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فضائل ومعوقات حياة الرضا
الإن�س ��ان الذي يحيا حياة الر�ض ��ا هو �إن�سان له
ف�ضائل وجيد ان ن�ضع �أمنا العذراء مريم كمثال في
ه ��ذه الحياة الت ��ي نحتاجها جميع ��ا ..الر�ضا لي�ست
ف�ضيلة واحدة ولكنها مجموعة ف�ضائل.
حياة الر�ضا فيها ثالث ف�ضائل �أ�سا�سية:
• تقديم ال�ش ��كر الدائم للم�س ��يح� :إن�سان �شاعر
بعطاي ��ا اهلل وي�شك ��ره يومي ��ا عل ��ى حيات ��ه و�صحت ��ه
وت�سدي ��د �إحتياجات ��ه وعل ��ى غفران خطاي ��اه وعلى
ن�صيبه في الحي ��اة الأبدية و�أي�ض ُا على وجود كني�سة
يقدم فيها عباداته� ،إن�سان نب�ضات قلبه في كل وقت
ت�شك ��ر الم�سيح على ه ��ذه العطايا الت ��ي ال يمكن �أن
يح�صرها الإن�سان.
• الإعتم ��اد الت ��ام عل ��ى الم�سي ��ح�" :إِ َذا ِ�س� � ْرتُ
ِف ��ي َوا ِدي ِظ � ِّ�ل ا ْل َم� � ْو ِت َال َ�أ َخ � ُ
�اف َ�ش� � ًّراَ ،لأ َّن � َ�ك �أَ ْنتَ
َم ِعي"(مز ،)4:23الإن�سان الرا�ضي ي�شعر �أن �إتكاله
ه ��و الم�سي ��ح ،عندما تقابل الم�سيح م ��ع زكا الع�شار
تغير فيه كل �شيء ولم يعد �إعتماده على المال و�صار
�إعتماده على �شخ�ص الم�سيح.
الم�سي ��ح ي�ستطي ��ع عندم ��ا تعتمد علي ��ه و�أنت في
حياة الر�ضا �أن يغير في الطبائع والم�شاعر
ويق ��ول القدي�س يوحنا فم الذهب "اهلل ال يعطينا
عندما نتكا�سل ،اهلل يعطينا عندما ال ن�ستطيع".
• حي ��اة اﻻن�سان الرا�ض ��ى هدفها الم�سيح :لأن
حي ��اة الر�ضا تعطيك الفر�ص ��ة للع�شرة مع الم�سيح،
الإن�س ��ان الرا�ضي هدفه �شخ� ��ص الم�سيح ،م�سيحه
�أمام ��ه دائم ًا ومن هنا تكون البركة ،التي هي النعمة
النازلة من ف ��وق وال�شكر المت�صاعد من �أ�سفل ك�أنه
طريق �إتجاهي ��ن� ،إتجاه النعمة النازلة من عند اهلل
و�أن ��ت �شاعر بها وت ��رى معطيها الم�سي ��ح وفى نف�س
الوق ��ت ال�شكر المت�صاعد وموج ��ه ل�شخ�ص الم�سيح
�صاحب كل النعم في حياتك.
�أحيان ��ا الإن�س ��ان ال ي�شع ��ر بحالوة ماه ��و فيه �إال
عندم ��ا يتركه ،عطايا اهلل لنا ف ��ي وقتها ب�أي �صورة
م ��ن ال�صور حت ��ى �إن كان ��ت ال�صورة غي ��ر وا�ضحة

�أمامنا هي لخير الإن�سان ولفرح الإن�سان.
ما الذي يمنع �إن�سان �أن يعي�ش حياة الر�ضا:
• ذات الإن�س ��ان :ه ��و ال ي ��رى ف ��ي الوج ��ود غير
نف�سه وبالتال ��ي ال ي�ستطيع �أن يحب الآخرين لهذا ﻻ
ي�ستطيع �أن ي�شكر على �شيء ويعي�ش في �أنانية ،ويقول
القدي� ��س بول�س " َم ْغ ُب � ٌ
�وط هُ َو ا ْل َع َط ��ا ُء" (�أع)35:20
ممك ��ن عطائك يك ��ون مج ��رد �إبت�سام ��ة ،ال�شخ�ص
الذي يحيا ف ��ي الذات يعي�ش ب�إح�سا� ��س ال�سلطة �أنه
حاكم وهذا الإح�سا�س يدم ��ره وال ي�ستطيع �أن ي�شعر
بحي ��اة الر�ض ��ا ،فالذات تبن ��ى جدار يمنع ��ه من �أن
ي�شع ��ر بالر�ضا ويك ��ون دائم التذمر ،ال ��ذات ت�صنع
جدارا بين ��ك وبين اهلل وتعي�ش ف ��ي قوقعة ذاتك وال
ت ��رى �آخر وتكون النتيجة �أال يتمتع �إن�سان بحياته وال
يحيا حياة الر�ضا.
• طم ��ع الإن�س ��ان :الطم ��ع ف ��ي �أم ��ور مادية �أو
معنوي ��ة �أو الرغب ��ات ب�صف ��ة عامة ،الإن�س ��ان الذي
يعي�ش وقلبه ممتلئ ب�شهوات ﻻ ُتح�صر تكون النتيجة
�أن ��ه �إن�س ��ان ال ي�ستطي ��ع �أن يحيا في الر�ض ��ا� ،إحذر
الطمع لأنه ي�ضيع الذي معك.
• التواء الإن�س ��ان :الإن�سان الملتوي �أو الغام�ض
�أو الإن�سان الذي يحيا في تعالى وجمود فكرى ولديه
قدر كبير من العناد مثل هذا الإن�سان ال ي�ستطيع �أن
يعي�ش حي ��اة الر�ضا ،القدي� ��س �أغ�سطينو�س ن�ش�أ في
بيت ب�سي ��ط وتعلم الخطابة لكنه لم يكن را�ضي ًا عن
نف�س ��ه وكان يهز�أ من دموع �أمه ولما �صار �شاب ًا ترك
بلده ف ��ي الجزائر وذه ��ب �إلى ميالنو ف ��ي �إيطاليا.
ذهب للبحث عن الخطابة فوجد �ضالته في القدي�س
امبر�سيو� ��س �أ�سقف ميالنو الذي �أعجب به كخطيب
ولك ��ن �شاءت نعم ��ة اهلل �أن تقع في ي ��ده ق�صة حياة
القدي� ��س الأنب ��ا انطونيو� ��س ،وك�أن النعمة حا�صرت
ه ��ذا الرجل فبد�أ يعرف حي ��اة الر�ضا ،و�سجلها من
خ�ل�ال كتاب ��ه "�إعتراف ��ات �أُغ�سطينو� ��س" كيف كان
متذم ��را وكيف ت ��اب و�صار را�ضي� � ًا ،التذمر مرتبط
بالخطية والتوبة �أحد مالمحها حياة الر�ضا.

بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
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�س�ؤال:

هل كانت العذراء تعرف �أن الم�سيح
ه��و �إب ��ن اهلل؟ وه��ل ع��رف��ت ذل��ك قبل
الوالدة �أم بعدها؟ �أم في معجزاته؟
الجواب:

ال�سيدة العذراء كانت ت�ؤمن بالهوت
الم�سيح ،وب�أنه �إبن اهلل ،قبل الوالدة .بل
من وقت الب�شارة حيث قال لها المالك:
و�س ا ْل� َم� ْو ُل��و ُد ِم ْن ِك
" ِلذ ِل َك �أَ ْي ً�ضا ا ْل ُق ُّد ُ
هلل" (لو .)٣٥ :١
ُي ْد َعى ا ْبنَ ا ِ
وقد �أكدت القدي�سة �ألي�صابات هذا
الأم��ر حينما قالت لل�سيدة العذراء في
"منْ �أَ ْينَ ِلي َ
هذا
زيارتها لها وهي حبلىِ :
�أَنْ َت ْ�أ ِت َي ُ�أ ُّم َر ِّبي �إِ َل َّي؟" (لوقا .)٤٣ :١
ولم يكن هذا �إيمان �ألي�صابات فقط
بل �إيمان العذراء �أي�ض ًا ،حيث قالت لها
�ألي�صاباتُ :
"طو َبى ِل َّل ِتي � َآم َن ْت َ�أنْ َي ِت َّم
َما ِق َيل َل َها ِمنْ ِق َب ِل ال َّر ِّب" (لو.)٤٥ :١
وه��ذه �شهادة ب�إيمان ال�ع��ذراء بما قيل
لها.
ي���ض��اف �إل ��ى ك��ل ه��ذا م��ا ق��د ر�أت��ه
العذراء من معجزات ومن ر�ؤى مقد�سة
في منا�سبة ميالد الم�سيح.

و�أ�ستطيع �أن �أقول في ثقة �أن العذراء
كانت �أول من �آمنت بالهوت الم�سيح.
وال نن�سى �أن القدي�سة العذراء كانت
دار�سة للكتاب المقد�س ،ومطلعة على
نبوءة �إ�شعياء النبي التي وردت فيها "هَ ا
ا�س َم ُه
ا ْل� َع� ْ�ذ َرا ُء ت َْح َب ُل َو َت ِل ُد ا ْب ًنا َوت َْد ُعو ْ
ِ«ع َّما ُنو ِئ َيل»" (�إ�ش ،)١٤ :٧و�أي�ض ًا "لأَ َّن ُه
ا�س ُة
ُيو َل ُد َل َنا َو َل ٌد َو ُن ْع َطى ا ْب ًناَ ،و َت ُكونُ ال ِّر َي َ
ا�س ُم ُه َع ِجي ًباُ ،م ِ�شي ًرا،
َع َلى َك ِت ِف ِهَ ،و ُي ْد َعى ْ
ال�س َال ِم"
ِ�إل ًها َق ِدي ًرا� ،أَ ًبا �أَ َب ِد ًّياَ ،ر ِئ َ
ي�س َّ
(�إ�ش.)٦ :٩
وق��د فهمت ال�ع��ذراء �أن ه��ذه الآي��ات
المقد�سة تنطبق عليها وعلى �إبنها ،ي�ؤيد
ذل��ك ك��ل العجائب التي كانت تحدث
�أمامها ،وما قيل �أنها كانت تحتفظ بتلك
الأمور مت�أملة بها في قلبها" .لأجل هذا
قالتَ " :ف ُه َو َذا ُم ْن ُذ الآنَ َجمِ ي ُع الأَ ْج َي ِال
ت َُط ِّو ُب ِني" (لو.)٤٨ :١
�أما ال�شخ�ص الثاني الذي �آمن ،فهو
القدي�س يو�سف النجار ،وذل��ك نتيجة
لب�شارة المالك له .وال�شخ�ص الثالث هو
�ألي�صابات ،والرابع هو يوحنا المعمدان
الذي �إرتك�ض ب�إبتهاج في بطن �أمه وهو
جنين عندما �أتت العذراء ،وفي بطنها
الم�سيح وهو جنين.

