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+ إن وجـــود هللا معنـــا 
فـــي  نبحـــر  أن  يعنـــي  ال 
قـــارب بـــال عواصـــف، لكنه 

يعنـــي أن نبحـــر فـــي قـــارب ال تســـتطيع أي 
تغرقـــه. أن  عاصفـــة 

+ مـــن تعـــود علـــى العطـــاء، ال تعوقـــه 
انكســـارات الزمـــن.

هللا..  عـــن  حدثينـــي  للـــوردة  قلـــت   +
عبيـــًرا.. ففاحـــت 

+ باالبتســـامة تشعـــــــــــــــر أنـــك أفضـــل، 
وبالصـــالة تشعـــــــــــــــر أنـــك أقـــوى، وبالحـــــــــب 

تتمتـــع بحياتـــك.
+ قـــد يتأخـــر وقـــد يبطـــئ، لكـــــــــــــن البد 

سيســـتجيب. أنه 
+ األمان: رب ثم أب.

+ هللا ال يختـــار أصحاب الكفاءة، لكنه 
يعطـــي كفاءة لمن يختار.

بكثـــرة  األشـــخاص  حـــب  ُيقـــاس  ال   +
رؤيتهـــم، فهناك أشـــخاص يســـتوطنون القلب 

رغـــم قلـــة اللقـــاء.
+ وتبقـــى أنـــت يـــا رب؛ المـــكان الوحيد 

الـــذي يرتـــاح قلبـــي فيه.
كلمـــة  الكلمـــــــــــــات:  عجائـــب  مـــن   +
»خمســـة« أربعـــة حـــروف، وكلمـــة »أربعـــة« 

حـــروف. خمســـة 
+ باألمـــس كنـــا نفتقـــد الحريـــة، واليـــوم 
مـــن غـــد ألننـــا  أنـــا خائـــف  المحبـــة.  نفتقـــد 

درويـــش(. )محمـــود  اإلنســـانية  ســـنفتقد 
+ ال تهتـــم بمـــن يكون رائًعا في البداية، 
اهتـــم بمــــــــــــــــن يبقـــــــــــــــى رائًعـــا إلـــى مـــــــــــــــا ال 

نهاية )شكســـبير(.
+ كلما عرفت، عرفت أنني ال أعرف.

+ أفضـــل طاقـــة هـــي طاقـــة الغفـــران، 
وأفضـــل قـــوة هـــي قـــوة المحبـــة، وأروع قـــدرة 
هـــي قدرة ضبـــط النفس، وأعظـــــــــــــم ســــــــــــالح 

هـــو الصـــالة.
إذا رأيـــت شـــخًصا يســـامحك كثيـــًرا   +
فاعلـــم أنـــه يحترمك لدرجة كبيـــرة وال يريد أن 

يخســـرك، فـــال تتمـــادى باخطائـــك.
+ كن لطيًفا ولكن ليس ضعيًفا )جورج 

بوش األب(.

+ الحيـــاة تحتـــاج إلـــى تجاهـــل بعـــض 
وبعـــض  األفعـــال  وبعـــض  األحـــداث 

تســـتمر. لكـــي  األشـــخاص، 
+ الكتـــاب المقـــدس مثـــل حضـــن األم: 
يســـتند عليـــه اإلنســـــــــــــــان وقـــــــــــــــــت األلــــــــــــــم 

والحـــزن والضيـــق.
+ يا عم بتاع الحاجت القديمة: 

شوفلنا حاجة عندك ليها قيمة
شوف قلوب تكون سليمة 

أو شوف ناس تكون رحيمة. 
تعبنا من الناس اللئيمة 
اللي عايشة بألف وش 
واللي كل حياتها غش.

+ من الكفاح يولد النجاح.
فيـــك  يصنـــع  مـــن  البشـــر  أجمـــل   +
إليهـــا. بحاجـــة  أنـــك  يعلـــم  حيـــن  بابتســـامة 

+ الشـــجرة تصنـــع مليون عـــود كبريت، 
لكـــن عود كبريت واحد يحرق مليون شـــجرة. 
ال تـــدع ســـلبية واحـــدة تحـــرق اإليجابيــــــــــــات 

التـــي بحياتك.
+ حـــب هللا هـــو الحـــب الوحيد الذي إن 

غرقـــت فيه.. نجوت.
+ راقـــب أفكارك ألنها ســـتصبح أفعااًل. 
عـــادات..  ســـتصبح  ألنهـــا  أفعالـــك  وراقـــب 
وطباعــــــــــــك  طباًعـــا،  ستصبــــــــــــــح  وعاداتـــك 

ســـتحدد مصيـــرك.

+ إذا كـــــــــــــان علـــــــــــــيَّ 
أن ألّخــــــص الصداقـــــــــة في 

كلمـــة: فإنها الراحة.
+ الشـــعور باآلخرين حاسة سادسة، ال 

يمتلكهـــا إال أنقياء القلوب.
+ المـــال يقـــول لـــك: اربحنـــي تنـــَس كل 
شـــيء. والوقـــت يقـــول لك: اتبعنـــي تنَس كل 
شـــيء. والمســـتقبل يقـــول لـــك: جاهـــد ألجلي 
تنَس كل شيء. وهللا يقول لك: فقط اذكرني 

وأنـــا أعطيك كل شـــيء.
+ حيـــث المحبة هناك المســـيح، وحيث 

المســـيح هناك الفرح.
+ الصمت فّن عظيم من فنون الكالم.
+ إذا ســـاعدت اآلخريـــن علـــى تحقيـــق 

أحالمهـــم، فســـوف تحقـــق أحالمـــك أيًضـــا.
+ الـــكالم كالـــدواء: إن أقللـــت منه نفع، 

وإن أكثـــرت منه قتل.
+ طلبـــت إلـــى الـــرب فساســـتجاب لـــي 
ومـــن كل مخاوفـــي انقدنـــي. )مـــز 4:34(.

+ االبتســـامة هي اللغة الوحيدة التي ال 
تحتاج إلى مترجم.

+ الدمـــوع كلمات في القلب لم يســـتطع 
اللســـان نطقها ولم يســـتطع القلب تحملها.

+ رســـالة إلـــى صديـــق: أنـــا لـــك حيـــن 
يثقـــل العالـــم علـــى كتفيـــك.

+ ال يتواضـــع إال مـــن كان واثًقـــا فـــي 
نفســـه، وال يتكبر إال من كان عالًما بنقصه.

+ إن كنـــت تشـــعر باأللـــم فأنـــت حـــي، 
وإن كنت تشـــعر بألم اآلخرين فأنت إنســـان.

وليـــس  أســـاليبك  ـــر  غيِّ فشـــلت  إذا   +
مبادئك، فاألشجــــــــــــــــــــار تغيـــــــــــــــــــر أوراقهـــــــــــــــا 

جذورهـــا. وليـــس 
+ يحتـــاج اإلنســـان إلـــى ســـنتين ليتعلـــم 

الـــكالم وخمســـين ليتعلـــم الصمـــت.
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قداسة ابلابا يلتيق بمسئويل جلنة الرب
التقى قداســـته يوم الخميس ١3 ديســـمبر ٢٠١٨م، بمســـئولي 
لجنة البر على مســـتوى كنائس وإيبارشـــيات الكرازة المرقســـية. 
ُعِقد اللقاء بمســـرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية 
وتضمـــن كلمـــة لقداســـة البابـــا عن »األبـــوة والعمـــل االجتماعي«، 
تالها عرض قّدُمه القمص بيشـــوي شـــارل مقرر اللجنة، ألعمال 
اللجنـــة خـــالل الســـتة أعـــوام الماضية وفائـــدة قاعـــدة البيانات التي 
تـــم إنشـــاؤها والتـــي وفرت ميزة ســـرية البيانات إلـــى جانب عدالة 
التوزيـــع. كمـــا عـــرض أربعـــة برامـــج يتـــم العمـــل بهـــا فـــي خدمـــة 
التنميـــة االجتماعيـــة حالًيـــا، وهـــي برامج بنت الملـــك ووثيقة أمان 
وعلـــم ابنـــك وشـــنطة البركـــة. وتحـــدث أيًضـــا المهنـــدس مجـــدي 
الشـــرقاوي مصمـــم برنامـــج قاعـــدة البيانـــات عـــن أهميـــة البرنامج 
وكيفيـــة اســـتغالل البيانـــات المدخلـــة شـــرط كونهـــا دقيقـــة، لفائـــدة 
الخدمـــة. وفـــي الختـــام أجاب قداســـة البابا على أســـئلة المشـــاركين 

فـــي اللقاء.

قداسة ابلابا يزور نيافة األنبا يوأنس
زار قداســـة البابا صباح يوم الجمعة ١4 ديســـمبر ٢٠١٨م، 
نيافـــة األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، بمستشـــفى الحيـــاة بمصـــر 
الجديـــدة، لالطمئنـــان عليـــه بعـــد العمليـــة الجراحيـــة التـــي ُأجِريـــت 
لنيافته بعظام الفخد األيســـر يوم األربعاء ١٢ ديســـمبر ٢٠١٨م.

كان نيافـــة األنبـــا يوأنـــس قـــد تعـــرض لحـــادث ســـير أثنـــاء 
توجهـــه إلـــى القاهـــرة يـــوم الثالثـــاء الســـابق للمشـــاركة فـــي ســـهرة 
كيهكية بكنيســـة الســـيدة العذراء بأرض الجولف، مما أســـفر عن 
إصابتـــه بكســـور فـــي الســـاق اليســـرى. ومـــن المنتظـــر أن يعـــود 

نيافتـــه إلـــى مقـــر إيبارشـــيته بمدينـــة أســـيوط خـــالل أيـــام.

