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مجلــــة فيلوباتيــــــر - السنة الثانية



رسالة الله لك
هذا الشهر: 

فى هذا العدد
أسرة مجلة فيلوباتير 

+++++++++++

تحت إشراف 
أبونا يوسف حليم  /  أبونا لوقا إستفانوس 

التحرير واإلعداد: وائل مسعود

مساعدي التحرير : مينا مقار / بيتر ميخائيل 

اإلستشارات المالية والقانونية
عماد إلياس / سامح بطرس 

صموئيل  باسيلي / يوسف عطا اهلل / نادر فرانسيس 
/ رفيق خليل  

)أسرة التحرير(
نيافة األنبا كاراس / نيافة األنبا ديفيد

أبونا يوسف حليم / أبونا لوقا إستفانوس / أبونا بيشوي اندراوس 
/ أبونا جان بخيت

نادر عطا اهلل / عاطف شنودة / مها إلياس / د. سوزي خليل / ممدوح جرجس / 
أيمن خليل/ د.جميل مقار / مرقص جبران / أميره مسعود

يوسف عطا اهلل /غادة جورج /بيتر ميخائيل / 
جورج مجلي / كاترين حليم / يوسف يوسف / شيري رزق / ماري توماس

الدعاية واإلعالنات 
عاطف ميخائيل  / بيتر داؤود / أندرو فيليبوس / كريم تادرس

 / نرمين جريس
التصوير والفوتوغراف :  نشأت مكاريوس / سمير عبده

الترجمة والنسخ  
  أ: نبيلة بانود / أمير حليم / ريي ساويرس / أيمن خليل 

التنسيق والجرافيك :  جاكوب/ أيمن عازر

الكمبيوتر والميديا :  رامز عريان

التجميع والتوزيع :  عماد متري / جورج جرجس / كمال عريان

مـــــجـــــلـــــة

    3 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراس  األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   - مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة  كـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــة 

الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــصــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوب  الـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــح   - الــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 

ــا - األنــــــــــبــــــــــا ديـــــــفـــــــيـــــــد 4  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وحنـــــــــــــن بـــــعـــــــــــد خـــــــطـــــــــــــــاة  مـــــــــــــات الــــــمــــــســــــيــــــح ألجـ

هــــــــــــل الــــــــــــمــــــــــــرض الــــــــنــــــــفــــــــي خـــــــطـــــــيـــــــة - الــــــــــقــــــــــس لــــــــــوقــــــــــا إســـــــــــتـــــــــــفـــــــــــانـــــــــــوس   5

٦ حـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــم    يـــــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــف  الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــص   - لــــــــــــــــــــــــــــــك  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأت 

ْذ ِبالرَّبِّ  . اْسُكِن األَْرَض َواْرَع األََمــاَنــَة. 4 َوَتــَلــذَّ ــْرَ ِكْل َعَل الــرَّبِّ َواْفَعِل اْلَ 3 اتَّ
ــــِري، ـــِكـــْل َعــَلــْيــِه َوُهــــَو ُيْ يــَقــَك َواتَّ ــْم ِلـــلـــرَّبِّ َطــِر ــِبــَك. 5 َســلِّ َفــُيــْعــِطــَيــَك ُســــْؤَل َقــْل

ــم ــ ــل ــمـــــك. هـــــــمـــــــســـــــات قــ ــ أيـــــــــا أم اإللـــــــــــه إذكـــــــــــــــرى. مـــــــن ذكـــــــــر إسـ

ــه يــــومــــًا صــــل . مــــن أجـــــل إلبـــنـــك. ــ ــا أم اإللــ ــ أيـ

ــا الــــائــــل تــــعــــاىل. فــعــنــدهــا جتــــد الــــــرور.  ــ أهيـ

لــن خيــيــب األمــــل يــومــًا . مــهــمــا كــانــت األمــــور. 

ــفـــاء.  يــــد الـــشـ ــر ــلـــســـم. لـــمـــن يــ ــــذراء بـ ــعــ ــ ــا الــ ــنــ أمــ

أمــنــا الــــعــــذراء حــبــًا . تــعــطــى لــلــقــلــب الـــعـــزاء. 

أمـــنـــا الـــــعـــــذراء أنــــــِت . مــــن تـــاعـــد لــلــهــايــة. 

فما معىن للحياة دونك. أنت يا معىن للشفاعة. 

ــًا لــلــجــمــيــع . فـــحـــبـــك فـــــاق الــــيــــال.  ــبــ أنـــــــِت حــ

ــبـــال.  ــزاء. صــــامــــدة صـــمـــد اجلـ ــعـ ــلـ كـــنـــت مـــثـــا لـ

كم بكيِت عل احلبيب. وقت صلبه من الطاه. 

كــيــف حتملت اآلالم ؟ عــنــدمــا ســيــق كـــاه ؟

ــــال إلــــهــــى. لــــن تـــكـــوين ىف الـــقـــبـــور.  أنـــــت مــــن قـ

إصعدى فاألرض صارت. موطنًا لكل الرشور. 

فإشفعى للكل كــانــوا. مــن ىف غــربــة أو بعيد.  

فإشفعى لمن كان حيزن. يصبح يوما سعيد.

بقلم / مرقص جربان

)١( واحد كسالن جدا شغال في ورشة ، فى يوم لمبة 
الورشة إتحرقت ، المعلم قاله تعرف تركب اللمبه دي؟ 

قال له دي حاجة سهلة قوي، المعلم شاله على كتفه ربع 
ساعه علشان يركبها...لكن مافيش حاجة ركبت..

 المعلم قاله : أنت مركبتش اللمبه ليه؟ 
قال له اللمبه قالووز وانت اللى مبتلفش يا معلم.

)٢( مدرس انجليزي بيقول لطالب لو عايز تقول لواحد تعالي هنا باالنجليزي حتقوله 
إيه ؟ قال حقوله : كام هير..

قاله برافو ...،طب لو عايز تقوله يرجع تاني حتقوله إيه ؟؟ 
قاله : هلف من الناحية التانية وأقوله : كام هير.

إضحك

كلمات من نور 
الصوم نور للنفس .رصاحه للعقل ، حترر من الفاد، باب 

للخشوع، تهد للمتواضع، إنسحاق هبيج يسبب الهدوء. 

“ القديس يوحنا الدرجي “

أعلم يقينا ان كل إنان يأكل ويرشب با ضابط وحيب أباطيل 
هذا العالم فانه ال يستطيع أن ينال شيئا من الصاح بل ولن 

“ االنبا مويس األسود “يدركه لكنه خيدع نفسه.                      

شري رزق
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أن  ولــــــــكــــــــن  الـــــــعـــــــالـــــــم  نــــــــــــرك  أن  لــــــيــــــس  الـــــــــزهـــــــــد 
بــــــــه.  الــــــــقــــــــلــــــــب  تــــــعــــــلــــــق  دون  الـــــــــعـــــــــالـــــــــم  منــــــــلــــــــك 
ــيــــــس يف قـــلـــبـــك.  ــ ــــك ولــ ــــديــ يــ ــــون الـــــعـــــالـــــم يف  ــكـ ــ ــيـ ــ فـ
 Asceticism is not to forsake the
 world, but it is to own it without
 attachment...the world will be in
.your hand and not in your heart

واحلــــــــيــــــــاة   ، حــــــــيــــــــاة  هـــــــــو  ــــح  ــيــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ الـــــــــمـــــــــوت يف 
بــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــدة عــــــــــــــــــن الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــيـــــــــــح هــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــوت. 
 Death in Christ is life, and
.life away from Christ is death

تـــــــقـــــــلـــــــق كـــــــــــــم مـــــــــــــن الــــــــــمــــــــــافــــــــــة ســـــــــــرهتـــــــــــا يف  ال 
تــــــرجــــــع  أن  ميــــــكــــــنــــــك  ألنـــــــــــــــه  الـــــــــــطـــــــــــأ،  يـــــــــق  الـــــــــطـــــــــر
يـــــق الـــــــصـــــــواب.  ــة جـــــــديـــــــدة يف الـــــطـــــر ــ ــلــ ــ ــــدأ رحــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـ
 Do not worry about the distance   
you have gone in the wrong way, be�
cause you can always return and be�
.gin a new journey in the right way

الـــــنـــــاس  ــــر  ــكـ ــ ــفـ ــ تـ عــــــــي  تــــســــيــــطــــر  أن  ــيــــع  ــطــ ــتــ تــــســ ال 
ــيــــطــــر عـــي  ــــك تــــســــتــــطــــيــــع أن تــــســ ــنـ ــ ــكـ ــ جتـــــــاهـــــــك، ولـ
تـــــــفـــــــكـــــــرك جتــــــــــــــاه الــــــــــنــــــــــاس وهـــــــــــــــــذا هــــــــــو األهــــــــــــــم. 
 You cannot control what people
think of you, but you can con�
trol the way you think of peo�
.ple, and that is more important

قــــدم لــطــف وغـــفـــران وحمــبــة بــــدون رشوط والتــنــظــر 
ــــق،ألن عــــمــــلــــك يــــظــــهــــر مـــــــن أنـــــــت.  ــــحــ ــتــ ــ ــــســ لـــــمـــــن يــ
 Offer kindness, forgiveness, and love
 without condition or consideration
for what others may deserve. Be�
.cause your deeds show who you are

أهـــــــــتـــــــــم حبــــــــيــــــــاتــــــــك الـــــــــداخـــــــــلـــــــــيـــــــــة وروحــــــــــيــــــــــاتــــــــــك، 
وجــــــــــــهــــــــــــك.  عــــــــــــــــــي  هــــــــــذاســــــــــيــــــــــنــــــــــعــــــــــكــــــــــس  ألن 
 Attend to your inner spiritual life"
"because this will reflect on your face

قــــــــلــــــــب الــــــــــقــــــــــداســــــــــة هـــــــــــي قـــــــــــداســـــــــــة الــــــقــــــلــــــب. 

 The heart of holiness is
the holiness of the heart

العني ال ترى كل شئ، فا تترع حبكمك عل أحد.
The eye doesn't see everything. There-
.fore, do not hasten to judge anyone

يــــذبــــك  فـــــــكـــــــرًا  أو  شـــــخـــــصـــــًا  أو  شـــــئـــــيـــــًا  تــــــــــدع  ال 
فـــــقـــــط.  األرضــــــــــــيــــــــــــة  اجلـــــــــاذبـــــــــيـــــــــه  إال  أســــــــفــــــــل  إىل 
 Do not let anything, or anyone, or any
 thought bring you down, other than
.the earth's gravity

إن ســـلـــكـــت بـــــاالميـــــان يــــكــــون كــــل ىشء ممــــكــــن،وإن 
وإن  ىشء،  كــــــــل  يف  ــــح  ــــجـ ــنـ ــ تـ بـــــــالـــــــرجـــــــاء  ــكـــــت  ــ ــلـ ــ سـ
مجـــــيـــــل.  كــــــــــل ىشء  تــــــــــــــرى  بــــــالــــــمــــــحــــــبــــــة  ســــــلــــــكــــــت 
 If you walk by faith everything will
 be possible, if you walk by hope, you
 will prosper, if you walk by love you
see everything beautiful

ضــع ربنا يسوع أمــام عينيك، والــكــتــاب المقدس 
ــــت رجـــلـــيـــك.   ــه حتـ ــ ــواتــ ــ ــــك، والــــعــــالــــم وهشــ ــديـ ــ ــــني يـ بـ
 Put our Lord Jesus before your eyes,
 the Holy Bible in your hands, and the
.world and its desires under your feet

الـــــــــعـــــــــالـــــــــمـــــــــي(   ( الــــــــمــــــــســــــــتــــــــعــــــــجــــــــل  جتــــــــــعــــــــــل  ال 
اإللـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــي(.   ( الـــــــــــــمـــــــــــــهـــــــــــــم  عـــــــــــــــــــن  يــــــــــلــــــــــهــــــــــيــــــــــك 
Do not let the urgent things (world�"
 ly) distract you from the important
"(things (divine

ىشء  أي  تـــــفـــــعـــــل  أن  تــــســــتــــطــــيــــع  ال  كــــــنــــــت  أن 
جتــــــــاه أمــــــــر مــــــــا، صــــــي مــــــن أجـــــلـــــه وال تــــقــــلــــق، فــا 
تـــــــكـــــــون ســـــجـــــيـــــنـــــًا ألشـــــــــيـــــــــاء ال ميـــــكـــــنـــــك تـــــغـــــرهـــــا. 
 If you can't do anything about it,
 pray for it and don't worry, don't be
 a prisoner to the things you can't
.change

كـــــــــن كــــــالــــــمــــــصــــــور الـــــــمـــــــاهـــــــر يـــــنـــــظـــــر لــــــلــــــنــــــاس مـــن 

الـــــــــــــزاويـــــــــــــة اجلـــــــمـــــــيـــــــلـــــــة، والـــــــــعـــــــــدســـــــــة الــــــصــــــافــــــيــــــة. 
Be like the professional photogra�"
 pher who looks at people from the
 beautiful angle and through the clear
"lens

لـــنـــصـــر  نــــتــــغــــر  كــــلــــمــــا  الــــــلــــــه ،  نــــــقــــــرب إىل  كــــلــــمــــا 
شــــــكــــــلــــــه، وتـــــنـــــطـــــبـــــع صـــــــــورتـــــــــه اجلـــــمـــــيـــــلـــــة عــــلــــيــــنــــا. 
 The more we come close to God, the
 more we transform into His likeness,
 and His beautiful image is engraved
.on us

ِعش كما تريد فإنك سرحل، وأحب ما تريد فإنك 
عليه.  فإنك سُتحاسب  تريد  ما  وأعمل  ستركه، 
 Live as you like, you will die, love
 whatever you want, you will leave it,
 do whatever you want you will give
.an account on it

مــيــاه الــمــحــيــط الــكــثــرة ال تــغــرق قـــارب صــغــر مالم 
تــتــرب بــداخــلــه، هــكــذا الــمــشــكــات والــضــيــقــات،  
لــن تــغــرقــك مــا لــم تــســمــح لــهــا بــالــدخــول داخــلــك. 
 A small boat does not sink in the
 ocean if water doesn't enter inside.
Likewise are problems and tribula�
 tions, you cannot sink if you stop
.them from entering inside

أمـــــــــــــام  الـــــــــــلـــــــــــه  ميـــــــــثـــــــــل  الــــــــــــــــــــــــــادم  أو  الـــــــــــكـــــــــــاهـــــــــــن 
الــــــــــــــنــــــــــــــاس ،وميــــــــــــــثــــــــــــــل الــــــــــــــنــــــــــــــاس أمـــــــــــــــــــــــام الــــــــــلــــــــــه. 
The priest or the servant repre�
 sents God before people, and
.represents people before God

نيافـــــــــــة األنبـــــــــا  كـــــاراس
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ــقــــدس ــمــ ــ ــاب ال ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــحـــــجـــــارة فــــــي الـ

