




ماذا لو لم تكن قيامة؟
.علينا  القيامة  أهميه  ن��درك  لكي 
ال��س��ؤال م��اذا كان  أن نتخيل ه��ذا 

سيحدث لو لم تكن هناك قيامة؟
ونرى نتائجه اخلطيره...!

1- لو لم تكن قيامة. لكان مصير 
اإلنسان إلى الفناء.

وألصبح االنسان كاحليوان الذي 
يعود  وال  مت��ام��اً  وينتهي  مي��وت 
ما  نسأل:  وحينئذ  ال��وج��ود،  إل��ى 
هي إذن امليزة التي يتميز بها هذا 
الناطق.  العاقل  البشري  الكائن 
ال��ع��ل��م وموهبه  ال��ل��ه  ال���ذي وه��ب��ه 

التفكير واإلختراع. والقدره..
هل ُيعقل ان هذا اإلنسان العجيب 
ال��ل��ه ع��ل��ى نواحي  ال����ذي س��لّ��ط��ه 
عديدة من الطبيعة. يؤول جسده 
إل���ى م��ص��ي��ر ك��م��ص��ي��ر ب��ه��ي��م��ة أو 
إن  ال����ه����وام؟!  ب��ع��ض  أو  ح��ش��ره 

العقل ال يصدق هذا..!
الوعي؟  بهذا  الله  خلقه  مل��اذا  وإال 
امل��واه��ب؟! وهو  ه��ذه  ك��ل  ومنحه 
ال��وح��ي��د ال����ذي إئ��ت��م��ن��ه ال��ل��ه على 
ال���وح���ي. وأرس������ل ل���ه األن��ب��ي��اء. 
كان  إن  امل��ع��ج��زات..  معه  وصنع 
مصيره ينتهي إلي الفناء. وحفنه 
أيضاً  يتفق  ال  وه���ذا  ت����راب!!  م��ن 
األبديه.  له باحلياه  الله  مع وعود 

وبالسماء...!
لضاعت  قيامة.  تكن  لم  لو   -2
وخشية  الضميرية  املسئولية 

احلساب األخير.
حينما  االنسان  أن  املعروف  فمن 
أم��ام منبر  امل��وت. يقف  يقوم من 
عن  ح��س��اب��اً  ليعطي  ال��ع��ادل  ال��ل��ه 

أم  كان  كل ما فعله باجلسد خيراً 
فقط  ل��ي��س  ح��س��اب��اً  يعطي  ش����راً. 
نياته  عن  أيضاً  إمن��ا  أعماله.  عن 

وأفكاره ومشاعره الداخلية.
يحيا  لذلك  فإنه  سيقوم.  وم��ادام 
حياة  واحل����رص.  التدقيق  ح��ي��اه 
البر والفضيلة التي يقف بها أمام 
ال��ل��ه ف��ي ي���وم ال��دي��ن ب��ا خ��وف. 
وأم���ام ال��ن��اس ب��ا خجل. ف��إن لم 
تكن قيامة. ولم يكن حساب. وال 
رأي  على  إذن  خجل..  وال  خوف 
ما  فليفعل  يستحي  ال  »م��ن  املثل 

يشاء«!!
3- لو لم تكن قيامة. لسادت في 

العالم شريعة الغاب.
بعضاً.  ب��ع��ض��ه��م  ال���ن���اس  وأك����ل   
واستبد القوي بالضعيف. وساد 
النعدمت  ب��ل  وال��ق��س��وه..!  الظلم 
شأنها  ����ل  َقّ أو  وال��ق��ي��م  امل���ب���اديء 

وتأثيرها إلى حٍد بعيد..!
إذن  ق��ي��ام��ة.  تكن  ل��م  وإن   -4
سوف ال تكون لنا صلة بالسماء 

وسكانها..
التي  ه���ذه  ب��ال��س��م��اء.  أق��ص��د  وال 
السماء  أقصد  امنا  بأعيننا.  نراها 
هي  والتي  املائكة  يسكنها  التي 
عرش الله.. هذه التي لنا أمل فيها 
حيث  األخ��ري.  واحلياة  بالقيامة 

نعيش في السماء بعد القيامة.
كان  ملا  قيامة.  تكن  لم  لو   -5
عاشوا  للذين  تعويض  هناك 
حياة مؤملة أو حياة بائسة علي 

األرض!
املعوقني  ه�����ؤالء  ب���ني  م���ن  ن���ذك���ر 

جسدياً. كالُعرج والكسح. والصم 
و ال��ب��ك��م. وأص���ح���اب األم����راض 
اولئك  ألم.  كلها  التي  املستعصية 
الذين كانوا يأملون في حياة بعد 
امل����وت. ي��ن��ق��ذه��م ال����رب ف��ي��ه��ا من 
اجلسديه  آالم��ه��م  وم��ن  عاهاتهم 

والنفسية..!
قيامة.  هناك  تكن  لم  وإن   -6
إذن التكون هناك مكافأة لألبرار 
حياة  أج��ل  من  جاهدوا  الذين 

الفضيلة على األرض.
وم�������ادام�������ت ال����ق����ي����ام����ة ع���ق���ي���دة 
نستعد  أن  فينبغي  وض�����رورة. 

لها..
ع��ارف��ني أن ح��ي��ات��ن��ا األرض���ي���ة - 
إلى  ُتقاس شيئا  – ال  مهما طالت 
جوار احلياة االبدية التي ال نهايه 
احلقيقي  املصير  ه��ي  وال��ت��ي  لها 
جلميعنا.. فلنستعد لألبدية بعمل 
اخلير في كل مكان. ومع كل أحد 
سنلقي  هنا.  نعمله  خير  ك��ل  ألن 
أضعافاً  السماء  في  هناك  ج��زاءه 
شر  ك��ل  ع��ن  ولنبعد  م��ض��اع��ف��ة.. 
ُتبعدنا  اخلطيئه  ألن  ش��ر  وش��ب��ه 
عن الله وعن مائكته وعن السماء 

وكل سكانها من أرواح األبرار..
حياة  لنا  أعد  قد  الله  بأن  ولنفرح 
وجودنا  فيها  يستمر  امل��وت  بعد 
ف���ا ي��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى ه����ذه احل��ي��اة 
تشوبها  التي  احمل��دودة  االرضية 
الذي  الله  ولنشكر  وضيقات  آالم 
من  أس��م��ى  أب��دي��اً.  نعيماً  لنا  أع��د 
ك��ل م��ا رأي��ن��اه ف��ي أف���راح األرض 

الزائلة.

1 القيامة حياه واختبار يومي نذوقه في كل مره نقترب من الصليب ونحمله بفرح
»أحد اآلباء«
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املسيح القائم أعطانا بقيامته الكثير ، نذكر منه :

1- القوة :
لقد قام املسيح بقوٍة عظيمٍة ، فلم يستطع املوت أن يتسلط عليه ، وال القبر أن يحبسه .. كانت 
قوته هذه دليالً على أن موته لم يكن ضعفاً.. وأنه مات بإرادته »لى سلطان أن أضع���ها ..« 

)يو 10: 18(.
.. فأصبحنا ال نخاف املوت، إذ قام لنا املسيح  ولهذا ُحسبت قيامة املسيح قيامًة لنا جميعاً 

الذى نرتل له ونقول : » باملوت داس املوت  ..«

2- الفرح :
إذ غلب املسيح املوت وقهره وانتصر عليه ، صارت غلبته غلبًة لنا .. وبهذا  نفرح مع التالميذ 

الذين »فرحوا إذ رأوا الرب«.

لذا فرحنا بأنه صارت القيامة ممكنة .. وأن الله يحقق مواعيده .. وفرحنا بامللكوت الذي أعده 
الله لنا حني نقوم فى مجيئه الثانى .. وأننا سنقوم بأجساٍد ممجدٍة على صورة جسد مجده 

)في 3: 21(.

3- األبدية :
بالقيامة تعلمنا أن املوت ليس هو نهاية املطاف .. بل أوله.

فبعد املوت هناك قيامة ، وأننا لم ُنولد للموت بل للحياة.

احلياة  هي  ليست  احلياة  أن  وعلمتنا   .. اآلتي  الدهر  حياة  على  برهاناً  القيامة  أعطتنا  لذا 
اجلسدية التى نحياها إمنا احلياة احلقيقية هي التي عند اآلب وأُظهرت لنا في شخص االبن 
يسوع املسيح ، وقد حتقق في القيامة قول الرب عند قبر لعازر : » أنا هو القيامة واحلياة «  

)يو 11 (.

                دمتم في قوة القيامة وأفراحها مستعدين ملجيئه ،
 الكنيس�������ة

احلياه  فيه  ُبعثت  فالقيامه  جسدنا  أما   . اليأس  وعدم  والرجاء  اخلوف  وعدم  والسالم  والفرح  احملبه  اإلنسان  روح  في  بعثت  القيامه 
والطهاره والنصره من جديد                                  »أحد اآلباء« 2



ال�سعور بالذنب: عبارة عن اإح�سا�س دفني داخل الفرد 

)ال �سعوري( قد يدرك الفرد جزء منه اأو ال يدركه.

وهذا اإلحساس من خبرات املاضي ويدفع 
إل��ى مظاهر سلوكية  ف��ي احل��اض��ر  ال��ف��رد 
ومشاعر قد ال يدرك الفرد إرتباطها بهذه 

األحاسيس.
-     ولكي يستطيع الفرد بالعقل الواعي 
أن  يجب  بالذنب...  شعور  لديه  أن  إدراك 
املشاعر  هذه  إح��دى  لديه  يوجد  هل  مييز 

واألحاسيس:
بأنه  ال��ف��رد  ل���دى  غ��ام��ض  إح��س��اس   -1
هذا  يتواجد  وقد  العقاب  ويستحق  مذنب 
اإلحساس باستمرار أنه لدى الفرد أو قد 
ال يظهر إال حينما يضعف الفرد وميارس 
ال��ش��دي��د  ب���ال���ذن���ب  ف��ي��ش��ع��ر  أي خ��ط��ي��ة 
بعد  حتى  ُتغتفر  ال  خطيته  أنها  ويتصور 

التوبة عنها.
كارثه  أن  باستمرار  الفرد  إحساس   -2
لذلك  سبب  وج��ود  دون  له  حتدث  سوف 

كأنه ينتظر عقاباً من الله .
3- القلق واخلوف املستمر ألسباب تافهة 

أو بدون أي سبب واضح.
دف��ع  أو  ال������ذات  ع���ق���اب  ف���ي  ال��رغ��ب��ة   -4
اآلخرين لفرض عقاب عليه إذا حدث منه 

أي خطأ كأن العقاب تكفيراً عن الذنب.
ب��ف��رض ط��ق��وس دينية  ال��ف��رد  ي��ق��وم   -5
ال��روح��ي ورغم  ف��وق مستواه  وص��ل��وات 
ذلك ال يشعر بإحساس الرضا والغفران.

