سؤال :أنا مسيحي باإلسم فقط وأحتاج معرفة العالقه
الحقيقة مع اهلل؟؟؟؟
اإلجابة :إنه ألمر محمود حقًا أن يعرف اإلنسان وضعه
الروحي..وهي خطوة جيدة جدًا نمدحك عليها ..ألن
هناك كثيرون "فاترون" في الحياة الروحية ،أو يمارسون
الوسائط الروحية بشيء من الروتين واالعتياد ،كما يقول المثل" :كما لقومٍ
عادة" ..ويظنون أنهم مقبولين أمام اهلل ،وهم مرفوضون كقول الكتاب" :أَنَا
ك كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًّا! هكَذَا ألَنَّكَ فَا ِترٌ،
عَارِفٌ أَعْمَالَكَ ،أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَالَ حَارًّا .لَيْتَ َ
مزْمِعٌ أَنْ أَتَقَيَّأَكَ مِنْ فَمِي"(سفر رؤيا يوحنا الالهوتي .)51 ،51 :3
ولَسْتَ بَارِدًا وَالَ حَارًّا ،أَنَا ُ
َ
وأعلم يا صديقي أن اإلنسان ال يمر في خط واحد في حياته الروحية ..يعلو
حرٌّ ،وَصَيْفٌ
وحَصَادٌ ،وَ َبرْدٌ وَ َ
ويهبط ..كما يقول الكتاب" :مُدَّةَ كُلِّ أَيَّامِ األَرْضِ :زَرْعٌ َ
ولَيْلٌ ،الَ َتزَالُ»( ".سفر التكوين ..)33 :8
وَشِتَاءٌ ،وَنَهَارٌ َ
فهناك محاربات من الشيطان ،ومحاوالت لتعطيل
هكذا الحياة الروحية..
ينبغي أن يعرف اإلنسان أنه يحتاج إلى اهلل ..ويبحث أيضًا عن
الروحيات..
األسباب التي أدت كونه في الحالة التي هو عليها،
كرْ مِنْ أَيْنَ سَقَطْتَ وَتُبْ" بداية األمر
كقول الكتاب" :اذْ ُ
هي الجلوس مع النفس ،وتعرف ما تريد تغييره ،وما تريد
إضافته في حياتك ..وما هي األمور التي تعطلك عن
وتعرض كل هذا على اهلل وتطلب
الطريق الروحي..
معونة للتخلص مما تريد ،وقوة لتنمية ما تريد..
ال تهمل الصالة كذلك ،حيث أنها من أهم الوسائط الروحية ..تعوَّّد الصالة في
كل وقت ،وفي كل حال ..اشكر اهلل على عطاياه لك ،وعلى المشاكل
هو الصالح لنا ..التهمل قراءة الكتاب
فنحن ال نعرف ما
أيضًا..
وربما يفيدك كذلك وضع الكتاب المقدس المسموع على
المقدس أيضًا..
المحمول الخاص بك ،لتسمعه في أى وقت..
و أيضًا سر التوبة واالعتراف ،وسر التناول من جسد الرب ودمه لينمو اإلنسان في
وال تنسى أن اهلل يرى ويعرف القلوب ،وهو بالتأكيد يرى
الحياة مع اهلل..
محاوالتك وجهادك مهما كان ..وسيقويك ويعينك ويكون معك..ليكن الرب معك،،،
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ِم ْن َذ َه ٍ
 رقم  35تكرراراً رقرم  ،23ورقرم 23
يشير الى أمره كاملره أو موموعرة
مترابطه فهو فى العهد القديم يشير
الى أمة بنى إسرائيل المكونره مرن
 23سرربطاً أى  23عائلررة .وفررى
العهد الوديد يشير الى الكنيسة التى تكونت مرن خر ل 23
تلميذ.
 من هم ال  35قسيساً؟ لماذا م بسهم بيضاء؟ لمراذا يلبسرون
تيواناً على رؤوسهم؟
 والرأى األول :أنهم األنبياء الكبار والصغار وكل منهم 23
نبى.
الكبار :موسى ،يشوع ،صموئيل ،داود ،ناثان ،أرميا ،أشعياء ،حزقيرال،
دانيال ،ايليا ،عزريا.
الصغار :هوشع ،يوئيل ،عاموس ،عويديا ،يونان ،ميخا ،ناحوم ،حبقوق،
صفنيا ،حوى ،زكريا ،مألخى.

