ُوهبت
لها  ،ولنا  ،عن طريقها.
قال القدي�س �أمبرو�سيو�س � :إحر�ص �أن تتمم
م�شيئة اهلل لكى تكون �أم ًا للم�سيح .
�إننا نطوبها عبر الع�صور  ،ال كعذراء عا�شت ثم
ماتت  ،و�إنما كعذراء تجلى فى حياتها عمل اهلل
الخال�صى الفائق ..
لقد تمتعت العذراء ب�أموم ٍة لل�سيد الم�سيح �إذ
حملته متج�سد ًا فى �أح�شائها ،وقبل هذا حملته
بالإيمان فى قلبها .
و�ضعها البع�ض فى مكان �أكثر من الطبيعى ..
�صحيح هى مطوبة ومباركة  ..لأن اهلل اختارها
 ،ولأنها ت�ستحق الكرامة..
لكنا نطوبها  ،ولكن ال نعبدها ..
« �صنع قوة بذراعه » = بقوته = بكلمته ،
بابنه
ر�أت العذراء ما �سوف يحدث ( م�ستقب ًال )
« �شتت الم�ستكبرين »
�شتت = بمجيئه �إلى عالمنا
�شتت ال�شياطين ( ال��ذي��ن �سقطوا نتيجة
كبريائهم ).

الذين يعرفون
حقيقة فقرهم
الروحى
فيتجهون إلى
اهلل لكى يسد
حاجتهم.

 ،حكماء اليهود الذين رف�ضوا �إنجيل الجهالة
(بح�سب فكرهم ).
 ،اليهود الذين كانوا يفتخرون بمملكتهم التى
ُنزعت منهم ب�سبب عدم �إيمانهم.
« �أنزل الأعزاء عن الكرا�سى » :
�أنزل  ،بنف�سه
= الكتبة والفري�سيون الذين كانوا ي�سعون
للكرا�سى الأولى
 ،ال�شياطين الذين كانوا ي�سعون لل�سياد ِة ..
« يقاوم اهلل الم�ستكبرين ».
« رفع المت�ضعين » :
المت�ضعين ت�ح��ت ي��ده ال�ق��وي��ة  ،و�أع�ط��اه��م
�سلطان ًا ...
 ،ال��وث�ن�ي�ي��ن
ال� � ��ذي� � ��ن ل��م
يكونوا يعرفون
اهلل ..
( رف� �ع� �ه ��م
وم� �ج���ده���م ،
ب�سبب �إيمانهم
.) ..
رفع العذراء
مع بقائها على
حالها  ..فلم
ي�صبح منزلها
الريفى ق�صر ًَا
وال خ�ط�ي�ب�ه��ا
ال �ن �ج��ار �صار
م��ل��ك�� ًا ( ول��و
�أن �ه��ا م��ن بيت
ملوكى  /بيت
داود)..
ول�� � �ك�� � �ن� � ��ه
الإيمان الذى يثق فى تحقيق مواعيد اهلل..
«�أ�شبع الجياع خيرات»
الجياع = الجن�س الب�شرى من غير اليهود
كان اليهود �أغنياء بالنامو�س والأنبياء « لهم
التبنى والعبادة والإ�شتراع والمواعيد « (رو :9
)4
كهنتهم انتفخوا بالمنزلة التى �أُعطيت لهم
قاعدة  « :طوبى للجياع » ...
الجياع ُ ..ي�شبعون
ال��ذي��ن ي �ع��رف��ون ح�ق�ي�ق��ة ف �ق��ره��م ال��روح��ى
فيتجهون �إلى اهلل لكى ي�سد حاجتهم.

ولكن من ال يعرف حقيقة نف�سه فهو « ال�شقى
والبائ�س وفقير و�أعمى وعريان » ( ر�ؤ .) 17: 3
والكتاب المقد�س يحدثنا عن �أربعة �أوجه لغنى
اهلل :
غنى رحمته  ..غنى نعمته  ..غنى محبته ..
غنى مجده .
�صرف الأغنياء = اليهود
ف��ارغ��ي��ن  :ال ي�ح�م�ل��ون معهم الإي� �م ��ان وال
المعرفة وال الرجاء الذى فى البركات الآتية ..
ُنقلت امتيازاتهم �إل��ى الأم ��م ُ :ي�ن��زع منكم
و ُيعطى لأم ٍة تعمل �أثماره
« ع�ضد �إ�سرائيل فتاه ليذكر رحمة ً:
لم يع�ضد �شعب �إ�سرائيل « ح�سب الج�سد » وهو
ال��ذى �إ�شتهر
ب ��ال� �ك� �ب ��ري ��اء
وال�� �خ�� �ي�ل��اء
و�شمخ ب�أنفه
م� � �ع� � �ت� � �م � ��د ًا
ع �ل��ى ح���س�ب��ه
ون�سبه..
ب � ��ل ع �� �ض��د
�إ� � �س� ��رائ � �ي� ��ل
«ح � � �� � � �س� � ��ب
الروح»..
وتُ�شير الآية
�أي� ��� �ض� � ًا �إل� ��ى
جمهور اليهود
ال��ذي��ن قبلوا
ال� ��رب ف��ادي � ًا
ومخل�ص ًا.
�إذا
*
ك� ��ان ح���ض��ور
العذراء مريم
�إلى �ألي�صابات و�سالمها جعل يوحنا وهو جنين
يرتك�ض مبتهج ًا  ،و�ألي�صابات تتنب�أ بعد �أن
امتلأت بالروح القد�س..
* �إن كان هذا كله قد تم خالل �ساع ٍة واحدة
 ،فلنا �أن نت�صور مقدار النعمة التى حلت على
�ألي�صابات ويوحنا طوال فترة الثالثة �أ�شهر التى
مكثتها العذراء فى منزل �ألي�صابات لتخدمها
فيها ..
فلتكن بركة القدي�سة العذراء معنا.
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اكرم
�أباك
و�أمك

بقلم
مثلث
الرحمات
قداسة البابا
شنوده
الثالث

مجد
نحن نُ ِّ
العذراء مريم
ُ
لق ْدس َّيتها،
وألنها
والدة اإلله،
«ثيؤطوكوس»
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ال�سيدة ال�ع��ذراء مع �أ َّن�ه��ا �أُم لل�سيد
الم�سيح �إال �أننا نعتبرها �أُ ًّما لنا ك ّلنا� ،أُ ًّما
لكل الم�سيحيين� ،أُ ًّما روحية .و�أول �إن�سان
غير الم�سيح ُدع� َي��ت ال�ع��ذراء له �أُ ًّم��ا كان
القدي�س يوحنا الحبيب الر�سول ،الم�سيح
قال له« :هذه �أُ ُّم َك» ،وهنا قدَّم لنا الأمومة
الروحية؛ ف ��إذا كانت ال�ع��ذراء ُتعتَبر ُ�أ ًّم��ا
لر�سول كبير مثل يوحنا ،فكذلك لباقي
الم�سيحيين.
و�إذا كان الكتاب يقول لنا« :اكرم �أباك
و�أمك» ،ف�أول �أُم نكرمها هي العذراء مريم،
ولنا �أُم �أخرى هي الكني�سة ،ولذلك كثير ًا
من النبوءات الموجودة في العهد القديم،
و�أحيان ًا ن�شيد الأنا�شيد يكون المق�صود
بها العذراء �أو الكني�سة؛ لأن العذراء ك�أنها
كني�سة ،الكني�سة بيت اهلل ،والعذراء كانت
بيت ًا هلل في وقت من الأوقات.
ول �ل �ع��ذراء الأم رم ��وز ك�ث�ي��رة منها
َم ْج َم َرة (�شورية) هارون؛ َف َب ْطن ال�شورية
ُيعتَبر َب� ْ�ط��ن ال �ع��ذراء ،وال� َف� ْ�ح��م ال ُم َّت ِقد
بالنار هو الالهوت ال ُمت َِّحد بالنا�سوت.
فال�شورية تُم ِّثل ال �ع��ذراء ،ول��ذل��ك نقول
لها في ال ُق َّدا�س« :تاي �شوري» التي تعني
«�أي �ت �ه��ا ال�م�ج�م��رة» ،ال�م�ج�م��رة ال��ذه��ب،

