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 سنوات مع أسئلة الناس 
 لقداسة البابا شنودة الثالث

 
آيف أحتفظ بروحانياتي في فترة الخماسين   :ســـؤال 

يوما بعد القيامة، حيث ال صوم وال مطانيات ؟ أنا 
 بصراحة معرض للفتور ؟

 
. الروحيات ليست مجرد صوم ومطانيات:  الجـــواب 

 . هناك عناصر أخرى يمكن أن تساعدك
 يمكنك أن تزيد قراءتاك الروحية، وتأمالتك سواء في 

وثق أن هذه . الكتاب المقدس، أو في سير القديسين
آذلك تفيدك جدا التراتيل والتسابيح .  القراءات و التأمالت يمكن أن تلهب روحك

 .واأللحان، وبخاصة ألحان القيامة وما فيها من ذآريات
 الفرح بالرب في هذه الفترة، وبالعزاء العميق الذي قدمه لتالميذه وللبشرية آلها، 

يفيدك أيضا التناول من األسرار .   وبخاصة الفرح بالوجود في حضرة الرب
 .المقدسة، وحضور القداسات، وما يصحب ذلك من مشاعر التوبة ومحاسبة النفس

ال تنس أيضا أن عدم الصوم ليس معناه التسيب في الطعام، فنحن ال ننتقل من الضد 
وآل . إنما يمكن أنك ال تكون صائما، ومع هذا تحتفظ بضبط النفس. إلى الضد تماما

ومن المفيد لك جدا في فترة الخماسين، أن تزيد صلواتك .   هذا يبعدك عن الفتور
وتتدرب على الصالة بعمق وروحانية، مع تدريب على الصلوات بعمق . ومزاميرك

وثق أن . وروحانية، مع التدريب على الصلوات القصيرة المتكررة والصلوات القلبية
التأثير الروحي لهذا سيكون عميقا جدا، وال يمكن أن تحارب بالفتور مع تداريب 

وسوف ال يخطر . تذآر أننا في األبدية سنتغذى بالفرح اإللهي، وبحب اهللا.  الصالة
ونحيا في حية روحية عميقة، مصدرها الفرح . على بالنا موضوع الصوم والمطانيات

 .والتأمل والحب والوجود مع اهللا
 

هل الدفاع عن اإليمان خطية إدانة؟  أجد أمامي أخطاء ضد اإليمان :  سؤال 
والعقيدة، من خدام داخل الكنيسة، فهل لو أظهرتها للناس، وشرحت لهم ما فيها من 
خطأ، أآون قد وقعت في خطية إدانة؟ وهل أصمت لكي تمر األمور في هدوء، يكون 

 من الحكمة الروحية؟
 
ينبغي أن نفرق بين الحكم على الخطايا الشخصية، والحكم على األخطاء  :  لجوابا

فليس من حقنا أن نخوض في حياة اإلنسان الشخصية، ونلوث . العقيدية أو اإليمانية
مثل إدانة الفريسي للمرأة الخاطئة التي بللت قدمي المسيح بدموعها . سيرته بأفواهنا

، أو انتقاد  )4 : 8يو ( ، أو طلب رجم المرأة المضبوطة في ذات الفعل  )39 : 7يو ( 
  ).2 : 15مت ( الفريسيين لتالميذ المسيح، لتناولهم الطعام بأيد غير مغسولة 

 ...خطية اإلدانة تتناول التصرفات الشخصية والحياة األدبية
ألنه بالكيل الذي به .. ال تدينوا لكي ال تدانوا" وهي التي تتعلق بها وصية الرب 
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“   17 These things I command you, that you love 
one another. 18 If the world hates you, you know 
that it hated Me before it hated you. 19 If you were 
of the world, the world would love its own. Yet be-
cause you are not of the world, but I chose you out 
of the world, therefore the world hates you. 20 Re-
member the word that I said to you, `A servant is 
not greater than his master.' If they persecuted Me, 
they will also persecute you. If they kept My word, 
they will keep yours also. 21 But all these things 
they will do to you for My name's sake, because 
they do not know Him who sent Me. 22 If I had not 
come and spoken to them, they would have no sin, 
but now they have no excuse for their sin. 23 He 
who hates Me hates My Father also. 24 If I had not 
done among them the works which no one else did, 
they would have no sin; but now they have seen and 
also hated both Me and My Father. 25 But this hap-
pened that the word might be fulfilled which is 
written in their law, `They hated Me without a 
cause. .”   ( John 15: 17-25) 
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The Significance ot the 
Resurrection 

