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+ الحـــب الـــذي يتغـــــــــــذى 
بالهدايـــا يبقـــــــــــى جائًعا علــــــــــى 

الـــدوام. )مثـــل إنجليـــزي(
+ الحــــــــــب والعطـــــــــــــــر ال 

يختبئان. )مثل صيني(
+ عامل ابنك كأميــــــــر طــــــــوال خمـــــــس 
ســـنوات،  عشـــر  خـــالل  وكعبـــد  ســـنوات، 

وكصديـــق بعـــد ذلـــك. )مثـــل هنـــدي(
+ الغضـــب ريـــح قويـــة تطفـــئ مصبـــاح 

العقـــل. )مثـــل أمريكي(
+ الطيبة ليست سذاجــــة، بل هي نعمة 

فقدها بخالء المشاعر.
+ علمنــــــي أهلــــــــي الكـــــــــالم، وعلمنـــــــي 

الصمت. الناس 
+ التخمـــــــــــة أشـــــــد فتًكا مــــــــن الجـــــــــوع. 

ألماني( )مثل 
+ قطـــرات المـــاء القليلـــة تصنـــع جدواًل. 

)مثـــل ياباني(
+ أن تكـــون إنســـاًنا أمـــر ســـهل، أّما أن 

تكـــون رجاًل فهـــذا صعب.
+ األصدقـــــــــــــاء الحقيقيــــــــــون يتميزون: 
يصعب إيجادهـــــــــــــم – يصعـــــــــــب تركهـــــــــم – 

ويســـتحيل نسيانهم.
+ هكـــذا هـــي حياتنا: حلـــم يتحقق وحلم 

يتعثـــر، وتبقى أحالمنـــا قيد االنتظار.
+ االعجــــــاب بالنفـــــــس وليـــــــــد الجهــــــل. 

)مثل أسباني(
+ أعِط حبــــك ألسرتك، وسرك لوالدتـك. 

)مثل أيرلندي(
+ من هـــــــــز بيت جـــــــــاره.. سقط بيتـــه. 

)مثل سويسري(
+ مــــــــــن يــقــــــــــــرض مـــالــــــــــه لصـــديقـــــــــــــه 

يخسر االثنين.
+ يهب هللا الطيور غذاءهــــا، لكن البد 

أن تطيـــر حتى تصل إليه.
+ ال تعاشر نفًسا شبعــت بعد جوع فإن 
الخير فيها دخيل، وعاشـــر نفًســـا جاعت بعد 

شـــبع، فإن الخير فيها أصيل.
+ المحبــــــــة تبني جســـــــــور، والكراهيــــــــة 

قبور. تحفــــر 
+ إذا كنـــت ال تســـتطيع االبتســـامة فـــال 

تفتـــح دكاًنـــا. )مثـــل صيني(

+ إذا أردت أن تعـــرف رقـــي أمة فأنظر 
إلى نســـائها. )مثل فرنسي(

+ ازرع كــــــــــل يوم.. تأكل كـــــــــــل يــــــــوم. 
مصري( )مثل 

+ محبــــــــــة هللا لـــك، ال تضيــــــــــع فـــــــــــي 
زحـــام البشـــر.

+ يا رب نجنــــــــا من كـــــــــل حزن رديء 
ووجـــع قلب.

+ الحكمــــة خيــــــر من القـــــــــوة، والحكيـــــــم 
أفضل من الجبار.

+ ال تكســــــــــر أبًدا هــــــــــذه األربعــــــــــــة في 
حياتـــك: الثقـــة / العالقة / الوعود / القلوب.

+ أخطـــاء اآلخريـــن دائًمـــا أكثـــر لمعاًنا 
مـــن أخطائنـــا. )مثل روســـي(

+ أيها اإلنســــــان ال تنَس المــــوت، فإنه 
لن ينساك.

+ الوجـــــــــه الحسن هـــــــــو أقوى خطــــــاب 
توصيـــة يحملـــه صاحبه. )مثـــل إنجليزي(

+ تفاءلــــــــــوا: الهمــــــــــوم مثل الغيــــــــــوم ما 
تراكمـــت إال لتمطر.

+ قناعتـــــــــــــــــك نصـــــــــــــــــف سعــــادتــــــــــــك. 
)مثـــل إيطالي(

+ سّلح عقلك بالعلــم خير من أن تزين 
جسدك بالجواهر. )مثل صيني(

+ فعـــل الخيـــر مـــع ناكـــر الجميـــل مثل 
إلقـــاء مـــاء الـــورد فـــي البحر. )مثـــل بولندي(

+ ال ُتقـــاس العقول باألعمـــــــــار، فكـــــــــــم 
من صغيــــــــــر عقلـــــــــه بــــــارع، وكــــــم من كبير 

عقلـــه فارغ.

أجوبــــة المهاتمـا غاندي 
فيلســــوف الهنــــد علــى أهــــــم 

25 ســـؤااًل في الحياة:
أفضل ملجأ في الحياة هو: هللا
أخطر إنسان في الحياة هو: الكذاب

أفضـــــــــــل سعـــــــــادة فـــــــــــــي الحيــــــــــــاة أن: 
تفيـــد اآلخرين

أصل كل الشرور: األنانية
أجمل هدية في الحياة: التسامح

أهم أشخاص لك في الحياة: األهل
أجمل شيء في الحياة: المحبة

أهم تسلية في الحياة: العمل
أكبر سر في الحياة: الموت

أسمــــــــى المشاعـــــــــــــر فـــــــــــــي الحيـــــــــــــــاة: 
الداخلي السالم 

أفضل معلمين في الحياة: األطفال
أجمل يوم في الحياة هو: اليوم

أسهل شىء في الحياة أن: تغلط
أكبر عقبة في الحياة: الخوف

أكبـــــــــر خطـــــــأ في الحيـــــــــاة: أن تتنـــــــازل 
عن مبادئك

أكبر هزيمة في الحياة: اإلحبـــــاط
الشيء األساسي في الحيــــــاة: التواصل 

مع اآلخرين
الشعور األسوأ في الحياة: الحسد

أسوأ عّلة في الحياة: المزاجية
أهم شيء في الحياة: أن يكون لك بيت
الطريق األسرع للهدف: الخط المستقيم

الحمايــــــــــــــــة األكثــــــــــــر فاعليــــــــــــــــة فــــــــــي 
التفاؤل الحيـــاة: 

القوة األكثر فاعليـة في الحياة: اإليمان
إذا قابلــــــــــــت الشـــــــــــــر بالشـــــــــــر، فمتــــــــى 

ينتهي الشـــر؟
إذا طبقت مبدأ العين بالعين سيصبــــــــح 

العالـــم كله أعمى!
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إدانة الكنيسة القبطية 
االعرتاف بالقدس اعصمة إلرسائيل

تعرب الكنيســـة القبطية المصرية األرثوذكســـية وعلى رأســـها 
قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، عـــن قلقهـــا البالـــغ ممـــا 
أوردتـــه الدوائـــر اإلعالميـــة الدوليـــة مـــن أنباء عن وجـــود اتجاه لدى 
اإلدارة األمريكيـــة لالعتـــراف بالقـــدس عاصمـــة إلســـرائيل، األمـــر 
الـــذي يتعـــارض مـــع كافة المواثيق الدولية بشـــأن القدس. وهو اتجاه 
ســـيؤدي إلى نشـــوء مخاطر كبيرة تؤثر ســـلًبا على اســـتقرار منطقة 

الشـــرق األوســـط بـــل والعالم ككل.
وتدعـــو الكنيســـة إلـــى ضـــرورة الحفـــاظ علـــى الوضـــع القانوني 
للقـــدس فـــي إطـــار المرجعيـــات الدوليـــة والقـــرارات األمميـــة في هذا 

الشأن.
وتقـــف الكنيســـة فـــي صـــف الجهـــود الراميـــة إلـــى دفـــع عجلـــة 
الســـالم. وتدعـــو إلـــى الســـير فـــي طريـــق التفـــاوض كســـبيل أمثـــل 
إلقـــرار الوضـــع العـــادل الـــذي يتوافـــق مـــع الحـــق التاريخـــي لمدينـــة 

القـــدس، وبلـــوغ لحـــل عـــادل وســـالم شـــامل.
األربعاء 6 ديسمبر 2017م )البابا في النمسا(

نياحة ادلكتور ثروت باسييل
وكيل املجلس امليّل العام

الدكتـــور ثـــروت باســـيلي )14 ســـبتمبر 1940 - 5 ديســـمبر 
2017( هـــو أرخـــن فاضـــل محب لوطنه ولكنيســـته، وهو ملياردير 
قبطـــي، حصـــل علـــى بكالوريـــوس الصيدلة من جامعـــة القاهرة عام 
1967، وعمـــل فـــي مجـــال األدويـــة حيـــث أنشـــأ أواًل صيدلية آمون 
بأســـوان، ثم عدة شـــركات لألدوية، ال ســـيما مصنع وشـــركة آمون 
ـــن كعضـــو بمجلـــس الشـــورى لعـــدة دورات فـــي أيـــام  لألدويـــة، وُعيِّ
حكـــم الرئيس األســـبق حســـني مبـــارك، وترأس لجنـــة األدوية بغرفة 
الصناعـــة لمـــدة 15 عاًمـــا، وكذلك شـــعبة األدوية باتحـــاد الصناعات 

المصريـــة، كمـــا كان عضـــًوا بمجلس النـــواب المصري.
وعلـــى المســـتوى الكنســـي كان وكيـــاًل للمجلـــس المّلـــي، وكان 
مخلًصا للكنيسة، ساهم في بناء الكثير جًدا من الكنائس والمؤسسات 
المســـيحية، كما ســـاعد في الخفاء الكثير جًدا من الفقراء والمرضى، 
بـــل أنـــه أنشـــأ مكتًبـــا خاًصـــا لمتابعـــة احتياجـــات اآلبـــاء والمحتاجين. 
كمـــا قـــام بإنشـــاء قنـــاة فضائيـــة مســـيحية بشـــكل شـــبه محتـــرف وهـــى 
قنـــاة »ســـي تـــي في«، والتـــي تـــؤدي دوًرا كبيًرا فـــي التعليم والوعي 
القبطـــي والوطنـــي. وأنشـــأ كذلـــك مبنـــى ضخًمـــا خاًصـــا بالقنـــاة، إلى 

جـــوار بنـــاء كنيســـة العـــذراء واألنبا شـــنوده بمدينـــة القاهرة. 

قداسة ابلابا يعود إىل أرض الوطن
وصـــل قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثاني، مســـاء يوم 
الثالثـــاء 12 ديســـمبر 2017م، إلـــى القاهـــرة قادًمـــا مـــن العاصمة 
النمســـاوية فيينـــا، بعـــد انتهـــاء تدريبات العـــالج الطبيعي التي أداها 
بإحدى المستشـــفيات المتخصصة هناك، وذلك في أعقاب العملية 
الجراحية التي ُأجِريت لقداسته بالعمود الفقري في ألمانيا مؤخًرا 
على يد فريق طبي متخصص برئاســـة البروفســـير ميشـــيل ماير.
ولـــدى وصول قداســـته للمقـــر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
باألنبا رويس، كان عدد من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة في 
اســـتقبال قداســـته، هـــم أصحاب النيافـــة: األنبا باخوميوس مطران 
البحيـــرة ومطـــروح والخمس مدن الغربية، واألنبا كيرلس أســـقف 
نجع حمادي، واألنبا موســـى أســـقف الشـــباب، واألنبا ديمتريوس 
أســـقف ملـــوي، واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي، واألنبا يوليوس 
األســـقف العام لكنائس مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، والقمص 
ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، واآلباء 

أعضاء ســـكرتارية قداسته.
وقد أصدر قداسته بياًنا عقب عودته قال فيه:

»َعّظم الرب الصنيع معنا، فصرنا فرحين«
أفـــرح وُأَســـّر بعمـــل هللا معـــي خـــالل فتـــرة األلـــم والمـــرض 
والعملية الجراحية، وأقدم خالص الشكر والتقدير لكل المصريين 
وأهـــل وطنـــي الذين آزروني بصلواتهم ودوام االتصال والســـؤال 
عنـــا. كمـــا أشـــكر األطبـــاء والتمريـــض الذين قدموا فائـــق عنايتهم.
ليعـــّوض الـــرب الجميـــع بكامـــل صحـــة الجســـد ومـــلء ســـالم 
الـــروح، وأصلـــي من أجـــل المرضى والمتألميـــن والمتعبين ليكّمل 

هللا شـــفائهم. ُدمتـــم فـــي محبـــة ورعاية هللا.
البابا تواضروس الثاني

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
عقـــد قداســـة البابـــا اجتماعه األســـبوعي عقب عودتـــه من رحلته 
العالجيـــة، وبعـــد توقـــف دام ثالثـــة أســـابيع، مســـاء يـــوم األربعـــاء 1٣ 
ديســـمبر 2017م، بكنيســـة الســـيدة العذراء واألنبا رويس بالكاتدرائية 
المرقسية باألنبا رويس، بحضور حوالي خمسين من اآلباء المطارنة 
النـــواب  الكهنـــة، ويعـــض أعضـــاء مجلـــس  واألســـاقفة، والعديـــد مـــن 
واألراخنـــة وأســـاتذة معهـــد الدراســـات القبطيـــة، وجمـــوع مـــن الشـــعب 
القبطي. وِفي بداية االجتماع شـــكر قداســـته كل من قام بالســـؤال عليه 
أثنـــاء فتـــرة عالجـــه مـــن اإلكليـــروس والشـــعب والمســـئولين، وخـــص 
بالشـــكر الســـيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي والـــذي اتصـــل هاتفًيـــا 
شـــريف  المهنـــدس  وكذلـــك  الجراحيـــة،  العمليـــة  وبعـــد  قبـــل  بقداســـته 
إســـماعيل رئيس الوزراء، وقداســـة البابا فرنســـيس بابا روما. وقد 
شـــكر أيًضا نيافة األنبا ميشـــائيل أســـقف ورئيس دير األنبا أنطونيوس 
بكريفلبـــاخ والمناطـــق المحيطـــة بـــه، حيـــث نـــزل قداســـته هنـــاك طـــوال 
فتـــرة النقاهـــة. وقد أعرب قداســـته عن ســـعادته بعودتـــه ألرض الوطن 
الحبيبـــة. بعـــد ذلـــك ألقـــى قداســـته العظـــة األســـبوعية حـــول موضـــوع 
»تمســـكوا بالحسن« وفيها يســـتكمل التأمل في األصحاح الخامس من 

رســـالة القديـــس بولـــس األولـــى ألهل تســـالونيكي. 
وعقب االجتماع اســـتقبل قداســـته بالمقر البابوي اآلباء المطارنة 

واألســـاقفة الذين جـــاءوا لالطمئنان على صحته.
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تنيـــح يـــوم الثالثـــاء 5 ديســـمبر، وتمـــت الصـــالة علـــى جثمانـــه 
الطاهـــر فـــي شـــيكاغو ظهـــر يـــوم الســـبت 9 ديســـمبر، 

وقـــد كان لخبـــر نياحتـــه أثـــر كبيـــر فـــي نفوس محبيـــه، وقد نعاه 
قداســـة البابـــا فـــي كلمـــة مؤثرة نوردهـــا هنا، وكانت تربطه بقداســـته 

عالقة محبـــة قوية. 
نيـــح هللا نفســـه فـــي فـــردوس النعيـــم، وعـــزاًء لجميـــع أفراد 

أســـرته وكل محبيـــه.

قداسة ابلابا ينيع د. ثروت باسييل

نعى قداســـة البابا الدكتور ثروت باسيلي خالل اتصال هاتفي 
أجراه قداسته من مقر إقامته بالخارج بقناة CTV، وقال قداسته: 

»الدكتـــور ثـــروت عالمـــة وأرخـــن فاضـــل فـــي تاريـــخ كنيســـتنا 
زمـــن  وفـــي  أســـقفيتي  أثنـــاء  معـــه  وتعاملـــت  تقابلـــت  المعاصـــر. 
البطريركيـــة، وهـــو إنســـان ونمـــوذج طيـــب جـــًدا، رجل خـــدم الوطن 
خدمـــة فاضلـــة بأمانته وبعلمـــه وبعمله وبفكره وبرؤيته، بعد تخرجه 
مـــن الكليـــة وعملـــه بمجال الدواء ونجاحه وامتيازه بإنشـــاء شـــركات 
ومصانـــع لألدويـــة، ومعلـــوم أن صناعة الدواء هـــي الصناعة الثانية 
فـــي األهميـــة بعـــد الغـــذاء. تميـــزت منتجات شـــركاته بأن لهـــا فاعلية 
وتأثيـــر قـــوي وكان لهـــا ســـمعة طيبـــة فـــي مصـــر وفـــي الـــدول التـــي 

ر إليها. كانـــت ُتصـــدَّ
خـــدم الوطـــن كعضـــو فـــي مجلس الشـــورى، ومن خـــالل غرفة 
صناعـــة الـــدواء، ومـــن خـــالل مشـــاركته فـــي العمل العـــام. وفي هذه 
األعمـــال كان يجـــد احتراًمـــا من الجميع بدًءا مـــن رئيس الجمهورية 

حتـــى أي مســـئول كان يتعامل معه.
إنـــه أحـــد األراخنـــة الـــذي يجـــب أن تـــؤّرخ الكنيســـة لدورهـــم 
الفّعـــال والقـــوي فـــي حيـــاة الكنيســـة خـــالل الســـنوات الماضيـــة، خدم 
بجـــوار البابـــا شـــنوده زمًنـــا طوياًل جـــًدا، كان وكيـــاًل للمجلس المّلي، 
قبـــل  الكنيســـة، خـــدم معـــي  خـــدم أماكـــن وقطاعـــات كثيـــرة داخـــل 
البطريركيـــة أكثـــر مـــن مـــرة كشـــماس بكنيســـتي العـــذراء والقديســـة 

مارينـــا بالســـاحل الشـــمالي.
وخدمتـــه فـــي الرعاية االجتماعية خدمة مشـــهود لها في شـــمال 

مصـــر وفـــي جنوبها. ليس للمســـيحيين فقط ولكـــن لكل المصريين.
أنـــا أشـــهد بعملـــه، وأشـــهد أيًضـــا لزوجتـــه الفاضلـــة وألبنائـــه 
األحبـــاء وبناتـــه وخدمتهـــم ومحبتهـــم، وهـــم يواصلـــون نفـــس العطاء 

والمســـيرة التـــي تعلموهـــا مـــن هـــذا الوالـــد الفاضـــل.
أعـــزي الجميـــع: أســـرته المباركـــة المحبوبـــة لـــدّي، وأســـرة 

.CTV قنـــاة 
نياحتـــه خســـارة كبيـــرة، فآلِخـــر وقـــت كنت أتقابـــل معه وكانت 
لـــه رؤيـــة إيجابيـــة في كل شـــيء. أنا شـــخصًيا أفتقـــد محبته ووجوده 

فـــي خدمة الوطن والكنيســـة«.

االحتفال باذلكرى السنوية األوىل 
لشهداء ابلطرسية

ُأقيم صباح يوم االثنين 11 ديسمبر 2017م، بالكنيسة البطرسية 
بالعباســـية، قداس الذكرى الســـنوية األولى لشـــهداء الكنيســـة البطرســـية 
الذيـــن استشـــهدوا فـــي الحـــادي عشـــر مـــن ديســـمبر مـــن العـــام الماضي 
إثـــر تفجيـــر انتحـــاري لنفســـه بعد دخوله الكنيســـة أثناء القـــداس، والذي 
أدى إلى استشـــهاد 29 من الســـيدات والفتيات إلى جانب أحد العاملين 
بالكنيســـة. شـــارك فـــي القـــداس عـــدد كبيـــر من أحبـــار الكنيســـة، ولفيف 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبان، وأهالي الشـــهداء، وعدد مـــن المصابين، 
وجمـــوع مـــن الشـــعب. وقد نقل نيافـــة األنبا يوليوس للحاضرين تعزية 

قداســـة البابا والموجود خارج البـــالد للعالج. 

