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الحيـــاة  ينبـــوع  أواًل  المـــاء  يشـــكل 
إال  بدونـــه  األرض  ليســـت  وقوتهـــا. 
صحـــراء قاحلة، أرض الجوع والعطش، 
حيث يتعرض البشـــر والحيـــوان والنبات 

للمـــوت. إال أنـــه مـــع ذلك هنـــاك »مياه موت« 
مثـــل الفيضـــان المدّمـــر الذي يجـــرف األرض 
ويبتلـــع األحيـــاء، وكذلـــك الســـيول الجارفـــة أو 
األمطـــار المســـتمرة مـــع الزوابـــع تشـــكل خطًرا 
علـــى حيـــاة اإلنســـان. علـــى هـــذا يكـــون الماء 
تـــارة ُمحِيًيـــا وتـــارة مرعًبـــا. ولكنـــه دائًمـــا الزم 
وضـــروري ووثيـــق الصلـــة بالحيـــاة البشـــرية.

الكتـــاب  أســـفار  قمنـــا برحلـــة عبـــر  وإذا 
المقـــدس لنعـــرف تاريخ الميـــاه حيث نبدأ: كان 
روح هللا يـــرف علـــى وجه المياه – ثم الطوفان 
– ثـــم غـــرق فرعـــون – الصخـــرة التـــي ضربها 
موســـى فـــي البريـــة فنبـــع منها المـــاء العذب – 
وشـــفاء بـــرص نعمـــان الســـرياني بعد اغتســـاله 
– معموديـــة يوحنـــا المعمـــدان – عـــرس قانـــا 
الجليـــل وتحويـــل المـــاء إلـــى خمـــر – حـــوار 
الســـيد المســـيح مـــع الســـامرية علـــى البئـــر – 
نزول دم وماء من جنب الســـيد المســـيح وقت 

الخ. الصليـــب... 
وحيـــث أننـــا نبـــدأ شـــهر هاتـــور )الشـــهر 
الثالث في الســـنة القبطية( وهو شـــهر الزرع، 
يقـــول المثـــل: »هاتـــور أبـــو الدهـــب المنثـــور« 
ســـقوط  بدايـــة  أو  القمـــح  زرع  )والمقصـــود 
قطرات األمطار التي تلمع في ضوء الشـــمس 
فتبـــدو كأنهـــا الذهب المنثـــور(. وهنا مثل آخر 
يقـــول: »إن فاتـــك زرع هاتـــور، اســـتنى لمـــا 
الســـنة تدور«، ويحّث على عدم تأجيل الزرع 
فـــي هاتـــور وإال فســـوّف تنتظـــر عاًمـــا كاماًل.

مـــن هـــذا المنطلـــق أكتـــب عـــن »المـــاء« 
نحـــن  جميًعـــا  لحياتنـــا  القويـــة  وأهميتـــه 
المصرييـــن، خاصـــة ونحن أمـــام عدة تحديات 
خطيـــرة جعلـــت مـــن موضوع المـــاء في مصر 
مســـألة حيـــاة أو مـــوت. ومـــن هـــذه التحديات:

1- زيـــادة عـــدد الســـكان )متوقـــع عـــام 
2050 – بعـــد 30 ســـنة فقـــط – أن نكـــون 

مليـــون(.  150 حوالـــي 
المـــوارد المائيـــة خاصـــة  2- محدوديـــة 

ومعظـــم المـــاء يأتـــي مـــن خـــارج مصـــر.
3- التغيُّـــرات المناخيـــة والتـــي أدت إلـــى 
ـــر والجفـــاف فـــي بعـــض المساحــــــــــــات  التصحُّ

فـــي مصر.
حيـــث  للميـــاه،  المفـــرط  االســـتخدام   -4
تشـــيع بيننـــا ثقافـــة الوفـــرة المائية، وهـــذا لم يعد 

فـــي صالحنـــا اآلن.

5- التلـــوث البيئـــي الذي أهـــدر نوعيات 
المياه كًمـــا وكيًفا.

وبالطبـــع هنـــاك تزايـــد مســـتمر فـــي عـــدد 
ســـكان مصـــر، رغـــم أن حصـــة مصـــر مـــن 
الميـــاه ثابتة ومحـــدودة وهي 55,5 مليار متر 
مكعب ســـنوًيا حســـب اتفاقية 1959. لقد كان 
نصيـــب الفـــرد وقتهـــا 2000 متـــر مكعـــب في 
الســـنة، أما اآلن فقد هبط نصيب الفرد ســـنوًيا 
إلـــى الربـــع تقريًبـــا )حوالـــي 555 متـــًرا مكعًبـــا 
ســـنوًيا(، وهنـــا مكمـــن الخطـــر الـــذي يجب أن 

ننتبـــه لـــه جميًعا.
مناحـــي  كل  فـــي  الميـــاه  نســـتخدم  إننـــا 
الحياة: الشـــرب، واالســـتخدامات المنزلية، وفي 
الزراعـــة، وفـــي الصناعـــة، وأيًضـــا فـــي توليـــد 
الكهربـــاء. ومـــن هنا تأتي المســـئولية الجماعية 

نحـــو الميـــاه واســـتخدامها حيـــث أنهـــا:
1- الميـــاه »وزنـــة حيـــاة« ينبغي الحفاظ 

عليها بكل وســـيلة.
2- الميـــاه تحتـــاج إلـــى ترشـــيد كامـــل، 

وهـــذا واجـــب أخالقـــي ودينـــي.
للصحـــة  النظيفـــة ضروريـــة  الميـــاه   -3

جـــًدا، وال يجـــب تلويـــث مصادرهـــا.
ولـــذا يجـــب التوعيـــة الدائمـــة والمســـتمرة 
واالجتماعـــات  )الوعـــظ  الكنيســـة  فـــي خدمـــة 
هـــذه  عـــن  األنشـــطة(  وســـائر  والخلـــوات 
حاضرنـــا  أجـــل  مـــن  الجماعيـــة  المســـئولية 
بعـــض  القـــارئ  عزيـــزي  وإليـــك  ومســـتقبلنا. 

موضوعنـــا: تخـــدم  التـــي  اإلرشـــادات 
1- أغلـــق صنابيـــــــــــــــر الميـــــــــــــاه بعــــــــــــــــــد 

كل اســـتخدام.
2- اســـتخدم الـــدش في االســـتحمام بداًل 

مـــن البانيو.

3- ال تتـــــــــــــــــــــــــــــرك األطفـــــــــــــــــــــــال 
يلعبـــون بالميـــاه.

4- اســـتخدم المياه بكمية مناســـبة 
في إعداد المشـــروبات الســـاخنة.

قليلـــة  بكميـــة  األرضيـــات  تنظيـــف   -5
قـــدر اإلمـــكان. علـــى 

والخضــــــــــــــروات  الفاكهــــــــــــة  ِاغســـل   -6
فـــي وعـــاء مملـــوء بالميــــــــــــاه وليـــس تحـــــــــــــــــت 

المفتوحـــة. الصنابيـــر 
فـــي غســـيل  الخرطـــوم  تســـتخدم  7- ال 

الســـيارة )يكفـــي جـــردل واحـــد(.
8- أسلوب الري بالرش أو بالتنقيط في 

ري الحدائق والمزروعات.
9- ال تلـــّوث ميـــاه النيـــل وفروعـــه، فهي 

التي تشـــرب منهـــا وترتوي.
10- تكلـــم كثيـــًرا مـــع أســـرتك وأصحابك 

وعملـــك وخدمتـــك أن »نقطـــة الميـــاه تفرق«.
كل  ترفعـــه  الـــذي  الشـــعار  هـــو  وهـــذا 
الجهـــات المســـئولة عـــن المياه فـــي مصر، أن 
»نقطـــة الميـــه تفـــرق«، وهـــذا يعنـــي أن ثقافـــة 
»نـــدرة الميـــاه« يجـــب أن تحـــل محـــل ثقافـــة 
»وفـــرة الميـــاه«. وهذا االهتمام يجب أن يصل 
إلـــى الصغـــار والكبـــار فـــي كل بيـــت، لكـــي 
تنتشـــر هـــذه التوعية الالزمـــة في هذا المجال. 
ونحـــن فـــي الكنيســـة نســـتخدم الميـــاه فـــي 
القداس اإللهي: غســـل يدي الكاهن - ومســـح 
الَحمـــل بالمـــاء – وإضافـــة المـــاء إلـــى الـــكأس 
 - التنـــاول  وصـــرف   - األوانـــي  وغســـل   –
ورش الميـــاه - وقـــداس اللقـــان، هـــذا فضـــاًل 
عـــن ممارســـة ســـر المعموديـــة وأهميـــة الـــوالدة 
فـــي  نصلـــي  أننـــا  كمـــا  والـــروح.  المـــاء  مـــن 
الكنيســـة دائًمـــا طلبـــة خاصـــة بالميـــاه )أوشـــية 
الميـــاه( »اذكـــر يـــا رب ميـــاه النهـــر فـــي هـــذه 
الســـنة باركهـــا«، ونقـــول »اطلبـــوا عـــن صعود 
ميـــاه األنهـــار )واألمطـــار والينابيـــع( فـــي هـــذه 
الســـنة، لكي يباركها المســـيح إلهنـــا ويصعدها 
كمقدارهـــا، ويفـــرح وجـــه األرض ويعولنـــا نحن 
البشر، ويعطـــــــــــــي النجـــــــــــــاة للدواب ويغفر لنا 

خطايانـــا«.
ال تنَس: نقطة الميه تفرق.
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وضع حجر أساس مستشىف كييم
الطبية بالعبور 

وافتتاح أكاديمية كييم الطبية
وتوقيع بروتوكول مع لكية اجلراحني امللكية

وضـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم االثنيـــن 4 
نوفمبـــر 2019م، حجـــر األســـاس لمستشـــفى كيمـــي بمدينـــة العبـــور، 
والتـــي ُتعـــد أحد مشـــروعات المكتب البابوي للمشـــروعات والعالقات. 
شـــهد وضـــع حجـــر األســـاس أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا آنجيلوس أســـقف لندن، 
واألنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع مصر القديمة وأســـقفية 
الخدمـــات، كمـــا حضـــر وضـــع حجر األســـاس، القمص مـــكاري حبيب 
والقس كيرلس بشـــرى ســـكرتيرا قداســـة البابا، والســـيدة بربارة سليمان 
مديـــر المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات والعالقـــات، وعـــدد مـــن أراخنـــة 
الكنيســـة. كمـــا حضـــر أيًضـــا 12 من استشـــاريي الطـــب والجراحة من 
إنجلتـــرا: نائـــب عميـــد كلية تمريض جامعه ســـالفورد، نائب عميد كلية 
تمريض جامعة شـــيفيلد، رئيس قســـم الباثولوجي طب القصر العيني، 
نائـــب مديـــر مستشـــفيات جامعـــة عيـــن شـــمس، مديـــر العـــالج بالجامعة 
األمريكيـــة، نائـــب مديـــر عيـــادات الجامعـــة األمريكيـــة، ورئيـــس هيئـــة 

التدريـــب اإللزامـــي لألطباء.
ثـــم قام قداســـة البابـــا بحضور أصحاب النيافـــة والضيوف بافتتاح 
أكاديميـــة كيمـــي الطبيـــة بمدينة العبور، وتضم مركـــًزا تدريبًيا لألطباء 
 Professor وأطقـــم التمريـــض. وقـــد شـــارك فـــي افتتـــاح األكاديميـــة
البريطانيـــة،  الملكيـــة  الجراحيـــن  كليـــة  رئيـــس   Derek Alderson
ومحافـــظ القليوبيـــة الدكتـــور عـــالء عبـــد الحليـــم. وعقـــب االفتتـــاح وّقـــع 
قداســـة البابـــا وProfessor Derek Alderson بروتوكـــول تعـــاون 
بين أكاديمية كيمي الطبية وكلية الجراحين الملكية البريطانية. وأشار 
قداســـته فـــي كلمتـــه إلـــى أن »كيمـــي« كلمـــة قبطيـــة معناهـــا »مصـــر«، 
وعـــن المستشـــفى الجديـــد قال قداســـة البابـــا إنها تهدف إلـــى تقديم خدمة 
عالجيـــة متميـــزة لـــكل المصرييـــن، وملحق بها مركـــز لتدريب األطباء 
وأطقـــم التمريـــض. كمـــا أعـــرب عـــن أمله في المســـاهمة بالتبـــرع لهذه 

الخدمـــة لكـــي تنمـــو وتثمر.
وقـــال قداســـة البابـــا في كلمته إن للكنيســـة دورين أساســـيين: دور 
روحـــي يتمثّـــل فـــي مســـاعدة النـــاس ليعيشـــوا حياة جيـــدة تهّيئهـــم للحياة 
األبديـــة، ودور اجتماعـــي تســـاعد فيـــه المواطنيـــن وتغطـــي احتياجاتهـــم 
الصحية. ومن هذا المنطلق أوضح قداسته أن هذا العمل بدأ التخطيط 
لـــه منـــذ فتـــرة، وتم بنـــاؤه على أرض مصر الغالية التـــي نعتبرها أمنا، 
كمـــا نعتبـــر نهـــر النيل هـــو أب لنا. واألكاديمية تعتبـــر رابطة قوية بين 
مصـــر وإنجلتـــرا متمثلـــة في كليـــة الجراحين الملكية، وســـتكون إضافة 
كبيرة في المجال الطبي في وطننا العزيز حيث ســـتعمل على تدريب 

األطبـــاء وتقديـــم خدمات صحية متميزة لجميـــع المواطنين.

قداسة ابلابا يستقبل
وفد رؤساء أديرة روسيا

اســـتقبل قداســـة البابـــا ظهر يـــوم الثالثاء 5 نوفمبـــر 2019م، وفد 
رؤســـاء األديـــرة فـــي روســـيا، والـــذي كان فـــي زيـــارة مصـــر فـــي ذلك 
ـــب بهـــم فـــي زيـــارات األديـــرة القبطيـــة واألماكـــن  الوقـــت، حيـــث رحَّ
األثريـــة العديـــدة. وقـــد أبـــدوا محبتهـــم وتأثُّرهـــم بمشـــاعر الـــود والحـــب 
م لهم  مـــن كل المصرييـــن الذيـــن تقابلـــوا معهـــم. وفـــي نهايـــة الزيارة قـــدَّ
قداســـة البابـــا بعـــض الهدايـــا التذكاريـــة مع أخـــذ الصـــور الفوتوغرافية. 
حضـــر اللقـــاء نيافة األنبا دانيال أســـقف ورئيـــس دير األنبا بوال بالبحر 

األحمـــر، وســـكرتير قداســـة البابـــا لشـــئون الرهبـــان واألديرة.

ويفتتح مؤتمر مبادرة لوزان
افتتـــح قداســـة البابـــا يـــوم الثالثـــاء 5 نوفمبـــر 2019م، مؤتمـــر 
مبـــادرة لـــوزان مـــع الكنائـــس األرثوذكســـية، والذي ُيعقد للمـــرة األولى 
فـــي مصـــر فـــي ضيافة الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، واســـتمر أربعة 
أيـــام تحـــت الرئاســـة المشـــتركة بين نيافـــة األنبا آنجيلوس أســـقف لندن، 
والســـيدة ليزلـــي دول مـــن الجانـــب اإلنجيلـــي. وتـــدور جلســـاته حـــول 
شـــعار »ِعيُشـــوا َكَما َيِحقُّ إِلْنِجيِل اْلَمِســـيِح« )في1: 27(، وشـــارك فيه 
حوالـــي 50 مشـــارًكا مـــن عـــدة كنائـــس وكليات وجامعـــات الهوتية من 
عـــدة دول. وألقـــى قداســـة البابا كلمة افتتاحيـــة تحدث خاللها عن أهمية 
هـــذه اللقـــاءات التـــي تســـاهم فـــي فهم الكنائـــس لبعضها البعـــض اعتماًدا 
علـــى المحبـــة والدراســـة والحوار والصالة، لكـــي نصل إلى الفهم الذي 

يـــؤدي إلـــى الوحـــدة المســـيحية التي يريدها الســـيد المســـيح.

