




جملة الكرازة - 2 يونيه 2017

خالل شهــــــر مايـــــــــو 
نحتفــــــل  عـــــام  كـــــــل  مـــن 
مــــــــــن  العديـــــــــــد  بتذكـــــــــار 
القديسيـــــــن والقديســــــــــات، 

الشـــهر  هـــذا  وُيفتتَـــح  ومجموعـــات.  أفـــراًدا 
الرومانـــي  جرجـــس  مـــار  القديـــس  بشـــهادة 
أمير الشـــهداء، والشـــهيد بقطر بن رومانوس 
الرســـول  مرقـــس  مـــار  والقديـــس  )يـــوم5(، 
الطاهـــر والشـــهيد )يـــوم8(، والقديـــس إرميـــا 
دوالجـــي  واألم  )يـــوم13(،  والشـــهيد  النبـــي 
وأوالدهـــا )يـــوم14(، وتذكار تكريس كنيســـة 
الشـــهيدة العفيفـــة دميانـــة واألربعيـــن عـــذراء 
)يـــوم20(، والقديـــس ســـمعان الغيـــور الشـــهيد 
)يـــوم23(، وغيرهـــم مـــن النســـاك واألبـــرار 

والصّديقيـــن مـــن كل زمـــن.
هـــؤالء  ذكـــرى  نحيـــي  عـــام  كل  وفـــي 
القديســـين الذيـــن ســـبقونا، وصـــاروا لنا نماذج 
القـــرون،  عبـــر  للمســـيح  الشـــهادة  فـــي  حيـــة 
لت ِســـَيرهم وأخبـــار حياتهـــم فـــي الكتب  وُســـجِّ
الكنســـية التـــي مـــن أشـــهرها كتاب السنكســـار 

الدفنـــار وغيرهمـــا... وكتـــاب 
ســـمح  فقـــد  الحاضـــر،  زمننـــا  فـــي  أّمـــا 
اهلل أن نعيـــش ونعايـــن بأنفســـنا وعلـــى أرض 
بالدنـــا الحبيبـــة مصر، وفي مواضع متنوعة، 
بعًضـــا ممـــا نقـــرأ عنـــه... أمثلـــة حّيـــة عاشـــوا 
منـــذ  المســـتقيم  اإليمـــان  ورضعـــوا  بيننـــا، 
نعومـــة أظافرهم، بغـــّض النظر عن الصفات 
أو  العمـــر  أو  الثقافـــة  أو  كالتعليـــم  األخـــرى 
المســـتوى المعيشـــي أو الجنس... الخ، ولكن 
الـــذي يجمعهـــم أن اهلل يختارهـــم وهم في حالة 
مـــع  روحيـــة طيبـــة، وفـــي لحظـــات صادقـــة 

نفوســـهم واالهتمـــام بأبديتهـــم...
شـــهداء  فـــي  مؤخـــًرا  رأينـــاه  مـــا  هـــذا 
مـــار  كنيســـة  وفـــي  البطرســـية،  الكنيســـة 
المرقســـية  الكنيســـة  وفـــي  بطنطـــا،  جرجـــس 
باإلســـكندرية، وأخيـــًرا فـــي استشـــهاد أبنائنـــا 
األعـــزاء فـــي حـــادث المنيـــا وهم فـــي الطريق 
إلـــى ديـــر األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف... ولنا 

عـــدة مالحظـــات:
1- لقد قدموا شـــهادتهم ونحن في زمن 
القيامـــة المجيـــدة، وهـــذه األيام الخمســـين التي 
تلـــي عيـــد القيامـــة هـــي أيـــام فـــرح، وترمـــز 
إلـــى األبديـــة الســـعيدة، حيـــث أننـــا دائًمـــا نعّبر 
رجـــاء  علـــى  »رقـــد  بقولنـــا:  الراقديـــن  عـــن 
القيامـــة...«، أّمـــا هـــم فقـــد رقـــدوا فـــي زمـــن 
القيامـــة نفســـه فطوباهـــم، وقـــد صـــاروا ضمن 

كوكبـــة شـــهداء شـــهر مايـــو مـــن كل عـــام.

2- لقـــد قدمـــوا شـــهادتهم وهـــم ذاهبـــون 
إلـــى ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف 
أحـــد أديرتنـــا القديمة. لقد اختـــاروا، وهم عدة 
اإلجـــازة  اليـــوم  ذلـــك  يقضـــوا  أن  عائـــالت، 
)الجمعـــة 2017/5/26( فـــي زيـــارة مباركة 
لمواضـــع مقدســـة مـــن أجـــل الصـــالة ورفـــع 

القلـــب هلل.
غالًبـــا  وهـــم  شـــهادتهم  قّدمـــوا  لقـــد   -3
صائمون اســـتعداًدا لحضور القداس والتناول 
من األســـرار المقدســـة، وهذه عادة قبطية في 
زيـــارة األديـــرة، لنـــوال البركـــة والنعمـــة التي 

تســـند اإلنســـان فـــي غربته.
4- لقد قدموا شهادتهم الحّية إذ رفضوا 
إنـــكار إيمانهـــم المســـيحي وفّضلـــوا المـــوت، 
ويحكـــي شـــهود العيـــان لهـــذا الحـــادث كيـــف 
كان إيمانهـــم القـــوي جـــًدا، حتـــى أنهـــم عندمـــا 
صرخـــوا يطلبـــون اســـم »يســـوع المســـيح« أو 
يتوســـلون ألحـــد القديســـين، كان اإلرهابيـــون 
فظـــّل  أبناؤنـــا  أّمـــا  وقســـوة،  عنًفـــا  يـــزدادون 

إيمانهـــم ثابتًـــا إلـــى النفـــس األخيـــر.
5- لقد قدموا شـــهادتهم الحّية، فصاروا 
لزماننـــا وألجيالنـــا نماذج جديدة قوية عن هذا 
اإليمـــان القويـــم الـــذي نحفظـــه ونســـّلمه لمـــن 
بعدنـــا، بعـــد أن اســـتلمناه مـــن أجيـــال وأجيـــال 
عاشـــت  وهكـــذا  والشـــهادة.  القداســـة  عاشـــوا 
بالدنا وكنيســـتنا مروية بدماء غالية عبر كل 
العصور، وبقيت الكنيســـة وأبواب الجحيم ال 

تقـــوى عليها.
أبنائي األحباء

فـــي الحـــروب التقليديـــة يواجـــه األعـــداء 
الحربيـــة،  العمليـــات  مســـرح  علـــى  جيـــوش 
زمـــن  وفـــي  ُمحـــدَّد،  جغرافـــي  نطـــاق  وفـــي 

مــــــــــا  أّمـــــــا  معـــــــروف... 
يحـــدث اآلن فهـــو حـــرب 
حقيقيــــــة ضـــــد اإلرهــــاب 
غير الظاهــــر والجبـــــــان، 
الـــذي يريـــد أواًل إســـقاط مصـــر، البلـــد الـــذي 
لـــم يقبـــل أن يعيـــش مـــا ُســـمِّي كذًبـــا »الربيـــع 
منطقـــة  قلـــب  هـــي  مصـــر  وألن  العربـــي«. 
الشـــرق األوســـط، وهـــي أيًضـــا رمانـــة ميزان 
الســـالم في حوض البحر األبيض المتوســـط، 
إســـقاط  إلـــى  الشـــر  قـــوى  كل  تســـعى  ولـــذا 

مصـــر. ذالل  واإ ضعـــاف  واإ
وقـــد قامـــوا باالعتـــداءات ضـــد القـــوات 
المســـلحة، وضد قوات الشـــرطة، واآلن ضد 
الوحـــدة  كســـر  بهـــدف  األقبـــاط،  المصرييـــن 
الوطنيـــة التـــي تجمـــع المصرييـــن جميًعـــا... 

ولكـــن هيهـــات أن يحـــدث هـــذا.
إن وحدتنـــا الوطنيـــة صاحبـــــــة الجـــذور 
حياتنـــا  قـــوام  هـــي  التاريـــــــخ  فـــي  الضاربـــة 
الشعبيــــــــة  مسيرتنـــــــــا  واستمــــــــرار  المصريـــة 
الواحـــدة. وينبغـــي أن نعـــي ذلـــك تماًمـــا بيـــن 
جميع المصريين، شـــباًبا وكبـــاًرا، ألن البديل 

رهيـــب علـــى الجميـــع، ولـــن يســـمح اهلل.
لينتبـــه الجميـــع نحـــو حفـــظ هـــذه الوحـــدة 
وصيانتهـــا، والتعقُّـــل فـــي مواجهـــة األحـــداث 
التهـــم  إلقـــاء  وعـــدم  ورويـــة،  حكمـــة  بـــكل 
ُجزاًفا أو إثارة الســـلبيات التي تســـّبب إشـــاعة 
روح اليـــأس والبلبلـــة والفـــزع لـــدى قطاعـــات 
مـــن خـــالل  الشـــعب، خاصـــة  مـــن  عريضـــة 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي التـــي صـــارت 
ميداًنـــا متوحًشـــا للعبـــارات البذئيـــة واألكاذيب 

الرديئـــة.  واألخبـــار 
أبنائي األحباء

بالمهاتــــــــــرات  االنشغــــــــال  مــــــــن  وبـــداًل 
واإلشاعـــــات والكتابات الغاضبـــــــة، انشغلــــــوا 
وتقديـــــــم  اإلنجيليــــــة،  والوعــــــود  بالصلـــوات 
التوبـــة القلبيـــة واالســـتعداد الداخلـــي، »كونـــوا 
راِســـخيَن، َغيـــَر ُمَتَزعِزعيـــَن، ُمكِثريـــَن فـــي 
بِّ ُكلَّ حيـــٍن، عاِلميـــَن أنَّ تَعَبُكــــــْم  َعَمـــِل الـــرَّ
« )1كـــو15: 58(،  بِّ ليـــس باِطـــــــاًل فـــي الــــــرَّ
بِّ  ْن ُمتنا فللرَّ بِّ َنعيـــُش، واإ و»إْن ِعشـــنا فللـــرَّ
بِّ َنحـــُن«  ْن ُمتنـــا فللـــرَّ َنمـــوُت. فـــإْن ِعشـــنا واإ

.)8 )روميـــة14: 
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انضـــم إلـــى مواكـــب الشـــهداء األقباط باقة جديدة عددها ثمانية وعشـــرون 
شـــهيًدا وشـــهيدة، فـــي الوقـــت الـــذي مـــا يـــزال ينضـــم فيـــه شـــهداء ُجـــدد لموكـــب 
شـــهداء طنطـــا، إذ تمـــت الصـــالة علـــى الشـــهيد التاســـع والعشـــرين: الشـــهيد 
ريمون يوســـف جرجس والذي رقد في الرب يوم الســـبت 20 مايو 2017م، 
والشـــهيد الثالثيـــن: الشـــهيد بـــوال عبـــد اهلل، والـــذي تمـــت الصالة على جســـده 
الطاهـــر االثنيـــن 29 مايـــو 2017. وبهـــذا يصـــل عـــدد الشـــهداء منـــذ حـــادث 
الكنيســـة البطرســـية فـــي 11 ديســـمبر الماضـــي وحتى اليوم الثالثـــاء 30 مايو: 
218 مصاًبا + 95 شـــهيًدا على النحو التالي: الكنيســـة البطرســـية 29 شـــهيًدا 
+ 50 مصاًبـــا، كنيســـة مـــار جرجـــس طنطـــا: 30 شـــهيًدا + 105 مصاًبـــا، 
الكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية 7 شهداء + 40 مصاًبا )هذا بخالف الشهداء 
األنبـــا صموئيـــل  ديـــر  حـــادث طريـــق  المســـلمين(،  إخوتنـــا  مـــن  والمصابيـــن 

بصحـــراء القلمـــون: 28 شـــهيًدا + 23 مصاًبـــا.
وقـــد وقـــع حـــادث القلمون على النحـــو التالي: تحركت إحدى ســـيارات 
األتوبيس من مركز الفشـــن محافظة بني ســـويف، تحمل أفراد عائلة »محســـن 
فهمـــي« الـــذي عـــاد مـــن أمريكا فـــي زيارة لعائلتـــه، ومن َثّم قرر أثنـــاء الزيارة 
أن يقـــوم مـــع عائلتـــه )أوالده وزوجاتهـــم وأحفـــاده(، برحلـــة إلـــى ديـــر القديـــس 
األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف، ومعهـــم بعـــض مـــن أنســـبائهم وأقاربهـــم مـــن بنـــي 
مـــزار )وهـــذا هـــو ســـبب تواجد مجموعتين مـــن إيبارشـــيتين مختلفتين(. تحرك 
األتوبيـــس بعـــد السادســـة صباًحـــا بقليـــل متجًها إلى دير القديـــس األنبا صموئيل 
المعتـــرف بجبـــل القلمـــون غـــرب المنيـــا مقابـــل مركـــز مغاغـــة، وبعـــد تـــرك 
الطريـــق الصحـــراوي الغربي الرئيســـي اتجهت الســـيارة إلـــى الطريق الفرعي 
)المـــدق(، وبعـــد أن قطعـــوا مســـافة عشـــرة كيلومتـــرات فـــي عمـــق الجبل وعند 
مـــكان يدعـــى »أبـــو طرطور« ولدى نزولهـــم من أعلى الهضبة هناك، خرجت 
علـــى األتوبيـــس جماعـــة مســـلحة ُيقـــدَّر عددها بعشـــرة أشـــخاص، يرتـــدون زيًّا 
عســـكرًيا وقفـــازات وأحذيـــة عاليـــة فـــي أقدامهم وضعـــوا فيها بعض أســـلحتهم، 
ويشـــبهون إلـــى حـــد كبيـــر عناصـــر داعـــش، وكانـــوا يرتـــدون قناعـــات علـــى 

وجوههـــم )ُملثَّمين(.
وأول مـــا قامـــوا بـــه هـــو إطـــالق النار علـــى إطارات األتوبيـــس لمنعه من 
التحـــرك، ثـــم إطـــالق النـــار علـــى الســـائق وظنوا أنـــه قد مات، وعنـــد ذلك نزل 
أحـــد ركاب االتوبيـــس ليســـتطلع األمر وأوصـــد الباب خلفه، فقتلوه على الفور. 
وحاولـــوا صعـــود األتوبيـــس فلـــم يتمكنوا، ومن َثّم أطلقـــوا النيران من الخارج، 
ثـــم دخلـــوا عبـــر بـــاب آخـــر وأطلقوا النار بشـــكل مباشـــر علـــى رؤوس وأعناق 
الرجـــال، بينمـــا أطلقـــوا الرصـــاص علـــى أقـــدام الســـيدات لشـــل حركتهـــن، فـــي 
حيـــن أصابـــت الرصاصـــات عـــدًدا مـــن األطفـــال. ثـــم طالبـــوا النســـاء المتبقيات 
بتســـليم ُحليهـــن )الغنائـــم كمـــا صاحـــوا فيهـــن(، ولما همـــوا بمغـــادرة المكان بعد 
أعمـــال القتـــل والســـلب، شـــاهدوا ســـيارتين آتيتيـــن فـــي الطريـــق فانتظروهمـــا، 
كانـــت إحداهمـــا تقـــل عدًدا مـــن العمال من قرية دير الجرنـــوس متجهين للعمل 
فـــي الديـــر، فقتلوهـــم عـــن آخرهـــم، واتجهـــوا من ثَـــّم إلى الســـيارة األخرى التي 

يســـتقلها ثالثـــة رجـــال مـــن مركـــز أبوقرقاص فأطلقـــوا عليهم النـــار فقتلوهم.

وممـــا هـــو جديـــر بالتســـجيل هنـــا، أن الجنـــاة ســـألوا الشـــهداء قبـــل قتلهـــم 
عـــن هويتهـــم الدينيـــة، واّطلعـــوا علـــى بطاقـــات الهويـــة لبعضهـــم، فلمـــا تأكـــدوا 
ختـــاروا المـــوت على  أنهـــم مســـيحيون طلبـــوا منهـــم إنـــكار إيمانهـــم فرفضـــوا واإ
مســـيحيتهم، وهـــم يصرخـــون منادين باســـم الرب يســـوع المســـيح وبهـــذا تكتمل 

كافـــة أركان الشـــهادة المســـيحية.
ولما أراد الجناة العودة من حيث أتوا تعطلت بهم ســـيارة من الســـيارات 
الثـــالث التـــي جـــاءوا بهـــا، فقامـــوا بتفجيرهـــا لئـــال ُتســـتخَدم كدليل يرشـــد إليهم، 
وقيل إنهم فّروا بإحدى الســـيارات التي قتلوا ركابها مع الســـيارتين ذات الدفع 
الرباعـــي. واســـتمرت عمليـــة الهجـــوم والقتـــل والنهـــب خمًســـا وأربعيـــن دقيقـــة 
كاملـــة )مـــن التاســـعة والربـــع وحتـــى العاشـــرة صباًحـــا(. وفي عودتهـــم اتجهوا 
إلـــى الصحـــراء الغربيـــة مـــن حيث أتوا باتجاه ليبيـــا، وقيل إنهم أتوا عن طريق 

يدعـــى »البويطي«.
أســـفر الحـــادث عـــن استشـــهاد 28 شـــخًصا مـــن كافة األعمـــار، 26 منهم 
فـــي التـــّو بينمـــا لحـــق بهـــم اثنـــان مـــن المصابيـــن بعـــد وقت قليـــل. بينمـــا ُأصيب 
23 شـــخًصا مـــن كافـــة األعمـــار، ُنِقلـــوا أواًل إلـــى مستشـــفيات مغاغـــة والعـــدوة 
وبنـــي مـــزار ومطـــاي، ثـــم تـــم نقـــل 13 منهـــم إلـــى القاهـــرة مـــا بيـــن مستشـــفى 
معهد ناصر ومستشـــفى الجالء العســـكري، بينما تســـلم األهالي بقية المصابين 
الســـتكمال عالجهـــم بمعرفتهـــم، وأكثرهـــم عوفـــي وعـــاد إلى منزلـــه، وما يزال 
الذيـــن فـــي المستشـــفى قيـــد العـــالج. وكان الســـيد وزيـــر الدفـــاع قـــد قـــرر نقـــل 

الحـــاالت الحرجـــة مـــن المنيـــا إلـــى مستشـــفى الجـــالء العســـكري بالقاهرة.

هـــذا وينتمـــي الشـــهداء إلـــى أربعـــة مراكـــز وأربعـــة إيبارشـــيات، مركـــز 
الفشـــن التابـــع إليبارشـــية ببـــا والفشـــن، مركـــز مغاغـــة )دير الجرنوس والشـــيخ 
زيـــاد ومدينـــة مغاغـــة( التابـــع إليبارشـــية مغاغـــة والعـــدوة، ومركـــز بني مزار 
التابـــع إليبارشـــية بنـــي مـــزار، ومركـــز أبوقرقـــاص التابـــع إليبارشـــية المنيـــا 

وأبوقرقـــاص، وبيـــان الشـــهداء حتـــى اآلن كالتالـــي: 

أواًل الشـــهداء: 1( هانـــي عـــادل رزق 27 ســـنة – 2( بيشـــوي إبراهيم 
عدلي 24 ســـنة – 3( محســـن فهمي مرقس 66 ســـنة – 4( ســـامح محســـن 
فهمـــي 39 ســـنة – 5( هانـــي محســـن فهمـــي 34 ســـنة – 5( مارفـــي هانـــي 

محســـن 5 ســـنوات – 6( بيشـــوي عياد 14 ســـنة.
ثانًيـــا المصابـــون: 1( ناديـــة شـــاكر، 2( بدريـــة عيد عبد الشـــهيد، 3( 
ســـامية عدلي إبراهيم، 4( ســـهام عادل رزق، 5( فام ســـامح محســـن، 6( 
بشـــرى كامل عيد، 7( بســـنت عياد عزيز، 8( مارينا عياد عزيز، 9( نورا 
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أواًل الشـــهداء: 1( عايـــد حبيـــب تاوضـــروس يوســـف 45 ســـنة )قرية 
ديـــر الجرنـــوس مغاغـــة(، 2( عيـــد إســـحق منقريـــوس مـــرزوق 54 ســـنة 
)قريـــة ديـــر الجرنـــوس مغاغـــة(، 3( كـــرم عاطـــف إبراهيـــم بانوب 21 ســـنة 
)قريـــة ديـــر الجرنـــوس مغاغـــة(، 4( لمعي إســـحق تاوضروس جرجس 59 
ســـنة )قريـــة ديـــر الجرنـــوس مغاغـــة(، 5( وهيـــب إدوارد فانوس يونان 38 
ســـنة )قرية دير الجرنوس مغاغة(، 6( إســـحق شـــلبي جرجس سليمان 59 
ســـنة )قريـــة ديـــر الجرنـــوس مغاغـــة(، 7( ناصـــف ممـــدوح عيـــد فوزي 32 
ســـنة )قريـــة ديـــر الجرنـــوس مغاغـــة(، 8( جرجس محروس جرجس الســـيد 
25 ســـنة )قريـــة الشـــيخ زيـــاد مغاغـــة(، 9( كيرلس محروس جرجس الســـيد 
19 ســـنة )قريـــة الشـــيخ زيـــاد مغاغـــة(، 10(  مجـــدي إدوارد نجيب زخاري 

51 ســـنة )مدينـــة مغاغة(
ثانًيا المصابون: ال يوجد مصابون

أواًل الشـــهداء: 1( عواطـــف أنـــور 50 ســـنة، 2( ناديـــة عـــادل ســـولاير 
37 ســـنة، 3( رضـــا فـــاروق عزيـــز 35 ســـنة، 4( صموئيـــل غطـــاس غبلاير 
55 ســـنة، 5( مينـــا صموئيـــل غطاس 31 ســـنة، 6( ماروســـكا مينا صموئيل 
ســـنة ونصف الســـنة، 7( ســـامح إســـرائيل صالح 33 ســـنة، 8( صابر سولاير 

ميخائيل 52 ســـنة.
ثانًيـــا المصابـــون: 1( جيهـــان أنـــور حنـــا 38 ســـنة )طلقـــة فـــي الـــرأس 
وأخـــرى فـــي اليـــد والصـــدر(، 2( حنـــان عـــادل ســـولاير )طلقـــات بالقـــدم(، 3( 
ناديـــة ســـولاير ميخائيل 52 ســـنة )طلقـــة بالصدر وطلقتـــان بالقـــدم(، 4( مريم 
عادل ســـولاير 25 ســـنة )طلقات بالقدم(، 5( جون ســـامح إســـرائيل 5 سنوات 

)إصابـــة باليد(.

أواًل الشـــهداء: 1( مراد حشـــمت عزيز ســـليمان 40 ســـنة )من مواليد 
قرية الكرم - مركز أبوقرقاص(، 2( أمير يوســـف إســـحق قليني 43 ســـنة 
)مـــن مواليـــد الفكريـــة – مركـــز أبوقرقـــاص(، 3( عاطـــف منير ذكي 63 ســـنة 

)مـــن مواليـــد الفكرية - مركـــز أبوقرقاص(.
ثانًيا المصابون: ال يوجد مصابون

توجـــه اللـــواء فيصـــل دويـــدار مديـــر أمـــن المنيـــا )الســـابق( علـــى رأس 
قـــوى متعـــددة مـــن أجهـــزة األمن وســـيارات 
اإلســـعاف إلى مكان الحادث، بعد أن تمكن 
البعـــض مـــن اإلبـــالغ عمـــا حـــدث، حيث تم 
نقـــل الجثـــث إلـــى عـــدة مستشـــفيات وكذلـــك 
الجرحـــى، فـــي مغاغـــة والعـــدوة ومطـــاي، 
إلـــى  المصابيـــن  بعـــض  نقـــل  يتـــم  أن  قبـــل 
القاهـــرة، بينمـــا يتســـلم األهالـــي عـــدًدا آخـــر 
مـــن المصابيـــن مـــن ذويهـــم ليتـــم عالجهـــم 

بمعرفتهـــم.
لى مستشـــفى مغاغة العام توجه كل  واإ
مـــن الســـيد رئيس الـــوزراء ووزير الصحة 
بصحبـــة  االجتماعـــي،  التضامـــن  ووزيـــرة 

اللـــواء عصـــام البديـــوي محافـــظ المنيـــا، والـــذي شـــّكل علـــى الفور لجنـــة إلدارة 
األزمة برئاســـة الســـيد ســـكرتير عام المحافظة، فيما تظاهر كثير من الشـــباب 
فـــي مغاغـــة مطالبيـــن باالهتمـــام بالمصابيـــن بشـــكل أفضل. كما رفعـــت أجهزة 
األمـــن حالـــة الطـــوارئ ألقصـــى درجـــة، وبـــدأ علـــى الفـــور تمشـــيط الصحـــراء 
وصـــّرح  الجنـــاة.  لمالحقـــة  فيهـــا  الطـــرق  وكذلـــك  للمنيـــا  المتاخمـــة  الغربيـــة 
المســـئولون األمنيون بأنهم يحرزون نجاحات كبيرة في الوصول إلى الجناة.