تدشني اكتدرائية األنبا برسوم باملعرصة
البابـــا  قداســـة  قـــام  ديســـمبر ٢٠١٨م،  الســـبت ٨  يـــوم  فـــي 
بتدشـــين كاتدرائية دير القديس األنبا برســـوم العريان بالمعصرة، 
التابعـــة إليبارشـــية حلـــوان، بمشـــاركة نيافة األنبا بيســـنتي أســـقف 
حلـــوان والمعصـــرة. اشـــترك فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: 
األنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمـــع المقدس، واألنبا 
مكســـيموس األســـقف العـــام لكنائـــس مدينـــة الســـالم والحرفييـــن، 
واألنبـــا مارتيـــروس األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة الحديد، 

قداسة ابلابا جيتمع بممثيل 
اهليئات اخلريية القبطية

الخميـــس  يـــوم  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  التقـــى 
الهيئـــات  بعـــض  وممثلـــي  أعضـــاء  مـــع  ٢٠١٨م،  ديســـمبر   ٦
والجمعيـــات الخيريـــة القبطيـــة بمصـــر والخـــارج لتنســـيق خدمـــة 

والتنميـــة. االجتماعيـــة  الرعايـــة 

ويلتيق بشباب 
كنيسة العذراء بالفجالة

التقى قداســـة البابا يوم الخميس ٦ ديســـمبر ٢٠١٨م، بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باألنبـــا رويـــس، بشـــباب كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء بالفجالـــة بصحبـــة اآلبـــاء كهنة الكنيســـة، وحدثهم 
قداســـته أثنـــاء اللقـــاء عـــن خمســـة مبـــادئ تمثل خمســـة عهـــود بين 
اإلنســـان وهللا يمكـــن أن نجتهـــد أن نســـلك بهـــم فـــي العـــام الجديـــد، 

مـــن خـــالل حديـــث المســـيح الوداعي.

مقابلة تلفزيونية لقداسة ابلابا 
DMC مع قناة

أجـــرت اإلعالميـــة إيمـــان الحصـــري مقابلـــة تليفزيونيـــة مـــع 
قداســـة البابا تواضروس الثاني يوم الجمعة ٧ ديســـمبر ٢٠١٨م، 
بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية لصالـــح قنـــاة 
DMC الفضائية. وقد تم بّث الحوار في التاســـعة من مســـاء يوم 

االثنيـــن ١٧ ديســـمبر ٢٠١٨م.

»ماسبريو« يذيع حمطات 
من حياة قداسة ابلابا ىلع اهلواء

أذاعـــت قنـــوات »األولـــى« و»الفضائية المصريـــة« و«النيل 
الثقافيـــة« وإذاعـــة »راديـــو مصـــر«، فـــي الثامنـــة مـــن مســـاء يـــوم 
الجمعـــة ٧ ديســـمبر ٢٠١٨م، محطـــات مـــن حيـــاة قداســـة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي ضمن برنامج اســـتوديو الشـــارع والذي قدمه 
المذيـــع محمـــد علـــي. واســـتمر البرنامـــج، الذي أذيع علـــى الهواء 
مباشـــرة علـــى المحطـــات األربـــع التابعة للهيئـــة الوطنية لإلعالم، 

لمـــدة ســـاعة مـــن الثامنة حتى التاســـعة مســـاًء.
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قداسة ابلابا يستقبل أمني اعم 
جملس كنائس الرشق األوسط

اســـتقبل قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني، بعد ظهر يوم 
األحـــد ١٦ ديســـمبر ٢٠١٨م، الدكتـــورة ثريا بشـــعالني أمين عام 
مجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط، في المقـــر البابـــوي بالكاتدرائية 

بالعباسية. المرقسية 

يف املؤتمر األول لكهنة إيبارشية 
الكريس األورشلييم 

نظمـــت إيبارشـــية الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى 
المؤتمـــر األول لمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية في ضيافة قداســـة البابا 
فـــي مركـــز لوجـــوس البابـــوي بوادي النطـــرون، وقد ألقى قداســـة 
البابـــا كلمـــة مناســـبة فـــي المؤتمـــر االثنيـــن ١٧ ديســـمبر ٢٠١٨م.

قداسة ابلابا يستقبل أعضاء
اللجنة الربملانية للشؤون األفريقية

اســـتقبل قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني بالمقر البابوي 
الخميـــس ٢٠ ديســـمبر  يـــوم  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة 

٢٠١٨م، أعضـــاء اللجنـــة البرلمانيـــة للشـــئون األفريقيـــة.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
االجتمـــاع  الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  عقـــد 
األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء ٥ ديســـمبر ٢٠١٨م، بكنيســـة 
العـــذراء واألنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، حيث 

اســـتكمل تأمـــالت فـــي المزمـــور الســـابع والثالثـــون. 

كمـــا عقـــد قداســـته االجتماع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 
١٢ ديســـمبر ٢٠١٨م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا 
بيشـــوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباسية، واستكمل قداسته خالل 
العظة سلســـلة تأمالته في مزمور 3٧، وكّرم قداســـة البابا خالل 
االجتمـــاع أعضـــاء فريـــق االبتـــكارات الهندســـية التابـــع لكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء بالُملِِّيَحـــة، حدائـــق القبـــة بحضـــور نيافـــة األنبـــا 

ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة وتوابعها.

واألنبـــا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، واألنبـــا صموئيـــل 
أســـقف طمـــوه، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا 
الشـــمالية، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة 
والوايلـــي والعباســـية. كمـــا حضـــر أيًضـــا اللـــواء أحمد فـــؤاد نائب 
محافـــظ القاهـــرة، وعـــدد مـــن نـــواب البرلمـــان عـــن حلـــوان. وقـــد 
أزاح قداســـة البابـــا الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة، التـــي تـــؤرخ 
لتدشـــين الكاتدرائيـــة، التـــي تحتـــوي علـــى ســـتة مذابـــح. وخـــالل 
القـــداس اإللهـــي ألقـــى قداســـة البابـــا عظــــــــــــة عــــــــــــن االستعــــــــــداد 

لميـــالد المســـيح.
حلـــوان  إيبارشـــية  أقامـــت  اإللهـــي  القـــداس  انتهـــاء  وبعـــد 
والمعصرة احتفالية بمناســـبة تدشـــين كاتدرائية دير القديس األنبا 
برســـوم العريـــان. بـــدأ الحفـــل بكلمة ترحيب وشـــكر لقداســـة البابا 
ألقاهـــا نيافـــة األنبـــا بيســـنتي، كمـــا شـــكر أيًضـــا قيـــادات محافظـــة 
القاهـــرة والقيـــادات المحليـــة والبرلمانيـــة بحلـــوان. ثـــم تـــم عرض 
فيلـــم تســـجيلي عـــن أعمـــال التعميـــر بديـــر القديـــس األنبـــا برســـوم 
البابـــا هديـــة  قداســـة  قـــّدم  وقـــد  بالمعصـــرة وبإيبارشـــية حلـــوان. 
تذكاريـــة للحاضريـــن. وعلـــى هامـــش الزيـــارة قـــام قداســـة البابـــا 
بافتتـــاح مبنـــي البابا شـــنوده للمؤتمرات بالديـــر. ُيذكر أن هذه هي 
الزيـــارة األولـــى لقداســـة البابـــا إليبارشـــية حلـــوان والمعصرة منذ 

جلوســـه علـــى الكرســـي المرقســـي.

تدشني كنيسة 
السيدة العذراء ومارجرجس بالرشوق

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم الســـبت 
١٥ ديســـمبر ٢٠١٨م، بتدشـــين مذابح وأيقونات كنيســـة القديســـة 
العـــذراء مريـــم والشـــهيد مـــار جرجـــس بمدينـــة الشـــروق. شـــارك 
فـــي صلـــوات التدشـــين والقـــداس اإللهـــي أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا 
بســـاده مطـــران إخميـــم وســـاقلته، واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس ديـــر 
مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة، واألنبـــا إرميا األســـقف العـــام، واألنبا 
صموئيـــل أســـقف طمـــوه، واألنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية 
والعاشـــر مـــن رمضان، واألنبـــا اكليمندس األســـقف العام لكنائس 
الهجانـــة وألماظـــة وشـــرق مدينـــة نصر، واألنبا ميخائيل األســـقف 
العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي والعباســـية. وبـــارك قداســـة 
البابـــا اللوحـــة التذكاريـــة التـــي تـــؤرخ لتدشـــين الكنيســـة قبـــل بـــدء 
الصلـــوات، وقـــام بالتقـــاط صـــورة تذكاريـــة مـــع كهنـــة وأعضـــاء 

