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إقرأ

أية العدد

في هذا العدد

بِ .ل َي ُك ْن
«هُ َو َذا أَ َنا أَ َم ُة َّ
الر ِّ
ِلي َك َق ْو ِل َ
ك» (لوقا)38:1

أتريد أن تكون مسكنا هلل؟ أتريد
أن تتعمق في الحب اإللهي؟ أتريد
أن تكون حياتك ينبوع فضائل
لمجد إسم المسيح؟
إفعل كما فعلت وعاشت والدة
اإلله مريم العذراء إذ كانت تتأمل
في كل ما يحدث حولها وتفكر
في مقاصد اهلل بعمق ولم تنس
الصالة
ً
واحدة
بنفس
بل واظبت عليها
ٍ
مع كل أحباء الرب من التالميذ
والنساء.
نعم ،إفعل هذا فتحيا.
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س :1كثيرا ما أصــادف في العمل والحياة اليومية
فتيــات يرتدين مالبس مُ عثرة وكثير ًا ما تحاربني
األفــكار وأحــاول أال أنظر فيحاربنــي فكر اإلدانة
واالنتقاد ..أريد إرشاد.
هنــاك تدريب في حالة رؤيــة العثرات بالصدفة
مثــل الشــوارع أو المحــالت التجاريــة أو الصدف
العابرة:
• إما أن تنظر إلى السماء التي تريد أال تفقدها.
• أو تنظر إلى األرض (التراب) التي أتيت منها.
• أما في حالة تواجدك بالضرورة كمجال العمل
فالمتخصصــون فــي علــم اإلتيكيــت ينصحــون
بالنظر إلــى وجه الطرف اآلخر فقط فهو يعطي
تركيز في الموضوع وليس الشخص بذاته.
• إستعن دائما بالصالة السهمية.

كنيسة مارمرقس -كيلوباترا /القاهرة
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أشجار مثمرة

لمثلث الرحمات نيافة االنبا يؤانس-أسقف الغربية
يُ عتبر هذا الراهب من الشخصيات العجيبة حقاً..
ويبدو أنه وصل إلى درجة السياحة وكانت له موهبة النبوة
كما كان مقتدر ًا في صلواته وبركته ..ال نعرف عن حياته
األولى شيئا كل ما نعرفه أنه كان راهب ًا بدير أنبا يحنس
كاما الذي اندثر ،وكان معاصر ًا للبابا خرستوذولوس الـ
( ..)1077-104٦ونروي هنا طرف ًا
٦٦
من معجزاته وعجائبه.

فلما فرغ من الصالة جاء قوم آخرين يطلبون طعام ًا فقال
بيسوس لتلميذه أن يُ عطي هؤالء القوم من الخبز ،فقال له
تلميذه يؤانس  -الذي روى هذه القصة « -أما دفعت الخبز
ألولئك الذين أتوا قبالً؟» ..فأجابه القديس»:أما رجعت
ومألتها؟» ،فقال التلميذ له»:منذ صعدت إلى هنا وأنت
قائم تصلي مكانك ما برحته ،فمتى
مألتها؟» ،فقال بيسوس له»:قد مألتها،
وهوذا هي مملوءة خبز ًا فانزل بعضه
للجائعين» ..واشهد يؤانس التلميذ
اهلل على نفسه أن بيسوس» لم يمسكها
بيده منذ فرغت وكانت فارغة ،وكان قائم
يُ صلي ،وأنا صليت معه الثالثة!!»

There is no woman about whom the prophets
prophesied, and about whom the Holy Bible
cared, like the Virgin Mary

سلسلة قانون العمل

By H.H. Late Pope Shenouda III

إنتهاء عقد العمل

ومكافأة نهاية الخدمة
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل
من طرفيه إنهائه  -بعد إخطار الطرف اآلخر
على الوجه اآلتي:
 -1قبل إنهاء العقد بثالثة أشهر على األقل
بالنسبة للعمال املعينني بأجر شهري.
 -2قبل إنهاء العقد بشهر على األقل بالنسبة
للعمال اآلخرين ,فإذا لم يراع الطرف الذي
أنهى العقد مدة اإلخطار فإنه يلتزم بالدفع
للطرف اآلخر بدل مهلة اإلخطار مساوي ًا
ألجر العامل عن نفس املدة.
 -3إذا كان اإلخطار من جانب صاحب
العمل ،يحق للعامل أن يتغيب يوم ًا كام ً
ال
يف األسبوع أو ثماني ساعات أثناء األسبوع،
وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه
ألجر عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل حتديد يوم الغياب وساعاته
بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك يف
اليوم السابق للغياب على األقل.
 -4لصاحب العمل أن يعفي العامل عن
العمل أثناء مهلة اإلخطار مع احتساب مدة
خدمة العامل إلى حني إنتهاء تلك املهلة،
مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وبخاصة

download any
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استحقاق العامل أجره عن مهلة اإلخطار.
 -5ال يجوز لصاحب العمل استعمال
حق إنهاء العقد املخول له مبقتضى املادة
السابقة أثناء متتع العامل بإجازة من
اإلجازات املنصوص عليها يف القانون.
(املادتني .)45 ،44
 -٦إذا كان عقد العمل محدد املدة وقام أحد
طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض
الطرف اآلخر عما أصابه من ضرر على
أال يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر
العامل عن املدة املتبقية من العقد ،ويراعى
يف حتديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف
اجلاري وطبيعة العمل ومدة العقد ،بوجه
عام كافة االعتبارات التي تؤثر يف الضرر
من حيث وجوده ومداه ،ويخصم من قيمة
التعويض ما قد يكون مستحق ًا للطرف
اآلخر من ديون(.املادة رقم .)47

عقيدة قدماء المصريين
بخلود النفس وبالحياة اآلخرة

كتاب احلياة األبدية  -األنبا مكاريوس األسقف العام باملنيا
مجلد األدب والدين عند قدماء املصريني – أنطوان زكري

your ear; forget your own
people also, and your father’s
house; so the King will greatly
desire your beauty; because
He is your Lord,
worship Him” (Ps. 45:1011-).
That is why she was called the
friend of Solomon, who is the
virgin of the Song of Songs.
It was said of her in the same
psalm: “The royal daughter is
;all glorious within the palace
her clothing is woven with
gold. She shall be brought
to the king in robes of many
colors” (Ps. 45:1314-).
We also give her the surname
”“the beautiful pigeon
in
remembrance
of
the
beautiful pigeon that carried
to our father Noah a branch
of olive tree, as a symbol of
peace, bringing to him the good
news of the deliverance from
the waters of the flood (Gen.
8:11). With this surname, the
priest burns incense in front of
her icon when he goes out of
the sanctuary and says: “Hail
to you, O Virgin Mary, the
beautiful pigeon”.
The Virgin is compared to
the pigeon in her simplicity
and her purity and the action
of the Holy Spirit in her. She
resembles the pigeon which
brought the good news of the
deliverance after the flood,
because she brought the good
news of the deliverance by
Christ.

the Queen of us all”......
Also, we say about her: “Our
mother the Holy Virgin”.
When the Christ our Lord was
on the Cross, He said about
that to his disciple
the beloved saint
John: “Behold your
”mother
(John
)19:27
The Virgin is also
compared to the
”ladder of Jacob
That ladder which
“was set up on
the
earth,
and its top

There are numerous
symbols about her in the
Old Testament. In the New
Testament also, there are her
biography, her praise, and the
miracles.
How many are the glorifying
expressions
and
the
contemplations,
which
were cited about the
Virgin in the books
of the fathers.........
How full of praise
are the surnames
by which the
Church
calls
her, and which
are
inspired
from
the
Spirit
of
the
Holy
!Bible.......
We give her
the surname
of
The
Queen
who is by the
right side of The
King.
In
this,
we
mention
the
words
of
the
psalm “At your hand
stands the queen
in
gold
from
Ophir” (Ps. 45:9).
That is why, in her
icon, she is portrayed at the
right hand of the Christ our
Lord. And we say about her in
the divine mass “the Lady and
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كتاب «باقات عطرة من سير االبرار والقديسين»
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االفتتاحية
انت الكرمة الحقيقية
ِ
العذراء حالة الحديد
الزواج المسيحي
اسئلة الشباب
كيف تزيد من تقدير طفلك لذاته
ّ
الذرية)
كتاب (العادات
الراهب القديس بيسوس
الكتاب المقدس
التدخل الدوائي
تاريخ الكنيسة
قانون العمل
عقيدة قدماء المصريين
there is no woman about
مسابقة العدد
معلومات عن طقس القداس
لم يفرغ من إناء إلى إناء
تسلية العدد

س :2أحيان ًا أعاني من الضيق النفســي بال ســبب
واضح .فما العالج؟

• اإلنســان مكــون مــن روح ونفس وجســد وهناك
كثير من مسببات الضيق النفسي مثل:
• كثــره الكتمــان مثلما حدث مــع داود النبي في
مزمور  32عندما كتم خطيته
• فكثرة الكتمان تنشئ كبتاً.
• الحيرة ..وعالجها طلب إرشاد اهلل والثقة فيه.
• عدم الشبع الروحي ..هذا يحتاج تدريب حتى
يــزداد حبــك هلل كل يوم بوقفة صــالة ،بتأمالت
في الصليب ،بتأمالت في سير القديسين..
• فاهلل خلق في اإلنسان طاقة حب البد أن تشبع
وإن ظلت بال شبع فذلك يسبب الضيق النفسي.
الخطيــة من أكثــر المســببات للضيق النفســي،
لذلــك فعندمــا يتــوب اإلنســان ويــذرف الدموع
يشعر براحة.

في مدة المجاعة التي عمت البالد في
حكم الخليفة الفاطمي المستنصر
وحبرية البابا خرستوذولوس ،كان البدو
يترددون على دير األنبا يحنس ليأخذوا
طعام ًا من الخبز والقمح ،وكان القديس
بيسوس ال يرد سائالً ..وظل األمر على
هذا المنوال حتى أنه لم يتبقَ لرهبان
الدير إال قوت يوم واحد فقط يأكلونه،
فأتاهم قوم يطلبون طعاماً ،فقال
بيسوس للرهبان أن يعطوهم ما عندهم،
فتذمر الرهبان ،ولكن القديس قال لهم
في هدوء« :في آخر النهار يصلكم من عند المسيح ما
يكفيكم أليام عديدة ،فال تضيق صدوركم».
فدفعوا كل ما عندهم من قمح لهؤالء القوم ثم عادوا
وقالوا إن ما عندهم طاحونة ،ولم يكن بالدير غير طاحونة
واحدة فتذمر الرهبان عليه وقالوا له»:قلت إن القمح
يجيئنا عشية وأخذت الطاحونة التي ليس عندنا غيرها
ودفعتها لهؤالء القوم ..فهل إذا جاء القمح نقرقشه أو
«ال تقنطوا (ال تبخلوا)
نسلقه؟! « فقال لهم بيسوس:
فإن الرب يأتينا بما نحتاجه ،فإنه جلّ اسمه ال يُ عوزنا
شيء ،فطيبوا قلوبكم» ..وفي وقت الغروب وصل جمالن
مُ حمالن قمح ًا وعلى ظهر أحدهما طاحونة جديدة أكبر
من التي أعطوها للبدو ..فسبّح الرهبان اهلل ومجدوه.
وذُ كر عنه أيض ًا أنه صعد ذات مرة إلى الحصن ليصلي
صالة الساعة الثالثة واصعدوا معه قفة مملوءة خبزاً،
فجاء إلى الدير قوم يطلبون طعام ًا فقال القديس
لتلميذه إعطهم ما في القفة ،فأعطاهم كل ما فيها..
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وكان أحد الرهبان ويُ دعى يسطس قد
فقد بصره ،فصلى عليه مدة شهر كامل
إلى أن ر ّد إليه الرب بصر ثانية..

وحدث في سنة 1082م أن مرض الجدري
انتشر بصورة وبائية ،ومات بسببه في
أقل من شهر  21000صبي!!
فكتب كاتب سيرة القديس بيسوس إليه أن يُ صلي من
أجل أن يرفع اهلل هذا الوباء ،كما طلب إليه أن يوصي
رهبان برية شهيت بأن يصلوا من أجل هذا الموضوع
أيضا ..وحمل الرسالة إليه راهب من دير نهيا كان القديس
بيسوس يحبه ،وفي صباح يوم عيد الميالد طلب الراهب
من القديس بيسوس أن يعطيه رد ًا على الرسالة حتى
يعود إلى ديره ...فقال له القديس»:إنهم قد تخلصوا وأنعم
عليهم السيد المسيح» ..وكتب رسالة جاء فيها »:أن السيد
المسيح قد خلصهم في هذا اليوم» ..وحدث أن الوباء رُفع
في اليوم الذي حددّه.
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قال هيرودوت املؤرخ اليوناني«:إن املصريني هم أول الشعوب
الذين اعتقدوا بخلود النفس» ،وورد يف النصوص املنقوشة على
األهرام التي يرجع تاريخها إلى األُسر األولى« :إن النفس خالدة
وال متوت أبداً» ..وال نزال نقرأ على تابوت أ َب َعن ُْخو وهو من الدولة
القدمية هذا النداء ((أنت أيها املتويف أبعنخو قم ،عش وسر )).
وهي فكرة القيامة العامة واحلياة الباقية التي تشغل أفكار
اجلميع ،فهي حياة لم يختبرها أحد من قبل ليروي لنا عنها أو
يصفها ،ويف املرة الوحيدة التي صعد فيها إنسان ورآها ،حتى هذه
اخلبرة ولألسف الشديد لم يجد صاحبها من األمور األرضية
ومفردات اللغات البشرية ما يعينه علي وصفها أو تشبيهها ،فقال:
ال يُ نْطَ قُ بِ هَاَ ،و َ
ات َ
ال ي َُسوغُ إلِ نْسَ ٍان أَنْ َي َت َك َّل َم بِ هَا» (2
«وَسَ ِم َع كَلِ مَ ٍ
كو  )4 :12وبتعبير آخر «مَ ا لَمْ َت َر عَ ْ ٌ
نيَ ،ولَمْ ت َْسمَ عْ أُذُ نٌ َ ،ولَمْ ي َْخ ُطرْ
عَ لَى ب َِال إِ نْسَ ٍان» ( 1كو  )9 :2واملقصود بهذا هو أن أجمل ما رأته
عني بشرية يف هذه احلياة يقصر يف الواقع عن أن يعكس املجد
الذي هناك.
وهكذا أجمل ما سمعته إذن أو ما تخيله قلب ال يرقى مطلقً ا إلى
ذلك الفرح واملجد العتيد أن يُ ستعلن يف البشرية عندئذ.
يف الفصل  44من كتاب املوتى ذكر أن امليت يقول  (( :أنا ال أموت
مرة ثانية يف العالم الثاني )) ويتضح من عقيدتهم يف الدينونة
بعد املوت ومناقشة احلساب عن حسناتهم وسيئاتهم أن النفس
خالدة.
فيؤخذ من هذا أنهم كانوا يعتقدون أنه البد من حياة ثانية
بعد املوت وكان من اعتقادهم أن النفس مؤلفة من جملة أجزاء:
أوالً :من «با» أي النفس وهي برسم طير.
ثانياً :من « كا» أي اجلسم الثاني لإلنسان وهو برسم ذراعني
مرفوعني.
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ثالثاً :من « خو» أي النور وهو ميثل روح امليت.
رابعاً :من «آب» أي القلب وهو الذي تراه يف مشهد أسوريس
احلامل يف كفه امليزان اإللهي مجموعة حسنات املتويف وسيئاته.
خامساً :من «رن» أي اإلسم برسم حلقة مستطيلة وهو الذي
يخلد ذكرى املتويف ويحييه.
سادساً :من «خايبيت» أي اخليال.
سابعاً :من «ساهو» أي القوات.

