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ســر النصــرة
إن سر النصرة الكامن فى الكنيسة المقدسة ،هو رب المجد يسوع ،الذى هتف له معلمنا بولس الرسول قائلاَ " :ي ْع ُظ ُم
صا ُر َنا ِبا َّل ِذى أَ َح َّب َنا" (رو )8:73
ا ْنتِ َ
وبمقارنة منطقية بسيطة سنقارن:
 المسيح اللمحدود ...باإلمبراطورية المحدودة!
 الكنيسة جسد المسيح ...بالممالك والمدن األرضية!
 الخلود األزلى األبدى الذى للمسيح ...بالوضع الزمنى المؤقت
الذى لكل البشر والمدائن واإلمبراطوريات.

أو ال :تمسك بإيمانك :
فكم جاهدت الكنيسة العامة فى القرون األولى ،وكنيستنا القبطية  -بصفة خاصة  -جهاد األبطال ،ضد كل الهرطقات التى
صوبها الشيطان والهراطقة ضد اإليمان المسيحى:

 آريوس ..ضد الهوت االبن. سابليوس ..ضد ناسوت المسيح المتحد بلهوته. مقدونيوس ..ضد الهوت الروح القدس. أوطاخى ..ضد سر التجسد. نسطور ..ضد االتحاد الطبيعى فى الرب.وجاء قانون اإليمان النيقاوى :ليحدد لنا بكلمات واضحة وحاسمة ،إلوهية رب المجد ،وسر تجسده وفدائه ،وموته،
وقيامته ،وصعوده إلى السموات ،وجلوسه عن يمين اآلب ،بعد أن صنع لنا فداءاا أبدياا.
كما حدثنا قانون اإليمان عـن هللا اآلب ضابط الكل ،خالق السماء واألرض ..وكيف أنه أستعلن لنا من خلل االبن المتجسد.
وبعد أن كنا نسمع عنه من األنبياء ،ها نحن نراه
ا
ب َم ْملُوءا ن ِْع َمة َو َحقا" (يو .)1:71
سدا َو َحل َّ َب ْي َن َنا َو َرأَ ْي َنا َم ْج َدهُ َم ْجدا َك َما ل َِوحِيد مِنَ اآل ِ
ار َج َ
ص َ
متجسدا ،إذ أن "ا ْل َكلِ َم ُة َ
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ثم حدثنا قانون اإليمان عن الروح القدس ،الرب المحيى ،المنبثق من اآلب ،والذى ح ّل على الرسل يوم البنطيقسطى
(الخمسين) ،مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم ،وذلك بعد أن شملتهم ريح شديدة تعلن أنه "الروح" المحيى ..فتماماا
كما أن "الريح" (الهواء) تحيى الجسد ..كذلك "الروح" يحيى الروح اإلنسانية من خلل عملية متصلة:

ثانياا :تمسك بكتابك المقدس :
الكتاب المقدس هو كلمة هللا لإلنسان ،ويحتوى على :أسفار ،وشخصيات ،وأحداث ،ودروس نافعة لإلنسان عبر العصور.

ثال اثا :تمسك بعقيدتك :
فاإليمان باهلل ،مهما كانت مفرداته ،مرتبط بالعقيدة السليمة ،التى تعرفنا "سر الكنيسة" أى إتحاد "الرأس" (المسيح)
"بالجسد" (أى الكنيسة)!
إن علم "الكنيسة" فيه تفاصيل كثيرة هامة ،تشرح لنا كيفية صيرورتنا أعضاء فى جسد المسيح ،ثم كيف نكون أعضاء
ار" (مت .)1:78
ثابتة ،حية ،مثمرة! ومتى  -ال قدر هللا  -يجف غصن " ُت ْق َط ُع َو ُت ْل َقى فِى ال َّن ِ

رابعاا :تمسك بالروحيات :
لقد أعطانا الرب  -بالمعمودية  -ثياب البر ،لهذا يلبس المعتمد ملبس بيضاء ،ويربط بزنار أحمر ،إشارة لتجديد وتطهير
المعمودية ،بدم المسيح الفادى .لهذا تكون المعمودية  -حسب الطقس األصلى  -بحرى غرب الكنيسة ..حجرة خارج جسم
الكنيسة ،ولها مدخل من الشارع ،وآخر إلى الكنيسة ..والمعتمد بعد إجراء طقس المعمودية له ،وبعد أن يعلن إيمانه يؤمن
بالمسيح ،ويجحد الشيطان  -ينتقل:

 من الغرب إلى الشرق( :حيث خورس التناول) أى من الظلمة إلى النور. -ومن الشمال إلى الجنوب( :اليمين) ..أى من مكان الهوان إلى مكان الكرامة.

وهكذا تكون حياة اإلنسان المعمد مقدسة وروحية ،فهو يحيا باألسرار واإلنجيل والصلة.

 -اإلنجيل  :يرشده فى الطريق!

 -األسرار  :تثبته فى المسيح!

 الصالة  :تربطه بالفادى!سالَمُ ،طول ُ أَ َناة ،لُ ْطف،
وح َف ُه َوَ :م َح َّبةَ ،ف َرحَ ،
فيسلك فى حياة روحية مقدسة ،تظهر فيها ثمار الروح تبا اعاَ " :وأَ َّما َث َم ُر ُّ
الر ِ
صالَح ،إِي َمانَ ،و َدا َعةَ ،ت َع ُّفف" (غل .):8-::72
َ
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خامساا :تمسك بالقيم السلوكية :
من تجدد بالروح ،وسلك بالروح ،يحيا الفضيلة يومياا!! لكن هذا يحتاج إلى جهاد روحى ،وإرشاد أب اإلعتراف ،وتداريب
يومية ..لكى يتعود اإلنسان أن يحاسب نفسه.
ار" (نش  ،)127:الذى يدخل من أصغر ثغرة فى الجدار ،وإذ يأكل ويمتلئ ال
ص َغ َ
فل يكون منها متهاو انا ب "ال َّث َعال َِب ال ِّ
يسـتطيع الخروج
منها ،فيختبئ وسط أوراق العنب العريضة ،فل يراه صاحب الكرم ..وإذ يكبر شي ائا فشي ائا ،يهدد الكرم ،وربما يفتك بالكرام
نفسه!!

سادساا :تمسك بالوطن :
فالمسيحية تعلمنا اإلخلص لكل البشر ،فكم بالحرى بوطننا الحبيب!! وهذا مبدأ عام أن يتمسك كل مسيحى بوطنه ،فيكون
مخلصا ا له ،خادماا إياه ،مضحياا من أجله ..أما "مصر" فهى "وطن متميز" فهى:
 -مهد وحدة وطنية راسخة وخالدة!!

 -مهد حضارة  ::::سنة!!

 مهد تعايش يومى ،إذ نأكل من طبق واحد ،ونشرب من كأس واحدة!! مهد عطاء مستمر ،فى حماية ورعاية مصرنا العزيزة فى السلم والحرب!! مهد تطلع مستقبلى ،يريد أن يجعل مصر تاجا ا بين األمم!!ولنا فى كنيستنا القبطية نماذج خالدة فى "الوطن والمواطنة"..
فهل ننسى ما قام به "األنبا شنوده رئيس المتوحدين" حين فتح
ديره للناس فى المجاعة؟ أم ننسى "أثناسيوس" العظيم ،وهو يرفع
رأس اإلسكندرية عالياا؟! مداف اعا ضد األريوسية أم ننسى
"البابا كيرلس الرابع" أول من أدخل الطباعـة إلـى مصر ،وأول
من بدأ تعليم البنات؟! أم "البابا كيرلس الخامـس" ورعايتـه
المديـدة لمصر وأثيوبيا والسودان؟! أم "البابا كيرلس السادس"
رجل الصلة والمعجـزات ،وبث النهضة الكنسية المعاصرة؟!
أم "البابا شنوده الثالث" القيثـارة الخالـدة فـى التعليم والرعاية
واألبوة ،الذى خرج بالكنيسة القبطية إلى المحافـل العالميـة؟! أم
"البابا تواضروس الثانى" الذى يتحرك بقوة فـى كل أنحـاء
العالـم ،حامـلا رسالة مارمرقس ،والفكر القبطى
األرثوذكسى ..الروحانى والمعاصر؟!
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يحاول البعض  -هذه األيام  -تجديد فكرة اإللحاد الذى ينكر وجود هللا ،أو يرفض وجود هللا.
ومعروف أن اإليمان باهلل إيمان فطرى منذ الطفولة ،وال يهتز هذا اإليمان فى قلبه أو فى فكره،
إال بشكوك تأتى إليه من الخارج :إما كمحاربات من الشيطان أو من أفكار الناس وذلك حينما
يكبر ويدخل فى سن الشك ففى (جامعة  )1178يقولَ " :ج َعل َ َ
األ َب ِد َّي َة فِى َق ْلبِهِ ِم ا َّل ِتى ب ِ َالهَا
َال ُيدْ ِر ُك اإلِ ْن َسانُ ا ْل َع َمل َ ا َّل ِذى َي ْع َم ُل ُه َّ
هللا ُ مِنَ ا ْلبِدَا َي ِة إ ِ َلى ال ِّن َها َي ِة" نؤمن بوجود هللا الذى
يشهد له العقل والطبيعة والضمير والوجدان والروح اإلنسانية وأخيرا ا بتجسده ،وبدراسة تاريخ
الجنس البشرى نلمس وجود هللا.
االعتقاد بوجود هللا موجود عند جميع الشعوب ،حتى عند الوثنيين يؤمنون باإللوهية،
بل وصل بهم األمر إلى اإليمان بوجود آلهة كثيرين .ولكن يخطئون من هو هللا..؟

هناك أسباب حقيقية يخضعها الملحدون ما وراء اإللحاد

:

 -1اإلباحية
بعد استنارة كثير من الملحدين وإيمانهم ،اعترفوا  -فى كتابتهم المدونة وأقوالهم -
أنهم كانوا يرفضون اإليمان ا
عمدا ولم يكن رفضهم اإليمان بسبب عدم اقتناع
منهم ألن إنكار وجود هللا كان يسمح لهم بحياة ممتلئة باإلثم واإلباحية وعدم
اإليمان بأى مبادئ أو قيم إيجابية ،فقد صرح أحدهم :كنت أعلم تماماا أنى إذا ما
ا
جديدا ،تار اكا حياتى األولى التى
اعترفت بالمسيح كإله ،البد أن أصير إنسا انا
كنت أحبها بكل فسادها بالرغم من عذابها .وقد أعلن الوحى اإللهى هذا
ور
الس َم ِ
ب هللاِ ُم ْعلَن مِنَ َّ
ض َ
بوضوح( :مز " )171:ألَنَّ َغ َ
ِيع فُ ُج ِ
اء َعلَى َجم ِ
اس َوإِ ْث ِم ِه ِم الَّذِينَ َي ْح ِج ُزونَ ا ْل َح َّق ِباإلِ ْث ِم" (رو  .)1371أى انهم يرفضون
ال َّن ِ
ور َقدْ َجا َء
اإليمان بالحقيقة بسبب تعلقهم بالخطيةَ " .و َه ِذ ِه ِهى الدَّ ْي ُنو َن ُة :إِنَّ ال ُّن َ
يرة" (يو
ور ألَنَّ أَ ْع َمالَ ُه ْم َكا َن ْت شِ ِّر َ
ب ال َّن ُ
إِلَى ا ْل َعالَ ِم َوأَ َح َّ
اس ال ُّظ ْل َم َة أَ ْك َث َر مِنَ ال ُّن ِ
.)1:78
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 -2الكبرياء وتأليه العقل
دعى الشيطان آدم قديماا أن يصير مثل هللا فسقط " َف َقالَ ِ
ت ا ْل َح َّي ُة لِ ْل َم ْرأَ ِة :لَنْ َت ُمو َتا! َب ِل هللا ُ َعالِم
ار َف ْي ِن ا ْل َخ ْي َر َوال َّ
ش َّر" (تك  .):78،2وما
ان َكا ِ
أَ َّن ُه َي ْو َم َتأْ ُكالَ ِن ِم ْن ُه َت ْن َف ِت ُح أَ ْع ُي ُن ُك َما َو َت ُكو َن ِ
لل َع ِ
فعله الشيطان قبلا يفعله اآلن فهو يدعو كل ابن آلدم ألن يلغى وجود هللا فى حياته ليصير
إلهاا لنفسهفيسقط ويصير فريسة سهلة للشيطان ويصير الشيطن هو إلهه الكبرياء يعمى
اء
اء فِى أَ ْع ُي ِن أَ ْنفُسِ ِه ْمَ ،وا ْلفُ َه َم ِ
اإلنسان عن الحقيقة ،والكتاب المقدس يقولَ " :و ْيل لِ ْل ُح َك َم ِ
ِع ْن َد َذ َواتِ ِه ْم" (أش .):172
ش ِّر َخ ْيرا َولِ ْل َخ ْي ِر َ
" َو ْيل لِ ْل َقائِلِينَ لِل َّ
ور َظالَما ،ا ْل َجا ِعلِينَ ا ْل ُم َّر
شرا ،ا ْل َجا ِعلِينَ ال َّظالَ َم ُنورا َوال ُّن َ
ُح ْلوا َوا ْل ُح ْل َو ُمرا" (أش .)::72
مع التقدم العلمى والفلسفة الكثيرة ،ظن اإلنسان أنه ملك الحقيقة فى داخله ،فأطاح بفكرة
وجود هللا بعي ادا عن نفسه ،ووقع فريسة فى براثن البدعة القديمة التى طالما حاربت اإلنسان
 ،وفيها يثق اإلنسان بفكره ثقة عمياء راف ا
ضا Gnosisوحاولت تحطيمه والتى تسمى الغنوسية
أن يقبل إعلن هللا عن نفسه ومع هذا الكبرياء العقلى يقف اإلنسان حائرا ا ضعي افا خاسرا ا أمام
قضايا كثيرة وهامة منها :المرض ،الموت ،الكوارث ،األلم.

 -3التدين المنحرف
كثيرا ا ما كان اإللحاد نتيجة مباشرة لصورة متطرفة من التدين ،وهنا علينا أن نتذكر كلم
ربنا يسوع المسيح له المجدَ " :و َقال َ لِ َتالَمِي ِذ ِه :الَ ُي ْمكِنُ إِالَّ أَنْ َتأْتِى ا ْل َع َث َر ُ
ات َولَكِنْ َو ْيل
اللَّ ِذى َتأْتِى ِب َواسِ َطتِ ِه! َخ ْير لَ ُه لَ ْو ُط ِّو َق ُع ُنقُ ُه ِب َح َج ِر َرحى َو ُط ِر َح فِى ا ْل َب ْح ِر مِنْ أَنْ ُي ْعث َِر
ار" (لو .):-171:
أَ َح َد هَؤُ الَ ِء ال ِّ
ص َغ ِ
الكثير من دعاة اإللحاد والمتشككين والمستهزئين بالدين ( (Skepticsوكذلك الذين يرفضون
وجود هللا تماماا ( ،)Atheistsوما يعرفون بمحترفى النقد العالى للكتاب المقدس (،)Critics
والذين ينادون باستحالة معرفة هللا ( ،)Agnosticsتعرضوا خلل نشأتهم لتعاليم متطرفة
قدمت لهم هللا بصورة مزعجة ومنفرة :إما أب قاسى اليحب إال نفسه ،أو سيد متسلط اليبالى
بعبده ،أو تعرضوا لمعتقدات جافة التحتمل النقاش والسؤال ،أو تلقوا تعليمهم من رجال دين
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ومعلمين يستبيحون الشر ويعلمون بمثاليات تبدو مستحيلة التنفيذ عمليااَ " .فإِ َّن ُه ْم َي ْح ِز ُمونَ أَ ْح َماال
ض ُعو َن َها َعلَى أَ ْك َتا ِ
ص ِب ِع ِه ْم"
اس َو ُه ْم الَ ُي ِريدُونَ أَنْ ُي َح ِّر ُكوهَا ِبإِ ْ
َثقِيلَة َعسِ َر َة ا ْل َح ْم ِل َو َي َ
ف ال َّن ِ
(مت .):7:8
وكما كان هكذا يظل التدين المنحرف سبباا مباشرا ا فى زيغان كثير من الناس عن الحق
س َب ِب ُك ْم َب ْينَ األ ُ َم ِم َك َما ه َُو
َّف َعلَ ْي ِه ِب َ
اس َم هللاِ ُي َجد ُ
والصواب ،وبذا انطبقت عليهم اآلية" :ألَنَّ ْ
َم ْك ُتوب" (رو .)::7:

 -4التفكك األسرى والتربية المنحرفة
اعترف ملحدون بأن رفضهم لصورة هللا ،كان بمثابة ثورة داخلية لرفضهم صورة األب أو
األم أو كل من كان يجب أن يكون مصدر حب وعطاء لهم ،ويرجع هذا إلى ذكرياتهم
السيئة عن آباء وأمهات منحرفين ،وحتى اليوم ..حين نسمع عظة عن أبوة هللا الحانية ،قد
نفاجئ بشاب يرفض بشدة هذا الكلم بسبب كراهيته الداخلية لصورة أبيه بالجسد والتى
انطبعت فى ذاكرته بما سببه له من شقاء وعذاب.
ومن الملحظ أن اإللحاد ينتشر كثيرا ا فى البلد واألقطار التى انهارت فيها صورة األسرة
المتماسكة ،واألبوة الحقة واألمومة المثالية والدفء العائلى .أي ا
ضا من الثابت تاريخياا أن أشهر
الملحدين فى العصر الحديث أمثال :براتراند رسل ،جون بول سارتر ،فريدريك نيتشه ،البير
كامى ،سيجموند فرويد ،كارل ماركس قد عانوا جمي اعا من طفولة غير سعيد ،وذلك راجع إلى
قسوة األب أو غيابه أو موته المبكر ،وقد يكون هذا هو السبب الرئيسى لكراهيتهم وعدم قبولهم
هلل كأب سماوى حنون .كتب أحدهم" :كان أبى متدي انا ،لكنه كان قاسياا ج ادا وظالماا حتى تمنيت
موته ..ولما مات أبى مات معه هللا الذى كنت ارتعب منه!!"

