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كـــــــــــل شــــــــــــيء فــــــــي 
المســـيحية ينطلـــــــــق مـــــــــن 
هللا، وينزل إلى اإلنســــــــان 

عبـــر الكنيســـة. ولذلك فالحياة المســـيحية 
الروحيـــة هـــي ثالثيـــة الجوانـــب، فحيـــاة 
المسيحـــــــي هي: حيـــــــــــاة المسيـــــــح، 

والــــــــــروح فيه، تمجيـــًدا لآلب.

فهـــدف الـــروح القـــــــــدس الكامـــل فـــي 
تقديس الكنيســـة وتعاليمها هو إدراك كل 
أعضاء جســـد المســـيح )الكنيسة( للوحدة 
مـــع هللا، التـــي ورثناهـــا خـــالل اإليمـــان 
ومعرفـــة ابـــن هللا. ويحـــّدد بولس الرســـول 
وحـــدة اإليمـــان فيقـــول: »إلى أنـــن ننتهي 
جميًعا إلى وحدانية اإليمان، ومعرفة ابن 
هللا، إلـــى إنســـان كامـــل، إلى قيـــاس قامة 
مـــلء المســـيح..« )أفســـس16،13:4(. 
ولهـــذا فـــإن المســـيح هـــو مصـــدر وهدف 
روحانيـــة الكنيســـة، ونمـــو كل عضو من 
أعضائهـــا، مـــع التأكيد على أن النمو في 
المســـيح ال يمكن أن يتم خارج الكنيســـة.

فالمســـيحية ليســـت نصوًصـــا ُتتلـــى، 
أو أفـــكاًرا ُيباهـــى بهـــا، أو طقوًســـا لعقائد 
ُتمـــاَرس،  قـــدرات  هـــي  إنمـــا  مذهبيـــة. 
وســـلوك ُيلتَمـــس، وبهـــا تصيـــر شـــخصية 
والمنحرفـــة  قويـــة،  الضعيفـــة  اإلنســـان 
ســـوية، والعقـــول المهيضـــة ســـليمة نقية.

والنتيجـــــــــــة أنـــــــــــه ال يوجـــــــــــد مـــرض 
والتطبيقيـــة  العمليـــة  المسيحيـــــــــة  تعجـــز 
لـــكل مـــن يؤمـــن بحضـــور  عـــن شـــفائه 
المســـيح وبفاعليته في حياته: »أســـتطيع 
كل شـــيء فـــي المســـيح الـــذي يقوينـــي« 

)فيلبـــي13:4(. 

ونحـــــــــن نعلـــــم أن معظــــــــــم كتابـــات 
الرســـول بولـــس كانـــت وليـــدة تســـاؤالت 
المؤمنيــــــــــــن واهتماماتهـــــــــــــم ومواقفهـــــــــــم، 
وهـــا نحـــن نـــراه يرّكـــز علـــى »اإلنســـان 
الجديـــد« أي المســـيحي المؤمـــن، الـــذي 
مـــن أجلـــه ينطلـــق كل شـــيء مـــــــــــن هللا 

نحــــــــــــــوه )نحـــو اإلنســـان(.

فالمعموديـــة تمنـــح المســـيحي الحياة 
)روميـــة4:6(،  المســـيح  فـــي  الجديـــدة 
واإلفخارســـتيا هـــي نمـــو فـــي الحيـــاة مـــع 
المســـيح )1كورنثـــوس16:10(، والتوبـــة 

هـــي مـــوت عـــن عبوديـــة الخطيـــة وحيـــاة 
هـــي  والشـــركة  )روميـــة6:6(،  للمســـيح 
مشاركة في آالم المسيح وصلبه وقيامته 

)فيلبـــي10:3(.

إًذا اإلنســـان الجديـــد هـــو فـــي نهايـــة 
والحيـــاة  المســـيح.  مـــع  واحـــد  األمـــر 
الجديدة باســـتمرار هي خلع القديم ولبس 
الجديد في المســـيح )كولوسي9:3-10؛ 

أفســـس24،22:4(.

إن الحياة مع المســـيح تحتاج إنســـاًنا 
جديـــًدا ال يحيـــا حســـب الســـلوك العتيـــق 
الشـــرير،  العالـــم  مـــن  والُمســـتَمد  الفاســـد 
بل يحيــــــــــــا بالمسيــــــــــــــح فــــــــــــــي مجتمـــــــــــع 

الحيـــاة الجديـــدة.

+ إًذا من هو المسيحي؟

هـــو اإلنســـان الـــذي يعيـــش بحســـب 
)1كورنثـــوس16:2(،  المســـيح  فكـــر 
فـــي  المســـيح  هـــي  الحيـــاة  لـــه  وبالتالـــي 
ذاتـــه، بمعنـــى أنه يعيش مع المســـيح كل 

يـــوم، وفـــي كل ســـاعة مـــن اليـــوم.

ونحـــن عندمـــا نجتمـــع مـــع المســـيح 
فـــي الكنيســـة إنمـــا نجتمـــع علـــى أســـاس 
أن كل إنســـان مّنـــا هـــو المســـيح أصـــاًل 

فـــي حياتـــه.

والمســـيح هـــو المســـيح لـــكل العالـــم، 
وهـــو لجميـــع النـــاس، وكل قامـــة بشـــرية 
تصلـــح أن تأخـــذ المســـيح لهـــا، ودخولنـــا 

إلـــى المسيــــــــح وحياتنــــــــــا 
مـــع المســـيح ال يحتــــــــــاج 
إلى مقدمات وال سابق حيــــــــــاة وال وضًعا 
الوجـــه وال  إلـــى  ينظـــر  فهـــو ال  معيًنـــا، 
يحتاج إلى التاريخ الماضي لإلنســـان وال 
إلـــى خطايـــاه.. بـــل إلـــى الواقع، ويشـــتاق 
أن يبـــدأ هذه العالقــــــــــــة الجديـــــــــــدة فـــــــــــي 

كل يـــوم.

وكمـــا ُقلنـــا ســـابًقا فقـــد اهتـــم الرســـول 
بولـــس عبـــر رســـائله بإيضـــاح أن الســـيد 
أن  ثـــم  حياتنـــا،  محـــور  هـــو  المســـيح 
الكنيســـة هي جســـد المســـيح، وأخيًرا فإن 
اإلنســـان )المســـيحي الجديـــد( هـــو قصـــد 

الرعايـــة وهدفهـــا.

وقـــد كتـــب االقديـــس بولــــــــــــس عـــدة 
رســـائل رعويــــــــــــة تضـــع األســـس العامـــة 
للعمـــل اإلنجيلـــي، وقـــد اتســـمت بالطابـــع 
العملـــــــــــي دون التعــــــــــــــرُّض للمشاكـــــــــــــل 

اإليمانيـــة. العقيديـــة 

وقـــد انفـــردت هذه الرســـائل عن بقية 
أســـفار العهد الجديد بعرضها للتنظيمات 
الرســـولي. وهـــي  العصـــر  فـــي  الكنســـية 
جندًيـــا  يكـــون  راٍع  كل  إلـــى  موّجهـــة 
روحًيـــا للســـيد المســـيح، يجاهـــد قانونًيا 
فـــي الحفـــاظ علـــى اإليمـــان الُمســـلَّم مـــرة 
للقديســـين بغيـــر انحراف، نقًيـــا من البدع 
الراعـــي  نظـــر  توجـــه  كمـــا  والهرطقـــات. 
إلـــى االهتمـــام بالعمـــل اإليجابـــي، وعـــدم 

االرتبـــاك بالمباحثـــات الغبيـــة.

الفـــم  ذهبـــي  يوحنـــا  القديـــس  يعّلـــق 
علـــى مـــا يقدمـــه الرســـول بولس لـــكل راٍع 
قائـــاًل: »إن نلـــَت ســـلطاًنا، يلزمـــك تقديـــم 
أعمـــال أكثـــر بهـــاًء، ألن مـــن يقـــوم بدور 
قيـــادي يلزمـــه أن يكـــون أكثـــر بهـــاًء مـــن 

أي كوكـــب منيـــر«.

3



جملة الكرازة - 20 أكتوبر 2017

بيان إدانة الكنيسة القبطية للهجوم 
اإلرهايب الغاشم ىلع منطقة القواديس

تديـــن الكنيســـة القبطيـــة المصريـــة األرثوذكســـية وعلى رأســـها 
قداســـة البابـــا األنبا تواضروس الثانـــي، الهجوم اإلرهابي الغاشـــم 
الـــذي اســـتهدف منطقـــة القواديـــس فـــي شـــمال ســـيناء، وأســـفر عـــن 

استشـــهاد ســـتة مـــن جنـــود قواتنـــا المســـلحة اليوم.
وتنعـــي الكنيســـة شـــهداء الوطـــن األبـــرار مـــن رجـــال مصـــر 
البواســـل، الذيـــن قدمـــوا أرواحهـــم الطاهـــرة ليـــدرأوا عـــن الوطـــن 
هـــم  وبطولتهـــم  بصمودهـــم  وتشـــيد  لإلرهـــاب،  الشرســـة  الهجمـــة 
ورفاقهـــم فـــي صـــد الهجـــوم اإلرهابـــي الغاشـــم. ونصلـــي إلـــى هللا أن 

يهـــب العـــزاء ألســـر الشـــهداء والشـــفاء للمصابيـــن.
وستبقى مصر حصًنا منيًعا تنكسر على أسواره كل مؤامرات 

األعداء. حفظ هللا مصر من كل سوء.
األحد 15 أكتوبر 2017م.. 5 بابه 1734ش.

بدء العام ادلرايس اجلديد
بمعهد الراعية والرتبية

تحـــت رعايـــة قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا 
اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية والرئيـــس األعلى لمعهد 
الرعايـــة والتربيـــة، وبحضـــور نيافـــة األنبـــا موســـى، األســـقف العام 
للشـــباب ووكيـــل المعهـــد، بدأ معهـــد الرعاية والتربية العام الدراســـى 
الجديـــد 2017 - 2018م بحفـــل اســـتقبال وترحيـــب بالدارســـين، 
التعليـــم  »ســـمات  عـــن  االفتتاحيـــة  المحاضـــرة  نيافتـــه  ألقـــى  ثـــم 
األرثوذكســـي«، وقـــام بتوزيـــع الهدايـــا التذكاريـــة علـــى الحاضريـــن 
راجًيا لهم كل االســـتفادة الروحية لحياتهم ولخدمتهم وللكنيســـة كلها.

معرض الكتاب القبطي األرثوذكيس اخلامس
بمناســـبة عيـــد جلوس قداســـة البابا األنبـــا تواضروس الثاني، 
وكعادتها الســـنوية على مر األعوام الخمســـة الماضية، تقيم أســـقفية 
الشـــباب معـــرض الكتاب القبطي األرثوذكســـي الخامـــس، في الفترة 
مـــن 3-18 نوفمبـــر2017م، وذلـــك بقاعة القديس األنبا أثناســـيوس 
أســـفل الكاتدرائيـــة باألنبـــا رويـــس. ويشـــارك فيـــه أكثر مـــن 40 دار 
نشـــر من األديرة واألســـقفيات العامة والمعاهد الدينية واإليبارشيات 

والكنائـــس والمكتبات القبطية األرثوذكســـية.
لالشتراك واالستعالم: 01200328889

قداسة ابلابا يستقبل 
وفد الكنيسة الاكثويلكية ابلاكستانية

اســـتقبل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقر 
الثالثـــاء 10  يـــوم  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي 
الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  أســـاقفة  رئيـــس  2017م،  أكتوبـــر 
الباكســـتانية سبســـتيان فرانسيس شـــاو، واألب إيمانويل آسي 
الســـكرتير التنفيذي ألســـقفية الهور. وقد ألقى قداســـة البابا كلمة 
رّحـــب فيهـــا بالوفـــد، وقـــّدم قداســـته تعريًفـــا مختصـــًرا بالكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية وتاريخهـــا، وأنشـــطتها، وخدمتهـــا الممتدة 

العالم. حـــول 

قداسة ابلابا يف أملانيا
الثانـــي أرض  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  غـــادر 
ًها إلـــى ألمانيا،  الوطـــن يـــوم الثالثـــاء 10 أكتوبـــر 2017م، متوجِّ
وذلـــك للمشـــاركة فـــي فـــي لقـــاء تحـــت شـــعار »المســـيحية فـــي 
الشـــرق األوســـط – التحديـــات والمســـتقبل«، والـــذي تنظمـــه 
الكنيســـة األلمانيـــة لمـــدة يوميـــن، ويشـــارك فيـــه -إلـــى جـــوار 
قداســـة البابـــا- اآلبـــاء بطاركـــة بطاركـــة الســـريان واألرمـــن 
والهنـــد واإلثيوبييـــن. ويهـــدف اللقـــاء إلـــى إتاحـــة منبـــر غربـــي 
إلعـــالء صـــوت مســـيحيي الشـــرق األوســـط الذيـــن يعانـــون مـــن 
االضطهـــادات. وفيـــه ســـيقدم بطريرك كل كنيســـة كلمة لمدة 20 

دقيقـــة يوضـــح فيهـــا موقـــف كنيســـته.
وســـوف تتخّلـــل الزيـــارة تدشـــين بعـــض الكنائـــس القبطيـــة، 
كمـــا ســـيقوم قداســـة البابـــا أثنـــاء تواجـــده بألمانيـــا بإجـــراء بعـــض 
التـــي يعانـــي منهـــا  بـــآالم الظهـــر  الفحوصـــات الطبيـــة الخاصـــة 

قداســـته منـــذ عـــدة ســـنوات.

ويستقبل راهبني من ميالنو
اســـتقبل قداســـته يـــوم الســـبت 14 أكتوبـــر 2017م، أثنـــاء 
تواجـــده بالمستشـــفى بألمانيـــا، اثنيـــن مـــن رهبـــان ديـــر القديـــس 
األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بميالنـــو بإيطاليا، همـــا الراهب 
القمـــص أنطونيـــو والراهب القمـــص جيوفاني، لمناقشـــه تدبير 
إيبارشـــية ميالنـــو وتوابعهـــا بعـــد نياحـــة نيافـــة األنبـــا كيرلـــس 

مطـــران ميالنـــو الســـابق.

بيان خبصوص 
رفات الشهداء األقباط املرصيني بليبيا

يتابـــع قداســـة البابـــا األنبا تواضروس الثانـــي األخبار التي 
صرح بها المســـئولون الليبيون بخصوص حادث شـــهداء األقباط 
المصرييـــن، والعثـــور علـــى مقبرتهـــم. وتتواصـــل الكنيســـة مـــع 
وزارة الخارجيـــة المصريـــة والســـفير المصـــري فـــي ليبيـــا وكافة 
المختصيـــن، والجهـــود المبذولـــة الســـترجاع رفاتهم بـــكل كرامة، 
تمهيًدا لوضعها في الكنيســـة التي تحمل اســـمهم بقرية العور في 

إيبارشـــيات ســـمالوط بالمنيا.
األحد 8 أكتوبر 2017م.. 28 توت 1734ش.
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جملة الكرازة - 20 أكتوبر 2017

رسامة قمصني 
بإيبارشية املنصورة

قـــام نيافـــة األنبـــا داود أســـقف المنضـــورة، يـــوم االثنيـــن 16 
أكتوبـــر 2017م، برســـامة القـــس مينـــا فريد كاهن الســـيدة العذراء 
والمـــالك ميخائيـــل بالمنصورة، والقس كيرلس عادل كاهن كنيســـة 

الســـيدة العـــذراء بدكرنـــس، قمصين. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا داود، والقمصيـــن الجديديـــن، 

ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية المنصـــورة، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة مخسة آباء كهنة ُجدد
بإيبارشية وسط اجلزية

قـــام نيافـــة األنبـــا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، يـــوم 
جـــدد  كهنـــة  آبـــاء  بســـيامة خمســـة  أكتوبـــر 2017م،  الثالثـــاء 10 
للخدمـــة باإليبارشـــية وهـــم: )1( الشـــماس حنـــا موريس باســـم القس 
أباديـــر، )2( الشـــماس ماجـــد مكـــرم باســـم القـــس آنجيلـــوس، )3( 
الشـــماس لبيـــب ألفونس باســـم القـــس متاؤس، )4( الشـــماس مجدي 
كمـــال باســـم القـــس ديســـقورس، )5( الشـــماس جـــون جورج باســـم 
القس ســـمعان. شـــارك في الســـيامة نيافة األنبا ماركوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي والمشـــرف علـــى ديـــر األنبـــا 
موســـى األســـود بطريـــق العلميـــن، ونيافـــة األنبـــا اكلمندس األســـقف 
العـــام لكنائـــس ألماظـــة وعزيـــة الهجانـــة، ولفيـــف من اآلبـــاء الكهنة. 
خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا ثيئودوســـيوس، واآلباء الكهنة 

الُجدد، ومجمع كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة مخسة كهنة ُجدد 
بإيبارشية شربا اخليمة

فـــي يـــوم الجمعـــة 6 أكتوبـــر 2017م، نيافـــة األنبـــا مرقـــس 
أســـقف شـــبر الخيمـــة، بســـيامة خمســـة كهنـــة جـــدد للخدمـــة بالقـــرى 
والمراكـــز التابعـــة لإليبارشـــية، وذلـــك بكنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس 
بشـــبرا الخيمة )مقر المطرانية(. والكهنة الجدد وهم: )1( الشـــماس 
جرجـــس عـــادل، كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديـــس األنبـــا بـــوال بمنشـــية 
عبـــد المنعـــم ريـــاض، باســـم القس عـــازر. )2( الشـــماس أمير وديع 
يوســـف، كاهًنا على كنيســـة مار بولس الرســـول ببهتيم، باســـم القس 
ســـيال. )3( الشـــماس بولـــس ســـليمان، كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة 
العذراء والمالك غبريال ببيجام، باســـم القس طوبيا. )4( الشـــماس 
ميـــالد منيـــر ســـمعان، كاهًنـــا على كنيســـة القديـــس أبو مقـــار بمنطقة 
ابن الحكم باســـم القس هارون. )5( الشـــماس ريمون أســـعد ذكري، 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديـــس األنبـــا بوال منشـــية عبد المنعـــم رياض، 

باســـم القـــس ديفيد.
شـــارك في الصلوات أيًضا عدد من اآلباء كهنة اإليبارشـــية. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، واآلبـــاء الكهنـــة الُجـــدد، 
ومجمع كهنة إيبارشـــية شـــبرا الخيمة، وســـائر شعب اإليبارشية.

سيامة أربعة كهنة ُجدد 
بإيبارشية ببا والفشن

في يوم السبت 7 أكتوبر 2017م، قام نيافة األنبا إسطفانوس 
أســـقف ببا والفشـــن، بســـيامة أربعة كهنة ُجدد للخدمة بمركز الفشـــن 
والقـــرى التابعـــة لـــه. والكهنـــة األربعـــة الجدد، هـــم: )1( القس لوقا 
عدلـــي كاهًنـــا لكنيســـة مار لوقا بالفشـــن. )2( القـــس مارك جرجس 
كاهًنا لكنيســـة مار مرقس بالفشـــن. )3( القس يوســـاب سمير كاهًنا 
عاًمـــا للخدمـــة بالفشـــن. )4( القـــس يوأنـــس يونـــان كاهًنـــا لكنيســـة 

رئيـــس المالئكـــة ميخائيل بعزبة ماركو بالفشـــن. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا إســـطفانوس، واآلبـــاء الكهنة 

الُجـــدد، ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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صلوات جتنزي القمص سمعان شحاته بكنيسته
تـــم نقـــل جثمـــان الكاهـــن الشـــهيد إلـــى بلدتـــه لصـــالة الجنـــاز مســـاء اليوم 
ذاتـــه، حيـــث احتشـــد جمـــع كبيـــر مـــن الكنيســـة الســـتقبال جثمانـــه. وقـــد ُأقيمـــت 
صلـــوات التجنيـــز بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام 
لكنائس وســـط القاهرة وســـكرتير المجمع المقدس، واألنبا غبريال أســـقف بني 
ســـويف، واألنبا إســـطفانوس أسقف ببا والفشن، واألنبا أغاثون أسقف مغاغة 
والعـــدوة، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان. وتم دفن جثمان األب الشـــهيد 
بالمدفـــن الموضـــوع فيـــه جثاميـــن شـــهداء الفشـــن الذيـــن ُاسُتشـــِهدوا فـــي حـــادث 

طريـــق ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بمغاغـــة في مايـــو الماضي.
وفـــي يـــوم الســـبت 14 أكتوبـــر 2017م، ُأقيمـــت صـــالة الثالـــث للقمـــص 
ســـمعان بالكنيســـة، بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبا متاؤس أســـقف ورئيس 
ديـــر الســـريان، واألنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، واألنبا إســـطفانوس أســـقف 
ببـــا والفشـــن، واألنبـــا أغاثون أســـقف مغاغـــة والعـــدوة، واألنبا إرميا األســـقف 
العـــام، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، وقـــد أوفد قداســـة البابا األنبـــا تواضروس 
الثانـــي - الـــذي يزور ألمانيا حالًيا - القس أمونيوس عادل ســـكرتير قداســـته 

لحضـــور صـــالة الثالث.