((با)) ومعناه النفس املمثلة على شكل طير ،فهي املبدأ احليوي
ألن به حياة اجلسد .ويعتقدون أن النفس منبثقة من اهلل وجزء
من جوهره .وال نزال نقرأ يف أناشيدهم املؤلفة يف عهد رعمسيس
الثاني«:أنه ال فرق بني أرواح الفراعنة وأرواح اآللهة» ومبا أن
أرواحهم من اجلوهر اإللهي غير املخلوق ،فالبد أن أرواحهم غير
مخلوقة أيضاً ،خاصة وهي لم تخلق للجسد الذي حلت فيه
فقط ،فإنها حلت يف أجساد قبله وستحل يف أجساد بعده ،فهي
يف زعمهم ال متوت ألنها سرمدية ومن جوهر اإلله وهذا هو رأي
القائلني بتقمص األرواح.
أما الرأي الذي عبر عنه يف األديان لآلن فهو أن كل روح ُخلقت
مع اجلسد الذي حلت فيه ،ومبا أنها خالدة فتحفظ شخصيته
بعد موته ،وتتآلف كلها جسد ًا ونفس ًا لألبد يف يوم البعث ،والفضل
يف ذلك مرجعه خللود النفس ولو فنى اجلسم .أما إذا ثبت البقاء
لشخصية اإلنسان بعد املوت كما اعتقد قدماء املصريني فذلك
مرجعه إلى اجلسد وحده ألن مذهبهم أن الروح تابعة للجسم
تفنى بفنائه وتبقى لبقائه كما ذُ كر.

الجزء الثاني العدد القادم
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reached to
” h e a v e n
(Gen. 28:12).
That is the
symbol
of
The
Virgin
who, by her
giving birth to
Christ,
made
the inhabitants
of the earth reach
to heaven.
She was also
”called “the bride
because she is the true
bride of the Lord of glory. The
word of the Lord in the psalm
was realised in her: “Listen, O
daughter consider and incline

العذراء تحب المصريين
الســيدة العــذراء لهــا مكانــة كبيرة في
قلــوب المصرييــنُ ،
وتطلق عليها الكنيســة
القبطية األرثوذكســية لقــب «فخر جنس
البشــر»،إن ثلث الكنائس القبطية في مصر
و العالم ،أطلق عليها اسم السيدة العذراء.
إن العــذراء مريــم تحــب المصرييــن
بصفــة خاصــة ،و نحن كمصرييــن في مصر
لنا مساحة كبيرة في قلب العذراء ،والدليل
على ذلك هــو اختيارها لمصــر لتكون أرض
المالذ والهروب من شــر «هيــرودس» الملك،
ومصــر اســتقبلت رحلــة العائلة المقدســة،
وظلــت تتنقــل إلــى أكثــر مــن  30موقــع في
مصــر ،وواصلــت العائلة المقدســة التجوال
فــي أرضهــا ،و كانــت عندمــا تدخــل إلى أي
مدينة تسقط أوثانها.
وتلــك الزيــارة جعلــت مــن مصــر أراضي
مقدســة ،مثلهــا مثــل فلســطين ،فالعائلــة
المقدســة باركت مصــر بتجوالها ،وشــربت
مــن نهر النيل ،وأكلت مــن ثمار أرضها ،لذلك
مصر أرض مقدســة و العــذراء مريم تحبها،
وال تضارعنا دولة في العالم بهذه البركة.
وهنــاك بعــض المدن المصريــة مازالت
تحتفــظ بأســمائها المرتبطــة بزيــارة
الســيد المســيح إليهــا ،منها مدينة « ســخا
« المحرفــة من كلمة « إيخا إيســوس « أي «
كعب المســيح» ،باإلضافة إلى دير المحرق،
والمذبح الذي دشنه السيد المسيح بيديه.
تاريــخ الكنيســة يشــير إلــى بعــض
المعجــزات التــي تدخلــت فيهــا العــذراء
لحبهــا إلــى المصرييــن ،مثــل معجــزة نقل
جبــل المقطم ،التي تمــت بصلوات حارة من
الشــعب القبطي بشفاعة الســيدة العذراء،
والتــي تدخلــت الســيدة العــذراء لترشــد
البطريرك األنبا ابــرآم بن زرعة ،بطريرك
الكنيســة في ذلك الوقت في القرن العاشــر
الميالدي إلى القديس سمعان الخراز الذي

بصلواتــه وصلوات الشــعب القبطي ،تم نقل
الجبــل بعد  3أيــام ،وقام بعــض المؤرخين
المصرييــن بتســجيل تلــك المعجــزة فــي
تاريخ مصر مثل « المقريزي».
إن مــن عالمــات حــب الســيدة العــذراء
لمصر و المصريين ،هو ظهورها في كنيســة
العــذراء بمنطقــة الزيتون في الســتينات،
واســتمر ألكثر من عاميــن ،إلدخال الفرحة
إلــى قلــوب المصريين عقــب حالــة الحزن
التي سيطرت على المصريين جميعا بسبب
نكسة .1967
شــاهد أحــداث التجلــي العالــم أجمــع
وصــار حــدث عالمي تحــدث عنــه الجميع
داخــل مصــر وخارجها والصحــف المصرية
والعالميــة ،ونشــرت جريــدة األهــرام
بصفحتهــا األولــى ظهــور الســيدة العذراء
مريــم ،وقالت»:أنه ال يوجــد تالعب بصورة
قبــة الكنيســة وظهــور الســيدة العــذراء
عليهــا» ،وكان هــذا الظهــور هو رســالة فرح
وســام إلى الشــعب المصري ولمصــر ،وكان
ظهــور الســيدة العــذراء بالزيتــون ظهــور
عظيم ال يضاهيه أي ظهور للسيدة العذراء
في العالم.
الســيدة العــذراء شــخصية فريــدة
ممتلئــة بالصفات الحميــدة ،فعندما نتكلم
عن صفات الســيد المسيح أنه محب البشر،
محب لكل إنسان حتى الذين سقطوا في أي
ضعف ..فمحبة اهلل للبشــر محبة النهائية
ــذا َأحــب ُ
اهلل ال َْعا َل َم»(يــو ،)16:3محبة
«هكَ َ َ َّ
اهلل لكل البشــر حتى الذين يصنعون الشــر
اهلل يحبهــم وينتظــر توبتهــم وعودتهــم..
أيضــا أمنــا العذراء نجــد فيها هــذه الصفة
الجميلــة وهــي محبــة البشــر وإذا كانــت
الســقطة األولى في تاريخ البشرية هي آدام
وحواء والخطية فجاءت لنا حواء الجديدة
وهي السيدة العذراء التي تحب البشر.

بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros
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أنت الكرمة الحقيقية
ِ
بقلم /مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث

سؤال:
السيد المسيح يقول «أنا الكرمة الحقيقية».
(يـ ـ ـ ــو )1 :15ف ـك ـيــف ن ـق ــول ن ـح ــن ع ــن ال ـس ـيــدة
الـعــذراء في صلوات األجبية «أنــت هي الكرمة
نطلق
الحقيقية الحاملة عنقود الحياة»؟ هل ِ
عـلــى ال ـع ــذراء نـفــس الـلـقــب ال ــذي ُأط ـ ِـل ــق على
السيد المسيح؟
الجواب:
المسيح يقول «أنا الكرمة الحقيقية» بمعنى
ُم ـع ـ َّيــن .والـ ـع ــذراء ُت ـسـ َّـمــى «ال ـكــرمــة الحقيقية»
بمعنى آخر .ويمكن أن ُيط َلق لقب (الكرمة) على
الكنيسة ،وعلى الشعب ،وعلى النفس البشرية،
كما هو واضح من الكتاب المقدس نفسه.
فقد أط َلق الكتاب لقب «الكرمة» على الكنيسة،
ِقيل في المزمور «يــا إلــه الجنود  ،ارجــع واطلع
مــن الـسـمــاء .تعهد هــذه الـكــرمــة وال ـغــرس الــذي
غرسته بيمينك» (م ــز .)14 :80ونحن نستخدم
هذا المزمور في ألحان الكنيسة.
والـ ـ ـ ــرب ن ـف ـس ــه أط ـ ـ َلـ ــق ل ـق ــب «ال ـ ـكـ ــرمـ ــة» عـلــى
الكنيسة :وذلــك فــي قوله «فــي ذلــك الـيــوم غنوا
للكرمة المشتهاة .أنا الرب حارسها أسقيها كل
لحظة» (إش .)2 :27وقــال أيض ًا «واآلن يا سكان
أورشليم ،احكموا بيني وبين كرمي ،ماذا ُيصنَع
أيض ًا لكرمي وأنــا لم أصنعه؟ لماذا إذ انتظرت
أن َيصنع عنب ًا ،صنع عنب ًا رديئ ًا ؟» (إش.)4 ،3 :5
نرى إذن أن الرب قد أط َلق هذا اللقب «الكرمة»،
حتى على شعبه الخاطئ ،الذي صنع عنبأ ردي ًا.
وفي هذا نراه يقول عن «إسرائيل» «أمك ككرمة
مثلك ،غرست على المياه ،كانت مثمرة ومفرخة
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من كثرة المياه .لكنها اقتلعت بغيظ وطرحت
عـلــى األرض ،وق ــد يـبـســت ري ــح شــرقـيــة ثـمــرهــا»
(حز .)12 ،10 :19وقال الرب أيض ًا في سفر يوئيل
«جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة» ( يؤ.)7 :1
وقال الرب في تشبيه شعبه أو الكنيسة بالكرم:
«إن ـســان رب بـيــت ،غــرس كــرم ـ ًا ،وأحــاطــه بسياج.
وسلمه إلــى كــرامـيــن ،وس ــاف ــر( « ...م ــت.)33 :21
هـنــا شـ َّبــه ال ــرب الكنيسة بــالـكــرم ،ولــقَّ ــب الــرعــاة
بالكرامين ،أي أعطاهم لقب اآلب حينما قال:
«أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام» ،ولكن المعنى
يختلف بين كلمة «كــرمــة» عــن المسيح ،وكلمة
«كرمة» عن الكنيسة.
ب ــل أط ـ َل ــق ال ـك ـتــاب لـقــب «ك ــرم ــة» عـلــى ال ـمــرأة
بقوله« :إمرأتك مثل كرمة مخصبة في جوانب
بيتك .بنوك مثل غصون الزيتون الجدد حول
مــائــدتــك» (مـ ـ ــز .)3 :128ف ــإن كــانــت كـلـمــة كرمة
طلقَت
طلقَت على المرأة أو الزوجة ،وقد ُأ ِ
قد ُأ ِ
على شعب اهلل حتى وهو في حالة الخطية ،وقد
طلقَت على الكنيسة ،فما المانع أن ُتط َلق على
ُأ ِ
العذراء التي نلقبها بالسماء الثانية؟
طلقت ألقاب اهلل على البشر وعلى
وما أكثر ما ُأ ِ
الطبيعة؛ فقد قال المسيح «أنــا هو نور العالم»
(يـ ــو .)12 :8وق ــال للتالميذ «أن ـتــم ن ــور الـعــالــم»
(م ـ ــت )14 :5ن ـفــس ال ـل ـقــب ،ول ـكــن ه ـنــا بمعنى،
طلقت
وهناك بمعنى ،غير عبارة «الـنــور» التي ُأ ِ
عـلــى ال ـنــور الطبيعي ال ـم ــادي» وق ــال اهلل ليكن
نور ،فكان نور ،وفصل اهلل بين النور والظلمة» (
تك .)4 ،1 :3وكلمة اهلل دعيت نور ًا «سراج لرجلي
كالمك ،ونور لسبيلي» ...إلخ.

