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ما معنى القول للتالمٌذٌ :ا قلٌلً اإلٌمان،
قلوبكم قاسٌة هل هذه العبارات تمس فً

قداسة أولئك التالمٌذ؟
اإلجاتحَ :حٍ َؤيٍ تأٌ انؼصًح ْ ٙنكراب هللا
فقظ ..فؼصًح األَثٛاء ْ ٙف ٙػصًح َثٕاذٓى انر ٙأخذْٔا تانٕحٙ
اإلنٓٔ ،ٙنٛضد ػصًح ف ٙشخصٛاذٓى يصم خانقٓى  -حاشا.
ٔػُددايا ٚددٕتش هللا شخ ل
صددا ػهددٗ خيددأ ٔذددغ فٛددّ ،فٓددذا أيدد ػددا ٘
ٔطثٛؼ ..ٙفال ٕٚجا إَضاٌ كايم صٕٖ هللا ٔحاِ ػز ٔجم..
ْذا يٍ جاَة ،يٍ جاَة آخد ػُدايا أدٚدا يحاصدثر
ػهٗ أي ٍ يا أٔ خيأ حضات ٙيص لال ذًد أَد تؼًهدّ،
أػٕ أَظ إنٗ أخيائ انحضاتٛح ٔأَد يازندد طانثلدا
ل
يصال..
تانًادصح أٔ تانكهٛح
ٔنكُُدد ٙأحاصددث ػهددٗ خيددأ ،انحددانٔ ،ٙيضددرٕٖ
يؼ فر انرٔ ٙصهد إنٓٛدا ..فاألحدااز انرد ٙدأُٚاْدا
ف ٙذؼايالخ انًضٛح يدغ ذاليٛدذِ ،أٔ ل ْد ٙي ذثيدح
تظ ٔف انًٕضٕع ٔانًٕذف اندذ٘ ذٛهَدد فٛدّٔ ،كاَدد
ُ
كرِثَدد نرؼهًُٛدا
ف ٙإطاد ذؼهٛى ان ب نهراليٛذٔ ،كدذن
َحٍ..
ل
ل
ذهًٛذا يا ْٕٔ ػهٗ انضفُٛح ٚصيا انضً
يصال ذااصح
فكٛف ذقٛش
ف ٙذه انً حهحٔ ،ذرجاْم ذااصرّ ْٕٔ شٓٛا ػهٗ
ل
حقا؟!
اصى انًضٛح
فال ذُضٗ كم األحااز انر ٙحاشد تؼا ذن ف ٙحٛاج
انراليٛذٔ ،انرثش ٛف ٙكم أَحاء انؼانى ،احرًال
ا ضيٓا اخ ٔانضٛقاخ ٔا ٜو انكص ٛجٔ ،كاَد ذصم
نادجح انُفٔ ٙانًٕخ ٔا صرشٓا ..
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"إُِ ُ ٝ
َعوو٘ َ ٕوو َر ىوو ِرْ ٛزذَ َفوو َ َعوو ْْ ُن ْ
ٌ إِىَووٚ
ظَْ ٞأذَِ ٜ
ٕن َر َمََوا َزأَ ُْ ٝر ُ
ىعََا ِء َ
َو٘ ُٓ ٍُ ْْطَيِ ًقوا
إِىَ ٚىعََا ِء"( .أ )11 :1
ه أََُّٖٝا ىس ُّ
بُ ٝ
"آ ٍِ . َِٞذَ َعا َ
َع٘ ُ " (زؤ )22 : 22
ذاو دب انًجا يُرص ا ػه ٙانًٕخ ٔتظٕٓداذدّ انًرؼدا ِ ْٔدة
نُا ػياٚا كصَ ِ ٛرًرغ تٓا ػه ٙا دض نح ٍٛنقائدّ فد ٙيج ٛدّ
انصاَ ٙانًًهٕء يجاا
أٔ  :أػهددٍ نُددا ػددٍ جضددا انقٛايددّ انًًجددا انددذ٘ ذحدداز ػُددّ
ًوا يَِٞاٍ ُ
انقاٚش تٕنش ذائالَ " :
ٕنو َر أَ ًْ ٝ
خُٝ :و ْص َز ُ َِوَ ََ ٜ
عوا
َوح ْ َ ٍْو َ٘ ِ
ْ ْ
ٕ َ٘ ُ َٗ َُ ٝقا ًُ َِْ ٍ ٜ
َجودُٝ .و ْص َز ُ َِوَ ٜ
عا ْ ُٝ .ص َز ُ ََِ ٜ
ًَ ََ َ
وع
َٗ َُ ٝقا ًُ ََِ ٜعد ِ
ج ْ
ع ً
ج ْ
ع ً
ج ْ
َا َ
عوٌ
َا ُزٗدَاًِّّٞواُ٘ٝ .جَو ُد ِ
دًِّّٞ َ٘ َٞا َٗ َُ ٝقا ًُ ِ
َٗ َُ ٝقا ًُ َُِ ٜي٘ج ْ ُٝ .ص َز ُ ِ
عٌ ُزٗدَاِّ ٌّ
دٌّ ِّ َ٘ َٞ
ج ْ
َ ُ٘ٝ َٗ ٜ
َ
1( ".ٜم٘ )44-42 : 15
ج ُد ِ
َِ ٜىَ ْ
ٞوسِ ََ .إّو ُٔ َ
ظو ُٞثَ٘ ُ ََ َُ ٞقوا ًُ
ع ْْو َد ْى ُثو٘ ِ ْ َ ِ
ح َعو ِْ ِٞ
ذظَح َِو ٜطَس ََْو ِ
خ ِ
ْ َ ٍْ َ٘ ُ
ذ ُ
ََّٗ ْ
ظو َد ال َ ُتود أَ ُْ َْ ٝيوثَطَ
ََ ََ ٜ
عوا
وِ َّ َر َغٞو ُسٕ َُْ .و َر ْى َفا ِ
خ َع ِدِ ٝ
د َْ ٝيثَ ُ
عا َٕٗ َر ْىََائِ َ
ط َع َد َ
ً ََ َ
َع َد َ
ً ٍَ ْ٘خ1( .م٘ )53-52 : 15
َُٔرظ ذٛايح ا يٕاخ ٔحٛاج اناْ ا ذ ٙحٛدس ٚرحدٕل جضداَا
انر ات ٙان ٙجضا دٔحاَ ٙػه ٙشثّ جضا ذٛايدّ دب انًجدا
ٚضٕع .
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شاَٛا  :كشف نُا دب انًجا ػٍ أص اد يهكٕخ انضًٕاخ
ُ
ٕ َ٘ ْ ٝ
ٌ أَ ْزتَ ِعًٍ ْ٘ َٝ َِٞا ََٗٝر َ
" َٗ ُ
َ ْ
٘ز ْى ُ
َني ُ
َظ َٖ ُس ىَ ُٖ ْ
ح تََِيَ ُنو٘خِ ِ
للا".
خرَصو ِ
ِ ْ ٍُ ِ
ٌ َع ِ
( )3 : 1
ظددم دب انًجددا أدتؼددٕٚ ٍٛيددا ٚرحدداز
تاصرفاضددددّ ٔذ كٛددددز يددددغ انراليٛددددذ
انًرفدد ن ٍٛنهرهًددذِ تؼٛدداا ػددٍ كددم
انًشددديٕنٛاخ ٔانًؼيدددالخ ٚٔ،ؼددداْى
نهخايدددددّ ٔانكددددد ازِ يدددددغ ذ ذٛدددددة
انًضدد ٕنٛاخ ٔانهٛرٕدجٛدداخ  ..نرصددثح
تانرقهٛا يصاد اصاص ٙنهرؼهٛى تجٕاد
انكراب انًقاس
شانصا  :انرشجٛغ ػه ٙانرٕتّ ..
أْرى دب انًجا ترشجٛغ جًٛغ انرائث.. ٍٛ
 إٔرٌ تثطسض ىر ٛأّنسٓ
ٗ ترٍ٘ا ىسظ٘ه ىَرشنل َٔٞ
ٗ تريَٞر ٛعَ٘ ض تعد أُ ىٌ ٝصديا شٖ٘ ىقٞأٍ
ٍ عخ ٍ٘ ىَجدىٗ ٔٞأعا ىظٖ٘ز ىٖا تعد أُ ذشنند َو ٜهٖو٘ززٓ
ّرٞجٔ ىنالً ىسظو.
إن ٙنقاء اخ يغ ت كاخ ظٕٓداخ دب انًجا
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اىرقيــٞذ اىَضــــــٞحٗ ٜاىٖ٘ٞدٙ
ظهر التملٌد الٌهودي المبكر بطرٌمة طبٌعٌة لبل ظهور أٌة
شرٌعة مكتوبة أو تارٌخ مكتوب ،وكان هو المصدر الوحٌد
لإلٌمان الٌهودي ..صار التملٌد المفسر العملً للشرٌعة المكتوبة ٌنمو مع الزمان كأحكام
وحاالت طبمت فً ظروف الحٌاة المتغٌرة خالل األجٌال المتعالبة.

