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يح َّ
“و َِم ْن ي َُ�س َ
ي�س
ين ،ا ْل ِب ْك ِر ِم َن الأَ ْمو ِ
ال�ش ِاه ِد الأَ ِم ِ
وع ا ْلم َِ�س ِ
َاتَ ،و َر ِئ ِ
وك الأَ ْر ِ�ض :ا َّل ِذي �أَحَ ب ََّنا ،و ََق ْد َغ َّ�س َل َنا ِم ْن َخ َطاي ََانا ِب َد ِم ِه” (ر�ؤ)5 :1
ُم ُل ِ
عندما يذهب (�إىل �أبيه) حام ًال الغلبة والنٍ�رصة بج�سده القائم من الأموات.
صْ َة؟ ه َذا
عندئذ تقول بع�ض القواتَ :
«منْ َذا الآ ِتي ِمنْ �أَ ُد َ
اب ُح ْم ٍر ِمنْ ُب� َ
ومِ ،ب ِث َي ٍ
ب َال ِب ِ�س ِه» (�إ�ش .)1 :63واملرافقون له يقولون للمقيمني عند �أبواب ال�سماء:
ا ْل َبه ُِّي َ ِ
َ
َ
اتَ ،ف َي ْد ُخ َل َم ِل ُك ا َلْ ْج ِد» (مز .)٧ :٢٤و�إذ ي�ستف�رسون
اب ال َّد ْه ِر َّي ُ
«ار َت ِف ْعنَ �أ َّي ُت َها الأ ْب َو ُ
ْ
بالأكرث� ،أقول� ،إذ يروا ميينه ب�آثار دمه ،وكل ج�سمه وقد امتلأ باجلراحات يقولون:
«ما َب ُ
ال ِل َب ِ
�س الْ ِْع�صَ ِة؟» (�إ�شُ )2 :63يجيبَ « :ق ْد ُد ْ�س ُت
م َّم ٌرَ ،و ِث َيا ُب َك كَ َدا ِئ ِ
ا�س َك َُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ري ُه ْم َعلى ث َيا ِبي ،فلطخ ُت كُ ل َمال ِب�سي»
الْ ِْع�صَة َو ْحدي ....ف ُر�ش َع�ص ُ

العالمة �أوريجانو�س

(راجع �إ�ش.)٣-٢ :٦٣
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قوموا يا بني النور

بقلم:
قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية
�سجل َح َد َث القيامة املجيد
الكني�سة ُت ِّ
يف كل عقائدها وطقو�سها ،و ْ
تَفظه يف
كل �أحلانها و�صلواتها ،ومن ِ
العبارات
التي ُن�ص ِّلي بها يومي ًا يف َت�سبحة ن�صف
الليل حيث نقول يف بدايتها:
«قوموا يا َبنِي النور
لن�س ِّبح رب القوات»
وهذا النداء اليومي ُيعرب عن �ضـرورة القيامة
من ظلمة اخلطية و�سقطة املوت الأبدي ب�أبعادها
الثالثية:
ُ -1ظل َمة العقل الإن�ساين:
�أي �إ�صابته بالفراغ والتفاهة ،وه��ذا ما نراه
يف �أفكار كثريين مي�ل�أون �ساحات الدنيا وامليديا
على �إختالف �أ�شكالها ،بتفاهات الأفكار وفراغات
احل��ي��اة ،فال جتد ن��وراً ُي�ضئ وال عق ًال ي�ستنري،
ويعي�ش الإن�سان يف متاهة الفراغ والتفاهة .ورغم
تق ُّدمه العلمي �إال �أنه ُيعاين فراغ ًا عقلي ًا من �أفكار
الهدم وال�رش واجلرمية وغريها.
ُ -2ظل َمة القلب:
ويظهر ذل��ك يف البالدة والك�سل والإه��م��ال ،فال
جتد م�شاعر ال�شفقة والرحمة واملحبة واخلدمة،
والتذمر وعدم
بل م�شاعر الظلم واحلقد والإنتقام
ُّ
الر�ضا .ظلمة القلب ه��ي التي جتعلنا َن ِ�ص ُف
�صاحبها ب�أنه “�أعمى القلب” ال ُيب�رص ن��وراً وال
يعرف ُح ّب ًا وال يقدم رحم ًة ،بل ق�ساوته الداخلية
جتعله �أناني ًا يف كل ما يفعله ،وال يرى يف الوجود
�سواه.

ُ -3ظل َمة اليد �أي الف�ساد والعنف:
الذي �إ�س َت�رشى يف العامل ،و�صار ُيه ِّدد جمتمعات
وم�صالحِ ها ،ويقف ح��ائ ً
�لا �ضد العدالة
ال���دول َ
الإجتماعية ورفاهية ال�شعوب ،وح َّ��ول الأغنياء
�إىل �أثرياء بكل الرثوات ،يف مقابل الفقراء الذين زاد
عددهم وفقرهم وتعا�ستهم حتى �صاروا يعي�شون
على حافة احلياة.
ف�أي عقل �إن�ساين يقبل هذه احلروب وال�رصاعات
و�أعمال القتل والإرهاب التي �سادت يف �أماكن كثرية
�رشق ًا وغرب ًا؟ �إن الف�ساد �إذا َح َّل يف كل يد �صارت
�أعماله و�رشوره يف كل مكان بال معنى وال مغزى.
�إن الإن�سانية حتتاج �أ�صحاب الأفكار امل�ستنرية،
�أي امل ُث َّقفني وا ُملل َهمني و�أ�صحاب الفكر امل�ستنري
والثقافة امل�شبعة الب ّناءة ،التي تقف �أمام العقل
ا ُملظلم الذي ُيعرقِل َتق ُّدم املجتمعات ،ويقف حائ ًال
بني احلا�رض وامل�ستقبل بدعاوى �أفكار مظلمة �أو
حمبطة �أو ولىَّ زمنها و�ضاع وقتها!!.
كذلك حتتاج الب�رشية �أ�صحاب الأعمال امل�ستنرية
من �إجن��ازات حقيقية ت���ؤدي بال�شعوب �إىل حياة
الرفاهية امل�ستدمية وال�سالم الإجتماعي والعدالة
ال�سائدة على كل �أفراد املجتمع.
و َي�سرُ ّ نا مع هذا العيد ال�سعيد �أن نرفع ال�شكر هلل
على دوام نعمته .و ُن�ص ِّلي من �أجل “بني النور”
يف ك��ل م��ك��ان ،لكي ي�سود ال�سالم و َي��حِ ّ
��ل الآم��ان
والطم�أنينة يف كل البالد وبني كل العباد.
@PopeTawadros
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قم مثلما
قام
الم�سيح

�إنني يف منا�سبة قيامة ال�سيد امل�سيح� ،أقول لكل خاطئ ي�سعى �إىل التوبة:
امل�سيح َ
		
احل ُّي هـــل
قام
َ
ُ
	�أم ال تــــزال مو�ســـــد ًا

مثل امل�سيــح تُراك قمت
يف القرب ترقد حيث �أنت

واحلديث عن القيامة من اخلطية ،هو نف�س احلديث عن القيامة من �أ ّية �سقطة.
وقد يحتاج الأمر �إىل دعوة للقيامة� ،أي �إىل حافز خارجي.
مثال ذلك كُ َر ٌة تدحرجت من على جبلّ .
تظل هذه الكرة تهوي من �أ�سفل �إىل
�أ�سفل ،دون �أن متلك ذاتها� ،أو تُفكِّر يف م�صريها .وتظل تهوي وتهوي تباع ًا� ،إىل �أن
يعرت�ض طريقها َح َج ٌر كبري ،فيوقفها ،وك�أنه يقول لها “�إىل �أين � ِ
أنت تتدحرجني؟!
�صحوة ،بعد موت و�ضياع .تُ�شبه القيامة.
وماذا بعد؟! “فتقف� .إنها يقظة �أو َ

بقلم
مثلث
الرحمات
قداسة البابا
شنوده
الثالث

القيامة من
الخطية ،هو
نفس الحديث
عن القيامة من
أيّة سقطة.
وقد يحتاج
األمر إلى دعوة
للقيامة
4

سح فيما ال يليق .ك�إن�سان َي�رسح يف ِفكر غ�ضب �أو
�أو مثال ذلك �أي�ض ًا ِف ْك ٌر َي� َ ْ
انتقام� ،أو يف خطة ُيد ِّبرها� ،أو يف �شهوة يريد حتقيقها� ،أو يف حلم من �أحالم اليقظة.
ويظل �ساهم ًا يف �رسحانه� ،إىل �أن يوقفه غريه ،في�ستيقظ �إىل نف�سه ،ويتوقف عن
الفكر� .إنها يقظة �أو �صحوة� ،أو قيامة من َ�سقطة.
هناك �أي�ض ًا القيامة من ورطة� ،أو من �ضيقة .فقد يقع الإن�سان يف م�شكلة عائلية
�أو �إجتماعية يرزح حتتها زمن ًا� ،أو يف م�شكلة مالية �أو �إقت�صادية ال يجد لها ح ًال.
�أو ت�ضغط عليه عادة معينة ال ميلك الفكاك من �سيطرتها� .أو متلك عليه جماعة
معينة �أو �ضغوط خارجية ،ال ي�شعر معها بحريته وال ب�شخ�صيته ،وال ب�أنه
ميلك �إرادة �أو ر�أي ًا.
وفى كل تلك احلاالت ي�شعر بال�ضياع ،وك�أنه يف موت ،يريد �أن يلتقط �أنفا�سه وال
ي�ستطيع� .إىل �أن تفتقده عناية اهلل وتر�سل له من ينقذه ،فيتخل�ص من ال�ضيقة
التي كان فيها .ول�سان حاله يقول“ :ك�أنه قد كُ ِت َب يل عمر جديد”� .ألي�ست هذه
قيامة؟ �إنها حق ًا كذلك.
�إن القيامة يا �أخوتي ،لي�ست هي جمرد قيامة اجل�سد� .إمنا هناك حاالت �أخرى
كثرية توحي بها القيامة� ،أو تكون القيامة رمز ًا لها .وتبدو فيها �سمات حياة
�أخرى .ونحن نرجو من اهلل �أن يجعل �سمات القيامة يف حياتنا ب�إ�ستمرار .عمليات
جتديد وحياة � ُأخرى ،ت�رسي يف دمائنا .كما قال الكتاب عن عمل اهلل يف الإن�سان
�إنه “يجدد مثل الن�رس �شبابه” (مز  .)103و�أي�ض ًا كما قيل يف نبوة �إ�شعياء”و�أما
منتظرو الرب ،فيجددون قوة .يرفعون �أجنحة كالن�سور .يرك�ضون وال يتعبون.
مي�شون وال يعيون” (�أ�ش .)40:31
�إلهنا ال�صالح ،ن�س�أله يف روح القيامة� ،أن يهبكم جميع ًا قوة يف حياتكم ،ون�س�أله
�أن حتيا بالدنا حياة متجددة ب�إ�ستمرار ،فيها ال�صحوة وفيها النه�ضة وفيها
مد ويف قوة.
روح القيامة ،يف ِعزَّة ويف َْ

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

تعيد له الكني�سة مرتني فى ال�سنة ،يف 23
�أبيب (عيد ا�ست�شهاده) 5،هاتور (عيد ظهور
ر�أ�سه).