العذراء حالة الحديد
ذهــب متياس الرسول ليبشر في مدينة برطس بغالطية ،وصنع
هناك عجائب فآمن كثيرون  ،لكن عدو الخير أهاج الوثنيين ،فسعوا
للوالي قائلين  :إنه شخص ال يحترم آلهتنا وقوانين بالدنا ..غضب
الوالي وأمر بالقبض عليه ،فصلى متياس هلل لكي ينقذه.
ضيقة ،فصلت ليرشدها اهلل إلى
سمعت الـعــذراء أن متياس فى
ٍ
مكانه ،فأرشدها لمدينة برطس ،وهناك قابلت امــرأة عجوز كانت
قد آمنت على يديه ،فسألتها عن مكان متياس فأرشدتها للسجن.
رأت العذراء أن أبواب السجن مغلقة بسالسل من الحديد ،فصلت
هلل لينحل الـحــديــد وي ــذوب مثل ال ـمــاء ،فسمع اهلل صــاتـهــا ،وذاب
الحديد الموجود فى األبواب واألقفال ،وكذا كل الحديد الذي فى
المدينة ..حتى آلهتهم ذابت أيض ًا ،وخرج جميع المسجونين.
ذهب السجانون للوالي وأخبروه فاضطرب ولم ُيصدق
وأمــر بإحضار سياف لقطع رؤوس المسجونيين الهاربين ،ولما
حضر السياف  ،قــال  :إن كل الحديد والنحاس في البلد قد ذاب
وليس لدينا سيوف وآالت للتعذيب.
وح ـض ــر ك ـث ـي ــرون م ــن أهـ ــل ال ـمــدي ـنــة مـشـتـكـيــن،
من ذوبــان الحديد ...فسأل عن السبب ،فقالوا :
حضرت لمدينتا سيدة غريبة وعجيبة تبحث عن
متياس ووقفت أمام أبواب السجن وصلت صالة لم
نفهمها ..وبعدها ذابت األبواب واألقفال.
أرســل الــوالــي فــي طلبها وسألها  :اخبريني من
الذى حل الحديد؟ أجابت  :إلهنا الحقيقي يسوع
المسيح هــو الــذى جعلني أحــل الـحــديــد ...فآمن
الوالي.
وكـ ـ ــان ل ـل ــوال ــي اب ـ ــن م ـج ـن ــون ب ــه ش ـي ـط ــان فــأمــر
بإحضاره أمام السيدة الطاهرة فلما رآها من بعيد صرخ قائ ًال  :هذه
هى أم اهلل  ،فقالت له العذراء  :أخرج منه يا شيطان..
ف ـخــرج ل ـل ـحــال وج ـلــس يـتـكـلــم ب ـع ـقـ ٍـل ،ف ـفــرح ال ــوال ــي جـ ــد ًا وآم ــن
بالمسيح ،وهكذا آمن أهل المدينة جميع ًا.
ً
ثانية ،فصلت ...فرجع
ُعيد لهم قوة الحديد
حينئذ سألوها أن ت ِ
الحديد جامد ًا كما كان ،وآمنوا جميعهم ،وعمدهم متياس الرسول،
حينئذ حطم الوالي كل األصنام وأمر ببناء كنيسة عظيمة على اسم
والــده اإللــه ،وقــام أهــل المدينة بتكريم السيدة الـعــذراء وطلبوا أن
تشفع فيهم.

وهكذا يتضح لنا من هذه المعجزة :

• أن العذراء أم  ،ال ـعــذراء سمعت قصة متياس  ،ف ـمــاذا فعلت
؟ هناك اثنين يسمعوا قصة واحــدة  ،واح ــد ًا منهم يكتفى بسماع
القصة والثاني يتفاعل مع القصة التي سمعها.
ال ـع ــذراء تـفــاعـلــت مــع الـقـصــة وذه ـبــت إل ــى مـتـيــاس لـكــي تطمئن
عليه ،هــل أنــا أملك هــذا االسـتـعــداد ؟ وإن لــم يكن عندي  ،أتعلمه
من العذراء.
وإال فما فائدة قراءاتي وسماعي؟
• هذا هو الفرق بين العدرا وغيرها ..العذراء أم  ،ال تنتظر أن
يطلب منها أحد  ،صدقونى ،حتى إذا لم نطلب من العذراء ،فسوف
تعمل وهناك أمثلة كثيرة على هذا
حبيب جرجس  ،لــم يـكــن يطلب مــن ال ـع ــذراء ،وال ك ــان يدخل
الكنيسة أساس ًا.
• في قانا الجليل  ،لم يطلب منها أحد أن تتدخل في موضوع
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الخمر.
• عندما أخبرها المالك أن
أليصابات ُحبلى  ،لم يطلب منها
زيارة أليصابات وال خدمتها.
• مع متياس الرسول  ،لم يطلب
منها أحد إنقاذه من السجن.

العذراء الخادمة :

لماذا قامت العذراء بهذه الزيارات وغيرها ؟ إنها ليست مجرد زيارة
 ..لكن ،سوف تعمل شيء.
• مع حبيب جرجس  ،أخــذتــه فــي زي ــارة إلــى الجحيم ثــم إلى
ال ـف ــردوس ،لكي يـخــاف مــن الجحيم ،ويشتهي ال ـف ــردوس ..وكانت
النتيجة ،هي توبته.
• في قانا الجليل  ،أنـقــذت مــوقــف ..فقد وقــع أهــل الـعــرس في
ـرج شديد  ..مــاذا عساهم أن يفعلوا ؟ وكيف
حـ ٍ
عــرفــت أســاس ـ ًا أن الـخـمــر قــد نـفــذ إال إذا كانت
قد قامت بــدور خدمة في الـ ُـعــرس ..إنها ليست
للعرس لكي تخدم.
مجرد «ضيف» لكنها ذهبت ُ
• فــي زيـــارة أليصابات  ،ذه ـب ــت لـخــدمــة
أنت أم الملك
السيدة العجوز  ،من يخدم من ؟ ِ
 ،ال  ..أنا «أمة الــرب» ،أنا خادمة ..كانت جميلة
على لسانها «أمة الرب».
لهذا أخذت الكنيسة هذا التعبير ووضعته في
لحن من ألحانها المحبوبة « :افرحي يا مريم
العبدة واألم.»..
• لماذا ذهبت لمتياس ؟ لكي تنقذه من الحبس ،ال يصح أن
تسمع وتظل في مكانها ،البد أنها تعمل شيء كخادمة ،وكأم.

العذراء المصلية :

لجأت إللهها القادر على حل الحديد ،وبالطبع شفاعتها مستجابة
«الشفيعة المؤتمنة» ،وإال فلماذا نطلب شفاعتها ليل نهار؟
فتشوا فــي كتاب الخوالجي  ،خدمة الشماس  ،األبصلمودية...
واستخرجوا العبارات الدالة على شفاعات العدرا.
• قــرأت قصة مفادها أن  :راه ـبــة تنيحت ،وظ ـهــرت ذات ليلة
إلحدى بناتها (في الدير) وقالت لها أن العذراء تشفع في البشرية
كلها ليل نهار (باللغة التي تفهمها  ،فليس هناك ليل ألن الحمل
ُينيرها).
عندك مشكلة؟ وبتصلي؟ ادعم صلواتك بطلب شفاعة العذراء..
حليت الحديد ،حلي الحديد.
أنها مثل بوق  ،قل لها  :يا اللي
ِ
وإلهنا قادر – بشفاعتها – أن يحول الحديد إلى ماء ..كما عمل
مع متياس.
وكما حول الصخر إلى ماء (موسى عندما ضرب الصخرة).
وكما حول الماء إلى صخر
(عندما مشوا على الماء في البحر األحمر).

بركة أمنا العذراء فلتكن معنا،
بقلم /أبونا بيجول األنبا بيشوي

الزواج المسيحي
قداسة البابا تواضروس الثاني

مكون من ثالثة أطراف هو وهي
َّ
مكون من طرفين بل
َّ
الزواج المسيحي ليس
والمسيح ،المسيح يمسك يد الزوج ويمسك يد الزوجة والزوج يمسك بيد الزوجة
سمى كيان الحب.
هذه هي الرابطة الثالثية الجميلة وهذه الدائرة ُت َّ
يوجد  5أسباب لنجاح األسرة املسيحية:
1ـ املسيح حجر األساس يف األسرة:
عندما يغيب املسيح عن األسرة تظهر
املشاكل ...يجب أن يكون هناك كيان روحي
يومي بني الزوجني وعالقة شخصية بالسيد
املسيح ،جلسة يومية مع الكتاب املقدس وهو
سمى باملذبح العائلي أو اللقاء اإللهي،
ما ُي ّ َ
أو على األقل مرتني كل أسبوع .املهم أن يجد
املسيح راحته يف قلبكما.
جناح األسرة املسيحية يبدأ بحضور
املسيح الدائم داخل البيت… محبة حقيقية
إجنيلية مثل الرسل.
2ـ ُ
احلب هو فن إسعاد اآلخر :احلب
فن يحتاج إلى وقت ،احلب لكي ما يكون
ُح ّ َب ًا يحتاج فن ،يحتاج إبداع وجتديد ،عند
االرتباط ولد معهم كائن جديد غير منظور
سمى ُ
احلب ،ينمو معهم لكنه يحتاج إلى
ُي ّ َ
رعاية وصيانة واهتمام وتعبير.
سمى باخلرس الزوجي وهو
يوجد ما ُي ّ َ
دمر.
شيء يف غاية اخلطورة وهو شيء ُم ِ ّ
كلمة أسرة باإلجنليزية تعنيFamily: :
Father and Mother I Love You
أنا كابن أحب أبي وأمي ،وتع َلّمت هذا ُ
احل ّب
عندما رأيتهما َيح ّ َبان بعضهما البعض.
ُ
احلب يحتاج إلى تعبير إلى وضوح ،وهذا
الفن هدفه السعادةُ ،
احلب فن إسعاد… هو
ُيفكر أن ُيسعدها هي ،وهى ت ِ ّ
ُفكر أن تسعده
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هو ،وهما مع ًا يفكران يف إسعاد أوالدهما..
احلب فن يحتاج إلى وقت له هدف السعادة
وخال من األنانية.
ٍ
3ـ االختالف غنى:
يوجد اختالف بني الرجل واملرأة:
ـ الرجل يتك َلّم بعقله ثم قلبه ،عكس املرأة
فهي تتك َلّم بقلبها قبل عقلها.
ـ الرجل يتك َلّم كالم ًا مختصر ًا جداً ،بينما
املرأة حتب أن حتكي كثير ًا بالتفاصيل.
ـ الرجل غالب ًا ال يحلم ،بينما حتلم املرأة
كثير ًا بتفاصيل تتذكرها.
ـ يجب على ال ّ َر ُجل أن يفهم طبيعة املرأة،
وأنها حتب أن حتكي وتريد َمن يسمعها،
ويجب على املرأة أن تفهم طبيعة الرجل أنه
يتك َلّم باختصار.
ر
ال
شارك املرأة بتعبير
ي
أن
ل
ج
ُ
ـ يجب على ّ َ ُ
ِ
وجداني وليس عقالني.
أرجوكم أن تعرفوا أن االختالف غنى ،إذا
كنا نفس التطابق ال يوجد هناك إضافة.
احلنية ُتعالج كل املواقف:
زعل الزوج زوجتهَ ،من يبدأ باملصاحلة؟
لو ّ َ
هي تبدأ وتقول له  »:مش هاتصاحلني»؟
زعلت الزوجة زوجهاَ ،من يبدأ
لو ّ َ
باملصاحلة؟ هو يبدأ الصلح.
ُقوي كل عالقة ،فعندما يكون
الصداقة ت ِ ّ
الزوجني صديقني تكون عالقتهم أقوى.

زوجتك ال حتتاجك زوج فقط بل أيض ًا
أب (يطبطب) وأخ (يسمع) وصديق (مرح)
وابن (الصغير اللطيف).
وزوجك يحتاجك أيض ًا :أم وأخت
وصديقة وابنة.
4ـ الصراحة احلكيمة راحة:
الصراحة ا ُملرتبطة بالثقة ألنك أنت
وأنت وضعتي
وضعت ثقتك يف زوجتك،
ِ
زوجك..
ثقتك يف
ِ
الصراحة احلكيمة متى تقول ،ومتى
ال تقول ،وما هو الوقت املناسب للكالم..
الصراحة احلكيمة صمام أمان وراحة للبيت.
5ـ اإلحتاد:
اإلحتاد الذي يربط بني الزوجني إحتاد
ُخماسي:
 )1حواري.
 )2عاطفي.
 )3إجتماعي.
 )4روحي.
 )5جسدي.
هذا اإلحتاد القوي املبني على خمسة
أعمدة ُيعطي للبيت ثبات ًا ،وروابط هذا
اإلحتاد حتتاج إلى تعبير باستمرار.
إحرص على جلسة حوار هادئة مبفردك
مع زوجتك بعيد ًا عن األوالد.

�
ل
�
س
�
�أ
�
ا�
�
ا
�
ل
ب
ش
ب
ئ

ة

س :1كثيرا ما أصــادف في العمل والحياة اليومية
فتيــات يرتدين مالبس ُمعثرة وكثير ًا ما تحاربني
األفــكار وأحــاول أال أنظر فيحاربنــي فكر اإلدانة
واالنتقاد ..أريد إرشاد.
هنــاك تدريب في حالة رؤيــة العثرات بالصدفة
مثــل الشــوارع أو المحــات التجاريــة أو الصدف
العابرة:
• إما أن تنظر إلى السماء التي تريد أال تفقدها.
• أو تنظر إلى األرض (التراب) التي أتيت منها.
• أما في حالة تواجدك بالضرورة كمجال العمل
فالمتخصصــون فــي علــم اإلتيكيــت ينصحــون
بالنظر إلــى وجه الطرف اآلخر فقط فهو يعطي
تركيز في الموضوع وليس الشخص بذاته.
• إستعن دائما بالصالة السهمية.