 -5السطحية
يعانى اإلنسان المعاصر من سطحية شديدة ،تتجلى فى علقاته مع اآلخرين ،وضحالة ثقافته،
وقراءاته ودراساته ،خاصة فيما يتعلق باألمور الروحية واآلخرويات ،هذه السطحية
9

تجعله اليميل إلى التفكير العميق فى طبيعة األمور ،فيعتبر مثلا أن هللا واألمور الخاصة
به ال تعنيه وبالتالى ال تروق له ،ألنه اليتعامل مع األمور إال من خلل الحواس ،ما
ينظر ..ما يسمع ..ما يرى ..إلخ،
وهذه السطحية  -لألسف  -تغذيها وسائل اإلعلم الحديثة ،فاإلنسان المعاصر يبحث عن
الراحة والتمتع بما يأكله ويرأه ،ويعتبر اإليمانات نوع من االنشغال المرهق بأمور ال تفيد.

 -6الكرازة باإللحاد
يتصور البعض أن اإللحاد هو مجرد رفض هللا أو رفض الدين ،بينما يؤمن الملحدون
بعقيدتهم وهى "عدم وجود هللا" ،وهو فى المناقشات الجادة ال يستطيعون إثباتهم بالدالئل
ولكنه مجرد اعتقاد خاطئ.
واألعجب من هذا أن الملحدين يكرزون باإللحاد ويقومون بتكريس أنفسهم لخدمته ،وهذا
يؤكد أنهم يعبدون إله آخر وإن لم يعترفوا بوجوده أال وهو رئيس هذا العالم (الشيطان) الذى
يحكم العالم عن طريق المادية (سلطان المال) ،العقلنية (كبرياء العقل) واإلباحية (عبادة
الجسد) واألنانية (اإلغراق فى الذات)

خالصة القول
أسباب اإللحاد كثيرة ومختلفة نتذكر معها قول
صا َر َع َت َنا
القديس بولس الرسولَ " :فإِنَّ ُم َ
اءَ ،م َع
س ِ
س ْت َم َع دَم َو َل ْحمَ ،بل ْ َم َع ال ُّر َؤ َ
َل ْي َ
نَ ،م َع ُو َال ِة ا ْل َعا َل ِمَ ،ع َلى ُظ ْل َم ِة ه ََذا
ال َّ
س َالطِ ي ِ
ال َّد ْه ِرَ ،م َع َأ ْج َنا ِد ال َّش ِّر

او َّيا ِ
ت" (أف
ال ُّرو ِح َّي ِة ِفى ال َّ
س َم ِ
.)6:21
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الشواهد على وجود الهنا العظيم
الشاهد األول :التوافق بين العلم والكتاب المقدس
إيماننا بالكتاب المقدس أنه ليس كتاباا علمياا ،ولكنه كتاب يحدد العلقة بين هللا واإلنسان ومع
ذلك هل يجدر بالمسيحى أن يخالف أو يعادى المراجع العلمية؟ أال يوجد توافق بين العلم
والكتاب المقدس؟ والبد أن نوضح أن معظم النظريات العلمية كانت مجرد محاوالت (تخمين)
أى تظهر نظرية ثم بعد مرور الزمن تأتى نظرية أخرى تلغى النظرية األولى
إن دراسة نظام المجموعة الشمسية يعطينا على األقل مفتاحا ا بخصوص نشأة ذلك الجزء
الذى نحيا فيه من هذا الكون ،أال وهو األرض ،والتفسير المقبول عموماا اآلن هو تلك النظرية
التى تفترض أن مجموعتنا الشمسية ولدت من الشمس ،نتيجة اقتراب نجم ضخم منها ،مما نزع
من الشمس خلل فعل قانون الجاذبية كتلا ضخمة من الغاز المشتعل ،وهذه بردت تدريجياا
وتبلورت وصارت كواكب ،واستمرت فى الدوران حول الشمس على الدوام ،هكذا وصلت
األرض إلى حالتها الحاضرة ببطء شديد.
فكر معى -إذن  -هذه المليين من قوانين الحرارة والضوء والطاقة والحركة والمدارات
الفلكية والجاذبية ..التى تتطلب أن يتحول كل جسم إلى شكل دائرى تقريباا ،ويثبت فى هذه
الصورة ..ومليين أخرى من القوانين الموجودة .ما معنى هذا؟
ارجع معى إلى عمق الموضوع  ..هل المشكلة مجرد إدراك نظامنا الشمسى؟ قط اعا ال!
إذ يقول العلماء :أن نظامنا الشمسى مجرد واحد من أنظمة كثيرة فى المسار اللبنى ،أى
مجرة نسكنها ،وهذه واحدة من مليين المجرات ،التى تشكل بدورها جزءاا صغيرا ا من هذا
الكون الشاسع.
هل بدأت تلحظ بأى قانون يقترب نجم من أخر؟ وبأى قانون تبرد الكتل الحارة.؟ وبأى
قانون يحدث انجذاب الكواكب؟ وبأى قانون تعمل قوى الجاذبية؟
إن مجرد التأمل الهادئ فى النظريات العلمية ،يرينا أنها تتحدث عن كون تربطه وتحكمه قوانين.
إذن ..فوجود قانون ثابت وغير متغير وال مرئى لكنه فعال ...يتطلب وجود واضع له .كما
ص َو ُي ْهلِ َك" (يع  ..)1:7:هو
وس ،ا ْل َقا ِد ُر أَنْ ُي َخلِّ َ
يقول معلمنا يعقوبَ " :واحِد ه َُو َواضِ ُع ال َّنا ُم ِ
هللا خالق الكون ومن فيه .واضع القانون هذا هو هللا.
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الشاهد الثانى :نظرية التطور
"التطور هو عمليه نمو تدريجى من مادة بسيطة غير منتظمة وبدائية إلى هذا التركيب
المعقد للكون الطبيعى ،وعلى نفس القياس ،هو ذلك التفرع التدريجى من بداية الحياة العضوية
على كوكبنا المأهول ،إلى هذه الصورة العديدة للكائنات ،فى المملكتين الحيوانية والنباتية.
الحظ أن التطور يفترض بداية حية عضوية  -حية مسبقا!! إنه ال يتحدث عن كيفية نشأة
الحياة!! نظرية التطور إذن تقرر :أن الحياة تطورت فى "عملية تدريجية" بواسطة "قوى
مقيمة" إلى أن بلغت هذه الصورة المعقدة.
إن علماء التطور والوراثة واألحياء وكافة الميادين األخرى لم يستطيعوا أن يقدموا دليلا
واح ادا على أن الحياة يمكن أن تنشأ من شئ غير حىّ  .لكن على الجانب األخر هناك قانون
علمى قاطع وواضح ،يعطينا دليلا هاماا على وجود هللا معطى الحياة! إنه قانون نشأة الحياة
التى يقرر ببساطة أن الحياة ال تنشأ إال من حياة وغير الحى ال يلد الحى .وربما ال يوجد لدى
العلماء قانون معروف يمكن الرهان عليه بصورة حاسمة وواضحة مثل هذا القانون .وجود
ب اإلِلَ ُه آ َد َم ُت َرابا مِنَ
الر ُّ
الحياة يتطلب وجود واهب لهذه الحياة! لهذا يقول الوحىَ " :و َج َبل َ َّ
ار آ َد ُم َن ْفسا َح َّية" (تك .):7:
األَ ْر ِ
ص َ
س َم َة َح َياةَ .ف َ
ض َو َن َف َخ فِى أَ ْن ِف ِه َن َ
هللا القدير ،واجب الوجود ،الحى ومعطى الحياة ،الكائن قبل كل شئ .واهب الحياة لإلنسان
األول ،وأعطى الكائنات جمي اعا إمكانية التكاثر حسب قوانين معينة ...حقا ا هللا هو واهب الحياة
العظيم وليس سواه.

الشاهد الثالث :المادة لها بداية ونهاية
إعتمد الجيولوجيون فى بداية نظريتهم على كون منظم ،ومادة موجودة،
كما اعتمدت نظرية التطور على مادة وقوانين وحياة بسيطة .فما هى
المادة؟
المادة تحتل فرا اغا ولها وزن ،ولكن ال ضرورة أن نراها ،ألن بعض
الغازات وحتى الهواء الذى نتنسمه تعتبر جميعها مادة.
ولقد كان العلماء حتى وقت حديث يتحدثون عن "قانون عدم فناء المادة" ،ولكن اكتشافات
الطبيعة النووية وتجارب مدام كورى على الراديوم ،أثبتت إمكانية تحلل المادة وتفككها
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العلم إذن يثبت اليوم أن هذه األرض تسير على اضمحالل ..وهكذا ..فبقدر ما تعلو الجبال
بقدر ما تتآكل  ,وهكذا يؤكد العلم أن المادة ليست أزلية! المادة أتت إلى الوجود فى وقت ما
وحيث أنها ليست أزلية؛ إذن فلها نقطة بداية ،وإذن :فالخلق وبداية العالم المادى يتطلب
بالضرورة وجود خالق له ،واألشياء المصنوعة البد لها من صانع!.
أكيد أن المادة صنعت ولم تأت بالصدفة ،وليست أزلية .هذا شاهد ثالث :الخليقة تستدعى
وجود خالق لها.

الشاهد الرابع :علم األجنة المقارن
ض َذ َوا ِ
وش أَ ْرض
ت أَ ْنفُس َح َّية َك ِج ْنسِ َهاَ :ب َهائِ َم َو َد َّبا َبات َو ُو ُح َ
ج األَ ْر ُ
" َو َقال َ هللاُ :لِ ُت ْخ ِر ِ
ِيع َد َّبا َبا ِ
ت
وش األَ ْر ِ
ض َكأ َ ْج َناسِ َها َوا ْل َب َهائِ َم َكأ َ ْج َناسِ َها َو َجم َ
َكأ َ ْج َناسِ َهاَ .و َكانَ َك َذلِ َكَ .ف َع ِمل َ هللا ُ ُو ُح َ
سن" (تك .):2-:: :1
األَ ْر ِ
ض َكأ َ ْج َناسِ َهاَ .و َرأَى هللا ُ َذلِ َك أَ َّن ُه َح َ
لقد حاول العلماء أن يثبتوا فكرة التطور"بعلم األجنة المقارن" وكذلك بممارسة انتقاء
السلالت والوراثة وكافة زوايا علم التاريخ الطبيعى ،وسنلمس هذا الموضوع لمسة خفيفة دون
استفاضة ،مكتفين بنقطة محددة وهى أنه يوجد قانون ثابت وقاطع وغير متغير يجعل التخطى
من نوع إلى نوع مستحيلا.
إن الف الالالح البس الاليط الع الالاكف عل الالى أرض الاله يع الالرف حس الالنا فك الالرة انتق الالاء الس الالالالت ،والعلمااااء
المتخصصون فى معاملهم يستطيعون تحديد صورة دقيقة لعمال الجيناات والكروموزوماات
وتفاعلتها فاى اإلنساان ،مان حياث :اللاون والخصاائص األخارى الكثيارة ،ويساتطيعون أن
يتنبأوا بالصورة التى يكون عليها النسل .هذا يؤكد حكمة هللا وقوته ،إذ وضع هاذه القاوانين
ض َذ َوا ِ
ج ْنسِ ال َها" (تككك ):: :1
ج األَ ْر ُ
ت أَ ْنفُالالس َح َّيالالة َك ِ
ومااازال يحفظهااا ،إلهنااا قااال" :لِ ُت ْخال ِالر ِ
وحفظ هذا القانون كشاهد رابع على وجوده تعالى ،ولقد حاول العلماء  -فى مقارنة للهيكل
العظمى للشامبنزى والغوريال واإلنسان  -أن يؤكالدوا نشالأة الجميالع مالن أصالل واحالد .لكالن
هالالذه خرافالالة عظمالالى! باال أن هااذا التشالالابه يثبالالت وجالالود هللا أيضالالا! فهااذه فااى الواقااع "وحالالدة
تصالميم" كاادليل علااى مهنالالدس واحالالد خطااط وصامم هااذا الكااون! هااذا مجاارد تشالالابه وظيفالالى
ليس إال ..فإلهنا هو واضع القوانين الحية والفعالة وهو حافظها أي ا
ضا.
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الشاهد الخامس :دورة الحياة
ال شئ يحيا ويموت لذاته .النبات والحيوان يتحلالن بعد الموت ليمدا غيرهما من الكائنات
الحية بمزيد من الحياة .الشجرة تنمو ثم تموت ،وتسقط وتصير جزءا من أرض الغابة .فتمد
الشجيرات الصغيرة بمقومات أساسية للحياة.
هذا الكون المعقد والعظيم ،وهذه األرض المعقدة التى نحيا على سطحها ونتنسم هوائها ..من
صنع مصمم عظيم.
خواص المعادن؛ وأجنحة الطيور والذباب ،وجمال الشروق ،وجنبات البلورة الجميلة وفوق
الكل ..ذلك التركيب العجيب المذهل جسم اإلنسان ..كلها تتحدث عن مصمم خالد.
حقا ا إن النظام الموجود فى الكون يعلن عن وجود مصمم عظيم وقدير له ..هو هللا..

الشاهد السادس :اعالن هللا عن نفسه
 -1نبوات العهد القديم :إن ثلث الكتاب المقدس تقريبا نبوات .مع أن الكثير منه يتحدث عما
هو آت ،لكن الكثير أي ا
ضا قد تم أو يتم حالياا.
 -:إعالن هللا عن نفسه:
أ -بكالم شفاهى ألشخاص من البشر أو بحلم نبوى.
ب -برؤيا واإلنسان فى غيبه كاملة لحواس الجسد.
ج -برؤيا واإلنسان يستخدم بعض حواسه أو كلها.
د -بوحى (بالهام) خاص لكتبة الكتاب المقدس.
ه -بالمعجزات الخارقة لقوانين الطبيعة.
و -بتجسد ابن هللا الكلمة فى ملء الزمان.
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الشاهد السابع :الصالة المستجابة
لعل هذا هو أهم الشواهد إطالقا بالنسبة إلينا كمسيحيين إنه" :الصالة المستجابة" فألن
الملحدين والمتشككين لم يصلّوا أبداا ،ولم يختبروا الصلة المستجابة لذا فهم يتشككون.
وما أكثر األمثلة فى الكتاب المقدس والتاريخ الكنسى والحياة اليومية ،عن استجابة هللا
لصلوات أبنائه .إنها أمثلة تفوق الحصر ،ومجالها مفتوح لكل المؤمنينُ " :كل ُّ َما َت ْطل ُ ُبو َن ُه حِي َن َما
صلُّونَ َفآ ِم ُنوا أَنْ َت َنالُوهُ َف َي ُكونَ لَ ُك ْم" (مر .)::711
ُت َ
وقد يتصور البعض أن استجابة الصلة هى مجرد نفس نتيجة التركيز فى أمر ما ،لكنها فى
الحقيقة تدخل إلهى مباشر بطريقة معجزية ،تعلن يده المقتدرة إنها ثمرة طاعة قوانين هللا،
والسلوك حسب مشيئته ،واإليمان بمواعيده.
َ
ت َه ِذ ِه ال َّ
ِلر ِّب إِلهِ َنا َوال ُم ْعل َن ُ
ِيع َكلِ َما ِ
ش ِري َع ِة"
ونختم بهذه اآلية" :ال َّس َرا ِئ ُر ل َّ
ات ل َنا َولِ َبنِي َنا إِلى األ َب ِد لِ َن ْع َمل ب ِ َجم ِ
(تث ):22:2

 هللا ليس وهم ..إذا تكلم معه فى الصلة وأسمعه منخلل كتابه المقدس.
 تلمس معه من خلل خليقته. ال تحفظ فى نفسك الخطية المحبوبة ..فقد تكون سبب إنكار وجوده ..بح بها ألب اعترافك وسوفتستريح.
 تعرف على هللا كما هو ..وال تنظر إلى ضعفات اآلخرين.. من فضلك ال تبقى على سطح الروحيات بل أدخل إلى العمق فتجد هللا المفرح. ساعد أخوتك البعدين على التقرب والتعرف على هللا اإلله العظيم والقادر على كل شئ. -إحبب كنيستك فهى مجال جميل لمعرفة هللا الحقيقى
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مقدمة عن الرسالة
هى أول الرسائل الرعوية التى أُرسلت إلى رعاة والتى تشمل إرشادات فى الخدمة والرعاية وهى:

تجد اإلجابة فى

كتبت الرسالة إلى تيموثاوس ...من هو تيموثاوس؟

(1تككككككى :( )1:7:تككككككى )::7:
(:تى )271

 تيموثاوس هو أقرب التلميذ إلى قلب بولس الرسول. -لو عايز تعرف معنى اسم تيموثاوس ،استخرج

.

الحروف الزائدة من اآلية ثم جمعها ستتكون معنى إسم تيموثاوس.

يحِ ،ب َح َس ِ
ان .ن ِْع َمة َو َر ْح َمة
ب أ ْم ِر ِ
س ،االِ ْب ِن ال َّ
يحَ ،ر َجائِ َنا ا .إ َلى تِي ُمو َث ُاو َ
س َ
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َطاهِرَ ،و َضمِير ر َصالِحَ ،وإِي َمان ب بِالَ ِر َياء" (1تى
 أباه كان يونانياا ومات وهو صغير السن ،وقامت أمهوجدته

.............................................

 -كان تيموثاوس مقيم

.)2-171

........................................................................................................

بتعليمه وتربيته ،وهما يهوديتان تقيتان قاموا بتعليم تيموثاوس منذ الصغر

...........................................

 -ختان تيموثاوس تجدها فى

..........................................................

(أع

.)11

بولس ختن تيموثاوس ليس ألن الختان مهم للخلص ،ولكن ألجل الخدمة حتى يدخل مجامع اليهود للتبشير ،ألنه كان معروف أن أباه
يونانياا وقد ال يقبله اليهود إال إذا اختتن.
 -ختان تيموثاوس

(1تى )871

 -كان بولس يعتبر تيموثاوس ابن له

(1تى )171

 -رسمه القديس أسقف على أفسس

(أع )8711

 -كان تيموثاوس شاباا

(1تى ):71:

 -كاتب الرسالة بولس الرسول

(1كو )1:7:
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متى كتبت الرسالة؟
عايز تعرف زمن كتابة الرسالة حل هذه المسألة( :عدد تلميذ السيد المسيح ×  + ):عدد أسفار العهد الجديد  -الوصايا العشر)

أولا :إفتتاحية الرسالة (عدد )8 -1
حاول معرفة اآلية التى
تناسب المعنى وضعه فى مكان النقط

 -1يوكد القديس بولس أن الخدمة التى يقوم بها لم يكلف بها من إنسان بل من هللا اآلب فهو تكليف
ال يليق أن يرجع عنه ( ) ................................................................
 -:فى أوشية اإلنجيل نقول" :ألنك أنت هو حياتنا كلنا ورجاؤنا كلنا وخلصنا كلنا" (

)

ع  :3بعد اطلق سراح الرسول بولس من سجنه األول فى روما عام  11توجه إلى مكدونية وطلب من تيموثاوس أن يبقى فى أفسس،
لكى يمنع التعاليم الغريبة التى نادى بها بعض الكهنة والمعلمين ويردهم إلى اإليمان المستقيم.
 -التعاليم الغريبة كانت التهود والغنوسية ،والتهود هو:

..................................................................................................