ُأقيمـــت مســـاء يـــوم الحـــادث الجمعـــة 26 مايـــو جنـــازات جميـــع الشـــهداء 
الثمانية والعشـــرين، كلٍّ في إيبارشـــيته، وســـط حشـــد هائل من المشّيعين وعدد 
كبيـــر مـــن إخوتنـــا المســـلمين وفـــي وجـــود حراســـات كثيفة، واختلطت مشـــاعر 

المشـــّيعين مـــا بيـــن البكاء والصـــراخ والهتـــاف واالحتجاج. 
ففـــي إيبارشـــية مغاغـــة: تمـــت الصـــالة فـــي مركـــز مغاغـــة أواًل علـــى 
شـــهداء قريـــة الشـــيخ زيـــاد وشـــهيد مغاغـــة، في الســـاعة الخامســـة بعـــد الظهر، 
وألقـــى نيافـــة األنبـــا أغاثـــون كلمة تعزية للشـــعب مؤكـــًدا على كرامة الشـــهداء 
وأثنـــى علـــى إيمانهـــم. ثـــم عـــاد نيافتـــه إلـــى قريـــة ديـــر الجرنـــوس ليصلي على 
شـــهداء القريـــة الســـبعة، واشـــترك مـــع نيافتـــه فـــي الصـــالة نيافـــة األنبـــا إرميـــا 
األســـقف العام، ونيافة األنبا ثيئودوســـيوس أســـقف وسط الجيزة، ونيافة األنبا 
إبيفانيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس أنبا مقـــار. وألقـــى نيافة األنبـــا إرميا 
كلمـــة تعزيـــة مشـــدًدا علـــى ضـــرورة الوقـــوف مًعـــا ضـــد التطـــرف واإلرهاب. 
وقـــرر نيافـــة األنبـــا اغاثون دفن الشـــهداء في الكنيســـة لحين االنتهاء من إنشـــاء 

مـــزار خـــاص بهم. 
وفـــي إيبارشـــية ببا والفشـــن: قام نيافة األنبا اســـتفانوس يشـــاركه نيافة 
األنبا غبلاير أســـقف بني ســـويف، بالصالة على أجســـاد الشـــهداء التابعين لقرية 
نزلـــة حنـــا، فـــي حضـــور جمـــع غفير من الشـــعب وكثير مـــن القيادات الرســـمية 
خوتنا المسلمين، وقد قّرر نيافته عمل مزار خاص بالشهداء في اإليبارشية. واإ

وفـــي إيبارشـــية بني مـــزار: قام نيافـــة األنبا أثناســـيوس بالصـــالة على 
الشـــهداء بكاتدرائية مارمرقس ببني مزار في حضور جمع غفير من الشـــعب 
والمســـئولين، وألقـــى نيافتـــه كلمـــة تعزية ألســـر الشـــهداء والشـــعب طالًبـــا نياًحا 

ًبـــا أّياهـــم علـــى ثباتهم علـــى اإليمان حتـــى النفس األخير. للشـــهداء، مطوِّ
الصـــالة علـــى الشـــهداء بالدير: عقـــب انتهاء الصـــالة، تم حمـــل جثامين 
شـــهداء بنـــي مـــزار الثمانيـــة إلـــى ديـــر القديس األنبـــا صموئيل المعتـــرف بجبل 
القلمـــون لدفنهـــم فـــي المدفـــن الخـــاص الـــذي أعـــّده الديـــر خصيًصـــا لهـــم. وقبـــل 
إتمـــام مراســـم الدفـــن تمـــت الصـــالة عليهـــم بكنيســـة الشـــهداء بالديـــر بحضـــور 
صاحبـــي النيافـــة األنبـــا باســـيليوس أســـقف ورئيـــس الديـــر، واألنبـــا صموئيل 

أســـقف طمـــوه، ومجمـــع رهبـــان الدير.
وفـــي إيبارشـــية المنيا وأبوقرقاص: قام نيافـــة األنبا مكاريوس نائًبا عن 
نيافـــة األنبـــا أرســـانيوس مطـــران المنيـــا وأبوقرقـــاص، بالصـــالة على شـــهداء 
كنيســـة  فـــي  وذلـــك  الثالثـــة،  اإليبارشـــية 
الشـــهيد أبـــي ســـيفين بالفكريـــة - مركـــز 
أبوقرقـــاص، فـــي وجـــود حشـــد كبيـــر مـــن 
الشعب وعدد كبير من كهنة اإليبارشية. 
وصّرح نيافته في الكلمة التي ألقاها بأننا 
نقـــّدر مشـــاعر الناس وغضبهـــم، وغيرتنا 
أيًضـــا كمصرييـــن علـــى بلدنـــا، ولكننا في 
الوقـــت ذاتـــه نفخـــر بثباتهـــم علـــى اإليمان 
حتى النفس األخير، وأنهم ُحِســـبوا ضمن 
صفوف الشـــهداء، مقدًِّما التعزية ألسرهم 
ولجميـــع أفـــراد الشـــعب. وقـــم تـــم االتفـــاق 
علـــى دفـــن كل شـــهيد فـــي مقبـــرة العائلـــة 

ريثمـــا يتـــم إعـــداد مقبرة خاصـــة بهم.
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تلقينـــا بـــكل األلـــم والحزن أنبـــاء ذلك االعتداء اآلثم الـــذي تعّرض له 
مصريـــون أقبـــاط فـــي أثناء ذهابهـــم صباح اليوم الجمعـــة 2017/5/26م، 
لنـــوال بركـــة أحـــد األديـــرة، وأســـفر عـــن عدد مـــن الشـــهداء والجرحى في 

منطقـــة مغاغـــة فـــي صعيد مصر. 
ذ نواســـي كل هـــذه األســـر المجروحـــة، ونتألم مـــع كل الوطن لهذا  واإ
العنـــف والشـــر الـــذي يســـتهدف قلـــب مصـــر ووحدتنـــا الوطنيـــة التـــي هـــي 

أثمـــن مـــا نملكـــه ونحفظـــه ونحميه. 
ذ نقـــدر ســـرعة اســـتجابة المســـئولين والتعامـــل مـــع الحـــادث، فإننـــا  واإ
نأمـــل اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة نحـــو تفـــادي خطـــر هـــذه الحـــوادث التي 

تشـــوه صـــورة مصـــر، وتتســـّبب فـــي آالم العديـــد مـــن المصريين.
حفظ اهلل لمصر: شعبها وأرضها وسالمها. 
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وفـــي عظتـــه التـــي ألقاهـــا فـــي اجتمـــاع األربعـــاء األســـبوعي 31 مايـــو 
2017م، بكنيســـة الســـيدة العذراء مريم والقديس األنبا بيشـــوي باألنبا رويس، 
تكلـــم قداســـة البابـــا فـــي بـــدء العظة معّلًقـــا على حادث طريق ديـــر القديس األنبا 

صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمـــون فقال:
»نتذكـــر إخوتنـــا في المنيا، حياتهم، روحانيتهـــم، إيمانهم القوي. ونتعزى 
أن اهلل اختارهـــم وهـــم فـــي طريقهـــم للديـــر، موضـــع صالة وراحـــة للقلب. وفي 
الغالـــب كانـــوا صائميـــن كعـــادة األقبـــاط لكي يأخـــذوا بركة الديـــر ويتناولوا. ثم 
جـــاءت تداعيـــات هـــذا الحـــادث بكل قســـوته وعنفه، فظهر إيمانهـــم وقوته رغم 
المرارة والقسوة والمعاناة. نؤمن أن اهلل صاحب األمر أواًل وأخيًرا، به نحيا 

ونتحـــرك ونوجد، هـــو ضابط الكل.
نـــرى العنـــف واإلرهـــاب والجريمـــة، لكـــن عيـــن اهلل تـــرى كل شـــيء، 
وتعطـــي فرصـــة لكـــي يتـــوب اإلنســـان. فـــاهلل يتمهّـــل، لكـــن الكلمة األخيـــرة له. 
ونذكر أســـرهم بكل ألمهم الشـــديد، وتألم الكنيســـة واألقباط والمصريين. 
إاّل أن هـــذا الحـــدث يســـيء إلـــى مصـــر أواًل وأخيـــًرا، فمصر وطـــن مهم، وكل 

مـــا يحـــدث فيه يكون تحـــت المجهر.
وقـــد اســـتقبلنا تعزيـــات مـــن الداخـــل والخـــارج، رؤســـاء وبطاركـــة وقـــادة 
كنائـــس، ومـــن الداخل ســـيادة الرئيس. وربما كانـــت الضربة الجوية جزًءا من 

ثأر مصـــر كلها.
أقـــّدر انفعـــال أبنائنـــا ومشـــاعرهم الملتهبـــة. يوجـــد اتصـــال مســـتمر مـــن 
المكتـــب البابـــاوي مـــع جهات أمنية وصحية. ومصر تتكامل بشـــعبها مســـلميها 
ومســـيحييها. ووجودنـــا مًعـــا يشـــكل لوحـــة مصـــر، وال غنـــى ألحـــد منـــا عـــن 

اآلخـــر، وهـــذا أمـــر مفهـــوم لـــدى الكافـــة.
ندعـــو للتعقـــل أمـــام هـــذه الحـــرب الجديـــدة، فهـــذا نزيـــف في جســـد مصر، 
وطبًيـــا النزيـــف هـــو أخطر األعراض. أرجـــو أن نتنبه أن النار لن ُتطَفأ بالنار 

بالماء.  بل 
أتوقـــع مـــن الجهـــات المســـئولة أن تقـــوم بواجبهـــا كامـــاًل، وال أريد تســـمية 

جهـــه بعينهـــا. نحـــن نحتـــاج إلـــى الصبـــر والهـــدوء والتفكُّر فـــي كل كلمة.
جديـــر بالذكـــر أن قداســـة البابـــا قد تلقـــى الكثير من مكالمات ورســـائل 
التعزيـــة مـــن داخل مصر وخارجها، ومن العديد من المســـئولين والرؤســـاء 
وقـــادة الكنائـــس مـــن بـــالد كثيـــرة؛ ونشـــكرهم جميًعـــا علـــى مشـــاركتهم لنا 

ومشـــاعرهم الطيبة

كان الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي قـــد أمـــر علـــى الفـــور بتحـــرك كافة 
األجهـــزة المعنيـــة للوقـــوف علـــى األمـــر وتقديـــم المعونـــة الالزمـــة، وفـــي كلمـــة 
لســـيادته تعقيـــب علـــى الحـــادث قـــال: »اســـمحوا لـــي أننـــي اتقـــدم بالتعـــازي لكل 
الشـــعب المصـــري ولـــكل المصرييـــن على الشـــهداء اللي ســـقطوا النهـــاردة من 
أهـــل مصـــر، ومـــن أبنـــاء مصـــر.. واســـمحوا لـــي أن أقـــول للمصرييـــن ليتكـــم 
تنتبهـــوا لمـــا أقولـــه...«. وبدأ الرئيس في شـــرح الهدف الرئيســـي من الهجمات 
وهـــو إســـقاط الدولـــة المصريـــة، وأن هـــؤالء اإلرهابيين يدركون قوة وتماســـك 
الدولـــة وتماســـك المصرييـــن ويســـعون لكســـره. ويـــودون تصديـــر صـــورة أن 
مصـــر عاجـــزة عـــن حمايـــة األقباط، وبالتالـــي يحاولون اإليقاع بهذا التماســـك.

وأكـــد الرئيـــس علـــى أنـــه ســـبق وأن حـــّذر األجهـــزة المعنيـــة فـــي الدولـــة 
بـــأن الدواعـــش ســـيتجهون إلـــى مصـــر بعد أن انتهـــت مهمتهم في ســـوريا، وقد 
يأتـــون مـــن جهـــة ليبيـــا وســـيناء. »وبعـــد ســـقوط النظـــام فـــي ليبيا، كنـــا متأكدين 
أنـــه ســـوف يأتـــي مـــن هنـــاك شـــر كبيـــر وعناصـــر إرهابية ســـتأتي إلـــى مصر، 
واألجهـــزة والقـــوات كانـــت علـــى يقيـــن بذلـــك، وكانـــت موجـــودة علـــى امتـــداد 
الحـــدود حتـــى خـــالل الحكـــم الســـابق لمصـــر«. وأشـــار ســـيادته إلـــى أنـــه خالل 
العاميـــن الماضييـــن تـــم تدميـــر ألـــف ســـيارة، منهـــا 300 ســـيارة خـــالل الثالثـــة 
شـــهور الماضيـــة، وهـــذا جهـــد كبير لألجهـــزة األمنيـــة لحماية أرضنا وشـــعبنا.

وأكـــد الرئيـــس أن »مـــا حدث اليوم )الجمعة 26 مايو( من عملية إرهابية 
لـــن يمـــّر، فقـــد تـــم توجيـــه ضربـــة قوية جـــًدا منذ قليل للمعســـكرات التـــي دّربت 
اإلرهابييـــن، وبالمناســـبة مصـــر لـــن تتـــرّدد أبـــًدا في ضرب معســـكرات تدريب 
اإلرهابييـــن فـــي أّي مـــكان خـــارج مصـــر، وهـــذا كالم بوضـــوح، ومـــن يقترب 
مـــن أمننـــا ســـنتصدى لـــه كمـــا ينبغـــي. ومع ذلك فـــإن مصر ال تتآمـــر على أحد 
وال تعمـــل فـــي الخفـــاء، نحـــن نعمـــل لحمايـــة أمننـــا القومـــي، وســـنتصدى بقـــوة 
لمـــن يحـــاول زعزعـــة أمننـــا كمـــا ينبغـــي. وأن معســـكرات تدريـــب اإلرهابييـــن 
ســـنضربها داخل مصر )طبًعا( وخارج مصر، ولن نتردد في حماية شـــعبنا، 
وأقـــول للمجتمـــع الدولـــي إن اســـتراتيجية مكافحـــة اإلرهـــاب التـــي خرجـــت في 
القمـــة اإلســـالمية األمريكيـــة، وحـــال تطبيق تلك االســـتراتيجية ســـنكون قادرين 
علـــى دحـــر اإلرهـــاب. والـــدول التـــي تدعـــم اإلرهـــاب وتقدم له المال والســـالح 

والتدريـــب يجـــب أن ُتعاَقـــب، وال مجاملـــة وال مصالحـــة معهم«.
ووجـــه ســـيادته نـــداًء إلـــى الرئيـــس األمريكـــي: »أثق في كالمـــك وقدرتك 
على أن رؤيتك في العالم ستكون في مواجهة اإلرهاب، وأثق أنك قادر على 

ذلك بالتعاون مع الدول المحبة للســـالم واإلنســـانية واألمان واالســـتقرار«.
ثـــم وجـــه ســـيادته الكلمـــة إلـــى المصرييـــن قائـــاًل: »أوعـــوا.. وانتبهـــوا.. 
حافظـــوا علـــى تماســـككم، علـــى الرغـــم مـــن أننـــا مجروحيـــن ولكنـــه ثمـــن كبيـــر 
دفعنـــاه وندفعـــه حمايـــة لبلدنـــا، لكـــي ال تصبـــح مصـــر قاعـــدة الراديكاليـــة فـــي 
العالـــم، وكمـــا أوضحـــت أن اســـتراتيجية »داعـــش« تـــري أن ســـقوط مصـــر 
يكـــون المقابـــل لـــه ســـيادة الفوضـــى في العالم كلـــه، وكل الجهـــود تُبَذل لضرب 
االقتصـــاد المصـــري والســـالم، ولكننـــا ســـنظل متماســـكين ومتحديـــن وقادرين. 
ونحـــن بالنيابـــة عـــن العالـــم كلـــه نحـــارب للحفـــاظ علـــى األمـــن والســـالم فـــي 
العالـــم كلـــه وليـــس مصـــر فقـــط، والبـــد من اتحـــاد الجميـــع لمحاربة هذا الشـــر. 
لقـــد شـــاركنا فـــي تدشـــين مركـــز مكافحـــة الفكـــر المتطـــرف بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، وواجـــب علـــى الجميـــع التحـــرك لمواجهـــة هـــذا الفكـــر المتطـــرف.

ثـــم وّجـــه ســـيادته رســـالة لألجهـــزة األمنية: »مهمتكم أمن مصر وســـالمة 
المصرييـــن، فهـــو أمانـــة فـــي رقبتكم ورقابنا ورقـــاب كل المصريين. أعاننا اهلل 

علـــى مـــا نحـــن فيـــه ووّفقنا وحمانا.. حمـــى اهلل مصر«.

قـــام المكتـــب الخـــاص بالبابا فرنســـيس، بابا الكنيســـة الكاثوليكيـــة ورئيس 
دولة الفاتيكان، باالتصال هاتفًيا بالســـفير حاتم ســـيف النصر، ســـفير جمهورية 
مصـــر العربيـــة لـــدى الفاتيـــكان، لينقـــل مـــن خاللهـــا رســـالة تعزيـــة مـــن البابـــا 
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فرنســـيس إلـــى مصـــر قيادة وشـــعًبا. وقد نشـــرت وزارة الخارجيـــة، في بيان لها 
اليوم الســـبت، رســـالة تعزية البابا فرانســـيس إلى مصر قيادة وشـــعًبا، جاء فيها:

»خالـــص التعـــازي من قداســـة البابا فرنســـيس ألســـر الشـــهداء، مـــع تأكيد 
َصالتـــه مـــن أجـــل الجرحـــى ومن أجـــل أن يعزي الرب قلوب أهالي الشـــهداء، 
وأن يعطـــى لمصـــر القـــوة والنجـــاح فـــى مواجهـــة اإلرهـــاب األســـود، إليقـــاف 
نزيـــف الـــدم والقضـــاء علـــى هـــذا الفكـــر المتطـــّرف الخســـيس وغيـــر اإلنســـاني 
الـــذى يحـــرك اإلرهابييـــن فيقتلـــون األبريـــاء العـــّزل ويســـتبيحون دم األطفـــال، 

خالـــص التعـــازي للكنيســـة القبطيـــة، كنيســـة الشـــهداء، ولـــكل مصر«.

بعـــث مجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط، برقية تعزية لقداســـة البابـــا األنبا 
تواضروس الثاني، بابا اإلســـكندرية بطريرك الكرازة المرقســـية، في ضحايا 
الهجـــوم المســـلح علـــى ثـــالث مركبـــات كانـــت تقـــل أقباًطـــا بمحافظـــة المنيـــا، 

واستشـــهد علـــى إثـــره 30 شـــخًصا وُأصيـــب العشـــرات.
وقـــال المجلـــس فـــي بيـــان موقـــع من أمينـــه العام األب ميشـــال جلخ: »إنه 
أمـــام مشـــهد االعتـــداءات الهمجيـــة المتكـــررة التـــي تطـــول أبناءنـــا من الكنيســـة 
القبطيـــة فـــي مصـــر، فـــإن رؤســـاء مجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط وأعضـــاء 

اللجنـــة التنفيذيـــة يعلنـــون تضامنهـــم مـــع الكنيســـة القبطية«.
وتابـــع البيـــان: »إننـــا ندين هذا العمل اإلرهابي الذي يصادف بداية شـــهر 
رمضـــان الكريـــم، وندعـــو للعمـــل ســـريًعا لكشـــف مالبســـات الهجـــوم، وتحقيـــق 
العدالـــة بحـــق مرتكبيـــه، فـــال يجـــوز أن ُتهـــَدر دمـــاء مســـيحيينا، وال يمكننـــا أن 
نســـكت عـــن قتـــل األبريـــاء واألطفـــال«، معلًنـــا وقوفـــه إلـــى جانـــب قداســـة البابا 

تواضـــروس وتضامنـــه مـــع كل خطـــوة يقـــوم بها.

أدان اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور أحمـــد الطيـــب، شـــيخ األزهـــر الشـــريف، 
بشـــدة الهجـــوم اإلرهابـــي الخســـيس الذي اســـتهدف حافلة تقل عـــدًدا من األقباط 
المتجهيـــن فـــي رحلـــة دينيـــة مـــن محافظـــة بنـــي ســـويف إلـــى محافظـــة المنيـــا، 

صبـــاح اليـــوم الجمعـــة.
وأكـــد األزهـــر الشـــريف أن هـــذا العمـــل اإلرهابـــي الجبـــان يخالـــف تعاليم 
كافة األديان الســـماوية والتقاليد واألعراف اإلنســـانية التي تجّرم قتل األبرياء، 
مشـــدًدا علـــى أن مرتكبـــي مثـــل هـــذه األعمـــال جبنـــاء تجـــردوا من أدنـــى معاني 
اإلنســـانية، فضـــاًل عـــن كونهم بعيدون تماًما عن تعاليـــم األديان التي تدعو إلى 

التعايـــش والســـالم ونبذ العنـــف والكراهية واإلرهاب.
ودعـــا األزهـــر الشـــريف المصرييـــن إلى الوقوف صًفا واحـــًدا في مواجهة 
هـــذا اإلرهـــاب األســـود، مجـــدًدا دعمـــه لكافـــة اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا أجهـــزة 
الدولـــة فـــي مواجهـــة جماعـــات التطرف واإلرهـــاب للقضاء على هـــذا اإلرهاب 
الغاشم واقتالعه من جذوره. واألزهر الشريف إذ يدين هذه الجريمة اإلرهابية 
البشعة فإنه يعرب عن خالص تعازيه لجميع المصريين وأسر وذوي األبرياء 

الذيـــن قضـــوا جـــراء هذا الحـــادث األليم، متمنًيا الشـــفاء العاجل للمصابين.

ومـــن جهتـــه أدان الدكتـــور شـــوقي عـــالم - مفتـــي الجمهوريـــة - بشـــدة 
العمليـــة اإلرهابيـــة الخسيســـة التـــي قـــام بهـــا متطرفـــون اســـتهدفوا حافلـــة تقـــل 
مجموعـــة مـــن المســـيحيين بمحافظـــة المنيـــا. وأكـــد فـــي بيـــان لـــه أن »هـــؤالء 
رهابهم  الخونة خالفوا كافة القيم الدينية واألعراف اإلنسانية بسفكهم للدماء واإ
لآلمنيـــن، وخيانتهـــم للعهد باســـتهدافهم اإلخوة المســـيحيين الذين هم شـــركاء لنا 

فـــي الوطن«. 
وتوجـــه مفتـــى الجمهوريـــة بخالـــص العـــزاء لقداســـة البابـــا تواضـــروس 
ولألقباط وللشـــعب المصري كله في شـــهداء الوطن، داعًيا اهلل الشـــفاء العاجل 

للمصابيـــن وأن يحفـــظ اهلل مصـــر وشـــعبها.

وقـــد أصـــدرت المنظمة العالمية لخريجي األزهر بياًنا أدانت فيه الحادث 
اإلرهابـــي الغاشـــم الـــذي وقـــع يوم الجمعـــة 26 مايو بمحافظـــة المنيا، حيث قام 
مجموعـــة مـــن الطغمـــة الفجـــرة بقتـــل 28 مســـيحًيا مصرًيـــا مـــن أهـــل الكتـــاب 
العـــّزل، أثنـــاء قيامهـــم برحلة دينية. وتؤكد المنظمة أن تلك العمليات اإلرهابية 
تخالـــف جوهـــر الديـــن اإلســـالمي، وتتنافـــى مع روحه الســـمحة، وأنـــه ال توجد 
نصـــوص فـــي القـــرآن الكريـــم أو فـــي الســـنة المحمديـــة المطهرة تحـــّرض على 
زهـــاق أرواح األبرياء،  أعمـــال العنـــف، أو تبيـــح ســـفك الدمـــاء المعصومـــة، واإ

وقتـــل المدنيين العزل.
كمـــا تعلـــن المنظمـــة أن هـــذه الجماعات المتطرفة قد اتخذت من اإلســـالم 
بـــه مشـــروعها الظالمـــي  بـــه هـــذه الجرائـــم المروعـــة، وتقنـــن  ســـتاًرا تبـــرر 
اإلجرامـــي، وهـــي تعلـــم قبـــل غيرهـــا أن اإلســـالم بـــريء منهـــم ومـــن أفعالهـــم، 
وأنهـــا عمـــدت بتلـــك الجرائـــم لتشـــويه صـــورة اإلســـالم، وجعلـــت همهـــا األول 
بـــادة كل مـــن يخالفهـــم الـــرأي ال فـــرق عندهـــم بين  واألخيـــر: قتـــل األبريـــاء، واإ

مســـلم وغيـــره، فهـــذه العمليـــات تســـتهدف المســـلمين وغيـــر المســـلمين.
ذ تســـتنكر المنظمـــة العالميـــة لخريجـــي األزهـــر الشـــريف هـــذا العمـــل  واإ
اإلرهابـــي الغـــادر، فإنهـــا تتقـــدم للشـــعب المصـــري كافـــة، مســـلمين ومســـيحيين 
علـــى الســـواء، بأبلـــغ عبـــارات التعازي والمواســـاة الخالصـــة، وتعلن عن كامل 
تضامنهـــا مـــع كافـــة المؤسســـات والهيئـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي 

مواجهـــة اإلرهـــاب األســـود.
كمـــا تدعـــو أهـــل الحـــل والعقد، وقادة الـــرأي، وأصحاب القـــرار في أمتنا 
العربيـــة واإلســـالمية، بـــل وفـــي العالـــم أجمع، إلـــى التصدي المـــادي والمعنوي 
لهـــذه العصابـــة المجرمـــة، وكبـــح جماحهـــا بقـــوة الفكـــر والســـالح، والقضـــاء 

النهائـــي علـــى أوكار المخربيـــن واإلرهابييـــن أًيـــا كان جنســـهم أو موطنهـــم.

الســـادة األعضاء: اســـتيقظت مصـــر والعالم كلـــه، يوم الجمعـــة الماضي 
)26 مايـــو(، علـــى جريمـــة نكـــراء جديدة تنتهك اإلنســـانية، حيث قام مســـلحون 
ال ديـــن لهـــم بالهجـــوم علـــى حافلـــة تقـــل عدًدا مـــن المواطنيـــن المســـيحيين، مما 

صابة العشـــرات منهم. أســـفر عـــن مقتـــل واإ
وهـــذه الجريمـــة اهتـــز لهـــا العالـــم كلـــه دون اســـتثناء، فقـــد أدانهـــا مجلـــس 
األمـــن، ونكســـت العديـــد مـــن الـــدول أعالمهـــا حـــداًدا علـــى أرواح شـــهداء هـــذا 
الحـــادث وتضامنـــت معنـــا الـــدول الصديقـــة، يحـــدث هـــذا في الوقـــت الذي تقف 
فيـــه دول أخـــرى داعمـــة ومهللـــة لهذه األعمـــال اإلرهابية الخسيســـة، وبدال من 
أن تقـــوم بالتزاماتهـــا التـــي يفرضهـــا عليهـــا القانـــون الدولـــي، وقـــرارات مجلس 
األمـــن، بالتعـــاون مـــع الحكومـــة المصريـــة فـــي هـــذا الشـــأن، نجدهـــا تحتضـــن 
المخططيـــن والمنفذيـــن لمثـــل هـــذه األعمـــال اإلرهابيـــة وتمّولهـــم وتوفّـــر لهـــم 
المـــالذات اآلمنـــة والمنصـــات اإلعالميـــة للترويج لهم وألفكارهم وألنشـــطتهم.

ولهـــذه الـــدول نقـــول: إن مصـــر أكبـــر مـــن أن تنـــال منهـــا مؤامراتكـــم، 
ن المجتمـــع الدولـــي يـــدرك جيدا كل الـــدول الراعية لإلرهاب،  وصغائركـــم، واإ
ن عقوبـــات رادعـــة فـــي انتظارهـــم فـــى القريـــب العاجل، فضاًل عما ســـتتخذه  واإ

مصـــر مـــن خطـــوات لنيـــل حقها مـــن هـــذه الدول.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يشـــيد مجلـــس النـــواب بقـــرار القيـــادة السياســـية، الـــذي 
تضّمـــن دفاًعـــا عـــن النفـــس وتعقًبـــا للمجرمين بالرد الســـريع على هـــذه األعمال 
اإلجراميـــة، وهـــو مـــا يؤكـــد أن قواتنـــا المســـلحة علـــى قـــدر عـــاٍل مـــن اليقظـــة، 
يجعلها قادرة على ضرب بؤر اإلرهاب في أي مكان في الداخل أو الخارج.

وأمـــا علـــى الصعيـــد الداخلـــي، فال شـــك أن جميع ســـلطات الدولـــة مطالبة 
اآلن بالمزيد من التعاون فيما بينها، للقضاء على فلول هذا اإلرهاب األســـود 
فـــي مصـــر، وأن الســـلطة القضائيـــة، علـــى وجـــه الخصـــوص، مطالبة بســـرعة 
محاكمـــة كل متـــورط فـــي مثـــل هـــذه الجرائـــم اإلرهابيـــة، وكل مـــن ينتمـــي إلى 
أي كيـــان إرهابـــي، حتـــى يكـــون ذلـــك رادًعـــا لـــكل مـــن تســـّول لـــه نفســـه العبث 

بمقـــدرات هذا الوطـــن ووحدته.
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إن مبـــدأ الفصـــل بيـــن الســـلطات كأحـــد أســـس قيـــام الـــدول، وســـيلة وليـــس 
غايـــة فـــي ذاتـــه، غرضـــه وهدفـــه النهائـــي حفـــظ بقـــاء الدولـــة وحمايـــة حقـــوق 

المواطنيـــن، فـــال حقـــوق وال حريـــات بغيـــر وجـــود دولـــة.
ندعـــو اهلل ســـبحانه وتعالـــى أن ينـــزل جميـــع ضحايـــا هـــذا الحـــادث األليـــم 
منزلـــة الشـــهداء، وأن يلهـــم أهلهـــم وذويهم صبًرا تهدأ به قلوبهم، وســـكينة تمأل 
نفوســـهم بالرضـــا، كمـــا ندعـــوه ســـبحانه وتعالـــى أن ينعـــم علـــى مصابـــي هـــذا 

الحـــادث األليـــم بالشـــفاء العاجل.
هـــذا وقـــد وقـــف جميـــع أعضـــاء مجلـــس النواب دقيقـــة حداًدا علـــى أرواح 

شـــهداء هذا الحـــادث األليم.

فـــي بيـــان أصـــدره مكتبه الصحفي، قال الرئيـــس األمريكي دونالد ترامب 
إن »ســـفك دمـــاء المســـيحيين يجـــب أن يتوقـــف، ويجـــب معاقبـــة جميـــع مـــن 
يســـاعدون القتلـــة« مضيًفـــا أن »اإلرهابييـــن يخوضـــون حرًبـــا ضـــد الحضارة، 
وعلـــى جميـــع مـــن يقـــّدرون قيمة الحيـــاة أن يواجهوا هذا الشـــر وأن يهزموه«.

أصـــدرت الحكومـــة الليبيـــة بياًنـــا يـــوم الســـبت، تقـــدم فيـــه تعازيهـــا الحـــارة 
ألســـر الضحايـــا، ولمصـــر حكومة وشـــعبا، مؤكدة وقوف ليبيـــا صًفا واحًدا إلى 
جانـــب األشـــقاء فـــي مصـــر بقيـــادة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، فـــي مواجهة 
اإلرهـــاب الـــذي يســـعى واهًمـــا مـــع مـــن يدعمـــه مادًيـــا ومعنوًيا، للنيـــل من أمن 
واســـتقرار شـــعبنا فـــي مصـــر وليبيا بشـــتى الوســـائل. وتابعت الحكومـــة الليبية: 
»إننـــا علـــى يقيـــن من انتصار الشـــعب المصري وقيادته السياســـية على هؤالء 

المجرميـــن«، معربـــة عـــن أملهـــا فـــي أن يحفظ اهلل مصر وشـــعبها.