مجلـــس الكنيســـة أمـــام اللوحـــة التذكاريـــة.
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وحاســـمة وقويـــة لهـــذا الحـــادث األليـــم. ونحـــن نتابـــع األمـــور مـــع 
األنبـــا مكاريـــوس ومـــع المســـئولين المعنييـــن... عمـــاد وابنه لهما 
صيـــت حســـن ورصيـــد طيـــب وســـط المجتمـــع، ولهمـــا عالقـــات 
طيبـــة مـــع الجميـــع«. وعّلق قداســـته علـــى المشـــكالت التي تواجه 
الكنيســـة والمســـيحيين: »نحـــن نعمـــل فـــي هـــدوء واألمـــور تحتاج 
إلـــى التعقـــل ونتعامـــل مـــع كل موقـــف فـــي حـــدوده... هللا ضابـــط 
الـــكل محـــب للبشـــر بـــدون اســـتثناء، وِفـــي نفس الوقت هـــو صانع 
الخيـــرات.. نحـــن نعيـــش هـــذا اإليمـــان. والكنيســـة عبـــر عشـــرين 
قرًنـــا مـــن الزمـــان وهـــي تمر بمثل هـــذه األحداث ولكنهـــا الزالت 
قويـــة... الكنيســـة كيـــان روحي قديم مبني على شـــعب، فهو كيان 
شـــعبي بـــال اتجاهـــات سياســـية وله مســـئولية اجتماعية تجـــاه أبناء 
المجتمـــع«. وأوضـــح قداســـته: »نحـــن ندقق في بياناتنـــا وال نقول 
كالًمـــا إال بعـــد تدقيـــق وفحـــص، والبعـــض يعتبـــر أن هـــذا تاخيـــر 
ولكنـــه تدقيـــق ال تأخيـــر«. واقترح قداســـته أن تقوم عدة مبادرات 
فـــي أوســـاط الشـــباب وال ســـيما فـــي المنيـــا إلزالـــة حالـــة االحتقان 

الـــذي خلفتـــه األحـــداث المتتاليـــة التـــي وقعـــت هناك.

وعلـــى صفحـــة المتحـــدث الرســـمي للكنيســـة القبطية 
قدمـــت الكنيســـة التعزيـــة أيًضـــا حيـــث جـــاء فيها:

بخالـــص  يتقـــدم  الثانـــي  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  »قداســـة 
العـــزاء ألســـرة االبنيـــن عمـــاد كمـــال صـــادق وديفيد عمـــاد كمال، 
طالًبـــا لنفســـيهما نياحـــًة وراحـــًة مـــع جميع المقدســـين. كمـــا يطلب 
عـــزاًء لنيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام إليبارشـــية المنيـــا 

وأبوقرقـــاص«.

صالة الثالث:
وفـــي يـــوم الســـبت ١٥ ديســـمبر تمـــت صلـــوات الثالث بنفس 
الكنيســـة علـــى روحيهما الطاهرتين، وقـــال نيافة األنبا مكاريوس 
في كلمته عقب الصالة، أنه ليس مهًما كم عاش اإلنســـان وكيف 
مـــات وأيـــن مـــات، ولكـــن المهـــم أن يكـــون قـــد عـــاش فـــي تقـــوى 
الـــرب ومخافتـــه، وعلينـــا أن يكـــون انشـــغالنا األول هـــو المســـتقبل 
األبـــدي للمنتقليـــن، وأن هنـــاك مســـئولية علينـــا تجاههم بأن نصلي 
دائًما إلى هللا لكي يقبلهم إليه، وأن يعطينا نحن روح االســـتعداد.

وكان قـــد تـــم القبـــض علـــى الجانـــي عقـــب الحـــادث مباشـــرة 
ســـبق  مـــع  العمـــد  بالقتـــل  لـــه  االتهـــام  وتوجيـــه  معـــه  والتحقيـــق 
اإلصـــرار، وقـــد أصـــدر النائـــب العـــام يـــوم الثالثـــاء ١٨ ديســـمبر 
٢٠١٨م، بياًنـــا يفيـــد األمر بتقديـــم المتهم إلـــى محاكمة عاجلة 
جـــاء فيه: أمر النائب العام المستشـــار نبيل أحمد صادق، بإحالة 
المتهـــم المحبـــوس ربيـــع مصطفـــى خليفة »رقيب شـــرطة« بالمنيا 

مقتل قبطيني يف املنيا
ديســـمبر   ١٢ األربعـــاء  مســـاء  مـــن  السادســـة  حوالـــي  فـــي 
٢٠١٨م، وعقـــب مشـــادة كالميـــة بيـــن »عمـــاد كمـــال« الشـــهير 
ونجلـــه  ســـنة(،   49( إنشـــاءات  مقـــاول  ويعمـــل  المقـــدس  بعمـــاد 
»ديفيـــد« )٢١ ســـنة(، مـــع حـــارس كنيســـة نهضـــة القداســـة بمدينة 
المنيـــا بشـــارع الصرافـــة، قـــام األخيـــر بإطـــالق النـــار عليهمـــا من 
ســـالحه الميري الخاص بالحراســـة، فتوفي االبن في الحال وُنِقل 
جثمـــان االبـــن إلـــى مستشـــفى المنيـــا العـــام، بينما توفـــي األب فور 
وصولـــه إلـــى مستشـــفى الجامعـــة بالمنيـــا، وتـــم نقـــل الجثمانين من 
المستشـــفيين ليـــاًل حيـــث تمـــت الصـــالة عليهمـــا فـــي العاشـــرة مـــن 
صبـــاح اليـــوم التالـــي الخميـــس، بكنيســـة القديســـين األنبـــا بيشـــوي 
واألنبا بوال الطموهي بحي غرب بمدينة المنيا، وســـط إجراءات 
أمنيـــة مشـــددة، وبحضـــور صاحبـــي النيافـــة األنبـــا أغاثون أســـقف 
مغاغـــة والعـــدوة، واألنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام للمنيـــا وأبـــو 
قرقاص وعدد كبير من اآلباء كهنة اإليبارشـــية، ومشـــاركة عدد 
كبيـــر مـــن المســـئولين ورموز المحافظـــة، وحضور كبير جًدا من 

أفـــراد الشـــعب فـــي الشـــوارع المحيطة بالكنيســـة.

وعقـــب الحادث أصدرت مطرانيـــة األقباط األرثوذكس 
بالمنيـــا وأبوقرقـــاص تصريًحا جاء فيه:

بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق )الشهير بعماد المقدس 
- 49 ســـنة( ومعـــه ابنـــه ديفيـــد عمـــاد )٢١ ســـنة(، يقومـــان برفـــع 
أنقـــاض منـــزل مقابـــل لكنيســـة نهضـــة القداســـة بشـــارع الصرافة، 
فـــي إطـــار عملهـــم فـــي المقـــاوالت بمدينـــة المنيـــا، وعلـــى خلفيـــة 
خـــالف بينهمـــا وبيـــن حـــارس الكنيســـة منـــذ األمـــس، قـــام األخيـــر 
بإطـــالق النـــار عليهمـــا حوالـــي الســـاعة السادســـة من مســـاء اليوم 
١٢ ديســـمبر ٢٠١٨م. فقتل االثنين، وتم نقلهما  إلى المستشـــفى 
العـــام بالمنيـــا. وتـــم القبض على الشـــرطي المتهـــم وتقوم األجهزة 

األمنية اآلن باســـتجوابه.
نياًحا لنفسي المنتقلٌين، وعزاًء ألفراد األسرة.

فيما قّدم قداسة البابا كلمة تعزية متلفزة جاء فيها:
»ننتظـــر إجـــراءات ســـريعة وحاســـمة وقويـــة لهـــذا الحـــادث 
األليـــم. إن التشـــدد مـــع الفقـــر وضيـــق األفـــق ينشـــئ بيئـــة خصبـــة 
لإلرهـــاب«. وأضـــاف قداســـته »إن المنيـــا تعانـــي مـــن نقـــص فـــي 
التنميـــة وتحتـــاج إلـــى معاملـــة خاصـــة وتكثيـــف فـــي المشـــروعات 
ســـواء التعليـــم أو الثقافـــة أو التنميـــة... تكـــرار الحـــوادث ونقـــاط 
التوتـــر فـــي المنيـــا يســـتدعي تدخـــل المســـئولين«. وقـــال قداســـة 
البابـــا: »إن األمـــر فـــي يـــد القضـــاء، وننتظـــر إجـــراءات ســـريعة 
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إلـــى محكمـــة الجنايـــات لمحاكمتـــه بجلســـة عاجلـــة بعـــد أن وجهت 
لـــه النيابـــة العامـــة االتهـــام بقتـــل كلٍّ من كمال عماد كمـــال ووالده 
عمـــاد كمـــال صـــادق »قبطييـــن بالمنيـــا« عمًدا مع ســـبق اإلصرار 

مســـتخدما فـــي ذلـــك ســـالًحا نارًيا.
التحقيقـــات واســـتمعت  قـــد باشـــرت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
ألقـــوال كافـــة شـــهود الواقعـــة اللذيـــن أكـــدوا ارتـــكاب المتهـــم لتلـــك 
الجريمة. وضمت النيابة العامة تقارير مصلحة الطب الشـــرعي 
التـــي أشـــارت إلـــى إصابـــة المجنـــي عليهمـــا بعياريـــن نارييـــن مما 
أودى بحياتهما، وما أســـفر عنه فحص الســـالح الناري المســـتخدم 
فـــي الواقعـــة والـــذي تبيـــن أنه صالح لالســـتخدام وســـبق اســـتعماله 
بتاريـــخ معاصـــر للواقعـــة، كمـــا ضمـــت النيابة العامـــة تقرير جهة 
الخبـــرة بشـــأن تفريـــغ المقاطـــع المرئيـــة التـــي رصدتهـــا كاميـــرات 
حـــال  المتهـــم  تصويـــر  والمتضمنـــة  الواقعـــة  بمســـرح  المراقبـــة 
ارتكابـــه لجريمتـــه، وقـــد أورى ذلـــك التقريـــر أن تلـــك المقاطـــع 
جميعهـــا صحيحـــة، كما تضمنت التحقيقات إقرار المتهم بارتكابه 
قتـــل المجنـــي عليهما عمًدا باســـتخدام ســـالحه الميـــري على النحو 

الـــذي يتســـاند مـــع كافـــة األدلـــة التي أســـفرت عنهـــا التحقيقات.