 أما الغنوسية فتنادى بإحتقار المادة والجسد ،ولذا يحتقرون الزواج.ألن مسئولية األسقف :أن يكون ا
يقظا ألى تعاليم غريبة (قد تكون كلمة فى ترنيمة ولكنها تقدم مفهوم غير سليم).
تدرج تيموثاوس من

ثانياا :الخضوع

ابن

تلميذ

معلم

أب ...وبالطبع تحت رعاية معلمنا بولس الرسول الذى لم يتركه.

للوصية( :عدد)1-:

هات من هذه الفقرة ما يؤكد هذا المعنى :ال أعطى أذنى أو أشارك فى حوارات عقيمة
.......................................................................................................................................................................................ال تفيد وال تبنى
 كلمة أنساب :تعنى افتخار بعض الذين قبلوا اإليمان المسيحى ،بنسبهم حيث كانوا ينتمون ألصل كهنوتى أو يحاولون اثبات نسبهملسبط معين.
 ذكر القديس بولس فى (عدد  )5صفات المحبةوهى:
 -إن لم تكن المحبة هى هدفنا فى علقتنا مع هللا وفى معاملتنا مع اآلخرين ،فيكون كل ما نقوم به بل منفعة.

ثالثاا :الحاجة للخالص (عدد

:)11-:

(عدد  :):هؤالء القوم الذين يتحدث عنهم بولس الرسول هم مجموعة من المتهودين ،يطلبون الكرامة بدون وجه حق ،وال يفهمون
ما يقولونه ،يتكلمون عما يجهلونه ،حبهم لذواتهم وكبريائهم طمس عيونهم ،فما عادوا يرون أو يفهمون فى الروحيات ،لذلك هم يهاجمون
معلمنا بولس ،ألنهم ظنوا أنه يهاجم الناموس ويكسره .هم فى فراغ داخلى ال يعرفون معنى الشبع باهلل.
17

 -عدد :

( -يعقوب  - 178رومية ):1 :8

 -عدد 3

( -رومية :1:

 -عدد :

( -مت  - 18 ::رو

):
):7:

(عدد  :)3الخطأ ليس فى الناموس فهو صالح ومقدس ،وإنما الخطأ فى إساءة استعماله ،فى أننا لم ندرك ما هى غاية الناموس،
وماذا كان الهدف منه.
ما معنى أن يستعمله ناموسيا = تعنى بالطريقة والهدف الذى وُ ضع الناموس ألجله ،أى كما أراد هللا واضع الناموس أن ي ُستعمل.
فنحن فى القداس اإللهى نصلى قائلين" :أعطيتنى الناموس عونا" ،فحين خلق هللا اإلنسان كانت الوصايا مكتوبة على القلب أو ما
يسمى الضمير .وبعد السقوط فسد الضمير ،فأعطى هللا لإلنسان الناموس بوصايا مكتوبة ليعينه ويرشده كيف يرضى هللا فيحيا فى سلم
وفرح.
ثم يذكر الرسول أن الناموس لم يُوضع لألبرار بل لألشرار ويذكر نوعيات األشرار.
إن الناموس مقدم لألشرار ،حتى يكتشفوا فسادهم ويبحثوا عن المسيح ،ولكى يقودهم المسيح كمخلص لهم ويهبهم الحياة الفاضلة
ويرتفع بهم إلى ما فوق الناموس .الناموس لم يوضع لألبرار .فلو كان الناس كلهم أبرار ما كان هناك داع للناموس .بل هو موضوع
لألشرار ولدينونة العصاة ،وذلك ليشعروا بنجاستهم فيلجاؤن للمسيح إذ يشعرون بعجزهم.
والخطايا المذكورة هنا هى أشر أنواع الخطايا .فالمسيح أتى ليخلص الجميع.

رابعاا :رحمة هللا لمعلمنا

بولس (:):: -1:

يشكر معلمنا بولس الرسول هللا ألنه وثق فى أمانته وقوّ اه ودعاه للخدمة ،بالرغم من عدم استحقاقه ،وبإتضاع يعترف الرسول بخطاياه
السابقة قبل اإليمان وهى أنه يعتبر نفسه:
-8 ..............................................................

...............................................................

-1...............................................................-:

ا
وكارزا ،وفاضت عليه نعمة هللا بمواهب وثمار الروح القدس إلى جانب
ومع كل هذا رحمه المسيح وخلصه ،بل وجعله أيضاا خادماا
تمتعه باإليمان المسيحى ومحبة هللا.

أولا :الصالة لجميع

الناس ():-1

بعد قراءة من (عدد  ):-1أجب على األسئلة اآلتية:
أوضح الرسول درجات الصلة بحيث يكون أسمى درجات الصلة هى الشكر:،

ثانيا  :السيد المسيح الوسيط الوحيد

هللا
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من هو الوسيط
الوحيد بين هللا
والناس؟؟؟

)(:72

الناس

هللا يريد أن الجميع يخلصون لذلك أرسل ابنه ليفدى الجميع ويكون إبنه وسيطا ا بين هللا والناس ،وهللا ُيسر بأن نكون فى نفس اإلتجاه،
ونريد أن الجميع يخلصون ،ونصلى ألجل كل الناس حتى أعدائنا.
يوجد إله واحد = هذا ما نبدأ به قانون اإليمان نؤمن بإله واحد.

ثالثا  :وصايا للرجال والنساء (-3

:)12

تقدر تفرق بين الوصايا الخاصة بالرجال والوصايا الخاصة بالنساء؟؟

سمات

األسقف (.):-1

كلمااااااة اسااااااقف فااااااى
معناهاااااا األصااااايل تعناااااى
ناظر ،بمعناى الاذى ينظار
فااااى أمااااور شااااعبه وهااااو
الراعى.

سمات الشماس (.)18-3

 مسئوليات األسقف كبيرة ألنه يتحمل مسئولية قيادة الكنيسة ،فيعلن معلمنابولس الرسول أن من يحب ويشتهى تكريس حياته هلل فى خدمة الكهنوت فهذا
أمر صالح يفرح قلب هللا.

وقااديماا عناادما كااان يااتم رسااامة األسااقف كااان
معرضاا لإلستشاهاد فاى أى وقات ،فشاهوة األساقفية
ليست للساطلة وال الكراماة وإنماا هاى شاهوة غسال
أقدام المسيح.

مقارنة بين سمات األسقف وبين سمات الشماس
اقرأ األعداد من ( )18-1وحاول أن تفرق بين سمات األسقف
وسمات الشماس وكمل الجدول
سمات الشماس

سمات األسقف

هناك صفات مشتركة مع األسقف فيما عدا صفة واحدة هى

(عككككدد

............................................................................................

 :)11الحااااديث يخااااص الشماسااااات أو المكرسااااات أو زوجااااات الشمامسااااة
والصفات المطلوبة فيهن فى عدد :11
غير ثالبات = بمعنى ال يتكلمن عن عيوب اآلخرين
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ثالثاا :الكنيسة ()11-1:
يؤكد الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس أنه سيحضر إليه ،ولكن إن تأخر فى الحضور فل يتضايق ،ألن هذا سيكون بسماح من الروح
القدس ،ليكون فرصة عمل أكثر لبذل مزيد من الجهد كخادم لكنيسة هللا الحى التى يسميها الرسول بيت الحق..
وحدد ملمح الكنيسة بإنها ترتكز على الحق الذى هو اساس االيمان.
فى عدد  12الكنيسة هى:
-8 ................................................. -: .............................................................................. -1

......................................................................

اختار الكلمة المناسبة بجانب معنى كل جملة :
(رُفع فى المجد  -أومن به فى العالم  -كرز به بين األمم  -تراءى لملئكة
 تبرر فى الروح  -هللا ظهر فى الجسد) -1شهد الروح القدس ببره

..............................................................................................................................................................

 -:شاهدته الملئكة معنا خلل تجسده

.....................................................................................................................................

 -8تجسد األقنوم الثانى صائرا ا فى شبه الناس

......................................................................................................................

 -:بُشر بالمسيا المخلص بين األمم وليس بين اليهود فقط
 -2ينعم الكل بااليمان دون تمييز أمة على حساب أمة
 -1صعد إلى المجد السماوى

.................................................................................................

..............................................................

.............

اولا :جهاد الراعى فى

الخدمة:)11-1( :

اإللتزام بالجهاد الروحى حتى يدخل بالكل إلى الحياة الكنسية ،وهذا يتطلب أن يكون الراعى واعياا
وصاحياا ضد كل هرطقة ،ومثابرا ا فى كل جهاده الروحى.
اقرأ (عدد )1وابحث عن الكلمة التى تعنى:
 -1تراجع عن إيمان /جحد اإليمان /أنكر المسيح /قلبه انحرف
عن حبه للمسيح = ..................................................................................................................
 -:الروح القدس يعلم األنبياء بأمور مستقبلية

..........................................................

 -8األزمنة التى تمتد من صعود المسيح إلى مجيئه الثانى
 -:له معلمين كذبة ينشرون تعاليم مضلة

......................
................................

.................................................................................................................................

 (عدد:)8-:هناك معلمون كذبة تريد أن تشوه صورة هللا  ،وأولئك المعلمون الكذبة صفاتهم مذكورة فى العددين  8/:اذكرها؟؟
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 موسومة ضمائرهم بمعنى السمة أو العلمة التى يضعونها بالحرق على وجوه العبيد وهؤالء صاروا ملك الشيطان وصارت لهمسمة شيطانية ،أو مكوية بالنار مثل الجلد فيفقد إحساسه ،والمقصود إن ضمائرهم تفقد احساسها كأنها مكوية بالنار.
فلقد نادى الغنوسيين ،باإلمتناع عن الزواج ،وعدم أكل اللحوم ،أما تدنسيهم للزواج ألن نظرتهم نحو الجسد عكس مفهومنا المسيحى،
فالجسد هو خليقة هللا الصالحة والمقدسة ،إن كان بسبب خطايانا قد مال إلى الشهوات الشريرة ،لكن بتجسد اإلبن الكلمة قدَّس أجسادنا،
والزواج ليس إشباعاا لشهوات الجسد ،لكنه ا
كشخص له فكره ومواهبه وقلبه ،فهو يتطلع إليه كإنسان ،يحبه
أوال قبول الطرف اآلخر
ٍ
ويحترمه ويقدس نظرته إلى جسده ،والعلقة الجسدية هى شركة اإلنسان مع هللا فى إنجاب األطفال ليكونوا أعضاء فى الجسد المقدس،
أوال ادا هلل.
إقرأ األعداد من (:)11-:
نحن نؤمن بأن هللا خلق كل شى حس انا ،وليس فى خليقته ما هو دنس بل كل شئ طاهر ومقدس طالما تناولناه من يد هللا بالشكر ،ولكن
ال يليق بالمسيحى الحقيقى أن يفسد وقته وفكره باألمور المضللة والخرافات الدنسة التى تعنى األفكار الوثنية.

الجانب السلبى
تؤدى لنمو روحى.

ارفض الخرافات الدنسة العجائزية ،وهى بالمعنى الروحى األفكار التى ترجعنى إلى الوراء فى شيخوخة روحية ال

الجانب االيجابى روض نفسك أى تمرن وتدرب نفسك للتقوى فى الممارسات الروحية.

الرياضة الروحية (التقوى)
تحتاج إلى تدريب فيه تعب وعرق وتغصب
فهى لحياتنا الزمينة هنا مع هللا ،وألبديتنا.
تحتاج إلى مدرب وتلمذة على يديه
لها قوانين
تحتاح إلاى مواظباة مساتمرة فتصابح جازء مان
البرنامج اليومى،
فيها أيضاا نمو وتدرج.

ثانياا :الرجاء ...إقرأ من
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عدد (:)11-:

ما هى الكلمة الصادقة والمستحقة كل قبول = هى أن يحتمل المؤمن التعب واإلهانة من أجل التمسك بحياة القتوى ،ملقياا كل رجائه
على شخص المسيح الذى يسنده فى رحلة جهاده على األرض.؟

ثالثا  :التلمذة  ...إقرأ من عدد (-1:

:)11

فى هذا الجزء يقدم معلمنا بولس الرسول وصايا تمس جهاد التلميذ الروحى..
صل من المجموعة (أ) كل وصية أوصاها الرسول لتلميذه بمعناها فى المجموعة (ب)
مجموعة (ب)

مجموعة (أ)
 -1ال يستهن أحد بحداثتك

نقاوة كلمه وتصرفاته من كل غرض شرير

 -:قدوة فى الكلم

قراءة الكتاب المقدس تجعل لديه رسالة يقدمها للناس

 -8التصرف

يحافظ على اإليمان الصحيح

 -:المحبة

فتظهر كلمات هللا على فمه وأسلوبه فيكون متزن ومدقق

 -2الروح

فالخادم قبل أن يعلم غيره يعلم ويلحظ نفسه أوالا

 -1اإليمان

تظهر محبته للجميع وخاصة من يسيئون إليه

 -:فى الطهارة

كااان تيموثاااوس فااى بدايااة أسااقفيته صااغيرا ا لااذلك يشااجعة الرسااول
ألنه معه قوة المسيح

 -3القراءة

تظهر روحانياته فى عبادته وسلوكه

 -:التعليم

سلوكه يكون مسيح ايا بحسب وصايا هللا

 -1:الحظ نفسك

مبادئ اإليمان المسيحى التعليم الصحيح

يتحاادث الرسااول إلااى تيموثاااوس كأسااقف كيااف يتعاماال مااع نوعيااات مختلف اة ماان الناااس ألن الرعاااة ..هاام آباااء
مسئولون عن الشعب كله.

فى (عكدد

 )1أ وصاى القاديس باولس بمعاملاة الشايوش والشاباب وخاصا اة
وأن تيموثاوس كان شا ابا فى ذلك الوقت.

بماذا أوصى القديس بولس تلميذه تيموثاوس لكل من هذه الشخصيات؟

"الزجر فى طبيعته
أمر خاطئ ،خاصة
إن وجه إلى الشيخ ،أما إن
صدر عن شاب لشيخ فيكون
الخطأ مضاع افا ثلث مرات".
(القديس يوحنا ذهبى الفم).
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 األرامل ()11-8ذكر الرسول ثالثة فئات من االرمل..

 عدد ()1:-:حدد الرسول شروط معينة الختيار الشمامسة االرملة وهى :األرملة بالحقيقة (فالخدمة تجعلها تخرج من أحزانها).
 -1أال يقل عمرها عن ستين سنة.

 -:إمراة رجل واحد.

 -8مشهود لها فى أعمال صالحة.

 -:ربت أوالد.

 -2أضافت غرباء.
-1غسلت أرجل القديسين.
 -:ساعدت المتضايقين.
 -3أتبعت كل عمل صالح.

من خالل دراستك اإلصحاح ابحث معنا عن آيات من اإلصحاح تتطابق
وتعطى نفس المعنى..
 "ألَ َّن َنا َن ْس َم ُع أَنَّ َق ْوما َي ْسل ُ ُكونَ َب ْي َن ُك ْم ِبالَ َت ْرتِيب،ش َت ِغلُونَ َ
الَ َي ْ
ضولِيُّونَ " (:تس .)1178
ش ْيئا َبلْ ُه ْم فُ ُ
"مِنْ

أَ َم ِام األَ ْش َي ِب َتقُو ُم َو َت ْح َت ِر ُم َو ْج َه ال َّش ْي ِخ َو َت ْخ َشى إِلَ َه َك" (ل

ف انْ
احد الَ َي ْع ِر ُ
َ " -8وإِ َّن َما انْ َكانَ َ

.)8:71:

ُي َد ِّب َر َب ْي َت ُهَ ،ف َك ْي َف َي ْع َتنِى ِب َكنِي َس ِة هللاِ" (1تى

" -:ال َت ُك َّم ال َّث ْو َر فِى د َِراسِ ِه" (تث

-:
.)278

.):7:2

َ " -2على َف ِم َشا ِه َد ْي ِن أَ ْو َثال َث ِة ُش ُهود ُي ْق َتل ُ الذى ُي ْق َتل ُ .ال ُي ْق َتل َعلى َف ِم َشاهِد َواحِد" (تث 1:
.) 1:
ت آ ِكلِينَ َو َ
َ " -1وأَقِي ُموا ِفى َذلِ َك ا ْل َب ْي ِ
ش ِاربِينَ ِم َّما عِ ْن َد ُه ْم ألَنَّ ا ْل َفا ِعل َ ُم ْس َتحِق أ ُ ْج َر َته" (لو .):71:
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"يحث الكهنة ال لنوال
األجرة ،وإنما للتفرغ للعمل
دون إرتباك من جهة
ضروريات الحياة"
(القديس يوحنا ذهبى الفم).

ثالثا  :القسوس عدد ():2-1:
الشيوخ = الكهنة
اإلهتمام بالكهنة:
ش ُيو ُ
"أَ َّما ال ُّ
ضا َع َفةَ ،والَ سِ َّي َما الَّذِينَ َي ْت َعبُونَ
س ُبوا اهْ ال لِ َك َرا َمة ُم َ
سنا َف ْل ُي ْح َ
خ ا ْل ُم َد ِّبرُونَ َح َ

فِى ا ْل َكلِ َم ِة َوال َّت ْعل ِِيم" (يع

.)1:72

تلتزم الكنيسة بسد اإلحتياجات المادية للكهنة حتى يتفرغوا للكرازة بالكلمة والتعليم.
شا ِه َد ْي ِن أ ْو َثالَ َث ِة ُ
ش ْيخ االَّ َعلَى َ
أسلوب التوبيخ" :الَ َت ْق َبلْ شِ َكا َية َعلَى َ
شهُود" (ع  ،)1:عدم إدانة إنسان بدون شهادة شاهدين
أوثلثة شهود .والكلمة اليونانية ل "شيخ"= "الكاهن الشيخ" ،وقد ال يقصد هنا الوظيفة إنما كبر السن.