ل
�
�ج
ور�
ج
�أ ب��و ن��ا ب��و س
كنيسة مارمرقس -كيلوباترا /القاهرة
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س :2أحيان ًا أعاني من الضيق النفســي بال ســبب
واضح .فما العالج؟
• اإلنســان مكــون مــن روح ونفس وجســد وهناك
كثير من مسببات الضيق النفسي مثل:
• كثــره الكتمــان مثلما حدث مــع داود النبي في
مزمور  32عندما كتم خطيته
• فكثرة الكتمان تنشئ كبت ًا.
• الحيرة ..وعالجها طلب إرشاد اهلل والثقة فيه.
• عدم الشبع الروحي ..هذا يحتاج تدريب حتى
يــزداد حبــك هلل كل يوم بوقفة صــاة ،بتأمالت
في الصليب ،بتأمالت في سير القديسين..
• فاهلل خلق في اإلنسان طاقة حب البد أن تشبع
وإن ظلت بال شبع فذلك يسبب الضيق النفسي.
الخطيــة من أكثــر المســببات للضيق النفســي،
لذلــك فعندمــا يتــوب اإلنســان ويــذرف الدموع
يشعر براحة.

كيف تزيد من تقدير طفلك لذاته
أحيانًا يكون من السهل مالحظة متى يشعر
األطفال بالرضا عن أنفسهم ،ومتى ال
يشعرون بذلك..غال ًبا ما نصف فكرة الشعور
بالرضا عن أنفسنا على أنها «احترام الذات».
لكن لماذا كل هذا االهتمام بتقدير
الذات عند الطفل؟
األطفال الذين يشعرون بالرضا عن
أنفسهم لديهم الثقة يف جتربة أشياء
جديدة،يبذلوا قصارى جهدهم،يشعرون
بالفخر ملا ميكنهم القيام به ،احترام الذات
يساعد األطفال على التعامل مع األخطاء و
احملاولة مرة أخرى،حتى إذا فشلوا يف البداية
ونتيجة لذلك،فإن تقدير الذات يساعد
األطفال على أداء أفضل يف املدرسة واملنزل
ومع األصدقاء.
أما األطفال الذين ال يشعرون بالرضا
عن أنفسهم ،إذا اعتقدوا أن اآلخرين لن
يقبلوهم،فقد ال ينضمون إليهم..وقد يقبلون
من اآلخرين معاملتهم بشكل سيئ،قد
يواجهون صعوبة يف الدفاع عن أنفسهم،
قد يستسلمون بسهولة،أو ال يحاولون على
اإلطالق.يجد هؤالء األطفال صعوبة يف
التأقلم عندما يرتكبون خطأ أو يفشلون.
كيف يتطور احترام الذات؟
وقت مبكر
يبدأ احترام الذات يف ٍ
من الطفولة و يتطور ببطء مع مرور
الوقت..ميكن أن تبدأ بشعور الطفل
باألمان،واحلب،والقبول..وعندما يحصل
الطفل على اهتمام إيجابي ورعاية.
عندما يصبح الرضع أطفا ًال صغار،فإنهم
يقدرون على القيام ببعض األشياء
مبفردهم،و يشعرون بالرضا عن أنفسهم
عندما ميكنهم استخدام مهاراتهم
اجلديدة،وينمو احترامهم لذاتهم عندما ينتبه
اآلباء،ويبتسمون،ويظهرون أنهم فخورين بهم.
ينمو احترام الذات ً
أيضا مع نمو
األطفال،و يحدث هذا عندما يقوم
األطفال بما يلي:
• تعلم أشياء جديدة يف املدرسة.
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• تكوين صداقات و الشعور بالقبول.
• تعلم املهارات  -املوسيقى والرياضة والفن
والطهي واملهارات التقنية.
• ممارسة األنشطة ا ُملفضلة.
• املساعدة والعطاء.
• الثناء على السلوكيات اجليدة.
بجد يف شيء ما.
• احملاولة ٍ
• احلصول على جائزة أو درجة جيدة يعرفون
أنهم استحقوها.
إليك بعض األشياء التي يمكن
للوالدين القيام بها لمساعدة
األطفال على الشعور بالرضا عن
أنفسهم:
ساعد طفلك على تعلم القيام باألشياء:
يف كل عمر،هناك أشياء جديدة يتعلمها
الطفل حتى من عامه األول،فإن تعلم حمل
كوب أو اتخاذ اخلطوات األولى يثير شعور ًا
بالتحكم والسعادة..ومع منو طفلك،فإن
أشياء مثل تعلم ارتداء املالبس أو القراءة أو
ركوب الدراجة هي فرص لنمو تقدير الذات.
وعند تعليم األطفال كيفية القيام باألشياء
ساعدهم يف البداية ثم دعهم يفعلون ما
يستطيعون،حتى لو ارتكبوا أخطاء..تأكد من
حصول طفلك على فرصة للتعلم و تكرار
احملاولة والشعور بالفخر،انتبه ال جتعل
التحديات اجلديدة سهلة للغاية أو صعبة
للغاية.
إمدح طفلك،ولكن إفعل ذلك بحكمة:
من اجليد أن مندح األطفال وهي طريقة
إلظهار أننا فخورين بهم،لكن بعض طرق
اإلشادة باألطفال ميكن أن تؤدي إلى نتائج
عكسية .ولكي تقوم بذلك بشكل صحيح:
ال تبالغ يف الثناء حتى ال يشعر الطفل أنه
مدح غير واقعي ،وعلى سبيل املثال:
إخبار طفل أنه لعب مباراة رائعة ،على عكس
الواقع عندها سيشعر الطفل بشعور مزيف.
فمن األفضل أن تقول»:أعلم أن هذه لم تكن
جميعا لدينا أيام غير
أفضل لعبة لك ،لكننا
ً
موفقة،أنا فخور بك لعدم استسالمك» و أضف
بثقة»:غدا،ستعود إلى لعبتك»
ً
إمدح اجلهد،جتنب التركيز على الثناء
فقط على النتائج مثل احلصول على ممتاز

أو الصفات الثابتة مثل الذكاء أو اجلسم
ً
ذلك،قدم معظم مدحك
الرياضي...بدل من
ّ
للجهد والتقدم والسلوك على سبيل املثال:
«أنت تعمل بجد على هذا املشروع»،
«أنت تتحسن بشكل أفضل يف هذه
االختبارات»،
أو «أنا فخور بك ملمارستك للبيانو  -لقد
اجتهدت حقً ا يف ذلك»
جهدا
مع هذا النوع من الثناء،يبذل األطفال ً
يف األشياء ويعملون نحو األهداف ويحاولون.
كن قدوة جيدة:
مجهودا يف املهام اليومية
عندما تبذل
ً
(مثل إعداد وجبة،أو تنظيف األطباق،أو غسل
السيارة) فأنت تضع ً
جيدا يتعلم طفلك
مثال ً
جهدا يف أداء الواجبات املنزلية
منه أن يبذل ً
و تنظيف األلعاب أو ترتيب السرير،مراعاة
السلوك الصحيح،وعندما تقوم باملهام مبرح
(أو على األقل دون تذمر أو شكوى)،فأنت تُعلم
طفلك أن يفعل الشيء نفسه.
امنع االنتقادات القاسية:
الرسائل التي يسمعها األطفال عن أنفسهم
من اآلخرين تُترجم بسهولة إلى ما يشعرون
به جتاه أنفسهم ،إن الكلمات القاسية مثل
جدا» ضارة وليست ُمحفزة .عندما
«أنت كسول ً
يسمع األطفال رسائل سلبية عن أنفسهم،فإن
ذلك يضر بتقديرهم لذاتهم ،إن تقومي
األطفال يتم بالصبر،ركز على ما تريد منهم
القيام به يف املرة القادمة ،وعند احلاجة إظهر
لهم كيف يقومون بها.
ركز على نقاط القوة:
انتبه إلى ما يجيده طفلك ويستمتع به،
تأكد من أن طفلك لديه فرص لتطوير نقاط
القوة هذه،ركز على نقاط القوة أكثر من نقاط
الضعف.
دع األطفال يساعدوا ويعطوا:
ينمو احترام الذات عندما يرى األطفال أن
ما يفعلونه مهم لآلخرين ،وميكن لألطفال
املساعدة يف املنزل،والقيام بخدمة مشروع يف
املدرسة،أو تقدمي خدمة للمجتمع ،ان أفعال
املساعدة واألفعال اللطيفة تبني احترام الذات
واملشاعر اجليدة األخرى.

ق

رأت لك

جيمس كلير (متالجم)

كتاب «العادات الذرية»
كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كلير وهو واحد من
أبرز اخلبراء يف مجال اكتساب العادات.
ُيعرف الكاتب العادة بأنها :أي فعل أو سلوك تفعله
بشكل متكرر ،والعادات الذرية هي عادات ضئيلة جداً،
كذرات صغيرة ولكنها قوية ،وتصبح أكثر قوة بتكرارها ملئات
وآالف املرات ،ومبرور الشهور واألعوام يكون التغيير ضخم ًا.
ومن األفكار الرئيسية التي يضمها الكتاب :أهمية
العادات يف رحلة تطوير الذات ،وحلقة تكرار العادة،
والقوانني األربعة لبناء وهدم العادة ..ويؤكد أن فكرة
التغيير السريع للعادات غير واقعية ،ويجب أن نستبدلها
بفكرة التغيير املتدرج عن طريق بناء عادات إيجابية
والتخلص من العادات السلبية حتى نستطيع حتقيق
األهداف الكبيرة.
ويقول الكاتب يجب أن تنشغل مبسارك احلالي أكثر
بكثير من انشغالك بنتائجك احلالية أي أنه يجب أن
تنشغل مبسارك إذا كان يف اجتاه صاعد أو يف اجتاه نازل
أكثر من انشغالك بوضعك احلالي.
أما عن حلقة تكرار العادة يقول :بأن العادة تبدأ
بإشارة أو محرك ثم الرغبة ثم االستجابة ثم املكافأة.
ويضع الكاتب أربعة قوانني لبناء أو هدم العادة وهي:
 -١اجعلها ظاهرة وواضحة ،وميكن إتباع تراكب العادات
مبعنى ربط العادة التي تريد اكتسابها بعادة موجودة فعال
مثل ممارسة متارين الضغط أثناء عمل الشاي.
 -٢غ ّير يف البيئة جلعل إشارات بدء العادة ظاهرة مثل
وضع طبق اخلضروات يف مكان ظاهر إذا كنت تريد زيادة
اخلضروات يف األكل أو وضع الكتاب يف مكان ظاهر ال ميكن
جتاهله .وجلعل العادة أكثر جاذبية ،ادمجها مع عادة أخرى
محببة ،وشارك اآلخرين يف العادة جلعلها أكثر إمتاع ًا.
 -٣إجعلها سهلة ،ويقول الكاتب« :يجب أن يتم تثبيت
العادة قبل حتسينها» وتقليل اخلطوات الالزمة لبدء العادة
التي تريد أن تكتسبها ،ويؤكد الكاتب على قاعدة الدقيقتني
بحيث ال تلزم نفسك بأكثر من دقيقتني بالعادة يف البداية،
كما ميكنك اإلستعانة بالتقنية واألدوات ملساعدتك يف
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اكتساب العادات اجليدة ،مثل اإلستعانة بالتطبيقات
اإللكترونية ملمارسة الرياضة.
مرضية ،إن العائد هو الذي يدفعنا إلى
 -٤اجعلها ُ
تكرار العادة ،فيجب أن تكافئ نفسك الكتساب عادة جيدة،
وميكن استخدام وسيلة ملتابعة تنفيذ العادة احلسنة.
أما إذا أردت التخلص من عادة سلبية عليك أن تتبع
العكس بأن جتعل العادة السلبية صعبة لزعزعتها وذلك
بزيادة اخلطوات الالزمة للبدء فيها ،وألزم نفسك أمام
شخص آخر ملراقبتك وعقابك إذا أخليت ،واجعلها مخفية،
ومنفرة ،واكتب سلبياتها وقارنها باإليجابيات التي حتصل
عليها عند التخلص منها يف ورقة وضعها يف جيبك واقرأها
من وقت إلى آخر.
ومن أمثلة التخلص من عادة التدخني :إن شخص
اتفق مع طبيبه أن يرسل له رسالة عندما يبدأ يف تدخني
كل سيجارة ويصف له إحساسه ،وكان الشخص يشعر
باحلرج عند إرسال كل رسالة وانتهى به األمر إلى التوقف
عن التدخني.
يعلمنا الكتاب كيف نتخلص من نقص احلافز ،ونتمتع
بقوة اإلرادة كيف نغير بيئتنا احمليطة لتحقيق نتائج
إيجابية يف احلياة .الناجحون والفاشلون لديهم نفس
األهداف ،كل رياضي يف األوملبياد يريد الفوز مبيدالية
ذهبية ،ولكن وحده النظام الذي يتبعه الناجحون هو ما
النتائج ،وليس أهدافهم.
يعطيهم أفضل
ِ

ا ل�
�
ه
� ا ل� ق�د �ي�س �ب� ي�سوس
را
ب
أشجار مثمرة

كتاب «باقات عطرة من سير االبرار والقديسين»