جولة
مع
العذراء
الخادمة

العذراء الخادمة :
خ��دم��ت ال���س�ي��دة ال��ع��ذراء ف��ي ك��ل مو�ضع
تواجدت فيه :

( )١في الهيكل :

ك��ان��ت لها خدمتها المبكرة ،بالقدر ال��ذي
ي�سمح لها به وقتها و�إمكانياتها كفتاة ،وبح�سب
متطلبات الخدمة ،وعلى �ضوء توجيهات الكهنة.
وكانت لها خدمتها للفقراء ،وعلى الأقل كانت
تُعطى طعامها لهم.

( )٢في بيت القدي�س يو�سف :

ك��ان��ت ت�خ��دم خطيبها ،فتجهز ل��ه طعامه،
وتغ�سل مالب�سه ،وتنظف م�سكنه.
وكانت تقوم بالأعمال اليدوية ل�صالح الهيكل
من حياك ٍة وغيرها ،كما يذكر التقليد.
بالإ�ضافة �إلى خدمتها بقدوتها ال�صالحة التي
قطع ًا �أثرت بها في بع�ض جيرانها.

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

ظهرت خدمتها
في إمداد
التالميذ
والرسل بكل
المعلومات
التي تكشف
عن حياة السيد
المسيح ( قبل
بدء خدمته )

( )٣في بيت �ألي�صابات :

لم ترجع ال�سيدة ال�ع��ذراء مبا�شر ًة بعد �أن
هن�أت �ألي�صابات ،و�إن�م��ا مكثت عندها ثالث
�أ�شهر تخدمها في حبلها وو�ضعها.

( )٤ف��ي التج�س��د وم��ع �إبنه��ا
ومخل�صها :

حبلت بالمخل�ص وولدته ،وقمطته ،و�أر�ضعته.
وق��دم�ت��ه ف��ي ال �ي��وم ال�ث��ام��ن للختان ،ح�سب
المعمول به في ال�شريعة ،بالرغم �أن��ه هو اهلل
وا�ضع �شريعة الختان( لو.)٢١:٢
و�صعدت به �إلى �أور�شليم ليقدموه للرب ،ولكى
يقدموا ذبيحة كما قيل في نامو�س الرب " زوج
يمام� ،أو فرخى حمام" ( لو .)٢٤:١١-٢
ووقفت على خدمته الج�سدية ورعايته ( في
نا�سوته ).
هربت به �إلى �أر�ض م�صر من وجه هيرود�س
الذي كان يطلب قتله.
كانت ت�صحبه �إلى �أور�شليم �سنوي ًا لق�ضاء عيد
الف�صح ( لو .) ٤١:٢

( )٥في عر�س قانا الجليل :

كانت خادمة لأهل العر�س ،بدليل �أنها علمت
بفراغ الخمر.
وقامت بخدمة ( ال�شفاعة ) ،حيث طلبت من
�أجلهم عند �إبنها قائلة  " :لي�س لهم خمر ".

( )٦في بيت يوحنا الحبيب :

ظهرت خدمتها ليوحنا في تقديم �أمومتها له.
وظهرت خدمتها في �إمداد التالميذ والر�سل
بكل المعلومات التي تك�شف عن حياة ال�سيد
الم�سيح ( قبل بدء خدمته ) وهي حوالي ثالثون
عام ًا.
لأن التالميذ عا�شروا ال�سيد الم�سيح وهي
حوالى ثالث �سنوات تقريب ًا ،الأمر الذي �أفادهم
في كتابتهم وكرازتهم.
كانت تذهب لت�شدد التالميذ في ال�شدائد التي
تعر�ضوا لها ،كما حدث في حالة �إخراج متيا�س
من ال�سجن في مدينة فيلبي.

( )٧بالن�سبة لنا :

تخدمنا بقدوتها ..وب�شفاعتها ..وبمعجزاتها.
تخدمنا في ظهوراتها ( العلنية للجمهور،
والخا�صة للأفراد )..
تظهر �أمام ال�صليب لتعلن كرامة ال�صليب،
رافعة يديها �إلى ال�سماء وك�أنها تطلب منا قائلة:
"عي�شوا كما يحق لإنجيل الم�سيح"
م�صلية لتعيد الإي�م��ان للقلوب التي ابتعدت
والروح للقلوب التي �أحبت.
ولنالحظ �أن خدمة ال�سيدة العذراء كانت في
خفاء ،فلم تعلن عن خدمتها وال عن �شخ�صها
لهذا كله وغيره ا�ستراح فيها �إبنها و�إلهها الذي
قيل عنه �أنه جاء لكى َيخدم ال لكى ُيخدم ،وك�أن
ن�سمع م��ن فمه المبارك " ههنا �أ�سكن لأن��ي
�أردته".
بركة �أمنا العذراء فلتكن معنا
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نا القم�ص دا�ؤد لمعي

الزواج المسیحي هو الباب الضیق لملكوت السموات.
للتخلص من الكبریاء واألنانیة والمادیة والطمع والریاء.
التقوى:
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" أَ َّما ال َّت ْق َ َ َ
" ،)6الْ َج َما ُل بَ ِ
اط ٌل ،أَ َّما الْ َم ْرأَةُ الْ ُمتَّقِ َي ُة ال َّر َّب َفهِ َي تُ ْم َد ُح"
(أم)30:31
التق���وى هي أس���اس الس���عادة الزوجیة .التق���وى تعنى
الحیاة في المسیح.
ال تتزوجي رج ً
ال ال یخاف اهلل ِ
أنك ال تقدرین أن تراقبي
زوجك إن لم یكن یخاف اهلل .لن یخاف منك
التق���وى تحتاج إلى ص�ل�اة بالمزامیر ،دراس���ة اإلنجیل،
ق���داس وتن���اول منتظم ،أب إعت���راف ،إجتم���اع روحي،
التزام بخدمة ،صوم ،أمانة في العشور.
الثقة:
الثقة حجر أساس إلستقرار أي بیت ..أزمة ثقة عنوان
الكثی���ر من المش���اكل الزوجی���ة ،الثقة تب���دأ من مرحلة
اإلختي���ار ( م���ا قب���ل الخطوبة هل س���ألت عن ش���ریك
حیات���ك ؟ م���اذا س���معت عنه���ا ؟ هل إكتش���فت كذبه ؟
وهل تكرر ذلك ؟ هل المبالغة في طبیعة كالمها ؟ هل
إختبرت مدى أمانته وصدقه في كالمه؟ هل تس���تطیع
أن تثق فیها مستقب ً
ال؟ )
ك���ن أمین���اً ف���ي كل كلمة .وال تخفى ش���يئا ع���ن زوجتك
(زوج���ك) ألن���ه لیس خفي ال ی���ظ ر وال مكت���وم ال یُعلم
ویعلن.
الجدیة:
ً
الجدیة واإللتزام أساس لنجاح العالقات عامة والزواج
خاص��� ًة ،الش���اب الغی���ر ج���اد ف���ي عمل���ه الغی���ر ملتزم
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بمسئولیاته سیكون زوجا ً متعباً ،والشابة غیر الجادة في
حیاتها غیر الملتزمة في مظهرها أو كالمها أو س���لوكها
أو عملها س���تكون زوجة متعبة للش���ریك ،الش���اب الجاد
ف���ي عمله ،في عالقات���ه ،في كالمه ،في وع���وده وزوج
مری���ح تثق فی���ه زوجته " اَل َّر ُج��� ُل األَمِ ي ُن َكثِي��� ُر الْبَ َر َك ِ
ات"
(أم)20:28
ً
كن جاداً في وعدك ،في زواجك ،كن جادا في صالتك،
جاداً في عملك ،كن جاداً في تربیة أوالدك.
الحوار:
 الح���وار بین الزوجین یب���دأ باإلصغاء الجید ،وإحترامالرأي اآلخر.
 كم���ا یب���دأ بإبتس���امة ولمس���ة حب وصراح���ة وحریةالتعبی���ر عما في الداخل ،ال یحتمل المقاطعة وال الحدة
وال التجاهل وال الهروب وال السخریة.
 ال یع���رف حدود المكان وال الزمان ،في الس���یارة ،فيالمطبخ ،عبر التلیفون ،في السفر ،في المرض.
 المشغولیة الزائدة الیوم هي عدو للحوار ،الكمبیوتروالتلیفزیون واألصدقاء والتلیفون.
لو غاب الحوار غاب الحب ولو غاب الحب ضاع الزواج.
إح���رص یا إبن���ي أن یكون لك وقت للح���وار مع زوجتك
وحدكما.
وإح���ذر یا إبن���ي أن یُختصر الحوار إل���ى لحظات اللقاء
الجسدي.
ً
إحذري یا إبنتي أن تجدي رفیقا آخر حتى ولو صدیقتك
بدی ً
ال عن زوجك.
ال تیأس���ي من المحاولة ول���و عجزت تماماً ،ال ِ
تكف عن
الح���وار مع اهلل لیفتح لك الرب بابا ً للكالم مع ش���ریك
الحیاة.

مسابقة العدد

الســؤال االول:
أين ورد ذكر أخت لمريم العذراء؟

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

السؤال الثاني:
أين ُذكر أن العذراء كانت تصلي مع رسل المسيح؟

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث:
ُأذكر ما تعرفة عن صوم وأعياد العذراء في الكنيسة األرثوذوكسية؟

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

السؤال الرابع:
لحن هيتينى إبريسفيا بشفاعة والدة االله يقسم إلى ثالث نغمات
ما هي داللتها العقيدية؟

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

السؤال الخامس:
( فخر الرسل ) ُأذكر تأمل في هذه الكلمة والتي توجد في مقدمة قانون االيمان؟
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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هل ذلك سيؤثـر على صالحـية رخصة القـيادة الكويتية؟
ج  -هن ��اك �ش ��روط للح�ص ��ول �أو الحفاظ على رخ�ص ��ة القيادة
الكويتية
�أوال :ال�شروط
�-١إقامة �صالحة لمدة �سنتين
�-٢شهادة جامعية
-٣راتب �شهري  ٦٠٠د.ك

الفئ ��ات الم�ستثن ��اه م ��ن �ش ��رط الإقامة والرات ��ب فقط ب�شرط
وجود �شهادة جامعية-:
 -1الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة والم�ست�شارون والخبراء.
� -2أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعات والمعاهد التطبيقية.
 -3ال�صحفيون والإعالميون.
 -4الأطباء وال�صيادلة والمهند�سون.
 -5الباحث ��ون بجمي ��ع م�سمياته ��م والقانوني ��ون والمترجمون
و�أمن ��اء المكتب ��ات و�أئم ��ة الم�ساج ��د العامل ��ون ف ��ي الجه ��ات
الحكومية.
 -6المدر�سون والأخ�صائيون الإجتماعيون.
 -7المدرب ��ون الريا�ضيون العاملون ف ��ي االتحادات الريا�ضية
والأندية في الجهات الحكومية.