 
H.H. POPE SHENOUDA III  
 
Death is an alien and a stranger to humanity. 
When God created man, He formed him for 
life; He breathed into his nostrils the breath of 
life, and man became a living being.  
God wished him life and perpetuity, but man's 
choice was inclined towards sin. Man thus 
brought death upon himself as a result of his 

sin, "For the wages of sin is death..." (Romans6 :23), and death came 
into the world and reigned over humanity. We rejoice with the resurrec-
tion because it is a triumph over death and a return of man's nature to 
life. God has created man to live and not to die.  Christ's resurrection is 
the handsel of our resurrection, and thus, Saint Paul the apostle de-
scribed Him as "the firstfruits of those who have fallen asleep." ( 1Corin-
thians15 :20) He is the first fruit and we will rise after him.  Perhaps 
someone may ask saying 'How can Christ be the first fruit of the dead 
while many rose before Him?' Examples of such people are:   
1. The son of the widow in Zarephath in the region of Sidon, who was 
raised from death by Elijah the prophet ( 1Kings17 :22). 
2. The son of the Shunammite, whom Elisha the prophet raised from 
death ( 2Kings4 :32-36). 
 
The three whom the Lord Christ Himself raised from death, and they are: 
The son of the widow of the town called Nain, Jairus' daughter, and  
Lazarus. In fact, there are some persons who rose from death before the 
days of Christ, but after their rising, they died once more. They are still 
waiting for the general resurrection. Christ's resurrection was the one 
after which there was no death. It was the first fruit and the inordinate 
desire which every believer longs for in eternity.  
 
By 'the resurrection', we mean the way which leads to eternal life. We 
know that man's life on earth is very short. It is nothing if measured or 
compared to eternity, immortality is the beautiful dream of humanity.  
The resurrection elevates the value of man and asserts that his life is not 
ended by death. It affirms that there is another life which differs from this 
earthly one. We, God willing, will enjoy that new life after the resurrec-
tion.  Thus we say in the Creed which we recite every day in our 
prayers, 'we look for the resurrection of the dead and the life of the com-
ing age, Amen. '   Therefore, we may say that the most important events 
of the resurrection are those which will follow it. 
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وعن . ألن آل إنسان له خطاياه الشخصية ).. 2 : 7مت " ( تكيلون، يكال لكم 
من " هذه الخطايا قال السيد المسيح في قصة المرأة المضبوطة في ذات الفعل 

  ).7 : 8يو " ( آان منكم بال خطية، فليرجمها أوال بحجر 
من أنت الذي تدين عبد " وعن التصرفات الشخصية، قال القديس بولس الرسول 

رو " ( ولكنه سيثبت، ألن اهللا قادر أن يثبته . غيرك؟ هو لمواله، يثبت أو يسقط
بل على العكس الدفاع . أما أمور اإليمان، فال تدخل في خطية اإلدانة ).  4 : 14

هو ذا القديس يوحنا الحبيب، الذي هو من أآثر الناس .  عن اإليمان واجب مقدس
إن آان أحد يأتيكم وال يجئ " حديثا عن المحبة، يقول من ناحية األمور اإليمانية 
ألن من يسلم عليه، يشترك . بهذا التعليم، فال تقبلوه في البيت، وال تقولوا له سالم

  ).. 10 يو 2" ( في أعماله الشريرة 
 

بل إنه . حاشا! هل يقع من يرفض السالم على مثل هذا اإلنسان في خطية اإلدانة؟
الرجل : وهكذا يقول القديس بولس الرسول.. لو قبل هذا المنحرف، يقع في خطية

عالما أن مثل هذا قد انحرف . أعرض عنه –بعد اإلنذار مرة ومرتين  –المبتدع 
" ويقول أيضا  ).  11 ، 10 : 3 تس 1( وهو يخطئ، محكوما عليه من نفسه 

نوصيكم أيها اإلخوة باسم : " وأيضا ). 4 : 5 تس 1" ( أنذروا الذين بال ترتيب 
ربنا يسوع المسيح، أن تتجنبوا آل أخ يسلك بال ترتيب، وليس حسب التعليم 

  ).6 : 3 تس 2" ( الذي أخذه منا 
هنا تعليم الرسل ال يكتفي بمجرد اإلدانة، بل يتطور أآثر إلى إنذار الشخص 