كان هناك وعد لسليمان أن يبين الهيكل وقد أوصاه الرب 
االله أن حيرض احلجارة الازمة للبناء من صيدون جنوب 
لبنان عي الرغم من وجود نفس نوعية احلجارة يف أورشليم . 
ُيــقــطــع  احلــــجــــر  أن  دراًس  يــعــلــمــنــا  أن  الـــــــرب  أراد  ــنــــا  وهــ
ــيـــم ثـــم يــنــقــل ايل  ــلـ ويــنــحــت ويــشــكــل ويـــهـــز خـــــارج أورشـ
ــا يــــكــــون جـــــاهـــــزًا الن صــــيــــدون تــــرمــــز )  ــنـــدمـ ــيــــم عـ ــلــ أورشــ
ــيـــم تـــرمـــز ) لــلــســمــاء ( حــيــث انـــنـــا لن  ــلـ لــلــعــالــم ( وأورشـ
نتشكل أو جنهز يف السماء ولكن كل التشكيل والنحت 
يــكــون يف الــعــالــم ) صـــيـــدون ( ثـــم نــنــتــقــل ايل الــســمــاء .
الــنــي أن يبين الهيكل ولــكــن طلبه رفــض ألن  َداُوَد  أراد 
يــــده كـــانـــت مــلــطــخــة بـــالـــدمـــاء وبـــيـــت الـــــرب اليـــقـــام عي 
ــاء الــســيــد المسيح القائم  ــاء الــبــرش بــل يــقــام عــي دمـ دمـ
من األمــوات وهــذا ما يؤكده ابونا يعقوب الــذي اسند 
رأســــه عـــي حــجــر ونــــام فــــرأي الــســمــاء مــفــتــوحــة ومــائــكــة 
الــلــه صــاعــدة ونـــازلـــة عــي ســلــم ِحــيــَنــِئــٍذ قـــال مــا هـــذا إال 
بيت الله )بيت إيــل( وهــذا بــاب الــســمــاء)تــك١٧:٢٨(
ــًا ثــم  ــ ــامئـ ــ ــــع  نـ ــــوضـ ــر الـــــــذي كــــــان يف الـ ــجــ ــــم أخــــــذ هــــــذا احلــ ثـ
يـــــــت وهـــــــــذه إاشرة لــلــكــنــيــســة  ــة  وصـــــــب عـــلـــيـــه ز ــ ــامــ ــ إقــ
ــيــــح ــمــــســ الــــــمــــــقــــــامــــــة عـــــــــل مــــــــــــوت وقـــــــيـــــــامـــــــه الــــــســــــيــــــد الــ
) مــــــــــــــــات ألجـــــــــــــل خـــــــطـــــــايـــــــانـــــــا وأقــــــــــيــــــــــم ألجـــــــــــــل تـــــــربيـــــــرنـــــــا(

- أمــر  الــرب مــن يشوع ابــن نــون  أن يتقدم الكهنة حامي 

تابوت العهد لعبور هنر األردن حيث انفلق الهر  وقلت 
المياه تدرييا وهنا أمر يشوع  ان تؤخذ ١٢  حجرًا من 
قـــاع الــهــر وتــنــصــب كــعــمــود يف اجلــلــجــال وكــذلــك أيــضــًا 
ان حيــرضوا ١٢ حجرًا من الرب ويضعوهم حيث الكهنة 
حامي تابوت العهد واقفني وبعد ان عرب مجيع الشعب 
المياه ايل وضعها الطبيعي ودفنت احلجارة  ورجعت 
يف قــاع الهر يبقي احلجارةالمنصوبة يف اجللجال وهذه 
ــــوت اإلنـــــــان الــعــتــيــق ومــــيــــاد اإلنـــــان  إاشرة  إىل مـ
اجلـــديـــد يف الــمــعــمــوديــة )  مــدفــونــني مــعــه بــالــمــعــمــوديــة 
ــنـــاك لـــوحـــني مــــن احلـــجـــرداخـــل  ــــان هـ ــــه  كـ ( وال نـــنـــي انـ
ــــه)  الــــوصــــايــــا الــــعــــرش ( ــلـ ــ ــا كــــــام الـ ــمــ ــهـــد  وهــ ــعـ ــابـــــوت الـ ــ تـ
)  ١٠5:١١٩ مــــــــــز   ( كــــــــامــــــــك  لــــــــرجــــــــي  ..  رساج 

-حـــلـــم نــبــوخــذنــر بــالــتــمــثــال الـــــذي رأســـــه مـــن ذهــــب . 
ــــدره وذراعـــــــاه مـــن فـــضـــٍة . بــطــنــه وفـــخـــذاه مـــن حنـــاٍس  صـ
.قــــدمــــاه مـــن حـــديـــد وخـــــزف وهـــنـــا رأي حـــجـــٌر قـــد قطع 
بغر يــد بــرشيــة) بـــدون زرع بــرش ( هــذا احلــجــر الـــذي هو 
المختلفة  باجزائه  التمثال  هــذا  يسحق  المسيح  السيد 
الــــي متــثــل الــمــمــالــك ألنــــه البــــد ســـيـــأيت يــــوم ونـــقـــول قد 
صــــارت ممــالــك االرض لــلــرب ومــســيــحــه )رؤيـــــا ١١:١5(

ويِف تأمل للعامة أوريانوس يقول َداُوَد كان معه مخسة 
حجارة ولكنه استخدم حجٌر واحد فقط من المسةالسقاط 
بــســيــفــه وقـــتـــلـــه  جـــلـــيـــات  َداُوَد ســـيـــف  وأخــــــــذ  جـــلـــيـــات 

الـــــمـــــس حــــــجــــــارة هــــــي كــــلــــمــــة الــــــــــرب ) أســــــفــــــار مــــويس 
الــمــســة ( الــــي اســتــخــدم الــســيــد الــمــســيــح ســفــر واحـــد 
ــــات( يف الـــتـــجـــربـــة  ــيــ ــ ــلــ ــ فــــقــــط لـــــلـــــرد عــــــي الــــشــــيــــطــــان )جــ
ــــذا الـــســـفـــر هــــو ســـفـــر الــتــثــنــيــة ومــنــه  ــان هـ ــ ــبـــل وكــ عــــي اجلـ
الــــــــــــــــرب إلــــــــهــــــــك تــــــتــــــقــــــي وإيــــــــــــــــــــاه تـــــــــعـــــــــبـــــــــد)تـــــــــث٦:١3(
)  ٦:١٦ تــــــــــــــث   ( إلــــــــــهــــــــــكــــــــــم  الـــــــــــــــــــــــرب  جتــــــــــــــربــــــــــــــوا  ال 

بـــنـــفـــس  قــــتــــلــــه  وداود  الـــــــمـــــــوت  هـــــــو  جـــــلـــــيـــــات  ســـــيـــــف 
ــيــــح عـــنـــدمـــا  الــــســــيــــف وهــــــــــذا مــــــا فــــعــــلــــه الــــســــيــــد الــــمــــســ
تــغــلــب عـــي الــشــيــطــان وســحــقــه وأبـــطـــل شـــوكـــة الــمــوت

يف  والــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوت  داس  +بــــــــــــــــالــــــــــــــــمــــــــــــــــوت 
الـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــور انــــــــــــــعــــــــــــــم عـــــــــلـــــــــهـــــــــم بـــــــــــــاحلـــــــــــــيـــــــــــــاة االبــــــــــــــديــــــــــــــة

احلجارة تشر ايل القاوة والموت وعكس احلجارة هو الزب 
الذي يشر ايل احلياة وهذا ما جعل الشيطان يف اول جتربةعي 
اجلبل قائًا ) قل للحجارة ان تصر خزبًا ( َاي ان حيول الموت 
ايل حياة ورفض السيد المسيح قائًا ليس بالزب وحده.....

ولـــــــــــكـــــــــــن نـــــــــفـــــــــذ هــــــــــــــــــذا الـــــــــطـــــــــلـــــــــب بــــــــتــــــــحــــــــويــــــــل الـــــــــمـــــــــوت 
دخـــــــولـــــــه  عـــــــنـــــــد  األطــــــــــــفــــــــــــال  رصخ  عـــــــنـــــــدمـــــــا  حـــــــــيـــــــــاة  ايل 
َداُوَد ابــــــــن  يــــــا  ....خـــــلـــــصـــــنـــــا  أوصــــــنــــــا  قــــائــــلــــني  ألورشـــــلـــــيـــــم 
حــــــــــيــــــــــاة( ايل  الــــــــــــــمــــــــــــــوت  لـــــــــــــهـــــــــــــم)حـــــــــــــول  فــــــــــاســــــــــتــــــــــجــــــــــاب 

ــم عـــــــي لـــــــــان رؤاسء  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــان وتـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــشـ وهــــــنــــــا أغـــــــتـــــــاظ الـ
ــيـــح ان يـــســـكـــت اجلـــمـــوع  ــبـــني الـــســـيـــد الـــمـــسـ ــالـ ــنـــة مـــطـ ــهـ ــكـ الـ
واألطــــفــــال فــقــال لــهــم إن ســكــت هــــؤالء فـــاحلـــجـــارة تــــرخ..

رافــضــًا نــفــس الــطــلــب مــن الــشــيــطــان ولــكــن نــفــذه لألطفال 
ألنـــــــــــــــــــــــــــــــــك أخـــــــــــــــــفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــــــــذه عـــــــــــــــــــــــــن احلــــــــــــــكــــــــــــــمــــــــــــــاء 
والــــــــــفــــــــــهــــــــــمــــــــــاء وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــهـــــــــا لــــــــــألطــــــــــفــــــــــال )لـــــــــــــــــــــــــــــــــو4٠:١٩(

+ ويِف مــرة اخـــري أراد ليس الشيطان ان يــربــه بــل الكتبة 
يــــســــيــــون ان يـــــربـــــوه مــــقــــدمــــني لـــــه امــــــــــرأة أمـــســـكـــت  والــــفــــر
تـــرجـــم  نـــــامـــــوس مـــــــويس فــــهــــي  ــــســـــب  ــفــــعــــل وحـ يف ذات الــ
) ..؟!؟!  ــــوت  مـ ايل  ــيــــاة  احلــ حيــــولــــوا  ان  أرادوا   ( بـــاحلـــجـــارة 
فـــــــــــــــألـــــــــــــــهـــــــــــــــم الـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــد الــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــح ســـــــــــــــؤالـــــــــــــــني

أواًل  فــــــــــلــــــــــرمــــــــــهــــــــــا  خــــــــــطــــــــــيــــــــــة  بــــــــــــــــــا  مــــــــــنــــــــــكــــــــــم  ١-مـــــــــــــــــــــــــــــن 
اجلــــــــمــــــــيــــــــع فـــــــــــــــــراجـــــــــــــــــع   )  ٧:٨ يــــــــــــوحــــــــــــنــــــــــــا   ( حبــــــــــــجــــــــــــر 
) ــا 4٦:٨  ــ ــنـ ــ ــــوحـ يـ ــة)  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ خـ عـــــــي  ــتــــين  ــبــــكــ يــ مــــنــــكــــم  مـــــــن   -٢

يف هــذا الصحاح الثامن مــن إجنــيــل يوحنا وبنفس احلــجــارة 
الــــي الــتــقــطــوهــا لـــرمجـــوا الــــمــــرأة الــــي أمــســكــت يف زنــــا هنا 
جتـــارس الــهــود والــتــقــطــوا نــفــس احلـــجـــارة لــرمجــوا رب المجد

أرادوا ان ليس فقط ان حيولوا احلياة ايل موت بل ان يقتلوا ويرمجوا 
احلياة بل رئيس احلياة واهب احلياة يف اخر اإلصحاح عندما
يـــــــــــــــــــــــــــو5٩:٨  )) لــــــــــــــــرمجــــــــــــــــوه  حــــــــــــــــجــــــــــــــــارة  رفــــــــــــــــعــــــــــــــــوا   ((
الله هو الوحيد القادر ان يغر طبيعتنا مهما كانت قاسية وصلبة
إن الله قادٌر أن يقيم من هذه احلجارة اوالدًا البراهيم ) لوقا 3:٨ (

عاطف شنودة

ــمـــل يف  ــعـ ــنـــــاك رجـــــــل يـ ــ  + يف يـــــــوم مـــــن االيــــــــــام كـــــــان هـ
ــعــــد اجنـــــــــاب ابـــهـــم  ــيــــت زوجــــــتــــــه بــ ــوفــ ــار تــ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــة الـ ــطــ حمــ
و  ــــا،  ــيـ ــ ــونـ ــ ــنـ ــ جـ ــــا  ــبـ ــ حـ هـــــــــذا  ــه  ــ ــنــ ــ ابــ ــــب  ــ حيـ كـــــــــان  و  األول، 
ــــان يــــأخــــذه مـــعـــه ايـــنـــمـــا يـــذهـــب، ــنـــه كـ بــســبــب حـــبـــه البـ
 و يف يوم وهو معه يف العمل و بينما كان ابنه يلعب 
بني سكك القطار اىت القطار مرعا، فنظره األب من 
بعيد، نادى عل ابنه كي يبتعد عن سكة القطار لكن 
ابــنــه لــم يستطع ان يسمع مــا يــقــول، فكر الــرجــل هل 
احــول سكة القطار لكي انقذ ابــين ؟ لكن ان فعلت 
يــق  ســيــمــوت كــل مــن يف داخــــل هـــذا الــقــطــار الن الــطــر
يــق لقطار ثــاين قـــادم باجلهة المعاكسة،  االخـــر هــو طــر
يـــق الـــقـــطـــار و ان يضع  ــه لـــن حيــــول طـــر ــرر انــ و اخـــــرا قــ
ابـــــنـــــه الـــــوحـــــيـــــد مــــــن اجــــــــل كــــثــــريــــن داخــــــــــل الــــقــــطــــار.
++فعل الرغم من ان هذا الرجل كان ال يعرف احدا 
مــن الــنــاس الــذيــن هــم داخــل القطار، لكنه وضــع ابنه 
ضحيه لينقذ كــثــريــن مــهــم الــصــاحلــني و مــهــم الــطــاة.

ــا  ــ ــ ــن ــ ــ ــاب ــ ــ ــت ــ ــ ك
ــقــــدس  ــمــ ــ ال
ــريـــد وعــجــيــب  فـ

يف موعظة السيد المسيح عل اجلبل علم اجلموع قائا 
"سمعتم انه قيل حتب قريبك وتبغض عدوك واما انا 
اىل  اعداءكم.باركوا العنيكم.احسنوا  احبوا  لكم  فاقول 
مبغضيكم. وصلوا الجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم "  
 لقد اراد الرب يسوع ان يعلمنا يف هذه االيات ان تكون لنا 
حمبة عظيمة وفريدة من نوعها.حمبة من الممكن ان تكون 
صعبة علينا، لكن السيد المسيح مثل لنا هذا احلب 
مبوته عل الصليب الجل خطايانا حيث يقول الكتاب 
يف رومــيــه "النـــه وحنــن بعد خــطــاة مــات المسيح الجلنا 
ــا ال اســتــطــيــع ان احــــب هــذا  + كــثــريــن مــنــا يـــقـــولـــون انــ
الشخص فقد ااسء ايل كثرا، ال استطيع ان احتدث اليه 
هذا صعب عي، او بلغة اخرى انا ال استطيع ان احب 
من يكرهين و من يبغضين لكن ايضا علمنا الرب يسوع يف 
مىت 4٦:5 " النه ان احببتم الذين حيبونكم فاي اجر لكم" 
فالرب يسوع وكأنه يقول لنا يف هذه االيــات ان كانت 
حمبتك فقط لمن حتب فان حمبتك فارغه و با فائده.