الفئ ��ات الم�س ��تثناه م ��ن �ش ��رط الإقام ��ة والرات ��ب وال�ش ��هادة
الجامعية-:
 -1المقيم ��ون ب�ص ��ورة غي ��ر قانونية ويحمل ��ون بطاقات �أمنية
�سارية المفعول.
 -2الطلبة المقيدون ب�أحد الجامعات والمعاهد داخل الكويت.
� -3أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية.
 -4الالعبون المحترفون لدى الأندية والإتحادات الريا�ضية الفئ ��ات الم�ستثن ��اه م ��ن �ش ��رط الإقام ��ة فق ��ط ب�ش ��رط وج ��ود
�شهادة جامعية وراتب  ٦٠٠دك-:
بالجهات الحكومية.
 -5ال�سائق ��ون والمندوب ��ون (من ��دوب ع ��ام ومن ��دوب �شئ ��ون  -1المدراء وم�ساعدوهم بجميع م�سمياتهم.
 -2المحا�سبون بجميع م�سمياتهم.
وجوازات) ولديهم رخ�ص �سارية المفعول.
 -6الخ ��دم ويعم ��ل ل ��دى الكفي ��ل لم ��دة ال تق ��ل ع ��ن � ٥سن ��وات  -3المندوبون بجميع م�سمياتهم.
ب�شرط تغيير المهنة ل�سائق.
بخ�صو�ص �إلغاء رخ�صة القيادة-:
 -7الفني ��ون المتخ�ص�ص ��ون بالمج ��االت النفطي ��ة ب�ش ��ركات  -1تلغ ��ى رخ�ص ��ة ال�سائ ��ق والمن ��دوب ب�إلغ ��اء �إقامت ��ه �أو تغيير
النفط.
مهنت ��ه وال يمن ��ح رخ�ص ��ة جدي ��دة �إال بع ��د �سنتي ��ن وب�إج ��راءات
جديدة.
 -8الطيارون والقباطنة وم�ساعدوهم.
 -9الممر�ض ��ون والممر�ض ��ات و�أخ�صائي ��و الع�ل�اج الطبيع ��ي  -2تلغى الرخ�صة عند التغيير لمهنة ال ي�شملها القرار.
وفنيو المهن الطبية ومغ�سلو الموتى.
-3تلغ ��ى جمي ��ع رخ� ��ص ال�س ��وق لغي ��ر الكويتيي ��ن ح�س ��ب م ��دة
الإقامة.
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القديس فرونتون
كان فرونتون في طليعة الذين ع َّمروا ال�صحراء .ن�ش�أ في الإ�سكندرية
وكان وجيهًا غن ًيا مرمو ًقا ،ولكنه كان فوق هذا كله م�سيح ًيا َم َلك عليه ال�سيد الم�سيح،
وبالتفاهم مع بع�ض �أ�صدقائه الذين تزايد عددهم يو ًما بعد يوم� ،إتفقوا على الحياة ال ُمثلى في
لي�شجعوا بع�ضهم ً
ال�سعي نحو
بع�ضا على
المدينة كما �أو�ضحها الإنجيل المقد�س .فكانوا يجتمعون م ًعا ّ
ّ
الكمال وتم ّكنوا من النمو الروحي نم ًوا م�ستم ًرا.
على �أن ال�شوق �إلى العزلة �أخذ يتزايد داخل نف�س فرونتون ،فدعا �أ�صدقاءه وقال لهم“ :لماذا الإ�ستمرار في حياة
المدينة مادمنا قد تنازلنا عن �أموالنا �سع ًيا وراء الحياة الأبدية؟ هلموا نوزع ما تبقى لدينا ولنذهب �إلى ال�صحراء
ليخلوا ك ٌل منا �إلى نف�سه و�إلى ر ّبه في �سكون الب ّرية”
تردّد �صدى كلماته في قلوبهم ف�سارعوا �إلى التنفيذ وق�صدوا �إلى نتريا ولم ي�أخذوا معهم غير �أدوات الزراعة وبع�ض البذور
والخ�ضراوات ،وقال فرونتون لأ�صدقائه“ :لنكن مطمئنين �إلى عناية اهلل ،فقد قال “�أُطلبوا � اًأول ملكوت اهلل وب ّره وهذه كلها
تزاد لكم” وتعاهدوا على ذلك ،فكانوا يق�ضون �أيامهم بين ال�صلوات والإ�شتغال بالزراعة ،و�إمتلأت قلوبهم غبطة و�سال ًما.
غير �أن عدو الخير لم يتركهم ينعمون بهذه الغبطة ،ف�أخذ ي�صور لهم حياتهم كما كانت في المدينة مقابل ال�ضيق الذي يعي�شونه.
�أ َلم يكونوا ي�سلكون بخوف الرب وفي طريق ال�صالح ،فلماذا كل هذا العناء؟ وهذه الو�سو�سة ال�شيطانية جعلت البع�ض منهم يتذ ّمرون.
الزم فرونتون ال�صمت ولج�أ �إلى ال�صالة بحرارة على الرغم من علمه بهذا التذمر ،وذات يوم جاءه مندوبون عن المتذمرين ،وما �أن
جوعا؟ �أما ر�أيتم كيف
ر�آهم قال لهم”:يا �إخوتي �إلى متى ُت�ضجرون اهلل بهواج�سكم؟ �أال تعلمون �أن الآب ال�سماوي ال يترك با ًرا يموت ً
�أنمى بذورنا؟”
في نف�س الوقت وفي �شامل ر�أفته �أر�سل اهلل مال ًكا �إلى رجل �سكندري غني جدًا وقال له:
“�أنت تعي�ش في غاية من الترف ،قم لفورك و�أر�سل خبزًا �إلى خدامي العائ�شين في ال�صحراء”
وق�ص عليهم الحلم و�أعلن �إ�ستعداده للتنفيذ ،و�أنه يجهل المكان الذين يعي�شون فيه ،و�أعلن الجميع جهلهم به
فلما �إ�ستيقظ جمع �أهل بيته َّ
� ً
أي�ضا .وتكرر الأمر ال�سماوي في الليلة التالية.
�شخ�صا واحدًا يخرج بها
و�ألهم اهلل �أحد �أ�صدقائه ب�أن يقول�“ :أنت تملك عددًا وفي ًرا من الجمال ،فح ِّمل البع�ض منها ما تريد �إر�ساله ،ودَع ً
من المدينة وحينما ي�صل بها �إلى م�شارف ال�صحراء يتركها ت�سير كيفما تريد .ف�إن كان الأمر من اهلل فعلاً �ستذهب هذه الدواب �إلى رجال
اهلل بنف�سها”.
ووافق الجميع على هذا الإقتراح وح َّملوا خم�سة و�ستين جملاً مختلف الأطعمة ،ثم ربطوا الجمال �إلى بع�ضها البع�ض من ذيولها وركب
�أحد الخدم حما ًرا و�سار �أمام القافلة ،ثم �سار �إلى جانبها حين دخل ال�صحراء ،وبعد �أربعة �أيام ركع الجمل الأول �أمام مقر القدي�سين.
وت�سبيحا ،وكان الجميع ي�ص ّلون داخل الكني�سة ال�صغيرة التي �ش ّيدوها ،ف�أراد �أن
الحظ فرونتون حركة الجمال و�أمتلأ قلبه �شك ًرا
ً
يدعهم ي�ستكملون ال�صالة في هدوء ،لذلك وقف عند الباب بقامته العري�ضة ،وحالما �إنتهوا من ت�ضرعاتهم �أوقفهم �أمام الجمال
التي كانت قد جل�ست كلها في �صف طويل ثم قال لهم”:والآن �أيها الإخوة هل مازلتم في تذمركم؟ لقد �أوكل اهلل غن ًيا للعناية بنا،
وهو قد �أطاع الأمر الإلهي .فه ّيا نرفع الأحمال عن ظهور هذه الحيوانات كي ت�ستريح” ،و�إن�شغل الجميع بهذا العمل وقد �إمتلأت
قلوبهم تعج ًبا �أمام �سهر الآب ال�سماوي عليهم.
ر�أى فرونتون من باب اللياقة �أن ُيعيد ن�صف التقدمات �إلى �صاحبها تعبي ًرا له عن �شكرهم ،فبعدما �أخذوا
�إحتياجاتهم و�ضعوا الباقي على ظهور الجمال وتركوها لتعود.
م ّرت ثمانية �أيام دون �أن يبدو �أثر للقافلة ،وبد�أ بع�ض الأ�صدقاء يلومون الغني
على ت�سرعه ،وبينما هم في هذا اللوم �إذا ب�صوت الجمال يتردّد على
م�سامعهم ،فتط ّلعوا من النوافذ و�إذا بالقافلة تتهادى نحوهم .ولما ت�س ّلم
الغني ما �أعاده �إليه رجال اهلل �أقام وليمة للفقراء ،وظل مدى حياة
فرونتون ير�سل له ولإخوته في مواعيد محددة الأطعمة الالزمة
لهم.
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اإلدمان على اإلنترنت

