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الأموات.  من  القائم  بج�سده  والٍن�رصة  الغلبة  حاماًل  اأبيه(  )اإىل  يذهب  عندما     

هَذا  َة؟  ُب�رصَْ ِمْن  ُحْمٍر  ِبِثَياٍب  اأَُدوَم،  ِمْن  الآِتي  َذا  »َمْن  القوات:  بع�ض  تقول  عندئذ 

اَلِب�ِسِه« )اإ�ض63: 1(. واملرافقون له يقولون للمقيمني عند اأبواب ال�سماء:  اْلَبِهيُّ بَِ

ْجِد« )مز٢٤: ٧(. واإذ ي�ستف�رسون  اُت، َفَيْدُخَل َمِلُك املَْ ْهِريَّ ُتَها الأَْبَواُب الدَّ »اْرَتِفْعَن اأَيَّ

بالأكرث، اأقول، اإذ يروا ميينه باآثار دمه، وكل ج�سمه وقد امتلأ باجلراحات يقولون: 

ُد�ْسُت  ُيجيب: »َقْد  ِة؟« )اإ�ض63: ٢(  املِْْع�رصََ َكَداِئ�ِض  َوِثَياُبَك  ٌر،  مَّ مَُ ِلَبا�ِسَك  َباُل  »َما 

رُيُهْم َعَلى ِثَياِبي، َفَلَطْخُت ُكلَّ َماَلِب�ِسي« َة َوْحِدي.... َفُر�شَّ َع�سِ املِْْع�رصََ

 )راجع اإ�ض63: ٢-3(.                       العلمة اأوريجانو�ض
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قوموا يا بني النور

ل َحَدَث القيامة املجيد     الكني�سة ُت�سجِّ

يف  فظه  وتَْ وطقو�سها،  عقائدها  كل  يف 

الِعبارات  ومن  و�سلواتها،  اأحلانها  كل 

ن�سف  َت�سبحة  يف  يوميًا  بها  ُن�سلِّي  التي 

الليل حيث نقول يف بدايتها: 

»قوموا يا َبِني النور

ح رب القوات«  لن�سبِّ

     وهذا النداء اليومي ُيعرب عن �سـرورة القيامة 

باأبعادها  الأبدي  املوت  و�سقطة  اخلطية  ظلمة  من 

الثلثية:

1- ُظلَمة العقل الإن�ساين: 

نراه  ما  وهــذا  والتفاهة،  بالفراغ  اإ�سابته      اأي 

وامليديا  الدنيا  �ساحات  ميــلأون  كثريين  اأفكار  يف 

وفراغات  الأفكار  بتفاهات  اأ�سكالها،  اإختلف  على 

ي�ستنري،  عقًل  ول  ُي�سئ  نــوراً  جتد  فل  احلــيــاة، 

ورغم  والتفاهة.  الفراغ  متاهة  يف  الإن�سان  ويعي�ض 

اأفكار  من  عقليًا  فراغًا  ُيعاين  اأنه  اإل  العلمي  مه  تقدُّ

الهدم وال�رس واجلرمية وغريها.

٢- ُظلَمة القلب:

فل  والإهــمــال،  والك�سل  البلدة  يف  ذلــك      ويظهر 

واخلدمة،  واملحبة  والرحمة  ال�سفقة  م�ساعر  جتد 

وعدم  ر  والتذمُّ والإنتقام  واحلقد  الظلم  م�ساعر  بل 

ُف  َن�سِ جتعلنا  التي  هــي  القلب  ظلمة  الر�سا. 

ول  نــوراً  ُيب�رس  ل  القلب”  “اأعمى  باأنه  �ساحبها 

الداخلية  ق�ساوته  بل  رحمًة،  يقدم  ول  ُحّبًا  يعرف 

جتعله اأنانيًا يف كل ما يفعله، ول يرى يف الوجود 

�سواه.

3- ُظلَمة اليد اأي الف�ساد والعنف:

د جمتمعات      الذي اإ�سَت�رسى يف العامل، و�سار ُيهدِّ

العدالة  �سد  حــائــًل  ويقف  وَم�ساحِلها،  الـــدول 

الأغنياء  ل  وحــوَّ ال�سعوب،  ورفاهية  الإجتماعية 

زاد  الذين  الفقراء  مقابل  يف  الرثوات،  بكل  اأثرياء  اإىل 

يعي�سون  �ساروا  حتى  وتعا�ستهم  وفقرهم  عددهم 

على حافة احلياة.

    فاأي عقل اإن�ساين يقبل هذه احلروب وال�رساعات 

واأعمال القتل والإرهاب التي �سادت يف اأماكن كثرية 

�سارت  يد  كل  يف  َحلَّ  اإذا  الف�ساد  اإن  وغربًا؟  �رسقًا 

اأعماله و�رسوره يف كل مكان بل معنى ول مغزى.

    اإن الإن�سانية تتاج اأ�سحاب الأفكار امل�ستنرية، 

امل�ستنري  الفكر  واأ�سحاب  وامُللَهمني  فني  املُثقَّ اأي 

العقل  اأمام  تقف  التي  البّناءة،  امل�سبعة  والثقافة 

حائًل  ويقف  املجتمعات،  م  َتقدُّ ُيعرِقل  الذي  امُلظلم 

اأو  مظلمة  اأفكار  بدعاوى  وامل�ستقبل  احلا�رس  بني 

مبطة اأو وىلَّ زمنها و�ساع وقتها!!.

    كذلك تتاج الب�رسية اأ�سحاب الأعمال امل�ستنرية 

حياة  اإىل  بال�سعوب  تــوؤدي  حقيقية  ــازات  اإجن من 

والعدالة  الإجتماعي  وال�سلم  امل�ستدمية  الرفاهية 

ال�سائدة على كل اأفراد املجتمع.

ال�سكر هلل  اأن نرفع  ال�سعيد  العيد  نا مع هذا  وَي�رُسّ   

النور”  “بني  اأجل  من  وُن�سلِّي  نعمته.  دوام  على 

ــان  الآم ــِحــّل  وَي ال�سلم  ي�سود  لكي  مــكــان،  كــل  يف 

والطماأنينة يف كل البلد وبني كل العباد.   

بقلم:

قدا�سة البابا توا�سرو�ض الثاني

بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية

@PopeTawadros
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    اإنني يف منا�سبة قيامة ال�سيد امل�سيح، اأقول لكل خاطئ ي�سعى اإىل التوبة:

مثل امل�سيــح ُتراك قمت قاَم امل�سيُح احَليُّ هـــل    

يف القرب ترقد حيث اأنت اأم ل تــــزال مو�ســـــدًا                        

   واحلديث عن القيامة من اخلطية، هو نف�ض احلديث عن القيامة من اأّية �سقطة. 

وقد يحتاج الأمر اإىل دعوة للقيامة، اأي اإىل حافز خارجي.

اإىل  اأ�سفل  من  تهوي  الكرة  هذه  تظّل  جبل.  على  من  تدحرجت  ُكَرٌة  ذلك  مثال     

ر يف م�سريها. وتظل تهوي وتهوي تباعًا، اإىل اأن  اأ�سفل، دون اأن متلك ذاتها، اأو ُتفكِّ

يعرت�ض طريقها َحَجٌر كبري، فيوقفها، وكاأنه يقول لها “اإىل اأين اأنِت تتدحرجني؟! 

حوة، بعد موت و�سياع. ُت�سبه القيامة. وماذا بعد؟! “فتقف. اإنها يقظة اأو �سَ

اأو  غ�سب  ِفكر  َي�رسح يف  كاإن�سان  يليق.  ل  فيما  َي�رسَْح  ِفْكٌر  اأي�سًا  ذلك  مثال  اأو     

رها، اأو يف �سهوة يريد تقيقها، اأو يف حلم من اأحلم اليقظة.  انتقام، اأو يف خطة ُيدبِّ

ويظل �ساهمًا يف �رسحانه، اإىل اأن يوقفه غريه، في�ستيقظ اإىل نف�سه، ويتوقف عن 

الفكر. اإنها يقظة اأو �سحوة، اأو قيامة من �َسقطة.

  هناك اأي�سًا القيامة من ورطة، اأو من �سيقة. فقد يقع الإن�سان يف م�سكلة عائلية 

اأو اإجتماعية يرزح تتها زمنًا، اأو يف م�سكلة مالية اأو اإقت�سادية ل يجد لها حاًل. 

اأو ت�سغط عليه عادة معينة ل ميلك الفكاك من �سيطرتها. اأو متلك عليه جماعة 

باأنه  ول  ب�سخ�سيته،  ول  بحريته  معها  ي�سعر  ل  خارجية،  �سغوط  اأو  معينة 

ميلك اإرادة اأو راأيًا.

وفى كل تلك احلالت ي�سعر بال�سياع، وكاأنه يف موت، يريد اأن يلتقط اأنفا�سه ول 

ال�سيقة  فيتخل�ض من  ينقذه،  له من  وتر�سل  عناية اهلل  تفتقده  اأن  اإىل  ي�ستطيع. 

هذه  األي�ست  جديد”.  عمر  ُكِتَب يل  قد  “كاأنه  يقول:  حاله  ول�سان  فيها.  كان  التي 

قيامة؟ اإنها حقًا كذلك.

  اإن القيامة يا اأخوتي، لي�ست هي جمرد قيامة اجل�سد. اإمنا هناك حالت اأخرى 

حياة  �سمات  فيها  وتبدو  لها.  رمزًا  القيامة  تكون  اأو  القيامة،  بها  توحي  كثرية 

اأخرى. ونحن نرجو من اهلل اأن يجعل �سمات القيامة يف حياتنا باإ�ستمرار. عمليات 

جتديد وحياة اأُخرى، ت�رسي يف دمائنا. كما قال الكتاب عن عمل اهلل يف الإن�سان 

اإنه “يجدد مثل الن�رس �سبابه” )مز 103(. واأي�سًا كما قيل يف نبوة اإ�سعياء”واأما 

منتظرو الرب، فيجددون قوة. يرفعون اأجنحة كالن�سور. يرك�سون ول يتعبون. 

مي�سون ول يعيون” )اأ�ش 40:31(.

    اإلهنا ال�سالح، ن�ساأله يف روح القيامة، اأن يهبكم جميعًا قوة يف حياتكم، ون�ساأله 

وفيها  النه�سة  وفيها  ال�سحوة  فيها  باإ�ستمرار،  متجددة  حياة  بلدنا  حتيا  اأن 

د ويف قوة. ة ويف جمَْ روح القيامة، يف ِعزَّ

قم مثلما 

قام 

الم�شيح

بقلم
مثلث 

الرحمات 
قداسة البابا 

شنوده 
الثالث

القيامة من 
الخطية، هو 

نفس الحديث 
عن القيامة من 

أيّة سقطة. 
وقد يحتاج 

األمر إلى دعوة 
للقيامة
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 ٢3 يف  ال�سنة،  فى  مرتني  الكني�سة  له  تعيد      

ظهور  )عيد  هاتور  ا�ست�سهاده(،5  )عيد  اأبيب 

راأ�سه(.

   كان يونانى اجلن�ض ، وعندما ُعني بيلط�ض 

اأحد  لوجنينو�ض  كــان  اليهودية  على  واليًا 

اجلنود الذين رافقوه، وكان اأحد اجلنود الذين 

تولوا اأمر �سلب الرب ي�سوع..