وقفة صالة:
وفـــي دار مطرانيـــة المنيـــا وأبوقرقاص، ُأقيمـــت وقفة صالة 
للشـــعب فـــي السادســـة مـــن مســـاء األحـــد ١٦ ديســـمبر، شـــارك 
فيهـــا أكثـــر مـــن ألفيـــن وخمســـمائة شـــخص مـــن جميـــع األعمـــار، 
حيـــث كانـــت هنـــاك دعـــوة على مواقـــع التواصـــل االجتماعي بين 
الشـــباب لعمـــل وقفـــة احتجاجيـــة أمـــام مديريـــة أمـــن المنيـــا علـــى 
خلفيـــة الحـــادث، غيـــر أن المطرانية نصحت باســـتبدال ذلك برفع 
الصـــالة إلـــى هللا ألجـــل المنتقليـــن وأســـرهم، ومـــن أجـــل قداســـة 
البابـــا، ومصـــر والمصرييـــن بشـــكل عام. وبعد الصـــالة دعا نيافة 
األنبـــا مكاريـــوس الشـــباب المشـــارك لالجتمـــاع بـــه، حيـــث التقـــى 
بعدد ثلثمائة شـــاب واســـتمع إلى اســـئلتهم واستفســـاراتهم، وشـــرح 
لهـــم موقـــف الحكومـــة وموقـــف الكنيســـة ممثلـــة فـــي قداســـة البابا، 

وانصـــرف الجميـــع فـــي هدوء.  

قداسة البابا يلتقي عائلة المنتقلين:
وفـــي لفتـــة أبويـــة منـــه، دعـــا قداســـة البابـــا عائلـــة المنتقليـــن 
المقـــدس عمـــاد وابنـــه ديفيد، إلى مقره بدير القديس األنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون حيـــث تحـــدث معهـــم وقـــدم التعزيـــة، وتحـــدث 
معهـــم عـــن هللا الضابط الكل وصانـــع الخيرات، وأن هناك أموًرا 
نفهمهـــا فـــي وقتهـــا مثلما قال للقديس بطرس »ولكنك ســـتفهم فيما 
بعد«، وأنهم ســـيتأكدون في الوقت المناســـب كيف ســـيحّول هللا ما 
حـــدث للخيـــر. كمـــا أكـــد لهـــم على اهتمـــام المســـئولين باألمر وأنه 
يتابع بشـــكل مســـتمر، وقد كان لتلك الزيارة أثر طيب في نفوس 

جميع أفـــراد العائلة.

القمص صموئيل القمص مرقس
من إيبارشية المنيا وأبوقرقاص

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الســـبت ٨ ديســـمبر ٢٠١٨م، 
بشـــيخوخة صالحـــة، القمـــص صموئيـــل القمـــص مرقـــس 
كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بطـــوه، مركـــز المنيـــا، عـــن 
عمـــٍر قـــارب الــــ٧٦ ســـنة بعـــد خدمـــٍة كهنوتيـــة تجـــاوزت 
الــــ٥٠ ســـنة. وقـــد أقيمـــت صلـــوات الجنـــاز فـــي الواحـــدة 
مـــن بعـــد ظهـــر اليـــوم ذاتـــه بكنيســـته بحضـــور نيافـــة األنبا 
مكاريـــوس األســـقف العـــام إليبارشـــية المنيـــا وأبوقرقاص، 
ومجمع كهنة اإليبارشـــية شمامســـة وخدام وشـــعب القرية. 
وحضـــر الصـــالة نيافة األنبا بطـــرس فهيم مطران األقباط 
الكاثوليك بالمنيا. ُوِلد األب الراحل يوم ٦ يناير ١943م، 
وســـيم كاهًنـــا في ٥ أبريـــل ١9٦٨م، ونال القمصية يوم ٧ 
يوليـــو ١99٨م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مكاريوس، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيـــه.

القس ميخائيل رزق جربة 
من إيبارشية المنوفية وتوابعها

رحـــل عـــن عالمنـــا الفانـــي يـــوم االثنيـــن ١٠ ديســـمبر 
٢٠١٨م، القـــس ميخائيـــل رزق جبرة كاهن كنيســـة رئيس 
المالئكـــة ميخائيـــل بقريـــة بنـــي العـــرب، مركـــز الباجـــور، 
إيبارشـــية المنوفية، عن عمر تجاوز ٦4 ســـنة وبعد خدمة 
كهنوتيـــة امتـــدت ألكثـــر مـــن 3٥ ســـنة، حيث ُوِلـــد يوم ١3 
يوليو عام ١9٥4م، وسيم كاهًنا يوم ٢٥ نوفمبر من عام 
١9٨3م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا بنيامين، في نياحة 
األب القـــس ميخائيـــل، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وأســـرته وكل محبيه.

منهج مدارس األحد ملرحلة احلضانة
اعتمد صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني منهج الحضانة 
لثالث سنوات بعد تطويره بواسطة لجنة تطوير مناهج مدارس األحد 
وصدرت الطبعة األولى منه في ثالث كتب. يباع الكتاب بمبلغ 20جم 

بمكتبة الكرازة باألنبا رويس.
لالستعالم: مدام نادية منير، تليفون: 01006167954
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)٢( القمـــص تواضـــروس فـــوزي كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 
والفرقـــة الطيبيـــة بجراجـــوس. )3( القمـــص هـــدرا فايـــز كاهـــن ديـــر 
مـــار بقطـــر بحجـــازة. كمـــا تمـــت ســـيامة الشـــماس اإلكليريكـــي دياكون 
جـــورج القمـــص أرســـانيوس كاهًنـــا عاًمـــا بمطرانيـــة قوص باســـم القس 
أرســـانيوس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بيمـــن، واآلبـــاء القمامصـــة 
الجـــدد، والقـــس أرســـانيوس، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

الشـــعب. أفراد 

جتليس نيافة األنبا إسحق
أسقف طما وتوابعها

أبوفـــام  بكنيســـة  الخميـــس ٦ ديســـمبر ٢٠١٨م،  يـــوم  تـــم مســـاء 
الجنـــدي )مقـــر المطرانيـــة( بمدينـــة طمـــا، محافظـــة ســـوهاج، طقـــس 
تجليـــس نيافـــة األنبـــا إســـحق أســـقف إيبارشـــية طما الجديد على كرســـي 
ســـوهاج  محافـــظ  األنصـــاري  أحمـــد  الدكتـــور  بحضـــور  اإليبارشـــية، 
وقيادات المحافظة. كما شـــارك في طقس التجليس من أحبار الكنيســـة 
أصحاب النيافة: األنبا ويصا مطران البلينا، واألنبا أندراوس مطران 
أبوتيـــج وصدفـــا، واألنبا بســـادة مطران إخميم، واألنبا إشـــعياء مطران 
طهطـــا وجهينـــة، واألنبـــا لوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح، واألنبا باخوم 
أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، واألنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، 
واألنبـــا ســـلوانس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا باخوميـــوس )الشـــايب( 
باألقصـــر، واألنبـــا إرميـــا األســـقف العام، واألنبا ثيئودوســـيوس أســـقف 
وســـط الجيـــزة، واألنبـــا صموئيـــل أســـقف طمـــوه، واألنبـــا أولوجيـــوس 
أســـقف ورئيس دير القديس األنبا شـــنودة رئيس المتوحدين بســـوهاج، 
واألنبـــا بمـــوا أســـقف الســـويس، واألنبـــا ماركوس أســـقف دميـــاط وكفر 
الشـــيخ والبـــراري، واألنبـــا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديـــد. وقـــام 
نيافـــة األنبـــا باخـــوم النائب البابوي إليبارشـــية طما بتقديم المتكلمين في 
حفـــل التجليـــس وألقى كلمة مناســـبة. وتكلم أيًضا صاحبـــا النيافة: األنبا 
إشـــعياء، واألنبـــا ثيئودوســـيوس، وكذلـــك فضيلـــة الشـــيخ زيـــن العابدين 
المستشـــار الديني لمحافظة ســـوهاج. ثم تكلم نيافة األنبا إســـحق مقدًما 
الشـــكر للجميـــع، وذكـــر أعمـــال مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا فـــام فـــي 
اإليبارشـــية. وفـــي الختـــام قـــدم محافـــظ ســـوهاج درع المحافظـــة لنيافـــة 

األنبا إســـحق.