لمثلث الرحمات نيافة االنبا يؤانس-أسقف الغربية
ُيعتبر هذا الراهب من الشخصيات العجيبة حق ًا..
ويبدو أنه وصل إلى درجة السياحة وكانت له موهبة النبوة
كما كان مقتدر ًا في صلواته وبركته ..ال نعرف عن حياته
األولى شيئا كل ما نعرفه أنه كان راهب ًا بدير أنبا يحنس
كاما الذي اندثر ،وكان معاصر ًا للبابا خرستوذولوس الـ
( ..)١٠٧٧-١٠٤٦ونروي هنا طرف ًا
٦٦
من معجزاته وعجائبه.
في مدة المجاعة التي عمت البالد في
حكم الخليفة الفاطمي المستنصر
وحبرية البابا خرستوذولوس ،كان البدو
يترددون على دير األنبا يحنس ليأخذوا
طعام ًا من الخبز والقمح ،وكان القديس
بيسوس ال يرد سائ ًال ..وظل األمر على
هذا المنوال حتى أنه لم يتبقَ لرهبان
الدير إال قوت يوم واحد فقط يأكلونه،
فأتاهم قوم يطلبون طعام ًا ،فقال
بيسوس للرهبان أن يعطوهم ما عندهم،
فتذمر الرهبان ،ولكن القديس قال لهم
في هدوء« :في آخر النهار يصلكم من عند المسيح ما
يكفيكم أليام عديدة ،فال تضيق صدوركم».
فدفعوا كل ما عندهم من قمح لهؤالء القوم ثم عادوا
وقالوا إن ما عندهم طاحونة ،ولم يكن بالدير غير طاحونة
واحدة فتذمر الرهبان عليه وقالوا له»:قلت إن القمح
يجيئنا عشية وأخذت الطاحونة التي ليس عندنا غيرها
ودفعتها لهؤالء القوم ..فهل إذا جاء القمح نقرقشه أو
«ال تقنطوا (ال تبخلوا)
نسلقه؟! « فقال لهم بيسوس:
جلّ
فإن الرب يأتينا بما نحتاجه ،فإنه اسمه ال ُيعوزنا
شيء ،فطيبوا قلوبكم» ..وفي وقت الغروب وصل جمالن
ُمحمالن قمح ًا وعلى ظهر أحدهما طاحونة جديدة أكبر
من التي أعطوها للبدو ..فس ّبح الرهبان اهلل ومجدوه.
ُ
وذكر عنه أيض ًا أنه صعد ذات مرة إلى الحصن ليصلي
صالة الساعة الثالثة واصعدوا معه قفة مملوءة خبزاً،
فجاء إلى الدير قوم يطلبون طعام ًا فقال القديس
لتلميذه إعطهم ما في القفة ،فأعطاهم كل ما فيها..
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فلما فرغ من الصالة جاء قوم آخرين يطلبون طعام ًا فقال
بيسوس لتلميذه أن ُيعطي هؤالء القوم من الخبز ،فقال له
تلميذه يؤانس  -الذي روى هذه القصة « -أما دفعت الخبز
ألولئك الذين أتوا قب ًال؟» ..فأجابه القديس»:أما رجعت
ومألتها؟» ،فقال التلميذ له»:منذ صعدت إلى هنا وأنت
قائم تصلي مكانك ما برحته ،فمتى
مألتها؟» ،فقال بيسوس له»:قد مألتها،
وهوذا هي مملوءة خبز ًا فانزل بعضه
للجائعين» ..واشهد يؤانس التلميذ
اهلل على نفسه أن بيسوس» لم يمسكها
بيده منذ فرغت وكانت فارغة ،وكان قائم
ُيصلي ،وأنا صليت معه الثالثة!!»
ويدعى يسطس قد
وكان أحد الرهبان ُ
فقد بصره ،فصلى عليه مدة شهر كامل
إلى أن ر ّد إليه الرب بصر ثانية..
وحدث في سنة ١٠٨٢م أن مرض الجدري
انتشر بصورة وبائية ،ومات بسببه في
أقل من شهر  ٢١٠٠٠صبي!!
فكتب كاتب سيرة القديس بيسوس إليه أن ُيصلي من
أجل أن يرفع اهلل هذا الوباء ،كما طلب إليه أن يوصي
رهبان برية شهيت بأن يصلوا من أجل هذا الموضوع
أيضا ..وحمل الرسالة إليه راهب من دير نهيا كان القديس
بيسوس يحبه ،وفي صباح يوم عيد الميالد طلب الراهب
من القديس بيسوس أن يعطيه رد ًا على الرسالة حتى
يعود إلى ديره ...فقال له القديس»:إنهم قد تخلصوا وأنعم
عليهم السيد المسيح» ..وكتب رسالة جاء فيها »:أن السيد
المسيح قد خلصهم في هذا اليوم» ..وحدث أن الوباء ُرفع
في اليوم الذي حد ّده.

الكتاب
المقدس

أبونا انطونيوس فكري

كنيسة العذراء -الفجالة /القاهرة

أبونا بولس جورج

كنيسة مارمرقس -كيلوباترا /القاهرة

هل يرفض السيد المسيح أن يكون تطويب العذراء
هن ــاك تطوي ــب خ ــاص ج ــد ًا للع ــذراء
قالت ــه إح ــدى النس ــاء املجتمع ــات ح ــول
الس ــيد املس ــيحُ »:طو َب ــى ِل ْل َب ْط ـ ِـن ا َّل ـ ِـذي
َح َم َل ـ َ
ـك َوالثَّ ْد َي ـ ْ ِـن ال َّل َذ ْي ـ ِـن َر ِض ْعت َُه َما،أَ َّم ــا
ُهـ ـ َو َفق َ
َالَ :بلْ ُطو َبى ِل َّل ِذينَ َي ْس ـ َـم ُعونَ َك َ
ال َم
اهلل َو َي ْحف َُظو َنهُ »(ل ــو.)28:27-11
ِ
طوب ــى للبط ــن ،هن ــا جن ــد تنفي ــذ
َ
ـال
«ج ِمي ـ ُـع
نب ــوة الع ــذراء
األ ْج َي ـ ِ
َ
ت َ
ُط ِّو ُب ِني»(لو،)48:1ه ــذه امل ــرأة تطوب املرأة
الت ــي حملت املس ــيح يف بطنه ــا إذ ُأعجبت
بأقواله،طوب ــى للذي ــن يس ــمعون كالم
اهلل ،املس ــيح به ــذا يط ــوب الع ــذراء أيضـ ـ ًا
فه ــي ب ــا ش ــك حتف ــظ كالم اهلل ً
وإل م ــا
اس ــتحقت أن تك ــون ل ــه أم ًا..املس ــيح هن ــا
يرف ــض أن تك ــون الطوب ــى بس ــبب القرابة
اجلس ــدية،ولكن بس ــبب التق ــوى فه ــذا
أه ــم ،فالقراب ــة اجلس ــدية ال تعط ــي فرح ًا
باملس ــيح ،فها هم بعض أقرب ــاؤه يعتبرونه
مخت ــل (م ــر  )21:3والح ــظ أن الن ــاس لن
يحب ــوا أح ــد ًا ألن ــه يق ــول أن ــا اب ــن ف ــان
أو ع ــان وإمن ــا ه ــم يحبون ــه لش ــخصه
وأعماله،وهك ــذا الس ــيد املس ــيح أراد أن
تك ــون الطوب ــى ألم ــه بس ــبب تقواه ــا.
هن ــاك تطويب ــات يدعون ــا ال ــرب
أن نش ــترك فيه ــا م ــع العذراء،مث ــل
التطويب ــات التي تكلم بها الس ــيد املس ــيح
يف إجني ــل معلمنا متى البش ــير اإلصحاح
اخلا م ــس.
وسنتناول أول طوبى يف متى :5
وح َ
ُ
،ألنَّ َل ُه ـ ْـم
«طو َب ــى ِلل َْم َس ـ ِـاك ِ
ني ِبال ـ ُّـر ِ
الس ـ َـما َو ِات»(مت)3:5
َملَكُ ــوتَ َّ
نالح ــظ أن التواض ــع كان أول
التطويب ــات فه ــو األس ــاس ل ــكل
فضيلة،املس ــكني بال ــروح ه ــو م ــن ال يرجو
س ــوى اهلل ،ألن الرج ــاء في ــه وح ــده ال
يخي ــب .
املس ــكني بال ــروح يتخلّى ع ــن كل ماله
ويتب ــع املس ــيح...وإذ يتحـ ـ ّرر م ــن كل حمل
أرض ــي يطي ــر إلي ــه كما عل ــى أجنحة.
املس ــاكني بال ــروح ليس ــوا ه ــم
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املعوزي ــن ماديـ ـ ًا ولك ــن ه ــم م ــن يش ــعرون
بفقره ــم الش ــديد ب ــدون اهلل،ويش ــعرون
بحاجته ــم هلل،وأن ــه كل ش ــيء له ــم لذل ــك
ـحاق ش ــديد ،وه ــذا
فه ــم يطلبون ــه بانس ـ ٍ
ه ــو مفه ــوم اإلتضاع ،وه ــؤالء يرفعهم اهلل
مللكوت ــه ويس ــكن عنده ــم (أش .)15:57

واإلتض ــاع م ــن ضم ــن الفضائ ــل
األساس ــية الت ــي جعل ــت ال ــرب ينظ ــر
إل ــى الس ــيدة الع ــذراء مرمي،وظه ــر ذل ــك
أثن ــاء بش ــارة امل ــاك له ــا وإجاب ــة الع ــذراء
»:هـ ـ َو َذا أَ َن ــا أَ َم ـ ُـة ال ـ َّـر ِّبِ .ل َيكُ ـ ْـن ِل ــي
م ــرمي ُ
َك َق ْو ِل َك »( ل ــو .)38:1
ـاب الْ َـ َـا ُك
أم ــام ه ــذا اإلعالنَ »:فأَ َج ـ َ
َو َق ـ َ
وح الْقُ ـ ُـد ُس َي ِح ـ ُّـل َع َل ْي ـ ِـك،
ـال َلها«:اَل ـ ُّـر ُ
َو ُق َّو ُة ا ْل َع ِل ِّي ت َ
وس
ُظ ِّل ُل ِكَ ،ف ِل ِ
ذل َك أَ ْي ًضا الْقُ ُّد ُ
اهلل»(ل ــو..)35:1
الْ َ ْو ُل ـ ُ
ـود ِم ْن ـ ِـك ُي ْد َع ــى ا ْب ــنَ ِ
أحن ــت الع ــذراء رأس ــها بالطاعة،وبينم ــا
ش ــك زكري ــا آمن ــت العذراء،ونالح ــظ أن
الع ــذراء كان ــت إجابته ــا كله ــا اتضاع،فه ــي
ق ــد علم ــت أن من يف بطنه ــا هو اهلل لكنها
«هـ ـ َو َذا أَ َن ــا أَ َم ـ ُـة ال ـ َّـر ِّب»...
ه ــا ه ــي تق ــولُ :
والعجي ــب أن الس ــيدة الع ــذراء م ــرمي
ذهب ــت إل ــى أليصاب ــات لتخدمه ــا عندم ــا
علم ــت أنه ــا حبل ــى م ــع إنه ــا أم املس ــيح،
إال أنه ــا ل ــم متنعه ــا كرامته ــا م ــن تذه ــب
إليه ــا يف رحل ــة مضنية ش ــاقة عبر اجلبال
ومتك ــث عنده ــا ثالث ــة أش ــهر تخدمه ــا
حت ــى ول ــدت يوحنا(ل ــو،)56-39 :1فعل ــت
ذل ــك وه ــي ُحبل ــى ب ــرب املج ــد لذل ــك
تعجب ــت أليصاب ــات وقال ــت :م ــن أي ــن ل ــي
أن تأت ــي إل ـ َّـي أم رب ــي وتخدمني!!،وم ــرمي
هن ــا ت ــرد تعظي ــم أليصاب ــات له ــا إل ــى
اهلل،وتقولُ »:ت َع ِّظُ ــم َنفْ ِس ــي ال ـ َّـر َّب،
ـاهلل ُمخَ ِّل ِص ــي»
وح ــي ِب ـ ِ
َو َت ْبت َِه ـ ُـج ُر ِ
فالعذراء حتتاج اخلالص كس ــائر البش ــر.
ن ََظـ ـ َر ِإ َل ــى ا ِّت َض ـ ِـاع أَ َم ِت ـ ِـه ،لق ــد أدرك ــت
الع ــذراء س ــر متتعه ــا بالنعم ــة اإللهية أال
وه ــو اإلتض ــاع بينما عدو اخلير قد خس ــر
مرك ــزه خ ــال الكبري ــاء.
وم ــن التدريب ــات العملي ــة لالتض ــاع:

(تتلخ ــص يف ثالث ــة أفع ــال).
-1اقبل
-2اكسر
-3اعترف

 -١اقبل
• إقب ــل التوجي ــه ،واجع ــل كلم ــة «مع ــك
ح ــق» يف كالم ــك.
• إقب ــل العت ــاب ،وال تداف ــع ع ــن
نفس ــك،اعتذر أوال ووضح موقفك مبحبة
بع ــد ذل ــك.
• إقبل النقد والتوبيخ بال اضطراب
• مث ًال من مديري -أو من أب اعترايف..
• ه ــل س ــتقبل التوبي ــخ ع ــن خط ــأ أن ــت
صنعت ــه وتقول»:ه ــذه ال َّلطم ــة على خدك
ي ــا أرس ــانيوس»؟؟..تق ّبل توبي ــخ م ــن ل ــه
س ــلطان وم ــن لي ــس ل ــه س ــلطان أيضـ ـ ًا.
• إقب ــل املت ــكأ األخي ــر ولي ــس األول..ه ــل
تقب ــل أن أخ ــوك يف اخلدم ــة يك ــون ه ــو
األول وأن ــت الثان ــي؟ ..إقب ــل أن ــك تك ــون
األق ــل.
• إقب ــل التجرب ــة وتدبي ــر اهلل أن ــه يكش ــف
ذات ــك وحقيقته ــا ،إقب ــل م ــن اهلل كل م ــا
يس ــمح ب ــه ليكش ــف م ــرض الس ــرطان
«ذات ــك».
-2اكسر
• إكسر غرورك بنفسك بثالثة كلمات:
• حاضر.
• آسف.
• كلمة «هو أفضل مني»
-3إعترف
• أن ــك س ــارق ملجد اهلل ..ل ــو لديك موهبة
ونس ــبتها لنفس ــك فأن ــت س ــارق ملجد اهلل،
ول ــو ُم ِدح ــت يف صف ــة من أح ــد ُقل»:أَنَا َما
اهلل ال َِّت ــي َم ِع ــي»( 1ك ــو:15
أَنَاَ ..ب ــلْ ِن ْع َم ـ ُـة ِ
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التداخل الدوائي