نمدم مثالٌن لالرتباط بٌن الناموس المكتوب والتملٌد:
 -1جاء فً الوصٌة الرابعة "ال تعمل عمالً ما ٌوم السبت "خر ،"11401 ،1243فما
هو المعنى الدلٌك لكلمة "عمل"؟ أي األنشطة تحسب عمالً ،وأٌها ال تحسب هكذا؟
اإلجابة إنه من الواضح أنه حتى فً ولت الزراعة والحصاد
ٌلزم أن ٌسترٌحوا "خر ."01412لكننا نجد فً أٌام نحمٌا
الالوٌٌن ٌعملون ٌوم السبت ،إذ كانوا ٌمومون بحراسة األبواب
"نحمٌا  11411الخ".
 -0نمرأ فً سفر الخروج " 01414ال ٌخرج أحد من مكانه
فً الٌوم السابع" .هذه التعلٌمات لو نفذت بصرامة فإنها تستلزم االمتناع عن أي حركة
خارج منزل اإلنسان  ،ولد حددت األلفً ذرا ًعا للتحرن فً ٌوم السبت -أو كما دعٌت
"سفر سبت".
مدارس التملٌد ::التملٌد الٌهودي اتجاه كثٌر من المادة الٌهود فً حفظهم لحرفٌة
الناموس ،معطٌن اهتما ًما للٌالً لروحه.
وجدت فً أٌام السٌد ٌسوع المسٌح مدرستان للتملٌد الشفوي
إحداهما ٌرأسها غماالئٌل ،تلمٌذ هلٌل مؤسس المدرسة وخلٌفته.
فً هذه المدرسة تتلمذ شاول الطرسوسً الذي ربما كان سٌخلفه
فً رئاسة المدرسة لوال لبوله المسٌحٌة.
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أما المدرسة الثانٌة فكان ٌرأسها شمعً ،والتً اختلفت عن
األولى تما ًما فً بعض فً بعض نماط التفسٌر وتطبٌك الناموس.
مع هذا االختالف لد اتفمنا معًا فً األساس العام ،إذ لبلنا التملٌد
كوسٌلة تطبٌمٌة لمستلزمات المانون المدٌم حسب الظروف المتغٌرة
وهما فً هذا ٌختلفان عن الصدولٌٌن الذٌن ٌصرون على التطبٌك
الحرفً الصارم للناموس المكتوب.
الكتب أو األعمال الخاصة بالتملٌد الٌهودي :::لبل عرض نظرة الرب ٌسوع
المسٌح للتملٌد الٌهودي أود أن ألدم فكرة مختصرة عن األعمال الخاصة بالتملٌد
الٌهودي ،حتى تلن التً جمعت أو وضعت فً عصر الحك للسٌد المسٌح.
التلمود :كلمة تلمود فً األسامٌة تعنى "تعلٌم"] .[61هذا االسم فً األصل ٌخص جز ًءا
معٌنًا من تجمٌع للتملٌد "الجمارة" لكنه ٌطلك بصفة عامة على كل التجمٌعات الخاصة
بالتملٌد.
ٌنمسم التلمود إلى جزئٌن 4المشناة أو الجمارة.
المشناة:
تعنى "التكرار" أو "الشرٌعة الثانٌة" وهى عبارة عن تجمٌع للتمالٌد الٌهودٌة المانونٌة
الشفوٌة ،جمعها الحاخام ٌهوذا األمٌر حوالً عام 011م وهى تشمل أراء الحاخامات أو
المعلمٌن "."Tannaim
الجمارة :تعنى "التكمٌل" ،هذا العمل هو تفسٌر للمشنةٌ ،حوى أراء المفسرٌن
" ."amorianو ٌوجد نوعان من الجمارة أو التلمود 4األورشلٌمً أو الفلسطٌنً ،جمع
حوالً المرن الرابع أو الفلسطٌنً ،جمع حوالً المرن
الخامس أو السادسٌ .تشابه النوعان من جهة المنهـــــــج
والتكــــــــــوٌن ،لكنهما ال ٌتطابمان فً المحتوٌات ،وتعتبر
النسخة البابلٌة أكثر أهمٌة من األخرى فً األوساط
الٌهـــــــــــــــودٌة.
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انخًاصدد ٍٛانًقاصددح  ::مووو ٝووً٘ َٖٞووا تْذرفووو
تقٛايح انضٛا انًضٛح تطقط َس ٝذ ٜجَٞو ...
ٗ شٍ ٛا ىصً٘ ىنثٞس ماُ كم ٕٚو أحا َٞؤ تَٞلوو
ذصح يؼُٛدح ذ٘صّوو ٍعْوٍ ٚعو ِٞمورىل آحددددا
انخًاصدد ٍٛدذثددد انكُٛضددح إَٓددا ذكددٌٕ ػددٍ
يهكدددٕخ هللا أ٘ اإلًٚددداٌ تانًضدددٛح ٔ ْٕذدددّ
ٔانصثاخ فْ ٙذا اإلًٚاٌ ٔاَرظاد حهدٕل اند ٔ

