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ُيعتبـــــــــــــر مزمـــــــــــور 37 
الـــذي كتبـــه داود النبـــي فـــي 
أواخـــر حياتـــه ســـجًل خالـــًدا 
لفلســـفة حياة اإلنســـان شريًرا 

لنـــا خبرتـــه ونصائحـــه  وبـــاًرا إذ كتـــب 
زمـــــــــــــن  فـــــــــــي  لألبــــــــــــــرار  خاصـــــــــــــة 

واآلالم.. الضيقـــات 
لكـــي  القــــــــارئ  عزيــــــــزي  أدعـــوك 
تتأمـــل فـــي آيـــات هذا المزمور وتســـتفيد 
بـــه لمشـــوار حياتك، وحـــاول أن تحفظه 
بيـــن  يوجـــــــد  ال  ألنـــه  بــــــــه،  وتصلــــــــي 

مزاميـــر األجبيـــة.
1 اَل َتَغْر ِمَن اأَلْشـــَراِر، َواَل َتْحِســـْد 

اإِلْثِم. ُعمَّاَل 
اْلَحِشيــــــــِش  ِمْثــــــــــَل  َفِإنَُّهـــْم   2

َســـِريًعا ُيْقَطُعــــــــــوَن، َوِمْثـــَل اْلُعْشــــــــــِب 
َيْذُبُلـــوَن. اأَلْخَضــــــــــِر 

بِّ َواْفَعـــِل اْلَخْيَر.  3 اتَّـــِكْل َعَلـــى الرَّ

اْســـُكِن اأَلْرَض َواْرَع اأَلَماَنَة.
َفُيْعِطَيــــــــَك  بِّ  ِبالــــــــرَّ ْذ  َوَتَلـــــــذَّ  4

َقْلِبـــَك. ُســـــــــْؤَل 
بِّ َطِريَقَك َواتَّـــِكْل َعَلْيِه  5 َســـلِّْم ِللرَّ

ُيْجِري. َوُهَو 
َك  َك، َوَحقَّ 6 َوُيْخـــِرُج ِمْثَل النُّوِر ِبرَّ

الظَِّهيَرِة. ِمْثَل 
بَّ َواْصِبـــْر َلـــُه، َواَل  7 اْنَتِظـــِر الـــرَّ

َتَغـــْر ِمَن الَّـــِذي َيْنَجُح ِفـــي َطِريِقِه، ِمَن 
ُجـــِل اْلُمْجـــِري َمَكاِيَد. الرَّ

َواْتـــُرِك  اْلَغَضـــِب،  َعـــِن  ُكـــفَّ   8

ـــرِّ الشَّ ِلِفْعـــِل  َتَغـــْر  َواَل  ـــَخَط،  السَّ
ُيْقَطُعـــوَن،  ـــرِّ  9 أَلنَّ َعاِمِلـــــــي الشَّ

ُهــــــــــْم  بَّ  الـــــــــرَّ َيْنَتِظـــُروَن  َوالَِّذيـــَن 
اأَلْرَض. َيِرُثـــوَن 

يُر.  ـــرِّ 10 َبْعـــَد َقِليـــٍل اَل َيُكـــوُن الشِّ

َتطَِّلـــُع ِفـــي َمَكاِنـــِه َفـــَا َيُكـــوُن.
ـــا اْلُوَدَعـــاُء َفَيِرُثوَن اأَلْرَض،  11 َأمَّ

ـــَاَمِة. َوَيَتَلـــذَُّذوَن ِفي َكْثَرِة السَّ
يـــِق  دِّ يُر َيَتَفكَّـــُر ِضـــدَّ الصِّ ـــرِّ 12 الشِّ

ُق َعَلْيـــِه َأْســـَناَنُه. َوُيَحـــرِّ
بُّ َيْضَحُك ِبـــِه أَلنَُّه َرَأى َأنَّ  13 الـــرَّ

آٍت! َيْوَمُه 

ـــْيَف  السَّ َســـلُّوا  َقـــْد  اأَلْشـــَراُر   14

اْلِمْســـِكيِن  ِلَرْمـــِي  َقْوَســـُهْم  وا  َوَمـــدُّ
َطِريُقُهـــْم. اْلُمْســـَتِقيِم  ِلَقْتـــِل  َواْلَفِقيـــِر، 

َقْلِبِهـــْم،  ِفـــي  َيْدُخـــُل  َســـْيُفُهْم   15

َتْنَكِســـُر. َوِقِســـيُُّهْم 
يِق َخْيٌر ِمْن  دِّ 16 َاْلَقِليـــُل الَّـــِذي ِللصِّ

َثْرَوِة َأْشـــَراٍر َكِثيِريَن.
17 أَلنَّ َســـَواِعَد اأَلْشـــَراِر َتْنَكِســـُر، 

. بُّ يِقيـــَن الرَّ دِّ َوَعاِضـــُد الصِّ
اْلَكَمَلـــِة،  ـــاَم  َأيَّ َعـــاِرٌف  بُّ  الـــرَّ  18

َيُكـــوُن. اأَلَبـــِد  ِإَلـــى  َوِميَراُثُهـــْم 
ـــوِء،  19 اَل ُيْخـــَزْوَن ِفـــي َزَمـــِن السُّ

َوِفـــي َأيَّـــاِم اْلُجوِع َيْشـــَبُعوَن.
20 أَلنَّ اأَلْشـــَراَر َيْهِلُكوَن، َوَأْعَداُء 

َفُنــــــوا.  اْلَمَراِعــــــــي.  َكَبَهـــــــاِء  بِّ  الـــرَّ
َفُنوا. َخـــاِن  َكالدُّ

يُر َيْســـَتْقِرُض َواَل َيِفـــي،  ـــرِّ 21 الشِّ

يـــُق َفَيَتـــَرأَُّف َوُيْعِطـــي. دِّ ـــا الصِّ َأمَّ
َيِرُثـــوَن  ِمْنـــُه  اْلُمَباَرِكيـــَن  أَلنَّ   22

اأَلْرَض، َواْلَمْلُعوِنيـــَن ِمْنـــُه ُيْقَطُعـــوَن.
ََتَثبَّـــُت َخَطَواُت  بِّ  23 ِمـــْن ِقَبِل الـــرَّ

. اإِلْنَســـاِن َوِفـــي َطِريِقِه ُيَســـرُّ
بَّ  24 ِإَذا َســـَقَط اَل َيْنَطِرُح، أَلنَّ الرَّ

َيَدُه. ُمْسِنٌد 
25 َأْيًضـــا ُكْنـــُت َفتـــًى َوَقْد ِشـــْخُت، 

يًَّة  يًقـــا ُتُخلَِّي َعْنـــُه، َواَل ُذرِّ َوَلـــْم َأَر ِصدِّ
َلـــُه َتْلَتِمـــُس ُخْبًزا.

26 اْلَيـــْوَم ُكلَّـــُه َيَتـــَرأَُّف 

ِلْلَبَرَكِة. َوَنْســـُلُه  َوُيْقـــِرُض، 

ــَرِّ  27 ِحــــــْد َعــــــــِن الّشــ

َواْفَعـــِل اْلَخْيَر، َواْســـُكْن ِإَلـــى اأَلَبِد.

 ، اْلَحـــقَّ ُيِحـــبُّ  بَّ  الـــرَّ أَلنَّ   28

َواَل َيَتَخلَّـــى َعـــْن َأْتِقَياِئـــِه. ِإَلـــى اأَلَبـــِد 
ُيْحَفُظوَن. َأمَّا َنْســـُل اأَلْشـــَراِر َفَيْنَقِطُع.

اأَلْرَض  َيِرُثـــوَن  يُقـــوَن  دِّ الصِّ  29

اأَلَبـــِد. ِإَلـــى  َوَيْســـُكُنوَنَها 

يـــِق َيْلَهـــُج ِباْلِحْكَمـــِة،  دِّ 30 َفـــُم الصِّ

. َوِلَســـاُنُه َيْنِطـــُق ِباْلَحـــقِّ

اَل  َقْلِبـــِه.  ِفـــي  ِإلِهـــِه  َشـــِريَعُة   31

َخَطَواُتـــُه. َتَتَقْلَقـــُل 

يـــَق  دِّ الصِّ ُيَراِقـــُب  يُر  ـــرِّ الشِّ  32

ُيِميَتـــُه. َأْن  ُمَحـــاِواًل 

بُّ اَل َيْتُرُكـــُه ِفـــي َيـــِدِه، َواَل  33 الـــرَّ

َيْحُكـــُم َعَلْيـــِه ِعْنـــَد ُمَحاَكَمِتِه.

بَّ َواْحَفـــْظ َطِريَقُه،  34 اْنَتِظـــِر الـــرَّ

َفَيْرَفَعـــَك ِلَتـــِرَث اأَلْرَض. ِإَلـــى اْنِقَراِض 
َتْنُظُر. اأَلْشـــَراِر 

يَر َعاِتًيا، َواِرًفا  ـــرِّ 35 َقـــْد َرَأْيُت الشِّ

ِمْثَل َشـــَجَرٍة َشاِرَقٍة َناِضَرٍة.

36 َعَبـــَر َفـــِإَذا ُهَو َلْيـــَس ِبَمْوُجوٍد، 

َواْلَتَمْســـُتُه َفَلـــْم ُيوَجْد.

37 اَلِحِظ اْلَكاِمَل َواْنُظِر اْلُمْســـَتِقيَم، 

َاَمِة. َفِإنَّ اْلَعِقَب إِلْنَســـاِن السَّ

ـــا اأَلْشـــَراُر َفُيَبـــاُدوَن َجِميًعا.  38 َأمَّ

َعِقـــُب اأَلْشـــَراِر َيْنَقِطُع.

يِقيَن َفِمْن ِقَبِل  دِّ ـــا َخَاُص الصِّ 39 َأمَّ

يِق. ، ِحْصِنهْم ِفي َزَماِن الضِّ بِّ الـــرَّ

يِهـــْم.  َوُيَنجِّ بُّ  الـــرَّ َوُيِعيُنُهـــُم   40

َوُيَخلُِّصُهـــْم،  اأَلْشـــَراِر  ِمـــَن  ُيْنِقُذُهـــْم 
ِبـــِه. اْحَتَمـــْوا  أَلنَُّهـــُم 
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بطاركة الرشق يف ضيافة 
رئيس أساقفة أملانيا

اســـتقبل رئيس أســـاقفة الكنيســـة الكاثوليكية األلمانية يوم 
الســـبت 21 أكتوبـــر 2017م، بطاركـــة الكنائـــس األرثوذكســـية 
الشـــرقية، علـــى هامـــش اللقـــاء الـــذي نظمتـــه الكنيســـة األلمانيـــة 

الشـــرق. لبطاركة 

قداسة ابلابا يزور كنيسة 
العذراء واألنبا أنطونيوس واألنبا شنوده بأملانيا

فـــي يـــوم األحـــد 22 أكتوبـــر 2017م، زار قداســـة البابـــا 
والوفـــد المرافـــق لـــه كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديســـين األنبـــا 
أنطونيـــوس واألنبـــا شـــنوده بألمانيـــا، حيـــث قـــدم كورال الكنيســـة 

عـــدًدا مـــن الترانيـــم واأللحـــان.

قداسة ابلابا يعود إىل القاهرة
عـــاد قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثاني إلـــى القاهرة 
مســـاء يـــوم األحـــد 22 أكتوبـــر 2017م، قادًمـــا مـــن برليـــن بعـــد 
انتهـــاء زيارتـــه أللمانيـــا، والتـــي شـــارك خللهـــا فـــي اجتماعـــات 
بطاركة كنائس الشـــرق األوســـط. وقد رافق قداســـته في الزيارة 
نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة 
وأســـقفية الخدمات، والقس آنجيلوس إســـحق ســـكرتير قداسته، 

والدكتـــور أنيـــس عيســـى، والدكتـــورة إيريني ثابت.

الرئيس األملاين يستقبل 
قداسة ابلابا األنبا توارضوس اثلاين

استقبل الرئيس األلماني فرانك فاتر شتاينماير، مساء يوم 
األربعـــاء 18 أكتوبـــر 2017م، قداســـة البابا األنبا تواضروس 
الثانـــي، وعـــدًدا مـــن بطاركـــة وأســـاقفة الكنائـــس األرثوذكســـية 
الشـــرقية، والمتواجديـــن ببرليـــن لحضور اجتماعات »المســـيحية 

في الشـــرق األوســـط : التحديات والمســـتقبل«.

اجتمااعت
»املسيحية يف الرشق األوسط« بأملانيا

بـــدأت يوم الســـبت 21 أكتوبـــر 2017م اجتماعات بطاركة 
كنائـــس الشـــرق األوســـط بألمانيـــا، والتـــي اســـتضافتها الكنيســـة 
األلمانيـــة، وتحمـــل عنـــوان: »المســـيحية في الشـــرق األوســـط: 
التحديـــات والمســـتقبل«. يأتـــي لقـــاء بطاركـــة الكنائس الشـــرقية 
بغيـــة تقديـــم صـــورة حيـــة للتحديات التـــي تواجهها المســـيحية في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمة الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي اللقـــاء )تجدهـــا منشـــورة هـــذا العدد 
صــــ10، 11(. وعقـــب إلقـــاء قداســـة البابـــا كلمتـــه ألقى قداســـة 
مـــار إغناطيـــوس أفـــرام الثانـــي بطريـــرك الكنيســـة الســـريانية 
األرثوذكسية كلمة كنيسته، تله كلمة الكاثوليكوس كاريكيـــــــــن 
الثانــــــــــي بطريـــــــــــرك الكنيســـــــــــة األرمينيــــــــــــة، ثــــــــــــم الكنيســـــــــــة 

الهنديـــة األرثوذكســـية.
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بيان إدانة الكنيسة القبطية 
للهجوم اإلرهايب بطريق الواحات

وعلـــى  األرثوذكســـية،  المصريـــة  القبطيـــة  الكنيســـة  تديـــن 
الهجـــوم  الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  رأســـها 
اإلرهابـــي الـــذي طـــال اليوم عـــدًدا من رجال الشـــرطة المصرية 
بطريـــق الواحـــات البحريـــة. وتنعـــي شـــهداء الوطـــن األبرار من 
رجال مصر البواســـل. ونصلي إلى هللا لكي يهب أســـر الشـــهداء 

الصبـــر والتعزيـــة، ويمنـــح المصابيـــن نعمـــة الشـــفاء.

وتعلـــن الكنيســـة عـــن تضامنهـــا الكامـــل مـــع كافة مؤسســـات 
دوًمـــا مســـاندين كل  اإلرهـــاب. وســـنظل  فـــي مواجهـــة  الدولـــة 
المصـــري  الجيـــش  قـــوات  تبذلهـــا  التـــي  والتضحيـــات  الجهـــود 
الصامـــد والشـــرطة الباســـلة فـــي حربهـــم العادلـــة ضـــد اإلرهـــاب 

وقـــوى الشـــر التـــي تســـتهدف مقـــدرات الوطـــن.

رعى هللا مصر وحفظها من كل ســـوء.

الجمعـــة 20 أكتوبـــر 2017م.. 10 بابه 1734ش

الكنيسة تشارك يف 
وداع شهداء الوطن يف الواحات

وقـــد شـــارك اآلبـــاء األســـاقفة فـــي تشـــييع شـــهداء الوطن في 
حـــادث الواحـــات، حيـــث شـــارك نيافـــة األنبـــا أغابيـــوس أســـقف 
ديـــر مـــواس ودلجا مســـاء يوم الســـبت 21 أكتوبـــر 2017م، في 
تشـــييع الجنـــازة العســـكرية لشـــهيد الشـــرطة الرائـــد محمـــد عبـــد 
الفتـــاح ســـليمان ابـــن قريـــة الرحمانيـــة التابعـــة إليبارشـــية ديـــر 
مـــواس. كمـــا شـــارك نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس، األســـقف العـــام 
فـــي تشـــييع جنـــازة  للمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، مســـاء اليـــوم ذاتـــه، 
الشـــهيد المقـــدم محمـــد وحيـــد مصيحلـــي. وقـــام نيافتـــه بصـــلة 
جنـــاز المجنـــد بطـــرس ســـليمان مســـعود، بكنيســـة الشـــهيد مـــار 
جرجـــس بعزبـــة يعقـــوب بباوي التابعة إليبارشـــية المنيا )مســـقط 
رأس الجنـــدي الشـــهيد(، وســـط حضـــور شـــعبي كبير، في مســـاء 

يـــوم الســـبت 21 أكتوبـــر 2017م.

قرار بابوي رقم 13 لسنة 2017م
خبصوص خدمة نيافة األنبا آجنيلوس األسقف العام

تكليـــف نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائس 
مقـــر  فـــي  بابوًيـــا  نائًبـــا  ليكـــون  بالقاهـــرة،  الشـــمالية  شـــبرا 
الرئاســـة الكنســـية فـــي نيوجرســـي بأمريـــكا لرعايـــة الكنائـــس 
ابـــن  وعلـــى  مباشـــرة،  لنـــا  التابعـــة  األرثوذكســـية  القبطيـــة 

الطاعـــة تحـــل البركـــة.

قرار بابوي رقم 14 لسنة 2017م
خبصوص كنائس شربا الشمايلة

انتـــداب نيافـــة األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس 
شـــبرا الجنوبيـــة بالقاهـــرة، لرعايـــة كنائـــس شـــبرا الشـــمالية 
ابـــن  الرعويـــة، وعلـــى  لخدمتـــه  باإلضافـــة  كاملـــة،  رعايـــة 

الطاعـــة تحـــل البركـــة.