ويستقبل وفًدا من
الكنيسة اإلجنيلية األملانية

نوفمبـــر   6 األربعـــاء  يـــوم  صبـــاح  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل  كمـــا 
2019م، فـــي المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، وفـــًدا 
مـــن رعـــاة الكنائـــس اإلنجيليـــة األلمانيـــة، مكوًنـــا مـــن 16 عضـــًوا، فـــي 
زيـــارة لهـــم لمصـــر، زاروا فيهـــا العديـــد مـــن األماكـــن وأبـــدوا إعجابهم 
الشـــديد بالجهـــد المبذول لمســـاعدة الفقراء وبالعالقـــة القوية بين األقباط 
والمســـلمين مـــن خـــالل بيـــت العائلـــة. وقـــدم لهـــم قداســـة البابـــا نبذة عن 
تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية ودورهـــا الروحـــي واالجتماعي 
فـــي حيـــاة المواطنيـــن، وأوضـــح أهميـــة االهتمـــام بمشـــروعات التعليـــم 
والصحـــة حيـــث إنهـــا تحقـــق الســـالم االجتماعـــي واالســـتقرار اللذيـــن 

يؤديـــان إلـــى التقدم.
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ووفد اجلمعية الربملانية 
لألمن واتلعاون يف أوروبا

كمـــا اســـتقبل قداســـته ظهـــر يـــوم األربعـــاء 6 نوفمبـــر 2019م، 
بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، وفـــًدا مـــن الجمعية 
البرلمانية لألمن والتعاون في أوروبا. تكون الوفد من رئيس الجمعية 
Mr. George Tsereteli، إلى جانب خمســـة من األعضاء. تحدث 
قداســـة البابـــا خـــالل اللقاء عن تاريخ الكنيســـة القبطية األرثوذوكســـية، 
وعـــن العالقـــات الطيبـــة التـــي تجمعهـــا بـــكل المصرييـــن ســـواء القيـــادة 
السياســـية أو الحكومـــة أو البرلمـــان، وكذلـــك مع فضيلة شـــيخ األزهر، 
وســـائر الكنائـــس المســـيحية فـــي مصـــر وخارجهـــا. وُتعـــد هـــذه هـــي 
الزيـــارة األولـــى التـــي يقـــوم بهـــا وفـــد مـــن الجمعيـــة البرلمانيـــة لألمـــن 

والتعـــاون فـــي أوروبـــا لمصر.

قداسة ابلابا يلتيق بشباب 
احلرفيني ملنطقة جنوب القاهرة

يـــوم األحـــد 3  الثانـــي مســـاء  البابـــا تواضـــروس  قداســـة  التقـــى 
نوفمبـــر 2019م، بشـــباب الحرفيين من قطـــاع جنوب القاهرة، والذي 
ضـــم إيبارشـــيتي حلـــوان، والمعـــادي، إلـــى جانب قطـــاع كنائس مصر 
القديمة، وذلك في كنيســـة القديس األنبا أنطونيوس بزهراء المعادي. 
شـــهد اللقاء أصحاب النيافة: األنبا بيســـنتي أســـقف حلوان والمعصرة، 
واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا 
يوليـــوس األســـقف العـــام لقطـــاع كنائس مصر القديمة والمشـــرف على 
العـــام لقطـــاع كنائـــس  أســـقفية الخدمـــات، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف 
حدائـــق القبـــة والوايلـــي. وقـــد شـــارك فيـــه مـــا يزيـــد عـــن 1200 مـــن 
الشـــباب والشـــابات من الحرفيين. وهذا هو اللقاء الثاني لقداســـة البابا 
مـــع قطـــاع الشـــباب بجنـــوب القاهرة حيث التقى قداســـته بهم في شـــهر 

ينايـــر الماضي.
وفور وصول قداســـة البابا، بدأت فعاليات اللقاء بصالة العشـــية، 
ثـــم كلمـــة ترحيـــب مـــن نيافـــة األنبـــا دانيـــال، والـــذي هّنـــأ قداســـة البابـــا 
بالذكـــرى الســـابعة للقرعـــة الهيكليـــة وكذلـــك عيـــد ميـــالد قداســـته )4 
نوقمبـــر(، كمـــا هنـــأ نيافتـــه كنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس بزهـــراء المعادي 

بذكـــرى العيـــد الحـــادي عشـــر لصـــالة أول قـــداس بهـــا.
م قداسة البابا الكهنة والخدام القدامى والحاليين بإيبارشيتي  ثم كرَّ
حلـــوان والمعـــادي وقطـــاع كنائس مصـــر القديمة، والذين كان لهم دور 
بـــارز فـــي بـــدء واســـتمرار خدمـــة الحرفييـــن. كمـــا عرضـــت كل خدمة 
بالمناطـــق الثـــالث فيلـــم تســـجيلي عن خدمـــة الحرفيين. ثم ألقى قداســـته 
كلمـــة أكَّـــد خاللهـــا أن نهضـــة الـــدول تبـــدأ مـــن الحرفييـــن، وأشـــار إلـــى 
أن أعمـــال الحرفييـــن كلهـــا بدايـــة عمـــل قـــوي فـــي نهضـــة مصـــر، وأن 
األعمـــال الكبيـــرة تبـــدأ باألعمـــال الصغيـــرة. ثـــم خصـــص قداســـته وقًتا 

إلجابـــة أســـئلة الحضور.

ويستقبل اكهن كنيستنا يف قطر
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية 
المرقسية بالعباسية، صباح يوم األربعاء 30 أكتوبر 2019م، الراهب 
القمص بيســـنتي األنبا بيشـــوي، كاهن كنيســـة القديســـين بطرس وبولس 
م لقداســـته تقريًرا عـــن الخدمـــة الرعوية بالكنيســـة.  فـــي قطـــر، الـــذي قـــدَّ
حضـــر اللقـــاء نيافة األنبا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس مصر القديمة 

وأســـقفية الخدمات والمشـــرف على كنائس الخليج.

وبعض العائالت القبطية
من العاملني يف قطر

واســـتقبل قداســـته يـــوم الجمعـــة 8 نوفمبـــر 2019م، مجموعة من 
العائـــالت القبطيـــة والشـــباب العامليـــن في قطر، ومعهـــم األب الراهب 
القمـــص بيســـنتي األنبـــا بيشـــوي والـــذي يخـــدم فـــي كنيســـتنا القبطيـــة 
بالدوحـــة، وقـــد ألقـــى عليهـــم كلمـــة روحيـــة عـــن االرتبـــاط باإلنجيـــل 
والكنيســـة فـــي حياتهـــم الروحيـــة، ثـــم أجاب عـــن أســـئلتهم ووزع عليهم 

الهدايا. بعـــض 

ونيافة األنبا إيالريون 
أسقف ابلحر األمحر

المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  قداســـته  اســـتقبل  كمـــا 
بالعباســـية، ظهـــر يـــوم األربعـــاء 30 أكتوبـــر 2019م، نيافـــة األنبـــا 
إيالريـــون أســـقف البحـــر األحمر، حيث تابع مجريـــات العمل الرعوي 

باإليبارشـــية منـــذ ســـيامة نيافتـــه حتـــى اآلن.

ويلتيق الراهب املسئول عن دير 
األنبا أنطونيوس بأونتاريو بكندا

اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالقاهرة ظهر يـــوم الخميس 
7 نوفمبـــر 2019م، الراهـــب القمـــص باخوميوس البرموســـي، مســـئول 
ديـــر القديـــس األنبا أنطونيـــوس  Perth Ontarioبكندا، ومعه اثنان من 
طالبي الرهبنة، هما األخ مينا واألخ جورج. اطمأن قداسة البابا خالل 
اللقـــاء عـــن أمـــور الدير الروحية وكذلك مشـــروع مبنـــى القاللي الجديد.

والراهبتني املسئوتلني عن تعمري 
دير العذراء والقديسة فريينا بسيدين

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة يوم 
الخميـــس 7 نوفمبـــر 2019م، الراهبـــة كاترينا القديســـة دميانة والراهبة 

أليصابات القديســـة دميانة، وذلك قبل عودتهما إلى ديرهما بأســـتراليا.
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»صفحات كتابية« و»آللئ للحياة« 
أحدث كتابني لقداسة ابلابا

صـــدر حديًثـــا عـــن مطبعة دير مار مينا مريوط أحدث كتابين 
لقداســـة البابـــا تواضروس الثاني، أولهما كتـــاب »صفحات كتابية« 
والثانـــي كتـــاب »آللـــئ للحيـــاة«. وســـبق لمطبعـــة ديـــر مـــار مينـــا 

مريـــوط نشـــر مـــا يقرب مـــن عشـــرين كتاًبا لقداســـة البابا.

سيامة مخسة كهنة جدد
إليبارشية صنبو وديروط

قـــام نيافـــة األنبـــا برســـوم أســـقف صنبو وديروط، بســـيامة خمســـة 
كهنـــة جـــدد للخدمـــة باإليبارشـــية، وذلـــك خـــالل القـــداس اإللهـــي الـــذي 
ُأقيـــم صبـــاح يـــوم الســـبت 9 نوفمبـــر 2019م، بكنيســـة الســـيدة العذراء 
بمدينـــة ديـــروط. والكهنـــة الجدد هم: )1( الشـــماس عدلـــي عزيز كاهًنا 
على كنيســـة القديســـة دميانة ببانوب باســـم القس اســـتيفن. )2( الشماس 
كارتـــر خيـــري كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بشـــلش باســـم 
القس برسابا. )3( الشماس روماني عبد هللا كاهًنا على كنيسة الشهيد 
مرقوريـــوس أبـــي ســـيفين بنزلة عبد الاله باســـم القـــس كرنيليوس. )4( 
الشماس هاني روبين كاهًنا على كنيسة السيدة العذراء والقديس األنبا 
موســـى األســـود بقريـــة قصـــر حيـــدر باســـم القـــس أندرو. )5( الشـــماس 
رومانـــي نتعـــي كاهًنا على كنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس بقرية الجرف 
باســـم القـــس تـــداوس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا برســـوم، والقســـوس 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

سيامة كهنة جدد بأسيوط

قـــام نيافـــة األنبـــا يوأنس أســـقف أســـيوط وســـاحل ســـليم والبداري، 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا هرمينـــا بجبـــل قـــاو وديـــر العـــذراء بجبل أســـيوط، 
بســـيامة اثنيـــن مـــن اآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد وذلـــك فـــي صبـــاح يـــوم األحد 
13 أكتوبـــر 2019م، وهمـــا )1( القـــس ســـمعان للخدمـــة علـــى مذبـــح 
كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس يوحنا األســـيوطي بقرية أوالد إبراهيم 
التابعة لمدينة أســـيوط، )2( والقس جرجس للخدمة على مذبح كنيســـة 
الشـــهيد مار جرجس واألنبا بيشـــوي بقرية كوم ســـعده بمركز البداري 
التابعـــة لمحافظـــة أســـيوط. جـــاء ذلك خالل القـــداس اإللهـــي بكاتدرائية 
رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بأســـيوط بمشـــاركة لفيـــف مـــن اآلبـــاء كهنـــة 
اإليبارشـــية وجمـــوع مـــن أفـــراد الشـــعب. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 
يوأنـــس، ولآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة اكهن جديد جلنوب أملانيا

قـــام نيافـــة األنبـــا ميشـــائيل أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا 
أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله، بســـيامة الشـــماس المهندس 
كوبلنـــز  كنيســـة  علـــى  فيلبـــس  القـــس  باســـم  كاهًنـــا  بيشـــوي جورجـــي 
جنـــوب ألمانيـــا، يـــوم الســـبت 26 أكتوبـــر 2019م، بديـــر القديس األنبا 
انطونيـــوس بكريفلبـــاخ، جنـــوب ألمانيـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 
ميشـــائيل، والقـــس فيلبـــس، ولمجمع اآلبـــاء الكهنة والرهبـــان بالمنطقة، 

وســـائر أفراد الشـــعب. 
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تدشني كنيسة ورسامة سبعة قمامصة 
وتكريس مخس فتيات بإيبارشية منفلوط

فـــي يـــوم الســـبت 9 نوفمبـــر 2019م، قـــام نيافـــة األنبـــا ثاوفيلـــس 
أسقف منفلوط، وبمشاركة أصحاب النيافة: األنبا لوكاس أسقف أبنوب 
والفتـــح، واألنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، واألنبا بيجول أســـقف ورئيس 
الديـــر المحـــرق؛ بتدشـــين كنيســـة الســـيدة العـــذراء بقريـــة بنـــي عديـــات 
التابعـــة لإليبارشـــية، كمـــا تمـــت صلوات إقامـــة المكرســـة لخمس فتيات 
مـــن طالبـــات التكريـــس البتولـــي للخدمـــة باإليبارشـــية. وخـــالل القـــداس 
اإللهـــي الـــذي ُأقيـــم عقـــب تدشـــين الكنيســـة تمت صلوات رســـامة ســـبعة 
مـــن كهنـــة اإليبارشـــية قمامصـــة، وهـــم: )1( القمـــص بنياميـــن القمـــص 
ثاوفيلس، )2( القمص جرجس جاد، )3( القمص إسحق سليمان، )4( 
القمـــص غبريـــال حكيـــم، )5( القمص داود خليل، )6( القمص جرجس 
القمـــص أثناســـيوس، )7( القمـــص بولس القمص بســـطوروس. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبا ثاوفيلس، والقمامصة والمكرســـات الجدد، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب. 

لقاء اللجنة املجمعية للرتبية 
ادلينية املسيحية بالفيوم

عقـــدت اللجنـــة الفرعيـــة للتربيـــة الدينية بالمجمع المقدس للكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية لقـــاًء يومـــي الجمعـــة والســـبت 8 و9 نوفمبـــر 

2019م، بديـــر القديـــس األنبـــا أبرآم بالعزب، الفيوم. شـــارك في اللقاء 
صاحبـــا النيافـــة األنبـــا أبـــرآم مطـــران الفيـــوم، واألنبـــا هرمينا األســـقف 
العـــام لكنائـــس شـــرق اإلســـكندرية ومقـــّرر اللجنـــة المجمعيـــة للتربيـــة 
الدينيـــة، إلـــى جانـــب اآلبـــاء الكهنـــة المســـئولين عـــن التربيـــة الدينيـــة 
باإليبارشـــيات، وموجهـــي العمـــوم والموجهيـــن اأُلَول للتربيـــة الدينيـــة 
المســـيحية من مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك مســـئولي التربية 

الدينيـــة المســـيحية بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم. 

ألقـــى نيافـــة األنبـــا أبرآم محاضـــرة حملت عنوان »ســـمات التعليم 
الصحيـــح«، كمـــا ألقـــى نيافة األنبـــا هرمينا محاضرتيـــن األولى بعنوان 
»بيـــن التلمـــذة والتعليـــم« والثانيـــة بعنـــوان »اإلفـــراز والتمييـــز«. وتـــم 
تقديـــم شـــهادات التقدير المقدمة مـــن وزارة التربية والتعليم لنيافة األنبا 
هرمينـــا واثنيـــن مـــن الموجهيـــن العموم بإيبارشـــيتي الفيـــوم وبني مزار 
تقديـــًرا لدورهـــم الفعـــال فـــي هـــذا المجـــال. وعلـــى هامـــش اللقـــاء عقـــد 
المشـــاركون عـــدًدا مـــن ورش العمل لتبادل الخبـــرات واالقتراحات في 
مجال تدريس التربية الدينية المســـيحية. وفي الختام تم اســـتعراض ما 
نتـــج عـــن هـــذه الورش مـــن اقتراحات وتوصيات. كما تفقـــد نيافة األنبا 
هرمينـــا معرًضـــا لألنشـــطة الطالبية بالمراحـــل التعليمية المختلفة حول 

الموضوعـــات التـــي يتم دراســـتها بالمناهج الدراســـية.