رمائيه
رات سر
رم كائنر
رانى :هر
ررأى الثر
 والر
كهنوتيه فى خدمة السمائيين بعد المخلوقات
األربعة الحيه غير المتوسدين الذين رتبت لهرم
الكنيسة عيد تذكارياً يوم ( 35هاتور) واألربعة
الكائنات تذكارهم يروم ( 8هراتور) ،ونحرن
نشعر بمكانتهم فى الكنيسة األولى حيرث
كتب عنهم القديس كيررلس األورشرليمى "
لقد أمرنا اآلبراء ان يهرتم كرل المسريحيين
بتذكارهم لما شاهدوه مرن كررامتهم وعلرو
مودهم  ،ألنهم قريبون من اهلل ضابط الكل ،وهم أمامه فى كرل
حين يتشفعون فى كل الخليقة صارخين مع األربعة مخلوقات الحيره
قائلين قدوس قدوس قدوس.
 وهؤالء مودهم عظيم أمام الرب اكثر من اآلباء واألنبياء والرسل
والمبشرين النهم لم يولدوا من زرع بشر بل هؤالء كهنره روحيرون
سمائيون ليس لهم اجساد تدنست بالخطية .ما أعظم مكرانتهم
اذ بينما الطغمات السمائيه واقفون أمام عرش ملرك الملروك الرديان
العادل هؤالء جلوس على كراسيهم النورانيه البسون حلر ً ملوكيره
وعلى رؤوسهم أكاليل الكرامه  ،وفرى أيراديهم مورامر ذهرب

مملؤه بصلوات القديسين وفى أحضرانهم جامرات ذهبيره،
ويسودون أمام الحمل الحقيقى حامل خطايرا العرالم كلره
ويسألونه غفران ذنوب البشر.

سؤال لماذا مات المسيح عن طريك الصليب ؟
جواب  ::لد كان الموت بالصليب يعتبر عاراً  ،فاختار الرب اشنع الميتات وأكثرها عارا ً فى ذلن
الزمان  .ولذلن فى (عب )1: 21يمول الرسول عن الرب إنه " احتمل الصليب مستهينا ً بالخزى "
 .إذن فى الصليب خزى  .ولهذا يمول " فلنخرج إليه إذن خارج المحلة حاملين عاره " ألن الصليب
كان معتبراً عارا ً  .وفى العهد المديم  ،كان الصليب يعتبر لعنة  ،إذ ليل " ملعون كل من علك على
خشبة "  .والسيد المسيح أراد بالصليب أن يحمل كل اللعنات التى ولعت على البشرية  .وأشار إليها
الناموس (تث ، )17لكى يمنحنا بركة  ،وال تكون هنان لعنة فيما بعد  .وكان الصليب يعتبر عثرة
بالنسبة لليهود (2كو . )27 : 2فاختار المسيح هذا العار  ،وحول الصليب إلى لوة  ..وكان
الصليب أيضا ً من أكثر أنواع الموت إيالما ً  ،إذ تتمزق فيها أنسجة الجسد بطريمة
مؤلمة جداً  ،كما يجف الماء الموجود فى الجسد لكثرة النزيف واإلرهاق
الجسدى  .والمسيح بهذا حمل اآلالم التى كانت تستحمها البشرية .

سؤال ::هل حدث على الصليب أنه اصطلح عدل هللا مع رحمته ؟
جواب ::ليس هنان خالف اطاللا ً بين عدل هللا ورحمته  ،ألنه ال يمكن أن يوجد
تنالض بين صفات هللا تبارن إسمه  .فاهلل رحيم فى عدله  ،وعادل فى رحمته .
عدل هللا مملوء رحمة  .ورحمة هللا مملوءة عدالً  .ويمكن أن نمول إن عدل هللا
عدل رحيم  ،ورحمتة رحمة عادلة  .ونحن ال نفصل إطاللا ً بين عدل هللا ورحمته
 .وحينما نتكلم مرة عن العدل  ،وأخرى عن الرحمة  .فلسنا عن الفصل نتكلم  ،وإنما عن التفاصيل
 .أما عن ميمر العبد المملون الذى يتخيل نماشا ً وجد ًل بين عدل هللا ورحمته ،فهو ليس دليما ً من
الناحية الالهوتية  ،وعليه مؤاخذات كثيرة  .فلم يحدث طبعا ً مثل هذا النماش  ،إنما مؤلف هذا
الميمر أراد أن يشرح تفاصيل الموضوع بأسلوب الحوار  .وهو أسلوب ربما يكون أديبا ً مشولا ً .
ولكنه ليس أسلوبا ً
ال هوتيا ً دليما ً  .أما على الصليب  ،فكما لال المزمور العدل والرحمة تالليا أو الرحمة والحك تالليا .
(وليسا تصالحا !!)  .إن كلمة مصالحة  ،تعنى ضمنا ً وجود خصومة سابمة  .وحاشا أن يوجد هذا
فى صفات هللا …! وحتى عبارة التاللى  ،تعنى هذا التاللى أمامنا نحن  ،فى مفهومنا نحن  ،أما من
الناحية الالهوتية  ،فهنان التاللى بين العدل والرحمة منذ األزل .