لكمة نيافة األنبا رافائيل يف جنازة 
الشهيد القمص سمعان شحاته
باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين. 

بـــكل اإليمـــان والرجـــاء نـــودع إلـــى الســـماء نفًســـا غاليـــة علـــى الكنيســـة، 
نفس أبونا القمص ســـمعان. الكنيســـة كلها وعلى رأس الجميع قداســـة البابا 
تواضروس الثاني تودعه إلى الســـماء. وعندي عدة رســـائل أريد أن أرســـلها 

مـــن خاللكم.
أول رســـالة بالطبـــع نرســـلها إلـــى ربنا يســـوع المســـيح ونقول لـــه: »َمْن 
ٌة َأْم َضْيٌق َأِم اْضِطَهاٌد َأْم ُجوٌع َأْم ُعْرٌي  َســـَيْفِصُلَنا َعْن َمَحبَِّة اْلَمِســـيِح؟ َأِشـــدَّ
َأْم َخَطـــٌر َأْم َســـْيٌف؟ َكَمـــا ُهـــَو َمْكُتـــوٌب: ِإنََّنا ِمْن َأْجِلـــَك ُنَمـــاُت ُكلَّ النََّهاِر...«. 
أول رســـالة نوجهها إلى ربنا يســـوع ونقول له إننا جميًعا مســـتعدون أن نموت 
مـــن أجـــل اإليمـــان المســـيحي؛ فاالضطهـــاد الذي نتعرض له لـــن يزعزع محبتنا 
للمســـيح إطالًقـــا، بـــل نتمســـك أكثـــر بإيماننـــا. ونقـــول أيًضا فـــي هذه الرســـالة إن 
هذا االضطهاد والتطرف واإلرهاب ســـيزيدنا محبة للمســـيح وتمســـًكا باإليمان.

أّمـــا الرســـالة الثانيـــة نرســـلها باســـمكم إلـــى أبونا ســـمعان ونقـــول له: قد 
تركتنـــا متألميـــن، ولكـــن طوبـــى لـــك ألنـــك نلت أعظـــم األكاليل، وكمـــا ذكر في 
ـــا َفَتَح اْلَخْتَم اْلَخاِمَس، َرَأْيُت َتْحـــَت اْلَمْذَبِح ُنُفوَس الَِّذيَن ُقِتُلوا  ســـفر الرؤيـــا »َوَلمَّ
ـــَهاَدِة الَِّتي َكاَنـــْت ِعْنَدُهْم«. فنقـــول له: أنت  ِمـــْن َأْجـــِل َكِلَمـــِة هللِا، َوِمـــْن َأْجـــِل الشَّ
كنـــت تقـــف أمـــام المذبـــح تصلـــي، وأنـــت اآلن تحـــت المذبـــح، مذبـــوح مـــن أجل 

اســـم المســـيح الـــذي ُذِبـــح من أجل حيـــاة العالم.

في يوم الخميس 12 أكتوبر 2017م، ُاسُتشِهد 
القمص سمعان شحاته

كاهن كنيسة القديس يوليوس األقفهصي
بعزبة جرجس – مركز الفشن، التابعة إليبارشية ببا والفشن 

كان القمص سمعان شحاته، وبرفقته القس بيمن مفتاح كاهن كنيسة 
المـــالك بعزبـــة فرنســـيس، إيبارشـــية مطـــاي، فـــي خدمـــة بمنطقـــة مؤسســـة 
الـــزكاة بمدينـــة الســـالم بالقاهـــرة، وأثناء ســـيرهما بمـــكان الحـــادث مترّجلين 
عقـــب تركهمـــا الســـيارة، فوجئـــا بشـــخص ُيدعـــى أحمـــد ســـعيد )19 ســـنة(، 
يحمـــل ســـالًحا أبيـــض )ســـاطور( يتهّجـــم عليهمـــا وشـــرع يطـــارد القمـــص 
ســـمعان، ثـــم ســـّدد لـــه عـــدة ضربـــات بالســـالح الـــذي معـــه، حتـــى تأكـــد مـــن 
مفارقتـــه الحيـــاة، ثـــم الذ الُمجـــرم بالفـــرار، حيـــث تم ضبطه بعـــد ذلك بقليل. 

وقـــد أحالـــت النيابـــة القضيـــة لمحكمـــة الجنايات.

بيان من املقر ابلابوي
»َوُهْم َغَلُبوُه ِبَدِم اْلَخُروِف َوِبَكِلَمِة َشَهاَدِتِهْم، 
َوَلْم ُيِحبُّوا َحَياَتُهْم َحتَّى اْلَمْوِت« )رؤ12: 11(.

قداســـة البابا األنبـــا تواضروس الثاني، يزف إلـــى فردوس الفرح 
نفـــس األب المبـــارك الشـــهيد القمـــص ســـمعان شـــحاته، كاهن كنيســـة 

الشـــهيد يوليـــوس األقفهصـــي، بعزبـــة جرجس بك، إيبارشـــية ببا والفشـــن.
الـــذي ُاسُتشـــِهد اليـــوم بينمـــا كان يقـــوم بخدمة رعوية بمدينة الســـالم 
بالقاهـــرة. وإذ يؤلمنـــا انتقالـــه، إاّل أن مـــا يعزينـــا أنه انضم – بشـــهادته – 
إلـــى موكـــب النصـــرة كســـابقيه من أبناء الكنيســـة فـــي كل األزمان وحتى 

يومنـــا هذا.
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الشهيد القمص سمعان شحاته يف سطور

+ ُوِلد ِباسم نبيل شحاته رزق في 31 مارس 1972م.
+ سيم كاهًنا على كنيســـــة الشهيـــــد يوليــــوس األقفهصي بعزبة 
جرجس باســـم القـــــــس سمعـــــــان، بيـــــــد المتنيح األنبا أثناسيـــــــوس 

مطران بني سويـــــــف السابـــــــق، في 28 فبراير 1998م.
+ ُرِســـم قمًصـــا فـــي 26 ينايـــر 2016م، بيـــد نيافـــة األنبـــا 

والفشـــن. ببـــا  أســـقف  إســـطفانوس 
+ نال إكليل الشهادة صباح يوم الخميس 12 أكتوبر 2017م.

كاهن كنيسة الشهيد يوليوس األقفهصي استشهاد القمص سمعان شحاته
يعزبة جرجس بك – إيبارشية ببا والفشن



بيان أساقفة أمريكا الشمايلة
نحـــن اآلبـــاء أســـاقفة أمريـــكا الشـــمالية فـــي اجتماعنا الدوري النصف ســـنوي 
فـــي واليـــة فلوريـــدا فـــي الفتـــرة مـــن 17-19 أكتوبـــر 2017م تدارســـنا األحـــداث 
الطائفيـــة التـــي تّعـــرض لهـــا أحباؤنا في مصر. وأحدثها استشـــهاد القمص ســـمعان 

شـــحاته من إيبارشـــية ببا والفشـــن.
إننـــا نـــزف إلـــى فـــردوس النعيـــم النفـــس البـــارة التـــي لـــآب الشـــهيد القمـــص 
ســـمعان شـــحاته. واثقيـــن أن الـــرب يقبـــل روحـــه الطاهـــرة ضمـــن النفـــوس التـــي 
رآهـــا القديـــس يوحنـــا الحبيـــب تحـــت المذبـــح. »ولمـــا فتـــح الختـــم الخامـــس، رأيـــت 
تحـــت المذبـــح نفـــوس الذيـــن قتلـــوا مـــن أجـــل كلمـــة هللا. ومـــن أجـــل الشـــهادة التـــي 
كانـــت عندهـــم. وقيـــل لهـــم أن يســـتريحوا زماًنـــا يســـيًرا أيًضـــا حتـــى يكمـــل العبيـــد 
رفقاؤهـــم. واخوتهـــم أيًضـــا. العتيـــدون أن يقتلوا مثلهـــم« )رؤ6: 9-11(. مصلين 
أن ينعـــم الـــرب بعزائـــه الســـمائي لزوجتـــه الفاضلـــة وأبنائـــه وأحبائـــه وكل الشـــعب 
المحـــّب للمســـيح. بصلـــوات أبينا صاحب القداســـة البابا المعظـــم األنبا تواضروس 
الثانـــي وشـــريكه فـــي الخدمة الرســـولية األنبا اســـطفانوس وجميع اآلبـــاء المطارنة 

األجالء. واألســـاقفة 
ونود أن نؤكد على النقاط التالية:

أواًل: إن حـــادث استشـــهاد القمـــص ســـمعان شـــحاته ليس حادًثـــا فردًيا. ولكنه 
يأتـــي ضمـــن سلســـلة لألحـــداث الطائفيـــة المتعاقبـــة. والتي راح ضحيتهـــا كثير من 
الشـــهداء والمعترفيـــن مـــن رجـــال اإلكليـــروس والشـــعب. وعلـــى ســـبيل المثـــال ال 
الحصر أحداث العريش وليبيا والبطرســـية والمرقســـية باألســـكندرية وطنطا ودير 
األنبـــا صموئيـــل وغيرهمـــا. وكلها نتتيجة مخطط إرهابي شـــرير منظم. يســـتهدف 
المســـيحيين، ويعتمـــد علـــى فكـــر دينـــي متطرف يغذيه خطاب يبـــث روح الكراهية 

التـــي تشـــيع جـــًوا مـــن التعّصب والعنـــف ورفض اآلخر.
ثانًيـــا: إننـــا نقـــدر المواقـــف النبيلـــة للرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي وكثيـــر من 
اإلخـــوة المســـلمين الشـــرفاء الذيـــن ال يقبلـــون ما يتعرض له اخوتهـــم في الوطن – 
األقبـــاط – مـــن الظلـــم واالضطهـــاد. وال يقبلـــون اســـتخدام دينهـــم لتبريـــر مثـــل هذه 

األفعال الشـــريرة المؤســـفة.
ثالًثـــا: نطالـــب المســـئولين فـــي بالدنـــا الحبيبـــة مصـــر علـــى كافة المســـتويات 
أن يتعاملـــوا مـــع هـــذا المخطـــط اإلجرامي بكل حزم وعـــدل حتى يرتدع اآلخرون 
وأن يكـــون هـــذا دون أي تغطيـــات أو موازنـــات أو مواءمـــات. وأن يطبق القانون 
علـــى الجميـــع بـــدون تميز ديني. كما يتم مواجهة الفتاوي التحريضية التي تشـــجع 
على العنف ضد المســـيحيين بقوة وجدية. مثل التي تنادي بمعاقبة القاتل المســـلم 
بعقوبـــة أقـــل أو مختلفـــة إذا كان القتيـــل مســـيحًيا علـــى اعتبـــار أن دم المســـيحي 

أرخـــص من دم المســـلم!
رابًعـــا: إننـــا نحـــرض كل الحـــرض علـــى ســـمعة بالدنـــا المحبوبـــة لنـــا مصر، 
ونـــرى أن الـــذي يضـــر ســـمعة بالدنـــا هو التغطية علـــى هذه الجرائـــم أو التقليل من 
شـــأنها أو التجاهل اإلعالمي لخطورة هذه األحداث. إنه يعز علينا أن مصر التي 
كانـــت ملًجـــأ وأماًنـــا للعائلـــة المقدســـة. نراهـــا في هـــذه األيام يحدث فيهـــا قتل لكاهن 
برىء أعزل في وســـط النهار. مع عدم مباالة واكتراث الحاضرين لهذه الجريمة 
الشـــنعاء. وتقاعـــس األجهـــزة والهيئـــات المعنّية إلنقـــاذ حياته بأقصى ســـرعة! وكل 

هـــذه المشـــاهد المؤســـفة يتناقلها العالـــم كله عبر مواقع التواصـــل االجتماعي.
خامًســـا: إن اإلرهـــاب ظاهـــرة عالميـــة تحتاج إلى تعاون الـــكل في مواجهته 
كمـــا أشـــار الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي. لذلك يجب علينا نحن أبناء الكنيســـة في 
أمريـــكا الشـــمالّية أن نســـاهم فـــي زيـــادة التوعيـــة فـــي المجتمع الغربـــي الذي نعيش 
فيـــه لخطـــورة هـــذا المخطـــط اإلجرامـــي والدمـــوي. والدعـــوة إلـــى تعـــاون الجميـــع 

لمســـاعدة بالدنـــا والرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي في مواجهته بحســـم.
سادًســـا: ندعـــو جميـــع كنائســـنا لتخصيـــص يوم األحـــد 22 أكتوبـــر 2017م 
للصـــالة ألجـــل جميـــع شـــهدائنا والمعترفيـــن وأســـرهم، وأن ينعـــم بالشـــفاء لـــكل 

المصابيـــن وأن يســـاعدهم علـــى تحمـــل هـــذه اآلالم.
وختاًمـــا نصلـــي إلـــى هللا أن ينعـــم بســـالمه علـــى الكنيســـة والعالـــم أجمـــع 

ويثبـــت أبنـــاء الكنيســـة فـــي إيمانهـــم ولعظمتـــه المجـــد الدائـــم إلـــى األبـــد.
توقيـــــــــع:

نيافة األنبا ســـرابيون – نيافة األنبا يوســـف – نيافة األنبا دافيد – نيافة 
األنبـــا مايـــكل – نيافـــة األنبـــا مينـــا – نيافة األنبـــا كاراس – نيافـــة األنبا بيتر 
– نيافـــة األنبـــا ابراهام – نيافة األنبا كيرلس – القمص ســـارافيم الســـرياني

الرســـالة الثالثة أرســـلها إلى أحباء أبونا سمعان، نيافة األنبا اسطفانوس 
وأســـرة أبونا وشـــعبه وكل الشـــعب القبطي في الكنيســـة القبطية في كل العالم. 
أقـــول لكـــم: أرجوكـــم ال تعطـــوا عدو الخير فرصة لزعزعـــة إيماننا أو محبتنا، 
بالعكـــس، بـــل نتماســـك ونســـير ســـويًّا مســـيرة محفوفـــة بالمخاطر حتـــى ملكوت 
الســـماوات. وإكرامنا ألبونا ســـمعان وكل نفوس الشـــهداء الذين ســـبقونا والذين 
قـــد يلحـــق بهـــم أحدنـــا غًدا ألننا مســـتعدون، فالذي يرتدي اللبس األســـود )الزي 
الكهنوتـــي( يضـــع نفســـه تحـــت النير منـــذ أن توضع عليه اليـــد، كأنما يقول: أنا 
مـــن اآلن ذبيحـــة للمســـيح. فاليـــوم نحن مجتمعون من أجل أبونا ســـمعان، ومن 
الوارد أن تجتمعوا غًدا من أجلي، فنحن ال نضمن أي شـــيء ســـوى أننا نريد 

الذهاب إلى الســـماء.
الرســـالة الرابعة لإلرهابيين نقول لهم أنتم ال تفهمون أن دماء الشـــهداء 
هـــي بـــذار الكنيســـة، فكلمـــا تقتلـــون شـــهيًدا تنتعـــش الكنيســـة وتنمو، ألن شـــجرة 
الكنيســـة تُـــروى بدمـــاء الشـــهداء، فلـــو كنتـــم تعلمون ذلـــك لتوقفتم عمـــا تفعلون. 
قـــال معلمنـــا بولـــس عنـــا: »َنْحـــُن َمْوُضْوُعْوَن ِلَذِلـــَك...«، وقال المســـيح: »َها 
َأَنـــا ُأْرِســـُلُكْم ِمْثـــَل ُحْمـــاَلٍن َبْيَن ِذَئـــاٍب«، فماذا نتوقـــع من ذئب تجـــاه حمل إال 
أن ينهشـــه؟ إن كنتـــم أتبـــاع المســـيح فلتكونـــوا مثـــل الحمـــالن، وإن كنتـــم أتبـــاع 
الشـــيطان فلتكونـــوا مثـــل الذئـــاب. ونحـــن اخترنـــا أن نكـــون حمالًنـــا فـــي قطيـــع 

المســـيح، ولـــن نتخلـــى عـــن إيماننـــا بالمســـيح أو عن أخالق المســـيح.
الرســـالة األخيـــرة إلى المســـئولين فـــي البالد، منـــذ عـــام 1972 تتكرر 
حـــوادث اإلرهـــاب باســـتمرار، ومن الواضح أن األمـــور ُتعاَلج بطريقة خاطئة 
ا، المالحقـــة األمنيـــة ليســـت عالًجـــا، بـــل الدولـــة ُمطاَلبـــة أن تبـــذل مجهـــوًدا  جـــدًّ
ضخًمـــا فـــي تغييـــر ثقافة شـــعب تم تســـميم أذهانه بالعنـــف واإلرهاب والتطرف 
الـــذي ال يحمـــل أي معنـــى. وحتـــى المتابعـــة األمنيـــة نشـــعر فيهـــا بخلـــل كبيـــر، 
فالكثيـــر مـــن أحـــداث اإلرهـــاب لـــم تتم مالحقة الجنـــاة فيها، وعنـــد القبض على 
بعـــض الجنـــاة نتعجـــب عندمـــا يتم اإلفـــراج عن بعضهم بأّية صـــورة. وإن كان 
الجانـــي ال يلقـــى عقوبـــة، فهـــذا بمثابـــة تصريـــح لمـــن ينـــوي ارتـــكاب جنايـــات 

الحقـــة بـــأن ينفذها. 
ونحـــن بقـــدر اســـتعدادنا أن نمـــوت مـــن أجـــل إيماننـــا، الحياة غاليـــة علينا، 
ودماؤنا ليســـت رخيصـــة، وإن لم ُينَتَقم لهذه 
الدمـــاء علـــى األرض، فويـــل لمـــن يتســـّبب 
فـــي عـــدم االنتقـــام. القضاء الســـمائي مريع، 
ويقول الكتاب المقدس: »ُمِخيٌف ُهَو اْلُوُقوُع 
ِفـــي َيـــَدِي هللِا«. ومـــن يظـــن أنـــه ســـيفلت من 
قـــاٍض عـــادل  هـــو واهـــم، ألن هللا  العقـــاب 
ينتقـــم للدمـــاء كما يقـــول الكتاب المقدس، فال 
جريمـــة تثيـــر حفيظـــة هللا مثـــل الدمـــاء. وقـــد 
ذكر الســـيد المســـيح دم هابيل الذي ُسِفك في 
بـــدء الخليقـــة، ألن الدمـــاء قضيـــة ال تســـقط 
بالتقـــادم أمـــام هللا. فـــال تخافـــوا، ألن مـــن لن 
يؤخـــذ حقـــه علـــى األرض، ســـتأخذ الســـماء 
حقـــه. ونحـــن بكل إيمان نرفع قضيتنا رأًســـا 
إلـــى الســـيد المســـيح. إللهنا المجـــد الدائم إلى 

األبـــد. آمين.
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االحتفال بعيد القديس موريس 
بإيبارشية لوس آچنلوس

قـــام نيافـــة األنبا ســـيرابيون مطـــران لوس آنچلوس في عشـــية  
بتطييـــب جســـد القديـــس موريـــس فـــي عشـــية عيـــد استشـــهاده، مســـاء 
األربعـــاء 4 أكتوبـــر 2017م، وفـــي يـــوم العيـــد صلـــى نيافته القداس 
اإللهـــي بمشـــاركة صاحبـــي النيافـــة األنبـــا أبراهـــام واألنبـــا كيرلس 
األســـقفين العامين باإليبارشـــية ولفيف من اآلباء الكهنة، وفي اليوم 

ذاتـــه ُعِقـــد االجتماع الشـــهري لكهنة اإليبارشـــية.

