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َم اآلَباَء ِباأَلْنِبَياِء  »اهلَُل، َبْعَد َما َكلَّ
َمَنا ِفي  َقِديمًا، ِبَأْنَواٍع َوُطُرق َكِثيَرٍة، َكلَّ
هِذِه اأَليَّاِم اأَلِخيَرِة ِفي اْبِنِه، الَِّذي َجَعَلُه 

َواِرثًا ِلُكلِّ َشْيٍء، الَِّذي ِبِه أَْيضًا َعِمَل 
اْلَعاَلِميَن« )عب2:1-1(

 اآيـــة العـــدد 

  فرحة الميــالد

 م�شاعرك في بداية عام جديد 

 في ميــالده اأعطــانا اطمئــنان

  المكافاأة بين الأهمية والخطورة

 هل الخوف �شــرًا ؟ 

  اأ�شــــجار مثمــرة

  من البطن قبل كوكب ال�شبح ولدتك 
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  الأيقونة �شنك�شار مرئي
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فرحة الميالد
جتديد     هو  املجيد  امليالد  عيد 

الإن�سان.  ل�سعادة  وجتديد  للفرح 

اأحداث  مع  نتقابل  امليالد  ق�سة  يف 

كثرية ومع �سخ�سيات عديدة، ولكني 

ي: اأريد اأن اأتوقف معكم عند موقفي هامَّ

اأتوا  حكماء امل�رشق عندما  َمْوِقف املجو�س 

و�سلوا  حتى  النجم  تتبعوا  بعيدة  بالد  من 

له  موا  وَقدَّ للمولود  و�سجدوا  حلم  بيت  اإىل 

رحلة  يف  رحلتهم  نهاية  كانت  هذه  هداياهم. 

راأوا  عندما  –َمْوِقف-الرعاة  املقابل  ويف  اأر�سية. 

اإىل  اأي�سًا  جاءوا  العظيم،  بالفرح  هم  ُيب�رشرِّ املالك 

ُه، وكانت هذه بداية  املزود ودخلوا وراأوا ال�سبي واأُمَّ

رحلتهم، بداية الفرح. 

البداية،  النهاية وجمموعة كانت  جمموعة كانت      

املقد�س  الكتاب  َذَكَره  الذي  بال�سم  هي  الفرح  بداية 

هناك  ف�سار  معنا  اهلل  �سار  معنا”،  اهلل  “عمانوئيل 
فرح.

نَّ ميالد ال�سيد امل�سيح كان اأحد اأهدافه الرئي�سية      اإ

الق�سة  وعنا�رش  تفا�سيل  كل  يف  الب�رش.  اإ�سعاد  هو 

فنحن  وال�رشور.  والفرح  ال�سعادة  م  يقدرِّ ما  يوجد 

َوَعَلى  الأََعاِل،  يِف  هلِل  »امْلَْجُد  نقول:  امليالد  ت�سبحة  يف 

كلمة  )لو14:2(،  ُة«  امْلَ�رَشَّ ا�ِس  َوِبالنَّ اَلُم،  ال�سَّ الأَْر�ِس 

مبعنى  ال�رشور،  بالنا�س  تعني  امل�رشة”  “بالنا�س 
فال�سيد امل�سيح يف  “يف النا�س ال�رشور والفرح”.  اآخر 

اأمامنا هذا  ميالده املجيد جاء ليفرح كل قلب. والآن 

ال�سوؤال: ما هي عنا�رش الفرح؟

هو  املجيد  امليالد  يف  نقابله  للفرح  عن�رش  اأول      

نا العذراء مرمي. لقد اأ�سعدتنا بطهارتها ونقاوتها.  اأُمرِّ

اإذا  اإل  الآخرين  اإ�سعاد  الإن�سان  اأن ي�ستطيع  ل ميكن 

كان نقيًا وطاهراً. ل ميكن اأن تاأتي الثمرة اجليدة من 

اإل  اأن تاأتي فرحة اأي �سعب  �سجرة رديئة. ل ميكن 

من خالل اأنقياء واأتقياء واأطهار.

اأ�سعدونا  الذين  املجو�س  هم  ثان  عن�رش    

هداياهم  موا  لُيقدرِّ اأتوا  عندما  وهداياهم  بزيارتهم 

بوا لنا �سعادة وفرحًا،  لل�سيد امل�سيح، �سبَّ

  عن�رش ثالث من عنا�رش امليالد هم الرعاة الذين 

اأ�سعدونا ب�َسَهرهم واأمانتهم، هم اأنا�س ب�سطاء كانوا 

والقطعان  اخلراف  يرعون  بال�سحراء  موجودين 

هم بالفرح العظيم، قاموا  عندما راأوا املالك الذي ب�رشَّ

ي�ستطيع  واأمانة.  ون�ساط  وَيَقَظة  با�ستعداد  �رشيعًا 

يف  وباإخال�سه  باأمانته  الآخرين  ُي�سِعد  اأن  الإن�سان 

الَب�رَش  ُت�سِعد  دائمًا  الأمينة  احلياة  وعمله.  حياته 

وُت�سِعد اهلل اأي�سًا ح�سب الو�سية »ُكْن اأَِمينًا اإِىَل امْلَْوِت 

َياِة« )روؤ10:2( ْكِليَل احْلَ ْعِطيَك اإِ َف�َساأُ

الَب�رَشَ  ُت�سِعد  التي  العنا�رش  من  رابع  عن�رش    

قرية  حلم«،  بيت  »قرية  القرية  هي  امليالد  ق�سة  يف 

�سغرية جداً على اخلريطة ولي�س لها ِذْكر، لكنها قد 

اأوجدت املاأوى وامللجاأ للعذراء مرمي،  اأ�سعدتنا لأنها 

ي�ستطيع  امل�سيح.  ال�سيد  ال�سغري  الطفل  تلد  لكي 

امللجاأ،  يوِجد  عندما  الآخرين  ُي�سعد  اأن  الإن�سان 

َفاآَوْيُتُمون”  َغِريبًا  “ُكْنُت  الو�سية  لنا  تقول  كما 

)متى35:25(، 

هم  ال�سعادة  عنا�رش  من  خام�س  عن�رش    

اأ�سعدونا بالت�سبحة  املالئكة الذين ظهروا واأن�سدوا. 

َوَعَلى  الأََعاِل،  يِف  هلِل  “امْلَْجُد  الكلمات  واأ�سعدونا بهذه 

)لو14:2(  ُة”  امْلَ�رَشَّ ا�ِس  َوِبالنَّ اَلُم،  ال�سَّ الأَْر�ِس 

حمبوبة  اآية  وظلت  �سعاراً  الآية  هذه  و�سارت 

الإن�سان  ي�ستطيع  املالئكة.  �سوت  هي  واأ�سبحت 

وبالعبادة  وبالت�سبيح  بال�سالة  الآخرين  ي�سعد  اأن 

النقية.

  اإذاً ق�سة امليالد وجت�سد ربنا ي�سوع امل�سيح هي من 

فاإن  فريدة  ق�سة  كونها  ولكن  الإن�سان  خال�س  اأجل 

م�سيحنا يف ميالده املجيد يجاوبنا على هذا ال�سوؤال: 

“كيف ن�سعد الآخرين؟”.

بقلم

 قدا�سة البابا

 توا�سرو�س الثاني

@PopeTawadros
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    حتتفل الكني�سة القبطية اإحتفاًل روحيًا 

كبرياً بعيد راأ�س ال�سنة امليالدية، حتى 

براأ�س  حتتفل  الغرب  بالد  يف  كنائ�سنا 

الكني�سة  واأولد  ال�سنة بطريقة روحية، 

هناك كما هم هنا يق�سون الليلة كلها يف 

التال،  ال�سباح  يف  ويتناولون  ال�سالة 

ويبداأون العام اجلديد باهلل، لكي يكون 

عامًا روحيًا.

باحلياة  تخت�س  كثرية  اآيات  هناك      

اجلديدة، ومن اأجمل هذه الآيات ما قيل 

َعَلْيُكْم  “َواأَُر�سُّ   :)2٧-25 )حز3٦:  يف 

ا�َسِتُكْم  ُكلرِّ َنَ ِمْن  ُروَن.  َفُتَطهَّ َطاِهراً  َماًء 

ْعِطيُكْم  َواأُ ُرُكْم.  اأَُطهرِّ َناِمُكْم  اأَ�سْ ُكلرِّ  َوِمْن 

يِف  َجِديَدًة  ُروحًا  َواأَْجَعُل  َجِديداً،  َقْلبًا 

ِمُكْم  حَلْ ِمْن  َجِر  احْلَ َقْلَب  َواأَْنِزُع  َداِخِلُكْم، 

يِف  ُروِحي  َواأَْجَعُل  ٍم.  حَلْ َقْلَب  َواأُْعِطيُكْم 

ي،  َداِخِلُكْم، َواأَْجَعُلُكْم َت�ْسُلُكوَن يِف َفَراِئ�سِ

َفُظوَن اأَْحَكاِمي َوَتْعَمُلوَن ِبَها”. َوحَتْ

    اإذاً ال�سيء اجلديد هو يف القلب، اأعطيكم 

داخلكم،  يف  روحي  اأجعل  جديداً،  قلبًا 

واأجعلكم ت�سلكون يف فرائ�سي، وهذا ما 

نريده بالن�سبة للعام اجلديد، اأن ي�سعر 

كل اأحد اأنه عام جديد حقًا، وي�سعر اأنه 

�سنوات  هم،  كما  اأُنا�سًا  اأجد  اإن   . َتغريَّ

عام،  وراء  عام  عليهم،  مُترُّ  طويلة 

نف�س  وال�سخ�سية  الطبع  نف�س  والطبع 

ال�سخ�سية والأخطاء نف�س الأخطاء، ول 

. يوجد �سيء َتغريَّ

ُفَر�سًا ندد فيها  اإن اهلل يعطينا يف حياتنا      

َعْن  وا  ُ »َتَغريَّ الكتاب:  يقول  كما  اأنف�سنا، 

�َسْكِلُكْم ِبَتْجِديِد اأَْذَهاِنُكْم« )رو١2: 2(.

ُيقال  وكما  فكرك.  يتغري  اأن  مبعنى   

اأيديولوجيته  يف  يتغري  الإن�سان  اأن 

منهج  ويف  مثالياته،  يف  اأي   Ideology
تفكريه. و�سكلك هو ت�رشفك اخلارجي، 

وجتديد ذهنك هو ال�سيء الداخلي الذي 

تتغري  ذهنك  تغيري  على  وبناء  فيك، 

يف  ومناهجك  مبادئك  اإم�سك  ت�رشفاتك. 

احلياة وغربلها، لكي ت�سححها.

ناحية  من  تتغري  اأن  ا�ستطعت  واإن    

ناحية  من  تتغري  اأن  بد  ل  الأيديولوجية 

 Methodو ،Methodology امليثودولوجي

اأي تتغري يف اأ�سلوبك.  مبعنى “طريقة”، 

قد  لأنه  تتغري،  والو�سيلة  يتغري  الفكر 

بة  طيرِّ ات  ِنيَّ لديه  اأن  يقول  اإن�سانًا  ند 

بة، واأن لديه حمبة  لكن و�سائله غري طيرِّ

فال  �رشيرة؛  بطريقة  التنفيذ  لكن  للخري 

بد اأن ُتغريرِّ الفكر والأ�سلوب الذي ت�سلك 

فيه.