اجتماع األربعاء األسبويع لقداسة ابلابا
عقـــد قداســـة البابـــا اجتماعه األســـبوعي يـــوم األربعاء 25 
واألنبـــا  ميخائيـــل  الملئكـــة  رئيـــس  بكنيســـة  2017م،  ـــر  أكتوب
بيشـــوي، ببيـــت الكرمـــة بكنـــج مريـــوط. وفـــي بـــدء العظـــة نعـــى 
قداســـته الشـــهيد القمص ســـمعان شـــحاته، وشـــهداء الوطن من 
رجال الشـــرطة في الواحات وســـيناء، وأضاف: »نؤمن أن من 
كل أســـرة شـــهيد خـــرج منهـــا بطـــل. وباألبطـــال تحيـــا الشـــعوب. 
نذكرهـــم جميًعـــا بالخيـــر مســـلمين ومســـيحيين. ونعلـــم أن الربـــاط 
القـــوي يربـــط بيـــن الجميـــع، فمصـــر بهـــا شـــعب واحـــد. نذكـــر 
وحدتنـــا«. وأكـــد قداســـته: »أن مصـــر حالًيـــا تخـــوض معركتين، 
معركـــة ضـــد العنـــف واإلرهـــاب، ومعركة التنميـــة والبناء، وكل 
هـــذا يحتـــاج التضافـــر والتعـــاون حتـــى ننطلـــق أليـــام االفتخـــار«. 
كمـــا قـــدم قداســـته التعزيـــة فـــي نياحـــة األم مريـــم رئيســـة ديـــر 
العـــذراء بحـــارة زويلـــة والتـــي تنيحـــت يـــوم األحـــد 15 أكتوبر 
2017م. وطمأن قداســـته أبناءه من الشـــعب القبطي بخصوص 
حالتـــه الصحيـــة حيـــث أوضـــح: »إننـــي أعانـــي مـــن آالم شـــديدة 
فـــي الظهـــر وهـــي معطلـــة عن كل شـــيء، فكانـــت نصيحة بعض 
األطبـــاء فـــي مصـــر بإجـــراء فحوصـــات بألمانيـــا لذلـــك ســـافرت 
قبـــل ميعـــاد المؤتمـــر بأســـبوع للخضـــوع لفحوصـــات طبيـــة فـــي 
مستشـــفى مخصصـــة لجراحـــات العمـــود الفقـــري، وأشـــكر جميع 
األطبـــاء وجميـــع الفريـــق الطبـــي. وطلبـــوا مني راحـــة تامة لمدة 
ال تقـــل عـــن أســـبوعين لذلـــك طلبـــت تكملـــة الزيـــارة الرعويـــة 
أللمانيـــا فـــي المســـتقبل«. ثم ألقى قداســـة البابا عظته األســـبوعية 

التـــي كانـــت بعنـــوان »األلـــم.. وصانـــع الخيرات«.
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المصـــري  للحـــزب  العليـــا  الهيئـــة  عضـــو  البياضـــي  فريـــدي 
الديمقراطـــي االجتماعـــي، اإلعلميـــة نانســـي مجـــدي، األســـتاذ 
ناصـــف نظمـــي عـــازف وصانـــع آلـــة القانـــون. وكرمـــت اللجنـــة 
المنظمـــة للمهرجـــان أعضـــاء لجـــان التحكيـــم فـــي الثلث أنشـــطة 
هـــذا العـــام )الروحـــي، الفنـــي، الرياضـــي(: الكاتـــب والناقد الفني 
دكتـــور صفـــوت فوزي، السيناريســـت حســـام حليـــم، اإلعلمية 
ســـالي ســـمير، الشـــاعر والقاص دكتور أســـامة لويس، الفنان 
مهنـــدس  ســـليمان،  ريمـــون  المســـرحي  والمؤلـــف  التشـــكيلي 
الديكـــور مينـــا ميـــاد، الفنـــان عاصم ســـامي، الملحـــن وعازف 
الكمـــان ســـعد ماركـــو، المرنـــم برســـوم فايـــز، المرنـــم دكتـــور 
فيصـــل فـــؤاد، األســـتاذ ميـــاد نبيـــل، األســـتاذ هانـــي إســـحق، 
األســـتاذ جميـــل فايـــز، األســـتاذ رامـــي ميـــاد، األســـتاذ هانـــي 
هنتـــر، األســـتاذ أكرم شـــنوده. فـــي نهاية الحفـــل تم تكريـــم أكثر 
مـــن 500  شـــاب وفتـــاة بجانـــب تكريـــم ضيـــوف شـــرف الحفـــل.

نيافة األنبا شاروبيم يف اللقاء ادلوري 
خلدام وخادمات إيبارشية قنا

أقيـــم يـــوم الخميـــس 26 أكتوبـــر 2017م، اللقـــاء الـــدوري 
لخـــدام وخادمـــات قنـــا، بحضـــور نيافـــة األنبـــا شـــاروبيم أســـقف 
اإليبارشـــية، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريم بقنا، وقـــد تكلم نيافته 

عـــن الخـــادم المفـــرح، وأجـــاب علـــى أســـئلة الحضـــور.

تدشني كنيسة مار جرجس 
بكوتسياك – إيبارشية املعادي

فـــي يـــوم األحـــد 22 أكتوبر 2017م، قام نيافة األنبا دانيال 
أســـقف المعادي ودار الســـلم، بتدشـــين مذابح وأيقونات كنيســـة 
الشـــهيد مارجرجـــس بكوتســـيكا. ُيذَكـــر أن الكنيســـة القديمة كانت 

املؤتمر الرابع دلراسة الكتاب املقدس 

أكتوبـــر 2017م،   21 وحتـــى  مـــن 18  الفتـــرة  فـــي  ُأقيـــم 
ينظمـــه  والـــذي  المقـــدس،  الكتـــاب  لدراســـة  الرابـــع  المؤتمـــر 
القديـــس  مـــع مركـــز  باالشـــتراك  بمصـــر  المقـــدس  الكتـــاب  دار 
تيموثـــاوس بأســـقفية الشـــباب. ُعقـــد المؤتمـــر بـــوادي النطـــرون 
وحضـــره 35 كاهًنـــا و75 خادًمـــا وخادمـــة من كنائـــس قطاعات 
اإلســـكندرية والقطـــاع الصحـــراوي ومرســـى مطـــروح. وهـــدف 
الكتـــاب  لدراســـة  مبتكـــرة  طـــرق  الحاضريـــن  تعليـــم  المؤتمـــر 
المقـــدس تمهيـــًدا إلنشـــاء مراكـــز فـــي الكنائـــس المختلفـــة تحـــت 
إشـــراف أســـرة القديس تيموثاوس التابعة ألســـقفية الشـــباب ودار 

المقـــدس. الكتـــاب 

أسقفية الشباب ختتتم مهرجان 
األرسات اجلامعية 2017م

فـــي مســـاء يوم الجمعة 13 أكتوبـــر 2017م، أقامت اللجنة 
المنظمة لـ»مهرجان األســـرات الجامعية أســـقفية الشـــباب«، حفل 
ختـــام مهرجـــان األســـرات الجامعية  )العمـــق 2017( »ابُعْد إلى 
4(، بحضـــور أصحـــاب النيافة: األنبا موســـى  العمـــق« )لوقـــا5: 
األســـقف العـــام الشـــباب، واألنبـــا رافائيل األســـقف العـــام لكنائس 
وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا مكاريوس 
األســـقف العـــام بالمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، وذلـــك بالمركـــز الثقافـــي 

القبطـــي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية.
بـــدأ الحفـــل بالصـــلة، ثـــم تحـــدث نيافـــة األنبـــا موســـى عـــن 
المتنيـــح الشـــهيد القمص ســـمعان شـــحاته، ثـــم عرضـــت اللجنة 
المنظمـــة للمهرجـــان بانوراما العمق 2017 والتي تضم عرض 

صـــور وفيديوهـــات أنشـــطة المهرجـــان هـــذا العام.
حضـــر الحفـــل مـــن ضيـــوف الشـــرف: الراهـــب القمـــص 
أبونـــا  رشـــدي،  أنطونيـــوس  أبونـــا  البرموســـي،  مرقـــس 
برثلمـــاوس محـــروس، الدكتـــورة عايدة نصيف أســـتاذ الفلســـفة 
أنيـــس  القاهـــرة والكليـــة اإلكليريكيـــة، دكتـــور عدلـــي  بجامعـــة 
أســـتاذ الجغرافيـــا بجامعـــة القاهـــرة والكلية اإلكليريكيـــة، الدكتور 
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رسامة قمص وسيامة دياكون 
بإيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا

قـــام نيافـــة األنبـــا مينـــا أســـقف مسيســـاجا وفانكوفـــر وغرب 
كنـــدا، يـــوم األحـــد 15 أكتوبـــر 2017م، برســـامة القس رويس 
روفائيـــل كاهـــن كنيســـة مارمرقـــس الرســـول بإدمنتـــون، قمًصا. 
كمـــا تمـــت ســـيامة دياكـــون جديـــد للخدمـــة بنفـــس الكنيســـة باســـم 
بدرجـــة  شمامســـة   8 رســـامة  وكذلـــك  بســـتافروس،  دياكـــون 
إبصالتـــس. وذلـــك أثنـــاء القداس اإللهي الذي ُأقيم احتفااًل بمرور 
40 عاًما على إنشـــاء الكنيســـة كأول كنيســـة قبطية بغرب كندا. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا مينا، والقمـــص رويس، واآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة دياكون لكنيسة العذراء 
والقديسة دميانة - بابا دبلو، شربا

قـــام نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا 
الشـــمالية، يـــوم الســـبت 28 أكتوبـــر 2017م، بســـيامة أحـــد خدام 
بابـــا دبلـــو  العـــذراء مريـــم والشـــهيدة دميانـــة -  الســـيدة  كنيســـة 
بشـــبرا، دياكون، باســـم دياكون ثاوفيلس. كما رســـم نيافته أيًضا 
7 شمامســـة فـــي رتبـــة إبصالتـــس، وكذلـــك دّشـــن بعـــض أوانـــي 
المذبـــح. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس، والدياكون 

ثاوفيلـــس، واآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

تطـــل علـــى نهـــر النيـــل، وتباركـــت بزيـــارة ثلثـــة مـــن بابـــاوات 
الكنيســـة، حيـــث زارهـــا القديـــس البابـــا كيرلس الســـادس وأقام 
فيها فترة مرضه، وزارها المتنيح قداســـة البابا شـــنوده الثالث 
بعـــد ســـيامته بطريـــرًكا بعشـــرة أيـــام، بينمـــا زارها قداســـة البابا 
ـــا تواضـــروس الثاني في يونيو 2014م، لتســـليم شـــهادات  األنب
التخـــرج للدارســـين بمعهـــد المشـــورة التابـــع إليبارشـــية المعادي، 
وألقـــى عظتـــه باجتمـــاع األربعـــاء فـــي ذلك اليـــوم بها. والكنيســـة 

حالًيـــا بهـــا حالًيـــا مقر إقامـــة نيافة األنبـــا دانيال.

برتوكول تعاون بني مطرانية ببا والفشن 
ووزارة الرتبية واتلعليم

وقع نيافة األنبا إســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن، والدكتور 
طارق شـــوقي وزير التربيـــة والتعليم، يـــوم الثلثاء 17 أكتوبر 
2017م، بروتوكـــول تعـــاون مشـــترك بين الـــوزارة والمطرانية 
بشـــأن تقديـــم الدعـــم الفني والصحي للُمعلمين والطلب وأســـرهم 
بمـــدارس التربيـــة الخاصـــة والمدارس التـــي بها طلب مدمجون 
لفئتي اإلعاقة الســـمعية واإلعاقة الذهنية بمحافظة بني ســـويف. 

نيافة األنبا برنابا يلتيق 
بالسفري املرصي بإيطايلا

التقـــى نيافـــة األنبـــا برنابـــا أســـقف تورينـــو وروما بالســـفير 
هشـــام بـــدر ســـفير مصـــر بإيطاليـــا، يـــوم الثلثـــاء 31 أكتوبـــر 
2017م، حيـــث بحثـــا ســـبل اإلعـــلن والترويـــج للســـياحة الدينية 
فـــي مصـــر وخاصـــة رحلـــة العائلـــة المقدســـة. وقـــدم نيافتـــه هدية 

تذكاريـــة للســـيد الســـفير عبـــارة عـــن أيقونـــة العائلـــة المقدســـة.
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العـــذراء مريـــم بمطـــروح، التابعة إليبارشـــية البحيـــرة ومطروح 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة. ُوِلـــد بقريـــة شـــندويل بســـوهاج فـــي 15 
مايـــو 1962، وســـيم كاهًنـــا فـــي 23 يوليـــو 1996 بإيبارشـــية 
نجـــع حمـــادي بيـــد نيافـــة األنبـــا كيرلـــس أســـقف اإليبارشـــية، ثـــم 
انتقـــل للخدمـــة بمطـــروح فـــي أبريـــل عـــام 2000. ُأقيمت صلة 
الجنـــازة بحضـــور نيافـــة األنبا باخوميوس مطران اإليبارشـــية، 
ظهـــر يـــوم األربعـــاء األول من نوفمبر بكنيســـته. خالص تعازينا 
لنيافـــة األنبا باخوميوس ولمجمع كهنة اإليبارشـــية وألســـرته 

محبيه. وكل 

نياحة القس مينا رمزي 
اكهن كنيسة مارمرقس بمرص اجلديدة بالقاهرة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الســـبت 28 أكتوبـــر 2017م، بعـــد 
رمـــزي  مينـــا  القـــس  الشـــاب  الكاهـــن  المـــرض،  مـــع  صـــراع 
راغـــب، كاهـــن كنيســـة مارمرقـــس بمصـــر الجديـــدة بعـــد خدمـــة 
كهنوتيـــة 8 ســـنوات. ُوِلـــد فـــي 13 ينايـــر 1977م، ســـيم كاهًنـــا 
يـــوم 7 يونيـــو 2009م بيـــد مثلث الرحمات البابا شـــنوده الثالث، 
وهـــو نجـــل المتنيـــح القـــس مينـــا راغـــب كاهـــن كنيســـة الشـــهيد 
مارمينـــا باأللـــف مســـكن بالقاهرة. وُأقيمـــت صلوات الجناز على 
روحـــه الطاهـــرة يـــوم االثنيـــن 30 أكتوبـــر 2017م، بكنيســـته. 
شـــارك فـــي الصلـــوات حشـــد شـــعبي كبيـــر. وقـــد أنـــاب قداســـة 
البابـــا نيافـــة األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب ونيافـــة األنبا 
اكليمنضـــس األســـقف العـــام لكنائـــس عزبـــة الهجانـــة وألماظـــة 
وزهـــراء مدينـــة نصـــر لتقديـــم العـــزاء. كمـــا شـــارك فـــي الصلة 
أيًضـــا أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بطـــرس األســـقف العـــام، واألنبا 
ورئيـــس  أســـقف  مينـــا  واألنبـــا  وقـــوص،  نقـــاده  أســـقف  بيمـــن 
بالخطاطبـــة. والقمـــص ســـرجيوس  الشـــهيد مارجرجـــس  ديـــر 
ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركية بالقاهـــرة، ولفيف من اآلباء 
الكهنـــة والرهبـــان. وقـــد ألقـــى نيافـــة األنبـــا موســـى كلمـــة تعزيـــة 
خـــلل صلـــوات التجنيـــز. خالـــص تعازينـــا لآلباء كهنة كنيســـة 

مارمرقـــس بمصـــر الجديـــدة، وألســـرته وكل محبيـــه.

تدشني ثالثة مذابح بكاتدرائية مار جرجس 
بادلاخلة – إيبارشية الوادي اجلديد

قـــام نيافـــة األنبـــا بقطـــر أســـقف الـــوادي الجديد يـــوم الجمعة 
27 أكتوبـــر 2017م، بتدشـــين ثلثـــة مذابـــح بكاتدرائيـــة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بمدينـــة بالداخلـــة، كمـــا دشـــن نيافتـــه بعـــض أواني 
المذبـــح. المذابـــح الثلثـــة المدشـــنة حملـــت أســـماء الشـــهيد مـــار 

جرجـــس والقديســـة دميانـــة والقديـــس األنبـــا أنطونيـــوس.

نياحة القس رفائيل زاخر 
اكهن كنيسة األنبا مقار بمطرانية أسيوط

رقـــد فـــي الـــرب مســـاء يـــوم األحـــد 22 أكتوبـــر 2017م، 
القـــس رفائيل زاخر كاهن كنيســـة القديس األنبـــا مقار بمطرانية 
أســـيوط، عـــن عمـــر ناهـــز 72 عاًمـــا. ســـيم كاهًنـــا بيـــد المتنيـــح 
نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل مطران أســـيوط في 22 مـــارس 1987م، 
وقضـــى فـــي الكهنـــوت قرابـــة 31 عاًمـــا. وقـــد صلـــى عليـــه نيافة 
األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط وتوابعهـــا، والعديـــد مـــن كهنـــة 
اإليبارشـــية وجمـــوع الشـــعب. وقد رثاه نيافة األنبـــا يوأنس قائًل 
إنـــه »أحـــد أعمـــدة الكنيســـة بأســـيوط، وكان أًبا ومرشـــًدا لكثيرين 
مـــن أبنـــاء الكنيســـة... كان هادًئا متزًنا، ولـــم نذكر أبًدا أن أخطأ 
فـــي حـــق أحـــد ســـواء بكلمة أو تصـــرف«. خالص تعازينـــا لنيافة 
األنبا يوأنس، ولمجمع كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

نياحة القس شنوده جربه 
اكهن كنيسة السيدة العذراء بمطروح

رقـــد فـــي الـــرب بشـــكل مفاجـــئ يـــوم الثلثـــاء 31 أكتوبـــر 
2017م، القس شـــنوده جبره إقاديوس، كاهن كنيســـة الســـيدة 
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َما ُهَو الَحَق؟
كلمـــة الحق لهـــــــا 

ثلثـــة معـــاٍن وهي:
 .Truth 1- الحـــق بمعنـــى الصـــدق
كمـــا فـــي عبـــارة »أقـــول الحـــق ال أكـــذب«.

2- الحـــق هـــو مـــا يســـتحقه اإلنســـان 
 .Right أي الـــذي لـــه. وهنـــا بمعنى كلمـــة
ومـــن هنـــا جـــاءت عبـــارة حقـــوق اإلنســـان 

.Human rights
ُيقيـــم  الـــذي  هـــو  الحقانـــي  واإلنســـان 
الحــــــــــــق، ويحكــــــــــــم بالحــــــــــــق. أي أنـــــــــــــــــــــه 

عـــادل. إنســـان 
والكليـــة في الجامعة الخاصة بالقانون 
هـــي كليـــة الحقـــوق، أي التـــي تـــدرس حـــق 
كل إنســـان وما له وما عليه. وقديًما كانت 
وزارة العـــدل ُتســـّمى وزارة الحقانيـــة. وفـــي 
المحاكـــم ينبغـــي علـــى الشـــاهد أن »يقـــول 
الحـــق، كل الحـــق، وال شـــيء غير الحق«.

