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أوجـــد هللا اإلنســــــان، خليقتـــــــــه 
وصنعـــة يديـــه، بعدمـــا أوجـــد له هذه 
الخليقـــة العظيمـــة كقصـــر فيـــه كل 
وامتـــدت  والتميُّـــز.  اإلبـــداع  مالمـــح 

حيـــاة اإلنســـان، وتكاثر وأثمر علـــى وجه األرض 
أمًمـــا وشـــعوًبا وقبائـــل وجماعات ولغـــات وثقافات 
وحضارات واكتشـــافات للعالم الجديد )مثل قارتي 
أمريـــكا وأســـتراليا(، وامتـــد فـــي األزمنـــة األخيـــرة 
الكتشـــاف القمـــر والكواكـــب األخـــرى... وصـــار 
العالـــم اآلن مكتًظـــا بســـبعة مليـــارات مـــن البشـــر.

وفـــي تطـــور مراحل عبـــادة اإلنســـان: بدأ 
يعبـــد الطبيعـــة كالبحـــر والحيـــوان واألشـــجار. ثـــم 
بأشـــكال  األوثـــان واألصنـــام  مـــع  أخـــرى  مرحلـــة 
وألـــوان. ثـــم مرحلة ثالثة يعبـــد اإلله الواحد الوحيد. 
الصناعيـــة  الثـــورة  حيـــث  الرابعـــة  المرحلـــة  ومـــع 
وصناعـــات عديـــدة، صـــار فيها العقـــل هو معبود 
اإلنسان. وأخيًرا ومنذ حوالي ثالثين عاًما أو أكثر 
قليـــاًل، ظهـــر المعبود الخامـــس وهو المزاج، حيث 
صـــار معبـــوًدا خاًصـــا لـــكل إنســـان، وأكبـــر دليـــل 
 cellphone علـــى ذلك اختراع التليفون المحمول
or handy، والـــذي صـــارت أعـــداده تفـــوق أعداد 
البشـــر فـــي المســـكونه كلهـــا! وأصبح اإلنســـان في 
عزلـــة، يعيـــش أنانيتـــه فـــي رقـــم التليفـــون الخـــاص 

بـــه، حيـــث يقـــوده مزاجه فيمـــا يفعل.
ووســـط كل هذا كيف يكون ســـلوك اإلنســـان 
المســـيحي الحقيقـــي؟؟ الـــذي بال شـــك يتأثـــر قلياًل 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  المتغّيـــرات  بـــكل  كثيـــًرا  أو 
حوله... ويظل الســـؤال من هو المســـيحي الحق 

الـــذي وجـــوده يرضي خالقـــه العظيم؟؟
يمكـــن األجابـــه عـــن هـــذا الســـؤال الحياتـــي 

مـــن خـــالل ثـــالث نقـــاط:
أواًل: المســـيحي الحـــق الـــذي يرضـــي خالقـــه 
شـــخص  مـــن  المحبـــة  طبيعـــة  يأخـــذ  الـــذي  هـــو 
المســـيح كل يوم. فالســـيد المســـيح جاء إلى العالم 
مـــن خـــالل الحـــب )يـــو16:3(، وأوصـــى تالميذه 
بعًضـــا«  بعضكـــم  »أحبـــوا  الجديـــدة  بالوصيـــة 
)يـــو34:13(، وفـــي كل معامالتـــه ومقابالته كان 
الحب هو العامل الرئيســـي المشـــترك في كل يوم.
أنظـــروا معـــي كيـــف أحـــب الجمـــوع، وكيف 
أحـــب التالميـــذ، وكيـــف أحـــب زكا، وكيـــف أحب 
الســـامرية، وكيـــف أحـــب المـــرأة الخاطئـــة، وكيف 
أحـــب نيقوديمـــوس، وكيف أحـــب صالبيه، وكيف 
أحـــب التلميـــذ الـــذي أنكـــر األيمـــان، وكيـــف أحب 
التلميذ الشـــّكاك... إلـــى آخر هذة القائمة الطويلة 
وربمـــا  المحبـــة.  طبيعـــة  مـــن  ُتحصـــى  ال  التـــي 
يظهـــر الســـؤال: لماذا كل هـــذا الحب الذي أظهرة 
المســـيح نحـــو اإلنســـان؟ اإلجابـــة بســـيطة: ألن 
اإلنســـان كائـــن جائـــع للحـــب، ويـــزداد جوعه كلما 

تغـــّرب عـــن مســـيحه إلهه.
ثانًيـــا: المســـيحي الحق الـــذي يرضي خالقه 
هـــو الـــذي يقـــاوم »نقـــص المحبـــة« فـــي حياتـــه، 
ونقص المحبة يأتي من الخطية، والخطية ســـواء 

فكـــًرا أو كالًمـــا أو فعـــاًل، مـــا هـــي إاّل نقص محبة 
نحـــو المســـيح وبالتالـــي نحـــو اإلنســـان اآلخـــر... 
فالذي يتكلم كالًما فيه سخرية أو استهزاء باآلخر 
أو فيـــه تحقيـــر أو تشـــويه لآلخـــر فيمـــا يعتقـــد أو 
يؤمـــن أو يثـــق، إنمـــا يرتكـــب جرًمـــا وخطية، وهو 
إنســـان ناقـــص فـــي المحبـــة، وبالتالـــي يبعـــد عـــن 
مســـيحيته وعن مســـيحه ويحتاج أن يراجع نفســـه. 
إننـــا لـــم نســـمع أن المســـيح ســـخر مـــن إنســـان أو 
شـــتمه أو شـــمت فيه.. كان المسيح ودوًدا مع كل 
أحـــد حتـــى أصحـــاب القلوب الغليظة أو اليابســـة.
تكـــون مســـيحًيا حقيقًيـــا،  أن  تريـــد  مـــن  يـــا 
امتلـــك قلب المســـيح، واحترس مـــن نقص محبتك 
أو تـــرك محبتـــك األولـــى أو األخيـــرة كمـــا يعّبـــر 

الرؤيـــا )رؤ4:2(. ســـفر 
ثالًثـــا: المســـيحي الحـــق الـــذي يرضي خالقه 
هـــو الـــذي يبحـــث عـــن فيـــض المحبـــة، وعالمـــة 
نحـــو  المتزايـــد  االشـــتياق  هـــي  المحبـــة  فيـــض 
األبديـــة. إن العمـــر الـــذي يعطيـــه لنـــا هللا هدفـــه 
االمتـــالء والفيـــض فـــي المحبـــة. ومـــن هنـــا كانت 
الوصيـــة التـــي تقدمها لنا الكنيســـة في كل قداس: 
»ال تحبـــوا العالـــم وال األشـــياء التـــي فـــي العالـــم.. 
ألن العالم يمضي وشهوته تزول« )1يو15:2(.
حًقـــا إن العالـــم اآلن بمغرياتـــه واختراعاتـــه 
والنصيـــب  األبديـــة  عـــن  بعيـــًدا  صـــار  ومزاجـــه 
الســـماوي، وبـــداًل مـــن أن يفيـــض قلبـــه بالمحبـــة 
كلمـــا نمـــا، صـــار قلبـــه إلى جفـــاف المحبة، حيث 
ومعســـوالت  وفلســـفات  مفاهيـــم  لنفســـه  يختـــرع 
الـــكالم، ويعيـــش فـــي ســـمو الحكمه البشـــرية التي 
هـــي أرضيـــة نفســـانية شـــيطانية تطيـــح باإلنســـان 
وتخدعـــه حتـــى يظـــن أنـــه علـــى صـــواب ولكـــن 
فـــي الحقيقـــة هـــو تائـــه وضائـــع، وكالمـــه وأفعالـــه 
وكبريـــاؤه يفضحـــه أمام هللا حيث له صورة التقوى 
ولكنـــه منكـــر قوتهـــا التـــي هـــي المحبـــة األمينـــة.

إن المســـيحي الحق الذي يرضي خالقه هو 
الـــذي يؤثّـــر بالمحبـــة، وال يتأثر بأكاذيب منتشـــرة، 

أو تشـــغله هالميـــات فـــي الميديا أو 
فـــي غيرها.

وليســـت رســـالته تأليب الناس 
ضـــد بعضهـــا، وليســـت رســـالته القـــول بمـــا يجرح 
اآلخريـــن أو يهينهـــم، وليســـت رســـالته أو مهمتـــه 

نقـــد اآلخريـــن أو إهمـــال تشـــجيعهم أو تقديرهـــم.
يرضـــي  الـــذي  الحـــق  المســـيحي  كان  إن 
خالقـــه هـــو الـــذي لـــه »طبيعـــه المحبـــة«، ويقـــاوم 
»نقـــص المحبـــة«، ويســـعى في »فيـــض المحبة« 
نحـــو الملكـــوت، فإنـــه وعلـــى نفـــس الخـــط يعطـــي 
كل حياتـــه ألجـــل المســـيح كل يـــوم، وليـــس ألجل 
افتخـــاره أو ظهـــوره أو انتشـــاره أو حتـــى تفرده عن 
إخوتـــه. أن محبتـــه الحقيقيـــة هلل تتحول إلى محبة 
حقيقيـــة للنـــاس كمـــا فعـــل بولـــس الرســـول أمـــام 
أغريبـــاس الملـــك )أع28:26( أو مـــع أهـــل أثينـــا 

)1تـــس3(.
ســـالم،  صانـــع  تجعلـــه  محبتـــه  أن  كمـــا 
وطوبـــى لصانعـــي الســـالم ألنهـــم أوالد هللا ُيدعون 
)مـــت9:5(، حيـــث يـــزن كلمتـــه أواًل قبـــل أن يتفّوه 
بهـــا، ويقيـــس مقـــدار مـــا تصنعـــه ســـلًبا أو ايجاًبا.

إنـــه إنســـان يقـــظ فيمـــا يقولـــه وفيمـــا يفعـــل، 
وليس شـــيء يشـــغله ســـوى الكلمـــات الختامية في 
الكتـــاب المقـــدس »آمين. تعاَل أيها الرب يســـوع« 

)رؤ20:22(.
كمـــا أنـــه حكيـــم ويعـــرف مســـئولياته تماًمـــا. 
فـــي  الحيـــات،  وحكمـــة  الحمـــام  بســـاطة  يحمـــل 
امتزاج لمجد اســـم المســـيح في كنيســـته المقدســـة.

وأخيـــًرا فـــإن حضـــوره بهي ومفرح ســـواء في 
االجتماعات أو اللقاءات أو على الشاشات، ألن 

قلبه ولســـانه ينبوع تعزيات.
وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق، يســـتطيع المســـيحي 
أن يقيـــم عالقاتـــه مـــع اآلخر والمختلـــف عنه بأّية 
صـــورة مـــن صور االختالف، ســـواء اجتماعًيا أو 
عقيدًيـــا أو طائفًيـــا أو مذهبًيـــا أو علمًيـــا أو فنًيا أو 
ثقافًيـــا، فالتنـــوع واالختـــالف أحـــد ســـمات الحيـــاة 

اإلنســـانية فـــي كل زمـــان وعبـــر كل األجيـــال.
قـــد  المســـيحي  اإلنســـان  أمـــام  و»اآلخـــر« 
يكـــون مـــن األقربـــاء بالجســـد والنســـب، أو يكـــون 
مـــن األصدقـــاء أو الزمـــالء المعروفيـــن أو غيـــر 
المعروفيـــن، أو مـــن األحبـــاء بأّيـــة صـــورة، ولكـــن 
ليـــس لـــه أعـــداء مـــن البشـــر ألن العـــدو الوحيـــد 

أمامـــه هـــو الشـــيطان والخطيـــة..
يحملـــون  الذيـــن  القلـــب  ألنقيـــاء  وطوبـــى 
طبيعـــة المحبـــة، مجاهديـــن ضـــد نقـــص المحبـــة، 
وناميـــن فـــي فيض المحبة، ألنهم يعاينون هللا هنا 
علـــى األرض وهنـــاك فـــي الســـماء )متـــى8:5(.
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دق أجراس الكنائس 
تضامًنا مع إخوتنا يف الوطن

تضامًنـــا مـــــــــع إخوتنــــــــــا فــــــــي 
الوطن، وال سيما أســــــــر الشهـــــــداء 
والمصابيـــن، دقـــت أجـــراس جميـــع 
المرقســـية  الكـــرازة  فـــي  الكنائـــس 
للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية في 
تمام الساعة الثانية عشر من ظهر 
يـــوم الســـبت 25 نوفمبـــر 2017م.

اإلرهـــاب الوحشـــي الغاشـــم الـــذي لـــم نعـــرف لـــه مثيـــاًل مـــن 
قبـــل، والـــذي تلفظـــه مصـــر بســـماحتها وحضارتهـــا العريقـــة. 

وتتضامـــن مـــع كل أطيـــاف الشـــعب المصـــري وكافـــة 
مؤسســـاته فـــي حربهـــا العادلة ضد اإلرهاب. وســـتبقى مصر 
حصًنـــا منيًعـــا تنكســـر علـــى أســـواره كل مؤامـــرات األعـــداء. 

حفـــظ هللا مصـــر مـــن كل ســـوء.

الجمعة 24 نوفمبر 2017م. 

الرئيس عبد الفتاح السييس 
يطمنئ ىلع قداسة ابلابا توارضوس

فـــي لفتـــة كريمـــة اتصـــل ســـيادة رئيـــس الجمهوريـــة 
الســـيد عبد الفتاح السيســـي، بقداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي، فـــي المستشـــفى الـــذي ُيعالـــج فيـــه بالخـــارج، يـــوم 
األربعـــاء 22 نوفمبـــر 2017م، وذلـــك لالطمئنـــان علـــى 
بخصـــوص  ســـتتم  التـــي  واإلجـــراءات  الصحيـــة،  حالتـــه 
المشـــاعر  هـــذه  البابـــا علـــى  العـــالج. وقـــد شـــكره قداســـة 
الطيبـــة، واهتمـــام ســـيادته رغـــم مســـئولياته الجســـام متمنًيـــا 

للجميـــع الصحـــة والســـالمة.

تديـــن الكنيســـة القبطيـــة المصريـــة األرثوذكســـية وعلـــى 
رأســـها قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، الهجـــوم اإلرهابي 
الغاشـــم الـــذي اســـتهدف مصّليـــن آمنيـــن، والـــذي وقـــع ظهـــر 

اليـــوم الجمعـــة علـــى مســـجد الروضـــة بالعريـــش. 

وتنعـــي بـــكل الحـــزن واألســـى شـــهداء الوطـــن األبـــرار، 
مصليـــن إلـــى هللا أن يهـــب العـــزاء ألســـر الشـــهداء والشـــفاء 

والمجروحيـــن. للمصابيـــن 

هـــذا  عنهـــا  ويدفـــع  مصـــر،  يرحـــم  أن  تدعـــو هللا  كمـــا 

»ُشْكًرا هلِِل الَِّذي َيُقوُدَنا ِفي َمْوِكِب ُنْصَرِتِه ِفي اْلَمِسيِح ُكلَّ ِحيٍن« )2كو2: 14(

يتماثـــل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي للشـــفاء مـــن اآلالم المبرحـــة 
بعـــد الجراحـــة الميكروســـكوبية التـــي تمت بالعمـــود الفقري. وســـمح الطبيب المعالج 
بخـــروج قداســـته مـــن المستشـــفى بعـــد أربعـــة أيام ليقضي نحو أســـبوعين فتـــرة نقاهة 

مـــع بعـــض التدريبـــات الطبيـــة الالزمـــة، ليعـــود بعدهـــا بنعمـــة هللا إلى مصر.
الطبـــي برئاســـة  الفريـــق  نشـــكر  فإننـــا  الجزيلـــة،  نعمتـــه  نشـــكر هللا علـــى  وإذ 
البروفســـير ميشـــيل ماير الذي أجرى الجراحة. كما نشـــكر كل المســـئولين واآلباء 
واألحبـــاء، وكل الشـــعب بداخـــل مصـــر وخارجهـــا، علـــى صلواتهـــم واتصاالتهـــم 

لالطمئنـــان علـــى قداســـته.
االثنين 27 نوفمبر 2017م.

بيان الكنيسة خبصوص االعتداء ىلع مسجد الروضة بالعريش
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وفد من اآلباء األساقفة 
لزيارة املصابني

وقد أوفد قداســـته نيافة األنبا دانيال أســـقف المعادي والنائب 
البابـــوي، ونيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام كنائـــس مصـــر 
القديمة وأســـقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل 
عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقـــس أمونيـــوس عـــادل ســـكرتير 
قداســـته، والمهندس أشـــرف عجيب منســـق مكتب رعاية الشـــهداء 
والمصابيـــن بالكاتدرائيـــة؛ لزيـــارة مصابي حادث مســـجد الروضة 
بالعريش بمستشـــفى معهد ناصر ومستشـــفى دار الشـــفاء بالقاهرة.

اجتماع األربعاء األسبويع
حبضور أعضاء املجمع املقدس

عقـــد قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم 
األربعـــاء 15 نوفمبـــر 2017م، االجتمـــاع األســـبوعي بمركـــز 
لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي 
النطـــرون. حضـــر االجتمـــاع أحبار الكنيســـة من اآلبـــاء المطارنة 
واألســـاقفة أعضـــاء المجمـــع المقـــدس، والمتواجـــدون فـــي الديـــر 
لحضـــور الســـيمينار الخامـــس للمجمـــع المقدس. وفـــي بداية كلمته 
المجهـــود  وعلـــى  علـــى حضورهـــم  اآلبـــاء  البابـــا  قداســـة  ســـكر 
المبـــذول فـــي ترتيـــب الســـيمينار، وعلـــى مـــا قدمـــوه مـــن أوراق 
بحثية،ومـــا تبـــع ذلك من مناقشـــات مثمرة. ثم ألقى قداســـته عظته 
األســـبوعية حيـــث أســـتكمل فيهـــا الجـــزء الثاني مـــن »امتحنوا كل 
شـــيء«، وتحدث عن المقاييس المتاحة حتى نســـتطيع أن نمتحن 

كل شـــيء.

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باألنبا رويس بالعباســـية، الســـبت 

18 نوفمبـــر 2017م، كالًّ مـــن:
+ السيد السلو كوفير، رئيس مجلس النواب المجري.
+ عدد من رؤساء الطوائف اإلنجيلية بمصر والعالم.

+ أعضاء االتحاد العالمي المسيحي للطلبة.

قداسة ابلابا يعزي 
الشعب املرصي يف شهداء 
مسجد الروضة بالعريش

بعـــث قداســـة البابا برســـالة صوتية من مستشـــفاه في 
الخـــارج، الســـبت 25 نوفمبـــر 2017م. لتعزيـــة الشـــعب 
المصري في شهداء مسجد الروضة. وقد أذاع التليفزيون 
المصـــري والكثيـــر مـــن القنـــوات والمواقع الرســـالة، والتي 

قال فيها قداســـته: 

»نتقـــدم بخالـــص العزاء لكل شـــعب مصـــر في أبناء 
مصـــر الذيـــن صـــاروا فـــي عـــداد الشـــهداء فـــي أثنـــاء 

صالتهـــم بمســـجد الروضـــة بســـيناء.

هـــذا اإلرهاب الذي يضرب بشـــدة وبقســـوة ومتخّلًيا 
عن كل القيم اإلنســـانية والمبادئ التي خلق هللا اإلنســـان 
مـــن أجلهـــا. متخّلًيـــا عـــن كل المبـــادئ التي عاشـــت بها 

مصـــر على الـــدوام في محبة وفـــي وئام.

أتقـــدم لكل األســـر بخالص العـــزاء. ونعلم أن هؤالء 
صاروا في عداد الشـــهداء.