لوجنينو�س �أن �ساعة ا�ست�شهاده قد �أو�شكت.
فزاد يف �إكرام اجلنود ،ثم تركهم ينامون و�أخذ
يعد نف�سه للموت .ويف �صباح اليوم التايل،
ذهب باكراً و�أخ�بر رفيقيه مبا ج��رى ،فاتفق
الثالثة على ك�شف هويتهم للجنود وقبول
اال�ست�شهاد ،وهكذا كان.

وك��ان يراقب كل �شيء باهتمام  ،ويت�أمل
بده�ش ٍة وذهول ،وحترك قلبه جتاه ما يحدث
لأنه مل يكن بال�شيء الطبيعى.

وقف لوجنينو�س �أم��ام طالبي نف�سه وقال
لهم �أنه هو  لوجنينو�س الذى تبحثون عنه .مل
ي�صدق اجلنود �آذانهم �أول الأمر .ثم حتول �شكهم
�إىل ده�شة ف�شعور بالأ�سى .لكن لوجنينو�س
ورفيقيه �أ� ّرصوا على تنفيذ �إرادة القي�رص .وبعد
�أخ�� ٍذ ورد ،قام اجلنود فقطعوا هامات الثالثة
و�أر�سلوا بر�أ�س لوجنينو�س �إىل بيالط�س ،بناء
على طلب هذا الأخري ،بعدما �أ� ّرص اليهود على
�أن ُتعطى لهم عالمة ت� ّؤكد موته.

كان يونانى اجلن�س  ،وعندما عُ ني بيالط�س
والي ًا على اليهودية ك��ان لوجنينو�س �أحد
اجلنود الذين رافقوه ،وكان �أحد اجلنود الذين
تولوا �أمر �صلب الرب ي�سوع..

وهو الذى طعن ال�سيد بحرب ٍة يف جنبه لكى
يت�أكد من موته فخرج منه ما ٌء ودمُ ،
ف�شفيت
عينه التي كانت تزعجه كثرياً فتعجب من
ذلك وزاد عجبه عندما �شاهد ظالم ال�شم�س
وان�شقاق حجاب الهيكل وت�شقق ال�صخور
وقيام املوتى من القبور.

هكذا و�صف القدي�س متى الب�شري بداية اهتدائه
فقال «و�أم��ا قائد املئة والذين معه يحر�سون
ي�سوع فلما ر�أوا الزلزلة وما كان ،خافوا جداً
وقالوا :حقا كان هذا ابن اهلل» (مت.)54 :27
وك��ان ح��ا��ضر ًا وق��ت ختم القرب وا�ستالم
يو�سف الرامى ج�سد املخل�ص  ،وجرى تكليفه
هو واثنني من رفاقه بحرا�سة القرب  ،ف�شهدوا
الأح���داث التي �سبقت وتبعت قامة ال�سيد
امل�سيح.
وعندما قام ال�سيد امل�سيح والقرب خمتوم
حتري و�س�أل اهلل �أن ُيعرفه ال�رس ،ف�أر�سل له
بطر�س الر�سول ف�أعلمه ب�أقوال الأنبياء عن
املخل�ص ف�آمن وترك اجلندية وذهب �إىل بلده
وب�رش فيها بامل�سيح.
وملا �أراد اليهود ر�شوة اجلند ليقولوا �أن تالميذ
ي�سوع �أتوا لي ًال و�رسقوا جثته ،رف�ضوا ذلك،
وتركوا اجلند ّية وانتقلوا � ًّرسا �إىل بالد الكبادوك
(م�سقط ر�أ���س لوجنينو�س)  ،بعدما اقتبلوا
املعمود ّية على �أيدي الر�سل.

خاف اليهود �أن يقوم لوجنينو�س بن�رش �أخبار
عن ي�سوع ت�سيء �إليهم ،فح ّر�ضوا بيالط�س
عليه ،فكتب �إىل طيباريو�س قي�رص ،ف�أمر
بالبحث عنه هو ورفيقيه و�إعدامهم بتهمة
الفرار من اجلند ّية.
انطلقت كوكبة من اجلند �إىل بالد الكبادوك
لتنفذ �أمر القي�رص دون �أن تكون لها �أ ّية دراية ال
مبكان لوجنينو�س وال مبوا�صفاته.
وعر�ض �أن توقف اجلند يف بقع ٍة للراحة كان
لوجنينو�س مقيم ًا فيها ،فا�ست�ضافهم .و�أثناء
احلديث ك�شف عمال القي�رص �أنهم يف �صدد
البحث عن قائد املئة الهارب ورفيقيه .ف�أيقن

ا�ست�شهاده :

فلما ا�ستلم اليهود الر�أ�س وت�أكدوا �أنها ر�أ�س
لوجنينو�س� ،ألقوها يف حفر ٍة كانت ُتلقى فيها
قمامة املدينة.

وهكذا مت يف هذا القدي�س ما قاله ال�سيد امل�سيح
«و�أنا �إن ارتفعت عن الأر�ض �أجذب �إ َّيل اجلميع»
هكذا كان موت اليد امل�سيح مثل مغناطي�س
جذب الكثريين ،و�سيظل �إىل يوم جميئه.
ظهوره المر�أة:

إلهي  -ح�سبما يقول التقليد
ي�شاء التدبري ال ّ
حت��ج ام���ر�أة غنية م��ن ب�لاد الكبادوك
 �أنّ
ربك
�إىل الأر���ض املقدّ�سة برفقة وحيدها للت ّ
والتما�س ال�شفاء من عمى �أ�صابها .وما �أن
بلغت املدينة حتى مات ابنها وتركها وحيدة
حزينة.

يف تلك الليلة ظهر القدي�س لوجنينو�س للمر�أة
يف حلم فعزى قلبها ووعدها ب���أن ُت�شفى من
عماها ،و�أن ترى ابنها مكل ًال باملجد يف ال�سماء،
�إن هي ذهبت �إىل حفرة القمامة خارج املدينة
و�أخرجت ر�أ�سه من هناك.
وبالفعل �أفاقت امل��ر�أة من نومها ،ون��ادت من
�أر�شدها على احلفرة .ما �أن و�صلت طلبت
�أن تبقى مبفردها ،و�أخ���ذت تتلم�س املكان
بيديها ،والقدي�س لوجنينو�س يقودها� ،إىل
�أن وقعت على اجلمجمة فانفتحت عيناها
للحال ،و�شاهدت وحيدها �إىل جانب القدي�س
لوجنينو�س يف ال�سماء ،فتعزت تعزية كبرية.
كما ُيقال �أنها ع��ادت �إىل بالدها ومعها ر�أ�س
القدي�س وجثمان ابنها حيث بنت كني�سة
وو�ضعتهما فيها.
�شفاعات و�صلوات املالئكة
وقدي�سى القيامة فلتكن معنا.
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ُمث َّلث الرتبية املحظور هو «ال�صياح وال�شتم وال�رضب»!

د /جمدى �أ�سحق
�أنت حمبوب وغ��ايلُ ،جملة ت�ستحق �أن تتكرر اليوم كله.
بالعنف املتبادل :الأب
يف �أغلب الأحيان يقوم الأب والأُم ُ
بال�رضب (غالب ًا) والأم بال�رصاخ .و�أحيان ًا ،كنوع من التعاون ،دعهم ي�سمعونها وي�شعرون بها فتدخل �إىل وجدانهم وتثمر
يتبادالن الأدوار� ،أو يت�شاركان فيها!
وت�أتي بثمار الآمان والفرح والنجاح.
هل تظن �أيها الوالد العزيز� ،أن هذا الأمر �إيجابي يف الرتبية؟
3-3العنف امل�ضاد� :أظهرت الدرا�سات الرتبوية �أن

ال�رصاخ يف وجه الطفل ال يقل خطورة عن ال�رضب والعنف %95 .من احلاالت التي يتعر�ض فيها الطفل لل�رضب تكون عن
�أتذكر مره هاجمتني مقطورة �ضخمة �أثناء قيادتي ال�سيارة �إنفعال ينتاب الأب ،ورغبة يف تنفي�س الغ�ضب ،وال ت�ؤدي �إىل
وكادت تنهي حياتي لوال عناية اهلل الفائقة .ثم �رضب املتهور �أي هدف تربوي �أو تعليمي.
نفري الناقلة العمالقة بجوار �أذين .وظللت �أ�سبوع ًا كام ًال
والعنف ال ُيع ِّلم الولد الفرق بني ال�صواب واخلط�أ على
�أ�سرتجع هذا ال�صوت الرهيب حتى �أثناء نومي.
الإطالق ،وذالك لأن م�شاعر الولد الغا�ضبة واملت�أملة واملكروهة
وهذا ما يحدث بال�ضبط للطفل :خوف ورعب وفقدان للأمان!
تعمي العقل عن َتع ُّلم �أي �شيء .يف هذا الوقت الع�صيب ي�سعى
يحَ ،و َال َي ْ�س َم ُع �أَ َح�� ٌد فيِ َّ
َتذكَّ ر �أن امل�سيح « َال َي ِ�ص ُ
ال�ش َوا ِر ِع الطفل املجروح �إىل م��داواة جرحه ولي�س �إىل �إعمال عقله!
َ
�ص ْو َتهُ » (�إ���ش،2 :42م��ت� .)19 :12إمنا هو الوديع الهادي وت� ِّؤكد الدرا�سات �أن العنف الرتبوي ُينتِج  %10من الأطفال
.)29
(مت:11
العدوانيني ،و�أن��ه يكون ِمن بني ه���ؤالء الأطفال العدوانيني
� %90سلبيني� ،أي تابعني ومنقادين.
وملثلث (ال�صياح وال�شتم وال�رضب) �آثار مرعبة:
والعجيب �أن هذا العدوان يتحرك �أو ًال �ضدك؛ ف�صياحك
�سوف يقابله �صياح الطفل املجروح نحوك ،و�سوف ُي�� َر ّد
لك ال�صاع �صاعني .والأخطر من هذه ال�سلبية امل�صاحبة
راجع درا�سي واجتماعي ،وعدم �إقبال على الدنيا،
للعدوانَ :ت ُ
ثم َ�س ْعي متوا�صل لأي نوع من �أن��واع الل َّذة التعوي�ضية يف
الأفالم والألعاب ،ورمبا الإنحرافات ال�سلوكية واجلن�سية.