األيام  هذه  في  تغيير  في  نبدأ  دعونا 
لمن  الــحــب  نــقــدم  ان  ،و  المقدسة  
الشخص  ــى  ال لنذهب  الــيــنــا،  يــســيء 
احبك  انــا  له  نقول  و  الينا  ــاء  اس ــذي  ال
حتى  هــذا،  علمني  المسيح  السيد  الن 
لكي   45  :  5 متى  في  جاء  كما  و  نكون 
السموات. في  الذي  ابيكم  ابناء  تكونوا 

+++قم اآلن واذهب إلى من تبغضه وقل 
له "احبك" و ال تقل فقط بل اعمل بها ،،،

ونحــن بعـــد خطــــاة  
مات المسيح ألجلنــــــا

نيافــــــــة األنبــا ديفيـــــــد
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ــة داخـــــلـــــهـــــا ! ــ ــي ــ ـــف ــتـ ــ ــخ ــ
ُ
الــــــــي تُــــظــــهــــر لــــــؤلــــــؤة املــــحــــبــــة امل

يف  يوجد  ال  اللذين  بينهم  من  كثريه  بأشخاص  الحياة  تالقينا  فقد 
أشخاص   .. بوجودهم  حي  يشعرهم  او  بهم  يهتم  من  حياتهم 
قد طوتهم الحياه وآلقتهم يف وادي النسيان، يتمنون لو يجدوا من 
يتذكرهم ويبدي االهتمام بهم وينظر ملا يحتاجونه..وهنا نستجيب 
تنظروا كل  “ال   :  ) ) يف 4:2  ايل أهل فيليب  الرسول  بولس  لرسالة 
“ أيضاً  آلخرين  هو  ما  ايل  واحــد  كل  بل  لنفسه،  هو  ما  ايل  واحــد 

ــي االهـــــانـــــه نــتــعــلــمــه مــن  ــ ــيـــت كـــيـــفـــيـــة الـــــــرد عـ ــكـ ــيـ إتـ
ــدد الــــقــــادم ! ــعــ ــ ــالـــث يف ال ــثـ ــوده الـ ــ ــن ــا شــ ــابـ ــبـ ــة الـ ــداســ قــ

أمرة مسعود   
    

أؤكــد من واقــع خــربيت يف الدمة ىف هــذا المجال 
لـــفـــرة طــويــلــة، هــــذه الــفــكــرة الــاطــئــة ) فـــكـــرة أن 
يــة  ــراض الـــمـــرض الــنــفــي هـــى أفـــعـــال أخــتــيــار ــ أعــ
وســلــوكــيــات مــتــعــمــدة( – مــا هــي إال جمـــرد نتيجة 
عدم فهم أغلب الناس بطبيعة األمراض النفسية.
يف حقيقة األمر، هذه احلاالت حتدث نتيجة للل 
وظيفي يف المخ كعضو مادي يعمل من خال المواد 
الكيميائية المنقولة له عن طريق الدورة الدموية.
و لكن هنا عليك أن تتذكر أن الله ، خالقنا العظيم 
المملوء باحلب واحلنان ، كي الرمحة و المعرفة، هو 
وحده يعلم مجيع تفاصيل كينونتنا الُمعقدة. وهو 
بالتأكيد سيضع يف األعــتــبــار كــل العيوب وأوجــه 
القصور لدينا عندما حيُكم علينا برمحته الواسعة.

" َأْنـــَت َعــَرْفــَت ُجــُلــويِس َوِقــَيــاِمــي. َفِهْمَت ِفْكِري 
ْيــــــــــَت، َوُكـــــلَّ  ــــِي َذرَّ ــ َب ــْر ــ ــ ــَلـــِكـــي َوَم ِمـــــْن َبـــِعـــيـــٍد. َمـــْسـ
ـــــُه َلـــْيـــَس َكــِلــَمــٌة يِف ِلــــــَايِن، ِإالَّ  نَّ ــَرْفــــَت. ألَ ُطـــــُرِق َعــ
ــَهــــا." )مــــــــــز٢:١3٩�4( ــ ــلَّ ــا ُكــ ــ ــَهَ ــ ــَرْف َوَأْنـــــــــَت َيــــا َربُّ َعــ

ــِنـــْعـــُت يِف  ــَمــا ُصـ ــــِف َعـــْنـــَك ِعـــَظـــاِمـــي ِحــيــَن ــَت ــ "َلـــــْم َتْ
َعْيَناَك  األَْرِض.َرَأْت  َأْعــَمــاِق  يِف  َوُرِقــْمــُت  ــَفــاِء،  اْلَ
َرْت،  َها ُكِتَبْت َيــْوَم َتــَصــوَّ َأْعــَضــاِئ، َويِف ِســْفــِرَك ُكلُّ

ـــا." )مــــزمــــور١3٩:١5�١٦( ــٌد ِمـــْهَ ــ ــْم َيــُكــْن َواِحـ ِإْذ َلـ
ــؤالــــك، هـــي أن  نــقــطــة أخـــــري هـــامـــة يف إجـــابـــة ســ
هــــــذه احلــــــــاالت وأعــــراضــــهــــا تــــصــــدر مــــن الـــعـــقـــل، 
يـــض ســلــبــًا كــلــمــا جـــاهـــد يف  لـــهـــذا تـــؤثـــر عـــي الـــمـــر

ــه الــــروحــــيــــة . ــ ــاراستــ ــ أن يــــــــؤدي ممــ
ويــــــــــعــــــــــلــــــــــق بــــــــــــولــــــــــــس الــــــــــــرســــــــــــول 
عـــــــــــــــــي أهـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام 
الـــــعـــــقـــــل أثـــــــنـــــــاء الـــــــصـــــــاة قـــــائـــــا:
وِح، َوُأَصيِّ  "َفَما ُهَو ِإًذا؟ ُأَصيِّ ِبالرُّ
ُل  وِح، َوُأَرتِّ ُل ِبالرُّ ْهِن َأْيًضا. ُأَرتِّ ِبالذِّ
ــا." )١كــــــــو١4:١5( ــ ــًضـ ــ ــِن َأْيـ ْهــ ــالــــذِّ ــ ِب
هنا وأود أن اطمئنك يا صديقي 
أن الله الــذي سمح هبــذا المرض 
ــأثــــره عــلــيــك ، لــن  ــيــــدًا تــ يــعــلــم جــ

ــبـــب مــــرضــــك بــــغــــر انــــصــــاف. ــيـــك بـــسـ ــلـ حيــــكــــم عـ
بل عي النقيض، جند أن ربنا يسوع المسيح له كل 
المجد ، علمنا أن متغرات اإلنان ظاهرة أمام 
عينيه عند احلــكــم، عــل سبيل المثال حــني قــال:

َباٍت،  "َولِكنَّ الَِّذي اَل َيْعَلُم، َوَيْفَعُل َما َيْسَتِحقُّ َضَ
ُب َقِليًا. َفُكلُّ َمْن ُأْعِطَي َكِثًرا ُيْطَلُب ِمْنُه َكِثٌر،  ُيرْضَ

." )لوقا 4٨:١٢( ْكَثَ َوَمْن ُيوِدُعوَنُه َكِثًرا ُيَطاِلُبوَنُه ِبَأ
ــادل  ــ ــــح ىف هــــــذه األيــــــــة كـــيـــف أن الــــــــرب عـ ــــوضـ ويـ
ــًا لـــمـــا مــنــحــه لـــنـــا ، ومـــــع ذلـــك  ــقــ يـــنـــا وفــ وســـيـــجـــاز
يــنــبــغــى أن تــــؤخــــذ هــــــذه الــنــقــطــة  ال 
كــــــعــــــذر مـــــــن ٍقــــــبــــــل الـــــــنـــــــاس الـــــذيـــــن 
ــــن األمــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة . ــانــــون مـ يــــعــ
ولــكــن هــنــا البـــد يل مــن الــتــأكــيــد عل 
ــــي يف عـــاج  ــروحــ ــ ــــب الــ ــانـ ــ أهـــمـــيـــة اجلـ
األمــــــراض الــنــفــســيــة جــنــبــًا إيل جنب 
ــفـــــي. ــ ــنـ ــ مـــــــع الـــــــعـــــــاج الـــــــــــــــدوائ والـ
ــــك بـــســـبـــب أنـــــه كـــمـــا ذكــــرنــــا مــن  ــ وذلـ
قــبــل أن مجــيــع األمــــــراض قـــد نــأت 
مـــــــــن الـــــــــفـــــــــاد الـــــــــــــــذى دخــــــــــــل إىل 
االنــــان بــســقــوط أدم وتــنــاقــلــتــه مجــيــع األجـــيـــال .

الـــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــس/ لـــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــوس
ــــم والـــهـــيـــد  يـ ــر ــ ــيـــســـة الــــســــيــــدة الـــــــعـــــــذراء مـ ــنـ ــــن كـ ــاهـ ــ كـ
فيلوباتر مرقوريوس – الكنيسة القبطية االرثوذكسية 
. نـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــــــرىس   ، بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل 
أســـــــــــــتـــــــــــــاذ مـــــــــــاعـــــــــــد مـــــــــتـــــــــفـــــــــرغ الـــــــــــطـــــــــــب الــــــنــــــفــــــى
ــــرىس ــــوجــ ــيــ ــ نــ جـــــــامـــــــعـــــــة روجتـــــــــــــــــــرز  الــــــــطــــــــب /-  ــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ كــ

خطيـــة ؟؟!!

هـــــــــــــــل
المرض النفســـــى 

القس لوقـا إستفانــوس

احــــــــــــــــــــــرام  يف  األتـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــت  مـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــون  يــــــــــكــــــــــمــــــــــن 
يــــــــــــــــــن واألهـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــام هبـــــــــــــــم ومــــــــــــاركــــــــــــهــــــــــــم.  اآلخــــــــــــــــــر
ــه  ــه وبـــــــشـــــــئـــــــوهنـــــــم كــــــــــــــان لــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــــشــ اهـــــــــتـــــــــمـــــــــام الـــــــــبـــــــــابـــــــــا بــ
ــم بـــــــه. ــ ــهــ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ اثــــــــــــــــره يف حـــــــهـــــــم لــــــــــه وارتــــــــبــــــــاطــــــــهــــــــم وتــ
معنويا  سواء  أحتياج  او  بطلبة  اليه  يأيت  من  لكل  يصغي  كان 
يرسلونها  كــانــوا  الــي  األطــفــال  طلبات  ابسط  حــي   ، مــاديــا  او 
لـــه يف اجــتــمــاعــه االســـبـــوعـــي، لــيــلــيب رغـــبـــات الــجــمــيــع دون 
مايتمنوه. لهم  يحقق  ــان  ك الــحــب  بكل  بــل   ،

ٍ
ــفــور ن او   

ٍ
ضــيــق

ويشعرهم  يسعدهم  الــغــري  بــأهــتــمــامــات  اهتمامنا  ظــهــور 
نفوسهم،  يف  قويا  ــراً  أث ويــرك  لهم  وتقديرنا  لدينا  بأهميتهم 
حب بني األشخاص.

ُ
وإن دل عي ئش فهو التعامل الرايق وامل

فـــــــاالهـــــــتـــــــمـــــــام بــــــــاآلخــــــــريــــــــن هـــــــــو كــــــالــــــَصــــــَدفــــــة 

ــام بـــاآلخـــريـــن“ ــمـ ــتـ ــت الــمــشــاركــة واالهـ ــي ــك ــي “إت
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ــهـــا درجــــــــات خمــتــلــفــة مــن  + األصــــــــــوام يف كــنــيــســتــنــا لـ
حــيــث األهــمــيــة، ومـــن أصــــوام الــدرجــة األوىل الــصــوم 
األربــعــيــين الــمــقــدس ألنــه الــصــوم الــوحــيــد الـــذي ُذِكــر 
المسيح قد صامه. السيد  أن  المقدس  الكتاب  يف 
+ وهــــــــــــذا الــــــــصــــــــوم تـــــصـــــومـــــه الــــكــــنــــيــــســــة بـــتـــقـــشـــف 
ونــــــســــــك، ويـــــنـــــفـــــرد بــــرتــــيــــب خــــــــاص يف الــــصــــلــــوات 

واألحلــــان. وقــد وصــفــه آبـــاء الكنيسة بــأنــه ربــيــع احلياة 

الــروحــيــة يف الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة، ألنـــه يــكــون ذا طــابــع 

خـــــاص ورواحئ خـــاصـــة مــنــعــشــة لــــإنــــان الـــمـــؤمـــن.

+ ومــفــهــوم الـــصـــوم أنــــه حـــرمـــان مـــن بــعــض األطــعــمــة 

ًيــا فــهــا، وهـــو ليس  بــتــدرج حــىت يصبح زهــــًدا اخــتــيــار

إضعاًفا للجسد بل المقصود به إجلام هشوات اجلسد.

+ والـــصـــوم أو جــهــاد الـــصـــوم يــنــبــغــي أن يــتــقــدم كل 

اجلهادات الروحية األخرى ألنه ميهد الطريق لها، لهذا 

يعتربه اآلباء القديسون ممهد للفضائل ويتقدم مجيع 

اجلهادات الروحية. هوذا اإلنان األول يف الفردوس 

يــًبــا إى تــدريــب الــصــوم، إذ يقول  لــم يعِطه الــلــه تــدر

ــا َشَجَرُة  ْكــًا. َوَأمَّ ُكــُل َأ ــِة َتــْأ ــنَّ يِع َشَجِر اجْلَ آلدم: “ِمــْن مَجِ

ا” )تك٢: ١٦�١٧(. ُكْل ِمْهَ ِّ َفَا َتْأ ْرِ َوالرشَّ َمْعِرَفِة اْلَ

الــــمــــقــــدس  ــــاب  ــتــ ـــ ــكـ ـــ الـ كــــــثــــــرة يف  + هــــــنــــــاك أمـــــثـــــلـــــة 

وأهـــــمـــــيـــــتـــــه  الــــــــــصــــــــــوم  ضورة  تـــــــــوضـــــــــح  بــــــعــــــهــــــديــــــه 

ــــرض مـــــهـــــا مــــــــا يـــــي: ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وفـــــاعـــــلـــــيـــــتـــــه الـــــــقـــــــويـــــــة، نـ
)١( مـــوىس لــمــا صـــام أربـــعـــني يـــوًمـــا اســتــحــق بعدها 
أن يــســتــلــم لـــوحـــّي الــرشيــعــة الــمــكــتــوبــة بــأصــبــع الــلــه.

تــــرشف  يـــــوًمـــــا  أربـــــعـــــني  بــــعــــد أن صـــــــام  )٢( وإيــــلــــيــــا 
مبــــــــاهــــــــدة الــــــلــــــه وأقـــــــــــــــام مــــــــــوىت وفــــــتــــــح الـــــســـــمـــــاء.

ــام أربـــــعـــــني يــــوًمــــا  ــ ــ ــيـــح نـــفـــســـه صـ ــمـــسـ )3( الــــســــيــــد الـ
إســحــق  وأربــعــني لــيــلــة. وتعليًقا عــل ذلـــك يــقــول مــار

رب  كـــــــــــان  “إذا  الـــــــــــريـــــــــــاين: 
الــرشيــعــة ورب الــنــامــوس قد 
ــوم أنـــــــت يــا  ــ ــــصـ صـــــــــام، أمـــــــا تـ
ــــت الــــرشيــــعــــة مــن  ــَعــ ــ مــــن ُوِضــ
أجلك؟”.وحينما جاء تاميذ 
ــيـــد الــمــســيــح  ــنـــا إىل الـــسـ يـــوحـ
ــه: “ِلـــــــَمـــــــاَذا َيــــُصــــوُم  ــ وقـــــالـــــوا لــ

ـــنَي  يـــِســـيِّ ـــا َواْلـــَفـــرِّ ــــَاِمــــيــــُذ ُيـــوَحـــنَّ َت
ــا َتــَاِمــيــُذَك َفـــَا َيــُصــوُمــوَن؟« َفــَقــاَل َلــُهــْم َيــُســوُع:  ــ َوَأمَّ
يــُس  ــْرِس َأْن َيــُصــوُمــوا َواْلــَعــِر ــُعـ »َهــــْل َيــْســَتــِطــيــُع َبــُنــو اْلـ
يــُس َمــَعــُهــْم اَل َيــْســَتــِطــيــُعــوَن َأْن  َمــَعــُهــْم؟ َمـــا َداَم اْلــَعــِر
ْم  يُس َعْهُ ُيْرَفُع اْلَعِر ــاٌم ِحنَي  َأيَّ َيُصوُموا. َوَلِكْن َسَتْأيِت 
ـــاِم.” )مــر٢: ١٨�٢٠(. األَيَّ ِتْلَك  َيُصوُموَن يِف  َفِحيَنِئٍذ 
ــِدُمــوَن  )4( ويف سفر األعــمــال يــقــول: “َوَبــْيــَنــَمــا ُهــْم خَيْ
وُح اْلُقُدُس: »َأْفِرُزوا يِل َبْرَناَبا  الرَّبَّ َوَيُصوُموَن َقاَل الرُّ
ِإَلــْيــِه«” )أع١3: ٢(. ــَمــا  ــِذي َدَعــْوهُتُ ِلْلَعَمِل الَّ َواَشُوَل 

ا َمَض  )5( وكذلك يتكلم يف موضع آخر ويقول: “َوَلمَّ
ْوُم  َفُر يِف اْلَبْحِر َخِطرًا ِإْذ َكاَن الصَّ َزَماٌن َطِويٌل َوَصاَر السَّ
ــْنــِذُرُهــْم” )أع٢٧: ٩(. َأْيــضــًا َقــْد َمــَض َجــَعــَل ُبــوُلــُس ُي

