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 شهودا   ىتكونوا ل
 
 
 
 

 ا يحدث، بل سمع بأذنيه من بعض الناس.العينين، وال يصح أن يكون الشاهد لم ير بعينيه ماها "المشاهدة" بنمع -إذن  -دة الشها
 
 نوعان من المشاهدة:وهناك 

ِبُرُكْم ِبِه، الَِّذى رَأَْيَناُه َوَسِمْعَناهُ مثل اآلباء الرسل،  الذين شاهدوا الرب يسوع، شهدوا عنه، كما يقول معلمنا يوحنا: " :المشاهدة بالعين المجردة -1 ْْ  ُن
(. لقد عاصر اآلباء الرسل أيام التجسد اإللهى، وعاشوا مع الرب يسوع تالميذا  له، كل فترة الخدمة الجهارية، حينما 1:1يو 1" )ٌة َمَعَناَشِركَ  ا  ِلَكْى َيُكوَن َلُكْم أَْيض

ازة فى كل أنحاء العالم. ر كبلغ سن الثالثين، وحتى آالمه، وموته، وقيامته، وظهوراته، ووعده لهم بالروح القدس، وحدوث هذا الوعد فعال ، والملء به، ثم الخروج لل
ى خالص اإلنسان، فى كل ف لقد قيل عنهم: أنهم "فتنوا المسكونة"! قالها الحاكم بقصد الفتنة الضارة، ونقولها نحن بقصد األفتنان بجمال المسيحية، ودورها الفريد

لى األبد!  أنحاء العالم، وطول الزمان، وا 
 

هد التاريخ، وتشهد ، حيث يشا  فى صدقهم، ويدعم ذلك "العقل" أيضقاله اآلباء الرسل فى شهادتهم وكرازتهم، واثقين ومعناها أن نؤمن بما  :المشاهدة باإليمان -2
ود واألمم على شوق اليهثار، والمخطوطات، والحفريات، وأقوال اآلباء، وأحاديث المؤرخين المعاصرين، عن صدق كرازة الرسل، وسرعة إنتشار المسيحية، ألنها كانت آلا
(، واألمم كانت تصرخ مع الفالسفة، منتظرين المخلص الذى تنتظره 1::1!" )إش لَْيَتَك َتُشقُّ السََّماَواِت َوتَْنِزلُ د سواء، فاليهود كانوا يصرخون مع إشعياء النبى: "ح

 البشرية، ليخلصها من فسادها، وموتها، ويبعثها إلى خلود أبدى!
 
 
 
 
 
 
 

 مجاالت الشهادة للمسيح
 :للمسيح فى المجال الشْصى أشهد -1

 (.11:1تى 1" )ِفى ُكلِّ َشئْ  ا  ِلَكْى َيُكوَن َتَقدُُّمَك َظاِهر (، "1::1" )مت ِلَكْى َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنةَ أى فى حياتى الخاصة "
 

يسهر جسدك لذة الطعام بفرح! وحين تقمعه بفرح فقف أمام حروب الخطية المتعددة موقف الشهداء، فحين تحرم نفسك من لذة الخطية بفرح! وحين تمنع عن 
يت اآلب! ب ويصلى! وحين تستعبده بفرح فيسجد إلى األرض مرات كثيرة، ويرفع اليدين إلى السماء مرات كثيرة ويقرع الصدر بندم كالخطاة الراجعين إلى

َوُة ِبرَْأَفِة اهلِل َأْن تَُقدُِّموا َأْجَساَدُكْم َذِبي َفَأْطُلبُ حين تحيا هذا كله فأنت فى طريق الشهداء. لهذا يوصينا الرسول قائال : " ْْ َحة  َحيَّة  ُمَقدََّسة  َمْرِضيَّة  ِإَلْيُكْم أَيَُّها اإِل
ُدوا اهلَل ِفى َأْجَساِدُكْم وَ (، "1:11" )رو .ِعْنَد اهلِل، ِعَباَدَتُكُم اْلَعْقِليَّةَ   (.:::1كو 1" )ِفى َأْرَواِحُكُم الَِّتى ِهَى ِللَِّه.أَلنَُّكْم َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمٍن. َفَمجِّ

(، ويحيا فى روح التوبة الصادقة، ::11كو 1" )َوَلِكنَّ اْلَجَسَد َلْيَس ِللزَِّنا َبْل ِللرَّبِّ َوالرَّبُّ ِلْلَجَسدِ الذى يضع نصب عينيه شعار الرسول بولس: "نسان اإل
جتهاد اإلحالة ممكنة مـن خالل األمانة و هيكل للروح القدس، ويتقدس جسده وحواسه بنقـاوة مباركة. ولكـن هـذه ال والطلب المستمر للنعمة كل يوم، يتحول إلى

 والتدقيق، كما أنهـا رهـن مواقـف معينة نشهد فيهـا ضد الجسـد وشهواته، فى حياتنا كلها.
 (.11:11" )يش ُد الرَّبَّ َوَأمَّا أََنا َوَبْيِتى َفَنْعبُ : "أشهد للمسيح فى المجال األسرى -1

 بالحق! فى السلوك، والمحبة، والخدمة، والنموذج الطيب فى كل شئ. المسيحى الحقيقى يكون بيته مسيحيا  
كانت األسرة المسيحية فى الماضى نموذجا  شاهدا  للمسيح الذى كان يربط أفرادها، ويوحدهم فى كيان واحد. وكان الكل حينما يتحدثون عن 

ثابت ومستمر، يقولون "زواج مسيحيين" والمطلوب اآلن فى البيوت المسيحية أن تشهد لمسيحها الساكن فيها حبا  وتماسكا ، ال زواج دائم و 
 مشاكل، وال خالفات وال أنانية بغيضة.

 

 معنى كلمة "شهود" 
".. ومعناها أن األول شاهد بعْيَنِيه الحدث، وهو يثبت ذلك، ويقر نفى شاهد" و"شاهد إثباتستمرار فى ساحات المحاكم: "إنسمع هذه الكلمة ب

 فى المشهد، ولم يحدث ما أدعى به البعض! ا  األمر، ويؤكد ذلك بأنه كان حاضر  خر فهو "شاهد نفى"، ينفى حدوثآلبه أمام المحكمة.. أما ا

 معنى الشهادة للمسيح
على كل  ا  قلبه باإليمان، وأصبح الرب رقيب هد" للمسيح، فىالشهادة معناها أن يقول اإلنسان بتصرفاته، أنه "شا

حياته، وبدأ الناس يرون السيد المسيح فيه: فى فكره، ومشاعره، وحواسه، وسلوكياته. والرسول بولس يوصينا 
" )كو َرَجاُء اْلَمْجدِ  اْلَمِسيُح ِفيُكمْ : "ا  (.. ويقول أيض1::1" )أف ِلَيِحلَّ اْلَمِسيُح ِباإِليَماِن ِفى ُقُلوِبُكمْ قائال : "
 ى!بالمجد األبد للخالص، وواعدا   ا  ير السيد المسيح الساكن فينا سبب(. ومن هاتين اآليتين، يص1::1
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ن غاب المسيح تتمزق األ .. وتمر ا  خطير  ا  عل شيئالطرفين( إنه لم يفلية على ، ويتصور الطرف المخطئ )وعادة تكون المسئو ا  وروحي ا  سرة، ويتوه األوالد ويتعبون نفسيوا 
َها َتْحَت َجَناَحْيَها َوَلْم ُتِريُدوا"األيام ويقول الرب كلمته:  َْ  .(11::1" )مت َكْم َمرٍَّة َأَرْدُت َأْن َأْجَمَع َأْواَلَدِك َكَما َتْجَمُع الدََّجاَجُة ِفرَا

 
من أجل شهادة أمينة للمسيح، الذى مزقت السياط ظهره من أجلنا! سر الممزقة، ويحرك الضمائر النائمة! يا ليت اهلل يتكلم فى القلوب، ويجمع شمل األ -

 ليتنا ننتبه إلى الدمار الناتج من نزوة طارئة أو شهوة دنيئة!
 

 سرهم ممزقة.ه فى حق أوالدنا حين يروا أياليت الرب يحل بالسالم وسط األسر الممزقة، ويعطى توبة ونموا  للنفوس الشاردة، فما أكبر الذنب الذى نقترف
. 

 :أشهد للمسيح فى المجال الكنسى -1
 (.11! )رو ا  ومثمر  ا  ومزهر  ا  لكرمة، يجب أن يكون مورقفى المجال الكنسى، كالغصن فى ا ا  وفاعال  ومثمر  ا  حي ا  أى أن أكون عضو 

 
اع نفسه ة، نعرف أن منهم من بباء الكنيسآيذه الرسل و اة تالمخر للشهادة! فحين نتأمل حياة الرب يسوع وخدمته، ثم حيآوهذا مجال 

ة يؤسس ل بين القارات المختلفليتمكن من دخول مدينة ما، ومنهم من غير معالم شخصيته ليدخل مدينة أخرى. الرسول بولس جا ا  عبد
ى ون وميتات وجلدات ورجم، فوفى أتعاب وأسهار وضربات وسجمن الكنائس، ويسعى وراء النفوس فى حب ودموع،  ا  ضخم ا  عدد

 أخطار فى البحر والبرية وجوع وعطش وبرد وعرى.
 

د نفسه ع. فالخادم الحقيقى قد جهز قلبه لأللم وأا  لخدمة نعرف أننا لم نصر بعد خدامحين نقرأ هذه القائمة الجبارة من آالم ا
 ا ويعقبها. فهل نبذل دماءنا ألجل الخدمة؟ وهلبهذه اآلالم بسبب المجد الذى صاحبه ا  متأل فرحإلدفع ضريبة الخدمة، وقد 

ستغناء عنه؟ ومن جهدنا رغم قلته وضعفه؟ هنا يه؟ ومن أموالنا ما ال نستطيع اإلنعطى الرب من أوقاتنا ما نحن فى حاجة إل
 ام اهلل.أمالشهادة.. فالخادم الذى يكتفى برفاهية الخدمة ومظهريتها وأمجادها، يجب أن يقف أمام نفسه، ليقدمها ذبيحة 

 
. 

 للسيد المسيح فى المجتمع المحيط بى، والسفير:  ا  أى أن أكون سفير  :جتماعىأشهد للمسيح فى المجال اإل -1
   و بالده! أخير تعبير عن مملكته  -
 متفاعل مع المجتمع المحيط به! -
 رسله!أمختلف فى سلوكياته ليعبر عمن  -
 

ابت بعنف، فاختلط كل شئ، وذ ا  هتزت أحيانإن المبادئ نفسها إلفة. بل ادئ مختفى الطريق نتقابل كل يوم مع أناس ذوى مب
 -1::" )أفوا َكَأْواَلِد ُنورٍ اْسُلكُ .. َفالَ َتُكوُنوا ُشَرَكاَءُهمْ إلنسانى والتحرر المنحرف نحو المادية واإلباحية واإللحاد. "عتداء األخالقية والدينية أمام طوفان اإلالقيم ا

ِطيَُّة اْزَداَدِت النِّْعَمةُ نحرافات هذا العالم ومبادئه الخاطئة معروفة من قبل فى علم اهلل! "إتحت السماء! وكل جديد  (. إذن فليس8 َْ )رو   ِجداا "َحْيُث َكُثَرِت اْل
 وأمام اهلل، وأمام تعليمات الكلمة. (، يحتاج إلى وقفة صدق أمام ضميره،:1:11)مز  نسان الذى يتعلل بعلل الْطايا مع الناس فاعلى اإلثمأما اإل (، 1::1
 

نحرافات التى تسود العالم، وال نشترك فى أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحرى نوبخها، فال نختلس مع المختلسين، وال فلنقف مواقف الشهادة أمام اإل
ادة فى هكبرياء، وال فى سلبية وانطواء. وما أكثر مواقف الش خوتنا فى حب، ال فى تزمت أوإهادن الخطأ فى أى موقع، بل ننبه نهمل مع المهملين، وال ن

تجاهات المنحرفة! فال نندمج إذن فى مسالك شريرة، وزمالء منحرفين، وال نهادنهم على أخطائهم، بل نشهد للحق مهما كانت التعامل مع الناس ذوى اإل
 الخسارة.

 
. 

مة . ال تجادل فى مناقشات عقيا  ة، وكلماتك المشحونة وداعة وهدوءك، ومحبتك وخدمتك الباذلللمسيح أمام أخوتك بحياتك المقدسة، ووداعت -إذن -شهد إ
خوتك إنسجم فى محبة وروح جماعية مع إ تتقوقع مع أخوتك المسيحين، بل تسبب الخصومات، بل أجب على األسئلة التى تقدم إليك فى وداعة وحب، ال

 (.1::1" )مت دَّاَم النَّاسِ َفْلُيِضْئ ُنوُرُكْم َهَكَذا قُ فى الوطن.. "
. 

ل من لذات إلى كالرب يعطينا فى مهرجان هذا العام، وهو السنة الحادية عشر لمهرجان الكرازة المرقسية، أن نخرج: من األقوال إلى األفعال، ومن قوقعة ا
 لروحى األمين تحت إرشاد أبوى.ذلك كله: بنعمة اهلل العاملة فينا، وبالجهاد ا. حولنا، ومن الدراسات إلى الفضائل المقدسة

نرجو أن نعيشها هذا  تىفليعطنا الرب أن نبذل أنفسنا فى مجاالت الشهادة المختلفة فيشهد لنا الروح القدس أننا شهداء بال دماء. وهذه هى الشهادة األمينة، ال
 .ا  مرقسية.. ونعمة الرب تشملنا جميعالعام وكل عام فـى مهرجان الكرازة ال
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 نشهد لمسيحنالنا ابأعم
 
 

 
 ويدور محور الرسالة حول:

 الحى، والمحك العملى. اإليمان 
 اإليمان وتظهره. التى تكمل األعمال 

 
مه فى أول الرسـالة، كما تتفق أفكار الرسـالة مع حياة الرسـول يعقوب، كما شـهد بذلك يوسـابيوس ، فقد ذكر اسـهو القديس يعقوب أْو الرب كاتب الرسـالة 

 القيصرى.
 

 اإلصحاح األول: المؤمن والتجارب األفكار الرئيسية فى
 ينقسم اإلصحاح إلى الفقرات التالية:

 
 :(1:1)فتتاحية اإل -1

ذا هو اإلحســاس الســليم األرثوذكســى الذى فيه تخشــع النفس أمام اهلل حيث يكرمها ويحتضــنها، قال "، وهأْو الربوفيها يدعو يعقوب نفســه عبد اهلل مع أنه "
 (.18:1" )لو ُهَوَذا أََنا َأَمُة الرَّبِّ " فقالت له: "أنت أم اهللالمالك للعذراء: "

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

I. تلفة: المرض، الموت، الخسارة المادية، الفشل الدنيوى... الخ.المؤمن يفرح بالتجارب على أنواعها المخ 
II. متحان لإليمان، حين يجتازه اإلنسان يكتسب صبرا ، والصبر يجعله يسلك فى الكمال.إبب الفرح إيمانه أن هذه التجربة س 
III. ذا.ولن يعيره بسبب ضعفه ه ،ا  ، واهلل سوف يعطيه مهما كان ضعيفإذا شعر بضعفه أمام التجربة فليطلب الحكمة من اهلل السخى 
IV. .المهم أن يطلب هذه المعونة بإيمان وبدون ذبذبة وتردد 
V.  ا مالغنى والفقر يمكن أن يكونا تجربة لإلنســـــان، فعلى الفقير أن يفتخر باهلل كنزه األســـــمى، وعلى الغنى أن ينســـــحق متكال  على اهلل ال على

 لديه.
VI.  ة ألنها ستكون شركة مع صليب المسيح.جتياز التجارب بنجاح يعطى لإلنسان إكليل حياا  و 

 
 (:18-11:1مصادر التجربة ) -1

ســقط فى الشــر.. نالتجارب أنواع منها ما يســمح به اهلل لنمونا وتزكيتنا، ومنها ما يكون لوقايتنا من الكبرياء كشــوكة بولس، ومنها ما يكون من الشــيطان ل
 :إذن

I. ه الخير ألننا يستحيل أن ندرك كماالت اهلل أو جوهر طبيعت ير، أو هو الخير، أو هو ما فوقاهلل ال يجربنا بالشرور، وهو منزه عن الشر، كله خ
 طالما نحن فى الجسد.

II. التجربة الشريرة تحدث فى حالتين: 
 الجذب: أى الخضوع لنداء الشر فينا، وعدم مقاومته بقوة جذب ال نهائية هى قوة النعمة العاملة فينا. -أ
 الشر لذيذ، والشك أن الشيطان يقدم لنا السم فى العسل. اإلنخداع: أى تصور أن -ب

III. ويجب أن نالحظ المراحل التالية: 
 موت ينتج عن هذا. -ج خطية تولد. -ب شهوة تنادى. -أ

 
تلد خطية، وال تكمل شهوة فخدع ببريقها الخطر، وهكذا ال تحبل النإذن، فحين تتحرك فينا الشهوة يجب أن نقاومها بقوة جذب الروح القدس الساكن فينا، وأن ال ن

 الخطية فتنتج الموت.
IV. المطلوب إذن أن تنال عطايا اهلل الصالحة ومواهبه الكاملة، وذلك بالميالد الجديد بالمعمودية، وتجديد المعمودية بالتوبة حسب كلمة اهلل. 

التعمق  ا  الحياة المسيحية التى نحتاج جميعرسائل الكاثوليكون.. حيث تدور حول قداسة  ىحدإهى رسالة يعقوب الرسول 
عقوب الرســـول قديس يأمناء لمســـيحنا، وفى هذه الرســـالة يعلمنا ال ا  ياتنا وأعمالنا شـــهودصـــبح بقداســـة حوالنمو فيها حتى ن
 (.18:1" )يع َأِرِنى ِإيَماَنَك ِبُدوِن َأْعَماِلَك، َوَأَنا ُأِريَك ِبَأْعَماِلى ِإيَماِنى" يماننا بأعمالناإكيف نشهد على 

 

http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Orthodox-Belief-00-index_.html
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 (::1-1::1صور من التجارب وكيف نتعامل معها ) -1

 :لمْتلفة التى تصادف المؤمن المضطهد فى العالم مثلهنا عرض الرسول بعض صور من التجارب ا
 تجربة النجاسة والشر. -1 تجربة الغضب. -1 تجربة التسرع فى الكالم. -1
 نفالت اللسان.إتجربة  -: تجربة نسيان الكلمة. -1 تجربة خداع النفس. -1

 
 :ويرى الرسول أن عالج ذلك كله هو

I. القلب.فى  ا  الشبع باإلنجيل بحيث يصير مغروس 
II.  .العمل باإلنجيل وتنفيذ وصاياه الحية 
III. فتقاد لليتامى واألرامل.اإل 
IV. .التحفظ من الدنس الموجود فى العالم 

 

 اإلصحاح الثانى: اإليمان واألعمال األفكار الرئيسية فى
 ويرى معلمنا يعقوب أنهما صنوان ال يفترقان وينقسم اإلصحاح إلى فقرتين هما:

 (:11-1:1ملى )اإليمان هو المحك الع -1 
 :وهو يدْل محك الحياة اليومية العملية ويقدم بعض أمثلة ،وفى هذه الفقرة يتحدث الرسول عن اإليمان

I.  غنى لتضــــــــــخيم زدراء بأخوة الرب، وفيه تكريم للإونحتقر هؤالء، هذا فكر شــــــــــرير فيه التفرقة فى المعاملة بين األغنياء والفقراء، حين نكرم أولئك
 مهلك. ذاته، وكالهما فكر

II. لى اســــــم الذين يتســــــلطون على المؤمنين ويجدفون ع ا  كوت، وبين األغنياء الفقراء روحييعقد مقارنة بين الفقراء األغنياء فى اإليمان ورثة المل
 المسيح.

III.   وأن نطيع ناموس اهلل ككل دون أن نقصر فى أى وصية.إذن، يجب أن نحب الجميع وال نحابى أحدا ، 
 

 (::1-11:1ن )األعمال تكمل اإليما -1
راح أن الرســـول كتب بعد أن يرج نتشـــرت رســـالة بولس الرســـول إلى أهل رومية عاصـــمة اإلمبراطورية الرومانية آنذاك، ويبدو أن الرســـول أحس بأن إح الشـــح

هذه و تأكيد أعمال اإليمان، فى  ا  جد ا  اتى، مع أن الرســول بولس كان واضــحالبعض قد فهم الرســول بولس خطأ حين هاجم أعمال الناموس، وأعمال البر الذ
 :بعض األدلة

I. " ِ(.::1" )رو َهَكَذا َنْسُلُك َنْحُن َأْيضا  ِفى ِجدَِّة اْلَحَياة 
II. " ِ(.:::1" )رو َقدُِّموا َأْعَضاَءُكْم َعِبيدا  ِلْلِبرِّ ِلْلَقَداَسة 
III. " َّوحِ َشْئ ِمَن الدَّْيُنوَنِة اآلَن َعَلى الَِّذيَن ُهْم ِفى اْلَمِسيِح َيُسوَع الس  (.1:8رو ) "اِلِكيَن َلْيَس َحَسَب اْلَجَسِد َبْل َحَسَب الرُّ
IV.  الكائنة فيه مثل النبوة وخدمة التعليم والوعظ المقدســــةاإلصــــحاح الثانى عشــــر بأكمله يقدم صــــورة لجســــد المســــيح الذى هو الكنيســــة، واألعمال 

 نتقام ومحبة األعداء..واظبة على الصالة وعدم اإلبادة والموالعطاء والتدبير والرحمة والمحبة األخوية والمشاركة الوجدانية والع
V.  (، وببعضنا 11-11(، وبأخوتنا الضعفاء )ص 11كلها وصايا فى الحياة اليومية مثل عالقتنا بالحكام )ص  :1إلى  11اإلصحاحات من

 (.:1البعض فى الكنيسة )ص 
 

األضــــــواء فى رســــــالة رومية على اإليمان، وفى رســــــالة يعقوب على األعمال لتكتمل ليس هناك أدنى تناقض بين الرســــــالتين، ولكن الوحى قصــــــد أن يركز 
 الصورة من كافة الزوايا.

 
 :لهذا يقول معلمنا يعقوب

I. يسد أعوازهم.رضى الفقراء بحلو المنطق بل بما ال فائدة من الكالم، المهم فى العمل، فال ن 
II. .إيمان بدون أعمال ميت فى ذاته لم يبرهن على وجوده 
III. لكن دون أعمال مقدسة، أنه إيمان ال يخلص.ا  منون حسنشياطين يؤ ال ، 
IV. أكمل اإليمان.إليمانه القلبى، وهكذا باألعمال  تأكيدا   ا  سحق عمليا، ثم قدم ا  إبراهيم آمن قلبي 



 6   4102مهرجان الكرازة 
 

V. خليصــــها عاهدوها على تبموجب هذا اإليمان، فخبأت الجاســــوســــين ثم  ا  بقدرة إله إســــرائيل، ثم ســــلكت عملي ا  راحاب مثل آخر، فقد آمنت قلبي
 وأهلها ساعة فتح المدينة.

