




ملاذا حل السيد املسيح بيننا؟
السيد  مبلليللاد  نحتفل  ونللحللن 
لعلنا   ، الللللعللللذراء  ملللن  املللسلليللح 
نللتللسللاءل فلليللمللا بلليللنللنللا : ملللا هي 
املجد  رب  دعللت  التي  األسللبللاب 
 ، بيننا  ويحل  جللسللداً  يتخذ  أن 
 ، كللإنللسللان  الهيئه  فللي  ويصير 

ويولد من إمراة كبني البشر ؟ 
السبب  هلللو  اللللفلللداء  أن  شلللك  ال 
الرب  جاء   . للتجسد  األساسي 
اخلطاه،  للليُللخلللللص  الللعللالللم  إللللى 
ليموت  جللللاء   ، للليللفللديللهللم  جللللاء 
وللليللبللذل نللفللسلله عللن كللثلليللريللن . 
الذي  الرئيسي  السبب  هو  هذا 
ولم  به  املسيح  السيد  إكتفى  لو 
يعمل غيره ، لكان كافياً لتبرير 
املسيح  الللسلليللد  . جلللاء  جتللسللده 
ليَوفي العدل اإللهي ، وليصالح 

السماء واألرض . 
إلى  ل  أيللضللاً  نللقللول  أن  وميكننا 
ل  واملصاحلة  الفداء  عمل  جللوار 
إن السيد املسيح قد جاء لينوب 
عنها  نللاب  وكما   . البشرية  عن 
أيضاً  عنها  يللنللوب   ، امللللوت  فللي 
أن  منها  مطلوب  هو  ما  كل  في 
تعمله . إن اإلنسان قد قصر في 
كل عاقاته مع الله ، فجاء » إبن 
اإلنسان  عن  لينوب   « اإلنسان 

كله في إرضاء الله . 
للرب  أمكن  جتسده  فترة  وفي 
الللصللوره  للللللبللشللريلله  ُيلللقلللدم  أن 
املثاليه  ملا ينبغي أن يكون عليه 

ومثاله.  الله  كصورة  اإلنسان 
العملي.  واملللثللال   ، الللقللدوه  قللدم 
أثناسيوس  الللقللديللس  أن  حتى 
الللرسللولللي قلللال إنللله ملللا فسدت 
هذه الصوره التي خلق الله بها 
لهم  ليقدم  الله  نللزل   ، اإلنللسللان 

الصوره اإللهيه األصليه ... 
وأيضاً ملا أخطأ الناس في تفسير 
وقدموها  اإللللهلليلله  الللشللريللعلله 
للللللللللنللللاس حللللسللللب مللفللهللومللهللم 
اخلاطئ ، ومزجوا بها تعاليمهم 
اخلاصه وتقاليدهم ، جاء الرب 
ليُقدم للبشريه الشريعه اإللهيه 
كللمللا أرادهلللللا الللللرب ، نللقلليلله من 
الفهم  فلللي  الللبللشللريلله  األخلللطلللاء 

والتفسير ... 
وسنحاول اآلن أن نتناول هذه 
األسباب جميعها ، نتحدث عنها 
، ونري ما  التفصيل  مبزيد من 
دروس  من  نستفيده  أن  ميكن 
روحلللليللللة حللليللاتللنللا خلللللال هلللذا 

الشرح . 
1ـ الفداء هو السبب األساسي 

للتجسد :
 ، األول  اإلنللللسللللان  أخلللطلللأ  لللقللد 
نفسه:  الله  ضد  خطيته  وكانت 
الللللللله وخالف  عللصللي  قلللد  فللهللو 
نرتكبها  خطيه  .وكلللل  وصيته 
هلللي عللصلليللان لللللله . هلللي نللوع 
املباآله  وعلللدم  لله  التحدي  مللن 
عليه  ثللوره  هللي  بللل   ، بوصاياه 

الشيطان...  خلصمه  وإنضمام 
ترتكبها  خللطلليلله  فللكللل  وهلللكلللذا 
 ، لللللله  محبه  علللدم  معني  حتللمللل 
يعمل  يحبني  مللن   : يللقللول  ألنلله 

وصاياي ) يو14 : 15 ( . 
 ، أجللل خطيتك صللار طفاً  مللن 
ومن أجلها هرب من هيرودس 
إلى مصر ، ومن أجلها ُجرب من 
الشيطان ، ومن أجلها إضطهده 
اللليللهللود وأُهلللن وُشللتللم وُبصق 
عليه وضرب وصلب ومات. إن 
حتتمل  فكيف   ، هللذا  كل  عرفت 

مشاعرك أن تخطئ ؟! 
يجب أن تعلم جيداً أن كل خطية 
البد أن تقف أمام عدل الله ، لكي 
ومخيف   « أمامه  حساباً  تعطي 
هو الوقوع في يدي الله احلي« 

) عب10 : 31 ( . 
يلللوم ملليللاد املسيح،  لللذلللك فللي 
تلللأملللل فلللي مللحللبللتلله للللك ، وفللي 
من  أنه  وكيف  خلاصك  سعيه 
املسيح  جاء  لقد  حقاً  جاء  أجلك 
ليخلص العالم ) يو3 : 17 ( . جاء 
 ... هلك  قد  ما  ويخلص  ليطلب 
فهل كان هذا هو كل شئ ؟ كا ، 
فإننا ناحظ شيئاً آخر وهو أنه 

قد جاء لينوب عن البشريه .
عن  لينوب  املسيح  ــي  أت ـ   2

البشرية : 
منه      ُيشبع  ال  امللر  بالله  التمتع 
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 ، املوت  ، في  إنه ناب عنا في دفع ثمن اخلطيه 
فمات عنا . ولكن هذا لم يكن هو الشيء الوحيد 
الذي ناب عنا فيه . بل أنه ناب عنا في كل عمل 
فاختنت   ... كله  الناموس  تكميل  فللي   ، صالح 
وهو غير محتاج إلى اخلتان ، وصام وهو غير 
محتاج  غير  وهو  وإعتمد   ، الصوم  إلى  محتاج 

إلى عماد ، وهكذا ... 
جعلته  التي  هي  اإلنسان  عن  الرب  نيابه  ولعل 
يسمي نفسه في أحيان كثيره » إبن اإلنسان«، 
مشيراً إلى أنه جاء نائباً عن اإلنسان أو نائباً عن 
البشريه فهو ليس إبن فان من الناس ، وإمنا 
هو إبن اإلنسان عموماً . وقد ناب عن اإلنسان 
مطلوباً  كان  ما  كل  وفي  حياته  وفي  موته  في 

منه ... 
3 ـ آتي ليقدم لنا الصوره اإللهيه : 

ومثاله«  الله  صللوره  على  اإلنللسللان  ُخلق  »لقد 
ولكنه  والكمال،  والقداسه  البر  في   )27 )تللك1: 
شوه تلك الصوره اإللهيه بخطاياه . لسنا نقول 
هذا عن مجموعه خاطئه معينه من الناس، وإمنا 
، ليس  » اجلميع زاغوا وفسدوا معاً   : الكل  عن 
)مز14:3(.   « ليس ال واحللد   ، من يعمل صاحاً 

وهلللللللكلللللللذا فللللقللللدت 
اإللهيه  اللللصلللوره 
 ... الللللللكللللللون  مللللللن 
الصوره  تلك  لعل 
هللللللي اللللللتلللللي كللللان 
يللعلليللنللهللا ديلللوجلللن 
عن   : الللفلليلللللسللوف 
تبحث؟  شللللئ  أي 
أبللحللث   : فللللأجللللاب 
عللللن إنلللللسلللللان!! إن 
اإلنللللللللللسللللللللللان فلللي 
وضللعلله األصلللللي ل 
ل لم  الللللله  كللصللوره 

يكن موجوداً . 
فلللللللأتلللللللي الللللسلللليللللد 
املللللسلللليللللح لللليلللقلللدم 

صوره  لنا  قللدم  اإللهيه.  الللصللوره  هللذه  للناس 
بها  ليعالج   ، الشيطان  على  املنتصر  لإلنسان 
إغراء  أمللام  إنهزاماً  اللذين  وحللواء  آدم  صللورة 
سمح  بأن  خدمته  بدأ  وهكذا   . وإيحائها  احليه 
للشيطان أن يجربه ، ليس مره واحده كما فعل 
أبوينا األولللن ، وإمنا ثاث مرات ) مت4 (  مع 

كانت  وإذ   . تعد  ال  جتلللارب  بعد  فيما  أعقبتها 
كلمه الله ووصيته على لسان اإلنسان األول ، 
ولكنها ليست ثابته في قلبه ، وال منفذه عملياً 
قويه  وكلمته  الللللله  وصلليلله  كللانللت   ، حلليللاتلله  فللي 
وفعاله في فم السيد املسيح ، هزم بها الشيطان 

فلم يستطع أن يرد عليه . 

ميكننا أن نتأمل حياته املقدسه ، ونأخذ ألنفسنا 
درساً من كل عمل ومن كل قول . كانت حياته 
لذلك   . نعمله  أن  ينبغي  مللا  إلللى  يرشدنا  نلللوراً 
الذي  احلقيقي  النور   « يوحنا  القديس  يسميه 
يضئ لكل إنسان « ) يو1 : 9 ( . وإذ كانت خطيه 
اإلنسان األولي هي الكبرياء ، لذلك جاء السيد 

املسيح يلقننا درساً في التواضع . 
4 ـ درس عجيب في التواضع : 

قباً  عندما  الكبرياء  في  األوالن  أبللوانللا  سقط 
إغراء احليه في قولها : » تصيران مثل الله...« 
في  الشيطان  سقط  قبلهما  ومللن   )  5  : تللك3   (
هذه اخلطيه ذاتها إذ قال في قلبه : » أصعد إلى 
السموات .. أصير مثل العلي » ) إش14 : 13 ،14(. 

فجاء السيد املسيح يرد على هذه السقطه. 
اإلنسان الترابي أراد 
ويصير  يللرتللفللع  أن 
بالله  فإذا   ، الله  مثل 
شبه  ليصير  يللنللزل 

الناس !! 
أن  أراد  اإلنللللسللللان 
فعاجله   ، ذاتلله  يكبر 
الرب بأن أخلي ذاته. 
العظمه  مللقللايلليللس 
كللانللت مللرتللبللكلله في 
حلللليللللاه اإلنلللللسلللللان . 
 . الرب  له  فأصلحها 
كان يري العظمه في 
له  ، فشرح  الكبرياء 
كيف  عللمللللليللاً  اللللللرب 
فللي  الللللعللللظللللملللله  أن 
التواضع. ووضع ذلك املبدأ العجيب : » أكبركم 
يتضع  نفسه  يرتفع  فمن   . لكم  خللادمللاً  يكون 
،ومن يضع نفسه يرتفع « ) مت123 : 11 ، 12( . 

قداسه البابا شنودة الثالث

فإنه لم يفعل هذا باطاً ، إمنا ليرفعنا لألعالى ، ُولد باجلسد لكى ُتولد أنت ثانيَة حسب الروح ، ُولد من إمرأه لكى تصير أنت إبن الله. 
)القديس بوحنا فم الذهب( 2
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فى  املسيح  السيد  به  ُدعللى  الللذى  اإلسلللم..  هللذا  جميٌل 
مياده، فيه الكثير من التعزية..إن بركة عيد املياد هى 
هذه ، أن نشعر أن الله معنا ، فى وسطنا ، ساكن معنا ، 
ساكن فينا. وعبارة »الله معنا« ، ال ُيقصد بها فى فترة 
إذ  الدوام  علللللى  معنلللا  هو  وإنللما   ، فقللللللللط  جتلللللسللللللده 
قال فيما بعد : »ها أنا معكم كل األيام ...«. إنه وعٌد إلهى 
.. هنا  شعبه  وسط  الله   .. .. والله صادق فى وعللوده 
على األرض ، أيضاً فى األبدية . إذ يقول : »حيث أكون 
أن   : الروحيه  السعاده  سر  أيللضللاً«.  أنتم  تكونون  أنللا 
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« ) رؤ21: 3 (.
 . جميعاً  معنا   .. معنا  الله  أن   ، جللداً  مطمئن  شيء  إنه 
 .. احللللزن  وفللى   .. الضيق  فى   ، الظللللللروف  كل  وفللى 

وفى األلم .. وفى املرض.
 ، الرحلللب  إلى   .. الضيق  ُيخرجنا من   ، معنا  الذى  الله 
 ، ضيقه  بك  متر  كلما   ، لذلك  الفرح.  إلى   .. من احلزن 
تذكر أن الله معك : » نقشتكم على كفى ... «. » شعره 

من رؤسكم ال تسقط ... «.
 .»  .. طرقك  سلللللللائر  فى  ليحفظوك  مائكته  ُيرسل   «
تأمل ماضى حياتك : » كنت فتى واآلن شخت لم أجد 