 -1األحا األٔل (أحا ذٕيا) :انصثاخ ف ٙاإلًٚداٌ
عٞد ظٞد ٛصغٞس  ...تٞرنيٌ عِ هٖ٘ز زتْا ىيرالٍٞور ٗ
ٍعٌٖ ذٍ٘ا ىي ٜياه الشً أش٘ف تع ْٜٞعشواُ أؤٍوِ
َ ...ستْووا هٖووس ىٖووٌ ٗ خيّوو ٚذٍ٘ووا ٝشوو٘ف ٗ ٝيَووط
ىجس داخ ٗ ياه" :طٕتٗ نًٍ آيٍ ٔ نى ٗ ... "ٖ ٚ
ٓ إثثاخ ىالٕ٘خ ٗ يٞاٍح ىعٞد ىَعٞخ
 -2األحا انصداَ :ٙخثدز انحٛداج تٞورنيٌ عوِ إَٔٞوح
ىرْاٗه ٍِ جعد ٗ ً زتْا ٝ ...ق٘ه زب ىَجد َ ٜإّجٞو ىقود ض "أَا ْٕ خثز
 ٙفهٍ ٚجٕع ٔيٍ ٚؤيٍ ت ٙفهٍ ٚؼيش أت لاا"
انحٛاج يٍ ٚقثم إن ّ
األحدددددددا انصاندددددددس (انضددددددداي ٚح):
-3
شٍ ٛا تْقسأ ىعاٍسٝح َ ٜىصً٘ ىنثٞس ّقسإٔا
أًٝاً َ ٜىخَاظ ُْ ... ِٞزتْا تٞثَٖٞ ِّٞا إّؤ
ٗددٓ ْٝث٘ ىذٞاج ىنو عطشواُ ٍوا ىعواىٌ
 ...ياه ىسب ىيَسأج ىعاٍسٝح "مو ٍوِ ٝشوسب
ٍِ ٕر ىَاء ٝعطا أً ٝ
ًا أٍا ٍِ ٝشوسب ٍوِ
ىَاء ىر ٛأعط ٔٞأّا ىٔ َيِ ٝعطا إىْ ٚتد.
تو ىَاء ىر ٛأعط ٔٞىٔ ٝصوٞس َٞؤ ْٝثو٘ ٍواء
ْٝث إى ٚدٞاج أتدٝح"