VI. ا  فصلهما إطالق... ال يمكن روح+  جسد=  أعمال+  إيمانجميال :  ا  ثم يعطى الرسول تشبيه. 
 اإلصحاح الثالث: اللسان والحكمة األفكار الرئيسية فى

ذ يرانا نصـــرخ طالبين الحكمة يحدثنا عن طريقة يســـتمر الرســـول فى منهجه العملى الســـلوكى فيحدثنا عن خطورة اللســـان وأخطاء الكالم،  لحصـــول عليها اوا 
 الفرق بين الحكمة اإللهية والحكمة البشرية. ا  والتعبير عنها موضح

 
 (:11-1:1اللسان وخطورته ) -1 

 :وفيه يتحدث الرسول عن بعض أْطاء اللسان مثل
I.  للذات  ا  التعليم. فهذا يحمل فى طياته حب "حبالمعرفة، هناك خطر "حب التعليم: فمع ضرورة تعليم المؤمنين حتى ال يهلك الشعب من عدم

 وكبرياء خفية مع سوء تقدير لواقع النفس كثيرة التعثر والخطأ.
II. كما يقول البســــتان، واللســــان المنفلت يضــــر صــــاحبه، كدار ليس لها حارسنفالت اللســــان: فيتكلم بكل ما يجرى عليه، ويكون لإلنســــان "إ "

 .ا  ضخم ا  كالشرارة البسيطة التى تشعل حريقكة، فهو كالدفة الصغيرة التى تقود السفينة، وهو ويقوده إلى التهل
III. " :ك ال تدن أْاك لئال تسلم إلى ْطايا" وكما ينصحنا أنطونيوس العظيم: "ال تدع فمك يجعل جسدك يْطئتدنيس الجسم: كما يقول الحكيم

 من أحاديث هدامة. ". الشك أن اللسان يدنس الجسم بما يشترك بهالقديمة
IV. نوا على صورة اهلل.و  ، بل بالعكس يلعن الناس الذين تكلعن الناس: اللسان الشرير ال يبارك 
V. ا  ملح، الذى إن طهرته النعمة صـــــــار مالينبوع الشـــــــرير: اللســـــــان يتحدث من فضـــــــلة القلب، لذلك فالخطر الحقيقى كامن فى الينبوع الداخلى 

ن لم تطهره صار الكالم ف  .ومفسدا   اسدا  بملح، وا 
 
 (:18-11:1الحكمة والتعبير عنها ) -1

I.  الحكمة البشــــرية: وهى ليســــت من اهلل، بل هى أرضــــية من البشــــر. نفســــانية أى بدوافع اإلنســــان العتيق، شــــيطانية أى يتحكم فيها الشــــيطان
 ويوجهها.

II. الصـــالحة والثقة الكاملة، وعدم الرياء، وتثمر بالبر والســـالم فىر الحكمة اإللهية: وهذه تتســـم بالطهارة، والســـالم، والرفق، والوداعة والرحمة والثما 
 قلوب مريديها.

 
 (.:-1:1والطريق إلى هذه الحكمة: هو الطلب من اهلل كما سبق أن أوضح فى )يع  -
 والتعبير عن الحكمة اإللهية : يكون بالتصرف الحسن، الوديع. -

 نشقاق والتحزب.إلرة المرة واأما التعبير عن الحكمة الشيطانية فينتج عنه الغي
 

 اإلصحاح الرابع: المؤمن والشهوات األرضية األفكار الرئيسية فى
 

 :عمليا  للتْلص من وطأتها مثل ا  ويقدم للمؤمن أسلوبفى هذا اإلصحاح يستعرض الرسول بعض الشهوات األرضية، 
 
دث بين بنى البشــر اللذات الكامنة فى الطبيعة البشــرية مثل: حب يوضــح هنا أســاس الحروب والمخاصــمات التى تح( : 1-1:1اللذات األرضــية  ) -1

 لمقاتلةانتهاء من المحســـود(، أو شـــهوة اإل ا  ى األقل وتحســـدون فالحســـد يحوى ضـــمنعل )تقتلون أدبيا   الحسددد)تشـــتهون ولســـتم تملكون(، أو  قتناءاإل
سب مشيئة ستجابة الصالة، أنها ليست حإيتضح لنا سر عدم  اتكم(. وهنالتنفقوا فى لذ ا  )تطلبون ردي الطلبات الجسدية)تخاصمون وتحاربون(، أو 

 اهلل وليست لبنيان حياتنا، وأنها مجرد طلبات أرضية تضر وال تبنى.
  

 يربط الرســـول بين الزنى ومحبة العالم، فالشـــك أن ســـر الهزيمة أمام الجســـد عدم تغليب الروح والروحيات، وحين يفطم اإلنســـان(: :1-1:1الزنى ) -1
علها بل أن الرسول يستطرد فى إبراز خطورة محبة العالم فيج عن الحسيات وعن لذات الجسد. ا  بكل قلبه إلى السماء يفطم تلقائيعن األرض ويتجه 

 تعنى عداوة اهلل، فالشك أن محبة العالم نوع من العبادة.
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" الغيرةصحتها فى الترجمة " 1" فى اآلية الحسدشتهى الحسيات(. وكلمة ")الم والجسد)المشتاق لإللهيات(  الروحهناك صراع فى الطبيعة البشرية بين 
 أى أن روح اهلل الحال فينا يشتاق إلى الغيرة المقدسة، وهو لذلك يعطى الراغبين نعمة أعظم.

 
ألوثان فى العهد القديم كان اهلل نالحظ هنا أن عبادة اخر خطير للزنا، ألنه نوع من عبادة الذات دون عبادة اهلل. "آأســـــــــــــاس  ووالشـــــــــــــك أن الكبرياء ه

 " كذلك عبادة العالم، أو الجسد، أو الذات هى زنى روحى يقود إلى زنى جسدى.يدعوها زنا
 

 نتصار عليه:الشيطان، وهو يحتاج إلى أمرين لإلوالعدو الباقى فى هذه الحرب هو 
 ستطاعة. أمر سلبى: أن نقاومه قدر اإل -أ
 هلل ونتحد به فنتقوى.أمر إيجابى: أن نقترب إلى ا -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
د اهلل وضـــد ضـــ ا  ، والرســـول يعتبر هذا المســـلك موجه، تاركين الحكم هللا  رســـول بأال ندين أو نذم بعضـــنا بعضـــهنا ينصـــحنا ال(: 11-11:1اإلدانة ) -1

ال بروا عبارة "باء بهذا الفكر النقى واعتالناموس، فاإلنســـان حين يدين غيره يأخذ منه موقف اهلل نفســـه فهو الوحيد الذى ســـيدين الناس، وقد ســـلك اآل
فى  دانة فمعناه أننى أدين نفســــــــى" مدخال  كامال  للخالص، فالشــــــــك أن اإلدانة تحمل فى طياتها الكبرياء والكراهية، أما عدم اإلتدينوا لكى ال تدانوا

 عتبرهم أفضل منى.أنسحاق وأحب الجميع و إ
 
لغنى وتعظم المعيشـــة دون تســـليم لمشـــيئة اهلل، فهذا تاجر ســـيذهب فى هنا نرى شـــهوة ا(: :1-11:1تعظم المعيشـــة ) -1

خطأ أن يجاهد ليس ال ".نصرف سنة واحدة ونتجر ونربحتجارية ليست حسب مشيئة اهلل بل حسب فكره وشهواته: "رحلة
ن حياته أاإلنسان من أجل معيشته األرضية، لكن الخطأ أن يعتمد اإلنسان على قدراته وفكره ال على اهلل، وينسى 

اٍر مِ كلها إنما هى فى يد اهلل، والخطأ الثانى أن يشـــــــــــتهى اإلنســـــــــــان العظمة " َْ ُروَن ِفى تََعظُِّمُكْم. ُكلُّ اْفِت ِْ  ْثُل َهَذاتَْفَت
 .(1::1)يع  َرِدئَ )أرضى( 

 
ركة وحياتنا على األرض هى كذلك مهما كانت "، ألن البخار منتج له قوة دفع وفعل وحدْان" ولم يقل "بْارونالحظ هنا أن الرسول يقول: إن حياتنا "

 قصيرة يجب أن تكون كالبخار الفعال الخادم ال كالدخان عديم الفائدة المتعب والملوث للجو.
 

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

 
بدى. بل يبكوا على خطاياهم ليرثوا الملكوت األ ا  ركنوا إلى المال ويكتفوا به عمادينصــــــــــحهم أن يتدبروا حياتهم األبدية، فال ي(: :-1:1ياء )األغن -1

. كما جاب اهللال صــرخوا واســتا  أجرتهم بل يعاملوهم برفق وعدل، و بعدم التعســف مع اآلخرين العاملين فى حقولهم، إذ يجب أال يبخســوا  ا  وينصــحهم أيضــ
 (.1::تى 1ينصحهم بعدم اإلفراط فى التنعم والرفاهية واألكل، فهناك آالف المحتاجين، وأما المتنعمة فقد ماتت وهى حية )

 
ول ينصـــــحهم الرســـــضــــطهاد من ذويهم الرافضــــين للمســــيحية ومن الوثنيين وغيرهم. إنهم يهود الشــــتات، يعانون اإل(: 11-1::األخوة المضـــــطهدين ) -1

لمجىء الرب أو تدخله فى األمر، وهذا ما حدث فعال  حيث ســـقطت اإلمبراطورية الرومانية وتحولت إلى المســـيحية وحين خربت  ا  ر نتظاإبالصـــبر 
 ا  نوع ا  اخليدقبلها أورشـــليم وتشـــتت اليهود فى خزى. والرســـول يطلب من األخوة أن يتحدوا ويترابطوا بالمحبة، فالشـــك أن الضـــيق الخارجى ينشـــئ 

 :مفاتيح حياة الطهارةوالشك أن هذه كلها 
 الم والذات والجسد.رفض عبادة الع -1
 مقاومة إبليس. -1
 تحاد به.قتراب من اهلل واإلاإل -1
 نتظام والندم على الخطأ.إمحاسبة النفس ب -1
 لمعونته. ا  نسحاق أمام اهلل باستمرار طلباإل -1
 

 

http://www.bing.com/images/search?q=love+more+god+or+money&qs=n&form=QBIR&pq=love+more+god+or+money&sc=0-5&sp=-1&sk=#view=detail&id=531E6DEEA2342C7A77CBEAA7C8FA54E70147F4DD&selectedIndex=15
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الســـــــخط الذى ينعكس على العالقات لكن النفس الصـــــــبورة الثابتة فى المســـــــيح تســـــــلك فى هدوء ومحبة منتظرة عمل اهلل. ويعقوب من التذمر أو 
" الكلمة الواحدةمبدأ " كما يضع  رجل الهيكل، ورجل التقوى، يربط العهدين فيقدم لنا مثاال : أيوب البار وكيف صبر على التجربة فرأى اهلل وتمجد.البار، 
 .ا  ون داع للقسم ألن الرب منعه تماماألخوة فى معامالتهم: نعم.. نعم، ال.. ال، بدبين 

 
ينصـــــحهم بالصـــــالة، فهى الوســـــيلة الوحيدة التى تفتح حياتنا على اهلل وتفتح حياة اهلل علينا. إن الصـــــالة تدخل إلى (: 11:1من عليهم مشـــــقات ) -1

طالبين الحلول البشـرية، لكن الرسـول يوضـح لنا فى حسـم أن الصـالة هى المفتاح، كما قال  ا  ومع أننا فى المشـقات نتوه أحيان مقادس اهلل وتقتدر،
 ".نشغل بالمسيح ينشغل المسيح بأمورك الْاصةإالقديسون: "

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

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

ك أن المريض (، والشسفيايبر إالكبر فى السن والشفاعة كقولنا  برسفيتروس وهى تعنىإشيخ عليه أن يدعو قسوس الكنيسة ) (:11:1المريض ) -1
 :ماه والكاهن هنا سيمارس سرينكبير فى السن وحسب بل سيدعو الشفيع، أى الكاهن الذى يمكن أن يمارس األسرار،  لن يدعو أى شخص

 عتراف بها شئ أساسى.و التعب النفسى والتوبة عنها واإلتكون أساس المرض الجسدى أ عتراف: ألن الخطية أحيانا  اإل -أ
(، ::11كما أمر الســــــيد المســــــيح تالميذه )مر  ا  ليه، تمامن المريض بالزيت مصــــــلى عمســــــحة المرضــــــى: إذ يده -ب

لفعل ليس فى فعلها، وهذا ا ا  المريض أو كليهما سوف تقتدر كثير والشك أن الصالة القلبية الصاعدة من قلب الكاهن أو 
ع دبالضــرورة شــفاء الجســد بل األهم واألخطر هو شــفاء الروح، لذلك نجد فى صــلوات مســحة المرضــى أن الكاهن يســتو 

بيد  إذا كان اهلل ســـيأخذ نفس المريض أن يكون ذلك ا  المشـــيئة كاملة راجي ا  له الشـــفاء ومســـلم ا  اهلل طالب المريض بين يدى
مالئكة نورانيين. إن كنيســـتنا يهمها خالص اإلنســـان األبدى أكثر من شـــفائه الزمنى. وكما حدث فى الفقرة الســـابقة يقدم 

 قديم هو إيليا رجل الصالة الجبار، وكيف كان يطلب فتوافق السماء على طلبه.لنا الرسول مثاال  آخر فى العهد ال
 
 
 (::1-1::1الختام ) -:

ســـتجابة البعيدين إطريق الكمال، ويعتبر الرســـول أن  هنا ينصـــحنا الرســـول بأن نخدم الكل، وأن ندعو البعيدين الســـائرين فى طريق الضـــالل لكى يقتربوا من
وَع َربَِّناألَ للخدمة خالص من الموت " يِح َيسدددددددددُ ا ِهَبُة اهلِل َفِهَى َحَياةٌ َأَبِديٌَّة ِباْلَمسدددددددددِ ِطيَِّة ِهَى َمْوٌت َوَأمَّ َْ الناس إيماننا بأعمالنا  (، فيرى::11" )رو نَّ ُأْجَرَة اْل

 (.8:1" )أع َتُكوُنوَن ِلى ُشُهودا  فيمجدوا أبانا الذى فى السموات.. حينئذ يكمل فينا ما يريده الرب منا: " ،الصالحة
 

 فلنشبع كل يوم من كلمة اهلل الحية الفعالة.
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 كتيبة شهود
 
 
 
 
 
 

ى من الجيش الرومانى الكبير.. فقد كان عل ا  نت فى القرن الثالث الميالدى جزءالتى كاوهذه هى قصة الكتيبة الطيبية 
كل الشعوب  ( وكونا جيشها من1:1 -181يعاونه مكسيميانوس ) م(1:1 -181رأس اإلمبراطورية وقتئذ دقليديانوس )

 جندى مسيحى قبطى مصرى. ::::فكانت تضم كتيبة من شباب مدينة طيبة )األقصر( مكونة من ،الخاضعة لسلطانها
 

 سا(.ا )فرنمكسيميانوس فى حروبه بإقليم غاليبا، لمساعدة و رتحال هذه الكتيبة من مصر إلى أور إوصدرت األوامر ب
 

وهكذا صــــدر األمر للكتيبة المصــــرية أن تشــــارك  ،نية قبل بدء المعاركلعبادة لآللهة الوثوكان من المعتاد أن تقدم ا
ن كانوا يؤدون واجباتهم للدولة بأمانة إال  فى تقديم البخور فى هذه العبادة، ولكن جنود الكتيبة رفضـــــــــــــوا معلنين أنهم وا 

 ألرض.أنهم مسيحيون ال يعبدون إال اإلله الحقيقى يسوع المسيح رب السماء وا
 

زاء هذا الموقف أمر  م يجلد العاشــــر ث ،وبعد كل تســــعة جنود ،وفى كل صــــف ،ا  اإلمبراطور بأن تقف الكتيبة صــــفوفوا 
 فأمر اإلمبراطور بتكرار َجلد العاشر وقتله. ،على مسيحيتهم ا  اقين لم يخافوا بل ازدادوا إصرار تقطع رأسه ولكن الب

 

 القديس موريس قائد الكتيبة: -1
جيش فى ال ا  ( وصـــــــــار جنديا  قصـــــــــر حالي)األ ةطيب ة" )نشـــــــــأ القديس موريس فى مدين"موريس الكتيبة الصـــــــــعيدى أما قائد

 زمالؤه كانوا يشـــــــجعون جنودهم لكى جندى، والضـــــــباط ::::لهذه الكتيبة المكونة من  ا  الرومانى وترقى حتى صـــــــار قائد
نوات أفراد الكتيبة حيثما تكون معســكراتها. حدث هذا فى الســ بقتل جميع ا  وحينئذ أصــدر اإلمبراطور أمر  يثبتوا على إيمانهم.

 األخيرة من القرن الثالث الميالدى.
 

وليا والبعض فى إج ،" )هكذا اســــتشــــهد البعض فى إجون بســــويســــراقديسدددو مصدددرمؤلف كتاب " )بول دورليان(يقول األب 
لمصريين فوق وادى ت فيها أشالء افكانت مذبحة هائلة ومجزرة همجية فظيعة تناثر وغيرهم فى تريف "على نهر الموزيل بين فرنسا وبلجيكا"  ،إيطاليا لبشما

سمها اار ه اسم قائد الكتيبة المصرى فصجون وأطلقوا عليأسم مدينة اغير سكان الوادى  ،لذكرى هذا الموقف العظيم ا  وتخليد جون وأرتوت أرضه بدمائهم(.أ
ستشهاد وأظهرت تها المخطوطة التى سجلت وقائع اإلمت بهذه المدينة فى منتصف القرن الرابع كنيسة ذكر فى مقاطعة فاليه، وأقي "سان موريس"حتى اليوم 

 ا  إعجاب ذا كله كان يمأل المشاهدينه ،وما صاحبه من شجاعة وصمود ورجولة ،ستشهاد الجنود المصريينإولقد كان  آثارها الحفائر التى أجريت فى الموقع.
مسيحية بسبب ى الوهكذا بدأ تحول شعب هذه المناطق من الوثنية إل ،دفعهم للتساؤل عن سر هذه العظمة وهذا اإليمان حتى الموتوكان ي ،لهم ا  بهم وتقدير 

األولى ســــــبق  ،ُأطلق أسدددددمه على مدينتينالذى  ،وفى مقدمتهم القائد موريس ،راد الكتيبة بمختلف المدن والقرىرتبطت أســــــماء العديد من أفا  هذه الكتيبة.. و 
 وأقيم له تمثال فى ميدان كبير بها. ،نجاندين بسويسراأ)بالنطق األلمانى( فى مقاطعة  سان موريتزرها والثانية ذك

 

هذه الكتيبة أمناء  ستشهاد. كان أفرادبإيمانهم القوى وشجاعتهم فى اإل ا  أيض ا  أصبحوا شهود ،انتهم وقوتهم فى الخدمة العسكريةللمسيح بأم ا  وكما كانوا شهود
يمانهم فشــــــهدوا ورفعوا اســــــم المســــــيح واســــــم مصــــــر وطنهم فى دول العالم الغربى  ءكانوا أمنا ا  ط، ولكن أيضــــــورهم الوطنى كجنود وضــــــبافى د لمســــــيحهم وا 

  المتحضر.

إنه القديس  ،ة باألقصرن واحدة من أرقى مدن أوروبا أحطلق عليها اسم واحد من أبناء مصر "الصعايدة" األمجاد وهو من مدينة طيبأ تعرفهل 
ن الخاتم الرسمى لبعض المقاطعات السويسرية نقش عليه رسم ثالثة من هؤالء الجنود الشهداء القديسة فيرينا  ا  وأيض ،موريس قائد الكتيبة الطيبية. وا 

مه المصريات منذ العصر الذى تستخديرسمون صورتها وفى يدها إبريق ماء وفى األخرى "المشط"  ،وهى فتاة مصرية عاشت فى وسط أوروبا
منذ  ،ها النظافةالمناطق وفى تعليم أهلللدور الذى قامت به القديسة فيرينا فى العناية بالمرضى فى هذه  ا  ى. يرسمونها على هذا النحو تخليدالفرعون

ن مئات الكاتدرائيات والكنائس واألديرة والهياكل والمنشآت المتنوعة تحمل ا  قرن أكثر من خمسة عشر مة فى أسماء مواطنينا الكرام أبناء طيبة العظي. وا 
 صعيد مصرنا الحبيبة.
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 القديسة فيرينا.. فتاة أتت من الصعيد إلى سويسرا: -2
ك لقديسات شعبية فى سويسرا وجنوب ألمانيا وذلواحدة من أكثر ا مركز قوص( -الطيبية )من جراجوس  وتعتبر فيرينا المصرية

 وألنها ساهمت فى تحويل سكان المنطقة إلى المسيحية. ،فقة والمحبة وما أجرته من معجزاتبسبب ما تم على يديها من أعمال الش
 لقد كان معتادا  و  ،علمهااألسقف خيرمون الذى عمدها و وعهد بها والدها إلى  طيبة)األقصر(بنة لعائلة متميزة فى إولقد كانت فيرينا 

رتحالهم بعض من أفراد أسرهم لخدمتهم مثل األمهات والزوجات واألخوات.. وهكذا صاحبت إوقتئذ أن يصاحب المجندين فى 
 با وبقيت فى ميالن مع القسم الذى عسكر من الكتيبة فيها.و فيرينا الكتيبة الطيبية، فى ذهابها إلى أور 

 

 لنظافة:القديسة فيرينا تعلم سويسرا ا
، وظلت هناك تواصـــــل جونومألب إلى عبرت جبال األ ،جنود بلدها الذين رافقتهم من مصـــــروحين ســـــمعت بإســـــتشـــــهاد أخوتها و 

الفتيات  موفى نفس الوقت كانت تعتنى بالمرضـــى، وتعل ،فيها وتقتات من شـــغل يديهاثم عاشـــت فى مغارة لتتعبد  ، الصـــوم والصـــالة
وتغســـــــــل جروح البرص وتدهنها باألدوية، وتمت على يديها بمعونة اهلل معجزات كثيرة، جعلت الجماهير تنجذب نحوها  ،الفقراءوتهتم ب ،الســـــــــلوك الصـــــــــحى والنظافة
 وتحبها وتستجيب لتعاليمها.