افتتاح قسم خدام كبار السن 
بمعهد الراعية والرتبية

فـــي احتفـــال بهيج، وتحت رعاية قداســـة البابـــا تواضروس الثاني 
الرئيـــس األعلـــى للمعاهـــد الدينيـــة الالهوتيـــة، تم ألول مرة افتتاح قســـم 
إلعداد خدام لكبار الســـن بمعهد الرعاية والتربية بالقاهرة، وبحضور 
نيافة األنبا موســـى وكيل المعهد واألســـقف العام للشـــباب، ونيافة األنبا 
مكســـيموس أســـقف بنهـــا ورئيـــس لجنة األســـرة بالمجمـــع المقدس. وقد 
جـــاء االفتتـــاح تنفيـــًذا لقـــرار المجمع المقدس في يونيـــو 2019م، بضم 
معهـــد حكمـــة الســـنين الـــذي بـــدأ منـــذ ثمانية أعـــوام تحت إشـــراف نيافة 
األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ورئيـــس لجنـــة الرعاية واألســـرة، 
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ونيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، 
وعمـــادة أ.د/ رســـمي عبـــد الملك رســـتم، مقـــّرر لجنة التعليـــم بالمجلس 
الملـــي العـــام، وتقرر ضمه إلى قســـم اإلرشـــاد األســـري بمعهد الرعاية 
هـــذا العـــام، علـــى أن يصبـــح قســـًما مســـتقاًل مـــن العـــام القـــادم، علـــى أن 
يشـــرف عليـــه نيافـــة األنبـــا مكســـيموس، والدكتور/ رســـمي عبـــد الملك 

رئيس قســـم اإلرشـــاد األســـري بالمعهد.

والجدير بالذكر أن بافتتاح هذا القســـم، ســـُتتاح الفرصة للداراســـة 
فـــي جميـــع أنحـــاء الكـــرازة، ســـواء بالحضـــور أو online، كمـــا يتـــاح 
للدارســـين، بعد الدراســـة لمدة عامين من المعهد للحصول على دبلوم 
عـــاٍل فـــي الرعايـــة والتربيـــة مـــن المعهـــد، التقدم للحصـــول على درجة 
الماجســـتير والدكتوراة في مجال تخصص خدمة كبار الســـن، كما أن 
مجاالت الدراســـة تشـــمل المجـــاالت الروحية، والطبيـــة، والتمريضية، 
والرياضيـــة،  واالجتماعيـــة،  والنفســـية،  والقانونيـــة،  والتربويـــة، 
واالقتصاديـــة، باإلضافـــة إلـــى نظـــم دور المســـنين، وجليـــس المســـن، 
وجليـــس طريـــح الفـــراش... والتعرف على برنامـــج للزيارات للتعرف 
علـــى واقـــع هـــذه الخدمـــة يقـــوم بتنظيمـــه أ/ فاديـــة قديـــس مديـــرة معهـــد 
حكمـــة الســـنين، والدكتور/ مايـــكل إدوارد األمين العام لمعهد الرعاية، 
ويقوم بالتدريس نخبة من اآلباء األســـاقفة والكهنة وأســـاتذة الجامعات.

نيافة األنبا باخوميوس يفتتح فراًع للكية 
القديس أثناسيوس الرسويل الالهوتية بكنج مريوط

افتتح نيافة األنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس 
مـــدن الغربيـــة، يـــوم الثالثـــاء 29 أكتوبـــر 2019، فرًعـــا جديـــًدا لكليـــة 
القديـــس أثناســـيوس الرســـولي اإلكليريكيـــة التابعـــة لإليبارشـــية، وذلـــك 
بكاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مارمينـــا بكنـــج مريـــوط لخدمـــة 
منطقـــة الصحـــراء. وأكـــد نيافته في كلمته أثناء حفل االفتتاح أن التعليم 
هـــو أحـــد المالمح الرئيســـية للعمـــل الرعوي داخل اإليبارشـــية، ونظًرا 
لالتســـاع الجغرافـــي لإليبارشـــية احتاجـــت إلـــى فـــروع لإلكليريكية، فتم 
افتتاح فرع بمرســـى مطروح وبمدينة الســـادات، وأخيًرا فرعها الجديد 
بكنج مريوط. شـــهد حفل االفتتاح نيافة األنبا إيالريون األســـقف العام 

لقطـــاع غـــرب اإلســـكندرية ولفيف من اآلبـــاء الكهنة.

 عن الكنيسة 
ً

نيافة األنبا مرقس ممثال
القبطية يف مؤتمر حوار األديان بانلمسا

شـــارك نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة يـــوم الخميس 
فـــي  األرثوذكســـية،  القبطيـــة  للكنيســـة  ممثـــاًل  2019م،  أكتوبـــر   31
مؤتمـــر حـــوار األديـــان والـــذي ينظمـــه مركـــز الملـــك عبـــد هللا للحـــوار 
بيـــن أتبـــاع الديانـــات والثقافـــات »كايســـيد«، والـــذي ُعقـــد بمقـــر المركز 
بالعاصمـــة النمســـاوية فيينـــا. وألقـــى نيافـــة األنبـــا مرقـــس كلمة الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي المؤتمـــر الذي ناقش موضـــوع حول »دور 

الديـــن واإلعـــالم فـــي مكافحـــة خطـــاب الكراهيـــة«.

اللقاء األول لكهنة املجالس 
اإللكرييكية الفرعية للوجه ابلحري

عقـــد نيافـــة األنبـــا مرقس مطران شـــبرا الخيمـــة، ورئيس المجلس 
اإلقليمـــي لقطـــاع وجـــه البحـــري واإلســـكندرية )الدائـــرة الثانيـــة(، لقـــاًء 
يـــوم الســـبت 2 نوفمبـــر 2019م، مـــع رؤســـاء وســـكرتارية المجالـــس 
اإلكليريكيـــة الفرعيـــة للقطاع ذاته، وذلك بمقر مطرانية شـــبرا الخيمة. 
تنـــاول اللقـــاء الـــذي ُيعـــد األول للمجلـــس منذ تشـــكيله، وضـــع آلية عمل 
المجالـــس الفرعيـــة إلـــى جانب آليـــة ربطها بالمجلـــس اإلقليمي وتوحيد 
أســـلوب العمـــل داخـــل هـــذه المجالـــس. كمـــا بحـــث نيافـــة األنبـــا مرقـــس 
عـــدًدا مـــن المعوقـــات والمشـــكالت التـــي تواجـــه عمـــل المجالـــس، وأكد 
نيافتـــه علـــى ضرورة معالجـــة ملفات األحوال الشـــخصية المعروضة، 
وفـــق تعاليـــم الكتـــاب المقـــدس وقوانين الكنيســـة، وأيًضا فـــي إطار أبوة 

ورعايـــة الكنيســـة ألوالدها.
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تدشني كنيسة العذراء ومار مرقس 
بالوحدة العربية – إيبارشية شربا اخليمة

ـــن نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران إيبارشـــية شـــبرا الخيمـــة يـــوم  دشَّ
األحـــد 3 نوفمبـــر 2019م، مذبـــح وأيقونـــات كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
والقديـــس مـــار مرقـــس بمنطقـــة الوحـــدة العربيـــة التابعـــة لإليبارشـــية. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، واآلبـــاء كهنة الكنيســـة وشـــعبها.

افتتاح معرض الكتاب القبطي األرثوذكيس
افتتـــح نيافـــة األنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب مســـاء يـــوم 
الثالثـــاء 5 نوفمبـــر 2019م، معـــرض الكتـــاب القبطـــي األرثوذكســـي 
الســـابع، والـــذي تنظمـــه أســـقفية الشـــباب فـــي الفتـــرة مـــن الخامـــس من 
نوفمبـــر وحتـــي الثاني والعشـــرين من نوفمبـــر 2019م، بقاعة القديس 
أثناســـيوس الرســـولي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. يشـــارك فـــي 
المعـــرض أكثـــر مـــن 40 دار نشـــر مـــن األديـــرة واألســـقفيات العامـــة 
القبطيـــة  والمكتبـــات  والكنائـــس  واإليبارشـــيات  الدينيـــة  والمعاهـــد 
»معـــرض  إقامـــة  علـــى  الشـــباب  أســـقفية  وتحـــرص  األرثوذكســـية. 
البابـــا  قداســـة  بجلـــوس  االحتفـــال  مـــع  بالتزامـــن  عـــام  كل  الكتـــاب« 

تواضـــروس الثانـــي علـــى الكرســـي المرقســـي.

لقاء لشباب إيبارشية أطفيح

نظمـــت لجنـــة الشـــباب بإيبارشـــية أطفيـــح لقـــاًء للشـــباب بحضـــور 
نيافـــة األنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، ونيافـــة األنبـــا زوســـيما 
أســـقف اإليبارشـــية، وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، وبمشـــاركة 600 مـــن 
شـــباب اإليبارشـــية. تضمـــن اللقـــاء عدة فقـــرات كان أبرزهـــا محاضرة 
نيافـــة األنبـــا موســـى، كمـــا تـــم تكريـــم خريجـــي الثانويـــة العامـــة وبعض 

الموهوبيـــن إلـــى جانـــب تكريـــم المختـــرع أفرايـــم القمـــص أبيـــب.

 )Hospice( افتتاح أول هوسبيس
للكنيسة القبطية األرثوذكسية بإيبارشية طما

 )Hospice( افتتـــح نيافـــة األنبـــا إســـحق أســـقف طمـــا هوســـبيس
البابـــا شـــنوده الثالـــث للرعايـــة التلطيفيـــة بديـــر القمـــص يســـى ميخائيل 
بطمـــا. أكـــد نيافتـــه أثنـــاء االفتتـــاح أن مثلـــث الرحمـــات األنبـــا فـــام قـــد 
وضـــع بـــذرة هـــذا المـــكان، وأن المبنـــى هـــو النـــواة والخميـــرة لمثـــل 
هـــذه الخدمـــة فـــي اإليبارشـــية. ُيذكر أن كلمة “hospice” مشـــتقة من 
hospes الالتينيـــة، وهـــي الكلمـــة التـــي خدمـــت واجـــب مـــزدوج فـــي 
اإلشـــارة إلى كل من الضيوف والمضيفين. يبدأ دور الهوســـبيس بعد 
إعـــالن عجـــز الطـــب عـــن عـــالج حالة مرضيـــة ويتم إبـــالغ المريض 
المريـــض  دعـــم  فـــي  الهوســـبيس  يبـــدأ  المرحلـــة  تلـــك  فـــي  وأســـرته، 
وتقـــدم لـــه الرعايـــة وخدمـــات الهوســـبيس المتنوعة التي تناســـب حالته 
المرضيـــة. شـــهد االفتتـــاح حضور د.نبيل صبري ود.ســـامي واصف 
عـــن جلوبـــال كانســـر كيـــر مصـــر – إنجلتـــرا ونخبـــة مـــن األطبـــاء من 

داخـــل وخارج اإليبارشـــية.

لقاء قرى اخلارجة 
بمطرانية الوادي اجلديد

نظمت أســـرة خدمة القرية بإيبارشـــية الوادي الجديد، يوم الســـبت 
2 نوفمبر 2019م، لقاًء لقرى الخارجة بكنيســـة الســـيدة العذراء مريم 
)مقـــر المطرانيـــة(. بـــدأ اللقاء بالقـــداس اإللهي الذي تولـــى خدمته نيافة 
األنبـــا أرســـانيوس أســـقف اإليبارشـــية، تـــاله عـــدة فقـــرات وكلمـــة ألقاها 

نيافته بعنوان »مواعيد هللا«.
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أبونا البطرك راعينا...
سفير المحبة والسالم...

وف كل زيارته لبالد العالم..

مصرنا ف قلبه ليها اهتمام.
يفخر دايًما بيها.
بنيلها وأراضيها.

وحتى في هداياه كمان.
يقدم صورة األهرامات،
رمز الحضارة من زمان.
والهروب لمصر كمان،
رمز الحصن واألمان.

وفي عيد جلوسه السابع
نصلي إللهنا الحنان..
يحفظ لينا راعينا...
لمدى األزمان..

نحتفــــــــل هــــــذا العـــام بسبع 
سنــــوات من حبرية قداسة البابا 
تواضــروس الثانــــي - أطـــال هللا 
حياتــــه. ورأينا كنيستنا القبطية 
األرثوذكسية تتطور كثيًرا خالل 
هذه السنــــــــوات السبع، لتواكب 
متطلبــــــــات العصـــــــــر الحديـــث 
وإيقاعه السريع. وال يخفـى على 
أي مراقب منصف كم الجهد الذي بذله ويبذله قداسة البابا ألجل الكنيسة ونموها، كما نالحظ المشاريع العمالقة 
التي تدعمها الكنيسة، وامتدادها في أقاصي المسكونة، واتساع مجاالت الخدمة بها، إلى جانب اضطالعها بدورها 
أوالده، ويمد جسور  مفتقًدا  المسكونة  يجوب  قداسته  نرى  كل هذا  القرون. وفي  المعروف عنها عبر  الوطني 
 المحبة مع كل كنائس العالم، حيث يحظى قداسته بتقدير واحترام كل رؤساء الطوائف المسيحية في كل العالم. 
وفي هذه المناسبة السعيدة يعّبر األبناء عن حبهم وتقديرهم ألبيهم، راجين هللا أن يحفظ قداسته لسنين عديدة، 

ويمتعه بالصحة والعافية، ويبارك كل عمل يقوم به، بشفاعة كاروزنا الحبيب القديس مار مرقس اإلنجيلي



أواًل: النظام وااللتزام:
كل مؤسسة يلزم لها قانون يحكم تصرفاتها، فمثاًل الكنيسة االولى كان لها »دسقولية«، وإلى اليوم نحن نعيش عليها. 

مة لألعمال والمسئوليات، والتي تضبط تصرفات األشخاص بعيًدا عن الهوى  ومن هنا تظهر ضرورة وضع اللوائح الُمنظِّ
أو االستحسان الشخصي. وقد تبدأ اللوائح شفاهية في مرحلة تجمُّع الخبرات، ولكن بمرور األعوام، وبعد نضوج المؤسسة أو 

الهيئة، فإنه يجب أن ُتكَتب لكي ما تكون نظاًما في إطار عمل المؤسسة أو الهيئة، مما يزيد من حيويتها وتقدمها، وتحقيق 
أفضل النتائج المرجوة.

وبصفة عامة، يجب أن يكون النظام وااللتزام أساًسا لعمل الكنيسة في كل مجاالتها، وبالتالي شعار عمل كل المؤسسات 
والهيئات، ليكون كل شيء بترتيب ونظام، ومحدًدا بحدود تنظيمية تكفل سالمة األداء، وشفافية القرار في كل وقت.

ثانيا: البابا وإدارة الوقت:
يقول قداسته: »الزمن هو العطية الفريدة التي يمنحها هللا لجميع البشر، بنفس التساوي، كلٌّ منا ينال أربًعا وعشرين ساعة كل يوم، وصارت في حياة 

البشر عبارات تقليدية ترتبط بالزمن مثل: »ربنا يخليك / ربنا يطول عمرك / كل سنة وأنت طيب / عقبال مائة سنة...«، وقد نقابل شيوًخا في العشرين من 
عمرهم، وبالمثل شباًبا في السبعين من عمرهم، ومعنى ذلك أن الشيخوخة ليست هي تجاعيد الوجه بل هي تجاعيد العقل، بمعنى أن يلتفت اإلنسان إلى كل 
شيء في حياته فيراه جمياًل، ألنه أحياًنا من سرعة الحياة وعدم التركيز ال نتذوق الجمال، والشاعر يقول: »كن جمياًل، تَر الوجود جمياًل«. االنسان المؤمن 
يتالمس كل صباح مع هللا، ويتأمل جمال اليوم الجديد »هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه«، ويقولون: »اليوم هو الغد الذي كنت قلًقا بشأنه«، 
على هذا األساس ال يصّح أن نقول إن »الوقت مضى«، إنما نحن الذين نمضي! أشير عليك أن تدرس كتابك المقدس من جهة اإلشارات الزمنية فيه تجد 

عجًبا، فمثال سفر الرؤيا يبدأ وينتهي بإشارة زمنية »الوقت قريب« )رؤ31:1؛10:22(. »عظوا أنفسكم كل يوم، مادام الوقت ُيدعى اليوم« )عب13:3(«. 
صديقي العزيز »تعلم من ماضيك، وافرح بحاضرك، وترّجى مستقبلك«، وتذكر أن هللا »صنع الكل حسًنا في وقته« )جا11:3(.