ويتاأمل   ، باهتمام  �سيء  كل  يراقب  وكــان      

بده�سٍة وذهول، وترك قلبه جتاه ما يحدث 

لأنه مل يكن بال�سيء الطبيعى.

لكى  جنبه  يف  بحربٍة  ال�سيد  طعن  الذى  وهو 

ف�ُسفيت  ودم،  ماٌء  منه  فخرج  موته  من  يتاأكد 

من  فتعجب  كثرياً  تزعجه  كانت  التي  عينه 

ال�سم�ض  ظلم  �ساهد  عندما  عجبه  وزاد  ذلك 

ال�سخور  وت�سقق  الهيكل  حجاب  وان�سقاق 

وقيام املوتى من القبور.

هكذا و�سف القدي�ض متى الب�سري بداية اهتدائه 

يحر�سون  معه  والذين  املئة  قائد  »واأمــا  فقال 

جداً  خافوا  كان،  وما  الزلزلة  راأوا  فلما  ي�سوع 

وقالوا: حقا كان هذا ابن اهلل« )مت٢٧: 5٤(.

وا�ستلم  القرب  ختم  ــت  وق حــا�ــرساً  ــان  وك    

يو�سف الرامى ج�سد املخل�ض ، وجرى تكليفه 

ف�سهدوا   ، القرب  بحرا�سة  رفاقه  من  واثنني  هو 

ال�سيد  قامة  وتبعت  �سبقت  التي  ـــداث  الأح

امل�سيح.

خمتوم  والقرب  امل�سيح  ال�سيد  قام  وعندما      

له  فاأر�سل  ال�رس،  ُيعرفه  اأن  اهلل  و�ساأل  تري 

عن  الأنبياء  باأقوال  فاأعلمه  الر�سول  بطر�ض 

بلده  اإىل  وذهب  اجلندية  وترك  فاآمن  املخل�ض 

وب�رس فيها بامل�سيح.

وملا اأراد اليهود ر�سوة اجلند ليقولوا اأن تلميذ 

ذلك،  رف�سوا  جثته،  و�رسقوا  ليًل  اأتوا  ي�سوع 

ا اإىل بلد الكبادوك  وتركوا اجلندّية وانتقلوا �رسًّ

اقتبلوا  بعدما   ، لوجنينو�ض(  راأ�ــض  )م�سقط 

املعمودّية على اأيدي الر�سل.

خاف اليهود اأن يقوم لوجنينو�ض بن�رس اأخبار 

بيلط�ض  فحّر�سوا  اإليهم،  ت�سيء  ي�سوع  عن 

فاأمر  قي�رس،  طيباريو�ض  اإىل  فكتب  عليه، 

بتهمة  واإعدامهم  ورفيقيه  هو  عنه  بالبحث 

الفرار من اجلندّية.

الكبادوك  بلد  اإىل  اجلند  من  كوكبة  انطلقت 

لتنفذ اأمر القي�رس دون اأن تكون لها اأّية دراية ل 

مبكان لوجنينو�ض ول مبوا�سفاته.

كان  للراحة  بقعٍة  يف  اجلند  توقف  اأن  وعر�ض 

واأثناء  فا�ست�سافهم.  فيها،  مقيمًا  لوجنينو�ض 

�سدد  يف  اأنهم  القي�رس  عمال  ك�سف  احلديث 

فاأيقن  ورفيقيه.  الهارب  املئة  قائد  عن  البحث 

اأو�سكت.  قد  ا�ست�سهاده  �ساعة  اأن  لوجنينو�ض 

اإكرام اجلنود، ثم تركهم ينامون واأخذ  فزاد يف 

التايل،  اليوم  �سباح  ويف  للموت.  نف�سه  يعد 

فاتفق  جــرى،  مبا  رفيقيه  واأخــرب  باكراً  ذهب 

وقبول  للجنود  هويتهم  ك�سف  على  الثلثة 

ال�ست�سهاد، وهكذا كان.

ا�ست�سهاده :

وقال  نف�سه  طالبي  اأمــام  لوجنينو�ض  وقف      

لهم اأنه هو  لوجنينو�ض الذى تبحثون عنه. مل 

ي�سدق اجلنود اآذانهم اأول الأمر. ثم تول �سكهم 

لوجنينو�ض  لكن  بالأ�سى.  ف�سعور  ده�سة  اإىل 

ورفيقيه اأ�رّسوا على تنفيذ اإرادة القي�رس. وبعد 

الثلثة  هامات  اجلنود  فقطعوا  قام  ورد،  اأخــٍذ 

بناء  بيلط�ض،  اإىل  لوجنينو�ض  براأ�ض  واأر�سلوا 

على  اليهود  اأ�رّس  بعدما  الأخري،  هذا  طلب  على 

اأن ُتعطى لهم علمة توؤّكد موته.

راأ�ض  اأنها  وتاأكدوا  الراأ�ض  اليهود  ا�ستلم  فلما 

فيها  ُتلقى  كانت  حفرٍة  يف  األقوها  لوجنينو�ض، 

قمامة املدينة.

وهكذا مت يف هذا القدي�ض ما قاله ال�سيد امل�سيح 

»واأنا اإن ارتفعت عن الأر�ض اأجذب اإيلَّ اجلميع« 

مغناطي�ض  مثل  امل�سيح  اليد  موت  كان  هكذا 

جذب الكثريين، و�سيظل اإىل يوم جميئه.

ظهوره لمراأة:

     ي�ساء التدبري الإلهّي - ح�سبما يقول التقليد 

الكبادوك  بــلد  مــن  غنية  ـــراأة  ام تــّج  اأن   -

للترّبك  وحيدها  برفقة  املقّد�سة  الأر�ــض  اإىل 

اأن  وما  اأ�سابها.  عمى  من  ال�سفاء  والتما�ض 

وحيدة  وتركها  ابنها  مات  حتى  املدينة  بلغت 

حزينة.

للمراأة  القدي�ض لوجنينو�ض  الليلة ظهر  يف تلك 

من  ُت�سفى  بــاأن  ووعدها  قلبها  فعزى  حلم  يف 

عماها، واأن ترى ابنها مكلًل باملجد يف ال�سماء، 

املدينة  خارج  القمامة  حفرة  اإىل  ذهبت  هي  اإن 

واأخرجت راأ�سه من هناك.

من  ونــادت  نومها،  من  املــراأة  اأفاقت  وبالفعل 

طلبت  و�سلت  اأن  ما  احلفرة.  على  اأر�سدها 

املكان  تتلم�ض  واأخـــذت  مبفردها،  تبقى  اأن 

اإىل  يقودها،  لوجنينو�ض  والقدي�ض  بيديها، 

عيناها  فانفتحت  اجلمجمة  على  وقعت  اأن 

القدي�ض  جانب  اإىل  وحيدها  و�ساهدت  للحال، 

لوجنينو�ض يف ال�سماء، فتعزت تعزية كبرية.

راأ�ض  ومعها  بلدها  اإىل  عــادت  اأنها  ُيقال  كما 

كني�سة  بنت  حيث  ابنها  وجثمان  القدي�ض 

وو�سعتهما فيها.

�سفاعات و�سلوات امللئكة 

وقدي�سى القيامة فلتكن معنا.

من قديسى 
القيامة 
القديس 

لونجينوس – 
قائد المئة

بقلم
القمص 

بيجول االنبا 
بيشوى

تمسك 
بالمواعيد 

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

الداخلى 
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  ُمثلَّث الرتبية املحظور هو »ال�سياح وال�ستم وال�رسب«!

الأب  املتبادل:  بالُعنف  والأُم  الأب  يقوم  الأحيان  اأغلب  يف      

بال�رسب )غالبًا( والأم بال�رساخ. واأحيانًا، كنوع من التعاون، 

يتبادلن الأدوار، اأو يت�ساركان فيها!

هل تظن اأيها الوالد العزيز، اأن هذا الأمر اإيجابي يف الرتبية؟

   ال�رساخ يف وجه الطفل ل يقل خطورة عن ال�رسب والعنف. 

ال�سيارة  قيادتي  اأثناء  �سخمة  مقطورة  هاجمتني  مره  اأتذكر 

وكادت تنهي حياتي لول عناية اهلل الفائقة. ثم �رسب املتهور 

كامًل  اأ�سبوعًا  وظللت  اأذين.  بجوار  العملقة  الناقلة  نفري 

اأ�سرتجع هذا ال�سوت الرهيب حتى اأثناء نومي.

وهذا ما يحدث بال�سبط للطفل: خوف ورعب وفقدان للأمان!

َواِرِع  ال�سَّ يِف  اأََحــٌد  َي�ْسَمُع  َوَل  يُح،  َي�سِ »َل  امل�سيح  اأن  ر  َتذكَّ     

الهادي   الوديع  هو  اإمنا   .)19 ٢،مــت1٢:  )اإ�ــض٤٢:  ْوَتُه«  �سَ

)مت11: ٢9(.

وملثلث )ال�سياح وال�ستم وال�رسب( اآثار مرعبة:

نوع - 1 هذا  الدائم:  والقلق  والطمئنان،  الأمان  فقدان 

الأوتــار  قوة  على  معتمدين  ــوان  الأب ي�ستعمله  ــاب  الإره من 

احلركة  يف  القلق  هذا  ويظهر  تربوي.  هدف  اأي  بل  ال�سوتية 

الآخرين  من  واخلوف  الأظافر،  م  وَق�سْ والبكاء  امل�ستقرة،  غري 

وَرْف�ض الذهاب للمدر�سة، اأو اخلوف من الأماكن املظلمة. وقد 

ة. يَّ يتطور الأمر اإىل اإكتئاب واإنطواء وعزلة َمَر�سِ

الطفل فوراً - ٢ َلدى  ُيرتَجم  الُعْنف  بالَرْف�ض:  ال�سعور   

غري  ”،”اأنا  يفَّ مرغوب  غري  “اأنا  التالية  اجُلَمل  من  ُجملة  اإىل 

الأمر الذي ُيْحِدث اإختلًل  مبوب”،”اأنا مكروه ول لزوم يل”، 

هو  اأولدك  منو  يف  الرئي�سي  فالُركن  النف�سي.  توازنه  يف  كبرياً 

احلب غري امل�رسوط.

كله.  اليوم  تتكرر  اأن  ت�ستحق  ُجملة  وغــايل،  مبوب  اأنت      

وتثمر  وجدانهم  اإىل  فتدخل  بها  وي�سعرون  ي�سمعونها  دعهم 

وتاأتي بثمار الآمان والفرح والنجاح.

اأن - 3 الرتبوية  الدرا�سات  اأظهرت  امل�ساد:  العنف 

95% من احلالت التي يتعر�ض فيها الطفل لل�رسب تكون عن 

اإىل  توؤدي  الغ�سب، ول  الأب، ورغبة يف تنفي�ض  اإنفعال ينتاب 

اأي هدف تربوي اأو تعليمي.

على  واخلطاأ  ال�سواب  بني  الفرق  الولد  ُيعلِّم  ل  والعنف      

الإطلق، وذالك لأن م�ساعر الولد الغا�سبة واملتاأملة واملكروهة 

م اأي �سيء. يف هذا الوقت الع�سيب ي�سعى  تعمي العقل عن َتعلُّ

عقله!  اإعمال  اإىل  ولي�ض  جرحه  ــداواة  م اإىل  املجروح  الطفل 

الأطفال  من   %10 ُينِتج  الرتبوي  العنف  اأن  الدرا�سات  د  وتوؤكِّ

العدوانيني  الأطفال  هــوؤلء  بني  ِمن  يكون  واأنــه  العدوانيني، 

90% �سلبيني، اأي تابعني ومنقادين.