اجتمااعت اللجنة املشرتكة لإلعالم 
بني الكنسيتني القبطية والروسية بالاكتدرائية

ُعقـــدت بمقـــر المركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة بالكاتدرائية المرقســـية 
نوفمبـــر  الثالثـــاء 28  حتـــى  األحـــد 26  مـــن  الفتـــرة  فـــي  بالعباســـية، 
2017م، اجتماعات اللجنة المشـــتركة لإلعالم بين الكنســـيتين القبطية 
والروســـية، والتـــي تـــم تشـــكيلها خـــالل زيـــارة قداســـة البابـــا األنبـــا 

تواضـــروس الثانـــي لروســـيا فـــي 2015م.
ضم وفد الكنيســـة الروســـية كالًّ من: السيد فختانغ كيبشيدز نائب 
رئيـــس إدارة المجتمـــع الكنســـي والعالقـــات اإلعالميـــة، والســـيد جوري 
دانيلـــوف مديـــر قســـم المعلومـــات والتحليـــل، والســـيد بافيـــل ليبيديـــف 
مديـــر إدارة العالقـــات مـــع هيـــاكل الدولة، والقس إيليا كوســـيخ رئيس 
إدارة العالقـــات الخارجيـــة للعالقـــات الكنســـية، والقس فيكتور مندوب 
الكنيســـة الروســـية بالقاهـــرة. بينمـــا مثـــل الكنيســـة القبطيـــة وفـــد مكـــون 
مـــن: القـــس بولـــس حليـــم المتحـــدث الرســـمي باســـم الكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية، والســـيدة رانيـــا نعيم المدير التنفيـــذي للمركز اإلعالمي 
للكنيســـة القبطيـــة، والســـيدة رونزي حلمي مديـــر إدارة العالقات العامة 

بالمركـــز اإلعالمي.
تضمـــن اللقـــاء باجتماعاتـــه كلمـــات افتتاحيـــة للوفديـــن، وعـــرض 
لتاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة، وكذلـــك أنشـــطة المركـــز اإلعالمـــي وخطتـــه 
المســـتقبلية، وعرض ألنشـــطة قنوات أغابي وســـي تي في ومي ســـات 
وكوجي، باإلضافة إلى الجلســـة الختامية، وعرض ســـبل التعاون بين 

الكنيســـتين القبطية والروســـية.
وعلـــى هامـــش الزيـــارة قـــام الوفـــد الروســـي بزيـــارة مـــزار مـــار 
مرقس واألنبا أثناســـيوس بالكاتدرائية المرقســـية، والكنيسة البطرسية، 

وكنائـــس وأديـــرة مصـــر القديمة.
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اللكية اإللكرييكية باألنبا رويس 
حتتفل باذلكرى 124 إلاعدة تأسيسها

احتفلـــت الكليـــة اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس – بالقاهرة، يوم 
الرابعـــة والعشـــرين  بالذكـــرى  نوفمبـــر 2017م،   29 األربعـــاء 
بعـــد المئـــة إلعـــادة تأسيســـها. وبهـــذه المناســـبة صلـــى نيافـــة األنبا 
مـــن رمضـــان  العاشـــر  ومدينـــة  الشـــرقية  مراكـــز  أســـقف  مقـــار 
ووكيـــل الكلية، بمشـــاركة عدد من أســـاتذة وطلبـــة الكلية، القداس 
الســـادس  كيرلـــس  البابـــا  بكنيســـة  ذاتـــه،  اليـــوم  صبـــاح  اإللهـــي 
واألرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس بمبنـــى الدراســـة بالكليـــة، وقـــام 
نيافـــة األنبـــا مقـــار بســـيامة ُمســـّجل الكليـــة منير نجيب ســـاويرس 
فـــي درجـــة دياكـــون )شـــماس كامـــل( باســـم »أنيانـــوس« خـــالل 
البنـــاء  بعنـــوان  كلمـــة  القـــداس  بعـــد  نيافتـــه  ألقـــى  كمـــا  القـــداس، 

الروحـــي والبنـــاء التعليمـــي.

االحتفال بالعيد السادس واألربعني 
تلأسيس إيبارشية ابلحرية 

ومطروح واخلمس مدن الغربية 

احتفلـــت مطرانيـــة البحيـــرة ومطـــروح والخمس مـــدن الغربية 
صباح يوم الســـبت 9 ديســـمبر 2017م، بالعيد الســـادس واألربعين 
لتأســـيس اإليبارشـــية وســـيامة مطرانهـــا نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، 
حيـــث تمـــت ســـيامة نيافتـــه أســـقًفا بيـــد مثلـــث الرحمات البابا شـــنوده 
الثالـــث فـــي 12 ديســـمبر 1971م، مـــع تأســـيس اإليبارشـــية، كأول 
إيبارشـــية يتـــم تأسيســـها فـــي عهـــد قداســـته. بـــدأ االحتفـــال بالقـــداس 
األنبـــا  نيافـــة  بحضـــور  بدمنهـــور،  مارمرقـــس  بكرمـــة  اإللهـــي 
باخوميوس وجموع الشـــعب واآلباء كهنة اإليبارشـــية. ووجه نيافة 
األنبـــا باخوميـــوس في كلمته الشـــكر هلل ولآلباء الكهنة والمكرســـين 

والمكرســـات علـــى تعبهـــم وبذلهـــم فـــي الخدمـــة في اإليبارشـــية. 

مؤتمر اللجنة املجمعية 
للصحة انلفسية وماكفحة اإلدمان

ُاخُتِتمـــت ظهـــر يـــوم األربعـــاء 29 نوفمبـــر 2017م، ببيـــت 
المجمعيـــة  اللجنـــة  مؤتمـــر  أعمـــال  بالخطاطبـــة،  مـــارك  ســـان 
للصحـــة النفســـية ومكافحـــة اإلدمـــان، والـــذي ُأقيـــم تحـــت عنـــوان 
والســـلوكية«،  النفســـية  الصراعـــات  مـــن  خـــاٍل  مجتمـــع  »نحـــو 
فـــي  وشـــارك فيـــه اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام والخادمـــات العامليـــن 
مجالـــي الصحـــة النفســـية ومكافحـــة اإلدمـــان، بــــ45 إيبارشـــية مـــن 
برنامـــج  أعضـــاء  جانـــب  إلـــى  المرقســـية،  الكـــرازة  إيبارشـــيات 
الحيـــاة األفضـــل التابـــع ألســـقفية الخدمـــات، ولفيـــف مـــن األطبـــاء 
النفســـيين واألخصائييـــن النفســـيين واالجتماعييـــن بإجمالـــي 200 

مشـــارك.

كان قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثاني قد ألقـــى كلمة 
مســـجلة تـــم عرضهـــا صبـــاح يـــوم االثنيـــن 27 نوفمبـــر 2017م، 
فـــي افتتـــاح المؤتمـــر، أعـــرب خاللهـــا عـــن دعمـــه لخدمـــة الصحـــة 
النفســـية ومكافحـــة اإلدمـــان، وتفاؤلـــه بالجهود التي تبذلهـــا اللجنة، 
والخطـــط المســـتقبلية التـــي وضعتهـــا مؤخًرا لتطويـــر هذه الخدمة.

بينمـــا رّحـــب نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس 
مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، ومقـــّرر اللجنـــة، فـــي كلمتـــه 
ـــص لقضايـــا  بالحضـــور، مشـــيًرا إلـــى أن مؤتمـــر هـــذا العـــام ُخصِّ
النفســـية  بالصحـــة  الكنيســـة  اهتمـــام  إطـــار  فـــي  النفســـية  الصحـــة 
وضـــع  إلـــى  تحتـــاج  كِفئـــة  النفســـيين  المرضـــى  وخدمـــة  ألبنائهـــا 
رؤيـــة جديـــدة لخدمتهـــا بشـــكل فعـــال، كمـــا ألقـــى نيافتـــه محاضـــرة 

تكـــون ناجًحـــا«. بعنـــوان »أروم أن 

واشـــتمل المؤتمـــر علـــى عـــدة محاضـــرات لـــكل مـــن: نيافـــة 
األنبـــا مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا حـــول »ما بيـــن المرض 
عـــن  لـــوزا  ناصـــر  والدكتـــور  النفســـي«،  والمـــرض  الروحـــي 
»األخالقيـــات المهنيـــة للممـــارس«، والدكتـــورة ســـوزان الخولـــي 
والمشـــير«،  النفســـي  والمعالـــج  النفســـي  الطبيـــب  »مابيـــن  عـــن 
والدكتـــور عـــادل محمـــد المدني حول موضوع »العـــالج الجمعي 
ســـامية  والدكتـــورة   .»PTSD الصدمـــة  بعـــد  مـــا  الضطـــراب 
قـــدري عـــن »األبعـــاد االجتماعيـــة للضغـــوط النفســـية«، والدكتور 
ألبـــرت إدوارد عـــن »االكتئـــاب«، ونيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف 
المعـــادي عـــن »أهميـــة الصلـــوات الليتورجيـــة فـــي شـــفاء النفس«، 
والدكتـــورة ريهام عبد الســـميع عـــن »العالج الســـلوكي المعرفي 
للقلـــق«، والدكتورة نانســـي أنســـي حـــول »اكتشـــف مخدومك هل 
هـــو مريـــض نفســـي؟«، وجـــاءت المحاضـــرة األخيـــرة للدكتـــورة 
النفســـيين  للمرضـــى  النفســـية  »المســـاندة  بعنـــوان  إيفـــون صابـــر 

والمدمنيـــن«.

وكان مـــن أهـــم توصيـــات اللقـــاء: االهتمـــام بالصحـــة النفســـية 
وخدمـــة المســـاندة، والبـــدء في إعـــداد كوادر لخدمتهـــم، إلى جانب 
وضـــع مناهـــج علميـــة متخصصـــة لتوعيـــة المخدوميـــن بمختلـــف 
مراحلهـــم الدراســـية، وكذلـــك عمـــل دورات لتوعيـــة األســـر فيمـــا 
وضـــرورة  اإلدمـــان،  وخطـــر  الســـليمة  النفســـية  التربيـــة  يخـــص 
العالجيـــة  المراكـــز  فـــي  العامليـــن  كفـــاءة  لرفـــع  برامـــج  وضـــع 
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إاعدة افتتاح اكتدرائية مار جرجس 
بأبو انلجا، طنطا

ُأقيمت صباح يوم الســـبت 2 ديســـمبر 2017م، صلوات تدشـــين 
كاتدرائيـــة الشـــهيد مارجرجـــس بمنطقـــة أبـــو النجـــا بطنطـــا بعـــد انتهـــاء 
أعمـــال التجديـــد بهـــا عقـــب التفجيـــر اإلرهابـــي الـــذي تعرضـــت لـــه يوم 
أحـــد الشـــعانين الســـابق )الموافـــق 9 أبريـــل 2017م(. صلـــى صلـــوات 
التدشـــين والقداس الذي تالها نيافة األنبا بوال أســـقف طنطا، وشـــاركه 
صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن 
رمضـــان، واألنبـــا كاراس األســـقف العـــام إليبارشـــية المحلـــة الكبرى.

وعقـــب انتهـــاء القـــداس ُأقيـــم حفل رســـمي بهـــذه المناســـبة حضره 
اللـــواء أحمـــد ضيـــف صقـــر محافـــظ الغربيـــة، ولفيـــف مـــن القيـــادات 
التنفيذيـــة واألمنيـــة بالمحافظـــة، والســـيد اللـــواء أ.ح إيهـــاب الفار مدير 
األشـــغال العســـكرية، وعـــدد مـــن قيـــادات وضبـــاط القـــوات المســـلحة، 
حيـــث قامـــوا بإزاحـــه الســـتار عـــن اللوحـــة التذكارية الُمـــدَون بها تأريخ 
للحـــدث. ثـــم ألقـــى القمص بيشـــوي وديع كلمـــة، أعقبها كلمـــة لمحافظ 
الغربيـــة. كمـــا ُعـــِرض فيلـــم تســـجيلي عـــن مراحـــل الترميـــم والتجديـــد 
التـــي ُأجِريت بالكنيســـة، وُعِرض إعـــالن ترويجي لبرومو فيلم »الختم 
الحـــدث وِســـَير  لتأريـــخ  بإنتاجـــه  قامـــت اإليبارشـــية  الـــذي  الخامـــس« 
الشـــهداء، وُاخُتِتـــم الحفـــل بكلمـــة لنيافة األنبا بوال شـــرح خاللها مراحل 
العمـــل فـــي الكاتدرائيـــة، وشـــكر عـــدًدا ممـــن شـــاركوا فـــى العمـــل مـــن 
القـــوات المســـلحة وهيئات أخرى مـــن المحافظة واألمن وغيرها، وفى 
النهايـــة قـــام نيافتـــه مـــع محافـــظ الغربيـــة، واللـــواء أ.ح مديـــر األشـــغال 
العســـكرية، بتوزيع شـــهادات تقدير لعدد من المهندســـين والفنيين الذين 

شـــاركوا فـــى إعـــادة ترميـــم الكاتدرائية.

لقاء ذلوي القدرات اخلاصة بعذراء الزيتون

ُأقيم في كنيســـة الســـيدة العذراء بالزيتون يوم الســـبت 2 ديســـمبر 
2017م، اللقـــاء الروحـــي والثقافي والترفيهي ألبناء الكنيســـة من ذوي 
القـــدرات الخاصـــة، والـــذي نظمتـــه لجنتا خدمـــة ذوي القدرات الخاصة 
بأســـقفية الشـــباب، ومهرجان الكرازة المرقسية. تضمن اليوم عدًدا من 

الفقـــرات التثقيفيـــة والترفيهيـــة المبتكـــرة والمســـابقات المتنوعة. حضر 
اللقـــاء أكثـــر مـــن 500 مـــن ذوي القـــدرات الخاصـــة وبرفقتهـــم ٣50 
خادًمـــا وخادمـــة، يمثلـــون 7 إيبارشـــيات و4 أحيـــاء من أحيـــاء القاهرة.

ُيذَكـــر أن الثاني من ديســـمبر يوافـــق اليوم العالمي لذوي القدرات 
القـــدرات الخاصـــة بأســـقفية  الخاصـــة، وتحـــرص لجنتـــا خدمـــة ذوي 
الشـــباب، ومهرجـــان الكـــرازة المرقســـية علـــى إقامـــة لقـــاء لهـــم في هذا 

اليـــوم مـــن كل عام.

مؤتمر األحلان الـ26 للكهنة 
بدير مار مينا بمريوط

ُأقيـــم فـــي الفتـــرة مـــن ٣ إلـــى 7 ديســـمبر 2017م، مؤتمر األلحان 
الســـادس والعشـــرون لآلباء الكهنة، والذي تنظمه لجنة األلحان واللغة 
القبطيـــة بأســـقفية الشـــباب، بديـــر الشـــهيد مارمينـــا بمريوط. شـــارك في 
المؤتمـــر 70 مـــن اآلبـــاء الكهنـــة يمثلـــون ٣0 مـــن إيبارشـــيات الكـــرازة 
المرقســـية، حيث تم تســـليم أجزاء من القداســـات الثالثة باللغة القبطية، 
باإلضافـــة لعـــدد مـــن المحاضـــرات الرعويـــة والدراســـية والتـــي قدمهـــا 
نيافـــة األنبا كاراس األســـقف العـــام للمحلة الكبرى، واألســـتاذ ميخائيل 
مينـــا مدرس اللغة القبطية واليونانية بالكلية اإلكليريكية باإلســـكندرية.

زيارة وزير اثلقافة دلير مار مينا جببل أبنوب

ديســـمبر  الخميـــس 7  يـــوم  النمنـــم،  حلمـــي  الثقافـــة  قـــام وزيـــر 
2017م، بزيـــارة ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا المعّلـــق بجبـــل أبنـــوب، حيث 
كان فـــي اســـتقباله نيافـــة األنبـــا لوكاس أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط 
الجديـــدة ورئيـــس الديـــر، وعدد من رهبانه. تعـــرف الوزير على معالم 
الديـــر ووزار معـــرض مقتنيـــات الديـــر والكنائـــس األثريـــة. وقـــد رافـــق 
وزيـــر الثقافـــة خـــالل الزيـــارة ســـكرتير عـــام محافظة أســـيوط، ورئيس 
هيئـــة قصـــور الثقافـــة، ورئيس هيئة الكتـــاب، وعدد من أعضاء مجلس 
النـــواب. وقـــد أقيـــم علـــى هامـــش الزيـــارة لقـــاء ُعِرضـــت خاللـــه عـــدد 
مـــن األعمـــال الثقافيـــة لألطفـــال، كمـــا ألقـــى نيافـــة األنبا لوكاس والســـيد 
الوزيـــر وبعـــض الحضـــور بعض الكلمـــات. تأتي الزيـــارة على هامش 

زيـــارة الســـيد وزيـــر الثقافـــة لمحافظة أســـيوط.
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جملة الكرازة - 15 ديسمرب 2017

الـــذي رّحـــب باســـم الجامعـــة ولجنـــة المناقشـــة بالحضـــور مـــن أعضـــاء 
هيئـــة التدريـــس بالكليـــة، واآلباء كهنة كنيســـة مار جرجـــس بخماروية، 

ومجموعـــة مـــن مرتلـــي الكنائس.
وجـــاء مـــن بيـــن توصيات الرســـالة، ضـــرورة تدريس الموســـيقى 
بمعهـــد ديديمـــوس إلعـــداد المرتليـــن التابـــع للكنيســـة القبطيـــة، وكذلـــك 
ضـــرورة تدريـــس األلحـــان القبطيـــة بكليـــة التربيـــة الموســـيقية وإنشـــاء 
قســـم خـــاص بهـــا، لمـــا لهـــا مـــن أصـــول عريقـــة ضاربـــة فـــي التاريـــخ. 
كمـــا أوصـــى الباحـــث باالهتمام بتســـليم األلحـــان لألطفـــال بالكنائس في 
مـــدارس األحـــد ومدارس الشمامســـة، مع الحرص علـــى قراءتها باللغة 

القبطيـــة لالحتفـــاظ بالقيـــم الصوتية الســـليمة.
تخّلـــل المناقشـــة تـــالوة لبعض األلحـــان القبطيـــة مصحوبة بعزف 
علـــى آلـــة العـــود مـــع الصنـــوج والمثلـــث ورددهـــا الحضـــور بتلقائيـــة، 
وقرأها الموســـيقيون من النوتة الموســـيقية. وقد منحت اللجنة الدارس 
درجة الماچســـتير في الموســـيقى مع التوصية بطباعة ونشـــر الرســـالة 
علـــى نفقـــة الجامعـــة وإضافتهـــا لمكتبتهـــا كمرجع هام في هـــذا المجال. 

خالص تهانينا للمرتل سعد بطرس.

القمص ميخائيل حكيم 
شيخ كهنة إيبارشية إخميم وساقلته

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة، القمـــص ميخائيل حكيم 
القمص فلتاؤس، كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بقرية العزبة 
والعـــرب، وأقـــدم كهنة إيبارشـــية إخميم وســـاقلته، عن عمر يناهز 
ـــا في نوفمبر 1966م  76 عاًما. ُوِلد في عام 1941م، وســـيم قسًّ
بيـــد مثلـــث الرحمـــات األنبـــا بطـــرس مطـــران إخميم وســـوهاج، ثم 
اســـتراح بســـالم فجر يوم األربعاء 29 نوفمبر 2017م، بعد فترة 
مـــرض وجيـــزة، وبعـــد أكثـــر من نصف قرن فـــي خدمة مذبح هللا. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا بســـاده أســـقف إخميم وســـاقلته، 

ولمجمع كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

القمص كريلس إبراهيم 
كاهن كنيسة العذراء مريم بإيبارشية بنها وقويسنا

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة صبـــاح يـــوم الســـبت 9 
ديســـمبر 2017م، القمص كيرلس إبراهيم، كاهن كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء مريـــم بســـندنهور التابعـــة إليبارشـــية بنهـــا وقويســـنا، عـــن 
عمـــر يناهـــز ثمانيـــن عاًمـــا، بعـــد حوالـــي 50 عاًمـــا فـــي خدمـــة 
الكهنـــوت. ُوِلـــد عام 19٣7م، وســـيم كاهًنا فـــي 2 يونيو 1968م. 
وقـــد ُأقيمـــت صـــالة الجنـــاز علـــى روحـــه الطاهرة في مســـاء اليوم 
ذاته بحضور نيافة األنبا مكســـيموس أســـقف اإليبارشـــية. خالص 
تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مكســـيموس، ولمجمع كهنة اإليبارشـــية، 

وأســـرته وكل محبيه.