ان َب ًّارا
وس ُف ِإ ْذ َك َ
َف ُي ُ

نيافة االنبا يوسف

أسقف جنوب الواليات المتحدة االمريكية
تحتف ��ل الكني�س ��ة القبطي ��ة بت ��ذكار
نياح ��ة القدي� ��س يو�سف النج ��ار يوم ٢٦
�أبي ��ب المواف ��ق � ٢أغ�سط�س من كل عام.
هذا القدي�س �شهد عنه الكتاب المقد�س
�أن ��ه " َكا َن َبا ًّرا " (متى ،)١٩:١فالقدي�س
يو�س ��ف �إذ �إلت ��زم ب ��كل �شرائ ��ع النامو�س
يمكننا �أن ن�ستعير تعبير بول�س الر�سول
ل َن ِ�صف ب ّره هذا ب�أنه "ب ّر النامو�س".
لكنن ��ا نخ�ش ��ى �أن ن�صي ��ر ملومي ��ن لو
�إكتفين ��ا بو�صف ب ّر القدي�س يو�سف ب�أنه
ب� � ّر النامو�س .فهذا الرج ��ل العظيم في
الإيم ��ان ت�ش ّبه ب�أبي ��ه �إبراهيم �أبي الآباء �أعظ ��م م ��ن ذل ��ك حيث ُدع ��ي �أب ��ا لي�سوع
ال ِف ال َّر َج ��اءِ� ،آم ََن َعلَى مخل� ��ص العال ��م�" :أَ َل ْي َ�س ه َذا هُ � � َو َي ُ�سو َع
الذيَ " :علَ ��ى خِ َ
و�س َف" (يوحنا.)٤٢:٦
ال َّر َج ��اءِِ ،ل َك � ْ�ي َي ِ�صي� � َر �أَ ًبا ُلأ َم � ٍ�م َكثِي َرةٍْ ...ب َن ُي ُ
لِذ ِل � َ�ك �أَ ْي�ض� �اًُ :ح�سِ � َ�ب َل� � ُه ِب� � ًّرا" (رومية
�إنن ��ا لو ق�سنا �إيم ��ان هذا الرجل البار
.)٢٢،18-٤
بمقايي� ��س الإيم ��ان التي و�صفه ��ا بول�س
لق ��د �آم ��ن يو�سف النج ��ار بما قاله له الر�سول في (عبرانيين  )١١لو و�ضعناه
الم�ل�اك في الحلم على الرغم من عدم ع ��ن ج ��دارة حقيقي ��ة بي ��ن زم ��رة رج ��ال
معقوليت ��ه ،وعلى الرغم من �أنه لم يكن الإيمان العظام.
كاهن� �اً مث ��ل زكري ��ا الكاه ��ن ال ��ذي �شهد بالإيم ��ان فه ��م يو�س ��ف الب ��ار �أن ��ه
عن ��ه الكتاب المقد�س بالب ّر هو �أي�ضاً �إال " َل� � ْم َي َت َك� � َّونْ َم ��ا ُي� � َرى مِ َّم ��ا هُ � � َو َظاهِ � � ٌر"
�أنه �أظهر �إيمان� �اً �أعظم من �إيمان زكريا (عبرانيين ،)٣:١١ف�آمن ب�أن الذي ُحبِل
الذي وجد في الحجج المنطقية الكثير به في العذراء هو لي�س من زرع رجل بل
م ��ن الأع ��ذار ليق ��اوم ب�ش ��ارة الم�ل�اك من الروح القد�س.
ل ��ه� .أم ��ا يو�س ��ف الب ��ار فعل ��ى الف ��ور لما
�إ�ستيق ��ظ " َف َع� � َل َك َما َ�أ َم َر ُه َم�ل َ�ا ُك ال َّر ِّب ،بالإيم ��ان عل ��ى مث ��ال �إبراهي ��م َ
"خ� � َر َج
َو�أَ َخ� � َذ ْام َر�أَ َت� �هُ" (مت ��ى ،)٢٤:١وبالتال ��ي َوهُ � � َو َال َي ْعلَ ُم ِ�إ َل ��ى َ�أ ْي َن َي�أْتِي" (عبرانيين
ال�ص ِب � َّ�ي َو�أُ َّم� � ُه
ُح�س ��ب ل ��ه ه ��ذا الإيمان ب ��راً ،فل ��م ي�صر  )٨:١١حي ��ث " َق ��ا َم َو�أَ َخ� � َذ َّ
�أب� �اً لأمم كثيرة ك�إبراهي ��م بل نال ما هو َل ْي ً
ال َوا ْن َ�ص َر َف ِ�إ َلى مِ ْ�ص َر" (متى.)١٤:٢
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بالإيم ��ان على مث ��ال مو�سى هرب �إلى
م�ص ��ر وت ��رك �إ�سرائي ��ل " َغ ْي� � َر َخا ِئ � ٍ�ف
مِ ��نْ َغ َ�ض ��بِ ا ْل َم ِل ��كِ (هيرود� ��س ال ��ذي
قي ��ل عنه �أن ��ه غ�ضب جداً لم ��ا �سخر به
المجو�س)" (عبرانيين.)٢٧:١١
ف ��ي الإيم ��ان م ��ات يو�س ��ف عل ��ى مثال
�آبائ ��ه ه� ��ؤالء �أجمعي ��ن الذي ��ن مات ��وا
" َوهُ � � ْم َل� � ْم َي َنا ُل ��وا ا ْل َموَاعِ ي� �دََ ،ب � ْ�ل مِ ��نْ
َب ِعي ��دٍ َن َظ ُرو َه ��ا َو َ�ص َّد ُقو َه ��ا َو َح ُّيو َه ��ا"
(عبرانيي ��ن .) ١٣:١١لق ��د م ��ات قبل �أن
يت ّم ��م الم�سيح الفداء عل ��ى ال�صليب �إال
�أن ��ه نظر الخال�ص "م ��ن بعيد" �إذ حمل
ي�س ��وع الطف ��ل عل ��ى ذراعي ��ه ،و�أعل ��ن له
الم�ل�اك ع ��ن �أن ي�س ��وع �سيخل� ��ص �شعبه
م ��ن خطاياهم ،وتعجب مم ��ا �سمعه من
الرع ��اة و�سمعان ال�شيخ وحنة النبية عن
ي�س ��وع ،كما �أن ��ه �أب�صر ي�س ��وع جال�ساً في
الهيكل في �أور�شليم في و�سط المعلمين
ي�سمعهم وي�س�ألهم.

عد اإلدم��ان على اإلنترنت نوع ًا جديد ًا من
ُي ّ
أنواع اإلدمان ،يستخدم فيه ّ
الشخص المدمن
ومفرط؛ حيث يتعارض
يومي
بشكل
اإلنترنت
ٍ
ٍ
ٍّ
مع حياته اليوم ّية وم��ع الواجبات والوظائف
التي عليه القيام بها ،ويسيطر ه��ذا اإلدم��ان
س �ي �ط��ر ًة ك��ام �ل� ً�ة ع�ل��ى ح �ي��اة ال �م��دم��ن ،ويجعل
أهم عند المدمن من العائلة،
اإلنترنت وعالمه ّ
واألص ��دق ��اء ،وال �ع �م��ل ،م� ّ�م��ا ي��ؤثّ ��ر س�ل�ب� ًا عليه
ويخلق عنده نوع ًا من التّوتّر والقلق.
و ُت � �ع ��رف (ك �ي �م �ب��رل��ي ي ��ون ��غ) ع��ال �م��ة ال�ن�ف��س
األمريكية إدمان اإلنترنت بأنه إستخدام شبكة
(اإلنترنت)أكثر من  38ساعة أسبوعي ًا.

األسباب

ُي�م�ك��ن ف�ه��م وتحليل اإلدم� ��ان ع�ل��ى اإلن�ت��رن��ت
ب �م �ق��ارن �ت��ه ب ��أن ��واع اإلدم � � ��ان األخ � � ��رى ،ف�م�ث�ل ًا
المدمنون على الكحول والمسكّ رات يتعاطون
الكحول وغيرها من العقاقير؛ ألنّهم يشعرون
أنّهم طبيع ّيون عند تعاطيها ،وألنّهم يصلون
حالة من النّشوة ،وكذلك األم��ر بالنّسبة
إل��ى
ٍ
إل��ى اإلدم��ان على اإلنترنت ،حيث يستخدمه
�رط ل �ي �ش �ع��روا أ ّن �ه��م
ال �م ��دم �ن ��ون ب �ش �ك� ٍ�ل م� �ف � ٍ
السعادة
طبيع ّيون ،وليصلوا إلى حالة النّشوة أو ّ
عن طريق الفضاء اإللكتروني ،فيتخلّون عن
ال�ع�لاق��ات اإلجتماع ّية الصح ّية والطبيع ّية،
ويتّخذون العالقات االجتماع ّية الوهم ّية على
اإلنترنت ،ويستعيضون عن المشاعر العميقة
والدافئة الناشئة عن العالقات اإلجتماع ّية،
ّ
ليعيشوا المشاعر المؤقّ تة غير المحسوسة.
ت��م إج� ��راء ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال ��دراس ��ات واألب �ح��اث
اإلس �ت �ق �ص��ائ �ي��ة ب� �غ ��رض ق� �ي ��اس م � ��دى وش ��دة
ه ��ذا ال �ن��وع م��ن اإلدم� � ��ان ،وق ��د أن �ش��أ ال��دك �ت��ور
(كيمبرلي إس .يونغ) إستبيانا إعتمد فيه على
إض�ط��راب��ات أخ��رى م��ن أج��ل تقييم مستويات
اإلدمان ،ويعرف بأسم اإلستبيان التشخيصي
ل �م��دم��ن اإلن �ت��رن��ت ،وق ��د ت �ك��ون اإلج ��اب ��ة على
خمسة م��ن أص��ل ثمانية أس�ئ�ل��ة م��ؤش��را على

إدمان اإلنترنت ،وتشمل األسئلة:
هل أنت دائما مشغول بإستخدام اإلنترنت؟
• هل تفكر في نشاطك السابق أو المستقبلي
على اإلنترنت؟
• هل لديك حاجة ألن تدخل على اإلنترنت
لفترة أطول حتى تشعر بالرضا؟
• قمت بمحاوالت متكررة -ولكن غير ناجحة-
لتخفيض أو إيقاف أو التحكم في إستخدامك
لإلنترنت؟
• هل تصبح مزاجي ،منفعل ،عصبي أو مكتئب
ع �ن��د إي� �ق ��اف أو ت�ق�ل�ي��ل إس �ت �خ��دام اإلن �ت��رن��ت
الخاص بك؟
• ه��ل تقضى وق��ت على اإلن�ت��رن��ت أط��ول مما
كنت تخطط له أصال؟
• ه��ل أث��ر إس�ت�خ��دام��ك ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت تأثير
سلبيا على عالقة أو تعليم أو مهنة أو وظيفة
مهمة؟
• هل تخفي م��دى إستخدامك لإلنترنت عن
الطبيب أو العائلة؟
• هل اإلنترنت يمثل لك مهرب من المشاكل
أو حل للمزاج السيئ؟

عالج إدمان اإلنترنت

قد تتط ّور حالة اإلدمان على اإلنترنت ويحتاج
ع�ل�اج �ه��ا إل � ��ى ط �ب �ي��ب ن �ف �س��ي ،ل �ك��ن غ��ال �ب �ي��ة
األش �خ��اص ي�ف�ض�ل��ون ع ��دم ال �ل �ج��وء إل ��ى ه��ذا
ال�ح��ل ،وم��ن أفضل ال�ط��رق للخروج م��ن حالة
اإلدمان:
• أن يجبر المدمن نفسه على عدم إستخدام
اإلن�ت��رن��ت طيلة أي��ام األس �ب��وع ،وت�ع��وي��د نفسه
ع�ل��ى ق�ل��ة إس�ت�خ��دام��ه واإلق �ت �ص��ار ع�ل��ى عطلة
ن�ه��اي��ة األس �ب��وع ،أو ت��أج�ي��ل إس�ت�خ��دام��ه بعض
الوقت وتفضيل أولويات أخرى عليه.
• أن يضع المدمن على نفسه ق�ي��ود ًا وموانع
خارج ّية وليست إرادية مثل :أن يستخدم شبكة
التوجه إلى العمل أو المدرسة
اإلنترنت قبل
ّ
بساعة حتى يرتبط بموعد إلنهاء إستخدام

الشبكة فوراً.
محدد للدخول
بوقت
ّ
• أن ُيق ّيد المدمن نفسه ٍ
إلى اإلنترنت وإستخدامه.
• أن يمتنع تمام ًا إذا كان إستخدامه مرتبط ًا
بمجاالت معينة كالدردشة والمواقع اإلباحية.
• أن يحرص على تنظيم وقته.
• ي �ن �ص��ح م ��دم ��ن اإلن� �ت ��رن ��ت ب ��اإلن ��دم ��اج م��ع
اآلخ��ري��ن ،وم�ح��اول��ة البقاء معهم ألك�ب��ر وق� ٍ�ت
ممكن.

عالمات الشفاء من إدمان
اإلنترنت

• حياد المشاعر وعدم تغيرها بشكل كبير عند
وجوب التوقف عن العمل على اإلنترنت.
• ال� �ش� �ع ��ور ب��ال �م �ل��ل أث� �ن ��اء ت �ص �ف��ح ال �م��واق��ع
والصفحات وال��رواب��ط وذل��ك بعد م��دة قليلة
من الوقت.
• ع��دم ال�ش�ع��ور بالحاجة الملحة لإلنترنت،
وتقبل الواقع الحالي.
• تنظيم الوقت بشكل صحيح وسهل ،والتمكن
من إنهاء المهام ،وضبط النفس.

