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 شـاهد" و"شـاهد إثبـاتباسـتمرار فـى سـاحات المحـاكم: " كلمـةنسمع هـذه ال :معنى كلمة "شهود"
ه الحـدث، وهـو يثبـت ذلـك، ويقـر بـه أمـام المحكمـة.. أمـا األخـر فهـو ِيـنَ ".. ومعناهـا أن األول شـاهد بعيْ نفى

مـــر، ويؤكـــد ذلـــك بأنـــه كـــان حاضـــًرا فـــى المشـــهد، ولـــم يحـــدث مـــا أدعـــى بـــه ، ينفـــى حـــدوث األ""شـــاهد نفـــى
  البعض!

  

ــون الشــاهد لــم يــر بعينيــه مــا يحــدث، بــل  - إذن  - الشــهادة  معناهــا "المشــاهدة" بــأم العينــين، وال يصــح أن يك
 سمع بأذنيه من بعض الناس.

  
  
  

  :نوعان من المشاهدة
  

الــذين شــاهدوا الــرب يســوع، شــهدوا عنــه، كمــا يقــول  ، : مثــل اآلبــاء الرســلالمشــاهدة بــالعين المجــردة - 1
ــامعلمنــا يوحنــا: " ــِرَكٌة َمَعَن ــْم أَْيًضــا َش ــوَن َلُك ــْى َيُك ــِه، ِلَك ــُرُكْم ِب ــاُه َوَســِمْعَناُه ُنْخِب ــِذى رَأَْيَن لقــد  .)3:1يــو 1(" ال

الخدمــة الجهاريــة،  يســوع تالميــذًا لــه، كــل فتــرة عاصــر اآلبــاء الرســل أيــام التجســد اإللهــى، وعاشــوا مــع الــرب
ــه، ووعــده لهــم بــالروح القــدس، وحــدوث هــذا  حينمــا بلــغ ســن الثالثــين، وحتــى آالمــه، وموتــه، وقيامتــه، وظهورات

الوعد فعًال، والملء بـه، ثـم الخـروج للكـرازة فـى كـل أنحـاء العـالم. لقـد قيـل عـنهم: أنهـم "فتنـوا المسـكونة"! قالهـا 
بقصـــد األفتنـــان بجمـــال المســـيحية، ودورهـــا الفريـــد فـــى خـــالص  الحـــاكم بقصـــد الفتنـــة الضـــارة، ونقولهـــا نحـــن

  اإلنسان، فى كل أنحاء العالم، وطول الزمان، وٕالى األبد!
  

: ومعناهـا أن نـؤمن بمـا قالـه اآلبـاء الرسـل فـى شـهادتهم وكـرازتهم، واثقـين فـى صــدقهم، المشـاهدة باإليمـان - 2
األثـار، والمخطوطـات، والحفريـات، وأقـوال اآلبـاء، وأحاديـث ويدعم ذلـك "العقـل" أيًضـا، حيـث يشـهد التـاريخ، وتشـهد 

المــؤرخين المعاصــرين، عــن صــدق كــرازة الرســل، وســرعة إنتشــار المســيحية، ألنهــا كانــت شــوق اليهــود واألمــم علــى 
ــَماَواِت َوتَْنــِزلُ حـد ســواء، فــاليهود كــانوا يصــرخون مــع إشــعياء النبــى: " الس 1:64(إش !" َلْيتَــَك َتُشــق،( 

مــم كانــت تصــرخ مــع الفالســفة، منتظــرين المخلــص الــذى تنتظــره البشــرية، ليخلصــها مــن فســادها، واأل
 وموتها، ويبعثها إلى خلود أبدى!

 
ن يقــول اإلنســان بتصــرفاته، أنــه "شــاهد" أالشــهادة معناهــا  :معنــى الشــهادة للمســيح

ـا علـى كـل حياتـه، وبـدأ النـاس  يـرون السـيد المسـيح فيـه: فـى للمسيح، فى قلبه باإليمـان، وأصـبح الـرب رقيًب
" ِلَيِحـل اْلَمِسـيُح ِباِإليَمـاِن ِفـى ُقُلـوِبُكمْ فكره، ومشاعره، وحواسه، وسـلوكياته. والرسـول بـولس يوصـينا قـائًال: "
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ــدِ .. ويقــول أيًضــا: ")17:3(أف  ــاُء اْلَمْج ــيُكْم َرَج ــيُح ِف . ومــن هــاتين اآليتــين، يصــير )27:1(كــو " اْلَمِس
 كن فينا سبًبا للخالص، وواعًدا بالمجد األبدى!السيد المسيح السا

  
  

  : أى التخلص مما فعلته الخطية فينا:الخالص
  

  .: التى أخذناها بالطبيعة من أبينا آدمالخطية الجدية -
 : التى نمارسها كل يوم.الخطايا الفعلية- 
  

  

ونقوم معه فـى  نتخلص منها بالمعمودية، حينما نموت مع السيد المسيح : : الخطية الجديةأوالً 
مــَا ُكل َمِن اْعَتَمَد ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدَنا ِلَمْوِتِه. َفُدِفنا َمَعُه ِباْلَمْعُموِديِة ِلْلَمْوِت َحتـى كَ جرن المعموديـة.. "

، وفـى هـذه )4-3:6(رو " ِة اْلَحَيـاةِ اَألْمـَواِت ِبَمْجِد اآلِب َهَكَذا َنْسُلُك َنْحُن أَْيًضا ِفـى ِجـد  ُأِقيَم اْلَمِسيُح مـِنَ 
  اآلية عدة حقائق:

  
  

  : لتجديد اإلنسان من الخطية األصلية.ضرورة المعمودية -1
  : إنها تكون بالتغطيس فى الماء (مثاًال للدفن).طقس المعمودية - 2
الماء : فالدفن فى التراب موت كامل، والدفن فى الهواء موجود بإستمرار، أما فى ماء المعمودية -3

  فألن الماء لألغتسال، والحياة.. فالماء يغسلنا ويحيينا!
 : إن اإلنسان يخرج من جرن المعمودية جديًدا ومتجدًدا، بالروح القدس.تجديد المعمودية - 4
 

  
  

تجديد المعمودية ال يعنى تعقيم اإلنسان تماًمـا مـن الخطيـة، وٕاال نكــون  : ثانًيا: الخطايا الفعلية
إْذ َخَلْعتُُم اِإلْنَسـاَن اْلَعِتيـَق َمـَع أْعَماِلـِه، َوَلِبْسـتُُم اْلَجِديـَد ا.. المعمودية قـوة هـائلة للتجديد، فيهـا "قد فقـدنا حـريتن

كـــو 2(" َيَتَجــدُد َيْوًمــا َفَيْوًمــا، وهــذا الجديــد، ")10- 9:3(كــو " الــِذى َيَتَجــدُد ِلْلَمْعِرَفــِة َحَســَب ُصــورَِة َخاِلِقــهِ 
 :نا تكون حياة اإلنسانمن ه.. )16:4

 
  

  تجديًدا فى السيرة: بالتوبة المستمرة. -2       تجديًدا فى الطبيعة: بالمعمودية. -1
 . ونقوم بجسد نورانى!.تجديًدا للجسد: حينما نخلعه -3
  

  

وال توبة بدون إعتراف أمام الكاهن، فهذا ما طلبه منا الكتاب المقدس، حينما أعلمنا أن السيد المسيح 
وَح اْلُقُدَس. َمْن َغَفْرُتْم َخَطاَياُه ُتْغَفُر َلُه َوَمْن َأْمَسْكُتْم َخَطاَياُه ُأْمِسَكتْ : َخ َوَقاَل َلُهمُ َنفَ " يو " أْقَبُلوا الر)

ْرِض َفُكل َما َتْرِبُطُه َعَلى اَألْرِض َيُكوُن َمْرُبوًطا ِفى السَماَواِت. َوُكل َما َتُحلُه َعَلى األَ ، ")23- 22:20
 .)19:16(مت  " َيُكوُن َمْحُلوًال ِفى السَماَواتِ 
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 - خلفاء الرسل  -هذا السلطان "سلطان الحل والربط"، أعطاه السيد المسيح لرجال الكهنوت 
ويستوجب منا اإلعتراف القلبى والشفوى أمام الكاهن، ليحلنا (حينما تكون توبتنا صادقة)، ويربطنا (حينما 

  ة أو نتمسك بخطية معينة أو خصومة أو حقد).تكون تويتنا ناقص
  

 ،َصَالحٌ  ،ُلْطفٌ  ،ُطوُل َأَناةٍ  ،َسَالمٌ  ،، فَرحٌ ◌ٌ َمَحبةحينئذ يثمر فينا الروح القدس بثماره المعهودة: "
. لو تأملنا هذه الثمار نجدها أساسية فى حياة المؤمن، تظهر )23-22:5(غل " َتَعففٌ  ،َوَداَعةٌ  ،ِإيَمانٌ 

 تزم بها فى حياته، وتعبر عن صدق مسيحيته!فيه، ويل
 

 
  
  
  
  
  

  

  مجاالت الشهادة للمسيح
  
  
  
  

(مت " ِلَكْى َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنةَ أى فى حياتى الخاصة " :أشهد للمسيح فى المجال الشخصى -1
 .)15:4تى 1(" ئْ ِلَكْى َيُكوَن َتَقدُمَك َظاِهرًا ِفى ُكل شَ ، ")16:5

اب أمام حروب الخطية المتعددة موقف الشهداء، فحين تحرم نفسك من لذة الخطية بفرح! قف يا أخى الش
وحين تمنع عن جسدك لذة الطعام بفرح! وحين تقمعه بفرح فيسهر ويصلى! وحين تستعبده بفرح فيسجد 

إلى  إلى األرض مرات كثيرة، ويرفع اليدين إلى السماء مرات كثيرة ويقرع الصدر بندم كالخطاة الراجعين
َفَأْطُلُب ِإَلْيُكْم َأيَها بيت اآلب! حين تحيا هذا كله فأنت فى طريق الشهداء. لهذا يوصينا الرسول قائًال: "
(رو " .ُم اْلَعْقِليةَ اِإلْخَوُة ِبرَْأَفِة اِهللا َأْن ُتَقدُموا َأْجَساَدُكْم َذِبيَحًة َحيًة ُمَقدَسًة َمْرِضيًة ِعْنَد اِهللا، ِعَباَدَتكُ 

ُدوا اَهللا ِفى َأْجَساِدُكْم َوِفى َأْرَواِحُكُم الِتى ِهَى ِللِه.، ")1:12 ُكْم َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمٍن. َفَمجكو 1(" َألن
20:6.( 

  
  

َنا َبْل ِللرب َوالرب الشاب الذى يضع نصب عينيه شعار الرسول بولس: " اْلَجَسَد َلْيَس ِللز َوَلِكن
، ويحيا فى روح التوبة الصادقة، والطلب المستمر للنعمة كل يوم، يتحول إلى )13:6كو 1(" ْلَجَسدِ لِ 

هيكل للروح القدس، ويتقدس جسده وحواسه بنقـاوة مباركة. ولكـن هـذه الحالة ممكنة مـن خالل األمانة 
 هواته، فى حياتنا كلها.واالجتهاد والتدقيق، كما أنهـا رهـن مواقـف معينة نشهد فيهـا ضد الجسـد وش

  
  

 .)15:24(يش " َوَأما أََنا َوَبْيِتى َفَنْعُبُد الرب " :أشهد للمسيح فى المجال األسرى  - 2
   المسيحى الحقيقى يكون بيته مسيحًيا بالحق! فى السلوك، والمحبة، والخدمة، والنموذج الطيب فى كل شئ.

  

ــذى كــان يــربط أفرادهــا، ويوحــدهم فــى كيــان كانــت األســرة المســيحية فــى الماضــى نموذجــًا شــاه دًا للمســيح المحبــة، ال
واحــد. وكــان الكــل حينمــا يتحــدثون عــن زواج دائــم وثابــت ومســتمر، يقولــون "زواج مســيحيين" والمطلــوب اآلن فــى 

  البيوت المسيحية أن تشهد لمسيحها الساكن فيها حبًا وتماسكًا، ال مشاكل، وال خالفات وال أنانية بغيضة.
  

، ويتصور الطرف المخطئ (وعادة تكون رة، ويتوه األوالد ويتعبون نفسًيا وروحًياغاب المسيح تتمزق األس وٕان
َكْم َمرٍة َأَرْدُت َأْن َأْجَمَع ". وتمر األيام ويقول الرب كلمته: .خطيًرا ارفين) إنه لم يفعل شيئً المسئولية على الط

 .)37:23(مت " اَخَها َتْحَت َجَناَحْيَها َوَلْم ُتِريُدواَأْوَالَدِك َكَما َتْجَمُع الدَجاَجُة ِفرَ 
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من أجل   ويحرك الضمائر النائمة!، يجمع شمل األسر الممزقةو ، لقلوبيا ليت اهللا يتكلم فى ا •
شهادة أمينة للمسيح، الذى مزقت السياط ظهره من أجلنا! ليتنا ننتبه إلى الدمار الناتج من نزوة طارئة 

  أو شهوة دنيئة!
  

ياليت الرب يحل بالسالم وسط األسر الممزقة، ويعطى توبة ونموًا للنفوس الشاردة، فما أكبر  •
 الذنب الذى نقترفه فى حق أوالدنا حين يروا أسرهم ممزقة.

  
  

أى أن أكون عضًوا حًيا وفاعًال ومثمًرا فى المجال الكنسى،  :أشهد للمسيح فى المجال الكنسى -3
 .)12(رو ن مورًقا ومزهًرا ومثمًرا! كالغصن فى الكرمة، يجب أن يكو 

  

، نعرف أن ! فحين نتأمل حياة الرب يسوع وخدمته، ثم حياة تالميذه الرسل وأباء الكنيسة وهذا مجال أخر للشهادة
ليتمكن من دخول مدينة ما، ومنهم من غير معالم شخصيته ليدخل مدينة أخرى.  منهم من باع نفسه عبًدا

من الكنائس، ويسعى وراء النفوس فى حب ودموع،  رات المختلفة يؤسس عدًدا ضخًمابين القا الرسول بولس جال
وفى أتعاب وأسهار وضربات وسجون وميتات وجلدات ورجم، فى أخطار فى البحر والبرية وجوع وعطش 

 وبرد وعرى.
  

  

قيقى قد جهز . فالخادم الحخدمة نعرف أننا لم نصر بعد خداًماحين نقرأ هذه القائمة الجبارة من آالم ال
بهذه اآلالم بسبب المجد الذى صاحبها  فرًحا قلبه لأللم وأعد نفسه لدفع ضريبة الخدمة، وقد امتأل

فهل نبذل دماءنا ألجل الخدمة؟ وهل نعطى الرب من أوقاتنا ما نحن فى حاجة إليه؟ ومن  ويعقبها.
. فالخادم الذى يكتفى .الشهادة هنا أموالنا ما ال نستطيع االستغناء عنه؟ ومن جهدنا رغم قلته وضعفه؟

 برفاهية الخدمة ومظهريتها وأمجادها، يجب أن يقف أمام نفسه، ليقدمها ذبيحة أمام اهللا.
  

  

أى أن أكـــون ســـفيًرا للســـيد المســـيح فـــى المجتمـــع المحـــيط بـــى،  :أشـــهد للمســـيح فـــى المجـــال االجتمـــاعى -4
  والسفير: 

   مع المجتمع المحيط به!متفاعل  -      خير تعبير عن مملكته أو بالده! -
 مختلف فى سلوكياته ليعبر عمن ارسله! -
  

ــا بعنــف،  فــى الطريــق نتقابــل كــل يــوم مــع أنــاس ذوى مبــادئ مختلفــة. بــل أن المبــادئ نفســها اهتــزت أحياًن
إلنسـانى والتحــرر المنحـرف نحــو الفـاختلط كـل شــئ، وذابـت القــيم األخالقيـة والدينيــة أمـام طوفـان االعتــداء 

إذن فلـيس جديـد  .)8 -7:5(أف" اْسـُلُكوا َكـَأْوَالِد ُنـورٍ .. َفَال َتُكوُنـوا ُشـَرَكاَءُهمْ إلباحية واإللحـاد. "المادية وا
ــَرِت " تحــت الســماء! وكــل انحرافــات هــذا العــالم ومبــادئهم الخاطئــة معروفــة مــن قبــل فــى علــم اهللا! ــُث َكُث َحْي

 أما االنسان الذى يتعلل بعلل الخطايا مع الناس فـاعلى اإلثـم ،)20:5(رو  "اْلَخِطيُة اْزَداَدِت النْعَمُة ِجّداً 
 ، يحتاج إلى وقفة صدق أمام ضميره، وأمام اهللا، وأمام تعليمات الكلمة.)4:140 (مز
  

  

فلنقــف مواقــف الشــهادة أمــام االنحرافــات التــى تســود العــالم، وال نشــترك فــى أعمــال الظلمــة غيــر المثمــرة، 
فــى أى موقــع،  لس مــع المختلســين، وال نهمــل مــع المهملــين، وال نهــادن الخطــأبـل بــالحرى نوبخهــا، فــال نخــت

بــل ننبــه اخوتنــا فــى حــب، ال فــى تزمــت أو كبريــاء، وال فــى ســلبية وانطــواء. ومــا أكثــر مواقــف الشــهادة فــى 
التعامــل مــع النــاس ذوى االتجاهــات المنحرفــة! فــال ننــدمج إذن فــى مســالك شــريرة، وزمــالء منحــرفين، وال 

 م على أخطائهم، بل نشهد للحق مهما كانت الخسارة.نهادنه
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للمســيح أمــام أخوتــك بحياتــك المقدســـة، ووداعتــك، ومحبتــك وخــدمتك الباذلــة، وكلماتـــك  -إذن -شــهد ا
الخصـومات، بـل أجـب علـى األسـئلة التـى  المشحونة وداعة وهدوًءا. ال تجـادل فـى مناقشـات عقيمـة تسـبب

مــع أخوتـــك المســيحين، بــل انســجم فـــى محبــة وروح جماعيــة مـــع  تقــدم إليــك فــى وداعـــة وحــب، ال تتقوقــع
 .)16:5(مت " َفْلُيِضْئ ُنوُرُكْم َهَكَذا ُقداَم الناسِ . "الوطن.اخوتك فى 

  
  

بمعنـى أن أضـع كـل همـوم الـوطن فـى داخلـى! فالمسـيحى الحقيقـى  :أشهد للمسيح فى المجال الوطنى -5
وقــد  نه، بكــل حــب، ويعمــل مــن أجــل بنــاء الــوطن ورفعتــه!يحمــل مالمــح وطنــه، وقضــاياه، وهمومــه، وشــئو 

علمتنــا دروس التــاريخ أن عالقــات المحبــة األصــيلة، بــين المســيحيين والمســلمين، هــى صــمام األمــان الوحيــد 
أمــام كــل مشــكلة تواجهنــا فــى هــذا الــوطن الحبيــب. وتعتبــر الكنيســة القبطيــة المصــرية بوطنيتهــا عبــر التــاريخ، 

هــذا مــا حــدث فــى حــروب الفرنجــة المــدعوة خطــأ بالصــليبية، حتــى أن صــالح الــدين وفــى مواجهــة المحتــل. 
فـى تطهيـر بالدنـا مـن المسـتعمر. كـذلك  السـلطان" مكافـأة علـى إسـهامات األقبـاط أهدى كنيستنا بالقدس "ديـر

 دورنا كأقباط فى مكافحة االحتالل الفرنسى، أو اإلنجليزى، أو اإلسرائيلى..
 