6- املبالغة في النقد الذاتي ونقد األخرين 
تشل  املبالغة  وه���ذه  األخ��ط��اء.  أت��ف��ه  على 
فاعلية اإلنسان حيث أنها قد تعوق الفرد 
من  خوفاً  الهامة  األشياء  بعض  عمل  عن 
الروتينية  ب��األع��م��ال  واإلك��ت��ف��اء  ال��ف��ش��ل 
احتمال  ف��ي��ه��ا  الي���وج���د  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

للخطأ.
-     تأنيب الضمير:

نحو  صاحبه  يوجه  الذي  هو  الضمير  إن 
إذا  السوية  والسلوكيات  الصحيحة  القيم 
كانت املعلومات املختزنة وخبرات املاضي 
املبالغ  الذنب  مشاعر  من  وخالية  واقعية 

فيه.
يخدعك  أن  مي��ك��ن  ذات����ه  ال��ض��م��ي��ر  ول��ك��ن 

الفرد  أختزنته  ما  على  يعتمد  األم��ر  ف��إن 
املعتقدات  وعلى  شعورياً  ال  طفولته  من 
األس��اس��ي��ة التي ُغ��رس��ت ف��ي ال��ف��رد وهو 

طفل جتاه مبادئ اخلير والشر.
إن ش��ع��ور ال��ذن��ب ق��د ي��دف��ع ال��ب��ع��ض إلى 
عقاب الذات بطريقة غير واعية من خال:

اإلن���دف���اع في  أو  ال����ذات  ت��ع��ذي��ب  إم���ا   -1
الذين  األش���خ���اص  ب��ع��ض  م���ع  ع���اق���ات 
ال��ت��ل��ذذ بإيذاء  ي��ع��ان��ون م��ن )ال��س��ادي��ة(- 

اآلخرين- وحب تعذيب اآلخرين.
2- أو من خال التضحية بالنفس من أجل 
وإمكانياته  قدراته  تستنفذ  التي  اآلخرين 

وتكون فوق طاقته واحتماله.
تسبب  خ��اط��ئ��ة  ب��ع��اق��ات  اإلرت���ب���اط   -3

اإلحباط والعقاب واأللم.
لألسف الشديد إن عقاب الذات ال يستطيع 
الفرد  الذنب ولكنه يدفع  تصحيح شعور 
الفرد  العقاب ويتألم  التمادي في هذا  إلى 
ولكن  الواعي  العقل  مستوى  على  بشدة 
الاشعور يرغب في ذلك ويتلذذ به فيدفع 
الفرد إليه رغماً عن إرادته ثم يخادع الفرد 

نفسه بأن هذا هو قدره في احلياة.
4- أحياناً يحدث رد فعل عكسي للشعور 
يتوهم  فقد  اإلنسان  داخل  الدفني  بالذنب 
وال  بشدة  ويعاقب  قاسي  الله  أن  ال��ف��رد 
هو  الفرد  أن  األم��ر  وحقيقة  للبشر  يغفر 
قبول  يستطيع  وال  نفسه  على  القاسي 
الغفران. وهذا الوهم يدفع الفرد لإلبتعاد 
بأن  اخلاطئ  إلعتقاده  اإلمي��ان  طريق  عن 

الله قاسي فلماذا يعبده وملاذا يحبه.
أسباب الشعور بالذنب:

1- وهم الطفل أنه غير محبوب من والديه 
يخلق في أعماقه إحساساً بالضيق منهم 
او الكراهية التي قد ينكرها علي مستوي 
دفيناً  الواعي ولكنها تخلق شعوراً  العقل 

بالذنب.
2- ق��س��وة أح���د ال��وال��دي��ن ال��ش��دي��دة أو 
تؤدي  غضبه  وث��ورات  ال��زائ��دة  انفعاالته 
ل��ه ورغ��ب��ة ال  ل��ك��راه��ي��ة حقيقية  ب��ال��ط��ف��ل 
يشعر  أحياناً  من  التخلص  في  شعورية 

الطفل بالراحة داخل املنزل في عدم وجود 
أبيه أو أمه ويتمني عدم حضوره.

أن  الطبيعي  فمن  األخ��وه  من  الغيرة   -3
يتنافسوا على حب الوالدين وعلى امللبس 
يكون  أن  ي��رغ��ب  أن���ه  ال��ط��ف��ل  يشعر  وق���د 
وحيداً حتي يحصل على ما يرغب فيه من 

والديه دون منافسة من إخوته.
4- األل���ع���اب اجل��ن��س��ي��ة ف��ي ال��ط��ف��ول��ة أو 
خاطئه  جنسية  حمل��اوالت  الطفل  تعرض 

من الكبار.
5- غرس الشعور بالذنب لدى الطفل من 
ينتقم  س��وف  ربنا  التربية  على  القائمني 

منك- أنت تستحق عقاب الله.
ابنه  من  يطلب  الوالدين  أح��د  ك��ان  إذا   -6
على  وت��ق��دي��ره  وال��ت��م��ي��ز  امل��ث��ال��ي��ة  حتقيق 
متيز  م��ن  قيمته  يستمد  أن��ه  حيث  ال���دوام 
إبنه وأيضاً من مديح اآلخرين لإلبن وهذا 
يجعل الطفل ينظر إلى نفسه على أنه مذنب 
الذي  التمييز  يحقق  ل��م  إن  صالح  وغير 
يرغب فيه أحد الوالدين فتكون النتيجة أن 

يكره نفسه ويشعر بذنب شديد.
أوالده  ي��أس��ر  ال��وال��دي��ن  أح���د  أن  أو   -7
يطالبهم  ودائ���م���ا  م��س��ت��م��رة  ب��ت��ض��ح��ي��ات 
باخلضوع له ويذكره بتضحيات مستمرة 
ودائما يطالبهم باخلضوع له ويقول لهم 
أنتم ناكرون للجميل إذا رغبوا أن يعيشوا 
عن  مسئولون  أنهم  ُيشعرهم  وقد  ذاتهم 

عذابه وآالمه.
ُتظهر  والتي  املتشددة  الدينية  القيم   -8
عقاب الله على أي خطأ وكأن الله لن يقبل 
املائكة وال يخطئ  إذا كان مثل  إال  الطفل 

أبداً....
للتخلص  ال��ف��رد  يتطلبها  التي  الطاقة  إن 
من الشعور بالذنب أو اخلوف أو النقص 
ق��د ال يبقى لديه  أن��ة  ل��درج��ة  ال��ف��رد  جتهد 
شئون  لتصريف  ج���داً  ضئيلة  ط��اق��ة  أال 

حياته...
هو  م��ا  لنعرف  ال��ق��ادم  ال��ع��دد  ف��ي  تابعونا 

طريقنا للشفاء من الشعور بالذنب.

املصلحه الشخصيه هي دائماً الصخره التي تتحطم عليها أقوى املبادىء
3»توفيق احلكيم«



ك��ي��ف 
ي��ع��رف اإلن���س���ان أن��ه 

مدعو للرهبنه ؟؟؟ أصبح هذا السؤال يتردد 
كثيراً على ألسنة بعض الشباب الروحيني 
واخلدام الغيورين املباركني ، ولكنهم يقفون 
حيارى في مفترق الطرق يريدون أن يعرفوا 
في أي طريق يسلكون، يريدون أن يتعرفوا 
حياتهم  بتدبير  اخلاصه  الله  مشيئة  على 

ويصرخون مع املرمن
» عرفني الطريق التي أسلك فيها ألني إليك 

رفعت نفسي«،
ال��ذي  طريقهم  ه��ل  يعرفوا  أن  وي��ري��دون 
إلستعداداتهم  واملناسب  الرب  لهم  إختاره 
الرهبنه  هو  نفوسهم  خالص  إلى  وامل��ؤدى 
وحياة الصاله والعباده،أم الكهنوت وخدمة 
الرعايه في العالم ،أم اإلنسان بتوالً مكرساً 
أسره  ويكون  يتزوج  ،أم  العالم  في  للخدمه 
مسيحيه مباركه وبيتاً مثالياً كبيت بريسكال 

وأكيال والكنيسه التي كانت فيها. 
طالب  الشباب  على  يلح  السؤال  هذا  ويظل 
قد  بل  يسأل  بدوره  الشاب  ويظل   ، اإلجابه 
اليكتفى بإجابه واحده وإمنا يطرح السؤال 
على كثيرين وقد يتلقى في الغالب إجابات 

مختلفه مما يبلبل أفكاره ويشوش مفاهيمه 
ولكن هناك بعض األمور يجب على الشاب 
مدعو  أنه  يعرف  لكي  مالحظتها  الشابه  أو 
الطرق  أسلم  ه��ي  الرهبنه  وأن  للرهبنه 
الروحي  وخياره  نفسه  خلالص  املناسبه 
والنفسي ومن هذه األمور إذا فحص اإلنسان 
واإلستعدادات  امليول  عنده  وظهرت  نفسه 

اآلتيه :-
1- حب كبير حلياة البتوليه:-

وإعجاب  إكليلها،  لنوال  عظيم  وإشتياق 
أعجاب  وه��ن��اك  البتوليه  بجوانب  عظيم 
عند  مشبع  وتأمل  طويله  ووقفات  خ��اص 
اآليات التي متتدح البتوليه وتدعو إليها، كما 
كل  لقراءة  خاصه  رغبه  نفسه  في  يجد  أنه 
كتاب روحي يتكلم عن البتوليه وبركاتها أو 
الرهبنه وكمالها، كما يجد الشخص في نفسه 
التكلم في  خجالً طبيعياً وحياء مقدساً عند 
كما  عامه،  بصفه  واجلنس  الزواج  مواضيع 
أنة اليعانى كبتاُ جنسياً أو إنحرافاً ويعيش 
واجلسد  الفكر  في  داخليه  طهاره  حياة  في 
االستعداد  لديه  األق��ل  على  أو  واحل���واس 
للجهاد لهذه الطهاره ، وبالرغم من أن الزيجه 
مقدسه في عينيه إال أنه يفضل حياة التبتل 
وتفرغ  أعمق  تكريس  من  فيها  ملا  والرهبنه 
أوفر لتحقيق كل املشتهيات الروحية متذكراً 

قول الرسول 

                        
زوج  م����ن   “

يفعل  الي��زوج  ومن  يفعل  فحسناً 
أحسن” )1 كو 38:7 ( .

املال  في  الزهد  إستعداد  نفسه  في  يجد   -2
واملناصب :-

واملراكز  واملناصب  باألموال  التعلق  وع��دم 
والشهره متذكراً قول القديس الذي قال “ أن 
ال  أن  فحاول  الله  من  معروفاً  تكون  أن  أردت 

تكون معروفاً من الناس” .
3- يجد في نفسه إستعداد للزهد في التعلق 

العاطفي:-
واألق���ارب  األه��ل  مع  وال���دم  اللحم  ورواب���ط 
والعيشه  املسيح  محبة  مفضالً  واألصدقاء 

معه متذكراً قول الرب
“ من أحب أباً أو أما أكثر منى فال يستحقني 
وم���ن أح���ب إب��ن��اً أو إب��ن��ه أك��ث��ر م��ن��ى فال 

يستحقني”
ومتذكراً أيضا قول الشيخ الروحاني “ محبة 

املسيح غربتني عن البشر والبشريات”.
4- يجد في نفسه إستعداد في محبة التأمل 

والصاله:-
يحب  من  اسحق”  مار  قول  متذكرا  واخللوه 
املسيح يحب احلبس واجللوس في القاليه”.
للصمت  وحباً  إستعداداً  نفسه  في  يجد   -5

والهدوء:-
وقلة احلركه وعدم اخللطه الكثيره مع الناس 
غير  واحلكايات  الكالم  في  الوقت  وتضييع 

النافعه.
لألحتمال  إس��ت��ع��داداً  نفسه  ف��ي  يجد   -6

والصبر:-
ينفذ  العالم  في  كان  فبينما  الصدر  وسعة 
في  عليه   ، الباذله  اخلادمه  احملبه  وصية 
احملتمله  احملبه  وصية  ينفذ  أن  الرهبنه 
الصابره وهى أعلى درجة من سابقتها متذكراً 

قول احلكيم
فهيىء  ال��رب  خلدمة  تقدمت  أن  إبنى  يا   “

نفسك للتجارب”.
7- يجد في نفسه إستعداداً للطاعه:-

وسرعة  عمل  كل  في  واملشوره  أم��ر،  كل  في 
اإلعتذار إذا وقع في أي خطأ ألن الذي ال يقتني 
هذه الفضائل أو ال يحاول إقتنائها يتحطى في 

الرهبنه.
للنسك  إس��ت��ع��داد  نفسه  ف��ي  ي��ج��د   -  8

والصوم:
وعدم التلذذ باملآكل واملشرب محباً للتقشف 

وع������دم 
القنيه ويقول مع الرسول

“إن كان لنا قوت وكسوه فلنكتف بهما”.
دع��وه  الرهبنه  أن  نستخلص  ه��ذا  ك��ل  م��ن 
حبه  من  للمزيد  وتاقوا  ال��رب  أحبوا  للذين 
املقدسه  رغبتهم  تنفيذ  عن  العالم  ومنعهم 
فدعاهم الرب للرهبنه ليجدوا فيها املزيد من 
الوقت لتفريغ هذا احلب في الله بالتسابيح 

والصلوات وااللتصاق الدائم به.