إيبارشية املنوفية

فـــي يـــوم األحـــد ٢ ديســـمبر ٢٠١٨م، قـــام نيافـــة األنبـــا بنياميـــن 
مطـــران المنوفيـــة، بســـيامة الشـــماس رامـــي غالـــي كاهًنـــا علـــى قريـــة 
الفرعونيـــة باســـم القـــس كرنيليـــوس. وقـــد شـــارك فـــي صلـــوات القداس 
والســـيامة عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة وأعـــداد كبيـــرة من الشـــعب. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بنياميـــن، والقـــس كرنيليوس، ومجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية القوصية ومري

قـــام نيافـــة األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر، يوم الســـبت ٨ 
ديســـمبر ٢٠١٨م، بكنيســـة مـــار يوحنـــا المعمـــدان )مقـــر المطرانيـــة(، 
بســـيامة الشـــماس رومانـــي عشـــم كاهًنـــا علـــى كنيســـة المـــالك ميخائيـــل 
بقريـــة كـــوم حريز باســـم القس مكســـيموس. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 
توماس، والقس مكســـيموس، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

إيبارشية نقاده وقوص

فـــي يـــوم األحـــد 9 ديســـمبر ٢٠١٨م، قام نيافة األنبا بيمن أســـقف 
نقـــاده وقـــوص، يشـــاركه نيافـــة األنبـــا ويصـــا مطـــران البلينـــا، برســـامة 
شـــنوده  القمـــص   )١( وهـــم:  قمامصـــة  اإليبارشـــية  كهنـــة  مـــن  ثالثـــة 
إســـحق كاهـــن كنيســـة الشـــهيدين مـــار جرجـــس ومـــار مينـــا بالعيايشـــة. 
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وحضن اآلب )شـــرقية الهيكل( وأيقونات كنيســـة الشـــهيدين بانينا القس 
وباناو الشـــماس بقرية الشـــعارنة التابعة لإليبارشـــية. والمذبحان اللذان 
تـــم تدشـــينهما، األول علـــى اســـم القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول والبابـــا 
أثناســـيوس الرســـولي، واآلخر على اســـم القديس األنبا بســـاده والقديسة 
بائيســـة التائبة. جدير بالذكر أن الكنيســـة تعّيد بعيد استشـــهاد القديســـين 

بانينـــا القـــس وباناو الشـــماس يوم ٧ كيهـــك من كل عام.

قداس أربعني شهداء 
حادث طريق دير األنبا صموئيل اثلاين

أقيـــم صبـــاح يـــوم الســـبت ٨ ديســـمبر ٢٠١٨م، بكنيســـة األميـــر 
تـــادرس بالمنيـــا، قـــداس ذكـــرى األربعيـــن لشـــهداء حـــادث طريـــق ديـــر 
القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف مـــن أبنـــاء إيبارشـــية المنيـــا. قـــام 
بالصـــالة صاحبـــا النيافـــة األنبا أغاثون أســـقف مغاغـــة والعدوة، واألنبا 
مكاريـــوس األســـقف العـــام إليبارشـــية المنيا وأبو قرقـــاص، وعدد كبير 

مـــن اآلبـــاء الرهبـــان والكهنـــة وأعـــداد غفيـــرة من الشـــعب.

اخنفاض حضور اجتمااعت الشباب
رسالة ماچيستري يف معهد الراعية

تـــم بقاعـــة الســـيدة العـــذراء بمعهـــد الرعايـــة والتربيـــة، مناقشـــة 
الرســـالة المقدمـــة مـــن الباحثـــة منـــال فايـــز غالي للحصـــول على درجة 
فـــي  الشـــباب  الماچســـتير، وموضوعهـــا: »انخفـــاض معـــدل حضـــور 
االجتماعات الروحية الكنســـية الخاصة بهم ودور الكنيســـة في التعامل 
معهـــم«. تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن: أ.د. نصيـــف فهمـــي منقريـــوس 
مشـــرًفا ورئيًســـا. نيافـــة األنبـــا مكســـيموس أســـقف بنهـــا عضـــًوا. أ.د. 
إيمـــان نصـــري عضـــًوا. وبعـــد أن تمـــت المداولـــة بيـــن أعضـــاء اللجنـــة 
أوصت بمنح الباحثة درجة الماچســـتير بتقدير »ممتاز«. شـــهد مناقشـــة 
الرســـالة نيافـــة األنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب ووكيـــل معهـــد 

الرعايـــة والتربيـــة.

استقبال نيافة األنبا ساويرس األسقف العام 
بديري األنبا توماس باخلطاطبة واألنبا موىس بالعلمني

أقـــام ديـــر القديـــس األنبا توماس الســـائح بالخطاطبة حفل اســـتقبال 
نيافة األنبا ســـاويرس األســـقف العام الذي تمت ســـيامته مؤخًرا وكلفه 
قداســـة البابـــا باإلشـــراف علـــى ديري األنبـــا تومـــاس بالخطاطبة واألنبا 
موســـى بالعلميـــن. كمـــا أقيـــم حفـــل مماثـــل لنيافتـــه بديـــر األنبـــا موســـى 

بالعلميـــن. وشـــارك فـــي الحفليـــن لفيـــف من اآلباء األســـاقفة.

مؤتمر أحلان القداسات لآلباء الكهنة 
بدير مار مينا

نظمـــت لجنـــة األلحان واللغة القبطية بأســـقفية الشـــباب، في الفترة 
مـــن الثانـــي وحتـــى الســـادس من شـــهر ديســـمبر ٢٠١٨م، بدير الشـــهيد 
مـــار مينـــا بمريوط، المؤتمر الثامن والعشـــرين لأللحـــان لآلباء الكهنة. 
شـــارك فـــي المؤتمـــر أكثـــر من مائـــة أب كاهن من مختلف إيبارشـــيات 
الكرازة المرقســـية. تضمن المؤتمر محاضرات عن الرعاية والخدمة 
والطقـــوس ألقاهـــا نيافـــة األنبا كاراس األســـقف العام إليبارشـــية المحلة 
واألب القمـــص يوســـف الحومـــي. بينمـــا تولـــى المرتلـــون أميـــر فـــوزي 
الباســـيلي  القداســـات  وســـامح كمـــال وبـــوال منيـــر تســـليم أجـــزاء مـــن 

والغريغـــوري والكيرلســـي باللغـــة القبطية.

تدشني مذابح وأيقونات بكنيسة 
الشهيدين بانينا وباناو بالشعارنة بسوهاج

قام نيافة األنبا باخوم أسقف إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، 
صبـــاح يـــوم الخميـــس ١3 ديســـمبر ٢٠١٨م، بتدشـــين مذبحين جديدين 

9



جملة الكرازة - 21 ديسمرب  2018

البـــر الذاتـــي: البر 
الذاتـــــــــــي هو أن يـــــــــــــــرى 
اإلنســـان أنـــه بـــار، إّمـــا بصفـــة عامـــة، أو أنـــه 
بـــار فـــي نقـــاط معينـــة. وقـــد يصل بـــه األمر أن 
يتباهـــى ببـــره حتـــى أمـــام هللا نفســـه. كمـــا حـــدث 
لذلـــك الفريســـي الـــذي وقـــف أمام هللا فـــي الهيكل 
ـــي َلْســـُت ِمْثـــَل َباِقـــي النَّـــاِس  وقـــال: »َأْشـــُكُرَك َأنِّ
هـــَذا  ِمْثـــَل  َواَل  َنـــاِة،  الزُّ الظَّاِلِميـــَن  اْلَخاِطِفيـــَن 
ـــُر  َتْيـــِن ِفـــي اأُلْســـُبوِع، َوأَُعشِّ ِ َأُصـــوُم َمرَّ ـــار. اْلَعشَّ

)لـــو١١:١٨-١٢(. َأْقَتِنيـــِه«  َمـــا  ُكلَّ 
أّمـــا تبرير الـــذات: فهـــو محاولة الشـــخص 
أن يبـــّرر ذاتـــه فيمـــا يقـــع فيـــه من أخطـــاء. وهو قد 
يبـــّرر ذاتـــه أمـــام الناس، أو أمام هللا، محاواًل إيجاد 
أعـــذار لخطيتـــه، أو إلصـــاق الخطيـــة لغيـــره، أو 
بتقديـــم ســـبب لمـــا وقـــع فيه من خطـــأ. أو أن يبّرر 
ذاتـــه بالكـــذب أو اإلنـــكار. أو يحـــاول أن يتخلـــص 

مـــن مســـئولية خطيئتـــه بأّيـــة الطرق.
وتبريـــر الـــذات خطيـــة قديمـــة، منـــذ أيام 

اإلنســـان األول.
+ فنـــرى مثـــاًل أن أبانـــا آدم لمـــا ســـأله هللا 
هـــل أكلـــت من الشـــجرة التي أوصيتـــك أن ال تأكل 
منهـــا، أجـــاب وقـــال: »اْلَمـــْرأَةُ الَِّتـــي َجَعْلَتَهـــا َمِعـــي 
ـــَجَرِة َفَأَكْلـــُت«. وهكـــذا أراد  ِهـــَي أَْعَطْتِنـــي ِمـــَن الشَّ
أن يلصـــق تبعـــة خطيتـــه علـــى المـــرأة. ولمـــا ســـأل 
هللا حـــواء »َمـــا هـــَذا الَّـــِذي َفَعْلـــِت؟« َفَقاَلـــِت اْلَمْرأَةُ: 
ْتِني َفَأَكْلـــُت« )تك١١:3-١3(. وهكذا  »اْلَحيَّـــُة َغرَّ
كلٌّ منهمـــا أراد أن ُيلقـــي تبعـــة الخطية على غيره، 
وكأن هـــذا عـــذر! ولكـــن هللا لـــم يقبـــل ذلـــك منهما، 