ف�سياحك  �سدك؛  اأوًل  يتحرك  العدوان  هذا  اأن  والعجيب      

ُيــَرّد  و�سوف  نحوك،  املجروح  الطفل  �سياح  يقابله  �سوف 

امل�ساحبة  ال�سلبية  هذه  من  والأخطر  �ساعني.  ال�ساع  لك 

للعدوان: َتراُجع درا�سي واجتماعي، وعدم اإقبال على الدنيا، 

يف  التعوي�سية  ة  اللذَّ اأنــواع  من  نوع  لأي  متوا�سل  �َسْعي  ثم 

الأفلم والألعاب، ورمبا الإنحرافات ال�سلوكية واجلن�سية.

تعطي  ثم  اخلطاأ.  ت�رسح  اأن  فعليك  املثايل  التوجيه  يف  اأما     

معلومة ُمْقِنعة للطفل يف كلمات قليلة، ثم تعطي الولد فر�سة 

والن�سيحة،  التوجيه  لتنفيذ  تعاونه  ويبدي  راية  عن  لُيعرّب 

مع اإ�ستبدال الغ�سب باحَل�ْسم واحَلْزم.

د/ جمدى اأ�سحق
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الإجابة:

    اأوًل، ل يوجد لدينا حرام وحلل!  بل يوجد ما يوافق، وما 

لُّ يلِ، لِكْن  ل يوافق.  كما قال بول�ض الر�سول: »ُكلُّ الأَ�ْسَياِء حتَِ

لُّ يلِ، َولِكْن َلْي�َض ُكلُّ  َلْي�َض ُكلُّ الأَ�ْسَياِء ُتَواِفُق. ُكلُّ الأَ�ْسَياِء حتَِ

الأَ�ْسَياِء َتْبِني« )٢3:10(.

يــكــون يف  قــد  اخلــطــاأ  ولــكــن  خــطــاأ،  لي�ست  الــدرد�ــســة      

يف  يكون  قد  اخلطاأ  ولكن  خطاأ،  لي�ض  الإ�ستخدام. التعارف 

تكونني  قد  التعارف.   بند  حتت  تندِرج  قد  التي  الأحاديث 

احلديث،  يف  املنا�سبة  احلـــدود  وتعرفني  ملتزمة،  فتاة 

نف�سِك  جتدين  وقد  هــذا.  يعرف  ل  قد  الآخــر  الطرف  ولكن 

يف  تكون  ل  قد  التي  التعليقات  اأو  الأ�سئلة  لبع�ض  ُعر�سة 

م�سلحتك.  فيجب اأن يكون الإن�سان حكيمًا.

 ،WhatsApp الدرد�سة  برامج  الإن�سان من  ي�ستفيد  قد      

التاأكيد  مثل  ـــور.   الأم من  الكثري  يف  غريهم  Skype، اأو 
نة  ُمعيَّ اأمــــور  يف  الأ�ــســخــا�ــض  اأو  اخُلـــــّدام  بع�ض  عــلــى 

ي�ستفيد  وقد  غريها.   اأو  الدرا�سة  يف اخلدمة اأو الإفتقاد اأو 

البع�ض من هذه الربامج يف العمل والتوا�سل مع الزملء.  اأو 

نقل امللفات، اأو امل�ساركة اأو احلديث يف مو�سوعات هامة.  اأو 

التوا�سل مع �سديق اأو قريب بعيد.  اإلخ.

الإنرتنت و�سوء ال�ستخدام...!

ال�سباب  متناول  يف  الإنــرتنــت  �سبكة  اأ�سبحت  اأن  بعد    

خاطئة،  اإجتاهات  يف  اإ�ستخدامها  البع�ض  اأ�ساء  والأطفال، 

اأ�سياء ح�ّسية واإجتاهات مل نعتاد عليها  والبحث فيها عن 

يف جُمتمعنا، واأ�سياء توؤّثر �سلبًا على حياتنا الروحية.

كيف نتجّنب �سلبيات الإنرتنت؟

اإيجابية مفيدة نافعة، وله وجوه  اإخرتاع له وجوه      كل 

اأخرى �سلبية، وي�ستطيع ُم�ستخِدم �سبكة الإنرتنت اأن ُيحّدد 

ما ُيريده بال�سبط، ويرف�ض ما ل يّتفق مع الأخلق والقيم 

الف�سائية  القنوات  اإ�ستخدام  مثل  متامًا  الروحية،  واحلياة 

اأم  كانت  ريا�سيًة  امُلفيدة،  القنوات  امُل�ستخِدم  يختار  حيث 

اإختيار  يرف�ض  ولكنه  اإلخ،  درامية.  اأم  علمية  اأم  اإخبارية 

م الأفلم اخلليعة وتثري يف الفرد اإجتاهات  القنوات التي تقدِّ

عن القدا�سة التي  به  وُتبِعد  قلبه،  نقاوة  ُتف�ِسد  ح�ّسية 

يف امل�سيح ي�سوع.

ُتتاجر  كربى  �سبكات  هناك  اأن  هنا  ُنالحظ  اأن  ينبغي      

باجلن�ض من اأجل املال وَتعِر�ض ُمنتجاتها على رواد �سبكة 

بحثًا  ما  موقع  على  ال�سباب  اأحد  يدخل  فرمبا  الإنرتنت. 

اإعلنًا  يجد  به  فاإذا  ثقافية،  اأو  اإخبارية  اأو  علمية  مادة  عن 

عن موقع اآخر له طابع جن�سي، ومتى �سغط على الإعلن 

يجد نف�سه وقد دخل بالفعل اإىل موقع َيعِر�ض مادة جن�سية 

عن النقاوة  اأذهاننا  وُيف�ِسد  بالأج�ساد  وُيتاجر  رديئة، 

هذه  مثل  يف  الدخول  نتجاهل  اأن  اإل  علينا  وما  امل�سيحية.  

منها  اأكرث  اأخــرى  مواقع  اإىل  جُتّرنا  ما  غالبًا  التي  املواقع 

ف�سادًا.

وحينما  البحر،  يف  ُنلقيها  �سبكة  ُت�سبه  الإنرتنت  �سبكة     

واأخرى  رديئة،  واأخــرى  جيدة  اأ�سماكًا  بها  جند  جنتذبها 

يف  بالرديء  وُنلقي  اجليد  نختار  اأن  اإل  علينا  وما  ُمتعّفنة، 

�سلة القمامة.

اإ�ستخدام  بخ�سو�ض  ملحظات  عدة  اأمام  هنا  ونحن      

�سبكة الإنرتنت:

حافظ على وقتك.- 1

حافظ على �سحتك اجل�سدية والنف�سية:- ٢

    ل تن�َض اأن الرتكيز على �سا�سة الكمبيوتر �ساعات طويلة 

العينني،  على  ــر  يــوؤثِّ وقــد  الع�سبي،  اجلهاز  على  ــر  يــوؤثِّ

يبقى  حينما  ال�سلبي  النف�سي  التاأثري  اإىل  بالإ�سافة  هذا 

ز  ُيركِّ حيث  حوله،  مبا  يدري  ل  �ساعات  عدة  بًا  ُمغيَّ الفرد 

اإهتمامه  ويقّل   )computer الكمبيوتر( الأ�سياء  على 

بالآخرين،  علقاته  على  �سلبًا  ر  يوؤثِّ قد  مما  بالأ�سخا�ض، 

للكمبيوتر  “الإدمان”  من  حالة  يف  يدخل  البع�ض  اأن  حتى 

الذي يتحّول من و�سيلة مفيدة عند احلاجة اإىل هدف يحيا 

الفرد من اأجله.

3-حافظ على حياتك الروحية:

    قد ي�سغلك الكمبيوتر والإنرتنت عن اأمور ُمهّمة يف حياتك. 

وقت قراءة  وقت ال�سلة اأو  من  مًا  َخ�سْ ذلــك  يكون  رمبــا 

ببع�ض  تنبهر  ــد  وق وقــت اخلــدمــة،  ــض اأو  � ــدَّ ــق امُل الكتاب 

�رسكات  لها  ج  تروِّ التي  واحل�ّسية  الإ�ستهلكية  الإجتاهات 

عاملية على �سبكة الإنرتنت مما ُي�سِعف اإهتمامك الروحي.

بال�سبط،  تريد  ما  حتُّدد  احلبيب-اأن  -اأخي  اإذن  عليك       

طّبقنا  فاإذا  اأعمالك.  لكل  وهدفًا  حلياتك،  هدفًا  ت�سع  واأن 

اأن  فعلينا  والإنــرتنــت  الكومبيوتر  اإ�ستخدام  على  ذلــك 

ونق�سي  بال�سبط،  نحتاجه  ن�ستخدمهما بحكمة فيما 

الوقت املنا�سب دون اإ�ستهلك لطاقتنا فيما ل يفيد، ونرف�ض 

كل  لن�سْع  والروحية.   النف�سية  بحياتنا  ي�رّص  �سيء  اأي 

�سيء يف مو�سعه املنا�سب.

    »َوْلَيُكْن ُكلُّ �َسْيٍء ِبِلَياَقٍة َوِبَح�َسِب َتْرِتيٍب« )1كو٤0:1٤(. 

والرب معك.

الدرد�سة والإنرتنت

�سوؤال: هل الدرد�سة على الإنرتنت حرام؟

�سوؤال: هل ال�سات بني �ساب وفتاه من كني�سة واحدة غري لئق 

وذلك على �سبيل التعرف اأكرث وتكوين علقات طيبة ومرتمة؟ 

د. عادل حليم
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»مع المسيح في طريق اآلالم »الجلجثة
اإىل  و�سوًل  ي�سوع  الرب  على  القب�ض  مت  حيث  جث�سيماين”،  “ُب�ستان  اإبتداء من  الطريق  الإجنيل هو  ذكر  كما  ِفعلّيًا  الآلم  طريق  اإن     

ى بالآرامية – وهي اللغة التي  ِلب عليه امل�سيح، وهو َمْوِقع ُمرتِفع خارج مدينة الُقد�ض، وُي�سمَّ اجللجثة. واجللجثة هو املكان الذي �سُ

اجلمجمة«.  مو�سع  امل�سمى  وهو  جلجثة  له  يقال  مو�سع  اإىل  اأتوا  اجلمجمة. »وملا  موقع  وتعني  “جاجولثا”،  امل�سيح  بها  يتكّلم  كان 

وُيقال اجلمجمة حيث ِقيل اأن اآدم كان مدفونًا يف هذا املو�سع، اأو اأن ال�سخرة ت�سبه اجلمجمة اأو لكرثة امل�سلوبني يف ذلك املكان نظرًا 

ِلَب ومات ليعطي حياة لآدم وبنيه.  لكرثة جماجمهم. وهنا امل�سيح �سُ

وهذه الرحلة ت�سمل عدة مراحل:

٢- من َمقّر قيافا اإىل �سالة املحاكمة بق�رس بيلط�ض.  1- من جث�سيماين اإىل َمقّر رئي�ض الكهنة قيافا.  

٤- من ق�رس هريود�ض امللك اإىل بيلط�ض مرة اأخرى. 3- من ق�رس بيلط�ض اإىل ق�رس هريود�ض امللك. 

5- من ق�رس بيلط�ض اإىل اجللجثة.