  

، التى خـرج فيهـا الشـعب المصـرى بـالماليين، هيوين 30يأتى بعد ثورة يناير، واحتشادإن مهرجان هذا العام 
"فمصـر ليسـت  ء الـوطن: المسـلمين والمسـيحيين.يؤكد مدنية مصر، والوحدة الوطنية، واالندماج بـين شـركا

نودة وطنًا نعيش فيه، بل هى وطـن يعـيش فينـا" تلـك المقولـة الخالـدة التـى علمنـا إياهـا قداسـة البابـا شـ
 الثالث... 

  
  

 الــرب يعطينــا فــى مهرجــان هــذا العــام، وهــو الســنة الحاديــة عشــر لمهرجــان الكــرازة المرقســية، أن نخــرج:
ذلـك  .ومن الدراسات إلـى الفضـائل المقدسـةقوقعة الذات إلى كل من حولنا،  منو من األقوال إلى األفعال، 

 تحت إرشاد أبوى.وبالجهاد الروحى األمين ، بنعمة اهللا العاملة فيناكله: 
  

  

فليعطنــا الــرب أن نبــذل أنفســنا فــى مجــاالت الشــهادة المختلفــة فيشــهد لنــا الــروح القــدس أننــا شــهداء بــال 
ــة، التــــى نرجــــو أن نعيشــــها هــــذا العــــام وكــــل عــــام فـــــى مهرجــــان الكــــرازة  دمــــاء. وهــــذه هــــى الشــــهادة األمينــ

 المرقسية.. ونعمة الرب تشملنا جميًعا.
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هــى أحــد رســائل الكــاثوليكون.. حيــث تــدور حــول قداســة الحيــاة المســيحية التــى نحتــاج جميًعــا التعمــق  
والنمــو فيهــا حتــى نصــبح بقداســة حياتنــا وأعمالنــا شــهوًدا أمنــاء لمســيحنا، وفــى هــذه الرســالة يعلمنــا القــديس 

" َك ِبـُدوِن َأْعَماِلـَك، َوأََنـا ُأِريـَك ِبَأْعَمـاِلى ِإيَمـاِنىَأِرِنى ِإيَماَنـ" يعقوب الرسول كيف نشهد على ايماننا بأعمالنا
  .)18:2(يع 
  

  

   ويدور محور الرسالة حول:
  

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

، فقــد ذكــر اســمه فــى أول الرســالة، كمــا تتفــق أفكــار هــو القــديس يعقــوب أخــو الــرب كاتــب الرســالة 
 الرسالة مع حياة الرسول يعقوب، كما شهد بذلك يوسابيوس القيصرى.

  
  
 
  
  

  اإلصحاح األول: المؤمن والتجارب
  

 
  ينقسم اإلصحاح إلى الفقرات التالية:

  

  :)1:1(حية االفتتا -1
  

"، وهــذا هــو اإلحســاس الســليم األرثوذكســى الــذى فيــه أخــو الــربوفيهــا يــدعو يعقــوب نفســه عبــد اهللا مــع أنــه "
ــا " فقالــت لــه: "أنــت أم اهللاتخشــع الــنفس أمــام اهللا حيــث يكرمهــا ويحتضــنها، قــال المــالك للعــذراء: " ُهــَوَذا أََن

 ب38:1(لو " َأَمُة الر(. 
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  يتلخص فيما يلى :): 12-2:1ب (موقفنا من التجار  -2

  

المؤمن يفرح بالتجارب على أنواعها المختلفة: المرض، الموت، الخسارة المادية، الفشل الدنيوى...  -1
  الخ.

سبب الفرح إيمانه أن هذه التجربة امتحان لإليمان، حين يجتازه اإلنسان يكتسب صبرًا، والصبر  -2
  يجعله يسلك فى الكمال.

ه أمام التجربة فليطلب الحكمة من اهللا السخى، واهللا سوف يعطيه مهما كان إذا شعر بضعف -3
  ضعيًفا، ولن يعيره بسبب ضعفه هذا.

  المهم أن يطلب هذه المعونة بإيمان وبدون ذبذبة وتردد. -4
الغنى والفقر يمكن أن يكونا تجربة لإلنسان، فعلى الفقير أن يفتخر باهللا كنزه األسمى، وعلى الغنى  -5

  ينسحق متكًال على اهللا ال على ما لديه.أن 
  واجتياز التجارب بنجاح يعطى لإلنسان إكليل حياة ألنها ستكون شركة مع صليب المسيح. - 6

  

  ):18-13:1مصادر التجربة ( - 4
  

التجارب أنواع منها ما يسمح به اهللا لنمونا وتزكيتنا، ومنها ما يكون لوقايتنا من الكبرياء كشوكة بولس، 
 :إذنكون من الشيطان لنسقط فى الشر.. ومنها ما ي

  
الخير ألننا  اهللا ال يجربنا بالشرور، وهو منزه عن الشر، كله خير، أو هو الخير، أو هو ما فوق - 1

  يستحيل أن ندرك كماالت اهللا أو جوهر طبيعته طالما نحن فى الجسد.
  :التجربة الشريرة تحدث فى حالتين -2

  

ر فينا، وعدم مقاومته بقوة جذب ال نهائية هى قوة النعمة العاملة أى الخضوع لنداء الش الجذب: -أ
  فينا.

  أى تصور أن الشر لذيذ، والشك أن الشيطان يقدم لنا السم فى العسل. اإلنخداع: -ب
  

  :ويجب أن نالحظ المراحل التالية -3
  

  موت ينتج عن هذا. -ج  خطية تولد. -ب  شهوة تنادى. -أ
  

وة يجب أن نقاومها بقوة جذب الروح القدس الساكن فينا، وأن ال نخدع ببريقها إذن، فحين تتحرك فينا الشه
 الخطر، وهكذا ال تحبل الشهوة فتلد خطية، وال تكمل الخطية فتنتج الموت.

  

المطلوب إذن أن تنال عطايا اهللا الصالحة ومواهبه الكاملة، وذلك بالميالد الجديد بالمعمودية، وتجديد 
 سب كلمة اهللا.المعمودية بالتوبة ح
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  ):27-19:1صور من التجارب وكيف نتعامل معها ( - 4
  

هنــا عــرض الرســول بعــض صــور مــن التجــارب المختلفــة التــى تصــادف المــؤمن المضــطهد فــى العــالم 
  :مثل

  تجربة الغضب. -2  تجربة التسرع فى الكالم. -1
  تجربة خداع النفس. -4  تجربة النجاسة والشر. -3
  تجربة انفالت اللسان. -6  ة.تجربة نسيان الكلم -5

  

  :ويرى الرسول أن عالج ذلك كله هو
  

  الشبع باإلنجيل بحيث يصير مغروًسا فى القلب. -1
  العمل باإلنجيل وتنفيذ وصاياه الحية.  -2

          االفتقاد لليتامى واألرامل. -3   
 التحفظ من الدنس الموجود فى العالم. -4   
  

  

  األعمالاإلصحاح الثانى: اإليمان و 
  

  ويرى معلمنا يعقوب أنهما صنوان ال يفترقان وينقسم اإلصحاح إلى فقرتين هما:
   

  ):13-1:2اإليمان هو المحك العملى ( -1
  

وهـو يـدخل محـك الحيـاة اليوميـة العمليـة ويقـدم بعـض  ،وفى هذه الفقرة يتحـدث الرسـول عـن اإليمـان
  :أمثلة
اء، حـين نكـرم أولئـك ونحتقـر هـؤالء، هـذا فكـر شـرير فيـه ازدراء التفرقة فى المعاملة بين األغنياء والفقـر  - 1

  بأخوة الرب، وفيه تكريم للغنى لتضخيم ذاته، وكالهما فكر مهلك.
ــد مقارنــة بــين الفقــراء األغنيــاء فــى اإليمــان ورثــة الملكــوت، وبــين األغنيــاء الفقــراء روحًيــا الــذين  -2 يعق

  .يتسلطون على المؤمنين ويجدفون على اسم المسيح
إذن، يجــب أن نحــب الجميــع وال نحــابى أحــًدا، وأن نطيــع نــاموس اهللا ككــل دون أن نقصــر فــى أى  -3

  وصية.
  

  ):16-14:2األعمال تكمل اإليمان ( -2
  

ــــى أهــــل روميــــة عاصــــمة  ــــب بعــــد أن انتشــــرت رســــالة بــــولس الرســــول إل ــــرجح الُشــــراح أن الرســــول كت ي
حس بـأن الـبعض قـد فهـم الرسـول بـولس خطـأ حـين هـاجم اإلمبراطورية الرومانية آنذاك، ويبدو أن الرسول أ

أعمــال النــاموس، وأعمــال البــر الــذاتى، مــع أن الرســول بــولس كــان واضــًحا جــًدا فــى تأكيــد أعمــال اإليمــان، 
 :وهذه بعض األدلة
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  .)4:6(رو "َهَكَذا َنْسُلُك َنْحُن َأْيضًا ِفى ِجدِة اْلَحَياِة"  -1
   ).19:6(رو ِبيدًا ِلْلِبر ِلْلَقَداَسِة" "َقدُموا َأْعَضاَءُكْم عَ  -2
ــْل َحَســَب " -3 ــْيَس َحَســَب اْلَجَســِد َب ــاِلِكيَن َل ــى اْلَمِســيِح َيُســوَع الس ــِة اآلَن َعَلــى الــِذيَن ُهــْم ِف َشــْئ ِمــَن الدْيُنوَن

وِح" 1:8(رو  الر(. 
الكائنـة  المقدسـةكنيسـة، واألعمـال اإلصحاح الثانى عشر بأكمله يقدم صورة لجسد المسيح الذى هو ال -4

فيه مثل النبوة وخدمة التعلـيم والـوعظ والعطـاء والتـدبير والرحمـة والمحبـة األخويـة والمشـاركة الوجدانيـة 
  والعبادة والمواظبة على الصالة وعدم االنتقام ومحبة األعداء..

، )13(ص بالحكــام كلهــا وصــايا فــى الحيــاة اليوميــة مثــل عالقتنــا  16إلــى  13اإلصــحاحات مــن  -5
  .)16(ص ، وببعضنا البعض فى الكنيسة )15-14(ص وبأخوتنا الضعفاء 

  

لــيس هنــاك أدنــى تنــاقض بــين الرســالتين، ولكــن الــوحى قصــد أن يركــز األضــواء فــى رســالة روميــة علــى 
 اإليمان، وفى رسالة يعقوب على األعمال لتكتمل الصورة من كافة الزوايا.

    

  :لهذا يقول معلمنا يعقوب
  

  ال فائــــــــدة مــــــــن الكــــــــالم، المهــــــــم فــــــــى العمــــــــل، فــــــــال نرضــــــــى الفقــــــــراء بحلــــــــو المنطــــــــق بــــــــل بمــــــــا  -1
  يسد أعوازهم.

  إيمان بدون أعمال ميت فى ذاته لم يبرهن على وجوده. -2
  الشياطين يؤمنون حسًنا، لكن دون أعمال مقدسة، أنه إيمان ال يخلص. -3
ـــه القلبــــــــى، وهكــــــــذا باألعمــــــــال إبــــــــراهيم آمــــــــن قلبًيــــــــا، ثــــــــم قــــــــدم اســــــــحق عملًيــــــــا تأكيــــــــ -4   ًدا إليمانـــــ

  أكمل اإليمان.
راحاب مثل آخر، فقد آمنت قلبًيـا بقـدرة إلـه إسـرائيل، ثـم سـلكت عملًيـا بموجـب هـذا اإليمـان، فخبـأت  -5

  الجاسوسين ثم عاهدوها على تخليصها وأهلها ساعة فتح المدينة.
ـــــــــم يعطـــــــــى الرســـــــــول تشـــــــــبيًها جمـــــــــيًال:  -6 ـــــــــانث ـــــــــال+  إيم   ... ال يمكـــــــــن روح + جســـــــــد=  أعم

  فصلهما إطالًقا.
  

  اإلصحاح الثالث: اللسان والحكمة
  

يستمر الرسول فى منهجه العملى السلوكى فيحـدثنا عـن خطـورة اللسـان وأخطـاء الكـالم، وٕاذ يرانـا نصـرخ 
ـــة الحصـــول عليهـــا والتعبيـــر عنهـــا موضـــًحا الفـــرق بـــين الحكمـــة اإللهيـــة  طـــالبين الحكمـــة يحـــدثنا عـــن طريق

 بشرية.والحكمة ال
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  ):12-1:3اللسان وخطورته ( -1 
  

  :وفيه يتحدث الرسول عن بعض أخطاء اللسان مثل
: فمع ضرورة تعليم المؤمنين حتى ال يهلك الشعب من عدم المعرفة، هناك خطر حب التعليم -1
" التعليم. فهذا يحمل فى طياته حًبا للذات وكبرياء خفية مع سوء تقدير لواقع النفس كثيرة التعثر حب"

  والخطأ.
" كما يقول كدار ليس لها حارس: فيتكلم بكل ما يجرى عليه، ويكون لإلنسان "انفالت اللسان -2

البستان، واللسان المنفلت يضر صاحبه، ويقوده إلى التهلكة، فهو كالدفة الصغيرة التى تقود السفينة، وهو 
  كالشرارة البسيطة التى تشعل حريًقا ضخًما.

" وكما ينصحنا أنطونيوس ال تدع فمك يجعل جسدك يخطئيم: ": كما يقول الحكتدنيس الجسم -3
". الشك أن اللسان يدنس الجسم بما يشترك به من ال تدن أخاك لئال تسلم إلى خطاياك القديمةالعظيم: "

  أحاديث هدامة.
  : اللسان الشرير ال يبارك، بل بالعكس يلعن الناس الذين تكونوا على صورة اهللا.لعن الناس -5
: اللسان يتحدث من فضلة القلب، لذلك فالخطر الحقيقى كامن فى الينبوع ريرالينبوع الش -6

 الداخلى، الذى إن طهرته النعمة صار مملًحا بملح، وٕان لم تطهره صار الكالم فاسًدا ومفسًدا.
  

  

  ):18-13:3الحكمة والتعبير عنها ( -2
  

انية أى بــدوافع اإلنســان : وهــى ليســت مــن اهللا، بــل هــى أرضــية مــن البشــر. نفســالحكمــة البشــرية -1
  العتيق، شيطانية أى يتحكم فيها الشيطان ويوجهها.

الصــالحة والثقــة وهــذه تتســم بالطهــارة، والســالم، والرفــق، والوداعــة والرحمــة والثمــار  :الحكمــة اإللهيــة -2
  الكاملة، وعدم الرياء، وتثمر بالبر والسالم فى قلوب مريديها.

  

  .)6-5:1(يع لطلب من اهللا كما سبق أن أوضح فى : هو اوالطريق إلى هذه الحكمة -
  : يكون بالتصرف الحسن، الوديع.والتعبير عن الحكمة اإللهية  -

 أما التعبير عن الحكمة الشيطانية فينتج عنه الغيرة المرة واالنشقاق والتحزب.
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  اإلصحاح الرابع: المؤمن والشهوات األرضية
  

ويقـدم للمـؤمن أسـلوًبا عمليـًا للـتخلص هوات األرضـية، فى هذا اإلصحاح يستعرض الرسـول بعـض الشـ
 :من وطأتها مثل

  
  

) : يوضح هنا أساس الحـروب والمخاصـمات التـى تحـدث بـين بنـى البشـر 3-1:4اللذات األرضية  ( -1
اللـذات الكامنـة فـى الطبيعـة البشــرية مثـل: حـب االقتنـاء (تشــتهون ولسـتم تملكـون)، أو الحسـد (تقتلــون 

ـــــا علـــــى األقـــــل  وتحســـــدون فالحســـــد يحـــــوى ضـــــمًنا شـــــهوة االنتهـــــاء مـــــن المحســـــود)، أو المقاتلـــــة أدبًي
ــا لتنفقـوا فــى لـذاتكم). وهنــا يتضـح لنــا ســر  (تخاصـمون وتحــاربون)، أو الطلبـات الجســدية (تطلبـون ردًي
عدم استجابة الصالة، أنها ليست حسب مشيئة اهللا وليست لبنيـان حياتنـا، وأنهـا مجـرد طلبـات أرضـية 

 .تضر وال تبنى
  

): يربط الرسول بين الزنى ومحبة العـالم، فالشـك أن سـر الهزيمـة أمـام الجسـد عـدم 10-4:4الزنى (  -2
تغليب الروح والروحيـات، وحـين يفطـم اإلنسـان عـن األرض ويتجـه بكـل قلبـه إلـى السـماء يفطـم تلقائًيـا 

 عن الحسيات وعن لذات الجسد.
  

