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العقوبة:
  مـن أكثـر الطـرق فاعليـة يف إنهـاء 
العصيـان أن تعلـم الطفـل أن سـلوكه هـذا 

سـيؤدي إلـى نتائـج غيـر سـارة.
كمثـال:إذا كان الطفـل يتأخـر يف العـودة 
إلـى املنـزل مسـاءا ًضـع قاعـدة حتـدد 
آخـر موعـد للعودة،ثـم حـدد جـزاءا ًلعـدم 
الطاعـة .بحيـث تـؤدي كل15 دقيقـة مـن 
التأخـر إلـى فقـدان امتيـاز مشـاهدة 
التليفزيـون مسـاءا ًلليلـة واحـدة ،وبهـذا 

فـان تأخـر 45 دقيقـة يـؤدي إلـى حرمانـه مـن التليفزيـون لثالثـة ليالـي.
وإذا جـادل الطفـل يف ذلـك أعطـه فرصـة لبيـان أسـبابه ،وال تسـمح بكسـر 

القاعـدة إال بعـذر قهـري.
استخدم التأديب الفعال:

عبـر عـن عـدم رضـاك عـن عـدم الطاعـة بعبـارات تشـير إلـى آثارهـا املزعـج 
عليـك ،مثال:عندمـا ال تقـوم بترتيـب سـريرك فهـذا يعنـي مزيـد مـن 

العمـل لـي ويجعلنـي أتأخـر عـن عملـي.
ومـن أسـاليب التأديـب غيـر الفعـال تلـك التـي تسـتهدف إيـذاء الطفـل أو 

حتقيـره أو االسـتهزاء،أو التهديـد باإليـذاء اجلسـدي أو فقـدان احلـب.
التجاهل:

تشـير األبحـاث إلـى أن اآلبـاء يولـون اهتمامـا لسـلوك املعارضـة عنـد 
الطفـل بنسـبة 100% تقريبـا ،ًإبـداء االهتمـام بالنظـر للطفـل،أو 
ملسـه أو التحـدث إليـه وحيـث إن االنتبـاه حتـى االنتبـاه السـلبي بشـكل 
توبيـخ يكـن أن يعـزز سـلوك الطفـل السـيئ ،لـذا ينصـح بعـدم االهتمـام 
خصوصـا باحلـاالت البسـيطة ،فتجاهـل التحـدي البسـيط وال تدخـل يف 
مجـادالت مـع الطفل،وباملقابـل أعطـي اهتمامـا بنسـبة %100 لسـلوك 
الطاعـة ،فقـد وجـد إن مثـل هـذا التحـول يف سـلوك األبويـن فعـال يف 

خفض سـلوك املعارضة بشـكل ملحوظ، 
وحاول أن تشـد انتباهه لشـيء آخر ،فإذا 
رجـع الطفـل مـن املدرسـة وهـو يشـعر 
باالنزعـاج ورفـض خلـع مالبسـه قـد 
يقـوم أبـوان تنقصهمـا اخلبـرة مبجادلتـه 
وحتديـه واسـتخدام القـوة إلرغامـه علـى 
الطاعـة ،ويف املقابـل فـان أبويـن ماهريـن 
ييالن إلى جتنب املواجهة ،وقد ييالن 
إلى البداية بجوانب ودية ،ومن احملتمل 
أن يالطـف الطفـل إلـى أن ينتهـي مـن 
حالـة اخلصـام ،عندئـذ تقـول لـه األم:دعنـا نـرى مـاذا تفعـل الكتاكيـت 
ويكـون الطفـل مهتمـا ًبالكتاكيت،ومـن املرجـح أن يفقـد اهتمامـه بإغاظـة 
الكبار ،وإذا لم يفلح هذا األسلوب جرب عدم االنتباه أو التجاهل املؤقت 
لسلوك املعارضة،فإذا استمر الطفل يف حتديه،فعليه أن يتثل للقاعدة 

أو يعاقـب.
االتفاقية:

  مـن األسـاليب الناضجـة أن جتعـل الطفـل يوقـع علـى اتفاقيـة تشـير 
بالتزامـه بخفـض سـلوك املعارضـة عنـده ،ويوافـق األبـوان يف املقابـل علـى 

حتقيـق رغبـة معينـة عنـد الطفـل وهكـذا يحـدث تفاعـل متبـادل.

التعزيز اإليجابي:

  نحن نعاقب الطفل حني يعصي األوامر،ونتناسى أن نكافئه حني يطيعنا، ويف كل مرة يطيعنا نكافئه بأخذ نقطة،ويف حالة 
األطفال من عمر 7-12 سنة، جرب استخدام نظام نقاط لتعزيز الطاعة، حيث يتلقى الطفل نقطة واحدة على لوحة )انظر 
الشكل( يف كل مرة يلتزم فيها بالقاعدة... وعندما يتم احلصول على خمسة عشر نقطة قم بالثناء عليه لطاعته،وأعطه ما 

مت اختياره مسبقًا كنشاط معزز،مثل شراء لعبة أو القيام برحلة إلى احلديقة.

القمص أنطونيوس كمال حليم
كتاب مستقبل أفضل لطفلك

تقويم سلوك الطفل

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثننياألحدالسبتاملهمة
ترتيب السرير قبل التاسعة صباحاً

عمل الواجب املدرسي

الذهاب للنوم الساعة التاسعة والنصف

االنتهاء من اإلفطار خالل نصف ساعة

املجموع الكلي

االتفاقية:
هي اتفاق يحدد ما سيقوم به الطفل وما الذي سيفعله األب 

في المقابل 
نموذج لالتفاقية:

يسمح للطفل استخدام الكاميرا الخاصة باألب إذا جاء مجموعه 
% 70

يسمح للفتى الذهاب إلى المعسكر إذا جاء مجموعه 80 %
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س1: ما أصل تسمية بيت حلم 
بإفراثه؟

س2: اذكر ثالثة شواهد من 
إجنيل معلمنا لوقا سبحوا اهلل 

يف قصة امليالد؟

س3: ما إسم والد القديس 
يوسف النجار؟ مع ذكر الشاهد

س4: ما سم امللك الذي حكم 
بعد هيرودس امللك يف أيام 

هروب السيد املسيح ملصر؟ مع 
ذكر الشاهد

س5: ضع عالمة صح أو 
خطأ أمام العبارة التالية مع 

تصحيح اخلطأ إن وجد:

مسابقة العدد
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اِس اْلَمَسّرَُة« »ِبالّنَ

»اْلَمْجــُد هلِل ِفــي اأَلَعاِلــي، َوَعَلــى اأَلْرِض 
ُة« )لو14:2( عندما  اِس اْلَمَسرَّ اَلُم، َوِبالنَّ السَّ

يمجد اإلنسان اهلل يقتني نعمة الفرح. 

و نحــن فــي عيــد الميــالد توجــد رمــوز 
ميالديــة والتي تعطي بهجــة العيد وتحمل 
معانــي الفرح وهــي : النجم والشــجرة وبابا 

نويل.

الرمز األول: 

 النجــم فــي الســماء : هو دعــوة أن تكون 
حياتنا ســماوية سامية ، فنحن نصلي »أبانا 

الذي في السموات« 

  الســماء فيهــا قداســة يجــب أن نعيــش 
قديسين، فالنجمة دعوة للحياة السامية.

القديــس يوحنــا فــم الذهــب يخاطبنــا 
قائــاًل: »ال يهــم أن تكــون شمســًا أو قمــرًا أو 

حتى نجمًا ، المهم أن تكون في

  الســماء، فالنجــم ليس مجــرد زينة في 
مشــهد الميالد بل هو دعوة للسمو والسيد 

المسيح يقول »َأَتْيُت ِلَتُكوَن   

  َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضُل«)يو10:10(.

الرمز الثاني:

  الشــجرة كائــن حــي هــادئ وهــي دعــوة 
للحيــاة الهادئة تنمو وتعطي ثمارًا بحســب 
ودواء  غــذاء  تعطــي  وهــي  األول  المزمــور 
ووقــود ومنتجات عديدة كل هذا في هدوء، 

الحياة الصاخبة ال تنتج ثمرًا.

   ومــن األقــوال المأثورة:«انتقــال حبوب 
اللقــاح من شــجرة إلى شــجرة ال نســمع لها 
صــوت ألنهــا الحيــاة، ولكن ســقوط شــجرة 

ويحدث صوصوتًا مدويًا ألنه الموت«.

ونحــن نزين الشــجرة وهــذا يمثــل حياة 
يتزيــن  أن  يجــب  اإلنســان  ألن  الفضيلــة 
صخــب  فــي  يعيــش  العالــم  بالفضائــل، 
والشــجرة كأنها تقول لنا متى ســتهدأ، فهل 

حياتك هادئة تسر اآلخرين!!

الرمز الثالث:

   بابــا نويل »القديس نيقوالوس أســقف 
ميرا« وهذه الشــخصية تميزت في تاريخها 
بروح العطــاء، فاالحتفال بالميالد احتفال 

بالحياة.

  وبابا نويل رســالة عطاء، اإلنســان الذي 
ُيعطــي يفرح أكثر من الــذي ال ُيعطي، فروح 
العطــاء وتشــعر اإلنســان بالفــرح والذي ال 

ُيعطي يعيش في أنانية مدمرة.

لتبــادل  طيبــة  فرصــة  الميــالد  عيــد 
المحبــة، وانتهــز الفرصة لتهنئكــم بالعيد، 

وبالعام الجديد..

بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros

 اإلنسان يحمل الفرحة بحسب أنشودة المالئكة

3

للقمص تادرس يعقوب ملطي عظة البابا تاوضروس 2018/8/15

Asclas كلاس �س د �أ ه�ي �ش ��س
 " ِبِإيَماِنِهْم  ُلوا  َفَتَمثَّ ِسيَرِتِهْم  ِنَهاَيِة  ِإَلى  "اْنُظُروا 

)عب٧:١3 (

وفي  أنصنا،  منطقة  في  اسكالس   القديس  نشأ 
استدعاه  لبلدته  أنصنا  والي  أريانوس  زيارات  إحدى 
بشجاعة  بإيمانه  فتمسك  لألوثان  يبخر  أن  وأمره 
وثبات .فهدده اريانـــوس قائاًل "إذن فلتأِت اآلن، ولتذبح 
لآللهه من أجل سالمتك، فإنك ترى ما لدّي من وسائل 
الشهيد:  أجابه  شجاعة  ففي  )للعذابات(".  متنوعة 
"لتجرب اآلن، فترى إن كنت تغلب أنت بوسائلك، أم أنا 
بمسيحي  !" فاغتاظ اريانوس وأمر بربطه في حصان 

يجري به في الشوارع حتى تهرأ جسده وتناثر.

وفي احد األيام أراد الوالي الذهاب إلى هرموبوليس، 
آخر  مركبًا  هو  وركب  مركبًا،  يركب  أن  أسكالس  فأمر 
أن  الرب  من  طالبًا  أسكالس  فصرخ  النيل.  ليعبرا 
يتمجد بشفتي أريانوس نفسه ، وبالفعل توقفت مركب 
تتحرك،  أن  ممكنًا  يكن  ولم  النيل  وسط  أريانوس في 
وإذ بدأ الخوف  وكأنها قد استقرت على شاطئ رملي، 
يمأل أريانوس اضطر أن يكتب بنفسه ورقة يعلن فيها 
أنه ليس رب إال إله أسكالس وحده القادر أن ُيخلص، 
كلي  إلهه  إلي  القديس  فصلى  القديس  إلى  وأرسلها 

القدرة ، عندئذ تحرك المركب.

لكن الوالي بعدما ترك السفينة وخرج منها قال أن 
كل هذا بفعل السحر وأمر الوالي أن توضع مشاعل نار 
في جنبيه وبطنه حتى صار جسمه كتلة من األلم  وكان 

الرب يشفيه ويعزيه.

ُييربط  أن  وأمر  أريانوس  الوالي  تقسى  وأخيرًا 
القديس من عنقه بحجر كبير وألقاه في النيل فاستودع 
د  روحه الطاهرة في يدي الرب ونال إكليل الشهادة وُيَعيَّ

له في الكنيسة الغربية يوم.25 طوبة .23 يناير …
• ماذا يعنى إكليل الشهداء، توجد ثالثة أنواع من 

األكاليل هي :
١( اإلكليل األول هو " إكليل البر "

الخاص بحياة الفضيلة لمن ال يمنعون الخير عن 
اآلخرين .

2( اإلكليل الثاني هو " إكليل الحياة "
وعمله  حياته  في  اإلنسان  بأمانة  المتعلق  وهو 

وسلوكه، وتربية أوالده وهل هو قدوة لألبناء أم ال.
3( اإلكليل الثالث هو " إكليل المجد "

التي  السمائية  الكرامة  إكليل  هو  المجد  إكليل   
ُتعطى لإلنسان الصالح في كل أمور حياته  .

