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+ الحيـــاة عبارة عن سفينــــــــة 
شـــراعها األمـــل ووقودها العمل.

+ البسيـــــــــــط لـــــــــــــن يفكـــــــــــــر 
بالشــــــــــر فـــي أحـــد، وال يخـــاف من شـــــــــــــــر أحـــــــــــد 

فيلوكســـينوس(. )مـــار 
+ إذا قـــــــــرأت أن الحـــــــــــــب يشفي، وإن كان 
المســـيح يشـــفي بالحـــب، فتأكـــد أنـــك تقـــرأ حقيقـــة 

علميـــة )د. مصطفـــى محمـــود(.
+ الوجـــه الـــذي تقـــدس بعالمـــة الصليـــب ال 

يمكـــن أن ينحنـــي للشـــيطان )ذهبـــي الفم(.
+ المتفائل كالورقــــــــــة الخضــــــــــراء ال تســـقط 

مهمـــا هبـــت العواصف.
+ ال يوجـــد حـــارس مثـــل عالمـــة الصليـــب 

)مـــار أفـــرام الســـرياني(.
+ أن تكبـــر بالعمـــر هو شـــيء إجباري، أما 

أن تكبـــر بالعقل فهو شـــيء اختياري.
+ الحيـــاة ليســـت طويلـــة لتجرب كل شـــيء، 
وال قصيـــرة لنتذكـــر كل شـــيء، ولكنهـــا جميلـــة إذا 

عرفنـــا أنها ال تســـاوي شـــيء.
+ ســـقطت شجـــــــــــرة فسمــــــــــع الـــكل صـــوت 
ســـقوطها، بينمـــا تنمـــو غابـــة كاملة وال ُيســـَمع لها 
أي ضجيـــــــــــج، النـــــــــــــــــاس ال يلتفتـــــــــــون لتمّيـُــــــــــزك 

لســـقوطك. بل 
+ المصـــــــريــــــــــــــــــــــون كـــــــــاألشـــــجــــــــــــــــــــــــــــــار، 

واألمريـــكان كالطيـــور.
+ مـــن يســـرق الغـــّث يســـرق الثميـــن )مـــن 

الدجاجـــة(. يســـرق  البيضـــة  يســـرق 
أســـاس كل شــــــــــــيء، وســـادة  الكســــــــــــل   +
الشيطان، صدأ العقل، ومفتاح الفقر هو الكسل.

+ الولد ولد ولو حكم بلد.
+ الكلمات الحلوة ال تجرح اللسان.

+ ال تتجاهـــل أبـــًدا شـــخًصا يحبـــك ويهتـــم 
بـــك، وإال ســـتدرك يوًمـــا أنك خســـرت القمـــر بينما 

كنـــت تعـــّد النجوم.
+ عندما ال تستطيع التحدث مع هللا اذهب 

إليه بصمتك وسيسمعك )األم تريزا(.
+ الطاعـــة هـــي الكلمـــة الســـحرية لســـالمة 

المســـيحية. الحيـــاة 
+ النـــاس نوعـــان: أنـــاس ال يعرفـــون النـــوم. 

وأنـــاس ال يعرفـــون إاّل النـــوم.
+ ســـلم للـــرب طريقـــك، واتـــكل عليـــه وهـــو 

)مـــز5:37( يجـــري 
+ أحـــب المشـــــــــي تحـــت المطـــر، ألنـــه ال 

أحـــد يـــرى دموعـــي )شـــارلي شـــابلن(.
+ الكتـــاب هـــو المعلـــم الـــذي ال يعلـــم حتـــى 

القارئ. يحّركـــه 

+ بالصبر تبلغ ما نرجوه من أمل.
+ ال تناقشـــــــــي زوجـــــــــِك وهــــــــــو متعصــــــب. 
انتظري حتى يهدأ. وال تناقشـــيه أيًضا وهو هادئ 

حتـــى ال يتعصب.
+ نســـتريح فـــي الطائـــرة ونحـــن ال نعـــرف 
مـــن قائدهـــا، ونســـتريح في الســـفينة وقـــد ال تعرف 
قبطانهـــا، فكيـــف ال نســـتريح فـــي حياتنـــا ونحـــن 

نعلـــم أن هللا مدبِّرهـــا.
+ الحيـــاة البشـــرية تتمحور حـــول 3 محاور 
هـــذه  والمـــوت،  والوقـــت  الحـــب  هـــي:  أساســـية 
األشـــياء تجمـــع كل البشـــر؛ فنحـــن نشـــتاق إلـــى 
الحـــب، ونتمنـــى أن يكـــون لدينا مزيًدا من الوقت، 

لكننـــا نخشـــى المـــوت.
+ مهمـــا كانـــت درجـــة الســـواد حالكـــة حـــول 
اإلنســـان، فهناك دائًما جمال مــــــــــا عالـــــــــق فــــــــــي 

الجوانب. أحـــد 
الصافـــي،  كالبّلـــور  الحزينـــة  االبتســـامة   +

تفضـــح مـــا يـــدور بالـــرأس )ســـناء البيســـي(.
القـــارئ  تجعـــل  للكاتـــب  رؤيـــة  الروايـــة   +
يفكـــر، أّمـــا الشـــعر فهـــو فـــٌن يســـاعد علـــى رقـــي 
المشـــاعر، ويجعل اإلنســـان مرهف الحس )أحمد 

عبـــد المعطـــي حجـــازي(.
+ العطاء مع البشاشـــة عطاءان »المعطي 

المســـرور يحبه الرب«.
+ دائًمـــا الحاســـد يـــراك مغـــروًرا، والمحـــب 

يـــراك رائًعـــا.
تبطـــئ  فـــال  تجيـــب  أن  تعنـــي  البالغـــة   +

تخطـــئ. فـــال  وتصيـــب 
+ الحظ عكاز الفاشل وسالح المنتصر..

يســـتحق  تقـــول: »ال« عندمـــا  أن  تعلـــم   +
تقولهـــا. أن  الموقـــف 

+ أكثـــر 3 كلمـــات تعطـــي معنـــى للحيـــاة 
هـــي: شـــكًرا – مـــن فضلـــك – آســـف.

+ للجمال صــــــــوت خافـــــــت 
تســـمعه بعينيـــك، فينفـــذ إلـــى قلبك 

ويحـــرك فنك.. فترســـم.
+ العمر هو الشيء الـــــــــذي كلمـــــــــا طـــــــــــــال 

كلمـــا قصر.
+ الشائعة طائرة أسرع من الصوت محملة 

بسالم الفرقة.
+ أعظم شر وأكبر جريمة: الفقر.

+ جوهـــر الحريـــة.. هـــو حــــــــــــب الوصيــــــــــة 
وحـــب القانـــون.

+ معجزة أن تفتح عقاًل منغلًقا.
+ ال تضع قلبك في حجرة مظلمة.

+ ال تتحـــــــــــــدث مــــــــــــع مـــــــــــــن ال يسمــــــــــــع 
يابانـــي(. )مثـــل 

+ المرآة كالمطر أينما وقع نفع.
+ الهنـــد )1250 مليـــون نســـمة( أمـــة مـــن 

العباقـــرة والكادحيـــن والمهـــرة.
+ إمبراطــــــوريـــــــــــــات المستقــبــــــــــل ستكـــــــــــــون 

إمبراطوريـــات العقـــل )ونســـتون تشرشـــل(.
+ إذا كان اإلنســـــــــــان أعـــوج فالظـــل أيًضـــا، 

وإذا كان الحـــب أهـــوج فالـــزواج أيًضـــا.
+ الصمت أروع حديث بين األصدقاء.

+ مـــن يحـــرص علـــى إرضـــاء الجميـــع، ال 
ُيرضـــي أحـــًدا.

+ ال تتوقـــع أن تكـــون الحيـــاة عادلة، ودرب 
نفســـك على ذلك.

+ أظهر ألبنائك افتخارك بهم، وال تحبطهم 
بنتائج أقرانهم.

+ احتـــرس عندمـــا تقـــرض أصدقائـــك مااًل، 
فربمـــا تخســـرهما مًعا.

+ العقـــول تؤثـــر وتتأثر ببعضهـــا، فاحرص 
علـــى مخالطـــة أهـــل العقـــول الراجحـــة والناضجـــة 

والمتفائلة. واإليجابيـــة 
+ اختـــر زوجتـــك بعنايـــة، فبهـــذا االختيـــار 

تجنـــي 90% مـــن ســـعادتك أو تعاســـتك.
تعنـــي   Smart power الذكيـــة  القـــوة   +
 Hard الصلبـــة  القـــوة  بيـــن:  التكامـــل  محصلـــة 
power )اقتصادًيـــا وعســـكرًيا(، والقـــوة الناعمـــة 
Soft power أي الثقافـــة والصناعـــات اإلبداعية 

مـــن خـــالل األفـــالم واإلعالنـــات والموضـــات.
+ الصدق قارة لم ُتكتَشف بعد.
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االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
بكنيسة السيدة العذراء واألنبا بيشوي 

باالنبا رويس
عقـــد قداســـة البابا اجتماع األربعاء األســـبوعي يـــوم األربعاء 
20 ســـبتمبر 2017م، بكنيســـة السيدة العذراء واألنبا بيشوي باألنبا 
رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، وهـــو االجتمـــاع األول 
لقداســـته بعـــد عودتـــه مـــن رحلتـــه الرعويـــة لليابـــان وأســـتراليا. وفي 
بداية االجتماع هّنأ قداســـة البابا الشـــعب القبطي بعيد النيروز وبدء 
الســـنة القبطيـــة الجديـــدة، وكذلـــك عيـــد الصليـــب. كمـــا نـــّوه قداســـته 
إلـــى موعـــد قـــداس األربعيـــن للمتنيـــح نيافة األنبـــا كيرلس مطران 
ميالنـــو والنائـــب البابـــوي ألوروبـــا، والمقـــرر إقامتـــه يـــوم الســـبت 
23 ســـبتمبر بميالنـــو. وأشـــار قداســـته إلـــى الفضائـــل الروحيـــة التي 
تمتـــع بهـــا المتنيـــح األنبـــا كيرلس، والتـــي جعلت منه نموذًجـــا حقيقًيا 
إلنســـان هللا. ثـــم شـــرح قداســـته بعًضـــا مـــن تفاصيـــل زيارتـــه لدولتي 
اليابـــان وأســـتراليا، وهـــي أول زيـــارة مـــن 15 ســـنة. وكانـــت عظـــة 

قداســـته حـــول اآليـــة: »اشـــكروا في كل شـــيء« )1تـــس5: 18(.

االحتفال بمرور أربع سنوات ىلع 
تأسيس جملس كنائس مرص

ُأقيـــم يـــوم الخميـــس 21 ســـبتمبر 2017م، بكاتدرائيـــة جميـــع 
القديســـين بالكنيســـة األســـقفية بالقاهرة، احتفالية مجلس كنائس مصر 
بمناســـبة مـــرور أربعـــة ســـنوات علـــى تأسيســـه، بحضـــور رؤســـاء 
الكنائـــس الخمـــس المشـــاركين فـــي تأســـيس مجلـــس كنائـــس مصـــر، 
وهـــم: قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا اإلســـكندرية 
إبراهيـــم إســـحق  المرقســـية، وغبطـــة األنبـــا  الكـــرازة  وبطريـــرك 
بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليـــك، والدكتـــور القـــس أندريـــه زكـــي رئيس 
الطائفـــة اإلنجيليـــة بمصـــر، والمطـــران منيـــر حنـــا مطران الكنيســـة 
األســـقفية فـــي مصـــر وشـــمال إفريقيـــا، والمطـــران نيقـــوال مطـــران 
طنطـــا للـــروم األرثوذكـــس. وعلـــى هامـــش االحتفالية، افتتح رؤســـاء 
مجلـــس كنائـــس مصـــر المركـــز اإلعالمـــي للمجلـــس، ثـــم قـــّدم القس 
رفعـــت فتحـــي األميـــن العـــام للمجلـــس، تقريـــًرا بإنجـــازات المجلـــس 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة، كمـــا عـــرض األميـــن العـــام لرؤيـــة المرحلة 
المقبلـــة. وقـــد ســـّجل قداســـة البابـــا كلمـــة في ســـجل احتفاليـــة المجلس 
جـــاء فيهـــا: »أفـــرح معكم جميًعا في هذا اللقاء األخوي ودوام المحبة 
بيـــن كنائســـنا، تمجيـــًدا الســـم المســـيح الفـــادي فـــي حياتنـــا وشـــهادتنا 
المســـيحية. »محبة المســـيح تحصرنا«.« وقد ألقى قداســـة كلمة بهذه 
المناسبة، شكر فيها الحضور وأعضاء المجلس، والكنيسة األسقفية 
التـــي اســـتضافت االحتفاليـــة، وعّبـــر عـــن فرحـــه بالمجلـــس وعملـــه.

حفل ختام السنة الـ العرشين
للكورسات املتخصصة

ُأقيـــم بمســـرح األنبـــا رويـــس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، 
مساء يوم السبت 23 سبتمبر 2017م، احتفالية أسرة »الكورسات 
المتخصصـــة« بأســـقفية الشـــباب بتخريـــج دفعـــة جديـــدة ممـــن أنهـــوا 
دراســـتهم بالكورســـات الصيفيـــة التـــي نظمتهـــا األســـقفية خـــالل فترة 
الصيـــف، حيـــث اعتمـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي النتيجة 

النهائيـــة وقـــام بتكريـــم الخريجين.

قداسة ابلابا يشارك 
يف احتفاالت أكتوبر 

الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  شـــارك 
االحتفـــال  2017م، فـــي  أكتوبـــر   4 يوم األربعـــاء  صبـــاح 
الرســـمي بمناســـبة الذكـــرى الرابعـــة واألربعيـــن النتصـــارات 
السيســـي  الفتـــاح  عبـــد  الرئيـــس  وضـــع  أكتوبر، حيـــث 
إكليـــاًل  مـــن الزهـــور علـــى قبـــر الجنـــدي المجهـــول، وحضر 

االحتفـــال كبـــار رجـــال الدولـــة. 

تـــم عقـــد المؤتمر األول لكهنة شـــمال شـــرق أمريكا، برعاية 
وحضور قداسة البابا األنبا تواضروس الثاني، وذلك في الفترة 
مـــن 3 إلـــى 5 أكتوبـــر 2017م، فـــي مركز لوجـــوس للمؤتمرات 
بالمقـــر البابـــوي بديـــر األنبـــا بيشـــويى – وادي النطـــرون. و قـــد 
حضـــر المؤتمـــر نيافة األنبا دافيد أســـقف نيويـــورك وواليات نيو 
إنجالنـــد، ونيافـــة األنبـــا كاراس األســـقف العـــام والنائـــب البابـــوي 
بأمريـــكا، وحوالـــى 40 كاهًنـــا و3 دياكون و7 من زوجات اآلباء 
الكهنـــة. وكان عنـــوان المؤتمـــر: »تحديـــات تواجـــه الكاهـــن في 

خدمتـــه«. وكان برنامج المؤتمـــر كالتالي: 

الموضــــــــــــوعالمتكلـــــم

قداسة البابا األنبا 
تواضروس الثاني 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
)الماضي – الحاضر – المستقبل(

إدارة الوقتنيافة األنبا باخوميوس 

خدمة الشبابنيافة األنبا رافائيل 

البناء الروحي للكاهننيافة األنبا ابيفانيوس 

الكهنوت القبطي نيافة أنبا مقار
وسط الطقوس الكنسية

التوازن في حياة الكاهننيافة أنبا يوليوس 

الكاهن وسر االعترافالقمص يوحنا باقي

المشاكل األسريةالقس ميخائيل سمير

وشمل المؤتمر أيًضا:
1- حضور االجتماع األسبوعى لقداسة البابا.

2- أمسية حوارية مع قداسة البابا.
الـــرب يســـتخدم هـــذه اللقـــاءات لمجـــد اســـمه القـــدوس ونمـــو 

كنيســـته المقدســـة.
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ويستقبل رهبان دير 
السيدة العذراء )املحرق(

استقبل قداسة البابا بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي 
بـــوادي النطـــرون، يـــوم األربعاء 27 ســـبتمبر 2017م، رهبان دير 
الســـيدة العـــذراء بجبـــل قســـقام، القوصيـــة )الديـــر المحـــرق(، حيـــث 
ناقـــش معهـــم مســـألة اختيـــار رئيـــس جديـــد للديـــر خلًفـــا للمتنيـــح نيافة 
األنبـــا ســـاويرس أســـقف ورئيـــس الديـــر الســـابق. كمـــا ألقـــى قداســـته 
عليهـــم كلمـــة مناســـبة. حضـــر اللقـــاء أصحـــاب النيافـــة األنبا رافائيل 
األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقدس، 
الديـــر،  علـــى  والمشـــرف  ســـويف  بنـــي  أســـقف  غبريـــال  واألنبـــا 
واألنبا اســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن، واألنبا تيموثاوس أســـقف 
الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، واألنبـــا كاراس األســـقف العـــام بإيبارشـــية 

المحلـــة الكبـــرى، واألنبـــا بقطر أســـقف الـــوادي الجديد.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
بمركز لوجوس باملقر ابلابوي بدير األنبا بيشوي

عقـــد قداســـة البابـــا اجتماعـــه األســـبوعي يـــوم األربعـــاء 27 
ســـبتمبر 2017م، بمركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس 
األنبا بيشوي بوادي النطرون، وقد هّنأ قداسته الشعب القبطي بعيد 
الصليـــب الـــذي يبـــدأ االحتفـــال بـــه في نفس اليـــوم وتســـتمر احتفاالته 
ثالثـــة أيـــام. وكانـــت عظـــة قداســـته حـــول اآلية »ال تطفئـــوا الروح« 
)1تس5: 19( )تجدهـــــــا منشـــــــــورة فــــــي صـ11 من هذا العدد(. 

قداسة ابلابا يستقبل 
رهبان دير تزييه بفرنسا

اســـتقبل قداســـة البابـــا يوم األحـــد األول من أكتوبـــر 2017م، 
مجموعـــة مـــن رهبـــان منطقـــة تيزيـــه جنوب فرنســـا، وهم: 

Brother Alois the prior of Taize, Brother Luc, 
Brother Jean Jacques

تعـــرف قداســـته خـــالل اللقـــاء على نظام رهبنة هـــذه المجموعة 
وتاريخهـــا. حضـــر اللقـــاء نيافة األنبا توماس أســـقف القوصية.

ويشارك يف أعمال معسكر العمل السنوي 
خلدمة إخوة الرب 

بكنيسة السيدة العذراء بالفجالة
أقامت كنيســـة الســـيدة العذراء بالفجالة معســـكر العمل الســـنوي 
لخدمـــة إخـــوة الـــرب )األســـر التـــي تعيـــش تحـــت خـــط الفقـــر(. وتـــم 
خـــالل المعســـكر هـــذا العـــام تجهيـــز 3000 كرتونـــة طعـــام و100 
ســـرير و500 شـــنطة أطفال و200 طبلية و3000 قطعة مالبس. 
شـــارك في خدمة المعســـكر وتجهيز متطلباته شـــباب كنيسة العذراء 
بالفجالـــة بإشـــراف مباشـــر مـــن قداســـة البابـــا ونيافة األنبـــا رافائيل 
األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهرة وســـكرتير المجمـــع المقدس.

