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يحبـــون هللا« )روميـــة28:8(. وبهـــذا 
المســـار يـــزداد فيـــض النعـــم اإللهيـــة، 
كمـــا قـــال القديـــس باســـيليوس الكبير: 
»ليســـت نعمـــة بـــال زيـــادة إّل التي بال 
شـــكر«، وبهـــذا المســـار المتـــوازي مع 
مســـار اإليمـــان ومســـار العمـــل، ل يكـــون اإلنســـان 

إّل فرًحـــا.
والتـــي  المتعّرجـــة  الجانبيـــة  المســـارات  أّمـــا 
بـــا اســـتقامة، وفيهـــا يتـــوه اإلنســـان، فهـــي عديـــدة 
ومتشـــابكة، وكثيـــًرا مـــا تتقابـــل فـــي بعـــض نقاطهـــا، 
وأحياًنـــا تضيـــق واحياًنـــا تتســـع، وهـــي فـــي الغالـــب 

متقاطعـــة:  ولكنهـــا  متوازيـــة  ليســـت  ثالثـــة 
1- مســـار المـــال أو علـــى األدق محبـــة المال 
التـــي هـــي أصل لكل الشـــرور )1تيمو10:6(. ومن 
وتـــزداد  والحـــروب،  الصراعـــات  تقـــوم  المـــال  أجـــل 
أعـــداد األغنيـــاء، وتتفاقـــم أعـــداد الفقـــراء، ويتحـــول 
وُمنّظمـــة  ُمِعينـــة  وســـيلة  مجـــرد  كونـــه  مـــن  المـــال 
للحيـــاة، إلـــى هـــدف وغايـــة، رغم أن اإلنســـان عندما 
يمـــوت يتـــرك مالـــه تماًمـــا! وللمـــال وســـلطانه صـــور 
عديـــدة مثـــل الميديـــا واألســـواق )الماركـــت( والتجـــارة 
والممتلـــكات والتكنولوجيـــا والرياضـــة، وغير ذلك من 

صـــور الصـــراع الدائـــم مـــن أجـــل المـــال.
2- مســـار الســـلطة، والبحـــث عـــن المناصب، 
وتأليـــه الـــذات، والتنافـــس غيـــر النقـــي بيـــن البشـــر، 
والتحكـــم فـــي اآلخريـــن واســـتعبادهم أحياًنـــا، وقيـــام 
والنتقـــام،  واإلرهـــاب  والجريمـــة  العنـــف  حـــركات 
وظهور شـــخصيات الديكتاتور والطاغية والمتســـّلط، 
كمـــا نقـــرأ في صفحـــات تاريخ البشـــر الحافلة بأمثال 

هـــذه النوعيـــات.
3- مســـار الجنـــس واإلباحيـــات والتجـــاره فـــي 
البشـــر، والنحرافات األخالقية، والستهانة بالجسد، 
كل  وعلـــى  النـــاس  حيـــاة  فـــي  الخيانـــات  وظهـــور 
مســـتوى، وكذلك الشـــذوذ والزواج مـــن نفس الجنس. 
وســـقطات  لخطايـــا  مجلبـــة  المســـار  هـــذا  ويصيـــر 
عديدة، وينغمس اإلنســـان في وحل الفســـاد والشـــر.

والخاصـــة: الحيـــاة اختيـــار، وعطيـــة مـــن هللا، 
دائًمـــا  مفتـــوح  بـــاب  وهـــي  معانيهـــا،  فـــي  وســـامية 
وليســـت دائـــرة مغلقـــة، وهنـــاك بـــركات جديـــدة مـــن 
هللا كل صبـــاح نختبرهـــا يومًيـــا، ول يمكننـــا تفســـير 
كل شـــيء، ولكـــن الحيـــاة ل ُتبنـــى علـــى التفاســـير 
بـــل علـــى المواعيـــد، ولدينـــا الكثيـــر مـــن المواعيد في 
كلمـــة هللا، لذلـــك اســـتمتع بإنجيلك كل يوم، إنه يقول 
لـــك: »ســـلِّم للـــرب طريقـــك واتكل عليه وهـــو ُيجري« 
)مـــز5:37(.. رغباتـــك لـــن ُتشـــَبع إّل فـــي المســـيح 
يســـوع واهـــب المتـــع الحقيقيـــة للحيـــاة، وواهـــب الفرح 
فـــي كل يـــوم، إنه »يمنحنا كل شـــيء بغنـــًى للتمتُّع« 
الحكيـــم  ســـليمان  اختبـــار  وعـــش  )1تيمـــو17:6(. 
الـــذي وصـــل إليـــه فـــي ختـــام ســـفر الجامعـــة: »اتـــقِّ 
هللا واحفـــظ وصايـــاه، ألن هـــذا هـــو اإلنســـان كلـــه« 

)جامعـــة13:12(.

بال شك الحياة نعمة من عند هللا. 
الخالـــق العظيم أوجد هـــذه الخليقة من 
العدم ثم تّوجها بخلقة اإلنســـان –رجاًل 
وامـــرأة– كائًنـــا عاقـــاًل وناطًقـــا ومفكًرا، 
وأودعـــه قيـــادة الخليقـــة، بل واســـتأمنه 

ويصونهـــا،  وينّميهـــا  ليحفظهـــا  الحيـــاة  هـــذه  علـــى 
ويســـّلمها مـــن جيـــل إلـــى جيـــل، وطمأنه أنه ســـيكون 
معـــه كل األيـــام بـــال انقطـــاع وحتـــى انقضـــاء الدهر 
)متـــى20:28(. الحيـــاة مـــن الناحيـــة الطبيـــة هـــي 
ـــس مـــع نبضـــات القلـــب، وحيوية المخ  اســـتمرار التنفُّ
الـــذي يديـــر منظومـــة حياة كل إنســـان، بالتعاون مع 
جميـــع أعضاء الجســـد ووظائفه العديـــدة، والتي يقوم 

بالتنســـيق معهـــا جميًعا.
ويأتـــي الســـؤال: مـــا هـــي الحيـــاة؟ مـــا معنـــى 
الحياة؟ اإلنســـان ُيولد ويعيـــش وينمو ويتعلم ويعمل 
ويلـــد آخريـــن، ويمتـــد بـــه العمـــر حتـــى الشـــيخوخة 
ويمـــوت، وكمـــا يقـــول الكتـــاب: »فَيرِجُع التُّـــراُب إَلى 
اّلـــذي  هللِا  إَلـــى  الـــّروُح  وَترِجـــُع  كاَن،  كمـــا  األرِض 
أعطاهـــا« )جامعـــة7:12(. ومالييـــن المالييـــن مـــن 
البشـــر عاشـــوا في هذه السلســـلة من األفعال إلى أن 
ماتـــوا، وقـــد تركـــوا شـــيًئا قلياًل أو كثيـــًرا، أو لم يتركوا 
شـــيًئا، ألن كل إنســـان دخـــل إلـــى العالـــم بـــال شـــيء 
وخـــرج منه بال شـــيء على اإلطـــالق )1تيمو7:6(.
األفعـــال  هـــذه  مجـــرد  هـــو  الحيـــاة  معنـــى  هـــل 
المتكـــّررة، والتـــي يصاحبها الفقر أو الغنى، الســـعادة 
أو التعاسة، الصحة أو المرض، المعرفة أو الجهل، 
الحـــرب أو الســـلم، الســـالم أو الخـــوف، الصـــراع أو 
التفـــاق، الحكمـــة أوالحماقـــة... الـــخ؟ وتتكـــرر حيـــاة 
اإلنســـان »ُيولد-يعيش-يموت«، أو كما قال أحدهم 
إن لإلنســـان ثالثـــة أيـــام فقـــط: يـــوم الميـــالد، ويـــوم 

الوفـــاة، وبينهمـــا يـــوم طويـــل هـــو يـــوم الحياة.
ذات يـــوم قـــرأت قصـــة قـــال بطلهـــا فـــي نهايتها: 
قـــّررت  لـــذا  معنـــى،  بـــال  الحيـــاة  وجـــدت  »لقـــد 
النتحـــار«! وقـــد تعجبـــت أن هـــذا النســـان ل يجـــد 

كيـــف؟! لحياتـــه...  معنـــى 
لقـــد لّخـــص ســـليمان الملـــك خبرتـــه أن الحيـــاة 
مليئـــة بالمصاعـــب واألمـــور المحّيرة، وهنـــاك الكثير 
ممـــا ليســـتطيع أحـــد فهمـــه أو حتى الســـيطرة عليه، 
وأطلـــق عبارتـــه الشـــهيرة فـــي فاتحـــة ســـفر الجامعـــة 
الـــذي كتبـــه فـــي أواخـــر حياتـــه علـــى األرض قائـــاًل: 
)الجامعـــة2:1(،  باطـــل«  الـــكل  األباطيـــل  »باطـــل 

»الـــكل باطـــل وقبـــض الريـــح« )الجامعـــة14:1(.
حقيقـــًة تبـــدو الحيـــاة باطلـــة وبـــال منفعـــة، حتـــى 
ان أحـــد الشـــعراء فـــي الغرب قال: »إن الحياة تشـــبه 
بصلـــة تقّشـــرها ورقـــة ورقـــة، وفـــي بعـــض األحيـــان 
تبكـــي«!! وشـــرح أحدهـــم كلمة »باطـــل« بأنها تعني 

مـــا يتبّقـــي بعـــد أن تنفجـــر فقاعـــة صابون!!
لقد ذكر ســـليمان الملك كلمة »باطل« في ســـفره 
38 مـــرة بمعنـــى فـــراغ أو بخار، ولكنـــه ألحقها بعبارة 
»تحـــت الشـــمس« 29 مـــره فـــي ذات الســـفر، بمعنى 
فحـــص الحيـــاة األرضيـــة تحت الشـــمس. كما لّخص 
الحياة في ثالثة أوصاف تميل كلها إلى التشاؤم وربما 
الكآبـــة والملـــل: ل شـــيء يتغيـــر )جامعـــة7-4:1(، 
ل شـــيء جديـــد )جامعـــة8:1-11(، ل شـــيء ُيفَهـــم 

)جامعـــة12:1-18(، وهـــذا كلـــه تعبيـــر عـــن رتابـــة 
الحيـــاة وأنهـــا غير ُمشـــبعة، وأنها مملة. وبالطبع هذه 
نظـــرة ناقصـــة، ألنه ليس مـــن المنطق أن هللا العظيم 
خلـــق اإلنســـان ليعيـــش فـــي رتابـــة وملـــل، وكأنه كان 

بـــال قصـــد في خلقة اإلنســـان.. وحاشـــا لذلك!!!
إنني أعتقد أن منظومة الحياة ثاثية الشـــكل، 

تتكّون من اإلنســـان والزمان والحب.
هللا يخلـــق اإلنســـان حًبـــا، ويدخـــل اإلنســـان دائرة 
الزمـــان مـــن بوابـــة حـــب هللا، والتي فيهـــا طريق واحد 
مســـتقيم ذو ثالث حارات أو مســـارات متوازية تؤدي 
إلـــى الحيـــاة األبديـــة، كمـــا قال الســـيد المســـيح: »أنا 
هـــو الطريق والحـــق والحياة« )يوحنا6:14(، بمعنى 
أنـــا هـــو الطريـــق الحقيقي للحيـــاة األبدية الســـماوية. 
ولكـــن دائـــرة الزمـــان فيهـــا أيضـــا عـــدة طـــرق جانبيـــة 
متعّرجـــة، ليـــس فيهـــا أّيـــة اســـتقامة، وغالًبـــا مـــا يتـــوه 
اإلنســـان فيها بعيًدا، وغالًبا ما ينشـــغل بها ول يفطن 
إلـــى الطريـــق المســـتقيم، وتضيـــع حياتـــه بـــال معنى، 

وتنتظـــره نهايـــة غير ســـعيدة علـــى اإلطالق.
مسارات الطريق المستقيم الثاثة والمتوازية: 

1- مســـار اإليمـــان بـــاهلل، واليقيـــن بوجـــوده، 
والثقـــة فـــي عمله ويـــده الممدودة نحو اإلنســـان. 
وهـــذا المســـار يجعـــل صليـــب المســـيح ماثـــاًل أمـــام 
والخـــالص  بالفـــداء  متمتًعـــا  يـــوم،  كل  اإلنســـان 
والمعونة اإللهية التي ترفع خطية النســـان –مرض 
الـــروح الصعـــب، وكل مـــرة يـــرى الصليـــب ينـــال منه 

قـــوة وســـالًما وفرًحـــا.
2- مســـار العمـــل واالجتهـــاد والتعب من أجل 
اآلخـــر كيفما يكـــون موقعه، وفيه البـــذل والتضحية 
والخدمـــة، والخـــروج مـــن الذات من أجل رفيق الحياة 
اإلنســـانية.  أو  الوطـــن  أو  المجتمـــع  أو  أو األســـرة 
ومـــن خـــالل هـــذا المســـار تتقـــدم الشـــعوب واألمـــم، 
وُتبنـــى الحضـــارات، وُتصـــان الطبيعة، ويرتفع شـــأن 
اإلنســـانية، ويشـــعر اإلنسان بالســـعادة الداخلية التي 

تمـــأ حياتـــه فرًحا.
3- مســـار الرضـــا والشـــكر والقبـــول والقناعة 
)1تيمـــو6:6(، وفـــي محطـــات الحيـــاة المتنوعـــة 
اإلنســـان  حـــال  لســـان  وكأن  والســـهلة،  الصعبـــة 
ينـــادي دائًما: »كل األشـــياء تعمل مًعـــا للخير للذين 



لة الكرازة - 12 يونيه  42020 مج

َك.« )إشعياء ٤٣: ٢(
ُ
رِق ِهيُب الَ ُيْ

َّ
َُع، وَالل

ْ
الَ تُل

َ
الَ َتْغُمرَُك. إِذَا َمَشْيَت ِف انلَّارِ ف

َ
ْنَهارِ ف

َ
نَا َمَعَك، َوِف األ

َ
أ
َ
ِمَياهِ ف

ْ
»إِذَا اْجَتَْت ِف ال

تفقـــد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، رئيـــس 
الخميـــس 21  يـــوم  العربيـــة،  جمهوريـــة مصـــر 
مايو 2020م، كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد 
بشـــاير  بمشـــروع  كاراس  واألنبـــا  ســـيفين  أبـــي 
الخيـــر 3 باإلســـكندرية. وقـــد رّحب قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي، بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك 
ورافـــق  السيســـي،  بالرئيـــس  المرقســـية،  الكـــرازة 
فخامتـــه أثنـــاء زيـــارة الكنيســـة، وأيًضـــا افتتاحـــه 
للمشـــروع الذي يشـــتمل على ما يزيد عن عشـــرة 

آلف وحـــدة ســـكنية، إلـــى جانب منطقة خدمات 
ضخمـــة تـــم تشـــييدها على مســـاحة 105 أفدنة.

ويأتـــي مشـــروع بشـــاير الخيـــر 3 والـــذي ُأقيم 
فـــي منطقـــة »مـــأوى الصياديـــن« باإلســـكندرية، 
ضمـــن خطـــة تطوير المناطق العشـــوائية لتوفير 
حياة كريمة لســـاكنيها. ويضم المشـــروع مســـجًدا 
مـــدارس  ومجمـــع  رياضيـــة  ومالعـــب  وكنيســـة 

وعـــدًدا مـــن المشـــروعات الخدمية.

أصحـــاب  للكنيســـة  الرئيـــس  زيـــارة  حضـــر 
النيافـــة: األنبـــا كيرلـــس آفـــا مينـــا أســـقف ورئيس 
ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا بمريـــوط، واألنبـــا بافلـــي 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا 
إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب 
العـــام  األســـقف  هرمينـــا  واألنبـــا  اإلســـكندرية، 
والقمـــص  اإلســـكندرية،  شـــرق  قطـــاع  لكنائـــس 
أبـــرآم إميـــل وكيل البطريركية باإلســـكندرية، إلى 

جانـــب اآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة.