وأيًضـــا أصلـــي مـــن أجـــل المصابيـــن والمجروحين، 
وأصلـــي مـــن أجـــل كل األســـر التـــي تضـــّررت مـــن هـــذا 
الحـــادث. وأصلـــي من أجـــل مصر كلها وكل شـــعبها وكل 
المســـئولين وكل القيـــادات فيهـــا. فقـــد تضـــرروا كثيـــًرا 
وتأثـــروا بهـــذا الحـــادث الشـــنيع. إنـــه شـــكل من أشـــكال 
اإلجـــرام الـــذي يضـــرب فـــي مناطـــق كثيـــرة. ولكننـــا في 
وحدتنـــا وفـــي ثقتنا في هللا وفي العمل المشـــترك من أجل 
دحر هذا اإلرهاب الذي يصيب اإلنســـانية، يصيب الشعب 
أو األرض، وهو يصيب اإلنســـان. وأنا أثق تماًما أن هللا 
الـــذي حفـــظ مصـــر عبر القـــرون وعبـــر الســـنين الكثيرة 
وعبـــر المحـــن العديـــد،ة أنه ســـيحفظها من كل شـــر رغم 
كل هذا، وســـتبقى وحدة مصر القوية هي الســـند القوي، 

وهـــي النمـــوذج القوي لحيـــاة مصـــر والمصريين.

خالص العزاء وكل التعزية لكل أحد.

أنـــا أتحدث مـــن المستشـــفى التي ُأعالـــج فيها وهي 
خارج مصر، ومنعتني الظروف الصحية من أن أشـــارك 
بنفســـي فـــي هـــذا المصـــاب الـــذي أصـــاب مصـــر. أرجو 

الصـــالة والدعـــاء دائًما لـــكل المصريين.«
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األساقفة األقباط والسريان واألرمن ولفيف من اآلباء الكهنة والرهبان، 
وممثلون عن عدد من الطوائف المسيحية األخرى في إنجلترا.

وشـــارك فـــي فعاليـــات االحتفال بتجليس نيافـــة األنبا آنجيلوس عدد 
مـــن الشـــخصيات العامـــة وقيادات سياســـية بريطانية وممثـــل عن رئيس 
أســـاقفة كانتربري ومســـئولون بريطانيون آخرون. كما حضر االحتفال 
الســـفير المصري بلندن، وعدد من أفراد البعثة الدبلوماســـية المصرية.

وبـــدأت مراســـم التجليـــس بدخـــول موكب اآلبـــاء الكهنة واألســـاقفة 
يتقدمهم فريق الشمامســـة بلحن »إفلوجيمينوس« ولحن »اكســـمارؤوت« 
ثـــم صـــالة رفـــع بخور عشـــية كالمعتاد إلى ما بعد قـــراءة اإلنجيل، حيث 
قام اآلباء األســـاقفة بقراءة »تقليد التجليس« وبه تفاصيل عمل األســـقف 

وخدمته واألماكن والكنائس التي تخضع لرئاســـته على كرســـي.
ثـــم ُألقيـــت مجموعـــة مـــن الكلمـــات بدأهـــا القـــس شـــنوده عشـــم 
كاهـــن كاتدرائيـــة مارجرجـــس التـــي ُأقيـــم فيهـــا طقس التجليـــس، والذي 
قـــرأ رســـالة الملكة إليزابيث التي أرســـلتها لتهنئـــة نيافة األنبا آنجيلوس 
واألقبـــاط بهـــذه المناســـبة الســـعيدة. ثـــم ُقرئـــت أيًضـــا رســـالة رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة تريـــزا مـــاري، وكلمـــات أخـــرى مـــن رؤســـاء 
الطوائـــف المســـيحية، وكلمة نيافة األنبـــا باخوميوس، وفي الختام كلمة 
أســـقف إيبارشـــية لنـــدن نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس، الـــذي قـــام خـــالل إلقائه 
الكلمـــة الختاميـــة لحفـــل التجليـــس بالتوقـــف قلياًل وخلـــع البرنس وجلس 
علـــى األرض وقـــام بغســـل أرجـــل خمســـة مـــن األطفـــال ال تتجـــاوز 
أعمارهم الثامنة. خالص تهانينا لنيافته، ولمجمع كهنة إيبارشـــية لندن 

وتوابعهـــا، وســـائر أفراد الشـــعب

جتليس نيافة األنبا مارك 
أسقف باريس وشمال فرنسا

فـــي  الســـبت 25 نوفمبـــر 2017،  يـــوم  تـــم 
كاتدرائيـــة العـــذراء والمـــالك روفائيـــل في دراڤي، 
تجليـــس نيافـــة األنبـــا مارك أســـقف باريس وشـــمال 
فرنســـا، بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ويصا 
مطـــران البلينـــا، األنبا تادرس مطران بورســـعيد، 
األنبـــا أثناســـيوس مطـــران الفرنســـيين األقبـــاط، 
األنبـــا بطرس األســـقف العام، األنبا برنابا أســـقف 
تورينـــو، األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس 
وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، األنبا 

جابرييـــل أســـقف النمســـا والقطـــاع األلمانـــي بسويســـرا، األنبا أنطونيو 
أســـقف ميالنو، األنبا جوفاني أســـقف المجر ووســـط أوروبا. باإلضافة 
لمجمـــع كهنة اإليبارشـــية، وبعض اآلباء الكهنـــة والرهبان من ميالنو، 
ومـــن الكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية والكنيســـة الكاثوليكية بفرنســـا. 
كما حضر للتهنئة سفير مصر بباريس السيد إيهاب بدوي، والقنصل 
المصـــري العـــام الســـفيرة ســـيريناد جميل، وقد رافقهما وفـــد من البعثة 
الدبلوماســـية المصريـــة بباريـــس. وقـــد تـــم نقـــل فعاليات الحفل مباشـــرة 
على القنوات القبطية، والقناة الثانية بالتليفزيون الفرنسي. كما نشرت 
بعـــض الصحـــف الفرنســـية مقـــاالت عن الحدث تحت عنوان »الكنيســـة 
القبطية تنمو في فرنســـا« و»إيبارشـــية قبطية شـــابة في باريس«. وقد 
ألقـــى نيافـــة األنبـــا رافائيـــل كلمـــة نيابـــة عن اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة 
عـــن مكانـــة األســـقف فـــي الكنيســـة. ثـــم ألقـــى نيافـــة األنبـــا مـــارك كلمـــة 
باللغـــة الفرنســـية عـــن ســـمات الكنيســـة القبطيـــة عبـــر التاريـــخ. وُاخُتتـــم 

الحفـــل بتوزيـــع هديـــة تذكارية بمناســـبة تأســـيس اإليبارشـــية الجديدة

جتليس نيافة األنبا بيجول 
أسقف ورئيس دير السيدة العذراء )املحرق( 

ورزقة ادلير وعزبة توما
نوفمبـــر   18 الســـبت  يـــوم  مســـاء  فـــي 
2017م، بدير السيدة العذراء )المحرق( بجبل 
قســـقام، القوصية، تمت صلوات تجليس أســـقف 

ورئيـــس الديـــر الجديـــد نيافـــة األنبـــا بيجـــول. 

حضـــر الصلــــــــــــوات أصحــــــــــــاب النيافـــة: األنبا 
ويصـــا مطـــران البلينـــا، واألنبا متاؤس أســـقف 
كيرلـــس  واألنبـــا  الســـريان،  ديـــر  ورئيـــس 
أســـقف نجـــع حمـــادي، واألنبا بطرس األســـقف 
العـــام، واألنبـــا إشـــعياء أســـقف طهطـــا، واألنبا 

ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي، واألنبـــا توماس أســـقف القوصيـــة، واألنبا 
باســـيليوس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف، واألنبـــا 
يســـطس أســـقف ورئيس دير األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر، واألنبا 
بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص، واألنبـــا يوأنس أســـقف أســـيوط، واألنبا 
صرابامـــون أســـقف عطبـــرة وأم درمـــان، واألنبا دميان أســـقف شـــمال 
ألمانيا، واألنبا غبريال أســـقف بني ســـويف، واألنبا اسطفانوس أسقف 
ببـــا والفشـــن وسمســـطا، واألنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا 
القمـــح، واألنبـــا إيليـــا أســـقف الخرطـــوم، واألنبـــا مينا أســـقف ورئيس 
ديـــر مـــار جرجـــس الخطاطبة، واألنبا دانيال أســـقف ورئيس دير األنبا 
بـــوال بالبحـــر األحمر، واألنبا إرميا األســـقف العـــام، واألنبا إبيفانيوس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر أنبـــا مقـــار بـــوادي النطـــرون، واألنبـــا صموئيـــل 
أســـقف طمـــوه، واألنبـــا كاراس األســـقف العـــام بالمحلـــة، واألنبا بقطر 
أســـقف الـــوادي الجديـــد، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان وشـــعب 
كثيـــر. كمـــا حضـــر نيافـــة األنبا كيرلس وليـــم مطران أســـيوط لألقباط 
الكاثوليـــك ومعـــه وفـــد مـــن اآلباء الكهنـــة الكاثوليـــك بالمحافظة. وكذلك 
محافظ أســـيوط المهندس ياســـر الدســـوقي، ومدير األمن، ولفيف من 
قيـــادات المحافظـــة التنفيذية والشـــعبية. وقد ألقى أصحاب النيافة: األنبا 
بيمـــن واألنبـــا يوأنـــس واألنبـــا غبريـــال كلمـــات مناســـبة، ثـــم ألقى الســـيد 

محافـــظ أســـيوط كلمـــة لتهنئـــة نيافة األنبـــا بيجول. 

مراسم جتليس نيافة األنبا آجنيلوس
أسقف إيبارشية نلدن وتوابعها

جـــرت المراســـم الطقســـية لتجليـــس نيافـــة األنبـــا آنجيلوس كأول 
كاتدرائيـــة مارجرجـــس  فـــي  لنـــدن وتوابعهـــا  إيبارشـــية  أســـقف علـــى 
باســـتيفننج مســـاء الســـبت 18 نوفمبـــر 2017م. بحضـــور أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا باخوميوس مطـــران البحيرة ومطـــروح والخمس مدن 
الغربيـــة، واألنبـــا ســـيرابيون مطران لـــوس آنجلـــوس، واألنبا رافائيل 

األســـقف لكنائـــس وســـط القاهـــرة العـــام وســـكرتير المجمـــع المقـــدس.
كمـــا حضـــر طقـــس التجليـــس مـــن المملكـــة المتحـــدة نيافـــة األنبـــا 
أنتونـــي أســـقف أيرلنـــدا وأســـكتلندا وشـــمال شـــرق إنجلتـــرا ومعه بعض 
مـــن اآلبـــاء الكهنة في إيبارشـــيته. باإلضافة إلـــى حضور عدد من اآلباء 
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إقامة سبعة رهبان ُجدد 
بدير األنبا باخوميوس )الشايب( باألقرص

ُأقيمـــت يـــوم الســـبت 25 نوفمبـــر 2017م، صلـــوات رهبنـــة 
ســـبعة من طالبي الرهبنة بدير القديس األنبا باخوميوس )الشـــايب( 
باألقصـــر، ممـــن اجتـــازوا فتـــرة االختبـــار للرهبنة. والرهبـــان الُجدد 
هم: )1( الراهب بموا الشايب، )2( الراهب كاراس الشايب، )3( 
الراهـــب بفنوتيـــوس الشـــايب، )4( الراهب دوماديوس الشـــايب، 
)5( الراهب ســـمعان الشـــايب، )6( الراهب يوحنا الشـــايب، )7( 
الراهـــب مكاريـــوس الشـــايب. صلـــى صلـــوات الرهبنـــة والقـــداس 
الـــذي ُأقيـــم عقـــب انتهائهـــا، نيافـــة األنبـــا ســـلوانس أســـقف ورئيـــس 
الديـــر، يشـــاركه أصحـــاب النيافة: األنبا بيمن أســـقف نقاده وقوص، 
واألنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، واألنبا 
يوســـاب األســـقف العـــام باألقصـــر. كمـــا شـــارك في الصلـــوات عدد 
مـــن رهبـــان أديـــرة الســـيدة العـــذراء )المحـــرق(، واألنبـــا شـــنوده 
بســـوهاج، واألنبا متـــاؤس الفاخوري بإســـنا، والشـــهيد مارجرجس 
بالرزيقـــات، والســـيدة العـــذراء ومـــار يوحنـــا الحبيـــب باإلســـماعيلية. 
وكذلـــك كهنة من إيبارشـــيات األقصـــر، ونقاده وقوص، وقنا، ونجع 
حمـــادي، ودشـــنا، وســـوهاج، وإخميـــم، وطمـــا، والمنيـــا، والشـــرقية 

والعاشـــر مـــن رمضان.

وســـوف  ينضـــم اثنـــان مـــن الرهبـــان الجـــدد إلى مجمـــع رهبان 
والـــذي  باإلســـماعيلية،  الحبيـــب  العـــذراء وماريوحنـــا  الســـيدة  ديـــر 
يشـــرف عليـــه نيافـــة األنبـــا مقـــار. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 
ســـلوانس، والرهبـــان الجـــدد، ومجمـــع رهبان ديـــر القديس األنبا 

باخوميـــوس )الشـــايب(.

رسامة أربعة قمامصة جدد
بدير األنبا بوال بابلحر األمحر

فـــي يـــوم الســـبت 11 نوڤمبـــر 2017م، قـــام نيافـــة األنبا دانيال 
أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بوال بالبحـــر األحمر برســـامة أربعة من 
الرهبـــان الكهنـــة قمامصـــة وهـــم: )1( الراهب القمص عوبديا األنبا 
بـــوال، )2( الراهب القمص طوبيا األنبا بوال، )3( الراهب القمص 

يشـــوع األنبا بوال، )4( الراهب القمص برنابا األنبا بوال. اشـــترك 
فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا أنطونيوس مطران الكرســـي 
األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى، األنبـــا كيرلس أســـقف نجع حمادي، 
األنبـــا بطـــرس األســـقف العـــام، األنبا يســـطس أســـقف ورئيـــس دير 
األنبـــا أنطونيـــوس بالبحـــر األحمـــر، األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط 
وســـاحل ســـليم والبـــداري، األنبـــا أغاثـــون أســـقف البرازيـــل، األنبـــا 
يوســـف أســـقف بوليڤيـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا دانيـــال، 

واآلبـــاء القمامصة الجـــدد، ومجمع رهبـــان الدير. 

سيامة اكهنني جديدين 
بإيبارشية أسوان

فـــي يـــوم األحـــد 26 نوفمبـــر 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا هـــدرا 
مطـــران أســـوان ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا باخوميـــوس بحاجـــر 
إدفـــو، بســـيامة الشـــماس مينـــا إســـرائيل كاهًنـــا باســـم القس جرجس، 
والشـــماس مينـــا موريـــس كاهًنـــا باســـم القـــس أثناســـيوس، وذلـــك 
بكاتدرائيـــة رئيـــس المالئكة ميخائيل بأســـوان. شـــارك في الصلوات 
صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص، واألنبا يواقيم 
األســـقف العـــام إلســـنا وأرمنـــت، إلـــى جانـــب عـــدد من اآلبـــاء الكهنة 
والرهبـــان، وجمـــوع الشـــعب. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا هدرا، 
والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمع كهنة إيبارشـــية أســـوان، وســـائر 

اإليبارشية. شـــعب 

سيامة اكهن جديد بإيبارشية لوس آچنلوس

في يوم األحد 26 نوفمبر 2017م، قام نيافة األنبا سيرابيون 
مطـــران لـــوس آنچلـــوس وهاواي، بســـيامة الدياكون چيريمايا ســـعيد 
المالئكـــة  رئيـــس  بكنيســـة  للخدمـــة  القـــس چيريمايـــا  باســـم  كاهًنـــا 
ميخائيـــل بــــSimi Valley. اشـــترك فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: 
األنبـــا أكليمنضـــس األســـقف العـــام لكنائس عزبـــة الهجانـــة وألماظة 
وزهـــراء مدينـــة نصـــر، واألنبـــا أبراهـــام واألنبـــا كيرلس األســـقفان 
العامـــان بلـــوس آنچلـــوس. خالـــص تهانينـــا ألصحـــاب النيافة األنبا 
ســـيرابيون، واألنبـــا أبراهـــام، واألنبا كيرلس، والقـــس چيريمايا، 
ومجمـــع كهنة إيبارشـــية لوس آنچلوس، وســـائر أفراد الشـــعب.
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سيامة اكهن جديد 
للخدمة بأسكتلندا

في يوم السبت 25 نوفمبر 2017م، بكنيسة القديس مارمرقس 
بأســـكتلندا، قام نيافة األنبا أنتوني أســـقف أيرلندا واســـكتلندا وشـــمال 
شـــرق انجلترا، بســـيامة الشـــماس ميخائيل غطاس كاهًنا باسم القس 
چون على مذبح الكنيســـة ذاتها. شـــارك في الســـيامة صاحبا النيافة 
األنبـــا أباكيـــر أســـقف الـــدول اإلســـكندنافية واألنبـــا أرســـاني أســـقف 
هولنـــدا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أنتونـــي، والقـــس چـــون، 
ومجمع كهنة إيبارشـــية أيرلندا وأســـكتلندا وشمال شرق إنجلترا، 

وســـائر أفراد الشعب.

رسامة قمص وسيامة أربعة قسوس 
وأرشيدياكون بإيبارشية الزقازيق

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2017م،  نوفمبـــر   24 الجمعـــة  يـــوم  فـــي 
تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح برسامة القس مقار أنيس 
كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء مريم وما ريوحنا الرســـول بالزقازيق 
قمًصـــا. كمـــا قـــام بســـيامة أربعـــة كهنـــة جـــدد للخدمـــة باإليبارشـــية، 
وهـــم: )1( القـــس جيـــروم ســـمير كاهـــن عـــام باإليبارشـــية. )2( 
القـــس نوفير قالدة كاهن عام باإليبارشـــية. )3( القس مارتيروس 
مجدي كاهن لكنيســـة الســـيدة العذراء مريم بميت بشـــار. )4( القس 
بافلـــوس جمـــال كاهـــن لكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم ومـــار يوحنا 
الرســـول بالزقازيـــق. كمـــا قـــام بســـيامة الدياكون عـــادل عبد المالك 
مســـئول الشموســـية باإليبارشـــية فـــي رتبـــة أرشـــيدياكون. خالـــص 
تهانينـــا لنيافة األنبـــا تيموثاوس، والقمص مقـــار أنيس، والكهنة 
الجـــدد، ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية الزقازيق ومنيا القمح، وســـائر 

شـــعب اإليبارشية.

سيامة اكهنني جديدين 
بإيبارشية طهطا

في يوم الثالثاء 21 نوفمبر 2017م، قام نيافة األنبا إشـــعياء 
أســـقف طهطا وجهينة، بكنيســـة الســـيدة العذراء مريم بمدينة طهطا، 
بســـيامة الشـــماس شـــنوده نعمـــة هللا كاهًنـــا علـــى نفـــس الكنيســـة باســـم 
يـــوم الخميـــس 23 نوفمبـــر  قـــام نيافتـــه  القـــس صرابامـــون. كمـــا 
2017م، بصالة القداس اإللهي بكنيســـة الشـــهيد مارجرجس بمركز 
جهينـــة وخاللـــه قـــام بســـيامة الشـــماس دانيـــال موريـــس كاهًنـــا باســـم 
القـــس مينـــا للخدمـــة بالكنيســـة ذاتهـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا 
إشـــعياء، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية طهطا 

وجهينة، وســـائر شـــعب اإليبارشية.