صديقاً تلُخلى عنه ...«.
يحفظنا   .. يرعانا   .. يرشدنا   .. يحمينا   : معنا  الللللله 
الله  عاقة   ( طويل  تاريٌخ  إنلله   .. يسندنا   .. يقودنا   ..
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 رجاً 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 «.
ماكه.وسد  أرسللل  الله   «  : قال  الللذى   : دانيال  اسألوا 

أفواه األسود فلم تضرنى «.
النار  آتلللون  : وكلليللف كللانللوا فللى  فتية  الللثللاثللة  اسللألللوا 
 .. اآللهة  بابن  شبيهاً  رابعاً  ناظرين   .. الله  يسبحون 

حول لهم النار املتقدة برداً وساماً .. 
اسألوا القديسن الذين عاشوا فى البرارى ولم يخافوا 
قسوة الطبيعة .. وال حروب الشياطن .. وال.... رمبا 
تتساءل قائاً : كيف يكون الله مع يوسف ويحدث معه 
البئر ... وامرأة سيده  ما حدث ؟! أن يلقيه أخوته فى 

تشتكى عليه وُيلقى فى السجن ...؟!
لك : كانت لله رؤية أخرى .. غير رؤيتنا. كانت  أقول 
حتى   .. يوسف  بها  سيتمجد  التى  الطريقة  هى  هللذه 
يصل ألن يكون الرجل الثانى فى مصر .. بعد فرعون 
ملك مصر ..  مادام الله معه .. يستطيع أن ُيخرج من 

اجلافى حاوة.
املشكلة أن رؤيتنا قاصرة .. فنحن نرى التجربة. ولكن 
التجربة.  الله لنا من وراء  التى يحققها  البركة  ال نرى 
نصيحة : إنسى ما يحيط بك من ظروف .. وتذكر فقط 

.. أن الله معك ..
 .. وتستريح   .. والسام   .. باالطمئنان  تشعر  حينئذ 

باإلميان تثق أن الله لم يخلق العالم ويتركه ..
بل يرعاه .. ويدبره .. كضابط للكل .

3الوجه املغسول بالدموع مع قلب نقي له ذلك اجلمال الذي يلمع أكثر من الشمس بن يدي الله والقديسن



الثقة بالنفس هى إطمئنان املرء وتأكده من قدراته ومن أجل حتقيق 
أنفسنا  عن  واقعيه  برؤيه  نتحلى  ان  الضرورى  من  بالنفس  الثقة 
معينه  نواحى  ومن  تامه  بثقه  يتحلون  سوف  األشخاص  فبعض 
ثمه  ولكن  وغيره  الدراسى  او  الرياضى  التفوق  مثل  حياتهم  من 

نواحى اخرى ال يتحلون فيها بنفس الثقه .
جميع  على  تسرى  بالضروره  ليس  بالنفس  الثقه  فإن  وبالتالى 

أوجه حياة املرء. 
وهكذا فإن حتلى املرء بالثقه بالنفس ال يعنى أن يكون قادراً على 
فعل كل شىء ولكن يعنى إنه عندما ال تشبع طموحاتهم احياناً فان 
وحتقيق  ايجابى  موقف  تبنى  فى  يستمرون  الواثقني  األشخاص 

أقصى إستفادة من مواقفهم مع النظر الى األمر بواقعيه.
بالنفس  الثقه  ذوى  األشخاص  فإن  املوقف  هذا  تبنى  خالل  من 
والدفاع  أنفسهم  وتقبل  حياتهم  بزمام  اإلمساك  على  القدره  لديهم 
مرتبطه  طموحهم  يجعلون  الوقت  نفس  فى  ولكنهم  حقوقهم  عن 

بالواقع.
نادراً ما يشعر األشخاص الواثقني فى أنفسهم بالتردد وعدم التاكد 
أو  باحلزن  يشعرون  ما  نــادراً  ولهذا  أنفسهم  شأن  من  يحطون  أو 

اإلحباط أو الوحده.

- تعلم أن تقدر نفسك قدرها وأن تكون مسئوال عن حياتك .
- ال تركز أكثر من الالزم على الطموحات غير الواقعيه أو على تطلعات ومقاييس 

األخرين ولكن ركز على شعورك بنفسك وطموحاتك .
من  متتلك  وما  منجزاتك  على  التركيز  طريق  عن  وَعزِزِها  قوتك  مواطن  قيم   -

مواهب.
كتجربه  إخفاق  أى  إلى  وأنظر  احملاوله  فى  احلق  لنفسك  أعط  أُخفقت  إذا  حتى 

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 على 
أهداف جيده.

بكل  مستحيل  أمر  فهو  نفسه  الوقت  فى  اجلميع   ُتـرضى  ان  أبــداً  حتــاول  ال   -
بساطه 

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.

استراتيجيات تنميه الثقه للوصول الى درجه أعلى من الثقه بالنفس 

عندما تقول أنا أسف ، أنظر لعيني الشخص الذي تكلمه
)مثل صيني( 4



العالقة بني الطرفني

احلب احلقيقي البد ان يرتبط بنقاوة القلب،و احلب بني الشابني ال يجوز ان يلغي محبتهما لله.
5 )البابا شنودة الثالث(



 كتابنا
 املقدس ملئ
 بالشخصيات اخملتلفه

 فمنهم القوى فى اإلميان ومنهم

 الضعيـــــــــف وكل منا عندما

 فى يقرأ الكتاب املقدس يجد نفسه

 إحدى هذه الشخصيات..ولكن يجب أن

 نأخذ من كل شخصيه ايجابياتها ونبتعد

 أنظروا إلى نهايه»عن سلبياتهــــــــا 

سيرتهم فتمثلوا بهم”)عب7:13(

) يعبيص..األشرف من إخوته (

 » وكان يعبيص أشرف من إخوته .. ودعا

 يعبيص إله إسرائيل قائالً ليتك تباركني وتوسع

 تخومي وتكون يدك معي..فأتاه اهلل مبا سأل »

)1أخ9:4،10(
 

 لم يكن يعبيص » أشرف من إخوته » ألنه كان

 رجالً غنياً أو نابهاً أو ُمعتبراً في دوائر زراعته أو

ً  جتارته.. الخ. فإن الروح القدس ال يذكر شيئا

 من ذلك، بل يشير إلى ناحيه واحده فقط هي

 أنه دعا إله إسرائيل بالصاله. كان شريفاً ألنه

 كان رجل صاله. فلنتفكر لنعرف كيف يُصبح

  اإلنسان شريفاً في تقدير اهلل.

 لقد تشبث يعبيص بطلب بركه اهلل عليه

 » ليتك تباركني ». لقد آمن فسأل، وسأل

 قصداً شريفاً، وقصد إلهاً غنياً. واهلل يُكرم

  الذين يكرمونه.

 وكان يعبيص شريفاً ملا طلب النمو

 الروحي » ليتك ... توسع تخومي

 ». ليس مما يسر اهلل أن يقنع املؤمن

 بالقليل من اإلدراك واالختبار الروحي.

 ليست الغايه هي أن نَْخلُص من

 الدينونه فقط، بل يجب أن

 نتقدم إلى الكمال - كمال

 النمو في النعمه وفى

 معرفه ربنا ومخلصنا
 يسوع املسيح
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تنهد على قريبك إذا اخطا ، كما تتنهد على نفسك ، الننا كلنا حتت الزلل. 
) القديس بولس السينائى (



 كتابنا
 املقدس ملئ
 بالشخصيات اخملتلفه

 فمنهم القوى فى اإلميان ومنهم

 الضعيـــــــــف وكل منا عندما

 فى يقرأ الكتاب املقدس يجد نفسه

 إحدى هذه الشخصيات..ولكن يجب أن

 نأخذ من كل شخصيه ايجابياتها ونبتعد

 أنظروا إلى نهايه»عن سلبياتهــــــــا 

سيرتهم فتمثلوا بهم”)عب7:13(

) يعبيص..األشرف من إخوته (

 » وكان يعبيص أشرف من إخوته .. ودعا

 يعبيص إله إسرائيل قائالً ليتك تباركني وتوسع

 تخومي وتكون يدك معي..فأتاه اهلل مبا سأل »

)1أخ9:4،10(
 

 لم يكن يعبيص » أشرف من إخوته » ألنه كان

 رجالً غنياً أو نابهاً أو ُمعتبراً في دوائر زراعته أو

ً  جتارته.. الخ. فإن الروح القدس ال يذكر شيئا

 من ذلك، بل يشير إلى ناحيه واحده فقط هي

 أنه دعا إله إسرائيل بالصاله. كان شريفاً ألنه

 كان رجل صاله. فلنتفكر لنعرف كيف يُصبح

  اإلنسان شريفاً في تقدير اهلل.

 لقد تشبث يعبيص بطلب بركه اهلل عليه

 » ليتك تباركني ». لقد آمن فسأل، وسأل

 قصداً شريفاً، وقصد إلهاً غنياً. واهلل يُكرم

  الذين يكرمونه.

 وكان يعبيص شريفاً ملا طلب النمو

 الروحي » ليتك ... توسع تخومي

 ». ليس مما يسر اهلل أن يقنع املؤمن

 بالقليل من اإلدراك واالختبار الروحي.

 ليست الغايه هي أن نَْخلُص من

 الدينونه فقط، بل يجب أن

 نتقدم إلى الكمال - كمال

 النمو في النعمه وفى

 معرفه ربنا ومخلصنا
 يسوع املسيح

 )2بط18:3(
.  

ً  وكان يعبيص شريفا

 ملا طلب ُصحبه اهلل له ..

 » تكون يدك معي ». إن احملب

 يشتاق إلى الشركه مع احملبوب.

 ولذلك ينبغي أن ميألنا الشوق إلى

 التمتع بحضرته وبشركه موصوله

معه، وهذه تتوفر لنا بالطاعه له.

  » إن أحبني أحد يحفظ كالمي ويحبه أبى

  وإليه نأتي وعنده نصنع منزال » )يو23:14( .

 وكان شريفاً ألنه كان يرفض الشر وينفر منه

 » ليتك ... حتفظني من الشر ». إننا في

 طريق حياتنا هنا نحتك بالعالم وبالشيطان،

 وفينا اجلسد. ومن هذه الثالثه يتفجر الشر

 في كل وقت. وما أحرانا أن نطلب القوة التي

 حترسنا. وإذا نحن عرفنا جاذبيه اخلطيه للجسد

 وحاولنا أن نحفظ أنفسنا منها بقوتنا الذاتيه،

 فلن نفلح. لكننا نكون حقاً شرفاء إذا نحن تركنا

 بأمانه كل شر وسعينا صادقني في أثر القداسه،

  طالبني القوة من اهلل.

 وكان يعبيص شريفاً حني طلب أن يختبر الفرح

 في الرب ..

 » حتفظني من الشر حتى ال يتعبني ». إن

 الرغبه في إختبار هذا الفرح تعبر عن نيه

  الطاعه واخلضوع للرب.

 طلب يعبيص من قلبه كل هذه الطلبات

 النبيله.

 » وآتاه اهلل مبا سأل ». واهلل هكذا

 يوافى كل واحد منا - كل من يُصلى

 كما صلى يعبيص بكل إخالص
وبكل صدق.
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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(



 االســــــــــــــــم:
 القديس ماماس الشهيد

 نـــــشــــأتــــــه: كان والدا
 )والدي(القديس وهما ثيؤدوتس

 وروفينا حاّرين في الروح،مواظبني علي
 العباده، يفتقدان العائالت ،ويخدمان

الفقراء واحملتاجني فأحبهما الشعب جًدا.
 لكن عدو اخلير أثار بعض الناس أن يشوا

 بهما لدي احلاكم الكسندروس. إستدعاهما
 وأمرهما بعبادة األوثان وإذ رفضا جلدهما

 وألقاهما في السجن. وإذ الحظ إصرارهما علي
 اإلميان أرسلهما إلي فوستوس حاكم قيصريه،
 وكانا قد تعبا جًدا من طول السفر علي األقدام
 بغير طعام. سقط ثيؤدوتس ميًتا بسبب التعب

 الشديد، ثم ولدت روفينا طفال ذكًرا وماتت في احلال
 قبل أن تدعوه بإسم معني . هكذا ُولد الطفل في
 السجن ولم ينظر والداه ،رأت سيده مؤمنه تقيه

 تُـدعي أميا رؤيا أثناء صالتها، حيث ُدعيت أن تذهب إلي
 السجن وتسأل عن طفٍل حديث الوالدة يتيم الوالدين.