اجتمعـــت صبـــاح يـــوم الســـبت 30 مايـــو 2020م، بالمقـــر البابـــوي 
بالقاهـــرة اللجنـــة الدائمـــة للمجمع المقدس برئاســـة قداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي وذلـــك لمناقشـــة موضـــوع عـــودة الصـــالة بالكنائـــس، والتـــي توقفـــت 
من الحادي والعشـــرين من شـــهر مارس الماضي، بســـبب فيروس كورونا 

المســـتجدCOVID-19. وقـــد صـــدر عـــن الجتمـــاع البيـــان التالي:
»ونحـــن نعلـــم أن كل األشـــياء تعمـــل مًعا للخير للذيـــن يحبون هللا، 

الذيـــن هم مدعوون حســـب قصـــده« )رو28:8(
تتابـــع الكنيســـة بـــكل اهتمـــام طـــوال الفتـــرة الماضيـــة مجريـــات األمـــور 
فيما يخص انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد Covid-19، وتزايد أعداد 
اإلصابات اليومية، واتجاه منحنى اإلصابات نحو الذروة التي ستســـتغرق 
زمًنـــا غيـــر معلـــوم حتى اآلن. لذلك اجتمعت اليـــوم اللجنة الدائمة للمجمع 
المقـــدس برئاســـة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني لمناقشـــة موضوع عودة 
الصلوات الطقســـية والخدمات التعليمية في ضوء ما ســـبق نقّرر ما يلي:

1- اســـتمرار تعليـــق الصلـــوات بالكنائـــس حتى يوم الســـبت 27 يونيو 
علـــى أن تنعقـــد اللجنـــة مـــرة أخـــرى فـــي هـــذا التاريـــخ لدراســـة الموقـــف. 
)وكاســـتثناء ُيســـَمح بإقامة قداس عيد دخول الســـيد المســـيح أرض مصر 
يـــوم الثنيـــن الموافـــق 1 يونيـــو – 24 بشـــنس، بعـــدد 6 أفـــراد فقـــط مـــن 
الكهنـــة والشمامســـة مًعـــا، وأيًضـــا قـــداس عيـــد العنصـــرة األحـــد 7 يونيو – 

30 بشـــنس بنفـــس العـــدد(.
2- يســـتمر العمـــل بالقـــرار الخاص بصلـــوات الجنازات، والذي يقصر 

المشاركة في الصلوات على أسرة المنتقل، ويفضل الصالة على المنتقل 
بالمدافـــن مـــع تعليق صلوات الثالث، وذكرى األربعين.

3- ُتمارس المعموديات بالكنائس بحضور أسرة المعمد فقط.
4- بالنســـبة لصلــــــــــوات األكاليـــــــــــل يســـتمر العمـــل بالقـــرار الخـــاص 

الســـابق إصـــداره.
5- الهتمـــام بالخدمـــات التعليميـــة والرعويـــة عبر شـــبكة اإلنترنت من 
ِقَبل كهنـــــــــــة وخـــــــــــدام كــــــــــل كنيســـة لتوصيل رســـالة الكنيســـة ألبنائها في 

مكان. كل 
)هـــذا البيـــان يخـــص كنائســـنا فـــي مصـــر، وعلـــى كنائســـنا فـــي الخارج 

مراعـــاة الظـــروف المحليـــة لـــكل دولة(.
)يجـــــــــــــب اللتــــــــــــزام بكافــــــــــــــة اإلجـــــــــــــــراءات الصحيـــــــــــــــة الواجبة لكل 

هـــذه الممارســـات(.
ونحـــن نشـــعر باشـــتياقات الجميـــع إلـــى العبـــادة وممارســـة الصلـــوات 
بالكنائـــس ونقـــّدر هذه الظـــروف الحاضرة مؤكدين الوصيــــــــة اإلنجيليــــــــــة 
»فانظـــــــــــــروا كيف تسلكـــــــــــون بالتدقيق، ل كجهــــــــــــالء بــــــــــل كحكمـــــــاء« 

)أف16-15:5(.
مصّليـــن مـــن أجـــل بالدنـــا والعالم كله لكي يرفــــــــــــع هللا عــــــــــــن العالـــــــــم 

هـــذا الوباء.
السبت 30 مايو 2020م – 22 بشنس 1736ش

تأجيل مناقشة عودة الصالة ف الكنائس إىل نهاية يونيو

قداسة ابلابا يستقبل أرسة شهيد »الربث«
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، يوم األحد 31 مايو 2020م، أســـرة شـــهيد الوطن عماد 

أميـــر رشـــدي، وهـــو مـــن جنـــود الكتيبـــة 103 صاعقـــة، الـــذي استشـــهد فـــي حـــادث كمين البرث في شـــهر يوليو من عـــام 2017م.
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ويســـتقبل بالمقـــر البابوي بالقاهـــرة يوم األحد 
31 مايـــو 2020م، الســـفيرة نبيلـــة مكـــرم وزيـــر 
الهجـــرة وشـــئون المصرييـــن بالخـــارج، والدكتـــور 
والرياضـــة،  الشـــباب  وزيـــر  صبحـــي  أشـــرف 
الذيـــن  المصرييـــن  مـــن  وبصحبتهمـــا مجموعـــة 
كانـــوا عالقيـــن بدولة كينيا بســـبب توقف رحالت 
الطيـــران مـــن جـــراء فيـــروس كورونـــا المســـتجد، 
بذلتهـــا وزارة  التـــي  الجهـــود  نجـــاح  بعـــد  وذلـــك 

الهجـــرة فـــي إعادتهـــم.
مـــع  بالتنســـيق  قـــام  قـــد  البابـــا  قداســـة  كان 
نيافـــة األنبـــا بولـــس أســـقف عـــام الكـــرازة بأفريقيا 
الســـبل  كافـــة  وتدبيـــر  العالقيـــن  مـــع  للتواصـــل 
لرعايتهـــم، إثـــر إتصـــال وزيـــرة الهجـــرة بقداســـته، 

ومـــن ثـــّم اســـتضافت الكنيســـة القبطية فـــي كينيا 
أبريـــل  شـــهر  منـــذ  هنـــاك  العالقيـــن  المصرييـــن 
الماضـــي، وتولـــت رعايتهـــم رعايـــة كاملـــة حتـــى 

عودتهـــم مؤخـــًرا.
رافـــق وزيـــري الهجـــرة والشـــباب مـــن العالقين 
العضـــو  تـــرك  وائـــل  الزيـــارة  خـــالل  العائديـــن، 
وماجـــد  الخاصـــة  الشـــركات  إلحـــدى  المنتـــدب 
تـــرك المديـــر المالـــي لنفـــس الشـــركة، ولعبـــان 
أوليمبيـــان همـــا: الالعـــب حمـــاده محمـــد أحمـــد، 

والالعـــب ســـالم عطيـــه هللا.
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة أثنـــاء اللقـــاء 
رّحـــب فيهـــا بضيوفـــه، وشـــّدد علـــى أن الكنيســـة 

خادمـــة ألي إنســـان أيًّـــا كان المـــكان الذي يوجد 
فيـــه، كمـــا حّيـــا قداســـته القيادة السياســـية متمثلة 
والســـادة  الـــوزاراء  ورئيـــس  الرئيـــس  الســـيد  فـــي 
الـــوزراء علـــى جهودهم الرائعـــة لعودة المصريين 

العالقيـــن بالخـــارج.
ومـــن جانبهـــا، ألقـــت الســـفيرة نبيلـــة مكـــرم، 
المصرييـــن  وشـــئون  للهجـــرة  الدولـــة  وزيـــر 
بالخـــارج، كلمـــة ووجهـــت فيهـــا الشـــكر للكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية ممثلـــة فـــي قداســـة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي ونيافـــة األنبـــا بولـــس، علـــى 
العالقيـــن،  مـــع  للتواصـــل  الســـريعة  الســـتجابة 
والجهـــود الضخمـــة للكنيســـة القبطيـــة فـــي كينيـــا 

فـــي ظـــل هـــذه األزمـــة. 

ويصيل عيد دخول املسيح 
أرض مرص بكنيسة السيدة العذراء باملعادي

صلى قداســـة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد دخول الســـيد المســـيح 
والعائلـــة المقدســـة أرض مصـــر، صبـــاح يـــوم الثنيـــن األول مـــن يونيـــو 
2020م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمعـــادي، وهـــي إحـــدى محطـــات زيارة 
العائلة المقدســـة لمصر حيث تقع الكنيســـة على النيل. وُأقيم القداس على 
مذبـــح أُِعـــد خصيًصـــا يطـــّل على النيل مباشـــرًة بجوار الســـلم الحجري الذي 

نزلـــت منـــه العائلة المقدســـة إلى ميـــاه النيل.

شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف 
المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، األنبا يوليوس األســـقف العام لكنائس 

قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، واألنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة والهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصـــر، واألنبا 
ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة والوايلـــي والعباســـية. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس اإللهـــي عن بـــركات زيارة 

العائلـــة المقدســـة لمصر.

قداسة ابلابا يستقبل وزيري اهلجرة والشباب وبعض العالقني العائدين من كينيا
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قداسة ابلابا يليق عظة األحد ىلع الفضائيات املرصية
ألقـــي قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، فـــي العاشـــرة والنصـــف مـــن 
صبـــاح األحـــد 7 يونيـــو 2020م، كلمـــة للشـــعب على الهواء مباشـــرة عن 
عيـــد العنصـــرة عبـــر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار 
عظـــة األحـــد األســـبوعية والتـــي يذيعهـــا عـــدٌد مـــن القنـــوات الفضائية وهي 
قنـــوات الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات اإلعالميـــة )أون تي ڤي، دي إم ســـي، 
ســـي بـــي ســـي، الحيـــاة(. كان قداســـة البابـــا قـــد ألقـــى أولى عظـــات األحد 

علـــى القنـــوات ذاتهـــا، يـــوم األحـــد 29 مـــن مـــارس الماضـــي بالتزامـــن مع 
قـــرار الكنيســـة بتعليـــق الجتماعات والخدمات الطقســـية تفادًيـــا للتجمعات 
لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد، ثـــم توالى على إلقـــاء العظة عدد من 
أحبـــار الكنيســـة، ويتولـــى الكاتـــب الصحفـــي أشـــرف صـــادق نائـــب رئيـــس 

تحريـــر جريـــدة األهـــرام مهمـــة اإلعـــداد لعظة األحد األســـبوعية.

تقديم مالبس من إنتاج أسقفية اخلدمات بإرشاف نيافة األنبا يويلوس
قـــام قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، يوم الخميـــس 4 يونيو 2020م، بتقديم 1000 قطعة 
من المالبس الواقية لأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا المســـتجد في مستشـــفيات العزل 

بعـــدد مـــن المحافظات، منها القاهرة والجيزة واإلســـكندرية والبحيرة.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

باإلصالة عن نفســي وباســم الكنيســة المصرية 
القبطية األرثوذكســية، يســرني أن أبعث لســيادتكم 
التهانــي  بأصــدق  المســلمين  أحبائنــا  ولجميــع 
وأحيــي  المبــارك،  الفطــر  عيــد  بحلــول  القلبيــة 
جهودكــم المخلصــة التــي تبذلونهــا ألجــل صالــح 
الشــعب المصــري وتحقيــق تطلعاتــه وآمالــه. كمــا 
أود أن أشــيد بتعاملكــم الحكيــم فــي أزمــة جائحــة 
علــى  وحرصكــم  المســتجد،  كورونــا  فيــروس 
الفيــروس. مصليــن  حمايــة شــعبكم مــن أخطــار 
إلــى هللا أن يمنحكــم وافــر الصحــة والمزيــد مــن 
طريــق  فــي  الوطــن  لتقــودوا  والســداد،  التوفيــق 
التنميــة والســتقرار والزدهــار. وأن يحفــظ مصــر 

مــن كل ســوء. والمصرييــن 

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

قداسة ابلابا يهنئ 
كبار املسئولني بادلولة

كمــا بعــث قداســته ببرقيــات تهنئــة بالعيــد لأســتاذ 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  مدبولــي  مصطفــى  الدكتــور 
مجلــس  رئيــس  العــال،  عبــد  علــي  الدكتــور  والســيد 
النــواب، وفضيلــة اإلمــام األكبــر األســتاذ الدكتــور أحمــد 
الطيــب شــيخ الجامــع األزهــر، وقــد اتصــل بــه قداســة 
ــا مســاء يــوم الخميــس 21 مايــو 2020م.  البابــا هاتفًي
الدكتــور  لفضيلــة  تهنئــة  ببرقيــة  قداســته  بعــث  كذلــك 
شــوقي عــالم مفتــي الديــار المصريــة، فضيلــة الدكتــور 

محمــد مختــار جمعــه وزيــر األوقــاف.

تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة 
عيد الفطر املبارك

تهنئة قداسة ابلابا للرئيس السييس 
بمرور ست سنوات تلويله رئاسة اجلمهورية

باإلصالــة عــن نفســي، وباســم الكنيســة المصريــة القبطيــة األرثوذكســية، يســّرني 
أن أقــدم لســيادتكم وللشــعب المصــري التهنئــة بمــرور 6 ســنوات لتلبيــة ســيادتكم لنــداء 
الشــعب المصــري لتعبــر بالبــالد إلــى بــر األمــان فــي وقــت عصيــب مــّر بــه الوطــن، 
حملتــم فيــه علــى عاتقكــم مســؤولية ضخمــة، وواجهتــم تحديــات جســام داخلًيــا وخارجًيــا، 

وخضتــم معــارك حاســمة ضــد اإلرهــاب والفســاد.
ســت ســنوات تعمــل وتبنــي بالمشــروعات القوميــة العمالقــة فــي كافــة المجــالت التــي 

تخــدم مصالــح أجيــال وأجيــال مــن المصرييــن.
فكانــت الثمــار تماســك الدولــة ورعايــة وبنــاء اإلنســان المصــري وبســط قيــم المواطنــة، 

إذ صــار المصــري يفتخــر بمصريتــه.
لقــد ســطرت بحــروف مــن نــور حقبــة هامــة فــي التاريــخ المصــري وســيذكر التاريــخ 

أنــه فــي عهــد ســيادتكم تــم إصــالح وإعــادة بنــاء وطــن.
االثنين 8 يونيو 2020م.. 1 بؤونه 1736ش.

خبصوص تشكيل جلنة كنيسة العذراء الس فيجاس - نيفادا 
تشــكل لجنــة مؤقتــة لتســيير الخدمــة واألعمــال بكنيســة الســيدة العــذراء - لس فيجــاس 

1- القمص دانيال جرجس -  رئيًسا - نيفادا - الوليات المتحدة األمريكية: 
3- د. أشرف صبحي أدولف 2- د. فريد لمعي فريد   

5- م. ابتسام أنور سامي 4- د. حسني لويز حبشي  
7- د. مراد إيميل 6- أ. تامر بطرس عوض  

ولهــذه اللجنــة الحــق فــي إدارة كل أنشــطة الكنيســة واإلشــراف المالــي واإلداري والكنســي 
عليهــا واتخــاذ كافــة القــرارات المطلوبــة، مــع تقديــم تقريــر شــهري عــن أعمالهــا.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة
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»هوية صحية ألبنائنا« ف تدريب 
اللجنة املجمعية للصحة انلفسية ىلع »زووم«

اإلدمـــان،  ومكافحـــة  النفســـية  للصحـــة  المجمعيـــة  اللجنـــة  تنظـــم 
تدريًبـــا لكهنـــة وخـــدام كنائـــس إيبارشـــيات وقطاعـــات القاهـــرة الكبـــرى 
الرعويـــة، بعنـــوان »هويـــة صحيـــة ألبنائنا«. يتنـــاول التدريب عدًدا من 
الموضوعـــات التـــي تســـاعد المتدربيـــن مـــن خـــدام الطفولـــة والمراهقـــة 
واألســـرة ومســـئولي بيـــوت الضيافـــة ومقدمـــي الرعايـــة، فـــي مســـاعدة 
مخدوميهـــم للحفـــاظ علـــى الهوية الجنســـية الســـليمة والوقاية من المثلية 
الجنســـية، من خالل ســـبعة لقاءات على تطبيق »زووم« أيام 7، و8، 

و9، و14، و15، و16 مـــن يونيـــو الجـــاري.

