ملاذا حل السيد املسيح بيننا؟
ون��ح��ن نحتفل مب��ي�لاد السيد
امل��س��ي��ح م���ن ال����ع����ذراء  ،لعلنا
ن��ت��س��اءل ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا  :م���ا هي
األس��ب��اب التي دع��ت رب املجد
أن يتخذ ج��س��دا ً ويحل بيننا ،
ويصير ف��ي الهيئه ك��إن��س��ان ،
ويولد من إمراة كبني البشر ؟
ال ش���ك أن ال���ف���داء ه���و السبب
األساسي للتجسد  .جاء الرب
إل���ى ال��ع��ال��م ل��يُ��خ��ل��ص اخلطاه،
ج����اء ل��ي��ف��دي��ه��م  ،ج����اء ليموت
ول��ي��ب��ذل ن��ف��س��ه ع��ن ك��ث��ي��ري��ن .
هذا هو السبب الرئيسي الذي
لو إكتفى السيد املسيح به ولم
يعمل غيره  ،لكان كافيا ً لتبرير
جت��س��ده  .ج���اء ال��س��ي��د املسيح
ليَوفي العدل اإللهي  ،وليصالح
السماء واألرض .
وميكننا أن ن��ق��ول أي��ض��ا ً ـ إلى
ج��وار عمل الفداء واملصاحلة ـ
إن السيد املسيح قد جاء لينوب
عن البشرية  .وكما ن��اب عنها
ف��ي امل���وت  ،ي��ن��وب عنها أيضا ً
في كل ما هو مطلوب منها أن
تعمله  .إن اإلنسان قد قصر في
كل عالقاته مع الله  ،فجاء « إبن
اإلنسان « لينوب عن اإلنسان
كله في إرضاء الله .
وفي فترة جتسده أمكن للرب
أن ُي���ق���دم ل��ل��ب��ش��ري��ه ال��ص��وره
املثاليه ملا ينبغي أن يكون عليه

اإلنسان كصورة الله ومثاله.
ق��دم ال��ق��دوه  ،وامل��ث��ال العملي.
حتى أن ال��ق��دي��س أثناسيوس
ال��رس��ول��ي ق���ال إن���ه مل��ا فسدت
هذه الصوره التي خلق الله بها
اإلن��س��ان  ،ن��زل الله ليقدم لهم
الصوره اإللهيه األصليه ...
وأيضا ًملا أخطأ الناس في تفسير
ال��ش��ري��ع��ه اإلل��ه��ي��ه وقدموها
ل����ل����ن����اس ح����س����ب م��ف��ه��وم��ه��م
اخلاطئ  ،ومزجوا بها تعاليمهم
اخلاصه وتقاليدهم  ،جاء الرب
ليُقدم للبشريه الشريعه اإللهيه
ك��م��ا أراده�����ا ال����رب  ،ن��ق��ي��ه من
األخ���ط���اء ال��ب��ش��ري��ه ف���ي الفهم
والتفسير ...
وسنحاول اآلن أن نتناول هذه
األسباب جميعها  ،نتحدث عنها
مبزيد من التفصيل  ،ونري ما
ميكن أن نستفيده من دروس
روح����ي����ة حل��ي��ات��ن��ا خ��ل��ال ه���ذا
الشرح .
1ـ الفداء هو السبب األساسي
للتجسد :
ل��ق��د أخ���ط���أ اإلن����س����ان األول ،
وكانت خطيته ضد الله نفسه:
ف��ه��و ق���د ع��ص��ي ال���ل���ه وخالف
وصيته .وك���ل خطيه نرتكبها
ه���ي ع��ص��ي��ان ل��ل��ه  .ه���ي ن��وع
م��ن التحدي لله وع���دم املباآله
بوصاياه  ،ب��ل ه��ي ث��وره عليه

التمتع بالله أمر ال ُيشبع منه

وإنضمام خلصمه الشيطان...
وه���ك���ذا ف��ك��ل خ��ط��ي��ه ترتكبها
حت��م��ل معني ع���دم محبه ل��ل��ه ،
ألن��ه ي��ق��ول  :م��ن يحبني يعمل
وصاياي ( يو. ) 15 : 14
م��ن أج��ل خطيتك ص��ار طفال ً،
ومن أجلها هرب من هيرودس
إلى مصر  ،ومن أجلها ُجرب من
الشيطان  ،ومن أجلها إضطهده
ال��ي��ه��ود وأُه�ي�ن ُ
وش��ت��م و ُبصق
عليه وضرب وصلب ومات .إن
عرفت كل ه��ذا  ،فكيف حتتمل
مشاعرك أن تخطئ ؟!
يجب أن تعلم جيدا ً أن كل خطية
البد أن تقف أمام عدل الله  ،لكي
تعطي حسابا ً أمامه « ومخيف
هو الوقوع في يدي الله احلي»
( عب. ) 31 : 10
ل��ذل��ك ف��ي ي���وم م��ي�لاد املسيح،
ت���أم���ل ف���ي م��ح��ب��ت��ه ل���ك  ،وف��ي
سعيه خلالصك وكيف أنه من
أجلك جاء حقا ً لقد جاء املسيح
ليخلص العالم ( يو . ) 17 : 3جاء
ليطلب ويخلص ما قد هلك ...
فهل كان هذا هو كل شئ ؟ كال ،
فإننا نالحظ شيئا ً آخر وهو أنه
قد جاء لينوب عن البشريه .
 2ـ أت��ي املسيح لينوب عن
البشرية :
التمتع بالله ام��ر ال ُيشبع منه
(ابو مقار)

(أبو مقار)
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إنه ناب عنا في دفع ثمن اخلطيه  ،في املوت ،
فمات عنا  .ولكن هذا لم يكن هو الشيء الوحيد
الذي ناب عنا فيه  .بل أنه ناب عنا في كل عمل
صالح  ،ف��ي تكميل الناموس كله  ...فاختنت
وهو غير محتاج إلى اخلتان  ،وصام وهو غير
محتاج إلى الصوم  ،وإعتمد وهو غير محتاج
إلى عماد  ،وهكذا ...
ولعل نيابه الرب عن اإلنسان هي التي جعلته
يسمي نفسه في أحيان كثيره « إبن اإلنسان»،
مشيرا ً إلى أنه جاء نائبا ً عن اإلنسان أو نائبا ً عن
البشريه فهو ليس إبن فالن من الناس  ،وإمنا
هو إبن اإلنسان عموما ً  .وقد ناب عن اإلنسان
في موته وفي حياته وفي كل ما كان مطلوبا ً
منه ...
 3ـ آتي ليقدم لنا الصوره اإللهيه :
«لقد ُخلق اإلن��س��ان على ص��وره الله ومثاله»
(ت��ك )27 :1في البر والقداسه والكمال ،ولكنه
شوه تلك الصوره اإللهيه بخطاياه  .لسنا نقول
هذا عن مجموعه خاطئه معينه من الناس ،وإمنا
عن الكل  « :اجلميع زاغوا وفسدوا معا ً  ،ليس
من يعمل صالحا ً  ،ليس ال واح��د « (مز.)14:3
وه�������ك�������ذا ف����ق����دت
ال���ص���وره اإللهيه
م������ن ال������ك������ون ...
لعل تلك الصوره
ه������ي ال�����ت�����ي ك����ان
ي��ع��ي��ن��ه��ا دي���وج�ي�ن
ال��ف��ي��ل��س��وف  :عن
أي ش����ئ تبحث؟
ف����أج����اب  :أب��ح��ث
ع����ن إن�����س�����ان!! إن
اإلن����������س����������ان ف���ي
وض��ع��ه األص��ل��ي ـ
ك��ص��وره ال��ل��ه ـ لم
يكن موجودا ً .
ف�������أت�������ي ال����س����ي����د
امل����س����ي����ح ل���ي���ق���دم
للناس ه��ذه ال��ص��وره اإللهيه .ق��دم لنا صوره
لإلنسان املنتصر على الشيطان  ،ليعالج بها
ص��ورة آدم وح��واء اللذين إنهزاما ً أم��ام إغراء
احليه وإيحائها  .وهكذا بدأ خدمته بأن سمح
للشيطان أن يجربه  ،ليس مره واحده كما فعل
مع أبوينا األول�ين  ،وإمنا ثالث مرات ( مت) 4
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أعقبتها فيما بعد جت���ارب ال تعد  .وإذ كانت
كلمه الله ووصيته على لسان اإلنسان األول ،
ولكنها ليست ثابته في قلبه  ،وال منفذه عمليا ً
ف��ي ح��ي��ات��ه  ،ك��ان��ت وص��ي��ه ال��ل��ه وكلمته قويه
وفعاله في فم السيد املسيح  ،هزم بها الشيطان
فلم يستطع أن يرد عليه .
ميكننا أن نتأمل حياته املقدسه  ،ونأخذ ألنفسنا
درسا ً من كل عمل ومن كل قول  .كانت حياته
ن���ورا ً يرشدنا إل��ى م��ا ينبغي أن نعمله  .لذلك
يسميه القديس يوحنا « النور احلقيقي الذي
يضئ لكل إنسان » ( يو . ) 9 : 1وإذ كانت خطيه
اإلنسان األولي هي الكبرياء  ،لذلك جاء السيد
املسيح يلقننا درسا ً في التواضع .
 4ـ درس عجيب في التواضع :
سقط أب��وان��ا األوالن في الكبرياء عندما قبالً
إغراء احليه في قولها  « :تصيران مثل الله»...
( ت��ك ) 5 : 3وم��ن قبلهما سقط الشيطان في
هذه اخلطيه ذاتها إذ قال في قلبه  « :أصعد إلى
السموات  ..أصير مثل العلي « ( إش.)14، 13 : 14
فجاء السيد املسيح يرد على هذه السقطه.
اإلنسان الترابي أراد
أن ي��رت��ف��ع ويصير
مثل الله  ،فإذا بالله
ي��ن��زل ليصير شبه
الناس !!
اإلن����س����ان أراد أن
يكبر ذات��ه  ،فعاجله
الرب بأن أخلي ذاته.
م��ق��اي��ي��س العظمه
ك��ان��ت م��رت��ب��ك��ه في
ح����ي����اه اإلن�����س�����ان .
فأصلحها له الرب .
كان يري العظمه في
الكبرياء  ،فشرح له
ال�����رب ع��م��ل��ي��ا ً كيف
أن ال����ع����ظ����م����ه ف��ي
التواضع .ووضع ذلك املبدأ العجيب  « :أكبركم
يكون خ��ادم��ا ً لكم  .فمن يرتفع نفسه يتضع
،ومن يضع نفسه يرتفع » ( مت. )12 ، 11 : 123
قداسه البابا شنودة الثالث

فإنه لم يفعل هذا باطالً  ،إمنا ليرفعنا لألعالى ُ ،ولد باجلسد لكى ُتولد أنت ثاني َة حسب الروح ُ ،ولد من إمرأه لكى تصير أنت إبن الله.