لنشكر الرب كل حني
إلى  لينقل  بيته  يبيع  أن  أمريكي  رجل  أراد 
وهو  أصدقائه   أحد  إلى  أفضل..فذهب  بيت 
التسويق... أعمال  في  وخبير  أعمال  رجل 

إعالن   كتابة   في  يساعده   أن  منه  وطلب  
لبيع البيت وكان اخلبير يعرف البيت جيداً 
فكتب  وصفاً مفصالً  له  أش��اد  فيه باملوقع  
اجلميل واملساحه الكبيره ووصف  التصميم 
احلديقه   ع��ن  حت��دث  ث��م   ال��رائ��ع  الهندسي 
وحمام السباحه.....الخ.. وقرأ كلمات اإلعالن 
في  إليه  أصغى   ال��ذي  املنزل  صاحب  على  
قراءة  أع��د   وقال....’أرجوك  شديد  إهتمام  
اإلعالن’.....وحني أعاد الكاتب  القراءة  صاح 
الرجل  يا  له  من  بيت رائع ..لقد ظللت طوال 
عمري  أحلم باقتناء  مثل هذا البيت ولم أكن 
أعلم  إنني أعيش  فيه إلى  أن سمعتك  تصفه 
. ثم  إبتسم  قائالً من  فضلك ال تنشر اإلعالن  

فبيتي غير  معروض للبيع !!!
هناك  أنشوده قدمية  تقول .. إحصي البركات  
التي أعطاها  الله  لك وإكتبها واحده  واحده  

وستجد  نفسك  أكثر سعاده  من  قبل...
إننا ننسى أن  نشكر  الله  ألننا ال  نتأمل في  
البركات  و ال  نحسب  ما لدينا....وألننا  نرى 

املتاعب  فنتذمر  و ال  نرى البركات.
قال  أحدهم : إننا نشكو ألن الله جعل حتت 
الورود أشواك... وكان األجدر بنا أن نشكره 

ألنه  جعل  فوق الشوك وردا...!!ً  
  ويقول  آخر : تأملت كثيراً عندما وجدت نفسي 
حافي القدمني ...ولكنني شكرت الله باألكثر 

حينما وجدت آخر ليس له قدمني ...!!!  
لك احلمد  يا رب على عطاياك وإختياراتك لي 

التي تفوق كل عقل
وإللهنا املجد الدائم

أربعة أمور في عون الراهب الشاب . الهذيذ في كل ساعه في ناموس الله - مداومة السهر - النشاط في الصاله - أال يعتبر ذاته شيئا 
»األنبا موسى األسود « 4



أود أن أحتدث اليكم عن موضوع القيامة وحياة 
اإلن��ت��ص��ار ف��ق��ي��ام��ه ال����رب ي��س��وع امل��س��ي��ح من 
األموات كانت أعاناً حلياه األنتصار فى جوانب 

متعدده منها
1-     » أنتصار احلياة على املوت «

ناطق  حر  كائن  خلقه  األنسان  الله  خلق  عندما 
ولكن  واحلياة  اخللود  له  الله  أراد   ، خالد  عاقل 
ح��ري��ة األن���س���ان إن��ح��رف��ت إل���ى اخل��ط��ي��ه فجلب 
للخطيه  حتميه  كنتيجه  امل��وت  لنفسه  األن��س��ان 
»إلن   )23:6 رو   ( فى  يقول  املقدس  الكتاب  إلن 
أجرة اخلطيه هى موُتُ  واما هبه الله فهى حياه 
أبديه باملسيح يسوع ربنا« وهكذا دخل املوت الى 

العالم وساد على جميع الناس .
واحد  بإنسان  كإمنا  ذلك  أجل  »من   )  12:5 رو   (
دخلت اخلطيه الى العالم وباخلطيه املوت وهكذا 

أجتاز املوت الى جميع الناس«
بأشكاله  امل����وت  ع��ق��وب��ة  األن���س���ان  أس��ت��ح��ق   +

الرباعيه.
امل���وت اجل��س��دى ، امل���وت ال��روح��ى )ف��ى صورة 
الضال  اإلب��ن  ع��ن  قيل  كما  ال��ل��ه(  ع��ن  األنفصال 
كان  هذا  »إبنى  وبيته  أبيه  حضن  عن  بعد  ال��ذى 
عند  فعاشع  األب(  ع��ن  البعد  حاله  )ف��ي  م��ي��ت��اً«  
)الرجوع الى أبيه( وكان ضاالً )في حاله البعد( 

فوجد بعد الرجوع .
املوت األبدى :

مبوت  فلذلك   . جميعاً  امل��وت  أن��واع  أخطر  وه��و 
امل��س��ي��ح وق��ي��ام��ت��ه أن��ت��ص��ر ع��ل��ى امل����وت بجميع 
أشكاله ولم يعد املوت اجلسدى اإل جسراً يعبر 
ب��ه اإلن��س��ان م��ن حياه ال��ى حياه أو ف��اص��اً بني 
هنا  منها  ج��زءاً  فيقضى  اإلنسان  يحياها  حياه 

على إرض الشقاء والباقى في نعيم السماء .
على  أنتصار  النها  بالقيامه  نفرح  نحن  لذلك   +
املوت وعودة اإلنسان الى احلياه وأنتصار احلق 

على الباطل .
+ لذلك جند املؤمنني يفرحون باملوت ويرحبون 
به مشتاقني اليه مرددين مع الرسول ماربولس 
ذاك  املسيح  م��ع  وأك���ون  أنطلق  أن  إشتهاء  »ل��ى 
املوت  مخافه  إن  حقاً    )23:3 )ف��ى  ج���داً«  أفضل 
عن  البعيد  اخل��اط��ئ  اجل��اه��ل  ال��رج��ل  قلب  تزعج 
الرب يسوع املسيح وال شك أن احلياة اإلخرى 
أفضل بكثير من التى نحياها على اإلرض النها 
تر  لم  »م��ا  الكتاب  عنها  عبر  التى  السماء  حياة 
عني ولم تسمع إذن ولم يخطر على بال إنسان 
ما أعده الله للذين يحبونه« ) 1 كو 9:2 ( حقا أنها 
مستوى  فوق  مرتفعه  إلنها  بكثير  أفضل  حياه 
خطيه  إي  فيها  ت��وج��د  ال  نفيسه  وح��ي��اة  امل���اده 

وحياة العشره مع الله ومائكته وقديسيه .

املسيح  ي��س��وع  ال���رب  قيامه  ك��ان��ت  لقد  ح��ق��اًَ   +
م��ن امل���وت إن��ت��ص��ار ع��ل��ى امل���وت إلن���ه ق���ام بقوه 
هو  أقامهم  أو  قبله  قاموا  كالذين  وليس  الهوته 
هؤالء  قيامه  عن  متاماً  تختلف  قيامته  إن  إذا   .
ص�رفه  إرمله  إبن  أقام  إيل�������يا  أن  يذكر  فالكتاب 
ص��ي�����دا )ا مل 17( واليش�������ع أق������������ام إبن امل���رأة 

الش������ون��اميه )2 مل 4(
عظام  على  وض��ع��وه  عندما  ق��ام  آخ��ر  ميتاً  وإن 

اليشع ) 2 مل21:13 (.
+ والرب يسوع نفسه أقام أبنه يايروس رئيس 

املجمع وهى صبيه
وإبن إرمله نايني وهو محموالً فى نعشه وكان 

صبياً .
إي��ام . وإن  ل��ع��ازر م��ن القبر بعد إرب��ع��ه  وأق��ام��ه 
وقت  ق��ام��ت  ق��د  القديسني  أج��س��اد  م��ن  كثيرين 

صلب الرب يسوع )مت 27  : 52(.
+ فقيامه الرب يسوع فريده من نوعها حيث إن 
جميع الذين قاموا قباً سوف ميوتوا مرة أخرى 
واما الرب يسوع فقام ولن ميوت أبداً »إذ لم يكن 

ممكنا إن ميسك منه« )اع 24:2(.
+ لذلك يجب علينا إيها اإلحباء إن نهتف قائلني 
مع الوحى  » إين شوكتك يا موت « )1كو 55:15(.

الذين  ي��ح��زن��ون ع��ل��ى  امل��ؤم��ن��ون ال  + وأص��ب��ح 
ينتقلون من هذا العالم النهم باميان ثابت إن كل 
إمنا  الفانى  الترابى  اجلسد  هذا  يخلعون  الذين 
هم يعبرون هذا اجلسر الى احلياة األخرى كما 
تعلمنا الكنيسة فى أوشيه الراقدين وليس يا رب 

موت لعبيدك بل أنتقال .
+ حقا أن الرب يسوع بقيامته من اإلموات»أبطل 

املوت وأنار احلياة واخللود« ) 2 تى 10:1(.
2- إنتصار على الهاويه

يسيطر  الشيطان  ك��ان  يسوع  ال��رب  م��وت  قبل 
البشريه تذهب  الهاويه وكانت كل األنفس  على 
الى هذا املكان واألبرار ينتظرون املخلص الفادي 
وعندما سلم الرب يسوع روحه اإلنسانيه لدى 
إلى  األن��س��ان��ي��ه  ي��س��وع  ال���رب  ن��زل��ت نفس  اآلب 
يتمكن  إن  يستطيع  إن��ه  الشيطان  فظن  اجلحيم 
الشيطان  ي��درك  ول��م  البشر  أنفس  كبقيه  منها 
بقية  عن  وجوهرياً  كلياً  تختلف  ال��رب  نفس  إن 
متحده  لكونها  بل  فقط  باره  إلنها  ليس  األنفس 
الاهوت  بتيار  يصعق  ذات��ه  فوجد  ب��ال��اه��وت 
وقد ُقيد حتت قدمى املخلص وأخذ الرب يسوع 
مرة  الفردوس  الى  وأعادهم  الباره  األنفس  كل 

أخرى.
أن  نحن  وإستحققنا  الهاويه  ال��رب  ه��زم  لقد   +
يا  غلبتك  »أي���ن  قائلني  ي��س��وع  ال���رب  م��ع  نهتف 

هاويه « )1كو 55:15 (.