خطوات الوقاية من إدمان
اإلنترنت

• م��راق �ب��ة ال ��وق ��ت ال� ��ذي ي �ت��م خ�ل�ال��ه تصفح
اإلنترنت.
• معرفة المواقع التي يتم تصفحها والهدف
من البحث ضمنها.
• ع��دم اإلف��راط بإستخدام اإلنترنت من دون
هدف واضح ،وسبب قوي لذلك.
في النهاية يجب اإلشارة إلى أهمية اإلنترنت
ف��ي حياتنا ،وأن��ه ض ��رورة ال يمكن اإلستغناء
عنها بشكل كامل ،لكن كل ما قد يزيد عن حده
ينقلب إلى الضد ،وما الحل إال باإلعتدال في
إستخدامه وجعله مساعد لك ،ومرشدك نحو
النجاح ليس إال.

بالإيم ��ان �إ�ستقب ��ل يو�سف الب ��ار ي�سوع
بالتهلي ��ل لما نزل �إلى الجحيم من ِق َبل
ال�صليب.
" مريم هي الكنز الذي �إ�شتراه يو�سف
(بالإيم ��ان) ،فوج ��د الجوه ��ر مخفي� �اً
ف ��ي و�سطه" .هكذا نغبط ه ��ذا القدي�س
العظي ��م ف ��ي ذك�صولوجيت ��ه طالبي ��ن
�صلواته عنا لكي نقتني نحن �أي�ضاً عظم
�إيمانه.
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قرأت لك

قوة التفكير اإليجابي
نورمان ڤنسنت بيل

ُ
تكتمل � اّإل
وال��روح� ،أي �أنّ �سالمة اجل�سد ال
ب�سالمة الروح ونقائها التي ال مُيكن الو�صول
�إليها � اّإل عن طريق ال�صالة ،كما �أكدّ الكاتب
ب�أنّ ال�صالة هي قوة عظيمة �ستجعل الإن�سان
ينجح يف حل كل املّع�ضالت وامل�شاكل التي قد
ُ
يتعر�ض لها ،كما و�أ ّن��ه��ا ت�ساعد على �إنعا�ش
النف�س ومدّ ها بالطاقة الالزمة مع بداية كل
نهار.

كتاب قوة التفكري الإيجابي للم�ؤلف نورمان
ڤن�سنت بيل وهو كاتب �أمريكي و�إبن ق�سي�س
ويقول يف كتابة الذي باع �أكرث من  30مليون
ن�سخة� :أن��ه من امل�ؤ�سف �أن ي�ست�سلم النا�س
لهموم وعقبات احلياة � ..إذا ماعرفت كيف
تلقي بالعقبات بعيدا عن عقلك ورف�ضت �أن
ت�أويها داخ��ل ذهنك ،وعملت على �أن حتول
جمرى القوة الروحية لتملئ كيانك وتغمر
�أف��ك��ارك ف�سرتتفع ف��وق ه��ذه العقبات التي
ُته ِزم غري امل�ستعدين لها.
ويتحدث الكاتب عن �أوال :الثقة بالنف�س
و�أهميتها بالن�سبة لكل �إن�سانِ منا ،و�إعتربها
امل��ف��ت��اح الأ���س��ا���س��ي ل��ل��و���ص��ول �إىل ال��ن��ج��اح
وال�سعادة يف احلياة ،و�أنّ �أي �شعور بالنق�ص �أو
ال�ضعف يحول دون حتقيق الإن�سان لأي هدف
من �أهدافهِ  ،وذكر ب�أنّ هناك عدة �أ�سباب تدفع
الفرد �إىل فقدان ثقتهِ بنف�سهِ و�أغلب هذ ِه
الأ�سباب تكون ذات من�ش�أ طفويل وناجتة عن
الرتبية اخلاطئة.
ويقدم الكاتب و�صفة للتغلب على ال�شعور
بالنق�ص وهي �أن يردد الإن�سان �آية " �أ�ستطيع
ك��ل �شيء يف امل�سيح ال��ذي يقويني" يرددها
�أث��ن��اء امل��رور يف ال�شارع ،وقبل ال��ن��وم ،وعند
الإ�ستيقاظ ،وعند الذهاب �إىل موعد هام،
جربها و�ستح�صل على قوه هائلة.
ثان ّي ًا :العقل املليء بال�سالم يُولدّ القوة :لكي
تنجح بالو�صول �إىل القوة يف احلياة عليك �أن
ت�سعى بكل جهد لتفريغ عقلك من كل الأفكار
ال�سلب ّية والأفكار ال�سيئة ،و�أن ت�ستبدلها ب�أفكا ٍر
خ�لاق��ة و�صحيحة ،فمث ًال �إذا كنت جتل�س
يتحدثون عن نواحي
مــع �أ�شخا�ص
م���زع���ج���ة
و�أم���������ور
عليك
�أ ن
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حت��اول ق��در امل�ستطاع �أن تتحدّ ث عن �أفكا ٍر
�سليمة ل ُتخفف من الثورات الع�صبية التي ُ
متلئ
ين�صح الكاتب يف هذا الف�صل من
املكان ،كذلك
ُ
الكتاب ب�أن يقوم الإن�سان مبمار�سة ال�صمت ملدة
ربع �ساعة كل يوم ،و�أن يجل�س يف مكانٍ هادئ
بعيد ًا عن ال�ضو�ضاء كي ُيحافظ على �إ�ستقرار
عقلهِ  ،و م���دّ ِه بكم ّي ٍة م��ن ال�سالم وال��ه��دوء.
وخالل فرتة ال�صمت ال تتحدث �إىل �أحد وال
تكتب وال تقر�أ ،و�إجعل عقلك يف حالة حياد
ويجعله يف حالة �سكون و�أي�ض ًا جتعل عقلك
ك�صفحة من املاء و�إحتفظ به من دون متوج.
جرب قوة ال�صالة :ي�ؤ ّكدُ الكاتب من
ثالث ًاّ :
خالل هذا الكتاب على �أهم ّية ال�صالة يف حياة
الإن�سان ،وعلى دورها
يف امل�لائ��م��ة بني
اجل���������س����د

رابع ًا :كيف تخلق لنف�سك ال�سعادة :عليك
�أن تتع ّلم مم��ار���س��ة الأف��ك��ار ال�سعيدة عن
طريق جتهيز قائمة من الأفكار ال�سعيدة يف
ذهنك ومتريرها من خالل عقلك لعدة مرات
يف اليوم ،وعن طريق طرد كل الأفكار التي
تدعو �إىل الي�أ�س والإحباط من عقلك ،و�أن
تعمل كذلك على تنظيف َ
قلبك من كل م�شاعر
احلقد ،والكراهية ،والقلق ،و�أن ت�سعى للعي�ش
بب�ساطة ومبحبة مع الآخرين ومع نف�سك.
كما ُي��ح��ذر الكاتب يف الف�صل ال�ساد�س من
الغ�ضب والإ���ض��ط��راب ،وي�شري �إىل �آي���ة يف
الكتاب املقد�س " َال َت َغ ْر مِنَ الأَ ْ�ش َرار ِ" َ " ،و َال
تحَ ْ �سِ دْ ُع َّم َ
لإ ْث ِم" (�سفر املزامري ، )1 :37
ال ا ِ
ويتحدث يف الف�صل ال�سابع عن توقع الأف�ضل
و�إظفر به.
ويقول الكاتب �أن من �أ�سباب ُم َركبات النق�ص
هو العنف العاطفي ال��ذي حدث يف الطفولة
�أو �شيء ما �إرتكبناه يف الطفولة .فقد يكون
�أخ����وك تلميذا ن��اج��ح��ا وح�����ص��ل ع��ل��ى �أع��ل��ى
الدرجات ،وبينما �أنت مل حت�صل على درجات
كبرية وقد تعتقد �أنك لن تكون رجال ناجحا
مثله .وق��د ف��ات��ك �أن الكثري م��ن ال��ذي��ن مل
يح�صلوا على الدرجات يف املدار�س �أ�صبحوا من
اجنح النا�س خارجها.

القرن الرابع

تاريخ البطاركة

)6البابا ثاوفيل�س – البطريرك الثالث والع�شرون:
ُولد يف مدينة ممفي�س من �أبوين م�سيحيني وتيتم منهم وهو طفل،
وله �أخت �صغرية فقامت برتبيتهما جاريه حب�شيه وثنية وذهبت بهم
�إىل الإ�سكندرية ،ودبرت العناية الإلهية �أن ت�أخذهما �إىل كني�سة لكي
تعرف هذا الدين ،فتقابلت مع البابا �أثنا�سيو�س الر�سويل ،الذي
عرف منها ق�صتها وق�صة الطفلني فردها �إىل الديانة امل�سيحية
و�أخذ منها الطفلني وو�ضعهما حتت عنايته اخلا�صة.وملا كربت
الفتاة قليال و�ضعها يف دير لتبيت به �إىل يوم زواجها.
�أما ثاوفيل�س ف�ضمه القدي�س �أثنا�سيو�س يف �سلك تالميذه،فنما
عامل َا تق ًيا،وملا �شوهد فيه من احلذق والن�شاط �إختاره معلمه كا ًمتا
لأ�سراره بعد �أن رقاه لدرجة الكهنوت.وبعد وفاة معلمه �إ�ستمر يف
مدينة الإ�سكندرية يخدم يف كنائ�سها �إىل �أن رقد البابا تيموثاو�س
يف الرب ف�أنت ُِخب بطرير ًكا مكانه بالإجماع يف �شهر م�سرى �سنة
� 102ش و 385م،يف عهد ثيودو�سيو�س قي�صر ومما يدل على ثقة
هذا امللك بالبطريرك ال�سكندري تكليفه �إياه ب�أن ي�صلح ما وقع من
اخللل ثانية يف م�س�ألة عيد الف�صح،ف�إنه يف �سنة  387م �صار الفرق
بني العيد امل�صري والعيد الروماين مدة خم�سة �أ�سابيع كاملة،فو�ضع
البابا ثاوفيل�س تقو ًميا للأعياد ملدة � 418سنة وو�ضع اً
جدول يحتوي
على الأيام التي يقع فيها عيد الف�صح ملدة مائة �سنة �إبتداء من
�سنة  380م،وفيها �أو�ضح البطريرك ب�أن ال�سيد امل�سيح ُ�صلب يف
اليوم اخلام�س ع�شر من �شهر ني�سان (�أبريل) ال يف الرابع ع�شر منه
ثم و�ضع هذه القاعدة وهي�:إذا كان اليوم الرابع ع�شر من ال�شهر
القمري يوافق يوم الأحد فعيد الف�صح يتبعه ب�أ�سبوع”
كان البابا ثاوفيل�س مول ًعا ببناء الكنائ�س،نذكر على �سبيل املثال �إنه
جال�سا يف حديقة معلمه البابا �أثنا�سيو�س تذكر �أن
�إذ كان ً
يوما ما ً
معلمه كان يتوق �إىل رفع الردم الذي باحلديقة وبناء كني�سة،ف�أراد
البابا �أن يحقق �أمنية معلمه�،سمعت �سيدة غنية بذلك فقامت برفع
الردم على نفقتها،و�إذا بها جتد كن ًزا يرجع �إىل عهد الأ�سكندر
الأكرب املكدوين فبعث البابا �إىل الإمرباطور يخربه مبا وجده،جاء
الإمرباطور بنف�سه وعاين الكنز و�إقت�سمه بينه وبني ثاوفيل�س ف�أن�ش�أ
البطريرك بن�صيبه كني�سة يف جانب الب�ستان وكنائ�س جمة على
�أ�سم ال�سيدة العذراء واملالك روفائيل ،ثم �شيد جملة �أديرة منها
“الدير املحرق”ور�سم ولدي املر�أة فيما بعد �أ�سقفني .ويف هذه
الزيارة �إ�ست�أذن البابا الإمرباطور يف هدم املعابد الوثنية املهجورة
�أو حتويلها �إىل كنائ�س ،الأمر الذي �أثار الوثنيني حتى �إندفعوا �إىل
قتل بع�ض امل�سيحيني بقيادة الفيل�سوف �أوليمبو�س.
ذهب البابا ثاوفيل�س �إىل الق�سطنطينية مرتني ،الأوىل يف �سنة