3- والحـــــــــق أيًضـــا هـــــــــــــو هللا، فـــــــــي 
المســـيحية وفـــي اإلســـلم. ففـــي المســـيحية 
والطريـــق  الحـــق  هـــو  »أنـــا  الـــرب  يقـــول 
والحيـــاة«. وفـــي اإلســـلم هللا هـــو القـــدوس 
والحـــق والســـلم... مـــن أجل ذلـــك فإن من 
يدافـــع عن الحـــق، يدافع عنه أي هللا يدافع 
عنـــه. أي أن َمـــْن يقـــف إلـــى جـــوار الحق، 
جــــــــــــــوار هللا. وهللا  إلـــى  يقــــــــــــــــف  إنمــــــــــــــا 

يعينـــه وينصـــره.
+ مـــن أجـــل كل هـــذا ُوِجـــدت هيئـــات 
لحقـــوق اإلنســـان تدافــــــع عنهـــا. أيًضـــا عن 
حقـــوق الـــدول، كمـــا فـــي موضـــــــوع مــــــــــــاء 

النيـــل وتوزيعـــه.
وقـــد ُضِبـــط الحـــق بقوانيـــن تدخـــل في 
جميـــع التفصيـــلت الخاصـــة بهـــا. يوضـــح 

المنازعـــات بيـــن أصحـــاب الحقـــوق.

أنواع ِمَن الحقُوق:
1- لـــكل إنســـان الحـــق فـــي الحيـــاة. 
وال يجـــوز ألى أحـــد أن يحرمـــه مـــن هـــذه 
الحيـــاة كأن يقتلـــه مثـــًل. الكتـــاب المقـــدس 
يقول »َســـاِفُك َدِم اإِلْنَســـاِن ِباإِلْنَســـاَن ُيْسَفُك 
َدُمـــُه« )تـــك9: 6(. أى ُيوجد إنســـان )وهو 
القاضـــي( ويقضـــي بســـفك دم هـــذا القاتـــل.

ويدخـــل فـــي حدود القتـــل: اإلجهاض. 
وهـــو قتـــل نفـــس حتـــى قبـــل أن تخـــرج مـــن 
البطـــن. والجنيـــن هـــو نفس حّيـــة من حقها 

أن تســـتمر في الحياة. ومن حق الحياة أن 
يكفـــل المجتمـــع لكل إنســـان حقه في األكل 
والشـــرب الـــذي تتوقـــف عليه الحيـــاة. وحقه 
أيًضـــا فـــي العـــلج. فـــل يتركـــه المجتمـــع 
لكـــى يمـــوت. وإنما يتكّفله بالطـــب والدواء. 
ومن هنا فإنني أقابل باإلعجاب مستشـــفى 
المستشـــفيات  وكذلـــك  األطفـــال.  ســـرطان 
الســـرطانات،  تعالـــج  التـــي  المتعـــددة 
وأمـــراض الجـــزام، وأمـــراض الُســـل... كل 
تلـــك األمـــراض التـــي تهـــدد حيـــاة اإلنســـان 

بدرجـــة خطيـــرة، وأمثالهـــا.
ومـــن حقوق اإلنســـان: حقه في العدل 
والمســـاواة، وحـــق التقاضـــي. وحـــق الحريـــة 
أو  التســـيُّب،  مـــن  لـــون  تكـــون  ال  بحيـــث 
أن يســـتخدم اإلنســـان حريتـــه ضـــد حقـــوق 
نطـــاق  فـــي  ويدخـــل  وحرياتهـــم.  اآلخريـــن 
الحريـــة: حريـــة الفكـــر والتعبير عـــن الرأى، 
اإليـــذاء  التعبيـــر  هـــذا  يتنـــاول  ال  بحيـــث 

باآلخريـــن أو بنظـــام الدولـــة.
ومـــن حقـــوق اإلنســـان: حـــق الـــزواج 
بحيـــث أن يكـــون زواًجـــا ســـليًما ال يصطدم 

بقانـــون أو بعقيـــدة أو بخطـــأ اجتماعـــي.
العمـــل،  ومـــن حقـــوق اإلنســـان حـــق 
وفـــي ذلـــك مـــن حـــق األجيـــر أن يأخذ أجره 
بغير إجحاف به، أو ظلمه بما ال يتناسب 

مـــع تعبه.
ومـــن الحقـــوق أيًضا حـــق الفقير على 
المجتمـــع. فـــل يهملـــه المجتمـــع ويتغاضى 
عنـــه حتـــى يضيـــع أو أن يلجـــأ إلـــى أنـــواع 
مـــن الخطيـــة يعالـــج بهـــا فقـــره. وهنـــا أتذكر 
عبـــارة قالهـــا أحـــد األدبـــاء الروحييـــن وهي: 
»ليس المسروق بريًئا من خطية السرقة«، 
يعيـــش  الـــذي  البخيـــل  المســـروق  ويقصـــد 
وســـط الفقـــراء وال ُيحســـن مـــن مالـــه إليهـــم، 
فيضطـــرون إلـــى ســـرقته لكي يعيشـــوا. فهم 
مدانـــون طبًعـــا ولكـــن ذلـــك الغنـــي البخيـــل 
ليس بريًئا، إذ قد دفعهم ببخله إلى سرقته.

ُماَحظات:
1- من المعروف أن »كل حق يقابله 
واجـــب، أو واجبـــات«... فالعامـــل له الحق 
فـــي األجـــر. ولكـــن عليـــه أيًضـــا واجب في 
اإلنتـــاج. وحقنـــا فـــي عمـــل الوطـــن ألجلنا، 
يقابلـــه واجب فـــي عملنا نحن ألجل الوطن 

من كافـــة النواحي.
2- وكل إنســـان مـــن حقـــه أن يتمتـــع 
بـــكل الحقـــوق الســـابقة. ولكـــن »فـــي نطاق 

النظـــام العـــام«. فســـائق العربـــة مثـــًل مـــن 
حقـــه أن يصـــل إلى هدفه. ولكن من واجبه 
أنـــه ال يكســـر قواعـــد المـــرور لكـــي يصل.

3- إننـــا جميًعـــا نطلـــب الحـــق أمـــام 
هللا. وقـــد قـــال داود النبـــي »أقـــع فـــي يـــد 
هللا، وال أقـــع فـــي يد إنســـان، ألن مراحم هللا 
واســـعة«. فـــاهلل )تبـــارك اســـمه( هـــو العـــدل 
المطلـــق، وهـــو فـــي نفـــس الوقـــت الرحمـــة 
المطلقـــة. عدلـــه كلـــه رحمـــة، ورحمته كلها 
عـــداًل. والـــذي ال يجـــد حقـــه عنـــد النـــاس، 

البـــد أنـــه ســـيجد حقـــه عنـــد هللا.
4- المهـــم فـــي منـــح الحـــق، الســـرعة 
أيًضـــا فـــي منـــح هـــذا الحـــق. ألنه كثيـــًرا ما 
تكـــون هناك نتائج ســـيئة جـــًدا نتيجة البطء 

فـــي منـــح الحقوق.

الَحق ُكّل الَحّق:
ينبغـــي لمـــن يحكـــم بالحـــق أن يضـــع 
أو  بعضهـــا  وليـــس  التفاصيـــل  كل  أمامـــه 
نصفهـــا. والمثـــل يقول »أنصـــاف الحقائق، 
ليـــس فيهـــا إنصـــاف للحقائـــق«، ويضربون 
مثـــًل لذلك عبـــارة )ال تقربوا الصلة( وترك 
نصفهـــا اآلخـــر )وأنتم ُســـكارى(. أو نظرية 
نصـــف الكـــوب الممتلـــئ. فالبعـــض يشـــكو 
إطلًقـــا  ينظـــر  وال  الفـــارغ،  النصـــف  مـــن 
إلـــى النصـــف الممتلـــئ. ومثله أيًضـــا الورد 
والشـــوك. فالبعض ُيعجب بالوردة ورائحتها 
وشـــكلها وال يلتفـــت إلـــى الشـــوك. والبعـــض 
يركـــز علـــى الشـــوك وال يلتفت إلـــى الوردة.

لهـــذا قـــد يأتـــي إلـــى القاضـــي إنســـان 
قـــد فقـــد إحـــدى عينيـــه نتيجـــة العتـــداء من 
شـــخص آخـــر. فـــل يصـــح أن يحكـــم بظلم 
الشـــخص اآلخـــر قبـــل أن يـــراه إذ قـــد يكون 
قـــد فقـــد عينيـــه االثنتيـــن. وأيًضـــا نصـــف 
والنصـــف  النتيجـــة.  إلـــى  النظـــر  الحقيقـــة 
اآلخر هو الســـبب الذي أدى إلى النتيجة.

ومـــن الفكاهـــات فـــي هـــذا المجال: أن 
متهًما بالســـرقة وقف أمام القاضي. فسأله: 
مـــاذا أخـــذت؟ فقـــال وجدت حبـــًل ملقى في 
لـــه  قـــال  وهنـــا  وســـرت،  فأخذتـــه  الطريـــق 
القاضـــي بحـــزم: هل هو فقـــط مجرد حبل؟ 
فأجـــاب المتهـــم: وقـــال هـــو حبـــل ولكن في 
آخـــره كانـــت مربوطـــة معـــزاة. وهـــذه طبًعـــا 
هـــي نصف الحقيقـــة الهامة في الموضوع. 
مـــن نصـــف الحقائـــق أن ننفعـــل بالمشـــاكل 
التـــي حولنـــا. أمـــا النصـــف اآلخـــر هـــو أن 
نقـــول: ربنـــا موجود ســـوف يحل المشـــاكل. 
ونذكر أيًضا أن كـــــــــــل األشيــــــــــــاء تعمــــــــــل 

مًعـــا للخير.
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التحيــــــــــــــــة لكـــــــــــــــم 
جميـعــــًــــــا...

أصحـــــــــــــــــاب القداســــــــــــــــــة والغبطــــــــــــــة.. 
وحضـــــــــــرات ممثلــــــــــي الهيئـــــــات واألحزاب.. 

والسادة.. الســـيدات 

أْن  أجَمـــَل  ومـــا  أحَســـَن  مـــا  »هـــوذا 
َيســـُكَن اإلخـــَوُة َمًعـــا!« )مزمـــور1:133(

تعّبر كلمات داود المرتل عن فرحنا في 
كل مـــرة تأتينـــا دعـــوة للمشـــاركة فـــي اجتماع 
مســـكوني، إذ نشـــعر بقداســـة الوجـــود اإللهي 
لربنـــا يســـوع المســـيح مـــن خـــلل اجتماعنـــا 

كإخـــوة متحابين.
ونحـــن نشـــكر الكنيســـة األلمانيـــة التـــي 
بذلـــت الجهـــد كيمـــا يتحقـــق اجتماعنـــا هـــذا.. 
كمـــا نشـــكر لكـــم حســـن اســـتقبالكم وضيافتكم 

الكريمـــة التـــي لمســـت قلوبنـــا..
ونحـــن نسعــــــــد بزيارتنـــــــــــا أللمانيـــا. هي 
االبتـــكار.  ألرض  األولـــى  الزيـــارة  ليســـت 
ودائمـــا مـــا نحتفـــظ بالذكريـــات الشـــيقة لهـــذا 
البلد الذي يمّثل بالنســـبة لنا قدوة في التغّلب 
على االنقســــــــام والشدائـــــــــــد مــــــــــــن خـــــــــــــــلل 

الكفـــاح والحـــوار.
كمـــا تمثـــل ألمانيــــــــــا بالنســـبة لكنيســـتنا 
القبطيـــة وطًنـــا لمصرييـــن كثيريـــن أتـــوا اليهـــا 
منـــذ زمـــــــــــن ووجــــــــــــدوا فيهــــــــــا وطًنـــا وعمـــًل 

وبلــــــًدا مضياًفـــا.
مـــن الحقائـــق التاريخيـــة الواضحـــة أن 
األحـــداث الكبيرة تنتج عن التحديات الكبيرة. 
واليوم تتجمع الغيوم في الســـماء التي نعيش 
تحتهـــا، وتتمثـــل التحديات التـــي يواجهها كل 
مســـيحي فـــي العالـــم، وباألكثـــر المســـيحيون 
الذيـــن يعيشـــون فـــي الشـــرق األوســـط والذيـــن 

بالحقيقـــة يواجهـــون تحديـــات فاصلة..
واليــــــــــــوم نتحــــــــــدث عـــــــــــن أهـــــــــــم 

التحديات: تلك 
التحـــدي األول هـــو التصعيـــد من قبل 
الحـــركات المتطرفـــة التي تســـتخدم العنف:

لقـــد كان الشـــرق األوســـط دائًمـــا وطًنـــا 
لشـــعوب من كل نوع؛ شـــعوب حققت التنمية 
البيئيـــة  للظـــروف  باحتمـــال  وعاشـــت  مًعـــا، 
مًعا. وربما كان هذا ســـبًبا أساســـًيا في وجود 
المهـــد.  هـــذا  فـــي  الثلثـــة  التوحيـــد  ديانـــات 
ولكننـــا ال يمكـــن أن نتجاهـــل التهديدات فهي 
حقيقيـــة، وال يمكـــن أن نغمـــض عيوننـــا عنها 

وإاّل فســـتفنى إحـــدى الديانـــات.

كمـــا ال يمكـــن أن ننكـــر انخفـــاض عـــدد 
عـــدد  وارتفـــاع  المنطقـــة،  فـــي  المســـيحيين 
المهاجريـــن. وال تخفـــى األســـباب علـــى أحد، 
أال وهي ارتفاع الحركات المتطرفة المســـلحة 
عبر الشـــرق األوســـط، وهي تعتِبر كل الذين 

ال يتبعونهـــا كفـــاًرا.
وال شــــــــــــــك فــــــــــــــي أن الفقــــــــــــر والجهـــــل 
واألمـــراض مـــن العوامـــــــــــل األساســـية التـــي 
فتحـــت البـــاب أمام التطــــــــــــــرف في عقــــــــــــــول 

وأرواح الشـــباب الُمغيَّـــب.
أضــــــــف إلـــى مـــا سبــــــــــق الفســـاد الـــذي 
ســـاد المنطقـــة منـــذ مـــا قبل مـــا ُســـمِّي بالربيع 
العربـــي، وضعـــف المؤسســـــــــــات الحكوميــــــــة 
وقتئـــذ. واألكثــــــــر مـــن هـــذا أن المسيحييــــــــــن 
تعرضـــــــــوا أيًضـــا التهامــــــــات بأنهـــم مواليـــن 
لسياســـات الغرب، ببســـاطة ألن ديانتهم هي 

الديانـــة الســـائدة فـــي الغـــرب.
ولكـــن مـــن الضـــروري أن نـــرى بوضوح 
الهـــدف الرئيســـي لتلـــك القـــوى الظلميـــة من 
بـــّث الفرقـــة، وهـــي الحليـــف األعظـــم للعـــدو. 
لهـــم،  حليًفـــا  واالنقســـام  الفرقـــة  كانـــت  وإذا 
إًذا فعدوهـــم هـــو الوحـــدة.. ومـــن خـــلل تلـــك 
الوحـــدة والحكمـــة ســـننجو يا إخوتـــي.. وحتى 
لو ســـاعدت الرياح قلع مراكبهم، ســـنقابلهم 

نحـــن بمراكـــب وحدتنـــا وصداقتنـــا..
أّمـــا التحدي الثانـــي فهو كيف نتفاعل 

مع التغيـــرات الكبيرة في عصرنا؟
فالكثيـــــر مـــــــــــن االبتكـــــــــارات والطـــــــــرق 
الحديثـــة لعصرنـــا الحالـــي ال يمكـــن أن نهمل 
وجودهـــا، فمنـــذ أن تدخـــل تلـــك التغيـــرات في 
مجتمـــع مـــا، فإنهـــا تجتاحـــه ســـريًعا. نحن ال 
نتهـــم كل مـــا هـــو حديـــث بأنـــه مدّمـــر، إذ أن 
كثيـــًرا منهـــا نافـــع فـــي الخدمـــة، ويجعـــل لنـــا 

صوًتـــا مســـموًعا عنـــد كثيرين.
مثـــًل: علـــى إحـــدى الجوانــــــــــب تســـببت 
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي فـــي تحطيـــم 
حيـــاة كثيـــر مـــن النـــاس بطـــرق عـــدة منهـــا 
اختراق الخصوصية ونشـــر اإلشـــاعات، كما 
أنهـــا كانـــت مـــن أدوات اإلرهـــاب فـــي نشـــر 
أفـــكاره وتوســـيع دائرتـــه. ولكنهـــا فـــي الوقـــت 
كبيـــرة  نجـــاح  فـــي قصـــص  ســـاهمت  نفســـه 
ألنـــاس كثيريـــن حـــول العالم. وســـاهمت تلك 
الصفحـــات فـــي خلـــق جماعـــات مـــن النـــاس 
لهـــا اهتمامـــات واحـــدة تســـتطيع أن تتواصـــل 
لتكويـــن مجموعات خيريـــة ومجموعات تقّدر 
الفنـــون، وغيرهـــا.. بحيث يعمل هؤالء الناس 

معـــا مـــن أجـــل أهداف أســـمى.