»الأَ�ْسَياُء  تقول:  التي  الآية  جميلة      

اَر  �سَ َقْد  اْلُكلُّ  ُهَوَذا  ْت،  َم�سَ َقْد  اْلَعِتيَقُة 

اأن  ت�سعر  فهل   .)١٧ )2كو5:   » َجِديداً

طبعك وتفكريك ومعامالتك قد تغريت، 

بداأت  واأنك  تغري،  واإهمالك  ك�سلك  واأن 

اأي  ة  يَّ جدَّ بطريقة  الروحيات  يف  ت�سلك 

نف�سه  يعطي  ُملَتِزم  اإن�سان  بطريقة 

ول  عنه،  يتنازل  ل  َحَدث  مهما  تدريب، 

ذه. يقول َوجْدته �سعب فلم اأنفرِّ

  

مع  اإجل�س  جديدة  �سنة  تكون  ولكي    

اأم  هي  كما  طباعك  هل  واعرف  نف�سك، 

تعرتف  التي  الأخطاء  وهل  تغريت؟ 

حاول  ل؟  اأم  اعرتاف  كل  يف  متكررة  بها 

اأن تكت�سف نف�سك متامًا. غالبية النا�س 

اأخطائهم لأنهم  يخطئون وي�ستمرون يف 

نف�سه  يجامل  ومن  اأنف�سهم،  يجاملون 

اأنه بعيد عن اهلل.  اأو  اأنه ُمطئ  ل يقول 

َب�ِسَعة،  اأخطاء  يرتكبون  من  وهناك 

اهلل.  طريق  يف  �سالكون  اأنهم  ويعتقدون 

املتكررة  واخلطايا  �سعفاتك  اعرف 

اأبداأ  �سوف  وقل  حياتك،  يف  واملحبوبة 

بداية جديدة، طالبًا يف ذلك معونة اهلل.

م�شاعرك 

في بداية 

عام جديد

بقلم
مثلث 

الرحمات 
قداسة البابا 

شنوده 
الثالث

لكي تكون 
سنة جديدة 

اجلس مع 
نفسك، واعرف 

هل طباعك كما 
هي أم تغيرت؟ 

4



ُي�سع  الأر���س  على  وعا�س  امل�سيح  ال�سيد  ُولد       

طماأنينة و�سالمًا ، وعلمنا كيف نكون مطمئني ..

 .. ج�سدكم  يقتلون  الذين  من  تخافوا  “ل  اطمئنوا 

»خافوا من الذى بعدما يقتل له �سلطان اأن ُيلقى يف 

جهنم« )لو12: 5(

ج�سدك،  اإىل  ت�سل  اأنها  النا�س  تعمله  ما  اأق�سى      

لي�س  واجل�سد   .. م�ستحيل  فهذا  روح��ك  اإىل  لكن 

مب�سكلة ، م�سريه اأنه �سينتهى..

     اهلل ي�ستطيع اأن يحفظ حياتنا ، فقد حفظ مو�سى 

موتى  واأق��ام   .. بقتله  فرعون  تهديد  رغم  واأبقاه 

يف  املوت   .. احلياة  ورب  املوت  رب  لأنه   ، كثريين 

يده واحلياة اأي�سًا ..

حياتنا يف يد اهلل ولي�َس يف يد النا�س..

     اهلل قادر اأن يحفظنا، ولكن اإن �سمح بغري ذلك.. 

فلتكن م�سيئته.

»ل تخافوا لأنكم تخافون، ل تخافوا النا�س لأنكم 

تخافون اهلل، لأن الذى يخاف اهلل ل يخاف اإن�سان، 

اهلل«  يخاف  اأن  ي�ستطيع  ل  اإن�سان  يخاف  ومن 

)القدي�س اأوغ�سطينو�س(

    الذى يقتل ل يفهم معنى املوت، لو فهم اأنه بهذا 

ي�سل اإىل احلياة احلقيقية، الدائمة، الأبدية !!

وهو   ، اأم��وت  اأن  هو  �سيء  واأق�سى  اأق�سى  اإذا     

�سيء حمبب اإىل نف�سى جداً .. لأن املوت ينقلنى اإىل 

احلياة الأف�سل ..

اإذن اأنا ل�ست قلقًا .. اأنا مطمئن

اطمئنوا ..  ل تخافوا الغد »ل تهتموا للغد«

      »األي�ست خم�سة ع�سافري ُتباع بفل�سي .. اأنتم 

على  )اللى  الع�سفور  كثرية«  ع�سافري  من  اأف�سل 

البيعة( ، غري من�سى اأمام اهلل ، فما بالك الإن�سان ؟!

»تاأملوا زنابق احلقل .. طيور ال�سماء ... اإلخ«

اطمئنوا .. ل تخافوا ال�سياطي

   ال�سيطان يجول كاأ�سد زائر )يزاأر فقط ، يعمل – 

جمرد – �سوت(.. لكن له حدود.. مربوط ، ُمقيد.. 

والعقارب  احليات  ندو�س  اأن  �سلطانًا  اأعطانا  اهلل 

وكل قوات العدو.

     من الذى يخاف ال�سياطي ؟ البعيدين عن اهلل ..

يعمل  اأن  ي�ستطيع  ل  اهلل  من  �سماحًا  ُيعَط  مل  اإن 

�سيئًا )القدي�س الأنبا اأنطونيو�س(.

على  متر  تخاف  ال�سياطي  كانت  راهب  اأن  ِقيل    

قاليته ول على القالية التي بجواره.

اطمئنوا .. ل تخافوا الظروف املحيطة بكم

اإذا ا�ستدت الظروف ، و�سارت معاك�سة .. حتى     

اإن �سارت اإىل اأ�سواأ ، فكله للخري .. كيف ؟ ل نعلم..

اطمئن .. اهلل ل يعمل �سوى اخلري ..

– يف ال�سجن .. نام ، لدرجة اأن  – وهو       بطر�س 

املالك ، �رشبه يف جنبه لكى يوقظه .. نائم مطمئن  

واإن كان يف ال�سجن ، لكنه يف يد اهلل ، وال�سجان يف 

، وامل�ساجي املحيطي  اهلل  ، وال�سجن يف يد  اهلل  يد 

به يف يد اهلل .. وحكم القا�سي يف يد اهلل ..

وكانا   ، ال�سجن  يف  و�سيال  بول�س  ك��ان  هكذا     

)ب�سوت  ي�سمعونهما  وامل�سجونون  اهلل  ي�سبحان 

الطريق  يف  املرميات  بقوة(   ، بن�ساط   .. م�سموع 

للقرب .. كانوا يحملون هم احلجر “لأنه كان عظيم 

جداً” .. ولكن يوجد من ُيدحرج احلجر .. وذهبوا 

مبنى   .. ُدحرج”  “قد  احلجر  فوجدوا  القرب  اإىل 

 .. ال�سعيفة  ال�سجرة  تهز  العوا�سف   .. للمجهول 

لكن ال�سجرة القوية ل تهتز ..

      تهز قارب �سغري .. لكن ال�سفينة الكبرية ل تهتز 

ب�سهولة )مثال القدي�س يوحنا املعمدان ، القدي�س 

الأنبا اأنطونيو�س(.

الذى يخاف ، يقول “الأ�سد يف الطريق” ومن اأعلمك 

 ، ابتعد  الأ�سد قد  .. رمبا  اأ�سد  بهذا؟ رمبا ل يوجد 

اطمئنوا .. ولو كان هناك اأ�سداً ، يوجد رب الأ�سود 

.. هو الذى ي�سود !!

الذى يخاف .. قلبه مثل الع�سفور .. 

  ت�سري اإىل جواره يطري .. يجرى ، دون اأن يقرتب 

منه اأحد. اأم تخاف ، ابنها ي�سافر يتعلم ، اأو .. هل 

اأنِت التي حتر�سينه .. وهل �سي�سري يف خطر عندما 

اهلل..  رعاية  يف   ، اهلل  يد  يف  اإنه   .. اإطمئنى  ؟  ي�سافر 

اأنا�س يخافون من الظالم .. من ركوب الطائرة .. 

من ركوب مركب )�سفينة( .. تخاف من املبيت يف 

بيت مبفردها.. 

اإله مي�سك بالظالم، بالطائرة ، باملركب،      يوجد 

مثل  من  �سيء  فال   ، وج��رب   .. اطمئن  بالبيت؟! 

ذلك ميف. ل حتاول اأن ت�سنع لنف�سك م�سكلة .. 

وتبحث عن حل لها

احلل  يف  حت��اول   ، م�سكلة  هناك  تكون  عندما     

اأن حتل  ، وحتاول  لكن تعمل م�سكلة من ل �سيء 

امل�سكلة؟!

      ارجع بفكرك ، وتذكر عمل اهلل معك .. ومع غريك 

تتعب  وقد   .. تتعبها  الأمور  اأقل  ال�سعيفة  النف�س 

 ، تعبت  اإن  حتى  القوية  النف�س  اأم�ا  �سبب  بال 

وت�سرب   .. ونفكر   ، تهداأ   ، ح�اًل  جت���د  اأن  حتاول 

حل  جتد  مل  واإن  حل  له  �سيء  وكل   .. وت�سلى   ..

�س�ريع ، ل ت�ياأ�س .. امتلئ رجاًء

كى تتقوى :

    مت�سك باملواعيد الإلهية.. عا�رش النا�س الأقوياء، 

 .. الداخلى  �سالمهم  من  تتعلم  خربة  منهم  تاخد 

الطمئنان ياأتي من داخلك .. ولي�س من اخلارج ..  

ي�سمونه “ال�سالم الداخلى”.

      »اإن يحاربنى جي�س فلن يخاف قلبى  واإن قام 

عليَّ قتال ، ففي ذلك اأن مطمئن”

   ال�سفينة العظيمة ت�سري على املاء .. متى تغرق؟ 

لو حدث فيها ثقب ، حتى لو كان هذا الثقب �سغرياً

ما هو الثقب ؟ هو ال�سك يف مقدرة اهلل ..

اأق��وى من  اهلل   .. اإمي��ان باهلل  لك  ليكن   ..     اطمئن 

من  اأق���وى  اهلل   .. ال�رش  م��ن  اأق���وى  اهلل   .. النا�س 

الظروف .. اهلل اأقوى من ال�سياطي ..

اإطمئن وقل : “ل اأخاف �رشاً ، لأنك اأنت معى”.