وعاقـــب آدم وعاقـــب حـــواء.
+ وإبراهيـــم أبـــو اآلباء حينما ذهب إلى َجرار 
ومعـــه امرأته ســـارة وكانت جميلة جـــًدا. وقد تعاهد 
معهـــا أبونـــا إبراهيم قائاًل فـــي كل مكان أذهب إليه 
قولـــي إنـــِك أختي، وهكذا قال إبراهيم. والذي حدث 
أن أبيمالـــك ملـــك جـــرار أخـــذ ســـارة إليـــه، وإن كان 
لـــم يخطـــئ إليهـــا. فأنـــذره هللا أن يـــرد امـــرأة الرجـــل 
إليـــه. ولمـــا قـــال أبيمالـــك إلبراهيم »مـــاذا فعلت بنا 
وبمـــاذا قـــد اخطأت إليك، حتـــى جلبت علّي وعلى 
مملكتـــي خطيـــة عظيمـــة؟« ألتمـــس ابراهيـــم عـــذًرا 
وقـــال »إنـــي قلـــت ليس في هـــذا الموضـــوع مخافة 
هللا البتـــة، فيقتلونـــي ألجل امرأتي. وبالحقيقة أيًضا 
هـــى أختـــي ابنـــة أبـــي غيـــر أنهـــا ليســـت ابنـــة أمي 

فصـــارت لي زوجة« )تـــك١:٢٠-١٢(.
مقبـــواًل.  لموقفـــه  إبراهيـــم  تبريـــر  يكـــن  ولـــم 
فكيـــف يمكـــن أن يضّحـــي بامرأتـــه لكـــى ينجو من 
المـــوت؟! ثـــم حينمـــا قـــال عـــن امرأتـــه أنهـــا أخته، 
إنمـــا تحـــدث بأنصـــاف الحقائـــق. وإن كان يعرف 
نـــزل  فلمـــاذا  أشـــرار،  ســـكانها  المنطقـــة  هـــذه  أن 
إليهـــا وعـــّرض نفســـه وامرأتـــه لهـــذه التجربة؟! وإن 
كان هللا قـــد أنقذهمـــا فليـــس معنـــى هـــذا أن إبراهيم 
لـــم يخطـــئ، وقـــد وبخـــه ملـــك جرار األممـــي على 

الخطأ. هـــذا 
+ ومـــن أمثلـــة الـــذي يحـــاول أن يخـــرج مـــن 
ســـارة  أمنـــا  موقـــف  بالكـــذب  يبررهـــا  أو  خطيئتـــه 
حينمـــا وعـــد هللا بـــأن يكون لها نســـل، وكان إبراهيم 
وســـارة شـــيخين متقدميـــن فـــي األيـــام. فضحكـــت 

ســـارة فـــي باطنهـــا قائلـــة: »أبعـــد فنائـــي يكـــون لـــي 
تنعـــم وســـيدي قـــد شـــاخ«، فلمـــا ســـأل الـــرب لمـــاذا 
ضحكـــت ســـارة؟ أنكـــرت ســـارة قائلـــة لـــم أضحـــك 
ألنهـــا خافـــت. فقـــال لهـــا الـــرب: ال بـــل ضحكـــِت 

)تـــك١٠:١٨-١٥(.
+ ومـــن الذيـــن أرادوا أيًضـــا إخفـــاء خطيتهـــم 
إلـــى  باعـــوه كعبـــد  الذيـــن  يوســـف  إخـــوة  بالكـــذب 
اإلســـماعيليين، فـــأرادوا إخفـــاء خطيتهـــم عـــن أبيهم 
وقالوا إن وحًشـــا رديًئا قد أكله )تك3٧:33-3١(.

+ ومـــن الذيـــن حاولـــوا تبريـــر أنفســـهم، إيليـــا 
النبـــي العظيـــم حينمـــا هـــرب ألن الملكـــة إيزابيـــل 
هددتـــه بالقتـــل. فلمـــا ســـأله هللا »مالـــك ههنـــا يـــا 
إيليـــا؟« أجـــاب »ِغرت غيرة للرب إله الجنود، ألن 
بنـــي إســـرائيل قـــد تركوا عهـــدك، ونقضـــوا مذابحك 
وقتلـــوا أنبيـــاءك بالســـيف. وبقيـــت أنـــا وحـــدي وهـــم 
يطلبـــون نفســـي ليأخذوهـــا« )١مـــل١9:١3،١4(. 
ولـــم يقبـــل الـــرب منه هـــذا التبرير. وقال له امســـح 

إليشـــع بـــن شـــفاط نبًيـــا عوًضـــا عنك..
+ وأيًضـــا يونـــان النبـــي حينمـــا هـــرب مـــن 
المنـــاداة علـــى نينـــوى بالهالك ثم لمـــا رجع وأنذرهم 
فتابـــوا وقبلهـــم هللا وســـامحهم ورفـــع غضبـــه عنهم، 
حينئـــذ اغتـــاظ يونـــان وبـــرر غيظـــه بقولـــه للـــرب 
»علمـــت أنـــك إلـــه رؤوف رحيـــم، بطـــيء الغضـــب 
منـــي، ألن  نفســـي  فـــاآلن خـــذ  الرحمـــة..  وكثيـــر 
موتـــي خيـــر مـــن حياتـــي« )يـــون 4(. كان يونـــان 
يريد أن كلمته ال تســـقط إلى األرض، فاغتاظ لما 
غفـــر هللا ألهـــل نينـــوى بعد إنذارهـــم بالهالك وكان 
تبريره لهربه أن هللا رحيم وســـوف يغفر لهم. طبًعا 
كالمـــه غيـــر مقبـــول وال معقـــول في تبريره لنفســـه.
+ مثـــال آخـــر لتبريـــر الـــذات غيـــر المعقول، 
هـــو صاحـــب الوزنة الواحـــدة الذي لم يتاجر بها بل 
أخفاهـــا فـــي األرض. فلمـــا ســـأله الســـيد عـــن وزنته 
قـــال لـــه »عرفـــت يا ســـيد أنك إنســـان قـــاس تحصد 
َمـــن حيـــث لـــم تـــزرع، وتجمـــع مـــن حيـــث لـــم تبذر، 
فخفـــت. ومضيـــت وأخفيـــت وزنتـــك فـــي األرض« 
أن  حـــاول  الشـــخص  وهـــذا  )مـــت٢٥:٢4-٢٦(. 
يبـــرر ذاتـــه ولـــو بإهانتـــه لســـيده. ولـــم يكـــن عـــذره 

مقبـــواًل بالطبـــع، بـــل عاقبـــه الســـيد عقاًبا شـــديًدا.
أّمـــا الذيـــن رفضـــوا تبريـــر الـــذات مهمـــا 

الصعوبـــات. كانـــت 
+ فمـــن أمثلتهـــم: أبونـــا إبراهيـــم الـــذي فـــي 
أنـــه  مـــع  ابنـــه محرقـــة،  ليقـــدم  ذهـــب  طاعتـــه هلل 
وحيـــده والـــذي تحبـــه نفســـه، والـــذي تلّقـــى الوعـــود 
مـــن جهتـــه. ومـــع ذلك رفع الســـكين ليذبحه لوال أن 

هللا أنقـــذه )تـــك٢٢(. 
+ ومـــن األمثلـــة البارزة أيًضا داود النبي في 
مواقـــف ثالثـــة: لمـــا كان وهـــو فتـــى صغيـــر يرعى 
الغنـــم وجـــاء أســـد مـــع دب وأخذ شـــاًة مـــن القطيع. 
فلـــم يبـــاِل داود بقوتهمـــا وإنمـــا خـــرج وراء األســـد 
يمكـــن أن  فمـــه. وكان  مـــن  الشـــاة  وقتلـــه، وأنقـــذ 
يعتـــذر ويهـــرب مـــن األســـد والـــدب لكنه لـــم يفعل.
والموقـــف الثانـــي وقوفـــه ضد جليـــات الحبار 
علـــى الرغـــم مـــن قـــوة ذلـــك الرجـــل وأســـلحته ومـــع 
ذلـــك تقـــدم لكـــي يقتـــل ذلـــك الجبـــار. ولـــم يعتـــذر 
الحـــرب  أســـلحة  تكافـــؤ  بعـــدم  وال  ســـنه،  بصغـــر 

بينهما. فجليات طوله ســـتة أذرع وشـــبر وله خوذة 
ودرع وقنـــاة رمحـــه كنـــول النســـاجين، وحامل ترس 
يمشـــي قدامـــه )١صـــم4:١٧-٧(. بينمـــا داود ال 
يملـــك ســـوى حصـــوات فـــي جرابـــه ومقالعـــه بيده، 
ومـــع ذلـــك تقـــدم لمقاتلة ذلك الجبار وقال له »أنت 
تأتـــي إلـــّى بســـيف وبرمـــح وبتـــرس، وأنا آتـــي إليك 

باســـم رب الجنـــود« )١صـــم4٥:١٧(.
اضطهـــده  لمـــا  داود  أن  الثالـــث  والموقـــف 
شـــاول اضطهـــاًدا عظيًمـــا جًدا، ثم وقع شـــاول في 
يديـــه، وكان بإمكانـــه أن يقتلـــه، وقد قـــال له رجاله 
إن الـــرب قـــد دفـــع عـــدوك فـــي يـــدك. وكانـــت أمام 
داود مبـــررات كثيـــرة منهـــا أن شـــاول رجـــل شـــرير، 
وأيًضـــا هـــو إنســـان مرفـــوض مـــن هللا، كمـــا أنـــه 
حـــاول مـــراًرا أن يقتله. ولكن داود لم يقبل أن ينتقم 
من شـــاول وقال لرجاله »حاشـــا لي من قبل الرب 
أن أعمـــل هـــذا األمـــر بســـيدي بمســـيح الـــرب فأمد 
يـــدي إليه ألنه مســـيح الرب هـــو« )١صم٦:٢4(.