حـــددت اللجنـــة طريقة الحجز وتســـجيل البيانات من خالل الرابط: 
https://forms.gle/3p45f2BgtT5rfqTFA

كما حددت يوم الجمعة 5 يونيو كآخر موعد للحجز، ولالستعالم 
يمكـــن للمهتميـــن التواصـــل التليفونـــي أو عـــن طريـــق »واتســـاب« على 

الرقم: 01205172552

االحتفال بعيد القديس 
األنبا أبرآم بالفيوم

بـــدأت صبـــاح يـــوم الثالثـــاء 2 يونيو 2020م، احتفالت إيبارشـــية 
الفيـــوم بعيـــد شـــفيعها القديـــس األنبـــا أبـــرآم أســـقف الفيوم والجيـــزة بديره 
بالعـــزب، بحضـــور نيافـــة األنبـــا أبرآم مطـــران اإليبارشـــية وعدد محدود 
مـــن اآلبـــاء والمكرســـات وبـــدون حضور شـــعب. حيث تم إخراج جســـد 
القديـــس مـــن المـــزار الخـــاص بـــه وحملـــه اآلبـــاء الكهنة ووضعـــوه أمام 
الهيـــكل ليبقـــى هنـــاك طـــوال فتـــرة الحتفـــالت. وقد قام صاحبـــا النيافة 

األنبا أبرآم مطران الفيوم، واألنبا صليب أســـقف ميت غمر ودقادوس 
مســـاء يـــوم الثالثـــاء 9 يونيـــو 2020م بصـــالة عشـــية العيـــد الــــ106 
لنياحة القديس األنبا أبرآم في ديره بالعزب، وقاما بتطييب جســـده، ثم 
قـــداس عيـــد نياحـــة القديس صبـــاح األربعاء 10 يونيـــو 2020م بدون 
حضور شـــعبي أيًضا. وعقب انتهاء القداس تمت إعادة جســـد القديس 
إلى المزار الخاص به بعد أن كان موجوًدا أمام الهيكل بالكنيســـة منذ 

مطلع شـــهر يونيـــو الجاري.

نيافة األنبا باخوم يشارك ف احتفايلة 
منح جائزة 

»اإلمام د. سيد طنطاوي للتسامح ادلين« 

شـــارك نيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، يوم 
الثنيـــن األول مـــن يونيو 2020م، في الحتفالية التي نظمتها جامعة 
ســـوهاج لمنـــح جائـــزة »التســـامح والحـــوار الدينـــي« فـــي مناســـبة عيـــد 
دخول الســـيد المســـيح أرض مصر. وأعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس 
الجامعـــة، عـــن اســـم الفائـــز وهـــو الباحـــث الدكتـــور محمود فـــراج الذي 
قـــدم بحًثـــا بعنـــوان »التســـامح الدينـــي أيقونـــة التواصـــل بيـــن الماضـــي 
والحاضـــر، ســـوهاج نموذًجـــا«. وتحمـــل الجائـــزة اســـم شـــيخ األزهـــر 
الســـابق فضيلـــة اإلمـــام الراحـــل الدكتـــور ســـيد طنطـــاوي الـــذي ينتمـــي 
لمحافظـــة ســـوهاج، ويمـــول الجائـــزة التـــي تبلـــغ مئـــة ألـــف جنيـــه رجـــل 
األعمـــال نجيـــب ســـاويرس. واســـتهل رئيـــس الجامعـــة اللقـــاء بالوقـــوف 
دقيقـــة حـــداد علـــى روح اإلمـــام الكبـــر الراحـــل الشـــيخ محمـــد ســـيد 
طنطاوي شـــيخ األزهر الســـابق، والمتنيح قداســـة البابا شـــنوده الثالث، 
مشـــيًرا إلـــى أن اليـــوم هـــو ذكـــرى دخـــول العائلـــة المقدســـة إلـــى مصر. 
وضمـــت لجنـــة التحكيـــم إلـــى جانب نيافة األنبا باخوم، الدكتور أســـامة 
األزهـــري مستشـــار رئيـــس الجمهوريـــة للشـــئون الدينيـــة، الدكتـــور فتـــوح 
خليـــل األســـتاذ بكليـــة اآلداب، والدكتـــور محمـــد غنايـــم أســـتاذ الشـــريعة 
اإلســـالمية بكليـــة دار العلـــوم، والدكتـــور نبيـــل ســـعد األســـتاذ المتفـــرغ 

بكليـــة التربية.

https://forms.gle/3p45f2BgtT5rfqTFA
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يئِِه.« )رسالة يوحنا األوىل ٢: ٢٨( َجُل ِمْنُه ِف َمِ ْ َا ثَِقٌة، واَلَ نَ
َ

ْظِهَر يَُكوُن نل
ُ
يِه، َحتَّ إِذَا أ بُُتوا فِ

ْ
واْلَُد، اث

َ
َها األ يُّ

َ
»وَاآلَن أ

تهنئة الرئيس ترامب ألقباط أمريكا 
بمناسبة ايلوم القبطي العالم

بعـــث الرئيـــس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب يـــوم الثنيـــن األول مـــن 
يونيـــو 2020م، رســـالة تهنئـــة ألقبـــاط الوليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
بمناســـبة اليـــوم القبطـــي العالمـــي الذي بدأ الحتفال بـــه ألول مرة العام 
الماضـــي فـــي مناســـبة عيـــد دخـــول المســـيح أرض مصـــر )1 يونيو - 

24 بشـــنس(. وقـــال الرئيـــس األمريكـــي فـــي رســـالته:
لمالييـــن  ومبـــارك  ســـلمي  باحتفـــال  تمنياتـــي  بأطيـــب  »أبعـــث 
المســـيحيين األقبـــاط فـــي الوليات المتحدة وحـــول العالم الذين يحتفلون 

باليـــوم القبطـــي العالمـــي.
العالمـــي  القبطـــي  باليـــوم  الحتفـــال  الماضـــي  العـــام  شـــھد 
أكبـــر  وتـــراث  بمســـاھمات  لالحتفـــال  للعالـــم  فرصـــة  وھـــو   - األول 
المســـتمرة  وبالتحديـــات  األوســـط،  الشـــرق  فـــي  مســـيحية  مجموعـــة 
2536 القـــب  باليـــوم  نحتفـــل  إذ  العـــام،  ھـــذا  تواجھھـــا   التـــي 

الـــذي يلعبـــه اإليمـــان  الـــدور الحيـــوي  نـــدرك  طـــي العالمـــي الثانـــي، 
والصـــالة والخدمـــة فـــي حياتنا، خاصة ونحن ل نـــزال نواجه التحديات 
التـــي يفرضھـــا وبـــاء الفيـــروس التاجـــي الجديـــد. إننـــا ننضـــم إلـــى أھـــل 
اإليمـــان مـــن كل ركـــن مـــن أركان العالـــم فـــي الصـــالة لكـــي يضـــع هللا 
يـــده الشـــافية علـــى أولئك الذين يحاربون الفيـــروس، ولكي يعزي أولئك 

الذيـــن يحزنـــون علـــى فقـــدان صديـــق أو أحـــد أحبائھم.
واليـــوم ھـــو أيًضـــا وقـــت لالعتـــراف بأھميـــة الحريـــة الدينيـــة، وإعادة 
تأكيـــد التزامنـــا بتعزيـــز ھذا المبدأ األساســـي لمجتمٍع حـــر والدفاع عنه. 
ومـــن المفجـــع أن الكثيـــر مـــن النـــاس فـــي جميع أنحاء العالـــم يواجھون 

الضطھاد بســـبب إيمانھم.
فـــي ســـبتمبر ۲۰۱۹م، خـــالل خطـــاب فـــي األمم المتحـــدة، دعوت 
قـــادة العالـــم إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات لوضـــع حـــد لجميـــع الھجمـــات التـــي 
يشـــنھا الممثلـــون الحكوميـــون وغير الحكوميين ضـــد المواطنين لمجرد 
كونھـــم يمارســـون عبادتھـــم وفًقـــا لمعتقداتھـــم. لقـــد دعوتهـــم أن يعملـــوا 
علـــى منـــع التھديـــدات وأعمال العنف ضد أماكن عبادتنا المقدســـة. ل 
ينبغـــي ألحـــد أن يخـــاف علـــى ســـالمته فـــي دار عبـــادة فـــي أي مـــكان 

فـــي العالم.
وبتوجيـــه منـــي عقـــدت وزارة الخارجيـــة اجتماعهـــا الـــوزاري الثانـــي 
شـــارك  حيـــث  الماضـــي  الصيـــف  فـــي  الدينيـــة  بالحريـــة  للنهـــوض 
الدبلوماســـيون والجهـــات المعنيـــة من الحكومة والمجتمع المدني فضال 
عـــن الزعمـــاء الدينييـــن وحـــددوا طرًقـــا ملموســـة ومجديـــة للقضـــاء على 
الضطهـــاد والتمييـــز الدينـــي فـــي جميـــع أنحـــاء العالم وضمـــان المزيد 
مـــن الحتـــرام لحريـــة الديـــن والمعتقـــد للجميـــع يجـــب أن نضمـــن أننـــا 
نســـتخدم كل أداة تحـــت تصرفنـــا لضمـــان أن يشـــعر كل رجـــل وامـــرأة 
وطفـــل باألمـــان والطمئنـــان للعبـــادة وفًقا لضميرهـــم ومعتقداتهم بغض 
النظـــر عـــن المـــكان الذي يعيشـــون فيه. آمل أن يكـــون الحتفال اليوم 
مليًئـــا بالصـــالة والفـــرح وأن يوفـــر للمحتفيـــن شـــعوًرا متجـــدًدا بالهـــدف 

واإليمـــان فليبـــارك هللا كل واحـــد منكـــم«.

الراهب القمص ساويرس األنبا بوال 
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم عيد العنصـــرة، األحـــد 7 يونيـــو 2020م، الراهب القمص 
ســـاويرس األنبـــا بوال، عـــن عمر يناهـــز الـ61 عاًمـــا. ُوِلد فـــي 12 يناير 1959م 
بالزقازيـــق ِباســـم هانـــي فيكتـــور فانـــوس، وهـــو ابـــن عمة نيافـــة األنبا دانيال أســـقف 
ورئيـــس الديـــر. حصل على بكالوريوس الطب البشـــري فـــي 1982م، وترّهب بدير 
القديـــس األنبـــا بـــول بالبجـــر األحمـــر فـــي 26 أبريـــل1985م. ســـامه المتنيـــح األنبا 
أغاثـــون مطـــران اإلســـماعيلية ورئيـــس الدير الســـابق كاهًنا فـــي 20 يوليو 1986م، 
وقـــد خـــدم بعيـــادة الديـــر وزيـــارات األجانـــب، ثـــم أوفـــده المتنيـــح البابا شـــنوده الثالث 
للخدمـــة باألرجنتيـــن عـــام 1991م. ُرِســـم قمًصـــا فـــي 25 ديســـمبر 1995م بيـــد 
المتنيـــح األنبـــا أغاثـــون، وُعيـــن أميًنـــا مســـاعًدا للديـــر، وكان أب اعتـــراف ومرشـــًدا 
لطلبـــة الرهبنـــة والرهبـــان الُجـــدد، وقـــد أســـس وأشـــرف علـــى مقـــر ديـــر األنبـــا بـــول 
بالتجمـــع الخامـــس بالقاهـــرة الجديـــدة. تمـــت الصـــالة عليـــه فـــي مقـــر الديـــر بالقاهرة 
بحضـــور نيافـــة األنبـــا بطـــرس األســـقف العـــام، ثـــم فـــي ديره بحضـــور نيافـــة األنبا 
يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس، إلـــى جانـــب نيافـــة األنبـــا دانيال 
أســـقف ورئيـــس الديـــر. خالـــص تعازينا لنيافة األنبا دانيـــال، واآلباء مجمع رهبان 

الديـــر، وكل محبيه.

القمص بوال عياد 
من إيبارشية شبرا الخيمة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الثالثاء 2 يونيو 2020م، األب الموقر القمص بوال عياد 
كاهن كنيســـة القديس األنبا بول بشـــبرا الخيمة. ُولد األب المتنيح في 22 ديســـمبر 
1959م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 26 فبرايـــر 1993م، ونـــال القمصيـــة يـــوم 19 ينايـــر 
2004م، وأقيمـــت صـــالة تجنيـــزه ذات يـــوم نياحتـــه. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا 
مرقـــس مطران إيبارشـــية شـــبرا الخيمـــة، ولمجمع كهنـــة اإليبارشـــية، في نياحة 

األب المبـــارك القمـــص بوال عياد، وألســـرته وكل محبيه.

القمص ميخائيل القمص حزقيال 
من إيبارشية طنطا

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 7 يونيـــو 2020م، القمـــص ميخائيـــل القمـــص 
حزقيال، كاهن كنيســـة رئيس المالئكة ميخائيل بصا الحجر مركز بســـيون، التابع 
إليبارشـــية طنطـــا. ولـــد األب المتنيـــح فـــي 21 مـــارس 1946م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 
13 مـــارس 1987م، ونـــال القمصيـــة يـــوم 4 يوليو 2008م، وأقيمت صالة تجنيزه 
بكنيســـته فـــي الثانيـــة مـــن بعـــد ظهر اليـــوم ذاتـــه. خالص تعازينا لنيافـــة األنبا بوال 
مطـــران إيبارشـــية طنطـــا، ولمجمـــع كهنة اإليبارشـــية، فـــي نياحـــة األب المبارك 

القمـــص ميخائيـــل القمـــص حزقيال، وألســـرته وكل محبيه.