+ إن للصوم اقــتــدار عظيم حيث يرفع غضب الله 
عــنــا كــكــنــيــســة وكـــشـــعـــب. فــقــد رأيـــنـــا شــعــب نــيــنــوى 
وكــيــف أن الــلــه بــعــد أن قـــال أن الــمــديــنــة ستنقلب 
بعد أربعني يوًما، تنازل ورحم هذا الشعب. وعندما 
نـــقـــرأ عــــن جتـــربـــة الـــســـيـــد الــمــســيــح مــــن الـــشـــيـــطـــان – 
بعدما كــان صــامًئــا أربــعــني يــوًمــا وأربــعــني ليلة – نرى 
يف الــبــدايــة الــشــيــطــان يــتــقــدم لــيــجــربــه بــثــاث جتـــارب، 
ــُســـوُع:  ويف هنــايــة الــتــجــربــة يـــقـــول: “ِحـــيـــَنـــِئـــٍذ َقـــــاَل َلــــُه َيـ
»ٱْذَهــْب َيا َشْيَطاُن! ... ُثمَّ َتَرَكُه ِإْبِليُس َوِإَذا َمَاِئَكٌة 
ــُه” )مــــــت4: ١٠�١١(.  ــ ــِدُمــ ــ ــ َقـــــْد َجــــــــاَءْت َفـــــَصـــــاَرْت َتْ
وهــذه هي صــورة ِلما يفعله الصوم وِلما يقدمه من 
بــركــات لــإنــان الــصــائــم: يف الــبــدايــة شيطان وجتربة 
ويف الــهــايــة يـــنـــرف الــشــيــطــان وحتـــيـــط بـــه الــمــائــكــة.
ــــة روحـــيـــة  ــــاضـ يـ ــــي فـــــــرات ر ــــوم هـ ــــصـ + إن فـــــــرات الـ
ــيـــس  لـ الــــــــصــــــــوم  ــــط اإلنــــــــــــــــان وتـــــــقـــــــويـــــــه، ألن  ــــشـ ــنـ ــ تـ
جمـــــرد امـــتـــنـــاع عــــن الـــطـــعـــام أو تـــغـــيـــر نـــــوع مـــعـــني مــن 
الـــــطـــــعـــــام بـــــنـــــوع آخــــــــــر. ولـــــكـــــن هـــــنـــــاك أمــــــــــور أخــــــرى 
أســـمـــى مـــن ذلــــك البــــد أن تـــقـــرن بــالــصــوم وتـــازمـــه:

1( الصالة.
2( االمتناع عن الشر وضبط شهوات النفس.

3( التذلل االختياري.
4( العطاء وعمل الرحمة.

“ قرأت لك “
حليـــــم   يوســــــف  أبونا   / بقلم 
مـــن  أســــتــــفــــيــــد  ــف  ــ ــيـ ــ كـ ؛  كــــــتــــــاب  مـــــــن 
ــح األنــــــبــــــا يــــوأنــــس ــيـ ــنـ ــتـ ــمـ ــلـ الـــــــصـــــــوم؟ لـ

 إن أردت بقلبك أن تعضد مجلة الكنيسة
فيلوباتير ) ، برجاء إرسل تبرعك مع الظرف المرفق؛ (

 ُكلُّ َواِحٍد َكَما َيْنِوي ِبَقْلِبِه، َلْيَس َعْن ُحْزٍن أَِو»
 اْضِطَراٍر. أَلنَّ اْلُمْعِطَي اْلَمْسُروَر ُيِحبُُّه اهلُل» )رسالة

)بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 9: 7

«Each one must give as he 
has decided in his heart, 
not reluctantly or under 
compulsion,for God loves a 
cheerful giver»
2 Corinthians 9:7

St. Mary & St. Mercurius
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ــداع  ــص ــواع ال ــ أنـ
وكيفية التغلب عليها

د. جميل مقار

Clifton Medical Group
All Your Medical 
Needs Right Here
Dr.Makar -   Dr. 
Pinzon -   
Dr. Yang

Phone: 
862.249.4901  
862.249.4902

1700 Route 3 West, Clifton, NJ 
07012

الصداع ظاهرة نعاني منها جميعًا في حياتنا. 
غالبا ما تكون آالم الراس غير خطيرة، ولكنها 
قد تكون أحيانًا مؤشرًا على مشكلة تشكل 

خطرًا على الحياة.

-الصداع النصفي
تــتــمــز بــاســتــمــرارهــا لـــمـــدة طــويــلــة نــســبــيــا )حــــىت ٧٢ اسعــة 
ــانـــي الــــــراس،  ــــد جـ ــــم نــــابــــض، يـــركـــز يف أحـ دون عـــــــاج(، ألـ
يــتــعــاظــم عــنــد ممـــارســـة الـــنـــاط اجلــســمــاين، يــصــحــبــه احــيــانــا 
الـــغـــثـــيـــان والـــتـــقـــيـــؤ والـــتـــحـــســـس مــــن الــــضــــوء والــــضــــوضــــاء.
إن أســبــاب الــصــداع النصفي مــا زالـــت غــر مــعــروفــة بدقة 
ــا مــثــل  ــ ــارهتــ ــ لـــكـــن هــــنــــاك عـــــوامـــــل وظـــــــــروف تــــاهــــم يف إثــ
االرتفاعات الاهقة واإلرهاق واجلوع واألزمات النفسية.
ــا يــثــر  ــنــــوع يــــب االبـــتـــعـــاد عــــن كــــل مــ ــــذا الــ لـــلـــوقـــايـــة مــــن هـ
نـــــوبـــــة الـــــــصـــــــداع الــــنــــصــــفــــي، وكــــــذلــــــك عــــــن الـــــمـــــرشوبـــــات 
الــمــنــهــة، أمـــا الــمــعــاجلــة فــتــقــوم عـــل تـــنـــاول عــقــاقــر مسكنة 
ــع كــــمــــادات  ــ وأحــــيــــانــــًا قــــد يــــد الــــمــــصــــاب فــــائــــدة مــــن وضــ
مــــــن الــــثــــلــــج عــــــل الــــــــــــرأس واجلـــــــلـــــــوس يف غـــــرفـــــة مـــظـــلـــمـــة.

-صداع الجوع
ــام  ــ ــعــ ــ ــطــ ــ هـــــــــــــذا الـــــــــــصـــــــــــداع قــــــــــد حيـــــــــــــدث قـــــــبـــــــل مــــــــوعــــــــد الــ
ــا يـــكـــون نــابــضــًا  ــا مــ ــبـ ــالـ ــًا يـــلـــف الـــــــرأس كـــلـــه وغـ ــامــ ــكــــون عــ ويــ
ــقـــف وراء صـــــــداع اجلـــــــوع هـــــي الـــريـــيـــم  واألســــــبــــــاب الــــــي تـ
ــام. ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــــد تـــــــنـــــــاول وجـــــــبـــــــات الـ ــيــ ــ ــواعــ ــ الــــــــصــــــــارم وجتــــــــــــــاوز مــ

-الصداع النفسي
ــام يــشــمــل كــــل أحنــــاء  ــ يـــض مــــن صــــــداع عـ ــا يـــعـــاين الـــمـــر ــنـ وهـ
الـــرأس أو قــد يشكو المصاب مــن ألــم خفيف أو متوسط 
الـــــشـــــدة يــــطــــوق الــــــــــرأس وميـــــــز هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــصــــداع 
ــارًا أن الــشــدة والــضــغــوط النفسية هي  حــدوثــه لــيــًا او هنــ
الـــــي تـــقـــف وراء مـــثـــل هـــــذا الــــصــــداع والــــعــــاج يـــبـــدأ اواًل 
حبــل الــمــاكــل النفسية الـــي تــعــرض لــهــا الــمــريــض ويفيد 
وصف بعض المهدئات العصبية يف إهناء نوبات الصداع.
-صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع الـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــرشوبـــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــة

وهــــو صـــــداع نـــابـــض يــتــعــرض لـــه الـــمـــصـــاب صـــبـــاحـــًا عقب 
الــيــقــظــة مـــن الـــنـــوم وســـبـــب هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــصــــداع هو 
ــيـــني الـــــــذي يـــــؤدي  ــافـ ــكـ ــــات عـــــل الـ ــــمـــــرشوبـ ــلـــك الـ احـــــتـــــواء تـ
إىل حـــــــــدوث تـــقـــلـــص بـــــاألوعـــــيـــــة الـــــدمـــــويـــــة وعــــنــــدمــــا تــقــل 
ــة تــــعــــود لــلــتــوســع  ــ ــيـ ــ ــــإن األوعـ نـــســـبـــة الـــكـــافـــيـــني يف اجلــــســــم فــ
مسببة نــوبــة  الـــصـــداع أمـــا عـــاج هـــذا الــنــوع مــن الــصــداع 
يـــكـــون بـــاالعـــتـــدال يف تـــنـــاول الـــمـــرشوبـــات الــمــنــهــة كــالــقــهــوة 
. اللون  الغازية وخصوصًاالغامقة  والــمــرشوبــات  والــاي 

-صداع الحساسية
يشكو المريض هنا من آالم رأسية موضعية أو عامة لكها 

ترافق مع العطس واحتقان األنف وسيان الدموع، 
إن غبار المنازل وشعر احليوان والدخان والعفن غالبًا 
ما تكون وراء مثل هذا الصداع وتتم الوقاية والعاج 

بالتعرف عل هوية المادة المسببة للحاسية وحماولة 
جتنها . أما العاج فيعتمد عل رشب العقاقر المضادة 

للحاسية .

-صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع تــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــني
إن إصابة العينني باإلجهاد قد حتدث آالمًا يف اجلهة والوجه 
أما العامل المسبب للصداع فقد يكون وجود خلل برى 
يف عملية الرؤية أو نتيجة القراءة لفرة طويلة أو اجللوس أمام 
اششة الكمبيوتر والتلفزيون وعاج هذه احلالة يكون بفحص 
العنيني لكشف وجـــود أي خلل يف الــبــر وبــالــتــايل عاجه 
بالنظارات وكذلك يب القراءة ىف جو ذي إضاءة كافية .

صداع اإلمساك
إن االمــــاك يــعــين بــقــاء خمــلــفــات الــطــعــام لــفــرة طــويــلــة ىف 
القولون األمر الذى يؤدى إىل جتمع المواد الامة الي جتد 
طريقها إىل الــدم ومنه إىل اجلهاز العصي مسببة للصداع 
وعـــــاج هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــصــــداع بـــتـــنـــاول االغــــذيــــة الــغــنــيــة 
بـــاأللـــيـــاف الــــي تـــؤمـــن حــســن ســـر عــمــل األمـــعـــاء واذا كــان 
اإلماك مستعصيًا ميكن تناول بعض الملينات الطبيعية .

-صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع بــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــض األغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
هناك أنــواع من االغذية ما يثر نوبات الصداع مثل اجلنب 
والشوكوالتة وحلم الطيور وبعض أنواع السمك أما السبب 
فرجع إىل إحتواء هذه االغذية عل مادة الترامني الي لها 
تأثر منبه عــل االوعــيــة الــدمــويــة والــوقــايــة تتم بتناول كمية 
قليلة من الطعام عل معدة فارغة فإذا وقع الصداع بعد 
مرور اسعتني إىل ثاثة اسعات عل أكله فعندها ميكن وضع 
هذا النوع من الطعام يف خانة األغذية المسببة للصداع.

-صداع الجيوب األنفية
هنا يعاين المريض من صداع يتباين واجليب األنفي المصاب 
وميتاز هذا الصداع حبدوثه عل شكل اإلحــاس بثقل أو 
ألم يزداد مع مرور اسعات الهار وأسباب الصداع هنا هي 
اإللهابات اجلرثومية والفروسية للجيوب األنفية ويتم العاج 
بــتــنــاول الــعــقــاقــر الــمــنــاســبــة ومـــضـــادات االحــتــقــان األنــفــيــة.

األخبــــــــــــــــرة  اســــــــــتــــــــــنــــــــــاق  أو  اسخــــــــــــــــن  محــــــــــــــــام  أخــــــــــــــــذ  إن 
اســــتــــمــــر  وإذا  الــــــــصــــــــداع  حــــــــــدة  تــــفــــيــــف  يف  يــــــــاعــــــــدان 
الـــــــــصـــــــــداع فـــــقـــــد حيـــــــتـــــــاج األمـــــــــــــر إىل تـــــــدخـــــــل جــــــــراحــــــــي .

-صداع ضغط الدم
ــاع ضغط  ــفــ وهــــو مـــن أهــــم وأهشـــــر انــــــواع الــــصــــداع، إن ارتــ
الــــدم الــشــديــد يــقــود إىل الــشــكــوى مــن آالم تــطــوق الـــرأس 
وتكون شديدة صباحًا لكها تف مع مرور اسعات الهار 
وعــاجــهــا يتم بالسيطرة عــل ارتــفــاع ضغط الـــدم والــعــودة 
بــه إىل مــســتــواه الطبيعى أمـــا غــذائــيــًا أو دوائـــيـــًا أو باألثنني 
مـــعـــًا ولـــكـــن يــــب احلــــــذر مــــن أخـــــذ أي عـــــاج دوائ دون 
اســتــارة الطبيب ودون التأكد مــن ارتــفــاع ضغط الــدم.

إعرف نفسك  
ىف العدد الابق ذكرنا ان النفس البرشية تتكون 
تــكــلــمــنــا عـــن االراده  مـــن اراده وفــكــر وعــاطــفــه و 
اراشد  و  الــــمــــســــيــــح  ــــد  ــيـ ــ ــــسـ الـ ــنــــعــــمــــه  بــ اْلـــــــــــَيـــــــــــْوَم 
الــــــــروح الــــقــــدس نــتــكــلــم عــــن الـــفـــكـــر ) الـــعـــقـــل (
هــو قــــدره الــنــفــس عــل الــتــفــكــر الــمــنــطــقــى وفهم 
األمور و تيلها. والفكر هو الذى يقود اىل اإلبداع  
فاإلنان هو المخلوق الوحيد الذى خلق عل 
صوره الله لذلك الله يريد ان نستخدم عقولنا 
و افكارنا ىف فحص كل األمــور فهذا ال يتعارض 
احلــيــاه  التفكر ضورى ىف  و  اإلميــــان فالعقل  مــع 
الــروحــيــه وهــنــاك الكثر مــن الشواهدتوكد هذا 
ــيـــس حــســنــا  ــنـــفـــس بــــا مـــعـــرفـــه لـ وايـــــضـــــًا كـــــــّون الـ
ــال ٢:١٩ ــ ــثــ ــ أمــ بــــرجــــلــــيــــه خيــــطــــى  ــتـــعـــجـــل  الـــمـــسـ و 

اذا دخلت احلكمه قلبك و لذت المعرفه لنفسك 
فالعقل حيفظك والفهم ينرك أمثال ١١،١٠:٢

ــــدت  ــيــــده واحتــ ــــت مــــن الـــعـــقـــل فــــكــــره جــ ــرجــ ــ اذاخــ
بــــاالرادة تــكــون قـــرارا سليما والــعــكــس اذا كانت 
فــكــره ســيــئــه واحتــــدت بــــــاالرادة تــكــون قــــرارا سيئا  
ــا خــــرجــــت  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــه االبـــــــــــن الـــــــضـــــــال عـ ــ ــــصـ ــــى قـ ــفـ ــ فـ
ــيــــت ابـــــــــوه (  ــره ســـيـــئـــه ) تـــــــرك بــ ــ ــكـ ــ ــــن عـــقـــلـــه فـ مــ
ــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــه قـــــــرار ســيــئ  واحتــــــــدت بـــــــــــاالرادة كــ
وىف هنايه القصه خرجت من عقله فكره جيده ) 
العوده اىل بيت ابيه ( احتدت باالرادة فاخذ قرار جيد 
خروج الفكره من العقل يتحكم فيه عوامل كثرهم 
أهمها الماعرالىت تستطيع ان تتحرك لفكره أو 
تتحمس لقرار فالعاطفة هى القدره عل االنفعال 
والتأثر والتفاعل مع المؤثرات الداخلية والارجيه 
الــــــــــعــــــــــدد  ىف  عــــــــــنــــــــــه  مــــــــاســــــــنــــــــتــــــــكــــــــلــــــــم  وهــــــــــــــــــــــــذا 
وعــــــــشــــــــنــــــــا. الــــــــــــــــــــــرب  احــــــــــيــــــــــانــــــــــا  ان  الـــــــــــــــقـــــــــــــــادم 