إن العالــــــــــم يســـير فـــي عمليـــة تغييــــــــــــر 
مســـتمر، وتكمـــن الصعوبـــة في أن تســـتطيع 
الكنيســـة مواكبـــة هذه التغيـــرات الجديدة، وأن 
تتفهـــم أن تلـــك الطـــرق الجديـــدة مـــا هـــي إاّل 
أواٍن خارجية ُتســـتخدم لتحمل محتوى داخلًيا 
قيما من التقليد الحي للكنيســـة، وأن األســـاس 

هـــو العقيـــدة واإليمان..
إن اللحظـــة التـــي يتوقـــف فيها اإلنســـان 
عن تنمية عقله هي اللحظـــــــة التي يبدأ فيها 
أن يشـــيخ. وال يعنــــــــــي هـــذا أننـــا نمتـــدح كل 
مـــا هـــو حديـــث، إنمـــا نشـــير هنـــا إلـــى حقيقة 
رفـــض بعـــض أدوات الحداثة فقـــــــــــط ألنهـــــــــا 

غيـــر مألوفة.
وهنـــا يأتـــي دور الـــروح القـــدس الســـاكن 
في كل واحد منا، والذي نلناه في المعمودية، 
والـــذي يجعلنـــا متحديـــن بالمســـيح، ويقـــدم لنا 
الضميـــر الصالـــح الذي به نفتح قلوبنا ونفهم 
ونميـــز ثـــم نختار من الحداثة ما يناســـبنا في 
الوقـــت المناســـب وبالهـــدف الملئـــم لخدمـــة 

مجد هللا..
التحدي الثالث هو خطية االنقسام:

أعتقـــد أنكـــــــــم تتذكـــــــــرون جميًعـــا ذلـــك 
الحـــادث الوحشـــي فـــي ليبيـــا فـــي فبرايـــر عام 
شـــهيًدا.   21 شـــفاعة  كســـبنا  حيـــن   2015
وبعدها اســـتقبل قداســـة البابا فرنســـيس وفًدا، 
تضامنـــه  عـــن  االســـتقبال  ذلـــك  فـــي  وعّبـــر 
وتعاطفه مع كنيستنا التي تواجه هذا الحزن. 
وفـــي كلمتـــه قال نقطة هامـــة: »لقد ُقِتلوا فقط 
وأخواتنـــا  إخوتنـــا  دم  إن  مســـيحيون.  ألنهـــم 
المســـيحيين هـــو شـــهادة تصـــرخ لنســـمعها.. 
وال يهـــم إن كانـــوا كاثوليـــك أو أرثوذكـــس أو 
بروتســـتانت. فهم مســـيحيون؛ ودمهم واحد.. 
ودمهم هو اعتراف بالمســـيح.« وال يمكن أن 
نرفـــض مثل هـــذه الكلمات. إذ أن ما يجمعنا 

أكثـــر بكثيـــر ممـــا يفرقنا.
إن عالـــم اليـــوم، لـــم تصبـــح فيـــه الوحدة 
المسيحية من الكماليات بل من الضرورات. 
وإذا كنا نريد أن نواجه التحديات التي ســـبق 
ذكرهـــا مـــن العـــداوة والتكنولوجيـــا؛ ينبغـــي أن 
نتذكـــر كيـــف وصـــف الـــرب يســـوع المســـيح 
البيـــت الـــذي انقســـم على ذاته. لقـــد قال عنه 
إنـــه »ال يثبـــت« )متـــى25:12(. وبالفعـــل 
لـــن نســـتطيع ونحـــن فـــي انقســـام أن نصـــل 
لمشـــيئة الـــرب يســـوع بـــأن »يكـــون الجميـــع 
واحـــًدا« )يوحنـــا21:17(. ألننـــا يـــا إخوتي 

مـــن خـــلل الوحـــدة نقـــّوي بعضنـــا بعًضا.
ولكـــن الوحـــدة ليســـت شـــيًئا نقتنيـــه، بـــل 
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هـــي عطيـــة مـــن هللا الـــذي ســـيمنحنا إّياهـــا 
إذا مـــا قدمنـــا عقـــواًل منفتحـــة، وقلوًبا واســـعة، 
وأرواًحـــا متضعـــة. حينئـــذ فقـــط نســـتطيع أن 
نتقـــدم فـــي طريـــق الوحـــدة بادئيـــن مـــن الروح 
ال الحـــرف »ألن الحـــرف يقتـــل ولكن الروح 

يحيـــي« )2كورنثـــوس6:3(.
وبعدمـــا تحدثنـــا عن التحديـــات يصير 
الســـؤال: مـــاذا لـــو لـــم نســـتطع أن نتغلـــب 
علـــى تلك التحديات؟ ماذا سنخســـر حينئذ؟ 
ومـــاذا ستخســـر منطقتنـــا بل والعالـــم كله؟ 
مـــا فائـــدة وجـــود مجتمعـــات مســـيحية في 

الشـــرق األوسط؟ 
الحقيقـــة أن وجودنـــا فـــي غاية األهمية. 
يكـــون  أن  عليـــه  ينبغـــي  مســـيحي  كل  إن 
نـــوًرا للعالـــم وملًحـــا لـــألرض فـــي مجتمعـــه. 
ولـــكل كنيســـة فـــي منطقتنا عـــدة أدوار: على 
المســـتوى المســـيحي، والوطنـــي، والعالمـــي.. 
وسوف نتحدث عن هذه المستويات الثلثة، 
ودور كنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية فيهـــا.

أواًل مستوى المسئولية المسيحية:
طـــوال  القبطيـــة  الكنيســـة  قدمـــت  لقـــد 
تاريخهـــا وما تزال تقدم مســـاهمات اســـتثنائية 
للعالم المســـيحي بأكمله. ولن ينســـى التاريخ 
المســـيحي المجهودات العظيمة لكنيســـتنا في 
مجـــال العلـــوم اللهوتيـــة والتـــي تـــم تأســـيس 
بداياتها في مدرســـة اإلسكندرية. وقد اتسعت 
شـــهرة تلـــك المدرســـة التـــي كانت تحـــت إدارة 
مـــن  العظمـــاء  العلمـــاء  مـــن  طويلـــة  قائمـــة 
أمثـــال: بانتينـــوس، واكليمنضس الســـكندري، 

وديديمـــوس، وأوريجانـــوس.
وقدمـــــت كنيســــــــــة االسكندريـــــــــة أيًضـــا 
آبـــاء كبـــاًرا للعالم المســـيحي، كان لهـــــــم دور 
وقامـــوا  األرثوذكســـي،  التعليـــم  فـــي  أساســـي 
بحمايـــة اإليمـــان فـــي نقاوتـــه الرســـولية، مـــن 
أمثـــال أثناســـيوس وكيرلس، لـــذا يحمل رئيس 
أساقفــــــــــــــــة كنيســــــــــــة اإلسكندريـــــــــــــة لقــــــــــــــــــب 

المســـكونة. قاضي 
كمـــا تعّلـــم العالـــم المسيحــــــــــي الرهبنــــــــــة 
مـــن الكنيســـة القبطيـــة. إذ خـــرج مـــن أرضنـــا 
رجال قديســـون ندعوهم آبـــاء الصحراء: مثل 
القديـــس أنطونيـــوس الكبيـــر أب كل الرهبان، 
والقديـــس مكاريـــوس الكبيـــر، وكثيـــرون ممن 
أسســـوا أديـــرة بهـــا آالف الرهبـــان. لقد أنتجت 
صحارينـــا رجـــااًل قديســـين، ومـــا تـــزال حتـــى 
اآلن مليئـــة باألديـــرة العامـــرة بالرهبان في كل 

ربـــوع مصر.
ومما يميز كنيستنا القبطية األرثوذكسية 
أنهـــا كنيســـة الشـــهداء.. لقـــد كتـــب العلمـــة 
ترتليـــان: »لـــو تـــم وضع جميــــــــع شـــهداء 
العالـــم على كفـــة الميزان، وشـــهداء مصر 

علـــى الكفة األخرى، ســـتكون كفة شـــهداء 
مصـــر هي األثقـــل«. ولـــم يقف االستشـــهاد 
أبـــًدا فـــي تاريـــخ الكنيســـة، حتـــى إن تقويمنـــا 
ولقـــد  الشـــهداء«..  »تقويـــم  ندعـــوه  القبطـــي 
بـــارك الشـــهداء كنيســـتنا بدمائهم حتـــى يومنا 
هـــذا كشـــهادة حية لإليمـــان. والقائمـــة طويلة 
مليئـــة باألســـماء المعروفـــة للكل مـــن القديس 
مـــار مينـــا والقديســـة كاتريـــن المصريـــة، إلـــى 
شـــهداء ليبيـــا وشـــهداء أحـــد الســـعف وأبونـــا 
ســـمعان الـــذي ُاسُتشـــهد مؤخـــًرا فـــي القاهـــرة. 
وأهـــم مـــا فـــي االستشـــهاد هو تقويـــة االيمان، 
ومحبتنـــا للمســـيح الرب، وعلقتنا بالكنيســـة.

ثانًيا مستوى المسئولية الوطنية:
فـــي  لـــكل كنيســـة مهمـــــــــــة حضاريــــــــــة 
مجتمعهـــا.. لقـــد قـــال الدكتـــور طـــه حســـين 
الشـــهير  كتابـــه  فـــي  العربـــي  األدب  عميـــد 
»إنهـــا  مصـــــــــــر:  فـــي  الثقافـــة  مســـتقبل 
)الكنيســـة القبطيـــة( مجـــد مصـــري قديـــم، 
ومقـــّوم مـــن مقّومـــات الوطـــن المصـــري، 
-وكمـــا  أنهـــا  بـــل  فحســـب  هـــذا  ليـــس 
يذكـــر الجميـــع- كانـــت فـــي فتـــرة االحتال 
الرومانـــي لمصـــر )31ق.م.–640م( رمًزا 
لاســـتقال القومي المصري، ورمًزا للحفاظ 

المصريـــة«. الشـــخصية  علـــى 
فـــي يـــوم الخمسيـــــــــــن، َفِهـــــــــــــم الرســـــــــل 
القديســـون أن مواهـــب الـــروح القـــدس ليســـت 
هـــي فقـــط موهبـــة التكلـــم بألســـنة، إنمـــا هـــي 
عطيـــة واســـعة تكشـــف وجـــود الـــرب يســـوع 
العالـــم  فـــي  للكنيســـة  تأســـيس  وهـــي  للـــكل، 
بأســـره من خـــلل التنوع الحضـــاري، والتآزر 
بيـــن مختلـــف تلك الحضارات للمســـاهمة في 
تفاخـــر  ودون  عزلـــة  دون  الكنيســـة  تشـــكيل 
بينمـــا ُيحفـــظ اإليمـــان وكلمـــة االنجيـــل. هـــذا 
هـــو يـــا إخوتـــي مفهــــــــــــوم الحضــــــــــــــارة فـــــــــــي 

إطـــار المســـيحية.
انظـــروا لكنيســـتنا القبطيـــة.. إنـــه تاريـــخ 
طويـــل مـــن تبـــادل الثقافـــات الذي بـــدأ بحوار 
وأنيانـــوس  االنجيلـــي  مرقـــس  القديـــس  بيـــن 
الـــذي يصلـــح األحذيـــة حيـــن صـــرخ قائـــل: 
»أيهـــا اإلله الواحد!« فوجـــد مار مرقس في 
كلمتـــه أرضية مشـــتركة يســـتطيع من خللها 
أن يدخـــل إليـــه ويؤســـس الكنيســـة القبطيـــة.

ثـــم بعـــد ذلـــك دخلت الكنيســـة في تعميد 
ملمح الثقافة المصرية القديمة. على ســـبيل 
لموســـيقى  حارًســـا  الكنيســـة  ُتعتبـــر  المثـــال، 
قدمـــاء المصرييـــن واألمثلة كثيـــرة: منها لحن 
»إبـــؤرو« )والـــذي معنـــاه يـــا ملـــك الســـلم( 
وهـــو اللحـــن الـــذي ُيقـــال فـــي اســـتقبال األب 
البطريـــرك، وقـــد كانـــت موســـيقى هـــذا اللحن 
ُتســـتخدم في عدة احتفاالت دينية عند قدماء 
المصرييـــن. وأيًضـــا لحـــن »غولغوثـــا« لحـــن 

الدفـــن الـــذي ننشـــده فـــي الجمعـــة العظيمـــة، 
وقـــد كانـــت موســـيقاه هـــي موســـيقى اللحـــن 

الجنائـــزي عنـــد قدمـــاء المصرييـــن.
أّمـــا الفنـــون البصريـــة فنجـــد أن علمـــة 
»عنـــخ« قـــد تحولت لشـــكل الصليـــب، ورمز 
العـــذراء...  للســـيدة  رمـــًزا  صـــار  أفروديـــت 
وأمثلـــة أخـــرى كثيـــرة في مجـــاالت مختلفة ال 

يمكـــن أن نحصرهـــا ونذكرهـــا هنـــا اليـــوم.
ولـــم تكـــن هـــذه الطريقـــة مجرد نـــوع من 
تبســـيط الطقـــوس للمســـيحيين الجـــدد وقتئـــذ، 
بـــل كانـــت بالتأكيد ما صنعه اآلبـــاء القدامى 
يجّلونهـــا  كانـــوا  التـــي  حضارتهـــم  لتكريـــم 

ويفتخـــرون بانتســـابهم لهـــا.
وقـــد أخـــذت الكنيســـة فـــي اعتبارهـــا كلًّ 
الخاصـــة  والتقاليـــد  والتاريـــخ،  اللغـــة،  مـــن 
باألقبـــاط، لـــذا كانـــت مـــن النـــاس وللنـــاس.. 
ولّمـــا دخلـــت الكنيســـة حيـــاة الشـــعب أخـــذت 
وأعطـــت وتفاعلـــت مـــع المجتمع فـــي تناغم، 
لـــذا صـــارت بحـــق أيقونـــة لتبـــادل الثقافـــات.

ثالًثا مستوى المسئولية العالمية:
لقـــد كان الشـــرق األوســـط دائًمـــا محطة 
عبور لثقافات متعددة، ومركًزا رئيســـًيا للتنوع 
نســـتطيع  بـــل  للحـــوار.  وواحـــة  الحضـــاري، 
القـــول بأنهـــا كانـــت محطة عبـــرت عليها كل 
نموذًجـــا  المنطقـــة  جعـــل  ممـــا  الحضـــارات، 
فريـــًدا فـــي العالـــم، ووريًثـــا لحضـــارات عـــّدة 
واليونانيـــة  والفينيقيـــة  المصريـــة  كالحضـــارة 
وغيرهـــا،  والعربيـــة  والفارســـية  والرومانيـــة 
وبالتالـــي ألهمت العالم ولعبـــت دوًرا محورًيا.

ولقـــد كان المســـيحيون فـــي بلدهـــم فـــي 
هـــذه المنطقـــة رعاة التنوع وحراســـه. فنحن ال 
نســـتطيع – وال نريـــد – أن نتصـــور الشـــرق 
هـــذا  أن  إذ  واحـــدة.  بديانـــة  يديـــن  األوســـط 
ســـيؤّدي إلـــى اختـــلل الموازيـــن، ليـــس فـــي 

المنطقـــة فحســـب بـــل فـــي العالـــم كلـــه.
إن وجودنـــا فـــي المنطقـــة مهـــم بالنســـبة 
الوطـــن.. وال  بـــأرض  مرتبـــط  ألنـــه  لشـــعبنا 
تحتـــاج  والعالـــم  المنطقـــة  أن  أيًضـــا  ننســـى 

لوجودنـــا فـــي أوطاننـــا.
وأخيـــًرا وبعدمـــا تحدثنـــا عـــن التحديـــات 
والمشـــكلت والُســـُحب التي تغّيم ســـماءنا، ال 
يســـعنا إاّل أن نختـــم بوعـــود أب األنوار الذي 
يمنحنـــا كل عطية جيدة، وكل عطية مثالية، 
ألنـــه كمـــا جـــاء فـــي كتابنـــا المقـــدس »ِعنـــَد 
المســــــــاِء َيبيـــُت الُبـــكاُء، وفـــي الّصبـــــــاِح 

)مزمور5:30( ـــٌم«  تَرنُّ
أشكركم..

)مترجمة عن اإلنجليزية(
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تواضـــــــــــــــــروس  البابـــــــــــا  قداســـــــة  أواًل: 
إنجــــــــــــازات كنسيـــــــة:

تم تنصيب قداســـة البابا تواضروس بطريرًكا 
 ،2012/11/18 األحـــد  يـــوم  القبطيـــة  للكنيســـة 
ومنذ اليوم األول لجلوســـه على كرســـي مار مرقس 
الرســـول فقـــد قـــام قداســـته بإنجـــازات كنســـية غيـــر 

مســـبوقه نذكـــر منها: 
+ البابا تواضروس والمجمع المقدس

صــــــــــدر عن المجمـــــــــــع المقـــــــــــدس للكنيســــــة 
القبطيـــة فـــي حبريـــة البابـــا تواضـــروس عـــدة لوائـــح 
هامـــة: الئحـــة اختيار الكاهـــن، ومجالس الكنائس، 
القبطيـــة  الرهبنـــة  دليـــل  الكنســـية.  التربيـــة  وأمنـــاء 
وإدارة الحيـــاة الديريـــة، ودليـــل األب األســـقف ونظم 
إدارة اإليبارشـــية. الئحـــة انتخـــاب البطريرك الجديد 
بـــداًل مـــن الئحـــة 1957م. قانـــون بنـــاء الكنائـــس 
الموحـــد الـــذي انتظرنـــاه 160 ســـنة وصـــدر بتاريخ 
2016/9/28. كمـــا أصدر الئحة جديدة للمجلس 
اإلكليريكي للكنيســـة القبطية في أغســـطس 2015 
القبطيـــة  للكنيســـة  المقـــدس  المجمـــع  موافقـــة  بعـــد 

بجلســـته المنعقـــدة فـــي 2014/11/20م. 
+ وألول مـــرة يتـــم تعييـــن نائب بابوي لقداســـة 

البابـــا فـــي أوروبـــا وآخر في أمريكا الشـــمالية.
كمـــا صــــــــدر عـــن المجمــــــــع المقـــدس قرارات 

كثيـــرة نذكـــر منها: 
1( االعتـــراف بالعديـــد مـــن األديـــرة كأديـــرة 

عامـــرة فـــي مصـــر والمهجـــر.
2( قـــام المجمـــع المقـــدس فـــي عـــام 2013 
باالعتـــراف بقداســـة كل مـــن: طيب الذكـــر المتنيح 
البابا كيرلـــــــــــــــــس الســـــــــــــــــادس )1959-1971م(، 
مـــدارس  )مؤســـس  جرجـــس  حبيـــب  األرشـــدياكون 

األحـــد ورائـــد الكليـــة اإلكليريكيـــة(.
3( قام قداســـة البابا تواضروس بســـيامة 35 
أســـقًفا، وســـيامة نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطراًنـــا 
للكرســي األورشليمي في 2016/2/28م، ورسامة 

ســـته مـــن اآلبـــاء األســـاقفة في رتبـــة المطران.
4( تجليـــس بعـــض اآلبـــاء األســـاقفة العمـــوم 

علـــى اإليبارشـــيات التـــي كانـــوا يخدمـــون فيهـــا.
إيبارشـــيات  بتأســـيس عـــدة  قداســـته  قـــام   )5
جديـــدة فـــي أوروبـــا وهـــي: اليونان، هولنـــدا، جنوب 
إلـــى  باإلضافـــة  فرنســـا،  وشـــمال  باريـــس  فرنســـا، 
نـــورث  وإيبارشـــيتي  بكنـــدا،  مسيســـوجا  إيبارشـــية 

بأمريـــكا. ونيويـــورك  كارولينـــا،  وســـاوث 
6( أّمـــا فـــي مصـــر فقـــد قـــام قداســـته بتقســـيم 
وهـــي:  إيبارشـــيات  خمـــس  إلـــى  الجيـــزة  إيبارشـــية 
وســـط الجيـــزة، شـــمال الجيـــزة، 6 أكتوبـــر وأوســـيم، 
أطفيـــح، طمـــوه. وإعـــادة إحيـــاء إيبارشـــية الـــوادي 

والواحـــات. الجديـــد 

باإلضافــــــــة إلـــى مـــا ســـبق فقـــد قـــام قداســـته 
برســـامة عشـــرات اآلبـــاء الكهنـــة، ورســـامة العديـــد 

مـــن القســـوس فـــي رتبـــة اإليغومانـــس.
ثانًيا: البابا تواضروس ورحاته الخارجية 

البابـــا  قداســـــــــة  قـــام  ســـنوات  خمـــس  خـــلل 
فـــي  كنائســـنا  ورعايـــة  الفتقـــاد  خارجيـــة  برحـــلت 
الخـــارج بلغـــت خمًســـا وعشـــرين رحلة، شـــملت دواًل 

فـــي هـــي خمـــس قـــارات وهـــي: 
- أستراليا وزار فيها سيدني وملبورن.