(القديس بوحنا فم الذهب)

مع األباء
جمي ٌل ه��ذا اإلس���م ..ال��ذى ُدع��ى به السيد املسيح فى
ميالده ،فيه الكثير من التعزية..إن بركة عيد امليالد هى
هذه  ،أن نشعر أن الله معنا  ،فى وسطنا  ،ساكن معنا ،
ساكن فينا .وعبارة «الله معنا»  ،ال ُيقصد بها فى فترة
جتـــــســــــده فقــــــــط  ،وإنــما هو معنـــا عــــلى الدوام إذ
قال فيما بعد « :ها أنا معكم كل األيام  .»...إنه وع ٌد إلهى
 ..والله صادق فى وع��وده  ..الله وسط شعبه  ..هنا
على األرض  ،أيضا ً فى األبدية  .إذ يقول « :حيث أكون
أن��ا تكونون أنتم أي��ض��اً» .سر السعاده الروحيه  :أن
يكون الله مع كل واحد منا .يسكن كل قلب فينا  ..ومع
كل شعبه  ،كل األيام .وسر سعاده األبديه  :أن نكون
فى حضرة الله ..لهذا قيل عن أورشليم السمائيه أنها
«مسكن الله مع الناس» ( رؤ.) 3 :21
إنه شيء مطمئن ج��دا ً  ،أن الله معنا  ..معنا جميعا ً.
وف��ى كل الظــــــروف  ،فى الضيق  ..وف��ى احلـــزن ..
وفى األلم  ..وفى املرض.
الله الذى معنا ُ ،يخرجنا من الضيق  ..إلى الرحـــب ،
من احلزن  ..إلى الفرح .لذلك  ،كلما متر بك ضيقه ،
تذكر أن الله معك  « :نقشتكم على كفى  « .» ...شعره
من رؤسكم ال تسقط .» ...
« ُيرسل مالئكته ليحفظوك فى ســـــــائر طرقك .» ..
تأمل ماضى حياتك  « :كنت فتى واآلن شخت لم أجد
صديقا ً تـُخلى عنه .»...
ال��ل��ه معنا  :يحمينا  ..يرشدنا  ..يرعانا  ..يحفظنا
ٌ
تاريخ طويل ( عالقة الله
 ..يقودنا  ..يسندنا  ..إن��ه
بأوالده ) .منذ آدم  ..إلى اآلن  ..وسيظل هكذا إلى آخر
الدهور .إنها قصة حب  ..معية  ..وحفظ  ..قصة الله
مع الناس  ..قصة جميلة.

اسألوا يوسف  :الذى كان الله معه فكان رجالً ناجحاً.
«وكان كل ما يصنعه كان الرب ُينجحه بيده.
اسألوا يشوع  :الذى قال له الله  « :كما كنت مع موسى
أكون معك ،تشدد وتشجع  ..ال يقف إنسان فى وجهك
كل أيام حياتك ».
اسألوا دانيال  :ال��ذى قال  « :الله أرس��ل مالكه.وسد
أفواه األسود فلم تضرنى ».
اس��أل��وا ال��ث�لاث��ة فتية  :وك��ي��ف ك��ان��وا ف��ى آت���ون النار
يسبحون الله  ..ناظرين رابعا ً شبيها ً بابن اآللهة ..
حول لهم النار املتقدة بردا ً وسالما ً ..
اسألوا القديسني الذين عاشوا فى البرارى ولم يخافوا
قسوة الطبيعة  ..وال حروب الشياطني  ..وال ....رمبا
تتساءل قائالً  :كيف يكون الله مع يوسف ويحدث معه
ما حدث ؟! أن يلقيه أخوته فى البئر  ...وامرأة سيده
تشتكى عليه و ُيلقى فى السجن ...؟!
أقول لك  :كانت لله رؤية أخرى  ..غير رؤيتنا .كانت
ه��ذه هى الطريقة التى سيتمجد بها يوسف  ..حتى
يصل ألن يكون الرجل الثانى فى مصر  ..بعد فرعون
ملك مصر  ..مادام الله معه  ..يستطيع أن ُيخرج من
اجلافى حالوة.
املشكلة أن رؤيتنا قاصرة  ..فنحن نرى التجربة .ولكن
ال نرى البركة التى يحققها الله لنا من وراء التجربة.
نصيحة  :إنسى ما يحيط بك من ظروف  ..وتذكر فقط
 ..أن الله معك ..
حينئذ تشعر باالطمئنان  ..والسالم  ..وتستريح ..
باإلميان تثق أن الله لم يخلق العالم ويتركه ..
بل يرعاه  ..ويدبره  ..كضابط للكل .

الوجه املغسول بالدموع مع قلب نقي له ذلك اجلمال الذي يلمع أكثر من الشمس بني يدي الله والقديسني
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الثقة بالنفس هى إطمئنان املرء وتأكده من قدراته ومن أجل حتقيق
الثقة بالنفس من الضرورى ان نتحلى برؤيه واقعيه عن أنفسنا
فبعض األشخاص سوف يتحلون بثقه تامه ومن نواحى معينه
من حياتهم مثل التفوق الرياضى او الدراسى وغيره ولكن ثمه
نواحى اخرى ال يتحلون فيها بنفس الثقه .
وبالتالى فإن الثقه بالنفس ليس بالضروره تسرى على جميع
أوجه حياة املرء.
وهكذا فإن حتلى املرء بالثقه بالنفس ال يعنى أن يكون قادرا ً على
فعل كل شىء ولكن يعنى إنه عندما ال تشبع طموحاتهم احيانا ً فان
األشخاص الواثقني يستمرون فى تبنى موقف ايجابى وحتقيق
أقصى إستفادة من مواقفهم مع النظر الى األمر بواقعيه.
من خالل تبنى هذا املوقف فإن األشخاص ذوى الثقه بالنفس
لديهم القدره على اإلمساك بزمام حياتهم وتقبل أنفسهم والدفاع
عن حقوقهم ولكنهم فى نفس الوقت يجعلون طموحهم مرتبطه
بالواقع.
نادرا ً ما يشعر األشخاص الواثقني فى أنفسهم بالتردد وعدم التاكد
أو يحطون من شأن أنفسهم ولهذا ن��ادرا ً ما يشعرون باحلزن أو
اإلحباط أو الوحده.

استراتيجيات تنميه الثقه للوصول الى درجه أعلى من الثقه بالنفس
 تعلم أن تقدر نفسك قدرها وأن تكون مسئوال عن حياتك . ال تركز أكثر من الالزم على الطموحات غير الواقعيه أو على تطلعات ومقاييساألخرين ولكن ركز على شعورك بنفسك وطموحاتك .
 قيم مواطن قوتك وعَ ز ِزها عن طريق التركيز على منجزاتك وما متتلك منمواهب.
حتى إذا أُخفقت أعط لنفسك احلق فى احملاوله وأنظر إلى أى إخفاق كتجربه
للتعلم وكوسيله.
 ال تخشى أبدا من التغيير فال مناص منه لذا رحب به واحتضنه . ال تخشى خوض مغامره محسوبه وأنظر اليها على إنها فرصه للحصول علىأهداف جيده.
 ال حت��اول أب��دا ً ان ُتـرضى اجلميع فى الوقت نفسه فهو أمر مستحيل بكلبساطه
ليس هناك ما ُيسمى بدرجه الكمال التام لذا تقبل نفسك كما انت .
 ضع نقائصك حتت أقدام املسيح وهو سوف يكملها . -تعال اليه كما أنت فهو فاحت ذراعيه بإستمرار وهو يكمل نقائصنا فالكمال معه وبه.
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عندما تقول أنا أسف  ،أنظر لعيني الشخص الذي تكلمه
(مثل صيني)

العالقة بني الطرفني

احلب احلقيقي البد ان يرتبط بنقاوة القلب،و احلب بني الشابني ال يجوز ان يلغي محبتهما لله.
(البابا شنودة الثالث)
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تنهد على قريبك إذا اخطا  ،كما تتنهد على نفسك  ،الننا كلنا حتت الزلل.
( القديس بولس السينائى )