خطورة المزج بين األدوية
عنــد تنــاول أكثــر مــن دواء أو حتــى عنــد خلــط الــدواء
م ــع طع ــام مع ــن ،أو ش ــراب ،أو تن ــاول األدوي ــة الت ــي ُتص ــرف
دون وصف ــة طبي ــة ،ف ــإنّ ذل ــك ق ــد ُيع ـ ِ ّـرض املري ــض حل ــدوث
م ــا ُيس ــمى بالتداخ ــل الدوائ ــي ،حي ــث أنّ التداخ ــل الدوائ ــي
قــد يــؤدي إلــى تقليــل أو زيــادة فعاليــة الــدواء ،أو يســبب آثــار ًا
جانبيــة غيــر مرغوبــة ،ولكنهــا ليســت جميعهــا ســيئة ،فبعــض
األدويــة قــد ُتتــص بشــكل أفضــل إذا مت تناولهــا مــع الطعــام،
أو ق ــد تزي ــد نس ــبتها يف ال ــدم إذا متّ أخذه ــا م ــع أدوي ــة أخ ــرى
تؤث ــر يف إنزمي ــات أيض ّي ــة معين ــة.
إحتمالية حدوث التداخل الدوائي
إنّ التداخ ــات الدوائي ــة اخلطي ــرة وامله ــددة للحي ــاة
ليســت شــائعة ،لكنهــا بالطبــع تســبب قلقــا وخاصــة لألطفــال.
أنواع التداخل الدوائي
 -١تداخــــــــــــل الدواء مــع الدواء:
يوجــد تداخــل أو تفاعــل بــن دوائــن أو أكثــر ،وهــو أكثــر أنــواع
التداخ ــل الدوائ ــي ش ــيوع ًا ،وك ّلم ــا زاد ع ــدد األدوي ــة الت ــي
يتناوله ــا املري ــض ،زادت احتمالي ــة ح ــدوث ه ــذا الن ــوع م ــن
مم ــا ق ــد يق ّل ــل فعالي ــة ال ــدواء ،أو يزي ــد
التداخ ــل الدوائ ــيّ ،
مــن آثــاره اجلانبيــة ،أو يزيــد مســتواه يف الــدم وبالتالــي تزيــد
احتمالي ــة ح ــدوث تس ـ ّـمم ب ــه.
أي
مض ــادات احلساس ــية (بريت ــون) الت ــي تس ـ ّبب النع ــاس م ــع ّ
دواء منـ ـ ّوم (زاناك ــس -فاليي ــم) حي ــث ي ــؤدي ذل ــك إل ــى زي ــادة
الش ــعور بالنع ــاس ألنّ الدوائ ــن يس ــببان النع ــاس.
أدوي ــة احلموض ــة :مث ــل (البروت ــون -جازي ــك -منس ــيك)
حي ــث تق ــل درج ــة حموض ــة املع ــدة ،مم ــا يق ّل ــل امتص ــاص
بعــض األدويــة األخــرى التــي يتناولهــا املريــض مثــل النيــزورال
(أق ــراص املس ــتخدم يف ع ــاج االلتهاب ــات الفطري ــة).
دواء الفالجيــل (مطهــر معــوي) ال يؤخــذ مــع فيرموكــس
(مض ــاد للدي ــدان) ألن تفاع ــل الدوائ ــن معـ ـ ًا يس ــبب تدمي ــر
اخلالي ــا اخلارجي ــة للجل ــد وق ــد ميت ــد إل ــى األعض ــاء
التنا س ــلية.
البان ــادول (باراس ــيتامول) ال يس ــتخدم م ــع فلودريك ــس
(لع ــاج ن ــزالت الب ــرد) أو املس ــكادول (مرخ ــي للعض ــات)
ألنه ــم يحت ــووا عل ــى م ــاده الباراس ــيتامول.
البان ــادول (باراس ــيتامول) ش ــراب لألطف ــال ال ُيعط ــى
مــع البروفني(إيبوبروفــن) شــراب يف نفــس الوقــت بــل يعطــي
بالتب ــادل كل  ٤س ــاعات يف حال ــه ارتف ــاع درج ــه احل ــرارة.
ال ُيؤخ ــذ املض ــاد احلي ــوي م ــع بع ــض م ــن حب ــوب من ــع
احلم ــل ألن ــه ُيبط ــل مفعول ــه.
 -٢تداخل الدواء مع الغذاء
يح ــدث تداخ ــل ال ــدواء م ــع الطع ــام أو الش ــراب ألنّ
ال ــدواء ال ــذي ُيؤخ ــذ عب ــر الف ــم يت ـ ّـم امتصاص ــه عب ــر ج ــدار
املع ــدة أو األمع ــاء الدقيق ــة ،وبالتال ــي ف ــإنّ وج ــود الطع ــام يف
اجلهــاز الهضمــي قــد ُيق ّلــل مــن امتصــاص الــدواء ،ولتج ّنــب
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ه ــذا الن ــوع م ــن التداخ ــل الدوائ ــي ينبغ ــي تن ــاول ال ــدواء قب ــل
الطع ــام بس ــاعة أو بع ــد تن ــاول الطع ــام بس ــاعتني وحس ــب
إرش ــادات الطبي ــب أو الصيدل ــي.
تن ــاول أدوي ــة الكوليس ــتيرول(ذكور) م ــع اجلري ــب ف ــروت
تس ــبب آالم العض ــات ،أو ُيص ــاب بتل ــف ش ــديد يف العض ــات.
تن ــاول الش ــوفان أو محاصي ــل احلب ــوب م ــع دواء
النوكسني(ديجوكس ــن) ،حي ــث أنّ األلي ــاف املوج ــودة يف
الش ــوفان واحلب ــوب األخ ــرى إذا مت تناوله ــا بكمي ــات كبي ــرة
تتداخ ــل م ــع امتص ــاص الديجوكس ــن.
تن ــاول األغذي ــة الغني ــة بفيتام ــن  Kمث ــل البروكول ــي
والســبانخ مــع دواء الوارفارين(يســتخدم لعــاج جتلــط الــدم)
ممــا يزيــد مــن خطــر حــدوث جتلــط،
قــد يق ّلــل مــن فعاليتــهّ ،
لذل ــك يج ــب تن ــاول ه ــذه األغذي ــة بش ــكل مح ـ ّـدد وثاب ــت م ــن
ي ــوم آلخ ــر.
احلليــب ومشــتقاته مــع أدويــة التيتراســيكلن (توباســن)
وه ــو ُيس ــتخدم لع ــاج حب ــوب الش ــباب يؤث ــر يف امتص ــاص
هــذه األدويــة ،لذلــك ينبغــي تنــاول الــدواء قبــل األكل بســاعة
أو بع ــد األكل بس ــاعتني.
 -٣تداخل الدواء مع األمراض
*دواء إندي ــرال لع ــاج مرض ــى القل ــب أو ارتف ــاع ضغ ــط
ال ــدم ،ق ــد يزي ــد م ــرض الرب ــو س ــوءاً ،ويؤث ــر أيض ـاَ يف مري ــض
الس ــكري ،أل ّن ــه مين ــع ظه ــور عالم ــات انخف ــاض الس ــكر ،فق ــد
ينخف ــض مس ــتوى الس ــكر يف دم ــه كثي ــر ًا وال يش ــعر بذل ــك.
جتنب حدوث التداخل الدوائي
إخب ــار الطبي ــب أو الصيدل ــي ع ــن األدوي ــة املوصوف ــة،
أو تل ــك الت ــي يتناوله ــا دون وصف ــة طبي ــة ،وكذل ــك ع ــن أ ّي ــة
مكم ــات غذائي ــة ،أو منتج ــات عش ــبية يتناوله ــا.
إخب ــار الطبي ــب أو الصيدل ــي ع ــن أ ّي ــة حال ــة مرضي ــة
أخ ــرى يعان ــي منه ــا املري ــض ،مث ــل ارتف ــاع ضغ ــط ال ــدم،
أو الس ــكري ،أو قرح ــة املع ــدة ،أو اجللوكوم ــا ،أو تضخ ــم
البروســتات حيــث ُيعـ ّـد هــؤالء املرضــى أكثــر عرضــة للتداخــل
الدوائ ــي.
معرف ــة طريق ــة اس ــتخدام ال ــدواء ،وكيفي ــة تناول ــه ،وم ــا
األغذي ــة أو املش ــروبات الت ــي ينبغ ــي جتنّبه ــا عن ــد أخ ــذ ه ــذا
ال ــدواء ،وم ــدى س ــامة تن ــاول ه ــذا ال ــدواء م ــع دواء آخ ــر
يتناول ــه املري ــض ،واحتم ــال ح ــدوث تداخ ــل دوائ ــي بينهم ــا،
ومــا هــي عالمــات هــذا التداخــل إن حــدث ،ومــا اإلجــراء ا ُملتبــع
يف ح ــال ح ــدوث التداخ ــل الدوائ ــي.
االلتزام بتناول الدواء وفق إرشادات الطبيب.
ق ــراءة املعلوم ــات واإلرش ــادات املرفق ــة م ــع ال ــدواء ،فه ــي
حتت ــوي عل ــى معلوم ــات مهم ــة ع ــن تداخ ــات دوائي ــة ُمح ــت
ملة.
أي آث ــار جانبي ــة
-٦إخب ــار الطبي ــب يف ح ــال ح ــدوث ّ
مزعج ــة أو مس ــتمرة.

تاريخ الكنيسة

تابع تاريخ البطاركة

القرن ال�ساد�س

المتنيح /القس منسى يوحنا  -كتاب تاريخ الكنيسة القبطية

البطريرك الثاني والثالثون :البابا تيموثاوس الثالث البطريرك الثالث والثالثون :البابا ثيودوسيوس األول

اُختير للكرسي البطريركي يف هاتور سنه244ش520-م،يف
عهد يوستينوس قيصر األول ِلا اتصف به من التعقل
واحلكمة ،وكان من املتمسكني بوحدة املسيح الطبيعية
واملعارضني ملجمع خلقدونية مع نظيره
األنبا ساويرس بطريرك أنطاكية ولذلك جدد معه العالقات
حال استالمه مقاليد الرئاسة وكتب له رسالة متضمنة
اإلميان الصحيح.
واتفق بعد سيامته أن تويف أنستاسيوس القيصر املؤمن
و ُأقيم بعده رجل رديء من أنصار مجمع خلقيدونية اسمه
يوستينوس سنه527م وأرسل هذا اإلمبراطور قوة عسكرية
إلى اإلسكندرية لكي ترغم أهلها على قبول قرارات املجمع
اخللقيدوني.
ملا عرف البابا تيموثاوس اخلطر احملدق برعيته أرسل وفد ًا
إلى القيصر يطلب منه إلغاء هذه اإلجراءات خوف ًا من حدوث
ثورة ،وتَقابل هذا الوفد مع امرأة القيصر وكانت على مذهب
املصريني فأقنعت القيصر بالعدول عما دبره بخصوص ذوي
َ
فقبل وأرسل األوامر إلى جيشه مببارحة
الطبيعة الواحدة،
اإلسكندرية والذهاب إلى أقاليم شمالي أفريقيا الغربية..
ولكن القيصر عاد فيما بعد وشرع يف عقد مجمع
بالقسطنطينية الغرض منه إجبار األرثوذكسيني على إعتناق
مذهب اخللقيدونيني ودعا إليه جميع رؤساء الكنائس ،وكان
أول من حتم عليهم القيصر بحضور املجمع البابا تيموثاوس
بطريرك اإلسكندرية ،وساويرس بطريرك أنطاكية فأبى
البطريرك اإلسكندري ِلنه كان يعلم بغرضه السيئ ،واستمر
يف مركزه مدبر ًا رعيته ،فغضب القيصر وأمر بالقبض عليه
لينفى.
ُ
فتعرض لهذا األمر األرثوذكسيون وهددوا كل من ميد يده
إلى بطريركهم فأمر امللك والي اإلسكندرية بأن يردهم
بالقوة فحدثت إذ ذاك مجزرة عظيمة أسفرت عن مقتل عدد
عظيم من األرثوذكسيني وبذلك أمكن للوالي القبض على
البطريرك ونفيه فاستمر ثالث سنوات يف املنفى قاسى فيها
شدائد عظيمة وبعدها رجع إلى مركزه.
أما البابا تيموثاوس فبعد رجوعه من منفاه لبث ثابت ًا على
مبادئه األرثوذكسية حتى ظهر يوليانوس اإللكريشي من
القسطنطينية وأخذ يف نشر بدعة أوطاخي ،فحرمه وفصله
من شركة الكنيسة،ثم قضى البابا تيموثاوس ما بقى من
حياته مجاهد ًا يف سبيل األمانة املستقيمة مشترك ًا مع األب
ساويرس ودحض جميع مقاالت يوليانوس وكانت مدة مقامه
بطريرك ًا على كرسي اإلسكندرية سبع عشرة سنة حيث تنيح
يف الثالث عشر من أمشير سنه 260ش536 -م.
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بعد نياحة البابا تيموثاوس( )3اجتمع األساقفة والشعب
األرثوذكسي ورسموا هذا األب يف أبيب سنة 260ش536-م
وكان عفيف ًا،عامل ًا يف العلوم الكنيسه ،وبعد أيام أثار عليه
عدو اخلير قوم ًا أشرار ًا من أهل املدينة وأخذوا فاكيوس
رئيس شمامسة كنيسة اإلسكندرية ورسموه بطريرك ًا مبعاونة
يوليانوس .الذي كان البابا تيموثاوس قد حرمه ملوافقته على
مجمع خلقدونية .وهرب البابا إلى جرسيمانوس ومكث هناك
ستة أشهر،وبعدها إلى مليج وأقام بها سنتني.
وتقدم أهل اإلسكندرية إلى الوالي وطلبوا منه أن يأمر بإعادة
راعيهم الشرعي وطرد فاكيوس الدخيل ووصل اخلبر إلى
امللك يوستينيانوس وامللكة احملبة لإلله ثاؤذورا،فأرسلت تسأل
عن صحة رسامة البابا ثاؤدسيوس حتى إذا كانت ِطبق القانون
يتسلم كرسيه فعقدوا مجمع ًا من الشعب ومائة وعشرين
كاهن ًا وأجمعوا على أن ثاؤدسيوس ُرسم باتفاق األساقفة
والشعب وفق ًا للقانون،وكان فاكيوس حاضر ًا يف املجمع فوقف
معترف ًا بأنه هو املعتدي وطلب مسامحته على أن يبقى رئيس
شمامسة كما كان قب ًال وأرسلوا للملكة بذلك غير أنه ملا كان
امللك موافق ًا على ا ُملعتقد غير الصحيح فكتب إلى نائبه يف
اإلسكندرية يقول:
«إذا اتفق معنا البطريرك ثاؤدسيوس يف اإلميان فتُ ضاف إليه
مع البطريركية الوالية على مصر وإذا لم يوافق يخرج من
املدينة» .فلما سمع البطريرك هذا القول قال:
«هكذا الشيطان قال للسيد املسيح بعد ما أراه جميع ممالك
العالم ومجدها ُأعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت
لي»(مت  8 :4و )9ثم خرج من املدينة ومضى إلى الصعيد
وأقام هناك أربع سنوات ُيثبت املؤمنني .وأقام امللك عوض ًا
عنه شخص ًا ُيسمى بولس ،فلما وصل هذا إلى اإلسكندرية
لم يقبله أهلها ولبث سنة لم يتقرب إليه إال نفر قليل .وملا
وصل هذا األمر إلى امللك أمر بإغالق الكنائس حتى يخضعوا
للبطريرك الذي عينه امللك ،فبنى املؤمنون كنائس خارج
املدينة.
وملا سمع امللك بذلك عاد فأمر بفتح الكنائس ،فلما سمع
البابا ثاؤدسيوس بهذا األمر خشي أن يكون امللك قد قصد
بذلك أن يستميلهم فكتب لهم رسالة يثبتهم على اإلميان
ويحذرهم من خداع ذلك املخالف .واستدعاه
املستقيم ُ
القصير مرار ًا وهو يكلمه بكل رقة لكي يستميله إلى مجمع
خلقدونية لكنه لم يفلح ،فغضب عليه امللك وسجنه ثم نفاه،
واستمر يف املنفى حتى أدركته املنية،وأمضي يف البطريركية
إثنتني وثالثني سنة ووضع مقاالت وتعاليم كثيرة خالل مدة
بطريركيته ،وانتقل يف اليوم الثامن والعشرين من بؤونه سنة
283ش 568 -م.