- أفريقيا وزار فيها إثيوبيا.
- آسيا وزار فيها اإلمارات واألردن والكويت 

واألراضي المقدسة واليابان وأرمينيا.
- أمريكا الشمالية وزارفيها كندا وأمريكا.

النمســـا،  الفاتيـــكان،  فيهـــا:  وزار  أوروبـــا   -
سويســـرا، ألمانيا، النرويج، فنلندا، روســـيا، هولندا، 

الســـويد، إيطاليـــا، إنجلتـــرا، أيرلنـــدا، اليونـــان.
باإلضافـــة إلـــى حوالـــي أربعيـــن رحلـــة داخلية 
افتقـــد فيهـــا قداســـته مختلف الكنائس واإليبارشـــيات 

واألديـــرة فـــي مختلف أنحـــاء مصر.

ثالًثا: قداســــــــــــة البـــابــــــــــا تواضــــــــــــروس 
المقدس والميـــرون 

قـــام قداســـة البابـــا بإعـــداد الميـــرون المقـــدس 
فـــي يـــوم الثلثـــاء 8 أبريـــل 2014، وقـــد شـــارك 
قداســـة البابـــا تواضـــروس فـــي إعـــداد الميـــرون مـــع 
وتـــم  يوليـــو 2015،  فـــي 18  األرمنيـــة  الكنيســـة 
القبطيـــة  للكنيســـة  الثانيـــة  للمـــرة  الميـــرون  إعـــداد 
األرثوذكســـية فـــي عهـــد قداســـته في أبريـــل 2017 

بديـــر األنبـــا بيشـــوي. 

رابًعـــا: قداســـة البابـــا تواضـــــــــروس الثاني 
وعـــودة عصور االستشـــهاد

نظـــًرا لكثــــــــــرة حـــــــــوادث القتــــــــــــل والتفجيـــــــــــــر 
للمسيحييـــــــن وتزايد عدد الشهــــــــــداء فـــــــــي اآلونـــــــــــة 
األخيـــرة، فـــإن المجمـــع المقـــدس للكنيســـة قـــّرر أن 
يكـــون يــــــــوم 15 فبرايـــر )8 أمشـــير( مـــن كل عـــام 
هـــو عيـــد للشـــهداء في العصر الحديـــث. وإذا أردنا 
الكنائـــس  علـــى  االعتـــداءات  حـــوادث  نتتّبـــع  أن 
واألرواح والممتلكات في الســـنوات القليلة الماضية 

يمكـــن إيجازهـــا فيمـــا يلي:
شهداؤنـــــــــا فـــي ليبيـــــــــــا، شهـــــــــــداء الكنيســـــــــــــة 
البطرسية، شهــــــــداء العريش، شهداء أحد السعف، 
شـــهداء ديـــر األنبـــا صموئيــــــــــــل بجبـــــــــل القلمـــون، 
شـــهداء آخـــــــــــرون واعتـــــــــــداءات علــــــــــــى الكنائـــس 
والممتلـــكات فـــي الخصـــوص والمنيا وبني ســـويف 
و6 أكتوبـــر والـــوراق، هذا بخـــلف األربعاء الدامي 
يـــوم 2013/8/14 الـــذي تـــم فيـــه إحـــراق وتدميـــر 
عـــدد كبيـــر من الكنائس ومنشـــآت األقبـــاط، وأخيًرا 
حادث قتل القس ســـمعان شـــحاته كاهن الفشـــن في 

منطقـــة مؤسســـة الـــزكاة بمدينة الســـلم.

خامًســـا: قداسة البابا تواضـــــــروس الثاني 
نموذج فـــي الوطنية 

قداســـة البابـــا عاشـــق لتراب الوطـــن، ونموذج 
موافقـــه  تعـــّددت  وقـــد  الوطنيـــة،  فـــي  بـــه  ُيحتـــذى 
وإســـهاماته الوطنيـــة والتـــي كان آخرها إقامة قداس 

بمستشـــفى ســـرطان األطفـــال 57357.
ومن مواقفه الوطنية: 

مـــع رؤســـاء  الوطيـــدة والمتميـــزة  + علقتـــه 
مصر المستشـــار عدلي منصـــور الرئيس المؤقت، 

والرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي.
+ شـــارك قداســـة البابا في كافة االستحقاقات 
فـــي  ســـواء  بصوتـــه  يدلـــي  كان  حيـــث  الوطنيـــة 
االســـتفتاء علـــى الدســـتور أو االنتخابـــات الرئاســـية 

أو انتخابـــات البرلمـــان المصـــري. 
+ قداســـة البابا ضيف ثابت يشـــارك الرئيس 
االحتفال بكافة المناســـبات الوطنية، مثل االحتفال 
بـــأداء الرئيـــس السيســـي لليميـــن الدســـتورية، وكـــذا 
دفعـــات  وتخريـــج  أكتوبـــر،  بنصـــر  االحتفـــاالت 
ثـــم  الســـويس،  قنـــاة  مشـــروع  وزيـــارة  عســـكرية، 
المشـــاركة فـــي االحتفـــال الكبيـــر الفتتـــاح القناة يوم 
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+ بســـبب القيمة الوطنية لقداســـة البابا قامت 
جامعة بني ســـويف بإهداء قداســـته درجة الدكتوراه 
الفخرية في احتفال كبير في شـــهر أبريل 2015. 
وفـــي هـــذا االحتفـــال قـــال الدكتـــور فريـــد شـــوقي: 
»ســـجلت مكانـــك بيـــن العظماء بمقولتـــك وطن بل 

كنائـــس أفضـــل مـــن كنائس بـــل وطن«.

سادًسا: البابـا تواضــــــــــــــــروس الثانــــــــــــي 
قامـــة عالمية

قداســـة البابــــــــــــا تواضـــــــــــــــروس محـــط أنظـــار 
العالـــم وقادتـــه، ســـواء على المســـتوى السياســـي أو 
الكنســـي، ولهـــذا أصبـــح الجميـــع يتســـابقون للقائـــه 
ونـــوال بركتـــه. ومـــن الروســـاء والملـــوك واألمـــراء 
قداســـة  بهـــم  التقـــى  الذيـــن  الكنائـــس  ورؤســـاء 
البابـــا خـــلل الخمـــس ســـنوات الماضيـــة: الرئيـــس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس أبـــو مـــازن، والرئيـــس 
الفرنســـي الســـابق هوالند، ورئيس وزراء لبنان ســـعد 
العمـــاد ميشـــيل عـــون،  لبنـــان  الحريـــري، ورئيـــس 
والرئيـــس اإلثيوبي، ورئيـــس وزراء الدنمارك وكذلك 
ملكـــة الدانمـــارك بالقصـــر الملكـــي، ورئيـــس توجـــو 
والوفـــد المرافـــق له، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، 
وفـــي ســـابقة لـــم تحـــدث مـــن قبـــل قـــام قداســـة البابا 
تواضروس بزيارة العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
البابـــا وعاهـــل  قداســـة  والتقـــى  العزيـــز،  بـــن عبـــد 
ســـنغافورة  رئيـــس  وقابـــل  حمـــد،  الملـــك  البحريـــن 
الدكتـــور تـــوت نان، والرئيـــس اليوناني بروكوبيوس 
بافلوبولـــس، وولي عهد المملكة األردنية الهاشـــمية 
صاحـــب الســـمو األميـــر الحســـن بـــن طـــلل، وفي 
مناســـبة أخـــرى التقـــى مـــع جللـــة الملـــك عبـــدهللا 
بـــن الحســـين العاهـــل األردني، والرئيـــس األلماني، 
والتقـــى بمستشـــارة ألمانيـــا، وأميـــر الكويـــت الشـــيخ 
الصبـــاح األحمـــد الجابـــر، وملكـــة انجلتـــرا الملكـــة 
جمهوريـــة  برئيـــس  التقـــى  كمـــا  الثانيـــة،  إليزابيـــث 
بالرئيـــس  والتقـــى  هيجنـــز،  مايـــكل  الســـيد  أيرلنـــدا 
الروســـي فلديميـــر بوتيـــن، والتقـــى أيًضـــا برئيـــس 

بوركينـــا فاســـو مـــارك كرســـتيان.
أّمـــا لقـــاءات قداســـته مـــع رؤســـاء الكنائـــس 
علـــى مســـتوى العالـــم، فقـــد التقـــى قداســـته بغالبيـــة 

الكنائـــس. رؤســـاء 
فإلى منتهى األعوام يا قداسة البابا...
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تحــــــــــــــدث يســــــــــــــوع 
مـــــــــــع تلميـــذه والجمـــوع 
عـــــــــن َمَثل الــــــزارع الذي 
منتظـــًرا  ليـــزرع،  خـــرج 
الثمـــــــــر من كـــــــــل نـــــــــوع 
مـــن األراضـــي. والَمَثـــل وإن كان يتكلـــم عـــن 
قبـــول اإلنســـان لكلمة الـــرب في حياته، إاّل أنه 
يشـــير أيًضـــا بصـــورة أو بأخـــرى إلـــى اختلف 
الكنيســـة  فيهـــا  تخـــدم  التـــي  البيئـــات  وتنـــوع 
فـــي كل العالـــم، فالكنيســـة قـــد تخـــدم مناطـــق 
حضريـــة يســـكنها الموظفـــون، وقـــد تخـــدم فـــي 
مناطـــق صناعيـــة أغلب ســـكانها مـــن العمال، 
أو مناطـــق زراعيـــة، أو مناطق اغتراب.. الخ، 
التكويـــن،  المختلفـــة  الخدمـــة  مـــن مجتمعـــات 
الوقـــت...  فـــي ذات  االحتياجـــات  والمختلفـــة 
وعلـــى الكنيســـة كأم أن تخـــدم فـــي كل منطقـــة 
وتســـّدد احتياجـــات الرعيـــة فيهـــــــــــا... وهــــــــــذه 

بعـــض األمثلـــة.

1- الكنيســـة فـــي مناطـــق الموظفيـــن 
تخـــدم قطاعـــات عريضة مـــن المتعلمين الذين 
ربمـــا تضطرهـــم الظـــروف للســـكن بعيـــًدا عـــن 
بلدهـــم األصليـــة، وفـــي هـــذه المناطـــق تظهر 
مـــن  القطـــاع  هـــذا  انتمـــاء  ضعـــف  صعوبـــة 
الرعيـــة لكنيســـة المنطقـــة وانتماؤهـــم باألكثـــر 
لكنيســـة مـــكان نشـــأتهم. لذلـــك علـــى الكنيســـة 
انتمـــاء  بتأكيـــد  تهتـــم  أن  المناطـــق  هـــذه  فـــي 
الرعيـــة لهـــا وذلك عـــن طريـــق تكليفهم ببعض 
يســـاعد  وهـــذا  للكنيســـة،  ليؤدوهـــا  الخدمـــات 
فـــي زيـــادة انتمـــاء الرعيـــة لكنيســـتهم الجديـــدة، 
باإلضافـــة إلـــى ضـــرورة االهتمـــام باللقـــاءات 
الروحيـــة، واالهتمـــام بخدمـــة االفتقـــاد، وخدمة 
وخدمـــة  الحضانـــة،  أو  كالنـــادي  األنشـــطة 
األغابـــي وغيرهـــا مـــن الخدمـــات التي تســـاعد 

علـــى تجميـــع الرعيـــة.

2- المناطـــق الريفية وهـــذه المجتمعات 
تحتـــاج مـــن الكنيســـة أن تكـــون أكثـــر قرًبا من 
فـــي  تســـاعد  اليوميـــة،  حياتهـــم  فـــي  أوالدهـــا 
تنميـــة قدراتهـــم ومعارفهـــم الزراعيـــة، واالهتمام 
بتوعيتهـــم وحـــــــــــــل مشاكلهــــــــم. وكثيــــــــــــــر مـــن 
مجتمعـــات الريـــف فـــي مناطق الوجـــه البحري 
قـــد تعانـــي مـــن قّلـــة كثافـــة الرعيـــة فـــي تلـــك 
المناطـــق التـــي ربمـــا يعيش فيها عدد قليل من 
األســـر، وربمـــا فـــي بعـــض المناطـــق الرعويـــة 
يشـــّكل هـــذا القطـــاع الذي ال تتوفـــر له كنائس 
مبنيـــة أكثـــر مـــن نصـــف الرعية! لذلـــك تحتاج 
الكنيســـة فـــي هـــذه المناطـــق أن تهتـــم بخدمـــة 
تنميـــة  تهتـــم بخدمـــة  المتنقلـــة، كمـــا  المذابـــح 
البســـطاء مـــن محـــو أميتهـــم وتعليمهـــم بعـــض 
مـــن  الـــخ  الريفيـــة..  المـــرأة  وتنميـــة  الحـــرف، 

الخدمـــات، مـــع ملحظـــة ان هـــذه المجتمعات 
البســـيطة هـــي مجتمعات أكثر اســـتجابة ألنها 
تعيـــش بااليمـــان فـــي هللا الـــذي ينمـــي غّلتهم 
ويقـــود حياتهـــم بمعونتـــه ونعمتـــه فـــي سقـــــــــوط 

األمطــــــــــــار وتنميـــــــــة الـــزروع الخ.

3- خدمـــة المناطــــــــق والمجتمعـــــــــات 
العمرانيــــــــة الجديــــــــدة وهـــي مناطـــق متعددة 
الثقافـــات، والرعيـــة التي تســـكنها تكون مختلفة 
الطبقــــــــات االجتماعيـــــــــة ومختلفـــــــــة المعـــارف 
ومســـتويات الثقافة، وفي هذه المناطق تحتاج 
الكنيســــــــــــة أن تراعـــي اختــــــــــــلف المســـتويات 
الثقافيـــة فـــي كل خدماتها، كما تحتاج أن تهتم 
بخدمـــة االفتقـــاد وخدمـــة الحضانـــات لرعايـــة 
األطفـــال الرضـــع لألمهـــات العامـــلت فـــــــــي 

المناطق. تلـــك 

نـــوع  وهـــي  االغتـــراب  مجتمعـــات   -4
آخـــر مـــن مجتمعـــات الخدمة، فيهـــا قد تغترب 
الرعيـــة للدراســـة فـــي الجامعـــات، أو يغتـــرب 
الفتيـــان والفتيـــات قـــي ســـن المـــدارس الثانويـــة 
أو اإلعداديـــة لعـــدم وجود مـــدارس في مناطق 
ســـكناهم، وقد يغترب البعض بحًثا عن الرزق 
فيتـــرك أرضـــه فـــي أقاصـــي الصعيـــد ليتغـــّرب 
فـــي مناطـــق أخـــرى زراعيـــة أوفـــر حًظـــا فـــي 
اإلنتـــاج، وفـــي هـــذه المناطـــق تحتاج الكنيســـة 
إلى تكثيف الخدمة الروحية، واالهتمام بشـــرح 
اإليمـــان ببســـاطة ووضـــوح، وتثبيتـــه في قلوب 
الرعية حرًصا من االنزالق في فخ الصداقات 
الرديئـــة أو محـــاوالت التشـــكيك فـــي اإليمـــان.

5- مجتمعـــات الشـــواطئ وهـــي خدمـــة 
التـــي تســـتضيف أعـــداًدا  المناطـــق الســـاحلية 
تنظيـــم  إلـــى  وتحتـــاج  المصيِّفيـــن  مـــن  كبيـــرة 
لهـــم  مناســـبة  واجتماعيـــة  روحيـــة  خدمـــات 
فـــي تلـــك المناطـــق، تحافـــظ علـــى روحياتهـــم، 
وتحفظهـــم مـــن االلتجـــاء ألماكــــــــــــن غيـــــــــــــــر 

للترفيـــه. أمينـــة 

العاليـــة  المناطـــق  خدمـــة  أخيـــًرا   -6
الكثافـــة الســـكانية وهـــي في األغلـــب مناطق 
عشـــوائية ضّيقـــة، تحتـــاج الكنيســـة أن تعتنـــي 
فيهـــا بخدمـــة النـــوادي لتتجّنـــب ظاهـــرة اللجوء 
إلـــى الشـــوارع للترفيـــه واللعـــب بمـــا تحملـــه من 
مخاطـــر االنحـــراف واالندمـــاج فـــي صداقـــات 
المشـــاكل  مـــن  العديـــد  إلـــى  تـــؤدي  رديئـــة 

المســـتقبل. فـــي  االجتماعيـــة والروحيـــة 

نعلـــم أنـــه جهـــد رعـــوي مضاعـــف علـــى 
كل الكنائـــس والخـــدام، إاّل أنهـــا ضرورة لنربح 

أوالدنـــا فـــي كل المجتمعـــات.