َخ ْوف" (ع

ِيع لِ َك ْى َي ُكونَ ِع ْن َد ا ْل َباقِينَ
"الَّذِينَ ُي ْخطِ ُئونَ َو ِّب ْخ ُه ْم ا َما َم ا ْل َجم ِ
ا
حفظا على سلمة إيمان الكنيسة.
الشعب ،لذا وجب توبيخهم عل انا

 ،)::فإن ثبت عليهم شىء وكان له خطورته على إيمان

عدم التعجل فى السيامات" :ال تضع ي ادا على أحد بالعجلة" ،تعنى عدم التسرع فى الرسامة ،حيث يجب عدم التسرع فى إختيار
وهنا الحديث موجه لتيموثاوس كأسقف ،ولكل من يساهم فى إختيار رجال الكهنوت..الكاهن ،حتى ال يُسام وعندئذ نلومه على أخطائه
وصية خاصة بصحته" :ال تكن فيما بعد شراب ماء" ،أبوة القديس بولس فيلزم تيموثاوس أال يشرب بعد ماءا ،بل يستعمل القليل من
الخمر كدواء لمعدته وأمراضه األخرى ،وهذه ليست سماح بشرب الخمر ،لكنها تقدم هنا كعلج...
صال َِح ُة
الخطايا الواضحة والخفيةَ " :خ َطا َيا َب ْع ِ
ض َف َت ْت َب ُع ُه ْمَ .ك َذلِ َك أَ ْيضا األَ ْع َمال ُ ال َّ
ضاءِ َ ،وأَ َّما ا ْل َب ْع ُ
اس َواضِ َحة َت َت َق َّد ُم إلَى ا ْل َق َ
ض ال َّن ِ
َواضِ َحةَ ،والَّتِى ِهى ِ
ف َذلِ َك الَ ُي ْمكِنُ انْ ُت ْخفى" (ع  ...)::،:2فالخطايا واضحة وأيضاا األعمال الصالحة ،وبعض الخطايا
خالَ ُ
خفية وأيضاا
األعمال الصالحة ،فيؤكد لتلميذه التزامه بعدم السيامة لمن كانت خطاياه ظاهرة تتقدمه للحكم الكنسى ،بل ويلزم أن تزكيهم أعمالهم
الصالحة.

أول :عالقة العبيد بالسادة (ع ):-1
بدون أن يهاجم الرسول نظام العبودية عالج الرسول مشكلتها عن طريق رفع معنوية العبيد وتقديم
اإلرشاد لهم (العبودية الحقيقية عبودية الخطية ،والحرية الحقيقية الحرية من الخطية).

كيف يتعامل العبد المسيحى؟

 فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام ..حتى ال يعطى السادة فرصةليلعنوا الدين الجديد.
 ال يستهينوا بهم ألنهم إخوة بل ليخدموهم أكثر ..بل عليهم أنيخدمهم بأكثر إجتهاد وأمانة.
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لو كان السيد مسيحي

ثانيا :التعليم الزائف ()2-8
شرطان أكثر أهمية (عدد

 )8دليل للتعليم الصحيح ( ) ..........................................................................................

ما هى صفات التعليم الزائف؟
والنتيجة هى

.......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

ثالثاا :الغنياء

والقناعة (:)1:-1

فى عدد  1ذكر القديس بأن  = ................................................... + ........................................................تجارة عظيمة.
ابحث معنا عن اآلية التى تعطى نفس المعنى
" ُع ْر َيانا َخ َر ْجتُ مِنْ
" ُكو ُنوا ُم ْك َتفِينَ

َب ْط ِن أ ُ ِّمى َو ُع ْر َيانا أَ ُعو ُد إِلَى ُه َنا َك" (اى :1

.):1

بِ َما ِع ْن َد ُك ْم ،ألَ َّن ُه َقال َ :الَ أُهْ ِملُ َك َوالَ أَ ْت ُر ُك َك" (عب :18

.)2

الُ .كو ُنوا ُم ْك َتفِينَ ِب َما ِع ْن َد ُك ْم ،ألَ َّن ُه َقال َ :الَ أُهْ ِمل ُ َك
"لِ َت ُكنْ سِ َ
ير ُت ُك ْم َخالِ َية مِنْ َم َح َّب ِة ا ْل َم ِ
َوالَ أَ ْت ُر ُك َك" (عب .)2718

وصاياه لتيموثاوس (:)::-11

 ما هى نتائج محبة المال؟
-1

..............................................................

-:

...............................................................

-8

..............................................................

فى عدد  1:قدم القديس بولس أربعة أمثال للقديس تيموثاوس ثلثة منهم تبدأ بحرف ( أ ) وكلمة تبدأ
بحرف ( ج ).
ما هى وصايا الرسول لألغنياء ؟
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الروحانية تعبير يفيد ارتفاع اإلنسان فى الروح ليحيا مع هللا فى الممارسات ،ويرتفع عن مستوى الزمن والماديات ..كما يقول
الر ِّب" (رؤ .)1:71
وح ِفى َي ْو ِم َّ
معلمنا يوحنا الرسولُ " :ك ْنتُ فِى ُّ
الر ِ

ولكن كيف يحدث هذا ؟..
 -1عن طريق إشراك طاقات اإلنسان الخمسة
 -:إدراك الهدف من الممارسات ،وإدراك معانيها.
 -8هذه الروحانية هى الضمان الذى يجعل حياة اإلنسان مع هللا قوية ،بل ومستمرة .
مثال ذلك
 األنبا أنطونيوس :عاش  ::سنة ال يرى وجه إنسان ،وكانت حياته الروحية مرتفعة. األنبا بوال أول السواح :عاش  ::سنة ال يرى وجه إنسان .وحياته الروحية مرتفعة. -:تحقيق رحلة السماء :فالعبارة هى رحلة إلى السماء ،بمعنى أن نكون فى حالة الملئكة السمائيين الذين يسبحون دائ اما :قدوس قدوس
قدوس..لذلك يسأل الكاهن فى القداس اإللهى" :أين هى قلوبكم" يرد الشعب" :هى عند الرب" (أى فى السماء) ..ويقول األب الكاهن أي ا
ضا
فى القداس :أحسبنا مع القوات السمائية ..أقبل منا أصواتنا مع غير المرئيين ..لذا يجب أن طلباتنا تكون طلبات سماوية " َفإِنْ ُك ْن ُت ْم َقدْ قُ ْم ُت ْم
يح َف ْ
اطل ُ ُبوا َما َف ْوقُ َ ،ح ْي ُ
ث ا ْل َمسِ ي ُح َجالِس عَنْ
َم َع ا ْل َمسِ ِ

ِين هللاِ" (كو
َيم ِ

.)178

قال قداسة البابا شنوده" :ال تجعل مالكك الحارس فارغا أمام هللا فى نهاية اليوم
الكنيسة هى بيت الملئكة "السماء على األرض" بيت القداسة ونحن فى صحبة الملئكة نعيش السماء هنا على األرض ..بقداسة كاملة
فى الكنيسة التى هى" :واحدة  -وحيدة  -جامعة  -مقدسة  -رسولية" ..لذلك نحن نشعر أن العبادات الروحية الكنسية تعطينا إنتماء للسماء
فنتشبه بالسمائيين (وتكون الصالة والتسبيح طعام لنا مثل المالئكة).

أو ال :معنى التكرار
 التكرار :أى المداومة المستمرة على تأدية الممارسات بروح جديدة ،وفكر جديد ،دائ اما نرتقى فيه يو اما عن يوم ،ألن مراحم هللاص َباح" (مرا .):878
" َجدِيدَة فِى ُكل ِّ َ
 هل التكرار دافع للملل أو الضجر؟ يحدث هذا إذا كان التكرار يأخذ شكل الروتين أو الفرض بعي ادا عن الروح ،ومن هنااب لَ ُه ْمَ .فالَ
صلُّونَ الَ ُت َك ِّر ُروا ا ْل َكالَ َم َباطِ ال َكاأل ُ َم ِم َفإِ َّن ُه ْم َي ُظ ُّنونَ أَ َّن ُه بِ َك ْث َر ِة َكالَ ِم ِه ْم ُي ْس َت َج ُ
قال السيد المسيح له المجدَ " :وحِي َن َما ُت َ
َت َت َش َّبهُوا ِب ِه ْم" (مت )3-:71
ب َك ْث َر ِة
س َ
ب َر ْح َمتِ َكَ .ح َ
س َ
لذا التمعن فى كلمات الصلة تعطى روحانية مثال ذلك فى (مز  )1721يقول" :ا ِْر َح ْمنِى َيا هللا ُ َح َ
َر ْأ َفتِ َك" ..وفى أثناء الصلة اتأمل فى الكلمات فأشعر برحمة هللا التى تشمل كل حياتى وكل أعماقى
إذن هناك ضرورة لتذوق كلمات الصالة وتذوق حركات الطقس وتذوق سلوكيات العبادة.
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ثانياا :ماذا عن الممارسات؟
 الممارسات هى قانون البنين  :قانون أوالد هللا مثل األجبية ،الميطانيات ،الصلة الربانية ،التسبحة ،القداسات ،بعضصلوات األنبياء (الموجودة فى ليلة أبو غلمسيس) فحتى الميطانيات تكون بالروح وليس حركات الجسد ،لذلك كلمة ميطانية تعنى
(ميتا  -نوس) أى "ما وراء العقل الظاهر

 -كيف يمكن ربط الممارسات بالروحيات

؟ لربط الممارسات بالروحيات البد أن تشمل أمور نحتاجها فى حياتنا الروحية

وهى كما يلى:

 -1الستعداد بالمعرفة الروحية والخبرة العملية:
س َب ِ
الر َجاءِ الَّ ِذى فِي ُك ْم ،بِ َودَا َعة َو َخ ْوف" (1بط .)1278
ب َّ
َي ْسأَل ُ ُك ْم عَنْ َ

وب ُك ْمُ ،م ْس َت ِعدِّينَ دَائِما لِ ُم َج َاو َب ِة ُكل ِّ مَنْ
سوا َّ
" َبلْ َق ِّد ُ
الر َّب اإلِلَ َه فِى قُل ُ ِ

 -:الستعداد بالتوبة لألسرار

المقدسة :ألن االستعداد هو الذى يعطى االستحقاق.

 -8الستعداد القلبى باإليمان القوى المعاش :وهنا تتحول الممارسات إلى وسيلة مثل( :التسبحة  -الصلة الدائمة
والمزامير) وكلها وسائل لتحقيق أهداف روحية..

 -:الستعداد بالجهاد

 :فباإليمان نستعد للتجربة.

 فباإليمان دانيال انتصر على وحوش الجب (باإليمان سدوا أفواه األسود).ضال بِاألَ ْح َرى أَنْ ُي َذل َّ َم َع َ
ش ْع ِ
ب هللاِ َعلَى أَنْ َي ُكونَ لَ ُه َت َم ُّتع َو ْق ِت ُّى
سى لَ َّما َكبِ َر أَ َبى أَنْ يُدْ َعى ابْنَ ا ْب َن ِة ف ِْر َع ْونَ ُ ،م َف ِّ
ان ُمو َ
 "بِاإلِي َم ِبِا ْل َخطِ َّي ِة" (عب .):2-::711

ثال اثا :تأثير الروح على الممارسات
 -1الجهاد المؤيد بعمل روح هللا القدوس :وهنا نسأل :ما الفرق بين العذارى الحكيمات والجاهلت؟ هؤالء عذارى وتلك
عذارى ولكن الفرق فى الزيت (زيت المصباح) الذى كان للحكيمات دون الجاهلت..
ما الفرق بين زيت المصباح وزيت اآلنية :زيت المصباح ينتهى لكن زيت اآلنية يدوم ..ويشير زيت المصباح للبر :الذاتى أو
الممارسات التى بل روح فهى تجف وتذبل وتضيع ..أما زيت اآلنية فيشير إلى :الجهاد (الممارسات) فى شركة الروح القدس فى (أصوام
مقبولة وصلوات مستجابة ..الخ) تدوم بثمار كثيرة وهذه هى روحانية الممارسات رغم تكرارها..
ومع ذلك ال يستفيد شخص من زيت اآلخر ،بل كل واحد حسب أعماله ،لذلك قالت العذارى الحكيمات للجاهلت عند طلبهن زيت
المصباح" :لَ َعلَّ ُه الَ َي ْكفِى لَ َنا َولَ ُكنَّ َب ِل ْاذ َهبْنَ إِلَى ا ْل َبا َع ِة َوا ْب َت ْعنَ لَ ُكنَّ " (مت .):::2
كانت العذارى الحكيمات فى رجاء ويقين اإليمان والثقة فى حضور العريس والفرحة به ،مؤيدين بزيت المصباح ،ويقول أحد اآلباء:
"ثقة من يطلب تجعل من يسأل أن يعطى".
 -:اإلستعداد لألسرار المقدسة بالتوبة :يقول قداسة البابا شنوده الثالث" :لنستعد ألخذ النعمة من األسرار وبقدر ما
نستعد لألسرار بقدر ما نأخذ من نعمة ونستفيد منها" ..فليس كل من يتناول من األسرار ينتفع منها..
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لذلك يقول الكاهن فى القداس اإللهى" :القدسات للقديسين" وكقول الشماس (احنوا) رؤوسكم للرب ..لذا كان االستعداد بالتوبة هام ج ادا
ألنه يعطى االستحقاق ..فكل واحد منا يجب أن يتبنى موقف العشار فى أنه ال يقدر أن يرفع وجهه ،ولكن فى إنسحاق يقول هلل" :الل ُه َّم
ار َح ْمنِى أَ َنا ا ْل َخاطِ َئ" (لو .)18713
ْ
 -8اإلستعداد يعطى النقاوة  :فنقاوة الممارسات سر روحانياتها وسر قوتها ..كيف ذلك؟ :صلة المزامير والصلوات بصفة
عامة تعطى استنارة الفكر وروحانية األداء والسلوك فى الخدمة والممارسات.
 -:يجب أن تشمل الممارسات عمل الروح القدس فينا  :ألن روح هللا فى الممارسات يُنقى اإلنسان وينظفه وتصير
الصلة مصدر غنى للنفس والروح ..ويشعر اإلنسان وهو يصلى أن ال قيمة لكل غنى العالم أمام هذا الغنى الروحى..
فالملك كلم األنبا أنطونيوس عن األنبا بوال قائلا" :على مسافة قصيرة منك إنسان ال تستحق األرض وطأة قدميه وبسببه يعطى هللا
مطرا على وجه األرض" لذا فالممارسات الروحية هى التى جعلت األنبا بوال يصل لهذه الدرجة من الغنى الروحى ،وأصبح أول السواح
بالنسبة للعالم كله..
عمل الروح القدس فينا يمنع القفزات ،وكل قفزة البد لها من نزول ،لكن روح هللا يعطى ثبات .وفى رسالة القديس يهوذا يقول" :أَ ْن ُت ْم
أَ ُّي َها األَ ِ
ُس" (يه  :)::أى أن روح هللا يأخذ اإلنسان فى سياحة
صلِّينَ فِى ُّ
َسُ ،م َ
ح َّبا ُءَ ،فا ْب ُنوا أَ ْنفُ َ
وح ا ْلقُد ِ
س ُك ْم َعلَى إِي َمانِ ُك ُم األَ ْقد ِ
الر ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
روحية جميلة يكشف له عن أعماق هذه الصلوات ومعانيها وفى نشيد األناشيد يقول" :أخبِ ْرنِى َيا مَنْ ت ِ
ض
ح ُّب ُه نفسِ ى ،أيْنَ ت ْر َعى ،أيْنَ ت ْربِ ُ
ير ِة" (نش ..):71
ِع ْن َد ال َّظ ِه َ
 -2كيف تعطينا الممارسات الروحية قوة التمييز واإلدراك؟  :الممارسات الروحية تعطينا أن نفرق بين الخطية
والخيانة ..فالخطية تأتى لإلنسان بسبب الضعف البشرى فيجاهد وينتصر ويقدم توبة ،لكن الخيانة أن يذهب اإلنسان إلى الخطية
بنفسه..

 -هكذا نفرق

بين النقد الب ّناء (المسئولية) وخطية.

 -نفرق بين الصلة والتلوة ..فالصلة صلة باهلل وليست ترديد كلمات.

 -نفرق بين اإلتضاع وضعف الشخصية ..فالسيد المسيح قالَ " :ت َعلَّ ُموا ِم ِّنى ،ألَ ِّنى َودِيع َو ُم َت َواضِ ُع ا ْل َق ْل ِب" (مت

كان الكتبة والفريسيون يهابونه ج ادا ،وكان مخو افا وله هيبة من الجميع..