ُٚثدددددددٕع انحٛددددددداج
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َدددددددددددددٕد انؼدددددددددددددانى
األحدددددددددددددا ان اتدددددددددددددغ:
-4
ىقٞاٍح ّقيرْا ٍِ ىظيَح إى ٚىْ٘ز  ٗ ...زتْا أعطاّا ىْ٘ز ٓ تنيَرٔ " أَا ج دد
َٕ لدا نهؼانى حرٗ اٌ كم يٍ ٚؤيٍ تًٚ ٙكس ف ٙانظالو"  ...الشً ّلثد
َ ٜميَح للا ( إلّجٞو) ٗ َّش ٜعيٖٞا ّْٖا ٕ ٜىيو ٜترْوّ٘ز طسٝقْوا " ظوس
ىسجي ٜمالٍل ّٗ٘ز ىعثٞي"ٜ
 -5األحدددددا انخدددددايش :ط ٚددددد انحٛدددددداج
زتْا ٍا تٞسشد ىيطسٝق  ...زتْا ٕ٘ ّفعٔ ىطسٝوق
(طسٝق ىذٞاج ْتدٝوح) " أَا ْٕ اني ٚد ٔانحد
ٔانحٛاج .نٛش أحا ٚأذ ٙإندٗ اٜب إ تد... "ٙ
أ ٛدد َْٞا ٝذط إّٔ ذا ٔٝالشً ٝفرنس إُ زتْا ٗ مالً
زتْا ٕ٘ ىطسٝق ى٘دٞد
 -6األحا انضا س :انصالج ٓ ْدد ىيو ٜتعود
عٞد ىصع٘ عي ٚط٘ه  َٜ ٗ ...ىفرسج ت ِٞىصوع٘
ٗ دي٘ه ىسٗح ىقدض مواُ ىرالٍٞور ٍجرَعوَ ِٞوٜ
عيٞح ٍاز ٍسيط تٞصي٘ تسٗح ٗ ددج ٗ تذس زج مثٞسج ىَدج  12أٝاً  ٗ ...طثعواً الشً
ىيٝ ٜصي ٜتذس زج ْٝاه إٌٔ ٗ أدعِ عطٞح ( ىسٗح ىقدض).
األحدددددا انضدددددداتغ :انددددد ٔ انقدددددداس
-7
دي٘ه ىسٗح ىقدض  ...زٗح ىذق ىَعصٍّ ً٘ٝ ... ٛوٞال
ىنْٞعح ّْٔ ى ً٘ٞىي ٜتدأ َ ٔٞىسظو مس شذٌٖ ىيعاىٌ
مئ  ...ىوسٗح ىقودض ٝعَوو َْٞوا تقو٘ج ٗٝسشودّا إىوٚ
ىطسٝق ٗ ىذق ٗ ىذٞاج ْتدٝح.

حكمة عظيمة من الكنيسة  ...بدأت بالقيامة و
الثبات في اإليمان ثم المشيي فيي يقييل الةيياة
بالصالة و الثبات في نور اإلنجيي و الببيا الةيي
(التناول) و ينبوع الةياة ...
فنصعييييد بأرواحنييا و قلوبنييا و عقولنييا للسييما  ...و نمتلييب بييالقو
القدس المةيي فنبدأ خدمتنا و كقازتنا في العالم ...
9
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ما هى أقصر  3صلوات غيروا مسار
حياة أصحابها؟؟
ََ
ّ ُ َّ ْ َ
ْ
الصالة االوىل :صالة العشار "اللهم ارحم ِ ين ،أنا
ْ َ
َ
ئ
اط( ".لوقا)81 :81
الخ ِ
ََ َ َ َْ
َ
ُ
ً
َّ
وكانت االجابة "نزل ِإَل بي ِت ِه م َبرا " ( لوقا)81:81
ْ َ
ن ْ ُ ْ َ َ ُّ َ َ
ََ ُ َ
وتك».
الصالة الثانية :صالة اللص اليمي «اذكر ِ ين يارب من ِجئت ِ يف ملك ِ
(لوقا )13 :31

ًْ

ْ َ َّ َ ُ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ
َ
ع ِ يف
ْو االجابة {الحق أقول لكِ :إنك اليوم تكون م ِ ي
ْ َ
ْ
س} ( .لوقا)11:31
ال ِفردو ِ
َ َ َْ َ ْ ُ َ
الصالة الثالثة :صالة االبن الضال "يا أ َِ ين ،أخطأت ِإَل
َّ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ًّ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ
السم ِاء وقدامك ،ولست مست ِحقا بعد أن أدَع لك

ابنا ( ".لوقا)38:82
َ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ
ََ َ َ
األ ُب ل َ
يد ِه :أخ ِرجوا الحلة األوَل وأل ِبسوه ،واجعلوا
ب
ع
واالجابة " :فقال
ِ ِ ِ

َ َ
َ َ
َ
ْ َ ْ َ َ ِّ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ
ً
ً
خاتما ِ يف ي ِد ِه ،و ِحذاء ِ يف ِرجلي ِه ،وقدموا ال ِعجل المسمن واذبحوه
ََُْ َ ََْ
َ
َ
فنأ كل ونفرح( ،لوقا )23 ،33 :82