يوسف يوسف 
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دائــمــًا  ونــفــخــر  نعتز  وأنـــا  أنـــت 
بـــأن لــنــا شــفــيــعــه يــنــصــت لها 
القديسه  ــي  وه الــمــجــد،  رب 
لي  فلتسمح  مــريــم،  ــعــذراء  ال
ــنـــاجـــاة...؛ ــأن أكــتــب لــهــا مـ ــ ب

هل أجترأ وُأناديكي بأمي وأنِت أم من خلق الكون 
كله وما أنا سوي َترفة عني يف ُعمر هذا الكون....!
أنـــِت أم الــواحــد ، ومــن ِعــظــم حــبــُه لــِك أصبحِت 
أم الكل..فعندما تتعانق الشمس مع لون السماء 
الصايف أري فهم النور والسام يف شخصك الفريد 
من تارخي البرشيه كلها، وأتنسم عطر األمان واحلب .
لـــلـــحـــيـــاه حــي  لــمــجــيــئــك  تـــنـــتـــظـــري  ــنــــك أن  أبــ أراد 
ــورًا،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــِك بـ ــ ــنــ ــ ــلـــــئ الــــــــزمــــــــان لـــيـــمـــتـــلـــئ الـــــعـــــالـــــم مــ ــ مـ

ــــب الــــــعــــــقــــــول فـــــهـــــمـــــًا كـــيـــف  ــوعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ فـــــلـــــم ولــــــــــن تـ
.؟! ــا ســــــــــــــواِكِِ ــيــــادهــ ــار أمــــــه قـــبـــل مــ ــ ــتـ ــ ــًا أخـ ــ ــنـ ــ أن أبـ
أمــــــــــــــــــــــي؛ كـــــــــيـــــــــف حتــــــــمــــــــلــــــــي هــــــــــــــــــذه الــــــــنــــــــعــــــــمــــــــة ؟ 
ــًا يف  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ هـــــــــل كــــــــانــــــــت لـــــمـــــســـــة إبــــــــنــــــــك وهــــــــــــو جــ
أحــائــك حلــظــة الـــبـــارة مــلــئ كــل هـــذه احلكمة؟

ـــاك لــك  ــ ــمـ ــ ــنــــد بـــــــــارة الــ كـــــــان ُرق ُهـــــــدوئـــــــك عــ
ــــول، كــــــــان ذاتــــــــــة هــــــو الـــــامـــــعـــــقـــــول..! ــقـ ــ ــعـ ــ ــــامـ ــالـ ــ بـ

ــيــــف  كــ أتـــــــــيـــــــــل  أن  يل  تـــــســـــمـــــحـــــي  هــــــــــل  أمـــــــــــــــــي؛ 
كـــــــــنـــــــــت تــــــــتــــــــعــــــــامــــــــي مـــــــــــــع الــــــــمــــــــســــــــيــــــــح نــــــفــــــســــــه؟

• إنه با خطية ، هل كنت تعاقبيه وهو طفل وأنت 
تعلمي إنه رب المجد الذي يعلم ما ال يعلمه برش..؟! 
ــًا يـــبـــكـــي وهـــو  ــفــ ــــورك وهــــــو طــ ــعـ ــ • مــــــــاذا كــــــان شـ
ــــوع األرامــــــل والــيــتــامــي وكــــل الـــبـــرش..؟! جمــفــف دمـ

نــــــــامئــــــــًا  يـــــــه  تـــــــنـــــــظـــــــر • كــــــــــــم مــــــــــــن لـــــــيـــــــلـــــــه هســــــــــــــــريت 
يـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــل..؟! وال  يــــــــــــنــــــــــــام  ال  الـــــــــــــــــــــــذي  وهــــــــــــــــــو 

• كم من مره تاقت عيونك معه وهو ناظرًا لِك متأمًا 

وجه أمه يف إشتياق وهو أبرع مجااًل من بين البرش..؟!
• ومـــــــــــــــــــاذا عــــــــــن شــــــــــعــــــــــورك حــــــــــني كـــــــــــــان طـــــفـــــًا 
تــــــاهئــــــا وحبــــــثــــــي عـــــنـــــه يف طـــــــــرق أورشــــــلــــــيــــــم بـــاكـــيـــه 
يــــق واحلــــــيــــــاه”. وهـــــــو الــــــــذي قـــــــال “ انـــــــا هـــــو الــــطــــر
أمــــي؛ هـــل كــنــِت تـــنـــادي يــوســف الــنــجــار بــســيــدي 
كــمــا كـــان الــعــهــد يف ذلـــك الـــزمـــان ؟!  وإن كـــان ، 
ــــه وســيــد  ــِت يِف نـــفـــس الــــوقــــت أم اإللــ ــ ــ فــكــيــف وأنـ
ــيــــد والـــــــــــرب لـــيـــوســـف  ــلــــه ؟! وهـــــــو الــــســ ــــون كــ ــكــ ــ الــ
الــنــجــار نــفــســه...فــهــل مــن تــواضــع يــشــبــه هـــذا ؟!!
وقــــــت  قـــــلـــــبـــــك يف  ومـــــــــــــــــــــرارة  حــــــــزنــــــــك  حـــــــــي يف   
الــصــلــبــوت كـــنـــِت تــتــعــامــي مـــع احلـــــزن بــكــل وقــــار، 
فــلــم يـــرش الــكــتــاب يف أي جـــزء أنـــك تــكــلــمــي كلمه 
ــــا كـــــلـــــمـــــات...! ــــك وقــــــــــــورًا بــ ــزنــ ــ واحــــــــــــده، كـــــــان ُحــ
ــنــــك  مــ اطـــــــــلـــــــــب  أن  ســـــــــــــوي  أمـــــــــلـــــــــك  ال  أمـــــــــــــــــي؛ 
الــــــــــبــــــــــرش..! أبــــــــنــــــــائــــــــك  مــــــــــن  أبــــــــــنــــــــــًا  تــــــــــدعــــــــــوين  أن 

وائل مسعود

وأنا

صـــــــــفـــــــــنـــــــــيـــــــــا مــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــاة “الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة يــــــــــــــســــــــــــــر” .
 تنبأ صفنيا خبراب أورشليم بسبب خطاهيم و 
أيضا تنبأ بالوعد بالاص مبجئ السيد المسيح. 
ركز الني ىف هذا السفر عل “يوم الرب”. و ان كان 
ىف ذلك الزمن المقصود هو يوم خراب أورشليم 
يرمز االن اىل يوم الدينونه أو هناية حياة االنان.

ــكــــل” يـــعـــىن ان الــلــه  و ىف قـــــول الـــنـــي “انــــــــزع الــ
ســــــــوف يـــــســـــرد كــــــل الـــــــربكـــــــات الــــــــىت أعــــطــــاهــــا 
لــشــعــبــه ان لـــم يـــزعـــوا كـــل الـــعـــبـــادات الــوثــنــيــة. 
أيــــضــــا ىف هـــــــذا اْلــــــــَيــــــــْوَم يــــقــــول الــــــــــرب” أفـــتـــش 
ــاقـــــب” و هـــــذا يــؤكــد  ــ ــيــــم بــــالــــرج و أعـ ــلــ أورشــ
قـــول الــمــزمــور “ أيـــن اذهـــب مــن روحـــك و من 
وجــهــك أيـــن اخــتــبــئ”. ال يــقــدر احـــد أيـــن هيــرب 
مـــن وجــــه الــــرب ىف هــــذا اْلــــَيــــْوَم يــــوم الــديــنــونــه. 

بــعــد ذلـــلـــك يــعــطــنــا الـــنـــى وســيــلــة لــلــخــاص و 
هــى الــتــوبــه اجلــمــاعــيــه لــشــعــب هيــــوذا ىف ذللك 
الـــزمـــان و لــشــعــب الــــرب ىف كـــل زمــــان و مــكــان 
االن. “ اطــلــبــوا الــــرب يــا مجــيــع بــــاءيس االرض” 
ــــذة الـــعـــبـــادة اجلـــمـــاعـــيـــه يــشــجــع كــــل واحــــد  و هبـ
االخــــر. أيــضــا الــصــوم و الــصــاة بــنــفــس واحـــدة 
تــنــقــذ و تــنــجــي كــمــا ســمــع الــلــه ألهـــل نــيــنــوي و 
رمحهم. و يؤكد النى “ اطلبوا الرب و التواضع”.  
الـــــتـــــواضـــــع  الــــمــــســــيــــح و  الـــــســـــيـــــد  الـــــــــرب هـــــــو  و 
هـــــــــو صــــــفــــــه مـــــــــن صــــــــفــــــــات الــــــــــــــــــرب. فــــــالــــــذي 
ــــات الـــســـيـــد  ــفـ ــ ــه صـ ــيــ يـــطـــلـــب الـــــــــرب يـــســـكـــن فــ
ــيــــح. فـــلـــنـــطـــلـــب الــــــــرب دامئــــــــــًا النـــــــه قــــال الــــمــــســ
“اطــــــــــــــــلــــــــــــــــبــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــادام يـــــــــوجـــــــــد 
٦:55 آش  يــــــــــــــب”  قــــــــــــــر هــــــــــــــو  و  ادعـــــــــــــــــــــــــــوه 

بقلم / مها إلياسشخصيــات من الكتــــاب المقـــــدس   )  صفنيا  (

أنـت
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ــا الــمــخــتــلــفــة  ــ ــن ــ ــادي ــ ــات أي ــمـ ــجـــف بـــصـ ــرتـ ــن تـ ــيـ حـ
ــت  ــ أن بـــصـــمـــاتـــك  ــح  ــبـ ــصـ تـ  ، ــك  ــ ــن ــ م ــه  ــلـــمـــسـ بـ
مــطــابــقــه لــكــل الــبــشــر فــي إحــســاســهــا تــجــاهــك..!

ــري  ــ ــب ــرًا وطـــــــــــال صــ ــ ــ ــي ــ ــ ــث ــ ــ ــت ك ــ ــل ــ ــم ــ ــح ــ ــد ت ــ ــقـ ــ لـ
إنــــــتــــــظــــــارًا ألكـــــتـــــب إلـــــيـــــك أيـــــهـــــا االلــــــــــم!!

ــت ، تــحــتــار مــعــك الـــدمـــوع فــي أن  ــكــون أنـ حــيــن ت
ــجــفــون. ال وراء  تــخــتــبــئ  أم  ــجــســد  ال ــن  مـ تـــهـــرب 

نستغيث  مسكنًا  لــه  ــت  أن كنت  مــن  وحـــدي  لست 
ــكــون وجــــودك فــي أجــســاد  ــودك.. فــقــد ي ــ ــ مــن وج
الجسد  حواجز  تتخطي  أن  قــادرًا  تصبح  وحين  البشر 
القلوب... أهــات  منك  ستقاسي  مشاعرنا  لتسكن 

ــا  ــه ــن أهـــــات ذاق ــم مـ ــعــي أيـــهـــا األلـــــم كـ لــيــتــك ت
أنــت  لــتــألــمــت  ــاه،  ــحــي ال تــلــك  زار  مــن  ــل  ك بسببك 
ــن زرتـــهـــم.  ــي مــعــانــاة مـ ورفـــضـــت أن تــســتــمــر فـ
بوجودك  سمح  الذي  المجد  رب  مرارتك  تجرع  فقد 
ُوسمر  ُوصــلــب  عالمنا  إلــي  أتــي  حين  الــحــيــاه  فــي 
ينغرس  وهو  ألمًا  يصرخ  كان  المسمار  حتي  وتألم، 
ــان يــســمــع أهــــات جــســده  ــ ــيــن نــســيــج جـــســـده، ك ب
أراد  مــن  ضحية  المسمار  هــذا  كــان  بــداخــلــه،  وهــو 
ــمــجــد..! ــودك لــتــنــهــش مــشــاعــر وجــســد رب ال ــ وجـ

ــذه  ــي هــ ــ ــ ــودك ف ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــح بـ ــ ــم ــه ســ ــ ــلـ ــ وكـــــــــأن الـ
ــا! ــن ــل ــن أج ــو مــ ــه هــ ــل ــم ــَح ــنــشــعــر بـــمـــا ت ــاه ل ــيـ ــحـ الـ

بوجودك  الله  سمح  فحين  ــم  األل أيها  تمهل  لكن 
لن  وراحه  بيديه،  أيضًا شفاءًا  لنا  أعطي  فقد  بحياتنا 
نهاية  بعد  معه  نلتقي  حين  وجــود  فيها  لك  يكون 
أليادينا  تصبح  لن  حينها  األرض.  علي  هــذه  زيارتنا 
بصمات ترتجف وال ألعيننا دموع وال لقلوبنا أهات...

ــنــهــش   ــار ي ــمـ ــسـ ــمـ لـــــن يــــكــــون لـــــك وجـــــــــــودًا لـ
ــه لـــن تــعــرفــهــا أنـــت! ــ ــا.. بـــل ســتــكــون راح ــادنـ أجـــسـ

وائل مسعود. 

قبل ان أرد عليك أحب ان أبلغك بانبهارى السلوبك 
الشيق فى التعبير عنى فرغم ان االلم يعتصر قلمك 
األسلوب  بالغه  و  الجمال  ان  اال  عنى  تكتب  انت  و 
َداُوَد  . أسلوبك بمثابه قيثارة  المتألمة  النفس  تريح 
ألمه   ــزول  وي شــاول  فيرتاح  عليها  يضرب  كــان  التى 
وضعت  بصمتى  ان  ــم  اعــل ــا  أنـ نــعــم  ١ص٢٢:١٦ 
البشر  كــل  احــســاس  تماما  اعلم  و  البشر  كــل  على 
ــد انــه  ــرفــوض مــنــهــم وال يــظــن احـ ــا م تــجــاهــى فــأن
يقدر  احـــد  ال  و  صــالــح  مــنــى شــى  يــخــرج  ان  يمكن 
الذين  القديسين  و  الشهداء  اال  الحياه  فــى  دورى 
السماء  فــى  عليا  ــات  دراجـ الــى  ووصلتهم  احبونى 
المجد  رب  ان  هــو  و  عنى  ايجابى  شــي  ذكــرت  انــك 
تحمله  بما  البشر  ليشعر  الحياه  فى  بوجودى  سمح 
أنا هبه و  أنى  عنك  يخفى  الذى  لكن  و  هو ألجلهم 
بولس  ق  اعلنها  وقد  باسمه  للمؤمنين  الرب  هبها 
به  تؤمنوا  ان  ال  المسيح  ألجــل  لكم  هــب  و  ــه  الن
هناك   ٢٩:١ فــي  الجله  تتألموا  ان  أيضا  بــل  فقط 
على  منها  بسببى  المؤمنين  ياخذها  كثيره  بركات 
بــولــس   الن  ق  مــاذكــره  الحصر  ال  الــمــثــال  سبيل 
خفه ضيقتنا الوقتيه تنشى لنا اكثر فاكثر ثقل مجد 
نتألم معه لكى نتمجد  أبديا  ٢كو١٧:٥ وايضًا ان كّنا 
ال  الحاضر  الزمان  الم  ا  ان  احسب  فانى  معه  أيضا 
 ١٨،١٧:٨ رو  فينا  يستعلن  ان  العتيد  بالمجد  تقاس 
تستغربوا  االحباء ال  أيها  بطرس  عنى ق  قال  وايضًا 
امتحانكم  ألجل  حادثه  بينكم  التى  المحرقه  البلوى 
االم  فى  اشتراكتم  كما  بل  غريب  امر  اصابكم  كأنه 
المسيح افرحوا لكى تفرحوا فى استعالن مجده أيضا 
مبتهيجين ١بط١٣،١٢:٤ وقال ق يعقوب احسبوه كل 
فرح ياخوتى حينما تقعون فى تجارب متنوعة يع ٢:١ 
ــداء  ــهـ ــشـ الـ ــى  ــنـ ــبـ احـ لــــمــــاذا  االن  ادركــــــــت  هــــل 
وأرادوا  بــســبــي  تـــذمـــروا  الــذيــن  ــا  امـ والــقــديــســيــن 
ــره  ــي ــوا بــــركــــات كــث ــ ــاعـ ــ ــنـــى قــــد اضـ الـــتـــخـــلـــص مـ
ــى وجـــود مــع الــذيــن  ــن يــكــون ل ــق مــعــك ل ــ أنـــا أواف
ولكن  العمر  هذا  رحله  نهايه  بعد  بالمسيح  يلتقون 
رفضوه  للذين  مالزمالالبد  سأكون  أنــى  تعلم  هل 
هناك  و  هنا  الــراحــه  يعرفوا  لــن  فــهــوالء  انــكــروه  او 
يكون  هناك  حيث  أيضا  هناك  الى  ساتبعهم  النى 
ــان لـــــو٢٨:١٣.  ، مــت ١٢:٨. الــبــكــاء و صــريــر األســن

يوسف يوسف.