فيجعلهـــا تعنــى عـــداوة اهللا، فالشــك أن محبـــة بــل أن الرســول يســـتطرد فــى إبـــراز خطــورة محبـــة العــالم  -3
  العالم نوع من العبادة.

  

 
(المشــتهى الحســيات). وكلمــة  والجســد(المشــتاق لإللهيــات)  الــروحهنــاك صــراع فــى الطبيعــة البشــرية بــين 

" أى أن روح اهللا الحــال فينـا يشــتاق إلـى الغيــرة المقدســة، الغيــرةصـحتها فــى الترجمـة " 5" فــى اآليــة الحسـد"
 ذلك يعطى الراغبين نعمة أعظم.وهو ل

  
  

نالحـظ هنـا والشك أن الكبرياء هى أساس أخر خطير للزنا، ألنه نوع من عبادة الـذات دون عبـادة اهللا. "
" كذلك عبادة العالم، أو الجسد، أو الـذات هـى زنـى أن عبادة األوثان فى العهد القديم كان اهللا يدعوها زنا

 روحى يقود إلى زنى جسدى.
 

  

  الباقى فى هذه الحرب هو الشيطان، وهو يحتاج إلى أمرين لالنتصار عليه:والعدو 
  

  أن نقاومه قدر االستطاعة.  أمر سلبى: -أ
 أن نقترب إلى اهللا ونتحد به فنتقوى. أمر إيجابى: -ب
  

  

o  مفاتيح حياة الطهارةوالشك أن هذه كلها: 
  

 رفض عبادة العالم والذات والجسد. -1
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  مقاومة إبليس. -2
 اهللا واالتحاد به.  االقتراب من -3
  محاسبة النفس بانتظام والندم على الخطأ.   -4
 االنسحاق أمام اهللا باستمرار طلًبا لمعونته. -5

  
  

): هنـــا ينصـــحنا الرســـول بـــأال نـــدين أو نـــذم بعضـــنا بعًضـــا، تـــاركين الحكـــم هللا، 12-11:4اإلدانـــة ( -4
يــدين غيــره يأخــذ منـــه والرســول يعتبــر هــذا المســلك موجًهــا ضــد اهللا وضـــد النــاموس، فاإلنســان حــين 

موقف اهللا نفسه فهو الوحيد الذى سيدين الناس، وقد سـلك اآلبـاء بهـذا الفكـر النقـى واعتبـروا عبـارة "ال 
تدينوا لكى ال تدانوا" مدخًال كامًال للخالص، فالشـك أن اإلدانـة تحمـل فـى طياتهـا الكبريـاء والكراهيـة، 

 ق وأحب الجميع واعتبرهم أفضل منى.أما عدم اإلدانة فمعناه أننى أدين نفسى فى انسحا
 

): هنــا نــرى شــهوة الغنــى وتعظــم المعيشــة دون تســليم لمشــيئة اهللا، فهــذا 17-13:4تعظــم المعيشــة (  -5
تاجر سيذهب فى رحلة تجارية ليست حسب مشيئة اهللا بل حسب فكره وشـهواته: "نصـرف سـنة واحـدة 

ه األرضـــية، لكــن الخطــأ أن يعتمـــد ونتجــر ونــربح". لــيس الخطـــأ أن يجاهــد اإلنســان مـــن أجــل معيشــت
اإلنسان على قدراته وفكره ال على اهللا، وينسى أن حياته كلها إنمـا هـى فـى يـد اهللا، والخطـأ الثـانى أن 

 ).16:4يشتهى اإلنسان العظمة "تَْفَتِخُروَن ِفى َتَعظِمُكْم. ُكل اْفِتَخاٍر ِمْثُل َهَذا (أرضى) َرِدَئُ◌" (يع 
  

  

  

"، ألن البخــار منــتج لــه قــوة دفــع وفعــل دخــان" ولــم يقــل "بخــاررســول يقــول: إن حياتنــا "ونالحــظ هنــا أن ال
وحركـــة وحياتنـــا علـــى األرض هـــى كـــذلك مهمـــا كانـــت قصـــيرة يجـــب أن تكـــون كالبخـــار الفعـــال الخـــادم ال 

 كالدخان عديم الفائدة المتعب والملوث للجو.
  

   اإلصحاح الخامس: المال.. ونصائح عامة
  

  :  نصائح مختلفة لفئات مختلفة من البشر مثل يقدم الرسول فى هذا اإلصحاح
  

ينصـــحهم أن يتـــدبروا حيـــاتهم األبديـــة، فـــال يركنـــوا إلـــى المـــال ): 6-1:5األغنيـــاء ( - 1
وينصــحهم أيًضــا بعــدم ويكتفــوا بــه عمــاًدا بــل يبكــوا علــى خطايــاهم ليرثــوا الملكــوت األبــدى. 

 يبخسـوا أجـرتهم بـل يعـاملوهم برفــق التعسـف مـع اآلخـرين العـاملين فـى حقـولهم، إذ يجـب أال
وعدل، وأال صرخوا واستجاب اهللا. كمـا ينصـحهم بعـدم اإلفـراط فـى التـنعم والرفاهيـة واألكـل، 

 .)6:5تى 1(فهناك آالف المحتاجين، وأما المتنعمة فقد ماتت وهى حية 
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): إنهـم يهـود الشـتات، يعـانون االضـطهاد مـن ذويهـم 11-7:5األخوة المضطهدين ( - 2
فضين للمسيحية ومن الـوثنيين وغيـرهم. ينصـحهم الرسـول بالصـبر انتظـار لمجـىء الـرب الرا

أو تدخله فى األمر، وهذا ما حدث فعًال حيـث سـقطت اإلمبراطوريـة الرومانيـة وتحولـت إلـى 
المسـيحية وحـين خربـت قبلهـا أورشــليم وتشـتت اليهـود فـى خــزى. والرسـول يطلـب مـن األخــوة 

بة، فالشك أن الضيق الخارجى ينشـئ داخلًيـا نوًعـا مـن التـذمر أو أن يتحدوا ويترابطوا بالمح
السخط الذى ينعكس على العالقات لكن النفس الصبورة الثابتة فى المسـيح تسـلك فـى هـدوء 
ومحبة منتظرة عمل اهللا. ويعقوب البار، رجل الهيكل، ورجل التقوى، يربط العهدين فيقدم لنا 

ـرأى اهللا وتمجـــد. كمـــا يضـــع مبـــدأ "الكلمـــة مثـــاًال: أيـــوب البـــار وكيـــف صـــبر علـــى ا لتجربـــة فــ
الواحــدة" بــين األخــوة فــى معــامالتهم: نعــم.. نعــم، ال.. ال، بــدون داع للقســم ألن الــرب منعــه 

 تماًما.
  

  

): ينصــحهم بالصــالة، فهــى الوســيلة الوحيــدة التــى تفــتح 13:5مــن علــيهم مشــقات ( - 3
تـدخل إلـى مقـادس اهللا وتقتـدر، ومـع أننــا حياتنـا علـى اهللا وتفـتح حيـاة اهللا علينـا. إن الصـالة 

فـــى المشـــقات نتـــوه أحياًنـــا طـــالبين الحلـــول البشـــرية، لكـــن الرســـول يوضـــح لنـــا فـــى حســـم أن 
 الصالة هى المفتاح، كما قال القديسون: "انشغل بالمسيح ينشغل المسيح بأمورك الخاصة".

 
سكنى الفرحين ): عليه أن يرتل ويسبح اهللا كل حين، ألن 13:5اإلنسان المسرور (  - 4

جميعهم فـى الـرب، ولقـد فـرح التالميـذ حـين رأوا الـرب وكنيسـتنا المباركـة تحـوى كميـة مذهلـة 
 من التسابيح مما يقطع أن حياة آبائنا كانت تتسم بالفرح الثابت الذى ال تهزه العواصف.

  
عليــه أن يــدعو قســوس الكنيســة (شــيخ ابرســفيتروس وهــى تعنــى  ):14:5المــريض ( - 5

ن والشــفاعة كقولنــا ابرســفيا)، والشــك أن المــريض لــن يــدعو أى شــخص كبيــر الكبــر فــى الســ
فى السـن وحسـب بـل سـيدعو الشـفيع، أى الكـاهن الـذى يمكـن أن يمـارس األسـرار، والكـاهن 

 هنا سيمارس سرين هما:
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ـــا تكـــون أســـاس المـــرض الجســـدى أو التعـــب النفســـى والتوبـــة عنهـــا  االعتـــراف:  -  أ ألن الخطيـــة أحياًن
 ها شئ أساسى.واالعتراف ب

 
إذ يدهن المريض بالزيت مصلى عليه، تماًمـا كمـا أمـر السـيد المسـيح تالميـذه  مسحة المرضى:  - ب

، والشـــك أن الصـــالة القلبيـــة الصـــاعدة مـــن قلـــب الكـــاهن أو المـــريض أو )12:6(مـــر 
كليهما سـوف تقتـدر كثيـًرا فـى فعلهـا، وهـذا الفعـل لـيس بالضـرورة شـفاء الجسـد بـل األهـم 

اء الــروح، لــذلك نجــد فــى صــلوات مســحة المرضــى أن الكــاهن يســتودع واألخطــر هــو شــف
المريض بـين يـدى اهللا طالًبـا لـه الشـفاء ومسـلًما المشـيئة كاملـة راجًيـا إذا كـان اهللا سـيأخذ 
نفــس المــريض أن يكــون ذلــك بيــد مالئكــة نــورانيين. إن كنيســتنا يهمهــا خــالص اإلنســان 

الفقــرة الســابقة يقــدم لنــا الرســول مثــاًال  األبــدى أكثــر مــن شــفائه الزمنــى. وكمــا حــدث فــى
 آخر فى العهد القديم هو إيليا رجل الصالة الجبار، وكيف كان يطلب فتوافق السماء على طلبه.

  
  
  

هنــا ينصــحنا الرســول بــأن نخــدم الكــل، وأن نــدعو البعيــدين   ):20-19:5الختــام ( - 6
الرســول أن اســتجابة  الســائرين فــى طريــق الضــالل لكــى يقتربــوا مــن طريــق الكمــال، ويعتبــر

ــا ِهَبــُة اِهللا َفِهــَى َحَيــاٌة  ــِة ِهــَى َمــْوٌت َوَأمُأْجــَرَة اْلَخِطي البعيــدين للخدمــة خــالص مــن المــوت "َألن
)، فيرى الناس إيماننا بأعمالنا الصالحة, فيمجـدوا أبانـا 23:6َأَبِديٌة ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربَنا" (رو 

  ).8:1يكمل فينا ما يريده الرب منا: "َتُكوُنوَن ِلى ُشُهودًا" (أع  الذى فى السموات.. حينئذ
 
  

  
  

 فلنشبع كل يوم من كلمة اهللا الحية الفعالة.
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لعــل أكبــر اتهـــام يوجــه إلــى شـــبابنا اليــوم، هــو االتهـــام "بالســطحية".. ومــع إحساســـنا أن هــذا اتهــام فيـــه  
قيقـــة. أمـــا الظلـــم فألنـــه يتســـم بـــالتعميم، فلـــيس كـــل الشـــباب الكثيـــر مـــن الظلـــم، إال أن فيـــه أيًضـــا بعـــض الح

ســـطحًيا، كمـــا أن صـــغر الســـن، ونقـــص الخبـــرة الطبيعـــى، وأســـلوب التعلـــيم، ووســـائل اإلعـــالم واإلنترنيـــت.. 
سـهولة عـزوف شـبابنا الخ... كل هذه تجعل من االتهام اجحاًفا فى حق شبابنا. أما صـدق االتهـام فينبـع مـن 

ـــدارسعـــن اســـتعماق الـــنفس، و  ـــدنس أو الجريمـــة أو االدمـــان،  ت ـــراث الروحـــى والفكـــرى، وســـهولة انقيـــاده لل الت
  وتكوين جماعات منحرفة دون إحساس بالذنب.. إلخ.

  

  .. إنها دعوة ورحلة لنغوص نحو:من هنا نحتاج أن ندخل إلى العمق
  
  
  
  
  

  عمق النفس -1
  

ثيـرة هامـة ودفينـة، تطغـى عليهـا هذا غوص هام، يجـب أن نتعـود عليـه، ففـى أعمـاق الـنفس احتياجـات ك
ـــة زائلـــة. فكـــل منـــا يهـــتم باحتياجاتـــه  : كالطعـــام والجـــنس، وباحتياجاتـــه البيولوجيـــةاهتمامـــات ســـطحية وزمني

: كالحاجــة إلـــى االنتمـــاء، والحــب، والتقـــدير، والنجـــاح... الـــخ. ولكننــا بحاجـــة أن نهـــتم باحتياجاتنـــا النفســـية
 .والشبع الروحى، والخلود كالخالصة: : كالثقافة، واحتياجاتنا الروحيالفكرية

  
  

  ؟!متى يغوص شبابنا إلى داخل نفسه وأعماقها
  

أن يشـبعها اإلنسـان بطريقـة متزنـة وسـوية. بـل إن اإلنسـان  إن االحتياجات البيولوجية والنفسية هامة، ويمكـن
 بصورة أفضل : ، أن يشبع هذه االحتياجاتبالمسيح الساكن فيه، وفعل روح اهللا القدوسالمسيحى يستطيع 

  
  

  ... ويرى الصوم ضرورة روحية بناءة!!الطعام هو يحتاج إلى -
  ولكن فى جهاد وطهارة وقداسة!! الجنس...ويحتاج إلى - 
  فينتمى إلى أسرته وكنيسته ومسيحيته ومجتمعه ووطنه والجنس البشرى عامة!! االنتماء...ويحتاج إلى - 
  ع ويحبه الجميع!!وبالمسيح يحب الجميالحب...  ويحتاج إلى -
  فهو شخصية متزنة وديعة قوية!!التقدير... ويحتاج إلى - 
   إذ يسير مع اهللا ويثابر والرب ينجح طريقه!!النجاح... يحتاج إلى  -
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   نحتاج لكى نتعمق فكريا أن نقرأ!!  عمق الفكر -2  
  

، بقنواتــه التــى تعمــل فزيــون نهائًيــامجموعــة مــن العـائالت أغلقــت التليوفـى تجربــة أمريكيــة شــهيرة وموثقــة، أن 
ساعة يومًيا، لترى نتيجة ذلك على سـلوك هـذه األسـرات، فوجـد الدارسـون أن نتيجـة التجربـة كانـت كمـا  24

   يلى :
  ترابطت األسرة بصورة أفضل. - ب      بدأ الشباب والفتيان يقرأون الكتب. - أ

 تزاورت هذه األسرات مع بعضها. - ج
  

  

  !!فكرًيا، عائلًيا، واجتماعًياإذن فاألثر هنا كان : 
  

لســنا نقصــد غلــق التليفزيــون واألنترنـــت ووســائل اإلتصــال الحديثــة نهائيـــا وقــد أصــبحت الشــغل الشـــاغل 
ألغلــب الشــباب مــن كمبيــوتر لموبايــل فلعلــك تالحــظ مــثال فــى أى جلســة عائليــة كيــف أن العائلــة أصــبحت 

الجسد فقط بينما الكـل مشـغول فعلًيـا بالموبايـل ممـا حتى وهى مجتمعة أن كل فرد من أفراد العائلة موجود ب
جعل مسافة بين الناس حتى ولو كانوا فى مكان واحـد، ال تواصـل فعلـى بيـنهم، وهـذه مـن سـلبيات الموبايـل 

 وال ننكر أن له ايجابيات أيًضا، فلكل وسيلة سلبياتها وايجابياتها.
  

  

  ل تأتى كما يلى:ولكن وجدنا أن مواجهة سلبيات وسائل االعالم واإلتصا
  

: يجعلنــى قــادرًا علــى اإلفــراز والتمييــز بــين البــرامج، والمواقــع، األصــدقاء علــى شـــبكات اشــباع روحــى -أ
  التواصل اإلجتماعى، وانتقاء المناسب والمفيد منها.

ـــافى -ب ـــى النقـــد واالختيـــار االيجـــابى، ولـــيس اشـــباع ثق : يمـــأل ذهنـــى بقضـــايا مهمـــة، تجعلنـــى قـــادًرا عل
  "، الخطير األثر على عقولنا جميًعا.السلبى ترويحللالخضوع "

ــا يســتطيع اإلفــراز والنقــد والتمييــز، فيختــار مــا يــراه بنــاًء  القــدرة علــى االختيــار: -ج ــا وثقافًي فالشــبعان روحًي
  .)7:27(أم" اَلنْفُس الشْبَعاَنُة َتُدوُس اْلَعَسلَ ويرفض ما يراه تافهًا أو هدامًا، فإن "

سـواء فـى الكتـاب المقـدس أو الكتـب الروحيـة والثقافيـة لتكـوين عـادة القـراءة،  مى للقراءة:تحديد وقت يو  - د
فقـــط، ويمكـــن اإلشـــتراك فـــى المســـابقات الصـــيفية والمهرجانـــات لكـــى  وال نكتفـــى مـــن القـــراءة علـــى اإلنترنـــت

كتـب كنسـية  نستفيد منها.. كما يمكن اشتراك مجموعـة مـن الشـباب فـى تبـادل الكتـب الجديـدة والهامـة سـواء
أو ثقافية، إذ يشتروا معًا الكتب، ويتبادلوا قراءتها، ويحتفظ كل منهم فى النهاية بنصيب منهـا، مكونـا مكتبـة 

 صغيرة خاصهة به أو بأسرته، فالكتاب خير وأصدق مصدر للمعلومة.
  