وال��ذه��ب في المجمرة يرمز �إل��ى بتولية
�سميها «ال�سماء الثانية»،
العذراء .و�أي�ض ًا ُن ِّ
لأن ال�سماء َم ْ�س َكن هلل ،وال�ع��ذراء كانت
َم ْ�س َكن ًا هلل في والدتها للم�سيح ،ولذلك
�صورة العذراء الطق�سية فيها �صورة مالك
و�س ًحب ونجومَ ،ر ْمز �أنها ال�سماء الثانية.
ُ
و�س َكنَ في َب ْط ِن
اهلل َي ْ�س ُكن في ال�سماءَ ،
العذراء.
مجد العذراء مريم ل ُق ْد�س َّيتها،
ونحن ُن ِّ
ولأن� �ه���ا وال� � ��دة الإل � � ��ه ،ون �ع �ط �ي �ه��ا لقب
«ثي�ؤطوكو�س» ال��ذي يعني «وال��دة الإل��ة»،
وهذا اللقب �أخذته العذراء مريم في َم ْج َمع
�أ َف ُ�س�س �سنة ٤٣١م ،الذي ر�أَ َ�س ُه القدي�س
كيرل�س الإ�سكندري (البابا كيرل�س الأول
عامود الدين) ،لكي َي � ُر َّد به على هرطقة
ن�سطور .والن�ساطرة ال ي�ؤمنون ب�أن العذراء
والدة الإله ،ولكنهم يرون �أنها َو َلدَ ت �إن�سان ًا
عادي ًا ،وبعد ذلك ات ََّحد به الالهوت ،حتى
ا ِّتحاد الالهوت ال يقولون عليه ،ولكنهم
�صاح َب ُه
يعتبرونه نوع ًا من الم�صاحبة �أي َ
الالهوت في حياته ،ولذلك في الحرومات
االثنى ع�شر للقدي�س كيرل�س الكبير ،يقول
�أن��ه م�ح��روم م��ن ال َي ْع َت ِبر ال �ع��ذراء وال��دة
الإله ،ومحروم من َي ْع َت ِبر �أن العذراء َو َلدَ ت
�إن�سان ًا عادي ًا
ث ��م ات �ح��د به
الالهوت.....
�إل� � ��خ .ل��ذل��ك
ِم��نْ �أ ْق��دَ م َمن
�أ�� �س ��اءوا �إل��ى
ال� �ع���ذراء في
�إي�م��ان�ه��م هم
ال �ن �� �س��اط��رة
ِوم� ��نْ َق� ْب� ِل�ه��م
اليهود.

�شخ�صيات قبطية

منير فخري
عبد النور
وزير ال�سياحة والتجارة وال�صناعة اال�سبق

مني ��ر فخ ��ري عب ��د النور وزير التج ��ارة وال�صناعة الأ�سبق من
ال�شخ�صي ��ات القبطية الم�سيحي ��ةُ ،ولد في مركز جرجا بمحافظة
�سوهاج يوم � 21أغ�سط�س عام  1945ينتمي لأ�سرة معروفة وهو حفيد
فخ ��ري بك عب ��د النور ،وال ��ذي كان �أح ��د �أقطاب الوف ��د البارزين،
و�أح ��د الم�شاركين في ث ��ورة  .1919و�أوالده �سعد فخرى عبد النور
ال ��ذي �شغل من�صب �سكرتير عام حزب الوف ��د وع�ضو الهيئة العليا
بالح ��زب �أي ��ام رئا�سة ف� ��ؤاد �سراج الدين بعد وف ��اة �إبراهيم فرج من
�سن ��ة  1996لح ��د �سن ��ة  ,2003وموري� ��س فخ ��رى عبدالن ��ور ,و�أمين
فخرى عبدالنور (والد منير فخرى عبد النور).
تخ ��رج مني ��ر �أمين فخري عب ��د النور من جامع ��ه القاهرة وكان
رج ��ل �أعمال و�سكرتي ��ر عام حزب الوفد وتم تجمي ��د ع�ضويته يوم
 1مار� ��س �سن ��ة  2011بعد ما تم �إختياره وزيراً لل�سياحة في حكومة
ت�سيي ��ر االعم ��ال بقي ��ادة الفريق �أحم ��د �شفيق ي ��وم  22فبراير �سنة
 .2011وبق ��ي ف ��ي من�صب ��ه ف ��ي حكوم ��ة ع�ص ��ام �ش ��رف ث ��م حكومة
كم ��ال الجن ��زوري �إل ��ى � 1أغ�سط� ��س  2012ث ��م ُعي ��ن وزي ��راً للتجارة
وال�صناع ��ة الم�صري ف ��ي  16يوليو  2013حتى �سبتمبر  .2015وهو
خبي ��ر برلماني و�سكرتير عام ح ��زب الوفد الجديد وع�ضو مجل�س
�إدارة البور�ص ��ة ،وع�ضو بالمجل�س القومي لحقوق الإن�سان قبل �أن
يتق ��دم با�ستقالته منه في �أعقاب ث ��ورة يناير .وع�ضو مجل�س �إدارة
مرك ��ز بحوث ودرا�س ��ات الدول النامية وكان م ��ن مغامرين قالئل