الراهب بولس الفاخوري 
بدير األنبا متاؤس الفاخوري بإسنا

رقـــد فـــي الـــرب يوم الثنين األول من يونيو 2020م، الراهب بولس الفاخوري 
مـــن ديـــر القديـــس األنبـــا متـــاؤس الفاخـــوري بإســـنا، إثـــر تعرضـــه لوعكـــة صحيـــة 
شـــديدة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس دير الســـريان 
بـــوادي النطـــرون والمشـــرف على دير القديـــس األنبا متاؤس الفاخوري بإســـنا، 

ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الدير في نياحـــة األب بولـــس الفاخوري.
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ْر إِلَهَك َدائًِما« )هوشع ١٢: ٦( ، وَاْنَتِظ قَّ َ َة وَالْ رَّْحَ  إِلِهَك. اِْحَفِظ ال
َ

ارْجْع إىِل
َ
نَْت ف

َ
»وَأ

نؤمـــن بالمواهــــــــــــــــــب المتعـــددة 
للـــروح القـــدس لـــكل َمـــْن لـــه دور 
فـــي الكنيســـة المقدســـة، مثـــل كالم 
حتـــى  أو  العلـــم  أو كالم  الحكمـــة 
األرواح  وتمييـــز  القـــوي  اإليمـــان 
والحكمـــة والتدبيـــر الحســـن ألمـــور 
الكنيســـة المقدســـة، لذلـــك يوصـــي 
القديس بولس الرســـول: »جدوا في 
المواهـــب الُحســـنى، وأيًضـــا أريكـــم 
)1كـــو31:12(.  أفضـــل«  طريًقـــا 
يحتـــاج  الكنيســـة  فـــي  عمـــل  وكل 
للعمـــل  القـــدس  الـــروح  قيـــادة  إلـــى 
الروحـــي والخدمي، فـــكل المؤمنين 
ويشـــّبهها  الكنيســـة،  فـــي  أعضـــاء 
الواحـــد  بالجســـد  بولـــس  القديـــس 
»ألن  كثيـــرة  أعضـــاء  لـــه  الـــذي 
كمـــا أن الجســـد واحـــد ولـــه أعضاء 
كثيـــرة.. كذلـــك المســـيح أيًضا ألننا 
جميًعـــا بـــروح واحـــد أيًضـــا اعتمدنا 
إلـــى جســـٍد واحـــٍد.. وجميعنا ُســـقينا 
)1كـــو12:12- واحـــًدا«  روًحـــا 

13(. هـــذه الحقائـــق تجعلنا نجتهد 
العمـــل  لينجـــح  مًعـــا  التعـــاون  فـــي 
إلـــى  بالجميـــع  ونصـــل  الكنســـي، 
الرتـــب  فـــكل  نفـــس،  كل  خـــالص 
الكنيســـة حتـــى الشمامســـة ُيشـــترط 
ومملوئيـــن  لهـــم  »مشـــهوًدا  فيهـــم 
مـــن الروح القدس وحكمـــة فنقيمهم 
)أع3:6(،  الخدمـــة«  هـــذه  علـــى 
وكانـــت النتيجـــة »كلمـــة هللا تنمـــو 
جـــًدا  يتكاثـــر  التالميـــذ  وعـــدد 
وجمهـــور كثيـــر يطيعـــون اإليمان« 
)أع7:6(. وبذلـــك يتحقـــق مـــا جاء 
يـــارب  »عّرفنـــي  المزمـــور:  فـــي 
طرقـــك.. علمنـــي ُســـبلك، اكشـــف 
مـــن  عجائـــب  فـــأرى  عينـــّي  عـــن 
ناموســـك.. افتح شفتّي فيخبر فمي 
بتســـبيحك« )مـــز119، مـــز50(. 
وبذلـــك يتمتـــع المؤمـــن بوصيـــة هللا 
ويصـــل لكمالهـــا »لـــكل كمال رأيت 
منتهى أما وصاياك فواســـعة جًدا« 
)مز119(، فيستمتــــــــــــــع المؤمــــــــــن 
قيـــوًدا  يعتبرهـــا  ول  هللا،  بوصيـــة 
للكمـــال  مجـــاًل  يراهـــا  بـــل  عليـــه 
المفـــرح الذي ُيكلَّل بخالص النفس 
الـــذي  الجاهـــل  عكـــس  وهكـــذا.. 
قـــال فـــي قلبـــه ليـــس إلـــه وبالتالـــي 

إيمانـــه ويهلـــك. يضمحـــل 

ممـــا ســـبق يتضـــح أن مواهـــب 
الـــروح القـــدس ليســـت للتباهـــي أو 
واقتـــداء  للخدمـــة  لكـــن  التفاخـــر 
ســـير  فـــي  رأينـــا  كمـــا  النفـــس، 
الشـــهداء واإليمـــان القـــوي والجـــرأة 
بالســـيرة  بالفضيلـــة  المجاهـــرة  فـــي 
وليـــس  الـــدم  وشـــهادة  والكلمـــة، 
فقـــط شـــهادة الفـــم، وأيًضـــا حســـن 
الســـيرة والســـريرة، والقدوة الحســـنة. 
ومـــن األمثلـــة التوضيحيـــة بطـــرس 
الرســـول الـــذي أنكـــر ثـــالث مرات، 
شـــهد بالدم مصلوًبا منكس الرأس، 
فـــي  شـــك  الـــذي  الرســـول  وتومـــا 
القيامة، شـــهد بدمه بعد كرازة قوية 

فـــي إقليـــم الهنـــد.
حًقـــا »إن كل عطيـــة صالحـــة 
وكل موهبـــة تامـــة هـــي مـــن فـــوق 
نازلـــة مـــن عنـــد أبـــي األنـــوار الذي 
ليـــس عنـــده تغييـــر ول ظـــل دوران 
شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون 
باكـــورة مـــن خالئقـــه« )يـــع17:1-

18(. ومـــن المقاييس المهمة التي 
وضعهـــا الكتـــاب المقـــدس لحـــرب 
رِّب أني  الشـــر »ل يقـــل أحـــد إذا جُّ
ُأَجـــرَّب مـــن ِقَبـــل هللا، ألن هللا غير 
ُمَجـــرَّْب بالشـــرور وهـــو ل ُيجـــرِّب 
أحـــًدا، ولكـــن كل واحـــد ُيَجـــرَُّب إذا 
انجـــذب وانخـــدع مـــن شـــهوته، ثـــم 
خطيـــة،  تلـــد  حبلـــت  إذا  الشـــهوة 
ُتنتـــج موًتـــا.  َكُملـــت  إذا  والخطيـــة 
األحبـــاء«  أخوتـــي  يـــا  تضلـــوا  ل 

)يـــع16-13:1(.
لشـــك أن عمـــل الـــروح القدس 
فـــي المؤمنيـــن يقـــود مســـيرة حياتهم 
بطريقـــة عمليـــة، ليـــس فـــي الخدمة 
فقط ولكن في كل خطوة يتخذونها 

فـــي الخدمة وفـــي الحياة.
وأختـــــــــــــم حديثـــــــــــــي بمـــا قالـــه 
القديس يعقـــــــــــــوب: »ل تكونــــــــــــوا 
معّلميـــن كثيريـــــــــــــن يـــا إخوتــــــــــــــي 
عالميـــن أننـــا نأخـــذ دينونـــة أعظم 
فـــي أشيــــــــــــاء كثيـــرة نعثـــر  ألننـــا 
جميعنــــــــا« )يع1:3-2(. فالتعليم 
بالقـــدوة أفضـــل كثيـــًرا مـــن التعليم 
نفعـــل الثنيـــن  بالكلمـــة، فدعونـــا 
أن نقـــــــــــول حســـًنا بإيمان صحيح 

وأعمـــال جيـــدة تمجـــد هللا.
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عيـــد حلـــول الروح القـــدس هو أحد 
األعيـــاد الســـيدية الكبـــرى، وفيـــه نحتفل 
بتـــذكار حلـــول الروح القدس على آبائنا 
الرســـل األطهـــار فـــي عليـــة صهيـــون. 
المســـيحية  الكنيســـة  مولـــد  عيـــد  وهـــو 
فـــي كل العالـــم، لذلـــك فلـــه أهميتـــه فـــي 
الكنيســـة، نـــري فيـــه عمـــاًل عجيًبـــا وهو 
بـــأن يرســـل روحـــه  تمـــام موعـــد اآلب 
للكنيســـة الناشـــئة. وفي هذ العيد نتأمل 

عـــّدة أمـــور نافعة للكنيســـة: 
وحدانيـــة القلـــب هـــي ســـر عمل 
الـــروح القـــدس وانسكابـــــــه وســــــــــــر 

قـــوة الكنيســـة: 
عـــن هـــذا يذكــــــــــــر ســـفر العمـــال 
كان  الخمســـين  يـــوم  حضـــر  »ولمـــا 
الجميـــع مًعـــا بنفس واحـــدة« )أع1:2(، 
ول  للنقـــد  ول  للتشـــيُّع  ول  للتفـــرُّق  فـــال 
للهجـــوم، بـــل بـــروح واحـــدة اجتمع الكل 
فـــي العليـــة، لذلك اســـتحقوا موعد اآلب 
وقوتـــه بحلـــول روحـــه القـــدوس عليهـــم. 
لذلـــك فـــإن طلبـــة الكنيســـة األولـــى فـــي 
القـــداس اإللهـــي بعـــد حلـــول  صلـــوات 
هـــي:  األســـرار  علـــى  القـــدس  الـــروح 
»وحدانيـــة القلب التي للمحبة فلتتأّصل 
فينـــا«. كما تكّرر الكنيســـة نفس الطلبة 
فـــي صلوات القداس الباســـيلي »اجعلنا 
مســـتحقين كلنا يا ســـيدنا أن نتناول من 
قدســـاتك... لكـــي نكـــون جســـًدا واحـــًدا 
وروًحـــا واحـــدة«. فوحدانيـــة القلـــب هـــي 
شـــرط لزم لعمـــل الـــروح فـــي الكنيســـة، 
ومـــا أحوجنـــا فـــي هـــذه األيـــام أن نعمل 
مـــن أجـــل هـــذه الوحدانيـــة فـــي الفكـــر، 
وفـــي  الســـلوك،  وفـــي  الهـــدف،  وفـــي 

المنهـــج، وفـــي التعليـــم.
لاجتمـــاع  مـــكان  للكنيســـة  كان 

مـــن أجـــل الصـــاة: 
وكان هـــذا المـــكان هـــو بيـــت مريـــم 
مرقـــس  مـــار  العظيـــم  كاروزنـــا  والـــدة 
أجـــل  مـــن  الجتمـــاع  وكان  الرســـول، 
الصـــالة، فكانـــت لهـــم روح واحـــدة فـــي 
الفكـــر  يكـــون  ان  أجـــل  مـــن  العبـــادة 
واحًدا مســـتقيًما، فال يعيش كل إنســـان 
أو  للحيـــاة  مختلفـــة  طريقـــة  مســـتعذًبا 
الصـــالة والعبـــادة، ولكـــن الجميـــع كانوا 
واحـــد  بقلـــب  بانســـكاب،  يجتمعـــون 
ومنهـــج واحـــد وتعليم واحـــد، مبني على 
التعليـــم اإللهي المســـتقيم. وبهذا أرســـل 
بألســـنة ناريـــة،  القـــدوس  الـــرب روحـــه 
ألســـنة لكيمـــا ُيعَطوا قـــوة الكلمة، ونارية 
لكـــي مـــا تكـــون كلمتهم فّعالـــة ومطّهرة.

الـــروح القـــدس هـــو العامـــل فـــي 
الكنيســـة مـــن القـــرن األول وإلــــــــى 

يومنـــا هـــذا:

فالـــرب الـــذي أّســـس كنيســـته على 
الصخـــرة »والصخـــرة كانـــت المســـيح« 
)1كـــو4:10( بإيمـــان مســـتقيم ســـوف 
يحفظهـــا بعمـــل روحـــه فيهـــا، فســـوف 
تبقـــي الكنيســـة قويـــة مهمـــا تعرضـــت 
تبقـــي  وســـوف  واألنـــواء،  للعواصـــف 
يوقـــف  أن  إنســـان  أراد  مهمـــا  فّعالـــة 
قـــوة عملهـــا، ألنهـــا مبنيـــة علـــى الـــرب 
يســـوع اإللـــه الحقيقـــي، ونحـــن نؤمـــن 
يحفظهـــا  أن  يســـتطيع  الـــرب  أن 
وإيمانهـــا وأولدهـــا إلـــى اليـــوم األخيـــر 

بقـــوة وعمـــل روحـــه القـــدوس.
نحـــن علـــى رجـــاء عمـــل الـــروح 

القـــدس فـــي الكنيســـة نخـــدم: 
وعلـــى رجـــاء عمـــل الـــروح القـــدس 
فـــي الكنيســـة ننظـــر للمســـتقبل برجـــاء، 
ونؤمن أن الرب يعمل في كنيســـته بقوة 
لتمتد الكرازة وُيعَلن اســـمه. ول يستطيع 
إنســـان أن يوقـــف عمـــل الـــروح القـــدس 
توقـــف  خطايانـــا  فقـــط  الكنيســـة،  فـــي 
عمـــل الـــروح في الكنيســـة، لذلـــك علينا 

أن نحـــرص علـــى توبتنـــا المســـتمرة.
بالحلـــول  ُيعـــَرف  مـــا  هنـــاك 
وحلـــول  القـــدس،  للـــروح  األقنومـــي 

القـــدس الـــروح  لمواهـــب 
)1كـــو12(  فـــي  المذكـــورة  وهـــو 
»أّمـــا مـــن جهـــة المواهـــب الروحية أيها 
اإلخـــوة.. فأنـــواع مواهـــب موجودة ولكن 
الـــروح واحـــد«. وإيماننا أن حلول الروح 
القـــدس علـــى التالميذ يوم الخمســـين لم 
يكـــن حلـــوًل أقنومًيـــا بـــل حلـــول لمواهب 
اســـتحقت  التـــي  الوحيـــدة  أّمـــا  الـــروح. 
أن تنـــال الحلـــول األقنومـــي فهـــي أمنـــا 
البـــن  تجســـد  بطنهـــا  مـــن  إذ  العـــذراء 
الكلمة بحلول روح الرب عليها »الروح 
القدس يحّل عليِك، وقوة العلي تظّللِك، 
لذلـــك القـــدوس المولود منـــك ُيدعى ابن 
يـــوم  التالميـــذ  أّمـــا  )لـــو35:1(.  هللا« 
الـــروح  حلـــول  نالـــوا  فقـــد  الخمســـين، 
القـــدس كحلـــول لمواهب الـــروح عليهم. 
ونحـــن أيًضـــا نتمتـــع بعمـــل الـــروح فينـــا 
باألسرار الكنسية، وبالصلوات والتوبة، 
فباألســـرار الكنســـية ننـــال مواهب الروح 
بالحلـــول  نؤمـــن  أننـــا  كمـــا  القـــدس، 
المتكـــّرر لمواهـــب الـــروح القـــدس علـــى 
لمنـــح  ســـواء  األســـرار،  فـــي  اإلنســـان 
ســـلطان الكهنـــوت بأيـــدي الكنيســـة أو 
لنـــوال الِنَعـــم الروحيـــة فـــي األســـرار، أو 
لمـــؤازرة الخدام في خدمتهـــم وحياتهم.. 

هـــذا هـــو إيماننا. 
لنحـــرص إًذا أن نرتبط بالكنيســـة 
واألســـرار، فهي مســـتودع عمل الروح 

في الكنيســـة.
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عظة األحد 7 يونيو 2020م على القنوات الفضائية المصرية

ونحـــن نحتفـــل بعيـــد العنصـــرة، أهنـــئ حضراتكـــم 
وأهنـــئ كل كنائســـنا فـــي داخـــل وخـــارج مصـــر، وأهنـــئ 
كل من يحتفلون بعيد الخمســـين في هذا اليوم. وأهمية 
هـــذا اليـــوم ترجـــع إلى أن الكنيســـة المســـيحية ُوِلدت في 
هـــذا اليـــوم، ُوِلـــدت فـــي أورشـــليم ومنها إلـــى كل العالم. 
فـــي العهـــد القديم كان الشـــعب يحتفـــل بعيد الفصح، ثم 
يحتفلـــون بعيـــد الحصاد، وهذا يقابله عيـــد القيامة وبعد 
خمســـين يوًمـــا عيـــد حلـــول الـــروح القـــدس. وبعـــد عيـــد 
الفصـــح يحتفلـــون بعيـــد تســـليم الناموس، ونحـــن نحتفل 

بعيـــد حلول الـــروح القدس. 
فـــي ذلـــك اليـــوم، كل واحـــد مـــن الحاضرين كانت 
لـــه لغتـــه وتاريخـــه، يجتمعـــون في هذا اليـــوم اليهود من 
كل العالـــم، ومـــا حـــدث ُيعـــد شـــيًئا غريًبا، يقـــول الكتاب 
هــــــــــذه كانــــــــــــــت  َعاِصَفـــٍة«،  ِريـــٍح  ُهُبـــوِب  ِمـــْن  »َكَمـــا 

العامـــة األولى.
الناريـــة  الثانيـــة: أن ظهـــرت األلســـنة  العامـــة 
منقســـمة على كل واحد منهم، هذه األلســـنة نعبر عنها 
فـــي األيقونـــات أنهـــا مســـتقرة فـــوق رؤوس المجتمعيـــن 
فـــي العليـــة عندمـــا أخـــذوا الوعـــد السابــــــــــــق أن الـــروح 

عليهم. يحـــل 
العامة الثالثة: التكلم بألســـنة. ابتدأ المجتمعون 
مـــن كل مـــكان يتكلمـــون بلغتهـــم.. أول معجـــزة كانـــت 
كالم، وثانـــي معجـــزة ســـماع. تكلـــم الحاضـــرون مـــع 
بعضهـــم، وســـمعوا عظـــة بطـــرس. الـــروح القـــدس ترجم 
كالم بطـــرس الصيـــاد البســـيط، وابتـــدأ كل واحد يســـمع 
بلغتـــه بطـــرس الرســـول الـــذي قـــال عظة ناريـــة خاطب 
بهـــا الجمـــوع، وهـــذه العظـــة تاريخيـــة وتربويـــة وكرازية، 
وأيًضـــا توضيحيـــة يوّضـــح بهـــا األحـــداث التـــي حدثـــت 
فـــي أورشـــليم مـــن صلـــب المســـيح ثم قيامتـــه وصعوده.