مـــن جانبهـــا، أعربـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية، عـــن إدانتهـــا للهجـــوم 
المســـلح بالمنيا، حيث أعلنت وزارة الخارجية الســـعودية في بيان لها، إدانتها 
للهجـــوم اإلرهابـــي الـــذي اســـتهدف حافلـــة تقـــل أقباًطـــا كانـــوا متجهيـــن من بني 
ســـويف إلـــى المنيـــا فـــي زيـــارة دينيـــة. وأكـــدت الخارجيـــة أن المملكة ســـتواجه 
اإلرهـــاب مـــع مصر بكافة الســـبل الممكنة لديها، مشـــدًدا علـــى ضرورة تعزيز 
الجهـــود وتوثيـــق التعـــاون الدولي للقضاء على آفـــة اإلرهاب والتطرف. وختم 
المصـــدر تصريحاتـــه، بتقديم العزاء ألهالي الضحايا ولمصر حكومة وشـــعًبا، 

متمنيا ســـرعة الشـــفاء للمصابين، بحســـب وكالة األنباء الســـعودية »واس«.

أعـــرب الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البحرين، عـــن حزنه 
الشـــديد اتجـــاه الحـــادث اإلرهابـــي الـــذي وقع بالمنيا والذي أســـفر عن استشـــهاد 
واصابـــة العشـــرات. كان ملـــك البحريـــن قـــد أجـــرى اتصـــااًل هاتفًيـــا بالرئيـــس 
عبـــد الفتـــاح السيســـي يـــوم الســـبت 27 مايو، أعـــرب خالله عـــن إدانته للحادث 
اإلرهابـــي، باإلضافـــة إلـــى تضامـــن بـــالده مـــع مصـــر فـــي مواجهـــة اإلرهاب، 

وفـــي التصـــدي لـــكل أشـــكال العنـــف والتطرف. 
ومـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــس عن امتنانه لحرص الملك حمد بن عيســـى 
علـــى تقديـــم التعـــازي فـــي ضحايـــا الحـــادث، مؤكـــًدا علـــى العالقـــات الوثيقـــة 
والروابـــط التاريخيـــة التـــي تجمـــع بين الشـــعبين المصـــري والبحرينـــي، ومدى 
أهميـــة تعزيـــز التضامـــن بيـــن الـــدول العربيـــة لمواجهـــة التحديـــات التـــي تواجه 

المنطقـــة وعلـــى رأســـها خطـــر اإلرهاب.

كمـــا أدانـــت اإلمارات العربية المتحدة، بشـــدة الجريمـــة اإلرهابية النكراء 
التـــي اســـتهدفت حافلـــة األقباط بالمنيا. وأكـــدت وزارة الخارجية االماراتية في 
بيـــان أوردتـــه وكالـــة االنبـــاء اإلماراتيـــة »وام«، تضامـــن اإلمـــارات مـــع مصر 
ووقوفهـــا إلـــى جانبهـــا في مواجهـــة هذا العمل اإلجرامـــي الخبيث، واصفة هذه 
العمليـــة اإلرهابيـــة بأنهـــا جريمـــة جديـــدة تضاف إلى الســـجل األســـود لإلرهاب 
واإلرهابييـــن. ودعـــت الخارجيـــة، دول العالـــم كافـــة إلـــى الوقـــوف صًفـــا واحًدا 
من أجل اجتثاث هذه اآلفة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير المجتمعات ونشـــر 
الفوضـــى وبـــث روح الصـــراع والفرقـــة بيـــن أبنـــاء الوطـــن الواحـــد. وأعربـــت 
الخارجيـــة، عـــن تعـــازي دولـــة اإلمـــارات لمصر قيادة وحكومة وشـــعبا ولذوي 

الضحايـــا وتمنياتهـــا بالشـــفاء العاجل للجرحى. 
هـــذا وقـــد قامـــت دولـــة اإلمـــارات بإنـــارة بـــرج خليفـــة بإمـــارة دبـــي بألوان 

العلـــم المصـــري، تضامًنـــا مـــع الشـــعب المصـــري فـــي هـــذا المصـــاب األليم.

أدان الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس »أبـــو مـــازن«، منـــدًدا باســـمه 
وباســـم دولـــة فلســـطين وشـــعبها، بهـــذا الحـــادث اآلثـــم، مؤكـــًدا وقـــوف الشـــعب 
الفلســـطيني إلـــى جانـــب مصـــر وقيادتهـــا برئاســـة الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي 
فـــي حربهـــم ضـــد اإلرهـــاب وضـــد مـــن يحاول خلـــق الفتنة والمســـاس بالنســـيج 
االجتماعـــي، بحســـب وكالـــة »وفـــا« الفلســـطينية. وأعرب أبو مـــازن، عن ثقته 
بـــأن هـــذه الهجمـــات اإلرهابيـــة لـــن تهـــز من عـــزم مصر في مكافحـــة اإلرهاب 
ومحاربتـــه بـــكل الوســـائل المتاحـــة، وبـــأن هـــذا البلـــد الشـــقيق ســـينتصر فـــي 
النهاية، داعًيا ألرواح الشـــهداء بالرحمة والســـكينة، وألســـرهم بأحر التعازي، 
وللمصابيـــن بالشـــفاء ال   عاجـــل. وتمنـــى أبو مازن لمصـــر المزيد من الرفعة 
واالزدهـــار، داعًيـــا اهلل عـــز وجـــل بـــأن ينجـــح هـــذا البلـــد الشـــقيق فـــي إفشـــال 
المؤامـــرات التـــي تســـتهدف وحدتـــه واســـتقراره، مؤكـــًدا أن اإلرهاب يســـتهدف 
األمـــة جمعـــاء، مـــا يتطلـــب الوقوف بحزم إلفشـــال هذه المخططـــات التدميرية. 

أكـــدت وزارة الخارجيـــة العراقيـــة وقـــوف بغـــداد إلى جانـــب القاهرة ضد 
جماعـــات »التطـــرف واإلرهـــاب«، معبرة عـــن إدانة شـــديدة »للعمل اإلرهابي 
البشـــع«. وقـــال المتحـــدث باســـم الـــوزارة أحمد جمال – في بيان نشـــره الموقع 
الرســـمي لوزارة الخارجية - إن العراق يدين بشـــدة العمل اإلرهابي البشـــع، 
مؤكـــًدا »وقـــوف العـــراق إلـــى جانـــب الشـــعب المصري الشـــقيق وحكومته ضد 
كل جماعـــات التطـــرف واإلرهـــاب التـــي تســـتهدف وحـــدة هـــذا الشـــعب الكريـــم 
وتالحمـــه الوطنـــي«. ودعـــا إلـــى »ضـــرورة الضـــرب بمزيـــد مـــن القـــوة علـــى 
أوكار التشـــدد والتكفيـــر فـــي المنطقـــة، وتجفيـــف منابـــع دعمـــه وتمويلـــه ومنابر 

اإلعـــالم المروجـــة لخطابه«.

أدان األردن بشـــدة الهجـــوم اإلرهابـــي علـــى أقبـــاط المنيـــا، حيـــث وصفته 
الحكومـــة األردنيـــة الحـــادث بـ»المـــروع والوحشـــي«، وقال المتحدث الرســـمي 
باســـم الحكومـــة محمـــد المومنـــي: إن األردن يدين بأشـــد العبـــارات هذا الهجوم 
الوحشـــي الالإنســـاني الـــذي يكشـــف مـــن جديد األســـاليب الدنيئة التـــي يلجأ إليها 
اإلرهابيـــون الخـــوراج بترويـــع اآلمنيـــن ومحاولـــة إخفـــاء جرائمهـــم وأفعالهـــم 
فـــي صفـــوف  والفتنـــة  الفرقـــة  لبـــّث  دينيـــة، ومحاولـــة  دوافـــع  الجبانـــة خلـــف 
المصرييـــن، بحســـب وكالـــة األنبـــاء األردنيـــة »بتـــرا«. وأكـــد علـــى الثقـــة بـــأن 
مصـــر قيـــادة وشـــعًبا ســـتقف مثلمـــا كانـــت علـــى الـــدوام فـــي وجـــه اإلرهـــاب 
ومحـــاوالت اإلرهابييـــن زعزعـــة أمنهـــا واســـتقرارها. وأعـــرب المومنـــي عـــن 
الوقـــوف إلـــى جانـــب مصـــر فـــي هـــذه الظـــروف العصيبـــة وفـــي كل الظروف، 
ويجـــدد دعوتـــه لتكاتـــف الجهود مـــن اجل القضاء على االرهـــاب وتجفيف هذه 
الظاهـــرة المؤرقـــة والمقلقـــة لإلنســـانية جمعـــاء. وقـــد قامـــت المماكـــة بتنكيـــس 

أعالمهـــا حـــداًدا علـــى شـــهداء هـــذا الحـــادث المرّوع.
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بعـــث أميـــر الكويـــت، الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، برقيـــة تعزية 
إلـــى الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي، عبر فيها عـــن خالص تعازيه وصادق مواســـاته 
دانتهـــا الشـــديدة لهـــذه  بضحايـــا حـــادث المنيـــا. وأكـــد أميـــر الكويـــت اســـتنكار بـــالده واإ
األعمال اإلجرامية الشـــنيعة التي تهدف إلى زعزعة األمن واالســـتقرار في مصر، 
ووقـــوف دولـــة الكويـــت الى جانبها وتأييدها لكافة اإلجـــراءات التي تتخذها لمواجهة 
هذه األعمال االرهابية الهادفة الى زعزعة أمنها واستقرارها، بحسب وكالة األنباء 
الكويتيـــة »كونـــا«. وجـــدد أميـــر الكويـــت موقـــف بـــالده الثابـــت فـــي رفـــض اإلرهاب 
بكافـــة أشـــكاله وصـــوره ووقوفهـــا مع المجتمـــع الدولي لمحاربتـــه وتجفيف منابعه. 

أعربت دولة قطر اليوم الجمعة 26 مايو، عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
للحـــادث اإلرهابـــي فـــي المنيـــا. وأكـــدت وزارة الخارجيـــة القطريـــة فـــي بيـــان لهـــا، 
موقـــف دولـــة قطـــر الثابـــت مـــن رفـــض العنـــف واإلرهـــاب مهمـــا كانـــت الدوافـــع 
واألســـباب، بحســـب مـــا نقلتـــه وكالـــة األنبـــاء الكويتيـــة »كونـــا«. وعبر البيـــان، عن 
تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشـــعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشـــفاء. 

قـــال المتحـــدث اإلعالمـــي باســـم رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي، إن إســـرائيل 
تدين بشـــدة الحادث اإلرهابي، كما ترســـل تعازي الشـــعب اإلسرائيلي إلى الرئيس 
عبـــد الفتـــاح السيســـي والشـــعب المصـــري، بحســـب مـــا نقلتـــه صحيفـــة »يديعـــوت 
أحرونـــوت« اإلســـرائيلية. وأضـــاف المتحـــدث، إنـــه ال فـــرق بيـــن اإلرهـــاب الـــذي 
يضـــرب مصـــر واإلرهـــاب الـــذي يضـــرب دواًل أخـــرى«، مؤكـــًدا أن اإلرهـــاب 

»ســـُيهزم بشـــكل أســـرع إذا اتحـــدت كل الـــدول فـــي العمـــل ضـــده«.
صرح المتحدث باســـم الحكومة اإلســـرائيلية أوفير جندلمان، أن مبنى بلدية 
تل أبيب ســـيضيء بألوان بالعلم المصري، وذلك في تمام الســـاعة العاشـــرة لياًل، 
تضامنـــا مـــع مصـــر عقـــب الهجوم اإلرهابي الذي اســـتهدف مجموعـــة من األقباط 

في المنيـــا يوم الجمعة.

نشـــر موقع »ســـابو24« اإلخباري البرتغالي أن مارسيلو ريبيلو دي سوزا 
الرئيس البرتغالي، أرســـل برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيســـي، يعبر فيها عن 
أســـفه بســـبب الهجوم اإلرهابي الذي وقع في محافظة المنيا، وأســـفر عن مصرع 
28 شـــخًصا ومصابيـــن. َوَرَد فـــي البرقيـــة: »أديـــن بشـــدة هـــذا الهجـــوم الشـــنيع، 
وكذلـــك جميـــع مظاهـــر التعصـــب الدينـــي... ونيابـــة عنـــي وعن الشـــعب البرتغالي 
أعلـــن التضامـــن مع الشـــعب المصري، وعلى وجه الخصوص، أســـر الضحايا«.

أدانـــت الحكومـــة األلمانيـــة بشـــدة الهجـــوم اإلرهابـــي، وقـــال متحـــدث باســـم 
الحكومـــة األلمانيـــة فـــي برلين: »هذا النوع من اإلرهـــاب ضد أتباع عقائد مغايرة 
مخيـــف ومفـــزع ومـــا هـــو إال مأســـاة«، مؤكـــًدا رغبـــة بـــالده فـــي بذل كافـــة الجهود 

»للمســـاهمة فـــي عـــدم تكـــرار مثـــل هـــذا األمر في المســـتقبل«. 

أدانت روســـيا الهجوم اإلرهابي، واصفة الهجوم بالشـــنيع، ودعت مواطنيها 
هنـــاك إلـــى توخـــي الحـــذر. وقالت الخارجية الروســـية فـــي بيان لهـــا: »ُيظهر مرة 
أخـــرى هـــذا الحـــادث الشـــنيع الطبيعـــة الحيوانيـــة لإلرهابييـــن الدولييـــن، الذيـــن لـــم 
يســـتنكفوا أّية وســـائل لتحقيق أهدافهم الدنيئة المتمثلة بزرع الذعر وانعدام األمن 
فـــي قلـــوب المصرييـــن، ونشـــر الكراهية بين األديان«. وأضـــاف البيان الذي نقلته 
»روســـيا اليـــوم« أن »الخارجيـــة الروســـية تدعـــو المواطنيـــن الـــروس فـــي مصـــر 
إلـــى توخـــي الحـــذر واالبتعـــاد عـــن أماكن تجمـــع الناس«. وأكد البيـــان على موقف 

دانـــة جميـــع أعمـــال اإلرهـــاب بغـــض النظـــر  موســـكو المبدئـــي المتمثـــل برفـــض واإ
عـــن الدوافـــع، مشـــيًرا إلـــى تضامـــن روســـيا مـــع قيـــادة وشـــعب مصر فـــي محاربة 

اإلرهـــاب والتطرف. 

وفـــي فرنســـا قامـــت بلديـــة باريـــس بإطفـــاء أنـــوار بـــرج إيفـــل حـــداًدا على 
شـــهداء الحـــادث، وتضامًنـــا مـــن الشـــعب المصـــري فـــي مأســـاتهم.

زار وفـــد مـــن مشـــيخة األزهـــر صبـــاح الثالثـــاء 30 مايـــو، مصابـــي حـــادث 
المنيـــا اإلرهابـــي بمعهـــد ناصـــر، لالطمئنـــان علـــى الحـــاالت التـــي تتلقـــى العـــالج. 
وتـــرأس الوفـــد الدكتـــور عبـــاس شـــومان وكيـــل األزهـــر الشـــريف، رافقـــه الدكتور 
محيـــي الديـــن عفيفـــي، األميـــن العـــام لمجمع البحـــوث اإلســـالمية، والدكتور محمد 

أبـــو زيـــد األميـــر رئيـــس قطـــاع المعاهـــد األزهريـــة، وعـــدد مـــن وعـــاظ األزهر.
وصّرح الدكتور شـــومان: »جئنا نعبر للعالم كله أن المســـلمين والمســـيحيين 
يـــد واحـــدة، ولـــن تفرقهـــم أّيـــة محـــاوالت دنيئـــة تســـعى للفرقـــة وزعزعة اســـتقرار 
الدولـــة«. وأضـــاف: »كمـــا نـــزور المســـلمين إذا حـــدث لهـــم مكـــروه، أيًضـــا نزور 
اإلخـــوة األقبـــاط إذا حـــدث لهم مكروه، فهى محاولة بائســـة ويائســـة تســـعى لوقيعة 
فتنـــة بيـــن المســـلمين والمســـيحيين«. وتابـــع: »المســـيحيون لهـــم المواطنـــة الكاملـــة 
ـــدت بوضـــوح فـــى مؤتمـــر األزهـــر الشـــريف حـــول  مـــن قبـــل، لكنهـــا ُذِكـــرت وُأكِّ
المواطنـــة«، مشـــيًرا إلـــى أن تلـــك المحـــاوالت ال يمكـــن أن تؤثـــر علـــى وحـــدة 
س فـــى األزهر الشـــريف تعالج مثل  المصرييـــن، الفتًـــا إلـــى أن المناهـــج التـــى تُـــدرَّ
تلـــك القضايـــا مـــن العنـــف، وأن األزهـــر الشـــريف يعمـــل مـــن خالل عـــدة محاور، 
ســـواء مـــن مراصـــد األزهـــر أو انتشـــار وعاظه ولجـــان الفتـــوى، لتوضيح صورة 

اإلســـالم الصحيحـــة والتأكيـــد علـــى حرمـــة الدماء. 
مـــن جانبـــه قـــال الدكتـــور محيي الدين عفيفـــي، األمين العـــام لمجمع البحوث 
اإلســـالمية، إنه ال يمكن أن تؤثر مثل تلك المحاوالت في الشـــعب المصري ألن 

الوعـــي الوطنـــي بين الشـــعب المصري فـــي أقصى درجاته. 

وفـــي المنيـــا ومحافظـــات كثيـــرة، قـــام المســـئولون المحليـــون بتقديـــم واجـــب 
العـــزاء فـــي الشـــهداء، معربين عـــن تأثرهم البالغ جراء الحادث اإلرهابي البشـــع. 

كمـــا ُاُتخـــذت إجـــراءات أمنيـــة أكثـــر شـــدة بعـــد الحادث حـــول األديـــرة والكنائس.
مـــن جهتهـــا أعلنـــت الدولـــة أنهـــا تقـــوم بعمليـــات تمشـــيط واســـعة ال ســـيما في 
الصحراء الغربية، بحثًا عن منّفذي الهجوم واالشـــخاص والجهات المشـــاركة في 

ذلـــك، وأنهـــا ســـتعلن قريًبا عـــن نتائج هامة توصلـــت إليها.
وقد قام عدد كبير جًدا من المســـئولين بزيارة أســـر الشـــهداء والمصابين في 
منازلهـــم، وكذلـــك األهالـــي ووكاالت األنبـــاء وكثير من اإلخوة المســـلمين، والذين 
حرصـــوا علـــى تقديـــم واجـــب العـــزاء في الســـرادقات والمنـــازل، مظهريـــن الكثير 
مـــن التعاطـــف مـــع األســـر واســـتنكار الحـــادث البشـــع. كمـــا اهتمـــت جميـــع وســـائل 
اإلعـــالم وموقـــع التواصـــل االجتماعـــي بمناقشـــة أبعاد الحـــادث وتداعياتـــه وتأثيره 
علـــى الدولـــة والشـــعب، طارحيـــن العديـــد مـــن األفـــكار للوقايـــة والعـــالج واجتثاث 

جـــذور اإلرهاب.
وهـــو حـــادث اهتـــز لـــه العالـــم كلـــه، وال تـــكاد توجـــد دولـــة فـــي العالـــم لم تدن 
الحـــادث وتعلـــن تعاطفهـــا مـــع األســـر ومـــع مصـــر حكومـــة وشـــعًبا. وبالرغـــم مـــن 
قســـوة مـــا حـــدث، وتفديرنـــا لمشـــاعر النـــاس وآالمهم كما صـــرح قداســـة البابا، إاّل 
أننـــا نفخـــر بأنهـــم ماتـــوا شـــهداء ولـــم ينكـــروا إيمانهـــم، وانضمـــوا مـــن ثَـــّم لصفوف 

الشـــهداء بالكنيســـة. بركـــة صلواتهـــم فلتكـــن معنـــا آمين.

مصادر التقرير:
شـــهود العيـــان فـــي الحـــادث مـــن المصابيـــن - شـــهود العيـــان فـــي الجنـــازات 
- زائـــرو المصابيـــن - التقاريـــر الرســـمية ألجهـــزة الدولـــة - عـــدد مـــن المواقـــع 

اإللكترونيـــة للصحـــف المصريـــة.
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اإليرلندي مســـتر شـــارلز فالنجن. واســـتمر اللقاء ألكثر من نصف 
ســـاعة، حيـــث تـــم تبـــادل كلمات الترحيـــب، وقام قداســـته بإلقاء كلمة 
عـــن الكنيســـة القبطيـــة وتحســـن األوضـــاع فـــي مصـــر وضـــرورة 
وتشـــجيع الســـياحة إلـــى مصر، ثم قّدم قداســـته هديـــة تذكارية لوزير 

الخارجيـــة اإليرلنـــدي.

زيارة رئيس أساقفة إيرنلدا:
ثـــم توجـــه قداســـة البابـــا ومرافقـــوه بعـــد أن انضم إليهـــم اآلباء 
كهنـــة اإليبارشـــية وآبـــاء ديـــر البابـــا أثناســـيوس، إلـــى مقـــر رئيـــس 
اســـاقفة إيرلنـــدا ديرمـــود مارتـــن، وذلـــك فـــي تمام الســـاعة العاشـــرة 
صبـــاح الخميـــس. وكان لقـــاء مـــودة تبـــادل فيه قداســـة البابـــا ورئيس 
األســـاقفة كلمـــات الترحيـــب، وقـــد بـــدأ اللقـــاء بكلمـــة لرئيـــس أســـاقفة 
إيرلنـــدا أشـــاد فيهـــا بالـــدور الكبيـــر الـــذي تقـــوم بـــه الكنيســـة القبطيـــة 
وانتشـــارها، وأكـــد علـــى ضرورة اســـتمرار الحوار بين الكنيســـتين، 
وقـــّدم التعـــازي فـــي شـــهداء كنيســـة مارجرجـــس بطنطـــا والمرقســـية 

باإلســـكندرية، وأعقـــب كلمتـــه بصـــالة.
ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة أعـــرب فيهـــا عـــن فرحتـــه بهـــذه 
الزيـــارة، وتحـــدث عـــن تاريـــخ مصـــر وحضارتهـــا وزيـــارة العائلـــة 
المقدســـة لهـــا وأيًضـــا كثيـــر مـــن األنبيـــاء، وأنهـــا محميـــة بصلـــوات 
الرهبـــان ودمـــاء الشـــهداء، وأكـــد على ضـــرورة وحدة الكنيســـة التي 
يجـــب أن تبـــدأ بالحـــب ثـــم الدراســـة والحـــوار وتكمـــل بالصـــالة مًعا، 

مشـــبًها ذلـــك بالصليـــب. ثـــم تبـــادال الهدايـــا التذكاريـــة.

زيارة رئيس مجهورية إيرنلدا:
فـــي تمـــام الســـاعة الثانيـــة عشـــرة مـــن ظهر نفـــس اليـــوم، تقابل 
قداســـة البابا والوفد المرافق له مع رئيس جمهورية إيرلندا الســـيد 

مايـــكل هيجنز، واســـتمر اللقاء ألكثر من ســـاعة.

زيارة الربملان اإليرنلدي:
فـــي الســـاعة الثانيـــة ظهًرا، توجه قداســـة البابـــا ومرافقوه إلى 
مقـــر البرلمـــان اإليرلنـــدي حيـــث كان فـــي اســـتقبال قداســـته المتحدث 
الرســـمي باســـم البرلمـــان، والـــذي ألقـــى كلمـــة ترحيـــب بقداســـة البابا 
والوفـــد المرافـــق، ثـــم تبادال الهدايـــا التذكارية، وتبع ذلك جولة داخل 

البرلمـــان وجلســـة مـــع أعضاء مـــن البرلمان.

استقبال قداسة ابلابا يف بيت مرص:
اإليبارشـــية  كهنـــة  واآلبـــاء  لـــه  المرافـــق  والوفـــد  قداســـته  قـــام 
وأعضـــاء مجالـــس كنائس إيرلندا بزيارة بيت مصر في حفل عشـــاء 
أقامتـــه معالـــي ســـفيرة مصـــر ســـها جنـــدي بحضـــور أكثـــر مـــن 35 
ســـفيًرا مـــن دول مخـــت لفـــة، وأيًضـــا عـــدد مـــن الـــوزراء اإليرلنديين 

والشـــخصيات السياســـية والدينيـــة والشـــخصيات العامـــة.

بعـــد مـــرور أربعـــة أعـــوام ونصـــف تقريًبـــا مـــن جلـــوس قداســـة 
البابـــا علـــى كرســـي مارمرقـــس، بـــدأ قداســـة البابـــا زيارتـــه التاريخية 
إليرلنـــدا والتـــي اســـتمرت لمـــدة خمســـة أيـــام. وكانـــت زيـــارة رعوية 
مملـــؤة ثمـــاًرا، حيـــث قـــام قداســـته بالعديـــد مـــن المقابـــالت الرســـمية 
مـــع رئيـــس الدولـــة ووزيـــر الخارجيـــة ورئيـــس األســـاقفة، وأيًضـــا 
البرلمـــان اإليرلنـــدي والشـــخصيات الدينيـــة مـــن مختلـــف الطوائـــف، 
وأيًضا الشـــخصيات العامة، باإلضافة إلى زيارته لعدد من الكنائس 
وتدشـــين عـــدد مـــن المذابـــح ورســـامة كهنـــة وافتقـــاد شـــعب الكنيســـة 
لقـــاء العديـــد من العظات، مما كان له األثر الكبير بتعريف  روحًيـــا واإ
المجتمـــع اإليرلنـــدي وأيًضـــا الكثيـــر مـــن الدول عن طريق ســـفاراتها 

بتاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة وأيًضـــا بتاريـــخ مصـــر وحضارتها.

+ األربعاء 2017/5/17م
الوصول إليرنلدا

في تمام الســـاعة العاشـــرة مســـاًء، وصل قداســـة البابا يرافقه 
أصحاب النيافة: األنبا آنجيلوس األســـقف العام بالمملكة الممتحدة، 
واألنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، واألنبا 
بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع المنتـــزه باإلســـكندرية، والقس 
آنجيلـــوس إســـحق ســـكرتير قداســـته، وأبونـــا يوحنا يوســـف؛ إلى 
مطـــار َدبلـــن بإيرلندا قادمين من المملكـــة المتحدة بعد زيارة رعوية 
لقداســـته اســـتمرت لمدة اثني عشـــر يوًما. وكان في اســـتقبال قداســـته 
نيافة األنبا أنتوني أســـقف إيرلندا واســـكتلندا وشـــمال شـــرق إنجلترا 
وتوابعهـــا ورئيـــس ديـــر البابـــا أثناســـيوس الرســـولي، وأيًضـــا معالي 
ســـفير جمهورية مصر العربية بإيرلندا ســـها جندي، ونائب السفير 
شـــريف شـــارل، وقنصـــل مصـــر مصطفـــى حســـنين، ومستشـــار 

الســـفارة عمـــر عبد اهلل، ولفيف مـــن آباء كهنة اإليبارشـــية.

زيارة كنيسة 
مكسيموس ودوماديوس بدبلن:

غـــادر قداســـة البابا والوفـــد المرافق له مطار دبلـــن متوجهين 
إلـــى كنيســـة القديســـين مكســـيموس ودوماديـــوس بدبلـــن، حيـــث كان 
في اســـتقبالهم لفيف كبير من اآلباء كهنة اإليبارشـــية وأيًضا شـــعب 
الكنيســـة، وقـــد صلـــى قداســـته صـــالة الشـــكر وتقابـــل مـــع الشـــعب ثم 

توجـــه إلى مـــكان إقامته.