 

فى  ا  لمتداولة شــعبيا هو صــورتها ،كراهاأمام الشــعوب التى تعتز بذ ا  ل صــلتها بوطنها األصــلى ماثلة دومولعل أعجب ما يرتبط بهذه القديســة المصــرية ويجع
ويحتفظ به المتحف  ،ت منذ العهد الفرعونى وحتى اليومتلك البالد ففيها تظهر فيرينا ممســــكة فى يدها اليســــرى بمشــــط مزدوج مماثل لما تســــتعمله المصــــريا

نســاء الريف  طريقة بنفس ا  شــعرها مضــفر  ممســكة بالمشــط ويتدلى ولها صــورة وكانت تعلم به النســاء العناية بشــعرهن. ،المصــرى والمتحف القبطى بنماذج له
ا من أكثر ومازال أســــمه ،فى العناية بالمرضــــى وغســــل جروحهم والصــــورة تعبر عن جهدها ،ا اليمنى ففيها أبريق ماء للغســــيلأما يده ،المصــــرى حتى اليوم

 األسماء شعبية وتسمى به الفتيات فى الجزء األلمانى من سويسرا حتى اليوم.
 

ا الشـــــــــــعوب من إليهومنذ ذلك الوقت تعتبر هذه البقعة من أحب األماكن التى يحج  ،فظ فيها جســـــــــــدهاالمكان الذى كانت تقيم فيه كنيســـــــــــة حح ولقد أقيمت على 
فى  أسدددمهافهناكأكثر من مائة كنيسدددة با، واأللزاس والغابة الســــوداء. ومن العســــير بيان الكنائس التى بنت على اســــم هذه القديس الشــــعبية. ســــويســــرا، ويرجندي

 .مْتلف المقاطعات السويسرية
 

 لمانيا :أاألْتام الرسمية لمدينة زيوريخ ب
 يصـــــور هذا النقش ثالثة أشـــــخاص بال ،وكذا ختم حكومتها ،يصـــــور النقش الذى حفر فى ختم برلمان مقاطعة زيوريخ

 رؤوس ولكن كل واحد منهم يحمل رأسه على يديه.
 

لكس أن ثالثة من أفراد الكتيبة الطيبية. في ،طات والتقاليد التاريخيةفما هو أصـــــــل هذا النقش الغريب؟ تســـــــجل المخطو 
تمائهم إلى الكتيبة عترفوا بانا  فقحبض عليهم و  ،فاف بحيرة زيوريخوأخته ريجوال واكســــــــبرانتيوس، كانوا فى موقع على ضــــــــ

ذا صمم الثالثة على التمسك لى قائدها موريس ورفاقه الذين استشهدوا وا  ات كثيرة ثم قحطعت حدثت أثناءه معجز  ،م تعرضوا إلى تعذيب شديدبإيمانه الطيبية وا 
ِمَع صـــــوت يدع وال وهم للنهوض لنرؤوســـــهم. وتروى المصـــــادر التاريخية أنه بعد أن ســـــقط الثالثة على األرض ســـــح

على ثم ركعوا  ا  وســاروا حوالى خمســين متر  ،كل واحد يحمل رأســه بين يديه ،فانتصــب الثالثة واقفين ،أكاليل الشــهادة
ولهذه المنشــــــآت تقدير روحى عميق،  ،وُأقيم فى مكان اسددددتشددددهادهم ومكان دفنهم ديران وكنيسددددة ،األرض ورقدوا

عزاز شــــعبى كبير فى المنطقة وهو   ،ناكفى مكان أقدم كنيســــة ه ،الدفن الذى أحقيم على مكانالدير الكبير ومكانة وا 
 ونقلت إلى الدير أجساد الشهداء الثالثة.

 

خرى وفيه كنيســـة مشـــهورة أقيمت على الضـــفة األفى هذا المكان دير للراهبات  ا  كما أنشـــئ أيضـــ ،ت كنيســـة الماءلذى قطعت فيه رؤوســـهم أقيموفى الموقع ا
 لنهر ليمات. 

ت(. نة القبطية )أول تو هو أن هذا اليوم نفسه يوافق رأس الس نتباه هنامن كل عام واألمر الذى يشد اإل سبتمبر 11وتعيد المدينة لذكرى هؤالء الشهداء يوم 
عتناق ا  ســـــكان المنطقة إلى ترك الوثنية و  هذا كله ســـــاهم فى تحفيز ،لمعجزات التى حدثت فى هذا المكانباإلضـــــافة إلى ا ســـــتشـــــهادلقد كانت وقائع هذا اإلو 

 المسيحية.

ليست الشجاعة فى مواجهة 
االموت، ولكنها فى مواجهة 

 )الكتيبة الطيبية(.الحياة
 



 11   4102مهرجان الكرازة 
 

 ى؟عائلت ىكيف أشهد للمسيح ف
 
 
 
 
 

 

 المحبة واإلحتمال -1
حب ألم يبق معه فى حبرون إال يوسف وبنيامين، اللذان أحبهما بنفس المحبة التى ذهب أوالد يعقوب يرعون فى شكيم، و 

َلَك.. "َتعَ فنادى يعقوب يوســف وقال له:  ،أما يوســف فكان قد بلغ الســابعة عشــر ،ا  بها أمهما. كان بنيامين صــغير  اَل َفُأْرسددِ
َبرا " َْ َوِتَك.. َوُردَّ ِلى  ْْ  (.11،11 ::1)تك  اْذَهِب اْنُظْر َساَلَمَة ِإ

 
ار أخط ،أخطار اللصــوص ،إلرســالية: أخطار المياهبل على الرغم مما تحققه من أخطار ا ،واحدة ةلم يتردد يوســف لحظ

 ا  حالم بل ،لكنه لم يحتســــب لشــــئ من هذا ،ةر من إخوة كذبة كانوا يبغضــــوه بشــــدأخطا ،ة، أخطار الليالى الحالكالوحوش
 سله يعقوب أبيه. " وهكذا أر هأنذاعلم بإرادة والده قال: "

 
فلو كان األمر هكذا لعاد إلى بيته عندما أدرك أنهم  ،على أن يوســـــــف لم يذهب فى طلب إخوته لمجرد إرســـــــال أبيه إياه

ُروهُ ِمْن َبِعيٍد َقْبَلَما اْقَتَرَب إِ ولكنه عوضـــا  عن هذا بحث عنهم حتى وجدهم ألنه أحبهم.  ،تركوا شـــكيم المخيفة بســـالم ا َأْبصددَ " )تك ْيِهِم اْحَتاُلوا َلُه ِلُيِميُتوهُ لَ "َفَلمَّ
ُذوهُ َوَطَرُحوهُ ِفى اْلِبْئِر" ،، وطرحوا جثته فى جب بعيدةلكانوا بال شك قد قتلوه بال رحم ( ولوال توسالت رأوبين األخ األكبر،:18:1 َْ قد كان هذا تصرف و  "َوَأ

وا على صبى واحد صغير مس  الم أعزل. متدنى من تسعة رجال بالغين أن يَنقض 
 

(.. أتعلم :1:1)تك  ""َوَكاَن الرَّبُّ َمَع ُيوُسَف َفَكاَن َرُجال  َناِجحا  لما بيع يوسف إلى التجار المديانيين، كانت هذه السلعة من نصيب فوطيفار رئيس الشرطة، 
ن كان قد جرده إخوته من قميصه الملون، لكنهم لم يقدروا أن يجردوه من مبادئه ته باهلل، من محبته واتساع قلبه، من إيمانه وثق ،من ضميره ،لماذا؟.. ألنه وا 

َأنَّ ُكلَّ مَ .. لذلك يقول الكتاب: ا  كان يتمم عمله ليس ألنه مضـــــــطر إلتمامه، بل ألن اهلل أعطاه هذا العمل ليعمله وهو يعملهح ألجل اهلل أيضـــــــ َنُع َكاَن "َ ا َيصدددددْ
 (.:1:1تك الرَّبُّ ُيْنِجُحُه ِبَيِدِه" )

 
 ألمانة ترفع اإلنسانا -2

، وصــار وكيال  على بيت ســيده، وهنا واجه يوســف أعظم تجربة ا  مرت الســنون، وأصــبح يوســف رجال  موفق
ِطُئ ِإَلى اهلِل؟"فى حياته، ولكنه صـــــــــرخ فى وجه الشـــــــــر قائال : " ْْ رَّ اْلَعِظيَم َوُأ َنُع َهَذا الشددددددَّ تك ) َكْيَف َأصددددددْ

رتفع فيقات ســــــلســــــلة العناية اإللهية الســــــاهرة مع محبى الرب، ويدخل يوســــــف الســــــجن، وتتوالى حل(. :1::
، سبق أن احتقره إخوته، أما اآلن فإننا نرى فرعون أرفع الملوك يوسف فى طرفة عين من السجن إلى العرش

 .والثوب الذى تركه فى يدى الزانية استُبِدَل بأفْر الثياب الملكيةيكرمه،  ا  شأن
 
 التسامح -3

ال، إذ بعد أن وتتغير األحو  ،ويلجأ إليه إخوته ،ق تفســــير األحالم وتحدث مجاعة عظيمة فى البالد، هذه التى اســــتعد لها يوســــف من قبلوتمر األيام ويتحق
م ويكرمهم، نهبإلهه، يغلبه تحننه ويقبلهم، ويصفح ع ا  ألجل حياتهم، وها هو متشبه ا  ما، يقفوا أمامه اآلن محتاجين منه طعام ا  تحكموا فى حياته أو موته يوم

َطِهُدَنا َوَيُردُّ َعَلْيَنا َجِميعَ هم وأبوه، حتى أنه عندما مات أبوهم يعقوب قالوا: " َف َيضددددْ َف َأنَّ َأَباُهْم َقْد َماَت َقاُلوا: َلَعلَّ ُيوسددددُ َوةُ ُيوسددددُ ْْ ا َرَأى ِإ رِّ الَِّذ  ا َوَلمَّ لشددددَّ
َوِتَك"َصَنْعَنا ِبِه َفَأْوُصوا ِإَلى ُيوُسَف َقاِئِليَن: أَ  ْْ  (.:1-11: :1تك ) ُبوَك َأْوَصى َقْبَل َمْوِتِه َقاِئال : َهَكَذا َتُقوُلوَن ِلُيوُسَف: آِه! اْصَفْح َعْن َذْنِب ِإ

 
 ..!!؟.لكن الجميل هنا والذى يحتاج إلى وقفة تأمل هو موقف يوسف.. ترى ماذا فعل

َوُتُه َأيْ  ْْ ا حلم أن أخوته يسجدون )الحظ هنا تحقق حلم يوسف فى صغره عندم ضا  َوَوَقُعوا َأَماَمُه َوَقاُلوا: َها َنْحُن َعِبيُدَك""َفَبَكى ُيوُسُف ِحيَن َكلَُّموُه. َوَأَتى ِإ
دَ له(  راا  َأمَّا اهلُل َفَقصدددَ ْدُتْم ِلى شدددَ اُفوا. أَلنَُّه َهْل َأَنا َمَكاَن اهلِل؟ َأْنُتْم َقصدددَ َْ ُف: اَل َت يْ َفَقاَل َلُهْم ُيوسدددُ َْ َْ  ِبِه  َفَعزَّاُهْم َوَطيََّب  ،اُفوا. َأَنا َأُعوُلُكْم َوَأْواَلَدُكمْ را  َفاآلَن اَل َت

 (.11-:1::1)تك  ُقُلوَبُهْم"
 

 شهد لمسيحنا القدوس من خالل:ن(  كضرورة ودعوة ألن 8:1" )أع َتُكوُنوَن ِلى ُشُهودا  " 1:11يأتى شعار مهرجان هذا العام 
 

 فى المجال الوطنى.. ا  كنسى، وفى المجال المجتمعى وأخير وفى المجال األسرى، وفى المجال ال ،لشهادة له فى المجال الشخصىا
 

ال خالفات.. ال مشاكل و  ،ناه فيها.. أسرة متماسكة ومتحابةللمسيح بسك ا  شاهد نموذجا   - ا  ونرجو أن تكون دائم -انت األسرة ك ،ففى المجال األسرى
 مفاهيم كثيرة تشهد لنا أننا شهود للمسيح فيها:وهناك 
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ْيٌر على اأَلْرِض الِتي ُيعْ " َْ  (1::1)تث  "بُّ ِإلُهكَ ِطيَك الرَّ َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَتُطول أَيَّاُمَك َوِلَيُكوَنلَك 

الصديق  فب قلوبهم.. تلك القلوب التى لم تشفق عليه فى صغره.. يوستساع ورحابة قلبه الذى عزاهم وطي  ا  موقف يوسف الصديق تجاه أخوته.. و فى  تأمل
ـــــــــــــإيه سبب به يضطهد كان لد ن كان قد فعل لم يكن يدنه أحد.. أما هو فتمثل بسيده الذى صفح لصالبيه، معطيـ العفة، والفضيلة،  بذلك لنا مثاال  فى ا  خوته، وا 

 والبر، والمحبة الكاملة، لكى نحتذى به.
 
 (22-2:13مل 1حترام والتقدير )اإل -4

يه، بدث أن أخيه أدونيا كان يشـــتهى المحلك، ولكن ألنه كان من قبل الرب أن يكون ســـليمان عوض داود أفى قصـــة َتَملكح الملك ســـليمان مكان داود أبيه، ح
ن إشـبع أم سـليمان أن تتوسـط عند ثراح أدونيا بحيلة يطلب من ب بنها سـليمان حتى يهبه أبيشـج الشـونمية، )التى كانت حاضـنة لداود قبيل موته( زوجة له، وا 

ك و ســتيالء على العرش، إال أن ما يهمنا فى هذه القصــة هو الحوار الذى دار بين ســليمان الحكيم أعظم وأغنى ملر واضــحة لإلوراء طلبه هذا رغبة غيكان 
 بنها الملك. كان يمكنه أن يتعامل معها بسلطان فهو الملك.. ولكنه رغم ما وصل إليه من مكانةإحترام والتقدير الذى القته من العهد القديم وأمه، ومقدار اإل

 ا  ؟! الحظ أيضا  عظيمة، لم يتعظم على أمه.. لم يتعال عليها رغم عظم مركزه، وسمو ورفعة مكانته. ولكن دعونا نتساءل: أما يزيده تصرفه هذا رفعة وتقدير 
لى أى مدى كان حوار  ابها: وكان رده كله تقدير إذ أج اآلن أسدددددددألك سدددددددؤاال  واحدا  فال تردنى فيهعندما ســـــــــألته أمه قائلة:  ا  راقي ا  كيف دار الحوار بينهما، وا 

أو  ،يتعالى أى ابن على أبويه مهما وصــــل إلى مركز علمى الة لبعضــــهم البعض ضــــرورة، كما أنه  ينبغى أإن احترام أفراد األســــر ". اسدددألى يا أمى ألنى ال أردك"
 أو إجتماعى.. فإن هذا التعالى يقلل من شأنه بينما قد يظن هو العكس. ،ثقافى
 

 للحوار الناجح: وهناك شروط
I. بدون عصبية وصوت عالى.. دون عناد وتصلب.. حوار هادئ.بهدوء أن يكون .. 
II. عندما نتحاور يجب أن أحترم عقلية والدى.. أحترم أســــــلوب ورغبة ورأى والدتى.. أشــــــعر بمشــــــاعر الطرف اآلخر بإحترام أن يكون ...

 وأبادله اإلحساس.
III. آلخر.. أسمع وجهة نظره، وأحاول أن أتفهم نظرته لألمور وتفسيره لألحداث... يجب أن أضع نفسى مكان الطرف ابفهم لآلْر 
IV. أحاول أن أقنع اآلخرين بوجهة نظرى.. أو أقتنع أنا بوجهة نظرهم، لكن إذا لم يقتنع الطرف اآلخر بوجهة نظرى، قتناعإأو  بإقناع ..

 فعّلى  أن أخضع بهدوء، ثم بعد ذلك يمكن أن نعاود الحوار مرة أخرى.
 
 (22-25: 11هتمام األبناء باآلباء )يو إ -5

يوضــــح لنا القديس يوحنا اإلنجيلى كيف كان يدبر أمور الســــيدة العذراء فى لحظات الصــــلب عينها، فإنه 
يكون و حيث ال يســبب الوالدان أية إعاقة فى األمور المختصــة باهلل، فأننا ملتزمون أن نمهد الطريق لهما، 

ك، لقد اهتم السيد المسيح بالغير واستخدم كل وسيلة ليحول األنظار إلى األبدية، الخطر عظيما  إن لم نفعل ذل
 فكم باألكثر كان يليق به أن يفعل ذلك مع أمه.

 
مرافقته  ســـــــتمررن فىإ: والدته وأختها ومريم المجدلية بينما هرب جميع التالميذ ماعدا يوحنا، إذا بالنســـــــوة

رعب المنظر، بالطبع لم يكن فى إمكانيتهن أن يعملن شيئا  له، لكنهن أظهرن إخالصهن له حتى النهاية، رافقنه حتى الصليب، لم يخشين عنف األشرار وال 
ِسِك َسْيٌف"فى طريق الخالص الذى سـار فيه، لقد تحقق قول سـمعان الشـيخ للسـيدة العذراء مريم بأنها:  (، حقا  إنها نعمة اهلل الفائقة 11:1)لو  "َيُجوُز ِفى َنْف

 سندت هذه األم الحنون فى هذه اللحظات العصيبة.التى 
 

"، لقد انشـــــــــغل قلب الســـــــــيدة العذراء وفكرها وكل كيانها فى هذه اللحظات يا امرأة هوذا ابنكفلما رأى يســـــــــوع أمه والتلميذ الذى كان يحبه واقفا ، قال ألمه: "
نها، بل كانت كل آالمه هذه ثمرة من ثمار حبه الشـديد لها وللبشـرية، وفى حنو شـديد المريرة باآلم ابنها الوحيد الحبيب، وأما هو فرغم كل آالمه لم ينشـغل ع

يد يهوذا،  ىنحوها ســــلمها إلى من كان يحبه. لم يترك ألمه شــــيئا  إذ لم يكن له ذهب وال فضــــة لكى ترثه عنه، فالصــــندوق العام لحســــاب كل التالميذ كان ف
 ر، ليس له ما يقدمه لها سوى تسليمها فى يد من يحبه: يوحنا الرسول.ما بدده، حتى ثيابه ورثها العسك ا  الذى غالب

 
طوال حياتنا حتى  م قدموا لنايعلمنا الســـــــيد أن نقدم توقيرا  فوق المعتاد لوالدينا، وأن نفضـــــــلهما عن اآلخرين، ألنهما يتحمال الكثير من األمور المحتعبة ألجلنا، وك

 فيما بعد. ا  ونفكر ماذا قدمنا نحن لهم. وهكذا سيفعل معنا أبناؤنا أيضوصلنا لما نحن فيه، فينبغى لنا أن نهتم 
 

الكتاب  ةوهذه وصي .ا  نشغلنا ال ننساهم أبدإنا حتى مهما كبرنا أو تزوجنا أو للسيد المسيح نتمثل به فى معامالتنا مع والدي ا  ونموذج ا  فلنكن يا أحبائى شهود
 لنا : 
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 بعد الى العمقإ

 .. إنها دعوة ورحلة لنغوص نحو:ندْل إلى العمق من هنا نحتاج أن
 عمق النفس -1

م ية وزمنية زائلة. فكل منا يهتهتمامات ســـــــــــــطحإكثيرة هامة ودفينة، تطغى عليها  حتياجاتإأن نتعود عليه، ففى أعماق النفس هذا غوص هام، يجب 
حتياجاتنا إتم ب... الخ. ولكننا بحاجة أن نهنتماء، والحب، والتقدير، والنجاحلى اإل: كالحاجة إالنفسددديةحتياجاته إ: كالطعام والجنس، وبالبيولوجيةحتياجاته إب

 .والشبع الروحى، والْلود كالْالصحتياجاتنا الروحية: ا  : كالثقافة، و الفكرية
 

ل نفسه وأعماقها  ؟!متى يغوص شبابنا إلى دْا
 

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

 أن نقرأ!! اج لكى نتعمق فكريا  نحت
ســـــــاعة  11ل ، بقنواته التى تعما  مجموعة من العائالت أغلقت التليفزيون نهائين إفى تجربة أمريكية شـــــــهيرة وموثقة، و 
 ، لترى نتيجة ذلك على سلوك هذه األسرات، فوجد الدارسون أن نتيجة التجربة كانت كما يلى :ا  يومي
   كتب.بدأ الشباب والفتيان يقرأون ال -أ
 ترابطت األسرة بصورة أفضل. -ب
 تزاورت هذه األسرات مع بعضها. -ج
 

 !!ا  جتماعيا  ، و ا  ، عائليا  إذن فاألثر هنا كان : فكري
 

مثال  وقد أصــبحت الشــغل الشــاغل ألغلب الشــباب من كمبيوتر لموبايل فلعلك تالحظ نترنت ووســائل اإلتصــال الحديثة نهائيا  لســنا نقصــد غلق التليفزيون واإل
الموبايل مما ب ا  فى أى جلســـــة عائلية كيف أن العائلة أصـــــبحت حتى وهى مجتمعة أن كل فرد من أفراد العائلة موجود بالجســـــد فقط بينما الكل مشـــــغول فعلي
، فلكل وســــــيلة ا  جعل مســــــافة بين الناس حتى ولو كانوا فى مكان واحد، ال تواصــــــل فعلى بينهم، وهذه من ســــــلبيات الموبايل وال ننكر أن له ايجابيات أيضــــــ

 يجابياتها.ا  سلبياتها و 
 

  

 ا  يضتهام فيه الكثير من الظلم، إال أن فيه أإلسطحية".. ومع إحساسنا أن هذا باتهام "اليوم، هو اإل يناتهام يوجه إلإلعل أكبر 
، وأسلوب ، كما أن صغر السن، ونقص الخبرة الطبيعىا  بعض الحقيقة. أما الظلم فألنه يتسم بالتعميم، فليس كل الشباب سطحي

ينبع من ف تهاما  فى حق شبابنا. أما صدق اإلجحافإتهام لخ... كل هذه تجعل من اإلإم، ووسائل اإلعالم واإلنترنت.. التعلي
دمان، نقياده للدنس أو الجريمة أو اإلإى والفكرى، وسهولة ستعماق النفس، وتدارس التراث الروحاسهولة عزوف شبابنا عن 

 وتكوين جماعات منحرفة دون إحساس بالذنب.. إلخ.
 