سؤال :::هل المعمودية تعاد ؟! ألسنا نمول فى لانون اإليمان
" نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا " ؟ ألم يمل الكتاب
الممدس " معموديه واحدة " (أف )4: 3؟
جواب ::نعم  ،لد لال الكتاب " معمودية واحدة "  .ولكن ليتنا نمرأ
اآلية كاملة  ،حيث تمول " إيمان واحد  ،معمودية واحدة " .
فحيثما يوجد اإليمان الواحد  ،توجد معه المعمودية الواحدة  .ولذلن نحن ال يمكن مطلما ً أن نعيد
معمودية إنسان تعمد فى كنيسة لها نفس إيماننا األرثوذكسى  .كذلن المعمودية  ،ينبغى أن يكون
كاهن شرعى له كل سلطانه الكهنوتى الذى يسمح له باجراء سر المعمودية الممدس  ،مؤمنا ً بكل
فاعلية هذا السر … فمثالً الكنائس التى ال تؤمن بسر الكهنوت  ،وليس لها كهنة  ،كما ال يؤمن
بأن المعمودية سر  ،وال تؤمن بفاعلية المعمودية كما نؤمن  ،فكيف نمبل معموديتها .

سؤال ::لال السيد المسيح للمرأة السامرية " إنه تأتى ساعة  ،ال فى هذا الجبل  ،وال
فى أورشليم تسجدون لآلب " (يو )12 : 3فهل تحمل هذه العبارة نبوءة عن السجود
فى مكان ثالث محدد غير هذين ؟
جواب ::كان اليهود أن السجود يكون فى الهيكل فى أورشليم  ،ألن هذا هو المكان الممدس الوحيد
الذى يمدمون فيه الذبائح  .وما كانوا يؤمنون بأماكن ممدسة أخرى لبالى الشعوب  ،وال ألهل
السامرة الذين بينهم وبين اليهود عداوة  .أما أهل السامرة فكان لهم جبلهم الممدس  .والسيد
المسيح حينما لال عبارته للسامرية  ،لم يشر مطلما ً إلى مكان ثالث  ،ولم يحدد موضعا ً آخر  ،إنما
لصد التعميم  .أى أنه ال تختص أورشليم وحدها بالسجود  ،وال السامرة  ،إنما يكون اإليمان لكل
الشعوب واألمم  ،ويكون السجود فى كل مكان ممدس على األرض  ،إنما " الساجدون الحميميون هلل
بالروح والحك " (يو . )12 : 3إنه لم يستبدل شعبا ً بشعب  ،إنما فتح الباب للكل  .ولو لصد السيد
المسيح مكانا ً ثالثا ً  ،لكان معنى ذلن بماء فكرة " شعب هللا المختار " مع تحوله إلى موضع آخر ،
وال يكون تعميم للدين  .وهذا يتنالض مع لوله لتالميذه المديسين " اذهبوا إلى العالم اجمع ،
واكرزوا باإلنجيل للخليمة كلها " (مر. )24: 25
ولوله إذهبوا وتلمذوا جميع األمم " (متى  )28: 17ولوله كذلن " وتكونون لى
شهوداً فى أورشليم وكل اليهود والسامرة وإلى ألصى األرض " (أع . )7 : 2إن
السيد المسيح لم يلغ أورشليم (المدس) أو يستبدلها بمكان آخر  ،فمازالت شعوب
العالم اجمع إلى اآلن تذهب إلى أورشليم وتسجد هنان … والذين يسجدون له ،
فبالروح والحك ينبغى أن يسجدوا "(يو .)13 ،12 :3أين إذن هذا المكان الثالث ؟
الاشارة  ،وال تحديد  ،وال نبوة  .إنما شرح لمعنى السجود الحميمى وعدم تميده بمكان …