+ الخميس 2017/5/18 
زيارة قداسة ابلابا 

لوزير اخلارجية اإليرنلدي:
البابـــا  قداســـة  بـــدأ  الخميـــس 2017/5/18  يـــوم  فـــي صبـــاح 
مجموعـــة مـــن الزيـــارات الرســـمية، بدأهـــا قداســـته والوفـــد المرافـــق 
لـــه، يصحبهـــم ســـفير مصر ســـها جنـــدي، بزيـــارة وزيـــر الخارجية 

إعداد: نيافة األنبا أنتوني
أسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا
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الســـاعة الثانية ظهًرا، وكان في اســـتقبال قداســـته جمهور كبير من 
الشـــعب القبطـــي واإلريترييـــن واإلثيوبييـــن، وتقابل قداســـته مع عدد 
كبيـــر مـــن أعضاء مجلس الشـــعب والمجالس المحلية والشـــخصيات 
العامـــة ورجـــال الكهنـــوت مـــن أســـاقفة كاثوليـــك وأنجليـــكان ومعهـــم 
كهنة من كلتا الكنيســـتين. وألقى قداســـته كلمة عن الكنيســـة القبطية 
وعـــن مصـــر، وشـــجع الحضـــور علـــى أهمية زيارة مصر وتشـــجيع 
الســـياحة، وقـــّدم هدايـــا تذكاريـــة للحضـــور، ثـــم توجـــه قداســـته إلـــى 
الكنيســـة حيث صلى صالة الشـــكر، وقّدم كورال وشمامســـة الكنيسة 
خوتنـــا اإلريترييـــن العديـــد مـــن الترانيم واأللحان باللغـــات القبطية  واإ
واإلنجليزيـــة والعربيـــة. وقـــد أشـــاد قداســـته بإعجابـــه الشـــديد بهـــذه 
الخدمـــة، وعّبـــر عـــن ذلـــك بـــأن الوقـــت الـــذي اســـتمع فيـــه لألطفـــال 
كان مـــن أجمـــل أوقـــات هـــذه الرحلـــة، وأنـــه »وجد نشـــاًطا رائًعا من 
صغـــار وكبـــار وآبـــاء يقدمون صورة مصرية قبطية كنســـية متقدمة 
فـــي هـــذه البـــالد تحـــت رعايـــة حبيبنـــا نيافـــة األنبـــا أنتونـــي«، وبعـــد 
ذلـــك قـــام بتوزيـــع هدايـــا تذكارية على الشـــعب وأخذ صـــور تذكارية 
معهـــم، ثـــم قـــام بجولـــة فـــي المركـــز الثقافـــي التابـــع للكنيســـة، وأبدى 
إعجابـــه الشـــديد بهـــذا المبنـــى. ثـــم قـــّدم لـــه نيافـــة األنبـــا أنتونـــي هدية 
مقدمـــة مـــن كنيســـة مارمينا لقداســـته، وبعـــد ذلك غادر كيـــر متوجًها 

إلـــى دبلـــن إلـــى الفنـــدق المقيم به.

+ األحد 2017/5/21

تدشني كنيسة القديسني 
مكسيموس ودوماديوس:

فـــي صبـــاح يـــوم األحـــد 2017/5/21 قـــام قداســـته وأصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا أنتونـــي، األنبـــا آنجيلـــوس، األنبـــا أباكيـــر، األنبـــا 
مقـــار، األنبـــا بافلـــي، وبحضـــور ممثليـــن مـــن الكنائـــس األخـــرى، 
بتدشـــين مذبـــح الكنيســـة باســـم القديســـين مكســـيموس ودوماديـــوس، 
ومعموديـــة الكنيســـة باســـم القديـــس يوحنـــا المعمـــدان. ثم قـــام بتوزيع 
هدايـــا تذكاريـــة علـــى المســـئولين الحاضريـــن، ورجـــال الديـــن مـــن 
الكنائـــس األخـــرى. بعـــد ذلـــك صلـــى قداســـته القداس اإللهـــي، ثم قام 
بتوزيـــع هدايـــا تذكاريـــة بمناســـبة التدشـــين، وعرض ألحـــان وترانيم 

لكـــورال الكنيســـة، وُقدِّمـــت لقداســـته هديـــة تذكاريـــة مـــن الكنيســـة.

زيارة كنيسة السيدة العذراء 
والشهيدة دميانة:

كنيســـة  بزيـــارة  إليرلنـــدا  التاريخيـــة  زيارتـــه  قداســـته  اختتـــم 
الســـيدة العـــذراء والشـــهيدة دميانـــة بمنطقـــة بـــراى بدبلـــن فـــي تمـــام 
الســـاعة الســـابعة مســـاًء، حيـــث صلـــى صـــالة رفـــع بخـــور العشـــية 
وألقـــى كلمـــة للشـــعب، وأعقبهـــا كلمة لنيافة األنبا أنتوني شـــكر فيها 
قداســـته علـــى الزيـــارة، راجًيا أن تتكّرر وُقدِّمـــت هدية تذكارية من 

الكنيســـة لقداســـته.

مغادرة إيرنلدا:
فـــي صبـــاح يـــوم االثنيـــن 2017/5/25 توجـــه قداســـة البابـــا 
والوفـــد المرافـــق إلـــى مطـــار دبلـــن متوجًهـــا إلـــى روســـيا فـــي زيارة 
قصيـــرة، وكان فـــي وداع قداســـته نيافـــة األنبا أنتوني وســـفير مصر 

ووفـــد الســـفارة وآبـــاء كهنـــة مـــن إيرلندا.

بـــدأ الحفـــل بكلمـــة ترحيـــب مـــن الســـيدة ســـفيرة مصر، ثـــم كلمة 
لقداســـة البابـــا موّضًحـــا أهميـــة مصـــر وحضارتها، وشـــجع الحضور 
على زيارة مصر وتشجيع السياحة، مؤكًدا أننا شعب نبني مصرنا 
الجديـــدة ونحـــارب اإلرهـــاب فـــي كل مـــكان، وأعقـــب كلمـــة قداســـته 
أيًضـــا كلمـــة الشـــيخ عمر قدري، وقّدم قداســـته هديـــة تذكارية لمعالي 

ســـفير مصـــر وأيًضا هدايـــا تذكارية لـــكل الحضور.

+ الجمعة 2017/5/19 
زيارة دير 

مار جرجس للراهبات:
توجـــه قداســـة البابـــا والوفـــد المرافق لقداســـته صبـــاح الجمعة 
دلفـــن،  بمنطقـــة  للراهبـــات  مارجرجـــس  ديـــر  إلـــى   2017/5/19
حيـــث وصلـــوا الســـاعة الثانية عشـــرة ظهـــًرا، وتقابل مع المســـئولين 
اإليرلندييـــن وآبـــاء كهنة من الكنيســـة الكاثوليكية وأيًضا آباء رهبان 
فرنسيســـكان، وقـــّدم لهـــم هدايـــا تذكاريـــة. بعـــد ذلك صلى في كنيســـة 
الدير صالة الشـــكر، وتقابل مع الشـــعب القبطي الموجود بالمنطقة، 
وأبـــدى تشـــجيع كبيـــر لمشـــروع هـــذا الديـــر راجًيـــا حيـــاة رهبانيـــة 

وكنســـية ناجحة.

زيارة دير 
ابلابا أثناسيوس للرهبان:

غـــادر قداســـته ديـــر مارجرجـــس للراهبـــات فـــي تمـــام الســـاعة 
الثانيـــة ظهـــًرا متوجًهـــا إلـــى ديـــر البابا أثناســـيوس الرســـولي بمنطقة 
كابكويـــن، حيـــث صلى صالة العشـــية وتم إلبـــاس الزي األبيض إلى 
األخ أثناســـيوس طالـــب رهبنـــة بالديـــر، وبعـــد ذلـــك كانـــت لقداســـته 
جلســـة روحيـــة مـــع اآلبـــاء رهبـــان الديـــر، أعقبهـــا جلســـة أخـــرى مع 

اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية.

+ السبت 2017/5/20 

القداس اإلليه يف 
دير ابلابا أثناسيوس:

البابـــا  قداســـة  قـــام  الســـبت 2017/5/20  يـــوم  فـــي صبـــاح 
واألحبـــار األجـــالء، األنبـــا أنتونـــي، األنبـــا مقـــار، األنبـــا بافلـــي، 
بتدشـــين مذبـــح الديـــر، وأعقـــب صلـــوات التدشـــين صلـــوات القـــداس 
اإللهـــي حيـــث تخّللهـــا رســـامة آبـــاء مـــن رهبـــان الديـــر كهنـــة وهـــم: 
الراهـــب القـــس أنطونـــي ســـانت أثناســـيوس، والراهـــب القس بول 
ســـانت أثناســـيوس، والراهـــب القـــس جون ســـانت أثناســـيوس. كما 
قـــام قداســـته أثنـــاء القداس بصالة الترحيم بمناســـبة ذكـــرى األربعين 
لشـــهداء أحـــد الســـعف فـــي طنطـــا واإلســـكندرية. ووُقدِّمـــت لقداســـته 
هديـــة تذكاريـــة مـــن آبـــاء الديـــر بعـــد انتهـــاء القـــداس اإللهـــي قدمهـــا 
لقداســـته األنبـــا انتونـــي رئيـــس الديـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 

أنتونـــي، واألبـــاء الرهبـــان الكهنـــة، ومجمـــع رهبـــان الديـــر.

زيارة كنيسة مارمينا كري:
أثناســـيوس  البابـــا  ديـــر  لـــه  المرافـــق  والوفـــد  قداســـته  غـــادر 
الرســـولي بكابكويـــن متوجًهـــا إلى كنيســـة مارمينـــا بكير حيث وصل 
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الـــــــــروح  شركــــــــة 
القـــدس تعنـــي أن الروح 
القـــدس يشـــترك مع اإلنســـان فـــي العمـــل، وهي 
ُتقـــال فـــي البركة في نهايـــة كل اجتماع، كما ورد 

فـــي )2كـــو14:13(.
وهـــي مـــا عّبـــر عنه القديس بطرس الرســـول 
بقولـــه: »لكـــي تصيـــروا شـــركاء الطبيعـــة اإللهيـــة، 
هاربيـــن مـــن الفســـاد« )2بط4:1(. أي شـــركاء في 
العمـــل. وعـــن هـــذه الشـــركة يصلـــي اآلب الكاهـــن 
فـــي أوشـــية المســـافرين قائاًل: »اشـــترك فـــي العمل 
مـــع عبيـــدك فـــي كل عمل صالح«. ويقـــول القديس 
بولـــس الرســـول عـــن نفســـه وعـــن أبولـــس »نحـــن 
مـــع  والشـــركة  )1كـــو9:3(.  اهلل«  مـــع  عامـــالن 

الـــروح القـــدس هـــي علـــى نوعين.
إّمـــا أن يبـــدأ الـــروح القـــدس بعمـــل فينـــا، 
مـــا أن نبدأ  ونحـــن نشـــترك معـــه فـــي العمـــل. واإ
نحن، والروح يشـــترك معنا. ال يهم بأي األمرين 
يبـــدأ العمـــل. المهـــم في الشـــركة. والحيـــاة الروحية 
تتلخـــص فـــي هـــذه العبـــارة »الشـــركة مـــع اهلل فـــي 
العمـــل«. يقـــول الكتـــاب »اهلل هـــو العامـــل فيكـــم أن 
تريـــدوا وأن تعملـــوا ألجـــل المســـرة« )فـــي13:2(. 
ولكـــن المهـــم هـــو أن نشـــترك مع اهلل فـــي العمل...
النعمـــة تعمـــل فـــي الـــكل. زيـــارات النعمـــة 
تفتقـــد كل أحد. فالذي يشـــترك معها، ويســـتجيب 
لهـــا، ويقبلها، هـــو الذي يســـتفيد ويحيا بالروح.
يتوقف نجاحنا الروحي على هذه االستجابة، 
علـــى مـــدى الــــResponse. أّما الذي ال يســـتجيب 

لعمـــل النعمـــة، فإنه يفقد هـــذه المعونة اإللهية.
النعمـــة عملــــــت حتـــــــــى فــــــــــي يهـــــــــــوذا 
األســـخريوطي. فبعد أن خان سيده، وباعه بثالثين 
النعمـــة  عملـــت  ألعدائـــه..  وســـّلمه  الفضـــة،  مـــن 
فيـــه، وبّكتـــه ضميـــره. فذهـــب وأرجـــع المـــال إلـــى 
رؤســـاء الكهنـــة والشـــيوخ قائـــاًل لهـــم »قـــد اخطـــأت 
إذ أســـلمت دًمـــا بريًئا« )مـــت4،3:27(. لكن يهوذا 
لـــم يكمـــل العمـــل مع النعمة. بل اســـتلمه الشـــيطان، 
وحـــول ندمـــه إلـــى يـــأس. »فمضـــى وخنـــق نفســـه« 
)مت5:27(. النعمة ال ترغم إنســـاًنا على أن يحيا 
بالـــروح. ولكنهـــا واقفـــة علـــى البـــاب تقـــرع، كمـــا 
قـــال الـــرب فـــي )رؤ20:3(. مـــن يفتح لهـــا، تدخل 

وتعمـــل فيـــه، ومعه.
لنـــا مثـــل واضـــح ورائـــع فيمـــا حـــدث مـــع 

النشـــيد. عـــذراء 
قالـــت »صـــوت حبيبـــي قارًعا: افتحي لـــي يا أختي 
يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. ألن رأســـي امتأل 
مـــن الطل، وقصصي من نـــدى الليل« )نش2:5(. 
لكنهـــا لـــم تســـتجب لصـــوت النعمـــة، واعتـــذرت.. 
فمـــاذا كانـــت النتيجـــة؟ لقـــد قالـــت »حبيبـــي تحـــول 
وعبـــر. نفســـي خرجـــت حينمـــا أدبـــر. طلبتـــه فمـــا 

وجدتـــه. دعوتـــه فمـــا أجابني« )نـــش6:5(.
هنـــاك إًذا عامالن في خالص النفس: العمل 
اإللهـــي، وأيًضا العمل البشـــري في اشـــتراكه مع 

العمـــل اإللهي. إنها شـــركة الروح القدس.
شـــركة القلـــب واإلرادة مـــع عمـــل النعمـــة في 
اإلنســـان. يقـــول الكتـــاب »بالنعمة أنتـــم مخّلصون« 
)أف8:2(. ويقـــول أيًضـــا »متبررين مجاًنا بنعمته 
بالفـــداء« )رو24:3(. ولكن هل الجميع خلصوا؟! 
كال. بـــل خلـــص الذيـــن اســـتجابوا، الذيـــن »نخســـوا 

فـــي قلوبهم« وآمنوا، واعتمـــدوا« )أع41،37:2(. 
الذيـــن فتحـــوا قلوبهم لعمل الروح فيهم. واشـــتركوا 
معـــه فـــي العمـــل.. إًذأ خذهـــا قاعـــدة أساســـية فـــي 
حياتـــك: كل عمـــل ال يشـــترك معـــك فيـــه الـــروح 

القـــدس، اتركـــه وأبعـــد عنه..
الكنيســـة المقدســـة بـــدأ تأسيســـها بالـــروح 
اآلبـــاء  ومنـــح  )أع2(.  الخمســـين  يـــوم  القـــدس 
الرســـل موهبة التكلم بألســـنة، لكي ينشـــروا اإليمان 
للجميـــع.. وكثـــرت مواهب الروح )1كو14،12(. 
ُاشـــُتِرط  الســـبعة،  الشمامســـة  اختيـــار  فـــي  وحتـــى 
أن يكونـــوا مملوئيـــن مـــن الـــروح القـــدس والحكمـــة 

)أع3:6(.
وفـــي العهد القديـــم أيًضا كان الروح القدس 
يعمـــل. لقـــد حـــّل الـــروح القـــدس على شـــاول الملك 
فتنبـــأ )1صم10:10(. كذلك حل روح الرب على 
داود لمـــا مســـحه صموئيل النبـــي )1صم13:16(. 
وقبل شـــاول وداود، نســـمع عن شمشون أن »روح 
)قـــض19:14؛14:15(.  يحركـــه«  كان  الـــرب 
وروح الـــرب كان يحـــل على األنبياء. ولذلك نقول 
عنـــه فـــي قانـــون اإليمـــان »الناطـــق فـــي األنبيـــاء«. 
وفـــي ذلـــك يقـــول القديـــس بطـــرس الرســـول »لـــم 
أنـــاس  بـــل تكلـــم  قـــط بمشـــيئة إنســـان،  نبـــوة  تـــأِت 
القـــدس«  الـــروح  مـــن  مســـوقين  القديســـون  اهلل 

)2بـــط21:1(.
ومـــع أهميـــة عمل الـــروح، توجـــد خطورة 
شـــديدة فـــي مفارقـــة الـــروح. فشـــاول الملـــك قيل 
عنـــه »وفـــارق روح الـــرب شـــاول، وبغتـــه روح 
مـــا  )1صـــم14:16(.  الـــرب«  قبـــل  مـــن  رديء 
أخطـــر هـــذا: أن الـــذي يفارقـــه روح اهلل، يمكـــن أن 
تتســـلط عليـــه الشـــياطين. لذلك فـــإن المرتل يصرخ 
قائـــاًل للـــرب فـــي المزمـــور »روحـــك القـــدوس ال 

تنزعـــه منـــي« )مـــز11:51(.
ومـــن الناحيـــة اإليجابيـــة، يقول لنـــا الكتاب 
افتحـــوا  أي  )أف18:5(.  بالـــروح«  »امتلئـــوا 
مؤهليـــن  وكونـــوا  يمألهـــا.  لكـــي  للـــروح  قلوبكـــم 
لذلـــك. كونـــوا هيـــاكل للـــروح القـــدس لكـــي يســـكن 
الـــروح فيكـــم )1كـــو16:3(. وعندما يســـكن الروح 

فيكـــم ويعمـــل، اشـــتركوا معـــه فـــي العمـــل.
لقـــد حـــل الـــروح القـــدس علـــى التالميـــذ، 
واشـــعلهم للخدمـــة. هـــذا هـــو الجانـــب اإللهـــي. 
ومـــاذا عنهم هـــم؟ مـــأوا الدنيا كرازة ونشـــاًطا.

الـــروح القـــدس منـــح الموهبـــة للتالميـــذ، وهم 
وعظـــوا وعّمـــدوا. ولـــم يهملـــوا النعمـــة التي عملت 
الرســـول:  بولـــس  القديـــس  يقـــول  وهكـــذا  فيهـــم. 
»بنعمـــة اهلل أنـــا ما أنـــا. ونعمته المعطاة لي لم تكن 
باطلـــة. بـــل أنـــا تعبت أكثـــر من جميعهـــم. ولكن ال 
أنـــا بـــل نعمة اهلل التي معـــي« )1كو10:15(. ومع 
أنـــه ينســـب العمـــل إلى النعمـــة، إال أنه يقـــول أيًضا 
»جاهـــدت الجهاد الحســـن، أكملت الســـعي، حفظت 
اإليمان.. « )2تي7:4(. هذا هو الجانب البشـــري 

المشـــارك لعمـــل النعمة.
الـــروح القـــدس يتكلـــم. ولكن من لـــه أذنان 
للســـمع فليســـمع. حتى فـــي التوبة. الـــروح القدس 
يبكـــت النـــس علـــى خطيـــة )يـــو8:16(. ويدعوهـــم 
إلـــى الحيـــاة الروحيـــة. فمنهم من يقبـــل ويتوب. أما 
الباقـــون فيقـــول لهـــم الرســـول »إن ســـمعتم صوته، 
الـــروح  )عـــب15،8:3(.  قلوبكـــم«  تقســـوا  فـــال 
القـــدس ينخـــس القلب، ويعطـــي الرغبة في التغيير. 
ولكنـــه ال يرغـــم أحـــًدا علـــى الســـير فـــي الطريـــق 
الروحـــي.. هـــو يعطـــي كلمـــة للمبشـــرين، ويعطـــي 

تأثُـّــًرا للســـامعين. وعليهـــم االســـتجابة.

يونـــان النبي نادى لشـــعب نينـــوى. فتأثروا 
وتابـــوا بمناداتـــه. وكم مـــن آخرين قتلـــوا األنبياء، 
ورجمـــوا الُمرَســـلين إليهم )مـــت37:23( ورفضوا 
كانـــوا  بـــل  الـــروح.  مـــع  يشـــتركوا  ولـــم  التوبـــة، 
الشـــماس  وبخهـــم  كمـــا  القـــدس  الـــروح  مقاوميـــن 

)أع51:7(. اســـطفانوس  القديـــس 
الفلـــك مفتـــوح للجميـــع. وكل مـــن يدخلـــه 
يخلـــص. وقـــد خلصـــت فيـــه ثمانـــي أنفـــس بالمـــاء 
)1بـــط20:3(. بـــل دخلته أيًضـــا حيوانات وطيور. 
أّمـــا الذيـــن لـــم يدخلوا إلـــى الفلك، فقد هلكـــوا جميًعا 
بميـــاه الطوفـــان، مع أن الفرصـــة كانت مقدمة لهم.
نفـــس الفرصـــة كانـــت متاحة ألصهـــار لوط 
فـــي ســـادوم. كان الغضـــب ســـيحل علـــى ســـادوم 
وتحترق بالنار بســـبب شـــذوذها وزناها. وكّلم لوط 
أصهـــاره وقـــال »قومـــوا أخرجـــوا مـــن هـــذا المكان، 
ألن الـــرب مهلـــك المدينـــة، فـــكان كمـــازح في أعين 
أصهاره« )تك14:19(. وهلك أصهار لوط، ألنهم 

لـــم يســـتجيبوا لدعـــوة الـــروح لهـــم على فـــم لوط..
إنها مأســـاة، نهاية الذين رفضوا مشـــاركة 
الـــروح فـــي عمله. نفـــس الوضع فـــي رفض عمل 
الـــروح، حينمـــا تحـــدث القديـــس بولـــس فـــي أثنيـــا. 
ولـــم يســـتجب الفالســـفة األبيقوريـــون والرواقيـــون 
لكالمـــه، بـــل قـــال بعضـــه »تـــرى مـــاذا يريـــد هـــذا 
المهذار أن يقول؟!« )أع18:17(. ولكن استجاب 
لعمل الروح ديونسيوس األريوباغي )أع34:17( 
الذي قيل إنه صار أســـقًفا فيما بعد. كما اســـتجابت 

امـــرأة اســـمها دامـــرس وآخرون.
كان اليهـــود أيًضـــا من الذيـــن رفضوا عمل 
الـــروح فيهـــم. إذ يقـــول اإلنجيـــل عن الـــرب »إلى 
)يـــو11:1(  تقبلـــه«  لـــم  خاصتـــه جـــاء، وخاصتـــه 
»النـــور أضـــاء فـــي الظلمـــة، والظلمـــة لـــم تدركـــه« 
)يـــو5:1(. وقـــال الـــرب عن الـــروح القدس »روح 
الحـــق الـــذي ال يســـتطيع العالـــم أن يقبلـــه، ألنـــه ال 
يـــراه وال يعرفـــه« )يـــو17:14(. وطبًعـــا ال يقبلـــه 
ألن قلـــوب هـــذا العالـــم مغلقـــة أمـــام الـــروح ال تريد 

أن تعرفـــه.
كان عمـــاًل مـــن أعمـــال الـــروح هـــو ظهور 

العـــذراء فـــي جيلنـــا، وبخاصـــة فـــي الزيتون.
كثيـــرون قبلـــوا عمل الـــروح، وتعمق اإليمان 
في قلوبهم. وبعضهم اســـتحقوا أن ينالوا معجزات 
الـــروح،  شـــركة  رفضـــوا  البعـــض  ولكـــن  شـــفاء. 
واألنـــوار  المعجـــزي  الظهـــور  يعللـــون  وأخـــذوا 
اإللهيـــة بأمـــور عالميـــة تحرمهـــم مـــن عمـــل النعمة 
فيهم. بل أن البعض قد جدف على ذلك الظهور!! 
فحرم نفســـه من الشـــركة مع الروح، وحرم نفســـه 

مـــن بركـــة العذراء.
فكـــره  يســـلم  الـــذي  البشـــري  العقـــل  إن 
لتجديـــف الشـــياطين ويرددهـــا، إنمـــا هو إنســـان 

الـــروح القـــدس. يقـــاوم عمـــل 
طلـــى  الـــذي  أعمـــى،  المولـــود  ذلـــك  عكـــس 
الـــرب مـــكان عينيـــه بالطيـــن، ثـــم قـــال لـــه »اذهـــب 
اغتســـل فـــي بركـــة ســـلوام« )يـــو7،6:9(. فهـــذا لـــم 
يقـــاوم الـــروح. ولـــم يقـــل كيـــف ُأشـــفى بطيـــن يمكن 
أن يعمـــي البصيـــر؟! وكيـــف أغتســـل فـــي البركـــة، 
والغســـيل يزيـــل الطيـــن؟! بل أطاع ونفذ، فاســـتحق 

معجـــزة الشـــفاء.
علـــى  تســـاعد  اإليمـــان  بســـاطة  إن  حًقـــا 

القـــدس. الـــروح  مـــع  الشـــركة 
لقـــد تـــاه الخروف الضـــال، والنعمـــة بحثت 

عنـــه فوجدتـــه )لو51(.
وســـّلم هـــذا الخـــروف نفســـه للراعـــي، فحملـــه 
علـــى منكبيـــه فرًحـــا. ولو أنه عانـــد ورفض العودة 

إلـــى الحظيـــرة، لبقـــي تائًها فـــي البرية.
إن الطاعـــة وحيـــاة التســـليم مـــن خصائص 

الشـــركة مـــع الروح.
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خريستوس آنستي. أليثوس آنستي.
قداســـة البطريـــرك كيريـــل بطريرك موســـكو 

روســـيا.. وعموم 
الســـيد فاليريـــو ألكســـيف رئيـــس الصنـــدوق 

الدولـــي لوحـــدة الشـــعوب األرثوذكســـية..
السيدات والسادة:

أقـــدم الشـــكر لربنـــا يســـوع المســـيح أن نـــزور 
بلدكـــم المبـــارك للمـــرة الثانيـــة، ويســـعدني أن أكـــون 
محماًل بمحبة وصالة الجميع لكم في مصر وكنيسة 
مصر. إننا نكّن لكنيستكم كل المحبة، ونتذكر بفرح 
زيارتكـــم لمصـــر عام 2009م، ومشـــاركة كنيســـتكم 

الكريمـــة طقـــس تجليســـنا بطريرًكا عـــام 2012م.
نأتـــي  أن  أعطانـــا  الكثيـــرة،  نعمـــه  مـــن  واهلل، 
لـــى البلـــد التـــي قرأنـــا عنهـــا  إلـــى بالدكـــم الجميلـــة، واإ
وأحببناهـــا قبـــل أن نراهـــا، ألن روســـيا لهـــا نكهـــة 
خاصة في وســـط بلدان العالم وفي تاريخ المســـيحية 
التـــي  الجائـــزة  هـــذه  علـــى  أشـــكركم  األرثوذكســـية. 
تمنحهـــا المؤسســـة الدولية لوحدة األمم المســـيحية 
األرثوذكســـية، وأشـــكر الكنيســـة الروســـية، وأشـــكر 
لهـــذا  أنضـــم  أن  ويشـــرفني  الروســـي،  الشـــعب  كل 
البســـتان مـــن الشـــخصيات التـــي نالـــت هـــذه الجائزة.