رسالة
بين قلمين

األلم يردإلي األلم

• اضافة مقالة جبران خليل جبران 
مع صورته وصورة آلالم المسيح. 

وأنت أيها الجبار المصلوب، 
ــاظــر مـــن أعــــايل الــجــلــجــثــة إىل مــواكــب  ــن ال
املرضجة  الصليب  خشبة  عىل  أنت  األجيال. 
بالدماء أكرث جالاًل ومهابة من ألف ملك عىل 
أنــت بني  بــل  ألــف مملكة...  ألــف عــرش يف 
الزنع واملوت أشد هواًل وبطشًا من ألف قائد 
بكآبتك  أنت   . معركة  ألف  يف  جيش  ألف  يف 
أشد فرحًا من الربيع بأزهاره. أنت بأوجاعك 
بني  وأنــت  بسمائها.  املالئكة  من  بــااًل  أهــدأ 
الشمس. أشعة  من  حرية  أكــرث  الجالدين 
وأجمل  أجل  رأسك  عىل  الشوك  أكليل  إن 
تاج بهرام. واملسمار يف كفك أفخم من  من 
صــولــجــان ســلــيــمــان، وقــطــرات الـــدم عىل 
ڤينوس. قــالئــد  مــن  ملــعــانــًا  أســى  قدميك 

ــن  ــ ــذي ــ ــاء ال ــ ــف ــ ــع ــ ــض ــ ــح هــــــــؤالء ال ــ ــام ــ ــس ــ ف
ــدروون كيف  ــ يـ يــنــوحــون عــلــيــك، ألنــهــم ال 
ــر لــهــم  ــ ــف ــ ــــىل أنـــفـــســـهـــم. وأغ ــنـــوحـــون ع يـ
ــعــلــمــون أنــــك رصعــــت املـــوت  ألنـــهـــم ال ي
القبور. يف  للذين  الــحــيــاة  ووهــبــت  بــاملــوت 
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يــــــــــرشــــــــــم الــــــــــكــــــــــاهــــــــــن مــــــــــابــــــــــس الــــــــــــدمــــــــــــة لــــنــــفــــســــه 
يــــــقــــــول  هــــــــــــو  و  يـــــــــرتـــــــــدهيـــــــــا  ثــــــــــــم  لــــــلــــــشــــــمــــــامــــــســــــة  و 
ــا رب ألنـــــك احــتــضــنــتــين"  الــــمــــزمــــور ٢٩ "أعـــظـــمـــك يــ
ــبــــس اجلــــــال" ــلـــك ولــ ــور ٩٢ "الــــــــرب قــــد مـ ــزمــ ــمــ و الــ
الــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة
التونية: كلمة أصلها يوناين و معناها )امش برتيب( 
و هي تشر إىل ثوب المسيح الذي ُألقيت عليه قرعة 
وقــت الــصــلــب. و هــي دامئـــًا بيضاء والــلــون األبيض 
يشر للنقاوة، كما أنه يشر إىل المائكة الذين ظهروا 
كرجال البسني لباٍس أبيض و فتحة التونية دامئًا من 
كـــتـــاف و لــيــس مــن الــوســط لــئــا تكون  فـــوق عــنــد األ
كــثــوب قــيــافــا رئــيــس الــكــهــنــة الــــذي شـــق ثــيــابــه وقــت 
حماكمة المسيح.  و يشرك يف لبس التونية كل خدام 
المذحب. و هي واحدة بالنسبة للكاهن و الشماس و 
االختاف الوحيد هو أن تونية الشماس يرسم علها 
صليب واحد من األمام، أما تونية الكاهن فلها صليبان 
من األمام و اللف ووجود الصليب من األمام لكي 
يذكر الكاهن بالبكاء الدائم عل خطاياه ، والصليب 
الــلــفــي لــكــي يـــذكـــره بــالــبــكــاء عـــل خــطــايــا غــــره الــي 
حيملها عل ظهره بصفته ممثل عن الشعب أمام الله.
الــبــدرشــيــل: وهــــي كــلــمــة يــونــانــيــة مــعــنــاهــا "مــــا يعلق 
ــنــــق" وهــــــو خــــــاص بـــالـــشـــمـــامـــســـة و يــلــبــســه  ــــل الــــعــ عـ
كبارهم عل اجلهة اليرى حتت اإلبط األمين وطرفاه 
ــر مــــن الــلــف  ــ ــ ــــد مــــن األمــــــــام و اآلخـ ــواحـ ــ مـــتـــدلـــيـــان الـ
عــل شــبــه جــنــاحــني. وصــغــارهــم يلبسونه عــل شكل 
صليب من خلف)داللة علىحملهم صليب المسيح 
ـــــذي تـــكـــرســـوا لـــدمـــتـــه( و مــــن األمــــــــام عــــل شــكــل  الــ
ــة عــل ضــبــط الــنــفــس والــهــيــؤ لــلــخــدمــة(.  حـــزام )داللــ
• الــصــدرة: وهــي شبهة بــالــصــدرة الــي كــان يلبهسا 
هــــرون قـــدميـــًا بــأمــر مـــن الــلــه )خــــــر٢٨( و لـــه فــتــحــة يف 
أعـــاه و يلبس حــول العنق ويــتــدىل فقط مــن األمــام 
ــــم فقط  لــلــقــدمــني . و هـــو خـــاص بــالــكــهــنــة و رؤاسهئـ
)بــداًل من البدرشيل( و يلبسونه إاشرة إىل محل نر 
المسيح الواجب أن حيملوه )مــت١١: 3٠( وصدرة 
رئــيــس الكهنة ُيــرســم علها صــور اإلثـــين عــرش تلميذًا 
كما كــان ُينقش عــل صـــدرة رئــيــس الكهنة يف العهد 
الــقــديــم أســمــاء األســبــاط اإلثـــين عــرش. وذلـــك تــذكــارًا 
لــلــتــامــيــذ وإاشرة إىل بــنــاء الــكــنــيــســة عــل أاسهســـم. 
يـــر أو الفضة  ــزام مـــن احلـــر + الــمــنــطــقــة: عـــبـــارة عـــن حــ

هبــا وسطه  ليشد  الكهنة  رئــيــس  يلبهسا  الــذهــب  أو 
وقــت الــدمــة وكـــان يلبهسا احلــرباألعــظــم عند تقديم 
الذبيحة يف العهد القديم )خــر ٢٨:4٠( و قــد رأى 
يوحنا الرب متمنطقًا مبنطقة من ذهب عل حقويه 
الــــــــــدائــــــــــم و  الــــــــــرعــــــــــاة  ــــظ  ــقـ ــ ــيـ ــ تـ إىل  ــــر  ــــشــ تــ + وهـــــــــــــذه 
بـــــنـــــاط  تــــــــأديــــــــهــــــــا  لــــــلــــــخــــــدمــــــة و  إســــــــتــــــــعــــــــدادهــــــــم 
)35 ممــــــــــنــــــــــطــــــــــقــــــــــة")لــــــــــو١٢:  أحــــــــــقــــــــــاؤكــــــــــم  "لــــــــتــــــــكــــــــن 

• الــطــيــلــانــة: وتــشــبــه الــعــمــامــة الــــي كــــان يلبهسا 
رئيس الكهنة قــدميــًا وقــت الــدمــة و تشر إىل خــوذة 
الــاص الــي تكلم عها بولس الــرســول)١تــس5: ٨(

ــنـــة ورؤاسهئـــــــــم  ــهـ ــالـــكـ ــــة بـ ــــاصـ كـــــــمـــــــام: و هـــــي خـ • األ
ــئــــا  ــــص يـــــــــــد الـــــــــكـــــــــاهـــــــــن لــ ــلــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ وقــــــــــــــد ُجـــــــعـــــــلـــــــت لــ
تــــــضــــــايــــــقــــــه أكــــــــــمــــــــــام مـــــــابـــــــســـــــه وقـــــــــــــت الــــــــــدمــــــــــة + 
بــــــه  قــــــــــــيــــــــــــد  الـــــــــــــــــــــــــــــذي  الــــــــــــــــــــوثــــــــــــــــــــاق  إىل  وتـــــــــــــــشـــــــــــــــر 
بــــــيــــــاطــــــس إىل  ســـــــــيـــــــــق  و  الــــــــمــــــــســــــــيــــــــح  الـــــــــســـــــــيـــــــــد 

• الــِبــلــني: وهـــو خـــاص بــرئــيــس الــكــهــنــة ويــلــبــس عل 
شــكــل صــلــيــب مـــن األمــــــام و الـــلـــف ويـــذكـــر حــامــلــه 
بالصليب الــذي محله يسوع وهــو مــاق للصلب. 
• الربنس: هو رداء مدور واسع مفتوح من األمام با 
أكمام وهو من ضمن مابس الدمة الي أمر هبا هرون+ 
ــه و تــســره  وهـــــو يـــشـــر إىل عـــنـــايـــة الـــلـــه الـــــي حتـــيـــط بــ
مــــــن كــــــل جــــهــــة ويــــــذكــــــر البـــــســـــه بــــــــالــــــــرداء الــــقــــرمــــزي 
ــــح. ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــد الـ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ الـــــــــــــــذي ألــــــبــــــســــــه هــــــــــــــــــرودس لـ

• الــــــــــــتــــــــــــاج: وهـــــــــــــو خـــــــــــــاص بـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــكــــــهــــــنــــــة + 
ويلبسه عل مثال األربعة والعرشين قسيًا الذين 
رآهم يوحنا جالسني عل أربعة وعرشين عراًش حول 
عرش الله وعل رؤوهسم أكاليل من ذهب)رؤ4:4(. 
و ُيلبس وقت الدمة فقط إاشرة إىل إكليل الشوك 
الذي ُوضع عل رأس المسيح. وهو يف نفس الوقت 
يــدل عــل سلطان رئــاســة الكهنوت المعطى لــه من 
ــًا لــلــمــســيــح ونـــائـــبـــًا عــنــه. ــيـ ــار وكـ ــــذي بـــه صــ الـــلـــه و الـ

ــه صـــــــــــورة الــــمــــســــيــــح الــــمــــصــــلــــوب+  ــيــ ــلــ ــقــــش عــ ــنــ + تــ
وهي تذكر من يلبسه انه خاضع للمسيح وحتت طاعته.

ــيـــــل  ــ ــــس الــــكــــهــــنــــة وقـــــــــت قـــــــــــــراءة اإلجنـ ــيــ ــ ــه رئــ ــعــ ــلــ + خيــ
خـــــضـــــوعـــــا وإجــــــــــــــــــااًل لـــــــلـــــــرب واحــــــــــــرامــــــــــــًا لـــكـــلـــمـــتـــه.

• فــــــــرش الــــــمــــــذحب :بـــــعـــــد ارتـــــــــــــداء مـــــابـــــس الــــدمــــة 
وإعــــــــــداد  الــــــمــــــذحب  فــــــــرش  الـــــكـــــاهـــــن يف  األب  يـــــبـــــدأ 
الــــصــــيــــنــــيــــة و الــــــكــــــأس ووضـــــعـــــهـــــا يف أمـــــاكـــــهـــــا وهــــو 

ــمــــى صـــــــــاة االســــــتــــــعــــــداد. يـــــصـــــي صـــــــــاة رسيـــــــــة تــــســ
• وفــــــرش الــــمــــذحب يـــشـــر إىل إعــــــــداد عــلــيــة صــهــيــون 
الـــي أكـــل فــهــا الــســيــد المسيح الــفــصــح وأســـس فها 
رس التناول وال يصح نــزع المفارش عــن الــمــذحب قبل 
ــاولـــة ألنـــــه ال ميـــكـــن أن يــســتــقــبــل إنــــان  ــنـ ــمـ ــاء الـ ــهــ انــ
مــلــكــًا عــظــيــمــًا وقـــبـــل أن يـــرحـــل الــمــلــك يـــبـــدأ يف رفــع 
ــــودًا. ــــوجـ ــفــــرواشت الــثــمــيــنــة و الـــمـــلـــك مـــــــازال مـ ــمــ الــ
ــــة صــــــاة  ــــسـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ تــــــصــــــي  و  الــــــــمــــــــزامــــــــر  • صـــــــــــاة 
ــبــــوات عــن  الــــمــــزامــــر قـــبـــل تـــقـــديـــم احلـــمـــل ألن فـــهـــا نــ
ــئــــه لـــــــاص الــــعــــالــــم. ــيــ ــيــــد الـــمـــســـيـــح وجمــ جتــــســــد الــــســ
• وطــــــــــقــــــــــس صـــــــــــــــاة الــــــــــمــــــــــزامــــــــــر هــــــــــــو كـــــــــــــــــــاآليت :
األعــــــــيــــــــاد  و  اآلحــــــــــــــــــــاد  و  الــــــــســــــــبــــــــوت  أيــــــــــــــــام  يف   •
الـــــســـــيـــــديـــــة الــــــــكــــــــربى )كــــــالــــــمــــــيــــــاد و الــــــقــــــيــــــامــــــة( و 
ــيــــح  ــــد دخـــــــــــــول الــــمــــســ ــيــ ــ الــــــصــــــغــــــرى )كـــــــالـــــــتـــــــان و عــ
الهيكل…إلخ( تصل صاة الاعة الثالثة والادسة 
ويب أن خيرج القداس قبل الاعة الثانية عرش ظهرًا.
ــــوام و أيـــام األربـــعـــاء و اجلــمــعــة تصل  • يف أيـــام األصـ
صـــلـــوات الـــاعـــة الــثــالــثــة والــــادســــة و الــتــاســعــة.
توزع مزامر كل اسعة )حسب اليوم( عل الشعب 
ــة وهــــي الــــي يصلها  عــــدا ثـــاثـــة مـــزامـــر يف كـــل اسعــ
األب الــكــاهــن وهـــي الــمــزمــور األول و األخـــر مــن كل 
ــثـــة: مـــزمـــور  ــالـ ــثـ ــة الـ اسعـــــة بــــاإلضــــافــــة إىل: يف الــــاعــ
ــة الـــادســـة:  ــكـــاٍم صــــالــــح"يف الـــاعـ "فـــــاض قــلــي بـ
مزمور "رضيت يا رب عن أرضــك"يف صاة الاعة 
التاسعة : مزمور "قال الرب لريب" يف الاعة احلادية 
عرش )الــغــروب(: مزمور "إعــرفــوا للرب" يف الاعة 
ــــرف لـــك يـــا رب" ــنــــوم(: مـــزمـــور "أعـ الــثــانــيــة عـــرش )الــ
ثم يقوم أحد الشمامسة بقراءة اإلجنيل و بعد اإلنهاء 
الــقــراءة يسجد أمـــام الهيكل ثــم يقبل الصليب  مــن 
ويد الكاهن بعد ذلك تصل قطع كل اسعة ويصل 
ــان بــعــد االنـــهـــاء مــن صــلــوات الــســواعــي. قــانــون اإلميــ
غـــــــســـــــل األيـــــــــــــــــــــدي يـــــــــقـــــــــوم الــــــــكــــــــاهــــــــن بـــــــعـــــــد ذلـــــــك 
بـــــــغـــــــســـــــل يــــــــــديــــــــــه ثــــــــــــــــاث مــــــــــــــــــــرات وهــــــــــــــــو يــــــــقــــــــول: 
فـــأطـــهـــر  بـــــــزوفـــــــاك  عــــــــيَّ  ــــح  ــــضـ ــنـ ــ :"تـ األوىل  الــــــمــــــرة  يف 
تغسلين فــأبــيــض أكـــث مــن الــثــلــج" )مـــز 5٠: ٧(.  يف 
فــتــبــهــج  وفــــــرحــــــًا  ــثــــانــــيــــة:"تــــســــمــــعــــين رسورًا  الــ الـــــمـــــرة 
الــــمــــرة  ٨(.  يف  )مـــــــــــــز5٠:  ــــة"  ــــعـ ــــواضـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ عــــظــــامــــي 
ــــوف مبــذحبــك يا  الــثــالــثــة:"أغــســل يــــديَّ بــالــنــقــاوة وأطـ
رب لــكــي أســـمـــع صــــوت تــســبــيــحــك" )مــــــز٢5: ٦�٧(