حضـــر االحتفاليـــة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا موســـى األســـقف 
العام للشـــباب، واألنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا مكســـيموس األســـقف العـــام 
لكنائس مدينة الســـالم، واألنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية ومدينة 
العاشـــر مـــن رمضـــان، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس 
شـــبرا الشـــمالية، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق والقـــس أمونيـــوس 
عـــادل ســـكرتيرا قداســـة البابـــا، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والخدام.

قداسة ابلابا يستقبل 
السفري ايلاباين

الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
يـــوم  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر 
األربعـــاء 20 ســـبتمبر 2017م، الســـيد تاكيهـــرو كاجـــاوا 

بالقاهـــرة. اليابـــان  ســـفير 

قداسة ابلابا يف االجتماع الشهري 
لسفراء دول آسيا يف مرص

فـــي يـــوم االثنيـــن 25 ســـبتمبر 2017م، شـــارك قداســـة البابـــا 
في االجتماع الشـــهري لعدد من ســـفراء الدول اآلســـيوية في مصر، 
والـــذي أقيـــم فـــي منـــزل الســـفير اليابانـــي، بنـــاء علـــى دعـــوة رســـمية 
ليكـــون المتحـــدث الرئيســـي فـــي اجتمـــاع هـــذا الشـــهر، لتقديـــم كلمـــة 
مـــن  عـــدد  المصريـــة وتاريخهـــا. حضـــر االجتمـــاع  الكنيســـة  عـــن 
الســـفراء والقائمين بأعمال الســـفراء لمجموعة من دول آســـيا وهي: 
اليابـــان، والصين، وأســـتراليا، وأفغانســـتان، وبنغالديش، وبروناي، 
وكمبوديا، والهند، وإندونيســـيا، وكازاخســـتان، وماليزيا، ومنغوليا، 
وكوريـــا  والفلبيـــن،  وباكســـتان،  ونيوزيلنـــدا،  ونيبـــال،  وميانمـــار، 
الجنوبيـــة، وســـنغافورة، وســـريالنكا، وتايالنـــد، باإلضافـــة إلـــى عدد 

مـــن الـــدول األخرى.
وقـــد تحدث قداســـة البابا عـــن تاريخ مصر وعراقة حضارتها، 
وأن أرض مصـــر تقدســـت بزيـــارة العائلـــة المقدســـة، وُتعتَبـــر مصر 
إلـــى يومنـــا هـــذا مالًذا آمًنـــا للجميع. ويعيش جميـــع المصريين حول 
نهـــر النيـــل الـــذي نشـــرب منـــه الماء وأيًضـــا الحياة المعتدلة. وشـــكل 
نهـــر النيـــل بفرعيـــه كشـــخص يرفـــع يديـــه للصـــالة، ولذلـــك جميـــع 

المصرييـــن متدينين.
ثـــم تحـــدث قداســـته عـــن تاريـــخ الكنيســـة القبطية التـــي تعتبر من 
أقـــدم كنائـــس العالـــم وأكبـــر كنائس الشـــرق األوســـط، وعن انتشـــارها 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم لرعايـــة أبنـــاء الكنيســـة المهاجريـــن. وأشـــار 
قداســـته إلى أربع نقاط تتميز بها الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية: )1( 
تأسيســـها أول مدرســـة الهوتية في العالم، )2( كنيســـة الشـــهداء، )3( 
أسســـت الرهبنـــة، )4( الحركـــة المســـكونية القويـــة. وأوضـــح قداســـته 
ـــا فـــي المجتمـــع، وعالقتهـــا طيبـــة مـــع  أن الكنيســـة تلعـــب دوًرا هامًّ
الجميـــع، مـــع الرئيـــس، والحكومة، والبرلمان، واألزهـــر، وأيًضا مع 
كافة الطوائف المســـيحية األخرى. وأضاف أن الكنيســـة تؤيد جهود 
الحكومـــة المصريـــة فـــي بناء مصرنـــا الجديدة كواجـــب وطني وليس 
سياســـًيا، فمصـــر بلد الســـالم وســـتبقى مصدًرا للســـالم للعالـــم أجمع.
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أطبـــاء  مـــن  عـــدد  فيهـــا  شـــارك  مســـتديرة  مائـــدة  2017م، 
الصحـــة النفســـية وأســـاتذة علـــم النفـــس وعلـــم االجتمـــاع والخدمة 
االجتماعيـــة ومســـئولو مراكـــز عـــالج اإلدمان. وقد رحـــب نيافة 
األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائس مصـــر القديمة وأســـقفية 
الخدمـــات و مقـــرر اللجنـــة، بالحضـــور مشـــيًرا إلـــى أنهـــا المـــرة 
األولـــى التـــي يلتقـــي فيهـــا المتخصصـــون والمهتمون فـــي مجالي 
الصحـــة النفســـية واإلدمـــان مًعـــا فـــي رحـــاب اللجنـــة المجتمعيـــة 
للصحـــة النفســـية ومكافحة اإلدمان، لبلـــورة رؤية للعمل وتوحيد 
الجهـــود لتلبيـــة احتياجـــات هـــذه الخدمـــة الهامة. ثم عرض القس 
شـــنوده منيـــر ســـكرتير اللجنـــة الهيـــكل التنظيمـــي للجنـــة، وقدمت 
األســـتاذ الدكتـــور ســـامية قـــدري عضـــو اللجنـــة الفنيـــة، الخطـــة 
اإلســـتراتيجية المقترحـــة كمـــا تـــم التعريـــف باألماكـــن العالجيـــة 
ومســـتقبل  واقـــع  حـــول  نقاشـــية  بحلقـــة  اللقـــاء  المتاحة. واختتـــم 

خدمـــة الصحـــة النفســـية ومكافحـــة اإلدمان. 

قداس بداية العام ادلرايس 
باإللكريكية 

صلـــى نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية ومدينـــة 
العاشـــر مـــن رمضان، ووكيـــل الكلية االكليركيـــة باألنبا رويس، 
القـــداس اإللهـــي صبـــاح الثالثـــاء 3 أكتوبـــر 2017م، بمناســـبة 
وشـــاركه  اإلكليريكيـــة،  بالكليـــة  الجديـــدة  الدراســـية  الســـنة  بـــدء 
نيافـــة األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، 
والطـــالب.  األســـاتذة  جانـــب  إلـــى  الكهنـــة  اآلبـــاء  مـــن   وعـــدد 

وألقـــى نيافـــة األنبـــا مقـــار كلمـــة عـــن »ســـمات التعليـــم في عهد 
قداســـة البابـــا شـــنوده« ولخصهـــا فـــي ما يلـــي: كتابـــي - آبائي 
- أرثوذكســـي. كمـــا أكـــد نيافته على حرص قداســـة البابا األنبا 
تواضـــروس الثانـــي، بصفته الرئيـــس األعلى للكليـــات والمعاهد 
الدينيـــة، علـــى تطوير طرق الشـــرح ووســـائل اإليضاح، وتزويد 
الكليـــة بوســـائل تكنولوجيـــة تســـاعد علـــى ســـهولة الحصـــول على 
المعلومـــات وعمـــل األبحـــاث فـــي جميـــع المـــواد، مـــع الحـــرص 
علـــى بقـــاء المناهـــج بمضمونها األرثوذكســـي وطابعهـــا القبطي. 
التقديـــم  أســـلوب  إلـــى  ينصـــرف  التطويـــر  أن  يعنـــي  مـــا  وهـــو 
البحـــوث،  وومتطلبـــات  االمتحانـــات  وضـــع  وطريقـــة  والتعليـــم 

وليـــس مضمون المناهج. 
حضـــر اللقـــاء الـــذي أعقـــب القـــداس أيًضـــا أســـاتذة الكلية من 
اآلبـــاء الكهنـــة واألســـاتذة االكاديمييـــن والمعلميـــن، ومـــن بينهـــم 
الـــذي أكـــد نيافـــة األنبـــا مقـــار  الدكتـــور موريـــس تواضـــروس 
فـــي كلمتـــه علـــى  اعتـــزاز الكليـــة بتاريخـــه الطويـــل، وأكـــد علـــى 

اســـتمراره فـــي العمـــل والخدمـــة بالكلية. 

مؤتمر العقيدة القبطية األرثوذكسية )17(
بدع حديثة معارصة

قامـــت لجنـــة اإليمـــان والتعليـــم والتشـــريع بالمجمـــع المقدس، 
بعقـــد المؤتمـــر الــــ17 للعقيـــدة، فى الفترة من 25 إلى 28ســـبتمبر 
2017م، ببيـــت مارمرقـــس بأبـــو تـــالت. وكان المؤتمـــر بعنـــوان 

»بـــدع حديثـــة معاصرة«.
حضر اللقاء حوالى 600 من اآلباء الكهنة، وأمناء الخدمة، 
والخدام، وكان المحاضرون هم أصحاب النيافة: األنبا بيشوي، 
واألنبا بنيامين، واألنبا موســـى، واألنبا رافائيل، والقمص داود 
لمعـــي، والقمص بولس جورج، ودكتـــور موريس تواضروس، 

واألســـتاذ مينا أسعد، واألستاذ عصام نسيم..
ودار المؤتمر حول الموضوعات اآلتية:

نيافة األنبا بيشوي1- »النفخة بين آدم والرسل« 

2- »اإليمــــــان القبطــــــي األرثوذكســــي من 
نيافة األنبا بنيامين    خالل الليتورجيا«

نيافة األنبا موسى3- »قدسية العهد القديم«

4- »شهادة الكتــاب المقــدس لوجود خالق 
نيافة األنبا رافائيل    عظيم« )رًدا على اإللحاد(.

5- »بــدعـــــــــة الالهـــــــــــوت الشخصــــــــي« 
القمص داود لمعي    )ومعنى االستنارة(.

القمص بولس جورج6- »احفظ الوديعة«

7- »حـــركــــــــــــــة العــصــــــــــــــــر الجديــــــــد« 
)New Age Movement(    القس بافلي موريس

د. موريس تاوضروس8- »الوحدة الكنسية«

أ. مينا أسعد9- »روح اإلفراز في الدراسات الالهوتية«

أ. عصام نسيم10- »الالهوت الليبرالي«

اللجنة املجمعية للصحة انلفسية وماكفحة اإلدمان
 تعقد مائدة مستديرة للمتخصصني 

ُعِقـــدت بمقـــر أسقفيـــــــــة الخدمـــــــــات العامـــة واالجتماعيــــــــــة، 
بالكاتدرائيـــة المرقسيــــة بالعباســـية، عصــــــــر الثالثـــاء 3 أكتوبـــر 
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القس إرميا آڤــــا مينا، )6( الراهب القس بفنوتيوس آڤــــا مينا، 
)7( الراهـــب القس بيجول آڤــــا مينـــا، )8( الراهب القس دميان 
آڤــــا مينـــا. كذلـــك ســـيامة ثالثـــة رهبـــان جـــدد هـــم: )1( الراهـــب 
بســـنتاؤس آڤـــا مينـــا، )2( الراهـــب لونجينـــوس آڤا مينـــا، )3( 

والراهـــب إيرينيؤس آڤـــا مينا.
اشـــترك مـــع نيافتـــه فـــي الســـيامات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا 
ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي وأنصنـــا واألشـــمونين، األنبـــا إرميـــا 
األســـقف العام، األنبا ثيئودوســـيوس أسقف وســـط الجيزة، األنبا 
ماركـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي، األنبا 
العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية،  إيالريـــون األســـقف 
واألنبا اكليمندس األســـقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة؛ 

باإلضافـــة إلـــى مجمـــع رهبـــان الدير.
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا كيرلس، واآلبـــاء القمامصة 

والقســـوس والرهبـــان الجـــدد، ومجمع رهبـــان الدير.

سيامة اكهنني جديدين 
إليبارشية طموه

فـــي يـــوم األحـــد األول من أكتوبـــر 2017م، قـــام نيافة األنبا 
صموئيـــل أســـقف طمـــوه، بســـيامة كاهنيـــن جديديـــن، همـــا: )1( 
القس لوكاس ســـمير كاهًنا على كنيســـة الســـيدة العذراء بالعياط، 
)2( والقـــس ســـمعان عبـــده كاهًنـــا عاًمـــا علـــى مذابـــح وقـــرى 
العيـــاط. شـــارك فـــي الصلوات نيافـــة األنبا لوكاس أســـقف أبنوب 
والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة ورئيـــس دير الشـــهيد مار مينـــا المعلق. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا صموئيـــل، والكاهنيـــن الجديدين، 

ومجمـــع كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

بطولة سباحة حمافظة املنيا
بمطرانية سمالوط

ضمـــن النشـــاط المجتمعـــي لمطرانيـــة ســـمالوط، أقامـــت 
المطرانيـــة بطولـــة Sprint األولـــى للســـباحة، بحمـــام ســـباحة 
نـــادي العهـــد الجديـــد التابـــع لمطرانيـــة ســـمالوط، وشـــارك في 
البطولـــة أكثـــر مـــن 250 مشـــترًكا مـــن مرحلـــة حضانـــة إلـــى 

المرحلـــة الجامعيـــة علـــى مســـتوى محافظـــة المنيـــا. 

ابلدء بتعمري دير اجلنادلة مركز الغنايم
إيبارشية أبو تيج وتوابعها

مـــن أجـــل تعميـــر هـــذا الديـــر رهبانًيـــا، نـــال القـــس تـــاررس 
األورشـــليمي بركـــة الرهبنـــة علـــى يـــد نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس 
مطران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنى، ليخدم في الدير 
كمـــا كان ســـابًقا، تحـــت رعايـــة نيافـــة األنبـــا أندراوس أســـقف أبو 

تيـــج وتوابعهـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافته.

رسامة قمصني جديدين 
بدير األنبا أنطونيوس بكايلفورنيا

فـــي الثالثـــاء 3 أكتوبـــر 2017م، قام نيافة األنبا ســـيرابيون 
مطران لوس آنچلوس ورئيس دير األنبا أنطونيوس بكاليفورنيا، 
برســـامة الراهـــب القـــس چوزيـــف ســـانت أنطونـــي والراهـــب 
القـــس هرمينا ســـانت أنطوني قمصين. خالـــص تهانينا لنيافته، 

والقمصيـــن الجديدين، ومجمـــع رهبان الدير.

سيامات كهنوتية ورهبانية
بدير الشهيد مارمينا بمريوط

فـــي يـــوم الخميـــس 28 ســـبتمبر 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا 
كــــيرلس آڤــــا مينا، أسقف ورئيس ديــــر الشــــهيد العظــــيم مارمينـا 
العجــــائبي بمريــــوط، برســـامة راهبين من قســـوس الدير قمامصة 
وهـــم: )1( الراهـــب القمـــص أبرآم آڤــــا مينـــا، والراهب القمص 
يوأنس آڤــــا مينا. كما قام بسيامة ثمانية من رهبان الدير قسوس 
وهـــم: )1( الراهب القس غريغوريوس آڤــــا مينـــا، )2( الراهب 
القـــس أغابيـــوس آڤــــا مينـــا، )3( الراهـــب القـــس فليمون آڤــــا 
مينـــا، )4( الراهـــب القـــس أنسطاســـي آڤــــا مينـــا، )5( الراهب 
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منتدى أمناء اخلدمة 
بمركز تدريب خدام الشباب

بـــدأ مركـــز تدريـــب خـــدام الشـــباب التابـــع ألســـقفية الشـــباب، 
يـــوم االثنيـــن 2 أكتوبـــر 2017م، دورة تدريبيـــة جديـــدة ألمنـــاء 
الخدمـــة مـــن خـــالل »منتـــدى أمنـــاء الخدمـــة«، والـــذي ُيقـــام بمقـــر 
المركـــز بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. يتضمـــن المنتدى عدة 
موضوعـــات تتعلـــق بعمـــل أميـــن الخدمـــة من بينهـــا: »كيف تعمل 
باآلخريـــن؟«، »دســـتور أميـــن الخدمـــة«، »مـــا يعـــوق العالقات«، 
»أفـــكار جديـــدة للخدمة«. ومن المقرر أن تســـتمر أعمال المنتدى 

كل يـــوم اثنيـــن أســـبوعًيا لمدة 8 أســـابيع.

أسقفية الشباب تقيم حفل تأبني 
لألستاذ ادلكتور رفعت السعيد

قامت لجنة المشـــاركة الوطنية بأســـقفية الشـــباب، بقيادة األستاذ 
ســـمير زكـــي، بحفـــل تأبيـــن للراحـــل الدكتـــور رفعت الســـعيد وذلك 
يوم األحد 24 ســـبتمبر 2017م، بقاعة األنبا صموئيل بالكاتدرائية 
المرقســـية باألنبـــا رويـــس. حضـــر اللقـــاء كل مـــن : نيافـــة األنبـــا 
موســـى، ود. مصطفـــى الفقي، والمستشـــارة تهانـــي الجبالي، ود. 
عاصـــم الدســـوقي، وأ. نبيل زكـــي، وأ. أمينة شـــفيق، وأ. عصام 
شـــيحة، ود. محمـــود خيـــال، ود. ســـمير عليـــش وأ. أحمـــد عـــز 
العرب، وأ. ســـيد عبد العال، أ. نعيم اســـكندر، وأ. كمال ســـليمان، 
ود. مســـعد عويـــس، وأ. ثناء األســـيوطي، وآخـــرون. كما حضره 
عدد من أفراد أســـرة الراحل الدكتور رفعت الســـعيد، وعلى رأســـهم 
ابنـــاؤه: م. خالـــد الســـعيد، ود. غـــادة الســـعيد، وآخرون مـــن أفراد 
األسرة. وكان الحفل تكريًما طيًبا للراحل الحبيب من خالل كلمات 

مدروســـة ومجهـــزة جيـــًدا، ســـوف تصـــدر في كتاب إن شـــاء هللا.