 



 14   4102مهرجان الكرازة 
 

 عالم واإلتصال تأتى كما يلى:وجدنا أن مواجهة سلبيات وسائل اإلولكن 
 
 المفيد منها.نتقاء المناسب و ا  على شبكات التواصل اإلجتماعى، و  : يجعلنى قادرا  على اإلفراز والتمييز بين البرامج، والمواقع، األصدقاءشباع روحىإ -أ

ثر على عقولنا "، الخطير األالسلبى للترويحيجابى، وليس الخضوع "ختيار اإلعلى النقد واإل ا  : يمأل ذهنى بقضايا مهمة، تجعلنى قادر ثقافىشباع إ -ب
 .ا  جميع
اَلنَّْفُس  أو هداما ، فإن "ا  ويرفض ما يراه تافه د والتمييز، فيختار ما يراه بناء  يســـــــــــــتطيع اإلفراز والنق ا  وثقافي ا  فالشـــــــــــــبعان روحي ْتيار:القدرة على اإل -ج

 (.:1::" )أمالشَّْبَعاَنُة َتُدوُس اْلَعَسلَ 
فقط، ويمكن  ســــواء فى الكتاب المقدس أو الكتب الروحية والثقافية لتكوين عادة القراءة، وال نكتفى من القراءة على اإلنترنت تحديد وقت يومى للقراءة:-د

ية شتراك مجموعة من الشباب فى تبادل الكتب الجديدة والهامة سواء كتب كنسإ ت لكى نستفيد منها.. كما يمكناإلشتراك فى المسابقات الصيفية والمهرجانا
، فالكتاب خير هأو ثقافية، إذ يشـــــتروا معا  الكتب، ويتبادلوا قراءتها، ويحتفظ كل منهم فى النهاية بنصـــــيب منها، مكونا مكتبة صـــــغيرة خاصـــــهة به أو بأســـــرت

 مة.وأصدق مصدر للمعلو 
 
 عمق الروح -3

هتمامنا إا أمر طبيعى، لكن ينبغى أن يكون ندفاعنا نحو الحياة الزمنية، وهذإنتبهنا إليها كشــــــباب، بســــــبب إ، قل ما فى أعماق اإلنســــــان حاجات ثالث جوهرية 
اُن َلْو َرِبَح اْلَعاَلَم ُكلَّ  َماَذاهتمامنا بمســــتقبلنا الروحى: هنا وفى األبدية!! إذ "إقبلنا المادى، ال يكون على حســــاب بتكوين مســــت ُه؟َيْنَتِفُع اإِلْنسدددَ َر َنْفسدددَ سدددِ َْ  "ُه َو

 (. 8::1)مر
 
 أن -كــامــل ككيــان مت -نســــــــــــــان تزعجهــا وتلوثهــا!! ويحتــاج اإل خطيــةبمعنى أن ال: الروح تحتــاج إلى الخالص -أ

نا هذه وع ألنه أعطانا ويعطية، وحكمها بالموت، وبصـــمتها الســـلبية!! ونحن نشـــكر الرب يســـيتخلص من عبودية الخطي
 البركات:

 من الخطية الجدية والفعلية. تخلصنا فالمعمودية 
 يجعل روح اهلل يثبت فينا. والميرون 
 يجعلنا نثبت فى المسيح، والمسيح يثبت فينا. التناول 
 تجديد لكل هذه البركات. والتوبة 

 
 لخالص والقداســة والشــبع.. حيث ســكنى اهلل فىلذلك فمســكين من ال يتوب ويعود إلى الرب، إلى بيت اآلب، حيث ا

 اإلنسان بنعمة وفعل روحه القدوس!! 
 

كتشــــــاف ضــــــعفاتها فى نور المســــــيح واإلنجيل واألب الروحى، وتجاهد تحت إرشــــــاد روحى لتتخلص منها ا  بى لنفس تحرص على فحص أعماقها، و وطو 
 !!ا  جميع
إلنســــانى لها غذاؤها، الذى ال تغتذى بســــواه، أقصــــد الشــــركة مع اهلل: فى الصــــالة، واإلنجيل، والروح تحتاج إلى الشــــبع: فهى كجزء من الكيان ا -ب   

 جتماعات، والخدمات الروحية..األسرار المقدسة، والقراءات، واإلو 
 

 غذاؤها الترويح والتسامى. والنفس - غذاؤه الثقافة. العقل فإذا كان -
 م.والجسد غذاؤه الطعام والرياضة والراحة والنو  -
َشفَ بالصـالة أوال  وغيرها من الوسـائط الروحية!! " غذاؤها عشـرة اهلل طبعا   فالروح - ْشَبُع َنْفِسى، َوِب َسٍم َت ، َكَما ِمْن َشْحٍم َوَد ْسِمَك َأْرَفُع َيَدىِّ َتْى االْبِتَهاِج ِبا

 (.::1،1)مز " ُيَسبُِّحَك َفِمى
مجد ومن قوة إلى قوة ومن حياة يمألها الضــــعف والفســــاد والفشــــل والفرا  ن ينقل اإلنســــان من مجد إلى أالشــــبع الروحى كفيل ب

َل، َوِللنَّْفِس اْلَجاِئَعِة ُكلُّ ُمر  ُحْلوٌ  ..إلى حياة مباركة تمألها القوة والســــــــعادة واإلنتصــــــــارات ْبَعاَنُة َتُدوُس اْلَعسددددددَ ) أم  ""َالنَّْفُس الشددددددَّ
::1:). 
 

عمالك  ويراه أفضددددل وحينئذ ترى مجد اهلل فى كل ألنه حينئذ سددددتتغير حياتك إلى األصددددديقى، ليتك تشددددبع بالرب وتتلذذ به، 
 الناس فى أعمالك أيضا.. لك القرار والمصير!!
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 عمق التراث -1

 نتماء!!نسان بال جذور!! فهذا ضد اإلخطير أن يعيش اإل
 ستفادة من ثروة وخبرات قديمة وفكر أصيل !!وضد اإل

 رة اإلنسانية، فالحاضر نتاج الماضى، واستيعاب الماضى مهم للمستقبل!!وضد النمو الطبيعى للشج 
 

سنة، أو شجرة فى حديقة يملكها إنسان وال يستطيع أن يقطعها  :11عمره  ا  " الذى تحرص على كل قديم حتى ولو كان بيتالعصر روحبل إن هذا ضد "
 إال لظروف قهرية وبتصريح من البلدية!!

 
 جديدة دون دراسة دقيقة للقواعد، وما فوقها حتى تاريخنا هذا!! ا  الخرسانية المسلحة، وبعض األدوار، ويستحيل أن نبنى أدوار إن التراث هو القاعدة 

 
 من هنا كانت أهمية: 
 دراسة تاريخنا الكنسى. -1
  دراسات اآلباء. -1
 دراسة اللغة القبطية. -1
 الحفاظ على األلحان الكنسية. -1
 الفن القبطى. -1

 
 عمق المعاصرة -5
ر شــاعر يأقصــد بها ضــرورة أن نعى روح العصــر، والثقافات المتاحة فيه، وحركات الفكر،فليس مطلوبا  من الشــباب المســيحى أن يظل مغلقا  على نفســه، غو 

 بدوره المطلوب فى المجتمع والوطن واإلنسانية!!
 

والوطن، يؤثر ويتأثر، يتفاعل ويفعل، له دوره وخدمته، ينشــــر المســــيحى إنســــان فى األســــاس، يختلط مع زمالئه فى الدراســــة والعمل والشــــارع  االنســــان 
 لمسيح، والمسيح الساكن فيه!!لم الخدمة، ويشهد بأعماله وقدوته المحبة، ويقد

 
اه غير تجإعلى المســـــــتوى النفســـــــى ال الفعلى،  جتماعية والوطنية والســـــــياســـــــية، ولوعتزال الحياة اإلإمن هنا كان 

َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة (، "11:1" )مت أَْنتُْم ِمْلُح اأَلْرضِ "(، 11:1" )مت َأْنُتْم ُنوُر اْلَعاَلمِ "مسيحى!! فالمسيحية تنادينا: 
َماَواِت. ُدوا أََباُكُم الَِّذى ِفي السددددَّ َهاَدةٌ حتى األب األســـــقف، تطلب منه الكنيســـــة أن يكون له " (.1::1" )مت َوُيَمجِّ شددددَ

اِرجٍ َحَسَنٌة ِمَن الَِّذيَن هُ  َْ  : إذن(. 1::تى 1" )ْم ِمْن 
 
 جتماعى فى الدراسة والعمل والسكن.فالبد من التفاعل اإل -أ
 البد من دراسة التيارات الفكرية والسياسية المعاصرة. -ب
 نضمام لألحزاب والمساهمة األمينة خدمة للوطن.البد من اإل -ج
 إلسهام بدور بناء فى هذا المجال.نتخابية، وان المشاركة الجادة فى العملية اإلالبد م -د

ــــــــ  كما ا  ستيعاب لتاريخ كنيستنا من منظوره الوطنى، فكنيستنا تمسكت بقضايا الالهوت والعقيدة، تمامإالبد من  -هـ
 حتالل السياسى والفكرى للوطن.تمسكت بوطنيتها ورفضها لإل

 وحدة الوطن. لروح الفتنة وحفاظا  على ر الثقة والمحبة داخل الوطن درء  بناء جسو  -و
 مجرد خطوط لبرنامج ضخم نحتاجه فعال ...
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 عمق اإلفراز والتمييز -6
بابنا، جتماعية.. إال أننا يجب أن نبنى ضــــمائر وعقول شــــا  تيارات معاصــــرة: أخالقية وفكرية و مع حرصــــنا الكبير أال ينزلق شــــبابنا حديثى الخبرة فى ســــلبية 

 نتقاء!!ز واإلقادرا  على اإلفراز والتمييبطريقة تجعله 
 

 من هنا يكون واجبنا:
ر على روحى، مثابتربية الضــــــــــمير: من خالل قلب تائب، محب للمســــــــــيح، متعمق فى الخبرة الروحية، دارس لإلنجيل واآلباء والطريق الروحى، له أب  -أ

ين اإلنجيل، حســــاس لحركات روح اهلل داخله حة، حريص على طهارة جســــده مدقق فى حواســــه وأفكاره، مســــتنير بروح اهلل القدوس وفكر الجهاد ضــــد الخطي
 بكل ّصورها: بالفكر، والفعل، والعالقة... إلخ. خطية، أو مجلة، أو كتاب، أو صديق، أو فكرة، أو فيلم.. حساس للخطيةيحذره من 

 
ا َنْحُن َفَلَنا ِفْكُر تربية الفكر : ليكون فكرا  راســـخا ، وهو ما قال عنه الرســـول بولس: " -ب يحِ َوَأمَّ (، وهكذا يســـتطيع أن ينفذ وصـــية اإلنجيل 1::1كو1" )اْلَمسددِ
يحِ " ِريَن ُكلَّ ِفْكٍر ِإَلى َطاَعِة اْلَمسددِ َتْأسددِ هم ريق الروح، الفا(. فالعقل المســـتنير بالروح، المتحد بالمســـيح، الدارس للكلمة، المســـتوعب لمزالق ط:1:1كو1" )ُمسددْ

مييز، شــــــباب ناضــــــج قادر على التالمميز بين الخطأ والصــــــواب فى ثقافة المحيط به... هو بال شــــــك عقل يجابية والســــــلبية، تجاهاته اإلا  قضــــــايا العصــــــر و 
 ختيارأوالرفض!!واإل
 
 عمق التفكير فى رؤيا المستقبل -2

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

 
من إيحاءات عدو الخير، حتى ينشـــغل اإلنســـان باألرض وينســـى مســـئوليته نحو  -بالقطع  -فتعال ليس من روح اإلنجيل، بل هو إلماذا هذا الفصـــل بينهما؟! هذا 

 مستقبله األخروى!!
 
، آلنا .. بل أن المؤمن يحيا األبدية منن هنا كان البد أن نتمتع بهذه الرؤيا الشـــــــاملة.. لم يعد لدى المؤمن تفريق بين شـــــــئون األرض والمصـــــــير األبدىم

لطاهر عن هذا ا نجيلى تكمن أســـاســـا  فى التعرف على الســـيد المســـيح، مخلصـــنا الصـــالح، وهذه هى كلمات الرب يســـوع بفمهفالحياة األبدية فى مفهومها اإل
(، ومعرفة السيد المسيح له المجد هى :1:1" )يوَأْرَسْلَتهُ َوَهِذِه ِهَي اْلَحَياةُ اأَلَبِديَُّة: َأْن َيْعِرُفوَك َأْنَت اإِلَلَه اْلَحِقيِقيَّ َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذ  األمر، قال: "

 ، وكلمة اهلل، والمتجسد لخالصنا وتعليمنا...الطريق الوحيد لمعرفة اإلله الحقيقى، ألنه ابن اهلل
 هتمام بحياته األرضية، من جهة :الدراسة والعمل والسكن والزواج واألطفال والحياة الطيبة، ولكنه يفكر فى ذلك:فال يكف عن اإل

 .بأسلوب مسيحى مقدس  .بأمانة لمبادئ اإلنجيل 
 هتمام بحياته األبدية.إب   المادة.بروحانية تجعله يتسامى فوق 

 
 ا  وفادي ا  ، ومن مســيحها المبارك مخلصــا  وقائد ا  لها، ومن روحه القدوس هادي ا  نجيل الرب دســتور إالل حياة مســيحية مقدســة، تتخذ من وهذا ال يتأتى إال من خ

 ...ا  خالد ا  نهائي ا  ، ومن األبدية وطنا  ونصيب
 

ثر ق كلما أثمرنا أكفكلما دخلنا إلى العم... هذه بعض مالمح العمق الذى نتمناه  
جتماعية واألسرية، عندما ا إلى عمق الحياة الروحية بل واإلوجذبنا كثيرين معن

 نفذها بالكامل، كلما امتألنا بالروح القدس، كلما أثمرنانثق بها و نكلمة الرب و سمع ن
وصرنا شجرة مثمرة يستظل تحتها كل من يتعامل أو يتقابل معنا، يرى فينا صورة 

ة الطاهرة الجذابة  فيسعى هو أيضا للتمتع  بمعرفة المسيح والبحث المسيح النقي
 ".بعدوا الى العمقإ" ا  عنه ، فهيا جميع
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 ؟كيف تقرأ األيقونة
 
 
 
 
 
 
 

 ماهى األيقونة
 لمة يونانية تعنى صورة، ولكنها ليست كأى صورة عادية، بل لها صفات وتعريفات ورموز لها داللتها.األيقونة ك

  وفى اإلصــطالح الكنســى... األيقونة تعنى صــورة تمثل الســيد المســيح أو القديســة العذراء مريم أو الشــهداء
 أو القديسين.

 العديد  قاليد الكنيسة.. لذلك نجد فيهاوهى ال تخضع للخيال الخاص بالفنان، بل يحكمها الهوت وطقس وت
 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 يقرأ كتاب أو يسمع عظة فيستطيع األميون العاجزون عن قراءة الكتب 

كروا األعمال المملوءة محبة التى قام بها القديســـــون وخائفوا اهلل بإخالص، وهكذا تلتهب فيهم الغيرة، أن يذ
لكى يتشـــبهوا بهم فيســـلكوا كما ســـلكوا فى حياتهم، مســـتبدلين األرض بالســـماء، ومفضـــلين غير المنظورات 

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

 ما هى الشروط الواجب توافرها فى فنان األيقونة؟
س القد كالعهد القديم ووحى الروح ،األيقونة هى فن مختص بخدمة الكنيسة

قونة لتعاليم المسيح. لذا يجب أن يكون فنان األي وما تحتويه طبقا  لخيمة اإلجتماع،  ةفنانيين والذين قاموا بأعمال فنيعلى ال
منه وليس ناقال  لصورة أعجبته، إنما يكون رسمه نتيجة تأمل عميق فى حب اهلل، وفى سر الخالص  ا  باهلل وملهم ا  متحد

 رسمها رهبان(. ا  من الكتاب المقدس )فأغلب األيقونات قديم ا  ناتج أيضلإلنسان، وتأمله يكون 
 

 ال :ولنأخذ مثا. فى العهد القديم ا  من الروح القدس وكان هذا أيض ا  وأن يكون الفنان موهوب
 

ْبِط َيُهوَذا  ْلِئيَل ْبَن ُأوِرى ْبَن ُحوَر ِمْن سددِ َراِئيَل: "اْنُظُروا. َقْد َدَعا الرَّبُّ َبصددَ ى ِلَبِنى ِإسددْ ِمِه، َوَمَهُه ِمْن ُروِح اهلِل بِ َوَقاَل ُموسددَ اْلِحْكَمِة َواْلَفْهِم َواْلَمْعِرَفِة َوُكلِّ ِباسددْ
َتَرَعاتٍ  ْْ ِتَراِع ُم ْْ َشِب، ِلَيْعَمَل ِفىَصْنَعٍة، َوال َْ ِة َوالنَُّحاِس، َوَنْقِش ِحَجاَرٍة ِللتَّْرِصيِع، َوِنَجاَرِة اْل َتَرَعاِت. َوَجَعَل ِفى كُ  ، ِلَيْعَمَل ِفى الذََّهِب َواْلِفضَّ ْْ لِّ َصْنَعٍة ِمَن اْلُم

ْبِط َدانَ  اَماَك ِمْن سددددددِ يسددددددَ ِْ َنَعا ُكلَّ َعَمِل النَّقَّاِش َواْلَحاِئِك اْلَحاِذِق َوالطَّرَّاِز فِ َقْلِبِه َأْن ُيَعلَِّم ُهَو َوُأُهوِليآُب ْبَن َأ َماْنُجوِنىِّ . َقْد َمَهُهَما ِحْكَمَة َقْلٍب ِلَيصددددددْ ى اأَلسددددددْ
َتَرَعاتِ  ْْ َتِرِعى اْلُم ْْ  (.11-11::1" )خرَواأُلْرُجَواِن َواْلِقْرِمِز َواْلُبوِص َوُكلَّ َعَمِل النَّسَّاِج. َصاِنِعى ُكلِّ َصْنَعٍة َوُم

 
قونة الصليب، تضع الكنيسة على حامل األيقونات أي الغرض من وضعها تذكير المؤمنين بأصحابها. فمثال   ،ستخدمت الكنيسة القبطية هذه األيقونات كوسيلةإ

مع  وكيف أن السيد المسيح البار صلبفع من أجل الخالص وتلفت نظر المؤمن إلى كيفية الصلب، ر المؤمنين بالفداء والثمن الغالى الذى دح ذكِ وهى تح 
عترف بربوبيته استحق الجلوس عن يمينه بقوله: "اليوم تكون معى فى الفردوس.." أما الذى أنكره فقد وضع ا  ن أحد اللصين لما آمن بالمصلوب و األشرار، وأ

ه الذين عاشوا فى اإليمان "إيمان ابن اهلل الذى أحبنا وأسلم نفسعلى شماله داللة خذالنه. وكذلك يكون حال الناس عند مجئ الرب الثانى: فالمؤمنون بالرب و 
تى العذراء ر ألجلنا "سوف يقيمهم السيد المسيح له المجد عن يمينه فى اليوم األخير، وأما األشرار الذين ينكرونه فسوف يطرحهم عن يساره، كما أن صو 

 ن هنا ومن هناك إشارة إلى وقوفهما عند صلب المسيح قبل موته.م ا  نجيلى بجانب صورة السيد المسيح له المجد مصلوبويوحنا اإل
 

م  م م حينما ندخل الكنيسةةم مبيني
ةيةةةاة  ال ال م م أفكةةةاث رةيرة و
ن ونبةةة مةةةل ف   المبيةةةد ةن ونو
ل الموةةةدتةةةةةةةةةمن  مب    انةةةا .يو ا
مدوءاً وتالماًن و يبرينا  اتنا  نف
ةيةاة الوةداتةةةةةةةم  اة الحيرة ل نشةةةةةة
م  مدي مؤالء المجا والسير ف  أثر 

اا بالمجد م  ك    الذي
 (ق. ياحنا الدمشو )

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 

 ةاأليقونير عن كنيستنا القبطية، فك األيقونات يمكننا من خاللها فهم الكثمسبقه به، كذل
ية، فمن خالل الكنس ةبدور تعليمى له فاعليته فى الحيافى معناها السرى هى رسالة تقوم 

تنطلق و  ةجيل المقدس، وتوضح تعاليم الكنيستعلن األيقونة اإلن ةلغة األلوان البسيط
 العتيدة. ةبمشاعر المؤمنين إلى الحيا
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 فى القديسين على حامل األيقونات يتطلعون إلينا، إذ هم فعال   ا  فى الكنيسة ننظر نحو الشرق، منتظرين مجئ ربنا يسوع المسيح على السحاب، ننظر أيض
 الفردوس يطلبون عنا كى نكمل جهادنا ونلحق بهم..

 
 ةتكريم األيقون

 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 
ل أمام مجد الرب يسوع ونحب الغذاء الروحى، وعندما نتأمل هذه ثُ هية فإننا نمْ نعيش فى الحياة اإلل

 ".الشْصيات المقدسة مصورة فى األيقونات نتمثل بمجد اهلل ونحب أن نصبح مثلها
 

 لسنا نعبد األيقونة المادية، بل نعبد اهلل المزمور له فى األيقونة"."
ال كنا ملزمين علموا يا أحبائى أننا حينما نسجد للصليب إإ" نما نسجد للمصلوب، وليس للخشب، وا 

 نسجد لكل شجرة فى الطريق".                               )ق. يوحنا الدمشقى(
 
 
 
 
 
 
 

 األيقونة وطقس الكنيسة
طعة من بيت اهلل علق وتصــير قدور فعلى فى ترتيب طقس الكنيســة فليس من الممكن وضــع صــورة لكونها مرســومة بدقة، فاأليقونة التى توضــع وت ةلأليقون

 تمر أوال  بصلوات خاصة تسمى )صالة التدشين( حيث تدهن األيقونة بالميرون.
 

 بدورات األعياد السيدية )دورة عيد الشعانين وكذلك عيد الصليب وعيد القيامة(. ا  أساسي ا  فى الكنيسة، فقد صارت عنصر  يا  أساس ا  كما أن لأليقونة دور 
 

 نةطقس تكريس األيقو 
بعدما يصــلى الكاهن صــالة الشــكر ويرفع البخور يصــلى قائال : "أيها الســيد الرب..." الذى من قبل عبده موســى أعطانا الناموس منذ 
 البدء، وأمر بصــــنع تابوت الشــــهادة به مثال الشــــاروبيم والســــيرافيم، الذين يســــترون المذبح بأجنحتهم، وأعطيت الحكمة لســــليمان لبناء

لهنا ومخلصــــنا يســــوع المســــيح، ليبنوا لك شــــليم، وظهرت ألالبيت الذى فى أور  صــــفيائك الرســــل القديســــين، بتجســــد ابنك الوحيد ربنا وا 
الكنائس على اســم قديســيك وشــهدائك، نســأل ونطلب منك يامحب البشــر الصــالح، أن ترســل روحك القدوس على هذه األيقونة، التى 

 ل الصورة(، لتكون ميناء للخالص، ميناء للثبات.لوالدة اإلله.. )أواسم القديس أو الشهيد حسبما تمث
 

 لكى كل الذين يتقدمون إليها بإيمان، يطلب )اسم القديس( عنهم أمام اهلل لغفران خطاياهم. ألنه مبارك ومملوء مجدا  اسمك القدوس...
 

