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تكونوا لى شهودا
معنى كلمة "شهود"

بعيَنيِه الحدث ،وهو يثبت ذلك ،ويقر
نسمع هذه الكلمة بإستمرار فى ساحات المحاكم" :شاهد إثبات" و"شاهد نفى" ..ومعناها أن األول شاهد ْ
حاضر فى المشهد ،ولم يحدث ما أدعى به البعض!
ا
به أمام المحكمة ..أما اآلخر فهو "شاهد نفى" ،ينفى حدوث األمر ،ويؤكد ذلك بأنه كان
الشهادة  -إذن  -معناها "المشاهدة" بالعينين ،وال يصح أن يكون الشاهد لم ير بعينيه ما يحدث ،بل سمع بأذنيه من بعض الناس.

وهناك نوعان من المشاهدة:

ِ
س ِم ْع َناهُ ُن ْْ ِبُرُك ْم ِب ِه،
 -1المشاهدة بالعين المجردة :مثل اآلباء الرسل ،الذين شاهدوا الرب يسوع ،شهدوا عنه ،كما يقول معلمنا يوحنا" :الَّذى َأر َْي َناهُ َو َ
ش ِرَك ٌة َم َع َنا" (1يو  .)1:1لقد عاصر اآلباء الرسل أيام التجسد اإللهى ،وعاشوا مع الرب يسوع تالميذا له ،كل فترة الخدمة الجهارية ،حينما
ون لَ ُك ْم أ َْيضا َ
لِ َك ْى َي ُك َ
بلغ سن الثالثين ،وحتى آالمه ،وموته ،وقيامته ،وظهوراته ،ووعده لهم بالروح القدس ،وحدوث هذا الوعد فعال ،والملء به ،ثم الخروج للك ارزة فى كل أنحاء العالم.
لقد قيل عنهم :أنهم "فتنوا المسكونة"! قالها الحاكم بقصد الفتنة الضارة ،ونقولها نحن بقصد األفتنان بجمال المسيحية ،ودورها الفريد فى خالص اإلنسان ،فى كل
أنحاء العالم ،وطول الزمان ،والى األبد!

 -2المشاهدة باإليمان :ومعناها أن نؤمن بما قاله اآلباء الرسل فى شهادتهم وك ارزتهم ،واثقين فى صدقهم ،ويدعم ذلك "العقل" أيضا ،حيث يشهد التاريخ ،وتشهد
اآلثار ،والمخطوطات ،والحفريات ،وأقوال اآلباء ،وأحاديث المؤرخين المعاصرين ،عن صدق ك ارزة الرسل ،وسرعة إنتشار المسيحية ،ألنها كانت شوق اليهود واألمم على
السماو ِ
ش ُّ
ات َوتَْن ِز ُل!" (إش  ،)1::1واألمم كانت تصرخ مع الفالسفة ،منتظرين المخلص الذى تنتظره
حد سواء ،فاليهود كانوا يصرخون مع إشعياء النبى" :لَْيتَ َك تَ ُ
ق َّ َ َ
البشرية ،ليخلصها من فسادها ،وموتها ،ويبعثها إلى خلود أبدى!

معنى الشهادة للمسيح
الشهادة معناها أن يقول اإلنسان بتصرفاته ،أنه "شاهد" للمسيح ،فى قلبه باإليمان ،وأصبح الرب رقيبا على كل
حياته ،وبدأ الناس يرون السيد المسيح فيه :فى فكره ،ومشاعره ،وحواسه ،وسلوكياته .والرسول بولس يوصينا
ان ِفى قُلُوِب ُكم" (أف  ..)1::1ويقول أيضا" :ا ْلم ِس ِ
ِ
ِ ِ
يح ِب ِ
يم ِ
اء ا ْل َم ْج ِد" (كو
َ ُ
قائال" :ل َيح َّل ا ْل َمس ُ
يح في ُك ْم َر َج ُ
ْ
اإل َ
 .)1::1ومن هاتين اآليتين ،يصير السيد المسيح الساكن فينا سببا للخالص ،وواعدا بالمجد األبدى!
مجاالت الشهادة للمسيح

 -1أشهد للمسيح فى المجال الشْصى:

ون تَقَدُّم َك ظَ ِ
ئ" (1تى .)11:1
اه ار ِفى ُك ِّل َ
س َن َة" (مت " ،)1::1لِ َك ْى َي ُك َ
أى فى حياتى الخاصة "لِ َك ْى َي َر ْوا أ ْ
شْ
َع َمالَ ُك ُم ا ْل َح َ
ُ
قف أمام حروب الخطية المتعددة موقف الشهداء ،فحين تحرم نفسك من لذة الخطية بفرح! وحين تمنع عن جسدك لذة الطعام بفرح! وحين تقمعه بفرح فيسهر
ويصلى! وحين تستعبده بفرح فيسجد إلى األرض مرات كثيرة ،ويرفع اليدين إلى السماء مرات كثيرة ويقرع الصدر بندم كالخطاة الراجعين إلى بيت اآلب!
اد ُكم َذ ِبيحة حيَّة مقَدَّسة مر ِ
اإل ْْوةُ ِب أْرفَ ِة ِ
ضيَّة
حين تحيا هذا كله فأنت فى طريق الشهداء .لهذا يوصينا الرسول قائال" :فَأَ ْ
اهلل أ ْ
ِّموا أ ْ
طلُ ُ
َج َ
ب إِلَ ْي ُك ْم أَي َ
َ َ ُ َ َْ
سَ ْ
ُّها ِ َ َ
َن تُقَد ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِع ْن َد ِ
ساد ُك ْم َوِفى أ َْرَواح ُك ُم الَّتى هى للَّه1( ".كو .)1:::
ادتَ ُك ُم ا ْل َع ْقلِ َّي َة( ".رو " ،)1:11أل ََّن ُك ْم قَ ِد ا ْ
اهللِ ،ع َب َ
شتُ ِريتُ ْم ِبثَ َم ٍن .فَ َم ِّج ُدوا اهللَ فى أ ْ
َج َ
َ
اإلنسان الذى يضع نصب عينيه شعار الرسول بولس" :ولَ ِك َّن ا ْلجس َد لَ ْيس لِ ِّلزَنا ب ْل لِ َّلر ِّب و َّ ِ
س ِد" (1كو  ،)11::ويحيا فى روح التوبة الصادقة،
َ
الر ُّب ل ْل َج َ
َ
َ
َ َ
َ
والطلب المستمر للنعمة كل يوم ،يتحول إلى هيكل للروح القدس ،ويتقدس جسده وحواسه بنقـاوة مباركة .ولكـن هـذه الحالة ممكنة مـن خالل األمانة واإلجتهاد
والتدقيق ،كما أنهـا رهـن مواقـف معينة نشهد فيهـا ضد الجسـد وشهواته ،فى حياتنا كلها.

ب" (يش .)11:11
الر َّ
 -1أشهد للمسيح فى المجال األسرىَ " :وأ ََّما أََنا َوَب ْيِتى فََن ْعُب ُد َّ

المسيحى الحقيقى يكون بيته مسيحيا بالحق! فى السلوك ،والمحبة ،والخدمة ،والنموذج الطيب فى كل شئ.
كانت األسرة المسيحية فى الماضى نموذجا شاهدا للمسيح الذى كان يربط أفرادها ،ويوحدهم فى كيان واحد .وكان الكل حينما يتحدثون عن
زواج دائم وثابت ومستمر ،يقولون "زواج مسيحيين" والمطلوب اآلن فى البيوت المسيحية أن تشهد لمسيحها الساكن فيها حبا وتماسكا ،ال
مشاكل ،وال خالفات وال أنانية بغيضة.
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خطير ..وتمر
ا
وان غاب المسيح تتمزق األسرة ،ويتوه األوالد ويتعبون نفسيا وروحيا ،ويتصور الطرف المخطئ (وعادة تكون المسئولية على الطرفين) إنه لم يفعل شيئا
ِ
ِ
يدوا" (مت .)1::11
اح ْي َها َولَ ْم تُِر ُ
ت أْ
األيام ويقول الرب كلمتهَ " :ك ْم َمَّرٍة أََرْد ُ
َن أ ْ
اج ُة فَار َْ َها تَ ْح َت َج َن َ
َّج َ
َج َم َع أ َْوالَ َدك َك َما تَ ْج َمعُ الد َ
 يا ليت اهلل يتكلم فى القلوب ،ويجمع شمل األسر الممزقة ،ويحرك الضمائر النائمة! من أجل شهادة أمينة للمسيح ،الذى مزقت السياط ظهره من أجلنا!ليتنا ننتبه إلى الدمار الناتج من نزوة طارئة أو شهوة دنيئة!
ياليت الرب يحل بالسالم وسط األسر الممزقة ،ويعطى توبة ونموا للنفوس الشاردة ،فما أكبر الذنب الذى نقترفه فى حق أوالدنا حين يروا أسرهم ممزقة.

.

 -1أشهد للمسيح فى المجال الكنسى:

ومثمر! (رو .)11
ا
هر
ومثمر فى المجال الكنسى ،كالغصن فى الكرمة ،يجب أن يكون مورقا ومز ا
ا
أى أن أكون عضوا حيا وفاعال
وهذا مجال آخر للشهادة! فحين نتأمل حياة الرب يسوع وخدمته ،ثم حياة تالميذه الرسل وآباء الكنيسة ،نعرف أن منهم من باع نفسه
عبدا ليتمكن من دخول مدينة ما ،ومنهم من غير معالم شخصيته ليدخل مدينة أخرى .الرسول بولس جال بين القارات المختلفة يؤسس
عددا ضخما من الكنائس ،ويسعى وراء النفوس فى حب ودموع ،وفى أتعاب وأسهار وضربات وسجون وميتات وجلدات ورجم ،فى
أخطار فى البحر والبرية وجوع وعطش وبرد وعرى.
حين نق أر هذه القائمة الجبارة من آالم الخدمة نعرف أننا لم نصر بعد خداما .فالخادم الحقيقى قد جهز قلبه لأللم وأعد نفسه
لدفع ضريبة الخدمة ،وقد إمتأل فرحا بهذه اآلالم بسبب المجد الذى صاحبها ويعقبها .فهل نبذل دماءنا ألجل الخدمة؟ وهل
نعطى الرب من أوقاتنا ما نحن فى حاجة إليه؟ ومن أموالنا ما ال نستطيع اإلستغناء عنه؟ ومن جهدنا رغم قلته وضعفه؟ هنا
الشهادة ..فالخادم الذى يكتفى برفاهية الخدمة ومظهريتها وأمجادها ،يجب أن يقف أمام نفسه ،ليقدمها ذبيحة أمام اهلل.
.

 -1أشهد للمسيح فى المجال

سفير للسيد المسيح فى المجتمع المحيط بى ،والسفير:
ا
اإلجتماعى :أى أن أكون

 خير تعبير عن مملكته أو بالده! متفاعل مع المجتمع المحيط به! -مختلف فى سلوكياته ليعبر عمن أرسله!

فى الطريق نتقابل كل يوم مع أناس ذوى مبادئ مختلفة .بل إن المبادئ نفسها إهتزت أحيانا بعنف ،فاختلط كل شئ ،وذابت
اسلُ ُكوا َكأ َْوالَ ِد نُ ٍ
ور" (أف-::1
القيم األخالقية والدينية أمام طوفان اإلعتداء اإلنسانى والتحرر المنحرف نحو المادية واإلباحية واإللحاد" .فَالَ تَ ُكوُنوا ُ
اء ُه ْمْ ..
ش َرَك َ
ِ
ِ
اد ِت ِّ
الن ْع َم ُة ِج ادا" (رو
د
از
ة
ي
ط
ْ
ل
ا
ت
ر
ث
ك
َّ
ُ
ُ
ْ
 .)8إذن فليس جديد تحت السماء! وكل إنحرافات هذا العالم ومبادئه الخاطئة معروفة من قبل فى علم اهلل! " َح ْي ُ
َ
َْ َ
ث ََ
 ،)1::1أما اإل نسان الذى يتعلل بعلل الْطايا مع الناس فاعلى اإلثم (مز  ،)1:11:يحتاج إلى وقفة صدق أمام ضميره ،وأمام اهلل ،وأمام تعليمات الكلمة.
فلنقف مواقف الشهادة أمام اإلنحرافات التى تسود العالم ،وال نشترك فى أعمال الظلمة غير المثمرة ،بل بالحرى نوبخها ،فال نختلس مع المختلسين ،وال
نهمل مع المهملين ،وال نهادن الخطأ فى أى موقع ،بل ننبه إخوتنا فى حب ،ال فى تزمت أو كبرياء ،وال فى سلبية وانطواء .وما أكثر مواقف الشهادة فى
التعامل مع الناس ذوى اإل تجاهات المنحرفة! فال نندمج إذن فى مسالك شريرة ،وزمالء منحرفين ،وال نهادنهم على أخطائهم ،بل نشهد للحق مهما كانت
الخسارة.
.

إشهد  -إذن -للمسيح أمام أخوتك بحياتك المقدسة ،ووداعتك ،ومحبتك وخدمتك الباذلة ،وكلماتك المشحونة وداعة وهدوءا .ال تجادل فى مناقشات عقيمة
تسبب الخصومات ،بل أجب على األسئلة التى تقدم إليك فى وداعة وحب ،ال تتقوقع مع أخوتك المسيحين ،بل إنسجم فى محبة وروح جماعية مع إخوتك
ِ
ورُك ْم َه َك َذا قُدَّام َّ
الن ِ
اس" (مت .)1::1
فى الوطنَ " ..ف ْل ُيض ْ
ئ ُن ُ
َ
.
الرب يعطينا فى مهرجان هذا العام ،وهو السنة الحادية عشر لمهرجان الك ارزة المرقسية ،أن نخرج :من األقوال إلى األفعال ،ومن قوقعة الذات إلى كل من
حولنا ،ومن الدراسات إلى الفضائل المقدسة .ذلك كله :بنعمة اهلل العاملة فينا ،وبالجهاد الروحى األمين تحت إرشاد أبوى.

فليعطنا الرب أن نبذل أنفسنا فى مجاالت الشهادة المختلفة فيشهد لنا الروح القدس أننا شهداء بال دماء .وهذه هى الشهادة األمينة ،التى نرجو أن نعيشها هذا

العام وكل عام فـى مهرجان الك ارزة المرقسية ..ونعمة الرب تشملنا جميعا.
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بأعمالنا نشهد لمسيحنا
رسالة يعقوب الرسول هى إحدى رسائل الكاثوليكون ..حيث تدور حول قداسة الحياة المسيحية التى نحتاج جميعا التعمق

والنمو فيها حتى نص ــبح بقداس ــة حياتنا وأعمالنا ش ــهودا أمناء لمس ــيحنا ،وفى هذه الرس ــالة يعلمنا القديس يعقوب الرس ــول
َعمالِ َكَ ،وأََنا أ ُِري َك ِبأ ْ ِ ِ
ِ ِ
يما َن َك ِب ُد ِ
يم ِانى" (يع .)18:1
َع َمالى إ َ
ون أ ْ َ
كيف نشهد على إيماننا بأعمالنا "أ َِرنى إ َ
ويدور محور الرسالة حول:

 اإليمان الحى ،والمحك العملى.

 األعمال التى تكمل اإليمان وتظهره.
كاتب الرسـالة هو القديس يعقوب أْو الرب ،فقد ذكر اسـمه فى أول الرسـالة ،كما تتفق أفكار الرسـالة مع حياة الرسـول يعقوب ،كما شـهد بذلك يوسـابيوس

القيصرى.

األفكار الرئيسية فى اإلصحاح األول :المؤمن والتجارب

ينقسم اإلصحاح إلى الفقرات التالية:
 -1اإلفتتاحية (:)1:1

وفيها يدعو يعقوب نفســه عبد اهلل مع أنه "أْو الرب" ،وهذا هو اإلحســاس الســليم األرثوذكســى الذى فيه تخشــع النفس أمام اهلل حيث يكرمها ويحتضــنها ،قال
الر ِّب" (لو .)18:1
َم ُة َّ
المالك للعذراء" :أنت أم اهلل" فقالت لهُ " :ه َوَذا أََنا أ َ

 -1موقفنا من التجارب ( :)11-1:1يتلخص فيما يلى :
.I

.II

.III

.IV
.V

.VI

المؤمن يفرح بالتجارب على أنواعها المختلفة :المرض ،الموت ،الخسارة المادية ،الفشل الدنيوى ...الخ.

سبب الفرح إيمانه أن هذه التجربة إمتحان لإليمان ،حين يجتازه اإلنسان يكتسب صب ار ،والصبر يجعله يسلك فى الكمال.

إذا شعر بضعفه أمام التجربة فليطلب الحكمة من اهلل السخى ،واهلل سوف يعطيه مهما كان ضعيفا ،ولن يعيره بسبب ضعفه هذا.

المهم أن يطلب هذه المعونة بإيمان وبدون ذبذبة وتردد.

الغنى والفقر يمكن أن يكونا تجربة لإلنس ـ ــان ،فعلى الفقير أن يفتخر باهلل كنزه األس ـ ــمى ،وعلى الغنى أن ينس ـ ــحق متكال على اهلل ال على ما

لديه.

وا جتياز التجارب بنجاح يعطى لإلنسان إكليل حيا ة ألنها ستكون شركة مع صليب المسيح.

 -1مصادر التجربة (:)18-11:1

التجارب أنواع منها ما يســمح به اهلل لنمونا وتزكيتنا ،ومنها ما يكون لوقايتنا من الكبرياء كشــوكة بولس ،ومنها ما يكون من الشــيطان لنســقط فى الشــر..

إذن:

.I

اهلل ال يجربنا بالشرور ،وهو منزه عن الشر ،كله خير ،أو هو الخير ،أو هو ما فوق الخير ألننا يستحيل أن ندرك كماالت اهلل أو جوهر طبيعته

.II

التجربة الشريرة تحدث فى حالتين:

.III

طالما نحن فى الجسد.

أ -الجذب :أى الخضوع لنداء الشر فينا ،وعدم مقاومته بقوة جذب ال نهائية هى قوة النعمة العاملة فينا.
ب -اإلنخداع :أى تصور أن الشر لذيذ ،والشك أن الشيطان يقدم لنا السم فى العسل.
ويجب أن نالحظ المراحل التالية:
أ -شهوة تنادى.

ب -خطية تولد.

ج -موت ينتج عن هذا.

إذن ،فحين تتحرك فينا الشهوة يجب أن نقاومها بقوة جذب الروح القدس الساكن فينا ،وأن ال ننخدع ببريقها الخطر ،وهكذا ال تحبل ال شهوة فتلد خطية ،وال تكمل

الخطية فتنتج الموت.
.IV

المطلوب إذن أن تنال عطايا اهلل الصالحة ومواهبه الكاملة ،وذلك بالميالد الجديد بالمعمودية ،وتجديد المعمودية بالتوبة حسب كلمة اهلل.
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 -1صور من التجارب وكيف نتعامل معها (:)1:-1::1

هنا عرض الرسول بعض صور من التجارب المْتلفة التى تصادف المؤمن المضطهد فى العالم مثل:
 -1تجربة التسرع فى الكالم.
 -1تجربة خداع النفس.

 -1تجربة الغضب.

 -1تجربة نسيان الكلمة.

 -1تجربة النجاسة والشر.
 -:تجربة إنفالت اللسان.

ويرى الرسول أن عالج ذلك كله هو:

الشبع باإلنجيل بحيث يصير مغروسا فى القلب.

.I

العمل باإلنجيل وتنفيذ وصاياه الحية.

.II

اإلفتقاد لليتامى واألرامل.

.III

.IV

التحفظ من الدنس الموجود فى العالم.

األفكار الرئيسية فى اإلصحاح الثانى :اإليمان واألعمال

ويرى معلمنا يعقوب أنهما صنوان ال يفترقان وينقسم اإلصحاح إلى فقرتين هما:
 -1اإليمان هو المحك العملى (:)11-1:1
وفى هذه
.I
.II
.III

الفقرة يتحدث الرسول عن اإليمان ،وهو يدْل محك الحياة اليومية العملية ويقدم بعض أمثلة:
التفرقة فى المعاملة بين األغنياء والفقراء ،حين نكرم أولئك ونحتقر هؤالء ،هذا فكر شـ ـ ـ ـ ـرير فيه إزدراء بأخوة الرب ،وفيه تكريم للغنى لتض ـ ـ ـ ــخيم
ذاته ،وكالهما فكر مهلك.
يعقد مقارنة بين الفقراء األغنياء فى اإليمان ورثة الملكوت ،وبين األغنياء الفقراء روحيا الذين يتسـ ـ ــلطون على المؤمنين ويجدفون على اس ـ ــم
المسيح.
إذن ،يجب أن نحب الجميع وال نحابى أحدا ،وأن نطيع ناموس اهلل ككل دون أن نقصر فى أى وصية.

 -1األعمال تكمل اإليمان (:)1:-11:1
يرجح ال حشـ ـراح أن الرس ــول كتب بعد أن إنتش ــرت رس ــالة بولس الرس ــول إلى أهل رومية عاص ــمة اإلمبراطورية الرومانية آنذاك ،ويبدو أن الرس ــول أحس بأن
البعض قد فهم الرســول بولس خطأ حين هاجم أعمال الناموس ،وأعمال البر الذاتى ،مع أن الرســول بولس كان واضــحا جدا فى تأكيد أعمال اإليمان ،وهذه
بعض األدلة:
َّة ا ْلحي ِ
ِ
ِ
اة" (رو .)1::
.I
سلُ ُك َن ْح ُن أ َْيضا فى ِجد َ َ
" َه َك َذا َن ْ
ِ ِ
اس ِة" (رو .)1:::
.II
َع َ
ِّموا أ ْ
اء ُك ْم َع ِبيدا ل ْل ِبِّر ل ْلقَ َد َ
ض َ
"قَد ُ
ين لَ ْيس حسب ا ْلج ِ
ع َّ ِ ِ
ِ
ِ
الرو ِح" (رو .)1:8
.III
س َب ُّ
"َ
سو َ
اآلن َعلَى الَّ ِذ َ
ئ ِم َن الد َّْي ُنوَن ِة َ
سد َب ْل َح َ
السالك َ َ َ َ َ َ َ
ين ُه ْم فى ا ْل َمسي ِح َي ُ
شْ
اإلص ــحاح الثانى عش ــر بأكمله يقدم ص ــورة لجس ــد المس ــيح الذى هو الكنيس ــة ،واألعمال المقدس ــة الكائنة فيه مثل النبوة وخدمة التعليم والوعظ
.IV
والعطاء والتدبير والرحمة والمحبة األخوية والمشاركة الوجدانية والعبادة والمواظبة على الصالة وعدم اإلنتقام ومحبة األعداء..
اإلصحاحات من  11إلى  1:كلها وصايا فى الحياة اليومية مثل عالقتنا بالحكام (ص  ،)11وبأخوتنا الضعفاء (ص  ،)11-11وببعضنا
.V
البعض فى الكنيسة (ص .)1:
ليس هناك أدنى تناقض بين الرسـ ـ ــالتين ،ولكن الوحى قصـ ـ ــد أن يركز األض ـ ـ ـواء فى رسـ ـ ــالة رومية على اإليمان ،وفى رسـ ـ ــالة يعقوب على األعمال لتكتمل
الصورة من كافة الزوايا.
لهذا يقول معلمنا يعقوب:
ال فائدة من الكالم ،المهم فى العمل ،فال نرضى الفقراء بحلو المنطق بل بما يسد أعوازهم.
.I
إيمان بدون أعمال ميت فى ذاته لم يبرهن على وجوده.
.II
الشياطين يؤمنون حسنا ،لكن دون أعمال مقدسة ،أنه إيمان ال يخلص.
.III
إبراهيم آمن قلبيا ،ثم قدم اسحق عمليا تأكيدا إليمانه القلبى ،وهكذا باألعمال أكمل اإليمان.
.IV
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.V
.VI

راحاب مثل آخر ،فقد آمنت قلبيا بقدرة إله إسـ ـرائيل ،ثم س ــلكت عمليا بموجب هذا اإليمان ،فخبأت الجاس ــوس ــين ثم عاهدوها على تخليص ــها
وأهلها ساعة فتح المدينة.

ثم يعطى الرسول تشبيها جميال :إيمان  +أعمال = جسد  +روح ...ال يمكن فصلهما إطالقا.