الحديـــث عـــن الـــروح القـــدس حديث ممتـــد، يكفي 
أن الكنيســـة ســـجلته في صالة الســـاعة الثالثة. اســـمع 
روح  المعـــّزي،  الســـمائي  الملـــك  »أيهـــا  الجـــزء  هـــذا 
الحـــق، الحاضـــر فـــي كل مـــكان والمالـــئ الـــكل، كنـــز 
الصالحـــات، ومعطـــي الحيـــاة، هلـــم تفضـــل وحـــّل فينا، 
وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوســـنا«. 
هـــذه الصـــورة عـــن الـــروح القـــدس تجعلنـــا نركـــز علـــى 
نقطتيـــن: 1- عمـــل الــــــــــــروح القـــــــــــــدس، 2- ثمـــــــــــــر 

القدس. الـــروح 
أواًل: عمل الروح القدس

هـــو يعمـــل فينـــا، لكـــــــــــــن أركــــــــــــــــز علــــــــــى ثـــالث 
فئـــات محـــددة:

- أول عمل: هو روح الحق والمعرفة
اإلنســـان فـــي مســـيرة حياتـــه يتلـــوث ذهنـــه وقلبـــه 
وكالمـــه، اإلنســـان ل يقـــول الحق بل ويبعد عن الحق، 
ودخل في متاهات الكذب والرياء والشـــكليات، وينســـى 
أن حياتـــه بخـــار يظهـــر قليـــاًل ثـــم يضمحـــل، فجميعنـــا 
نـــري البخـــار يظهر ثواٍن ويذهب. والروح القدس عندما 

ســـواء فـــي نطـــاق الكنيســـة الصغيـــرة أو الكبيـــرة، أنـــه: 
1- روح الحـــق، 2- روح التعزيـــة، 3- روح الوحـــدة 

علـــى كل مســـتوى.
ثانًيا: ثمر الروح القدس

ـــا َثَمـــُر  قيـــل فـــي رســـالة غالطيـــة )22:5(: »َوَأمَّ
ُلْطـــٌف  َأَنـــاٍة  ُطـــوُل  َســـاَلٌم،  َفـــَرٌح  َمَحبَّـــٌة  َفُهـــَو:  وِح  الـــرُّ
ـــٌف«. هـــذا الثمـــر هو الذي  َصـــاَلٌح، ِإيَمـــاٌن َوَداَعـــٌة َتَعفُّ
يخـــرج منـــك، وهـــذا نتيجـــة عمـــل الـــروح القـــدس فيـــك، 
وهو ينشـــأ في حياة اإلنســـان، فهو زرع يحتاج أرضية 
وهـــي أرضيـــة المحبـــة. ثمـــر الـــروح القـــدس ل يظهـــر 
بـــدون المحبـــة. هـــل المحبة موجودة فيـــك؟.. هل لديك 
القـــدرة علـــى حـــب اآلخر وحـــب الطبيعة وتحـــب الحياة 
األبديـــة، أم محبتـــك ناقصـــة؟ المحبـــة يجـــب أن تتجـــّدد 
باســـتمرار، تعطـــي ثمرهـــا فـــي حينه. هـــذا الموقف يريد 
حكمـــة وهـــدوًءا، هـــذه الصـــورة الحلـــوة، األرضيـــة هـــي 
المحبـــة، إن توّفـــرت يظهـــر لديـــك ثمـــر الـــروح العظيم. 
اإلنســـان المفـــرح هـــو القادر أن يقدم رســـالة فرح. 
هـــل لديـــك ثمـــره الفـــرح؟ فـــرح الـــروح يعمل فـــي داخلنا، 

وفـــرح الرب هـــو قوتنا. 
ثمرة ثانية وهي الســـالم، أنت تســـتطيع أن تصنع 
ســـالًما فـــي كل مـــكان. يوجـــــــــــد شخـــــــــــص وجـــــــــــــــوده 
يســـّبب أزمـــات وغيـــر مـــوزون، ويوجـــد شـــخص كلمتـــه 
الطيبـــة تريـــح »فطوبـــى لصانعـــي الســـالم، ألنهـــم أبناء 

هللا ُيدَعـــون«. 
يقـــول أيًضـــا ثمـــرة طـــول األنـــاة وثمـــرة الصـــالح 
ـــف... ول تنـــَس الشـــرط  وثمـــرة اإليمـــان والوداعـــة والتعفُّ
واألرضيـــة التـــي يعمـــل فيهـــا الـــروح القـــدس )المحبـــة( 
لكـــي يثمـــر. إذا قـــرأت غالطيـــة 5 تجـــد 17 نوًعـــا مـــن 

الخطايـــا، وتجـــد أيًضـــا ثمـــر الـــروح. 
نحـــن نبـــدأ صـــوم الرســـل بـــدًءا مـــن الغـــد، وهـــو 
صـــوم الخدمـــة، نصلـــي مـــن أجـــل بعضنـــا، ونحتفـــل 
بعيـــد العنصـــرة صباًحـــا فـــي طقس جميـــل، وفي صالة 
الســـجدة ثـــالث ســـجدات مثـــل التالميـــذ عندمـــا عاشـــوا 
هـــذا اليـــوم. ل تنـــَس أن التالميـــذ بعـــد حلـــول الـــروح 
القـــدس »امتـــأوا مـــن الـــروح القـــدس«، ومـــن أورشـــليم 
امتـــدت الكـــرازة لكل العالم فـــي إنطاكية وروما ومصر، 
حتـــى بـــالد الهند، وكل الرســـل انطلقوا للكـــرازة. يعطينا 

المســـيح أن نعيـــش هـــذه المشـــاعر ونتمتـــع بهـــا. 
اليوم أعطيتك تدريبين:

1- احفـــظ صلـــوات الســـاعة الثالثـــة وخاطب بها 
عمل الـــروح القدس.

2- اقرأ رســـالة غالطية تجد بها مفردات الجســـد 
وثمر الروح.

يباركنـــا مســـيحنا بـــكل بركـــة روحيـــة ونحـــن فـــي 
ظـــل هـــذه الظـــروف انتشـــار فيـــروس كورونـــا، ولكننـــا 
واثقـــون أن »كل األشـــياء تعمـــل مًعـــا للخيـــر«. كونـــوا 
علـــى ثقـــة، لكـــن اتبعـــوا كل التعليمـــات التـــي تصـــدر 
عـــن وزارة الصحـــة ومنظمة الصحـــة العالمية، وابتعدوا 
عن الزحام والتجمعات، وارتدوا الكمامات، واســـتخدموا 
بـــاهلل.  الروحيـــة  بعالقتكـــم  الهتمـــام  مـــع  المطّهـــرات، 
ونصلـــي أن يرفـــع هللا عن العالم الموت والوباء والغالء 
وســـيف األعـــداء. ارفـــع عـــن العالـــم وأعـــِط كل هـــدوء 
وســـالم. ربنـــا يحفظكم ويبـــارك حياتكم. إللهنا كل مجد 

وكرامـــة مـــن اآلن وإلـــى األبـــد. آميـــن.

يعمل في اإلنسان يجعله شاهًدا للحق، ويعطي معرفة 
حقانيـــــــــــة ألنــــــــــه »يأخذ مما لي )المســـيح( ويخبركم«.

فكـــر  فلنـــا  نحـــن  »أّمـــا  بولـــس:  القديـــس  يقـــول 
المســـيح«، الـــروح عندمـــا نطلبـــه يعطيـــك شـــهادة الحق 
أن »يكون كالمكم نعم نعم ول ل« لكي تعيش حياتك 
بالصورة التي أراد هللا لكل إنســـان أن يعيشـــها. بطرس 
الرســـول الصيـــاد يقـــف أمام الجموع وتكـــون النتيجة أن 

يقابـــل اآللف، وهـــذه اآللف تؤمـــن.. روح الحـــق.
2- روح التعزية و الراحة

بمعنـــي أنـــه يعطـــي تعزيـــة وراحـــة داخليـــة قلبيـــة 
ضميريـــة لإلنســـان الـــذي يتعـــرض ألزمـــات ومواقـــف 
غضـــب ومواقـــف الفشـــل والخســـارة، ولكن عمـــل الروح 
القـــدس أنـــه يعطـــي الطمأنينـــة و التعزيـــة »عنـــد كثـــرة 
همومـــي فـــي داخلـــي، تعزياتـــك تلـــّذذ نفســـي«. تعزيات 
الـــروح تجعـــل اإلنســـان كأنـــه يعيـــش فـــي متعـــة أو لّذة. 
عمـــل الـــروح القـــدس فـــي األســـرار يعطـــي شـــكاًل مـــن 
أشـــكال الراحة. ومن أســـماء الروح القدس »روح الحق 
المعـــزي«، وكلمـــة »المعـــزي« أي مثـــل أم تربـــت علـــى 
ابنهـــا فيشـــعر براحة. ونحن فـــي ظروفنا الحالية نحتاج 
لالطمئنـــان مـــن هللا.. مـــن القصـــص اللطيفـــة أن مركًبا 
كانـــت تســـير فـــي البحـــر وكادت تغـــرق، وكان الـــكل 
خائًفـــا وحولهـــم ميـــاه كثيـــرة، فابتـــدأ الـــكل يصلـــي، لكن 
وبينمـــا الجميـــع خائفـــون، وجـــدوا طفلـــة صغيـــرة تلعب، 
فقالـــوا لهـــا لمـــاذا لســـِت خائفـــة؟ فقالت لهـــم: ألن والدي 
هـــو قبطـــان المركـــب. هكـــذا اإلنســـان عندما يشـــعر أن 
هللا روح الحـــق المالـــئ كل مـــكان يعطيـــه التعزيـــة فـــي 

آلمـــه كل يـــوم.
3-الروح يعمل عمل الوحدة

الوحـــدة الحقيقيـــة تكـــون بعمـــل الـــروح القدس في 
القلـــوب واألفـــكار، يقـــول الســـيد المســـيح فـــي الصـــالة 
الوداعيـــة فـــي يوحنـــا 17 »ِلَيُكـــوَن اْلَجِميـــُع َواِحـــًدا، َكَما 
َأنَّـــَك َأْنـــَت َأيَُّهـــا اآلُب ِفـــيَّ َوَأَنـــا ِفيـــَك، ِلَيُكوُنوا ُهـــْم َأْيًضا 
َواِحـــًدا ِفيَنـــا«. الـــروح القدس يعطي الوحـــدة في الثالوث 
لإلنســـان، والوحـــدة فـــي المســـيح هـــي وحـــدة اإليمـــان، 
ونحـــن نعيـــش ألجـــل تكميـــل القديســـين، وهـــذا الكمـــال 
ألجـــل أن نحيـــا الوحـــدة. يقـــول القديـــس بولـــس »ألجل 
تكميل القديســـين لعمل الخدمة«. الروح القدس يعطينا 
هـــذه الوحـــدة فـــي البيـــت الواحد عند تكوين أســـرة جديدة 
في ســـر الزيجة، كانت أول خطوة عند المذبح ويصير 
الثنـــان واحـــًدا، كيـــان زيجي واحد، وبوجـــود هذه الروح 
لتكتمـــل هـــذه الوحـــدة. لهـــذا احفظ دائًما صالة الســـاعة 
صلواتـــك  فـــي  بهـــا  وصـــلِّ  والقطـــع  اإلنجيـــل  الثالثـــة 
»روحـــك القـــدوس يـــا رب الـــذي أرســـلته علـــى تالميذك 
القديســـين ورســـلك المكرميـــن فـــي الســـاعة الثالثة...«. 
وجـــود الـــروح القـــدس يجعـــل الجميـــع واحـــًدا، نصلـــي: 
»لكـــن نســـألك أن تجـــدده فـــي أحشـــائنا، يـــا ربنـــا يســـوع 
المســـيح ابـــن هللا الكلمـــة، روًحـــا مســـتقيًما ومحيًيا، روح 
النبـــوة والعفـــة، روح القداســـة والعدالـــة والســـلطة، أيهـــا 
القـــادر علـــى كل شـــيء«. هـــذه أعمـــال الـــروح القـــدس 
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حت مت يضاد أحدنا اآلخر؟ إىل مت يارب بعضنا ابلعض، فنفرح بذلك إبليس عدونا؟ )القديس يوحنا ذهيب الفم(
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ُعِليَّـــة صهيـــون  وقـــد شـــهدت 
المباركـــة أحداًثـــا أخـــرى هامـــة...

فقـــد ظهـــر فيهـــا الـــرب يســـوع 
ثـــــــاث مـــــــــــرات لتاميــــــذه بعـــــــد 

قيامتـــه المقدســـة.
المـــرة األولـــى: لّمـــا كان مســـاء 
أحـــد القيامة، وكانت أبـــواب )الُعِليَّة( 
ُمغلَّقـــة بســـبب الخـــوف مـــن اليهـــود، 
جـــاء يســـوع ووقـــف في الوســـط وقال 
لهـــم: ســـالم لكم، ولما قـــال هذا أراهم 
يديـــه ورجليـــه وجنبـــه، ففـــرح التالميذ 
)يـــو20،19:20(.  الـــرب  رأوا  إذ 
وكان تومـــا غائًبـــا، ولمـــا رجـــع قـــال 
لـــه التالميـــذ: قد رأينا الرب، فتشـــّكك 

األمر. فـــي 
المـــــــــرة الثانيــــــــة: وبعـــد ثمانية 
أيـــام )فـــي األحـــد التالي( جاء يســـوع 
واألبـــواب ُمغلَّقـــة ووقـــف فـــي الوســـط 
)فـــي نفـــس الُعِليَّة(، وقال لهم: ســـالم 
لكـــم، ثـــم قـــال لتومـــا هـــات أصبعـــك 
، وهــــــــــــات  إلى هنــــــــــــا وأبصــــــــــر يديَّ
يـــــــــــدك وضعهــــــــــا فــــــــــــي جنبـــــــــي... 
وإلهـــي  ربـــي  وقـــال:  تومـــا  أجــــــــــــاب 
إيمانـــه  أعلـــن  )يـــو29-26:20(، 

وتخّلـــص مـــن شـــكوكه.
المـــرة الثالثة: ظهـــور الصعود: 
ظهـــر لهـــم فـــي الُعِليَّـــة ثـــم أخرجهـــم 
خارًجـــا إلـــى بيت عنيا )ثـــم إلى جبل 
الزيتون(، ورفع يديه وباركهم وصعد 
لـــه ورجعـــوا  فســـجدوا  الســـماء،  إلـــى 
إلـــى أورشـــليم بفـــرح عظيـــم. وصعدوا 
إلـــى الُعِليَّة التـــي كانوا يقيمـــون فيها 

أع13-1:1(. )لـــو50:24-52؛ 
الرســـول:  متيـــاس  اختيـــار   +
بطـــرس  وقـــف  الـــرب  صعـــود  بعـــد 
ُعِليَّـــة صهيـــون،  فـــي  بيـــن التالميـــذ 
وطالبهـــم باختيـــار واحـــد بـــدل يهـــوذا 
الخائن، ليكون عدد الرســـل 12 كما 
الـــروح  الـــرب يســـوع. وألن  اختارهـــم 
القـــدس لـــم يكـــن قـــد حـــّل عليهـــم بعد 
ليرشـــدهم لأصلح، عملـــوا قرعة بين 
همـــا  الســـبعين  التالميـــذ  مـــن  اثنيـــن 
للـــرب:  وقالـــوا  ومتيـــاس،  يســـطس 
عّيـــن أنـــت يا رب من هذيـــن الثنين 
أيًّـــا اخترتـــه، ثـــم ألقوا القرعـــة فوقعت 
علـــى متيـــاس، فُحســـب مـــن األحـــد 

)أع26-15:1(. رســـوًل  عشـــر 
+ حلـــول الـــروح القـــدس على 
التاميـــذ فـــي ُعِليَّـــة صهيـــون: لما 