سيامه أربعة كهنة جدد 
إليبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم

قـــام نيافـــة األنبـــا أنـــدراوس أســـقف أبوتيـــج وصدفـــا والغنايـــم 
مـــار  القديـــس  بكنيســـة  نوفمبـــر 2017م،  يـــوم األحـــد 26  صبـــاح 
مرقس الرســـول بمدينة أبوتيج، بســـيامة أربعة قســـوس جدد للخدمة 
بكنائـــس ومذابـــح اإليبارشـــية، وهـــم: )1( الشـــماس صابـــر فـــارس 
فـــؤاد كاهًنـــا علـــى مذبـــح القديـــس مقروفيـــوس بديـــر الجنادلـــة، باســـم 
القـــس رافائيل. )2( الشـــماس بخيت مقار شـــنوده كاهًنا على مذبح 
القديـــس مـــار يوحنـــا المعمـــدان بـــأوالد اليـــأس، باســـم القـــس داود. 
)3( الشـــماس ثـــروت منيـــر لمعـــي كاهًنـــا علـــى مذبـــح القديـــس األنبا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالزرابـــي، باســـم القـــس تومـــاس. )4( 
الشـــماس بهـــاء وهيـــب بولـــس كاهًنا علـــى مذبح الشـــهيد مارجرجس 
بكـــوم اســـفحت، باســـم القـــس بولس. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا 
أنـــدراوس، واآلباء الكهنة الجدد، ومجمع كهنة إيبارشـــية أبوتيج 

وصدفا والغنايم، وســـائر شـــعب اإليبارشـــية.
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مؤتمر العقيدة بنقادة

اختتـــم يـــوم األربعـــاء 22 نوفمبـــر 2017م، مؤتمـــر العقيـــدة 
بالمجمـــع  والتشـــريع  والتعليـــم  اإليمـــان  لجنـــة  الـــذي نظمتـــه  الــــ18 
المقـــدس، لكهنـــة وخـــدام وخادمـــات إيبارشـــيات الصعيـــد األعلـــى، 
والـــذي ُأقيـــم بديـــر المالك ميخائيل ببرية األســـاس بنقـــاده على مدار 
ثالثـــة أيـــام، تحـــت عنـــوان قضايـــا الهوتيـــة معاصـــرة )3(. حاضـــر 
فـــي المؤتمـــر أصحـــاب النيافة: األنبا بيشـــوي مطـــران دمياط وكفر 
الشـــيخ، واألنبا هدرا مطران أســـوان، واألنبا موســـى األسقف العام 
للشـــباب ومقـــّرر اللجنـــة، واألنبا بيمن أســـقف نقـــاده وقوص ورئيس 
الدير المضيف، واألنبا يوســـاب األســـقف العام إليبارشية األقصر، 
واألنبـــا يواقيـــم األســـقف العام إلســـنا وأرمنت، إلى جانـــب عدد من 
اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام المتخصصيـــن. ناقـــش المؤتمـــر بعـــض مـــن 
القضايـــا الالهوتيـــة المعاصـــرة والـــرد عليهـــا، مـــع نـــدوات حواريـــة 
مفتوحـــة بيـــن الحضـــور واآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة الذيـــن قامـــوا 

بالـــرد علـــى التســـاؤالت واالستفســـارات التـــي طرحـــت عليهم.

نيافة األنبا بفنوتيوس يدشن 
كنيسة مارمينا األثرية بطحا األعمدة بعد ترميمها

قـــام نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط صبـــاح يـــوم 
الخميس 23 نوفمبر 2017م، بتدشـــين كنيســـة مارمينا األثرية بعد 
ترميمها بشـــكل كامل، حيث أشـــرف مكتب الدكتور مهندس ســـامي 
صبـــرى بوضـــع التصميمـــات وتنفيـــذ أعمـــال الترميـــم. وفـــي الليلـــة 
الســـابقة تـــم افتتـــاح الكنيســـة للزائريـــن حيـــث ُأقيمـــت صـــالة العشـــية 
وُألقيـــت الكلمـــات المناســـبة وتـــم توزيـــع هدايـــا تذكارية لـــكل من لهم 

تعـــب مـــن اآلبـــاء الكهنـــة وأعضـــاء المكتب الهندســـي.
الكنيســـة جنوبـــي مدينـــة ســـمالوط بمســـافة عشـــرة كيلـــو  تقـــع 
الســـابع،  القـــرن  قبـــل  مـــا  إلـــى  إنشـــائها  تاريـــخ  ويرجـــع  متـــرات، 
وتنخفـــض عـــن ســـطح األرض مســـافة ثالثـــة أمتار. وتقوم الكنيســـة 
علـــى أربعـــة أعمـــدة أســـطوانية بنظـــام الخـــوارس الثالثـــة )التائبيـــن، 
الموعظيـــن، والمؤمنيـــن(، ويوجـــد بهـــا ثالثـــة مذابح. كمـــا يوجد بها 
مغطـــس فـــي الجهـــة الغربيـــة البحرية، كان ُيســـتخَدم فـــي فترة ما في 
عيـــد الغطـــاس )11 طوبـــه( وهـــو أكبر مغطس أثري بـــاٍق إلى اآلن 
فـــي الكنيســـة القبطيـــة. وأيًضـــا يوجد بها اإلنبل وبئر ماء. والكنيســـة 
مغطـــاة بتســـع قبـــاب محمولـــة علـــى عروق خشـــبية وحنيـــات ركنية.

أرض للكنيسة القبطية بماالوي

قـــام نيافـــة األنبا أنطونيوس مرقس أســـقف عام شـــئون أفريقيا 
بـــاألرض  التبريـــك  نوفمبـــر 2017م، بصـــالة  يـــوم األربعـــاء 22 
الجديـــدة المملوكـــة للكنيســـة القبطيـــة بدولـــة مـــاالوي والُمزَمع إنشـــاء 
أول كنيســـة قبطية بها. حضر الصالة الســـفير ماهر العدوي ســـفير 
مصـــر بمـــاالوي وعـــدد من أعضـــاء البعثـــة الدبلوماســـية المصرية، 
ميدياتريكـــس.  مـــاري  رهبنـــة  مـــن  الكاثوليـــك  الراهبـــات  وبعـــض 
هـــذا ومـــن المنتظـــر أن يتـــم وضـــع حجـــر أســـاس الكنيســـة الجديـــدة 
يـــوم 11 فبرايـــر المقبـــل، وربمـــا يشـــارك الرئيـــس المـــاالوي بيتـــر 
موتاريـــكا فـــي وضـــع حجر األســـاس بعـــد أن وجهت الكنيســـة دعوة 
إليـــه للمشـــاركة فـــي هـــذا الحـــدث الهام. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 

أنطونيـــوس مرقس.

لقاء للمجلس القويم 
ألرس الشهداء واملصابني 

بمطرانية طنطا

استقبل نيافة األنبا بوال أسقف طنطا وتوابعها بمقر المطرانية 
بطنطـــا، يـــوم االثنيـــن 20 نوفمبـــر 2017م، وفـــد المجلـــس القومـــي 
لرعايـــة أســـر الشـــهداء والمصابيـــن التابـــع لرئاســـة مجلـــس الوزراء 
برئاســـة المستشـــار ســـيد أبـــو بيـــه أميـــن عـــام المجلـــس. تـــم خـــالل 
اللقـــاء الـــذي حضـــره اللـــواء أحمـــد ضيـــف صقـــر محافـــظ الغربيـــة، 
عقـــد جلســـة مـــع لجنة رعاية أســـر الشـــهداء والمعترفيـــن بالمطرانية 
لمناقشـــة الصعوبـــات والمعوقـــات التـــي قـــد تتعرض لها األســـر، كما 
تـــم عقـــد لقـــاء مـــع أســـر الشـــهداء تســـلم خاللـــه كل فـــرد مـــن أفـــراد 
األســـر كارنيه عضوية، وقدم مســـئولو المجلس عرًضا لالمتيازات 

المقدمـــة مـــن المجلس.
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هنــــــــــــــاك أشخـــــــــــــــاص 
يهتمون بالمظهـــــــر الدينــــــــــي 
وحقيقتهـــــــــــم  النــــــــــــاس،  أمام 
شـــــــــيء  في  المظـــــــــاهر  هذه  تنفعهم  وال  آخر.  شيء 

على اإلطالق..
ذلك ألن حقيقة اإلنســــــــــان في جوهره، وليس 

في مظهره..
دينية  ممارسات  يمارسون  الناس  من  وكثيرون 
روحية  وقراءات  وتناول،  وصالة  صوم  من  عديدة 
واجتماعات كنسية، وخدمة. ومع كل ذلك ليست لهم 
حياة مرتبطة باهلل. بل قد تكون بعض هذه المظاهر 
نوًعا من الرياء الذي حاربه السيد المسيح في توبيخه 
قبور  مثل  إنهم  عنهم  قال  الذين  والفريسيين  للكتبة 
)مت23(.  نتنة  عظام  وبداخلها  الخارج  من  مبيضة 
وقال عنهم أيًضا إنهم ينظفون خارج الكأس والصحفة 

ال داخلها!
من  مبيضة  قبور  مثل  أشخاص  هناك  نعم، 
سقط،  قد  يكون  أيًضا  البياض  نفس  وربما  الخارج، 

وانكشفوا تماًما...
بينما المهم هو حالة القلب والفكر من الداخل، 
ما هي؟ مهما تحدث الشخص عن حياة البر. وكما 
قال أحد األدباء الروحيين: إن البعض يحدثونك عن 
 – ذلك ألنه  األوحال..!  في  يتمرغون  السحب، وهم 
بالنسبة إليهم – روحياتهم للتصدير الخارجي، وليست 

لالستعمال المحلي.
صلواتهم  ويبدأون  هللا،  أبناء  نحن  يقولون 
هم  هل  ولكن  السموات«.  في  الذي  أبانا  »يا  بعبارة 
هوذا  كأب؟!  هللا  يعاملون  وهل  هلل؟  كأبناء  يسلكون 
هللا يقول »َفِإْن ُكْنُت َأَنا َأًبا، َفَأْيَن َكَراَمِتي؟ َوِإْن ُكْنُت 
َسيًِّدا، َفَأْيَن َهْيَبِتي؟« )مالخي6:1(. ومن جهة البنوة 
يقول القديس يوحنا الرسول »ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن هللِا اَل 
ُيْخِطُئ« )1يو18:5(. بل »َواَل َيْسَتِطيُع َأْن ُيْخِطَئ« 
)1يو9:3(. وبهذا »أوالد هللا ظاهرون«. ويقول أيًضا 
»ِإْن َعِلْمُتْم َأنَُّه َبارٌّ ُهَو، َفاْعَلُموا َأنَّ ُكلَّ َمْن َيْصَنُع اْلِبرَّ 

َمْوُلوٌد ِمْنُه« )1يو29:2(.
فهل أنت تفعل البر؟ وهل أنت ال تستطيع أن 
تخطئ؟! أم أن البنوة هلل مظهر تتباهى به، بال فاعلية 

له في حياتك!!
وبنفس الوضــــــع لقـــــــــب »صــــــــــورة هللا ومثالــــــــــــه« 

)تك1(...
من أعمق العبارات في التسبحة، عبارة »قلبي 
أن  أم  كذلك؟  أنت  فهل  الثالوث«  يسبحان  ولساني 

لسانك يعبر عما ليس في قلبك؟!
ها أنت تقول للرب في صالتك كل يوم »لتكن 
لسانك  من  أم  قلبك،  من  هذا  تقول  فهل  مشيئتك«. 
فقط، بينما تسلك حسب هواك ومشيئتك الخاصة، وما 

أكثر ما تتذمر على مشيئة هللا!!
وأنت تقول في صالتك أيًضا »اغفر لنا ذنوبنا، 
كما نغفر نحن أيًضا للمذنبين إلينا«. فهل أنت تغفر 
حًقا؟ أم أن كلماتك في الصالة مجرد مظهر ال يعبر 

عن حقيقة.
وتقول  الشكر،  صالة  تتلو  يوم  كل  في  وأنت 
للرب: »نشكرك على كل حال، ومن أجل كل حال، 
وفي كل حال«. فهل أنت حًقا تشكر على كل حال؟ أم 
توجد حاالت ال تشكر عليها أبًدا، بل تقابلها بالضجر 
تقول  بل  يتفقان،  ال  ولسانك  قلبك  وهنا  والشكوى؟! 
كالًما ال تعنيه! أم تعرف معناه وال تقصده وال تنفذه!

وأنت بلسانك تفخر بأنك مؤمن. فهل قلبك فيه 
هذا اإليمان؟

إن كنت مؤمًنا تماًما فلن تخاف، بل تقــــــــــــــول 

ِبي  َيْصَنُع  َماَذا  َأَخاُف.  َفاَل  ِلي  »الرَّبُّ  المرتل  مع 
ِفي  ِسْرُت  ِإَذا  »َأْيًضا  وتقول  )مز118(.  اإِلْنَساُن؟« 
َمِعي«  َأْنَت  أَلنََّك  َشرًّا،  َأَخاُف  اَل  اْلَمْوِت  ِظلِّ  َواِدي 
ِممَّْن  َوَخاَلِصي،  ُنوِري  »َالرَّبُّ  وتقول  )مز23( 
َأَخاُف؟!« )مز27(... أما إن كنت تخاف، فليس في 
قلبك إًذا إيمان حقيقي بحفظ هللا. أو ينطبق عليك قول 
الرب لتلميذه بطرس لما خاف من أمواج البحر: »َيا 

َقِليَل اإِليَماِن، ِلَماَذا َشَكْكَت؟« )مت31:14(.
القلوب  فاحص  هللا  بأن  حًقا  مؤمًنا  كنت  وإن 
وعارف بما في األفكار، ويرى ويسمع كل شيء... 
حينئذ البد تخجل أو تخاف من أن تفعل شًرا أو حتى 
ال  خطيئتك،  أثناء   – شك  بال   – ولكنك  فيه.  تفكر 
يكون هللا في فكرك وال في قلبك. وتكون ناسًيا قداسته 
ووصاياه. أين إًذا هو إيمانك أثناء ارتكابك الخطية. 
ِإيَماِني«  ِبَأْعَماِلي  ُأِريَك  »َوَأَنا  يقول  الكتاب  هوذا 

)يع18:2(.
الشيطان.  تجحد  طفلها  تعميد  في  واألم   +
وتقول »أجحدك أيها الشيطان، وكل أعمالك النجسة، 

وكل حيلك الرديئة والمضلة..«.
في  تجحده  هي  فهل  بلسانها،  الشيطان  تجحد 
كل أعمالها وأقوالها؟! أم أن جحد الشيطان هو مجرد 
في  فاعلية  له  وليست  الخارج،  من  ومظهر  طقس 

الحياة، سواء لألم أو ابنها!!
+ ونحن في الكنيســــــة ُنقبل بعضنـــــــا بعًضا 

بقبلة مقدسة...
والقبلة هي أعمق تعبير عن الحـــــــــب. فهل نحن 
كذلك نحب بعضنا بعًضا هذا الحب المقدس، أم هذا 
الروحية  الحياة  بينما  خارجي.  مظهر  مجرد  أيًضا 

ليست مجرد مظاهر..!
+ ونحن نستخدم كلمة )السالم( باستمرار في 
خطاباتنا ومعامالتنا. كل شخص نقابله نحييه بتحية 
الرب –  ندخله – فحسب وصية  بيت  السالم. وكل 
نقول »سالم ألهل هذا البيت«. وما أكثر أحاديثنا عن 
السالم، والمقاالت التي نكتبها عن السالم، والمؤتمرات 
ُتعقد لهذا الغرض.. ولكن هل نحيا في سالم.  التي 
وهل العالم الذي يتحدث عن السالم يعيش في سالم؟ 

أم كالمنا عن السالم مجرد مظاهر!!
نحن أيًضا ندين الخطية ونستبشعها. ومـــــــــع 

ذلك نفعلها!!
كلنا نؤمن بالبر والفضيلة، ونتكلم ضد الخطية 
والخطاة كالًما قاسًيا شديًدا. فهل هذا مجرد مظهر، أم 

نبعد حًقا عن الخطايا؟
الخاطئة  المرأة  رجم  أرادوا  الذين  اليهود  مثل 
خطاة،  أيًضا  هم  كانوا  الفعل.  ذات  في  المضبوطة 
الخاطئة.  رجم  يريدون  مظهري  ديني  حماس  وفي 
ِمْنُكْم  َكاَن  وقد كشفهم السيد المسيح بقوله لهم »َمْن 
َفْلَيْرِمَها َأوَّاًل ِبَحَجٍر!« )يو7:8(. وانسحبوا  ِباَل َخِطيٍَّة 
جميعهم إذ كتب لهم خطاياهم. وقصة هذه الخاطئة 
تذّكرني بقصيدة قرأتها سنة 1940 في مجلة الشئون 
المرأة  فيها  كتب  بليبل  فؤاد  للشاعر  االجتماعية، 

خاطئة تبيع جسدها:
َأَسَألِت َمن َنَبذوِك َنبَذ الُمنَكـِر 

َكم َبيَنُهم ِمـن فاِجـٍر ُمَتَستِّـِر؟
الصاِئموَن الُمفِطروَن َعلى الِدما

الظاِمئوَن ِإلى الَنجيِع اأَلحَمـِر
إلى أن قال في تلك القصيدة أيًضا:

َوَدَعوِك باِئَعَة اأَلثيِم ِمَن الَهـوى
َكَذبوا َفِإنَّ الَذنَب َذنُب الُمشَتري
نعم فلوال أن هناك من يسعى لشراء الخطيـــــــة، 

الخطية. ولكن لألسف  لهم  تبيع  ما كانت توجد من 
الشديد، يختفي الشاري، وُتالم البائعة. ويطلب الكتبة 
والفريسيون رجمها، في مظهرية الدفاع عن العفة وعن 

تنفيذ شريعة موسى.
+ صورة أخرى من االهتمام بالمظاهر، ما قد 

يحدث في أسبوع اآلالم.
الكنيســـــــــــة في عمق مظاهر األلم:  إلى  ندخل 
ومؤثرة.  حزينة  واأللحــــــــــان  مكان،  كل  في  السواد 
والقراءات أيًضا منتقاة، وتحمل كل التأثير من جهة 
آالم المسيح له المجد، وحمله لخطايانا، وجحود الناس 
له.. والشعب كله في خشوع تام، يشتركون في األلحان 
الحزينة.. ثم ماذا يحدث خارج الكنيسة؟ صورة مغايرة 
وكأن  والتندر!  الضحك  فيها  يكون  وقد  تماًما.  لهذه 
الكنيسة، والثانية  للمصلي شخصيتين إحداهما داخل 
وخارجها  الحزن،  بمظهر  الكنيسة  داخل  خارجها. 

عكس ذلك.
+ مثال آخر: الصــــــوم في مظهره وفي جوهره:
نأخذ منه مظهر الطعام النباتي، وربما ُتطهى 
ونعتبر  الوقت صيامية،  نفس  أطعمة شهية وفي  لنا 
أنفسنا بذلك صائمين لمجرد مظهرية الطعام النباتي؟! 
َطَعاًما  آُكْل  »َلْم  النبي عن صومه  دانيال  قال  بينما 
َشِهيًّا َوَلْم َيْدُخْل ِفي َفِمي َلْحٌم َواَل َخْمٌر« )دا 3:10(.