 )::711ومع ذلك

 فرق بين المرح والهزء - .فرق بين الحزم والقسوة وبين القوة والضعف. فرق بين الكلم والتعبير ،فليست كل كلمة ُتعطى تعبير عن مضمون معين.. فرق بين الحكمة والخبث ..وبين المكر والطموح والجموح ..الخ. -1لماذا طلب التالميذ من السيد المسيح أن يعلمهم الصالة (كيف يصلوا)؟ كان منظر السيد المسيح بعد الصلة
على الجبل له تأثير روحى ملموس عليهم ،تأثير جذبهم إلى الممارسات ،فالممارسات الروحية تكون سبب جاذبية نشعر بها فى
ُس" (يه ..)::
صلِّينَ فِى ُّ
بعض الشخصيات (مغناطيس روحى) فتكون صورة ناطقة حية هلل " ُم َ
وح ا ْلقُد ِ
الر ِ

 -:هذه الممارسات بعمل الروح القدس تعين ضعفاتنا
س ُه َي ْ
ش َف ُع فِي َنا بِأ َ َّنات الَ ُي ْن َطقُ بِ َها" (رو  ..):173ويقول أيضااَ " :كانَ
ألَ ْجلِ ِه َك َما َي ْن َب ِغىَ .ولَكِنَّ ال ُّرو َح َن ْف َ

صلِّى
ض َع َفاتِ َنا ألَ َّن َنا لَ ْس َنا َن ْعلَ ُم َما ُن َ
ح أَ ْيضا ُيعِينُ َ
َ " :ك َذلِ َك ال ُّرو ُ

سانا َت ْحتَ اآلالَ ِم
إِيلِ َّيا إِ ْن َ
ض َثالَ َ
ث سِ نِينَ َوسِ َّت َة أَ ْ
س َما ُء َم َطرا َوأَ ْخ َر َج ِ
صلَّى أَ ْيضا َفأ َ ْع َط ِ
ت
صالَة أَنْ الَ ُت ْمطِ َرَ ،فلَ ْم ُت ْمطِ ْر َعلَى األَ ْر ِ
ت ال َّ
ش ُهرُ .ث َّم َ
صلَّى َ
ِم ْثلَ َناَ ،و َ
ض َث َم َرهَا" (يع ..)13-1:72
األَ ْر ُ
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والسؤال هنا :مَنْ هذا الذى يقفل السماء ويفتحها هكذا؟
 إنها الصلوات التى ُتمارس بعمل الروح القدس ،فيكون لها مردود عملى فى حياة اإلنسان. هذه الممارسات الروحية ُت َف َّدىَ اإلنسان من فخاش الشياطين ألن هللا ينبهه ..أى يعطيه تحذير أن هناك فخ فيأخذ حذره ويبتعد ..مثلماار َت ْق َت ِد ُر َكثِيرا فِى ف ِْعلِ َها" (يع ..)1172
يُحذر اإلنسان من الشك ومن الضعف ومن الخطايا وتكون صلته مقبولة "طِ ْل َب ُة ا ْل َب ِّ
صلِّينَ
 هذه الممارسات الروحية ُتركز على حب هللا فى القلب بعمل الروح القدس :لذلك قالُ " :م َُس ا ْل ُم ْع َطى لَ َنا" (رو ..)272
س َك َبتْ فِى قُلُوبِ َنا بِ ُّ
وأيضاا قال" :ألَنَّ َم َح َّب َة هللاِ َق ِد ا ْن َ
وح ا ْلقُد ِ
الر ِ

ُس" (يه
وح ا ْلقُد ِ
فِى ال ُّر ِ

..)::

ِض ِن ِه
يع ُه .بِذ َِرا ِع ِه َي ْج َم ُع ا ْل ُح ْمالَنَ َ ،وفِى ح ْ
 هذه الممارسات مؤيدة ومُعضدة برعاية هللا الساهرة ففى إشعياء يقول عن هللاَ " :ك َراع َي ْر َعى َقطِ ََي ْح ِمل ُ َهاَ ،و َيقُو ُد ا ْل ُم ْرضِ َعا ِ
ت" (إش ..)117::
 -3عمل الروح القدس فى الممارسات  :ال يكشف فقط فخاش الشياطين بل يعطى أيضاا شبعاا وإرتواءاا ..فالصلة الحارة
سانا َقال َ لِى ُكل َّ َما َف َع ْلتُ "
بالروح القدس تروى النفس و ُتشبع الروح ..مثال السامرية :بسبب الماء الحىّ نادتَ " :هل ُ ُّموا ا ْن ُظ ُروا إِ ْن َ

(يو

 )::7:ليس بفضح أعمالها ولكن هو الطبيب الماهر الذى يعرف المرض و ُي َّشخصه بدقة ويعطى العلج الشافى..

 -:عمل الروح القدس معنا فى الصالة يعطى الحرارة الروحية والجتهاد ( :حب االجتهاد) والروح الحارة
اج َت ِهدُوا أَ ُّي َها اإلِ ْخ َوةُ أَنْ َت ْج َعلُوا
يح ..لِ َذلِ َك ِباألَ ْك َث ِر ْ
س َ
ص ِّي ُر ُك ْم الَ ُم َت َكاسِ لِينَ َوالَ َغ ْي َر ُم ْثم ِِرينَ لِ َم ْع ِر َف ِة َر ِّب َنا َي ُ
قال عنهاُ " :ت َ
وع ا ْل َمسِ ِ
َع َو َت ُك ْم َو ْ
ارف أَ ْع َما َل َك ،أَ َّن َك َل ْستَ
اختِ َي َ
د ْ
ار ُك ْم َث ِ
اب َت ْي ِن" (:بط  ..)371،1:وال يكن اإلنسان متكاسلا لئل يسمع قول الرب" :أَ َنا َع ِ
اردا َوالَ َحارا ،أَ َنا ُم ْزمِع أَنْ أَ َت َق َّيأ َ َك مِنْ
اردا أَ ْو َحاراَ .ه َك َذا ألَ َّن َك َفاتِرَ ،ولَ ْستَ َب ِ
اردا َوالَ َحارا .لَ ْي َت َك ُك ْنتَ َب ِ
َب ِ

َف ِمى" (رؤ -1278

 ،)11واإلنسان الفاتر هو الذى ال يمكث مع المسيح ..ال شركة للنور مع الظلمة ..وأيضاا الحرارة الروحية تعطى تقدم وارتفاع
ساكِنا فِي ُك ْم فالَّ ِذى أَ َقا َم ا ْل َمسِ ي َح مِنَ األَ ْم َوا ِ
وع مِنَ األَ ْم َوا ِ
ت
ت َ
س َ
ح الَّ ِذى أَ َقا َم َي ُ
دون أن نعرج بين الفرقتين ..لذلك يقولَ " :وإِنْ َكانَ ُرو ُ
سا َد ُك ُم ا ْل َمائِ َت َة أَ ْيضا بِ ُرو ِ
ِن فِي ُك ْم" (رو  ..)1173وهنا يتكلم عن الحياة الحاضرة وليس فى القيامة العامة..
ح ِه ال َّ
س ُي ْحيِى أَ ْج َ
َ
ساك ِ

 -1:الروح القدس يعطى ما هو فوق الزمان أو يعطى ما يكون فى القيامة العامة

اآلن :لذا يعطينا أن

نعاين أمجاد القيامة بمعنى أن نصير فوق الفساد..
والمرشد إلى روحانية
منتبهين ،بل تجعلنا
وارتواء دائم ،وأيضاا
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من هنا ...نجد أن الكنيسة بعمل الروح القدس تقود حياتنا من خلل األب
الممارسات التى تجعلنا دائماا
هكذا فى حماية من الفخاش الشيطانية ..وكذا فى حالة شبع
فى حرارة واجتهاد دائم إذ لنا روح القيامة الغالبة على الفساد..

رابعاا :كيف يمكن الستفادة العملية من صالة األجبية؟
لألجبية أهمية خاصة فى فكر اآلباء ،فقد قال القديس مار أسحق السريان" :ليكن ل َك محبة بال شبع لتالوة المزامير ألن ذكرها يطرد
الشياطين" ..ويقول البابا أثناسيوس الرسول" :التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس" ..ويقول قداسة البابا شنوده الثالث" :احفظوا
المزامير تحفظكم المزامير"..
كيفية االستفادة من صالة األجبية:
 -1يُفضل أن نصل كل ساعة فى وقتها ،ولكن نظرا ا للنشغال فى العمل ممكن تلوة جزء من المزامير فى الساعة نفسها مع اإلنجيل
والقطع ثم باكر صباحا ا والتاسعة قبل الغداء والغروب والنوم معاا قبل برنامج بعد الظهر فى صلة نصف الليل قبل النوم حتى
نعيش فى تذكار كل ساعة..
وقال أحد اآلباء :أن هذه األوقات (صلوات الساعات) ال ينبغى أن تهمل عند الذين أختاروا أن يعيشوا لمجد هللا.
 -:ليكن لكل واحد األجبية الخاصة به وممكن يكتب فيها (الهوامش) تأملت تحرك القلب وترفع الروح..
بر َوا ْل َف َم
 -8يجب على َمنْ يحفظ المزامير أن يستخدم األجبية أيضا ألن أشراك أكثر من حاسة فى الصلة تجمع الفكر "ألَنَّ ا ْل َق ْل َب ُي ْؤمَنُ بِ ِه لِ ْل ِّ
ص" (رو .)1:71:
ف ِب ِه لِ ْلخالَ ِ
تر ُ
ُي ْع َ
 -:يفضل أن ُترتل المزامير بلحن هادئ جميل مثل لحن المزمور السنوى الذى يصلى به ونختم به هللووووويا...
 -2يجب تذكر المناسبة الخاصة بالصالة (الساعة) وتكون أحداث هذه الساعة خلفية للصلة مثل :الصليب فى الساعة السادسة أو
القيامة أو ..الخ..
 -1يجب عدم اإلسراع فى المزامير ،والصلوات السريعة تفقد الصلة قيمتها..

 -:يجب التفاعل الروحى مع الصلة فى رفع القلب دائماا ..وأيضاا رفع اليدين أو إحناء الركبتين أو السجود كما فى (مز )18
باسمك أرفع يدى فشبع( ..مز  .)118فعلا نرفع األيدى (أى معايشة الصلة) ..مع تذكر معنى هذه الطلبة مثل رفع موسى يديه
للنصرة ،فتكون حافز لطلب النصرة والغلبة وليس مجرد حركة جسدية..

 -3تكرار بعض العبارات المفيدة روحياا مثلا (مز " )21ل َك وحد َك أخطأتُ  ،والشر قدا ِم َك صنعتُ " (مز

 )2:فتكرراها يحرك

روح التوبة فى النفس من األعماق..

 -:تكرار اإلسم الحسن (يسوع المسيح ربنا) فى بداية كل مزمور مثلا :ياربى يسوع المسيح "لماذا كثر الذين يحزنونى؟" (مز

..)178

تعطى نوع من االرتفاع والفرح فى الداخل..

وهكذا" ..أنصت ياربى يسوع المسيح لكلماتى وأسمع صراخى" (مز
(مز ..)11:

هار تالوتى"
يار ُّ
اسم َك َ
هو ْ
َ " ،)172محبوب َ
ب .فهو طول الن ِ

 -1:اإلكثار من السجود حسب القانون الروحى مع سجود القلب الدائم ،وحالة الخشوع مع التوبة ،وقرع الصدر ،وخفض الرأس هذه
كلها ترفع مشاعر التوبة..
 -11الشعور الدائم بحفظ هللا والثقة فيه (مز " ،)111ا ِْح َف ْظنِى َيا هللا ُ ألَ ِّنى َعلَ ْي َك َت َو َّك ْلتُ " (مز  ..)1711فالحفظ يعنى الصيانة
ألن هللا يحفظ روحى ونفسى وجسدى كل ذلك يولد ثقة فى عمل هللا فى حياتى "وأنت ربى وال تحتاج إلى صالحى".
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أن الوحدة الكنسية هى رغبة ُملِّحة وضرورة حتمية واحتياج عميق لكل إنسان مسيحى ..حيث قال ربنا يسوع المسيح فى
أجل هؤُ الءِ فقط ،بل
مناجاته لآلب ليلة آالمه" :اح َفظ ُه ْم فى اس ِم َك الذينَ أع َطي َتنى ،ليكونوا واحِدا كما َنحنُ  ...ولَستُ أسأل ُ مِنْ
ِ
اآلب ف َّى وأنا في َك ،ليكونوا هُم أيضا واحِدا
أجل الذينَ يؤمِنونَ بى بكال ِم ِه ْم ،ليكونَ الجمي ُع واحِدا ،كما أ َّن َك أنتَ أ ُّيها
أيضا مِنْ
ُ
ِ
سل َتنى .وأنا قد َ
أعطي ُت ُه ُم المَجدَ الذى أع َطي َتنى ،ليكونوا واحِدا كما أ َّننا َنحنُ واحِد .أنا في ِه ْم وأنتَ ف َّى
فينا ،ليؤمِنَ العالَ ُم أ َّن َك أر َ
سل َتنى ،وأح َبب َت ُه ْم كما أح َبب َتنى" (يوحنا .):8-:: ،11 :1:
ليكونوا ُم َكمَّلينَ إلَى واحِد ،ول َيع َل َم العالَ ُم أ َّن َك أر َ
ظير ِةَ ،ين َبغى أنْ آتى بتِل َك أيضا
الح َ
يستْ مِنْ ه ِذ ِه َ
وعندما تكلَّم السيد المسيح عن خراف أ ُ َخر من أماكن أخرى قال" :ولى خِراف أ ُ َخ ُر لَ َ
فتس َم ُع صوتى ،و َتكونُ َرع َّية وا ِحدَة وراع واحِد" (يو .)1171:

الرغبة فى الوحدة
والرغبة فى الوحدة الكنسية نجدها متوفرة بزيادة عند الجميع أفرا ادا وكنائ اسا ،الكل يطالبون بالوحدة ويتكلمون عنها
ويصلون من أجلها ويعقدون اجتماعات دورية مناشدين تحقيقها.
وهناك أسبوع صلة عالمى من أجل وحدة الكنيسة يقام سنوياا بتدبير وإشراف مجلس كنائس الشرق األوسط ،ومع ذلك ومع
مرور السنوات نرى أن الوحدة لم تتحقق بعد ،مما حدا بالبعض أن يعلنوا متوهمين وعلى غير الحقيقة أن الوحدة قد تمت
وانتهت بالفعل.
السؤال اآلن ..هل فعلا تمت الوحدة الكنسية؟ وإن كانت قد تمت ،فما هى علمات هذه الوحدة؟ وهل هى وحدة حقيقية أم
مجرد آمال ورغبة؟ وإن كانت لم تتحقق بعد فما السبب؟ وما المُعطل؟ وكيف نسارع بالخطوات فى سبيل تحقيق الوحدة
بالحق؟
والحقيقة أن الوحدة لم تتم بعد ،وأن ما أشيع عن تمامها هو من باب األمنيات الطيبة والرغبات األمينة المحبة هلل وللكنيسة.
فعلمة الوحدة الحقيقية كما تعلمناها من آبائنا القديسين هى االشتراك فى الذبيحة الواحدة والتناول م اعا من نفس المذبح جسد
الرب ودمه ،وهذا لم يتحقق بعد ..ونصلى بدموع أن يتممه الرب يسوع بروحه القدوس وبمشيئة اآلب القدوس.

لماذا تتعطل الوحدة؟
دعونا نتكلم بصراحة حتى نواجه الحقيقة ..إن السبب الرئيسى فى تعطيل الوحدة الحقيقية هو اختلف وجهات النظر فى
الكنائس من جهة مفهوم الوحدة .فالبعض يعتبرون الوحدة هى االندماج فى كنيستهم تحت رئاسة واحدة ،والبعض اآلخر
يعتبرون الوحدة أن نحب بعضنا البعض ونصلي معا ا مهما اختلفت عقائدنا وانتماءاتنا الكنسية (كل واحد يروح كنيسته) وهذا
يكفى إلعلن الوحدة ،أما البعض اآلخر فيركزون على أن الوحدة هى وحدة اإليمان والمذبح والذبيحة والكهنوت ..وبالتالى ال
توجد حتى اآلن نقطة التقاء فى مُسمى الوحدة نفسه.
تعالوا أوال نتفق على معنى الوحدة قبل أن نتكلم عن تحقيقها.
ما هو المفهوم الكتابى من جهة الوحدة؟
الوحدة الحقيقية هى وحدة اإليمان..
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ألن وحدة اإليمان هو مبدأ كتابى ..ونحن فى مشوار وحدتنا يجب أن نتفق أن يكون الكتاب المقدس مرجعنا فى المفاهيم.
عض
عض أنبيا َء ،وال َب َ
سال ،وال َب َ
عض أنْ يكونوا ُر ُ
اسمعوا معلمنا القديس بولس الرسول يتكلم عن الوحدة بأى مفهوم" :وهو أع َطى ال َب َ
َ
َ
َ
َ
ُم َب ِّ
ِ
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ي
وحدان
ى
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إ
نا
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جمي
ى
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إ
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سيح
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ال
أنْ
َّ
ُ
نيان َج َ
شرينَ  ،وال َب َ
ِ
عض ُرعاة و ُم َعلِّمينَ  ،ألج ِل تكمي ِل القِديسينَ ل َع َم ِل الخِد َم ِة ،ل ُب ِ
س ِد َ ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ريح تعليم،
ابن هللاِ .إلى إنسان كامِل .إلى
ِ
عرف ِة ِ
و َم ِ
سيح .ك ْى ال نكونَ فى ما َبع ُد أطفاال ُمضط ِربينَ ومَحمولينَ بكل ِّ ِ
قياس قا َم ِة مِلءِ ال َم ِ
الل .بل صادِقينَ فى ال َم َح َّب ِةَ ،ننمو فى ُكلِّ َ
أس :ال َمسي ُح" (أفسس -11 ::
شىء إلَى ذا َك الذى هو الر ُ
اس ،ب َمكر إلَى َمكي َد ِة ال َّ
ض ِ
بحيلَ ِة الن ِ
.)12
أرجو أن نقف بتأمل وتركيز عند كل كلمة من هذا النص المقدس:

 -1توزيع المواهب على خدام الكنيسة هدفه تكميل القديسين ،التنوع يكون ثراء داخل اإليمان الواحد والكنيسة الواحدة،
والتنوع يكون فى المواهب والخدمات وليس في الكنائس واإليمان.
 -:هدف الخدمة هو بنيان جسد المسيح وليس أجساد المسيح ،فهى كنيسة واحدة وليست كنائس متعددة.
 -8هدف بنيان الكنيسة الجسد هو أن ننتهى جميعنا إلى وحدانية اإليمان وليس تعدده.
 -:وحدانية اإليمان تقودنا إلى معرفة حقيقية صادقة البن هللا ،أما اإليمانيات المتعددة فسوف تتوهنا عن معرفة ابن هللا
(بحسب النص المقدس الذى أمامنا).
 -2وحدة الكنيسة بأعضائها المتعددة تقود إلى إنسان كامل هو ربنا يسوع المسيح ،فنحن أعضاؤه من لحمه ومن عظامه
ولسنا غرباء عنه ،وأعضاء الجسد الواحد البد أن يكون لهم نفس الدم الواحد ،وهذا الدم الواحد هو اإليمان الواحد الذى
يسرى فى أعضاء الكنيسة.
سيح" ال تعنى إطل اقا أن كل واحد بمفرده يصل إلى هذه القامة ..فهيهات أن يصل إنسان إلى
" -1إ َلى
ِ
قياس قا َم ِة مِلءِ ال َم ِ
قامة ملء المسيح ،ولكن النص يعلن أننا كلنا م اعا فى جسد واحد هو الكنيسة نصل م اعا فى المسيح وباالتحاد به إلى
قياس قامة ملئه كجماعة مقدسة متحدة م اعا وبه.
 -:من يعّلم بغير هذا يكون كمن يتكلم بحيلة الناس وبمكر إلى مكيدة الضلل (حسبما جاء فى النص موضع دراستنا).