أشجار مثمرة

قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية  "
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لتتمكن من تحميل الغالف على
هاتفك يجب تحميل أىً من  تطبيقات 

QR

 download any QR apps to scan the cover code

إقرأ
في هذا العدد

» بسمع األذن قد سمعت 
عنك، واآلن رأتك عينّيً «

) أي ٥:٤٢(

بسبب  فانه  الكلمة  هو  ولكونه 
ظهر  للبشر  ومحبته  أبيه  صالح 
لنا في جسد بشري ألجل خالصنا«

)البابا أثناسيوس الرسولي( 

1023 0309

أية العدد

بالناس السرة
ذهبًا ولبانًا ومرًا
الحب المتجسد

تأسيس الزواج المثالي
تقويم سلوك الطفل

Asclas الشهيد أسكالس
المسيح في سفر اشعياء

أسئلة الشباب
كتاب / شركة ناشئة بمائة دوالر

تاريخ الكنيسة
سلسلة قانون العمل

عقيدة قدماء المصريين
Turning point in the history of mankind

هل األفضل صحيًا شرب..
مسابقة العدد

نة الفتيلة الُمدخِّ
هكذا أحب
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إعتقـد قدمـاء المصرييـن بخلـود النفـس وآمنـوا بالحيـاة اآلخـرة 
بعـد المـوت، ونحـن سـاللتهم نفتخـر باألهرامـات الضخمـة الكائنـة 
بسـقارة والخاصـة بـوادي النيـل البالـغ عمقهـا فـي الصحـراء 25 متـرًا، 
ونفتخـر أيضـًا بمقابرنـا الفخمـة باألقصـر البالـغ عمقهـا فـي الجبـل 
200 متـرًا، وبهـذه الجثـث المحنطـة التـي مضـى عليهـا أكثر من أربعة 
آالف سـنة ونحـن نراهـا كأنهـا لـم يمـض عليهـا إال عشـية و ضحاهـا. 
األقدميـن يصنعـون  الـذي جعـل  هـو  والكبريـاء  التظاهـر  ليـس حـب 
السـبب  وإنمـا  والـزوال،  للمحـو  قابلـة  غيـر  وأهرامـات  خالـدة  قبـورًا 

الحقيقـي هـو اعتقادهـم فـي خلـود النفـس وفـى الحيـاة اآلخـرة.
المـوت  بعـد  الـروح  بمحاسـبة  المصرييـن  قدمـاء  اعتقـد  كمـا 
حيـث يظهـر اإلنسـان فـي الحـال بعـد المـوت أمـام محكمـة أسـوريس 
ليلقـى  السـيئات  مـن  واقتـرف  الحسـنات  مـن  فعـل  عمـا  لمحاسـبته 
الجـزاء العـادل.. يقـف الميـت علـى بـاب قاعـة العـدل خائفـًا مرتعـدًا 
فـي هـذه السـاعة الرهيبـة التـي يكـون فيهـا الفصـل النهائـي فـي أمـر 
خالصـه أو هالكـه األبـدي وينفـي عـن نفسـه ارتـكاب المحرمـات قائـاًل:  

 EMBED AcroExch.Document.DC

جزء من مرافعة الميت عن نفسـه على باب قاعة المحكمة: سـالم 
رب خاضعـًا  يـا  إليـك  إنـي جئـت  الحـق،  العظيـم صاحـب  اإللـه  أيهـا 
أمامـك ألعايـن مجـدك، إنـي أعرفـك وأعـرف اسـمك، وأسـماء اإلثنيـن 
واألربعين قاضيًا الجالسين معك في قاعة الحق، لقد أتيت إليك يا 
إلهـي، متحليـًا بالحـق متخليـًا عـن كل خطيئـة، فانـي لـم أظلـم أحـدًا، 
ولـم أسـلك طريـق الشـر، ولـم أحنـث فـي يميـن ولـم أشـته إمـرأة قريبـي، 
وال مـال غيـري، ولـم أكـذب قـط، ولـم أخالـف األوامـر اإللهيـة، ولم أسـع 
في ضرر عبد عند سـيده، ولم أجّوع أحدًا، ولم أسـبب بكاء ألحد، ولم 
أقتـل أبـدًا، ولـم أضمـر ألحـد غـدرًا، ولـم أحـّرض علـى ارتـكاب القتـل، 
أنتهـك حرمـة  ولـم  مـااًل حرامـًا،  أحـرز  ولـم  المعابـد،  أسـرقخبز  ولـم 
جثـث األمـوات، ولـم أرتكـب الفحشـاء، ولـم أدنـس األشـياء المقدسـة، 
ولـم  الـري،  ولـم أخالـف نظـام  الرضيـع،  فـم  اللبـن مـن  ولـم أغتصـب 

أقطـع قنـاة فـي ممرهـا، ولـم أتلـف األراضـي الزراعيـة ... إلـخ.
عندمـا كنـا نسـمع عـن الدينونـة واألبديـة أو نفكـر فيهمـا ونحـن فـي 
حداثتنـا، كنـا ُنسـر إذ تمـر فـي مخيلتنـا روائـع المناظـر وشـتي مظاهـر 
المتعـة، ثـم مـا لبثنـا أن دخلنـا فـي فتـرة المراهقـة فـإذا بالتفكيـر فـي 
ال  المجهـول،  مـن  وخـوف  قشـعريرة  معـه  ينتابنـا  األمـور  تلـك  مثـل 

سـيما بعـد أول واقعـة وفـاة حدثـت لشـخص نعرفـه.
  ثـم َتَدرْجنـا قليـاًل قليـاًل بخصـوص تناولنـا لفكـرة األبديـة حتـى 
وصلنـا إلـي تصـَور أفضـل، أال وهـو مـا عبـر عنـه أيـوب الصديـق قائـاًل: 
اْلُمْتَعُبـون.  َيْسـَتِريُح  َوُهَنـاَك  ـْغِب،  الشَّ َعـِن  اْلُمَناِفُقـوَن  َيُكـفُّ  »ُهَنـاَك 
ِغيـُر َكَمـا  ِر. الصَّ ـوَن َجِميعـًا، اَل َيْسـَمُعوَن َصـْوَت اْلُمَسـخِّ ى َيْطَمِئنُّ اأَلْسـرَ

ِدِه« )أي 3: 17-19(. اْلَكِبيـُر ُهَنـاَك، َواْلَعْبـُد ُحـرٌّ ِمـْن َسـيِّ
أن  أخيـراَ  أدركنـا  ثـم  بالكمـال،  تتسـم  حيـاة  أنهـا  بالتالـي  وأدركنـا 
الحيـاة األبديـة هـي اهلل ذاتـه، وأنـه فـي معرفتـه )بالمسـيح يسـوع إبنـه( 
أَْنـَت  َيْعِرُفـوَك  أَْن  ـُة:  اأَلَبِديَّ اْلَحَيـاُة  ِهـَي  »َوهـِذِه  الحيـاة،  لهـذه  معرفـة 
أَْرَسـْلَتُه« )يـو 17: 3(. ـِذي  الَّ اْلَمِسـيَح  َوَيُسـوَع  َوْحـَدَك  اإِللـهَ اْلَحِقيِقـيَّ 
إن اهلل هـو الهـدف المشـترك مـا بيـن الحياتيـن، هـو مصـدر كل فـرح 

وطمأنينـة، ولعـل ذلـك يفسـر قـول المخلص:
« )لـو 17: 21( وذلـك فـي رده علـي سـؤال  »أَلْن َهـا َمَلُكـوُت اهلِل َداِخَلُكـمْ
الحيـاة  كانـت  وإن  يأتـي،  ومتـى  الملكـوت  موعـد  عـن  لـه  الفريسـيين 
التـي نحياهـا اآلن يجـب  الحيـاة  فـإن هـذه  كتـاب  األبديـة عبـارة عـن 
أن تكـون مقدمـة هـذا الكتـاب، فـي هـذا يقـول القديـس يوحنـا سـابا 

: الروحانـي  بالشـيخ  المعـروف 
)ال دخـول إلـى ذلـك البلـد، بلـد نـور األنـوار وعالـم أبـد اآلبديـن لمـن 
لـم يختبـره منـذ اآلن، فـال يقـدر أن يرتـاد ذلـك البلـد مـن لـم يعتـده 
نـور  بأشـعة  الغشـاوة حينـذاك  مـن  تعانـي عيـن بصيرتـه  إذ  مـن هنـا، 
بـه، فإنـه حالمـا تغـرب عـن عينـه  الغمـام الخـارج مـن هنـاك ليتنعـم 
شـمس العالـم يقسـم ميراثـه ويرحـل لمالقـاة الشـمس العظيمـة بنـور 

العلويـة( العوالـم 

المراجع
• الكتاب المقدس
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• أقوال آباء الكنيسة

بخلود النفس وبالحياة اآلخره – الجزء الثاني
عقيدة قدماء المصريين
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اِس اْلَمَسّرَُة« »ِبالّنَ

»اْلَمْجــُد هلِل ِفــي اأَلَعاِلــي، َوَعَلــى اأَلْرِض 
ُة« )لو14:2( عندما  اِس اْلَمَسرَّ اَلُم، َوِبالنَّ السَّ

يمجد اإلنسان اهلل يقتني نعمة الفرح. 

و نحــن فــي عيــد الميــالد توجــد رمــوز 
ميالديــة والتي تعطي بهجــة العيد وتحمل 
معانــي الفرح وهــي : النجم والشــجرة وبابا 

نويل.

الرمز األول: 

 النجــم فــي الســماء : هو دعــوة أن تكون 
حياتنا ســماوية سامية ، فنحن نصلي »أبانا 

الذي في السموات« 

  الســماء فيهــا قداســة يجــب أن نعيــش 
قديسين، فالنجمة دعوة للحياة السامية.

القديــس يوحنــا فــم الذهــب يخاطبنــا 
قائــاًل: »ال يهــم أن تكــون شمســًا أو قمــرًا أو 
حتــى نجمــًا ، المهــم أن تكون في  الســماء، 
مشــهد  فــي  زينــة  مجــرد  ليــس  فالنجــم 
الميالد بل هو دعوة للسمو والسيد المسيح 
يقــول »َأَتْيــُت ِلَتُكوَن  َلُهْم َحَيــاٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم 

َأْفَضُل«)يو10:10(.

الرمز الثاني:

  الشــجرة كائــن حــي هــادئ وهــي دعــوة 
للحيــاة الهادئة تنمو وتعطي ثمارًا بحســب 
ودواء  غــذاء  تعطــي  وهــي  األول  المزمــور 
ووقــود ومنتجات عديدة كل هذا في هدوء، 

الحياة الصاخبة ال تنتج ثمرًا.

   ومــن األقــوال المأثورة:«انتقــال حبوب 
اللقــاح من شــجرة إلى شــجرة ال نســمع لها 
صــوت ألنهــا الحيــاة، ولكن ســقوط شــجرة 

يحدث صوتا مدويًا ألنه الموت«.

ونحــن نزين الشــجرة وهــذا يمثــل حياة 
يتزيــن  أن  يجــب  اإلنســان  ألن  الفضيلــة 
صخــب  فــي  يعيــش  العالــم  بالفضائــل، 
والشــجرة كأنها تقول لنا متى ســتهدأ، فهل 

حياتك هادئة تسر اآلخرين!!

الرمز الثالث:

   بابــا نويل »القديس نيقوالوس أســقف 
ميرا« وهذه الشــخصية تميزت في تاريخها 
بروح العطــاء، فاالحتفال بالميالد احتفال 

بالحياة.

  وبابا نويل رســالة عطاء، اإلنســان الذي 
ُيعطــي يفرح أكثر من الــذي ال ُيعطي، فروح 
العطــاء وتشــعر اإلنســان بالفــرح والذي ال 

ُيعطي يعيش في أنانية مدمرة.

لتبــادل  طيبــة  فرصــة  الميــالد  عيــد 
المحبــة، وانتهــز الفرصة لتهنئكــم بالعيد، 

وبالعام الجديد..

بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
@

PopeTawadros

 اإلنسان يحمل الفرحة بحسب أنشودة المالئكة
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ً
 ومرا

ً
 ولبانا

ً
ذهبا

هــدايــا:  المسيح  للسيد  الــمــجــوس  م  َقـــدَّ لقد   
م أثمن ما  ذهبًا ولبانًا وُمــّرًا؛ فهل أنت أيضًا ُتقدِّ

عندك؟
أثمن ما عندك هي نفسك وقلبك أيضًا، فما 

مه أنت لربنا؟ الذي ُتقدِّ
م الذهب واللبان والمر؟ كأنها  ال تقل كيف ُأقدِّ

م  أشـــيـــاء خـــارجـــة عـــنـــك... أبـــــدًا. ُتــقــدِّ
َكُلبان،  كذهب، حياتك  حياتك 

م لــلــرب  حــيــاتــك َكـــُمـــر، َقـــــدِّ
شيئًا.

ــي هـــذا  ــ ــه فـ ــ ــل لـ ــ   قـ
اليوم: 

رب  يــــــــا  أنـــــــــــت    
قــدمــت مـــن أجــلــي 
ــم  ــ كـــــــل شـــــــــــيء، ولـ
من  شيئًا  تعوزني 
أعـــمـــال كــرامــتــك، 

ذاتــك  أخليت  أنــت 
مـــــن أجـــــلـــــي، وأنـــــت 

مــــــت ذاتــــــــــك مــن  قــــــدَّ
أجــــــلــــــي، وأعـــطـــيـــتـــنـــي 

وأعطيتني  وقلبك،  حبك 
جــســدك ودمـــــك، وأعــطــيــتــنــي 

عـــهـــدًا بــيــنــي وبــيــنــك، َفــَعــلــى األقـــل 
م لك شيئًا مع هؤالء المجوس. ُأقدِّ

م صالة ولو فاترة،  قدم لربنا ما تقدر عليه، َقدِّ
ومــن أجــل إخالصك سيعطيك اهلل الــحــرارة في 

الصالة فيما بعد.
م له توبة ولو ضعيفة، سيشجعك اهلل لكي  َقدِّ

تكون توبتك قوية ومن كل القلب.