نقطة أخرى أحب أن أقولها، عن الخدمة.
نتكلم أحياًنا عن الخدمة إنها قوية، ونسرد أحياًنا 
أما  هذا مظهر،  بها.  نقوم  التي  األنشطة  أنواًعا من 
لتالميذه  المسيح  السيد  قال  لقد  الثمر.  فهو  الجوهر 
»اْخَتْرُتُكْم، َوَأَقْمُتُكْم ِلَتْذَهُبوا َوَتْأُتوا ِبَثَمٍر، َوَيُدوَم َثَمُرُكْم« 

)يو16:15(.
هل نظرنا إلى جوهر الخدمة في ثمرها: كم عدد 
الذين تأثروا ورجعوا إلى هللا وتابوا؟ كم عدد الذين نموا 
وتقدموا في حياة البر؟ وكم عدد الذين صاروا خداًما 
أو تكرسوا؟ وكم الذين قد صاروا قدوة لغيرهم.. هذا 

هو الثمر، وهو الجوهر.
أمور أخرى نذكرها كعبارات رنانة لها مظهرها..
عبارة  اإلنسانية«.  في  »أخي  أحياًنا  تقول   +
جميلة، حًقا، ولكن هل أنت تعامل هذا الشخص كأٍخ 

حًقا، وأٍخ في »اإلنسانية«.
+ تقول »الحياة في السماء أفضل جًدا« وهذا 
السماء، أو  إلى  لتذهب  أيامك  إذا قربت  حق. ولكن 
أنك  تفرح  فهل  بهذا،   – بشروك  وليس   – أنذروك 
أنـــــــــك  ستترك األرض وتذهـــــــــــب إلى السمـــــــــــاء؟! أم 

ترتعش وتخاف!!
من أجــــــــــل هذا كله فإن القديس بولـــــــــس الرسول 
التَّْقَوى،  ُصوَرُة  »َلُهْم  المظاهر  أصحاب  عن  يقول 

َتَها« )2تيمو5:3(. َولِكنَُّهْم ُمْنِكُروَن ُقوَّ
فما معنى »ينكرون قوتهــــــــا«؟ الشك أن للتقوى 
الحقيقية قوة: في حياة الشخص نفسه، وفي تأثيره على 

اآلخرين وقدوته. وفي عالقته مع هللا ودالته عنده.
من قوة حياة البر أن الناس يحبون هللا بسببك، 
من شدة تأثير قدوتك فيهم. وأتذكر – بهذه المناسبة 
)القمص  أمريكا  إلى  أرسلته  كاهن  أب  أول  أن   –
»إحنا  كوينز  في  شعبه  له  قال  باقي(.  أنطونيوس 
عرفنا ربنا، لما عرفناك«. هكذا كانت قوة تأثرهم به...
أما قوة الدالة عند هللا، في العالقة بين هللا وأبينا 
إبراهيم حينما عزم الرب على حرق سادوم )تك81(. 
وعالقة شبيهة مع موسى النبي، حينما أراد هللا إفناء 

الشعب بعد عبادتهم للعجل الذهبي )خر23(.
تمسك  أنك  في  تظهــــــــر  ال  البر،  حياة  إن 
على  أو  جيبك  في  تضعه  أو  يدك،  في  اإلنجيل 
مكتبك، إنما حينما يكون في قلبك. كما قال داود النبي 
ِإَلْيَك«  ُأْخِطَئ  ِلَكْياَل  َقْلِبي  ِفي  َكاَلَمَك  »َخَبْأُت  للرب 
أو  إنجيل متجسد،  إلى  تتحول  بهذا  )مز11:119(. 

إنجيل متحرك.
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عظة األربعاء 15 نوفمبر 2017م من كنيَسة التجلي بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير األنبا بيشوي

تكلمنا المـــرة الماضيـــــة عن وصيـــــــة الكتــــــاب 
»امتحنوا كل شيء«، وألنها موضوع مهم وكبير 
فقسمناهـــــا على جزئيـــــــــن. الجــــــــزء الــــــــــذي تكلمنـــــــــــــا 
فيه األسبوع الماضي هو »في ماذا امتحـــــــن كـــــــل 
يمكن  مجاالت  خمسة  يوجد  إنه  وقلنا  شيء؟«، 
لإلنسان أن يمتحنها في حياته: 1- اإليمــــــــــان، 2- 
األقوال، 3- األعمال، 4- األســـرار على رأسها سر 
اإلفخارستيا، 5- التعليم أو ما نحصله في حياتنا.

وليوم نتكلم عن: ما هي المقاييـس المتاحـــــة 
لنا لنمتحن كل شيء؟

سالمة  نقيس  بماذا  األشياء؟  تمتحن  كيف 
األمور التي تواجهنا في حياتنا؟

مر  آدم  خلق  منذ  عامة  بصفة  اإلنسان 
بخمس مراحل أساسية في رحلته اإليمانية.

1( المرحله األولى بعدما خلق هللا آدم، وابتدأ 
نسل آدم يتكاثر في كل مكان، َعَبَد اإلنسان في 
حياته الطبيعة: القمر، البحر، النجـــــــوم، األشجار، 
الحيوانات... صارت الطبيعــــــة هي اإلله المــــــــتاح 

أمام اإلنسان.
الثانيـــــة كانت عباده األصنام،  المرحله   )2
نحاس  أو  نحاس  أو  حجر  أو  ذهب  من  تماثيل 
وعندما  نار،  بداخله  ويشعل  ُمفرَّغ  أو  مصبوب 
أشكال  وهناك  حضرت!  اآللهه  إن  يقول  يحمّر 

كثيرة في التاريخ لألصنام.
3( إلى أن عرف اإلنســـان اإلله الواحد في 
القديم، وفي العهد الجديد رأينا محبة اإلله  العهد 
محبه  كانت  كيف  وعرفنا  الثالوث،  في  الواحد 
ابنه  العالم حتى بذل  للبشر »هكذا أحب هللا  هللا 
الوحيد...« )يو16:3(، وصارت المحبة هي هللا، 
المحب  القدس؛  الروح  هللا  االبن،  هللا  اآلب،  هللا 

والمحبوب وروح الحب.
4( وعاش اإلنسان هكذا، لكن بعد عدة قرون 
ابتدأ يشّغل عقله وينتج اختراعات، ثم جاءت الثورة 
عديدة،  اختراعات  من  صاحبها  وما  الصناعية 
بأن عقله عظيم جًدا، وكأن  اإلنسان يحس  وبدأ 
عقله العظيم هذا يستحق العبادة! واخترع اإلنسان 
من  وهو  الراديو  مثل  الكثيرة  واألجهزه  الكهرباء، 
العقل،  يمجد  العالم  وصار  المبهرة.  االختراعات 

وساعدت الفلسفة في ذلك.
5( إلى أن ظهــــر في الثالثيـــــــــن سنة األخيرة 
اإلله  نسميه  ما   )1990-1985 حوالي  )منذ 
الخامس وهو المــــــزاج. وقد تتســاءل: ما هو الفرق 
بين العقل وبين المزاج؟ الحق أن الفــــــــارق رهيب. 
العقل يمثل عقلنا كمجتمـــــــع أو كبشـــــر، أّما المزاج 
فيمثل الفردية، فردية اإلنســـــــــان، وصــــــــار اإلنسـان 

يعبد فرديته ويعبد أنانيته. 
سوف أعطيكــــــم مثااًل علـــــــى ذلك: مـــــن 20 
أو 30 سنة كان هاتـف واحـــــــد برقم واحــــــــد يخــــــــدم 
العشــــــــــرات من النــــــــــاس. ربما تليفــــــــــون في إحــدى 
الشقق يخدم كل الجيران. رقم واحد ويخدم كثيرين 
)عقـــــــــل(. أّما اآلن وقد ظهـــــــر اختراع الموبايل أو 
الجوال، وانتشر في حيـــــــــاة البشر لدرجــــــــــة أن عــدد 
أكثر من عدد  العالم أصبح  في  المحمول  أجهزة 
البشر أنفسهم! في مصر على سبيل المثال يوجد 
السكان حوالي  تعداد  بينما  موبايل،  مليون   110
الصغير  الجهاز  هذا  إنسان! صار  مليون   100
الكثيرين  العالم الخاص بكل أحد. نحن نرى  هو 
من الناس قبل أن يرشموا الصليب عند االستيقاظ، 
المستحيل أن  المحمول. وأصبح شبه  يرى هاتفه 
يستغني أحد عن هاتفه المحمول ولو ليوم واحد. 

صار اإلنسان يعبد مزاجه، وطغت األنانية. 
هذا هو حال اإلنسانية اليوم. ويقول علماء االجتماع 
أنه منذ اختراع الموبايل انتهى عصر »اإلنسانية 
ولعل  باآلخر«،  المهتمة  اإلنسانية  المتعاطفة، 
زيادة عدد الحروب والعنف واإلرهاب والجريمة في 

العالم، نشأ من هذه النقطة.
وصار اإلنســــــــــان يعيش في عالمـه الخــــــاص 
من خــــــــالل هذا الجهــــــــاز السحري، والذي ألتاح 
لإلنسان أن يعيش به بعيًدا عن أي أحد، وازداد 

التفكك األسري والطالق... الخ.
كيف نمتحن كل شيء في عالم هذا وصفه؟ 
لذلك أريد أن أضع أمامكم خمسة مقاييس تساعدنا 
مدى صالحيته،  وقياس  شيء،  كل  امتحان  في 

وتساعدنا في الحكم على كل شيء. 
)1( وصية هللا )الكلمة المقدسة( 

هي التي تستطيـــــع أن تقيس سالمــــــة الشيء 
الفكر الذي  الذي نعمله، والقرار الذي نأخده، أو 
نفكر فيه، سواًء على المستوى الفردي أو الجماعي. 
في تجربة السيد المسيح على الجبل، قاس أفكار 
عدو  بها  وهزم  المقدسة،  الكلمة  بمقياس  إبليس 
الخير »َمْكُتوٌب: َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن، 
صار  وهكذا  هللِا«،  َفِم  ِمْن  َتْخُرُج  َكِلَمٍة  ِبُكلِّ  َبْل 
القوي لسالمة  المقياس  الوصية هي  أو  المكتوب 
واضًحا  يكون  أن  ويجب  علّي.  ُيعَرض  ما  كل 
الرسول  بولس  القديس  قالها  التي  العبارة  أمامنا 
َأْقَوى  هللِا  َوَضْعَف  النَّاِس!  ِمَن  َأْحَكُم  هللِا  »َجَهاَلَة 
ِمَن النَّاِس«، فحتى وإن ظهرت الوصية أمامنا كما 
تتناسب مع عصرنا، لكن  أنها ال  البعض  يدعي 

الوصية ثابتة ومقياسها سليم على الدوام.
وعند القياس بالوصية اإللهيـــــة، ال يختــــــــار 
بل  بهم،  ويحكم  ثـــــــالث  أو  كلمتيـــــــن  اإلنسان 
القديس  يتكلـــــــــم  مثال:  كاملة.  لآلية  ينـــــــــظر 
»َوبِِّخ،  تيموثــــــــــاوس:  لتلميـــــــــذه  ويقول  بولــــــــــــــس 
أخذتها  لو  حـــــــادة  كلمـــــــات  هـــــــــذه  ِعْظ«،  اْنَتِهْر، 
بمفردها واعتبرتهـــــــــا هي المقياس، لكن باقي اآلية 

يقول: »َوبِِّخ، اْنَتِهْر، ِعْظ ِبُكلِّ َأَناٍة َوَتْعِليٍم«. 
أمس ونحــــــــن في بدايـــــــــة السيمينــــــار تحدثت 
عن مجمع أورشليم باعتباره أول مجمع في تاريخ 
الكنيســــــــة، وكـــــــــــان يناقش مشكلة التهــــــــّود، اليهود 
المتنصرون المتشــــددون وسميتهـــــــــم مجاًزا »كنيسة 
أورشليم«، في مقابل يهود آخرين كانوا يرون أن 
قبولهم  يمكن  المسيحية  قبول  في  الراغبين  األمم 
تكون  لكي  الرأيين،  هاذين  المجمع  ودرس  فوًرا. 
أن  يجب  لذا  للحكم.  كاملة  الصورة  الرسل  أمام 
ال  متكاملة،  كاملة  بصورة  األمر  اإلنسان  يقيس 
يقطتع عبارة أو كلمات من سياق الحديث ويفهمها 

بمعزل عن الباقي فيكون الفهم ناقًصا.
)2( اإلفراز والحكمة

الهامة،  الموضوعــــــات  موضوع اإلفراز من 
هو  واإلفـــــراز  ورهبانـــــــي.  نسكـــــــي  مصطلح  وهو 
كتاب  حكيًما؟  اإلنســــــــان  يكــــــــــون  كيف  الحكمة، 
الحكمة الذي هو سفر األمثـــــــال، والذي يجب أن 
ُيقرأ يومًيا، ُيقرأ بحسب تاريخ اليوم، فمثاًل اليوم هو 
15 فنقرأ األصحاح 15، وعند نهاية الشهر نعيد 

قراءة السفر مرة أخرى وهكذا.
)3( اليقظة واالنتباه

الخطيــــــــة عــــــــادة ما يسبقها حالة من حاالت 

الغفلة، فإذا كان اإلنســــان 
يقظـــــًــــــا منتبهـــــًــــــا، يميــــــــــــز 
المواقف التي تقابله، فإنــــه 

ال يسقـــــــط. نرى هذا أيام نحميــــــا في بناء الســــــور، 
حيث كان البناؤون يبنون، وسيف كل واحد على 
جنبه. يقظة اإلنسان تجعله منتبًها ل يمكن خداعه، 
وإذا تحّير في موضوع ما فإنه يعطي وقًتا للتفكير 
التي  المهمة  العوامل  الزمن. أحد  بعامل  مستفيًدا 
اتخاذ الخطوات الصحيحة أن يعطي  تساعد في 
اإلنسان وقًتا للتفكير ويكون طويل األناة، فالصبر 

مهم مع اليقظة.
)4( المشورة

كلنا نعرف العبارة اآلبائية الخالــدة أن »الذين 
سريًعا«.  يسقطون  الخريف  كأوراق  مرشد  بال 
جًدا  كثيرة  نجاحات  تحقق  الحكمة  مع  المشورة 
في الحياة. واإلنسان مهما كبر لمنه دائًما يحتاج 
لمستشارين. ونجد أن المسئولين محاطون ببعض 
المشيرين في مختلف التخصصات. بل أن فكره 
حياة  لتدبير  اعتراف  أب  وجود  من خالل  التوبة 
هي  ذاتها  حد  في  الفكرة  هذه  الروحية،  اإلنسان 
اإلرشاد  الروحية.  اإلنسان  لمسيرة  ووقاية  صيانة 
الحكم على األمور، ويقول  والمشورة أحد وسائل 
يعمله  عمل  »كل  انطونيوس:  األنبا  القديس 
من  مرشد  أو  دليل  عليه  يجد  أن  يجب  اإلنسان 

العهد القديم أو العهد الجديد«.
)5( الصالة

بال شك الصالة وفترات الهدوء أو الصمت 
في الصالة التي يستمع فيها اإلنسان إلى صوت 
واجه  الملك  حزقيا  جًدا.  هام  مقياس  هي  هللا، 
تهديدات ملك آشور، فبدأ يسكب نفسه أمام الرب 
في الصالة، وجاءه صوت هللا عن طريق إشعياء 
سمعته  الذي  الكالم  من  تخف  »ال  له:  يقول 
أحياًنا  تكون  ذاتها  حد  في  الصالة  مخافة...«. 
نوًعا  تعطيه  أو  تشجيًعا  اإلنسان  تعطي  وسيلة 
من الحافز في موضوع ما. لكن في نفس الوقت 
الصالة قوه تساعد اإلنسان أن يأخذ الخطوة التي 
سيأخذها وهو متكل على هللا ذاته. نحميا النبي لم 
يلتفت إلى روح اليأس واإلحباط التي بّثها األعداء، 
نحبها:  التي  العبارة  وقال  السماء،  إلي  نظر  بل 
نقوم  عبيده  ونحن  النجاح،  يعطينا  السماء  »إله 
يعطينا  الصاله  خالل  من  السماء  إله  ونبني«. 
لذلك  ونبني.  نقوم  عبيده  ونحن  مقدًما،  النجاح 
فالصالة مقياس قوي من أجل أي أمر تنوي أن 
تأخذ فيه قراًرا. ولّما تصلي مع المشورة مع كلمه 
هللا مع روح الصالة، وتبدأ تأخذ خطوات في أمر 
ما، فثق أن هذه الخطوات ستكون صحيحة وفي 

محلها تماًما، ال رجوع فيها وال فشل.

امتحنوا كل شيء.. امتحن كل شيء تقابله 
لمختلف  نتعرض  تعيشها.. نحن  التي  الحياه  في 
األمور، وأصبح المزاج هو المتحكم، وكل إنسان 
له رؤيته وله نظرته وقراره وعقله الذي يفكر به، 
لكن ما يحكم على سالمة األشياء ويساعدنا في 
الحكم عليها وامتحانها هذه الخمس وصايا: كلمة 
المشورة  واالنتباه.  اليقظة  والحكمة.  اإلفراز  هللا. 
وحين  الصالة.  وأخيًرا  الفرح.  بروح  المصحوبة 
تمتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن... إللهنا كل 

مجد وكرامة من اآلن وإلى األبد آمين.
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منـــذ تنصيـــب وتتويـــج قداســـة البابا تواضـــروس الثانـــي )18 نوفمبر 
2012م( وخـــالل خمـــس ســـنوات مجيـــدة مـــن عهـــده المبـــارك )أطـــال هللا 
حياته(، بذل قداسته جهوًدا مكّثفة، وأولى اهتماًما كبيًرا بالتعــــليم الكنسي 

بجوانبـــه المتعـــددة، ومن ذلك: 
+ أقيـــم تحـــت رعايـــة ورئاســـة قداســـته ســـيمينار »المعاهـــد الالهوتية 
بيـــن الواقـــع والمأمول« )24-26 يونيو 2013م باألنافورا(، مع تشـــكيل 

لجنـــة لمتابعة تنفيـــذ التوصيات. 
+ إصـــدار الئحـــة أكاديميـــة العلـــوم الالهوتيـــة والدراســـات القبطيـــة، 
وقـــد اعتمدهـــا المجمـــع المقـــدس يـــوم 20 نوفمبر 2014م. وتشـــكيل لجنة 

البعــــثات التعليميـــة يناير 2014م.
+ لقـــاء قداســـة البابـــا مـــع ممثلي المعاهد والمراكـــز التعليمية يوم 25 
أغســـطس 2016م، وتشـــكيل أربع لجان: لجنة مناقشـــة واســـتماع، ولجنة 
إعـــداد معجـــم للمصطلحـــات الالهوتيـــة، ولجنة لوضع كتاب يشـــمل تحديد 

وشـــرح للعقائـــد الكنســـية، ولجنة لحصر وتقنيـــن المراكز التعليمية. 
+ إنشـــاء معهـــد جديـــد للتدبيـــر الكنســـي والتنميـــة )المعهـــد القبطـــي 
للتدبيـــر الكنســـي والتنميـــة( )2015م(، وافتتـــاح فـــرع للكليـــة اإلكليريكيـــة 
لآلباء الرهبان بدير مار مينا العجايبي بمريوط، وإنشـــاء قســـم للدراســـات 
اإلعالمية بمعهد الدراســـات القبطية، وإنشـــاء أقســـام جديدة وفروع جديدة 

لمعهـــد الرعايـــة والتربيـــة باإليبارشـــيات واألقاليم. 
+ اســـتقبال وافديـــن للدراســـة بالكنيســـة القبطيـــة )بمعهـــد الدراســـات 
القبطيـــة( مـــن الســـريان واألرمـــن واإلثيوبييـــن، ومـــن الكنيســـة الروســـية 

والكنيســـة الهنديـــة.
السادســـة  الدوليـــة  النـــدوة  قداســـته  وحضـــور  برعايـــة  ُأقيمـــت   +
للدراســـات القبطية، والتي قامت بتنظيمها مؤسســـة مار مرقس لدراســـات 
التاريـــخ القبطـــي )4-8 فبراير 2013م بالدير المحرق( بعنوان: »تاريخ 
المســـيحية والرهبنـــة وآثارهمـــا فـــي مصـــر: المنطقـــة مـــن البهنســـا شـــمااًل 
حتـــى ديـــر الجنادلة جنوًبا«، بمشـــاركة أكثر مـــن مائة باحث في القبطيات 

مـــن مصـــر ومـــن أنحـــاء العالم. 
+ كمـــا افتتـــح قداســـته النـــدوة الدوليـــة الســـابعة لمؤسســـة مـــار مرقس 
بديـــر مـــار مينـــا بمريـــوط )10- 12فبراير 2015م( بمشـــاركة عشـــرات 

الباحثيـــن مـــن كل أنحـــاء العالم. 
+ وكذلك الندوة الدولية الثامنة لمؤسســـة مار مرقس عن المســـيحية 
بيشـــوي،  األنبـــا  القديـــس  بديـــر  2017م(  فبرايـــر   15–12( والرهبنـــة 

بحضـــور العشـــرات مـــن الباحثيـــن مـــن المصرييـــن واألجانـــب. 
+ وأيًضـــا مؤتمـــر واحتفاليـــة »القديـــس مرقـــس في التـــراث القبطي« 