تطييب رفات القديس األنبا بوال الطمويه 
بدير األنبا بيشوي بوادي انلطرون

فـــي مســـاء يـــوم االثنيـــن 16 أكتوبـــر 2017م، قـــام نيافـــة األنبا 
صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي 
النطـــرون، بصـــالة عشـــية عيـــد نياحـــة القديس األنبا بـــوال الطموهي 
بحضـــور مجمـــع رهبـــان الديـــر. وفـــي نهايـــة العشـــية طيَّـــب نيافتـــه 
رفـــات القديـــس وســـط ألحـــان الفـــرح والتمجيـــد. والقديـــس األنبا بوال 
الطموهـــي تنيـــح فـــي القـــرن الخامـــس الميالدي، وقـــد ارتبط بصداقة 
روحية بالقديس األنبا بيشـــوي، وتم دفن جســـديهما في مكان واحد، 
ثم نقل الجســـدان إلى دير األنبا بيشـــوي بوادي النطرون في القرن 

التاســـع وُوِضعـــا فـــي أنبوبـــة واحـــدة من وقتهـــا وحتى اآلن.

نيافة األنبا مرقس يف ختريج دفعة جديدة 
بأكاديمية الفنون بمطرانية شربا اخليمة

فـــي الســـبت 7 أكتوبـــر 2017م، أقامت مطرانية شـــبرا الخيمة 
حفـــل تخريـــج كـــورس موســـيقى األطفـــال بأكاديميـــة الفنـــون والثقافة 
بالمطرانيـــة، شـــهده نيافـــة األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة. قـــدم 
األطفـــال الخريجـــون أعمالهـــم الموســـيقية بشـــكل مبدع أثـــار إعجاب 
الحضـــور. كمـــا تفقـــد نيافـــة األنبا مرقس كـــورال »كوجي« لألطفال 
التابـــع لقنـــاة كوجـــي، وقـــد أثنـــى نيافته على الجهد الكبيـــر الذي يبذله 
أطفـــال الكـــورال وخدامهـــم في ســـبيل إنتـــاج ترانيم مميـــزة لألطفال.

نيافة األنبا باخوميوس
يف يوم الشباب والشابات 
السنوي بإيبارشية ابلحرية

شـــارك نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة، فـــي اليـــوم الســـنوي الشـــباب الـــذي نظمتـــه 
لجنـــة الشـــباب باإليبارشـــية بكرمـــة مارمرقـــس الرســـول بدمنهـــور، 
اليـــوم بصـــالة  فعاليـــات  بـــدأت  أكتوبـــر 2017م.  الجمعـــة 6  يـــوم 
القـــداس اإللهـــي الـــذي شـــارك فيـــه عدد كبير مـــن كهنة اإليبارشـــية، 
التســـبيح،  روح  أهميـــة  عـــن  باخوميـــوس  األنبـــا  لنيافـــة  كلمـــة  ثـــم 
وأوصـــى نيافتـــه الشـــباب أن يهتمـــوا فـــي كنائســـهم بالتســـبيح خـــالل 
اللليتورجيـــات المختلفـــة فـــي الكنيســـة. كما تخلل اللقـــاء حملة للتبرع 
بالـــدم. وأيًضـــا كـــرم نيافتـــه مـــن حصلـــوا علـــي شـــهادات علميـــة من 
الدكتـــوراة والماجســـتير والدبلومـــة خـــالل األعـــوام الماضيـــة، مـــن 

أبنـــاء اإليبارشـــية.

نيافة األنبا بنيامني يف ختريج دفعة جديدة 
باللكية اإللكرييكية بشبني الكوم

رأس نيافـــة األنبـــا بنيامين مطران كرســـي المنوفية وتوابعها، 
يـــوم األحـــد الموافـــق 2017/10/1م، حفـــل تخريـــج دفعـــة جديـــدة 
مـــن طلبـــة الكليـــة اإلكليريكيـــة، حيـــث قـــام نيافتـــه بتوزيـــع شـــهادات 
التخـــرج. كمـــا شـــمل الحفـــل كلمـــات شـــكر وتقديـــر مـــن الخريجيـــن 
والطلبـــة لجهـــود نيافتـــه وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس، ثـــم كلمـــة روحية 
لنيافتـــه. وحضـــر الحفل لفيف من اآلبـــاء الكهنة والخدام والخادمات 
الخريجين وعموم الشـــعب للتهنئة. نطلب دوام الثمار لهذا الصرح 

العريـــق فـــي التعليم المســـتقيم.
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علـــى الروابـــط والقيـــم االجتماعيـــة المســـيحية للمجتمـــع األســـترالي، 
إضافـــًة إلـــى عمله الدؤوب في تقوية ودعم العالقات بين الكنيســـتين 
الكاثوليكيـــة والقبطيـــة األرثوذكســـية مـــن جهـــة، وقيـــادات طوائـــف 
الكنائـــس األرثودكســـية مـــن جهـــة أخـــرى. كذلـــك دوره فـــي خدمـــة 
الجاليـــة القبطيـــة منذ جلوســـه على كرســـي اإليبارشـــية عام 1999.

وقـــد ألقـــى نيافتـــه كلمـــة قـــّدم خاللهـــا الشـــكر لـــكل مـــن رئيـــس 
الجامعة الكاثوليكية األسترالية وأعضاء هيئة التدريس. كما تحدث 
عـــن الكنيســـةالقبطية األرثوذكســـية، وأشـــار إلـــى قـــوة العالقـــات بين 
الكنيســـتين الكاثوليكيـــة والقبطيـــة من خـــالل العالقات التي بدأت منذ 
عصـــر البابـــا كيرلـــس الســـادس، والزيـــارات المتبادلـــة بيـــن باباوات 
الكنيســـتين بدايـــة مـــن عصـــر البابـــا شـــنوده الثالـــث، وكان آخرهـــا 
زيارة قداســـة البابا فرنســـيس بابا الفاتيكان لقداســـة البابا تواضروس 

الثانـــي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالقاهـــرة في مايـــو الماضي.

كنيستنا بروما تشارك يف 
احتفايلة مباركة أيقونة اهلروب إىل مرص

شـــارك مطرانيـــة تورينـــو ورومـــا القمص ثاؤفيلس الســـرياني، 
فـــي احتفاليـــة مباركـــة أيقونـــة هـــروب العائلـــة المقدســـة إلـــى أرض 
الســـياحة  وزارة  مـــع  بالتنســـيق  الفاتيـــكان  أقيمـــت  والتـــي  مصـــر، 
المصريـــة، يـــوم الخميـــس 5 أكتوبـــر 2017م، وبحضـــور قداســـة 
البابـــا فرانســـيس األول بابـــا الفاتيـــكان، ووزيـــر الســـياحة المصـــري 

يحيـــي راشـــد وقيـــادات الـــوزارة.
وتتيـــح مباركـــة األيقونة فرصة كبيرة لتنشـــيط الســـياحة الدينية 
لمصـــر لزيـــارة مســـار العائلـــة المقدســـة الـــذي ُيعـــد أحـــدث المعالـــم 
األثريـــة التـــي دشـــنتها الحكومـــة المصريـــة مؤخـــًرا. هـــذا وقد أشـــار 
قداســـة البابـــا فرانســـيس خـــالل االحتفاليـــة إلى زيارتـــه األخيرة التي 

قـــام بهـــا إلـــى مصر.

تسليم جوائز مهرجان الكرازة بإيبارشية جرجا

أقامـــت إيبارشـــية جرجـــا وتوابعهـــا يـــوم الخميـــس 5 أكتوبـــر 
2017م، احتفاليـــة تســـليم كـــؤوس ودروع الفائزيـــن فـــي مهرجـــان 
الكـــرازة المرقســـية لعـــام 2017. حضرهـــا نيافـــة األنبا مرقوريوس 
أســـقف جرجـــا، والفائزيـــن في المهرجان، إلـــى جانب عدد كبير من 
اآلبـــاء الكهنـــة والخدام والشـــعب. وقد قام نيافته بتســـليم الفائزين في 

المســـابقات الفرديـــة والجماعيـــة 450 كأًســـا و50 درًعـــا.

تقرير اللجنة املركزية واتلحضريية
ملهرجان الكرازة املرقسية 2018

بحضـــور  الكـــرازة  لمهرجـــان  المركزيـــة  اللجنـــة  اجتمعـــت 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، واألنبـــا 
مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، واألنبـــا 
داود أســـقف المنصـــورة، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة مـــن مختلـــف 
اإليبارشـــيات واألحيـــاء، ومجموعـــة مـــن الخـــدام والخادمـــات، وذلك 

يـــوم الســـبت 16 ســـبتمبر 2017م.
وتنـــاول االجتمـــاع مناقشـــة تقريـــر تقييم مهرجان الكـــرازة لعام 
2017م، وكان هـــدف االجتمـــاع اختيـــار وتحديـــد شـــعار المهرجـــان 
الجديـــد، وبعـــد طـــرح عـــدة اقتراحـــات ومناقشـــتها، اتفـــق الجميـــع أن 

يكـــون الشـــعار بعنـــوان: »كونوا... مســـتعدين« )مـــت24: 44(.
وســـافرت اللجـــان التحضيريـــة العامـــة )28 لجنـــة( لمهرجـــان 
ببيـــت  أيـــام  ثالثـــة  لمـــدة  موســـى،  األنبـــا  نيافـــة  بحضـــور  الكـــرازة 
مارمرقـــس بالعجمـــي، فـــي الفتـــرة مـــن 28 - 30 ســـبتمبر 2017، 
وذلك للبدء في تحضير موضوعات ومسابقات المهرجان الجديد..
الـــرب يبـــارك عملـــه بصلـــوات قداســـة البابـــا الحبيـــب األنبـــا 

تواضـــروس الثانـــي.

نيافة األنبا موىس يتسلم 
شهادة األيزو ملهرجان الكرازة املرقسية

األيـــزو  شـــهادة  علـــى  المرقســـية  الكـــرازة  مهرجـــان  حصـــل 
لمســـايرة  وذلـــك   ،ISO 9001: 2015
لمتطلبـــات  المختلفـــة  المهرجـــان  تســـابقات 
الحصـــول علـــى شـــهادة األيـــزو. هـــذا وقـــد 
تســـلم نيافـــة األنبـــا موســـى األســـقف العـــام 
للشـــباب والمشـــرف العـــام علـــى المهرجـــان 
الشـــهادة الدوليـــة مـــن ممثـــل الجهـــة المانحـــة 

الشـــهادة. وُيَعّد مهرجان الكرازة المرقســـية ثاني مؤسســـة مســـيحية 
يحصل على األيزو 9001 بعد المركز اإلعالمي للكنيســـة القبطية 

األرثوذكســـية والـــذي حصـــل عليهـــا فـــي فبرايـــر 2016م.

نيافة األنبا سوريال يتسلم شهادة 
ادلكتوراه الفخرية من اجلامعة الاكثويلكية بأسرتايلا

تســـلم نيافـــة األنبا ســـوريال أســـقف ملبـــورن، شـــهادة الدكتوراه 
الفخريـــة مـــن الجامعـــة الكاثوليكيـــة األســـترالية، خـــالل الحفـــل الـــذي 
أقامته الجامعة مســـاء االثنين 9 أكتوبر 2017م )بتوقيت أســـتراليا( 
لهذا الغرض، وذلك بحضور نيافة األنبا بنيامين مطران المنوفية.

وقد تم منح نيافة األنبا سوريال الشهادة نظًرا للنشاط الرعوي 
المميـــز الـــذي قـــام بـــه فـــي نشـــر التعاليـــم المســـيحية، وإنشـــاء جامعة 
القديـــس أثناســـيوس اإلكليريكيـــة والُمعتـــرف بهـــا دوليًّـــا، والمحافظة 
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هـــذه العبـــارة قالهـــــا 
السيــــــــــــد المسيــــــــــــــــــح لــــــه 
المجـــد، وتســـّجلت فـــي األناجيـــل الثالثـــة: فـــي 

لـــو5:9(.  مـــر36:8؛  )مـــت26:16؛ 
وكلمـــة )العالـــم( لهـــا فـــي الكتـــاب المقـــدس 

أكثـــر مـــن معنـــى، أذكـــر منهـــا:
فـــي  كمـــا  النـــاس،  بمعنـــى  )العالـــم(  أ- 
)يـــو16:3( »هكـــذا أحـــب هللا العالـــم، حتى بذل 
ابنـــه الوحيـــدة، لكـــى ال يهلـــك كل مـــن يؤمن به، 
بـــل تكـــون لـــه الحيـــاة األبديـــة« ومعناهـــا أحـــب 
هللا النـــاس )أى الذيـــن فـــي العالـــم(. ومثلمـــا قيـــل 
عـــن الســـيد المســـيح بعـــد معجـــزة إقامـــة لعـــازر 
وراءه«  ذهـــب  قـــد  العالـــم  »هـــوذا  المـــوت  مـــن 
)يـــو19:12(. وهنـــاك آيات أخرى عن المســـيح 

كمخلـــص للعالـــم...
ب- وكلمـــة )العالـــم( أيًضـــا هـــذه الدنيـــا 
كمـــا فـــي »كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل 
إنســـان آتًيـــا إلـــى العالم. في العالـــم كان، والعالم 
ن، والعالـــم لـــم يعرفـــه« )يـــو10،9:1(.  بـــه ُكـــوِّ
والجـــزء األخيـــر من هذه اآليـــة )العالم لم يعرفه( 

يعنـــي: ســـكان العالم لـــم يعرفوه.
ح- والمعنـــى الثالـــث لكلمـــة )العالـــم( هـــو 
المادة التي في العالم، أو الشـــهوات والعظمة. 
تحبـــوا  »ال  )1يـــو17-15:2(:  فـــي  ورد  كمـــا 
العالـــم، وال األشـــياء التـــي فـــي العالـــم. إن أحـــب 
العالـــم فليســـت فيـــه محبـــة اآلب. ألن كل مـــا 
فـــي العالم شـــهوة الجســـد وشـــهوة العيـــون وتعظم 
المعيشـــة.. والعالـــم يمضـــي وشـــهوته معـــه..«.

ولعل الســـيد المســـيح في قوله »ماذا ينتفع 
اإلنســـان لـــو ربـــح العالـــم كلـــه وخســـر نفســـه؟!« 
إنمـــا يقصـــد المعنـــى الثالث أي ما في العالم من 

الشـــهوات والمادة..
وإلـــي جـــوار عبـــارة )لـــو ربـــح العالـــم كلـــه( 

أحـــب أن أقـــول:
ال يوجـــد أحـــد فـــي هـــذه الدنيـــا قـــد ربح 

كله.. العالـــم 
وكلمـــة )لـــو( هـــى حـــرف امتنـــاع المتناع، 
أي امتنـــاع الجـــواب المتنـــاع الشـــرط.. فيقصـــد 
أنه لو قدر اإلنســـان أن يربح العالم كله – وهذا 
مســـتحيل – فمـــاذا ينتفـــع لـــو أنـــه في ســـبيل ذلك 

قد خســـر نفســـه!!
ويكمـــل العبـــارة فيقـــول »أو ماذا يعطي اإلنســـان 
فـــداء عـــن نفســـه؟!« )مـــت26:16(. ذلـــك ألن 
اإلنســـان ليس له ســـوى نفس واحدة، إن خســـرّها 
خســـر كل شـــيء. وال يســـتطيع أن يعطي شـــيًئا 
عوًضـــا عـــن نفســـه أو فـــداًء عـــن نفســـه. فمـــاذا 
وخســــــــــــر  كلــــــــــــــه  العالـــم  ربـــح  لـــو  إذن  ينتفـــع 

نفســـه؟! ال شـــيء.
غالبية النـــاس يحاولون أن يربحوا مجرد 
جـــزء مـــن العالـــم، أو يضحـــون بأنفســـهم من 
أجل شـــيء ما فـــي العالم، وليـــس العالم كله.
كإنســـان يحـــاول الحصـــول علـــى جـــزء مـــا 
مـــن العالـــم، كإحـــدى شـــهوات العالـــم، أو المـــال، 

أو المناصـــب، أو النســـاء، أو الكرامـــة.. وليـــس 
كله.. العالـــم 

أمنـــا حـــواء أخـــذت ثمـــرة مـــن ثمـــرات هـــذا 
العالـــم، وخّيبـــت نفســـها، وضّيعت نفس آدم معها 
لمـــا أكل معهـــا مـــن نفـــس الثمـــرة. وتـــم الحكـــم 
عليهما بالموت، وبالطرد من الجنة وأن يعيشـــها 
فـــي األلـــم والتعـــب، وتنبـــت لهمـــا األرض شـــوًكا 
وحســـًكا. أي أن األرض أصبحـــت تتمـــرد علـــى 
هـــذا اإلنســـان الخاطـــئ. ولـــوال الخـــالص الـــذي 
قدمه المســـيح، لكان المصير هو الموت األبدي 
أيًضا، أي الهالك. ولكن هللا أنقذ اإلنسان وأوالده 

وإاّل كانـــوا قـــد خســـروا الـــكل: أرًضا وســـماًء..
وفـــي قصـــة آخـــاب الملك الشـــرير: اشـــتهى 
مجـــرد حقـــل كان يملكـــه نابـــوت اليزرعيلـــي. وفي 
تحقيـــق هـــذه الشـــهوة، ســـاعدته زوجتـــه الشـــريرة 
نابـــوت،  ضـــد  التجديـــف  تهمـــة  بتلفيـــق  إيزابـــل 
واســـتخدام شـــهود زور. وتـــم رجـــم نابـــوت، وأخـــذ 
آخـــاب الحقـــل. ولكن كان قد ضّيع نفســـه وصار 
إليـــه قـــول الـــرب »فـــي المـــكان الـــذي لحســـت فيه 
الـــكالب دم نابـــوت اليزرعيلـــي، تلحـــس دمك أنت 
أيًضـــا« )1مـــل19:21(. وهكـــذا خســـر الكل دنيا 
وآخرة، وكذلك كان مصير زوجته إيزابل إذ أكلت 

الـــكالب لحمها..
حًقـــا مـــاذا ينتفع اإلنســـان لو ربح العالم كله 

وخسر نفسه؟!
مثال آخــــــــــر: فـــــــــــي قصــــــــــة حنانيــــــــا 

)أع5(. وســـفيرا 
لقـــد اختلســـا جـــزًءا مـــن المـــال الـــذي أرادا 
التبـــرع بـــه لكنيســـة الرســـل. وكذبـــا قائليـــن إن مـــا 
دفعـــاه هـــو المبلـــغ كلـــه! فمـــا الـــذي اتنفعـــا به من 
المبلـــغ الذي اختلســـاه؟! لقـــد حكم القديس بطرس 
الرســـول عليهما بالمـــوت ألنهما كذبا على الروح 
القدس. وهكذا ماتا بدون توبة، وخســـرا نفســـيهما، 

وخســـرا األرض والســـماء!!
المـــال  يربـــح  النـــاس  مـــن  آخـــر  نـــوع 
ولـــو بالخيانـــة مثـــل الخائـــن األعظـــم، يهـــوذا 

ألســـخريوطي: ا
هـــذا الـــذي مـــن أجـــل ثالثيـــن مـــن الفضـــة 
بـــاع ســـيده ومعلمـــه وربـــه!! ومـــاذا انتفـــع؟! ال 
الفضـــة،  فأرجـــع  النـــدم،  أزعجـــه  لقـــد  شـــيء.. 
وهكـــذا  )مـــت5:27(.  نفســـه  وخنـــق  ومضـــى 
خســـر الدنيا واآلخرة. خســـر المال وخسر نفسه. 
وأصبـــح علـــى مدى التاريخ مثـــااًل للخيانة. وقال 
عنـــه الســـيد المســـيح لـــه المجـــد »كان خيـــًرا لهذا 

اإلنســـان لـــو لـــم يولـــد«..
أحياًنـــا  تعنـــي  نفســـه«  »خســـر  عبـــارة 
األمريـــن مًعـــا، فـــي األبديـــة وعلـــى األرض.
مثـــال ذلـــك: إنســـان يتعاطـــى المخـــدرات. 
إنـــه يخســـر األمريـــن مًعـــا، بكل مـــا يحمالن من 
ومصيـــره  ومالـــه،  يخســـر صحتــــــــه،  تفاصيـــل، 
األبـــدي أيًضـــا.. وكثيـــر من الخطايـــا، تكون لها 
عقوبـــة أو عقوبـــات علـــى األرض، غير العقوبة 
قـــد  األرض  وعقوبـــات  المـــوت..  بعـــد  األبديـــة 

تشـــمل حكـــم المجتمـــع، وحكـــم الدولـــة كذلـــك.
هنـــاك شـــخص ال نقول فقـــط عليه: »لو 
ربـــح العالـــم كلـــه«.. بـــل أكثـــر مـــن هـــذا لـــو 

حـــاول أن يربـــح..«!
داود  الملـــك  ابـــن  أبشـــالوم  ذلـــك  مثـــال 
)2صم15-18(. لقد أراد أن يربح مملكة أبيه. 
حـــاول ولـــم ينجـــح، ومـــات وهـــو مخطـــئ. وهلك 
أبشـــالوم. خســـر الُملـــك علـــى األرض، وخســـر 
ســـمعته، ومـــات دون أن يتـــوب، وبالتالي خســـر 
أبديتـــه.. فمـــاذا انتفـــع؟! لقد خســـر نفســـه أيًضا، 

وخســـر مـــا أراد أن يربحـــه علـــى األرض..!
مثـــال آخـــر هـــو شــــــــــاول الملـــك الـــذي 

داود... اضطهـــد 
أراد أن يتخلـــــــــص مــــــــــن داود معتبـــًرا إيـــاه 
محبـــة  فـــي  ومنافًســـا  الحكـــم،  فـــي  لـــه  منافًســـا 
محـــاوالت  شـــاول  وبـــذل  الجماهيـــر..  وإعجـــاب 
كثيـــرة لقتـــل داود، ولـــم يفلح.. وأخيًرا مات شـــاول 
فـــي الحـــرب، وما كســـب أرًضا وال ســـماء، ولكنه 
خســـر نفســـه، وخسر سمعتـــــــــه ونقــــــــــاوة قلبــــــــــه.. 