افتتاح 
»معهد األنبا أثناسيوس  لدلراسات املسيحية«

بمطرانية ببا والفشن
قـــرر نيافـــة األنبا اســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن، تأســـيس 
معهد للدراســـات المســـيحية على اســـم مطران بني سويف السابق 
المتنيـــح األنبـــا أثناســـيوس بمقـــر المطرانيـــة فـــي ببـــا، حيـــث يحمل 

فـــي يـــوم الخميـــس 21 ســـبتمبر 2017م، أقـــام نيافة 
األنبـــا بطرس أســـقف شـــبين القناطـــر، قداس فـــي ذكرى 
األربعيـــن لمثلـــث الرحمات نيافة األنبـــا كيرلس مطران 
ميالنـــو والنائب البابوي ألوروبا، بمقر مطرانية شـــبين 
القناطر، وهو شـــقيق نيافته بالجســـد. شـــارك في القداس 
صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا أنتوني أســـقف أيرلندا واســـكتلندا 
وشـــمال شـــرق إنجلتـــرا، واألنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز 
الشـــرقية ومدينـــة العاشـــر مـــن رمضـــان، ومجمـــع كهنـــة 

إيبارشـــية شـــبين القناطر.
وقـــد أعـــّدت إيبارشـــية ميالنـــو مدفًنـــا خاًصـــا لمثلـــث 
الرحمات نيافة األنبا كيرلس، بدير القديس األنبا شـــنوده 
رئيـــس المتوحديـــن بميالنو، وحصلت على تصريح بنقل 
جثمانـــه مـــن مدفنـــه الحالـــي إلـــى المدفـــن الجديـــد بالديـــر، 

وتـــم نقـــل الجثمـــان يوم الجمعة 22 ســـبتمبر.
وفـــي صبـــاح الســـبت 23 ســـبتمبر 2017م، أقامـــت 
إيبارشـــية ميالنـــو قـــداس ذكـــرى األربعيـــن لنياحـــة مثلـــث 
الرحمـــات نيافـــة األنبـــا كيرلـــس، حيـــث ُأقيمـــت قداســـات 
بأربعة من كنائس اإليبارشية، حضرها عشرة من اآلباء 
األســـاقفة، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان، وأعـــداد 
كبيـــرة مـــن شـــعب اإليبارشـــية ومحبـــي نيافـــة األنبـــا كيرلس.
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مؤتمر اإلعالم املسيىح اثلاين

تحـــت عنـــوان »نحـــو االتحـــاد«، نظمـــت قناتـــا تلـــي لوميـــر 
المســـيحي  لإلعـــالم  الثانـــي  المؤتمـــر  اللبنانيتـــان،  ســـات  ونـــور 
ببيـــروت. حضـــره وزيـــر اإلعالم اللبناني الســـيد ملحم الرياشـــي، 
ومـــن الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية األســـتاذ جرجـــس صالـــح 
وكنائـــس  األرثوذكســـية  القبطيـــة  الكنيســـة  بيـــن  العالقـــة  منســـق 
الشـــرق األوســـط، والقـــس مارتيـــروس فوكيه ممثال قنـــاة كوجي، 
واألســـتاذ رأفـــت رمليـــة عـــن قنـــاة أغابـــي، واألســـتاذ أكرم بشـــارة 
 .ME Sat واألســـتاذ ميشـــيل مرجـــان عن قنـــاة ،CTV عـــن قنـــاة
هـــذا وقـــد ألقى األســـتاذ جرجس صالح كلمة خـــالل المؤتمر عن: 

»اإلعـــالم المســـيحي والمجتمـــع«.

القمص توماس خليل 
كاهن كنيسة مار جرجس بإيبارشية أبو تيج

الثالثـــاء 3  يـــوم  بشـــيخوخة صالحـــة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
أكتوبـــر 2017م، القمـــص تومـــاس خليـــل، كاهـــن كنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بكـــوم اســـفحت بمركـــز صدفـــا، التابـــع 
إليبارشـــية أبـــو تيـــج وصدفـــا والغنايـــم، عـــن عمـــر يناهز 78 
عاًمـــا منهـــا حوالـــي 45 عاًمـــا فـــي الكهنـــوت. ُوِلد فـــي 29 
أكتوبر عـــام 1939، وســـيم كاهًنـــا بيـــد المتنيـــح األنبا مرقس 
أســـقف اإليبارشـــية الســـابق في 27 يونيو 1973. وقد صلى 
صلـــوات تجنيـــزه نيافـــة األنبـــا أندراوس أســـقف اإليبارشـــية، 
مـــن  عـــدد  مـــن  وكهنـــة  اإليبارشـــية،  كهنـــة  مجمـــع  واآلبـــاء 

المجـــاورة. اإليبارشـــيات 
خالص تعازينا لنيافـــة األنبا أندراوس، واآلباء مجمع 

كهنة اإليبارشية، وشعب كنيسته وأسرته، وكل محبيه. 

المعهد اســـم »معهد األنبا أثناســـيوس للدراســـات المســـيحية«. وقد 
بـــدأ قبـــول طلبـــات المتقدميـــن للدراســـة بالمعهـــد، حيـــث ُيشـــترط 
اجتيـــاز المتقـــدم لاللتحـــاق به، امتحان تحريـــري إلى جانب مقابلة 
شـــخصية. ويعتمـــد المعهـــد - الـــذي تمتـــد الدراســـة بـــه لمـــدة أربع 
ســـنوات - علـــى الالئحـــة األكاديمية للعلوم الالهوتيـــة التي أقرها 
المجمـــع المقـــدس عـــام 2015. ويقـــوم بالتدريـــس فيـــه لفيـــف مـــن 
أســـاتذة الكليـــات اإلكليريكيـــة والحاصلـــون علـــى درجـــات علميـــة 

مـــن الجامعـــات والمؤسســـات العلميـــة المعتمدة.

نيافة األنبا سوريال يتسلم 
وسام القديس إغناطيوس

فـــي يـــوم الســـبت 23 ســـبتمبر 2017م، تســـلم نيافـــة األنبـــا 
ســـوريال أســـقف ملبورن، وســـام القديـــس إغناطيـــوس، وجاء في 
حيثيات منحه الوسام: »نظًرا لنشاطه بنشر التعاليم األرثوذكسية 
بأســـتراليا، مـــن خـــالل تأســـيس كليـــة القديـــس أثناســـيوس القبطية، 
والتي ُتعتَبر أول مؤسســـة قبطية تمنح شـــهادات معتمدة وُمعتَرف 
بهـــا دولًيـــا، كذلـــك فـــي دوره الرائـــد فـــي التقـــارب بيـــن الكنيســـة 
القبطية األرثوذكســـية بأســـتراليا والكنائس األرثوذكســـية األخرى 
كأحـــد األهـــداف الرئيســـية التـــي قامـــت عليهـــا أكاديميـــة القديـــس 

بالســـويد«. إغناطيوس 

االحتفال بعيد الفالحني اثلالثة 
بإيبارشية إسنا

احتفلت إيبارشـــية إســـنا يوم الخميس 21 ســـبتمبر 2017م، 
بعيـــد استشـــهاد الثالثـــة فالحين، وذلـــك بمزارهم بإســـنا، بحضور 
نيافـــة األنبـــا يواقيم األســـقف العام إلســـنا وأرمنت. بـــدأ االحتفال 
بتســـبحة نصـــف الليـــل وتـــم خاللهـــا تطييـــب الثالثـــة أنابيـــب التـــي 

تحـــوي رفاتهـــم، وأعقـــب ذلك بالقـــداس اإللهي.
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هكــــــذا قــــــــــال السيـــــــــد 
المسيــــــــــح لتلميــــــــذه تومــــــــا. 

وبذلك وضــــع لنا مبدأ روحانًيا إيمانًيا نسير عليه.
وفي الحقيقـــــة هناك أشياء كثيرة نؤمن بها 

دون أن نراها.
1- فنحن نؤمن بالروح، دون أن نرى الروح.
منه.  روحه  خرجت  نقول  إنسان،  مات  إن 
ونحن لم نَر روًحا قد خرجت، وال نعرف شكل هذه 
مع  ولكن  ذهبت.  أين  إلى  أيًضا  نَر  ولم  الروح. 
ذلك نؤمن بالروح، ووجودها في الحياة، وانفصالها 
عند الموت. 2- نؤمن بوجود المالئكة والشياطين، 
لهم،  ونعيد  وحفظهم،  المالئكة  شفاعة  ونطلب 
ومن  مالًكا.  نرى  أن  دون  تسابيحنا،  في  ونذكرهم 
وأنهم  شياطين،  هناك  بأن  نؤمن  األخرى  الناحية 
الشيطانية.  األفكار  من  ونحترس  البشر،  يحاربون 
نؤمن  ونحن   -3 شيطاًنا.  نرى  أن  دون  ذلك  كل 
بوجود العقل. وال نرى ما هو هذا العقل ونعترف أن 
العقل يعمل. ولكنه غير مرئي. ال نراه ولكن نرى 
الباطن،  العقل  بوجود  نؤمن  وبالمثل  عمله.  نتائج 
وعمله دون أن نراه. 4- ونؤمن بأن أبوينا األولين 
في  نعتمد  ولكننا  نراهما.  أن  دون  وحواء،  آدم  ها 
والحياة  بالسماء  كذلك  ونؤمن  الوحي.  على  ذلك 
األخرى، ونترجى ذلك دون أن نرى. ولكننا نتلو ذلك 
في قانون اإليمان. ونستخدم كلمة الفردوس. ونؤمن 
من  ذلك  كل  اآلتي  الدهر  وحياة  األموات  بقيامة 

الوحي اإللهي، دون أن نراه.
وحقائق إيمانية كثيرة نعيش بها، وتقود حياتنا، 
على  إنما  أبصارنا.  رؤية  على  فيها  نعتمد  وال 
اإليمان. هذا الذي قال عنه القديس بولس الرسول: 
»وأما اإليمان فهو الثقة بما ُيرجى، واإليقان بأمور 

ال ُترى« )عب1:11(.
نفسه،  هللا  ُيرى  ال  ما  مقدمة  في  ولعل   +
بكل صفاته  ونثق  نراه.  أن  دون  إليه  نصلي  الذي 
الالهوتية: من حيث هو أزلي، وخالق وموجود في 
المعرفة،  كل مكان، وقادر على كل شىء، وكلي 
فاحص  الكل،  ضابط  بأنه  ونؤمن  القداسة.  وكلي 
ويقّوي،  يحفظ  الذي  أيًضا  وهو  والكى.  للقلوب 

ويعين، وينقذ...
مخلوقاته  طريق  عن  هللا  وجود  ندرك  ولكننا 
هللا،  بمجد  تحدث  »السماوات  حيث  لنا.  المرئية 
ونؤمن  )مز1:19(.  يديه«  بعمل  يخبر  والفلك 
بمعونته لنا عن طريق ما نلمسه عملًيا في حياتنا 

وحياة غيرنا من تدخل هللا بصورة واضحة.
في  وبفاعليتها  المقدسة  باألسرار  ونؤمن 
حياتنا. نؤمن بالوالدة الجديدة في المعمودية، ومعها 
بحلول  ونؤمن  )أع38:2(.  الخطايا  ومغفرة  التبرير 
هياكل  وأننا  المقدسة،  بالمسحة  فينا  القدس  الروح 
هلل والروح القدس يسكن فينا )1كو16:3(. ونؤمن 
أن  سلطان  من  فيه  يمنحه هللا  وما  الكهنوت  بسر 
ونؤمن  )يو23:20(.  يمسكوها  أو  الخطايا  يغفروا 
بسر اإلفخارستيا، وأننا عن طريقه نثبت في السيد 
المسيح، وهو يثبت فينا )يو56:6(. نؤمن بكل هذا 
وبغيره.. وهذا اإليمان يحمل الثقة واإليقان بأمور ال 
ُترى حسب قول القديس بولس الرسول )عب1:11(.

نؤمن  ولكننا  الجديدة،  الوالدة  نرى  ال  فنحن 
بها ونوقن بذلك. وال نرى سكنى الروح فينا، ولكننا 

نؤمن به. وال نرى الِحل والمغفرة، ولكن نؤمن به. وال 
نرى االستحالة في سفر اإلفخارستيا، ولكننا نؤمن 
دون أن نرى. لذلك ُسميت كل هذه أسراًرا مقدسة. 
ومعنى السر هنا هو نعمة غير منطورة توهب لنا 
من هللا غير المنظور عن طريق صلوات وطقوس 

معينة مرئية.
تبارك اسمه – يسمح في أوقات  إن هللا – 
معينة، أن نرى بعًضا مما ال ُيرى، كعينة، لنؤمن 
بالباقي. مثال ذلك: كثيرون رأوا مالئكة، كمالئكة 
البشارة )لو1(، ومالئكة القيامة )مت28، لو24(. 
اللذين  كالمالكين  خاصة،  ظروف  في  وكمالئكة 
ظهر  الذي  والمالك  )تك19(.  وأسرته  للوط  ظهرا 
لكرنيليوس )أع23:10(. والمالك الذي أنقذ القديس 
السجن )أع7:12(. والقصص  الرسول من  بطرس 
هؤالء  ولكن  والجديد.  القديم  العهدين  في  كثيرة 
ال  الروح  ألن  أرواح،  كمجرد  يظهروا  لم  المالئكة 
ُترى. ولكن أخذوا أشكااًل ظهروا بها ثم اختفوا. ويقول 
القديس بولس: »ال تنسوا إضافة الغرباء، ألن بها 
أضاف أناس مالئكة وهم ال يدرون« )عب1:13(.
ظهرت  كما  انتقلوا،  الذين  أرواح  كذلك   +
القديسة العذراء على قباب كنيسة العذراء بالزيتون.
صورة  في  ولكن  الناس،  من  اآلالف  رآها 
منظرة من نور، لكي تثبت لهم بذلك وجود روحها 
غير المنظورة. ولكي يؤمنوا بذلك في غير أوقات 
الرؤي. ولكن ال تصبح قاعدة أن يروها كما حدث 
ذلك في الزيتون. + كذلك ظهر موسى النبي على 
جبل التجلي إلى جوار السيد المسيح ورآه التالميذ 

الثالثة، وكان يتكلم معهم )مر4:9(.
+ وكثير من أرواح القديسين ظهرت للبعض 
في أوقات نياحتهم. كما رأى القديس أنبا أنطونيوس 
الكبير روح القديس األنبا آمون يزفها المالئكة إلى 
السماء. وكما رأى القديس األنبا كاراس السائح روح 
إلى  ُتزَّف  المتوحدين  رئيس  شنوده  األنبا  القديس 

السماء، وأخبر بهذا القديس األنبا بموا.
ترويها  كثيرة جًدا،  القديسين  أرواح  وظهور 
سيرهم المقدسة. كثير من القديسين بعد وفاتهم – 
يرسلهم هللا إلى العالم، لإلنقاذ أو لتبليغ رسالة معينة 
ُأرِسلوا  قد  من  عليهم  ويتعرف   – البشر  لفائدة   –

إليهم. وطبًعا بطريقة ُترى.
القديس إغناطيوس األنطاكي – بعد استشهاده 
– ظهر لزمالئه الذين كانوا معه في السجن، لكي 

يعّزيهم ويقّويهم على احتمال االستشهاد...
والقصص ال تدخل تحت حصر. إنما نذكر 
ُيرى، موجود  بما ال  اإليمان  كمثال.  منها  البعض 
أيًضا في العهد القديم. + أبونا نوح – حينما بنى 
سينزل  إنه  له  الرب  بقول  آمن  قد  كان   – الفلك 
طوفاًنا على األرض فيهلك كل حي )تك6(. وطول 
لفلك كان مؤمًنا بما لم ُيرى وقتذاك. +  بنائه  مدة 
وأهله وعشيرته  بلده  ترك  اآلباء،  أبو  إبراهيم  وأبونا 
قيل  وهكذا  ُيرى.  ال  بما  يؤمن  كان  ألنه  )تك12( 
عنه »باإليمان إبراهيم – لما ُدعى – أطاع أن يخرج 
إلى المكان الذي كان عتيًدا أن يأخذه ميراًثا. فخرج 
وهو ال يعلم إلى أين يذهب« )عب8:11(. وكذلك 
أطاع حينما أمره هللا أن يقدم ابنه محرقة، وهو مؤمن 
بأن هللا سيقيم له نساًل من هذا االبن الذي سيقدمه 

محرقة! كيف؟

إنها وعو ال ُترى. ولكن اآلباء آمنوا بها. كما 
في  هكذا  وعساًل.  لبًنا  تفيض  التي  باألرض  آمنوا 
سائر النبوات، كانوا يرون ما ال ُيرى. + داود النبي 
كان باإليمان يرى ما ال ُيرى، حينما قال في المزمور 
»ثقبوا يدّى ورجلّى أحصوا كل عظامي.. يقسمون 
ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون« )مز16:22-
18(. قال ذلك قبل تحققه بمئات السنين. + وهكذا 
جلسنا،  هناك  بابل  أنهار  »على  قال  حينما  أيًضا 
فبكينا حينما تذكرنا صهيون« )مز137(. فرأى من 
بعيد ما لم يكن ُيرى: أي أيام السبي، في عز أيام 
في  كما  الماضي،  بأسلوب  النبوءة  وذكر  المملكة. 
نبوءته على الصلب... + اإليقان بأمور ال ُترى، 

يظهر أيًضا فقي الثقة بعمل هللا.
جليات  لمحاربة  داود  الصبي  تقدم  مثلما 
الجبار. وقال له في ثقة وفي إيمان »اليوم يحبسك 
الرب في يدّي..« )1صم46:17(. كان – باإليمان 
– يرى االنتصار الذي لم يكن يتخيله أحد وقتذاك.

كذلك اآلباء الذين »رقدوا على رجاء« كانوا 
لها  التي  المدينة  يرون  كانوا   + مستقبلهم.  يرون 
األساسات، التي صانعها وبارئها هللا )عب10:11( 
نظروها  بعيد  من  بل  المواعيد،  ينالوا  لم  »هم 
وصدقوها وحّيوها. وأقروا أنهم غرباء على األرض« 
)عب13:11(. + بل كانوا يرون الخالص أيًضا. 
ذلك الذي قال عنه سمعان الشيخ »اآلن يا سيدي 
قد  عينّى  ألن  قولك،  حسب  بسالم  عبدك  تطلق 
جميع  وجه  قدام  أعددته  الذي  خالصك  أبصرتا 
الشعب« )لو30،29:2(. لقد أبصر ذلك الخالص 
الذي تم بعد عبارته هذه بأكثر من 33 سنة! كيف 
ذلك: إنه اإليمان الذي يوقن بأمور ال ُترى. + أيًضا 
الشهداء: كانوا في محاكماتهم وفي عذاباتهم، رأوا 

األكاليل واألمجاد المعدة لهم، التي لم تكن ُترى.
نحن أيًضا ينبغي – باإليمان – أن نرى وعود 
هللا وكأنها محققة. + حينما يقول الرب عن الكنيسة 
»إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها« )مت18:16(، 
كانت  مهما  ونطمئن،  ونوقن  بهذا  نثق  أن  ينبغي 
بما  الثقة  هو  »اإليمان  ألن  الخارجية.  الظروف 
ُيرجى« )عب1:11(. + وحينما يقول الرب لكل منا 
»ال تخف. أنا معك. ال أهملك وال أتركك« )يش1(. 
وعن  ألوف،  يسارك  عن  »يسقط  يقول  حينما  أو 
يمين ربوات. وأما أنت فال يقتربون إليك. بل بعينيك 
تتأمل، ومجازاة الخطاة تبصر« )مز91(. نقول في 
كل يقين: نعم يا رب أبصر، أبصر ما ال ُيرى. + 
وحينما يعد ويقول »إنه يفتح وال أحد يغلق، ويغلق 
يا  نعم  آمين.  له:  نقول  يفتح« )رؤ7:3(.  أحد  وال 
تفتح  فأنت  السماء واألرض.  بيدك مفاتيح  أن  رب 

وال أحد يغلق.
حًقا بدون اإليمان بما ال ُيرى، ال يوجد إيمان 
بما  تؤمن  أن  فاإليمان هو هذا،  على اإلطالق.  
ال ُيرى. فلندرب أنفسنا على هذا، على األقل فيما 
يختص بالعناية اإللهية. فنردد في قلوبنا قول الرب 
»ها أنا معك، وأحفظك حيثما تذهب« )تك15:28(. 
ونردد بكل إيمان قول المزمور »الرب يحفظك من 
كل سوء. الرب يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك 

ودخولك« )مز8،7:121(.
ثم ندرب أنفسنا على أننا وقوف باستمرار أمام 
هللا، كما قال إيليا النبي »حي هو رب الجنود الذي 
أنا واقف أمامه« )1مل15:18(. حًقا إننا ال نرى 

ذلك، لكن نؤمن به.
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جملة الكرازة - 6 أكتوبر 2017

عظة األربعاء 27 سبتمبر 2017م من كنيَسة التجلي بمركز لوجوس بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون

الكتاب المقدس مليء بالرموز الكثيرة، خاصة 
عن الروح القدس، فيرمز له مرة بالحمامة، ومرة 
بالزيت، أو المياه أو الرياح أو النار... وحين يقول 
لنا الرسول: »ال تطفئوا الروح« فهو يرمز بالنار 
الكنيسة من خالل  في  يعمل  الذي  القدس  للروح 
المواهب المتعددة، ويعمل في حياة المؤمنين من 

خالل الثمر ثمار الروح القدس.
الروح الذي نلناه والذي ُوِلدنا فيه في المعمودية 
الوالدة الجديدة من الماء والروح، هو روح متوهج 
روح أو نار متوهجة تعمل فينا. يقول لنا القديس 
ِمّني...  أقَوى  َبعدي هو  »يأتي  المعمدان:  يوحنا 
ُدُكْم بالّروِح الُقُدِس وناٍر« )مت11:3(.  هو سُيَعمِّ
ونوالنا الروح القدس يحول قلب اإلنسان إلى نار 
حاّرة، مثلما ُيقال عن إنسان إنه حارٌّ في الروح، 

والعكس صحيح.
طبيعة النار بصفة عامة أنها: 

1- تعطي نوًرا في الظالم.
2- تعطي استنارة للنفس.