الصالة كلمة و طلبة بتطلع من القلب ولو فعال
وهتتغب حياتك
صادقة الزم ربنا يرد عليك
ر
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فرح التالميذ إذ رأوا الرب
الشك أن رؤية القيامة كانت أمنية سعى إليها التالميذ
والمريمات ..بذهابهم وترددهم على القبر.
وفي الحقيقة ..إنها رغبة كل إنسان أن يُبصر المسيح
القائم من األموات في مجده ،مُشاركًا التالميذ في
فرحهم في العُلية..
فرِحَ التّالَمِيذُ إِذْ رَأَوُا الرَّبَّ"
كما شهد بذلك القديس يوحنا" :فَ َ
(يو.)02:02

وهذه الطلبة نرددها طوال أيام البصخة المُقدَّسة قائلين" :وَيُرينا فَرح قِيامتُه".
عرِفَهُ ،وَقُوَّةَ قِيَامَتِهِ ،وَشَرِكَةَ
ومَّنْ يُبصر هذا الفرح يقول مع مُعلِّمنا بولس الرسول" :ألَ ْ
آالَمِهِ ،مُتَشَبِّهاً بِمَوْتِهِ" (في.)02 :3
ولكي نتذوق مجد القيامة علينا أن نتبع الطريق الذي سلكُه التالميذ والمريمات.
فيقول القديس يوحنا عن المجدلية" :وَفِي أَوَّلِ
المُ
دلِيَّةُ إِلَى الْقَ ْبرِ بَاكِراً وَالظّ َ
مرْيَمُ الْمَجْ َ
األُسْبُوعِ جَاءَتْ َ
بَاقٍ" (يو .)0 :02بهذا ال تجعل الظالم يُعيق عنَّا نور
القيامة..فالذين تأخذهم الظلمة ويفضلون البقاء
فيها..هم األشرار!!
هكذا أحب الناس الظلمة أكثر من النور ،ألن
أعمالهم كانت شريرة.
أما أوالد اهلل فهم أوالد النور" ..أنتُمْ نورُ العالَمِ.
ال يُمكِنُ أنْ تُخفَى مدينةٌ مَوْضوعَةٌ علَى جَبَلٍ ،وال يوقِدونَ سِراجًا ويَضَعونَهُ تحتَ
م هكذا قُدّامَ
ضئْ نورُكُ ْ
المِكيالِ ،بل علَى المَنارَةِ فيُضيءُ لجميعِ الذينَ في البَيتِ .فليُ ِ
كيْ َيرَوْا أعمالكُمُ الحَسَنَةَ ،ويُمَجّدوا أباكُمُ الذي في السماواتِ" (مت-01 :5
الناسِ ،ل َ
ككُمُ الظّالَمُ"
 ،)01ومدعوون لتبديد الظالم" ..فَسِيرُوا مَا دَامَ َلكُمُ النُّورُ لِ َئلَّا يُدْرِ َ
(يو.)35 :00
فلنقُم يا أخوتي والظالم باقٍ كما فعلت المريمات"..جاءَتْ مَريَمُ المَجدَليَّةُ إلَى
كرًا ،والظَّالمُ باقٍ"(يو)0 :02
القَبرِ با ِ
"قوموا يا بني النور فلنسبِّح رب القوات" إنها طلبة روحية ال تسمح بتصرفات
األشرار ..وال تشترك معهم.

ليُرينا إلهنا نور وفرح قيامته دائمًا .إللهنا المجد الدائم إلى أبد اآلبدين
للمتنٌح المس داود عبد المسٌح
آمين.
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سؤال  :::من هو القو القدس؟
جوهر إلهً عالل ال حدود لممدرته ،ال نهاٌة لعظمته  .فوق
اإلحساس الزمنً وغٌر خاضع للدهور  .واهب الخٌرات.
كل الخلٌمة تتجه نحوه فً عوز وفمر شدٌد لتمدٌسه.
كلٌة فً الزمان والمكان ،فال
هو المتمن لكل األشٌاء والساكب الحٌاة على العالم .حضرته ِّ
ٌدرن إال بحاسة العمل الروحً .
وجود لشًء إال به .مصدر التمدٌس والنور الذي ال َ
ٌشرق ذاته على الخلٌمة العاللة الباحثة عن الحك ،فتتمثله كطالة استعالن واستنارة للرؤٌا .
مدرن بانتباهة العمل المنعطف ناحٌة
حسب طبٌعتنا الحسٌة ال ٌمكن أن ندنو منه ،ولكنه َ
الخٌر .األشٌاء مملوءة طبٌعًٌّا بموته ،ولكنه ال ٌتصل شخصًٌّا إال بالخلٌمة المنفتحة له .
ٌمسم مواهبه حسب نسبة
لٌس لمعطائٌته ممٌاس واحد ،ولكنه ِّ
اإلٌمان .فً جوهره بسٌط ،فً طالته متعدد ومتنوع .
بكله وتمامه فً كل واحد ،وكله موجود فً كل مكان .
موجود ِّ
ٌتوزع بال انمسام فً صفاء وبغٌر اضطراب ٌ.تماسمه آخذوه
ٌوصل لن الشمس فً رفك وتلطف وكأنما هً
دون أن ٌفمد ِّ
كلٌته ،كشعاع النور الذي ِّ
مشرلة لن وحدن ،مع أنها مشرلة على الدنٌا كلها .
فالروح هكذا لكل من ٌتمبلهٌ ،كون كأنه له وحده ،مع أنه باعث لنعمته بكفاٌة وكمال لكل
بنً اإلنسان .الكل ٌتعزى به كمدر طالته ،ال كمدر طالة الروح فً ذاته .
هو الموة التً تمٌم الحٌاة وهو الذي بواسطته التبل
اإلنسان حالة التبنً ،وتحول فٌه الموت إلى عدم الموت.
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مجاالت الطاعة
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استشهاد القديس سمعان القانوى الغيور ( 51بشنس)