فى 
ميالده 
أعطانا 
اطمئنان

بقلم
القمص 

بيجول االنبا 
بيشوى

تمسك 
بالمواعيد 

اإللهية.. عاشر 
الناس األقوياء 
، تاخد منهم 
خبرة تتعلم 
من سالمهم 

الداخلى 
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ك له؛ فهي  ررِّ      كافئ اإبنك ب�سخاء فاملكافاأة اأقوي حُمَ

ي ثقته  ُتْخِرج منه اأجمل ما فيه، وُتْلِهب حما�سه، وُتنمرِّ

ز يف نف�سه القبول واحُلبَّ من املحيطي به. بنف�سه، وُتعزرِّ

ا اإعالن اإعجابك به خا�سة اأمام زمالئه  ا اأعظم واأهم هذه املكافاآت هي املكافاأة النف�سية. الِعناق واملديح والثناء احلار والت�سفيق. اأمَّ   اأمَّ

ل انازه. ولي�س هناك اأروع  واأ�سدقائه واأقاربه، فلها اأثر غري عادي على نف�سيته؛ فهذا ي�ساعد على ك�سب ثقته بنف�سه وزيادة ُمعدَّ

م واإن�سات وود قلبي خال�س. والأجمل من كل  من اأن َتخُرج مع اإبنك اأو اإبنتك للتم�سية اأو للع�ساء، وت�ستمع اإىل م�سكالته واأحالمه بتفهُّ

د والع�سيان وال�رشاعات التي ل تنتهي. هذا ِبناء اأوا�رش ال�سداقة يف فرته املراهقة املعروفه بالتمرُّ

وتاأتي يف املرتبة الثانية املكافئة املادية، والتي لها اأكرب اأثر ب�رشط األ تغني عن املكافاآت النف�سية.

  لكي توؤتي املكافاأة ثمارها يجب اأن تتميز بخم�سة اأ�سياء:

 

لأن التاأجيل يقتل عن�رش التاأثري. له،  وقت  اأقرب  يف  اأو  املطلوب،  ال�سيء  اإناز  •  فور 
مه الأهل لأبنائهم. واحل�سن الدافئ، وهي اأثمن ما ُيقدرِّ بالُقبلة  م�سحوبة  مادية  •   مكافاأة 

•    اأن تكون املكافاأة حمبوبة لدى الإبن، يفرح بها ولي�س بثمنها.
•    مكافاأة منا�سبة للعمل الذي اأنزه.

الأمر اأن ُنررِّب فكرة النقاط؛ فنجمع نقطة لالأخالق ونقطه للنظام واأخرى للتفوق الدرا�سي، ثم  يقت�سي  اأحيانا  جة:  متدررِّ •   مكافاأة 
نمع كل هذه النقاط ونرتجمها ملكافاأة يف نهاية الأ�سبوع.

   • متى تكون املكافاأة خطراً؟

لها ل�رشط لإمتام العمل املطلوب من اأولدنا.   - لي�ست كل املكافاآت مقبولة اأو مطلوبة. اأحيانا ُن�ِسئ ا�ستخدام املكافاأة، فنحورِّ

هذا  »افعل  له:  فنقول  غرفته  ترتيب  يرف�س  اأن  اأو  اأ�سدقائي”  مع  باللعب  ل  �سمحت  اإذا  اإل  تطلب  ما  لإح�سار  اذهب  »لن  املثال:    

و�ساأعطيك هديه «!

    - هذا الأ�سلوب يجعله يقوم بالعمل املطلوب منه اإل اإذا قب�س الثمن، وبالتال يفقد الإح�سا�س بامل�سئولية والإلتزام واحرتام الواجب.

م كل الأ�سياء بالربح واخل�سارة، ويفقد روح ال�سهامة  م البن هذا الأ�سلوب على م�ستقبله، وي�سبح ماديًا اأنانيًا؛ فُيقيرِّ     وميكن اأن ُيعمرِّ

املكافاأة  املال. وهنا ت�سبح  الر�سوة وعبادة  اإىل  الآخرين بال مقابل. وقد يجنح يف بع�س احلالت  واملبادرة وتقدمي اخلري وم�ساعدة 

ي  خطراً جارفًا، لأنها َتعوق عمل الواجب بال مقابل. فهذا الأمر يحجم منو ال�سخ�سية، ويف اللحظة التي يتحول فيها الت�سجيع احل�سرِّ

اأو املعنوي اإىل �رشط للقيام بعمله اأو بواجباته، ينبغي اأن يتوقف الت�سجيع يف احلال، ويتم اإلزام الطفل باآداء واجباته بال مقابل.

    ول باأ�س من العودة اإىل الت�سجيع بعد زوال مبداأ ال�رشوط نهائيًا، املهم هذا الف�سل الكامل بي اأداء العمل ال�رشوري، وبي ا�سرتاط 

الثمن املدفوع.

د/ جمدى اأ�سحق

مه االأب واالأم للأوالد، يف �شيء لي�س من الواجب القيام به الت�شجيع حافز بدون �شرط، حافز ُيقدِّ
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اأنواع اخلوف 

حقيقي: مو�سوعي  • خوف 
ز يف مو�سوع      خوف ح�ّسي ذاتي يرتكَّ

ينبح  كبرياً  َكْلبًا  يري  ك�سخ�س  واحد، 

لأنه  ي�سطرب  �سخ�س  منه،  فيخاف 

ده. يري اأمامه ما ُيهدرِّ

د      الإن�سان هنا يخاف من �سيء حُمدَّ

الإج���راءات  ِخذ  يتَّ ثم  املعامل  وا�سح 

التي تعطيه الأمن واحلماية.

وْهمي:  • خوف 
ل  لكنه  د  حُم��دَّ �سيء  من  وْهمي  خوف 

ُيخيف )الفوبيا(:

وترتبط  البيئة  يف  الفوبيا  تن�ساأ      

الباطن  العقل  يف  مكبوتة  بذكريات 

مل  اأف��ك��ار  وه��ي  م��واق��ف،  اأو  باأ�سياء 

يتكيف معها الإن�سان.

اإىل  ال�سعود  من  يخاف  من  هناك      

من  ي��خ��اف  م��ن  اأو  مرتفعة،  اأم��اك��ن 

قة. ات ال�سيرِّ الغرف املغلقة واملمرَّ

ُمعاجَلة،  م��ن  الفوبيا  ملر�سى  لب��د 

امل�سكلة  اك��ت�����س��اف  ع��ل��ى  وت���ع���اون 

من  اخلوف  يف  ت�سببت  التي  املكبوتة، 

�سيء ل يجوز اخلوف منه.  

:  • خوف وْهمي من �سيء غري ُمعيَّ

واأكرب  بكثري  اأ�سمل  الوهمي  اخلوف      

اأو�سع  دائ��رة  ي�سمل  فهو  الفوبيا  من 

بالإن�سان.  حتيط  التي  املخاوف  من 

واخل����وف م��ن امل��ج��ه��ول ���س��ف��ه من 

املعا�رشة،  بالبيئة  املرتبطة  ال�سفات 

املعي�سة  غ��الء  م��ن  ال��ن��اجت  ف��اخل��وف 

القلق  اإىل  يدفع  العمل  فر�س  ونْق�س 

واخل����وف م��ن امل��ج��ه��ول. واخل���وف 

الإن�سان  بعقل  َي�ستِبّد  قد  الف�سل  من 

اخلالق.      العمل  نحو  انطالقه  ويحرمه 

�ساحب  عن  امل�سيح  ال�سيد  ثنا  ُيحدرِّ

ال��وزن��ة ال��واح��دة ال��ذي خ��اف ق�سوة 

يتاجر  ومل  الوزنة  فطمر  عليه؛  �سيده 

بها.

عميقة  تكون  قد  املخاوف  ه��ذه  اإن      

جداً يف عقل الإن�سان، لدرجة اأنه ل يقدر 

احلقيقة  اأ�سبابها  اإدراك  اإىل  ل  َي�سِ اأن 

بالطريقة الواعية الب�سيطة.

عالج اخلوف: 

اأنك خائف: •  اعرتف 
يخجل  الإن�سان  اأن  اخلوف  م�سكلة      

من اأن يعرتف باأنه خائف، ول يحب اأن 

ثنا  ُيحدرِّ خائف.  اأنه  عنه  النا�س  يقول 

للقرب  َذَهْبَ  عندما  الن�سوة  عن  الكتاب 

لأن  �رشيعًا  َخَرْجَن  امل�سيح  َيِجْدَن  ومل 

ومل  خائفات  ُكنَّ  لقد   ، اأخذتُهنَّ الرعدة 

. ْثَن عن َخوِفُهنَّ يتحدَّ

خائف،  لأن��ك  املحاذير  تلتم�س  ل      

براحة  ت�سعر  وبهذا  بخوفك،  اإع��رتف 

ملواجهة مو�سوع و�َسَبب اخلوف.

اخلوف ب�رشاحة: مو�سوع   • واِجه 

واع��رتف  ك���اذب،  ب��اأم��ل  تتعلق  ل      

عن  ابحث  ثم  يواجهك،  الذي  بالواقع 

البدائل املتاحة بعد ذلك.

هناك قدي�سون واجهوا النريان واأُنِقذوا 

فاملواجهة  ينجوا؛  مل  واآخ���رون  منها 

امل�سيح:  َكَقْول  احَل��ل  هي  ال�سحيحة 

�َسَد«  اجْلَ َيْقُتُلوَن  ِذيَن  الَّ ِمَن  َتَخاُفوا  “َل 
)لو١2: 4(. 

روؤية  اإل  بتحويله  املجهول  • مواجهة 
م�ستقبلية بتفاوؤل:

     اخلوف من امل�ستقبل منه اخلوف من 

عدم  امل�سري،  ال�سيخوخة،  املجهول، 

ال�سجاعة  من  ال�سعادة.  عدم  الزواج، 

امل��خ��اوف  ع��ل��ى  ال��ع��ق��ل  ي�سيطر  اأن 

امل�سكالت  ترك  لأن  ها،  وَيِحدَّ الوهمية 

واملخاوف تعي�س معك وقت اأطول من 

لها لأمرا�س ج�سدية. الالزم، قد يحورِّ

    ل بد من حتويل كل الطاقة الإن�سانية 

اإىل اأمل ورجاء كبري يف امل�سيح وقيامته 

يف  عظيم  رجاء  تعطي  التي  املوت،  من 

النت�سار على ماوف احلياة. 

نف�سك: يف  ثقتك  ببناء  • اهتم 
عدم  اأ�سا�سها  امل��خ��اوف  م��ن  كثري      

عديدة  اأ�سياء  وهناك  بالنف�س.  الثقة 

يتواجد  ل  اخل��وف  اإن  الثقة،  تعطيك 

حيث توجد املحبة التي تطرح اخلوف 

يعطي  اهلل  على  كال  الإترِّ كذلك  خارجًا، 

الإن�سان القلب الثابت املطمئن.

اخلوف  ا�سطرابات  من  حالت  توجد 

يلزم لها عالج:

اأن  يلزم  كبري  التوتر  َق��ْدر  كان  اإذا       

خا�سة  للعالج،  احلالت  بع�س  حُتال 

يرافقها  التي  النف�سي  املر�س  ح��الت 

ا�سطراب  ح���الت  مثل  ب���دن،  م��ر���س 

ال�����س��خ�����س��ي��ة وال���ن���وم امل�����س��ط��رب 

واحلركات الع�سبية.

دائمًا:   معك  اهلل  اأن  ن  • تيقَّ
     وجود اهلل معك لن يلغي وجود اأ�سباب 

اخلوف، لكن احلقيقة هي اأن اهلل يواجه 

الثقة  ويعطيك  معك،  واملخاوف  امِلَحَن 

التي توؤَخذ  ال�سجاعة  التي ينتج عنها 

من الإميان؛ فنقول واثقي:

َنُع  َفاَل اأََخاُف. َماَذا َي�سْ ِل  ُمعُي  بُّ   “الرَّ

ِبي الإِْن�َساُن؟«)مز٦:١١8(.