األفكار الرئيسية فى اإلصحاح الثالث :اللسان والحكمة

يس ــتمر الرس ــول فى منهجه العملى الس ــلوكى فيحدثنا عن خطورة اللس ــان وأخطاء الكالم ،واذ يرانا نص ــرخ طالبين الحكمة يحدثنا عن طريقة الحص ــول عليها
والتعبير عنها موضحا الفرق بين الحكمة اإللهية والحكمة البشرية.
 -1اللسان وخطورته (:)11-1:1
وفيه يتحدث الرسول عن بعض أْطاء اللسان مثل:
حب التعليم :فمع ضرورة تعليم المؤمنين حتى ال يهلك الشعب من عدم المعرفة ،هناك خطر "حب" التعليم .فهذا يحمل فى طياته حبا للذات
.I
وكبرياء خفية مع سوء تقدير لواقع النفس كثيرة التعثر والخطأ.
إنفالت اللسـ ــان :فيتكلم بكل ما يجرى عليه ،ويكون لإلنسـ ــان "كدار ليس لها حارس" كما يقول البسـ ــتان ،واللسـ ــان المنفلت يضـ ــر صـ ــاحبه،
.II
ويقوده إلى التهلكة ،فهو كالدفة الصغيرة التى تقود السفينة ،وهو كالش اررة البسيطة التى تشعل حريقا ضخما.
تدنيس الجسم :كما يقول الحكيم" :ال تدع فمك يجعل جسدك يْطئ" وكما ينصحنا أنطونيوس العظيم" :ال تدن أْاك لئال تسلم إلى ْطاياك
.III
القديمة" .الشك أن اللسان يدنس الجسم بما يشترك به من أحاديث هدامة.
لعن الناس :اللسان الشرير ال يبارك ،بل بالعكس يلعن الناس الذين تكونوا على صورة اهلل.
.IV
الينبوع الش ـ ـ ـرير :اللسـ ـ ــان يتحدث من فضـ ـ ــلة القلب ،لذلك فالخطر الحقيقى كامن فى الينبوع الداخلى ،الذى إن طهرته النعمة صـ ـ ــار مملحا
.V
بملح ،وان لم تطهره صار الكالم فاسدا ومفسدا.
 -1الحكمة والتعبير عنها (:)18-11:1
الحكمة البشـ ـرية :وهى ليس ــت من اهلل ،بل هى أرض ــية من البش ــر .نفس ــانية أى بدوافع اإلنس ــان العتيق ،ش ــيطانية أى يتحكم فيها الش ــيطان
.I
ويوجهها.
الحكمة اإللهية :وهذه تتس ــم بالطهارة ،والس ــالم ،والرفق ،والوداعة والرحمة والثمار الص ــالحة والثقة الكاملة ،وعدم الرياء ،وتثمر بالبر والس ــالم فى
.II
قلوب مريديها.
 والطريق إلى هذه الحكمة :هو الطلب من اهلل كما سبق أن أوضح فى (يع .):-1:1 والتعبير عن الحكمة اإللهية  :يكون بالتصرف الحسن ،الوديع.أما التعبير عن الحكمة الشيطانية فينتج عنه الغيرة المرة واإلنشقاق والتحزب.

األفكار الرئيسية فى اإلصحاح الرابع :المؤمن والشهوات األرضية
فى هذا اإلصحاح يستعرض الرسول بعض الشهوات األرضية ،ويقدم للمؤمن أسلوبا عمليا للتْلص من وطأتها مثل:
 -1اللذات األرضــية ( : )1-1:1يوضــح هنا أســاس الحروب والمخاصــمات التى تحدث بين بنى البشــر اللذات الكامنة فى الطبيعة البشـرية مثل :حب
اإلقتناء (تش ــتهون ولس ــتم تملكون) ،أو الحسددد (تقتلون أدبيا على األقل وتحس ــدون فالحس ــد يحوى ض ــمنا ش ــهوة اإلنتهاء من المحس ــود) ،أو المقاتلة
(تخاصمون وتحاربون) ،أو الطلبات الجسدية (تطلبون رديا لتنفقوا فى لذاتكم) .وهنا يتضح لنا سر عدم إ ستجابة الصالة ،أنها ليست ح سب مشيئة
اهلل وليست لبنيان حياتنا ،وأنها مجرد طلبات أرضية تضر وال تبنى.

 -1الزنى ( :)1:-1:1يربط الرس ــول بين الزنى ومحبة العالم ،فالش ــك أن س ــر الهزيمة أمام الجس ــد عدم تغليب الروح والروحيات ،وحين يفطم اإلنس ــان
عن األرض ويتجه بكل قلبه إلى السماء يفطم تلقائيا عن الحسيات وعن لذات الجسد .بل أن الرسول يستطرد فى إبراز خطورة محبة العالم فيجعلها
تعنى عداوة اهلل ،فالشك أن محبة العالم نوع من العبادة.
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هناك صراع فى الطبيعة البشرية بين الروح (المشتاق لإللهيات) والجسد (الم شتهى الحسيات) .وكلمة "الحسد" فى اآلية  1صحتها فى الترجمة "الغيرة"
أى أن روح اهلل الحال فينا يشتاق إلى الغيرة المقدسة ،وهو لذلك يعطى الراغبين نعمة أعظم.
والش ـ ـ ـ ـ ـ ــك أن الكبرياء هو أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس آخر خطير للزنا ،ألنه نوع من عبادة الذات دون عبادة اهلل" .نالحظ هنا أن عبادة األوثان فى العهد القديم كان اهلل
يدعوها زنا" كذلك عبادة العالم ،أو الجسد ،أو الذات هى زنى روحى يقود إلى زنى جسدى.
والعدو الباقى فى هذه الحرب هو الشيطان ،وهو يحتاج إلى أمرين لإلنتصار عليه:
أ -أمر سلبى :أن نقاومه قدر اإلستطاعة.
ب -أمر إيجابى :أن نقترب إلى اهلل ونتحد به فنتقوى.
والشك أن هذه كلها مفاتيح حياة الطهارة:
 -1رفض عبادة العالم والذات والجسد.
 -1مقاومة إبليس.
 -1اإلقتراب من اهلل واإلتحاد به.
 -1محاسبة النفس بإنتظام والندم على الخطأ.
 -1اإلنسحاق أمام اهلل باستمرار طلبا لمعونته.

 -1اإلدانة ( :)11-11:1هنا ينصــحنا الرســول بأال ندين أو نذم بعضــنا بعض ـا ،تاركين الحكم هلل ،والرســول يعتبر هذا المســلك موجها ض ـد اهلل وضــد
الناموس ،فاإلنس ــان حين يدين غيره يأخذ منه موقف اهلل نفس ــه فهو الوحيد الذى س ــيدين الناس ،وقد س ــلك اآلباء بهذا الفكر النقى واعتبروا عبارة "ال
تدينوا لكى ال تدانوا" مدخال كامال للخالص ،فالشـ ـ ـ ــك أن اإلدانة تحمل فى طياتها الكبرياء والكراهية ،أما عدم اإلدانة فمعناه أننى أدين نفسـ ـ ـ ــى فى
إنسحاق وأحب الجميع وأعتبرهم أفضل منى.
 -1تعظم المعيش ــة ( :)1:-11:1هنا نرى ش ــهوة الغنى وتعظم المعيش ــة دون تس ــليم لمش ــيئة اهلل ،فهذا تاجر س ــيذهب فى
رحلةتجارية ليست حسب مشيئة اهلل بل حسب فكره وشهواته" :نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح" .ليس الخطأ أن يجاهد
اإلنسان من أجل معيشته األرضية ،لكن الخطأ أن يعتمد اإلنسان على قدراته وفكره ال على اهلل ،وينسى أن حياته
ون ِفى تَ َعظُّ ِم ُك ْمُ .ك ُّل افِْت َْ ٍار ِمثْ ُل َه َذا
كلها إنما هى فى يد اهلل ،والخطأ الثانى أن يشـ ـ ـ ـ ــتهى اإلنسـ ـ ـ ـ ــان العظمة "تَ ْفتَ ُِْر َ
(أرضى) َرِدئَ (يع .)1::1
ونالحظ هنا أن الرسول يقول :إن حياتنا "بْار" ولم يقل "دْان" ،ألن البخار منتج له قوة دفع وفعل وحركة وحياتنا على األرض هى كذلك مهما كانت
قصيرة يجب أن تكون كالبخار الفعال الخادم ال كالدخان عديم الفائدة المتعب والملوث للجو.

األفكار الرئيسية فى اإلصحاح الْامس :المال ..ونصائح عامة
فى هذا اإلصحاح يقدم الرسول نصائح مْتلفة لفئات مْتلفة من البشر مثل:
-1

األغنياء ( :):-1:1ينصـ ـ ـ ـ ــحهم أن يتدبروا حياتهم األبدية ،فال يركنوا إلى المال ويكتفوا به عمادا بل يبكوا على خطاياهم ليرثوا الملكوت األبدى.

وينصــحهم أيض ـا بعدم التعســف مع اآلخرين العاملين فى حقولهم ،إذ يجب أال يبخس ـوا أجرتهم بل يعاملوهم برفق وعدل ،واال صــرخوا واســتجاب اهلل .كما

ينصحهم بعدم اإلفراط فى التنعم والرفاهية واألكل ،فهناك آالف المحتاجين ،وأما المتنعمة فقد ماتت وهى حية (1تى .)::1
-1

األخوة المضـ ــطهدين ( :)11-::1إنهم يهود الشـ ــتات ،يعانون اإلضـ ــطهاد من ذويهم الرافضـ ــين للمسـ ــيحية ومن الوثنيين وغيرهم .ينصـ ــحهم الرس ـ ـول

بالص ــبر إنتظا ار لمجىء الرب أو تدخله فى األمر ،وهذا ما حدث فعال حيث س ــقطت اإلمبراطورية الرومانية وتحولت إلى المس ــيحية وحين خربت
قبلها أورش ــليم وتش ــتت اليهود فى خزى .والرس ــول يطلب من األخوة أن يتحدوا ويترابطوا بالمحبة ،فالش ــك أن الض ــيق الخارجى ينش ــئ داخليا نوعا
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من التذمر أو السـ ـ ــخط الذى ينعكس على العالقات لكن النفس الصـ ـ ــبورة الثابتة فى المسـ ـ ــيح تسـ ـ ــلك فى هدوء ومحبة منتظرة عمل اهلل .ويعقوب
البار ،رجل الهيكل ،ورجل التقوى ،يربط العهدين فيقدم لنا مثاال :أيوب البار وكيف صبر على التجربة فرأى اهلل وتمجد .كما يضع مبدأ "الكلمة الواحدة"

بين األخوة فى معامالتهم :نعم ..نعم ،ال ..ال ،بدون داع للقسم ألن الرب منعه تماما.
-1

من عليهم مشـ ــقات ( :)11:1ينصـ ــحهم بالصـ ــالة ،فهى الوسـ ــيلة الوحيدة التى تفتح حياتنا على اهلل وتفتح حياة اهلل علينا .إن الصـ ــالة تدخل إلى

مقادس اهلل وتقتدر ،ومع أننا فى المشـقات نتوه أحيانا طالبين الحلول البشـرية ،لكن الرسـول يوضـح لنا فى حسـم أن الصـالة هى المفتاح ،كما قال
القديسون" :إنشغل بالمسيح ينشغل المسيح بأمورك الْاصة".

-1

اإلنسان المسرور ( :)11:1عليه أن يرتل ويسبح اهلل كل حين ،ألن سكنى الفرحين جميعهم فى الرب ،ولقد فرح التالميذ حين أروا الرب وكنيستنا

-1

المريض ( :)11:1عليه أن يدعو قسوس الكنيسة ( شيخ إبرسفيتروس وهى تعنى الكبر فى السن والشفاعة كقولنا إبري سفيا) ،والشك أن المريض

المباركة تحوى كمية مذهلة من التسابيح مما يقطع أن حياة آبائنا كانت تتسم بالفرح الثابت الذى ال تهزه العواصف.

لن يدعو أى شخص كبير فى السن وحسب بل سيدعو الشفيع ،أى الكاهن الذى يمكن أن يمارس األسرار ،والكاهن هنا سيمارس سرين هما:

أ -اإلعتراف :ألن الخطية أحيانا تكون أساس المرض الجسدى أو التعب النفسى والتوبة عنها واإلعتراف بها شئ أساسى.
ب -مس ـ ــحة المرض ـ ــى :إذ يدهن المريض بالزيت مص ـ ــلى عليه ،تماما كما أمر الس ـ ــيد المس ـ ــيح تالميذه (مر ،)11::

كثير فى فعلها ،وهذا الفعل ليس
والشك أن الصالة القلبية الصاعدة من قلب الكاهن أو المريض أو كليهما سوف تقتدر ا

بالضــرورة شــفاء الجســد بل األهم واألخطر هو شــفاء الروح ،لذلك نجد فى صــلوات مســحة المرضــى أن الكاهن يســتودع

المريض بين يدى اهلل طالبا له الشــفاء ومســلما المشــيئة كاملة راجيا إذا كان اهلل ســيأخذ نفس المريض أن يكون ذلك بيد

مالئكة نورانيين .إن كنيس ــتنا يهمها خالص اإلنس ــان األبدى أكثر من ش ــفائه الزمنى .وكما حدث فى الفقرة الس ــابقة يقدم

لنا الرسول مثاال آخر فى العهد القديم هو إيليا رجل الصالة الجبار ،وكيف كان يطلب فتوافق السماء على طلبه.

 -:الختام (:)1:-1::1

هنا ينصــحنا الرســول بأن نخدم الكل ،وأن ندعو البعيدين الســائرين فى طريق الضــالل لكى يقتربوا من طريق الكمال ،ويعتبر الرســول أن إســتجابة البعيدين
ِ
ِ
ِ
ت وأ َّ ِ
ِ ِ ِ
سدددددددددوعَ َرِّب َنا" (رو  ،)11::فيرى الناس إيماننا بأعمالنا
للخدمة خالص من الموت "ألَ َّن أ ْ
َما ه َب ُة اهلل فَ ِه َى َح َياةٌ أ ََبد َّي ٌة ِبا ْل َمسدددددددددي ِح َي ُ
ُج َرةَ ا ْل َْطيَّة ه َى َم ْو ٌ َ
ِ
ش ُهودا" (أع .)8:1
ون لى ُ
الصالحة ،فيمجدوا أبانا الذى فى السموات ..حينئذ يكمل فينا ما يريده الرب منا" :تَ ُكوُن َ
فلنشبع كل يوم من كلمة اهلل الحية الفعالة.
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كتيبة شهود
هل تعرف أن واحدة من أرقى مدن أوروبا أحطلق عليها اسم واحد من أبناء مصر "الصعايدة" األمجاد وهو من مدينة طيبة باألقصر ،إنه القديس

موريس قائد الكتيبة الطيبية .وان الخاتم الرسمى لبعض المقاطعات السويسرية نقش عليه رسم ثالثة من هؤالء الجنود الشهداء ،وأيضا القديسة فيرينا
وهى فتاة مصرية عاشت فى وسط أوروبا ،يرسمون صورتها وفى يدها إبريق ماء وفى األخرى "المشط" الذى تستخدمه المصريات منذ العصر

الفرعونى .يرسمونها على هذا النحو تخليدا للدور الذى قامت به القديسة فيرينا فى العناية بالمرضى فى هذه المناطق وفى تعليم أهلها النظافة ،منذ

أكثر من خمسة عشر قرنا .وان مئات الكاتدرائيات والكنائس واألديرة والهياكل والمنشآت المتنوعة تحمل أسماء مواطنينا الكرام أبناء طيبة العظيمة فى
صعيد مصرنا الحبيبة.

وهذه هى قصة الكتيبة الطيبية التى كانت فى القرن الثالث الميالدى جزءا من الجيش الرومانى الكبير ..فقد كان على
رأس اإلمبراطورية وقتئذ دقليديانوس (1:1 -181م) يعاونه مكسيميانوس ( )1:1 -181وكونا جيشها من كل الشعوب
الخاضعة لسلطانها ،فكانت تضم كتيبة من شباب مدينة طيبة (األقصر) مكونة من ::::جندى مسيحى قبطى مصرى.
وصدرت األوامر بإرتحال هذه الكتيبة من مصر إلى أوروبا ،لمساعدة مكسيميانوس فى حروبه بإقليم غاليا (فرنسا).
وكان من المعتاد أن تقدم العبادة لآللهة الوثنية قبل بدء المعارك ،وهكذا صـ ــدر األمر للكتيبة المص ـ ـرية أن تشـ ــارك
فى تقديم البخور فى هذه العبادة ،ولكن جنود الكتيبة رفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا معلنين أنهم وان كانوا يؤدون واجباتهم للدولة بأمانة إال
أنهم مسيحيون ال يعبدون إال اإلله الحقيقى يسوع المسيح رب السماء واألرض.
وازاء هذا الموقف أمر اإلمبراطور بأن تقف الكتيبة صـ ــفوفا ،وفى كل صـ ــف ،وبعد كل تسـ ــعة جنود ،يجلد العاشـ ــر ثم
ار على مسيحيتهم ،فأمر اإلمبراطور بتكرار َجلد العاشر وقتله.
تقطع رأسه ولكن الباقين لم يخافوا بل ازدادوا إصر ا
 -1القديس موريس قائد الكتيبة:
أما قائد الكتيبة الصـ ـ ـ ــعيدى "موريس" (نشـ ـ ـ ــأ القديس موريس فى مدينة طيبة (األقصـ ـ ـ ــر حاليا) وصـ ـ ـ ــار جنديا فى الجيش
الرومانى وترقى حتى صـ ـ ــار قائدا لهذه الكتيبة المكونة من  ::::جندى ،والضـ ـ ــباط زمالؤه كانوا يشـ ـ ــجعون جنودهم لكى
أمر بقتل جميع أفراد الكتيبة حيثما تكون معســكراتها .حدث هذا فى الس ـنوات
يثبتوا على إيمانهم .وحينئذ أصــدر اإلمبراطور ا
األخيرة من القرن الثالث الميالدى.
يقول األب (بول دورليان) مؤلف كتاب "قديسدددو مصدددر" (هكذا اس ــتش ــهد البعض فى إجون بس ــويسـ ـ ار ،والبعض فى إجوليا
بشمال إيطاليا ،وغيرهم فى تريف "على نهر الموزيل بين فرنسا وبلجيكا" فكانت مذبحة هائلة ومجزرة همجية فظيعة تناثرت فيها أشالء المصريين فوق وادى
أجون وأرتوت أرضه بدمائهم) .وتخليدا لذكرى هذا الموقف العظيم ،غير سكان الوادى اسم مدينة أجون وأطلقوا عليه اسم قائد الكتيبة المصرى فصار اسمها
حتى اليوم "سان موريس" فى مقاطعة فاليه ،وأقيمت بهذه المدينة فى منتصف القرن الرابع كنيسة ذكرتها المخطوطة التى سجلت وقائع اإل ستشهاد وأظهرت
آثارها الحفائر التى أجريت فى الموقع .ولقد كان إستشهاد الجنود المصريين ،وما صاحبه من شجاعة وصمود ورجولة ،هذا كله كان يمأل المشاهدين إعجابا
وتقدير لهم ،وكان يدفعهم للتساؤل عن سر هذه العظمة وهذا اإليمان حتى الموت ،وهكذا بدأ تحول شعب هذه المناطق من الوثنية إلى المسيحية بسبب
ا
بهم
هذه الكتيبة ..وارتبطت أسـ ـ ــماء العديد من أفراد الكتيبة بمختلف المدن والقرى ،وفى مقدمتهم القائد موريس ،الذى أُطلق أسدددددمه على مدينتين ،األولى سـ ـ ــبق
ذكرها والثانية سان موريتز (بالنطق األلمانى) فى مقاطعة أنجاندين بسويس ار ،وأقيم له تمثال فى ميدان كبير بها.
وكما كانوا شهودا للمسيح بأمانتهم وقوتهم فى الخدمة العسكرية ،أصبحوا شهودا أيضا بإيمانهم القوى وشجاعتهم فى اإلستشهاد .كان أفراد هذه الكتيبة أمناء
فى دورهم الوطنى كجنود وض ـ ــباط ،ولكن أيضـ ـ ـا كانوا أمناء لمس ـ ــيحهم وايمانهم فش ـ ــهدوا ورفعوا اس ـ ــم المس ـ ــيح واس ـ ــم مص ـ ــر وطنهم فى دول العالم الغربى
المتحضر.
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 -2القديسة فيرينا ..فتاة أتت من الصعيد إلى سويسرا:
وتعتبر فيرينا المصرية الطيبية (من جراجوس  -مركز قوص) واحدة من أكثر القديسات شعبية فى سويس ار وجنوب ألمانيا وذلك
بسبب ما تم على يديها من أعمال الشفقة والمحبة وما أجرته من معجزات ،وألنها ساهمت فى تحويل سكان المنطقة إلى المسيحية.
ولقد كانت فيرينا إبنة لعائلة متميزة فى طيبة(األقصر) وعهد بها والدها إلى األسقف خيرمون الذى عمدها وعلمها ،ولقد كان معتادا
وقتئذ أن يصاحب المجندين فى إرتحالهم بعض من أفراد أسرهم لخدمتهم مثل األمهات والزوجات واألخوات ..وهكذا صاحبت
فيرينا الكتيبة الطيبية ،فى ذهابها إلى أوروبا وبقيت فى ميالن مع القسم الذى عسكر من الكتيبة فيها.
القديسة فيرينا تعلم سويس ار النظافة:
وحين س ـ ــمعت بإس ـ ــتش ـ ــهاد أخوتها وجنود بلدها الذين رافقتهم من مص ـ ــر ،عبرت جبال األلب إلى أجونوم ،وظلت هناك تواص ـ ــل
الص ــوم والص ــالة ،ثم عاش ــت فى مغارة لتتعبد فيها وتقتات من ش ــغل يديها ،وفى نفس الوقت كانت تعتنى بالمرض ــى ،وتعلم الفتيات
السـ ـ ـ ــلوك الصـ ـ ـ ــحى والنظافة ،وتهتم بالفقراء ،وتغسـ ـ ـ ــل جروح البرص وتدهنها باألدوية ،وتمت على يديها بمعونة اهلل معجزات كثيرة ،جعلت الجماهير تنجذب نحوها
وتحبها وتستجيب لتعاليمها.
ولعل أعجب ما يرتبط بهذه القديســة المصـرية ويجعل صــلتها بوطنها األصــلى ماثلة دوما أمام الشــعوب التى تعتز بذكراها ،هو صــورتها المتداولة شــعبيا فى
تلك البالد ففيها تظهر فيرينا ممسـ ــكة فى يدها اليسـ ــرى بمشـ ــط مزدوج مماثل لما تسـ ــتعمله المص ـ ـريات منذ العهد الفرعونى وحتى اليوم ،ويحتفظ به المتحف
ـفر بنفس طريقة نســاء الريف
المصــرى والمتحف القبطى بنماذج له ،وكانت تعلم به النســاء العناية بشــعرهن .ولها صــورة ممســكة بالمشــط ويتدلى شــعرها مضـ ا
المصـ ــرى حتى اليوم ،أما يدها اليمنى ففيها أبريق ماء للغسـ ــيل ،والصـ ــورة تعبر عن جهدها فى العناية بالمرضـ ــى وغسـ ــل جروحهم ،ومازال أسـ ــمها من أكثر
األسماء شعبية وتسمى به الفتيات فى الجزء األلمانى من سويس ار حتى اليوم.
ولقد أقيمت على المكان الذى كانت تقيم فيه كنيس ـ ـ ـ ـ ــة ححفظ فيها جس ـ ـ ـ ـ ــدها ،ومنذ ذلك الوقت تعتبر هذه البقعة من أحب األماكن التى يحج إليها الش ـ ـ ـ ـ ــعوب من