1-1فقدان الأمان واالطمئنان ،والقلق الدائم :هذا نوع
من الإره��اب ي�ستعمله الأب��وان معتمدين على قوة الأوت��ار
ال�صوتية بال �أي هدف تربوي .ويظهر هذا القلق يف احلركة
غري امل�ستقرة ،والبكاء و َق ْ�ضم الأظافر ،واخلوف من الآخرين
و َر ْف�ض الذهاب للمدر�سة� ،أو اخلوف من الأماكن املظلمة .وقد
يتطور الأمر �إىل �إكتئاب و�إنطواء وعزلة َم َر ِ
�ض َّية.
رتجم َلدى الطفل فوراً
 2-2ال�شعور بال َر ْف�ضُ :
الع ْنف ُي َ
�أما يف التوجيه املثايل فعليك �أن ت�رشح اخلط�أ .ثم تعطي
�إىل ُجملة من ُ
اجل َمل التالية “�أنا غري مرغوب َّيف”�”،أنا غري
الال معلومة ُم ْقنِعة للطفل يف كلمات قليلة ،ثم تعطي الولد فر�صة
حمبوب”�”،أنا مكروه وال لزوم يل” ،الأمر الذي ُي ْحدِث �إخت ً
كبرياً يف توازنه النف�سي .فال ُركن الرئي�سي يف منو �أوالدك هو ل ُيعبرّ عن راية ويبدي تعاونه لتنفيذ التوجيه والن�صيحة،
باحل ْ�سم َ
مع �إ�ستبدال الغ�ضب َ
احلب غري امل�رشوط.
واحلزْم.
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الدرد�شة والإنرتنت
�س�ؤال :هل الدرد�شة على الإنرتنت حرام؟
د .عادل حليم

�س�ؤال :هل ال�شات بني �شاب وفتاه من كني�سة واحدة غري الئق
وذلك على �سبيل التعرف �أكرث وتكوين عالقات طيبة وحمرتمة؟
الإجابة:
�أو ًال ،ال يوجد لدينا حرام وحالل! بل يوجد ما يوافق ،وما
ال يوافق .كما قال بول�س الر�سول« :كُ ُّل الأَ ْ�ش َيا ِء َِ
ت ُّل لِ ،ل ِكنْ
َ
�س كُ ُّل الأَ ْ�ش َيا ِء ُت َوا ِف ُق .كُ ُّل الأَ ْ�ش َيا ِء َِ
�س كُ ُّل
ت ُّل لَِ ،ول ِكنْ ل ْي َ
َل ْي َ
الأَ ْ�ش َيا ِء َت ْب ِني» (.)23:10
ال��درد���ش��ة لي�ست خ��ط���أ ،ول��ك��ن اخل��ط���أ ق��د ي��ك��ون يف
الإ�ستخدام .التعارف لي�س خط�أ ،ولكن اخلط�أ قد يكون يف
الأحاديث التي قد تند ِرج حتت بند التعارف .قد تكونني
فتاة ملتزمة ،وتعرفني احل���دود املنا�سبة يف احلديث،
ِ
نف�سك
ولكن الطرف الآخ��ر قد ال يعرف ه��ذا .وقد جتدين
ُعر�ضة لبع�ض الأ�سئلة �أو التعليقات التي قد ال تكون يف
م�صلحتك  .فيجب �أن يكون الإن�سان حكيم ًا.
قد ي�ستفيد الإن�سان من برامج الدرد�شة ,WhatsApp
� ،Skypeأو غريهم يف الكثري من الأم���ور .مثل الت�أكيد
ع��ل��ى بع�ض ُ
اخل����� ّدام �أو الأ���ش��خ��ا���ص يف �أم����ور ُمع َّينة
يف اخلدمة �أو الإفتقاد �أو الدرا�سة �أو غريها .وقد ي�ستفيد
البع�ض من هذه الربامج يف العمل والتوا�صل مع الزمالء� .أو
نقل امللفات� ،أو امل�شاركة �أو احلديث يف مو�ضوعات هامة� .أو
التوا�صل مع �صديق �أو قريب بعيد� .إلخ.
الإنرتنت و�سوء اال�ستخدام!...
بعد �أن �أ�صبحت �شبكة الإن�ترن��ت يف متناول ال�شباب
والأطفال� ،أ�ساء البع�ض �إ�ستخدامها يف �إجتاهات خاطئة،
ح�سية و�إجتاهات مل نعتاد عليها
والبحث فيها عن �أ�شياء ّ
يف مجُ تمعنا ،و�أ�شياء ت�ؤ ّثر �سلب ًا على حياتنا الروحية.
كيف نتج ّنب �سلبيات الإنرتنت؟
كل �إخرتاع له وجوه �إيجابية مفيدة نافعة ،وله وجوه
�أخرى �سلبية ،وي�ستطيع ُم�ستخ ِدم �شبكة الإنرتنت �أن ُيح ّدد
ما ُيريده بال�ضبط ،ويرف�ض ما ال يتّفق مع الأخالق والقيم
واحلياة الروحية ،متام ًا مثل �إ�ستخدام القنوات الف�ضائية
ً
ريا�ضية كانت �أم
حيث يختار ا ُمل�ستخ ِدم القنوات ا ُملفيدة،
�إخبارية �أم علمية �أم درامية� .إلخ ،ولكنه يرف�ض �إختيار
القنوات التي تق ِّدم الأفالم اخلليعة وتثري يف الفرد �إجتاهات
ُف�سد نقاوة قلبه ،وت ِ
ح�سية ت ِ
ُبعد به عن القدا�سة التي
ّ
يف امل�سيح ي�سوع.
ينبغي �أن ُنالحظ هنا �أن هناك �شبكات كربى تُتاجر
باجلن�س من �أجل املال و َتع ِر�ض ُمنتجاتها على رواد �شبكة
الإنرتنت .فرمبا يدخل �أحد ال�شباب على موقع ما بحث ًا
عن مادة علمية �أو �إخبارية �أو ثقافية ،ف�إذا به يجد �إعالن ًا

عن موقع �آخر له طابع جن�سي ،ومتى �ضغط على الإعالن
يجد نف�سه وقد دخل بالفعل �إىل موقع َيع ِر�ض مادة جن�سية
رديئة ،و ُيتاجر بالأج�ساد و ُي ِ
ف�سد �أذهاننا عن النقاوة
امل�سيحية .وما علينا �إال �أن نتجاهل الدخول يف مثل هذه
املواقع التي غالب ًا ما جتُ ّرنا �إىل مواقع �أخ��رى �أكرث منها
ف�ساد ًا.
�شبكة الإنرتنت تُ�شبه �شبكة ُنلقيها يف البحر ،وحينما
جنتذبها جند بها �أ�سماك ًا جيدة و�أخ��رى رديئة ،و�أخرى
ُمتع ّفنة ،وما علينا �إال �أن نختار اجليد و ُنلقي بالرديء يف
�سلة القمامة.
ونحن هنا �أمام عدة مالحظات بخ�صو�ص �إ�ستخدام
�شبكة الإنرتنت:
1-1حافظ على وقتك.
2-2حافظ على �صحتك اجل�سدية والنف�سية:
تن�س �أن الرتكيز على �شا�شة الكمبيوتر �ساعات طويلة
ال َ
ي���ؤ ِّث��ر على اجلهاز الع�صبي ،وق��د ي���ؤ ِّث��ر على العينني،
هذا بالإ�ضافة �إىل الت�أثري النف�سي ال�سلبي حينما يبقى
الفرد ُمغ َّيب ًا عدة �ساعات ال يدري مبا حوله ،حيث ُيركِّ ز
ّ
ويقل �إهتمامه
على الأ�شياء (الكمبيوتر )computer
بالأ�شخا�ص ،مما قد ي�ؤ ِّثر �سلب ًا على عالقاته بالآخرين،
حتى �أن البع�ض يدخل يف حالة من “الإدمان” للكمبيوتر
يتحول من و�سيلة مفيدة عند احلاجة �إىل هدف يحيا
الذي
ّ
الفرد من �أجله.
-3حافظ على حياتك الروحية:
قد ي�شغلك الكمبيوتر والإنرتنت عن �أمور ُمه ّمة يف حياتك.
رمب��ا يكون ذل��ك َخ ْ�صم ًا من وقت ال�صالة �أو وقت قراءة
الكتاب ا ُمل��ق�� َّد���س �أو وق��ت اخل��دم��ة ،وق��د تنبهر ببع�ض
تروج لها �رشكات
الإجتاهات الإ�ستهالكية
واحل�سية التي ِّ
ّ
عاملية على �شبكة الإنرتنت مما ُي ِ
�ضعف �إهتمامك الروحي.
عليك �إذن �-أخي احلبيب�-أن تُ ّدد ما تريد بال�ضبط،
و�أن ت�ضع هدف ًا حلياتك ،وهدف ًا لكل �أعمالك .ف�إذا ط ّبقنا
ذل��ك على �إ�ستخدام الكومبيوتر والإن�ترن��ت فعلينا �أن
ن�ستخدمهما بحكمة فيما نحتاجه بال�ضبط ،ونق�ضي
الوقت املنا�سب دون �إ�ستهالك لطاقتنا فيما ال يفيد ،ونرف�ض
لن�ضع كل
رض بحياتنا النف�سية والروحية.
ْ
�أي �شيء ي� ّ
�شيء يف مو�ضعه املنا�سب.
يب» (1كو.)40:14
َ
«و ْل َيكُنْ كُ ُّل َ�ش ْي ٍء ِب ِل َيا َق ٍة َو ِب َح َ�س ِب َت ْر ِت ٍ
والرب معك.
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»مع المسيح في طريق اآلالم «الجلجثة
�إن طريق الآالم ِفعل ّي ًا كما ذكر الإجنيل هو الطريق �إبتداء من “ ُب�ستان جث�سيماين” ،حيث مت القب�ض على الرب ي�سوع و�صو ًال �إىل
�ص ِلب عليه امل�سيح ،وهو َم ْو ِقع ُمرت ِفع خارج مدينة ال ُقد�س ،و ُي�س َّمى بالآرامية – وهي اللغة التي
اجللجثة .واجللجثة هو املكان الذي ُ
كان يتك ّلم بها امل�سيح “جاجولثا” ،وتعني موقع اجلمجمة« .وملا �أتوا �إىل مو�ضع يقال له جلجثة وهو امل�سمى مو�ضع اجلمجمة».
و ُيقال اجلمجمة حيث ِقيل �أن �آدم كان مدفون ًا يف هذا املو�ضع� ،أو �أن ال�صخرة ت�شبه اجلمجمة �أو لكرثة امل�صلوبني يف ذلك املكان نظر ًا
�ص ِل َب ومات ليعطي حياة لآدم وبنيه.
لكرثة جماجمهم .وهنا امل�سيح ُ
وهذه الرحلة ت�شمل عدة مراحل:
 -1من جث�سيماين �إىل َمق ّر رئي�س الكهنة قيافا -2	 .من َمق ّر قيافا �إىل �صالة املحاكمة بق�رص بيالط�س.
 -3من ق�رص بيالط�س �إىل ق�رص هريود�س امللك -4	.من ق�رص هريود�س امللك �إىل بيالط�س مرة �أخرى.
 -5من ق�رص بيالط�س �إىل اجللجثة.
ْ
طريق الآالم هو طريق داخل ال َبلدة القدمية ُيع َرف بطريق الآالم �أو  ،Via Dolorosaوت�ستطيع �أن تقر�أ �إ�سمه على مفرتقات
الط ُرق ،وهو الطريق ال�ض ّيق ا ُمل ْل َت ّف بني ُط ُرق �أور�شليم ال�ض ّيقة �أي داخل ُط ُرق البلدة القدمية.
ُع ِر َف طريق الآالم �أنه ا َمل�سار الذي �سار فيه امل�سيح حام ًال �صليبه ،والذي يبد�أ من مكان حماكمته – الذي يوجد فيه الآن دير
ال�ص ْلب وهو ّ
تل اجللجثة وهو الآن داخل كني�سة القيامة.
راهبات �صهيون  ،Ecce Homo churchو�صو ًال �إىل مكان َّ
ً
ق�سم �إىل  14مرحلةُ ،و ِج َدت �إحيا ًء للأحداث التي َم َّر بها امل�سيح ،و�إ�شرتاكا معه يف �آالمه
هذا الطريق ال يتعدى  1كيلومرت ،وهو ُم َّ
وموته على ال�صليب .طريق الآالم �أو “ َد ْرب الآالم” جند فيه :كني�سة اجلثمانية ،كني�سة القيامة ،كني�سة القدي�سة مرمي ،كني�سة
القدي�سة حنة ،حديقة القرب املقد�س ،العيزرية ،اجللجثة ،كني�سة ال�صعود ،كني�سة قرب ب�ستان جثيماين.
كيلو مرت واحد من امل�ساحة َذ َخ َر ب ُقد�سية وتاريخ كبريينَ ،د ْرب بني �أ ِز َّقة القد�س القدمية عبقت بقد�سية مدينة الديانات ،و�سار
رضعني بال�صلوات.
به �آالف من الزوار
ّ
واحلجاج على َد ْرب امل�سيح ،مبتهلني ُ
ومت� ِّ
ُ�س ّم َيت املنطقة ِب َد ْرب الآالم ن�سبة للآالم التي عاناها ال�سيد امل�سيح يف الطريق .وتبد�أ من “باب الأ�سباط” وتنتهي يف “كني�سة
القيامة” ،ويحوي الطريق  14مرحلة 9 :منها يف الطريق نف�سه ،و  5مراحل � ِآخر داخل كني�سة القيامة ،وهو طريق مليء بالكنائ�س
واملزارات �سوف نتحدث عنهم فيما بعد .وتبد�أ مراحل درب الآلآم املعروفة �أي�ض ًا ِب َد ْرب ال�صليب �أو طريق اجللجلة ،من حارة “باب
الع َمر ّية” املعروفة تاريخي ًا با�سم “املدر�سة اجلاولية” ،وتنتهي يف داخل “القرب املقد�س” بكني�سة
حطة” ،حيث تقع “املدر�سة ُ
القيامة.