    ُكلَّما زاد الإن�سان من ثقته يف نف�سه، 

وحقيقة  الوهمية.  املخاوف  قلَّت  ُكلَّما 

اهلل  روح  اأن  هي  امل�سيحية  يف  اأ�سا�سية 

الإميان  ُعْمق  لذلك  الإن�سان،  يف  َيِحلُّ 

الإن�سان  ثقة  م��ن  ُي��زي��د  اهلل  ب��وج��ود 

بنف�سه. 

اً ؟ هل اخلوف �س�َرَّ

     تزيد م�سكالت اخلوف مع ظروف الع�رش احلا�رش، الإقت�سادية والإجتماعية، التي تزداد تعقيداً 

ر املجتمع املعا�رش. مع َتطوُّ

اً ؟   هل اخلوف �َس�رَّ

َعها يف الإن�سان حلمايته من الأخطار،  اً بل هو نعمة من نعم اهلل، َو�سَ     اخلوف يف َحدرِّ ذاته لي�س �رَشَّ

ف ال�سليم. اإن نعمه اهلل يف الإن�سان املوؤمن تدفعه لالإ�ستقرار والأمن، لكن هذا ل  وملعاونته على الت�رشُّ

ينفي اأن هناك حالت حتتاج للعالج اجل�سمي والنف�سي.

د/ �سموئيل حبيب
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القدي�س القم�س متى با�سيلي

ُوِلَد فاخوري  ُمباَركة، وكان ُيدعى فاخوري.      كان من �ساللة كهنوتية 

١880م من اأب َتِقيٍّ ُيْدَعى با�سيلي الق�س ب�سادة القم�س تاو�رشو�س، واأم  يف عام 

َيت ِن�ْسبة اإىل والده.  م�سيحية ب�سيطة. وكان م�سقط راأ�سه يف عزبة با�سيلي التي �ُسمرِّ

    ويف �سباه انتقل والده اإىل الفردو�س، وبعد فرته اإنتقلت والدته اأي�سًا. و�سار هو امل�سئول عن 

اأجنبية بالأق�رش، كما  اأن يعمل؛ فالتحق ب�رشكه  الأربع. فكان لبد له  الأولد اخلم�س والبنات  اإخوته 

كانت زراعة الأر�س اخلا�سة بوالده تاأخذ منه الكثري من الوقت واجلهد. وبالرغم من ذلك كان ل يربح دير 

القدي�س تاو�رشو�س املحارب بالأق�رش. 

فه الزائد.      كان فاخوري يتمتع بقوه ج�سمانية هائلة؛ فكان قوي البنية مفتول الع�سالت، رغم ُن�ْسكه ال�سديد وتق�سُّ

ك باحلق. لذا كان فاخوري  اإيذاء اأحد، ولكنه كان �سديد التم�سُّ ورغم قوته اجل�سمانية فلم ي�ستخدم قوته الب�رشية يف 

د اآمان اأهل بلدته.  ُيدَعى ِلَف�سرِّ املنازعات العائلية للم�سيحيي وغري امل�سيحيي، وكان يقف ب�سجاعة اأمام اأي �سخ�س ُيهدرِّ

ت �سيامة فاخوري كاهنًا با�سم »الق�س متى«.    ومَتَّ

    وت�سلَّم الق�س متى، ومعه ابن عمه الق�س متيا�س اخلدمة يف دير القدي�س تاو�رشو�س املحارب واقالديو�س، وجمموعة من الُقَرى 

�سية. ل توجد بها كنائ�س. ومع ت�سابقهما للخدمة باملحبة والت�ساع اللذان جعال الأنبا مرق�س مينحهما رتبة الُقمُّ

الثامنة  حوال  العمر  من  بلغ  اإذ  �سيخوخته  ِبُحْكِم  الفرا�س  امَلَر�ُس  والزمه  متى؛  القم�س  َمِر�َس  الف�سيلة  طريق  يف  جهاد  وبعد      

والثماني. وكان ياأتيه لياًل مالكان وفى يد كل منهما �سمعة، وكانا يخدمانه. وفى اأحد املرات اآخذاه معهما واأرياه املكان امُلَعد له، 

واأعلماه اأنه �سينتقل بعد عام. وقبل نياحته بيوم واحد طلب اأبنائه واأخواته واأحفاده وو�سع يده على روؤو�سهم وباركهم و�سلى من 

ح الأب متى.  اأجلهم. وفى ال�ساعة التا�سعة من �سباح الأربعاء ١9٦8/4/3 َتنيَّ

قالوا عن القدي�س القم�س متى با�سيلى: 

• البابا كريل�س ال�ساد�س:
اأبناء الأق�رش يقول له: »قولوا لأبونا متى ُي�سلرِّي من اأجل البطريرك      كان قدا�سة البابا املتنيح الأنبا كريل�س عندما يتقابل مع اأحد 

ر على حد ي�سلي  بونا متى وجاي تدوَّ كريل�س«. كما اأنه اإذا جاء اأحد اأبناء الأق�رش اإىل البابا كريل�س وطلب �سلواته كان يجيبه: »عندكم اأ

لأجلك«.

• البابا �سنوده الثالث:     عندما زار قدا�سة البابا �سنوده )حي كان اأ�سقفًا( مدينة الأق�رش فقال لطلبة الكلية الإكلريكية قبل �سفره 
)اأنا ذاهب الأق�رش لأخذ بركة اأبى متى با�سيلي( 

• املتنيح القدي�س النارى الأنبا مرق�س مطران الأق�رش واإ�سنا واأ�سوان:     هذا املطران القدي�س كان َيِجّل الأب القدي�س القم�س متى 
ويحرتمه ويحبه حبًا كبرياً. وهو الذي �سامه كاهنًا وكان يناديه: “تعال يا اأبونا املربوك” 

معجزات القم�س متى با�سيلي:

١-�سفاء مر�سى، واإخراج �سياطي.

2-طفل بعد العقم:

    مل تقت�رش معجزات الأب القدي�س القم�س متى با�سيلي على امل�رشيي بل امتدت اإىل غري امل�رشيي فذهب اإليه ذات 

يوم Milz Welsoon �سفري بريطانيا واملندوب ال�سامي يف م�رش ومل يكن له ولد.

اأعطى  »الذي  قائاًل:  متى  الأب  ف�سلَّى  ولداً؛  اهلل  يرزقه  حتى  له  يدعو  اأن  ف�ساأله   

املوعد  ابن  زكريا  واأعطى  ا�سحق،  احلبيب  ابنه  ال�سيخوخة  بعد  ابراهيم 

الإله  الرب  اأعطاه  وفعال  العام«.  هذا  يف  اإبنًا  يعطيك  اأن  قادر  يوحنا، 

ده القم�س متى. ولداً وعمَّ

              هذه جمرد اأمثلة ملعجزات القدي�س العظيم القم�س

      متى با�سيلي ، بركة �سلواته فلتكن مع جميعنا.
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    ولدة الإبن من الآب هي خارج الزمن وفوق الزمن، لذلك 

»غري  امل�سيح:  ال�سيد  عن  الغريغوري  القدا�س  يف  نقول 

الزمني«، ونقول يف قانون الإميان عنه: »املولود من الآب 

ِد  ى اْلَق�سْ ْقَت�سَ قبل كل الدهور«. وورد يف )2تي9:1(: “مِبُ

الأَْزِمَنِة  َقْبَل  َي�ُسوَع  امْلَ�ِسيِح  يف  َلَنا  اأُْعِطَيْت  ِتي  الَّ ْعَمِة  َوالنرِّ

ِة”. يف اإ�سارة اإىل وجود البن قبل كل الدهور. الأََزِليَّ

اخلليقة، لذلك يقول الآب يف  ملوق مع  الزمن نف�سه      

ال�سبح  كوكب  قبل  البطن  “من  البن:  ماطبًا  املزمور 

ولدتك” )مز 3:١١0(، اأي اأنه مولود من اأقنوم الآب، اأي 

بنف�س جوهره وطبيعته الإلهية، وقبل كل اخلليقة وقبل 

خلقة الزمن نف�سه.

    ولكن هذه الولدة لي�ست َحَدثًا يف ذاتها حتى لو قلنا اأنها 

متت خارج الزمن وقبل الزمن، ولكنها حقيقة م�ستمرة ل 

تنقطع، مثل ولدة ال�سعاع من النور الذي بال بداية.

    ولكي نفهم اأنها حقيقة ولي�ست حدثًا تاريخيًا، وردت 

اْبِني،  »اأَْنَت  ل:  َقاَل  بُّ  »الرَّ املزمور  يف  الأخرى  العبارة 

فما  الآب،  من  ولدة  وهذه  )مز2:٧(،  َوَلْدُتَك«  اْلَيْوَم  اأََنا 

هو هذا اليوم؟ هل هو كلما نردد يف هذا املزمور؟! اأو هو 

عندما نطق به الروح القد�س على فم داود النبي؟!، وهذا 

َقاَل  بُّ  »الرَّ املا�سي  ب�سيغة  يقول  الن�س  لأن  م�ستحيل 

ل” مبعنى اأنه كالم �سابق لليوم، كما اأن الإبن الذي هو 

اهلل الكلمة، كائن قبل داود.

هَذا  َعَلْيُكْم  َيْخَف  َل  »َولِكْن  الكتاب  كقول  ومعروف    

برِّ  الرَّ ِعْنَد  َواِحداً  َيْومًا  اأَنَّ  اُء:  الأَِحبَّ َها  يُّ
اأَ اْلَواِحُد  ْيُء  ال�سَّ

وقد  )2بط8:3(.  َواِحٍد”  َكَيْوٍم  �َسَنٍة  َواأَْلَف  �َسَنٍة،  َكاأَْلِف 

»اأن  لمارتي  دي  الفرن�سي  ال�ساعر  ذلك  من  اقتب�س 

يوم  فيومه  والأيام،  بال�سهور  حُت�سب  ل  يهوه  كينونة 

اأزل وهو الكائن على الدوام«.

البن من  اأن ولدة  تعني  َوَلْدُتَك”  اْلَيْوَم  “اأََنا  فعبارة      

املا�سي،  يف  مت  َحَدثًا  ولي�ست  م�ستمرة  ولدة  هي  الآب 

حتى قبل خلقة الزمن، دون اأن ت�ستمر.

    من هنا ند اأن عبارة “قبل كوكب ال�سبح” ُت�سري اإىل 

ولدة الإبن خارج الزمن.

اإ�ستمرارية  اإىل  فت�سري  َوَلْدُتَك”  اْلَيْوَم  “اأََنا  اأما عبارة       

هذه الولدة يف كل يوم وكل زمان.

الآب  اهلل  يتوقف  اأن  ميكن  وهل  اهلل.  كلمة  هو  فالبن      

عن ولدة الكلمة؟! وهذا م�ستحيل. مثلما نفهم اأن العقل 

الواعي ل يتوقف عن التفكري، واإل ملا ح�سبناه عقاًل.