س ــويسـ ـرا ،ويرجنديا ،واأللزاس والغابة الس ــوداء .ومن العس ــير بيان الكنائس التى بنت على اس ــم هذه القديس الش ــعبية .فهناكأكثر من مائة كنيسدددة بأسدددمها فى
مْتلف المقاطعات السويسرية.
األْتام الرسمية لمدينة زيوريخ بألمانيا :
يص ـ ــور النقش الذى حفر فى ختم برلمان مقاطعة زيوريخ ،وكذا ختم حكومتها ،يص ـ ــور هذا النقش ثالثة أش ـ ــخاص بال
رؤوس ولكن كل واحد منهم يحمل رأسه على يديه.
فما هو أص ـ ـ ــل هذا النقش الغريب؟ تس ـ ـ ــجل المخطوطات والتقاليد التاريخية ،أن ثالثة من أفراد الكتيبة الطيبية .فيلكس
وأخته ريجوال واكسـ ـ ـ ــبرانتيوس ،كانوا فى موقع على ض ـ ـ ـ ـفاف بحيرة زيوريخ ،فقحبض عليهم واعترفوا بانتمائهم إلى الكتيبة

الطيبية والى قائدها موريس ورفاقه الذين استشهدوا واذا صمم الثالثة على التمسك بإيمانهم تعرضوا إلى تعذيب شديد ،حدثت أثناءه معجزات كثيرة ثم قحطعت
رؤوس ـ ــهم .وتروى المص ـ ــادر التاريخية أنه بعد أن س ـ ــقط الثالثة على األرض حسـ ـ ـ ِم َع ص ـ ــوت يدعوهم للنهوض لنوال
ليست الشجاعة فى مواجهة
متر ثم ركعوا على
أكاليل الشــهادة ،فانتصــب الثالثة واقفين ،كل واحد يحمل أرســه بين يديه ،وســاروا حوالى خمســين ا
األرض ورقدوا ،وأُقيم فى مكان اسددددتشددددهادهم ومكان دفنهم ديران وكنيسددددة ،ولهذه المنشـ ـ ــآت تقدير روحى عميق،
ومكانة واعزاز شـ ــعبى كبير فى المنطقة وهو الدير الكبير الذى أحقيم على مكان الدفن ،فى مكان أقدم كنيسـ ــة هناك،

االموت ،ولكنها فى مواجهة
الحياة(.الكتيبة الطيبية)

ونقلت إلى الدير أجساد الشهداء الثالثة.
وفى الموقع الذى قطعت فيه رؤوســهم أقيمت كنيســة الماء ،كما أنشــئ أيض ـا فى هذا المكان دير للراهبات وفيه كنيســة مشــهورة أقيمت على الضــفة األخرى
لنهر ليمات.
وتعيد المدينة لذكرى هؤالء الشهداء يوم  11سبتمبر من كل عام واألمر الذى يشد اإلنتباه هنا هو أن هذا اليوم نفسه يوافق رأس السنة القبطية (أول توت).
ولقد كانت وقائع هذا اإلس ـ ــتش ـ ــهاد باإلض ـ ــافة إلى المعجزات التى حدثت فى هذا المكان ،هذا كله س ـ ــاهم فى تحفيز س ـ ــكان المنطقة إلى ترك الوثنية واعتناق
المسيحية.
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كيف أشهد للمسيح فى عائلتى؟
ش ُهودا" (أع  )8:1كضرورة ودعوة ألن نشهد لمسيحنا القدوس من خالل:
ون لِى ُ
يأتى شعار مهرجان هذا العام " 1:11تَ ُكوُن َ
أخير فى المجال الوطنى..
الشهادة له فى المجال الشخصى ،وفى المجال األسرى ،وفى المجال الكنسى ،وفى المجال المجتمعى و ا
ففى المجال األسرى ،كانت األسرة  -ونرجو أن تكون دائما  -نموذجا شاهدا للمسيح بسكناه فيها ..أسرة متماسكة ومتحابة ،ال مشاكل وال خالفات..
وهناك مفاهيم كثيرة تشهد لنا أننا شهود للمسيح فيها:
 -1المحبة واإلحتمال
ذهب أوالد يعقوب يرعون فى شكيم ،ولم يبق معه فى حبرون إال يوسف وبنيامين ،اللذان أحبهما بنفس المحبة التى أحب
ـغير ،أما يوســف فكان قد بلغ الســابعة عشــر ،فنادى يعقوب يوســف وقال له" :تَ َعا َل فَأ ُْر ِسدلَ َك..
بها أمهما .كان بنيامين صـ ا
ِ
سالَ َم َة إِ ْْ َوِت َكَ ..وُرَّد لى َْ َب ار" (تك .)11،11 :1:
اذ َ
ْه ِب ا ْنظُ ْر َ
لم يتردد يوســف لحظة واحدة ،بل على الرغم مما تحققه من أخطار اإلرســالية :أخطار المياه ،أخطار اللصــوص ،أخطار
الوحوش ،أخطار الليالى الحالكة ،أخطار من إخوة كذبة كانوا يبغضـ ــوه بشـ ــدة ،لكنه لم يحتسـ ــب لشـ ــئ من هذا ،بل حالما
علم بإرادة والده قال" :هأنذا" وهكذا أرسله يعقوب أبيه.
على أن يوس ـ ـ ــف لم يذهب فى طلب إخوته لمجرد إرس ـ ـ ــال أبيه إياه ،فلو كان األمر هكذا لعاد إلى بيته عندما أدرك أنهم
تركوا ش ــكيم المخيفة بس ــالم ،ولكنه عوض ــا عن هذا بحث عنهم حتى وجدهم ألنه أحبهمَ " .فلَ َّما أ َْبصددروهُ ِم ْن ب ِع ٍ
احتَالُوا لَ ُه لِ ُي ِميتُوهُ" (تك
يد قَ ْبلَ َما اقْتََر َب إِلَ ْي ِهِم ْ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
 )18:1:ولوال توسالت رأوبين األخ األكبر ،لكانوا بال شك قد قتلوه بال رحمة ،وطرحوا جثته فى جب بعيد"َ ،وأَ َْ ُذوهُ َوطَ َر ُحوهُ فى ا ْلب ْئر" وقد كان هذا تصرف
متدنى من تسعة رجال بالغين أن َينقضوا على صبى واحد صغير مسالم أعزل.
ان َر ُجال َنا ِجحا" (تك  ..)1:1:أتعلم
ان َّ
وس َ
ف فَ َك َ
لما بيع يوسف إلى التجار المديانيين ،كانت هذه السلعة من نصيب فوطيفار رئيس الشرطة"َ ،وَك َ
الر ُّب َم َع ُي ُ
لماذا؟ ..ألنه وان كان قد جرده إخوته من قميصه الملون ،لكنهم لم يقدروا أن يجردوه من مبادئه ،من ضميره ،من محبته واتساع قلبه ،من إيمانه وثقته باهلل،
ان
كان يتمم عمله ليس ألنه مض ـ ـ ــطر إلتمامه ،بل ألن اهلل أعطاه هذا العمل ليعمله وهو يعملهح ألجل اهلل أيضـ ـ ـ ـا ..لذلك يقول الكتاب"َ :أ َّ
صددددد َنعُ َك َ
َن ُك َّل َما َي ْ
الر ُّب ُي ْن ِج ُح ُه ِب َي ِد ِه" (تك .)1:1:
َّ
 -2األمانة ترفع اإلنسان
مرت الســنون ،وأصــبح يوســف رجال موفقا ،وصــار وكيال على بيت ســيده ،وهنا واجه يوســف أعظم تجربة
ُْ ِطئ إِلَى ِ
ِ
َصدددددد َنعُ َه َذا َّ
اهلل؟" (تك
فى حياته ،ولكنه ص ـ ـ ـ ــرخ فى وجه الش ـ ـ ـ ــر قائالَ " :ك ْي َ
فأ ْ
يم َوأ ْ ُ
الشددددددَّر ا ْل َعظ َ

 .)::1:ويدخل يوسـ ـ ــف السـ ـ ــجن ،وتتوالى حلقات سـ ـ ــلسـ ـ ــلة العناية اإللهية السـ ـ ــاهرة مع محبى الرب ،فيرتفع
يوسف فى طرفة عين من السجن إلى العرش ،سبق أن احتقره إخوته ،أما اآلن فإننا نرى فرعون أرفع الملوك
شأنا يكرمه ،والثوب الذى تركه فى يدى الزانية استُ ِ
بد َل بأفْر الثياب الملكية.
 -3التسامح

وتمر األيام ويتحق ق تفسـ ــير األحالم وتحدث مجاعة عظيمة فى البالد ،هذه التى اسـ ــتعد لها يوسـ ــف من قبل ،ويلجأ إليه إخوته ،وتتغير األحوال ،إذ بعد أن

تحكموا فى حياته أو موته يوما ما ،يقفوا أمامه اآلن محتاجين منه طعاما ألجل حياتهم ،وها هو متشبها بإلهه ،يغلبه تحننه ويقبلهم ،ويصفح عنهم ويكرمهم،
ِ
يع ا َّ
لشددددِّر الَّ ِذ
ف أ َّ
ضدددد َ
وسدددد َ
وسدددد َ
َن أ ََب ُ
ف َي ْ
اه ْم قَ ْد َم َ
ط ِه ُد َنا َوَي ُرُّد َعلَ ْي َنا َجم َ
ات قَالُوا :لَ َع َّل ُي ُ
هم وأبوه ،حتى أنه عندما مات أبوهم يعقوب قالواَ " :ولَ َّما َأرَى إِ ْْ َوةُ ُي ُ
ون لِيوس َ ِ
ِ ِ
ِ
اصفَ ْح َع ْن َذ ْن ِب إِ ْْ َوِت َك" (تك .)1:-11 :1:
وس َ
ف قَ ِائلِ َ
ف :آه! ْ
صى قَ ْب َل َم ْوِته قَائالَ :ه َك َذا تَقُولُ َ ُ ُ
ين :أَُبو َك أ َْو َ
صوا إِلَى ُي ُ
ص َن ْع َنا ِبه فَأ َْو ُ
َ
لكن الجميل هنا والذى يحتاج إلى وقفة تأمل هو موقف يوسف ..ترى ماذا فعل؟!!...
ف ِح َ َّ
ِ
يد َك" (الحظ هنا تحقق حلم يوسف فى صغره عندما حلم أن أخوته يسجدون
وس ُ
ام ُه َوقَالُواَ :ها َن ْح ُن َع ِب ُ
"فَ َب َكى ُي ُ
َم َ
ين َكل ُموهَُ .وأَتَى إ ْْ َوتُ ُه أ َْي ضا َو َوقَ ُعوا أ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّب
شددداار أ َّ
صددد ْدتُ ْم لى َ
وسددد ُ
َعولُ ُك ْم َوأ َْوالَ َد ُك ْم ،فَ َعز ُ
صددد َد به َْ ْي ار فَ َ
ف :الَ تَ َْافُوا .ألَن ُه َه ْل أََنا َم َك َ
اه ْم َوطَي َ
اآلن الَ تَ َْافُوا .أََنا أ ُ
َما اهللُ فَقَ َ
ان اهلل؟ أَ ْنتُ ْم قَ َ
له) فَقَا َل لَ ُه ْم ُي ُ
وب ُه ْم" (تك .)11-1::1:
قُلُ َ
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تأمل فى موقف يوسف الصديق تجاه أخوته ..واتساع ورحابة قلبه الذى عزاهم وطيب قلوبهم ..تلك القلوب التى لم تشفق عليه فى صغره ..يوسف الصديق
كان لديه سبب به يضطهد إخوته ،وان كان قد فعل لم يكن يدنه أحد ..أما هو فتمثل بسيده الذى صفح لصالبيه ،معطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بذلك لنا مثاال فى العفة ،والفضيلة،
والبر ،والمحبة الكاملة ،لكى نحتذى به.
 -4اإلحترام والتقدير (1مل )22-2:13
الملك ،ولكن ألنه كان من قبل الرب أن يكون س ــليمان عوض داود أبيه،
فى قص ــة تَ َمل ح
ك الملك س ــليمان مكان داود أبيه ،حدث أن أخيه أدونيا كان يش ــتهى ح
راح أدونيا بحيلة يطلب من بثشـبع أم سـليمان أن تتوسـط عند إبنها سـليمان حتى يهبه أبيشـج الشـونمية( ،التى كانت حاضـنة لداود قبيل موته) زوجة له ،وان
كان وراء طلبه هذا رغبة غير واضــحة لإلســتيالء على العرش ،إال أن ما يهمنا فى هذه القصــة هو الحوار الذى دار بين ســليمان الحكيم أعظم وأغنى ملوك
العهد القديم وأمه ،ومقدار اإلحترام والتقدير الذى القته من إبنها الملك .كان يمكنه أن يتعامل معها بسلطان فهو الملك ..ولكنه رغم ما وصل إليه من مكانة
وتقدير؟! الحظ أيضا
ا
عظيمة ،لم يتعظم على أمه ..لم يتعال عليها رغم عظم مركزه ،وسمو ورفعة مكانته .ولكن دعونا نتساءل :أما يزيده تصرفه هذا رفعة
ار راقيا عندما س ـ ـ ـ ــألته أمه قائلة :اآلن أسدددددددألك سدددددددؤاال واحدا فال تردنى فيه وكان رده كله تقدير إذ أجابها:
كيف دار الحوار بينهما ،والى أى مدى كان حو ا
"اسدددألى يا أمى ألنى ال أردك" .إن احترام أفراد األسـ ــرة لبعضـ ــهم البعض ضـ ــرورة ،كما أنه ينبغى أال يتعالى أى ابن على أبويه مهما وصـ ــل إلى مركز علمى ،أو
ثقافى ،أو إجتماعى ..فإن هذا التعالى يقلل من شأنه بينما قد يظن هو العكس.
وهناك شروط
.I
.II
.III
.IV

للحوار الناجح:
أن يكون بهدوء ..بدون عصبية وصوت عالى ..دون عناد وتصلب ..حوار هادئ.
أن يكون بإحترام  ...عندما نتحاور يجب أن أحترم عقلية والدى ..أحترم أس ـ ــلوب ورغبة ورأى والدتى ..أش ـ ــعر بمش ـ ــاعر الطرف اآلخر
وأبادله اإلحساس.
بفهم لآلْر ..يجب أن أضع نفسى مكان الطرف اآلخر ..أسمع وجهة نظره ،وأحاول أن أتفهم نظرته لألمور وتفسيره لألحداث.
بإقناع أو إقتناع  ..أحاول أن أقنع اآلخرين بوجهة نظرى ..أو أقتنع أنا بوجهة نظرهم ،لكن إذا لم يقتنع الطرف اآلخر بوجهة نظرى،
فعلّى أن أخضع بهدوء ،ثم بعد ذلك يمكن أن نعاود الحوار مرة أخرى.

 -5إهتمام األبناء باآلباء (يو )22-25 :11
يوضـ ــح لنا القديس يوحنا اإلنجيلى كيف كان يدبر أمور السـ ــيدة العذراء فى لحظات الصـ ــلب عينها ،فإنه
حيث ال يســبب الوالدان أية إعاقة فى األمور المختصــة باهلل ،فأننا ملتزمون أن نمهد الطريق لهما ،ويكون
الخطر عظيما إن لم نفعل ذلك ،لقد اهتم السيد المسيح بالغير واستخدم كل وسيلة ليحول األنظار إلى األبدية،
فكم باألكثر كان يليق به أن يفعل ذلك مع أمه.
بينما هرب جميع التالميذ ماعدا يوحنا ،إذا بالنسـ ـ ــوة :والدته وأختها ومريم المجدلية إسـ ـ ــتمررن فى مرافقته
حتى الصليب ،لم يخشين عنف األشرار وال رعب المنظر ،بالطبع لم يكن فى إمكانيتهن أن يعملن شيئا له ،لكنهن أظهرن إخالصهن له حتى النهاية ،رافقنه
ف" (لو  ،)11:1حقا إنها نعمة اهلل الفائقة
فى طريق الخالص الذى سـار فيه ،لقد تحقق قول سـمعان الشـيخ للسـيدة العذراء مريم بأنها"َ :ي ُج ُ
وز ِفى َن ْف ِس ِك َس ْي ٌ
التى سندت هذه األم الحنون فى هذه اللحظات العصيبة.
فلما رأى يس ـ ـ ـ ــوع أمه والتلميذ الذى كان يحبه واقفا ،قال ألمه" :يا امرأة هوذا ابنك " ،لقد انش ـ ـ ـ ــغل قلب الس ـ ـ ـ ــيدة العذراء وفكرها وكل كيانها فى هذه اللحظات
المريرة باآلم ابنها الوحيد الحبيب ،وأما هو فرغم كل آالمه لم ينشـغل عنها ،بل كانت كل آالمه هذه ثمرة من ثمار حبه الشـديد لها وللبشـرية ،وفى حنو شـديد
نحوها س ــلمها إلى من كان يحبه .لم يترك ألمه ش ــيئا إذ لم يكن له ذهب وال فض ــة لكى ترثه عنه ،فالص ــندوق العام لحس ــاب كل التالميذ كان فى يد يهوذا،
الذى غالبا ما بدده ،حتى ثيابه ورثها العسكر ،ليس له ما يقدمه لها سوى تسليمها فى يد من يحبه :يوحنا الرسول.
المتعبة ألجلنا ،وكم قدموا لنا طوال حياتنا حتى
يعلمنا الس ـ ـ ــيد أن نقدم توقي ار فوق المعتاد لوالدينا ،وأن نفض ـ ـ ــلهما عن اآلخرين ،ألنهما يتحمال الكثير من األمور ح
وصلنا لما نحن فيه ،فينبغى لنا أن نهتم ونفكر ماذا قدمنا نحن لهم .وهكذا سيفعل معنا أبناؤنا أيضا فيما بعد.
فلنكن يا أحبائى شهودا ونموذجا للسيد المسيح نتمثل به فى معامالتنا مع والدينا حتى مهما كبرنا أو تزوجنا أو إنشغلنا ال ننساهم أبدا .وهذه وصية الكتاب
لنا :
ض ِ
ِ
َّام َك َولِ َي ُكوَنل َك َْ ْيٌر على األ َْر ِ
له َك" (تث )1::1
التي ُي ْع ِطي َك َّ
صا َك َّ
"أَ ْك ِرْم أ ََبا َك َوأ َّ
الر ُّب إِ ُ
الر ُّب إِ ُ
ُم َك َك َما أ َْو َ
له َك لتَطُول أَي ُ
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إبعد الى العمق
لعل أكبر إتهام يوجه إلينا اليوم ،هو اإلتهام "بالسطحية" ..ومع إحساسنا أن هذا إتهام فيه الكثير من الظلم ،إال أن فيه أيضا
بعض الحقيقة .أما الظلم فألنه يتسم بالتعميم ،فليس كل الشباب سطحيا ،كما أن صغر السن ،ونقص الخبرة الطبيعى ،وأسلوب

التعليم ،ووسائل اإلعالم واإلنترنت ..إلخ ...كل هذه تجعل من اإلتهام إجحافا فى حق شبابنا .أما صدق اإلتهام فينبع من

سهولة عزوف شبابنا عن استعماق النفس ،وتدارس التراث الروحى والفكرى ،وسهولة إنقياده للدنس أو الجريمة أو اإلدمان،
وتكوين جماعات منحرفة دون إحساس بالذنب ..إلخ.
من هنا نحتاج أن ندْل إلى العمق ..إنها دعوة ورحلة لنغوص نحو:
 -1عمق النفس
هذا غوص هام ،يجب أن نتعود عليه ،ففى أعماق النفس إحتياجات كثيرة هامة ودفينة ،تطغى عليها إهتمامات س ـ ـ ـ ـ ـ ــطح ية وزمنية زائلة .فكل منا يهتم

بإحتياجاته البيولوجية :كالطعام والجنس ،وبإحتياجاته النفسدددية :كالحاجة إلى اإلنتماء ،والحب ،والتقدير ،والنجاح ...الخ .ولكننا بحاجة أن نهتم بإحتياجاتنا
الفكرية :كالثقافة ،واحتياجاتنا الروحية :كالْالص والشبع الروحى ،والْلود.
متى يغوص شبابنا إلى داْل نفسه وأعماقها؟!

إن اإلحتياجات البيولوجية والنفسية هامة ،ويمكن أن يشـبعها اإلنسـان بطريقة متزنة وسـوية .بل إن اإلنسـان المسـيحى يسـتطيع بالمسيح الساكن فيه ،وفعل روح
اهلل القدوس ،أن يشبع هذه اإلحتياجات بصورة أفضل :
 هو يحتاج إلى الطعام ...ويرى الصوم ضرورة روحية بناءة!!
 ويحتاج إلى الجنس ...ولكن فى جهاد وطهارة وقداسة!!
 ويحتاج إلى اإل نتماء ...فينتمى إلى أسرته وكنيسته ومسيحيته ومجتمعه ووطنه والجنس البشرى عامة!!
 ويحتاج إلى الحب ...وبالمسيح يحب الجميع ويحبه الجميع!!
 ويحتاج إلى التقدير ...فهو شخصية متزنة وديعة قوية!!
 يحتاج إلى النجاح ...إذ يسير مع اهلل ويثابر والرب حين ِجح طريقه!!
 -2عمق الفكر

نحتاج لكى نتعمق فكريا أن نقرأ!!
وفى تجربة أمريكية ش ـ ـ ــهيرة وموثقة ،إن مجموعة من العائالت أغلقت التليفزيون نهائيا ،بقنواته التى تعمل  11س ـ ـ ــاعة
يوميا ،لترى نتيجة ذلك على سلوك هذه األسرات ،فوجد الدارسون أن نتيجة التجربة كانت كما يلى :
أ -بدأ الشباب والفتيان يقرأون الكتب.
ب -ترابطت األسرة بصورة أفضل.
ج -تزاورت هذه األسرات مع بعضها.
إذن فاألثر هنا كان  :فكريا ،عائليا ،واجتماعيا!!
لســنا نقصــد غلق التليفزيون واإلنترنت ووســائل اإلتصــال الحديثة نهائيا وقد أصــبحت الشــغل الشــاغل ألغلب الشــباب من كمبيوتر لموبايل فلعلك تالحظ مثال
فى أى جلسـ ــة عائلية كيف أن العائلة أصـ ــبحت حتى وهى مجتمعة أن كل فرد من أفراد العائلة موجود بالجسـ ــد فقط بينما الكل مشـ ــغول فعليا بالموبايل مما
جعل مسـ ـ ــافة بين الناس حتى ولو كانوا فى مكان واحد ،ال تواصـ ـ ــل فعلى بينهم ،وهذه من سـ ـ ــلبيات الموبايل وال ننكر أن له ايجابيات أيض ـ ـ ـا ،فلكل وسـ ـ ــيلة
سلبياتها وايجابياتها.
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ولكن وجدنا أن مواجهة سلبيات وسائل اإلعالم واإلتصال تأتى كما يلى:
أ -إشباع روحى :يجعلنى قاد ار على اإلفراز والتمييز بين البرامج ،والمواقع ،األصدقاء على شبكات التواصل اإلجتماعى ،وانتقاء المناسب والمفيد منها.
قادر على النقد واإلختيار اإليجابى ،وليس الخضوع "للترويح السلبى" ،الخطير األثر على عقولنا
ب -إ شباع ثقافى :يمأل ذهنى بقضايا مهمة ،تجعلنى ا
جميعا.
س
ج -القدرة على اإلْتيار :فالش ـ ـ ـ ـ ـ ــبعان روحيا وثقافيا يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع اإلفراز والنقد والتمييز ،فيختار ما يراه بناء ويرفض ما يراه تافها أو هداما ،فإن "اَ َّلنفْ ُ
َّ
س َل" (أم.)::1:
وس ا ْل َع َ
الش ْب َعا َن ُة تَ ُد ُ
د-تحديد وقت يومى للقراءة :س ـ ـواء فى الكتاب المقدس أو الكتب الروحية والثقافية لتكوين عادة القراءة ،وال نكتفى من القراءة على اإلنترنت فقط ،ويمكن

اإلشتراك فى المسابقات الصيفية والمهرجانات لكى نستفيد منها ..كما يمكن إ شتراك مجموعة من الشباب فى تبادل الكتب الجديدة والهامة سواء كتب كنسية
أو ثقافية ،إذ يشـ ــتروا معا الكتب ،ويتبادلوا قراءتها ،ويحتفظ كل منهم فى النهاية بنصـ ــيب منها ،مكونا مكتبة صـ ــغيرة خاصـ ــهة به أو بأس ـ ـرته ،فالكتاب خير

وأصدق مصدر للمعلومة.
 -3عمق الروح

فى أعماق اإلنسـ ـ ــان حاجات ثالث جوهرية ،قلما إنتبهنا إليها كشـ ـ ــباب ،بسـ ـ ــبب إندفاعنا نحو الحياة الزمنية ،وهذا أمر طبيعى ،لكن ينبغى أن يكون إهتمامنا
ِ
بتكوين مسـ ــتقبلنا المادى ،ال يكون على حسـ ــاب إهتمامنا بمسـ ــتقبلنا الروحى :هنا وفى األبدية!! إذ " َما َذا َي ْنتَ ِفعُ ِ
سددد ُه؟"
سددد ُ
ان لَ ْو َرِب َح ا ْل َعالَ َم ُكلَّ ُه َو َْسددد َر َن ْف َ
اإل ْن َ
(مر.)1::8
أ -الروح تحتــاج إلى الخالص :بمعنى أن الخطيــة تزعجهــا وتلوثهــا!! ويحتــاج اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  -ككيــان متكــامــل  -أن
يتخلص من عبودية الخطية ،وحكمها بالموت ،وبص ــمتها الس ــلبية!! ونحن نش ــكر الرب يسـ ـوع ألنه أعطانا ويعطينا هذه
البركات:
 فالمعمودية تخلصنا من الخطية الجدية والفعلية.
 والميرون يجعل روح اهلل يثبت فينا.
 التناول يجعلنا نثبت فى المسيح ،والمسيح يثبت فينا.
 والتوبة تجديد لكل هذه البركات.
لذلك فمســكين من ال يتوب ويعود إلى الرب ،إلى بيت اآلب ،حيث الخالص والقداســة والشــبع ..حيث ســكنى اهلل فى
اإلنسان بنعمة وفعل روحه القدوس!!
وطوبى لنفس تحرص على فحص أعماقها ،وا كتشـ ـ ــاف ضـ ـ ــعفاتها فى نور المسـ ـ ــيح واإلنجيل واألب الروحى ،وتجاهد تحت إرشـ ـ ــاد روحى لتتخلص منها
جميعا!!
ب -والروح تحتاج إلى الشـ ــبع :فهى كجزء من الكيان ا إلنسـ ــانى لها غذاؤها ،الذى ال تغتذى بس ـ ـواه ،أقصـ ــد الشـ ــركة مع اهلل :فى الصـ ــالة ،واإلنجيل،
واألسرار المقدسة ،والقراءات ،واإلجتماعات ،والخدمات الروحية..
 -فإذا كان العقل غذاؤه الثقافة.