مفرتقات  على  اإ�سمه  تقراأ  اأن  وت�ستطيع   ،Via Dolorosa اأو  الآلم  بطريق  القدمية ُيعَرف  الَبْلدة  داخل  طريق  الآلم هو  طريق      

الطُرق، وهو الطريق ال�سّيق امُلْلَتّف بني ُطُرق اأور�سليم ال�سّيقة اأي داخل ُطُرق البلدة القدمية.

فيه الآن دير  يوجد  – الذي  ماكمته  مكان  يبداأ من  والذي  �سليبه،  امل�سيح حاماًل  فيه  �سار  الذي  امَل�سار  اأنه  الآلم  طريق  ُعِرَف      

ْلب وهو تّل اجللجثة وهو الآن داخل كني�سة القيامة. راهبات �سهيون Ecce Homo church، و�سوًل اإىل مكان ال�سَّ

م اإىل 1٤ مرحلة، ُوِجَدت اإحياًء للأحداث التي َمرَّ بها امل�سيح، واإ�سرتاكًا معه يف اآلمه      هذا الطريق ل يتعدى 1 كيلومرت، وهو ُمق�سَّ

كني�سة  القدي�سة مرمي،  كني�سة  القيامة،  كني�سة  اجلثمانية،  كني�سة  فيه:  جند  الآلم”  “َدْرب  اأو  الآلم  طريق  ال�سليب.  على  وموته 

القدي�سة حنة، حديقة القرب املقد�ض، العيزرية، اجللجثة، كني�سة ال�سعود، كني�سة قرب ب�ستان جثيماين. 

ة القد�ض القدمية عبقت بقد�سية مدينة الديانات، و�سار      كيلو مرت واحد من امل�ساحة َذَخَر بُقد�سية وتاريخ كبريين، َدْرب بني اأِزقَّ

عني بال�سلوات. به اآلف من الزوار واحلّجاج على َدْرب امل�سيح، مبتهلني وُمت�رسِّ

“كني�سة  وتنتهي يف  الأ�سباط”  “باب  وتبداأ من  الطريق.  امل�سيح يف  ال�سيد  عاناها  التي  للآلم  ن�سبة  الآلم  ِبَدْرب  املنطقة  �ُسّمَيت      

ويحوي الطريق 1٤ مرحلة: 9 منها يف الطريق نف�سه، و 5 مراحل اآِخر داخل كني�سة القيامة، وهو طريق مليء بالكنائ�ض  القيامة”، 

واملزارات �سوف نتحدث عنهم فيما بعد. وتبداأ مراحل درب الآلآم املعروفة اأي�سًا ِبَدْرب ال�سليب اأو طريق اجللجلة، من حارة “باب 

بكني�سة  املقد�ض”  “القرب  داخل  وتنتهي يف  اجلاولية”،  “املدر�سة  با�سم  املعروفة تاريخيًا  الُعَمرّية”  “املدر�سة  تقع  حيث  حطة”، 

القيامة.

مراحل طريق الألم

منه  َدَر  �سَ الذي  تيط�ض  الوايل  َمَقّر  من  تبداأ  الأوىل:  املرحلة 

حكم ال�سلب على ال�سيد امل�سيح، وهذا املقر كان يوجد 

مدر�سة  الآن  عليها  تقوم  التي  البقعة  يف  ما  مكان  يف 

بينهما،  وما  �سهيون”  “راهبات  ومدر�سة  “الرو�سة” 
واأنه هناك مت تتويج ال�سيد امل�سيح باإكليل من ال�سوك.

على  ال�سليب  عود  بو�سع  اجُلْند  قام  الثانية:  املرحلة 

مبخاطبة  الوايل  قام  املكان  هذا  يف  واأنه  امل�سيح،  ال�سيد 

“هذا  اأي   Ecce Homo اليهود املجتمعني، قائًل لهم: 

ُي�سّمى  قو�ض  املكان  هذا  يف  اأُقيم  فقد  لهذا  الرجل”،  هو 

بهذا الإ�سطلح Ecce Homo، وهو جزء من العمارة 

التي متلكها راهبات �سهيون.
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الزاوية  الثالثة: وهي تقع عند  املرحلة 

القائمة عند مفرتق الطريقني، طريق 

بني  ل  َت�سِ الــتــي  والــطــريــق  الآلآم 

حيث  “العمود”،  وباب  “الوادى” 
دير “الأرمن الكاثوليك”.

الزاوية  عند  تقع  اخلام�سة:  املرحلة 

الــوادى  طريق  ملتقى  عند  الكائنة 

باأول العقبة املعروفة بعقبة املفتي، 

امل�سيح  ال�سيد  املرحلة �سعر  يف هذه 

على  ي�سقط  ــاد  وك ال�سليب  بثقل 

الــقــريواين  �سمعان  فــقــام  الأر�ــــض، 

و�ساعده يف حمل ال�سليب.

قامت  وفــيــهــا  الــ�ــســاد�ــســة:  املــرحــلــة 

َعَرق  �ْسح  مِبَ “فريونيكا”  القدي�سة 

ال�سيد امل�سيح، ويف هذا املكان يوجد 

منزل القدي�سة فريونيكا وقرْبها.

ملتقى  عند  وتقع  ال�سابعة:  املرحلة 

درب الآلآم بالطريق التي تربط باب 

“خان الزيت” بباب “العمود”.

املرحلة التا�سعة: تقع عند دير الأقباط 

اإىل ال�رسق من كني�سة القيامة، حيث 

من  ال�سليب  تت  امل�سيح  �سقط 

ة التَعب. �ِسدَّ

ع  َو�سْ فيها  ومت  ع�رس:  احلادية  املرحلة 

على  امل�سيح  ال�سيد  يدّي  يف  امل�سامري 

ال�سليب.

ال�سيد  اإنزال  وهي  ع�رس:  الثالثة  املرحلة 

اإليها  وُيــرَمــز  ال�سليب،  عن  امل�سيح 

بحجر التحنيط يف كني�سة القيامة.

الدير  عند  وتــقــع  الــثــامــنــة:  املــرحــلــة 

املعروف بدير “مار لمبو�ض” للروم 

امل�سيح  ال�سيد  وهنا  الأرثوذك�ض، 

من  ت�سري  كانت  التي  املــراأة  خاَطب 

” خلفه باكية: “ل تبكي علىَّ

كني�سة  داخل  وهي  العا�رسة:  املرحلة 

َتْعرية  وتت�سمن  نْف�سها  القيامة 

ال�سيد امل�سيح.

موت  وت�سمل  ع�رس:  الثانية  املرحلة 

ال�سيد امل�سيح على ال�سليب.

َدْفــن  وت�سمل  ع�رس:  الرابعة  املرحلة 

لها  وُيرَمز  وقيامته،  امل�سيح  ال�سيد 

بالقرب املقد�ض داخل الكني�سة.

ُبعد  على  وهــي  الرابعة:  املرحلة 

�سبقتها،  التي  املرحلة  من  اأمتار 

هذه  يف  امل�سيح  ال�سيد  والتقي 

املرحلة ال�سيدة العذراء مرمي.

    عزيزي القاريء اليوم نتذكر �سوّيًا عمل امل�سيح خلل�ض الب�رسية، فهو َمْن جاء 

وتاأمل عنا لكي باآلمه يخل�سنا. فلن�ستعد هنا من اأمام ال�سليب لن�ستحق غدًا اأن 

نقف معًا ثم ن�ساهد نور القيامة املقد�ض.
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19٧٤م  يناير   1 يف  مــولــودة  اأمريكية  م�رصية      

�سنوات   ٤ عمرها  كان  وعندما  قبطية،  اأ�ــرسة  من 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  اأُ�رستها  مع  هاجرت 

يف  تك�سا�ض  جامعة  مــن  جت  تخرَّ 19٧٧م،  عــام 

اأو�سنت، جتُيد اللغتني العربية والإجنليزية بطلقة، 

منذ  عامة  علقات  رجل  باول«  »ريت�سارد  متزوجة 

10 يناير 1998م.

     تـم اإخـتيارهـا يف املنــتـدى الإقت�سـادي العاملـــي 

كبرية  ب  َمن�سِ �َسَغَلت  ال�سباب.  قادة  من  كواحدة 

ترامب  دونــالــد  الأمــريــكــي  الرئي�ض  م�ست�ساري 

 ٢0 يف  املن�سب  ت  وتولَّ الإقت�سادية،  للمبادرات 

الأمريكي  القومي  الأمن  وم�ست�سارة  ٢01٧م.  يناير 

مار�ض  يف  املن�سب  ت  وتولَّ الإ�سرتاتيجية،  لل�سوؤون 

٢01٧م.

منها  واإقت�سادية،  �سيا�سية  منا�سب  �َسَغَلت  كما      

التعليمية  لل�سوؤون  اخلارجية  ــر  وزي م�ساعدة 

العام ٢00٧م،  وحتى  العام ٢005م  والثقافية من 

العامة  لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  ونائبة 

غولدمان  موؤ�س�سة  يف  َعَمَلت  كما  والدبلوما�سية، 

�ساك�ض وتبواأت منا�سب عدة يف ذلك الوقت، واأ�رسفت 

على برنامج للإ�سكان وتنمية املجتمعات العمرانية 

على  واأ�رسفت  دولر،  مليارات  بحوايل ٤  قيمته  ر  ُتقدَّ

عدد من الربامج الإ�ستثمارية واخلريية كما اأ�رسفت 

اإمراأة  اآلف   10 متكني  ببادرات  تعني  �رسكة  على 

من خلل امل�رسوعات ال�سغرية يف الدول النامية.

ت اإىل اإدارة الرئي�ض الأ�سبق         ويف عام ٢003م اإن�سمَّ

للرئي�ض  م�ساعد  اأ�سغر  وكانت  بو�ض  دبليو  جورج 

وكــان  املوظفني  لــ�ــســوؤون  الأبــيــ�ــض  البيت  داخــل 

دت من�سب م�ساعدة وزيرة  عمرها ٢9 عامًا، كما تقلَّ

التعليمية  لل�سوؤون  راي�ض  كوندوليزا  اخلارجية 

ال�سوؤون  وزارة  وكيل  نائب  ومن�سب  والثقافية، 

٢005م،  عــام  يف  العامة  والدبلوما�سية  العامة 

ال�سخ�سيات  اأكفاأ  واحدة من  باأنها  راي�ض  وو�سفتها 

التي تعاملت معها.

ترامب:  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  عنها  وقــال        

»اإنها معروفة باإمتلكها روؤية اإ�سرتاتيجية يف برامج 

حا�سمة يف  امراأة  وهي  الإقت�سادي  والنمو  املبادرات 

العديد من الأعمال الإ�ستثمارية وريادة الأعمال«.

    وو�سفها هربرت رميوند مكما�سرت م�ست�سار الأمن 

القومي التي عملت كم�ساعدة له كذلك باأنها »ع�سو 

نظمت  فقد  ترامب؛  الرئي�ض  طاقم  يف  بثمن  ُيقَدر  ل 

الإ�سرتاتيجية  الكفاءة  لإ�ستعادة  جهدًا  وبذلت 

لبلدنا«.