تحدث ربنا يسوع فى إصحاحات متعددة من إنويل معلمنا
يوحنا عن الوعد بالروح القدس "إن كنتم تحبوننى فاحفظوا
وصاياى وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى
األبد"(.)2
واإلصحاحات الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من إنويل يوحنا تتحدث
عن الروح القدس وإرساليته وعمله فى حياة أوالد اهلل ،وهذه اإلصحاحات تسمى
(فصول الباراقليط) وتحدث بها ربنا يسوع قبل أحداث الصليب ،لذلك ترتب
الكنيسة قراءتها فى مساء يوم خميس العهد.
ولما وعد ربنا يسوع أوالده بأن يعطيهم معزياً آخر يمكث معهم إلى األبد قال
لهم قبل صعوده " ها أنا أرسل إليكم موعد أبى فأقيموا فى مدينة أورشليم
إلى أن تلبسوا قوة من األعالى"( .. )3الروح القدس هو سند الكنيسة
وقوتها ،ومن أجل اهتمام الكنيسة بعمل الروح القدس فى حياة
أوالدها كرست عيداً فى كل سنة هو عيد حلول الروح القدس
الذى يعتبر مي د الكنيسة المسيحية ،وأيضاً ص ة فى كل يوم
هى ص ة الساعة الثالثة فيها نطلب حلول الروح القدس.
قاعدة الهوتية هامة
[ نحن نلنا الروح القدس فى مواهبه – ونعيش فى معيته-
(لو)35:52
ونترجى استمراره فى حياتنا ]( .يو.)27 ،26 :25
الروح القدس فى العهد القديم والوديد
كان الروح القدس يعمل منذ بداية الخليقة " ..وروح اهلل يرف على وجه
المياه".
فى ذلك الوقت لم يكن سوى اهلل اآلب الذى يعمل باالبن فى الروح القدس
(شركة الثالوث القدوس).
الروح القدس يهيئ كنيسة العهد القديم الستقبال السيد المسيح من خ ل مسح
الكهنة بدهن المسرحة مثل ما مسح موسى هارون بالدهن ،ومسرح الملوك بدهن
المسحة مثل شاول الملك ،وبعدما أخطأ "ذهب روح الرب من عند شاول وبغته
روح ردئ من قِبل الرب" .وأيضاً تقديس الهيكل وآنيته بدهن المسحة ..
كانت مواهب الروح القدس فى العهد القديم تهيئ البشرية الستقبال السيد
المسيح
الذى كان يرمز له باألشخاص أو بالذبائح.
حتى يومنا هذا يُعطى سر الميرون بواسطة الدهن المقدس (زيت الميرون)،

صموئيل النبى يمسح شاول ملكاً ويصب على رأسه
الزيت المقدس
وهو عبارة عن مزيج من األطياب مضافاً إليها األطياب
التى وُضعت على جسد السيد المسيح عند دفنه ،وتتم
ا لصلوات عليها بواسطة األب البطريرك ،ومعه األساقفة لكى تحل فيها مواهب
الروح القدس.
تكرار حلول الروح القدس
مثل حلول الروح القدس على الكنيسة فى يوم الخمسين على شكل ألسنة
نارية ،وفى وسط ريح عاصف ،وكان ثمرة ذلك التكلم بألسنة ،وانتشار الكنيسة
فى العالم كله  ..ويح دثنا سفر األعمال عن حلول متكرر للروح القدس فيقول :
"ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات
ويتنبأون"(.)2
حل الروح القدس على كرنيليوس بواسطة بطرس الرسول قبل المعمودية لكى
يؤمن ويولد مي داً جديداً "فبينما بطرس يتكلم بهذه األمور حل الروح القدس
على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة"(.)3
ثم حل عليه بعد المعمودية لكى يثبت فى جسد الكنيسة "فلما ابتدأت
أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضاً فى البداءة"(.)4
هذا الحلول المتكرر يهيئ اإلنسان للرسالة التى سيقوم بها "ليس أحد يقدر أن
يقول يسوع رب إال بالروح القدس"(.)5
وهذا الحلول المتكرر هو حلول مواهب مثل الخادم الذى يطلب عمل الروح
القدس قبل الحديث فى الخدمة أو عندما يذهب لكى يحل مشكلة ...إلخ.
الفرق بين الروح القدس كأقنوم وكمواهب
أوالً  :كأقنوم
فى بشارة الم ك للعذراء مريم قال لها "الروح القدس يحل عليك وقوة العلى
تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن اهلل"(.)6
((- )2أع(-)3(.)7 :22أع(-)4(.)55 :21أع.)26 :22
(( -)6لو.)46 :2
(2( - )5كو.)4 :23
هرذا الحلول هو حلول أقنومى وخاص بالعذراء مريم فقط من أجل التوسد
اإللهى ..