ف ��ي �س ��وق الغ ��ذاء عبر �شرك ��ة فيت ��راك لل�صناعات الغذائي ��ة .وكان
نائباً في مجل�س ال�شعب في برلمان  2000عن دائرة الوايلي.
ويق ��ول �إن ��ه عندم ��ا كان وزي ��راً لل�سياحة ع ��ام  ،2011ع ��دد ال�سياح
الذي ��ن دخل ��وا م�ص ��ر في ذل ��ك الع ��ام  10ماليين �سائ ��ح ب�إيرادات 9
ملي ��ارات دوالر ،مو�ضح� �اً �أنه عام  2015كان ع ��دد ال�سياح �أقل من 5
ماليين والإيرادات  3مليارات ون�صف ،مع العلم �أن الحالة الأمنية
�أف�ضل مما كانت عليه كثيراً في .2011
وع ��ن �سبب تراج ��ع ال�سياحة يقول �أن ال�ص ��ورة الذهنية لم�صر
مو�ضحا �أن �إح ��دى م�سئولي ��ات وزارة
ف ��ي الخ ��ارج «م� ��ش كوي�س ��ة»،
ً
ال�سياح ��ة العم ��ل على تغيي ��ر ال�ص ��ورة الذهنية ،ولي�س ��ت م�سئولية
الوزير بمفرده ،و�إنما و�سائل الإعالم والخارجية ومكاتب التمثيل
الم�صرية في الخارج.
وي ��رى �إن ��ه كان يج ��ب تطبي ��ق الإ�ص�ل�اح الإقت�ص ��ادي ف ��ي م�ص ��ر
من ��ذ  ،1977ون ّب ��ه ب�أن ع ��ام � 2017سيك ��ون �صعباً ،الفتاً �إل ��ى �أن �سعر
الجني ��ه الم�ص ��ري �سيتح�س ��ن كثي ��راً بنهاي ��ة  .2017و�أن ع ��ام 2018
�سيك ��ون ع ��ام �إنطالق الإقت�ص ��اد الم�صري .ويقول �إن ��ه بالرغم من
�أن �سيا�س ��ات الحكوم ��ة للإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي �سليم ��ة وحتمية �إال
�أن هن ��اك �أخطا ًء ُترتكب ،م�ش ��دداً على �ضرورة التو�سع في البرامج
الإجتماعي ��ة لم�ساع ��دة مح ��دودي الدخ ��ل عل ��ى تحمل �أعب ��اء هذه
ال�سيا�سات.
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تنمية روح اإلبداع لدى أطفالنا
و َن ْ�ست ْكمِل �أبرز الخطوات الواجب �إ ِّتباعها ِل َت ْن ِم َية ال َم َلكات
الإبداعية لدى الطفل منذ �سنوات ُع ْم ِر ِه الأولى.
بالح ِّب:
• تنمية ال�شعور ُ
�أكدت الدرا�سات التربوية على �أن تعبير
الوالدين عن ُح ِّبهم لأطفالهم يجب � اَّأل يكون
ً
م�شروط ��ا؛ �أي �أن الطفل ال ُب� � َّد �أن َي ْ�ش ُعر �أن
والديه يتق َّبالنه كما هو و ُيح َّبانه �سواء كانت
قدرات ��ه ب�سيط ��ة �أو ممتازة؛ فه ��ذه المحبة
ال ِف ْطر َّي ��ة يج ��ب � اَّأل يتالع ��ب به ��ا الوالدين
�أبدً ا حتى في حال ��ة العقاب �أو تقويم �سلوك
الطفل عند الغ�ضب ،بل يجب الت�أكيد عليها
ف ��ي كل الأحوال مع َو ْ�ض ��ع العقاب المنا�سب
في حال ��ة الخط�أ دون مبالغة �أو تهديد بفقد
هذا الحب .وال يكون ذلك فقط بتكرار الأب
والأم بالقول �أنهما ُي ِح َّبان طفلهما ،بل ينبغي
عليهما �إظهار ذلك له فعل ًيا ِب ُل َغ ٍة َي ْف َه ُمها.
ُمراع ��اة الخ ��ط الفا�صل بي ��ن الت�شجيع
وال ُمبا َلغة في الت�شجيع؛ فال �شك �أن ت�شجيع
الوالِدَ ْين وال ُمع ِّلمِ ين للطفل من �أهم مق ِّومات
نجاح ��ه و�إبداع ��ه؛ �إال �أن المبالغة في الثناء
�أو ال � َّ�ذم لي�س �إال هاوية يجب االنتباه حتى ال
يت ��م الوقوع فيها ِب َغ ْي ِر َق ْ�صد .فالثناء الزائد
يجعل الطف ��ل ُمد َّل�ل ً�ا وزائد الثق ��ة بنف�سه؛
وه ��و ما قد ي� ��ؤدي به �إلى التراخ ��ي و�إهمال
التزامات ��ه وواجبات ��ه معتق ��دً ا �أن ��ه الأف�ضل
حتى و�إن �أخط�أ.
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الأ�س ��و�أ من ذلك ه ��و المبالغة في َّ
الذم
لأنه ��ا تدف ��ع ال�صغي ��ر �إل ��ى العمل ال ��د�ؤوب
لإثبات ر�أي والديه في ��ه ب�أنه عديم الجدوى
وغير ناجح!
• �ض ��رورة التن�سي ��ق والتوا�ص ��ل بي ��ن
البيت والمدر�سة والكني�سة:
م ��ن الخط�أ �أن يعتم ��د الوالدين على ما
يقومان ب ��ه فقط من َد ْو ٍر كبي ��ر وخطير في
تربي ��ة �أطفاله ��م ،دون االهتم ��ام بالتن�سيق
والتوا�ص ��ل م ��ع المدر�س ��ة �أو الكني�س ��ة التي
يتفاعل معها �أطفالهم ب�صورة يوميةَ .فدَ ْور
ال ُمع ِّلم والخادم مهم للغاية ،بل �أحيان ًا يكون
دوره في ال�صفوف الأول ��ى من التعليم �أكثر
ت�أثي ًرا من دور الوالدين نظ ًرا النبهار الطفل
بمعلم ��ه و�إعتب ��اره ال�شخ�صية الأكث ��ر ِعل ًما
ومعرف ��ة .وكان العال ��م النف�س ��ي والترب ��وي
الأمريكي المع ��روف "�إلي�س ب ��ول توران�س"
ق ��د ُو ِجدَ في درا�سة ل ��ه� :أن المعلمون الذين
يت�صف ��ون بالحما�س ��ة للإب ��داع ق ��د نجحوا
ف ��ي دف ��ع تالميذهم م ��ن الأطف ��ال في �سن
مبكرة.
• الإن�ضمام �إلى برامج تنمية الإبداع:
ب ��د�أ ف ��ي الآونة الأخي ��رة �إنت�ش ��ار كبير
لمراكز تنمية الن�شاط والإبداع لدى الأطفال

والط�ل�اب حتى مراح ��ل ما قب ��ل الجامعة.
وتعم ��ل تلك المراكز عل ��ى �إكت�شاف مواهب
ر َّواده ��ا وتنميتها ب�ش َّت ��ى الط ��رق ال ُم ْم ِكنة.
في�ستطيع ا ُلمد ِّرب ال ُمتابع للطفل من توجيه
الوالدين لمناطق القوة َ
وال�ض ْعف في قدرات
�أبنائهم عن طريق بع�ض �إختبارات الذكاء،
و�إختب ��ارات توران� ��س للتفكي ��ر الإبداع ��ي،
و�إختبارات الر�سم والتعبير.
ُ
• �إبعاد الطفل عن النزاعات الأ َ�س ِر َّية:
لي� ��س م ��ن ال ُم�ستب َع ��د وج ��ود بع� ��ض
الخالفات في وجه ��ات النظر بين الوالدين
�س ��واء في طريق ��ة التربية� ،أو ن ��وع الدرا�سة
الت ��ي يرغبونها لطفله ��م� ،أو حتى غير ذلك
م ��ن الم�شكالت الأُ َ�س ِر َّية؛ � اَّإل �أن عدم �إقحام
الطفل ف ��ي مثل هذه الم�ش ��كالت هو مفتاح
الأمان.
• الإقت ��داء بِ�سِ َي ��ر ال�شهداء والقدي�سين
الأبرار:
وال يمكن �أن نتحدث عن التن�شئة التربوية
دون �أن نقت ��دي بالقدي�سين الأب ��رار ِحر�ص ًا
عل ��ى رعاية الأ�س ��رة وتعليم الأبن ��اء الكتاب
المقد� ��س والعل ��م والريا�ض ��ة والإب ��داع من
ِ�ش ْعر و َن ْث ��ر وكل �أ�شكال الإب ��داع الذي يت َِّ�سم
بالنقاء والإيمان.