  

  عمق الروح -3
    

ب انـدفاعنا نحـو الحيـاة الزمنيـة، ، قلما انتبهنا إليهـا كشـباب، بسـبفى أعماق اإلنسان حاجات ثالث جوهرية
وهذا أمـر طبيعـى، لكـن ينبغـى أن يكـون اهتمامنـا بتكـوين مسـتقبلنا المـادى، ال يكـون علـى حسـاب اهتمامنـا 
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ـــُه؟بمســـتقبلنا الروحـــى: هنـــا وفـــى األبديـــة!! إذ " ـــَر َنْفَس ـــُه َوَخِس ـــاَلَم ُكل ـــَح اْلَع ـــْو َرِب ـــاُن َل ـــُع اِإلْنَس ـــاَذا َيْنَتِف  "َم
  . )36:8(مر

  

ككيـان  -بمعنى أن الخطيئة تزعجها وتلوثهـا!! ويحتـاج االنسـان :  الروح تحتاج إلى الخالص -أ
أن يـتخلص مـن عبوديـة الخطيئـة، وحكمهـا بـالموت، وبصـمتها الســلبية!!  -متكامـل 

  ونحن نشكر الرب يسوع ألنه أعطانا ويعطينا هذه البركات:
  

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

  

لــذلك فمســكين مــن ال يتــوب ويعــود إلــى الــرب، إلــى بيــت اآلب، حيــث الخــالص 
  !  والقداسة والشبع.. حيث سكنى اهللا فى اإلنسان بنعمة وفعل روحه القدوس!

  

ـــور المســـيح واإلنجيـــل واألب  وطـــوبى لـــنفس تحـــرص علـــى فحـــص أعماقهـــا، واكتشـــاف ضـــعفاتها فـــى ن
 الروحى، وتجاهد تحت إرشاد روحى لتتخلص منها جميًعا!!

  
فهــى كجــزء مــن الكيــان اإلنســانى لهــا غــذاؤها، الــذى ال تغتــذى  والــروح تحتــاج إلــى الشــبع: -ب   

، واإلنجيــــل، واألســــرار المقدســــة، والقــــراءات، واالجتماعــــات، بســــواه، أقصــــد الشــــركة مــــع اهللا: فــــى الصــــالة
  والخدمات الروحية..

  

  غذاؤها الترويح والتسامى. والنفس -  غذاؤه الثقافة. العقل فإذا كان -
  والجسد غذاؤه الطعام والرياضة والراحة والنوم. -
، َكَمـا حيـة!! "غذاؤها عشرة اهللا طبعا بالصالة أوًال وغيرها من الوسـائط الرو  فالروح - ِباْسـِمَك َأْرَفـُع َيـَدى

 .)5،4:6(مز " ِمْن َشْحٍم َوَدَسٍم َتْشَبُع َنْفِسى، َوِبَشَفَتْى االْبِتَهاِج ُيَسبُحَك َفِمى
  

الشبع الروحى كفيل بان ينقـل اإلنسـان مـن مجـد إلـى مجـد ومـن قـوة إلـى قـوة ومـن حيـاة يمألهـا الضـعف 
ــُدوُس  ..ة مباركــة تمألهــا القــوة والســعادة واإلنتصــاراتوالفســاد والفشــل والفــراغ إلــى حيــا ــْبَعاَنُة َت ْفُس الشــن "اَل

 .)7:27( أم  "اْلَعَسَل، َوِللنْفِس اْلَجاِئَعِة ُكل ُمر ُحْلوٌ 
  

  

صديقى، ليتك تشبع بالرب وتتلـذذ بـه، ألنـه حينئـذ سـتتغير حياتـك إلـى األفضـل وحينئـذ تـرى مجـد اهللا 
  راه الناس فى أعمالك أيضا.. لك القرار والمصير!!فى كل اعمالك  وي

  

  عمق التراث -4 
  

  خطير أن يعيش االنسان بال جذور!! فهذا ضد االنتماء!!
  وضد االستفادة من ثروة وخبرات قديمة وفكر أصيل !!
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وضـــد النمـــو الطبيعـــى للشـــجرة اإلنســـانية، فالحاضـــر نتـــاج الماضـــى، واســـتيعاب  
  الماضى مهم للمستقبل!!

  

" الذى تحـرص علـى كـل قـديم حتـى ولـو كـان بيتًـا العصر روحإن هذا ضد " بل
ســنة، أو شــجرة فــى حديقــة يملكهــا إنســان وال يســتطيع أن يقطعهــا إال  150عمــره 

  لظروف قهرية وبتصريح من البلدية!!
  

إن التراث هو القاعدة الخرسـانية المسـلحة، وبعـض األدوار، ويسـتحيل أن نبنـى 
 اسة دقيقة للقواعد، وما فوقها حتى تاريخنا هذا!!أدواًرا جديدة دون در 

  
  

  من هنا كانت أهمية: 
  دراسة اللغة القبطية. -3  دراسات اآلباء. -2  دراسة تاريخنا الكنسى. -1

 الفن القبطى. -5       الحفاظ على األلحان الكنسية. -4
 

  

   عمق المعاصرة -5
  

حـــة فيـــه، وحركـــات الفكـــر،فليس مطلوبـــًا مـــن وأقصـــد بهـــا ضـــرورة أن نعـــى روح العصـــر، والثقافـــات المتا
  الشباب المسيحى أن يظل مغلقًا على نفسه، غير شاعر بدوره المطلوب فى المجتمع والوطن واإلنسانية!!

  

الشــاب المســيحى إنســان فــى األســاس، يخــتلط مــع زمالئــه فــى الدراســة والعمــل والشــارع والــوطن، يـــؤثر 
نشــر المحبــة، ويقــدم الخدمــة، ويشــهد بأعمالــه وقدوتــه المســيح، ويتــأثر، يتفاعــل ويفعــل، لــه دوره وخدمتــه، ي

  والمسيح الساكن فيه!!
 
 
  

 
من هنا كان اعتزال الحياة االجتماعية والوطنية والسياسية، ولـو علـى المسـتوى النفسـى ال الفعلـى، اتجـاه 

ــاَلمِ "غيــر مســيحى!! فالمســيحية تنادينــا:  ــوُر اْلَع ــُتْم ُن ــتُْم مِ "، )14:5(مــت " أَْن ــُح اَألْرضِ أَْن ، )13:5(مــت " ْل
ُدوا أََباُكُم الـِذى ِفـي السـَماَواِت." حتـى األب األسـقف، تطلـب منـه  .)16:5(مـت " َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمج

 :  إذن. )7:3تى 1(" َشَهاَدٌة َحَسَنٌة ِمَن الِذيَن ُهْم ِمْن َخاِرجٍ الكنيسة أن يكون له "
  

  

  لتفاعل االجتماعى فى الدراسة والعمل والسكن.فالبد من ا -أ
  البد من دراسة التيارات الفكرية والسياسية المعاصرة. -ب
  البد من االنضمام لألحزاب والمساهمة األمينة خدمة للوطن. -ج
  البد من المشاركة الجادة فى العملية االنتخابية، واإلسهام بدور بناء فى هذا المجال. -د
اب لتــاريخ كنيســتنا مــن منظــوره الــوطنى، فكنيســتنا تمســكت بقضــايا الالهــوت والعقيــدة، البــد مــن اســتيع -هـــ

  تمامًا كما تمسكت بوطنيتها ورفضها لالحتالل السياسى والفكرى للوطن.
  بناء جسور الثقة والمحبة داخل الوطن درءًا لروح الفتنة وحفاظًا على وحدة الوطن. -و

  ..مجرد خطوط لبرنامج ضخم نحتاجه فعًال.
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  عمق اإلفراز والتمييز -6  
  

مــــع حرصــــنا الكبيــــر أال ينزلــــق شــــبابنا حــــديثى الخبــــرة فــــى ســــلبية تيــــارات معاصــــرة: أخالقيــــة وفكريــــة 
واجتماعيـــة.. إال أننـــا يجـــب أن نبنـــى ضـــمائر وعقـــول شـــبابنا، بطريقـــة تجعلـــه قـــادرًا علـــى اإلفـــراز والتمييـــز 

 واالنتقاء!!
  

  من هنا يكون واجبنا:
  

مـن خــالل قلـب تائــب، محـب للمســيح، متعمـق فــى الخبـرة الروحيــة، دارس لإلنجيــل  ضــمير:تربيـة ال -أ
واآلبــاء والطريــق الروحــى، لــه أب روحــى، مثــابر علــى الجهــاد ضــد الخطيئــة، حــريص علــى طهــارة جســده 
مـدقق فـى حواسـه وأفكـاره، مسـتنير بـروح اهللا القــدوس وفكـر اإلنجيـل، حسـاس لحركـات روح اهللا داخلـه حــين 

مـــن خطيئـــة، أو مجلـــة، أو كتـــاب، أو صـــديق، أو فكـــرة، أو فـــيلم.. حســـاس للخطيئـــة بكـــل ّصـــورها:  يحـــذره
  بالفكر، والفعل، والعالقة... إلخ.

  

ـا َنْحـُن َفَلَنـا ِفْكـُر اْلَمِسـيحِ ليكون فكرًا راسخًا، وهو ما قال عنه الرسـول بـولس: " تربية الفكر : -ب َوَأم "
" ُمْستَْأِســـِريَن ُكـــل ِفْكـــٍر ِإَلـــى َطاَعـــِة اْلَمِســـيحِ وصـــية اإلنجيـــل " ، وهكـــذا يســـتطيع أن ينفـــذ)16:2كـــو1(
. فالعقل المستنير بالروح، المتحد بالمسيح، الدارس للكلمة، المستوعب لمزالق طريـق الـروح، )5:10كو2(

... الفــاهم قضــايا العصــر واتجاهاتــه االيجابيــة والســلبية، المميــز بــين الخطــأ والصــواب فــى ثقافــة المحــيط بــه
 هو بال شك عقل شباب ناضج قادر على التمييز، واالختيارأوالرفض!!

  
  

  عمق التفكير فى رؤيا المستقبل -7
  

هــو المســتقبل الزمنــى، وهــذا حقــه!! ولكــن مــاذا  -عنــد اإلنســان عمومــًا والشــباب خصوصــًا  -المســتقبل 
 عن المستقبل األبدى، والمصير النهائى لإلنسان؟! 

  ستقبالن معًا، ليصيرا مستقبًال واحدًا، بهيجًا ومبهجًا؟!أال ينبغى أن يتحد الم
  

مـن إيحـاءات عـدو الخيـر،  - بـالقطع  - لماذا هذا الفصل بينهما؟! هذا افتعال ليس من روح اإلنجيـل، بـل هـو 
 حتى ينشغل اإلنسان باألرض وينسى مسئوليته نحو مستقبله األخروى!!

  
  

ملة.. لـم يعـد لـدى المـؤمن تفريـق بـين شـئون األرض والمصـير من هنا كان البد أن نتمتع بهـذه الرؤيـا الشـا
األبــدى.. بــل أن المــؤمن يحيــا األبديــة منــذ اآلن، فالحيــاة األبديــة فــى مفهومهــا االنجيلــى تكمــن أساســًا فــى 
التعرف على السيد المسيح، مخلصنا الصالح، وهذه هى كلمات الـرب يسـوع بفمـه الطـاهر عـن هـذا األمـر، 

ــقــال: " ــَه اْلَحِقيِقــي َوْحــَدَك َوَيُســوَع اْلَمِســيَح الــِذي َأْرَســْلَتهُ َوَهــِذِه ِه ــَت اِإلَل ــُة: َأْن َيْعِرُفــوَك أَْن ــاُة األََبِدي " َي اْلَحَي
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ــه المجــد هــى الطريــق الوحيــد لمعرفــة اإللــه الحقيقــى، ألنــه ابــن اهللا، )3:17(يــو ، ومعرفــة الســيد المســيح ل
 نا...وكلمة اهللا، والمتجسد لخالصنا وتعليم

  
فــال يكـــف عـــن االهتمــام بحياتـــه األرضـــية، مـــن جهــة :الدراســـة والعمـــل والســكن والـــزواج واألطفـــال والحيـــاة 

  الطيبة، ولكنه يفكر فى ذلك:
  بأمانة لمبادئ اإلنجيل. -  بأسلوب مسيحى مقدس. -

 بروحانية تجعله يتسامى فوق المادة. - باهتمام بحياته األبدية. -
  

خـــالل حيـــاة مســـيحية مقدســـة، تتخـــذ مـــن انجيـــل الـــرب دســـتوًرا لهـــا، ومـــن روحـــه  وهـــذا ال يتـــأتى إال مـــن
 القدوس هادًيا وقائًدا، ومن مسيحها المبارك مخلًصا وفادًيا ونصيًبا، ومن األبدية وطًنا نهائًيا خالًدا...

  
  

  هذه بعض مالمح العمق الذى نتمناه ألنفسنا ولكم يا شبابنا المبارك.. 

ق كلما أثمرنـا أكثـر وجـذبنا كثيـرين معنـا إلـى عمـق الحيـاة الروحيـة بـل واألجتماعيـة فكلما دخلنا إلى العم
واألســرية، عنــدما تســمع كلمــة الــرب وتثــق بهــا وتنفــذها بالكامــل، كلمــا امتألنــا بــالروح القــدس، كلمــا أثمرنــا 

ة الطـاهرة وصرنا شجرة مثمـرة يسـتظل تحتهـا كـل مـن يتعامـل أو يتقابـل معنـا، يـرى فينـا صـورة المسـيح النقيـ
  ".ابعدوا الى العمقالجذابة  فيسعى هو أيضا للتمتع  بمعرفة المسيح والبحث عنه ، فهيا جميًعا "
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كضـرورة ودعـوة ألن تشـهد )  8:1(أع " َ◌َتُكوُنـوَن ِلـى ُشـُهوداً " 2014يأتى شعار مهرجـان هـذا العـام 
  لمسيحنا القدوس من خالل:

  

الشهادة له فى المجال الشخصـى, وفـى المجـال األسـرى، وفـى المجـال الكنسـى، وفـى المجـال المجتمعـى 
  وأخيًرا فى المجال الوطنى..

  

ــا  -ففــى المجــال األســرى, كانــت األســرة  نموذًجــا شــاهًدا للمســيح بســكناه فيهــا..  -ونرجــو أن تكــون دائًم
 مفاهيم كثيرة تشهد لنا أننا شهود للمسيح فيها: أسرة متماسكة ومتحابة, ال مشاكل وال خالفات.. وهناك

  
  

  

  المحبة واإلحتمال -1
  

ذهــب أوالد يعقــوب يرعــون فــى شــكيم، ولــم يبــق معــه فــى حبــرون إال يوســف 
وبنيـــامين، اللـــذان أحبهمـــا بـــنفس المحبـــة التـــى أحـــب بهـــا أمهمـــا. كـــان بنيـــامين 

سـف وقـال لـه: صغيًرا, أما يوسف فكان قد بلغ السابعة عشـر, فنـادى يعقـوب يو 
ـــراً" ـــى َخَب ـــَك.. َوُرد ِل ـــْر َســـَالَمَة ِإْخَوِت ـــِب اْنُظ ـــَلَك.. اْذَه ـــاَل َفُأْرِس : 37(تـــك  "َتَع

14،13(.   
  

لـم يتـردد يوســف لحظـه واحـدة, بــل علـى الــرغم ممـا تحققـه مــن أخطـار اإلرسـالية: أخطــار الميـاه, أخطــار 
إخـوة كذبــة كـانوا يبغضــوه بشـده, لكنــه لــم  اللصـوص, أخطــار الوحـوش, أخطــار الليـالى الحالكــه, أخطـار مــن

 " وهكذا أرسله يعقوب أبيه.هأنذايحتسب لشئ من هذا, بل حالًما علم بإرادة والده قال: "
   

  

علـى أن يوسـف لـم يـذهب فـى طلــب إخوتـه لمجـرد إرسـال أبيـه إيـاه, فلــو كـان األمـر هكـذا لعـاد إلـى بيتــه 
كنـه عوضـًا عـن هـذا بحـث عـنهم حتـى وجـدهم ألنـه أحـبهم. عندما أدرك أنهم تركوا شكيم المخيفة بسـالم, ول

ا أَْبَصُروُه ِمْن َبِعيٍد َقْبَلَما اْقَتَرَب ِإَلْيِهِم اْحتَـاُلوا َلـُه ِلُيِميتُـوهُ  ولـوال توسـالت رأوبـين األخ  )18:37(تـك " "َفَلم
وقـد  َوَطَرُحـوُه ِفـى اْلِبْئـِر" "َوَأَخـُذوهُ األكبر، لكـانوا بـال شـك قـد قتلـوه بـال رحمـه، وطرحـوا جثتـه فـى جـب بعيـد, 

وا على صبى واحد صغير مسالم أعزل.  كان هذا تصرف متدنى من تسعة رجال بالغين أن يَنقض 
  

"َوَكــاَن لمــا بيــع يوســف إلــى التجــار المــديانيين، كانــت هــذه الســلعة مــن نصــيب فوطيفــار رئــيس الشــرطة، 
.. أتعلــم لمــاذا؟.. ألنــه وٕان كــان قــد جــرده إخوتــه مــن )2:39تــك (" الــرب َمــَع ُيوُســَف َفَكــاَن َرُجــًال َناِجحــاً 

قميصــه الملــون، لكــنهم لــم يقــدروا أن يجــردوه مــن مبادئــه, مــن ضــميره, مــن محبتــه واتســاع قلبــه، مــن إيمانــه 
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وثقتـه بــاهللا، كـان يــتمم عملـه لــيس ألنـه مضــطر إلتمامــه، بـل ألن اهللا أعطــاه هـذا العمــل ليعملـه وهــو يعملــُه 
َأن ُكل َما َيْصَنُع َكاَن الرب ُيْنِجُحُه ِبَيِدِه" (يًضا.. لذلك يقول الكتاب: ألجل اهللا أ  .)3:39تك "َ

 
 
  األمانة ترفع اإلنسان -2

 

مــرت الســنون، وأصــبح يوســف رجــًال موفًقــا، وصــار وكــيًال علــى بيــت ســيده، 
وهنـا واجـه يوســف أعظـم تجربــة فـى حياتــه، ولكنـه صــرخ فـى وجــه الشـر قــائًال: 