+ ال��م ي��وض��ح ال��ق��دي��س ب��ط��رس ف��ى رسالته 
 )  19:3 )اب�����ط  األول�����ى 
ذهب  إيضاً  فيه  »ال��ذي 
التي  ل�����إلرواح  ف��ك��رز 

في السجن« .
3- إنتصار على الشر 

والظلم 
قيادات  في  ظهر  ال��ذي 
ال�����ي�����ه�����ود وال���ك���ت���ب���ة 
والفريسيون ورؤساء 
الكهنة وكل الشعب هذا 
يوم  جتمع  الذي  الشر 
الذي  مخلصنا  صلب 
املجد  رب  ع���ن���ه  ع���ب���ر 
ساعتكم  »ه���ذه  بقوله 
الظلمة«  وس��ل��������������ط��ان 

)1لو 53:22 (.
الشعب  ي��ه��ي��ج��ون   +

ويجعلونهم يرددوا كامهم.
على  حكمه  ليصدر  الوالي  على  يضغطون   +

املسيح بالصلب مع إنه لم يجد فيه عله .
+ ح��ت��ى ب��ع��د ال��ص��ل��ي��ب إس��ت��ص��دروا إم���ر أن 
الوالي يختم القبر ويضع حجر كبير على بابه 

وحراسته باحلراس . 
وان  مت��ام��اً  إنتهى  ق��د  املسيح  أن  ظنوا  لقد   +
لو  وحقاً  النسيان  طي  في  أصبحت  رسالته 
كان األمر قد إنتهى لكانت نهايه حزينه سيئه 
ولكن شكراً للرب يسوع املسيح الذي بقيامته 
كرازه  أق��وى  قيامته  وأصبحت  أمرهم  فضح 
يسوع  الرب  قيامة  بعد  فوجدنا  أجمع  للعالم 
إن التاميذ الذين كانوا قباً خائفني مختبئني 
م��غ��ل��ق��نَيّ األب�����واب ع��ل��ى أن��ف��س��ه��م ف��ي العلية 
بعد  رأيناهم  وبطشهم  اليهود  ظلم  يخشون 
قيامه الرب يسوع املسيح من األموات جالوا 

كل األرض مبشرين بالكرازه باألجنيل .
وحتقق فيهم قول املزمور الذين ال صوت لهم 
)مز 4:19 ( »في كل األرض خرج منطقهم والى 

أقصى املسكونه كلماتهم« .
لقد كانت قيامه املسيح إنتصار
1.     إنتصار احلياة على املوت

2.     إنتصار على الهاويه .
3.     إنتصار على الشر والظلم .

ع��ش��ت��م ج��م��ي��ع��اً ف��ي س���ام امل��س��ي��ح ومحبته 
متمتعني ببركات قيامته املقدسه الذي له املجد 

الدائم من اآلن والى أبد اآلبدين آمني.
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أود أن أهنئكم يا أحبائى بعيد القيامة املجيد وفترة اخلمسني املقدسه راجياً لكم من الرب 
يسوع املسيح القائم من األموات كل بركه ونعمه أنتم فى أحتياج اليها مشمولني برعايته 

متمتعني بسالمه وكل عام وجميعكم بخير وسالم .
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5 إذاً احلرب مستمره لذلك فالسالح الوحيد الذي يهزمه يجب أال نخلعه أبداً أال وهو الصاله املستمره 
» أبونا بيشوي كامل«



الكتاب املقدس

كل إصحاح يقدم لنا زاوية جديدة من شخصية املسيح

اإلصحاح التاسع:نور العالم
الفلسفه  ف��ي  يدخلون  التاميذ  اب��ت��دأ  التاسع  االص��ح��اح  ف��ي 
أم أبواه حتى  هذا  أخطأ  من  معلّم  يا  قائلني  تاميذه  “فسأله 
ولد أعمى”)يو2:9(..دائماً نتمتع نحن باجلدل العقلي ويقوم 
الذين  األط��ف��ال  م��ن  كثيرين  العملي،يوجد  بالتنفيذ  املسيح 
يولدون بعاهات جسديه أو عقليه ونقف دائماً نحن بتفكيرنا 
أبعد أحكامه عن  “ما  ي��ارب؟ وهنا نقول  ملاذا  احمل��دود ونقول 
أحد  ويقول  اإلستقصاء”)رو33:11(  عن  وطرقه  الفحص 
عامات  أن��ت  تضع  ال  النهايه  نقطه  الله  يضع  )حينما  اآلب��اء 

اإلستفهام(
“وقال له إذهب إغتسل في بركه سلوام.الذي تفسيره مرسل.

فمضى وإغتسل وأتى بصيراً”)يو7:9( ..الرجل األعمى رأى 
املسيح في أربع مراحل ،في كل مره املسيح له لقب عند هذا 

الرجل األعمى :
1-    إنسان مجهول : “فقالوا له كيف إنفتحت عيناك. أجاب 
ذاك وقال.إنسان يقال له يسوع”)يو10:9(،وكلمة يقال مبني 

للمجهول إذاً املسيح بالنسبه له شخص مجهول .
2-     نبي: “قالوا أيضا لألعمى ماذا تقول أنت عنه من حيث 

إنه فتح عينيك.فقال إنه نبي”)يو17:9(
:” منذ  الناس يناقشوه قال لهم  أتى  3-    أعظم نبي: عندما 

الدهر لم يسمع إن أحداً فتح عيني مولود أعمى”)يو32:9(
4-     املسيح هو إبن الله:” فسمع يسوع إنهم أخرجوه خارجا 
يا  الله. أج��اب ذاك وق��ال من هو  فوجده وق��ال له أتؤمن بإبن 
سيد ألومن به. فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو 

هو. فقال أومن يا سيد.وسجد له”)يو9-38:35(
و هذه املراحل هي موقف العالم من املسيح في أربع شرائح 

رئيسيه

اإلصحاح العاشر:الراعي الصالح
“نظر يوحنا يسوع مقبا اليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع 
خطية العالم”)يو29:1( في االصحاح االول نرى املسيح هو 
العاشر  اإلصحاح  في  بينما  العالم  خطية  يرفع  ال��ذي  احلمل 
الصالح  الصالح.والراعي  الراعي  هو  أن��ا   “ نفسه  عن  يقول 
يبذل نفسه عن اخلراف”)يو11:10( ويقول في )يو15:21( 

»قال له إرع خرافي« هنا املسيح يرسل الرعاه
قال األنبا  متاؤس أن املسيح أخذ جميع الرتب الكنسيه،حينما 

دخل املجمع وأخذ يقرأ)اغنسطوس( ، ثم بدياكون عندما طرد 
الصيارفه من الهيكل ،ثم دياكون ثم أرشيدياكون ثم كاهن ثم 

رئيس كهنه

اإلصحاح الثاني عشر: دخوله أورشليم
“احلق احلق أقول لكم إن لم تقع حبة احلنطة في األرض ومَتُت 
فهي تبقى وحدها.ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير”)يو24:12( 
أوقات  لنا في  املعزيه،  اآليه  يدخل يسوع إسبوع اآلالم بهذه 
األلم ، مشكلة االلم عند اإلنسان هو التذمر وليس مقدار األلم 
،قال القديس أغسطينوس)كلما طلبت أن يرتفع عني األلم كلما 
زاد ،إلى أن بدأت اشكر الله عليه إبتدأ األلم يزول(.. ال تتذمر 
أعطي  ي��ارب  له  بل قل  أكتافي  إرف��ع احلمل عن  له  تقل  إذاً، ال 

ألكتافي القوه لكي حتمل هذا احلمل.
القيامه  بأحد  وينتهي  ال��زع��ف  بأحد  يبدأ  اآلالم  إس��ب��وع  إن 
وهذه هي قصة حياتنا مع املسيح على األرض تبدأ بفرح في 
حياتنا  ،تبدأ  السمائيه  أورشليم  في  بفرح  وتنتهي  املعموديه 
أنظر  اآلالم،إذاً  أس��ب��وع  وسطها  وف��ي  بفرح  وتنتهي  بفرح 
بل  صغيره  اآلالم  أن  ستجد  األبديه  ض��وء  في  مشكلتك  إل��ى 

ستجدها أكاليل ،ال تكن محصوراً في األرض.

اإلصحاح الثالث عشر:غاسل األرجل
في هذا اإلصحاح يقدم لنا املسيح شروط احملبه:

ك��ان قد أحب  :»إذ  املنتهى  ال��ى  1-     احملبه تكون با ح��دود 
خاصته الذين في العالم أحبهم الى املنتهى« )يو1:13(.

2-    احملبه تكون با شروط: يسوع يحب الكل حتى لو كان 
بينهم يهوذا اإلسخريوطي.

3-     احملبه با مقابل: يسوع وهو عالم أن اآلب قد دفع كل 
شيء إلى يديه” )يو3:13(هو عنده كل شيء .

وبالتالي تكون هذه شروط احملبه املسيحيه،إذا أردت أن حتب 
حب أَخوي سليم،حب أُسري سليم،أو حب في اخلدمه سليم 

ضع أمامك هذه الشروط وجاهد إلى أن تصل لها.
ثم  بها.  وإّت���زر  منشفه  وأخ��ذ  ثيابه  وخلع  العشاء  عن  “قام 
وميسحها  التاميذ  أرجل  يغسل  وإبتدأ  مغسل  في  ماء  صّب 
باملنشفه التي كان متزرا بها”)يو4:13(، كان غسيل األرجل 
صار   12 إصحاح  في  امللك  ..املسيح  العبيد  إختصاص  من 
النفس  يعاجلان  ..ه��ذان اإلصحاحان  عبدا في هذا اإلصحاح 
الدخول لأللم ،في أوقات األلم يصاب اإلنسان  البشريه قبل 
بأحد هذين األمرين إما أن يصيبه صغر نفس فنقول له أنت 
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العبد  مكان  خذ  له  فنقول  بكبرياء  يصاب  ،أو  املسيح  مع  ملك 
مع املسيح

اإلصحاح الرابع عشر : معّزي القلوب
بإسمي  اآلب  سيرسله  ال���ذي  ال��ق��دس  ال���روح  امل��ع��ّزي  “وأما 
.ساماً  لكم  قلته  م��ا  بكل  وي��ذك��رك��م  ش��يء  ك��ل  يعلّمكم  فهو 
أترك لكم.سامي أعطيكم.ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

ترهب”)يو27:26-14(..خاطبهم  وال  قلوبكم  تضطرب  ال 
املسيح عن السام والروح القدس قبل الدخول في عمق األلم 
إمتائنا  ه��و  دائ��م��ا  األل��م  ب��ه  ندخل  مدخل  والتجربه،وأفضل 

بروح و سام الله الذي يفوق كل العقول .

اإلصحاح السادس عشر:معطي الروح القدس
في االصحاح السادس عشر املسيح هو معطي الروح القدس 
ألنه يقول» لكني أقول لكم احلق أنه خير لكم أن أنطلق.ألنه إن 
لم أنطلق ال يأتيكم املعزي.ولكن إن ذهبت أرسله اليكم. ومتى 
أما  العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة.  جاء ذاك يبكت 
على خطيه فألنهم ال يؤمنون بي. وأما على بر فألني ذاهب 
إلى أبي وال ترونني أيضا. وأما على دينونة فألن رئيس هذا 
يبكته  اخلاطيء  اإلنسان  )يو11:7-16(..إن  دين«  قد  العالم 
 ، دينونه  عليه  فتبقى  رفض  ولو  خطيتيه  على  القدس  ال��روح 
الشخصيه احلقيقيه  املسيح هو  أن ال يكون  اخلطيه احلقيقيه 
هم  ه��ؤالء  ...إل���خ  وال��ك��ذب  وال��زن��ى  القتل  بينما  ل��ي  بالنسبه 
املسيح  عن  البعد  هي  اخلطيه  جوهر  بينما  اخلطيه،  أع��راض 
أنت  )يو11:16(فلماذا  دي��ن  ق��د  ال��ع��ال��م  رئ��ي��س  ك��ان  ...وإذا 

متمسك بعد بالشيطان!

اإلصحاح السابع عشر: الشفيع األعظم
قصة حياتنا في العالم مذكوره كلها في إصحاح 17 :

هذا العالم قائمون :»ولست أنا بعد في العالم  في  نحن       )1
القدوس  اآلب  اليك.أيها  آت��ي  وأن��ا  العالم  في  فهم  ه��ؤالء  وأم��ا 
كما  واح�����داً  ل��ي��ك��ون��وا  أعطيتني  ال��ذي��ن  إس��م��ك  ف��ي  إح��ف��ظ��ه��م 

نحن«)يو11:17(.
أن  أس��أل  محفوظون:” لست  العالم  ش��روره��ذا  من  نحن   )2

تأخذهم من العالم بل أن حتفظهم من الشرير”)يو15:17(
العالم  إلى  أرسلتني  مرسلون:” كما  العالم  هذا  الى  نحن   )3

أرسلتهم أنا إلى العالم”)يو18:17(.
أريد  اآلب  راح��ل��ون:»أي��ه��ا  العالم  ه��ذا  ع��ن  نحن  واخ��ي��را   )4
أن ه����ؤالء ال��ذي��ن أع��ط��ي��ت��ن��ي ي��ك��ون��ون م��ع��ي ح��ي��ث أك����ون أنا 
إنشاء  قبل  أحببتني  الن��ك  أعطيتني  ال���ذي  م��ج��دي  لينظروا 

العالم”)يو24:17(.