ورشة العمل اثلاثلة ملؤسسة القديس مرقس 
تلوثيق الرتاث عن »مصادر الطقوس القبطية«

القديـــس مرقـــس لتوثيـــق  البرنامـــج األكاديمـــي لمؤسســـة  ضمـــن 
التراث، انعقدت ورشـــة العمل الثالثة للمؤسســـة عن “مصادر الطقوس 
القبطيـــة” تحـــت رعايـــة قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي. أدار 
ورشـــة العمل د. يوحنا نســـيم يوســـف، أســـتاذ الدراســـات القبطية بكلية 
الضـــوء  يوحنـــا  د.  ألقـــى  بأســـتراليا.  الالهوتيـــة  أثناســـيوس  القجيـــس 
علـــى النصـــوص اآلبائيـــة التـــي ُتَعـــد مصـــدًرا للطقـــس القبطـــي بدايـــة 
مـــن العصـــور األولـــى للمســـيحية مـــروًرا بعظـــات المعموديـــة لكيرلـــس 
األورشـــليمي، وكتابات بطرس القّصار وغيرهما. ثم عرج على ســـير 
القديســـين كمصـــدر للطقـــس القبطـــي، وعقـــد مقارنة بين قصـــة هيالريا 
ومـــا ورد بهـــا مـــن قـــراءات مقارنـــة مـــع القـــراءات الكنســـية الحاليـــة. 
وفـــي النهايـــة –وربمـــا للمـــرة األولـــى- ألقـــي د. يوحنـــا الضـــوء علـــى 
المصـــادر اإلســـالمية لدراســـة الطقـــس القبطـــي، وطلـــب مـــن الحضور 
)أكثـــر مـــن خمســـين( أن يقـــرأوا مـــا كتبـــه القلقشـــندي والمقريـــزي عـــن 
طقـــوس القبـــط فـــي زمانهـــم خاصـــة عـــن األعيـــاد وترتيبها وطقوســـها. 
اســـتضاف معهـــد الرعايـــة الورشـــة، ومنحهـــا مدرجـــه الرئيســـي لُتعَقـــد 
فيه. شـــارك بالحضور عدد من الباحثين المصريين الشـــباب من عدد 
مـــن الجامعـــات المصريـــة مـــن أهـــل التخصص، كما شـــارك عدد كبير 
مـــن اآلبـــاء الرهبـــان والكهنة والخدام من مختلف إيبارشـــيات الكرازة. 
فـــي نهايـــة الورشـــة كرمـــت المؤسســـة د. يوحنا لتعاونه المســـتمر معها 
ألكثـــر مـــن عقديـــن مـــن الزمـــان، وألقـــى د. إبراهيـــم ســـاويرس ملخًصا 
لـــورش العمـــل القادمـــة عـــن المخطوطات القبطيـــة، ومناهج البحث في 
الدراســـات القبطيـــة وغيرهـــا. أشـــرف علـــى تنظيم الورشـــة د. أشـــرف 
ناجـــح ســـكرتير عـــام المؤسســـة، ومـــدام هبـــة غبـــور وأ. مـــالك نصحي 

مـــن فريـــق العمل بالمؤسســـة.

درجة املاچستري يف املوسييق القبطية 
للمرتل سعد بطرس شانودي

مرتل كنيسة مار جرجس بخمارويه بشبرا

بالزمالـــك، جامعـــة حلـــوان،  الموســـيقية  التربيـــة  بكليـــة  نوقشـــت 
بطـــرس  ســـعد  المرتـــل  الباحـــث  مـــن  المقدمـــة  الماچســـتير  رســـالة 
شـــانودي، مرتل كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بخماروية بشبرا، والتي 
حملـــت عنـــوان »ألحـــان بعض الطقوس الكنســـية وعالقتها بالمناســـبات 
االجتماعية«، وذلك يوم الســـبت 2 ديســـمبر 2017م. وقد ترأس لجنة 
المناقشـــة وأشـــرف على الرســـالة األســـتاذ الدكتور يســـري الحامولي، 
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عـــن ســـيدنا الحبيـــب، قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثاني، الذي 
اختارتـــه العنايـــة اإللهيـــة ليجلـــس علـــى عـــرش مـــار مرقـــس الرســـول. 
أود أن أســـطر بعـــض الكلمـــات عـــن أعمـــال قداســـته في محوريـــن: بابا 
التنظيـــم الكنســـي، وبابـــا العالقـــات الكنســـية، كمـــا نشـــهد علـــى مـــدى 

الخمســـة أعـــوام الماضيـــة.

أواًل: بابا التنظيم الكنسي:

كمـــا قـــال قداســـته منـــذ البدايـــة: »نحـــن نســـعي لوجـــود نظـــام لـــكل 
شـــيء«، ولذلـــك تـــم وضـــع لوائـــح وقوانيـــن لـــإلدارة الكنســـية علـــى كل 
المســـتويات ولـــم تكـــن هنـــاك مـــن قبل، مثل لوائـــح تنظيم وخدمـــة اآلباء 
الكهنة، ولوائح األحوال الشـــخصية وفيها تم تقســـيم المجلس اإلكليريكي 
إلـــى ســـت دوائـــر وتـــم تعديل الالئحة لتناســـب الظـــروف الحالية، الئحة 
أكاديميـــة العلـــوم الالهوتية والدراســـات القبطية، الئحـــة العالقات العامة 
باإليبارشـــيات، إضافـــة لوائـــح طبيـــة للمقبلين على الـــزواج، لوائح تنظيم 
الخدمة والتربية الكنســـية، خطة تدريب قيادات الخدمة فى اإليبارشـــيات 
)كهنـــة – أمنـــاء – رؤســـاء وأعضـــاء مجالـــس( علـــى مهـــارات القيـــادة، 
دليـــل الرهبنـــة القبطيـــة وإدارة الحيـــاة الديريـــة، الئحـــة مجالـــس الكنائس، 
دليـــل األب األســـقف ونظـــم إدارة اإليبارشـــية، الئحـــة التكريـــس البتولي، 
الئحـــة المرتليـــن، دليـــل خدمـــة الرعاية االجتماعية في كل اإليبارشـــيات 
مـــع مشـــروع قاعـــدة بيانـــات إخـــوة الـــرب، دليـــل مشـــروع »علـــم ابنـــك« 
علـــى مســـتوى كل اإليبارشـــيات، تثبيـــت الهويـــة القبطيـــة فـــي الخـــارج 
بوضـــع الئحـــة بتثبيـــت اســـم التبعية لبطريركية األقبـــاط األرثوذكس بكل 
مؤسســـاتنا بالمهجـــر وعلـــى كروت عضوية اآلبـــاء بالمهجر. وربما من 
أهـــم اللوائـــح والقوانيـــن هـــو قانون بناء الكنائس من بعـــد 160 عاًما من 
الصراع لوضعه، بل وضع لوائح لزيارة رؤســـاء الدول والســـفراء لمقابلة 
قداســـة البابـــا لئـــال ُتعـــَزل الكنيســـة عـــن الوطـــن، وأيًضـــا يماثلهـــا تثبيـــت 
المشـــاركة الوطنيـــة واالعتـــراف بـــدور األقبـــاط فـــى حيـــاة الوطـــن. حتى 
أتـــت الســـاعة لوضـــع بروتوكـــول لزيـــارة رئيـــس الدولة المصرية لقداســـة 
البابـــا فـــي االحتفـــال باألعيـــاد وهـــو شـــيء جديـــد تماًمـــا علـــى الكنيســـة 
القبطيـــة، وظهـــر مـــع الزيارات المفرحة للرئيـــس عدلي منصور والرئيس 
عبد الفتاح السيســـي لقداســـة البابا في قداســـات األعياد السيدية الكبرى. 
وهنـــاك لوائـــح لوضـــع مشـــروعات إلحيـــاء المجتمـــع المصـــري والقبطـــي 
مًعـــا مـــن خالل المكتب البابوي للمشـــروعات. وهنـــاك لوائح قد ُوِضعت 
لتنظيـــم العمـــل بالديـــوان البابوي، ولحفظ كل ما تمتلكه الكنيســـة القبطية 
فـــي قواعـــد بيانـــات إلكترونيـــة تعمـــل على مســـتوى المؤسســـات العالمية 
لت بالورقـــة والقلـــم علـــى مـــدى مئات  لحفـــظ هويتنـــا وأمالكنـــا التـــي ُســـجِّ
الســـنين، واآلن تحولـــت إلـــى األرشـــيفات اإللكترونيـــة التـــي ال يأكلهـــا 
الســـوس والعـــث. وغيـــره مـــن الكثيـــر مـــن اللوائـــح والتظيمـــات التـــى ال 
تســـعها هـــذه المقالـــة. لـــك أن تتخيـــل كل ذلـــك قـــد تـــم دراســـته ثـــم تفعيله 

في خمســـة أعـــوام فقط.

ثانيــًــــا: بــــابـــــــا 
الكنسية: العالقات 

بكل حكمـــة وبنفس 
الفكـــر التنظيمـــــــــــي في 
العمـــــــــــــــل والحـــــــــــوارات 
فتـــح قداســـة البابـــا قلبـــه 
بالحـــب فـــي الســـير في 
طريـــق الوحدة الكنســـية 

التـــي ينتظرهـــا المســـيح لـــه المجـــد من كل المســـيحيين، بدايـــة بالحـــــــــــــــوار 
المعجـــــــون بالحب. فقــــــــــد أخـــــــــــــذ قداسته شعار »المحبــــة التسقط ابًدا«، 
وُأطِلـــق عليـــه »بابـــا المحبـــة«. وتراه يتعامـــل ويتحاور بهـــذا الحب، فتقابل 
مـــع بابـــا رومـــا هنـــاك وفـــي الكاتدرائية بالعباســـية، حتى أن ذبيحة شـــهداء 
األقبـــاط أصبحـــت جـــزًءا مـــن أجندة بابا روما في كل أحاديثه بســـبب حبه 
لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني. ولقاءات قداســـته المتكـــررة مع بطريرك 
الـــروم األرثوذكـــس وبطريـــرك األقبـــاط الكاثوليـــك. وفي زيارة قداســـته لبابا 
روســـيا تـــم وضـــع بروتوكـــول للتعـــاون بيـــن الكنيســـتين، ثـــم قيام وفـــد رفيع 
المســـتوي برئاســـة األرشـــمندريت فالريـــت بوليكوف رئيس لجنـــة العالقات 
الخارجيـــة بالكنيســـة الروســـية بزيـــارة البابـــا تواضـــروس بمصـــر، وقـــد تـــم 
وضـــع لوائـــح للعالقـــات بيـــن الكنيســـتين. ومـــن حكمـــة قداســـته أيًضـــا قـــام 
لـــكل الكنائـــس المصريـــة بالكاتدرائيـــة المرقســـية  بعمـــل اجتمـــاع صـــالة 
بالعباســـية مـــن أجـــل الوحـــدة فـــي أســـبوع الصـــالة العالمـــي. ومـــن تعاليـــم 
قداســـته أنه »في وجود المحبة يتواجد هللا، ألن هللا محبة، وفي وجود هللا 
ُتســـَمع الصـــالة«. كل هـــذا يقدمـــه قداســـة البابـــا قبل فتح أبـــواب الحوارات 
الالهوتيـــة والعقائديـــة. »ازرع الحـــب فتســـتدعي هللا فتقتـــرب االختالفـــات، 
وليـــس بالعكـــس«. ثـــم نجد زيارات قداســـته للخـــارج ولقاءاته التـــي يتقدمها 
الحـــب أواًل، مثـــل مقابالتـــه لرؤســـاء الكنائـــس بالســـويد وفنلنـــدا وانجلتـــرا 
وإثيوبيـــا، وربمـــا مـــن أهمهـــا زيـــارة قداســـته للكنيســـة اليونانيـــة التـــي كانـــت 
األولـــى مـــن نوعهـــا منـــذ قـــرون كثيـــرة، وفيهـــا قـــد كســـر قداســـة البابا بحر 
الثلـــج الـــذي كان يفصـــل الكنيســـتين، كلـــه بالحـــب والحكمـــة. وأخيـــًرا زيارة 
قداســـته أللمانيا لحضور مؤتمر مســـيحيي الشـــرق األوســـط، تلك المنطقة 
التـــي تـــم تغييـــر معالمها في كل بلدان الشـــرق األوســـط ماعدا في مصر، 

يحميهـــا الرب.

ويوجد الكثير جًدا من تفاصيل هذه الزيارات التي نحتاج لمســـاحات 
أكبـــر فـــي الكتابـــة، وفيهـــا نـــرى الكثيـــر مـــن عمـــل النعمـــة اإللهيـــة في كل 
تحركات قداســـة البابا الممزوجة بالحب والحكمة واالبتســـامة الدافئة التي 

التفارق وجه قداســـته فـــي كل مقابالته. 

نحتـــاج أن نصلـــي مـــن أجل قداســـته كثيًرا لكي مـــا يكمل خدمته التي 
بدأت بجلوســـه على عرش مار مرقس الرســـول. طالبين صلوات قداســـته 

عنـــا نحـــن أوالده وخدامـــه. وإللهنا المجـــد الدائم إلى األبد. آمين.

يكتب
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إن هللا المعــطـــــــــاء: 
وعوده باستمـــرار مملــــوءة 
بالعطاء. نلمـــــــح ذلك من أول سفر التكوين إلى 
سفر الرؤيا. وسنحـــــــاول اآلن أن نعرض بعًضا 
منهـــا، لنـــرى كـــم أن الـــــــرب طيب وسخـــــــــي جًدا 

فـــي وعوده...
+ أول وعــــــد قدمــــــــه هللا، كــــان ألبوينــــا 

األوليـــن آدم وحواء.
»َوَباَرَكُهـــُم هللُا َوَقـــاَل َلُهـــْم: َأْثِمـــُروا َواْكثُـــُروا 
َواْمـــأُلوا اأَلْرَض، َوَأْخِضُعوَهـــا، َوَتَســـلَُّطوا َعَلـــى 
ـــَماِء َوَعَلـــى ُكلِّ  َســـَمِك اْلَبْحـــِر َوَعَلـــى َطْيـــِر السَّ

َعَلـــى اأَلْرِض« )تـــك28:1(. َيـــِدبُّ  َحَيـــَواٍن 
هكـــذا أعطاهـــم البركـــة والكثـــرة والســـلطة، 
وأصبـــح اإلنســـان هـــو خليفـــة هللا فـــي أرضـــه، 
يتوالهـــا ويحكمهـــا.. ومـــازال هـــذا الوعـــد ســـارًيا 
حتى اآلن.. إنها ســـلطة على الطبيعة. فاألســـد 
الجبـــار ملـــك الوحـــوش، يأخذه اإلنســـان ويضعه 

فـــي قفـــص، فيتفـــرج النـــاس عليـــه.
+ ثانـــي وعـــد نذكره، كان ألبينـــا إبراهيم، 

إذ قـــال له:
ـــَم  ـــًة َعِظيَمـــًة َوُأَبـــاِرَكَك َوأَُعظِّ »َفَأْجَعَلـــَك ُأمَّ
اْســـَمَك، َوَتُكوَن َبَرَكًة. َوُأَبـــاِرُك ُمَباِرِكيَك، َواَلِعَنَك 
اأَلْرِض«  َقَباِئـــِل  َجِميـــُع  ِفيـــَك  َوَتَتَبـــاَرُك  َأْلَعُنـــُه. 
)تك٣،2:12(. كما وعده أيًضا بأن عدد نســـله 
يكـــون كنجـــوم الســـماء ال ُيعـــد )تـــك6،5:15(.

إنه وعد بالبركة. وتكررت وعود هللا بالبركة 
كثيـــًرا فـــي الكتـــاب المقـــدس. ولكنـــه يضيـــف هنا 
عبارة »َوَتُكوَن َبَرَكًة«. وهكذا كان كل أوالد هللا: 
كمـــا كان يوســـف بركـــة فـــي بيت فوطيفـــار وكل 
أرض مصـــر. وكمـــا كان إيليـــا بركـــة فـــي بيـــت 
أرملـــة صرفـــة صيـــدا.. وكثيـــرون صـــاروا بركـــة 
فـــي العالـــم، نتبـــارك بأماكنهم وآثارهـــم ورفاتهم..

لنـــا أن نكـــون بركـــة. فليتنـــا  إن هللا يريـــد 
نحافـــظ علـــى هـــذا.

+ والجميـــل أيًضـــا فـــي وعـــد هللا إلبراهيـــم 
قولـــه »َوُأَبـــاِرُك ُمَباِرِكيـــَك، َواَلِعَنـــَك َأْلَعُنـــُه«. إًذا 
الشـــخص الـــذي يلعنـــك، لســـت أنـــت الـــذي تـــرد 

عليـــه، هللا هـــو الـــذي يلعنـــه، فاطمئـــن.
+ هنـــاك وعـــد هللا ألبينـــا يعقـــوب، وهـــو 

هـــارب مـــن عيســـو أخيه:
قــــــــــال هللا »َوَهــــــــــــا َأَنا َمَعـــــــــــَك، َوَأْحَفُظــــــــــَك 
َك ِإَلى هــــــــــــــِذِه اأَلْرِض«  َحْيُثَمــــــــــا َتْذَهــــــــــــُب، َوَأُردُّ

)تـــك15،14:28(. إنـــه وعـــد بالحفظ.
والوعـــد بالحفـــظ موجـــود عبـــر األجيـــال »الـــرَّبُّ 
الـــرَّبُّ  َنْفَســـَك.  َيْحَفـــُظ  َشـــّر.  ُكلِّ  ِمـــْن  َيْحَفُظـــَك 
َيْحَفـــُظ ُخُروَجـــَك َوُدُخوَلـــَك« )مـــز8-7:121(.