قـــدم لــه ضــعــفــك لــكــي يــعــمــل فــيــك، ويعطيك 
القوة من عنده. 

قــربــان في  لــه جسدك كذبيحة، كتقدمة  م  َقـــدِّ
طهارتها ونقاوتها، وإن لم تستطع أن تقدم ذاتك 
م  م الشهداء ذواتهم فعلى األقل َقدِّ نفسها كما َقدَّ
م عشور  َقــدِّ م حبك وعواطفك،  َقــدِّ ما تستطيع، 

وبكور وقتك.
مـــا  هلل  تــــــقــــــدم  أن  الـــــمـــــهـــــم 
الحاالت  كل  وفي  تستطيع، 
ــدم قــلــبــك،  ــقـ تـ يـــجـــب أن 
فــكــل تــقــدمــة تــقــدمــهــا 
فـــيـــهـــا  تـــــكـــــن  ال  هلل 
ــاعــــرك وحـــبـــك  مــــشــ
مــقــبــولــة،  ــكـــن  تـ ال 
القلب  يــقــبــل  ربــنــا 
والعاطفة  والــحــب 
ــر، هـــذا  ــاعــ ــشــ ــمــ والــ
الذي تقدمه لربنا.

ــول  ــ ــقـ ــ يـ حــــــيــــــث    
الرب: »َيا اْبِني أَْعِطِني 
)أم26:23(،  َقـــــْلـــــَبـــــَك« 
ــو الــــذهــــب وهـــو  وقـــلـــبـــك هــ
ــو نــبــع  ــ ــو الــــمــــر، وهـ ــ الـــلـــبـــان وهـ
المشاعر كلها ونبع العواطف كلها. 
موضع  َهــُهــنــا  ويـــقـــول:  قلبك  إلـــى  ينظر  واهلل 
راحتي إلى أبد األبد، َههُنا أَْسُكن ألني اشتهيته. 
وفي حياتك الروحية اسأل نفسك كل يوم: ما 

الذي استطعت أن أقدمه لربنا؟
م له. وليساعدك الرب على أن ُتقدِّ

مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث
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الحب المتجسد
فى فترة تجسد السيد المسيح ، رأينا أنه :

عـــاش بالمحبـــة .. علـــم بالمحبـــة .. أوصـــى بالمحبـــة 
..

عـــاش بالمحبـــة:  كان يتجـــول مـــن مـــكان إلـــى 
آخـــر ُيقـــدم حبـــًا ، ينشـــر حبـــًا ..

قيـــل عنـــه ، أنـــه : »كان يجـــول يصنـــع خيـــرًا ويشـــفى 
جميـــع المتســـلط عليهـــم إبليـــس«.

»كان يطـــوف المـــدن والقـــرى ، ُيعلـــم فـــى مجامعهـــم ، 
ويشـــفى كل مـــرض وكل ضعـــف فـــى الشـــعب«.

مـــا أكثـــر العبـــارات التـــى 
ـــه  ـــن« ، وأن ـــه »تحن ـــت أن ِقيل

»بكـــى«..
»تحنـــن علـــى الجمـــوع ، إذ كانـــوا 
منطرحيـــن كغنـــم ال راعـــى لهـــا«

فـــى  كان  إذا  يســـوع  »تحنـــن 
جمـــع«. الموضـــع 

أن أصرفهـــم فارغيـــن  أريـــد  »ال 
لئـــال يخـــوروا فـــى الطريـــق« 

وأطعمهـــم بمعجـــزٍة، إذ بـــارك لهـــم الخبـــز والســـمك 
وأعطـــى التالميـــذ لكـــى يعطونهـــم ليأكلـــوا ..

مـــع المرضـــى ِقيـــل عنـــه : »كان يضـــع يديـــه 
ويشـــفيهم« عليهـــم 

»كان يشفى جميع المتسلط عليهم إبليس«
»والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم«

»وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء«
 .. شـــياطين  ســـبعة  المجدليـــة  مريـــم  مـــن  أخـــرج 

لـــه.. تلميـــذًة  وصـــارت 
ومـــع الخطـــاة ، ِقيـــل أنـــه : ضـــرب لهـــم مثـــل 

أبـــوه.. قبلـــه  وكيـــف  الضـــال..  االبـــن 
طلـــب مـــن زكا العشـــار المنبـــوذ مـــن الشـــعب .. أن 
المعترضيـــن  وواجـــه   .. بيتـــه  إلـــى  معـــه  يذهـــب 
ــاء إلـــى طبيـــب بـــل  ــاج األصحـ ــاًل: »ال يحتـ ــه قائـ عليـ
أنـــه  إلـــى الخاطـــئ علـــى  المرضـــى«، إذ كان ينظـــر 

مريـــض..

التـــى  المـــرأة  عـــن  دافـــع 
الفعـــل  ذات  فـــى  ُضبطـــت 
.. وقـــال للمتهميـــن لهـــا : 
»مـــن كان منكـــم بـــال خطيـــة 

بحجـــر«. أواًل  فليرمهـــا 
للمـــرأة  وصـــل  حتـــى  طويلـــة  مســـيرة  فـــى  تعـــب 
الســـامرية.. وكان الســـامريون ُمبغضيـــن مـــن اليهـــود 
وصـــارت   .. بخطئهـــا  اعترفـــت  حتـــى  واســـتدرجها 
»تعالـــوا   : لهـــم  وقالـــت   .. بلدتهـــا  ألهـــل  مبشـــرًة 
أنظـــروا إنســـانًا قـــال لـــى كل مـــا 

فعلـــت«.
مـــع األطفـــال ، ِقيـــل أنـــه : 
كان يحـــب األطفـــال ، ُويقربهـــم 

إليـــه ويباركهـــم .. ويقـــول :
»دعـــوا األطفـــال يأتـــون إلـــيَّ وال 

تمنعوهـــم ..«
فالحجـــارة  هـــؤالء  ســـكت  »إن 

تنطـــق«
مـــع تالميـــذه : حيـــن قبضـــوا عليـــه.. طلـــب أن 

يذهبـــون...« هـــؤالء  »دعـــوا  تالميـــذه..  يتركـــوا 
قـــدم الحـــب للجميـــع بـــال اســـتثناء .. حتـــى لمـــن 

عـــاداه
علـــم بالمحبـــة : »كان ُيعلـــم فـــى مجامعهـــم .. 

.».. الملكـــوت  ببشـــارة  ويكـــرز 
ـــم بالعمـــل وليـــس  ـــم.. فأنـــى أقـــول َعلَّ وحيـــن أقـــول َعلَّ

بالـــكالم..
أى عمل ثم علم .. فكان لتعليمه أثرًا ..

وقـــال فـــى ذلـــك .. »مـــن عمـــل وعلـــم فهـــذا ُيدعـــى 
عظيمـــًا...«.

وفـــى قبـــول الخطـــاة، قـــال : ضـــرب لهـــم مثـــاًل 
عـــن الفريســـى والعشـــار..

»يكون فرٌح فى السماء بخاطئ واحد يتوب ..
»ال يحتاج األصحاء إلى طبيب بل المرضى«.

5



فـــى الروحانيـــة : حينمـــا ســـألوه : مـــا هـــى الوصيـــة 
العظمـــى ؟

أجـــاب : تحـــب الـــرب إلهـــك مـــن كل قلبـــك .. بهـــذا 
يتعلـــق النامـــوس كلـــه واألنبيـــاء .. 

ال  يكـــره  ال  يقتـــل،  ال  يســـرق،  ال  يحـــب  مـــن  ألن 
يديـــن...

إن كان يحب اهلل فلن يعصاه .. ال يكسر وصاياه.
نقلهـــم مـــن حرفيـــة النامـــوس إلـــى روحانيتـــه ألن 

»الحـــرف يقتـــل«.. فمثـــاًل :
»الســـبت ُوضـــع ألجـــل اإلنســـان..« .. هـــذا بمناســـبة 

شـــفائه لمريـــض فـــى يـــوم ســـبت.
أن  وعلمنـــا  الصالـــح،  الســـامرى  مثـــل  لهـــم  ضـــرب 
القريـــب هـــو كل البشـــر.. فكلنـــا أخـــوة، وعلمنـــا أن 
العالـــم كلـــه هـــو أخـــى وأختـــى وأبـــى وأمـــى وابنـــى 

وابنتـــى.
ـــجيع : مـــدح قائـــد المئـــة األممـــى الـــذى  ـــى التش ف
إيمانـــًا  إســـرائيل  فـــى  وال  أجـــد  »لـــم  ابنـــه  شـــفى 

هـــذا« بمقـــدار 
تزعجـــون  »لمـــاذا   : قائـــاًل  الطيـــب،  ســـاكبة  مـــدح 
المـــرأة؟ حيثمـــا يكـــرز باإلنجيـــل ُيذكـــر مـــا فعلتـــه 

لهـــا«. تـــذكارًا 
مـــدح الكنعانيـــة التـــى شـــفى ابنتهـــا، قائـــاًل : »عظيـــٌم 

هـــو إيمانـــك ، ليكـــن لـــِك كمـــا تريديـــن«.
ـــالت : كان قلبـــه  ـــم الوي ـــب عليه ـــن ص ـــى حي حت

ينبـــض بالحـــب..
أوصـــى بالمحبـــة : »وصيـــة جديـــدة أنـــا أعطيكـــم 

أن تحبـــوا بعضكـــم بعضـــًا..«.
وصيـــة جديـــدة مـــن نوعهـــا .. جديـــدة على مســـامعهم 

.. حـــب لـــه عمـــٍق جديـــد.
»أحبـــوا أعداءكـــم ، باركـــوا العنيكـــم ، احســـنوا إلـــى 
مبغضيكـــم ، صلـــوا ألجـــل الذيـــن يســـيئون إليكـــم 

ويطردونكـــم«.

ـــاًل : »إن أحببتـــم الذيـــن يحبونكـــم فـــأى  ـــق قائ وعل
أجـــر لكـــم«

لـــه  حـــول  األيمـــن  خـــدك  علـــى  لطمـــك  »مـــن 
.. » . اآلخـــر..

أى حول له القلب، اصفح عنه، سامحه.
»من سخرك مياًل فامِش معه اثنين«

»من سألك فأعطه ومن طلب منك ال ترده«
كان الســـيد المســـيح حبـــًا متحـــركًا .. حبـــًا ظهـــر فـــى 

جســـٍد ..
عبـــارٍة  فـــى  حياتـــه  المقـــدس  الكتـــاب  لنـــا  لخـــص 
موجـــزة »كان يجـــول يصنـــع خيـــرًا ويشـــفي جميـــع 

إبليـــس«. عليهـــم  المتســـلط 
ليتنـــا نســـير علـــى منوالـــه .. فنكـــون قـــد اســـتفدنا 

مـــن األعيـــاد.

بقلم/ أبونا بيجول األنبا بيشوي
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الزواج  اإللهي يف  العمل  بداية 
اهلل  وكان  وحواء  آدم  مع  كانت 
األولى..  اللحظة  منذ  حاضرًا 
زواج  تأسيس  يعني  اهلل  وحضور 

مثالي
أواًل: تأسيس الزواج املثالي من 

خالل خلق آدم)الزوج(:
1- َخَلق آدم على أكمل صورة:

على  اإلنسان  نعمل  اهلل:  »قال 
صورتنا كشبهنا« ) تك26:١(  ويف 
اإللهي  العمل  نرى  العبارة  هذه 
الثالوث  خالل  من  متكاماًل 
يف  الوحدانية  القدوس،فنجد 
عبارة »وقال اهلل« وجند التثليث يف 
صيغة اجلمع »نعمل اإلنسان على 
صورتنا كشبهنا« فُخلق أول إنسان 
للثالوث  كان  أكمل صورة،وكما  يف 
دورًا واضحًا يف تأسيس أول أسرة 
كل  يف  الكاهن  األب  ُيصلي  هكذا 
الثالوث  مستدعيًا  إكليل  صالة 
أيها  قائال:)كللهما  القدوس 
اآلب. باركهما أيها األبن الوحيد، 
قدسهما أيها الروح القدس( وهذه 
التي  النادرة  املرات  من  الصالة 
نخاطب فيها الثالوث يف طقوس 
الكنيسة وذلك ألهمية سر الزواج 

وربطًا ملا جاء يف سفر التكوين.

2- أوجد يف آدم االحتياج إلى 
املرأة:

معينًا  يجد  فلم  لنفسه  »وأما 
من  فبالرغم  )تك2:2٠(  نظيره« 
له  وكان  به  الكائنات احمليطة  كل 
مطلق السلطان عليها أوجد اهلل 
النظير  إلى  االحتياج  داخله  يف 
الذي يصير معينًا له.. وهنا يبدأ 

دور اهلل يف خلق الزوجة - حواء.