 ذهبت إلى السجن ودبر لها الرب أن تأخذ الطفل
 وأن تأخذ اجلثمانني حيث دفنتهما في بستان كانت

 متلكه، وكانت تفوح منهما روائح عطريه. إهتمت أميا
 بالطفل وحسبته وديعه السماء لها. كبر الطفل وكان

 ينادي والدته التي تبنته »ماما» )باليونانيه ماماس(،
ولفرحها الشديد به كانت تناديه »ماما».

جـــــــهـــــــاده :

 متتع بكلمة اإلجنيل وتعلم الصاله وكان يفرح بسير
 القديسني الشهداء، خاصه سيرتي والديه. وفي

 اخلامسه من عمره التحق مبدرسة الكنيسه حيث
 تعلم الكثير عن الكتاب املقدس إذ بلغ الثانية عشر
 من عمره ماتت مربيته أميا، فقدم كل ما ورثه عنها
 للكنيسه التي قامت بتوزيعه علي الفقراء. كان
 يشهد للسيد املسيح بني الوثنيني فاجتذب كثير
 من الشبان لإلميان.يذكر القديسان باسيليوس

 وغريغوريوس النزينزي عن القديس ماماس انه كان
 راعًيا للغنم بقيصريه كبادوكيا، إهتم برعايه

 بعض األغنام حيث كان يشرب من لبنها ويصنع
 جبًنا. وكان منذ حداثته يسعى إلى ملكوت
 اهلل من كل قلبه، فكرس نفسه للخدمه.
 إجتمع حوله كثيرون فكان يشهد للسيد
 املسيح و يكرز ببشاره اخلالص، كما كان

يهتم بإطعامهم جسديًا.

إســتــشــهــاده:

 وشَي به أهل الشبان الذين
 قبلوا اإلميان لدي احلاكم اجلديد

 دميقريطوس، فاستدعاه وحاول إغراءه
 فلم يفلح. بعث به إلى اإلمبراطور الذي

 إستخف به كصبي صغير، أمر اإلمبراطور
 بضربه بالعصي حتى تهرأ جسده وأُُودع في

السجن وأوقدوا ناراً إلرهابه.

 أما هو فأشتهى أن يُقدم محرقه للرب. لم يُلق
 في النار إذ لم يصدر اإلمبراطور أمًرا بذلك. أمر

 امللك )اإلمبراطور( بربطه بالسالسل وطرحه في
 البحر، لكن عناية اهلل أنقذته إذ قذفته األمواج إلى
 الشاطئ، وإنطلق ماماس إلي التالل اجملاوره وسكن
 بني الوحوش كصديٍق لها ، وكان يتغذى على اللنب

 والعسل . وبعد ذلك حسده عدو اخلير فأثار البعض
 ضده، إذ وشوا ضده لدي حاكم املنطقه وإدَّعوا أنه
 ساحر. أرسل إليه جماعه من اجلند للقبض عليه،

 فإستقبلهم بكل محبه وبشاشه، وإستأذنوه أن يذهب
 معهم إلي احلاكم. شهد اجلند بأنه ليس ساحًرا وال

 باإلنسان الشرير. إغتاظ احلاكم فأرسله إلى اإلمبراطور
 الذي أمر بتعليقه ومتشيط جسمه وتقطيع حلمه ثم
 إلقائه في السجن. ضمد الرب جراحاته، فجاء إليه

 املسجونون وكانوا يئنون من شده اجلوع، فصلي ألجلهم
 وأرسل اهلل لهم من يقدم لهم طعاًما، ثم إنفتحت

 أبواب السجن وخرج املسجونون. أطلق عليه املَُعذِّبني
 احليوانات املفترسه عاملته الوحوش كراٍع وسط
 حمالنه، فكانت تستلقي عند قدميه في خضوٍع

 وسعاده. ثم أطلقوا عليه أسًدا ضخًما فكان يلعق
بني لرؤيته  قدمّي الشهيد، وحني ذهب اجلنود املَُعذِّ

 أمسكهم األسد وألقاهم عند قدمّي الشهيد. أمر
 اإلمبراطور بإلقائه في أتون نار، وإذ سقطت أمطار
 غزيره انطفأت النيران، فأمر اإلمبراطور بقطع رأسه

 فأسلم الروح، وكان عمره حوالي 15 عاًما و نال
 إكليل الشهادة حوالي سنة 275م ، و تعيد له

الكنيسة القبطية في) 4 توت (.

*ملحوظة :

 ُدفن الشهيد في مدينه قيصريه
 الكبادوك بآسيا الصغرى ، و هو راعي

 هذه املدينه )قيصريه الكبادوك(
 اآلن بوجود أعضائه املكرمه

فيها.
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من مينع فمه عن الكالم يحفظ قلبه من األوجاع. 

الروحاني( )الشيخ 



ثانيا: التعلق العاطفي من خبرات املاضي :

بخبرات  مرتبطه  صللفللات  األسللاسللي  االحللتلليللاج 
بأشخاص  نللرتللبللط  أطلللفلللال  ونلللحلللن   : امللللاضلللي 
تعلقاً  بهم  ونتعلق  والللود  باحلب  معنا  يتعاملون 
شللديللداً وتللرسللخ مللامللح هلللؤالء األشللخللاص في 
نفوسنا »من مدرسن وأقارب« وعند الكبر عندما 
أو  نلتقى بأشخاص يتشابهون معهم في الشكل 
املامح أو أسلوب احلوار يحدث تعلق شديد بهم 
أن هؤالء لهم نفس  حيث يعتقد الفرد ال شعورياً 

أساليب األفراد الذين تعامل معهم في الصغر.
فيحدث تعلق شديد بهم كأنهم َيعطون الفرد نفس 
وهو  بها  يستمتع  كللان  التي  الطفوليه  الللسللعللادة 

صغير أو لهم نفس أسلوب احلب.
ثم َيكتشف الفرد بعد فتره بأنهم مختلفون متاماً 
من  بداخله  ُحللفللرت  الللتللي  املشابهه  الللصللوره  عللن 
املاضي وال يحققون أي قدر من احلب ولكن في 
تلك  اإلبتعاد عنهم بسبب  الوقت ال يستطيع  ذات 

الصوره .
مثال إحدى الفتيات كانت متعلقه عاطفياً بشخص 
ُيسئ معاملتها وال يوجد بينهما أي توافق ولكنها 
اإلرشللاد تذكرت  وأثناء  االبتعاد عنه.  ال تستطيع 
أباظه« وأنها منذ  املمثل رشدي   « أنه يشبه شكاً 
طفولتها وهي حتب هذا املمثل ألنه كان ميثل في 
أن  وُنصحت  والرجوله  والشهامه  القوه  نظرها 
حقيقته  وأن  أباظه  رشللدي  ليس  أنه  دائماً  تتذكر 
مشاعرك  في  رَسخ  عما  متاماً  تختلف  املمثل  هذا 

منذ الطفوله.
عاطفي  تعلق  فللي  سبباً  اجلنسي  امليل  يكون  قللد 

شديد جداً ببعض األشخاص:
بعض  مللع  جنسيه  بللخللبللرات  ميللر  قللد  الللطللفللل  أن 
األشخاص أو قد يكون له حب إستطاع جنسي 
فيحدث إرتباط بن صور اجلسم »اللون وامللمس 
الكبر  او الاشعور« وعند  الباطن  والقوام بالعقل 
إذا وجد فتاه تتشابه مع هذه املقاييس اجلسمانيه 

يجد نفسه منجذباً بشدة لها.
هذا  أن  ويعتقد  ُيضلله  اجلنسي  اإلجنلللذاب  وهللذا 
بن  الترابط  الفرد  يدرك  ال  ما  وكثيراً  شديداً  حباً 
صورة املاضي وال احلاضر ورغم من اإلختاف 
والوفاق  والتفاهم  الشخصيه  في  بينهما  الشديد 
يكون مندفعاً لارتباط بها، وبعد الزواج وإشباع 

الناحيه اجلنسه تظهر املشاكل واخلافات بسبب 
عدم التوافق في الشخصيه.

بسبب  للفتاه  بالنسبه  الشيء  نفس  يحدث  وقللد 
خبرات الطفوله اجلنسيه.

أحياناً ما يرتبط احلب داخل الفرد بقيم رمزيه لها 
أهمية خاصه لديه من خبرات املاضي ويتغاضى 
عن باقى اخلافات وينكر أهميتها وبعد االرتباط 

يكتشف أن هذه اخلافات تدمر العاقه.
مثال فتاه يرتبط احلب لديها بالصدق واإلخاص 
تضمن  التي  الوحيده  هي  القيمه  هذه  أن  وتعتبر 
لها اإلحساس باألمان في العاقه العاطفيه. فإذا 
الصفه  بهذة  يتصف  حياتها  في  شخص  ظهر  ما 
تتعلق به عاطفياً بشكل مبالغ فيه وتتغاضى عن 
اخلافات األخرى. وإذا حدث موقف عارض يدل 
من وجهة نظرها على عدم اإلخاص تنقلب بشده 
على من حتب حيث أن إحساسها باألمان قد يهتز 
في  التحكم  تستطيع  وال  املوقف  هذا  من  بالكامل 
هذا  بسبب  بالكامل  العاقه  تدمر  وقللد  فعلها  رد 

املوقف العارض.

ثالثاً : الهرب من حياه أسريه مفككه : 

هرباَ من مشاكل األسره واخلافات بن الوالدين 
أن في احلياه اجلديده سوف تعيش  الفتاه  تعتقد 
في جو مستقر وال تختار علي أساس صحيح... 
تدرك  وال  تصادفها  فرصة  ألول  تندفع  ولكنها 

عواقبها.

رابعاً :احلب الرومانسي :

في  صللوره  الفرد  يعشق  الرومانسي  احلللب  في 
صفات  فيه  يللرى  احملللبللوب  علي  يسقطها  خياله 
ألنلله قد صنعها من عقله  مللوجللودة أصللاً  ليست 
يساعد  اخليالي  العشق  هذا  بها.  وإنخدع  الباطن 
في  به  مر  مؤلم  واقللع  من  الهروب  علي  اإلنسان 
جتارب طفولته ويطير به إلي عالم خيالي يرسمه 
املشاعر  به  يعوض  باحلقيقه  صله  ال  للمحبوب 

التي إفتقدها علي مدار حياته .
دون  قويه  رابللطلله  بينهما  تولد  الللغللرام  ومشاعر 
املدمره  الشخصيه  فللي  االخللتللافللات  إلللي  النظر 
الللتللورط صعب اخللللروج منه  الللللزواج وهلللذا  عند 

خصوصاً إذا ما حدث بينهم جتاوزات جنسيه.

اجتماعيه  لــظــروف  احلــب  تــوهــم  خــامــســاً: 
ونفسية:

من  النوع  هذا  قصة  بطاً  هما  والفراغ  فالوحده 
اإلرتللبللاط حيث يللرغللب اإلنللسللان اإلرتلللبلللاط  بأي 
الوحده  ألن  يللكللون  مبللن  االهللتللمللام  دون  شخص 
خال  مللن  إال  ذلللك  تعويض  يستطيع  وال  تللدمللره 

الزواج.

ولكن احلب احلقيقي  .... الدائم .... املتجدد ُيبنَى 
على:

في  لإلختافات  املنطقي  والتحليل  والعقل  الفكر 
الشخصيه.

اللللقلللدره علللللي دراسلللللة شللخللصلليللة اآلخللللر وملللدى 
التوافق.

قللدرتلله علي  وُيلللللدرك  األخلللر  فللي  السلبيات  يللرى 
إحتمال هذه السلبيات.

ال ينخدع في احلب الرومانسي.
العاطفيه  مللللن  درجلللللله  وجللللللود  حللتللملليللة  يللللللدرك 
والرومانسيه وامليل اجلنسي ولكنها ال تخفى عنه 

جوانب شخصية اآلخر.
أو  فللي احملللبللوب  يللتللوهللم صللفللات غلليللر حقيقيه  ال 

يتوهم قدرته على تغييرها بعد الزواج.
 

اآلخلللر  لللغلليللريللة  إعلللتلللبلللار  دون  حللقلليللقللي  حلللب  ال   
على  معه  وتعاملك  للله  وقللبللولللك  عنك  وإخللتللافلله 
هللذا األسلللاس ويللكللون هللذا اإلخللتللاف فللي حدود 
اإلحتمال واإللتقاء معه في فرادته وإختافه. وال 
يوجد دين على االخر فلقد وهبته حبك هديه منك 

وليس في طياته شروطاَ مخفيه.

..نستكمل معاً أقنعة احلب الزائف
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افرام السرياني( )ما 



الكتاب املقدس

موضوعه: اإلثبات القاطع أن يسوع املسيح هو املسيا الكلمه املتجسد وأن كل من يؤمن 
به سينال احلياه األبديه.

مكان كتابته: ُيظن أنه كتب فى أفسس.