كتابنا
(2بط)18:3
املقدس ملئ
.
فمنهم بالشخصيات اخملتلفه
وكان يعبيص شريفا ً
الضعيـــــاــلقوى فى اإلميان ومنهم
ملا
طل
ب
ص
ُ حبه اهلل له ..
فى يقرأ الكتا ــف وكل منا عندما
«
ت
ك
ون
يد
ك
مع
ي
».
إن احملب
إحدى هذه الشخب املقدس يجد نفسه
ي
شت
اق
إل
ى
ال
شر
نأخذ من كل شخصصيات..ولكن يجب أن
كه مع احملبوب.
ول
ذل
ك
ين
بغ
أنظروا إلى نهايه« يه ايجابياتها ونبتعد
التمتع بح ي أن ميألنا الشوق إلى
ضر
ته
وب
سيرتهم فتمثل عن سلبياتهــــــــا
شركه موصوله
مع
ه،
وه
ذه
ت
تو
وا بهم”(عب)7:13
فر لنا بالطاعه له.
« إن أحبني أحد ي
( يعبيص.
.ا
أل
شر
ف
م
ن
إ
حفظ كالمي ويحبه أبى
خ
وإل
وت
ه
يه
)
نأت
ي
وعنده نص
نع منزال » (يو. )23:14
« وكان يعبيص
وكان شريفا ً ألنه ك
يعبيص إله إسرائيل أشر ًف من إخوته  ..ودعا
« ليتك  ...حتفظنانييرفض الشر وينفر منه
قائ
طريق حياتنا هنا نحت من الشر » .إننا في
تخومي وتكون يدك معيال ليتك تباركني وتوسع
(1أخ.. ،10فأتاه اهلل مبا سأل »
وفينا اجلسد .ومن هك بالعالم وبالشيطان،
ذه
)9:4
ال
ثال
ثه يتفجر الشر
ف
ي
ك
ل
وق
ت.
و
ما
أ
حر
انا
حترسنا .وإذا نحن عرفنا أن نطلب القوة التي
لم يكن
يعبيص « أشرف من
إ
خو
ته
»
أل
نه
ك
ان
و
ً
جاذبيه اخلطيه للجسد
حا
ولنا أن نحفظ أ
رجال ً غنيا أو نابها ً أو مُعتبرا ً
نف
س
نا
ف
ي
من
ها
دوا
ئر
بق
زر
وت
اع
نا
ته
ال
أو
ذا
تيه،
جتارته..
فبألن نفلح .لكننا نكون
ً
ك ،بالخ .فإن الروح القدس
ال
يذ
كر
ً
ش
يئ
ا
ما
حقا شرفاء إذا نحن تركنا
من ذل
نه
ك
ل شر وسعينا
أنه دعا إلهلإ يشير إلى ناحيه واحده
فق
ط
ه
ي
صادقني في أثر القداسه،
وكان يعبيصطالبني القوة من اهلل.
كان رجل صالسرائيل بالصاله .كان شريفا ً
أل
نه
ه .فلن
شريفا ً ح
تفا ًكر لنعرف كيف يُصبح
في الرني طلب أن يختبر الفرح
اإلنس
يف
ب ..
لقد تشبث انيعشر في تقدير اهلل.
« ليتك تبار بيص بطلب بركه ا
هلل
عل
«
يه
حتف
ظن
ي
من
ال
كني
شر حتى ال يتعبني » .إن
قصدا ً شريفاً ،وق » .لقد آمن فسأل ،وس
ال
أل
رغ
به
ف
ي
إ
خت
بار
ه
ذا
ال
فرح تعبر عن نيه
صد إلها ً غنيا ً .واهلل يُكرم
طلب يعبيالطاعه واخلضوع للرب.
الذين يكرمونه.
وك
ص
ان يعبيص شريفا ً ملا طل
ب
مننبقلبه كل هذه الطلبات
ا
لن
مو
الروحي «
ال يله.
» .ليس ممالييتك  ...توسع تخومي
« وآتاه ا
سر اهلل أن يقنع املؤمن
هللحدمبا سأل » .واهلل هكذا
بالقليل من اإلدراك واال
يو
خت
اف
بار
ى
ال
ك
رو
ل
ح
وا
ي.
م
نا
ليس
كل من يُصلى
كما
الت الغايه هي أن نَخْ لُص
صل
ى
من
يع
بي
ص
ب
ك
ل
إ
خال
دي
ص
تقنونه فقط ،بل يجب أن
وبكل صدق.
ن
دم
إل
ا ى الكمال  -كمال
لنمو في النعمه وفى
معرفه ربنا ومخلصنا
يسوع املسيح
على اإلنسان أن يداوم اجلهاد واحلرب ضد أفكاره ألن الرب يطلب منك أن تُـغضب نفسك  ،لكي ال ترضى باألفكار الشريره  ،والتوافقها  ،؟أما
إستئصال اخلطيه فال يتم إال بالنعمه اإللهيه .
(القديس أنطونيوس الكبير)
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االســــــــــــــــم:
القديس ماماس الشهيد
نـــــشــــأتــــــه :كان والدا
(والدي)القديس وهما ثيؤدوتس
وشي به أهل الشبان الذين
َ
قبلوا
اإلميان
وروفينا حا ّرين في الروح،مواظبني
لدي
ا
علي
حلاكم
ا
جلديد
العباده ،يفتقدان العائالت ،ويخدمان
دميقريطوس ،فاستدعاه وحاول إغراءه
فلم
ي
فلح.
الفقراء واحملتاجني فأحبهما الشعب ج ًدا.
بعث به إلى اإلمبراطور الذي
إس
تخف
به
ك
لكن عدو اخلير أثار بعض الناس أن يشوا
صبي
صغير ،أمر اإلمبراطور
ب
ُ
ضربه
بال
بهما لدي احلاكم الكسندروس .إستد
عصي
عاهما
حتى
تهرأ
ج
سده
وأودع في
وأمرهما بعبادة األوثان وإذ رفضا جلدهما
السجن وأوقدوا نارا ً إلرهابه.
وألقاهما في السجن .وإذ الحظ إصرارهما علي
اإلميان أرسلهما إلي فوستوس حاكم قيصريه،
أما هو فأشتهى أن يُقدم محرقه للرب .لم يُلق
وكانا قد تعبا ج ًدا من طول السفر علي األقدام
في النار إذ لم يصدر اإلمبراطور أم ًرا بذلك .أمر
امللك
(ا
ال بغير طعام .سقط ثيؤدوتس ميتًا بسبب التعب
إلمبراطور) بربطه بالسالسل وطرحه في
ا
لبحر،
لكن
شديد ،ثم ولدت روفينا طفال ذك ًرا وماتت في
عناية
احلال
اهلل
أنقذته إذ قذفته األمواج إلى
القبل أن تدعوه بإسم معني  .هكذا ُولد الطفل في
الشاطئ ،وإنطلق ماماس إلي التالل اجملاوره وسكن
بني
الوحوش ك
تُ سجن ولم ينظر والداه ،رأت سيده مؤمنه تقيه
صديق لها  ،وكان يتغذى على اللنب
وبعد ذلك ٍ
وال
عسل
.
الـدعي أميا رؤيا أثناء صالتها ،حيث ُدعيت أن تذهب إلي
حسده عدو اخلير فأثار البعض
سجن وتسأل عن
طفل حديث الوالدة يتيم الوالدين.
ٍ
ضده ،إذ وشوا ضده لدي حاكم املنطقه وإدَّعوا أنه
ذهبت إلى ال
سجن
ودبر
لها
الرب أن تأخذ الطفل
فإ ساحر .أرسل إليه جماعه من اجلند للقبض عليه،
وأن تأخذ اجلث
مانني
حيث
دفن
تهما
في
ستق
ب
ستان كانت
م بلهم بكل محبه وبشاشه ،وإستأذنوه أن يذهب
متلكه ،وكانت
تفوح
م
نهما
روائح
ع
عهم
طريه.
إ
إلي
احل
هتمت
اكم.
أميا
شهد اجلند بأنه ليس ساح ًرا وال
بالطفل وح
سبته
وديعه
ال
سماء لها .كبر الطفل وكان باإل
نسان الشرير .إغتاظ احلاكم فأرسله إلى اإلمبراطور
ينادي و
الدته
التي
تبنته
«
ماما»
(باليونانيه ماماس)،
إالذي أمر بتعليقه ومتشيط جسمه وتقطيع حلمه ثم
ولف
رحها
ال
شديد
به
كانت
ت
ناديه
لقائه
«م
في
ال
اما».
سجن .ضمد الرب جراحاته ،فجاء إليه
املس
جونون وكانوا يئنون من شده اجلوع ،فصلي ألجلهم
و
جـــــــهـــــــاده :
أرسل
اهلل
لهم
من
يقدم
لهم
طعا
م
ً ا ،ثم إنفتحت
أبواب
ال
احلي سجن وخرج املسجونون .أطلق عليه امل ُ َع ِّذبني
متتع بكلمة اإلجنيل وتعلم الصاله وكان يفرح بسير
وانات املفترسه عاملته الوحوش
كراع وسط
ٍ
القديسني الشهداء ،خاصه سيرتي والديه .وفي
حمالنه ،فكانت تستلقي عند قدميه في خ
ضوع
فكان يلعقٍ
وس
اخلامسه من عمره التحق مبدرسة الكنيسه حيث
عاده .ثم أطلقوا عليه أس ًدا
ضخما
ً
قدمي
ال
تعلم الكثير عن الكتاب املقدس إذ بلغ الثانية عشر
ّ شهيد ،وحني ذهب اجلنود امل ُ َع ِّذبني لرؤيته
من عمره ماتت مربيته أميا ،فقدم كل ما ورثه عنها
أمسكهم األسد وألقاهم عند
قدمي الشهيد .أمر
ّ
يللكنيسه التي قامت بتوزيعه علي الفقراء .كان
اإلمبراطور بإلقائه في أتون نار ،وإذ سقطت أمطار
غزيره
ان
شهد للسيد املسيح بني الوثنيني فاجتذب كثير
فأ طفأت النيران ،فأمر اإلمبراطور بقطع رأسه
سلم
ا
لروح،
من الشبان لإلميان.يذكر القديسان باسيليوس
وكان
عمره حوالي  15عا ًما و نال
وغريغوريوس النزينزي عن القديس ماماس انه كان
إكليل الشهادة حوالي سنة 275م  ،و تعيد له
راع ًيا للغنم بقيصريه كبادوكيا ،إهتم برعايه
الكنيسة القبطية في(  4توت ).
بعض األغنام حيث كان يشرب من لبنها ويصنع
*مل
جبنًا .وكان منذ حداثته يسعى إلى ملكوت
حوظة
:
اهلل من كل قلبه ،فكرس نفسه للخدمه.
د
فن
ال
ُ
إجتمع حوله كثيرون فكان يشهد للسيد
شهيد في مدينه قيصريه
الك
بادوك
بآسيا
ال
املسيح و يكرز ببشاره اخلالص ،كما كان
صغرى  ،و هو راعي
هذه
ا
ملدينه
(قي
يهتم بإطعامهم جسديًا.
صريه
الكبا
دوك)
اآلن بوجود أعضائه املكرمه
فيها.
إســتــشــهــاده:
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من مينع فمه عن الكالم يحفظ قلبه من األوجاع.
(الشيخ الروحاني)

..نستكمل معا ً أقنعة احلب الزائف
ثانيا :التعلق العاطفي من خبرات املاضي :
االح��ت��ي��اج األس��اس��ي ص��ف��ات مرتبطه بخبرات
امل���اض���ي  :ون���ح���ن أط���ف���ال ن��رت��ب��ط بأشخاص
يتعاملون معنا باحلب وال��ود ونتعلق بهم تعلقا ً
ش��دي��دا ً وت��رس��خ م�لام��ح ه���ؤالء األش��خ��اص في
نفوسنا «من مدرسني وأقارب» وعند الكبر عندما
نلتقى بأشخاص يتشابهون معهم في الشكل أو
املالمح أو أسلوب احلوار يحدث تعلق شديد بهم
حيث يعتقد الفرد ال شعوريا ً أن هؤالء لهم نفس
أساليب األفراد الذين تعامل معهم في الصغر.
فيحدث تعلق شديد بهم كأنهم َيعطون الفرد نفس
ال��س��ع��ادة الطفوليه التي ك��ان يستمتع بها وهو
صغير أو لهم نفس أسلوب احلب.
ثم َيكتشف الفرد بعد فتره بأنهم مختلفون متاما ً
ع��ن ال��ص��وره املشابهه ال��ت��ي ُح��ف��رت بداخله من
املاضي وال يحققون أي قدر من احلب ولكن في
ذات الوقت ال يستطيع اإلبتعاد عنهم بسبب تلك
الصوره .
مثال إحدى الفتيات كانت متعلقه عاطفيا ً بشخص
ُيسئ معاملتها وال يوجد بينهما أي توافق ولكنها
ال تستطيع االبتعاد عنه .وأثناء اإلرش��اد تذكرت
أنه يشبه شكالً « املمثل رشدي أباظه» وأنها منذ
طفولتها وهي حتب هذا املمثل ألنه كان ميثل في
نظرها القوه والشهامه والرجوله و ُنصحت أن
تتذكر دائما ً أنه ليس رش��دي أباظه وأن حقيقته
رسخ في مشاعرك
هذا املمثل تختلف متاما ً عما َ
منذ الطفوله.
ً
ق��د يكون امليل اجلنسي سببا ف��ي تعلق عاطفي
شديد جدا ً ببعض األشخاص:
أن ال��ط��ف��ل ق��د مي��ر ب��خ��ب��رات جنسيه م��ع بعض
األشخاص أو قد يكون له حب إستطالع جنسي
فيحدث إرتباط بني صور اجلسم «اللون وامللمس
والقوام بالعقل الباطن او الالشعور» وعند الكبر
إذا وجد فتاه تتشابه مع هذه املقاييس اجلسمانيه
يجد نفسه منجذبا ً بشدة لها.
وه��ذا اإلجن���ذاب اجلنسي ُيضلله ويعتقد أن هذا
حبا ً شديدا ً وكثيرا ً ما ال يدرك الفرد الترابط بني
صورة املاضي وال احلاضر ورغم من اإلختالف
الشديد بينهما في الشخصيه والتفاهم والوفاق
يكون مندفعا ً لالرتباط بها ،وبعد الزواج وإشباع

الناحيه اجلنسه تظهر املشاكل واخلالفات بسبب خصوصا ً إذا ما حدث بينهم جتاوزات جنسيه.
عدم التوافق في الشخصيه.
وق��د يحدث نفس الشيء بالنسبه للفتاه بسبب خ��ام��س��اً :ت��وه��م احل��ب ل��ظ��روف اجتماعيه
ونفسية:
خبرات الطفوله اجلنسيه.
أحيانا ً ما يرتبط احلب داخل الفرد بقيم رمزيه لها
ً
أهمية خاصه لديه من خبرات املاضي ويتغاضى فالوحده والفراغ هما بطال قصة هذا النوع من
عن باقى اخلالفات وينكر أهميتها وبعد االرتباط اإلرت��ب��اط حيث ي��رغ��ب اإلن��س��ان اإلرت���ب���اط بأي
شخص دون االه��ت��م��ام مب��ن ي��ك��ون ألن الوحده
يكتشف أن هذه اخلالفات تدمر العالقه.
مثال فتاه يرتبط احلب لديها بالصدق واإلخالص ت��دم��ره وال يستطيع تعويض ذل��ك إال م��ن خالل
وتعتبر أن هذه القيمه هي الوحيده التي تضمن الزواج.
لها اإلحساس باألمان في العالقه العاطفيه .فإذا
بنى
ي
املتجدد
....
الدائم
....
احلقيقي
احلب
ولكن
ما ظهر شخص في حياتها يتصف بهذة الصفه
ُ َ
تتعلق به عاطفيا ً بشكل مبالغ فيه وتتغاضى عن على:
اخلالفات األخرى .وإذا حدث موقف عارض يدل الفكر والعقل والتحليل املنطقي لإلختالفات في
من وجهة نظرها على عدم اإلخالص تنقلب بشده الشخصيه.
على من حتب حيث أن إحساسها باألمان قد يهتز ال���ق���دره ع��ل��ي دراس�����ة ش��خ��ص��ي��ة اآلخ����ر وم���دى
بالكامل من هذا املوقف وال تستطيع التحكم في التوافق.
رد فعلها وق��د تدمر العالقه بالكامل بسبب هذا ي��رى السلبيات ف��ي األخ���ر و ُي��ـ��درك ق��درت��ه علي
إحتمال هذه السلبيات.
املوقف العارض.
ال ينخدع في احلب الرومانسي.
ي������درك ح��ت��م��ي��ة وج������ود درج������ه م����ن العاطفيه
ثالثا ً  :الهرب من حياه أسريه مفككه :
والرومانسيه وامليل اجلنسي ولكنها ال تخفى عنه
هربا َ من مشاكل األسره واخلالفات بني الوالدين جوانب شخصية اآلخر.
تعتقد الفتاه أن في احلياه اجلديده سوف تعيش ال ي��ت��وه��م ص��ف��ات غ��ي��ر حقيقيه ف��ي احمل��ب��وب أو
في جو مستقر وال تختار علي أساس صحيح ...يتوهم قدرته على تغييرها بعد الزواج.
ولكنها تندفع ألول فرصة تصادفها وال تدرك
ال ح���ب ح��ق��ي��ق��ي دون إع���ت���ب���ار ل��غ��ي��ري��ة اآلخ���ر
عواقبها.
وإخ��ت�لاف��ه عنك وق��ب��ول��ك ل��ه وتعاملك معه على
ه��ذا األس���اس وي��ك��ون ه��ذا اإلخ��ت�لاف ف��ي حدود
رابعا ً :احلب الرومانسي :
اإلحتمال واإللتقاء معه في فرادته وإختالفه .وال
في احل��ب الرومانسي يعشق الفرد ص��وره في يوجد دين على االخر فلقد وهبته حبك هديه منك
خياله يسقطها علي احمل��ب��وب ي��رى فيه صفات وليس في طياته شروطا َ مخفيه.
ليست م��وج��ودة أص�لاً ألن��ه قد صنعها من عقله
الباطن وإنخدع بها .هذا العشق اخليالي يساعد
اإلنسان علي الهروب من واق��ع مؤلم مر به في
جتارب طفولته ويطير به إلي عالم خيالي يرسمه
للمحبوب ال صله باحلقيقه يعوض به املشاعر
التي إفتقدها علي مدار حياته .
ومشاعر ال��غ��رام تولد بينهما راب��ط��ه قويه دون
النظر إل��ي االخ��ت�لاف��ات ف��ي الشخصيه املدمره
عند ال����زواج وه���ذا ال��ت��ورط صعب اخل���روج منه