 ..المنحرف، واإلعراض عنه، وتجنبه، وعدم قبوله في البيت، وعدم السالم عليه
ألن عدم .  المبتدع والمنحرف إيمانيا وعقيد يا، يجب إدانته، مع عدم إدانة خطيته

إدانة المنحرف، تجعل تعليمه المنحرف ينتشر، ويأخذ دائرة أوسع، ويؤثر على 
ونصبح نحن مقصرين من جهة اإليمان الذي قال عنه . مجموعة أآبر من الناس

أآتب إليكم واعظا أن تجتهدوا من أجل اإليمان المسلم مرة للقديسين " الرسول 
فها هي آل الكنيسة، إآليروسا وشعبا، أدانت أريوس ونسطور  ). 3يو " ( 

هي أوال . ولم تكن خطية إدانة، إنما هي إدانة شرعية واجبة. وأوطاخي وأمثالهم
إدانة لكل تفسير منحرف آليات . وقبل آل شيء إدانة للفكر، وللعقيدة الخاطئة

والذين تزعموا إدانة المنحرفين في العقيدة، اعتبرتهم الكنيسة . الكتاب المقدس
من أبطال اإليمان، أمثال القديس أثناسيوس والقديس آيرلس الكبير والقديس 

وآذلك الشعب الصامد الذي .. باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق باإللهيات
 .تمسك بإيمانه ورفض تلك البدع

 
هناك فرق بين .  حاشا! هل نقصر إذن في الدفاع عن اإليمان بحجة اإلدانة؟

أترانا ال ندافع عن اإليمان ضد بدع شهود يهوه . اإلدانة الواجبة، وخطية اإلدانة
وإذا وقع أحد داخل الكنيسة في !  والسبتيين وأمثالهم، خوفا من خطية اإلدانة؟

وهل نتخوف من ! خطأ إيماني أو عقيدي، هل نجامله على حساب اإليمان ؟
 .آال، فإدانته فضيلة، وعدم إدانته تقصير في حق اإليمان! الوقوع في اإلدانة؟

 .إن الحديث عن اإلدانة هنا، حديث عن أمر في عكس موضعه



 
   )6(العناية اإللهية 

 قاطف العنقود
لقد اختير للسدة الرسولية بكشف إلهي، وذلك بينما البابا يوليانوس البابا الحادي 
: عشر من باباوات اإلسكندرية مستغرقا في نومه، وإذا مالك الرب يظهر له قائال
أنت ماض إلى السيد المسيح، فالذي يدخل إليك غدا ومعه عنقود عنب هو الذي 

 . يصلح أن يكون بطريرآا بعدك
فلما آان الغد، دخل رجل آرام أمي ال يعرف القراءة وال الكتابة، من أصل قبطي 
يدعى ديمتريوس حامال عنقود عنب وجده في آرمة أثناء تقليم آرومه، و إذ لم 

العناية يكن وقت العنب بعد، فكر أن يهديه إلى البابا البطريرك، ولم يكن يعلم أن 
 . هي التي تحرآهاإللهية

وآان البابا يوليانيوس في ذلك الوقت في أيامه األخيرة، فاجتمع حوله شيوخ 
الشعب وعظمائه يستفهمون منه عمن يجدر به أن يكون خلفا له، فأخبرهم أنه 

هو الذي يأتي إلينا ويقدم عنقود عنب، فظنوا أن البابا البطريرك ال يعي ما يقول 
 .إذ ال يمكن أن يكون عنب في الشتاء

وبينما هم آذلك، إذ بديمتريوس يدخل وبيده عنقود عنب مقدما إياه للبابا 
وتناول البابا الهدية بسرور معلما إياهم !! البطريرك وسط اندهاش الحاضرين

بخبر ظهور المالك له موصيا إياهم باختيار من عينه الرب، ففعلوا حسب 
 .مشورته

أقيم ديمتريوس الكرام على آرسي الكرازة المرقسية باسم البابا ديمتريوس 
ولكن آيف يختار الرب ديمتريوس .. لقد اختاره الرب.. البطريرك الثاني عشر

 !!!بطريرآا وله زوجة؟ إذ آان متزوجا
وهكذا وجد الشيطان له مكانا في قلوب آثيرة، وتحول الهمس إلى ضجيج، 