زمن كتابته: ما بني سنه 85،-100 ميالديه.
كل إصحاح يقدم لنا زاويه جديدة من شخصيه املسيح

االصحاح الثاني  :املسيح هو ابن االنساناالصحاح األول     :  املسيح هو ابن الله
االصحاح الرابع   :الباحث عن اخلطاهاالصحاح الثالث    : املعلم األعظم

االصحاح السادس: خبز احلياهاالصحاح اخلامس : الطبيب الشافي
االصحاح الثامن   : مدافع عن اخلطاهاالصحاح السابع   : ماء احلياه

هذا  قريبا«يركز  اليهود  عيد  الفصح  وكان  )يو4:6(«  في 
االصحاح عن ثاثة أشياء تربطهم عاقه وثيقه :-

)الذي  الفصح  عمل  الذي  املسيح  الفصح:شخص   -1
نأخذه عند التناول(

»احلق  وقال  يسوع  اجلموع:أجابهم  اشباع  معجزة   -2
احلق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس ألنكم رأيتم آيات بل 
ألنكم أكلتم من اخلبز فشبعتم. إعملوا ال للطعام البائد بل 

للطعام الباقي للحياه االبديه« )يو26:6(.

3- املن احلقيقي :املسيح هو املن النازل من السماء يشير 
هنا الى التجسد ، وحبة احلنطه التي سقطت على االرض 
التي  احلنطه  ،وحبة  املصلوب  للمسيح  رمز  هذه  وماتت 
أثمرت هذا يشير أيضاً الى القيامه .. وبالتالي فعند التناول 
لنا  ،ويكون  وقيامته  وموته  صلبه  في  املسيح  مع  نتحد 
يأكل جسدي ويشرب دمي  الله»من  إحتاد و شركه مع  
اليوم االخير. الن جسدي  أقيمه في  أبديه وأنا  فله حياه 
مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب 

دمي يثبت فّي وانا فيه«)يو54:6(.

هذا  في  قريبا«)يو2:7(  املظال  عيد  اليهود  عيد  »وكان 
حيث  باملاء  صله  له  هذا  و  املظال  عيد  يوجد  الصحاح 
الهيكل  أن يرشوا حول  العيد  اليهود في هذا  من طقوس 
رشها  وأثناء  حتديدا(  سلوان  بركه  من  )ماء  باملاء 
ينابيع  من  بفرح  مياها  مثل»تستقون  بترنيمات  يترمنوا 

وطبقها  ينابيع  كلمه  املسيح  3(فأخذ   :12 اخلاص«)اش 
من  جتري  الكتاب  قال  كما  بي  آمن  وقال»من  نفسه  على 

بطنه أنهار ماء حّي«)يو38:7(.

الروح  على  والسابع  السادس  االصحاحان  ٌيركز 
الرب  جسد  أخذ  في  إستمراريه  ُوجدت  كلما  القدس،أنه 
بالروح  إمتائنا  باملسيح وبالتالي زاد  ودمه زاد إحتادنا 
القدس .. فأساس عاقتنا مع املسيح على األرض عباره 

عن عاقتنا بالروح القدس ،

فهل انت ؟؟

- ٌتضرم روح الله الذي فيك:و هذا يحدث عندما تتجاوب 
مع الله. 

الله  روح  حتزن  فيك:انت  الذي  الله  روح  حٌتزن  أنك  أم 
عندما تفعل شيء خاطئ. 

إذاً أنت من أي نوع؟!

 في أي وقت من األوقات،أو اثناء أي عمل كبير أو صغير..
ردئ  شيء  في  وتفكر  الطريق  في  سائرا  كنت  لو  حتى 
سائراً  كنت  أن  ،أما  فيك  الذي  الله  روح  حُتزن  هنا  فانت 

وتصلي صاه قصيره فأنت تضرم روح الله فيك .

بالروح  عاقتك  معرفة  تستطيع  يومك  محصلة  ومن 
القدس وحُتدد منها مدى إنطباع صورة وشخص املسيح 

إذا أحببت كتابك املقدس فلن َتْكمل بعد شهوه اجلسد. 
) القديس جيروم ( 10



في حياتك.

الروح القدس قادر أن يعطينا كل ما هو للمسيح ..ولكن 
،الله  فينا  الله  روح  نضرم  عندما  يعطينا  ؟  يعطينا  متى 
يتدخل في أدق التفاصيل ، مهما كان فعل اخلير صغير ال 
تتردد فيه أبداً  ،فانتبه إذاً 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.

كل شخص في هذه احلياة له رساله )سواء في البيت او 
داخله  في  الله  بروح  يؤديها  أن  وعليه  اخلدمه(  أو  العمل 
هذا  أجل  من  الذات  هي  الرساله  هذه  ٌيعطل  الذي  لكن 
أول شرط قاله املسيح : »من أراد أن يأتي ورائي فلينكر 

نفسه«)مر 8: 34(.

»ثم حضر أيضا الى الهيكل في الصبح وجاء اليه جميع 
والفريسيون  الكتبه  اليه  يُعلّمهم.وقدم  فجلس  الشعب 
قالوا  الوسط،  في  أقاموها  زنا.وملا  في  أُمسكت  إمرأه 
الفعل  ذات  في  تزني  وهي  أُمسكت  املرأه  هذه  معلّم  يا  له 
ترجم.فماذا  هذه  مثل  أن  أوصانا  الناموس  في  وموسى 

تقول أنت«)يو2،5:8(.

من  احلكم  يصدر  لكي  الهيكل  الى  بها  يأتوا  أن  البد  كان 
الهيكل الن اليهود في ذاك الوقت كانوا محتلن من الدوله 
االعدام  حكم  إصدار  مينعون  كان  ،والرومان  الرومانيه 

،فطلبوا من املسيح أن يحكم عليها. 

به  يشتكون  ما  لهم  يكون  لكي  ليجربوه  هذا  قالوا   «
قد  يكون  بالرجم  املسيح  أجاب  إذا  حيث  عليه«)يو6:8( 
قد  يكون  ترجم  ال  كانت  اذا  أما  الروماني  القانون  كسر 

كسر القانون املوسوي ..

األ تاحظون معي أنه يوجد شيء ناقص في هذه القضيه 
؟!! أين هو الرجل ؟ هذه القضيه لها طرفان أين هو الطرف 
ولكن  هرب  قد  الرجل  هذا  يكون  أن  احملتمل  اآلخر؟من 
املعنى الرمزي هو أن هذا الرجل يتمثل في كل املوجودين 
املوجودين  كل  فخرج  املسيح،  إنحنى  ذلك  أجل  من 

وضمائرهم تبكتهم)يو9:8( ألنهم كانوا متهمون معها.

بأصبعه  يكتب  وكان  أسفل  الى  فإنحنى  يسوع  »وأما 
على االرض« )يو6:8(..كتب املسيح هنا بأصبعه فنتذكر 
الوصايا التي ُكتبت بأصبع الله ، إن هذا الذي يكتب اآلن 
جئت  ما   « الشريعه  يطور  أن  احلق  له  الذي  الوحيد  هو 
وأخذ  عنها  الله  الكّمل«)مت17:5(..فدافع  بل  النقض 
أن  يستطيع  الذي  الوحيد  هو  ،إذ  عليها  الواقع  العقاب 

يحكم عليها بالبراءه 

لهم من كان منكم  إنتصب وقال  »وملا إستمروا يسألونه 
يكون  الرد  بهذا  بحجر«)يو7:8(  أوالً  فليرمها  خطيه  با 
أن  يستطيعوا  ال  وإنهم   ، معها  متهمون  إنهم  لهم  قال  قد 

يدينوها الن هناك شرطن في الشريعه يجب توفرها :

1- أن يكون هناك شهود.

2- الذي َيرجم يكون بريء ..إذاً ال يصلح أحد أن يطبقها 
كلها  خطايانا  عقاب  املسيح  ،فأخذ  أيضا  يقدر  أحد  وال 
لهلللللللللللا  وقال  كلها  خطايانا  بدل  لآلب  ذبيحه  نفسه  وقدم 
قال  املرأة  سوى  أحدا  ينظر  ولم  يسوع  إنتصب  فلما   «:
أحد،  املشتكون عليك.أما دانك  اولئك  أين هم  إمرأه  يا  لها 
فقالت ال أحد يا سيد.فقال لها يسوع وال أنا أدينك.إذهبي 
وال تخطئي أيضا«)يو10،11:8(» فقال يسوع لليهود الذين 
تكونون  فباحلقيقه  كامي  في  ثبتم  ان  إنكم  به  آمنوا 
يحرركم«)يو32:8(  واحلق  احلق  وتعرفون  تاميذي، 
هذه  أطلق  مثلما   ، أحراراً  الله  يطلقنا  اخلطيه  مغفرة  بعد 
إننا  أجابوه   « اُحرار  جميعا  يطلقنا  أن  يريد  ،الله  املرأه 
ذرية إبراهيم ولم نستعبد الحد قط.كيف تقول أنت إنكم 
لكم  أقول  احلق  احلق  يسوع  أحراراً.اجابهم  تصيرون 
يبقى  ال  للخطيه.والعبد  عبد  هو  اخلطيه  يعمل  من  كل  إن 
في البيت الى األبد.أما األبن فيبقى الى األبد.فان حرركم 

االبن فباحلقيقه تكونون أحراراً«)يو33،36:8(.

)يو48:8(،فلم  شيطان  وبه  سامري  أنه  إتهموه  وبعدها 
يدافع الله عن إنه سامري النه هو جاء للجميع بل أجاب 

يسوع و قال ليس بي شيطان )يو49:8(.

يكون  أن  قبل  لكم  أقول  احلق  احلق  يسوع  لهم  »قال 
يسوع  ليرجموه.أما  حجاره  فرفعوا  كائن.  أنا  إبراهيم 
الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى  فإختفى وخرج من 

هكذا«)يو58:8(.

الذبيحه  مكان  الهيكل،والهيكل  في  حدثت  كلها  القصة 
املتمسكن  الباقي  لكن  حره  املرأه  هذه  أطلقت  ..الذبيحه 

ببرهم الذاتي مازالوا في العبوديه.

السيد  أن  ستاحظ  اإلصحاح  هذا  في  معي  تأملت  لو  و 
كانت  دخلت  عندما  ،واملرأه  األسفل  الى  إنحنى  املسيح 
رأسها نحو االرض أيضاً وملا خرجوا الناس رفعت رأسها 
فاملسيح إنحنى لكي يرفع رأسها ،املسيح أخذ موقف املرأة 
لكي يرفع رأسها مثل الذي فعله على الصليب أخذ مكاننا 
بالتبادل  يسمى  ما  هذا  و  أحراراً  ليطلقنا  الصليب  على 

االلهي )أخذ الذي لنا واعطانا الذي له (.
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)الشيخ الروحاني(
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!... القـرون األولـى  القبـطيه في  الكنيسه 

الناحيه  من   – تعتبر  الرسل  كرازة  وقت  اإلسكندريه  مدينة  كانت 
السياسه – املدينه الثانيه  في اإلمبراطوريه الرومانيه بعد العاصمه روما  
العالم  منازع عاصمة  دون  كانت   ، والثقافيه  العلميه  من جهه شهرتها 
، كانت أكبر مركز علمي  ... فمدرستها الشهيره  الثقافيه في ذلك احلني 
وفلسفي في العالم الوثني ، مبا توفر لها من مشاهير العلماء والفالسفه 
كانت  القيمه..  واخملطوطات  الكتب  من  الشهيره  مكتبتها  به  زخرت  وما 
اإلسكندريه مدينه دوليه عامره بالسكان من مصريني وإغريق ورومان ويهود 
وبعض أجناس أخرى ... ، وصل اإلميان املسيحي إلي مصر قبل كرازة مارمرقس 
ً لقرب مصر من بالد اليهود ... كما كان بني من شاهدوا معجزة  بها، نظرا
يوم اخلَمسني بعض من سكان « مصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان »      
(أع٢: ١٠) . وليس ما مينع أن يكون هؤالء الذين آمنوا ، قد حملوا اإلميان معهم 
إلي موطنهم... وهناك إشاره في سفر األعمال إلى أبلوس اإلسكندري الذي 
ً في طريق الرب «وكان وهو حار  ً في الكتب وخبيرا كان يهودياً وتنصر، مقتدرا

بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب »  (أع١٨: ٢٤، ٢٥) ..
ثاؤفيلس  املدعو  السكندريه  وجهاء  أحد  إلى  إجنليه  لوقا كتب  والقديس   
إلى  اإلميان  التي حملت  األولى  الوسيله  هو  لوقا  القديس  إجنيل  يكن  ولم 
له  يقول  إذ   ، إليه  لوقا  إجنيل  وصول  قبل  مؤمنا  كان  إنه  بل  الرجل  ذلك 
لمت به» (لو١: ٣، ٤)... وقيل أن  القديس لوقا «لتعرف صحة الكالم الذي عَ
الرسول سمعان القيرواني كرز في جنوب مصر (منطقة أسوان والنوبه)... 
املصري قبل وصول  القطر  إلى  املسيحي  اإلميان  أية حال فقد وصل  وعلى 
بإسم  تعرف  التي  املصريه  الكنيسه  تأسيس  لكن  إليه...  مرقس  مار 
السبعني  أحد  وهو  مارمرقس.  القديس  إلى  ينسب  اإلسكندريه  كنيسة 
... ومتيزت بكثره عدد من  رسوالً – أسس هذه الكنيسه حوالي سنة ٦٠م 
... و  آمن وبسمو روحانيتهم ، وبحياه الزهد التي عاشها جمهور املؤمنني 
أشار إليها فيلو الفيلسوف اليهودي السكندري في القرن األول امليالدي في 
كتابه حياة التأمل. كما أسس مارمرقس في اإلسكندريه مدرسه الهوتيه 
، لتثبيت املؤمنني في الدين اجلديد ، وتقف أمام املدرسه الوثنيه الشهيره 
تقاوم تيارها وأفكارها وترد عليها ... وقد قدر لهذه املدرسه – فيما بعد – مبا 
توفر لها من علماء أن جتذب بعض فالسفه املدرسه الوثنيه وتهديهم إلى 
كله  العالم  في  مسيحي  الهوتي  دراسي  مركز  أكبر  تصبح  أن  بل  اإلميان 
في  املسيحيه  للكنيسه  املدرسه  هذه  وقدمت   . قرون  لعدة  وغرباً  شرقاً 
ل خدمه ، ويزودوا  مصر وخارجها علماء وفالسفه إستطاعوا أن يخدموا أجّ

عن إميانهم بأقالمهم التي نفت إدعاءات الفالسفه الوثنيني ...
الكنيسه  مؤسس  هو  الرسول  مرقس  مار  العظيم  القديس  كان  ملا   #
الباباوات  بعده  من  وتعاقب  لإلسكندريه،  األول  البابا  يعد  فهو  القبطيه 
الكهنوت  رياسه  نال كرامه  وقد  ملار مرقس  التالى  اخلليفه  انيانوس  وكان 

املقدس على يد القديس البشير نفسه .
+ من هو انيانوس؟

هو  مرقس.  مار  العظيم  للقديس  الكرازي  العمل  باكوره  إنيانوس  إن 
أهالي  من  كان  وقد   . السكندري  الكرسي  بطاركة  من  الثانى  البطريرك 
قدوم  عند  وحدث  إسكافياً  وكان  وثنيني  لوالدين  إبناً  اإلسكندريه،  مدينة 
مدن  اخلَمس  من  قادماً  اإلسكندريه  إلى  الرسولي  مرقس  مار  العظيم 
ثم  الواحات  إلى  إجته  أنه  هناك  سنوات  تسع  قضاء  بعد  (ليبيا)  الغربيه 
الصعيد ثم تقدم شماالً نحو بابليون وغادرها إلى اإلسكندريه وهو يجول 
إنقطع حذاؤه وكان ذلك فاحته  ألعماله اجمليده  ً في طرقاتها حتى  مبشرا
إذ دَبرت العنايه اإللهيه أن مير على إسكافي بالسوق هو إنيانوس ووجدها 

فرصه مناسبه ليحدثه عن اهللا الواحد فإنفتح قلبه لكلمة اهللا .
أن  دعاه  ، حتى  ملارمرقس  احلذاء وسلمه  إنيانوس من إصالح  إنتهى  أن  وما 
له  وجمع  الشيق  الالهوتي  احلديث  هذا  له  ليكمل  بيته  إلى  معه  يذهب 
بعالمة  رسمه  إنيانوس  بيت  إلى  مارمرقس  دخل  وملا  وأصحابه  أقاربه 
الصليب املقدس وقال «بركه الرب حتل في هذا البيت» وقد صار البيت فيما 
رف هذا  بعد كنيسه بإسم مار جرجس كما ورد فى سنكسار ٢٠ هاتور . وعُ
املوضع على مدى تاريخه الطويل بعدة أسماء مختلفه منها (بيت إنيانوس) 
وكان كنيسه حتت األرض بإسم مارمرقس وفيها دفن القديس مرقس في 
األباء  يدفن  أن  عاده  بعده  من  وأصبحت   . الكنيسه  هذه  أسفل  موضع 

البطاركه السكندريني بعد نياحتهم مع جسد مارمرقس في مقبرته.
رسامته أسقفاً : 

اإلسكندريه  إنيانوس أسقفاً علي  القديس  القديس مارقس بسيامه  قام 
حوالي عام ٦٤م و معه ثالثه 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 اخلمس املدن الغربيه بليبيا والذين حملوا رسالة الكرازه إلى مواطنهم 
إستشهاد  بعد  كهنه  ويرسم  يبشر  سنتني  هناك  ومكث  غيابه  أثناء 
إلى  والقديس بولس رجع مارمرقس  القديس بطرس  العظيمني  الرسولني 
ً وان غرسه قد منا وإزدهر وكان  اإلسكندرية فوجد أن تعبه لم يذهب هباءا
عمل القديس إنيانوس األسقف في الكرازه واضحاً لدرجه أن عدد املؤمنني 
ً وقد بنوا لهم كنيسه في املنطقه الشرقيه من اإلسكندريه  قد تزايد جدا
عرفت بإسم « بوكاليا (كلمه بوكاليا معناها دار البقر وقيل أنها سميت 
كذلك النها كانت حظيره للبقر وألنها كانت تنبت في ذلك املكان حشائش 
وأعشاب بريه فكانوا يرعون فيها البقر وموضعها اآلن الكنيسه املرقسيه 
ً من املساكن جعلوها بيوت ضيافه  باإلسكندريه) كما بنوا إلى جوارها عددا
للغرباء والفقراء ثم ملا نال الكاروز العظيم إكليل الشهاده في ٣٠ برموده 
في السنه الرابعه عشر حلكم نيرون الظالم في ٢٦ إبريل سنه ٦٨ م ، أتي 
القديس إنيانوس ومعه جماعه من املؤمنني  وأخذوا جسد أبيهم في اإلميان 
وحملوه إلى كنيسة بوكاليا ووضعوه في تابوت حيث صلي عليه خليفته 
فأصبح   . اجلميع  وتبارك  الشعب  وكل  اإلكليروس  مع  إنيانوس  القديس 
انيانوس بذلك البابا السكندري الثاني وأول السلسه التي تتألف من تعاقب 
ً بعد اآلخر علي السده املرقسيه اجلليله . وقد  خلفاء القديس مرقس واحدا
يُعلم  رعيتهم  علي  الساهرين  الصاحلني  احلكماء  من  إنيانوس  البابا  كان 
الشعب ويثبته علي اإلميان القومي بإخالص وبهمه ال تعرف امللل وكان فوق 
بجهاده  فإستطاع  والتواضع  البساطه  من  عظيم  جانب  علي  هذا  كل 

ً من الشعب إلى املسيحيه .  ً كبيرا احلسن أن يكسب عددا
وقد شهد املؤرخون للبابا إنيانوس بالصالح والتقوى وقال عنه أوسابيوس 
املؤرخ « إنه كان محبوبا من اهللا مقبوالً عنده » وقال آخر « كان قلبه ينظر 
قلب اهللا ويعرف مشيئته ويتممها » ، وإستمر في خالفته املرقسيه حتى 
٢٠ هاتور ٨٦ م. تاريخ نياحته بسالم أي نحو ٢٢ سنه من رسامته أسقفاً 
فيكون بهذا قد إستمر مسئوالً عن شعب السيد املسيح كبطريرك مده 
ً . وكان البابا  ً واستقرارا ثماني عشر سنه وكانت أيام رئاسته كلها هدوءا

إنيانوس أول من حمل لقب «بابا» .
فلتكن روح القديس البابا انيانوس والبطريرك الثاني معنا وليعطينا الرب 
أن  دون  القديسني  أبناء  بأننا  باطالً  نفتخر  فال  الطريق  أن نسير معه علي 

نعمل عملهم مكملني رسالتهم . 

1(  ظهور العذراء في قسقام  فى عام 1396 م : في دير احملرق بجبل 
قسقام  أثناء صاله قداس األنبا غبريال : شاهدها كل جمهور الشعب 

احلاضرالصاله.               
  2( عذراء أسيوط  من وقت العائله املقدسه حتى 1988 م   : من كل عام 
طيف العذراء النوراني يظهر مرات متعدده والعداد كثيره من الناس.

كان أبرزها ظهورها سنة 1988 م . كان الظهور بهيئه نورانيه علي قمه 
جبل أسيوط ملده ساعتني مع أول خيط للظالم . شاهدها أكثر من 2000 
يطير  الذي  األبيض  احلمام  الظهور  صاحبت  الظواهرالتى  .ومن  زائر 

بالليل فوق الدير.
لبطريركيه  التابعه  البنات  مدينه  في   : م   1954 القدس  عــذراء      )3
األقباط األرثوذكس بالقدس. في الساعه 11 صباح يوم األثنني املوافق 
كنيسه  مذبح  تعلو  التي   ( املدرسه  فصول  إحدي  في   .  1954-6-21
 . اللمعان  شديد  نور  وسط  مرمي  العذراء  ظهرت  أنطونيوس(   األنبا 
شاهدته طالبات الصف اخلامس االبتدائي )20 طالبه ( 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 28- 6 - 1954 . أثناء عمل متجيد ألم النور بعد 

إنتهاء القداس اإللهي .ظهرت مره ثانيه في غرفة الرئاسه اجلديده .
شاهدها  مساءاً   7 الساعة  حتى  مساء  والنصف  الرابعه  الساعه  في 
مئات من سكان القدس من جميع الطوائف واالديان . بعد إسبوع : يوم 
 . القداس اإللهي  االثنني 5 – 7 – 1954 م  أثناء عمل متجيد بعد إنتهاء 
ظهرت مره ثالثه في نفس املكان . في الساعة 1 ظهراً .ظهرت أم النور 
وكانت املالئكه حتيط بأم النور . أستمر الظهور 7 ساعات كامله حتي 
الساعه الثامنه مساءاً . رأها هذه املره عدد كبير جداً من سكان مدينه 
القدس . صاحب الظهور معجزات شفاء كثيرة جداً حضر ملشاهدتها 
هذا  في  الصاله  يتم  اليوم  وحتي   . أنباء  وكالت  وممثلوا  دول  سفراء 
املكان الذي أصبح كنيسه بأسم  العذراء مرمي فى كل يوم أثنني من كل 

أسبوع تذكاراً للظهور املتكرر في نفس اليوم.    
 –  4  –  2 املوافق  الثالثاء   يوم  مساء  في  1968م:   الزيتون   عذراء   )4

 1968
من  الناس  من  األلــوف  أمــام   . روحانيه  بهيئه  مرمي  العذراء  جتلت   
مختلف األعمار واالجناس واألديان  مت فحص املنطقه حتي 24 كم من 

اجلهه االمنيه  حضور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .
5( عذراء املعادي1968م: ظهرت ملئات الناس 1984 م في ليله صعود 

جسد ام النور 
 –  8 –  21 يوم  في   : سيفني  إبى  دير  في  العذراء  ظهورات  م    1979  )6
كنيسه  في  النور  ام  ظهور  الــعــذراء   ظهور  عيد  ليله  املوافق   1979
في  الكنيسه.  بهذه  األول  القداس  إقامه  قبل  بالدير  دميانه  الشهيده 
هذا اليوم نزل عمال ألخذ أدواتهم من الكنيسه في نهايه اليوم فحدث 
أن إنقطع التيار الكهربائي وهم داخل الكنيسه في وسط الظالم فجأه 
مالمحه  صار  حتى  يتجسد  إخذ  أبيض  نور  عمود  املذبح  ناحيه  ظهر 
واضحه وكانت أم النور ثم متشت حول املذبح وكانت طرحتها جتر 

رجعت  ثم  الكنيسه  في  ومتشت  املذبح  من  نزلت  ثم  االرض  علي 
للمذبح مره ثانيه ثم اخذت ترتفع الي أعلي واختفت وفي تلك اللحظه 

عاد التيار الكهربائي .
7(   جتليات أم النور في إدفو 1969م :  في هذه املدينة لها تاريخ روحي 