اخلا�سة  الإلهية  احلقائق  اأن  ند  اأن  جميل  �سيء      

باأقانيم الثالوث القدو�س ل تنح�رش يف ن�س واحد، ولكن 

اآيات الكتاب املقد�س تك�سف لنا اجلوانب املتعددة التي 

ينبغي اأن نفهمها عن اهلل، فمثاًل نفهم من عبارة »يِف اْلَبْدِء 

له  الكون  اأن  )تك١:١(  َوالأَْر�َس”  َماَواِت  ال�سَّ اهلُل  َخَلَق 

الذي  ال�رشوري  الكائن  هو  اهلل  واأن  اأزليًا،  ولي�س  بداية 

ثم  املخلوقات.  كل  وجود  و�سبب  اأ�سل  وهو  له  بداية  ل 

َماَواُت، َوِبَن�َسَمِة  ِنَعِت ال�سَّ برِّ �سُ نقراأ يف املزمور “ِبَكِلَمِة الرَّ

اأن  نفهم  الآية  هذه  ومن  )مز33:٦(،  ُجُنوِدَها”  ُكلُّ  ِفيِه 

القدو�س،  وبروحه  بكلمته  العامل  خلق  ال�سماوي  الآب 

وهكذا تتجمع معرفتنا عن اهلل واأعماله من اآيات الكتاب 

املقد�س.

»من البطن قبل كوكب 
الصبح ولدتك« )مز3:110( 

مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري

نيافة األنبا بيشوي

َماَواُت، َوِبَن�َسَمِة ِفيِه ُكلُّ ُجُنوِدَها” )مز33:٦( ِنَعِت ال�سَّ برِّ �سُ “ِبَكِلَمِة الرَّ
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           كيف ناأتي بالأطفال اإىل الرب ي�سوع امل�سيح؟

    قبل كل �سىئ يجب اأن نوؤمن به حقًا، وناأتي اإليه بثقة واإميان. فنقراأ يف العهد اجلديد 

ا  كيف انتظر �سمعان وحنة – وهما �سخ�سان طاعنان يف ال�سّن – طوال حياتهما امَل�ِسَيّ

ُوِلد ي�سوع ا�ستقبال الطفل الر�سيع اجلديد بالبهجة والإميان.  وملا  اإ�رشائيل”.  “ُمعّزي 
نا بعد تلك اللحظة – بعد اأن اْمَتاَلآ عزمية واأمل -من مواجهة املوت بدون خوف،  فتمكَّ

والعي�س ب�سالم الروح )لوقا2: 38-25(.

تربية الأطفال

الرتبية بالقدوة:

    امُلَرّبي هو امَلَثُل الأعلى للطفل ُيقلرِّده من حيث ي�سعر 

فمن  القدوة،  م�ستوى  على  يكون  اأن  عليه  ولذلك  ي�سعر،  ل  اأو 

من  ولكن  تربويًا،  منهجًا  الولد  ن  ُيلقرِّ اأن  امُلَرّبي  على  ال�سهل 

مطبق  غري  امُلَرّبي  كان  اإذا  الولد  ي�ستجيب  اأن  ال�سعب 

لهذا املنهج على نف�سه.

الرتبية باحلب:

    الوالدين وامُلعلرِّم يف املدر�سة واخلادم يف الكني�سة 

�سيء،  كل  يعلموه  اأن  ي�ستطيعوا  ُحّبًا  الطفل  اأعطوا  اإذا 

اأذنيه وعقله، ولي�ست الأوامر  فاعِط الطفل حبًا يعطيك 

والنواهي هي التي جتعله يطيعك ويحبك.

 الرتبية بال�سالة:

لل�سماء  مفتوح  باب  هناك  اأن  طفلك  علَّمت  اإذا      

الذي ل ينام ويحل كل  الرب هو �سديقة  واأن  ال�سالة،  هو 

�سديق  له  ب��اأن  �سغره  من  الطفل  يقتنع  ال�سيقات، 

حقيقي يلجاأ اإليه كل وقت.

 الرتبية بال�سداقة:

م لأبنائك احلب فقط، بل يجب اأن      ل يكفي اأن ُتقدرِّ

م لهم يف �سخ�سك ال�سديق الذي ي�سمع وير�سد ويوجه؛  ُتقدرِّ

فالطفل يف مراحله الأوىل يحتاج للوالدين كي ي�سغوا يف 

كل ما يقول، كي ير�سدوه ويوجهوه.

 الرتبية باملالحظة:

واأقواله  حركاته  كل  يف  ويراقبه  الطفل  يالحظ  اأي      

عه واإن راأى واأفعاله واجتاهاته، اإن راأى خرياً �َسجَّ

 �رشاً نهاه وبيَّ له العاقبة.

ة:  الرتبية بالق�سّ

اجلانب  وتخدم  الأطفال،  نفو�س  جتذب  فهي      

النف�سي والديني والعقلي وال�سحي والجتماعي والبدن، 

ي فيه خياله، ب�رشط اأن تكون مت�سمنة لأفعال اخلري  وُتنمرِّ

مثل الأمانة وال�سدق والإخال�س، والنهي عن الكذب 

واخلداع وال�رشقة واخليانة.

 الرتبية بتفريغ الطاقة:

اء،  ِكن تفريغ طاقة الولد اأول باأول يف عمل اإيجابي بنَّ     مُيْ

َمثاَلً الطاقة البدنية يف الريا�سة كال�سباحة وبع�س الأعمال 

املنزلية بدًل من اأن ُتهَدر يف عمل تخريبي.

 الرتبية مبلء الفراغ:

    اإحر�س على ملء فراغ ابنك كله من خالل برنامج 

معقولة  باأ�سياء  اإ�سغله  ولكن  النوم،  اإىل  اليقظة  من  يومي 

تكون  ولكنها  ب�سيطة  ون�ساطات  للطفل،  منا�سبة 

ممتعه له.

 الرتبية بامل�ساركة:

    م�ساركتك لطفلك يف كل اأن�سطته حتى ولو كانت 

ب�سيطة ت�سعده وتعطيه الثقة يف نف�سه، والعك�س �سحيح 

كرتتيب  الب�سيطة  املنزل  اأعمال  يف  لك  الطفل  م�ساركة 

يعتمد  جتعله  الطعام  طاولة  واإع��داد  املالب�س 

على نف�سه وَي�ْسَعد بذلك.

 الرتبية بالأحداث واملواقف:

فات  ت�رشُّ نتيجة  �سواء  لالأحداث  عر�سة  كثريون      

الأحداث  ُترَتك  األ  فيجب  اإرادتهم،  عن  خارجة  اأو  خا�سة 

تذهب �سدى، اإمنا ت�ستغلها لرتبية نفو�س الأطفال.
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املنا�سب: • الوقت 
الوقت  َتخريَّ  تاأثريها،  لكلمتك  يكون  اأن  اأردت  اإن      

احلكيم:  قول  اأمامك  و�سع  فيه.  تقولها  الذي  املنا�سب 

يِف  َمُقوَلٌة  َكِلَمٌة  ٍة،  ِف�سَّ ِمْن  وٍغ  َم�سُ يِف  َذَهٍب  ِمْن  احة  »ُتفَّ

َوْقِتها« )اأم25: ١١(. 

    اإن كان هناك مو�سوع يهمك فال ُتكلرِّم فيه �سخ�سًا م�سغوًل 

اإن  ُتكلرِّمه  الكالم. ول  اإىل راحة ول يحتمل  اأو ُمتعبًا ويحتاج 

كان مت�سايقًا وهناك �سيء يحزنه. َتكلَّم حينما تكون الأذن 

ذا لو كانت م�ستاقة اإىل �سماعك.  م�ستعدة ل�سماعك. وحبَّ

اإىل  يوحنا  كلمة  اأو  التوبيخ،  كلمة  ه��ذا:  من  ي�ستثنى      

اأذنًا  جتد  كلمة  تقول:  اأن  اأمامك  ت�سع  اأن  املهم  هريود�س. 

ت�سمعها. 

قواعد:  بال  • قمم 
قممًا عالية. ترتفع ملدى زمني طويل، فوق قواعد      كانوا 

ال�سعبية،  بالقاعدة  يهتموا  مل  اأنهم  غري  عري�سة.  �سعبية 

وباملا�سي  باملركز  اعتداد  ويف  تعاٍل،  يف  فوقها  ارتفعوا  بل 

القواعد  هذه  يك�سب  اأن  ا�ستطاع  من  جاء  ثم  وبال�سهرة. 

القواعد  وان�سحبت  ات�ساع.  يف  وخدمها  اأحبها  اإذ  ال�سعبية، 

من حتتهم. وبقوا حيث هم. قممًا بال قواعد، قممًا مرتفعة يف 

الهواء، بال قواعد. 

الداخل:  • من 
   كثري من الوعاظ يتكلمون عن الزينة واحل�سمة، ويحثون 

نقاوة  يف  املهم  بينما  اخلارجي،  املظهر  بوقار  الهتمام  عن 

عدم  مظاهر  كل  زال��ت  اهلل،  حمبة  دخلته  اإن  ال��ذي  القلب 

احل�سمة بدون وعظ. فاإن اإ�سالح الداخل هو الأ�سا�س. 

هو  وما  القوة،  معنى  هو  ما  يعرف  اأن  حمتاج  �سبابنا      

معنى  يعرف  اأن  ينبغي  كذلك  روحية.  بطريقة  اجلمال 

من  الداخلى  التحرر  هي  احلرية  وهل  احلقيقية،  احلرية 

اخلطاأ؟ اأم هو الال مبالة؟!، لعل تغيري نظرة الفكر هذه، هي 

ما ق�سده الر�سول بقوله:

وا َعْن �َسْكِلُكْم ِبَتْجِديِد اأَْذَهاِنُكْم« )رو١2: 2(.  ُ  »َتَغريَّ

روحية  مبقايي�س  الِقَيِم  اإىل  ينظر  و�سعبًا  جياًل  نريد  اإننا      

يقتنع بها. وحينئذ تتجه كل طاقاته نحو اخلري. اإن املظهر 

وياأتي  �سيئًا.  القلب  داخ��ل  يف  اأن  على  دليل  اخل��ارج��ي، 

والإرغ��ام.  بالتوبيخ  ولي�س  بالإقناع  اإ�سالحه  اأو  �سالحه 

فلنبداأ بالداخل اإذن.

• رف�س: 
تفوتهم  ثم  عديدة.  مراراً  �سيئًا  يرف�سون  اأ�سخا�س  هناك    

وقد  يجدونه!،  فال  قباًل،  رف�سوه  قد  ما  وي�ستهون  الفر�سة. 

يكون رف�سهم ال�سابق بدافع انفعال ينق�سه العمق وحكمة 

التفكري الهادئ. ما اأحوج الكثريين اإىل التفكري الطويل قبل اأن 

يرف�سوا. فالرف�س عن اقتناع �سليم ل يعقبه ندم ول �سهوة. 

احلقيقي:  • احلب 
اأن يحّبه ويدافع  ه ل�سخ�س، معناه  ُحبَّ اأن  البع�س يظنُّ      

من  ينقذه  اأن  هو  احلقيقي  احل��ب  اأم��ا  اأخ��ط��اأ!،  مهما  عنه 

اأخطائه، ولو بتوبيخه عليها حتى يرتكها. 