ـــر اْلَعِظـــيَم َوُأْخِطـــُئ ِإَلـــى اِهللا؟"" ويـــدخل . )9:39(تـــك  َكْيـــَف َأْصـــَنُع َهـــَذا الش
يوسـف السـجن، وتتـوالى حلقـات سلسـلة العنايــة اإللهيـة السـاهرة مـع محبـى الــرب، 

، سـبق أن احتقـره إخوتـه، فيرتفع يوسف فى طرفة عين مـن السـجن إلـى العـرش
والثـوب الـذى تركـه فـى يـدى شأًنا يكرمه،  أما اآلن فإننا نرى فرعون أرفع الملوك
 .الزانية استُبِدَل بأفخر الثياب الملكية

  
  

  التسامح -3
  

وتمر األيام ويتحقق تفسير األحالم وتحدث مجاعـة عظيمـة فـى الـبالد، هـذه التـى اسـتعد لهـا يوسـف مـن 
ًمــا مــا، يقفــوا أمامــه اآلن قبــل, ويلجــأ إليــه إخوتــه, وتتغيــر األحــوال، إذ بعــد أن تحكمــوا فــى حياتــه أو موتــه يو 

محتاجين منه طعاًمـا ألجـل حيـاتهم، وهـا هـو متشـبًها بإلهـه، يغلبـه تحننـه ويقـبلهم، ويصـفح عـنهم ويكـرمهم، 
ـا رََأى ِإْخـَوُة ُيوُسـَف َأن أََبـاُهْم َقـْد َمـاَت َقـاُلوا: َلَعـل هم وأبوه، حتى أنه عنـدما مـات أبـوهم يعقـوب قـالوا: " َوَلم

ْبـَل َطِهُدَنا َوَيُرد َعَلْيَنا َجِميَع الشر الِذي َصـَنْعَنا ِبـِه َفَأْوُصـوا ِإَلـى ُيوُسـَف َقـاِئِليَن: أَُبـوَك َأْوَصـى قَ ُيوُسَف َيضْ 
  .)17-15: 50(تك  َمْوِتِه َقاِئًال: َهَكَذا َتُقوُلوَن ِلُيوُسَف: آِه! اْصَفْح َعْن َذْنِب ِإْخَوِتَك"

  
  

  يحتاج إلى وقفة تأمل هو موقف يوسف.. ترى ماذا فعل..!!لكن الجميل هنا والذى 
(الحـظ هنـا تحقـق  "َفَبَكى ُيوُسُف ِحيَن َكلُموُه. َوأََتى ِإْخَوُتُه أَْيضًا َوَوَقُعوا َأَماَمُه َوَقـاُلوا: َهـا َنْحـُن َعِبيـُدَك"

َتَخـاُفوا. َألنـُه َهـْل أََنـا َمَكـاَن  َفَقاَل َلُهْم ُيوُسـُف: الَ حلم يوسف فى صغره عندما حلم أن أخوته يسجدون له) 
ــا اُهللا َفَقَصــَد ِبــِه َخْيــرًا َفــاآلَن َال َتَخــاُفوا. أََنــا َأُعــوُلُكْم َوَأْوَالدَ  ــَب اِهللا؟ أَْنــُتْم َقَصــْدُتْم ِلــى َشــرًّا َأماُهْم َوَطيُكــْم, َفَعــز

 .)21-17:50(تك  ُقُلوَبُهْم"
  

  

خوتــه.. واتســاع ورحابــة قلبــه الــذى عــزاهم وطّيــب قلــوبهم.. تلــك فــى موقــف يوســف الصــديق تجــاه أ تأمــل
القلوب التى لم تشفق عليه فى صغره.. يوسف الصديق كان لديه سـبب بـه يضـطهد اخوتـه، وٕان كـان قـد فعـل 
لــم يكــن يدنــه أحــد.. أمــا هــو فتمثــل بســيده الــذى صــفح لصــالبيه، معطيـــًا بــذلك لنــا مثــاًال فــى العفــة، والفضــيلة، 

 محبة الكاملة، لكى نحتذى به.والبر، وال
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  )22-2:13مل 1االحترام والتقدير ( -4
  

فى قصة َتَملُك الملك سليمان مكان داود أبيه، حدث أن أخيه أدونيا كان يشتهى الُملـك، ولكـن ألنـه كـان 
من قبل الرب أن يكون سليمان عوض داود أبيه، راح أدونيا بحيلـة يطلـب مـن بتشـبع أم سـليمان أن تتوسـط 

د ابنهـا سـليمان حتـى يهبـه أبيشـج الشـونمية، (التـى كانـت حاضـنة لـداود قبيـل موتـه) زوجـة لـه، وٕان كـان عنـ
وراء طلبه هذا رغبة غير واضحة لالستيالء على العرش، إال أن ما يهمنا فى هذه القصة هو الحـوار الـذى 

م والتقــدير الــذى القتــه مــن دار بــين ســليمان الحكــيم أعظــم وأغنــى ملــوك العهــد القــديم وأمــه، ومقــدار االحتــرا
ابنها الملك. كان يمكنه أن يتعامل معها بسلطان فهو الملك.. ولكنه رغم ما وصل إليه من مكانة عظيمـة، 
لــم يــتعظم علــى أمــه.. لــم يتعــال عليهــا رغــم عظــم مركــزه، وســمو ورفعــة مكانتــه. ولكــن دعونــا نتســاءل: أمــا 

ف دار الحــوار بينهمــا، وٕالــى أى مــدى كــان حــواًرا راقًيــا يزيــده تصــرفه هــذا رفعــة وتقــديرًا؟! الحــظ أيًضــا كيــ
اسـألى يـا وكـان رده كلـه تقـدير إذ أجابهـا: " اآلن أسألك سؤاًال واحدًا فال تردنى فيـهعندما سألته أمه قائلة: 

إن احترام أفراد األسرة لبعضهم البعض ضرورة، كمـا أنـه ال ينبغـى أن يتعـالى أى ابـن علـى ". أمى ألنى ال أردك
يه مهما وصل إلى مركز علمى, أو ثقافى, أو إجتمـاعى.. فـإن هـذا التعـالى يقلـل مـن شـأنه بينمـا قـد يظـن هـو أبو 

  العكس.
  

  وهناك شروط للحوار الناجح: 
  

  .. بدون عصبية وصوت عالى.. دون عناد وتصلب.. حوار هادئ.بهدوء أن يكون -1
ـــإحترام أن يكـــون -2 ـــدى.. أحتـــرم أســـلوب ورغبـــة ورأى ... عنـــدما نتحـــاور يجـــب أن أحتـــرم عقليـــة و ب ال

  والدتى.. أشعر بمشاعر الطرف اآلخر وأبادله اإلحساس.
.. يجــب أن أضــع نفســى مكــان الطــرف اآلخــر.. أســمع وجهــة نظــره، وأحــاول أن أتفهــم بفهــم لآلخــر -3

  نظرته لألمور وتفسيره لألحداث.
نـع أنـا بوجهـة نظـرهم، لكـن إذا لـم .. أحاول أن أقنع اآلخـرين بوجهـة نظـرى.. أو أقتاقتناعأو  بإقناع -4

يقتنع الطرف اآلخر بوجهة نظرى، فعّلى أن أخضع بهدوء، ثم بعد ذلك يمكـن أن نعـاود الحـوار مـرة 
 أخرى.

  

   )27-25: 19اهتمام األبناء باآلباء (يو  -5
  

يوضــح لنــا القــديس يوحنــا اإلنجيلــى كيــف كــان يــدبر أمــور الســيدة العــذراء فــى 
فإنـــه حيـــث ال يســـبب الوالـــدان أيـــة إعاقـــة فـــى األمـــور  لحظـــات الصـــلب عينهـــا،

ويكــون الخطـر عظيمــًا إن المختصـة بــاهللا، فأننـا ملتزمــون أن نمهـد الطريــق لهمـا، 
لــم نفعــل ذلــك، لقــد اهــتم الســيد المســيح بــالغير واســتخدم كــل وســيلة ليحــول األنظــار 

  إلى األبدية، فكم باألكثر كان يليق به أن يفعل ذلك مع أمه.
  

والدتـه وأختهـا ومـريم المجدليـة اسـتمررن فـى مرافقتـه  هرب جميع التالميذ ماعدا يوحنـا، إذا بالنسـوة:بينما 
حتـى الصـليب، لـم يخشـين عنــف األشـرار وال رعـب المنظـر، بـالطبع لــم يكـن فـى إمكـانيتهن أن يعملـن شــيئًا 
له، لكـنهن أظهـرن إخالصـهن لـه حتـى النهايـة، رافقنـه فـى طريـق الخـالص الـذى سـار فيـه، لقـد تحقـق قـول 
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، حقـًا إنهـا نعمـة اهللا الفائقـة )35:2(لو  "َيُجوُز ِفى َنْفِسِك َسْيٌف"مريم بأنها: سمعان الشيخ للسيدة العذراء 
  التى سندت هذه األم الحنون فى هذه اللحظات العصيبة.

  

"، لقــد انشــغل قلــب يــا امــرأة هــوذا ابنــكفلمــا رأى يســوع أمــه والتلميــذ الــذى كــان يحبــه واقفــًا، قــال ألمــه: "
نها فـى هـذه اللحظـات المريـرة بـاآلم ابنهـا الوحيـد الحبيـب، وأمـا هـو فـرغم كـل السيدة العذراء وفكرها وكل كيا

آالمه لم ينشغل عنهـا، بـل كانـت كـل آالمـه هـذه ثمـرة مـن ثمـار حبـه الشـديد لهـا وللبشـرية، وفـى حنـو شـديد 
نحوهـــا ســـلمها إلـــى مـــن كـــان يحبـــه. لـــم يتـــرك ألمـــه شـــيئًا إذ لـــم يكـــن لـــه ذهـــب وال فضـــة لكـــى ترثـــه عنـــه، 

ــا مــا بــدده، حتــى ثيابــه ورثهــا العســكر، فالصــند وق العــام لحســاب كــل التالميــذ كــان فــى يــد يهــوذا، الــذى غالًب
  ليس له ما يقدمه لها سوى تسليمها فى يد من يحبه: يوحنا الرسول.

  

يعلمنــا الســيد أن نقــدم تــوقيرًا فــوق المعتــاد لوالــدينا، وأن نفضــلهما عــن اآلخــرين، ألنهمــا يــتحمال الكثيــر مــن 
الُمتعبة ألجلنا، وكم قدموا لنا طـوال حياتنـا حتـى وصـلنا لمـا نحـن فيـه، فينبغـى لنـا أن نهـتم ونفكـر مـاذا  األمور

   قدمنا نحن لهم. وهكذا سيفعل معنا أبناؤنا أيًضا فيما بعد.
  

فلنكن يا أحبائى شهوًدا ونموذًجا للسيد المسيح نتمثل به فـى معامالتنـا مـع والـدينا حتـى مهمـا كبرنـا أو 
 ا أو أنشغلنا ال ننساهم أبًدا. وهذه وصيه الكتاب لنا :تزوجن
    
  

  َأْكِرْم أََباَك َوُأمَك َكَما َأْوَصاَك الرب ِإلُهَك ِلَتُطول َأياُمَك َوِلَيُكونَ "
  )16:5(تث  "لَك َخْيٌر على اَألْرِض الِتي ُيْعِطيَك الرب ِإلُهكَ 
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  ..  ى الشبابأحبائ
ـا شـــنودة لقـــاءه بالشـــباب بـــالمهجر, فـــرد  كنيســـة بـــال شـــباب.. هـــى كنيســـة بـــال مســـتقبل هكـــذا افتـــتح قداســـة البابــ

الشــباب فــى الكنيســة لــيس كًمـــا  أنالشــباب قــائًال: شــباب بــال كنيســة.. هــم شــباب بـــال مســتقبل.. هــذه حقيقــة إذ 
ك فــى كــل شــئ، كعضــو حــى فــى جســد واحــد مهمــًال مهمًشــا.. فهــم نصــف الحاضــر.. وكــل المســتقبل, وهــم شــري

كبيــر يتســع ليضــم "بالمعموديــة واالفخارســتيا" كــل المــؤمنين بربنــا يســوع مــن آدم إلــى آخــر الــدهور.. اإلنســان فــى 
  الكنيسة ليس ترسًا فى آلة كبيرة كما ينظر إليه الماديون ولكنه عضو حّى فى جسد حّى.

  

  فرد، أم شخص، أم عضو؟
  

" فــى جســد المســيح عضــواً تخلــى اإلنســان عــن "فرديتــه" ويصــير "بالمعموديــة والميــرون ي
  الكنيسة، "وشخصًا" حيًا متفاعًال وفاعًال!!

  

   فالفرد: يستقل بذاته وهو منفصل عن غيره. -
  أما العضو: فهو متكامل مع بقية األعضاء، لتكوين الجسد الواحد. -
إلنسان ال يكون شخصًا إال ) أى أن اsopon، اآلخر = Pro" (تجاه = prosoponوالشخص: " -

) كما الكنيسةحينما "يتفاعل مع آخر"، ويتكامل معه.. لهذا تأتى وحدة األعضاء فى جسد واحد، (
  تأتى فى نفس السياق وحدة سر الزيجة، داخل الجماعة الكنسية.

  

  نحن أعضاء بعضًا لبعض
  

ا َأْعَضاٌء َكِثيَرٌة، َولِكْن َلْيَس َجِميُع اَألْعَضاِء َلَها ِفى َجَسٍد َواِحٍد َلنَ هذا ما ذكره معلمنا بولس حين قال: "َكَما 
(رو " رِ َعَمٌل َواِحٌد، هَكَذا َنْحُن اْلَكِثيِريَن: َجَسٌد َواِحٌد ِفى اْلَمِسيِح، َوَأْعَضاٌء َبْعًضا ِلَبْعٍض، ُكل َواِحٍد ِلآلخَ 

يح هو رأس هذا الجسد، . هذا التشبيه الجميل للكنيسة أنها جسد المسيح، فالمس)4:12،5
التى تجاهد فى هذا العالم. والشك أن  واألرضيةفى الفردوس،  السماويةنوعان:  واألعضاء

السيد المسيح. تماًما كما نرى المخ، فى الجسد أصغر عضو فى الجسد، متصل بالرأس: 
  اإلنسانى، ومن خالل شبكة األعصاب، يتصل به أصغر أصبع فى القدم.

  

هـم القديسـون، قلـب الكنيسـة، وقـدوتنا، وشـفعائنا.. وفـى الجسـد اإلنسـانى هـم : األعضاء السمائية
  يشبهون القلب.
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كلهــا وبالجســد كلــه.. أى أنــه   فاألصـبع الصــغير فــى القــدم متصـل بالرجــل األعضــاء األرضــية:
َرَكـِة َكـْأُس اْلبَ متفاعل مع بقيـة أخوتـه المـؤمنين.. ويعـيش فـى شـركة مسـتمرة معهـم مـن خـالل اإلفخارسـتيا: "
ْلَمِسـيِح؟ َفِإنَنـا الِتى ُنَباِرُكَها، أََلْيَسْت ِهَى َشِرَكَة َدِم اْلَمِسـيِح؟ اْلُخْبـُز الـِذى َنْكِسـُرُه، أََلـْيَس ُهـَو َشـِرَكَة َجَسـِد ا

  .)16:10،17كو 1(" َواِحدِ َنْحُن اْلَكِثيِريَن ُخْبٌز َواِحٌد، َجَسٌد َواِحٌد، َألنَنا َجِميَعَنا َنْشَتِرُك ِفى اْلُخْبِز الْ 
  
  

  األعضاء بين التنوع والوحدة
    

َألنَنا َجِميَعَنا ِبُروٍح َواِحٍد َأْيًضا اْعَتَمْدَنا ِإَلى َجَسٍد َواِحٍد، َيُهوًدا ُكنا َأْم ُيوَناِنييَن، يقول الرسول بولس: "
  .)13:12كو 1(" َعِبيًدا َأْم َأْحرَاًرا، َوَجِميُعَنا ُسِقيَنا ُروًحا َواِحًدا

  

وهذه األعضاء بالطبع ليست نوعًا واحدًا، بل هى مختلفة تماًما عن بعضها البعض، ولكن هذا 
َألنُه َكَما َأن اإلختالف ال يلغى الوحدة الكيانية للجسد!! فإن الجسد ليس عضوًا واحدًا، بل أعضاء كثيرة، "

َوُكل َأْعَضاِء اْلَجَسِد اْلَواِحِد ِإَذا َكاَنْت َكِثيَرًة ِهَى َجَسٌد َواِحٌد َكَذِلَك  اْلَجَسَد ُهَو َواِحٌد َوَلُه َأْعَضاٌء َكِثيَرةٌ 
"َفِإن اْلَجَسَد َأْيضًا َلْيَس ُعْضوًا َواِحدًا َبْل َأْعَضاٌء َكِثيَرٌة. ِإْن َقاَلِت الرْجُل:  )12:12كو1(" اْلَمِسيُح َأْيضاً 

اْلَجَسِد. َأَفَلْم َتُكْن ِلَذِلَك ِمَن اْلَجَسِد؟ َوإِْن َقاَلِت اُألُذُن: َألنى َلْسُت َعْينًا َلْسُت ِمَن  َألنى َلْسُت َيدًا َلْسُت ِمنَ 
 ْمُع؟ َلْو َكاَن اْلُكلاْلَجَسِد َعْينًا َفأَْيَن الس ؟   َسْمعًا َفَأْينَ اْلَجَسِد. َأَفَلْم َتُكْن ِلَذِلَك ِمَن اْلَجَسِد؟ َلْو َكاَن ُكل مالش

ا اآلَن َفَقْد َوَضَع اُهللا اَألْعَضاَء ُكل َواِحٍد ِمْنَها ِفى اْلَجَسِد َكَما َأرَاَد. َوَلِكْن َلْو َكاَن َجِميعُ  َها ُعْضوًا َواِحدًا َوَأم
َأْيَن اْلَجَسُد؟ أما اآلن فقد وضع أن األعضاء كل واحد منها فى الجسد، كما أراد. ولو كان جميعها 

َتْهَتم اَألْعَضاُء اْهِتَماًما َواِحًدا َبْعُضَها ِلَبْعٍض. ، وهكذا ")19-14:12كو1(واحدًا، فأين الجسد؟" عضواً 
يُع اَألْعَضاِء ِإْن َكاَن ُعْضٌو َواِحٌد َيَتأَلُم، َفَجِميُع اَألْعَضاِء َتَتأَلُم َمَعُه. َوإِْن َكاَن ُعْضٌو َواِحٌد ُيَكرُم، َفَجمِ 

ا َأْنُتْم َفَجَسُد اْلَمِسيِح، َوَأْعَضاُؤُه َأْفرَاًدا َتْفَرحُ  ومن هذا النص ندرك ما . )27-25:12كو 1(" َمَعُه. َأم
  يلى:

  

    .الرأس، والمسيح هو جسد، والكنيسة عضوأن المؤمن  -1
  .تكاملأكيد بين األعضاء، ولكن فى  اختالفهناك  -2
   ئدة"!ووظيفة لكل عضو، وٕاال صار "زا دورهناك  -3
  وكرامة واحدة لكل األعضاء. مساواةهناك  -4
  وتناسق فى الجسد، دون إنشقاق أو إنقسام. وحدةهناك  -5
  من كل عضو لآلخر. احتياجهناك  -6
  ، باأللم والفرح، فينقسم األلم على اثنين، ويتضاعف الفرح.إحساس مشتركهناك  -7
  من كل عضو لآلخر. خدمةهناك  -8

  

  ، أم أنه إتحاد كيانى مفرح؟ هل هذا مجرد "فريق"
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إذن  : والرب يسوع، والقديسون فى الفردوس، والمؤمنون على األرض.إتحاد كيانى مفرحالشك أنه 
ألننا جميَعنا بروٍح "جميعنا صرنا أعضاء فى هذا الجسد العظيم المقدس، وذلك بالمعمودية المقدسة.. 