سلسلة قانون العمل

إنتهاء عقد العمل

ومكافأة نهاية الخدمة
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل
من طرفيه إنهائه  -بعد إخطار الطرف اآلخر
على الوجه اآلتي:
 -1قبل إنهاء العقد بثالثة أشهر على األقل
بالنسبة للعمال املعينني بأجر شهري.
 -2قبل إنهاء العقد بشهر على األقل بالنسبة
للعمال اآلخرين ,فإذا لم يراع الطرف الذي
أنهى العقد مدة اإلخطار فإنه يلتزم بالدفع
للطرف اآلخر بدل مهلة اإلخطار مساوي ًا
ألجر العامل عن نفس املدة.
 -3إذا كان اإلخطار من جانب صاحب
العمل ،يحق للعامل أن يتغيب يوم ًا كام ًال
يف األسبوع أو ثماني ساعات أثناء األسبوع،
وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه
ألجر عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل حتديد يوم الغياب وساعاته
بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك يف
اليوم السابق للغياب على األقل.
 -4لصاحب العمل أن يعفي العامل عن
العمل أثناء مهلة اإلخطار مع احتساب مدة
خدمة العامل إلى حني إنتهاء تلك املهلة،
مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وبخاصة
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استحقاق العامل أجره عن مهلة اإلخطار.
 -5ال يجوز لصاحب العمل استعمال
حق إنهاء العقد املخول له مبقتضى املادة
السابقة أثناء متتع العامل بإجازة من
اإلجازات املنصوص عليها يف القانون.
(املادتني .)45 ،44
 -6إذا كان عقد العمل محدد املدة وقام أحد
طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض
الطرف اآلخر عما أصابه من ضرر على
أال يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر
العامل عن املدة املتبقية من العقد ،ويراعى
يف حتديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف
اجلاري وطبيعة العمل ومدة العقد ،بوجه
عام كافة االعتبارات التي تؤثر يف الضرر
من حيث وجوده ومداه ،ويخصم من قيمة
التعويض ما قد يكون مستحق ًا للطرف
اآلخر من ديون(.املادة رقم .)47

عقيدة قدماء المصريين
بخلود النفس وبالحياة اآلخرة

كتاب احلياة األبدية  -األنبا مكاريوس األسقف العام باملنيا
مجلد األدب والدين عند قدماء املصريني – أنطوان زكري

قال هيرودوت املؤرخ اليوناني«:إن املصريني هم أول
الشعوب الذين اعتقدوا بخلود النفس» ،وورد يف النصوص
املنقوشة على األهرام التي يرجع تاريخها إلى ُ
األسر األولى:
«إن النفس خالدة وال متوت أبداً» ..وال نزال نقرأ على تابوت
أ َب َعن ُْخو وهو من الدولة القدمية هذا النداء ((أنت أيها
املتويف أبعنخو قم ،عش وسر )).
وهي فكرة القيامة العامة واحلياة الباقية التي تشغل
أفكار اجلميع ،فهي حياة لم يختبرها أحد من قبل ليروي
لنا عنها أو يصفها ،ويف املرة الوحيدة التي صعد فيها إنسان
ورآها ،حتى هذه اخلبرة ولألسف الشديد لم يجد صاحبها
من األمور األرضية ومفردات اللغات البشرية ما يعينه علي
وصفها أو تشبيهها ،فقال:
َ
ات َ
َ
ال ُين َ
ْطقُ ِب َهاَ ،وال َي ُس ُ
وغ ِإلن َْس ٍان أ ْن َي َت َك َّل َم ِب َها»
« َو َس ِم َع َك ِل َم ٍ
يَ ،و َل ْم ت َْس َم ْع ُأ ُذنٌ ،
«ما َل ْم َت َر َع ْ ٌ
( 2كو  )4 :12وبتعبير آخر َ
َو َل ْم َي ْخ ُط ْر َع َلى َب ِال ِإن َْس ٍان» ( 1كو  )9 :2واملقصود بهذا هو
أن أجمل ما رأته عني بشرية يف هذه احلياة يقصر يف الواقع
عن أن يعكس املجد الذي هناك.
وهكذا أجمل ما سمعته إذن أو ما تخيله قلب ال يرقى
مطلقً ا إلى ذلك الفرح واملجد العتيد أن ُيستعلن يف
البشرية عندئذ.
يف الفصل  ٤٤من كتاب املوتى ذكر أن امليت يقول  (( :أنا ال
أموت مرة ثانية يف العالم الثاني )) ويتضح من عقيدتهم
يف الدينونة بعد املوت ومناقشة احلساب عن حسناتهم
وسيئاتهم أن النفس خالدة.
فيؤخذ من هذا أنهم كانوا يعتقدون أنه البد من حياة
ثانية بعد املوت وكان من اعتقادهم أن النفس مؤلفة من
جملة أجزاء:
أو ًال :من «با» أي النفس وهي برسم طير.
ثاني ًا :من « كا» أي اجلسم الثاني لإلنسان وهو برسم ذراعني
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مرفوعني.
ثالث ًا :من « خو» أي النور وهو ميثل روح امليت.
رابع ًا :من «آب» أي القلب وهو الذي تراه يف مشهد أسوريس
احلامل يف كفه امليزان اإللهي مجموعة حسنات املتويف
وسيئاته.
خامس ًا :من «رن» أي اإلسم برسم حلقة مستطيلة وهو الذي
يخلد ذكرى املتويف ويحييه.
سادس ًا :من «خايبيت» أي اخليال.
سابع ًا :من «ساهو» أي القوات.
((با)) ومعناه النفس املمثلة على شكل طير ،فهي املبدأ
احليوي ألن به حياة اجلسد .ويعتقدون أن النفس منبثقة
من اهلل وجزء من جوهره .وال نزال نقرأ يف أناشيدهم
املؤلفة يف عهد رعمسيس الثاني«:أنه ال فرق بني أرواح
الفراعنة وأرواح اآللهة» ومبا أن أرواحهم من اجلوهر اإللهي
غير املخلوق ،فالبد أن أرواحهم غير مخلوقة أيض ًا ،خاصة
وهي لم تخلق للجسد الذي حلت فيه فقط ،فإنها حلت
يف أجساد قبله وستحل يف أجساد بعده ،فهي يف زعمهم ال
متوت ألنها سرمدية ومن جوهر اإلله وهذا هو رأي القائلني
بتقمص األرواح.
أما الرأي الذي عبر عنه يف األديان لآلن فهو أن كل روح
ُخلقت مع اجلسد الذي حلت فيه ،ومبا أنها خالدة فتحفظ
شخصيته بعد موته ،وتتآلف كلها جسد ًا ونفس ًا لألبد يف
يوم البعث ،والفضل يف ذلك مرجعه خللود النفس ولو فنى
اجلسم .أما إذا ثبت البقاء لشخصية اإلنسان بعد املوت كما
اعتقد قدماء املصريني فذلك مرجعه إلى اجلسد وحده ألن
مذهبهم أن الروح تابعة للجسم تفنى بفنائه وتبقى لبقائه
كما ُذكر.

الجزء الثاني العدد القادم

There is no woman about whom the prophets
prophesied, and about whom the Holy Bible
cared, like the Virgin Mary

By H.H. Late Pope Shenouda III

There are numerous
symbols about her in the
Old Testament. In the New
Testament also, there are
her biography, her praise,
and the miracles.
How
many
are
the
glorifying
expressions
and the contemplations,
which were cited about
the Virgin in the books
of the fathers.........
How full of praise
are the surnames
by
which
the
Church calls her,
and which are
inspired from
the
Spirit
of the Holy
Bible.......!
We
give
her
the
surname of
The Queen
who is by
the right side
of The King.
In this, we
mention
the
words of the
psalm “At your
hand stands the
queen in gold
from Ophir” (Ps.
45:9). That is why,
in her icon, she is
portrayed at the
right hand of the
Christ our Lord. And we say
about her in the divine mass
“the Lady and the Queen of
us all”......
Also, we say about her: “Our

mother the Holy Virgin”.
When the Christ our Lord
was on the Cross, He said
about that to his disciple the
beloved saint John: “Behold
your mother” (John 19:27)
The Virgin is also compared
to the ladder of
Jacob”
That
ladder
which
“was
set up on the
earth, and its top
reached to
heaven”
(Gen.
28:12). That is
the symbol of
The
Virgin
who, by her
giving
birth
t o
Christ,
made the
inhabitants
of the earth
reach
to
heaven.
She
was
also called
“the bride”
because she
is the true
bride of the
Lord of glory.
The word of the
Lord in the psalm
was realised in her: “Listen,
O daughter consider and
incline your ear; forget
your own people also, and
your father’s house; so the

King will greatly desire your
beauty; because He is your
Lord,
worship Him” (Ps. 45:1011). That is why she
was called the friend of
Solomon, who is the virgin
of the Song of Songs.
It was said of her in the
same psalm: “The royal
daughter is all glorious
within the palace; her
clothing is woven with gold.
She shall be brought to
the king in robes of many
colors” (Ps. 45:1314-).
We also give her the
surname “the beautiful
pigeon”
in remembrance of the
beautiful
pigeon
that
carried to our father Noah
a branch of olive tree, as a
symbol of peace, bringing
to him the good news of
the deliverance from the
waters of the flood (Gen.
8:11). With this surname,
the priest burns incense in
front of her icon when he
goes out of the sanctuary
and says: “Hail to you, O
Virgin Mary, the beautiful
pigeon”.
The Virgin is compared to
the pigeon in her simplicity
and her purity and the action
of the Holy Spirit in her. She
resembles the pigeon which
brought the good news of
the deliverance after the
flood, because she brought
the good news of the
deliverance by Christ.
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مسابقة العدد

السؤال األول:

اذكر شاهد كل من:
أ -ورد يف أعمال الرسل أن العذراء كانت تصلي
مع رسل املسيح.
ب-اذكر شاهدين يف العهد اجلديد عن بشارة
املالك للعذراء باحلبل املقدس.