اصرشٖذ اىقذٝش صَؼاُ اىغ٘ٞس اىشص٘ه اىشٖٞش تضَؼاُ اىقاّّ٘ٗ ،ٜقذ
رمشٓ مو ٍِ ٍرٍٗ ٚشقش تأصٌ اىقاٍّّ٘( ٜد ٍ ،4 :01ش ،)01 :3
ٗرمشٓ ى٘قا ف ٜاّجٞئ ٗصفش أػَاه اىشصو تأصٌ اىغ٘ٞس.
أصٌ صَؼاُ ٍؼْآ ٍضرَغٝٗ ،قاه أُ ذضَٞح " اىغ٘ٞس " ٕ ٜاىَشادف
اىّ٘ٞاّ ٜىينيَح اىؼثشٝح " اىقإّ٘ٗ " ٛزٓ اىرضَٞح ذذه ػي ٜأّٔ ٍِ ضَِ جَاػح
اىغ٘ٞس ِٝاىثائش ،ِٝاىز ِٝػشف٘ا ترَضنٌٖ اىشذٝذ تاىطق٘س اىَ٘ص٘ٝح.
اىقذٝش صَؼاُ اىغ٘ٞس ٍِ صثظ أفشاٗ ،ٌٝأصٌ أتٔٞ
فٞيثشٝٗ ،قاه أّٔ ماُ صاحة ػشس قاّا اىجيٞو اىزٛ
ح٘ه ف ٔٞاىضٞذ اىَضٞح اىَاء إى ٜخَشٍَ ،ا جؼئ تؼذ
ذيل اٟٝح أُ ٝرشك مو شئ ٗٝرثغ اىَخيص ،صاس ٍِ
اىرالٍٞز اإلثْ ٚػشش ٗماُ حاضشا فٍ ٜؼجزج اىخَش
أسغفح ٗاىضَنر.ِٞ
تشش اىقذٝش ف ٜشَاه أفشٝقٞا (قشطاجْح) ثٌ أصثاّٞا ،فجزس تشٝطاّٞا ٍغ اىقذٝش ٘ٝصف
اىشاٍٗ ٜأصش مْٞضح ْٕاك ثٌ سحو إى ٜص٘سٝا ٗفيضطٗ ِٞماُ ٍؼٔ اىقذٝش ذذاٗس
اىشص٘ه ثٌ تالد فاسس .فيَا ٗصو تالد فاسس ٗجذا ج٘ٞشٖا ذضرؼذ ىَٖاجَح تالد اىْٖذ،
ٗىَا دخال اىَؼضنش صَد اىشٞاط ِٞاىر ٜماّد ذْطق تاىْث٘اخ ػي ٜأٝذ ٛاىضحشجّٗ .طقد
ف ٜإحذ ٙاألصْاً ٗقاىد أُ رىل تضثة ذذاٗس ٗصَؼاُ سص٘ال اىضٞذ اىَضٞح ،فأحضشَٕا
اىقائذ ىٞؼشف اىضثة ،فثششآ تاىضٞذ اىَضٞح ،ثٌ قاال ىٔ " غذا صٞأذٞل سصو ٍِ اىْٖذ
حاٍي ِٞصيحا ألجو ٍصيحرل " ٗقذ ماُ ،فؼظَد ٍْزىرَٖا ىذٗ ٔٝأٍِ تاىضٞذ اىَضٞح،
مَا ذثؼٔ شؼة غفٞشٗ ،جاه اىشص٘الُ ٍثششاُ حر ٚدخال شْؼاس ،فثاس مْٖرٖا اىرٜ
ىألٗثاُ ،فأٍضنَٕ٘ا ٗطشحَٕ٘ا ف ٜاىضجِ ،ثٌ أٍشَٕٗا ذقذ ٌٝاىؼثادج ىيشَش ٗاىن٘امة،
فشفض٘ا ٍجإش ِٝتأصٌ اىشب ٝض٘ع تنو شجاػح ،فقري٘ا اىقذٝش ذذاٗس تفأس ٗحشتح،
ّٗششٗا اىقذٝش صَؼاُ اىقاّ٘.ٛ
ٗقٞو أُ جضذَٕا ٍحف٘ظ تنْٞضح اىقذٝش تطشس تشٍٗا ،مَا ٘ٝجذ أجزاء ٍَْٖا تنْٞضح
اىقذٝش صاث٘ستْ٘ٞس تأصثاّٞاٗ ،أجزاء أخش ٛتذٝش ّ٘سٝد تن٘ىّ٘ٞا ف ٜاىَاّٞا.
تدددد كح صهٕاذًٓا ذكٌٕ يؼُا أي.ٍٛ
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اليدان المصلِّيتان
فً قرٌة قرٌبة من بلدة نورمبرج األوروبٌة ،عاشت عائلة مكونة من أب وأم
وثمانٌة عشر طفالً .لذا كانت ظروفهم المادٌة فً غاٌة الصعوبة .ولكن ذلك لم
ٌمنع األخوٌن األكبرٌن من حلم كان ٌراودهما ...فاالثنان موهوبان فً الرسم،
ولذا حلما باالنضمام إلى الدراسة فً أكادٌمٌة الفنون فً نورمبرج .كان حل ًما ألنهما علما أن
أخٌرا ،توصال إلى حل بعد
والدهما لن ٌستطٌع أن ٌتكفل باحتٌاجاتهما المادٌة وقت الدراسة.
ً
مناقشات طوٌلة امتدت لساعات وألٌام عدٌدة ...أن ٌُجرٌا قرعةو الخاسر ٌذهب للعمل فً المناجم
وٌتكفل بمصارٌف أخٌه الفائز لمدة أربع سنوات هً فترة الدراسة فً األكادٌمٌة.
وبعدها ٌذهب اآلخر لٌدرس وٌتكفل به أخوه ببٌع األعمال الفنٌة  .بعد القداس ٌوم األحد ،أُجرٌت
القرعة ،فاز بها ألبرشت دورٌر ،وهكذا ذهب إلى األكادٌمٌة ،وأما أخوه فذهب إلى المناجم لٌعمل
فٌها أربع سنوات .منذ البداٌة كان واض ًحا أن ألبرشت سٌكون له شأن عظٌم فً عالم الفن ،وعندما
حان وقت تخرجه ،كانت لوحاته وتماثٌله تدر علٌه دخالً
وفٌرا .عاد ألبرشت إلى قرٌته بعد غٌاب ٤
ً
سنوات وسط احتفال هائل؛ وصنع له أهله ولٌمة كبٌرة .وعندما انتهوا من الطعام ،وقف ألبرت
وقالٌ" :ا أخً الحبٌب ،الرب ٌباركك وٌعوضك عن تعب محبتك لً .لوالك لما استطعتُ أبدًا أن
فلدي دخل كبٌر من بٌع
أدرس فً األكادٌمٌة .اآلن حان دورك فً الذهاب ،وأنا سأتكفل بمصارٌفك،
َّ
اللوحات" .اتَّجهت األنظار صوب األخ .أما هو فهز رأسه ببطء وقال" :ال ٌا أخً ،أنا ال أقدر على