وًدا ُكّنا أم يونانّييَن، َعبيًدا أم أحراًرا، وجميُعنا ُسقينا روًحا واِحًدا" واِحٍد أيًضا اعَتَمدنا إَلى َجَسٍد واِحٍد، َيه
  .)13: 12كو1(

  

"إًذا  وعضويتنا فى الكنيسة معناها أننا صرنا فى المسيح يسوع إلهنا، ألن الكنيسة هى جسده المقدس..
َمَضْت، هوذا الُكل قد صاَر جديًدا" إْن كاَن أَحٌد فى الَمسيِح فهو َخليَقٌة جديَدٌة: األشياُء العتيَقُة قد 

 .)17:5كو 2(
  

  أهمية العضوية
  

.. هى امتياز رائع.. ألنها تعطينا إمكانية ميراث ملكوت السموات فى المسيح يسوع العضويةوهذه 
ــى الســماوّياِت فــى "ربنــا، بصــفتنا أعضــاء فــى جســده، حيــث قيــل:  ــُه ف ــنا مع ــا معــُه، وأجَلَس وأقاَمن

وأمــام هــذا االمتيـــاز العظــيم علينـــا مســئوليات جســام، كمـــا قــال ُمعلمنـــا  ).6:2(أف " الَمســيِح َيســـوعَ 
لَيُكْن ُكل واِحٍد بَحَسِب ما أَخَذ َمْوِهَبـًة، َيخـِدُم بهـا َبعُضـُكْم َبعًضـا، كـُوكالَء صـاِلحيَن بطرس الرسول: "

  ).10:4بط 1( عَلى ِنعَمِة اِهللا الُمَتَنّوَعِة"
  

مؤسســة بشــرية يــديرها بعــض األفــراد نســميهم اإلكليــروس، ثــم ننصــب أنفســنا  فــنحن لســنا متفــرجين علــى
ــا دور  ا أعضــاء بمعنــى أن كلنــا مســئول، وعلــى كــل من ناقــدين نقــّيم أداء الكنيســة فنمــدحها أو نــذمها. بــل إننــ

 إن كنــا أعضــاء .. تجــاه الكنيســة حتــى ولــو كــان ذلــك الــدور صــغيًرا جــًدا أو دورا غيــر متميــز. والســؤال اآلن
  :بعضنا لبعض فى الجسد الواحد الكنيسة

  

  ما هو دورنا كشباب فى الكنيسة المقدسة؟
  

ـــا أن نعـــرف قيمـــة عضـــويتنا الغاليـــة فـــى هـــذه الكنيســـة المجيـــدة، فـــنحن لســـنا متفـــرجين علـــى  مطلـــوب من
مـدحها مؤسسة بشرية يديرها بعض األفراد نسميهم اإلكليروس، ثم ننصب أنفسنا ناقدين نقّيم أداء الكنيسـة فن

ـا دور تجـاه الكنيسـة حتـى ولـو كـان ذلـك الـدور  .أو نذمها إننا أعضاء بمعنى أن كلنا مسئول، وعلـى كـل من
  صغيًرا جًدا أو دورا غير متميز. فكيف نحقق هذا الدور.

  

  الشهادة للمسيح فى مجتمعك : - 1
  

الناس، لذلك قال السيد أول دور ينبغى أن نفكر فيه هو الشهادة البسيطة للمسيح ومبادئ اإلنجيل بين 
  .)13:5(مت " أنُتْم ِملُح األرضِ ، ")14:5(مت " أنُتْم نوُر العاَلمِ المسيح: "
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لَكْى تكونوا بال لوٍم، "وعندما نسلك بحسب أمانة اإلنجيل سينطبق علينا ما قالُه معلمنا بولس الرسول: 
(فى  َتٍو، ُتضيئوَن َبيَنُهْم كأنواٍر فى العاَلِم"وُبَسطاَء، أوالًدا ِهللا بال َعيٍب فى وسِط جيٍل ُمَعوٍج وُمل

15:2(. 
  

  

ـــة عـــن المســـيح إلهنـــا وتعاليمـــه وصـــدق أخـــالق  ـــاج للشـــهادة الحيـــة اليومي ـــوم فـــى أشـــد احتي إن العـــالم الي
المحبـــة الصــادقة، الوداعـــة، األمانــة، اإلخـــالص، الصــدق، البـــذل، الفــرح الـــدائم، الســالم القلبـــى "اإلنجيــل.. 
لقــد  ..".رفــق، قبــول اآلخــر، اللطــف فــى الكــالم والمعــامالت، الطهــارة، قداســة الســيرة، والتعفــفالعميــق، الت

أصبحت هذه الفضائل المسـيحية عمـالت نـادرة التـداول، ويحتـاج المجتمـع أن يراهـا حقيقـة معاشـة فـى حيـاة 
الشــباب المســيحى، لكــى يثــق فــى صــدق وجمــال اإلنجيــل بــدون كــالم وثرثــرة 

ــرَ " ,فارغــة ــْى َي ــَماَواتِ ِلَك ــى الس ــاُكُم الــِذى ِف ــُدوا أََب ــاَلُكُم اْلَحَســَنَة َوُيَمج " ْوا َأْعَم
  .)16:5(مت 

 
  

  

  الخدمة داخل الكنيسة : - 2
  

مجاالت الخدمة فى الكنيسة كثيرة جًدا، ينبغى على كل شاب أن يختار إحداها أو بعضها، ويندمج فيها 
المسيح وسالم وبنيان الكنيسة وخالص النفوس، وبدون  بروح الحب والبذل والعطاء، ويكون كل شئ لمجد

منفعة شخصية، وبدون إثارة متاعب أو خالفات أو أخطاء تتعب الخدمة.. كما قال ُمعلمنا بولس الرسول: 
. ويكون الدخول إلى الخدمة الرسمية فى )3:6كو 2(" ولسنا َنجَعُل َعثَرًة فى َشٍئ ِلئال ُتالَم الِخدَمةُ "

الذى ال َيدُخُل ِمَن الباِب إَلى َحظيَرِة الِخراِف، بل َيطَلُع ِمْن "أبوابها وبمعرفة المسئولين، ألن الكنيسة من 
. وأّما الذي َيدُخُل ِمَن الباِب فهو راعى الِخراِف" 2-1: 10(يو َمْوِضٍع آَخَر، فذاَك ساِرٌق ولص(.  

  

  ومجاالت الخدمة التى يمكن أن نشارك فيها هى: 
وخدمــة المرضــى والمســنين وذوى القــدرات الخاصــة، )، التربيــة الكنســية(والفتيــان والشــباب  خدمــة األطفــال

وزيـارة المستشـفيات والمالجـئ، وخدمـة التـدريس لمســاعدة الطلبـة، وخدمـة الفقـراء، وخدمـة مكافحـة اإلدمــان، 
ودتهم إلـى وخدمة محو األمية، وأسرة القديس ديـديموس البصـير، وخدمـة البعيـدين عـن الكنيسـة مـن أجـل عـ

حضــــن المســــيح، وخدمــــة التكنولوجيــــا والكمبيــــوتر والتوثيــــق، ونشــــر رســــالة اإلنجيــــل عــــن طريــــق األنترنــــت 
والمراســالت االلكترونيــة، وكــذلك خدمــة المهــارات والمواهــب الفنيــة التــى مــن خاللهــا يتقــدس وقــت الشــباب 

الموســيقى والكــورال والرســم.. ومــواهبهم ويقــدمون بواســطتها رســالة اإلنجيــل لكــل النــاس مــن خــالل التمثيــل و 
أيًضا خدمة تدبير المؤتمرات واللقاءات واأليام الروحية والرياضية لخدمـة الطفولـة  والفتيـان والشـباب،   .إلخ

حيــث وخدمـة الكشــافة والمرشــدات، ومســابقات المهرجــان الدراسـية، اللغــة القبطيــة واأللحــان والتســبحة...الخ. 
  فنا األول هو مجد السيد المسيح إلهنا.تقوم بأى شىء من هذه الخدمات وهد
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  المحافظة على إيماننا المسيحى األرثوذكسى : - 3
  

إن هــذه المهمـــة ليســـت حكــًرا علـــى رجـــال الكهنــوت، ولكنهـــا مســـئولية كــل الشـــعب وبـــاألخص الشـــباب.. 
ـــة أن تجتهـــدوا ألجـــل  ـــى هـــذا اإليمـــان الثمـــين هـــى تنفيـــذ وصـــية إلهي ـــل والمحافظـــة عل ـــرًة "اإليمـــاِن الُمَس ِم َم

 :ويكون من خالل .)3(يهللِقّديسيَن" 
  

  حفظ ألحان الكنيسة، واالندماج فى الحياة الكنسية الليتورجية. .1
معايشة الفكر الكنسى األرثوذكسى بطريقة حياتية، فنحن لسنا حراًسـا لآلثـار.. ولكننـا مسـيحيون نحـب   .2

م لنـا) والـذى سـفكت دمـاء ألجـل الحفـاظ ، (اإليمان المسـلمسيحنا القدوس، ونغتنى بإرث آبائنا القديسين
  على هذا اإلرث وهذه العقيدة.

المعرفـــة الصـــحيحة الواعيـــة لعقائـــدنا، عـــالمين أنهـــا عقائـــد خالصـــية وليســـت مـــن بـــاب التـــرف الفكـــرى،  .3
  .)6:4(هو قد َهلَك َشعبى ِمْن َعَدِم الَمعِرَفِة" "متذكرين أنه 

قد بذل دم وعرق غزير فى سـبيل وصـول هـذا اإليمـان النقـى  وعدم التفريط فيه، عالمين أنه التمسك بإيماننا .4
  إلينا، وأن علينا مسئولية أن يصل هذا اإليمان بنفس القوة والنقاوة إلى األجيال القادمة. 

ـــة التـــى تحـــاول التســـلل إلـــى إيماننـــا األرثوذكســـى، وعـــدم إعطـــاء الفرصـــة  .5 ـــاه إلـــى التيـــارات الغريب األنتب
وجـــود كـــل الحـــب وكـــل االحتـــرام لكـــل النـــاس مهمـــا اختلفـــوا معنـــا فـــى للشـــيطان أن يزيـــف إيماننـــا، مـــع 

  فالمحبة ال تلغى التمسك بالعقيدة.اإليمان أو العقيدة. 
شرح إيماننـا لألطفـال والفتيـان وعلـى النـت وفـى غـرف الدردشـة.. بـدون إسـاءة لآلخـرين مهمـا أسـاءوا هـم،  .6

وقبولـه لآلخـر، دون تنـازل عـن الفكـر السـليم  إنما نقدم المسيح كمـا هـو بكـل وداعتـه وحلمـه ونقـاوة تعليمـه
ــِة ُكــّل َمــْن َيســأُلُكْم عــن ســَبِب الرجــاِء الــذى فــيُكم، بَوداَعــٍة  تحــت أى ظــرف.. ــا لُمجاَوَب "ُمســَتِعّديَن دائًم

  .)15:3بط 1( وَخْوٍف"
ا يغضـب الروحانية الصادقة الباطنية العميقـة.. فلـيس حسـًنا أن نتمسـك باإليمـان نظرًيـا ثـم نسـلك سـلوكً  .7

إلهنا الصالح.. ألنه ماذا ينتفع اإلنسان لو عرف كـل اإليمـان، وتمسـك بـه، ودافـع عنـه، وشـرحه للكـل، 
أو ماذا ُيعطى اإلنسـاُن ِفـداًء عـن َنفِسـِه؟" "وربح به كثيرين إلى حظيرة اإليمان.. ثم خسر هو نفسه!! 

 ).37:8(مر 
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عنـا يجب أن ينتبه كل منا إلى دوره الكنسى، ونتكاتف جمي
فــى وحدانيــة اإليمــان، وطهــارة الحــب، وصــدق اإلخــالص 
للمســيح إلهنــا وكنيســته المجيــدة.. لكــى نكــون شــهوًدا أمنــاء 

ــــا"نــــال فنللمســــيح " ــــًرا تام حســــب وعــــده  ،)�8,,,,�2( "أج
، وَحيــُث أكــوُن ىفلَيتَبعنــ ىإْن كــاَن أَحــٌد َيخــِدُمن"الصـادق: 

ــوُن خــاِدم ــا يك ــاَك أيًض ــا هن ــٌد يَ ىأن ــاَن أَح  ىخــِدُمن. وٕاْن ك
.)26: ��12( "ُيكِرُمُه اآلبُ   
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  النجاح.. كيف ولماذا؟ 
البــد أن النجــاح هــو ســبب فــرح للشــخص النــاجح، وفــرح ألســرته وأحبائــه، وفــرح 

  ، وهللا نفسه وشهادة حية للمجتمع.القديسينللكنيسة كلها وفرح للمالئكة وأرواح 
  

َأُروُم َأْن "، فيقــول لــه: غــايستلميــذه يرســل إلــى  القــديس يوحنــا الرســوللهــذا نجــد 
ذ فـرح , ففـرح التلميـ)2: 1يـو3( َتُكوَن َناِجحًا َوَصِحيحًا، َكَما َأن َنْفَسَك َناِجَحٌة."

  لمعلمه.
  

  أوًال: لماذا النجاح؟ وما هى صفاته؟؟
  

  النجاح صفة من صفات اإلنسان الروحى : -1
  

َكَشـَجَرٍة َمْغُروَسـٍة ِعْنـَد َمَجـاِرِىِ◌ اْلِمَيـاِه الِتـى ُتْعِطـى َثَمَرَهـا  "َفَيُكـونُ : المزمـور األولهذا الذى يقـال عنـه فـى 
َكـاَن الـرب . وقد قيل عـن يوسـف الصـديق: ")3: 1(مز  ِفى َأَواِنِه َوَوَرُقَها َال َيْذُبُل. َوُكل َما َيْصَنُعُه َيْنَجُح"

 .)3، 2: 39(تك ُع َكاَن الرب ُيْنِجُحُه ِبَيِدِه" َمَع ُيوُسَف َفَكاَن َرُجًال َناِجحا وُكل َما َيْصنَ 
  

  

  النجاح البد أن يكون فى كل شىء : -2
  

".. نعمــة الـرب ال تتخلــى عنـه فــى أى عمــل، وُكـل َمــا َيْصــَنُع َكــاَن الــرب ُيْنِجُحـهُ .. "َوُكـل َمــا َيْصــَنُعُه َيــْنَجُح""
اح فــى شخصــيته، ال تفارقــه فــى كــل مــا ُيماِرُســُه مــن فتكــون كــل أعمالــه ناجحــة. كــذلك فــإن مقومــات النجــ

أعمال. فيكون ناجًحا فى كل شىء. سواء فى حياته الروحية، أو عمله، أو فى حياتـه العائليـة، أو فـى كافـة 
  معلوماته. ونضرب مثاًال لذلك:

  

عطـاه كـان ناجًحـا ومحبوًبـا، فـى كـل عمـل: فـى أسـرته كـان محبوًبـا مـن والديـه، حتـى أ :يوسف الصـديق 
كــان ناجًحــا جــًدا، ومحبوًبــا منــه  فوطيفــاروالــده قميًصــا ملوًنــا. وكــان ناجًحــا فــى افتقــاد أخوتــه. وكخــادم فــى بيــت 

  ).4: 39(تك " ِه َوَدَفَع ِإَلى َيِدِه ُكل َما َكاَن َلهُ َفَوكَلُه َعَلى َبْيتِ "
"َفَدَفَع إلى َيِد ُيوُسَف َجِميَع  ولما ألقى فى السجن، كان أنجح سجين، فأحّبه رئيس بيت السجن.. 