       ويف دي�سمرب عام ٢01٧م اأعلن البيت الأبي�ض َعْزم 

العام ٢018م  مطلع  الإ�ستقالة  باول«  »دينا حبيب 

الإعــرتاف  ر�سميًا  ترامب  اإعــلن  عقب  ذلك  وياأتي 

�ساندرز  �سارة  اأن  غري  لإ�رسائيل،  عا�سمة  بالقد�ض 

كانت  باول  اأن  قالت  الأبي�ض  البيت  با�سم  املتحدثة 

تعتزم البقاء �سنة واحدة يف من�سبها، م�سرية اإىل اأن 

مغادرتها غري مرتبطة بالقرار املتعلق بالقد�ض.

دينا  حبيب باول
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على  النف�سية  امل�ساكل  لعدد من  ط  تعريف ُمب�سَّ الكتاب هو 

ف�سل، ويت�ساءل: ماهي ال�سحة النف�سية؟ ما هي  مدار 18 

الآراء وهي  اأخرى تختلف  النف�سية؟ ويقول: مرة  ال�سعادة 

ينادى  من  فهناك  هــذه...  الإ�ستفهام  علمات  مثل  تواجه 

القيام  يف  املجتمع  مع  التوافق  هي  النف�سية  ال�سحة  باأن 

بامل�سئولية والإنتهاج. غري اأن هذا غري �سحيح، فلو كانت 

واملخرتعون  الفنانون  ظهر  مَلا  كذلك.  النف�سية  ال�سحة 

وتقاليده.  املجتمع  يخالفون  عــادة  هــوؤلء  اإن  والعلماء. 

وهكذا فاإن التوافق مع املجتمع يلغي متامًا التطور! 

على  القدرة  النف�سية هي  ال�سحة  البع�ض الآخر:  ويقول      

العطاء واحلب دون انتظار ملقابل. وُيف�رّسها البع�ض الآخر: 

والــذات.  اخلا�سة.  والرغبات  الغرائز  بني  التوازن  اإنها 

وال�سمري، واأحيانًا ُنعرِّف ال�سحة النف�سية على اأنها القدرة 

على التاأرجح بني ال�سك واليقني. فالتاأرجح مينح الإن�سان 

حد  اإىل  يتذبذب  ول  اخلــطــاأ.  حد  اإىل  يتطرف  فل  املــرونــة 

الإحجام عن اإتخاذ اأى قرار، فالتاأرجح يوفر للفرد املعادلة 

ف. والقوة اللزمة للنطلق واخَلْلق والتمتع والتكيُّ

    ويذهب بع�ض رواد املدار�ض اجلديدة يف علم النف�ض اإىل اأن 

واملراهق  الطفل  بني  والتوافق  التاآزر  هي  النف�سية  ال�سحة 

كل منا  فنحن ل ننمو بطريقة راأ�سية من الطفولة  والأب يف 

اإىل املراهقة حتى نبلغ الن�سج، ولكن ي�ستمر يف كل واحد منا 

اأخرى!  اأحيانًا  والنا�سج  اأحيانًا.  واملراهق  اأحيانًا.  الطفل 

ويقول “لقد اأثبت العلم وحده اأنه عاجز عن اإ�سعاد الإن�سان 

اإىل  عاد  اإذا  و�سكينته  �سعادته  الن�سان  ي�سرتد  �سوف  لكن 

اأثبت اأن خري و�سيلة ملقاومة القلق  الإميان والإنتماء«. لقد 

�سحي  اإجتماعي  ن�سيج  يف  الفرد  يعي�ض  اأن  هو  والإكتئاب 

واأن َي�ْسَعد بالإجناز. 

ثنا د.عكا�سة عن اأهم امل�ساكل التي حتيط بالإن�سان      وُيحدِّ

له  ى عليه لُتحوِّ يف هذا الع�رس الذى تتكالب فيه الظروف �ستَّ

من  وُيزيد  كتفيه،  فــوق  اأجمع  العامل  يحمل  اإن�سان  اإىل 

يعلم   ل  وهو  نف�سي  مبر�ض  ُي�ساب  باأن  احلياة  �سعوبات 

احلياة  يف  ال�سعادة  عن  باحلديث  كتابه  عكا�سة  د.  فيبداأ 

ولكن  ال�سعادة  كل  ُيحقِّق  ل  املــال  اأن  قوله  يف  ويلّخ�سها 

وال�سلطة،  القوة  وهكذا  منها  بع�سًا  ُيحقِّق  اأن  املمكن  من 

الديني  والتكاتف  التاآلف  يف  هو  احلقيقي  املال  راأ�ض  ولكن 

املال  راأ�ــض  واأن  واجلـــرية،  العمل  جمــال  وفــى  ـــرسي  والأُ�

للحديث  ياأخذنا  ثم  احلياة.  جودة  مع  يتلءم  الإجتماعي 

ح لنا مفهوم خاطئ و�سائع  عن الإنتحار والإكتئاب وُي�سحِّ

اأن الف�سام لي�ض هو ازدواجية ال�سخ�سية، ولكنه نوع اآخر 

من الأمرا�ض.

    وي�رسح لنا كيف يف�سل الزواج وما هي طرق جناحه

يف رو�ستة لإر�ساد كل زوجني على الطريقة امُلثلى للو�سول 

اإىل حياة زوجية �سعيدة.

 ويف�سـر لنا د. اأحمد عكا�سة العلقة بني الذكاء والتح�سيل 

الدرا�سي، وي�سـرب لنا مثل  اإدي�سون واأين�ستني فكلهما مل 

يكن م�ستوى ت�سيله الدار�سي عاىل.

لذا فالف�سل يف الدرا�سة ل يعنى قلة الذكاء ولكن هناك ظروف 

اأخرى تتدخل وتلعب دورها يف النجاح. ثم ينتقل بعد ذلك 

اإىل التدخني والإدمان اأنه لي�ض له علقة باأ�سباب اإل نف�سية  

فالرتباط بال�سيجارة ل يرجع اإىل اإدمان النيكوتني املوجود 

بها ولكن هذا الرتباط هو ظاهرة نف�سية بحته، ويف�رس هذا 

باأن الإن�سان يبحث عن ال�سيجارة عندما ي�ساب بالتوتر اأو 

اأو عند التفكري والإح�سا�ض بالكتئاب،  الإح�سا�ض بال�سيق 

ال�سجائر  عدد  فاإن  الإن�سان  حياة  يف  ال�رساعات  زادت  فاإذا 

اأو  الإبتهاج  عند  اأنه  اأي�سًا  ولوحظ  بل  يزيد،  نها  ُيدخِّ التي 

الإح�سا�ض بال�سعادة ُيقِبل الإن�سان على التدخني ب�سغف.

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

 الر�سا النف�سي: 

البـاب املـَـلـَـكي لل�سحة وال�سعادة

د.اأحمد عكا�سة –كتاب الر�سا النف�سي

 كتاب الر�سا النف�سي: الباب امَلَلكي لل�سحة وال�سعادة تاأليف الدكتور اأحمد عكا�سة 

الطبيب النف�سي ال�سهري واأ�ستاذ الطب النف�سي بجامعة عني �سم�ض.
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ال�سما�ض 

عبا�ض جرج�ض »الغايل«

اأهايل  كل  وَيْعِرفه  احلا�رس  وقتنا  عا�ض يف  معا�رس  قدي�ض  عبا�ض »الغايل«،  با�سم  ا�ستهر    

بهجورة وما حولها والتي تتبع مركز جنع حمادى مبحافظة قنا.

يف  نياحته  وحتى  1903/6/1٢م  يف  ميلده  منذ  امُلحب  هلل  بخور  رائحة  �سلواته  م  وقدَّ حياته  كل  �ض  كرَّ لقد     

199٤/10/٧م، فقد عا�ض على الأر�ض نحو 91 عامًا، ق�ساها يف خدمة ال�سيد امل�سيح وكني�سته املقد�سة، لذلك اأكرمه الرب 

فاأعطاه مواهب اإخراج الأرواح النج�سة و ال�سفافية وموهبة �سفاء املر�سى بال�سلة، وُحّبه للخدمة وَجْذب البعدين وخل�ض 

نفو�ض الكثريين. وكان يرى دومًا ال�سيده العذرا ويتكلم معها، واأي�سًا القدي�ض العظيم مارجرج�ض ورئي�ض امللئكة ميخائيل.

عات والتقدمات من املوؤمنني فيوزعها على املحتاجني. وقد اإ�ستطاع مبعونة اهلل بناء       وكان له حب كبري بالفقراء وامل�ساكني، وتاأتيه التربُّ

كني�سة العذراء يف بهجورة وبناء ملجاأ كبري للأيتام واإن�ساء مدر�ستني للتعليم وتاأ�سي�ض ف�سول ملدار�ض الأحد ودار ح�سانة يف قرية بهجورة، 

وعزبة  داود  عزبة  الأماكن  هذه  ومن  حقًا،  رجل اهلل  باأنه  يعرفونه  فكان اجلميع  بلدته،  التي َحْول  والِعَزب  القرى  اإىل  اأي�سًا  خدمته  واإمتدت  بل 

كامل وعي�سى.

    ُيحكى عنه اأنه عاهد الرب وهو يف �سن 15 �سنة اأن يعي�ض بتوًل كل اأيام حياته. ويف اإحدى الأيام بينما كان يعمل يف مل جتاري اأعطاة �سخ�ض 

عن  وخمطوطات  قدميًا  اأخميم  اأ�سقف  الأبح  يو�ساب  للأنبا  اآخر  وخمطوط  الفم  ذهبى  للقدي�ض يوحنا  كتاب  باليد، منها  من�سوخة  قدمية  خمطوطات 

الإعرتاف والتناول، وبداأ القدي�ض يتتلمذ على هذه املخطوطات ويعكف على قراءة الكتاب املقد�ض يوميًا، واأي�سًا يقراأ الكتب الروحية باإنتظام؛ فكان له 

قانون خا�ض به يف القراءة حتى على ملبة جاز اأو �سمعة، ويذهب اإىل الكني�سة مبكرًا ويجل�ض يف اآِخر ال�سفوف مواظبًا على الإعرتاف والتناول.

    كانت تاربه ال�سياطني وينت�رس عليها بقوة ال�سليب املقد�ض، ويف عام 196٢م مر�ض القدي�ض مر�سًا �سديدًا حتى اإعتقد َمن حوله اأنه مر�ض املوت، 

ولكن القدي�ض اإ�ستاق لبناء كني�سة العذاراء يف قرية بهجورة، وحدث اأن َرُجل كانت عينيه �رسيرة يف بْلدة ُت�سّمى اأبو �سو�سة مركز فر�سوط، جاءت اإليه 

ل الَرُجل هذه الر�سالة  ال�سيده العذراء و�َسَفت عينيه وقالت له: »اإذهب اإىل عبا�ض جرج�ض غايل وقل له اإبني كني�سة العذاراء ول تخاف«، وعندما و�سَّ

اإىل القدي�ض قام القدي�ض ُمعافى من مر�سه. واأبلغ املتنيح الأنبا مينا مطران جرجا برغبته، واأخذ احِلّل منه بالبدء بالإجراءات. وكانت عراقيل كثريه 

ّل من خلل معجزات وا�سحة من ال�سيده العذارء .  تواجهه اأثناء البناء، وكانت ال�سيده العذارء تتدخل حللها، وفى كثري من الأحيان حتَُ

بناء  اهلل  اأمّت  وقد  العذراء،  ال�سيده  اإ�سم  على  اأثرية  لكني�سة  اأر�ض  اجلديدة هي  الكني�سة  عليها  ُبنيت  التي  الأر�ض  اأن  املباين  اأثناء  واإكت�سف      

الكني�سة وقام بتد�سينها القدي�ض الأنبا مينا مطران جرجا.�ض

    وكان القدي�ض ُيحب الفقراء وامل�ساكني حيث اأنه قام بتحديد يوم يف الأ�سبوع واأ�سماه يوم الرغيف، وفيه يقوم بنقل اخلبز واللحوم 

والأرز والُذرة التي جمعها من املتربعني ليوزعها على الفقراء وامل�ساكني واملحتاجني، غري ُمباٍل باملجهود املبذول بل ُمعتربًِا 

فه بعمل وجنح فيه.  ف به بنجاح، وكاأنه عمل خا�ض به اأو م�سوؤول كلَّ ذلك م�سدر فرحة و�سلمة؛ لأنه اأمّت عمل اهلل امُلكلَّ

وباقي  ت�ساعده  معدات  من  وغريها  تر�سكلت  واأح�رس  واأ�سحابه،  اخلدام  باقي  اأ�رسك  حتى  اخلدمه  وتطورت 

اخلدام يف هذه اخلدمة.