طرق دراسة الكتاب المقدس
الرجاء و الخوف

القمص داود لمعي

ه ��ذه الطريق ��ة يمك ��ن تطبيقه ��ا على كل ف�صول الكت ��اب المقد�س
بعهدي ��ه .ق�ص�ص� �اً ونب� �وّات ور�سائل و�صل ��وات ،والمق�صود به ��ا �إكت�شاف
ر�سائ ��ل الرج ��اء (الأخبار ال�سارة) م ��ن ال َّن�ص ،و�إكت�ش ��اف معاني تدعو
للخوف المُقدَّ�س (التحذيرات) من نف�س ال َّن�ص.
�شرح الطريقة:
اق ��ر�أ ال َّن� ��ص ( الق�ص ��ة �أو الج ��زء م ��ن اال�صح ��اح) بتم ُّع ��ن وتك ��رار
وا�ستخرج الآتي:
• �أوال :كل م ��ا ف ��ي ال َّن� ��ص من �آيات �أو �أفكار تدعو للرجاء (�أخبار
مفرحة).
• ثاني ��ا :كل م ��ا ف ��ي ال َّن� ��ص م ��ن �آي ��ات �أو �أف ��كار �أو مواق ��ف تدعو
للخ ��وف المُق َّد� ��س (الخ ��وف م ��ن الدينون ��ة� ،أو الخوف م ��ن الخطية،
�أو الخوف من اهلل نف�سه).
مثال عملي�( :إرميا )11:1-17
ْ
َ -1خ ِط َّي� � ُة َي ُه � َ
ا�س َم ْن ُق َ
و�ش ٌة
�وذا َم ْك ُتو َب ٌة ِب َق َل ٍم ِمنْ َح ِد ٍيدِ ،ب َر�أ ٍ�س ِم ��نَ ا ْل َم ِ
َع َلى َل ْو ِح َق ْل ِب ِه ْم َو َع َلى ُق ُر ِون َم َذا ِب ِح ُك ْم.
َ
َ -2ك ِذ ْك � ِ�ر َب ِني ِه � ْ�م َم َذا ِب َحه ُْمَ ،و َ�س َوا ِر َيه ُْم ِع ْندَ �أ ْ�ش َج ��ا ٍر ُخ ْ�ض ٍر َع َلى �آ َك ٍام
ُم ْر َت ِف َع ٍة.
َ -3يا َج َب ِلي ِفي ا ْل َح ْق ِل� ،أَ ْج َع ُل َث ْر َو َت َكُ ،ك َّل َخ َزا ِئ ِن َك ِلل َّن ْه ِبَ ،و ُم ْر َت َف َعا ِتكَ
ِل ْل َخ ِط َّي ِة ِفي ُك ِّل ُت ُخ ِوم َك.
َ -4و َت َت َب� � َّر�أُ َو ِب َن ْف ِ�س َك َعنْ ِمي َرا ِث َك ا َّل ِذي �أَ ْع َط ْي ُت � َ�ك �إِ َّياهَُ ،و�أَ ْج َع ُل َك َت ْخ ِد ُم
�أَ ْعدَ ا َء َك ِفي �أَ ْر ٍ�ض َل � ْ�م َت ْع ِر ْفهَاَ ،لأ َّن ُك ْم َق ْد �أَ ْ�ض َر ْم ُت ْم َنا ًرا ِب َغ َ�ض ِبي َت َّت ِق ُد �إلى
الأَ َب ِد؟.
 -5ه َك � َ�ذا َق َال ال� � َّر ُّبَ :م ْل ُعو ٌن ال َّر ُج ُل ا َّل ِذي َي َّت ِك ُل َع َل ��ى ا ِلإ ْن َ�س ِانَ ،و َي ْج َع ُل
ا ْل َب َ�ش َر ِذ َر َاعهَُ ،و َع ِن ال َّر ِّب َي ِحي ُد َق ْل ُبهُ.
َ
َ -6و َي ُك ��ونُ ِم ْث � َ�ل ا ْل َع ْر َع ِر ِفي ا ْل َبا ِد َي ِةَ ،وال َي َرى �إِ َذا َجا َء ا ْل َخ ْي ُرَ ،ب ْل َي ْ�س ُكنُ
ا ْل َح َّر َة ِفي ا ْل َب ِّر َّي ِة� ،أَ ْر ً�ضا َ�س ِب َخ ًة َو َغ ْي َر َم ْ�س ُكو َن ٍة.
ُ -7م َبا َر ٌك ال َّر ُج ُل ا َّل ِذي َي َّت ِك ُل َع َلى ال َّر ِّبَ ،و َكانَ ال َّر ُّب ُم َّت َك َلهُ،
و�س ٍة َع َلى ِم َيا ٍهَ ،و َع َلى َن ْه ٍر َت ُم ُّد �أُ ُ�صو َلهَاَ ،و َال
َ -8ف�إِ َّن� � ُه َي ُكونُ َك َ�ش َج َر ٍة َم ْغ ُر َ
َت َرى �إِ َذا َجا َء ا ْل َح ُّرَ ،و َي ُكونُ َو َر ُقهَا �أَ ْخ َ�ض َرَ ،و ِفي َ�س َن ِة ا ْل َق ْح ِط َال َت َخ ُ
افَ ،و َال
َت ُك ُّف َع ِن ا ِلإ ْث َما ِر.
ي�سَ ،منْ َي ْع ِر ُفهُ؟
َ -9ا ْل َق ْل ُب �أَ ْخدَ ُع ِمنْ ُك ِّل َ�ش ْي ٍء وَهُ َو َن ِج ٌ
� -10أَ َن ��ا ال� � َّر ُّب َف ِاح ُ�ص ا ْل َق ْل � ِ�ب ُم ْخ َت ِب ُر ا ْل ُك َلى ُلأ ْع ِط � َ�ي ُك َّل َو ِاح ٍد َح َ�س َب
ُط ُر ِق ِهَ ،ح َ�س َب َث َم ِر �أَ ْع َما ِل ِه.

َ -11ح َج َل� � ٌة َت ْح ُ�ضنُ َما َل � ْ�م َت ِب ْ�ض ُم َح ِّ�ص ُل ا ْل ِغ َنى ِب َغ ْي � ِ�ر َحقّ ِ .في ِن ْ�ص ِف
�أَ َّي ِام ِه َي ْت ُر ُك ُه َو ِفي � ِآخ َر ِت ِه َي ُكونُ �أَ ْح َم َق!
�أوال� :إ�ستخرج الأفكار المفرحة وعبِّر عنها ِب�أ�سلوبك:
• عندي رجاء� ...أنَّ مهما كانت خطيتي ،اهلل قادر �أن يمحوها.
• عن ��دي رج ��اء� ...إن ��ي �آخذ بركة كبي ��رة با ِّتكالي عل ��ى اهلل ،و�أ�صير
�شجرة مغرو�سة عند مجاري المياه.
• عن ��دي رجاء� ...أ َّنه حتى لو �أت ��ى القحط ف�إن الورق لن يذبل والثمر
لن َي ُك َّف بنعمة اهلل.
• عن ��دي رج ��اء� ...أنَّ اهلل ينظ ��ر �إل ��ى تعب ��ي و�أعمال ��ي الب�سيط ��ة
ليجازيني خير ًا.
ثانيا� :إ�ستخرج الأفكار التي تدعو لإكت�ساب الخوف المقد�س:

• خاي ��ف تكون خطاياي بال غفران ،ب�سب ��ب عنادي و�إ�صراري على
الخط�أ وعدم تغييري.
علي لأني ال �أعبده كما يجب ،وهناك �أوثان
• خايف من َغ َ�ض ِب اهلل َّ
ومذابح في قلبي كثيرة.
ً
• خايف من اللعنة ،لأني كثيرا ما �أتكل على ذراع ب�شر.
• خايف �أن يحيد قلبي عن و�ص َّية اهلل ،و�أتَّبع كالم النا�س.
َ
• خاي ��ف �أن �أُ�صدِّ ق قلبي المخادع وهو نجي�س .و�أ�سقط في ط َم ٍع �أو
�شهو ِة �أو �إدانة.
• خايف �أكون اليوم ُمك َّرم ًا وفي �آخرتي �أحمق ًا ،لأني لم �أكن �صادق ًا
مع اهلل والنا�س.
مالحظات:

† ق ��د يك ��ون هناك َن ٌّ�ص يغلب عليه روح الرج ��اء ،و َن ٌّ�ص �آخر يغلب
عليه روح الخوف ال ُمقدَّ�س.
و�ص َغ ��ر ال َّن ْف�س،
† الرج ��اء ينا�س ��ب الق ��ارئ الذي ُيح ��ا َرب بالي�أ�س ِ
والخ ��وف المقد� ��س ينا�س ��ب الق ��ارئ ال ��ذي ُيح ��ا َرب بالته ��اون والك�سل
والرخاوة.
† َت ��وا ُزن الرج ��اء والخوف المقد�س هو فكر روحي م�ستقيم ،يحمي
االن�س ��ان من ال�سقوط في الكبرياء والب ��ر الذاتي ،كما يحميه من الي�أ�س
وفقدان الرجاء.
تمارين مُقت َرحة:
 مزمور()7-1 :54 -ر�سالة كورنثو�س االولى ()11-1 :6
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األب
ثيؤبمبتس الراهب
   خجل �أن يعترف لأبيه الروحى:
كان الراهب ثي�ؤبمبت�س ً
تلميذا للقدي�س مقاريو�س الكبير .جاء عنه �أنه دخل فى
تجربة �أفكار �شريرة وقد خجل �أن يعترف بها لأبيه الروحي.
التقى القدي�س مقاريو�س بال�شيطان الذي �إعترف له �أنه لم َي ُعد له �صديق واحد في
جدا ،قال« :نعم لي �أخ واحد ،لكنه واحد فقط ،هذا الذي َيخْ َ�ضع
البرية ،ولما �ض َّيق عليه ً
لي ،على الرغم من �أنه حينما يراني ُيح ِّول وجهه عني ،كما لو كنت خ�ص ًما له» .فعرف �أنه
ثي�ؤبمبت�س.
�إذ �سمع القدي�س هذا الحديث �أ�سرع بالذهاب �إلى البرية ال�سفلى ،وكان الكثيرون في
بفرح ،والكل ي�شتاق �أن يدخل القدي�س �إلى قاليته ،لكنه لم ي�س�أل �إال عن هذا الأخ
�إ�ستقباله ٍ
�شجعه ُمعل ًنا له �أن كل �إن�سان تحت َّ
ال�ض ْعف ،و�أنه هو نف�سه
حيث التقى به ،و�صار ي�سنده و ُي ِّ
مع ن�سكه ال�شديد ل�سنوات طويلة ،ومع تكريم الكل له ومع �شيخوخته� ،إال �أن �شيطان الزنا
يتعبه .بهذا دفعه للتوبة ب�إن�سحاق قلب ،عندئذ رفعه �إلى فوق التجربة بقوله له�« :إذا
َ�ص َع َدت ِف ْك َر ٌة (�شريرة) �إلى ذهنك ال تجعل عقلك ينظر �إلى �أ�سفل ،بل ليكن
مرفوعا �إلى فوق على الدوام ،والرب يعينك».
ً
وجهه �إلى الكتاب المقد�س ،كم�صدر قوة
لقد َّ
وغلبة ،قائلاً له« :عليك �أن تتلو من الذاكرة
ن�صو�صا من الإنجيل ومن الأ�سفار
ً
الأخرى».
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���س /ه��ل ال�سع��ي وراء زي��ادة الدخ��ل �أو
الطموح في الحياة العملية خطيئة؟
يقول الكتاب �أن الرب ي�سوع نظر �إلى ال�شاب الغنى
و�أحبه
ج /الم�س�أل ��ة هى ف ��ي الدافع والو�سيل ��ة والهدف؛
فهناك نوعان من الطموح:
الأول ،هو الطموح الذاتى:
متدح.
 -1دا ِفعه� :أن �أتمجد و�أُ َ
 -2وو�سيلت ��ه :ذراعي الب�شرية (ذكائ ��ي� ،إرادتي،
�صالبتي ،خبراتي).
 -3هدفه :تمجيد الذات ولي�س الم�سيح.

�أما الثاني فهو �إ�ستثمار الوزنات ،وبالعك�س:
 -1دا ِفع ��ه :الأمان ��ة هلل فيما �أعطان ��ي من مواهب
ومزايا ووزنات.
 -2وو�سيلت ��ه� :أن �أعم ��ل مع اهلل ،بق ��وة اهلل ،الذى
بدون ��ه ال �أ�ستطي ��ع �شيئ ًا ،وبه « َ�أ ْ�ست َِطي� � ُع ُك َّل َ�ش ْيءٍ ِفي
ا ْل َم ِ�س ِيح ا َّل ِذي ُي َق ِّوي ِني» (في .)13:4
 -3وهدفه� :أن يتمجد اهلل في كل �شيء.
جاهد ف ��ي �إ�ستثمار
فالإن�س ��ان الروح ��ي ال ��ذي ُي ِ
وزنات ��ه ال ُمعط ��اة ل ��ه م ��ن اهلل� ،إذا ما نج ��ح ين�سب
النج ��اح هلل .و�إذا ما ف�ش ��ل ،ال ُي�ص ��اب ِب ِ�ص َغر نف�س
ال�سب ��ب�َ ،ض ْعفي
�أو ي�أ� ��س ،بل يقول ف ��ي �أعماقه� :أنا َّ
و َك َ�سلي وعدم �أمانتى� .سامحنى يارب و� ِأع ِّني.

�س /انت�شرت بع�ض الألفاظ والم�صطلحات بين ال�شباب فهل من الالئق �إ�ستخدامها؟
ا�س َ�س ْو َف ُي ْع ُطونَ َع ْن َها ِح َ�سا ًبا َي ْو َم الدِّ ِين» (مت:12
ج /قال ال�سيد الم�سيح «�إِنَّ ُك َّل َك ِل َم ٍة َب َّطا َل ٍة َي َت َك َّل ُم ِب َها ال َّن ُ
 .)36وال يق�ص ��د بالكلم ��ة البطال ��ة مجرد الكلمة الخاطئ ��ة ،و�إنما � ً
أي�ضا كل كلمة بال نف ��ع� ،أو كل كلمة لي�ست
ق�ص�صا �أو
لل ُبني ��ان ،بل يجب �أن َن ِزن كل كلمة نتلفظ بها ،فالل�سان العفيف ال يلفظ ب�ألفاظ جن�سية .وال يذكر
ً
فكاه ��ات جن�سية ،وال يقب ��ل �سماعها �إن قيلت من غيره .وال ُيردِّد �أغاني من نف�س النوع ،بل يخجل من ال ُّنطق
به ��ا ،وال فيم ��ا بينه وبين نف�سه في َم ْ�س َكنه الخا�ص� .إنه ال يتد َّن ��ى �إلى هذا الو�ضع .ويمنعه �أدبه من �إ�ستخدام
ُلغة ال تتفق والأدب الذي تع ّوده ،فهذه يا�صديقي لي�ست هي الرجولة الحقيقية.
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تاريخ البطاركة
القرن الرابع

في هذا العدد،

البابا بطرس األول  :البطريرك السابع عشر
والبابا أرشالوس  :البطريرك الثامن عشر
 -1البابا بطرس االول

كان تلمي ��ذ ًا للباب ��ا ثا�ؤن ��ا .وتر َّب ��ى تربي ��ة �صحيح ��ة ف ��ي
المدر�سة الالهوتية ،و َر َ�س َم� � ُه البطريرك �شما�س ًا ،ولما ر�أى
عفافه وعلمه �ص ّيره ق�س ًا .وكان مالزم ًا خدمة الكني�سة لي ًال
ونهار ًا.
ذات ي ��وم جاء �سابليو�س الهرطوقي �إلى الكني�سة طالباً
البطريرك ليجادله؛ ف�أر�سل �إليه البابا ثا�ؤنا ،الق�س بطر�س
ف ��ازدرى ب ��ه �إذ �أر�سل ل ��ه �شاب� � ًا ليجادله ،ف�أجاب ��ه القدي�س
بطر� ��س�« :إذا كن ��ت �أظهر �أمامك �صغي ��ر ًا ف�إنني عند الرب
كبي ��ر .وين�صرني علي ��ك كما ن�صر داود النب ��ي على جليات
الجب ��ار» ،ثم �أخذ يناظره ف ��ي الحقائق الدينية حتى �أفحمه
و�أخرجه َمخز َّي ًا �أمام الجميع.
ولما �أرتقى القدي�س بطر�س كر�سي البطريرك في �شهر
�أم�شي ��ر �سنة 300م في عه ��د ديوكلتيانو� ��س قي�صر �ضاعف
جهاده ،وبعد نهاية القرن الثالث كان �إ�ضطهاد الكني�سة في
�شج ��ع ال�ضعفاء في
م�ص ��ر بالغ ًا �أ�ش ��ده ،فطاف بالده كلها ُي ِّ
رجع �إل ��ى الحظيرة الخراف
الإيم ��ان و ُيع ��زِّ ي ال ُمعت َِرفين و ُي ِ
ال�ضالة.
وكان ّاريو� ��س الهرطوق ��ي ف ��ي ب ��دء �أمره تابع� � ًا لبدعة
ميليت� ��س ،غير �أنه �إنف�صل عنه و�أت ��ى �إلى البطريرك و�أعلن
خ�ضوع ��ه له فقبل ��ه و�سامه �شما�س ًا ،ثم �ص ��ار فيما بعد ق�س ًا
و�إرتق ��ى �إلى وظيف ��ة واعظ لف�صاحته .ولك ��ن �سقط ّاريو�س
ف ��ي بدعة �شنيع ��ة و�أكثر له الباب ��ا ال ُّن�صح ب ��دون �أن يهتدي
فج َّرده من وظيفته و�أ�صدر قرار ًا بحرمانه ومنعه من �شركة
الكني�سة.
وف ��ي �سن ��ة 311م �أم ��ر القي�صر مك�سيميا� ��س بالقب�ض
على القدي�س البطريرك و�أم ��ر بقطع ر�أ�سه �إن �أبى ال�سجود
للأ�صنام .ولما علم �أريو�س الهرطوقي بذلك خاف �أن يتنيح
قبل �أن يح َّله ويبقى هو مربوط ًا ويغلق في وجهه باب الإرتقاء
ف ��ي الوظائف الكهنوتي ��ة؛ فتو�سل �إلى بع� ��ض الإكليرو�س �أن
ي�صالح ��وه مع البطريرك ،فظن ��وا �أن هذا الطلب رجوع منه
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�إل ��ى ال�صواب ،لكن القدي�س بطر� ��س قال« :في هذا الزمان
وف ��ي الآتي يك ��ون ممنوع ًا من مج ��د اب ��ن اهلل �سيدنا ي�سوع
الم�سيح».
ُ�سمِ � َ�ح للبابا بطر�س زيارة مقب ��رة القدي�س مار مرق�س
م�ستودعا �إياه ال�شعب،
الر�س ��ول لينال بركته ،حيث �صلى هلل
ً
�سائلاً �أن يكون هو �آخر �شهيد في جيله.
كمالك ،ولم َي ْج�سر �أحد
للجند فكان وجهه
ٍ
تقدم البابا ُّ
م ��ن الخم�سة جن ��ود �أن يقتله ،عندئذ دف ��ع القائد لأحدهم
خم� ��س قطع م ��ن ذهب؛ فتق َّدم وقطع ر�أ� ��س القدي�س في 29
هات ��ور �سنة �� �28ش (�سنة 311م) ،وكانت م ��دة �إقامته على
الكر�سي � 11سنة.
 -2البابا أرشالوس :البطريرك الثامن عشر