ْمِس ِفي  »ِحيَنِئٍذ ُيِضيُء اأَلْبَراُر َكالشَّ
َمَلُكوِت َأِبيِهْم« )مت43:13(

كلية البابا كيرلس عمود الدين 
اإلكليريكية ببورسعيد

األنبا تادرس
مطران بورسعيد
ومدير الكلية 

والوكيل واآلباء الكهنة واألساتذة
واإلداريون والعاملون والطلبة 

يزفون إلى الفردوس

الدياكون

سايم جرجس برهام
األستاذ بالكلية

ذاكرين محبته وخدمته وتفانيه
نياًحا لروحه الطاهرة، 
وعزاًء ألسرته ومحبيه

األنبا تادرس
مطران بورسعيد

واآلباء الكهنة والشمامسة 
والخدام والخادمات وجميع الشعب 

بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس 
ببورفؤاد 

يزفون إلى السماء
الدياكون

سايم جرجس برهام
والخادم األمين بالكنيسة

راجين له نياًحا فى أحضان القديسين
وعزاًء لجميع أفراد أسرته ومحبيه

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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تحدثنــــــا في مقـــــال 
سابـــــــق عن الفـــــــرق بين 
القـــــــوة والعنف، ورأينـــــــــــا 
كيــــــــــف أن العنــــــــــف هو 
نوع مـــن الضعف، لذلك 
نريـــد التعـــرف علـــى معنـــى القـــوة وصورها حتى 
نكـــون أقويـــاء فـــي الحـــــــــــق وفـــــــــــي المعرفـــــــــــة 

وباقـــي الفضائـــل.
1- قــــــــــوة المحبــــــــة: وتقـــول الحكمـــــــــة 
اإللهيـــة »الَمَحبَّـــَة َقويَّـــٌة كالمـــوِت.. ميـــاٌه كثيـــَرٌة 
ال  ـــيوُل  والسُّ الَمَحبَّـــَة،  ُتطِفـــَئ  أْن  تســـَتطيُع  ال 
تغُمُرهـــا« )نش7،6:8(. والمحبة إيجابًيا تعني 
حـــب التعـــب ألجـــل اآلخـــر، والبـــذل والتضحية 
والعطـــاء حتـــى الَنْفـــس، كمـــا نـــرى في الشـــهداء 
فـــي  وكذلـــك  المـــوت،  حتـــى  أحبـــوا هللا  الذيـــن 
َمـــْن أحبـــوا الوطـــن حتى المـــوت أيًضا، والســـيد 

المســـيح لـــه المجـــد أحبنـــا حتـــى المـــوت. 
ومن الناحية السلبية: فالمحبة تعطي قوة 
احتمـــال األخطـــاء، والصبـــر على َمـــْن ُيخطئ، 
ألن المحبـــة ال تســـقط أبـــًدا )1كـــو8:13(، بـــل 
تحتمـــل وتصبـــر وترجو كل شـــيء. لذلك أجمع 
اآلبـــاء علـــى ارتبـــاط الصليـــب بالمحبـــة، حيـــث 

ليقـــدم غفراًنـــا  المتجســـد  الكلمـــة  ُصلـــب االبـــن 
وحياة لمن أخطأوا وُحِكم عليهم بالموت بســـبب 
الخطيـــة، فقـــدم حيـــاة أبدية لمن يؤمـــن ويمارس 
األســـرار المحييـــة المقدســـة، وقـــد احتمـــل بحبـــة 
إنـــكار بطـــرس وشـــك تومـــا وهـــروب التلميـــذ 
فـــي وقـــت آالمـــه، ألجـــل الجميـــع. إنهـــا المحبة 
وتقـــدم  البشـــر،  إســـاءات  ُتغّطـــي  التـــي  القويـــة 
ُحبًّـــا لألعـــداء وبركـــة لمـــن يلعـــن، كمـــا طلـــب 
الـــرب مـــن مؤمنيـــه »باِركـــوا الِعنيُكـــْم... َصّلـــوا 
إَليُكـــْم وَيطُردوَنُكـــْم...«  ُيســـيئوَن  اّلذيـــَن  ألجـــِل 

)مـــت48-43:5(.
2- قـــوة الصاة بإيمان: فالصلة الحارة 
من القلب بقوة إيمان وفي انسحاق قلبي تصعد 
بســـرعة إلـــى أذن هللا فتأتـــي بثمـــار االســـتجابة، 
كمـــا حـــدث مـــع اآلبـــاء الرســـل إذ حيـــن صلـــوا 
تزعـــزع المكان الـــذي كانوا مجتمعين فيه وامتأل 

الجميـــع من الروح القـــدس )أع31:4(.
حًقـــا إن طلبـــة البار تقتـــدر كثيًرا في فعلها 
»ُكلُّ َشـــيٍء ُمسَتطاٌع للمؤِمِن« )مرقس23:9(، 
هكـــذا رأينـــا فـــي نقـــل جبـــل المقطـــم، وقديًما مع 
أرملـــة صرفـــة صيـــدا وإيمانهـــا بمـــا قالـــه إيليـــا، 
واألمثلـــة عديـــدة في الكتاب المقـــدس مثل نازفة 

الـــدم حيـــن لمســـت ُهـــدب ثـــوب الســـيد المســـيح 
وغيرهـــا كثيـــرون، فمـــا أروع صلة اســـطفانوس 
وهـــو ينـــال إكليـــل الشـــهادة ممـــا أثّـــر في شـــاول 
الطرسوســـي فاســـتحق أن يرى الرب يســـوع في 
َلـــت هـــذه البدايـــة فصـــار بولـــس  رؤيـــة فريـــدة َكمَّ

الرســـول أكبر كارز.
القـــوة: هـــي القـــدرة علـــى االنتصـــار ضـــد 
أي مقاومة شـــريرة بالمحبـــة وبالصلة القويتين، 
فاالنتصـــار على الحروب الشـــيطانية ومواصلة 
الصلـــوات رغـــم الحـــرب لتعطيـــل الُمصّلـــي عن 
التســـبيح، وهذه حرب إلضعـــاف الُقوى الروحية 
كان  هنـــا  ومـــن  الخطيـــة،  حـــرب  تقـــاوم  التـــي 
الثبـــات المـــؤدي إلـــى النصـــرة يتوقـــف علـــى قوة 
الثبـــات فـــي محبـــة هللا ومحبـــة الصـــلة »كَتبـــُت 
إَليُكـــْم أيُّهـــا األحـــداُث، ألنَُّكْم أقويـــاُء، وكِلَمُة هللِا 
ـــّريَر« )1يو14:2(. ثاِبَتـــٌة فيُكـــم، وَقْد َغَلبُتُم الشِّ

والغلبـــة تعكـــس قـــدرة خاصة علـــى الجهاد 
الروحـــي ضـــد الخطيـــة »َلـــْم ُتقاِومـــوا َبعـــُد حتَّـــى 
ِم ُمجاِهديـــَن ِضـــدَّ الَخطيَِّة« )عـــب4:12(..  الـــدَّ
وهذا ما حدث مع يوســـف الصديق الذي ُيعتبر 

عنـــوان القـــوة المنتصرة على الشـــر)تك39(.
هكـــذا ينبغـــي أن يكون أوالد هللا منتصرين 
أقويـــاء النفـــس، بـــدون قلـــق وال اضطـــراب وال 
أمـــام  الشـــامخة  كالجبـــال  يكونـــوا  بـــل  خـــوف، 
الضغـــوط »ألنَّ هللَا َلـــْم ُيعِطنـــا روَح الَفَشـــِل، بل 

روَح القـــوَِّة« )1تـــي7:4(، لذلـــك ال نفشـــل.

anbabenyamin@hotmail.com

إن هللا لــــــــــــم ينــــــــــَس 
وعـــده، لكنـــه كان ينتظـــر 
الوقـــت المناســـب. وذلـــك 
أعـــّد  قـــد  يكـــون  أن  بعـــد 
ُكتبـــت  وقـــد  شـــيء.  كل 
نبـــوات كثيـــرة ورمـــوز كثيـــرة فـــي الكتب المقدســـة 
ـــد كلمـــة هللا،  ُتمّهـــد لمجـــيء الُمخلِّـــص. ألن تجسُّ
أو ظهـــور هللا الكلمـــة فـــي الجســـد، لـــم يكن شـــيًئا 
بسيًطا يستطيع اإلنسان أن يفهمه، أو يستوعبه. 
فـــكان البـــد أن يمّهـــد هللا برمـــوز وأحـــداث كثيـــرة. 
اإللهيـــة  المقاصـــد  ازدادت  الزمـــن  تقـــّدم  وكّلمـــا 
وضوًحـــا، حتـــى صارت واضحة كالشـــمس على 
خشبة الصليــــــــــــب وفـــــــــــــي قيامــــــــــــة المصلــــــــــوب 

األمـــوات.  من 
إن صـــراخ البشـــرية قـــد وصـــل إلـــى أذَنـــي 
رب الجنـــود وقـــام اآلب الســـماوي بتجهيـــز كل 
شـــيء مـــن أجـــل خـــلص البشـــرية، وفـــي إعداده 
للخـــلص أعطى وعوًدا وعهوًدا.. وكان الثالوث 
القدوس يعمل بكل قوة من أجل إتمام الخلص. 
فـــكل ظهـــورات هللا في العهد القديم هي ظهورات 
للبـــن الوحيـــد قبـــل التجســـد وقـــد كانـــت تمهيـــًدا 
واضًحـــا لظهـــوره بالتجســـد الفعلـــي كقـــول معلمنـــا 

ِســـرُّ  ُهـــَو  َعِظيـــٌم  »َوِباإِلْجَمـــاِع  الرســـول  بولـــس 
وِح،  َر ِفي الرُّ التَّْقـــَوى: هللُا َظَهـــَر ِفي اْلَجَســـِد، َتَبـــرَّ
َتـــَراَءى ِلَمَلِئَكـــٍة، ُكـــِرَز ِبـــِه َبْيـــَن اأُلَمـــِم، اوِمَن ِبِه 

ِفـــي اْلَعاَلـــِم، ُرِفـــَع ِفـــي اْلَمْجِد« )1تـــي16:3(. 

وكل النبـــوات نطـــق بها الـــروح القدس على 
فـــم األنبيـــاء القديســـين الذيـــن هـــم منـــذ الدهـــر. 
الجنـــس  الوحيـــد  ابنـــه  أرســـل  الســـماوي  واآلب 
إلتمـــام الفـــداء، وأرســـل موعـــده بالـــروح القـــدس 
ليقـــود الكنيســـة القتنـــاء ثمـــار الفداء، كمـــا أنه قد 
دّبـــر مـــع االبـــن والـــروح القـــدس كل شـــيء مـــن 
أجل خلص البشـــرية ومنحها المواهب والعطايا 
النازلـــة مـــن عنـــده؛ أي مـــن عنـــد أبـــي األنـــوار. 

وقـــد أعد الرب كل شـــيء قبـــل الزمن كقول 
معلمنـــا بولـــس الرســـول »ال بُمْقَتَضـــى أْعَماِلَنـــا، 
َبـــْل ِبُمْقَتَضـــى اْلَقْصـــِد َوالنِّْعَمـــِة الَِّتـــي أُْعِطَيـــْت َلَنا 
ِفـــي اْلَمِســـيِح َيُســـوَع َقْبـــَل اأَلْزِمَنـــِة اأَلَزِليَّـــِة. َوِإنََّمـــا 
اْظِهـــَرِت اآلَن ِبُظُهـــوِر ُمَخلِِّصَنـــا َيُســـوَع اْلَمِســـيِح، 
َواْلُخُلـــوَد«  اْلَحَيـــاَة  َوَأَنـــاَر  اْلَمـــْوَت  اْبَطـــَل  الَّـــِذي 
)2تـــي9:1-10(. وعبارة »قبل األزمنة األزلية« 
هي نفســـها عبارة »قْبل كل الدهور« التي وردت 

فـــي قانـــون اإليمـــان النيقاوي-القســـطنطيني. 

فـــي الكتـــاب المقـــدس  ال توجـــد شـــخصية 
كثيـــر  والخـــلص..  الفـــداء  بقضيـــة  ترتبـــط  ال 
مـــن شـــخصيات وأحـــداث الكتـــاب المقـــدس فـــي 
العهـــد القديـــم ترمـــز مـــن جانـــب أو آخـــر إلـــى 
شـــخص أو عمل الســـيد المســـيح. ونســـتطيع من 
خللهـــا أن نـــرى صـــورة الســـيد المســـيح الفـــادي 
معلًقـــا علـــى الصليـــب مَخلًِّصـــا للبشـــرية؛ وهـــذا 
هـــو الهـــدف الـــذي كان يســـعى إليـــه كل األنبيـــاء 
لُيِظهـــروا مـــا أعـــده هللا؛ فمـــا أعـــده للاَّ اآلب »قبل 
األزمنـــة األزليـــة« قـــد تحقـــق عندمـــا جـــاء الســـيد 
ِتِه  المســـيح ُمرَســـًل مـــن هللا اآلب »َحَســـَب َمَســـرَّ
الَِّتـــي َقَصَدَهـــا ِفـــي َنْفِســـِه، ِلَتْدِبيـــِر ِمـــْلِء اأَلْزِمَنِة، 
ـــَماَواِت  ِلَيْجَمَع ُكلَّ َشـــْيٍء ِفي اْلَمِســـيِح، َما ِفي السَّ
َوَمـــا َعَلـــى اأَلْرِض، ِفـــي َذاَك الَّـــِذي ِفيـــِه َأْيًضـــا 
ِنْلَنـــا َنِصيًبـــا« )أف9:1-11(، وذلـــك مـــن أجـــل 
خـــلص البشـــرية وتحقيـــق مواعيـــده الصادقـــة... 
كذلـــك جّهـــز هللا البشـــرية بالذبائـــح الكثيـــرة؛ لكـــي 
تفهـــم قصـــد هللا في مســـألة الخلص أنـــه »ِبُدوِن 
َسْفِك َدٍم اَل َتْحُصُل َمْغِفَرٌة« )عب22:9(. وعهد 
الختـــان الـــذي أقامـــه هللا مـــع إبراهيـــم كان رمـــًزا 
لصلـــب اإلنســـان العتيـــق فـــي المعموديـــة »ِخَتاُن 

وِح« )رو29:2(. اْلَقْلـــِب ِبالـــرُّ

تجهيزات وإعدادات ليس فقط بالرموز، 
ولكن بالظهورات، والنبوات الكثيرة جًدا وعلى 

مدى آالف السنين.
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جعل الســـيد المســـيح ال يجيب على بيلطس 
عندمـــا ســـأله »مـــا« هـــو الحـــق بـــداًل مـــن أن 
يســـأله »مـــن« هـــو الحق؟ الفرق بيـــن االثنين 
كبيـــر: فـــاألول يتعّلـــق بالفضيلـــة، أّمـــا الثاني 
فيتعلـــق بالجوهـــر ذاته. أّما الشـــيطان فقد قيل 
عنـــه إنـــه »َلـــْم َيثُبـــْت في الَحقِّ ألنَّـــُه ليس فيِه 
. َمَتـــى تكلَّـــَم بالَكـــِذِب فإنَّمـــا يَتكلَّـــُم ِمّمـــا  َحـــقٌّ
لـــُه، ألنَُّه كـــّذاٌب وأبـــو الَكّذاِب« )يـــو44:8(. 
هكـــذا يتكلـــم هللا مّمـــا لـــه بالحـــق، بينمـــا يتكلم 
الشـــيطان مّمـــا لـــه بالكـــذب. وبالتالـــي، يكـــون 
الشـــيطان أًبـــا لـــكل كـــذاب، بينمـــا يكـــون كل 
مـــن يقـــول الصدق في المســـيح - مثل بولس 

الرســـول - ابًنـــا حقيقًيـــا هلل.
وللكـــذب أنواع كثيـــرة: اللف والدوران هو 
كـــذب، أنصـــاف الحقائق هي كـــذب، التجمُّل 
الـــكلم والنفـــاق  والريـــاء هـــو كـــذب، تنميـــق 
هـــو كـــذب، خـــداع النفـــس هـــو كـــذب، عـــدم 
الثبـــات علـــى مبـــدأ هـــو كـــذب، عـــدم الوفـــاء 
بالوعـــود هـــو كـــذب، المبالغة فـــي الكلم هي 
كـــذب، إدعـــاء المعرفـــة هـــو كـــذب، المماطلة 
والتســـويف همـــا كـــذب، شـــهادة الـــزور هـــي 
كـــذب، محبـــة العالم واألشـــياء التي في العالم 
هـــي كـــذب. باختصـــار كل مـــا هـــو ليـــس من 
هللا هـــو كـــذب طالمـــا أنـــه »ليس ِعنـــَدُه تغييٌر 

وال ِظـــلُّ َدَوراٍن« )يـــع17:1(.

ــــــــدَق  »أقــــــوُل الصِّ
ال  الَمسيــــــــــــــِح،  فــــــــــــــي 
وَضميــــــــــري  أكــــــــــــِذُب، 
شاِهـــــــــــــٌد لـــــــــــــي بالّروِح 
الُقـــُدِس« )رو1:9(. عبـــارة قويـــة جـــًدا كتبهـــا 
بولـــس الرســـول ألهـــل روميـــة توضـــح بشـــكل 
رائـــع أن الثالـــوث ليـــس مجـــرد عقيـــدة نظريـــة 
ُمثَبتـــة بالبراهيـــن ُتدرَّس فـــي معاهد اللهوت، 
ولكنـــه إيمـــان حـــّي عملـــي متداخـــل فـــي كل 
دقائـــق الحيـــاة اليومية. إنه يقـــول الصدق في 
المسيح، في حضرة هللا اآلب، وبشهادة الروح 
القـــدس. مـــن هنا تتحـــول الفضيلـــة من مجرد 
فضيلـــة أخلقيـــة قـــد يتحّلـــى بهـــا الملحـــدون 
وغيـــر المؤمنيـــن إلـــى فضيلـــة مســـيحية تجـــد 
لهـــا ُبعـــًدا عميًقا متأّصًل فـــي عقيدة الثالوث. 
وال ينطبـــق ذلـــك علـــى فضيلـــة الصـــدق فقـــط 
بـــل علـــى كل أنـــواع الفضائـــل األخـــرى. فكل 
فضيلـــة خـــارج شـــركة الثالوث هـــي ال تتعدى 
األخلقيـــات التـــي تكون كالقـــش الذي يحترق 

عنـــد امتحانـــه بالنار. 

ال يســـتطيع أحـــد أن يوجـــد فـــي محضر 
لبـــاس  عليـــه  يكـــن  لـــم  مـــا  يعاينـــه  وأن  هللا 
العـــرس )مـــت12:22(. »فَلّمـــا َدَخـــَل الَمِلـــُك 
لَينُظـــَر الُمتَِّكئيَن...« )مت11:22( ســـيفتش 
أواًل عـــن لبـــاس العـــرس. ولبـــاس العـــرس مـــا 
هـــو إاّل المســـيح ذاتـــه »الَبســـوا الـــرَّبَّ َيســـوَع 
لـــم  مـــا  بالتالـــي،  )رو14:13(.  الَمســـيَح« 
ابِنـــِه«  صـــوَرَة  »ُمشـــاِبهيَن  اآلب  هللا  يجدنـــا 
)رو29:8( لـــن نـــذوق ملكوتـــه، ال هنـــا على 
األرض وال هنـــاك فـــي األبديـــة. بمعنـــى أن 
كل مـــن يحمـــل في ذاته شـــيًئا مخالًفا لطبيعة 
هللا ال يســـتطيع أن يتواجـــد فـــي محضـــره وال 
أن يعاينـــه: »ولكـــن َنعَلُم أنَّـــُه إذا ُأظِهَر َنكوُن 
ِمثلـــُه، ألنَّنـــا ســـَنراُه كمـــا هـــو. وُكلُّ َمـــْن ِعنَدُه 
هذا الرَّجاُء بِه، ُيَطّهـــــِـــُر َنفَســــــــُه كمــــــــــا هـــــــــــو 

)1يـــو3-2:3(.  طاِهـــٌر« 
إن صدق هللا ليس مجرد فضيلة خارجة 
عـــن جوهـــره بل هـــو طبيعة هللا ذاته الذي هو 
كل الحـــق: »أنا هـــو الطَّريُق والَحقُّ والحياُة« 
الـــذي  الســـبب  هـــو  هـــذا  لعـــل  )يـــو6:14(. 
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حين يطلب أو يحتاج دون أن يتمكن من 
ظــــــــــــروف  فــــــــي  العــــــــوض، وذلك  تقديم 

مــــــــــرض أو ضيقــــــــــة أو مشكلة...