وهلـــك شـــاول.
مثال آخر هو سليمان الحكيم.

ربمـــا لـــم يتمتـــع أحـــد بالعالـــم وما فيـــه مثلما 
تمتـــع ســـليمان، الـــذي قـــال فـــي ســـفر الجامعـــة: 
»عّظمـــت علـــى. بنيـــت لنفســـي بيوًتـــا.. عملـــت 
لنفســـي جنـــات وفراديس.. اتخذت لنفســـي مغنين 
ومغنيـــات وتنعمات بني البشـــر ســـيدة وســـيدات« 
إلى أن قال: »ومهما اشـــتهته عيناى، لم أمســـكه 
عنهمـــا« )جـــا4:2-10(. فمـــاذا كانـــت النتيجـــة، 
وقـــد ظـــن ســـليمان أنـــه ربـــح العالـــم كلـــه، يقـــول 
الكتاب: »وكان في زمان شـــيخوخة ســـليمان، أن 
نســـاءه أملـــن قلبـــه وراء آلهة أخـــرى. ولم يكن قلبه 
كامـــاًل مـــع الـــرب إلهـــه كقلـــب داود أبيـــه. فذهـــب 
ســـليمان وراء عشتاروت آلهة العبيونيين، وملكوم 
رجـــس العمونييـــن. وعمل ســـليمان الشـــــــــــر فــــــــــي 

الـــرب..«.  عينّى 
وضّيع ســـليمان نفســـه، لوال أن الرب تدخل 

في الموضـــوع بأمرين:
أحدهمـــا كمـــا قـــال الـــرب عنـــه لـــداود »إن 
تعـــّوج أؤدبـــه بقضيب مـــن النـــاس وبضربات بني 
آدم. ولكـــن رحمتـــي ال ُتنـــزع منـــه كمـــا نزعتها من 
شـــاول« )2صـــم12:7-14(. وهكذا ســـمح الرب 
لـــه بأعـــداء هـــددوا ُملكـــه. وقد انقســـمت دولته في 
عهـــد رحبعـــام ابنـــه وأخـــذ منهـــا عشـــرة أســـباط.. 

وخســـر ســـليمان علـــى األرض..
واألمـــر الثانـــي أن الـــرب قـــاد ســـليمان إلـــى 
التوبة، بســـفر الجامعة وســـفر النشـــيد. وعرف أن 
العالـــم كلـــه باطـــل وقبـــض الريـــح وال منفعة تحت 
الشـــمس.. وأخيًرا خلص ســـليمان كما بنار.. هذا 
الحكيم الذي كان أحكــــــــــــم أهــــــــــــل األرض كلهـــــــــــا 

فـــي أيامه..
مـــادام األمـــر هكـــذا، فليهتـــم كل إنســـان 

بخـــالص نفســـه.
ألنـــه مهمـــا ربـــح مـــن العالم، البد ســـيرتكه. 
ولـــن يأخـــذ معه شـــيًئا منه: ال مـــال وال مناصب، 
وال وظائـــف، وال عظمـــة، وال كرامة، وال أية متعة 
جســـدية. فليـــس شـــيء مـــن كل هـــذا باقًيـــا إلـــى 

األبـــد، ألن العالـــم يبيـــد وشـــهوته معه..
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جملة الكرازة - 20 أكتوبر 2017

عظة األربعاء 11 أكتوبر 2017م من كنيَسة التجلي بمركز لوجوس بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون

هناك عالمـــــات مهمه في خدمـــة الكاهن في 
الكنيسة القبطية:

1. الكاهن هو رسالة مكتوبة بالمسيح:
فالكاهـــــن هو شخـــــص تمت دعوتــــــه وتزكيته 
بعد صلوات، من ِقَبل األب األسقف وبعض اآلباء 
الذين يخدم معهم. فهو شخص له خدمات سابقة 
فالسيد  عامة.  بصورة  الخدمه  وفي  الشموسية  في 
الختيار  المسئول  األب  قلب  في  ينطق  المسيح 
فالًنا  أن  حتى  حوله،  من  تزكية  مع  ما،  شخص 
بل  صدفة،  تتم  ال  الكاهن  فرسامة  كاهًنا.  ُيرَسم 
بدعوة مكتوبة من المسيح في قلب األب األسقف. 
وتتم بقصد وتعيين من شخص المسيح. فقد يحاربك 
عدو الخير ويقول لك إن دخولك لهذه الخدمة كان 
ُسلِّمت  وزنة  بمثابة  الدعوة  هذه  أن  ِاعلم  بالخطأ. 
إليك، فاهلل أعطاك وزنات كثيرة: وزنات في الخدمة، 
وزنات في الصحة، وزنات في العلم، كيفما يكون. 
يد  من  الغالية  الوزنات  هذه  إليك  ُسلِّمت  ولكن 
المسيح بعمل الرشومات الثالثة فُتدعى بِاسم »فالن 
قس في الكنيسة«، وتأخذ بركه اآلب واالبن والروح 
ُمعيَّن  وأنت  بالمسيح  مكتوبة  رساله  أنت  القدس. 

لهذا القصد.
2. الكاهن رسالة مغروسة في الكنيسة: 

الكنيسة  خارج  من  بشخص  نأتي  ال  نحن 
ونرسمه قًسا، بل هو ابتدأ نبتة صغيرة في مدارس 
الخدمات  وفي  الشمامسة  صفوف  وفي  األحد 
يصير  ولذلك  الكنيسة.  داخل  مغروًسا  المتنوعة، 
داخل  قوي  غرس  له  يكون  عندما  ناجًحا  الكاهن 
الكنيسة، له عمق وله جذور. وعندما ُيرسم الكاهن 
داخل  مغروس  فهو  متحركة.  كنيسة  كأنه  يصير 
المياه  المغروسة على مجاري  الكنيسة، »كالشجرة 
التي تعطي ثمرها في حينه. وورقها ال ينتثر، وكل 
فأنت  كنسًيا،  كياًنا  ُيرسم  فيه«،  ينجح  يصنع  ما 
لست مجرد رمز أو مجرد شخص بزّي معين، بل 
في طقسها  عقائدها  في  كلها،  الكنيسة  تمثل  أنت 
في تراثها في تاريخها في تقاليدها في جذورها، في 
فهم الكتاب المقدس ومعايشته آبائًيا. ولذلك فإقامه 
الكاهن أهم من إقامه الكنيسة، فالعامل البشري أهم 
من الحجر. الكنيسة ممكن ُتبنى في سنه أو اثنتين، 

لكن بناء كاهن يستغرق عشرات السنوات.
3. الكاهن رسالة مقروءة من جميع الناس:

في  أحد  كل  يقرأك  أن  يجب  شخص  فأنت 
وفي  كالمك  في  يقرأونك  الرعية.  وخارج  الرعية 
التواجد  في  حركتك،  وفي  سكونك  في  صمتك، 
حب  فيك  يقرأون  الجماعي.  التواجد  وفي  الفردي 
األبوة أو أبوة الحب. فقد تكون طبيًبا أو مهندًسا أو 
محاسًبا أو محامًيا أو أي مهنة، وقد تكون متفوًقا 
ومتميًزا، لكن يوم أن صرت كاهًنا فكل الرعية في 
الحب.  أبوة  إاّل  شيًئا  منك  يريدون  ال  مكان  كل 
أبونا بيشوي كامل كان كاهًنا عادًيا مثل  فالمتنيح 
أن  الوحيد  تميزه  وكان  الكهنة،  األحباء  اآلباء  كل 
ميخائيل  أبونا  كذلك  الحب.  أبوة  فيه  قرأت  الناس 
إبراهيم كان انساًنا بسيًطا وصار كاهًنا. وأبوة الحب 
وال  بمفاهيم  وال  بدراسة  وال  معين  بتعليم  ترتبط  ال 
بإدارة، أبوة الحب تسبق كل هذه. وهذا ما يريد أن 
أب  يرونك  تجلس  في خدمتك: حين  الشعب  يقرأه 
اعتراف، وحين تفتقد يرون أبوة الحب. فالعالم اليوم 
جائع جًدا لهذا الطعام: أبوة الحب. قد يكون لدينا 
لديهم  الكثيرون  ليس  لكن  اآلباء،  من  كبير  عدد 
أبوه الحب. وحين تجد أبوة الحب متوفرة في األب 
الكاهن، تجد الكنيسه كلها في سالم وتوافق وانسجام 

خالفات  وال  تشتيت  وال  ال صراعات  الخدمة.  في 
على أمور زائلة. 

في  الكاهن  األب  لنجاح  الالزمه  الخبرات 
الكنيسة القبطية:

1- خبرة الشبع:
ليس الشبع من األكـــــل والشــــــرب، لكن خبرة 
الشبع من الصـــــــالة والعمـــــل. فالصالة بالنسبة لك 
شبع،  وقفة  والتسبيح  وظيفة،  وليست  شبع  وقفة 
اليوم مخصصة للشبع  والخلوات أوقات هادئة في 
هذه  عندك  تتكّون  الشبع  بهذا  تشعر  وكلما  بربنا. 
الخبرة يوًما بعد يوم. سواء كان لك في الخدمة سنة 
أو عشر أو أكثر. كل يوم تشبع وُتشبع اآلخرين. 
يحبون  والتسبيح،  الصالة  يحبون  أوالدك  فتجد 
والمدائح  واأللحان  الترنيمة  روح  يرنمون  األجبية، 
ويشبعون بها. ألن الكنيسة أواًل وأخيًرا هي مؤسسة 
والكنيسة  اجتماعًيا.  عماًل  تكون  أن  قبل  روحية 
المميزة دائًما يقودها أب يحافظ على سالمة الخط 
الروحي. والخط االجتماعي - أي األنشطة - على 
اختالف أنواعها، وإن كانت مهمة ولكن ال تطغى 
روحي،  بشكل  تتم  أنها  بل  الروحي،  العمل  على 
من  أحًدا  ُتشبع  فعندما  هدًفا.  وليست  وسيلة  فهي 
الحياة الروحية والصالة بالذات ينطبق عليك اآلية 
في سفر األمثال »النفس الشبعانة تدوس العسل«، 
الخير أن يشّتت نظرك أو فكرك  وإن حاول عدو 

لشيء آخر ال يجد فرصة. 
2- خبرة الفكر المنفتح:

لألسف قد تجد كاهًنا متزمًتا له أفكار ضيقة. 
فعدد كبير من اآلباء نشأ في مصر وذهب يخدم 
بين مصر  الثقافة  اختالف  مع  المهجر،  بالد  في 
والخارج. فيجب أن يكون الكاهن مثل الجسر، ينقل 
القبطية  الكنيسة  وجذور  الشرقية  المصرية  الثقافة 
للمجتمع الذي يعيش فيه، وهذه خبرة الفكر المنفتح. 
فال تنظر لك رعيتك كأنك تعيش في عصر ماٍض. 
هل فكرك متجّدد وعلى قدر عاٍل من الثقافة؟ اعلموا 
هو  اإلنسان  فكر  يجّدد  ما  أول  أن  األحباء  أيها 
الكتاب المقدس عن طريق القراءة المستمرة ودراسته. 
والبد ان نفصل ما بين ما هو ديني وعقيدي 
وهو ثابت ال يتغير، مقابل الثقافة واألفكار المتجددة، 
وهذه خبرة الفكر المنفتح. صلِّ من أجل أن يعطيك 
الذي  الزمان  مع  يتناسب  الذي  المتفتح  الفكر  هللا 

نحن فيه، فكر يقدم الكتاب بالصورة المعاصرة. 
3- خبرة القلب المتسع: 

يوجد شخص قلبة ضيـــــــق أو قلبة ال يحتمل، 
الوحيد  والشيء  متســـــــع.  قلب  لدية  ويوجد شخص 
الذي يوّسع قلب اإلنسان أن يمتلئ بحب المسيح، 
المسيح  أمام صليب  فعندما يقف اإلنسان طواعية 
يشبع قلبه فيسع العالم كله. فأنت وإن كنت مسئواًل 
عن رعية معينة وعن كنيسة معينة، لكنك مسئول 
عن كل أحد من خالل قلبك المحب. قلبك المتسع 
أن  معناها  فالمحبة  يسامح،  أن  يستطيع  لآخرين 
أقدر أن أسامح وأن أنسى، محبتك الكبيرة قادرة أن 
تغفر، أما يصنع المسيح معنا هكذا؟! والعجيب يا 
أننا نصلي بها كل يوم ولكن ننساها! كل  إخوتي 
يوم نقول: »واغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أيًضا 
عالمة  وهناك  أمامنا  يقف  وهللا  إلينا«،  للمذنبين 
خطاياك،  لك  أغفر  أن  تطالبني  أنت  استفهام! 

ال  الوقـــــــت  نفــــس  وفي 
أو  تسامح  أن  تستطيــــــع 
تغفر ألخيك القريب منك؟ 

الكهنة في غاية  وهـــــذا األمــــــر في صفوف اآلباء 
تتقدم  فال  الخدمة،  في  عكارة  ويسبب  الخطورة، 
خدمتنا، والكنيسة تدخل في صراعات، فضاًل عن 
اطلب  أخي  يا  ولذلك  تحدث.  قد  التي  العثرات 
من هللا أن يعطيك قلًبا واسًعا يسع المسكونة كلها 
بالحب. عالج أمور كثيرة جًدا في روح المحبة التي 

تقدمها، هذا هو احتياج العالم الشديد.
٤- خبره الروح المتضع:

معروف لنا كلنا ان السيد المسيح الذي هو 
المثال الحي قدامنا قال: »تعلموا مني ألني وديع 
به،  نتمثل  أن  علينا  فيجب  القلب«.  ومتواضع 
وتكون لنا روح الوداعة وروح االتضاع. فال يظن 
الكاهن ألنه يقود الكنيسة أنه مدير أو أنه يجب أن 
تكون كل الصالحيات في يديه، وأن يكون مسيطًرا، 
بدافع  تنمو  التي  هي  الذات  أن  الحال  ويصير 
الحفاظ على الكنيسة، ويدخل في دوامة متعبة لمن 
حوله ولمن يخدم معهم، في حين أنه يجب أن يكون 
لطيًفا مثل البلسم يوضع على الجرح فيطيب. علينا 
أن نتحلى بالوداعة وليس الغضب والكلمات الحادة 
والخصام الشديد. هل أخسر أخي أو أخسر أحًدأ 
من رعيتي الجل فكري وذاتي؟ ماذا استفدت وماذا 
أخذت؟ خبرة الروح المتضع تظهر فيك حين ترشد 
أوالدك في االعتراف، تظهر وأنت جالس في مجمع 
كهنة وتتكلم، وفي تصرفاتك الشخصية. كيف تكون 
مع  تتعامل  أنك  تنسى  أن  دون  منضبطه  اإلدراة 
العشار،  زكا  مع  تتعامل  كيف  انفراد؟  على  بشر 
مع السامرية، ونيقوديموس، واللص اليمين؟ والفقراء 

كيف تتعامل معهم؟ \
5- التعب المفرح:

وبال  متعبة.  الكاهن  األب  خدمة  شك  بال 
مرتاحين  ولسنا  اآلخرين،  أتعاب  نحتمل  أننا  شك 
في التعب. فالتعب أحياًنا يكون جسدًيا أو نفسًيا. 
ولكن في نفس الوقت التعب مفرح، أنت فرح في كل 
شيء. قد تمشي مشواًرا طوياًل لتفتقد بيًتا، وأحياًنا 
تسهر أوقات طويلة لتحل مشكلة، أو تستيقظ مبكًرا 
تقوم  قد  القداس.  لتصلي  نومك  ساعات  قلة  رغم 
خدمات  في  تفكر  وتظل  ومكثفة،  كثيرة  بخدمات 
ُيطَلب  أن  دون  شخص،  لكل  تصل  وكيف  أكثر 

منك، لكن بمحبة تقدم تعًبا مفرًحا.
أيها األب الحبيب أنت ناقل للفرح، يجب أن 
تتعب  ولكنك  تتعب،  أنت  مفرًحا.  يكون حضورك 
بفرح، والفرح بداخلك تتعزى به وتقدر ان تنقله لكل 

شخص تخدمه. 
هذه الخبرات أيها اآلباء األحباء هي خبرات 
الزمة لنا كلنا، وأنا أعلم بخدمتكم وأتعابكم الكثيرة، 
وخصوصا في كنيسة المهجر المتسعة والمتباعدة، 
ونوعيات البشر من كل مكان لم تنشأ مع بعضها 
هـــــــي  الخبـــــــــرات  الكنيسة، ولكن معظــــــم  في نفس 

خبرات ناجحة.
المسيـــــح يبـــــارك حياتنــــــــــــا ويبــــــــــارك خدمتكــــــــــم 

ويبارك أتعابكم...
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مسابقة أحلان بإيبارشية 
نورث وساوث اكرويلنا وكنتايك

نظمـــت إيبارشـــية نـــورث وســـاوث كارولينـــا وكنتاكـــي مســـابقة 
فعاليـــات  ُأقيمـــت  أكتوبـــر 2017م، وقـــد  الســـبت 7  يـــوم  لأللحـــان 
المســـابقة بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم برالـــي، بحضـــور أســـقف 

اإليبارشـــية نيافـــة األنبـــا بيتـــر أســـقف اإليبارشـــية.

القمص إسطفانوس بطرس
كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقليوب البلد

إيبارشية شبرا الخيمة
تنيـــح فجـــر يـــوم الســـبت 14 أكتوبـــر 2017م، شـــيخ كهنة 
إيبارشـــية شـــبرا الخيمـــة، القمـــص إســـطفانوس بطـــرس كاهن 
كنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس بقليـــوب البلـــد. ُوِلـــد األب الراحـــل 
ـــا يـــوم عيـــد الميـــالد  فـــي 20 مـــارس عـــام 1939م. وســـيم قسَّ
عـــام 1965م بيـــد المتنيـــح األنبـــا مكســـيموس مطـــران القليوبيـــة 
ومركـــز قويســـنا الســـابق. ُرِســـم قمُصا في 20 مـــارس 1998م 
بيـــد نيافـــة األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة. وقـــد ُأقيمـــت 
صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـته بقليـــوب البلـــد الســـاعة الثانيـــة عشـــر 

مـــن ظهـــر اليـــوم ذاته. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، ومجمـــع كهنـــة 

إيبارشـــية شـــبرا الخيمـــة، وأســـرته وكل محبيـــه.

القمص لوقا سالمة 
كاهن كنيسة العذراء مريم بالتل الكبير

إيبارشية اإلسماعيلية
رقـــد فـــي الرب يوم الثالثاء 10 اكتوبر 2017م، القمص 
لوقـــا ســـالمة، كاهـــن كنيســـة العـــذراء مريـــم بالتـــل الكبيـــر- 
اإلســـماعيلية، وقـــد تـــم الصـــالة علـــى جثمانـــه المبـــارك الســـاعة 

الواحـــدة بكنيســـته. 
خالص تعازينا لنيافة األنبا سارافيم أسقف اإلسماعيلية، 

ومجمع كهنة اإليبارشية، وأسرته وكل محبيه.