هذا الباب �سوف نتناول فيه تلخي�س لبع�س الكتب 

  
»خربات يف احلياة« 

قدا�سه البابا �سنوده الثالث

كتاب من جزاأين ملثلث الرحمات قدا�سة البابا �سنوده الثالث، ويتميز الكتاب باأنه جمرد 

نة، اأو فكرة، اأو ق�سة ق�سرية ذات معنى.  م لك خربة ُمعيَّ قة كل منها ُتقدرِّ فقرات ُمتفررِّ

وبع�سها ُمت�رَشة جداً، وبع�سها قد تطول.   ومن اخلربات التي وردت يف الكتاب: 

11



الأيقونة �سنك�سار مرئي

بحث من معهد الدرا�سات القبطيه

اإن كل �سيء بالأيقونة له رمز وله معنى، مبا يف ذلك 

الألوان املختلفة.

الأيقونة التي تظهر فيها العذراء مرمي مع ابنها الطفل 

د. ي�سوع هي اأيقونة التج�سُّ

العذراء:

اإليه واإمنا      العذراء وهي حتمل الطفل ي�سوع ندها ل تلتفت 

�سرياها  التي  العذابات  واإىل  الأي��ام،  م�ستقبل  اإىل  بعيد  اإىل  تنظر 

م نف�سه فدية عن كثريين؛ لذلك يرت�سم  ابنها الوحيد، الذي �ُسيقدرِّ

على وجهها �سورة اآلم ابنها امل�ستقبلية. وحزنها يبدو وا�سحًا 

الب�رش،  خال�س  اأجل  من  �سُي�سَلب  البن  هذا  لأن  وجهها،  على 

ولكنهم غافلون عن اأمر واأهمية هذا اخلال�س.

فتلتهب  اأح�سائي  “اأما  تقول:  وهي  بعيد  اإىل  تنظر  وكاأنها     

اأنت �سابر عليه من اأجل  اإىل �سلبوتك الذي  عند نظري 

الكل يا اإبني واإلهي«)من �سلوات الأجبية(.

مالب�س العذراء:

 – ند العذراء فى بع�س ال�سور ترتدى اللون الأزرق – الأحمر 

الأبي�س.

لأنها ال�سماء التى حل يف بطنها اهلل  اأو ال�سماوي:  الأزرق 

ي�سري  الأزرق  اللون  وهذا  البن.  لهذا  �سماًء  فاأ�سبحت  املتج�سد؛ 

اأي�سًا اإىل احلق ال�سماوي.

اإل  يلب�سه  ل  امللكي  اللون  القرمزي:  اأو  الأحمر  اللون 

امللكة  باأنها  الكني�سة  بها  ُتلقرِّ امللوك والأباطرة، والعذراء بالطبع 

واأم امللك.

اللون الأبي�س: فهو رمز الطهارة.

اإما  مرمي  العذراء  ال�سيدة  �سوره  حول  ند  دائمًا  النجوم: 

اأو ثالثة نوم: واحدة على الكتف الأمين والثانية على  نمتي 

الراأ�س فوق اجلبهة بقليل والثالثة على الكتف الأي�رش. وهذا يعني 

اأن العذراء مرمي بتول قبل واأثناء وبعد ولدتها للطفل ي�سوع.

وبعد  قبل  بتول  اأنها  يعني  فهذا  فقط  نمتان  ُوِجدت  اإذا  اأما      

اأي�سًا  والنجمتان  ذراعها،  على  حتمله  الذي  الطفل  لهذا  ولدتها 

واحدة على الكتف الأمين ت�سري اإىل البتولية والثانية اأعلى اجلبهة 

فوق الراأ�س ت�سري اإىل الطهارة؛ فهي العذراء البتول الطاهرة.

الطفل ي�سوع:

لون املالب�س:

اللون الأبي�س: يرمز للطهارة.

كالذهب  خطية  بال  اأي  النقاوة  اإىل  يرمز  الأ�سفر:  اللون 

خال  ما  �سيء  كل  يف  �سابهنا  قد  وهو  �سوائب،  به  لي�س  ى  امُل�سفَّ

اخلطية وحدها، واأي�سًا هو لون الن�رشة والقيامة.

اللون الأحمر: اللون امللكي فهو ملك امللوك، ورمز للفداء للدم 

امل�سال عنا على ال�سليب عالمة خال�سنا.

اإل  يرتديه  ل  الذي  الوحيد  اللون  وهو  البنف�سجي:  اللون 

هذا  فقط  يلب�س  كان  ع�رشه  يف  الإمرباطور  لأن  امل�سيح،  ال�سيد 

اللون؛ فهو قا�رش على الأباطرة وامللوك فقط.

يدا الطفل:

    اأحيانًا حتمل ما ي�سبه الكرة فهي رمز للكون كله لأنه )�سابط 

الكون( والكل منقو�س يف كفه؛ فنحن مركز اهتمامه وخال�سنا يف 

يده. 

اإما  الكون ند ر�سالة  اليد بدًل من رمز      واأحيانًا ند يف هذه 

مطوية اأو مفتوحة، واأحيانًا ندها يف �سكل كتاب. فهذه الر�سالة 

التي  الإلهية  اأتى لنا معلمًا واأتى بحكمته  هي رمز احلكمة؛ فهو 

لي�ست من هذا العامل، اأتى ومعه الد�ستور ال�سماوي، وليكون لنا 

حياة ويكون لنا اأف�سل.

املالكان:

والثان  �سليبًا،  مي�سك  اأحدهما  مالكي:  ال�سورة  اأعلى  يف  ند 

والتي  الإ�سفنجة،  فوقها  التي  الطويلة  والق�سبة  احلربة  مي�سك 

اأن  وطلب  امل�سيح  ال�سيد  عط�س  حينما  اخلل  عليها  و�سعوا 

ي�رشب فرفعوها له على ال�سليب )مت 2٧: 48(.
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م األشياء بسرعة؟  هل واجهتك يوماً صعوبات في تعلُّ
هل خططت لقراءة كتاب أو كتابين كل أسبوع ولم تستطع؟

كم من الوقت تستغرق لالنتهاء من قراءة كتاب أو رواية تحبها؟
         

م وخاصة القراءة بسرعة، فالمعلومات تتدفق بصورة هائلة كل يوم،      كثيرون يرغبون في تطوير مهاراتهم في التعلُّ
خاصة بعد تطور وسائل التقنية واالتصاالت، وأصبح بمقدورك تخزين آالف الكتب في جهاز إلكتروني صغير ال يتعدى طوله 

وعرضه وسمكه سنتيمترات.
    يقول الكاتب اإلنكليزي توني بوزان أن قضية القراءة السريعة تعود إلى بدايات القرن الـ20، عندما أحاطت دور النشر 

القاري بمعلومات أكثر مما يستطيع تناوله.
    الملياردير األميركي بيل غيتس المعروف عنه شغفه بالقراءة يقول أن القراءة السريعة من أهم نقاط قوته. وتُفيد 

إحدى الدراسات أن الطفل الغربي يقرأ 13 كتاباً في السنة، بينما ال تتجاوز قراءة الطفل العربي  15 صفحة في السنة.
 نصائح لتسريع معدل القراءة لديك :

1-تحديد الهدف
     تحديد هدفك الشخصي من الموضوع أمر بالغ األهمية، ألنه يساعدك على تحديد وتيرة القراءة، ومن ثم اإلسراع في 
من  بداًل  دة  محدَّ وكلمات  جمل  على  التركيز  تستطيع  الطريقة  بهذه  أخرى.  مواقع  في  ببطيء  والقراءة  المناطق  بعض 

الغوص في موضوع ال تعرف كيف ستستفيد منه.
2-تصفح الموضوع بسرعة

      يرتبط »تحديد الهدف« بإلقاء نظرة سريعة على الموضوع قبل قراءته بعناية، فإلقاء نظرة سريعة قبل االستغراق في 
التفاصيل يعطي فهماً أعمق.

    يشبه هذا األمر رغبتك في اجتياز اختبار مدرسي عندما ال يتوفر لديك الوقت الكافي، لذا تقوم بإلقاء نظرة سريعة على 
األسئلة وأهم النقاط فيها، ومن ثَمَّ تحديد الوقت الزمني لإلجابة.

3 -حدد النقاط الهامة
عن  يعطلك  ذلك  أن  تظن  وقد  القراءة.  أثناء  الموضوع  في  الهامة  النقاط  إلى  لإلشارة  قلم  أو  السبابة  أصبع  استخدم       

القراءة، لكنه على العكس من ذلك سيزيد من تركيزك، وستتم هذه العملية بشكل أسرع مع مرور الوقت
ى )الرؤية المحيطية(  أي رؤية األشياء دون التركيز عليها مباشرة على تسريع وتيرة القراءة 4-تساعد ما ُيسمَّ

      كيف تستغل قدرتك على رؤية الكلمات بسرعة؟
بقراءة  ابدأ  ثانية،  لكل  سطر  هو  زمنياً  وقتاً  وحدد  الكلمات  على  للمرور  قلم  أو  السبابة  أصبع  استخدم  األول:  التمرين 

كلمتين معاً بسرعة في بداية السطر وكلمتين في نهايته، كرر هذا التمرين لمدة دقيقة
    التمرين الثاني: مدة هذا التمرين ثالث دقائق، وفيه قم بقراءة ثالثة كلمات بسرعة في بداية السطر، وثالثة في نهايته 

وزد التحدي بأربع كلمات.
    سوف تالحظ أنك ربما لم تستوعب جيداً ما قرأته. ال تقلق سيتحسن اإلستيعاب في المستقبل، وستزيد قدرتك على 

رؤية األشياء دون التركيز عليها.
القراءة.  سرعة  من  يقلل  لكنه  االستيعاب،  لعملية  مفيداً  نطقها  يكون  ،وقد  القراءة  أثناء  الكلمات  نطق  5-تجنب 

ستواجه صعوبات في بداية األمر، لكنك ستتعود على القراءة دون النطق بمرور الوقت
ت  مرَّ ُجّمل  لقراءة  تعود  عينيك  أن  الحظت  إذا  بالفعل  قرأتها  التي  الكلمات  لتغطية  ورقية  بطاقة   6-استخدم 

عليها بالفعل.
القراءة سرعة  من  تقلل  ألنها  إليها،  واالنتباه  الكتاب  جوانب  على  الموجودة  الحاشية  في  ما  إلى  االلتفات   7-عدم 

ب القارئ على القراءة السريعة. فإهمالها ُيدرِّ
8-تجاهل الفقرات   التي تحتوي على قصة أو معلومة معروفة إختصاراً للوقت.

لتعويد   وذلك  عمودي،  بشكل  مكتوبة  تكون  التي  المقاالت  قراءة  طريق  عن  يكون  السريعة  القراءة  على  ب  9-التدرُّ
العين على سرعة اإلنتقال من سطر آلخر ومن فقرة ألخرى كتلك المقاالت التي تكون موجودًة عادة في الجرائد.

القراءة السريعة!!