عجيب 
بشكلها  النور  أم  ظهرت  الزيتون  في  ظهورها  من  ونصف  سنه  بعد 
صاله  إجتماع  اثناء  للكنيسه  القبلي  بالشباك  الكامله  وصورتها 
للشابات وشهادتها  كل الشابات واحلاضرين في الكنيسه . ثم تكرر 
الظهور في مساء يوم 13 - 9 – 1969  دوي صوت قوي إنفجر عنه نور 
ستر  علي  العذراء  ظهرت  ثم  الكنيسه   خارج  وظهر  اجلميع  شاهده 
الهيكل االوسط  ثم جاء يوم الظهور العجيب الم النور  في إدفو  يوم 
 (  8  -22 االحد  عشيه    ) ش   1698 مسره    15  ( السبت 21 - 8 – 1982 
عيد صعود جسد العذراء مرمي (  في الساعة 8:10 مساءاً 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 
أما  إلي الشمال ورشت مياه نزلت علي كثيرين  الكنيسه في اجلنوب 
من كان خارج من الشمامسه كانوا يرون الصوره التي يحملونها كأن 
وتكرر   8:30 الساعه  الهيكل  فيه  من  ظهرت   ثم  منها  تتجلي  العذراء 
األمر عده مرات استمرت الظهورات حتى يوم االربعاء 30 – 9 – 1982  
 1982 –  10 – – 1982  في يوم اجلمعه 29   11 – ثم ظهرت في يوم 19 
شاهدت  وقد  الكنيسه  مناره  علي  الصليب  رفع  في  العمال  ساعدت 

بعض العائالت ذلك .
8( 1986 م  العذراء في شبرا :  بدأت ظهورات العذراء بكنيسه الشهيده 
 1702 برمهات   16 يوم  مساء  في  بشبرا  دوبلو  بابا  بــأرض  دميانه 
للشهداء )25 – 3 – 1986(كان الظهور متعدداً ومتفرقاً في وضح النهار 
حتي  مستمره  املعجزات  االن  بالليل.وحتي  أيضاً  و  القداسات  اثناء 

يومنا هذا .
9( عذراء دقادوس ) محافظة دمياط ( 1988 م :  ظهرت في منظر نوراني 

عجيب يوم 14 – 2 – 1988 دقادوس   كلمه قبطيه تعني والده اإلله .
السبع  لبركه  تابعه  قريه  هي  م:  احلجر1997  شنتنا  ظهورات   )10
محافظه املنوفيه  في 6 – 8 – 1997 خالل صوم العذراء  رأوا نور فائق 

الطبيعه .
11( ظهورات منيا القمح 1998  م: في يوم 27 – 7 – 1998 بدات بعض 
القمح  منيا  مبدينه  العجائبي  مارمينا  كنيسه  في  الغريبه  الظواهر 

محافظه الشرقيه .
12(     عذراء أسيوط 2000:  في يوم 17 – 8 – 2000  رأتها سيده تقف 

فوق سطح الكنيسه تتمشي بني املنارتني .
13(جتلي العذراء في اسيوط  2006  :  في يوم 29 – 3 – 2006 م  ظهرت 
أثناء القداس االلهي الساعه 9 صباحاً   بكنيسه رئيس املالئكه ميخائيل 

باسيوط استمرت الظهورات ساعتني .
14(   عذراء الوراق  2009 :في يوم اجلمعة 11 -12 -2009 . 

12
 ال توجد نصره أعظم من اإلنسان على أهوائه .
) القديس كبريانوس (
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!... القـرون األولـى  القبـطيه في  الكنيسه 

الناحيه  من   – تعتبر  الرسل  كرازة  وقت  اإلسكندريه  مدينة  كانت 
السياسه – املدينه الثانيه  في اإلمبراطوريه الرومانيه بعد العاصمه روما  
العالم  منازع عاصمة  دون  كانت   ، والثقافيه  العلميه  من جهه شهرتها 
، كانت أكبر مركز علمي  ... فمدرستها الشهيره  الثقافيه في ذلك احلني 
وفلسفي في العالم الوثني ، مبا توفر لها من مشاهير العلماء والفالسفه 
كانت  القيمه..  واخملطوطات  الكتب  من  الشهيره  مكتبتها  به  زخرت  وما 
اإلسكندريه مدينه دوليه عامره بالسكان من مصريني وإغريق ورومان ويهود 
وبعض أجناس أخرى ... ، وصل اإلميان املسيحي إلي مصر قبل كرازة مارمرقس 
ً لقرب مصر من بالد اليهود ... كما كان بني من شاهدوا معجزة  بها، نظرا
يوم اخلَمسني بعض من سكان « مصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان »      
(أع٢: ١٠) . وليس ما مينع أن يكون هؤالء الذين آمنوا ، قد حملوا اإلميان معهم 
إلي موطنهم... وهناك إشاره في سفر األعمال إلى أبلوس اإلسكندري الذي 
ً في طريق الرب «وكان وهو حار  ً في الكتب وخبيرا كان يهودياً وتنصر، مقتدرا

بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب »  (أع١٨: ٢٤، ٢٥) ..
ثاؤفيلس  املدعو  السكندريه  وجهاء  أحد  إلى  إجنليه  لوقا كتب  والقديس   
إلى  اإلميان  التي حملت  األولى  الوسيله  هو  لوقا  القديس  إجنيل  يكن  ولم 
له  يقول  إذ   ، إليه  لوقا  إجنيل  وصول  قبل  مؤمنا  كان  إنه  بل  الرجل  ذلك 
لمت به» (لو١: ٣، ٤)... وقيل أن  القديس لوقا «لتعرف صحة الكالم الذي عَ
الرسول سمعان القيرواني كرز في جنوب مصر (منطقة أسوان والنوبه)... 
املصري قبل وصول  القطر  إلى  املسيحي  اإلميان  أية حال فقد وصل  وعلى 
بإسم  تعرف  التي  املصريه  الكنيسه  تأسيس  لكن  إليه...  مرقس  مار 
السبعني  أحد  وهو  مارمرقس.  القديس  إلى  ينسب  اإلسكندريه  كنيسة 
... ومتيزت بكثره عدد من  رسوالً – أسس هذه الكنيسه حوالي سنة ٦٠م 
... و  آمن وبسمو روحانيتهم ، وبحياه الزهد التي عاشها جمهور املؤمنني 
أشار إليها فيلو الفيلسوف اليهودي السكندري في القرن األول امليالدي في 
كتابه حياة التأمل. كما أسس مارمرقس في اإلسكندريه مدرسه الهوتيه 
، لتثبيت املؤمنني في الدين اجلديد ، وتقف أمام املدرسه الوثنيه الشهيره 
تقاوم تيارها وأفكارها وترد عليها ... وقد قدر لهذه املدرسه – فيما بعد – مبا 
توفر لها من علماء أن جتذب بعض فالسفه املدرسه الوثنيه وتهديهم إلى 
كله  العالم  في  مسيحي  الهوتي  دراسي  مركز  أكبر  تصبح  أن  بل  اإلميان 
في  املسيحيه  للكنيسه  املدرسه  هذه  وقدمت   . قرون  لعدة  وغرباً  شرقاً 
ل خدمه ، ويزودوا  مصر وخارجها علماء وفالسفه إستطاعوا أن يخدموا أجّ

عن إميانهم بأقالمهم التي نفت إدعاءات الفالسفه الوثنيني ...
الكنيسه  مؤسس  هو  الرسول  مرقس  مار  العظيم  القديس  كان  ملا   #
الباباوات  بعده  من  وتعاقب  لإلسكندريه،  األول  البابا  يعد  فهو  القبطيه 
الكهنوت  رياسه  نال كرامه  وقد  ملار مرقس  التالى  اخلليفه  انيانوس  وكان 

املقدس على يد القديس البشير نفسه .
+ من هو انيانوس؟

هو  مرقس.  مار  العظيم  للقديس  الكرازي  العمل  باكوره  إنيانوس  إن 
أهالي  من  كان  وقد   . السكندري  الكرسي  بطاركة  من  الثانى  البطريرك 
قدوم  عند  وحدث  إسكافياً  وكان  وثنيني  لوالدين  إبناً  اإلسكندريه،  مدينة 
مدن  اخلَمس  من  قادماً  اإلسكندريه  إلى  الرسولي  مرقس  مار  العظيم 
ثم  الواحات  إلى  إجته  أنه  هناك  سنوات  تسع  قضاء  بعد  (ليبيا)  الغربيه 
الصعيد ثم تقدم شماالً نحو بابليون وغادرها إلى اإلسكندريه وهو يجول 
إنقطع حذاؤه وكان ذلك فاحته  ألعماله اجمليده  ً في طرقاتها حتى  مبشرا
إذ دَبرت العنايه اإللهيه أن مير على إسكافي بالسوق هو إنيانوس ووجدها 

فرصه مناسبه ليحدثه عن اهللا الواحد فإنفتح قلبه لكلمة اهللا .
أن  دعاه  ، حتى  ملارمرقس  احلذاء وسلمه  إنيانوس من إصالح  إنتهى  أن  وما 
له  وجمع  الشيق  الالهوتي  احلديث  هذا  له  ليكمل  بيته  إلى  معه  يذهب 
بعالمة  رسمه  إنيانوس  بيت  إلى  مارمرقس  دخل  وملا  وأصحابه  أقاربه 
الصليب املقدس وقال «بركه الرب حتل في هذا البيت» وقد صار البيت فيما 
رف هذا  بعد كنيسه بإسم مار جرجس كما ورد فى سنكسار ٢٠ هاتور . وعُ
املوضع على مدى تاريخه الطويل بعدة أسماء مختلفه منها (بيت إنيانوس) 
وكان كنيسه حتت األرض بإسم مارمرقس وفيها دفن القديس مرقس في 
األباء  يدفن  أن  عاده  بعده  من  وأصبحت   . الكنيسه  هذه  أسفل  موضع 

البطاركه السكندريني بعد نياحتهم مع جسد مارمرقس في مقبرته.
رسامته أسقفاً : 

اإلسكندريه  إنيانوس أسقفاً علي  القديس  القديس مارقس بسيامه  قام 
حوالي عام ٦٤م و معه ثالثه 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 اخلمس املدن الغربيه بليبيا والذين حملوا رسالة الكرازه إلى مواطنهم 
إستشهاد  بعد  كهنه  ويرسم  يبشر  سنتني  هناك  ومكث  غيابه  أثناء 
إلى  والقديس بولس رجع مارمرقس  القديس بطرس  العظيمني  الرسولني 
ً وان غرسه قد منا وإزدهر وكان  اإلسكندرية فوجد أن تعبه لم يذهب هباءا
عمل القديس إنيانوس األسقف في الكرازه واضحاً لدرجه أن عدد املؤمنني 
ً وقد بنوا لهم كنيسه في املنطقه الشرقيه من اإلسكندريه  قد تزايد جدا
عرفت بإسم « بوكاليا (كلمه بوكاليا معناها دار البقر وقيل أنها سميت 
كذلك النها كانت حظيره للبقر وألنها كانت تنبت في ذلك املكان حشائش 
وأعشاب بريه فكانوا يرعون فيها البقر وموضعها اآلن الكنيسه املرقسيه 
ً من املساكن جعلوها بيوت ضيافه  باإلسكندريه) كما بنوا إلى جوارها عددا
للغرباء والفقراء ثم ملا نال الكاروز العظيم إكليل الشهاده في ٣٠ برموده 
في السنه الرابعه عشر حلكم نيرون الظالم في ٢٦ إبريل سنه ٦٨ م ، أتي 
القديس إنيانوس ومعه جماعه من املؤمنني  وأخذوا جسد أبيهم في اإلميان 
وحملوه إلى كنيسة بوكاليا ووضعوه في تابوت حيث صلي عليه خليفته 
فأصبح   . اجلميع  وتبارك  الشعب  وكل  اإلكليروس  مع  إنيانوس  القديس 
انيانوس بذلك البابا السكندري الثاني وأول السلسه التي تتألف من تعاقب 
ً بعد اآلخر علي السده املرقسيه اجلليله . وقد  خلفاء القديس مرقس واحدا
يُعلم  رعيتهم  علي  الساهرين  الصاحلني  احلكماء  من  إنيانوس  البابا  كان 
الشعب ويثبته علي اإلميان القومي بإخالص وبهمه ال تعرف امللل وكان فوق 
بجهاده  فإستطاع  والتواضع  البساطه  من  عظيم  جانب  علي  هذا  كل 

ً من الشعب إلى املسيحيه .  ً كبيرا احلسن أن يكسب عددا
وقد شهد املؤرخون للبابا إنيانوس بالصالح والتقوى وقال عنه أوسابيوس 
املؤرخ « إنه كان محبوبا من اهللا مقبوالً عنده » وقال آخر « كان قلبه ينظر 
قلب اهللا ويعرف مشيئته ويتممها » ، وإستمر في خالفته املرقسيه حتى 
٢٠ هاتور ٨٦ م. تاريخ نياحته بسالم أي نحو ٢٢ سنه من رسامته أسقفاً 
فيكون بهذا قد إستمر مسئوالً عن شعب السيد املسيح كبطريرك مده 
ً . وكان البابا  ً واستقرارا ثماني عشر سنه وكانت أيام رئاسته كلها هدوءا