مدينة(.. باسم اآلب لقونة على )اسم(.. على مذبح الكنيسة التى )وبعد ذلك يدهن الكاهن األيقونة بالميرون ثالث مرات متوسال  إلى اهلل قائال : قدس هذه األي
 بن والروح القدس إله واحد آمين.واإل

ال ليتعبدوا  رتبطت بعبادة أوالد اهلل، وتوبتهم وحياتهمإن من تمثله األيقونة المكرســــــة قد هكذا يربط الطقس بين األيقونة والمذبح، والكنيســــــة أى الشــــــعب، وكأ
نما ليدركوا فاعلية صلوات إخوتهم المنتصرين وحبهم لهم.لأليقونة حاشا، و   ا 

 

تكرم الكتاب المقدس، ال تنحنى لمادة الجلد أو الحبر، بل ألقوال اهلل الواردة فيه، هكذا أنا أكرم صورة السيد  "كما أنك عند
المسيح، لست أكرم الخشب والرسم، هذا لن يكون.. فى تكريم صورة السيد المسيح، أفكر فى إحتضان المسيح نفسه وتكريمه 

 المسيح، أو أيقونة رسول أو شهيد نقبل السيد المسيح أو شهيده فى الروح". هو.. نحن المسيحيون بقبالتنا الجسدية أليقونة
 )األب ليونتوس من نيابوليس بقبرص(   

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CopticCenser.jpg
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 نا؟...".ر تحدث األنبا يوساب األبح عن تكريم األيقونة المكرسة وفاعليتها فى حياة الكنيسة قائال : "تقولون: كيف نسجد لأللوان؟ وكيف نقنع أفكا
يد رئيس الكهنة ويمســــــــحها بدهن الميرون، والكاهن هو مثال ويناول المؤمنين، "البد من تكريس أوانى للخدمة والمذابح والصــــــــور، ال من يد كاهن، بل من 

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

مسحها جب أال يسجد أمامها، بل وال تقبل أيضا  قبل أن يانظروا إلى طقس الكنيسة، كيف رتب بحكمة دقيقة بإرشاد روح اهلل، فالمذبح واألوانى والصور ي
 رئيس الكهنة بدهن الميرون.."

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

 "...قبلوا الروحإوجه كل صورة ثالث مرات قائال : "ينفخ فى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فن رسم األيقونات
 رات التىايعتبر فن رســـم األيقونة أحد فروع الفن القبطى الذى يعتبر فى شـــتى مجاالته وريث لحضـــارة مصـــر الفرعونية وما تالها من تداخل وتزاوج للحضـــ

رة عن أكاسيد طبيعية، ومن الشائع أن الفنان يلجأ ستغالل المجموعة اللونية وكلها من محاجر ومناجم مصر وهى عبااتعايشت مع الحضارة المصرية مثل 
 إلى تذهيب خلفية الرسم المصور وكذلك بعض أجزاء منه كهاالت القديسين بصفائح ذهبية دقيقة.

ن م وقد ازدهر وانتشر فن تصوير األيقونات فى مصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وعكف على رسمها فنانون بعضهم من المصريين وبعضهم
ائس مصـــر القديمة ناليونانيين أو األرمن الذين كانوا يعيشـــون فى مصـــر ونتذكر منهم الفنان يوحنا الناســـخ الذى تنتســـب إليه الكثير من األيقونات القبطية بك

 ن عليها اسم المصور والسنة التى رسمت فيها.و  واألديرة القبطية، ونجد أن هذه اللوحات قد دح 
 

طوال رحلته على األرض تســـــــنده فى ظل الظروف وتعينه على الشـــــــركة مع اهلل، فما دمنا فى الجســـــــد فالحواس فى  ا  ى يرى فى األيقونة عونيبقى أن نؤكد أن القبط
 حتفاظنا بهذه األيقونات أمام عيوننا وفى بيوتنا وكنائسنا.إلنا إلى داخل القلب، وهذا هو سر حاجة ملحة إلى أشياء مادية ملموسة نتطلع إليها فتنق

 
نما هى معين لنا فى تحقيق حياة الصالة خالل المنظورات. ا  فاأليقونات فى الكنائس ليست قطع  فنية للعرض أو الزينة، وا 

 
 القبطية ةمالمح األيقون

اده بأحجام هومن قاموا بإضــــط ا  م القديس بطل األيقونة بحجم كبير بينما يتضــــاءل بجانبه أى شــــىء آخر فتبدو األبنية واألشــــخاص األشــــرار خصــــوصــــرســــَ يح 
هبوا ولم يذكر ذ صـــــــــــــغيرة، وكأن الفنان القبطى يريد جذب أنظارنا نحو القديس بطل أيقونته، ويقول لنا إن كل اآلالم التى مر بها وكل من قام بتعذيبه كلهم

 عنهم التاريخ شئ، وكل مباهج الدنيا وما ضحى به ذلك القديس كان بالفعل نفاية لكى يربح المسيح.
 

 م فى حجرات مغلقة ألن مسكنها فى األبدية، واألبدية ال حدود لها.رسَ يات ال تح كما أن الشخص 
  م األشـخاص بمالبس محتشـمة بدون محاولة إبراز أى مفاتن أو تفاصـيل للجسـد، ألن هؤالء كانوا يعيشـون حياة البر والتعفف وألن الغرض رسَـ يح

 لجمال الروحى.من األيقونة ليس إلظهار الجمال الجسدى لهؤالء القديسين بل ا
  ال يظهر و  م األشخاص القديسين فى األيقونة بكلتا العينين دليل على البصيرة الروحية التى تمتع بها هؤالء، أما األشرار فيحرسمون من الجانب فقطرسَ يح

 منهم سوى عين واحدة، دليل على نقص البصيرة الروحية عندهم، وتفضيلهم لألمور المادية عن األبدية.

 ربما تشك قائال : كيف يحل الروح القدس فى صورة ؟
لمذبح  يحل على اأقول لك إن كنت ال تصــدق أن الروح يحل بدهن الميرون ونفخة األســقف، فقد صــار كل اإليمان باطال ، فالروح إذن ال

 والقربان وال الكنيسة، ويكون سجودنا أمام الهيكل باطال  أيضا .
َقْد َحَلَف ِبِه َمْن َحَلَف ِباْلَمْذَبِح َفَقْد َحَلَف ِبِه َوِبُكلِّ َما َعَلْيِه. َوَمْن َحَلَف ِباْلَهْيَكِل فَ سمع ما يقوله اإلنجيل المقدس: "إولكن حاشا هلل! 

 (. عرفنى من هو ساكن فيه إال روح اهلل؟!11-11::1" )مت يهِ َوِبالسَّاِكِن فِ 
 

 : ومن الذى أسجد له؟ هل أسجد لروح اهلل الحال فى الصورة؟ أم أسجد للشهيد أو القديس صاحب الصورة؟ربما تقول
 ة والشفاعة قدام الرب.أقول، إنما السجود هو لروح اهلل، أما صاحب الصورة فينبغى له التبجيل والسالم واإلكرام، وسؤاله للصال
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  هذه  م اإلمبراطور وحول رأسهرسَ شخاص القديسين وقد ظهرت هالة من النور على رأسهم، وهذا مأخوذ من الفن الرومانى، حيث كان يح م األرسَ يح
 الهالة لتفرقته عن بقية األشخاص فى اللوحة.

  ل القديســة لة على شــخصــيته مثم القديس ممســك بشــىء للدالرسَــ م فى أيقونات القديســين بعض األحداث التى جرت لهم أو العذابات، وقد يح رسَــ يح
عذراء، واألنبا رويس يرســــم معه جمل، والقديس مارمينا معه جملين، والقديس مار مرقس معه أســــد، وهكذا بحيث تدل  :1دميانة ترســــم حولها

 األيقونة على صاحبها وقد تحكى بعض األحداث التى مر بها.
  لروحية، وأنف وفم دقيق دليل على أن هؤالء عاشــــوا زاهدين فى الحياة، ولم يكن م األشــــخاص القديســــون بعينين واســــعتين دليل البصــــيرة ارســــَ يح

إلههم بطونهم، كما ترتســـم على الشـــفاة إبتســـامة رقيقة بدون ظهور أســـنان القديس، عالمة على أن فرح ذلك القديس كان فرح روحى وليس من 
 العالم.

 
 كيف تقرأ األيقونة؟
نا عن تنازل اهلل التى تحدثله رمز ومعنى بما فى ذلك األلوان المختلفة .. ســـنبدأ بشـــرح أيقونة الميالد.. إذا تأملنا فى أيقونة الميالد  ةإن كل شـــىء باأليقون

قترابه نحونا، نجد أيض ةالكلم  .ةجيبة وهى معجزة األمومة العذراويمعجزة ع ا  من علو السماء وا 
 
 فى رباط أبيض يلف جسده كله بطريقة خاصة ترمز  ا  بوط، أى مر ا  فى مزود مقمط ا  نرى الطفل مضطجع

 نبئنا عن موته.ألكفان القبر فهو فى ميالده يح 
  الســـــــــــــيدة العذراء نجدها بثوبها األزرق، ألنها كما نعلم الســـــــــــــماء الثانية، نراها وهى تمثل حواء الجديدة

 لكل حى. ا  فبوالدتها لإلله المتجسد أصبحت أم
   ويبتعد قليال  النه ليس والد الطفل، ولكنه فى تأمله يفكر كيف كان يريد  ا  ضـــــهو أي يوســـــف النجار متأمال

 المعجزية. ةقبل والدتها للطفل بهذه الطريق ا  أن يخليها سر 
 خلفه  زمان النجم، الذى إكتشفوه وساروا ا  المجوس حكماء الفلك والنجوم والدارسين الباحثيين المدققين جيد

لك فهو ملك الملوك، ولبان أى بخور ألنه رئيس كهنة، للمح  رمزا   ا  م ذهبحتى مكان الطفل، وقدموا هداياه
فقد  لإليمان المسيحى ةجود المجوس هو خضوع األمم الوثني، سةلعذاباته وصلبه عن البشري ومرا  رمزا  

صار المجوس باكورة األمم وقد عرفوا كلمة اهلل بالنبؤة، فالقديس إكليمنضس السكندرى يقول إن اهلل 
 خر النبؤة.اآلالبعض الناموس للبعض وأعطى  أعطى

 ا  الثور يرمز لألمة اليهودية ألن الثور يغمضــــون عينيه ويجعلوه يلف الطاحونة أو الســــاقية فهو منفذ تمام 
 بما يفعله، كاألمة اليهودية التى تنفذ الوصايا المكتوبة بال معرفة. ا  للناموس دون أن يعى شيئ

 يهود فهو يحمل عليه كاهل الوثنية الثقيلة المتعبة، ويســـــــــير بهذا الحمل الثقيل، وال يعرف كيف الخالص منه، إذن الحمار يشـــــــــير إلى األمم غير ال
 فى األيقونة يشيران للخليقة كلها. ا  وجود الثور والحمار مع

  نجد األغنام والرعاة  ليخرجها إليه، لذلكتنتظره فى الهاوية ليخلصــــها ولينادى عليها  -المســــيا  -الخراف تشــــير للنفوس التى تنتظر الراعى الحقيقى
 من الطفل يسوع وكأنها متهللة فرحة بقرب الخالص من هذه الحياة الفانية.  ا  تقترب كثير 

فإن دراسدددة موضدددوع األيقونات فى الكنيسدددة يوفر لنا فرصدددة للتأمل فى نواحى عديدة من حياتنا، فنسدددتطيع أن نؤكد أن اهلل الذى حول األرض  ا  وأْير 
حب لبة إلى أيقونة جميلة تحدث بمجد اهلل وقدرته قد جعل من الطبيعة أيقونة جميلة، والقديسدددين الممتلئون بالنور السدددماوى المشدددتعلون بنار االْر 

ذكر أن تالجميلة التى ْلقها اهلل، كما يجب علينا أن ناأليقونة ،نحافظ على هذه الطبيعة اإللهى هم أيقونة حب حقيقى هلل، لذلك فإن من واجبنا أن
ن نبحر فى أ اهلل قد أعطانا لمعرفته الكتاب المقدس حتى نسدددددددتطيع أن نؤكد أن الكتاب المقدس هو فعال  أيقونة رائعة لمعرفة اهلل.. لذلك يتعين علينا

 هذه األيقونة من ْالل القراءة والدرس حتى نستطيع الوصول إلى معرفة اهلل وعشرته.
 

 تستمد جمالها من روح اهلل القادر أن يجعلنا أهال  ألن نكون أعضاء مباركين فى جسده الطاهر.لذا فاأليقونة الجميلة فى الكنيسة 
لى األبد آمين  له كل المجد والكرامة من اآلن وا 
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 القراءات الكنسية
 
 
 
 

 
 
 

 
جبة صـــــة لتقدم و وقد وضـــــع اآلباء القديســـــون بحكمة روحية وبإرشـــــاد الروح القدس لكل يوم من أيام الســـــنة قراءاته الخا

عن  ا  أيضــــــ وتكشــــــف ،طريق الرب ىيثبت بواســــــطته ف ىيأخذه اإلنســــــان لك ىتعليم روح ىتهدف إل ،غذائية روحية قوية
 .ايتها لخالص اإلنسانغو  ىطبيعة الكنيسة وعمقها ومنهجها وفكرها الالهوت

من شـــــهر  ىاألحدين األول والثان قراءات ىفنر  ،ترتيب القراءات الكنســـــية أن الســـــنة القبطية ســـــنة زراعية ىف ىوقد روع
 شهر هاتور هو شهر بذار القمح وبقية المحاصيل الشتوية الهامة. ذلك أن ىوالسبب ف ،هاتور عن مثل الزارع

 
 ويمكننا تقسيم القراءات الكنسية إلى قسمين، كل منهما يبرز جانبا  من جوانب طبيعة الكنيسة:

، من خالل قراءات قداســـــــــــــات اآلحاد، تحظهر عمل الثالوث القدوس فى عبر الســـــــــــــنة كلها ا  عام ا  قراءات تمثل خط -1
 الكنيسة، وتنطلق بالمؤمن فى خط الهوتى روحى متكامل، يمثل وحدة الكنيسة وجامعيتها.

 قراءات خاصة بكل يوم، حسب أعياد الشهداء والقديسين، وهذه القراءات تحظهر التمايز بين -1
ختالف مواهب هؤالء األعضاء، كأمر أعضاء الكنيسة، التى هى جسد المسي  ح، وا 

 متكامل مع وحدة الكنيسة.
 

 آْر: ا  هام ا  ويمكننا القول بأن كل قسم من هذين القسمين يبرز جانب
: يبرز عمل اهلل غير المنقطع نحو الكنيســــة والبشــــرية كلها، وبمعنى آخر تقدم لنا اهلل ليس منعزال  عن فالوسةةا األو  -

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

 

رضيين، ، شركة بين السمائيين واأل ة بين الكنيسة المنتصرة والمجاهدةشركة كامل : قراءاتهالوسا الةان  -
القديم والعهد الجديد، شــــــــــركة بين الرجال والنســــــــــاء، شــــــــــركة بين اإلكليروس  شــــــــــركة بين رجال العهد

والشــــعب، نرى الســــيد المســــيح مختفيا  فى كنيســــته يجمع أعضــــاءها حوله، كالمجموعة الشــــمســــية التى 
 تلتف حول الشمس مصدر نورها وحياتها.

 

ل هى عبادة فصـــوال  تحقرأ فحســـب، ب ال يتجزأ من العبادة الكنســـية، فهى ليســـت ا  وتحعتبر القراءات الكنســـية جزء
لجزء فرايحى(، ويشــملها ا -حزاينى  -كيهكى  -تمارس بالنغمة، واللحن المناســب لكل موســم كنســى )ســنوى 

 األول من القداس، ويسمى قداس الموعوظين، أو ليتورجية التعليم.
 

كى لتزام باإليمان والتوبة والجهاد الروحى، ل، وعمله الخالصـــــــــى، مع وجوب اإلاهللمتكامال  عن محبة  ا  ومن خالل هذه القراءات، تقدم الكنيســـــــــة ألبنائها فكر 
اهلل من  ةيكونوا مؤهلين ومســـــــــتحقين لهذا الخالص، كذلك عن التأمل فى الســـــــــماويات، مع قبول اآلالم بفرح، وممارســـــــــة األســـــــــرار اإللهية، مع التمتع بكلم

ى ابنه الوحيد بروحه القدوس، فنســـتعد لألبدية الســـعيدة التى تنتظرنا، والملكوت المعد لنا منذ تأســـيس العهدين، وكل هذا يوصـــلنا إلى الشـــركة مع اهلل اآلب ف
 العالم.

 

م   ا  ع    اً ثن  عشر شهرأن السنم الونطيم عناثة عـةةة ال  ل   03رـةةةل شـةةةهـةةةر يةب ي
م خمسم أيال أو تبم حسنما رانت  ا عناثة ع وم س   جانب الشهر الصحير أو شهر ن

 السنم بسيطم أو رنيسم.
 

 

 ها فتشبعه.يأكل ىحقيقية لك خبزة تقدم لهأم البد أن  !؟ورقةى مرسومة عل خبزةله  يشبعه أن تقدملو تقابلت مع شخص جائع هل 
لبه قبل ، تعد بمثابة وجبة مشبعة لكل من يستمع إليها بقمدار السنة القبطية ىعل ىالقداس اإلله ىقرأ فتح  ىالقراءات الكنسية الت هكذا
 .أذنه
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 القراءات الكنسية تعرف باسم قداس الموعوظين أو ليتورجية التعليم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ى والهوتى عام على مدار الســــــــــنة القبطية، ولها فلســــــــــفة عميقة، القراءات الكنســــــــــية التى تتلى أثناء القداســــــــــات، على مدار الســــــــــنة القبطية، لها خط روح
 

 كتب هى: 4بإرشاد الروح القدس. وهذه القراءات تحويها  ةوعوموض
جزء  ، لآلحاد جزء، ولألياما  وعربي ا  ، وهو مطبوع قبطيا  وآحاد ا  : ويخدم شهور السنة أيامالقطمارس السنوى الدوار -1

 آخر.
 ، وهو يشمل قراءات الصوم الكبير.ا  وعربي ا  قبطي: قطماثس الصال الكنير -2
 ، وهو يخدم أسبوع اآلالم.ا  وعربي ا  : قبطيقطماثس النصخم -0
م المودتم -4  : وهو يشمل القراءات من عيد القيامة المجيد إلى عيد العنصرة.قطماثس الخماتي

 
 ةـوموضوعوهذه القطمارسات تؤلف وحدة واحدة، 

 يث ترتسم فى ذهن المؤمنح ،بمنهج آبائى متقن ودقيق
صـــــورة ألعظم حدث فى حياة كل مؤمن، وهو حدث التجســـــد والفداء، وما يحويه من محبة اهلل لإلنســـــان وعنايته  

 الفائقة به.
 
 
 
 
 
 
 

  :ى( كالتالا  )أحد ا  أسبوع 25يوجد في السنة القبطية  (آحاد وأيام)الدوار  ىالقطمارس السنو  ىسنركزفي دراستنا هذا العام علو 
  44 =( الشهر الصغير) 2+  44 =أحاد  4× شهر  25

      3 =              بعض الشهور يكون فيها أحد ْامس
 

 
 
 
 

  

 يظن غير العارفين بالروح الكنسية، أن
 والرتابة. يورث العابدين المللتكرار هذه القراءات كل عام 

 
 :ىـلية إـراءات الكنسـاج القـوعتقاء. فقط تحت ا  خرج لنا جددق يح ـراءات المتدفـذه القـوالحقيقة أن ينبوع ه

 ة،ـتنيرة واعيـوب مسـآذان روحية مدربة صاغية، وقل
 اظ فاهمين لمقاصد اآلباء وحكمتهمووع ومعلمين

 ستفادة عظمى.إويستفيدون  ا  جيب، فيكتشفون كنوز من وضع هذه القراءات بترتيبها الع
 

 
ل  ه بيض اآلباء الوراءا يشنِّ

الب   ب   ف  قداس 
اليمم الخمس  اعاظيم ب الم

ل  خنزا
 والسمكبيمن الب  أشنع 
اع   اع الجم ها الرب يس  ب

االجائيم   (:)ل

 ( اأسبوعا  )أحد   25                                              ىتساو 
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 من جوانب طبيعة الكنيسة: ا  يمكننا تقسيم القراءات الكنيسة إلى قسمين كل منهما يبرز جانب
 

.حاد السنوية  أوالً: قراءات ا
عبر السنة كلها من خالل قراءات قداسات اآلحاد، وتظهر عمل الثالوث  ا  عام ا  قراءات قداسات اآلحاد تمثل خط

القدوس فى الكنيسة، وتنطلق بالمؤمن فى خط الهوتى روحي متكامل فيبرز عمل اهلل غير المنقطع نحو الكنيسة 
نما محب  لها يصادق الناس  ا  والبشرية كلها، فهى تقدم لنا اهلل ليس منعزال  عن البشرية وا 

 
ضـــــنهم ويرفع معاناتهم لكى يرفعهم إليه يشـــــاركونه مجده األبدى، وهذا هو منتهى الحب اإللهى لإلنســـــان. وأيضـــــا  يحت

رشــــادها ومعونتها، وذلك حســــب البركة الرســــولية التى  توضــــح األثر القوى فى الكنيســــة من حيث تدبيرها وخالصــــها وا 
لهنا ومْلصدددنا يسدددوع المسددديح وشدددركة محبة اهلل اآلب ونعمة اإل" تبارك بها الكنيســــة شــــعبها قائلة: بن الوحيد ربنا وا 

 ".وموهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم
 

 ذلك:  ىوقد جعلت الكنيسة فصول اآلحاد األربعة لكل شهر تدور حول موضوع واحد مثال عل
 

 تتحدث القراءات عن محبة اهلل اآلب  = شهر توت
 .النفوس ىسلطان المخلص عل =شهر بابة
 .إنجيل المخلص لشعبه =رشهر هاتو 
 .ظهور المخلص لشعبه =شهر كيهك
 .خالص يسوع المسيح لألمم =ىشهر طوب

 .شبع المؤمنين بالمخلص =شهر أمشير
 
 

راءتها وهذه المناســبات لها ق ،فيها الصــوم المقدس وأســبوع البصــخة والخماســين المقدســة ئيجشددهر بشددنس والنصــف األول من  برمهات وبرمودةأما شــهور 
 صة.الخا