مراحل طريق الأالم
�ص َد َر منه
املرحلة الأوىل :تبد�أ من َم َق ّر الوايل تيط�س الذي َ
حكم ال�صلب على ال�سيد امل�سيح ،وهذا املقر كان يوجد
يف مكان ما يف البقعة التي تقوم عليها الآن مدر�سة
“الرو�ضة” ومدر�سة “راهبات �صهيون” وما بينهما،
و�أنه هناك مت تتويج ال�سيد امل�سيح ب�إكليل من ال�شوك.
املرحلة الثانية :قام ُ
اجل ْند بو�ضع عود ال�صليب على
ال�سيد امل�سيح ،و�أنه يف هذا املكان قام الوايل مبخاطبة
اليهود املجتمعني ،قائ ًال لهم� Ecce Homo :أي “هذا
هو الرجل” ،لهذا فقد �أُقيم يف هذا املكان قو�س ُي�س ّمى
بهذا الإ�صطالح  ،Ecce Homoوهو جزء من العمارة
التي متلكها راهبات �صهيون.
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املرحلة الرابعة :وه��ي على ُبعد
�أمتار من املرحلة التي �سبقتها،
والتقي ال�سيد امل�سيح يف هذه
املرحلة ال�سيدة العذراء مرمي.

املرحلة الثالثة :وهي تقع عند الزاوية
القائمة عند مفرتق الطريقني ،طريق
الآلآم وال��ط��ري��ق ال��ت��ي َت ِ
�صل بني
“الوادى” وباب “العمود” ،حيث
دير “الأرمن الكاثوليك”.
املرحلة اخلام�سة :تقع عند الزاوية
الكائنة عند ملتقى طريق ال��وادى
ب�أول العقبة املعروفة بعقبة املفتي،
يف هذه املرحلة �شعر ال�سيد امل�سيح
بثقل ال�صليب وك��اد ي�سقط على
الأر�����ض ،ف��ق��ام �سمعان ال��ق�يرواين
و�ساعده يف حمل ال�صليب.
املرحلة ال�سابعة :وتقع عند ملتقى
درب الآلآم بالطريق التي تربط باب
“خان الزيت” بباب “العمود”.

امل��رح��ل��ة ال�����س��اد���س��ة :وف��ي��ه��ا قامت
القدي�سة “فريونيكا” بمِ َ ْ�سح َع َرق
ال�سيد امل�سيح ،ويف هذا املكان يوجد
منزل القدي�سة فريونيكا وقبرْ ها.

امل��رح��ل��ة ال��ث��ام��ن��ة :وت��ق��ع عند الدير
املعروف بدير “مار المبو�س” للروم
الأرثوذك�س ،وهنا ال�سيد امل�سيح
َ
خاطب امل��ر�أة التي كانت ت�سري من
على”
خلفه باكية“ :ال تبكي َّ

املرحلة التا�سعة :تقع عند دير الأقباط
�إىل ال�رشق من كني�سة القيامة ،حيث
�سقط امل�سيح حتت ال�صليب من
التعب.
ِ�ش َّدة َ
املرحلة احلادية ع�رش :ومت فيها َو ْ
�ضع
يدي ال�سيد امل�سيح على
امل�سامري يف ّ
ال�صليب.

املرحلة العا�رشة :وهي داخل كني�سة
القيامة ن ْف�سها وتت�ضمن َت ْعرية
ال�سيد امل�سيح.

املرحلة الثانية ع�رش :وت�شمل موت
ال�سيد امل�سيح على ال�صليب.

املرحلة الثالثة ع�رش :وهي �إنزال ال�سيد
��رم��ز �إليها
امل�سيح عن ال�صليب ،و ُي َ
بحجر التحنيط يف كني�سة القيامة.

املرحلة الرابعة ع�رش :وت�شمل َد ْف��ن
رمز لها
ال�سيد امل�سيح وقيامته ،و ُي َ
بالقرب املقد�س داخل الكني�سة.

عزيزي القاريء اليوم نتذكر �سو ّي ًا عمل امل�سيح خلال�ص الب�رشية ،فهو َم ْن جاء
وت�أمل عنا لكي ب�آالمه يخل�صنا .فلن�ستعد هنا من �أمام ال�صليب لن�ستحق غد ًا �أن
نقف مع ًا ثم ن�شاهد نور القيامة املقد�س.
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دينا حبيب باول

م�رصية �أمريكية م��ول��ودة يف  1يناير 1974م
من �أ��سرة قبطية ،وعندما كان عمرها � 4سنوات
هاجرت مع �أُ�رستها �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
ع��ام 1977م ،تخ َّرجت م��ن جامعة تك�سا�س يف
�أو�سنت ،تُيد اللغتني العربية والإجنليزية بطالقة،
متزوجة «ريت�شارد باول» رجل عالقات عامة منذ
 10يناير 1998م.
تـم �إخـتيارهـا يف املنــتـدى الإقت�صـادي العاملـــي
كواحدة من قادة ال�شباب�َ .ش َغ َلت َم ِ
ن�صب كبرية
م�ست�شاري الرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ترامب
للمبادرات الإقت�صادية ،وتو َّلت املن�صب يف 20
يناير 2017م .وم�ست�شارة الأمن القومي الأمريكي
لل�ش�ؤون الإ�سرتاتيجية ،وتو َّلت املن�صب يف مار�س
2017م.
كما َ�ش َغ َلت منا�صب �سيا�سية و�إقت�صادية ،منها
م�ساعدة وزي��ر اخلارجية لل�ش�ؤون التعليمية
والثقافية من العام 2005م وحتى العام 2007م،
ونائبة وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون العامة
والدبلوما�سية ،كما َع َم َلت يف م�ؤ�س�سة غولدمان
�ساك�س وتبو�أت منا�صب عدة يف ذلك الوقت ،و�أ�رشفت
على برنامج للإ�سكان وتنمية املجتمعات العمرانية
تُق َّدر قيمته بحوايل  4مليارات دوالر ،و�أ�رشفت على
عدد من الربامج الإ�ستثمارية واخلريية كما �أ�رشفت
على �رشكة تعني مببادرات متكني � 10آالف �إمر�أة
من خالل امل�رشوعات ال�صغرية يف الدول النامية.
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ويف عام 2003م �إن�ض َّمت �إىل �إدارة الرئي�س الأ�سبق
جورج دبليو بو�ش وكانت �أ�صغر م�ساعد للرئي�س
داخ��ل البيت الأب��ي�����ض ل�����ش���ؤون املوظفني وك��ان
عمرها  29عام ًا ،كما تق َّلدت من�صب م�ساعدة وزيرة
اخلارجية كوندوليزا راي�س لل�ش�ؤون التعليمية
والثقافية ،ومن�صب نائب وكيل وزارة ال�ش�ؤون
العامة والدبلوما�سية العامة يف ع��ام 2005م،
وو�صفتها راي�س ب�أنها واحدة من �أكف�أ ال�شخ�صيات
التي تعاملت معها.
وق��ال عنها الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب:
«�إنها معروفة ب�إمتالكها ر�ؤية �إ�سرتاتيجية يف برامج
املبادرات والنمو الإقت�صادي وهي امر�أة حا�سمة يف
العديد من الأعمال الإ�ستثمارية وريادة الأعمال».
وو�صفها هربرت رميوند مكما�سرت م�ست�شار الأمن
القومي التي عملت كم�ساعدة له كذلك ب�أنها «ع�ضو
ال ُيق َدر بثمن يف طاقم الرئي�س ترامب؛ فقد نظمت
وبذلت جهد ًا لإ�ستعادة الكفاءة الإ�سرتاتيجية
لبالدنا».
ويف دي�سمرب عام 2017م �أعلن البيت الأبي�ض َعزْم
«دينا حبيب باول» الإ�ستقالة مطلع العام 2018م
وي�أتي ذلك عقب �إع�لان ترامب ر�سمي ًا الإع�تراف
بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل ،غري �أن �سارة �ساندرز
املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض قالت �أن باول كانت
تعتزم البقاء �سنة واحدة يف من�صبها ،م�شرية �إىل �أن
مغادرتها غري مرتبطة بالقرار املتعلق بالقد�س.