3- تعطي راحة للقلب.
استنارة،  )نور،  الثالث  كلمات  الحظتم  ولو 

راحة( تكّون كلمة نار. 
يقول القديس بولس الرسول في رسالته ألهل 
أفسس: »كْي ُيعطَيُكْم إلُه َربِّنا َيسوَع الَمسيِح، أبو 
الَمجِد، روَح الِحكَمِة واإلعالِن في َمعِرَفِتِه، ُمسَتنيَرًة 
ُعيوُن أذهاِنُكْم« )أف18،17:1(. والقديس جيروم 
نوًرا  تعطي  مزدوجة،  طبيعة  »للنار  لنا:  يقول 
كنا  وإن  الخطية،  تحرق  خطاة  كنا  إذا  وتحرق. 
يوصينا  حين  ولهذا  الطريق«.  لنا  تضيء  أبراًرا 
فهو  الروح،  تطفئوا  أن ال  الرسول  بولس  القديس 
يريد أن يقول: اجعل حياتك دائما حياة متوّهجة. 
القديس األنبا انطونيوس له عبارة جميلة: »بسبب 
هذه النار يشّن الشيطان هجمات كثيرة لعله ينزعها 
دام  ما  له عليكم  أنه ال غلبة  يعرف  منكم، وهو 
ملتهًبا  قلبك  دام  ما  أنه  بمعنى  النار«،  هذه  لكم 
الشيطان،  الصمود ضد هجمات  قادر على  فهو 
مثلما نرى في بعض المناطق الريفية، حين يوقد 

القرويون الحطب لطرد الناموس والحشرات.
دعونا نتأمل في ثالث نقاط أساسية تسّبب 

انطفاء الروح... 
هي  الماديات  محبة  الماديات:  محبة   -1
في  يرى  ال  إنسان  للذات،  خاطئة  محبة  أساًسا 
والمكاسب  الماديات  محبة  نفسه.  غير  الوجود 
الشخصية والمصالح الشخصية تطفئ نار الروح 
التي في داخل اإلنسان ألنها تشغله بشيء آخر.

منه صموئيل  طلب  الملك،  شاول  قصة  في 
النبي أن يحارب عماليق ويفنيهم. وحاربهم شاول 
وانتصر عليهم وأسر أكبر ملوك عماليق ولم يقتله، 
لكن وضعه أمامه حتى يفتخر انه أسر ملًكا، ثم 
احتفظ بالغنائم، حتى جاءه صموئيل النبي وأعلمه 
»هوذا  المشهورة  العبارة  له  وقال  هللا،  بغضب 
أفَضُل  واإلصغاُء  الذَّبيَحِة،  ِمَن  أفَضُل  ااِلسِتماُع 
وانصرف  )1صم22:15(،  الِكباِش«  َشحِم  ِمْن 
فجذب  يمسكه،  أن  شاول  وحاول  صموئيل، 
طرف الجبة التي كان يرتديها حتى تمزق، فقال 
َمملَكَة  الرَّبُّ  »ُيَمزُِّق  الرهيبة  العبارة  صموئيل  له 
هو  اّلذي  لصاِحِبَك  وُيعطيها  اليوَم  عنَك  إسرائيَل 
بالحياة  يغرينا  أن  يحاول  الشيطان  ِمنَك«.  َخيٌر 
المادية كل يوم بصور متنوعة، لذلك افحص قلبك 
حتى ال يكون متمسًكا بالماديات بصورة مزعجة، 
وتعرفون المثل الالتيني الذي يقول: »الكفن ليس 

له جيوب«.

وتقف  الجسدية  الشهوات  الشهوات:   -2
على قمتها شهوة األكل، وأكثر مرض يعاني منه 
اإلنسان المعاصر هو مرض السمنة، 20% من 
شهوات  مصر.  في  المرض  هذا  عندهم  السكان 
وصورها:  أشكالها  بكل  عامة  بصفة  الجسد 
في  شهوات  جنسية،  شهوات  الشراء،  شهوات 
الطعام، في المالبس... كل هذه الشهوات تجعل 
مثال  أقرب  متوهًجا.  ليس  فيك  العامل  هللا  روح 
ألذهننا شمشون، وقصته مشهورة، وقوته وعظمته 
جاءت  عندما  ولكن  وافتخاره،  كله  بهذا  وتباهيه 
دليلة وكانت إنسانة خاطئة، وضعف أمامها بسبب 

شهوته فابتدأت تذله حتى عرفت سر قوته.
جميلة،  كلمة  فلسفة  كلمة  الفلسفات:   -3
معناها: محبة الحكمة. ما أروع أن يكون اإلنسان 
المجردة  الفلسفات  من  أنواع  توجد  ولكن  حكيًما. 
والتي تصل باإلنسان إلى إنكار وجود هللا، وتصل 
على  الشاذة.  األفكار  إلى  وتصل  اإللحاد،  إلى 
الخليقة  بدء  منذ  البشرية  عاشت  المثال:  سبيل 
وإلى أن تنتهي تعرف شكاًل واحًدا للزواج: الزواج 
بين رجل وامرأة، ال يوجد شكل آخر. وعندما ُعِقد 
وكان   ،1994 سنة  مصر  في  السكان  مؤتمر 
مؤتمًرا دولًيا، اكتشفوا في نصوص المؤتمر عبارة 
»كل أشكال األسرة، وكل أشكال الزواج«، وتوقفت 
كنيستنا عند كلمة »أشكال«! أّية أشكال للزواج؟ 
هناك شكل واحد. اليوم توجد صيحات في العالم 
تنادي بما ُيسّمى بالزواج المثلي، وبدأ الداعون له 
يضغطون على الحكومات لتقبله، ولألسف الشديد 
التي  المقدس  الكتاب  من عالمات  أخذوا عالمة 
أوجدها هللا في الطبيعة، عالمة قوس قزح، لتكون 
علمهم! هذا هو النوع الذي أقصده من الفلسفات 
التي تطفئ الروح طبًعا. في المقابل هناك فلسفات 

روحية، مثل القديس بولس. 
ما هو شكل اإلنسان الذي انطفأ فيه الروح؟

1- عقله مظلم: وكثيًرا ما نقابل أمثال هؤالء 
في حياتنا. واألمر ال عالفة له بالتعليم، فقد تقابل 
شخًصا متعلًما لكن عقله مظلم. ماذا أقصد بالعقل 
التمييز  على  القدرة  اإلنسان  يفقد  أن  المظلم؟ 
انطفأت  وإن  يرشر،  نوًرا  تعطي  النار  واإلفراز. 
يغيب النور، ويفقد اإلنسان االستنارة لروحه. يقول 
عند  اللصوص  »إن  الفم:  ذهبي  يوحنا  القديس 
سلبهم بيًتا، فإنهم إذ يدخلون يطفئون السراج الذي 
فإن  هكذا  غايتهم.  يحققوا  أن  يقدروا  حتى  فيه، 
المؤمن  اقتحام قلب  الرئيسي عند  عمل الشيطان 
هو تحطيم عمل الروح فيه حتى يسلبه كل حياته«. 
الروحي: ُيصاب اإلنسلن بكسل  الفتور   -2
برودة  إلى  يتحول  والفتور  فتور،  أو  روخي 
روحية، والبرودة تتحول إلى غربة روحية، وأحياًنا 
حاالت  من  حالة  إلى  الروحية  الغربة  تتحول 
لإلنسان  الروحية  الحرارة  الروحي! وتوتفع  العجز 
من  الروحية  الممارسات  خالل  من  قلياًل  قلياًل 
والقداسات  التسبحات  وحضور  وقراءة  صالة 
يقول:  أنطونيوس  األنبا  القديس  واالعتراف... 
هكذا  حيًّا،  الفرخ  يخرج  ال  البيض  تدفئة  »بدون 
أيًضا بالنسبة للنفس، إذ يحيط هللا بالنفوس التي 

تطيعه زيرفعها إلى الحياة الروحية«. 
3- يشعر بالتوهان: تائه في حياته، مرتبك 
في أموره، يقوم من حفرة ليسقط في أخرى، وهو 
ال يدري! يسمي اآلباء ذلك في كتاباتهم »الغفلة«، 

إنســـــــان غافـــــــــــل، ال هــــــــو 
مستيقـــــــــظ وال نائــــــــــــم، وال 
يشعر لحياتــــه بمعنى، وقد 

يتطــــــور األمر معه فينهـــــي حياتــــه بيده وينتحر. 
كيف يشعل اإلنسان الحرارة الروحية؟

أضع أمامكم ثالثة اقترحات لهذا العالج...
1- روح الصـــــالة: الصالة هي التي تشعل 
نار الروح فينا، وقد اختبرنا في حياتنا في الدير 
كيف يكون الراهب متعًبا في بداية التسبحة، ويريد 
أن يكمل نومه، وبعد ما يبدأ في التسبيح تدب فية 
حرارة، وعند انتهاء التسبحة يجد نفسه نشيًطا في 
بداية اليوم الجديد، ويشعر بدفقة من دفقات الروح 
اشَتَعَلِت  لَهجي  المزمور: »ِعنَد  يقول  في داخله. 
الّناُر. تكلَّمُت بِلساني« )مز3:39(. مادمَت قريًبا 
من هللا بواسطة الصالة، ستجد الروح دائًما مشتعاًل 
فيك، وقلبك حاًرا. يقول لنا الشيخ الروحاني: »تتقد 
وأقصد  بالصالة«.  المسيح  محبة  نار  النفس  في 
الصالة بكل أشكالها، التي نصليها في الكنيسة، 
أن تصلي كل حين،  الخاصة. والمهم  وصلواتك 
وتكون على اتصال دائم بمسيحك. يقول القديس 
موقدك  اشتعال  على  »حافظ  الناسك:  ثيئوفان 
الداخلي بتالوة الصلوات القصيرة ومراقبة مشاعرك 
لئاّل تبدد حرارتها«. ومن التقاليد الكنسية والنسكية 
الصلوات القصيرة »يا ربي يسوع المسيح ارحمني 
انا الخاطئ«، والتي يمكن أن تتلوها في أي وقت، 
ومن يصلي هذه الصالة باستمرار تصير مشاعره 

وروحه دائما دافئة وحارة بعمل هللا فيها. 
آية  توجد  النشيد  سفر  في  المحبة:   -2
جميلة: »مياٌه كثيَرٌة ال تسَتطيُع أْن ُتطِفَئ الَمَحبََّة« 
الحقيقي  الحب  يوجد  حيثما  ألنه  )نش7:8(، 
يوجد هللا. حتى القديس بولس الرسول حين تكلم 
جميلة  شروحات  وشرح  والعقيدة  اإليمان  عن 
بالمحبة  إنه عامل  اإليمان  قال عن  في رسائله، 
هي  اإليمان  عن  التعبير  وسيلة  )غل6:5(. 
اإليمان.  به  أقيس  الذي  الترمومتر  هي  المحبة، 
المحبة تعطي لك وقاية ضد انطفاء الروح، وتحول 
إيمان عملي. حينما يشتعل  إلى  النظري  اإليمان 
أساس كل  الحب هو  يكون  القلب،  في  حب هللا 
عالقاتنا مع كل أحد، القريبين والبعيدين والغرباء 
وحتى األعداء. وكما غفر هللا لنا، نغفر لآلخرين. 

وكما صالحنا، نتعلم أن نتصالح مع اآلخرين. 
3- التوبة: حينما وقع داود النبي في خطيته 
مع زوجة أوريا الحثي، وقال مزمور التوبة بعدما 
هللا  يا  »ارحمني  قال:  النبي،  ناثان  أمام  اعترف 
كعظيم رحمتك... قلًبا نقًيا اخلق فّي يا هللا، وروًحا 
مستقيًما جّدده في أحشائي. ال تطرحني من قدام 
وجهك، وروحك القدوس ال تنزعه مني« )مز50(. 
الروح وتبّرد اإلنسان، ولكن  الخطية تطفئ عمل 
بالتوبة يسترجع اإلنسان حرارته الروحية وقوته. في 
مقابلة السيد المسيح مع المرأة السامرية، تجدوها 
المقابلة شخصية جافة جًدا، ولكن في  بداية  في 
وكأنها  روحًيا  متقدة  إنسانة  تجد  المقابلة  نهاية 
ُوِلدت من جديد. توبة اإلنسان تساعده أاّل يطفئ 

سراجه، ولهذ تنادي الكنيسة بالتوبة باستمرار. 
ختاًما... 

ال تنَس أن نار الروح القدس تعطيك نوًرا في 
الظالم، واستنارة للنفس، وتعطيك وراحة للقلب.
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فــــــــــي األصحاحيــــــــن 
األولين من سفـر صموئيـــل 
الكتــــــــــــاب  يحكـــــــي  األول، 
األسرة  هذه  قصة  المقدس 
المكّونـــــة مـــن ألقانــــــة األب 
وحنة األم والطفل الصغير صموئيل النبي... وفي 
هذه األســــــرة يمكننــــــا أن نرى الكثيــــــر من الدروس 

الروحية والتربوية لألسرة المسيحية 
+ ألقانة الزوج:

1- يحدثنا الكتاب عن ألقانة الزوج الذي يقدم 
لنا نموذًجا رائًعا لحكمة تعامل الزوج مع زوجته، 
ومساندته لها في ضيقتها. فقد كانت حنة ُتعيَّر كل 
يوم من فننة زوجة ألقانة األخرى ألنها امرأة عاقر، 
لكن زوجها الحكيم كان ماهًرا أن يطّيب قلبها فكان 
يعزيها »أما أنا خيــــــر لك من عشرة بنين؟«، فقد 
كان ألقانة األب ماهًرا أن يشجع زوجته التي تعاني 
ليعطيها  لها  قوًيا  سنًدا  وكان  النفس،  صغر  من 

روح الرجاء.
2- يذكر الكتاب أيًضا مواظبة ألقانة واسرته 
للصعود إلى شيلوه، الموضع الذي تسكن فيه خيمة 
ملتزًما  القانة  كان  فقد  الذبائح.  ليقدم  االجتماع، 
وفنحاس  حفني  الكهنة  أن  رغم  اإللهية  بالشريعة 
أوالد عالي الكاهن لم يكونا ملتزمين بالشريعة، فلم 
ضعفات  خالل  من  الرب  مع  يتعامل  القانة  يكن 
الخدام هناك، بل كان يقدم لنا مثاًل كيف أننا يجب 

أن نرتبط ببيت الرب، غير ناظرين إلى أّية عثرات 
يمكن أن نواجهها.

+ الزوجة حنة:
الرب في  إلى موضع بيت  1- دخلت حنة 
شيلوه، وكانت تصلي من كل قلبها، ورغم العثرات 
فكرها، وال  أو  قلبها  إلى  يدخل  لم  الموجودة هناك 
ظهر في كلماتها، أي فكر إدانة من جهة أي من 
خدام المسكن. كانت حنة ُمّرة النفس تعاني بسبب 
يتّمم  ليس هناك من  أنه  أنها رأت  كما  عقوريتها، 
مجد  على  غيورة  وكانت  الهيكل،  في  الرب  إرادة 
الرب، لذلك اشتهت أن يهبها الرب طفاًل حسب قلبه 
ليخدمه بطهارة وبر أمامه كل األيام، فقد فكرت أن 
تساهم مساهمة إيجابية بداًل من أن تدين اآلخرين.

2- صّلت حنة صالة نقية مقبولة، فكانت 
الرب  أمام  وعًدا  وقدمت  شديد،  باتضاع  صالتها 
بيت  ليخدم  لها  الرب  يهبه  الذي  طفلها  تقدم  أن 
أن  حتى  بلجاجة،  أيًضا  صالتها  وكانت  الرب، 
عالي الكاهن ظّنها سكرى إذ أكثرت الصالة. كانت 
صالتها أيًضا هادئة، فكانت شفتاها فقط تتحركان 
في  تتكلم  وكانت  في صمت.  تصلي  قائمة  وهي 
قلبها، وهي واثقة أن الرب البد أن يجيب طلبتها، 
فقد مضت بعد صالتها ولم يكن وجهها متضايقا 
المتضعة  الصالة  عن  مثااًل  لنا  فقدمت  بعد، 
انفعاالت  دون  ولكن  الهدف،  واضحة  المنسحقة 
يصلي  البعض  نرى  كما  وقورة  غير  اساليب  أو 

ليست  فالصالة  الفضائيات.  من  كثير  على  اآلن 
بمقدار الضوضاء واإلعالن فيها، بل بمدى الهدوء 

واإليمان واالنسحاق فيها.
3- كانت حنة تمثل األم التي تومن بحياة 
التكريس، فقد ارتضت أن تقدم طفلها الوحيد الذي 
قط  تغلبها  ولم  الرب،  بيت  لخدمة  الرب  لها  يهبه 
كما  لسنوات،  منها  ُحِرمت  التي  أمومتها  مشاعر 
تذكر اآليات الكتابية كيف أنها قّدمت ابنها للرب 
لبيت  أيًضا  تقدمة  ومعها  اصطحبته  فقد  بفرح، 

الرب، فلم تحزن أن تتّمم نذرها أمام الرب.
4- كانت حنة وألقانة والدا صموئيل الطفل 
يعترض  فلم  التربية،  ومنهج  الرؤية  في  متفقْين 
تقددمتها  على  وافق  بل  زوجته،  نذر  على  ألقانة 

للطفل ليخدم بيت الرب.
بيت  إلى  قلبها  بكل  تنتمي  كانت حنة   -5
هناك  أنها صّلت  الكاهن  كّلمت عالي  فقد  الرب، 
والرب قبل طلبتها.. فهي تقدم لنا مثاًل في االرتباط 
ثانية، والمكان  فيه  ُوِلدنا  الذي  الموضع  بكنيستنا، 
تمّثل  فهي  للرب..  وشكاوانا  آالمنا  شهد  الذي 
ألّية  يتركها  ال  والذي  لكنيسته،  األمين  اإلنسان 

إغراءات أو تيارات فكرية أخرى.
6- أخيًرا كانت حنة تصنع البنها جبة جديدة 
كل عام، وكانت تقدمها له وهي تطمئن أنه الزال 
في الطريق الروحي المستقيم، وأنه لم يترك طريق 
الرب، فقد كانت ُأّما ترّبي وتتابع وتحرص أن تعلم 
التكريس،  أخذ صورة  أن  بعد  االلتزام، حتي  ابنها 

وتعلمه أن ال يفقد مبادئه الروحية الصحيحة.
مثالية،  أسرة  النبي  صموئيل  أسرة  كانت 

تستحق أن تكون مثاًل لألجيال ولكل الكنيسة.