لمؤسســـة مـــار مرقـــس يوم 7 فبرايـــر 2015م. 
+ وبرعايـــة ورئاســـة قداســـته أقيـــم المؤتمـــر الدولـــي الثانـــي لمعهـــد 
الدراســـات القبطية »الدراســـات القبطية: تطلعات مستقبلية« )5–7 ديسمبر 

2014م(، بمشـــاركة ثمانيـــن باحًثـــا مـــن بينهـــم 11 مـــن العلمـــاء األجانـــب. 
الكليـــة  ألســـاتذة  األول  المؤتمـــر  ُأقيـــم  قداســـته  ورئاســـة  وبرعايـــة   +
اإلكليريكيـــة )8- 11 يونيـــو 2015م باألنافـــورا(، والمؤتمر الثاني ألســـاتذة 
الكليـــة اإلكليريكيـــة )يوليـــو 2016م باإلســـكندرية( بمشـــاركة أســـاتذة الكليـــة 

اإلكليريكيـــة بفروعهـــا. 
+ وبرعايـــة ورئاســـة قداســـته ُأقيـــم مؤتمـــر أصدقـــاء التـــراث العربـــي 
المسيحي الخامس والعشرون )اليوبيل الفضي( )23–25 فــــبراير 2017م 

بالكنيســـة البطرســـية(، بمشـــاركة الطوائـــف المســـيحية بمصـــر. 
+ كمـــا قـــام قداســـته بتوزيـــع شـــهادات التخـــرج لـــكل خريجي الســـنوات 
الســـابقة للكليـــة اإلكليريكيـــة بالقاهـــرة والديـــر المحـــرق، ومعهـــد الدراســـات 
القبطيـــة، ومعهـــد الرعايـــة والتربيـــة، علـــى مـــدى أربعة أيام مـــن االثنين 31 
مارس إلى الخميس 3 أبريل 2014م ، وكذلك توزيع الشـــهادات لخريجي 
مراكـــز »الـــكاروز« التابعـــة لكنائـــس وســـط القاهـــرة يـــوم االثنيـــن 27 يونيو 

2016م، وأيًضـــا للعديـــد مـــن فـــروع الكليـــة اإلكليريكية.
+ شـــارك قداســـته بكلمـــة مســـجلة فـــي افتتـــاح المؤتمـــر الدولـــي الثانـــي 
لتاريـــخ مصـــر فـــي العــــصر المســـيحي، بقســـم التاريـــخ بكليـــة اآلداب جامعـــة 
عيـــن شـــمس )5–7 مايـــو 2015م( بعنـــوان: »التدويـــن التاريخـــي والكنســـي 

والوثائقـــي والشـــهادات األثريـــة )284–641م(«. 
+ توقيـــع قداســـته لبروتوكـــول تعـــاون بيـــن أكاديميـــة العلـــوم الالهوتيـــة 
ومؤسســـة األهرام الصحفية 25 يونيو 2015م، وتشـــكيل لجنة للتعاون مع 

مؤسســـة األهرام.
والمعاهـــد  للكليـــات  التعليميـــة  األبنيـــة  وتحديـــث  وتطويـــر  تجديـــد   +
والتربيـــة  الرعايـــة  ومعهـــد  القبطيـــة  الدراســـات  معهـــد  ومنهـــا  الكنســـية، 

اإلكليريكيـــة.  والكليـــة 
+ اجتماعات قداســـة البابا مع أعضاء هيئة التدريس بمعهد الدراســـات 
القبطيـــة يـــوم 12 يونيـــو 2014م بمقـــر المعهـــد، ويـــوم 10 مايـــو 2016م 

بمركـــز لوغـــوس البابوي. 
+ مناقشـــة عـــدد )29( رســـالة علميـــة للدكتـــوراه والماجســـتير بمعهـــد 
الدراســـات القبطيـــة خـــالل هـــذه الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، إلـــى جانـــب 
مناقشـــة العديـــد مـــن الرســـائل العلميـــة بالكليـــة اإلكليريكيـــة ومعهـــد الرعايـــة 
والتربيـــة، كمـــا اعتمـــد قداســـته يـــوم 1 يوليـــو 2015م بعــــض القواعد لتنظيم 

مناقشـــة الرســـائل العلميـــة بمعهـــد الدراســـات القبطيـــة. 
+ وُيضاف لذلك تدريس قداسته بالكلية اإلكليريكية بالقاهرة ودمنهور 

والنمسا وبالمعاهد الدينية لعدة مقررات دراسية. 
هـــذا علـــى ســـبيل المثـــال وليـــس الحصـــر، وكل عـــام وقداســـة البابا بكل 

خيـــر، وإلـــى منتهـــى األعوام. 
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استقبال نيافة األنبا آجنيلوس بنيوچرييس

تم يوم األحد 26 نوفمبر 2017م، استقبال نيافة األنبا آنجيلوس 
األســـقف العـــام والنائـــب البابوي الجديد بشـــمال أمريـــكا بالمقر البابوي 
بنيوچيرســـي. حضر االســـتقبال أصحاب النيافة: األنبا إرميا األســـقف 
العـــام، واألنبـــا كاراس أســـقف بنســـلفانيا وديالويـــر وميريالنـــد ووســـت 
فيرجينيـــا، واألنبا بيتر أســـقف نورث وســـاوث كارولينا وكنتاكي، إلى 

جانـــب العديـــد من اآلباء الكهنة وأفراد الشـــعب.

حمافظ ابلحرية تتفقد العمل بكنيسة رشيد

زارت المهندســـة ناديـــة عبده محافـــظ البحيرة يـــوم الخميس 16 
نوفمبـــر 2017م، كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول بمدينة رشـــيد 
التابعـــة إليبارشـــية البحيـــرة، لتفقـــد العمـــل بها تمهيًدا لزيـــارة وفد دولي 
لمدينـــة رشـــيد. ويـــزور الوفـــد الدولـــي الـــذي يتكـــون مـــن: أحفـــاد العالم 
الفرنســـي شـــامبليون، ومدير أحد متاحف الواليات المتحدة األمريكية، 
إلـــى جانـــب بعـــض مـــن أعضـــاء هيئـــة اليونيســـكو، مدينة رشـــيد ضمن 

خطـــة تطويـــر المدينة المصريـــة العريقة.

الراهب القمص اعزر آفا مينا
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 26 نوفمبـــر 2017م، الراهب 
القمـــص عـــازر آفـــا مينـــا، أقـــدم راهـــب بديـــر الشـــهيد مـــار مينا 
العجايبـــي بمريـــوط، وباكـــورة رســـامات المتنيـــح البابـــا كيرلـــس 
الســـادس بالديـــر. وقـــد ُأقيمت صالة الجناز علـــى روحه الطاهرة 
فـــي اليـــوم التالـــي فـــي الديـــر بحضور العديـــد من اآلباء األســـاقفة 
والرهبـــان والكهنـــة وجمـــوع مـــن محبيـــه. ُوِلـــد فـــي10 ديســـمبر 
1940م باســـم يعقـــوب مجلـــي جرجـــس، بمركز مطـــاي محافظة 
بني ســـويف، ترهبن في أول أبريل 1963 باســـم الراهب عازر 
آفـــا مينـــا، وســـيم قًســـا فـــي 13 يونيـــو 1965، ثـــم ُرِســـم قمًصـــا 
فـــي 8 أغســـطس 1969. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا كيرلس 
أســـقف ورئيس دير الشـــهيد مار مينا بمريوط، واآلباء مجمع 

رهبـــان الدير.

ذكرى األربعني 
للشهيد القمص سمعان شحاته

ُأقيـــم صبـــاح يـــوم الســـبت 18 نوفمبر 2017م، بكنيســـة 
الشـــهيد يوليـــوس األقفهصـــي بعزبـــة جرجس بك، بإيبارشـــية 
ببا والفشـــن، قداس األربعين للشهيد القمص سمعان شحاته 
نيافـــة األنبـــا إســـطفانوس  القـــداس  الكنيســـة. صلـــى  كاهـــن 
أســـقف اإليبارشـــية، يشـــاركه أصحـــاب النيافـــة: األنبا بطرس 
األســـقف العـــام، واألنبـــا دميان أســـقف ورئيس ديـــر العذراء 
وأبي ســـيفين بهوكســـتر بألمانيا والكنائس التي حوله، واألنبا 
بيتـــر أســـقف نورث وســـاوث كارولينا وكنتاكي. كما شـــارك 
فـــي القـــداس عـــدد كبيـــر من اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان وأعداد 

غفيـــرة من الشـــعب.

ست مكرسات جديدات 
للخدمة بإيبارشية السويس

قـــام نيافـــة األنبـــا بمـــوا أســـقف الســـويس، صبـــاح يـــوم الجمعـــة 
24 نوفمبـــر 2017م، ببيـــت الشـــهيد مـــار مينـــا للمكرســـات التابـــع 
لإليبارشـــية، بإتمـــام طقـــس التكريـــس لســـتة ممن كن تحـــت االختبار 
بالبيـــت ذاتـــه. والمكرســـات الجـــدد هـــن: تاســـوني ماريا، تاســـوني 
مارينـــا، تاســـوني إيفـــا، تاســـوني بوتامينـــا، تاســـوني إيالريـــة، 
تاســـوني إيرينـــي. كما تم قبـــول خمس أخريات لبـــدء فترة االختبار 
والمكرســـات  بمـــوا،  األنبـــا  لنيافـــة  تهانينـــا  خالـــص  للتكريـــس. 

الجديـــدات، ومجمع مكرســـات إيبارشـــية الســـويس.
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كنيستنا  تعتبـــــــــر 
القبطية أن األصــــــوام 
في الكنيســـــــة هــــــــــي 
زمـــان للتوبـــــــة، فكثيًرا 
مـــا نجلس وســـط الكتب 
وننشـــغل بالقـــراءات في المجـــاالت المختلفة، 
وكثيـــًرا مـــا نشـــارك فـــي االجتماعـــات، وقـــد 
ننشـــغل بالكثيـــر مـــن الخدمـــات والدراســـات، 
لكنهـــا جميًعا كوســـائط روحيـــة تتضاءل أمام 
عمـــل التوبـــة فـــي حياتنـــا الروحيـــة. فالتوبـــة 
هـــي احتيـــاج دائـــم لإلنســـان الروحـــي، فهـــي 
ليســـت فعـــاًل فـــي طريـــق الحيـــاة، لكنهـــا حياة 
وفعـــل دائـــم يتجـــدد في حياتنـــا كل يوم. لذلك 
العهـــد  أنبيـــاء  نـــداء كل  التوبـــة هـــي  كانـــت 
القديـــم، كمـــا كانـــت رســـالة يوحنـــا المعمـــدان 
النبـــي الســـابق للـــرب يســـوع، وكانـــت أيًضـــا 
نـــداء الـــرب يســـوع للشـــعب »توبـــوا ألنـــه قـــد 
اقتـــرب منكم ملكوت الســـموات« )مت2:3(. 
كذلـــك كانـــت التوبـــة هـــي رســـالة كل اآلبـــاء 
الرســـل »توبـــوا وليعتمـــد كل منكـــم َعَلى اْســـِم 
َيُســـوَع اْلَمِســـيِح ِلُغْفَراِن اْلَخَطاَيا« )أع38:2(، 
وكل الخـــدام فـــي الكنيســـة على مر الســـنين. 
لذلك فالكنيســـة تعّلمنا أن نقدم توبًة كل يوم، 
ونســـعي نحـــو تجديـــد عهودنا مـــع هللا في كل 
صالة وكل تســـبيح، ونكتشـــف فـــي كل تعليم 
دعـــوة هللا لنـــا للتوبـــة. وتعتبـــر الكنيســـة أن 

الصـــوم هو زمـــان لتجديـــد التوبة.

والتوبـــة في طقـــس الكنيســـة القبطية 
هي ســـر يسبق جميع أسرار الكنيسة، فهي 
تســـبق االعتراف والتناول ومســـحة المرضى، 
وأيًضا سر الزيجة إذ كان الطقس يتم مسبًقا 
مصاحًبـــا لصلـــوات القـــداس اإللهـــي. وهـــي 
أيًضـــا شـــرط أساســـي لســـر المعموديـــة عنـــد 
تعميـــد الكبـــار. فالتوبة هي تعزية اإلنســـان 
لذلـــك  األرض،  علـــى  غربتـــه  مـــدة  طـــوال 
ُيحكـــى أن القديـــس أغســـطينوس كانـــت لّذتـــه 
فـــي نهايـــة حياتـــه هي ترديـــد مزاميـــر التوبة.

هـــي  تعاريفهـــا  أبســـط  فـــي  والتوبـــة 
المحبـــة الحقيقية هلل وكراهية كل ما يحزنه، 
ومحبـــة هللا الحقيقيـــة هي أن نطرد كل خطية 
محبوبـــة مـــن القلـــب، وننتبـــه للخطايـــا التـــي 
بّراقـــة، فتحتـــرس مـــن  ثيـــاب  فـــي  لنـــا  تأتـــي 
وكل  المشـــروع،  غيـــر  للكســـب  طريـــق  كل 
عالقـــة محبـــة غيـــر نقيـــة أو غيـــر شـــرعية، 
ومـــن متابعـــة للمـــواد اإلعالميـــة الغيـــر أمينة 
أو متابعـــة مواقـــع اإلنترنـــت الغيـــر طاهـــرة.. 
الـــخ، ونتحفـــظ مـــن الخطايـــا التـــي قـــد تبـــدأ 
بنّيـــة حســـنة، ثـــم تقودنـــا فـــي طريـــق الخطيـــة 
المحـــزن. فالخطيـــة تقودنا إلـــى طرق مؤلمة، 

وتفقدنـــا كل مـــا اكتســـبناه مـــن البـــر والنقـــاوة، 
وتفقدنـــا فرحنـــا وبهجتنا بالقرب من هللا، لذلك 
على اإلنســـان أن يفكر دائًمـــا فيما تصنعه 
الخطيـــة داخلـــه، فالعالـــم بـــكل مـــا فيـــه مـــن 
تســـليات مملـــة وراحـــات متعبـــة ال يمكنـــه أن 
يســـعد قلب اإلنســـان، فالتائب وحده يســـتطيع 
أن يختبـــر معنـــى الراحـــة والفـــرح الداخلـــي، 
ويســـتطيع أن يحيـــا مســـتعًدا للحيـــاة األبديـــة، 

وهـــذه هـــي بـــركات التوبـــة.

وفـــي مفهـــوم كنيســـتنا القبطيـــة فـــإن 
الـــدم،  حتـــى  جهـــاد  إلـــى  تحتـــاج  التوبـــة 
وفـــي  وميطانيـــات،  وصلـــوات  أصـــوام  فـــي 
محـــاوالت لضبـــط رغبـــات الجســـد وشـــهواته 
الغيـــر مضبوطـــة. فـــال يســـتطيع اإلنســـان أن 
يقتنـــي نقـــاوة القلـــب أو التســـامح أو المحبـــة 
لآلخريـــن دون جهـــاد طويل مع النفس. لكننا 
نؤمـــن أيًضا أن اإلنســـان في جهاده يحتاج 
بال شـــك إلى معونة النعمـــة اإللهية، ولكن 
النعمة ال ُتمَنح لإلنســـان الكســـول، لذلك البد 
مـــن الجهـــاد والرغبة األمينـــة لنوال معونة هللا 
ونعمتـــه. فنحـــن نحتـــاج أن نقطـــع كل شـــهوة 
شـــريرة، وكل أهـــواء رديـــة، وهـــذا قـــد يحتـــاج 
إلـــى بعـــض األلم، فنحتـــاج أن نتجّنب بعض 
العالقـــات المحبوبـــة، ونحتـــاج أن نتنازل عن 
بعـــض المســـّرات التـــي تبـــدو مبهجـــة، وهكذا 
قطـــع  عندمـــا  أغســـطينوس  القديـــس  فعـــل 
عالقاتـــه العاطفيـــة القديمة قبـــل توبته نهائًيا، 
فـــي تحليـــل نصـــف  لذلـــك تصلـــي الكنيســـة 
الليـــل “اقطـــع عنا كل األســـباب التي تســـوقنا 

الخطية”. إلـــى 

وفـــي طريق التوبـــة لنحترس دوًما من 
أمـــور قـــد تعّطل توبتنـــا، لنحترس مـــن روح 
اليـــأس التـــي ُتفقد اإلنســـان رجـــاءه في العودة 
إلـــى اآلب الســـماوي، فمهمـــا كانـــت خطايانـــا 
نحتاج أن نثق أن هللا قادر أن يجّدد حياتنا. 
التوبـــة  تأجيـــل  فكـــرة  مـــن  أيًضـــا  ولنحتـــرس 
فننشـــغل بأمـــور كثيـــرة قـــد تعطلنـــا، بـــل لنكن 
دائًمـــا مســـتعدين أن نقـــول مع االبن الشـــاطر 

»اقـــوم اآلن وأذهـــب إلـــى أبـــي« )لو15(.

لتكـــن أيـــام الصـــوم فـــي حياتنـــا هـــي 
دعـــوة للتوبـــة. وتســـابيح الكنيســـة طـــوال 
شـــهر كيهك هـــي دعـــوة للتوبـــة. وحضور 
القداســـات والخدمـــات الروحيـــة هـــو دعوة 
للتوبـــة. والتقدم من األســـرار المحيية دعوة 
للتوبـــة. وكذلـــك لتكن كل قراءاتك هي دعوة 
للتوبة.. فهذا هو قصد هللا وقصد الكنيســـة 
مـــن فتـــرة الصـــوم.. لنســـتقبل الرب يســـوع 

طفـــل المـــذود في قلـــوب نقية. 