ُولِدَ بالإ�سكندرية ،و�إمتاز ِب ِع ْلمِ ِه وقدا�س ِة ِ�سي َر ِت ِه ،ولذلك
�ص َّي ��ره البابا ثا�ؤن ��ا ِق َّ�س ًا وجعله رئي�س� � ًا للمدر�سة الالهوتية،
وبناء عل ��ى و�صية القدي�س بطر�س �أُقي ��م بعده بطريرك ًا من
�شه ��ر كيهك �سنة 312م في عه ��د ق�سطنطين قي�صر ،وكان
البابا بطر� ��س الأول قد َح َّذر �أر�شالو� ��س و�ألك�سندرو�س من
ّاريو� ��س �إذ قال لهما �أنه يمتنع عن قبوله لي�س عن ق�سوة من
جانبه ،ولكن لأن ّاريو�س ُم ْن ِكر الهوت الم�سيح و ُمخا ِدع؛ فقد
ظهر له ال�سيد الم�سيح في ال�سجن م�شقوق الثوب ،ولما �س�أله
عن �سبب ذلك �أجابه �أن ّاريو�س قد مزَّق ثوبه فال َيقْبله.
لكن لما جل�س البابا �أر�شالو�س على الكر�سي المرق�سي
تو�سل �إليه ّاريو�س ب�أن ُيعيده �إلى �شركة الكني�سة ،و�إذ تظاهر
بالندام ��ة على ما فرط من ��ه قبله و�أعاده �إل ��ى رتبته الأولى
وه ��ي وظيف ��ة الق�سي�سي ��ة ومبا�ش ��رة الوعظ ،وبه ��ذا العمل
خال ��ف و�صية القدي�س بطر�سَ ،و ِلع َّل� � ُه �أح�سن الظن ب�أريو�س
ومع ذلك فلم ي�ش�أ الرب �أن ُيبقي �أر�شالو�س �سوى �سته �شهور
وم ��ات بعده ��ا ف ��ي  19ب�ؤونه �سن ��ة 312م ،وبعد موت ��ه َر َّ�شح
�أريو�س نف�سه لمركز البطريركية ،ولكن الإكليرو�س وال�شعب
لم يتفقوا على ذلك.

القمـص داود ملعي

أ .ب الزواج املسيحي
ال ��زواج الم�سیح ��ي و الب ��اب ال�ضیق لملك ��وت ال�سماوات.
للتخلُّ� ��ص من الكبری ��اء والأنانیة والمادی ��ة والطمع والریاء،
وذلك عن طريق ما يلي:
�أ -الإحترام:
م ��ن �أكث ��ر الم�ش ��اكل الزوجیة الی ��وم عدم االحت ��رام بین
الزوجی ��ن؛ تحت ��رم زوجتك (زوج ��ك) في ر�أيه ��ا ،كالمها،
ُح ِّر َّيته ��ا� ،أهْ لها�ُ ،ش ْغ َلها ،حت ��ى َ�ض ْع َفها �أمام النا�س ومن وراء
النا�س.
الإ�ستماع الجید:
�إ�ستم ��ع جید ًا لما تقوله زوجت ��ك� ،أترك الجریدة� ،إغلق
قاطع .لماذا تنزعج �إذ ًا لو
التليفزی ��ون� .أُنظر �إلى وجهها ،ال ُت ِ
َو َج ْدتها ُتطیل الحدیث م ��ع �أهلها �أو �أختها �أو �صدیقتها؟ �ألم
تفهم بعد �أنها تحتاج �إلیك �أن ت�سمعها؟!!
ُ
الزوج ��ة ال تحتاج �إلى حلول عملی ��ة �إنما تحتاج �إلى �أ ُذن
�صاغیة وید حانیة وح�ضن دافئ ،وهذا یكفي لحل الم�شاكل.
تقدیر الر�أي:
تقدیرك لر�أي زوجك ُی ْ�س ِعده ،كلمة "معك حق" ُتريحه� ،إن
عدم �إحترامك لتعلیق زوجتك �أمام النا�س یجرحهاا ،كذلك
التعبیر عن الر�أي حریة ،ال بد �أن تتوفر ِلكال الزوجین.
�إحترام الأهل:
خ�ضعه ��ا لك ب�إحترام ��ك لأهلها.
�إن ��ك َت ْك َ�سب زوجت ��ك و ُت ِ
�إح ��ذري ی ��ا ابنتي من �أن ُتخطئي بكلمة ف ��ي حق �أھل زوجك
لأن هذا ُيهينه ،ولو كان مختلف معهم في الر�أي .وهذا تنفیذ
لو�صی ��ة "اك ��رم �أب ��اك و�أمك" لقد �ص ��ار لكل
منكما � ٢أب� ٢ ،أم.
�إحترام َّ
ال�ض ْعف:
�إن كان
زوجك