	 َكــِلـــمـَـــــــــــــــــــــَة »ِإنَّ 
ِليـــِب ِعْنـــَد اْلَهاِلِكيَن  الصَّ
ـــا ِعْنَدَنا َنْحُن  َجَهاَلـــٌة َوَأمَّ
ُقـــوَُّة  َفِهـــَي  اْلُمَخلَِّصيـــَن 

)1كـــو18:1(. هللِا« 
 ِفـــي 	 ـــكَّ الَّـــِذي َعَلْيَنـــا  »ِإْذ َمَحـــا الصَّ

ا َلَنـــا، َوَقـــْد َرَفَعـــُه  اْلَفَراِئـــِض، الَّـــِذي َكاَن ِضـــدًّ
َد  ِليـــِب، ِإْذ َجـــرَّ ًرا إيَّـــاُه ِبالصَّ ِمـــَن اْلَوَســـِط ُمَســـمِّ
ـــاَلِطيَن أْشـــَهَرُهْم ِجَهـــاًرا، َظاِفـــًرا  َياَســـاِت َوالسَّ الرِّ

)كـــو15،14:2(. ِفيـــِه«  ِبِهـــْم 
األرثوذكســـية  القبطيـــة  كنيســـتنا  تحتفـــل 
تـــوت،   19،18،17 فـــي  للصليـــب  بعيديـــن 
حيـــث  عـــام،  كل  مـــن  برمهـــات   10 وفـــي 
ُيصّلـــى باللحـــن المعـــروف باللحن الشـــعانيني، 
قبـــل  خـــاص  بطقـــس  للصليـــب  دورة  وُتعَمـــل 
قـــراءة اإلنجيـــل فـــي صـــالة رفـــع بخـــور باكر، 
وُيقـــال لحـــن فـــاي إيطـــاف إنـــف )هـــذا الـــذي 
أصعـــد ذاتـــه ذبيحة مقبولة علـــى الصليب عن 
خـــالص جنســـنا..( قبـــل قراءة البولـــس. وعيدا 
الســـيدية  األعيـــاد  معاملـــة  ُيعاَمـــال  الصليـــب 
مـــن حيـــث الطقـــس الفرايحـــي واالمتنـــاع عـــن 

والميطانيـــات. االنقطـــاع 

فـــي حياة الكنيســـة الليتورجية الصليب 
لـــه صـــدارة ومكانـــة عظمـــى، فـــال تخلـــو أّيـــة 
الصليـــب؛  مـــن رشـــم عالمـــة  صـــالة كنســـية 
فُتستخدم عالمة الصليب في البركة الرسولية، 
وفـــي بداية جميع الصلـــوات الجماعية، وأيًضا 
فـــي الصلـــوات الفرديـــة مثـــل صـــالة األجبيـــة 
والصـــالة االرتجاليـــة. ورشـــم عالمـــة الصليـــب 
أساســـية وحتميـــة إلتمام كل األســـرار الكنســـية 
)المعمودية، الميرون، اإلفخارستيا، الكهنوت، 
مســـحة المرضـــى، الزيجـــة، االعتـــراف(، وكل 
الصلـــوات الليتورجيـــة األخـــرى )رفـــع البخـــور، 
نصـــف  تســـبحة  اللقـــان،  صـــالة  البصخـــة، 
الليـــل(، وأيًضـــا في التجنيـــز، وتبريك المنازل، 

وقبـــل األكل إلـــخ..
وفي أّية زّفة ُتعَمل في الهيكل والكنيسة، 
)دورة  الزّفـــة  هـــذه  الصليـــب  يتقـــدم  أن  البـــد 
الصليـــب، زّفـــة القيامـــة والخمســـين المقدســـة، 
الســـيدية،  فـــي األعيـــاد  الحمـــل  وزّفـــة دخـــول 

وأعيـــاد القديســـين إلـــخ.(. 
أّمـــا فـــي الفـــن القبطـــي فنجـــد للصليـــب 
أيًضـــا مكانـــة كبيـــرة حيث ُيرفـــع الصليب على 

قبـــاب ومنارات كنائســـنا وأديرتنـــا القبطية. كما 
يدخـــل الصليـــب فـــي فـــن العمـــارة القبطية.

ويوضع الصليب داخل كل كنيســـة أعلى 
حامـــل األيقونـــات، فيكـــون بذلك أعلـــى من أّية 

أيقونة أخرى بصحن الكنيســـة.
فـــن  فـــي  مميـــز  رمـــز  هـــو  الصليـــب 
األيقونـــات القبطيـــة، وأساســـي فـــي كل النقوش 
المخطوطـــات،  الخشـــب،  )النســـيج،  القبطيـــة 

الحوائـــط(. الزجـــاج،  الفخـــار، 
كمـــا أن هنـــاك فـــن قائـــم بذاتـــه ُيعـــرف 
بفـــن اليوتـــا يتزيـــن فيه شـــكل الصليب بحرف 
اليوتـــا )أول حـــرف من اســـم يســـوع فـــي اللغة 

القبطيـــة واليونانيـــة(.
وعـــن أهميـــة الشـــهادة للصليـــب يقول 
الشـــهيد بوليكاربـــوس )125م( خليفة اآلباء 

الرســـل في رســـالته إلى أهـــل فيليبي: 
أنـــه  المســـيح  بيســـوع  يعتـــرف  ال  »مـــن 
جـــاء فـــي الجســـد فهـــو ضـــد المســـيح. ومن ال 
يعتـــرف بشـــهادة الصليـــب فهـــو مـــن الشـــرير. 
شـــهواته،  لخدمـــة  الـــرب  يحـــّرف وحـــي  ومـــن 
ويقـــول أنـــه ليســـت هناك قيامـــة وال دينونة فهو 
بكـــر الشـــيطان. لذلك، دعنـــا نتخلى عن باطل 
الكثيريـــن وعقائدهـــم الزائفة، ونرجع إلى الكلمة 

التـــي ُســـلَِّمت لنـــا مـــن البداية.«

 demiana@demiana.org
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من أكثر الحـــــروب 
التـــــــــــي تجـــــــــــــد مكانــــــًـــــــــا 
فـــي اإلنســـــــــــــان إدانـــــــــة 
اآلخريـــن، وهـــي خطيـــة 
صعبـــة ومنتشـــرة بكثـــرة. 
والكتـــاب يوصينـــا قائـــاًل: »ال يئـــّن بعضكم على 
بعـــض أيهـــا األخـــوة لئـــال ُتدانـــوا« )يـــع5: 9(، 
وهـــذا الوصـــف دقيـــق ألنـــه يصور هـــذه الحرب 
الشـــديدة التـــي تنبـــع مـــن داخـــل اإلنســـان، ولكن 
»هـــوذا الدّيـــان واقـــف علـــى البـــاب« بمعنـــى أن 
البشـــر،  دور  هـــو  ليـــس  النـــاس  علـــى  الُحكـــم 
لكـــن الدّيـــان الحقيقـــي الـــذي يـــرى الخفّيـــات قبل 
الظاهـــرات وبـــال خطيـــة ويعـــرف الحقيقـــة كاملة 
ولـــه هـــذا الســـلطان »َفَمـــْن أنـــت يـــا مـــن تديـــن 
غيرك؟« )رو41: 4(. والســـيد المســـيح أوصانا 
»ال تدينـــوا لكـــي ال ُتدانـــوا، ألنكـــم بالدينونة التي 

بهـــا تدينـــون ُتدانـــون« )مـــت7: 1(.
اإلدانـــة خداع: بمعنى أن َمـــْن ُيدين غيره 
يخـــدع نفســـه: »لمـــاذا تنظـــر القـــذى الـــذي فـــي 
عيـــن أخيـــك، وأّمـــا الخشـــبة التـــي فـــي عينك فال 
تفطـــن لهـــا« )مـــت7: 1، 3(. وهـــذا يعنـــي أن 
ُيديـــن هـــو  ًمـــْن  اإلدانـــة غيـــر حقيقيـــة ويكـــون 
اُلمـــدان.. ويقـــول القديـــس برصنوفيـــوس: »يـــوم 

تديـــن أخـــاك تنقطـــع عنـــك نعمـــة الـــروح القدس، 
فتكـــون ســـبب عثـــرة لـــه«. وبمـــا أن المؤمـــن هو 
مســـكن للـــروح القـــدس لذلـــك ينال نعمـــة التمييز 
الروحـــي فيشـــفق علـــى َمْن يخطئ بســـبب حرب 
بيـــده  يأخـــذ  عليـــه  يحكـــم  أن  فبـــدل  الشـــيطان، 

ليقيمه. وُيعينـــه 
اإلدانـــة ضـــد نقـــاوة القلب: ألن َمـــْن قلبه 
نقـــي يملـــك عيًنـــا بســـيطة ال تـــرى الشـــر ولكـــن 
تحـــب الخيـــر للجميع، لذلـــك اإلدانة ال تتفق مع 
النقـــاوة والبســـاطة الحكيمـــة التي تـــرى الحقيقة.. 
إن العيـــن التـــي بهـــا خشـــبة ال تـــرى القذى الذي 
فـــي عيـــن اآلخر )وهـــو إفراز العيـــن الطبيعي(، 
وهكذا كان القديســـون... لهذا حين رأى القديس 
فســـأله  بكـــى،  يخطـــئ  أحـــًدا  القصيـــر  يوأّنـــس 
األخـــوة لمـــاذا تبكـــي؟ فقـــال لهـــم: »ألن أخـــي 
أخطـــأ اليـــوم بحـــرٍب مـــن الشـــيطان وقـــد يتـــوب 
وغـــًدا، قـــد ُأخطـــئ أنـــا بحربـــه وال أتـــوب«. وقـــد 
البـــارة  نفســـه  ُيعـــّذب  إنـــه كان  لـــوط  قيـــل عـــن 
بالســـمع والبصـــر للخطايـــا التـــي حدثـــت أمامه.
اإلدانـــة تتعارض مـــع كل الفضائل: فهي 
ضد المحبة التي تســـتر كثرة من الخطايا، فمن 
ُيديـــن ال يحـــب. وتتعـــارض مـــع االتضـــاع، ألن 

المتضـــع ال يـــرى خطايـــا غيـــره بـــل يـــرى خطايا 
الوداعـــة  ضـــد  واإلدانـــة  نفســـه.  ويديـــن  نفســـه 
الصغيـــر  تحتـــرم  التـــي  البشـــر  علـــى  الحليمـــة 
والكبيـــر، فـــال تحكـــم علـــى أحـــد وال تحتـــد. وهي 
ضـــد الصـــدق، ألن َمـــْن فـــي عينـــه خشـــبة لـــن 
يستطيع رؤية شيء، بل هو في حكم األعمى. 
وضـــد احتـــرام النـــاس وتوقيرهـــم، ألن اإلنســـان 
صـــورة هللا، وهـــذه كرامـــة ال تناظرهـــا رفعة. وإذا 
كانـــت اإلدانـــة ضد كل هـــذه الفضائل، إًذا فهي 

تجمـــع العديـــد مـــن الرذائل الســـيئة.
فاإلدانـــة خطيـــة مركبـــة: فيهـــا الكراهيـــة 
البشـــر  واحتقـــار  الـــكاذب  والخـــداع  والكبريـــاء 
ورفضهـــم، وحيـــن يســـقط فـــي كل هـــذه الخطايـــا 
فســـوف ينعكـــس حكمـــة علـــى اآلخريـــن ليقـــدم 

إدانـــة لنفســـه.
مـــن  النـــار  مســـتعظم  إن  والنصيحـــة... 
يعتـــاده  بســـيط  نقـــٌد  فربمـــا  الشـــرر،  مســـتصغر 
يعتـــاد  وحيـــن  اإلدانـــة،  إلـــى  فيدخـــل  اإلنســـان 
عليهـــا يصيـــر أعمى يقود أعمى فيســـقط كالهما 
فـــي حفـــرة. وَمـــْن يحكـــم يجـــب أن يكـــون بـــال 
خطيـــة كمـــا قـــال الســـيد المســـيح لمـــن أتـــوا إليـــه 
بالمـــرأة الخاطئـــة: »َمْن منكـــم بال خطية فليرمها 
بـــأول حجـــر« )يـــو8: 7(، وَمَنـــَع العّمـــال مـــن 
نـــزع الـــزوان الـــذي وســـط الحنطـــة قائـــاًل لهـــم: 
وقـــت  إلـــى  مًعـــا  كالهمـــا  ينميـــان  »دعوهمـــا 
الحصـــاد«، والقمـــح ُيجمـــع إلى مخـــازن والزوان 

معـــروف... مصيـــره 

anbabenyamin@hotmail.com

بالـــرب، وال ينصاعـــوا بســـهولة ال لحرارة العاطفة 
وال لتفكيرهـــم المحـــدود.

المقـــدس  وختمــــــــه  الـــــــــرب  بركـــة   -4
لالختيار.. هو الضمــــان الوحيد واألكيد، لحياة 
هانئـــة فـــي ظـــل محبتـــه. ذلـــك ألنـــه مهمـــا أجهد 
فـــي اكتشـــاف أعمـــاق شـــريكه،  اإلنســـان نفســـه 
ومـــدى صحـــة اختيـــاره، إاّل أنـــه لـــن يســـتطيع أن 

يصـــل إلـــى ذلـــك بـــدون الـــروح القـــدس.

5- إن الـــزواج يســـتوجب تنـــازالت هامـــة 
مـــن الطرفيـــن كل مـــن نحـــو اآلخـــر، فـــي روح 
المدّمـــرة.  األنانيـــة  مـــن  بـــداًل  الباذلـــة،  المحبـــة 
وهـــذا مســـتحيل دون عمـــل الـــروح القـــدس، فهـــو 
الكفيـــل وحـــده مـــن خـــالل االتجاه نحو المســـيح، 
واكتســـاب روح الحـــب البـــاذل نحو الشـــريك، هو 
إنـــكار  الطرفيـــن علـــى  يســـاعد كال  الكفيـــل أن 
ذاتـــه، والتخلـــي عـــن الكثيـــر مـــن عاداتـــه وأفكاره 
وأمزجتـــه، ليســـتطيع أن يعطـــي قبـــل أن يأخـــذ، 
ويعطـــي بفـــرح مســـيحي ال باستســـالم المقهـــور، 

أو بـــروح الجـــدل والمقاومـــة.

مـــن هنـــا كان البـــد مـــن نضـــج روحي لكل 
مـــن الطرفيـــن، مـــن خـــالل حيـــاة الشـــركة مـــع 
الـــرب، واالندمـــاج فـــي الحيـــاة الكنســـية. )يتبع(

يتعجـــــــل  مـــا  كثيـــًرا 
الشبـــــــــــــــــــاب موضـــــــــــــــوع 
إحســـاس  وهـــذا  الـــزواج، 
بدايـــــــــــة  مــــــــــــع  طبيعــــــــي 
نـــداء  وحــــــــــــرارة  الشـــباب 
الغريـــزة. لكـــن الخطـــأ كثيـــًرا مـــا ينجـــم عـــن هـــذا 
االســـتعجال، وذلك ألســـباب كثيرة، ســـنأتي على 

ذكرهـــا فيمـــا بعـــد..
إن هناك زوايا نضج هامة يجب أن يتمتع 
بها كل من الشـــاب والشـــابة، ليكونا في الوضع 
المناســـب، للتفكيـــر والتحرك نحو اختيار شـــريك 

الحيـــاة... وهذه بعض الزوايا: 
1- النضج الروحي
2- النضح النفسي

3- النضح العاطفي
4- النضج األقتصادي
1- النضج الروحي:

ومـــع أن الشـــاب يأخـــذ هـــذه النقطـــة بخفـــة 
وبســـاطة ودون إهتمـــام كبيـــر، إال أن قيـــادة روح 
للنفـــس هـــي أهـــم وأخطـــر األمـــور، وذلـــك  هللا 

كثيرة: ألســـباب 

1- الزواج أساًســـا شـــركة روحية، واتحاد 
كياني في المســـيح، وهذا يســـتلزم حياة مسيحية 
حقيقيـــة فـــي كل من الطرفيـــن، ليتمكنا - بالروح 
القـــدس العامـــل فـــي ســـر الزيجة المقـــدس - من 
االتحـــاد الصادق واألكيد. ويســـتحيل أن يتم هذا 
االتحـــاد دون عمـــل الـــروح القـــدس، فهـــو روح 
الوحـــدة، وهـــو العامـــل في دمـــج »الروحين« في 
كيـــان واحـــد، ومـــن خـــالل االتحـــاد الروحـــي يتـــم 

االتحـــاد الفكري والجســـدي.
2- الســـيد المســـيح لـــه المجـــد هـــو رب 
البيـــت الســـاكن فيـــه، وحين يتخـــذ الـــرب موقعه 
القيـــادي فـــي األســـرة، تســـير األمـــور كلهـــا بفكـــره 
وحبـــه وتوجيهاتـــه القدســـية، ويكـــون الـــرب هـــو 
الحاضر يومًيا على المائدة، والمستمع الصامت 