»الحياة الصالحة أيام معدودات
أّما االسم الصالح فيدوم إلى األبد«

)يشوع بن سيراخ 16:41(

الذكرى السنوية الثانية بسوهاج
لألب والجد الغالي

والذكرى العشـــرون لألم الحنون

فاروق درياس إقالديوس
إيزيس نسيم تكال

كنتم لنا  فيًضا من الحب والعطاء
ومهما تمضى السنـــــــون
لكم في قلوبنا رثــــــــــــاء

فلنطلب من الرب يســــــــــــــوع
تعزيات الســــــــــــــــــــــــــماء

تقيم األسرة القداس اإللهى
لروحيهما الطاهرتين 

يوم الجمعة الموافق 2017/12/22م
بكنيسة المالك الجليل ميخائيل بســـوهاج

»لي اشتهاء أن أنطلق وأكون
مع المسيح، ذاك أفضل جًدا«

الذكرى السنويـــة الثانيـــة
 لألم الغاليـــــة

راحيل عبد املالك جاد السيد
سُيقام القداس اإللهي 

على روحها الطاهرة
يوم الجمعة الموافق 2018/1/5

الساعة 7 صباًحا 
بكنيسة مارجرجس بنجع رزيق بأسيوط
زوجك: ساويرس عبد النور .
وأبناؤك: ماجد، روماني، وائل،عفاف، حنان
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صـــوم  بدايـــة  مـــع 
نبـــدأ  المقـــــــــــدس  الميـــالد 
رحلة روحية نســـتعد فيها 
الســـتقبال االبـــن الكلمـــة 
متجســـًدا. فكمـــــــــــا صـــام 
موســـى النبـــي علـــى الجبـــل أربعيـــن يوًمـــا وهـــو 
يســـتقبل كلمة هللا وشـــريعته المقدســـة، هكذا نقدم 
صوًمـــا طاهـــًرا لنســـتقبل االبـــن الكلمة المتجســـد 
الكلمـــة  تطيـــع  التـــي  الجديـــدة  البشـــرية  رأس 
اإللهيـــة، وُتنّفـــذ المشـــيئة اإللهيـــة أيًضـــا كما في 

الســـماء كذلـــك علـــى األرض.
ولعلنـــا نتســـاءل مـــا عالقة الصـــوم بالنقاوة 
الداخليـــة؟ والبـــد أن نعترف أن الجســـد وطبيعته 
الفســـيولوجية وغرائـــزه الحياتية وميولـــه الطبيعية 
الماديـــة تحتـــاج إلى تنقية حتى يتقـــدس ويتنّقى، 
وال يســـتجيب للعثـــرات والمثيـــرات التـــي يحـــاول 
عـــدو الخيـــر أن يثيـــره بهـــا، ممـــا يؤثـــر علــــــــــى 

الفكـــر والعاطفة.
هلل،  اإلنســـان  لحـــب  دليـــل  الصـــوم  وألن 
وعالمـــة حرصـــه علـــى تقديـــم دليل قـــوي لمحبته 
هلل ولوصايـــاه، لذلـــك يتحـــول الصوم إلى وســـيلة 
قويـــة لتعميـــق حـــب هللا فـــي قلـــب اإلنســـان، مما 

يقـــوده للعبـــادة النقية بالصوم والصالة والتســـبيح 
والليتورجيـــات فـــي التســـابيح واأللحـــان والتأمـــل 

فـــي كالم هللا المقـــدس.
+ ملكيـــة هللا للجســـد: وهـــذا هـــو منهـــج 
القداســـة الحقيقيـــة، فرغـــم أن القديســـين كانـــت 
لهـــم أجســـاد مثلنـــا لهـــا ميول وغرائـــز وعواطف، 
ولكـــن قدســـوها جميًعـــا بالشـــبع مـــن هللا وتمليكـــه 
الجســـد هيـــكل  الجســـد وطاقتـــه، فصـــار  علـــى 
هللا وروح هللا ســـاكن فيـــه. ومـــع تفعيـــل عمـــل 
الـــروح القـــدس بالصـــوم والعبـــادة تكـــون هنـــاك 
اإلنســـان  روح  بقيـــادة  الروحـــي  للكيـــان  تقويـــه 
المقـــودة بعمـــل الروح القدس، مما يجعل الجســـد 
خاضًعـــا كعبـــد مطيـــع للـــروح كما قصـــد القديس 
بولـــس مـــن عبارتـــه »ُأقمـــع جســـدي وأســـتعبده« 
)1كـــو27:9(. فالقمـــع يعنـــي الخضـــوع لملكيـــة 
هللا وخدمـــة األهـــداف الروحيـــة، فيحيـــا اإلنســـان 
الجســـد. وهنـــاك  الـــروح وليـــس حســـب  حســـب 
تحذيـــر فـــي كلمـــات هامـــة للقديـــس بولـــس »إن 
إن  ولكـــن  فســـتموتون،  الجســـد  حســـب  عشـــتم 
كنتـــم بالـــروح ُتميتون أعمال الجســـد فســـتحيون« 
وأيًضـــا، »َمْن يزرع للجســـد فمن الجســـد يحصد 
فســـاًدا، وَمـــْن يـــزرع للـــروح فمـــن الـــروح يحصـــد 
حيـــاة أبديـــة« )2كـــو6:9(. ولخطـــورة األمر نّبه 

الســـيد المســـيح لعدم التهاون فقال: »إن أعثرتك 
عينـــك فاقلعهـــا وألقها عنـــك، فخير َلَك أن تدخل 
الحيـــاة أعـــور مـــن أن تدخل جهنـــم وَلَك عينان« 
)مـــت6:18-9(، أي أن قطـــع العثرة من العين 

يوّصـــل للحيـــاة األبديـــة وهـــذا مهـــم للجســـد.
كمـــا يوّضـــح القديـــس بولـــس ذلـــك فيقـــول: 
للـــرب والـــرب  بـــل  ليـــس للزنـــا  »ولكـــن الجســـد 
للجسد، ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء 
وأجعلهـــا  المســـيح  أعضـــاء  أفآخـــذ  المســـيح؟ 
أعضـــاء زانيـــة؟ حاشـــا! اهربـــوا مـــن الزنـــا.. إنكم 
لســـتم ألنفســـكم ألنكم قد ُاشـــتريتم بثمن، فمجدوا 
هللا فـــي أجســـادكم وفـــي أرواحكـــم التـــي هي هلل« 
تدنيـــس  لخطـــورة  تنبيـــه  وهنـــا  )1كـــو20:6(، 

الجســـد بالخطيـــة أو الشـــهوات.
+ الخطيـــة تنبع من الداخل: »كل خطية 
يفعلهـــا اإلنســـان هي خارجة عن الجســـد، ولكن 
الـــذي يزنـــي يخطئ إلى جســـده« )1كو18:6(، 
كنـــز  مـــن  الصالـــح  »اإلنســـان  أن  ومكتـــوب 
واإلنســـان  الصالحـــات،  ُيخـــرج  الصالـــح  قلبـــه 
الشـــرير مـــن كنـــز قلبه الشـــرير ُيخرج الشـــرور« 

)لـــو45:6(.
وهنـــا أهميـــة المقاومـــــــــة: »لـــم تقاومـــوا 
الخطيـــة«  ضـــد  مجاهديـــن  الـــدم  حتـــى  بعـــد 
)عـــب4:12(. والصوم يقّوي اإلرادة حتى تقاوم 
الخطية كما جاء في )مت10:15-20( »ألن 
مـــن القلـــب تخـــرج األفـــكار الشـــريرة، هـــذه التـــي 

ُتنجـــس اإلنســـان«.

anbabenyamin@hotmail.com

عمـــــــل هللا ينبغـــــــي 
يفـــــــــــــوق  أنـــه  نفهـــم  أن 
توقــــــــــع البشــــــــــــــر. لذلـــك 
قـــــال إشعيــــــــــــــاء النبــــــــي 
َق َخَبَرَنـــا َوِلَمـــــــــــــِن اْسُتْعِلَنــــــــــْت ِذَراُع  »َمـــْن َصـــدَّ
؟« )إش1:53(. وتكلـــم بعد ذلك مباشـــرة  الـــرَّبِّ
عـــن تقديـــم الســـيد المســـيح نفســـه كذبيحـــة عـــن 
ِإَلـــى  ُتَســـاُق  »َكَشـــاٍة  وقـــال  العالـــم  خـــالص 
الذَّْبـــِح« )إش7:53(. وقـــال »ِإْن َجَعـــَل َنْفَســـُه 
َذِبيَحـــَة ِإْثـــٍم« )إش10:53(. وقـــال أيضـــًا إنـــه 
»َحَمـــَل َخِطيَّـــَة َكِثيِريـــَن َوَشـــَفَع ِفـــي اْلُمْذِنِبيـــَن« 

)إش12:53(. 

إنهـــا أنشـــودة الخـــالص تغّنى بها إشـــعياء 
النبي وهو يقول عن المســـيح الفادي المخلص 
أَلْجـــِل  َمْســـُحوٌق  َمَعاِصيَنـــا  أَلْجـــِل  »َمْجـــُروٌح 

آَثاِمَنـــا« )إش5:53(.

َق  لذلـــك بـــدأ كالمـــــــــــــه بقولــــــــــــه »َمـــْن َصدَّ
َخَبَرَنـــا؟«. وفـــى نفـــس االتجـــــــــــــاه كتـــب معلمنـــا 
بولـــس الرســـول إلـــى أهل أفســـس عـــن عمل هللا 
»اْلَقـــاِدُر َأْن َيْفَعـــَل َفـــْوَق ُكلِّ َشـــْيٍء َأْكَثـــَر ِجـــّدًا 

ِممَّا َنْطُلُب َأْو َنْفَتِكُر، ِبَحَســـِب اْلُقوَِّة الَِّتي َتْعَمُل 
ِفيَنـــا« )أف20:3(.

مـــا أجمـــل هـــذه الكلمــــــــــــات أن هللا يعمـــل 
ـــا َنْطُلـــُب َأْو َنْفَتِكـــُر«. فنحـــن  »َأْكَثـــَر ِجـــّدًا ِممَّ
هللا  يعمـــل  أن  ونتصـــور  ونصلـــي  نطلـــب 
ويســـتجيب. ولكـــن الحقيقـــة أنـــه يســـتجيب بمـــا 
يفـــوق مـــا نطلبـــه، وبمـــا يفـــوق مـــا نفتكـــر فيـــه 

بمراحـــل.
هـــذا  كالمـــه  الرســـول  بولـــس  بـــدأ  لذلـــك 
بقولـــه »ِبَســـَبِب َهَذا َأْحِني ُرْكَبَتـــيَّ َلَدى َأِبي َربَِّنا 
َيُســـوَع اْلَمِســـيِح، الَّـــِذي ِمْنـــُه ُتَســـمَّى ُكلُّ َعِشـــيَرٍة 
ـــَماَواِت َوَعَلـــى اأَلْرِض. ِلَكـــْي ُيْعِطَيُكـــْم  ِفـــي السَّ
ِبَحَســـِب ِغَنـــى َمْجـــِدِه َأْن َتَتَأيَّـــُدوا ِباْلُقـــوَِّة ِبُروِحـــِه 
ِفـــي اإِلْنَســـاِن اْلَباِطـــِن، ِلَيِحـــلَّ اْلَمِســـيُح ِباإِليَماِن 
ُســـوَن ِفـــي  ُلـــوَن َوُمَتَأسِّ ِفـــي ُقُلوِبُكـــْم، َوَأْنتُـــْم ُمَتَأصِّ
اْلَمَحبَّـــِة، َحتَّـــى َتْســـَتِطيُعوا َأْن ُتْدِرُكـــوا َمَع َجِميِع 
َواْلُعْمـــُق  ـــوُل  َوالطُّ اْلَعـــْرُض  ُهـــَو  َمـــا  يِســـيَن  اْلِقدِّ
َواْلُعْلُو، َوَتْعِرُفوا َمَحبََّة اْلَمِســـيِح اْلَفاِئَقَة اْلَمْعِرَفِة، 
ِلَكْي َتْمَتِلُئوا ِإَلى ُكلِّ ِمْلِء هللِا« )أف19-14:3(.
عمـــل هللا أيضـــًا قـــال عنـــه موســـى النبـــي 
لشـــعب إســـرائيل عندمـــا تعقبهـــم فرعون بجيشـــه 

ومركباتـــه »اَل َتَخاُفـــوا. ِقُفـــوا َواْنُظـــُروا َخـــاَلَص 
الـــرَّبِّ الَّـــِذي َيْصَنُعـــُه َلُكـــُم اْلَيْوَم... الـــرَّبُّ ُيَقاِتُل 
َعْنُكـــْم َوَأْنتُـــْم َتْصُمتُـــوَن« )خـــر13:14 و14(.

وقـــال الـــرب لموســـى »اْرَفْع َأْنـــَت َعَصاَك 
َبُنـــو  َفَيْدُخـــَل  َوُشـــقَُّه  اْلَبْحـــِر  َعَلـــى  َيـــَدَك  َوُمـــدَّ 
اْلَياِبَســـِة.  َعَلـــى  اْلَبْحـــِر  َوَســـِط  ِفـــي  ِإْســـَراِئيَل 
ُد ُقُلـــوَب اْلِمْصِريِّيـــَن َحتَّـــى َيْدُخُلـــوا  َوَهـــا َأَنـــا ُأَشـــدِّ
ـــُد ِبِفْرَعـــْوَن َوُكلِّ َجْيِشـــِه ِبَمْرَكَباِتِه  َوَراَءُهـــْم َفَأَتَمجَّ

و17(. )خـــر16:14  َوُفْرَســـاِنِه« 
مـــن يتصـــور أن شـــعًبا أعـــزل فـــي البريـــة 
يهـــزم جيًشـــا ُمســـلًَّحا بمركباتـــه وفرســـانه. ومـــن 
يتصـــور أن يعبـــروا البحـــر األحمـــر إلـــى بريـــة 
ســـيناء بـــدون أّيـــة وســـيلة للعبـــور. وحـــدث ذلك 
إذ »َمـــدَّ ُموَســـى َيـــَدُه َعَلـــى اْلَبْحِر َفَأْجـــَرى الرَّبُّ 
اْلَبْحـــَر ِبِريـــٍح َشـــْرِقيٍَّة َشـــِديَدٍة ُكلَّ اللَّْيـــِل َوَجَعـــَل 
اْلَبْحَر َياِبَســـًة َواْنَشـــقَّ اْلَماُء. َفَدَخَل َبُنو ِإْسَراِئيَل 
ِفي َوَســـِط اْلَبْحِر َعَلى اْلَياِبَســـِة َواْلَماُء ُســـوٌر َلُهْم 
َعْن َيِميِنِهْم َوَعْن َيَســـاِرِهْم« )خر23،21:14(.

إن هـــذا يذكرنـــا بالشـــعر الـــذى كتبه مثلث 
الرحمـــات البابـــا شـــنوده الثالـــث عـــن الكنيســـة 

القبطيـــة إذ خاطبهـــا قائـــاًل:
اسألي عهد المعز فهو بالخبرِة يعلْم
اسأليه كيف باإليمان حّركِت المقطْم
جبٌل قد ُهزَّ منِك وإذا شئِت تحطْم
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جمعـــت أكثـــر لكانـــت أخـــذت أكثـــر. صحيح أنه 
ليـــس بكيـــل يعطـــي هللا الـــروح، إاّل أن االمتـــالء 
بالـــروح مرهـــون بجهادنـــا وســـعينا. وإن كان وعد 
هللا لنا: »كل موضع تدوســـه بطون أقدامكم لكم 
أعطيتـــه« )يـــش3:1( فـــإن ذلـــك يعنـــي أنـــه كلما 
مشـــينا ودّبـــت أقدامنا في مواضـــع روحية جديدة 

لنســـبر أغوارهـــا كلمـــا صارت ملـــًكا لنا!!

ومظاهر االســـتغناء الروحـــي كثيرة ومنها: 
أيـــام  مـــن  واالقتطـــاع  قليلـــة  بأصـــوام  االكتفـــاء 
الصـــوم، االكتفـــاء بصلـــوات هزيلـــة واالقتطـــاع 
مـــن مزامير الســـواعي، االكتفـــاء بالطعام النباتي 
فـــي الصـــوم دون الصـــوم االنقطاعـــي، االكتفـــاء 
بحضور القداس مرة كل شـــهر أو عدة شـــهور، 
ســـنوات.  عـــدة  كل  مـــرة  باالعتـــراف  االكتفـــاء 
هـــو  خداًعـــا  وأكثرهـــا  المظاهـــر  هـــذه  وأخطـــر 
االكتفـــاء باقتنـــاء الفضائـــل على مســـتوى التدبير 
الخارجـــي دون االهتمـــام بالتدبير الداخلي لتنقية 
النفس من األهواء الخبيثة المعششـــة في ثناياها 

لتكـــون مؤّهلـــة لمعاينـــة هللا واالتحـــاد بـــه. 

ليتنـــا نســـتغل فرصـــة هـــذا الصـــوم المقدس 
لكـــي ال نحســـب أنفســـنا أننـــا قد أدركنـــا، بل نمتد 
إلـــى مـــا هـــو قـــدام عالميـــن أن ما هو قـــدام ليس 

لـــه منتهى!

داء االكتفـــــــاء هـــــــــو 
وبـــاء روحـــــــــي خطيـــــــــــر 
متفشـــــــٍ في هـــذا العصر. 
هــــــــــذا الـــداء كـــــــــــان عّلـــة 
الفريســـــــــــي الـــذي ظـــــــــــّن 
بالخطـــأ أنـــه قـــد أكمـــل كل ِبـــّر فوقـــف يصلـــي 
قائـــاًل: »اللهـــم أنـــا أشـــكرك أني لســـت مثل باقي 
النـــاس الخاطفيـــن الظالميـــن الزنـــاة، وال مثل هذا 
العشـــار. أصوم مرتين في األســـبوع، وأعشر كل 
مـــا أقتنيـــه« )لـــو11:18-12(. إنـــه داء الـــذي 
يقـــول: »إنـــي أنـــا غني وقد اســـتغنيت، وال حاجة 
لـــي إلـــى شـــيء« فـــي حيـــن أنـــه »شـــقي وبائـــس 
وفقيـــر وأعمـــى وعريـــان« )رؤ17:3(. فالشـــعور 
باالكتفـــاء،  الشـــعور  إلـــى  يـــؤدي  باالســـتغناء 
وبالتالـــي يعتقـــد المـــرء أنـــه لـــم يعد بحاجـــة للنمو 

والتطـــور، فيكـــّف عـــن الســـعي والجهـــاد. 
أّمـــا أبنـــاء هـــذا الدهـــر فهم أحكم مـــن أبناء 
النـــور فـــي جيلهـــم. فالغنـــي ال يكتفـــي بغنـــاه بـــل 
يحّفـــزه هـــذا الغنـــى على الســـعي المتـــالك المزيد 
مـــن األمـــوال. والـــذي يلعـــب القمـــار ال يكتفـــي 
المزيـــد.  راجًيـــا  ويلعـــب  يلعـــب  بـــل  بمكاســـبه، 
والـــذي يحّصـــل العلـــم ال يكتفـــي بشـــهادة علميـــة 

واحـــدة، بـــل يـــدرس ويـــدرس ليرتقـــي إلـــى أعلـــى 
الدرجـــات العلميـــة. والـــذي يـــأكل طعاًما ال يأكل 
مـــا يســـد جوعـــه، بـــل يـــأكل ويـــأكل مـــا يفيـــض 
عـــن حاجـــة جســـمه ويصيبـــه بالتخمة. لمـــاذا إًذا 
ال يســـعى أبنـــاء النـــور إلـــى المزيـــد فيمـــا يخـــص 
مســـيرة جهادهم الروحي؟! لماذا صارت الشـــهية 
الروحيـــة لهـــذا الجيـــل ضعيفـــة بـــل مفقـــودة حتى 
أصابـــه كل هـــزال روحـــي؟ هوذا الســـيد المســـيح 
ُيرســـي بنفســـه قاعـــدة النمـــو والتطور تلـــك قائاًل: 
»وكل مـــا يأتـــي بثمـــر ينقيـــه ليأتـــي بثمـــر أكثر« 
)يـــو2:15(، أي أن الـــروح القـــدس يتوقـــع منـــا 
المزيـــد باســـتمرار، فـــال يكفـــي أن نأتـــي بثمر بل 
أن نأتـــي بثمـــر كثيـــر، وأن نتـــدرج مـــن مرحلـــة 
الميـــاه الواصلـــة إلـــى الكعبيـــن إلى مرحلـــة النهر 
بعينـــه  )حـــز2:47-5(. وهـــذا  ُيعَبـــر  الـــذي ال 
مـــا أدركـــه بولـــس الرســـول فقـــال: »ليـــس أني قد 
نلـــت أو صـــرت كاماًل ولكني أســـعى لعلي أدرك 
يســـوع«  المســـيح  أيًضـــا  أدركنـــي  الـــذي ألجلـــه 

)فـــي12:3(.
لقد كان أمر أليشـــع النبي للمرأة الشـــونمية: 
»ال تقللـــي« )2مـــل3:4(، وبمقـــدار مـــا جمعـــت 
مـــن أوعيـــة فارغـــة بمقدار ما أخـــذت، ولو كانت 

hgby@suscopts.org

لهـــذا فنحـــن ننصـــح الشـــباب »بالواقعيـــة« 
في الحياة األســـرية، فالحياة ليست في نعمومة 
الخيـــال وأحـــالم اليقظـــة، ولكنهـــا في خشـــونة 
الواقـــع وآالمـــه ومعطياتـــه. يجـــب أن يحســـب 
الطرفـــان حســـاب النفقة قبـــل اإلقـــدام على هذه 
الخطـــوة. واألهـــم مـــن ذلـــك أن تحســـب الفتـــاة 
هذا الحســـاب، ألنها ســـتعاني -ربما- أكثر من 
الفتـــى، حينمـــا تصطدم المحبـــة والتوافق بصخرة 
فيحـــدث  واالجتماعيـــة...   الماديـــة  الظـــروف 
فســـخ للخطوبـــة، وهـــذا لـــه تبعاتـــه الكثيـــرة، التـــي 

ســـنتحدث عنهـــا إن شـــاء هللا.
إن األنســـب لنـــا أن ندخـــل بالشـــباب إلـــى 
عالـــم الواقـــع بـــدأل مـــن أن نخدعـــه وهـــو يحلـــق 
بأجنحـــة الخيـــال في عالـــم الوهم. وأن ندفعه إلى 
العمـــل الجـــاد وتدبير أمـــوره الماديـــة، قبل أن 

تتعثـــر خطواتـــه أمـــام عـــدم االســـتعداد.
إن الدراســـة المتأنية لظروفنـــا االقتصادية، 
وأقصـــد الخطيبيـــن، واألســـرتين، واألصدقـــاء... 
تجعلنـــا نضـــع أقدامنا علـــى أرض صلبة، أرض 
الواقـــع المعاش، وليـــس الخيال المأمول!! وهكذا 
فـــي  لالســـتمرار  وقابلـــة  ناجحـــة،  أســـرة  تتكـــون 
الكنســـي  واإلرشـــاد  نعمـــة هللا،  بعمـــل  النجـــاح، 

والشـــركة التفاعليـــة.
وهكـــذا مـــن خـــالل هـــذا النضـــج المبـــارك 
فـــي الزوايـــا األربـــع، يكـــون الشـــاب والشـــابة فـــي 
وضـــع مناســـب الختيـــار الشـــريك، واإلقدام على 
الـــزواج، وتكويـــن األســـرة المســـيحية الســـعيدة. 