اللهم إخلق لي قلبا نقياً ،عفيفاً ،طاهراً ،بسيطاً ،ال يفكر بالشر ،و ال تأتي اليه الشهوات.
(ما افرام السرياني)
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الكتاب املقدس

موضوعه :اإلثبات القاطع أن يسوع املسيح هو املسيا الكلمه املتجسد وأن كل من يؤمن
به سينال احلياه األبديه.
مكان كتابتهُ :يظن أنه كتب فى أفسس.
زمن كتابته :ما بني سنه  100-،85ميالديه.
كل إصحاح يقدم لنا زاويه جديدة من شخصيه املسيح
االصحاح األول  :املسيح هو ابن الله

االصحاح الثاني :املسيح هو ابن االنسان

االصحاح الثالث  :املعلم األعظم

االصحاح الرابع :الباحث عن اخلطاه

االصحاح اخلامس  :الطبيب الشافي

االصحاح السادس :خبز احلياه

االصحاح السابع  :ماء احلياه

االصحاح الثامن  :مدافع عن اخلطاه

في (يو »)4:6وكان الفصح عيد اليهود قريبا»يركز هذا
االصحاح عن ثالثة أشياء تربطهم عالقه وثيقه -:
 -1الفصح:شخص املسيح الذي عمل الفصح (الذي
نأخذه عند التناول)
 -2معجزة اشباع اجلموع:أجابهم يسوع وقال «احلق
احلق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس ألنكم رأيتم آيات بل
ألنكم أكلتم من اخلبز فشبعتم .إعملوا ال للطعام البائد بل
للطعام الباقي للحياه االبديه» (يو.)26:6
 -3املن احلقيقي :املسيح هو املن النازل من السماء يشير
هنا الى التجسد  ،وحبة احلنطه التي سقطت على االرض
وماتت هذه رمز للمسيح املصلوب ،وحبة احلنطه التي
أثمرت هذا يشير أيضا ً الى القيامه  ..وبالتالي فعند التناول
نتحد مع املسيح في صلبه وموته وقيامته ،ويكون لنا
إحتاد و شركه مع الله«من يأكل جسدي ويشرب دمي
فله حياه أبديه وأنا أقيمه في اليوم االخير .الن جسدي
مأكل حق ودمي مشرب حق .من يأكل جسدي ويشرب
في وانا فيه»(يو.)54:6
دمي يثبت ّ
«وكان عيد اليهود عيد املظال قريبا»(يو )2:7في هذا
الصحاح يوجد عيد املظال و هذا له صله باملاء حيث
من طقوس اليهود في هذا العيد أن يرشوا حول الهيكل
باملاء (ماء من بركه سلوان حتديدا) وأثناء رشها
يترمنوا بترنيمات مثل«تستقون مياها بفرح من ينابيع
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اخلالص»(اش )3 :12فأخذ املسيح كلمه ينابيع وطبقها
على نفسه وقال«من آمن بي كما قال الكتاب جتري من
حي»(يو.)38:7
بطنه أنهار ماء ّ
ٌيركز االصحاحان السادس والسابع على الروح
القدس،أنه كلما ُوجدت إستمراريه في أخذ جسد الرب
ودمه زاد إحتادنا باملسيح وبالتالي زاد إمتالئنا بالروح
القدس  ..فأساس عالقتنا مع املسيح على األرض عباره
عن عالقتنا بالروح القدس ,
فهل انت ؟؟
 ٌتضرم روح الله الذي فيك:و هذا يحدث عندما تتجاوبمع الله.
أم أنك تحٌ زن روح الله الذي فيك:انت حتزن روح الله
عندما تفعل شيء خاطئ.
إذا ً أنت من أي نوع؟!
في أي وقت من األوقات،أو اثناء أي عمل كبير أو صغير..
حتى لو كنت سائرا في الطريق وتفكر في شيء ردئ
فانت هنا تحُ زن روح الله الذي فيك ،أما أن كنت سائرا ً
وتصلي صاله قصيره فأنت تضرم روح الله فيك .
ومن محصلة يومك تستطيع معرفة عالقتك بالروح
القدس وتحُ دد منها مدى إنطباع صورة وشخص املسيح

إذا أحببت كتابك املقدس فلن َت ْكمل بعد شهوه اجلسد.
( القديس جيروم )

في حياتك.

يحكم عليها بالبراءه

الروح القدس قادر أن يعطينا كل ما هو للمسيح ..ولكن
متى يعطينا ؟ يعطينا عندما نضرم روح الله فينا ،الله
يتدخل في أدق التفاصيل  ،مهما كان فعل اخلير صغير ال
تتردد فيه أبدا ً ،فانتبه إذا ً لكل تفاصيل حياتك ،أسلك في
حياتك كسلوك مسيحي به روح الله وبالتالي فهذه النفس
احلساسه الى روح الله بداخلها يعطيها الروح القدس كل
ما هو للمسيح وتفيض من بطنها أنهار ماء حي.

«وملا إستمروا يسألونه إنتصب وقال لهم من كان منكم
بال خطيه فليرمها أوالً بحجر»(يو )7:8بهذا الرد يكون
قد قال لهم إنهم متهمون معها  ،وإنهم ال يستطيعوا أن
يدينوها الن هناك شرطني في الشريعه يجب توفرها :

كل شخص في هذه احلياة له رساله (سواء في البيت او
العمل أو اخلدمه) وعليه أن يؤديها بروح الله في داخله
لكن الذي ٌيعطل هذه الرساله هي الذات من أجل هذا
أول شرط قاله املسيح « :من أراد أن يأتي ورائي فلينكر
نفسه»(مر .)34 :8
«ثم حضر أيضا الى الهيكل في الصبح وجاء اليه جميع
الشعب فجلس ي ُعلّمهم.وقدم اليه الكتبه والفريسيون
إمرأه أ ُمسكت في زنا.وملا أقاموها في الوسط ،قالوا
له يا معلّم هذه املرأه أُمسكت وهي تزني في ذات الفعل
وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم.فماذا
تقول أنت»(يو.)2،5:8
كان البد أن يأتوا بها الى الهيكل لكي يصدر احلكم من
الهيكل الن اليهود في ذاك الوقت كانوا محتلني من الدوله
الرومانيه ،والرومان كان مينعون إصدار حكم االعدام
،فطلبوا من املسيح أن يحكم عليها.
« قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به
عليه»(يو )6:8حيث إذا أجاب املسيح بالرجم يكون قد
كسر القانون الروماني أما اذا كانت ال ترجم يكون قد
كسر القانون املوسوي ..
األ تالحظون معي أنه يوجد شيء ناقص في هذه القضيه
؟!! أين هو الرجل ؟ هذه القضيه لها طرفان أين هو الطرف
اآلخر؟من احملتمل أن يكون هذا الرجل قد هرب ولكن
املعنى الرمزي هو أن هذا الرجل يتمثل في كل املوجودين
من أجل ذلك إنحنى املسيح ،فخرج كل املوجودين
وضمائرهم تبكتهم(يو )9:8ألنهم كانوا متهمون معها.
«وأما يسوع فإنحنى الى أسفل وكان يكتب بأصبعه
على االرض» (يو..)6:8كتب املسيح هنا بأصبعه فنتذكر
الوصايا التي ُكتبت بأصبع الله  ،إن هذا الذي يكتب اآلن
هو الوحيد الذي له احلق أن يطور الشريعه « ما جئت
النقض بل الك ّمل»(مت..)17:5فدافع الله عنها وأخذ
العقاب الواقع عليها ،إذ هو الوحيد الذي يستطيع أن

 -1أن يكون هناك شهود.
 -2الذي َيرجم يكون بريء ..إذا ً ال يصلح أحد أن يطبقها
وال أحد يقدر أيضا ،فأخذ املسيح عقاب خطايانا كلها
وقدم نفسه ذبيحه لآلب بدل خطايانا كلها وقال لهـــــــــــا
 «:فلما إنتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى املرأة قال
لها يا إمرأه أين هم اولئك املشتكون عليك.أما دانك أحد،
فقالت ال أحد يا سيد.فقال لها يسوع وال أنا أدينك.إذهبي
وال تخطئي أيضا»(يو «)10،11:8فقال يسوع لليهود الذين
آمنوا به إنكم ان ثبتم في كالمي فباحلقيقه تكونون
تالميذي ،وتعرفون احلق واحلق يحرركم»(يو)32:8
بعد مغفرة اخلطيه يطلقنا الله أحرارا ً  ،مثلما أطلق هذه
املرأه ،الله يريد أن يطلقنا جميعا اُحرار « أجابوه إننا
ذرية إبراهيم ولم نستعبد الحد قط.كيف تقول أنت إنكم
تصيرون أحراراً.اجابهم يسوع احلق احلق أقول لكم
إن كل من يعمل اخلطيه هو عبد للخطيه.والعبد ال يبقى
في البيت الى األبد.أما األبن فيبقى الى األبد.فان حرركم
االبن فباحلقيقه تكونون أحراراً»(يو.)33،36:8
وبعدها إتهموه أنه سامري وبه شيطان (يو،)48:8فلم
يدافع الله عن إنه سامري النه هو جاء للجميع بل أجاب
يسوع و قال ليس بي شيطان (يو.)49:8
«قال لهم يسوع احلق احلق أقول لكم قبل أن يكون
إبراهيم أنا كائن .فرفعوا حجاره ليرجموه.أما يسوع
فإختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى
هكذا»(يو.)58:8
القصة كلها حدثت في الهيكل،والهيكل مكان الذبيحه
..الذبيحه أطلقت هذه املرأه حره لكن الباقي املتمسكني
ببرهم الذاتي مازالوا في العبوديه.
و لو تأملت معي في هذا اإلصحاح ستالحظ أن السيد
املسيح إنحنى الى األسفل ،واملرأه عندما دخلت كانت
رأسها نحو االرض أيضا ً وملا خرجوا الناس رفعت رأسها
فاملسيح إنحنى لكي يرفع رأسها ،املسيح أخذ موقف املرأة
لكي يرفع رأسها مثل الذي فعله على الصليب أخذ مكاننا
على الصليب ليطلقنا أحرارا ً و هذا ما يسمى بالتبادل
االلهي (أخذ الذي لنا واعطانا الذي له ).