اس،
ريح تعليم ،بحيلَ ِة الن ِ
ونحن كمؤمنين حقيقيين يجب أالَّ ُنخدع بكلم الناس وال نكون "أطفاال ُمض َط ِربينَ ومَحمولينَ ب ُكلِّ ِ
الل .بل صادِقينَ فى ال َم َح َّب ِةَ ،ننمو فى ُكل ِّ َ
أس :ال َمسي ُح" (أفسس .)12-1:7:2
شىء إلَى ذا َك الذى هو الر ُ
ب َمكر إلَى مَكيدَ ِة ال َّ
ض ِ
 -3فيما نكون ناضجين وال ُنحمل بكل ريح تعليم ،يجب أن نكون صادقين فى محبة اآلخرين حتى لو اختلفنا معهم فى
اإليمان أو التفسير أو أى تفاصيل أخرى ،فالمحبة تعلو كل شىء.
وهذا يقودنا إلى مبدأ آخر ينبغى أن نتفق عليه وهو:

بين الحب والتمسك باإليمان
لقد اعتدنا فى منطقتنا بالشرق أن نربط األشخاص بالمواضيع ..فإذا اختلفنا فى موضوع نصير أعداء األشخاص ،وإذا تحاببنا مع
األشخاص نقبل كل أفكارهم ونندمج معها ،وهذا خطأ وضد اإلنجي
لقد علمنا اإلنجيل أن نحب كل الناس حتى األعداء .وإذا سلكنا بحسب المبدأ الذى ذكرته ساب اقا ستكون النتيجة إما أحب كل الناس
وأندمج معهم حتى لو كانت حياتهم وسلوكياتهم وإيمانياتهم تختلف مع قناعاتى ومبادئى ،أو العكس سأعادى كل الناس المختلفين معى.
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لقد تعلمنا من المسيح إلهنا أن نحب المرضى ونخدمهم ولكن ليس معنى ذلك أن
نحب المرض.
 تعلمنا أن نحب المسجونين ولكن ليس معناه أن نوافقهم على الجريمة ونشترك معهم فيها. تعلمنا أن نحب المُدمنين ونخدمهم ليس لكى يستمروا فى إدمانهم ،بل لنشجعهم على اإلقلع.عن المواد المخدرة والتعافي منها
 تعلمنا أن نحب األعداء ولكننا نبغض العداوة ونحاول أن نطفئ لهيبها بالحب. تعلمنا أن نحب المختلفين معنا فى الدين واإليمان وهذا ليس معناه أن نشاركهم صلواتهموأصوامهم وممارساتهم الدينية ،بل نحترمهم ونقبلهم دون االندماج معهم أو التنازل عن إيماننا
األقدس.
متى نتبنى  -كشباب واع ناضج  -أن ننشر هذه الثقافة عمليا..
"نختلف لكن نتحابب"" ...نقبل اآلخر لكن ال نذوب فيه".
ال يصح أن نهاجم مَن يتمسك بإيمانه بوعي ويشرحه بعقل وبمحبة ،وال يصح أن نرهبه ونخيفه باالتهامات السابق تجهيزها بأنه متشدد
ومتعصب ومتطرف وال يقبل اآلخر وال يحب الناس وأنه ي ّكفر اآلخرين ...الخ من االتهامات المسيئة والتى تدل على اإلفلس الروحى
والعقيدى وعدم القدرة على مواجهة الحجة بالحجة والفكر بالفكر.
كذلك ال يجب أن ُتفسر محبتنا لآلخر على أن الوحدة قد تمت وقد توافقنا على إيمانيات واحدة مشتركة.
صديقى ابن الكنيسة البار ..عندما نتكلم عن إتمام الوحدة الكنسية يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ونحترم عقليات الناس وإيمانياتهم..
فأين الوحدة اآلن؟
مازلنا نرى أمورا ا كثيرة مختلفة ونريد االتفاق عليها ،وهى أمور يعتبرها البعض ثانوية وغير هامة بينما هى أمور أساسية وهامة ج ادا
في مفهوم اآلخرين.
فمثلا هناك كنائس بها مذابح وتؤمن بسر اإلفخارستيا كأساس ال يمكن االستغناء عنه ،وكنائس أخرى ال يوجد بها مذبح وال تؤمن
أصلا بوجود مذبح في المسيحية وال تؤمن بحقيقة جسد الرب ودمه .بغض النظر عمَن صح ومَن خطأ ...فنحن نتكلم اآلن عن الوحدة..
إما يُلغى القداس واإلفخارستيا ونعترف أن جسد المسيح هو مجرد ذكرى ومثال ،أو يعترف الجميع بالقداس وحقيقة جسد ودم المسيح
وحتمية التناول منهما للخلص وللحياة األبدية.
فإما نعترف أننا مختلفين ونسعى للوحدة أو نوهم أنفسنا أننا اتحدنا ونعيش مختلفين بل معنى.
يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع مَن نتكلم معه ،ويجب أن نحترم عقليات الناس وال نشيع شي ائا غير صحيح وغير واقعى.
مبدأ آخر أود أن أضعه أمام أعينكم..
"نتعاون معا ولكن ال تقتحم خصوصيتى وتغيرها إلى منهجك".
فيجب أن ُتحترم خصوصية كل كنيسة ومنهجها وطريقة الصلة والتسبيح بها.
أحبائى ..عندما نتكلم عن الوحدة الكنسية دعونا نفكر بمنهج:
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"اتدرج فى الوحدة"
مع ملحظة ان الخلف بين الطوائف المسيحية قد استغرق مئات السنين ،حيث اصبح لكل اتجاه مسيحي لغة ومنهجا ا الهوتياا خاصاا به
وصياغات خاصة به أي ا
ضا؛ فلكى يتم التفاهم واالتفاق حول العقائد األساسية يجب أن نصبر ونطيل أناتنا ألن هذا األمر قد يستغرق
سنوات.
 أوال :يجب أن يتصالح اإلنسان مع نفسه ويكون شخصيتك سوية ومريحة ويتمتع بالوداعة واالتضاع والمحبة للكل حتى يصدقالناس أنك رسول الوحدة الكنسية.
 ثانيا :اتحد مع كنيستك المحلية ..فليس من المعقول أنك ال تنتظم في اجتماع الشباب بكنيستك وال تستطيع أن تتعاون مع إخوتكالشباب والخدام بل تكون دائم الشكوى والتذمر وعدم الرضا ،ثم تطالبني أن أصدقك وأنت تطالب بالوحدة مع أقاصى األرض.
 ثالثا :اتحد مع إيبارشيتك والكنائس التي تضمها ايبارشيتك أو منطقة الخدمة الرعوية التى تنتمى إليها ..فأيضاا ليس من المعقول أنتسعى لطلب الوحدة مع اآلخرين وأنت ال تتعاون مع كنائس منطقتك في اجتماع شباب عام أو يوم روحى أو مؤتمر أو مهرجان
دراسى ،كيف أصدق نيتك العظيمة في االتحاد وأنت غير متحد مع كنائس منطفتك أو إيبارشيتك؟
 رابعا :الترتيب المنطقى ..حينما نرغب فى الوحدة الكنسية هو أن نبدأ مع كنائس األرثوذكس اآلخرين ،فنحن اآلن فى وحدة تامة معكنائس السريان واألحباش واألرمن والهنود واإلرتريين ،وعلينا أن نسعى بكل الجهد للتحاد مع العائلة األخرى األرثوذكسية،
وهى مجموعة كنائس الروم وعددها أربعة عشر كنيسة لها إيمان واحد وتقليد مقدس ومجامع كنسية مقدسة ،وقد تمت خطوات
كثيرة فى سبيل كمال الوحدة معهم ،وكما اتفقنا ستكون علمة الوحدة هى االشتراك فى إفخارستيا واحدة.
صلوا من أجل هذا األمر ..فالوحدة األرثوذكسية ستكون أعظم إلهام للعالم ،وستكون أقوى أداة فى يد الرب لضرب اإللحاد والوثنية
الحديثة واالنحرافات الفكرية.
 خامسا :وبعد إتمام الوحدة مع كل األرثوذكس يكون الدور على الوحدة مع الكنيسة الكاثوليكية ،وهذا أمل عظيم نتوقع أن يتحقققريباا فى ظل وجود قيادات كنسية في مجموعة كنائسنا االرثوذكسية ،وفى الكنيسة الكاثوليكية ترغب جميعاا فى تجميع الكل إلى
إيمان واحد فى المسيح كما كانت الكنيسة فى عصر آبائنا الرسل.
 سادسا وأخيرا :نرجو الوحدة مع إخوتنا البروتستانت الذين نكن لهم كل الحب واالحترام ونعترف بأفضالهم فى نواحى مسيحيةكثيرة ،ولكن نرجو أن يكون مرجعنا فى الحوار والتفاهم هو العودة إلى المنابع األولى للفكر المسيحي ،ونستنير بفكر اآلباء األولين
فى القرون األولى ،ألن المسيحية لم تبدأ بنا ولن تنتهى إلينا..
ال يمكن أن تقفز على الخطوة األخيرة دون المرور على الخطوات المنطقية السابقة لها..
علماا بأن كنيستنا األرثوذكسية قد بذلت ومازالت تبذل جهو ادا جميلة فى سبيل تحقيق الوحدة المسيحية قد يكون البعض يعرف هذه
الجهود والبعض اآلخر ال يعرفها وذلك على األقل على مدى الخمسين سنة الماضية.
أخيرا أود أن أؤكد على أن عالمات الوحدة المسيحية هى:
االشتراك فى مذبح واحد وكهنوت واحد وإيمان واحد.
أما التعدد فى الممارسة الروحية والشكل الخارجى والثقافة وطريقة الوعظ والترنيم واللبس والشكل فهذه أشياء ال تضير الوحدة فى شىء وليس
هو موضوع حوارنا أو اهتمامنا على اإلطلق.
َ
برباطِ
ب إلَي ُك ْم ،أنا
الر ِّب :أنْ تسلُكوا كما َيحِقُّ للد َ
األسير فى َّ
َ
"فأطل ُ ُ
وح ِ
َّعو ِة التى دُعي ُت ْم بهاُ ...مج َت ِهدينَ أنْ تح َفظوا وحدان َّية الر ِ
ُ
ُ
ُ
َعوتِك ُم الوا ِح ِدَ .رب واحِد ،إيمان واحِدَ ،معمود َّية وا ِ
حدَة ،إله وآب واحِد للكل ِّ،
سد واحِد ،وروح واحِد ،كما دُعيت ْم أيضا في رَجاءِ د َ
المَ .ج َ
ال َّ
س ِ

صدِّقوا ُكل َّ روح ،بل ام َتحِنوا األروا َح :هل هى مِنَ هللاِ؟ ألنَّ أنبيا َء
" .)1-1أ ُّيها األحِبا ُء ،ال ُت َ

الذى علَى ال ُكلِّ وبال ُكلِّ وفى ُكلِّ ُك ْم" (أفسس ::
حنا األولى ..)17:
ك َذ َبة كثيرينَ قد خرجوا إلَى العالَ ِم" (يو َ
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الزواج فى المسيحية ،سر مقدس ،يتم بفعل الروح القدس ،ولذلك فمفهوم الزواج فى المسيحية مفهوم خاص ،ينبغى أن
نتعرف عليه ،لكى ندرك قدسيته وأبعاده ،وهكذا نتعامل معه بأسلوب مسيحى له عمقه الروحى ،وتعبيراته السلوكية.
ولقد عبر الرسول بولس عن قدسية الزواج بتعبيرين غاية فى األهمية
"لِ َي ُك ِن ِّ
الز َوا ُج ُم َك َّرما ِع ْن َد ُكل ِّ َواحِد" (عب َ " - .):718ه َذا ال ِّس ُّر َعظِ يم" (أف

.)8:72

أو ال :أهداف الزوج المسيحي
 -1اتحاد الحب الروحى :
سدا َواحِدا" (مت  ...)271:وهذه الوحدة هى بفعل الروح
هذا هو الهدف األول من الزواج المسيحى " َي ُكونُ االِ ْث َنا ِن َج َ
القدس العامل فى سر الزيجة المقدسَ " :فالَّذِى َج َم َع ُه َّ
ُ
سان" (مت .)171:
هللا ُ الَ ُي َف ِّرق ُه إِ ْن َ
ونحن نعرف أن كلمة (حب) فى الكتاب المقدس ،وردت فى األصول اليونانية فى ثالثة معان:
أ  -األيروس  :الحب الجسدى أى الشهوة الحسية.
ب -الفيليا  :الحب اإلنسانى البشرى الطبيعى.
ج -األغابى  :الحب الروحانى المقدس اإللهى.

 -:التعاون فى الحياة

:

ير ُه" (تك  .)137:وكعالم بأعماق الطبيعة اإلنسانية أراد هللا
ص َن َع لَ ُه ُمعِينا َنظِ َ
س َج ِّيدا أَنْ َي ُكونَ آ َد ُم َو ْح َدهُ َفأ َ ْ
قال الربَ " :ل ْي َ
َ
أن يشعر آدم بحاجته إلى (آخر) فأجاز أمامه كل حيوانات البرية ،وكل طيور السماء وأحضرها إليه "لِ َي َرى َماذا يَدْ ُعوهَا"؟
يرهُ" (تك  .)::-1:7:وهنا شعر آدم بحاجته
اس ُم َهاَ ..وأَ َّما لِ َن ْفسِ ِه َفلَ ْم َي ِجدْ ُمعِينا َنظِ َ
" َو ُكل ُّ َما َد َعا ِب ِه آدَ ُم َذاتَ َن ْفس َح َّية َف ُه َو ْ
ْ
ا
ْ
إلى آخر ،فأوقع هللا سباتا ا عليه فنام ،وأخذ ضلعا من جنبه ،وبناها لتصير حواء ،وأحضرها إلى آدم فقالَ " :ه ِذ ِه اآلنَ َعظم مِنْ
َ
الر ُجل ُ أَ َباهُ َوأ ُ َّم ُه
ِن ا ْم ِرء أ ُ ِخ َذتْ " ...ثم يضيف الوحى اإللهى" :لِ َذلِ َك َي ْت ُر ُك َّ
عِظا ِمى َو َل ْحم مِنْ لَ ْح ِمىَ .ه ِذ ِه ُتدْ َعى ا ْم َرأَة ألَ َّن َها م ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
قُ
ام َرأته َو ُه َما ال َيخ َجال ِن"
سدا َواحِدا" (تك َ " ...)::-:87:وكانا ِكال ُه َما ُع ْر َيان ْي ِن آ َد ُم َو ْ
ان َج َ
َو َي ْلتصِ ِب ْ
ام َرأتِ ِه َو َيكون ِ
(تك  ..):27:األمر الذى يؤكد نوع الحب الذى ربطهما ،الحب الروحانى ،األغابى!
وهكذا يصير الهدف الثانى من الزواج هو التعاون فى الحياة ،على أساس (التناظر) والمساواة .فهى معين (نظيره) ،مأخوذة من
الضلع تدشينا ا للمساواة ،ال من الرأس ،وال من القدم!
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 -8خالص النفس
الشك أن هذا من أسمى أهداف الزواج المسيحى ،فالمهم أن يخلص اإلنسان فى النهاية ،والزواج المقدس يساعد اإلنسان فى
ضبط مسار حياته الروحية ،فتشبع غرائزه بطريقة مقدسة :الجنس ،واألبوة ،واألمومة ..وهكذا يساعده الزواج فى الحماية من
ب ِّ
الز َنا لِ َي ُكنْ لِ ُكل ِّ َواحِد ا ْم َرأَ ُت ُه َو ْل َي ُكنْ لِ ُكل ِّ َوا ِحدَة َر ُجل ُ َها" (1كو " .):7:ألَنَّ ال َّت َز ُّو َج
الغواية والخطيئة ..إذ يقول الرسول" :ل َِس َب ِ
صلَ ُح مِنَ ال َّت َح ُّر ِق" (1كو .):7:
أَ ْ

ومن المعروف أن الزواج ليس هو كل شئ فى خلص اإلنسان ،بل مجرد عامل مساعد ،فهناك من يخلصون فى البتولية،
المهم أن يحرص كلهما :المتزوج والبتول ،أن يتمسك بركائز الخلص األساسية مثل :اإليمان بالمسيح ،والمعمودية
والميرون ،وأمانة التوبة والجهاد الروحى ،والشبع بوسائط النعمة المتنوعة :كاألفخارستيا والصلة الروحية ،والصوم ...وأن
يعبر عن إيمانه الحى بأعمال مقدسة ،حيث أن اإليمان بدون أعمال ميت ..انتظاراا لخلع هذا الجسد الضعيف ،ولبس الجسد
النورانى الخالد.

 -:استمرار النوع اإلنسانى :
الشك أن ثمرة الزواج إنجاب األطفال ،وهو هدف مقدس ومبارك ،حيث يستمر من خلله النوع اإلنسانى ،وتتعاقب أجيال
البشر ،يمجدون هللا ،ويستكشفون أعماله فى الكون ،والتاريخ ،والبشر ويتعاونون معا ا على الخير ،فاألخر اإلنسانى هو
بالضرورة مخلوق مثلى على صورة هللا ومثاله ،ويجب أن أتعامل معه على هذا األساس.