هللا حفـــظ أشـــخاًصا، وحفـــظ أمًمـــا، وحفـــظ 
الكنيســـة إلـــى هـــذا اليـــوم وحافـــظ األطفـــال هـــو 
الـــرب )مـــز6:116(. الـــرب حفظ الفتيـــة الثالثة 

في أتون النار، وحفظ دانيـــــال في جب األسود، 
وحفـــظ يونـــان فـــي جوف الحوت، ويقـــول المرتل 
»ِإَذا ِسْرُت ِفي َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت اَل َأَخاُف َشرًّا، 

أَلنَّـــَك َأْنَت َمِعـــي« )مز2٣(.
إنـــه حفـــظ يدعـــــــــو إلـــى االطمئنـــــــــــان وإلى 
الســـالم الداخلـــي. وهـــو أحياًنـــا حفظ مباشـــر من 

هللا، وأحياًنـــا بواســـطة مالئكتـــه وقديســـيه.
+ وعـــد آخـــر قاله هللا ليشـــوع بـــن نون، 

بعـــد موت موســـى النبي.
كان يشـــوع خائًفـــا. ولكـــن هللا وعـــده قائـــاًل: »اَل 
َيِقـــُف ِإْنَســـاٌن ِفـــي َوْجِهـــَك ُكلَّ َأيَّـــاِم َحَياِتـــَك. َكَمـــا 
ُكْنـــُت َمـــَع ُموَســـى َأُكـــوُن َمَعـــَك. اَل أُْهِمُلـــَك َواَل 

)يـــش6،5:1(. ْع«  َوَتَشـــجَّ ْد  َتَشـــدَّ َأْتـــُرُكَك. 
طبًعـــا هللا دائًمـــا مع الضعفاء أو الشـــاعرين 
بضعفهم: يشجعهم بوعوده حتى ال يخافوا. وهنا 
نقـــف أمـــام عبـــارة »اَل َيِقـــُف ِإْنَســـاٌن ِفـــي َوْجِهـــَك 
ُكلَّ َأيَّـــاِم َحَياِتـــَك«. ولعـــل البعض يعجب فأعداء 
كثيـــرون وقفـــوا ضـــد األبـــرار! ولكـــن تفســـير ذلك 
إنهـــم قـــد يقفون ضدهم، ولكنهم ال يقوون عليهم. 
كمـــا قـــال الـــرب ألرميـــا النبـــي: »َفُيَحاِرُبوَنـــَك َواَل 
 ، ـــي َأَنـــا َمَعـــَك، َيُقـــوُل الـــرَّبُّ َيْقـــِدُروَن َعَلْيـــَك، أَلنِّ

ألُْنِقـــَذَك« )أر19:1(.
اإلنســــــــــان البــــــــــــار، القــــــــــوي من الداخــــــــل، 
ال يخــــــــــاف ولـــو وقـــف العالـــم كلـــه ضـــده. قيــــــــل 
للقديس أثناســـيوس الرســـولي – في صراعه ضد 
األريوسيين – »العالم كله ضدك يا أثناسيوس«، 
فأجـــاب فـــي قـــوة »وأنـــا ضـــد العالـــم« لذلـــك لقبوه 

.Contra Mundum
يقـــول المزمور »َقاَم ُمُلـــوُك اأَلْرِض، َوَتآَمَر 
َؤَســـاُء َمًعا َعَلى الرَّبِّ َوَعَلى َمِســـيِحِه« فكانت  الرُّ
ـــَماَواِت َيْضَحُك. الرَّبُّ  ـــاِكُن ِفي السَّ اإلجابة: »َالسَّ

َيْســـَتْهِزُئ ِبِهْم« )مز4،2:2(.
نعـــم إن وعـــود هللا تعطــــــــي اإلنســـــــــــان قـــوة 
وسالًما. فعلينا أن نحفظ في ذاكرتنا تلك الوعود 

المشـــجعة ونســـتخدمها حينما يلزم..
لكـــن ال نعتمـــد علـــي وعـــود هللا بينمـــا نســـلك فـــي 
الخطـــأ. فالســـيد الـــرب كمـــا وعـــد يشـــوع، قـــال له 
ـــِريَعِة ِمْن َفِمَك، َبْل  أيًضا »اَل َيْبَرْح ِســـْفُر هِذِه الشَّ
َتْلَهـــُج ِفيـــِه َنَهاًرا َوَلْياًل، ِلَكْي َتَتَحفََّظ ِلْلَعَمِل َحَســـَب 
ُكلِّ َمـــا ُهـــَو َمْكتُـــوٌب ِفيـــِه. أَلنَّـــَك ِحيَنِئـــٍذ ُتْصِلـــُح 

َطِريَقـــَك َوِحيَنِئـــٍذ ُتْفِلُح« )يـــش8،7:1(.
فلكي يكون الرب معــــك، ينبغي أن تكــــون 

أنت أيًضا معه.
+ وعـــد آخـــر قاله الرب لبولس الرســـول 

في كورنثـــوس، وهو:
»اَل َتَخـــْف، َبـــْل َتَكلَّـــْم َواَل َتْســـُكْت، أَلنِّي َأَنا 
َمَعَك، َواَل َيَقُع ِبَك َأَحٌد ِلُيْؤِذَيَك« )أع10،9:18(.

وفعـــاًل، تكلم القديس بولــــــــــــس، ولم يــــــــــؤذه 
أحـــد هناك.

+ بقيـــت وعود الرب في ســـفر الرؤيـــــــا. 
وما أكثرهـــا للغالبين.

أذكـــر مـــن بينهـــا قـــول الــــــــرب »َمـــْن َيْغِلُب 
َفَســـُأْعِطيِه َأْن َيْجِلـــَس َمِعـــي ِفـــي َعْرِشـــي، َكَمـــا 
َغَلْبـــُت َأَنـــا َأْيًضـــا َوَجَلْســـُت َمَع َأِبي ِفي َعْرِشـــِه« 

)رؤ٣:21(.

هـــذا وعـــد فـــي منتهـــــــى الســـمو والعظمـــة، 
ولكن من يســـتطيع أن يصل إليه، إال الغالبون، 
الذيـــن غلبـــوا أنفســـهم وغلبـــوا الشـــهوات والمـــادة، 
وغلبـــوا العالـــم والشـــيطان.. حينئـــذ يســـتحقون أن 

يجلســـوا مـــع الـــرب في عرشـــه..

فلنتنــــــــــــــاول إًذا بعًضا من وعـــــــــود الــــــــــــرب 
لرعـــاة الكنائس:

واســـمها  ســـميرنا،  كنيســـة  لراعـــي  قـــال   +
مأخـــوذ مـــن المـــر، وكانـــت تقاســـي اضطهادات 
ـــا َأْنـــَت  شـــديدة.. قـــال لـــه: »اَل َتَخـــِف اْلَبتَّـــَة ِممَّ
َعِتيـــٌد َأْن َتَتَألَّـــَم ِبـــِه..« )رؤ10:2(. لـــم يقـــل 
لـــه إنـــي ســـأمنع عنـــك األلـــم، بـــل ال تخـــف ممـــا 
ســـوف تتألـــم بـــه.. ذلـــك ألن اآلالم بركـــة. وقـــد 
قال الكتاب »َقْد ُوِهَب َلُكْم أَلْجِل اْلَمِســـيِح اَل َأْن 
ُتْؤِمُنـــوا ِبـــِه َفَقـــْط، َبـــْل َأْيًضـــا َأْن َتَتَألَُّمـــوا أَلْجِلـــِه« 
)فـــي29:1(. إًذا ال تخـــف مـــن األلـــم. بـــل »ُكْن 
َأِميًنـــا ِإَلـــى اْلَمـــْوِت َفَســـُأْعِطيَك ِإْكِليـــَل اْلَحَيـــاِة«. 
وإكليـــل الحيـــاة هـــو وعد آخر يحلم بـــه الجميع..

+ مـــن أجمـــل الوعـــود أيًضا مـــا قاله الرب 
لراعـــي كنيســـة فيالدفيـــا: »َهَنَذا َقْد َجَعْلُت َأَماَمَك 
َباًبـــا َمْفُتوًحـــا َواَل َيْســـَتِطيُع َأَحـــٌد َأْن ُيْغِلَقـــُه« 
تقولـــه  كانـــت  بمـــا  يذكرنـــا  إنـــه  )رؤ٣:8،7(. 
جداتنـــا العواجيـــز قائـــالت »روح يـــا ابنـــي، ربنـــا 
يفتحهـــا عليـــك«.. حًقـــا إن ربنـــا حينمـــا يفتح باًبا 
أمام إنســـان، ال يســـتطيع أحد أن يغلقه.. يكفيك 
إًذا أن تصلـــي لكـــي يفتـــح لـــَك الـــرب أمامـــك. 
وأرفـــع هـــذه الصـــالة كلما تتقدم إلى مشـــروع من 
المشـــروعات أو أيـــة خطـــة مـــن الخطـــط. مـــن 
الجائـــز أن باًبـــا تفتحـــه أنـــت لنفســـك، أو يفتحـــه 
لـــَك أنـــاس آخـــرون. هـــذا كلـــه غير البـــاب الذي 
يفتحـــه هللا أمامـــك، فال يســـتطيع أحـــد أن يغلقه.

والعجيـــــــــب أن الـــرب يقـــــــــــول أيًضا لمالك 
كنيســـة فيالدلفيـــا عـــن الذيـــن يعادونـــه: »هَنـــَذا 
ِرْجَلْيـــَك،  َأَمـــاَم  َوَيْســـُجُدوَن  َيْأُتـــوَن  ُرُهـــْم  ُأَصيِّ
ـــي َأَنـــا َأْحَبْبُتـــَك« )رؤ9:٣(. هـــذا  َوَيْعِرُفـــوَن َأنِّ
الســـجود ليـــس هـــو ســـجود العبـــادة، حاشـــا! بـــل 
هـــو ســـجود المهابـــة والمخافـــة. كما يوجـــد أيًضا 
ســـجود لمجـــرد االحتـــرام. فليـــت البعـــض يلتفـــت 
إلـــى هذا التفريق، وبخاصة أخوتنا من الطوائف 
األخـــري. فهنـــا تعليـــم كتابي من فم الرب نفســـه.

إن وعـــود هللا كثيـــرة كمـــا قلـــت لكـــم، مـــن 
ســـفر التكويـــن إلـــى ســـفر الرؤيـــا، علـــى مـــدى 
العصـــور كلهـــا.. وهللا ال يرجـــع فـــي شـــيء مـــن 

وعـــوده أبـــًدا.

فليكـــــــــــن الرب معكـــــــــــم جميًعا، ولتتحقـــــــــق 
فيكـــم وعوده.
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عظة األربعاء 25 أكتوبر 2017م من كنيَسة المالك ميخائيل في بيت الكرمة بكنج مريوط

جـــاء فـــي رســـالة معلمنا بولس الرســـول إلى 
أهـــل فليبـــي، هـــذه الرســـالة التـــي كتبهـــا القديـــس 
بولـــس وهـــو فـــي الســـجن، ونســـميها رســـاله الفـــرح 
رغـــم أنـــه كان فـــي الســـجن، جـــاء فيهـــا: »فقـــط 
إذا  الَمســـيِح، حتَّـــى  َيِحـــقُّ إلنجيـــِل  كمـــا  عيشـــوا 
ُأموَرُكـــْم  ُكنـــُت غائًبـــا أســـَمُع  ِجئـــُت ورأيُتُكـــْم، أو 
أنَُّكـــْم تثُبتـــوَن في روٍح واِحـــٍد، ُمجاِهديَن َمًعا بَنفٍس 
فيَن بَشـــيٍء ِمَن  واِحَدٍة إليماِن اإلنجيِل، َغيَر ُمَخوَّ
َنـــٌة للَهـــالِك،  الُمقاِوميـــَن، األمـــُر اّلـــذي هـــو لُهـــْم َبيِّ
ـــُه قـــد  وأّمـــا لُكـــْم فللَخـــالِص، وذلـــَك ِمـــَن هللِا. ألنَّ
ُوِهـــَب لُكـــْم ألجِل الَمســـيِح ال أْن تؤِمنوا بِه فقط، 
بـــل أيًضـــا أْن تتألَّمـــوا ألجِلـــِه. إذ لُكـــُم الِجهـــاُد 
 .». ، واآلَن تســـَمعوَن فيَّ َعيُنـــُه اّلـــذي رأيُتمـــوُه فـــيَّ

)فـــي٣0-27:1(.

أواًل: ما هو األلم؟
األلـــم هـــو هبـــة مـــن هللا أي عطيـــة، وهـــذه 
العطيـــة اإللهيـــة موازيـــة تماًمـــا لعطيـــة اإليمـــان، 
عطيـــة  نـــال  المســـيحي  اإلنســـان  أن  بمعنـــى 
اإليمـــان هبـــة من ربنا، وهذه العطيه تتســـاوى مع 
عطيـــة األلـــم. ولذلـــك فنحـــن نحتفل بالمســـيح في 

اآلالم.  أســـبوع 
وإن كان األلم الذي يســـمح به هللا لإلنســـان 
هـــو عطيـــة ونعمـــة، فهـــو فـــي نفـــس الوقـــت كثير 
جـــًدا فـــي حيـــاة اإلنســـان، إذ يصاحبـــه فـــي رحلته 
علـــى األرض. ففـــي والدة اإلنســـان تبـــدأ حياتـــه 
بـــآالم لـــألم، وبعـــد الوالدة تفرح ألنها أتت بإنســـان 
جديـــد إلـــى العالـــم، ثـــم يمـــر اإلنســـان بألـــم الفطام 
بعد ســـنة أو ســـنتين لكي يكبر وينمو، ثم متاعب 
فتـــرة الدراســـة األولـــى، يعقبهـــا آالم فتـــرة المراهقـــة 
التـــي ينتقـــل فيها من الطفولة إلى الشـــباب. وحين 
تنتهـــي فتـــرة الدراســـة بـــكل متاعبهـــا تبـــدأ متاعـــب 
العمـــل، ثـــم فتـــرة االرتبـــاط والـــزواج بمشـــاكلها، ثم 
إنجـــاب األطفـــال وتربيتهم بمـــا يحمله من متاعب 
إلـــى أن يكبـــروا، وبعدهـــا تبـــدأ آالم فتـــرة الكبر…

وقـــد تعترضـــه بعض اآلالم مثل الفشـــل في 
مرحلـــة الدراســـة أو العمـــل أو االرتبـــاط، أو أن 
تظهـــر بعـــض المتاعـــب أو األمـــراض لـــه أو لمن 

حولـــه. أو قـــد يفقـــد بعًضـــا مـــن أحبائه…
لكـــن كل هـــذه المراحـــل مـــن األلـــم توصلنـــا 
هبـــة ووســـيلة إلنضـــاج  فاأللـــم  لفائـــدة عظيمـــة، 
الشـــخصية. ولذا قال القديـــس يوحنا الذهبي الفم: 
»ال تشـــتِه حيـــاة خاليـــة مـــن األلـــم أو الضيـــق، 
فهـــذا ليـــس فيـــه خيـــر لـــك«، فاأللـــم مثـــل النـــار 
التـــي ينضـــج بهـــا األكل، فـــاآلالم تصنع شـــخًصا 
ناضًجـــا. طاغـــور شـــاعر الهنـــد العظيم لـــه عبارة 
جميلـــة: »الحـــب كالبخـــور ال تظهـــر رائحتـــه إال 
إذا اكتـــوت بالنـــار«. كمـــا أن األلـــم فيـــه مشـــاركه 
لآلخريـــن ومشـــاركة مـــع المســـيح، فالمســـيح يتألـــم 

معـــك كمـــا أنـــت تتألـــم معه.

ثانًيا: ما هي فوائد األلم؟
١. تنقية حياة اإلنسان

وســـهواته،  وخطايـــاه  ضعفاتـــه  مّنـــا  فلـــكلٍّ 
وقـــد تلهيـــه الدنيـــا. وكمـــا نقولـــه فـــي صـــالة النـــوم 
فـــي المالهـــي يســـتوجب  المنقضـــي  العمـــر  »إن 

الدينونـــة«، ولذلـــك قـــد تأتـــي فترات األلـــم في حياة 
اإلنســـان لكـــي مـــا ينظر إلى نفســـه وتكون وســـيلة 
لتنقيتـــه. كمـــا في حياة أيـــوب الصديق، الذي كان 
إنســـاًنا بـــاًرا، يتقـــي هللا. ولكـــن كانـــت فيـــه خطيـــة 
مســـتترة وهـــي اعتـــزازه بنفســـه، يـــرى نفســـه أفضـــل 
مـــن اآلخريـــن. وبألـــم التجربـــة تنّقـــى، حتـــى قـــال 
هلل: »بســـمع األذن ســـمعت عنـــك، أّمـــا اآلن فقـــد 
رأتـــك عينـــاي«. كان يســـمع عـــن هللا، وكان يعتبر 
أن هـــذه معرفـــة كافيـــة، ولكـــن لمـــا اجتـــاز التجربة 
وتنقـــى مـــن الخطية التـــي كانت بداخله وصل إلى 
رؤيـــة هللا. اقبـــل األلـــم حين يعطيه لك هللا، كي ما 
يطـــرد منـــك كل ضعـــف وينقيـــك مـــن كل خطيـــة.

2. من خالل اآلالم نتزّكى
بمعنـــى أننـــا كمـــن يجتـــاز امتحاًنـــا، فيتعـــب 
ويذاكـــر لكـــي يتزّكى، وحين تظهر النتيجة يصير 
فـــي ســـعادة بالغـــة بنجاحـــه. ربمـــا ال يوجـــد فـــي 
تاريـــخ البشـــر أصعـــب مـــن التزكيـــة التـــي حصـــل 
عليهـــا إبراهيـــم أبو اآلباء، إبراهيم دخل امتحاًنا لم 
يدخلـــة آخـــر، حيـــن ُطِلب منه أن يقدم ابنه ذبيحة 
هلل. فـــكان ملتزًمـــا جـــًدا، وبـــدأ يســـتعد لتقديم االبن 
بمنتهـــى الحمـــاس والســـرعة، ونجـــح ابراهيـــم وهـــو 
ماســـك بالســـكين ليقـــدم ابنـــه بنفـــس راضيـــة. وأنتم 
تعلمـــون كيـــف افتـــداه هللا، وكانـــت تزكيـــة كبيـــرة 
جـــًدا إلبراهيـــم، وصـــار أبا اآلباء، واســـتحق الوعد 
الثمين فصار نســـله كنجوم الســـماء ورمل البحر. 

٣. باأللم يتقّوى اإلنسان
باأللـــم ينضـــج ويقـــوى اإلنســـان، فالتدريبات 
الرياضيـــة تحتـــاج تعًبـــا ومجهـــوًدا لكـــي مـــا تتقوى 
العضـــالت، لكـــي يكـــون الشـــخص باســـتمرار في 
قمـــة اللياقـــة ويكـــون جاهـــًزا للمباريـــات. فالمجهود 
فالعضلـــة  نعلـــم  وكمـــا  اإلنســـان،  يقـــّوي  والتعـــب 
التـــي ال ُتســـتخدم تضمـــر. والنســـر عندمـــا يضـــع 
علـــى  فيحملهـــا  جـــًدا،  ضعيفـــه  تكـــون  فراخـــه 
جناحيـــه ويطيـــر عالًيـــا، ثـــم يطرحهـــا مـــن أعلـــى 
فتبتـــدئ الفـــراخ الصغيـــرة في تحريـــك أجنحتها في 
الهـــواء بمفردهـــا لئال تســـقط، فينزل النســـر الكبير 
بســـرعة ألســـفل ويتلقاهـــا علـــى أجنحتـــه. ثم يكرر 
هـــذه العمليـــة إلـــى أن تســـتطيع النســـور الصغيـــرة 
الطيـــران بمفردهـــا. فالتجربـــه واأللـــم هـــي وســـيله 

لتقويـــة اإلنســـان.
٤. األلم نمو لإلنسان

قيـــل عـــن شـــعب إســـرائيل فـــي العهـــد القديم 
فدائًمـــا  وامتـــدوا«.  نمـــوا  اذلوهـــم هكـــذا  »حســـبما 
فـــي تنميـــة اإلنســـان.  الضغوطـــات تكـــون ســـبًبا 
وفـــي نمـــوه يكـــون األلـــم وســـيلة من الوســـائل التي 
يســـتخدمها هللا. وفـــي مســـيرة الكنيســـة المســـيحية 
عبـــر العالـــم نجدهـــا حيـــن تتعـــرض للضيـــق فـــي 
مـــكان مـــا، تنمـــو وتمتـــد فـــي كل مكان فـــي العالم 

وتشـــهد للمســـيح.
5. األلم وسيلة لتوعية اإلنسان

فـــي فتـــرات  قـــد ال يكـــون واعًيـــا  فاإلنســـان 
الراحـــة، وقـــد ينســـى ربنـــا. أّما األلم فهـــو للتوعية، 

كمـــا كانـــت الشـــوكة التي 
أعطاهــــــــــــــا هللا لبولــــــــــــــــــس 
الرســــــــــــول ليبقـــــــــى واعًيا، 

ولئال يتكبــــــــــــر أو يرتفـــــــــع مـــــــن فـرط اإلعالنـــــــات 
فيضيـــع، ولئا ينســـى رســـالته. فكـــرز ألوروبا كلها 
اســـمه  ســـنة 67م وصـــار  فـــي رومـــا  واستشـــهد 

وكتاباتـــه معروفـــة فـــي العالم كله.