    وكان له اإميان قوي وعجيب بقوه ال�سلة وقوة املذبح، حيث اأنه كانت 

اأي م�سكلة تواجهه كان ي�سع ورقة عن امل�سكلة على املذبح فُتحّل.

بركه �سلته تكون معنا
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 اأبونا تا�رس�ض يعقوب مَلطى 

اإمتلكه كل اململكة دعا ال�سعب ليفرح معه، ولكن لي�ض للإحتفال 	  118 لداود النبى، واأنه يف فْرحة  َين�ِسب بع�ض الدار�سني مزمور 

بداود نف�سه كَمِلك ولكن بامل�سيح امُلنَتَظر.

وبع�ض الدار�سني َين�ِسبون املزمور لداود يف فرحته ب�سعود التابوت لأور�سليم.	 

كذلك َين�ِسبه البع�ض للإحتفال به يف تد�سني الهيكل.	 

حون ِبِحْزمة من �سعف النخل وفروع 	  يربط التقليد اليهودي هذا املزمور ِبعيد املظال، وجاء يف امل�سناه Mishnah اأنهم كانوا يلوِّ

الآ�ض )نبات عطري( وال�سف�ساف يف بدء الرتمن به وعند نهايته، ثم ي�سعون فروع ال�سف�ساف على املذبح. 

وكانوا ي�ستخدمون هذا املزمور بطريقة الت�سبحة يف الكني�سة الآن. ففريق منهم ين�سد اآية ويرد عليهم الفريق الآخر باآية كقرار. وقيل 	 

ح هذا املزمور مع تلميذه ليلة الع�ساء ال�رسي، فكان ال�سيد امل�سيح يقول مقطع والتلميذ يردون عليه باملقطع  اأن ال�سيد امل�سيح �سبَّ

الآخر.

” وَيذكروا يف 	  اْلرِبِّ اأَْبَواَب  يِل  “اِْفَتُحوا  اأن يكون باراً  اأن من يدخل الهيكل يجب  اآتون للهيكل، ليذكروا  و�سار اليهود ُي�سّلون به وهم 

ت�سبيحهم ال�سيقات التي �سادفتهم وعمل اهلل الإعجازي يف كل �سيقتهم، وينظرون للم�ستقبل بثقة واأن اأي �سيقة ي�سمح بها هي 

للتاأديب.

مه بالرغم من 	  واملزمور يرى اأن ال�سّديق الذي ي�سلك بكمال ُم�سطَهداً ومرذوًل من اجلميع، قد �سار راأ�سًا للزاوية، اأي رفعه اهلل وعظَّ

اإحتقار النا�ض له، وهي تنطبق على ال�سعب الذي اإحتقره امل�رسيني ولكن اهلل اإختاره �سعبًا له يقيم يف و�سطهم. 

قه على نف�سه �رساحة )مت42:21(. واأعترب نف�سه 	  ونرى يف هذا املزمور نبّوات متعددة عن عمل امل�سيح اخلل�سي، بل اأن امل�سيح طبَّ

اأنه احَلَجر الذي رذله البّناوؤون ف�سار راأ�سًا للزاوية، احَلَجر يرمز للم�سيح.

، َنْبَتِهُج َوَنْفَرُح ِفيِه، اآِه َيا َربُّ َخلِّ�ْض! اآِه َيا َربُّ اأَْنِقْذ! ُمَباَرٌك 	  بُّ َنُعُه الرَّ ِذي �سَ والكني�سة ُت�سلِّي )مز118: 26-24( “هَذا ُهَو اْلَيْوُم الَّ

” يف مزمور قدا�ض عيد القيامة، بل ُت�سلِّي هذه الآيات ِبَلْحنها املعروف كل يوم اأحد، لنذكر  بِّ . َباَرْكَناُكْم ِمْن َبْيِت الرَّ بِّ الآِتي ِبا�ْسِم الرَّ

رنا و�سار لنا الدخول من اأبواب الرب. اخلل�ض الذي �سنعه امل�سيح بقيامته واإنت�ساره على املوت. بل فيه َتربَّ

ر اأحداث ذلك اليوم 	  وُت�سلِّي الكني�سة هذا املزمور يف �سلة ال�ساعة احلادية ع�رسة، اأثناء اإنزال ج�سد امل�سيح من على ال�سليب، لَتذكُّ

ِبي  اأََحاُطوا  اأُِبيُدُهْم،  بِّ  الرَّ ِبا�ْسِم  ِبي.  اأََحاُطوا  َمِ 
الأُ “ُكلُّ    )10-14 )مز118:  و�سلبوه  امل�سيح  �سد  فيه  الكل  اجتمع  الذي  الرهيب 

ا  اأَمَّ لأَ�ْسُقَط،  ُدُحوراً  َدَحْرَتِني  اأُِبيُدُهْم،  بِّ  الرَّ ِبا�ْسِم  ْوِك.  ال�سَّ َكَناِر  اْنَطَفاأُوا  ْحِل.  النَّ ِمْثَل  ِبي  اأََحاُطوا  اأُِبيُدُهْم،  بِّ  الرَّ ِبا�ْسِم  واكتنفوين. 

اإىل �رساخه”  “اإذ ا�ستمع   ،)13،14 اَر يِل َخَل�سًا”. ولكن الرب ع�سد امل�سيح )مز118:  َوَقْد �سَ  ، بُّ ي الرَّ ِ ِتي َوَتَرمنُّ َديِن، ُقوَّ بُّ َفَع�سَ الرَّ

بِّ ُمْرَتِفَعٌة.  نُي الرَّ ْحِب”. واأقامه منت�رساً على املوت، )مز118: 18-16( “مَيِ بَّ َفاأََجاَبِني ِمَن الرُّ يِق َدَعْوُت الرَّ )مز5:118( “ِمَن ال�سِّ

اأن كانوا قد  ُي�ْسِلْمِني.”. بعد  مَلْ  امْلَْوِت  َواإِىَل   ، بُّ َبِني الرَّ اأَدَّ َتاأِْديبًا   ، بِّ ِباأَْعَماِل الرَّ ُث  َواأَُحدِّ اأَْحَيا  َبْل  اأَُموُت  َل  ِبَباأْ�ٍض،  اِنَعٌة  بِّ �سَ نُي الرَّ مَيِ

�سلبوه اإذ اأوثقوا الذبيحة بربط اإىل قرون املذبح. واملذبح هو ال�سليب والذبيحة هي امل�سيح، والقرون رمز للقوة، فامل�سيح ا�ست�سلم 

متامًا دون اإبداء اأية مقاومة كمن هو بل قوة.

    وَكْون الذبيحة مْوَثقة بقوة بقرون املذبح فهذا يعني:         

    1.قوة اخلل�ض )القرون رمز القوة يف املجتمعات الرعوية(.

    2.اإ�ستياق امل�سيح لهذا اخلل�ض )اإ�ض2:27-5(.

       واإذ ترى الكني�سة عمل امل�سيح اخلل�سي تطلب من اجلميع اأن ُي�سبِّحوا اهلل على عمله. 

اإذا راأوا واأدركوا قوة اخلل�ض وقوة دم امل�سيح.

مزمور هو�سعنا  
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    الأم والطفل كيان واحد منذ حلظة تكوينه يف رحم الأم، واأ�سبح م�سري الإثنني مرتبط 

ي بني الأم  ببع�سهما منذ ذلك احلني وُي�رصِّح الكثري من العلماء النف�سيني اأن احلبل ال�ّسـُرِّ

وطفلها ل ينقطع حتى بعد الولدة تظل الأم والطفل لديهما رابط م�سرتك خفي ل يوجد له 

تف�سري اإل اأنه جزء ل يتجزاأ منها.

    وبرغم ذلك الإرتباط النف�سي العجيب الذي اأوجده اهلل يف قلوب كل الأمهات اإل اأن روتني 

احلياة ال�رسيع اأدخل على هذا الإرتباط الرائع بع�ض من التعقيدات، ومنها العمل باأوقات 

على  يوؤثر  بالتاأكيد  وذلك  اليوم،  طول  والعمل  املنزل  مبتطلبات  الأم  واإن�سغال  طويلة 

الكاملة يف حياته.  والثقة  م�سدر الأمن  له هي  بالن�سبة  الأم  للطفل، لأن  النف�سي  التكوين 

اإن اإبتعادها اأو اإختفائها عنه ُيّعّد م�سدراً من م�سادر الت�ستت واخللل يف هذا ال�سعور.  

باأمان  ال�سعور  ز  اأ�سلوب يعزِّ اأو  طريقة  لتواجد  ال�رسورة  لدى الأمهات  ظهر  ومن هنا      

�ض املدة التي يفتقدها الطفل لتواجد والدته  الطفل، وُيعيد له اأي�سا ثقته با حوله وُيعوِّ

اأمامه. ومن هذه ال�ساليب: -

 اأ�سلوب امل�ساركة: 

    اأي اأن نقوم مب�ساركة الطفل يف اإهتماماته مثل الر�سم ولعب ريا�سة واللعب بالألعاب، 

ل اأن يقوم بها والتي يف الغالب يقوم بها لوحده يف غيابها. اأي يف اإهتماماته التي ُيف�سِّ

تخ�سي�ض وقت لتبادل اأحداث اليوم:

املنزل،  دخولك  وقت  ذلك يف  كل  اأن تنهي  بد  يومك ل  اأحداث يف  به من  برغم ما مررتي      

وترتمي الوقت امُلتبقي لِك يف املنزل وتخ�س�سي لطفلك وقت من اليوم لتتعريف على ما 

مر به يف يومه من اأحداث.

اأ�سلوب للتوا�سل بني الأم وطفلها:

اأبدًا  ذلك ل مينع  اأن  اإل  طفلها،  الوقت مع  ق�ساء  م�سكلة يف  الأم من  به  متر  مما  بالرغم      

من اإيجاد اأ�سلوب توا�سل دائم للأم مع طفلها باأي �سكل، �سواء بالتليفون اأو باملرا�سلت 

ن الطفل من العثور عليها وقت اإحتياجه لها. ية اأو باأي طريقة اأو اأ�سلوب ميُكِّ الن�سّ

تخ�سي�ض يوم كامل ومتفرغ للطفل:

    للق�ساء معه كل اإ�سبوع اإن اأمكن، ويكون دائمًا مرتبط لديه اأنه »وقتي اأنا يف هذا اليوم«، 

لي�ض كتعوي�ض عن اإبتعادي عنه اأكرث من اأنه وقت اندماجي يف حياة طفلي والدخول اإىل 

عامله.