لـــكل حديـــث، والمخلـــص اإللهـــي لـــكل نفس.
3- القائـــد فـــي اختيـــار شـــريك الحيـــاة 
هـــو الـــروح قبـــل العقـــل وقبـــل العاطفـــة، فالعقل 
ســـريعة  والعاطفـــة  والقـــدرات،  الرؤيـــا  محـــدود 
التأثُّـــر والتقلُّـــب، أّما الـــروح فهو العنصر اإللهي 
المتصـــل بـــاهلل، والقادر على اســـتجالء الطريق، 
وضبط مســـار العقل والعاطفة. لهذا يجب على 
الشـــباب أن ينّشـــطوا حياتهـــم الروحيـــة وشـــركتهم 
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حكمـــة. عّلم صّديًقا فيـــزداد علًما« )أم9:9(. 
هـــذا بعينـــه ما أعلنه الســـيد المســـيح في قوله: 
»وهـــذه هـــي الدينونـــة: أن النـــور قـــد جاء إلى 
العالـــم، وأحـــب الناس الظلمـــة أكثر من النور 
ألن أعمالهم كانت شريرة. ألن كل من يعمل 
الســـيئات يبغـــض النـــور، وال يأتـــي إلـــى النور 
لئـــال ُتوبَّـــخ أعمالـــه. وأّمـــا مـــن يفعـــل الحـــق، 
فُيقِبـــل إلـــى النور لكي تظهر أعماله أنها باهلل 

معمولـــة« )يـــو21-19:3(.
يتضـــح مـــن قـــول الســـيد المســـيح هـــذا 
أن العّلـــة الحقيقيـــة فـــي غالظـــة القلب وعمى 
العينيـــن وطمـــس األذنيـــن ليســـت فيمـــا يعمله 
هللا بواســـطة خادمه، بل هي تكمن في عبارة 
»ألن أعمالهـــم كانـــت شـــريرة«. بالتالـــي، ال 
ُيحَبطـــّن أي خـــادم مـــن خـــدام هللا األمنـــاء؛ 
بـــل ليعلـــم أنـــه يوجـــد أنـــاس كلمـــا تواجهوا مع 
النـــور والحـــق كلمـــا تقّســـى عماهـــم وصممهم 
بالشـــر.  تمســـكهم  بســـبب  قلوبهـــم  وغالظـــة 
وال يكـــن هـــذا مدعـــاة للخـــادم للكلـــل، والملـــل، 
والكـــّف عـــن الشـــهادة للنـــور والحـــق، والكـــّف 
متشـــّبًها  ليكـــن  بـــل  المقاوميـــن،  محبـــة  عـــن 
بســـيده القائـــل: »بســـطت يـــدي طـــول النهـــار 
إلـــى شـــعب متمـــرد ســـائر فـــي طريـــق غيـــر 

)إش2:65(. أفـــكاره«  وراء  صالـــح 

إشـــعياء  لمـــا رأى 
جالًســـا  الـــرب  النبـــي 
وأذيالـــه  كرســـيه  علـــى 
شـــعر  الهيـــكل  تمـــأل 
بنجاســـته، فطـــار واحـــد مـــن الســـارافيم وبيـــده 
جمـــرة أخذهـــا بملقط من علـــى المذبح، ومّس 
بهـــا فمـــه فانتُـــِزع إثمـــه وُكفِّر عـــن خطيته. ثم 
بعـــد ذلـــك ســـمع صوت الـــرب: »من أرســـل؟ 
ومـــن يذهـــب مـــن أجلنـــا؟«، فقـــال: »هأنـــذا 
أرســـلني«. والعجيـــب فـــي إشـــعياء النبـــي أنـــه 
اندفـــع فـــي غيـــرة الحـــب لقبـــول دعـــوة الـــرب 
إرســـاليته  موضـــوع  مســـبًقا  يعـــرف  أن  دون 
يـــا  لكـــن  منـــه.  المطلوبـــة  الخدمـــة  وطبيعـــة 
للعجـــب!! فبعـــد قبولـــه التكليـــف بـــدأ هللا يعلن 
لـــه المطلـــوب منـــه فـــي خدمتـــه: »اذهب وقل 
تفهمـــوا،  وال  ســـمًعا  اســـمعوا  الشـــعب:  لهـــذا 
وأبصـــروا إبصـــاًرا وال تعرفـــوا. غلِّـــظ قلب هذا 
ـــل أذنيـــه واطمـــس عينيـــه، لئـــال  الشـــعب وثقِّ
يبصـــر بعينيـــه ويســـمع بأذنيـــه ويفهـــم بقلبـــه 
ويرجع فُيشـــفى« )إش6: 9-10(. واألعجب 
مـــن ذلـــك أن إشـــعياء النبـــي لـــم يناقـــش الرب 

فـــي تلـــك اإلرســـالية العجيبـــة، بل ســـأله فقط: 
»إلـــى متـــى أيهـــا الســـيد؟« )إش11:6(. أّيـــة 
إرســـالية تلـــك التـــي يكّلـــف فيها الـــرب خادمه 
األمين أن يقوم بتغليظ قلب الشـــعب، وتثقيل 
أذنيـــه، وطمـــس عينيـــه؟ وكيـــف لهـــذا الخـــادم 
أن يقـــوم بذلـــك ومـــن المفترض فيـــه أن تكون 
رســـالته رســـالة خالص؟ كيـــف للطبيب الذي 
يشـــفي القلـــوب والعينيـــن واألذنيـــن أن يغّلظها 

ويثقلهـــا؟!! ويطمســـها 
الرســـول  النبـــي أو  الحقيقـــة عمـــل  فـــي 
أو الخـــادم هـــو أن يعلـــن عـــن الحـــق والنـــور. 
وتختلـــف اســـتجابة كل واحـــد بحســـب ميـــول 
قلبـــه. فصاحـــب القلـــب الشـــرير يصيـــر نـــور 
العليلـــة،  قلبـــه  لعينـــي  الحـــق اإللهـــي حارًقـــا 
فيزداد عمى فوق عمى: »من يوّبخ مســـتهزًئا 
يكســـب لنفســـه هواًنا، ومن ينذر شريًرا يكسب 
يبغضـــك«  لئـــال  مســـتهزًئا  توبـــخ  ال  عيًبـــا. 
)أم7:9-8(. أّمـــا صاحـــب القلب المتواضع، 
لالســـتنارة  مســـتعدتان  تكونـــان  عينيـــه  فـــإن 
بنعمـــة فوق نعمـــة: »أعِط حكيًما فيكون أوفر 
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والفرصة )أو اللحظة أو الموقف أو القرار= 
الزمـــان«  »مـــلء  قولنـــا  ومنهـــا  كاريـــوس( 
التـــي  هـــي  الفرصـــة  هـــذه  الزمـــان.  وكمـــال 
ُتمَنـــح للتوبـــة، يمكـــن أن ُتســـمى أيًضا »زمن 
االفتقـــاد« »ألنَّـــِك َلـــْم تعِرفي َزمـــاَن افِتقاِدِك« 
)لوقـــا44:19(، أو زمـــن اســـتجابة اإلنســـان 
ُتَقّســـوا  فـــال  صوَتـــُه،  ســـِمعُتْم  إْن  »اليـــوَم، 

)عبرانييـــن7:4(.  ُقلوَبُكـــْم« 
أخيـــًرا: فإنـــه مـــع طـــول الزمـــان يمكـــن 
تكـــون  وبينمـــا  اإلنســـان،  قلـــب  يتقّســـى  أن 
أمامـــه الفرصـــة )كاريوس( فـــإن إرادته تكون 
فـــي  فيـــه  الرغبـــة  تحركـــت  ومتـــى  عاجـــزة، 
زمـــن الحـــق فإنـــه حينئـــذ يكتشـــف أن القـــدرة 
قـــد فارقتـــه، هكـــذا قـــال اآلباء: »لـــن ينتظرك 
الزمـــان حتـــى تبكي على خطاياك«. إًذا فإن 
كل مـــن اســـتطاع أن يتجـــاوز زمن الخطية 
فإنـــه يســـتطيع تجـــاوز الخطيـــة نفســـها، 
المقبـــول«  بـ»الوقـــت  المقصـــود  كان  ربمـــا 
)2كورنثـــوس2:6( هـــو الوقـــت المقبـــول من 
أدق:  بمعنـــى  أو  واإلنســـان،  الطرفيـــن: هللا 
الوقـــت الـــذي قبـــل فيه اإلنســـان أن يطيع هللا 
ويقبلـــه، أن يمـــد يده ليمســـك بيـــد هللا الممدوة 

إليـــه، إنـــه زمـــن االفتقـــاد ...

يصـــرف اإلنســـان 
وقًتـــا فـــي التفكيـــر فـــي 
تبـــدأ  حيـــث  الخطيـــة 
بالفكـــر، ويحدث أحياًنا 
أن يظـــل يدفـــع فـــي الفكـــر حتـــى يهزمـــه أو 
ذلـــك  ُيهـــَزم منـــه، ويمكـــن أن نطلـــق علـــى 
فـــإذا ســـقط فهـــو يفعـــل  »زمـــن المقاومـــة«، 
ذلـــك فـــي وقـــت ُيســـّمى »زمن الخطيـــة«، ثم 
أنـــه يصرف بعد الســـقوط وقًتا فـــي الندم قبل 
أن يقـــّدم عنهـــا توبـــة. واإلنســـان العاقـــل هـــو 
ذاك الـــذي يســـتطيع تجـــاوز األزمنـــة الثالثـــة 
للخطيـــة، زمـــن التفكيـــر وزمـــن التنفيـــذ وزمن 
التوبـــة، ومـــن َثـــّم يتجـــاوز الخطيـــة نفســـها.

إن الزمـــن الـــذي تتـــم فيـــه الخطية يكون 
ضئيـــاًل جـــًدا، مقارنـــة بالزمـــن الـــذي يســـبقها 
واآلخـــر الـــذي يليهـــا. وفـــي بعـــض األحيـــان 
يعانـــي  بينمـــا  لحظـــات،  فـــي  الخطيـــة  تتـــم 
اإلنســـان مـــن نتائجها لســـنوات، بـــل وقد يفقد 
حياتـــه كلهـــا بســـببها، ويوصف اإلنســـان هنا 
بأنـــه »انحمـــق«. وبخصـــوص زمـــن الخطية 
يفـــرِّق اآلبـــاء بين وضعين فيمـــا يتعلق بزمن 

الخطيـــة،  اقتـــراف  زمـــن  األول  الخطيـــة، 
والثانـــي وصـــم أو وســـم الشـــخص بالخطيـــة 
كجـــزء مـــن شـــخصيته أو عالمة فـــي حياته، 
كأن تقـــول إن فالًنـــا ســـرق أو إنـــه ســـارق، 
كـــذب أو كاذب، والفـــرق هـــو الزمـــن المرتبط 
بـــكل حالـــة، فبينمـــا يســـتغرق الكـــذب ثـــواٍن 

معـــدودة، ترتبـــط الصفـــة بحيـــاة الـــكاذب.
قـــد يعنـــي  وكمـــا أن »زمـــن الخطيـــة« 
فيهـــا  مـــارس  التـــي  الدقائـــق  أو  الســـاعات 
اإلنســـان الخطيـــة كالســـرقة والزنى والســـكر، 
فقـــد يعنـــي أيضا الحقبـــة أو الفترة التي عاش 
اإلنســـان فيهـــا فـــي الخطيـــة بعيـــًدا عـــن هللا، 
َزمـــاَن  »ألنَّ  بطـــرس  القديـــس  يقـــول  عنهـــا 
الحيـــاِة اّلـــذي َمَضـــى َيكفينـــا لَنكوَن قـــد َعِملنا 
إراَدَة اأُلَمِم« )1بطرس3:4(، وُتســـّمى أيًضا 
جميـــَع  يأُمـــُر  اآلَن  »فـــاهلُل  الجهـــل:  أزمنـــة 
الّنـــاِس فـــي ُكلِّ َمـــكاٍن أْن يتوبـــوا، ُمَتغاضًيـــا 

عـــن أزِمَنـــِة الَجهـــِل« )أعمـــال30:17(.
الكتـــاب  فـــي  اللغـــة   ويتحـــدث علمـــاء 
)اإليتيمولوجيا( عن نوعين من الزمن، المدة 
أو التاريـــخ: )األيام والســـنوات= كرونيكال(، 

macarius_bishop@yahoo.com
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وأفضـــل معـــروف تقدمـــه للمنتقـــل هـــو الصـــالة من 
أجلـــه وطلـــب الرحمـــة له.

بركتهـــم  ونـــوال  بهـــم  واالقتـــداء  للتمثُّـــل   .4
»ُاْذُكُروا ُمْرِشِديُكُم الَِّذيَن َكلَُّموُكْم ِبَكِلَمِة هللِا. اْنُظُروا 
ِإَلى ِنَهاَيِة ِســـيَرِتِهْم َفَتَمثَُّلوا ِبِإيَماِنِهْم« )عب7:13(.

5. نصلـــي علـــى المنتقلين، لكي نقول هلل إن 
هـــذا اإلنســـان محالـــل من جهة الكنيســـة، بســـلطان 
الحـــل والربـــط الـــذي منحتـــه للكاهـــن »َاْلَحـــقَّ َأُقـــوُل 
َلُكـــْم: ُكلُّ َمـــا َتْرِبُطوَنـــُه َعَلـــى اأَلْرِض َيُكوُن َمْرُبوًطا 
ـــَماِء َوُكلُّ َمـــا َتُحلُّوَنـــُه َعَلـــى اأَلْرِض َيُكـــوُن  ِفـــي السَّ
ونتركـــه  )مـــت81:81(.  ـــَماِء«  السَّ ِفـــي  َمْحُلـــواًل 

لرحمتـــك ومعرفتـــك التـــي تفـــوق معرفتنـــا. 
6. نصلـــــــــي مـــن أجـــــــــــل الراقديـــــــــن، تقديـــًرا 
لخدمتهـــم، فكمـــا أن هللا ال ينســـى تعـــب المحبـــة، 
فالكنيســـة أيًضـــا ال تنســـى تعـــب محبتهـــم »أَلنَّ هللَا 
َلْيَس ِبَظاِلٍم َحتَّى َيْنَســـى َعَمَلُكْم َوَتَعَب اْلَمَحبَِّة الَِّتي 
يِســـيَن  َأْظَهْرُتُموَهـــا َنْحـــَو اْســـِمِه، ِإْذ َقـــْد َخَدْمتُـــُم اْلِقدِّ

)عـــب10:6(. َوَتْخِدُموَنُهـــْم« 
7. كذلك في الصالة على المنتقلين، فرصة 
التوبـــة واالســـتعداد  األحيـــاء وحثهـــم علـــى  لوعـــظ 
َهـــاِب ِإَلى  َهـــاُب ِإَلـــى َبْيـــِت النَّـــْوِح َخْيـــٌر ِمـــَن الذِّ »َالذِّ
َبْيـــِت اْلَوِليَمـــِة أَلنَّ َذاَك ِنَهاَيـــُة ُكلِّ ِإْنَســـاٍن َواْلَحـــيُّ 
َيَضُعـــُه ِفـــي َقْلِبـــِه« )جـــا7: 2(، وفيـــه حـــث علـــى 
االســـتعداد ليـــوم الدينونـــة، حيـــث نعـــرف قيمـــة هذا 
العالـــم الزائـــل، ونتعلـــم احتقار أباطيـــل العالم وزوال 

كل مجـــده.

1. ُحكـــم هللا النهائي 
بشأن تلك النفوس لم ُيعَلن 
فـــي حالـــة  هـــم  بـــل  بعـــد، 
تصلـــي  لذلـــك  انتظـــار، 
الكنيســـة مـــن أجـــل المنتقليـــن طالبـــة لهـــم الرحمـــة 
والمغفـــرة. كمـــا أن الراقديـــن ال يكملـــون بدوننا بقول 
معلمنـــا القديـــس بولـــس الرســـول: »َفَهـــؤاَُلِء ُكلُُّهـــْم، 
َمْشـــُهوًدا َلُهـــْم ِباإِليَمـــاِن، َلـــْم َيَناُلوا اْلَمْوِعَد. ِإْذ َســـَبَق 
هللُا َفَنَظـــَر َلَنـــا َشـــْيًئا َأْفَضَل، ِلَكـــْي اَل ُيْكَمُلوا ِبُدوِنَنا« 
االنتظـــار  أماكـــن  فـــي  فهـــم  )عـــب40،39:11(، 
َأْيًضـــا،  َوِإْخَوُتُهـــْم  ُرَفَقاُؤُهـــْم،  اْلَعِبيـــُد  َيْكَمـــَل  »َحتَّـــى 

ُيْقَتُلـــوا ِمْثَلُهـــم« )رؤ11:6(. اْلَعِتيـــُدوَن َأْن 
2. نصلـــي ألجـــل الراقديـــن تعبيًرا عن محبتنا 
وتقديرنـــا لهـــم »ِلَنمـــَدْح الِرجاَل الُنَجبـــاَء آَباَءنا الَّذيَن 
ُوِلْدنـــا ِمْنُهـــم. فيهـــم َأنشـــأ الـــربُّ َمْجـــًدا َكثيـــًرا وأبـــدى 
َعَظَمَتـــُه ُمْنـــُذ الَدْهـــٍر« )ســـيراخ2،1:1(. فـــإن ُكّنـــا 
فلمـــاذا  الجســـد،  فـــي  أحيـــاء  وهـــم  عنهـــم  نصلـــي 
ال نصلـــي عنهـــم وهـــم أحيـــاء بالـــروح؟ فهـــم كانـــوا 
الجســـد، ومازالـــوا  فـــي  أحيـــاء  يصلـــون عنـــا وهـــم 
يصلـــون عنـــا بعـــد أن تركـــوا الجســـد. ومـــن أمثلـــة 
ذلـــك صـــالة رئيـــس الكهنـــة أونيـــاس، وإرميـــا النبـــي 
مـــن أجـــل اليهـــود )2مكابيـــن11:15-16(. كذلك 
يقول أليفاز التيماني أليوب الصديق: »ُاْدُع اآلَن. 