ثانياً  :كمواهب
هذا الحلول يخص جميع المؤمنين ونحصل عليه أثناء ممارسة
األسرار ..
فى سر المعمودية يحل الروح القدس لكى أنال المي د
الوديد ..
فى سر االعتراف لكى أنال غفران الخطية ..
فى سر مسحة المرضى لكى أنال نعمة الشفاء ..
يتحدث سفر أشعياء عن عمل الروح القدس فى حياة اإلنسان
"ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح
المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب"(.. )2
ويقول معلمنا بولس الرسول "فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح
واحد"(.)3
واإلنسان الروحى يصلى لكى يستمتع بمواهب الروح القدس.

أقوال القديس
األنبا
أنطونيوس

كل موضع تمض إليه أجعل اهلل بين عينيك .األنبا أنطونيوس
ال تتوهم بأنك عالم وحكيم لئ

يذهب تعبك سدى وتمر سفينتك فارغة.

ال تكتر خطيئتك التي صنعتها ألن أفضل ما يقتنيه اإلنسان هو أن يقر بخطاياه
قدام اهلل ويلوم نفسه .األنبا أنطونيوس
أوقد سراجك بدموع عينيك.

ال تسكن في القرية التي أخطأت فيها .األنبا

أنطونيوس  -إذا قمنا في الصباح لنذكر ربما ال نبقى للمساء .وعندما نرقد
لنفكر أننا ربما ال نمكث حتى الصباح.
أظلم نفسك لكل أنسان تمتلك اإلتضاع .واإلتضاع يغفر الخطايا كلها .األنبا
أنطونيوس

انمذٌس تىنس انشسىل
فً سسانره إنى سويٍح

هكذا يكون األلم من أجل الرب ،هو مقياس ما يناله المؤمن من مود
في الملكوت األبدي .لهذا فإن الكنيسة تضع الشهداء في قمة
القديسين .تذكرهم في صلواتها ،قبل أسماء اآلباء السواح
والمتوحدين ،الذين مألوا البراري صلوات وتأم ت ،وتذكرهم قبل
اآلباء البطاركة واألساقفة بكل خدماتهم ونشرهم للكلمة .كل ذلك
بسبب آالمهم التي تحملوها ألجل الرب .وحتى في الخدمة ،يبدو
مقياس األلم واضحًا أيضا.
فيقول الرسول "كل واحد سيأخذ أجرته بحسب
تعبه"(2كو ..)8 :4وهكذا نود الرب يقول في
رسالته إلى م ك كنيسة أفسس "أنا عارف أعمالك
وتعبك وصبرك ..وقد احتملت ،ولك صبر ،وتعبت من أجل
اسمي ،ولم تكل" (رؤ  )4 ،3 :3واضعًا التعب في
وقول الكتاب أن اهلل "ال ينسى تعب المحبة" (عب )21 :7
المقدمة.
فالمحبة تعبر عن وجودها ،بتعبها من أجل الذي تحبه .ألن المحبة
"ليست بالك م وال باللسان" (2يو  )28 :4وعمق المحبة يظهر في
األلم ،حينما تصعد المحبة إلى مستوى البذل والتضحية والفداء.
وهكذا ظهرت محبة اهلل لنا في عمقها على الصليب ،حينما بذل
ذاته عنا البار ألجل األثمة .وكان المسيح في قمة مجده ،في عمق
ألمه .ولذلك قال عن صلبه "اآلن تمجد ابن اإلنسان" (يو )42 :24وصورة
صلبه هى صورة موده ..إن بولس الرسول يعتبر أن األلم هبة من
اهلل .ويقول في ذلك "أنه قد وهب لكم ألجل المسيح ،ال أن تؤمنوا
به فقط ،بل أيضًا أن تتألموا ألجله" (فى .)32 :2