ثالثا: الوطن في وجدانه:
»العالم في يد هللا، ومصر في قلب هللا«.. ومن أقواله الوطنية الخالدة: »إننا فخورون أننا ُوِلدنا على أرض مصر، ومن يقرأ التاريخ والجغرافيا، وحضارة 
العالم، يعرف قدرها... األزهر والكنيسة بمثابة رئتي مصر، وصولجان مصر يقود العالم، ورايتها خفاقة دائًما، ألنها تنتصر للمبادئ والقيم... التاريخ هو 

الحياة، والمصريون يضربون أروع مثل في العيش المشترك... مصر وطن فريد بين أوطان العالم، له جذوره، وأصوله، وحضارته تشهد بذلك، وله حاضر 
حّي في تفاعالته ونشاطاته، وله مستقبل مشرق متجّدد ومنطلق، وتاريخه محفوظ... يد علوية تباركه وتحميه »مبارك شعبي مصر«... الكنيسة القبطية 
كنيسة وطنية، فهي الكنيسة التي تخدم الوطن، وتمارس المواطنة، وال تتدخل في السياسة، نستطيع أن نطلق عليها »مدرسة حب الوطن«... األديان 
تتوافق وال تتطابق، والمصريون لهم تاريخ طويل في العصور الفرعونية والمسيحية واإلسالمية، وثقافة قبول اآلخر هي المفتاح للعيش المشترك والتنوع، 

ومهمتنا أن نرّبي الشباب على التنوع، والفرق بين االختالف الذي ال غنى عنه والخالف الذي ال نرجو أن نصل إليه«.
وأخيًرا.. ما أجمل العبارات التي قالها أ.د. رئيس جامعة بني سويف، عند منح الجامعة درجة الدكتوراة الفخرية لقداسة البابا في 31 مارس 
2015: »إنك يا قداسة البابا ال تستحق فقط دكتوراه فخرية، بل تستحق تكريًما من كل مصر، ويكفي موقفكم المشهود لكم، عندما ضرب ااٍلرهاب 
األسود ضربته الشنيعة في 14 أغسطس 2013 على أكثر من ستين كنيسة في يوم واحد، انحبست يومها األنفاس وهي تتطّلع إلى ما سيقوله 
قداسة البابا تواضروس، وجاء قول قداسته بما تجاوز أقصى آمال أكثر المؤرخين بأمن الوطن، توّضح إلى أي مدى دعمكم للسلم االجتماعي، 
والحفاظ على النسيج الوطني، والحفاظ على األمن الوطني للبالد. وكانت مقولتكم الشهيرة التي سّجلت فيها مكانتكم في تاريخ العظماء )وقتئذ 
قلتم(: »إذا ُهِدمت كل الكنائس سنصلي في المساجد، وإذا ُهِدمت كل المساجد سنصلي نحن وإخوتنا المسلمين في الشوارع، فوطن بال كنائس 

أفضل من كنائس بال وطن«.
حًقا.. هذه الصورة تؤكد للعالم كله أن بالدنا متماسكة قوية، ليست صنع أحد، لكن طبيعية من يد هللا، وأن أثمن ما نملكه كمصريين كلنا 

)مسيحيين ومسلمين( هو وحدتنا الوطنية على أرض مصر هبة النيل، والتي امتزجت فيها الفرعونية والمسيحية واإلسالم، وصار اإلنسان 
المصري متميًزا وغنًيا بالحضارة التي عاش فيها.. 

نصلي جميًعا من أجل الجميع، قيادة وشعًبا، من أجل بالدنا الحبيبة. ونصلي أن يحفظ هللا لنا وعلينا حياة قداسة البابا 
تواضروس الثاني، معلًما، وأًبا، وراعًيا، وحامًيا، وحارًسا لإليمان، والوحدة المسيحية والوطنية واإلنسانية. 

وإلى منتهى األعوام...



بزيـــارة رعويـــة  قداســـته  قـــام  فبرايـــر  األربعـــاء 27  يـــوم  فـــي   +
إليبارشـــية بورســـعيد، وهنـــاك ألقـــى العظـــة االســـبوعية مـــن كنيســـة مـــار 
مرقـــس ببـــور فـــؤاد، وقـــام بتدشـــين كنيســـة أبي ســـيفين والقديســـة دميانة، 
وافتتح معرًضا لمقتنيات المتنيح البابا شـــنوده ببورســـعيد، ووضع حجر 

األســـاس لكنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا بـــوال.
+ فـــي خـــالل فتـــرة الصـــوم المقـــدس عقـــد قداســـة البابـــا سلســـلة مـــن 
المطارنـــة  األجـــالء  األحبـــار  مـــن  مجموعـــات  مـــع  الرعويـــة  اللقـــاءات 
واألســـاقفة علـــى النحـــو التالـــي: )1( يـــوم 7مـــارس 2019 لقـــاء أســـاقفة 
القاهـــرة الكبـــرى، )2( يـــوم 27 مارس لقاء أســـاقفة شـــمال الصعيد، )3( 
يـــوم 6 أبريـــل لقـــاء أســـاقفة اإلســـكندرية والوجـــه البحـــري، )4( يـــوم 9 
أبريـــل لقـــاء أســـاقفة جنـــوب الصعيد. وقـــد دارت المناقشـــات والحوارات 
حـــول تطويـــر منظومـــة العمـــل اإلداري باإليبارشـــيات، وتطبيـــق اللوائح 
التـــي تنظـــم العمل الكنســـي، مع مناقشـــة موضوعات األحوال الشـــخصية 

وتنميـــة اجتماعـــات الشـــباب وموضوعـــات أخـــرى كثيـــرة.
تكريم المتفوقين والمخترعين

قداســـة البابـــا تواضـــروس يعطـــي اهتماًما خاًصا ألبنائـــه المتفوقين، 
ويدفعهـــم لألمـــام بقـــوة. وفـــي هـــذا العام قـــام بتكريم عدد كبيـــر من هؤالء 
المتفوقيـــن وأصحـــاب االختراعـــات: ففـــي يـــوم االربعـــاء 3 يوليـــو قـــام 
بتكريـــم الطالـــب رومانـــي أشـــرف الطالـــب الموهـــوب والمبتكـــر الـــذي 
حصل على المركز األول على مســـتوى محافظة بورســـعيد في مســـابقة 
الكيميـــاء الحيويـــة. وفـــي اجتماعه األســـبوعي يوم 4 ســـبتمبر قـــام بتكريم 
الطالبـــة ميرنـــا حســـني من كنيســـة مارجرجس خمارويـــه، والطالبة بكلية 
صيدلـــة الجامعـــة البريطانيـــة، والتي فازت في مســـابقة عالمية مثلت فيها 
مصر. ويوم االربعاء التالي كرم قداســـته ســـبعة من المخترعين الشـــباب 
الذيـــن قدمـــوا ابتـــكارات جديـــدة بهـــا إفـــادة للمجتمع وهـــم: أوليفيا عادل - 
أبانوب جمال - إيهاب عادل - مايكل صبحي - بيشـــوي كمال - مينا 

ســـعد - نســـيم زكريا.
كمـــا قـــام قداســـته بتكريـــم األســـتاذ الدكتـــور ســـامي صبـــري عميـــد 
المعهـــد العالـــي للدراســـات القبطيـــة الســـابق بســـبب انتهـــاء فتـــرة رئاســـته 
للمعهـــد، وتـــم اختيـــار الدكتـــور إســـحاق عجبـــان عميًدا للمعهـــد لمدة ثالث 

ســـنوات قادمـــة، وكان ذلـــك يـــوم 3 ســـبتمبر 2019.
المشاركة في احتفاالت كنسية

شارك قداسة البابا في هذا العام في العديد من االحتفاالت الوطنية 
والكنســـية والمســـكونية ومنهـــا االحتفـــال باليوبيـــل الذهبـــي لكنيســـة األنبـــا 
تـــكال هيمانـــوت باإلســـكندرية فـــي يـــوم الثالثـــاء 18 يونيـــو 2019. وفي 
يـــوم االثنين 5 أغســـطس شـــارك قداســـته فـــي احتفال كنيســـة مارجرجس 
بســـيدي بشـــر بمـــرور ســـتين عاًمـــا علـــى صـــالة أول قـــداس بهـــا، خاصة 
وأنها اول كنيســـة ُأنِشـــئت في حبرية البابا كيرلس الســـادس، كما شـــارك 
قداســـته في احتفال دير مارمينا باليوبيل الذهبي لرهبنة القمص رافائيل 

آفـــا مينـــا في يوم 7 أغســـطس 2019.

مـــع دقـــات أجـــراس يوم الثامن عشـــر من شـــهر نوفمبر من كل عام 
تحتفـــل الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي مصـــر وبـــالد المهجـــر بعيـــد 
جلـــوس قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي )أطـــال هللا فـــي حياتـــه ومتعـــه 
بالصحـــة والعافيـــة(. وفـــي هذ العام نحتفل بالعيد الســـابع لجلوس قداســـته 
علـــى كرســـي مـــار مرقـــس الرســـول، وكمـــا تعودنـــا مـــن قداســـته فـــي كل 
عـــام الكثيـــر والكثيـــر مـــن اإلنجـــازات الرعويـــة، ورحالته العديـــدة داخل 
وخـــارج مصـــر الفتقـــاد أوالده فـــي كل مـــكان، هـــذا بخالف من يســـتقبلهم 
مـــن خـــارج وداخـــل مصـــر لرعايتهم وربطهـــم بالكنيســـة األم. وهذا العام 
شـــهد نشـــاًطا مكّثًفـــا ومضنًيـــا لقداســـته، مـــا بيـــن تكريـــم أوالده النابغيـــن 
والمتفوقين وزيارة عدد من اإليبارشـــيات في مصر وخارجها، وســـيامة 
عـــدد مـــن اآلبـــاء األســـاقفة وعشـــرات اآلبـــاء الكهنـــة. ويمكـــن إيجـــاز أهم 
اإلنجـــازات واألحـــداث الكنســـية في السنــــــــــه الســـابعة لحبريــــــــــــة قداستـــــــــه 

فيمـــا يلي:
افتتاح كاتدرائية ميالد المسيح بالعاصمة اإلدارية الجديدة

مـــع بدايـــة هـــذا العـــام، وفـــي يـــوم األحـــد 6 ينايـــر، احتفلـــت الكنيســـة 
القبطيـــة بافتتـــاح الكاتدرائيـــة الجديـــدة بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة فـــي 
حضـــور فخامـــة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، وفضيلـــة الدكتـــور أحمـــد 
الطيـــب شـــيخ الجامـــع األزهـــر. وقـــام قداســـة البابـــا بصـــالة قـــداس عيـــد 
الميـــالد مـــن الكاتدرائيـــة الجديدة، وقـــد تزامن هذا االحتفـــال مع االحتفال 
بافتتـــاح مســـجد الفتـــاح العليـــم المجـــاور للكاتدرائيـــة بالعاصمـــة اإلدارية.

الرحالت الخارجية:
خـــالل الســـنوات الماضيـــة بلـــغ عـــدد الرحـــالت الخارجيـــة التـــي قام 

بهـــا قداســـة البابـــا 31 رحلـــة، أّمـــا فـــي عـــام 2019 فقـــد زار قداســـته:
قـــام  مايـــو 2019،  إلـــى 25  مـــن 11  المـــدة  فـــي  الرحلـــة 32: 
قداســـة البابـــا بزيـــارة رعويـــة إلـــى ألمانيا وسويســـرا وإنجلترا اســـتغرقت 
أســـبوعين، دّشـــن خاللهـــا خمـــس كنائـــس، أربـــع منهـــا في ألمانيـــا وواحدة 
فـــي زيـــورخ بسويســـرا. وعقـــد عـــدة لقـــاءات رعويـــة وتعليميـــة وإداريـــة 
مـــع أبنائـــه المهاجريـــن ومجالـــس الكنائـــس ورعاتهـــا مـــن اآلباء األســـاقفة 
والكهنـــة. وزار قداســـته غرفـــة الـــرداء المقـــدس بألمانيـــا، وأجـــرى بعض 

الفحوصـــات الطبيـــة.
الرحلة 33: فرنســـا وبلجيكا والنمســـا: في المدة من 9 وحتى 28 
أكتوبر. قام خاللها بتدشـــين عدة كنائس، والتقى بأوالده في هذه الدول، 
وكذلـــك ســـفراء مصـــر فـــي هـــذه الـــدول، وعـــدًدا مـــن الشـــخصيات الهامة 
علـــى رأســـها الرئيس الفرنســـي ماكـــرون، وزار البرلمـــان األوروبي في 

بروكســـل، واطمـــأن علـــى حالته الصحية في النمســـا.
الرحالت الداخلية ورعاية اإليبارشيات

+ فـــي يومـــي األربعـــاء والخميـــس 6، 7 فبرايـــر توجة قداســـة البابا 
إلـــى محافظة اإلســـماعيلية، وألقى عظته األســـبوعية مـــن كاتدرائية األنبا 
بيشـــوي، والتقـــى قيـــادات المحافظـــة وكهنـــة اإليبارشـــية، وقـــام بتدشـــين 

كنيســـة األنبا بوال أول الســـواح باإلســـماعيلية.



سيامـــــــــــة عـــــــــــدد مــــــــن اآلبـــــــــــاء االساقفـــــة 
ورسامـــــــة مطـــران

فـــي يـــوم األحـــد 9 يونيـــه 2019، قـــام قداســـة 
البابا تواضروس بسيامة عدد من اآلباء األساقفة 
الجـــدد وهـــم: )1( تجليس نيافـــة األنبا أنطونيوس 
مرقس أســـقًفا على إيبارشـــية جنوب أفريقيا ومن 
َثـــّم اصبـــح لنـــا إيبارشـــية جديدة فـــي أفريقيا. )2( 
نيافـــة األنبـــا بولس أســـقًفا على أوتـــوا ومونتريال 
وشـــرق كنـــدا. )3( نيافـــة األنبـــا إيالريـــون أســـقًفا 
علـــى البحـــر األحمـــر. )4( نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلس 
أســـقًفا علـــى منفلـــوط. )5( نيافـــة األنبـــا متـــاؤس 
أســـقًفا ورئيًســـا لدير الســـيدة العذراء بأخميم. )6( 
رســـامة نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مرقـــس مطراًنا 

لجنـــوب أفريقيا.
قرارات مجمعية هامة

القبطيـــة  للكنيســـة  المقـــدس  المجمـــع  اتخـــذ 
عـــدة قـــرارات هامـــة فـــي جلســـته المنعقـــدة يـــوم 14 يونيـــه 2019، 

ومـــن هـــذه القـــرارات االعتـــراف باألديـــرة اآلتيـــة: )1( ديـــر القديـــس 
هرمينـــا الســـائح بأســـيوط، )2( ديـــر الســـيدة العـــذراء والقديـــس مـــار 

يوحنـــا الحبيـــب بطريـــق اإلســـماعيلية للرهبـــان. )3( دير الســـيدة 
العـــذراء ومـــا ريوحنـــا الحبيب بأوهايو بأمريـــكا للراهبات. 
وكذلـــك تشـــكيل مجلـــس التعليـــم الكنســـي بواســـطة قداســـة 
البابـــا كخطـــوة أولـــى لتفعيل الئحة األكاديميـــة الالهوتية، 

هـــذا بخـــالف التوصيات الكثيرة التـــي اتخذها المجمع إلدارة 
الكنيسة. شـــئون 

تكريم جامعة حلوان لقداسة البابا
فـــي يـــوم الثالثـــاء األول مـــن أكتوبـــر، قامـــت جامعـــة حلـــوان 
بتكريـــم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بحضـــور وزيـــر التعليـــم 
العالي وقيادات الجامعة، وألقى قداســـة البابا كلمة عن »محّركات 

الحيـــاة«، وتـــم توقيـــع بروتوكـــول تعـــاون مـــع الكنيســـة القبطية.
إصدار جديد

ضمـــن احتفـــاالت الكنيســـة باليوبيـــل المئـــوي لمـــدارس األحد، 
صـــدر الكتـــاب الثالـــث الحتفـــاالت المئوية، وهو الجـــزء األول من 
رواد مـــدارس األحـــد. وقـــد التقـــى قداســـة البابـــا بلجنـــة التاريخ يوم 

4 ســـبتمبر لالتفـــاق علـــى صـــدور األجـــزاء التالية.
انضمام أسقف جليل للكنيسة المنتصرة

وهـــو نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف البحـــر األحمر الســـابق، 
الذي تنيح بسالم في يوم 12 فبراير 2019، ونيافته سيم 

أســـقًفا على إيبارشـــية البحر األحمر في 1992م. 
وأخيـــًرا... نقـــدم تهنئـــة قلبيـــة لقداســـة البابـــا 
وإلـــى  الســـابع،  جلوســـه  عيـــد  فـــي  تواضـــروس 

منتهـــى األعـــوام يـــا ســـيدنا.
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الكل يطلب المغفرة، 
حتى كبار القديسين.