فم الساكت يترجم أسرار الله  ،ومن يتكلم بسرعه يبعد عنه خالقه.
(الشيخ الروحاني)
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 )1ظهور العذراء في قسقام فى عام  1396م  :في دير احملرق بجبل
قسقام أثناء صاله قداس األنبا غبريال  :شاهدها كل جمهور الشعب
احلاضرالصاله.
 )2عذراء أسيوط من وقت العائله املقدسه حتى  1988م  :من كل عام
طيف العذراء النوراني يظهر مرات متعدده والعداد كثيره من الناس.
كان أبرزها ظهورها سنة  1988م  .كان الظهور بهيئه نورانيه علي قمه
جبل أسيوط ملده ساعتني مع أول خيط للظالم  .شاهدها أكثر من 2000
زائر .ومن الظواهرالتى صاحبت الظهور احلمام األبيض الذي يطير
بالليل فوق الدير.
 )3ع��ذراء القدس  1954م  :في مدينه البنات التابعه لبطريركيه
األقباط األرثوذكس بالقدس .في الساعه  11صباح يوم األثنني املوافق
 . 1954-6-21في إحدي فصول املدرسه ( التي تعلو مذبح كنيسه
األنبا أنطونيوس) ظهرت العذراء مرمي وسط نور شديد اللمعان .
شاهدته طالبات الصف اخلامس االبتدائي ( 20طالبه ) ومدرستهن (
االنسه هيلدا داود سليم )  .أثناء حصه الدين .ثم ظهرت واقفه يحيط
بها نور عجيب ومعها قديسون .ثم ظهرت وهي تركع وتصلي  .بعد
أسبوع  :في يوم األثنني  . 1954 - 6 -28أثناء عمل متجيد ألم النور بعد
إنتهاء القداس اإللهي .ظهرت مره ثانيه في غرفة الرئاسه اجلديده .
في الساعه الرابعه والنصف مساء حتى الساعة  7مساءا ً شاهدها
مئات من سكان القدس من جميع الطوائف واالديان  .بعد إسبوع  :يوم
االثنني  1954 – 7 – 5م أثناء عمل متجيد بعد إنتهاء القداس اإللهي .
ظهرت مره ثالثه في نفس املكان  .في الساعة  1ظهرا ً .ظهرت أم النور
وكانت املالئكه حتيط بأم النور  .أستمر الظهور  7ساعات كامله حتي
الساعه الثامنه مساءا ً  .رأها هذه املره عدد كبير جدا ً من سكان مدينه
القدس  .صاحب الظهور معجزات شفاء كثيرة جدا ً حضر ملشاهدتها
سفراء دول وممثلوا وكالت أنباء  .وحتي اليوم يتم الصاله في هذا
املكان الذي أصبح كنيسه بأسم العذراء مرمي فى كل يوم أثنني من كل
أسبوع تذكارا ً للظهور املتكرر في نفس اليوم.
 )4عذراء الزيتون 1968م :في مساء يوم الثالثاء املوافق – 4 – 2
1968
جتلت العذراء مرمي بهيئه روحانيه  .أم��ام األل��وف من الناس من
مختلف األعمار واالجناس واألديان مت فحص املنطقه حتي  24كم من
اجلهه االمنيه حضور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .
 )5عذراء املعادي1968م :ظهرت ملئات الناس  1984م في ليله صعود
جسد ام النور
 1979 )6م ظهورات العذراء في دير إبى سيفني  :في يوم – 8 – 21
 1979املوافق ليله عيد ظهور ال��ع��ذراء ظهور ام النور في كنيسه
الشهيده دميانه بالدير قبل إقامه القداس األول بهذه الكنيسه .في
هذا اليوم نزل عمال ألخذ أدواتهم من الكنيسه في نهايه اليوم فحدث
أن إنقطع التيار الكهربائي وهم داخل الكنيسه في وسط الظالم فجأه
ظهر ناحيه املذبح عمود نور أبيض إخذ يتجسد حتى صار مالمحه
واضحه وكانت أم النور ثم متشت حول املذبح وكانت طرحتها جتر
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علي االرض ثم نزلت من املذبح ومتشت في الكنيسه ثم رجعت
للمذبح مره ثانيه ثم اخذت ترتفع الي أعلي واختفت وفي تلك اللحظه
عاد التيار الكهربائي .
 )7جتليات أم النور في إدفو 1969م  :في هذه املدينة لها تاريخ روحي
عجيب
بعد سنه ونصف من ظهورها في الزيتون ظهرت أم النور بشكلها
وصورتها الكامله بالشباك القبلي للكنيسه اثناء إجتماع صاله
للشابات وشهادتها كل الشابات واحلاضرين في الكنيسه  .ثم تكرر
الظهور في مساء يوم  1969 – 9 - 13دوي صوت قوي إنفجر عنه نور
شاهده اجلميع وظهر خارج الكنيسه ثم ظهرت العذراء علي ستر
الهيكل االوسط ثم جاء يوم الظهور العجيب الم النور في إدفو يوم
السبت  15 ( 1982 – 8 - 21مسره  1698ش ) عشيه االحد ( 8 -22
عيد صعود جسد العذراء مرمي ) في الساعة  8:10مساءا ً بدأت الدوره
بايقونه السيده العذراء حول الكنيسه في هذه اللحظه بدأت اجلموع
تشاهد ومضات سريعه من النور داخل الهيكل الرئيسي االوسط
ثم ومضه سريعه لصوره السيده العذراء ثم طارت حمامه قاطعه
الكنيسه في اجلنوب إلي الشمال ورشت مياه نزلت علي كثيرين أما
من كان خارج من الشمامسه كانوا يرون الصوره التي يحملونها كأن
العذراء تتجلي منها ثم ظهرت من فيه الهيكل الساعه  8:30وتكرر
األمر عده مرات استمرت الظهورات حتى يوم االربعاء 1982 – 9 – 30
ثم ظهرت في يوم  1982 – 11 – 19في يوم اجلمعه 1982 – 10 – 29
ساعدت العمال في رفع الصليب علي مناره الكنيسه وقد شاهدت
بعض العائالت ذلك .
 1986 )8م العذراء في شبرا  :بدأت ظهورات العذراء بكنيسه الشهيده
دميانه ب��أرض بابا دوبلو بشبرا في مساء يوم  16برمهات 1702
للشهداء ()1986 – 3 – 25كان الظهور متعددا ً ومتفرقا ً في وضح النهار
اثناء القداسات و أيضا ً بالليل.وحتي االن املعجزات مستمره حتي
يومنا هذا .
 )9عذراء دقادوس ( محافظة دمياط )  1988م  :ظهرت في منظر نوراني
عجيب يوم  1988 – 2 – 14دقادوس كلمه قبطيه تعني والده اإلله .
 )10ظهورات شنتنا احلجر 1997م :هي قريه تابعه لبركه السبع
محافظه املنوفيه في  1997 – 8 – 6خالل صوم العذراء رأوا نور فائق
الطبيعه .
 )11ظهورات منيا القمح  1998م :في يوم  1998 – 7 – 27بدات بعض
الظواهر الغريبه في كنيسه مارمينا العجائبي مبدينه منيا القمح
محافظه الشرقيه .
 )12عذراء أسيوط  :2000في يوم  2000 – 8 – 17رأتها سيده تقف
فوق سطح الكنيسه تتمشي بني املنارتني .
)13جتلي العذراء في اسيوط  : 2006في يوم  2006 – 3 – 29م ظهرت
أثناء القداس االلهي الساعه  9صباحا ً بكنيسه رئيس املالئكه ميخائيل
باسيوط استمرت الظهورات ساعتني .
 )14عذراء الوراق : 2009في يوم اجلمعة . 2009- 12- 11

ال توجد نصره أعظم من اإلنسان على أهوائه .
( القديس كبريانوس )
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ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﻪ ﺍﻟﻘﺒـﻄﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺮﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ !...
ﻛﺎﻧﺖ

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ﻭﻗﺖ ﻛﺮﺍﺯﺓ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ – ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻪ – ﺍﳌﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﻪ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻪ ﺭﻭﻣﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﻪ ﺷﻬﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻪ  ،ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﺯﻉ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﲔ  ...ﻓﻤﺪﺭﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﻩ  ،ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ
ﻭﻓﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺛﻨﻲ  ،ﲟﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﻪ
ﻭﻣﺎ ﺯﺧﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﺨﻤﻟﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺩﻭﻟﻴﻪ ﻋﺎﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻳﲔ ﻭﺇﻏﺮﻳﻖ ﻭﺭﻭﻣﺎﻥ ﻭﻳﻬﻮﺩ
ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﺃﺧﺮﻯ  ، ...ﻭﺻﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ﺇﻟﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﻛﺮﺍﺯﺓ ﻣﺎﺭﻣﺮﻗﺲ
ﺑﻬﺎ ،ﻧﻈﺮﺍ ﹰ ﻟﻘﺮﺏ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ  ...ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﻣﻌﺠﺰﺓ
ﻳﻮﻡ ﺍﳋﹶﻤﺴﲔ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ » ﻣﺼﺮ ﻭﻧﻮﺍﺣﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻥ «
)ﺃﻉ . (١٠ :٢ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ  ،ﻗﺪ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻣﻌﻬﻢ
ﺇﻟﻲ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ ...ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﺷﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻠﻮﺱ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﹰ ﻭﺗﻨﺼﺮ ،ﻣﻘﺘﺪﺭﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺧﺒﻴﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺏ »ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﺭ
ﺑﺎﻟﺮﻭﺡ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺏ « )ﺃﻉ.. (٢٥ ،٢٤ :١٨
ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ ﻛﺘﺐ ﺇﳒﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ﺍﳌﺪﻋﻮ ﺛﺎﺅﻓﻴﻠﺲ
ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﳒﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺇﳒﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ »ﻟﺘﻌﺮﻑ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﹶﻋﻠﻤﺖ ﺑﻪ« )ﻟﻮ ...(٤ ،٣ :١ﻭﻗﻴﻞ ﺃﻥ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺳﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﻛﺮﺯ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺼﺮ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﺳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﻮﺑﻪ(...
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ
ﻣﺎﺭ ﻣﺮﻗﺲ ﺇﻟﻴﻪ ...ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﻪ ﺍﳌﺼﺮﻳﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺈﺳﻢ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺎﺭﻣﺮﻗﺲ .ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ
ﺭﺳﻮﻻ ﹰ – ﺃﺳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﻨﺔ ٦٠ﻡ  ...ﻭﲤﻴﺰﺕ ﺑﻜﺜﺮﻩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺁﻣﻦ ﻭﺑﺴﻤﻮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺘﻬﻢ  ،ﻭﺑﺤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  ...ﻭ
ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻠﻮ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ .ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺲ ﻣﺎﺭﻣﺮﻗﺲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻻﻫﻮﺗﻴﻪ
 ،ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ  ،ﻭﺗﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﻩ
ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺗﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ...ﻭﻗﺪ ﻗﺪﺭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﻪ – ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ – ﲟﺎ
ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﲡﺬﺏ ﺑﻌﺾ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺍﳌﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻪ ﻭﺗﻬﺪﻳﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻻﻫﻮﺗﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ
ﺷﺮﻗﺎ ﹰ ﻭﻏﺮﺑﺎ ﹰ ﻟﻌﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ  .ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﻪ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﻪ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﻪ ﻓﻲ
ﺃﺟﻞ ﺧﺪﻣﻪ  ،ﻭﻳﺰﻭﺩﻭﺍ
ﻣﺼﺮ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻓﻼﺳﻔﻪ ﺇﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﻣﻮﺍ ﹼ
ﻋﻦ ﺇﳝﺎﻧﻬﻢ ﺑﺄﻗﻼﻣﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺖ ﺇﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﻪ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﲔ ...
 #ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎﺭ ﻣﺮﻗﺲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﻪ
ﺍﻟﻘﺒﻄﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻺﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ،ﻭﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻭﺍﺕ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﺍﳋﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﳌﺎﺭ ﻣﺮﻗﺲ ﻭﻗﺪ ﻧﺎﻝ ﻛﺮﺍﻣﻪ ﺭﻳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻜﻬﻨﻮﺕ
ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ .
 +ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻧﻴﺎﻧﻮﺱ؟
ﺇﻥ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﺑﺎﻛﻮﺭﻩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻘﺪﻳﺲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎﺭ ﻣﺮﻗﺲ .ﻫﻮ
ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻙ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﺭﻱ  .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ،ﺇﺑﻨﺎ ﹰ ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺛﻨﻴﲔ ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺳﻜﺎﻓﻴﺎ ﹰ ﻭﺣﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻭﻡ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎﺭ ﻣﺮﻗﺲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ﻗﺎﺩﻣﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﳋﹶﻤﺲ ﻣﺪﻥ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻪ )ﻟﻴﺒﻴﺎ( ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻪ ﺇﲡﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﺛﻢ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﻤﺎﻻ ﹰ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﻭﻏﺎﺩﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺠﻮﻝ
ﻣﺒﺸﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻃﺮﻗﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻘﻄﻊ ﺣﺬﺍﺅﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﲢﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪﻩ
ﺇﺫ ﺩﹶﺑﺮﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﻪ ﺍﻹﻟﻬﻴﻪ ﺃﻥ ﳝﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻜﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻫﻮ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﻭﻭﺟﺪﻫﺎ

ﻓﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻟﻴﺤﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﺈﻧﻔﺘﺢ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﷲ .
ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳊﺬﺍﺀ ﻭﺳﻠﻤﻪ ﳌﺎﺭﻣﺮﻗﺲ  ،ﺣﺘﻰ ﺩﻋﺎﻩ ﺃﻥ
ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻲ ﺍﻟﺸﻴﻖ ﻭﺟﻤﻊ ﻟﻪ
ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﳌﺎ ﺩﺧﻞ ﻣﺎﺭﻣﺮﻗﺲ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﺭﺳﻤﻪ ﺑﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻭﻗﺎﻝ »ﺑﺮﻛﻪ ﺍﻟﺮﺏ ﲢﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ« ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ ﻛﻨﻴﺴﻪ ﺑﺈﺳﻢ ﻣﺎﺭ ﺟﺮﺟﺲ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺳﻨﻜﺴﺎﺭ  ٢٠ﻫﺎﺗﻮﺭ  .ﻭ ﹸﻋﺮﻑ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﻨﻬﺎ )ﺑﻴﺖ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ(
ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻨﻴﺴﻪ ﲢﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺈﺳﻢ ﻣﺎﺭﻣﺮﻗﺲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺮﻗﺲ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻊ ﺃﺳﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﻪ  .ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻦ ﺍﻷﺑﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻛﻪ ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﺭﻳﲔ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺎﺣﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺟﺴﺪ ﻣﺎﺭﻣﺮﻗﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺗﻪ.
ﺭﺳﺎﻣﺘﻪ ﺃﺳﻘﻔﺎ ﹰ :
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺎﺭﻗﺲ ﺑﺴﻴﺎﻣﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﺃﺳﻘﻔﺎ ﹰ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ
ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ ٦٤ﻡ ﻭ ﻣﻌﻪ ﺛﻼﺛﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﺱ ﻭﺳﺎﺑﻴﻨﻮﺱ ﻭﺳﺮﺩﻧﻮﺱ
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺳﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻣﺴﻪ .ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﻭﺳﺒﺎﻧﻴﻮﺱ
ﻗﻴﺼﺮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺸﻨﺲ  ،ﺛﻢ ﺫﻫﺐ ﻣﺎﺭﻣﺮﻗﺲ ﻟﻴﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺸﺮﻩ
ﻓﻲ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻪ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻬﻢ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻭﻣﻜﺚ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻨﺘﲔ ﻳﺒﺸﺮ ﻭﻳﺮﺳﻢ ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺳﺘﺸﻬﺎﺩ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻟﲔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﲔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺑﻮﻟﺲ ﺭﺟﻊ ﻣﺎﺭﻣﺮﻗﺲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻓﻮﺟﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺒﺎﺀﺍ ﹰ ﻭﺍﻥ ﻏﺮﺳﻪ ﻗﺪ ﳕﺎ ﻭﺇﺯﺩﻫﺮ ﻭﻛﺎﻥ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﺍﻷﺳﻘﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺯﻩ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﹰ ﻟﺪﺭﺟﻪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ
ﻗﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺟﺪﺍ ﹰ ﻭﻗﺪ ﺑﻨﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﻛﻨﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ
ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺈﺳﻢ » ﺑﻮﻛﺎﻟﻴﺎ )ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻮﻛﺎﻟﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﻗﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻤﻴﺖ
ﻛﺬﻟﻚ ﻻﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻈﻴﺮﻩ ﻟﻠﺒﻘﺮ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺒﺖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺣﺸﺎﺋﺶ
ﻭﺃﻋﺸﺎﺏ ﺑﺮﻳﻪ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻋﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﻪ ﺍﳌﺮﻗﺴﻴﻪ
ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ( ﻛﻤﺎ ﺑﻨﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺭﻫﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﺑﻴﻮﺕ ﺿﻴﺎﻓﻪ
ﻟﻠﻐﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺛﻢ ﳌﺎ ﻧﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺭﻭﺯ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺇﻛﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﻩ ﻓﻲ  ٣٠ﺑﺮﻣﻮﺩﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﻪ ﻋﺸﺮ ﳊﻜﻢ ﻧﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ  ٢٦ﺇﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﻪ  ٦٨ﻡ  ،ﺃﺗﻲ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﻭﻣﻌﻪ ﺟﻤﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺃﺧﺬﻭﺍ ﺟﺴﺪ ﺃﺑﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﳝﺎﻥ
ﻭﺣﻤﻠﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺑﻮﻛﺎﻟﻴﺎ ﻭﻭﺿﻌﻮﻩ ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺣﻴﺚ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﻣﻊ ﺍﻹﻛﻠﻴﺮﻭﺱ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﺒﺎﺭﻙ ﺍﳉﻤﻴﻊ  .ﻓﺄﺻﺒﺢ
ﺍﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﺧﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺮﻗﺲ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﹰ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺪﻩ ﺍﳌﺮﻗﺴﻴﻪ ﺍﳉﻠﻴﻠﻪ  .ﻭﻗﺪ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﺍﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﻋﻴﺘﻬﻢ ﻳﹸﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻳﺜﺒﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﱘ ﺑﺈﺧﻼﺹ ﻭﺑﻬﻤﻪ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﻠﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻮﻕ
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﻪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻓﺈﺳﺘﻄﺎﻉ ﺑﺠﻬﺎﺩﻩ
ﺍﳊﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﺴﺐ ﻋﺪﺩﺍ ﹰ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﻪ .
ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﳌﺆﺭﺧﻮﻥ ﻟﻠﺒﺎﺑﺎ ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﺳﺎﺑﻴﻮﺱ
ﺍﳌﺆﺭﺥ » ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﹰ ﻋﻨﺪﻩ « ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ » ﻛﺎﻥ ﻗﻠﺒﻪ ﻳﻨﻈﺮ
ﻗﻠﺐ ﺍﷲ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻭﻳﺘﻤﻤﻬﺎ «  ،ﻭﺇﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﺍﳌﺮﻗﺴﻴﻪ ﺣﺘﻰ
 ٢٠ﻫﺎﺗﻮﺭ  ٨٦ﻡ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻴﺎﺣﺘﻪ ﺑﺴﻼﻡ ﺃﻱ ﻧﺤﻮ  ٢٢ﺳﻨﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻣﺘﻪ ﺃﺳﻘﻔﺎ ﹰ
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﻗﺪ ﺇﺳﺘﻤﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﹰ ﻋﻦ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻛﺒﻄﺮﻳﺮﻙ ﻣﺪﻩ
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻳﺎﻡ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﺪﻭﺀﺍ ﹰ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﹰ  .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ
ﺇﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻟﻘﺐ »ﺑﺎﺑﺎ« .
ﻓﻠﺘﻜﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺍﻧﻴﺎﻧﻮﺱ ﻭﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻙ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻟﻴﻌﻄﻴﻨﺎ ﺍﻟﺮﺏ
ﺃﻥ ﻧﺴﻴﺮ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻼ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﺎﻃﻼﹰ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﲔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻜﻤﻠﲔ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﻢ .

إن سقطت تب ،ابتهل وتضرع ،وأسجد وأطلب فتأخذ ،اسأل أن تخلص وإذا تقومت تقدم ،إذا برئت فاثبت ،إذا شفيت فابتعد عن املرض.
(مار إفرامي السرياني)

13

تعرض األطفال لإليذاء اجلنسي من أقرب األقارب ومحل ثقه  ،أحيانا
نقول ألنفسنا ال يوجد في مجتمعاتنا مثل هذه األمور  ..فهذه األمور بعيده
عنا متاما ؟؟ فقد تعودنا في مجتمعنا الشرقي أن نغ ّمض أعيننا عن هذه
األمور ونكذب أطفالنا إذا جاءوا إلينا يخبرونا مبا حدث لهم من إيذاء جنسي
وخاصه إذا كان الشخص املعتدي محل ثقه مثل اخلال أو العم وأحيانا كثيره
لألسف األب  ..نعم األب !! أو قد يتوهم البعض أن الطفل ال يفهم ما يحدث
حوله من أمور جنسيه النه الزال صغيرا ً وهذا خطأ شائع يقع فيه البعض
 .و بالرغم إنه أثبتت اإلحصائيات العامليه إن نسبه اإليذاء اجلنسي لألطفال
هي  % 25مبعدل  4:1بنات و  6:1أوالد  ...ال داعي لالستغراب وبالطبع هذه

س :ما هو اإليذاء اجلنسي للطفل ؟

اإلحصائيات تشمل مجتمعنا وأثبتت اإلحصائيات إنه لو إشتكى طفل من
تعرض لإليذاء اجلنسي فمن كل  1000طفل يشتكي يوجد  8فقط يكذبون
( مبعنى أن يتخيل لهم هذا املوقف نتيجه مشاهده منظر جنسي سواء في
التلفزيون أو الكمبيوتر أو الوالدين ) وليس معنى ذلك أن جميعهم يكذبون
ولكن البد و أن نعرف مصدر معرفتهم حتى ال يتكرر هذا ثانيا .و بالرغم
من أهميه املوضوع إال أن الكثير ال يرغبون في مناقشته وكأنهم يخافون
من صدمه مواجهه احلقيقه و لكن الن املوضوع يخص أهم شيء في حياتنا
 ...أوالدنا  ..كان من املهم أن نتطرق أكثر فيه  ،و سوف نتناقش فيه عن
طريق س  ،ج ...