أّما المحبــــــة الروحانيــــــة فجوهرهـــــا 
العطـــــــاء، لذلك فهـــي تعطـــــي بسخــــاء 
وال تعّير، تماًما كما يعطينـــــا الرب دون 

انتظار لمقابل.

من هنا كان البد من نضــــج عاطفي، 
فيه يتمكن الشــــــاب من التمتع بإنسكاب 
محبة هللا الباذلة في قلبه، ليتمكن بعد ذلك 
من العطاء السخي دون انتظار العوض. 
وهنا يزدهر الحب بالزواج، ويستمر رغم 
كل مصادمات الحياة، شهادة للرب الذي 

أحبنا ونحن بعد خطاة. 

إن الكثيـــــر من الزيجـــات اآلن تهتز 
بعنف أمام ضربـــــات الحيـــــاة، بسبــــب 
األنانية والعاطفة المتقلبة، وحينما تتأّله 

»األنا« تتمزق األسرة.

لذلك يجب أن يسير الشباب في ضوء 
ثاثي: نعمة هللا - اإلرشاد الروحي - 

التفاعل األسري.

ذكرنــــــا فــــــي فيمــــــــا 
مضـــــــــــى أن هنــــــــــاك 
زوايــــــــــــا نضـــــج هامة 
يجـــــــب أن يتمتــــع بها 
التفكير  قبل  الشاب والشابة،  مــــــن  كـــــــل 

في الزواج  وذكرنا منها:

1- النضج الروحي.

2- النضج النفسي...

ونستكمل موضوعنا بالحديث عن:

النضج العاطفي:

وهــــــذا أمــــــــر هام أيًضا، إذ هنـــــــاك فرق 
شاسع بين شاب تحّركـــــه حرارة العاطفة، 
وبين آخر تحّركه المحبة الروحانية. إن 
العاطفة كثيًرا ما تكون خّداعة ومتقّلبة، 
فهي جــــــــزء من الجهـــــــاز النفســــي في 
اإلنســـــــــان الطبيعــــــي. وهي مجرد انفعال 
متكرر من نحو شخصية معينة، تصحبه 

راحة. ولكن هل هــــــذا اإلحســـــاس البشري 
هو الفيصل المناسب في موضوع اختيار 
رأي  وأين  رأي هللا؟  أين  الحياة؟  شريك 

العقل؟ أين رأي األسرتين؟

بل أكثر من ذلك، إن العاطفــــة عموًما 
جـــــــزء من الجســــــد، أي أنها جـــــزء من 
اإلنسان الطبيعي، وما لم ترتفع وتتسامى 
والمحبة  والقداسة  الروح  مستوى  إلى 
إلى  تتدّنى  ما  سرعان  فإنها  المسيحية، 
طـــــات حّسيــــة خطيرة. لذلك فالزواج  تورُّ
هادئ  روحاني  بحب  يبدأ  قد  المسيحي 
متساٍم، بينما الزواج العاطفي يبدأ بحب 
يتناقص  ما  سرعان  مشوب،  حسي 
والعوائق،  العقبات  عنه  ترتفع  أن  بعد 
ونكتشف أنه لم يكن حًبا على اإلطلق. 
المحبة  أّما  عطاء،  ثم  أخذ  فالعاطفة 
أن  دون  حتى  عطاء  فهي  الروحانية 
يأخذ. لذلك فالحب العاطفي يتبخر لدى 
أول امتحـــــــان: حيـــن يخطـــــئ الشريك، أو 

mossa@intouch.com
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المســـيح، فـــإذا كان الســـيد المســـيح هـــو الحـــق، فقـــد 
قـــال: »َأَنـــا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحـــقُّ َواْلَحَياُة« )يو6:14(، 
وكان يتكلـــم دائًمـــا معلًنـــا الحـــق: »اْلَحقَّ اْلَحـــقَّ َأُقوُل 
َلُكـــْم ...« )يـــو12:14(. هكـــذا ونحـــن فـــي المســـيح 
« )عب26:10(.  عرفنا الحق و»َأَخْذَنا َمْعِرَفَة اْلَحقِّ
فيجـــب أن يكـــون كلمنـــا صدًقـــا وحًقـــا وفـــي الحـــــــــق 

المســـيح(.  )في 
ـــْدَق  هكـــذا تكلـــم القديـــس بولـــس: »َأُقـــوُل الصِّ
ِفـــي اْلَمِســـيِح اَل َأْكـــِذُب« )رو1:9(، فالصـــدق فـــي 
طريـــق  فـــي  نســـير  أن  علينـــا  أنـــه  يعنـــي  المســـيح 
مجـــرد  وليـــس  عملًيـــا  الصـــدق  ونمـــارس  الصـــدق، 
التكلـــم بالصـــدق. كمـــا يجـــب أن يكـــون هـــذا الصدق 
مرتبًطـــا بالمحبـــة، وينمو في كل شـــيء إلى المســـيح 

الـــذي هـــو الـــرأس.
المصـــري  القانـــون  القانـــون:  أمـــام  الحلـــف 
)مـــادة 128 مـــن قانون المرافعات( يســـمح لإلنســـان 
أن يعتـــذر فـــي المحكمـــة عـــن أداء القســـم، حســـبما 
تكـــون شـــريعة دينـــه. يمكنـــه فقـــط أن يعطـــي وعـــًدا 

للقاضـــي أن يقـــول الحـــق. 
الحـــق ال يحتـــاج إلـــى حجـــة تســـنده، وال إلـــى 
حلـــف يؤّيـــده. بل علـــى العكس الحلف يحّط من قدر 
ناطقـــه، وينـــال مـــن كرامتـــه. وقـــد قال القديـــس يوحنا 
ذهبـــّي الفـــم: ]إذا شـــاهدت نفســـك أو أحـــد أوالدك أو 
عبيـــدك يحلـــف دائًمـــا، فامنـــع عنه أو عنـــك الطعام، 
ألنـــه متـــى تـــأّدب اللســـان بالجـــوع، ال يعـــود يجســـر 
علـــى الحلفـــان، ألن تعـــب الجـــوع يجعـــل الشـــخص 

يتوقـــف عن الَقَســـم[.

+ الحلـــف في العهد 
القديـــم: لقـــد عالـــج هللا في 
األمـــراض  القديـــم  العهـــد 
مـــا  قـــدر  علـــى  الروحيـــة 
لشـــعبه  ســـمح  لذلـــك  الروحيـــة،  حالتهـــم  بـــه  تســـمح 
هـــو  باســـمه  يقســـموا  القديـــم أن  العهـــد  فـــي  بالقســـم 
وليـــس باســـم اآللهـــة األخـــرى الوثنيـــة، كداللـــة علـــى 
تمُســـك اليهـــود بـــاهلل، أمـــام الشـــعوب الوثنيـــة التـــي 
كانت تحلف بأوثانها. فقد خشـــي هللا على شـــعبه أن 
ُيقســـموا بأســـماء آلهـــة أخـــرى، فأوصاهـــم قائـــًل: »اَل 
ـــُعوِب ُأوَلِئَك اْلَباِقيَن َمشـــَعُكْم,  َتْدُخُلـــوا ِإَلـــى َهـــؤاَُلِء الشُّ
َواَل َتْذُكُروا اْســـَم آِلَهِتِهْم َواَل َتْحِلُفوا ِبَها َواَل َتْعُبُدوَها َواَل 
َتْســـُجُدوا َلَها« )يش7:23(. أعطاهم الرب أن يحلفوا 
باســـمه، إعلًنـــا الســـم إلههـــم وتمييًزا لهـــم؛ وأوصاهم 
أن ال ينطقـــوا باســـم الـــرب إلههم باطًل )ال12:19(. 
وأن ال يحنثوا في أقســـامهم بل يوفوا للرب األقســـام. 
ورغـــم ذلـــك كان الحلـــف أمـــًرا غيـــر ُمحبَّـــب، فيقـــول 
يشـــوع بن ســـيراخ »ال تعّود فمك الحلفان، وال تحلف 
باســـم الَعلـــي... الرجـــل الكثيـــر الحلفان يمتلـــئ إثًما« 
)ســـي12،9:23(. وقـــال القديس يوحنا األســـيوطّي: 
مـــن  الخالـــي  كـــذب، والـــكلم  هـــو  الدائـــم  ]الحلفـــان 

الكـــذب، هـــو المملـــوء حًقـــا[.
+ الحلـــف فـــي العهـــد الجديـــد: عّلـــم الســـيد 
المســـيح فـــي الموعظة علـــى الجبل، قائًل: »َســـِمْعُتْم 

ِللـــرَّبِّ  َأْوِف  َبـــْل  َتْحَنـــْث  اَل  ِلْلُقَدَمـــاِء:  ِقيـــَل  َأنَّـــُه 
ـــا َأَنـــا َفَأُقـــوُل َلُكـــْم: اَل َتْحِلُفـــوا اْلَبتََّة...«  َأْقَســـاَمَك. َوَأمَّ
فـــي  )مـــت34،33:5(. فعالـــج األمـــراض الروحيـــة 

العهـــد الجديـــد مـــن جذورهـــا، مـــن منبعهـــا. 
لماذا عدم القسم؟

1– إلننـــا ال نملـــك ما نقســـم به: الذي يقســـم 
مـــا  بـــه، وهـــذا  يقســـم  مـــا  يملـــك  ينبغـــي أن  بشـــيء 
أوضحه الســـيد المســـيح كسبب منع القسم في شريعة 
العهـــد الجديـــد. وحيـــث إن اإلنســـان ال يملـــك حياتـــه 
ألنها مكتســـبة وليســـت ذاتية، فالحياة عطية من هللا، 
وكذلـــك ال يملـــك اإلنســـان جســـده، ألن أجســـادنا هي 
»أَْعَضـــاَء اْلَمِســـيِح« )1كـــو15:6(. وهكذا ال يحلف 
»بالسماء أَلنََّها ُكْرِسيُّ هللِا َواَل ِباأَلْرِض أَلنََّها َمْوِطُئ 
َقَدَمْيـــِه َواَل ِبُأوُرَشـــِليَم أَلنََّهـــا َمِديَنـــُة اْلَمِلـــِك اْلَعِظيِم. َواَل 
َتْحِلـــْف ِبَرْأِســـَك أَلنَّـــَك اَل َتْقِدُر َأْن َتْجَعَل َشـــْعَرًة َواِحَدًة 

َبْيَضـــاَء َأْو َســـْوَداَء« )مت36،34:5(.
2– المســـيحي وأمانـــة الكلمـــة: أشـــار الســـيد 
المســـيح إلـــى أمانـــة الـــكلم، قائـــًل: »ِلَيُكـــْن َكَلُمُكْم: 
ـــرِّيِر«  َنَعْم َنَعْم اَل اَل. َوَما َزاَد َعَلى َذِلَك َفُهَو ِمَن الشِّ
قــــــــــــد  يكـــون  بالصـــدق،  يتكلـــم  فمـــن  )مـــت37:5(. 
صنـــع شـــيًئا صالًحـــا. ألن »مـــــــــــا زاد عـــــــــــــــن ذلـــك 

فهــــــــــو من الشـــرير«. 
عـــن  حيـــة  شـــهادة  يقـــدم  المســـيحي   –3

f.beniamen@gmail.com

معجـــزة إقامـــــــة ربنـــا 
البـــن  المسيـــــــــح  يســـــــــــوع 
أرملـــة نايين، والتي نقرأها 
فـــي إنجيـــــــل األحـــد الرابع 
مـــن شهـــــــــر بابــــــــــــه، هـــي 
معجـــزة انفـــرد بذكرهـــا إنجيـــل معلمنـــا القديس لوقا 
)لـــو11:7-17(، وهـــي إحـــدى ثـــلث معجزات 
إلقامـــة موتـــى ذكرهم الكتاب المقـــّدس بالتفصيل، 
مـــع إقامـــة ابنـــة يايـــرس )مـــت9، مـــر5، لـــو8(، 

لعـــازر )يو11(. وإقامـــة 
هـــذه المعجـــزة تحمـــل العديـــد مـــن المعانـــي 
تّلغرافيـــة  تأمـــلت  ببعـــض  وســـأكتفي  الجميلـــة.. 

مختصـــرة فـــي بعـــض هـــذه المعانـــي:
+ منظـــر الشـــاب المحمـــول مّيًتـــا، هـــو 
منظر البشـــرّية التي كانت ســـائرة إلى الهاوية، 
فافتقدها المســـيح وغّير مســـارها.. أحياها وعاد 

مـــّرة أخرى..! بها 
+ وهـــو أيًضـــا منظـــر كل نفـــس ماتـــت 
فـــي الخطّيـــة، والكنيســـة تبكـــي عليهـــا.. فيأتي 
لحضـــن  بفـــرح  ويرّدهـــا  ويحييهـــا،  المســـيح 

أّمهـــا..! الكنيســـة 
+ المســـيح هـــو الشـــخص الوحيـــد الـــذي 

يمكنـــه إيقاف مســـيرة الموت هـــذه.. هو الوحيد 
القـــادر على تحويـــل الموت إلى حيـــاة واألحزان 
إلـــى أفـــراح.. هو الوحيـــد الذي يســـتطيع إعادة 

اإلنســـان إلـــى الحياة بعـــد الموت..!
+ المـــوت هـــو ثمـــرة الخطّيـــة.. ثمـــرة ُمّرة 
ا.. تكشـــف عن بشـــاعة الخطّيـــة، وخطورة  جـــدًّ

االســـتهانة بهـــا مهمـــا َبَدْت صغيرة..!
+ منظر الجنازة يكشـــف كيف أن اإلنسان 
لـــن يخـــرج من العالم بشـــيء.. فابـــد أن يعمل 
حســـاًبا لهـــذا اليـــوم، وال يضـــع رجـــاءه في هذا 
العالـــم وال فـــي أموالـــه.. ولعـــّل القّديســـين مـــن 
أمثـــال األنبا بوال أول الســـواح يعطوننـــا النموذج 

فـــي االســـتفادة مـــن مثـــل هذه الظـــروف..!
+ »تحّنـــن عليهـــا، وقال لهـــا ال تبكي«.. 
حنان المســـيح هو قاعـــدة االنطاق التي نبعت 
منهـــا كّل تدابيـــر خاصنا، وهو ال يـــزال الينبوع 
الـــذي يفيـــض بالبركـــة والفـــرح علـــى كّل ألـــَم 

ُمقِبليـــن إليه.. 
+ »ثـــم تقـــّدم ولمـــس النعـــش«.. َلْمـــس 
النعـــش إشـــارة للتامـــس مـــع محبـــة المســـيح 
وقّوتـــه، وإشـــارة أيًضـــا إلـــى القّوة التـــي نحصل 
عليهـــا مـــن التامس مع جســـد المســـيح ودمه 

األقدســـين في التناول من األســـرار المقّدســـة..
+ »أيهـــا الشـــاب لـــك أقـــول ُقـــم«.. كلمة 
المســـيح ُمقتدرة في فعلها.. لقد اسَتدعى بكلمة 
بســـيطة روح الشـــاب من أعماق الهاوية.. فهو 
القـــادر أن يهـــب الحياة لمن يشـــاء )يو21:5( 
ألنـــه رئيـــس الحيـــاة )أع15:3(.. لذلك عندما 
مـــات علـــى الصليـــب لـــم يســـتِطع المـــوت أن 
ربـــط  الـــذي  هـــو  بـــل  )أع24:2(،  يمســـكه 

الشـــيطان وكســـر ســـلطانه علينا..
+ »فجلـــس الميـــت وابتـــدأ يتكّلـــم، فدفعه 
إلـــى أّمـــه«.. بعـــد القيامة )التـــي ننالها في ِســـر 
المعمودّيـــة، وتمتـــّد فـــي حياتنـــا بالتوبـــة( يقّدمنـــا 
المســـيح إلـــى الكنيســـة أّمنـــا، لكـــي نرتمي في 
أمومتهـــا..  ِظـــّل  تحـــت  ونعيـــش  أحضانهـــا، 
نتمّتـــع بغناهـــا ودفء محّبتهـــا، وبمـــا تعـــّده لنا 
مـــن أطعمـــة لذيذة ومغذيـــة، التي هي األســـرار 

المقّدســـة والتعاليـــم اآلبائيـــة الُمشـــِبعة..!
+ »افتقد هللا شعبه«.. هو دائًما يفتقدنا.. 
يمـــّر علينا.. يريـــد أن يغّير حياتنـــا إلى أفضل.. 
ل أحزاننـــا إلـــى أفـــراح.. ودموعنـــا  يهتـــّم بـــأن ُيحـــوِّ
إلـــى بهجـــة وتهليـــل.. يشـــتاق أن يغيِّر مســـيرتنا 
مـــن االتجـــاه للقبر إلى اتجاه العـــودة مّرة أخرى 
للحيـــاة.. هللا دائًمـــا يفتقدنـــا بلمســـاته وكلماتـــه، 
فطوبـــى لمـــن يتجـــاوب مع هذه اللمســـات وهذه 
والعظـــات..  التنـــاول  بهـــا  وأقصـــد  الكلمـــات، 
فتتجـــّدد حياتـــه، ويتغّير مســـاره، وتتحّول أحزانه 
ودموعـــه وحســـرته إلى أفـــراح وتهليـــل وبركات..!

fryohanna@hotmail.com
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المسيحيــــــــــة  الحيـــاة 
ليســـــت مجــــــرد االعتقــــــــاد 
بمجموعـــة مـــن المبــــــادئ 
والتديُّـــن بها، أو اعتنــــــــاق 
بعـــض األفكــــــــار والســـير 
خلفهـــا، أو تبّنـــي أليدلوجيـــات والدفـــاع عنها. هي 
ليســـت مجـــرد معتقـــدات، أو مبـــادئ إصلحيـــة، 
أو أفـــكار مذهبيـــة. وإنمـــا الحيـــاة المســـيحية، 
فـــي جوهرها وبســـاطتها، هي حياة الشـــركة مع 
هللا اآلب فـــي االبـــن بالـــروح القـــدس. فالحيـــاة 
المســـيحية هـــي الحياة مع هللا مـــن خال عمله 
بايماننـــا  حياتنـــا  تبـــدأ  ولذلـــك  فينـــا.  المســـتمر 
بشـــخص االبـــن الكلمـــة، ما قدمـــه لنا من خلص 
الـــروح  بقيـــادة  وتســـتمر  وحيـــاة.  ومعرفـــة  وفـــداء 
القـــدس، والخضـــوع لـــه والســـير معـــه مـــن خـــلل 
حيـــاة شـــاهدة وعاملـــة وفاعلـــة ومقدســـة. وتنتهـــي 
بشركة مع هللا اآلب، حيث نحيا ونتمتع بأبوة هللا، 
وُنؤهَّـــل لشـــركة ميراثـــه األبـــدي، الذي هـــو ميراث 
األبنـــاء واألحبـــاء. من أجـــل هذا قيل عن »نعمة 
الحيـــاة فـــي المســـيح » وهي التي بـــدأت بنعمة 
الخلـــق، واســـتمرت بعمـــل الفـــداء، وتأخذ قوتها 
مـــن ســـكنى الـــروح القـــدس وفعلـــه، وســـتكتمل 
بالحيـــاة األبديـــة معه، إنها حيـــاة النعمة والحق 