حتـــى اآلبـــاء ســـكان البريـــة، كانـــت النصيحـــة 
التـــي يقولونهـــا لمـــن يطلـــب منهـــم كلمـــة منفعة، هي 
»اجلـــس فـــي قاليتـــك وأبـــِك علـــى خطايـــاك«. وفـــي 
الصـــالة التـــي علمنا الـــرب إياها، ونرددها مرات كل 
يـــوم، فـــي ختامهـــا »اغفر لنا ذنوبنـــا، كما نغفر نحن 

أيًضـــا للمذنبيـــن إلينا«.
أحـــد  يوجـــد  ال  ألنـــه  الزم،  المغفـــرة  وطلـــب 
ال يخطـــئ، ولـــو كانـــت حياتـــه يوًمـــا واحـــًدا علـــى 
األرض. والقديـــس يوحنـــا الرســـول يقـــول »إن قلنـــا 
إننـــا لـــم نخطـــئ، نضـــل أنفســـنا وليـــس الحـــق فينـــا« 
)1يو8:1(، كما يقول القديس يعقوب الرســـول ».. 
ألننـــا فـــي أشـــياء كثيـــرة نعثـــر جميعنـــا« )يـــع2:3(. 
وما أعجب قول القديس بولس الرســـول ».. الخطاة 

الذيـــن أولهـــم أنـــا« )1تـــي15:1(.
فمادامـــت هنـــاك خطيـــة، إًذا يلـــزم أن نطلـــب 
المغفرة لكي تتداركنا مراحم هللا ويغفر لنا خطايانا..

إن هللا رحيم بطبعه وغفور.
قيل عنه في المزمور إنه صالح وغفور وكثير 
الرحمـــة )مـــز5:86(. وال شـــك أن مغفرته نابعة من 
رحمته، ومن معرفته بضعف طبيعتنا البشـــرية التي 
لهـــا جســـد مـــادي وتعيـــش فـــي عالـــم مـــادي. يقـــول 
داود النبـــي فـــي ذلـــك »ألنـــه يعرف جبلتنـــا يذكر أننا 
تـــراب نحـــن« )مـــز14:103(. وهكـــذا يتغنـــى فـــي 
نفـــس المزمـــور ويقـــول »باركـــي يـــا نفســـي الـــرب وال 
تنســـي كل إحســـاناته: الـــذي يغفـــر جميـــع ذنوبـــك، 
الـــذي يفـــدي مـــن الحفـــرة حياتـــك« )مـــز2:103(. 
وقـــال موســـى النبـــي عـــن الـــرب »الـــرب إلـــه رحيـــم 
ورؤوف بطـــيء الغضـــب وكثيـــر اإلحســـان.. غافـــر 

اإلثـــم والمعصيـــة والخطيـــة« )خـــر7،6:34(.
هللا يغفر. ولكّن للمغفرة شروًطا وأسباًبا:

التوبـــة.  هـــو  للمغفـــرة  األول  الشـــرط   -1
وهـــو شـــرط أساســـي، وبدونـــه ال يمكـــن أن تحـــدث 
مغفـــرة. ويركـــز الســـيد المســـيح علـــى هـــذا الشـــروط 
فيقـــول ».. إن لـــم تتوبـــوا، فجميعكـــم كذلك تهلكون« 

)لـــو5،3:13(.
وهكـــذا اهتـــم لـــه المجـــد أن يدعـــو الخطـــاة إلى 
التوبـــة )مـــت13:9(. وفـــي أول كرازتـــه، كان يقـــول 
للناس »توبوا وآمنوا باإلنجيل« )مر15:1(، وأيًضا 
كان يوحنـــا المعمـــدان يقـــول للفريســـيين والصدوقيين 
»من أراكم أن تهربوا من الغضب اآلتي؟! فاصنعوا 

ثمـــاًرا تليق بالتوبـــة« )مت8،7:3(...
والتوبـــة تعنىـــي النـــدم واالنســـحاق، كمـــا رأينـــا 
فـــي توبـــة داود النبـــي، الذي قال فـــي توبته »في كل 
ليلة أعّوم ســـريري، وبدموعي أبّل فراشـــي« )مز6(. 

وقـــال »لصقت بالتراب نفســـي« )مـــز25:119(.
والتوبـــة الحقيقيـــة تعنـــي فـــي مضمونهـــا عـــدم 
الرجـــوع إلـــى الخطيـــة مـــرة أخـــرى. بـــل إن التائبيـــن 
الذيـــن حدثنـــا التاريخ عنهـــم، لم يكتفوا فقط باالمتناع 
عـــن الخطيـــة، بـــل نموا فـــي حياة البر حتـــى صاروا 
قديســـين. كمـــا أن التوبـــة الحقيقيـــة – إذا نمـــت – 
تصـــل إلـــى محبـــة هللا، وقـــد قـــال الـــرب عـــن التائبـــة 
التـــي بّللـــت قدميـــه بدموعهـــا إن خطاياهـــا الكثيرة قد 
ُغفـــرت لهـــا ألنهـــا أحبـــت كثيـــًرا )لـــو47:7(. كمـــا 
أضـــاف – مـــن الناحيـــة األخـــرى – إن »الـــذي ُيغفر 

لـــه قليـــل، يحـــب قلياًل«.
2- ومع التوبـــة، يعمل التائب على معالجة 

نتائـــج الخطيـــة، بقـــدر ما يســـتطيع.. وأبـــرز مثال 
لذلـــك قـــول زكا العشـــار فـــي توبتـــه ».. وإن كنـــت 
قد وشـــيت بأحـــد، أرد أربعة أضعـــاف« )لو8:19(، 
لهـــذا اســـتحق قـــول الســـيد الـــرب عنه »اليـــوم حصل 

خـــالص لهـــذا البيت..«.
لذلك إن حدث أن ظلَم إنســـان شـــخًصا آخر، 
إلـــى أب االعتـــراف، ويعتـــرف  يأتـــي  ال يكفـــي أن 
يجـــب عليـــه  إنمـــا  لُتغفـــر خطيتـــه،  الِحـــل  ويطلـــب 
بالضـــرورة أن يرفـــع ظلمـــه عـــن هذا المظلـــوم، ويرد 
لـــه حقـــه.. وكذلـــك مـــن يســـرق، عليـــه أن يـــرد الذي 
ســـرقه إلـــى صاحبـــه.. وبالمثـــل في باقـــي الخطايا – 

علـــى قـــدر اإلمـــكان – لكـــي ينـــال المغفـــرة...
أن  لـــك،  الـــرب  مغفـــرة  شـــروط  ومـــن   -3
تغفـــر أنـــت أيًضـــا لمـــن قد أخطـــأ إليـــك.. وواضح 
هـــذا مـــن قول الســـيد المســـيح »اغفـــروا، ُيغفـــر لكم« 
علـــى  الـــرب  شـــّدد  وقـــد  شـــرط.  هنـــا  )لـــو37:6(. 
التـــي  الربيـــة  الصـــالة  فـــي  بالـــذات،  الشـــرط  هـــذا 
علمنـــا إياهـــا. فقـــال بعدهـــا »فإنـــه إن غفرتـــم للنـــاس 
زالتهـــم، يغفـــر لكـــم أبوكـــم الســـماوي. وإن لـــم تغفـــروا 
للنـــاس زالتهـــم، ال يغفـــر لكـــم أبوكـــم أيًضـــا زالتكـــم« 
)مـــت15،14:6(.. إنـــه يكـــّرر الشـــرط، ويمتنع عن 
المغفـــرة إن لـــم نغفـــر. وهكـــذا علمنـــا أن نقـــول فـــي 
صالتنـــا »واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا، كمـــا نغفر نحـــن أيًضا 
للمذنبيـــن إلينـــا« )مـــت12:6(. ويشـــرح ذلـــك بقولـــه 
»ألنـــه بنفـــس الكيـــل الـــذي بـــه تكيلـــون، ُيـــكال لكم« 

)لـــو38:6(.
وقـــد ســـأل بطـــرس الرســـول الســـيد الـــرب قائاًل 
»كـــم مـــرة يخطـــئ إلـــّى أخـــري، وأنـــا أغفـــر لـــه؟ هـــل 
إلـــى ســـبع مـــرات؟«، فأجابـــه »ال أقـــول لـــك إلـــى 
ســـبع مـــرات. بـــل إلى ســـبعين مـــرة ســـبع مرات« 
)مـــت22،21:18(، أي إلـــى مـــا ال ُيحصـــى مـــن 
المـــرات. ثـــم ضـــرب لهـــم مثـــاًل بالعبـــد الـــذى كان 
مديوًنـــا لســـيده بعشـــرة آالف وزنـــه، وإذا لـــم يكـــن لـــه 
مـــا يوفـــي تـــرك لـــه الديـــن الـــذي عليـــه. ولمـــا خـــرج 
ذلـــك العبـــد، وكان لـــه مديـــن عليـــه مائـــة دينـــار ولـــم 
يســـامحه.. عـــاد ســـيد ذلك العبد وأمـــر بمعاقبته ألنه 

لـــم يرحـــم أخـــاه، فأصبـــح ال يســـتحق الرحمـــة.
4- وشـــرط آخـــر هو عدم إدانـــة اآلخرين. 
لكـــي  تدينـــوا  »ال  الـــرب  الســـيد  يقـــول  ذلـــك  وفـــي 
تدينـــون،  بهـــا  التـــي  بالدينونـــة  ألنكـــم  تدانـــوا.  ال 
ُتدانـــون..« )مـــت2،1:7(.. أي أنـــه لكـــي ال يحكم 
هللا عليـــك، بـــل يغفـــر لك، هو أنـــك ال تدين غيرك، 

وال تحكـــم عليـــه...
َعمل هللا في المغفرة:

ننتقل إلى نقطة أخرى،
1- إنـــه ال ُيعاقـــب عليهـــا: وفـــي ذلـــك يقول 
المرتـــل فـــي المزمـــور عـــن مغفـــرة هللا: »لـــم يصنـــع 
معنـــا حســـب خطايانـــا، ولـــم يجازنـــا حســـب آثامنـــا« 
)مـــز10:103(. ويقـــول الـــرب فـــي ســـفر حزقيـــال 
النبـــي عـــن التائـــب »إن رجـــع الشـــرير عـــن جميـــع 
يمـــوت«  ال  يحيـــا،  حيـــاة  عملهـــا..  التـــي  خطايـــاه 
)حـــز21:18(. والمقصـــود بعـــدم المعاقبة، هو عدم 
المعاقبـــة فـــي األبديـــة، ألنـــه يمكـــن أن ينـــال التائـــب 
عقوبـــة علـــى األرض، مثلما حدث لداود على الرغم 

مـــن مغفـــرة خطيتـــه )2صـــم13-7:12(.
2- الـــرب أيًضـــا فـــي مغفرتـــه، يســـتر على 
الخطيـــة، وال يحاســـب عليها. وفي ذلـــك يقول داود 
النبي في المزمور »طوبى للذي ُغفر إثمه وُســـِترت 
خطيتـــه. طوبـــى لإلنســـان الـــذي ال يحســـب له الرب 

خطيـــة« )مـــز2،1:32(. وقـــد كـــرر بولس الرســـول 
هاتين اآليتين في رســـالته إلى رومية )رو8،7:4(. 
فـــي المســـيح مصالًحـــا العالـــم  وقـــال »إن هللا كان 
لنفســـه، غير حاسب لهم خطاياهم« )2كو19:5(.. 

إًذا فـــي المعفـــرة أيًضـــا مصالحـــة مع هللا.
3- بـــل إن هللا فـــي مغفرته للخطايا، ال يعود 
يذكرهـــا. كمـــا قـــال عن ذلك – في ســـفر ارميا النبي 
– »ألنـــي أصفـــح عـــن إثمهـــم، وال أذكـــر خطيتهـــم 
بعـــد« )أر34:31(. وقـــال عـــن التائـــب – في ســـفر 
حزقيـــال النبـــي – »كل معاصيـــه التـــي فعلهـــا، ال 

تذكـــر عليه« )حـــز22:18(.
الخطيـــة عـــن  يبعـــد  المغفـــرة،  فـــي  + وهكـــذا 
اإلنســـان، كمـــا قيـــل فـــي المزمـــور »كبعـــد المشـــرق 
عـــن المغرب، أبعد عنا معاصينا« )مز12:103(.
+ وفي هذا اإلبعاد، ينقلها إلى صليب الســـيد 
المســـيح، حســـب الوعـــد الذي قيل لـــداود »الرب نقل 

عنـــك خطيئتك. ال تموت« )2صم13:12(.
وقـــال فـــي ذلـــك إشـــعياء النبـــي »كلنـــا كغنـــم 
ضللنـــا. ِملنـــا كل واحـــد إلـــى طريقـــه، والـــرب وضـــع 

)إش6:53(. إثـــم جميعنـــا«  عليـــه 
مغفـــرة  فـــي  قيـــل  مـــا  أعمـــق  ومـــن   -4
الخطايـــا، إن هللا يمحوهـــا. وهـــذا هـــو الـــذي طلبـــه 
داود فـــي المزمـــور الخمســـين – حينمـــا قـــال للرب – 
»ومثـــل كثـــرة رأفاتـــك، أمُح كثرة رأفاتـــك، أمُح إثمي« 

)مـــز2:51(.
+ بـــل إن هللا أيًضـــا يغســـل التائـــب يطّهـــره. 
وهكـــذا يقـــول لـــه داود فـــي نفـــس المزمور »ِاغســـلني 
كثيـــًرا مـــن إثمـــي، ومـــن خطيئتـــي طّهرنـــي«. وأكثـــر 
مـــن هـــذا يقول »ِاغســـلني فأبّيض أكثـــر من الثلج... 