املثالي  الزواج  تأسيس  ثانيًا: 
من خالل خلق حواء:
1- الهدف من خلقها:

شديدة  بوحدة  يشعر  آدم  كان 
رغم كل هذه الكائنات واملوجودات 
»ليس  وإشفاق  بحب  اهلل  فقال 
جيدًا أن يكون آدم وحده، فاصنع 
له معينا نظيره«)تك١8:2( وليس 

من كائنات أخرى، معني مساٍو له 
ولكن بإمكانيات غير موجودة فيه 
أن  البد  وكان  له.  مكماًل  فيكون 
اجلديد،  املخلوق  لهذا  آدم  يرتاح 

وجتد حواء راحتها يف آدم.
2- وسيلة اخللق احملققة لهذا 

الهدف:
آدم  على  سباتًا  اهلل  »فأوقع 
أضالعه  من  واحدة  فنام،فأخذ 
الرب  حلمًا،وبنى  مكانها  ومأل 
أخذها  التي  الضلع  اإلله 
إلى  وأحضرها  امرأة  آدم  من 
اآلية  هذه  ويف  آدم«)تك2-22:2١( 
جند الوصف لعملية خلق حواء:

جراحة تكميلية:
آدم  يشعر  أن  أجل  من 
اهلل  يأخذ  حواء  مع  بالوحدانية 
خالله  من  كّون  آدم  من  ضلعًا 
كما  تراب  من  يخلقها  ولم  حواء 

فعل مع آدم.
جراحة بال ألم:

آدم  من  ضلعًا  اهلل  يأخذ  فيما 
يوقع عليه سباتًا لكي يجري هذه 
آدم  اجلراحة بدون ألم فال يشعر 
سببًا  كانت  حواء  وجود  بداية  آن 

يف آالمه.
جراحة بال عاهة:

أحد  أخذ  أن  بعد  اهلل  جند 
مكانها  »ومأل  نقرأ  آدم  أضالع 

حلمًا«

 نيافة األنبا بوال مطران طنطا وتوابعها

تأسيس الزواج المثالي
من خالل خلق آدم وحواء
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جراحة بدليل:
عندما اخذ الرب أحد أضالعه 
بل  جديد  بضلع  عنه  يعوضه  لم 
على  كشاهد  بلحم  عنه  عوضه 
عوضًا  ونال  حواء،  من  آدم  خلق 
ولكن  والنظير  امُلعني  الضلع  عن 
على مستوى  إضافية  مبواصفات 
تكون  واجلسد،حتى  النفس 
لكثرته  مصدرًا لسعادته ومصدرًا 

من خالل اإلجناب.
٣- حفل زواج:

والشهود  احلضور  كل 
ممثلني يف شخص الرب الذي 
آدم  إلى  حواء  أحضر  بنفسه 
مصدر  هذا  )تك22:2(،فكان 

تكرمي وإعالء ملكانة حواء.
4- الوصول إلى الهدف:

األسلوب  نتائج  نالحظ 
اختيار  يف  املثالي  اإللهي 
للوصول  الدقيقة  الوسائل 
آدم:  »فقال  فنقرأ  للهدف 
ِعَظاِمي  ِمْن  َعْظٌم  اآلَن  هِذِه 
هِذِه  ِمي.  حَلْ ِمْن  ٌم  َوحَلْ
اْمِرٍء  ِمِن  َها  أَلنَّ اْمَرأًَة  ُتْدَعى 
ُأِخَذْت«)تك23:2( ومن هنا كان 
ِلذِلَك   « النبي  موسى  تعليق 

َوَيْلَتِصُق  ُه  َوُأمَّ أََباُه  ُجُل  الرَّ َيْتُرُك 
َواِحًدا  َجَسًدا  َوَيُكوَناِن  ِباْمَرأَِتِه 

»)تك2:2٤(.

ألجل  املتبادلة  الرغبة  ثالثًا: 
اإلثمار:

كانت  ألجل حتقيق هذا األمر 
العبارة«  تلك  يف  كامنة  البداية 
»)تك2٧:١(  َخَلَقُهْم  َوُأْنَثى  َذَكًرا 
وما  اجلنس  يف  االختالف  فكان 
التكوين  يف  اختالف  من  يتبعه 
إلى  يؤدي  والنفسي  اجلسدي 
يف  املتبادلة  والرغبة  التجاذب 

التقارب.

اخلطوة  كانت  هنا  ومن 
الرغبة  اهلل  يزرع  أن  التالية 
اآلخر  اجتاه  الواحد  يف  املقدسة 
َيُكوُن  َرُجِلِك  َوِإَلى  اهلل:«  فقال 
وجند  اْشِتَياُقِك«)تك١6:3( 
حواء....  آدم  »وعرف  النتيجة 

وتكررت  )تك١:٤(  قايني«  وولدت 
العبارة مع قايني )تك١٧:٤(  هذه 
وهكذا استمرت احلياة كما خطط 

لها اهلل...

الزواج  يف  اإللهي  رابعًا:العمل 
مع بداية العهد اجلديد:

السيد  ومعجزة  حضور  كان 
ُيثال  اجلليل  قانا  لُعرس  املسيح 
املسيح  بها  يقوم  خدمة  أول 

وذلك لتأكيد قدسية الزواج. 

وإمتام  للُعرس  حضوره  ان 
األسرة  لتكرمي  كان  املعجزة 
لألمومة،  تكرمي  خالل  من 
بالرغم من ان السيدة العذراء 
ولكنها  شيئا  منه  تطلب  لم 
»ليس  بالواقع  خبرا  أعطته 

لهم خمر« 

يف  املاء  حول  الزواج  ملكانة 
األجران الست إلى خمر جيد 
يف  اإللهية  البركة  كانت  وكما 
ُعرس قانا اجلليل هكذا ننعم 
ببركة العمل اإللهي يف طقس 

اإلكليل املقدس.

ويقول القديس اغسطينوس:
كثمرة  يتحقق ال  اإلجناب  »إن 
مجد  من  كجزء  وإمنا  للشهوة 

الزواج الذي أسسه اهلل بنفسه«
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العقوبة:
  مـن أكثـر الطـرق فاعليـة يف إنهـاء 
العصيـان أن تعلـم الطفـل أن سـلوكه هـذا 

سـيؤدي إلـى نتائـج غيـر سـارة.
كمثـال:إذا كان الطفـل يتأخـر يف العـودة 
إلـى املنـزل مسـاءا ًضـع قاعـدة حتـدد 
آخـر موعـد للعودة،ثـم حـدد جـزاءا ًلعـدم 
الطاعـة .بحيـث تـؤدي كل15 دقيقـة مـن 
التأخـر إلـى فقـدان امتيـاز مشـاهدة 
التليفزيـون مسـاءا ًلليلـة واحـدة ،وبهـذا 

فـان تأخـر 45 دقيقـة يـؤدي إلـى حرمانـه مـن التليفزيـون لثالثـة ليالـي.
وإذا جـادل الطفـل يف ذلـك أعطـه فرصـة لبيـان أسـبابه ،وال تسـمح بكسـر 

القاعـدة إال بعـذر قهـري.
استخدم التأديب الفعال:

عبـر عـن عـدم رضـاك عـن عـدم الطاعـة بعبـارات تشـير إلـى آثارهـا املزعـج 
عليـك ،مثال:عندمـا ال تقـوم بترتيـب سـريرك فهـذا يعنـي مزيـد مـن 

العمـل لـي ويجعلنـي أتأخـر عـن عملـي.
ومـن أسـاليب التأديـب غيـر الفعـال تلـك التـي تسـتهدف إيـذاء الطفـل أو 

حتقيـره أو االسـتهزاء،أو التهديـد باإليـذاء اجلسـدي أو فقـدان احلـب.
التجاهل:

تشـير األبحـاث إلـى أن اآلبـاء يولـون اهتمامـا لسـلوك املعارضـة عنـد 
الطفـل بنسـبة 100% تقريبـا ،ًإبـداء االهتمـام بالنظـر للطفـل،أو 
ملسـه أو التحـدث إليـه وحيـث إن االنتبـاه حتـى االنتبـاه السـلبي بشـكل 
توبيـخ يكـن أن يعـزز سـلوك الطفـل السـيئ ،لـذا ينصـح بعـدم االهتمـام 
خصوصـا باحلـاالت البسـيطة ،فتجاهـل التحـدي البسـيط وال تدخـل يف 
مجـادالت مـع الطفل،وباملقابـل أعطـي اهتمامـا بنسـبة %100 لسـلوك 
الطاعـة ،فقـد وجـد إن مثـل هـذا التحـول يف سـلوك األبويـن فعـال يف 

خفض سـلوك املعارضة بشـكل ملحوظ، 
وحاول أن تشـد انتباهه لشـيء آخر ،فإذا 
رجـع الطفـل مـن املدرسـة وهـو يشـعر 
باالنزعـاج ورفـض خلـع مالبسـه قـد 
يقـوم أبـوان تنقصهمـا اخلبـرة مبجادلتـه 
وحتديـه واسـتخدام القـوة إلرغامـه علـى 
الطاعـة ،ويف املقابـل فـان أبويـن ماهريـن 
ييالن إلى جتنب املواجهة ،وقد ييالن 
إلى البداية بجوانب ودية ،ومن احملتمل 
أن يالطـف الطفـل إلـى أن ينتهـي مـن 
حالـة اخلصـام ،عندئـذ تقـول لـه األم:دعنـا نـرى مـاذا تفعـل الكتاكيـت 
ويكـون الطفـل مهتمـا ًبالكتاكيت،ومـن املرجـح أن يفقـد اهتمامـه بإغاظـة 
الكبار ،وإذا لم يفلح هذا األسلوب جرب عدم االنتباه أو التجاهل املؤقت 
لسلوك املعارضة،فإذا استمر الطفل يف حتديه،فعليه أن يتثل للقاعدة 

أو يعاقـب.
االتفاقية:

  مـن األسـاليب الناضجـة أن جتعـل الطفـل يوقـع علـى اتفاقيـة تشـير 
بالتزامـه بخفـض سـلوك املعارضـة عنـده ،ويوافـق األبـوان يف املقابـل علـى 

حتقيـق رغبـة معينـة عنـد الطفـل وهكـذا يحـدث تفاعـل متبـادل.

التعزيز اإليجابي:

  نحن نعاقب الطفل حني يعصي األوامر،ونتناسى أن نكافئه حني يطيعنا، ويف كل مرة يطيعنا نكافئه بأخذ نقطة،ويف حالة 
األطفال من عمر 7-12 سنة، جرب استخدام نظام نقاط لتعزيز الطاعة، حيث يتلقى الطفل نقطة واحدة على لوحة )انظر 
الشكل( يف كل مرة يلتزم فيها بالقاعدة... وعندما يتم احلصول على خمسة عشر نقطة قم بالثناء عليه لطاعته،وأعطه ما 

مت اختياره مسبقًا كنشاط معزز،مثل شراء لعبة أو القيام برحلة إلى احلديقة.

القمص أنطونيوس كمال حليم
كتاب مستقبل أفضل لطفلك

تقويم سلوك الطفل

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثننياألحدالسبتاملهمة
ترتيب السرير قبل التاسعة صباحاً

عمل الواجب املدرسي

الذهاب للنوم الساعة التاسعة والنصف

االنتهاء من اإلفطار خالل نصف ساعة

املجموع الكلي

االتفاقية:
هي اتفاق يحدد ما سيقوم به الطفل وما الذي سيفعله األب 

في المقابل 
نموذج لالتفاقية:

يسمح للطفل استخدام الكاميرا الخاصة باألب إذا جاء مجموعه 
% 70

يسمح للفتى الذهاب إلى المعسكر إذا جاء مجموعه 80 %
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للقمص تادرس يعقوب ملطي عظة البابا تاوضروس 2018/8/15

Asclas كلاس �س د �أ ه�ي �ش ��س

 " ِبِإيَماِنِهْم  ُلوا  َفَتَمثَّ ِسيَرِتِهْم  ِنَهاَيِة  ِإَلى  "اْنُظُروا 
)عب٧:١3 (

وفي  أنصنا،  منطقة  في  اسكالس   القديس  نشأ 
استدعاه  لبلدته  أنصنا  والي  أريانوس  زيارات  إحدى 
بشجاعة  بإيمانه  فتمسك  لألوثان  يبخر  أن  وأمره 
وثبات .فهدده اريانـــوس قائاًل "إذن فلتأِت اآلن، ولتذبح 
لآللهه من أجل سالمتك، فإنك ترى ما لدّي من وسائل 
الشهيد:  أجابه  شجاعة  ففي  )للعذابات(".  متنوعة 
"لتجرب اآلن، فترى إن كنت تغلب أنت بوسائلك، أم أنا 
بمسيحي  !" فاغتاظ اريانوس وأمر بربطه في حصان 

يجري به في الشوارع حتى تهرأ جسده وتناثر.

وفي احد األيام أراد الوالي الذهاب إلى هرموبوليس، 
آخر  مركبًا  هو  وركب  مركبًا،  يركب  أن  أسكالس  فأمر 
أن  الرب  من  طالبًا  أسكالس  فصرخ  النيل.  ليعبرا 
يتمجد بشفتي أريانوس نفسه ، وبالفعل توقفت مركب 
تتحرك،  أن  ممكنًا  يكن  ولم  النيل  وسط  أريانوس في 
وإذ بدأ الخوف  وكأنها قد استقرت على شاطئ رملي، 
يمأل أريانوس اضطر أن يكتب بنفسه ورقة يعلن فيها 
أنه ليس رب إال إله أسكالس وحده القادر أن ُيخلص، 
كلي  إلهه  إلي  القديس  فصلى  القديس  إلى  وأرسلها 

القدرة ، عندئذ تحرك المركب.