ثالًثا: ماذا نفعل أمام األلم؟
- نقـــول هلل: »أنـــت صانـــع الخيـــرات، أنـــت 
محب البشـــر، أنت ضابط الكل، وشمســـك يارب 
تشـــرق فـــي كل صبـــاح، وعطايـــاك جديـــدة فـــي 
كل يـــوم، واأللـــم هـــو أيًضـــا عطيـــة منـــك«. يوجد 
أنـــاس يتذمـــرون أمـــام األلـــم، وحتـــى مـــن الناحيـــة 
الصحيـــة فالمريـــض الـــذي يتذمـــر يتأخـــر شـــفاؤه، 

بينمـــا المريـــض الشـــاكر يتقـــدم شـــفاؤه.
- وهنـــاك مثل روســـي يقـــول: »كنت أتذمر 
علـــى هللا ألنـــه ليـــس عنـــدي حـــذاء، ولكـــن عندما 
وجـــدت إنســـاًنا بـــال قدميـــن شـــكرت هللا«. فالتذمر 

فـــي وقـــت األلـــم يأتي بنتيجة عكســـية.
- الدرجـــة األعلـــى هـــي الرضا، فنشـــكر هللا 
علـــى كل حـــال ومـــن أجـــل كل حـــال وفـــي كل 
حال. الرضا القلبي وليس الرضا الشـــكلي. ولكن 
كيـــف يشـــكر مـــن يتعـــرض إلـــى أزمـــات صحية؟ 
أريـــدك أن تشـــكر ألنـــك فـــي زمن يوجد بـــه أطباء 
وأجهـــزة وأدويـــة ووســـائل كثيـــرة، يوجد طب وطب 
التخدير بأشـــكاله المختلفة، يوجد نظريات ويوجد 
عـــالج ويوجـــد مستشـــفيات. شـــكرك هـــذا يعطيـــك 

شـــكاًل مـــن أشـــكال الرضا.
- خطوة الشـــكر، وأعني الشـــكر الكامل من 
القلـــب هلل، شـــكر هللا علـــى عطايـــاه. حتى العطية 
التـــي تتعّطـــل أعـــرف أنـــه ال هـــدف لهـــا. ومنفعـــة 
اإلنســـان قـــد تكـــون فـــي خلوة اإلنســـان مع نفســـه. 
قـــد تكون الفائدة مشـــاركة األلم مـــع اآلخرين، وقد 
تكـــون فتـــرة األلم مراجعة للنفـــس، قد تكون فرصة 

للصلوات الحـــارة المرفوعة.
- وإذا عملنـــا بتلـــك الخطـــوات: عدم التذمر 
ثـــم القبـــول ثـــم الرضـــا ثم الشـــكر، نصـــل إلى قمة 
هـــذا الهـــرم، وهـــو الفـــرح وعنـــاق األلـــم. قـــال أحـــد 
اآلبـــاء: »إن كنـــا خطـــاة باأللـــم ُنـــؤدَّب، وإن كنـــا 
أبـــراًرا وقديســـين فاآلالم تختبر وتزكي«. بواســـطة 
فاآلالمـــات  األكاليـــل.  المجاهـــدون  يأخـــذ  األلـــم 
والتجـــارب مفيـــدة علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا مزعجـــة، 
ألنـــه بســـببها يتضـــع اإلنســـان وينتقـــى ويتـــأدب. 

هذه اآلالمات التي يســـمح بها هللا لإلنســـان 
دائًمـــا للخيـــر، فاهلل هو صانع خيرات فقط، وحتى 
اآلالم التـــي يقدمهـــا فهـــي خيـــرات علـــى المســـتوى 
الفـــردي وعلـــى مســـتوى الجماعـــة. وعندمـــا كنـــا 
نقـــرأ فـــي كتبنـــا فـــي العصـــور االولـــى فـــي أزمنـــة 
الشـــهداء، كانت الكنيســـة تنمو وتتقدم على الدوام 
ألنـــه »قـــد ُوِهـــب لكم ألجـــل المســـيح ال أن تؤمنوا 

بـــه فقـــط، بـــل أن تتألموا ألجلـــه أيًضا«.
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نيافة األنبا اكراس
أسقف بنسلفانيا وتوابعها

فـــي يـــوم الســـبت الموافق 2 ديســـمبر 2017، تم تجليس نيافـــة األنبا كاراس 
علـــى كرســـي إيبارشـــية بنســـلفانيا وتوابعهـــا بالواليـــات المتحدة األمريكيـــة، والتي 
تشـــمل واليات بنســـلفانيا وديالوير وماريالند ووســـت فيرجينيا، وذلك في كنيســـة 
الشـــهيد مارجرجـــس فـــي منطقـــة فيالدلفيا في واليـــة بنســـلفانيا، بحضور أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا ســـيرابيون مطران لوس آنجيلوس وتوابعها، األنبا إشـــعياء أســـقف 
طهطـــا وجهينـــة، األنبـــا بطـــرس األســـقف العـــام، األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة 
وميـــر، األنبـــا يوســـف أســـقف جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، األنبـــا دافيـــد 
أســـقف نيويـــورك وتوابعهـــا، األنبا مينا أســـقف مسيســـاجا وفانكوفـــر وغرب كندا، 
األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العام والنائـــب البابوي ألمريكا الشـــمالية، األنبا أبراهام 
األســـقف العـــام بلـــوس آنجيلـــوس، األنبـــا كيرلـــس األســـقف العام بلـــوس آنجيلوس. 
كمـــا حضـــر عـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والشمامســـة والشـــعب مـــن الواليـــات 
المختلفـــة التـــي خـــدم فيهـــا نيافـــة األنبـــا كاراس كنائـــب بابـــوي ألمريـــكا الشـــمالية. 
كمـــا حضـــر أيًضـــا ممثلـــو القنصليـــة العامـــة لمصـــر بنيويـــورك: القنصـــل العام د. 
هشـــام النقيب، والقنصل هاني ناجي، والقنصل محمد رمضان. وممثلو الكنائس 
الســـريانية والكاثوليكيـــة فـــي المنطقـــة. وعقـــب انتهـــاء الصلـــوات وتجليـــس نيافته، 
تكلم نيافة األنبا ســـرابيون نيابة عن اآلباء األســـاقفة الحاضرين عن تأســـيس هذه 
اإليبارشـــية الجديـــدة لتنظيـــم الخدمـــة، لتصبـــح جـــزًءا حاســـًما مـــن المجتمـــع، وعن 
الوحـــدة بيـــن جميـــع أســـاقفة أمريكا الشـــمالية حيـــث يجتمع جميع اآلبـــاء مرتين في 
الســـنة لمناقشـــة مختلـــف الموضوعـــات الرعويـــة. ثـــم ألقـــى نيافة األنبـــا دافيد كلمة 
شـــكر فيهـــا مثلـــث الرحمـــات البابا شـــنوده الثالث وقداســـة البابا األنبـــا تواضروس 
الثانـــي لتأســـيس إيبارشـــيات جديـــدة خـــارج مصـــر. وذكـــر نيافتـــه ثـــالث نقـــاط من 
تقليـــد األســـقف الـــذي ُقـــِرئ وهـــي: 1- األســـقف هـــو أب لـــكل َمْن في اإليبارشـــية 
د بالعمل المشـــترك.  ـــد بتدبيـــر أمـــور الكنيســـة ٣- األســـقف َيوحِّ 2- األســـقف ُيوحِّ
وذكـــر نيافتـــه ثـــالث صفـــات عـــن نيافـــة األنبـــا كاراس من خالل خبرتـــه معه لمدة 
ال تقـــل عـــن 25 ســـنة وهـــي: 1- الطيبة 2- الثقافـــة ٣- الخبرة. تكلم أيًضا أبونا 
روفائيـــل عزمـــي كاهـــن الكنيســـة، ثـــم ألقـــى القنصـــل العام د. هشـــام النقيـــب كلمة. 
وفي النهاية ألقى نيافة األنبا كاراس كلمته مبتدًئا بالشـــكر لربنا يســـوع المســـيح، 
وقداســـة البابـــا، والمجمـــع المقـــدس وكل الحاضريـــن. وقـــال نيافتـــه: »إن تأســـيس 
هـــذه اإليبارشـــية الجديـــدة وتجليـــس أســـقف عليهـــا، هـــو جـــزء مـــن العمـــل الدؤوب 
الـــذي يقـــوم بـــه قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثاني لتأســـيس إيبارشـــيات جديدة 
فـــي المهجـــر لتدبيـــر وتنظيـــم أمـــور الخدمـــة بالكنائـــس، لتقـــوم بخدمتهـــا كجزء من 
المنظومـــة الســـماوية الرائعـــة التـــي وصفها ســـفر الرؤيا، والتـــي فيها يكون عرش 
هللا والجالـــس عليـــه وذبيحـــة الرب يســـوع المســـيح هـــي المركز الذي يـــدور حوله 
كل شـــيء يتم في خدمة اإليبارشـــية. وجلوس األســـقف على كرســـي اإليبارشـــية 
هـــو أيقونـــة حيـــة لحضور الســـيد المســـيح رئيس الكهنة األعظم، الـــذي يقوم بعمله 
الكهنوتـــي والرعـــوي من خالل األســـقف بالروح القدس«. ثم طلب نيافته الصالة 

مـــن الجميـــع لنيافتـــه وللخدمة في اإليبارشـــية.

يف يويم الســـبت واألحد 11 نوفمرب 2٠1٧م، قام قداســـة ابلابا األنبا تـــوارضوس اثلاين، بتجليس ثالثة أســـاقفة عموميني، 
وســـيامة أربعة ُجدد. وبدأت يف األســـبوع اتلايل مراســـم جتليس اآلباء األســـاقفة الســـبعة يف اإليبارشـــيات املختلفة. فيف 
يوم الســـبت 1٨ نوفمرب، تم جتليـــس صاحيب انليافة األنبا بيجول أســـقف ورئيس دير الســـيدة العـــذراء )املحرق( والقرى 
اتلابعـــة هل، واألنبا آجنيلوس أســـقف نلـــدن وتوابعهـــا. وِف يوم الســـبت 2٥ نوفمرب تم جتليـــس نيافة األنبا مارك أســـقف 
باريس وشـــمال فرنســـا. وقد تم نرش اتلفاصيـــل يف العدد املايض مـــن املجلة. ونوايل يف هـــذا العدد متابعـــة أخبار جتليس 

األســـاقفة األربعة اآلخرين.

نيافة األنبا أنطونيو 
أسقف ميالنو ورئيس دير األنبا شنوده بميالنو

تم يوم السبت 2 ديسمبر 2017م، تجليس نيافة األنبا أنطونيو، أسقف ميالنو 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا شـــنوده بميالنو، وذلـــك بحضور أصحاب النيافـــة: األنبا كيرلس 
أســـقف نجـــع حمـــادي، األنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقوص، األنبا إيســـوذورس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء )برمـــوس(، األنبـــا أنتونـــي أســـقف أيرلنـــدا واســـكتلندا 
وشـــمال شـــرق إنجلتـــرا، األنبـــا برنابا أســـقف تورينـــو وروما، األنبا جابرييل أســـقف 
النمســـا والقطـــاع األلمانـــي مـــن سويســـرا، األنبـــا أباكيـــر أســـقف الدول اإلســـكندنافية، 
األنبا إرميا األســـقف العام، األنبا بطرس أســـقف شـــبين القناطر، األنبا ثيئودوسيوس 
أســـقف وســـط الجيزة، األنبا إبيفانيوس أســـقف ورئيس دير القديس أنبا مقار، األنبا 
أرســـاني أســـقف هولنـــدا، األنبـــا لوقـــا أســـقف جنـــوب فرنســـا والقطـــاع الفرنســـي مـــن 
سويســـرا، األنبا مارك أســـقف باريس وشـــمال فرنســـا، األنبا جيوفاني أســـقف المجر 
رومانيا والتشـــيك وســـلوفانيا وبولندا والمشـــرف على محافظة ڤينيســـيا. كما حضر 
أيًضا من ممثلي الطوائف المسيحية: ماريو دلبيني رئيس أساقفة ميالنو مع بعض 
القســـوس الكاثوليك، مونســـينيور بريسســـان، األب فالدمان من الكنيسة األرثوذكسية 
الرومانيـــة، األب توفمـــا الكنيســـة األرمنيـــة، األخ جويـــدو من دير بـــوزي، 6- ثالثة 
ممثليـــن عـــن الكنيســـة اإلريتريـــة، ومجموعة مـــن الكهنة الكاثوليك. ومن الرســـميين 
حضر: الســـفير إيهاب أبو ســـريع قنصل مصر في ميالنو، المستشـــار أشـــرف روما 
الممثـــل للســـفارة المصريـــة برومـــا، ســـيريا ترتســـي عمـــدة الحـــي الـــذي فيه الكنيســـة 
وممثـــل ميالنـــو، ممثـــل بلديـــة سيســـتو، ممثـــل بلديـــة الكياريلـــال، ممثـــل بلديـــة بيـــرو، 

ممثـــل بلديـــة جورجونـــزوال، ممثل بلديـــة مونزا، ممثل بلدية ســـيجارتي.

نيافة األنبا سارافيم
أسقف أوهايو ومتشجن وإنديانا

تم تجليس نيافة األنبا ســـارافيم، أســـقًفا على واليات أوهايو ومتشـــجن وإنديانا، 
يوم الســـبت 9 ديســـمبر 2017م، في كنيســـة القديس مار مرقس بكليفالند – أوهايو 
)وهي أول كنيســـه تأسســـت في هذه الواليات(. اشـــترك في تجليس نيافته عشرة من 
األحبـــار األجـــالء وهـــم أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ســـيرابيون مطران لـــوس آنجلوس، 
األنبـــا إشـــعياء أســـقف طهطـــا وجهينـــة، األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة، األنبـــا 
تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر، األنبـــا يوســـف أســـقف جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة، 
األنبا مينا أســـقف مسيســـاجا وفانكوفر وغرب كندا، األنبا كاراس أســـقف بنســـلفانيا، 
األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام والنائـــب البابـــوي بأمريـــكا الشـــمالية، األنبـــا أبراهام 
األســـقف العـــام بلـــوس آنجلـــوس، واألنبـــا كيرلـــس األســـقف العـــام بلـــوس آنجلـــوس. 
الخلقيدوميـــة  العائلتيـــن  مـــن  األرثوذكســـية  الكنائـــس  عـــن  مندوبـــون  حضـــر  كمـــا 
والالخلقيدونيـــة، وأيًضـــا عمـــده المدينة. بدأت المراســـم بدخول موكـــب نيافته والذي 
ضـــم مندوبيـــن عـــن كل شمامســـة اإليبارشـــية، يليهـــم اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية االثنـــا 
عشـــر مـــع الكهنـــه الضيـــوف، ثـــم اآلباء األســـاقفة بحســـب ترتيبهم. وبعـــد رفع بخور 
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العشـــية، تمـــت قـــراءة تقليـــد الرســـامة الموقع عليه من قداســـة البابـــا، ثم وقع عليه 
نيافـــة األنبـــا ســـيرابيون واآلبـــاء األســـاقفة الحاضـــرون، ثم تم التجليـــس. وقد ألقى 
نيافـــة األنبـــا ســـيرابيون كلمـــة نيابـــة عـــن اآلباء األســـاقفة الحاضرين. ثـــم القاضية 
شـــيري ميخاييـــل ميـــدي - أول قاضيـــة قبطيـــة فـــي أمريكا، وتكلمـــت عن مجالس 
كنائـــس اإليبارشـــية. ثـــم تكلـــم القمـــص ســـيداروس عبـــد الميســـح نيابـــة عـــن اآلباء 
كهنـــة اإليبارشـــية. ثـــم القمـــص ميخائيـــل إدوارد وكيـــل اإليبارشـــية بتقديـــم نيافـــة 
األنبا ســـارافيم، والذي ألقى كلمة شـــكر فيها هللا وقداســـة البابا والمجمع المقدس، 
وخـــّص بالذكـــر اآلبـــاء الحضريـــن. بعـــد ذلـــك حضـــر الجميع حفـــل الغـــذاء الُمقام 
احتفـــااًل بنيافتـــه. وفـــي مســـاء الســـبت قـــاد نيافـــه األنبـــا ســـارافيم تســـبحة منتصـــف 
الليـــل، وفـــي صبـــاح يـــوم االحـــد صلـــى القـــداس االلهـــي الـــذي أعقبـــه حفـــل غـــذاء 

حضـــره جميـــع الحضور.

األنبا جوفاين 
أسقف املجر رومانيا والتشيك وسلوفانيا وبونلدا

تـــم يـــوم الســـبت 9 ديســـمبر 2017م، تجليـــس نيافـــة األنبا جيوفاني، أســـقف 
المجـــر رومانيـــا والتشـــيك وســـلوفانيا وبولنـــدا، وذلـــك بحضـــور أصحـــاب النيافة: 
األنبـــا بـــوال أســـقف طنطـــا، األنبـــا بيمن أســـقف نقاده وقـــوص، األنبا إيســـوذورس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء )برمـــوس(، األنبـــا أنتونـــي أســـقف أيرلنـــدا 
واســـكتلندا وشـــمال شـــرق إنجلتـــرا، األنبـــا برنابـــا أســـقف تورينـــو ورومـــا، األنبـــا 
جابرييـــل أســـقف النمســـا والقطـــاع األلمانـــي مـــن سويســـرا، األنبـــا أباكيـــر أســـقف 
الـــدول اإلســـكندنافية، األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، األنبـــا بطـــرس أســـقف شـــبين 
القناطـــر، األنبـــا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، األنبـــا إبيفانيـــوس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس أنبا مقار، األنبا أرســـاني أســـقف هولندا، األنبا لوقا أســـقف 
جنـــوب فرنســـا والقطـــاع الفرنســـي مـــن سويســـرا، األنبـــا مـــارك أســـقف باريـــس 
وشـــمال فرنســـا، نيافـــة األنبـــا أنطونيـــو أســـقف ميالنـــو ورئيـــس دير األنبا شـــنوده 
بميالنـــو. كمـــا حضـــر أيًضا: الكاردينال دكتور پيتر إردو رئيس أســـاقفة الكنيســـة 
الكاثوليكية بالمجر، الســـيد پيتر جانش األســـقف األول للكنيســـة اإلنجيلية بالمجر، 
المطـــران فولـــوپ كوتشـــيش مطـــران الـــروم الكاثوليـــك، دكتـــور إشـــتڤان ســـابو 
رئيـــس الكنيســـة اإلصالحيـــة، دكتـــور چـــورچ هولڤين عضو الپرلمـــان األوروپي 
عـــن المجـــر، الســـيد زولتـــان تشـــاللوكوزي رئيـــس مكتـــب نائب رئيس الـــوزراء، 
المهندس محمود المغربي ســـفير مصر بالمجر، الســـيدة ماري أنطوانيت ســـيدين 
ســـفير فلســـطين بالمجر، الدكتور الســـيد حســـن رئيس رابطة المصريين بالمجر؛ 
مـــع لفيـــف مـــن رجـــال الديـــن المســـيحي وأســـاتذة الجامعـــات الكاثوليكيـــة ورئيـــس 

البلديـــة والشـــرطة وغيرهم.

الواليات المتحدة األمريكية: 
 Archdioceseأواًل: مناطق الـ

1- القمص أبرآم عزيز كاهن كنيسة مارجرجس- هليوبوليس، للصالة في 
.Maryland – كنيسة الشهيد مارجرجس

2- القس يوحنا وديع كاهن كنيسة السيدة العذراء - روض الفرج بشبرا، 
.Winchester, Virginia للصالة بكنيسة الشهيدة مارينا

٣- القس شنوده جرجس خورس كاهن كنيسة السيدة العذراء بدار السالم، 
.Utah & Idaho للصالة في واليتي

ثانًيا:  إيبارشـــية نيويـــورك وواليات نيو إنجالند:  القمص إقالديوس 
يواقيـــم ســـعيد كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء أرض الشـــركة - شـــرق الســـكة الحديـــد، 

.Staten Island للصـــالة بكنيســـة عذراء الزيتون باســـتاتن أيالنـــد

ثالًثا: إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي: 
1- القمـــص يوســـف جيـــد كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والمـــالك ميخائيل – 

.Louisville, Kentuckyعيـــن شـــمس، للصـــالة فـــي
2- القمص مرقس عبد المسيح كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمليحة، للصالة 

.Fayetteville, NC بكنيسة الشهيد مارجرجس
٣- الراهب القمص أخنوخ البرموسي، للصالة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد 

.Lexington, KYفيلوپاتير
رابًعا: إيبارشية بنسلڤانيا وماريالند وديلوار وويست فيرجينيا:  

.Lancaster الراهب القمص أفرايم األنبا بيشوي، للصالة في النكستر
خامًسا: إيبارشية أوهايو ومتشجن وإنديانا:

للصالة في  بالجيزة،  كنيسة مارمرقس  كاهن  القمص مرقس جورج مجد هللا 
.Toledo – Ohio كنيسة مارجرجس

كنــــــدا: 
للصالة  بهليوبوليس،  مارجرجس  كنيسة  كاهن  فايز  أرسانيوس  القس   -1

.Red Deer في
.Saskatoon 2- القس أندراوس موريس الكاهن بإيبارشية المحلة، للصالة في

للصالة  بالشرابية،  بربارة  الشهيدة  كنيسة  كاهن  فوزي  القس صموئيل   -٣
.Burlington في

4- القس لوقا القمص شاروبيم كاهن كنيسة القديس البابا كيرلس بأوالد صقر 
.Ottawa بإيبارشية الزقازيق، للصالة بكنيسة القديس مارمرقس والقديسة مريم المصرية

أورپــــــا:
أواًل: إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق المملكة المتحدة:

1- القمص استفانوس سمير عازر كاهن كنيسه االنبا صرابامون – بالمنوفية، 
للصالة في كنيسة العذراء مريم والمالك ميخائيل بـHamilton اسكتلندا.