وتساقطت مياه .. وظهرت سحابة سوداء تحجب خلفها الشمس بنورها المشرق
لكن مهال، لم تدم السحابة طويال، فإذ .. الشك والظن لتغطي أرض البطريرآية
يجب أال تخلص نفسك فقط وتدع غيرك : بمالك الرب يظهر للبابا البطريرك قائال

 .يهلك بسببك، وألنك راع فاجتهد في خالص شعبك أيضا
 في األفق محيطة بالبابا ديمتريوس لتعلن في قوة عن العناية اإللهيةوالحت 

 سنة 48" البابا فيما بعد " لقد عاش ديمتريوس الكرام .. بتولية البابا البطريرك
منذ زواجه في بتولية آاملة، إذ آان مالك الرب يظلله هو وزوجته، ولم يكن يرد 

 .أن يكشف هذه الحقيقة لوال بلبلة الشعب وأمر مالك الرب
وفي الصباح الباآر، وبعد صالة القداس، أمر البابا الشعب بعدم االنصراف، 

واستحضر نارا موقدة وطلب زوجته من بين النساء، وآان الشعب يتعجب من هذا 
بدأ البابا في الصالة، ثم وقف على النار بقدميه، . وهم ال يعلمون مقصد البابا

وأخذ منها آمية ووضعها في إزاره، ثم وضع آمية أخرى في إزار زوجته وطاف 
على هذه الحال هو وهي بين الشعب وأمامهما الشمامسة ينشدون التراتيل 
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The resurrection shows that there is an extension to man's life in eter-
nity. It proves that death is a mere stage of the journey of man's life. It is 
a bridge between two lives: an earthly life and a heavenly one.  Un-
doubtedly, the heavenly life is far better than the earthly one because it 
will be in heaven, above any material standard. It will be pure and with-
out any sin.  Moreover, it will be an association with God, His angels and 
His saints. The holy Bible says about heaven that it is what "Eye has not 
seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things 
which God has prepared for those who love Him." ( 1Corinthians2 :9)  
Saint Isaac said 'Fear of death disturbs the heart of the ignorant, but the 
righteous person longs for death as he loves life.' Thus, Saint Paul, the 
apostle said "I...desire to depart and be with Christ, which is far better. " 
(Philippians1 :23) Death does indeed become an inordinate desire to 
those who love God and the life in heaven. They consider it far better 
than life on earth, which has lost its purity.  Those who believe in the 
resurrection do not consider death as an end of life, but as a transfer to 
another life.   
 
The resurrection has changed people's outlook regarding death. It is a 
mere transition, or a bridge, which leads to another life. One can say that 
it is an operation of ascent.  Thus, death has become the inordinate de-
sire of the righteous.  The apprehension of death fell forever after Christ 
had trodden down death by His resurrection. Saints do not fear death 
any longer. They pay no attention to its causes, such as: illness, con-
spiracies and the aggression of the wicked.  He who fears death is the 
sinner who has not turned from sin. He becomes afraid of his destiny 
and of the final day when he will stand before God.  The sinner who 
practices certain desires and passions fears death lest it should deprive 
him of such lusts, but the righteous person never fears death because 
he believes in the resurrection.  
 
The resurrection is connected to faith. The apostates, for example, do 
not believe in the resurrection. He who is of the faithful believes that God 
has the ability to raise the body from death. He who has created human-
beings from dust and made dust from nothingness can bring the body 
back to life in order to return and unite it with the spirit.  The apostates 
do not believe in the spirit's existence or its perpetuity after death. They 
do not believe in eternity or in recompense and punishment, and thus I 
said that the resurrection is connected with faith.  Believing in the resur-
rection leads to the life of righteousness and virtue. 
The believer knows that on the awesome day of judgment, he will stand 
before God to give an account for all his past deeds, whether good or 
bad. Thus, this faith leads him to be cautious and accurate in his life for 
fear of the final judgment.  
 