اإلصحاح الثامن عشر:املتهم من أجلنا
في يوحنا 18 إبتدأوا يوجهون التهم إلى السيد املسيح .. “فقال 
له بياطس أفانت إذاً ملك.أجاب يسوع أنت تقول إني ملك.لهذا 
قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت الى العالم ألشهد للحق.كل من هو 
من احلق يسمع صوتي. قال له بياطس ما هو احلق.وملا قال 
أن��ا لست أج��د فيه علة  اليهود وق��ال لهم  إل��ى  ه��ذا خ��رج أيضاً 
بل  اإلجابه  بياطس  ينتظر  لم  هنا  واحدة”)يو35-33:18( 
خرج مسرعا إضافه إلى أنه لم يسأل السؤال بصيغه صحيحه 
فكان يجب أن يسأل من هو احلق وليس ما هو احلق!!! واحلق 
كان هو الذي يقف أمامه لكن بياطس لم يعٌط لنفسه فرصه 
أن يتعرف على املسيح ولكنه خرج وتكلم كرجل قانون وقال» 

أنا لست أجد فيه علة واحدة.«)يو38:18(.

اإلصحاح التاسع عشر: فادي البشريه
في إصحاح 19 يوجد 3 كلمات للمسيح على الصليب :-

1-     “فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً قال 
تلك  أمك.ومن  ه��وذا  للتلميذ  قال  ثم  إبنك.  ه��وذا  إم��رأة  يا  ألمه 

الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته”)يو26:19(.
يتم  فلكي  قد كمل  أن كل ش��يء  ه��ذا رأى يسوع  “بعد       -2

الكتاب قال أنا عطشان”)يو28:19(.
3-     “فلما اخذ يسوع اخلل قال قد أُكمل.ونكس رأسه وأسلم 

الروح”)يو30:19(.

اإلصحاح احلادي والعشرون: راعي الرعاه
بن  سمعان  يا  بطرس  لسمعان  يسوع  قال  تغدوا  “فبعدما 
إني  تعلم  أنت  يا رب  نعم  له  أكثر من هؤالء.قال  يونا أحتبني 
بن  سمعان  يا  ثانيًة  أيضاً  له  ق��ال  خرافي.  إرع  له  أحبك.قال 
يونا أحتبني.قال له نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك.قال له إرع 
غنمي.  قال له ثالثة يا سمعان بن يونا أحتبني.فحزن بطرس 
ألنه قال له ثالثة أحتبني فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء.أنت 

تعرف إني أحبك.قال له يسوع إرع غنمي”)يو21-17:15(
ثاث  ويكررها  غنمه  يرعى  أن  بطرس  من  املسيح  يطلب  هنا 

مرات وهنا يعلمنا املسيح جوهر العتاب املسيحي:-
1-     التوقيت : بعدما تغدوا .

2-     اجلوهر : أحتبني؟ .. لم يقل له )لم أكن اتوقع منك ذلك( 
ولم يقل له )أنا قلت لك أنك ستنكرني( ، بل قال له عتابا إيجابياً 
للخاف ألننا نركز  جتديداً  عتابنا  يكون  ؟”..أحياناً  “أحتبني 

على السلبيه ونناقش السلبيه التي حدثت.
3-     اإلجتاه : اإرعى غنمي ..إجته املسيح هنا إلى املستقبل .

إن محبة الله لنا ال ُتدرك وال تتغير ، ومحبته لنا لم تبدأ من الوقت الذي ُصوحلنا فيه معه بدم إبنه ، لكنه أحبنا قبل إنشاء العالم ، قبل أن 
7نولد حتى بذلك نصير أبناءه مع إبنه الوحيد.             »القديس أغسطينوس«



االس��������������م :
براكسية العذراء القديسة

نش����أت�����ه���ا :
كانت إبنة لوالدين من عظماء مدينة روما ومن عائلة امللك أنوريوس

ره����ب��ن��ت�ها :
عند نياحة والدها أوصى امللك بها. واتفق مع والدتها أن تأتي إلى مصر لتحصيل أجرة 

أماك وغات بساتني تركها لها زوجها، فأحضرت إبنتها معها وكان عمرها وقتئذ تسع 
سنني، ونزلتا بأحد أديرة العذارى. وكانت راهبات ذلك الدير على غاية من النسك والتقشف 

فا يأكلن شيئًا  بالزيت وال فاكهة وينمن على األرض، فأحبت القديسة هذا الدير واستأنست 
بخادمة من اخلادمات فقالت لها اخلادمة: »عاهديني أنك ال تتركني هذا الدير« فعاهدتها على ذلك. 
وملا أنهت والدتها عملها الذي كانت قد أتت ألجله، إمتنعت إبنتها عن العودة معها قائلة: »إني قد 

نذرت نفسي للمسيح وال حاجة بي إلى هذا العالم ألن عريسي احلقيقي هو السيد املسيح«. فلما 
عرفت والدتها منها ذلك وزعت كل مالها على املساكني وأقامت معها في الدير عدة سنني ثم تنيحت 

بسام. وسمع أنوريوس هذا اخلبر فأرسل يطلبها، فأجابته قائلة بأنها نذرت نفسها للسيد املسيح 
وال تقدر أن تخلف نذرها، فتعجب امللك من تقواها على صغر سنها وتركها. أما هي فسارت سيرة 

فاضلة وتعبدت تعبًدا زائًدا فكانت تصوم يومني يومني ثم ثاثة فأربعة فأسبوًعا، وفي صوم 
األربعني لم تأكل شيئًا مطبوًخا. فحسدها الشيطان وضربها في رجلها ضربة آملتها زماًنا 

طوياً، إلى أن حتنن الرب عليها وشفاها. وقد أنعم الرب عليها مبوهبة شفاء املرضى، وكانت 
محبوبة من األخوات واألم الرئيسة لطاعتها لها.

ن���ي���اح����تها :
وفي إحدى الليالي رأت الرئيسة أكاليل معدة، فسألت ملن هذه؟ فقيل لها: البنتك 

براكسية وأنها ستجيء إلينا بعد قليل. وقصت األم الرؤيا على األخوات 
وأوصتهن أال يعلمن براكسية بها، وملا حانت أيامها للترك العالم إعترتها 

حمى بسيطة فاجتمع عندها األم واألخوات واخلادمة وطلنب منها أن 
تذكرهن أمام العرش اإللهي ثم تنيحت بسام في 26 برمهات 

)4 ابريل( ، ثم تنيحت بعدها اخلادمة صديقتها

8
من لم يستطع أن ُيخضع نفسه وفكره إلرادته اليستطيع أن ُيخضع ذاته إلى الله..

»مار اسحق السرياني«



حتى  للموت  باملعمودية  معه  فُدفنا 
مبجد  األم���وات  م��ن  املسيح  »أق��ي��م  كما 
جدة  في  أيضاً  نحن  نسل����ك  ه�كذا  اآلب 

احلي���اة« )رو  6 :  4(
مع  حياتنا  بدء  هي  املعمودية  كانت  إذا 
ُسلم  ما  بعد  معه  ُندفن  أننا  إذ  املسيح 
غفران  فوهبنا  خطايانا  أجل  من  للموت 
حكم   حتمل  و  ال��ك��رمي  ب��دم��ه  خطايانا 
نقوم  فإننا  علينا.  النفاذ  واجب  التأديب 
بعد ذلك مع الرب القائم و املنتصر على 
املوت لكي نحيا ال نحن بل املسيح يحيا 
 - تبريرن�ا  ألج�����ل  وأُق�ي���م  فهو  فينا 
ألجل  أقيم  و  خ�طاينا  ألجل  ُسلَِم  »الذي 

تبريرنا« )رو 8:25(.
القائم  املسيح  في  نثبت  عندما  اننا  أي 
نسلك في حياة جديدة بعد موت إنساننا 
حتت  كبشر   – نتعثر  كلما  و  العتيق 
الضعف -  ُيقيمنا قبل أن نسقط و حتى 
املتجددة  بتوبتنا  فيه  نقوم  سقطنا  إن 
احلقيقية  املوعد  أرض  إلى  نصل  حتى 
خلعتم  »اذ  لوجه.  وجها  سنراه  حيث 
ولبستم  اعماله.  مع  العتيق  االنسان 
حسب  للمعرفة  يتجدد  ال��ذي  اجل��دي��د 

صورة خالقه«. )كو 3: 9 - 10(.
على  امللكوت  حياة  فلنبدأ  أحبائي  يا  إذا 
ألجل  أُق��ي��م  ال���ذي  املسيح  ف��ي  األرض 
معه  أجلسنا  و  معه  أقامنا  و  تبريرنا 
عمليه  بخطوات  ذلك  و  السماويات  في 
محب  القدير  بنعمة  تتم  أنها  إذ  بسيطه 
كل  املتجدده  رحمته  و  معونته  و  البشر 
صباح » الن مراحمه ال تزول. هي جديدة 

في كل صباح« )مراثي 3: 22 - 23(.
عن  القائم  باملسيح  إتصالي  أق��وي  أن 
بكل  املتواتره  و  املنتظمه  الصاله  طريق 

حب حلبيبي الذي حتلو معه العشرة
أن أفتح أُذناي و أجعلهما مستعدتان 
كلمته  خ��الل  من  الله  ص��وت  سماع 
طريق  عن  املقدس  الكتاب  في  احليه 
مع  عليه  أتفق  ُمنتظم  و  ُمنظم  منهج 

أب إعترافي.

هي  إعترافي  ألب  بنوتي  أن  أث��ق   أن 
بها  يقيمني  التي  الفوريه  الوسيله 
أيضا  هي  و  عثرتي  من  احمل��ب  إلهي 
بها  ُيحدثني  التي  الطرق  أقصر  من 
و  احِلل  و  احَلل  إليَّ  مرسالً  ُمخلصي 
و  الدائمة  التوبه  حياة  أعيش  بذلك 

املتجددة.
املسيح  جسد   في  عضويتي  أُج��دد  أن 
الذي  اإلفخارستيا  سر  طريق  عن  القائم 
جتعلني  التي  احلياه  عصارة  آخ��ذ  به 

غصناً مثمراً في الكرمه احلقيقيه.
من  أصدقاء  بل  ُشفعاء  لي  أتخذ  أن   ·
هم  إذ  القديسني  أي  املنتصرين  جيش 
ُيصلون عني و أنا أيضاً أنظر إلى نهاية 
يهبني  أن  العلي  من  أطلب  و  سيرتهم 

إميانهم.
يا أحبائي »فإن كنتم قد قمتم مع  أخيراً 
املسيح  حيث  فوق  ما  فأطلبوا  املسيح 
جالس عن ميني الله«. )كولوسي 3 : 1( 
أن  بولس  الرسول  مع  أيضا  لكم  أقول  و 
نفعل  أن  إلى  يقودنا  فينا  القائم  املسيح 
»كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو 
عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل 
ما صيته حسن ان كانت فضيله و ان كان 

مدح ففي هذه إفتكروا« )فيلي 4 : 8(.