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

الر�ضا النف�سي:
البـاب املـَـلـَـكي لل�صحة وال�سعادة

د�.أحمد عكا�شة –كتاب الر�ضا النف�سي

كتاب الر�ضا النف�سي :الباب ا َمل َلكي لل�صحة وال�سعادة ت�أليف الدكتور �أحمد عكا�شة
الطبيب النف�سي ال�شهري و�أ�ستاذ الطب النف�سي بجامعة عني �شم�س.

ب�سط لعدد من امل�شاكل النف�سية على
الكتاب هو تعريف ُم َّ
مدار  18ف�صل ،ويت�ساءل :ماهي ال�صحة النف�سية؟ ما هي
ال�سعادة النف�سية؟ ويقول :مرة �أخرى تختلف الآراء وهي
تواجه مثل عالمات الإ�ستفهام ه��ذه ...فهناك من ينادى
ب�أن ال�صحة النف�سية هي التوافق مع املجتمع يف القيام
بامل�سئولية والإنتهاج .غري �أن هذا غري �صحيح ،فلو كانت
ال�صحة النف�سية كذلكَ .ملا ظهر الفنانون واملخرتعون
والعلماء� .إن ه���ؤالء ع��ادة يخالفون املجتمع وتقاليده.
وهكذا ف�إن التوافق مع املجتمع يلغي متام ًا التطور!
ويقول البع�ض الآخر :ال�صحة النف�سية هي القدرة على
العطاء واحلب دون انتظار ملقابل .و ُيف�سرّ ها البع�ض الآخر:
�إنها التوازن بني الغرائز والرغبات اخلا�صة .وال��ذات.
وال�ضمري ،و�أحيان ًا ُنع ِّرف ال�صحة النف�سية على �أنها القدرة
على الت�أرجح بني ال�شك واليقني .فالت�أرجح مينح الإن�سان
امل��رون��ة فال يتطرف �إىل حد اخل��ط���أ .وال يتذبذب �إىل حد
الإحجام عن �إتخاذ �أى قرار ،فالت�أرجح يوفر للفرد املعادلة
َ
واخل ْلق والتمتع والتك ُّيف.
والقوة الالزمة لالنطالق
ويذهب بع�ض رواد املدار�س اجلديدة يف علم النف�س �إىل �أن
ال�صحة النف�سية هي الت�آزر والتوافق بني الطفل واملراهق
والأب يف كل منا فنحن ال ننمو بطريقة ر�أ�سية من الطفولة
�إىل املراهقة حتى نبلغ الن�ضج ،ولكن ي�ستمر يف كل واحد منا
الطفل �أحيان ًا .واملراهق �أحيان ًا .والنا�ضج �أحيان ًا �أخرى!
ويقول “لقد �أثبت العلم وحده �أنه عاجز عن �إ�سعاد الإن�سان
لكن �سوف ي�سرتد االن�سان �سعادته و�سكينته �إذا عاد �إىل
الإميان والإنتماء» .لقد �أثبت �أن خري و�سيلة ملقاومة القلق
والإكتئاب هو �أن يعي�ش الفرد يف ن�سيج �إجتماعي �صحي
و�أن َي ْ�س َعد بالإجناز.
و ُيح ِّدثنا د.عكا�شة عن �أهم امل�شاكل التي حتيط بالإن�سان

يف هذا الع�رص الذى تتكالب فيه الظروف �شتَّى عليه لتُح ِّوله
�إىل �إن�سان يحمل العامل �أجمع ف��وق كتفيه ،و ُيزيد من
�صعوبات احلياة ب�أن ُي�صاب مبر�ض نف�سي وهو ال يعلم
فيبد�أ د .عكا�شة كتابه باحلديث عن ال�سعادة يف احلياة
ّ
ويلخ�صها يف قوله �أن امل��ال ال ُيح ِّقق كل ال�سعادة ولكن
من املمكن �أن ُيح ِّقق بع�ض ًا منها وهكذا القوة وال�سلطة،
ولكن ر�أ�س املال احلقيقي هو يف الت�آلف والتكاتف الديني
والأُ��س�ري وف��ى جم��ال العمل واجل�ي�رة ،و�أن ر�أ���س املال
الإجتماعي يتالءم مع جودة احلياة .ثم ي�أخذنا للحديث
�صحح لنا مفهوم خاطئ و�شائع
عن الإنتحار والإكتئاب و ُي ِّ
�أن الف�صام لي�س هو ازدواجية ال�شخ�صية ،ولكنه نوع �آخر
من الأمرا�ض.
وي�رشح لنا كيف يف�شل الزواج وما هي طرق جناحه
يف رو�شتة لإر�شاد كل زوجني على الطريقة ا ُملثلى للو�صول
�إىل حياة زوجية �سعيدة.
ويف�سـر لنا د� .أحمد عكا�شة العالقة بني الذكاء والتح�صيل
الدرا�سي ،وي�ضـرب لنا مثال �إدي�سون و�أين�شتني فكالهما مل
يكن م�ستوى حت�صيله الدار�سي عاىل.
لذا فالف�شل يف الدرا�سة ال يعنى قلة الذكاء ولكن هناك ظروف
�أخرى تتدخل وتلعب دورها يف النجاح .ثم ينتقل بعد ذلك
�إىل التدخني والإدمان �أنه لي�س له عالقة ب�أ�سباب �إال نف�سية
فاالرتباط بال�سيجارة ال يرجع �إىل �إدمان النيكوتني املوجود
بها ولكن هذا االرتباط هو ظاهرة نف�سية بحته ،ويف�رس هذا
ب�أن الإن�سان يبحث عن ال�سيجارة عندما ي�صاب بالتوتر �أو
الإح�سا�س بال�ضيق �أو عند التفكري والإح�سا�س باالكتئاب،
ف�إذا زادت ال�رصاعات يف حياة الإن�سان ف�إن عدد ال�سجائر
التي ُي ِّ
دخنها يزيد ،بل ولوحظ �أي�ض ًا �أنه عند الإبتهاج �أو
الإح�سا�س بال�سعادة ُيق ِبل الإن�سان على التدخني ب�شغف.

11

ال�شما�س
عبا�س جرج�س «الغايل»
ا�شتهر با�سم عبا�س «الغايل» ،قدي�س معا�رص عا�ش يف وقتنا احلا�رض ويَعْ ِرفه كل �أهايل
بهجورة وما حولها والتي تتبع مركز جنع حمادى مبحافظة قنا.
لقد ك َّر�س كل حياته وقدَّم �صلواته رائحة بخور هلل ا ُملحب منذ ميالده يف 1903/6/12م وحتى نياحته يف
1994/10/7م ،فقد عا�ش على الأر�ض نحو  91عام ًا ،ق�ضاها يف خدمة ال�سيد امل�سيح وكني�سته املقد�سة ،لذلك �أكرمه الرب
وح ّبه للخدمة وجَ ْذب البعدين وخال�ص
ف�أعطاه مواهب �إخراج الأرواح النج�سة و ال�شفافية وموهبة �شفاء املر�ضى بال�صالةُ ،
نفو�س الكثريين .وكان يرى دوم ًا ال�سيده العذرا ويتكلم معها ،و�أي�ض ًا القدي�س العظيم مارجرج�س ورئي�س املالئكة ميخائيل.
وكان له حب كبري بالفقراء وامل�ساكني ،وت�أتيه الت ُّربعات والتقدمات من امل�ؤمنني فيوزعها على املحتاجني .وقد �إ�ستطاع مبعونة اهلل بناء
كني�سة العذراء يف بهجورة وبناء ملج�أ كبري للأيتام و�إن�شاء مدر�ستني للتعليم وت�أ�سي�س ف�صول ملدار�س الأحد ودار ح�ضانة يف قرية بهجورة،
بل و�إمتدت خدمته �أي�ض ًا �إىل القرى والعِ َزب التي حَ ْول بلدته ،فكان اجلميع يعرفونه ب�أنه رجل اهلل حق ًا ،ومن هذه الأماكن عزبة داود وعزبة
كامل وعي�سى.
ُيحكى عنه �أنه عاهد الرب وهو يف �سن � 15سنة �أن يعي�ش بتو ًال كل �أيام حياته .ويف �إحدى الأيام بينما كان يعمل يف حمل جتاري �أعطاة �شخ�ص
خمطوطات قدمية من�سوخة باليد ،منها كتاب للقدي�س يوحنا ذهبى الفم وخمطوط �آخر للأنبا يو�ساب الأبح �أ�سقف �أخميم قدمي ًا وخمطوطات عن
الإعرتاف والتناول ،وبد�أ القدي�س يتتلمذ على هذه املخطوطات ويعكف على قراءة الكتاب املقد�س يومي ًا ،و�أي�ض ًا يقر�أ الكتب الروحية ب�إنتظام؛ فكان له
قانون خا�ص به يف القراءة حتى على ملبة جاز �أو �شمعة ،ويذهب �إىل الكني�سة مبكر ًا ويجل�س يف �آخِ ر ال�صفوف مواظب ًا على الإعرتاف والتناول.
كانت حتاربه ال�شياطني وينت�رص عليها بقوة ال�صليب املقد�س ،ويف عام 1962م مر�ض القدي�س مر�ض ًا �شديد ًا حتى �إعتقد مَ ن حوله �أنه مر�ض املوت،
ولكن القدي�س �إ�شتاق لبناء كني�سة العذاراء يف قرية بهجورة ،وحدث �أن َر ُجل كانت عينيه �رضيرة يف ب ْلدة ُت�س ّمى �أبو �شو�شة مركز فر�شوط ،جاءت �إليه
ال�سيده العذراء َ
و�صل ال َر ُجل هذه الر�سالة
و�ش َفت عينيه وقالت له�« :إذهب �إىل عبا�س جرج�س غايل وقل له �إبني كني�سة العذاراء وال تخاف» ،وعندما َّ
�إىل القدي�س قام القدي�س ُمعافى من مر�ضه .و�أبلغ املتنيح الأنبا مينا مطران جرجا برغبته ،و�أخذ احلِ ّل منه بالبدء بالإجراءات .وكانت عراقيل كثريه
تواجهه �أثناء البناء ،وكانت ال�سيده العذارء تتدخل حللها ،وفى كثري من الأحيان َُ
ت ّل من خالل معجزات وا�ضحة من ال�سيده العذارء .
و�إكت�شف �أثناء املباين �أن الأر�ض التي ُبنيت عليها الكني�سة اجلديدة هي �أر�ض لكني�سة �أثرية على �إ�سم ال�سيده العذراء ،وقد �أ ّ
مت اهلل بناء
الكني�سة وقام بتد�شينها القدي�س الأنبا مينا مطران جرجا�.س
وكان القدي�س ُيحب الفقراء وامل�ساكني حيث �أنه قام بتحديد يوم يف الأ�سبوع و�أ�سماه يوم الرغيف ،وفيه يقوم بنقل اخلبز واللحوم
والأرز وال ُذرة التي جمعها من املتربعني ليوزعها على الفقراء وامل�ساكني واملحتاجني ،غري ُمبالٍ باملجهود املبذول بل ُمعتبِ ًا
ذلك م�صدر فرحة و�سالمة؛ لأنه �أ ّ
مت عمل اهلل ا ُملك َّلف به بنجاح ،وك�أنه عمل خا�ص به �أو م�س�ؤول ك َّلفه بعمل وجنح فيه.
وتطورت اخلدمه حتى �أ�رشك باقي اخلدام و�أ�صحابه ،و�أح�رض تر�سكالت وغريها من معدات ت�ساعده وباقي
اخلدام يف هذه اخلدمة.
وكان له �إميان قوي وعجيب بقوه ال�صالة وقوة املذبح ،حيث �أنه كانت
�أي م�شكلة تواجهه كان ي�ضع ورقة عن امل�شكلة على املذبح ف ُت ّ
حل.