لكن الوالي بعدما ترك السفينة وخرج منها قال أن 
كل هذا بفعل السحر وأمر الوالي أن توضع مشاعل نار 
في جنبيه وبطنه حتى صار جسمه كتلة من األلم  وكان 

الرب يشفيه ويعزيه.

ُيربط  أن  وأمر  أريانوس  الوالي  تقسى  وأخيرًا 
القديس من عنقه بحجر كبير وألقاه في النيل فاستودع 
د  روحه الطاهرة في يدي الرب ونال إكليل الشهادة وُيَعيَّ

له في الكنيسة الغربية يوم 25 طوبة  23 يناير …
• ماذا يعنى إكليل الشهداء، توجد ثالثة أنواع من 

األكاليل هي :
١( اإلكليل األول هو " إكليل البر "

الخاص بحياة الفضيلة لمن ال يمنعون الخير عن 
اآلخرين .

2( اإلكليل الثاني هو " إكليل الحياة "
وعمله  حياته  في  اإلنسان  بأمانة  المتعلق  وهو 

وسلوكه، وتربية أوالده وهل هو قدوة لألبناء أم ال.
3( اإلكليل الثالث هو " إكليل المجد "

التي  السمائية  الكرامة  إكليل  هو  المجد  إكليل   
ُتعطى لإلنسان الصالح في كل أمور حياته  .

أشجار مثمرة

قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية  "
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اإلنجيلي"  "النبي  بلقب  إشعياء  يلقبون  البعض 
وهي تسمية مجازية ألن األناجيل أربعة فقط،

ولكن اسُتخدمت هذه التسمية المجازية للتعبير 
السفر  التي وردت في هذا  النبوات  عن وضوح وكثرة 

عن السيد المسيح.

ميالد  عن  نبوة  من  أكثر  إشعياء  سفر  في  وردت 
ميالده  عن  تتكلم  ال  النبوات  المسيح،وهذه  السيد 

فقط،بل تتكلم أيًضا عن ألوهيته.

 السيد المسيح باعتباره "اهلل الكلمة" له ميالدين 
)حسب تعليم القديس كيرلس الكبير(:

الدهور  كل  قبل  اآلب  من  األول:  الميالد 
بحسب الهوته.

مريم  القديسة  العذراء  من  الثاني:  الميالد 
في ملء الزمان بحسب ناسوته.

فالمولود من العذراء مريم هو هو نفسه المولود 
من اآلب.

منها  يستمد  لم  العذراء  من  ميالده  في  ولكنه 
لم  مريم  العذراء  من  ميالده  في  أنه  كما  ألوهيته، 
العذراء  إلهي خارًجا عن  ناسوته من مصدر  يستمد 
مريم بل من طبيعتها البشرية وبقدرة الروح القدس 
اتخذ طبيعة بشرية كاملة بال خطية، وجعل الناسوت 
المأخوذ منها خاًصا به جًدا، ونظًرا ألن كل ما ُينسب 
إلى ناسوته الخاص ُينسب إليه هو شخصًيا، باعتباره 
اهلل الكلمة الذي تجّسد، لذلك ُدعيت العذراء مريم 

والدة اإلله )ثيئوطوكوس(.

اسمُه  َوَتْدُعو  ابًنا  َوَتِلُد  َتْحَبُل  اْلَعْذَراُء  َها   -1
اُنوِئيَل")إش7: 14( ِعمَّ

إنجيل  فّسرها  العبرية  باللغة  "عمانوئيل"  كلمة 
)مت١:  معنا"  "اهلل  تعنى  أنها  الرسول  متى  معلمنا 

.)23

كان  اهلل  أن  كثيًرا  القديم  العهد  في  ورد  وقد 
يلتقي بشعبه في خيمة االجتماع،وكان يكّلم موسى 
الكاروبين  بين  العهد  تابوت  غطاء  فوق  من  النبي 
للسيد  رمًزا  كان  العهد  تابوت  الذهبيين..ولكن 
أفرخت  التي  هارون  التابوت عصا  المسيح..وبداخل 
بدون زرع وال سقي،وهي ترمز إلى ميالده من العذراء 
عبارة  ُتطلق  لم  بشر،ولكن  زرع  بدون  مريم  القديسة 
"اهلل معنا" على شخص من البشر إلى أن تجسد اهلل 

الكلمة في ملء الزمان من العذراء مريم.

َكَفْرٍخ  اَمُه  ُقدَّ "َنَبَت  النبي:  إشعياء  يقول   -2
َوَكِعْرٍق ِمْن َأْرٍض َياِبَسٍة" )إش5٣: 2(

اَمُه" إلى اهتمام اآلب بتدبير   تشير عبارة "َنَبَت ُقدَّ
تجسد ابنه الوحيد الجنس أي أن اإلبن في تجسده 
قد نبت أمام اآلب الذي أرسله وهيًأ له جسًدا بفعل 

الروح القدس.

اَمُه َكَفْرٍخ" ترتبط  إن عبارة إشعياء النبي "َنَبَت ُقدَّ
ارتباطًا وثيقًا بعبارتين في أسفار موسى النبي:

")عدد٧:١٧(  بِّ الرَّ أََماَم  الِعِصيَّ  ُموَسى  "َوَضَع 
اَمُه" في سفر إشعياء. ترتبط بكلمة "ُقدَّ

ترتبط  ُفُروًخا")عدد١٧:8(  أَْخَرَجْت  "أَْفَرَخْت. 
العدد  سفر  في  ورد  ما  أن  ونالحظ  "َكَفْرٍخ"  بكلمة 
"أَْفرََخْت.  قد  هارون  عصا  أن  عجيًبا  تدرًجا  ذكر  قد 

المتنيح مثلث الرحمات نيافة األنبا بيشوي
 مطران دمياط 

المسيح في سفر اشعياء

11



لْوًزا" أي ثالث  َوأَْنَضَجْت  زَْهًرا  َوأَْزَهَرْت  ُفُروًخا  أَْخرََجْت 
أنها لم  واللوز. بمعنى  مراحل وهي األغصان والزهر 
بل وصلت  زهًرا فقط،  ُتزهر  ولم  فروًعا فقط،  تخرج 
والدة  أليصابات  القديسة  كقول  اإلثمار،  إلى مرحلة 
للقديسة  القدس  بالروح  المعمدان  يوحنا  القديس 

العذراء مريم "َُمَبارََكٌة ِهَي َثَمرَُة َبْطِنِك!" )لو١: ٤2(.

يكتف  لم  إنه  إشعياء  نبوة  في  الجميل   -٣
أضاف  وإنما  َكَفْرٍخ"  اَمُه  ُقدَّ "َنَبَت  بالقول: 

"َوَكِعْرٍق ِمْن َأْرٍض َياِبَسٍة"

بين  المعنى  في  التطابق  يكتمل  لكي  وذلك   
كانت  هارون  أن عصا  إليه،إذ  والمرموز  والنبوة  الرمز 
لوًزا.  وتنضج  وتزهر  تفرخ  أن  قبل  يابسة  أي  جافة 
واستخدم هنا إشعياء تشبيه األرض اليابسة لتكتمل 
فكرة أن العصا قد أفرخت وأزهرت وأثمرت بدون غرس 

وال سقى.

السفر  نهاية  قرب  النبي  إشعياء  يقول   -4
َتُشقُّ  "َلْيَتَك  اإلله:  الرب  مخاطًبا  المبارك 

َماَواِت َوَتْنِزُل!" )إش64: 4-1(. السَّ

ضوء  في  إال  العبارة  هذه  نفهم  أن  نستطيع  ال 
نزول اإلبن الوحيد من السماء وتجسده وتأُنّسه من 

القديسة مريم العذراء.

والنبي إشعياء يتوسل إلى اهلل أن يأتي إلى عالمنا 
َماَواِت  المحتاج إلى الخالص فيقول "َلْيَتَك َتُشقُّ السَّ

َوَتْنِزُل".

المسيح  السيد  نزول  اعتبر  النبي  إشعياء  ولكن 
إذ أخلى نفسه آخًذا صورة عبد هو نوع من انشقاق 
اْسَمُه  و"َيْدُعوَن  اإلله  الرب  ينزل  لكي  للسماء 
وال   .)23  :١ معنا")مت  اهلل  تفسيره  الذي  اُنوِئيَل  ِعمَّ
يمكن أن نفصل التجسد عن الصليب والفداء، وال عن 
القيامة والصعود، ألن هذا هو عمل الفداء الخالصي 
السماوات  أن  أيًضا  نفهم  أن  ويمكننا  المتكامل.   
قد انشقت عند صعود السيد المسيح جسدًيا وهو 
المالئكة  صاح  بالهوته،ولذلك  كله  الوجود  مالئ 

المصاحبون لإلبن المنتصر على الهاوية والموت في 
صعوده مخاطبين المالئكة حراس األبواب السمائية 
األَْبَواُب  ُتَها  أَيَّ َواْرَتِفْعي  أبوابكم،  الرؤَساء  أَّيَها  "ِاْرَفْعوا 
تساءل  وعندما  اْلَمْجد"  َمِلُك  َفَيْدُخَل  ة،  ْهِريَّ الدَّ
بُّ  الحراس "َمْن ُهَو َهَذا َمِلُك اْلَمْجِد؟" أجابوهم: "الرَّ
بُّ اْلقوى ِفي الحروب.. رَبُّ اْلقوات،  العزيز اْلَقِديُر، الرَّ

هذا ُهَو َمِلُك اْلَمْجِد" )مز2٤: ٧-١٠(
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1 -هل الشــك في األشــخاص خطية ؟ وهل 
الشــك أفضــل مــن الثقــة فــي شــخص ثم 

اكتشاف أنه غير محل للثقة ؟

2 -هــل يوجد تناقض بين اآليتيــن »َوُكّلُ َما 
اَلِة ُمْؤِمِنيَن َتَناُلوَنُه«)مت  َتْطُلُبوَنُه ِفي الّصَ
21: 22( و »ُكّلَ اأَلْشــَياِء َتْعَمــُل َمًعــا ِلْلَخْيــِر 

ِذيَن ُيِحّبُوَن اللَه« )رو 8: 28( ؟ ِلّلَ

وسوء  واالحتراس  الشك  بين  فرق  هناك 
أفعال  مالحظة  يعنى  فاالحتراس  الظن... 
واإلرشاد  وبطلب  األشخاص  أفعال  وردود 

من الله بالصالة.
لكن الشك وسوء الظن دون االستناد على 

أدلة شئ خاطئ . 

كال، فإن الربط بين اآليتين يحتاج للتوضيح 

فاآليــة األولــى تعني أن كل مــا تطلب من 
أجل أبديتك وخالص نفسك حتمًا سيستجيب 
الله فــي وقته... لكــن اآليــة الثانية توضح 
تفســير اآليــة األولى فالله لــه إرادة صالحة 
فــوق إرادتــك.. ولنفــرض أنك طلبــت طلبة 
كعمــل أو شــفاء إنســان كمــا تقــول اآلية 
األولــى فلــم يســتجيب اللــه لهــذه الطلبة 
فاآليــة الثانيــة توضح لك أن عدم اســتجابة 

الله لهذا الطلب هو لصالح أبديتك.

ا�ب �ب ل�ة ��س�ش �س�أ �أ

ور�ج ولس �سب ا �سب و�سن �سب �أ
كنيسة مارمرقس- كيلوباترا/ القاهرة
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بالواليات   1978 عام  مواليد  من  غيليبو  كريس  الكاتب 
جامعة  من  البكالوريوس  على  وحصل  األمريكية،  المتحدة 
واشنطن وجامعة والية أثينا، ويتميز بعبقرية خاصة لتحويل 
في  والبساطة  باإلبداع  واشتهر  عملى،  واقع  إلى  األفكار 

مؤلفاته. 

 The 100 Dollars "عنوان الكتاب "شركة ناشئة بمائة دوالر
Startup يجذب اإلنتباه إلى كيفية إنشاء المشاريع الصغيرة، 
يمكنك  أنه  ويذكر  دوالر،  مائة  بقيمة  بالضرورة  ليس  ولكن 
الوقت  من  القليل  وتخصيص  الصغير،  بمشروعك  البدء 

المناسب  الوقت  اختيار  مع  المال  أو 
للتأكد من نجاحه.

   وُيركز الكاتب على أن الكثير من 
الذين يسعون إلى عمل مشاريع صغيرة 
يهدفون إلى االستقالل في العمل حتى 
ثابت،  ومرتب  وظيفة  لديهم  كان  لو 
خاصة أن قيود الوظيفة تحرم اإلنسان 
كافي  وقت  كقضاء  األشياء  أبسط  من 
عمل  إمكانية  إلى  ويشير  أسرته،  مع 
مشاريع صغيرة على اإلنترنت وإدارتها 

في أي وقت ومن أي مكان. 

له  تجاري  مشروع  أي  أن  ويذكر 
ثالث مكونات رئيسية هي:

 1 - منتج أو خدمة
2 - عمالء أو زبائن

3 - وسيلة تبادل الخدمة بالمال

القيمة  تمثل  الخدمة  أو  والُمنتج 
على  لتحصل  للناس  تقدمها  التي 

يمكنك  الذي  الُمنتج  أو  الخدمة  تحديد  كيفية  وعن  المال، 
الذي  والشغف  والقدرات  المهارات  تحديد  عليك  تقديمه، 
لديك لتقديم ُمنتج أو خدمة مهمة لدى عدد كافي من الناس، 

أو حل مشكلة يعانون منها أو تسهيل أمور الحياة. 