 -والنفس غذاؤها الترويح والتسامى.

 -والجسد غذاؤه الطعام والرياضة والراحة والنوم.

االب ِت َها ِج
اس ِم َك أ َْرفَعُ َي َد ِّ
ىَ ،ك َما ِم ْن َش ْحٍم َوَد َسٍم تَ ْش َبعُ َن ْف ِسىَ ،وِب َشفَتَ ْى ْ
 فالروح غذاؤها عشـرة اهلل طبعا بالصـالة أوال وغيرها من الوسـائط الروحية!! " ِب ْس ِّب ُح َك فَ ِمى " (مز .)1،1::
ُي َ
الش ــبع الروحى كفيل بأن ينقل اإلنس ــان من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة ومن حياة يمألها الض ــعف والفس ــاد والفش ــل والف ار
سدددددد َلَ ،ولِ َّلن ْف ِ
س َّ
س ا ْل َج ِائ َع ِة ُك ُّل ُمر ُح ْل ٌو " ( أم
وس ا ْل َع َ
الشدددددد ْب َعا َن ُة تَ ُد ُ
إلى حياة مباركة تمألها القوة والسـ ـ ـ ــعادة واإلنتصـ ـ ـ ــارات" ..اَ َّلن ْف ُ
.)::1:
صددددديقى ،ليتك تشددددبع بالرب وتتلذذ به ،ألنه حينئذ سددددتتغير حياتك إلى األفضددددل وحينئذ ترى مجد اهلل فى كل أعمالك ويراه
الناس فى أعمالك أيضا ..لك القرار والمصير!!
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 -1عمق التراث
خطير أن يعيش اإلنسان بال جذور!! فهذا ضد اإلنتماء!!
وضد اإلستفادة من ثروة وخبرات قديمة وفكر أصيل !!
وضد النمو الطبيعى للشجرة اإلنسانية ،فالحاضر نتاج الماضى ،واستيعاب الماضى مهم للمستقبل!!
بل إن هذا ضد "روح العصر" الذى تحرص على كل قديم حتى ولو كان بيتا عمره  11:سنة ،أو شجرة فى حديقة يملكها إنسان وال يستطيع أن يقطعها
إال لظروف قهرية وبتصريح من البلدية!!
ار جديدة دون دراسة دقيقة للقواعد ،وما فوقها حتى تاريخنا هذا!!
إن التراث هو القاعدة الخرسانية المسلحة ،وبعض األدوار ،ويستحيل أن نبنى أدو ا
من هنا كانت أهمية:
-1
-1
-1
-1
-1

دراسة تاريخنا الكنسى.
دراسات اآلباء.
دراسة اللغة القبطية.
الحفاظ على األلحان الكنسية.
الفن القبطى.

 -5عمق المعاصرة
وأقصــد بها ضــرورة أن نعى روح العصــر ،والثقافات المتاحة فيه ،وحركات الفكر،فليس مطلوبا من الشــباب المســيحى أن يظل مغلقا على نفســه ،غير شــاعر
بدوره المطلوب فى المجتمع والوطن واإلنسانية!!
االنسـ ــان المسـ ــيحى إنسـ ــان فى األسـ ــاس ،يختلط مع زمالئه فى الد ارسـ ــة والعمل والشـ ــارع والوطن ،يؤثر ويتأثر ،يتفاعل ويفعل ،له دوره وخدمته ،ينشـ ــر
المحبة ،ويقدم الخدمة ،ويشهد بأعماله وقدوته للمسيح ،والمسيح الساكن فيه!!
من هنا كان إعتزال الحياة اإلجتماعية والوطنية والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية ،ولو على المس ـ ـ ــتوى النفس ـ ـ ــى ال الفعلى ،إتجاه غير
ور ا ْل َعالَِم" (مت " ،)11:1أَْنتُ ْم ِم ْل ُح األ َْر ِ
َع َمالَ ُك ُم ا ْل َح َسَن َة
ض" (مت َ" ،)11:1يَرْوا أ ْ
مسيحى!! فالمسيحية تنادينا" :أَ ْنتُ ْم ُن ُ
السددددماو ِ
ِ ِ
ادةٌ
ات( ".مت  .)1::1حتى األب األس ـ ــقف ،تطلب منه الكنيس ـ ــة أن يكون له " َ
شدددد َه َ
َوُي َم ِّج ُدوا أََبا ُك ُم الَّذى في َّ َ َ
ين ُه ْم ِم ْن َْ ِ
ار ٍج" (1تى  .)::1إذن:
س َن ٌة ِم َن الَّ ِذ َ
َح َ
أ -فالبد من التفاعل اإلجتماعى فى الدراسة والعمل والسكن.
ب -البد من دراسة التيارات الفكرية والسياسية المعاصرة.
ج -البد من اإلنضمام لألحزاب والمساهمة األمينة خدمة للوطن.
د -البد من المشاركة الجادة فى العملية اإلنتخابية ،واإلسهام بدور بناء فى هذا المجال.
هـ ـ ـ ـ ـ -البد من إستيعاب لتاريخ كنيستنا من منظوره الوطنى ،فكنيستنا تمسكت بقضايا الالهوت والعقيدة ،تماما كما
تمسكت بوطنيتها ورفضها لإلحتالل السياسى والفكرى للوطن.
و -بناء جسور الثقة والمحبة داخل الوطن درء لروح الفتنة وحفاظا على وحدة الوطن.
مجرد خطوط لبرنامج ضخم نحتاجه فعال...
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 -6عمق اإلفراز والتمييز
مع حرصـ ــنا الكبير أال ينزلق شـ ــبابنا حديثى الخبرة فى سـ ــلبية تيارات معاص ـ ـرة :أخالقية وفكرية واجتماعية ..إال أننا يجب أن نبنى ضـ ــمائر وعقول ش ـ ـبابنا،
بطريقة تجعله قاد ار على اإلفراز والتمييز واإلنتقاء!!
من هنا يكون واجبنا:

أ -تربية الض ـ ـ ـ ــمير :من خالل قلب تائب ،محب للمس ـ ـ ـ ــيح ،متعمق فى الخبرة الروحية ،دارس لإلنجيل واآلباء والطريق الروحى ،له أب روحى ،مثابر على

الجهاد ضـ ــد الخطي ة ،حريص على طهارة جسـ ــده مدقق فى حواسـ ــه وأفكاره ،مسـ ــتنير بروح اهلل القدوس وفكر اإلنجيل ،حسـ ــاس لحركات روح اهلل داخله حين

صورها :بالفكر ،والفعل ،والعالقة ...إلخ.
يحذره من خطية ،أو مجلة ،أو كتاب ،أو صديق ،أو فكرة ،أو فيلم ..حساس للخطية بكل ّ

َما َن ْح ُن َفلَ َنا ِف ْك ُر ا ْل َم ِس دي ِح" (1كو ،)1::1وهكذا يســتطيع أن ينفذ وصــية اإلنجيل
ب -تربية الفكر  :ليكون فك ار ارســخا ،وهو ما قال عنه الرســول بولسَ " :وأ َّ
ِ
"مس دتَأ ِ
اع ِة ا ْل َم ِس دي ِح" (1كو .)1:1:فالعقل المس ــتنير بالروح ،المتحد بالمس ــيح ،الدارس للكلمة ،المس ــتوعب لمزالق طريق الروح ،الفاهم
ْس د ِر َ
ين ُك َّل ف ْك ٍر إِلَى طَ َ
ُ ْ

قض ـ ــايا العص ـ ــر واتجاهاته اإليجابية والس ـ ــلبية ،المميز بين الخطأ والصـ ـ ـواب فى ثقافة المحيط به ...هو بال ش ـ ــك عقل ش ـ ــباب ناض ـ ــج قادر على التمييز،

واإلختيا أروالرفض!!

 -2عمق التفكير فى رؤيا المستقبل

المستقبل  -عند اإلنسان عموما والشباب خصوصا  -هو المستقبل الزمنى ،وهذا حقه!! ولكن ماذا عن المستقبل األبدى ،والمصير النهائى لإلنسان؟!
أال ينبغى أن يتحد المستقبالن معا ،ليصي ار مستقبال واحدا ،بهيجا ومبهجا؟!

لماذا هذا الفص ــل بينهما؟! هذا إفتعال ليس من روح اإلنجيل ،بل هو  -بالقطع  -من إيحاءات عدو الخير ،حتى ينش ــغل اإلنس ــان باألرض وينس ــى مس ــئوليته نحو

مستقبله األخروى!!

م ن هنا كان البد أن نتمتع بهذه الرؤيا الش ـ ـ ــاملة ..لم يعد لدى المؤمن تفريق بين ش ـ ـ ــئون األرض والمص ـ ـ ــير األبدى ..بل أن المؤمن يحيا األبدية من اآلن،

فالحياة األبدية فى مفهومها اإلنجيلى تكمن أس ــاس ــا فى التعرف على الس ــيد المس ــيح ،مخلص ــنا الص ــالح ،وهذه هى كلمات الرب يس ــوع بفمه الطاهر عن هذا
يق َّي و ْح َد َك وي سو َ ِ
اإل لَ َه ا ْلح ِق ِ
َن َي ْع ِرفُو َك أَ ْن َت ِ
يح الَّ ِذ أ َْر َس ْلتَ ُه" (يو ،)1:1:ومعرفة السيد المسيح له المجد هى
األمر ،قالَ " :و َه ِذ ِه ِه َي ا ْل َح َياةُ األ ََب ِد َّيةُ :أ ْ
ع ا ْل َم س َ
َ
ََ ُ
َ
الطريق الوحيد لمعرفة اإلله الحقيقى ،ألنه ابن اهلل ،وكلمة اهلل ،والمتجسد لخالصنا وتعليمنا...
فال يكف عن اإلهتمام بحياته األرضية ،من جهة :الدراسة والعمل والسكن والزواج واألطفال والحياة الطيبة ،ولكنه يفكر فى ذلك:
 بأسلوب مسيحى مقدس.
 بإهتمام بحياته األبدية.

 بأمانة لمبادئ اإلنجيل.

 بروحانية تجعله يتسامى فوق المادة.

ـتور لها ،ومن روحه القدوس هاديا وقائدا ،ومن مســيحها المبارك مخلص ـا وفاديا
وهذا ال يتأتى إال من خالل حياة مســيحية مقدســة ،تتخذ من إنجيل الرب دسـ ا

ونصيبا ،ومن األبدية وطنا نهائيا خالدا...

هذه بعض مالمح العمق الذى نتمناه  ...فكلما دخلنا إلى العمق كلما أثمرنا أكثر

وجذبنا كثيرين معنا إلى عمق الحياة الروحية بل واإلجتماعية واألسرية ،عندما
نسمع كلمة الرب ونثق بها وننفذها بالكامل ،كلما امتألنا بالروح القدس ،كلما أثمرنا
وصرنا شجرة مثمرة يستظل تحتها كل من يتعامل أو يتقابل معنا ،يرى فينا صورة

المسيح النقية الطاهرة الجذابة فيسعى هو أيضا للتمتع بمعرفة المسيح والبحث
عنه  ،فهيا جميعا "إبعدوا الى العمق".
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كيف تق أر األيقونة؟
الصورة الشخصية الموضوعة على الحساب الخاص بالفيس بوك لها دور هام فى معرفة
صاحب الحساب ،ويمكن من خاللها التعرف على بعض سمات الشخص حتى دون معرفه

مسبقه به ،كذلك األيقونات يمكننا من خاللها فهم الكثير عن كنيستنا القبطية ،فاأليقونة
فى معناها السرى هى رسالة تقوم بدور تعليمى له فاعليته فى الحياة الكنسية ،فمن خالل

لغة األلوان البسيطة تعلن األيقونة اإلنجيل المقدس ،وتوضح تعاليم الكنيسة وتنطلق
بمشاعر المؤمنين إلى الحياة العتيدة.
ماهى األيقونة

األيقونة كلمة يونانية تعنى صورة ،ولكنها ليست كأى صورة عادية ،بل لها صفات وتعريفات ورموز لها داللتها.
 وفى اإلصــطالح الكنســى ...األيقونة تعنى صــورة تمثل الســيد المســيح أو القديســة العذراء مريم أو الشــهداء
أو القديسين.

 وهى ال تخضع للخيال الخاص بالفنان ،بل يحكمها الهوت وطقس وتقاليد الكنيسة ..لذلك نجد فيها العديد
من المالمح الرمزية الدقيقة.

 كما أنها تعتبر عظة وكتاب مرسوم مسجل بلغة بسيطة جامعة يقرأها الكل دون تمييز بين لسان ولسان..
يترجمها األمى بلغة البساطة ،كمن يق أر كتاب أو يسمع عظة فيستطيع األميون العاجزون عن قراءة الكتب

أن يذكروا األعمال المملوءة محبة التى قام بها القديس ـ ــون وخائفوا اهلل بإخالص ،وهكذا تلتهب فيهم الغيرة،

لكى يتش ــبهوا بهم فيس ــلكوا كما س ــلكوا فى حياتهم ،مس ــتبدلين األرض بالس ــماء ،ومفض ــلين غير المنظورات

على األمور المرئية ،ويتلمس فيها المتعلم ما تعجز المؤلفات من اإلفصاح عنه.

ﺡﻱﻥﻡﺍﻥﺩﺥﻝ ﺍﻝﻙﻥﻱﺱﺓﺓﻡ ﻡﺏﻱﻥﻱ ﻡ ﻡ ﻡ
ﺃﻑﻙﺓﺓﺓﺍﺙ ﺭﺓﻱﺭﺓ ﻭ ﻡ ﻡ ﺍﻝ ﺍﻝ ﺓﻱﺓﺓﺓﺍﺓ
ﺍﻝﻡﺏﻱﺓﺓﺓﺩ ﺓﻥ ﻭﻥﻭ ﻥ ﻭﻥﺏﺓﺓﺓ ﻡﺓﺓﺓﻝﻑ
ﺏ
ﺍ .ﻱﻭ ﺍﻥﺓﺓﺓﺍ ﻝ ﺍﻝﻡﻭﺓﺓﺓﺩﺕﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﻡﻥ ﻡ
ﻑ ﺍﺕﻥﺍ ﻡﺩﻭءﺍً ﻭﺕالﻡﺍًﻥ ﻭﻱﺏﺭﻱﻥﺍ
ﻥ
ﻥﺵﺓﺓﺓﺓﺓﺓ ﺍﺓ ﺍﻝﺡﻱﺭﺓﻝ ﺓﻱﺓﺍﺓ ﺍﻝﻭﺓﺩﺍﺕﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﻡ
ﻭﺍﻝﺱﻱﺭﻑ ﺃﺙﺭ ﻡﺅالء ﺍﻝﻡﺝﺍ ﻡﺩﻱ ﻡ
ﺍﻝﺫﻱ ﻡ ﻙ ﺍﺍﺏﺍﻝﻡﺝﺩ
(ﻕ .ﻱﺍﺡﻥﺍ ﺍﻝﺩﻡﺵﻭ )

ما هى الشروط الواجب توافرها فى فنان األيقونة؟
األيقونة هى فن مختص بخدمة الكنيسة ،كالعهد القديم ووحى الروح القدس
على الفنانيين والذين قاموا بأعمال فنية لخيمة اإلجتماع ،وما تحتويه طبقا لتعاليم المسيح .لذا يجب أن يكون فنان األيقونة
متحدا باهلل وملهما منه وليس ناقال لصورة أعجبته ،إنما يكون رسمه نتيجة تأمل عميق فى حب اهلل ،وفى سر الخالص
لإلنسان ،وتأمله يكون ناتج أيضا من الكتاب المقدس (فأغلب األيقونات قديما رسمها رهبان).
وأن يكون الفنان موهوبا من الروح القدس وكان هذا أيضا فى العهد القديم .ولنأخذ مثاال:
ُورى ْب َن حور ِم ْن ِس د ْب ِط يهوَذا ِباس د ِم ِه ،ومهَهُ ِم ْن رو ِح ِ
ِِ
ص د ْل ِئي َل ْب َن أ ِ
اهلل ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْلفَ ْهِم َوا ْل َم ْع ِرفَ ِة َوُك ِّل
س د َر ِائي َل" :ا ْنظُُروا .قَ ْد َد َعا َّ
ْ
وس دى ل َبنى إِ ْ
َُ
الر ُّب َب َ
َوقَا َل ُم َ
ُ
ُ َ
ََ
ش ِب ،لِيعم َل ِفى ُك ِّل ص ْنع ٍة ِم َن ا ْلم ْْتَرع ِ
ش ِحجارٍة لِلتَّر ِ
ات ،لِيعم َل ِفى َّ
الْ ِت ار ِع م ْْتَرع ٍ
ٍ
ض ِة َو ُّ
الن َح ِ
اتَ .و َج َع َل ِفى
الذ َه ِب َوا ْل ِف َّ
صي ِعَ ،وِن َج َارِة ا ْل َْ َ
ُ ََ
ص ْن َعةَ ،و ْ َ ُ َ َ
َ َ
َ
اسَ ،وَن ْق ِ َ َ ْ
ََْ
ََْ
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سا ِج .ص ِان ِعى ُك ِّل ص ْنع ٍة وم ْْتَ ِرِعى ا ْلم ْْتَرع ِ
وص َوُك َّل َعم ِل َّ
ان َوا ْل ِق ْرِم ِز َوا ْل ُب ِ
َواأل ُْر ُج َو ِ
ات" (خر.)11-1::11
الن َّ
ُ ََ
َ
َ َ َُ
َ
إستخدمت الكنيسة القبطية هذه األيقونات كوسيلة ،الغرض من وضعها تذكير المؤمنين بأصحابها .فمثال تضع الكنيسة على حامل األيقونات أيقونة الصليب،
وهى تح ِ
ذكر المؤمنين بالفداء والثمن الغالى الذى حدفع من أجل الخالص وتلفت نظر المؤمن إلى كيفية الصلب ،وكيف أن السيد المسيح البار صلب مع
األشرار ،وأن أحد اللصين لما آمن بالمصلوب واعترف بربوبيته استحق الجلوس عن يمينه بقوله" :اليوم تكون معى فى الفردوس "..أما الذى أنكره فقد وضع
على شماله داللة خذالنه .وكذلك يكون حال الناس عند مجئ الرب الثانى :فالمؤمنون بالرب والذين عاشوا فى اإليمان "إيمان ابن اهلل الذى أحبنا وأسلم نفسه
ألجلنا "سوف يقيمهم السيد المسيح له المجد عن يمينه فى اليوم األخير ،وأما األشرار الذين ينكرونه فسوف يطرحهم عن يساره ،كما أن صورتى العذراء
ويوحنا اإلنجيلى بجانب صورة السيد المسيح له المجد مصلوبا من هنا ومن هناك إشارة إلى وقوفهما عند صلب المسيح قبل موته.
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فى الكنيسة ننظر نحو الشرق ،منتظرين مجئ ربنا يسوع المسيح على السحاب ،ننظر أيضا القديسين على حامل األيقونات يتطلعون إلينا ،إذ هم فعال فى

الفردوس يطلبون عنا كى نكمل جهادنا ونلحق بهم..
تكريم األيقونة
ويقول القديس باسيليوس الكبير فى تكريم األيقونة:

"تكريم األيقونة ينتقل إلى من تمثله األيقونة فإنها تمكننا من أن نمر ْالل باب مفتوح ونرتبط بصلة
معه وتحركنا وتؤثر علينا كى نقلد الفضائل واإليمان والتقوى التى تحلى بها شْص األيقونة ،وعندما

نمثُل أمام مجد الرب يسوع ونحب الغذاء الروحى ،وعندما نتأمل هذه
نعيش فى الحياة اإللهية فإننا ْ
الشْصيات المقدسة مصورة فى األيقونات نتمثل بمجد اهلل ونحب أن نصبح مثلها".

"لسنا نعبد األيقونة المادية ،بل نعبد اهلل المزمور له فى األيقونة".

"إعلموا يا أحبائى أننا حينما نسجد للصليب إنما نسجد للمصلوب ،وليس للخشب ،واال كنا ملزمين
نسجد لكل شجرة فى الطريق".

(ق .يوحنا الدمشقى)

"كما أنك عند تكرم الكتاب المقدس ،ال تنحنى لمادة الجلد أو الحبر ،بل ألقوال اهلل الواردة فيه ،هكذا أنا أكرم صورة السيد

المسيح ،لست أكرم الخشب والرسم ،هذا لن يكون ..فى تكريم صورة السيد المسيح ،أفكر فى إحتضان المسيح نفسه وتكريمه
هو ..نحن المسيحيون بقبالتنا الجسدية أليقونة المسيح ،أو أيقونة رسول أو شهيد نقبل السيد المسيح أو شهيده فى الروح".
(األب ليونتوس من نيابوليس بقبرص)
األيقونة وطقس الكنيسة
لأليقونة دور فعلى فى ترتيب طقس الكنيســة فليس من الممكن وضــع صــورة لكونها مرســومة بدقة ،فاأليقونة التى توضــع وتعلق وتصــير قطعة من بيت اهلل
تمر أوال بصلوات خاصة تسمى (صالة التدشين) حيث تدهن األيقونة بالميرون.
عنصر أساسيا بدورات األعياد السيدية (دورة عيد الشعانين وكذلك عيد الصليب وعيد القيامة).
ا
دور أساسيا فى الكنيسة ،فقد صارت
كما أن لأليقونة ا
طقس تكريس األيقونة
بعدما يصــلى الكاهن صــالة الشــكر ويرفع البخور يصــلى قائال" :أيها الســيد الرب "...الذى من قبل عبده موســى أعطانا الناموس منذ
البدء ،وأمر بصـ ــنع تابوت الشـ ــهادة به مثال الشـ ــاروبيم والسـ ــيرافيم ،الذين يسـ ــترون المذبح بأجنحتهم ،وأعطيت الحكمة لسـ ــليمان لبناء
البيت الذى فى أورشـ ــليم ،وظهرت ألصـ ــفيائك الرسـ ــل القديسـ ــين ،بتجسـ ــد ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصـ ــنا يسـ ــوع المسـ ــيح ،ليبنوا لك
الكنائس على اســم قديســيك وشــهدائك ،نســأل ونطلب منك يامحب البشــر الصــالح ،أن ترســل روحك القدوس على هذه األيقونة ،التى
لوالدة اإلله( ..أواسم القديس أو الشهيد حسبما تمثل الصورة) ،لتكون ميناء للخالص ،ميناء للثبات.
لكى كل الذين يتقدمون إليها بإيمان ،يطلب (اسم القديس) عنهم أمام اهلل لغفران خطاياهم .ألنه مبارك ومملوء مجدا اسمك القدوس...
وبعد ذلك يدهن الكاهن األيقونة بالميرون ثالث مرات متوسال إلى اهلل قائال :قدس هذه األيقونة على (اسم) ..على مذبح الكنيسة التى (لمدينة) ..باسم اآلب
واإلبن والروح القدس إله واحد آمين.
هكذا يربط الطقس بين األيقونة والمذبح ،والكنيسـ ـ ــة أى الشـ ـ ــعب ،وكأن من تمثله األيقونة المكرسـ ـ ــة قد إرتبطت بعبادة أوالد اهلل ،وتوبتهم وحياتهم ال ليتعبدوا
لأليقونة حاشا ،وانما ليدركوا فاعلية صلوات إخوتهم المنتصرين وحبهم لهم.
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تحدث األنبا يوساب األبح عن تكريم األيقونة المكرسة وفاعليتها فى حياة الكنيسة قائال" :تقولون :كيف نسجد لأللوان؟ وكيف نقنع أفكارنا؟."...