بركه �صالته تكون معنا
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مزمور هو�شعنا

�أبونا تا�رض�س يعقوب م َلطى

†ي ِ
َن�سب بع�ض الدار�سني مزمور  118لداود النبى ،و�أنه يف ف ْرحة �إمتالكه كل اململكة دعا ال�شعب ليفرح معه ،ولكن لي�س للإحتفال
بداود نف�سه ك َملِك ولكن بامل�سيح ا ُملن َت َظر.
†وبع�ض الدار�سني ي ِ
َن�سبون املزمور لداود يف فرحته ب�صعود التابوت لأور�شليم.
†كذلك ي ِ
َن�سبه البع�ض للإحتفال به يف تد�شني الهيكل.
†يربط التقليد اليهودي هذا املزمور ِبعيد املظال ،وجاء يف امل�شناه � Mishnahأنهم كانوا يلوِّحون ِبحِ ْزمة من �سعف النخل وفروع
الآ�س (نبات عطري) وال�صف�صاف يف بدء الرتمن به وعند نهايته ،ثم ي�ضعون فروع ال�صف�صاف على املذبح.
†وكانوا ي�ستخدمون هذا املزمور بطريقة الت�سبحة يف الكني�سة الآن .ففريق منهم ين�شد �آية ويرد عليهم الفريق الآخر ب�آية كقرار .وقيل
�أن ال�سيد امل�سيح �س َّبح هذا املزمور مع تالميذه ليلة الع�شاء ال�رسي ،فكان ال�سيد امل�سيح يقول مقطع والتالميذ يردون عليه باملقطع
الآخر.
َاب ا ْلبرِ ِّ” ويَذكروا يف
†و�صار اليهود ُي�ص ّلون به وهم �آتون للهيكل ،ليذكروا �أن من يدخل الهيكل يجب �أن يكون باراً “اِ ْف َت ُحوا ليِ �أَ ْبو َ
ت�سبيحهم ال�ضيقات التي �صادفتهم وعمل اهلل الإعجازي يف كل �ضيقتهم ،وينظرون للم�ستقبل بثقة و�أن �أي �ضيقة ي�سمح بها هي
للت�أديب.
†واملزمور يرى �أن ال�صدّيق الذي ي�سلك بكمال ُم�ضطهَداً ومرذو ًال من اجلميع ،قد �صار ر�أ�س ًا للزاوية� ،أي رفعه اهلل َّ
وعظمه بالرغم من
�إحتقار النا�س له ،وهي تنطبق على ال�شعب الذي �إحتقره امل�رصيني ولكن اهلل �إختاره �شعب ًا له يقيم يف و�سطهم.
†ونرى يف هذا املزمور نب ّوات متعددة عن عمل امل�سيح اخلال�صي ،بل �أن امل�سيح ط َّبقه على نف�سه �رصاحة (مت .)42:21و�أعترب نف�سه
احلجَ ر الذي رذله الب ّنا�ؤون ف�صار ر�أ�س ًا للزاويةَ ،
�أنه َ
احلجَ ر يرمز للم�سيح.
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
ِّ
َّ
�ص! �آ ِه يَا َر ُّب �أَ ْن ِق ْذ! ُمبَا َركٌ
ْ
َ
ُ
ُ
هُ
†والكني�سة ت�صلي (مز“ )24-26 :118هذا َو ال َي ْو ُم الذِي َ�صنعُ ه ال َّر ُّب ،ن ْبت ِه ُج َونف َر ُح فِيهِ� ،آ ِه يَا َر ُّب خل ْ
ا�س ِم ال َّر ِّب .بَا َر ْك َن ُاك ْم مِ نْ َب ْيتِ ال َّر ِّب” يف مزمور قدا�س عيد القيامة ،بل ُت�ص ِّلي هذه الآيات ِب َل ْحنها املعروف كل يوم �أحد ،لنذكر
الآتِي ِب ْ
اخلال�ص الذي �صنعه امل�سيح بقيامته و�إنت�صاره على املوت .بل فيه َت َّربرنا و�صار لنا الدخول من �أبواب الرب.
†و ُت�ص ِّلي الكني�سة هذا املزمور يف �صالة ال�ساعة احلادية ع�رشة� ،أثناء �إنزال ج�سد امل�سيح من على ال�صليب ،ل َت ُّ
ذكر �أحداث ذلك اليوم
َ
ُ
ُ
م �أَحَ ُ
الرهيب الذي اجتمع الكل فيه �ضد امل�سيح و�صلبوه (مزُ )10-14 :118
ا�س ِم ال َّر ِّب �أ ِبيدُهُ ْم� ،أحَ اطوا ِبي
اطوا ِبيِ .ب ْ
“ك ُّل الأُ مَ ِ
اطوا ِبي مِ ْث َل ال َّن ْحلِ  .ا ْن َط َف�أُوا َك َنا ِر َّ
ا�س ِم ال َّر ِّب �أُ ِبيدُهُ ْم� ،أَحَ ُ
كِ
ا�س ِم ال َّر ِّب �أُ ِبيدُهُ ْم ،دَحَ ْر َتنِي د ُُحوراً لأَ ْ�س ُق َط� ،أَ َّما
ب
.
ال�ش ْو ِ ْ
واكتنفوينِ .ب ْ
َ
ً
َ
َ
ُ
نمُّ
َ
ال َّر ُّب َفعَ َ�ض َدنيِ  ،ق َّوتِي َوت َر ِي ال َّر ُّبَ ،وق ْد َ�صا َر ليِ خال�صا” .ولكن الرب ع�ضد امل�سيح (مز�“ ،)13،14 :118إذ ا�ستمع �إىل �رصاخه”
(مز“ )5:118مِ َن ِّ
يق دَعَ ْو ُت ال َّر َّب َف�أَجَ ا َبنِي مِ َن ال ُّر ْح ِب” .و�أقامه منت�رصاً على املوت( ،مز“ )16-18 :118يمَ ِ ُ
ني ال َّر ِّب ُم ْر َتفِعَ ٌة.
ال�ض ِ
يمَ ِ ُ
ني ال َّر ِّب َ�صانِعَ ٌة ِب َب�أْ ٍ�سَ ،ال �أَ ُم ُ
وت ب َْل �أَ ْحيَا َو�أُحَ د ُِّث ِب�أَعْ مَالِ ال َّر ِّبَ ،ت�أْدِيب ًا �أَ َّد َبنِي ال َّر ُّبَ ،و ِ�إلىَ المْ َ ْو ِت لمَ ْ ُي ْ�س ِل ْمنِي .”.بعد �أن كانوا قد
�صلبوه �إذ �أوثقوا الذبيحة بربط �إىل قرون املذبح .واملذبح هو ال�صليب والذبيحة هي امل�سيح ،والقرون رمز للقوة ،فامل�سيح ا�ست�سلم
متام ًا دون �إبداء �أية مقاومة كمن هو بال قوة.
َ
وك ْون الذبيحة م ْو َثقة بقوة بقرون املذبح فهذا يعني:
.1قوة اخلال�ص (القرون رمز القوة يف املجتمعات الرعوية).
�.2إ�شتياق امل�سيح لهذا اخلال�ص (�إ�ش.)2:27-5
و�إذ ترى الكني�سة عمل امل�سيح اخلال�صي تطلب من اجلميع �أن ُي�سبِّحوا اهلل على عمله.
�إذا ر�أوا و�أدركوا قوة اخلال�ص وقوة دم امل�سيح.
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تربية الأطفال
ما هي املدة الواجب �أن
�أق�ضيها مع طفلي؟
الأم والطفل كيان واحد منذ حلظة تكوينه يف رحم الأم ،و�أ�صبح م�صري الإثنني مرتبط
ال�سـُ ِّري بني الأم
ببع�ضهما منذ ذلك احلني و ُي� ِّ
رصح الكثري من العلماء النف�سيني �أن احلبل ّ
وطفلها ال ينقطع حتى بعد الوالدة تظل الأم والطفل لديهما رابط م�شرتك خفي ال يوجد له
تف�سري �إال �أنه جزء ال يتجز�أ منها.
وبرغم ذلك الإرتباط النف�سي العجيب الذي �أوجده اهلل يف قلوب كل الأمهات �إال �أن روتني
احلياة ال�رسيع �أدخل على هذا الإرتباط الرائع بع�ض من التعقيدات ،ومنها العمل ب�أوقات
طويلة و�إن�شغال الأم مبتطلبات املنزل والعمل طول اليوم ،وذلك بالت�أكيد ي�ؤثر على
التكوين النف�سي للطفل ،لأن الأم بالن�سبة له هي م�صدر الأمن والثقة الكاملة يف حياته.
�إن �إبتعادها �أو �إختفائها عنه ُي ّع ّد م�صدراً من م�صادر الت�شتت واخللل يف هذا ال�شعور.
ومن هنا ظهر لدى الأمهات ال�رضورة لتواجد طريقة �أو �أ�سلوب يع ِّزز ال�شعور ب�أمان
الطفل ،و ُيعيد له �أي�ضا ثقته مبا حوله و ُيع ِّو�ض املدة التي يفتقدها الطفل لتواجد والدته
�أمامه .ومن هذه اال�ساليب- :
�أ�سلوب امل�شاركة:
�أي �أن نقوم مب�شاركة الطفل يف �إهتماماته مثل الر�سم ولعب ريا�ضة واللعب بالألعاب،
�أي يف �إهتماماته التي ُي ِّ
ف�ضل �أن يقوم بها والتي يف الغالب يقوم بها لوحده يف غيابها.
تخ�صي�ص وقت لتبادل �أحداث اليوم:
برغم ما مررتي به من �أحداث يف يومك ال بد �أن تنهي كل ذلك يف وقت دخولك املنزل،
وحترتمي الوقت ا ُملتبقي لكِ يف املنزل وتخ�ص�صي لطفلك وقت من اليوم لتتعريف على ما
مر به يف يومه من �أحداث.
�أ�سلوب للتوا�صل بني الأم وطفلها:
بالرغم مما متر به الأم من م�شكلة يف ق�ضاء الوقت مع طفلها� ،إال �أن ذلك ال مينع �أبد ًا
من �إيجاد �أ�سلوب توا�صل دائم للأم مع طفلها ب�أي �شكل� ،سواء بالتليفون �أو باملرا�سالت
الن�صية �أو ب�أي طريقة �أو �أ�سلوب يُ ِّكن الطفل من العثور عليها وقت �إحتياجه لها.
ّ
تخ�صي�ص يوم كامل ومتفرغ للطفل:
للق�ضاء معه كل �إ�سبوع �إن �أمكن ،ويكون دائم ًا مرتبط لديه �أنه «وقتي �أنا يف هذا اليوم»،
لي�س كتعوي�ض عن �إبتعادي عنه �أكرث من �أنه وقت اندماجي يف حياة طفلي والدخول �إىل
عامله.
�أن �أ�شارك طفلي يف �آرائه:
حول كل �شيء مرتبط بالأ�رسة و�أجعله ي�شعر �أنه ع�ضو له �أهميته يف هذه الأ�رسة،
هذا ي�سمح يل �أي�ض ًا �أن �أراقب اختياراته برفاقه و�أقرانه و�أالحظ ما ميكن �أن يك�سبوه من
�سلوك.
و�أخريا يبقى يف خميلة القارئ عما هي املدة الواجب ق�ضاءها مع طفلي ليكون م ّتزن
نف�سي ًا و�شخ�ص ًا �سوي ًّا؟؟
تكون �إجابتي على هذا الت�سا�ؤل هي الوقت الدائم يف حياتك كلها� ،أي كل وقت ي�ستغيث
أم�س احلاجة �إليكِ ويجدك �أمامه لتعاونيه ،هو الوقت الذي يجب �أن
بكِ فيه ويكون يف � ّ
تق�ضيه مع طفلك.
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تابع تاريخ البطاركة
�أبونا من�سى يوحنا