في  للصالة  شبرا،  بك  بعياد  العذراء  كنيسة  كاهن  بافلي موريس  القس   -2
كنيسة مارمرقس بـKirkcaldy اسكتلندا.

والشهيد  مريم  العذراء  كنيسة  كاهن  يوحنا  القمص  أنسطاسي  القس   -٣
استفانوس بشبرا الخيمة، للصالة في كاتدرائية الشهيد مارجرجس والقديس أثناسيوس 

الرسولي بمدينة نيوكاسل New Castle- شمال انجلترا.
دميانة  والشهيدة  سيفين  أبو  الشهيد  كنيسة  كاهن  عياد  بيشوي  القمص   -4

.Swansea بشبرا، للصالة في كنيسة المالك ميخائيل ومارمينا بـ
ثانًيـــا: إيبارشـــية هولنـــدا وتوابعهـــا: 1- القـــس جورجيـــوس آفـــا مينـــا 

للصـــالة فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء واألنبـــا أرســـانيوس - زيالنـــد.
2- القس رافائيل رمزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والمالك ميخائيل بالخلفاوي 

بشبرا، للصالة في كنيسة السيدة العذراء واألنبا بوال - ليوواردن.
ثالًثـــا: إســـبانيا:  1- القمـــص غبريـــال عبد النور كاهن الكنيســـة المرقســـية 

.Barcelona الكبـــري بكلـــوت بـــك - وســـط البلـــد، للصالة فـــي
.Alicante 2- القس شنوده وهبه كاهن كنيسة األنبا رويس األثرية، للصالة في

رابًعا: فرنسا:
1- القس مينا مكرم، للصالة بمدينة أورلين Orléans بجنوب فرنسا.

2- أبونا بقطر األنبا بيشوي للصالة في مذبح الشهيد فيلوباتير أبي سيفين 
.Strasburg - واألنبا بيشوي

٣- أبونا بفنوتيـــــوس المقـــــاري، للصـــــــــالة فــــــــي كنيســــــــــة مارمينــــــــــا وأبوسيفين 
.Colombes

األنبا  للصالة في كنيسة  البحيرة،  بإيبارشية  الكاهن  أبونا طوبيا إسكندر   -4
.Deuil la barre موسى واألنبا صموئيل

مكين  يوحنا  القس  وتوابعها:  المجر  اورپا:  وسط  إيبارشية  خامًسا: 
كاهن كنيسة مار يوحنا بباب اللوق - وسط القاهرة، للصالة في پوالندا.

آسيـــــــا:
1- أبونا إسحق األنطوني، للصالة في سنغافورة
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فتـــرات الصـــوم في 
الكنيســــــــــة هي فتــــــــــــــرات 
لالنتعـــــــــــــــاش والنمــــــــــــــــــو 
الــــروحــــــــــــــــــــــي ألوالد هللا 
لـــه والســـائرين  المحبيـــن 
فتـــرات  أيًضـــا  ولكنهـــا  بتدقيـــق،  الطريـــق  فـــي 
يعرقـــل  أن  باجتهـــاد  الشـــيطان  فيهـــا  يســـعى 

جهـــادك ويفقـــدك بركاتهـــا بـــكل الطـــرق.
وهـــذه ثالثـــة حـــروب أدعـــوك أن تنتبـــه 

لهـــا فـــي فتـــرة الصوم..
١( حرب التشكُّك:

فالشـــيطان يســـعي بـــكل اجتهـــــاد ليجعلـــك 
تشـــك في كل شـــيء وأي شـــيء. وأنت صائم: 
ومـــاذا  لخالصـــي؟  ضـــروري  الصـــوم  فهـــل 
يهـــم هللا مـــن صومـــي؟ تجتهـــد أن تحيـــا فـــي 
التوبـــة: فهـــل أنـــا أحيـــا فـــي التوبـــة حًقـــا أم ال؟ 
وهـــل َقِبـــل هللا توبتـــي فعـــاًل أم لـــم يقبلهـــا؟ تتقدم 
لألســـرار وأنـــت فـــي شـــك: هـــل أنـــا مســـتحق أم 
غيـــر مســـتحق؟ تحـــب أن تحيا هلل: فهل أســـلك 
طريـــق البتوليـــة أم الـــزواج، طريـــق الخدمـــة أم 
طريـــق الوحـــدة؟ ارتبطـــت بـــأب اعتـــراف: فهـــل 
يناســـبني أم يجـــب أن أغيـــره؟ تجتهـــد أن تحيـــا 

في الفضائل فيشـــكك في وداعتك ونقاوة هدفك 
وهدوئـــك ومـــدى نفعهـــا كمناهـــج للحيـــاة..!! 

وحرب التشـــكيك تجعل اإلنســـان ينقســـم 
على نفســـه في الداخل، فيواجه أفـــكاًرا صعبة 
للوصيـــة  انتبـــه  وهنـــا  ســـالمه.  يفقـــد  تجعلـــه 
الكتابيـــة: »كونـــوا راِســـخيَن، َغيـــَر ُمَتَزعِزعيـــَن« 
أخضـــع  بـــل  ا  شـــكًّ تقبـــل  )1كـــو58:15(، وال 
)2كـــو5:10(.  المســـيح  لطاعـــة  فكـــر  كل 
ِقـــْس كل فكـــر علـــى ضـــوء الوصيـــة ألنـــك إن 
ســـّلمت نفســـك لشـــكوكك قـــد تفقد وقتـــك وتوبتك 
وحياتك.. فيضيع عمرك في الســـلبيات، وتبقى 
واقًفـــا فـــي مكانك ال تتقدم في الطريق.. بل في 
وقت الشـــكوك تمســـك بهذه الثالثة: الصالة، 
الكتابيـــة،  الوصيـــة  علـــى  فكـــرك  وقيـــاس 

الروحية. والمشـــورة 
2( إلباس الخطية ثوب الفضيلة: 

فالشـــيطان دائًما يحـــارب بصور ملتوية.. 
فقد تســـخر من اآلخرين وتســـتهزء بهم وتســـيء 
إليهـــم ظاًنـــا أن هـــذا نـــوع مـــن اللطـــف!! وقـــد 
تشـــاهد مناظـــر غيـــر عفيفـــة وتقـــول إن هـــذه 
محبـــة للفـــن ورغبـــة في توســـيع المـــدارك!! وقد 
تســـتهين بوقار ملبســـك وتقول إن هذا لون من 

النظافـــة واألناقـــة!! وقـــد تغّطـــي علـــى الخطـــأ 
معتبـــًرا أن هـــذه هي الحكمة والكذب األبيض!! 
وقـــد تقبـــل تعاليـــم غيـــر صحيحـــة بدعـــوي أنهـــا 

مواكبـــة للتطـــور المجتمعـــي!!
أن  اإلنســـان  علـــى  الحـــرب  هـــذه  وفـــي 
يحـــرص ليكـــون أمينـــا مـــع ذاتـــه، متضًعـــا أمام 
عيني نفســـه، واحرص أاّل تعتبر نفســـك األكثر 
معرفة في اإليمان والروح والفضائل والوصايا، 
فوقتهـــا ســـتصبح أقـــرب جـــًدا للســـقوط، ألنـــك 
ســـتصبح قريًبـــا جـــًدا مـــن الكبريـــاء، بـــل راجـــع 
نفســـك أيـــن أنـــت مـــن الطريـــق الصحيـــح، وال 
تســـمح لذاتـــك أن تكـــون بـــاًرا في عيني نفســـك.

٣( فقدان فضيلة الكتساب أخرى: 
فقـــد تفقـــد وداعتـــك ظاًنـــا أنـــك تدافـــع عـــن 
الحـــق!! وقـــد تســـتمع إلى أمور معثـــرة ظاًنا في 
نفســـك أنك ترشـــد وتوجه!! وقد تســـعى لتصالح 

اآلخريـــن فتفقد ســـالمك!!
وفـــي هـــذه الحـــرب احرص أن تقـــدم ذاتك 
قـــدوة بالحيـــاة ال بالـــكالم. واعلـــم أنـــك تحتـــاج 
إلـــى الحكمـــة واإلفـــراز لكيمـــا يرشـــدك الرب في 

الخالص. طريـــق 
فـــي بدايـــة الصـــوم كـــن حريًصـــا مـــن هذه 
الثالثـــة، ليكـــون صومك مثمـــًرا ونقًيا أمام هللا.. 

فصـــوم القلـــب أمـــر آخـــر غير صـــوم البطن.

لقــــــــــــد قــــــــــــّدم السيد 
المســـيح نفســـه هلل أبيــــــــــــه 
بالروح القـــــــــدس كقـــــــــــــول 
معلمنـــا بولس الرســـــــــــول 
»أَلنَّـــُه ِإْن َكاَن َدُم ِثيـــَراٍن 
ِســـيَن  َوُتُيـــوٍس َوَرَمـــاُد ِعْجَلٍة َمْرُشـــوٌش َعَلى اْلُمَنجَّ
ُس ِإَلـــى َطَهـــاَرِة اْلَجَســـِد، َفَكـــْم ِباْلَحـــِريِّ َيُكوُن  ُيَقـــدِّ
َم َنْفَســـُه هلِل  َدُم اْلَمِســـيِح، الَّـــِذي ِبـــُروٍح َأَزِلـــيٍّ َقدَّ
ـــُر َضَماِئَرُكـــْم ِمـــْن أَْعَمـــاٍل َميَِّتٍة  ِبـــاَل َعْيـــٍب، ُيَطهِّ

« )عـــب9:14،1٣(. ِلَتْخِدُمـــوا هللَا اْلَحـــيَّ
بولـــس  معلمنـــا  عبـــارة  أن  الواضـــح  ومـــن 
الرســـول أن المســـيح قـــدم نفســـه هلل بـــروح أزلـــي 
بالـــروح  أبيـــه  نفســـه هلل  قـــّدم  أنـــه  بهـــا  مقصـــود 
القـــدس. فالـــروح األزلـــي هنـــا هـــو عمـــل الـــروح 
القـــدس فـــي إصعـــاد ذبيحـــة االبن الوحيـــد، مثلما 
كانـــت تنـــزل نـــار من الســـماء وتلتهـــم المحرقات 
والذبائـــح. مثلمـــا حـــدث فـــي تدشـــين الهيـــكل أنه 
ـــاَلِة َنَزَلـــِت النَّـــاُر  ـــا اْنَتَهـــى ُســـَلْيَماُن ِمـــَن الصَّ »َلمَّ
ـــَماِء َوَأَكَلِت اْلُمْحَرَقـــَة َوالذََّباِئَح َوَمأَلَ َمْجُد  ِمـــَن السَّ
الـــرَّبِّ اْلَبْيـــَت. َوَلـــْم َيْســـَتِطِع اْلَكَهَنـــُة َأْن َيْدُخُلـــوا 
 » َبْيـــَت الـــرَّبِّ أَلنَّ َمْجـــَد الـــرَّبِّ َمـــأَلَ َبْيـــَت الـــرَّبِّ

)2أي1:7(.

الكهنـــة  رئيـــس  هـــو  المســـيح  الســـيد  وألن 
األعظم فقال عنه معلمنا بولس الرســـول »الَِّذي 
َلْيـــَس َلـــُه اْضِطـــَراٌر ُكلَّ َيـــْوٍم ِمْثُل ُرَؤَســـاِء اْلَكَهَنِة 
َم َذَباِئـــَح َأوَّاًل َعـــْن َخَطاَيـــا َنْفِســـِه ثُـــمَّ َعـــْن  َأْن ُيَقـــدِّ
ـــْعِب، أَلنَّـــُه َفَعـــَل َهـــَذا َمرًَّة َواِحـــَدًة، ِإْذ  َخَطاَيـــا الشَّ
َم َنْفَســـُه« )عـــب27:7(. وقـــال أيًضـــا عـــن  َقـــدَّ
أهمية تقديم الســـيد المســـيح هذه الذبيحة كرئيس 
كهنـــة أعظـــم »أَلنَّ ُكلَّ َرِئيـــِس َكَهَنـــٍة ُيَقـــاُم ِلَكـــْي 
َم َقَراِبيـــَن َوَذَباِئـــَح. َفِمْن َثمَّ َيْلَزُم َأْن َيُكوَن ِلَهَذا  ُيَقـــدِّ

ُمـــُه« )عب8:٣(. َأْيًضـــا َشـــْيٌء ُيَقدِّ

ثم نقول أيًضا لماذا تجسد هللا الكلمة؟
قـــام الـــروح القـــدس بتكويـــن ناســـوًتا كامـــاًل 
بـــال خطيـــة مـــن العـــذراء مريم وجعلـــه هللا الكلمة 
واحـــًدا مـــع الهوتـــه، وفـــي نفـــس الوقـــت يقـــول 
لـــآلب الســـماوي أنـــه هّيأ له جســـًدا ليقدمه ذبيحة 
عـــن خطايانـــا. لهـــذا قـــال معلمنا بولس الرســـول 
أيًضـــا: »أَلنَّـــُه اَل ُيْمِكـــُن َأنَّ َدَم ِثيـــَراٍن َوُتُيـــوٍس 
اْلَعاَلـــِم  ِإَلـــى  ُدُخوِلـــِه  ِعْنـــَد  ِلَذِلـــَك  َيْرَفـــُع َخَطاَيـــا. 
َيُقـــوُل: َذِبيَحـــًة َوُقْرَباًنـــا َلـــْم تُـــِرْد، َوَلِكـــْن َهيَّْأَت ِلي 
. ُثمَّ  َجَســـًدا. ِبُمْحَرَقـــاٍت َوَذَباِئـــَح ِلْلَخِطيَِّة َلْم ُتَســـرَّ

ُقْلـــُت: َهَئَنـــَذا َأِجـــيُء. ِفـــي َدْرِج اْلِكَتـــاِب َمْكتُـــوٌب 
َعنِّي، أَلْفَعَل َمِشـــيَئَتَك َيا َأهلُل... َفِبَهِذِه اْلَمِشـــيَئِة 
ُســـوَن ِبَتْقِديِم َجَســـِد َيُســـوَع اْلَمِســـيِح  َنْحُن ُمَقدَّ

َمـــرًَّة َواِحـــَدًة« )عـــب10،7-4:10(.

الذيـــــن يرفضــــون عقيــــدة الكفـــــارة يقــــولون: 
»إن شــر اإلنسـان ال يمكن أن يجرح كرامة هللا، 
وال يهينـــه. إذ كيــــف لإلنســـان أن يمـــس كرامـــة 
هللا، حتـــى لـــو فعـــل اإلنســـان كل مـــا فـــي وســـعه 
مـــن شـــر!!؟« ونحـــن نجيـــب عليهـــم بـــأن خطية 
اإلنســـان لـــن تمـــس كرامـــة هللا طالمـــا يعلـــن هللا 
غضبـــه ضـــد الخطيـــة. أمـــا إذا لم يعلـــن غضبه 
الحالـــة –وهـــذا مســـتحيل-  ففـــي هـــذه  كقـــدوس 
تكـــون كرامتـــه قـــد أُهينـــت إذ لـــم تعلـــن قداســـته 
المطلقة كرافض للشـــر. ولهذا فنحن نرى العدل 
أُعِلنـــت  وبهـــذا  بالصليـــب،  يتالقيـــان  والرحمـــة 

قداســـة هللا العـــادل ومحبتـــه فـــي آٍن واحـــد.

إننـــا نحـــّذر مـــن التعاليـــم الغريبـــة والخطيرة 
التـــي تهـــدم عقيـــدة الفـــداء مثـــل الذيـــن ينكـــرون 
عقيـــدة الكفـــارة والفـــداء والمـــوت النيابـــي وإيفـــاء 
العـــدل اإللهـــي حقه بالصليـــب. فينبغي أن نثبت 
علـــى تعليـــم اآلبـــاء القديســـين القدامـــى »َكـــْي اَل 
َنُكـــوَن ِفـــي َما َبْعُد َأْطَفـــااًل ُمْضَطِرِبيَن َوَمْحُموِليَن 
ِبـــُكلِّ ِريِح َتْعِليـــٍم، ِبِحيَلِة النَّاِس، ِبَمْكٍر ِإَلى َمِكيَدِة 

ـــاَلِل« )أف14:4(. الضَّ
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نعيـــــــــش  ونحـــــــــن 
شهــــــــر  سهـــــــرات  فـــي 
كيهـــــــــــــــــــــك، نتمتــــــــــــــــــــع 
بالتسبيــــــــح الــــذي هــــــــو 
عمـــــــــــــــل الكنيســــــــــــــــة األساســـي ووظيفتها.. 

التسبيح جزء من طبيعة الكنيسة:
كمـــا ورد في )أع47،46:2( »وكانوا 
ُكلَّ يـــوٍم يواِظبـــوَن في الَهيكِل بَنفٍس واِحَدٍة. 
الُبيـــوِت،  فـــي  الُخبـــَز  َيكِســـروَن  ُهـــم  وإذ 
كانـــوا يَتناَولـــوَن الطَّعـــاَم بابِتهـــاٍج وَبســـاَطِة 
َقلـــٍب، ُمَســـبِّحيَن هللَا، ولُهـــْم ِنعَمـــٌة َلَدى جميِع 
بُّ ُكلَّ يـــوٍم َيُضـــمُّ إَلـــى  ـــعِب. وكاَن الـــرَّ الشَّ
هـــذا  ومـــن  َيخُلصـــوَن«.  اّلذيـــَن  الَكنيَســـِة 
يتضـــح أن التســـبيح نـــوع مـــن التجلـــي الذي 
تعيشـــه الكنيســـة كتعبير عن الخالص الذي 
نالتـــه، ورجائهـــا الحي الذي يتفق مع مســـار 
ونكمـــل  ننتظرهـــا  التـــي  الســـعيدة  األبديـــة 
حياتنـــا فـــي طريقهـــا. لذلـــك فـــكل نفـــس تحيا 
الملكوت وتســـعى إليه تحب التســـبيح، وتجد 

فيـــه لـــذة غيـــر عاديـــة ال يســـاويها شـــيء.
مقدســــــــــــة  ذبيحـــــــــــة  التسبيــــــــــح 

بالقـــداس:  عالقـــة  لـــــــــــــــه 
ذبيحـــة  اإلنســــــــــان  تجعــــــــــل  فالتســـابيح 
حيــــــــــة كمـــا ورد فـــي )رو1:12( »فأطُلـــُب 
مـــوا  ُتَقدِّ أْن  هللِا  برأَفـــِة  اإلخـــَوُة  أيُّهـــا  إَليُكـــْم 
َمرضيَّـــًة  َســـًة  ُمَقدَّ َحيَّـــًة  َذبيَحـــًة  أجســـاَدُكْم 
ِعنـــَد هللِا، ِعباَدَتُكـــُم الَعقليَّـــَة )أي التســـبيح(«. 
فيقـــول:   )2:141( المزمـــور  ويصورهـــا 

»لَتســـَتِقْم َصالتـــي كالَبخـــوِر ُقّداَمـــَك. لَيُكـــْن 
َرفُع َيَديَّ كَذبيَحٍة َمســـائيٍَّة«، وهذا ما يؤهل 
الســـاهر الُمســـبِّح للتنـــاول مـــن جســـد الـــرب 
ودمـــه فـــي قداس بعد الســـهرة. وفـــرق كبير 
بين َمْن يتناول بعد ســـهرة تســـبيح وبدونها، 
ألن التســـبيح مرتبط بالقداس اإللهي، إذ أن 
التســـبيح يعمـــل علـــى إعداد النفس الُمســـبِّحة 
الســـتقبال الرب الملخـــص ملًكا على عرش 
القلب، إذ تتزين النفس القتناء سر التناول.