حضـــر يـــوم الخمســـين كان الجميـــع 
مـــن  بغتـــة  وصـــار  واحـــدة،  بنفـــس 
الســـماء صـــوت كما مـــن هبوب ريح 
كانـــوا  حيـــث  البيـــت  ومـــأ  عاصفـــة 
جالســـين )بيـــت مـــار مرقـــس حيـــث 
ُعِليَّـــة صهيون(، وظهرت لهم ألســـنة 
اســـتقرت  نـــار  مـــن  كأنهـــا  منقســـمة 
علـــى كل واحـــد منهم. وامتأ الجميع 
مـــن الـــروح القـــدس وابتـــدأوا يتكلمون 
بألســـنة أخـــرى كمـــا أعطاهـــم الـــروح 
أن ينطقـــوا )أع1:2-4(. هنـــا ُولـــدت 
هنـــا  ومـــن  المســـيحية،  الكنيســـة 

انتشـــرت إلـــى كل العالـــم.
+ ُعِليَّـــة يافا: لمـــا ماتت طابيثا 
الممتلئـــة رحمـــة وإحســـانات وأعمـــال 
فـــي  ووضعوهـــا  غّســـلوها  صالحـــة، 
بطـــرس  واســـتدعوا  الُعِليَّـــة،  هـــذه 
ة  الرســـول الـــذي كان موجـــوًدا فـــي ُلدَّ
)مدينـــة اللـــد( القريبـــة مـــن يافـــا، ولما 
جـــاء ركـــع وصلـــى وقـــال: يـــا طابيثا 
وجلســـت،  عينيهـــا  ففتحـــت  قومـــي، 
ففرح كل الناس الذين كانت تخدمهم 

)أع42-36:9(.
+ ُعِليَّـــة أخرى فـــي يافا: كانت 
هـــذه الُعِليَّـــة فـــي بيـــت رجل مســـيحي 
اســـمه ســـمعان الدّباغ، وفي يوم كان 
بطـــرس ضيًفا عنـــده، وصعد بطرس 
إلـــى الُعِليَّـــة ليصلـــي صالة الســـاعة 
ســـماوية،  رؤيـــة  ورأى  السادســـة، 
مـــن  كرنيليـــوس  ُرســـل  جـــاءه  ثـــم 
معهـــم،  فذهـــب  يســـتدعونه  قصريـــة 
وكّلـــم كرنيليـــوس وأهـــل بيتـــه بكلمـــة 
الخـــالص، فآمن واعتمـــد، وكان أول 
أممـــي يدخـــل اإليمـــان، وفتـــح بـــاب 
أن  اليهـــود  وَعِلـــم  لأمـــم،  اإليمـــان 
قـــد انســـكبت  القـــدس  الـــروح  موهبـــة 
اإليمـــان  فـــي  ليدخلـــوا  األمـــم  علـــى 

)أع10(. بالمســـيح 
+ ُعِليَّة ترواس باليونان: قاعة 
على ســـطح مبنـــى في ترواس، عمل 
فيـــه معلمنـــا بولـــس الرســـول اجتماًعا 
منتصـــف  إلـــى  يعـــظ  وظـــّل  كبيـــًرا، 
الليـــل، وكانـــت مصابيـــح كثيـــرة فـــي 
الحاضريـــن  أحـــد  وتثّقـــل  الُعِليَّـــة. 
بالنـــوم وســـقط مـــن الـــدور الثالث إلى 
األرض ميًتـــا. فنزل بولس من الُعِليَّة 
ووقـــع عليـــه وعانقـــه وصلـــى بحـــرارة 
أن يقيمـــه الـــرب فقـــام مـــن المـــوت. 
وأتـــوا بالفتى )أفتيخـــوس( حًيا وتعزوا 
تعزية ليست بقليلة )أع12-7:20(.

تتســــــــــــــم الكنيســـــــــــــــــة القبطيـــــــــــــــــة 
األرثوذكســـية بعالمـــات ومواصفــــــــــات 
هامـــة، تنفـــرد بهـــا عـــن أي كيـــــــــــــان 
آخـــر، وهـــذه الســـمات نســـمعها على 
فـــم الشـــماس -فـــي القـــداس اإللهـــي- 
حينمـــا ينادينـــا قائـــاًل: “صلوا من أجل 
ســـامة الواحدة، الوحيدة، المقدسة، 
كنيســـة هللا،  الرســـولية،  الجامعـــة، 

األرثوذكســـية” وهي:
1- الواحـــدة: فليس هناك ســـوى 
كنيســـة واحـــدة، ســـواء، منــــــــــــــذ األزل 
المســـار  خــــــــــــــالل  أو  فكـــر هللا،  فـــي 
البشـــري كلـــه، أو حتـــى فـــي الخلـــود.. 
فجســـد المســـيح واحـــــــــــد.. وعـــــــــــــروس 

المســـيح واحـــدة.
2- الوحيـــدة: بمعنـــى »الفريـــدة 
فـــي نوعها”، فليس هنـــاك كيان آخر 
المقـــدس،  الكيـــان  فـــي  لهـــا،  مشـــابه 
الـــذي فيـــه يجتمـــع الـــرب مـــع النـــاس، 
مـــع  واألرض  األبديـــة،  مـــع  والزمـــن 

الســـماء، والشـــعب مـــع الشـــعوب.
هللا  روح  أن  إذ  المقدســـة:   -3
القـــدوس هـــو ســـر قداســـة أعضائهـــا، 
فهـــو الـــذي يدشـــن كل عضـــو في هذا 
منـــه  جاعـــاًل  فيـــه،  ويســـكن  الجســـد، 
ًصا للرب، لهذا  هيـــكاًل مقدًســـا وُمخصَّ
تتســـم الكنيســـة بقداســـة الكيـــان والفكر 
والوجـــدان والســـلوك.. وتصير ضميًرا 

حًيـــا للعالـــم فـــي كل مـــكان وزمـــان.
4- الجامعـــة: فـــإن كان العهـــد 

القديـــم قـــد ركـــز على شـــعب واحد هو 
بنـــي إســـرائيل، إل أن العهـــد الجديـــد 
مـــن كل  العالـــم كلـــه،  ليشـــمل  اتســـع 
األمم، والشـــعوب، والقبائل، واأللســـنة 
ُ اْلَعاَلـــَم...«  ـــُه َهَكـــَذا َأَحـــبَّ للاَّ »أَلنَّ
)يـــو16:3(، وهـــو »ُيِريـــُد َأنَّ َجِميـــَع 
َمْعِرَفـــِة  َوإَلـــى  َيْخُلُصـــوَن،  ـــاِس  النَّ

اْلَحـــقِّ ُيْقِبُلـــوَن« )1تـــي4:2(.
5- الرســـولية: فالكنيســـة مبنيـــة 
ْنِبَيـــاِء،  َواأَل ُســـِل  الرُّ َأَســـاِس  »َعَلـــى 
َحَجـــُر  َنْفُســـُه  اْلَمِســـيُح  َوَيُســـوُع 
فالكنيســـة  )أف20:2(.  الزَّاِوَيـــِة« 
جهـــة  مـــن  ســـواء  للرســـل،  امتـــداد 
أو  إيمانهـــم  أو  الشـــخصية،  حياتهـــم 

كرازتهـــم.. أو  تعاليمهـــم 
6- كنيســـة هللا: فالكنيسة ليست 
بـــل  لنفســـها،  ِملـــًكا ألحـــد، ول حتـــى 
هـــي ِملـــك خالـــص هلل، الـــذي أحبهـــا، 
عروًســـا  واقتناهـــا  بدمـــه،  وافتداهـــا 
»َخَطْبُتُكـــْم  لشـــخصه..  مطهـــرة 
َم َعـــْذَراَء َعِفيَفًة  ِلَرُجـــٍل َواِحـــٍد، أُلَقـــدِّ
ِلْلَمِســـيِح« )2كو2:11(، لهذا تهتف 
قائلـــة: »َأَنـــا  النشـــيد  العـــروس في 
ِلَحِبيِبـــي َوَحِبيِبـــي ِلـــي« )نـــش3:6(.

7- األرثوذكسيـــــــــة: فالكنيســـــــــة 
والفكـــــــــــر  والمعتقـــد  الـــرأي  مســـتقيمة 
)أرثـــو = مســـتقيم(، كمـــا أن حياتهـــا 
تمجيـــد هلل فـــي الزمـــن واألبديـــة، بفكر 
مســـتقيم، وحيـــاة أمينـــة. فـــال انفصـــام 
بيـــن العقيـــدة والحيـــاة، ول بيـــن العقـــل 

والقلـــب والســـلوك اليومـــي.
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إن سمة اخلطية االضطراب والغم أما سمة بر املسيح فيه السالم ادلاخيل والفرح. )األب يوحنا من كرونستادت(

عندمـــا قـــام الســـيد المســـيح من 
قيامتـــه محســـوبة  المـــوت صـــارت 
لـــكل الجنس البشـــري إذ هو قيامتنا 
أنـــه  المؤكـــد،  األمـــر  لكـــن  كلنـــا. 
على المســـتوى الشـــخصي، لم ولن 
يســـتفيد كل البشر من فداء المسيح 

الـــذي أتّمـــه بموتـــه وقيامتـــه.
فإنـــه، بالرغـــم مـــن أن الخالص 
الـــذي تممه المســـيح لنـــا، هو كاف 
لـــكل البشـــرية، »أِلَنَّـــُه َهَكـــَذا َأَحـــبَّ 
ٱهلُل ٱْلَعاَلـــَم َحتَّـــى َبَذَل ٱْبَنـــُه ٱْلَوِحيَد، 
ِلَكـــْي َل َيْهِلـــَك ُكلُّ َمـــْن ُيْؤِمـــُن ِبـــِه، 
ٱأْلََبِديَّـــُة«  ٱْلَحَيـــاُة  َلـــُه  َتُكـــوُن  َبـــْل 
بهـــذا  التمتُّـــع  أن  إّل  )يـــو16:3(، 
الخـــالص الثميـــن، يتطّلـــب انفتـــاح 
لـــه،  واقتبالـــه  وتجاوبـــه،  اإلنســـان 
ـــا ُكلُّ ٱلَِّذيـــَن  بـــاإلرادة الحـــرة. »َوَأمَّ
َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُســـْلَطاًنا َأْن َيِصيُروا 
ِبٱْســـِمِه.  ٱْلُمْؤِمُنـــوَن  َأِي  ٱهلِل،  َأْوَلَد 
َالَِّذيـــَن ُوِلـــُدوا َلْيـــَس ِمـــْن َدٍم، َوَل ِمْن 
َمِشـــيَئِة َجَســـٍد، َوَل ِمْن َمِشيَئِة َرُجٍل، 

َبـــْل ِمـــَن ٱهلِل« )يـــو13-12:1(.
ولكن كيـــف نتمتع بقوة قيامة 
هـــذه  تندفـــق  وكيـــف  المســـيح؟ 

القـــوة فـــي كياناتنا الشـــخصية؟
أواًل باإليمــــــــان الـــذي هـــــــــــو 

قبـــول المســـيح.
+ »َالَّـــِذي ُيْؤِمـــُن ِبـــِه َل ُيـــَداُن، 
أِلَنَّـــُه  ِديـــَن،  َقـــْد  ُيْؤِمـــُن  َل  َوٱلَّـــِذي 
َلـــْم ُيْؤِمـــْن ِبٱْســـِم ٱْبـــِن ٱهلِل ٱْلَوِحيـــِد« 

)يـــو18:3(.
+ »ٱلَِّذي ُيْؤِمُن ِبٱِلْبِن َلُه َحَياٌة 
َأَبِديَّـــٌة، َوٱلَّـــِذي َل ُيْؤِمـــُن ِبٱِلْبـــِن َلْن 
َيـــَرى َحَيـــاًة َبْل َيْمُكـــُث َعَلْيِه َغَضُب 

ٱهلِل« )يو36:3(.
ثانًيـــا بالمعموديـــة التـــي هي 
موت وقيامة مع المســـيح ســـّرًيا.
ِفـــــــــــي  َمَعـــــــــــــُه  + »َمْدُفوِنيــــــــــــَن 
ٱْلَمْعُموِديَّـــِة، ٱلَِّتي ِفيَهـــا ُأِقْمُتْم َأْيًضا 
َمَعـــُه ِبِإيَمـــاِن َعَمِل ٱهلِل، ٱلَِّذي َأَقاَمُه 

ِمـــَن ٱأْلَْمـــَواِت« )كو12:2(.
َمـــِن  َأنََّنـــا ُكلَّ  َتْجَهُلـــوَن  + »َأْم 
ٱْعَتَمْدَنـــا  ٱْلَمِســـيِح  ِلَيُســـوَع  ٱْعَتَمـــَد 
ِبٱْلَمْعُموِديَّـــِة  َمَعـــُه  َفُدِفنَّـــا  ِلَمْوِتـــِه، 
ِلْلَمـــْوِت، َحتَّـــى َكَمـــا ُأِقيـــَم ٱْلَمِســـيُح 
ِمـــَن ٱأْلَْمـــَواِت، ِبَمْجـــِد ٱآْلِب، َهَكـــَذا 

ِة ٱْلَحَياِة  َنْســـُلُك َنْحـــُن َأْيًضـــا ِفي ِجـــدَّ
؟ أِلَنَّـــُه ِإْن ُكنَّـــا َقـــْد ِصْرَنـــا ُمتَِّحِديـــَن 
َأْيًضـــا  َنِصيـــُر  َمْوِتـــِه،  ِبِشـــْبِه  َمَعـــُه 

)رو5-3:6(. ِبِقَياَمِتـــِه« 
ثالًثـــا باالفخارســـتيا التي هي 

ُقـــوت الحيـــاة األبدية.
+ »َأَنـــــــــــا ُهــــــــــــَو ُخْبـــُز ٱْلَحَيـــاِة« 

)يـــو48:6(.
+ »َهـــَذا ُهـــَو ٱْلُخْبـــُز ٱلنَّاِزُل ِمَن 
ْنَســـاُن  ـــَماِء، ِلَكـــْي َيـــْأُكَل ِمْنـــُه ٱإْلِ ٱلسَّ
َوَل َيُمـــوَت. َأَنـــا ُهـــَو ٱْلُخْبـــُز ٱْلَحـــيُّ 
ـــَماِء. ِإْن َأَكَل  ٱلَّـــِذي َنـــَزَل ِمـــَن ٱلسَّ
ِإَلـــى  َيْحَيـــا  ٱْلُخْبـــِز  َهـــَذا  ِمـــْن  َأَحـــٌد 
ٱأْلََبـــِد. َوٱْلُخْبـــُز ٱلَِّذي َأَنا أُْعِطي ُهَو 
َجَســـِدي ٱلَّـــِذي َأْبِذُلُه ِمـــْن َأْجِل َحَياِة 

ٱْلَعاَلـــِم« )يـــو51-50:6(
+ »َفَقـــاَل َلُهـــْم َيُســـوُع: »ٱْلَحـــقَّ 
َتْأُكُلـــوا  َلـــْم  ِإْن  َلُكـــْم:  َأُقـــوُل  ٱْلَحـــقَّ 
َوَتْشـــَرُبوا  ْنَســـاِن  ٱإْلِ ٱْبـــِن  َجَســـَد 
َدَمـــُه، َفَلْيـــَس َلُكـــْم َحَيـــاٌة ِفيُكـــْم. َمـــْن 
َيـــْأُكُل َجَســـِدي َوَيْشـــَرُب َدِمـــي َفَلـــُه 
َحَيـــاٌة َأَبِديَّـــٌة، َوَأَنـــا ُأِقيُمـــُه ِفـــي ٱْلَيـــْوِم 
ٱأْلَِخيـــِر، أِلَنَّ َجَســـِدي َمـــْأَكٌل َحـــقٌّ 
َيـــْأُكْل  َمـــْن   . َحـــقٌّ َمْشـــَرٌب  َوَدِمـــي 
َجَســـِدي َوَيْشـــَرْب َدِمـــي َيْثُبـــْت ِفـــيَّ 
 ، َوَأَنا ِفيِه. َكَما َأْرَســـَلِني ٱآْلُب ٱْلَحيُّ
َوَأَنـــا َحـــيٌّ ِبٱآْلِب، َفَمـــْن َيْأُكْلِني َفُهَو 
َيْحَيـــا ِبـــي. َهـــَذا ُهـــَو ٱْلُخْبـــُز ٱلَّـــِذي 
ـــَماِء. َلْيـــَس َكَمـــا َأَكَل  َنـــَزَل ِمـــَن ٱلسَّ
آَباُؤُكـــُم ٱْلَمـــنَّ َوَماُتوا. َمْن َيْأُكْل َهَذا 
ِإَلـــى ٱأْلََبـــِد«.«  ٱْلُخْبـــَز َفِإنَّـــُه َيْحَيـــا 