وأتذكـــر وأنـــا أقـــف هنـــا اآلن مـــا عشـــناه مـــن 
حفـــاوة المقابلـــة، والمحبة التـــي ُقدِّمت لنا في زيارتنا 
الســـابقة والوفـــد المرافـــق عـــام 2015م، ومـــا اتفقنـــا 
عليـــه مـــن لجان تعاون رهبانيـــة وتعليمية واجتماعية 
والهوتيـــة. وهكـــذا فـــإن العالقات مســـتمرة وفي نمو 
البطريـــرك  قداســـة  بمقابلـــة  وســـعادتنا زادت  دائـــم. 
كيريـــل الـــذي أحببـــت اســـمه ومعنـــاه قبـــل أن أراه، 
ومـــن ثَـــّم عرفتـــه بشـــخصيته الممتلئـــة مـــن الصفـــات 
المســـيحية األصيلـــة. أود أن أشـــكركم جميًعـــا علـــى 
المحبة التي شـــعرت بها ولمســـتها من لحظة وطأت 
أقدامـــي هـــذا البلـــد. والبشاشـــة التـــي أراهـــا فـــى كل 
وجـــه أنظـــر إليـــه هنـــا. جئنا إليكم مـــن أرض مصر، 
مصـــر التاريـــخ والحضـــارة يقولـــون عنهـــا إنهـــا فلتة 

الطبيعـــة، أبوهـــا التاريـــخ وأمهـــا الجغرافيـــا.
التـــي  المصريـــة  الكنيســـة  مـــن  إليكـــم  جئـــت 
تأسســـت فـــي القديـــم بنبـــوة فـــي ســـفر إشـــعياء النبـــي: 
بِّ ِفي َوَســـِط َأْرِض  »ِفـــي ذِلـــَك اْلَيـــْوِم َيُكوُن َمْذَبٌح ِللرَّ
بِّ ِعْنَد ُتْخِمَهـــا« )إش19:19(،  ِمْصـــَر، َوَعُمـــوٌد ِللـــرَّ
ثـــم تقدســـت بزيـــارة العائلـــة المقدســـة وباركتهـــا مـــن 

الشـــرق للغـــرب، ومـــن الشـــمال للجنـــوب.
الرســـول  مارمرقـــس  كرســـي  فيهـــا  وتأّســـس 
فـــي اإلســـكندرية، ليكـــون واحـــًدا مـــن أقدم الكراســـي 

الرســـولية فـــي العالـــم.
مصـــر، األرض التـــي انتشـــرت منهـــا الرهبنـــة 
المسيحية وتأسست بقديسيها أنطونيوس ومكاريوس 
مقدســـة  مواضـــع  والزالـــت  وكانـــت  وباخوميـــوس، 

للصالة أمـــام اهلل.
ونعلـــم أنهـــا محفوظـــة ليـــس فقط في يـــد اهلل بل 

وفـــي قلبه.
اســـمحوا لـــي أن أطـــرح ســـؤااًل عـــن مـــدى 
وجـــود ثقافـــة الحيـــاة بالمحبة والســـالم فـــي العالم 
اآلن؟!.. فمـــا أحـــوج العالم اآلن إلى المحبة الحقيقية 
والســـالم الحقيقي! العالم في ســـرعته الحياتية ينســـى 
المبـــادئ الرئيســـية للحيـــاة، وفـــي غمـــار اللهث وراء 
مطالبـــه يتناســـى العيـــش بثقافـــة المحبة والســـالم. لذا 
علينـــا باســـتمرار إرســـاء هـــذه الثقافة لحياة اإلنســـان. 
فلكــــــل إنســـــــــان رسالـــــــة: واهلل عندمـــا خلق 
اإلنســـان خلقـــه علـــى صورتـــه وأصبـــح تـــاج الخليقـــة 
د عجيـــب وفـــنٍّ دقيق.  كلهـــا. فالبشـــر مخلوقـــون بتفـــرُّ
واهلل عندمـــا يخلـــق كل إنســـان إنمـــا يخلقـــه ليكـــون 
لـــه رســـالة علـــى األرض. واإلنســـان المســـيحي فـــي 
أي مجتمـــع هـــو نـــور وملـــح وحـــب. ويقـــول القديـــس 

يوحنا ذهبي الفم: »أي مصبـــــــــــــاح بال نــــــــــــــور، وأي 
مســـيحي بـــال حب«. 

إننـــا فـــي زمـــٍن صعـــب. فالعالـــم صـــار غارًقا 
مـــن  الماديـــة )materialism(، تضّخـــم عقلـــه  فـــي 
الحـــب  مـــن  قلبـــه  المعرفـــة والمعلومـــات، وانكمـــش 
ن  واإ الحـــب.  إلـــى  جائًعـــا  العالـــم  صـــار  والوفـــاء، 
تفّحصنـــا ســـطح األرض اليـــوم، فلـــن نجـــد صعوبـــة 
فـــي العثـــور علـــى أماكـــن جـــرداء على هـــذا الكوكب 
ـــْبَعاَنُة  مـــن المحبـــة. وكمـــا يقول الكتـــاب: »َالنَّْفُس الشَّ
تَـــُدوُس اْلَعَســـَل« )أم7:27(. فعندمـــا ال تشـــبع النفس 
مـــن الحـــب، يظهـــر العنـــف والجريمـــة واإلرهـــاب. 
ونحن مسئولون أمام اهلل في الكنيسة أن نعّد القلوب 
الجـــرداء مـــن المحبـــة، لُنســـِقط فيهـــا بـــذار محبـــة اهلل 
واآلخريـــن، وأن ُنشـــِبع النفـــوس مـــن القيـــم اإلنســـانية 
والقيـــم المســـيحية وعلـــى رأســـها المحبـــة، وكمـــا قال 
الفيلســـوف الروســـي: »الحب الروحي يوّحد البشـــر، 
والصداقـــة تهّذبهـــم«. إنها المحبة المشـــتهاة. فالمحبة 
هـــي اهلل، والمســـيحية هـــي المحبـــة، وشـــعارها: »اهلَل 
َمَحبَّـــٌة« )1يـــو8:4(. للدرجة التـــي يقول فيها الكتاب 
ْن َعِطـــَش  َك َفَأْطِعْمـــُه. َواِإ المقـــدس: »َفـــِإْن َجـــاَع َعـــُدوُّ
َفاْســـِقِه. أَلنَّـــَك ِإْن َفَعْلـــَت هـــَذا َتْجَمـــْع َجْمـــَر َنـــاٍر َعَلـــى 
الروســـية:  األمثـــال  وفـــى  )رو20:12(.  َرْأِســـِه« 
»اعمـــل الخيـــر ألصدقائـــك يزيـــدوك محبـــة، واعمـــل 
الخيـــر ألعدائـــك ليصبحـــوا أصدقـــاءك«. هـــذه هـــي 
المحبـــة المســـيحية التـــي تتخطـــى كل حـــدود العقـــل، 
وتعبـــر باإلنســـان فـــوق الكراهيـــة والضيـــق والـــذات، 
ليصـــل بســـالم إلـــى بـــّر المحبـــة المشـــّعة والتـــي تقبـــل 
اآلخـــر المختلـــف أيًّـــا كانت ديانتـــه أو لونه أو ثقافته، 
ذا لم  تقبلـــه ليـــس ظاهرًيـــا ولكـــن مـــن قلب طاهـــر. واإ
نكن كذلك فال نســـتحق اســـم إله المحبة الذي نحمله، 
وبهـــذا نصعـــد تدريجيًّـــا إلـــى اختيـــار الســـالم للحيـــاة.

سالم اهلل:
نهـــر فيـــض ســـالم، إنه الســـالم الفائـــق كل فهم 
وشـــعور، الـــذي يجعـــل اإلنســـان دائـــم االطمئنـــــــان، 
ويصيـــر بـــه ابًنـــا للمســـيح، كما قـــال الكتـــاب »ُطوَبى 
ُيدْعــــــــون«  اهلِل  َأْبَنــــــــــاَء  أَلنَّهُـــــــــْم  ــــــــــاَلِم،  السَّ ِلَصاِنِعـــي 
)مـــت9:5(، لـــذا فإننـــا نصلي فـــي صلواتنـــا اليومية: 
»يـــا ملـــك الســـالم أعطنا ســـالمك قرر لنا ســـالمك«. 
ويطلـــب مّنـــا الكتاب: »َحَســـَب َطاَقِتُكْم َســـاِلُموا َجِميَع 

)رو18:12(. النَّـــاِس« 
إن الصناعـــات أنـــواع، منهـــا صناعـــات خفيفة 
هـــي  الســـالم  صناعـــة  ولكـــن  ثقيلـــة،  صناعـــات  أو 
الصناعـــة األصعب، التي تحتاج تضافر كل الجهود 
لكـــي مـــا نقدم ونصنع ونتشـــارك فيها. لذلك علينا أن 
نعيـــش ونصنـــع ونعّلـــم أبناءنـــا صناعـــة الســـالم، فمـــا 
أجمل أقدام المبشـــرين بالخيرات! وما هي الخيرات 
أكثر من المحبة والســـالم؟ وما هي المحبة والســـالم 

إاّل ثمـــار روح اهلل الســـاكن فينـــا؟ 
الموجـــود  والتخبُّـــط  التبايـــن  هـــذا  ظـــل  فـــي 
مـــن حولنـــا نصلـــي أن نكـــون يـــًدا واحـــدة. ونشـــعر 
بمســـئوليتنا لكـــي يجتـــاز العالم هـــذه المرحلة، ونلتزم 
بدورنـــا أن نكـــون نواة هذا الســـالم على األرض في 
تعاليمنا وكلماتنا وحياتنا، وأن نغرس في كل أســـرة 
مســـيحية هـــذا التعليـــم. ليتمّلـــح األطفـــال منـــذ الصغر 
بملحهـــا. فاألســـرة هـــي حجـــر الزاوية فـــي البناء، 
فهـــي نـــواة الكنيســـة والمجتمـــع. وهكـــذا قرأنا عن 
تربيـــة حكيمـــة مـــن مردخاي ألســـتير الطفلة، فشـــّبت 
ملكـــة قويـــة جريئـــة، وأنقـــذت شـــعبها بصـــوم وصالة 

وحكمــــة. وتخّيلـــــــوا معــــــــي 
موقف المستقبل، وموقــــــف 

أبنائنـــا فـــي عالـــم خاٍل من المحبة والســـالم!!
ال... يجب أن نرفض هذا العالم

 إننـــا نؤمـــن أن اهلل يقـــود العالـــم مـــن خـــالل 
قوانين:  ثالثـــة 

أولها أن اهلل محب لكل البشر
دون النظر إلى ثقافتهم أو أديانهــم أو مكانتهم، 
ولنـــا فـــي الكتـــاب المقـــدس أمثلـــة كثيـــرة منهـــا المرأة 
الســـامرية التـــي كانت مرفوضة مـــن الجميع، وأيًضا 
فـــى قبولـــه لهدايا المجوس الوثنييـــن الذين جاءوا من 

آخـــر العالم إليه.
القانون الثاني: اهلل صانع الخيرات 

كل مـــا يصنعـــه اهلل هـــو للخيـــر فـــي حياتنـــا. 
وألنه مكتوب: »ُكلَّ اأَلْشـــَياِء َتْعَمُل َمًعا ِلْلَخْيِر ِللَِّذيَن 
ُيِحبُّـــوَن اهلَل« )رو28:8(. ومحبتنـــا هلل تجعلنـــا نـــرى 

يـــده التـــي تعمـــل للخير.
القانـــون الثالـــث: اهلل ضابـــط الـــكل ال يصيـــر 
شـــيًئا بدونـــه مهما كانـــت المحن إننا نصلـــي قائلين: 
»مبـــارٌك الـــرب إلهنـــا. مبـــارك الـــرب يوًمـــا فيوًمـــا، 
يهيِّـــئ طريقنـــا ألنـــه إلـــه خالصنـــا«، هـــو يضبـــط مـــا 
نـــراه ومـــا ال نـــراه، وكل الحيـــاة وما فيهـــا مضبوطة 

بيـــد اهلل العلـــي.
هـــذه رســـالتنا نعلنهـــا اليـــوم لنؤكـــد أننـــا كلنا 
مدعـــّوون لنعلـــن حق اإلنســـان أن يعيش هذه الثقافة، 
ثقافـــة الحيـــاة. ويقولـــون هنـــا فـــي روســـيا: »إن غاية 
الحيـــاة هـــي الحصول على الســـعادة، وقـــد أرادها اهلل 

لنـــا، فمـــن يطلبها يتّمـــم إرادة اهلل«.
إننـــا نحمـــل مًعـــا إنجيـــل المحبة والســـالم، وكل 
إنســـان فـــي هـــذا العالـــم يحتـــاج هـــذه البشـــارة مهمـــا 
كانـــت بيئتـــه أو مكانتـــه أو لونـــه أو ديانتـــه، وأثـــق 
أن الكنيســـة تســـتطيع أن تصنـــع الكثيـــر. وكمـــا قـــال 
تولســـتوي الكاتـــب الروســـي: »إننـــا يجـــب أن نجعـــل 
الدنيا نعيًما ألبناء البشـــر، ونتحمل وحدنا المســـئولية 
بـــداًل مـــن إلقائها على عاتق القدر«. وأني على يقين 
بأننـــا ســـنختبر مســـتويات جديـــدة مـــن الفـــرح والحياة 
المثمـــرة. إننـــا نصلـــي من أجل العالم، وأثق تماًما أنه 
مباركـــة بحياة القديســـين والشـــهداء فيـــه، وكلي ثقة أن 

اهلل مدبـــر كل أمـــور حياتنـــا للخيـــر.
إننـــا حالًيـــا فـــي كنيســـتنا فـــي مصر نعـــّد أجيااًل 
جديـــدة مـــن الخـــدام والخادمـــات مـــن خـــالل برامـــج 
متخصصـــة لتتناســـب خدمتهـــا مـــع ُمعطيـــات عالمنـــا 
المعاصـــر، وفـــي ضـــوء الوصيـــة الكتابيـــة: »َجـــدِّْد 
َأيَّاَمَنـــا َكاْلَقِديـــِم« )مـــرا21:5(، وأثق أن لديكم الكثير 

مـــن الخبـــرات التـــي يمكـــن أن نتبادلهـــا.
أشـــكركم كثيـــًرا علـــى هـــذه الجائـــزة الثمينـــة، 
والتي يثّمنها اســـم البطريرك الراحل أليكســـي الثاني 
عليهـــا. وأشـــكر محبتكـــم. ويســـرني أن أهـــدي هـــذه 
الجائـــزة إلـــى خدمـــة المركـــز الحضاري الـــذي يضم 
كنيســـة ومســـجد فـــي العاصمة اإلداريـــة الجديدة التي 
تبنيهـــا مصـــر حالًيـــا، وأدعوكم جميًعا إلـــى زيارتها. 
عنـــدي مشـــاعر كثيـــرة لكنـــي ال أريد اإلطالة، 
وأشـــكر دعوتكـــم الكريمـــة. وأدعوكـــم جميًعا لزيارة 
مصـــر وزيـــارة أديرتنـــا ولنعـــش فـــرح اللقـــاء مـــرة 
أخـــرى. لتســـكن فيكـــم كلمـــة المســـيح بغنـــى، وأنتـــم 

بـــكل حكمـــة محفوظـــون فـــي اســـمه القدوس.. 
وشكًرا لكم جميًعا.
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قداسة ابلابا يرسل لكمة تعزية 
يف قداس أربعني شهداء املرقسية

علـــى رغـــم ســـفره خـــارج البـــالد فـــي رحلـــة رعويـــة، إاّل أن 
قداســـة البابـــا حـــرص علـــى المشـــاركة فـــي تعزيـــة أوالده أســـر 
الشـــهداء برســـالة بعث بها إليهم، قرأها نيافة األنبا ثيئودوسيوس 
أســـقف كرســـي وســـط الجيـــزة في القداس الـــذي ُأقيم بدير الشـــهيد 
مـــار مينـــا بمريـــوط يـــوم الســـبت 20 مايـــو 2017م، هـــذا نصها:

الســـعف  الغالـــي لألحبـــاء شـــهداء أحـــد  التـــذكار  »فـــي هـــذا 
بالكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية، نذكرهم وهم الذين رقدوا على 
رجـــاء القيامـــة، وســـاروا علـــى نفـــس الـــدرب الـــذي بـــدأ بالقديـــس 
مارمرقـــس الطاهـــر والشـــهيد، وفـــي نفـــس الكنيســـة التـــي تحمـــل 
اســـمه المبـــارك.. لقـــد انتقلـــوا للســـماء في يوم عيـــد، ونحن نحتفل 
بذكراهـــم فـــي أيـــام الخمســـين المقدســـة حيـــث يمتـــد عيـــد القيامـــة 
إلـــى خمســـين يوًمـــا.. لقـــد ســـمعنا الكثيـــر عـــن حياتهـــم، وكأن اهلل 
اختارهـــم بحســـب مقاصـــده العلويـــة ليكونـــوا إلـــى جـــواره، ُمكلَّلين 
والشـــهادة  بالصلـــوات،  واالرتبـــاط  بالكنيســـة،  الوجـــود  بأكاليـــل 
للمســـيح. خالـــص تعزياتـــي القلبية، خاصة وظروف الســـفر بعيًدا 
عـــن أرض الوطـــن، حالـــت دون المشـــاركة معكـــم، راجًيـــا أن 
يســـكب اهلل تعزياته في قلوب كل أســـرة. كما نشـــكر اهلل من أجل 
شـــفاء بعـــض المصابيـــن، ومصلين من أجل تمام الشـــفاء للجميع. 

دمتـــم جميًعـــا فـــي رعاية المســـيح يســـوع.«

قداسة ابلابا يتسلم جائزة 
املؤسسة ادلويلة 

لوحدة األمم املسيحية األرثوذكسية
تســـلم قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يوم 
الثالثـــاء 23 مايـــو 2017م جائـــزة دوليـــة مـــن غبطـــة البطريـــرك 
كيريـــل، بطريـــرك موســـكو وســـائر روســـيا، خـــالل الحفـــل الـــذي 
أقامتـــه المؤسســـة الدوليـــة لوحـــدة األمـــم المســـيحية األرثوذكســـية 
بروســـيا )IFUOCN(. حضـــر الحفـــل غبطـــة البطريـــرك كيريل 
بطريرك موســـكو وســـائر روسيا والوفد الرسمي المرافق لقداسة 
البابا. يأتي منح قداســـة البابا الجائزة نظًرا للنشـــاط المتميز الذي 
يقـــوم بـــه فـــي تعزيـــز وحـــدة الشـــعوب المســـيحية األرثوذكســـية. 
ولتوطيـــد وتعزيـــز القيـــم المســـيحية فـــي حيـــاة المجتمـــع، وفًقـــا لما 

ذكرتـــه المؤسســـة فـــي حيثيـــات منحهـــا للجائزة.

وهـــذه الجائـــزة تحمل اســـم قداســـة بطريرك موســـكو وســـائر 
روســـيا الراحل أليكســـي الثاني، وهي ُتمنح لألشخاص والكيانات 
عـــن النشـــاط غيـــر العـــادي الـــذي يقومـــون بـــه لتقويـــة الوحـــدة بين 
الـــدول المســـيحية األرثوذوكســـية، ولتعزيـــز القيـــم المســـيحية فـــي 
حيـــاة المجتمـــع. وهـــي ُتمَنـــح لرؤســـاء الـــدول ورجـــال الكنيســـة 
الشـــخصيات  وأيًضـــا  العامـــة،  والشـــخصيات  السياســـة  ورجـــال 
العاملـــة فـــي مجال الثقافة، وقادة الدول والحكومات والبرلمانات، 
األعمـــال  المحليـــة، وممثلـــي  األرثوذوكســـية  الكنائـــس  ورؤســـاء 
والشـــركات والمجموعـــات، وممثلي المنظمـــات والحركات الذين 

يســـاهمون فـــي تعزيـــز الوحدة الروحية والثقافية للدول المســـيحية 
األرثوذوكســـية، والروابـــط االقتصاديـــة والسياســـية بيـــن الـــدول، 
والتـــي تكونـــت تاريخًيـــا تحت نموذج التقاليد المســـيحية الشـــرقية، 
وللمحافظـــة علـــى قواعـــد األخـــالق المســـيحية في حيـــاة المجتمع، 
ولدفـــع القيـــم الروحيـــة التقليديـــة، وللتعـــاون بين األديـــان والحوار 

بيـــن الحضارات.

وال تمنـــح المؤسســـة أكثـــر مـــن خمـــس جوائـــز ســـنوًيا، وكل 
جائزة لها قيمة محددة بالدوالر األمريكي تحّدد قيمتها المؤسسة. 

تتـــم ترشـــيحات الجائـــزة مـــن قبل أقســـام IFUOCN وممثلي 
علـــى  والحاصليـــن  المؤسســـة  وفـــروع  والمشـــاركين  المكاتـــب 
الجائـــزة فـــي األعـــوام الســـابقة والهيئـــات األرثوذوكســـية والدينيـــة 
واالجتماعية من روســـيا ودول أخرى. وتجمع مفوضية الجائزة 
اختيـــار  ويتـــم  للمداولـــة.  التنفيذيـــة  للجنـــة  وترســـل  االقتراحـــات 
الفائزيـــن عـــن طريـــق تصويت مفتـــوح للحاضريـــن وباإلتفاق مع 
مجلـــس األمنـــاء ويوضـــع لـــه بروتوكـــول. علـــى أنُ تنشـــر قائمـــة 
الفائزيـــن بالجائـــزة فـــور الوصول إلى قرار. ويقوم رئيس مجلس 
أمنـــاء المؤسســـة ورئيـــس IFUOCN بمنـــح األشـــخاص الفائزيـــن 
الجائـــزة وشـــهاداتها وعالمـــات مميـــزة ذات رقـــم مسلســـل خـــالل 
احتفـــال مهيـــب. وتســـلم الجائـــزة الماليـــة بحســـب درجـــة الجائزة.

وقـــد ُأقيمـــت االحتفاليـــة بكنيســـة المســـيح المخلـــص بحضـــور 
أكثـــر مـــن 70 ألـــف مواطن من موســـكو والعديد من المســـئولين، 

بمناســـبة االحتفـــال بيوم الثقافة الســـالفية.

الرئيس الرويس 
يستقبل قداسة ابلابا

الروســـي  الرئيـــس  اســـتقبل  لروســـيا  زيارتـــه  إطـــار  فـــي 
فالديميـــر بوتيـــن قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، 
فـــي مقـــر إقامـــة غبطـــة البطريـــرك كيريـــل بطريـــرك موســـكو 
وســـائر روســـيا. وقـــد أعـــرب الرئيـــس الروحـــي عـــن ســـعادته 
بلقـــاء قداســـة البابـــا الـــذي »يمثـــل المســـيحية فـــي مصـــر«. كمـــا 
طلـــب مـــن قداســـته أن ينقـــل لـــه وللدولـــة المصريـــة كلهـــا أفضل 
التحيـــات مـــن روســـيا. ومـــن جانبـــه شـــكر قداســـة البابـــا فخامـــةة 
الكنيســـة  أن  لـــه  وأوضـــح  االســـتقبال،  حفـــاوة  علـــى  الرئيـــس 
الوحـــدة  علـــى  للحفـــاظ  جاهـــدة  تســـعى  األرثوذكســـية  القبطيـــة 

والمســـلمين. المســـيحيين  بيـــن  فـــي مصـــر  الوطنيـــة 

قداسة ابلابا يعود إىل أرض الوطن
عـــاد قداســـة البابـــا إلـــى أرض الوطـــن مســـاء يـــوم الخميس 
25 مايـــو 2017م قادًمـــا مـــن العاصمـــة الروســـية موســـكو، بعـــد 
يرلنـــدا وموســـكو،  زيـــارة رعويـــة إليطاليـــا والمملكـــة المتحـــدة واإ
وكان فـــي اســـتقبال قداســـته لفيـــف مـــن اآلباء المطارنة واألســـاقفة 

أعضـــاء المجمـــع المقـــدس، وجمـــوع مـــن الشـــعب.
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ثانًيا: شهداء الاكتدرائية املرقسية باإلسكندرية

كمـــا ُأقيـــم فـــي نفـــس اليـــوم، بدير الشـــهيد مارمينا بمريـــوط، قداس 
األربعيـــن لشـــهداء الكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية الثمانيـــة، وهم: 
1- الشـــهيد جرجـــس غطـــاس عطـــااهلل، 2- الشـــهيدة حنـــان لمعي 
دريـــاس، 3- الشـــهيد ميـــالد نظيـــم جرجـــس، 4- الشـــهيدة الطفلة 
لوســـيندا كريســـتيان كمال، 5- الشهيد بيشـــوي عبد المالك عيسى، 
6- الشـــهيد نســـيم فهيم بخيت، 7- الشهيد إبراهيم جرجس باخوم، 
8- الشـــهيد كريـــم غطـــاس أنـــدراوس شـــحاته )والـــذي لفـــظ أنفاســـه 

األخيـــرة فجـــر يـــوم الثالثـــاء 18 أبريـــل 2017م متأثـــًرا بجراحاته(.
تولـــى خدمـــة القـــداس نيافـــة األنبا كيرلس آفا مينا أســـقف ورئيس 
الديـــر، وشـــاركه صاحبـــا النيافـــة األنبـــا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط 
غـــرب  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  إيالريـــون  واألنبـــا  الجيـــزة، 
اإلســـكندرية، ولفيـــف مـــن الكهنـــة والرهبان، وجموع غفيـــرة من أفراد 
الشـــعب. وأثنـــاء القـــداس قـــرأ نيافـــة األنبـــا ثيئودوســـيوس كلمـــة التعزية 

التـــي أرســـلها قداســـة البابـــا ألهالي الشـــهداء وشـــعب اإلســـكندرية.

تأبني شهداء أحد السعف بإيبارشية بهونلدا

وفـــي يـــوم األحـــد 21 مايـــو 2017م، نظمـــت إيبارشـــية هولنـــدا، 
احتفاليـــة لتأبيـــن شـــهداء أحـــد الشـــعانين بكنيســـتي الشـــهيد مارجرجـــس 
بطنطـــا والمرقســـية الكبـــرى باألســـكندرية، بكاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء 
بأمســـتردام، بحضور نيافة األنبا أرســـاني أسقف هولندا، واآلباء كهنة 
اإليبارشـــية وجموع من الشـــعب. حضر االحتفالية األســـقف المســـاعد 
إليبارشـــية أمســـتردام للكنيســـة الكاثوليكية المونسينور هيندركس الذي 
ألقـــى كلمـــة ركـــز خاللهـــا علـــى عظمـــة الكنيســـة القبطيـــة التـــي تتحمـــل 
اآلالم وتســـير وراء المســـيح شـــاهدًة له بحبها، حاثًّا ضمير العالم على 

محاربـــة اإلرهاب. 
كمـــا شـــارك فـــي التأبيـــن أيًضا عدد من ممثلي الكنائس الســـريانية 
واإلثيوبيـــة واإلريتريـــة واألنجليكانيـــة، وممثلـــون عـــن مجلـــس الكنائس 
الهولنديـــة، ومجلـــس كنائـــس أمســـتردام، ورؤســـاء أديـــرة البندكـــت بــــ

Egmond بهولنـــدا وبــــChevetogne ببلجيـــكا.
كما حضرت السيدة كوبي فان بركم عمدة حي شمال أمستردام، 
والقنصـــل المصـــري بالهـــاي محمد شـــريف، واألســـتاذ الدكتـــور جاك 

فان فيليت أســـتاذ المصريـــات والقبطيات بجامعة اليدن.

شهيدان جديدان ينضمان 
لشهداء أحد الشعانني

انضـــم اثنـــان من مصابي حادث التفجير اإلرهابي بكنيســـة 
مـــار جرجـــس بطنطا إلـــى كوكبة شـــهداء الحادث، والشـــهيدان 

الجديـــدان هما:

29- الشهيد ريمون يوسف جرجس
والـــذي رقـــد فـــي الرب يوم الســـبت 20 مايو 2017م، وكان 
قـــد ســـافر إلـــى ألمانيـــا قبل أســـبوعين بعـــد تدهور حالتـــه الصحية، 
غيـــر أنـــه أســـلم روحـــه بالمستشـــفى هناك بعد توقـــف عضلة القلب 
بشـــكل مفاجـــئ، وتـــم إخطـــار الســـفارة المصريـــة بألمانيـــا والتـــي 
أبلغـــت الخارجيـــة. وقد عاد جثمان الشـــهيد للقاهرة وُأقيمت صالة 
الجنـــازة صبـــاح يـــوم األربعاء 24 مايو 2017م، بكنيســـة الشـــهيد 
أبانـــوب الملحقـــة بكنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس أبـــو النجـــا بطنطـــا، 
بحضـــور نيافـــة االنبـــا بـــوال أســـقف طنطـــا وتوابعهـــا، ولفيـــف من 
اآلبـــاء كهنـــة طنطـــا. وقـــد ُدِفـــن جثمـــان الشـــهيد مع رفاقه الشـــهداء 

داخل الكنيســـة.

30- الشهيد بوال عبد اهلل
وفي يوم االثنين 29 مايو 2017م، رقد في الرب الشـــهيد 
بـــوال عبد اهلل الـــذي كان من مصابي حـــادث التفجير، وقد ُأقيمت 
صلـــوات الجنـــازة مســـاء يـــوم االثنيـــن 29 مايـــو بكنيســـة الشـــهيد 

أبانـــوب الملحقـــة بكنيســـة الشـــهيد مارجرجس أبـــو النجا بطنطا.