Consequently, he judges himself upon every deed, every thought, every 
sensation and every word, and then he reforms himself as Saint 
Macarius said 'My brother, restrain yourself before they check you. '  
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The true faith in the resurrection leads to the life of religious devotion 
and monasticism. The resurrection drew men's attention to the glories 
of the other world; thus, the fleeting joys of this perishable world dimin-
ished. By their exorbitant thinking about the invisible, they paid no at-
tention to the tangible and visible things. They became as the Bible 
said, "... we do not look at the things which are seen, but at the things 
which are not seen. For the things which are seen are temporary, but 
the things which are not seen are eternal. " ( 2Corinthians4 :18)   
 
If it, was not for the resurrection, men would have coveled greedily in 
earthly life and plunged in its inordinate desires as the Epicurians used 
to say "Let us eat and drink, for tomorrow we die." ( 1Corinthians15 :32)  
Those who believe in the resurrection and prepare themselves for it 
control themselves and subdue their desires and passions. They pre-
pare themselves spiritually to make themselves upright. They do not 
yield to bodily or material desires, but lead a spiritual life and suppress 
their bodies, their senses and their nerves.  
 
The love for eternity made the righteous long for something greater and 
more eminent than the world. Everything in the world cannot satisfy or 
fill them because, from within, there is a strong desire for heaven, and a 
great longing for the spiritual and happy life which exceeds sensation 
and intelligence; excels all earthly desires.  Thus, the saints looked at 
the earth as an expatriation and considered themselves strangers on it. 
They always long for a heavenly home; they longed for a different spiri-
tual and heavenly life which no eye has seen. They longed for the other 
world which is adorned with holiness, innocence, spirituality, peace, 
love and purity. There, God fills the hearts and there is no place for any 
other desire.  
 
In the resurrection, there is a kind of consolation and compensation for 
men. He who does not find justice on earth feels that his rights are kept 
for him in heaven with the Lord, who judges in favour of the oppressed.  
He who does not find the plentifulness on earth, as poor Lazarus, is 
consoled because he will find all the good in heaven. He who was tor-
mented on earth will find consolation in heaven. The resurrection 
makes an equilibrium in the life of every man. Justice makes a balance 
between all that man has on earth and what he will receive in heaven.  
 
The resurrection offers a true consolation to all friends and lovers be-
cause it will gather them together once more after death separates 
them. If life came to an end in the tomb without resurrection, our dear 
friends who had passed away would perish. Our relationship would be 
allover with them and we would never see them again. Undoubtedly, 
this case wearies the heart and causes disaster to those who will lose 
their friends forever.  The resurrection gives us an idea of the power of 
God and His love for man. This powerful, loving God, who can raise the 
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  مشكلة الفجوة بين األجيال 
  بروفيسور خرستوس آريكونيس

 
وهذا التعبير يشير إلى االختالف الكبير . نتحدث باستمرار عن الفجوة بين األجيال

الذين هم على مسرح النشاط ) الكبار(الذى يفصل جيل المتقدمين فى السن 
هذه االختالفات تدور .  االجتماعى وجيل الشباب الذى سوف يخلف هذا الجيل

وجهة النظر حول العالم، ومعنى ومفهوم الحياة، والقيم والمبادئ، وطرق : حول
 . السلوك اليومى

 أسباب الفجوة بين األجيال : أوًال
إنها التغيرات العالمية والتى حدثت فى السنوات التى مرت، منذ أن صارت الحياة 

. نحن نعيش فى عصر التطورات المذهلة والتغيرات الجمة. فى متناول أيدينا
خاصة وأن المعلوماتية . واآلن ننهى مرحلة الكونية والثورة المعلوماتية

والتكنولوجيا الحديثة قد دخلتا فى آل جوانب الحياة والعلم، وآما يبدو سوف 
 أما فى مجال القيم األخالقية فلدينا . تغير تدريجيًا أفكارنا وأسلوب حياتنا اليومية

التزام واضح لكن االزدياد الشديد للمشكلة اليوم ترجع إلى عدة أسباب، بحسب 
 : رأيى، هى فى مجملها اآلتى

 :التطور المذهل للمعرفة  -1
فبسبب وسائل البث . إن التطور المذهل للمعرفة قد لوحظ خاصة فى أيامنا

بكل وسائل (الفضائى والوسائل اإلعالمية المطبوعة والتنقالت السهلة الطويلة 
فى آل مكان فى العالم والكمبيوتر ) سيارة، طائرة، سفينة: المواصالت

إلخ، فأن الشباب المعاصر لديه خبرات .. والتليفونات المحمولة والالسلكية
مَن الكبار آان يمكن أن يتوقع أن األبناء خصوصًا فى . ومعارف غنية ومدهشة

السنوات العشر األخيرة سوف يملكون هذه اإلمكانيات للحصول على هذه 

الروحية، حتى انتهوا من دورتهم دون أن تحترق مآزرهم، إذ لم تكن للنار 
سلطان عليهم، آاشفة عمق طهارتهم ونسكهم وحبهم للملك المسيح الذي دعاه 