إعرف

كنيستك 
الخدمـــــة مالبــس  تــــــــداء  ر إ

بقلم/ نادر عطية اهلل
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When we think of faith, we sometimes tend 
to see it as black or white - a person is 
either a believer or non-believer. However, 
reality is, there are many levels of faith; and 
it’s rather a journey of highs and lows we 
all take throughout our lives. Our faith will 
mature and strengthen the closer we get to 
God through prayer, fasting and reading the 
scripture; as we experience the work of the 
holy spirit in our lives and grow spiritually and 
emotionally. And throughout this journey, our 
faith may be challenged and even shaken at 
times. Abraham’s faith was exemplary, when 
he freely, you could say even eagerly, was 
going to sacrifice Isaac, his only son, to obey 
God. You see, Abraham had complete faith 
and trust that God would raise Isaac. But 
even Abraham’s faith weakened at times; not 
once, but twice, he lied, cheated and gave 
up Sarah to foreign kings to save his life. 
Did the father of the possessed child have 
strong faith for seeking Jesus and asking for 
a healing miracle or did he have no faith as 
he professed when asked by Jesus “Lord, I 
believe; help my unbelief!” Mark 9:24?
Our Lord Jesus Christ rebukes us along with 
his disciplines when our faith in Him weakens 
“O you of little faith, why do you reason 
among yourselves because you have brought 
no bread?” (Matthew 16:8). “Why are you 
so fearful? how is it that you have no faith?” 
Mark 4:40. But He’s also loving and merciful; 
He accepts and praises the weakest of faith 
“Assuredly, I say to you, I have not found such 
great faith, not even in Israel!” Matthew 8:10, 
“Daughter, be of good cheer; your faith has 
made you well. Go in peace.” Luke 8:48.
Our faith can be challenged by distressing 
events that impact our lives such as prolonged 
illnesses, loss of loved ones and generally 

pain and suffering all around us. Some may 
lose trust in the inerrancy of the bible when 
confronted with contradictory passages or 
difficult concepts (e.g. God commanding 
the Israelites to kill their enemies including 
innocent children 1 Samuel 15:3 or St. Paul’s 
apparently male chauvinistic statements 1 Cor 
14:34-36). However, the younger generation 
faces the most difficult challenge as they’re 
confronted by the rampant atheism that 
pervades higher education and the western 
secular culture in general. It’s becoming more 
apparent that the incredible scientific and 
technological advancements over the past 
few decades are not only distracting us from 
a spiritual life but more dangerously leaving 
little room for belief in God. Shockingly 
to some, atheism and agnosticism are 
becoming the fastest growing “religions” 
in the west. Surveys show that the clear 

majority of professors in universities are 
atheists and they will challenge our youth to 
give up their belief in God. They openly claim 
in the classroom that science has solved the 
mysteries of nature, is conquering disease 
and eliminating man’s problems, therefore, 
there is no longer a need for the educated 
and intellectual to believe in a God that 
cannot been seen or proven. God willing, 
in this series of articles, we will together 
explore several issues that may challenge our 
Christian faith. We aim to develop spiritually 
and intellectually satisfying answers which in 
turn we can use to respond to non-believers 
when they challenge our faith “Always being 
ready to make a defense to everyone who 
asks you to give an account for the hope that 
is in you, yet with gentleness and reverence.” 
1 Peter 3:15

Faith Challenges
While we may define the word “faith” 
differently depending on context, St. 
Paul provides a clear definition of the 
Christian faith in Hebrews 11:1: “Now 
faith is the assurance of things hoped 
for, the conviction of things not seen.” As 
Christians, we have strong reasons and 
intellectually coherent foundations on 
which we base our faith in God. Our faith 
is neither blind, nor is it wishful thinking 
and it’s certainly not an indoctrination 
in church dogma passed down the 
generations as portrayed by atheists 
and the secular culture at large. Our Lord 
Jesus Christ commands us to apply our 
minds and intellect in our relationship 
with Him “You shall love the Lord your God 
with all your heart, with all your soul, with 
all your strength, and with all your mind” 
Luke 10:27. Therefore it’s acceptable 
and encouraged to think through and 
investigate the issues that may challenge 
our faith and reach positions that satisfy 
our intellect as that can only lead to a 
stronger faith.

Aiman Khalil

jessica31206@yahoo.com
1116 kenedy blvd.

Bayonne, NJ 07002
551 - 221 - 1909

J&J
Catering 
Emad Metry
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You probably think you know what 
someone with type 2 diabetes 
looks like-older, obese, and 
sedentary, but thin women at risk 
too. In fact, about 15% of type 2 
diabetes patients are at a normal 
weight, meaning that they have a 
BMI under 25.
If you notice even one of these 
symptoms of diabetes, it is worth 
bringing it up to your doctor and 
asking for blood test to check your 
blood sugar levels:
• Waking up often during the night 
to go to the bathroom
• Feeling unusually thirsty
• Unexplained weight loss or gain
• Frequent yeast infections
• Blurry Vision
• Tingling in the hands and feet
• Cuts that do not heal well
• Infections that are difficult to get 
rid o

Dr. Suzy Khalil

Warning Signs of 
Diabetes

Happy Birthday David

Savanah & Steven 
& Neveen and Wael
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Have you ever read a simple 
book – one that you overlooked 
many previous times – but then 
realized that this book was full 
of hidden treasures? There are 
many of these books! These 
are life-changing books but, 
even though they are in plain 
view, they seem to be hidden 
from many. 
 

One of these hidden treasures is “Life 
of St. Anthony” by St. Athanasius the 
Great. The author St. Athanasius was the 
20th Pope of Alexandria and defended 
the Christian faith against one of the 
worst heresies in history: Arianism. 
St. Athanasius was a true man of God 
with great faith: faith that gave him 
unbelievable courage to stand against the 
entire world in defending the faith. One 
of the secrets of St. Athanasius’strength 
was his relationship with the man of God, 
St. Anthony. St. Anthony was the biggest 
spiritual encourager of St. Athanasius, 
especially in his most difficult times.  The 
relationship between St. Athanasius and 
St. Anthony was a beautiful manifestation 
of what we see frequently referenced in 
the Old Testament.  In the Old Testament 
we see many stories of a high priest 
submitting to God’s voice as presented 
by a prophet.  (For example, we have 
Aaron the high priest submitting to God’s 
voice through Moses the prophet.) St. 
Athanasius – as the Pope of Alexandria 
- was the high priest protecting the 
Church of Christ. St. Anthony was called 
the prophet since he was always in 
God’s presence through constant prayer. 
Through this beautiful relationship 
between priest and prophet, God saved 
the Church and even enriched it through 
both of their works.
 
Therefore, as you can imagine, the “Life 
of St. Anthony” is a hidden treasure 
whereby a great saint, scholar, and writer 
(St. Athanasius) writes about his spiritual 
father and role model (St. Anthony). This 
treasure is hidden in a small book that’s 
easily accessible through public domain 
(i.e. there is no copyright and, therefore, 
you can find it online). It is not a boring 
but rather anexciting book full of stories 
that have a wealth of wisdom and spiritual 
depth. St. Athanasius wrote this book 
because people kept asking him about 
St. Anthony who was known worldwide. 
St. Athanasius wrote about how St. 
Anthony embarked on the adventure of 
being the very first monk in history. The 
book is full of stories of how the devil 
fought St. Anthony in multiple ways and 
how St. Anthony was able to overcome 
the devil’s scheme through his simple 
faith (i.e. trusting God) and his humility. 
These stories may not apply to us directly 
but show usthe various schemes of the 
enemy and help us understand how the 
enemy uses these schemes in our life 
today, just in different forms.
 
For example, one of the schemes 
mentioned in the book shows:
“[T]he devil, who hates and envies what 
is good, could not endure to see such a 
resolution in a youth [i.e. St. Anthony], 
but endeavored to carry out against him 
what he had been wont to effect against 

others. First of all, he tried to lead him 
away from the discipline, whispering 
to him the remembrance of his wealth, 
care for his sister, claims of kindred, 
love of money, love of glory, the various 
pleasures of the table and the other 
relaxations of life, and at last the difficulty 
of virtue and the labor of it; he suggested 
also the infirmity of the body and the 
length of the time. In a word he raised in 
his mind a great dust of debate, wishing 
to debar him from his settled purpose. 
But when the enemy saw himself to be 
too weak for Antony’s determination, 
and that he rather was conquered by the 
other’s firmness, overthrown by his great 
faith and falling through his constant 
prayers, then at length putting his trust 
in the weapons which are ‘in the navel 
of his belly’ and boasting in them--for 
they are his first snare for the young--he 
attacked the young man, disturbing him 
by night and harassing him by day, so 
that even the onlookers saw the struggle 
which was going on between them. The 
one would suggest foul thoughts and 
the other counter them with prayers: the 
one fire him with lush the other, as one 
who seemed to blush, fortify his body 
with faith, prayers, and fasting. And the 
devil, the unhappy wight, one night even 
took upon him the shape of a woman and 
imitated all her acts simply to beguile 
Antony. But he, his mind filled with Christ 
and the nobility inspired by Him, and 
considering the spirituality of the soul, 
quenched the coal of the other’s deceit.
 
Again the enemy suggested the ease of 
pleasure. But he like a man filled with 
rage and grief turned his thoughts to 
the threatened fire and the gnawing 
worm, and setting these in array against 
his adversary, passed through the 
temptation unscathed.
 
All this was a source of shame to his foe. 
For he, deeming himself like God, was 
now mocked by a young man; and he 
who boasted himself against flesh and 
blood was being put to flight by a man in 
the flesh. For the Lord was working with 
Antony--the Lord who for our sake took 
flesh and gave the body victory over the 
devil, so that all who truly fight can say 
‘not I but the grace of God which was 
with me.’”
 
This book is not a one-time book to read 
but a patriotic work that you can read 
multiple times and find new depths in 
it, almost the same way we find multiple 
depths in the Scriptures. It’s also a small 
book that you can finish in a couple of 
hours or take your time if you want to 
meditate on it. It is a perfect reading for 
Lent. May the blessing of St. Anthony 
and St. Athanasius be with us all, Amen!

Hidden treasures

Father : Bishoy Andrawes 
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“Then God saw 
everything that 
He had made 
and indeed it 
was very good”     
(Genesis 1:31). 
E v e r y t h i n g 
God made was 

good, but when 
man disobeyed Him and ate from the 
Tree of Knowledge of Good and Evil, 
he gained the corrupt nature, and 
was separated from God. He became 
worried, sorrowful, and hopeless. 
People could not get along as well 
as they would have been able to 
before sin crept in.  Sin entered and 
people could become sick and die 
because the wage of sin is death 
(Romans 6:23). Man no longer ruled 
over the animals but was filled with 
fear. Negativity entered into the good 
creation. It seemed like everything was 
lost, but that was not the case. 
“For God so loved the world that He 
gave His Only Begotten Son that 
whoever believes in Him should not 
perish but have everlasting life” (John 
3:16). 
     
Christ came down to fix the corrupt 
nature; not anyone could be the 
redeemer because
• He had to be a human because it was 
a human that sinned 
• He had to die on behalf of man since 
the wage of sin is death (Romans 6:23)
• He had to be sinless because if 
He was a sinner He would need a 
redeemer Himself 
• He had to be infinite in order to 
redeem all mankind-from Adam to the 
last man on earth 
• He had to be a creator because only 
a creator could re- creat his portrait 
that was damaged 
• He had to conquer and triumph over 

death, meaning He would have to be 
stronger than death 
Our Lord Jesus Christ is the only One 
who could redeem us from sin and 
its outcomes. Through His death, He 
gave us victory over sin and death and 
allowed us to be reconciled and united 
with Him. He gave us His banquet (the 
Holy Communion) that the Jews refused 
but the Gentiles (we) accepted. 
If Christ could change one thing in the 
world, He could take away the sorrow 
and pain from sin. God gave man free 
will and the ability to make decisions, 
which is the greatest gift of all, but it 
would be strange to act like robots, not 
knowing why he does what he does, let 
alone what he is doing. God made man 
in His image, which means man is His 
favorite creation and every human is His 
child. 

He gave His children victory over sin and 
death, but there is still sickness, sorrow, 

pain and despair from the corrupted 
nature, even though Christians receive 
a new nature in Baptism. Even though 
there are many things that could be 
changed in the world, God took care of 
the sin and corruption the way He did. 
For a reason, people still get sick, feel 
sorrow, commit sin, and suffer; no one 
knows what it is, but if God left it this way 
after His Ultimate Sacrifice, then this is 
a mystery no one will ever understand 
until the end of time. 

Mary Nabil Gerges

WHISPERS OF PEN BY YOUTH

AND GOD SAW THAT IT WAS GOOD;
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As a local Allstate Agent, I’m proud to support St. 
Mary & St.Marcurius. And now it’s easy for you to 
help too. Call or stop by for a free insurance quote 
and I’ll donate $20 to St Mary & St. Marcurius.

GET A QUOTE 
AND I’LL DONATE $20

Contact Information:
Allstate NJ Insurance Company
Agent :Sameh Wahba
203A Main Street
Hackensack
New Jersey, 07601
Phone: 201-342-3699
Email Address: 
swahba@allstate.com

Join me 
in Lending a hand.
Together, we can make a differrence

His phone, found in his hand in front seat, 
his head found behind the car !!  Is that 
TEXT was really important ??!
Another text messages!!

Message 
to the youth 
without words

Elmora 
Auto Sales

Quality Cars 

Great Prices

Michael Lopez 
Salesman

John Ibrahim 
Manager

Tel: (908)355-0026
Fax: (908)355-2277

Tel: (908)355-0440
Fax: (908)355-7044

556 Westfield Ave. 
Elizabeth NJ 07208
Se Habla Espaňol

elmoraautosales@gmail.com
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I have a dream that my church will one 
day grow to become a blooming flower 
with petals. Since Jesus Christ is the 
head of the church the growth is only 
possible in obedience to him. If our 
church becomes detached from Jesus 
Christ and his word it cannot grow. Our 
church should be a foretaste of what 
heaven will be like, with many vastly 
different people unified in their diversity 
by their love for Jesus Christ. 
In order for that we as Christians need 
to start forgiving, praying, encouraging, 
serving, and welcoming one another. We 
all have to be provided with opportunities 
to stir up one another. Our church 
should be a loving community that it’s 
an incarnation of Christ’s an sacrificial 
love. Most importantly God doesn’t play 
favorites. He generously loves all of us, 
and hopes that we will too. We definitely 
shouldn’t reserve our love for those who 
only love us back, or who are similar to 
us in personality, religious, culture, etc. 
We can all ask God to accept all people 
as equally important because they’ve 
been made in his image. 
Our church should obviously pray for 

each other’s concerns, asking God to 
help us live with integrity can encourage 
others with a good example of what 
faith in action really looks like. We can 
carefully consider the impact of our 
attitudes and actions on other people; 
strive to be positive. We can always 
reach out to discouraged people in 
creative ways. 
Overall, we should all try and do what 
it takes to inspire and challenge others 
to follow the Holy Spirits lead each day 
and take creative action in the specific 
directions the spirit leads them. Keep 
Gods desire for the church to be a loving 
community in mind. The church is not a 
place where perfect people gather to say 
perfect things, or have perfect thoughts, 
or have perfect feelings. The church is 
a place where imperfect people gather 
to provide encouragement, support, and 
service to each other as press in on our 
journey to return to our Heavenly Father.
Verena Estefanous

   I have a dream...