ال تقرأ إال ما تحب، فقراءة موضوعات ال تهتم بها لن تساعدك على تنمية مهاراتك
    تمارين القراءة مهمة، ألنها ستوفر لك الوقت والمجهود، وقد تستطيع قراءة كتابين أو ثالثة أو 10 كتب بداًل 

من كتاب واحد.
    واظب على القراءه بحيث تُصبح ممارسة يومّية . ابدأ يومك وفي يدك الكتاب، وابدأ بقراءته بكّل تفاؤل وال تُجبر 
نفسك على ذلك وإنّما اسعد نفسك بذلك، ألنّك تستطيع برمجة نفسك من الداخل بكلماتك اإليجابّية. وبالتالي 
القراءة  البداية حتّى تصبح عادة، وبالتالي تكون قد احترفت  القراءة فى  تُحبِّبك فى  ينعكس ذلك عليك بطريقة 

وأصبحت أكثر سرعة وانجازاً في هذا المجال.

ر: تذكَّ
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م�سيحيي.  اأبوين  من  الإ�سكندرية  مبدينة  ُوِلَد       

مك�سيمو�س  البابا  فر�سمه  الكني�سة  خدمة  يف  ون�ساأ 

بطر�س  والبابا  �سما�سًا،  ثاوؤنا  والبابا  اأغن�سط�سًا، 

ا�ست�سهاد  وقت  دنا  وملا  طاهراً.  ِبكراً  وكان  ق�سًا، 

ال�سجن هو  األك�سندرو�س يف  اإليه  البابا بطر�س دخل 

والأب اأر�سالوؤ�س، الذي �سار بطريركًا بعده، و�ساأله 

اأمامهما،  حرمه  فاأعاد  احَلْرِم؛  من  اأريو�س  يحل  اأن 

اأن ال�سيد امل�سيح قد ظهر له يف روؤيا واأمره  فهما  وعرَّ

بذلك واأعلمه بجلو�س الأب اأر�سالوؤ�س بطريركًا بعده، 

األك�سندرو�س.  البابا  يجل�س  اأر�سالوؤ�س  الأب  وبعد 

واأو�سي بهذا كهنة الإ�سكندرية، واأمرهم بعدم قبول 

اأريو�س واأل يكون له معهم �رشكة.

وَقَبَل  الكر�سي  على  اأر�سالوؤ�س  البابا  جل�س  وملا      

اأريو�س، مل ميكث �سوي �ستة اأ�سهر وتنيَّح.

اأعيان  اإليه  م  تقدَّ األك�سندرو�س  البابا  جل�س  وملا   

وزاده  فرف�س  اأريو�س؛  يقبل  اأن  و�ساألوه  ال�سعب 

والبابا  هو  اأمره  بطر�س  البابا  اأن  لهم  وقال  حرمًا، 

هذا  اأر�سالوؤ�س  البابا  خالف  وملا  بذلك،  اأر�سالوؤ�س 

الأمر نزعه اهلل �رشيعًا من كر�سي الرئا�سة.

امللك  اإىل  فذهب  البالد  من  اآريو�س  ًنفي  هذا  وبعد      

فاأمر  البابا؛  هذا  من  اإليه  وتظلَّم  الكبري  ق�سطنطي 

نيقية؛  يف  ع�رش  وثمانية  الثالثمائة  جممع  باجتماع 

الذي  األك�سندرو�س،  البابا  رئا�سة  حتت  فاجتمع 

جادله واأفحمه ثم حرمه هو ومن يقول بقوله. ونطق 

القواني وال�رشائع  الآباء، وو�سع  بالأمانة مع بقية 

يومنا  اإىل  املوؤمني  اأيدي  بي  تزال  ل  التي  والأحكام 

الف�سح  وعيد  الأربعي  �سوم  ب  رتَّ اأن  وبعد  هذا. 

الكر�سي  على  جلو�سه  مدة  وكانت  كر�سيه.  اإىل  عاد 

املرق�سي خم�س ع�رشة �سنة وت�سعة اأ�سهر وع�رشين 

يومًا.

القرن الرابع

 البابا ألكسندروس األول: 
البطريرك التاسع عشر: 

تاريخ البطاركة

في هذا العدد 

     ُوِلَد من اأبوين وثنيي، وملا مات والده اأتت به اأمه اإىل البابا األك�سندرو�س، 

وجعله  �سما�سًا  ور�سمه  الكني�سة  علوم  اأثنا�سيو�س  وعلَّم  دهما  فعمَّ

�سكرترياً خا�سًا له. وبعد نياحته ُاختري للبطريركية 328م.

وقد ُنفي عن كر�سيه خم�س مرات:

م للملك ق�سطنطي خطابًا تاأثر به، وطلب من  اأريو�س قدَّ 1( بعد  حرم 
البابا اإعادته؛ فرف�س تنفيذاً لقرار املجمع امل�سكون. فاأل�سق الأريو�سيون 

هم منها: للبابا بع�س التُّ

1-          م�ساعدة البابا فيلومين�س الثائر على احلكومة.

2-           اأنه ك�رش كاأ�س الق�س ا�سكريا.

3-          اأنه قتل الأ�سقف اأر�سانيو�س.

4-          اأنه اغت�سب راهبة.

عت عليه بالزور،  اإدَّ وقد براأه اهلل من جميع التهم، ومنها املراأة التي      

فقال الق�س تيموثاو�س “كيف تتجا�رشين بذلك؟” فظنت اأنه اأثنا�سيو�س 

فقالت: “اأنت هو” فافت�سح اأمرها.

    ومات اأريو�س ميتة �سنيعة فاندلقت اأمعاوؤه باملرحا�س اإنتقاما للعدل 

الإلهي، فعرف امللك براءة البابا واأعاده اىل كر�سيه.

ر  البابا جممعًا وحرَّ البابا، فعقد  الأريو�سيون جممعًا وحرموا  عقد   )2
ر�سالة للكنائ�س فظهرت براءته، ولكن هجم الآريو�سيون على الكنائ�س 

البابا  فرتك  امل�سلي.  وذبحوا  العذارى  وهتكوا  ال�سلبوت  جمعه  يوم 

اأوًل براءة البابا  كر�سيه و�سافر لروما، وانعقد جممع ب�رشديكا وقرروا 

الأ�ساقفة  حرم  وثالثا  نيقية،  جممع  قانون  تثبيت  وثانيًا  اأثنا�سيو�س، 

اإىل  البابا  فعاد  ذلك.  على  ق�سطا�س  الإمرباطور  ووافق  الآريو�سيون. 

كر�سيه مرة ثانية.

فاندفع  البابا؛  بنفي  فحكم   لق�سطنديو�س  فاأوعزوا  ق�سطا�س  مات   )3
وخرج  عيونهم  على  غ�ساوة  و�سع  اهلل  لكن  البابا  على  للقب�س  اجلند 

البابا لل�سحراء.

فعقد  اأثنا�سيو�س؛  البابا  اإرجاع  فطلب  يوليانو�س  الإمرباطور  توىل   )4
البابا جممعًا وو�سع �رشوط قبول الآريو�سيي الراجعي؛ فلم يلق هذا 

قبول يوليانو�س اجلاحد، فطلب القب�س على البابا ف�سافر اإىل ال�سعيد.

البابا  فاأ�سدر قراراً بنفي  الأريو�سي؛  5( قتَل يوليانو�س ثم تول فالنز 
فاختفى مبقربة والده. وَقَتَل يف اأثنائها امللك ثالثي اأ�سقفًا. ومع هذا راأى 

�سالبة الأقباط فقرر رفع ال�سطهاد عنهم، واإعادة البابا اأثنا�سيو�س اإىل 

ح بعد اأن ق�سي على الكر�سي املرق�سي )4٦( �سنة. كر�سيه. وتنيَّ

 البابا أثناسيوس الرسولي: 
البطريرك العشرون:

أسئلة الشباب
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�س: هل عبارة »اغ�سبوا ول تخطئوا« 

)م4( هي ت�رشيح لنا بالغ�سب؟ وهل 

ِب”؟ كذلك عبارة »اأَْعُطوا َمَكانًا ِلْلَغ�سَ

 )اأف ٦2:4(  

اهلِل«  ِبرَّ  َنُع  َي�سْ َل  الإِْن�َساِن  َب  »َغ�سَ الكتاب:  يقول  ج: 

ِن  ِح�سْ يف  َي�ْسَتِقرُّ  َب  “اْلَغ�سَ اأي�سًا:  ويقول  )يع20:1(، 

وبًا، َوَمَع  ِحْب َغ�سُ اِل” )جا9:٧(. ويقول: »َل َت�ْسَت�سْ هَّ اجْلُ

يْء« ) اأم24:22(. َرُجل �َساِخٍط َل جَتِ

الآباء  ها  ف�رشَّ فقد  تخطئوا  ول  اغ�سبوا  عبارة  اأما      

مبعنَيْي: 

1- اإما الغ�سب املقد�س من اأجل اهلل، بحيث يكون بطريقة 

�سًا يف هدفه، ويف  بًا ُمقدَّ روحية ل خطاأ فيها، اأي يكون َغ�سَ

طريقته اأي�سًا.

النقائ�س املوجودة يف  الإن�سان على  اأن يغ�سب  واإما   -2
نف�سه، وما اقرتفه من خطايا، فغ�سبه هذا على نف�سه، ل 

يجعله ُيخطئ يف امل�ستقبل.

    اأما قول الر�سول “ل تنتقموا لأنف�سكم .... بل اعطوا مكانًا 

فاملق�سود بها طبعًا هو اإعطاء مكان للغ�سب  للغ�سب”. 

الإن�سان  داخل  مكانًا  اإعطاوؤه  ولي�س  ين�رشف،  لكي 

حقد  اإىل  فيتحول  داخلكم،  الغ�سب  تبقوا  ل  اأي  لي�ستقر، 

ورغبة يف الإنتقام، بل اف�سحوا له جماًل لين�رشف. 

واأر�سل  اأ�سرتاليا،  اإىل  ُمهاِجر  اأخي  �س: 

بنت  ول  متزوج  واأنا  الهجرة.  اأوراق  ل 

ع�رشة  عمره  وولد  عامًا،   ١2 عمرها 

م�رش؟  يف  اأبقى  اأم  اأهاجر  فهل  �سنوات. 

ل  �سني  باأن  علمًا  تن�سحني؟  مباذا 

ي�سمح ل اأن اأبداأ من جديد، واأنا خائف 

من تقدمي اأوراقي.

ج: نقطة مبدئية اأحب اأن اأقولها لك: 

     هل اأخوك يف املهجر قد وجد لك وظيفة هناك؟

اأردت  واإن  وظيفة،  لك  جتد  ول  تهاجر  اأن  معنى  ما  لأنه 

العودة اإىل م�رش، تكون وظيفتك فيها قد �سغلها غريك؟ 

   يف ا�سرتاليا، �سهاداتنا العلمية امل�رشية غري معتمدة، فال 

الطبيب ي�ستطيع ب�سهادته امل�رشية اأن ي�ستغل طبيبًا، ول 

امتحان  اجتياز  من  ولبد  مهند�سًا،  ي�ستغل  اأن  املهند�س 

�سعب جداً والنجاح فيه نادر.

النقطة الثانية هي اإتقان اللغة الإنليزية.