 ".راجع سنكسار الكنيسة القبطية . " ليكون بطريرآا على شعبه
وعندما رأى الشعب ما حدث، تعالى ضجيجهم ندما، وانهمرت الدموع من 

لقد صار يوم الثاني عشر من برمهات يوما . عيونهم طالبين الصفح والغفران
مقدسا، تحتفل فيه آنيستنا القبطية بتذآار ظهور بتولية القديس ديمتريوس بابا 

 .الكرازة المرقسية الثاني عشر
حقا أنت عجيبة أيتها العناية اإللهية، فبدونك يصبح النهار .. إنها العناية اإللهية
 .ليال والنور ظالما

 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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فإن اإلآتشافات التكنولوجية والكمالية، على أى حال تجلبان مباشرة . المعرفة؟
شغف الشباب، بينما يظهر الكبار عادة تحفظ ما أو دهشة وربما تردد فى قبولها 

 ). على سبيل المثال الكمبيوتر(
 القفزات السريعة والتغيرات المزعجة فى الواقع اليومى  -2

لم يحدث مطلقًا، فى القديم، تحقيق هذا القدر من القفزات المزعجة، بهذه السرعة 
الكل يتحول برتم سريع، ونحن ال . الزمنية، فى أى بقعة من األرض، فى آوآبنا

فمن ناحية فإن . نلحق وال نتتبع هذا الذى يحدث وبالتالى ال نستطيع التكيف معه
، ومن ناحية أخرى فالشباب يتقدمون بسرعة )القديمة(الكبار يظلون على معرفتهم 

وبمثل هذه السرعة . ويقفزون إلى األمام وهكذا تخلق الهوة واإلتساع بين األجيال
يتطور المجتمع وتتقدم اإلنسانية حتى أن الحاضر يصير ماضيًا والمستقبل حاضرًا، 

 . وذلك بسرعة آبيرة بدون أن تأتى فترة فاصلة وال حتى جيل واحد
 :ازدواجية المجتمع المعاصر -3

احتقار أحكام الضعفاء، ازدراء حقوق اإلنسان، وبصورة عامة آل أشكال الظلم 
التطهيرات العرقية، الكراهية البغيضة والعداوة بين األجناس، تغيير :  اإلجتماعى

المواقف باستمرار، الال موقف والال يقين، آل هذا شكل فى نفوس الشباب آل نظم 
وهم معذورون، فبدًال من أن يفتخر الكبار بفضائل العدل . القيم الحديثة لحضارتنا

، يرى الشباب سيطرة )الشفافية(وتفضيل مصالح اآلخرين والصراحة البشرية 
إنهم يكتشفون بإحباط . الظلم، ومحبة المال، والكذب، والنفاق، وتفاقم الشر البشرى

لقد قدمنا لهم عالم . أن آثير من تلك األمور التى تعلموها وهم أطفال ليست حقيقية
والشباب يعتبرون هذه التناقضية واالزدواجية من .. لم يروا له وجود فى الواقع
حولهم أن االنتهازيين  -ويرون  –ألنهم رأوا .   أآثر الخطايا المميتة للكبار
ويرون حولهم المتسلقين وأصحاب الربح السريع، . يتحكمون ويترقون بالقانون

وهذا يجلب لهم حزنًا شديدًا، وإحباط، وغضب، وبعد ذلك رد فعل، وفى بعض 
وهؤالء بدورهم، بالرغم من تمردهم وثوراتهم اليوم، . المرات يجلب لهم قهر داخلى

مجرد أن يصيروا آبار يقبلون هذه الحالة ويصيروا هم يدافعون عنها أى ذلك 
 . الذى لم يرغبوا فيه عندما آانوا شباب وأرادوا أن يغيروه) بالضبط(
 :النضج المبكر وارتفاع متوسط العمر فى المجتمع اليوم  -4

إلى ) الشباب(وهكذا بينما قصرت فترة الصبا، فقد طالت فترة الشباب مما قادهم 
فما زال ).  للنساء والرجال75-73من (النقد الالذع للكبار، إذ ازداد متوسط العمر 

الكبار هم األآثر زمنيًا فى النشاط الفعلى إذ يحفظون بإصرار مواقع يسيطرون 
عليها، فال يظهروا نية ترك الساحة اإلجتماعية حرة، أو حتى يفسحوا مكانًا للشباب 