 
 .ربوبية المخلص =شهر بشنسمن  ىالنصف الثان
 .هذا الشهر ىألن عيد حلول الروح القدس يقع عادة ف ،شركة ومواهب الروح القدس =شهر بؤونة
 .ويقع فيه عيد الرسل ،معونة المخلص لرسله األطهار =شهر أبيب
 .عناية المخلص بكنيسته =ىشهر مسر 
 .لمسيحلسيد ال ىالثان ئعن المج (11)مت شهر تقرأ الكنيسة إذا جاء يوم أحد خالل هذا ال =ىشهر نس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إنتبه

بويامم السيد المسيح 
نةيا األبديم ع ي 

م خال  ا ألثض م

ل آحا   قراءا
م المودتم  الخماتي
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 :الخماسين المقدسةقراءات 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
أحاد، وعادة يقرأ فى األحد الخامس إنجيل البركة وهو  5إذا بدأ الشــــــهر بيوم ســــــبت أو أحد أصــــــبح فيه :األحد الْامس -

 .إنجيل إشباع الجموع من الخمسة
 اإلنجيل إذا سمعوها أو قرأوها باهتمام وصالة وقلب مفتوح.خبزات والسمكتين، وهذا يرمز إلى شبع المؤمنين بكلمة 

 
 إنه إذا وقع األحد الخامس يوم : توجد قاعدة طقسية تقول

 برمهات. 22من الشهر ال يقرأ فصول األحد الخامس )إنجيل البركة( بل تقرأ فصول  22
 

ا  السنوية:ثانيا: قراءات األ  ي
 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 

 يمشركة بين رجال العهد القد،أعضائه شركة بين السمائيين واألرضيين
 ،شركةبين اإلكليروس والشعب، شركة بين الرجال والنساء ،والجديد

 فىكنيسته يجمع أعضاءها )كواكبها ونجومها( حوله. ا  فنرىالمسيح شمسالبر مختفي
 

ذا كان ســــنكســــار أحد األيام به ســــيرة أكثر من قديس القديســــين  أن تميز كبارما تكون أبرزها. وقد رأت الكنيســــة  ا  وغالباختارت الكنيســــة إحدى هذه الســــير  ،وا 
 فقط.  ا  يوم 11وتسمى )أيام خاصة( وعدد هذه األيام الخاصة  ،فى يوم إستشهاد أو نياحة القديسقرأبفصول خاصة مناسبة ت  

لى األيام إها تحال نوتســمى )األيام المحالة( أى التى ليس لها قراءات خاصــة ولك ،قرأ نفس هذه الفصــول فى أعياد بقية القديســين المشــابهين له فى الســيرةوتح 
 .ومن هنا نشأ نظام )األيام الخاصة واأليام المحالة عليها( أو كما نقول باللغة الدارجة )المستلفة منها( ،الخاصة

 

 فى تذكار نياحة أحد البطاركة يقرأ إنجيل الراعى الصالح. -: مثال
توت بعيد نياحة موسى النبى، فتجد القراءات  8وكرازتهم، تعيد الكنيسة يوم  وفى تذكار نياحة أو استشهاد أحد الرسل يقرأ إنجيل عن إرسالية الرسل -

يمانهم.  تدور حول األنبياء وجهادهم وا 
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 وتقرأ الكنيسة هذه القراءات فى ذكرى نياحة أحد األنبياء مثل: 
 كيهك نياحة حجى النبى  23  توت نياحة يشوع بن نون 4

 بؤونة نياحة إليشع النبى 25  النبىبرمهات نياحة دانيال  20
 

 استشهاد شهيد( -حاول أن تكتشف هذه القراءات تقرأ فى أى مناسبة كنسية )نياحة قديس 
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 ورد فى بستان الرهبان قصة توضح مدى تأثير القراءات الكنسية فى تطهير النفس وتقديسها وقيادتها للتوبة. 
 

ولس البسيط إلى الكنيسة فكان يتأمل كل واحد من الداخلين فكان يرى منهم من يكون مناظرهم مبهجة ومالئكتهم تتبعهم مسرورة، ثم حدث أن أتى القديس ب
، ا  كنيسة باكيبكى وقرع صدره وخرج من ال فلما رأى القديس ذلك ا  رأى أحد الداخلين وقد إسود لونه وشياطين محيطة به يجرونه ومالكه يتبعه من بعيد عابس

هم فرأى ذلك ليا كملت الصالة وخرجوا كان يتطلع إ، ولما  على باب الكنيسة منتحب ا  متنع، وظل جالسيدخل معهم القداس فإ ولكن طلب إليه الحاضرون أن
فق القديس فصالشخص الذى كان قد دخل على تلك الحالة السمجة وقد خرج بهى الوجه أبيض الجسم ومالكه معه مسرور والشياطين يتبعونه من بعيد، 

ل عائش فى طويأمام الكل: إننى منذ زمان  ا  ، وسأل ذلك األخ عن السبب الذى من أجله وهب له اهلل تبديل تلك الحالة، فقال معترفا  بولس بيديه مسرور 
ركم من أمام صيروا أنقياء أزيلوا شرو  اغتسلواشعياء "إلى القراءات فسمعت أ لتفتإبتدأ قلبى ينخس داخلى فإ ا  النجاسة إلى أبعد غاية ولما رأيت األب باكي

ن كانت حمراء كادودى أجعلها كالصوف النقى اهلل  نسكبت أماملما سمعت أنا الخاطئ هذا الكالم إ"، فعينى.. إن كانت ْطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج وا 
 عن كل شرورى. ا  وتائب ا  باكي

 فلما سمع الحاضرون ذلك مجدوا اهلل..
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 بالروح ال بالحرف
 
 
 
 
 
 

 فاإلنسان الروحى يحيا بالروح ال بالحرف، إنه يضع أمامه على الدوام قول الرسول:
وَح ُيْحِيى" وِح. أَلنَّ اْلَحْرَف َيْقُتُل َوَلِكنَّ الرُّ (. وهذا المبدأ يشـــــــــــــمل :: 1كو1" )اَل اْلَحْرِف َبِل الرُّ

وال  ا  ســـــــــيها. إنه ليس فرييهتم بروح الوصـــــــــية، ال بحرفيت فهو فى كل وصـــــــــايا اهلل .حياته كلها
، ولكنه شـخص روحى. فالفريسـيون كانوا يتمسـكون بحرفية الوصـية كما فعلوا مع الرب ا  ناموسـي

فى وصــــــية الســــــبت مثال . حتى إنه حينما منح البصــــــر للمولود أعمى، وكان ذلك يوم ســــــبت، 
اُن َلْيَس ِمَن اللَِّه أَلنَُّه اَل َيْحَفُظ السدددَّ قالوا: " (. وقالوا للمولود أعمى: :1: :" )يو ْبتَ َهَذا اإِلْنسدددَ

اِطئٌ " َْ اَن  (. ولما شــــــفى الســــــيد مريض 11: :" )يو َأْعِط َمْجدا  ِللَِّه. َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ َهَذا اإِلْنسددددَ
َيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوهُ أَلنَُّه َعِمَل َهَذا ، يقول الكتاب إن اليهود: ا  عام 18بعد مرضـــــه  ا  بيت حســـــد َ"

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

 وليس بالحرف:
 
 الصوم -1

فيما يضــيفونه  ا  في أكلها ومغذية جد ا  نفســهم أطعمة نباتية شــهية جدكثيرون يصــومون، ويظنون أن الصــوم هو فقط الطعام النباتى. ويحاولون أن يجهزوا أل
ســـون قول دانيال النبى النباتى. وين ةاتى، واللبن النباتى، والشـــيكوالتعليها من ألوان الطعام النادرة والغالية الثمن! ويتســـاءلون عن الســـمن النباتى، والجبن النب

 عن صومه:
 

ْمٌر َوَلْم َأدَِّهْن"ُكْنُت َناِئحا  َثاَلَثَة َأسَ " َْ ْل ِفى َفِمى َلْحٌم َواَل  ُْ  (.1، 1: :1دا ) اِبيِع َأيَّاٍم َلْم آُكْل َطَعاما  َشِهياا  َوَلْم َيْد
 

ِهياا  وأحب أن أركز هنا على عبارة: " ". ألنه حيث يأكل اإلنســـان أطعمة شـــهية أثناء صـــومه، كيف َلْم آُكْل َطَعاما  شدددَ
 بات الجسد، وهو يعطيه ما يشتهيه من الطعام؟!يمكنه أن يسيطر على رغ

 
رتفاع فوق مســــتوى المادة، فال يعتبر أن الصــــوم هو مجرد الطعام ا  نتصــــار على شــــهوة الطعام، و ا  صــــوم فى حقيقته هو إذالل للجســــد، و اإلنســــان الروحى يدرك أن ال

 .ا  صرف ا  نباتي ا  كان ذلك طعامالنباتى. إنما هو فى صومه يهتم بعنصر المنع، أى منع جسده عما يشتهيه، مهما 
 

ية الخاصة ولم يدخلوا فى روحانية الصوم، وال فى روحانية الوص ،ولهذا كثيرون يصومون وال يستفيدون، ألنهم يسلكون فى صومهم بطريقة حرفية شكلية
 وهكذا صاموا بالجسد، وكانت أرواحهم مفطرة. بالصوم والقصد اإللهى منها!

  

 

وِح. " اَل اْلَحْرِف َبِل الرُّ
أَلنَّ اْلَحْرَف َيْقُتُل 

وَح ُيْحيِ   "ىَوَلِكنَّ الرُّ
 

 (6: 0را2)

 

 خل  ل  ق نك أف  الصال 
لبيرف ب    نفةصه بدقم و

ع ما ير نطوأفكاث   أوجا

 (فان الناتكؤثي )ق.

ما يتعاملون معهم ولكن يتعثر فيهم الناس حين ا ،فى عصــرنا الحالى تنتشــر فكرة التيارات أو الشــخصــيات التى تحمل فى ظاهرها شــكل التدين، والتشــدد أحيان
ســــرعة من هذه عن روح الوصــــية ويتعثر الشــــباب ب ا  ل وكما فهموها بعيد، با  بين روحهم وســــلوكياتهم. فهم ينفذون الوصــــية حرفي ا  عن قرب فال يجدون توافق

 الشخصيات. إنه الحرف الذى يقتل.
وال حرفية  ،ســـواء ألطفال أو فتيان أو شـــباب.. عليك أن تتعلم كيف تطبق الوصـــية: ال إســـتهتار فى تطبيقها فهذا خطية ا  لهذا وأنت تســـتعد لكى تكون خادم
 تعلم كيف نحيا الوصية بروح الوصية.فهذا تطرف. ولكن نحتاج أن ن
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 طانياتيالم -2
 فما هو المقصود بهذا السجود؟ ،يات هى السجودالميطان

نما أيضــإنســان الروحى ال يرى الســجود مجرد اإل ا َأَنا َفِبَكْثَرِة رَ نحناء الروح مع الجســد. لذلك يقول مع المرتل فى المزمور: إ ا  نحناء الجســد. وا  ُل "َأمَّ ُْ ْحَمِتَك َأْد
ُل َبْيَتكَ " تدل على خشوع الروح أثناء السجود. وعبارة:"مْافتك(. وعبارة: "1::)مز  َبْيَتَك. َأْسُجُد ِفى َهْيَكِل ُقْدِسَك ِبمْافتَك" ُْ تعنى الشعور  "َفِبَكْثَرِة َرْحَمِتَك َأْد

 ". هنا المشاعر الروحية تصحب حركة الجسد.اسجدوا اهلل بْوف ورعدةستحقاق. وهكذا يصيح الشماس أثناء القداس: "إبعدم 
 

قد ضـــربت له ل  ماذا أفعل له أكثر من هذا؟  تضـــرب له ميطانية فال يقبلها منك إذ يشـــعر أنها عمل جســـدانى ال روح فيه.. وقد تقول بعد ذلك:تعتذر إلنســـان و  ا  أحيان
 روحها. يا أْى المهم أن تنحنى روحك. ال تتمسك بحرفية الميطانية دوننحنيت برأسى إلى األرض!! ا  طانية، و يم
 

ىيقول مع داود النبى: " أما اإلنســـان الروحى ففى ســـجوده َقْت ِبالتُّرَاِب َنْفسددِ وليس فقط  (..11: :11" )مز َلصددِ
 رأسى هى التى لصقت فى سجودها بالتراب. النفس التى تلتصق بالتراب هى مقبولة أمام اهلل والناس.

 
ن دانحنى أمام المعمدان لكى يكمل كل بر، مع أن يوحنا المعمإمقاال  عن كيف أن الســــــــيد المســــــــيح  قرأت

أقل من السيد المسيح بما ال يقاس، ويوحنا ليس أهال  أن ينحنى ويحل سيور حذائه. ثم ختم المقال بعبارة: 
َل ُكلَّ ِبر  "  ".أعطنا يا رب أن ننحنى أمام من هم أقل منا لكى"ُنَكمِّ

 
 وح.ء الر نحناإأهى حرفيات بغير روح؟ إننا نريد نحناء إذن؟! نت ترى أنهم أقل منك فما معنى اإلإن ك
 
 الصالة -3

 تصال روح اإلنسان بروح اهلل.إ: ا  هى الحديث مع اهلل. وهى روحي ا  الصالة حرفي
 

 وقد يصلى إنسان، أو يظن أنه يصلى، بينما ال توجد هذه الصلة بينه وبين اهلل!!
 

ْعُب ِبَفِمِه َوُيْكِرُمِنى بِ لذلك وبخ اهلل اليهود بقوله " ا َقْلُبُه َفمُ َيْقَتِرُب ِإَلى َهَذا الشدددَّ َفَتْيِه َوَأمَّ ( 11: :1" )أش ْبَتِعٌد َعنِّى َبِعيدا .شدددَ
 صالة غير مقبولة، ألن اهلل يريد القلب. أتظن أنك تصلى ألنك تحرك شفتيك أمام اهلل؟!إنها (. 8: 11)متى 

 تضاع!!إ مشاعر: بال حب، بال خشوع، بال وقد يكون ذلك بال فهم، وال روح، وبال
 

رضى ضميرك من جهة الصالة حتى لو كانت هكذا! أم تصلى بروحك، وتصلى بذهنك، تقصد كل كلمة تقولها أتريد أن تح 
 ذلك ألن كثيرين يهمهم أن يطيلوا. (ا  لكى أعد ألفاظال قل لنفسددك أنا وقفت أمام اهلل ) عندما قال عن مثل هذه الصـــالة:مار اسددحق فى صـــالتك؟! صـــدق 

لكنهم يقتصـــرون  والمزامير كلها روحانية، من المزامير، بســـرعة ال تأّمل فيها، وال يتابعون معنى األلفاظ أثناء صـــالتهم!! ا  ير كب ا  بغير فهم، أو أنهم يتلون عدد
 على الحرف.

 
و الحرف ال هبصـــلمودية بســـرعة عجيبة، ال يتابعون فيها المعنى. وكذلك بالنســـبة لكثير من األلحان. المهم أمامهم لمثل يرددون كلمات التســـبحة فى اإلوبا 

، ولم تشـــترك ةالروح، والشـــعور بأن اإلنســـان نفذ )قانونه( فى الصـــالة، واســـتراح ضـــميره بذلك، بينما لم تصـــعد هذه الصـــالة إلى اهلل، ألنه لم تكن هناك صـــل
وِح، َوُأَصلِّي ِبالذِّْهِن َأيْ الروح فيها وال القلب. أما اإلنسان الروحى فيقول مع الرسول " وِح، َوُأَرتُِّل ِبالذِّْهِن أَ  ،ضا  ُأَصلِّى ِبالرُّ  ْيضا ."ُأَرتُِّل ِبالرُّ

 (.11: 11كو 1) 
 

 
  

 لى إكل مره نسجد فيها 
لى كيف أحدرتنا إرض نشير األ

 ..رضلى األإ ةالخطي
وحينما نقوم منتصبين نعترف بنعمة 

 رض اهلل ورحمته التى رفعتنا من األ
 . فى السماء ا  وجعلت لنا نصيب

 )ق. باسيليوس(
 

 ليس شئ
 مثل الصالة!! 

 إنها تجعل
 ،ا  المستحيل ممكن 
 والصعب سهال   

 )ق. يوحنا ذهبى الفم(
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 المحبة العملية -4
امالتهم!! وقد فى مع ا  كثيرون يّدعون أنهم يحبون الناس. وتكون عبارة الحب مجرد لفظة من ألسنتهم، وال مشاعر فى قلوبهم، كما ال يظهر هذا الحب أيض

 بون اهلل، بينما يكسرون وصاياه كل يوم!! لذلك كله قال القديس يوحنا الحبيب:إنهم يح ا  يقولون أيض
 (.18: 1يو 1" )َيا َأْواَلِدى، اَل ُنِحبَّ ِباْلَكاَلِم َواَل ِباللَِّساِن، َبْل ِباْلَعَمِل َواْلَحقِّ "
 

 منا.ال فى كال ،هذه المحبة العملية هى التى يريدها اهلل منا فى تعاملنا معه ومع الناس
ْضُطِرْرتُ بطرس الرســول فى هذا األمر فى ليلة الخميس الكبير. قال للســيد الرب: " رَ ختحبِ أح لقد  ُشكُّ َأَبدا .. َوَلِو ا ْن َشكَّ ِفيَك اْلَجِميُع َفَأَنا اَل َأ  َأْن َأُموَت َمَعَك َواِ 

َى َمَعَك حَ (، "11: :1" )مت اَل أُْنِكُرَك! َتِعدن َأْن َأْمضددددِ َلى اْلَمْوِت.ِإنِّى ُمسددددْ ْجِن َواِ  فهو أن بطرس أنكر ســـــيده  ا  (. أما ما حدث عملي11: 11" )لو تَّى ِإَلى السددددِّ
ْمَعاُن ْبَن ُيوَنا َأُتِحبُِّنى َأْكَثَر ِمْن َهُؤاَلءِ ومعلمة ثالث مرات، وأمام جارية. لذلك قال له الرب بعد القيامة  (. وكان يقصـــــــد المحبة :1، 11: 11؟!" )يو "َيا سدددددِ

حتمل الســـــــــــــجن والجلد من أجل إيمانه وكرازته، هو وباقى إحينما العملية فيما بعد. ثبت محبته أان. ولكن بطرس الذى أنكر لعملية، ال محبة الكالم واللســـــــــــــا
مِ الرســـل، وكانوا  َتْأِهِليَن َأْن ُيَهاُنوا ِمْن َأْجِل اسددْ ُبوا ُمسددْ على محبته العملية للرب،  ا  (. وبرهن بطرس أيضـــ11: 1)أع  ِه""َفِرِحيَن ِمْن َأَماِم اْلَمْجَمِع أَلنَُّهْم ُحسددِ

اسِ حينمـا رفض تهـديـد رئيس كهنـة اليهود، وقـال في جرأة " َطاَع اهلُل َأْكَثَر ِمَن النَّ ( بـل برهن على محبتـه العمليـة للرب حينمـا ختم :1: 1" )أع َيْنَبِغى َأْن ُي
 رأس.ومنكس ال ا  كرازته بقبوله أن يموت من أجله مصلوب

 
 ُتِلحِّى َعَلى الَ التى رفضت أن تذهب حماتها وحدها بعد موت ابنها، بل قالت لها " راعوثمثال ذلك:  ،ا  أيض المحبة العملية فى الحياة االجتماعيةوتظهر  

َلُهِك ِإَلِهى.. ِإنََّما اْلَمْوُت َيْفِصُل َبْيِنى وَ  أَلنَُّه َحْيُثَما َذَهْبِت َأْذَهُب َوَحْيُثَما ِبتِّ َأِبيُت. َشْعُبكِ  ،َأْن َأْتُرَكِك َوَأْرِجَع َعْنكِ   (. 1::1،:1" )را َبْيَنكِ َشْعِبى َواِ 
 

لفاظه. أهكذا يقدم اإلنســـــان الروحى محبة عملية باذلة. يفعل هذا من كل القلب، وتظهر مشـــــاعره واضـــــحة فى مالمح وجهة، وفى نظرات عينيه وفى حرارة 
 .إنها محبة بالروح ال بالحرف

 
 العطاء -5

اإلنســـــــــــــان الروحى يعطى أوال  من قلبه، بكامل حبه، قبل أن يعطى من ماله ومن جيبه. عطاؤه 
 حتياجات الكنيسة.إحتياجات الناس، وفى إرد تعبير عن مشاركته القلبية فى هو مج

 ولكن بعض الناس قد يقدمون العطاء بغير مشاعر لمجرد التنفيذ الحرفى للوصية!
 .(:: :كو 1)" أَلنَّ اْلُمْعِطَى اْلَمْسُروَر ُيِحبُُّه اهللُ ب "وينسون قول الكتا

 
 كيف نعطى ؟

 نعطى فى الخفاء: -1
 :الَّ َفَلْيَس َلُكْم َأْجٌر ِعْنَد أَ ٱ" هذا ما نتعلمه من الرب يســوع حين قال َدَقتَُكْم ُقدَّاَم النَّاِس ِلَكى َيْنُظُروُكْم َواِ  َنُعوا صددَ َماَواِت.بِ ْحَتِرُزوا ِمْن َأْن َتصددْ " يُكُم الَِّذى ِفى السددَّ

 (.1::)مت 
 .لتكن صدقتك فى الخفاء وأبوك الذى يرى فى الخفاء.. يجازيك عالنية 
 فتخار.إنجذب أنظار اآلخرين، وال نعطى ب ولذلك يجب علينا حين نعطى أال 
 ""ال تذكر كم أعطيت وال تحسب عطاياك حتى ال تستوفى خيراتك على األرض. ،( 1: :)مت إذا أعطيت َصَدَقة  َفاَل ُتَعرِّْف ِشَماَلَك َما َتْفَعُل َيِميُنَك 
 

  

 ال يخلص بواسطتك
 يحبك إال الذى 

 )القديس أغسطينوس( 
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 نعطى بروح المحبة:  -1
  القديس و من غضــــب اهلل.  ا  عليه، أو خائف ا  أو فرضــــ ا ،كل فضــــيلة تخلو من روح المحبة تكون مرفوضــــة. أى أن اإلنســــان ينبغى أن ال يعطى متذمر

ْن َأطْ "(1:11كو  1بولس يقول: فى ) ْيئا  َواِ  ِدى َحتَّى َأْحَتِرَق َوَلِكْن َلْيَس ِلى َمَحبٌَّة َفاَل َأْنَتِفُع شددددَ لَّْمُت َجسددددَ ْن سددددَ وفى ســــــفر نشــــــيد  ،"َعْمُت ُكلَّ َأْمَواِلى َواِ 
 ."ا  ِإْن َأْعَطى اإِلْنَساُن ُكلَّ َثْرَوِة َبْيِتِه َبَدَل اْلَمَحبَِّة، ُتْحَتَقُر اْحِتَقار ( "8::نشاد )األ

 ون أن يطلب منك. بمعنى أن تكون بداخلك الحساسية نحو إخوتك المحتاجين.أن تعطى د 
  ْيَر َعْن َأْهِلِه ِحيَن َيُكوُن ِفى طَ للمحتاجين، كما يقول الكتاب: " ا  ســـرعة العطاء بدون تأجيل. ألن التأخير ربما يســـبب أضـــرار َْ اَقِة َيِدَك َأْن اَل َتْمَنِع اْل

 (.:1: 1" )أم .َتْفَعَلهُ 
 
 :عطى فى سخاءن -1 

  اٍء َواَل ُيَعيِّرال ِذى "ألننا أوالد الرب يسوع والبد أن نشبه أبينا َْ  (.1: 1)يع " ُيْعِطى اْلَجِميَع ِبَس
 اِئضدددددددددد"فى عطــائــك كمــا يعــاملنــا اهلل الــذى قــال:  ا  ال يكفى أن تعطى. بــل أن تكون كريمــ دا  َمْهُزوزا  فددَ دا  ُمَلبددَّ  ُيْعُطوَن ِفى ا  َأْعُطوا ُتْعَطْوا َكْيال  َجيددِّ

 (.18: :)لو  "َأْحَضاِنُكْم.
   ا َهِذِه َفِمْن ِإْعَوازَِها َأْلَقْت ُكلَّ َما ِعْنَدَها ُكلَّ َمِعيَشِتَها."ب الرب يسوع األرملة التى ألقت الفلسين. طو  .(11:11)مر  "َأمَّ
 ( 1::1ويقول الرب فى سفر التثنية:) َْن ُتْعِطى َكَما ُيَباِرُكَك الرَّبُّ ِإلُهك".: "َعلى َقْدِر َما َتْسَمُح َيُدَك أ 
  :َياَء ِفى"يكتب القديس بولس لتلميذه تيموثاوس ِْ ِر.. َأْن َيُكوُنوا َأسدددْ اْلَعَطاِء  َأْوِص اأَلْغِنَياَء ِفى الدَّْهِر اْلَحاضدددِ

 (.:1: :تى 1) "ُكَرَماَء ِفى التَّْوِزيعِ 
  غبوطة مملة التى ألقت الفلســـين فى الخزانة ومدحها الرب: "يقول القديس كبريانوس األســـقف الشـــهير عن األر

 ".ومكرمة المرأة التى استحقت أن تمدح بصوت الرب فليْجل األغنياء بشحهم وعدم إيمانهم ا  جد
 خوة إل ا  أعط أفضـــــــل ما عندك. ألن كثيرين ال يعطون إال المالبس القديمة المســـــــتهلكة، وأحيانا  تســـــــبب حرج

 الرب عندما يرتدونها.
 