االحتفال بذكرى األربعني لشهداء أحد السعف
: شهداء كنيسة مار جرجس بطنطا

ً
أوال

أقيـــم صبـــاح يـــوم الســـبت 20 مايـــو 2017م، بكنيســـة القديـــس 
أبانوب الملحقة بكنيســـة مار جرجس بطنطا، قداس األربعين لشـــهداء 
أحـــد الســـعف الذيـــن ُاسُتشـــهدوا جـــراء التفجيـــر اإلرهابي بالكنيســـة يوم 
أحـــد الســـعف. قـــام بالصـــالة نيافـــة األنبـــا بوال أســـقف طنطا، يشـــاركه 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا أغابيـــوس أســـقف دلجـــا وديـــر مـــواس، األنبا 
مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا، األنبا يوأنس أســـقف أسيوط، األنبا 
مينـــا أســـقف ورئيـــس ديـــر مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة، األنبـــا دانيـــال 
أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــوال بالبحر األحمـــر، األنبا صليب أســـقف 
ميـــت غمـــر، األنبـــا كاراس األســـقف العـــام بالمحلـــة الكبـــرى، ومعهـــم 
القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل البطريركيـــة بالقاهـــرة، وجمع 
إيبارشـــية طنطـــا واإليبارشـــيات المجـــاورة، وأســـر  كبيـــر مـــن كهنـــة 

الشـــهداء، وجمـــوع غفيـــرة من الشـــعب.
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المنيا ومركز مدينة ســـمالوط، والذين زاروا الســـيدة دير العذراء 
بجبـــل الطيـــر أثنـــاء موســـم احتفـــاالت الديـــر والتي تُقام ســـنويًّا في 
األســـبوع الذي ينتهي بعيد الصعود المجيد. وقد قدم نيافته للســـيد 

المحافـــظ أيقونـــة قبطية للعائلة المقدســـة تذكاًرا لالحتفاالت.

نائب وزير اآلثار يزور 
ادلير األمحر

قـــام نائـــب وزيـــر اآلثـــار، األســـتاذ الدكتـــور محمـــد أحمـــد عبـــد 
اللطيـــف، يـــوم األحـــد 21 مايـــو 2017م، بزيـــارة دير القديســـين األنبا 
بيجول واألنبا بشـــاي )الدير األحمر( بســـوهاج، وقد تفقد أثناء الزيارة 
كنيســـة الدير األثرية واســـتمع لشـــرح من القمص أنطونيوس الشـــنودي 
أمين الدير عن تاريخ هذه الكنيســـة وأعمال الترميم التي ُأجريت لها. 
رافق الدكتور عبد اللطيف أثناء الزيارة األســـتاذ محمد عبد الرســـول 
رئيـــس اإلدارة المركزيـــة آلثـــار جنـــوب الصعيـــد واألســـتاذ مصطفـــى 
أحمـــد مديـــر عام حفائـــر جنوب الصعيد ومديرو ومفتشـــو قطاع اآلثار 

اإلســـالمية والقبطية بالمنطقة.

القمص روفائيل الصموئييل
رقـــد فـــــــي الــــــــرب يـــــــــوم األحـــــــد 
القمــــــــص  الراهــــــــب   2017/5/14
روفائيــــــــل الصموئيلـــــــي، عن عمـــــر 
قرابـــة 63 عاًمـــا. ترهب بدير القديس 
األنبـــا صموئيل في يوم 1978/7/4، 
وقضـــى في الرهبنـــة 39 عاًما، راهًبا 
فاضـــاًل متواضًعـــا محبوًبـــا. وقـــد خـــدم 

فـــي ديـــر مـــار جرجـــس الحديـــدي بأخميـــم قرابـــة 27 عاًمـــا، 
ثـــم عـــاد إلـــى ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل. وقـــد صلى على 
جثمانـــه الطاهـــر، نيافـــة األنبـــا باســـيليوس أســـقف ورئيـــس 
أســـقف طمـــوه وتوابعهـــا،  األنبـــا صموئيـــل  ونيافـــة  الديـــر، 
واآلبـــاء مجمـــع رهبـــان الديـــر ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الرهبـــان 
والكهنـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا باســـيليوس واآلبـــاء 

مجمـــع رهبـــان الديـــر، وســـائر محبيـــه.

ختريج دفعة من محلة املاچيستري 
من لكية ACTS بلوس آچنلوس

تـــم يـــوم االثنيـــن 15 مايـــو 2017م، االحتفـــال بتخـــرج أول 
مـــن كليـــة  الالهـــوت  فـــي  الماچيســـتير  مـــن حملـــة درجـــة  دفعـــه 
القديســـين أثناســـيوس و كيرلـــس الالهوتيـــة ACTS بكليرمونـــت 
كاليفورنيـــا. حضـــر االحتفاليـــة أصحـــاب النيافة: األنبا ســـيرابيون 
مطـــران لـــوس آنچلـــوس، واألنبـــا رافائيل األســـقف العـــام لكنائس 
كيرلـــس  واألنبـــا  المقـــدس،  المجمـــع  وســـكرتير  القاهـــرة  وســـط 
األســـقف العـــام بلـــوس آنجلـــوس وعميـــد الكليـــة، وأعضـــاء هيئـــة 

التدريـــس، إلـــى جانـــب عـــدد مـــن كهنـــة اإليبارشـــية.

نيافة األنبا بوال يزور 
قيادات املستشفيات العسكرية واحلكومية

ـــي يـــوم الثالثـــاء 23 مايـــو 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا بوال  ف
أســـقف طنطـــا، يرافقـــه وفـــد مكـــون مـــن القـــس بافلـــوس ســـمير 
ســـكرتير لجنـــة العالقـــات العامـــة بالمجمـــع المقـــدس، والمهنـــدس 
المقـــدس،  بالمجمـــع  لجنـــة األزمـــات  الخناجـــري عضـــو  رأفـــت 
بزيارة لقيادات المستشـــفيات العســـكرية بمجمع الجالء والمعادي 
وحلميـــة الزيتـــون باإلضافـــة إلى معهد ناصر، لتقديم الشـــكر عّما 
قدمـــوه ومازالـــوا يقدمونـــه تجـــاه أبنـــاء الكنيســـة مصابـــي حـــادث 

التفجيـــر بطنطـــا يـــوم أحـــد الشـــعانين.

نيافة األنبا بفنوتيوس يستقبل
حمافظ املنيا يف جبل الطري

يـــوم  نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط،  اســـتقبل 
األربعـــاء 24 مايـــو 2017م، اللـــواء عصـــام الديـــن البديـــوي 
محافـــظ المنيـــا، ولفيـــف مـــن القيـــادات األمنية والتنفيذيـــة بمحافظة 
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قال السيـــــــــد المسيــــح 
لتالميــــــــــذه: »َمتَــــــــى َجـــــــاَء 
ي الَِّذي َسُأْرِســـُلُه َأَنا  اْلُمَعـــزِّ
ِإَلْيُكْم ِمَن اآلِب ُروُح اْلَحقِّ 
الَِّذي ِمْن ِعْنــــــِد اآلِب َيْنَبِثُق 
َفهُـــَو َيْشـــَهُد ِلـــي« )يـــو15: 26(. ويقـــــــول المرنــــــم: 
»ُتْرِســـُل ُروَحـــَك َفُتْخَلـــُق. َوُتَجـــدُِّد َوْجـــَه اأَلْرِض« 
)مـــز104: 30(. والمقصــــــــــود أن الــــــــــرب ُيرســـــــــل 

روحـــه فيتـــم تجديـــد الخليقـــة مـــرة أخرى.
ونصلـــي فـــي صالة الســـاعة الثالثـــة: »روحك 
القدوس يا رب الذي أرسلته على تالميذك القديسين 
ورســـلك المكرميـــن فـــي وقت الســـاعة الثالثة؛ هذا ال 
تنزعـــه منـــا أيهـــا الصالـــح، لكـــن جـــّدده في أحشـــائنا. 
قلًبـــا نقًيـــا اخلق فـــّي يا اهلل وروًحا مســـتقيًما جّدده في 
أحشـــائي. ال تطرحنـــي مـــن قـــدام وجهـــك وروحـــك 

القـــدوس ال تنزعـــه منـــي« )القطعـــة األولى(. 
وبهذا نحن نخاطب السيد المسيح الذي أرسل 
روحـــه القـــدوس علـــى تالميـــذه القديســـين فـــي يـــوم 
الخمسين في الساعة الثالثة، لكي يخلق فينا قلًبا نقًيا 

بعمـــل الـــروح القـــدس المتجدد في داخلنا باســـتمرار.
إن االرتبـــاط بيـــن الروح القدس والخليقة، هو 
ارتبـــاط دائـــم فـــي القديـــم والجديـــد. ففـــي بدايـــة خلق 
العالـــم »َوَكاَنـــِت اأَلْرُض َخِرَبًة َوَخاِلَيـــًة َوَعَلى َوْجِه 
اْلَغْمـــِر ُظْلَمـــٌة َوُروُح اهلِل َيـــِرفُّ َعَلـــى َوْجـــِه اْلِمَيـــاِه. 

َوَقـــاَل اهلُل: ِلَيُكـــْن ُنـــوٌر َفـــَكاَن ُنوٌر« )تـــك1: 2، 3(.
وعنـــد تجديـــد الحياة على األرض مرة أخرى 
بعـــد الطوفـــان أرســـل نـــوح الحمامـــة –التـــي ترمـــز 
إلـــى الـــروح القـــدس الـــذي حـــل على الســـيد المســـيح 
عنـــد عمـــاده فـــي نهـــر األردن بهيئـــة جســـمية مثـــل 
حمامـــة- وعـــادت الحمامـــة إلـــى نـــوح وهـــي تحمـــل 
فـــي فمهـــا غصـــن الزيتون إشـــارة إلى عـــودة الحياة 
علـــى األرض مـــرة أخـــرى بعـــد غســـيلها بالطوفان. 
وكان الطوفـــان وتجديـــد الحياة علـــى األرض رمًزا 
بطـــرس  معلمنـــا  قـــال  كمـــا  بالمعموديـــة  للخـــالص 
الرســـول: »اْلُفْلـــُك... الَّـــِذي ِفيـــِه َخَلَص َقِليلُـــوَن، َأْي 
َثَماِنـــي َأْنفُـــٍس ِباْلَمـــاِء. الَّـــِذي ِمثَالُـــُه ُيَخلُِّصَنـــا َنْحـــُن 

.)21 اْلَمْعُموِديَّـــُة« )1بـــط3: 20،  َأِي  اآلَن، 

وقـــال أيًضـــا معلمنـــا بولـــس الرســـول: »َوَلِكْن 
اَل   - ْحَســـاُنُه  َواِإ اهلِل  ُمَخلِِّصَنـــا  ُلْطـــُف  َظَهـــَر  ِحيـــَن 
ِبَأْعَمـــاٍل ِفـــي ِبرٍّ َعِمْلَناَها َنْحـــُن، َبْل ِبُمْقَتَضى َرْحَمِتِه 
وِح  الـــرُّ َوَتْجِديـــِد  الثَّاِنـــي  اْلِميـــاَلِد  ِبَغْســـِل  َخلََّصَنـــا 
اْلقُـــُدِس، الَّـــِذي َســـَكَبُه ِبِغًنـــى َعَلْيَنـــا ِبَيُســـوَع اْلَمِســـيِح 

.)6-4 )تـــي3:  ُمَخلِِّصَنـــا« 
إن تجديـــد الـــروح القـــدس في الخليقـــة الجديدة 
فـــي المســـيح يتـــم في المعمودية الشـــك في هذا على 
اإلطـــالق حيـــث يقـــول بولـــس الرســـول: »ِإْن َكاَن 
َأَحـــٌد ِفي اْلَمِســـيِح َفُهَو َخِليَقـــٌة َجِديَدٌة« )2كو5: 17(.
لهذا خلق الســـيد المســـيح عينين للمولود أعمى 
مـــن الطيـــن وأمـــره أن يذهـــب ويغتســـل فـــي بركـــة 
»ســـلوام« الذي تفسيره »ُمرســـل«. وهذا االسم هو 
إشارة إلى إرسال الروح القدس الذي يخلق لإلنسان 
أعيـــن جديـــدة فـــي المعموديـــة بها يســـتطيع أن يعاين 
ملكـــوت اهلل ألنـــه »ِإْن َكاَن َأَحـــٌد اَل ُيوَلـــُد ِمـــْن َفـــْوُق 
اَل َيْقـــِدُر َأْن َيـــَرى َمَلُكـــوَت اللَّـــِه« )يـــو3:3(. وأيًضـــا 
وِح اَل َيْقـــِدُر  »ِإْن َكاَن َأَحـــٌد اَل ُيوَلـــُد ِمـــَن اْلَمـــاِء َوالـــرُّ
َأْن َيْدُخـــَل َمَلُكـــوَت اللَّـــِه« )يـــو3: 5(. إذن فالُمرَســـل 
هـــو الـــروح القـــدس الذي أرســـله االبن حســـب موعد 
اآلب. لهـــذا قـــال المزمـــور »ُتْرِســـُل ُروَحـــَك َفُتْخَلُق. 

َوُتَجـــدُِّد َوْجـــَه اأَلْرِض« )مـــز104: 30(.
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مـــــــــن الصلــــــــــــــــوات 
القصيرة والمعزيـــــــة فـــــــي 
الكتاب المقدس، صـــــــالة 
أليشع النبـــــــي فــي سفـــــــــر 
الملوك الثاني األصحاح 
السادس، وهي صــــــالة نطق بها اليشــــــــع النبي 
خيل  رأى  بعدما  وارتعب  تلميذه  خاف  عندما 
بالمدينة  محيطة  آرام  ملك  جيش  ومركبات 
التى يعيش فيها أليشع، ألن الملك كان قد علم 
على  إسرائيل  جيش  نصرة  سر  هو  اليشع  أن 
يا  أليشع مضطرًبا: »آِه  تلميذ  جيوشه، فصرخ 
سيِّدي! كيَف َنعَمُل؟«، أّما أليشع فقال له: »ال 
تَخْف، ألنَّ اّلذيَن معنا أكَثُر ِمَن اّلذيَن معُهْم«، 
، افَتْح َعيَنيِه فَفَتَح  وصلى أليشع وقال: »ياَربُّ
َمملوٌء  الَجَبُل  ذا  واإ فأبَصَر،  الُغالِم  َعيَنِي  الرَّبُّ 
لتحفظه  أليَشَع،  َحْوَل  ناٍر  وَمرَكباِت  َخياًل 

وتحامي عنه )2مل15:6–17(.
حياتنا  تتعرض  عندما  كثيرة  مرات  وفي 
نفوسنا  تصغر  والشدائد  واآلالم  للضيقات 
الوسيلة  نفقد  أو  نخاف،  قد  أو  ونضطرب، 
للخروج من الضيق. وهنا يجب أن نتذكر الجبل 
بنا  محيطة  نار  من  ومركبات  خياًل  المملوء 
لتحرسنا وتحمينا. نعم! فاهلل ال يترك شعبه، بل 
هو يحيط بنا ويحفظنا في كل ضيقاتنا، وهو ال 
يسمح لسوء أن يقترب مّنا إاّل بسماح منه وبتدبيره 
تجعلنا  التي  إًذا  المشكلة  فما  لحياتنا.  الصالح 
نضطرب؟ المشكلة هي أننا ال نستطيع ان نرى 

قوة اهلل المحيطة بنا كل األيام، لذلك نحن نحتاج 
أن تكون لنا العين المفتوحة والبصيرة الروحية 
التي بها ندرك حضور اهلل المصاحب لكل أيام 
حياتنا، نحتاج فقط أن تنفتح أعيننا فنبصر... 
النارية،  والمركبات  بالخيل  ممتلًئا  كان  فالجبل 
وكان أليشع مطمئًنا ألنه يراها، أّما الغالم فكان 
مضطرًبا ألنه ال يستطيع أن يراها.. وهنا نحتاج 
أرى  لكي  عينّي  رب  يا  افتح  نصلي:  أن  فقط 

يمينك التي تحفظني..
األيام  هذه  وأوالدها  الكنيسة  تتعّرض  نعم 
ألوقات صعبة وآالم مبرحة، ولكن هذه جميعها 
فقط  نحتاج  لكننا  تركنا،  قد  الرب  أن  تعني  ال 
الرب،  عند  من  هو  الخالص  أن  ندرك  أن 
بنفسه  وهو  لنا،  موجود  هو  بذاته  اهلل  وأن 
لكي  عنا  الكنيسة  تصلي  لذلك  عنا..  يدافع 
التي تطمئن بوجود  لنا البصيرة الروحية  تكون 
الرب وسط كل اآلالم وتقول: “طوبي لعيونكم 
دائًما  نصلي  أن  نحتاج  ونحن  تبصر”.  ألنها 
يا رب عينّي ألرى  “افتح  النبي:  أليشع  صالة 
حضورك وحفظك”، ولذلك كانت طلبة األعمى 
داُوَد،  ابَن  َيسوُع  »يا  الرب:  وراء  الذي صرخ 
أْن  ُتريُد  »ماذا  الرب:  سأله  فلما  ارَحمني!«.. 
أفَعَل بَك؟«، كانت طلبته الوحيدة: »يا سيُِّد، أْن 

ُأبِصَر!« )لو43-35:18(.
التي  المفتوحة  العين  لنا  تكون  كيف 

تشعر بحفظ اهلل وتدرك وجوده؟

1- يحفظنـــــا جًدا االقتـــــراب من المذبح 
المقدس، واالشتــــــراك في جسد الـــــــرب ودمه. 
فالكتاب يحكي عن تلميذي عمواس أنهما عندما 
أعينهما  انفتحت  وأعطاهم،  الخبز  يسوع  كسر 
وعرفاه.. لذلك فالتنــــــــاول من األســـــــــرار المقدسة 

يحفظ لنا سالمنا باالتحاد الدائم مع الرب.
2- تحفظنا أيًضا صلواتنا المتضعة التي 
النبي  داود  كتب  فهكذا  الرب.  معونة  تطلب 
»إليك رفعُت عينّي يا ساكن السماء. فها هما 
مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم« )مز123(. 
نحتاج أن نصلي ال معترضين على حكمة الرب، 
بل في خضوع وخشوع نطلب معونته. فالعين 
المعترضة على تدبير اهلل تعّطل اإلنسان من 
الشعور بعنايته، لذلك يوصينا الكتاب »ال تُكْن 

َحكيًما في َعيَنْي َنفِسَك« )أم7:3(.
3- يحفظنا الحرص من كل شهوة رديئة 
أن  نحتاج  فنحن  اهلل.  عن  تفصلنا  خطية  أو 
نموت عن شهواتنا ورغباتنا الشخصية ونعيش 
بقلوب نقية، فحواء فقدت الشعور بحضور اهلل 
في مشاكل  ولوط وقع  الشجرة،  اشتهت  عندما 

عّدة عندما رفع عينيه واشتهى أرًضا مثمرة. 
4- يحفظنــــــا النظـــــر لداخلنــا. فال تنظر 
الكثيرين  وتتهم  المحيطين  فتلوم  فقط  حولك 
بالتقصير والتخاذل، ربما فعاًل هناك أخطاء من 
لكن ما يحفظ سالمك واطمئنانك هو  كثيرين، 
يحزن  ما  كل  من  وتحفظها  لحياتك  تنظر  أن 

الرب، حينئذ تتمتع بالشعور بحفظه ورعايته.
ليعطنا الرب سالًما في كل ضيقاتنا أنه ال 
يتخّلى عنا، ويفتح عيوننا لنرى خالصه القوي.
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تعزيــــــات السمــــــــــاء 
ألسر شهــــــداء االعتــــــداء 
اإلرهابـــي الغاشـــــــــم على 
طريـــــــــق ديـــــــــــــر األنبـــــــــــا 
صموئيـــــــل، وصلواتنــــــــــا 
جميًعـــا للمصابيـــن.. إن هذا االعتداء اإلرهابي 
الغاشـــم علـــى مســـيحيين فـــي طريق ديـــر األنبا 
صموئيل المعترف، وســـقوط شـــهداء بالعشرات 
ومصابيـــن، لهـــو أمر جلل، هّز مشـــاعر العالم 
كلـــه!! إنهـــم مـــن قيـــل عنهـــم فـــي ســـفر الرؤيـــا: 
ـــا َفتَـــَح اْلَخْتـــَم اْلَخاِمـــَس، َرَأْيـــُت َتْحـــَت  »َوَلمَّ
اْلَمْذَبـــِح ُنفُـــوَس الَِّذيـــَن ُقِتلُـــوا ِمْن َأْجـــِل َكِلَمِة 
اهلِل، َوِمْن َأْجِل الشَّـــَهاَدِة الَِّتـــي َكاَنْت ِعْنَدُهْم، 
َوَصَرُخـــوا ِبَصـــْوٍت َعِظيـــٍم َقاِئِليـــَن: َحتَّى َمَتى 
َتْقِضـــي  اَل  َواْلَحـــقُّ،  اْلقُـــدُّوُس  السَّـــيُِّد  َأيَُّهـــا 
َوَتْنَتِقـــُم ِلِدَماِئَنـــا ِمَن السَّـــاِكِنيَن َعَلى اأَلْرِض؟ 
َفُأْعُطـــوا ُكلُّ َواِحـــٍد ِثَياًبـــا ِبيًضا، َوِقيـــَل َلُهْم َأْن 
ــى َيْكَمـــَل  َيْســـَتِريُحوا َزَماًنـــا َيِســـيًرا َأْيًضـــا َحتَـّ
ْخَوُتُهـــْم َأْيًضـــا، اْلَعِتيُدوَن  اْلَعِبيـــُد ُرَفَقاُؤُهـــْم، َواِإ

َأْن ُيْقَتلُـــوا ِمْثَلُهـــْم« )رؤ11-9:6(.
نرجـــو مـــن الـــرب أن يســـند هذه األســـرات 
العزيـــزة بروحـــه القدوس، وينقـــذ مصرنا الحبيبة 

مـــن هـــذا اإلرهـــاب األســـود. إن وعـــد اهلل قائـــم: 
»أََنـــا َمَعُكـــْم ُكلَّ األَيَّـــاِم ِإَلـــى اْنِقَضـــاِء الدَّْهـــِر. 
آِميـــَن« )مـــت20:28(. وكذلـــك وعـــده بأمجـــاد 
الملكوت للشـــهداء األطهار، إذ تســـتقر نفوســـهم 
تحـــت المذبـــح، فـــي انتظـــار القيامـــة المجيـــدة، 

الســـعيد. والملكوت 
لقـــد قـــال القديـــس إغناطيـــــــوس حامـــل 
اإللــــــه، وأســـقف أنطاكيــــــــة ألوالده كثيـــًرا: »ال 
أعتقد أني أحب ســـيدنا يســـوع المســـيح دون 
أن يســـفك دمي ألجله«. وكتب قبل استشهاده 
لمسيحيي روما رسالة قال فيها: »اطلب إليكــــم 

أاّل تظهـــروا لـــي عطًفا في غيـــر أوانه...« 
المجـــد للشـــهداء األطهــــــــار فـــي أحضـــان 
الـــرب يســـوع. فهم شـــهداء أبـــرار، ونحن نطلب 
صلواتهم عنا، ونحن ال نستحق وطأة أقدامهم، 
وفعـــاًل  النجـــاة،  يقبلـــوا  ولـــم  شـــهداء  ماتـــوا  إذ 
عملـــوا بقول البابا شـــنوده الثالـــث عندما قال: 
ليـــس  اســـتقبلوا االستشـــهاد،  الشـــهداء  »آباؤنـــا 
نما باألكثر بفرح« ..  فقـــط باحتمـــال ورضى، واإ
ومـــع أنـــه كان فرصـــة لبعضهـــم للنجـــاة، لكنهـــم 

رفضـــوا وفضلوا اإلستشـــهاد.
قال القديس يوســـتينوس الشـــهيد: »إن 

دمـــاء الشـــهداء هـــي بـــذار اإليمـــان: فالشـــهداء 
هـــم فـــوق القديســـين والمؤمنين، وتحت الرســـل، 
واآلبـــاء، واألنبيـــاء ورؤســـاء المالئكـــة، وفـــوق 

الـــكل تأتـــي الســـيدة العـــذراء أم النـــور«.
* أنتم اآلن شفعاء لنا جميًعا..