س  :هل توجد مظاهر نفسيه للطفل بسبب هذا اإليذاء ؟

ج :أوالً:جرى العرف و املعتاد أن يكون اإليذاء اجلنسي هو ملس ج :أوالً :بالطبع أول مظهر نفسي هو اخلوف  ،بسبب أن  %80من
لألعضاء اجلنسيه للطفل و لكن هذا خطأ  ،فاإليذاء معناه اشمل املعتدين هم أشخاص معروفني ومقربني للعائله و مصدر ثقه للطفل
وأوسع من هذا .أوال مجرد رؤيه الطفل ملناظر جنسيه أو رؤيته فينتج عن ذلك انه يشعر باخلوف ألن الذي من املفروض أن يكون
مصدر أمان له هو نفسه السبب في أذيته .
لعالقة والديه اجلنسيه يعتبر إيذاء جنسي له.

ثانياً :سماعه لكلمات جنسيه بطريقه غير الئقه يعتبر إيذاء جنسي.
ثالثاً :اللمس غير الالئق لألعضاء اجلنسيه.

ثانياً :مظهر نفسي هو الغضب الذي قد يبدو غير منطقي  :وذلك من
الله الذي تركه وحيدا يتعرض لهذا املوقف  ،ومن والديه لتوقعه منهم
احلمايه في كل وقت .

س :ما هي مظاهر الطفل الذي يتعرض لإليذاء اجلنسي؟

ثالثاً :مظهر نفسي هو الذنب  :فكثيرا ً من املعتدين يح ّمل الطفل
املسؤوليه و انه كان يتمتع بهذه العالقه .

املظاهر العامه -:

س :يوجد اآلن سؤال مهم جدا و هو كيف نحمي أوالدنا
من اإليذاء اجلنسي ؟

ج  :يوجد نوعني من املظاهر  ،مظاهر عامه (أي من املمكن أن حتدث
للطفل نتيجه للتعرض لإليذاء اجلنسي أو تعرض ألي صدمه أخرى رابعاً :الشعور بالعار و اخلزي.
) ولكن توجد مظاهر خاصه تظهر على الطفل في حاالت اإليذاء
اجلنسي
خامساً :صعوبه الوثوق بأي شخص آخر بعد ذلك .
الكوابيس واستيقاظ الطفل مفزوعا من النوم .

ج  :عندما مت القبض على شخص كان يعتدي على األطفال
نوبات غضب غير مبرره .سألوه  :من هم األطفال الذين لم تستطيع أن تعتدي عليهم
حتول الطفل من طفل مرح إلى طفل مكتئب .قال  -:هناك ثالثة أشياء جعلتني أبتعد عن بعض األطفال ،
النقوص ( هو الرجوع إلى الوراء حيث يقوم الطفل بأمور كان أوال الطفل الشبعان حب  ،ثانيا الطفل الذي لديه معلوماتقد تركها منذ فتره مثل التبول الالإرادي  ،الكالم بتلعثم  ،قضم صحيحه عن اجلنس  ،ثالثا الطفل الذي يقول ال  ...فلنتحدث
عن كل نقطه على حده  ...انتظرونا فى العدد القادم
األظافر)...
تغيير فجائي في منط النوم و إقباله على الطعام ( يفقد الشهيه )أو يحدث العكس انه يقبل على األكل بعد أن كان ال يرغب في تناول
الطعام .
 املظاهر اخلاصه :رفضه و تصميمه على عدم زيارة مكان معني كان يرغب دائما فيزيارته و هذا قد يدل على وجود شخص في هذا املكان تأذى منه
الطفل .
عدم رغبته في خلع مالبسه الن شخص ما قد أذى جسده -.الوعياجلنسي املب ّكر و هو نقطه مهمه جدا فنجد أن الطفل يقوم بحركات
جنسيه اكبر منه -.ظهور أعراض جسديه لإليذاء وعلى الوالدينمالحظه
هذا .
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ف��ل��ن��ت��ح��دث
عن كل نقطه
على حده ...
انتظرونا فى
العدد القادم

.إن كنت قد ولدت باملسيح حقا َ فكل مولود من املسيح هو أخوك فإن أحببت نفسك أكثر من أخيك فهذه الزيادة ليست من املسيح.
(القديس يوحنا سابا)

روحانيه
ذبيحه
مثل هي
الرجاللهإمنا
كمن،
جسدية
مجرد
التبتل احلقيقي ليس
قيمتهم.مفتاح الله
للمعوزيننفي يده
يفتح بابه
احلاكم،ومن
بيت
في
شفيع
حالةيكون
الفقراء
محب
هدو َء
قدو َن
..عندما َي ْف
الفوال ِذ
أعصابهمَ ،ي ْفقدو َ
الروماني)
اكليمندس
(القديس
				
األسيوطي )
(تشوك يوحنا
(
نوريس)
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يهوذا سلمه وبطرس أنكره
كالهما أخطاء او رمبا قاما باخليانه وملن اخليانه؟! عاشوا ايضا ً اللون الثانى حياة املسيح .كثيرون
انها خيانه الرب .رب املجد يسوع املسيح  .كثيرون منا لم يقتلوا مثلما فعل األنبا موسى االسود قبل
حياتهم لون واحد وقليلون لونني .كالهما يحتوى التوبه ,رمبا كثيرون أحسن حاال منه فى حياته
األولى ولكن العبره بالنهايه ومن منا يعلم
على لون واحد على االق��ل .ما الفرق بني
متى تكون النهايه؟ ه��ذا ال��ذى قتل
االثنني؟.
وزن����ا وس����رق وف��ع��ل الشرور
انه الفرق بني يهوذا الذى
الكثيره صارت نهايته نهايه
خان رب اجلنود وقدم
ال��ق��دي��س�ين ف���ص���اراس���ود
نفسه ب��ع��ده��ا لليأس
ال���ل���ون ذو ق��ل��ب ابيض
وبطرس الذى انكره
ي��س��ع ك���ل ال���ك���ون صار
ام��ام العبيد وبعدها
أحسن حاال من جميعنا
اع�����ت�����رف ب�����ه ام�����ام
ال���ذي���ن ل���م ن��ق��ت��ل مثال.
امللوك.
ف���إن ال��ع��ب��ره بالنهايه.
ورمبا سمح الرب بهذين
ان�����ه أع���ظ���م جن���اح���ات
اللونني ف��ى حياه القديس
الشيطان ,أع��ظ��م ايضا
العظيم االنبا موسى ليكون
من جناح اخلطيه نفسها.
مثاال عظيما لنا جميعا.
ان������ه ال�����ي�����أس ال��������ذى يجعل
االنسان دائما ً فى اخلطيه و ُيسلم
فرمبا لو ان يهوذا لم ُيسلم حياته لليأس
نفسه اليها بال محاوله للهرب  .فيعيشها وال
بعد اخلطيه لسامحه ال��رب بعد التوبه واعطاه
يحسها وتصبح اخلطيه حياة طبيعيه ويصير الفرصه مثلما جنح بطرس وبعدها جنح كثيرون
األن��س��ان ب�لا أبديه.
م���ن ب��ع��ده أم���ث���ال االنبا
أل����ي����س ه������ذا أع���ظ���م
موسى األس��ود وغيره
انتصارات الشيطان
ك���ث���ي���رون ل����م ُيسلموا
على االنسان؟!.
ان����ف����س����ه����م ل���س���ل���ط���ان
ك���ث���ي���رون حياتهم
لون واحد وهو لون
اخلطيه وهذا اللون ال
يتغير و قليلون ممن
عاشوا ل��ون اخلطيه
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اليأس فنظر اليهم الرب
برحمته وقبل توبتهم.
احظروه انه اليأس.

واالنسان احلكيم ال ينظر إلى االمور من زاويه واحده بل تكون له النظره الشاملة التي حتيط بكل الزوايا .كما إنه ينظر أيضا إلى قدام بشئ من بعد نظر.
(البابا شنوده الثالث)

من أين بدأ الفن المسيحى؟
اجلزء الثانى

امل����ع����روف����ة ب���ال���ك���ات���اك���وم���ب
 catacombsس��رادي��ب املوتى
وه��ي س��رادي��ب دف��ن امل��وت��ى في
اإلمبراطوريه الرومانيه ،حيث كان
الفقراء يدفنون موتاهم في دواليب
محفوره في هذه السراديب ،أما
األغنياء فكانوا يدفنون موتاهم
في توابيت مصنوعة من الرخام
أو م��ن األح��ج��ار .وعندما كانت
ه��ذه ال��س��رادي��ب متتليء كانوا
يحفرون األرض للتوسيع ،ولهذا
جندها في طبقات تعلو بعضها
وكانت الفتحات تسد بألواح من
ال��رخ��ام أو احل��ج��ر يكتب عليها
إس��م املتوفى وأح��ي��ان��ا ً حرفته.
وأهمية هذه السراديب تكمن في
أنها ترجع برسومها التي عليها
إل��ى ال��ق��رن الثاني والثالث وما
يليها ،وكما أن لها إنتشارا ً واسع
النطاق في أنحاء اإلمبراطوريه
الرومانيه فهناك سراديب خارج
أسوار روما القدميه.
( ألن ال��دف��ن ك��ان دائ��م��ا ً خ��ارج
األس������وار) وال��ب��ع��ض ك���ان في
اإلس��ك��ن��دري��ه ف���ي م��ن��ط��ق��ه ك��وم
الشقافه وكلها مزينه برسوم
وإن ك��ان معظمها غير مسيحيه
غير أن أحد هذه السراديب مزين
ب��ص��وره حائطيه مت��ث��ل السيد
املسيح ،وهو يدوس احليات حتت
أِق��دام��ه وإن كانت ه��ذه الصوره
لم تأخذ حظها من األنتشار في
العالم املسيحي كما أخذ غيرها.

ولقد أكتشف في األعوام املاضيه
ب��ع��ض م��ن ه���ذه ال��س��رادي��ب في
كنج م��ري��وط بالعامريه بقرب
اإلسكندريه ،وك��ذل��ك ف��ي منطقة
قرطاجنه ،ويرتبط وج��ود هذه
ال��س��رادي��ب بصالحيه املنطقه
للحفر أحيانا ً توجد ف��ي بعض
هذه السراديب منطقه متسعه كان
أق��ارب املتوفي يجلسون للراحة
واألك���ل ف��ي ذك��رى املتوفي ،لهذا
إنعدمت هذه السراديب في مناطق
ال تصلح للحفر كالدلتا والقاهره.
وم���ن امل���وض���وع���ات املسيحيه
الشائعه املرسومه على ج��دران
هذه السراديب جند صورة الراعي
الصالح .وهو ميثل بشكل شخص
يلبس مالبس الرعاه ويحمل حمالً
على كتفيه وعلى ميينه ويساره
بعض اخلراف وفي اخللفيه بعض
األشجار ،ويالحظ أن هذا املوضوع
من املوضوعات الوثنيه ،ولكنه
إنتشر في العالم املسيحي أيضاُ.
وكذلك نرى املوضوعات
الشائعه األخ��رى كإقامة
لعازر والثالثة فتيه في
آت��ون النار والقاء يونان
ف���ي ال��ب��ح��ر وم���وض���وع
ن���وح وال��ف��ل��ك ،وال��س��ي��د
امل���س���ي���ح ب��ي�ن ب��ول��س
وبطرس ،والسيد املسيح
وال��س��ام��ري��ه ،وم��وس��ى
وع��ب��ور ال��ب��ح��ر األح��م��ر،
وشمشون والفلسطينيه،
وش��م��ش��ون يقتل األس��د
وب���ج���واره ن��ف��س األس��د
وح��ول��ه ال��ن��ح��ل ،وامل���رأه

نحن ال نعبد الصوره املاديه وإمنا نعبد الله املرموز إليه بالصوره.
(القديس يوحنا الدمشقى )