حفل للمتفوقني دراسًيا ومهرجان لألحلان 
بإيبارشية مراكز الرشقية والعارش من رمضان

أقامت إيبارشـــية مراكز الشـــرقية ومدينة العاشـــر من رمضان، 
حفـــاًل لـــكل أبنـــاء اإليبارشـــية المتفوقيـــن دراســـًيا، بكاتدرائيـــة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بمدينـــة العاشـــر، حيـــث قـــام نيافـــة األنبـــا مقار أســـقف 
اإليبارشـــية بتكريم ما يزيد على 550 متفوًقا من الشـــهادة االبتدائية 
حتى الماجستير، كما قام بتكريم الفرق الفائزة في مهرجان األلحان 
الخـــاص باإليبارشـــية، حيـــث تـــم فيـــه توزيـــع 17 كأًســـا و55 درًعـــا، 
واشترك فيه 1500 من األطفال والشباب على مستوى اإليبارشية.

ختريج مدرسة الشمامسة 
وافتتاح معرض وحضانة بإيبارشية السويس

فـــي يـــوم الخميـــس 5 أكتوبـــر 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا بموا 
أســـقف الســـويس بتوزيع شـــهادات التخرج على من أتموا الدراســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بحـــي  التابعـــة لكنيســـة  بمدرســـة الشمامســـة 
الصبـــاح بالســـويس. كمـــا افتتـــح نيافتـــه حضانـــة كنيســـة الشـــهيد مار 
جرجـــس بجنيفـــة بعـــد تطويرهـــا وتجهيزهـــا بأحدث اإلمكانـــات. كما 
افتتـــح معرًضـــا إلخـــوة الـــرب بالكنيســـة ذاتهـــا، ويحـــوي المعـــرض 

مالبـــس ومســـتلزمات الدراســـة إلخـــوة الـــرب.

نيافة األنبا بقطر يف 
احتفاالت العيد القويم للوادي اجلديد

شـــارك نيافـــة األنبا بقطر أســـقف الـــوادي الجديد فـــي احتفاالت 
المحافظـــة بعيدهـــا القومـــي، والتـــي حضرهـــا اللـــواء محمد الزملوط 

محافـــظ الـــوادي الجديد وقيـــادات المحافظة.
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رقـــدت فـــي الـــرب، فجـــر يـــوم األحـــد 15 أكتوبـــر 2017م، 
الراهبـــة الفاضلـــة تامـــاف )أمنا( مريم رئيســـة دير الســـيدة العذراء 
مريـــم بحـــارة زويلـــة. وقـــد ٌأقيمـــت صلـــوات تجنيزهـــا بفـــرع الديـــر 
بالنوباريـــة، فـــي صبـــاح يـــوم االثنين 16 أكتوبـــر بحضور أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـريان، واألنبـــا 
تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر، واألنبـــا يســـطس أســـقف ورئيس 
ديـــر القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بالبحـــر األحمـــر، واألنبـــا رافائيـــل 
األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقدس، 
واألنبـــا كيرلـــس آفـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا 
بمريـــوط، واألنبـــا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، واألنبـــا 
إيســـاك األســـقف العـــام والمدبـــر الروحـــي لديـــر القديـــس مكاريـــوس 
الســـكندري بجبـــل القاللـــي، واألنبا ماركوس األســـقف العام لكنائس 
حدائق القبة والوايلي، واألنبا إسحاق األسقف العام بالفيوم، واألنبا 
اكليمنضس األســـقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وزهراء 
مدينـــة نصـــر؛ ومعهـــم القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عام 
البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقمـــص مكاري حبيـــب والقس أمونيوس 

عـــادل ســـكرتيرا قداســـة البابـــا مندوبيـــن عن 
قداســـته، وتمـــاف أدروســـيس رئيســـة دير 
األميـــر تـــادرس الشـــطبي، وتمـــاف كيريـــا 
تـــكال  وتمـــاف  ســـيفين،  أبـــي  ديـــر  رئيســـة 
رئيســـة ديـــر مـــار جرجـــس بمصـــر القديمة، 
وتمـــاف أثناســـيا رئيســـة دير مـــار جرجس 
بحـــارة زويلـــة، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة 

والرهبـــان والراهبـــات والشـــعب.

وقـــد ألقـــى نيافة األنبـــا رافائيل 
كلمـــة تعزيـــة، وقـــرأ رســـالة التعزية 
التي بعث قداســـة البابا تواضروس 
وهـــذا  حالًيـــا،  بألمانيـــا  المتواجـــد 

: نصها
“خالـــص التعزيـــة ألمهـــات هذا 
الديـــر المبـــارك. وهـــذه األم الفاضلة 

الوداعـــة والمحبـــة والـــروح  فـــي  تمـــاف مريـــم كانـــت مثـــااًل طيًبـــا 
الرهبانية األصيلة التي عاشـــتها بكل تقوى ووقار، وعمرت ديرها 
رهبانيًّـــا ومعماريًّـــا، وصـــار لهـــذا الديـــر رائحـــة عطـــرة بيـــن ســـائر 
أديرتنـــا القبطيـــة. خالـــص التعزيـــة ألســـرتها وكل محبيهـــا، ونســـأل 

صلواتهـــا مـــن أجلنـــا ليكمـــل الـــرب طريـــق غربتنا بســـالم«.

تماف ماريا يف سطور
ُوِلـــدت عـــام 1933، التحقـــت بديـــر أبـــي ســـيفين عـــام 1963، 
وترهبت ســـنة 1966، وُكلِّفت برئاســـة دير 
العذراء مريم بحارة زويلة في عهد القديس 
فـــي عـــام 1969،  الســـادس  البابـــا كيرلـــس 
وتعبـــت كثيـــًرا في تعميـــر الدير. تنيحت عن 
عمـــر 84 ســـنة فـــي شـــيخوخة صالحـــة، بعد 
أن قضـــت فـــي الرهبنـــة 54 ســـنة. خالـــص 
تعازينـــا لمجمع راهبات دير الســـيدة العذراء 

بحـــارة زويلـــة، ولـــكل محبيها

 metropolitanpakhom@yahoo.com

مـــــــــن أهـــــــم عوامـــــــل 
نجاح الخدمة فــي الكنيســـة 
هــــــــــو شخصيـــــــة القائــــــد أو 
المدّبـــــــر الحكيـــــــم، وربنــــــــــا 
يســـوع يقــــــدم لنــــــــا نموذًجـــا 
للقائـــد األعظـــم الـــذي يجـــب أن يقتـــدي بـــه كل خادم 

ليكـــون ناجًحـــا وأميًنـــا فـــي خدمته..
وهـــذه بعض النقـــاط التي نحتاج أن نحرص 

عليها في خدماتنا..
1( كان أول عمل يعمله يسوع في بداية فترة 
خدمتـــه علـــى األرض هو انفـــراده للصوم والصالة 
علـــى جبـــل التجربـــة، وهـــذه أيًضـــا هـــي أهـــم نقطـــة 
لنجـــاح الخـــادم، أن يختبـــر حياة النصرة الشـــخصية 
مـــن خـــالل االنفـــراد للصوم والصـــالة، فليس المهم 
أن يتخـــذ المدّبـــر قرارات ناجحـــة ويصنع إنجازات 
ناجحـــة مـــن الخـــارج، لكـــن األهـــم أن يكـــون قائـــًدا 
ناجًحـــا مـــع نفســـه مـــن الداخـــل أواًل، ويختبـــر حيـــاة 
النصـــرة الداخليـــة كمـــا انتصـــر يســـوع علـــى جبـــل 
التجربـــة، فالنجـــاح الداخلـــي بمعونة الـــروح القدس 

هـــو أهـــم مقّومات نجـــاح الخـــادم والقائد.
لديـــه  تكـــون  أن  يحتـــاج  الناجـــح  القائـــد   )2
رؤيـــة واضحـــة وهـــدف محـــّدد وهـــو خالص نفســـه 
وخـــالص كل مـــن يخدمهـــم، هكذا كان يســـوع قائًدا 
هدفـــه أن يخّلـــص العالم كله »هكـــذا أَحبَّ هللُا العاَلَم 

حتَّـــى َبـــَذَل ابَنـــُه الَوحيَد، لَكْي ال َيهِلَك ُكلُّ َمْن يؤِمُن 
بـــِه، بـــل تكوُن لـــُه الحياُة األبديَُّة« )يـــو16:3(، هذه 
كانـــت خطـــة يســـوع فـــي خدمتـــه وتعليمـــه وكرازته 
ومعامالتـــه، وحتـــى موتـــه المحيـــي علـــى الصليب، 
كان اهتمامـــه األول يحمـــل معنـــًى واحـــًدا أنـــه يريد 

خـــالص الجميع.
يتلمـــذ  3( يســـوع -كقائـــد ناجـــح- اهتـــم أن 
آخريـــن ليكملـــوا عمـــل الخدمـــة، وهـــو فـــي اختياره 
لآخريـــن لـــم يعتمـــد علـــى اختيـــار مـــن يتميـــزون 
بالـــذكاء العقلـــي وال الخبـــرة الشـــخصية وال الغنـــى 
لحيـــاة  يســـعى  مـــن  اهتـــم أن يختـــار  بـــل  المـــادي، 
الخدمـــة  فـــي  فالقيـــادة  النقـــاوة والتوبـــة والنصـــرة، 
ليســـت عمـــاًل إدارًيـــا بـــل عمـــاًل روحًيـــا فـــي المقـــام 
األول، لذلـــك االختيـــار البـــد أن يكـــون روحًيـــا قبـــل 

أن يكـــون إدارًيـــا.
4( فـــّوض يســـوع -كقائـــد- تالميـــذه ليحملوا 
بشـــرى الخـــالص للعالـــم، فهـــو كان يختـــار ويعّلـــم 
ويرســـل ويســـتمع ويصّحـــح األخطـــاء لتالميـــذه فـــي 
كل رحالت خدمتهم، وهو قد منح تالميذه ســـلطاًنا 
ولـــم  والعجائـــب،  واآليـــات  األشـــفية  يصنعـــوا  أن 
يخـــَش أن يقعـــوا فـــي الكبرياء، لكنـــه أيًضا لم يهمل 
أن يســـتمع لهـــم بعـــد عودتهم مـــن الخدمة، ويصّحح 
بخضـــوع  فرحتهـــم  كانـــت  عندمـــا  أخطاءهـــم  لهـــم 
الشـــياطين لهم، بل عالج أخطاءهم بتعليم ســـليم »ال 

تفَرحـــوا بهـــذا: أنَّ األرواَح تخَضُع لُكْم، بل افَرحوا 
الســـماواِت«  فـــي  ُكِتَبـــْت  أســـماَءُكْم  أنَّ  بالَحـــريِّ 
)لـــو20:10(. الحـــظ أن يســـوع أعطاهـــم الفرصـــة 
للخدمـــة، ثـــم الفرصـــة للـــكالم والتعبير عـــن الرأي، 
واســـتمع لهم باهتمام، واكتشـــف الســـلبيات وصّحح 
األخطـــاء، ولـــم يعاقـــب أو يوقـــف عـــن الخدمـــة، بل 

صّحـــح األخطـــاء بهدوء.
يتمســـك  ناجـــح-  -كقائـــــــد  يســـوع  كان   )5
بضـــرورة تدريـــب القيـــادات، حتى لـــو كان اإلنجاز 
في البداية غير ُمرٍض، فهو قد قبل اندفاع بطرس 
وضعف بقية التالميذ وخوفهم، ودعاهم ليســـتمروا 
كشـــهود لـــه بعد قيامته رغـــم هروبهم وقت صلبيه، 
بطريقـــة  األخطـــاء  ويعالـــج  يتابـــع  الناجـــح  فالقائـــد 

روحيـــة هادفـــة جـــًدا، فهـــو ال يثـــور وال يعاقب.
6( القائـــد الناجـــح يهتم بتقييـــم العمل والخدمة 
مـــن فتـــرة إلى فتـــرة، وهو ال يهمـــل متابعة خدمته، 
المســـيح  فالســـيد  اإلحصائيـــة.  بالمؤشـــرات  ويهتـــم 
قـــد اهتـــم أن يعـــرف عـــدد الجالســـين فـــي الموعظـــة 
على الجبل فأوصى أن يتكئوهم خمســـين خمســـين، 
وســـال واهتـــم أن يعـــرف اإلمكانيـــات المتاحة حتى 
وســـمكتين،  خبـــزات  كخمـــس  قليلـــة  كانـــت  وإن 
وأوصى أن يجمعوا الكســـر ويقّيموها فكانت اثنتي 
عشـــرة قفـــة مملـــوءة. وعـــّد تالميـــذه الســـمك علـــى 
بحيـــرة طبريـــة بعد القيامة ووجدوها 153 ســـمكة. 
هكـــذا الكنيســـة تصلـــي: “أّما شـــعبك فليكـــن بالبركة 
ألـــوف ألـــوف وربـــوات ربـــوات”، وهي فـــي هذا ال 
تهتـــم بالعـــدد فقـــط، بل تعتني أن تتابـــع الجميع ليس 
فقـــط ان تطلـــب الزيـــادة. فهـــذا هـــو مـــا يعلمنـــا إيـــاه 

يســـوع القائـــد الناجـــح، أن نهتـــم بكل إنســـان.
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كثــــــــــــــــــرت أحــــــــــــــداث 
العنــــــــف في هـــــــــذه األيـــــــام 
فـــــــي مجتمعنـــــــا المصـــــــري 
الهادئ بطبعـــــــه، والُمعبَّـــق 
بالمحبـــة كطبيعتـــه. ويظـــن 
البعـــض أو الِقّلـــة التـــي تســـتخدم العنـــف والقتـــل، أنه 
لـــون مـــن القوة. بينمـــا العنف ضعف، فالقوة تســـاعد 
لكـــن العنـــف ُيســـيء لآخريـــن، ويـــدل علـــى تعصب 
دينـــي أو أفـــكار خاطئة أو خضوع ألعصاب ملتهبة 
ُتترَجم إلى شـــتائم أو ســـباب بعبارات ال تليق، وكلها 
خطايـــا ال تليـــق َتُنّم عن رغبة في االنتقام أو التســـيُّد 
علـــى المجتمـــع، ورغبـــة فـــي التخلُّـــص مـــن اآلخـــر 
بـــداًل مـــن الوحـــدة معـــه كنســـيج قـــوي يحمـــل فضائل 
المحبـــة واالحتمـــال واالتضاع والوداعة ونبذ العنف، 
كمجتمـــع قـــوي يؤمـــن بـــاهلل القـــوي، وليـــس مجتمًعـــا 
يتخذ أســـلوب العنف الذي هو الضعف، بل والشـــر 
ـــم المجتمـــع، وينتـــج  فـــي صـــور عديـــدة بغيضـــة ُيَقسَّ
عـــن هـــذا عواقـــب وخيمـــة وشـــريرة.. لذلـــك ينصـــح 
معلمنا بولس الرســـول في مواجهة الصعوبات: »بل 
فـــي ُكلِّ َشـــيٍء ُنظِهـــُر أنُفَســـنا كُخـــّداِم هللِا، في َصبٍر 
كثيـــٍر: في َشـــدائَد، في َضـــروراٍت، في ضيقاٍت، في 
َضَرباٍت، في ُســـجوٍن، في اضِطراباٍت، في أتعاٍب، 
فـــي أســـهاٍر، فـــي أصواٍم، فـــي َطهاَرٍة، فـــي ِعلٍم، في 
أنـــاٍة، فـــي ُلطـــٍف، فـــي الّروِح الُقـــُدِس، فـــي َمَحبٍَّة بال 

رياٍء« )2كـــو6-4:6(.

+ مصـــــــــادر العنـــــــــــف: الرغبة في التسّلط، 
والتباهي بالجريمـــــــــــة، وإرهــــــــــــاب النـــــــــاس اآلمنيــــــــن 
وترويعهم كمظهـــــــر من مظاهــــــــر الرفـــــــض، وصنع 
القالقـــل والتوتـــر المـــؤذي لألمـــن وللحيـــاة وللســـالم، 
والذي ُيًصّدر الموت ويهّدد الحياة اآلمنة المســـتقرة. 
ونحن كمصريين نرفض هذا بشـــدة، والتاريخ ُيظهر 
حقيقـــة هامـــة وهـــي أن َمـــْن يســـتخدم العنـــف ينتهـــي 
مثـــل الوثنييـــن وغيرهـــم، بينمـــا َمـــْن يتحمـــل اإلســـاءة 
وينشـــر الســـالم والوئـــام فـــي المجتمـــع يقوى وينتشـــر 
ويجـــذب الجميع ويغفـــر لآخرين زاّلتهم ويقدم القدوة 
للفضيلـــة التـــي تفوق القانون الوضعي وتســـمو عنه.

فالقــــــــوة تتفـــوق على العنف وتغلبـــه، وتحول 
المـــوت المدّمـــر إلـــى ســـالم بإبـــادة صانعـــي العنـــف 
وُمَصـــّدري المـــوت لألبريـــاء. فقـــوة التعاليـــم الدينيـــة 
الســـمحة، وقـــوة القانـــون، وقـــوة الوحـــدة المجتمعيـــة، 
تتحـــد ضـــد العنـــف، وتخلـــص المجتمـــع مـــن هـــؤالء 
الشـــهيد أســـطفانوس  فـــإن  لذلـــك  العنفـــاء األشـــرار. 
وهـــو ُيحاَكـــم أمـــام المجمـــع كان حكيًمـــا قوًيـــا، ولـــم 
يســـتطيعوا أن يقاومـــوا قوتـــه، فيقـــول ســـفر األعمال: 
»وَلـــْم َيقـــِدروا أْن ُيقاِومـــوا الِحكَمـــَة والـــّروَح اّلذي كاَن 

يَتكلَّـــُم بـــِه« )أع10:6(.

وفـــي هـــذا نســـتنجد بقـــوة هللا وعملـــه المعجزي، 
وقوة الدولة بجيشها وشرطتها ورجـــــــال القانون فيها، 
وقـــوة القانـــون نفســـه الـــذي يحكـــــــم علـــى َمـــْن يـــؤذي 

غيـــره ويخلـــص المجتمـــع منـــه ومـــن أمثاله. وســـبيلنا 
فـــي هـــذا بنشـــر روح الحـــب والوحدة، ونبـــذ الكراهية، 
وتقديـــم األمثولـــة الصالحـــة فـــي الحـــوار المجتمعـــي 
الهـــادئ، والتأثيـــر الروحـــي القـــوي بالصبـــر وطـــول 
بـــأن الحيـــاة أقـــوى مـــن  األنـــاة، والقناعـــة الداخليـــة 
المـــوت، والبعـــد عـــن الرغبـــة في االنتقام الشـــخصي 
الـــذي يحـــول المجتمـــع إلـــى غابـــة يـــأكل فيهـــا القوى 
الضعيـــف، والبعـــد أيًضا عن التكتالت الشـــريرة التي 
تـــؤّدي إلـــى إشـــعال الغضـــب بين األطراف فتشـــتعل 
البالد بطريقة تهدم الســـالم والهدوء والتنمية والبناء.

نعمـــة  بـــأن  يؤمـــن  المستنيــــــــر:  الفكـــــــر   +
ل الضعـــف إلـــى قـــوة أكثـــر مـــن أي  هللا تكفـــي لتحـــوِّ
الـــروح، ويرفـــض  إزهـــاق  يكـــره  فـــاهلل  حـــاد،  ســـالح 
القتـــل والعنـــف، ونعمتـــه تقـــّوي الضعيـــف لينتصـــر 
علـــى العنيـــف، وأقصـــد أن نعمـــة هللا عملـــت فـــي 
النبـــي موســـى فانتصـــر علـــى فرعـــون صاحـــب القوة 
الغاشـــمة، وفتـــح هللا للشـــعب بقيـــادة النبـــي موســـى 
البحـــر ليعبـــروا فـــي ســـالٍم وأمان بينما غـــرق فرعون 
وكل قوتـــه فـــي البحـــر األحمـــر، وهـــذا هـــو مصيـــر 
العنفـــاء القتلـــة، مثلمـــا حـــدث مـــع جليـــات الـــذي أراد 
قتل الناس فأعطى هللا داود النبي قوة ليقتله بوسائل 
بســـيطة من يد هللا وفوق قدرة داود. وببركة الشـــهداء 
ضحايـــا العنـــف ينتصـــر المجتمع علـــى العنف وَمْن 
يتبعـــه، بوحـــدة الجميـــع ضـــده، ندعـــو هللا مخلصيـــن 
أن يحـــّرر مجتمعنـــا مـــن العنـــف لتبقـــى القوة من هللا 

أقـــوى بكثيـــر جـــًدا مـــن العنف.

anbabenyamin@hotmail.com

ورد في ســـفر أيوب 
على فم الشــــــــاب القديس 
أليهــو بن برخئيل البوزي 
»ُقْلــــــــــُت: اأَليَّــــــــاُم َتَتَكلَّـــــُم 
ِنيـــــــَن ُتْظِهـــــُر  َوَكْثـــــــــَرُة السِّ
ِحْكَمـــًة. َوَلِكـــنَّ ِفـــي النَّـــاِس ُروًحـــا َوَنَســـَمُة اْلَقِديِر 

ُتَعقُِّلُهـــْم« )أي8:32(.
وهـــذا يعنـــي أن الـــروح العاقـــل الخالد الحر 
اإلرادة الـــذي أعطـــاه هللا آلدم فـــي بدايـــة خلقـــة 
البشـــرية، هـــو ضمـــن نســـمة القديـــر التـــي نفخها 
فـــي آدم كقـــول الكتـــاب »َوَجَبـــَل الـــرَّبُّ اإِلَلـــُه آَدَم 
ُتَراًبـــا ِمـــَن اأَلْرِض َوَنَفـــَخ ِفـــي َأْنِفـــِه َنَســـَمَة َحَيـــاٍة. 