ٌدي وما فعلته بهما  ٤سنوات من العمل فً المناجم .لقد تكسر الكثٌر
الذهاب اآلن .انظر إلى َّ
من عظامها الصغٌرة .ال ٌا أخً ،فإنً ال أقدر على اإلمساك برٌشة صغٌرة والتحكم فً الخطوط
ٌصلً وٌداه مضمومتان؛ فاستوقفه
الدقٌقة ".وذات ٌوم مر ألبرشت على حجرة أخٌه ،فوجده راكعًا
ِّ
المنظر وشعر برهبة شدٌدة .وهنا أخذ أدواته ورسم تلك الٌدٌن ،كتكرٌم للمحبة الباذلة التً ال
تفكر فً نفسها .أطلق على اللوحة اسم "الٌدٌن" ،وأما العالم فأذهله الرسم وأعاد تسمٌة اللوحة
بـ"الٌدٌن المصلٌتٌن" .أعمال هذا الفنان منتشرة فً متاحف كثٌرة. ،الفنان هو ألبرشت دٌور ولد
فً ألمانٌا عام ١٤٤١م  -توفى ١٢٥١م ،والصورة هً "The
Praying Hands" .و عندما ترى هذه اللوحة تذكر كل ٌد قدمت لك

خدمة ،و ض َّحت من أجل راحتك ،تذكق يدي القب يسوع
المثقوبتين من أجلك
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انؼالذح انضهًٛح يغ األتُاء ىٞعد َ ٜإحكاو انضهيح
عي ٌٖٞتو َ ٜدرس ٌٍٖ ٍٗصا يرٌٖ( .الشً ى٘ دد ٝفنس
ّفعٔ ئ ً
َا :أَا يش يج أب أَا ػأز أتأِ صا . ٚأَا
يش يج

أو ،أَا ػأزِ أتأِ صاٚقح).

ىصد يح ٍ

أتْائل ذعريصً أُ ذعٞا ٍعٌٖ ظٌْٖ!
+

ً
طفال نرهؼة يغ أطفان
عيٞل أُ ذسج

ٌٕٗ صغاز! ٗشاب ىرًذل ٗذَسح ٍعٌٖ ٌٕٗ

ً
ً
زجال!  .....ذعٞا ْذنٌٖ ٗذعٞا
زجال ُْ تْل أصثخ
َ ٜظِ انشثاب ٗأُ ذنُ٘
ىعثٌٖ ٗذعٞا أَنازٌٕٝ .عيَّ٘ل ٗذعيٌَٖ ٗٝشنُ٘ ىل ٗذشنٜ
ىٌْٖ .ذا انشكم ان ائغ ف ٙانؼالذح ٚحً ٙتْائْا يٍ كم
شٙء د ٘ء .ىصد يح ٍ أتْائل ذرطية ٍْل إعطائٌٖ ٗيرل
ٗذسمٞصكّ :ذِ ّفرقد ٗز ىصدٝق ٍ أتْائْا ٗتْاذْا.
ً
ََلال يد ذأذٜ
ْٕٗاك َّاذ ظيثٞح ملٞسج َ ٜدٞاذْا:
التْح ىرذن ٜى٘ ىدذٖا دناٝح َإذ تأٍٖا ذق٘ه ىٖا "ٍا َاْٞح"ََ .ا ٝنُ٘ ٍِ
التْح إال أّٖا ذًطس ىيج٘ء ْدد ٙصدٝقاذٖا ىَجس أُ ىدٖٝا ٗيد ىعَاعٖا!
ٗىنِ ٕرٓ ًْ عيٖٞا أُ ذعيٌ أُ تْرٖا ىِ ذذن ٜىٖا شٜء آخس تعد ٕر ىَ٘ي !
درْ ٚشٞاء ىٖاٍح! ُْ أٍٖا ىٌ ذُقدز درٞا تْرٖا ىَش٘زذٖا
ٗىٌ ذعرَ التْرٖا عْدٍا أز خ أُ ذذنٍ ٜعٖا!
ىصد يح ُذذرٌ عيٞل الظرَا التْل مصدٝق ٗىٞط م٘ى ٜأٍس:
إى ٚىر ِٝذأخسٗ َ ٜمعة صد يح أتْائٌٖ " :تدأٗ  "ُٟىٞط
ْٕاك ٍشنيح تال دو .ى٘ ْٕاك َج٘ج مثٞسج تْْٞا ٗت ِٞأتْائْا
عيْٞا أُ ّثدأ ٍَ ٜذاٗىح مرعاب ِٗ ٗصوووووووووود يح أتْائْا َأتْائْا ٗتْاذْا
غووووووووووووووووواىثًا ال ٝنُ٘ ىدٍ ٌٖٝاّ  -در ٚإذ ماُ ٕر إلتِ (أٗ إلتْح)
صعوووووثاُ عي ٍِ ٔٞشٍووووووووووواُ َٗامووووووس " إّد عَسك ٍا مْد صادث."!ٜ