بع�س  تختلف  الإنليزية  للغة  لهجات  ثالث  وهناك 

ولهجة  اأمريكا،  ولهجة  انلرتا،  لهجة  وهي  ال�سيء، 

الإنليزية،  تتقن  تكن  مل  اإن  احلالت  اأية  على  اأ�سرتاليا. 

ف�سوف تواجه �سعوبات يف احلياة هناك، وكذلك اأولدك.

نقطة اأ�سا�سية اأخرى من جهة م�ستقبل وتربية بنتك وابنك.

اعتماد  جهة  من  الإنليزية،  للغة  اإتقانهما  جهة  من 

درا�ستهما واملرحلة التي يلتحق بها كل منهما.

وهي  الأخالقية،  الناحية  وهي  اأخرى،  خطرية  ونقطة 

مو�سوع �سعب جداً وخطري �سواء يف اأمريكا اأو اأ�سرتاليا اأو 

يف  لل�سقوط  والتعر�س  هناك،  النحراف  و�سهولة  اأوروبا، 

غاية ال�سهولة بل الذي ل يقبل ال�سقوط يعترب �ساذاً هناك!

رك بقول ال�ساعر:  لذلك يجب اأن اأُذكرِّ

               

عها« ر ِلِرْجَلِك قْبل اخلطو َمْو�سِ                                             »قدرِّ

أسئلة الشباب
�سنوات مع ا�سئله 

النا�س –قدا�سه 

البابا �سنوده

ت�ساور مع اأخيك على هذه النقاط، قبل اأن تر�سل اأوراقك للهجرة. 
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    The praise of Kiahk (also 
known as “7 and 4”) on the 
Eve of Sunday is the praise 
of every eve of Sunday all 
year, since Sunday is the day 
of the Resurrection when 
the Church stays awake 
until daybreak. Eventually, 
it contacts the dawn of 
eternity, whose sun never 
leaves, because the Lord 
Jesus, the true Light, the Sun 
of Righteousness, will be its 
light. This article will explain 
the prayer of the midnight 
watch, the divisions of the 
midnight praise, including 
the diptych, the Psalias and 
the Theotokias and how we 
should praise in the church.
    It begins with the Agpeya 
prayer in which the gospel 
of the meeting with the 
virgins who lit their lamps 
(Mat 25:1-13) is read, then 
the gospel of repentance out 
of love for Christ, offering 
feelings of their love with the 
fragrant oil which the woman 
poured (Luke 7:36-50). Then 
it concludes the appointed 
times of the Lord for the 
little flock separated from the 
world whom the Lord became 

their share (Luke 12:32-46).
    ”Arise, O you sons of 

light”:The Midnight Praise 
begins with the hymn ten 
theenou, “Arise, O you sons 
of light so we may praise 
the Lord of powers.” Here 
the mystery of watchfulness 
is disclosed. Watchfulness 
is standing in the light of 
Christ in order to praise the 
Lord of powers, because in 
His light, we shall see light. 
In the light of Christ, Christ’s 
person is revealed to us, so 
we praise Him. Thus, the 
Lord Jesus is the light of the 
world (John 8:12) “who has 
shown in our hearts to give 
the light of the knowledge 
of the glory of God in the 
face of Jesus Christ” (2Cor 
4:6). And concerning this the 
Apostle goes on saying, “You 
are all sons of light and sons 
of the day. We are not of the 
night nor of the darkness. 
Therefore let us not sleep, as 
others do, but let us watch 
and be sober…But let us 
who are of the day be sober, 
putting on the breastplate 
of faith and love, and as a 
helmet the hope of salvation 

(1Thess 5:4-8).Indeed, those 
who have the right to rise 
with the sons of light are 
those who shine their lamps. 
Because of this, this hymn 
is considered permission for 
the possessors of the shining 
lamps to enter the wedding 
with the bridegroom when 
the cry comes, “Behold the 
bridegroom is coming; go out 
to meet him.” Because of this, 
the Apostle says, “Awake, 
you who sleep, arise from the 
dead, and Christ will give you 
light” (Eph 5:14).The Word 
“Watch”:It is one of the most 
repeated words in the Bible. 
Watchfulness is spiritual 
gratification. It is difficult 
to become accustomed to it 
devoid of the church praises, 
for watchfulness in praise and 
glorification with the saints is 
practicing being with God. It is 
preparation for an everlasting 
meeting with the heavenly 
bridegroom. Watchfulness, 
in the beginning, is heavy 
work. It ends with the love of 
Christ and His grace leading 
to a customary and delightful 
desire which the person seeks 
out with diligence.

Kiahk
Praises
explained
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 السؤال األول: ما معنى الكلمات اآلتية: 
 طقس - هوس - تذاكية - آدام - شيرات - إبصالية - هلليويا - دفنار - سيسيا -

  األسباديكون - إنبل - أوأو - إزمو
السؤال الثاني:

ما هي الهوسات األربعة؟
السؤال الثالث:

 ما هو سر الرجعة؟ ومتى ُيقال؟
السؤال الرابع:

ما هي التذكارات؟ 

??مسابقة العدد 
نموذج سيارة القيادة في كاليفورنيا

مؤتمر 
شباب جامعه 

ببيت مارمرقس 
بالقاهره مع
 أبونا بيجول 

وأبونا
 بولس جورج 
نوفمبر 2017
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زياره أبونا القمص 
بولس جورج 
إلى الكويت

زياره األنبا روفائيل إلى الكويت
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الزائـر الغريـب
راً، وبداأ يركن �سيارته    يف اأحد اأيام الآحاد ذهب رجل اإىل الكني�سة لُي�سلرِّي، وو�سل هناك ُمبكرِّ

اأمام الكني�سة، واإذا ب�سيارة اأخرى قد اأتت بالقرب منه، فقال له �سائقها: »اأنا اأركن �سيارتي 

هنا دائمًا. اأنت اأخذَت مكاين!«. 

  ودخل الزائر اإىل داخل الكني�سة، فوجد مقعداً خاليًا، لذلك جل�س عليه، ولكن �سيدة �سابة من 

�سيدات الكني�سة اقرتبت منه وقالت له: اإن م�س طاإن هذا مكاين املعتاد! اأنت اأخذَت مكاين!«.

  وت�سايق الزائر قلياًل ب�سبب هذا الإ�ستقبال اجلاف، لكنه مل َيُرّد ب�سيء. وحينما حان وقت 

التناول، دخل اإىل خور�س املتناولي وانتظر دوره، واإذا ِبَرُجٍل يدخل ويقول له: »هنا اأنا اأقف 

دائمًا يف انتظار دوري لأتناول، اأنت اأخذَت مكاين!«.

    وارتبك الزائر اأكرث ب�سبب هذه املعاملة، لكنه ظل �ساكتًا مل يتفوة بكلمة واحدة!

رة؛ واإذا بهيئته    ويف نهاية القدا�س، وبينما الكل واقف لأَْخذ لقمة الربكة، وقف الزائر يف املوؤخرِّ

واإذا  للنظر.  ُملفتة  بطريقة  قدميه  وعلى  يديه  على  تظهر  الغائرة  باجلروح  واإذا  ؛  تتغريَّ

بواحد من �سعب الكني�سة ُيالحظ ذلك، فرفع �سوته قائاًل: »ما الذي حدث لك؟«

    وردَّ الزائر الغريب: »اأنا الذي اأخذُت مكانكم وَفَدْيتكم!« وبعد اأن قال 

هذا الكالم، اختفى!

وهم ل  مالئكة  اأُنا�س  اأ�ساف  بها  الغرباء، لأن  اإ�سافة  تن�سوا  »ل 

يدرون« )عب 13: 2(. 

فاإن الرب ي�سوع مل يكن له مكان �سوى مذود 

البقر؛ فاجعل له مكانًا يف قلبك. 
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January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1
7 13

22
29

2
8

14
23
30

3
9

15
24
31

4
10

16
25

5
11

17
26
19

6
12

18
27
20

21
28

October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1
7 13

22
29

2
8

14
23
30

3
9

15
24
31

4
10

16
25

5
11

17
26
19

6
12

18
27
20

21
28

April 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1 7
13

22
29

2
8 14

23
30

3
9

15
24

4
10

16
25

5
11

17
26
19

6
12

18
27
20 21

28

July 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1 7
13

22
29

2
8 14

23
30 31

3
9

15
24

4
10

16
25

5
11

17
26
19

6
12

18
27
20 21

28

May 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1
7

13
22
29

2
8

14
23
30 31

3
9

15
24

4
10

16
25

5
11

17
26
19

6 12
18

27
20 21

28

August 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1
7

13
22
29

2
8

14
23
30 31

3
9

15
24

4
10

16
25

5 11
17

26
19

6
12 18

27
20 21

28

February 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1
7

13
22

2
8

14
23

3
9

15
24

4 10
16

25

5
11 17

26
19

6
12

18
27
20 21

28

June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1
7

13
22

2
8

14
23

3 9
15

24

4
10 16

25

5
11

17
26
19

6
12

18
27 29
20 21

28 30

September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1
7

13
22

2 8
14

23

3
9 15

24

4
10

16
25

5
11

17
26
19

6
12

18
27 29
20 21

28
30

December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1
7

13
22

2 8
14

23

3
9 15

24

4
10

16
25

5
11

17
26
19

6
12

18
27 29
20 21

28
30 31

March 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1
7

13
22

2
8

14
23

3
9

15
24

4 10
16

25

5
11 17

26 29
19

6
12

18
27 30
20 21

28 31

November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat

1
7

13
22

2
8

14
23

3
9

15
24

4 10
16

25

5
11 17

26 29
19

6
12

18
27 30
20 21

28

عيد امليالد املجيد                           7 ينايـــر  

عيد اخلتان                                      14  يناير

عيد الغطا�س                                    19 يناير  

عر�س قانا اخلليل                          21 ينايـر  

بدء �صوم يونان                           29 يناير  

نياحة ال�صيدة العذراء مرمي      29 ينايــر

اأول ال�صوم الكبري                           12 فرباير  

دخول ال�صيد امل�صيح الهيكل       15 فرباير

عيد نياحة البابا كريل�س              9 مــار�س

عيد نياحة البابا �صنودة              17 مار�س

اأحد ال�صعانني                              1   اإبريل  

خمي�س العهد                                      5 اإبريــل  

اجلمعة العظيمة                              6 اإبريـــل  

�صبت النور                                           7 اإبريــل

عيد القيامة املجيد                            8 اإبــريـل  

اأحد توما                             15 اإبريـل  

عيد ال�صعود                                 17 مايـــو

عيد العن�رصة                                     27 مايـــو  

اأول �صوم الر�صل                             28 مايـــو

دخول ال�صيد امل�صيح م�رص           1 يونـــيو 

عيد القدي�صني بطر�س وبول�س    12 يوليـو

اأول �صوم ال�صيدة  العذراء             7 اأغ�صطــ�س

عيد التجلي                                          19 اأغ�صط�س  

�صعود ج�صد ال�صيدة العذراء       22  اأغ�صط�س

النريوز – راأ�س ال�صنة القبطية      11 �صبــتمرب

تذكار ظهور ال�صليب املقد�س          27 �صبــتمرب

بدء ال�صوم امليالدي                           25 نوفــــمرب 

عيد ا�صت�صهاد اأبي �صيفني                4   دي�صــــمرب
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