اأن اأ�سارك طفلي يف اآرائه:

الأ�رسة،  هذه  يف  اأهميته  له  ع�سو  اأنه  ي�سعر  واأجعله  بالأ�رسة  مرتبط  �سيء  كل  حول      

هذا ي�سمح يل اأي�سًا اأن اأراقب اختياراته برفاقه واأقرانه واألحظ ما ميكن اأن يك�سبوه من 

�سلوك.

مّتزن  ليكون  طفلي  ق�ساءها مع  الواجب  املدة  عما هي  القارئ  خميلة  يبقى يف  واأخريا      

؟؟ نف�سيًا و�سخ�سًا �سوياًّ

     تكون اإجابتي على هذا الت�ساوؤل هي الوقت الدائم يف حياتك كلها، اأي كل وقت ي�ستغيث 

اأن  يجب  الذي  الوقت  لتعاونيه، هو  اأمامه  ويجدك  اإليِك  اأم�ّض احلاجة  ويكون يف  فيه  بِك 

تق�سيه مع طفلك.

تربية الأطفال

ما هي املدة الواجب اأن 

اأق�سيها مع طفلي؟
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ل بقدا�سته  ب بِعلِمِه ومتثَّ    ن�ساأ بالإ�سكندرية وتتلمذ على يدي البابا اأثنا�سيو�ض الر�سويل، فتهذَّ

حتى راآه جديرًا بالإرتقاء اإىل ُرَتب الكهنوت فر�سمه ِق�ّسًا ثم اأ�سقفًا، ولكرثة علمه وتقواه اأوفده اإىل 

�سورية ملقاومة اإنت�سار البدع فيها بالإ�سرتاك مع القدي�ض با�سيليو�ض الكبري اأ�سقف الكبادوك.

م بطريركًا      وملا �سعر البابا اأثنا�سيو�ض ِبُقرب رحيله اأ�سار ل�سعبه وكهنته عليه َكَخَلٍف له َف�ُسيِّ

�سنة 3٧3م يف عهد فالن�ض قي�رس.

وجود  لكن  بطريركًا،  الثاين  بطر�ض  البابا  ب�سيامة  �ساعت  قد  فر�ستهم  اأن  الأريو�سيون  وجد      

املركز،  هذا  ي�ستحق  ل  باأنه  البابا  �سد  ال�سكوى  على  عهم  �سجَّ الأريو�سي  الإمرباطور  فالن�ض 

فاأر�سل اإىل وايل م�رص الأريو�سي »بلديو�ض« ياأمره بنفي البابا بطر�ض واإقامة لو�سيو�ض الأ�سقف 

الأريو�سي بدًل منه.

   كان لو�سيو�ض هذا م�رصيًا نال الأ�سقفية بطريقة غري �رسعية خارج البلد، والآن باأمر الإمرباطور 

فالن�ض اإنطلق لو�سيو�ض اإىل م�رص ومعه كتيبة �سخمة حتت قيادة ماجينو�ض اأمني خزينة امللك 

واأوزو�سيو�ض البطريرك الدخيل، وهجم القائد على الكني�سة بهدف اإغتيال البابا، وتت �سغط 

املوؤمنني ول�سلمهم اإ�سطر اإىل الهروب والإختفاء يف ق�رس مهجور على �ساطئ البحر.

    اإنطلق البابا الإ�سكندري اإىل روما فقابله اأ�سقفها داما�سو�ض با يليق به من الإكرام وا�ست�سافه 

عه البابا بطر�ض على اأن يعقد جممع ليحرم فيه بدع اأبوليناريو�ض  عنده خم�ض �سنوات. و�سجَّ

دامو�ض  فخ�سع  للهراطقة.  موالتها   �سبهة  رومية  كني�سة  عن  لينفي  ومكدونيو�ض،  ومار�سيل 

مل�سورته وعقد ذلك املجمع.

مف�سلني  الكنائ�ض  الأرثوذك�سيني  فهجر  الزمنية،  بال�سلطة  املرق�سي  الكر�سي  لو�سيو�ض  اإقتحم     

الإقامة يف منازلهم على ال�سلة خلف الهراطقة. واأخريًا اإذ اإن�سغل فالن�ض باحلرب مع الفر�ض رجع 

البابا بطر�ض من رومية؛ فا�ستقبله ال�سعب بكل حفاوة وطردوا لو�سيو�ض الدخيل الذي انطلق اإىل 

فالن�ض لي�ستكي، ويف نف�ض العام ُقِتل فالن�ض وخابت اآمال لو�سيو�ض.

وانحط  قد تاأخرت  الق�سطنطينية  كني�سة  اأن  فالن�ض  خلف  الذي  ثيوؤدو�سيو�ض  امللك  راأى  وملا      

وبالفعل  باإ�سلحها،  بطر�ض  البابا  اأناط  الأرثوذك�سيني  باأ�سطهاد  ملوكها  اهتمام  ب�سبب  �ساأنها 

بذل كل جهٍد لإ�سلح �ساأنها حتى َت�سلَّم القدي�ض غريغوريو�ض النزينزي هذه الإيبار�سية كطلب 

بعد  الأمر  اللهوتي  غريغوريو�ض  َقِبَل  وقد  بطر�ض،  البابا  ذلك  يف  يعاونه  الق�سطنطينية  �سعب 

�سغط �سديد.

   طمع مك�سيمو�ض يف كر�سي الق�سطنطينية فذهب اإليها وتظاهر مب�سادقته للقدي�ض غريغوريو�ض، 

عو�ض  للبطريركية  لرت�سيحه  البابا  يخدع  اأن  مبكره  وا�ستطاع  الإ�سكندرية  اإىل  ذهب  ذلك  بعد 

ورف�سوا  ذلك  على  الق�سطنطيني  ال�سعب  الثيئولوغو�ض )النزينزى(. ثار  غريغوريو�ض  القدي�ض 

الإمرباطور  لدى  مك�سيمو�ض  تظلَّم  بطريركًا.  غريغوريو�ض  القدي�ض  طالبني  وطردوه  بل  �سيامته 

بطر�ض  البابا  اإىل  ف�سل ذهب  وعندما  ال�سعب.  دون رغبة  اأ�سقف  اإقامة  رف�ض  الذي  ثيوؤدو�سيو�ض 

لت�رسفاته  ينفيه  الوايل اأن  وطلب من  ال�سعب،  �سد  م�ساندته  رف�ض  حيلته  اإكت�سف  واإذ  لي�سنده، 

الق�سطنطينية  �سعب  اأمام  موقفه  وتو�سيح  لب�ض يف الأمر  حدث من  اإزالة ما  البابا  اأراد  اخلاطئة. 

لكنه رحل �رسيعًا يف ٢0 اأم�سري )�سنة 380م(. 

تابع القرن الرابع

البابا بطرس الثاني 
»البطريرك الحادي والعشرون«:

تابع تاريخ البطاركة

في هذا العدد 

بعد  الإ�سكندري  الكر�سي  على  جل�ض      

�ش   9٧ �سنة  برمهات  �سهر  يف  اأخيه  بطر�ض 

وقيل  قي�رس،  ثيوؤدو�سيو�ض  عهد  يف  و380م 

ع كل ما  ب بالفقري وذلك لأنه وزَّ اأنه كان ُيلقَّ

اأثنا�سيو�ض  للقدي�ض  تلميذاً  وكان  ميتلكه. 

الر�سويل و�ساطره يف كثري من اأتعابه، وذهب 

حيث  335م،  �سنة  �سور  جممع  اإىل  معه 

الأريو�سيون  جاء  عندما  معلمه  براءة  اأثبت 

معها  اإرتكب  اأنه  البابا  تتهم  زانية  بامراأة 

البابا،  هو  كاأنه  يتحدث  تلميذه  فقام  ال�رس، 

ف�سارت املراأة َت�رِسّ اأنه هو الذي �سنع معها 

ال�رس، فاإنف�سحت خديعتها.

ر من وباء بدعة      وما كادت الكني�سة تتطهَّ

مكدونيو�ض  هرطقة  ظهرت  حتى  اآريو�ض 

الق�سطنطينية  بطريرك  اآريو�سي  الن�سف 

املجمع  فاإنعقد  القد�ض،  الروح  لهوت  منكر 

البابا  وح�رسه  381م  �سنة  الق�سطنطيني 

اأع�ساء هذا املجمع  تيموثاوؤ�ض واإ�سرتك مع 

اأي�سا  وحرموا  البدعة  تلك  على  للق�ساء 

اأنا�سًا اآخرين لعقائد اأخرى �سنيعة تظاهروا 

الكرامة  دخلت  لكن  امل�سيح.  ال�سيد  يف  بها 

كر�سي  املجمع  جعل  اإذ  الكني�سة  يف  الزمنية 

رومية  بعد  الثانية  الدرجة  يف  الإ�سكندرية 

والق�سطنطينية مراعاة خلاطر َمِلَكّي رومية 

واأ�ساقفته  البابا  فاإن�سحب  والق�سطنطينية؛ 

املخالف  املجمع  ف  ت�رسُّ على  اإحتجاجًا 

ف الكني�سة بالإجماع ملدة نحو اربعة  لت�رسُّ

وترميم  الرعوي  بالعمل  اإهتم  وقد  قرون. 

�سنة  اأبيب   ٢6 يف  ح  تنيَّ حتى  الكنائ�ض 

10٢�ش )385 م(. 

البابا تيموثاؤس األول 

»البابا الثاني والعشرون«:

  اأبونا من�سى يوحنا
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    عند َفْتحنا علبة الدواء ن�ستمر يف اإعطاء الطفل منها اإىل اأْن تنتهي �سلحيتها؟ فل بد اأن 

ق بني عاملني: ال�سلحية والفعالية، مبعنى اأنَّ الدواء يبقى �ساحلًا لل�ستخدام 3  ُنفرِّ

�سنوات، ولكن اإىل متى يكون َفّعاًل؟

    هذه ل�ْستة ببع�ض الأدوية وطرق اإ�ستخدامها:

دواء ال�رسب: اإذا مت َفْتحه يجب التخلُّ�ض منه بعد �سهر واحد.. 1

امُلعلَّق: اإذا مت َفْتحه يجب التخل�ض منه بعد اأ�سبوعني )الأدوية التي نقوم         . 2

ها يف الزجاجة(. باإذابتها   يف املياه ورجَّ  

امل�ساد احليوي: اإذا مت فتحه يجب التخلُّ�ض منه بعد اأ�سبوع من تاريخ حّله.. 3

قطرات ومراهم العني: اإذا مت َفْتحها يجب التخلُّ�ض منها بعد ٤ اأ�سابيع.. 4

قطرات الأنف والأذن: اإذا مت َفْتحها يجب التخلُّ�ض منها بعد ٤ اأ�سابيع.. 5

بّخاخات الفم: ميكن اإ�ستخدامها اإىل اأن تنتهي ال�سلحية املوجودة على العبّوة،  . 6

وهي تكون مفوظة يف عبّوة معدنية.  

بخاخات الأنف: اإذا مت َفْتحها يجب التخلُّ�ض منها بعد 1٢ اأ�سبوع.. 7

الكرميات: اإذا مت َفْتحها يجب التخلُّ�ض منها بعد 1٢ اأ�سبوع.. 8

نقط الفم: اإذا مت َفْتحها يجب التخلُّ�ض منها بعد ٤ اأ�سابيع.. 9

10.   احُلَقن البودرة: عند َحلَّها تو�سع يف الثلجة و�سلحيتها ٤8 �ساعة.