الُمنتج  إلى  يحتاجون  الذين  العمالء  ولتحديد 
ومستعدين لتقديم المال للحصول عليه، ومن عالمات نجاح 
الُمنتج في السوق إذا كان له أمثلة مشابهة ناجحة في السوق، 

وإذا كان الُمنتج جديد يكون له عدد كبير يبحثون عنه. 

عند  نقدًا  بالدفع  التقليدية  الوسيلة  إلى  وباإلضافة 
استالم المنتج، هناك منصات الدفع عن طريق اإلنترنت.

ولتسويق الُمنتج أو الخدمة يجب أن تتعرف على أساليب 
إتباع طريقة  التقليدية، ويمكن  المكلفة وغير  التسويق غير 
بعضهم  الناس  إخبار  الشفهي،  التسويق    word of mouth
البعض عن الُمنتج وهذه الطريقة تحتاج إلى وقت، وأن يكون 

الُمنتج جيد باإلضافة إلى حسن التعامل مع العمالء.

فيديوهات  نشر  مثل  بالمحتوى  التسويق  يمكن  كما 
والمقاالت عن الُمنتج، واعلم أن الهدف األساسي للتسويق هو 
زيادة المبيعات وليس عدد المتابعين للصفحة اإللكترونية، 
ركز على الجانب النفسي أو العاطفي للُمنتج والبد أن تذكر 
دون  لكن  للعميل  العاطفي  العائد 

المبالغة. 

قاموا  شخص   1500 كريس  وحدد 
ببناء األعمال التي تكسب 50 ألف دوالر 
في  كان  متواضع  استثمار  من  أكثر  أو 

حاالت كثيرة 100 دوالر أو أقل.

عليها  يركز  التي  األسس  ومن 
المؤلف في الكتاب: 

حياة  العيش  في  وقتك  تضيع  "ال 
شخص آخر"

يصنع  عندما  القيمة  إنشاء  "يتم 
مع  ويشاركه  مفيًدا  شيًئا  الشخص 

العالم".

جيدة  نوايا  سوى  ليست  "الخطط 
ما لم تتحول على الفور إلى عمل شاق".

العمل  أن  هي  الجديدة  "الحقيقة 
في وظيفة قد يكون الخيار األكثر خطورة".

ما  افعل  العيش،  منها  تكسب  التي  الطريقة  "اكتشف 
تحب، اخلق ُمستقبل جديد".

شأن  من  تقلل  وال  الصغيرة،  البدايات  تحتقر  "ال 
إنجازاتك، بل تذكرها واستخدمها كمصدر إلهام،   

واذهب إلى الشيء القادم..." 

"يمكنك أن تفعل أشياًء جيدة لنفسك، وتساعد اآلخرين 
في الوقت نفسه".

قرأت لك

كتاب / شركة ناشئة بمائة دوالر
The 100 Dollars Startup

تأليف: كريس غيليبو
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البابـا بطـــرس 
البطريرك الرابع والثالثون:

البابا  قيصر،  يوستنيانوس  نفى  عندما 
منشورات  وضع  األخيرة  المرة  ثيودوسيوس 
بحرم بعض مشاهير المصريين والفلسطينيين 
وأرسل لبطريركه زويلوس في مصر أن يوقع 
عليه فرفض في مبدأ األمر ولكنه رجع وامتنع 
أبوليناريوس  يُدعى  رجاًل  غيره  وعين  فنفاه 
اإلسكندرية  إلى  القسطنطينية  أتى من  الذي 
بلباس قائد ومعه قوة عسكرية لتوطيد رئاسته 
فلما قدم إلى اإلسكندرية ودخل الكنيسة نزع 
فرجمه   ، البطاركة  ثياب  ولبس  الجند  ثياب 
من  كتاب  أتاه  أنه  وأظهر  فانصرف،  الناس 
الملك يقرأه على الناس وضرب الناقوس في 
اإلسكندرية يوم األحد فاجتمع الناس للصالة 
حتى لم يبق أحد فصعد المنبر وقال:«يا أهل 
تتركوا مقالة ديوسقوروس  لم  اإلسكندرية إن 
يقتلكم  من  القيصر  يُرسل  لئال  عليكم  أخاف 
فأمر  فرجموه  ونساءكم«  أموالكم  يستبيح  و 

عسكره بقتلهم. 
أظهر  ثيودوسيوس  البابا  وفاة  بعد 
خال  قد  الجو  بأن  لظنه  فرحه  أبوليناريوس 
له ليعلن رئاسته العامة على الكنيسة القبطية 
وعمل وليمة للكهنة وأهل المدينة وتوهم أنهم 
يوافقونه ألن اآلباء األساقفة لم يكن أحد منهم 
يستطيع الظهور باإلسكندرية بالنسبة لتشديد 
رجل  اإلسكندرية  تولى  ولكن  عليهم  القيصر 

فاضل فسمح لألرثوذكسيين أن يقيموا

دير  إلى  فخرجوا  السر،  في  بطريركاً  لهم 
بطريركاً  بطرس  يُدعى  قساً  وأقاموا  الزجاج 
وكان ذلك في مسرى سنة 283 ش 568 م في 

عهد يوستينس قيصر الثاني.
عن  يبعد  بمكان  مقيماً  البطريرك  فلبث   
اإلسكندرية مقدار تسعة أميال في بيعة على 
جميع  إليه  يحملون  وكانوا  البار  يوسف  إسم 
ما يحتاج غير أنه فيما بعد شعر أبوليناريوس 
باألمر فغضب جداً، وكتب للقيصر يعلمه بما 
إلى يوستنيانوس  كان ولكن قبل وصول كتابه 
ضربه الرب بمرض ُعضال قضى على حياته، 
جميل  الطلعة  بهي  فكان  بطرس  البابا  أما 
الصفات محباً للمتعلمين، ولهذا استخبر عن 
فأرشدوه  الكنيسة  بعلوم  ُملماً  يكون  له  كاتب 
إلى راهب يُدعى دميان بدير تابور فمضى إليه 
وتحدث معه وطلب منه أن يشترك في أتعاب 
معه  ومضي  دميان  فأطاعه  الكنيسة  تدبير 
إلى حيث يقيم، وكان هناك أديرة كثيرة العدد 
بجوارها  و  الرهبان  من  غفير  جمع  يسكنها 
ضيعة تُسمى )سكاطينا( سكانها أرثوذكسيون 
إدارة  تحت  جميعها  والضيع  األديرة  وكانت 

البابا بطرس. 
في  مجاهداً  حياته  بطرس  البابا  قضى 
بعد سنتين من رسامته  تنيح  الرب حتى  كرم 
بؤونة  من  والعشرين  الخامس  في  بطريركاً 
سنة 258 ش و 570 م، ومن أيام البابا بطرس 
صارت قاعدة لزمن طويل أن يرسم البطاركة 

بدير أبى مقار بوادي هبيب.

تابع تاريخ البطاركة

القرن السادس

المتنيح/ القس منسى يوحنا - كتاب تاريخ الكنيسة القبطية

تاريخ الكنيسة
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البابا دميــــان 
البطريرك الخامس والثالثون:

مكانه  أجلسوا  بطرس  البابا  تنيح  ولما     
كاتبه دميان الراهب في مسرى سنة 285 ش 
الثاني،  قيصر  يوستينس  عهد  في  م   570 و 
يحنس  أبي  دير  في  أقام  قد  ذلك  قبل  وكان 
إرشاد رجال قديسين  ست عشرة سنة تحت 
دير  إلى  انتقل  ثم  ومن  زائد  بتقشف  يتعبد 
الكرسي  ارتقى  وحالما  هبيب،  بوادي  تابور 
من حزب  بقوا  الذين  بعض  قاوم  البطريركي 
الرديئة،  األفعال  به من  لما اشتهروا  ميليتس 
وقد كانوا مختلطين بالرهبان فأمر بطردهم 

خوفاً من أن يفسدوا عقولهم.
لما تنيح األب ثاوفانيوس بطريرك أنطاكية 
أُقيم مكانه رجل من كهنة البيعة يُدعى بطرس، 
لألمانة  مقاوماً  أفكاره  في  ُمظلماً  وكان 
المستقيمة، كتب بطرس هذا إلى البابا دميان 
المدون فيه  الكالم  رسالة وبينما هو يفحص 
وجد فيه عثرة في اإلعتراف بالثالوث القدوس، 
ال  حتى  برفق  اإليمان  إلى  يجذبه  أن  فطلب 
يتأثر اإلتحاد بين الكرسيين وكتب إليه مقالة 
يذكر فيها إعتراف المجامع المسكونية واآلباء 
يستجب  فلم  القدوس  بالثالوث  القديسين 
شديدة  رسالة  دميان  للبابا  وكتب  بطرس، 
ضالله،  على  ُمصر  أنه  فيها  يؤكد  اللهجه 
بالحزم  بدعته  حكم على  البابا مجمعاً  فعقد 
وعليه هو بالقطع وكان سبباً لوجود خالف بين 
المصريين واألنطاكيبن مدة عشرين سنة حتى 

مات بطرس المخالف.

مجتهداً  برعيته  يهتم  دميان  البابا  واستمر 
في اإلبتعاد عن كل ما يُولد االنشقاق وهو في 
الملكيين  لقيام  نظراً  النطرون  بدير  صومعة 
وكان  اإلسكندرية،  كنائس  جميع  وأخذهم 
٩٦٥م  سنة   مات  قد  الملكيين  بطريرك 
من  أصله  يوحنا  إسمه  آخر  بطريرك  وخلفه 
قواد الجيش تمت رسامته في القسطنطينية 
وأرسل إلى مصر ليقبض على إيراد الكنائس 
بمحبته  هذا  يوحنا  يصف  والتاريخ  فيها. 
في  القوة  يستعمل  لم  ولهذا  والهدوء  للسالم 
تركهم  بل  مذهبهم  ترك  على  األقباط  إجبار 

يعبدون اهلل.
بوضع  حياته  بقية  فقضى  دميان  البابا  أما 
البدع  أصحاب  ومقاومة  والمقاالت،  الميامر 
الذين كانوا يأتون إليه ويجادلونه فكان الرب 
في  بسالم  تنيح  أن  إلى  عليهم  الغلبة  يعطيه 
مدة  بطريركاً  أقام  أن  بعد  حسنة  شيخوخة 
اليوم  في  وفاته  وكانت  سنة  وثالثين  ست 
الثامن عشر من بؤونه سنة 903 ش و 306 م. 
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عليهم  ويصعب  الناس،  من  كثير  على  األمر  يلتبس 
ويلتبس  كما   ، اإلقامة  وقانون  العمل  قانون  بني  التفريق 
عالقة  تنظيم  يف  منهما  كاًل  ودور  أهمية  حتديد  عليهم 
العامل املُقيم مع صاحب العمل فيما يخص قواعد إقامته 
نفرق  املوضوع  اإللتباس عن  ولرفع  الدولة،  أراضى  على 

بني قانون اإلقامة وقانون العمل كاآلتي: 
قانون العمل يُنظم العالقة بني العامل و صاحب العمل 

من حيث واجبات وحقوق كاًل منهما جتاه اآلخر.
الدخول  وقواعد  يُنظم شروط  فهو  اإلقامة  قانون  أما 
واخلروج والزيارة واإلقامة لألجانب ومنها إقامة العامل 

املُقيم.
فيجب أن نعلم وننتبه إلى أن رغبة العامل أو صاحب 
يحكمها  بينهما،  القائمة  العمل  عالقة  إنهاء  يف  العمل 

أمرين أحدهما عاجل وهام وُملّح أكثر من اآلخر :
 األول : 

عالقة العامل املُقيم املباشرة بصاحب العمل من حيث 
جتاه  منهما  لكل  واملالية  الوظيفية  واحلقوق  الواجبات 
اآلخر والتي يحكمها وينظمها قانون العمل والتي تسجل 
باسم » شكوى املستحقات » ، وهى يف مضمونها ال تخرج 

عن املستحقات املالية واألمور املادية.

الثاني:
نهائي  إلغاء  أو  آخر  عمل  إلى صاحب  اإلقامة  حتويل 

للسفر الذي ينظمه قانون اإلقامة وتُسمى شكوى 
» إلغاء وحتويل » هو األمر الذي يجب أن نوليه أهمية 
أكبر يف حالة رغبة أحد الطرفني إنهاء عالقة العمل سواء 
األمر ميس  منازعة عمالية، ألن هذا  أو من خالل  ودياً 

شخص ونفس العامل بخالف املستحقات التي تتعلق فقط 
بحقوقه املالية.