)يـــو58-53:6(.
فـــي  يســـوع  الـــرب  تّممـــه  فمـــا 
جســـده الخـــاص، مـــن ِبـــّر، وموت، 
باإليمـــان  نحـــن  ننالـــه  وقيامـــة؛ 
المعموديـــة  فـــي  بـــه  والتحـــاد  بـــه 

. واإلفخارســـتيا

فـــي  الكيانـــي  التحــــــــــــــاد  هـــذا 
المقـــدس  الكتـــاب  يّســـميه  المســـيح 
»القيامــــــــــة األولــــــــى«: »ُمَباَرٌك 
ٌس َمـــْن َلُه َنِصيٌب ِفي ٱْلِقَياَمِة  َوُمَقـــدَّ
ٱأْلُوَلـــى. َهؤَُلِء َلْيـــَس ِلْلَمْوِت ٱلثَّاِني 
ُســـْلَطاٌن َعَلْيِهْم، َبْل َسَيُكوُنوَن َكَهَنًة 
هللِ َوٱْلَمِســـيِح، َوَســـَيْمِلُكوَن َمَعُه َأْلَف 

َســـَنٍة« )رؤ6:20(.
)يتبع(

anbaraphael@copticholysynod.org

لعـــل مـــن أهـــــــــــم مـــا يساعــــــــــد 
اإلنســـان على التركيـــز في الخدمة 
والعمل عموًما هو ارتياح نفســـيته، 
علـــى  َقِلـــق  غيـــر  بأنـــه  وإحساســـه 
حياتـــه أو حيـــاة أســـرته، وأن هناك 
مـــن يرعـــاه ويعتنـــي بـــه.. وهـــذا ما 

فعلـــه الـــرب مـــع تالميذه.
يمكـــن  ل  اإلمكانيــــــــــات:   +
أن يخـــدم أو يعمـــل اإلنســـان بدون 
إمكانيـــات، لذلـــك فقبـــل أن يرســـل 
الـــرب تالميذه زّودهـــم باإلمكانيات 
التـــي تســـاعدهم فـــي نجـــاح عملهم 
»ثـــم دعـــا تالميـــذه الثنـــي عشـــر 
وأعطاهم سلطاًنا على أرواح نجسة 
حتـــى يخرجوهـــا ويشـــفوا كل مرض 
ل  )مـــت1:10(.  ضعـــف«  وكل 
شـــّك أن هـــذه اإلمكانيـــات الروحية 
خدمتهـــم  نجـــاح  فـــي  تســـاعدهم 
وتأييدهـــا.. والتـــي معهـــا رفض أن 
يكـــون هنـــاك امكانيـــات مادية لكي 
يظلـــوا معتمديـــن عليـــه وحـــده وهـــو 
الـــذي يعولهـــم، وهـــذا يجعلهـــم غير 
قلقيـــن علـــى مـــأكل أو مشـــرب أو 
ملبـــس أو تكاليـــف ماديـــة للخدمة. 
+ المعونـــة: لقد طمأنهم الرب 
ُيحاَكمـــون دون  يتركهـــم  لـــن  بأنـــه 
الـــذي  هـــو  بـــل  يدافـــع عنهـــم،  أن 
ســـيتكلم نيابـــة عنهـــم مـــن خاللــــهم 
»فمتـــى ســـّلموكم فـــال تهتمـــوا كيف 
أو بمـــا تتكلمـــون، ألنكـــم تعطـــون 
تتكلمـــون  مـــا  الســـاعة  تلـــك  فـــي 
بـــه ألن لســـتم أنتـــم المتكلميـــن بـــل 
فيكـــم«  يتكلـــم  الـــذي  أبيكـــم  روح 
)مـــت19:10-20(. وهـــذا أيًضـــا 
يجعلهـــم مطمئنيـــن ل يخافـــون من 
المواجهـــات والمحاكمـــات، واثقيـــن 
أن الـــرب ســـيعطيهم كلمـــة وحكمـــة 
أن  معانديهـــم  جميـــع  يســـتطيع  ل 
يقاوموهـــا أو يناقضوها، كما حدث 
مـــع الشـــهيد اســـتفانوس حيـــن كان 
ُيحاَكـــم مـــن خمســـة مجامـــع، ومـــع 
ذلـــك قيـــل »ولـــم يقـــدروا أن يقاوموا 
الحكمـــة والـــروح الـــذي كان يتكلـــم 

)أع10:6(.  بـــه« 
+ العنايـــة: لكي يعطيهم الرب 
الثقـــة الكاملـــة فـــي عنايتـــه بهم قال 
لهـــم: »أليـــس عصفـــوران يباعـــان 

بفلـــس وواحـــد منهما ليســـقط على 
أنتـــم  وأمـــا  أبيكـــم؟  بـــدون  األرض 
رؤوســـكم  شـــعور  جميـــع  فحتـــى 
تخافـــوا  فـــال  محصـــاة.  جميعهـــا 
أنتـــم أفضـــل مـــن عصافيـــر كثيرة« 
كان  إن  )مـــت31-29:10(. 
العصفـــور الـــذي ل قيمـــة لـــه فـــي 
نظـــر النـــاس، الـــرب ل ينســـاه، ول 
يمكـــن أن يســـقط إل بـــإذن الـــرب، 
المخلـــوق  اإلنســـان  يكـــون  فكـــم 
علـــى صورتـــه ومثالـــه، وكـــم يكون 
يخـــدم  الـــذي  اإلنســـان  باألحـــرى 
كان  وإن  ويتعـــب ألجلـــه..  الـــرب 
الـــرب يحصـــي شـــعور رؤوســـنا ول 
يمكـــن أن تســـقط شـــعرة إّل بإذنـــه، 
فكـــم يهتـــم ويعتنـــي بنـــا. إننـــا يجب 
هـــذه  وكل  ونقلـــق  نضطـــرب  أّل 
العنايـــة موجـــودة. فلنقـــل مـــع داود 
النبـــي »وإن ســـرُت فـــي وادي ظـــّل 
المـــوت ل أخـــاف شـــًرا ألنـــك أنـــت 

 .)4 )مـــز23:  معـــي« 
يعطيهـــم  ولكـــي  األجـــرة:   +
أيضـــا ثقـــة فـــي أن تعبهم ل يضيع 
قـــال لهـــم: »ومن ســـقى أحـــد هؤلء 
فقـــط  بـــارد  مـــاء  كأس  الصغـــار 
باســـم تلميـــذ، فالحـــق أقـــول لكم إنه 
ل يضيـــع أجـــره« )مـــت42:10(. 
حتـــى كأس المـــاء البـــارد الـــذي لـــم 
ُيبـــَذل فيـــه أّي مجهـــود، ل يضيـــع 
أجـــره، فكـــم يكـــون التعـــب من أجل 
الـــرب لـــن يضيـــع أجـــره.. فلنتعـــب 
ونحـــن واثقـــون أن كل تعـــب مـــن 
أجل الرب له أجره.. رغم أن الرب 
هـــو الـــذي يعطي الثمر ونحن نقوم 
فقط بالغرس أو الســـقي، ولكن مع 
ذلـــك لـــن يضيـــع األجـــر »إًذا ليس 
الغـــارس شـــيًئا ول الســـاقي، بـــل هللا 
والســـاقي  والغـــارس  ينمـــي.  الـــذي 
همـــا واحـــد ولكـــن كل واحد ســـيأخذ 
أجرته بحســـب تعبه« )1كو7:3-
8(. إًذا فلنتعـــب ونحـــن واثقون في 
أجـــرة التعـــب.. ولكـــن األجمـــل أن 
نتعـــب مـــن أجـــل الـــرب حًبـــا فيـــه 
ســـنأخذها  أجـــرة  فـــي  حًبـــا  وليـــس 
منـــه.. فاألجرة هـــي تمتُّعنا بالتعب 

مـــن أجله.

avvatakla@yahoo.com
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ت قلبك ليك يتلكم اهلل. )الشيخ الروحان(
ّ
سكت لسانك ليك يتلكم قلبك، وسك

وألنـــه يبـــارك بيـــده اليمنـــى، فإنـــه يمســـك بمـــا 
يشـــبه الـ»روّل« أو الرســـالة المطوية بيده اليسرى. 
والرســـالة هنـــا رمـــز الحكمـــة، ألنـــه أقنـــوم الحكمة، 
وكمـــا يقـــول معلمنـــا بولـــس الرســـول إنـــه »قـــوة هللا 
وحكمـــة هللا«، بـــل أنـــه »المذخـــر فيـــه كل كنـــوز 
الحكمـــة والعلـــم« )كـــو3:2(، فهـــو المشـــّرع الذي 
جـــاء مـــن ســـبط يهـــوذا صاحـــب الدســـتور الجديد. 
و»الـــذي  كلمـــة هللا  ألنـــه  الرســـالة  بذاتـــه  وهـــو 
بـــه، وألجـــل اســـمه، قبلنـــا نعمـــة ورســـالة، إلطاعـــة 
اليمـــان فـــي جميـــع األمـــم« )رو5:1(. وهو أيًضا 
الُمرَســـل المولـــود مـــن اآلب قبـــل كل الدهور، نور 
مـــن نـــور، إلـــه حق من إله حـــق. فأجل محبة هللا 
الفائقـــة لنـــا، أرســـل ابنـــه الوحيـــد إلـــى العالـــم، لكـــي 
نحيـــا به، ويكون كفـــارة لخطايانا، ومخلًصا للعالم، 
هـــذا هـــو الممســـوح مـــن اآلب ليبّشـــر المســـاكين، 
وليشـــفي منكســـري القلـــوب، ولينـــادي للمأســـورين 
باإلطـــالق، والعمـــي بالبصر، والمنســـحقين للحرية 
)لـــو18:5(. إنـــه ُمرَســـل ألجـــل خالصنا متجســـًدا 
مـــن العـــذراء مريـــم، فهذا هـــو البـــن الحبيب، وهو 
رب الـــكل )أع36:10(، الـــذي أرســـله اآلب »فـــي 
شـــبه جســـد الخطيـــة، وألجل الخطيـــة، دان الخطية 

فـــي الجســـد« )رو3:8(. 

والـ»روّل« يشـــير أيًضـــا لوصايا العهد الجديد، 
التـــي أتانـــا بهـــا الـــرب، وهـــي روح وحيـــاة، ويؤكـــد 
لنـــا بقولـــه »الحـــق الحـــق أقـــول لكم، إن من يســـمع 
كالمي ويؤمن بالذي أرســـلني، فله حياة أبدية، ول 
يأتـــي إلـــى دينونـــة، بـــل قـــد انتقـــل مـــن المـــوت إلى 
الحياة« )يو24:5(، ألنه هو المســـيا الذي يخبرنا 
بـــكل شـــيء )يـــو25:4(. حًقـــا لقد خّصنا بأســـراره، 
ديـــن، األطفـــال  ألنـــه قـــد أعطـــى لنـــا نحـــن الُمجدَّ
الصغـــار، معرفة أســـرار ملكوت الســـماوات، حيث 
يحـــوي هـــذا الــــ«روّل«، الحلـــول المختلفـــة لمســـائل 
ـــر  وألغـــاز العهـــد القديـــم، فالعهـــد الجديـــد هو الُمفسِّ

لنبـــوات العهـــد القديم. 

أو  المفرحـــة  للبشـــارة  الــــ«روّل«  هـــذا  ويرمـــز 
األخبـــار الجديـــدة، حيـــث جـــاء يســـوع إلـــى الجليـــل 
يكـــرز ببشـــارة ملكـــوت هللا )مـــر14:1(. إن هـــذه 
البشـــارة التي تحققت بعد الوعد اإللهي ألبوينا آدم 
وحواء، أن نســـل المرأة سيســـحق رأس الحية، ليعيد 
اإلنســـان الســـاقط إلـــى صورته األولـــى، ليحيا معه 
إلـــى األبـــد، ألن فداء الســـيد المســـيح لنـــا كان فداًء 
أبدًيـــا. وقـــد جـــاء في ســـفر الرؤيا »ثـــم رأيت مالًكا 
آخـــر طائـــًرا فـــي وســـط الســـماء معـــه بشـــارة أبدية، 
ليبّشـــر الســـاكنين علـــى األرض وكل أّمـــة وقبيلـــة 

ولســـان وشـــعب« )رؤ6:14(.

لمــــــــــــــــــــــا صنــــــــــع بيلشاصــــــــــر 
وبينمـــا  لعظمائـــه،  وليمـــة  الملـــك 
كان يشـــرب الخمـــر فـــي آنية بيت 
الـــرب، ظهـــرت أصابـــع يد إنســـان 
وكتبـــت علـــى حائـــط قصـــر الملك 
كتابـــة لم يســـتطع الملك تفســـيرها، 
ومنجميـــن  ســـحرة  ول  هـــو  ل 
وحكمـــاء بابـــل. فاقترحـــت الملكـــة 
عليـــه أن يســـتعين بدانيـــال الـــذي 
اســـتطاع بالفعـــل أن يفســـر للملـــك 
تلـــك الكتابـــة منـــذًرا إيـــاه بانتهـــاء 
ملكـــه. لكـــن العجيـــب فـــي األمـــر 
أنـــه لمـــا أرادت الملكـــة أن تصـــف 
دانيـــال قالـــت عنـــه: »يوَجـــُد فـــي 
اآلِلَهـــِة  روُح  فيـــِه  َرُجـــٌل  َمملَكِتـــَك 
الُقّدوســـيَن، وفي أّيـــاِم أبيَك ُوِجَدْت 
ـــَرٌة وِفطَنـــٌة وِحكَمـــٌة كِحكَمـــِة  فيـــِه َنيِّ
روًحـــا  إنَّ  َحيـــُث  ِمـــْن  اآلِلَهـــِة... 
وَتعبيـــَر  وِفطَنـــًة  وَمعِرَفـــًة  فاِضَلـــًة 
وَحـــلَّ  ألغـــاٍز  وَتبييـــَن  األحـــالِم 
هـــذا،  دانيـــآَل  فـــي  ُوِجـــَدْت  ُعَقـــٍد 
َر«  اّلـــذي ســـّماُه الَمِلـــُك بلَطشـــاصَّ

)دا12-11:5(. 
فـــي الحقيقة ُيعتبـــر دانيال من 
رجـــال العهـــد القديـــم القالئل الذين 
الـــروح  عمـــل  بقـــوة  فيهـــم  ظهـــر 
القدس، حتى أن الملكة أخذت في 
ية  وصفه بتعبيراتها الخاصة ُمســـمِّ
إّيـــاه تـــارة: روح اآللهـــة القدوســـين 
)فـــي الترجمة الســـبعينية: روح هللا 
روًحـــا  أخـــرى:  وتـــارة  القـــدوس(، 
فاضلـــة )فـــي الترجمة الســـبعينية: 

إضافية(.  روًحـــا 
وممـــا يلفـــت النتبـــاه مـــن بيـــن 
األوصـــاف العديـــدة للـــروح القدس 
بعهديـــه،  المقـــدس  الكتـــاب  فـــي 
حـــّل  »روح  بأنـــه  هنـــا  وصفـــه 
الُعَقـــد«. ولـــم يـــرد هـــذا الوصـــف 
فـــي الكتـــاب المقـــدس كلـــه ســـوى 
وكلمـــة  اإلصحـــاح.  هـــذا  فـــي 
مـــن  كل  فـــي  المســـتخدمة  الُعقـــد 
تعنـــي  واليونانيـــة  العبريـــة  اللغـــة 
حرفًيـــا العقـــدة المحكمـــة التـــي ل 
يمكـــن فكهـــا، ســـواء كانـــت عقـــدة 
فـــي حبـــل، أو العقـــدة التـــي تربـــط 