ذكرنا في األعـــــــداد 
الماضيـــــــــــــة إن هنـــــــــــــــاك 
زوايـــا ُنضـــج هامـــة يجب 
مـــن  بهـــا كل  يتمتـــع  أن 
قبـــل  والشـــابة،  الشـــاب 

التفكيـــر فـــي الـــزواج  وذكرنـــا منهـــا:  
1- النضج الروحي 
2- النضج النفسي 

3- النضج العاطفي.. 
نستكمل موضوعنا عن:
4- النضج اإلقتصادي:

هـــذا محـــور رابع وهام، فللـــزواج ُمتطلَّبات 
ماديـــة محســـومة وأكيدة، ولدينـــا تقاليد نرجو أن 
تهدأ شـــيًئا فشـــيًئا، لكيال يجد الطرفان نفســـيهما 
الشـــبكة،  ضخمـــة:  ماديـــة  التزامـــات  أمـــام 
الهدايـــا، الســـكن، األثاث، الحفالت الكنســـية 

الكنســـية... وغير 
ومـــع أن الشـــباب - في بـــراءة وانطالق 
- يحـــاول اإلفـــالت من هذه الفخـــاخ الخطيرة، 
إاّل أنـــه يجـــد التقاليـــد االجتماعيـــة الراســـخة 

كالجبـــل، عائًقـــا خطيـــًرا، فـــي طريــــــــق إتمـــام 
الـــزواج. وهنـــا يصطـــدم الحـــب بصخـــرة مالية، 
تعقبهـــا مـــرارة فـــي نفـــس كلٍّ مـــن الطرفيـــن، بـــل 
ومـــرارة عنـــد كلٍّ منهمـــا مـــن نحـــو اآلخـــر وقـــد 

خذلـــه مضطـــًرا غالًبـــا!

mossa@intouch.com
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»إيفا« فتـــــاة لطيفــــــــة 
أوصاهــــــــــا والـــــــداهـا عنـــــــــد 
خروجها للمدرســـــــة بعـــــــــدم 
شــــــــراء أّية مأكــــــــوالت من 
الباعـــــــــــة الجائليــــــــن، ألنها 

تكون مكشوفة ومعّرضة للتلوث..
وعَدْت »إيفــــــــا« أن تطيـــــــــع، ولكّنهــــا بسبــــــــــب 
إغراء البائع لها اشترت منه وأكلت، رغم تحذيرات 
والديها.. وفعاًل كان الطعام ملوًثا، ودخل الميكروب 
جسمها.. بدأت تشعر بالمرض يدّب في كيانهـــــــــا 
واآلالم الشديدة تعتصرهـــــــــا، فقــــــــــــد ُأصيَبت بحالــــــــة 

تسمُّم خطير..
وصَلْت المنــــــــزل بصعوبـــــــــة، وعندمــــــا فتحت 
والدتها الباب فوجئت بها شاحبة الوجه، ال تستطيع 
الكالم وتتحّرك بصعوبة بالغة..  فبادرتها األم: هل 
تأكلي  لِك ال  قلت  الذي  ث  الملوَّ األكل  أكلِت من 
منه؟.. لم تستطع »إيفا« الرّد بل ارتمت على أقرب 
سرير كالُجّثة الهامدة في انتظار الموت األكيد..!

ما هو الحل؟
+ هل تكفي التوبة؟!

هل تعتذر لوالديها، وتتأّسف لهم كثيًرا وتطلب 
المغفرة.. وتتوب عن هذا العمل؟.. هل هذا سينقذ 
حياتها؟!.. إّنها تموت.. ومهما اعتذرت وتابت فلن 

ُتَحل المشكلة ولن تحيا!

+ هل تحتاج إلى مزيد من الوصايا؟
هل يؤنبهـــــــــا والداهـــــــــا على عـــــــــدم طاعتهــــــــا، 
ويوصيانها بعدم تكرار مثل هذه األفعال الخاطئة؟ 
ولكن ما فائدة كّل هذا والبنت تموت..؟! كّل هذه 
الوصايا لن تستطيع أن ُتحييهـــــــــا.. فهي تحتـــــــــاج 

لَمن ُيحِييها..!
+ هل نغيِّر الجّو المحيط بها؟

بأن يغّطيها والداها باألْغطية، أو يعملوا لها 
كّل  أو..  أو..  المرتفعة..  بسبب حرارتها  كّمادات 
هذه األشياء من الخارج لن ُتعاِلج المرض الذي 

يسري في الدم.. في الداخل..!

عندما جــــــــاء الطبيـــــــب أشار بأّن الحّل الوحيد 
إلنقاذ حياة »إيفـــــــا« )وهي كلمــــــــــة قبطّية تعنـــــــــي 

بالعربّية »حواء«(:
جًدا..  قوي  حيوي  مضــــــــاد  أو  َمصل   -1

أقوى من الميكروب.
2- يدخل الدواء إلى داخل جسمهــــــــا، ويّتحد 

بها ويسري في دمها.
3- ُيعَطى الدواء بجرعــــــــات متتالية منتظمة، 
حتى نقضي على سيطـــــــــرة الميكــــــــــروب اللعين.. 
فيها  تدّب  الحياة  تدريجًيا وتبدأ  المرض  فيضمحّل 

من جديد.

4- تعيش طوال حياتهـــــــــا على جرعات ثابتة 
ممتّدة المفعول من الدواء، تتناولها بانتظام، حتى 
تظّل السيطرة كاملة على الميكـــــــــروب وال ينتعــــــــش 

من جديد..!
اإلنسان، عندما  مأساة  تمّثل  القّصة  هذه   +
في  الخطية  ميكروب  ودخل  إبليس  بغواية  سقط 
فيه..  يدب  الموت  وبدأ  طبيعته،  ولّوث  كيانِه، 
بكياننا،  تّتحد  قّوة  نأخذ  أن  كان  الوحيد  والحّل 
لنغلب ميكروب الخطية الذي فينا.. وهو ما نلناه 
السيدة  من  البشرية  عجينة  يسوع  ربنا  أخذ  عندما 
العذراء، واّتحد ببشريتنا ليحيينا ويعطينا قّوة تشفينا 

من الخطّية وآثارها..!
+ لم يُكــــــــن ممكًنا أن يكتفــــــــي آدم بالتوبــــــــــة 
واالعتذار هلل، وال تكفي وصايا وشرائع العهد القديم، 
وال يصُلح العالج من الخارج بتغيير الجّو المحيط، 
بالنظافة واألخالقيات.. فالمرض من الداخل والبد 
قوي  بدواء  الداخل..  من  أيًضا  العالج  يكون  أن 
مفتاحها  د هو  التجسُّ التي كان  المسيح  نعمة  هو 
األول.. ونحن نتزّود بها مــــــــــن خـــــــــــالل األســــــرار 

الكنسّية الُمقدَّسة..
من هنا تأتي أهمية التناول المنتظم ليثبت 
في  مرتفًعا  النعمة  مستوى  ويظّل  فينا،  المسيح 
تّيار  أي  العتيق،  اإلنسان  يظّل  وبالتالي  داخلنا، 
إذا  أّما  والتأثير..  القدرة  فاقَد  مقهوًرا  الخطّية، 
بوسائط  أي  بالدواء  المنتِظم  د  التزوُّ في  أهملنا 
االنتعاش،  في  الخطّية  ميكروب  فسيبدأ  النعمة 

وتظهر آثاره الخطيرة فينا مرة أخرى..!
]فكرة المقــــــــال مأخــــــــوذة عن نبـــــــــذة »لمــــــــــاذا 

التجّسد؟« للقس بيشوي صدقي[

fryohanna@hotmail.com

لمــــــــــاذا تجســـــــــــد الكلمــــــــــة، ولــــــــــم يتــــــرك 
اإلنســـان يمــــــــوت؟

يمـــوت، وفًقـــا  يتــــــــــرك اإلنســـان  معنـــى أن هللا 
لنتيجـــة فعلـــه ووجـــود عقـــاب هـــو عـــدل إلهـــّي، ولكـــن 
صفـــات هللا ال تتجـــّزأ، فاهلل عادل ورحيم في آٍن واحد. 
وأيًضـــا إذا مـــات اإلنســـان فـــكأن الشـــيطان قـــد انتصر 
علـــى هللا، الـــذى خلـــق خليقة ولم يســـتطع أن يحميها. 
فحكـــم المـــوت يعني موت اإلنســـان موًتـــا أبدًيا، وليس 
فقط موت الجســـد. يقول القديس أثناســـيوس الرسولّي: 
]طالمـــا طـــال الفســـاد الخليقـــة العاقلـــة، وكانت صنعة 
هللا فـــي طريقهـــا إلـــى الفنـــاء، فمـــا الـــذى كان يجـــب 
علـــى هللا الصالـــح أن يفعلـــه؟ أيتـــرك الفســـاد يســـيطر 
علـــى البشـــر، والمـــوت يســـود عليهم؟ ومـــا المنفعة إًذا 
مـــن خلقتهـــم منـــذ البـــدء؟ ألنه كان أفضـــل بالحري أالَّ 
ُيخلقـــوا بالمـــرة مـــن أن ُيخلقوا وبعد ذلـــك ُيهملوا ويفنوا. 
فلـــو أن هللا قـــد أهمل ولم يباِل بهالك صنعته، ألظهر 
إهمالـــه هـــذا ضعفه وليس صالحـــه ... كان يجب إًذا 
أن ال ُيتـــرك البشـــر لينقـــادوا للفســـاد، ألن هـــذا ُيعتبـــر 
عمـــاًل غيـــر الئـــق ويتعـــارض مع صالح هللا[ )تجســـد 

الكلمة10،8،7:6(.
وان لـــم يمـــت االنســـان يكـــون هللا رحيًمـــا بغيـــر 
تســـاوى عنـــده وضـــع اإلنســـان وهـــو  قـــد  عـــدل...اذ 
مخطـــئ .. كمـــا ان هللا ســـيكون حينئـــذ غيـــر صـــادق 
ألنـــه قـــال لإلنســـان »موتـــا تمـــوت«، وحاشـــا هلل ان 
يكـــون غيـــر عـــادل أو غيـــر صـــادق... فما الحـــل اًذا 
واإلنســـان قد داس الوصية وأصبح مســـتوجًبا للموت؟

لذلـــك لكـــي تتحقـــق صفتـــا العـــدل والرحمـــة فـــي 
هللا، تجســـد وأعـــّد فـــداء اإلنســـان.

صـــــــــــــــوم  بمناسبــــــــــــــة 
الميـــــــالد، الـــذي نحتفـــل فيه 
بتجســـد الكلمـــة فـــي أحشـــاء 
العـــــــــــذراء القديســــــــــــة مريـــم، 
أخـــرى  وســـيلة  هنـــاك  تكـــن  ألـــم  البعـــض:  يتســـاءل 
للخـــالص؟ غايـــة التجســـد اإللهـــّي هو فداء اإلنســـان. 
فـــاهلل محب البشـــر دّبـــر خالص اإلنســـان، والخالص 

بـــدون مـــوت أمـــٌر ضـــد طبيعـــة هللا:
- هللا لـــه الســـلطان المطلق والقـــوة المطلقة، 
فلماذا لم يخلص اإلنســـان بقوته، بدون التجسد؟!!
إن هللا يليق به العدل والحق، آدم عندما أخطأ، 
وخالـــف الوصيـــة، فعـــل ذلـــك بمحـــض إرادتـــه الحـــره، 
فوجـــود الوصيـــة: »َوَأْوَصـــى الـــرَّبُّ اإِلَلـــُه آَدَم َقاِئـــاًل: 
ِمـــْن َجِميِع َشـــَجِر اْلَجنَّـــِة َتْأُكُل َأْكاًل. َوَأمَّا َشـــَجَرُة َمْعِرَفِة 
رِّ َفاَل َتْأُكْل ِمْنَها« )تك17،16:2(. ووجود  اْلَخْيِر َوالشَّ
عقـــاب »ألَنَّـــَك َيْوَم َتْأُكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموت«، دليل على 
الحرية، فحرية اإلرادة التي منحها هللا لإلنسان، تجعل 

طبيعتـــه قابلة للقداســـة، وقابلـــة أيًضا للخطأ. 
يقول القديس مقاريوس الكبير: ]إنك سيد نفسك، 
فإذا اخترت أن تهلك فطبيعتك تقبل التغير. وإذا اخترت 
أن تجـــدف أو أن تخلـــط ســـموًما لكـــي تقتـــل إنســـاًنا ما، 
فلـــن يمنعـــك أو يعوقـــك أحد. فـــإذا أراد اإلنســـان، يمكنه 
أن يخضع هلل ويسير في طريق البر ويضبط شهواته. 
فإن عقلنا هذا هو قوة متوازنة وقد أُعطيت له القدرة أن 

يخضـــع حـــركات وشـــهوات الخطية المخجلـــة[ )عظات 
القديس مقاريوس23:15(. فكيف هلل العادل أن يعاقب 

اإلنســـان على أمٍر كان مجبًرا عليه؟!!
فإذا رد هللُا اإلنســـاَن، وخلصه بســـلطانه وقوته، 

دون مـــوت، يكـــون بذلـــك قد خرج مـــن العدل.
- ألم تكن توبة اإلنسان كافية للخالص؟! 

خطيئة آدم أحدثت فســـاًدا في الجنس البشـــرّي، 
يقـــول معلمنـــا القديس بولس الرســـول: »َوُكنَّا ِبالطَِّبيَعِة 
َأْبَنـــاَء اْلَغَضـــِب َكاْلَباِقيـــَن َأْيًضـــا« )أف3:2(، فخطيئة 
آدم لـــم تكـــن خاصـــة بـــه كشـــخص، فالبشـــرية كانـــت 
فـــي صلـــب آدم حينمـــا أخطـــأ، لذلـــك »بِإْنَســـاٍن َواِحـــٍد 
َدَخَلـــِت اْلَخِطيَّـــُة ِإَلـــى اْلَعاَلـــِم َوِباْلَخِطيَّـــِة اْلَمـــْوُت َوَهَكَذا 
اْجَتـــاَز اْلَمـــْوُت ِإَلـــى َجِميـــِع النَّـــاِس ِإْذ َأْخَطـــَأ اْلَجِميـــُع« 
)رو12:5(. يقـــول القديـــس أثناســـيوس الرســـولي: ]ال 
ـــر طبيعـــة اإلنســـان، بـــل كل مـــا  َتْقـــِدر التوبـــة أن ُتَغيِّ
تســـتطيعه هـــو أن تمنعـــه مـــن أعمـــال الخطيئـــة. فلـــو 
ي اإلنســـان مجـــرد عمـــل خاطـــئ ولـــم يتبعـــه  كان َتِعـــدِّ
فســـاد، لكانـــت التوبـــة كافيـــة. أمـــا اآلن بعـــد أن حدث 
ي، فقـــد تـــوّرط البشـــر في ذلك الفســـاد الذى كان  الَتَعـــدِّ
هـــو طبيعتهـــم وُنِزَعـــْت منهـــم نعمة ُمَماَثَلـــة صورة هللا. 
فمـــا هـــى الخطـــوة التـــى يحتاجهـــا األمر بعـــد ذلك؟ أو 
َمـــن ذا الـــذي يســـتطيع أن ُيعيـــد لإلنســـان تلـــك النعمة 
وَيـــُرّده إلـــى حالتـــه األولى إالَّ كلمـــة هللا الذي َخَلَق في 
البـــدءـ  كل شـــئ مـــن العدم؟[ )تجســـد الكلمة4،3:7(.

f.beniamen@gmail.com
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تنفـــــــــــرد المسيحيـــــــــة 
وإيضــــــاح  بشـــرح  وتتفـــرد 
العالقـــة الكيانيـــة بيـــن هللا 
واإلنســـان. فمنـــذ البدايـــة، 
أوضــــــــــــــــح هللا عالقتـــــــــــــــه 
باإلنسان، من خالل وصف طريقة وهدف خلقته 
لإلنســـان. فهـــو مخلـــوق فريـــد، بنعمـــة أضافيـــة، 
وهـــي الخلـــق علـــى صـــوره هللا ومثالـــه. مّمـــا يتيح 
لإلنســـان إقامـــة عالقة خاصة وشـــركة متميزة مع 
هللا. شـــركة على مســـتوى األبناء واألحباء، تصل 
فـــي أقـــوى صورهـــا إلـــى شـــركة االتحـــاد )وليـــس 
المثـــال  الـــى حيـــاة بحســـب  وتـــؤدى  االندمـــاج(، 
»ســـنكون مثلـــه« )1يوحنـــا2:3(، وبحســـب تعبير 
القديس بطرس يصير اإلنســـان »شـــريًكا للطبيعة 
الشـــركة  اإلنســـان  فقـــد  بالخطيـــة  اإللهيـــة«. 
واالتصـــال، وعجـــز عـــن معرفـــة هللا الحقيقـــي، 
وتشـــّوهت صـــورة هللا في ذهن اإلنســـان، لتأخذ 
العالقـــة معه صورة مغايـــرة تماًما. وهى الصورة 
الزائفـــة التـــى قدمهـــا الشـــيطان آلدم وحواء، صورة 
اإللـــه الـــذى يريـــد أن يلغـــي اإلنســـان، اإللـــه الذى 
يريـــد أن يســـتنفذ وجـــوده، أو علـــي األقـــل يجعـــل 
وجـــوده بـــال فاعليـــة أو قيمـــة أو هـــدف، فـــال قيمة 
للوجـــود اإلنســـاني وال أهميـــة للتاريـــخ، واإلنســـان 

فـــي وضـــع العبـــد الـــذي ال قيمـــة لـــه بدون ســـيده، 
وليـــس حـــًرا فـــي الحيـــاة ولكنـــه ُمســـيَّر وُمجَبـــر، 
فالقضـــاء والقـــدر يتحكمان في حياته، وبالتالي ال 
دور وال هـــدف لإلنســـان فـــي الحياة ســـوى إرضاء 
هللا واتقـــاء غضبـــه. وهللا بـــدوره يراقـــب اإلنســـان 
ويحســـب أخطـــاءه ويعاقبـــه ويبتليـــه، وفـــي اآلخرة 
إلـــه  هللا  المصيـــر.  وبئـــس  أليـــم  عـــذاب  ينتظـــره 
مرعـــب مخيـــف، يقّيـــد الحريـــات ويميـــت اإلبـــداع، 
فالوصيـــة قيـــد والدين حد. وكنتيجة طبيعية، وكرد 
فعـــل مباشـــر لهـــذه الصـــورةـ تبّنـــى البعـــض قضية 
قدمـــه  المنهـــج  وهـــذا  بمعـــزل عـــن هللا.  اإلنســـان 
الشـــيطان كمخـــرج وحـــل للتخلـــص من ذلـــك اإلله 
المســـتبد، الـــذي يرفـــض أن يكـــون اإلنســـان إلًهـــا. 
لذلـــك رفـــض آدم الوجود اإللهي وأرادا االســـتقالل 
الذاتـــي، والخـــروج من محضر هللا. فاإلنســـان هو 
كل شـــيء، وهـــو ليـــس مـــن ُصنـــع هللا، والكـــون 
أيًضـــا ُوِجـــد بالصدفة وعشـــوائًيا، فال إله للكون أو 
اإلنســـان. فاإلنســـان هو خالق اإلنســـان. والوجود 
اإللهـــي هـــو وجـــود زائد عـــن الحاجـــة، وال خالئق 
روحيـــة أو حيـــاة أبديـــة. لذلـــك فليحـــَي اإلنســـان 
البعـــض  أنكـــر  لذلـــك  هللا.  وجـــود  فكـــرة  ولتمـــت 
وجـــوده، والبعـــض لـــم يهتـــم باألمـــر كثيـــًرا، فحتى 
إن كان موجـــوًدا ولكنـــه بـــال تأثيـــر فـــي العالـــم أو 