إستشهد القديس نيكاندروس وهو من األباء الرسروليين الرذين
أناروا الكنيسة في القرنين األول والثاني وقد رسرمه القرديس
تيطس تلميذ بولس الرسل كاهنا لمدينة ميررا ( إحردى بر د
اليونان ) فقام بخدمته على خير وجه ورد كثيرين من الوثنين
إلى اإليمان ولما علم الوالي لبيانيوس بأمره قبض عليه وطلب
ان يسود لألوثان فرفض فطرحه في النار فلرم ترؤثر فيره .
وأخيرا أمر تسميره بمسامير حديد غليظرة ودفنره فري قبرره
ففعل به الونود ذلك فأكمل جهاده ونال إكليل الحياة .

األنبا تيموثاوس أسقف أنصنا

( 24هاتور)

ل قد نشا منذ حداثته بارا تقيا ،وترهب وهو ال يرزال صرغيرا،
فسلك في حياة الفضيلة ،ونظرا لما كان عليه مرن فضرائل
حميدة والعلم اختير أسقفا علي مدينة انصنا ،فداوم علري
وعظ المؤمنين وإرشاد الناس إلى اإليمان بالمسريح ،فقربض
عليه الوالي وعذبه بأنواع العذاب داخل السون وخارجه مدة
ث ث سنوات متوالية ،وكان معه في السون كثيرون قربض
عليهم من اجل اإليمان ولما أهلك الرب دقلرديانوس ،وملرك
المحب للمسيح قسطنطين ،وأمر برإط ق المحبوسرين فري
سبيل اإليمان بالمسيح بوميع األقطار الخاضعة لسلطانه ،فخرج هرذا القرديس مرن
بينهم ومضي إلى كرسيه وجمع الكهنة الذين في إبروشيته ،ورفع ص ة إلرى
اهلل تعالي دامت ليلة كاملة ،وكان يطلب من اجل خ ص نفرس الروالي الرذي
عذبه قائ " الن هذا يا رب هو الذي سبب لي الخير العظريم باتصرالي برك،
فاحسن إليه ليتصل بك" ،فتعوب الموتمعون من طهارة قلرب هرذا اآلب العامرل
بقول سيده " احبوا أعداءكم باركوا العنيكم احسنوا إلى مبغضريكم ،وصرلوا
ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم" ،وآمرن الروالي بالمسريح فعمرده اآلب
األسقف وترك الوالية وترهب ،أما القديس فظل مداوما علي تعليم رعيته ،حارسرا
لها ،إلى إن تنيح بس م،

 ++ص ته تكون معنا آمين ++

ليس عملك أن تخلع الزوان إنما أن تنمو كحنطة ،حتى إذا ما جاء
الحاصد العظيم يجد سنابلك مملوءة قمحًا فيجمع منها ثالثين
وستين ومائة وتمتلئ أهراؤه حِنطة السيد المسيح لم يضيع وقته في مقاومة أخطاء
زمنه..
لم ينفق فترة تجسده على األرض صِراعًا مع المخطئين ومشاكل المجتمع والكنيسة،
إنما اهتم بالبناء بإرساء مبادئ جديدة وإعداد أشخاص يؤمنون بها وينشرونها في
كل مكان .إن االنهماك في خلع الزوان ،فيه تبديد للطاقات..
الشيطان مستعد أن يشغلك كل حين بالمشاكل وأن يقدم لك ما ال يحصى
من األخطاء لكي يلهيك بمقاومتها ومحاربتها عن العمل في بناء
نفسك وبناء الملكوت.
وأعصابك .وهكذا

وفى هذا الصراع يبدد وقتك وجهودك

تفقد هدوءك وصفاءك

وربما

تفقد

وداعتك

أيضًا .وقد تدخلك المشاكل في جو من االضطراب ومن الخالفات
التي ال تنتهي والتي تثيرك وتحيطك باالنفعال الدائم.
وقد يوصلك كل هذا إلى قساوة القلب..
وفى كل هذا قد تفقد محبتك للناس  ،وتفقد اتضاعك ،وفيما تخلع الزوان من الناس تكون
قد خلعت الحنطة التي فيك وينظر إليك الناس فيرونك مثل الزوان في كل شيء..
قليلون هم الذين يستطيعون أن يخلعوا الزوان وفي نفس الوقت يحتفظون بحنطتهم
لذلك حسنًا منع الرب أوالده من خلع الزوان لئال يخلعوا معه الحنطة.
وحسنا قال الكتاب" :ال تقاوموا الشر" ..إن أحسن طريقة لخلع
الزوان هي تقديم القدوة الصالحة التي تقتضى عليه ،وكما قال
الحكيم" :بدلًا من أن تلعنوا الظالم أضيئوا شمعة"..
كلمة منفعة  -البابا شنوده الثالث