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

 الْدمة روح ال رسميات:
حفيظ. فتقاد، تإتحضـــير منظم، تتميم على األوالد، يظن البعض أن الخدمة هى مجرد الشـــكل الخارجى: دفتر 

ذا الحد. بينما هى روح قبل كل شــــــــىء. هى روح الخادم التى يمتصــــــــها األوالد منه. هى وينتهى األمر عند ه
الروح التى يلقى بها الدرس، والروح التى يتعامل بها مع األوالد. هى قلب الخادم قبل لسانه. هى حرارته القلبية 

 قبل وسائله التربوية.
 

روح؟ ســـــــهل أن يرتئى الواحد منا فوق ما نحن خدام بال ا  : أحقهناك سدددددؤال يجول فى نفسدددددى وفى أعماقى
( ويظن أنه خادم اهلل!! بينما الخدمة فى أعماقها الروحية لها مقاييس عالية، ربما نحن لم 1:11ينبغى )رو

نصـــــــــــــل إليها. أو ربما نكون قد بدأنا كخدام روحيين ولكننا لم نحتفظ بهذا الطابع طول الطريق. فلنبحث إذن 
 ؟من هو الْادم: ا  مع

 ا  بشري ا  ر ينقل غيره من شاطئ العالميات إلى شاطئ الروحيات، أو ينقلهم من الزمن إلى األبدية. هو صوت اهلل إلى الناس هوليس صوتهو جس ،
 قل إلى الناس كلمة اهلل. الخادم الروحى يشـــــعر بالدوام أنه فى حضـــــرة اهلل. وتكون الخدمة بالنســـــبة إليه كمذبح مقدس،بل هو فم يتكلم منه اهلل، ين
 وعمله فيها رائحة بخور.

 " :َعُب اْلبَ مهمة الخادم الروحى هى إدخال اهلل فى الخدمة. وهو يردد فى قلبه قول المرتل فى المزمور َباِطال  َيْت ْيَت، َف اُؤونَ ِإْن َلْم َيْبِن الرَّبُّ اْلَب " نَّ
 .(:1:11)مز

 الخا ل بالروح:
 ما  نجيل مبجسد
 ..أو رنيسم مبةررم
 ما صاثة هللا
 .أمال  الميذه

ماذج ل مةل الي يا ا ن  م
ووتي م  نوقدوة ل يمل الصالح

  يضاح
 لكل الفضائل 

 
 الةالث( ةقداتم النابا شنا )
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 ا  مبرر  ا  ه فوق مستواه أن يعمل على إعداد قديسين، وأن يهيئ للرب شعبستحقاق، يشعر أننسحاق وعدم اإلخادم الروحى له باستمرار شعور اإلال 
شتراكه مع اهلل فى العمل، وشركته مع الروح القدس فى إوأن  ،إنه عمل اهلل ،أن تخليص النفوس البشرية أمر أعلى منه ا  (، مدركا  تمام1::)لو

ذا ستحقاق فال يهرب من الخدمة، بل يدفعه هلى الرغم من شعوره بعدم اإللكنه عبناء الملكوت وفى تطهير القلوب، كلها أمور ال يستحقها. و 
 .الشعور إلى مزيد من الصالة، حيث يقول للرب باستمرار: "ها أنذا فأرسلنى"

 
 ستمرار رجل صالة:االْادم بالروح هو ب
خل والخارج، الدا س:وبالصالة يحل مشاكل الخدمة. وتكون الصالة بالنسبة إليه كالنفَ  ،بالصالة يخدم أوالده

 كما قال اآلباء.
 

بعض الخدام يظنون أن غاية اإلخالص للخدمة هى أن يعملوا. أما الخادم الروحى فيرى أن غاية اإلتقان 
يس وبكل بذل، ولكن ل يةال يعمل! كال، بل هو يعمل بكل جدهى أن يعمل اهلل. ليس معنى هذا أن يكســـــل و 

(. 11::1كو1) "اَل َأَنا َبْل ِنْعَمُة اهلِل الَِّتى َمِعىديس بولس الرســــول: "هو بل اهلل الذى يعمل فيه. كما قال الق
 (.1::1)غل "َفَأْحَيا اَل أََنا، َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفىَّ : "ا  وكما قال أيض

 
(يشتّم منه الناس رائحة المسيح، ألنه رسالته المقروءة 11:1 وك1)الْادم بالروح هو رائحة المسيح الذكية 

 طفأ، حتى تحولها إلى رماد.( تشتعل فيها النار اإللهية، نار تتقد وال تح 1جميع الناس. هو محرقة رائحة سرور للرب )المن 
 
 

لى نيته وقصده. ...ا  ختام كل عمل يعمله ف اإلنسان الذى يحيا بالروح ال بالحرف هو اإلنسان الروحى فى كل عمل يعمله، يدرك أن اهلل ناظر إلى قلبه وا 
اِس" ن القلــب.. يكون م نَّ َما ِللرَّبِّ َلْيَس ِلل ْلِب، َك َفاْعَمُلوا ِمَن اْلَق َما َفَعْلُتْم  نا جميعا  (.. 11 - 11: 1)كو "َوُكلُّ   أن نحيا بالروح ال بالحرف. اهلل يعطي

 .فنكون بحياتنا وخدمتنا شهود أمناء للمسيح ولكنيسته المقدسة
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 م ْالفأْتالف إ
حترام الرأى اآل ى  ختالف هى رقإن ثقافة اإل وبعض  ،كان.. فالثقافة بمفهومها العام هى المخزون التراكمى الذى يتكون من مواقف متعددة ا  خر أيفى الفكر وا 

فى  كل منا عن اآلخر ا  فكل منا يحمل فى داخله ثـقافات مبنية على أسس كثيرة، فنختلف كثير  ،جتماعيةوالقراءات المختلفة والتنشئة اإل ،تجارب اآلخرين
لهذا فالبد من و  ،الرأى أو فى وجهات النظر، فى العقيدة، فى ما نحب أو نكره، وخاصة فى السياسة حيث نجد ثقافة الديمقراطية هى السائدة هذه األيام

م الحياة إال على وال تقو  .منطقىوأنه أمر طبيعى و  ،نتماءات السياسية هو األصل فى طبيعة الحياةفى األفكار واآلراء واألذواق واإلختالف قتناع بأن اإلاإل
ف فى الرأى ينبغى ختاللفينا فى الرأى. يقول غاندى: "اإلوقبول مخا ،حترام وتحضرإفى الديمقراطية هى تقبل الحوار ب. وأول الممارسات ختالفواإل ،التنوع

ال لكنت أنا وزوجتى من ألد األعداء."  أال يؤدى إلى العداء والتناحر وا 
 

ختالف ال يعنى ضرورة الخالف. أما الخالف فهو النزاع والتناحر فاإل ،مشهورة تقول: "الخالف فى الرأى ال يجب أن يفسد للود قضية" وهناك مقولة
 (.ا  وربما كراهيته لما هو مختلف عنه )إما أن تكون معى أو أن تكون ضدى وهذا هو الخطأ طبع ،وتشبث كل واحد برأيه

 
 الميل الثانى والْد اآلْر

 ا  بعيد ،حبةيجابى المفعم بالحنان واللطف والميتخذ الموقف السلبى بل الموقف اإلن نتذكر مواقف الرب يسوع المسيح حيال النزاع نجد أنه لم حي
ْل َلهح اآلَخَر َأْيضا "  ،عن أى خالف مهما كان  (.1::1)مت ففى عظته على الجبل قال لتالميذه: "َمْن َلَطَمَك َعَلى َخد َك األَْيَمِن َفَحو 

 ،صداقتهبل و  ،بل نحاول باللطف والتسامح أن نمتص غضب عدونا ونكتسب رضاه ،وكذلك أال نهاجم ،وهو يريد بقوله هذا أال نترك ميدان المعركة 
وسادت  ،ناسوالتنافر بين ال ستقامت األمور فيما بيننا وزال التناحرإا طبقنا هذا المبدأ فى معاملتنا بالتفاهم الودى المنزه عن األغراض والمطامع. فإذ

وهو ما لم يرضى  ،المحبة فيما بينهم مهما كانوا مختلفين. وبالطبع فإن التفسير الحرفى لآلية يجعل من المسيحى عرضة للهزء والسخرية
  به الرب حتى فى حياته الخاصة. المهم هو البحث عن الحل الذى يحرضى جميع األطراف لفض النزاع.

 
ستعمال العنف معه والعمل على طرده من إأو يميل إلى  ،ن التسامح فى التعامل ضرب من التخاذل وتصغير النفس أمام خصمهاوهناك من يعتبر أ

نعدام األمل فى الوصول إلى حل يرضى جميع األطراف فما عليك كقائد إال أن إهو غاية الوصية. فإذا ما ارتأيت الجماعة. ولكن التسامح مع القوة 
 فقد يهديك هذا التصرف إلى معرفة بعض األمور التى كانت خافية عليك فتعرف: ،نطباعاتهمإالنزاع  كل على حدة للوقوف على  فتتباحث مع أطرا

يذ أن يكون لدى أطراف النزاع الرغبة فى تنف ا  بل يجب أيض ،الحلول المرضية لكافة األطراف: ال يكفى بأن تدرك إمكان إيجاد حلول للنزاع -1
لى نعدمت لديك الخيارات التى تؤدى إإراك واأللعاب أو المناظرات. فإن فهذان الشرطان هما ببساطة طريقة لتحديد الفرق بين الع هذه الحلول.

 ويبدو لك أن إقصاء بعض األفراد له ما يبرره. ،وفاق بين المتنازعين صرت فى خضم المعركة
ل: فى كتابه "حل النزاع فيما بين األشخاص" وقاالتعاون أفضل من التنافس: شرح هذا المبدأ )آالن بيللى(  -1

نتاج ا  هناك الكثير من الدالئل المتوافقة ما يفيد بأن الفرق المتعاونة تكون أكثر تآلف بالعمل من الفرق  ا  امهتما  و  ا  وا 
 المتنافسة.

بل قمثال ذلك: إذا قام خمسة أشخاص بتسلق جبل بحيث يتنافسون فيما بينهم على الوصول إلى القمة كل 
لى حمل وقوته ع ،اآلخر، ففى هذه الحالة يجب أن يعتمد كل منهم على معلوماته الشخصية ومهاراته البدنية

 التعاون وال يتبادلون المعلومات فيما بينهم. ،معدات التسلق
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لومات قيمة للغاية عن هم معويختلف األمر بالنسبة للفريق المتعاون حيث توزع المهام فيما بينهم كل حسب قدرته ومهارته. فقد تتوفر لدى واحد من
وآخر تكون لديه قوة جسمانية تفوق اآلخرين تمكنه من حمل الكثير من المعدات. وهكذا  ،وآخر عن تسلق الجبال بمهارة ،مرحلة اإلعداد للرحلة

 .ا  ومون به جميعفيبذل كل فرد منهم أقصى ما فى وسعه إلنجاح العمل الذى يق ،من التآلف ا  فإن روح التعاون فيما بينهم يخلق جو 
نهاض الهممرَ ب قائل: إن المنافسة فيما بين الفِ ورح  ولكن بعد  ،والتآلف فيما بين أفراد كل فريق. وهذا ما يحدث فعال   ،ق تعمل على تقوية األداء وا 

وربما  ،على نفسه ا  نقسمم محستاء   المنافسة بين فريقين فإن الفريق الفائز هو الذى يستمر أعضاؤه فى حالة تفاهم وتآلف. أما الفريق المهزوم فيظل
 أو ينقلب على قائده وينقسم أعضاؤه. ،يتحين الفرصة لألخذ بالثأر من الفريق الفائز

ختالف ظاهرة صحية: من الصعب تقرير ذلك فى كل نزاع. فالقاعدة المعتبرة هى: أن "الخالف يعنى الرفض" أو "أنت تخالفنى فأنت اإل -1
ما أنا أو أنت". وهى ال تمثل الواقع فى جميع الحاالت ا  ألننا دائم عدوى" أو "إنك ال تقبلنى ختالفات اإل ما تفتح ا  فغالب ،نختلف" أو"إننا نختلف وا 

والتى كانوا  ،ختالف فى الرأى يجعل الناس يتفحصون بإمعان فى المشاكل المعروضة عليهمفكير، ومعالجة موضوعات صعبة. فاإلجديدة للت ا  فاقآ
 ختالف فوائد كثيرة. فما هى فوائد االختالف؟مون بصحتها. والشك أن لإلفيما مضى يسل  

 
 
 
 

على زوجين أكثر من ثالثة شهور فالبد أن يكونا قد الحظا أنهما يختلفان فى الرأى فى بعض  مثال : إن كان قد مر  
ختالف اإلأخرى يقّرون ب ا  يانما يتفق الناس على أن يختلفوا فى بعض المسائل. أح ا  األمور. وهذا شىء طبيعى فأحيان

ذ يسبب اإل ويعملون بهمة على الوصول إلى مسلك دى إلى قد يؤ  ا  ختالف العراك فإنه أيضيرضى جميع األطراف. وا 
 فكما يقولون: )ليست محبة إال بعد عداوة(. ،التعاون

 
 ،على أنه يصعب فى كثير من األحيان تحقيق هذا الهدف النهائى ومن العنف إلى التسامح. ،نتقال من مرحلة العداوة إلى المودةهو اإل ،الهدف النهائى

 فعلينا أن نسعى إلى التوصل إلى الحلول الوسط التى نعددها فيما يلى:
تخاذ قرار بشأن الصعوبات التى تواجههم. إالحة هى قدرة أفراد الجماعة على تخاذ قرارات واضحة: من النتائج الهامة التى تؤدى إلى المصإ -أ

 .ا  وهذا من شأنه أن يزيد الصعوبات تعقيد ،نقضاء فترة زمنية طويلةإما تتخذ القرارات الالزمة بعد  ا  بوغال
مهما  ،وفض النزاع والسعى نحو توفير روح التعاون بين أفراد الجماعة ،تخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسبإضبط النزاع ما هو إال فن 

 نيات.كانوا مختلفين فى الرأى أو اإلمكا
المزيد من التسامح: مهمة القائد هى إقناع أفراد الجماعة بأن الخالف فى الرأى ليس باألمر الخطير. فالتعارض فى اآلراء يساعد على  -ب

والهدف المشترك هو تحقيق الصالح العام  ،وليست هناك مشكلة تستعصى على الحل طالما توافرت النية الحسنة ،إيضاح أبعاد المشاكل
وأنه قد  ،رورةبالض ا  سيئ ا  للهدف الواحد. ومما يعود بالفائدة على أفراد الجماعة تذكيرهم بصفة منتظمة: أن الخالف فى الرأى ليس أمر  والوصول

 يؤدى إلى نتائج جيدة فى نهاية األمر، إذ ربما تزودنا آراء اآلخرين ببعض المعلومات التى كانت خافية علينا.
أو  ،أو إهانتهم ،أو اإلقالل من شأنهم ،تباع المسلك العدوانى بغية اإلساءة إلى اآلخرينإأن يبين أن  ا  د أيضمقاومة العداوة: على القائ -ج

 د.حالتخلص منهم وخيم العاقبة. وأنه ينبغى أن يلتزم الجميع بالتعاليم الواردة فى الكتاب المقدس عن كيفية التعامل بين أعضاء الجسد الوا
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ى مجهود ف ،متناع عن الحضور مما يحول دون تكاتف الجماعات أو األفراداإلنسحاب أو بى: يتمثل هذا المسلك فى اإلالبعد عن المسلك السل -د
جماعة بحيث لشخص سلبى على موقفه فهذا من شأنه أن يضعف صالت الترابط بين ا على إيجاد حل يرضى جميع األطراف. فإن أصر   ،تعاونى

 تكاتف الجميع على حل المشكلة. نهيار عما لوتصير أكثر قابلية لإل
 ،بهمةأو بالتعبير عن آرائهم بعبارات م ،أو قد يلتزمون بالحرص أثناء الحديث ،ما يحدث أن ينعدم الحوار بين الناس ا  تصال الجيد: غالباإل -هـ

على اإلفصاح  ن أن تشجع كافة األطرافأو ضئيال  للغاية. وفى مثل هذه المواقف يستحس ا  بحيث يصبح التفاهم فيما بينهم جزئي ،أو غير واضحة
 فى سبيل إقناع الناس بتبادل اآلراء ووجهات النظر فيما بينهم. وسوف ا  كبير  ا  أن تبذل جهد ا  ما تجد نفسك مضطر  ا  عن متاعبهم بصراحة. وأحيان

 وف يخالف الواقع عادة.وهذا اإلحساس بالخ ،من أنها "تعمل على تعقيد األمور" ا  تالحظ أنهم يحجمون عن ذكر الحقيقة خوف
 

 للغرض وال سيما فيما بين المجموعات مثل: ا  وهناك من األفكار األخرى ما قد يكون مؤدي
 ا  نطباعإيعطى  ،بحيث يمكن قراءتها بسهولة. وهذا األسلوب فى التعبير عن الرأى ،ن كل مجموعة آراءها كتابة  على قطع كبيرة من الورقأن تدو  

 مضمون رسالته قد وصل إلى علم متلقيها دون الحاجة إلى ترديدها مرة أو مرات أخرى. لدى كاتب الرسالة بأن
 هذا باإلضافة إلى أن من ساهموا فى كتابة الرسالة لن يتولد لديهم اإلحساس بالحاجة إلى إعادة ما سبق أن قاله غيرهم.

ى ن كل فرد من أفراد الجماعة أن يدون بعض األفكار التى يرغب ففيحطلب م ،قد تبين أن المواجهة فى بعض المناسبات تؤتى نتيجة طيبة ا  أيض
فى نفس الغرفة التى سبق أن دارت فيها  ،ثم يهيئ إلى كل منهم فرصة الحديث والتحاور مع خمسة أو ستة أشخاص ،مناقشتها مع اآلخرين

 فستكون النتيجة مشجعة للغاية. ،مناقشات عقيمة
 

عر بأنها أقوى مما تظن: كلنا نعلم أن أعنف المجموعات فى مساعدة كل المجموعات على أن تش -و
المجتمع هى تلك التى تشعر أنها األضعف. ولعلك الحظت سلوكك الذى يميل إلى العنف فى حالة 

ك. أو عندما تفقد السيطرة على تصرفات ،أو عندما تشعر بقلة أهميتك أو تأثيرك على اآلخرين ،اإلحباط
ع ووقف الخالف هو مساعدة كل المجموعات على تحسين قوتهم والتحكم إن ما نبتغيه فى ضبط النزا

أو أنه  ،ا  أو يعتقد أن الناس يعتبرونه مخطئ ،فمن يشعر بالنقص حتمال العنف الشفهى الذى ال يليق بأوالد اهلل.إبغية الحد من  ،فى أعصابهم
حيح م فإن مساعدة هذه الفئة من الناس على تصللوصول إلى مآربه. ومن ثَ  ،ما يلجأ إلى أساليب الغش أو العنف ا  غالب ،مرذول منهم لسلوكه معهم

لذلك  ،وىفإقناعهم بأنهم هم األق ،فيبصرون األمور على حقيقتها ،قادر بأن يجردهم من حدة العدوانية ،وعلى تبصيرهم بما يرغبون ،مفاهيمهم
 ،لمهملة منهوا ،كتشاف مواطن القوة الكامنة فيهإفساعده على  ا  ف ضعيففإن كان أحد األطرا يمكنك التفاوض أو التحاور دون أن يهتز موقفك.