Cute baby

https://www.facebook.com/groups/
183056088852691/

sherinelsisi@yahoo.com
(201)920-7328

Sherin Elsisi 

Baby Shower
& Birthday supplies 

 مجلة فيلوباتيرحلويات وكيك حفالت صيامي
.تصل إلي أكثر من ألف أسره في كل عدد

 لو أردت أن تضيف إعالن أو مناسبه من أي نوع لتعلنه في
مجلة فيلوباتير ، إتصل بنا علي ؛

(201) 622-8039
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ــات فــي  ـــ ـــ ـــ شــخــصــيـــ
تاريخ كنيسة العذراء 
وأبـــــــــــي ســـيـــفـــيـــن 
ــي ــ ــرسـ ــ ــيـ ــ ــوچـ ــ ــيـ ــ بـــــيـــــلـــــڤـــــل نـ

يتكلم  القلب  فضلة  من  أن  جميعًا  تعلمنا 
هادئ  الكالم،  حلو  عرفناه،  هكذا   ، اللسان 
علي  الرقيقة  الهادئة  اإلبتسامة   ، الطباع 
التي  الفكاهة  همسات  يمتلك  دائمًا،  وجهه 
 ، وسالم  مرح  جو  في  يعيش  حولة  من  تجعل 
عميقًا.  تأثيرًا  حولة  من  اآلخرين  في  يؤثر  كان 
الماضي  العام  من  األيــام  هذه  مثل  ففي 
يجود  مــا  قلياًل  ــاًل  رج عالمنا  عــن  ــل  رح
حوله.  عاشوا  لمن  كــإهــداء  الزمن  به 
كان  ــذي  ال شنودة  سمير  األستاذ  إنــه 
كنيسة  مؤسسي  أهــم  ــن  م واحـــدًا 
نيوچيرسي.  بيلڤل  سيفين  وأبي  العذراء 
نرجس  السيدة  مــع  لقائنا  ــان  ك ــد  وق
سمير  األســتــاذ  الــراحــل  ــة  زوج شنودة 
؛ سألناها   ، أكثر  عليه  لنتعرف  شنودة 

* األسم كاماًل :
سمير بطرس شنودة

متي كانت الهجرة ألمريكا؟
كانت سنة 1965

متي كانت أول مقابلة بينكما ؟ 
الـــقـــاهـــرة واخلــطــوبــة   كـــانـــت ســنــة 1958 يف  - أول مــقــابــلــة 
ــانـــت هــنــاك  كـــانـــت ســنــة 1961 والـــــــزواج ســنــة 1962 وكـ
ــيــــة. ــانــ ــتــ عـــــاقـــــة قــــــرابــــــة بــــيــــنــــنــــا،  قــــــرايــــــب مــــــن الـــــــدرجـــــــة الــ

من هم كانوا أقرب أصدقاء األستاذ سمير ؟
ــزمــــي صــلــيــب - جـــــــودة مـــســـعـــود و اسمــــــي صـــلـــيـــب و عــ

ماهو دور أستاذ سمير في إنشاء الكنيسة؟ 
- كانت كنيسة األنبا أنطونيوس ومارمينا بإيست رزرفورد 
ــوة أبــــونــــا أثــنــاســيــوس  ــ ــــام 1988 حتــــت إبــ الـــــي تـــأســـســـت عـ
ــادة عــــدد الــشــعــب الــقــبــطــي  ـــ يـ ــــدأت ال تــســتــوعــب ز ــرج بـ فــ
فــبــدء الــتــفــكــر ســنــة 2٠٠٠ إلنــــاء كــنــيــســة جـــديـــدة كــبــرة 

تستوعب الــشــعــب وكـــان ســمــر واألســـتـــاذ جـــودة مسعود 
ــتـــاذ نـــأت خنــلــة ود. ممــــدوح عبد  ود. نــاجــي مــلــك واألسـ
ــــذا ، فــعــرضــوا  الـــســـيـــد هــــم أول مــــن بـــــــدأوا الــتــفــكــر يف هـ
الـــمـــوضـــوع عـــي أبـــونـــا أثـــنـــاســـيـــوس وطـــلـــب مــهــم بــالــبــحــث 
يـــدة  ــنــــاســــب، ويف يــــــوم كـــنـــت أحبــــــث يف جـــر ــان مــ ــكــ ــــن مــ عـ
Starledger فــوجــدت إعـــان لبيع معبد هيـــودي يصلح 
ــأخــــرت ســـمـــر، وهــــــذا الـــمـــكـــان كـــــان يف  ــــادة، فــ ــبـ ــ لـــمـــكـــان عـ
بيلڤل ، فقام سمر باإلتصال باألستاذ جــودة  ود. ناجي
. نــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت  واألســــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ  ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوح  ود. 

ــــودة  وحتـــــــدد يــــــوم لـــلـــمـــعـــايـــنـــة فــــذهــــب ســـمـــر واألســــــتــــــاذ جـ
مــســعــود لــمــعــايــنــة الــكــنــيــســة وإنـــهـــروا ومـــن كـــان مــعــهــم من 
ماسحة المكان وإمكانية إستيعاب عدد كبر من الشعب 
ــان أبــونــا  ــ ــا أثــنــاســيــوس إلخــــبــــارة ، وكـ ــونـ فـــذهـــبـــوا لـــقـــدس أبـ
أثناسيوس يف ذلك الوقت يف مرص فأرسل أربع أشخاص 
مـــن الــكــنــيــســة لــمــعــايــنــة الــمــكــان وبــعــدمــا جــــاء مـــن الــســفــر، 
ذهب بنفسه لمعاينة المكان ولم يعجبه ليكون كنيسة .

فذهب سمر واألســتــاذ جــودة وأنــا إيل نيافة األنــبــا ديڤيد 
وكان يف ذلك الوقت مثلث الرمحات المتنيح البابا شنودة 
ــــدًا بني  يــكــا، وكـــانـــت هـــنـــاك عـــاقـــة محــيــمــة جـ مـــوجـــود بــأمــر
قداستة واألستاذ جــودة مسعود وكانت هناك إتصاالت 
شخصية بيهم،  فجاء سيدنا البابا شنودة ليتفقد المكان 
بنفسة وكان سيدنا البابا يف هذا اليوم عصبيًا بعض الشئ 
يــواجــه فيما يــبــدو مشكلة خــاصــة بالمهجر ولــكــن يف نفس 
اللحظة الي دخل فهيا سيدنا إيل الكنيسة إبتسم إبتاسمة 
مجيلة وبدء يف احلديث بروح الدعابة ، فوجد كتاب التوراة 
بلغة الهيود وبــدء يقرأ فية بطاقة عجيبه لدرجة أذهلت 
اجلــمــيــع وصـــّمـــت لــفــرة قــصــرة ونــظــر إيل أعـــي وقــــال هــذا 
عــبــاده جديد لألقباط  عــبــاده قديم وسيكون مكان  مكان 
“رمزًا للعهد القديم والعهد اجلديد يف الكتاب المقدس”
رغم أن المكان كان مهمًا جدًا وحيتاج إيل إصاحات كثرة 
خاصة جزء المدرسة إال أن البابا أُعجب به جدًا ، وكانت 
هــنــاك لمبة لــم تــضــاء وعــطــانــه منذ ســنــوات طويله أمــام 
الكافتريا األن وكانت مظلمة وشبه مهجورة ومبجرد دخول 
Real es-  سيدنا أمام هذة اللمبة نورت فجأة ، لدرجة أن
tate agent وكان هيوديًا قال إن سيدنا دة شخص قديس 
عظيم وقالنا إن اللمبه دي حمروقة من سنني طويله جدًا. 
وبعد أن أميض سيدنا وقتًا طويًا يف الكنيسة بالرغم من 
ــزء بــعــنــايــة مــلــحــوظــة وبــدقــة  ضــيــق وقــتــه يــتــفــقــد فــهيــا كـــل جـ
شديدة ويأسل أسئلة تفصيلية عن ماسحهتا وإمكانيات 
التجديد فهيا وقبل مغادرة الكنيسة أسلة األستاذ جودة 
وســمــر ود. نــاجــي : “ ايـــة رأيـــك يــا ســيــدنــا؟ “ فـــرد علهيم 
بإبتاسمة شــديــدة الــفــرح : “إمــضــوا بــســام “  أي إمضوا 
العقد  وقال “نفيس تتبين مدرسة قبطية يف المكان ده”.

يف ذلـــك الــوقــت كـــان الــســعــر الــمــطــلــوب حـــوايل 55٠ ألــف 
دوالر وصاحب المكان كان حمامي هيودي فرفض البيع حي 
وصل السعر إيل 75٠ ألف دوالر اشملة المدرسة الي هي 
اآلن الفصول والكافيتريا فتم رشاء المكان وكان الشعب 
حــــوايل 15 عــائــلــه فــقــط وال يــوجــد كــاهــن ثــابــت للكنيسة.

ــة  ــس ــي ــن ــك ــق عـــلـــي ال ــلـ ــن أطـ ــ م
سيفين؟  وأبــــي  الـــعـــذراء  أســـم 
ــــات الــمــتــنــيــح الـــبـــابـــا شــــنــــودة الـــثـــالـــث أول  ــرمحـ ــ -مـــثـــلـــث الـ
ســـيـــفـــني. وأيب  الـــــنـــــور  ألم  دي  قـــــــال  ــيـــســـة  ــنـ ــكـ الـ مـــــــــااشف 

الكنيسة  بــــدأت  للكنيسة  والــمــحــبــني  الــشــعــب  وبــتــعــضــيــد 
يف الــهــوض وبــعــد فـــرة أرســـل قــداســة الــبــابــا شــنــودة نيافة 
األنــبــا مكسيموس األســقــف الــعــام لــيــديــر شــئــون الكنيسة 
ــابـــا  ــبـ حـــــي تـــــم ســــيــــامــــة أبـــــونـــــا يــــوســــف يف مـــــرص عـــــي يـــــد الـ
شـــنـــودة لــيــكــون كـــاهـــنـــًا عـــي الــكــنــيــســة وتـــبـــدء الــكــنــيــســة يف 
مرحلة بــنــاء جــديــدة عــي يــد أبــونــا يــوســف ويــاسعــده فيما 
بعد أبــونــا لــوقــا بعد سيامتة عــي يــد الــبــابــا شــنــودة ايــضــًا.

الثلوج  وإزالـــة  الكنيسة  بالمطبخ ونظافة  وكــان سمر هيتم 
ويهسر لوقت متاخر هبا حي اليرك أبونا مبفرده يف الكنيسة.

سمير؟  ــاذ  ــت األس صفات  كانت  ــاذا  م
- سمر كان دامئًا إجيايب وعمرة ما فكر بطريقة سلبية وكان 

متفائل وحيـــب اجلــمــيــع وال حيــب اإلدانــــة وكــتــوم جـــدًا فيما 
خيص أرسار وشؤون الكنيسة ،وكان نشيطًا جدًا ومتواضع 
ويــنــكــر ذاتـــة ويــســعــي خلــر كــل الــنــاس، لــن نــنــيس أيـــام الــرد 
الــشــديــد والــثــلــج وهـــو يــقــف خــــارج الــكــنــيــســة يــنــظــم دخــول 
ــًا يــقــول إنـــه بـــواب الكنيسة. وخــــروج الــســيــارات وكـــان دامئــ

ما هي نوع الصله مع أقرب أصدقائه ومن هو ؟ 
- كــــان الـــمـــرحـــوم األســـتـــاذ جــــودة مـــســـعـــود،  عــاقــة محيمة 
جــــــدًا زي األخـــــــــوات وأكــــــر ، كـــانـــت أرسارهـــــــــم مــــع بــعــض 
ــدًا فــلــم  ــ ــ ــــدًا جـ ــ ــــة خــــاصــــة جـ ــــداقـ ــــرة طـــويـــلـــة وحمــــبــــة وصـ ــ وعـ
ــاة صــديــق الــعــمــر جــــودة مــســعــود أن  حيــتــمــل ســمــر يـــوم وفــ
يواجة هــذا الموقف الــذي أثــر فية كثرًا لفرة طويلة جدًا 
جـــدًا وأرص أن ال حيــر اجلـــنـــازة حــي ال يــهــار أمـــام الــنــاس.

ماذا كانت أسعد أوقات أستاذ سمير؟ 
ــان أي شخص   -وجـــــوده داخــــل الــكــنــيــســة ومـــع شــعــهــا وكــ
ال يــعــرفــة ويــأسلــه مــن أنـــت ؟  يــقــولــه أنـــا بـــواب الكنيسة. 
وكــان سمر الــرجــل الُمحب الــذي يعزت بــة كــل مــن يعرفه.

طلبنا منها كلمة أخيره؛
-الــمــجــلــة فــكــرة رائـــعـــة بـــأن يــكــون للكنيسة مـــدونـــة تسجل 
تارخي الكنيسة وتكون جملة منوعة هبا أنشطة خمتلفة ليعرف 
شعب الكنيسة كيف قامت هذة الكنيسة العظيمة الي 
نالت حمبة خاصة جدًا من البابا شنودة شخصيًا الي زارها 
٤ مـــرات يف ٤ ســنــوات متتالية.. ويــــُدون يف هــذة المجلة 
إجابات لكل األسئلة الي تدور يف أذهان الناس يف جماالت 
خمتلفة ويسجل هبا تارخي هذة الكنيسة ، وشكر خاص لقدس 
أبونا يوسف وأبونا لوقا الرب يبارك خدمهتم ويسندهم.

ومــن هــذة السطور القليلة الــي عشنا معها تعلمنا كيف 
كــانــت اخلــدمــة احلقيقية إلســـم يــســوع المسيح مــن خــادمــة 
األستاذ سمر شنودة الذي كان وسيظل يف قلوب شعب 
هذه الكنيسة الي بدأت ُتثمر أجيااًل جديده كانت بذرهتا 
تلك الي اشرك يف منوها الراحل األستاذ سمر شنودة.  
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 Happy Mother’s Day
Marina, Philopateer and Magdy

كل سنه وانتي طيبه يا ماما ودايما وسطينا 
مالك-شيري

 Happy Mother’s Day
Martyrous & Maria & Malak

 Happy Mother’s Day
 Basily’s Family

 Happy Mother’s Day
Genesis, Verena and Nagy

 Happy mother’s day to the
 most beautiful mother in
the world.  Your Son Ray

Happy Mother’s Day
 Eshak Megalli

 Happy Mother’s Day
Nabil Farag

 Happy Mother’s Day
Jessica & Michael

 Happy Mother’s Day
Jessica & Johnathan

 and Emad 

 .Christin & Peter

 Happy Mother’s Day
 Gervasio & George Girgis

 Happy Mother’s Day
Souleen & Milla & Holy and Saif

Happy Mother’s & Birthday Day
 Mirolla, Arsany and Wael

 Happy Mother’s Day
 Savanah, Steven, Neveen

and Wael

 Happy Mother’s Day
 Savanah, Steven, Neveen

and Wael

 Happy mother
 day forever

 Peter.sandra.
 John .Anthony

and atef

 Happy Mother’s Day
Savanah & Steven and Wael

Happy Mother’s Day
Sabry Solomon

 Happy Mother’s Day
 Peter Mikhail

Happy Mother’s Day
 Gaby & David and Osama
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