ا ِفى َيِدِه.. َومَ  َة ِممْجِن َيْنُظُر َشْيئًا اْلَبتُيْنِجُحُه."اَألْسَرى.. َوَلْم َيُكْن َرِئيُس َبْيِت الس بْهَما َصَنَع َكاَن الر 
  .)23،22:39(تك 

ولمـا . )40(تـك حتـى أن المسـجونين أيًضـا كـانوا يستشـيرونه فـى أمـورهم، كمـا فعـل رئـيس السـقاة ورئـيس الخبـازين 
مـــــن المجاعـــــة، وأنقـــــذ معهـــــا كـــــل الـــــبالد  مصـــــر، كـــــان ناجًحـــــا جـــــًدا، فأنقـــــذ لمصـــــرصـــــار وزيـــــر تمـــــوين 

 ، فترك له كل شئ وصيره الثانى فى المملكة.فرعونوكان محبوًبا من   المحيطة،
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  نا من البركة:باعتباره لو  الكتابالنجاح يقدمه  -3
  

  إصحاح البركة واللعنة، نجد النجاح بركة من اهللا، وأمثلة لذلك: )28(تث فى 
  

. وكـان ناجًحـا جليـات الجبـارا، أمكنـه أن ينتصـر علـى مثًال، كـان وهـو فتـى إنسـاًنا ناجًحـالنبى:  داود -
ـــل عنـــه إنـــه حيثمـــا يخـــرج كـــان يفلـــح )32: 16صـــم 1( شـــاول الملـــكفـــى طـــرد الـــروح الشـــرير عـــن  . وقي

  .)5: 18صم 1(
  

سـلطاًنا علـى  داريوس الملكفى أرض السبى، فأعطاه  دانيالونفس النجاح كان حليف دانيال النبى:  -
  .)28: 6(دا فى ملك داريوس كل أصحاب السلطة فى مملكته. ونجح دانيال 

  

 . وكـذلك زميلـه عـزرا الكاتـب.سـور أورشـليمنجـح مـع ارتحشسـتا الملـك، ونجـح فـى بنـاء نحميا:  -
"َمْن أَْنَت أَيَها اْلَجَبُل اْلَعِظـيُم؟ َأَمـاَم َزُرباِبـَل  اإللهى فى سفر زكريا النبى. الوحىالذى قال عنه  زربابلأيًضا 

  )7:4(زك  َتِصيُر َسْهًال"
 

وجـد . وهنا يسأل الـبعض سـؤاًال عكسـًيا: أال يالخدمةمثًال من أعظم الذين نجحوا فى : لبولس الرسو - 
  بعض من أوالد اهللا كانوا محطمين فى حياتهم، ولم ينجحوا؟!

  

  

 )،5: 6كــو 2( أقــول لــك إن أوالد اهللا كثيــًرا مــا تحــيطهم المشــاكل والضــيقات والضــعفات مــن الخــارج
ولكنهم مع ذلـك يكونـون نـاجحين فـى مقابلـة الضـيقات. ال تهـزهم مـن الـداخل وال تعصـرهم، وال ينهـاروا أمامهـا. 

"َكَحزَاَنـى َوَنْحـُن َداِئمـاً َفِرُحـوَن.. َكـَأْن َال : الخدمةعن نفسه وعن زمالئه فى  القديس بولس الرسول بل كما قال
  .)10: 6كو 2( َشْىَء َلَنا َوَنْحُن َنْمِلُك ُكل َشٍئ"

َأْسـَتِطيُع ُكـل َشـٍئ ِفـى اْلَمِسـيِح سـول العظـيم كمبـدأ: "ولكن ال ننسى أيًضا فى النجـاح مـا عملـُه لنـا بـولس الر 
يِنى ِذى ُيَقو13:4(فى " ال(.  

  

  بداية أم نهاية؟ النجاحثانيا :
  

فـى معملـه، حـين أحـس أن اإلحبـاط قـد أصـاب  يقـوم بـإجراء التجـاربتوماس أديسـون كان المخترع العظيم 
زمــالؤه.. بعــد أن قضــوا عشــرات الســاعات يقومــون بــنفس التجربــة بــال جــدوى. وســأل (أديســون) عــن ســبب 
ضـيقهم، فقـال مسـاعده: (لقـد أجرينـا ألــف تجربـة، ولـم تـنجح فشـلنا ألـف مــرة، ولـم نتقـدم خطـوة واحـدة منــذ أن 

: "لــيس األمــر كمــا تقــول، لقــد أديســونعلــى االســتمرار؟) أجــاب  بــدأنا إجــراء التجــارب، فمــاذا تظــن يشــجعنا
ألف طريقـة نصـل بهـا إلـى مـا نريـد، ونحـن ال نحتـاج اآلن إال  إلكتشافتقدمنا كثيرا، ونحن اآلن قد توصلنا 

اختـراع جديـد بعـد ماليـين التجـارب،  1300إلكتشاف طريقة واحدة فقط، تحقق ما نريده. وقد سجل أديسون 
 ا يريد أن يكتشف ويحقق نجاًحا جديدًا.ألنه كان دائم

  
  

أيهــا الحبيــب قــد يــأتى عليــك وقــت تظــن فيــه أن هــذه هــى النهايــة, النهايــة لمســتقبلك, النهايــة لفرحــك, النهايــة 
لطموحــك. إن الفشــل مــرة ال يعنــى أبــًدا أنــه يكــون فشــًال دائًمــا، فبإمكاننــا أن نجعــل مــن الخبــرة الفاشــلة درًســا 

ال تهتمـوا بالبدايـة، إن بـدت وهنا نحب أن نضع قاعدة هامـة فـى النجـاح وهـى:  .ادمةللنجاح فى الخبرة الق
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  .فاشلة. فالمهم أن تكون النهاية هى النجاح
 

: كانــت تبــدو بدايــة حياتــه ضــائعة باســتمرار مــن إلقائــه فــى بئــر جــاف، إلــى بيعــه ثالً مــ يوســف الصــديق- 
عبًدا، ثم إلى تهمـه ظالمـة دبـرت ضـده ألقـت بـه فـى السـجن.. ولكـن المهـم أن النهايـة كانـت طيبـة إلـى أبعـد 

 الحدود.. فال نحكم إذن بالبدايات.
  

  

: كانت بدايات حبريته متعبة جًدا فيها قويـت شـوكة األريوسـيين، واسـتطاعوا القديس اثناسيوس الرسولى -
الحاكمـة. وعـزل عـن كرسـيه أربـع مـرات.. ومـع  أن يدبروا مكائد ضده، ويحاكموه وينفوه باالتفاق مع السـلطة

ذلــك انتهــت حياتــه كبطــل عظــيم مــن أبطــال اإليمــان، اســتطاع أن يقــف ضــد العــالم كلــه وينتصــر وحفــظ لنــا 
 اإليمان األرثوذكسى المستقيم حتى اليوم.

  
، شـاول الملـك، مضـطهًدا مـن جليـات: بـدأ حياتـه، وبعـد المسـحة المقدسـة وبعـد انتصـاره علـى داود النبى -
فـى يـوم.. ولكـن كـل تلـك البـدايات المتعبـة  شاولرًدا من برية إلى أخرى، حتى ظن أنه البد سيقع فى يد مش

 أخيًرا. داودانتهت، وأنتصر 
  

ـــهنفســـ المســـيح الســـيد-  ـــل  ى: ف ـــى األرض: كيـــف كانـــت البدايـــة؟ ضـــيقات كثيـــرة منهـــا قت فتـــرة تجســـده عل
. وبـدأت خدمتـه بمضـايقات مـن زعمـاء اليهـود ومـؤامرات وصـلت إلـى مصـرلألطفال، والهرب إلى  هيرودس

صـــلبه.. المهـــم فـــى النهايـــة: القيامـــة والصـــعود، والجلـــوس عـــن يمـــين اآلب، وانتشـــار اإليمـــان بـــه, وتأســـيس 
 بملكوته األبدى.الكنيسة, والكرازة 

  
: كانــت البدايــة قــد أتــت بنتيجــة عكســية. فاشــتد فرعــونالنبــى مــع  موسـى- 

، وقالوا لهما هرونو  موسىباألكثر. وتضايق الشعب وتذمروا على  فرعون
(خـر  ْنُظُر الرب ِإَلْيُكَما َوَيْقِضى َألنُكَما َأْنَتَما رَاِئَحَتَنا ِفـى َعْيَنيـْى ِفْرَعـْوَن""يَ 
، والرجـل فـى نفـس فرعـون). وعشر ضربات يسـتخدمها الـرب ضـد 21: 5

ــاُلوا وراءهــم.  فرعــونقســوته ال يلــين.. وحتــى الشــعب، تــذمر لمــا خــرج  "َوَق
يـِة؟" ِلُموَسى: َهْل َألنُه َلْيَسْت ُقبُ  خـر وٌر ِفـى ِمْصـَر َأَخـْذَتَنا ِلَنُمـوَت ِفـى اْلَبر)

أخيـًرا فـى انقـاذه مطلًقا.. ونجح  موسى).. ومع كل تلك البدايات المتعبة لم يضعف إيمان 11: 14
النجــاح فــى بدايــة الطريــق.  .. لهــذا كلــه ال تتعبــوا مطلًقــا، إن لــم تحصــلوا علــىفرعــونمــن عبوديــة 

 .)19: 21(لو  "ِبَصْبِرُكُم اْقَتُنوا  َأْنُفَسُكْم.": الكتابواذكروا باستمرار قول 
  

  

: لــم تكــن فيهــا كنيســة، وال لمصــر كرازتــهفــى  كانــت أمامــه صــعاب ال تحصــى :مــرقس الرســولمعلمنــا  -
شــعب مــؤمن بالمســيحية. وكانــت هنــاك ديانــات عديــدة، الــديانات الفرعونيــة واليونانيــة والرومانيــة والشــرقية، 

ة الرومانية بكل بطشها.. وعلـى الـرغم مـن كـل والديانة اليهودية، والفلسفة الوثنية.. إلى جوار السلطة الحاكم
 .مصرفى  اإليمان بالمسيحفى نشر  مرقس الرسولهذا، نجح 
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  عن نجاح األشرار؟ ماذاثالثا: 
َأَبـر َأْنـَت فى وقـت مـا، فعاتـب اهللا قـائال: " إرميا النبىلعل البعض تتعبه هذه المشكلة التى أزعجت  

 ُمــَك ِمـْن ِجَهــِة َأْحَكاِمــَك. ِلَمـاَذا تَــْنَجُح َطِريــُق اَألْشـرَاِر؟ اْطَمــَأنِمــْن َأْن ُأَخاِصـَمَك. َلِكــْن ُأَكل َيـاَرب  ُكــل
 ).1: 12(أر  اْلَغاِدِريَن َغْدرًا."

 
  

  نجاح األشرار هو نجاح زائف، مؤقت، وبطرق شريرة: -1
  

ظـن أنــه نجــح لمـا قتــل كــل أطفـال بيــت لحــم. ولكنـه كــان نجاًحــا زائًفـا. فالشــخص الوحيــد الــذى  :هيــرودس الملــك -
  كانت خاطئة. هيرودسأراد قتله، كان حيا ال يموت. كما أن وسيلة 

  

ويــدبر لــه مــؤامرة ويقتلــه ويســتولى علــى حقلــه  نــابوت اليزرعيلــىاســتطاع أن يقضــى علــى  الملــك: آخــاب -
ِفـى وكان كالم الرب لـُه: " آخاب. وبعده أتى غضب اهللا على . وكان نجاًحا مؤقًتا وزائًفا وأثيًما)21مل 1(

    .)19: 21مل 1( َدَمَك أَْنَت أَْيضاً" اْلَمَكاِن الِذى َلَحَسْت ِفيِه اْلِكَالُب َدَم َناُبوَت َتْلَحُس اْلِكَالبُ 
ظنوا أنهم تخلصوا من المسيح بصلبه، ونجحت مـؤامراتهم وأتـت بنتيجتهـا وصـلبوا المسـيح. وكـان  اليهود: -

  نجاًحا زائًفا ومؤقًتا، انتهى بمجد القيامة..
  

، ودبـر لـه المـؤامرة، وأعـد لـه صـليًبا. وكـاد أن مردخـاىظن أنه قد قضى علـى   هامان فى قصة أستير: -
أسـتير بـه  أمـرت ىالـذ الصـوموحـده، إنمـا علـى الشـعب كلـه. وتـدخل اهللا أخيـًرا بعـد  مردخـاىيقضى ال على 

(أس  لمردخــاىالــذى أعــده  الصـليب. وتحــول الموقــف إلـى العكــس تماًمــا. وصــلب هامـان علــى نفــس الملكـة
7 :10.(  

  

كـذلك فـإن النجـاح فـى أمـور ماديـة عالميـة، لـيس نجاًحـا بالحقيقـة. قـارن فـى  الغنى الذى كان مع لعـازر: -
"َأْهِدُم َمَخاِزِنى َوأَْبِنى َأْعَظـَم... ِاْسـَتِريِحى َوُكِلـى َواْشـَرِبى.." ذلك مع قصة الغنى الذى اتسعت كورته، فقـال: 

 .)20-16: 12(لو 
  

  

  هو النجاح الروحى : إن النجاح الحقيقى  -2
  

ـــا إذا لـــم يكـــن بأســـلوب روحـــى مســـيحى بحســـب اإلنجيـــل. ال تغـــر مـــن األشـــرار إذا  ال يحســـب النجـــاح نجاًح
نجحــوا. وبخاصــة اللــذين كانــت وســائل نجــاحهم بعيــدة عــن اهللا. كمــن يلجــأ إلــى الكــذب والمكــر والحيلــة.. أو 

ء والمحسـوبية.. أو التـاجر الـذى يحتكـر األسـواق. إلى الغش.. أو إلى الرشوة.. أو إلـى التملـق والنفـاق والريـا
ــا. هــؤالء ينطبــق علــيهم قــول الرســول:  ــا ويفشــل روحًي ــى ِخــْزِيِهِم، ويبــالغ فــى األربــاح. ويــنجح مالًي "َمْجــُدُهْم ِف

 :)19:3(فى " ِنَهاَيُتُهُم اْلَهَالكُ . وقال عنهم أيًضا: ")19: 3 فى( الِذيَن َيْفَتِكُروَن ِفى اَألْرِضياِت"
  

  

 من أكبر األمثلة على النجاح الزائف الشيطان وجنوده: -
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الناجح هو مـن لديـه خطـة 
أمــا غيـر النــاجح ، وبرنـامج

 تبريرات. فلديه لفشلهُ 

ويحـاول أن   ،)7: 20(رؤ" ِلُيِضـل األَُمـَم الـِذيَن ِفـى َأْرَبـِع َزَواَيـا اَألْرضِ فالشيطان حينما يحل مـن سـجنه، سـيخرج " 
  . فهل نجح الشيطان؟!)24: 24(مت يضل لو أمكن المختارين أيًضا 

. فهـل نجـح )7: 13رؤ " (َوُأْعِطـَى َأْن َيْصـَنَع َحْربـًا َمـَع اْلِقديِسـيَن َوَيْغِلـَبُهمْ " وقيل عن الـوحش أنـه: -
 الوحش بعد هذه الغلبة المؤقتة.

  
  

َوإِْبِلــيُس الــِذى َكــاَن ُيِضــلُهْم ُطــِرَح ِفــى ُبَحْيــرَِة النــاِر َواْلِكْبِريــِت، َحْيــُث اْلــَوْحُش هــذا األمــر فقــال: " الكتــابلقــد حســم 
  ).10: 20(رؤ " َوالنِبى اْلَكذاُب. َوَسُيَعذُبوَن َنَهارًا َوَلْيًال ِإَلى أََبِد اآلِبِدينَ 

  

الـِذى َمِجيُئـُه ِبَعَمـِل الشـْيَطاِن، ِبُكـل اْلُمَقاِوُم َواْلُمْرَتِفُع َعَلـى ُكـل َمـا ُيـْدَعى ِإَلهـًا... " :ضد المسـيحكذلك  -
َيــاٍت َوَعَجاِئــَب َكاِذَبــٍة، َوِبُكــل َخِديَعــِة اِإلْثــِم، ِفــى اْلَهــاِلِكيَن الــذى سيتســبب فــى ارتــداد الكثيــرين ونجاحــه ُقــوٍة، َوِبآ

  )10-4: 2تس 2(.""الِذى الرب ُيِبيُدُه ِبَنْفَخِة َفِمهِ  أيًضا مؤقت وزائف شرير
 

  : مقومات النجاحرابًعا: 
  

ــا, كمــا  الحيــاة بحســب اإلنجيــل: -1 بركــة وطاعــة الوصــية تجعلــك ناجًح
"َوَكـاَن الـرب َمـَع ُيوُسـَف َفَكـاَن َرُجـًال فـى نجاحـه:  يوسـف الصـديققيـل عـن 

َأن ُكل َمـا َيْصـَنُع َكـاَن الـرب ُيْنِجُحـُه ِبَيـِدِه", )2: 39(تك  َناِجحاً" (تـك  و"َ
39 :3.(  

  

ابحــث عــن النجــاح الــذى يأتيــك مــن اهللا، مــن شــركة اهللا معــك فــى عملــك، أو مــن هبــة اهللا لــك، أو مــن  -
 لك على طاعتك لوصاياه.. مكافأة اهللا

  
  

ـــِريَعِة ِمـــْن َفِمـــَك, َبـــْل َتْلَهـــُج ِفيـــِه َنَهـــ: "ليشـــوع بـــن نـــونوتـــذكر قـــول اهللا  ـــْيًال, َال َيْبـــَرْح ِســـْفُر َهـــِذِه الش ارًا َوَل
  .)8: 1(يش  ُح."ِلَكْىِ َتَتَحفَظ ِلْلَعَمِل َحَسَب ُكل َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيِه. َألنَك ِحيَنِئٍذ ُتْصِلُح َطِريَقَك َوِحيَنِئٍذ ُتْفلِ 

، وفـى انتصـارك علـى نفســك حروبـك ضـد الشـياطين: نجاحـك فـى اهـتم قبـل كـل شـىء بالنجـاح الروحـى -
مــن الــداخل. ونجاحــك فــى الــتخلص مــن عاداتــك الرديئــة، ومــن كــل ضــعفاتك ونقائصــك وســقطاتك.. كــذلك 

   "َال َيْغِلَبنَك الشر َبِل اْغِلِب الشر ِباْلَخْيِر": الكتابإنما كما قال نجاحك فى عدم مقابلة الشر بالشر، 
، فـى ضـبط مشـاعرك، فـى ضـبط أعصـابك.. هـذا هـو النجـاح ضبط لسـانك.. نجاحك فى )21: 12(رو 

 الحقيقى.
  