هذه الحالة يستنكروا الشباب .  الذين لهم الحق فى أن ينتموا إلى هذه الساحة
، ويشتكون بأن الكبار يتبنون مواقف سياسية "سيطرة آبار السن"ويسمنوها 

بأشكال مختلفة ) أى الشباب(واقتصادية واجتماعية عالية تتناسب معهم، ويردون 
 . من انفجارات وحرآات وثورات تعلن العنف

 :اإلختالف فى مستوى وسائل المعيشة وتكاليف الحياة  -5
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bodies after they have been decomposed and changed into dust, and 
who is able to bring them back to their first form in a kind of transfigu-
ration -spirituality and luminosity -did not wish to enjoy the universe 
alone, but created other creatures. He did not wish to be alone in eter-
nity, so He bestowed perpetuity upon both men and angels and 
granted human beings an eternal life after rising from death.  
 
One of the things which will be enjoyed in the resurrection is the ces-
sation of evil and all that sin has caused. In paradise, where the right-
eous live, there is neither evil nor sin. Our sins will come to an end. 
We will lead the life of absolute plainness and complete purity and 
innocence. We will be like angels and children in their innocence. The 
soul will be rid of the blemish caused by sin, such as: fear, doubt, lust 
or anxiety. The soul will then be adorned with the crown of righteous-
ness, and all defects, whether psychic or corporal, will vanish.  
We shall be in need of much time as well as many boo~ if we talk 

The Martyrdom of St. Simon  
the Zealot, the Apostle  

 
 
On the 15th day of the blessed month of Bashans, St. 
Simon the Zealot, the apostle of our Lord (Whose name 
also is Nathanael, Jn 1:45-55), was martyred. He was 
born in Cana of Galilee, and was expert in the Law and 
books of the prophets. He had a fervor zeal, so he was 
called the Zealot, and he was righteous, pious, and did 
not show favor to anyone. So when Philip the Apostle 
said to him: 'We have found Him of whom Moses in the 
law, and also the prophets, wrote; Jesus of Nazareth, the 
son of Joseph.' Nathanael said to him, 'Can anything 
good come out of Nazareth?' Philip said to him, 'Come 
and see.' Jesus saw Nathanael coming toward Him, and 
said of him, 'Behold, an Israelite indeed, in whom is no 
guile!' Nathanael said to Him, 'How do You know me?' 
Jesus answered and said to him, 'Before Philip called 
you, when you were under the fig tree, I saw you.' Na-
thanael, who realized that He knew the hidden secrets, 
answered and said to Him: 'Rabbi, You are the Son of 
God! You are the King of Israel!' It was said that when 
he was a young man, he quarreled with a man, killed 
him, and buried him under the fig tree, and no one knew 
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about it. It was also said that at the time of the slaughter of 
the children of Bethlehem by Herod, his mother hid him un-
der a fig tree that was in her house. She nursed him during 
the night and hid him during the day, and continued to do 
so until the persecution of Herod died down. His mother did 
not tell him about this until he was fully grown and he never 
told anyone about this. When Jesus revealed that to him, he 
realized that He was the omniscient God, bowed before him, 
and was obedient to Him. He believed, followed Him, and 
became one of His twelve disciples. After he had received 
the grace of the Holy Spirit on the day of Pentecost, he 
spoke with tongues, enlightened the world with his evangel-
ism, and returned many to the faith in the Lord Christ. He 
preached in Africa, and in the country of El-Bejah, which 
extended from Aswan to the Red sea. He also preached in 
the island of Bertanah, which was probably one of the is-
lands by the shore of the Red sea. He preached there with 
the Name of Christ, and many tribulations befell him, but 
God added to his courage and strength. God manifested on 
his hands many signs, and finally he was martyred, crucified 
on a tree, and he received the crown of martyrdom. May his 
intercession be with us. Amen. 

 
Coptic People ask His           
Holiness Pope  
Shenouda III 
 
Question:   The Lord Christ in chapter 
24 of the gospel of St. Matthew talked about 
the signs of the time and the end of the age 
saying " Assuredly, I say to you, this genera-
tion will by no means pass away till all these 
things take place" (Matt. 24:34). This gen-
eration had passed and many other genera-
tions after it and the world did not end ... 

!How can we explain that'? 
 