التبريـــر  رفضـــوا  الذيـــن  مـــن  أيًضـــا   +
واألعـــذار، حاملـــوا المفلـــوج الذيـــن أرادوا أن يقدموه 
للســـيد المســـيح ليشفيه، وإذ لم يستطيعوا أن يصلوا 
لـــم يعتـــذروا  فإنهـــم  الشـــديد،  إليـــه بســـبب الزحـــام 
لذلـــك بـــل نقبـــوا الســـقف ودّلـــوه لكـــى يشـــفيه الـــرب 

)مـــر١:٢-٥(.
إن الـــذي يبـــرر ذاتـــه تحيـــط بـــه خطايـــا 

منها: كثيـــرة 
أن  يريـــد  إذ  الباطـــل،  والمجـــد  الكبريـــاء   +
يبـــدو أمـــام النـــاس بـــاًرا. كذلك وقوعه فـــي المكابرة 
والمجادلـــة مـــع كل مـــن يظهـــر لـــه نقائصـــه. بينما 
يقـــول الكتـــاب »افعلـــوا كل شـــيء بـــال دمدمـــة وال 
مجادلـــة«. والـــذي يبـــرر ذاتـــه ال يكـــون ســـهاًل في 
التفاهـــم ألنـــه إن لـــم يستســـلم الطرف اآلخـــر لفكره 
فإنـــه ال يقبـــل أي تفاهـــم. والـــذي يبـــرر ذاتـــه تكون 
نفســـه جميلـــة فـــي عينيـــه، ويريـــد أن تكـــون كذلـــك 
أمـــام النـــاس. والـــذي يبـــرر ذاتـــه مـــن الصعـــب أن 

يقـــول قـــد أخطأت.
التوبـــة وضـــد  هـــو ضـــد  الـــذات  وتبريـــر   +
التواضـــع. إذ يريـــد الشـــخص تغطيـــة خطيتـــه دون 
أن يتـــوب عنهـــا.. وهنـــا نذكـــر أن البابـــا ثاؤفيلـــس 
البطريـــرك الــــ٢3 ذهـــب مـــرة ليـــزور المتوحديـــن في 
جبـــل نتريـــا. وســـأل أب الجبـــل »مـــا الـــذي أتقنتموه 
أيهـــا اآلبـــاء فـــي حياتكـــم الرهبانيـــة؟«.. فأجابـــه أب 
الجبـــل قائـــاًل: »صدقنـــي يا أبي ال يوجد أفضل من 
الـــذي يأتـــي بالمالمة على نفســـه في كل شـــيء«..

والقديـــس مكاريـــوس الكبيـــر قـــال: »احكـــم يا 
أخـــي على نفســـك قبـــل أن يحكموا عليـــك«. ولكن 
مـــن يبـــرر ذاتـــه تقـــوده عـــزة نفســـه والكرامـــة والبـــر 
الذاتـــي. وال يكون لضميره ســـلطان عليه. وبالتالي 

ال ينـــال المغفرة.
شـــعوره أنـــه لـــم يخطـــئ ينافـــي قـــول القديـــس 
يوحنـــا الرســـول »إن قلنـــا إننـــا لـــم نخطـــئ نضـــل 
أنفســـنا وليس الحق فينا« )١يو9،٨:١(. وشـــعور 
الشـــخص بأنـــه لـــم يخطـــئ يـــدل على أن مقاييســـه 
الروحيـــة غيـــر حساســـة، وكذلـــك موازينـــه تحتـــاج 
إلـــى دقـــة. وبـــاب األعذار واســـع جـــًدا، ولكنه يهز 

والقيم. المبـــادئ 
وليـــس المهـــم إثبـــات براءتنـــا علـــى األرض. 
»إن  يقـــول:  الكبيـــر  أنطونيـــوس  األنبـــا  فالقديـــس 
نسينا خطايانا، يذكرها لنا هللا. وإن ذكرنا خطايانا 
ينســـاها لنا هللا«. كما يقول »إن ِدّنا أنفســـنا رضي 

الدّيـــان عّنا«.
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عظة األربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠١٨م من كنيسة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية

»تلّذذ بالرب فيعطيك ســـؤل قلبك«... في 
األســـبوع الماضـــي، مـــع بدايـــة التأمـــل فـــي هـــذه 
الكلمـــات الجميلـــة، أخبرتكـــم عـــن ثالث وســـائل 
ممكـــن أن نتلـــذذ بالـــرب من خاللها فـــي حياتنا: 
الصـــالة والتســـبيح، الكتـــاب المقـــدس، القـــداس 
اإللهـــي... واليـــوم أريـــد أن أفتـــح أمامكـــم مجـــال 
هـــذه اآليـــة العميقـــة جـــًدا، ولكـــي يكـــون كالمنـــا 
واضًحـــا ومفيـــًدا، فســـنأخذ بعـــض األمثلـــة مـــن 
الكتـــاب المقـــدس عاشـــت هـــذا التلـــذذ، بحيـــث 

يكونـــون قـــدوة لنا.

أن  بالـــرب  نتلـــذذ  أن  فـــي  البدايـــة  نقطـــة 
يكون دائًما اعتمادك عليه ال على شـــيء آخر، 
ال علـــى قدرتـــك وال إمكانياتـــك وال وضعـــك وال 
مســـؤلياتك أو مـــا فـــي يـــدك أو جيبـــك أو عقلـــك 
أو المجتمـــع الـــذي تعيش فيـــه.. اعتمادك األول 
واألخيـــر هـــو علـــى شـــخص هللا. وأغرب إنســـان 
ممكـــن أن يســـاعدنا فـــي ذلـــك هـــو إبراهيـــم أبـــو 
اآلبـــاء، نقـــرأ حكايتـــه في ســـفر التكوين أصحاح 
إلـــى  تشـــير  الدالئـــل  كل  كانـــت  وكيـــف   ،١٢
اســـتحالة تحقيـــق شـــيء عنـــده، فـــال يمكـــن أن 
يكـــون عنـــده نســـل، وكان مـــن الممكـــن أن هـــذا 
يكـــون دافًعـــا قوًيـــا لكـــي تبـــرد عالقتـــه بـــاهلل وال 
يكـــون عنـــده هـــذا التلـــذذ باهلل، كان شـــيًخا متقدم 
األيـــام وليـــس لديه أبناء، ولـــم يكن يعلم بالمكان 
الـــذي ســـوف يذهـــب إليـــه، ولـــم يكـــن يعلـــم ماذا 
ســـوف يحـــدث لـــه، ولكنـــه كان قد أخـــذ وعًدا أن 
نســـله ســـيصير مثـــل رمـــل البحـــر ومثـــل نجـــوم 
الســـماء.. كيـــف؟ ال يعـــرف! إبراهيـــم أبـــو اآلباء 
وضـــع كل اتكالـــه على شـــخص هللا.. وال تنســـوا 
أنه كان إنســـاًنا مثلنا، بمثل مشـــاعرنا وعواطفنا 
ورؤيتنـــا واتجاهاتنـــا، لـــم يكن يعرف ماذا ســـوف 
يحـــدث ولكـــن كان عنـــده الثقـــة الكاملـــة في هللا.

نقطة البداية يا احبائي لكي يتلذذ االنسان 
بالـــرب أن يضـــع كل يقينـــه ورجـــاءه وثقتـــه فـــي 
شـــخص هللا، تقـــول اآليـــة »ســـلِّْم للـــرَّبِّ طريَقـــَك 
واتَّـــِكْل عَليِه وهو ُيجـــري« )مز٦:3٧(... اخرج 
أنـــت أيهـــا اإلنســـان خـــارج القصـــة، فيكـــون كل 
ْل عَلى الـــرَّبِّ بُكلِّ  شـــيء ممكًنـــا لـــدى هللا، »تَوكَّ
َقلِبـــَك، وعَلـــى فهِمـــَك ال تعَتِمـــْد. فـــي ُكلِّ ُطُرِقـــَك 

ُم ُســـُبلَك« )أم3:٥-٦(. اعِرفـــُه، وهـــو ُيَقوِّ

لنفكـــر  عقـــواًل  أعطانـــا  هللا  أن  صحيـــح 
ونخطـــط، ولكـــن اتـــرك كل مـــا تفكـــر فيـــه فـــي 
يـــد هللا... نقطـــة البدايـــة هـــي االعتمـــاد على 
يـــد هللا تمامـــا وطـــرح قدراتنـــا خلـــف ظهورنا، 

إبراهيم. هـــذا 

نأخـــذ مثـــاًل آخـــر وهـــو أيوب.. رجل شـــيخ 
معـــروف  حســـنة،  تربيـــة  أوالده  رّبـــى  وقـــور، 
فـــي مجتمعـــه.. ولكنـــه تعـــرض لتجربـــة قاســـية، 
والتجربـــة فقـــد فيهـــا كل شـــيء، أي رجـــع إلـــى 
نقطـــة الصفـــر، جـــاء إليه أصدقـــاؤه الثالثة لكي 
يشـــرحوا له ما حدث، ولكن كل تفســـيراتهم كان 
بعيـــدة وغيـــر مقبولـــة... ولكـــن أيـــوب نســـي أن 
التجربـــة التـــي دخـــل فيهـــا هـــي الوســـيلة التـــي 

سوف يرفعه بها هللا... الصعوبات التي تواجها 
فـــي طريقـــك غالًبـــا ما يســـتخدمها هللا لكـــي يعيد 
تشـــكيلنا مرة أخرى، لكي يجعلنا أفضل. فعندما 
تتعـــرض لصعوبات أو متاعـــب ال تفقد الرجاء، 
بـــل تلـــذذ بالـــرب وقـــل: أنـــا واثـــق يـــا رب أن كل 
مـــا تعملـــه هـــو للخيـــر... هكذا عندمـــا بدأ أيوب 
يفهـــم قصـــد هللا مـــن التجربـــة وبـــدأ يـــذوق حالوة 
هللا، قـــال »قـــد َعِلمـــُت أنََّك تســـَتطيُع ُكلَّ َشـــيٍء، 
وال َيعُســـُر عَليَك أمٌر« )أي٢:4٢(. ولّما تدّخل 
الـــرب في المشـــكلة، قـــال أيوب: »بَســـمِع اأُلُذِن 
قد ســـِمعُت عنَك« في البداية كان كل اعتمادي 
علـــى أذنـــي، كل معرفتـــي بك يـــا رب من أذني، 
ولكـــن معرفتـــي ارتقـــت إلـــى درجة أعلـــى »واآلَن 

رأتـــَك َعينـــي« )أي4٢:٥(..