إنيانوس أول من حمل لقب «بابا» .
فلتكن روح القديس البابا انيانوس والبطريرك الثاني معنا وليعطينا الرب 
أن  دون  القديسني  أبناء  بأننا  باطالً  نفتخر  فال  الطريق  أن نسير معه علي 

نعمل عملهم مكملني رسالتهم . 
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)مار إفرامي السرياني(



أحيانا   ، ثقه  ومحل  األقارب  أقرب  من  اجلنسي  لإليذاء  األطفال  تعرض 
نقول ألنفسنا ال يوجد في مجتمعاتنا مثل هذه األمور .. فهذه األمور بعيده 
هذه  عن  أعيننا  نغّمض  أن  الشرقي  مجتمعنا  في  تعودنا  فقد  ؟؟    متاما  عنا 
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 صغيراً وهذا خطأ شائع يقع فيه البعض 
. و بالرغم إنه أثبتت اإلحصائيات العامليه إن نسبه اإليذاء اجلنسي لألطفال 
هي 25 % مبعدل 4:1 بنات و 6:1 أوالد ... ال داعي لاستغراب وبالطبع هذه 

من  طفل  إشتكى  لو  إنه  اإلحصائيات  وأثبتت  مجتمعنا  تشمل  اإلحصائيات 
يكذبون  فقط   8 يوجد  يشتكي  طفل   1000 كل  فمن  اجلنسي  لإليذاء  تعرض 
) 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 
يخافون  وكأنهم  مناقشته  في  يرغبون  ال  الكثير  أن  إال  املوضوع  أهميه  من 
من صدمه مواجهه احلقيقه و لكن الن املوضوع يخص أهم شيء في حياتنا 
عن  فيه  نتناقش  سوف  ، و  فيه  أكثر  نتطرق  أن  املهم  من  .. كان  أوالدنا   ...

طريق س ، ج ...
س: ما هو اإليذاء اجلنسي للطفل ؟ 

ملس  هو  اجلنسي  اإليذاء  يكون  أن  املعتاد  و  العرف  أوالً:جرى  ج: 
اشمل  معناه  فاإليذاء   ، خطأ  هذا  لكن  و  للطفل  اجلنسيه  لألعضاء 
رؤيته  أو  جنسيه  ملناظر  الطفل  رؤيه  مجرد  .أوال  هذا  من  وأوسع 

لعاقة والديه اجلنسيه يعتبر إيذاء جنسي له.
ثانياً: سماعه لكلمات جنسيه بطريقه غير الئقه يعتبر إيذاء جنسي.  

ثالثاً:  اللمس غير الائق لألعضاء اجلنسيه.
س :ما هي مظاهر الطفل الذي يتعرض لإليذاء اجلنسي؟

ج : يوجد نوعن من املظاهر ، مظاهر عامه )أي من املمكن أن حتدث 
للطفل نتيجه للتعرض لإليذاء اجلنسي أو تعرض ألي صدمه أخرى 
اإليذاء  حاالت  في  الطفل  على  تظهر  خاصه  مظاهر  توجد  ولكن   )

اجلنسي 
املظاهر العامه :-

الكوابيس واستيقاظ الطفل مفزوعا من النوم .
-نوبات غضب غير مبرره .

-حتول الطفل من طفل مرح إلى طفل مكتئب .
كان  بأمور  الطفل  يقوم  حيث  الوراء  إلى  الرجوع  هو   ( -النقوص 
قضم   ، بتلعثم  الكام   ، الاإرادي  التبول  مثل  فتره  منذ  تركها  قد 

األظافر...( 
 ) الشهيه  )  يفقد  الطعام  على  إقباله  و  النوم  منط  في  فجائي  -تغيير 
تناول  في  يرغب  ال  كان  أن  بعد  األكل  على  يقبل  انه  العكس  يحدث  أو 

الطعام .
- املظاهر اخلاصه : 

-رفضه و تصميمه على عدم زيارة مكان معن كان يرغب دائما في 
منه  تأذى  املكان  هذا  في  شخص  وجود  على  يدل  قد  هذا  و  زيارته 

الطفل .
-عدم رغبته في خلع مابسه الن شخص ما قد أذى جسده.- الوعي 
بحركات  يقوم  الطفل  أن  فنجد  جدا  مهمه  نقطه  هو  و  املبّكر  اجلنسي 
جنسيه اكبر منه .-ظهور أعراض جسديه لإليذاء و على الوالدين ماحظه 

هذا .

س : هل توجد مظاهر نفسيه للطفل بسبب هذا اإليذاء ؟
من   %80 أن  بسبب   ، اخلوف  هو  نفسي  مظهر  أول  بالطبع  :أوالً:   ج 
املعتدين هم أشخاص معروفن ومقربن للعائله و مصدر ثقه للطفل 
يكون  أن  املفروض  من  الذي  ألن  باخلوف  يشعر  انه  ذلك  عن  فينتج 

مصدر أمان له هو نفسه السبب في أذيته .
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 .
الطفل  يحّمل  املعتدين  من  فكثيراً   : الذنب  هو  نفسي  مظهر  ثالثاً: 

املسؤوليه و انه كان يتمتع بهذه العاقه .
رابعاً: الشعور بالعار و اخلزي. 

خامساً: صعوبه الوثوق بأي شخص آخر بعد ذلك .

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

شخص كان يعتدي على األطفال  ج : عندما مت القبض على 
سألوه : من هم األطفال الذين لم تستطيع أن تعتدي عليهم 
قال :- هناك ثاثة أشياء جعلتني أبتعد عن بعض األطفال ، 
معلومات  لديه  الذي  الطفل  ثانيا   ، حب  الشبعان  الطفل  أوال 
صحيحه عن اجلنس ، ثالثا الطفل الذي يقول ال ... فلنتحدث 

عن كل نقطه على حده ... انتظرونا فى العدد القادم 

ــنــتــحــدث  فــل
نقطه  كل  عن 
 ... حده  على 
فى  انتظرونا 
القادم  العدد 

.إن كنت قد ولدت باملسيح حقاَ فكل مولود من املسيح هو أخوك فإن أحببت نفسك أكثر من أخيك فهذه الزيادة ليست من املسيح.
)القديس يوحنا سابا( 14



التبتل احلقيقي ليس مجرد حالة جسدية ، إمنا هي ذبيحه روحانيه
)القديس اكليمندس الروماني(     

محب الفقراء يكون كمن له شفيع في بيت احلاكم،ومن يفتح بابه للمعوزين في يده مفتاح الله  
) يوحنا األسيوطي (

      
13 الرجال مثل الفوالِذ ..عندما َيْفقدوَن هدوَء أعصابهم، َيْفقدوَن قيمتهم.

15)تشوك نوريس(



يهوذا سلمه وبطرس أنكره
كاهما أخطاء او رمبا قاما باخليانه وملن اخليانه؟! 
انها خيانه الرب. رب املجد يسوع املسيح . كثيرون 
حياتهم لون واحد وقليلون لونن. كاهما يحتوى 

الفرق بن  االقللل. ما  على لون واحد على 
االثنن؟.

الذى  يهوذا  بن  الفرق  انه 
وقدم  اجلنود  رب  خان 

لليأس  بللعللدهللا  نفسه 
انكره  الذى  وبطرس 
وبعدها  العبيد  امللام 
اعلللللتلللللرف بللللله املللللام 

امللوك.

انللللله أعلللظلللم جنلللاحلللات 
ايضا  أعللظللم  الشيطان، 

نفسها.  اخلطيه  جناح  من 
يجعل  الللللللللذى  الللللليلللللأس  انلللللله 

وُيسلم  اخلطيه  فى  دائماً  االنسان 
وال  فيعيشها   . للهرب  محاوله  با  اليها  نفسه 

ويصير  طبيعيه  حياة  اخلطيه  وتصبح  يحسها 
أبديه.  بللا  األنللسللان 
أللللليللللس هللللللذا أعلللظلللم 
الشيطان  انتصارات 

على االنسان؟!.

حياتهم  كلللثللليلللرون 
لون واحد وهو لون 
اخلطيه وهذا اللون ال 
يتغير و قليلون ممن 
اخلطيه  لللون  عاشوا 

املسيح. كثيرون  الثانى حياة  اللون  ايضاً  عاشوا 
منا لم يقتلوا مثلما فعل األنبا موسى االسود قبل 
حياته  فى  منه  حاال  أحسن  كثيرون  رمبا  التوبه، 
يعلم  منا  بالنهايه ومن  العبره  األولى ولكن 
قتل  الللذى  هللذا  النهايه؟  تكون  متى 
الشرور  وفللعللل  وسللللرق  وزنللللا 
الكثيره صارت نهايته نهايه 
الللقللديللسللن فلللصلللاراسلللود 
ابيض  قلللللب  ذو  اللللللللون 
يللسللع كلللل اللللكلللون صار 
أحسن حاال من جميعنا 
مثا.  نللقللتللل  للللم  اللللذيلللن 
بالنهايه.  الللعللبللره  فلللإن 
ورمبا سمح الرب بهذين 
القديس  حياه  فللى  اللونن 
ليكون  موسى  االنبا  العظيم 

مثاال عظيما لنا جميعا.      

فرمبا لو ان يهوذا لم ُيسلم حياته لليأس 
واعطاه  التوبه  بعد  الللرب  لسامحه  اخلطيه  بعد 
الفرصه مثلما جنح بطرس وبعدها جنح كثيرون 
االنبا  أملللثلللال  بللعللده  ملللن 
وغيره  األسللود  موسى 
ُيسلموا  لللللم  كلللثللليلللرون 
انللللفللللسللللهللللم للللسلللللللطلللان 
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. 16
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املــــعــــروفــــة بـــالـــكـــاتـــاكـــومـــب  
املوتى  ســراديــب   catacombs
ــن املــوتــى في  ــب دف ــرادي ــي س وه
اإلمبراطوريه الرومانيه، حيث كان 
الفقراء يدفنون موتاهم في دواليب 
أما  السراديب،  هذه  في  محفوره 
موتاهم  يدفنون  فكانوا  األغنياء 
الرخام  من  مصنوعة  توابيت  في 
كانت  وعندما  ــار.  ــج األح مــن  أو 
كانوا  متتليء  الــســراديــب  هــذه 
ولهذا  للتوسيع،  األرض  يحفرون 
بعضها  تعلو  طبقات  في  جندها 
من  بألواح  تسد  الفتحات  وكانت 
عليها  يكتب  احلــجــر  أو  الــرخــام 
حرفته. وأحــيــانــاً  املتوفى  ــم   إس

في  تكمن  السراديب  هذه  وأهمية 
عليها  التي  برسومها  ترجع  أنها 
وما  والثالث  الثاني  الــقــرن  إلــى 
واسع  إنتشاراً  لها  أن  وكما  يليها، 
اإلمبراطوريه  أنحاء  في  النطاق 
خارج  سراديب  فهناك  الرومانيه 

أسوار روما القدميه.
ــاً خــارج  ــم دائ ــان  ك الــدفــن  ) ألن   
ــض كـــان في  ــع ــب األســــــوار( وال
ــه فـــي مــنــطــقــه كــوم  ــدري ــن ــك اإلس
برسوم  مزينه  وكلها  الشقافه 
مسيحيه  غير  معظمها  كــان  وإن 
مزين  السراديب  هذه  أحد  أن  غير 
السيد  متــثــل  حائطيه  ــوره  ــص ب
املسيح، وهو يدوس احليات حتت 
الصوره  هــذه  كانت  وإن  أِقــدامــه 
في  األنتشار  من  حظها  تأخذ  لم 
غيرها. أخذ  كما  املسيحي   العالم 

املاضيه  األعوام  في  أكتشف  ولقد 
ــب في  ــرادي ــس ــن هـــذه ال بــعــض م
بقرب  بالعامريه  مــريــوط  كنج 
منطقة  فــي  وكــذلــك  اإلسكندريه، 
هذه  ــود  وج ويرتبط  قرطاجنه، 
املنطقه  بصالحيه  ــب  ــرادي ــس ال
بعض  فــي  توجد  أحياناً  للحفر 
هذه السراديب منطقه متسعه كان 
للراحة  يجلسون  املتوفي  أقــارب 
لهذا  املتوفي،  ــرى  ذك فــي  واألكـــل 
إنعدمت هذه السراديب في مناطق 
والقاهره. كالدلتا  للحفر  تصلح   ال 