ن���ازف���ة ال������دم ،وي����ون����ان حتت
اليقطينه ،وآدم وح��واء ،وموسى
ي��ض��رب ال��ص��خ��رة ،ودان��ي��ال في
جب األسود ،وإنكار بطرس للسيد
املسيح وصياح الديك…والطريف
أننا جند بعض املوضوعات قد
رسمت بطريقه رمزيه مثل رسم
سمكه وسله خبز رم���زا ً ملعجزة
اخل��م��س خ��ب��زات وال��س��م��ك��ت�ين.
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن توجد
رسوم منتشره في هذه السراديب
تصور بعض األشخاص جالسني
حول مائده ممتده للكل ولكن عدد
اجلالسني ليس بعدد الرسل في
العشاء األخير .إمنا الرسم مقصود
به هنا تصوير املوائد التي كانت
تعد فعالً في هذه السراديب تذكارا ً
للمتوفني.وإذ كان احلديث هنا عن
سراديب املوتى فال ننسى احلديث
عن توابيت امل��وت��ى أنفسهم أي
الساركوفاج .sarcophagus
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الدرس التفاعلى

ً
ً
نستكمل ً
متفاعال مع أوالدنا في الفصل في مدارس األحد.
درسا
معا كيف نقدم
نستكمل معا كيف نقدم درس��ا متفاعال مع
أوالدنا فى الفصل فى مدارس االحد.
 قدم املعلومه في شكل ّج��ذاب ،بإستخداموسيله سمعيه بصريه :
 بإستخدام :الص ّور واأليقونات  -ملصقاتأو رس��وم أو رم��وز  -مشاهدة فيلم قصير
أومشهد مسرحي أو عرض أو قراءة مشهد
أو فصل من مسرحيه  -مشاهد حيه.
 اإلس��ت��م��اع لتسجيل ل��ت��ران��ي��م ،أو يرمنواترنيمه ح��ول موضوع ال��درس ،ويشاهدوا
أو يقرؤوا كلمات ترنيمه ،أو حلن معروف
ملناقشته.
 يقرأ أو يحكى اخلادم قصه من السنكسار،من بستان الرهبان أو من أي كتاب
 -2ق��دم م��ص��ادر املعلومه ،وأط��ل��ب من
املخدومني أن تستخرج املعلومه ،أوتتطلع
عليها من مصادرها :
 الكتب  -القواميس  -اخلرائط  -اجلداولوص ّور املخطوطات.
 ي��ع��رض اخل�����ادم م����واد ص��ح��ف��ي��ه ،أو منم��ج�لات  -رس���وم���ات ك��اري��ك��ات��ي��ر  -بريد
ال��ق��راء  -أو إفتتاحيات  -ن��ش��رات إعالنيه
عن بضائع ،أو برامج مرشحني ،أو بوستر
دعايه ملرشحني في االنتخابات.
 يدعو متخصص لعمل ندوه. -3يعرض املخدومني املعلومات من خالل
أبحاثهم الدراسيه ،أو امليدانيه التي سبق
إعدادها :
 كتابة تقرير عن مشاهده معينه :كم مره..؟متى يحدث..؟
 مقارنه بني القدمي واحلديث. يصنع التالميذ مقابالت ،وحوارات مسجله. -1الصــــــ ّور :
ينجذب ال��ن��اس عند دخ��ول��ه��م إل��ى الكنائس
واألدي��ره لأليقونات ،ويتأملوا فيها طويالً،
وي���ح���اول���وا أن ي��ع��رف��وا م���ا ف���ي األي��ق��ون��ه،
ويستفسروا عن شخصيه صاحب األيقونه.
كما يقف املسيحي أمام األيقونه ،ويتواصل
روحيا ً مع قديس األيقونه ويخاطبه ويطلب
شفاعته.
فمثال إس��ت��خ��دم ص���وره السيد املسيح في
التعليم ،حينما سأل أرن��ي العمله ،وحتاو ّر
م��س��ت��خ��دم��ا ً ال���ص���وره ف��س��أل مل���ن ال��ص��وره
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والكتابه؟ ،فقالوا :لقيصر .فقال« :أعطوا ما
لقيصـــــر لقيصر ،وم��ا لله لله»(مت )22:12
(مر  ،21:71لو .)02:52
كيف نستخدم الصور في عرض الدرس؟
 نستخدم ال��ص��ور ف��ي ال��ـ��درس كوسيلـهإيضـــاح ،لتسهيــــل عـــــــرض  ،وإيضاح
معاني بعض الكلمـات واألشياء الغير موجود
في بيئه التلميذ.
فمثالً حينما تسأل تالميذ من احلضر عن
مزود البقر ،يظنوا أنه حظيره البهائم ،وليس
اإلناء الذي يوضع فيه التنب ألكل البهائم.
 نستخدم ال��ص��ـ�� ّور ف��ي عـــرض الـدرسجل��ـ��ذب األن��ظ��ـ��ار وإث��ـ��اره االن��ت��ب��ـ��اه ،وزيـاده
إهتمـام املخدومني ب��امل��وض��وع ،وإعطائهـم
فرصـه للتأمـل والتفكير.
 نستخدم الصوره كوسيلــه لبــــدء احل ّوار،فهي محفز قـوى للتالميـذ.
للمشاركه بالتعليـق والتعبيـر عـن إنطباعاتهـم
ومنها يبدأ احلوار  ،.ميكن أن نسأل ماذا ترى
في الصوره ؟ ماذا ميكن أن يحدث؟ أو نسأل
عن تعبيرات شخصيات الصوره ،ملاذا تبكى
هذه الفتاه ؟
أو م��اذا يقول ه��ذا الشخص؟ أو مل��اذا يفعل
ذلك؟ ..الخ
وفى الص ّور الطبيعيه والتجريديه ،أربط بني
الصوره ونفسه ،أو بعض حاالته النفسيه
أو ال��روح��ي��ه وأس���أل كيف متثل محتويات
ال���ص���وره ذل����ك ،م��ث��ل :ص����وره ل��ب��ح��ر هائج
وأم����واج تتحطم ع��ن��د ال��ص��خ��ور ،وق���ل هذه
الصوره متثل نفسيتنا في بعض األحوال.
كيف؟ وماذا يحدث في ذلك الوقت؟ محاوله
الربط التي سوف يقوم بها التالميذ سوف
تساعدهم على اإلفصاح عن مشاكلهم.
 -2امللصقات :
امل��ل��ص��ق��ات ه��ي إح���دى امل��ط��ب��وع��ات الكبيره
امل��س��اح��ه (ع�����ادة 07×05سم) ت��ع��ت��م��د على
ال���ص���وره أس���اس���اً ،وج��م��ل��ه ق��ص��ي��ره ج���داً،
وتلصق في األماكن العامه التي تلفت األنظار،
إلى ما حتتويه من بيانات أو صور .وميكن
أن توضع في الفصل أمام التالميذ ،ويدور
ح�� ّوار حولها .كما ميكن أن يصنع التالميذ
أنفسهم هذا امللصق ليعبروا عن مفاهيمهم،
وأفكارهم حول موضوع الدرس.

كيف نستخدم امللصقات في عرض الدرس ؟
 إرسم ملصقات تعبر عن أقوال من الكتاباملقدس ،أو أقوال السيد املسيح ،أو اخلدمه أو
هدف الدرس.
 إرس��م قصه من الكتاب املقدس بأشكالكاريكاتوريه.
إصنعملصقيذكربقصهكتابيهأوآيهكتابيه.إستعمل ص ّورا ًمتثل أكبر عدد من الكلمات.
 إصنع ملصقا ً جتريدياً ،مستخدما ً خيوطا ًوأزرارا ً وصوفيه وقطنيه وأصدافا ً وأوراق
الفويل ،والورق الشفاف ،أو النايلون وأوراق
الشجر ،وورق اجلرائد وغيرها.
 إصنع صورا ً مركبه ،بقطع ص ّور مختلفه،تعبر ع��ن ال��ف��ك��ره ذات��ه��ا ،وإل��ص��اق��ه��ا بحيث
تتداخل الص ّور وتغطى ملصقا ً بأكمله.
 إصنع رسما ً من الفسيفساء ،مستخدما ًاحل���ب���وب ،أو ال�����ورق ،أو رق��ائ��ق ال��ف��ل�ين ،أو
املطاط.
 إكتب تعليقات على بعض الصورأمثلة :
أ -ال��ن��ور وال��ظ��ل��م��ه « :ع��ي��ن��ي ق��د أبصرتا
خ�لاص��ك .ال���ذي أع��ددت��ه ق���دام وج���ه جميع
الشعوب .ن��ور إع�لان ل�لأمم ومجدا ً لشعبك
إسرائيل» (لو .)23-2:03
إك��ت��ب اآلي���ه بخط كبير ،وبطريقه فنيه ،إن
أمكن على لوحه أو على السبوره ثم إطلب
من التالميذ :
 ف��ك��روا ف��ي أم��اك��ن ف��ي ال��ع��ال��م حت��ت��اج أنيخترقها نور يسوع .إكتب هذه األماكن على
ورق مربع صغير ،لونه ازرق والصقه على
احلدود اخلارجيه للملصق.
 فكر كيف ينير يسوع احلياه ؟ اكتب ذلك علىأوراق صفراء صغيره  ،وإلصقها حول اآلية.
 تأمل امللصق اآلن :هل معنى النور والظلمهإخ��ت��ل��ف ع��ن��دك اآلن؟ م��ا ه��ي امل��ن��اط��ق التي
مازالت حتتاج إلى نور املسيح في حياتك؟
ب -إعالن عن البشاره  :لو أردنا اليوم أن
نستخدم وسيله إع�لان (إع�لان فى جريده
ك���ب���رى  -ن���ش���ره دع���ائ���ي���ه  -ص��ف��ح��ه على
اإلنترنت) ،صمم إعالنا ً لنعلن ونشرح على
قدر املستطاع ،من هو الله؟ وملاذا نحتاج أن
يكون في حياتنا اليوم؟

الناقد شخص يعرف معالم الطريق ..لكنه اليستطيع قيادة السياره!
( كينبيت تينان )
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إختر الصمت كفضيله ،ألنك بفضله تسمع أخطاء اآلخرين وتتجنب أن تقع فيها.
(برنارد شو)

أمي العزيزه كلما مررت بها وكلما مرت بي كذلك ،ال تكف عن هذا الرجاء ،الذي ال
يلبث أن يتحول إلى تكليف ،ث ّم إلى أمر ،ثم ُيضاف إلى األمر حتذير ،ويزداد هذا
التحذير ليصل إلى التهديد ،ويختلف التهديد من يوم إلى آخر بحسب ما ُابدي أنا
من إكتراث وإستجابه ، .ويتحول التهديد إلى صراخ يص ّم أذن أبي الذي يحتاج
إلى الراحه بعد يوم عمل شاق.
وتصاب أمي باإلحباط فتقسم أالّ تعاود هذا املطلب ،وألحتمل أنا سبب تكاسلي
وإهمالي ..،وسرني ذلك كثيرا ً في البدايه ،ال سيما وأنها قررت ذلك وأبلغتني به
رسمياّ !! وإنصرفت أنا بدوري إلى التلفزيون ألقضي اليوم كله أمامه تناولت
إفطاري وغذائي بل وعشائي وإذ كنت قد ُاجهدتُ !! فقد منت أمام التلفزيون وجاء
من حملني إلى سريري .وتكرر ذلك ليومني على التوالي  ..ولكني ُعدت إلى نفسي
أب ّكتها ُواراجعها وإقتنعت بأنني سأكون اخلسران األول والوحيد في حالة عدم
مذاكرتي !!،ومن ث ّم قررت ترك مكاني أمام التلفزيون متجها ً إلى غرفتي ألستأنف
االستذكار.
ويبدو أن أمي  -والتي كانت تراقب عنادي مبراره شديده  -لم تعد حتتمل املزيد،
فاستجمعت كل قوتها وصرخت من الداخل“ :ذاكر” فعدت على الفور من أمام باب
حجرتي إلى موضعي أمام التلفزيون.
أكتب لكم هذا اآلن وأنا أستع ّد ألداء االمتحانات ثانيه ،بعدما رسبت العام املاضي
في أكثر املواد ،لقد تعلمت الدرس.:
مكاريوس االسقف العام
2006/5/19م.