ومـــن خطيئتـــي طّهرني«.
النقطـــــــــة التاليــــــــــة هـــي الخطايـــــــا التي 

هللا: يغفرها 
إنها جميع الخطايا التي يتوب عنها اإلنسان، 
ســـواء خطايا العمل، أو الحواس، أو الفكر والقلب، 
أو النيـــة.. ومنهـــا أيًضا خطايا الســـهو، كما ورد في 
ســـفر الالوييـــن عـــن ذبيحـــة الخطيـــة وذبيحـــة اإلثم: 
مـــن جميـــع  فـــي شـــيء  نفـــس ســـهًوا  »إذ أخطـــأت 
مناهـــي الـــرب التي ال ينبغي عملهـــا، وعملت واحدة 
عنـــه  بذبيحـــة.. »يكفـــّر  يأتـــي  منهـــا..« )ال1:4(. 
الكاهن عن ســـهوه الذي ســـها وهو ال يعلم، فيصفح 
عنـــه« )ال18،17:5(. الذبيحـــة للمغفـــرة، والتكفيـــر 
للمغفـــرة. مـــع أن داود النبـــي قـــد قال »الســـهوات من 
يشـــعر بهـــا؟! من الخطايا المســـتترة يـــا رب أبرئني« 
)مـــز12:19(. إًذا الخطايـــا المســـتترة تحتـــاج أيًضـــا 

إلـــى تبرئة، وإلـــى غفران.
تقديســـات  الثالثـــة  فـــي  نصلـــي  أننـــا  نالحـــظ 
ونقـــول: »ِحـــّل واغفـــر واصفـــح لنـــا يـــا هللا عـــن 
ســـيئاتنا التـــي صنعناهـــا بإرادتنـــا والتـــي صنعناها 
بغيـــر إرادتنا. التي فعلناهـــا بمعرفة، والتي فعلناها 
بغيـــر معرفـــة. الخفيـــة والظاهـــرة. يـــا رب اغفرهـــا 
لنـــا..«. إًذا الخطايـــا اإلراديـــة تحتـــاج إلـــى مغفـــرة، 
وكذلـــك خطايـــا الجهـــل التـــي ُفعلـــت بغيـــر معرفـــة، 
وأيًضـــا الخطايـــا الخفيـــة.. وال شـــك أن كل واحد من 

كل هـــذه تحتـــاج إلـــى شـــرح وتوضيـــح.
وأيًضـــا نقـــول فـــي صلواتنـــا: »يـــا رب اغفر لنا 
خطايانـــا. يـــا رب اغفـــر لنـــا آثامنـــا. يـــا رب اغفر لنا 

زالتنـــا«. وهـــذه أيًضـــا تحتاج إلـــى توضيح...
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عظة األربعاء 18 سبتمبر 2019م من كنيسة رئيس المالئكة ميخائيل 
والقديس األنبا بيشوي ببيت الكرمة بكنج مريوط

أريــــــــــد أن أتكلـــــــــم معكـــــــم اليـــــــوم عــــــن 
»الرجولـــة الروحيـــــــــــة«.. والوصيـــــــــــة تقول: 
»كونوا رجااًل« )1كو16: 13(. وأرجوكــــــــم 
أن نأخذ الفكر الروحي لألحـــــــداث في سفر 
الخـــروج، حيث يقول موســـى النبي ليشـــوع: 
حـــارب...«  واخـــرج  رجـــااًل  لنـــا  »انتخـــب 
)خـــر9:17(. وداود النبـــي يوصي ســـليمان 
ابنـــه أن يتشـــدد ويكون رجـــاًل )2صم2:2(.
الرجولة الروحية لكل الفئات، فالقديس 
أبانـــوب النهيســـي كان طفـــاًل، لكنـــه ُيعتَبـــر 
رجـــاًل.. ونحـــن حيـــن نحتفـــل بعيـــد النيروز، 
فشـــهداؤنا  الروحيـــــــــــــة،  بالرجولـــة  نحتفــــــــــل 

كانـــوا رجااًل.. 
فما معني كلمة رجل؟

هـــة لإلنســـان  أواًل: هـــذه الوصيـــة ُموجَّ
المســـيحي عموًمـــا، وغير مرتبطة بالســـن.. 
جيـــًدا.  الروحـــي  النضـــوج  لحالـــة  موّجهـــة 
والرجولـــة ليســـت فـــي االستشـــهاد فقـــط، بـــل 
فـــي الحيـــاة كلهـــا، وكنيســـتنا كنيســـة أبطال، 
معانيهـــــــــــــا،  بـــكل  البطولــــــــــــة  هـــذه  تحكـــي 

ونذكـــر منهـــا:
1- عدم االنسياق وراء التيارات:

إنســـان ال ينساق وراء التيارات.. الذي 
لـــم يصـــل للنضج يذهب يميًنا ويســـاًرا.. هو 
ضعيـــف، ومـــع تغيُّـــر الظـــروف ال يعـــرف 
كيـــف يســـير.. لكن كـــن أنت رجاًل، إنســـاًنا 
ذا شـــخصية، شـــخًصا ممتلًئا له شـــخصيته، 
صاحـــب مبـــادئ فـــي حياتـــك مثـــل يوســـف 
الصديـــق الـــذي جعـــل مبادئه قانـــون حياته، 
يعلـــم  الوقـــت  نفـــس  وفـــي  يفكـــر  شـــخًصا 
طريقـــه.. وفـــي زماننـــا هـــذا فـــإن أخطـــر مـــا 
يواجهنـــا هـــو »التوهــــــــــان« فـــي الحيـــــــــــــاة.. 

إفـــرازك؟ فأين 
2- حياة الشكر:

التذمـــر.  يتجنـــب  روحًيـــا  الناضـــح 
منتهـــي  فـــي  الرجـــم كان  وقـــت  اســـتفانوس 
الشكر، فهل أنت متذمر؟! كثيًرا ما نشتكي 
من حياتنا، لكن الحياة بها إيجابيات كثيرة، 
ولم نســـمع شـــهيًدا ينطق بكلمة خارجة، بل 
كانـــت لهـــم نفســـية رائعـــة... فعش بالشـــكر.

3-حياة األمانة المطلقة:
األمانة بينك وبين إلهك في كل شيء، 
فهـــل تعيـــش باألمانـــة؟ أحد الضعفـــات بيننا 
هـــي »الفهلـــوة«، وهـــي ال تبني اإلنســـان وال 
الشـــعب وال الكنيســـة وال الخدمـــة، وال تصـــل 
بنـــا إلـــى الســـماء، فـــإذا لـــم تكـــن أميًنـــا لـــم 
يكـــن لك ملكوت الســـموات، والســـماء تعتمد 

عليـــك لتكون شـــاهًدا لها.

مـــا عالقـــة كل هذا بنـــا؟ تعالوا نعرف 
الرجولة... صفات 

للبـــذل..  أي مســـتعد  الشـــهامة:   -1
والمســـيح بـــذل نفســـه ألجلنـــا جميًعـــا.

2- الشجاعــــــــــة: االنســــــــان الذي ال 
يكـــون  يهـــرب ال  والـــذي  الصعـــاب  يواجـــه 
رجاًل. الرجولة بها شـــكل الشـــجاعة، والذي 
يعتمـــد علـــى ذراعيـــه والقـــوة البدنيـــة، ليســـت 
هـــذه رجولـــة. الرجولـــة شـــجاعة، واإلنســـان 
يســـتطيع أن يواجـــه أعتـــى المواقـــف معتمـــًدا 

علـــى نعمـــة هللا.
3- القيـــادة: الرجل رأس األســـرة، أي 
أنـــه يقـــود، والمرأة قلب األســـرة. والقيادة هي 
شـــخص لديـــه إمكانيـــات تنظيـــم العمـــل فـــي 
كل شـــيء. الســـيد المســـيح له المجد اختار 
اثنـــي عشـــر تلميـــًذا، وأقامهـــم معـــه، وتعبـــوا 
معـــه، وأرســـلهم ليكـــرزوا، وأخذهـــم معـــه في 
كل مـــكان وكل مناســـبة، كان قائـــًدا لهـــم.. 
القيـــادة تعنـــي القـــدرة علـــى النظـــام، بينمـــا 
الفوضـــى هـــي إحـــدى الضعفـــات التـــي ال 
والحيـــاة  بنظـــام،  الدنيـــا  خلـــق  تبنـــي، وهللا 
تعيش بنظام، فعّلم نفسك أن تكون منظًما.
4- الجديــــــــــة: الشـــخص الواضــــــــــــح 
الـــذي يـــؤدي واجبـــه، واضـــح فـــي خدمتـــه، 
ويعـــرف كل شـــيء. والجديـــة هـــي العمـــل 
بـــكل إخـــالص، والذي يعيـــش الجدية حياته 

مرتبة. تكـــون 
هكذا فســـمات الرجولة هي الشهامة، 

الشجاعة، القيادة، الجدية.
أّما بالنسبة للشابات

األنوثـــة ليســـت الميوعـــــــــــة، بــــــــــــــل أن 
الوصية »كونـــــــــــــوا رجـــــــــااًل« موّجهــــــــــة لهن 

أيًضـــا، وصفاتهـــا:
1- الرقـــة: أي الرقـــه فـــي التعامـــل، 
فمثـــاًل مهنـــة التمريـــض تعمـــل بهـــا اإلنـــاث 
ألنهـــا تحتـــاج للرقـــة واإلنســـانية، وفـــي حالة 
الغضــــــــــــــــــب ال يخــــــــــــــــرح من فمها كلمـــــــــــــة 

غيـــر مضبوطـــة.
الممتلـــئ  القلـــب  أي  العاطفيـــة:   -2
مـــن العاطفـــة، والعاطفة هي االنفعال ناحية 
اآلخـــر، وأن تئـــن أحشـــاء اإلنســـان ناحيـــة 
اآلخـــر، وهـــذه صفـــة هامـــة فـــي المـــرأة، أي 

العاطفـــة واالنفعـــال لآلخـــر.

3- الجمــــال: ال 
أقصـــد جمـــال الوجـــه الـــذي يتغيـــر مـــع تقدم 
والحضـــور،  الطبـــاع  جمـــال  بـــل  العمـــر، 
فليـــس الجمـــال هـــو الجمـــال الجســـدي فقـــط 

بـــل جمـــال الطبـــاع والقلـــب.
4- التضحيـــة: األم تضّحـــي بالوقـــت 
والصحـــة والحياة. عنصر التضحية الكاملة 

لدي األم. 
كل هذه الصفات تكّون شـــكل اإلنسان 
الـــذي يعيـــش البطولـــة الروحيـــة، وكنيســـتنا 
كنيســـة أبطال، واليوم )18 سبتمبر( نحتفل 
بالقديســـة رفقة، بطلة هي وأوالدها. نحن لم 
نحـــِك حكايـــات للبطولة حدثت في الماضي 
فقط، ولكنها مســـتمرة في حياتنا ونعايشـــها.

نحـــن فـــي زمـــن غريـــب، وأنتم كشـــباب 
نشـــأتم فـــي مصر ولكـــم تاريخ عريـــق توّخوا 

الحـــذر مـــن الضعفـــات مثل:
1- اإللحـــاد: كيـــف أقـــول إنه ال يوجد 
هللا، والمســـيح قـــال »بدونـــي ال تقـــدرون أن 
هللا  بـــدون  يعيـــش  فالـــذي  شـــيًئا«؟  تفعلـــوا 

حياتـــه بـــال معنـــى.
اآلخـــر:  بالجنـــس  التشـــّبه  احـــذر   -2
أنـــت رجـــل وأنِت امرأة، في البطولة الروحية 

الصفـــات األساســـية تكـــّون المجتمع.
الجنـــس  بنفـــس  التعلـــق  احـــذر   -3
»المثليـــة الجنســـية«: فـــي العالـــم اآلن هـــذا 
متـــاح، واألخالق والمبـــادئ ُتباع بالمعونات 
لـــك  االقتصاديـــة. انتبـــه! يجـــب أن تكـــون 

صداقـــات عفيفـــة نقيـــة ترفعنـــا للســـماء.
اآلخـــر:  الجنـــس  كراهيـــة  احـــذر   -4
مثـــاًل تأّخـــر ســـن الـــزواج، فـــاهلل خلـــق آدم 
وحـــواء وتـــّوج بهما البشـــرية، وعمـــل الصورة 

الجميلـــة للكنيســـة واألســـرة.
الخالصة:

نحـــن نعيـــش البطولـــة الروحيـــة »كونوا 
والتطبيـــق.  بالحيـــاة  نعيشـــها  رجـــااًل«، 
يكـــون  الروحيـــة  الرجولـــة  عـــن  ومفهومنـــا 
واضًحـــا لنـــا كلنـــا، فكـــن إنســـاًنا ُيعتمـــد عليه 
فـــي أي شـــيء. ونحـــن نعيـــش هـــذه األيـــام 
كيـــف  مفهوًمـــا  نقـــدم  النيـــروز،  احتفـــاالت 
المفهـــوم.  بالمعنـــي  رجـــاًل  اإلنســـان  يكـــون 
إللهنـــا كل مجـــد وكرامـــــــــة مـــن اآلن وإلـــى 

األبـــد آميـــن.
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بيان من قطاع كنائس شربا اجلنوبية
خبصوص حريق بكنيسة مار جرجس 

باجليويش بشربا
الثامنـــة  الســـاعة  حوالـــي  فـــي 
والنصـــف مـــن صبـــاح اليـــوم )الجمعـــة 
لوحـــظ  نوفمبـــر 2019م(،  مـــن  األول 
بمبنـــى  الثانـــي  بالـــدور  تصاعـــد دخـــان 
الخدمـــات بكنيســـة الشـــهيد العظيـــم مـــار 
جرجـــس، الجيوشـــي بشـــبرا. ممـــا أثـــار 
انتبـــاه المصليـــن، فصعد عدد من الخدام 
بالـــدور  حريـــق  هنـــاك  أن  لهـــم  وتبيـــن 
الثانـــي بالمبنى بجوار المســـرح. فقاموا 

باســـتخدام طفيـــات الحريـــق والتجهيـــزات الموجـــودة بالكنيســـة، إال 
أن النيـــران قـــد بـــدأت فـــي التصاعد بكثافة، في الوقـــت الذي تم فيه 
اســـتدعاء قـــوات الحمايـــة المدنيـــة التي حضرت علـــى الفور وتمت 
الســـيطرة علـــى النيـــران. ونشـــكر هللا أنـــه ال توجـــد أيـــة إصابـــات 
بشـــرية مـــن جـــراء الحـــادث، بينمـــا حدث أضـــرار طفيفة وخســـائر 
محـــدودة فـــي اســـتراحة مســـرح الكنيســـة. وتقـــوم األجهـــزة األمنيـــة 
حالًيـــا بعملهـــا لمعرفـــة ســـبب الحريـــق. شـــكرا إللهنـــا القديـــر علـــى 

حفظـــه لكنيســـته وشـــعبه.
الجمعه 1 نوفمبر 2019م

الخميس 31 أكتوبر 2٠1٩م

دير »أبو مينا« األثري يف رسالة 
ماجستري لراهب قبطي جبامعة كفر الشيخ

الشـــيخ،  كفـــر  جامعـــة   - اآلداب  بكليـــة  اآلثـــار  بقســـم  نوقشـــت 
يـــوم الخميـــس 31 أكتوبـــر 2019م، رســـالة الماجســـتير المقدمـــة مـــن 
الراهـــب القمـــص تـــداوس آفـــا مينـــا، والتـــي حملـــت عنـــوان »ديـــر أبـــو 
مينـــا وملحقاتـــه األثريـــة، أحـــد مناطـــق التـــراث العالمـــي فـــي مصـــر 
حتـــى القـــرن الــــ12 الميـــالدي، الــــ6 الهجري - دراســـة أثريـــة فنية في 
ضـــوء دراســـة جديـــدة«. وتكونت لجنة المناقشـــة من: األســـتاذ الدكتور 
حجاجـــي إبراهيـــم محمـــد أســـتاذ اآلثار اإلســـالمية بكليـــة اآلداب جامعة 

طنطـــا رئيًســـا ومناقًشـــا. األســـتاذ الدكتـــور وليد شـــوقي البحيـــري عميد 
كليـــة اآلداب جامعـــة كفـــر الشـــيخ مشـــرًفا وعضـــًوا. األســـتاذ الدكتـــور 
حســـام أحمـــد المســـيري رئيـــس قســـم اآلثـــار جامعة كفر الشـــيخ مناقًشـــا 
وعضـــًوا. وفـــي ختـــام المناقشـــة قـــررت اللجنـــة منـــح الباحـــث درجـــة 
الماجســـتير بتقديـــر امتيـــاز مـــع مرتبـــة الشـــرف األولى. خالـــص تهانينا 
للراهـــب القمـــص تـــداوس آفـــا مينا، للحصـــول على درجة الماجســـتير.