 His Holiness Pope Shenouda III answers:  In 
fact the Lord Christ in (Matt. 24) and also in (Mark 13) was talking 
about two subjects: the destruction of Jerusalem and the end of the 
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آان القدماء جيل محروم ومتعب من الظروف الخارجية القابضة عليه، فكثيرون 
وقتذاك آبروا ودرسوا فى ظروف صعبة، حتى أنه بمعايير اليوم يمكن اعتبارهم 

فاألوالد اليوم لديهم مستوى من الحياة غير قابل لإلدراك فى أجرأ خيال . أبطال
لديهم سيارة وتليفون محمول وتليفزيون وفيديو وآمبيوتر : لجيل القدماء

وبالتأآيد تغذية ومستوى معيشى أفضل، والعطية )... دش(وأطباق فضائية 
السؤال الذى .  السالم: الصالحة والجوهرية غير المدرك قيمتها اليوم هى

 هل الناس صاروا أفضل؟: يفرض نفسه هو 
 :سنطرح بعض المؤشرات وسوف تصلون إلى اإلستنتاجات بأنفسكم

غياب المبادئ المدرسية  -2.   التفكك األسرى وضعف الروابط العائلية -1
 .اإلنحالل الخلقى واإلباحية الجنسية واإلدمان -3.  الموقرة واحترام المدرسين

 . الفراغ الروحى واإليمانى -4
 عبور الهوة: ثانيًا

 أتوجد طريقة لتغطية هذا اإلتساع بين األجيال؟
يمكننا أن نرى تواصل . نعم توجد وهى ممكنة، طالما هى مطلب مرغوب فيه

يمكننا أن نأمل فى . وهو ليس مستحيل، ودعونا نأمل فى تخفيف هذه اإلختالفات
وجود مشترك بين األجيال ملئ بالهدوء والسالم، وربما هناك اختالفات بناءة، 

وبالتالى فإن من . على أساس أن آل جيل يعترف بمسئولياته ويلتزم بواجباته
واجب آل جيل سابق أن يظهر تفاهم نحو الجيل الالحق، أن يقف بجواره 

لكن المطلوب أيضًا فهمًا متماثًال من الجانب اآلخر . ويساعده تدريجيًا لكى يخلفه
لقد حان الوقت، ومن الضرورى أن يحدث قبول لتبنى حوار . أى جانب الشباب

وإن شرط الحوار المثمر هو اإلعتراف بأنه من حق الشباب أن . مع الشباب
وعلينا أن نجعلهم يؤمنون بأنه يجب أن . يجاهدوا لخلق عالم من صنع أيديهم

يجاهدوا من أجل أهدافهم السامية، وذلك عن اقتناع ومحبة من جانبنا، وليس أن 
ويجب على الشباب فى هذا الحوار أن . يصيروا ضحايا لهؤالء الذين يستغلونهم
صراحتهم، وجهادهم، واستقامتهم، : يكون مستعدًا بأن يأخذ من جيل الكبار

وهكذا لكى يفهم جيل ما الجيل اآلخر يجب أن يوجد ).  آرامتهم(وعزة أنفسهم 
 . فى نفس حالة وموضع اآلخر، أن يستوعب ويفهم مشاآله

فالمشكلة هى الكفاية عند جيل الكبار، . ال يجب على جيل أن يكتفى بما عنده
إن الثقة الزائدة هذه تجعل الشباب يؤمن بأنه . والثقة الزائدة عند جيل الشباب

يستطيع بمفرده أن يبنى عامًا خاصًا به أفضل من ذلك الذى للجيل السابق، 
متجاهلين أن التواصل المتجانس والعمل المشترك اإلبداعى لألجيال يبنى 

سيكون هناك إحباط لو ظل الشباب سعيدًا بظروف حياته ولم . مستقبل أى مجتمع
إذ أن ردود أفعالهم تعطى األمل بأن الحياة سوف ال تظل هناك . ينشغل بتغيرها

بالتأآيد فالمسئولية على . حيث ترآه الجيل السابق، لكن ستتقدم إلى أمور جديدة
 .جيل الكبار من أجل مسيرة األجيال الحديثة أيًا آانت هذه المسيرة

لكن الكل مديون، لكل جيل من جانبه، أن يعى ضرورة أن يخلق مناخ الثقة 
فقط داخل هذا المناخ ذو الثقة . واألمان لكى يصير الحوار مبدعًا لواقع األجيال
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