ففي حالة رغبة أحد الطرفني العامل املقيم أو صاحب 
العمل إنهاء عالقة العمل القائمة بينهما فعلى العامل أن 
يحاول إنهاء موضوع اإلقامة وبسرعة، وبعد اإلنتهاء منه 
أن  ذلك  بعد  له  آخر  عمل  إلى صاحب  اإلقامة  وحتويل 
يُنهي موضوع املستحقات بصورة هادئة، وكلما كانت مدة 
إقامة العامل أطول كان أفضل له حيث أن ذلك يساعده 
صاحب  مماطلة  أو  عمالية  منازعة  أو  تفاوض  أي  عند 
العمل، لكي يكون لديه مساحة كافية من الوقت دون ضرر 
أو دون أن يخالف قانون اإلقامة الذي يترتب علية كثير 
وإلقاء  التغيب  بالغ  املثال:  سبيل  على  ومنها  األمور  من 

القبض عليه من ِقبل وزارة الداخلية.
 أما إذا كانت مدة اإلقامة قصيرة أو املُتبقي منها قليل 
فهذا ال يُعطى العامل املقيم مساحة من الوقت للتفاوض أو 
الدخول يف منازعه مع صاحب العمل، وسرعان ما يقع يف 
براثن مخالفة قانون اإلقامة األمر الذي يستغله صاحب 
العمل يف أن يحرمه من مستحقاته أو فرض شروطه عليه، 
األهمية  اإلقامة  بتحويل  االهتمام  نُولى  أن  يجب  ولذلك 
األكبر عن املستحقات بالنسبة للعامل وبعد ذلك يتم إنهاء 
أعطى  العمل  قانون  أن  وخصوصاً  باملستحقات  املطالبة 
سنة  خالل  العمالية  بحقوقه  املطالبة  يف  احلق  للعامل 
من تاريخ نهاية العمل ) قانون العمل املادة 144 (. ولكن 
يُطبق  العمل  نهاية  بعد مرور سنه من  العامل  لو اشتكى 
اليمني  العمل  لصاحب  القاضي  ويوجه  املدني،  القانون 
حلف  إن  للعامل،  به  املُطالب  املبلغ  سدد  بأنه  احلاسمة 

اليمني انتهت وإن رفض يحكم القاضي لصالح العامل.

سلسلة قانون العمل

ما الفرق بين قانون األقامة وقانون العمل
من قانون العمل الكويتى؟
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النفـس  بخلـود  المصرييـن  قدمـاء  إعتقـد 
ونحـن  المـوت،  بعـد  اآلخـرة  بالحيـاة  وآمنـوا 
الضخمـة  باألهرامـات  نفتخـر  سـاللتهم 
الكائنـة بسـقارة والخاصـة بـوادي النيـل البالـغ 
عمقهـا فـي الصحـراء 25 متـرًا، ونفتخـر أيضـًا 
بمقابرنـا الفخمـة باألقصـر البالـغ عمقهـا فـي 
المحنطـة  الجثـث  وبهـذه  متـرًا،   200 الجبـل 
أربعـة آالف سـنة  أكثـر مـن  التـي مضـى عليهـا 
ونحـن نراهـا كأنهـا لـم يمـض عليهـا إال عشـية 
و ضحاهـا. ليـس حـب التظاهـر والكبريـاء هـو 
قبـورًا خالـدة  الـذي جعـل األقدميـن يصنعـون 
وإنمـا  والـزوال،  للمحـو  قابلـة  غيـر  وأهرامـات 
خلـود  فـي  اعتقادهـم  هـو  الحقيقـي  السـبب 

اآلخـرة. الحيـاة  وفـى  النفـس 
بمحاسـبة  المصرييـن  قدمـاء  اعتقـد  كمـا 
فـي  اإلنسـان  يظهـر  حيـث  المـوت  بعـد  الـروح 
أسـوريس  محكمـة  أمـام  المـوت  بعـد  الحـال 
واقتـرف  الحسـنات  مـن  فعـل  عمـا  لمحاسـبته 
يقـف  العـادل..  الجـزاء  ليلقـى  السـيئات  مـن 
العـدل خائفـًا مرتعـدًا  بـاب قاعـة  الميـت علـى 
فيهـا  يكـون  التـي  الرهيبـة  السـاعة  هـذه  فـي 
هالكـه  أو  خالصـه  أمـر  فـي  النهائـي  الفصـل 
األبـدي وينفـي عـن نفسـه ارتـكاب المحرمـات، 
جـزء مـن مرافعـة الميـت عـن نفسـه علـى بـاب 
العظيـم  اإللـه  أيهـا  سـالم  المحكمـة:  قاعـة 
صاحـب الحـق، إنـي جئـت إليـك يـا رب خاضعـًا 
وأعـرف  أعرفـك  إنـي  مجـدك،  ألعايـن  أمامـك 
قاضيـًا  واألربعيـن  اإلثنيـن  وأسـماء  اسـمك، 

أتيـت  لقـد  الحـق،  قاعـة  فـي  معـك  الجالسـين 
عـن  متخليـًا  بالحـق  متحليـًا  إلهـي،  يـا  إليـك 
كل خطيئـة، فانـي لـم أظلـم أحـدًا، ولـم أسـلك 
طريـق الشـر، ولـم أحنـث فـي يميـن ولـم أشـته 
إمـرأة قريبـي، وال مـال غيـري، ولـم أكـذب قـط، 
ولـم أخالـف األوامـر اإللهيـة، ولـم أسـع في ضرر 
عبـد عنـد سـيده، ولـم أجـّوع أحـدًا، ولـم أسـبب 
بـكاء ألحـد، ولـم أقتـل أبـدًا، ولـم أضمـر ألحـد 
ولـم  القتـل،  ارتـكاب  علـى  أحـّرض  ولـم  غـدرًا، 
حرامـًا،  مـااًل  أحـرز  ولـم  المعابـد،  خبـز  أسـرق 
ولـم أنتهـك حرمـة جثـث األمـوات، ولـم أرتكـب 
الفحشـاء، ولـم أدنـس األشـياء المقدسـة، ولـم 
أخالـف  ولـم  الرضيـع،  فـم  مـن  اللبـن  أغتصـب 
الـري، ولـم أقطـع قنـاة فـي ممرهـا، ولـم  نظـام 

إلـخ.  ... الزراعيـة  األراضـي  أتلـف 
واألبديـة  الدينونـة  عـن  نسـمع  كنـا  عندمـا 
ُنسـر  أو نفكـر فيهمـا ونحـن فـي حداثتنـا، كنـا 
وشـتي  المناظـر  روائـع  مخيلتنـا  فـي  تمـر  إذ 
مظاهر المتعة، ثم ما لبثنا أن دخلنا في فترة 
المراهقـة فـإذا بالتفكيـر فـي مثـل تلـك األمـور 
ينتابنـا معـه قشـعريرة وخـوف مـن المجهـول، 
السـيما بعـد أول واقعـة وفـاة حدثـت لشـخص 

نعرفـه.
  ثـم َتَدرْجنـا قليـاًل قليـاًل بخصـوص تناولنـا 
لفكـرة األبديـة حتـى وصلنـا إلـي تصـَور أفضـل، 
قائـاًل:  الصديـق  أيـوب  عنـه  عبـر  مـا  وهـو  أال 
َوُهَنـاَك  ـْغِب،  الشَّ َعـِن  اْلُمَناِفُقـوَن  َيُكـفُّ  »ُهَنـاَك 

بخلود النفس وبالحياة اآلخره – الجزء الثاني
عقيدة قدماء المصريين
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ـوَن  َيْطَمِئنُّ اأَلْسـَرى  اْلُمْتَعُبـون.  َيْسـَتِريُح 
ِغيـُر  ِر. الصَّ َجِميعـًا، اَل َيْسـَمُعوَن َصـْوَت اْلُمَسـخِّ
ِدِه« َسـيِّ ِمـْن  ُحـرٌّ  َواْلَعْبـُد  ُهَنـاَك،  اْلَكِبيـُر   َكَمـا 

 )أي 3: 17-19(.
وأدركنا بالتالي أنها حياة تتسـم بالكمال، ثم 
أدركنـا أخيـراَ أن الحيـاة األبديـة هـي اهلل ذاتـه، 
وأنه في معرفته )بالمسـيح يسـوع إبنه( معرفة 
أَْن  ـُة:  اأَلَبِديَّ اْلَحَيـاُة  ِهـَي  »َوهـِذِه  الحيـاة،  لهـذه 
َوَيُسـوَع  َوْحـَدَك  اْلَحِقيِقـيَّ  اإِللـَه  أَْنـَت  َيْعِرُفـوَك 

ـِذي أَْرَسـْلَتُه« )يـو 17: 3(. اْلَمِسـيَح الَّ
بيـن  مـا  المشـترك  الهـدف  هـو  اهلل  إن 
الحياتيـن، هـو مصـدر كل فـرح وطمأنينة، ولعل 
ذلك يفسر قول المخلص: »أَلْن َها َمَلُكوُت اهلِل 
َداِخَلُكـْم« )لـو 17: 21( وذلـك فـي رده علـي سـؤال 
الفريسيين له عن موعد الملكوت ومتى يأتي، 
وإن كانـت الحيـاة األبديـة عبـارة عـن كتـاب فـإن 
هـذه الحيـاة التـي نحياهـا اآلن يجـب أن تكـون 
مقدمـة هـذا الكتـاب، فـي هـذا يقـول القديـس 
الروحانـي  بالشـيخ  المعـروف  سـابا  يوحنـا 
األنـوار  نـور  بلـد  البلـد،  ذلـك  إلـى  دخـول  )ال   :
وعالـم أبـد اآلبديـن لمـن لـم يختبـره منـذ اآلن، 
فـال يقـدر أن يرتـاد ذلـك البلـد مـن لـم يعتـده 
مـن هنـا، إذ تعانـي عيـن بصيرتـه مـن الغشـاوة 
حينـذاك بأشـعة نـور الغمـام الخـارج مـن هنـاك 
ليتنعـم بـه، فإنـه حالمـا تغـرب عـن عينـه شـمس 
العالـم يقسـم ميراثـه ويرحـل لمالقـاة الشـمس 

العلويـة( العوالـم  بنـور  العظيمـة 

المراجع
• الكتاب المقدس

مكاريـوس  األنبـا   - األبديـة  الحيـاة  كتـاب   •
بالمنيـا العـام  األسـقف 

• كتاب األدب والدين عند قدماء المصريين 
– أنطوان ذكري

• أقوال آباء الكنيسة
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  The birth of our Lord Je-
sus Christ has become a 
turning point in the history 
of mankind; making it fea-
sible to classify incidents 
into pre and post Nativity. 
It has also marked the birth 
of humanity; for in the Na-
tivity was the Incarnation, 
and in the Incarnation was 
Salvation and through Sal-
vation we received adop-
tion becoming heirs to the 
Kingdom.
-The Imminence and the 
Indispensability of Salva-
tion:
The Incarnation basically 
means that God became 
man; taking a body from 
the Virgin Mary by the Holy 
Spirit. «Behold, the virgin 
shall conceive and bear a 
Son, and shall call His name 
Immanuel» (Isaiah 7:14). 
The most important reason 
for the Incarnation was to 
resolve the redemption is-
sue bringing man back to 
his first rank of which he 
had fallen off because of 
sin.
However, Adam’s death 
would have caused a nu-
mber of ramifications, and 
would have been:
-Against God’s Mercy. Adam 
was the victim of Satan’s 
enticing and tempting.
-Against God’s Dignity. God 
created man in His own 
image and made him ruler 
over all his creatures. How 
then would God’s image be 

torn up so easily?
-Against God’s Wisdom. 
God created man with wis-
dom to enjoy His love, bles-
sings and sonship. 
How dare Satan deprive 
man of these free gifts? St. 
Athanasius contemplates 
on this saying; «it was bet-

ter for man if he was not 
created than to be created 
to face this fate.»
-Against God’s Power. God 
had not created man to de-
sert him and leave him wit-
hout protection against Sa-
tan; for the power is God’s 
and not the devils; «Thine 
is the power» (the Lord’s 
Prayer).
Thus, it is only through 
the unity of the Divinity 
with the Humanity that all 
the specifications required 

from a redeemer would get 
to be fulfilled. These speci-
fications are:
-Divinity: Through His divi-
nity and infinite righteous-
ness, the redeemer would 
pay off the punishment for 
our infinite sin. 
-Humanity: Through His 
humanity, the redeemer 
would represent man who 
had sinned and had been 
sentenced to die in order 
to pay the price which is 
death itself. «And wit-
hout controversy great is 
the mystery of godliness: 
God was manifested in the 
flesh» (1 Timothy 3:16)
Redemption Resided in the 
Incarnation:
Because man sinned 
against the infinite God; 
his sin was limitless de-
manding limitless punish-
ment which could not be 
atoned for through man’s 
limited capacity for repen-
tance. Man’s nature had 
become corrupted by sin; 
and so required a limitless 
atonement. Who is limitless 
except God Himself? God 
Himself had to take upon 
Himself the redeeming and 
atoning act in order to res-
cue man from this eternal 
death.
-Adoption. «But when the 
fullness of the time had 
come, God sent forth His 
Son, born of a woman, born 
under the law, to redeem..