"البد من تكريس أوانى للخدمة والمذابح والصـ ـ ـ ــور ،ال من يد كاهن ،بل من يد رئيس الكهنة ويمسـ ـ ـ ــحها بدهن الميرون ،والكاهن هو مثال ويناول المؤمنين،

لكنها ال تجيز له أن يحمل الميرون وال أن يقترب إليه ،ألنه ليس له سلطان أن يعطى الروح القدس لغيره...

انظروا إلى طقس الكنيسة ،كيف رتب بحكمة دقيقة بإرشاد روح اهلل ،فالمذبح واألوانى والصور يجب أال يسجد أمامها ،بل وال تقبل أيضا قبل أن يمسحها

رئيس الكهنة بدهن الميرون"..

يأمر قانون الكنيسة أن تحضر الصورة فوق المذبح أثناء صالة القداس ،ويصلى عليها ثم تمسح بدهن الميرون ،واذا فر من توزيع القربان

ينفخ فى وجه كل صورة ثالث مرات قائال" :إقبلوا الروح"...

ربما تشك قائال :كيف يحل الروح القدس فى صورة ؟

أقول لك إن كنت ال تصــدق أن الروح يحل بدهن الميرون ونفخة األســقف ،فقد صــار كل اإليمان باطال ،فالروح إذن ال يحل على المذبح
والقربان وال الكنيسة ،ويكون سجودنا أمام الهيكل باطال أيضا.
ف ِبهِ
ِ
ِ
ف ِبا ْل َه ْي َك ِل فَقَ ْد َحلَ َ
ف ِبه َوِب ُك ِّل َما َعلَ ْيهَ .و َم ْن َحلَ َ
ف ِبا ْل َمذ َْب ِح فَقَ ْد َحلَ َ
ولكن حاشا هلل! إسمع ما يقوله اإلنجيل المقدسَ " :م ْن َحلَ َ
اك ِن ِف ِ
الس ِ
يه" (مت  .)11-1::11عرفنى من هو ساكن فيه إال روح اهلل؟!
َوِب َّ

ربما تقول :ومن الذى أسجد له؟ هل أسجد لروح اهلل الحال فى الصورة؟ أم أسجد للشهيد أو القديس صاحب الصورة؟

أقول ،إنما السجود هو لروح اهلل ،أما صاحب الصورة فينبغى له التبجيل والسالم واإلكرام ،وسؤاله للصالة والشفاعة قدام الرب.

فن رسم األيقونات

يعتبر فن رس ــم األيقونة أحد فروع الفن القبطى الذى يعتبر فى ش ــتى مجاالته وريث لحض ــارة مص ــر الفرعونية وما تالها من تداخل وتزاوج للحضـ ـارات التى

تعايشت مع الحضارة المصرية مثل ا ستغالل المجموعة اللونية وكلها من محاجر ومناجم مصر وهى عبارة عن أكاسيد طبيعية ،ومن الشائع أن الفنان يلجأ

إلى تذهيب خلفية الرسم المصور وكذلك بعض أجزاء منه كهاالت القديسين بصفائح ذهبية دقيقة.
وقد ازدهر وانتشر فن تصوير األيقونات فى مصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ،وعكف على رسمها فنانون بعضهم من المصريين وبعضهم من
اليونانيين أو األرمن الذين كانوا يعيشــون فى مصــر ونتذكر منهم الفنان يوحنا الناســخ الذى تنتســب إليه الكثير من األيقونات القبطية بكنائس مصــر القديمة
واألديرة القبطية ،ونجد أن هذه اللوحات قد حدون عليها اسم المصور والسنة التى رسمت فيها.
يبقى أن نؤكد أن القبطى يرى فى األيقونة عونا طوال رحلته على األرض تسـ ـ ــنده فى ظل الظروف وتعينه على الشـ ـ ــركة مع اهلل ،فما دمنا فى الجسـ ـ ــد فالحواس فى
حاجة ملحة إلى أشياء مادية ملموسة نتطلع إليها فتنقلنا إلى داخل القلب ،وهذا هو سر إحتفاظنا بهذه األيقونات أمام عيوننا وفى بيوتنا وكنائسنا.
فاأليقونات فى الكنائس ليست قطعا فنية للعرض أو الزينة ،وانما هى معين لنا فى تحقيق حياة الصالة خالل المنظورات.
مالمح األيقونة القبطية
حير َسـ ـ م القديس بطل األيقونة بحجم كبير بينما يتض ــاءل بجانبه أى ش ــىء آخر فتبدو األبنية واألش ــخاص األشـ ـرار خص ــوصـ ـا ومن قاموا بإض ــطهاده بأحجام
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة ،وكأن الفنان القبطى يريد جذب أنظارنا نحو القديس بطل أيقونته ،ويقول لنا إن كل اآلالم التى مر بها وكل من قام بتعذيبه كلهم ذهبوا ولم يذكر
عنهم التاريخ شئ ،وكل مباهج الدنيا وما ضحى به ذلك القديس كان بالفعل نفاية لكى يربح المسيح.




رسم فى حجرات مغلقة ألن مسكنها فى األبدية ،واألبدية ال حدود لها.
كما أن الشخصيات ال تح َ
حير َسـم األشـخاص بمالبس محتشـمة بدون محاولة إبراز أى مفاتن أو تفاصـيل للجسـد ،ألن هؤالء كانوا يعيشـون حياة البر والتعفف وألن الغرض
من األيقونة ليس إلظهار الجمال الجسدى لهؤالء القديسين بل الجمال الروحى.
رسم األشخاص القديسين فى األيقونة بكلتا العينين دليل على البصيرة الروحية التى تمتع بها هؤالء ،أما األشرار حفيرسمون من الجانب فقط وال يظهر
حي َ
منهم سوى عين واحدة ،دليل على نقص البصيرة الروحية عندهم ،وتفضيلهم لألمور المادية عن األبدية.
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رسم اإلمبراطور وحول رأسه هذه
رسم األشخاص القديسين وقد ظهرت هالة من النور على رأسهم ،وهذا مأخوذ من الفن الرومانى ،حيث كان حي َ
حي َ
الهالة لتفرقته عن بقية األشخاص فى اللوحة.



حير َس ـم فى أيقونات القديســين بعض األحداث التى جرت لهم أو العذابات ،وقد حير َس ـم القديس ممســك بشــىء للداللة على شــخصــيته مثل القديســة
دميانة ترسـ ــم حولها 1:عذراء ،واألنبا رويس يرسـ ــم معه جمل ،والقديس مارمينا معه جملين ،والقديس مار مرقس معه أسـ ــد ،وهكذا بحيث تدل



حير َس ـ ـم األشـ ــخاص القديسـ ــون بعينين واسـ ــعتين دليل البصـ ــيرة الروحية ،وأنف وفم دقيق دليل على أن هؤالء عاش ـ ـوا زاهدين فى الحياة ،ولم يكن
إلههم بطونهم ،كما ترتســم على الشــفاة إبتســامة رقيقة بدون ظهور أســنان القديس ،عالمة على أن فرح ذلك القديس كان فرح روحى وليس من

األيقونة على صاحبها وقد تحكى بعض األحداث التى مر بها.

العالم.

كيف تق أر األيقونة؟

إن كل ش ــىء باأليقونة له رمز ومعنى بما فى ذلك األلوان المختلفة  ..س ــنبدأ بش ــرح أيقونة الميالد ..إذا تأملنا فى أيقونة الميالد التى تحدثنا عن تنازل اهلل

الكلمة من علو السماء واقترابه نحونا ،نجد أيضا معجزة عجيبة وهى معجزة األمومة العذراوية.

 نرى الطفل مضطجعا فى مزود مقمطا ،أى مربوطا فى رباط أبيض يلف جسده كله بطريقة خاصة ترمز
ألكفان القبر فهو فى ميالده حينبئنا عن موته.
 الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيدة العذراء نجدها بثوبها األزرق ،ألنها كما نعلم الس ـ ـ ـ ـ ـ ــماء الثانية ،نراها وهى تمثل حواء الجديدة
فبوالدتها لإلله المتجسد أصبحت أما لكل حى.

 يوس ـ ــف النجار متأمال هو أيضـ ـ ـا ويبتعد قليال النه ليس والد الطفل ،ولكنه فى تأمله يفكر كيف كان يريد
سر قبل والدتها للطفل بهذه الطريقة المعجزية.
أن يخليها ا

 المجوس حكماء الفلك والنجوم والدارسين الباحثيين المدققين جيدا زمان النجم ،الذى إكتشفوه وساروا خلفه
للملك فهو ملك الملوك ،ولبان أى بخور ألنه رئيس كهنة،
حتى مكان الطفل ،وقدموا هداياهم ذهبا رم از ح
وم ار رم از لعذاباته وصلبه عن البشرية ،سجود المجوس هو خضوع األمم الوثنية لإليمان المسيحى فقد
صار المجوس باكورة األمم وقد عرفوا كلمة اهلل بالنبؤة ،فالقديس إكليمنضس السكندرى يقول إن اهلل

أعطى الناموس للبعض وأعطى البعض اآلخر النبؤة.

 الثور يرمز لألمة اليهودية ألن الثور يغمضـ ــون عينيه ويجعلوه يلف الطاحونة أو السـ ــاقية فهو منفذ تماما
للناموس دون أن يعى شيئا بما يفعله ،كاألمة اليهودية التى تنفذ الوصايا المكتوبة بال معرفة.
 الحمار يش ـ ـ ـ ــير إلى األمم غير ال يهود فهو يحمل عليه كاهل الوثنية الثقيلة المتعبة ،ويس ـ ـ ـ ــير بهذا الحمل الثقيل ،وال يعرف كيف الخالص منه ،إذن
وجود الثور والحمار معا فى األيقونة يشيران للخليقة كلها.
 الخراف تش ــير للنفوس التى تنتظر الراعى الحقيقى  -المس ــيا  -تنتظره فى الهاوية ليخلص ــها ولينادى عليها ليخرجها إليه ،لذلك نجد األغنام والرعاة
كثير من الطفل يسوع وكأنها متهللة فرحة بقرب الخالص من هذه الحياة الفانية.
تقترب ا

أْير فإن دراسدددة موضدددوع األيقونات فى الكنيسدددة يوفر لنا فرصدددة للتأمل فى نواحى عديدة من حياتنا ،فنسدددتطيع أن نؤكد أن اهلل الذى حول األرض
و ا

الْربة إلى أيقونة جميلة تحدث بمجد اهلل وقدرته قد جعل من الطبيعة أيقونة جميلة ،والقديسدددين الممتلئون بالنور السدددماوى المشدددتعلون بنار الحب
اإللهى هم أيقونة حب حقيقى هلل ،لذلك فإن من واجبنا أن نحافظ على هذه الطبيعة ،األيقونةالجميلة التى ْلقها اهلل ،كما يجب علينا أن ن تذكر أن

اهلل قد أعطانا لمعرفته الكتاب المقدس حتى نسدددددددتطيع أن نؤكد أن الكتاب المقدس هو فعال أيقونة رائعة لمعرفة اهلل ..لذلك يتعين علينا أن نبحر فى
هذه األيقونة من ْالل القراءة والدرس حتى نستطيع الوصول إلى معرفة اهلل وعشرته.

لذا فاأليقونة الجميلة فى الكنيسة تستمد جمالها من روح اهلل القادر أن يجعلنا أهال ألن نكون أعضاء مباركين فى جسده الطاهر.
له كل المجد والكرامة من اآلن والى األبد آمين
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القراءات الكنسية
لو تقابلت مع شخص جائع هل يشبعه أن تقدم له خبزة مرسومة على ورقة!؟ أم البد أن تقدم له خبزة حقيقية لكى يأكلها فتشبعه.
هكذا القراءات الكنسية التى تحق أر فى القداس اإللهى على مدار السنة القبطية ،تعد بمثابة وجبة مشبعة لكل من يستمع إليها بقلبه قبل
أذنه.

ﺃﻥﺍﻝﺱﻥﻡﺍﻝﻭﻥﻁﻱﻡ ﻉﻥﺍﺙﺓ ﻉـﺓﺓﺓ ﻡﺙﻥ ﻉﺵﺭ ﺵﻩﺭﺍً ﺭـﺓﺓﺓﻝﺵـﺓﺓﺓﻩـﺓﺓﺓﺭ ﻱﺓﺏ ﺍ ﻉ 03ﻱ ﺍﻝ ﻝ
ﺝﺍﻥﺏﺍﻝﺵﻩﺭﺍﻝﺹﺡﻱﺭ ﺃﻭ ﺵﻩﺭﻥ ﺱ ﻭﻡ ﺍ ﻉﻥﺍﺙﺓ ﻉ ﻡ ﺥﻡﺱﻡ ﺃﻱﺍﻝ ﺃﻭ ﺕﺏﻡ ﺡﺱﻥﻡﺍ ﺭﺍﻥﺕ
ﻥﻱﺱﻡ.
ﺍﻝﺱ ﺏﺱﻱﻁﻡ ﺃﻭ ﺭ
ﻥﻡ
وقد وض ـ ــع اآلباء القديس ـ ــون بحكمة روحية وبإرش ـ ــاد الروح القدس لكل يوم من أيام الس ـ ــنة قراءاته الخاص ـ ــة لتقدم وجبة
غذائية روحية قوية ،تهدف إلى تعليم روحى يأخذه اإلنس ـ ــان لكى يثبت بواس ـ ــطته فى طريق الرب ،وتكش ـ ــف أيضـ ـ ـا عن
طبيعة الكنيسة وعمقها ومنهجها وفكرها الالهوتى وغايتها لخالص اإلنسان.
وقد روعى فى ترتيب القراءات الكنس ـ ــية أن الس ـ ــنة القبطية س ـ ــنة زراعية ،فنرى قراءات األحدين األول والثانى من ش ـ ــهر
هاتور عن مثل الزارع ،والسبب فى ذلك أن شهر هاتور هو شهر بذار القمح وبقية المحاصيل الشتوية الهامة.
ويمكننا تقسيم القراءات الكنسية إلى قسمين ،كل منهما يبرز جانبا من جوانب طبيعة الكنيسة:
 -1قراءات تمثل خطا عاما عبر الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة كلها ،من خالل قراءات قداس ـ ـ ـ ـ ـ ــات اآلحاد ،تحظهر عمل الثالوث القدوس فى
الكنيسة ،وتنطلق بالمؤمن فى خط الهوتى روحى متكامل ،يمثل وحدة الكنيسة وجامعيتها.
 -1قراءات خاصة بكل يوم ،حسب أعياد الشهداء والقديسين ،وهذه القراءات تحظهر التمايز بين
أعضاء الكنيسة ،التى هى جسد المسيح ،واختالف مواهب هؤالء األعضاء ،كأمر
متكامل مع وحدة الكنيسة.

ويمكننا القول بأن كل قسم من هذين القسمين يبرز جانبا هاما آْر:

ﻑﺍﻝﻭﺱﺓةا األو  :يبرز عمل اهلل غير المنقطع نحو الكنيس ــة والبشـ ـرية كلها ،وبمعنى آخر تقدم لنا اهلل ليس منعزال عن
-

البشرية ،وانما محبا لها عامال فيها لخيرها ،يصادق الناس ويحتضنهم ،ويرفع معاناتهم ،لكى يرفعهم إليه ،يشاركونه
مجده األبدى .وهذا هو منتهى الحب اإللهى لإلنسان.

ﺍﻝﻭﺱﺍ ﺍﻝﺓﺍﻥ  :قراءاته شركة كاملة بين الكنيسة المنتصرة والمجاهدة  ،شركة بين السمائيين واألرضيين،ش ـ ـ ـ ــركة بين رجال العهد القديم والعهد الجديد ،ش ـ ـ ـ ــركة بين الرجال والنس ـ ـ ـ ــاء ،ش ـ ـ ـ ــركة بين اإلكليروس

والش ــعب ،نرى الس ــيد المس ــيح مختفيا فى كنيس ــته يجمع أعض ــاءها حوله ،كالمجموعة الش ــمس ــية التى

تلتف حول الشمس مصدر نورها وحياتها.

وتحعتبر القراءات الكنس ــية جزءا ال يتج أز من العبادة الكنس ــية ،فهى ليس ــت فصـ ـوال تحق أر فحس ــب ،بل هى عبادة
تمارس بالنغمة ،واللحن المناســب لكل موســم كنســى (ســنوى  -كيهكى  -حزاينى  -فرايحى) ،ويشــملها الجزء
األول من القداس ،ويسمى قداس الموعوظين ،أو ليتورجية التعليم.

فكر متكامال عن محبة اهلل ،وعمله الخالص ـ ـ ـ ــى ،مع وجوب اإللتزام باإليمان والتوبة والجهاد الروحى ،لكى
ومن خالل هذه القراءات ،تقدم الكنيس ـ ـ ـ ــة ألبنائها ا

يكونوا مؤهلين ومس ـ ـ ـ ــتحقين لهذا الخالص ،كذلك عن التأمل فى الس ـ ـ ـ ــماويات ،مع قبول اآلالم بفرح ،وممارس ـ ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ـ ـرار اإللهية ،مع التمتع بكلمة اهلل من

العهدين ،وكل هذا يوص ــلنا إلى الش ــركة مع اهلل اآلب فى ابنه الوحيد بروحه القدوس ،فنس ــتعد لألبدية الس ــعيدة التى تنتظرنا ،والملكوت المعد لنا منذ تأس ــيس

العالم.

ﻡﻩﺭﺝﺍﻥﺍﻝﻙﺭﺍﺯﺓ 4102

21

القراءات الكنسية تعرف باسم قداس الموعوظين أو ليتورجية التعليم
يظن غير العارفين بالروح الكنسية ،أن

تكرار هذه القراءات كل عام يورث العابدين الملل والرتابة.
والحقيقة أن ينبوع هـذه القـراءات المتدفـق حيخرج لنا جددا وعتقاء .فقط تحتـاج القـراءات الكنسـية إلـى:

آذان روحية مدربة صاغية ،وقلـوب مسـتنيرة واعيـة،
ومعلمين ووعاظ فاهمين لمقاصد اآلباء وحكمتهم

كنوز ويستفيدون إستفادة عظمى.
ا
من وضع هذه القراءات بترتيبها العجيب ،فيكتشفون

القراءات الكنس ـ ـ ـ ــية التى تتلى أثناء القداس ـ ـ ـ ــات ،على مدار الس ـ ـ ـ ــنة القبطية ،لها خط روحى والهوتى عام على مدار الس ـ ـ ـ ــنة القبطية ،ولها فلس ـ ـ ـ ــفة عميقة،
وموضوعة بإرشاد الروح القدس .وهذه القراءات تحويها  4كتب هى:

 -1القطمارس السنوى الدوار :ويخدم شهور السنة أياما وآحادا ،وهو مطبوع قبطيا وعربيا ،لآلحاد جزء ،ولأليام جزء

آخر.

ﻝﻙﻥﻱﺭ :قبطيا وعربيا ،وهو يشمل قراءات الصوم الكبير.
-2ﻕﻁﻡﺍﺙﺱ ﺍﻝﺹﺍﻝ ﺍ
-0ﻕﻁﻡﺍﺙﺱ ﺍﻝﻥﺹﺥﻡ :قبطيا وعربيا ،وهو يخدم أسبوع اآلالم.

 -4ﻕﻁﻡﺍﺙﺱ ﺍﻝﺥﻡﺍﺕﻱ ﻡ ﺍﻝﻡﻭﺩﺕﻡ  :وهو يشمل الق راءات من عيد القيامة المجيد إلى عيد العنص رة.
وهذه القطمارسات تؤلف وحدة واحدة ،وموضوعـة

بمنهج آبائى متقن ودقيق ،حيث ترتسم فى ذهن المؤمن

ص ـ ــورة ألعظم حدث فى حياة كل مؤمن ،وهو حدث التجس ـ ــد والفداء ،وما يحويه من محبة اهلل لإلنس ـ ــان وعنايته

الفائقة به.

ﻱﺵﻥِّﻩﺏﻱﺽ ﺍآلﺏﺍء ﺍﻝﻭﺭﺍءﺍ ﻝ
ﺍﻝﺏ ﺏ ﻑ ﻕﺩﺍﺱ
ﺍﻝﻡ ﺍﻉﺍﻅﻱﻡﺏ ﺍﻝﻱﻡﻡ ﺍﻝﺥﻡﺱ
ﺥﻥﺯﺍ ﻝ
ﺏﻱﻡﻥ ﺍﻝﺏ ﺃﺵﻥﻉ
ﻭﺍﻝﺱﻡﻙ
ﺏ ﻩﺍﺍﻝﺭﺏﻱﺱ ﺍﻉ ﺍﻝﺝﻡ ﺍﻉ
ﺍﻝﺝﺍﺉﻱﻡ (ﻝ ﺍ):

وسنركزفي دراستنا هذا العام على القطمارس السنوى الدوار (آحاد وأيام) يوجد في السنة القبطية  25أسبوعا (أحدا) كالتالى:

 25شهر ×  4أحاد = ( 2 + 44الشهر الصغير) = 44
بعض الشهور يكون فيها أحد ْامس
تساوى
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يمكننا تقسيم القراءات الكنيسة إلى قسمين كل منهما يبرز جانبا من جوانب طبيعة الكنيسة:
ﺃﻭالً:ﻕﺭﺍءﺍﺕ ﺍ .ﺡﺍﺩ ﺍﻝﺱﻥﻭﻱﺓ
قراءات قداسات اآلحاد تمثل خطا عاما عبر السنة كلها من خالل قراءات قداسات اآلحاد ،وتظهر عمل الثالوث

القدوس فى الكنيسة ،وتنطلق بالمؤمن فى خط الهوتى روحي متكامل فيبرز عمل اهلل غير المنقطع نحو الكنيسة

والبشرية كلها ،فهى تقدم لنا اهلل ليس منعزال عن البشرية وانما محبا لها يصادق الناس

يحتض ـ ــنهم ويرفع معاناتهم لكى يرفعهم إليه يش ـ ــاركونه مجده األبدى ،وهذا هو منتهى الحب اإللهى لإلنس ـ ــان .وأيض ـ ــا

توضـ ــح األثر القوى فى الكنيسـ ــة من حيث تدبيرها وخالصـ ــها وارشـ ــادها ومعونتها ،وذلك حسـ ــب البركة الرسـ ــولية التى

تبارك بها الكنيسـ ــة شـ ــعبها قائلة" :محبة اهلل اآلب ونعمة اإلبن الوحيد ربنا والهنا ومْلصدددنا يسدددوع المسددديح وشدددركة
وموهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم".

وقد جعلت الكنيسة فصول اآلحاد األربعة لكل شهر تدور حول موضوع واحد مثال على ذلك:
شهر توت = تتحدث القراءات عن محبة اهلل اآلب
شهر بابة= سلطان المخلص على النفوس.
شهر هاتور= إنجيل المخلص لشعبه.