يِســـيَن َتْلَتِفُت؟«  َفَهـــْل َلـــَك ِمـــْن ُمِجيٍب! َوِإَلى َأيِّ اْلِقدِّ
)أي1:5(. وقـــد قـــال هللا إلرميا النبـــي: »َوِإْن َوَقَف 
ُموَســـى َوَصُموِئيـــُل َأَماِمـــي اَل َتُكـــوُن َنْفِســـي َنْحـــَو 
َفَيْخُرُجـــوا«  َأَماِمـــي  ِمـــْن  اْطَرْحُهـــْم  ـــْعِب.  الشَّ َهـــَذا 
)إر1:15(، على الرغم من أن موســـى وصموئيل 
كانـــا قـــد انتقـــال. والســـيد المســـيح فـــي حديثـــه عـــن 
َلُكـــْم:  َأُقـــوُل  قـــال: »َاْلَحـــقَّ  المـــرأة ســـاكبة الطيـــب 
َحْيُثَمـــا ُيْكـــَرْز ِبَهـــَذا اإِلْنِجيـــِل ِفـــي ُكلِّ اْلَعاَلـــِم ُيْخَبـــْر 
َأْيًضـــا ِبَمـــا َفَعَلْتـــُه َهـــِذِه َتـــْذَكاًرا َلَهـــا« )مـــر9:14(. 
جميـــع  ]إن  أوريجانـــوس:  العالَّمـــة  يقـــول 
أولئـــك النـــاس الذين غادروا هـــذه الحياة، يحتفظون 
األرض،  علـــى  تركوهـــم  الذيـــن  ألولئـــك  بمحبتهـــم 
ويســـاعدونهم  بســـالمتهم،  مهتميـــن  ويكونـــون 
والقديـــس  هللا[.  إلـــى  وشـــفاعتهم  بصلواتهـــم 
كبريانـــوس يكتب في الرســـالة إلى البابـــا الرومانّي 
كورنيليـــوس قائـــاًل: ]فلنتذكـــر بعضنـــا بعًضـــا، وإن 
ل اإللهّي  كان واحـــًدا منـــا عـــن طريق ســـرعة التفضُّ
ينتقـــل مـــن هنـــا أواًل، فلتســـتمر محبتنـــا أمـــام الرب، 
فـــال تتوقـــف صلواتنا مـــن أجل إخوتنا و أخواتنا في 

حضـــرة رحمـــة الـــرب[. 
3. الصـــــــــــالة علـــى المنتقليـــن عمـــل رحمـــة 
م لهـــم، كمـــا يقـــول يشـــوع بن ســـيراخ  ومعـــروف ُيقـــدَّ
»ال تمنـــع معروفـــك عـــن الميت« )ســـيراخ33:7(، 

f.beniamen@gmail.com

+ حادثة لقاء المـرأة 
الخاطئـــــة بالسّيد المسيح 
فــــــــى بيــــــــــــــت الفّريســـــــــي 
)لــــو7(، هـــــــي حادثــــــــــة 
فريدة مملوءة باألســـرار.. 
إذا أردنـــا أن نقتـــرب منهـــا لكي نفهمها، فســـيلفت 
نظرنـــا بعـــض الُمفردات التي جـــاءت في حديث 
الســـّيد المســـيح، إذ أّن المـــرأة لـــم تتكّلـــم قـــّط، لقـــد 

عّبـــرت فقـــط بدموعها وُقبالتهـــا وِطيِبها..!
+ جـــاء فـــي حديـــث الـــرّب يســـوع بعـــض 
 - الُحـــّب   - ْيـــن  الدَّ مثـــل:  الهاّمـــة،  المفـــردات 
اإليمـــان - الغفـــران - الخـــالص - الســـالم..!
+ تبـــدو المـــرأة وقـــد جـــاءت للســـّيد المســـيح 
بمـــرض  مأســـور  ُمَعـــذَّب،  متألِّـــم،  كمريـــٍض، 
لعين، يطلب الشـــفاء والراحة والحّرّية والســـالم.. 
ا يســـتعِبد  فالخطّيـــة بالِفعـــل مـــرض خطيـــر جـــدًّ
مـــه مـــن الداخل والخـــارج، ويدّمر  اإلنســـان ويحطِّ
بنـــاؤه  ينهـــار  حتّـــى  بالتدريـــج  وإرادتـــه  مشـــاعره 
تماًمـــا.. لقـــد أدركـــت هـــذه المـــرأة أّنهـــا في وضع 
البـــد مـــن تغييـــره، ولذلـــك تمّســـكت بقدمّي الســـّيد 
ولســـان حالها يصرخ مع يعقوب أّب اآلباء: »ال 

ُأطِلقـــك إن لـــم تباركني« )تـــك26:32(.
لـــي أّن توبـــة هـــذه المـــرأة قـــد  + يبـــدو 

بـــدأت فـــي وقـــت ســـابق وظهـــَرت بقـــّوة فـــي 
هـــذا الموِقـــف.. وهـــذا يتوافـــق مـــع كالم الســـّيد 
ْيـــن.. فقـــد تمّتعـــت هـــذه المـــرأة  المســـيح عـــن الدَّ
بُحـــّب واهتمـــام الرّب بهـــا وتحريرها من عبوديتها 
للخطّية، وعندما َكَســـَر ســـلطان الشـــيطان عنها، 
ُأِســـَرْت بحّبـــه وجـــاءت ُمعترفًة بفضلـــه.. لقد دفع 
المســـيح ديونها، أو باألحرى ســـامحها بما كانت 
مديونـــة به، فصارت مديونـــة لحبِّه.. فتمّلك ُحّبه 
علـــى كيانهـــا، وبدأت دموعهـــا تفيض بغزارة عند 
رجلْيـــِه اللتْيـــن حّررتاهـــا مـــن العبودّيـــة، وانطلـــق 
فُمهـــا ال يُكـــّف عـــن تقبيـــل قدميـــه.. لقـــد كانـــت 
هـــذه هـــي لغة الشـــكر والتمجيد التي اســـتخدمتها 

للتعبيـــر عـــن مشـــاعرها المغلوبـــة مـــن محّبتـــه.
ين الكبير الذي وّفاه  + كان شـــعورها بالدَّ
المســـيح عنهـــا داِفًعـــا لهـــا لكي تأتـــي بإيمان، 
وتطلـــب الغفـــران والمراحـــم بدمـــوع غزيرة وقبالت 
ـــن قلـــب الُمَدايِِن، فنالـــت بالِفعل  ال تتوّقـــف، لتحنِّ
الغفـــران والخـــالص والســـالم.. وهـــذه هـــي التوبة 
بوجـــه عـــام؛ مكانها عند أقّدام المســـيح، أســـلوبها 
الغفـــران  وثمرتهـــا  والقبـــالت،  والدمـــوع  الخشـــوع 

والســـالم والفرح.
الخطايـــا،  غفـــران  يعـــرف  النامـــوس ال   +
ولكـــن كنيســـة العهـــد الجديـــد تعـــرف.. وهـــذا مـــا 

ليتورجّيـــة  فـــي كّل صـــالة  الكنيســـة  لنـــا  مـــه  تقدِّ
نحضرهـــا بتوبـــة وخشـــوع، إذ تصلِّي لنـــا التحليل 
فـــي نهايـــة كّل صـــالة مـــن أجل غفـــران خطايانا 

وتطهيـــر حياتنـــا وملئهـــا بالبركـــة اإللهّيـــة.
+ َتَمّيز سلوك هذه المرأة في تلك الحادثة 
بتواُضـــع عجيـــب، بدونـــه لم تُكن تقـــدر أن تفعل 
مـــا فعلتـــه، فالتواضـــع صديـــق التوبـــة وســـندها، 
بعكـــس الكبريـــاء الذي يعّطل دائًمـــا التوبة ويقف 
أمامهـــا كحجـــر عثـــرة.. أيًضـــا نالحـــظ أّن المرأة 
كانـــت فـــي حالـــة تركيـــز شـــديد على شـــخص 
الوحيـــد  والطبيـــب  الحبيـــب،  العريـــس  المســـيح 
القـــادر علـــى شـــفاء جراحاتهـــا، فـــال أعتقـــد أّنهـــا 
رفعت نظرها إطالًقا لترى شـــخصّيات المدعّوين 
المّتكئيـــن فـــي البيت.. وأخيـــًرا فهي قامت بتقديم 
أغلـــى مـــا لديها مـــن دمـــوع ثمينة وُقبـــالت حاّرة 
وِطيـــب غالـــي الثمـــن، وحّتى َشْعرهـــا الذي كان 
تـــاج جمالهـــا صـــارت تمســـح به قدمّي يســـوع..!

فـــي  المســـيح  قدمـــي  مـــع  التالمـــس   +
تتالمـــس  قلوبنـــا  يجعـــل  الُمنســـحقة  التوبـــة 
مـــع ُحّبـــه.. فنحـــن نحّبه ألّنـــه هو أحّبنـــا أّواًل 
)1يـــو19:4(.. ولذلـــك فـــي توبتنـــا نصّلـــي كّل 
ليلـــة كمـــا عّلمتنـــا الكنيســـة فـــي صـــالة نصـــف 
الليـــل: أعِطنـــي يـــارب ينابيع دمـــوع كثيرة، كما 
أعطيـــَت منـــذ القديم للمرأة الخاطئـــة. واجعلني 
ا أن أِبـــّل قدميك اللتيـــن أعتقتاني من  ُمســـتحقًّ
طريـــق الضاللة، وأقّدم لَك طيًبـــا فائًقا، وأقتني 

ـــا بالتوبة... لـــي ُعمـــًرا نقيًّ

fryohanna@hotmail.com
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كانـــــــــــــــــــــت  لقــــــــــــــــد 
اآلب  هللا  مشيـــــئــــــــــــــــــــــة 
ومســـرتــــــــــــــــــه التـــــــــــــــــــــــــي 
قصدهـــــــا منـــذ البــــــــــــدء، 
وحققهــــــــا االبن الكلمــــــــة 
بتجســـــــــده، وتّممها الروح القدس في الكنيســـة. 
هـــي أن يجمـــع كل شـــيء مّمـــا فـــي الســـموات 
َفَنا  ومـــا علـــى األرض »في المســـيح« »ِإْذ َعرَّ
ِتِه الَِّتي َقَصَدَها ِفي  ِبِســـرِّ َمِشيَئِتِه، َحَســـَب َمَسرَّ
َنْفِسِه... ِلَيْجَمَع ُكلَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسيِح، َما ِفي 
َماَواِت َوَما َعَلى اأَلْرِض« )أف10،9:1(.  السَّ
في المســـيح، هو التعبير الذي صبغ الكنيسة 
منذ انطالقها يوم الخمسين، لتعلن أن المسيح 
هـــو أســـاس وجودهـــا، وســـر حياتهـــا، وينبـــوع 
بركاتهـــا، وجوهـــر كرازتها. فصـــار عنواًنا ولقًبا 
»مســـيحيون«.  وتالميـــذه  أتباعـــه  بـــه  ُيعـــرف 
فـــي المســـيح، هـــو ذلـــك التعبيـــر الـــذي حفـــظ 
للمســـيحية جوهرهـــا وفرادتهـــا وتمّيزهـــا في وجه 
»الغنوسيــــة«  )اليهـــــــــــــود(،  »االبيونيـــــــــة« 
االرتـــداد  أرادت  التـــي  االبيونيــــــــة  )األمـــم(. 
لليهوديـــة ولكن في ثياب مســـيحية، إذ رفضت 
التخلـــي عـــن نامـــوس موســـي، وحاولـــــــــــت أن 
تصبـــغ المســـيحية بالعوائد والعـــادات اليهودية، 
لتجعـــل منهـــا إحـــدى أشـــكال أو طـــرق الديانـــة 
اليهوديـــة، دون أن تنكـــر تاريخيـــة مســـيحها. 
ال  أنـــه  ليعلـــن  المســـيح،  فـــي  تعبيـــر  فجـــاء 

حتـــى  ُتفيـــد، وال  نامـــوس يصُلـــح، وال عوائـــد 
نفهـــم  وحـــده  المســـيح  فـــي  ُتغنـــي.  وصايـــا 
ب يقودنا اليه، وُنـــدرك الذبائح  النامـــوس كمـــؤدِّ
مغـــزى  ونعـــي  صليبـــه،  إلـــى  تشـــير  كرمـــوز 
أحـــداث  فـــي  معناهـــا  تجـــد  كظـــالل  األعيـــاد 
حياتـــه، والنبـــوات كإشـــارات وعالمات ترشـــدنا 
يحّقـــق  وحـــده  المســـيح  فـــي  عملـــه.  إلـــى 
قوتهـــا،  الوصيـــة  وتأخـــذ  هدفـــه،  النامـــوس 
والطقـــوس فعلهـــا وتأثيرهـــا. بينما الغنوســـية، 
أرادت االرتـــداد للفلســـفة وخاصة األفالطونية، 
التـــي تـــرى أن العقـــل قبل اإليمـــان، والمعرفة 
أهـــم من اإلعـــالن، والخالص فـــي أن تعرف 
ال أن تؤمـــن. فـــأرادت أن تجنـــح بالمســـيحية 
عـــن عريســـها، ســـر إيمانها، ينبـــوع خالصها. 
المســـيح الُمذَخـــر فيـــه جميـــع كنـــوز الحكمـــة 
والمعرفـــة. أأقنـــوم الحكمـــة، جوهـــر كتابـــات 
الفالســـفة، وغايـــه رســـالتهم. أقنـــوم اإلعـــالن، 
الـــذي ألهـــم الفالســـفه، وحّرك أقالمهـــم، ليكتبوا 
عـــن ذلـــك المبدأ األول، الكائـــن الُمطَلق، والال 
نهائي. وإن كانوا قد عجزوا عن إدراكه. فجاء 
متجســـًدا »والكلمـــة صـــار جســـًدا«،  المســـيح 
كاشـــفا عـــن أزليتـــه وأبديتـــه ووحدانيتـــه مـــع هللا 
اآلب، فهـــو األلـــف واليـــاء، البدايـــة والنهايـــة. 
هـــو الـــذي كان مـــن البـــدء والدائـــم الـــى األبـــد. 
هـــو اللوغـــوس الحقيقـــي، عقـــل هللا الناطق، أو 
ُنطق هللا العاقل. في المســـيح، نعرف هللا، إذ 

أن المسيح هو كمال اإلعالنات وهدفها. فاهلل 
كّلمنـــا بأنـــواع وطرق متعّدده وكثيـــره )الطبيعة، 
الضميـــر، النامـــوس(، ولكـــن جميعهـــا لـــم تكن 
كافيـــه. فـــأراد هللا أخيًرا أن يكشـــف عن نفســـه، 
اآلب  يعـــرف  الـــذي  الوحيـــد،  االبـــن  فجـــاء 
معرفـــة حقيقيـــة، إذ لـــه نفـــس الجوهـــر الـــذي 
إذ  اآلب،  رأى  فقـــد  رآه  مـــن  فـــكل  اآلب.  هلل 
هـــو واآلب واحـــد. لذلـــك هـــو وحـــده الطريـــق 
والحـــق، الوســـيلة والغايـــة. فـــي المســـيح نجد 
هويتنـــا الحقيقيـــة، كأبنـــاء وأحباء وليـــس عبيًدا 
للميـــراث  شـــركاء  وباألحـــرى  بـــل  أجـــراء،  أو 
األبـــدي. إذ فيـــه تصير لنـــا الدالة واالمتياز أن 
نخاطـــب هللا وندعـــوه »أبانا..«، وبالتالي يحق 
لنا الميراث الســـماوي، كنعمة وعطية مجانية، 
كنـــا  إن  إلنـــه  الســـماوي،  اآلب  لنـــا  يمنحهـــا 
أبنـــاء فنحـــن ورثـــة، وراثـــون مـــع المســـيح. في 
المســـيح تجـــد الكنيســـة صخرتهـــا القوية التي 
ُبنيـــت عليهـــا، ومنـــه تســـتمد قوتهـــا ونصرتهـــا. 
وُتبنـــى جذورهـــا الثابتـــة التـــي تســـتند إليهـــا، 
ومنه ترتوي وتفرح وتنمو. وتتحقق رســـالتها، 
إذ المســـيح رأســـها الـــذي يهـــب حياته مســـكوبة 
ومبذولـــة بالـــروح القـــدس العامـــل فيهـــا. لنكون 
في المســـيح، يجب أن نعرفه على المســـتوى 
الفكـــري )مـــن يقول الناس إني أنـــا؟(، ثم نحبه 
والتســـبيح  )العبـــادة  القلبـــي  المســـتوى  علـــى 
بـــه علـــى المســـتوى  نتحـــد  ثـــم  والصلـــوات(، 
الســـرائري فـــي الكنيســـة )األســـرار الكنســـية(، 
ثـــم على المســـتوى الحياتي، نصيـــر بالحقيقة 

مســـيحيين شـــاهدين لنعمتـــه وحياتـــه فينـــا.

fribrahemazer@hotmail.com

سبق وتكلمنـــا عن 
ضـــرورة وجــــــود محبـــة 
روحانيـــــة بيـــــــن الخـــدام 
ليكونــــــــوا سفــــــــراء إللـــه 
المحبـــة، ولكـــن بالتأكيد ســـيكون بيـــن الخدام 
المواهـــب  فـــي  وتبايـــن  مختلفـــة  اهتمامـــات 
والطبـــاع والشـــخصيات، ولكـــن فـــي نضـــوج 
الحـــب تصبح هذه االختالفـــات بمثابة أوتار 
القيثـــارة التـــي تعـــزف أجمل األلحـــان، فنرّدد: 
»هـــوذا مـــا أحلـــى ومـــــــا أحســـــــن أن يســـكن 
اإلخـــوة مًعـــا«... فهـــؤالء هــــــم الذيـــن أّلفهــــــــم 

الـــــــروح مثـــل قيثارة.
فليـــس علينـــا أن نقبــــــــل الفــــــــروق بيننـــا 
فـــرح  ســـبب  لنـــا  تكـــون  أن  بـــل  فحســـب، 
وابتهـــاج، ألن االختـــالف تنوع، والتنوع ثراء. 
ونـــدرك أن كالًّ منـــا خليقـــة فريدة خرجت من 
يـــد هللا، ســـبق وأوجدهـــا هللا لتتمـــم أعمالـــه، 
وليـــس أحـــد يشـــبه اآلخـــر تماًمـــا، لـــذا أرســـل 
الســـيد المســـيح رســـله للخدمـــة، اثنيـــن اثنيـــن 

أمـــام وجهـــه )لـــو1:10(، يعمل االثنـــان مًعا 
قلبـــه، ويصنعـــا  الواحـــد، ويســـّرا  الـــرب  فـــي 
حياتـــه  كمـــال  منهمـــا  كل  مشـــيئته...فيجد 
وخدمتـــه ونجاحـــه وشهـــــــوة قلبـــه فـــي كمـــال 
أخيـــه، ألننـــا جميًعـــا مشتركيـــــــن فـــي غنـــــــى 
عمـــل نعمــــــــــة هللا الفائقـــة، ولنـــا رب واحـــد 

وإيمـــــــــان واحــــــــد ومعموديـــة واحـــدة.
الخـــادم الحقيقـــي هـــو الـــذي يجـــد كماله 
فـــي كمـــال كل إنســـان، ويـــدرك أننـــا نســـعى 
لهـــدف واحـــد. فكيـــف ال تفـــرح نفســـه وتتهّلل 
طريـــق  يســـلك  الخـــادم  زميلـــه  يجـــد  عندمـــا 

الكمـــال، وكل مـــا يعملـــه ينجـــح فيـــه؟!
الخـــادم الـــذي ال تتهّلـــل نفســـه بنجـــاح 
زميلـــه وكمالـــه في حياته وخدمتـــه، حتًما هو 
خارج المســـيح الذي يريد خالص العالم كله 
ومجـــد كل نفـــس بشـــرية، ومخلصنـــا اشـــتهى 
أن يمـــوت لنحيـــا نحـــن، فكيــــــف ال نشـــتهي 
أن ننقـــص نحـــن ويزيـــد هــــــو فينا كمــــــــا فـــــــي 

الخدام. زمالئنـــا 

يوحنـــا  القديـــــــس  خدمـــــــة  نجــــــــاح  ســـر 
المعمدان هو إدراكه لحقيقة رســـالته، أن يعد 
الطريـــق للعريـــس الســـماوي. إدراكنـــا لحقيقـــة 
رســـالتنا يوّجـــه عالقتنـــا مـــع إخوتنـــا الخـــدام 
لنعمـــل جميعـــا بروح واحـــدة، إذ يدرك الخادم 
رســـالته كصديـــق للعريـــس، ويفـــرح ويتهّلـــل 
بنجـــاح رســـالته بطريـــق أو آخـــر، ال ينشـــغل 
بتصرفـــات زمالئـــه، بـــل أن يزيـــد الـــرب فـــي 
حياتـــه كمـــا فـــي حيـــاة مـــن حولـــه، بقـــدر مـــا 

هو!  يختفـــي 
حـــول  اجتمـــع  التجلـــي  جبـــل  علـــى 
العريـــس أصدقـــاؤه مـــن العهـــد القديـــم ُممثَّلين 
العهـــد  مـــن  وأصدقـــاؤه  وإيليـــا،  موســـى  فـــي 
الجديـــد ُممثَّلين فـــي بطرس ويعقوب ويوحنا، 
وكأن الشـــيخ موســـى قد تهلل إذ ســـلم مســـيرة 
العـــروس مـــن البريـــة لتـــرى بالرجاء أورشـــليم 
العليـــا )ســـفر الرؤيا( على يد الشـــاب يوحنا.
هـــذه هـــي عالمـــة الكنيســـة الحية، حين 
يفـــرح الشـــيوخ لنجـــاح الخـــدام الشـــبان الذيـــن 
يحّققـــون بـــروح الـــرب مـــا لم يقـــدروا هم على 
عملـــه! وهكـــذا يـــرى كل خادم إخوتـــه الخدام 
على أنهم ليســـو مجرد أشـــخاص بل أعضاء 

مكمليـــن له...

 fatherantoniosfahmy@gmail.com
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بـــــــــــدأت فكــــــــــرة تكويـــــــــــــن هـــــــــــــذه اللجنـــــــــــــة 
باقتــــــــراح مــــــــــن جمعيـــــة اإلخـــــــــــالص القبطيــــــــــة 
باإلسكندريــــــــــة، يهدف لوضــــــــــع منهــــــــــــج وكتــــب 
مدرســـية مبنية على األخـــــــالق المســـيحية وتاريخ 
األقبـــاط، بهـــدف تهذيـــب النـــشء الجديـــد. تبّنـــت 
الفكرة المدرســـة اإلكليريكية، وعلى رأســـها القديس األرشـــيدياكون حبيب 

جرجـــس المـــدرس ثـــم مديـــر اإلكليريكيـــة.
فتألفـــت لجنـــة بالقاهـــرة ســـنة 1917م، مـــن ذوي االطـــالع علـــى 

التربيـــة  بفـــن  والمشـــتغلين  التاريـــخ 
والقواعـــد البيداجوجيـــة )قواعد التربية( 
الراقيـــة،  المـــدارس  بـــإدارة  والقائميـــن 
القبطـــي«.  التاريـــخ  »لجنـــة  وُدعيـــت 
 -1 مـــن:  كلٍّ  بعضويـــة  وكانـــت 
القديس األرشـــيدياكون حبيب جرجس 

2- المـــؤرخ كامـــل صالـــح نخلـــه 3- يوســـف  نجيـــب 4- إبراهيـــم تـــكال 
5- فريـــد كامـــل. 