�ضعیف الإرادة ،ال ت�سخري من ��ه وال تنتقدیه كثیر ًا ،وتَذ َّكري
�أن ال َّن ْقد �أ�سا�س ال َّن َكد �أما الت�شجیع فهو ُل َغة الحب.
�إن كان ��ت زوجتك ق ��د فق ��دت ر�شاقتها �إحت ��رم محاولتها
الم�ستم ��رة في الرجی ��م لأن عدم �إحت ��رام ال�ضعف هو ق�سوة
تجرح.
كت�س ��ب مثل كل الف�ضائل بالجه ��اد والمحاولة،
الإحترام ُی َ
وینم ��و داخ ��ل كل �أ�س ��رة یحت ��رم فيه ��ا كل �شخ� ��ص الآخ ��ر
" َر ِّب ا ْل َو َل ��دَ ِف ��ي َط ِري ِق ِهَ ،ف َمتَى َ�ش َاخ �أَ ْي ً�ضا َال َي ِحي ُد َع ْنهُ" (ام
)22:6
ب -الب�شا�شة:
الب�شا�ش ��ة تعني الإبت�سامة دائم ًا ،وه ��ي ِ�س َم ُة الوداعة التي
لك
ه ��ي ِ�س َم ُة الم�سيحي .ال تظنِّ �أن َو ْج َه � ِ�ك المكتئب یحفظ ِ
كرامت � ِ�ك .ال تظن �أن َو ْج َه َك الغ�ضوب هو �أداة ت�أدیب زوجتك
و�أوالدك� ،إنم ��ا ھو ِ�س� � ُّر القل ��ق والخ ��وف ال ��ذى تزرع ��ه في
قلوبهم .الب�شا�شة تعبیر حب ،حین �أقابلك بابت�سامة �أنا �أقول
لك وب ��دون كالم "�أنا �أحبك"� ،إطب ��ع الإبت�سامة على وجهك
كل �صباح.
ج -التقوى:
" َو�أَ َّم ��ا ال َّت ْق� � َوى َم� � َع ا ْل َق َن َاع� � ِة َف ِه � َ�ي ِت َج ��ا َر ٌة َع ِظي َم� � ٌة"
(1ت ��ي .)6 :6التقوى هى �أ�سا�س ال�سع ��ادة الزوجیة ،التقوى
تعنى الحیاة في الم�سیح" .ا ْل َج َم ُال َب ِاط ٌل� ،أَ َّما ا ْل َم ْر َ�أ ُة ا ْل ُم َّت ِق َي ُة
ال� � َّر َّب َف ِه َي ُت ْم ��دَ ُح" (�أم .)30 :31ال تتزوجي رج ًال ال یخاف
اهلل� ،إ َّن � ِ�ك ال تقدرین �أن ُتراقب ��ي زوجك؛ ف�إنْ لم یكن یخاف
منك.
اهلل لن یخاف ِ
التق ��وى تحت ��اج �إل ��ى �ص�ل�اة بالمزامی ��ر ،درا�س ��ة
الإنجی ��لُ ،قدَّا� ��س وتن ��ا ُول منتظ ��م� ،أب �إعت ��راف
و�إجتم ��اع روح ��ي� ،إلت ��زام
ِب ِخ ْد َم ٍة�َ ،ص ْوم و�أمانة
في الع�شور.
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How can I prove to someone that St. Mary was truly a virgin
before and after the birth of our Lord Jesus Christ?
"...Behold the virgin shall
conceive and bear a Son..."
(Isaiah 7:14), it says "Behold,
the virgin shall be with child
and bear a son" (Matthew 1:23).
Every woman is born a virgin
but no woman can conceive
while a virgin. So the fact that
the Prophet Isaiah says, "the
virgin shall conceive and bear
a son" definitely means that
this is not the usual case of a
virgin who lost her virginity
and conceived, but of one
who conceived and bore a son
while still a virgin. Tradition
tells us that Simeon the Elder
(one of the seventy appointed
to translate the Holy Scriptures
from Hebrew to Greek version
know as the Septuagint)
was afraid to translate that a
virgin would conceive, because
the king would mock him. He
wanted to translate the virgin
as a "young lady" but he was
not at ease for this inaccurate
translation and God revealed
to him in a vision that he
would not die before he would
see Christ the Lord born of a
virgin. This was fulfilled and
Simeon the Elder lived about
three hundred years. When
the Lord Jesus Christ was born
and was presented into the
Temple, Simeon was there and
carried the Lord Jesus Christ
in his hands saying "Lord, now
You are letting Your servant
depart in peace, According
to Your word; For my eyes
have seen Your salvation"
(Luke 2:29 -30). "And did not
know her till she had brought
forth her firstborn Son" (Mt
1:25). St. Jerome tells us that

the words know and till in the
language of Holy Scripture are
capable of a double meaning.
The phrase "knowing her"
in the Holy Bible may refer
to knowing one intimately
or as the knowledge of
understanding, as, for instance,
"The Boy Jesus lingered behind
in Jerusalem. And Joseph and
His mother did not know it"
(Luke 2:43). The word "till"
often denotes by its use, a fixed
time, frequently time without
limitation, as when God by the
mouth of the prophet says to
certain persons, "Even to old
age I am He." Will He cease to
be God when they have grown
old? And the Savior in the Holy
Gospel tells the Apostles, "Lo,
I am with you always, even
unto the end of the world." Will
the Lord then after the end of
the world come to forsake His
disciples, and at the very time
when seated on twelve thrones
they are to judge the twelve
tribes of Israel will they be
bereft of the company of their
Lord? Again Paul the Apostle
writing to the Corinthians says,
"Christ the first-fruits, afterward
they that are Christ's, at his
coming. Then comes the end,
when He delivers the kingdom
to God the Father, when He
puts an end to all rule and
all authority and power. For
He must reign till He has put
all enemies under His feet"
(1 Cor 15:23- 25). Granted that
the passage relates to our
Lord's human nature, we do not
deny that the words are spoken
of Him who endured the Holy
Cross and is commanded to sit

afterwards at the right hand
of the Father. What does he
mean then by saying, "For He
must reign, till He hath put
all enemies under his feet"? Is
the Lord to reign only until His
enemies begin to be under His
feet, and once they are under
His feet will He cease to reign?
Of course not, for He will reign
forever. Another example
found in the Holy Book of Acts
"But when the time of the
promise drew near which God
had sworn to Abraham, the
people grew and multiplied in
Egypt till another king arose
who did not know Joseph"
(Acts 7:1718-). We see again in
this verse the usage of the two
words "till' and "know". Did the
people stop multiplying after
this new king came? Of course
not for we know that they kept
multiplying even after the king
gave orders to the midwives
to kill all the male newborns.
(Exodus 1) The Holy Scripture
is full of verses that use the
word "till" as a continuing act
(or status. The Holy Gospel of
St. Matthew 22:44 states,) 'The
LORD said to my Lord, "Sit at
My right hand, Till I make Your
enemies Your footstool.' In
the Holy Book of Acts (8:40)
Philip was found at Azotus and
passing through, he preached
in all the cities till he came to
Caesarea. "Let no one despise
your youth, but be an example
to the believers in word, in
conduct, in love, in spirit, in
faith, in purity. Till I come,
give attention to reading,
to exhortation, to doctrine"
(1 Timothy 4:1213-).
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مسابقة العدد
 .1ال�س�ؤال االولَ :منْ هو:
القدي�س الذي �إن�ضم �إلى �سيرة ال�سواح وهو �شاب �صغير؟
قدي�س �أخرج �شوكة من ِرجل �أ�سدَ ،ف َر َّد له الأ�سد الجميل.
َمنْ هو القدي�س الذي جاءته ُد َّبة بابنها الأعمى لكى ي�شفيه؟
اذكر �إ�سم �إثنين من الآباء ال�سواح كانت ت�أتيهما وحو�ش البرية.
 .2ال�س�ؤال الثاني:
ما هي الطريقة ال�صحيحة لدرا�سة الكتاب المقد�س ِمن خالل ما تم ذكره في �أعداد المجلة؟
 .3ال�س�ؤال الثالث:
م�س َكت" هل اهلل �أعطى
"منْ غفرتم لهم خطاياهم ُغ ِف َرت َومنْ �أم�سكتموها عليهم �أُ ِ
ما معنى َ
�سلطان للكهنة �أن يغفروا الخطايا؟
 .4ال�س�ؤال الرابع:
�أذكر ما تعرفه عن ال ُقربانة طق�سي ًا وتاريخي ًا؟
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هل ي ُ ْترَك الوالدين
ألجل الزوج او الزوجة؟