"جلس صياد شيخ على شاطئ البحيرة والتف
حوله أحفاده .كانت الشمس تميل إلى الغروب
والرجال يصلحون سباكهم بعد عناء يوم كامل .ثم
نظر واحد من األوالد إلى الس ل السمك وقال:
ما أكثر أنواع السمك في العالم يا جدي!
تنفس الود الصعداء وقال :أجل ما أكثرها إنها متنوعة مثل البشر! تعوب
األوالد من ذلك الك م فشرح لهم وقال :مثل حياة اإلنسان كمثل بحر
يحوي أنواع كثيرة من السمك .سمك يعيش في القاع يتمتع بالماء الهادئ
والغذاء الوفير ولكن الظلمة التي تغلفه أفقدته لونه ووفرة الطعام سلبته
حيويته فضمرت زعانفه وترهل بدنه.
وسمك يعيش في الماء الواري ويسبح مع التيار تراه
يمضي سحابة يومه يوري وراء الطعام يحاول
اللحاق به والتقاطه .فحياته ليست إال سعيًا وراء
لقمة العيش .إن غالبية األسماك تعيش على ذلك
النحو!
وسمك يعاكس التيار مثل سمك السلمون انه قوي
البنية يفغر فاه فيأتيه الماء بكل ما يلزمه من الطعام ثم يمضي سحابة
يومه في عمل أشياء كثيرة غير السعي وراء لقمة العيش لذلك نراه يهوى
الصعاب ومواجهة األخطار.

وسمك لم يكتف بالتنفس من العالم اآلخر بأن أراد أن يغوص فيه مثل
الدلفين انه يريد أن يتحرر كلية من المياه وصعوبات العيش فيها
وملذاتها فتراه دائم االرتفاع نحو األعلى حيث الشمس والهواء الطلق
يقفز ويحلق يتمتع ويتأمل وال يعود إلى عالمه إال ليلبي حاجة
جسده أن سمو حياة ذلك النوع يوعلكم تقفون أمامه بإج ل واحترام
وتحبونه محبة فائقة.
تلك هي مختلف طرق عيش األسماك ..تلك هي مختلف طرق عيش
اإلنسان ..وأنت يا أخي قف مع نفسك لتعرف أي نوع من األسماك
أنت..؟!

نهنى
ء

من كل قلوبنا أبونا و م ك كنيستنا القمص
رويس يعقوب وكل الشعب والخررردام
والخادمرررررررررات
بالعيد التاسع عشر ألجتماع األسرة
بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس
أثناسيوس الرسول نوفمبر عام 3122
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اسحـــبو – قصــ رلدحسه
تنزيع هذايب نةببق اسهجل
لاستعبرف ةلى األس اسجذيذة
اسكله اس لدحس ل نسئل
اسصالة اسختبنس

تىزيع
الهدايا

** لف الراحة لزوجتك في كل الظروف الحياتية .
** التظهر عيوبها في المالبس أو الطعام أو الكالم بشكل مباشر.
** أشتري لها هدية بين حين وآخر .
** ال تكون عنيفا في التعامل معها و تذكر أنها امرأة
** إذا كانت لديها هواية شوعها عليها و شاركها في إبداء
الرأي.
**عند دخولك المنزل ال تفكر فى عملك و
تحدث معها باهتماماتها وأحوالها اليوميه.
** قبلها ...إذا بذلت موهوداً من أجلك أو
عند دخولك المنزل.
** شوعها على ذهابها للكنسية
االجتماعات الكنسية.

وحضور

** إذا أعطتك هدية أنقل لها رأي أصدقائك فيها.
** زين ألفاظك عند ندائها أو أثناء الحديث معها.
** ال تعاملها كما يعامل الرئيس مرؤوسه باألوامر بل بالحب.
** أمتدح زينتها إن تزيّنت وشوعها.
** أمتدح طريقة ترتيب الفراش ووضع الم بس وتطييبها وتنسيق
الزهور وكل ما المسته يدها**  .أمدح الطعام و الشراب الذي أعدته
و بين مزاياه ومدى رغبتك إلى هذه الوجبة .
** أحرص على أن التآكل أبداً حتى تحضر المائدة فتأك
معا......