البريـــة:  فـــي  اآلبـــاء  عـــاش  وهكـــذا 
يســـهرون كل ســـبت حتى الصباح، وتنتهي 
ســـهرة التســـبيح بالقـــداس، كصـــورة حقيقيـــة 
النعمـــة  لينـــال  الميـــدان  فـــي  يركـــض  لمـــن 
اإللهيـــة كمكافـــأة لهـــذا الســـعي الـــدؤب نحـــو 
الرب يســـوع وتســـبيحه بصفة دائمة مفرحة 
تقـــدس النفـــس وُتكّرس طاقات اإلنســـان هلل.

ومـــن هنـــا كان اللقـــاء الحـــار بيـــن َمـــْن 
يقـــدم نفســـه كذبيحـــة بالتســـبيح وبيـــن الســـيد 
َمـــُه ألجل العالم  المســـيح كذبيحـــة حقيقية ُمَقدَّ
ُكلَِّه.. فهذا هو موضوع التسبيح: محبه هللا 
الـــذي منحنـــا الحيـــاة بموتـــه. ونجد في ســـفر 
الرؤيا ما يعبر عن تســـابيح الســـمائيين نيابة 
)رؤ14-11:5(  فـــي  فنجـــد  البشـــر،  عـــن 
»ُمســـَتِحقٌّ هـــو الَخـــرُوُف الَمذبـــوُح أْن يأُخـــَذ 
َة والَكراَمـــَة  الُقـــدَرَة والِغَنـــى والِحكَمـــَة والقـــوَّ
والَمجـــَد والَبَرَكـــَة ُكلُّ َخليَقٍة ِمّما في الســـماِء 
وعَلـــى األرِض وَتحـــَت األرِض، ومـــا عَلى 
البحِر، ُكلُّ ما فيها، ســـِمعُتها قائَلًة: للجاِلِس 

عَلـــى الَعـــرِش وِللَخـــروِف الَبَرَكـــُة والَكراَمُة 
ـــلطاُن إَلـــى أبِد اآلِبديَن. وكانِت  والَمجُد والسُّ
ـــيوُخ  الَحَيوانـــاُت األرَبَعـــُة تقوُل: آميَن. والشُّ
األرَبَعـــُة والِعشـــروَن َخـــّروا وَســـَجدوا للَحيِّ 
إَلـــى أبـــِد اآلِبديَن«، وتقول أيًضا: »ُمســـَتِحقٌّ 
ـــفَر وَتفَتـــَح ُختوَمـــُه، ألنََّك  أنـــَت أْن تأُخـــَذ السِّ
ُذِبحـــَت واشـــَتَريَتنا هلِل بَدِمـــَك ِمـــْن ُكلِّ َقبيَلـــٍة 
إللِهنـــا  وَجَعلَتنـــا  ـــٍة،  وُأمَّ وَشـــعٍب  وِلســـاٍن 
األرِض«  عَلـــى  فســـَنمِلُك  وكَهَنـــًة،  ُملـــوًكا 

)رؤ10،9:5(.
هكذا نلتقي مع المالئكة في تسابيحهم، 
وبذلـــك ينفتـــح الوعـــي البشـــري علـــى حقيقة 
الدخـــول إلـــى الحضرة اإللهيـــة، وهذا يؤدي 
وعطفـــه  محبـــة هللا  فينـــا  تنســـكب  أن  إلـــى 
واللســـان  والفكـــر،  القلـــب  فيرفـــع  وحنانـــه 
ـــر عـــن هذه المشـــاعر الصادقة في معية  ُيَعبِّ

هللا كذبيحـــة شـــكر حقيقـــي مـــن القلـــب.
لذلك تميــــــــل النفــــــــس للوقـــــــــوف أمـــــــــام 
هللا بفـــرح وشعـــــــــور بعـــدم اســـتحقاق فيتمتع 

الُمســـبح بمراحم هللا..

قداسة البابا املعظم 
األنبا توارضوس الثاين

»عّظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين«
نسجد للرب يسوع شكًرا 

على سالمة قداستكم ونجاح العملية، 
داعين لغبطتكم بالشفاء العاجل والتام.
الرب يحيط قداستكم بمالك السالمة

وإلى منتهى األعوام

مدير الديوان البابوي العام
دكتور/ هاني كميل

قداسة البابا املعظم 
األنبا توارضوس الثاين

نسجد للرب يسوع شكًرا 
على سالمة قداستكم ونجاح العملية، 

داعين لغبطتكم 
بالشفاء العاجل والتام، 

والعودة بسالمة وإلى منتهى األعوام.

المستشار/ إدوارد غالب 
سكرتير المجلس الملي

وجميع أعضاء المجلس الملي

»الرب من البطن دعاني، من أحشاء 
أمي ذكر اسمي )إش١:٤9(

كنيسة السيدة العذراء بحدائق القبة
ُممّثلة في حضرة صاحب النيافة

األنبا ماركـــوس
واآلباء الكهنة والمجلس والخدام 
والخادمات والمرتلون والشمامسة 
والكشافة والشباب وأسرة الخدمة 
االجتماعية وأسرة محبة والحرفيون
وإعداد خدام والخريجين وكل الشعب

يهنئون اآلباء الرهبان 
لنوالهم الكهنوت

أبونا الراهب حينس األنطوين
أبونا الراهب أباكري األنطوين
أبونا الراهب أباكري املحرقي

ويقدمون الشكر لحضرة صاحب النيافة
األنبا يسطس

أسقف رئيس دير األنبا أنطونيوس

واألنبا بيجول
أسقف ورئيس دير العذراء المحرق

لثقتهما ومحبتهما ألوالدهم. 
أدام هللا حياتهما
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نتعـــرف  التكويـــن  ســـفر  فـــي  فمثـــاًل   -1
علـــى خبـــرة آدم وحـــواء فـــي خطـــوات الســـقوط، 
وآثـــار الخطيـــة ووعـــد الخـــالص. وفـــي قصـــة 
قاييـــن نتعـــرف علـــى ضـــرورة وإمكانيـــة النصـــرة 
علـــى الخطيـــة، وعلـــى خطـــورة الخضوع لصوت 
العـــدو. وفـــي إبراهيـــم نتعرف على معنـــى تبعية 
الـــرب فـــي إيمـــان وثقـــة. وفـــي إســـحق نثـــق في 
نتعـــرف  يعقـــوب  وفـــي  الصالحـــة.  مواعيـــد هللا 
علـــى خطـــورة التســـرع والخـــداع والعاطفـــة، كمـــا 
النـــاس.  مـــع  التصالـــح  أســـلوب  علـــى  نتعـــرف 
ومـــن يوســـف نتعـــرف علـــى حنـــان هللا إذ يدّبـــر 
خالص الجميع. ومع يشـــوع نتعرف على ســـر 
النصـــرة فـــي أريحـــا، وســـر الهزيمـــة فـــي عـــاي. 
ونتعـــرف  إيمـــان،  أبطـــال  نـــرى  القضـــاة  وفـــي 
علـــى بـــركات الطهـــارة، وخطـــورة االنحـــراف فـــي 

شمشـــون... وهكـــذا وهكـــذا.
2- مدرســـة واســـعة متعددة المراحل، تبدأ 
فـــي التكويـــن، وتنتهـــي فـــي الرؤيا حيـــث صراع 
النهائيـــة.  هللا  ونصـــرة  والشـــيطان،  الكنيســـة 
خبـــرات ال تنتهي نأخذها كعصارة جاهزة لبنياننا 
هـــوِر«  »َنحـــُن الذيـــَن انَتَهـــْت إَلينـــا أواِخـــُر الدُّ

)1كـــو11:10(.
نعـــم.. إن الكتـــاب المقـــدس هـــو كالم هللا 
لنـــا لمنفعـــة حياتنـــا وخـــالص نفوســـنا.. وقديًمـــا 
علمونـــا : »يوجـــد أعظـــم رجـــاء ألعظـــم خاطـــئ 
يقـــرأ الكتـــاب المقـــدس، ويوجد أعظـــم خطر على 

أعظـــم قديـــس يهمـــل الكتـــاب المقـــدس«.

١- كــــــالم هللا:
حيـــــــــــــن يتكلــــــــــم 
هللا يجــــــب أن ينصـــــت 
اإلنســـــــــان! وهـــو حيـــن 
المقدســـة  أســـراره  لنــــــــا  يعلــــــــن  إنمـــا  يتكلـــم 
والتاريــــــــــخ،  الخليقـــــــــة  فـــي  ومقاصــــــــــده 
وأعمالـــــــــــه مـــع أوالده المطيعيــــــــــن لوصايـــاه. بل 
إننـــا مـــن خـــالل كالم هللا نتعرف على شـــخصه 
الحبيـــب المبـــارك، ووعـــوده الصادقـــة األمينـــة، 
ونصائحـــه الغاليـــة الخالصيـــة. من يســـتطيع أن 

يحيـــا بـــدون كلمـــة هللا؟ 
1- إنهــــــــــــــــا بالحقيقــــــــــــــة »روح وحيـــــــــــاة« 

)يو6:6٣(. 
2- وهـــي غـــذاء الـــروح »ليـــس بالُخبـــِز 
وحـــَدُه َيحيـــا اإلنســـاُن، بـــل بـــُكل كِلَمـــٍة تخُرُج 

ِمـــْن فـــِم هللِا« )مـــت4:4(.
٣- وهي نور الطريــــــــق »ِســــراٌج لِرجلـــــــي 

كالُمَك ونوٌر لَسبيلي« )مز105:119(. 
4- وهـــي الســـيف الحـــاد الـــذي بـــه نبتـــر 
التعاليـــم الكاذبـــة »كِلَمَة هللِا َحيٌَّة وَفّعاَلٌة وأمَضى 

يِن« )عـــب12:4(.  ِمـــْن ُكل ســـيٍف ذي َحدَّ

5- ثـــم إنها ســـر االغتســـال والنقـــاوة، إذ 
يقـــول الـــرب: »أنُتـــُم اآلَن أنقياُء لَســـَبِب الكالِم 

الـــذي كلَّمُتُكـــْم بِه« )يـــو15:٣(.
6- هللا يتكلم إلينا... فلننصت إليه!
7- هللا يعلن لنا حبه... فلنشبع به!

8- هللا يعلــــــــــن لنـــــــــــا مقاصــــــــــــــــده... 
فلنتفهمهـــا جيـــًدا!

9- هللا يقــــــــــــدم لنــــــــــا مواعيــــــــــــــده... 
بها! فلنتمسك 

10- كــــــــــــــــالم هللا قــــــــــــــــوة، ترفــــــــــــــــــــع 
وتشدده. الضعيف 

11- كــــــالم هللا نور، يرشد النفس السائرة 
في البرية.

12- كالم هللا غـــذاء، يشـــبع القلـــب بحب 
المســـيح والنفوس.

1٣- كــــــــالم هللا سيــــــــــف، يبتر التعاليم 
ويفرزها. الغريبـــة 

2- هو تاريخ البشرية:
ففيه دراســـة لتاريخ البشـــرية من بدايته إلى 
نهايتـــه، وفيـــه نلمـــس معامـــالت هللا مـــع النفـــس 
البشـــرية علـــى اختـــالف أحوالهـــا وأنواعهـــا. إنـــه 

الخبرات. مدرســـة ألخذ 

mossa@intouch.com

فإنـــه يكـــون ســـاقًطا في تلـــك الرذيلة كمـــا قايين 
الـــذي شـــعر بأنـــه يتفّضـــل علـــى هللا بتقدماتـــه 
يفســـد  إنـــه  األرض.  ثمـــار  بتقديـــم  فاكتفـــى 
عطيتـــه الرائعـــة تلـــك بشـــعوره الدائـــم بمديونيـــة 
الجميـــع لـــه وبأنـــه ضّحـــى بالكثيـــر. وعـــادة مـــا 
يأتـــي التعييـــر بعـــد العطـــاء فـــي صـــورة ألفـــاظ 
جارحـــة، واتهامـــات بالجحـــود ونكـــران الجميل، 
ومطالبة مســـتمرة بالتقدير والعرفان. وهذه كلها 
تفســـد ليـــس فقـــط العطاء بـــل وتســـمم العالقات 
وتهدمهـــا. بـــل وقـــد يمتـــد التعيير أيًضا ليشـــمل 
هللا ذاتـــه حيـــث يشـــعر المـــرء بـــأن هللا ُمطاَلـــب 
فـــي مقابـــل مـــا يقدمـــه أن يهبـــه خيراتـــه وبركاته 
األرضيـــة والســـمائية، وإن حـــدث أن دخـــل فـــي 
ضيقـــة فإنـــه يشـــعر باالســـتياء الشـــديد مـــن هللا 
الـــذي لـــم يحفـــظ لـــه جميلـــه وصنيعـــه معه!!! 

واآلن أريـــد أن أهمـــس فـــي أذن كل أحـــد: 
كل عطايانـــا هـــي في الحقيقة ليســـت إاّل أشـــباه 
ونعطـــي  لـــه،  ممـــا  هللا  نعطـــي  ألننـــا  عطايـــا 
اآلخريـــن ممـــا هلل. إننا في واقع األمر ال نمتلك 
شـــيًئا حتـــى نتفاخـــر بل ونعّير بمـــا أعطينا. فال 
الـــزوج، وال األبنـــاء، وال الصحـــة، وال العافيـــة، 
وال الوقـــت، وال األمـــوال والمقتنيـــات، وال العمر 
كلـــه ِملـــٌك لنـــا، بـــل هـــو جميعـــه مـــال ظلـــم قـــد 
ائتمنـــا عليـــه مـــن ِقَبـــل هللا. بالتالي فـــإن التعيير 
بعـــد العطـــاء ُيحســـب كحماقـــة كبيـــرة تســـتوجب 

النـــدم والتوبة.

فضيلـــة العطـــــــــــــــاء 
رائعـــــــــــــــة،  فضيلـــة  هـــي 
تجعـــل صاحبهـــا محبوًبا 
مـــن كلٍّ مـــن الســـمائيين 
واألرضييـــن، إذ يتشـــّبه بإلهـــه الـــذي لـــم يبخـــل 
بذلـــه ألجلنـــا  بـــل  البشـــرية  علـــى  بابنـــه  حتـــى 
هبـــاًء  يذهـــب  قـــد  عطاءنـــا  لكـــّن  أجمعيـــن. 
وُيحَســـب فـــي دفاتـــر الســـماء كرذيلـــة بـــداًل مـــن 
التعييـــر.  يصاحبـــه  عندمـــا  فضيلـــة  ُيَعـــد  أن 
فيعقـــوب الرســـول وّضـــح جلًيـــا فـــي صفـــات هللا 
أنه: »يعطي بســـخاء وال ُيعيِّر« )يع5:1(. وإذ 
دنـــا الوحـــي اإللهـــي على أن الكلمـــة الواحدة  عوَّ
ال ُتكَتـــب فـــي الكتـــاب المقـــدس بغيـــر غـــرض 
وأن  فالبـــد  نفوســـنا،  وتدبيـــر  خالصنـــا  يخـــدم 
يعقـــوب الرســـول أضاف عبـــارة »ال ُيعيِّر« من 

أجـــل التأكيـــد علـــى أمـــر مـــا. 
التعيير هو أن يشـــعر الشـــخص المعطي 
بأنـــه ذو فضـــل علـــى المتلّقـــي، وأن يظل يذكِّره 
بهـــذا الفضـــل لكـــي ُيشـــِعره باســـتمرار أنـــه مدين 
لـــه بالكثيـــر. وعلـــى الرغـــم مـــن أن عطـــاء هللا 
لنـــا هـــو غيـــر محـــدود بمقـــدار ال محدوديتـــه، 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن مديونيتنـــا هلل هي مديونية 
حقيقيـــة، إاّل أن رّقـــة قلـــب هللا تجعلـــه يتعّفـــف 
ر  بشـــدة عـــن أن يعّيرنـــا بعطايـــاه التـــي ال ُتقـــدَّ
بثمـــن، أو أن يطالبنـــا بمقابـــل. إنـــه أمـــر حـــق 
ندامـــة«  بـــال  هـــي  ودعوتـــه  هللا  »هبـــات  أن 
)رو29:11(. والدليـــل علـــى ذلـــك أن خطايانـــا 
لنـــا  علـــى عطايـــاه  ينـــدم  تجعلـــه  المتكاثـــرة ال 
فيعّيرنا بها، فهو »يشـــرق شمســـه على األشرار 
والصالحيـــن، ويمطر علـــى األبرار والظالمين« 
)مـــت45:5(. لعـــل هـــذا هو تعريـــف »الجود« 
أنه عطاء ذو صفتين: الســـخاء وعدم التعيير. 
لذلك أوصانا الســـيد المســـيح في الموعظة على 
الجبـــل أن نتجّنـــب تلك الرذيلة بقوله: »أحســـنوا 
وأقرضـــوا وأنتـــم ال ترجـــون شـــيًئا« )لـــو٣5:6(.

هـــذا وتنتشـــر رذيلـــة التعييـــر بعـــد العطـــاء 
فـــي كل مـــن العالقات الزوجية وعالقات اآلباء 
واألبنـــاء، وُتعتَبـــر ُســـمًّا قاتـــاًل يســـّمم العالقـــات 
مـــن  يعطـــي  الـــذي  الحيـــاة  فشـــريك  ويدّمرهـــا. 
وقتـــه وصحتـــه ومقتنياتـــه وأمواله لشـــريك حياته 
وأبنائـــه، إن شـــعر فـــي قلبه بأنـــه يتفّضل عليهم 
بمـــا ال يســـتحقون، وبأنهـــم مديونون له بالكثير، 
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عـــن ُعْمـــٍر تجــــاوز الستّــــة والســـبعين عاًمـــا، 
سافر إلى السمــــاء حبيُبنا الشماس المبارك والخادم 

الغيــــــــــــــــــــور واألب العظيـــــــــم 
الدكتور ثروت ثابت باسيلي.. 