متي نتخل�ض من الأدوية بعد فتحها
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   The rising of Jesus Christ 
from the dead was the 
biggest event that shook 
Jews and  they tried to fight it 
in all ways to the extent that 
they said about resurrection 
that  this last deception will 
be stronger than the first 
deception, which is Christ’s 
 Preaching. 
       Christ rose from the dead 
by Himself without  anybody 
raising Him. All those who 
were raised before, were 
raised by others: Elijah 
revived the son of the  Widow 
of Zarephath of Sidon. In 
addition, Elisha raised the 
son of the Shunammite 
 Woman. Moreover, Christ 
raised the daughter of Jairus, 
the son of the Widow of 
Nain,  and Lazarus. However, 
Christ Himself rose by 
Himself because He had  the 
power of resurrection in Him 
and it was not possible for 
death to capture Him because 

 He had the life in Him (Jon 
1:4). In addition, Christ 
rose regardless of the tight 
guarding, the tomb securing, 
the stone  sealing and the 
large stone, which was 
against the door of the tomb. 
He left the tomb on a time 
that nobody knew, on Sunday 
at dawn, and  the large stone 
remained in its place until an 
angel came and rolled back 
the stone to  announce the 
resurrection that had already 
happened. Thus, the women 
were able  to see the empty 
tomb.
      The Lord Christ indicated 
with His resurrection that He 
was more powerful than  death 
and that His death was not a 
weakness of Him neither was 
His silence during  His trial a 
weakness of Him. If He had 
talked, he would have refuted 
the  listeners and convinced 
them. However, this was 
not His aim; His aim was to 

redeem us.  Therefore  when 
they asked Him to descend 
from the cross He did not 
although He was  capable of 
doing it… But His aim was 
to die for us  to go through 
passions on our behalf   and 
to pay the price of sin as 
propitiation and redemption 
for us. He cried out with a 
loud voice when He yielded 
up His spirit while His body 
was  extremely worn out, 
dried out of its blood and 
water and exhausted from the 
whipping,  walking, beating, 
bleeding and hanging on the 
cross. Moreover, He died in 
body, but in  His, Godhead He 
was alive and never dying.  
      In His death, He preached 
salvation to those who rested 
in hope, He managed to 
open the  closed Paradise and 
enter the robber along with 
Adam and his sons, the Old 
Testament  saints.  

The 
Resurrection
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لماذا نصوم 9 ساعات قبل التناول من االسرار المقدسة؟
 أذكر سبع مواضع في الصلوات الطقسية، ُيذكر فيها إسم القديس 

مارمرقس الرسول.
 أذكر أسماء البالد التي كرز فيها مارمرقس )فى آسيا وأوروبا، وأفريقيا(.

ماذا كانت هرطقة كل من: آريوس، مقدونيوس، نسطور ، أوطاخى، ابليوس، 
أبوليناريوس؟.

 وماذا كانت وظيفة كل منهما قبل قطعه؟
وما هو المجمع الذي قطع كالاً منهم؟ وما تاريخ انعقاده؟

من هو الذي ضلت منه اآلتان ثالثة أيام؟
قال في سفره “ شعبي يسأل خشبه وعصاه تخبره”؟

??مسابقة العدد 
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الجندي
    ق�سة قيلت عن جندي كان راجعًا من احلرب اإىل منزله، فقد اإت�سل تليفونيًا بوالديه من 

�سان فران�سي�سكو:

وه. لديَّ   -يا اأمي و يا اأبي، اأنا عائد تّواً من امليدان اإىل البيت، ولكن يل طلب اأ�ساألكم اأن ُتلبُّ

�سديق عزيز اأريده اأن ياأتي معي اإىل البيت. 

-  بالتاأكيد، نحن نحب اإ�ستقباله.

-  هناك اأمٌر ما ل بد من معرفته، وهو اأنه اأُ�سيب ب�سدة يف القتال. فقد دا�ض على َلَغم اأر�سي 

وَفَقَد ذراعه و�ساقه. اإنه لي�ض لديه اأي مكان اآخر للذهاب اإليه، واأريد له اأن ياأتي ليعي�ض 

معنا. 

د اأجاب الأب: وبعد تردُّ

اآخر يعي�ض  اإيجاد مكان  . رمبا ميكننا م�ساعدته يف  ُبنيَّ اإنه لأمٌر موؤ�سف �سماع ذلك، يا   -

فيه.

- ل يـا اأمي ويـا اأبي، اأنا اأريد له اأن يعي�ض معنا.

عبء  �سبب  �سيكون  الإعاقة  وبهذه  هذا  مثل  �سخ�ٌض  تطلبه.  ما  تعرف  ل  اأنت  ابني  يا    -

رهيب علينا. لدينا حياتنا اخلا�سة للعي�ض بهناء، ونحن ل ميكن اأن ن�سمح ل�سيء من هذا 

القبيل اأن يتداخل يف حياتنا. اأعتقد اأن عليك اأن تاأتي اإىل البيت وتن�سى هذا الرجل. ول بد 

اأنه �سوف يجد و�سيلة للعي�ض من تلقاء نف�سه.

اعة الهاتف، ومل ي�سمع الوالدان �سيئًا من اإبنهما اأكرث      وعند هذه الكلمة، اأغلق البن �سمَّ

من هذا.

يا ات�ساًل هاتفيًا من مركز ال�رسطة يف �سان فران�سي�سكو:      اإل اأنهما وبعد ب�سعة اأيام، تلقَّ

لياتوا لإ�ستلم اإبنهما

على  ف  للتعرُّ ال�رسطة  مبعرفة  وُنقل  فران�سي�سكو،  �سان  اإىل  بالطائرة  الأبوان  و�سافر      

ابنهما  اأن  قبل،  من  اأحد  لهما  َيُقل  مل  ما  ويا للحزن،  اكت�سفا  فقد  للرعب!  يا  ولكن  اإبنهما.. 

بذراع واحد و�ساق واحدة!

    رمبا خجل الإبن اأن َي�سِدم اأباه واأُمه بحقيقة ما حدث له، فَذَكَر ما حدث له بهذه ال�سورة.

     الأب والأم يف هذه الق�سة هما مثل الكثريين منا. فمن ال�سهل علينا اأن ُنحب َمْن هم ِح�سان 

املظهر اأو مُمتعون يف علقتهم معنا ليكونوا معنا ويحيطوا بنا، ولكننا ل نحب النا�ض الذين 

اأما النا�ض ذوو ال�سحة اجليدة  اأو ن�سعر جتاههم بعدم الرتياح.  اإزعاجًا لنا  بون  قد ُي�سبِّ

اأو الو�سامة وامللب�ض النظيفة فلن نبقى بعيداً عنهم. اأما نحن، فاحلمد هلل، لي�ض هناك َمن 

يعاملوننا بهذه الطريقة!

ب بنا يف الأ�رسة الكبرية       ولكن ما يزال هناك �سخ�ض يحبنا احلب غري امل�رسوط، وُيرحِّ

اأي الكني�سة اإىل الأبد، ِبَغ�ّض النظر عن كيف اأف�سدنا حياتنا بالأنانية وباحتقارنا مِلَن نظّن 

اأنهم اأدنى منا!

     وهذه الليلة، وقبل اأن تد�ضَّ نف�سك تت الغطاء لت�ستدفئ، قف واأرفع �سلة اإىل اهلل اأن 

ُيعطيك قوة اأنت يف اإحتياج اإليها لكي تقبل النا�ض كما هم، واأن ُيعيننا جميعًا لنكون اأكرث 

مًا لأولئك الذين يختلفون عنا اأو قد ُيثريون ا�سمئزازنا! تفهُّ

19



الفنان الملاين هوملان واملقب�ض

مّر  على  اإ�ستهرت  لوحة  هانت  هوملان  الأملاين  الفنان  ر�سم     

واقفًا  امل�سيح  ي�سوع  الرب  متّثل  اللوحة  تلك  كانت  ال�سنني، 

خارج باب منزل، ويده تقرع على الباب.

على  اللوحة  تلك  عر�ض  عمله،  من  هوملان  اإنتهى  عندما     

ملّيًا  �سديقه  تاأمل  فيها.  راأيه  ليبدي  الفنانني  اأ�سدقائه  اأحد 

اأن  الوحيد هو  عيبها  لكن  حقا،  اإنها رائعة  قال:  اللوحة ثم  يف 

الباب بل مقب�ض!

    اأجاب هوملان: ذلك لأن املقب�ض يف الداخل، تفتحه اأنت.

    اإن كل من يفتح قلبه للرب ي�سوع، يدخل اإىل حياته امل�سيح، 

ويخلق فيه قلبًا جديدًا، وعقًل جديدًا، وروحًا جديدة.

الإميان  ذلك  ل  يحوِّ اأن  هو  قلبك  اإىل  ي�سوع  الرب  يدخل  اأن      

كيانك  حتوي  فعلية  حقيقة  اإىل  لديك  الذي  واملعريف  العقلي 

وُتغرّي م�سلك حياتك، الولدة اجلديدة، هي اخلليقة اجلديدة 

حيث  ي�سوع،  الرب  مع  روحية  علقة  بداية  هي  امل�سيح،  يف 

حينها  حياتك.  وهدف  حياتك  ومركز  حياتك  �رّس  الرب  يكون 

د والدافع لأفكارك واأقولك واأعمالك. يكون الرب ي�سوع هو ال�سيِّ

    عندما ُوِلد الرب ي�سوع يف بيت حلم، تهللت ملئكة ال�سماء 

واأ�ساء جنم يف الأعايل.

زكا من  زكا حتّول  وقلب  زكا  بيت  ي�سوع  الرب  دخل  عندما      

جائب �رسائب، ي�سي بالنا�ض طمعا يف الربح، مبة للمال، اإىل 

�سخ�ٍض يعطي الفقراء واملحتاجني...

النا�ض  يف  جعل  واملدن،  الُقرى  ي�سوع  الرب  دخل  عندما      

تغيريا، فاأحبه الكثريين وتبعوه.

    عندما دخل الرب ي�سوع الهيكل، طّهره من الف�ساد، واأرجعه 

مركزًا للعبادة والقدا�سة.

ِلب الرب ي�سوع على ال�سليب، حدث تغيري يف قلب      عندما �سُ

الل�ض .

الأقدا�ض  قد�ض  اإىل  ي�سوع  الرب  دخل  عندما  ال�سماء  ويف      

ال�سماوي لكي ُيطّهر قلبي وقلبك من خطايانا، َفِرَحت ال�سماء 

باخلل�ض الذي مت.

    َفُكلَّ مكان دخله الرب ي�سوع، اأجرى فيه تغيريًا كبريًا. وهو 

يريد اأن يجعل من حياتك وحياتي �سيء اأف�سل.

ر تلك ال�سورة التي ر�سمها Holman Hunt، اأن مقب�ض      تذكَّ

الباب من الداخل، واأنت وحدك متلك مفتاح قلبك. لن تتعب يد 

الرب، ولن يكّل عزمه. اأنه قريب منك جدًا، كل ما عليك اأن تفعل 

هو اأن ُت�سّلي اإليه قائًل: “يا رب اأدخل اإىل قلبي اليوم وا�سنع 

مني اإن�سانًا جديداً”.