اسهقبدي  9وحذج دخاخح يمطعح
 1تصهه يفشويح

.1
.2
.3
.4
.5

 1فهفم سويً اخضش يمطع

3حثاخ تطاطس يرىسطح انحدى
 2خضس يمطع
3حثاخ كىسح يمطعه  2طًاطى
يمطعه
 2يالعك صٌد َثاذً تهاساخ (كاسي فهفم اسىد يهح
 4فصىص ثىو
يمطعه
كضتشج عىد لشفح ) 1/2كىب كضتشج يفشويح
ط يق استحضس 99
اغسهً انذخاج خٍذا وضعٍها يع ياء ٌكفً نُضدها ويهح وكًىٌ حرى ٌُضح انذخاج.
فً لذس اخش سخًُ انضٌد اسكثً فىله انثصم وانفهفم انشويً وانثىو وانمشفح واذشكٍه
حرى ٌزتم انثصم وانفهفم انشويً ثى اضٍفً فىلح انثطاطس وانكىسح واندضس وانكضتشج.
اذشكً انخضاس ذرمهة نًذج ٌماسب ال 5دلائك ثى اضٍفً يا ذثمى يٍ انثهاساخ وانًاخً
وانطًاطى.
اذشكٍها ذُضح وارا احرا خد نهًاء اضٍفً كًٍح لهٍهح خذا فً صٍٍُح ذٍفال.
ضعً انذخاج وانخضاس فٍها ادهٍُهى تصىص انثاستكٍا وٌطهى يٍ فىق فمظ تحشاسج
يرىسطح انى اٌ ذرحًش .وبالف هناااااااااااااا

اجبب

قديرا).
سؤال شهشأكرىتش :::اذكر نبوءة عن آلهوت المسيح (إل ًها ً

(أش " )6 :9ألنه يىلد لنا ولد ،ونعطى ابنا .وتكىن الرئاسة على كتفيه.
قديرا ،أبًا أبديًا ،رئيس السالم
ويدعى عجيبًا
مشيرا ،إل ًها ً
ً
سؤا

هر ينفها

 9اذكر آية عن ترك شئ للفقراء أثناء الحصاد؟
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بعد إجراء عملية جراحية في البطن ،فيمكن أن
يحدث جفاف أو ت شي لألسطح اإلنزالقية
الموجودة بين األمعاء ،والتي تمنحها القدرة على
التحرك بسهولة واالحتكاك دون التصاق.
كما أن وجود بقايا دم أو تخثر الدم الذي لم يتم التخلص منه خ ل العملية
الوراحية يمكن أن يوعل األمعاء تلتصق ببعضها.
أيضاً يرتكب بعض األطباء أخطاء أثناء العملية ،منها ما يسبب حدوث شقوق
في األنسوة ،مما يؤثر على األمعاء ويصيبها بااللتصاق.
يسبب انسداد االمعاء نوعين من الضرر:
 .2ضرر ل معاء ذاتها .حيث تكون منتفخة بشكل
شديد أو أنه ال يتم تزويدها بالكمية الكافية من الدم.
وعندها سيسيل محتوى االمعاء إلى جوف البطن
ويتسبب بالتهاب خطير داخل البطن،
 .3الضرر بأجهزة وأعضاء الوسم عامةً ،حيث تنتفخ
االمعاء المسدودة وتتراكم كميات كبيرة من السوائل بووفها ،او يسبب
وذمة على جدرانها .هذه السوائل (التي قد تصل كميتها لعدة ليترات!)،
مصدرها من السوائل المتواجدة خارج الخ يا  ،والتي يحتاجها جسمنا
للحفاظ على دورة دموية سليمة.

يبدأ الع ج .ويتركب من اعادة السوائل الى الوسم ،عن طريق الوريد،
وكذلك من خ ل استخدام انبوبة صغيرة وخاصة يتم تمريرها الى المعدة،
عن طريق األنف ،من أجل شفط افرازات الوهاز الهضمي ،وهذا يتيح،
احيانا ،تخفيف الضغط بشكل كبير على أعضاء البطن وجدار األمعاء.