حياتنا املتجددة في املسيح القائم
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9 أن عالمة الصليب تفتح األبواب املغلقه و حُتول تأثير السم وُتبريء اجلراح املميته احلاصله من أنياب الوحوش الكاسرة
)القديس يوحنا فم الذهب(



ثالثة أمور يفرح بها العقل: متييز اخلير من الشر، التفكير في األمر قبل اإلقدام عليه والبعد عن املكر10
»األنبا موسى األسود«



11 باحلقيقة جلب اإلنسان املوت لنفسه كما إلبن االنسان أما إبن اإلنسان فبموته وقيامته جلب احلياه لإلنسان 
»القديس أغسطينوس«



التي  األس��ر  من  كثيراً  أن  ننكر  أن  نستطيع  ال 
عن  اإلستغناء  تستطيع  ال  الكويت  في  تعيش 
لو  وخصوصاً  البيت  في  اإلقامه  دائمة  شغالة 
كانت املرأة تعمل، ومع الوقت قد تكون الشغالة 
أهم فرد في األسرة وجند كثيراً أنها حتل محل 
معاملة  ف��ي  وأي��ض��اً  املنزلية  األع��م��ال  ف��ي  األم 
األط��ف��ال  واألخ��ط��ر م��ا جن��د أح��ي��ان��اً أن��ه��ا حتل 
تود  ما  وتعلمهم  األطفال  تربية  في  األم  محل 
تشاء  كما  تربيتهم  فى  تتصرف  و  تعلمهم  أن 
وأيضاً  بالبيت  الرقابة  غياب  مع  وخصوصاً 
إليها فترّبي وتعلم كما تشاء  الشديدة  للحاجة 

وه�����ذا أخ���ط���ر ما 
مي��ك��ن ال���وص���ول 
إل���ي���ه وح���ت���ى في 
ظ���ل ع��م��ل امل����رأة 
أي���������ض���������اً ت���ظ���ل 
األسرية  الرقابة 
م������ن ال�����زوج�����ني 
األه��������م في  ه�����ي 
إس������ت������م������راري������ة 

اإلستعانة بها.
ليست  فاملشكلة 
ف������������ي وج������������ود 
عدم  أو  الشغالة 

هي  املشكلة  ولكن  العاملة  امل��رأة  مع  وج��وده��ا 
كبير  بقدر  لها  يسمح  بشكل  عليها  اإلع��ت��م��اد 
مسئوليتها  من  ليست  أم��ور  في  التصرف  من 
وسيحاسب  ال��زوج��ني  مسئولية  م��ن  ولكنها 

كليهما عليها أمام الرب.
هذه  م��ن  نسبة  توجد  أن��ه  ننسى  أن  يجب  وال 
أن  ميكن  وال���ذي  الكبت  م��ن  تعاني  ق��د  العمالة 
والذي  الصغير  للطفل  إي��ذاء  شكل  في  ُتخرجه 
اليعي شيء واإليذاء له صور متعددة قد تكون 
خاطئة  ع����ادات  تعليمهم  م��ث��ل  م��ق��ص��ودة  غ��ي��ر 

التعامل م��ع اآلخ��ري��ن وفي  ال��ص��اة وف��ي  ف��ي 
اإليذاء  يكون  وأحياناً  املختلفة  احلياة  أساليب 
مقصوداً مثل التعامل بعنف أو اإليذاء اجلنسي 
مثا وأشياء أخرى كثيرة، ورغم أنه من عاش 
القليل من األسر تعتمد  وتربى فى مصر يجد 

على شغالة دائمة اإلقامة.

فما هو احلل إذاً ؟؟
معظم  العمل  ف��ي  واألم  األب  م��ن  ك��ل  ك��ان  إذا 

ساعات النهار  ...؟؟؟
وهناك حلول كثيرة مثل:- اإلستعانة باألقارب، 
م��ث��ل األم����ه����ات أو 
ش���خ���ص م��ت��ف��رغ 
معروفاً  ثقة  أك��ث��ر 
الكنيسة  ق��ب��ل  م��ن 
وأي������ض������اً أق����ت����رح 
دور  البعض  على 
التابعة  احل��ض��ان��ة 
للكنيسة التي ميكن 
الطفل  تستقبل  أن 
إلى  ال��ذي لم يصل 
سن املدرسة حيث 
ت����ك����ون ال���رع���اي���ة 
أم���ان���اً حيث  أك���ث���ر 
الكثير من األشياء املفيدة سواء  يتعلم األطفال 
ميكن  و  العملية  احلياة  أو  الروحية  احلياة  في 
بالسيدات  اإلستعانة  مثل  بأخرى  استبدالها 

املستعدات إلستقبال أطفال فى منازلهم.
نرجوا أن يكون هناك دور حضانة فى كنيستنا 

بالكويت.
لدورها  حدود  وضع  يجب  للشغاله  وبالنسبه 
في األسرة والتي ال يجب أن تزيد عنه فاملشكلة 
هي     املشكلة  ولكن  الشغالة  وج��ود  في  ليست 

.... في أي إجتاه الشغالة شغالة؟!

الشغالة..شغالة..
 فما هو احلل
إذاً ؟؟
 إذا كان كل من
 األب واألم في
 العمل معظم
  ساعات النهار
...؟؟؟

 وال يجب أن
 ننسى أنه
 توجد نسبه من
 هذه العماله
 قد تعاني من
 الكبت والذي
 مُيكن أن ُتخرجه
 في شكل إيذاء
للطفل الصغير

 نرجوا أن
 يكون هناك
 دور حضانه
 فى كنيستنا
بالكويت

أخطاء اآلخرين هي دائماً أكثر ملعاناً من أخطائنا12
»مثل روسي«
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فإذا كانت اخلطية قد ماتت بالصليب لكن احلياة اجلديدة في البر.
ما كان ممكن أن حتصل عليها إالبالقيامة، فالصليب قتل املوت الذي قتل اجلميع .

 والقيامة وهبتنا احلياة اجلديدة في البر.
و القداسة ومعرفة احلق بواسطة الرب يسوع القائم من األموات

» فإنه إذ املوت بإنساٍن بإنسان أيضاً قيامة األموات ألنه كما في ادم ميوت اجلميع 
بولس  الرسول  ويعتبر   ،)  22  -  21:15 )1كو   » اجلم��يع  سيحيا  املسيح  في  هكذا 
حقيقه موت املسيح وقيامت��ه هي جوهر اإلميان الذي قبله هو وحرص على تسليمة 
أنا أيضاً في املسيح مات  إليكم في األول ما قبلته  لالخرين فيقول »فإنني سل��مُت 
من أجل خ��طايان��ا حس������ب الكت���ب وأن�ه دف���ن وأنه قام فى اليوم الثالث حسب 

الكتب )1كو 3:15 - 4(.
ويؤكد معلمنا بولس الرسول في موضع آخر أن القيامة هي شرط إحتادنا بشخص 
املسيح كما إمتداد ظافر ومنتصر حقيقة احتادنا به من خالل موته )رو 5:6( وإن 
احلياه  خالل  من  بوضوح  تتحقق  املسيحى  إمياننا  في  الراسخة  العقيدة  هذه 
املقدسة  املعموديه  بسر  تبدأ  التي  تلك   ) املقدسه  )األسرار  الكنيسة  في  السرائريه 
التي فيها يتحقق فعل املوت والقيامة معاً الراسخة »فُدفنا معه باملعمودية للموت 
أيضاً في جدة  األم��وات مبجد األب هكذا نسلك نح��ن  امل�سي���ح من  اقيم  حتى كما 

احلياة« )رو 4:6 (

القيامة هي كمال الله إلمتام الفداء والغفران واملصاحلة

13 ليس هناك طريق للقيامة إال طريق واحد هو الصليب
»أحد األباء«



الذي إرتفع مع املسيح على الصليب البد وأن يكون قد ذاق قوة املوت عن العالم وقوة القيامه ثم قوة الصعود للسماء . وبهذه 
القوه ينزل العالم ليخدم ثم يرتفع بأوالده مرة أخرى إلى فوق                       »ابونا بيشوي كامل« 14



التبتل احلقيقي ليس مجرد حالة جسدية ، إمنا هي ذبيحه روحانيه
)القديس اكليمندس الروماني(     13

لقد تناولنا فى العدد السابق مفهوم اإليذاء 
و  مظاهره  هي  وما  األطفال  عند  اجلنسي 

سوف نستكمل في هذا العدد:
أوال ً : الطفل الشبعان حباً :-

كانت  مهما  بالطفل  اآلب��اء  يهتم  أن  املهم  من 
إذا  مشغوليتهم و يشبعوه مبحبتهم خاصه 
كانت لغة احلب عنده هي التامس اجلسدي 
األكتاف،  مل��س   ، ال��ق��ب��ات   ، احل��ض��ن   ( م��ث��ل 
واللعب في الشعر ( ألن الشخص الذي يؤذي 
األطفال ماهر في إلتقاط األطفال الذين لديهم 

احتياجاً للحب .
اجلنس  ع��ن  أوالدن���ا  نعلم  كيف   : ثانيا 

بطريقه تناسبهم ؟.
في مجتمعنا الشرقي يجد اآلباء صعوبة بالغة 
في شرح بعض املفاهيم اجلنسية للطفل و هم 
أكثر  أطفالهم  يجعلوا  بذلك  أنهم  يدركون  ال 
عرضه لإليذاء اجلنسي، ولذا يجب أن يتعلم 

األب و األم كيف يقدموا ألبنائهم املعلومات .
س: ما هو السن املناسب الذي فيه يقوم اآلباء 

بتوعية أبنائهم التوعية اجلنسية ؟.
ج: ب��دءاً من إرس��ال األم طفلها إلى احلضانة 
املنطقه  أح���د  يلمس  ال  أن  تعلمه  أن  عليها 
أن  يتعلم  ه��ذا  إل��ى  ب��ه وإذا تعرض  اخل��اص��ة 
ي��ق��ول:»ال و ي��ّص��رح ل��ألم ب��ذل��ك ف��ه��ذا شيء 

مهم« .
نتحدث بالتفصيل أكثر توجد مراحل عمريه 
التوعية  ف��ي  طريقتها  مرحله  لكل  و  للطفل 

اجلنسية .
أوال - من ثاث سنوات إلى سبع سنوات :

بداية  و  اجلنسية  للتوعية  الذهبي  السن  هذا 
الصحيح  الفكر  اآلب����اء  ل���دى  ي��ك��ون  أن  الب���د 
لآلداب  منافي  شئ  أن��ه  فكر  ليس  و  للجنس 
وخطية ألنه إذا قال الوالدين إن كل ما يتعلق 
باجلنس هو غير الئق  فالطفل سيشعر بعد 
ذلك بالصدمة عندما يعرف أنه توجد عاقه 
جنسية بني والديه ألن املسيحية قدست كل 

احلواس فأصبح اجلنس مقدساً .
س: كيف تكون طريقة التوعية اجلنسية لهذا 

السن الصغير؟.
ج: أوالً : -  تعريف أسماء األعضاء التناسليه 

مثلما نعلمهم أسماء باقي أعضاء اجلسم
)األذن – العني – الرأس –  اليد ... (.

   ثانياً : - نقول لهم ما هو خاص و ما هو عام 
و ما هو غير مسموح و املسموح.