أبونا القس منسى يوحنا

 394م ليح�ضر جمم ًعا ُعقد لفح�ص بع�ض امل�سائل وحل�ضور
الإحتفال بت�شييد كني�سة كربى ُبنيت على �أ�سمي الر�سولني بطر�س
وبول�س ،وذهب ثانية يف �سنة  398م ليقيم القدي�س يوحنا فم
الذهب بطرير ًكا على كر�سي الق�سطنطينية.
بد�أت �أتعابه ب�سبب بدعة �إنت�شرت بني بع�ض رهبان �سكيتي م�ؤداها
�أن اهلل ذو �صورة ب�شرية وذو �أع�ضاء ج�سمية،ويف نف�س ال�سنة ن�شر
البطريرك ر�سالة عيد الف�صح ال�سنوية،ف�إغتاظ �أولئك الرهبان من
عبارة وردت فيها وهى قوله�”:إن اهلل روح ال يدركه الفهم،ولي�س هو
جمرد �إن�سان يقع حتت احلد َ
واحل ْ�صر”،فهاجوا على البطريرك
ملا ر�أوه يخالفهم يف الإعتقاد وترك �أكرثهم قالليلهم وجاءوا
كجي�ش َج َّرا ٍر �إىل الإ�سكندرية وعزموا على الفتك بالبطريرك.
ٍ
و�إذ ر�أى �أن قلوبهم مملوءة بالغيظ خاطبهم بعبارات رقيقة تهدئ
اخلواطر،ف�سكن ثورتهم قليلاً ،وكانوا يظنون �أن العبارة التي �أوردها
عن اهلل يف ر�سالة عيد الف�صح �إقتب�سها من م�ؤلفات �أوريجانو�س.
لذلك طلبوا �إليه ب�شدة �أن يحرم �أوريجانو�س وكل من يطالع كتبه
فوعدهم بذلك.ثم �إنعكف على مطالعة كتب �أوريجانو�س �إذ مل يكن
طا َل َع َها قبلاً فتبني من بع�ض �ألفاظها ما ي�شعر ب�ضالله .ويف �أوائل
ال�سنة التالية �شكل جمم ًعا َحرم �أوريجانو�س وندد بتعليمه يف ر�سالة
عيد الف�صح.
ثم حدث خالف بني رهبان جبل الفرما “�أربعة �إخوة يلقبون
(بالطوال القامة) لطول قامتهم” �إ�شتهروا بتقواهم وغريتهم
ال�شديدة على الإميان ،وكانوا من �أن�صار العالمة �أوريجانو�س،
وملا ر�أوا خطر مقاومتهم للبطريرك عظيم ًا تركوا القطر امل�صري
قا�صدين فل�سطني ،وكانوا جماعة امل�سيحيني هناك يرمقونهم بعني
الإحتقار لعلمهم �أنهم حمرمون من بطريركهم ولكن بع�ض الأ�ساقفة
قبلوهم وملا المهم البابا ثاوفيل�س على ذلك مل يعودوا ميتزجون بهم.
وكان عدد الرهبان التابعني للإخوة الطوال القامة يبلغ اخلم�سني
ف�صمموا على الذهاب �إىل الق�سطنطينية لرفع دعواهم �أمام
بطريركها يوحنا فم الذهب،ففتح لهم القدي�س يوحنا �صدره،
الأمر الذي �أثار البابا ثاوفيل�س جدً ا،و�إ�ستغلته الإمرباطورة لنفي
في
ذهبي الفم،حيث �إنعقد جممع ال�سنديان حتت رئا�سة البابا و ٌن ّ
القدي�س فم الذهب،ولكن فيما بعد جتلى له �سوء �صنيعه �ضد �أخيه
فم الذهب فندم على ما بد�أ منه ثم ق�ضى بقية حياته يف الأعمال
النافعة ف�أ�ضاف بع�ض القوانني �إىل الكني�سة وترك لنا ت�آليف جليلة
مملوءة بالتعاليم امل�سيحية النقية،وهو �أول من �أطلق على الكني�سة
امل�صرية �إ�سم “الكني�سة القبطية”..وكانت نياحته يف  18بابه �سنة
� 129ش ( 15اكتوبر �سنة  412م).

13

كيـــف

�شخ�صيات قبطية

تحمي إبنـك من

المتاعب النفسية
أ /د فيكتور سامي
استاذ الطب النفسي

األستاذ الدكتور عادل فؤاد رمزي
رئيس كلية الجراحة الدولية

األستاذ الدكتور ع��ادل ف��ؤاد رم��زي ،أستاذ الجراحة بطب القاهرة ،تم
إنتخابه رئيسا لكلية الجراحة الدولية وذلك بتصويت  110دولة وقاموا
بتقليده الميدالية الذهبية للرئاسة العالمية كما أهدى د .عادل الكلية
تمثا ًال مقلد ًا لتوت عنخ آمون ليوضع في متحف الكلية بشيكاغو وهو
المتحف الجراحي الوحيد في العالم .وذلك خالل المؤتمر العالمي
السابع والثالثون لكلية الجراحة الدولية وال��ذي تم عقده في مانيال
بالفلبين في المدة من  21/17نوفمبر  2010وإفتتحه الرئيس أكينو،
رئيس جمهورية الفلبين في ذلك الوقت .وخالل حفل اإلفتتاح،ألقي
الدكتور عادل محاضرة عامة عن جراحة الغدد فوق الكلوية.

وبعث الدكتور هاني هالل وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت بتهنئة خ��اص��ة له ، م��ؤك��دا أن ال��دول��ة ت��ول��ي إهتماما
بالعلماء والباحثين المصريين داخليا وخارجيا.
د.عادل مستشار لمنظمة الصحة العالمية ،وهو أول رئيس للمجلس
العالمي لزمالة الجراحة وأمين عام الجمعية اإلكلينيكية بطب قصر
العيني لمدة  15عام ًا ،كما أن��ه أ ّل��ف  110بحوث جراحية ،وإشترك في
تأليف موسوعتين عالميتين للجراحة وأشرف على أكثر من  28دكتوراه
و 90رسالة ماجستير جراحة.
والدكتور عادل زميل لكلية الجراحين األمريكية وعدد من المجالت
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ال �ج��راح �ي��ة ال�م�ص��ري��ة -ك �م��ا ع�م��ل ع��ام�ي��ن أس �ت��اذ زائ� ��را ل�ل�ج��راح��ة في
الواليات المتحدة األمريكية بجامعة سينسيناتي وجامعة هارفارد.
وقد ُأزي��ح الستار في يونيو الماضي عن لوحة  3x6متر لرؤساء كلية
الجراحين وكبار جراحي العالم وفي وسطهم أ.د عادل فؤاد في مجلس
ال�ل��وردات البريطاني ثم وضعت هذه اللوحة في المتحف البريطاني
للصور في ميدان ترافيلجار بلندن.
ويقول الدكتور عادل فؤاد رمزي :جراحات السمنة ال يجب أن تُجرى
إال لمن يحتاجها ،أي لمنع أض ��رار صحية واق�ع��ة وليست لتحسين
المظهر كما يفعل البعض ،حيث إنها أصبحت موضة اآلن بين بعض
الشباب ،فالمتفق عليه عالمي ًا أن جراحات السمنة تتم إذا كانت هناك
مضاعفات خطيرة للسمنة المفرطة ،مثل اإلص��اب��ة بالبول السكري
وأمراض القلب بما في ذلك تصلب الشرايين.
وعن المعايير التي يتم من خاللها تحديد الفئات التي يمكنها إجراء
تلك العمليات ي�ق��ول :ال يجب أن يقوم ب��إج��راء العمليات الجراحية
للسمنة أي شخص ال يعاني م��ن السمنة ال�م�ف��رط��ة ،وه��ي ال�ت��ي يتم
ت�ح��دي��ده��ا ع��ن ط��ري��ق م �ع��دل كتلة ال�ج�س��م ،ال ��ذي ي�ت�ج��اوز ال �ـ  35في
األشخاص العادية والـ  40في مرضى السكر والضغط المرتفع.

اجلميع ُعر�ضه للمتاعب النف�سية ولقد �إنت�شرت الآن بني ال�شباب لذا
على الآباء �أن يكون لهم دور يف الوقاية �أو العالج �إذا لزم الأمر.
وهناك ثالثة م�ستويات من الوقاية النف�سية:
امل�ستوى الأول :مننع حدوث املتاعب والإ�ضطرابات النف�سية بالتوعية:
وهو من �أهم امل�ستويات كما يقال الوقاية خري من العالج وملنع حدوث
الإ�ضطرابات النف�سية علينا �أن ن�س�أل �أنف�سنا بع�ض الأ�سئلة لنواجه
�أنف�سنا ونتجنب الأخطاء:
هل ُن�ؤ ِّمن لهم بيت �سعيد معنويا لي�س ماديا فمن الوارد تعر�ض الأبناء
لكثري من ال�ضغوط يف اخلارج لكن يجب عندما يرجع �إىل املنزل �أن يجد
راحته النف�سية ويجد ح�ضنك املعنوي.
هل هناك توا�صل جيد بني كل �أفراد الأ�سرة �أم �أن التوا�صل بيننا ي�ؤدي
�إىل �صدام �أو �أن كال منا يعي�ش مبفرده.
هل هناك نقا�ش متوازن �أم يغلب عليهم املقاطعات وعدم �سماع الآخر.
هل لنا ح�ضور يف البيت واملق�صود هنا لي�س التواجد يف املكان فقط لكن
نق�صد احل�ضور الفعال الن جمرد احل�ضور مع الكثري من امل�شاحنات ي�ضر
�أكرث مما ينفع.
بحجة جمع الأموال ل�ضمان حياه كرميه
هل نحن من�شغلون عن �أبنائنا ُ
لهم.
امل�ستوى الثاين :الإكت�شاف املبكر لتلك املتاعب.
وهناك جمموعه من الأعرا�ض ال�سلبية لت�ساعدنا على الإكت�شاف املبكر
للمر�ض :من املمكن �أن تظهر يف �صورة �إن�سحاب �أي قلة تواجد �أو زيادة
يف الهدوء �أو ي�صبح تركيزه �أقل من ال�سابق �أو �إرادته تبد�أ يف ال�ضعف.
امل�ستوى الثالث :منع امل�ضاعفات.
هناك خط�أ �شائع يحدث يف هذا امل�ستوى وهو بعد تعر�ض �أحد الأبناء
ملتاعب نف�سيه وقد ُ�شفي منها يلوموه الآباء وينتهروه خوفا من �أن
يتعر�ض لتلك االزمه مرة �أخرى ويتنا�سون �أنهم �شركاء معه يف الأ�سباب
التي عر�ضته لتلك املتاعب وهذا ما يجعل االبن عر�ضه لنك�سه وعلى
العك�س متاما �أن الإحتواء والرعاية والإحت�ضان �سبب �أ�سا�سي يف
الوقاية وعالج.
�أخطاء تربوية ممكن �أن ت�ؤدي للمتاعب النف�سية:
(�سنق�سم الرتبية �إىل ثالث �أق�سام الرتبية بالكالم والت�أديب والقدوة)
�أخطاء تتعلق بالرتبية بالكالم (تو�صيات ون�صائح ومبادئ):
�أن نن�صح �أبنائنا دون وجود ر�صيد �سابق من ال�صداقة بيننا.
الإعتماد على النقد امل�ستمر والتوبيخ.