* ارتفعتـــم فـــــــــــوق مستــــــــــوى المؤمنيــــــــن، 
والقديســـين، وصرتـــم فـــي مصــــــــاف الشهـــــــــداء 
األبرار، الذين ســـفكوا دماءهـــــــــــم مـــــــــــن أجـــــــــــل 

اســـم المســـيح.
* شـــفاعتكم قويــــــــة، صلواتكــــــــم مقدســـــــــة 
ومقبولة، إذ تتشفعون فـــــــــي ضعفنـــــــــــــا، أمـــــــــــام 

اهلل القديـــر.
* أنتـــم اآلن فـــي حضــــــــرة الرب، وشـــركة 
أمنـــا العـــذراء، وكل صفـــوف رؤســـاء المالئكـــة 

والرســـل الشـــهداء والقديســـين..
* انتم اآلن مع محفل األبـــرار والقديسيـــــن 
فـــي حالـــة تسبيــــــــــح دائــــــــــــم، وفـــــــــــرح مجيـــــــــــد، 

وأمجاد ســـمائية...
* صلواتكـــم تسندنـــــــــــا بشفاعـــــــــة آبائنـــــــــا 
القديســـين، وصلـــوات راعينـــا الحبيـــب قداســـة 
البابـــا تواضروس الثاني، وأحبــــــــار الكنيســـة 
مصـــر  فـــي  الكهنـــة  اآلبـــاء  وكل  اآلجـــالء، 
والمهجـــر، وجميع األراخنـــــــــة والشمامســـــــة 

وكل الشـــعب.
الرب يقبل صلوات 

الشهداء األبرار عنا آمين.

mossa@intouch.com

كثـــرت فـــــــــي هــــــــذه 
األيام أعـــــــداد الشهـــــــــداء 
الذيـــن قدمـــــــــوا دماءهــــــــم 
بحب كبيــــــــر هلل. ونحـــــن 
فــــــــي أيـــــــــــام الخماسيـــــــــن 
المقدســـة التي نحتفل فيها بقيامة الســـيد المســـيح 
الرائـــع  اللحـــن  ونـــرّدد  المـــوت،  علـــى  منتصـــًرا 
داس  بالمـــوت  األمـــوات،  مـــن  قـــام  »المســـيح 
المـــوت، والذيـــن فـــي القبـــور أنعـــم لهـــم بالحيـــاة 
األبديـــة«. والشـــهيد تنطبـــق عليه عبـــارة »بموته 
داس المـــوت«، أي لـــم يمـــت ألنـــه ُحِكـــَم عليـــه 
بالمـــوت، لكـــن ألنـــه يملك الحيـــاة األبدية، لذلك 
َقِبـــَل المـــوت طواعيـــة ليبيد المـــوت، ويعلن مجد 

القيامـــة. لمـــاذا؟! لألســـباب اآلتيـــة:
)1( ألنـــه شـــهد للقيامـــة: بقبولـــه الموت 
بـــال خـــوف وال تـــردد ودمه يصـــرخ، كما قال اهلل 
عـــن هابيـــل حين تحدث مع قاتله قايين شـــقيقه 
لأســـف: »صـــوُت َدِم أخيـــَك صـــاِرٌخ إَلـــيَّ ِمـــَن 
ْن ماَت،  األرِض« )تـــك10:4(، وقيـــل عنه: »واإ
يَتكلَّـــْم َبعُد!« )عـــب4:11(، أي أنه حيٌّ بروحه 
ودمـــه يصـــرخ مطالًبـــا اهلل بالدينونـــة لمـــن قتلـــه 
وســـفك دمـــه هكـــذا. والشـــهيد ينـــال إكليـــل المجد 

فـــي القيامـــة، وتضـــيء جراحاته أكثـــر من باقي 
الجســـد في القيامة، لذلك نصلي ونقول: »يأتي 
الشـــهداء حامليـــن عذاباتهـــم، ويأتـــي الصديقـــون 
حامليـــن فضائلهـــم، ويأتـــي ابـــن اهلل فـــي مجـــده 
ومجـــد أبيـــه ويجازي كل واحد حســـب أعماله«.
)2( وشـــهادة الدم أقوى شـــهادة: ألنه ال 
يمـــوت أحـــد مـــن أجـــل شـــيء غيـــر حقيقـــي، بل 
ســـفك الـــدم يؤكـــد صحة المعتقد، ومـــن هنا كان 
ســـفك الـــدم عالمـــة صحـــة اإليمـــان، ومـــن هنـــا 
كانـــت أضعـــف شـــهادة هي شـــهادة الفـــم، وأقوى 
شـــهادة هـــي شـــهادة الـــدم. لذلـــك نحـــن َنعتبـــر 
َمـــْن ُقِتلُـــوا مـــن المؤمنيـــن الصادقين فـــي إيمانهم 
يشـــهدون لصحـــة إيمانهـــم. ومـــن هـــذا جـــاءت 
العالقـــة بيـــن االستشـــهاد وانتشـــار اإليمان »فدم 
الشـــهداء بـــذار اإليمـــان«، لذلـــك َمـــْن يظـــن أنـــه 
بقتـــل المســـيحيين يقضـــي علـــى المســـيحية هـــو 
واهـــم ومخطـــئ تماًمـــا. وهـــذا مـــا حـــدث بالفعـــل 
حيـــن حـــاول الوثنيـــون القضـــاء على المســـيحية 
بقتل المســـيحيين، ومع ذلك انتشـــرت المســـيحية 
مـــن  تماًمـــا  وانتهـــت  الوثنيـــة  وتالشـــت  أكثـــر، 
بَحســـِبما  »ولكـــن  بالمســـيحية.  الكـــرازة  أماكـــن 
أَذّلوُهـــم هكـــذا َنَمـــْوا وامتَـــّدوا« )خـــر12:1(، أي 

بالقـــدر الـــذي تُقـــاَوم بـــه المســـيحية، بالقدر الذي 
تنتشـــر بـــه وتزدهـــر أيًضا كشـــجرة مورقـــة مثمرة 
بأفـــرع كثيـــرة تزداد دائًما وتُثمـــر دائًما بقوة، ويتم 
قـــول الـــرب للرســـل القديســـين »أَقمُتُكـــْم لَتذَهبـــوا 
وتأتـــوا بَثَمـــٍر، وَيـــدوَم َثَمُرُكـــْم « )يـــو16:15(0

)3( والشـــهيد يعلـــن باستشـــهاده إيمانه 
بالحيـــاة األبديـــة: إنـــه يضّحـــي بالحيـــاة الوقتية 
التـــي البـــد أن تنتهـــي لينـــال الحيـــاة األبدية التي 
ال تنتهـــي مطلًقـــا، والدائـــم بـــال شـــك أقـــوى مـــن 
المؤقـــت وأهـــم بكثيـــر، لذلـــك فالعالقـــة قوية بين 
االستشـــهاد والقيامـــة، ألن الشـــهيد يطلب المجد 
ًيـــا بالمجـــد الباطـــل العالمي الذي  األبـــدي مضحِّ
ال يســـتمر وال يفيـــد. مـــن هنـــا نســـتطيع أن نفهـــم 
شـــجاعة الشـــهيد الـــذي ال ُيخيفه تهديـــد أو وعيد 
أو أّيـــة تخويفـــات، ويتقـــدم بجـــرأة نحـــو المـــوت، 
للمـــوت كمـــا  الغالبـــة  القيامـــة  قـــوة  يملـــك  ألنـــه 
وّضحنـــا... وال شـــك أن خبـــرة الشـــهداء الذيـــن 
قّدمتهـــم المســـيحية بـــاآلالف عبر األجيـــال كلها 
تؤكـــد تمســـكهم بالحيـــاة األبدية كوعـــد المخلص 
لًنـــا: »بضيقـــاٍت كثيـــَرٍة َينَبغـــي أْن َندُخَل ملكوَت 
اهلِل« )أع22:14(، وأيًضا المبدأ الروحي »ألنَّ 
ِخفَّـــَة ضيَقِتنـــا الوقتيََّة تُنِشـــُئ لنا أكثَـــَر فأكَثَر ِثَقَل 
َمجـــٍد أبديًّا« )رو17:4(، بهذا يمكننا أن نتعّزي 
ونفـــرح بشـــهدائنا القديســـين، ُقدامـــى ومعاصرين 

قدوتنـــا الصالحة.

anbabenyamin@hotmail.com
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hgby@suscopts.org

ونحــــن نعتصــــر ألًما 
الدموية  األحـــــداث  علـــــى 
المتالحقــــة التــــــي يتعّرض 
لهـــــا األقبــــــاط في مصر، 
أقتبس من ميمر »يونــــــــــان 
النبـــي والنداء إلى نينوى« لمار يعقوب السروجي 
الكلمات الرائعة التالية لكي نتذكر جميًعا أن القصد 

الوحيد من وراء تلك األحداث هو توبتنا جميًعا:
اإلثم  فيها  ُاقُتِرف  التي  العظيمة  »المدينة 
الكبير، اضطرم حنان عظيم يحييها بتوبتها. غنيٌّ 
ضنيٌن  صالحات.  المملوء  الحّنان  ذلك  بالمراحم 
الحنان.  غضبه وضئيٌل ليسيء كثيًرا. حاذٌق في 
أنها  رأى  وعندما  قوسه،  مأل  الرأفة...  فيه  غنية 
كانت ُمعّراة، أشار إليها لتلبس سالًحا مسبوًكا من 
الطلبة. رفع عصاه فوق رأسها، وبما أنها ما أحست، 
إليها لتحّس وتدعو الرحمة فتخلصها. رفع  أرسل 
ذ كانت نائمة صرخ وأيقظها  يده ليضربها مهلًكا، واإ
لئال ُتَعذَّب وهي نائمة. هّبت الغيرة من العدل على 

التوبة.  إلى  لتهرب  إليها  أرسل  وبالنعمة  الحقيرة، 
حنانه  فتقدمه  إلبادتها،  المدينة  على  غضبه  ثار 
يوصد دونه األبواب فال يدخلها. لو أن تلك الرحمة 
النذير؟  إرسال  إلى  اضطر  ِلَم  هناك  كانت  ما 
فرصــــــة  بالتوبـــــــــة  فتكون  الشرور  ليجنبهم  أرسله 

فال يهلكون...
رسالة  مثل  طلبتها  بالدموع  )نينوى(  وكتبت 
أرسلتها إلى اهلل في مقره السامي: أتوسل إليك يا 
الغضب اآلتي  أبعد  الُمهيَّأ لي.  الحكم  أبطل  رب 
السيف  ُرّد  رب  يا  أسألك  والِشه.  أسواري  يدمر 
رأسي  فوق  الجاثم  الغضب  وُرّد  علّي.  الُمسلَّط 
بّي  ُمخرِّ عني  ُرّد  رب  يا  أسألك  به.  ُأَعاَقب  لئال 
الذين يتوّعدونني. واحفظ من االضطراب أسواري 
من  أبنيتي  احفظ  رب  يا  أسألك  بي.  المحيطة 
تحرص  التي  أبوابي  خراب  دون  ولتقم  الدمار. 
علّي. يسألك تاج الَمِلك الذي ُانُتِزع منه، والعرش 
الذي ُأخِلي من الملك إلى أن تأمر. يتوسل إليك يا 
رب شيوخي المكبون على وجوههم، وكل أشرافي 

الممتلئـــــة وجوههم رماًدا. يسألك األطفــــــال بالصوم 
في  األلم  ترين  اللواتي  واألمهات  أنهكهم،  الذي 
أوالدهن. تتوسل البتول من أجل نضارتها كي ال 
تفسد. والمتأّهلة )المتزوجة( ألجل شريكها كي ال 
وكل  األرملة  رب  يا  أيًضا  إليك  تتوسل  يتعذب. 
أحبائها.  مع  بالخراب  الغضب  يلّفها  لئال  أيتامها 
إلى  أحباؤهن  ُيسلَّم  لئال  الوالدات وأوالدهن  تسألك 
لئال  البار  الزواج  ُنّظام  يسألك  الغضب.  أيدي 
ُيمَنعوا من الذرية بمصيبة عظمى. تتوسل العاقر 
تصبح  المدينة  ترى،  فال  ثمرة  لترى  ق  تتشوَّ التي 
كلها عاقًرا. تصرخ إليك الحوامل في ضيقاتهن لئال 
إليك  يضرع  المنازل.  تحت  الدمار  في  تسقطهن 
الرضع مع األرحام يا منير الكل، لتفتح لهم باب 
المراحم ويبصروا النور. تسألك األبراج الشاهقة مع 
سكانها كي ال ُيرَسل صوت الرعب فيهدمها. يضرع 
إليك سورنا المرتفع لتكون سوره، فال ُيفَضى إلى 
الدمار في السقوط كأنما في السبي. تطلب المدينة 
التي أخافها يونان باألخبار السيئة. استجبها فهي 
أرسل رحمة  بها.  لترضى  إليك  وتتوسل  تتضايق 
حناُنك  ضيقي  ليفرج  متضايقة.  فأنا  أبوابي  تفتح 
فأنا في  نعمتك  فلتساعدني  فأنا في شّدة.  العظيم 
كرب. ليكن حبك العظيم طبيًبا لي فأنا مريضة«.

يأتــــــي  أيـــــــن  من 
في  بالقـــــوة  الشهـــداء 

مواجهة الموت؟
الكثيـــــــــــــرون  يــــــرى 
العذابــــــــــات  مواجهــــــة  أن 
ويخشى  البشر،  طاقة  يفوق  أمر  هو  والموت 
الكثيـــــــــــــرون من تلك المواجهــــــــة خوًفا مــــــــن أن 
يضعفوا أو يخوروا أو ينكــــــــروا. ومن الصلوات 
الكنيسـة:  ليتورجيات  في  كثيًرا  نرّددهـــــا  التي 
النفـس  إلى  األرثوذكسي  اإليمـان  علـــــــــى  »ثّبتنا 
يمــوت  أن  أحد  كل  قلب  شهوة  وهي  األخير«، 
الذي  ذاته  الشخص  أن  ونرى  إيمانــــــه.  علــــى 
هو  بالخوف،  ذويه  ويحارب  الشيطان  يحاربه 
تلك  في  اهلل  من  عادية  غير  قوة  يكتسب  نفسه 
»فَمَتى  قائاًل:  المسيح  السيد  وعد  وقد  الساعة. 
بما  َقبُل  ِمْن  تعَتنوا  فال  لُيَسلِّموُكْم،  ساقوُكْم 
ِتلَك  في  ُأعطيُتْم  َمهما  بل  تهَتّموا،  تَتكلَّموَن وال 
الّساَعِة فبذلَك تكلَّموا. ألْن َلسُتْم أنُتُم الُمَتكلِّميَن بل 

الّروُح الُقُدُس« )مرقس11:13(.
إن االستشهاد هو عمــــــل من أعمــــــــال الروح 
على  ُيقِبل  أن  ما  شخص  يستطيع  ال  القدس، 
الموت ما لم يعطه الروح القدس. وفي جنازات 
وينوحون  يبكون  الناس  كان  األخيرة،  الشهداء 
مثلما كانت مريم ومرثا )يوحنا31:11(، وأهل 
بكوا  الذين  والكثيرين  )أعمال39:9(،  طابيثا 
اآلباء واألنبياء عند موتهم ودفنهم، وكذلك نقول 
في   Tennau )مديح  بالقيامة  االحتفال  في 
باكًرا  النسوة  »أسرعت  الليل(:  نصف  تسبحة 
وقد  يُنحَن«؛  الطيب  حامالت  قبرك،  إلى  جًدا 
واحترمنا  البشري،  الُبعد  عن  يعّبرون  تركناهم 
مشاعرهم وبكاءهم ونحيبهم، ولم يطلب من أحد 
جاء  أن  ما  ولكن  البكاء.  عن  يكّفوا  أن  منهم 
موعد تالوة قانون اإليمان حتى اختفت في لحظة 
تلك المظاهر البشرية، ليتحول الحزانى الباكون 
قّوة  كاألسود،  بقّوة  إيمانهم  يعلنون  جبابرة  إلى 

الكنيسة  وليس  المحيطة  المنطقة  أركان  رّجت 
كمؤمنين  ولكن  ضعفــــــــاء،  كبشـــــــر  فنحن  فقط! 
أقوياء. وكأني بالمصلين المشيِّعين يقولون: تلك 

عواطفنا وهذا إيماننا.
)رفيقة  فيليستـــــاس  بالشهيدة  ذلك  ذّكرني 
الشهيدة بربتوا( وكانت ما تزال موعوظة مقبلة 
على سر العماد، فلما قبضوا عليها وساقوها إلى 
كانت  إذ  الوضع  آالم  المحاكمة جاءتها  موضع 
أنت  »ها  قائلين:  الجنود  منها  فسخر  حبلى، 
تتألمين من المخاض، فكيف ستحتملين التعذيب 
والموت؟!«، فأجابت بشجاعة إن هذه اآلالم هي 
فسوف  تلك  وأّما  البشري،  والعمل  بشرية  آالم 
أتألم  »إني  إلهي:  عمل  ألنه  فيها  اهلل  يعينني 
اآلن، أّما غًدا فيتألم عني آخر هو سيدي يسوع 
الطبيعة،  تقاوم  الطبيعية  القوة  اليوم  المسيح. 
أشد  على  اإللهية  النعمة  فّي  تنتصر  الغد  وفي 
ما أعددتم لي من التعذيب«، فهي كإنسانة تتألم، 
وكمسيحية تتحول إلى عمالقة. إن المسيح نفسه 

تألم بالجسد، وصبر على العذاب والموت.
أركان  كافة  اكتملت  األخير  الحادث  وفي 
الشهادة، إذ سألوهم عن هويتهم الدينية ثم طلبوا 
إيمانهم، فلما رفضوا قتلوهم،  التخلي عن  منهم 
وبالتالي ماتوا على اإليمان، وهذا هو الجديد في 
الحاث األخير مقارنة بحوادث أخرى، حيث لم 
تكن َثّمة فرصة لمحاورة كل من بالكنيسة لسؤال 
مسيحيون  بأنهم  فاكتفوا  قتلهم،  قبل  الشهداء 
ردٌّ  هذا  وفي  وقتلوهم،  الكنيسة  داخل  يصّلون 
على الذين يّدعون أن القتلى ليسو شهداء ألنه لم 
عطاؤهم الفرصة لينكروا، فينجوا  تتم مناقشتهم واإ

بذلك من الموت.
وفيما يتســـــــاءل بعض من ذوي الشهــــــــــداء 
خالل  للشهــــــــداء  الضعفات  بعض  بخصوص 
حياتهم بالجسد، نقول إنه ال يوجد عبد بال خطية 
ولو كانت حياته يوًما واحًدا على األرض، ولو 
العديد  أن  كما  ساعات.  منذ  معترًفا  تائًبا  كان 

من الشهــــــــداء في العصـــــور األولى كانوا وثنيين 
إيمانهم  أعلنوا  حين  استشهادهم،  لحظة  حتى 
الفور.  على  بقتلهم  الوالي  فأمر  مفاجئ  بشكل 
معمودية،  االستشهاد  أن  الكنيسة  ضمير  وفي 
والمعمودية غفران لجميع الخطايا السابقة، وال 
المسيح،  إنسان عن  يموت  أن  أعظم من  يوجد 

فهو يظهر بذلك أّية محبة هلل في قلبه.
اإلنسان  عاش  مهما  ستنقضي  الحياة  إن 
حتى ولو عـــــــاش عمـــــــــر متوشالــــــح )969 سنة( 
ولكن المهم هو مصيره األبدي، ألن هذه الحياة 
مهما طالت فهي كنقطة ماء بالنسبة لبحر إذا ما 

قيست بالحياة األبدية. 
شك  بال  فهي  موتهم،  في  المعاناة  وعن 
أهون كثيًرا من معاناة شهور وسنين تحت وطأة 
األمراض والجراحات والتنقل بين المستشفيات، 
وقد سمعت بنفسي من بعض المصابين أنهم في 
حالتهم هذه ورغم شكرهم هلل لنجاتهم، أاّل أنهم 
الذين  يتمّنون لو كانوا قد انضموا إلى الشهداء 

كانوا معهم في اليوم ذاته.
قابلِك  إذا  أمس:  أول  البنتها  أم  قالت 
شخص وسألِك عن ديانتِك فال تخفي بل أعلني 
ذا طلب منك أن تنكري المسيح  أنك مسيحية، واإ
أن  ويمكن  بإيمانك،  وتمسكي  بشدة  فارفضي 
بعدها تكونين في  تشعري وقتها بضربة خفيفة 
السماء مع بابا يسوع والمالئكة وأطفال كثيرين.

علينا أن نمارس حياتنا بشكل طبيعي في 
العمل واألسرة والخدمة، وال نكرس كل الوقت 
والفكر في انتظار حادث جديد قد ُنقَتل فيه، بل 
بِّ َنموُت.  ْن ُمتنا فللرَّ بِّ َنعيُش، واإ »إْن ِعشنا فللرَّ
بِّ َنحُن« )رومية8:14(. ْن ُمتنا فللرَّ فإْن ِعشنا واإ

سيما  وال  بكم،  وفخورون  بهم.  فخورون 
األمهات الالتي ربَّيَن هؤالء الشهداء على اإليمان 
والخدام  الكهنة  باآلباء  وفخورون  المستقيم. 
هذا  فكان  خدمتهم  في  تعبوا  الذين  والخادمات 
الثمر. ومثلما نسكب دموعنا ألًما لفراقهم، نصلي 
إلى اهلل أن يسكب العزاء والهدوء والطمأنينة في 

قلوب الجميع.
»َمْن سَيفِصُلنا عن َمَحبَِّة الَمسيِح؟

macarius_bishop@yahoo.com
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ذكرى الصديق تدوم إلى األبد
للحبيبة الغالية الزوجة واألم 

سوسو فايز

حبيبتنا سوسو، طلبِت أبديتك والملكوت
فجائتِك السيدة العذراء 

وأمسكت بيدك وأعطتِك النعمة، 
وجاءِك السيد المسيح، فقلِت لنا: 

خالص بيتي كمل، أنا مروحة بيتى.
وذهبِت للكنيسة المنتصرة، 

جاهدِت الجهاد الحسن، أكملِت السعي
فُوِضع لِك إكليل البر

هنيًئا لِك بالفردوس، حيث ال يوجد
ألم وال دموع وال ظلم. إشفعي لنا.

زوجك تامر
وأوالدك أستاذ عماد وزوجته رشا

دكتور مينا وزوجته دينا
دكتور روماني وزوجته أماني
والمهندس ميشيل. وأحفادك.

مع المسيح ذاك أفضل جًدا
الذكرى السنوية الثانية والعشرين

لعروس السماء

فيفيان سمري عزيز ميساك
مرت سنون طويلة، لكن سوف تكون
ذكراِك في القلب مهما طال العمر
وسُيقام القداس اإللهي على روحها
الطاهرة يوم األحد 2017/6/4م 

بكنيسة السيدة العذراء 
بإيست برونزويك بأمريكا

وكنيسة مارجرجس بمنشية الصدر
والدتك عايده عزيز متى
والدك سمير عزيز ميساك

إخوتك فادي وشادي وماريان وعائالتهم
خالك سعد عزيز وعائلته

ذكرى الصديق تدوم إلى االبد
الذكرى السنوية

لألم الغالية
عطيات أبو الري بريص

ولألب الغالي
أنور فؤاد جندي

تقيم األسرة القداس اإللهي لروحيهما 
الطاهرتين الساعة السابعة صباًحا 

يوم الجمعة 2017/6/23م
بكنيسة المالك ميخائيل بأسوان

األنبا ميشائيل
واآلباء الرهبان واآلباء الكهنة 

بجنوب ألمانيا
يطلبون تعزيات السماء النتقال

ادلكتور وجيه اسكندر
والد الدكتور چوزيف وجيه اسكندر 

بألمانيا
نياًحا لروحه الطاهرة 

في فردوس النعيم
وعزاًء لألسرة الكريمة وكل محبيه

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  24882505)02(

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

القداســـة  جوهـــر 
والتقديـــس: اهلل قـــدوس 
وطبيعتــــــــه  ذاتـــــــه،  فـــي 
ال تقبــــــــل غيـــر القداســــــــة 
»َمـــْن ِمْثلُـــَك َبْيـــَن اآلِلَهـــِة 
اْلَقَداَســـِة«  ِفـــي  ا  ُمْعتَـــزًّ ِمْثلُـــَك  َمـــْن  ؟  َربُّ َيـــا 
)خـــر11:15(. قـــدوس ال يعـــرف خطيـــة. يقول 
َيـــا  اأَلَزِل  ُمْنـــُذ  َأْنـــَت  »َأَلْســـَت  النبـــي:  حبقـــوق 
َربُّ ِإَلِهـــي ُقدُّوِســـي؟... َعْيَنـــاَك َأْطَهـــُر ِمـــْن َأْن 
َتْنُظـــَرا الشَّـــرَّ َواَل َتْســـَتِطيُع النََّظـــَر ِإَلـــى اْلَجـــْوِر« 
)حـــب13،12:1(. وألن كل أقنـــوم مـــن أقانيـــم 
اآلَخـــر،  فعـــل  فعلـــه  الواحـــد،  اإللهـــّي  الجوهـــر 
مـــع مـــا لـــكل منهـــم مـــن تمايـــز. يقـــول القديـــس 
أثناســـيوس: ]اآلب يفعـــل كل األشـــياء مـــن خالل 
الكلمـــة فـــي الـــروح القـــدس[ )الرســـالة الثالثة إلى 

 .)28 ســـيرابيون: 
فتقديســـنا هـــو عمـــل الثالـــوث: »ِإَراَدُة اهلِل 
)اآلب(: َقَداَســـُتُكْم« )1تـــس3:4(، وأيًضا: »َلِكِن 
بِّ  ْرتُـــْم ِباْســـِم الـــرَّ اْغَتَســـْلُتْم َبـــْل َتَقدَّْســـُتْم َبـــْل َتَبرَّ
َيُســـوَع َوِبُروِح ِإَلِهَنـــا« )1كـــو11:6(. فالروح 
فهـــو  ويقدســـنا،  بطببيعتـــه،  مقـــدس  هـــو  القـــدس 

القداســـة والعدالـــة والســـلطة[. ]روح 
تقديســـنا:  فـــي  القـــدس  الـــروح  عمـــل 
التقديـــس هـــو عمـــل اهلل فينـــا، فقـــد صار اإلنســـان 
علـــى صـــورة اهلل، مـــن قبـــل النفخـــة التـــي أخذها 
اخطـــأ  عندمـــا  لذلـــك  الحيـــاة.  نفخـــة  اهلل،  مـــن 
اإلنســـان، وتشـــّوهت صـــورة اهلل فيـــه، تجـــّددت 

خلقتـــه في المســـيح، وعاد مـــرة ُأخرى إلى رتبته 
الســـيد  جـــدد  فعندمـــا  الطريقـــة،  بنفـــس  األولـــى، 
المســـيح الصـــورة، إذ نفـــح فـــى وجـــوه تالميـــذه 
القديســـين »اقبلـــوا الـــروح القدس« )يـــو22:20( 
الثالـــوث 7(.  )القديـــس كيرلـــس: حـــوار حـــول 
فالـــروح القـــدس الصالـــح فـــي جوهـــره، ُيضفـــي 
الصـــالح علـــى األشـــياء األخرى، فـــكل الجواهر 
المخلوقـــة الماديـــة وغيـــر الماديـــة، تحتـــاج لهـــذا 
الجوهر لتقديســـها، فهو معطي القداســـة )القديس 

القـــدس:13(. الـــروح  ديديمـــوس، 
الروح القدس يقدسنا بعمله في األسرار: 
فـــي المعموديـــة نولد مـــن الماء والـــروح، ويثبتنا 
فـــي الزيتونـــة الجيدة، المثمرة في ســـر الميرون، 
وهكـــذا يســـتطيع المؤمـــن بالروح القـــدس العامل 
فيـــه أن ينمـــو فـــي النعمـــة، ويأتـــي بثمـــر أكثـــر، 
فبقـــدر تجـــاوب المؤمـــن مـــع عمـــل الـــروح، بقدر 
النعمـــة يجاهـــد  بعمـــل  بثمـــر. وهكـــذا  يأتـــي  مـــا 
المؤمـــن متزرًعـــا بحيـــاة التوبة، وباإلفخارســـتيا.
الـــروح القدس يقدســـنا، فهـــو يبكتنا على 
خطيئـــة: الـــروح القـــدس، ألنـــه قـــدوس ال يطيـــق 
الشـــر، فيدفعنـــا دائًمـــا إلـــى حيـــاة التوبـــة، فســـر 
التوبـــة واإلعتـــراف هـــو تجديـــد مســـتمر لعمـــل 
المعموديـــة فينـــا، لذلـــك نصلـــي: ]هـــذا ال تنزعـــه 
منـــا أيهـــا الصالـــح، لكـــن جـــدده في أحشـــائنا. قلبا 
نقيـــا اخلـــق فـــيَّ يـــا اهلل، وروحـــا مســـتقيما جـــدد 
فـــي أحشـــائي. ال تطرحنـــي مـــن قـــدام وجهـــك، 

وروحـــك القـــدوس ال تنزعـــه منـــى[.  فالـــروح 
يكشـــف لنـــا ضعفاتنـــا، ويحثنـــا علـــى التوبـــة، كما 
يشفع فينا )رو26:8( لدى اآلب في استحقاقات 

دم االبـــن. 
الروح القدس يقدس الطغمات الســـمائية: 
إن قداســـة المالئكـــة ليســـت مـــن طبيعتهـــا، فـــال 
يجب أن نعتقد بأنها مقدســـة منذ خلقتها دون أيِّ 
شـــيء، وال كاملـــة في القداســـة، فالقداســـة الذاتية 
والمطلقة هلل وحده. فالطغمات الســـمائية قداستها 
مكتســـبة، بعمل الروح القدس، بناًء عن تجاوبها 
مـــع عمـــل الـــروح القـــدس، واســـتخدامها الجيـــد 
للحريـــة الممنوحـــة لهـــا، ومـــع ذلـــك فهـــي غيـــر 
كاملـــة فـــي القداســـة. فيقـــول القديـــس باســـيليوس 
األرضيـــات  عـــن  الفائقـــة  ]القـــوات  الكبيـــر: 
)المالئكيـــة( المقدســـة والعاقلـــة، وتدعـــى كذلـــك 
ألنهـــا اقتنـــت التقديـــس بالنعمـــة التـــي أخذتهـــا من 
.The Spirit, ch. 16: 38( ( ]الـــروح القـــدس

عمـــل الـــروح القدس فـــي تقديســـنا يثبت 
]لـــو كان  القديـــس ديديمـــوس:  يقـــول  ألوهيتـــه: 
ُمقـــدس بواســـطة  بالفعـــل هـــو )الـــروح القـــدس( 
اشـــتراكه فـــي ُقدســـية آخـــر، لكان ُيحَســـب ضمن 
المخلوقـــات، أمـــا لـــو كان ُيقدس هـــؤالء القادرين 
أن يكـــون لهـــم شـــركة فيـــه، فيجـــب أن ُيَعـــد مـــع 
اآلب واالبـــن[ )الروح القدس19(. كذلك الروح 
القـــدس عندمـــا يقدســـنا، ويســـكن فـــي كل واحـــد 
فينـــا »َأنَُّكـــْم َهْيـــَكُل اهلِل َوُروُح اهلِل َيْســـُكُن ِفيُكـــْم؟« 
وأيًضـــا  البشـــر،  فـــي  فســـكناه  )1كـــو16:3(، 
فـــي المالئكـــة، فهـــو غيـــر محـــدود، وذلـــك دليـــل 

وبرهـــان علـــى ألوهيتـــه.

f.beniamen@gmail.com
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fribrahemazer@hotmail.com

لــــــــــم يــــــــــأِت الـــــــرب 
يســـــــــــوع ألرضنــــــــــــــــا، أو 
يصعـــد للســـماء، ليؤّســـس 
مكاًنـــا بالمعنـــى الحرفـــي. 
ولكنـــه جـــاء لكـــي يضمـــن 
لنـــا موضًعـــا وُمســـَتقًرا فـــي حضـــن اهلل اآلب. لقـــد 
جـــاء االبـــن متجســـًدا، ســـاكًبا الـــروح القـــدس على 
الكنيســـة، لكـــي مـــا يهبنـــا شـــركة حقيقيـــة مـــع اهلل 
الثالـــوث، لكـــي نكـــون باإليمـــان أبنـــاء هلل اآلب. 
وهـــذا هـــو المعنـــى الحقيقـــي للمســـيحية. فبنوتنا هلل 
اآلب من خالل عمل االبن الذي يهبنا إّياه الروح 
القـــدس، هـــي تدبيـــر اهلل األزلـــي نحـــو خليقته. هي 
الغايـــة والهـــدف التـــي مـــن أجلهـــا ُخِلـــق اإلنســـان. 
ن كان اإلنســـان قـــد فقـــد هذه الشـــركة بالخطية،  واإ
وينالهـــا  بالفـــداء،  واســـتعادها  اســـتردها  ولكنهـــا 
بالـــروح القـــدس فـــي الكنيســـة. ومـــا مجـــيء الرب 
ثانيـــة فـــي مجده ســـوى لتتميم هـــذا القصد األزلي. 
مـــن أجـــل هـــذا صعد الرب يســـوع، ســـاكًبا الروح 
القدس على الكنيســـة معلًنا أن زمن ُيتم الكنيســـة 
وترمُّلهـــا قد انتهى، وعهـــد البنوة لآلب قد ابتدأ. 
فهـــا هـــو العريس قد افتـــدى العروس )الكنيســـة(. 
هو ابن اهلل الذي له نفس الجوهر الذي هلل اآلب، 
وفـــي ذات الوقـــت هـــو ابـــن اإلنســـان، الـــذي صار 

إنســـاًنا واحـــًدا منـــا متحـــًدا بطبيعتنـــا. ليكون رأًســـا 
للخليقـــة الجديـــدة )للكنيســـة(. مهيًئـــا لهـــا ومقدًِّســـا 
إّياهـــا بالـــروح القدس، حتـــى تكون عروس مزينة 
ومقدســـة بال غضن أو دنس، تليق بعريســـها عند 

مجيئـــة ثانيـــة واســـتعالن ملكوته.
ولهـــذا صـــار اإليمـــان بالثالـــوث هـــو أســـاس 
المســـيحية وجوهرهـــا. بل والصبغـــة التي تمّيزها 
ســـواء في منهجها ســـواء التعليمي أو العبادي أو 
حتـــى الخدمـــي. إذ هـــو الطريـــق الوحيـــد للشـــركة 
العبيـــد  مســـتوى  علـــى  ليســـت  شـــركة  اهلل،  مـــع 
واألجـــراء ولكـــن على مســـتوى األبنـــاء واألحباء. 
1- اإليمان الثالوثي أساس العقيدة وأصلها

فـــكل العقائـــد المســـيحية تبـــدأ مـــن الثالـــوث، 
فالخلـــق والتجســـد والفـــداء والخـــالص. كلهـــا تجـــد 
معناهـــا وأساســـها مـــن خـــالل عمـــل اهلل الثالـــوث. 
حتـــى وضـــع العظيـــم أثناســـيوس الرســـولي تلـــك 
األشـــياء  كل  يعمـــل  »اآلب  الالهوتيـــة  القاعـــدة 
بالكلمـــة فـــي الـــروح القـــدس«. فحينمـــا يخلـــق 
اآلب إنمـــا بالكلمـــة والروح القدس. وعندما يفدينا 
االبـــن، فهـــو الُمرَســـل مـــن اآلب لخـــالص العالـــم، 
والواهـــب الحيـــاة للعالـــم مـــن خـــالل عمـــل الـــروح 
القدس. وعندما يتبنانا اهلل اآلب، فمن خالل نعمة 
األبـــن الوحيـــد، وشـــركة وعطيـــة الـــروح القـــدس. 