أخذت لها مقًرا في البداية: 10 شـــارع الســـبع، بالظاهر، ثم الحًقا 
انتقلـــت إلـــى: 17 شـــارع بركـــة الرطلي، بالفجالة. حيـــث أصدرت اللجنة 
أول كتبهـــا فـــي الســـنة التاليـــة )1918م(. بينمـــا اعتمـــدت وزارة المعارف 
العموميـــة وقتهـــا )التربيـــة والتعليـــم اآلن( كتـــب هذه اللجنـــة وقررتها على 
طلبة المدارس األميرية )الحكومية( ســـنة 1922م. وفي ســـنة 1932م 

ُطِبعـــت كتـــب هـــذه اللجنـــة بمعرفـــة الـــوزارة )كما 
هـــو موضـــح في الصـــورة(.

وضـــع  عاتقهـــا  علـــى  اللجنـــة  ووضعـــت 
سلســـلة مـــن كتـــب تتضمـــن تاريـــخ األقبـــاط بأســـلوب يربـــي الطلبـــة تربية 
قوميـــة صالحـــة ... ثـــم وضعـــت اللجنـــة هـــذا الجهـــد بيـــن أيـــدي ُنّظـــار 
المدارس وأســـاتذتها، راجية أن يســـد جانًبا من الفراغ في مناهج التربية، 
علـــى أن ُيـــدرَّس هـــذا المنهـــج فـــي الســـنوات الثالثـــة والرابعـــة االبتدائيـــة، 
واألولى والثانية الثانويتين ]بحســـب الترتيب القديم لســـنوات التعليم[ )من 

مقدمـــة الحلقـــة األولى(.
وكان ثمرة هذا الجهد، كتاب تاريخ األمة القبطية، الحلقة األولى: 
منتخبـــات تهذيبيـــة، فصـــدرت الطبعـــة األولـــى، ســـنة 1918م. والثانيـــة 
ســـنة 1920م. بينمـــا الثالثـــة فكانـــت منقحـــة ســـنة 1639ش- 1922م 
بمطبعـــة التوفيـــق بمصـــر. والرابعـــة كانـــت ســـنة 1932م بمعرفـــــــــة وزارة 

المعـــارف العموميـــة، بالمطبعـــة الحديثة بشـــارع خيـــرت بمصر.
ولما أرادت اللجنــــــــــة أن تكمـــــــــل عملهـــــــا، اصطدمت بواقع صعب 
هـــو أن معظـــم مـــا ُكتـــب عـــن األقبـــاط غيـــر موجـــود بمصـــر، بـــل ُنِقـــل 
ألوروبـــا فـــي عصـــور ماضيـــة، وأكثـــره ُطِبـــع وُنِشـــر هناك فقـــط. فبادرت 
بالتوصيـــة للحصـــول علـــى كل مـــا تســـتطيع الحصـــول عليـــه مـــن كتـــب 
ســـواء بالفرنســـية أو اإلنجليزيـــة، وتلقـــت فعـــاًل بعًضـــا ممـــا طلبتـــه )مـــن 

مقدمـــة الحلقـــة الثانية(.
غيـــر أن اللجنـــة لمـــا رأت أن الوقـــت ســـيطول بها كثيـــًرا في انتظار 
باقـــي المؤلفـــات التـــى تحتاجهـــا إلتمـــام العمـــل، لم تشـــأ أن تضيِّع الوقت 
بال جدوى، فوضعت الحلقة الثانية من هذه السلســـلة، بعنوان: خالصة 
تاريخ المســـيحية في مصر، يشـــمل موضوعات قيمة عن تاريخ األقباط 
مثـــل: الفـــن القبطـــي، وحســـاب األبقطـــي واللغة القبطيـــة وجغرافية مصر 
فـــي العصـــر القبطـــي وإبراشـــيات الكرســـي اإلســـكندري قديًمـــا وحديًثـــا 

والكنائس واألديـــرة... إلخ.
وصـــدرت الطبعـــة األولـــى مـــن هـــذه الحلقـــة، فـــي يونيـــو 1921م. 
التوفيـــق  بمطبعـــة  منقحـــة 1639ش-1922م  الثانيـــة،  الطبعـــة  بينمـــا 
بمصـــر. أمـــا الطبعة الثالثة فكانت ســـنة 1932م بمعرفة وزارة المعارف 
العموميـــة، بالمطبعـــة الحديثـــة بشـــارع خيـــرت بمصر. كمـــا كانت طبعة 
أخـــرى ســـنة 1949م، بواســـطة كلٍّ مـــن: كامـــل صالـــح نخلـــة مـــع فريـــد 
كامـــل فقـــط، مـــن خالل مكتبة المحبة القبطية األرثوذكســـية. وأخيًرا ُطِبع 
هـــذا الجـــزء طبعـــة أخيـــرة منقحة بمطبعة مدارس األحـــد، 70 ش روض 

الفـــرج بشـــبرا ســـنة 1996م، عن طبعـــة 1922.
أّما الحلقــــــــــة الثالثــــــــــة فكانـــــــــت بعنوان: الجنرال يعقوب واستقــــــــالل 

مصــــــــــر، ســـنة1935م –1651ش، بمطبعـــة التوفيق بمصر.

hamaged@yahoo.com

غالف الحلقة الثانيةغالف الحلقة األولى
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كان اليــــــــوم سبــــــــــت 
والســـيد المســـيح قـــد دخـــل 
والرجــــــــل  اليهـــود،  مجمـــع 
يجلـــس فـــي أحـــد األركان، 
لـــم تلحظـــه ســـوى العيـــون 
المتربصـــة، عيـــون الفريســـيين المترقبـــة، ينتظـــرون 
غلطـــة يعرفـــون أنهـــا قادمـــة.. فيـــد الرجـــل اليمنـــى 
يابســـة بـــال حياة، والمعـــروف من خبرتهم في خالل 
مـــا يقـــرب مـــن الســـنة أن الســـيد المســـيح »يتحنـــن« 
علـــى هؤالء المرضى الُمهملين، فبالتأكيد لن يعتبر 
للســـبت، ولـــن يهتـــم بكســـر هـــذه الوصيـــة العظيمـــة 
مـــن أجـــل هذا الرجل. لذا كانـــت عيونهم تتربص.. 

يتململـــون متعجليـــن فرصتهـــم فـــي االيقـــاع بـــه.
الرجـــل.. لـــم يكن يـــرى فيهم ســـوى جماعتين 
مختلفتيـــن: الفريســـيون والكتبـــة، معروفـــون، خليـــط 
مـــن الجديـــة والقســـوة والغالظـــة، أســـرى الفـــروض 
والحـــدود!  الحـــروف  أســـرى  الدينيـــة،  واألحـــكام 
وتالميـــذه،  المســـيح  الســـيد  األخـــرى..  والجماعـــة 
قلوًبـــا  يحملـــون  مازالـــوا  ولكنهـــم  بســـطاء  فقـــراء 

لحميـــة. إنســـانية 
وعندما طلب الرب يســـوع من الرجل ذو اليد 
اليابســـة أن يقـــف فـــي الوســـط )مرقـــس 3:3(، قـــام 
بهـــدوء ووقـــف، وهو يعلم أنـــه في مركز اختبار من 

نـــوع ما، مســـابقة أو تحٍد بيـــن المجموعتين!
وكســـر الرب حالة الصمت بســـؤال: »َهْل 
؟  ـــرِّ ْو ِفْعـــُل ٱلشَّ ـــْبِت ِفْعـــُل ٱْلَخْيـــِر َأ َيِحـــلُّ ِفـــي ٱلسَّ
) مرقـــس4:3(...  َقْتـــٌل؟«  ْو  َأ َنْفـــٍس  َتْخِليـــُص 

صمت!  ســـاد 
وكان هـــذا الصمـــت كالســـكين الحـــاد يمـــزق 
يســـارع  أن  يتوقـــع  كان  ونفســـيته،  الرجـــل  كرامـــة 
أحدهـــم فيجيـــب: بالطبع يحـــل.. وهل ُيجرَّم أحد إن 
تســـّبب فـــي شـــفاء وإنقـــاذ انســـان؟... ولكـــن أحًدا لم 

يجـــب، بـــل صمتوا!
يكـــن  لـــم  إذ  وتغّضـــن وجهـــه مـــن الحســـرة، 
أحـــد مـــن الفريســـين أو الكتبـــة يعانـــي أّيـــة إعاقـــة 
أو عجـــز.. جميعهـــم أصحـــاء، فكيـــف سيشـــعرون 
الـــرب  نـــاداه  الشـــديد منـــذ  بألمـــه أو يفهمـــوا أملـــه 
يســـوع! ولكـــن حتـــى ولـــو لـــم يختبروا العجـــز.. أما 

الشـــفقة؟! أمكنهـــم 
هل يحل فعل الشر في السبت إًذا؟

يفعلـــون  جميعهـــم  ألن  لهـــذا صمتـــوا،  ربمـــا 
الشـــر فـــي الســـبت وغيـــره! فـــال يوجـــد مـــن لـــم يفعل 
الشـــر وإن كانـــت حياتـــه يوًما واحًدا على األرض.. 
فهـــل يحّللـــون الشـــر ويهلكـــون النفـــس ألنهـــا طبيعة 
مـــون الخيـــر وخـــالص النفـــس ألنـــه  البشـــر، وُيَحرِّ

كســـر للوصيـــة!

وأكمـــل الـــرب يســـوع بســـؤال، ربمـــا يســـتطاع 
أن يحـــرك تلـــك الميـــاه الراكـــدة والعقـــول المتحجـــرة، 
منطًقا أو مشـــاعر. ســـألهم: »َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َيُكوُن 
ـــْبِت ِفي  َلـــُه َخـــُروٌف َواِحـــٌد، َفـــِإْن َســـَقَط َهـــَذا ِفي ٱلسَّ
)متـــى12:11(.  َوُيِقيُمـــُه؟«  ُيْمِســـُكُه  َأَفَمـــا  ُحْفـــَرٍة، 
وتعاظـــم األلـــم فـــي قلب الرجل حينمـــا ظل الصمت 
باقًيـــا، هـــل يرونـــه أقـــل مـــن خـــروف؟ هـــل يســـتحق 
الحيـــوان الرأفـــة أكثـــر منـــه؟ أم أن للخـــروف ثمًنـــا 

بينمـــا هـــو.. ال ثمـــن له!
ونظـــر الـــرب حوله، ربمـــا يجد أحًدا قد تحرك 
قلبـــه، أو تفاعـــل عقلـــه مـــع المنطـــق الواضـــح.. ال 
حيـــاة لعقـــول تقودها الحروف القاتلة! ال روح يحيي 

قلوًبا متحجرة قاســـية!
فنظـــر الرب يســـوع إليهم بغضـــب حزيًنا على 
غالظـــة قلوبهـــم! وقـــال للرجـــل »مـــد يـــدك«. فمدها 
وعـــادت صحيحة! )مرقس5:3(. لم يصدق الرجل 
أن الحيـــاة تـــدب فـــي اليد العاجـــزة، ونظر من حوله 
مذهـــواًل متوقًعـــا نظرات حمد أو فرحة أو.. ولم يجد 
ســـوى أنهـــم امتـــألوا حمًقـــا وغيًظـــا.. لـــم يـــَر أحدهم 
اليـــد تتحـــرك، ولكنهـــم رأوا فرصـــة النـــوال مـــن الرب 

يســـوع تتســـرب من أيديهم!
ورب  اإلنســـان  ابـــن  وهـــو  المســـيح،  والســـيد 
الســـبت، يقول لنا كما ألولئك إن الســـبت قد ُوِضع 
ألجـــل اإلنســـان، فـــال يصـــح أن ينعكـــس الوضـــع 
رقـــاب  علـــى  للـــدوس  فرصـــة  الوصيـــة  وتصبـــح 

والمتألميـــن. المحتاجيـــن 
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ُاستُـــشـــِهــــــد هــــــــــــــــذا 
القديـــس فـــــــــــي أسيــــــــــوط 
يـــــــوم 14 بابــــــه، ونظـــــًرا 
لعـــدم وجـــود سيرتــــــه في 
كتب التقاويم القبطيــــــــــــة 
)دالالت أعيـــاد القديسيـــــــــن(، أو السنكســـــــــــار، 
أو الدفنـــار، فلهـــذا ينقـــل العالـــم أوليـــري، عـــن 
بيتريـــس Peetres قولـــه بأنـــه ربمـــا يكون هذا 
الشـــهيد القبطـــي مـــن الشـــخصيات المجهولـــة، 
وربمـــا تكـــون كنيســــــــــة بإحـــدى الُقــــــــــــرى قــــــــــــد 

نت ســـيرته. ُدوِّ
وســـيرة هـــذا القديس مدونـــة بالقبطية، في 
مخطوطـــات بمكتبـــة الفاتيـــكان، كمـــا أن كتـــب 
التقاويم والسنكسار والدفنار، ال تحتوي بالطبع 
على كل ســـير الشهداء والقديسين والُمعترفين.
ويقــــــــــــول العالـــــــــــم إميلينــــــــــو، في كتــــــــاب 
»جغرافيـــة مصـــر فـــي العصر القبطـــــــــي«، أن 
هـــذا القديـــس كان مـــن قريـــة ُتدعـــى بالقبطيـــة 
»تجيلـــي« Tdjeli، وأرجعهـــا هـــذا العالـــم إلـــى 
بلـــدة »دلجـــا« التـــي بمركز دير مـــواس الحالي 
)بالمنيـــا، وقديًمـــا كانـــت تتبـــع أســـيوط(، بعـــد 

إبـــدال بعـــض حروف اســـمها، بحيث يتم إبدال 
حرفـــي )الجيـــم( و)الـــالم( مـــع بعضهمـــا )وهـــو 
وارد فـــي اللغـــة القبطية(، بحيث يصبح إســـمها 
»تليجـــي«، وألن حـــرف )التـــاء( الموجـــود فـــي 
الصعيديـــة  اللهجـــة  فـــي  ُينطـــق  الكلمـــة،  أول 
)دااًل(، فيكـــون صحـــة اإلســـم »دليجـــي«، أو 
»دلجـــة«، وقـــد نقـــل إميلينـــو هـــذا الـــرأي عـــن 
العالـــم كاترميـــر. ولكن شـــامبليون على العكس 
مـــن كاترميـــر، يـــرى أن هـــذا االســـم هـــو اســـم 
لمركـــز حربـــي كان بالُقـــرب مـــن مدينة أســـيوط 

)وهـــو قـــول خاطئ(.
واســـم الشـــهيد لكارون في الغالب ُمشـــتق 
من الكلمة القبطية »الكاروس«، ومعناها »ذو 
الوجه الكثير النمش«، أو »ذو الشعر األشقر 

كثيًرا«، أو »ذو الشـــعر الُمجّعد كثيًرا«.
وُملخـــص ســـيرته، أنه: في الســـنة الثامنة 
عشـــرة من ُحكم دقلديانـــوس )=302/301م(، 
أن أريانـــوس والـــي أنصنـــا صعـــد إلـــى مركبـــه 
وأبحـــر بهـــا جنوًبا إلى أســـيوط، وُاسُتشـــِهد على 
القديـــس  المدينـــة، ومنهـــم  يديـــه كثيـــرون مـــن 
عذابـــات  بعـــد  األســـيوطي،  الجنـــدي  لـــكارون 

كثيـــرة، وكان فـــي الرابعـــة عشـــرة مـــن عمـــره، 
وكان قـــد انضـــم إلـــى فرقـــة أســـيوط فـــي هـــذا 
الســـن الصغير )حتى أن بعض الباحثين قالوا 
إنـــه لـــم يكـــن قـــد تهّيـــأ بعـــد للحـــرب مـــع بقيـــة 
الجنـــود، بـــل كان يعمـــل كخـــادم ُمعـــاون بيـــن 
صفـــوف العســـكر(، وعندمـــا ســـأله الوالـــي عن 
بلدتـــه، أجـــاب: »مـــا ُدمـــَت تريـــد معرفـــة ذلـــك، 
فأنـــا مـــن أهالـــي تجيلـــي، وقـــد انضممـــُت إلـــى 
إداريـــي أســـيوط«. وقـــد نال هـــذا القديس إكليل 
الشـــهادة، وأكمـــل جهـــاده فـــي 14 بابـــه، بركته 

تكـــون معنـــا آمين. 
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