شهر كيهك= ظهور المخلص لشعبه.

شهر طوبى= خالص يسوع المسيح لألمم.
شهر أمشير= شبع المؤمنين بالمخلص.

أما شــهور برمهات وبرمودة والنصــف األول من شددهر بشددنس يجئ فيها الصــوم المقدس وأســبوع البصــخة والخماســين المقدســة ،وهذه المناســبات لها قراءتها

الخاصة.

النصف الثانى من شهر بشنس= ربوبية المخلص.
شهر بؤونة= شركة ومواهب الروح القدس ،ألن عيد حلول الروح القدس يقع عادة فى هذا الشهر.

شهر أبيب= معونة المخلص لرسله األطهار ،ويقع فيه عيد الرسل.
شهر مسرى= عناية المخلص بكنيسته.

شهر نسى= إذا جاء يوم أحد خالل هذا الشهر تق أر الكنيسة (ﻡﺕ  )11عن المجئ الثانى للسيد المسيح.

ﺇﻥﺕﺏﻩ

ﻝﻡﺱﻱﺡ
ﺏﻭﻱﺍﻡﻡﺍﻝﺱﻱﺩ ﺍ
ﻥﺓﻱﺍ ﺍألﺏﺩﻱﻡ ﻉ ﻱ
ﺍألثﺽ ﻡ ﻡ خال
ﻕﺭﺍءﺍ ﻝ ﺁﺡﺍ
ﺍﻝﺥﻡﺍﺕﻱ ﻡﺍﻝﻡﻭﺩﺕﻡ
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قراءات الخماسين المقدسة:

 األحد الْامس:إذا بدأ الشـ ـ ــهر بيوم سـ ـ ــبت أو أحد أصـ ـ ــبح فيه  5أحاد ،وعادة يق أر فى األحد الخامس إنجيل البركة وهوإنجيل إشباع الجموع من الخمسة.

خبزات والسمكتين ،وهذا يرمز إلى شبع المؤمنين بكلمة اإلنجيل إذا سمعوها أو قرأوها باهتمام وصالة وقلب مفتوح.

توجد قاعدة طقسية تقول :إنه إذا وقع األحد الخامس يوم

 22من الشهر ال يق أر فصول األحد الخامس (إنجيل البركة) بل تق أر فصول  22برمهات.
ﻝﺱﻥﻭﻱﺓ:
ﺍﻥﻱﺍ :ﻕﺭﺍءﺍﺕ ﺍألﻱ ﺍ ﺍ
ﺙ
رتبت الكنيسة قراءات القداس فى األيام دون اآلحاد على سنكسار

اليوم (سيرة قديس اليوم) ،وهذه القراءات تظهر التمايز بين أعضاء

الكنيسة التى هى جسد المسيح ،ويضم هذا الجسد شركة كاملة لكل

أعضائه شركة بين السمائيين واألرضيين،شركة بين رجال العهد القديم

والجديد ،شركة بين الرجال والنساء ،شركةبين اإلكليروس والشعب،

فنرىالمسيح شمسالبر مختفيا فىكنيسته يجمع أعضاءها (كواكبها ونجومها) حوله.
واذا كان سـ ــنكسـ ــار أحد األيام به سـ ــيرة أكثر من قديس ،اختارت الكنيسـ ــة إحدى هذه السـ ــير وغالبا ما تكون أبرزها .وقد رأت الكنيسـ ــة أن تميز كبار القديسـ ــين

بفصول خاصة مناسبة تق أرفى يوم إستشهاد أو نياحة القديس ،وتسمى (أيام خاصة) وعدد هذه األيام الخاصة  11يوما فقط.

وتحق أر نفس هذه الفصــول فى أعياد بقية القديســين المشــابهين له فى الســيرة ،وتســمى (األيام المحالة) أى التى ليس لها قراءات خاصــة ولكنها تحال إلى األيام
الخاصة ،ومن هنا نشأ نظام (األيام الخاصة واأليام المحالة عليها) أو كما نقول باللغة الدارجة (المستلفة منها).
مثال - :فى تذكار نياحة أحد البطاركة يق أر إنجيل الراعى الصالح.

 -وفى تذكار نياحة أو استشهاد أحد الرسل يق أر إنجيل عن إرسالية الرسل وك ارزتهم ،تعيد الكنيسة يوم  8توت بعيد نياحة موسى النبى ،فتجد القراءات

تدور حول األنبياء وجهادهم وايمانهم.
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وتق أر الكنيسة هذه القراءات فى ذكرى نياحة أحد األنبياء مثل:

 4توت نياحة يشوع بن نون

 20برمهات نياحة دانيال النبى

 23كيهك نياحة حجى النبى
 25بؤونة نياحة إليشع النبى

حاول أن تكتشف هذه القراءات تق أر فى أى مناسبة كنسية (نياحة قديس  -استشهاد شهيد)
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ورد فى بستان الرهبان قصة توضح مدى تأثير القراءات الكنسية فى تطهير النفس وتقديسها وقيادتها للتوبة.
حدث أن أتى القديس ب ولس البسيط إلى الكنيسة فكان يتأمل كل واحد من الداخلين فكان يرى منهم من يكون مناظرهم مبهجة ومالئكتهم تتبعهم مسرورة ،ثم

رأى أحد الداخلين وقد إسود لونه وشياطين محيطة به يجرونه ومالكه يتبعه من بعيد عابسا فلما رأى القديس ذلك بكى وقرع صدره وخرج من الكنيسة باكيا،

ولكن طلب إليه الحاضرون أن يدخل معهم القداس فإمتنع ،وظل جالسا على باب الكنيسة منتحبا ،ولما كملت الصالة وخرجوا كان يتطلع إليهم فرأى ذلك
الشخص الذى كان قد دخل على تلك الحالة السمجة وقد خرج بهى الوجه أبيض الجسم ومالكه معه مسرور والشياطين يتبعونه من بعيد ،فصفق القديس

مسرور ،وسأل ذلك األخ عن السبب الذى من أجله وهب له اهلل تبديل تلك الحالة ،فقال معترفا أمام الكل :إننى منذ زمان طويل عائش فى
ا
بولس بيديه
النجاسة إلى أبعد غاية ولما رأيت األب باكيا إبتدأ قلبى ينخس داخلى فإلتفت إلى القراءات فسمعت أشعياء "اغتسلوا صيروا أنقياء أزيلوا شروركم من أمام

عينى ..إن كانت ْطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج وان كانت حمراء كادودى أجعلها كالصوف النقى" ،فلما سمعت أنا الخاطئ هذا الكالم إنسكبت أمام اهلل

باكيا وتائبا عن كل شرورى.

فلما سمع الحاضرون ذلك مجدوا اهلل..
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بالروح ال بالحرف
فى عصـرنا الحالى تنتشــر فكرة التيارات أو الشــخصــيات التى تحمل فى ظاهرها شــكل التدين ،والتشــدد أحيانا ،ولكن يتعثر فيهم الناس حينما يتعاملون معهم
عن قرب فال يجدون توافقا بين روحهم وسـ ــلوكياتهم .فهم ينفذون الوصـ ــية حرفيا ،بل وكما فهموها بعيدا عن روح الوصـ ــية ويتعثر الشـ ــباب بسـ ــرعة من هذه
الشخصيات .إنه الحرف الذى يقتل.
لهذا وأنت تســتعد لكى تكون خادما س ـواء ألطفال أو فتيان أو شــباب ..عليك أن تتعلم كيف تطبق الوصــية :ال إســتهتار فى تطبيقها فهذا خطية ،وال حرفية
فهذا تطرف .ولكن نحتاج أن نتعلم كيف نحيا الوصية بروح الوصية.
فاإلنسان الروحى يحيا بالروح ال بالحرف ،إنه يضع أمامه على الدوام قول الرسول:

"الَ ا ْلحر ِ
وح ُي ْح ِيى" (1كو .): :1وهذا المبدأ يش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل
الرو ِح .أل َّ
ف َي ْقتُ ُل َولَ ِك َّن ُّ
ف َب ِل ُّ
َن ا ْل َح ْر َ
الر َ
َْ
حياته كلها .فهو فى كل وص ـ ـ ـ ــايا اهلل يهتم بروح الوص ـ ـ ـ ــية ،ال بحرفيتها .إنه ليس فريس ـ ـ ـ ــيا وال

ناموسـيا ،ولكنه شـخص روحى .فالفريسـيون كانوا يتمسـكون بحرفية الوصـية كما فعلوا مع الرب
فى وصـ ـ ــية السـ ـ ــبت مثال .حتى إنه حينما منح البصـ ـ ــر للمولود أعمى ،وكان ذلك يوم سـ ـ ــبت،

قالواَ " :ه َذا ِ
السددد ْب َت" (يو  .)1: ::وقالوا للمولود أعمى:
س ِم َن اللَّ ِه أل ََّن ُه الَ َي ْحفَظُ َّ
سددد ُ
ان لَ ْي َ
اإل ْن َ
ان َْ ِ
َن َه َذا ِ
اطئٌ" (يو  .)11 ::ولما شـ ـ ــفى السـ ـ ــيد مريض
َع ِط َم ْجدا لِلَّ ِهَ .ن ْح ُن َن ْعلَ ُم أ َّ
سدددد َ
"أ ْ
اإل ْن َ
َن َي ْقتُلُوهُ أل ََّن ُه َع ِم َل َه َذا
بيت حسـ ــدا بعد مرضـ ــه  18عاما ،يقول الكتاب إن اليهودَ "َ :ي ْ
ون أ ْ
طلُُب َ

وليس بالحرف:

"الَ اْلحر ِ
وح.
الر ِ
ف َب ِل ُّ
َْ
ف َي ْقتُ ُل
أل َّ
َن اْل َحْر َ

وح ُي ْحِيى"
َوَل ِك َّن ُّ
الر َ

( 2ﺭﺍ)6 :0

ِ
س ْب ٍت" (يو .)1: :1إنه الحرف الذى يقتل ،ألنه يدل على عدم فهم لروحانية الوصية.
فى َ
وســنحاول أن نتأمل بعض نقاط فى الحياة الروحية ،لنرى كيف يســلك اإلنســان الروحى بالروح

 -1الصوم

كثيرون يصــومون ،ويظنون أن الصــوم هو فقط الطعام النباتى .ويحاولون أن يجهزوا ألنفســهم أطعمة نباتية شــهية جدا في أكلها ومغذية جدا فيما يضــيفونه

عليها من ألوان الطعام النادرة والغالية الثمن! ويتس ــاءلون عن الس ــمن النباتى ،والجبن النباتى ،واللبن النباتى ،والش ــيكوالتة النباتى .وينس ــون قول دانيال النبى
عن صومه:
ش ِه ايا ولَم ي ْد ُْ ْل ِفى فَ ِمى لَ ْحم والَ َْمر ولَم أَد ِ
" ُك ْن ُ ِ
ٍ
َّه ْن" (دا .)1 ،1 :1:
َسا ِبي ِع أَيَّام لَ ْم آ ُك ْل طَ َعاما َ َ ْ َ
ٌ َ
ت َنائحا ثَالَ ثَ َة أ َ
ٌْ َ ْ
شددد ِه ايا" .ألنه حيث يأكل اإلنس ــان أطعمة ش ــهية أثناء ص ــومه ،كيف
وأحب أن أركز هنا على عبارة" :لَ ْم آ ُك ْل طَ َعاما َ
يمكنه أن يسيطر على رغبات الجسد ،وهو يعطيه ما يشتهيه من الطعام؟!

ﻑ ﺍﻝﺹﺍﻝ ﺃ ﺥﻝ ﻝ ﻕﻥﻙ
ﺏﻱﺭﻑﺏ
ﺹ ﺏﺩﻕﻡﻥﻝ
ﻭﻑﺓ ﻩ
ﺃﻑﻙﺍﺙ ﻭﺃﻭﺝﺍ ﻉ ﻡﺍﻱﺭﻥﻁ
ﺙﻱﺅﻑﺍﻥﺍﻝﻥﺍﺕﻙ)
(ﻕ.

اإلنس ــان الروحى يدرك أن الص ــوم فى حقيقته هو إذالل للجس ــد ،وانتص ــار على ش ــهوة الطعام ،وارتفاع فوق مس ــتوى المادة ،فال يعتبر أن الص ــوم هو مجرد الطعام
النباتى .إنما هو فى صومه يهتم بعنصر المنع ،أى منع جسده عما يشتهيه ،مهما كان ذلك طعاما نباتيا صرفا.
ولهذا كثيرون يصومون وال يستفيدون ،ألنهم يسلكون فى صومهم بطريقة حرفية شكلية ،ولم يدخلوا فى روحانية الصوم ،وال فى روحانية الوصية الخاصة
بالصوم والقصد اإللهى منها! وهكذا صاموا بالجسد ،وكانت أرواحهم مفطرة.
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 -2الميطانيات

الميطانيات هى السجود ،فما هو المقصود بهذا السجود؟

َما أََنا فَ ِب َكثَْرِة َر ْح َم ِت َك أ َْد ُْ ُل
اإلنســان الروحى ال يرى الســجود مجرد إنحناء الجســد .وانما أيضـا إنحناء الروح مع الجســد .لذلك يقول مع المرتل فى المزمور" :أ َّ
َس ُج ُد ِفى َه ْي َك ِل قُ ْد ِس َك ِبمْافت َك" (مز  .)::1وعبارة" :مْافتك" تدل على خشوع الروح أثناء السجود .وعبارة":فَ ِب َكثَْرِة َر ْح َم ِت َك أ َْد ُْ ُل َب ْيتَ َك" تعنى الشعور
َب ْيتَ َك .أ ْ

بعدم إستحقاق .وهكذا يصيح الشماس أثناء القداس" :اسجدوا اهلل بْوف ورعدة" .هنا المشاعر الروحية تصحب حركة الجسد.

أحيانا تعتذر إلنس ــان وتض ــرب له ميطانية فال يقبلها منك إذ يش ــعر أنها عمل جس ــدانى ال روح فيه ..وقد تقول بعد ذلك :ماذا أفعل له أكثر من هذا؟ لقد ضـ ـربت له
ميطانية ،وانحنيت برأسى إلى األرض!! يا أْى المهم أن تنحنى روحك .ال تتمسك بحرفية الميطانية دون روحها.
أما اإلنس ــان الروحى ففى س ــجوده يقول مع داود النبى" :لَ ِ
ص دقَ ْت ِبالتُّر ِ
اب َن ْف ِس دى" (مز  ..)11 :11:وليس فقط
َ

رأسى هى التى لصقت فى سجودها بالتراب .النفس التى تلتصق بالتراب هى مقبولة أمام اهلل والناس.

قرأت مقاال عن كيف أن الس ـ ـ ــيد المس ـ ـ ــيح إنحنى أمام المعمدان لكى يكمل كل بر ،مع أن يوحنا المعمدان

أقل من السيد المسيح بما ال يقاس ،ويوحنا ليس أهال أن ينحنى ويحل سيور حذائه .ثم ختم المقال بعبارة:

"أعطنا يا رب أن ننحنى أمام من هم أقل منا لكى" ُن َك ِّم َل ُك َّل ِبر".

كل مره نسجد فيها إلى
األرض نشير إلى كيف أحدرتنا
الخطية إلى األرض..
وحينما نقوم منتصبين نعترف بنعمة
اهلل ورحمته التى رفعتنا من األرض
وجعلت لنا نصيبا فى السماء.

إن كنت ترى أنهم أقل منك فما معنى اإلنحناء إذن؟! أهى حرفيات بغير روح؟ إننا نريد إنحناء الروح.

(ق .باسيليوس)

 -3الصالة

الصالة حرفيا هى الحديث مع اهلل .وهى روحيا :إتصال روح اإلنسان بروح اهلل.

ليس شئ
مثل الصالة!!

وقد يصلى إنسان ،أو يظن أنه يصلى ،بينما ال توجد هذه الصلة بينه وبين اهلل!!
ب إِلَى َه َذا َّ
َما َق ْل ُب ُه فَ ُم ْبتَِع ٌد َع ِّنى َب ِعيدا( ".أش )11 :1:
شدددفَتَ ْي ِه َوأ َّ
ب ِبفَ ِم ِه َوُي ْك ِرُم ِنى ِب َ
الشددد ْع ُ
لذلك وبخ اهلل اليهود بقوله " َي ْقتَ ِر ُ
(متى  .)8 :11إنها صالة غير مقبولة ،ألن اهلل يريد القلب .أتظن أنك تصلى ألنك تحرك شفتيك أمام اهلل؟!
وقد يكون ذلك بال فهم ،وال روح ،وبال مشاعر :بال حب ،بال خشوع ،بال إتضاع!!

إنها تجعل

المستحيل ممكنا،
والصعب سهال

(ق .يوحنا ذهبى الفم)

أتريد أن تحرضى ضميرك من جهة الصالة حتى لو كانت هكذا! أم تصلى بروحك ،وتصلى بذهنك ،تقصد كل كلمة تقولها
فى ص ــالتك؟! ص ــدق مار اسددحق عندما قال عن مثل هذه الص ــالة( :قل لنفسددك أنا وقفت أمام اهلل ال لكى أعد ألفاظا) .ذلك ألن كثيرين يهمهم أن يطيلوا
تأمل فيها ،وال يتابعون معنى األلفاظ أثناء صــالتهم!! والمزامير كلها روحانية ،لكنهم يقتصــرون
بغير فهم ،أو أنهم يتلون عددا كب ا
ير من المزامير ،بســرعة ال ّ
على الحرف.
وبالمثل يرددون كلمات التس ــبحة فى اإلبص ــلمودية بس ــرعة عجيبة ،ال يتابعون فيها المعنى .وكذلك بالنس ــبة لكثير من األلحان .المهم أمامهم هو الحرف ال
الروح ،والش ــعور بأن اإلنس ــان نفذ (قانونه) فى الص ــالة ،واس ــتراح ض ــميره بذلك ،بينما لم تص ــعد هذه الص ــالة إلى اهلل ،ألنه لم تكن هناك ص ــلة ،ولم تش ــترك

الرو ِح ،وأُرتِّ ُل ِب ِّ
الرو ِح ،وأُصلِّي ِب ِّ
الذ ْه ِن أَ ْيضا".
الذ ْه ِن أ َْيضا ،أ َُرتِّ ُل ِب ُّ
ُصلِّى ِب ُّ
َ َ
الروح فيها وال القلب .أما اإلنسان الروحى فيقول مع الرسول "أ َ
ََ
(1كو .)11 :11
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 -4المحبة العملية
يدعون أنهم يحبون الناس .وتكون عبارة الحب مجرد لفظة من ألسنتهم ،وال مشاعر فى قلوبهم ،كما ال يظهر هذا الحب أيضا فى معامالتهم!! وقد
كثيرون ّ
يقولون أيضا إنهم يحبون اهلل ،بينما يكسرون وصاياه كل يوم!! لذلك كله قال القديس يوحنا الحبيب:
ِ
ِ
ِ
س ِ
ق" (1يو .)18 :1
انَ ،ب ْل ِبا ْل َع َم ِل َوا ْل َح ِّ
" َيا أ َْوالَدى ،الَ ُنح َّب ِبا ْل َكالَم َوالَ ِباللِّ َ

هذه المحبة العملية هى التى يريدها اهلل منا فى تعاملنا معه ومع الناس ،ال فى كالمنا.

وت َم َع َك
لقد أحختحبَِر بطرس الرســول فى هذا األمر فى ليلة الخميس الكبير .قال للســيد الربَ " :وِا ْن َش َّك ِفي َك ا ْل َج ِميعُ فَأََنا الَ أ ُ
ت أْ
اضطُ ِرْر ُ
َش ُّك أ ََبداَ ..ولَ ِو ْ
َم َ
َن أ ُ
َن أَم ِ
الَ أُْن ِكر َك!" (مت " ،)11 :1:إِِّنى م ِ
السدددد ْج ِن َوِالَى ا ْل َم ْو ِت( ".لو  .)11 :11أما ما حدث عمليا فهو أن بطرس أنكر س ـ ــيده
ضدددد َى َم َع َك َحتَّى إِلَى ِّ
ُ ْ
سددددتَع ند أ ْ ْ
ُ

ان ْب َن ُيوَنا أَتُ ِحب ُِّنى أَ ْكثََر ِم ْن َه ُؤالَ ِء؟!" (يو  .)1: ،11 :11وكان يقصـ ـ ــد المحبة
ومعلمة ثالث مرات ،وأمام جارية .لذلك قال له الرب بعد القيامة َ"يا ِسددددد ْم َع ُ
العملية ،ال محبة الكالم واللس ـ ـ ـ ـ ـ ـان .ولكن بطرس الذى أنكر أثبت محبته العملية فيما بعد .حينما إحتمل السـ ـ ـ ـ ـ ــجن والجلد من أجل إيمانه وك ارزته ،هو وباقى
الرســل ،وكانوا "فَ ِر ِح َ ِ
َم ِام
ين م ْن أ َ
حينمـا رفض تهـديـد رئيس كهنـة

ا ْلم ْجم ِع أل ََّنهم ح ِس دبوا مس دتَأ ِ
اس د ِم ِه" (أع  .)11 :1وبرهن بطرس أيض ـا على محبته العملية للرب،
ين أ ْ
ْهلِ َ
َن ُي َها ُنوا ِم ْن أ ْ
َج ِل ْ
ُْ ُ ُ ُ ْ
َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
َن ُي َطاعَ اهللُ أَ ْكثََر م َن الناس" (أع  )1: :1بـل برهن على محبتـه العمليـة للرب حينمـا ختم
اليهود ،وقـال في جرأة " َي ْن َبغى أ ْ

ك ارزته بقبوله أن يموت من أجله مصلوبا ومنكس الرأس.
وتظهر المحبة
َن أَتُْرَك ِك َوأ َْر ِج َع
أْ

العملية فى الحياة االجتماعية أيضا ،مثال ذلك :راعوث التى رفضت أن تذهب حماتها وحدها بعد موت ابنها ،بل قالت لها "الَ تُِل ِّحى َعلَى
ت ي ْف ِ
ِ
ص ُل َب ْي ِنى َوَب ْي َن ِك" ( ار .)1:،1::1
ش ْع ُب ِك َ
يتَ .
َع ْن ِك ،أل ََّن ُه َح ْيثُ َما َذ َه ْب ِت أَذ َ
ب َو َح ْيثُ َما ِب ِّت أَِب ُ
ش ْع ِبى َوِالَ ُهك إِلَ ِهى ..إَِّن َما ا ْل َم ْو ُ َ
ْه ُ

هكذا يقدم اإلنسـ ــان الروحى محبة عملية باذلة .يفعل هذا من كل القلب ،وتظهر مشـ ــاعره واضـ ــحة فى مالمح وجهة ،وفى نظرات عينيه وفى ح اررة ألفاظه.

إنها محبة بالروح ال بالحرف.
 -5العطاء

اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان الروحى يعطى أوال من قلبه ،بكامل حبه ،قبل أن يعطى من ماله ومن جيبه .عطاؤه
هو مجرد تعبير عن مشاركته القلبية فى إحتياجات الناس ،وفى إحتياجات الكنيسة.
ولكن بعض الناس قد يقدمون العطاء بغير مشاعر لمجرد التنفيذ الحرفى للوصية!