بقـــوة.  مًعـــا  شـــيئين 

لـــم يحـــل الـــروح القـــدس من خـــالل دانيـــال النبي 
العقـــدة التـــي واجهـــت بيلشـــاصر الملـــك فقـــط، ولكن 
أيًضـــا العقـــدة التـــي واجهـــت سوســـنة العفيفـــة لكـــي 
تثبـــت براءتهـــا من التهمة الشـــريرة التـــي ُاُتِهمت بها. 
لقـــد وصـــف الكتـــاب ذلـــك قائـــاًل: »وإذ كانت ُتســـاق 
إلـــى المـــوت، نّبـــه هللا روًحـــا مقدًســـا )فـــي الترجمـــة 
الســـبعينية: حـــّرك هللا الـــروح القـــدس( لشـــاب حـــدث 

اســـمه دانيـــال« )دا 45:13(.
ولعل أكبــــــــــــر ُعقدة واجهها شـــعب في التاريـــــــــخ 
هـــي عقـــدة شـــعب بني إســـرائيل عندمـــا انحصر بين 
البحـــر األحمـــر مـــن أمامـــه وفرعـــون وجيشـــه مـــن 
خلفـــه. كلنـــا نعـــرف عـــن ظهـــر قلـــب كيـــف انحّلـــت 
تلـــك العقـــدة بأن شـــّق الرب البحـــر األحمر فعبر فيه 
الشـــعب بينمـــا غـــرق فرعون ومركباتـــه. ولكن قليلون 
ينتبهـــون إلـــى أن شـــق البحـــر األحمـــر تـــم بواســـطة 
أقنـــوم الـــروح القدس: »وبريح أنفـــك تراكمت المياه. 
انتصبـــت الميـــاه الجاريـــة كرابيـــة. تجمـــدت اللجـــج 
فـــي قلـــب البحـــر... نفخت بريحك فغطاهـــم البحر« 
)خـــر10،8:15(، »ومـــد موســـى يـــده علـــى البحـــر 
فأجرى الرب البحر بريح شـــرقية شـــديدة كل الليل 
وجعـــل البحر يابســـة وانشـــق المـــاء« )خر21:14(. 
بالمثـــل أيًضـــا لما واجهت موســـى النبـــي عقدة توفير 
لحـــم لشـــعب بني إســـرائيل فـــي البريـــة وإّل يرجمونه، 
تدخـــل الـــروح القـــدس الـــذي يحـــل العقـــد: »فخرجـــت 
ريـــح مـــن ِقَبـــل الـــرب، وســـاقت ســـلوى مـــن البحـــر، 
وألقتها على المحّلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة 
يـــوم مـــن هنـــاك حوالـــي المحلـــة، ونحـــو ذراعين فوق 
وجـــه ألـــرض« )عد31:11(. إننا نعلم جيًدا أن ريح 
أنـــف الـــرب مـــا هـــي إّل روحـــه القـــدوس، وأن الســـيد 
المســـيح وصـــف الـــروح القـــدس بالريـــح التـــي تهـــّب 
حيثما تشـــاء، وعندما حّل الروح القدس على الرســـل 
فـــي يـــوم الخمســـين صـــار بغتـــة من الســـماء صوت 

كمـــا مـــن هبـــوب ريـــح عاصفـــة مـــأ كل البيت.
مـــا أجمـــل أن يكـــون موضـــوع تأملنـــا هـــو عمـــل 
الـــروح القـــدس الـــذي يحـــّل الُعقـــد. ليتنـــا نتأمـــل فـــي 
هـــذا العمـــل، ليـــس فقط فـــي الكتاب المقـــدس، ولكن 
فـــي تاريـــخ الكنيســـة، بـــل وتاريـــخ البشـــرية جمعـــاء. 
فمـــا أكثـــر الُعقـــد التـــي تواجهنـــا فـــي الحيـــاة. والعقدة 
هي شـــيء أصعب بكثير من المشـــكلة، إنها مشـــكلة 
تتشـــابك أطرافهـــا بشـــكل معقـــد ل يمكـــن حّلـــه. توجد 
ُعقـــد تواجـــه األفراد في حياتهم الشـــخصية والعملية، 
وتوجـــد ُعقـــد تواجـــه البلـــدان ورؤســـاءها، وتوجد ُعقد 
تواجـــه الكنيســـة وقادتهـــا. فلنفرح ولنتهلـــل إًذا ألن لنا 
مســـحة مـــن القـــدوس تذوب أمامها كل عقدة يأسنـــــــــا 

كل اليـــأس مـــن حلها!!
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داوموا ىلع اتلوبة ما دام يوجد وقت، فإنكم ال تعرفون وقت خروجكم من هذا العالم. )القديس ماكريوس الكبري(

ُوِلـــد فـــي عائلـــة تقيـــة ل تعـــرف للكلـــل طريًقـــا ول للكســـل مســـلًكا، فجـــّده 
هو مســـيحه أفندي حنا من رؤســـاء األقالم بِنظارة المالية، والذي اتصف 
بالعطـــف علـــى المســـاكين والفقـــراء والمحتاجيـــن والبؤســـاء، وتوّفـــي عـــام 
1888م. ووالـــده إســـكندر بـــك مســـيحه الـــذي عمـــل رئيًســـا إلدارة الخزينة 
العموميـــة بالماليـــة، ومديـــر إدارة البطركخانـــة القبطية األرثوذكســـية. وأخوه 
راغـــب بك إســـكندر المحامي، عضـــو مجلس النـــواب عن دائـــرة النعناعية 

مـــن أعمـــال مديريـــة المنوفية.
ُوِلـــد بالقاهـــرة فـــي 2 يونيـــو ســـنة 1887م، والتحـــق بمدرســـة األقبـــاط 
الكبـــرى، ونظـــًرا لتفوقـــه على باقـــي زمالئه كان ُيكلَّف بإلقـــاء كلمة الترحيب 
الخاصـــة بالمدرســـة أمـــام كبـــار الوافديـــن لزيارتهـــا مـــن ِعليـــة القـــوم، وتعلـــم 
اللغتيـــن القبطيـــة والحبشـــية، ولـــم يكـــن قد تجـــاوز الحادية عشـــرة من عمره. 
وعنـــد إلغـــاء األقســـام الفرنســـاوية مـــن المـــدارس انتقـــل إلـــى مدرســـة عابدين 
األميريـــة، وفيهـــا حصـــل علـــى الشـــهادة البتدائيـــة عـــام 1901، وكان مـــن 
أوائـــل الناجحيـــن، ثـــم التحـــق بالمدرســـة التوفيقية ومكث بها ســـنتين، وانتقل 
منهـــا لمدرســـة األقبـــاط الكبـــرى ونـــال الشـــهادة الثانويـــة »البكالوريـــا« عـــام 
1904م بتفـــوق عظيـــم، ثـــم دخـــل مدرســـة الطـــب الملكية ومكث بهـــا المدة 
المقررة للدراســـة، وحصل منها على شـــهادة دبلوم في يناير ســـنة 1909م، 
وقـــد زادت ســـنة الدراســـة فـــي ذاك الوقـــت نظـــًرا لعتمـــاد امتحانـــات هـــذه 

المدرســـة أمـــام جامعـــة لونـــدرة بإنجلترا.
وفـــي أثنـــاء وجـــوده طالًبـــا بمدرســـة الطـــب حدثـــت مظاهـــرات المـــدارس 
العليـــا، التـــي تدخـــل فيهـــا اللـــورد كرومر عـــام 1906م، وكان نجيب ضمن 
الطلبـــة األربعـــة الذيـــن ُانُتِدبـــوا عـــن المدرســـة فـــي لجنـــة المـــدارس العامـــة 
للنظـــر فـــي أمـــر هـــذه المظاهـــرات، وكان أهـــم طلباتـــه رفـــع ظلـــم وقـــع على 
بعـــض الطلبـــة فـــي مدرســـة الحقـــوق، وهـــذه ُتعتبـــر أول مـــرة ظهـــر فيها بين 
الجمهـــور المصـــري جماعـــة متضامنـــة تطالـــب بحقوقهـــا معتـــزة بكرامتهـــا.

وقـــام الدكتـــور إســـكندر مـــع بعـــض زمالئـــه )أثنـــاء وجـــوده فـــي هـــذه 
ـــك بأهـــداب الفضيلة،  المدرســـة( بتأليـــف جمعيـــة قبطيـــة للحّض على التمسُّ
وصـــرف شـــباب مصـــر عـــن ورود القهـــاوي وإشـــغال بالهـــم فيمـــا ل يفيـــد.

تأسيس الجمعية الطبية المصرية
ُيعـــد نجيـــب بـــك أول أميـــن للجمعيـــة الطبيـــة فـــي تأسيســـها 1920، 
وتصـــدى نجيب باشـــا إســـكندر في عـــام 1947 لوباء الكوليـــرا الذي اجتاح 
مصـــر فـــي الوقـــت إذ كان وزيـــر صحـــة مصـــر فـــي حكومـــة النقراشـــي 
باشـــا، ولقـــد أعطـــى النقراشـــي للدكتـــور نجيـــب إســـكندر وزيـــر الصحـــة كل 
الصالحيـــات السياســـة والتنفيذيـــة للقضاء على ذلك الوبـــاء، فأصدر نجيب 
باشـــا قـــرار حظـــر التجـــوال بيـــن المحافظـــات إّل بأمـــر كتابـــي منـــه، وأمـــر 
بســـيطرة الشـــرطة والجيـــش علـــى كل مداخـــل ومخارج المـــدن والمحافظات، 
وطالـــب نجيـــب باشـــا مـــن الشـــعب ضـــرورة التبليـــغ عـــن الحالـــة أو حتـــى 
المشـــكوك فيهـــا أول 24 ســـاعة مـــن معاناتـــه رحمـــة بـــه وبأهلـــه، ووصـــل 

األمـــر لتفتيـــش البيـــوت، ولقـــد نجـــح فـــي التصـــدي للوبـــاء.
وُأذيع أول خبر لنتشار مرض وباء الكوليرا في مصر في جريدة األهرام 
ط  فـــي عددهـــا الصـــادر بتاريـــخ 24 ســـبتمبر 1947م تحت عنـــوان »التحوُّ
مـــن إصابـــات الكوليـــرا«، وكانـــت اإلصابـــات فـــي قـــرى مديريتـــي الشـــرقية 
والقليوبيـــة، وتوقفـــت القطـــارات وكذلـــك المالحـــة فـــي ترعـــة اإلســـماعيلية، 
وســـافر وزيـــر الصحـــة بنفســـه للمناطـــق الموبـــوءة، واعتمـــدت الـــوزارة طلـــب 
مائـــة ألـــف جنيـــه، فأصـــدر النقراشـــي أوامـــره بمبلـــغ خمســـمائة ألـــف جنيـــه 

لمكافحـــة الوبــــــــــاء. وتم 
إنتـــاج المصـــل الواقـــي 
حيـــث أشـــرف الدكتـــور 
نجيـــب باشـــا إسكنـــــــــدر 
بنفســـه  الصحـــة  وزيـــر 
فـــي مصلحـــة المعامـــل 
ومعمل المصل واللقاح 
بالعجــــــــــوزة، وأشـــــــــــرف 
المصـــل،  إنتـــاج  علـــى 
وتـــم إنتـــاج ثمانين ألف 
جرعـــــــة لقــــــــــــــاح يومًيـــا 
ألجـــــــــــــل ذلـــك. وبلــــــــــغ 
عـــدد المصابيـــن في 3 
نوفمبـــر 1947م 625 
مصاًبا و338 وفــــــــــــاة، 
السلطـــــــــات  واتخــــــــــذت 
إجـــــــــــــراءات وقائيـــــــــــــــــــة 

والعقـــاب الـــرادع لحمايـــة المواطنيـــن، ومنعت تصوير المصابين لعدم نشـــر 
الهلـــع والرعـــب فـــي األهالـــي، وتبرعـــت الســـينما المصريـــة بدخـــل حفـــالت 
لهـــا لإلنفـــاق علـــى المنكوبيـــن، وتبرع األديب الشـــيخ ســـيف راغـــب واألديب 
الشـــاب مكـــرم تومـــا )حينـــذاك( بدخـــل حفـــالت وأوبرتات في ملـــوي وديروط 
ألجـــل اإلنفـــاق علـــى المنكوبيـــن من ُقـــرى الصعيد. وحّول الفرنســـي فورتنيه 
أنطونينـــو قصـــره بملوي بالمنيا )تأســـس عـــام 1916 على الطراز القوطي، 
والـــذي ل يـــزال قائمـــا إلـــى اليـــوم( إلـــى مستشـــفى، وُعـــِرف بيـــن الملوانييـــن 
لـــآن باســـم المعـــزل، وهـــو قصر ل يـــزال به بعض بقايا الحقـــن واللقاحات، 
ويحتـــاج تنظيًفـــا وترميًما ليكون شـــاهًدا على هـــؤلء الذين خدموا المصريين 

يـــوم أن اجتاحـــت البـــالد جائحـــة الوبـــاء الفاتـــك. 
واســـتمر الوبـــاء إلـــى ديســـمبر 1948م، وبعد ذلك أقامـــت وزارة الصحة 
ممثلـــة فـــي وزيرهـــا نجيـــب إســـكندر باشـــا فـــي 5 ديســـمبر 1948م حفـــل 
الشـــاي فـــي فنـــدق هليوبوليـــس بمصـــر الجديـــدة، وتـــم توزيـــع الميداليـــات 
التذكاريـــة لمكافحـــي الكوليـــرا، وحضـــره بعض المطارنة موفدين من قداســـة 

البابـــا يوســـاب الثاني. 
أمـــا عـــن الوزيـــر فقـــد كرمته الكنيســـة القبطية والـــروم األرثوذكس لعظيم 
صنيعـــه فـــي مكافحـــة الكوليـــرا، ولقـــد جـــاء في مجلـــة صهيون بتاريـــخ يناير 
1949م اآلتـــي، تحـــت عنـــوان: »الدكتـــور نجيـــب إســـكندر باشـــا وزيـــر 

الصحـــة بطل مكافحـــة الكوليرا«: 
الـــروم  بطريـــرك  خريســـتوفورس  الغبطـــة  صاحـــب  حضـــرة  “أهـــدى 
األرثوذكـــس بنيشـــان القديس مرقس الرســـول إلى معالـــي الدكتور، في حفلة 
وّديـــة حضرهـــا قداســـة البابا يوســـاب الثانـــي ]البطريرك الخامس عشـــر بعد 
المائـــة[ وبعـــض المطارنـــة وســـكرتير البابـــا وبعـــض األعيـــان وذلـــك تقديـــًرا 
للمجهـــود اإلنســـاني الكبيـــر والذي بذلـــه للقضاء على وبـــاء الكوليرا، وإنقاذه 
حيـــاة األلـــوف مـــن البشـــر، فهّنـــأ معاليـــه بهـــذا التقدير الذي صـــادف أهله.”

وفـــي ذات التوقيـــت تـــم عمل احتفالية لتســـليم األطبـــاء ميدليات تذكارية 
تقديـــًرا لجهودهـــم فـــي القضـــاء علـــى وبـــاء الكوليـــرا، وبعـــد ذلـــك فكـــر البابـــا 
يوســـاب الثانـــي جدًيـــا فـــي إنشـــاء الجامعـــة القبطيـــة وذلـــك لكـــي يكـــون بهـــا 
كليـــات عديـــدة منهـــا الطـــب لخدمـــة البـــالد المصريـــة واألفريقيـــة، وكليـــات 
أخـــرى متعـــددة، والتـــي أثمـــرت فيمـــا بعد تأســـيس المعهـــد العالي للدراســـات 
القبطيـــة، ونقـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة إلـــى أرض األنبـــا رويـــس والتـــي كان 

مزمًعـــا أن تكـــون بهـــا الجامعـــة القبطيـــة.
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