ولعل فيما نرى اليوم من عزوف الشباب األمريكى واألوربى عن التناسل  -إكتفاء بالحسيات والمادة  -وما بدأت تعانيه هذه
األجناس ،بما تتميز به من صحة جيدة وذكاء عقلى ،من انقراض وتناقص يهدد وجودها ..لعلنا نرى فى هذا أهمية ما تباركه
الر ِّب" (مز !!)871::
ِيراث مِنْ ِع ْن ِد َّ
المسيحية من إنجاب لألطفال "ا ْل َب ُنونَ م َ

 -2خلق المزيد من القديسين :
وهذا أسمى أهداف الزواج المسيحى قاطبة ،فالزوجان  -فى المسيح :

 يتقدسان ويرثان الملكوت  :وأوالدهما وبناتهما سوف يصلون جميعا ا. بالتربية الروحية األمينة  :إلى نفس الميراث السماوى ،وهكذا تكون عملية اإلنجاب ليست مجرد أمر جسدى ،بل يتحولإلى أمر روحى ،إذ تزداد قائمة أسماء القديسين والقديسات فى السماء ،ويسعد هؤالء جميعا ا بفاديهم ومخلصهم ،وبشركة
حية ،خالدة وسعيدة ،فى أورشليم السمائية.
لذلك تحرص األسرة المسيحية على التربية الجسدية أو الذهنية أو اإلجتماعية ...وشعار الزوج المسيحى" :أَ َّما أَ َنا َو َب ْيتِى َف َن ْع ُب ُد
الر َّب" (يش  ...)127::وهدفه النهائى أن يقف أمام هللا قائلا" :هَا أَ َنا َواألَ ْوالَ ُد الَّذِينَ أَ ْع َطانِي ِه ِم هللا ُ" (عب .)187:
َّ
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ثانياا :خصائص الزواج
ويتحدد مفهوم الزواج المسيحى من خالل سمات معينة ،هذه بعضها:

 -1شريك واحد :
فالمسيحية ال تسمح بزواج أكثر من شريك ،وشريعة الزوجة الواحدة أكيدة فى المسيحية ،وثابتة فى اإلنجيل .ونكتفى بأن نذكر هنا
كلمات الرسول بولس:

لِ ُكلِّ َوا ِحدَة َر ُجلُ َها" (1كو

" -لِ َي ُكنْ لِ ُكل ِّ َواحِد ا ْم َرأَ ُت ُه َو ْل َي ُكنْ

.):7:

س لَ ُه َت َسلُّط َعلَى َج َس ِد ِه َبلْ لِ ْل َم ْرأَ ِة" (1كو
الر ُجل ُ أَ ْيضا لَ ْي َ
ِلر ُج ِلَ ،و َك َذلِ َك َّ
س ِدهَا َبلْ ل َّ
سلُّط َعلَى َج َ
س لِ ْل َم ْرأَ ِة َت َ
 "لَ ْي َارقَ
الر ُّ
 " َوأَ َّما ا ْل ُم َت َز ِّو ُجونَ َفأُوصِ ي ِه ْم الَ أَ َنا َب ِل َّب أَنْ الَ ُت َف ِ

ا ْل َم ْرأَةُ َر ُجلَ َها" (1كو

.):7:

.)1:7:

 " ِمنْ أَ ْج ِل َه َذا َي ْت ُر ُسدا َواحِدا" (أف .)8172
ان َج َ
ك َّ
الر ُجل ُ أَ َباهُ َوأ ُ َّم ُه َو َي ْل َتصِ قُ ِبا ْم َرأَتِ ِهَ ،و َي ُكونُ ِاال ْث َن ِ

 وهذه فى الحقيقةأ -رجوع إلى

" :مَنْ

ُيح ُِّب ا ْم َرأَ َت ُه ُيح ُِّب َن ْف َس ُه" (أف

األصل" :الَّذِى َخلَقَ مِنَ ا ْلبَدْ ءِ

.):372

َخلَ َق ُه َما َذ َكرا َوأ ُ ْن َثى" (مت

.):71:

ب -والتزام بكلمات المسيح" :إِذا لَ ْي َسا َب ْع ُد ا ْث َن ْي ِن َبلْ َج َسد َواحِدَ .فالَّذِى َج َم َع ُه َّهللا ُ الَ ُي َف ِّرقُ ُه إِ ْن َسان" (مت

.)171:

والشك أن فكرة الزوجة الواحدة فيها لمحات كثيرة وهامة ،فهى تتسامى بالمرأة من مجرد وسيلة إلى شريك حياة ،كما أنها تتسامى
بالنسل من مجرد عدد إلى نوعية .وكذلك فهى تتسامى بالغريزة من مجرد الحس إلى الروحانية.
وكذلك فالزوجة الواحدة تعنى التسامى بالغريزة ،فالحب الروحانى هو سر الشبع واإلكتفاء والسعادة .أما التدنى إلى الحسيات دون
ضابط ،فهو نزول عن المستوى اإلنسانى إلى المستوى الحيوانى.

 -:الوحدانية :
فالزواج المسيحى ليس عقداا بين طرفين ،يظل كل منهما بعد ذلك (طرفا) ،له (األنا) الخاصة به ،بل المسيحية توحد الطرفين أو
سدا َواحِدا" (مت  .)271:والتعبير هنا فى غاية الدقة ،فالجسد الواحد تتعدد أعضاؤه،
الشريكين فى (كيان جديد) ،إذ " َي ُكونُ االِ ْث َنا ِن َج َ
ولكنها تترابط وتتحد فى حب وبذل ،وعطاء وتناسق .الجسد الواحد تسوده شبكة احساس واحدة ،وشعور واحد ،وإرادة واحدة.
لذا فالزواج المسيحى الحقيقى يجعل من البيت سماء جديدة ،ومن األسرة كنيسة مقدسة،
إذ أنه ال ثنائية بعد اآلن بل وحدة اندماجية كيانية على كل المستويات:

أ -على مستوى الروح

 :فاالثنان متحدان بالرب.

ب -وعلى مستوى الفكر
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 :فاالثنان صار لهما فكر المسيح.

جـ -وعلى مستوى المشاعر
د -وعلى مستوى اإلرادة

 :فالمحبة الروحانية الباذلة هى شعارهما " َم ْغ ُبوط ه َُو ا ْل َع َطا ُء أَ ْك َث ُر مِنَ

األَ ْخ ِذ" (أع

.)827::

 :فالروح القدس هو قائد مشيئة كل منهما ،وهو موحد المشيئتين فى مشيئة واحدة.

 -8اإلستمرار :
وهذه سمة ثالثة هامة للزواج المسيحى .وهى فى الحقيقة  -كما قال الرب يسوع  -األصل الذى عاش على أساسه آدم وحواء.
لهذا فحين سأل اليهود الرب بشأن الطلق ليجربوه قائلينَ " :هلْ َي ِ
اب :أَ َما َق َر ْأ ُت ْم أَنَّ الَّذِى
س َبب؟ َفأ َ َج َ
ِلر ُج ِل أَنْ ُي َطلِّقَ ا ْم َرأَ َت ُه لِ ُكل ِّ َ
حل ُّ ل َّ
َّ
َ
ْ
سدا َواحِدا ...فالَّذِى َج َم َع ُه هللا ُ الَ
الر ُجل ُ أَ َباهُ َوأ ُ َّم ُه َو َي ْل َتصِ قُ ِبا ْم َرأَتِ ِه َو َي ُكونُ االِث َنا ِن َج َ
َخلَقَ مِنَ ا ْلبَدْ ءِ َخلَ َق ُه َما َذ َكرا َوأ ُ ْن َثى؟ِ ...منْ أَ ْج ِل َه َذا َي ْت ُر ُك َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
سا َو ِة قلُوبِ ُك ْم أذِنَ لَ ُك ْم أنْ ُتطلِّقوا
سى مِنْ أ ْج ِل ق َ
ب َطالَق ف ُتط َّلقُ ؟ قال َ لَ ُه ْم :إِنَّ ُمو َ
سى أَنْ ُي ْع َطى ِك َتا ُ
صى ُمو َ
سأَل ُوهَُ :فلِ َما َذا أَ ْو َ
سانَ .ف َ
ُي َف ِّرقُ ُه إِ ْن َ
سا َء ُك ْمَ .ولَكِنْ مِنَ ا ْلبَدْءِ لَ ْم َي ُكنْ َه َك َذا" (مت .)3-871:
نِ َ
ومن هذا النص نستنتج حقيقتين :
 -1أن األصل فى الزواج االستمرار وعدم الطلق.
 -:وأن ما حدث من تجاوزات لهذا األصل كان بإذن من موسى  -وطبعا ا بسماح من هللا  -وذلك لقساوة القلوب .ولكن هللا يريدنا أن
نعود إلى األصل السليم وهو عدم الطلق .ولم يسمح الرب بالطلق سوى لعلة الزنا ،ذلك ألن الزنا يفك االرتباط األصلى إذ يتحد الطرف
الزانى بشريك جديد .ورغم ذلك فإذا سمح الشريك األصلى البرىء بإستمرار الزواج وقبل عودة شريكه إليه ،يستمر الزواج األصلى إذ
يتوب الطرف الزانى ويلتزم بعهده األول.
أما السبب الثانى للطلق فهو الزنا الروحى :أى إنكار اإليمان ،وترك المسيحية ...إذ ال يكون الطرف المسيحى مستعبداا فى هذه
الحالة ...ويمكنه أن يطلق شريكه.
أما األسباب الحديثة كسوء المعاملة ،والفرقة ،والغياب ،والمرض المستعصى ...فهى أسباب ال تريح الضمير ،ألن جوهرها الخفى هو
األنانية وعدم المحبة.
أما بطلن الزواج حين يقوم على الغش ،أو عدم القدرة أو غير ذلك من األسباب التى تجيزها الكنيسة ،فهو أمر سليم إذ البد من أركان
أساسية للزواج الصحيح ،كإكتمال النضج الجسدى والعقلى ...الخ.
إن نظرة متسعة على أسباب الطلق اآلن ،ترينا مدى ضحالة الحياة الروحية والمحبة فى القلوب ،ومدى األنانية واالنحصار فى
الذات ،أو الخضوع لضغوط األسرة دون الطاعة لوصايا السيد المسيح.

 -:اإلثمــــار :
فاألسرة المسيحية تثمر بالروح القدس :
 -1فضائل مسيحية فى حياة كل أفرادها.
 -:أوالداا  -حين يعطى الرب  -مباركين ،نربيهم فى مخافة الرب وفى اتحاد كامل بالكنيسة.
 -8خدمة تقدمها األسرة لكل من تتعامل معهم فى حب مسيحى حقيقى ،ال يعرف الفرقة ،وال البغضة ،وال التعصب.
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ثالثاا :الختيار األمثل لشريك الحياة
أن يكون اإلنسان موفقا ا فى اختياره لشريك الحياة .والشك أن هناك قوى كثيرة تشترك فى هذا االختيار ،ومحصلتها جميعا ا
قرار هام ومصيرى .فما هى هذه القوى؟ ولنأخذها من األدنى إلى األعلى ،ألن القوى األدنى  -لألسف  -هى سريعة التأثير،
وعالية الصوت .وإن كانت القوى األعلى الهادئة هى بالحقيقة القوى الهادية.

 -1الدافع (الغريزة) :
هى القوة األدنى فى اإلنسان ،بدليل أنه يشترك فيها مع الحيوان ،وهكذا يتصور شاب صغير أو فتاة فى مطلع الشباب ،فى
المرحلة الثانوية مثلا ،لإلثارة المتسمرة من وسائل اإلعلم الحديثة وأخطرها التليفزيون والقنوات الفضائية ،بل أخطر منه
الفيديو واألمر الذى يقدم لهم أثارات غاية فى الخطورة اإلنترنت ،هذا كله يتعاون فى تقديم تصور لدى هذا السن الصغير ،أنه
قد اختار شريك حياته .ومع افتراض احتمال البساطة والنقاوة ،إال أن الصوت األول واألسرع والكائن وراء هذا التفكير هو
الغريزة .فالغريزة لها نداؤها ،وحرارتها لها دفقاتها الخطرة ،خصوصا ا مع إيحاءات اإلثارة الخارجية ،ومع بدايات النشاط
الهرمونى الداخلى.
بل إن الثابت علميا ا أن شاب هذا السن يجوز مرحلة يود فيها أن يتعرف على الجنس اآلخر ،وهكذا يسرع بالتنقل من
صورة إلى صورة ،ومن شخصية إلى أخرى ،فى تقلب هو سمة هذا السن .والفتاة أي ا
ضا تحيا نفس المرحلة .فما أخطر الخداع
هنا ،حين يتصور الفتيان الصغار أنهم أحسنوا االختيار ،وأنهم يتجهون فى نقاوة نحو زواج سليم.
وإن كانت النوايا طيبة ،واالشتياق إلرضاء هللا موجوداا ،إال أن صوت الغريزة العالى سرعان ما يفرض نفسه على هذا
السن ..وتظهر الحقيقة الناصعة.
إن الغريزة وحدها ال تصلح قائداا لمسيرة اإلنسان على طريق الزواج المقدس.
بل أن مخاطر هذا االتجاه ،غير مفهومة أو معروفة ،خصوصا ا لدى الفتاة الصغيرة ،بما يمكن أن يقود إلى تورطات
خطيرة ،وتطورات مهلكة.
من هنا يجب أن نوجه أبناء هذه المرحلة إلى تفهم حجم الغريزة ،وحدودها المقبولة ،وضرورة التسامى بها نحو عالم
القداسة والنماء.
كذلك نلفت نظر الشباب المقبل على الزواج أال يجعل من صوت الجمال الجسدى والنزعات الحسية ،صوتا ا ذا قيمة كبيرة
فى اختيار الشريك .يجب أن نحدد حجم هذا الدافع ،فالحسن غش ،والجمال فان ،والجسد إلى تراب.

 -:العاطفــــة :
وهذه هى القوة الثانية ،التى وإن بدت أسمى من الغريزة ،إال أنها مرتبطة بها ارتباطا ا صميما ا .فالعاطفة جزء من الجهاز النفسى ،وهى
بالضرورة جزء من اإلنسان الطبيعى .لذلك فهى ال تكفى وحدها كقائد لمسيرة االختيار .فالعاطفة وحدها ،وفى حدودها البشرية ،أمر
متقلب وسطحى ،ومن الممكن أن يتدنى إلى تورطات خطرة.
 متقلب ...فالعاطفة ليست ح ابا روحان ايا خال اصا وباذالا ،بل هى حب تبادلى مشروط باألخذ قبل العطاء .إنها صورة من صور
األنانية ،فاإلنسان فيها يحب اآلخر لسبب أو ألسباب .أنه يرى فيه ما ينقصه ،وما يحتاجه ،وما يمكن أن يغترف منه .أما الحب
الروحى فهو يحب "بالرغم من" ...ألنه حب إلهى معطاء ،سخى ،يعطى قبل أن يأخذ ،ودون أن ينتظر األخذ ،بل دون أن يأخذ
إطلقا ا .إنه كالحب اإللهى الذى يؤثر العطاء على األخذ ،ويبذل نفسه عن اآلخر.
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 سطحى ...فالعاطفة ليست أمرا ا عميقا ا فى الكيان اإلنسانى ،بقدر ما هو شئ سطحى ،سريع االستثارة واإلثارة ،ال يضرب بجذورهفى أعماق القلب ،بقدر ما يسعد به المحبون فى لذة سريعة االنطفاء .إنها جزء من النفس ،ولكنها ليست جزءاا من الروح ،أعمق ما
فى اإلنسان.
 ومن الممكن أن يتدنى ...فالعاطفة  -بدون الروح  -تتدنى إلى الجسد والحسيات ،بسرعة تتفاوت من إنسان إلى آخر ،قدر اهتمامهبخلص نفسه ،وقدر جهاده ضد الخطيئة ،وقدر تقديسه للحياة الزوجية.

ولهذا كله ال تصلح العاطفة إطلقا ا كقائد أوحد لمسيرة اختيار شريك الحياة .حقا ا ...فى الزواج حب ،ولكنه حب روحى يسمو فوق
العواطف ،ويثبت أمام كل العواطف .إنه "األغابى" (الحب الروحانى) وليس ال "فيلوا" (الحب اإلنسانى) ،وال ال "ايروس" (الحب
الجسدانى).

 -8العقـــل :
وهو قوة أسمى يختلف فيها اإلنسان عن الحيوان ،فللحيوان غرائز وعواطف بدائية ،ولكن اإلنسان يتميز عنه بالعقل والروح .ولكن
العقل  -مع سموه ألنه منحة الخالق  -إال أنه محدود القدرات .لذلك فهو ال يصلح وحده قائداا لمسيرة اإلختيار.
 هل يستطيع العقل أن يسبر األمور حتى أعمق أعماقها؟ وهل يستطيع العقل  -مهما أوتى اإلنسان من حصافة .أن يعرف أعماق نفسية وتكوين الشريك المختار؟ وهل يمكن للعقل أن يسبر أعماق المجهول والمستقبل فيعرف ما يخبئه القدر لإلنسان ،وما يمكن أن يتعرض له أثناء مسيرة حياته،سواء هو أو شريك حياته؟
إذن فيجب على الشاب أن يفكر ،والفتاة أيضاا ،واألسرتان ...ولكن العقل ال يكفى دليلا للطريق .نعم ...فالعقل يفكر فى تناسب
الشريكين اجتماعيا ا وأخلقيا ا وماديا ا ودينياا ،ومن حيث فارق السن والثقافة والمشارب ...إلخ .ما هو الممكن وغير الممكن؟ ما هو المقبول
وغير المقبول؟ ولكن ..يبقى العقل عاجزاا عن إعطاء الكلمة األخيرة.

 -:الـــــروح :
وهذا هو العنصر الحاسم ،الجزء اإللهى فى اإلنسان ،والقوة التى من خللها نتصل باهلل ،ونؤمن به ،ونتطلع إلى سمائه ،ونحيا وصاياه.
ولذلك فصوت الرب هو أهم األصوات ،ورضى الروح أمر جد خطير ،والضمان الوحيد إلعطاء الروح فرصتها لإلنطلق والتحرك
وإبداء الرأى هو :
 الصالة القلبية المستمرة فى تسليم حقيقى ،راض بمشيئة هللا ،مقتنع بأن هللا يعرف األحسن ويختار األفضل ،ويدبر الصالح على غير ما نرىنحن فى قصورنا اإلنسانى الشديد.
 االسترشاد بفكر المسيح فى إنجيله المقدس ،إذ يضئ فى قلوبنا باستنارة خاصة ،وقدرة مباركة على التمييز بين األمور المتخالفة. أخذ رأى أب االعتراف ،حيث يعمل روح هللا فى السر المقدس قدر الخضوع للمشيئة اإللهية الصالحة. إعطاء فرصة الحوار والتفاهم مع األسرة ،ومع األحباء القادرين على إعطاء المشورة البناءة ،فالتفكير بصوت مرتفع يلغىالتوترات النفسية وأثرها السيئ ،وإعطاء الفرصة للرب أن يتحدث من خلل األسرة واألحباء ،كما من خلل أب االعتراف.
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مؤشرات الصحة النفسية
 -1اإلحساس بالسعادة :
هذا هو المؤشر األول لسلمة النفس ،أن تخلو هذه النفس من اإلحساس بالكآبة أو اإلحباط أو الصراع الحاد ،األمر الممكن  -بصورة
متميزة  -فى حياتنا فى المسيح .ذلك ألن أغلب متاعب اإلنسان تنبع من إحباطات ذاتية ،بسبب الفشل فى االنتصار على الخطايا والعادات
واالتجاهات السلبية ،أو إحباطات نابعة من الفشل فى تحقيق الذات ،واألهداف الشخصية ،كالنجاح الروحى أو النفسى أو الدراسى أو
العملى أو االجتماعى.
والشك أن الحياة فى المسيح ،هى سبيلنا إلى النجاح الشخصى والعام ،النفسى واالجتماعى ..ذلك ألننا بالمسيح "أَ ْس َتطِ ي ُع ُكل َّ َ
شىء"

(فى  )187:بمعنى أن رب المجد حينما يسكن فى حياتنا ،وقلوبنا وأذهاننا ،ويقود إرادتنا وتطلعاتنا ،يعطينا قدرة االنتصار ،حينئذ
صا ُر َنا بِالَّ ِذى أَ َح َّب َنا" (رو .)8:73
نقولَ " :ي ْع ُظ ُم ا ْنتِ َ
إن إضافة نور المسيح الفائق ،ومحبته اللنهائية ،ونعمته السماوية ،وروحه القدوس ،إلى ضعفنا البشرى الشديد ،مفتاح جوهرى فى
يب ،سبيل النجاح الشامل ،فى كل زوايا ال
سمَاءِ ُي ْعطِ ي َنا ال َّن َجا َح َو َن ْحنُ َع ِبي ُدهُ َنقُو ُم َو َن ْب ِنى" (نح " ...)::7:أَ ُّي َها ا ْل َح ِب ُ
حياة ""إنَّ إ ِ َل َه ال َّ
فِى ُكل ِّ َ
صحِيحاَ ،ك َما أَنَّ
جحا َو َ
شىء أَ ُرو ُم أَنْ َت ُكونَ َنا ِ

َن ْف َس َك َنا ِج َحة" (8يو

.):71

الر ِّب
وبهذا يستطيع اإلنسان أن يغلب صنوف المعاكسات اليومية ،الذاتية والخارجية ،ويحقق لنفسه توافقا ا وتوازنا ا وسعادة " ِأ ْف َر ُحوا فِى َّ
ُكل َّ حِين َوأَقُول ُ أَ ْيضا ا ْف َر ُحوا" (فى  ...):7:فالرب هو كنزنا الزمنى واألبدى ،الذى يعطينا إحساس الغنى والرضا والسعادة ..حينما

نكون "أ ْغنِ َيا َء فِى أ ْع َمال َصال َِحة" (1تى

.)1371

-:التــــــزان :
"الطريق الوسطى خلصت كثيرين" هكذا تعلمنا من األباء "الَ َت ُكنْ َبارا َكثِيراَ ،والَ َت ُكنْ
الحكيم.