ِ
ُّه اهللُ" (1كو .): ::
وينسون قول الكتاب "أل َّ
ور ُي ِحب ُ
َن ا ْل ُم ْعط َى ا ْل َم ْ
س ُر َ

ال يخلص بواسطتك
إال الذى يحبك

(القديس أغسطينوس)

كيف نعطى ؟

 -1نعطى فى الخفاء:

السدماو ِ
ِ ِ
اس لِ َكى ي ْنظُروُكم وِاالَّ َفلَ ْيس لَ ُكم أ ْ ِ
صد َدقَتَ ُك ْم قُدَّام َّ
الن ِ
ات".
 هذا ما نتعلمه من الرب يســوع حين قال" :ﭐ ْحتَِرُزوا ِم ْن أ ْ
َن تَ ْ
َجٌر ع ْن َد أَِبي ُك ُم الَّذى فى َّ َ َ
َ ُ ْ َ
صدَن ُعوا َ
َ ْ
َ
(مت .)::1

 لتكن صدقتك فى الخفاء وأبوك الذى يرى فى الخفاء ..يجازيك عالنية.
 ولذلك يجب علينا حين نعطى أال نجذب أنظار اآلخرين ،وال نعطى بإفتخار.
ف ِش َمالَ َك َما تَ ْف َع ُل َي ِمي ُن َك"(مت  ،) 1 ::ال تذكر كم أعطيت وال تحسب عطاياك حتى ال تستوفى خيراتك على األرض.
ص َدقَة فَالَ تُ َعِّر ْ
" إذا أعطيت َ
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 -1نعطى بروح المحبة:
متذمر ،أو فرض ـ ـا عليه ،أو خائفا من غضـ ــب اهلل .والقديس
ا
 كل فضـ ــيلة تخلو من روح المحبة تكون مرفوضـ ــة .أى أن اإلنسـ ــان ينبغى أن ال يعطى

َحتَ ِر َ ِ
ِ
شدددد ْيئا" ،وفى س ـ ــفر نش ـ ــيد
بولس يقول :فى (1كو َ ")1:11وِا ْن أَ ْ
س لِى َم َح َّب ٌة فَالَ أَ ْنتَ ِفعُ َ
سددددلَّ ْم ُ
ط َع ْم ُ
سدددد ِدى َحتَّى أ ْ
ق َولَك ْن لَ ْي َ
ت َج َ
ت ُك َّل أ َْم َوالى َوِا ْن َ
ان ُك َّل ثَروِة ب ْي ِت ِه ب َد َل ا ْلمحب ِ
َعطَى ِ
ار".
اح ِتقَ ا
س ُ
َّة ،تُ ْحتَقَُر ْ
األنشاد (" )::8إِ ْن أ ْ
ََ
َْ َ َ
اإل ْن َ

 أن تعطى دون أن يطلب منك .بمعنى أن تكون بداخلك الحساسية نحو إخوتك المحتاجين.

َن
 س ــرعة العطاء بدون تأجيل .ألن التأخير ربما يس ــبب أضـ ـر ا
ون ِفى َ
ار للمحتاجين ،كما يقول الكتاب" :الَ تَ ْم َن ِع ا ْل َْ ْي َر َع ْن أ ْ
طاقَ ِة َي ِد َك أ ْ
ين َي ُك ُ
َهلِ ِه ِح َ
تَ ْف َعلَ ُه( ".أم .)1: :1
 -1نعطى فى سخاء:

 ألننا أوالد الرب يسوع والبد أن نشبه أبينا الِذى "يع ِطى ا ْلج ِميع ِبس َْ ٍ
اء َوالَ ُي َعِّير" (يع .)1 :1
ُْ
َ َ َ

ون ِفى
َعطُوا تُ ْعطَ ْوا َك ْيال َج ِّيددا ُملََّبددا َم ْه ُزو از فَد ِائضددددددددددا ُي ْعطُ َ
 ال يكفى أن تعطى .بــل أن تكون كريم ـا فى عطــائــك كمــا يعــاملنــا اهلل الــذى قــال" :أ ْ
ض ِان ُك ْم( ".لو .)18 ::
َح َ
أْ
ش ِت َها( ".مر .)11:11
 طوب الرب يسوع األرملة التى ألقت الفلسين" .أ َّ
َما َه ِذ ِه فَ ِم ْن إِ ْع َو ِازَها أَ ْلقَ ْت ُك َّل َما ِع ْن َد َها ُك َّل َم ِعي َ
س َم ُح َي ُد َك أَ ْن تُ ْع ِطى َك َما ُي َب ِ
لهك".
ارُك َك َّ
 ويقول الرب فى سفر التثنية (َ :)1::1:
"على قَ ْد ِر َما تَ ْ
الر ُّب إِ ُ

َن ي ُكوُنوا أَسددد ِْياء ِفى ا ْلعطَ ِ
ِ
ِ
 يكتب القديس بولس لتلميذه تيموثاوس" :أ َْو ِ
اء
اء ِفى الد ْ
َّه ِر ا ْل َحاضددد ِر ..أ ْ َ
َ
ْ َ َ
ص األَ ْغن َي َ
اء ِفى التَّ ْو ِزي ِع" (1تى .)1: ::
ُك َرَم َ

 يقول القديس كبريانوس األس ــقف الش ــهير عن األرملة التى ألقت الفلس ــين فى الخزانة ومدحها الرب" :مغبوطة
جدا ومكرمة المرأة التى استحقت أن تمدح بصوت الرب فليْجل األغنياء بشحهم وعدم إيمانهم".
 أعط أفضـ ـ ــل ما عندك .ألن كثيرين ال يعطون إال المالبس القديمة المسـ ـ ــتهلكة ،وأحيانا تسـ ـ ــبب حرجا إلخوة
الرب عندما يرتدونها.

إذن اإلنسان الذى يحيا بالروح ال بالحرف يختلف حتى فى عطائه لآلخرين ،فهو يعطى من القلب وبسرور وفى الخفاء .الخ.
 -6الْدمة

الْدمة روح ال رسميات:

يظن البعض أن الخدمة هى مجرد الش ــكل الخارجى :دفتر تحض ــير منظم ،تتميم على األوالد ،إفتقاد ،تحفيظ.

وينتهى األمر عند هذا الحد .بينما هى روح قبل كل شـ ـ ـ ــىء .هى روح الخادم التى يمتصـ ـ ـ ــها األوالد منه .هى
الروح التى يلقى بها الدرس ،والروح التى يتعامل بها مع األوالد .هى قلب الخادم قبل لسانه .هى ح اررته القلبية

قبل وسائله التربوية.

هناك سدددددؤال يجول فى نفسدددددى وفى أعماقى :أحقا نحن خدام بالروح؟ سـ ـ ــهل أن يرتئى الواحد منا فوق ما

ينبغى (رو ) 1:11ويظن أنه خادم اهلل!! بينما الخدمة فى أعماقها الروحية لها مقاييس عالية ،ربما نحن لم
نص ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليها .أو ربما نكون قد بدأنا كخدام روحيين ولكننا لم نحتفظ بهذا الطابع طول الطريق .فلنبحث إذن

ﺍﻝﺥﺍ ﻝﺏﺍﻝﺭﻭﺡ:
ﺏﺝﺱﺩ
ﻡﺍ ﻥﺝﻱﻝ ﻡ
ﻱﺱﻡ ﻡﺏﺓﺭﺭﻡ..
ﺃﻭ ﺭﻥ
ﻡﺍﺹﺍﺙﺓ هللا
ﺃ ﻡﺍﻝ الﻡﻱﺫﻩ.
ﻡ ﺍﻥ ﻡﺍﺫﺝﻝ ﻡﻝﺓ ﺍﻝﻱﻱﺍ
ﻭﺕﻱ ﻡ
ﻭﻕﺩﻭﺓﻝﻱﻡﻝﺍﻝﺹﺍﻝﺡﻥ ﻭ
ﻱﺽﺍﺡ
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معا :من هو الْادم؟

 هو جسر ينقل غيره من شاطئ العالميات إلى شاطئ الروحيات ،أو ينقلهم من الزمن إلى األبدية .هو صوت اهلل إلى الناس هوليس صوتا بشريا،
بل هو فم يتكلم منه اهلل ،ينقل إلى الناس كلمة اهلل .الخادم الروحى يشـ ــعر بالدوام أنه فى حض ـ ـرة اهلل .وتكون الخدمة بالنسـ ــبة إليه كمذبح مقدس،
وعمله فيها رائحة بخور.

ِ
ون"
 مهمة الخادم الروحى هى إدخال اهلل فى الخدمة .وهو يردد فى قلبه قول المرتل فى المزمور" :إِ ْن لَ ْم َي ْب ِن َّ
ب ا ْل َب َّن ُ
اؤ َ
الر ُّب ا ْل َب ْي َت ،فَ َباطال َيتْ َع ُ
(مز.)1:11:
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مبرر
ا
 الخادم الروحى له باستمرار شعور اإلنسحاق وعدم اإلستحقاق ،يشعر أنه فوق مستواه أن يعمل على إعداد قديسين ،وأن يهيئ للرب شعبا
(لو ،)::1مدركا تماما أن تخليص النفوس البشرية أمر أعلى منه ،إنه عمل اهلل ،وأن إشتراكه مع اهلل فى العمل ،وشركته مع الروح القدس فى
بناء الملكوت وفى تطهير القلوب ،كلها أمور ال يستحقها .ولكنه على الرغم من شعوره بعدم اإلستحقاق فال يهرب من الخدمة ،بل يدفعه هذا
الشعور إلى مزيد من الصالة ،حيث يقول للرب باستمرار" :ها أنذا فأرسلنى".
الْادم بالروح هو باستمرار رجل صالة:
بالصالة يخدم أوالده ،وبالصالة يحل مشاكل الخدمة .وتكون الصالة بالنسبة إليه كالنفَس :الداخل والخارج،

كما قال اآلباء.

بعض الخدام يظنون أن غاية اإلخالص للخدمة هى أن يعملوا .أما الخادم الروحى فيرى أن غاية اإلتقان
هى أن يعمل اهلل .ليس معنى هذا أن يكس ـ ــل وال يعمل! كال ،بل هو يعمل بكل جدية وبكل بذل ،ولكن ليس

هو بل اهلل الذى يعمل فيه .كما قال القديس بولس الرس ــول" :الَ أََنا ب ْل ِنعم ُة ِ
اهلل الَّ ِتى َم ِعى" (1كو.)1::11
َ َْ
ِ
يح َي ْحَيا ِف َّى" (غل.)1::1
وكما قال أيضا" :فَأ ْ
َحَيا الَ أََناَ ،ب ِل ا ْل َمس ُ

)يشتم منه الناس رائحة المسيح ،ألنه رسالته المقروءة
الْادم بالروح هو رائحة المسيح الذكية (1كو ّ 11:1
من جميع الناس .هو محرقة رائحة سرور للرب (ال )1تشتعل فيها النار اإللهية ،نار تتقد وال تحطفأ ،حتى تحولها إلى رماد.

ختاما ...اإلنسان الذى يحيا بالروح ال بالحرف هو اإلنسان الروحى فى كل عمل يعمله ،يدرك أن اهلل ناظر إلى قلبه والى نيته وقصده .فكل عمل يعمله
ِ
ِ
س لِ َّلن ِ
اس" (كو  ..)11 - 11: 1اهلل يعطينا جميعا أن نحيا بالروح ال بالحرف.
يكون من القلــب"َ ..وُك ُّل َما فَ َع ْلتُ ْم َف ْ
اع َملُوا م َن ا ْل َق ْل ِبَ ،ك َما ل َّلر ِّب لَ ْي َ
فنكون بحياتنا وخدمتنا شهود أمناء للمسيح ولكنيسته المقدسة.
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إْتالف أم ْالف

إن ثقافة اإلختالف هى رقى فى الفكر واحترام الرأى اآلخر أيا كان ..فالثقافة بمفهومها العام هى المخزون التراكمى الذى يتكون من مواقف متعددة ،وبعض
كثير كل منا عن اآلخر فى
تجارب اآلخرين ،والقراءات المختلفة والتنشئة اإلجتماعية ،فكل منا يحمل فى داخله ثـقافات مبنية على أسس كثيرة ،فنختلف ا
الرأى أو فى وجهات النظر ،فى العقيدة ،فى ما نحب أو نكره ،وخاصة فى السياسة حيث نجد ثقافة الديمقراطية هى السائدة هذه األيام ،ولهذا فالبد من
اإلقتناع بأن اإلختالف فى األفكار واآلراء واألذواق واإلنتماءات السياسية هو األصل فى طبيعة الحياة ،وأنه أمر طبيعى ومنطقى .وال تقوم الحياة إال على
التنوع ،واإلختالف .وأول الممارسات فى الديمقراطية هى تقبل الحوار بإحترام وتحضر ،وقبول مخالفينا فى الرأى .يقول غاندى" :اإلختالف فى الرأى ينبغى
أال يؤدى إلى العداء والتناحر واال لكنت أنا وزوجتى من ألد األعداء".
وهناك مقولة مشهورة تقول" :الخالف فى الرأى ال يجب أن يفسد للود قضية" ،فاإلختالف ال يعنى ضرورة الخالف .أما الخالف فهو النزاع والتناحر
وتشبث كل واحد برأيه ،وربما كراهيته لما هو مختلف عنه (إما أن تكون معى أو أن تكون ضدى وهذا هو الخطأ طبعا).
الميل الثانى والْد اآلْر
حين نتذكر مواقف الرب يسوع المسيح حيال النزاع نجد أنه لم يتخذ الموقف السلبى بل الموقف اإليجابى المفعم بالحنان واللطف والمحبة ،بعيدا
اآلخ َر أ َْيضا" (مت .)1::1
ك َعلَى َخد َ
"م ْن لَطَ َم َ
ك األ َْي َم ِن فَ َحو ْل لَهح َ
عن أى خالف مهما كان ،ففى عظته على الجبل قال لتالميذهَ :

وهو يريد بقوله هذا أال نترك ميدان المعركة ،وكذلك أال نهاجم ،بل نحاول باللطف والتسامح أن نمتص غضب عدونا ونكتسب رضاه ،بل وصداقته،

بالتفاهم الودى المنزه عن األغراض والمطامع .فإذا طبقنا هذا المبدأ فى معاملتنا إستقامت األمور فيما بيننا وزال التناحر والتنافر بين الناس ،وسادت
المحبة فيما بينهم مهما كانوا مختلفين .وبالطبع فإن التفسير الحرفى لآلية يجعل من المسيحى عرضة للهزء والسخرية ،وهو ما لم يرضى
به الرب حتى فى حياته الخاصة .المهم هو البحث عن الحل الذى حيرضى جميع األطراف لفض النزاع.
وهناك من يعتبر أن التسامح فى التعامل ضرب من التخاذل وتصغير النفس أمام خصمها ،أو يميل إلى إستعمال العنف معه والعمل على طرده من
الجماعة .ولكن التسامح مع القوة هو غاية الوصية .فإذا ما ارتأيت إنعدام األمل فى الوصول إلى حل يرضى جميع األطراف فما عليك كقائد إال أن
تتباحث مع أط ارف النزاع كل على حدة للوقوف على إنطباعاتهم ،فقد يهديك هذا التصرف إلى معرفة بعض األمور التى كانت خافية عليك فتعرف:
 -1الحلول المرضية لكافة األطراف :ال يكفى بأن تدرك إمكان إيجاد حلول للنزاع ،بل يجب أيضا أن يكون لدى أطراف النزاع الرغبة فى تنفيذ
هذه الحلول .فهذان الشرطان هما ببساطة طريقة لتحديد الفرق بين العراك واأللعاب أو المناظرات .فإن إنعدمت لديك الخيارات التى تؤدى إلى
وفاق بين المتنازعين صرت فى خضم المعركة ،ويبدو لك أن إقصاء بعض األفراد له ما يبرره.
 -1التعاون أفضل من التنافس :شرح هذا المبدأ (آالن بيللى) فى كتابه "حل النزاع فيما بين األشخاص" وقال:
هناك الكثير من الدالئل المتوافقة ما يفيد بأن الفرق المتعاونة تكون أكثر تآلفا وانتاجا واهتماما بالعمل من الفرق
المتنافسة.
مثال ذلك :إذا قام خمسة أشخاص بتسلق جبل بحيث يتنافسون فيما بينهم على الوصول إلى القمة كل قبل
اآلخر ،ففى هذه الحالة يجب أن يعتمد كل منهم على معلوماته الشخصية ومهاراته البدنية ،وقوته على حمل
معدات التسلق ،وال يتبادلون المعلومات فيما بينهم.
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ويختلف األمر بالنسبة للفريق المتعاون حيث توزع المهام فيما بينهم كل حسب قدرته ومهارته .فقد تتوفر لدى واحد منهم معلومات قيمة للغاية عن
مرحلة اإلعداد للرحلة ،وآخر عن تسلق الجبال بمهارة ،وآخر تكون لديه قوة جسمانية تفوق اآلخرين تمكنه من حمل الكثير من المعدات .وهكذا
فإن روح التعاون فيما بينهم يخلق جوا من التآلف ،فيبذل كل فرد منهم أقصى ما فى وسعه إلنجاح العمل الذى يقومون به جميعا.
ورب قائل :إن المنافسة فيما بين ِ
الف َرق تعمل على تقوية األداء وانهاض الهمم ،والتآلف فيما بين أفراد كل فريق .وهذا ما يحدث فعال ،ولكن بعد
ح
المنافسة بين فريقين فإن الفريق الفائز هو الذى يستمر أعضاؤه فى حالة تفاهم وتآلف .أما الفريق المهزوم فيظل حمستاء منقسما على نفسه ،وربما

يتحين الفرصة لألخذ بالثأر من الفريق الفائز ،أو ينقلب على قائده وينقسم أعضاؤه.

 -1اإل ختالف ظاهرة صحية :من الصعب تقرير ذلك فى كل نزاع .فالقاعدة المعتبرة هى :أن "الخالف يعنى الرفض" أو "أنت تخالفنى فأنت
عدوى" أو "إنك ال تقبلنى ألننا دائما نختلف" أو"إننا نختلف واما أنا أو أنت" .وهى ال تمثل الواقع فى جميع الحاالت ،فغالبا ما تفتح اإلختالفات
آفاقا جديدة للتفكير ،ومعالجة موضوعات صعبة .فاإلختالف فى الرأى يجعل الناس يتفحصون بإمعان فى المشاكل المعروضة عليهم ،والتى كانوا
فيما مضى يسلمون بصحتها .والشك أن لإلختالف فوائد كثيرة .فما هى فوائد االختالف؟

مثال :إن كان قد مر على زوجين أكثر من ثالثة شهور فالبد أن يكونا قد الحظا أنهما يختلفان فى الرأى فى بعض
يقرون باإلختالف
األمور .وهذا شىء طبيعى فأحيانا ما يتفق الناس على أن يختلفوا فى بعض المسائل .أحيانا أخرى ّ
ويعملون بهمة على الوصول إلى مسلك يرضى جميع األطراف .واذ يسبب اإلختالف العراك فإنه أيضا قد يؤدى إلى

التعاون ،فكما يقولون( :ليست محبة إال بعد عداوة).
الهدف النهائى ،هو اإلنتقال من مرحلة العداوة إلى المودة ،ومن العنف إلى التسامح .على أنه يصعب فى كثير من األحيان تحقيق هذا الهدف النهائى،
فعلينا أن نسعى إلى التوصل إلى الحلول الوسط التى نعددها فيما يلى:
أ -إتخاذ ق اررات واضحة :من النتائج الهامة التى تؤدى إلى المصالحة هى قدرة أفراد الجماعة على إتخاذ قرار بشأن الصعوبات التى تواجههم.
وغالبا ما تتخذ الق اررات الالزمة بعد إنقضاء فترة زمنية طويلة ،وهذا من شأنه أن يزيد الصعوبات تعقيدا.
ضبط النزاع ما هو إال فن إتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ،وفض النزاع والسعى نحو توفير روح التعاون بين أفراد الجماعة ،مهما
كانوا مختلفين فى الرأى أو اإلمكانيات.
ب -المزيد من التسامح :مهمة القائد هى إقناع أفراد الجماعة بأن الخالف فى الرأى ليس باألمر الخطير .فالتعارض فى اآلراء يساعد على
إيضاح أبعاد المشاكل ،وليست هناك مشكلة تستعصى على الحل طالما توافرت النية الحسنة ،والهدف المشترك هو تحقيق الصالح العام
أمر سيئا بالضرورة ،وأنه قد
والوصول للهدف الواحد .ومما يعود بالفائدة على أفراد الجماعة تذكيرهم بصفة منتظمة :أن الخالف فى الرأى ليس ا
يؤدى إلى نتائج جيدة فى نهاية األمر ،إذ ربما تزودنا آراء اآلخرين ببعض المعلومات التى كانت خافية علينا.
ج -مقاومة العداوة :على القائد أيضا أن يبين أن إتباع المسلك العدوانى بغية اإلساءة إلى اآلخرين ،أو اإلقالل من شأنهم ،أو إهانتهم ،أو
التخلص منهم وخيم العاقبة .وأنه ينبغى أن يلتزم الجميع بالتعاليم الواردة فى الكتاب المقدس عن كيفية التعامل بين أعضاء الجسد الواحد.
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د -البعد عن المسلك السلبى :يتمثل هذا المسلك فى اإلنسحاب أو اإلمتناع عن الحضور مما يحول دون تكاتف الجماعات أو األفراد ،فى مجهود
تعاونى ،على إيجاد حل يرضى جميع األطراف .فإن أصر شخص سلبى على موقفه فهذا من شأنه أن يضعف صالت الترابط بين الجماعة بحيث
تصير أكثر قابلية لإلنهيار عما لو تكاتف الجميع على حل المشكلة.
هـ -اإلتصال الجيد :غالبا ما يحدث أن ينعدم الحوار بين الناس ،أو قد يلتزمون بالحرص أثناء الحديث ،أو بالتعبير عن آرائهم بعبارات مبهمة،
أو غير واضحة ،بحيث يصبح التفاهم فيما بينهم جزئيا أو ضئيال للغاية .وفى مثل هذه المواقف يستحسن أن تشجع كافة األطراف على اإلفصاح
كبير فى سبيل إقناع الناس بتبادل اآلراء ووجهات النظر فيما بينهم .وسوف
مضطر أن تبذل جهدا ا
ا
عن متاعبهم بصراحة .وأحيانا ما تجد نفسك
تالحظ أنهم يحجمون عن ذكر الحقيقة خوفا من أنها "تعمل على تعقيد األمور" ،وهذا اإلحساس بالخوف يخالف الواقع عادة.
وهناك من األفكار األخرى ما قد يكون مؤديا للغرض وال سيما فيما بين المجموعات مثل:
أن تدون كل مجموعة آراءها كتابة على قطع كبيرة من الورق ،بحيث يمكن قراءتها بسهولة .وهذا األسلوب فى التعبير عن الرأى ،يعطى إنطباعا
لدى كاتب الرسالة بأن مضمون رسالته قد وصل إلى علم متلقيها دون الحاجة إلى ترديدها مرة أو مرات أخرى.
هذا باإلضافة إلى أن من ساهموا فى كتابة الرسالة لن يتولد لديهم اإلحساس بالحاجة إلى إعادة ما سبق أن قاله غيرهم.
أيضا قد تبين أن المواجهة فى بعض المناسبات تؤتى نتيجة طيبة ،حفيطلب من كل فرد من أفراد الجماعة أن يدون بعض األفكار التى يرغب فى
مناقشتها مع اآلخرين ،ثم يهيئ إلى كل منهم فرصة الحديث والتحاور مع خمسة أو ستة أشخاص ،فى نفس الغرفة التى سبق أن دارت فيها
مناقشات عقيمة ،فستكون النتيجة مشجعة للغاية.
و -مساعدة كل المجموعات على أن تشعر بأنها أقوى مما تظن :كلنا نعلم أن أعنف المجموعات فى
المجتمع هى تلك التى تشعر أنها األضعف .ولعلك الحظت سلوكك الذى يميل إلى العنف فى حالة
اإلحباط ،أو عندما تشعر بقلة أهميتك أو تأثيرك على اآلخرين ،أو عندما تفقد السيطرة على تصرفاتك.
إن ما نبتغيه فى ضبط الن ازع ووقف الخالف هو مساعدة كل المجموعات على تحسين قوتهم والتحكم
فى أعصابهم ،بغية الحد من إحتمال العنف الشفهى الذى ال يليق بأوالد اهلل .فمن يشعر بالنقص ،أو يعتقد أن الناس يعتبرونه مخطئا ،أو أنه
مرذول منهم لسلوكه معهم ،غالبا ما يلجأ إلى أساليب الغش أو العنف ،للوصول إلى مآربه .ومن ثَم فإن مساعدة هذه الفئة من الناس على تصحيح
مفاهيمهم ،وعلى تبصيرهم بما يرغبون ،قادر بأن يجردهم من حدة العدوانية ،فيبصرون األمور على حقيقتها ،فإقناعهم بأنهم هم األقوى ،لذلك
يمكنك التفاوض أو التحاور دون أن يهتز موقفك .فإن كان أحد األط ارف ضعيفا فساعده على إكتشاف مواطن القوة الكامنة فيه ،والمهملة منه،
واستخدامها ،ال ضد اآلخرين بل فى التفاوض.
ز -مسـ ــاعدة جميع األطراف على البقاء فى دائرة صـ ــنع القرار :يتعذر ضـ ــبط النزاع بين أطراف إنسـ ــحبوا من مسـ ــرح األحداث .فأحيانا ما يغيب
الناس عن الحضور ،أو المساهمة فى أنشطة الكنيسة ،وأحيانا ما يلزمون منازلهم ويتصلون بالمجتمعين تليفونيا .وهناك من يحضر اإلجتماعات
حامال معه شـ ــكاوى المعارضـ ــين الذين تخلفوا عن الحضـ ــور لطرح وجهات نظرهم بدقة ومسـ ــئولية .وهذا النمط من السـ ــلوك يصـ ــعب التعامل معه
فالتبليغات المجهولة أو المتوترة عادة ما تكون عديمة الجدوى ،وال تغير من الوض ـ ـ ـ ـ ــع ،وال تقدم معلومات إض ـ ـ ـ ـ ــافية تس ـ ـ ـ ـ ــاهم فى حل الخالف أو
التصـ ــالح .ومن ثَم يجب بذل كل جهد ممكن لتشـ ــجيع جميع من يهمهم األمر على المناقشـ ــة .كما ينبغى اإلتفاق على أن يقتصـ ــر إتخاذ الق اررات
على الذين يش ــتركون فى اإلجتماعات واألنش ــطة .كما يجب عدم الس ــماح ألى ش ــخص بأن يقوم مقام ش ــخص آخر فى التعبير عن رأيه أو التكلم
نيابة عنه.
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المحفوظات
(إجبارى)