َفَصـــاَر آَدُم َنْفًســـا َحيَّـــًة« )تـــك7:2(.
وليـــس ذلـــك فقـــط، بل قـــال أيًضـــا أليهو بن 
برخئيـــل فـــي نفـــس الســـفر: »ُروُح هللِا َصَنَعِنـــي 
وهـــو  )أي4:33(  َأْحَيْتِنـــي«  اْلَقِديـــِر  َوَنَســـَمُة 
هنـــا يقصـــد النفـــس الحيـــة أي حيـــاة الجســـد التي 
أُعِطيت أيًضا آلدم مع الروح العاقل عند خلقته.

لذلـــك يقـــول معلمنـــا بولـــــــــــس الرســـول فـــي 
رســـالته األولـــى إلـــى أهـــل تسالونيكـــــــــى: »َوِإَلـــُه 
ُســـُكْم ِبالتََّمـــاِم. َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم  ـــاَلِم َنْفُســـُه ُيَقدِّ السَّ

َوَنْفُســـُكْم َوَجَســـُدُكْم َكاِمَلـــًة ِبـــاَل َلْوٍم ِعْنـــَد َمِجيِء 
َربَِّنا َيُســـوَع اْلَمِســـيِح« )1تس23:5(. وهذا معناه 
أن اإلنســـان مكـــون مـــن روح عاقل ونفس حّية 

وجســـد. والنفـــس الحّيـــة تعني حياة الجســـد.
والـــروح والنفـــس تعبيـــران يتبـــادالن أحياًنـــا 
فـــي الكتـــاب المقدس. ولكن الروح البشـــري خالد 
أّما النفس الحّية فليســـت خالدة ألنها ال تســـتمر 

عندمـــا يموت الجســـد.
ومن أمثلة تبادل التســـمية )فقط( بين لقب 
»الــــــروح« ولقـــب »النفـــــس« مـــا ورد عن روح 
الســـيد المسيح البشـــري العاقل المتحد بالالهوت 

فـــي موضعين:
1- عندمـــا ســـّلم الـــروح علـــى الصليب في 
يـــد اآلب »َيـــا َأَبَتـــاُه ِفـــي َيَدْيـــَك َأْســـَتْوِدُع ُروِحي« 

)لو46:23(.
2- »اْلَمِســـيَح... ُمَماًتـــا ِفـــي اْلَجَســـِد َوَلِكْن 
وِح، الَِّذي ِفيِه َأْيًضـــا َذَهَب َفَكَرَز  ُمْحيـــًى ِفـــي الرُّ
ـــْجِن« )1بط91،81:3(. ِلـــأَلْرَواِح الَِّتـــي ِفي السِّ

وبالتبـــــــــادل مــــــــع لقــــــــــب »الـــــــروح« ولقــــب 
»النفـــس« الـــذي أوردنـــاه فـــي النصيـــن الســـابقين 
نجـــد أنـــه ورد في نبوة المزمور التي ذكرها أيًضا 

بطرس الرســـول في عظته يوم الخمســـين »أَلنََّك 
اَل َتْتـــُرَك َنْفِســــــي ِفـــي الجحيـــم. اَل َتَدَع قدوســـك 
َيـــَرى َفَســـاًدا« )مز10:15 )بحســــــــب الترجمــــــــة 
فـــإن  وبالطبـــع  أع27:2(.  أنظـــر  الســـبعينية(، 
روح الســـيد المســـيح هـــو الـــذي نزل إلـــى الجحيم 
مـــن ِقَبـــل الصليـــب، وهـــو الـــذي حّرر المســـبيين 
الذيـــن رقـــدوا علـــى رجـــاء الخـــالص، وهـــو الذي 
نقلهـــم إلـــى الفـــردوس الـــذي فتحـــه بقـــوة خالصه 
العجيـــب. فعبـــارة »اَل َتْتـــُرَك َنْفِســـي ِفي الجحيم« 
مقصـــود بهـــا »ال تتـــرك روحـــي فـــي الجحيـــم«، 
وُيفهم ذلك من ســـياق الحديث أو الحدث نفســـه. 
وقد شـــرح القديس بطرس هذه المســـألة فقال عن 
داود ومـــا قالـــه فـــي المزمور عن الســـيد المســـيح 
ِبَقَســـٍم  َلـــُه  َنِبيًّـــا َوَعِلـــَم َأنَّ هللَا َحَلـــَف  »َفـــِإْذ َكاَن 
َأنَُّه ِمْن َثَمَرِة ُصْلِبِه ُيِقيُم اْلَمِســـيَح َحَســـَب اْلَجَســـِد 
ِلَيْجِلـــَس َعَلـــى ُكْرِســـيِِّه. َســـَبَق َفـــَرَأى َوَتَكلَّـــَم َعـــْن 
ِقَياَمـــِة اْلَمِســـيِح َأنَّـــُه َلـــْم ُتْتـــَرْك َنْفُســـُه ِفـــي اْلجحيم 
َواَل َرَأى َجَســـُدُه َفَســـاًدا« )أع31،30:2( وأضاف 
قائـــاًل: »َفَيُســـوُع َهـــَذا َأَقاَمـــُه هللُا َوَنْحـــُن َجِميًعـــا 
ُشـــُهوٌد ِلَذِلـــَك« )أع32:2(. والمفهـــوم طبًعـــا أن 
قيامة الســـيد المســـيح كانت بعودة روحه البشري 
المتحـــد بالالهـــوت إلى جســـده المتحد بالالهوت 
الـــذي لـــم يـــَر فســـاًدا مع تحـــول هذا الجســـد غير 

الفاســـد إلـــى جســـد القيامـــة الروحانـــي الممجد.

 demiana@demiana.org
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والنضـــــــــج النفســــــي لــــــه عالمــــــات 
منها: كثيـــرة 

1- التفكير المنطقي 
2- التفكير الروحي

3- االسترشاد بأب االعتراف. 
٤- أخـــذ رأي أحـــد المتخصصيـــن في 
موضـــوع مـــا، كعلمــــــــاء النفـــس والصحـــة 
النفســـية واالجتمـــاع والقانـــون والعالقـــات 

العامـــة وغيـــر ذلك. 
5- نضـــج القـــرارات: بمعنـــى أن ينتـــج 
عـــن كل مـــا ســـبق مـــن قـــــــــرارات مدروســـة 
وناضجـــة وبّنـــاءة، تبنـــي اإلنســــــــان وأسرتـــــــه 
بـــــــــــــل وتبنــــــــــــي  وكنــسيــتـــــــــــــه ومجتمعـــــــــــــــه، 

اإلنســـانية جمعـــاء. 
لذلـــك نرجـــو مـــن إخوتنـــا الشـــباب مـــن 
الجنســـين أن يتعرفـــوا على هـــذه األمور، فال 
يتســـرعون فـــي االختيـــار، أو فـــي التورط في 
عالقـــات عاطفيـــة، كثيـــًرا مـــا انتهـــت إلــــــــى 

ومرارة. فشـــل 

ذكرنــــــــــــا العـــــــــــــــدد 
الماضــــــــــي إن هنـــــــــاك 
زوايـــا نضـــــــــج هامــــــــــــة 
يجـــب أن يتمتـــع بهـــــــــا 
كلٌّ مـــن الشـــاب والشـــابة، قبـــل التفكيـــر فـــي 
الروحـــي..  النضـــج  منهـــا  وذكرنـــا  الـــزواج 
ونســـتكمل موضوعنـــا عن النضج النفســـي:

معـــروف علمًيـــا أن الشـــاب والشـــابة في 
بـــدء المرحلـــة الجامعيـــة، يتطّلـــع كلٌّ منهمـــا 
بســـرعة نحو اختيار شـــريك الحياة، والتعرُّف 
علـــى الجنس اآلخر. ومعروف علمًيا وثابت 
أن هذه مجرد مرحلة في حياة الشباب ُتسّمى 
»مرحلة الجنســـية الغيرية العامة«، أي أنه 
يتطلـــع إلـــى الجنـــس اآلخـــر فـــي محـــاوالت 
متكـــّررة للتعرُّف عليه. وهكذا ال يســـتطيع أن 
يحـــّدد الشـــخصية المناســـبة لرحلـــة العمر في 
هذه المرحلة، ألنه يكون عادة ســـريع التقلُّب 

والتغيُّر من شـــخصية إلى أخرى. واألنســـب 
في هذه المرحلة أن يختلط الشـــباب في جو 
روحـــي مقـــدس، فيه فـــرص التعـــّرف العام 
علـــى الجنس اآلخر، دون تحديد شـــخصية 
مـــا، أو الدخول في عالقـــات عاطفية تضّر 
أكثر مما تفيد، تضّر الطرفين إذ ينشـــغالن 
عـــن بنيان نفســـيهما روحًيا ودراســـًيا، كما 
تضـــّر بســـمعة الفتاة إذ مـــن يضمن لنا أن 
هـــذا اختيار إلهـــي، بينما نحـــن في مرحلة 

»الجنســـية الغيرية العامة«؟!
ولكـــن فـــي آخـــر ســـنوات الجامعـــة، بل 
حتـــى بعـــد التخـــرج، يبـــدأ الشـــباب باالنتقـــال 
إلـــى مرحلـــة »الجنســـية الغيرية األحادية«، 
أي يســـتطيع -بالصـــالة والتفكير- أن يحّدد 
الشـــخصية الوحيدة التي يشـــعر أنها اختيار 
هللا لحياتـــه. وهكـــذا يكـــون قـــد نضـــج نفســـًيا 

التخـــاذ هـــذا القـــرار الخطيـــر، قـــرار العمر.
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التـــي نغتـــال بها إخوتنا هي ســـيف البغضة، 
وســـكين النميمة، وســـاطور اإلدانة، وطلقات 
الغضـــب النارية، ومســـدس الشـــتيمة، وحربة 
وبـــرودة  والخـــداع،  الغـــش  وقبلـــة  العثـــرة، 
اإلهمـــال والتجاهـــل، وســـم الخصام، وســـوط 
الغيرة والشـــك، وســـهم الحســـد، ومقصلة عدم 
الغفـــران. انظروا كيـــف بردت محبة الكثيرين 
كيـــف  أنظـــروا  الصعبـــة!!  األيـــام  تلـــك  فـــي 
انتشـــرت البغضـــة بيـــن األزواج بعضهم نحو 
بعـــض، واألبنـــاء نحـــو اآلبـــاء، واإلخـــوة نحو 
إخوتهـــم، والخـــدام بعضهم نحـــو بعض!! أال 
تشـــهد علـــى ذلـــك آالف القضايـــا المرفوعـــة 
فـــي المحاكـــم؟ أال تشـــهد علـــى ذلـــك آالف 
والخـــدام  الكهنـــة  يقضيهـــا  التـــي  الســـاعات 
لفـــض الخالفـــات األســـرية، والنزاعـــات فـــي 
الخدمـــة؟!! أال تشـــهد علـــى ذلـــك األحشـــاء 

المنغلقـــة بـــكل إصـــرار وتصميـــم؟!! 

ليتنـــا نســـتفيق جميًعا مـــن غفلتنا ونتوب 
قبـــل أن يمضـــي الزمـــان وُنحســـب مـــع القتلة 
المســـتوجبين نـــار جهنـــم!! أّمـــا نفـــس خـــادم 
الـــرب األميـــن األب الموّقـــر القمص ســـمعان 
ينّيحهـــا  أن  الـــرب  إلـــى  فنتضـــرع  شـــحاته، 
فـــي فـــردوس النعيـــم مـــع مصـــاف الشهــــــداء 
واألبرار، وأن يعّزي أســـرته وكل شـــعبه، وأن 
والمســـئولين  المصرييـــن  كل  ضميـــر  يوقـــظ 
البربريـــة  األعمـــال  لهـــذه  نهايـــة  ليضعـــوا 

اإلرهابيـــة. الوحشـــية 

لقـــد تأثرنـــا جميًعا 
المريـــع  بالحـــادث 
القمـــص  الستشـــهاد 
سمعان شحاته. وأكثـــر 
ما تأثرنــــــا بـــــه بشاعــــة المشهــــد الذي سمــــــح 
هللا أن يتـــــــم تصويــــــره. وبالتأكيد نحن واثقون 
مـــن أن أبانـــا القمص قد دخل إلى فرح ســـيده 
ُمكلَّـــاًل ظافـــًرا، وأن هللا ســـوف يطالـــب بـــدم 
هـــذا القديـــس الشـــهيد ليس من يـــد قاتله فقط، 
بـــل ومـــن أيـــدي مرشـــديه الذيـــن زرعـــوا فـــي 
عقـــل القاتـــل وقلبـــه ثقافـــة الكراهيـــة والعنـــف. 
يعاديهـــم  ويجعلونـــه  بـــاهلل  يغـــدرون  القتلـــة 
ألنهـــم ســـافكو دم وإرهابيـــون يحطمـــون حيـــاة 
اآلخريـــن. ال مكان للقتلة في الســـماء. هؤالء 
القتلة ليســـوا شـــهوًدا هلل، ألن الشهيد الحقيقي 
هـــو مـــن يموت ألجل إيمانـــه وليس من يقتل 
يســـفكون  الذيـــن  إيمانهـــم.  ألجـــل  اآلخريـــن 
الـــدم المســـيحي يفعلـــون هـــذا ألنهـــم يرهبـــون 
مـــن صليبهـــــــــم  فهـــم يرتعـــدون  المســـيحيين، 
ومسيحهــــــــــــم، فيفقــــــــدون عقولهـــــم ويصيرون 
كالوحـــوش الكاســـرة والذئـــاب المفترســـة عنـــد 
رؤيتهـــــــم عالمـــــــــة الصليـــب، ألن الشـــيطان 
الذي فيهم ال يستطيــــــع أن يقف أمام عالمة 
الصليـــب. يخافونهـــم ألنهـــم لم يدركوا بعد قوة 

المحبـــة المســـيحية.

أن  يفوتنــــــــا  ال  ذلـــك  إلـــى  باإلضافـــــــة 
نتعلـــم درًســـا شـــخصًيا من هـــذه الحادثة يخدم 
خـــالص نفوســـنا وبنياننا الروحـــي. فلو تأملنا 
موقـــف القاتل لوجدنا فيه بشـــاعة، ووحشـــية، 
وعــــــداوة.  وبغضـــة،  وتنكيـــاًل،  وإصـــراًرا، 
وبالتالـــي، يحمـــو غضبنـــا علـــى الرجـــل جـــًدا 
قبـــل  مـــن  النبـــي  داود  حمـــي غضـــب  كمـــا 
، إنَُّه  ونصـــرخ معـــه قائليـــن: »َحـــيٌّ هو الـــرَّبُّ
ُيقَتـــُل الرَُّجـــُل الفاِعـــُل ذلَك« )2صـــم5:12(. 
النبـــي  ناثـــان  صـــوت  يأتينـــا  هـــوذا  ولكـــن 
معلًنـــا لـــكل واحـــد فينـــا: »أنـــَت هـــو الرَُّجُل!« 

)2صـــم7:12(. 
الكتاب المقـــــــدس يعلن بوضـــــوح شديد: 
»ُكلُّ َمـــْن ُيبِغـــُض أخاُه فهو قاِتُل َنفٍس، وأنُتْم 
تعَلمـــوَن أنَّ ُكلَّ قاِتـــِل َنفـــٍس ليـــس لـــُه حيـــاٌة 
أبديَّـــٌة ثاِبَتـــٌة فيـــِه« )1يـــو15:3(. بل والســـيد 
المســـيح نفســـه يقـــول: »قـــد ســـِمعُتْم أنَّـــُه قيـــَل 
للُقَدماِء: ال تقُتْل، وَمْن َقَتَل يكوُن ُمســـَتْوِجَب 
الُحكـــِم. وأّمـــا أنـــا فأقـــوُل لُكـــْم: إنَّ ُكلَّ َمـــْن 
َيغَضـــُب عَلـــى أخيِه باِطـــاًل يكوُن ُمســـَتْوِجَب 
يكـــوُن  َرقـــا،  ألخيـــِه:  قـــاَل  وَمـــْن  الُحكـــِم، 
ُمســـَتْوِجَب الَمجَمـــِع، وَمـــْن قـــاَل: يـــا أحَمـــُق، 
يكـــوُن ُمســـَتْوِجَب نـــاِر َجَهنَّـــَم« )مت21:5-

22(. البـــد إًذا وأن يذّكرنـــا كل مشـــهد قتـــل 
وحشي بأننا نحن أيًضا قتلة!! وأسلحة القتل 
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أن تكـــــــــون دراســـــــــة عقليـــة فقـــــــط، بـــل يقترن 
فيهـــا العقل باإليمـــان وكالهما يكّمل اآلخر. 
وعمًقـــا  معرفـــة  أكثـــر  اإلنســـان  كان  فكلمـــا 
روحيًّـــا، كان أكثر بســـاطة واتضاًعـــا ووعًيا، 
مملـــوًءا محبـــة مـــن الـــروح القـــدس الـــذي هو 

روح المعرفـــة والفهـــم.
بالحكمـــة:  مقترنـــة  البســـاطة  حيـــاة 
»َفُكوُنـــوا  قائـــاًل:  المســـيح،  الســـيد  أوصانـــا 
َكاْلَحَمــــــــــــاِم«  َوُبَســـَطاَء  َكاْلَحيَّـــاِت  ُحَكَمـــاَء 
)مـــت16:10(. يقــــــــــــــول قداســــــــــة البابــــا 
شـــنوده الثالـــث: ]وال فصـــل بيـــن البســـاطة 
»كونـــوا  يقـــول  الـــرب  فالســـيد  والحكمـــة. 
بسطــــــاء... وحكمــــــــاء...« )مـــت16:10(. 
ليســـت البســـاطة إًذا عكـــس الحكمـــة. إنمـــا 
البســـاطة  التعقيـــد.  عكـــس  هـــي  البســـاطة 
والحكمـــة  حكيمـــة،  بســـاطة  المســـيحية 
المســـيحية بســـيطة، أي ال تعقيـــد فيهـــا. وقـــد 
الـــذكاء، ومـــع  يكـــون اإلنســـان فـــي منتهـــي 
األمـــور[  يعقـــد  ال  أي  بســـيط،  فهـــو  ذلـــك 
)خبـــرات فـــي الحيـــاة113(. لقـــد ذهـــب وراء 
أبشـــالوم »ِمَئَتـــا َرُجـــٍل ِمـــْن ُأوُرَشـــِليَم َقـــْد ُدُعوا 
َوَذَهُبـــوا ِبَبَســـاَطٍة، َوَلـــْم َيُكوُنــــــــــــــوا َيْعَلُمــــــــــــوَن 
َشـــْيًئا« )2صـــم11:15(، ذهبــــــــــوا ببســـاطة 
هـــذه  حكمــــــــــــة،  وبـــــــــــــدون  معرفـــة،  بـــدون 
ليست بساطة لكنهــــــــــــــــــا بسذاجـــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 
أبشـــالوم. جهـــة  مـــن  وبخبـــث  ناحيتهـــــــــــــم، 

بســـيطة  الحيـــاة  طريقـــة  كانـــت  كلمـــا 
خاليـــة مـــن التعقيـــد، والمظاهـــر المبالغ فيها، 
كلمـــا قـــادت اإلنســـان إلـــى الوصــــــــول لهدفـــه 
مـــن أقصـــر الطــــــــــرق. فبســـاطة القلـــب هـــي 
أن يكــــــــون هدفنـــــــــا هو هللا. البساطـــــــــة ســـر 
عالقـــات الــــــــود والحـــب بيـــن النـــــــــاس، فـــي 
حيـــــــــن عدم البســـاطة تنشـــيء قلًقا وخوًفا من 

اآلخريـــن، وبالتالـــي عـــدم محبـــة.