  

ــــى دافــــع قــــوى:  -2 ــــى إنســــان يتحــــدى المشــــاكل النجــــاح يحتــــاج إل ــــة، إل ــــة قوي ــــى رغب ــــاج النجــــاح إل يحت
"ِإْن َنـَزَل َعَلـى النبـى:  داودوال ينـزعج أمامهـا وال يخـاف. كمـا قـال والصعوبات، بل هو الذى ينتصـر عليهـا, 

."َجْيٌش َال َيَخاُف َقْلِبى. ِإْن َقاَمْت َعَلى َحْرٌب َفِفى َذلِ  27(مز  َك أََنا ُمْطَمِئن(. 
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فكثيـرون يفشـلون فـى حيـاتهم الروحيـة أو الماديـة أو العائليـة النجاح أيًضا يحتاج إلى حكمة وذكـاء:  -3
أو معامالتهم، بسبب نقص فى الحكمـة وحسـن التصـرف، أو بسـبب عـدم إفـراز فـى السـلوك الروحـى. أمثـال 

عيــة حكيمــة. ويعطــيهم النجــاح لكــى يرشــدهم الــرب فــى طرقــه، هــؤالء يحتــاجون إلــى ارشــاد، وخضــوع ألبــوة وا
 ويمنحهم حكمة من فوق من عند أبى األنوار.

  
  

(مـر " "َفُكـل َشـْىٍء ُمْسـَتَطاٌع ِلْلُمـْؤِمنِ : وهكـذا كمـا قـال الـرب النجاح أيًضا يحتاج إلـى إيمـان وصـالة: -4
يِنى": القديس بولس الرسولوكما قال  .)23: 9 ـِذى ُيَقـوَشٍئ ِفـى اْلَمِسـيِح ال لـذلك  )13: 4(فـى  "َأْسَتِطيُع ُكل

نجـاح.. اطلـب معونـة التصق بالرب، وكن معـه، ليكـون هـو أيًضـا معـك، ويمنحـك بركـة مـن عنـده. ومـن بركاتـه ال
ِبــُدوِنى َال تَْقــِدُروَن َأْن تَْفَعُلــوا الــرب باســتمرار "اللهــم ألتفــت إلــى معــونتى"، وهــو يســاعدك علــى النجــاح. ألنــه قــال: "

 .)5:15(يو " َشْيًئا
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ــدة مــــن أرقــــى مــــدن أوروبــــا ُأطلــــق ع ليهــــا اســــم واحــــد مــــن أبنــــاء مصــــر هــــل يعرفــــون المصــــريين إن واحــ
ــه القــديس مــوريس قائــد الكتيبــة الطيبيــة. وٕان الخــاتم  "الصــعايدة" األمجــاد وهــو مــن مدينــة طيبــة باألقصــر, إن
الرســمى لــبعض المقاطعــات السويســرية نقــش عليــه رســم ثالثــة مــن هــؤالء الجنــود الشــهداء, وأيًضــا القديســة 

يرســمون صــورتها وفــى يــدها إبريــق مــاء وفــى األخــرى فيرينــا وهــى فتــاة مصــرية عاشــت فــى وســط أوروبــا, 
الــذى تســتخدمه المصــريات منــذ العصــر الفرعــونى. يرســمونها علــى هــذا النحــو تخليــًدا للــدور الــذى "المشــط" 

قامــت بــه القديســة فيرينــا فــى العنايــة بالمرضــى فــى هــذه المنــاطق وفــى تعلــيم أهلهــا النظافــة, منــذ أكثــر مــن 
لكاتــدرائيات والكنــائس واألديــرة والهياكــل والمنشــآت المتنوعــة خمســة عشــر قرًنــا. وٕان مئــات ا

   تحمل أسماء مواطنينا الكرام أبناء طيبة العظيمة فى صعيد مصرنا الحبيبة.
  

التـى كانـت فـى القـرن الثالـث المـيالدى جـزًءا مـن الجـيش وهذه هـى قصـة الكتيبـة الطيبيـة 
يعاونـه  م)305 - 284ئـذ دقليـديانوس (الرومانى الكبير.. فقد كان على رأس اإلمبراطوريـة وقت

) وكونا جيشـها مـن كـل الشـعوب الخاضـعة لسـلطانها, فكانـت تضـم 305 - 285مكسيميانوس (
  جندى مسيحى قبطى مصرى. 6600كتيبة من شباب مدينة طيبة (األقصر) مكونة من

  

ه بــإقليم غالًيــا وصــدرت األوامــر بارتحــال هــذه الكتيبــة مــن مصــر إلــى أوربــا، لمســاعدة مكســيميانوس فــى حروبــ
  (فرنسا).

  

وكان من المعتاد أن تقدم العبـادة لآللهـة الوثنيـة قبـل بـدء المعـارك, وهكـذا صـدر األمـر للكتيبـة المصـرية 
أن تشــارك فــى تقــديم البخــور فــى هــذه العبــادة، ولكــن جنــود الكتيبــة رفضــوا معلنــين أنهــم وٕان كــانوا يــؤدون 

   يعبدون إال اإلله الحقيقى يسوع المسيح رب السماء واألرض.واجباتهم للدولة بأمانة إال أنهم مسيحيون ال
  

وٕازاء هذا الموقف أمر اإلمبراطور بأن تقف الكتيبة صفوًفا, وفى كل صف, وبعـد كـل تسـعة جنـود, يجلـد 
العاشر ثم تقطع رأسـه ولكـن البـاقين لـم يخـافوا بـل ازدادوا إصـراًرا علـى مسـيحيتهم, فـأمر اإلمبراطـور بتكـرار 

 اشر وقتله.َجلد الع
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   القديس موريس قائد الكتيبة: -1
  

" (نشــأ القــديس مــوريس فــى مدينــه طيبــه "مــوريس أمــا قائــد الكتيبــة الصــعيدى
(االقصــر حالًيــا) وصــار جنــدًيا فــى الجــيش الرومــانى وترقــى حتــى صــار قائــًدا 

زمــــالؤه كــــانوا يشــــجعون  جنــــدى، والضــــباط 6600لهــــذه الكتيبــــة المكونــــة مــــن 
وحينئــذ أصــدر اإلمبراطــور أمــًرا بقتــل جميــع  وا علــى إيمــانهم.جنــودهم لكــى، يثبتــ

أفراد الكتيبة حيثما تكون معسـكراتها. حـدث هـذا فـى السـنوات األخيـرة مـن القـرن 
  الثالث الميالدى.

  

 
ــان)يقــول األب  ــول دورلي " (هكــذا استشــهد الــبعض فــى إجــون بسويســرا, قديســو مصــرمؤلــف كتــاب " (ب

ا, وغيـرهم فـى تريـف "علـى نهـر الموزيـل بـين فرنسـا وبلجيكـا" فكانـت مذبحـة والبعض فى إجوليا بشما إيطالي
 هائلــة ومجــزرة همجيــة فظيعــة تنــاثرت فيهــا أشــالء المصــريين فــوق وادى اجــون وأرتــوت أرضــه بــدمائهم).

ــة اجــون وأطلقــوا عليــه اســم قائــد الكتيبــة  وتخليــًدا لــذكرى هــذا الموقــف العظــيم, غيــر ســكان الــوادى أســم مدين
فــى مقاطعــة فاليــه، وأقيمــت بهــذه المدينــة فــى منتصــف  "ســان مــوريس"فصــار أســمها حتــى اليــوم المصــرى 

القرن الرابـع كنيسـة ذكرتهـا المخطوطـة التـى سـجلت وقـائع االستشـهاد وأظهـرت آثارهـا الحفـائر التـى أجريـت 
لـه كـان ولقد كان استشهاد الجنود المصريين, وما صـاحبه مـن شـجاعة وصـمود ورجولـة, هـذا ك فى الموقع.

يمــأل المشــاهدين إعجاًبــا بهــم وتقــديًرا لهــم, وكــان يــدفعهم للتســاؤل عــن ســر هــذه العظمــة وهــذا اإليمــان حتــى 
المــوت, وهكــذا بــدأ تحــول شــعب هــذه المنــاطق مــن الوثنيــة إلــى المســيحية بســبب هــذه الكتيبــة.. وارتبطـــت 

ُأطلـق أسـمه علـى قائـد مـوريس, الـذى أسماء العديد من أفراد الكتيبة بمختلف المدن والقرى, وفى مقدمتهم ال
(بالنطق األلمـانى) فـى مقاطعـة انجانـدين بسويسـرا, وأقـيم  سان موريتز, األولى سبق ذكرها والثانية مدينتين

  له تمثال فى ميدان كبير بها.
  

 
وكمـا كـانوا شـهوًدا للمسـيح بأمـانتهم وقـوتهم فــى الخدمـة العسـكرية؟ أصـبحوا شـهوًدا أيًضـا بإيمـانهم القــوى 
وشــجاعتهم فــى االستشــهاد. كــان أفــراد هــذه الكتيبــة أمنــاء فــى دورهــم الــوطنى كجنــود وضــباط، ولكــن أيًضــا 
كـــانوا أمنـــا لمســـيحهم وٕايمـــانهم فشـــهدوا ورفعـــوا اســـم المســـيح واســـم مصـــر وطـــنهم فـــى دول العـــالم الغربـــى 

 المتحضر.
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  القديسة فيرينا.. فتاة أتت من الصعيد إلى سويسرا: -2
مركـز قـوص), واحـدة مـن أكثـر  -ا المصرية الطيبية (من جراجـوس وتعتبر فيرين

القديســات شـــعبية فـــى سويســـرا وجنــوب ألمانيـــا وذلـــك بســـبب مــا تـــم علـــى يـــديها مـــن 
أعمــال الشــفقة والمحبــة ومــا أجرتــه مــن معجــزات, وألنهــا ســاهمت فــى تحويــل ســكان 

  المنطقة إلى المسيحية.
وعهــد بهــا والــدها إلــى  (األقصــر) بــةطيولقــد كانــت فيرينــا ابنــة لعائلــة متميــزة فــى 

األســــقف خيرمــــون الــــذى عمــــدها وعلمهــــا, ولقــــد كــــان معتــــاًدا وقتئــــذ أن يصـــــاحب 
المجنـــدين فـــى ارتحــــالهم بعـــض مــــن أفـــراد أســــرهم لخـــدمتهم مثــــل األمهـــات والزوجــــات واألخـــوات.. وهكــــذا 

الـذى عسـكر مـن الكتيبـة  صاحبت فيرينا الكتيبة الطيبية، فى ذهابهـا إلـى أوربـا وبقيـت فـى مـيالن مـع القسـم
  فيها.

  

  القديسة فيرينا تعلم سويسرا النظافة:
  

وحين سمعت بإستشهاد أخوتها وجنـود بلـدها الـذين رافقـتهم مـن مصـر, عبـرت جبـال اإللـب إلـى اجونـوم، 
فيهــا وتقتــات مــن شــغل يــديها, وفــى نفــس وظلــت هنــاك تواصــل الصــوم والصــالة, ثــم عاشــت فــى مغــارة لتتعبــد 

تنــى بالمرضــى، وتعلــم الفتيــات الســلوك الصــحى والنظافــة, وتهــتم بــالفقراء, وتغســل جــروح البــرص الوقــت كانــت تع
وتــــدهنها باألدويــــة، وتمــــت علــــى يــــديها بمعونــــة اهللا معجــــزات كثيــــرة، جعلــــت الجمــــاهير تنجــــذب نحوهــــا وتحبهــــا 

  وتستجيب لتعاليمها.
  

صـلى ماثلـة دوًمـا أمـام الشـعوب ولعل أعجب ما يرتبط بهذه القديسة المصـرية ويجعـل صـلتها بوطنهـا األ
التى تعتز بذكراها, هو صورتها المتداولة شعبًيا فى تلك البالد ففيهـا تظهـر فيرينـا ممسـكة فـى يـدها اليسـرى 
بمشـــط مـــزدوج مماثـــل لمـــا تســـتعمله المصـــريات منـــذ العهـــد الفرعـــونى وحتـــى اليـــوم, ويحـــتفظ بـــه المتحـــف 

ولهـا صـورة ممسـكة بالمشـط  م به النسـاء العنايـة بشـعرهن.المصرى والمتحف القبطى بنماذج له, وكانت تعل
ويتــدلى شــعرها مضــفًرا بــنفس طريقــة نســاء الريــف المصــرى حتــى اليــوم, أمــا يــدها اليمنــى ففيهــا أبريــق مــاء 
للغسيل, والصورة تعبر عن جهدها فى العناية بالمرضى وغسل جروحهم, ومـازال أسـمها مـن أكثـر األسـماء 

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

ولقد أقيمت على المكان الذى كانت تقيم فيه كنيسة حفـظ فيهـا جسـدها, ومنـذ ذلـك الوقـت تعتبـر هـذه البقعـة 
مــن أحــب األمــاكن التــى يحــج إليهــا الشــعوب مــن سويســرا، ويرجنــدًيا، واأللــزاس والغابــة الســوداء. ومــن العســير 

أكثـر مـن مائـة كنيسـة بأسـمها فـى مختلـف  فهنـاكى اسـم هـذه القـديس الشـعبية. بيان الكنائس التى بنت عل
 .المقاطعات السويسرية
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مواجهـة ليست الشـجاعة فـى ل
هــة لمــوت، ولكنهــا فــى مواجا

 (الكتيبة الطيبية).الحياة

 

  األختام الرسمية لمدينة زيوريخ بالمانيا :
  

يصور النقش الذى حفـر فـى خـتم برلمـان مقاطعـة زيـوريخ, وكـذا 
ختم حكومتها, يصـور هـذا الـنقش ثالثـة أشـخاص بـال رؤوس ولكـن 

 ل رأسه على يديه.كل واحد منهم يحم
 

ــنقش الغريــب؟ تســجل المخطوطــات والتقاليــد التاريخيــة, أن ثالثــة مــن أفــراد الكتيبــة  فمــا هــو أصــل هــذا ال
ــيهم  الطيبيــة. فــيلكس وأختــه ريجــوال واكســبرانتيوس، كــانوا فــى موقــع علــى ضــفاف بحيــرة زيــوريخ, فُقــبض عل

ورفاقـه الــذين استشــهدوا وٕاذا صـمم الثالثــة علــى  واعترفـوا بانتمــائهم إلـى الكتيبــة الطيبيــة وٕالـى قائــدها مــوريس
التمســـك بإيمـــانهم تعرضـــوا إلـــى تعـــذيب شـــديد, حـــدثت أثنـــاءه معجـــزات كثيـــرة ثـــم ُقطعـــت رؤوســـهم. وتـــروى 
المصـــادر التاريخيـــة أنـــه بعـــد أن ســـقط الثالثـــة علـــى األرض ُســـِمَع صـــوت يـــدعوهم للنهـــوض لنـــوال أكاليـــل 

احــد يحمــل رأســه بــين يديــه, وســاروا حــوالى خمســين متــًرا ثــم ركعــوا الشــهادة, فانتصــب الثالثــة واقفــين, كــل و 
, ولهــذه المنشــآت تقــدير وُأقــيم فــى مكــان استشــهادهم ومكــان دفــنهم ديــران وكنيســةعلــى األرض ورقــدوا, 

الـذى ُأقـيم علـى مكـان الـدفن, فـى الـدير الكبيـر روحى عميق، ومكانة وٕاعزاز شعبى كبير فى المنطقـة وهـو 
  هناك, ونقلت إلى الدير أجساد الشهداء الثالثة.مكان أقدم كنيسة 

  

 
وفــى الموقــع الــذى قطعــت فيــه رؤوســهم أقيمــت كنيســة المــاء, كمــا أنشــئ 

علـى الضـفة  ة مشهورة أقيمتوفيه كنيسأيًضا فى هذا المكان دير للراهبات 
  األخرى لنهر ليمات. 

 
ر الــذى يشــد االنتبــاه هنــا, هــو أن هــذا مــن كــل عــام واألمــ ســبتمبر 11وتعيــد المدينــة لــذكرى هــؤالء الشــهداء يــوم 

ــائع هــذا االستشــهاد, باإلضــافة إلــى المعجــزات  اليــوم نفســه يوافــق رأس الســنة القبطيــة (أول تــوت). ولقــد كانــت وق
  التى حدثت فى هذا المكان, هذا كله ساهم فى تحفيز سكان المنطقة إلى ترك الوثنية واعتناق المسيحية.

  

 
لـى تخليـد ذكــرى هـؤالء الشـهداء, تريــد أن تقـدمهم ألبنائهـا مــثًال عالًيـا فـى األمانــة, ويبـدو أن المدينـة باإلضــافة إ

وأداء الواجــب واإلخــالص الــذى ال يتزعــزع, حتــى المــوت, فكــل مــواطن يجــب أن يتقــدم لعملــه مســتعًدا للتضــحية 
المكتوبـة فـى بكل ما يملك, كجندى يحمل رأسه بين يديه. وباإلضافة إلى هذه المخطوطات، فإن سير الشهداء 

 بدايات القرون الوسطى تتضمن أسماء كثيرة من أفراد الكتيبة وتورد وقائع استشهادهم. 
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وكتب الدكتور سمير فوزى جرجس فـى بدايـة تأريخـه لهـذه الكتيبـة المصـرية, "أنـه لـيس ثمـة مـا هـو أكثـر 
ى أوربـا, شـهادة خالـدة قيمة يقدمه لوطنه األصلى من إستعادة ذكرى إخوتنا الذين صاروا أهم رسل مصر إل

ــا (سويســرا) مــن  إليمــانهم الثابــت, كمــا أنــه لــيس ثمــة مــا هــو أكثــر قيمــة يقدمــه للــبالد التــى يعمــل بهــا حالًي
 ."ريخ واحد من أهم األسس الرئيسية لتراثها الروحىالمساهمة فى إظهار تا
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