أتْائْا طٞثٝٗ ِٞذثُ٘ آتائٌٖ َرجدٌٕ ٍ ى٘يد ٝعرجٞثُ٘ ىَذاٗالخ
ٟتاء مرعاب صد يرٌٖ ٗ ىرعَق َ ٜىعاليح ٍ آتائٌٖ.
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ياجن مةشى ورق عنب و شقايح اللةم
المقاديق::

 0.5كٌلو لحم شراٌح ربع كٌلو ورق عنب

 2كوب أرز مغسول

وكسبرة و شبت و بمدونس خضرة

ملح وفلفل اسود وكسبرة ناشفة وكمون وبصلة مفرومة
وصلصة الطماطم
البطوات -5 ::نحمر شراٌح اللحم فى لطعة زبدة و رشة ملح
و فلفل اسود و بهارات مشكلة و نتركها جانبا فى حلة على النار شوٌة زٌت صغٌرٌن و ننزل
بالبصلة المفرومة تتشوح نضٌف علٌها الصلصة و عصٌر الطماطم ونضٌف التوابل و نملب كله
مع بعض و نتركهم ٌتسبكو مع بعض.
 -2وبعد لما نمفل النار نضٌف على الخلٌط الخضرة و نملب نضٌف الرز المغسول علٌهم و نبدأ
نحشى ورق العنب نرص األول فى لاع الطاجن شراٌح اللحم اللى حمرنا ونرص فولها
محشى ورق العنب بعد لما نخلص كمٌة ورق العنب نسمٌه شوربة سخنة تغطى وش ورق
العنب و نغلفه بورق فوٌل و ندخله فرن سخن و نمدمه مع فراخ مشوٌة وبطاطس محمره

أجاتح صؤال شٓ أت ٚم:

اذكر آٌة مع الشاهد عن أن آالم السٌد المسٌح كانت موضع

سرور اآلب السماوي؟ لٌل إن " الرب سر أن ٌسحمه بالحزن " (أش.)10 :53
صؤال شٓ يا ::ٕٚيرٗ كهف ان ب ٚضٕع ذاليٛذِ تانك ازج
ٔانؼًا ٔانرؼهٛى؟ يغ انشاْا؟
------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------
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المهوة هً أكثر المشروبات شعبٌة واستهالكا ً حول العالم،
لها تأثٌر صحً ،ألنهها تتمٌز باحتواهها على مضادات
األكسدة المفٌدة  ،ولكن ال ٌُنصح بالمبالغة فً شرب المهوة
لتجنب األضرار التً ٌمكن أن تسببها الكمٌات الكبٌرة
منها.
ومن فوائد المهوة نذكر ما ٌأتً - 14تحسٌن مستوٌات الطالة ورفع
مستوى الذكاء :الحتوائها على مادة منشطة تسمى الكافٌٌن وٌحفز
الخالٌا العصبٌة ،كما أنه ٌساعد على تحسٌن جوانب مختلفة من وظائف المخ.
 -0تحفٌز حرق الدهونٌ :حفز عملٌة تكسٌر الخالٌا الدهنٌة ،وٌجعلها متوفرة كولود للجسم
 -1تحسٌن األداء البدنً :عن طرٌك زٌادة مستوى هرمون األدرٌنالٌن الذي ٌجعل الجسم مستعدا ً للمٌام بمجهود
بدنً مكثف فمد أظهرت العدٌد من الدراسات العلمٌة َّ
أن شاربً المهوة ٌكونون ألل عرضةً لإلصابة بالسكري من
النوع الثانً.
 -2تملٌل خطر اإلصابة بألزهاٌمر والخرف :حٌث ٌعتبر ألزهاٌمر أكثر األمراض
العصبٌة شٌوعا ً وٌمكن الولاٌة منه عن طرٌك تناول الطعام الصحً ،وممارسة
الرٌاضة
 -3تملٌل خطر اإلصابة باالكتهاب :فمد بٌنت إحدى الدراسات التً شاركت فٌها
السٌدات أن شرب  2أكواب من المهوة ٌساعد على تملٌل خطر اإلصابة باالكتئاب بنسبة .%01
 -4تملٌل خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان :األشخاص الذٌن ٌشربون المهوة ٌكونون ألل عرضةً لإلصابة
بسرطان الكبد بنسبة  ،%21وتملٌل خطر اإلصابة بالسكتة الدماغٌة
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