�أن نطلب ما ال ي�ستطيعون فعله �إعتقادا منا �أن هذا يجعلهم كاملني لكن
على العك�س هذا ُي�شعرهم بالعجز.
املقارنة بالوالدين �أو ب�أي طفل �آخر لكن يجوز مقارنته بنف�سه يف مرحله
�أخرى.
التكرار اململ والإحلاح مما ي�سبب التوتر.
الإ�ستخدام امل�ستمر للغة الأوامر والنواهي.
�أخطاء تتعلق بالرتبية بالت�أديب (بالثواب والعقاب):
خط�أ �إختالف املعايري مبعنى ال ت�أدب ابن بطريقه و�آخر بطريقه �أخرى
معتمدا على �إختالف العمر �أو اجلن�س فذالك ُي�سبب جرح وفرقه بينهم.
املبالغة والق�سوة يف العقاب.
غياب القواعد.
التهاون �أي عدم �إتخاذ موقف منا�سب للخط�أ.
عدم �شرح �سبب العقاب.
�أخطاء تتعلق بالرتبية بالقدوة:
غياب القدوة يهدم �أي تربيه تعتمد على الكلمات� ،إن مل يراك �أبنائك
و�أنت تفعل ما تربيهم عليه لن يطبقوه يف حياتهم رمبا فعلوه لبع�ض
الوقت خوفا منك لكن هذا لن يدوم.
- 1القدوة تت�شوه بال�شعارات ال�ضخمة :حلملها الكثري من املثالية
الزائفة لتكن معتد ًال وال تقل �أكرث مما ت�ستطيع فعله لأنهم �سيقي�سونها
عليك.
- 2القدوة تت�شوه باالزدواجية :فال تقول �شيء وتفعل عك�سه.
�- 3صراع الوالدين ي�شوه القدوة :لأنه يف حاله ال�صراع تنق�سموا �إىل
خ�صمني وهو ال يقبل يف قراره نف�سه الإنحياز لأي ًا منكما.
فكن البنك مثال �صالح فالأفعال خري طريقة للرتبية فمثال �إن كنتم
تتعاملون فيما بينكم مبحبه و�إت�ضاع وخ�ضوع وعدم ت�سلط ،فالإبن �أي�ضا
لن يحتاج �أن يفر�ض �سيطرته على الآخرين لأنه تعود منك املحبة
وامل�شاركة وتعلم �أن يكون ع�ضو يف فريق ال رئي�س ًا على عبيد.
و�أخري ًا لنتذكر دائما �أن اجلانب الروحاين له الدور الأهم حلياتنا
النف�سية حتى �أن منظمة اجلمعية العاملية للطب النف�سي �أ�صبحت
تعرتف �أن اجلانب الروحاين له دور ،و�أ�صبح له ق�سم خا�ص ُيدر�س
و ُي�ستخدم يف العالج والوقاية النف�سية لذلك يجب �أن يكون لنا قاعدة
روحيه قوية ،والإلت�صاق حقيقي بالكني�سة وبامل�سيح لنا ولأبنائنا �أي�ضا
لكي ن�ضمن �شخ�صية �سوية قادرة على التغلب على املتاعب النف�سية.
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األزمة الصدرية
 – يشعر المريض بضيق ف��ي التنفس2
.أيضا
 – يشعر المريض بصوت أزيز3
.(صفير) في الصدر
 – يشعر المريض كذلك4
بأن هناك ضغط كبير على
.صدره
. – صعوبة عملية الزفير5
 – الشعور بإرهاق شديد6
ع �ن��د م� �م ��ارس ��ة ال �ت �م��اري��ن
 وذلك،الرياضية البسيطة
.لصعوبة التنفس
 – ي�ش�ك��و ب�ع��ض ال�م��رض��ى7
م� ��ن ش� �ع ��وره ��م ب � ��أع � ��راض ن��زل��ة
، وال� �ع� �ط ��س، م� �ث ��ل ال � ��رش � ��ح،ال� � �ب � ��رد
. وغيرها،والصداع
:أسباب اإلصابة باألزمة الصدرية
من أهم أسباب اإلصابة باألزمة الصدرية هو وجود تحسس
 وزي ��ادة ال�ت�ع��رض ل�لأج��واء المليئة،ف��ي ال�م�م��رات ال�ه��وائ�ي��ة
 والتعرض للطقس، وزيادة التعرض للروائح النفاذة،بالتلوث
. والتدخين،البارد
:تشخيص األزمة الصدرية
يقوم الطبيب بفحص المريض وإجراء األشعة السينية على
، باإلضافة إل��ى إختبارات أخ��رى كإختبار الحساسية،الرئة
.وإختبار الدم
:عالج األزمة الصدرية
بعد أن يتم تشخيص المرض يقوم الطبيب بإعطاء المريض
 عن طريق إرتخاء،أدوية تعمل على توسيع الممرات الهوائية
 باإلضافة، فتحدث عملية التنفس بسهوله،أربطة العضالت
،إلى بعض األدوية التي تعمل على طرد المخاط من الرئة
.وهو ما يعيق عملية التنفس أيضا
،وبشكل عام ينصح الطبيب بتجنب التلوث واألجواء الباردة
. والتي تزيد من تحسس الصدر وتهيجه،والروائح النفاذة
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تسمى األزم ��ة ال �ص��دري��ة أي �ض��ا بإسم
 واألزم� � � ��ة ال �ص��دري��ة،أزم� � ��ة ال� ��رب� ��و
ه� ��ي م� � ��رض ي �ص �ي��ب ال �ش �ع��ب
ال� �م ��وج ��ودة ف ��ي ال�ق�ص�ب��ة
 وهي الممرات،الهوائية
التي تقوم بنقل الهواء
 وهذه،من وإلى الرئتين
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ه � ��ي أس � ��اس
 فتسبب،عملية التنفس
األزمة الصدرية صعوبة
.التنفس
:أن��واع األزم��ة الصدرية
تنقسم األزم ��ة ال�ص��دري��ة
:إلى نوعين أساسيين
 – أزم������ة ص����دري����ة ن��ت��ي��ج��ة1
:الحساسية
ت �ح��دث ه ��ذه االزم � ��ة ال �ص��دري��ة ن�ت�ي�ج��ة إلص��اب��ة ال�ش�خ��ص
 كروائح، فيتحسس الشخص م��ن روائ��ح معينة،بحساسية
. أو بعض الروائح األخرى، أو اللقاح،الورد
: – أزمة صدرية غير معروفة األسباب2
،وهذا النوع من األزمة الصدرية يحدث دون وجود سبب واضح
 وهذه،فيتحسس المصاب من بعض الروائح دون سبب معين
.هي النسبة األكبر من المصابون باألزمة الصدرية
كيف تحدث األزمة الصدرية؟
عند التنفس يدخل األكسجين الذي يحتاجه الجسم إلى
 لكن ي��ؤدي، ل� َي�خ��رج ث��ان��ي أكسيد ال�ك��رب��ون ب��دال م�ن��ه،ال��رئ��ة
ضيق الممرات الهوائية لدى البعض إلى عدم خ��روج ثاني
 وهو ما يسبب،أكسيد الكربون كله من الجسم بشكل طبيعي
.ضيقاَ في التنفس يشير إلى بدء حدوث األزمة الصدرية
:أعراض اإلصابة باألزمة الصدرية
 وقد يكون هذا السعال، – سعال مستمر خاصة أثناء الليل1
 إلى جانب األرق وصعوبة،حاد ًا جد ًا إن كانت األزمة شديدة
.النوم

Faith of the Virgin Mary
Bishop Bishoy
Our angel Luke wrote: " Alissabat was filled with the Holy Spirit, and cried with a loud voice,
and said, blessed are you in
women, and blessed is the fruit
of your belly! Where is this to
me that the mother of my Lord
come to me? And behold, when
the voice of thy peace came into
my ears, the fetus rejoiced with
joy in my belly, and blessed, who
believed that what was spoken to her by the Lord would
be fulfilled. "(Luke 1: 41-45) this
testimony to the Virgin Mary is
from the Holy Spirit on the lips
of Elizabeth. What did the Virgin
believe?
First: I believed that she would
conceive and give birth to a son
without the laying of human
flesh, as stated in the prophecy
of Isaiah: "Behold, the virgin will
conceive and give birth to a son
and call his name Emmanuel"
(Isaiah 7:14). This is unprecedented in human history. Our
teacher Paul the Apostle «is trust
in what is required and certainty
things you do not see» (Heb. 11:
1). With an amazingly miraculous faith, Mary responded to
the angel who preached by saying, "Behold, I am the nation of
the Lord. Let me be as your saying "(Luke 1:38).
Second: The Virgin Mary did not
only believe that she would conceive and give birth without the
laying of human beings, but she
believed that the Holy One who
was born of her was the Son of
God, as the angel said to her:
"The Holy Spirit is coming upon
you, and the power of the Most
High will overshadow you. ). I

believed in God's incarnation of
the Word before the incarnation
was fulfilled because "I believed
that what was said to her by
the Lord would be done" (Luke
1:45). She was considered the
first human being to accept faith
in God's incarnation of the Word
in the fullness of time, and in
the union of theology with manhood in her womb, and that the
child of her was the one who hid
the angels and her faces from
the splendor of the glory of His
glory. I believed in things that a
mind cannot comprehend, and
scientists have puzzled over the
ages. The Virgin ascended with
her spiritual thought until she
absorbed this great mystery
which God had revealed to mankind through her, and thus became higher than the cherubim
filled with eyes in understanding the divine secrets. By understanding the mysteries of God,
a second heaven became not
only God's solution to the Word
in her womb, but also to her in
her mind, declaring His supreme
secrets.
Thirdly, the angel said to Mary,
"This will be great, and the Son
of the Most High will be called,
and the Lord God will give him
the throne of David his father
and he will reign over the house
of Jacob forever." (Luke 1: 33)
Then the Virgin Mary stood before the cross at Golgotha and
saw that the angel promised
her that his queen would have
no end to drink the cup of pain
and even the cup of death. But
the Virgin's faith was that the incarnate Son of God who tasted
death was the living who did

not die with the power of his
divinity, who trampled death
and overwhelmed him with his
death. The Virgin Mary was able
to see the crown of the king in
the crown of thorns, and the
royal throne in the cross. She
was able, by her faith, to see his
resurrection and ascension, and
to sit him at the right hand of
the Father in his kingdom, and
round about him the heights of
the angels, worshiping him and
praising him,
It is not so much to offer her the
spices, the hymns, the half-night
breaks, the tunes that the church
sings. Not so much that all
churches are built on the name
of the Virgin Mary and then she
hosts one of the saints as her son
named after the church. We cannot fulfill the right of the Virgin.
Let the Lord give us her faith,
and we will include her blessing
as Amen.
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د /منى راداميس
اخصائية التخسيس والتغذية العالجية