  ثالثاً : - البد وأن تكون اإلجابة على أسئلتهم 

ألن  خاطئة  معلومات  ب���دون  و  ص��دق  بكل 
الطفل يفقد ثقته في والديه إذا اكتشف هذا ، 
ويسأل زمائه في املدرسة وبعد ذلك يحصل 

على معلومات مشوهة .
اآلب���اء اإلج��اب��ه على  ي��ع��رف  ل��م  إذا  لنفترض 

سؤال طفلهم ؟.
أن��ه��م ال  ب��ص��راح��ة  أن يجيبوا  األف��ض��ل  م��ن 
يعرفوا اآلن مع وعد أنهم سيسألون و يجيبوا 
عليه و هذا أفضل من املعلومات اخلاطئة ألن 

هذه املعلومات ستكون كنقش احلجر لديه .  
س: هل من املمكن أن تعطينا مثل تلك األسئله 

وكيفيه اإلجابه عليها ؟.
أن  ... فعلينا  ؟   أنا جيت من فني  :ماما  مثال 

جنيب ببساطه وصدق
حيث  ماما  بطن  في  كنت  شهور  تسعه  بعد 
تكونت من بذرة أتت من بابا و بذرة أتت من 
ماما و ال نقول له مثاً من السوبر ماركت، من 
عند ربنا ، صحينا الصبح وجدناك بجانبنا ، 

كل هذه اإلجابات خاطئه.
أو نقول بطريقة أخرى أن الدكتور فتح بطن 
ماما و أخرجك من بطنها بعد تسعه شهور ، 
وبعد كده قفل الدكتور بطن ماما مرة أخرى 
وطبعا تكون اإلجابة على األسئله حسب عمر 

الطفل.
ثالثاً: من سن 8 سنوات إلى سن 10 :

س: كيف نتعامل مع تلك املرحله من العمر و 
كيف نحميها من اإليذاء اجلنسي ؟.

ج: في هذه املرحله األسئله تزيد فلنكمل املثال 
السابق.

ل��ن تكفيه ه��ذه اإلج��اب��ة بل  ف��ي ه��ذه املرحله 
سيسأل عن املزيد مثل :كيف أتت بذرة بابا و 

أتت أيضا بذرة ماما و ما الذي حدث ...؟
و  بصدق  تكون  أن  الب��د  أيضا  هنا  اإلج��اب��ة 
بدون إحراج أو غضب فالبساطة في اإلجابة 

أفضل حل.
فنقول له : إن الرجل و املرأه متزوجان ألنهم 
يحبوا بعضهم لذا فهما يقتربان من بعض و 
نتيجة قربهم من بعض ينتج البذرة عند بابا 

والبذرة عند ماما و هما الذين يكونوا البنني
) الطفل اجلميل احملبوب لدينا ( و يجلس 

في بطن أمه تسعة شهور كل شهر بيكبر 
فيه عن الشهر اآلخر لغاية ملا يتكون كله 

وينزل في الشهر التاسع  و نفرح بيه 
وكلنا   ،، أخوتك  و  ماما  و  بابا   ، كلنا 

بنحبه و هو كمان بيحبنا.

س: ما هي املرحله التاليه ؟
بدءا من 10 و هو الدخول لسن املراهقة :

ح��ي��ث الب���د م��ن ش���رح ك��ل ال��ت��غ��ي��ي��رات التي 
ستحدث له بعد ذلك بدون خجل حتى يدخل 

سن املراهقه.
و هو مستعد لها ، كما أنه من املهم أن نقول 
هذا  ف��ي  ستصحبها  التي  التغييرات  للبنت 

السن و نقول للولد أيضاً .
تظل نقطه أخرى و أخيره و هي من حق الطفل 

أن يقول »ال«؟.
الطفل  نعلم  أن  علينا  ج��داً  مهمة  نقطة  هي  و 
الغير  اللمسة  و  الصحيحة  اللمسة  ه��ي  م��ا 
وكذلك  اخل��اص��ة  املناطق  مل��س  ف��ي  صحيحة 
، وكذلك  أيضاً  الطفل  ال��ذي يضايق  احلضن 
قبلة الشفايف الغير صحيحة وخلع املابس 

باإلكراه .
إذا حاول شخص أن يفعلها ، عليه  وكل هذا 
أن يصرخ الطفل بكل قوة دون خوف ويقول 
»ال« و يرفع صوته بأنه سيقول ملاما و بابا و 

على الطفل أن يتعلم أن يقول لوالديه فعاً .
س: إن بعض اآلب��اء ال يصدقوا أبنائهم أو ال 

يرغبوا في تصديقهم ... فما احلل ؟
ج: ليس هذا األمر فقط هو الذي يسبب فشل 
آخ��ر و هو  أم��ر  النقطة األخيرة و لكن يوجد 
قول  م��ن  منعه  و  الطفل  على  اآلب���اء  سيطرة 
كلمة )ال( لذا حتى تنجح تلك النقطه علينا أن 
نعطي ألبنائنا احلريه في إختيار ما يخصه، 
، وأيضا  لم يرتاح ألمر ما  إذا  أن يعترض  و 
علينا أن نعطيهم الثقة و األمان أن يشاركونا 
بأسئلتهم، والثقة أننا سنصدق كل ما يقوله 
مهما كان صعب مع وعد أننا سنقف بجانبهم 

ونحافظ على حقوقهم.

15
عندما أقرأ كتاباً للمره األولى فذلك بالنسبه لي كسب صديق جديدوعندما أقرأ مجدداً كتاباً سبق لي قراءته فذلك يشبه لقائي 

صديق قدمي ...            »أوليف سميث«



اختافات  ح����دوث  ن��ت��وق��ع  أن  الب���د   -1
أو بني  الزوجني  داخل األس��رة سواء بني 

الزوجني واألوالد .
مسئوليته  ط��رف  كل  يتحمل  أن  الب��د   -2
في حل املشكله حتى لو بدا الطرف اآلخر 
مع  يبدأ  أن  ،عليه  التعاون  يرفض  وكأنه 
اآلخر بإسلوب مهذب وبوداعه وأنا اؤكد 
اآلخر  الطرف  قلب  سيحرك  الله  ان  لكم 
كذلك  كما وعدنا في )بطرس األولى1:3( 
لرجالكن  خ��اض��ع��ات  ك��ن  ال��ن��س��اء  أي��ت��ه��ا 
الكلمه  يطيعون  ال  البعض  كان  وإن  حتى 
النساء بدون كلمه،ليكن  ُيربحون بسيرة 
يكون  أن  ب��دل  يسمعه  مل��ن  ش��ف��اء  كامنا 
نتناول  وس����وف   .. ال��س��ك��ني  ط��ع��ن  م��ث��ل 
باحلديث  قواعد جتعلنا نتجنب اخلافات 

في األسرة ...
القاعده األولى : تفادي احلوار الهّدام

ف���ي احل������وار وب���دأ  ت��ص��ع��ي��ي��د  إذا ح����دث 
البد  ال��ش��ت��ائ��م  وت��ب��ادل��ت��م��ا  يعلو  ال��ص��وت 
فيه،أو  اإلسترسال  عن  ف��وراً  تتوقف  أن 
حدد ميعاداً آخر لتكملة احلوار مستخدماً 
ل��م يكن  ال���ت���واص���ل..وإذا  بعض م��ه��ارات 
أن تهدأ  هناك بداً من تكملة احلوار فابد 
أن  دائما  وتذكر  احل��وار  تستكمل  ثم  أوال 
يسكنه  واحلكيم  غيظه  كل  ُيظهر  اجلاهل 

أخيرا)أمثال11:29(

استخدم كلمة كفى
معينة  كلمة  أحدكما  يستخدم  أن  ميكن 
احلوار  ب��أن  اآلخ��ر  تنبه  حتى  مثل»كفى« 
إبتدأ يتجه إجتاها خاطئاً،وكفى هنا ليست 
احل����وار ولكنها  م��وض��وع  إل���ى  م��وج��ه��ة 
تقصد األسلوب الهدام في احلوار ،وعليك 
عدوك  ليس  اآلخ��ر  ال��ط��رف  أن  تتذكر  أن 

وإمنا العدو احلقيقي لكما هو املشكلة .

ال تتهرب من احلوار
مكان  الفور  على  تغادر  ثم  )كفى(  تقل  ال 
سيجرح  التصرف  ه��ذا  مثل  ألن  احل��وار 
الطرف اآلخر وُيشعره بالرفض بل يجب 
أن تستكمل احلوار ال أن تتجنبه فابد من 

إختيار الوقت املناسب لتكلمة احلوار بعد 
أن يهدأ الطرفني .

إرجاء املناقشه إلى وقت الحق
لكي نحقق النجاح في تطبيق هذه القاعدة 
البد من توافر فرصة الستكمال احلديث، 
وه���ذا يعني أن���ك حت��ب ال��ط��رف اآلخ���ر.. 
ولعله من األروع واملؤثر أن حتصل على 

موافقته في تأجيل املناقشه
ولكن ما الذي ينبغي عمله خال النصف 
ساعة أو الساعة التي يتوقف فيها احلوار 

الساخن حتى تهدأ؟
أفضل  م��ن  ال��ص��اه  ألن  تصلي،  أن   -1
ال��ط��رق ال��ت��ي متنحك ال��ه��دوء واط��ل��ب من 
تعرف  ح��ت��ى  ح��ك��م��ة  مي��ن��ح��ك  أن  ال�����رب 
هذا  ضد  اآلخ��ر  الطرف  مع  تتعامل  كيف 

األسلوب.
كام  ف��ي  ال��وق��ت  ه���ذا  خ���ال  تفكر  2-ال 
التفكير في  ال��ذي وّج��ه إليك ألن  اإلس��اءه 

مثل هذه األمور يزيدك غضباً .
جت����اه  م���س���ئ���ول���ي���ت���ك  ف������ي  ف�����ّك�����ر   -3
وفّكر  اآلخ��ر  نظر  وجهة  املشكلة،وتفهم 
أيضا في التنازالت التي ميكنك أن تقدمها 

للوصول إلى حل يوافق عليه الطرفان.

القاعدة الثانيه: تفهم وجهة نظر اآلخر
احلوار  في  وشوشرة  تشويش  حدث  إذا 
نستخدم  أن  ي��ج��ب  االص�������وات  وع���ل���ت 
وهي  )املتكلم-املنصت(  وطريقة  خطة 
الزوجني  ب��ني  األدوار  ت��ب��ادل  ع��ن  ع��ب��اره 
يتفقان  م���ده  خ���ال  ال����زوج  يتكلم  ف��م��ث��اً 
الزوجه  وتستمع  دقيقه   15 مثا  عليها 
كام  ينتهي  أن  وبعد  الفترة  ه��ذه  خ��ال 
فتصبح  األدوار  تبادل  يتم  ال��زوج  وفترة 
املتكلمة وال��زوج هو املنصت  الزوجة هي 
..وستساعدهم هذه الطريقه على التعبير 
نظر  وجهة  يفهم  وأن  منهما  كل  رأي  عن 

اآلخر

ارشادات إلى املتكلم
ت���ك���ل���م ف���ق���ط ع�����ن ن���ف���س���ك وم���ش���اع���رك 
وال  نظرك  ووجهة  وأف��ك��ارك  وحتفظاتك 

تتكلم مطلقاً عن حتليلك لدوافع اآلخر أو 
له  تقل  ال   .. وعقله  فكره  تقرأ  أن  حت��اول 
أن تقول  ك��ذا وك��ذا لكن يجب  أن��ت تقصد 
به فتقول مثالقد ُجرحت  فقط ما تشعر 
بل  طويلة  لفترات  وكذا..التتكلم  كذا  من 
حاول أن تكون مختصراً ومحدداً و يجب 
أن يتوقف املتكلم بعد كل دقيقة من حديثه 
أدرك��ت وجهة نظري  املنصت هل  ليسأل 
وال يجب أن يطرح السؤال بعد أن يكون  
تكلم ملدة ساعتني ألن املنصت سيكون قد 

فقد تركيزه .