في هذا العدد

تابع القرن الرابع

البابا بطرس الثاني
«البطريرك الحادي والعشرون»:
ن�ش�أ بالإ�سكندرية وتتلمذ على يدي البابا �أثنا�سيو�س الر�سويل ،فته َّذب بعِ ل ِم ِه ومت َّثل بقدا�سته
حتى ر�آه جدير ًا بالإرتقاء �إىل ُر َتب الكهنوت فر�سمه ق ِّ�س ًا ثم �أ�سقف ًا ،ولكرثة علمه وتقواه �أوفده �إىل
�سورية ملقاومة �إنت�شار البدع فيها بالإ�شرتاك مع القدي�س با�سيليو�س الكبري �أ�سقف الكبادوك.
وملا �شعر البابا �أثنا�سيو�س ِب ُقرب رحيله �أ�شار ل�شعبه وكهنته عليه َك َخ َل ٍف له َف ُ�س ِّيم بطريركاً
�سنة 373م يف عهد فالن�س قي�رص.
وجد الأريو�سيون �أن فر�صتهم قد �ضاعت ب�سيامة البابا بطر�س الثاين بطريرك ًا ،لكن وجود
�شجعهم على ال�شكوى �ضد البابا ب�أنه ال ي�ستحق هذا املركز،
فالن�س الإمرباطور الأريو�سي َّ
ف�أر�سل �إىل وايل م�رص الأريو�سي «بالديو�س» ي�أمره بنفي البابا بطر�س و�إقامة لو�سيو�س الأ�سقف
الأريو�سي بد ًال منه.
كان لو�سيو�س هذا م�رصي ًا نال الأ�سقفية بطريقة غري �رشعية خارج البالد ،والآن ب�أمر الإمرباطور
فالن�س �إنطلق لو�سيو�س �إىل م�رص ومعه كتيبة �ضخمة حتت قيادة ماجينو�س �أمني خزينة امللك
و�أوزو�سيو�س البطريرك الدخيل ،وهجم القائد على الكني�سة بهدف �إغتيال البابا ،وحتت �ضغط
امل�ؤمنني ول�سالمهم �إ�ضطر �إىل الهروب والإختفاء يف ق�رص مهجور على �شاطئ البحر.
�إنطلق البابا الإ�سكندري �إىل روما فقابله �أ�سقفها داما�سو�س مبا يليق به من الإكرام وا�ست�ضافه
و�شجعه البابا بطر�س على �أن يعقد جممع ليحرم فيه بدع �أبوليناريو�س
عنده خم�س �سنوات.
َّ
ومار�سيل ومكدونيو�س ،لينفي عن كني�سة رومية �شبهة مواالتها للهراطقة .فخ�ضع دامو�س
مل�شورته وعقد ذلك املجمع.
�إقتحم لو�سيو�س الكر�سي املرق�سي بال�سلطة الزمنية ،فهجر الأرثوذك�سيني الكنائ�س مف�ضلني
الإقامة يف منازلهم على ال�صالة خلف الهراطقة .و�أخري ًا �إذ �إن�شغل فالن�س باحلرب مع الفر�س رجع
البابا بطر�س من رومية؛ فا�ستقبله ال�شعب بكل حفاوة وطردوا لو�سيو�س الدخيل الذي انطلق �إىل
فالن�س لي�شتكي ،ويف نف�س العام ُقتِل فالن�س وخابت �آمال لو�سيو�س.
وملا ر�أى امللك ثي�ؤدو�سيو�س الذي خلف فالن�ص �أن كني�سة الق�سطنطينية قد ت�أخرت وانحط
�ش�أنها ب�سبب اهتمام ملوكها ب�أ�ضطهاد الأرثوذك�سيني �أناط البابا بطر�س ب�إ�صالحها ،وبالفعل
بذل كل جه ٍد لإ�صالح �ش�أنها حتى َت�س َّلم القدي�س غريغوريو�س النزينزي هذه الإيبار�شية كطلب
�شعب الق�سطنطينية يعاونه يف ذلك البابا بطر�س ،وقد َق ِب َل غريغوريو�س الالهوتي الأمر بعد
�ضغط �شديد.
طمع مك�سيمو�س يف كر�سي الق�سطنطينية فذهب �إليها وتظاهر مب�صادقته للقدي�س غريغوريو�س،
بعد ذلك ذهب �إىل الإ�سكندرية وا�ستطاع مبكره �أن يخدع البابا لرت�شيحه للبطريركية عو�ض
القدي�س غريغوريو�س الثيئولوغو�س (النزينزى) .ثار ال�شعب الق�سطنطيني على ذلك ورف�ضوا
�سيامته بل وطردوه طالبني القدي�س غريغوريو�س بطريرك ًا .تظ َّلم مك�سيمو�س لدى الإمرباطور
ثي�ؤدو�سيو�س الذي رف�ض �إقامة �أ�سقف دون رغبة ال�شعب .وعندما ف�شل ذهب �إىل البابا بطر�س
لي�سنده ،و�إذ �إكت�شف حيلته رف�ض م�ساندته �ضد ال�شعب ،وطلب من الوايل �أن ينفيه لت�رصفاته
اخلاطئة� .أراد البابا �إزالة ما حدث من لب�س يف الأمر وتو�ضيح موقفه �أمام �شعب الق�سطنطينية
لكنه رحل �رسيع ًا يف � 20أم�شري (�سنة 380م).

البابا تيموثاؤس األول
«البابا الثاني والعشرون»:
جل�س على الكر�سي الإ�سكندري بعد
بطر�س �أخيه يف �شهر برمهات �سنة � 97ش
و380م يف عهد ثي�ؤدو�سيو�س قي�رص ،وقيل
�أنه كان ُيل َّقب بالفقري وذلك لأنه و َّزع كل ما
ميتلكه .وكان تلميذاً للقدي�س �أثنا�سيو�س
الر�سويل و�شاطره يف كثري من �أتعابه ،وذهب
معه �إىل جممع �صور �سنة 335م ،حيث
�أثبت براءة معلمه عندما جاء الأريو�سيون
بامر�أة زانية تتهم البابا �أنه �إرتكب معها
ال�رش ،فقام تلميذه يتحدث ك�أنه هو البابا،
ف�صارت املر�أة َت�صرِ ّ �أنه هو الذي �صنع معها
ال�رش ،ف�إنف�ضحت خديعتها.
وما كادت الكني�سة تتطهَّر من وباء بدعة
�آريو�س حتى ظهرت هرطقة مكدونيو�س
الن�صف �آريو�سي بطريرك الق�سطنطينية
منكر الهوت الروح القد�س ،ف�إنعقد املجمع
الق�سطنطيني �سنة 381م وح�رضه البابا
تيموثا�ؤ�س و�إ�شرتك مع �أع�ضاء هذا املجمع
للق�ضاء على تلك البدعة وحرموا �أي�ضا
�أنا�س ًا �آخرين لعقائد �أخرى �شنيعة تظاهروا
بها يف ال�سيد امل�سيح .لكن دخلت الكرامة
الزمنية يف الكني�سة �إذ جعل املجمع كر�سي
الإ�سكندرية يف الدرجة الثانية بعد رومية
والق�سطنطينية مراعاة خلاطر َم ِل َك ّي رومية
والق�سطنطينية؛ ف�إن�سحب البابا و�أ�ساقفته
�إحتجاج ًا على ت� ُّرصف املجمع املخالف
لت� ُّرصف الكني�سة بالإجماع ملدة نحو اربعة
قرون .وقد �إهتم بالعمل الرعوي وترميم
الكنائ�س حتى تن َّيح يف � 26أبيب �سنة
�102ش ( 385م).