Sim-  البســـاطة
plicity هـــــي النقــــــــــاوة 
والصفــــــاء والشفافيــــــــــــــة 
واالستقامــــــــــــة، وهـــــــــــي 
عـــدم التعقيـــد أو التركيـــب، هـــي ضـــد الريـــاء 
المكـــر، فاإلنســـان  والمظهريـــة. وهـــي ضـــد 
الملتـــوي تجتاز فيه أفكاٌر كثيرة، وقد تناقض 

بعضهـــا، بينمـــا البســـاطة ليـــس فيهـــا ذلـــك.

البســـاطة مـــن صفـــات هللا: هللا كلـــي 
البســـاطة، فطبيعتـــه روح بســـيط. لذلـــك كلمـــا 
اقتنينـــا البســـاطة، زاد اقترابنـــا مـــن هللا، وهـــي 
التـــي تؤّهـــل اإلنســـان لالتحـــاد بـــاهلل، يقـــول 
مارفيلوكســـينوس أســـقف منبج: ]البســـطاء 
هـــم للـــرب، أما الماكرون هم أواٍن للشـــياطين 
فـــال تشـــتِه المكـــر ألنه أرض تلد شـــروًرا، أّما 

البســـاطة فهـــي حقـــل يلـــد البر[.

وأبناء هللا البد أن يعيشـــوا بالبســـاطة: 
لقـــد خلـــق هللا آدم وحواء في حالة من البراءة 
والبســـاطة، فقـــد »َكاَنـــا ِكاَلُهَمـــا ُعْرَياَنْيـــِن آَدُم 
)تـــك25:2(،  َيْخَجـــاَلِن«  اَل  َوُهَمـــا  َواْمَرَأتُـــُه 
وكان هدف الشيطان أن يفسد هذه البساطة، 
وقد أعادنا الســـيد المســـيح إلى حالة البساطة 
)2كـــو3:11(، وبهـــذا كانت البســـاطة ســـمة 
المؤمنيـــن فـــي الكنيســـة األولـــى، فقـــد »َكاُنوا 
َيَتَناَوُلـــوَن الطََّعـــاَم ِباْبِتَهـــاٍج َوَبَســـاَطِة َقْلـــٍب« 
ببســـاطة  يعيشـــون  كانـــوا  فقـــد  )أع46:2(، 
عالميـــة  وفلســـفة  بحكمـــة  وليـــس  الـــروح 

)2كـــو12:1(. 

البساطــــــة التي من الخـــــــارج: بساطة 
والمقتنيـــات،  والمســـكن  والمـــأكل  الملبـــس 
قائـــاًل:  الرســـول،  بولـــس  القديـــس  فيعلمنـــا 
»َفـــِإْن َكاَن َلَنـــا ُقـــوٌت َوِكْســـَوٌة َفْلَنْكَتـــِف ِبِهَما« 

)1تـــي8:6( 
البساطـــــة التي من الداخــــــــل: بساطة 
والنظـــر  الـــكالم  بســـاطة  مثـــل  الحـــواس 
مـــع  والقلـــب..  الفكـــر  والسمع،وبســـاطة 
ِلْلَخْيـــِر  الحكمـــة »َوُأِريـــُد َأْن َتُكوُنـــوا ُحَكَمـــاَء 
« )رو19:16(. البساطــــــــــة  ـــرِّ َوُبَســـَطاَء ِللشَّ
الداخليـــــــة تنبـــع مـــن اإليمـــان البســـيط: يقول 
اإليمـــان  تعريـــف  فـــي  مارفيلوكســـينوس 
البســـيط: ]ليـــس هـــو البـــالدة والخرافـــة، انمـــا 
اإليمـــان البســـيط هـــو فكـــر واحد بســـيط فريد 
إبراهيـــم  ُدِعـــي  مثلمـــا  يفحـــص،  وال  ُيســـمع 
وخرج تابًعا هلل، لم يفحص الصوت المنادي 
األصدقـــاء  وال  األقـــارب  تعقـــه  ولـــم  لـــه، 
المقتنيـــات وال أي شـــيء مـــن رباطـــات  وال 
فتركـــوا  الرســـل  ُدِعـــي  هكـــذا  البشـــرية... 
شـــباكهم وتبعوه )مـــر18:1([، ويقول أيًضا: 
]البســـاطة ســـابقة على اإليمان، ألن اإليمان 
هـــو ابـــن البســـاطة[ )ميمـــر عـــن البســـاطة(. 
ويقـــول مار أفرام الســـريانّي: ]ميـــزة اإليمان 
أّمـــا التقّصـــى والمعارضـــة فهمـــا  البســـاطة، 
ميزتـــا التكبُّـــر، الذى يبعد اإلنســـان عن هللا[. 
اإليمـــان البسيــــــط مقتـــرن بالمعرفة: 
ال  المسيحـــــــّي  اإليمـــان  أســـس  معرفـــة  إن 
تتعـــــــارض مـــع البســـاطة، مع مالحظــــــــة أن 
دراسة أســــــــس اإليمـــــــــان ليس من الممكـــــــــن 
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اســـتجبَت  وإذا  كبريـــاء.  وهـــذه  اتضاًعـــا؛ 
ســـريًعا فقد ُيحَســـب ذلك عجرفـــة منك. أّما 
إذا أخـــذَت األمر ببســـاطة فأطعَت متضًعا 

فهـــذا ســـلوك جيد.
خـــالل  يوحنـــا  القديـــس  ســـلك  هكـــذا 
يابًســـا  عـــوًدا  فـــروى  الرهبانيـــة،  مســـيرته 
صـــار شـــجرة عظيمـــة، وأمســـك بكلـــب فلم 
يكـــن إاّل ضبعـــة، وقبع تحـــت قدمي معلمه 
اثنتي عشـــرة ســـنة دون تذمُّر أو تململ أو 
فحـــص، وفـــي النهايـــة لم يكن مـــن أبيه إاّل 
أنـــه أمســـك بيـــده ُمســـلًِّما إّيـــاه إلـــى الشـــيوخ 
قبيل نياحته قائاًل: »تســـلموا هذا مّني فهو 

مـــالك وليـــس إنســـاًنا.«
بركة صالته فلتكن معنا. آمين

المواقــــــــف  مــــــــــن 
التي أّثرت فّي خــــــالل 
لسيــــــــــــرة  مطالعتـــــــــــــي 
القديـــــــــــس يحنـــــــــــــــــــس 
القصيـــــــــــــر، هـــو قبولـــه أن يشـــرب مـــن يـــد 
شـــيخ كبيـــر كان يمـــّر بالمـــاء بيـــن اإلخـــوة 
اســـتحى  وبينمـــا  الطعـــام،  تناولهـــم  أثنـــاء 
الجميـــع مـــن أن يأخـــــــــذوا المـــاء مـــن يـــد 
الشـــيخ، َقِبـــل القديـــس منـــه ذلـــك ببســـاطة. 
فلّمـــا ُســـئل أجـــاب: إننـــــــــي أردُت أن ينـــال 

بســـببي أجـــر كأس المــــــــاء البـــــــــارد، وقــــــــد 
أرّده. أن  استحيــــــــُت 

وهـــو منهـــج راٍق أن تأخـــذ بشـــكر مـــن 
يـــد أحـــد، وأن ال ُتســـبِّب حرًجـــا لشـــخص 
يأمـــل فـــي أن تســـتجيب لبـــادرة الحب منه، 
وأن تأخـــذ منـــه على ســـبيل االتضاع، وأن 
ال تفحـــص كثيـــًرا فـــي األمـــر وهـــو يقـــف 

مقابلـــك ملتمًســـا أن تســـتجيب لـــه.
إنـــه أمـــر يتكـــّرر مـــع كثيريـــن، حيـــن 
يقدمـــك أحدهـــم لتمّر أمامه، فإذا اســـتعفيَت 
كثيـــًرا فقـــد أصـــررَت علـــى أن تبـــدو أكثـــر 
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يتســـــاءل البعــــــض عن معنى اآلية الموجـودة 
فـــي ِســـفر الجامعـــة، التـــي تقـــول: »ألن في كثــــــرة 
الِحكمــــــة كثــــــــرة الغـــــّم، والـــذي يزيـــد علًما يزيد 
ُحزًنـــا« )جا18:1(.. فهـــل الِحكمة والِعلـــم ُيزيدان 
ـــا وُحزًنا؟ َأم ما هــــــــــــــــو المقصـــــــــــود  اإلنســــــــــــــان َغمًّ

بهـــذه اآلية؟!!
م صـــورة صادقة للبشـــرية  + فـــي الحقيقـــة إّن ِســـفر الجامعـــة ُيقـــدِّ
البائســـة التـــي انفصلت عـــن هللا بالخطيَّة، ففقد كلُّ شـــيء معناه وصار 
ا، بحســـب شـــهادة هللا نفســـه  باطاًل.. ففي البداية كان كّل شـــيء حســـًنا جدًّ
)تـــك1(، ولكـــن بعـــد أن ســـقطت الخليقـــة في قبضة الشـــيطان الذي أفســـد 
كّل شـــيٍء وصـــار يتلـــذَّذ بمعانـــاة اإلنســـان، ويتفّنن في ابتكار أمور الشـــّر 
التـــي تجعلـــه يتأّلـــم باســـتمرار، صـــار العالم الجميل الذي خلقه هللا مشـــّوًها 
بالكثيـــر مـــن الصراعـــات والكـــوارث واألحـــداث الُمفِجعـــة.. وأخـــذ المـــوت 

يبتلـــع الجميـــع فـــي جوفـــه الواحد تلـــو اآلخر..
ـــد والفـــداء بداية  ولهذا كــــــــان مجــــــــيء الســـّيد المسيـــــــــح بالتجسُّ
جديـــدة للبشـــرّية، فأنـــار الحيـــاة والخلــــــود مـــّرة أخـــرى، وأعـــاد لـــكّل شـــيء 
معنـــاه األصيـــل الُمفـــِرح.. فصـــار هـــو رأس الخليقـــة الجديـــدة التـــي دخَلْت 

بالمعمودّيـــة فـــي عضويـــة جســـده وملكوتـــه الَمجيـــد..
+ مـــا يقولـــه ســـليمان الحكيـــم في هذا ِســـفر الجامعة هو لســـان 

حـــال البشـــرّية بعد الســـقوط وقبل مجـــيء المخلِّص..!
+ الحكمـــة هنـــا فـــي هـــذه اآليـــة المقصود بهـــا الحكمـــة األرضّية 
والمعرفـــة األرضّيـــة الُمنفصلـــة عـــن شـــركة هللا، وهـــي التـــي وصفهـــا 
اإلنجيـــل بــــأّنها »ليســـت هـــذه الحكمـــة نازلـــة ِمـــن فوق بل هـــي أرضّية 
ـــا وحزًنا إذ  نفســـانيَّة شـــيطانيَّة..« )يـــع15:3(.. فهـــذه الحكمـــة تولِّد غمًّ

أّن فيهـــا »غيـــرة وتحزُّب وتشـــويش« )يـــع16:3(.
+ وهـــذا مـــا نـــراه باســـتمرار عندمـــا نتعـــّرف علـــى أخبـــار ومشـــاكل 
وصراعات العالم، وكيف يدبِّر الناس شـــروًرا لبعضهم، وكيف يســـتعملون 
الحيلـــة والدهـــاء والعنـــف.. فهـــذه األمور تزيدنـــا َغمًّا وُحزًنـــا.. أّما األخبار 
الســـاّرة فهـــي فـــي انفتـــاح قلوبنـــا على محّبة المســـيح الصادقـــة والتلذُّذ بها، 

ـــل في كلماتـــه الحّية.. والتمتُّـــع برعايتـــه، والتأمُّ
+ الِعلـــم فـــي هـــذه اآليـــة ليـــس هـــو معرفـــة هللا ومعرفـــة الخيـــر 
والِخبـــرات الروحّيـــة، بل هو خبرات الشـــّر والمعلومات التي ُتعكِّر ســـالم 
النفـــس وتشـــوِّش الفكـــر وُتحـــِزن القلـــب.. والعجيـــب أّن بعـــض النـــاس 
يســـعون نحـــو المزيـــد مـــن هـــذا الِعلم الضاّر، فيســـألون بشـــغف عن أخبار 
وأمـــور شـــخصّية ال تخّصهـــم! أو يحاولـــون معرفـــة أســـرار وتفاصيـــل ال 
تفيدهـــم بـــل ُتحِزنهـــم، وأحياًنـــا ُتعثرهـــم وتـــؤذي عالقتهم باهلل ونقـــاوة قلوبهم 
وتفكيرهـــم..! وقـــد يندمـــون أّنهـــم عرفوا مثـــل هذه المعلومـــات، ويتمّنون أن 
يعودوا إلى بساطتهــــــــم ونقاوتهـــــــــم األولــــــى، ولكــــــــن بعــــــــد فوات األوان..!
+ يقول القديس مارإسحق السرياني إّن »محّبة الِعلم غير الُمَملَّحة 
بُحـــّب يســـوع وِفعـــل الروح القدس، هـــي غريبة عن العالـــم الجديد، وهي 
ليســـت لهـــا الُقدرة على قطـــع اآلالم )إزالة الخطّية( مـــن النفس«.. لذلك 
هـــي تضـــّر اإلنســـان وُتتِعُبـــه وال تكـــون ســـبَب فـــرٍح لـــه.. بـــل تنحـــرف بـــه 
بعيـــًدا عـــن الحيـــاة الحقيقيـــة.. ولعّل هذا ما يوّضحه القديس بولس الرســـول 
عندمـــا قــــــــال: »الِعلـــم َينُفخ ولكّن المحّبة تبني« )1كـــو1:8(، بمعنى أّن 
معرفـــة األمـــور األرضّيـــة قـــد تّتجه لتغذية الـــذات، فينتفخ اإلنســـان ويتكّبر، 
وبالتالـــي يتعّطـــل عمـــل الروح القدس فيه.. أّما المحّبة فهي التي تبني حياة 

المؤمنين في الكنيســـة..
مـــن أجـــل هـــذا لنســـعى بـــكّل قلوبنـــا فـــي طلـــب المحّبـــة وممارســـتها، 
أفضـــل مـــن َجمـــع المعلومات واألخبار التي قد ُتحـــِزن قلوبنا وتعكِّر َصفو 

شـــركتنا مع هللا.

fryohanna@hotmail.com
»َوَلمَّا َكِمَلْت َأيَّاُم ِخْدَمِتِه َمَضى ِإَلى 

َبْيِتِه« )لو23:1(

شكر وذكرى األربعين
لشيخ كهنة كنيستي السيدة

العذراء مريم والمالك ميخائيل بنقادة

القمص أيوب القمص 
مرقس األسقف

تتقدم األسرة بالشكر لكل من كان
له تعب في تقديم العزاء والمواساة 

وتخص بالشكر
قداسة البابا 

األنبا تواضروس الثاني
وأصحاب النيافة
األنبا بيمن

واألنبا كيرلس
واألنبا كاراس
واألنبا يوساب
واألنبا يواقيم

واآلباء الرهبان واآلباء الكهنة 
وكل الشعب

وُأقيم القداس اإللهي 
علي روحه الطاهرة 

بكنيسة السيدة العذراء مريم
والمالك ميخائيل بنقادة يوم

الجمعة الموافق 2017/10/20م
تلغرافًيا: 

هاني ومتى القمص أيوب - نقادة

»طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب
ليسكن في ديارك إلى األبد«

شكر وذكرى األربعين 
لألم الفاضلة الغالية

يلىل فؤاد حنا
مدير إدراة بمنطقة 

حدائق القبة التعليمية سابًقا
زوجة األستاذ إميل جورجي
وكيل مدرسة ناصر الثانوية 

بشبرا سابًقا
ووالدة الدكتورة ماريان بوالية تكساس

وتريزيان بوالية فيرجينيا 
واألستاذ مينا كيرلس

وشقيقة األستاذ الدكتور فيكتور 
األستاذ بجامعة السوربون بباريس 
والمهندسة سميرة بوالية فيرجينيا

والمهندس سمير 
بالشركة الدولية للبترول سابًقا

تشكر األسرة كل المتفضلين 
بمواساتها وتدعو 

األهل واألحباء لحضور 
القداس اإللهي لروحها الطاهرة
في مصر التاسعة صباًحا 
يوم السبت 2017/11/4م

بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة
وفى فرنسا الثامنة والنصف 

صباح 2017/11/4م 
بكنيسة المالك ومارجرجس بباريس 

وفي أمريكا صباح السبت 
2017/11/11م 

بكنيسة البابا كيرلس بفرجينيا

مكتبة المحبة بشبرا
تزف إلى السماء

تماف مريم
رئيسة دير السيدة العذراء 

للراهبات
بحارة زويلة والنوبارية

نياًحا للروحها الطاهرة 
في فردوس النعيم

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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الحيــــاة هـي هبـــة 
هللا لإلنسان، من أجــــل 
هـــذا ُخلق. وقـــد جاءت 
طريقـــة خلقــــــة اإلنســـان 
المقـــدس  الكتـــاب  فـــي 
لتعّبـــر وتؤكـــد أن الحيـــاة مـــن ُصنـــع هللا، فهـــو 
مخلـــوق علـــى صـــورة هللا ومثالـــه. لذلـــك ُخلـــق 
من تراب األرض، ثم نفخ هللا فيه نســـمه حياة 
فصار آدم نفًسا حية. إنها النفخة اإللهية، سّر 
الحيـــاة ومصدرهـــا. وعلـــى هذا صـــارت الحياة 
عطيـــة هللا، يهبهـــا لإلنســـان ويمنحهـــا لخليقتـــه 
متـــى شـــاء ولمن أراد. ولذلـــك فبالرغم من تقدم 
العلـــم ولكنـــه فشـــل فـــي أن يهـــب الحيـــاة، ولـــو 
لخليـــة واحـــده صغيرة. فـــي أعظم معامل القرن 
الواحـــد والعشـــرين، لـــم يســـتطع العلمـــاء تخليق 
اآلالف  وكأن  ديمومتهـــا.  حتـــى  أو  الحيـــاة، 
الذيـــن يموتـــون ويولـــدون كل يـــوم، هـــم رســـاله 
واضحـــة، أن الحيـــاة هـــي بيد هللا وحده. ولذلك 
عندمـــا تجـــّرأ قاييـــن وقـــام وقتـــل هابيـــل، لم 
يتـــرك هللا األمـــر دون أن يعّبـــر بوضـــوح أن 
ســـلب حيـــاة اإلنســـان هـــو ســـلب لحق هللا، 
الـــذي بيده وحـــده ســـلطان الحيـــاة والموت. 
لذلـــك خســـر قاييـــن ما هو أصعـــب، فقد معنى 
الحيـــاة وجودتهـــا، فصـــار هائًمـــا هارًبـــا علـــى 
وجهـــه. وصـــار كالم هللا الواضح أن دم هابيل 
يصـــرخ، وبأعلـــى صوتـــه، ليختـــرق الســـموات 

ضـــد كل مـــن ينتـــزع حيـــاة األبرياء. 

وفـــي نامـــوس موســـى، وضـــع هللا قوانيـــن 
صارمـــة تحـــّرم وتجـــّرم القتـــل وســـلب الحيـــاة. 
قوانيـــن تؤكـــد أن مـــن يســـلب حياة إنســـان فهو 
باألحـــرى ال يســـتحق الحيـــاة. ووضـــع هللا مدن 
الملجـــأ كمـــكان للهرب، حتـــى يلجأ لها المذنب 
من ولي الدم إلى أن يجري القضاء الشـــرعي. 
ونفـــوس الذيـــن تحـــت المذبـــح تؤّكـــد، أن عـــدل 
هللا وقضاءه واضحان وصارمان ضد كل من 

يســـلب حيـــاة الناس. 

لكـــي  للحيـــاة.  اإلنســـان  هللا  خلـــق 
يحيـــا فـــي هـــذا العالـــم، يعطية معنـــى وهدًفا 
ورســـالة، يحفظه ويشـــّكله ويقدســـه. فحياتنا 
فـــي العالـــم جـــزء أساســـي من قصـــد هللا، تمّهد 
لنـــا الطريـــق لمـــلء الحيـــاة واســـتمرارها لألبـــد. 
لذلـــك المســـيحي يحيـــا فـــي العالـــم وال يهـــرب 
بـــه. ألنـــه يعلـــم  منـــه، أو يحتقـــره ويســـتهين 
أن العالـــم قـــد ُوِضـــع فـــي الشـــرير، ودور 
اإلنســـان أن يحـــّرره بروح المســـيح الســـاكن 
بـــه. العالم مليء بالظلمة، ودور المســـيحي 
أن ينيـــره باإلنجيـــل، العالـــم يجنـــح للماديـــة 
واالســـتهالكية واألنانية، ودور اإلنســـان أن 
يروحنـــه ويغّيـــره للفعاليـــة واالنفتـــاح علـــى 

اآلخـــر بحـــب وعطـــاء بال حـــدود. 