2- الشركــــــة مــــــــــع الثالـــــــــــوث هــــــدف 
العبـــادة وجوهرهـــا 

فالعبـــادة فـــي جوهرهـــا قائمة علـــى المبادرة 
األلهيـــة، التـــي هـــي إعالن المحبـــة الكاملة من اهلل 
نحو خليقته، والتي ال يمكن أن ندركها أو نفهمها 
دون األبوة التي ننالها في الكنيســـة. ففي الكنيســـة 
مـــن خـــالل األســـرار يعمـــل فينـــا الـــروح القـــدس 
فيســـكن  )المعموديـــة(،  المســـيح  ُيلســـبنا  مـــا  لكـــي 
فينـــا روحه القدوس )ســـر الميـــرون(، ويوّحدنا به 
)اإلفخارســـتيا(، فنحـــوز البنـــوة هلل اآلب. والعبادة 
نفســـها فـــي جوهرهـــا تتمركز وتتمحـــور حول اهلل 
الثالـــوث، فهـــي تُقـــدَّم إلـــى اهلل اآلب، بواســـطة ابنه 

الوحيـــد يســـوع المســـيح وفي الـــروح القدس.
3- الحيــــــــــــــــاة الثالوثيــــــــــــــــة منهــــــــــــــج 

وصبغتها  الكنيســـة 
لقـــد صـــار الثالـــوث القـــدوس ليـــس مجـــرد 
عقيـــدة ايمانيـــة، أو هدًفـــا للعبـــادة، ولكنـــه بالحقيقـــة 
فالكنيســـة  والخدمـــة.  للحيـــاة  منهاًجـــا  صـــار  قـــد 
عبادتهـــا  فـــي  جماعيـــة،  كنيســـة  األرثوذكســـية 
وروحانيتهـــا وفـــي منهـــج خدماتهـــا. فالكنيســـة ال 
تعـــرف الروحانيـــة الفرديـــة، بـــل تؤمـــن بالخبـــرة 
الجماعية، كجســـد للمســـيح. لذلـــك فالقداس اإللهي 
هـــو قلب العبـــادة ومحورها حيث يوّحدنا المســـيح 
مًعـــا مـــن خـــالل اتحادنـــا بـــه. وفـــي خدمتهـــا تتبّنى 
منهـــج العمـــل الجماعـــي )Teamwork(، الـــذي 
يجـــد فيـــه كل شـــخص تميـــزه وفراداتـــه مـــن خالل 

خدمـــة الجماعـــة الكنســـية.

fryohanna@hotmail.com

هـــذه هـــي الحقيقـــــــــة 
التــــــــــــــــي ال ينبغـــــــــــــــي أن 
تغيـــب عـــن أعيننـــا، أّننـــــــا 
كأعضـــاء فـــــــــي مملكـــــــــــــة 
النــــــــــــور ُمســـتهَدفون مـــن 
ًجـــا  مملكـــة الظلمـــة، وســـيظّل هـــذا الصـــراع متأجِّ
ظاهـــرون  اهلل  فـــأوالد  الدينونـــة..  يـــوم  إلـــى 
وأوالد إبليـــس )1يـــو10:3(.. و»ِمـــْن ِثَماِرِهْم 
َتْعِرُفوَنُهـــْم. َهـــْل َيْجَتُنـــوَن ِمَن الشَّـــْوِك ِعَنًبا، َأْو 
ِمَن اْلَحَســـِك ِتيًنا؟ هَكَذا ُكلُّ َشـــَجَرٍة َجيَِّدٍة َتْصَنُع 
ِديَّـــُة َفَتْصَنـــُع  ـــا الشَّـــَجَرُة الرَّ َأْثَمـــاًرا َجيِّـــَدًة، َوَأمَّ

َأْثَمـــاًرا َرِديَّـــًة..« )مـــت17-16:7(.
أيًضـــا لنتذّكـــر أّننـــا كأوالد اهلل ليس لنا هنا 
مدينـــة باقيـــة )عـــب13(، وأّننـــا لســـنا مـــن هـــذا 
العالـــم، كمـــا ســـبق فقـــال لنـــا الـــرب »َلـــْو ُكْنتُـــْم 
تَـــُه. َولِكْن  ِمـــَن اْلَعاَلـــِم َلـــَكاَن اْلَعاَلـــُم ُيِحبُّ َخاصَّ
أَلنَُّكـــْم َلْســـُتْم ِمـــَن اْلَعاَلـــِم، َبـــْل َأَنـــا اْخَتْرُتُكْم ِمَن 
اْلَعاَلـــِم، ِلذِلـــَك ُيْبِغُضُكـــُم اْلَعاَلـــُم. ُاْذُكـــُروا اْلَكاَلَم 
الَّـــِذي ُقْلتُـــُه َلُكـــْم: َلْيَس َعْبـــٌد َأْعَظَم ِمْن َســـيِِّدِه. 
ِإْن َكاُنـــوا َقـــِد اْضَطَهُدوِني َفَســـَيْضَطِهُدوَنُكْم..« 

)يـــو20-19:15(
من المؤكَّد أّن إبليس ليس ســـعيًدا بالكنيســـة 
القبطّيـــة اأُلرثوذكســـّية الحّيـــة الناميـــة من أقاصي 
المســـكونة إلـــى أقاصيهـــا، وليـــس ســـعيًدا بـــآالف 

القّداســـات التـــي ُترفـــع علـــى المذبـــح يوميًّـــا، وال 
الممتلئـــة  واالجتماعـــات  والتســـابيح  بالنهضـــات 
بالذيـــن يطلبـــون التوبـــة والتلمـــذة للمســـيح، وليس 
ســـعيًدا ببنـــاء الكنائـــس فـــي كّل مـــكان، وال بروح 
يحـــاول  لذلـــك  الملكـــوت..  أبنـــاء  بيـــن  المحّبـــة 
تحريـــك أبنـــاء الظلمـــة ليجرحـــوا جســـد المســـيح 
مجـــدًَّدا.. ولكّنـــه مهمـــا كانـــت شراســـة هجومـــه 
فلـــن ينجـــح فـــي هزيمـــة الكنيســـة، كمـــا لـــم ينجـــح 
ســـابًقا في التخلُّص من المســـيح وال من مبادئه.. 
وفـــي هـــذا يوصينـــا القديـــس بطـــرس الرســـول، 
عندمـــا نواجـــه بعـــض الضيقـــات قائـــاًل: »ُمْلِقيـــَن 
ُكـــْم َعَلْيـــِه، أَلنَّـــُه ُهَو َيْعَتِنـــي ِبُكْم. ُاْصُحوا  ُكلَّ َهمِّ
َواْســـَهُروا. أَلنَّ ِإْبِليـــَس َخْصَمُكـــْم َكَأَســـٍد َزاِئٍر، 
َيُجـــوُل ُمْلَتِمًســـا َمـــْن َيْبَتِلُعـــُه ُهـــَو. َفَقاِوُمـــوُه، 
لـــُه ُكلِّ ِنْعَمـــٍة الَِّذي  َراِســـِخيَن ِفـــي اإِليَمـــاِن.. َواِإ
َدَعاَنـــا ِإَلـــى َمْجِدِه اأَلَبِديِّ ِفي اْلَمِســـيِح َيُســـوَع، 
ُلُكـــْم، َوُيثَبُِّتُكـــْم،  َبْعَدَمـــا َتَألَّْمتُـــْم َيِســـيًرا، ُهـــَو ُيَكمِّ

يُكـــْم، َوُيَمكُِّنُكـــْم« )1بـــط10-7:5(. َوُيَقوِّ
بأّنـــه  الشـــيطان  بولـــس  القديـــس  ويصـــف 
المعانديـــن  فـــي  يعمـــل  وأّنـــه  ُســـلطان،  صاحـــب 
للحـــّق، فيقـــول عنـــه: »َرِئيـــِس ُســـْلَطاِن اْلَهَواِء، 
وِح الَّـــِذي َيْعَمـــُل اآلَن ِفي َأْبَنـــاِء اْلَمْعِصَيِة«  الـــرُّ
)أف2:2(.. ولكنـــه فـــي نفـــس الوقـــت ينبِّهنا لقّوة 
بِّ  ْوا ِفـــي الرَّ األســـلحة الجّبـــارة التـــي لنـــا: »َتَقـــوُّ

ِتـــِه. اْلَبُســـوا ِســـاَلَح اهلِل اْلَكاِمـــَل  َوِفـــي ِشـــدَِّة ُقوَّ
ِلَكـــْي َتْقـــِدُروا َأْن َتْثُبتُـــوا ِضـــدَّ َمَكاِيـــِد ِإْبِليـــَس.. 
َفاْثُبتُـــوا ُمَمْنِطِقيـــَن َأْحَقاَءُكـــْم ِباْلَحقِّ، َواَلِبِســـيَن 
، َوَحاِذيـــَن َأْرُجَلُكـــْم ِباْســـِتْعَداِد ِإْنِجيـــِل  ِدْرَع اْلِبـــرِّ
السَّـــاَلِم. َحاِمِليـــَن َفـــْوَق اْلـــُكلِّ تُـــْرَس اإِليَمـــاِن، 
الَّـــِذي ِبـــِه َتْقـــِدُروَن َأْن ُتْطِفُئـــوا َجِميـــَع ِســـَهاِم 
يِر اْلُمْلَتِهَبـــِة. َوُخـــُذوا ُخـــوَذَة اْلَخـــاَلِص،  الشِّـــرِّ
وِح الَّـــِذي ُهـــَو َكِلَمـــُة اهلِل. ُمَصلِّيَن  َوَســـْيَف الـــرُّ
وِح،  الـــرُّ ِفـــي  َوْقـــٍت  ُكلَّ  َوِطْلَبـــٍة  َصـــاَلٍة  ِبـــُكلِّ 
َوَســـاِهِريَن ِلهَذا ِبَعْيِنِه ِبـــُكلِّ ُمواَظَبٍة َوِطْلَبٍة...« 
)أف10:2-18(.. هكـــذا لدينـــا إمكانّيـــات هائلـــة 

لكـــي نغلـــب مهمـــا كانـــت شراســـة العـــدو..!
األحـــداث  نفهـــم  أن  يمكننـــا  ال  وأخيـــًرا، 
الجاريـــة بســـطحّية، فالحـــرب بيـــن مملكـــة الظلمة 
ومملكـــة النـــور كبيـــرة وممتـــّدة إلـــى يـــوم القيامة، 
ذا ُكّنـــا متمّســـكين بعضوّية مملكة النور فالعدو  واإ
لـــن يهـــدأ ضّدنـــا.. ولكّننـــا ســـنتحّصن بالصـــالة 
التـــي هـــي ســـالحنا القوّي في ســـاعة ُســـلطان 
نظـــّل  وبالتالـــي  التجربـــة..  واشـــتداد  الظلمـــة 
دائًمـــا في موقع القـــّوة، مرّنمين مـــع المزمور: 
»قّوتـــي وتســـبحتي هـــو الـــرب، وقد صـــار لي 
خالًصـــا«، ومـــع القديـــس بولـــس الرســـول: »َمْن 
َســـَيْفِصُلَنا َعْن َمَحبَِّة اْلَمِســـيِح؟ َأِشـــدٌَّة َأْم َضْيٌق 
َأْم  َخَطـــٌر  َأْم  ُعـــْرٌي  َأْم  ُجـــوٌع  َأْم  اْضِطَهـــاٌد  َأِم 
َســـْيٌف؟ َكَما ُهـــَو َمْكُتوٌب:»ِإنََّنا ِمـــْن َأْجِلَك ُنَماُت 
ُكلَّ النََّهـــاِر. َقْد ُحِســـْبَنا ِمْثَل َغَنٍم ِللذَّْبِح«. َولِكنََّنا 
ِفـــي هِذِه َجِميِعَها َيْعُظُم اْنِتَصاُرَنـــا ِبالَِّذي َأَحبََّنا« 

)رو37-35:8(.

21



جملة الكرازة - 2 يونيه 2017

maryamtawfik1@yahoo.com

- أنــــــــا أول مـــــــن رفــــــع 
العلــــــم. - ال تصدقـــوه، أنــــا 
أول مـــن رفعـــــــه، أول مــــــن 
هّنأت الجميع بعدما انفّض 
المهرجان. - ال أنت وال 
هو، الذي خّطط ودّبر بالطبع هو أنا، من حقي أن 

ُيشار إلّي وحدي بالبنان.
- يا جماعة كلنا نسعى، كلنا يطلب الُعال، ومن 

أجل ذلك نراهن على صدق البيان.
- يا قوم.. فلنهــــرب علــــى جنـــــاح السرعة، فما 
أحوجنا لتلبية النداء لعمل جديد، فال يسود على هذه 

األرض األمان.
- اليوم أنجزنــــا حينمــــــا أجهزنـــــا على األطفـــال، 
مشاهد أثلجت أساريرنا وأسارير أقراننا في الكهوف 

والجحور، مشاعر مالها من ترجمان.
- والحريم كانت تستجير بعدما سرقنا الهواتف 
تتدلـــــى من  الــــــــزواج، الصلبـــــــان  والنقود وخواتــــــــم 
صدورهن فتسري في العروق مسرى الزيت على 
النار، كيف لي أن أتركهن دون أن أشفي غليلنا؟ - 
أرأيَت هذا الجد، كيف حاول بكل الطرق أن يفتدي 
حفيده؟ لكن هيهات، طلقتان استقرتا في قلبيهما في 

نفس اللحظة، حتى ال يفترقا في الممات.
- أرأيَت األم التي توّقف عنها النبض، وفقدت 
الثالثة،  أوالدها  تساقط  بعدما  النطق  لحظة  في 
أرًضا  تهاوت  وحين  اللحظة،  تستوعب  ال  وكأنها 

وجسدها ملطخ بدمائهم، عاجلُتها برصاصة فتدّلت 
رأسها على آخر العنقود.

يا رفاقي، وأنا  بذلنا جهًدا غير عادي  اليوم   -
من  مجموعة  في  نفسه  أحدنا  فّجر  إذا  أنه  أرى 
نحصد  ناحية  فمن  أفضل،  ذلك  يكون  المسيحيين 
فال  الكنائس،  ندمر  ثانية  ناحية  أكبر، ومن  أعداًدا 

منارة أو جرًسا يقرع، لكن ال بأس اليوم.
كل  فلنتتّبع  اآلداء،  نطّور  بدأنا  أننا  أرى   -
الُمفَتَتح  وليكن  ُكُثر،  وهي  األديرة  إلى  الرحالت 

كصباح هذا اليوم العظيم.
- لقد لّبينا النداء. - اهلل عليك يا صديقي وأنت 
)فلنحرق  أفتيتنا  حينما  الجهنمية  الفكــــــرة  صاحب 
سيارتنا التي غرست في الرمال فال تصل إليها يد 
البسطاء جاءوا لمصيرهم  العمال  القوات(، وهاهم 

المحتوم، فلنقتلهم جميًعا ونهرب بسيارتهم.
- ياجماعة.. ال ينسب أيٌّ منكم هذه النجاحات 
دوره  منا  لكل  الفريق،  بروح  نعمل  كلنا  لنفسه، 
المنوط به، المهم أاّل تقوم للكنيسة قائمة، أّما شعبها 
فليتفّرغ للتعازي وصلوات الجنازات، فلنحرق قلوًبا 

تتبع المسيح وتسير على خطى العذراء.
- هل سنقسم الغنيمة اآلن أم في وقت الحق؟ 
مع  كلها  الغنيمة   - اآلخر.  أحدنا  يظلم  أال  المهم 
فلنصبر حتى  والنهي،  األمر  بيده  من  كبيرنا، هو 

نبتعد عن المكان وبعدها لكل مقام مقال... 
أقرانهم  إلى  البشرى  يزفون  يهللون،  وراحوا 

من الشياطين،  قالوا لهم: ياشباب.. انتظرونا نحن 
فلنجدد  بنجاح،  اليوم  السعي  أتممنا  فلقد  قادمون، 
اآلمال في الفتيان وملؤنا العزم على القتل بالنحر، 
ليس  وهذا  سهل،  فالموت  التدريب،  إاّل  ماعليكم 
بجديد، كم كان للنصل بريق حين جّز رقاب الواحد 
والعشرين مسيحًيا على شواطئ مدينة سرت بليبيا. 
حاولنا  كم  يهنأون.  المسيح  أتباع  نترك  أاّل  المهم 
ثنيهم عن طريق الخالص كما يّدعون، لكنهم أبوا 
يأبهوا  لم  منهم  الصغار  حتى  الموت،  وفّضلوا 
على  الموت  اليخافون  الدماء،  وسيل  للرصاص 
امتداد تاريخهم، يضحكون كلما اقتربوا من السماء 
كما يقولون، إًذا فلنستمر نحن أيًضا في قتلهم حتى 

آخر مسيحي على أرض المحروسة. 
)كيرلــــــس، بيشـــــــوي، مينـــــــا، أبانــــــوب، جرجـــــس، 
صموئيل، شنوده، وماري، تريزا، يوستينا، دميانة، 
سوسنة( ماهذه األسماء المستفزة؟ من هؤالء الذين 
يسكنهم حب االستشهاد؟ كم غرسنا سيوفنا في المقل 
فلم تهتز لنا األهداب. من هؤالء الذين يلتّف الحمام 
حول أجسادهم، ما معنى كيرياليسون؟ المسيحيون 

يستعذبون السكنى مع رب المجد.
من هو رب المجد؟ سؤال يصعب على الشياطين 
فهمه، وبالتالي يصعب جوابه، رب المجد الذي يهدي 
األكاليل لمن استحق الشهادة على اسم يسوع المسيح.
أمامكم  مازال  بالكم،  التشغلوا  األكاليل؟  ماهي 
كبير،  جد  والشيطان  المالك  بين  الفرق  الكثير، 
أعداءكم«،  لنا: »أحبوا  قال  فقد  المسيح  أّما يسوع 
ربمـــــــا  أجلكـــــــم،  من  نصلــــــي  فسوف  بذلك  وعماًل 
يدخل قلوبكم فتعرفون سر النـــــــــور، سر األكاليل... 

وكيرياليسون...
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رأســـي  إلـــى  غرقـــت 
األفـــكار.. فـــي 

جماعـــة من البســـطاء 
الجهـــالء.. أتبـــاع يســـوع، 
وال  أكثـــر  ال  صياديـــن 
أقـــل.. بـــل قائدهم الحالي نفســـه صيـــاد، وكلما فتح 

فمـــه وتكلـــم يضـــم لقومـــه آالف!
تنهّـــدُت وأنـــا أفكـــر فـــي األعـــداد الُمباَلـــغ فيهـــا 
مـــن المؤمنيـــن بهـــم.. فـــي خـــالل أيـــام قليلـــه وقـــع 
فـــي شـــباكه خمســـة اآلف.. وســـمعت أن بعًضـــا 
مـــن الكهنـــه يتبعونهـــم.. خفيـــة، فاعتبرت مســـؤلية 
القضـــاء عليهـــم مهمة أوكلني اهلل بها، عمل مقدس 

وحمايـــة لإليمـــان..
أصبحـــت أعرف بيوتهم.. كنائســـهم.. رجالهم 

ونساءهم..
يزعمـــون أنهـــم يفرحـــون كلمـــا ُقِبـــض عليهـــم، 
بـــل يجتمعـــون ويســـبحون.. ســـأزيدهم فرًحـــا إًذا..

لـــن يـــروا يوًمـــا هادًئـــا.. لـــن يتذوقـــوا الســـالم 
فـــي بيـــت.

كيـــف  الســـجون؟  فـــي  ســـيرنمون  كيـــف 
منهوبـــة. وبيوتهـــم  ســـيفرحون 

بـــل وبالرســـائل التي أحملهـــا من رئيس الكهنة 
ســـأمنع الباقيـــن منهم.. الذين تشـــّتتوا مبشـــرين في 
البالد المحيطة.. وحينما ُيجَمعون في الســـجون.. 

ســـتنتهي  دمشـــق  فـــي  غـــًدا  البدعـــة.  ســـتتنتهي 
المســـيحية، وســـأعود بـــكل الهاربيـــن إلـــى هنـــاك!

فـــي الغـــد اتجهـــت ورجـــال معي إلى دمشـــق.. 
قاربناهـــا ثـــم بـــدأ كل شـــيء.. كنـــا علـــى مشـــارفها 
حيـــن أبرقـــت الســـماء نـــوًرا مـــن حولـــي.. ســـقطُت 

علـــى األرض مرتعـــًدا..
فقـــال لـــي صـــوت مـــن وســـط النـــور: شـــاول 

تضطهدنـــي؟ لمـــاذا  شـــاول.. 
قلـــت: مـــن أنـــت؟ أنـــا ال أضطهـــدك؟ مـــن أنت 

يا ســـيد؟
كنُت أرتعد..

تضطهـــده،  الـــذي  أنـــا  يســـوع..  أنـــا  أجـــاب: 
ترفضنـــي. أن  عليـــك  صعـــٌب 

وقفُت مذهواًل.. هل ســـيعّذبني بقواه الخارقة؟ 
هـــل ســـأموت متألًمـــا في الحال؟!.. ال شـــئ يحدث 

إلـــى اآلن.. فقلُت: مـــاذا تريدني أن أفعل؟!
قال: أدخل إلى دمشق وهناك ستعرف!

وغـــادر، وكنـــت أرتعـــد، والرجـــال مـــن حولي 
لم يروا شـــيًئا، فقط يســـمعون الصوت. واســـتندت 
علـــى األرض ببـــطء وقمـــُت، ومددُت يـــدي أمامي 
ألتلّمـــس فســـاندني أحـــد الرجـــال. وضعـــُت يـــدي 
أمـــام عينـــّي فلـــم أرها، وضعُتها علـــى عينّي فكانتا 

مفتوحتيـــن.. فقـــدُت بصري!
أخبرُتهم أن نســـتمر إلى دمشـــق حيث كان لنا 

أن نذهـــب، ودخلـــت البيـــت الـــذي أقمنـــا فيـــه، وفي 
حجرتـــي.. أغلقـــُت البـــاب ثالثـــه أيـــام.. ال أرغـــب 
فـــي طعـــام أو حديـــث! أمضيـــُت األيـــام بيـــن يـــدّي 
اهلل.. كأنما ذراعاه تحوطني.. استســـلمُت.. ألقيُت 

إيمانـــي كإنـــاء ُســـِكب مـــا فيه وبقـــي فارًغا!
كنت أعمى، واآلن أنا ضرير..

كنـــت أظننـــي أعلـــم، وكان كل العلـــم جهالـــة، 
وكل مـــا عنـــدي نفايـــة.. 

أدركُت أنني لم أكن شيًئا!
أمضيـــُت ثالثـــه أيـــام أفـــرغ نفســـي مـــن كل مـــا 
ظننتـــه حًقـــا.. هـــل يعقـــل أن ينقلـــب الحـــال؟ أؤمـــن 
بـــكل مـــا كفـــرت بـــه؟! كيـــف أتخّلـــى عـــن كل مـــا 
وأنـــا  أنـــا،  أســـتحق  ظننتـــه صواًبـــا وحًقـــا؟ وهـــل 

وحـــدي أن أرى رؤيـــا؟؟ 
حتـــى  صـــالة..  فـــي  تائًهـــا  األيـــام  أمضيـــُت 
جـــاء رجـــل يســـأل عنـــي، قـــال: أرســـلني اهلل إليـــك 
فقابلتـــه.. دخـــل، ووضع يده علـــّي.. خاطبني بكل 
حـــب، كأنمـــا هـــو ال يعرف مـــن أنا؟ أنا الذي جئت 

مســـافًرا ألجـــّره ومـــن معـــه إلـــى الســـجون..
قـــال: يـــا أخـــي.. حيـــن أمرنـــي الـــرب أن آتـــي 
ألشـــفيك.. كنـــت خائًفا منك، ولكـــن الرب اختارك 
إنـــاًء يســـكب فيـــه مـــن روحـــه، إنـــاًء مختـــاًرا بدقة، 
فتســـكب مـــن النـــور على األمم، وتقـــف أمام ملوك 
ووالة.. ســـتتذّوق مـــن األلـــم وتفـــرح بـــه.. ومـــن 

االضطهـــاد وتفتخـــر..
وفـــي تلـــك اللحظـــه ســـقطت قشـــور الماضـــي 
مـــن عينـــّي، وأبصـــرُت للمرة األولـــى حياة جديدة، 

نـــوًرا حقيقًيـــا.. إيماًنـــا قويًما.
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