القمص بيشوي عزيز يونان 
كاهن كنيسة مار مينا والمالك 

باأللف مسكن بالقاهرة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم الثالثـــاء 5 نوفمبـــر 
2019م، القمـــص بيشـــوي عزيـــز يونـــان، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد 
مـــار مينـــا والمـــالك باأللـــف مســـكن، عـــن عمـــر تجاوز الـ73 ســـنة، 
بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة قاربـــت الــــ33 ســـنة. حيـــث ُوِلـــد بمركز الفشـــن 
محافظـــة بنـــي ســـويف يـــوم 4 يوليـــو 1946م. تخـــرج فـــي كليـــة 
الهندســـة، جامعـــة عين شـــمس. ســـيم كاهًنا يوم 6 مـــارس 1987م، 
ونـــال القمصيـــة فـــي 17 مـــارس 2017م. واألب الراحـــل شـــقيق 
القس ميخائيل عزيز كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بأرض الجولف 
بمصـــر الجديـــدة، والقـــس حبيب جرجـــس عزيز بإيبارشـــية ملبورن 
بأســـتراليا. وقـــد أقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي اليـــوم التالـــي، حيـــث 

شـــارك في الصلوات من أحبار الكنيســـة 
أصحـــاب النيافة: األنبا موســـى األســـقف 
العـــام للشـــباب، واألنبـــا بطرس األســـقف 
أســـقف  تيموثـــاؤس  واألنبـــا  العـــام، 
الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، واألنبـــا هرمينا 
شـــرق  كنائـــس  لقطـــاع  العـــام  األســـقف 
اإلســـكندرية. كمـــا شـــارك فـــي التجنيـــز 
وكيـــل  ســـرجيوس  ســـرجيوس  القمـــص 
عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، وقرابة 60 
كاهًنـــا مـــن مجمـــع كهنـــة مصـــر الجديـــدة 
وحلميـــة  والمطريـــة  شـــمس  وعيـــن 
الزيتـــون وعدة مناطـــق أخرى بالقاهرة. 
وحضـــر الجنازة أيًضـــا رئيس حي عين 
النـــواب عـــن  شـــمس وأعضـــاء مجلـــس 
منطقة عين شـــمس. خالـــص تعازينا في 
نياحـــة القمـــص بيشـــوي، لمجمـــع اآلبـــاء 

كهنـــة القطـــاع، وأســـرته وكل محبيـــه.

الذكرى السنوية 
الخامسة عشرة
للمرحوم الشماس

هاين صليب ثابت
ُيقــــام القـــــــداس اإللهـــــي 

على روحه الطاهرة
يوم الجمعة الموافق 
2019/12/1م 

بكنيسة السيدة العذراء مريم 
بصفط اللبن – محافظة المنيا
في تمام الساعة الثامنة صباًحا

تلغرافًيا:
العائلة صفط اللبن المنيا
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نتذكـــر  أن  أحـــب 
جميًعـــا كلمات هللا لشـــعبه 
 :)8–3 )خـــر19:  فـــي 
علـــى  حملُتكـــم  »وأنـــا 
وجئـــُت  النســـور  أجنحـــة 
والمعـــروف  إلـــّي«..  بكـــم 
في عالم الطيور أن النســـر عندما يحاول أن يعلم 
فراخـــه الطيـــران، فإنـــه يحـــّرك عشـــه بقوة فتتســـاقط 
فراخـــه فـــي الهواء خائفة، وتحـــاول أن تواجه الريح 
بأجنحتهـــا الصغيـــرة، فيســـرع هـــو ويفـــرد أجنحتـــه 
القويـــة تحتهـــا ليتلّقاهـــا فـــال تســـقط هالكـــة!!.. وهو 
لتتقـــّوى أجنحـــة فراخـــه  مـــرات عـــدة  هـــذا  يصنـــع 

الطيـــران. وتعتـــاد 
هكـــذا قـــد يســـمح هللا ألوالده بضيقـــات فـــي 
طريـــق الحيـــاة اليومية أو الروحيـــة، ال ألنه يتخّلى 
عنهـــم، بـــل لكـــي يعلمهـــم كيـــف يصيـــرون أقوياء، 
فـــاهلل ال يلقينـــا فـــي الضيقـــات لكـــي نهلـــك بـــل لكي 
نربـــح الملكـــوت الســـماوي. تأمـــل كلمـــات الوحـــي 
فـــاهلل عندمـــا   ،» إلـــيَّ بكـــم  االلهـــي: »... وجئـــُت 
يســـمح أن يهتـــز عشـــك أو حياتـــك ال تظـــن أنـــه 
قـــد تـــركك.. بل هـــو يدربك ليمنحك أجنحة النســـر 

القويـــة، فتحّلـــق عالًيـــا منطلًقـــا نحـــو الســـماء!!

وهـــذا االختبار هو اختبـــار هام جًدا لحياتنا، 
فالحيـــاة ال تخلـــو من المصاعـــب والمتاعب، ولكن 
فـــي كل يـــوم تذكـــر أن هللا يحملـــك علـــى أجنحتـــه 
التـــي  أجنحتـــه  حًبـــا،  المملـــؤة  أجنحتـــه  القويـــة، 

تســـتطيع أن تتعامـــل مـــع كل ظـــروف الحيـــاة.
أخرج هللا شـــعبه من مصر إلى البرية، وفي 
الطريـــق كانـــت المصاعـــب كثيـــرة: عنـــاد فرعـــون، 
والبحر األحمر الممتلئ إلى شـــطوطه، والصحراء 
التـــي بـــال مـــاء وال طعـــام، والتيهـــان الطويـــل الذي 
اســـتغرق أربعيـــن عاًما، وشـــعب عماليـــق المنتظر 
فـــي الطريـــق... ولكـــن فـــي هـــذه جميعهـــا كان هللا 
القويـــة،  أجنحتـــه  علـــى  شـــعبه  يحمـــل  أن  قـــادًرا 

وينّجيهـــم مـــن كل ضيـــق.
ولكـــن هللا لكـــي يحملـــك على هـــذه األجنحة، 
هـــو ينتظـــر منك أاّل تتذمر.. وأاّل ترجع بقلبك إلى 
العالم وتشـــتهي طرقه وحلوله أو تنشـــغل بمباهجه 
معامالتـــه  فـــي  أن هللا  واثًقـــا  ابـــَق  بـــل  وملذاتـــه، 
معـــك ممتلـــئ بالحنـــان والحكمـــة، وفـــي كل طـــرق 
حياتـــك يهّمـــه أواًل أن تصيـــر قوًيـــا لُتؤهَّل للملكوت 

السماوي..
فـــإن أردَت أن تتمتـــع بأجنحة هللا القوية التي 

تحفظك، احرص على:

1( الخضـــوع والطاعـــة لمشـــيئة هللا: فلكي 
تتمتـــع بهـــذه األجنحـــة القوية يجب عليـــك أن ترّدد 
كلمـــات الشـــعب »كل مـــا تكلـــم بـــه الـــرب نفعـــل« 
)خـــر19: 8(، فالقلـــب الـــذي يصغـــي لصـــوت هللا 
ويطيعـــه ُيلـــزم هللا أن يعتنـــي بـــه، وهكـــذا كان أبونا 

إبراهيـــم مطيًعـــا فحملـــه هللا كل أيامـــه وباركـــه.
ـــك بمواعيـــد هللا لنا: فـــاهلل يتعامل  2( التمسُّ
مـــع كل واحـــد فينـــا شـــخصًيا، ويرســـل لنـــا مواعيده 
فـــي كل يـــوم، وهـــو يطلـــب منك أن تنتظـــره ليحقق 
لـــك وعـــده، وإن تمّســـكت بـــه فهـــو يحملـــك علـــى 

أجنحتـــه ليرفعـــك فـــي كل الظـــروف.
ـــل األلـــم: واأللـــم في المســـيحية هو  3( تحمُّ
عامـــل مشـــترك َصاَحـــَب حيـــاة كل رجـــال هللا فـــي 
الكتـــاب المقـــدس وكل آبـــاء الكنيســـة وقديســـيها، 
جميعهم اشـــتركوا في احتمال األلم بحســـب وصية 
الـــرب »إن أراد أحـــد أن يأتي ورائي، فلينكر نفســـه 
ويحمل صليبه ويتبعني«، لذلك ذكِّر نفســـك دائًما 
متـــى أتـــت المتاعب أن هللا ال يتركنا في الضيقات 
ليؤّدبنـــا بـــل ليعّلمنـــا، واحتمـــل اآلالم بصبـــر وَجَلـــد 

وشـــكر، وانتظـــر الرب.
4( أخيـــًرا احـــرص أن تجاهـــد لتحيـــا فـــي 
النقـــاوة، وراجع نفســـك دائًما لكـــي ال تكون آالمك 
هللا  أن  ثـــق  تائبـــا  كنـــت  فـــإن  خطايـــاك،  بســـبب 
بأجنحتـــه القويـــة لـــن يتـــركك وحـــدك فـــي حياتـــك. 

فكـــن مطمئًنـــا.

الفرديــــــــة:  الصالة 
تعنـــي كل صـــالة تلقائيـــة 
قلبيـــة صـــادرة مـــن داخـــل 
النفـــس، وهي صـــــــــــــالة 
خاصــــــــة نحـــو هللا، تمّثل 
ســـواء  محبـــة،  شـــحنة 
مـــن  روحيـــة  أو  طقســـية،  صلـــوات  فـــي  كانـــت 
األجبية، أو طلبة خاصة بحياة اإلنســـان الروحية 
أو العملية.. خاصة وأن الصلوات الطقســـية التي 
نترنـــم بهـــا من الجمال والعمـــق والرونق حتى أنها 
تكفـــي لجميـــع حاجـــات النفـــس إذا أدركنـــا معانيها 
والغـــوص فـــي قوة تأثيرها، ألنه يســـتحيل على أي 
شـــخص بمفـــرده أن يؤّلـــف صـــالة بهـــذا الرونـــق 
والبهـــاء مـــن الكلمـــات واأللحان، ولكـــن الصلوات 
الطقســـية تعّبر عن تعبير الجماعة في الكنيســـة، 
لذلـــك لهـــا قدســـيه جعلـــت لهـــا أفضليـــة علـــى أّيـــة 

صلـــوات أخـــرى.

لكـــن الصلوات الطقســـية ال تغلـــق الطريق 
أمـــام الصلـــوات الفردية بل تعتمد عليها، ســـواء 
بعبـــارات من الصلوات الطقســـية أو عبارات من 
احتياجاتنـــا الروحية أو الشـــخصية أو العملية. 
فكلها مفروض أن تخرج من القلب واإلحساسات 
الداخليـــة، إذ تعبـــر عن حب اإلنســـان هلل بكامل 
حريتـــه وفًقا لظروفـــة الخاصة، فقد تكـــون دعاء 
أو مناجـــاة قلبيـــة بـــدون كلمـــات »أّنـــات ال ُينطـــق 
بها« )رو26:8(. وهذه خبرة القديســـين وســـر قوة 
صلواتهـــم، أنهـــا صلوات قلبيه قوية مســـموعة، بل 

هـــي ســـر قوتهـــم ونصرتهـــم على عـــدو الخير. 
بـــل هي دليل اإلخـــالص القلبي والـــود الحقيقي 
بيـــن اإلنســـان وهللا كعروس للمســـيح. فصراحة 
الحديـــث وصـــدق التعبيـــر وقـــوة التأثيـــر ودوام 

فيض المشـــاعر بال توقـــف... الخ.
كل ذلـــك يجعل من الصـــالة القلبية التلقائية 
وملجـــأ  هللا،  مـــن  ومرغوبـــة  مطلوبـــة  المعّبـــرة 
لإلنســـان يلجـــأ إليـــه فـــي كل مراحـــل عمـــره وفـــي 
كل ظروفـــه واحتياجاتـــه. هكـــذا ينبغـــي أن تكون 
روح األلفـــة بيننـــا وبيـــن خالقنـــا الحبيـــب بـــأن 
نخاطبـــه بكلمـــات نختارهـــا مـــن تلقـــاء النفس، 
معّبـــرة عـــن حريتنا في حـــب هللا. وبالتالي نفتح 
آذاننـــا الداخلية لنســـمع ما يريـــده هللا أن يقوله 
لنـــا بروحه القـــدوس الســـاكن فينا. لذلـــك يجب 
علـــى َمـــْن يمـــارس هذه الصـــالة الفرديـــة )القلبية( 
أن يهرعـــوا إليهـــا فـــي دالـــة وألفـــة وباجتماع ســـري 
متواضـــع مـــع مخلصهم، غير مهمليـــن وال مقلِّلين 
فـــي الوقـــت نفســـه مـــن قـــدر الصلـــوات الجماعيـــة 
هـــذه  بـــل يمارســـون  الكنيســـة.  فـــي  الطقســـية  أو 
الصلـــوات الطقســـية بطريقة قلبيـــة داخلية عميقة.

نتائـــج هـــذه الصـــالة:  + تســـتطيع مقاومة 
تيـــارات ونـــوازع الخطيـــة بمقاومـــة فّعالـــة ومؤثـــرة 
ومثمـــرة. فقـــد يمـــارس اإلنســـان صلـــوات طقســـية 
مـــن فمـــه فقـــط بـــدون فهـــم وال وعـــي، وهـــو فـــي 
الخطيـــة يعيـــش ويتمـــرغ فـــي حمـــأة الخطيـــة، وال 
ـــر عـــن  يتأثـــر بالصلـــوات الطقســـية ألنهـــا ال تعبِّ
مجـــرد  أنهـــا  يشـــعر  بـــل  الداخليـــة،  إحساســـاته 

ترديـــدات وتـــالوات ال تمثـــل توّجهـــه الداخلـــي.
الخطيـــة ال  االعتيـــاد علـــى  أن  وال شـــك 
الصـــالة  ممارســـة  مـــع  طويـــاًل  زمًنـــا  يأتلـــف 
القلبيـــة، ولكـــن ممكـــن أن يجمع اإلنســـان بين 
الخطيـــة والصلـــوات الطقســـية مـــن الفـــم فقـــط، 
لمـــاذا ال يحـــدث هـــذا مـــع الصـــالة الفرديـــة التـــي 
مـــن القلـــب؟!! ألن اإلنســـان فـــي هـــذه الحالـــة ال 

مفـــر أمامـــه مـــن أحـــد أمريـــن: 
تـــرك  يريـــد  ال  الـــذي  الخاطـــئ  أن  األول: 
خطيئتـــه يجـــد نفســـه في حاله مزعجة بتفرُّســـه في 
كل يـــوم بوجـــه ربـــه الـــذي يناجيـــه، ألنـــه يحتك به 
احتـــكاًكا شـــخصًيا تغلب عليـــه الدالة واأللفة، ففي 
ـــل االنفصال وقطع هذه الصلة،  هـــذه الحالة ُيفضِّ
فيتـــرك الصـــالة الفرديـــة ويهجرهـــا ألن ممارســـتها 

تصبـــح عبًئـــا ثقيـــاًل عليه.
والثانـــي: هـــو أن األلـــم الكاوي الـــذي يرافق 
اتصال الخاطئ بقداسه هللا المحرقة )في الصالة 
التلقائيـــة بكامـــل حريتـــه(، يجعـــل هـــذا الخاطـــئ 
يهـــرب مـــن خطيئتـــه ويفـــر بعيـــًدا منهـــا بقـــوة، كما 
يفـــر اإلنســـان مـــن عقـــرب ســـام أو أفعـــى قاتلة. 