فول ال�صويا معروف منذ �آالف ال�سنني لكن مل ُتعرف فوائده
الكاملة �إال �أيام احلرب العاملية الثانية عندما هددت املجاعات
العامل نتيجة للحروب.
فول ال�صويا نبات ي�شبه اللوبيا يف �شكله ولكنه يعترب �أغنى
احلبوب على الإطالق مبا فيه من فوائد ممتازة وعنا�صر غذائية
رائعة.
فول ال�صويا غذاء كام ًال بكل ما يف الكلمة من معنى ،فهو:
• يحتوي على كمية من الربوتني تعادل � 4أ�ضعاف كمية
الربوتني املوجودة يف القمح.
• يحتوي على كمية من الكال�سيوم تعادل �ضعف الكال�سيوم
املوجود يف اللنب احلليب.
• يحتوي على فيتامينات ومعادن تعادل �أ�ضعاف الكمية املوجودة
يف �سائر احلبوب والبقول الأخرى.
• يحتوي فول ال�صويا على  % 37من وزنه بروتني �أي �ضعف
الكمية املوجودة يف اللحوم ،كما يحتوي �أي�ضا على الأحما�ض
الأمينية الثمانية الأ�سا�سية ،علم ًا ب�أن العديد من �أنواع اللحوم
ينق�صها واحد �أو �أكرث من هذه الأحما�ض الأمينية.
• فول ال�صويا متعدد الفوائد فمنه مت �إ�ستخراج نوع من الزبد
(زبد فول ال�صويا)
• كما مت �إ�ستخراج نوع من اللنب (لنب فول ال�صويا)
كما ُي�صنع منه حلم نباتي ُي�سمى الطوفو ي�ستخدم بوفرة يف دول
�شرق �آ�سيا.
• فول ال�صويا ال يعمل على تكون مركبات الكولي�سرتول فلي�س به
دهون حيوانية كاللحوم.
• بروتني فول ال�صويا �أ�سهل ه�ضم ًا من بروتني اللحوم.
• فول ال�صويا ذات �سعرات حرارية �أقل بكثري عن ال�سعرات
احلرارية املوجودة يف اللحوم.
• بروتني فول ال�صويا ال يعمل على تكوين حام�ض البوليك
(اليوريك �أ�سيد) وبالتايل فهو �آمن ملر�ضى النقر�س.
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• فول ال�صويا غني جدا بفيتامني �أ ،ب ،1ب ،2د.
كما �أنه يحتوي على مادة اللي�ستني ،تلك املادة الهامة والتي تعمل
على:
• تقوية الذاكرة عن طريق تغذية املخ وخاليا الأع�صاب.
• حت�سن الدورة الدموية.
• حت�سن عملية التنف�س.
• تقوية العظام.
• فول ال�صويا يعمل على قوة التحمل ويزيد الن�شاط.
• فول ال�صويا رخي�ص الثمن ولذلك ي�ستعمل كبديل �أوفر من
اللحوم يف كثري من الدول.
• فول ال�صويا يدخل يف معظم اللحوم اجلاهزة والتي ن�شرتيها
م�صنعة .مثل الربجر واللحم املفروم املجمد وال�سجق وغريه.
فول ال�صويا (الدواء ال�سحري)
• من فوائد فول ال�صويا �أنه ي�ساعد يف عالج مر�ض ال�سكر كما
ي�ساعد يف تقليل م�ضاعفاته.
• كذلك تبني �أن �إ�ستخدام امل�سنني لفول ال�صويا كبديل للحوم
ي�ساعد يف عالج ه�شا�شة العظام حيث ثبت �أن �إ�ستخدام اللحوم
ي�ؤدي �إىل زيادة فقد امل�سنني لعن�صر الكال�سيوم مما يرتتب عليه
الإ�صابة به�شا�شة العظام.
• �أي�ضا ين�صح خرباء التغذية ب�ضرورة تناول امل�سنني وجبة
من فول ال�صويا  3مرات يف الأ�سبوع ،وذلك للوقاية من �أمرا�ض
ال�شيخوخة مثل �آالم املفا�صل والعظام.
• يف درا�سة تبني �أن �سكان اليابان و�سنغافورة هم �أقل ال�شعوب
�إ�صابة ب�سرطان الثدي والقولون والرئة والربو�ستاتا ،ويرجع
ذلك لإ�ستخدامهم فول ال�صويا كغذاء رئي�سي يف حياتهم ،حيث
�أنه يحتوي على م�ضادات للأك�سدة والتي تقوم بدور كبري يف
حماية اجل�سم من خطر تدمري اخلاليا.

فتاة
متنفسة
بالله

القمص يوحنا نصيف
كاهن كنيسة السيدة العذراء  /شيكاغو

من أجم��ل العب��ارات التي إخترقت قلب��ي ،ما جاء لقد ُوهب لنا نحن المسيحيين أن نتنفس المسيح
عش��ية ي��وم الس��بت لش��هر كيه��ك ،بال��روح القدس عن طريق ثالثة أعمال رئيس��ية:
ف��ي تس��بحة
ّ
وبالتحدي��د ف��ي التفس��ير الروم��ي عل��ى القطعة هي الصالة ،وقراءة الكلمة اإللهية ،والتناول.
لثيؤطوكي��ة الس��بت .الت��ي يق��ول فيه��ا
الثالث��ة
ّ
الصالة بأشكالها المتنوعة فيها ننطق بأسم يسوع
المرنم:
المخل��ص ويتح��رك ال��روح فين��ا فنت��زود بالق��وة
فس��ر ،األلهي��ة .وق��راءة الكلم��ة االلهي��ة ه��ي إستنش��اق
"أن��ت هي مركبة اهلل يا مريم ،وميالدك ال ُي ًّ
لنس��مات الروح ،فالكتب المقدس��ة بحس��ب وصف
يا جوهرة عفيفة ،وفتاة متنفسة باهلل"
الكنيس��ة هي "أنف��اس اهلل" (ابصالي��ة االربعاء).
فه��و هن��ا يص��ف الع��ذراء بأنه��ا ه��ي المركب��ة أو هي كما قال الس��يد المس��يح له المجدَ ":ال َْك َ
ال ُم
وح َو َح َي ٌ
��اة " (يوحنا.)63:6
َّ��ذي ُأ َك ِّل ُم ُك ْم ِب ِ
الش��اروبيمية المهيب��ة الحامل��ة هلل ،الت��ي رآه��ا ال ِ
��ه ُه َو ُر ٌ
نبوته (حزقي��ال  .)1لذل��ك فإن التغذي بكالم اإلنجي��ل ُيحيي النفس،
حزقي��ال النب��ي ف��ي بداي��ة ّ
وأن والدته��ا المعجزي��ة للمس��يح وهي ع��ذراء أمر كم��ا يق��ول المرت��ل ":فتح��ت فم��ي وأجتذبت لي
غير قابل لتفس��ير بش��ري .ثم يصفه��ا بالجوهرة روح ًا ،ألني لوصاياك إش��تقت " (مزمور .)131:119
التي لم تتلوث بالعالم بل تعففت عن كل ش��هواته ،أما التناول من األسرار المقدسة فهو أعلى درجات
التنف��س بالمس��يح والحي��اة ب��ه ،وه��و ال��ذي قال
فإتحدت باهلل وصارت كإنسانة متنفسة باهلل.
ْ
اإلن َْس ِان
عنه الرب يس��وعِ ":إ ْن َل ْم َتأ ُك ُلوا َج َس َد ْاب ِن ِ
س َل ُك ْم َح َي ٌاة ِف ُ
يك ْم " (يو)53:6
يا لها من كلمة" .فتاة متنفسة باهلل"!...
َو َت ْش َر ُبوا َد َم ُهَ ،ف َل ْي َ
عندم��ا يتنفس اإلنس��ان ،فه��ذا يعني أن��ه يأخذ
كمي��ة م��ن اله��واء الممل��وء باألكس��جين ،وه��و
الم��ادة الالزمة لحي��اة خاليا الجس��م .وإذا توقف
اإلنس��ان ع��ن التنفس وغ��اب األكس��جين تختنق
الخاليا وتموت وبالتالي يموت اإلنس��ان .هذا على
المستوى الجسدي.

الكثي��رون من��ا يتنفس��ون أخب��ار ًا سياس��ية
وإقتصادي��ة وإجتماعي��ة ،وأحيان��ا رياضي��ة .وكل
هذا الهواء يفتقر لألكسجين الروحي ،بل كثير ًا ما
يمتلئ بالغازات الخانقة السامة.

مت��ى يأت��ي الوقت ال��ذي يصير فيه المس��يحيون
يتنفس��وا اهلل ف��ي كل لحظ��ة ،فتنتع��ش حياتهم،
ُ
وتشرق فيهم على الدوام صورة خالقهم ؟!
أما على المس��توى الروحي ،فالمس��يح هو حياتنا
(كولوسي  )4:3فكما أن الجسد يتنفس األكسجين
بإس��تمرار لكي يحيا وال يموت ،هكذا الروح ينبغي مت��ى نقترب من مس��توى الس��يدة الع��ذراء ،الفتاة
أن تتنفس المسيح بإستمرار لكي تحيا وال تموت .المتنفسة باهلل؟
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• القديسة العذراء هي أول مؤمنة في المسيحية.
• هناك أعمال إلهية كثيرة للروح القدس في السيدة العذراء.
• السيدة العذراء هي أعظم امرأة في الوجود بل أعظم
من المالئكة.
• السيدة العذراء هي الملكة.
• الس���يدة الع���ذراء هي الوحيدة الت���ي إختارها الرب لكي
تكون حاملة له.
• مجرد سالم السيدة العذراء كان يمنح الروح القدس.
• تمجيد السيدة العذراء قرار مجمع مسكوني.
• السيدة العذراء هي الحمامة في بساطتها وبراءتها.
• السيدة العذراء إحتملت اليتم والفقر بال تذمر ،والمجد
بال إفتخار.
مثلث الرحمات
قداسة البابا شنوده الثالث