مطلوب حفظ مجموعة  2#و مجموعة 5#

مجموعة 2#
المزمور 94

 كاتب المزمور :داود النبى. غاية المزمور :يطلب فيه من اهلل أن ينجيه من األعداء الغير منظورين "حسد الشياطين".اللهم التفت إلى معونتى يا رب أسرع وأعنى ليْز ويْجل طالبوا نفسى ،وليرتد إلى ْلف ويْجل الذين يبتغون لى الشر
وليرجع بالْزى سريعا القائلون لى نعما نعما:

فعندما يسبب لنا اآلخرون اآلالم يجب أن نرفع أصواتنا إلى اهلل وحده ،ونلتمس منه أن يسرع إلى معونتنا .فهو وحده القادر
على أن يمأل حياتنا بالفرح.
وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك وليقل فى كل حين محبو ْالصك :فليتعظم الرب:

كثي ار ما تمتلئ صلواتنا بالطلبات لنا ولآلخرين ،وننسى أن نشكر اهلل ألجل ما يقدمه لنا .كل الذين يبتغونك يا رب يفرحون
بك إذ يرون أن غلبتهم تكمل بك ،والذين يحبون خالصك يعلمون أن يمينك خلصتهم ال بالسالح وال بالرماح بل بقوتك يارب
الجنود.
أما أنا فمسكين وفقير اللهم أعنى أنت معينى ومْلصى:
مع أن داود النبى كان ملكا عظيما ،وكثير الغنى والثروة ،ولكنه يضع نفسه لكى ما يجد نعمة من لدن اهلل ألنه ال ينتظر
المعونة من كثرة المال ،وال من قوة األنصار ،بل من اهلل.
يا رب فال تبطئ .هلليلويا

فى إبتداء وانتهاء المزمور يتضرع إلى اهلل ،أن يلبث مقيما عنده ،وال يبطىء عن خالصه.
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مجموعة 2#

متى 15-1: 6

فى هذا اإلصحاح يرفع السيد المسيح مستوى العبادات ،من صدقة وصالة وصوم ،إلى مستوى العالقة الشخصية مع اهلل ،وهذا مخالف للفكر اليهودى .فقد

كان الفريسيين يصلون ويصومون ويتصدقون فى مظهرية ،ليحصلوا على مديح الناس واعجابهم .أما السيد المسيح هنا فيقول :وماذا تستفيد من إعجاب
الناس ،فهو يطلب أن نكف عن المظهريات ،وأن ندخل فى عالقة حياة وحب عميق يربطنا مع اهلل أبينا .فالرب يسوع يعطينا مفهوما جديدا للعبادة على أنها

دخول إلى حضن اآلب السماوى فى المسيح يسوع ،وهذه عالقة خاصة سرية ليست لإلعالن .ولكن هناك فهم خاطىء لهذه اآليات ..فهناك من إمتنع عن

الصالة ألن أهل بيته يرونه وهو يصلى !! لو كان هذا المفهوم صحيحا إلمتنعنا عن الصالة فى الكنيسة ،إذ أن الناس يروننا ونحن نصلى ،ولكن قصد

السيد المسيح أال نسعى ألن يرانا أحد ،ال نسعى وراء مجد من الناس .وبنفس المفهوم يمكن أن نصلى أمام الناس ،لكن ال نبحث عن المظهرية .والسيد

المسيح هنا يبدأ بالصدقة إمتدادا لكالمه السابق عن المحبة.

َجر ِع ْن َد أَِبي ُكم الَّ ِذ ِفي َّ ِ
الن ِ ِ
َّ
ص َدقَتَ ُكم قُدَّام َّ
ص َدقَة فَالَ
"احتَ ِرُزوا ِم ْن أ ْ
ص َن ْع َ
اآليات (ْ :)1-1
َن تَ ْ
اس ل َك ْي َي ْنظُُروُك ْم َوِاال فَلَ ْي َ
ت َ
الس َم َاوات .فَ َمتَى َ
س لَ ُك ْم أ ْ ٌ
ُ
ص َن ُعوا َ ْ َ
ِ
ون ِفي ا ْلمج ِ
َّدوا ِم َن َّ
الن ِ
ام ِع َوِفي األ ِ
َّام َك ِبا ْل ُبو ِ
اس .اَ ْل َح َّ
َما أَ ْن َت فَ َمتَى
َج َرُه ْم! َوأ َّ
ق َك َما َي ْف َع ُل ا ْل ُم َر ُ
َزقَّ ِة لِ َك ْي ُي َمج ُ
اؤ َ
استَ ْوفَ ْوا أ ْ
ََ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إَِّن ُه ْم قَد ْ
تُ َ
ص ِّو ْت قُد َ
اء .فَأَبو َك الَّ ِذ يرى ِفي ا ْل َْفَ ِ
ون ص َدقَتُ َك ِفي ا ْل َْفَ ِ
ِ
ِ
ص َنع َت ص َدقَة فَالَ تُعِّر ْ ِ
اء ُه َو ُي َج ِ
ازي َك َعالَ ِن َية"
ُ
ف ش َمالَ َك َما تَ ْف َع ُل َيمينُ َك .ل َك ْي تَ ُك َ َ
َ
َ ْ َ
ََ
 إحترزوا = إنتبهوا وخذوا حذركم لئال تتسلل محبة المديح إلى قلوبنا. صدقتكم = تشير حسب أصل الكلمة ألعمال البر عامة. -لكى ينظروكم = ال نصنعها بهدف الفوز بمديح الناس.

 -المراؤون = يظهرون (عمل الرحمة) غير ما يبطنون (طلب مديح الناس فى كبرياء).

تصوت قدامك بالبوق = كان الفريسيون يفعلون هكذا ،ليقدموا دعاية ألنفسهم ،فعبادتهم كانت نوعا من الرياء ،لتزداد كرامتهم وسط الناس ،وكان
 فال ّالفريسى من هؤالء يهدف أن ينال أجره من الناس.

 ال تعرف شمالك = هو الشعور بالبر الذاتى ،وبالرغبة فى المديح أو طلب األجر من اهلل ،وهو الشعور بأننا معجبون بأنفسنا .جميل ما قاله معلمنا داودإذ أعد الكثير لبيت الرب إذ قال" :من يدك أعطيناك".

 ما تفعل يمينك = اليمين هو عمل الخير الذى تقوم به.ين ِفي ا ْلمج ِ
ظ َه ُروا لِ َّلن ِ
ام ِع َوِفي َزَوا َيا َّ
اس .اَْل َح َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم:
الش َو ِار ِع لِ َك ْي َي ْ
ُّون أ ْ
صلُّوا قَ ِائ ِم َ
ين فَِإ َّن ُه ْم ُي ِحب َ
صلَّ ْي َت فَالَ تَ ُك ْن َكا ْل ُم َر ِائ َ
ََ
َن ُي َ
اآليات ("َ :)8 - 1و َمتَى َ
ق باب َك وص ِّل إِلَى أَِبي َك الَّ ِذ ِفي ا ْل َْفَا ِء .فَأَبو َك الَِّذ يرى ِفي ا ْل َْفَ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء ُي َج ِ
ازي َك
َج َرُه ْم! َوأ َّ
صلَّ ْي َت فَ ْ
استَ ْوفَ ْوا أ ْ
ُ
إَِّن ُه ْم قَد ْ
اد ُْ ْل إِلَى م ْْ َدع َك َوأَ ْغل ْ َ َ َ َ
َما أَ ْن َت فَ َمتَى َ
ََ
ِ
ون الَ تُ َكِّرروا ا ْل َكالَم ب ِ
ِ
ِ
ون إِلَ ْي ِه
َّهوا ِب ِه ْم .أل َّ
اب لَ ُه ْم .فَالَ تَتَ َ
اج َ
اطال َكاألُ َمِم فَِإ َّن ُه ْم َيظُُّن َ
صلُّ َ
َن أ ََبا ُك ْم َي ْعلَ ُم َما تَ ْحتَ ُ
ستَ َج ُ
َ َ
ون أ ََّن ُه ِب َكثَْرِة َكالَم ِه ْم ُي ْ
شب ُ
َعالَ ن َيةَ .وحي َن َما تُ َ
ُ
سأَلُوهُ".
قَ ْب َل أ ْ
َن تَ ْ

كان الفريسى يتعمد أن يراه الناس مصليا فيمدحوه على بره وتقواه ،لذلك طلب السيد المسيح أن نصلى س ار فى المخدع ،فالصالة هى صلة وعالقة شخصية

مع اهلل ،ليس ألحد أن يطلع عليها ،هى شركة حب مع اهلل .ولو إهتم أحد بأن يراه الناس مصليا ليمدحوه سيكون هذا عائقا دون لقاء اهلل.

 -أحدخل إلى مخدعك = هذا يعنى خصوصية وسرية العالقة مع اهلل فى الصالة.

 -إغلق بابك = ليس فقط باب الغرفة ،بل أبواب العالم الخارجى كله ،بمشاكله ومغرياته وأحزانه ،حتى ال يشغلنا شىء عن لقاء الحبيب.

 ال تكرروا الكالم باطال كاألمم = كما كان كهنة البعل يفعلون أيام إيليا النبى (امل  .)1::18وكما كان الفريسيين يطيلون صلواتهم لعلة (مت )11:11فقد كان الفريسيون يذهبون لبيوت األرامل ويطيلون ليحصلوا منهم على أجر عال .ويطيلون صلواتهم ليمدحهم الناس على برهم وتقواهم ،أو لظنهم أن اهلل

حيخدع بكثرة الكالم .مثل هذا النوع من التكرار مرفوض .فالسيد المسيح كرر صلواته (مت  )11:1:فتكرار الصلوات من قلب ملتهب بالحب ليس فيه
عيب ،ولكن تكرار الكالم والعقل غائب وراء أفكار أخرى مرفوض .إذا فلنكرر الصلوات ولكن ال نقول كلمات ال نعنيها ،بل نفكر ذهنيا فيما نقول ،وال نقول
سوى ما نقصده .والسيد المسيح نفسه طلب اللجاجة فى الصالة.

َّس اسم َك .لِيأ ِ
اآليات ( :)11-:الصالة الربانية (لو " :)1-1:11فَصلُّوا أَ ْنتُم َه َك َذا :أَبا َنا الَّ ِذ ِفي َّ ِ ِ
يئتُ َك َك َما ِفي
ْت َملَ ُكوتُ َك .لِتَ ُك ْن َم ِش َ
َ
َ
َ
ْ
الس َم َاوات ل َيتَقَد ِ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
السم ِ
ِ
اء َك َذلِ َك َعلَى األ َْر ِ
الشِّر ِ
ين إِلَ ْي َناَ .والَ تُ ْد ِْ ْل َنا ِفي تَ ْج ِرَب ٍة لَ ِك ْن َن ِّج َنا ِم َن ِّ
ير.
ب
ْن
ذ
م
ل
ل
ضا
َي
أ
ن
ح
ن
ر
ف
غ
ن
ا
م
ك
ا
ن
وب
ن
ذ
ا
ن
ل
ر
ف
غ
ا
و
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ َ
َع ِط َنا ا ْل َي ْوَمْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ .
ضْ ُْ .ب َزَنا َكفَافَ َنا أ ْ
َّ َ
َن لَ َك ا ْلملْ َك والْقَُّوةَ وا ْلم ْج َد إِلَى األَب ِدِ .
ين".
أل َّ
آم َ
َ
ُ َ
َ َ
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هنا يعلم السيد المسيح تالميذه صالة محفوظة ،والكنيسة المقدسة تقدس هذه الصالة الربانية ،فهى نموذج من وضع السيد المسيح نفسه ،نبدأ بها كل
صلواتنا وننهيها بها ،فهى نموذج حى نتفهم خالله عالقتنا باهلل ودالتنا لديه ،نرددها لنحيا بالروح الذى يريده الرب نفسه.

وحدنا فى شخصه كإبن هلل .ونقول أبانا بالجمع ،فلسنا وحدنا فى وقوفنا أمام اهلل ،ألن المسيح
 أبانا الذى فى السموات = المسيح جعلنا فيه أبناء اهلل ،إذ ّووحدنا فى نفسه .وكون أبانا هو فى السموات ،إذا لنفهم أننا أصبحنا سماويين ،وغرباء فى هذه األرض ،بل هو ساكن فى قلوبنا،
جمعنا كأعضاء جسده ّ

فأصبحت قلوبنا سماء ،وقولنا أبانا تحمل معنى أنه حتى لو صلينا بمفردنا فى مخدعنا ،فإننا نصلى ونقدم صلواتنا بإسم الجماعة كلها ،فأنا عضو فى جسد

المسيح ،أهتم بكل عضو آخر فى هذا الجسد ،فهو مكمل لى .وبنفس المفهوم نكمل خبزنا كفافنا وليس خبزى ،نحن نصلى ألجل شعب المسيح كله ألننا
جميعا واحد .فى بداية الصالة نصلى ونقول أبانا ،فندرك مركزنا الجديد بالنسبة هلل ،والذى حصلنا عليه بالمعمودية .بل أن الروح القدس فى داخلنا يشهد

ألرواحنا ،أننا صرنا أوالدا وأبناء هلل من خالل سلوكنا ،فنصرخ يا آبا اآلب (رو  + 11:8غل.)::1

 -ليتقدس اسمك = إن هدفنا هو مجد اهلل ،نقدس اسمه فى قلوبنا ونتمنى أن يكون هو ممجدا فى قلوب كل الناس ،يتقدس فينا بمعنى نسلك بما فيه تقديس

اسمه ،ويرانا الناس فيقدسوا اسمه .بالطبع ال يعنى هذا أننا نطلب أن يرتقى اهلل فى القداسة ،أو يزداد فيها بصالتنا ،فهو كامل من كل وجه ،بل نشتاق أننا
َن ْكم ْل ِ
ويقدسنا اهلل ،ويكون ذلك سببا أن كل الناس يمجدون اهلل.
ح
 -ليأت ملكوتك= اهلل يملك اآلن على المالئكة وعلى قلوب أوالده المؤمنين به ،ولكن مازال هناك وجود لمملكة الظلمة تقاوم ملكوت اهلل ،وأشرار على

األرض غير خاضعين لناموس اهلل ،واهلل يترك الجميع ،ولكن فى حدود يسمح بها ،فالمؤمن الحقيقى يشتهى أن يأتى هذا اليوم الذى يخضع فيه الكل هلل،

هو الشوق لمجئ السيد المسيح الثانى فى مجده .والمؤمن الحقيقى يشتهى أن يملك عليه المسيح تماما ،فال يعود هناك مكان فى قلبه ،ألى محبة للعالم
والزمنيات ،بل يطيع اهلل طاعة كاملة.

 لتكن مشيئتك = مشيئة اهلل هى الخير المطلق ،فهو صانع خيرات ،ال يعرف أن يعمل إال الخير .ومشيئة اهلل قد تتعارض مع مشيئتى ،ألننى محدود فىكل شىء .فبولس صلى ثالثة مرات حليشفى وكانت مشيئة اهلل عكس مشيئة بولس ،وكان هذا لخالص نفسه ،لئال يرتفع من فرط اإلستعالنات (1كو
ضيع صاحبها ،ولكن مشيئة اهلل هى خالص النفوس (اتى
 ):-::11فمشيئة اهلل ليست فى شفاء الجسد والغنى المادى والمراكز العالية ،فهذه كلها قد تح َ

 )1:1فاهلل قد يسمح ببعض التجارب واآلالم لخالص النفس ،وبهذا تكون كل األمور تعمل معا للخير (رو  .)18:8إذا لنصلى بثقة قائلين :لتكن مشئيتك
يارب وليس مشيئتى ،فأنا ال أعرف ما هو الخير لنفسى ،والروح القدس عمله فى الصالة أن يجعلنا نقبل مشيئة اهلل (رو .)1::8

 كما فى السماء كذلك على األرض= هى شهوة قلب المؤمن أن يرى الجميع على األرض يعملون وفق إرادة اهلل ومرضاته ،كما تفعل المالئكة فى السماء،وأن يتمم اهلل مشيئته فى كل من على األرض كما يفعل فى السماء .فإرادة البشر قد تعطل إرادة اهلل من ناحية خالص نفوسهم ،فاهلل كما قلنا يريد أن الجميع

يخلصون ،ولكن إن قاومت إرادة اهلل ،فاهلل لن يقدر أن يخلصنى (مت  .)1:-1::11هذه الطلبة تعنى إجعلنا يارب قادرين أن نتبع الحياة السماوية فنريد ما

تريده أنت.

 خبزنا كفافنا أعطنا اليوم = يقول الدارسين للغة اليونانية .إن كلمة كفافنا المستخدمة هنا ،تعنى خبزنا الذى يكفينا لليوم ،وتعنى أيضا خبزنا الذى للغد،الخبز الجوهرى األساسى .فاهلل هو المسئول أن يقوتنا بالخبز الجسدى واحتياجات الحياة ،وهو المسئول أيضا عن اإلحتياجات الروحية والغذاء الروحى.

واهلل يغذى أرواحنا بكلمته فى الكتاب المقدس ،وباألسرار الكنسية .واذا فهمنا الكلمة بمعنى كفافنا ،نفهم أننا نطلب من اهلل ليعطينا ما نحتاجه فقط ،وليس

عطايا التدليل التى تفسد .واذا فهمنا الكلمة بمعنى الذى للغد ،فنحن نعنى بها الحياة األبدية .وكال المعنيين صحيح وضرورى .وكلمة كفافنا تعطينا أن ال

ننشغل بالغد.

 واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا = هذا إعتراف بأننا خطاة ونقدم توبة ،ونحن محتاجين لمغفرة مستمرة ،فنحن مازلنا فى الجسد .منيتصور أنه بال خطية يضل نفسه ويكون متكب ار ( ايو  .)8:1وهنا ونرى أن هناك شرطا لكى يغفر اهلل لنا ،وهو أن نغفر لآلخرين .حتى ال نفقد سالمنا

على األرض وأبديتنا فى السماء .ونالحظ فى هذه الطلبة ،أننا نقدم إعتراف مستمر بخطايانا ،وال نلتمس األعذار ،وفيها أيضا إلتزام بأن نغفر لآلخرين.
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 ال تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير= نحن نثق فى أن اهلل قادر ،أن يحفظنا من تجارب إبليس الشريرة ،ولكننا ال نندفع بتهور نحو التجربة ،بل فىتواضع نطلب أن ال يدخلنا الشيطان فى تجربة ،نطلب من اهلل أن حيبعد عنا تجارب إبليس ..وبصراخنا هلل يهرب الشيطان ،فصراخنا هو سر نجاتنا .أما أن
نعتمد على أنفسنا فهذا هو الكبرياء.

 -ونجنا من الشرير = أى نجنا من خداعاته واسندنا ضد حيله .ولنالحظ أن قولنا ال تدخلنا فى تجربة ،ال تعنى أننا لن ندخل أبدا فى تجربة ،أى لن

نجرب ،واالّ لما أضاف الرب" لكن نجنا من الشرير" ،فالشرير البد سوف يجربنا ،ونحن نصرخ بإتضاع يا رب أنا لست حكفء لتجارب إبليس ،فإن سمحت
بتجربة فنجنى منها حتى ال أهلك ،وستكون هناك تجارب طالما نحن فى الجسد .ولكننا نعلم أنه إذا سمح اهلل بتجربة ،فهى حتى ننمو روحيا ،هو يسندنا
خاللها ،ونخرج وقد إكتسبنا شيئا.

وأضاف اآلباء بعد هذا "بالمسيح يسوع ربنا" ،وهى مستنتجة من قول السيد المسيح مهما سألتم باسمى فذلك أفعله ( يو  +11:11يو )11:1:

الملك والقوة والمجد = بعد أن نطلب أن ينجينا اهلل من الشيطان الشرير .نقول هذه التسبحة فتعطينا راحة وثقة أننا فى يد اهلل محفوظين ،فال
 ألن لك حنخاف من إبليس وتجاربه.
الملك = ألن الرب يملك على اإلنسان وعلى كل الخليقة.
 ح والقوة = وهو أقوى بما ال يقاس من عدونا الذى يجربنا. -والمجد = ألنه مستحق أن نمجده.

 إلى األبد آمين = كلمة عبرية تعنى ليكن هذا ،وباليونانية تعنى حقا.او ُّ َ .وِا ْن لَ ْم تَ ْغ ِف ُروا لِل َّن ِ
الس َم ِ
اآليات (" :)11 ،11فَِإ َّن ُه إِ ْن َغفَ ْرتُ ْم لِ َّلن ِ
اس َزالَّ ِت ِه ْم الَ َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم أ َُبوُك ْم أ َْيضا َزالَّ ِت ُك ْم".
اس َزالَّ ِت ِه ْم َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم أ َْيضا أ َُبوُك ُم َّ
لم يعلّق السيد المسيح على أى طلبة فى الصالة الربانية سوى هذه الطلبة ،أى حتمية أن نغفر للناس كشرط ليغفر اهلل لنا ،وليستجيب اهلل لصلواتنا ،ونكون
مقبولين أمامه يجب أن نغفر .راجع (مت .)11-11:18
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القبطى

(إْتيارى)

تتكون األبجدية القبطية من  23حرف تتقسم كالتالى:
 42 -1حرف ساكن  7 -حروف متحرك  ( < -حسو) يستخدم كرقم  6فقط

 -4هذه العالمة المرسومة هكذا ( ~ ) أو ( ` ) تسمى ﭽنكم .إذا جاءت على حرف ساكن تنطق كحرف ( )eأما إذا جاءت على حرف متحرك
تفيد إستقالل نطق هذا الحرف.
 -3يمكن تقسيم الحروف المتحركة كما يلى :

األبجدية القبطية
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 -الحظ فى األمثلة السابقة توجد ( )pتدل على أن اإلسم مذكر و( )tللمؤنث المفرد و( )nللجمع.
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التفرقة بين الكلمات القبطية والكلمات اليونانية:

مالحظات هامة :

أدوات التعريف:

فى اللغة القبطية فى أغلب األحوال يجب أن تسبق الكلمة أداة تعريف أو التنكير:
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أدوات التنكير:

وهى  ouللمفرد بنوعيه ،و  \anللجمع بنوعيه.

زمن الماضى التام األول:

 يمكن تكوين الجملة الفعلية بأكثر من طريقة( :حسب الفاعل ،إذا كان اسم ظاهر ،أو ضمير ،أو اإلثنين معا فى نفس الجملة) وتطبق هذهالطرق على كل األزمنة.
 ويوجد فى اللغة القبطية كما فى اللغات السامية جمل إسمية (تبدأ باالسم) ،وجمل فعلية (تبدأ بالفعل) ففى الجملة الفعلية يسبق الفاعل (عالمةالفاعل  )`njeكما هو فى المثال:
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لم نتحدث مع مرقس

`mpencaji nem Markoc

الحاضر األول
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المستقبل األول
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