لقد ســـبقنا إلى الســـماء بعد أن جاهد الجهاد الحَســـن وأكمل السعي 
وحفـــظ اإليمـــان، وأخيًرا جـــاء الوقت ليدُخل إلى مواضـــع الراحة ويتمّتع 

البّر.. بأكاليل 
الدكتور ثروت فاق الكثيرين في محّبته وعطائه وأمانته للكنيســـة، 
لدرجـــة يصُعـــب وصفهـــا.. فال يمكـــن حصـــر الكنائس التي ســـاهم فيها، 
ســـواء داخل أو خارج مصر.. وال نســـتطيع أن نحصي عدد األشـــخاص 
الذيـــن ســـاعدهم، فُهـــم بعشـــرات اآلالف.. ومن المســـتحيل اإللمـــام بكّل 
أعمـــال الخير والمحّبـــة والرحمة التي قّدمها في حياتـــه، ولكّنها بالتأكيد 

ُمَســـّجلة بالكامل باســـمه في رصيده الســـماوي الهائل..!
لقـــد كان أميًنـــا في القليل، فأعطاه الـــرب الكثير هنا على األرض، 
فأعطـــى الكثيـــر، فباركـــه الـــرب وأعطـــاه أكثـــر، فاســـتمر فـــي محّبتـــه 
وعطائـــه بدرجـــة ُمذِهلـــة.. وهو يدرك تماًمـــا أّنه يكنز لنفســـه كنوًزا ال 

الســـماء.. في  تفنى 
التقيتــــــــــه وجلســـــــــت معـــه مـــّرات كثيــــــــــرة بعـــد حضـــوري للخدمـــة في 
شـــيكاجو عـــام 2009م، والحظـــُت كيف أّن محّبــــــــة المســـيح تمأل كيانه، 
ومحّبـــة الكنيســـة تملـــك على قلبـــه الوديع العامـــر باإليمـــان.. والحظُت 
أيًضا شـــّدة أمانته في تنفيذ وصايا اإلنجيل وخصوًصا وصّية العشـــور..
حكـــى لـــي األب المتنّيـــح القمـــص إســـحق بطرس الذي بنى كنيســـة 
العـــذراء بشـــيكاجو، والتـــي أتشـــّرف بخدمتهـــا، أّنه فـــي أواخر التســـعينّيات 
وبعـــد بنـــاء الكنيســـة بحوالـــي ثـــالث ســـنوات، فوجـــئ بـــأن ســـقف الكنيســـة 
تتســـّرب منـــه الميـــاه، وكانـــت الظـــروف الماليـــة للكنيســـة صعبـــة فـــي ذلـــك 
الوقـــت.. وعندمـــا أحضـــروا مقـــاواًل للكشـــف قـــال لهـــم أّن عملّيـــة الترميـــم 
ســـتحتاج لحوالـــي ســـبعين ألـــف دوالر، ولـــم يُكـــن أبونا إســـحق يعـــرف ماذا 
يفعـــل، إذ أّن الكنيســـة ليـــس بهـــا رصيـــد.. فلجـــأ للصـــالة وطلـــب شـــفاعة 
العـــذراء أّم النـــور.. وبعـــد أّيـــام طلبت إحدى الســـّيدات مـــن »أبونا« أن يقيم 
قّداًســـا خاًصـــا يـــوم الســـبت فـــي الذكـــرى الســـنوّية األولـــى النتقـــال زوجهـــا، 
وفـــي ذلـــك اليـــوم فوجـــئ أبونـــا بالدكتـــور ثـــروت باســـيلي يحضـــر للكنيســـة 
ليأُخـــذ بركـــة الســـّيدة العـــذراء وهـــو ال يعلـــم أّنه يوَجـــد قّداس، وبعـــد القّداس 
فاجـــأه الدكتـــور ثـــروت بالقـــول: يـــا أبـــي أنـــا لســـت معتـــاًدا أن أحمـــل دفتـــر 
الشـــيكات فـــي جيبـــي، ولكّنـــي ال أعـــرف لمـــاذا أحضرتـــه معـــي اليـــوم..؟! 
وأخـــرج الدفتـــر وكتب شـــيًكا وســـّلمه لقدس أبونـــا وقّبل يديـــه طالًبا صلواته 
وغـــادر الكنيســـة. وكانـــت الخادمـــة المكلَّفـــة بجمـــع الصناديـــق موجـــودة بعد 
القـــّداس، فقْبـــل أن يعطيهـــا أبونـــا الشـــيك فتحـــه وَنَظـــَر فيـــه، وكان الرقـــم 
مفاجـــأة مذهلـــة، فأعطـــاه لها قائاًل: انظري يـــا فالنة وتأّكدي من هذا الرقم؟ 
فتمّعنـــت فيـــه وقالـــت باندهـــاش: نعم يا أبونا.. مائـــة ألف دوالر.. وكان هو 
المبلغ الذي تّم به ترميم ســـقف الكنيســــــــــــة وفاض منـــــــــــه.. وحتّـــــــــــــــى اآلن 

السقــــــــــــــــف فــــــــــــي حالـــة ممتازة..!
لمـــا بدأنـــا فـــي تأســـيس كنيســـة القديس بولس بشـــيكاجو فـــي أوائل 
عـــام 2012م، كان مطلوًبـــا توفيـــر مبلـــغ ٣50 ألـــف دوالر لشـــراء مبنـــى 
الكنيســـة، وعندمـــا عِلـــَم الدكتـــور ثـــروت ســـاعدنا بمبلـــغ مائـــة ألـــف دوالر، 

فَتَمّكّنـــا مـــن اســـتكمال مبلـــغ الشـــراء فـــي غضـــون شـــهر واحد..!
الدكتـــور ثـــروت باســـيلي هو قلـــب كبير اغتنـــى بمحّبة المســـيح.. 
ـــا مـــن الناحيـــة الماّدّية  كان يجـــول يصنـــع خيـــًرا مثـــل ســـّيده.. كان غنيًّ
ا، ُممســـًكا بالحيـــاة األبدّيـــة، غنيًّـــا فـــي أعماٍل  ولكّنـــه كان متواضًعـــا جـــدًّ
صالحـــة، ســـخيًّا فـــي العطـــاء، كريًما فـــي التوزيع )١تـــي١7:6-١9(.. 

فاّدَخـــر لنفســـه مســـتقباًل ســـعيًدا مجيًدا..!
نياًحا لروحه الطاهرة، وعزاًء ألسرته الغالية وكّل محّبيه.

ادلكتور ثروت باسييل

شكر وذكرى األربعين

عروس المسيح 
مريم القس فيلوباتري

تتقدم األسرة بخالص الشكر 
لصاحب النيافة الحبر الجليل

األنبا ديمتريوس
ومجمع كهنة اإليبارشية 
واآلباء الكهنة والرهبان 
والمكرسين والمكرسات

الذين شاركونا العزاء وشعب اإليبارشية
وندعوكم لحضور 

صالة القداس اإللهي لألربعين 
لروحها الطاهرة 

وذلك بمشيئة الرب يوم الخميس 
الموافق 2017/12/28 

بمطرانية ملوي

ْمِس ِفي  »ِحيَنِئٍذ ُيِضيُء اأَلْبَراُر َكالشَّ
َمَلُكوِت َأِبيِهْم« )مت1٣:4٣(

شكر وذكرى األربعين للمرحومه 

وديده يعقوب سوريال
األنبا صرابامون

أسقف ورئيس دير األنبا بيشوي
وأسرة المنتقلة، يشكرون 
كل من تفضل بمواساتهم 

بالحضور أو البرق
ويخصون بالذكر قداسة البابا المعظم

األنبا تواضروس الثاني
ومجمع رهبان دير األنبا بيشوي العامر

وتدعو األسرة 
األهل واألحباء والجميع 
لحضور القداس اإللهى

على روحها الطاهرة الساعه 9 صباًحا
يوم األربعاء الموافق 2017/12/27م 
بكنيسة المالك ميخائيل باألندلس 

عزبة النخل الشرقية
تلغرافًيا: عبد المسيح شكرهللا وأوالده

حليم ومالك يعقوب

كنيسة القديس العظيم مارمرقص 
الرسول بفرانكفورت بألمانيا

تزف إلى صفوف السمائيين وتودع
على رجاء القيامة 

الشماس واألرخن الفاضل

ادلكتور ثروت باسييل
وتطلب من الرب أن يعطي 
العزاء ألسرته ولجميع أحبائه

القمص بيجول باسيلي
والقس أبرآم نجيب
ولجنة وشعب الكنيسة

»طوبى لألموات الذين يموتون في الرب
منذ اآلن. نعم! يقول الروح، يستريحوا 

من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم«
ذكرى الميالد السمائي األول للمرحوم

البان يعقوب إبراهيم
صورتك في قلوبنا، وصوتك مازال يرن
فى آذاننا، ولكن كسبناك شفيًعا في 

السماء اذكرنا أمام عرش النعمة
إخوتك صابر وساويرس يعقوب

وسُيقام القداس اإللهي 
على روحه الطاهرة 

يوم الجمعة 2017/12/15م
الساعة الواحدة ظهًرا 

بكنيسة السيدة العذراء مريم 
بالعمرانية بالجيزة

والساعة الثامنة صباًحا 
بكاتدرائية مارمرقس بالكويت. 
ويوم االحد 2017/12/17م 

الساعة السابعة صباًحا
بكنيسة مارجرجس ببلوط – القوصية

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  ٣207 95٣ 0١28
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

fryohanna@hotmail.com
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تتنــــــــــــــوع التراتيـــــــــــــــل 
التـــي تخـــص العـــذراء فـــي 
كنيسة إثيوبيــــا، إال أن أهم 
هـــذه التراتيـــل هـــو مؤلَــّــف 
ማርያም ሴዳው )وداســـي 
ماريـــام( »مديـــح مريـــم«، وهـــو عبـــارة عـــن ترجمـــة 
إثيوبيـــة للثيؤطوكيات الســـبع التـــي ُترتَّل على مدار 
األســـبوع في الكنيســـة القبطية، تمت بواســـطة األنبا 
ســـالمة الثاني مطران إثيوبيـــا )1٣44–1٣88م(.

ال تتفـــق النســـخة اإلثيوبيـــة فـــي كثيـــر مـــن 
القبطـــي... األصـــل  مـــع  األحيـــان 

أواًل: من حيث الحجم
فتتدخَــّــل بالحذف أو اإلضافة، حيث تـُضيف 
عبـــارات فـــي بدايـــة بعـــض القطـــع، كذلـــك تـُـــضِيف 
لثيؤطوكيـــة الخميـــس قطعـــة للشـــهداء ُمقتَبســـة مـــن 
)2صـــم14:2٣–17(. أّمـــا مـــا يغيـــب عنهـــا فهـــو: 
الجـــزء األول مـــن القطعـــة التاســـعة لثيؤطوكيـــة يوم 
الخميـــس  لثيؤطوكيـــة  التاســـعة  والقطعـــة  االثنيـــن، 
كاملـًـــة، كذلك لـُـــبش االثنين وٌلبش الخميس، فضاًل 
علـــى أن الشـــيرات ال يأتـــي منهـــا إاّل الثالثـــة أربـــاع 
ن مـــن  األولـــى فقـــط. أّمـــا ثيؤطوكيـــة األحـــد فتتكـــوَّ
الست قطع األولى )النصف األول من كل قطعة(، 

وتلحقهـــم القطعـــة الســـابعة ثم العاشـــرة مباشـــرة.

ثانًيا: من حيث المعنى 
فأحياًنا تكون الترجمة تفســـيرية، فعلى ســـبيل 
المثـــال مـــرد ثيؤطوكيـــة الجمعـــة يأتي في )وداســـي 

ماريـــام( ضمـــن القطعـــة الثانية هكذا:
ዘዚአነ : ምተ : ነሥአ : ወእንቲአሁ : 

ሕይወተ: ወሀበነ

أخـــــــذ المــــــوت الــــذي لنــــا وأعطانـــــا الحيــــــــاة 
التي له. 

ومن وقــــــــــت القرن الرابـــــــــــع عشـــــــــــر أصبــــــح 
بكتـــاب  ُيلَحـــق  أساســـيًّا  جـــزًءا  ماريـــام(  )وداســـي 
ن من سفـــــــــــر  المزامير اإلثيوبــــــــــــي الذي ال يتكـــــــــــوَّ
أقســـام أخـــرى  مـــن عـــدة  المزاميـــر فحســـب وإنمـــا 
تلحقـــه وهـــي: تســـابيح األنبيـــاء، ونشـــيد األنشـــاد، 
ووداســـي ماريام، و አንቀጸ ብርሃን )انقســـا برهان( 
وتعنـــي »بوابـــة النـــــــــور« وهو أيًضا مديح للعــــــــذراء 

منســـوب للقديـــس يـــارد. 
لكتـــاب  مثـــاٌل  البطريركيـــة  بالمكتبـــة  ويوجـــد 
فـــي  كـــر  الذِّ ســـابقة  وملحقاتـــه  اإلثيوبـــي  المزاميـــر 
نهريـــن متقابليـــن بالجعزيـــة والعربيـــة، وهو مخطوط 
200 كتابـــي/ الـــدار البطريركيـــة؛  ُنِســـَخ فـــي عهـــد 
ـــنة الثَّالثة  ـــابع )الجاولـــي( في السَّ البابـــا بطـــرس السَّ
من الدورة اإلثيوبية )ســـنة لوقا( عام 7٣2٣ آدمية 
أي 182٣ميالدية. يظهر فيه )وداســـي مريم( في 

موقعـــه الُمعتـــاد، ولـــم يعِطـــه كلٌّ مـــن ســـميكة باشـــا 
أو األب جـــراف رقًمـــا فـــي كتالوجاتهـــم التي أعدوها 

البطريركية. للمكتبـــة 
وكان للثيؤطوكيــــــــــات القبطيــــــــــــة من وقــــــــــــت 
ترجمتهـــا صـــدى واســـع ُملِهـــم لتأليف مدائـــح أخرى 
ጋርአ علـــى شـــاكلتها بالجعزيـــة مباشـــًرة وأشـــهرهم

ማርያም ነኖ »اورغانـــون مريـــم«، وهـــو واحـــٌد مـــن 
فـــي اآلدب الجعـــزي وضعهـــا  األعمـــال العظيمـــة 
»جُيرجيس من ســـجال« في القرن الخامس عشـــر. 
مع ذلك تبقى بصمة الكنيســـة القبطية واضحة في 
أماكـــن مختلفـــة مـــن الطقس اإلثيوبـــي فيما يختص 
بالعـــذراء، فنجـــد الكثيــــــــــر مـــن النصــــــــــوص التـــي 
ُاســـُتعِمَلت بشـــكل مختلـــف، فنجـــد مثـــاًل فـــي نهايـــة 
كل يـــوم من السنكســـار اإلثيوبـــي عدًدا من األرباع 

التـــي تســـمى »الســـالمات« واشـــهرهم للعذراء:
ሰላም፡ ለማርያም፡ ንግሥት፡ ወዐጸድ፡ 

ዘበአማን ፡ ዘኢተገበርዋ፡ ተረክበ፡ አስካለ፡ 
ሕይወት፡ ህየ

الســـالم لمريـــم الملكـــة، والَكـــْرم الـــذي لـــم ُيفَلح 
بالحـــق، ُوِجـــَد عنقـــوُد الحيـــاة فيه)هنـــاك(. والبـــد أن 
ر  نذكـــر أن فعـــل األمـــر اليونانـــي χαῖρε المتكـــرِّ
م في )وداسي  باستمرار في الطقس القبطي لم ُيترجَّ
ماريـــام( إلـــى ሰላም )الســـالم( كمـــا األقبـــاط، وإنَّمـــا 
ተፍሥሒ )افرحـــي(، ربَّمـــا لتخصيـــص واقتصـــار 

هـــذا المعنـــى فقط علـــى أرباع »الســـالمات«.

mickelhelmy@yahoo.com

مـــــــــــــــــن أعجـــــــــــــــــــب 
الشـــخصيات التـــي يمكـــن 
أن تقابلهـــا فـــي الكتـــاب.. 
المجنـــون..  الرجـــل  ذلـــك 
كـــورة  يســـكن  كان  الـــذي 
الجدريين.. الرجل الذي كان يسكن القبور والجبال.

لم يكن أحد يقدر أن يربطه وال بسالســـل.. 
كان قوًيـــا جـــًدا.. وكان جنونـــه يزيـــد مـــن حـــدة 
قوتـــه.. فلـــم يقـــدر أحـــد أن يذّللــــه. لم يكـــن يؤذي 
غيـــره فقـــط.. بـــل كان يؤذي نفســـه، فـــكان يصرخ 
الجبـــل  أحجـــار  ويالصـــق  صوتـــه  ُيبـــّح  حتـــى 
ويحتضنهـــا فـــي كّفيـــه، ويخـــدش بها جســـده حتى 

يمتلـــئ المســـكين بالجـــروح!
كان الرجل يتألم ويتعذب.. رغم أن من يراه 

من بعيد يظنه وحًشا شرًسا عنيًفا فيخافونه..
وليس هذا هو مانتعجب منه في الرجل!

ثـــم تقابـــل مـــع يســـوع.. »اســـتقبل« يســـوع.. 
كأنـــه كان ينتظـــره!

أو كأن يســـوع قادًمـــا ألجلـــه، ألنـــه مـــا أن 
خطـــا الـــرب خارج الســـفينة حتى وجـــد هذا الرجل 
في اســـتقباله. فلما رأى الربَّ من بعيد »ركض« 

الرجـــل نحوه و»ســـجد«..

هذا الجســـد المجنون المســـكون بعدد رهيب 
مـــن األرواح الشـــريرة.. هذا الجســـد مـــازال يحوي 
رجـــاًل طيًبـــا مســـكيًنا معذًبـــا متألًمـــا.. وعندما رأى 
الـــرب، اســـتيقظ الرجل بداخل الجســـد المجروح.. 

وركض وســـجد!
وليس هذا هو العجب في الرجل بعد!

ثم أن يسوع أمر شياطين الرجل أن تخرج، 
الهـــالك..  تـــدري-  لنفســـها -دون أن  واختـــارت 
وأجلســـه  ألبســـه  بالرجـــل..  فاعتنـــى  الـــرب  وأّمـــا 
وهـــّدأه.. فعـــاد للرجـــل عقل يســـيطر على الجســـد 
الجامـــح.. وحيـــن جاء الناس ورؤوا الرجل العاقل 

خافـــوا أيًضـــا! خافـــوه مجنوًنـــا وخافـــوه عاقاًل..
وليس العجب.. بعد!

النـــاس طـــردوا يســـوع مـــن  وعندمـــا خـــاف 
ســـفينته، وكأنـــه ألجـــل  الـــرب  فركـــب  مدينتهـــم، 
الرجل جاء خصيًصا لمدينة على جرف يســـكنها 
واســـتعاد  المهمـــة  أتـــم  قبـــور.. وعندمـــا  مجنـــون 

اإلنســـان فـــي الرجـــل.. هـــا هـــو يرحـــل..
متاهـــات  مـــن  للتـــو  العائـــد  الرجـــل  أن  ثـــم 
الجنون.. أحب شـــافيه لدرجة عظيمة.. فأراد ان 
يتبعـــه أينمـــا يمضـــي.. ويمكـــث حيثمـــا يمكـــث.. 

ليخـــدم ســـيده ومنقـــذه!

ولكـــن الـــرب طلـــب إليـــه أن يعـــود إلـــى بيته 
وأهلـــه ويخبرهـــم بكـــم صنـــع الـــرب معـــه ورحمه..

وهنـــا العجـــب فـــي الرجل الـــذي كان يوًما.. 
إلـــى بيتـــه وأهلـــه  لـــم يذهـــب  مجنوًنـــا.. فالرجـــل 
بـــل جـــال فـــي » العشـــر مـــدن« وابتـــدأ  فقـــط.. 

ينـــادي.. كـــم صنـــع بـــه »يســـوع« !
مـــا أعجـــب الرب الذي ينشـــر كلمته بلســـان 

مجنـــون مخيـــف، وامـــرأة زانيـــة، وأبرص نجس!
ومـــا أعجـــب أولئـــك الذيـــن تحولـــت حياتهـــم 

مـــن نقيـــض لنقيـــض!
ومـــا هـــذا اللهب الشـــغوف الذي اشـــتعل في 
صدورهـــم حتـــى أنهم ال يخبـــرون أفراًدا عن الرب 

بـــل »مدًنا« بأكملها!
الُمنَقذيـــن،  الُمعذَّبيـــن  مـــن  أجـــدر  ليـــس 
والخطـــاة التائبين.. ليـــس أجدر منهم ليعلن.. كم 

صنـــع بهـــم.. يســـوع!

ـــفيَنَة َطَلَب إليِه اّلذي  »وَلّمـــا َدَخَل السَّ
كاَن َمجنوًنـــا أْن يكـــوَن معـــُه، فَلـــْم َيَدعـــُه 
َيســـوُع، بـــل قـــاَل لـــُه: اذَهـــْب إَلـــى َبيِتـــَك 
بُّ بَك  وإَلـــى أهِلـــَك، وأخِبرُهْم كْم َصَنـــَع الرَّ
وَرِحَمـــَك. فَمَضى وابَتدَأ ُينادي في الَعشـــِر 
ـــَب  فتَعجَّ َيســـوُع.  بـــِه  َصَنـــَع  كـــْم  الُمـــُدِن 

الجميـــُع« )مـــر١8:5-20(.

marianneed@hotmail.com

18