)يـــو17:1(. هي »النعمة« إذ وُهبت لنا مجاًنا، 
إلنهـــا عظيمـــة، وثمينة، وغالية جًدا. فهى ليســـت 
نتيجـــة مجهـــود إنســـاني أو عمـــل طبيعـــي، ولـــم 
ننلهـــا عـــن اســـتحقاق أو جـــدارة، أو كنتيجـــة أو 
مكأفـــاة. »فنعمة الحياة في المســـيح« ُوِهبت لنا 
وانســـكبت فينـــا، مـــن أجـــل عظـــم محبتـــه الجزيلة، 
وغنـــى رحمته العظيمة. وهـــي »الحق«، فالنعمة 
تجعلنـــا  بالضـــرورة  وهـــي  الحقيقـــة،  إلـــى  تقودنـــا 
نحيـــا بالحـــق، ونســـلك دائًمـــا فيـــه، ونشـــهد عنـــه، 
وقـــد نمـــوت مـــن أجلـــه. فالذي قبـــل النعمـــة ككنز 
الحقيقـــة  فـــي  إنمـــا  صالـــح،  وكنصيـــب  ســـماوي 
اختـــار أن يســـلك فـــي دروب الصليـــب ويحملـــه. 
فعليـــن  المســـيحي  اإليمـــان  يتضمـــن  لذلـــك 
أساســـين: الفعـــل األول: فعـــل اإلماتـــة، والثاني 
فعـــل اإلقامة. فعـــل اإلماتة نناله مـــن خلل باب 
األســـرار ومدخلها )ســـر المعمودية(، حيث نموت 
مع المســـيح، نجوز شـــركة حقيقية معه من خلل 
نزولنـــا الـــى جـــرن المعموديـــة ثـــلث مـــرات علـــى 
مثـــال موتـــه وقيامتـــه. نمـــوت عـــن خطايانـــا، عن 
حياتنـــا  نتـــرك  العتيـــق،  إنســـاننا  يمـــوت  ذواتنـــا، 
القديمـــة... والفعـــل الثانـــي هـــو فعـــل اإلقامـــة 
والشـــهادة، فنحـــن نمـــوت لكـــي نحيـــا، ُنقَطع لكي 
ُنغـــَرس فـــي شـــجرة الحيـــاة. نخرج من حيـــاة عتيقة 

وندخـــل إلـــى حيـــاة جديـــدة شـــاهدة. نتـــرك حيـــاة 
الجســـد ونســـلك بالروح. )رو4:6-6(. وهذا ينمو 
فينـــا ويزدهـــر ويثمـــر بالحيـــاة الدائمـــة والمســـتمرة 
فـــي المســـيح، ومـــن خـــلل القـــراءات والصلـــوات 
والعبـــادات واألســـرار الكنســـية. وفـــي القلب يأتي، 
ســـر األســـرار، وختم النعمة »ســـر اإلفخارستيا«، 
كينبـــوع لقيامتنـــا الدائمـــة، وقـــوة لحياتنـــا الجديـــدة، 
ودواء لضعفاتنـــا، ومصـــدر لقوتنـــا، وســـر غلبتنا. 
فالحيـــاة المســـيحية هـــي اختبـــار لفعـــل الموت 
مـــع المســـيح وقـــوة القيامـــة مـــع الناهـــض من 
بيـــن األموات. »يا مســـيح هللا الـــذي بموتك قتلَت 
المـــوت الـــذي قتـــل الجميـــع، بقوتـــك أقـــم ميتوتـــة 
نفوســـنا« )صـــلة قســـمة للبـــن: يـــا حمـــل هللا(. 
وبنـــاء علـــى هذا، فعلى قدر شـــدة الموت تكون 
قـــوة الحيـــاة. وعلـــى قدر أمانـــة التخّلـــي يكون 
فعـــل التجّلـــي فينا. فمن يمـــوت بالحقيقية )الذات 
واألهواء والرغبات(، ويتخلى عن مشـــيئته وإرادته 
الخاصـــة وراحتـــه، على قدر ما تســـرى فيه النعمة 
وتعمـــل، فُتغّيـــر وتقّدس وتجـــّدد. وتتجّلى فيه حياة 
المســـيح وتشـــرق، فتفوح منه رائحة المسيح الزكية 
وتنتشـــر. فالموت يسبق القيامة، والصليب طريق 
المجـــد، والكســـر ســـر البركة، والطاعـــة هي ينبوع 
حيـــاة. وهـــذا مـــا عّبـــر عنـــه معلمنـــا بولـــس قائًل: 
»أَلْعِرَفـــُه، َوُقـــوََّة ِقَياَمِتـــِه، َوَشـــِرَكَة آاَلِمِه، ُمَتَشـــبًِّها 
ِبَمْوِتـــِه« )فـــي10:3(. فالمســـيحي الحقيقـــي هو 
من يســـتطيع أن يرّدد مع معلمنا بولس »َفَأْحَيا 
« )غل20:2(.  اَل َأَنـــا، َبـــِل اْلَمِســـيُح َيْحَيا ِفـــيَّ
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الكنيســـــــة هـــــــــــــــــــــــي 
إكليـــــــــــــــــــروس وشعــــــــب، 
بـــدون  وال قيـــــــــام للواحـــد 
اآلخــــــــــــر، بــــــــــل قيــــــــــــــــام 
الكنيســــــة هـــــــــــو ببعضها 
البعـــض، فالنظـــام المســـتقر فـــي الكنيســـة منـــذ 
عصر الرســـل يقوم على اشـــتراك الشـــعب مع 
الكنيســـة،  بشـــئون  االهتمـــام  فـــي  اإلكليـــروس 
فقـــد اتبـــع رســـل الرب هـــذا المبدأ عنـــد انتخاب 
متياس رســـواًل بداًل من يهوذا )أع26-15:1( 
وعنـــد اختيـــار الســـبعة شمامســـة )أع6-1:6( 
وأيًضـــا فـــي مجمـــع أورشـــليم )أع13-1:15(. 
وهكـــذا حفظت كنيســـتنا هذا النظـــام، فاألراخنة 
مو الشـــعب يشـــتركون مع األســـاقفة في  أو ُمقدَّ
اختيـــار مـــن يصلـــح ليعتلـــي الســـّدة المرقســـية، 
قـــط  األجـــّلء  بطاركتنـــا  ينفـــرد  ال  كذلـــك 
بالتصـــرف فـــي أمـــور الكنيســـة، بـــل يتداولـــون 
ومجمع األســـاقفة وأراخنة الشـــعب في المسائل 
الكنســـية. ومـــع أن مـــا ُيطلـــق عليـــه »المجلس 
المّلـــي« كهيئـــة رســـمية ُتمثـــل الشـــعب القبطي 
لـــم يكـــن لـــه كيانـــه إاّل في أواخر القرن التاســـع 
عشـــر الميـــلدي، إاّل أنـــه منـــذ القـــرن األول 
الميـــلدي كان أراخنـــة الشـــعب يشـــتركون مـــع 

اإلكليـــروس فـــي مباحثاتهـــم حتى في المســـائل 
فكانـــوا  المبتدعـــون،  أثارهـــا  التـــي  العقائديـــة 
بوعيهـــم وثباتهـــم علـــى اإليمان القويـــم داعمين 
آلبائهـــم. والُملَحـــظ أن كنيســـتنا المقدســـة فـــي 
كل عباداتهـــا وطقوســـها كمـــا تصلـــي ألجـــل 
رئيس أحبارها وأســـاقفتها وكهنتها وشمامستها، 
تصلـــي أيًضـــا مـــن أجـــل الخـــدام والخادمـــات 
وكل الشـــعب.. ومـــن َثـــّم البـــد مـــن المشـــاركة 
المســـئولة مـــن الـــكل والتعاون بيـــن اإلكليروس 
والشـــعب فـــي إتمـــام الخدمة الكنســـية كل واحد 

فـــي موضعـــه ورتبتـــه وكٍل حســـب موهبتـــه. 
ومـــن أجل هـــذه المعاونة والمســـاعدة في 
الخدمـــة وتخفيـــف األعبـــاء عـــن اإلكليـــروس، 
يضـــم  مجلـــس  كنيســـة  كل  فـــي  اآلن  يوجـــد 
أعضاء أتقياء من الشـــعب، ُيكّرســـون جهودهم 
تدبيـــر  أجـــل  مـــن  واحـــدة  بـــروح  متضامنيـــن 
أمـــور الكنيســـة اإلداريـــة والماليـــة، وُيمارســـون 
الكنســـية،  الرئاســـة  إشـــراف  تحـــت  عملهـــم 
فـــي  لـــه  ُيقـــال  الـــذي  هـــو  الكنيســـة  ومجلـــس 
بعـــض الكنائـــس »لجنـــة الكنيســـة« غيـــر أن 
ألن  وأصـــح،  أدق  الكنيســـة  مجلـــس  تعبيـــر 
المجلـــس قـــد يشـــمل عـــدًدا مـــن اللجـــان.. وقـــد 
كّنـــا إلـــى وقـــت قريب نفتقر وبشـــدة إلـــى تنظيم 

عمـــل مجالــــــــس الكنائـــس، ولكـــن نشكــــــــر هللا 
مـــة لعمل مجالـــس الكنائس  إلقـــرار الئحـــة ُمنظِّ
فـــي  وذلـــك  المقـــدس  المجمـــع  عـــن  صـــادرة 
جلســـة يونيـــو 2013 لتنظيـــم معامـــلت هؤالء 
لئـــل  ببعـــض،  بعضهـــم  وعلقاتهـــم  الخـــدام 
يعّطـــل الواحـــد أخـــاه، وحتـــى نتجنـــب كثير من 
المشـــاكل التـــي قـــد تحـــدث هنـــا وهنـــاك داخـــل 
الحقـــل الكنســـي، ومـــن َثّم صلحيـــة وانضباط 
الســـلوك والتعامـــلت داخـــل الكنيســـــــــة، وتقديم 
خدمة كنسية أفضل بــــــــــدون عثــــــــــرات، وأيًضا 
للتأكيــــــــــــد على احتـــــــــــــرام دور الشعــــــــــب فــــــــــي 

خدمـــة الكنيســـة.
المقـــال  هـــذا  ختـــــــــــام  فـــي  يسعنـــــــــي  وال 
بخالـــص  المقتـــرن  الشـــكر  جزيـــل  تقديـــم  إاّل 
المحبـــة واالحتـــرام إلـــى أبينـــا الطوبـــاوي قداســـة 
البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي وآبـــاء المجمـــع 
ُنظـــم  بوضـــع  الهتمامهـــم  ميـــن  الُمكرَّ المقـــدس 
ولوائـــح نافعـــة لبنيـــان الكنيســـة، وذلـــك رغبة في 
تقديـــم الخدمـــات الكنســـية بصـــورة أكثـــر تنظيًمـــا 
وتنســـيًقا، والوصـــول إلـــى أقصـــى اســـتفادة بأقـــل 
اإلمكانيـــات، واالســـتفادة القصـــوى مـــن طاقـــات 
ومواهـــب الخـــدام، لتحقيـــق هـــدف الخدمة بأعلى 
كفـــاءة ممكنـــة. فلنصـــلِّ جميًعا إلـــى هللا أن يهب 
كنيســـتنا فـــي هـــذه األيـــام دوام التقـــدم واالزدهـــار 
فـــي كافـــة المجاالت، لتعود كنيســـة االســـكندرية 

إلـــى أمجادهـــا وعصورهـــا الزاهيـــة.
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عندمـــــــــا تستسلــــــم 
العقـــل  ويذعـــن  األذن 
بكــــــــــل  القلـــــــــب  وُيْقِبـــل 
الحـــــــــــــــــب لصلـــــــــــــــوات 
القـــداس، تهـــدأ النفـــس، وتســـمع الـــروح روًحا 
مـــا  وكثيـــًرا  الدمـــوع..  فتتجّمـــع  تخاطبهـــا.. 

القداســـات.. فـــي  النـــاس  يبكـــي 
تتناغـــم األلحـــان فتلمـــــــــس المشاعــــــــــر، 
ويتناســـق المنطق فيشـــبع العقل، وتبدأ رحلة 
الصلـــح التـــي تنتهـــي بالمصالحـــة والنعمـــة، 

فتجـــد أرواحنـــا راحتهـــا فـــي الـــروح القـــدس.
مـــع كل قـــداس نســـمع انتصـــاًرا.. فهـــذا 
هـــو اليـــوم الـــــــــذي صنعــــــــــه الـــرب.. فنفـــرح 

ويهتـــف القلـــب.. مجـــًدا.
ومـــع كل مـــرة يقـــّر بـــأن واحـــد هـــو هللا 

ـــد.. ُنوحَّ القـــدوس.. 
وينشــــــــــــر ســـــــلًما للجميــــــــــــع.. فيمتــــــأل 

ســـلًما. الجو 

أليســـت مجمـــرُة ذهـــٍب فـــي يديـــه.. تلـــك 
نـــار وأصعـــدت رائحـــة  التـــي حملـــت جمـــر 

زكيـــة! مـــا أجمـــل المجمـــرة الذهبيـــة!
نسجد السم هللا.. فتسجد القلوب.

قـــدوس هللا، قدوس القوي، قدوس الحي 
الذي ال يموت.. 

نقـــر إيماننا منذ آدم إلى آخر الدهور.. 
في كل ساعة ومع كل صلة.. 

وتجـــد مـــن يرفـــع األيـــدي عالًيـــا مع كل 
مـــرة يســـمع »دّبـــر حياتنـــا كمـــا يليـــق.. بارك 
إكليل الســـنة بصلحك.. من أجل األرملة.. 
مـــن أجـــل اليتيـــم.. مـــن أجل الغريـــب.. ومن 

أجـــل الضيف«.
وتجـــد مـــن يـــدّق صـــدره مـــع كل مزمور 
توبـــة، ومـــع كل ترنيمـــة »ارحمنـــا يـــا هللا.. يا 
ضابـــط الـــكل«. َمـــْن لـــم يبِك مع هـــذا اللحن 

يوًمـــا؟!.. مـــن لـــم يتب فيـــه ويندم؟! 

أيهـــا الـــرب إٰلـــه القـــوات.. ارجـــع واطلع 
وانظـــر مـــن الســـماء.. وتعّهـــد هـــذه الكرمـــة 
يتـــرّج  لـــم  مـــن  يمينـــك..  غرســـتها  التـــي 
مـــع المرنـــم أن يرجـــع هللا؟ ومـــن لـــم ينظـــر 
بعيـــن اإليمـــان رأفتـــه مّطلًعـــا متعهـــًدا شـــعبه 

يمينـــه! غـــرس  وكرمتـــــــــــه.. 
شـــوق يشـــبع بنوال النعمـــة، بااللتصاق 

والثبـــات في الســـيد المســـيح.
ومـــع تكرار القداســـات نحفظهـــا، ولكننا 
فـــي الحقيقـــة ال نحفـــظ القـــداس ولكننـــا نحفظ 
الكتـــاب المقـــدس ُمرنًَّمـــا.. وال ننســـى إيماننـــا 

ـــره ونهتفـــه.. مـــع كل صلة.. بـــل ُنقِّ
ونغـــادر هـــذا االحتفـــال األعظـــم علـــى 
اإلطـــلق.. ونحـــن نحمـــل »هللا« فـــي قلوبنـــا 
فيـــه،  نثبـــت  الواهنـــة..  الضعيفـــة.. ودمائنـــا 

به!  نحيـــا 
العيـــب ليـــس فـــي قـــداس أو صـــلة.. 
العيب في أذن ال تسمع.. وعين ال تبصر.. 
العيـــب فـــي الوقوف والقلوب مبتعدة.. بعيًدا!

أشـــكرك يـــا مرقس الرســـول األمين.. يا 
مـــن أضاء بلدنـــا باإليمان!

marianneed@hotmail.com

»َوأُْعِطيُكْم ُرَعاًة َحَسَب َقْلِبي، َفَيْرُعوَنُكْم ِباْلَمْعِرَفِة َواْلَفْهِم« 
)إرميا15:3(

يتقدم القس يسطس جوزيف 
الكاهن بكنيسة مارجرجس بتل

ومجمع كهنة المنوفية ومجلس الكنيسة وشمامسة وشعب 
كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بتا منوفية
بخالص التهنئة القلبية لقدس أبينا الحبيب

القمص مرقس متياس السبكي
لمرور سبعين عاًما على رسامته 

طالبين من الرب يسوع أن يديم كهنوته إلى منتهى األعوام
بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين
وشريكه فى الخدمة الرسولية أبينا المكرم

األنبا بنيامني
مطران كرسي المنوفية

الرب يحفظ حياتكم لسنين عديدة

بمناسبة تذكار تكريس كنيسة القديس  
مار مرقس اإلنجييل كاروز الديار املرصية

وظهــــور رأســــه املقــــدس بمدينـة اإلسكندريـــة 
          )30 بابــــه - ٩ نوفمبــــر(.

إن أجمل ما نقدمه لهذا الكـــاروز العظيـم،  
هو أن نتبــــع طريقــــــه، ونكمــــل عملــه في
الكرازة والتبشير، متذكريــــن جهـــــاده من
أجــل اإليمـــــان، وأسفــــــاره الكثيـــــرة،
 وخدماته في قارات العالم
الثـــــــلث المعـــروفـــــــــة 
وقتذاك، وتعبــه وهو يسير
المسافــات الطويلـــة ماشًيا
علـــــى قدميــــه،  حتى تمـــــزق حـــــذاؤه...
  فلتكن روحه معنا، وليعطنا الرب أن
 نسير مع هذا الرســــول على الطريــــق.
فل نفتخر باطًل  بأننا أبناء القديسيـــن،
 دون أن نعمــــــل عملهــــــــم،

 مكملين رسالتهم..
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