 ال ضد اآلخرين بل فى التفاوض. ،ستخدامهاا  و 
يغيب  ما ا  نســـــحبوا من مســـــرح األحداث. فأحيانإار: يتعذر ضـــــبط النزاع بين أطراف مســـــاعدة جميع األطراف على البقاء فى دائرة صـــــنع القر  -ز

جتماعات . وهناك من يحضر اإلا  ما يلزمون منازلهم ويتصلون بالمجتمعين تليفوني ا  وأحيان ،همة فى أنشطة الكنيسةأو المسا ،الناس عن الحضور
حامال  معه شــــكاوى المعارضــــين الذين تخلفوا عن الحضــــور لطرح وجهات نظرهم بدقة ومســــئولية. وهذا النمط من الســــلوك يصــــعب التعامل معه 

وال تقدم معلومات إضـــــــــــافية تســـــــــــاهم فى حل الخالف أو  ،وال تغير من الوضـــــــــــع ،عادة ما تكون عديمة الجدوىفالتبليغات المجهولة أو المتوترة 
لقرارات ا تخاذإتفاق على أن يقتصــــر ألمر على المناقشــــة. كما ينبغى اإلم يجب بذل كل جهد ممكن لتشــــجيع جميع من يهمهم االتصــــالح. ومن ثَ 

. كما يجب عدم الســـماح ألى شـــخص بأن يقوم مقام شـــخص آخر فى التعبير عن رأيه أو التكلم جتماعات واألنشـــطةعلى الذين يشـــتركون فى اإل
 نيابة عنه.
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 المحفوظات
 (ىجبار إ)

  5و مجموعة # 2مجموعة #حفظ مطلوب 

 

 2مجموعة #
 94المزمور 

 .كاتب المزمور: داود النبى -
 غاية المزمور: يطلب فيه من اهلل أن ينجيه من األعداء الغير منظورين "حسد الشياطين". -

 
ى الشر الذين يبتغون ل طالبوا نفسى، وليرتد إلى ْلف ويْجل عنى ليْز ويْجلأم التفت إلى معونتى يا رب أسرع و الله

 وليرجع بالْزى سريعا القائلون لى نعما  نعما :
حده القادر لى معونتنا. فهو و إ، ونلتمس منه أن يسرع خرون اآلالم يجب أن نرفع أصواتنا إلى اهلل وحدهفعندما يسبب لنا اآل

 على أن يمأل حياتنا بالفرح.
 

 ليتعظم الرب:ف :يبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك وليقل فى كل حين محبو ْالصكلو 
ا رب يفرحون الذين يبتغونك ي كل نشكر اهلل ألجل ما يقدمه لنا. وننسى أن ،كثيرا ما تمتلئ صلواتنا بالطلبات لنا ولآلخرين

والذين يحبون خالصك يعلمون أن يمينك خلصتهم ال بالسالح وال بالرماح بل بقوتك يارب  ،ذ يرون أن غلبتهم تكمل بكإبك 
 الجنود.
 

 أما أنا فمسكين وفقير اللهم أعنى أنت معينى ومْلصى:
وكثير الغنى والثروة، ولكنه يضع نفسه لكى ما يجد نعمة من لدن اهلل ألنه ال ينتظر  ا ،ظيمع ا  مع أن داود النبى كان ملك

 بل من اهلل. ،المعونة من كثرة المال، وال من قوة األنصار
 

 . هلليلويايا رب فال تبطئ
 عنده، وال يبطىء عن خالصه. ا  نتهاء المزمور يتضرع إلى اهلل، أن يلبث مقيما  بتداء و إفى 
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 2# مجموعة
 15-1: 6متى 

قد الشخصية مع اهلل، وهذا مخالف للفكر اليهودى. ففى هذا اإلصحاح يرفع السيد المسيح مستوى العبادات، من صدقة وصالة وصوم، إلى مستوى العالقة 
عجابهم. أم  ليحصلو  ،ون ويصومون ويتصدقون فى مظهريةكان الفريسيين يصل   ن إعجاب السيد المسيح هنا فيقول: وماذا تستفيد م اا على مديح الناس وا 

ها ا مع اهلل أبينا. فالرب يسوع يعطينا مفهوما  جديدا  للعبادة على أنالناس، فهو يطلب أن نكف عن المظهريات، وأن ندخل فى عالقة حياة وحب عميق يربطن
ن ع دخول إلى حضن اآلب السماوى فى المسيح يسوع، وهذه عالقة خاصة سرية ليست لإلعالن. ولكن هناك فهم خاطىء لهذه اآليات.. فهناك من إمتنع

ولكن قصد  ،حا  إلمتنعنا عن الصالة فى الكنيسة، إذ أن الناس يروننا ونحن نصلىالصالة ألن أهل بيته يرونه وهو يصلى !! لو كان هذا المفهوم صحي
. والسيد ةالسيد المسيح أال نسعى ألن يرانا أحد، ال نسعى وراء مجد من الناس. وبنفس المفهوم يمكن أن نصلى أمام الناس، لكن ال نبحث عن المظهري

 عن المحبة.المسيح هنا يبدأ بالصدقة إمتدادا  لكالمه السابق 
 

الَّ َفَلْيَس َلُكْم َأْجٌر ِعْنَد (: 1-1اآليات ) َماَواِت. َفَمَتى َصَنْعَت َصَدَقة  َفاَل َأِبيُكُم الَِّذ  ِفي السَّ "اْحَتِرُزوا ِمْن َأْن َتْصَنُعوا َصَدَقَتُكْم ُقدَّاَم النَّاِس ِلَكْي َيْنُظُروُكْم َواِ 
ْت ُقدَّاَمَك ِباْلُبوِق َكمَ  ُدوا ِمَن النَّاِس. َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُتَصوِّ ا أَْنَت َفَمَتى ُهْم قَ ا َيْفَعُل اْلُمرَاُؤوَن ِفي اْلَمَجاِمِع َوِفي اأَلِزقَِّة ِلَكْي ُيَمجَّ ِد اْسَتْوَفْوا َأْجَرُهْم! َوَأمَّ

َفاِء ُهَو ُيَجاِزيَك َعاَلِنيَ َصَنْعَت َصَدَقة  َفاَل ُتَعرِّْف ِشَماَلَك َما َتْفَعُل َيِميُنَك. ِلكَ  َْ َفاِء. َفَأُبوَك الَِّذ  َيَرى ِفي اْل َْ  ة "ْي َتُكوَن َصَدَقُتَك ِفي اْل
 نتبهوا وخذوا حذركم لئال تتسلل محبة المديح إلى قلوبنا.إحترزوا = إ -
 صدقتكم = تشير حسب أصل الكلمة ألعمال البر عامة. -
 وز بمديح الناس. لكى ينظروكم = ال نصنعها بهدف الف -
 المراؤون = يظهرون )عمل الرحمة( غير ما يبطنون )طلب مديح الناس فى كبرياء(. -
لناس، وكان افال تصّوت قدامك بالبوق = كان الفريسيون يفعلون هكذا، ليقدموا دعاية ألنفسهم، فعبادتهم كانت نوعا  من الرياء، لتزداد كرامتهم وسط  -

 ينال أجره من الناس.الفريسى من هؤالء يهدف أن 
معلمنا داود  هال تعرف شمالك = هو الشعور بالبر الذاتى، وبالرغبة فى المديح أو طلب األجر من اهلل، وهو الشعور بأننا معجبون بأنفسنا. جميل ما قال -

 إذ أعد الكثير لبيت الرب إذ قال: "من يدك أعطيناك".
 وم به.ما تفعل يمينك = اليمين هو عمل الخير الذى تق -
 

َكْي َيْظَهُروا ِللنَّاِس. اَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َيا الشََّواِرِع لِ "َوَمَتى َصلَّْيَت َفاَل َتُكْن َكاْلُمرَاِئيَن َفِإنَُّهْم ُيِحبُّوَن َأْن ُيَصلُّوا َقاِئِميَن ِفي اْلَمَجاِمِع َوِفي َزَوا (:8 - 1اآليات )
فَ ِإنَُّهْم َقِد اْسَتْوَفْوا َأْجَرهُ  َْ َدِعَك َوَأْغِلْق َباَبَك َوَصلِّ ِإَلى َأِبيَك الَِّذ  ِفي اْل ْْ ْل ِإَلى ِم ُْ ا أَْنَت َفَمَتى َصلَّْيَت َفاْد َفاِء ُيَجاِزيَك اْم! َوَأمَّ َْ ِء. َفَأُبوَك الَِّذ  َيَرى ِفي اْل

ُروا اْلَكاَلَم َباِطال  َكاألُ   أََباُكْم َيْعَلُم َما َتْحتَاُجوَن ِإَلْيِه َمِم َفِإنَُّهْم َيُظنُّوَن َأنَُّه ِبَكْثَرِة َكاَلِمِهْم ُيْسَتَجاُب َلُهْم. َفاَل تََتَشبَُّهوا ِبِهْم. أَلنَّ َعاَلِنَية . َوِحيَنَما ُتَصلُّوَن اَل ُتَكرِّ
 َقْبَل َأْن َتْسأَُلوهُ".

لة وعالقة شخصية فالصالة هى ص ،لب السيد المسيح أن نصلى سرا  فى المخدعلذلك ط ،كان الفريسى يتعمد أن يراه الناس مصليا  فيمدحوه على بره وتقواه
 لع عليها، هى شركة حب مع اهلل. ولو إهتم أحد بأن يراه الناس مصليا  ليمدحوه سيكون هذا عائقا  دون لقاء اهلل.ليس ألحد أن يط   ،مع اهلل

 فى الصالة.دخل إلى مخدعك = هذا يعنى خصوصية وسرية العالقة مع اهلل أح  -
 بمشاكله ومغرياته وأحزانه، حتى ال يشغلنا شىء عن لقاء الحبيب. ،إغلق بابك = ليس فقط باب الغرفة، بل أبواب العالم الخارجى كله -
( 11:11هم لعلة )مت (. وكما كان الفريسيين يطيلون صلوات18::1)امل  ال تكرروا الكالم باطال  كاألمم = كما كان كهنة البعل يفعلون أيام إيليا النبى -

. ويطيلون صلواتهم ليمدحهم الناس على برهم وتقواهم، أو لظنهم أن اهلل فقد كان الفريسيون يذهبون لبيوت األرامل ويطيلون ليحصلوا منهم على أجر    عال 
صلوات من قلب ملتهب بالحب ليس فيه ( فتكرار ال:11:1يحخدع بكثرة الكالم. مثل هذا النوع من التكرار مرفوض. فالسيد المسيح كرر صلواته )مت 

قول، وال نقول بل نفكر ذهنيا  فيما ن ،عيب، ولكن تكرار الكالم والعقل غائب وراء أفكار أخرى مرفوض. إذا  فلنكرر الصلوات ولكن ال نقول كلمات ال نعنيها
 سوى ما نقصده. والسيد المسيح نفسه طلب اللجاجة فى الصالة.

 
َك َكَما ِفي تُ "َفَصلُّوا َأْنُتْم َهَكَذا: أََباَنا الَِّذ  ِفي السََّماَواِت ِلَيَتَقدَِّس اْسُمَك. ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َمِشيئَ (: 1-1:11لربانية )لو (: الصالة ا11-:اآليات )

ْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعِطَنا اْلَيْوَم. َواْغِفْر َلَنا ذُ  ُْ ْلَنا ِفيالسََّماِء َكَذِلَك َعَلى اأَلْرِض.  ِْ يِر.  ُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر َنْحُن أَْيضا  ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَنا. َواَل ُتْد َنا ِمَن الشِّرِّ َتْجِرَبٍة َلِكْن َنجِّ
 أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َواْلَمْجَد ِإَلى األََبِد. آِميَن". 
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ا كل فهى نموذج من وضع السيد المسيح نفسه، نبدأ به ،كنيسة المقدسة تقدس هذه الصالة الربانيةوال ،م السيد المسيح تالميذه صالة محفوظةهنا يعل  

 صلواتنا وننهيها بها، فهى نموذج حى نتفهم خالله عالقتنا باهلل ودالتنا لديه، نرددها لنحيا بالروح الذى يريده الرب نفسه.
 
، إذ وّحدنا فى شخصه كإبن هلل. ونقول أبانا بالجمع، فلسنا وحدنا فى وقوفنا أمام اهلل، ألن المسيح أبانا الذى فى السموات = المسيح جعلنا فيه أبناء اهلل -

 ،ى قلوبنابل هو ساكن ف ،جمعنا كأعضاء جسده ووّحدنا فى نفسه. وكون أبانا هو فى السموات، إذا  لنفهم أننا أصبحنا سماويين، وغرباء فى هذه األرض
ى جسد فإننا نصلى ونقدم صلواتنا بإسم الجماعة كلها، فأنا عضو ف ،نا أبانا تحمل معنى أنه حتى لو صلينا بمفردنا فى مخدعنافأصبحت قلوبنا سماء، وقول

ل لى. وبنفس المفهوم نكمل خبزنا كفافنا وليس خبزى، نحن نصلى ألجل شعب المسيح كله ألننا أهتم بكل عضو آخر فى هذا الجسد، فهو مكم   ،المسيح
هد والذى حصلنا عليه بالمعمودية. بل أن الروح القدس فى داخلنا يش ،فندرك مركزنا الجديد بالنسبة هلل ،فى بداية الصالة نصلى ونقول أبانا حد.جميعا  وا
 (.1::+ غل 11:8فنصرخ يا آبا اآلب )رو  ،هلل من خالل سلوكنا أننا صرنا أوالدا  وأبناء   ،ألرواحنا

 
ا فيه تقديس يتقدس فينا بمعنى نسلك بم ،سمه فى قلوبنا ونتمنى أن يكون هو ممجدا  فى قلوب كل الناساجد اهلل، نقدس ك = إن هدفنا هو مليتقدس اسم -

شتاق أننا أو يزداد فيها بصالتنا، فهو كامل من كل وجه، بل ن ،ويرانا الناس فيقدسوا اسمه. بالطبع ال يعنى هذا أننا نطلب أن يرتقى اهلل فى القداسة ،اسمه
 ويكون ذلك سببا  أن كل الناس يمجدون اهلل. ،سنا اهللمحْل ويقدِ َنكْ 
 
رار على أشليأت ملكوتك= اهلل يملك اآلن على المالئكة وعلى قلوب أوالده المؤمنين به، ولكن مازال هناك وجود لمملكة الظلمة تقاوم ملكوت اهلل، و  -

، فالمؤمن الحقيقى يشتهى أن يأتى هذا اليوم الذى يخضع فيه الكل هلل ،حدود يسمح بها األرض غير خاضعين لناموس اهلل، واهلل يترك الجميع، ولكن فى
ى محبة للعالم أل ،فال يعود هناك مكان فى قلبه ،والمؤمن الحقيقى يشتهى أن يملك عليه المسيح تماما   هو الشوق لمجئ السيد المسيح الثانى فى مجده.

 والزمنيات، بل يطيع اهلل طاعة كاملة.
 
ألننى محدود فى  ،لتكن مشيئتك = مشيئة اهلل هى الخير المطلق، فهو صانع خيرات، ال يعرف أن يعمل إال الخير. ومشيئة اهلل قد تتعارض مع مشيئتى -

و ك1) لئال يرتفع من فرط اإلستعالنات ،كل شىء. فبولس صلى ثالثة مرات ليحشفى وكانت مشيئة اهلل عكس مشيئة بولس، وكان هذا لخالص نفسه
اتى ) ( فمشيئة اهلل ليست فى شفاء الجسد والغنى المادى والمراكز العالية، فهذه كلها قد تحَضي ع صاحبها، ولكن مشيئة اهلل هى خالص النفوس:-11::
قائلين: لتكن مشئيتك (. إذا  لنصلى بثقة 18:8وبهذا تكون كل األمور تعمل معا  للخير )رو  ،( فاهلل قد يسمح ببعض التجارب واآلالم لخالص النفس1:1

 (.8::1يارب وليس مشيئتى، فأنا ال أعرف ما هو الخير لنفسى، والروح القدس عمله فى الصالة أن يجعلنا نقبل مشيئة اهلل )رو 
 
ى السماء، ئكة فكما تفعل المال ،كما فى السماء كذلك على األرض= هى شهوة قلب المؤمن أن يرى الجميع على األرض يعملون وفق إرادة اهلل ومرضاته -

نا يريد أن الجميع لوأن يتمم اهلل مشيئته فى كل من على األرض كما يفعل فى السماء. فإرادة البشر قد تعطل إرادة اهلل من ناحية خالص نفوسهم، فاهلل كما ق
ارب قادرين أن نتبع الحياة السماوية فنريد ما هذه الطلبة تعنى إجعلنا ي (.:1-11::1يخلصون، ولكن إن قاومت إرادة اهلل، فاهلل لن يقدر أن يخلصنى )مت 

 تريده أنت. 
 
ا الذى للغد، تعنى خبزنا الذى يكفينا لليوم، وتعنى أيضا  خبزن ،خبزنا كفافنا أعطنا اليوم = يقول الدارسين للغة اليونانية. إن كلمة كفافنا المستخدمة هنا -

 حتياجات الحياة، وهو المسئول أيضا  عن اإلحتياجات الروحية والغذاء الروحى.ا  الخبز الجسدى و مسئول أن يقوتنا بالخبز الجوهرى األساسى. فاهلل هو ال
ذا فهمنا الكلمة بمعنى كفافنا، نفهم أننا نطلب من اهلل ليعطينا ما نحتاجه فقط ،واهلل يغذى أرواحنا بكلمته فى الكتاب المقدس وليس  ،وباألسرار الكنسية. وا 

ذا فهمنا الكلمة بمعنى الذى للغدعطايا التدليل التى تفسد فنحن نعنى بها الحياة األبدية. وكال المعنيين صحيح وضرورى. وكلمة كفافنا تعطينا أن ال  ،. وا 
 ننشغل بالغد.

 
نا فى الجسد. من مازلفنحن  ،ونحن محتاجين لمغفرة مستمرة ،عتراف بأننا خطاة ونقدم توبةإنحن أيضا  للمذنبين إلينا = هذا غفر لنا ذنوبنا كما نغفر ا  و  -

وهو أن نغفر لآلخرين. حتى ال نفقد سالمنا  ،(. وهنا ونرى أن هناك شرطا  لكى يغفر اهلل لنا8:1يتصور أنه بال خطية يضل نفسه ويكون متكبرا  ) ايو 
 آلخرين.وفيها أيضا  إلتزام بأن نغفر ل ،ذاروال نلتمس األع ،عتراف مستمر بخطاياناإأننا نقدم  ،على األرض وأبديتنا فى السماء. ونالحظ فى هذه الطلبة
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فى  أن يحفظنا من تجارب إبليس الشريرة، ولكننا ال نندفع بتهور نحو التجربة، بل ،ال تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير= نحن نثق فى أن اهلل قادر -

ا أن ب إبليس.. وبصراخنا هلل يهرب الشيطان، فصراخنا هو سر نجاتنا. أم  تواضع نطلب أن ال يدخلنا الشيطان فى تجربة، نطلب من اهلل أن يحبعد عنا تجار 
 نعتمد على أنفسنا فهذا هو الكبرياء.

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

اّل لما  فإن سمحت  ،لتجارب إبليس كحفء  ونحن نصرخ بإتضاع يا رب أنا لست فالشرير البد سوف يجربنا،  ،أضاف الرب" لكن نجنا من الشرير"نجرب، وا 
، هو يسندنا ا  فهى حتى ننمو روحي ،بتجربة فنجنى منها حتى ال أهلك، وستكون هناك تجارب طالما نحن فى الجسد. ولكننا نعلم أنه إذا سمح اهلل بتجربة

 كتسبنا شيئا .إلها، ونخرج وقد خال
 
 (:11:1+ يو 11:11وهى مستنتجة من قول السيد المسيح مهما سألتم باسمى فذلك أفعله ) يو  ،وأضاف اآلباء بعد هذا "بالمسيح يسوع ربنا" 
فال  ،ظينينا راحة وثقة أننا فى يد اهلل محفو ألن لك المحلك والقوة والمجد = بعد أن نطلب أن ينجينا اهلل من الشيطان الشرير. نقول هذه التسبحة فتعط -

 نخاف من إبليس وتجاربه.
 المحلك = ألن الرب يملك على اإلنسان وعلى كل الخليقة.  -
 والقوة = وهو أقوى بما ال يقاس من عدونا الذى يجربنا. -
 والمجد = ألنه مستحق أن نمجده. -
 يونانية تعنى حقا .وبال ،مين = كلمة عبرية تعنى ليكن هذاآإلى األبد  -
 
ْن َلْم َتْغِفُروا ِلل(: 11 ،11آليات )ا . َواِ   ْغِفْر َلُكْم َأُبوُكْم أَْيضا  َزالَِّتُكْم".نَّاِس َزالَِّتِهْم اَل يَ "َفِإنَُّه ِإْن َغَفْرتُْم ِللنَّاِس َزالَِّتِهْم َيْغِفْر َلُكْم أَْيضا  َأُبوُكُم السََّماِو ُّ

نا، ونكون أى حتمية أن نغفر للناس كشرط ليغفر اهلل لنا، وليستجيب اهلل لصلوات ،على أى طلبة فى الصالة الربانية سوى هذه الطلبة لم يعّلق السيد المسيح
 (.11-11:18مقبولين أمامه يجب أن نغفر. راجع )مت 
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 ىالقبط
  (إْتيارى)

 :ىحرف تتقسم كالتال 23تتكون األبجدية القبطية من 
 فقط 6 كرقم يستخدم( سحو) > -حروف متحرك  7  -حرف ساكن   42 -1
 متحرك حرف على جاءت إذا أما( e) كحرف تنطق ساكن حرف على جاءت إذا. نكمچ تسمى (   ` )  أو(     ~   ) هكذا المرسومة العالمة هذه -4

 الحرف. هذا نطق ستقاللإ تفيد
 : ىيمكن تقسيم الحروف المتحركة كما يل -3
 
 
 
 
 

 يةبجدية القبطاأل
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( للجمع.n( للمؤنث المفرد و)tمذكر و) اإلسم أنعلى ( تدل pالحظ فى األمثلة السابقة توجد ) -
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 التفرقة بين الكلمات القبطية والكلمات اليونانية:
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات هامة :
 
 
 
 
 

 

 :التعريف دواتأ
 :التنكير أو تعريفة أدا الكلمة تسبق نأ يجب األحوال أغلبى ف القبطية اللغةى ف
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 :التنكير أدوات
 .بنوعيه للجمعan\    و بنوعيه، للمفرد  ou  وهى

 
 

 :األول التام الماضىزمن 

 
 هذه وتطبق (الجملة نفس فىا  مع ثنيناإل أو ،ضمير أو ،ظاهر اسم كان ذاإ ،الفاعل حسب) :طريقة من بأكثر الفعلية الجملة تكوينن يمك -

 .األزمنة كل ىعل الطرق
 عالمة) الفاعل سبقي الفعلية الجملة ىفف( بالفعل تبدأ) فعلية وجمل ،(باالسم تبدأ) سميةإ جمل السامية اللغات ىف كما القبطية اللغة ىف ويوجد -

   :المثال ىف هو كما( nje` الفاعل
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 mpencaji   nem   Markoc`  رقسم مع نتحدث لم

 الحاضر األول
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 المستقبل األول
 

 