15

متي نتخل�ص من الأدوية بعد فتحها
عند َفتْحنا علبة الدواء ن�ستمر يف �إعطاء الطفل منها �إىل � ْأن تنتهي �صالحيتها؟ فال بد �أن
ُنف ِّرق بني عاملني :ال�صالحية والفعالية ،مبعنى �أنَّ الدواء يبقى �صاحل ًا لال�ستخدام 3
�سنوات ،ولكن �إىل متى يكون َف ّعا ًال؟

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

1.1دواء ال�رشب� :إذا مت َفتْحه يجب التخ ُّل�ص منه بعد �شهر واحد.
2.2ا ُملع َّلق� :إذا مت َفتْحه يجب التخل�ص منه بعد �أ�سبوعني (الأدوية التي نقوم
ورجها يف الزجاجة).
ب�إذابتها يف املياه َّ
3.3امل�ضاد احليوي� :إذا مت فتحه يجب التخ ُّل�ص منه بعد �أ�سبوع من تاريخ ح ّله.
4.4قطرات ومراهم العني� :إذا مت َفتْحها يجب التخ ُّل�ص منها بعد � 4أ�سابيع.
5.5قطرات الأنف والأذن� :إذا مت َفتْحها يجب التخ ُّل�ص منها بعد � 4أ�سابيع.
ّ 6.6
العبوة،
بخاخات الفم :ميكن �إ�ستخدامها �إىل �أن تنتهي ال�صالحية املوجودة على
ّ
عبوة معدنية.
وهي تكون حمفوظة يف ّ
7.7بخاخات الأنف� :إذا مت َفتْحها يجب التخ ُّل�ص منها بعد � 12أ�سبوع.
8.8الكرميات� :إذا مت َفتْحها يجب التخ ُّل�ص منها بعد � 12أ�سبوع.
9.9نقط الفم� :إذا مت َفتْحها يجب التخ ُّل�ص منها بعد � 4أ�سابيع.
.10

16

ُ
احل َقن البودرة :عند َح َّلها تو�ضع يف الثالجة و�صالحيتها � 48ساعة.

The
Resurrection
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 a nybody
raising Him. All those who
were raised before, were
raised by others: Elijah
revived the son of the W
 idow
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, a nd 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
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 e had the life in Him (Jon
H
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 H
 is 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. T
 herefore 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 a nd
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, w
 alking, beating,
bleeding and hanging on the
cross. Moreover, He died in
body, but in H
 is, 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 s aints. 

مسابقة العدد

??

لماذا نصوم  9ساعات قبل التناول من االسرار المقدسة؟
أذكر سبع مواضع في الصلوات الطقسيةُ ،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؟
كل منهم؟ وما تاريخ انعقاده؟
وما هو المجمع الذي قطع اً
من هو الذي ضلت منه اآلتان ثالثة أيام؟
قال في سفره “ شعبي يسأل خشبه وعصاه تخبره”؟
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الجندي
ق�صة قيلت عن جندي كان راجع ًا من احلرب �إىل منزله ،فقد �إت�صل تليفوني ًا بوالديه من
�سان فران�سي�سكو:
ً
لدي
وه.
ب
ُل
ت
أن
�
ألكم
�
أ�س
�
طلب
يل
ولكن
البيت،
إىل
�
امليدان
من
ا
تو
عائد
أنا
�
يا �أمي و يا �أبي،َّ
ُّ
ّ
�صديق عزيز �أريده �أن ي�أتي معي �إىل البيت.
 بالت�أكيد ،نحن نحب �إ�ستقباله.ُ
َ
َ
 هناك �أم ٌر ما ال بد من معرفته ،وهو �أنه �أ�صيب ب�شدة يف القتال .فقد دا�س على لغم �أر�ضيو َف َق َد ذراعه و�ساقه� .إنه لي�س لديه �أي مكان �آخر للذهاب �إليه ،و�أريد له �أن ي�أتي ليعي�ش
معنا.
تردد �أجاب الأب:
وبعد ُّ
ني .رمبا ميكننا م�ساعدته يف �إيجاد مكان �آخر يعي�ش
 �إنه لأم ٌر م�ؤ�سف �سماع ذلك ،يا ُب َّفيه.
 ال يـا �أمي ويـا �أبي� ،أنا �أريد له �أن يعي�ش معنا.�شخ�ص مثل هذا وبهذه الإعاقة �سيكون �سبب عبء
 يا ابني �أنت ال تعرف ما تطلبه.ٌ
رهيب علينا .لدينا حياتنا اخلا�صة للعي�ش بهناء ،ونحن ال ميكن �أن ن�سمح ل�شيء من هذا
القبيل �أن يتداخل يف حياتنا� .أعتقد �أن عليك �أن ت�أتي �إىل البيت وتن�سى هذا الرجل .وال بد
�أنه �سوف يجد و�سيلة للعي�ش من تلقاء نف�سه.
وعند هذه الكلمة� ،أغلق االبن �س َّماعة الهاتف ،ومل ي�سمع الوالدان �شيئ ًا من �إبنهما �أكرث
من هذا.
�إال �أنهما وبعد ب�ضعة �أيام ،تل َّقيا ات�صا ًال هاتفي ًا من مركز ال�رشطة يف �سان فران�سي�سكو:
لياتوا لإ�ستالم �إبنهما
و�سافر الأبوان بالطائرة �إىل �سان فران�سي�سكو ،و ُنقال مبعرفة ال�رشطة للتع ُّرف على
�إبنهما ..ولكن يا للرعب! فقد اكت�شفا ويا للحزن ،ما مل َي ُقل لهما �أحد من قبل� ،أن ابنهما
بذراع واحد و�ساق واحدة!
ُ
َ
رمبا خجل الإبن �أن َي�ص ِدم �أباه و�أمه بحقيقة ما حدث له ،فذكَ َر ما حدث له بهذه ال�صورة.
الأب والأم يف هذه الق�صة هما مثل الكثريين منا .فمن ال�سهل علينا �أن ُنحب َمنْ هم ِح�سان
املظهر �أو ممُ تعون يف عالقتهم معنا ليكونوا معنا ويحيطوا بنا ،ولكننا ال نحب النا�س الذين
قد ُي�س ِّببون �إزعاج ًا لنا �أو ن�شعر جتاههم بعدم االرتياح� .أما النا�س ذوو ال�صحة اجليدة
�أو الو�سامة واملالب�س النظيفة فلن نبقى بعيداً عنهم� .أما نحن ،فاحلمد هلل ،لي�س هناك َمن
يعاملوننا بهذه الطريقة!
رحب بنا يف الأ�رسة الكبرية
ولكن ما يزال هناك �شخ�ص يحبنا احلب غري امل�رشوط ،و ُي ِّ
�أي الكني�سة �إىل الأبدِ ،ب َغ ّ
�ض النظر عن كيف �أف�سدنا حياتنا بالأنانية وباحتقارنا لمِ َن نظنّ
�أنهم �أدنى منا!
تد�س نف�سك حتت الغطاء لت�ستدفئ ،قف و�أرفع �صالة �إىل اهلل �أن
أن
�
وقبل
الليلة،
وهذه
َّ
ً
ُيعطيك قوة �أنت يف �إحتياج �إليها لكي تقبل النا�س كما هم ،و�أن ُيعيننا جميعا لنكون �أكرث
تفهم ًا لأولئك الذين يختلفون عنا �أو قد ُيثريون ا�شمئزازنا!
ُّ
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الفنان االملاين هوملان واملقب�ض

ر�سم الفنان الأملاين هوملان هانت لوحة �إ�شتهرت على م ّر
ال�سنني ،كانت تلك اللوحة مت ّثل الرب ي�سوع امل�سيح واقف ًا
خارج باب منزل ،ويده تقرع على الباب.
عندما �إنتهى هوملان من عمله ،عر�ض تلك اللوحة على
�أحد �أ�صدقائه الفنانني ليبدي ر�أيه فيها .ت�أمل �صديقه مل ّي ًا
يف اللوحة ثم قال� :إنها رائعة حقا ،لكن عيبها الوحيد هو �أن
الباب بال مقب�ض!
�أجاب هوملان :ذلك لأن املقب�ض يف الداخل ،تفتحه �أنت.
�إن كل من يفتح قلبه للرب ي�سوع ،يدخل �إىل حياته امل�سيح،
ويخلق فيه قلب ًا جديد ًا ،وعق ًال جديد ًا ،وروح ًا جديدة.
�أن يدخل الرب ي�سوع �إىل قلبك هو �أن يح ِّول ذلك الإميان
العقلي واملعريف الذي لديك �إىل حقيقة فعلية حتوي كيانك
ي م�سلك حياتك ،الوالدة اجلديدة ،هي اخلليقة اجلديدة
و ُتغ ّ
يف امل�سيح ،هي بداية عالقة روحية مع الرب ي�سوع ،حيث
رس حياتك ومركز حياتك وهدف حياتك .حينها
يكون الرب � ّ
يكون الرب ي�سوع هو ال�س ِّيد والدافع لأفكارك و�أقولك و�أعمالك.
عندما ُولِد الرب ي�سوع يف بيت حلم ،تهللت مالئكة ال�سماء
و�أ�ضاء جنم يف الأعايل.
حتول زكا من
عندما دخل الرب ي�سوع بيت زكا وقلب زكا ّ
جائب �رضائب ،ي�شي بالنا�س طمعا يف الربح ،حمبة للمال� ،إىل
�شخ�ص يعطي الفقراء واملحتاجني...
ٍ
ُ
عندما دخل الرب ي�سوع القرى واملدن ،جعل يف النا�س
تغيريا ،ف�أحبه الكثريين وتبعوه.
عندما دخل الرب ي�سوع الهيكل ،ط ّهره من الف�ساد ،و�أرجعه
مركز ًا للعبادة والقدا�سة.
�صلِب الرب ي�سوع على ال�صليب ،حدث تغيري يف قلب
عندما ُ
الل�ص .
ويف ال�سماء عندما دخل الرب ي�سوع �إىل قد�س الأقدا�س
ال�سماوي لكي ُيط ّهر قلبي وقلبك من خطاياناَ ،ف ِر َحت ال�سماء
باخلال�ص الذي مت.
ً
ً
َفك َُّل مكان دخله الرب ي�سوع� ،أجرى فيه تغيريا كبريا .وهو
يريد �أن يجعل من حياتك وحياتي �شيء �أف�ضل.
َّ
تذكر تلك ال�صورة التي ر�سمها � ،Holman Huntأن مقب�ض
الباب من الداخل ،و�أنت وحدك متلك مفتاح قلبك .لن تتعب يد
الرب ،ولن ّ
يكل عزمه� .أنه قريب منك جد ًا ،كل ما عليك �أن تفعل
هو �أن ُت�ص ّلي �إليه قائ ًال“ :يا رب �أدخل �إىل قلبي اليوم وا�صنع
مني �إن�سان ًا جديداً”.