وفـــي كلتـــا الحالتين فإن الصـــالة الفردية 
تكـــون مهمتهـــا التأثيـــر الحـــاد جـــًدا، فيقـــذف 
الخاطـــئ بخطيئتـــه ويلفظهـــا أو يتـــرك الصـــالة 
المهـــم  مشـــاعره.  فـــي  وتؤثـــر  تكويـــه  ألنهـــا 
أنـــه ســـيهرب مـــن الميـــدان أحـــد االثنيـــن: إّما 
الخطيـــة أو الصـــالة. البـــد أن تختفـــي إحداهمـــا 
الســـهل  مـــن  فأنـــه  وبالعكـــس  الميـــدان.  مـــن 
فـــي صـــالة جماعيـــة وهـــو محتفـــظ  أن يشـــترك 
بخطيئتـــه ومشـــاعره متبّلـــدة تجـــاه الخطيـــة وتجـــاه 

فـــي حياتـــه... الخطيـــة  فتســـتمر  هللا، 
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مــــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــادر 
المشاكـــــــــــل األسريــــــــــــة كمــا 
ذكرنــــــــــــــــــــــــا: الشخصيــــــــــــــة، 
واألســـرية والمجتمعيـــة واإلعالمية.. ومـــن المصادر 
الشـــخصية: 1- غيـــاب الحيـــاة فـــي المســـيح - 2- 
اختالف المشـــارب - 3- الشك.. ونستكمل حديثنا:

أواًل : لماذا الغيرة؟
1- وهي مشـــكلة هامة وإن بدت تافهة، حيث 
يكون صاحب هذه الشـــخصية إنســـاًنا متمركًزا حول 
ذاته، ال يرى ســـواها متمســـًكا بحقوقـــه المزعومة، 

وال يحس بواجباته.
2- إن فهـــم هـــذا اإلنســـان - رجـــاًل كان أو 
امـــرأة - للحـــب، فهـــم مريض، فالحب عنده اســـتيالء 
علـــى المحبـــوب، وملكيـــة دائمـــة لـــه. إنـــه يريـــد أن 
يكـــون شـــريك الحياة ملـــًكا خالًصا له، لهذا فهو يغار 
مـــن كل شـــخص أو شـــيء، يكـــون لـــه حضـــور أو 
أهميـــة فـــي حيـــاة المحبـــوب. أ- يتضايق من شـــريك 
لـــه حـــب هلل، وللكنيســـة، وللفقيـــر،  لـــو كان  حياتـــه 
وللخدمـــة، ويريـــد أن يســـتولي علـــى كل طاقـــة حـــب. 
ب- ويتضايـــق منـــه إذا أحـــب أباه أو أمه أو إخوته، 
واهتـــم بهـــم، وقام برعايتهـــم، وأعطاهم جزًءا من دخله 
المـــادي. ج- ويغـــار عليـــه إذا رآه محبوًبـــا أو ُمِحًبـــا 
لشـــخص آخـــر، ســـواء مـــن جنســـه أو مـــن الجنـــس 

اآلخـــر. د- ويغـــار عليـــه إذا رآه أكثـــر نجاًحـــا مادًيا، 
مهتًمـــا  رآه  إذا  ويتضايـــق  ويغـــار  عملًيـــا.. ه-  أو 
بعلمـــه أو بعملـــه بصـــورة مميزة..  و- بل حتى يغار 
عليـــه إذا رآه مهتًمـــا بالطفل الجديد، ومنشـــغاًل بعض 

الشـــيء عنه.
3- وهـــذه الغيـــرة ال تنتمـــي إلى الروح، وال إلى 
العقـــل فـــي شيء، بل هي جزء من النفس الطبيعية 
التـــي لـــم تعمـــل فيهـــا النعمـــة، وانحصـــار فـــي الـــذات 
واألنـــا، وارتـــداد إلـــى الطفولـــة األولـــى، التـــي يتصور 
فيهـــا الطفـــل أنـــه مركـــز الكـــون، وأن الـــكل ينبغي أن 

يســـير في فلكه!!
4- بل أن الغيرة خضوع للغريزة العمياء، غير 

المتسامية، وهي شيء نشترك فيه مع الحيوان.
الحيوانـــات  فـــي حديقـــة  حـــدث  وقـــد   : مثـــال 
منـــذ ســـنوات، أن أنجبـــت زوجـــة القـــرد طفـــاًل جديًدا، 
وأعطتـــه مـــن اهتمامهـــا وحنانهـــا ما آثار غيـــرة الزوج 
القـــرد، فقتلـــه، ليحتفـــظ باهتمـــام زوجتـــه. ولمـــا جـــاء 
المولـــود الثانـــي، حـــدث نفـــس الشـــيء. فلمـــا شـــعرت 
الزوجـــة إنهـــا علـــى وشـــك وضـــع مولودهـــا الثالـــث 
صراعـــات  إنهـــا  بطفلهـــا.  لتحتفـــظ  زوجهـــا،  قتلـــت 
الغرائـــز والـــذات.. ليـــس إاّل!! وكل مـــن عـــاش فـــي 
بعيـــد عـــن هللا  أنـــه  يـــدرك  الغيـــرة، عليـــه أن  مـــرارة 

العقـــل والموضوعيـــة. والروحيـــات، وبعيـــد عـــن 
5- والعـــالج يكمـــن في اتســـاع القلب ونقاوته، 
وإعطـــاء الحـــب لذات المحبوب وليس اســـتيالء على 
حبـــه، وعـــدم االنحصـــار فـــي الـــذات الخاصـــة، وفي 

الخبـــرات الســـابقة الخاطئـــة التـــي كثيـــًرا مـــا يســـقطها 
مـــن  عاشـــه  مـــا  بســـبب  محبوبتـــه،  علـــى  المحـــب 

أخطـــاء، ومـــا رآه مـــن انحرافـــات.
6- وهـــذه األمـــور كلهـــا، ليســـت في مقـــدور 
اإلنســـان، فـــإن كان اإلنســـان فـــي حاجـــة إلـــى طبيب 
جســـدي لعالج أمراضه الجســـدية، فباألحرى هو في 
حاجـــة إلـــى طبيـــب روحـــي )أب االعتـــراف( لُيشـــفى 

مـــن أمراضـــه الروحيـــة، بفعـــل عمـــل هللا القدوس.
5- ثانًيا لماذا عدم التوافق الزوجي؟

الشك أن التوافق الزوجي أمر هام، لدرجة أن 
الكنيســـة تحكـــم ببطـــالن الـــزواج في حال تعـــذر قيام 
عالقـــة زوجيـــة. وهنـــاك أســـباب كثيـــرة لهـــذا األمـــر، 
تحتـــاج إلـــى وعـــي ودراســـة علميـــة ونفســـية وروحيـــة 
مـــن الزوجيـــن. فالثقافة الســـليمة في هذا المجال أمر 
هـــام، إذ كثيـــًرا مـــا تحـــدث المشـــاكل الزوجيـــة لهـــذا 

الســـبب، وهذه بعـــض النقاط:
1- العنة الجنســـية: ألحـــد الزوجيـــن، بحيث 

يســـتحيل اللقاء الســـليم.
2- العنـــة النفســـية: رغـــم ســـالمة األعضـــاء 

تشـــريحًيا وفســـيولوجيا.
3- الجهـــل الجنســـي: الـــذي كثيـــًرا مـــا تنشـــأ 
عنه شـــكوك في غير محلها.. كالغشـــاء الســـميك أو 
المطاطـــي.. أو فقـــدان الغشـــاء بســـبب الرياضـــة أو 

معينة. التهابـــات 
4- المتاعب التي تنشـــأ عـــن ختان اإلناث، 
وختـــان اإلنـــاث أمـــر غيـــر وارد فـــي الكتـــاب المقدس 
وأنزفـــة،  التصاقـــات  تحـــدث  مـــا  كثيـــًرا  إذ  بعهديـــه، 
ناهيـــك عـــن إضعـــاف قـــدرة التجاوب لـــدي الزوجة..
5- أســـلوب اللقـــاء: حينما يخلو مـــن المحبة 
والقداســـة والعفة.. فالحب أبقى من الحســـيات، أهم 

يقاس. بما ال 
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خطيـــة  هـــي  اإلدانـــة 
شـــائعة، وما أســـهل أن يقع 
فيهـــا اإلنســـان إن لـــم ينتبه. 
وتتخـــذ صـــوًرا عديـــدة مثل: 
التكلُّـــم فـــي حـــق اآلخريـــن، 
احتقـــار  أو  النقـــد،  أو 
الســـخرية  أو  اآلخريـــن، 
بهـــم، أو الضحـــك عليهـــم، أو مســـك ســـيرة اآلخريـــن 
وســـرد نقائصهم، أو النميمة... وقد قال أحد اآلباء: 
»أيهـــا العفيـــف ال تـــدن الفاســـق، لئال تصيـــر مخالًفا 
للنامـــوس مثلـــه، ألن هللا الـــذي قال: التزِن قال أيًضا 
ال تـــِدْن«. ولكـــن مـــا أســـباب هـــذه الخطيـــة؟ وما هي 

وكيفيـــة عالجهـــا؟ خطورتهـــا 
قلـــة   )1 اإلدانـــة:  خطيـــة  أســـباب  )أ( 
المحبـــة: ألن المحبـــة الحقيقيـــة تســـتر كل الذنـــوب 
)أم12:10(، وتحتمـــل كل شـــيء، وال تظـــن الســـوء 
وأعاننـــا  ســـترنا  لنـــا  محبتـــه  مـــن  وهللا  )1كـــو13(، 
وقبلنـــا إليـــه برغـــم نقائصنـــا وضعفاتنـــا.. 2( ادعـــاء 
المعرفـــة: فالـــذي يكابـــر ويّدعـــي الفراســـة والمعرفـــة 
يندفـــع فـــي الحكـــم دون تـــروٍّ وال اســـتقصاء، فتكـــون 
أفكاره ُمشـــبَّعة بســـوء الظن، وينسى أن هللا وحده هو 
الـــذي يعـــرف الخفيـــات وهو وحده الذي له الســـلطان 
إنهـــا  لخطايـــاه:  اإلنســـان  نســـيان   )3 يديـــن.  أن 
قّلـــة حكمـــة أن يتناســـى اإلنســـان خطايـــاه وينشـــغل 
بخطايـــا غيره. قال القديـــس يوحنا الدرجي: »الحكيم 
يتأمـــل فضائـــل غيره ليقتنيهـــا، والجاهل يتأمل رذائل 
غيـــره ويدينـــه عليهـــا«. 4( خـــداع الشـــياطين: إن 
يســـقط  أاّل  علـــى  حريًصـــا  إنســـاًنا  الشـــيطان  وجـــد 
ويديـــن  ليســـقط  يدفعـــه  أن  يحـــاول  الخطيـــة،  فـــي 
المخطئيـــن. 5( نقـــص الهدف الســـليم وخوف هللا: 

فالـــذي يخـــاف هللا يكـــون هدفـــه اإلصـــالح المملـــوء 
محبـــة باتضـــاع وحكمـــة وبـــال تجريـــح.

)ب( خطـــورة خطيـــة اإلدانـــة: 1( اغتصـــاب 
حـــق مـــن حقـــوق هللا: ألن هللا وحـــده هـــو ديـــان 
الجميـــع »مـــن أنـــت الـــذي تديـــن عبـــد غيـــرك، هـــو 
لمـــواله يثبـــت أو يســـقط، ولكنه ســـيثبت ألن هللا قادر 
أن يثبتـــه« )رو4:14(. وطبًعـــا هللا أرحـــم بكثيـــر من 
النـــاس فـــي الحكـــم علـــى عبيـــده )2صـــم14:24(. 
هـــة إلـــى هللا وإلـــى النـــاس: فالذي  2( خطيـــة ُموجَّ
يديـــن يســـيء إلـــى هللا الـــذي خلـــق النـــاس بطباعهم، 
ويســـيء إلـــى النـــاس الذين يشـــّوه ســـمعهتم، ويســـيء 
إلى نفســـه التي يهلكها بخطية اإلدانة، ويســـيء إلى 
مـــن يتحدث إليهم إذ يشـــوِّه أفكارهـــم ونظراتهم النقية. 
3( الوقـــوع فـــي نفـــس الخطيـــة: فكثيـــًرا مـــا يســـمح 
هللا بتأديـــب الـــذي يديـــن أخـــاه بنفـــس الخطايـــا التـــي 
أدان أخـــاه عليهـــا )رو1:2(. 4( الوقـــوع في خطايا 
أخـــرى: فاإلدانـــة كثيًرا مـــا تكون مصحوبـــة بالكبرياء 
والظنـــون الباطلـــة والقســـوة والظلـــم واحتقـــار اآلخرين 
وغيرهـــا. 5( تجلـــب اللعنـــة والدينونـــة األبدية: كما 
يقـــول الكتـــاب المقـــدس: »ال تدينـــوا لكـــي ال ُتدانـــوا 
ألنكـــم بالدينونـــة التـــي بهـــا تدينـــون ُتدانـــون وبالكيـــل 
)متـــى2-10:7(،  لكـــم«  ُيـــكال  تكيلـــون  بـــه  الـــذي 

والـــذي يديـــن غيـــره ترتفـــع عنـــه النعمـــة والمعونـــة.
)ج( عـــالج خطية اإلدانـــة: 1( اعذر غيرك: 
فقـــد علمنـــا الســـيد المســـيح كيـــف نلتمـــس األعـــذار 
تبـــدو  التـــي  النـــاس وخطاياهـــم وأفعالهـــم  لضعفـــات 
خاطئـــة وال ندينهـــم. وأعطانـــا مثـــااًل لذلـــك عندمـــا نام 
التالميـــذ وتركـــوه وحـــده فـــي وقـــت آالمـــه وأحزانه في 
بســـتان جثســـيماني فقـــال: »أمـــا الـــروح فنشـــيط وأمـــا 
الجســـد فضعيـــف« )مـــت41:26(، »يـــا أبتـــاه اغفر 

لهـــم ألنهـــم ال يعلمـــون مـــاذا يفعلون« )لـــو34:23(. 
2( ال تكـــن متســـّرًعا فـــي الحكـــم على أخيـــك: فقد 
يكـــون مظهـــر الفعـــل أو القـــول خطـــأ، ولكـــن جوهـــره 
غيـــر ذلـــك. واعلـــم أن القاضـــي ال يحكـــم فـــي قضيـــة 
إال بعـــد التحقيـــق والبحـــث الشـــديدين »ال تحكموا في 
شـــيء قبـــل الوقـــت« )1كـــو5:4(. 3( أحِســـن الظن 
دائًمـــا: يمكنك تأويل ما تســـمع تأوياًل حســـًنا بالنظر 
إلـــى الفضيلـــة التـــي ُيحتمـــل أن تكـــون موجـــودة. وإذا 
كان فكـــر اإلدانـــة عنـــدك ناتًجـــا عـــن خطيـــة ظاهـــرة 
أتاهـــا أحـــد النـــاس وال ســـبيل لتأويلهـــا أو تبريرهـــا، 
فاعـــرف أســـبابها ال لكـــي تدينـــه وإنمـــا لكـــي تعـــذره 
ولكـــي تعتبـــر أنـــت مـــن ذلك. أّمـــا إذا كانـــت الخطية 
كبيـــرة جـــدا فصـــلِّ إلى هللا لكي ينقذ الخاطئ ويقيمه. 
4( تأمـــل فضائـــل اآلخريـــن: فـــال بـــد أن توجـــد فـــي 
كل إنســـان جوانـــب طيبـــة مهمـــا كان شـــريًرا. فالســـيد 
المســـيح عندمـــا تكلـــم مـــع المـــرأة الســـامرية مـــدح مـــا 
فيهـــا مـــن الصـــدق ومـــن التكلـــم بالحـــق، علـــى الرغم 
مـــن معرفتـــه بســـوء حالهـــا. 5( ابتعـــد عـــن ســـماع 
كالم اإلدانـــة: لئـــال يتلـــّوث قلبـــك ويتنّجـــس بســـموم 
اإلدانة وبشـــيء من الكراهية تجاه الشـــخص المدان، 
أو تنظـــر إليـــه نظـــرة غير طبيعيـــة. وإذا كان المتكلم 
أكبـــر منـــك، اصمـــت وال ُتجـــارِه فـــي الـــكالم أو غّيـــر 
مجـــرى الحديـــث، أمـــا إذا كان فـــي ســـنك أو أصغـــر 
منـــك فانصحـــه باتضـــاع، فكلنا تحـــت الضعف وكل 
إنســـان منـــا لـــه أخطـــاؤه وهللا يحتملنـــا جميًعـــا. 6( 
اســـتر علـــى خطايـــا أخيك ليســـتر هللا عليـــك: كما 
يقـــول مـــار إســـحق: »اســـتر على الخاطـــئ من غير 
الـــرب. أســـند  لكـــي تحملـــك رحمـــة  تنفـــر منـــه،  أن 
الضعفـــاء وعزِّ صغيري النفوس لكي تســـندك اليمين 
التـــي تحمـــل الكل«. 7( انشـــغل بمحبة هللا: وحاول 
أن تتعّمـــق فيهـــا وتختبرهـــا، واهتـــم بنفســـك وتأمالتـــك 
وممارســـاتك الروحيـــة وخدمة اآلخريـــن وأعمال البر، 
فلـــن تجـــد وقًتـــا إلدانة أخيـــك أو التفكير فـــي أخطائه 

أو التحـــدث عـــن نقائصـــه.
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