" ِلذ ِل َك َي ْت ُر ُك ال َّر ُج ُل �أَ َبا ُه َو�أُ َّم ُه َو َي ْلت َِ�صقُ ِب ْام َر َ�أ ِت ِه َو َي ُكو َن ِان َج َ�سدً ا
َو ِاحدً ا " (تك )24 :2
هذا «ال َّت ْرك» ال يعني �ضرورة �أن َي ْه ُجر المرء والديه �أو �أن
ُي�سيء معاملتهما ،لكي يتمم مطالب اهلل بالن�سبة للزواج .لو كان
ه��ذا هو ما يق�صده اهلل بكلماته في (تكوين ،)24 :2فحينئذ
�ستكون الكلمة متناق�ضة مع نف�سها ،لأن العهدين القديم والجديد
بهما ت�أكيد على �إك��رام الأب والأم (خ��ر( ،)12 :20تث،)16 :5
(مت ،)19 :19 ،4 :15والتي هي واحدة من الو�صايا الع�شر .بل
بول�س في (�أف�س�س )2 :6يكتب �أن تلك الو�صية هي �أول و�صية
تقترن بوعدِ " :ل َك ْي َي ُكونَ َل ُك ْم َخ ْي ٌرَ ،و َت ُكو ُنوا ِط َو َال الأَ ْع َما ِر َع َلى
الأَ ْر ِ�ض" (�أف .)3 :6
كلمة "يترك" الواردة في (تكوين ،)24 :2هي الكلمة العبرية
(�آ�سب  ،)azabوالتي تعني َح ْرف ًّيا " َف َّك �أو تخ َّلى عن" ،لذا
فحين قال اهلل �أن الرجل يجب �أن يترك �أباه و�أمه حين يتزوج،
كان يق�صد �أن الرجل يجب �أن يتخلى عن �أعلى درجة من درجات
الإل�ت��زام والتي ك��ان يعطيها فيما �سبق لوالديه لكي يمنح هذا
الإلتزام لزوجته.
اهلل لم يق�صد �أن على الإن�سان �أن يتوقف عن �إكرام والديه،
فهذا التزام يجب �أن ي�ستمر مدى الحياة ،ولكن المق�صود هو �أنه
عندما يحين وقت زواج الرجل ،يجب �أن ي�أخذ والديه درجة �أقل
في م�ستوى الأولوية في حياته .فزوجته من الآن ف�صاعدً ا يجب �أن
ت�أتي �أ َّو ًال .ومن الممكن �أن يفعل المرء هذا ،ويظل يكن الإكرام
والتقدير لوالديه ،و�إال فلماذا �أو�صى اهلل بهذا .وبالطبع نف�س
الو�صية موجهة للزوجة.
�أرجو �أن تفكر في هذه:
 -1ما الذي تمتلكه حين يكون لديك راتب كبير ،ولكنك ت�أتي
به �إلى بيت ال يتوافق َمن يعي�شون فيه؟ في تلك الحالة تكون قد
عك�ست الموقف ،حيث �أن البيت �أ�صبح هو المكان الذي يدعم
العمل ،ولكن يجب �أن يكون العمل هو ال��ذي يدعم البيت .هذه
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ُح�صى ،وف��ي حاالت
الأول��وي��ة المعكو�سة ت�سببت في ك��وارث ال ت َ
طالق كثيرة.
ً
ْ
 -2هل تريد �أن َيكبر �أوالدك وهم يرون فيكما مثاال للزواج الغير
�سعيد ولعدم الر�ضا في الحياة؟ �إن �أه��م �شيء يمكن للوالدان
�أن يفعاله لأطفالهما هو �أن ُي ِح َّبا بع�ضهما البع�ض ،و�أن يُ�سدِّ دا
�إحتياجات بع�ضهما .الأطفال الذين يتمتعون بالأمان في بيت
نموذجا للتناغم الزوجي ،لديهم
ممتلئ بالحب ،ويرون �أمامهم
ً
�إحتمال �أكبر في �أن يتمتعوا بالنجاح في زواجهم في حياتهم
الالحقة.
من الوا�ضح �أن �أطفالنا �أكثر �أهمية من �أي �شيء �آخر في
حياتنا .ولكنهم لي�سوا بنف�س �أهمية اهلل �أو زواجنا .في الحقيقة
يمكن القول �أن عالقة الزوجين الحميمة مع اهلل ،والعالقات
العميقة ال ُم ْ�ش ِبعة بين الزوجين ،هما الأم��ران ال��ذان ُي�ش ِّكالن
الأ�سا�س ال�صحيح لحب وتدريب الأبناء.
�ضحي باهلل �أو بالزواج ،لأجل خاطر �أبنائنا،
ولهذا فحين ُن ِّ
معروف.
فنحن في الحقيقة ال ن�سديهم �أي
ٍ
ُ
ر�سخ الأولويات
ن
بينما
منا
كل
يفعلها
هناك ثالثة �أ�شياء يحتاج �أن
ِّ
ال�صحيحة وندعمها في حياتنا:
� .1أكتب �أهم �أولويات حياتك بترتيب �أهميتها.
َ .2ب ْر ِهن على ِ�ص ْدقِ هذه الأولويات ِب ُط ُرقٍ حقيقية.
� .3إ�ستع ّد لحماية هذه الأولويات لبقية حياتك.
قد تبدو �أغلبية قوائم الأولويات ب�شكل ُي�شبه هذه القائمة:
 .1اهلل :اطلب وجهه وخدمته ب�شكل �شخ�صي.
� .2شريك حياتي.
 .3الأطفال (لو كان لديك �أطفال).
 .4الكني�سة  -طلب اهلل وعبادته.
 .5العائلة الكبيرة والأ�صدقاء المقريبن.
 .6العمل والمهنة.
 .7الهوايات واالهتمامات الأخرى.

املتوحد والغنى
المتوحدي ��ن في الب ِّر َّية خ ��اد ٌم علماني يبيع له عمل يديه،
كان لأح ��د
ِّ
ٌ
غني
و ُي ِ
ح�ض ��ر ل ��ه م ��ا يحتاجه .وكان ف ��ي المدين ��ة بالقرب منه ،رج� �ل ٌّ
مذموم الطريقَ ،
قليل الرحم ��ة .وفي �أحد الأيام� ،سار
ج ��د ًا ،ولكنه كان
َ
المتوحد ،فوجد جناز ًة عظيم ًة،
العلماني �إلى المدينة كعادته ليبيع ُ�شغل
ِّ
والأ�سق ��ف يتقدَّمه ��ا ،وجماع ُة الكهنة وك ُّل �أهل المدين ��ة .ف�إ�ستخبر عن
َم ِّي ��ت تلك الجنازةَ ،ف ِقي � َ�ل له �إنه ُفالن ال َغني كبي� � ُر المدينة .فم�شى مع
�ات كبيرةَ ،ف َع ِج َب
الجن ��ازة �إلى القبر ،وكـان معه ��م �شمو ٌع وبخو ٌر بكم َّي � ٍ
لذلك.
َ
المتوحد وم�ضى �إليه ،فوجده ُمل َقي ًا على
وبع ��د �أن َر َج� � َع� ،أ َخ َذ حاجة
ِّ
وجهه ميت ًاَ ،و َ�ض ْب َع ًة َت ُج ُّره من ِر ْج َليهَ .ف َب َكى ُبكا ًء ُم ّر ًا ،و�ألقى بنف�سه على
الأر�ض وقال هلل:
الح ْك ��م .فذلك ال َغن ��ي القليل
 "�إن ��ي ل ��ن �أق ��وم حت ��ى ُتع ِّرفني ه ��ذا ُالمتوحد الذي
الرحمة ،كان له ك ُّل ذلك المجد والكرامة في موته؛ وهذا
ِّ
ل ��م َي َزل ُمتع ِّبد ًا لك لي ًال ونهار ًاُ ،تخرج ��ه هذه ال�ضبعة هكذا وتج ُّره من
رجليه؟!".
وفيما هو يقول ذلك ،ظهر له ٌ
مالك قائ ًال:
يب ُح ْك َم� � ُه! ولكن لأجل تعبك مع
 "و َم ��ن �أنت حتى ُتعا ِر�ض َّالرب و ُت ِع َ
ُ
المتوحد القدي� ��س ،وخدمتك له ،ها �أنا �أع ِّرف ��ك ال�سبب� :إنَّ ذلك
ه ��ذا
ِّ
ال َغن ��ي مع قلة خيره ،وقلة رحمته ،فقد َع ِم َل في عمره ك ِّله ح�سنة واحدة
والرب لي�س بظالم ،ف�أراد �أن ُيع ِّو�ضه عنها في هذه الدنيا،
مع الأ�سقفُّ ،
المتوح ��د القدي�س ،فقد كانت له
حت ��ى ال يكون له عن ��ده �شي ٌء� .أما هذا
ِّ
ز َّل ٌة �صغير ٌة� ،صنعها في ِّ
فجوزيَ عنها ههنا بهذه الميتة ،حتى
كل عمرهُ ،
يكون ُقدَّام اهلل َنق ّي ًا“.
فنه�ض الرجل �شاكر ًا اهلل ،قائ ًال« :عادلة هي �أحكامك يا رب».
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