حيـــاة النـــاس، فهـــو مجـــرد فكـــرة عاطلـــة بـــال ثمر 
أو عمـــل أو فاعليـــة. لذلـــك فليبَق هللا في ســـمائه، 

وليتـــرك اإلنســـان فـــي أرضه. 
جـــاء الـــرب يســـوع وبـــارك أرضنـــا، وقـــدم 
لنـــا الصـــورة الحقيقيـــة عـــن هللا. فـــي شـــخص 
الـــرب يســـوع رأينـــا هللا، إذ انـــه بالحقيقيـــة هللا 
الكلمـــة المتجســـد. وقد جاءت حياتـــه وتعاليمه 
ومعجزاتـــه تجســـيًدا وتعبيًرا عـــن هللا في طبيعته 
وجوهـــره. فـــاهلل ليـــس ضـــد اإلنســـان أو منافًســـا 
ًدا  ومصارًعـــا لـــه، وال يمكـــن أن يكون وجـــوده ُمهدِّ
لوجـــود وحريـــة اإلنســـان. وهللا لـــم يخلـــق اإلنســـان 
ليذلـــه أو يحطمـــه أو يســـتعبده، وانمـــا وجـــود هللا 
ســـر الوجود اإلنســـاني وطريقه نحو الكمال. وهذا 
مـــا رأينـــاه فـــي المســـيح، هللا الـــذى يحمـــل أتعـــاب 
اإلنســـان، يخّفف أمراضه، يعالج ضعفاته، يســـّدد 
لكـــي يشـــاركه  النهايـــة يدعـــوه  احتياجاتـــه، وفـــي 
مجـــده اآلبـــدي. فهـــو إلـــه يعطـــى وال يأخـــذ، يهب 
وال يطلـــب، ينصـــح ويشـــجع، وال يجبـــر أو يقمـــع. 
فإالنســـان هو هدف هللا منـــذ األزل )حينما كان 
فكـــرة فـــي عقلـــه ومســـرة فـــى قلبـــه(، ومحـــور 
عملـــه فـــى الزمـــن )حينمـــا خلقـــه ثم جـــدده ثم 
ســـكن فى داخله(، وموضـــوع اهتمامه إلى األبد 
)حينمـــا ســـيأتي ليأخـــذه حيـــث مجده ومســـكنه 
ومالئكتـــه(. لذلـــك فـــي المســـيح يســـوع نـــرى 
األلوهيـــة فـــي كمالهـــا وملئهـــا ومجدهـــا، ونرى 
اإلنســـانية فـــي بهائهـــا وتجّليهـــا وضيائها. في 
المســـيح يســـوع نرى اإلنســـان فـــي حضن هللا. 

fribrahemazer@hotmail.com

abonayostousfarag@yahoo.com

يقــــع الديــــــر بجبـــــــل 
القرنـــة منطقـــة البعيـــرات، 
غــــــرب األقصــــــــر، علـــــى 
بعـــد 2 كـــم جنـــوب غـــرب 
معبـــد هابو فـــي الصحراء 
المصريـــون  يســـميه  الجبـــل  هـــذا  وكان  الغربيـــة. 
القدمـــاء بجبـــل ممنـــون )شـــامه( المقـــدس. ويرجـــع 
تاريـــخ هـــذا الديـــر إلى القـــرن الرابع الميـــالدي فقد 

قامـــت ببنائـــه الملكـــة هيالنة.
وقد ُذِكــــــــــر الديـــــــــــــر في بعض المصــــــــــــادر 

التاريخيـــة منها: 
+ جـــاء ضمـــن كنائـــس وأديـــرة كرســـي إســـنا 
فـــي كتـــاب اللؤلـــؤة البهيـــة في التراتيـــل الروحية 

للقمـــص يوحنـــا جرجـــس وجبـــران نعمـــة هللا.
+ كمـــا جـــاء فـــي دليـــل المتحـــف القبطـــي 
ألهم الكنائس واألديرة األثرية لمرقس ســـميكة في 

جدول إيبارشـــية إســـنا.
+ ذكـــره القمـــص عبـــد المســـيح المســـعودي 
أديـــرة  ذكـــر  فـــي  الســـائلين  تحفـــة  كتابـــه  فـــي 
رهبـــان المصريين فقـــال: “دير الشـــهيد تاودروس 
المحـــارب وهـــو تادرس المشـــرقي، بالجبـــل الغربي 
بحاجـــر ناحيـــة البعيـــرات، وهـــو قديـــم وفيه كنيســـة 

مطـــران  بكرســـي  البعيـــرات  قســـوس  بهـــا  يصلـــي 
إســـنا. خّبرنـــا عنـــه جاورجـــي باخـــوم”.

+ وجـــاء ذكـــره فـــي دفتـــر ســـجل الكنائـــس 
محفـــوظ  وهـــو  و1893م،   1887 ُعِمـــل  الـــذي 
ص لذكر  بالبطريركيـــة باألزبكيـــة بالقاهرة، وُمخصَّ
الكنائـــس المســـتعملة وقسوســـها، ال المهجـــورة. 

الديـــر ضمـــن عمائـــر مدينـــة  + ورد ذكـــر 
هابـــو، وقـــد وردت عـــدة إشـــارات تاريخيـــة تشـــير 
إلـــى وجـــود آثـــار معماريـــة قبطيـــة بهـــذه المدينـــة، 
ذكرها الرحالة فانســـليب وأشـــار إلى هـــذه المدينة 
القبطيـــة إذ ذكـــر وجـــود مبـــاٍن قبطيـــة قديمـــة بهـــا 
مهجـــورة ومتهدمـــة. كمـــا ذكرهـــا الرحالة كورزون 
الـــذي أشـــار إلـــى وجـــود ديـــر قديـــم متهـــدم بهـــا، 
المخطوطـــات  بعـــض  شـــاهد  أنـــه  أيًضـــا  وذكـــر 
القديمـــة التـــي كانـــت مدفونـــة فـــي هـــذه الكنيســـة. 
أّمـــا قصـــة إنشـــاء الديـــر، فجميـــع المصـــادر 
التاريخيـــة لـــم تذكر عنه ســـوى اســـمه فقـــط، ولكن 
ُيتـــَداول بالتقليد المحلي بعض المعلومات مأخوذة 
مـــن ســـكان المنطقـــة المحيطة، فيقولـــون أن الدير 
تهـــدم فـــي القـــرن الحـــادي عشـــر الميـــالدي إلـــى 
أن ظهـــر الشـــهيد تواضـــروس المشـــرقي للحاكـــم 
ليـــاٍل  ثـــالث  لمـــدة  الوقـــت  ذلـــك  فـــي  اإلســـالمي 
متتاليـــة يطلـــب منـــه أن يقـــوم ببنـــاء الديـــر، فقـــال 

لـــه الحاكـــم: “ولكـــن أيـــن الديـــر؟”، فوصـــف لـــه 
القديـــس هـــذا الموقـــع بأنـــه ديـــره. فأحضـــر الوالـــي 
كتيبـــة مـــن العســـكر وحضـــر إلى المـــكان المعين، 
وفـــي الطريـــق تقابـــل مـــع ســـبع رجال ومعهم ســـبع 
جمـــال، فمـــا أن رأوا الحاكـــم حتـــى خافـــوا وهربـــوا 
جمـــال  الســـبع  الحاكـــم  فأخـــذ  الجمـــال.  وتركـــوا 
وحضـــر للديـــر. وفـــي ذلـــك الوقـــت ظهـــر القديـــس 
تواضـــروس المشـــرقي ولمـــدة ثالثـــة ليـــاٍل لخفيـــر 
آثـــار ُيدعـــى حبشـــي وقـــال لـــه: “إبـــِن لـــي الدير”. 
فقـــال لـــه: “مـــن أين أبنيـــه ونحن هنا فـــي صحراء 
وال يوجـــد مـــاء؟”، فقـــال لـــه القديـــس: “ســـوف تجد 
خـــارج الديـــر شـــجرة تجـــد تحتهـــا بئـــًرا تأخـــذ مـــن 
مياهـــه لبنـــاء الدير”. وما أن اســـتيقظ الخفير حتى 
خرج خارج الدير وحفر تحت الشـــجرة فوجد البئر 
والبئـــر موجـــودة حتـــى اآلن، بعدها وصـــل الحاكم 
إلـــى الديـــر وتقابـــل مـــع الخفيـــر، فقـــال لـــه: “ابـــِن 
الديـــر”، وأعطـــاه الســـبع جمـــال لحمـــل الحجـــارة، 
وأيًضـــا أوصـــى الحاكـــم عمـــدة البعيـــرات أن يقـــدم 

مســـاعدات ماديـــة للديـــر. 
وقـــد أندثـــرت مباني هـــذا الدير ولم يتبقَّ منه 
ســـوى كنيســـته وهي تتكون من خمســـة أقســـام من 
الشرق إلى الغرب، وبها خمسة هياكل من الشمال 
إلـــى اليمين: الســـيدة العذراء، والشـــهيد اقالديوس، 
واألميـــر تواضروس المشـــرقي، والمالك ميخائيل، 
والشـــهيد مارجرجس. ويتكون ســـقف الكنيســـة من 
ســـبع عشـــرة قبـــة، وتقـــع المعموديـــة فـــي الجهـــة 
الشـــمالية الغربية من الكنيســـة. والدير اآلن عامر 

باألمهات الراهبات والمكرســـات.
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حينما كــــــــان الـــــــــرب 
يســـوع يجـــول بيــــــــــــن المدن 
والقـــرى يصنـــــــــــع الخيـــــــــــــر 
ويعـــظ ويكرز بالملكــــــــوت، 
جمـــوع كثيـــرة كانـــت تلتـــف 
من حوله وتتبعه. البعض كان يندهش من عجائــب 
اآليـــات، والبعـــض كان يتلـــذذ بعمق الكالم حين كان 
الـــرب يفتـــح فـــاه ويعلمهـــم، ثـــم يعـــودون إلـــى بيوتهم، 
منهم من ينســـى وينشـــغل بالحياة والواقع، ومنهم من 

يـــزول عنـــه تأثيـــر االندهـــاش بالمعجزة..
ولكـــن.. جمـــوع قليلـــة، لم تشـــبع بعـــد من الرب 
يســـوع، لـــم تكتـــِف بمعجـــزة وعظـــة، بل أينمـــا يمضي 
يتبعونـــه، فـــي الشـــوارع وعلـــى الجبـــل وفـــي البيـــوت 
والهيـــكل وفـــي كل مـــكان.. بعدمـــا يبـــدو أن اليـــوم قد 

انتهـــى، ال يتعجلـــون العـــودة مـــن خلفه.
بـــل علـــى الَبـــّر هـــم معـــه، وفـــــــــــــي البحيــــــــــــــرة 

معـــه! يعبـــرون 
منذ الصباح هم حوله، وعندما يحل المساء.. 

هم معه!
ليس له أين يسند رأسه.. وليس لهم مثله!

وحينمـــا يدخل ســـفينة ويســـند رأســـه.. يحيطون 
- فـــي »ســـفن صغيـــرة« - به!

تلـــك الســـفن الصغيـــرة التـــي اختـــارت أن تتبـــع 
ســـفينة الـــرب يســـوع فـــي ليلة هادئـــة، ال يعلمـــون ِلما 

ســـيعبر وال مـــاذا ســـيفعل هنـــاك، ولكنهــــــــــــم عبــــــــــــــروا 
مـــن حوله..

وتخبرنـــا اآليـــات أن البحـــر فجأة هـــاج، والموج 
غطـــى الســـفينة. تمامـــًا كمـــا تثـــور أحـــداث الحيـــاة 

وينقلـــب الواقـــع مـــن حولنـــا، ويتزعـــزع الســـالم..
كانـــت الســـفن الصغيرة وســـط البحيـــرة الهائجة 
والريـــاح المخيفـــة، هم أيًضا امتألوا بالمياه، وبالتأكيد 

ارتعبـــوا من الغرق!
ولكنهـــم أيًضـــا ســـمعوه ينتهـــر ويبكـــم الريـــاح، 

ويخـــرس مـــوج البحـــر!
فقـــط مـــن فـــي السفـــــــــــن أبصـــــــــــروا كيــــــــــف أن 

الطبيعـــة تطيعـــه!
فقط من تبعوه في المساء!

فقط من مشوا معه مياًل آخر!
فقط من عبر البحيرة!

فقط من صرخ وسط األمواج!
فقط، من ال يشبع من يسوع!

فمن أنت...؟
هـــل اكتفيـــت بمعجـــزة وعظة واســـتمرت حياتك 

علـــى الَبـــّر واطمأن قلبك بالشـــاطئ؟
أم سفينـــــــــــة صغيــــــــــــــرة أنـــت.. إلـــى جــــــــــــــوار 

يســـوع؟! ســـفينة 

marianneed@hotmail.com

magiwafik@yahoo.com

رأس  هــــــــــــــــــــــــــــــوت 
المطرقة النحاســـية على 
كتلـــة الجبل الحجـــــــــــري 
مـــراًرا لتقطتــــــــــع منــــــــــــــه 
أحجـــاًرا كبيـــرة، تفصلها 
بعـــد ذلـــك بأســـافين نحاســـية طويلـــة إلـــى قطع 
أصغـــر. وبينما اعتّدت القطع الحجرية الكبيرة 
بنفســـها وقوتهـــا، تناثـــرت الصغيـــرة يائســـة ال 

تـــدري أّي مصيـــر ينتظرهـــا!
مضـــت أسابيــــــــــع عانـــت فيهـــا الحجـــارة 
مـــن ضجيـــج أصـــوات اآلالت، وآالم المطرقة 
الحـــادة فـــوق رؤوســـها، تعّرضـــت كل واحـــدة 
منهـــا لعمليـــات تقويـــم واســـتعدال لتكـــون فـــي 
أفضل صورة تصلح للبناء.. وبدا أن األتعاب 
فـــي طريقهـــا إلـــى اإلنتهاء اآلن، فما ان انتهى 
العمـــل فـــي األحجـــار، حتـــى امتـــدت األيـــادي 
تجمعهـــا كلهـــا فـــي صفـــوف متراصـــة لتنقلهـــا 
إلـــى حيـــث ُتبنى المدينـــة، وســـورها الحصين.

أصغـــت الحجـــارة بلهفـــة إلـــى حديـــــــــــــــــث 
الرجـــال عـــن تلـــك المدينــــــــــــــــة الجديـــدة التـــي 
ســـُينَقلون إليها، مدينة الســـالم، أورشـــليم.. لكم 

كان االسم ُمحبًَّبا، وقعه أراح أتعابهم وآالمهم 
طـــوال األشـــهر الســـابقة. أّيـــة ســـعادة مألتهـــم 
حينمـــا عرفـــت األحجـــار أنهـــا لـــن تشـــترك في 
بنـــاء المدينـــة المقدســـة، بـــل بيت الرب نفســـه! 
فـــي أجســـامها ســـتتردد صلـــوات وتســـابيح إلى 

مـــدى األيـــام، لطالمـــا وقفـــت هناك شـــامخة!
أورشـــليم،  إلـــى  الصاعـــد  الطريـــق  فـــي 
كانـــت الحجـــارة تترنـــم مًعـــا نشـــيدها، »ترنيمـــة 
المصاعد«، رددها من بعدهم كل الصاعدون 

الجبـــل للصـــالة فـــي المدينـــة المقدســـة..
»َفِرْحُت ِبٱْلَقاِئِليــــَن ِلــــــــــي:  »ِإَلـــــــــى َبْيـــــــِت 

ٱلرَّبِّ َنْذَهُب
َتِقُف َأْرُجُلَنا ِفي َأْبَواِبِك َيا ُأوُرَشِليُم...
ُأوُرَشِليُم ٱْلَمْبِنيَُّة َكَمِديَنٍة ُمتَِّصَلٍة ُكلَِّها

َحْيُث َصِعَدِت ٱأْلَْســـَباُط - َأْســـَباُط ٱلرَّبِّ 
... – ِلَيْحَمُدوا ٱْســـَم ٱلرَّبِّ

ِفـــي  َســـاَلٌم  ِلَيُكـــْن  ُمِحبُّـــوِك.  ِلَيْســـَتِرْح 
ُقُصـــوِرِك ِفـــي  َراَحـــٌة  َأْبَراِجـــِك، 

ِمـــْن َأْجـــِل َبْيـــِت ٱلـــرَّبِّ ِإَلِهَنــــــــــــا َأْلَتِمـــــــــــــُس 
َلـــِك َخْيـــًرا«.«

للمدينـــة  كان  قليلـــة  شـــهور  خـــالل  فـــي 
الحصينـــة ســـور متماســـك ال تنفصـــم ُرُبطـــه.. 
اتخـــذ كل حجـــر منها موضعـــه، من صغيرهم 

كبيرهم. إلـــى 
وتالشـــت مخاوف الحجارة باختالفها، اذ 
لـــم يوجـــد حجـــر وحـــده.. لـــم يوجد مـــرذول وال 
ـــش وال مـــن ال قيمـــة له؛ بل من كان يبدو  ُمهمَّ
ضعيًفا  باألمس، أصبح ســـنًدا يســـد ثغرة لكي 
ال تنفـــذ منهـــا الثعالـــب الصغيـــرة.. ومـــن كان 
قوًيـــا كبـــرج عظيـــم ثـــم ســـقط وترّضـــض، وجد 
حجـــارة تســـنده وتحميـــه متـــى أعـــاده البنـــاءون 

إلـــى موضعـــه برفق.
اســـتراحت األحجـــار بعـــد حيـــن مطمئنة، 
متماســـكة، ال تتزعزع بعد.. وإن اســـتمرت في 
تســـابيحها الســـرية، تجاوب بها تســـابيح البشر 

المترّددة فـــي جوانبها:
»مباركـــة هـــي أورشـــليم التـــي تقبـــل إليها 

الجميع.. وفيهـــا 
مباركــــــــــــة هي أورشليـــــــــــم، حيث يحيـــــــــــا 
الســـاكنون مطمئنـــون، متفقـــون بمحبـــة حقيقية 
إنجيليـــة، يســـبحون هللا مًعـــا مثـــل قيثارة تنشـــر 

نغماتهـــا حًبـــا وســـاًلما علـــى األرض كلهـــا..
مباركــــــــــة هي أورشليــــــــــم، مسكن هللا مع 

الناس، على األرض وفي الســـماء..«

هتنئة من القلب
لجناب األب الورع المحبوب

القمص بطرس بطرس ميخائيل
كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج

بعيـــد سيامتــــه الثالثيــــن
الرب يحفظكم بصلوات صاحب النيافة

األنبا باخـــوم
أسقف سوهاج

زوجتك مرفت نصحي رياض واألبناء
إيرينى القمص وممدوح وميرا وماركو
مارك وراندا وفيرونيكا ولوجي وكاراس
بيشوي القمص وزوجته نيفين حنا
إخوتك فايق وشكري وناجي وأسرهم

روميل وسامح وهاني ميرنيس وأسرهم
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