املسيحيه  املـــوضـــوعـــات  ـــن  وم
جــدران  على  املرسومه  الشائعه 
هذه السراديب جند صورة الراعي 
الصالح. وهو ميثل بشكل شخص 
يلبس مالبس الرعاه ويحمل حمالً 
ويساره  ميينه  وعلى  كتفيه  على 
بعض اخلراف وفي اخللفيه بعض 
األشجار، ويالحظ أن هذا املوضوع 
ولكنه  الوثنيه،  املوضوعات  من 
أيضاُ. املسيحي  العالم  في   إنتشر 

املوضوعات  نرى  وكذلك 
كإقامة  األخــرى  الشائعه 
في  فتيه  والثالثة  لعازر 
يونان  والقاء  النار  آتــون 
ــر ومـــوضـــوع  ــح ــب فـــي ال
ــك، والــســيــد  ــل ــف ـــوح وال ن
ــس  ــول ــــني ب املـــســـيـــح ب
املسيح  والسيد  وبطرس، 
ــه، ومــوســى  ــري ــام ــس وال
ــور الــبــحــر األحــمــر،  ــب وع
والفلسطينيه،  وشمشون 
ــد  األس يقتل  وشــمــشــون 
ـــواره نــفــس األســد  ـــج وب
وحــولــه الــنــحــل، واملـــرأه 

ـــة الــــــدم، ويــــونــــان حتت  ـــازف ن
وموسى  وحــواء،  وآدم  اليقطينه، 
ــال في  ــي يــضــرب الــصــخــرة، ودان
جب األسود، وإنكار بطرس للسيد 
املسيح وصياح الديك…والطريف 
قد  املوضوعات  بعض  جند  أننا 
رسم  مثل  رمزيه  بطريقه  رسمت 
ملعجزة  رمـــزاً  خبز  وسله  سمكه 
ــس خــبــزات والــســمــكــتــني. ــم  اخل
توجد  أن  بــالــذكــر  اجلــديــر  ومــن 
رسوم منتشره في هذه السراديب 
جالسني  األشخاص  بعض  تصور 
حول مائده ممتده للكل ولكن عدد 
في  الرسل  بعدد  ليس  اجلالسني 
العشاء األخير. إمنا الرسم مقصود 
كانت  التي  املوائد  تصوير  هنا  به 
تعد فعالً في هذه السراديب تذكاراً 
للمتوفني.وإذ كان احلديث هنا عن 
سراديب املوتى فال ننسى احلديث 
أي  أنفسهم  املــوتــى    توابيت  عن 

.sarcophagus  الساركوفاج

اجلزء الثانى
من أين بدأ الفن المسيحى؟
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مع  متفاعا  درسللا  نقدم  كيف  معا  نستكمل 
أوالدنا فى الفصل فى مدارس االحد.

ّجللذاب، بإستخدام  املعلومه في شكل  - قدم 
وسيله سمعيه بصريه :

- بإستخدام: الصّور واأليقونات - ملصقات 
قصير  فيلم  مشاهدة   - رمللوز  أو  رسللوم  أو 
أومشهد مسرحي أو عرض أو قراءة مشهد 

أو فصل من مسرحيه - مشاهد حيه.
يرمنوا  أو  لللتللرانلليللم،  لتسجيل  اإلسللتللمللاع   -
ويشاهدوا  الللدرس،  موضوع  حللول  ترنيمه 
معروف  حلن  أو  ترنيمه،  كلمات  يقرؤوا  أو 

ملناقشته.
- يقرأ أو يحكى اخلادم قصه من السنكسار، 

من بستان الرهبان أو من أي كتاب
من  وأطــلــب  املعلومه،  مــصــادر  ــدم  ق  -2
املخدومني أن تستخرج املعلومه، أوتتطلع 

عليها من مصادرها :
- الكتب - القواميس - اخلرائط - اجلداول 

وصّور املخطوطات.
يللعللرض اخللللللادم مللللواد صللحللفلليلله، أو من   -
بريد   - كللاريللكللاتلليللر  رسلللوملللات   - مللجللات 
إعانيه  نللشللرات    - إفتتاحيات  أو   - الللقللراء 
بوستر  أو  مرشحن،  برامج  أو  بضائع،  عن 

دعايه ملرشحن في االنتخابات.
- يدعو متخصص لعمل ندوه.

3- يعرض املخدومني املعلومات من خالل 
أبحاثهم الدراسيه، أو امليدانيه التي سبق 

إعدادها :
- كتابة تقرير عن مشاهده معينه: كم مره..؟ 

متى يحدث..؟
- مقارنه بن القدمي واحلديث.

- يصنع التاميذ مقابات، وحوارات مسجله.
1- الصــــــّور :

الكنائس  إلللى  دخللولللهللم  عند  الللنللاس  ينجذب 
طوياً،  فيها  ويتأملوا  لأليقونات،  واألديللره 
ويلللحلللاوللللوا أن يللعللرفللوا ملللا فلللي األيللقللونلله، 
ويستفسروا عن شخصيه صاحب األيقونه. 
األيقونه، ويتواصل  أمام  املسيحي  كما يقف 
روحياً مع قديس األيقونه ويخاطبه ويطلب 

شفاعته.
في  املسيح  السيد  صلللوره  إسللتللخللدم  فمثا 
وحتاوّر  العمله،  أرنللي  سأل  حينما  التعليم، 
مللسللتللخللدمللاً اللللصلللوره فللسللأل مللللن الللصللوره 

ما  »أعطوا  فقال:  لقيصر.  فقالوا:  والكتابه؟، 
)22:12 لله«)مت  لله  ومللا  لقيصر،  لقيصلللللر 

)مر 21:71، لو 02:52(.
كيف نستخدم الصور في عرض الدرس؟

كوسيلله  اللللللدرس  فللي  الللصللور  نستخدم   -
وإيضاح   ، علللللللرض   لتسهيللللل  إيضلللاح، 
معاني بعض الكلملات واألشياء الغير موجود 

في بيئه التلميذ.
عن  احلضر  من  تاميذ  تسأل  حينما  فمثاً 
مزود البقر، يظنوا أنه حظيره البهائم، وليس 

اإلناء الذي يوضع فيه التنب ألكل البهائم.
اللدرس  علللرض  فللي  الللصلللللّور  نستخدم   -
جللللللذب األنللظلللللار وإثلللللاره االنللتللبلللللاه، وزيلاده 
وإعطائهلم  بللاملللوضللوع،  املخدومن  إهتملام 

فرصله للتأملل والتفكير.
- نستخدم الصوره كوسيللله لبللللدء احلّوار، 

فهي محفز قلوى للتاميلذ.
للمشاركه بالتعليلق والتعبيلر علن إنطباعاتهلم 
ومنها يبدأ احلوار .، ميكن أن نسأل ماذا ترى 
في الصوره ؟ ماذا ميكن أن يحدث؟ أو نسأل 
عن تعبيرات شخصيات الصوره، ملاذا تبكى 

هذه الفتاه ؟
يفعل  ملللاذا  أو  الشخص؟  هللذا  يقول  مللاذا  أو 

ذلك؟.. الخ
وفى الصّور الطبيعيه والتجريديه، أربط بن 
النفسيه  حاالته  بعض  أو  ونفسه،  الصوره 
محتويات  متثل  كيف  وأسلللأل  الللروحلليلله  أو 
اللللصلللوره ذلللللك، مللثللل: صللللوره لللبللحللر هائج 
هذه  وقلللل  الللصللخللور،  عللنللد  تتحطم  وأمللللواج 
األحوال.  بعض  في  نفسيتنا  متثل  الصوره 
كيف؟ وماذا يحدث في ذلك الوقت؟ محاوله 
سوف  التاميذ  بها  يقوم  سوف  التي  الربط 

تساعدهم على اإلفصاح عن مشاكلهم.
2- امللصقات :

الكبيره  املللطللبللوعللات  إحلللدى  هللي  امللللللصللقللات 
على  تللعللتللمللد  05×07سم(  )علللللادة  املللسللاحلله 
اللللصلللوره أسلللاسلللاً، وجللمللللله قللصلليللره جلللداً، 
وتلصق في األماكن العامه التي تلفت األنظار، 
أو صور. وميكن  بيانات  إلى ما حتتويه من 
ويدور  التاميذ،  أمام  الفصل  في  توضع  أن 
التاميذ  يصنع  أن  ميكن  كما  حولها.  حللّوار 
مفاهيمهم،  عن  ليعبروا  امللصق  هذا  أنفسهم 

وأفكارهم حول موضوع الدرس.

كيف نستخدم امللصقات في عرض الدرس ؟
- إرسم ملصقات تعبر عن أقوال من الكتاب 
املقدس، أو أقوال السيد املسيح، أو اخلدمه أو 

هدف الدرس.
بأشكال  املقدس  الكتاب  من  قصه  إرسللم   -

كاريكاتوريه.
- إصنع ملصق يذكر بقصه كتابيه أو آيه كتابيه. 

إستعمل صّوراً متثل أكبر عدد من الكلمات.
- إصنع ملصقاً جتريدياً، مستخدماً خيوطاً 
وأوراق  وأصدافاً  وقطنيه  وصوفيه  وأزراراً 
الفويل، والورق الشفاف، أو النايلون وأوراق 

الشجر، وورق اجلرائد وغيرها.
- إصنع صوراً مركبه، بقطع صّور مختلفه، 
وإلللصللاقللهللا بحيث  ذاتللهللا،  الللفللكللره  عللن  تعبر 

تتداخل الصّور وتغطى ملصقاً بأكمله.
مستخدماً  الفسيفساء،  من  رسماً  إصنع   -
الللفلللللن، أو  أو رقللائللق  اللللللورق،  أو  احللللبلللوب، 

املطاط.
- إكتب تعليقات على بعض الصور

أمثلة :
أبصرتا  قللد  »علليللنللي   : والللظلللللملله  الللنللور  أ-   
خللاصللك. اللللذي أعللددتلله قلللدام وجللله جميع 
لشعبك  ومجداً  لللألمم  إعللان  نللور  الشعوب. 

إسرائيل« )لو 23-2:03(.
إن  فنيه،  وبطريقه  كبير،  بخط  اآليللله  إكللتللب 
إطلب  ثم  السبوره  على  أو  لوحه  على  أمكن 

من التاميذ :
- فللكللروا فللي أمللاكللن فللي الللعللالللم حتللتللاج أن 
يخترقها نور يسوع. إكتب هذه األماكن على 
ورق مربع صغير، لونه ازرق والصقه على 

احلدود اخلارجيه للملصق.
- فكر كيف ينير يسوع احلياه ؟ اكتب ذلك على 

أوراق صفراء صغيره ، وإلصقها حول اآلية.
- تأمل امللصق اآلن: هل معنى النور والظلمه 
التي  املللنللاطللق  هللي  مللا  اآلن؟  عللنللدك  إخللتلللللف 

مازالت حتتاج إلى نور املسيح في حياتك؟
ب-   إعان عن البشاره : لو أردنا اليوم أن 
جريده  فى  )إعللان  إعللان  وسيله  نستخدم 
على  صللفللحلله   - دعلللائللليللله  نلللشلللره   - كلللبلللرى 
على  ونشرح  لنعلن  إعاناً  صمم  اإلنترنت(، 
أن  الله؟ وملاذا نحتاج  قدر املستطاع، من هو 

يكون في حياتنا اليوم؟

نستكمل معًا كيف نقدم درسًا متفاعاًل مع أوالدنا في الفصل في مدارس األحد.

 الدرس التفاعلى

18
الناقد شخص يعرف معالم الطريق ..لكنه اليستطيع قيادة السياره! 
) كينبيت تينان (
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20
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، ثّم 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 يصّم أذن أبي الذي يحتاج 

إلى الراحه بعد يوم عمل شاق. 
أنا سبب تكاسلي  املطلب، وألحتمل  تعاود هذا  أالّ  أمي باإلحباط فتقسم  وتصاب 
وإهمالي،.. وسرني ذلك كثيراً في البدايه، ال سيما وأنها قررت ذلك وأبلغتني به 
تناولت  أمامه  كله  اليوم  ألقضي  التلفزيون  إلى  بدوري  أنا  وإنصرفت   !! رسمياّ 
إفطاري وغذائي بل وعشائي وإذ كنت قد ُاجهدُت !! فقد منت أمام التلفزيون وجاء 
من حملني إلى سريري. وتكرر ذلك ليومني على التوالي .. ولكني ُعدت إلى نفسي 
أبّكتها ُواراجعها وإقتنعت بأنني سأكون اخلسران األول والوحيد في حالة عدم 
مذاكرتي،!! ومن ثّم قررت ترك مكاني أمام التلفزيون متجهاً 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 أستعّد ألداء االمتحانات ثانيه، بعدما رسبت العام املاضي 

في أكثر املواد، لقد تعلمت الدرس:. 

مكاريوس االسقف العام
     2006/5/19م.