السؤال الثاني:

اذكر  5من ألقاب السيدة العذراء؟

السؤال الثالث:

من هو صاحب البدعة التي تطرقت إلى السيدة
العذراء وقال أنها ليست والدة اإلله وذلك يف
عهد البابا كيرلس األول ( عمود الدين ) ؟

السؤال الرابع:

اذكر مرميات غير مرمي العذراء مت ذكرهن يف
الكتاب املقدس=.
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معلومات بسيطة عن طقس القداس
أسقفية الشباب

ما معني كلمة طقس؟
كلمة “طقس” هي كلمة معربة من اللغة اليونانية ومعناها
ويراد بكلمة طقس يف الكنيسة الترتيبات
نظام أو ترتيبُ ،
والنظم الروحية التي يجب مراعاتها يف العبادة املسيحية
من صلوات كالمية أو حركات خشوعية أو رمزية ويدخل يف
أيضا شكل الكنيسة وأدواتها ورتب الكهنة ومالبسهم،
ذلك ً
ويلزم أن ُيارس الطقس بروحانية وبعمق ،ألنه ليس
هناك أي طقس بدون معنى روحي.
مثال :تونية الكاهن لها صليبان من األمام واخللف
وعندما نرى نحن الصليب الذي يظهر على
التونية والكاهن متجه إلى الشرق
يصلي نتذكر أنه يصلي عنا أمام
اهلل ،الصليب الذي على صدره،
هو صليبه الذي يحبه،
الصليب الذي على ظهره ،هو
صليب من يخدمهم والدي
بحب ،وهكذا يف كل
يحمله
ٍ
الطقوس واملعاني الروحية
العميقة لكل منها..
لماذا يضع الكاهن في
الشورية  5أياد بخور؟
يضع الكاهن يف الشورية  5أياد بخور رمزً ا
لتقدمات خمس رجال يف العهد القدمي قدموا
تقدمات مقبولة للرب وهم:
-1هابيل
 -2نوح “فتنسم الرب رائحة الرضا”.
 -3ملشيصادق (الذي قدم خبز ًا وخمر ًا وبارك إبراهيم).
 -4هارون (الذي قدم عن نفسه وعن الشعب فخرجت نار
من الرب وأكلت الذبيحة عالمة على قبولها).
 -5زكريا (الذي بشره املالك مبيالد يوحنا عن ميني مذبح البخور).
لماذا يفتح الكاهن ستر الهيكل بالصليب من
جهة اليسار إلى جهة اليمين؟
الستر يشير إلى اخلطية التي فصلتنا عن اهلل ،ولكن
الصليب صاحلنا مع اهلل وأزال هذا الستر ،وحولنا من

18

التدبير الشمالي إلى التدبير اليميني.
لماذا يبخر الكاهن وسط الشعب؟
دورة البخور ترمز إلى هارون الكاهن عندما تذمر الشعب
بعد حادثة موت قورح وداثان وأبيرام ،فضرب الرب الشعب
ويكفر عن الشعب
بالوباء فخرج هارون يبخر بني الشعب ُ
وأيضا البخور الذي هو صلوات القديسني،
فوقف الوباء،
ً
والكاهن يضم صلوات الشعب مع صلوات القديسني
ويرفعها أمام اهلل ،كما فعل ال 24قسيس ًا يف سفر الرؤيا
“وملا أخذ السفر خرت األربعة األحياء غير
قسيسا
املتجسدين واألربعة والعشرون
ً
أمام اخلروف ولهم كل واحد قيثارات
وجامات من ذهب مملوءة بخور ًا
هي صلوات القديسني” (رؤ.)8:5
لماذا جسد واحد وكأس
ُصلى على
واحدة وال ي َ
المذبح إال قداس واحد
في اليوم الواحد؟
ألننا نؤمن بذبيحة واحدة هي جسد
املسيح الواحد.
ملاذا يرشم األب الكاهن القربانة املختارة من األمام
واخللف؟
ألنها ستتحول إلى جسد السيد املسيح الذي قال عن
نفسه أنا هو األلف والياء.
لماذا ُتوضع البشارة على المنجلية أثناء
قراءة اإلنجيل؟
إشار ًة للسيد املسيح كمعلم ،وبعد اإلنتهاء من قراءة
اإلجنيل يضعها الشماس داخل الهيكل خلف كرسي
الكأس ،وذلك إشار ًة إلختفاء السيد املسيح كمعلم وظهوره
ً
ذبيحة على املذبح عن خالص العالم
كذبيح ُيقدم ذاته
كله.

َل ْم ي ْ
ُفر َْغ

ِم ْن ِإ َناءٍ ِإ َلى ِإ َناءٍ
وآب ُم ْنذُ ِص َبا ُهَ ،و ُه َو ُم ْست َِق ٌّر َع َلى
ُ
يح ُم ُ
«م ْست َِر ٌ
ُد ْر ِد ِّي ِهَ ،و َل ْم ُيفْ َرغْ ِم ْن ِإنَاءٍ ِإ َلى ِإنَاءٍ َ ،و َل ْم َيذْ َه ْب ِإ َلى
ذل َك َب ِق َي َط ْع ُمهُ ِف ِيهَ ،و َر ِائ َحتُ هُ َل ْم َت َت َغ َّي ْر»
الس ْب ِيِ .ل ِ
َّ
(أرميا..)١١:٤٨
هكذا وصف أرميا النبي حال موآب ،وموآب هذا
ميثل كل من يستكني للبقاء يف» منطقة الراحة»
 Comfort zoneالتي ُيع ِّرفها علماء النفس
على أنها املساحة التي يحصر فيها الشخص
سلوكياته بحيث ال يشعر داخلها بالتوتر والقلق
بسبب اعتياده على ممارستها ضمن إطار روتيني
محدد.
تكمن خطورة االنحصار يف منطقة الراحة يف أن
تكيف ًا
الروتني الذي يتميز به يو ُلد لدى الشخص ُّ
ذهني ًا يعطيه شعور ًا زائف ًا باألمان ،ويف نفس
الوقت يحد من قدرته على التقدم واإلبداع ..أي
أن هذا الشخص يرفض التغيير ويستكني إلى
الروتني لكي يحافظ على أمان زائف ،ويتجنب
توتر ًا مما يؤدي إلى بتر منوه وتقدمه.
كلمة ُ«د ْر ِد ِّي ِه» هي يف احلقيقة كلمة مع ِّبرة جد ًا
عن اآلثار السلبية للكمون داخل منطقة الراحة،
فالدردي هو كل ما يبقى راسب ًا يف أسفل اإلناء من
ُ
«م ْست َِق ٌّر
الكدر ،بالتالي يكون املقصود من عبارةُ :
َع َلى ُد ْر ِد ِّي ِه» أنه مستقر استقرار ًا زائف ًا حيث يكون
منخدع ًا بأن كل شيء على ما ُيرام ،بينما يكون
الكدر والعكر والرواسب قابعني يف أعماق نفسه..
ولعل موقف شعب بني إسرائيل من اخلروج من
أرض مصر  -التي متثل منطقة راحتهم  -إلى
أرض املوعد ،هو أوضح مثال يف الكتاب املقدس
على هذا االستقرار الزائف غير الواقعي :وقالوا
ملوسىَ »:ما َذا َصن َْعتَ ِبنَا َحتَّ ى أَ ْخ َر ْج َتنَا ِم ْن ِم ْص َر؟

19

س هذَا ُه َو ا ْل َك َ
ال ُم ال َِّذي َك َّل ْمن َ
َاك ِب ِه ِف ِم ْص َر َق ِائ ِلنيَ:
أَ َل ْي َ
َ
ِص ِر ِّينيَ؟ ألنَّهُ خَ ْي ٌر َلنَا أَ ْن ن َْخ ِد َم
ُك َّف َعنَّا َفن َْخ ِد َم ْال ْ
ني ِم ْن أَ ْن َ ُ
نوتَ ِف ا ْل َب ِّر َّي ِة» (خروج.)١٢:١١-١٤
ِص ِر ِّي َ
ْال ْ
اخلروج خارج حدود منطقة الراحة تلك حتتاج إلى
شجاعة يفتقدها الكثيرون ،إنها شجاعة إماتة الذات
التي تطلب كل ما يريحها ،وتهرب من كل ما يؤملها،
لكن اهلل الذي هو الطبيب احلقيقي ألنفسنا وأرواحنا
وأجسادنا يعلم مدى اخلطورة الروحية والنفسية
تتعمد
الكامنة وراء بقائنا يف تلك املنطقة ،وبالتالي
َّ
عنايته أن تد ّبر لنا أحداث ًا يف حياتنا «تفرغنا من
إناء إلى إناء» ..وهو إذ يكسر لنا حدود أماننا الزائف
يساعدنا على التخلص من كل الكدر الروحي
املترسب خفية يف أعماق إنساننا الداخلي.
والنفسي
ِّ
فاالنتقال من بلد إلى بلد ،من عمل إلى عمل ،من
وضع اجتماعي إلى وضع اجتماعي آخر ،من صحة
إلى مرض ،من صحبة إلى وحدة ،من زواج إلى
ترمل ...إلخ هي كلها أمثلة على «اإلفراغ من إناء إلى
إناء» إنها املصفاة التي يستخدمها الروح القدس يف
تصفية كل شوائب إنساننا العتيق من نفوسنا ِ«ل َك ْي
َس ِفي َها َو َ
يس ًة َم ِجي َدةًَ ،
ال
ُي ْح ِض َر َها ِل َنفْ ِس ِه َك ِن َ
ال َدن َ
َغ ْضنَ أَ ْو شَ ْي ٌء ِم ْن ِمث ِْل ِذل َكَ ،بلْ ت َُكونُ ُمق ََّد َس ًة َو ِب َ
ال
َع ْي ٍب» (أفسس .)٢٧:٥

نيافة األنبا يوسف
أسقف تكساس -جنوبي
الواليات المتحدة األمريكية
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العذراء بجوار الصليب
حتتوي املستطيالت العشر الصغيرة (املكتوب بها الرموز مع بعض احلروف) على عشر كلمات تكون
مطلع قطعة من الصلوات الكنسية املناسبة ليوم اجلمعة العظيمة.
واملطلوب( :أ) التوصل إلى هذا املقطع.
(ب) ثم ملء املستطيالت املتبقية بالكلمات التالية من هذه الصالة.
الطريقة :ضع حرف ًا بدل كل رقم تراه يف املستطيالت العشرة مستخدم ًا الدليل املوجود يف الصف
األول ومكمال باحلروف املكتوبة.
ع= 1م= 2أ=3
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رأيت هناك..
إذ ليس لنا دالة وال ُحجة وال معذرة من أجل كثرة
خطايانا ،فنحن بك نتوسل إلى الذي ُولد منك يا والدة
اإلله العذراء ألن كثيرة هي شفاعتك ،قوية ومقبولة
عند مخلصنا ألنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا.
تركني أخي الروحي بعد جلسة ليست بقصيرة
حتدثنا فيها عن األمور املختصة مبلكوت اهلل .لقد
شعرت بقشعريرة تسري يف كل جسدي بعد هذه اجللسة
خوفا من دينونة اهلل العادلة.
ُآويت إلى فراشي ومنت نوما عميق ًا حتى شعرت بيد
حنونة تهزني هز ًا خفيف ًا ،إنها العذراء الطاهرة رأيتها
متسربلة بالنور وثيابها يشع منها النور كأنها الشمس
يف بهائها .أمسكت بيميني ،فلما سجدت حتت قدميها
أقامتني بيدها قائلة  «:قم يا ابني أنا آمة الرب».
قادتني ،فقلت لها «:إلى أين يا أمي؟» .أجابتني« :
إلى مواضع الراحة ،فقلت لها » :وكيف يكون هذا لي
وأنا إنسان خاطئ؟ .تبعتها يف خوف ورعدة ولم أشعر
بنفسي إال يف وسط مكان يشع منه النور من جميع
أرجائه....قابلت أول من قابلت شيخ ًا وقور ًا فسألتها«:
من هذا يا أمي؟» .فأجابتني «:أال تعرف هذا؟! إنه أبونا
إبراهيم أبو كل املؤمنني» .أيقنت أني يف الفردوس مكان
راحة وانتظار األبرار؟ رأيت إسحق ويعقوب وداود .رأيت
األنبا أنطونيوس وأبو مقار.
ربوات ربوات وألوف ألوف قديسني ال حصر لهم هؤالء
جميع ًا ألقيت عليهم نظرة أخيرة حتى جذبتني العذراء
الطاهرة جذبة هينة لكي أتبعها ،فقلت لها« إلى أين يا
أمي؟» .فقالت «:اتبعني» .تبدل النور البهي إلى ظلمة
حالكة واجلو املطمئن إلى جو مفزع .وجدت نفسي بني

األشرار يبكون و َّيصرون بأسنانهم ،فقلت لها  «:ارحميني
من هذا املكان» .فقالت لي  :تعال لكي تُبصر مكانك
ا ُملعد.
أدرت النظر إلى أمي العذراء راجي ًا أن تنقذني من هذا
املكان .خرجت أنا وأمي من هذا املكان ا ُملوحش وتفرست
يف وجهها كإمنا أطلب إليها شيئ ًا ،فقالت لي  «:حتدث
وال تخف ...ماذا تريد؟» .فقلت لها «:أريد أن أطمئن
على مصيري ومكاني» .فقالت لي « :أال تؤمن مبواعيد
الرب يسوع .إنه ذهب ليعد لكم مكانا ،فمكانك يا ابني
محفوظ بشرط أن حتب يسوع وتتبع وصاياه» .فقلت
ومعد
لها «:أنا أؤمن بذلك ولكن أليس مكاني خالي ًا ُ
إلي
لي؟» .فقالت»:نعم«.فقلت لها «:أريد أن أراه» .أشارت َّ
فتبعتها وإذ بها تُشير إلى كرسي بهي من نور ساطع
وقالت لي «:هذا مكانك» .تشبثت باملكان وسألتها أن
ترحمني من العودة إلى العالم ،فابتسمت وقالت لي»:
ليس لك أن حتدد املواعيد ولكن ال تخف فابني يحبكم
جد ًا وقد بذل ذاته ألجلنا جميعا».....فقمت من نومي
وأنا أردد هذه الصالة:
« إذ ليس لنا دالة وال ُحجة وال معذرة من أجل كثرة
خطايانا ،فنحن بك نتوسل إلى الذي ُولد منك يا والدة
اإلله العذراء ،ألن كثيرة هي شفاعتك ،قوية ومقبولة
عند مخلصنا ألنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا».
وجدت هذه الرؤيا يف قالية مثلت الرحمات نيافة األنبا
ُ
يؤنس أسقف الغربية مكتوبة بخط يده بعد نياحته إذ
قد رقد يف الرب بتاريخ  4نوفمبر 1987م.