العالـــم ويأســـره  فـــي  يعمـــل  الشـــيطان 
يحيـــا  والمســـيحي  والمـــوت،  الفســـاد  نحـــو 

فـــي العالـــم ويـــرده نحـــو البر، مـــلء الحياة، 
نحـــو المســـيح. حتـــى االتجـــاه الرهبانـــي ليس 
خروًجـــا مـــن العالـــم، ولكنـــه دخـــواًل إلى حضن 
هللا حتـــى يتقـــدس العالـــم. واألعمـــال النســـكية 
ر من األهـــواء واألنانية  هـــي فـــي حقيقتها تحـــرُّ
والفرديـــة والســـطحية. فال يجعل اإلنســـان ذاته 
مركًزا للخليقة، يســـتخدمها ويســـتهلكها لحساب 
أهـــواء الجســـد وميولـــه الخاطئـــة. لهـــذا أحـــب 
بولـــس الحيـــاة وفّضلهـــا علـــى المـــوت مـــن 
أجـــل المســـيح. وجاهـــد وتعـــب، ووقـــف في 
وجـــه الظلم، وطالـــب بحقوقه، ورفع شـــكواه 
الـــى قيصر، ورفـــض أن ُتســـَلب منه حقوقه 
كمواطـــن رومانـــي. ولكـــن هـــو نفســـه أيًضـــا 
الـــذي اختـــار »المـــوت« وفّضله علـــى الحياة، 
من أجل أن تســـتمر الحياة في ملئها وعمقها، 

أي فـــي المســـيح. 

فـــي الحقيقـــة، ما يهمنا ويشـــغلنا ليس هو 
الحياة أو الموت، ولكن الرب يســـوع المســـيح؛ 
هـــو هدفنـــا. إن تمتعنـــا بالحيـــاة علـــى االرض، 
نتمســـك بهـــا، ونحيـــا للمســـيح وألجلـــه، نـــؤدي 
وإن  لـــألرض.  وملـــح  للعالـــم  كأنـــوار  دورنـــا 
ُعـــِرض علينـــا المـــوت ألجـــل اســـمه، نمـــوت 
لكـــي نحيـــا معـــه إلـــى األبد. فـــان عشـــنا نكون 
لـــه، وإن متنـــا نحيـــا معـــه. لذلـــك عندمـــا نقبل 
المـــوت ونســـتقبله بفـــرح، ليـــس ألننـــا نحب 
المـــوت أو نســـتعذبه، أو الننـــا نكـــره الحياة 
ونرفضهـــا، ولكننـــا نحـــب المســـيح وال نقبـــل 
غيـــره اســـًما ُندعـــى بـــه، وإلًها نعبد ســـواه.

fribrahemazer@hotmail.com

الخـــــــــــادم:  أخـــــــــــي 
أن  ينتظـــر  ال  المخـــدوم 
يســـمع منك درًســـا بل أن 

يـــراك أنـــت درًســـا..
هللا ســـمح بالتنـــوع، 
وجعـــل بيننـــا مواهـــب كثيـــرة كمـــا ذكـــر معلمنـــا 
بولـــس الرســـول: »فأنواُع َمواِهـــَب َمْوجوَدٌة، ولكن 
الـــّروَح واِحـــٌد« )1كـــو4:12(، فقـــد ســـمح هللا أن 
يختـــار األنبيـــاء مـــن مختلف الثقافـــات والطبقات 
والوظائـــف واالهتمامـــات واألماكـــن، وجعـــل من 
تباينهـــم أكبـــر منفعه لخدمة رســـالتهم اإللهية، إذ 
مّكنتهم من توصيل رســـالتهم لكل إنســـان، لذلك 
ســـتجد النبـــي الباكـــي والنـــاري والهـــادئ والقائـــد 

و... وهللا يســـتخدم هـــذا وذاك.
+ فقـــد رأينـــا موســـى النبـــي الـــذي لـــم يكـــن 
متكلًمـــا بارًعـــا ولكـــن هللا أّكـــد لـــه دعوتـــه قائـــاًل: 
اذَهـــْب  فـــاآلَن  فًمـــا؟...  لإلنســـاِن  َصَنـــَع  »َمـــْن 
وأنـــا أكـــوُن مـــع فِمـــَك وأَُعلُِّمـــَك مـــا تَتكلَّـــُم بـــِه« 

)خـــر10:4(. وعندمـــا بقي موســـى متشـــّكًكا في 
قدرته، ســـمح ألخيه هارون بأن يرافقه ألنه كان 
فصيـــح اللســـان... اعلـــم عزيـــزي الخـــادم أن هللا 
قـــد يهبـــك أو يهب من حولك القـــدرات والمواهب 
التـــي تحتاجهـــا خدمتـــه، يكفـــي أن تكـــون تّواًقـــا 
لخدمتـــه، وهـــو ســـيعمل بمـــا لديـــك ويكمـــل بمـــن 
القمـــص  المتنيـــح  أبينـــا  مـــن  تعلمنـــا  حولـــك. 
ميخائيـــل إبراهيـــم منهًجـــا رائًعـــا نتمنـــى أن نـــرّدده 
فـــي قلوبنـــا دائًمـــا: »ليتمجـــد هللا بي أو بغيــــــري، 

ـــل بغيـــري«. وُيفضَّ
+ رأينـــا فـــي التالميـــذ االثني عشـــر واآلباء 
الرســـل تنوًعـــا وتبايًنـــا. فليس من مجـــال للمقارنة 
بيـــن بطـــرس وبولـــس ويوحنـــا، بـــل باألحـــرى أن 
نبارك هللا الذي عمل بهم واســـتخدمهم ورأى في 
تنوعهم منفعة لخدمة وانتشـــار ملكوته السماوي، 
فـــكلٌّ لـــه مذاقـــه الخـــاص وأســـلوبه المميـــز الـــذي 
يؤثـــر فـــي فئـــة ســـامعيه. نتعجب لمعلمنـــا بولس 
الرســـول صاحـــب القلب الناري فـــي خدمته حين 

إَلـــى  ِجئـــُت  َلّمـــا  بغيـــر خجـــل: » ولكـــن  يقـــول 
تـــرواَس، ألجـــِل إنجيـــِل الَمســـيِح، وانَفَتَح لي باٌب 
، َلـــْم تُكْن لـــي راَحٌة فـــي روحي، ألّني  فـــي الـــرَّبِّ
عُتُهْم فخرجُت إَلى  َلـــْم أِجـــْد تيُطَس أخي. لكن ودَّ
الخـــادم  بولـــس  )2كـــو13،12:2(.  َمِكدونيَّـــَة« 
الغيـــور صاحـــب القلـــب الملتهـــب، الـــذي انفتـــح 
لـــه بـــاب فـــي الـــرب للكـــرازة التـــي هـــو موضـــوع 
ألجلهـــا، لـــم يحتمـــل غياب أخيه تيطـــس، بالرغم 
مـــن قـــوة شـــخصيته ومعامـــالت هللا العجيبـــة في 
حياتـــه وخدمتـــه! هكـــذا يليـــق بالخـــادم ليـــس فقط 
أن يتعـــاون مـــع إخوتـــه الخـــدام، وإنمـــا ال يطيـــق 
العمـــل بدونهـــم! الهـــدف من مســـاعدة اآلخر هو 
نمـــو اآلخر ولـــو بتقديم بعض التضحيات.. فكم 
مـــن إنســـان احتـــاج فـــي بدايـــة الطريـــق إلى آخر 
الكنيســـة وآبائهـــا  تاريـــخ  يســـاعده؟ وإن درســـت 
ومعلميهـــا وبطاركتهـــا، ســـتدرك عظمـــة وســـخاء 
زمـــان  كل  فـــي  الكنيســـة  يقـــود  الـــذي  هللا  روح 

بحســـب مـــا تحتاج..
هللا يعمل في كل أحد وبكل أحد ويستخدم 
القدرات والمواهب والتنوع لصالح مجد خدمته.. 
ليتنـــا ال نرفـــض أحًدا وال نحتقر أحًدا، فاهلل 

يريـــد أن يعمل بالقليل وبالكثير.

 fatherantoniosfahmy@gmail.com
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يمتلـــــــــــــئ الكتــــــــــــاب 
المقــــــــــــــــدس بأصـــــــــــــــــوات 
صرخـــــــات.. صرخــــــــــــــات 
المتعبيـــــــــــن وصرخــــــــــــات 
الظالميـــــــــــــن، صرخــــــــــات 
مقبولـــة وصرخات مرفوضـــة.. وصرخات متوقعة 
جـــًدا وأخـــرى لـــم يكـــن أحـــد يتوقعهـــا ذات يـــوم! 
صرخـــة فـــي وقتهـــا تماًمـــا وأخـــرى بال صـــدى بعد 
فـــوات األوان! صرخـــــــــة جلبـــت لصاحبهـــا شـــفاء 
وصرخـــة أخيــــــــــــرة بسطـــــــــــــــت علــــــــــــــــــى العالـــــــــــــــم 

وإيماًنا.. غفراًنـــا 
صـــرخ بطـــرس الرســـول وهـــو فـــي منتصـــف 
البحـــر، واقًفـــا على المـــوج.. كان الماء بارًدا رطًبا 
ولكنـــه صلـــب كالزجاج، وهو يقـــف فوقه، بمعجزة 
تحمـــل مـــن المعنـــى أكثـــر كثيًرا مـــن الواقع.. كان 
يمشـــي علـــى المـــاء بخطـــوات تنتهـــر الخـــوف من 
العالم ومن ضيقاته وغدره، وبإيمان مســـنود على 

األمر »تعـــاَل« )متى14(. 
ولكنـــه نظر حوله فتشـــكك وخاف.. واختفى 
مـــن اذنـــه صـــوت الـــرب »تعـــاَل« وتعالـــى صوت 

المـــوج والريح.. 
وتأتـــي الصرخـــة في الوقت المناســـب: »وإذ 
ابتـــدأ يغـــرق«، فلـــم يســـبح نحـــو الســـفينة، ولكنـــه 
رفـــع صوتـــه في اللحظة المناســـبة »صـــرخ قائاًل: 
يـــا رب نجنـــي«،  فمـــد الـــرب يده وعاتـــب اإليمان 
مـــرة  الرســـول  بطـــرس  ووقـــف  بلطـــف..  القليـــل 
أخـــرى.. علـــى المـــاء.. ممســـًكا بيد الـــرب! صرخ 

فـــي الوقـــت وقبـــل فـــوات األوان!

مـــــــــن بعيــــــــــد بــــــــــــدا 
الرجـــل وكأنه مجنــــــــــوٌن! 
كان يحــــــــــــرك يــــــــــــده فـــي 
الهـــواء، ويمســـك بحجارة 
ليقذفها بقوة إلى الجهـــــــــة 
المقابلـــة للســـهل الضّيـــق. لم ُتِصـــب الحجارة أيًّا 
مـــن الرجـــال الموجوديـــن علـــى الجهـــة األخـــرى، 
لكن ســـبابه وكل ما نطق به كان كســـهام راشـــقة 

فـــي آذان الرجـــال جميًعـــا، والملـــك ايًضـــا!
كيف يجرؤ هذا على ســــــب الملك؟! كيف 
يتهـــم الملـــك المحبـــوب بأنـــه رجـــل دمـــاء، رجـــل 
بليعـــال؟! كيـــف اســـتحل لنفســـه أن يتلـــو حكًمـــا 
كمـــا لـــو كان بفـــم هللا: بأن ضيقة الملـــك الحالية 
مـــا هـــي إاّل انتقـــام هللا منـــه ألنـــه »اغتصـــب« 

الُملـــك مـــن شـــاول الملك الســـابق!
حمي غضب »ابن صرويـــــه« خادم الملك 

الوفي، قال: »سأذهب ألقتله!«

وفيمـــا الســـيد المســـيح مجتـــاز.. علم رجالن 
أنهـــا  وفّكـــرا  مـــن طريقهمـــا،  يعبـــر  أنـــه  أعميـــان 
فرصتهمـــا للخـــالص، للنجـــدة مـــن عالـــم الظـــالم 
والجهـــل، مـــن مـــرار الحاجـــة الدائمة إلى شـــخص 
ليقودهما، فرصة لتســـتدفئ العيون بأشعة الشمس 
والنـــور، وتبتهـــج برؤيـــة األشـــياء علـــى حقيقتها ال 
كمـــا يصورهـــا الخيـــال.. فصرخا صرخـــة الفرصة 
الوحيـــدة لئـــال يعيشـــا عمرهمـــا كلـــه فـــي ظـــالم.. 

»ارحمنـــا يـــا ابـــن داود«. 
صرخـــا مًعـــا، فكان صوت أحدهما تشـــجيًعا 
لآخـــر مـــن أجـــل االســـتمرار.. كأنهمـــا يتشـــّبثان 
أعيننـــا«.. صرخـــة  تفتـــح  لـــم  مـــا  نطلقـــك  »لـــن 

واإلصـــرار.. التمســـك 
وبعد مشوار طويل.. بصرخات.. يستجيب 
الرب يســـوع بعدما اختبر لجاجتهما وإصرارهما.. 
لمـــس أعينهمـــا قائـــاًل: »بحســـب إيمانكمـــا يكـــون 
لكمـــا« )متـــى9(، وكأنمـــا يعلـــن للجمـــع أن خلـــف 

الصرخـــات.. إيمـــان جميل!
وصرخـــة غيـــر متوقعة.. من امـــرأة فينيقية، 
ســـورية، مـــن خـــارج الشـــعب المقبـــول، ممن يظن 
النـــاس أنهـــا ال تستحـــــــــــق، وجـــرت األعـــراف أن 
ال ُيســـتجاب لهـــا طلبـــة وال ُيعطـــى لهـــا خبــــــــــز، 
آخـــرون أحـــّق بالخبـــز وبالخيـــر وبالرحمـــة منهـــا! 
ولكنهـــا صرخـــت وتضرعـــت، إذ ليس لهـــا رفاهية 
االعتـــزاز بالنفـــس، فابنتهـــا »مجنونة جًدا«.. أتت 
وســـجدت )متى15(. صرخت بصوتها وبمنطقها 
وحكمتهـــا.. صرخــــــــت بالتواضـــع الـــذي يفتـــح كل 
األبـــواب ويزيـــل كـــــــــل العواقــــــــــــب.. لم تستحـــــــــــق 

فمـــا كان مـــن الملـــك إال أن نهاه بحزم عن 
أن يفعـــل.. »اتركـــه فـــإن الـــرب قـــد قـــــــــــال لـــــــــه: 

ســـب داود«...
أفواههـــم  الملـــك  ورجـــال  الخـــادم  وفغـــر 
بيـــد  إنمـــا مســـحك هللا  دهشـــة.. »إنـــه كاذب!! 
صموئيـــل النبـــي ملـــًكا بحســـب قلبـــه، مـــا انـــت 
بمغتصـــب ملـــًكا، بـــل ظللـــت هارًبـــا مـــن بطـــش 
شـــاول زماًنـــا، وأنـــت الملـــك بعـــد ان ُرِفـــض مـــن 
هللا.. ال يمكن أن نتركه يهين ملكنا المحبوب!«
أّمـــا الملـــك داود، فقـــد بـــدا هادًئـــا.. في تأٍن 
كـــّرر نفـــس الكلمـــات.. »إن كان ولـــدي الـــذي 
من أحشـــائي خرج، يطلب نفســـي، أفال يشـــتمني 
هـــذا البنيامينـــي؟!.. اتركـــوه.. الـــرب قـــد قال له: 

ســـب داود..«
لـــم يكـــن داود هـــو نفـــس الرجل الـــذي كانه 
منـــذ بضعـــة ســـنوات، الـــذي ثـــار وأراد أن يفتـــك 
بنابـــال الكرملـــي حينمـــا بحماقـــة تجاســـر عليه..

صرختهـــــــــــا االستجابــــــــــة فقــــــــــــــــط، بــــــــل المـــــــــــدح 
إيمانها.. لعظيـــم 

وتلـــك الصرخـــة الصامتة، مـــن رجل أبرص 
نجـــس! صرخـــة الســـجود الصامـــت.. مـــن القلـــب 
الـــذي اعتـــاد أن يكـــون وحيـــًدا، معـــزواًل ومنبـــوذ! 
)مرقـــس1(..  تطهرنـــي«  أن  تقـــدر  أردت،  »إن 
ومـــن كثـــرة مـــا كان الرجـــل غيـــر مرغـــوب فيـــه، 
ظـــن أن صرختـــه ال يريدهـــا الرب يســـوع، صرخة 
مرفوضـــة، ولكـــن الـــرب أرادهـــا.. أراد الصرخـــة 
الصامتـــة »فتحنـــن«، و»مـــد يـــــــــــده« و»لمســـه«، 

وقـــال لـــه: »أريـــد فاطهـــر«.
أّمـــا عـــن تلـــك الصرخــــــــــات التـــي ال ُتســـَمع 
)إر11:11(، واألصوام التي ال ُتقَبل، والكثيرون 
الذيـــن قالـــوا: »يـــــــــا رب يـــــــا رب، أليـــس باســـمك 
تنبأنـــا«.. صرخــــــــــــة الظالميــــــــــن والمرائيـــن ومـــن 
أغلقـــوا قلوبهم علـــــــــى المحتاجــــــــــين.. صرخـــــــــــات 

عاليــــــــــــة.. ال ُتســـَمع.
وصرخــــــــــــة.. اصلبـــــــــه اصلبــــــــه! صرخــــــــــة 
النكـــران. جمـــوع تتحمس ضد اليــــــــــــد التــــــــــي لـــــــــم 
تصنـــع إاّل الشـــفاء والخيـــر، صرخة ترفـــــــــــض هللا 

وتطلـــب القاتل!
ثم..صرخــــــــة أخيــــــــــــرة.. للسيـــــــــــد المسيـــــــــح 

علـــى الصليب..
صرخ وأسلم الروح!

وعندمـــا ســـمع قائـــد المئة صرختـــه، اعترف 
»حًقـــا كان هـــذا ابـــن هللا!«.

صرخـــة المســـيح المقبولة لـــــــــــدى هللا عـــــــــــن 
كل مـــن آمـــن وقبل!

صرخته عن كـــــــــــل تائـــــــــــــب وعــــــــــــن كــــــــــــل 
مظلـــوم ومتألـــم..

عـــن كل مـــن يعانـــي وُيضطَهـــد فـــي العالـــم 
مـــن أجل اسمــــــــه!

ولـــم يكـــن هو الرجـــل الذي وضع رجاًل من 
خيـــرة رجالـــه فـــي مقدمـــة الصفوف فـــي الحرب، 
لكي يأخذ امرأته لنفســـه بعدما ُيقتل أوريا الحثي 

األمين.. رجله 
كان األلـــم قـــد شـــكل فـــي وجدانـــه ودياًنـــا 
جديـــدة، انســـابت فيهـــا ميـــاه هادئـــة، قـــادرة علـــى 
تمييـــز الخطـــأ ورؤيتـــه بوضـــوح.. ومـــن َثـــّم تقّبل 

اللـــوم والســـب مـــن آخـــر..
هـــذه الميـــاه الهادئـــة فـــي صفائها ســـاعدت 
الملـــك أن يـــرى وجهه المنعكـــس على صفحتها، 
فـــي حقيقتـــه بمـــا لـــه ومـــا عليـــه؛ أن يقبـــل فـــي 
ســـكون اتهامـــات ليســـت فيـــه، كمـــا يقبـــل تأديًبـــا 
يســـتحقه.. وأن يقبـــل أن كليهمـــا مـــن عنـــد هللا 

جـــاءا، ومـــا المتكلـــم بهـــا إاّل حامـــل لرســـالة.
في األلم، سكون وصمت وقبول وتسليم.. 
بـــال ضغينـــة وال رغبـــة فـــي االنتقـــام؛ حـــّول 
األمـــر كلـــه دفعـــة أخـــرى إلـــى هللا، مـــن حيـــث 
اقتبلـــه منـــه أواًل.. همـــس وكأنمـــا يحـــدث نفســـه: 
»لعـــل الـــرب ينظـــر إلى مذلتـــي، ويكافئني الرب 

خيـــًرا عـــوض مســـبته بهـــذا اليـــوم«..

marianneed@hotmail.com

magiwafik@yahoo.com
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