Turning point in the history of

mankind
Diocese of the Southern United States
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المـاء  مـن  البشـري  الجسـم  مـن  كبيـر  جـزء  يتكـون 
وتعمل السوائل على مساعدة الجسم في هضم الغذاء 

ونقـل العناصـر الغذائيـة والحفـاظ علـى الحـرارة.
الميـاه تحافـظ أيضـًا علـى الـوزن ، وتصـل فـي بعـض 
صحيـة  تبـدو  فالبشـرة  الـوزن،  تقليـل  إلـى  األحيـان 
وتعمـل العضـالت بكفـاءة عندمـا يشـرب اإلنسـان كميـه 

المـاء. مـن  كافيـه 
معايير قياس جودة الماء: 

١- يكون الماء نقيًا ال طعم له وال لون وال رائحة.
أو  طبيعيـة  وعوالـق  شـوائب  أيـة  مـن  خـاٍل  يكـون   -2
حيوية، ومن وجود أي مركبات غير عضوية أو عضوية. 
3- يكـون خـاٍل مـن أيـة ملوثـات بيولوجيـة كالجراثيـم 

والميكروبـات وناقـالت األمـراض.
محـددة،  بنسـبة  معدنيـة  عناصـر  علـى  يحتـوي   -٤
يجـب أال تزيـد عنهـا، ومـن بيـن هـذه األمـالح المعدنيـة 
والصوديـوم،  واألنيونـات،  والكربونـات،  الكبريتـات، 
زيـادة  إّن  الكالسـيوم، حيـث  وكاتينونـات  والمغنيسـيوم، 
المـاء.   عسـر  تسـبب  والكالسـيوم  المغنيسـيوم  تركيـز 

كالرصـاص،  الثقيلـة  المعـادن  مـن  خـاٍل  يكـون   -5
والزئبـق، والزرنيـخ، والنتـرات، والحديـد، فـال يجـوز أن 
تزيـد نسـبة الرصـاص عـن 10 ميكروجرامـات لـكل لتـر. 
6( ال ترتفع نسبة المواد الذائبة فيه عن حد معين.   

7( يكون متعاداًل ،غير حمضي وال قاعدي. 
درجـة  فيـه عنـد  المذابـة  تكـون نسـبة األكسـجين   )8
حـرارة 25 درجـة مئويـة بيـن 5 إلـى 8 مليجرامـًا/ لتـر.

ما هي نسبه األمالح المسوح بها في الماء ؟
١- الصوديوم: بين 20 إلى 175 مليجرامًا/ لتر.
2- البوتاسيوم: بين 10 إلى 12 مليجرامًا/ لتر.

3- الكالسيوم: بين 100 إلى 200 مليجرامًا/ لتر.   
٤- المغنيسيوم: بين 30 إلى 50 مليجرامًا/ لتر. 
5- الكلوريد: بين 25 إلى 200 مليجرامًا/ لتر.   
6-الكبريتات: بين 25 إلى 250 مليجرامًا/ لتر. 

٧-النترات: 50-25 مليجرامًا/ لتر.
أنواع مياه الشرب:

1 - مياه الينابيع:
   تتكـون مـن ميـاه األمطـار المتراكمـة تحـت األرض، 
ميـاه  ُتجمـع  الينابيـع،  لتكـون  للسـطح  تتسـرب  والتـي 
صالحـة  ميـاه  وهـي  الطبيعـي  مصدرهـا  مـن  الينابيـع 
مـن  العبـوات  فـي  تعبئتهـا  وتتـم  المصـدر،  مـن  للشـرب 
المصـدر مباشـرة بعـد تطهيرهـا ومعالجتهـا فـي أضيـق 

الحـدود.
2 - المياه المعدنية - الجوفية:

ونحصـل عليهـا مـن المصـادر الجوفيـة أيضـا، يجـب 
أن تحتـوي الميـاه المعدنيـة علـى حـد أدنـى من األمالح 

المعدنية.
3 - المياه االرتوازية ومياه اآلبار:

األرض  مـن  تنبـع  التـي  الجوفيـة  الميـاه  مصدرهـا 
الصخـور.  طبقـات  بيـن  والمحصـورة 

4 - مياه الصنبور:
نحصـل عليهـا مباشـرة مـن الصنبـور، هـذه الميـاه قـد 
المعـادن  أو  بالصـدأ  ملوثـة  األحيـان  بعـض  فـي  تكـون 
البيولوجيـة  الملوثـات  بعـض  أو  كالرصـاص  الثقيلـة 
ألن  وذلـك  الفيروسـات(،  الفطريـات،  )البكتيريـا، 
األنابيـب الموصلـة للميـاه قـد تكـون قديمـة أو صدئـة أو 
ليسـت محكمـة العـزل، بالتالـي هـذه الميـاه قـد ال تكـون 
خـاص  فلتـر  اسـتخدام  دون  الشـرب  ألغـراض  مالئمـة 

لمعالجتهـا. 

هل األفضل صحيًا شرب مياه
العبوات أم شرب

مياه فلتر المنزل؟
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5 - المياه المنقاة :
المنقـاة،  أو  المفلتـرة  العاديـة  الصنبـور  ميـاه  هـي 
يطغـى  وال  مـا  نوعـًا  الطعـم  مـن  خاليـة  الميـاه  وهـذه 

الصنبـور. كميـاه  عليهـا  الكلـور  طعـم 

ويبقـى السـؤال: هـل األفضـل صحيـًا شـرب ميـاه 
العبـوات أم شـرب ميـاه الحنفيـة؟

الشـرق  بجريـدة  مقـال  فـي  مبـارك  عبيـر  د.  ذكـرت 
األوسـط  أن الغـرض مـن شـرب المـاء اسـتمرار تزويـد 
الجسـم بالمـاء ومنـع اإلصابـة بحـاالت الجفـاف، فـإن 
ميـاه الحنفيـة هـي باألصـل نقيـة وتحتـوي علـى مـواد 
مضـادة للميكروبـات، وتحديـدًا الكلـور، ولـذا هـي ميـاه 

فـي كونهـا مفيـدة للجسـم. صحيـة ال غبـار عليهـا 
والماء بالعموم ُيشرب لتروية الجسم وليس لتزويده 
واألمـالح  المعـادن  علـى  الحصـول  بالمعـادن، ومصـادر 
والفواكـه  والخضـروات  اللحـوم  مثـل  األطعمـة،  هـي 
إضافـة  المهـم،  ومـن  وغيرهـا..  والحبـوب  والبقوليـات 

إلـى ترويـة الجسـم، أن يكـون المـاء نقيـًا، ونقـاء المـاء 
هـو خلـوه مـن الميكروبـات، وهـو مـا يتحقـق إمـا بإضافـة 
نظـرًا  الوقـت  طـوال  حمايـة  تعطـي  التـي  الكلـور  مـادة 
لمفعـول عنصـر الكلـور فـي القضـاء علـى الميكروبـات 
بـاألوزون...  المـاء  بتنقيـة  يكـون  أو  متواصـل،  بشـكل 
وتنقيـة المـاء بـاألوزون تضمـن نقـاء الماء خالل عملية 
اسـتمرارية  مـن  التأكـد  يتـم  ثـم  لـألوزون،  التعـرض 
المحكـم  القفـل  عبـر  للتنقيـة  الوسـيلة  هـذه  مفعـول 
للعبـوة التـي ُيوضـع المـاء فيهـا، ولكـن حـال حصـول أي 
تسـريب أو تعـرض المـاء فـي العبـوة للوسـط الخارجـي 
فإنـه ال توجـد ضمانـة لتنقيـة المـاء مـن الميكروبـات، 

أي فـي حـال خلـو ذلـك المـاء مـن عنصـر الكلـور.

   ولـذا ومـن الناحيـة الصحيـة، فـإن مكونـات المـاء 
مـن المعـادن واألمـالح ليسـت ذات شـأن كبيـر، بـل المهـم 
ترويـة الجسـم بكميـات كافيـة مـن المـاء النقـي الخالـي 
مـن الميكروبـات، وربمـا تكـون الميـاه المعبـأة صحية إذا 
المشـروبات  تنـاول  عـن  لإلنسـان  بديـاًل  مشـروبًا  كانـت 
الغازيـة مـن خـالل سـهولة توفرهـا ومـن خـالل طعمهـا 

المحبـب للبعـض.
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س1: ما أصل تسمية بيت حلم بإفراثه؟

إجنيل  من  شواهد  ثالثة  اذكر  س2: 
معلمنا لوقا سبحوا اهلل يف قصة امليالد؟

س3: ما إسم والد القديس يوسف النجار؟ 
مع ذكر الشاهد

س4: ما سم امللك الذي حكم بعد هيرودس 
امللك يف أيام هروب السيد املسيح ملصر؟ 

مع ذكر الشاهد

س5: ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة 
التالية مع تصحيح اخلطأ إن وجد:

أ- أمر هيرودس بقتل جميع األطفال من 
ابن سنتني فما دون حسب الزمان الذي 

حتققه من الرعاة ).     ( 
ب- جميع األجيال من إبراهيم إلى سبي 

بابل 14 جيل ).        (

مسابقة العدد
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الذي قارب على  التي بدأت تخبو، هو الشخص  الشعلة  الذبول، هو  الذي بدأ نوره يف  هي املصباح 
اليأس، واخلدمة التي حتتضر، واإلجتماع الذي يتهاوى، والنجم الذي بدأ يف األفول، شخص بدأ يف 

اإلقالل من املجيء،

لدى  مال  وبقايا  شخص،  يف  فضيلة  وبقايا  الضياع،  وشك  على  وآخر  اإلدمان،  على  قارب  وشخص 
من  يبدأوا  أن  ميكن  هؤالء  كل  املوت...  على  قارب  وشخص  اإلفالس،  على  قاربت  وشركة  مستثمر، 
تنشيط  أو  املال،  من  قرض  أو  مشّجع،  بكالم  الرجاء،  من  بقليل  فيهم  ينفخ  من  وجدوا  متى  جديد 

القلب بالصدمات. 

قليل من البنزين ُيشعل اجلمرة التي تكاد أن تخبو، ونسمع عن الغريق الذي يتعلق بقشة، تصوروا 
العون، وكم تكون سعادته عندما  له يد  أليف، عندما ميد  أو حيوان  أن ينقذ حشرة  طفل يحاول 

ينجح يف إنقاذه. 

كل شخص له أهمية، وكل بقية ميكن أن تنمو، والعنقود إذا بقيت منه حبة فهو بركة.. وحبة حنطة 
واحدة قد تتحول إلى حقل من القمح، واخلميرة الصغيرة ميكن أن ُتخّمر العجني كله ولنتذكر اآلن 
كيف قال أبو الولد املريض للسيد املسيح عندما سأله عن إميانه : »َفِلْلَوْقِت َصَرَخ َأُبو اْلَوَلِد ِبُدُموٍع 
ُد، َفَأِعْن َعَدَم ِإمَياِني « )مرقس 24:9 (، إن إميانه كان من الضعف وكأنه بدون إميان،  َوَقاَل: ُأوِمُن َيا َسِيّ
ولكن اهلل اكتفى بهذا القدر اخلفيف، وال شك أن الرجل اشتد إميانه باهلل بعدها، بدا أن اهلل ال يطلب 

سوى الرغبة فقط والباقي سيتكّفل به.

كم مرة كّنا مثل الفتيلة املدّخنة فنفخ فينا اهلل، عندما أصبحنا مجرد صورة فاقدة احلياة فنفخ 
اهلل فينا نسمه احلياة أو قبلة احلياة، ومن هنا يأتي التعبير »ينفخ يف صورته « كم مرة دّب اليأس 
يف قلوبنا فتجّدد فينا الرجاء؟ وكم مرة كادت التجارب أن تعصف بحياتنا؟ ولوال تدّخل الرب، لكنا 

ُابُتِلعنا من اليأس.

نيافـة األنبا مكاريــوس
  األسقـــف العام

نة
ِّ

الفتيلة الُمدخ
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رًما  ي َُمَكّ   قدميًا قال اهلل إني أحب بني البشر... فقال يف سفر إشعياء النبي: "ْاذِ ْصَرت َِعزًيزاِ يف َْعَيَنّ
َوَأناَ ْقد َأحببتك " )إش4٣: 4(

رب" )مال1: 2(  ًبة َأبدية َأحببتك" )إر٣1: ٣( و "ْأَحْببُتكمَ قَال اَلّ  وقال يف موضع آخر َ"َمَحّ

بَ ْقد َأحبَ ْشَعبُه " )2اخبار 2: 11(،  َرّ ب إلهكَ ْقد َأحبك" )تث 2٣: 5(، "وألن اَلّ َرّ وأيضًا "أَلن اَلّ

وجاء السيد املسيح اهلل الكلمة املتجسد بدون أن يقولها بلسانه فقط بل كانت أعماله واضحة تدل 
على محبة اهلل للبشر لذلك نسميه " محب البشر الصالح " .فالسيد املسيح تعاليمه الكالمية كانت 

مطابقة ألعماله امُلخلصة واحمُليية واململوءة محبة التي كان يصنعها.

   هو نفسه رسالة من اهلل إلى اإلنسان، جاء لكي يرفع بصيرة اإلنسان نحو السماويات، ولكي ُيعيد له 
الصورة التي ُخلق عليها. يرفع قلوبنا إلى كل ما هو سمائي ويحّول البشر بتعاليمه ليتشبهوا باملالئكة 

وهم يحيون على األرض،

   أظن أنه ال يوجد دليل على احلب أعظم مما قاله السيد املسيح نفسه: " ليس ألحد حب أعظم من 
هذا ان يضع احد  نفسه ألجل أحبائه ")يو15:1٣(

   فأنا قد وضعُت نفسي من أجلكم للموت، هنا احملبة تتكلم عن نفسها.

احملبة احلقيقية هي التي تفرح بأن ُتعطي أكثر مما تفرح بأن تأخذ .
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هكذا أحب
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