َحكِيما ِب ِز َيادَة" (جا

 .)117:هكذا قال

االتزان عنصر أساسى فى الصحة النفسية ،حيث تخلو النفس من الشطحات والمبالغات والتطرف والتعصب من جهة ،كما تخلو من
السلبية واللمباالة من جهة أخرى .فاإلنسان الصحيح نفسيا ا إنسان متزن ،واالتزان هو نقطة وسط بين نقطتين متطرفتين ،لذلك فهو ال
يتطرف نحو الثقة فى النفس (بدون المسيح) وال نحو اإلحساس باليأس والفشل ..أنه واثق من نفسه فى المسيح ،وبسبب المسيح العامل
فيه.
كذلك فهو إنسان متزن بين الطموحات والتطلعات الزائدة ،وبين القنوط والكسل ..إذ يأخذ من يد الرب قدرة االتجار فى الوزنات ،تحت
إشراف روحى جيد ،فاإلنسان الصحيح نفسيا ا يوازن بين كافة احتياجات وعناصر شخصيته اإلنسانية ،فيهتم بأن تشبع روحه بالصلة،
وعقله بالثقافة ،ونفسه بالترويح والضبط ،وجسده بالغذاء والرياضة والراحة ،وعلقاته بالنجاح االجتماعى.
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 -8قبول الذات :
والمقصود بذلك ،ليس االفتخار ،وال الرضا بالخطيئة ،ولكن الرضا بما أعطاه لنا الرب من وزنات ومالمح ومواهب ،بل حتى بما
سمح به من سلبيات وضعفات ،وربما عاهات جسدية أو نفسية ،أو مستوى ذكاء معين.
إن هدف اإلنسان المسيحى ليس هو تمجيد الذات بل تكريسها للمسيح ..لذلك فهو  -فى قناعة  -يقبل ذاته كما هى ،ويقدمها للسيد
المسيح ليقدسها ،ويستثمرها ،ويطوّ رها ،وينميها ..إنه ال ينقسم على نفسه ،أو يحتقر ذاته ،أو يرفض ما سمح به الرب من ضعفات ،بل
ضعِيف َفحِي َنئِذ أَ َنا َق ِوى" (:كو " ،)1:71:لِ َيقُ ِل
يحول ذلك كله إلى إتضاع وصلة وعشرة ،ليتمجد الرب فى ضعفنا "ألَ ِّنى حِي َن َما أَ َنا َ
ِيفَ :ب َطل أَ َنا!" (يؤ ْ " ..)1:78ل َي ْف َتخ ِِر األَ ُخ ا ْل ُم َّتضِ ُع بِ ْارتِ َفا ِع ِه" (يع " ...):71لَكِنْ الَ أَ َنا َبلْ ن ِْع َم ُة هللاِ الَّتِى َم ِعى" (1كو
ضع ُ
ال َّ
.)1:712

 -:قبول اآلخر :
" ُكل ُّ َ
ش ْىء َطاهِر لِل َّطاه ِِرينَ " (تى  ..)1271هذا مبدأ إنجيلى هام ،حينما يعمد الرب يسوع بصيرتنا اإلنسانية ،فنرى كل ما هو
جميل وطاهر فيمن حولنا ،وفيما حولنا ..إنه اإلنسان السليم نفسيا ا ..أما السقيم نفسيا ا فهو ال يرى فى الناس إال الوجه السلبى ،والضعفات
والدنايا ،وال يرى ما فيهم من ميزات وعطايا ..إنها حيلة دفاعية معروفة اسمها "اإلسقاط" حينما ال يكف اإلنسان عن إدانة اآلخرين ،ليبعد
األنظار عن ضعفاته وأخطائه الشخصية والسرية..
أما اإلنسان المسيحى ،فهو مدعو إلى قبول اآلخر بكل حب ،والتأمل فيما يتميز به من سمات إيجابية ،ويتعامل معه من منطلق أنه
مخلوق على صورة هللا ومثاله ،وال ينتظر حتى يصير اآلخر مناسباا ،أو جيداا ،أو متعاوناا ،بل يحبه كما هو ،كما أحبنا المسيح!! ويتعامل
معه كما هو ،ال كما يريده أن يكون!!

 -2الكفاءة اإلجتماعية :
من سمات النفس الناجحة :الكفاءة االجتماعية ،بمعنى القدرة على إنشاء علقات جيدة بكل من حوله :فى محيط األسرة ،والشارع،
والمدرسة ،والكنيسة ،والمجتمع ...ذلك ألنه قادر  -بنعمة المسيح على التواصل اإلنسانى الجيد مع جميع الناس ..هو نور ينتشر فى
سلسة ،وملح يذوب فى حب ،ورائحة ذكية تنعش من حوله فى تلقائية مبدعة ،ورسالة مكتوبة فى القلب ،معروفة ومقرؤة من جميع
الناس ،وليس من المسيحيين فقط.
إن المسيحية ضد االنغلق والتقوقع ،وهى قادرة على أن تخلق من أبنائها أشخاصا ا منفتحين على المجتمع ،محبين ومحبوبين ،فى
مرونة قوية ،نتمسك دون أن نتعصب ،ونحب دون أن نتنازل!

 -1األهداف الواقعية :
اإلنسان الصحيح نفسيا ا ال يتشبث بأهداف غير واقعية ،وغير ممكنة التحقيق ..فهو إنسان يحيا الواقع ،وال يغرق نفسه فى أحلم اليقظة
أو الطموحات غير الممكنة
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والشك أن المسيحية تساعدنا فى ذلك حينما تدعونا إلى القناعة " ُكو ُنوا ُم ْك َتفِينَ ِب َما ِع ْن َد ُك ْم" (عب َ " ..)2718فإِ ِّنى أَقُول ُ ِبال ِّن ْع َم ِة
ان"
ا ْل ُم ْع َطا ِة لِى لِ ُكل ِّ مَنْ ه َُو َب ْي َن ُك ْم :أَنْ الَ َي ْر َتئِى َف ْوقَ َما َي ْن َب ِغى أَنْ َي ْر َتئِى َبلْ َي ْر َتئِى إِلَى ال َّت َع ُّق ِل َك َما َق َ
س َم هللا ُ لِ ُكل ِّ َواحِد ِم ْقدَارا مِنَ اإلِي َم ِ
ارة َعظِ ي َمة" (1تى .)171
(رو " ...)871:ال َّت ْق َوى َم َع ا ْل َق َنا َع ِة َف ِهى ت َِج َ
ولكن القناعة ليست ضد السعى إلى النمو ،وتطوير اإلمكانيات البشرية ،الذهنية والعملية والعلمية والمادية ...طالما أن الكل لمجد هللا،
وأن الهدف ليس هو تضخيم الذات ،أو عبادة التراب والمادة.

لذلك فاإلنسان المسيحى يجاهد فى تطوير حياته" ،ويستعمل العالم وكأنه ل يستعمله" (1كو

 .)817:وينمى إمكانياته

المختلفة سعيا ا إلى األفضل ،ال من منطلق الطموح الذاتى ،ولكن من منطلق استثمار الوزنات لمجد المسيح ،وصوال إلى حياة سعيدة فى
الرب.

 -:الستقالل الوجدانى :
بمعنى أن ال يكون اإلنسان تابعا ا  -عاطفيا ا ووجدانيا ا  -آلخر يسبى قلبه ،ويستولى على عواطفه ،ويلغى إمكانية تعامله مع اآلخرين ..فالعاطفة
البشرية الطبيعية ،غير الخاضعة للروح والعقل ،تتحول بعد قليل إلى قيد على اإلنسان ،وسبى شديد ،وذاتية بغيضة ،وربما حسيات وخطايا ،أما
العاطفة التى يضبطها العقل ،وتقدسها الروح ،فهى عاطفة تتسم بما يلى:
 االنتشار واإلتساع لتشمل الكل. -عدم العبودية إلنسان أو شئ.

 -عدم التقلب والثبات.

 االستنارة بحيث ال تجنح باإلنسان إلى المهالك. -النقاء والطهر ،بسبب عمل روح هللا فيها.

 -3الستقالل المعرفى :
بمعنى أن ال يستعبد اإلنسان نفسه إلنسان آخر .أو لمدرسة فكرية معينة ،بل يكون عقله منفتحا ا لكافة البشر والمدارس ،مع إفراز
روحى وذهنى بسبب أمرين :
 روح هللا الساكن فيه ،الذى يرشده إلى جميع الحق... -وكلمة هللا المغروسة فيه ،كسراج يهديه سواء السبيل!!
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القبطي
(إختيارى)
تتكون األبجدية القبطية من  23حرف تتقسم كالتالى:

 42 -1حرف ساكن  7 -حروف متحرك ( < -سُو) يستخدم كرقم  6فقط
 -2هذه العلمة المرسومة هكذا ( ~ ) أو ( ` ) تسمى ﭽنكم .إذا جاءت على حرف ساكن تنطق كحرف ( )eأما إذا
جاءت على حرف متحرك تفيد إستقلل نطق هذا الحرف.
 -3يمكن تقسيم الحروف المتحركة كما يلى :

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

ملحظات هامة :

أدوات التعريف:
فى اللغة القبطية فى أغلب األحوال يجب أن تسبق الكلمة أداة تعريف أو التنكير:
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أدوات التنكير:
وهى  ouللمفرد بنوعيه ،و  \anللجمع بنوعيه.

زمن الماضى التام األول:

 يمكن تكوين الجملة الفعلية بأكثر من طريقة( :حسب الفاعل ،إذا كان اسم ظاهر ،أو ضمير ،أو اإلثنين معا ا فى نفسالجملة) وتطبق هذه الطرق على كل األزمنة.
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 ويوجد فى اللغة القبطية كما فى اللغات السامية جمل إسمية (تبدأ باالسم) ،وجمل فعلية (تبدأ بالفعل) ففى الجملة الفعلية يسبقالفاعل (علمة الفاعل  )`njeكما هو فى المثال:

لم نتحدث مع مرقس

الحاضر األول
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`mpencaji nem Markoc

المستقبل األول
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من صالة النوم

(إنجيل لوقا)22-22 :2
وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان ،وهذا اإلنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل ،والروح القدس كان
عليه .وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه ل يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب .فأقبل بالروح إلى الهيكل .ولما
دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعا عنه كما يجب في الناموس ،حمله سمعان على ذراعيه وبارك هللا قائال :اآلن يا سيدي تطلق
عبدك بسالم حسب قولك ،ألن عيني قد أبصرتا خالصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب .نورا تجلى لألمم ،ومجدا لشعبك
إسرائيل( .والمجد هلل دائما)

القطع
¨ هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل ،مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي ،ألن العمر المنقضي في المالهي يستوجب
ت في األرض ساكنة ،ألن التراب في القبر ل يسبح .وليس في الموتى من يذكر ،ول في
الدينونة .لكن توبي يا نفسي مادم ِ
الجحيم من يشكر .بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة :اللهم ارحمني
وخلصني(.ذوكصابترى … )
¨ لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا ،لكان لك يا نفسي حجة واضحة ،لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة
ي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة ،وفى إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا
أمام الديان العادل ،فأ َّ
لكرسي حكمك المرهوب أفزع ،ولمجلس دينونتك أخشع ،ولنور شعاع لهوتك أجزع ،أنا الشقي المتدنس ،الراقد على
فراشي المتهاون في حياتي .لكنى أتخذ صورة العشار قارعا صدري ،قائال :اللهم اغفر لي فإني خاطى( .كي نين … )
¨ أيتها العذراء الطاهرة أسبلي ظلك السريع المعونة على عبدك .وأبعدي أمواج األفكار الرديئة عنى .وأنهضي نفسي
سبات عميق .فإنك أم قادرة رحيمة معينة ،والدة ينبوع الحياة ،ملكي والهي،
المريضة للصالة والسهر ،ألنها استغرقت في ُ
يسوع المسيح رجائي.
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مديحة سبت الفرح
أبدأ بإسم هللا القدوس،
الحي األبدي الديان،
مخلصنا ُمحيي النفوس،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.
(قدوس الحي الذي ال يموت إرحمنا)
بالتدبير والحكمة وافانا،
ولَبَس جسداً مثل اإلنسان،
وعتقنا من أسر أعدائنا،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.
ن خل ُقه عبداً،
 +تَشبَّه ب َ
م ْ
ن كان في أحزان،
ألجل خالص َم ْ
والكلمة األزلي صار جسداً،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.
 +جعل الهوته ُمتحداً،
بناسوته وهو الديان،
س ِبح و ُنزيده مجداً،
فله ُن َ
أجيوس آثاناتوس ناي نان.
ن له التسبيح،
ح َ
َ
ملَت مريم َم ْ
تسعة أشهر من غير ُنقصان،
ن ب ِذكر ِه الطغمات تصيح،
َم ْ
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

برضاه،
خلَّصنا سيدنا ِ
وأعاد آدم لألوطان،
بعد أن عمُّه ال َ
كربِ وأضناه،
.أجيوس آثاناتوس ناي نان
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 +دائم باقٍ أزلي معبود،
ُمحوِل الماء خمراً في األدنان،
م اليهود،
قد صلبه َق ْو ِ
أجيوس آثاناتوس ناي نان.
ل وكريم،
 +رؤوف رحيم عا ٍ
له ال َعظمة والسلطان،
سكن في أحشاء إبنة يواقيم،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.
أزال العار عن آدم وبنيه،
بحلوله في سيدة األكوان،
ن فيه،
وقد فر َ
ح الكون و َم ْ
أجيوس آثاناتوس ناي نان.
ي إبن هللا بالتحقيق،
سم َّ
ُ
ً
ي أيضا إبن اإلنسان،
وسم َّ
ُ
وهو إله واحد بغير تفريق،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.
هد الشيروبيم والسيرافيم،
شو ِ
ُ +
ً
سجودا أمام الديان،
صائحين باألفراح والتعظيم،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.
ه سماء،
شب ِ
 +صارت مريم ِ
إلبن هللا مانح الغفران،
فتحيَّر في أمرها ال ُفهماء،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.
ضوء أشرق من بيت داود،
فإهتدى به بنو اإلنسان،
سجود،
وله طغمات العرش ُ
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

طأطأ السموات ونزل بيَقين،
لخالص آدم عبده اإلنسان،
فلنرتل جميعاً قائلين،
"أجيوس آثاناتوس ناي نان".

ملوك فُرسان قد جاءوا إليه،
بهداياهم ثالثة ألوان،
وفي بيت لحم َمثلوا بين يديه،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

 +ظهر ُمتحداً بالناسوت،
وفتح أعين العميان،
جبَروت،
وهو ذو ال َعظمة وال َ
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

 +نِجم أشرق تلك األوقات،
فنظروه في تلك البلدان،
وكان يرشدهم في الظلمات،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

 +عظيم هو رب القوات،
ن سجد له يوحنا بإذعان،
َم ْ
وهو في بطن ُأمه أليصابات،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

م بالرحمة إلينا،
َ +
ه ُل َّ
ن قصد ذاتك الفرسان،
يا َم ْ
حل بروح قدسك فينا،
و ِ
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

غافر كل الخطايا والذنوب،
شفى المرضى وأبرأ حماة سمعان،
ومن أجل خالص آدم صار مصلوب،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

وإحفظ شعبك من كل شرور،
وإجعل البيعة في إطمئنان،
خدامها من أبناء النور،
وإجعل ُ
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

فدى آدم وأعطاه عربون،
الخالص من سائر األحزان،
ونجاه من الضيق والسجون،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

ال تغفل عنهم يا قدوس،
وأقبل صلواتهم والقربان،
م ْنجوس،
وإحفظهم من مكايد ال َ
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

َ +قبَل عنا تلك األتعاب،
من المخالفين قيافا وحنان،
وشعب اليهود غليظ الرقاب،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

ن َقبَل إليه العشار،
 +يا َم ْ
وأخرج من بطن الحوت يونان،
إبعد عنهم كيد األشرار،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

 +كريم تَ َّواب عالم وخبير،
البستان،
قد خاطب مريم في ُ
مخلصنا الرب القدير،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

 +والما ِدح ذو الهفوات،
يرجو منك العفو والغفران،
والفوز بنعيم الجنات،
أجيوس آثاناتوس ناي نان.

للرب األرض وما فيها،
مدن والسكان،
جميع ال ُ
ق و ُيحييها،
يَميت ال َ
خل َ ِ
أجيوس آثاناتوس ناي نان
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