ارشادات الى املنصت
إشرح ما فهمته فقط،ألن الوقت اآلن ليس 
تطرح  لكي  حتى  أو  املتكلم  لنقد  م��ج��اال 
أنت  تصير  حني  وقته  سيحني  أسئله،هذا 
املتكلم ، تذكر أن دورك اآلن هو اإلنصات 
لك  سببت  كلمه  املتكلم  م��ن  ب���درت  وإن 
أو  بالكلمات  ضيقك  عن  تعبر  فا  ضيقاً 
حتى مبامح وجهك فانتظر حينما يحني 
نظر  لوجهة  تفهمك  أن  ..واع��ل��م  دورك 

اآلخر ال يعني املوافقه عليها.
طريقة)املتكلم-املنصت(  نستخدم  أحيانا 
املشاكل  ف���ي  ت��ص��ع��ي��داً  ي���ح���دث  ع��ن��دم��ا 
ل��ك��ن اإلن���س���ان احل��ك��ي��م ال ي��ن��ظ��ر إل���ى أن 
ت��ك��بُ��ر امل��ش��اك��ل،ب��ل أن���ه ع��ن��دم��ا ي���درك أن 
امل��ن��اق��ش��ه س���وف ت��ت��ص��اع��د ح��دت��ه��ا فإنه 
الكتاب  يقول  كما  الطريقه  هذه  يستخدم 
الشر  ي��ب��ص��ر  في)أمثال3:22(»الذكي 
فيتوارى واحلمقى يعبرون فيعاقبون«.    

وليس  إستبقائي  شخص  تكون  أن  يجب 
الذي  هو  اإلستبقائي  الشخص   ، تفاعلياً 
ينتظر  التفاعلي فهو  بينما  ينظر من بعيد 
ح����دوث امل��ش��ك��ل��ه ث���م ب��ع��د ذل���ك ي��ب��دأ في 

التعامل معها .

القاعده الثالثه: طرح حلول للخالفات
عمليتان  هما  وحلها  املشكله  مناقشة  إن 
وال  مختلفة  أه����داف  ،ول��ه��م��ا  مختلفتان 
مناقشة  من  معاً،الهدف  دمجهما  ميكننا 
نظر  وجهة  واستيعاب  تفهم  هو  املشكلة 

لو كان الله ال يعتني إال بالقديسني فقط وال يحب سواهم لهلكنا جميعا16
»البابا شنودة الثالث«



ك��ل ط���رف ف��ي ه���ذه امل��ش��ك��ل��ة،وأم��ا ال��ه��دف من 
إتخاذ  على  الطرفان  يتفق  أن  فهو  املشكلة  حل 

خطوات حلل املشكلة ترضيهما معاً.

خطوات عمليه حلل املشكله
1- الصاله :

املناقشة  الزوجان عن  أن يتوقف  املهم جداً  من 
ويصليا معا لطلب املعونة لكي يرشدهما الرب 
إل��ى احل��ل ال���ذي ي��رض��ي ص��اح��ه ،رمب���ا يكون 
هناك حل ثالث لهذه املشكلة يختلف عن رأيهما 
،يقول الكتاب:توكل على الرب بكل قلبك وعلى 
فهمك ال تعتمد،في كل طرقك إعرفه وهو يقّوم 

سبلك)أمثال5:3(

2- حتديد املشكله :
الزوجان وقتاً في الصاه يبدآن  بعد أن قضى 
،وقد  عناصرها  وحت��دي��د  املشكلة  حت��دي��د  ف��ي 
لذلك يجب ترتيب  أكثر من مشكلة  يكون هناك 
هذه املشاكل وأنصح بأال يزيد عدد املوضوعات 
ع��ن ث��اث��ه وي��ت��م م��ن��اق��ش��ة ال��ب��اق��ي ف��ي أوق���ات 

الحقه.
وال يجب أن نستخدم كلمات ُمبهمة على سبيل 
الذي  فما  حتبني  ال  إن��ك  ال��زوج��ه  ت��ق��ول  امل��ث��ال 
في  محددة  تكون  أن  الب��د  ؟  ه��ذا  بقولها  تعنيه 
كامها بأن تقول مثا إنني أحتاج لوقت أطول 

نتحدث فيه.

3-  تبادل اآلراء واالفكار:
واألفكار  اآلراء  تبادل  مرحلة  هي  املرحلة  هذه 
واحللول، قد يقول الزوج مثا: ميكننا أن نعمل 
كذا وكذا وجتيب الزوجة نعم وميكننا أيضا أن 
طرف  كل  يحترس  أن  وكذا..ويجب  ك��ذا  نعمل 

من تسفيه أو تقليل من آراء الطرف اآلخر .

4- االتفاق أو التنازل :
ليتنازل  أن يكون لدى كل طرف إستعداداً  البد 
عن رأيه ،بدون التنازل سيكون من الصعب جداً 
يتناقشان  الزوجان  وسيظل  حل  إلى  الوصول 
طوياً ولن يصا إلى حل لذلك من الضروري 
ايانا  يعلمه  ما  وه��ذا  وس��ط  حل  عند  يتاقيا  إن 
ال��ك��ت��اب امل��ق��دس ال ت��ن��ظ��روا ك��ل واح����د إل���ى ما 
إل��ى م��ا ه��و لآلخرين  ه��و لنفسه ب��ل ك��ل واح���د 

)فيلبي4:2(
هذه املرحله هدفها اإلتفاق على محاولة جتربة 
وبعد  تطبيقه  يسهل  حتى  ومحدد  واض��ح  حل 
مدى  مل��ع��رف��ة  بتقييمه  ت��ق��وم��ان  م��ع��ي��ن��ه  ف��ت��رة 

صاحيته .

5- املتابعه والتقييم :
وهذه هي اخلطوه األخيره،فالزوجان يحتاجان 
أن يراجعا خطوات احلل من وقت آلخر ويتفقان 
على موعد لتقييمه ألن احلل قد يحتاج إلى بعض 
التعديل حتى يتناسب مع الظروف ،وكذلك فإن 
الطرفني  تقيّم مسئولية والتزام كٍل من  املتابعه 
من  التنصل  ي��ح��اول  ه��و  أم  دوره  ي���ؤدي  ه��ل 

التزاماته؟!

ملناقشة  موعد  حتديد   : الرابعة  القاعدة 
املوضوعات

إذا أبدى أحد الطرفني عدم إستعداده للتكلم في 
موضوع معني فإن املسئولية تقع عليه لتحديد 
م��وع��د آخ��ر للتكلم ف��ي ه��ذا امل��وض��وع ع���ادة ما 

تكون في خال 48 ساعه .

اختيار الوقت املناسب
فيجب  لك  بالنسبه  جداً  مهمة  املشكلة  كانت  إذا 
ميكن  حتى  لطرحها  املناسب  الوقت  تختار  أن 
الوصل إلى احلل وهناك أمثلة كثيره ألوقات غير 
الطعام  خ��ال  املوضوع  مناقشة  مثل  مناسبه 
اإلستعداد  اثناء  أو  النوم  وقت  يحني  عندما  أو 
مدارس  إل��ى  للذهاب  أو  الكنيسه  إل��ى  للذهاب 

األوالد أو عند العوده من العمل مباشرة.
إعتذار  وقبول  املناسب  الوقت  اختيار  وقاعدة 

الطرف اآلخر مبنية على مبدأين هامني:
املبدأ األول : اإلنتباه إلى الطرف اآلخر

إن كل طرف مسئول عن معرفة الوقت املناسب 
أنه حينما حتدد املوعد فيجب أال  له وهذا يعني 
لديه  يكون  وأن  ش��يء  ب��أي  ال��وق��ت  ه��ذا  ُيشغل 
االستعداد لاصغاء التام والتركيز ..ال يليق أن 
تكون جالساً أمام الكمبيوتر وتبحث عن البريد 
لزوجتك  تقول  الوقت  نفس  وف��ي  اإللكتروني 
لن  ه��ذا  تكلميني  أن  تريدين  م��وض��وع  أي  ف��ي 

ينفع شيئاً .

املبدأ الثاني : احترام الطرف اآلخر
ويقّدر  يحترم  أن  الطرفني  من  ط��رف  كل  على 
عدم إستعداد الطرف اآلخر للنقاش اآلن ولذلك 
ال يجب أن يقول الزوجبل البد أن نتكلم اآلن في 
هاماً  املوضوع  هذا  كان  لو  حتى  املوضوع  هذا 
أو مستعجاً ألنه إذا حدثت املناقشة اآلن دون 

رغبة اآلخر فلن تصا إلى حل يرضيكما معاً.

عليك أن 
تتذكر أن 
الطرف اآلخر 
ليس عدوك

تكلم فقط 
عن نفسك 
ومشاعرك 
وحتفظاتك 

املناقشة 
دون رغبة 
لن تصل 
بكما إلى حل 
يرضيكما..

فكر في 
مسئوليتك 
جتاه 
املشكله..

البد أن يكون 
لدى كل طرف 
استعدادًا 
ليتنازل عن 
رأيه..

17 ليس احلب بني إثنني أن يتطلع كل منهما إلى اآلخر، بل يتطلع كالهما في ذات اإلجتاه
»أديب فرنسي«



18
من يشكر الله وقت الفرج يكون كمن يرد ديناً عليه أما من يشكر وقت الضيق يكون كمن صار دائناً له
»العالمه اوريجانو«



19 صالة البار مفتاح السماء،وبقوتها يستطيع كل شيء. هي ِحَمى نفوسنا،مصدر لكل الفضائل، السلم الذي نصعد به إلى الله، هي عمل 
املالئكة، هي أساس اإلميان.                              )القديس أغسطينوس(



لو كان لديك تفاحه ولدي تفاحه مثلها وتبادلناهما فيما بيننا سيبقى لدى كل منا تفاحه واحده. لكن لو كان لديك فكره ولدي فكره وتبادلنا هذه 20
األفكار، فعندها كل منا سيكون لديه فكرتني.           »جورج برناردشو«



في كل مرة نصلي نشكر الله ألجل أشياء كثيرة أغالها وأهمها هو اخلالص الثمني الذي قدمه 
لنا، ثّم أنه أتى بنا إلى هذه الساعة.

      لعل أعظم عطية لنا من الله اآلن، هي أننا مازلنا أحياء حتى هذه اللحظة، فبعض الذين نعرفهم، 
وآخرين ممن ال نعرفهم، كانوا بيننا العام املاضي واآلن ليسو مبوجودين، والبعض كان موجوداً 
منذ شهور واآلن في عداد املنتقلني، والبعض الثالث كان موجوداً منذ ساعات، ولكنه ليس معنا في 

هذه الساعة، أما نحن : فقد أتى بنا )الله( إلى هذه الساعة، أعطانا فرصة جديدة لنعّوض ما فاتنا..

إن سكان اجلحيم يتمنّون اآلن يوماً من هذه األيام التي نقضيها، وهم يتعجبون كيف نضيّع السنني 
أبينا  الغني ولعازر( وطلب من  الغني )في مثل  أدرك��ه  أيدينا هكذا.. هذا  والشهور واألي��ام من بني 
إبراهيم القيام بأي عمل ألجل إنقاذ أسرته.. تخيلوا لو أنه ُأتيحت الفرصة لواحد من أولئك - الذين 
في اجلحيم اآلن - أن يعود إلى احلياة ملدة أيام، ترى ماذا عساه أن يفعل وكيف يسلك فيها.. أفما 

تكفيه أياماً قليلة لكي يقدم توبة نقية؟!

      ذكرني ذلك براهب قديس، إجتمع حوله الرهبان - عند نياحته - فوجدوه يبكي، فلما سألوه عن 
سبب ذلك، قال أنه يتمنى لو يطيل الله أناته عليه ومينحه بعض الوقت، فتعجبوا لعلمهم بأنه مجاهد 
وقديس، فسألوه: كم من الوقت تود أن مينحك الله أيضا قبل النياحة، أجاب أريد ولو يوم واحد، 
قالوا: فماذا تصنع فيه، أجاب بأنه وإن لم يستطع تقدمي جهادات كثيرة، فيكفيه أن يبكي فقط طوال 

ذلك اليوم !!..

وهكذا ميكن لشخص ما في ساعة واحدة أن يحقق الكثير، ويتقدم على كثيرين ممن سبقوه، إذا كان 
نشيطاً حاراً بالروح.. وأتخيل أن الله في كل صباح يهب كل إنسان أربع وعشرون ساعة ! كرصيد 

يتاجر به ويعوض ما فاته..   

األنبا مكاريوس االسقف العام