ألجـــل ذلـــك الخطـــوة األولى لإلنســـان لكي 
يتلـــذذ بـــاهلل هـــي أن يضـــع كل الثقـــة فيـــه وهـــو 
يقـــود حياتنـــا. المهـــم أن يكـــون الشـــخص أميًنـــا 
فـــي حياتـــه وأمـــام هللا.. وإن اعترضـــت طريقـــك 
صعوبـــات ألـــِق كل حمولك عليه، واعلم أن هذه 
الصعوبات ســـوف يســـتخدمها هللا لكيما يرفعك.

النمـــوذج الثالث ســـليمان الحكيم، ظهر له 
هللا وســـأله: »ســـليمان مـــاذا أعطيـــك؟«، تخيـــل 
لـــو ظهـــر لـــك هللا وســـألك مـــاذا تريـــد؟، لـــم يكن 
هـــذا الســـؤال فقـــط ليحقـــق لـــه هللا طلبتـــه، ولكنه 
كان فيـــه اختبـــاًرا، مـــاذا ســـوف يطلـــب: إيمـــان، 
صحـــة، جبـــروت، صيـــت...؟ كل هـــذه أشـــياء 
جملية وليســـت ســـيئة، ولكن سليمان كان حكيًما 
حكمـــة  هللا  يعطيـــه  أن  طلـــب  فقـــد  بالحقيقـــة، 
ومعرفـــة، فأعطاهـــا لـــه هللا، وزاده مااًل وســـلطاًنا 
وأشـــياء كثيـــرة.. يكفـــي أن صار اســـمه ســـليمان 
الحكيـــم فـــي كل التاريـــخ البشـــري. هللا يحبك في 
كل الظـــروف، وهـــو صاحـــب كل شـــيء، وعنده 
أمـــور ينتظـــر َمـــْن يطلبهـــا، وهللا عطايـــاه كثيـــرة 
فـــي كل صبـــاح، المهـــم أن تتلذذ ويكون هو كل 

حياتـــك والشـــهوة الموجـــودة فـــي قلبك.

داود النبـــي وقـــف فـــي يـــوم بـــكل العظمـــة 
التـــي لديـــه وقـــال: »أحبـــك يـــا رب يـــا قوتـــي« 
وال  موهبتـــي  وال  دراســـتي  ليـــس  )مـــز١٨(، 
موســـيقاي وال ســـلطاني كملك أو حاكم أو قاٍض 
أو ســـلطان... هـــذا الحـــب شـــكل مـــن أشـــكال 

التلـــذذ.

هنـــاك 3 مفاتيـــح تتلـــذذ بهـــا كوســـائل 
للتلـــذذ بالـــرب:

1- الوقت: 

والعمـــر  ســـريع،  عالـــم  فـــي  نحيـــا  نحـــن 
تســـرق  أن  احـــرص  لذلـــك  بشـــرعة،  ينقضـــي 
وقًتـــا لـــك مـــع هللا بـــأي صـــورة من الصـــور. هل 
تعطـــي وقًتـــا روحًيـــا هلل؟ هـــل تلتـــزم بهـــذا؟ فـــي 

مـــا  الكيميـــاء هنـــام  علـــوم 
ُيســـّمى »وقـــت التفاعـــل«، 

فـــي عالقتـــك مـــع هللا تحتـــاح مثـــا هـــذا الوقـــت. 
فـــي المزمـــور األول يقـــول المرنل عـــن الصديق 
إنـــه يكـــون كالشـــجرة المغروســـة علـــى مجـــاري 
الميـــاه، تخيـــل كـــم مـــن الوقـــت تحتاجـــه الشـــجرة 
المغروســـة لتعّمـــق جذورها فـــي األرض ولتخرج 
ثمرهـــا فـــي حينـــه؟ مـــن الضربـــات القاســـية فـــي 
هـــذا الزمـــان أن األجهـــزة الحديثـــة تســـرق منـــا 
وقتنا، لذا من المهم اســـتخدام مثل هذه األجهزة 
بحكمـــة، فعنصـــر الوقـــت والتـــوازن فيـــه من أهم 
مـــا يكـــون. قـــد نختلـــف فـــي الشـــكل أو اللغـــة أو 
القـــدرة... ولكـــن نتشـــارك في الوقـــت، كلنا نأخذ 
٢4 ســـاعة فـــي اليـــوم، ولذلـــك تلـــزم الحكمة في 

كيفيـــة اســـتغالل الوقـــت.

2- التوبة: 

وهـــي عمليـــة إفـــراغ القلـــب مـــن أي خطية. 
وفـــي نهايـــة الســـنة، مـــن الطبيعـــي أن اإلنســـان 
والخســـارة  المكســـب  حســـاب  كشـــف  يعمـــل 
فيحياتـــه، هـــل يوجـــد شـــيء أغلـــى مـــن حياتـــك؟ 
ســـوف تقـــف أمـــام هللا وتقـــدم حســـاب وكالتـــك، 
ولذلـــك التوبـــة هـــي أحـــد مفاتيـــح وجـــود اللذة مع 
هللا، ألنه ال شـــركة بين النور والظلمة. الخطية 
تأتـــي بالحزن والكآبـــة والتنهد والخوف والخجل، 
بينمـــا التوبـــة ترفـــع كل هـــذة المشـــاعر، وتفتـــح 
األبـــواب أمامـــك كـــي مـــا تتلـــذذ بـــاهلل. والتوبـــة 
ال تأتـــي إاّل بمشـــاعر حقيقيـــة عنـــد اإلنســـان، 
قمـــن يـــرى نفســـه صالًحـــا، كيـــف ســـيقدم توبـــة؟ 
وكيـــف ســـيبّرر نفســـك قـــدام هللا؟ نحـــن نصلـــي 
كل يـــوم ونقـــول: »نشـــكرك ألنك ســـترتنا وأعنتنا 
وحفظتنـــا...«. اإلنســـان ال يعرف أن يتلذذ باهلل 
طالمـــا هو فـــي الخطية، ويشـــتكي الكثيرون من 
غيـــاب اإلحســـاس بوجود هللا، فنقـــول لهم: توبوا 

لتشـــعروا بوجـــود هللا.

3- استعمال المحبة: 

أيهـــا الحبيـــب، لـــن تشـــعر ولـــن تتلـــذذ باهلل 
مـــا لـــم تمارس المحبة مـــع كل أحد. الوصية أن 
تحـــب الـــرب إلهـــك مـــن كل قلبك من كل نفســـك 
مـــن كل فكـــرك مـــن كل قوتـــك، وتحـــب قريبـــك 
كنفســـك، والقريـــب هنـــا هـــو القرابـــة اإلنســـانية.. 
فإذا كان هناك إنسان ليس عنده طاقة المحبة، 
فكيـــف ســـيتلذذ بـــاهلل؟ تصـــور أن عنـــدك زجاجة 
مقفولـــة وتضعهـــا تحـــت الصنبـــور لتمألها ماًء، 
هـــل يمكـــن أن تمتلـــئ؟ افتح قلبك لكي ما تمتلئ 
بمحبـــة هللا فتســـتطيع أن تحـــب كل أحـــد. وكلما 
تســـتاء مـــن أحـــد، انظـــر إلـــى الصليـــب وانظـــر 
إلـــى المســـيح الـــذي أحـــب كل أحـــد. عـــش فـــي 
أجـــواء المحبـــة، فاإلنســـان بـــدون محبـــة هللا فـــي 

قلبـــه ال يســـتطيع أن يتلـــذذ باهلل. 
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تحتفـــــــــــــــل كنيستنــــــــا 
فـــي اليــــــــوم الثامــــــــــن مـــن 
بتذكــــــــــــار  كيهــــــــــك  شـــهر 
نياحــــــــــة القديــــــــس األنبــــــا 
صمؤيـــل المعتـــرف، وهـــو 
أب مـــن آبـــاء الرهبنـــة القبطيـــة فـــي القرن الســـابع 
الميـــالدي )تنيـــح عـــام 4١٢ش- ٦9٦م(، وُيلقَّب 
بـ”المعتـــرف”. والمعترفـــون هـــم فئـــة من القديســـين 
الذيـــن احتملـــوا العذابـــات من أجـــل اإليمان، وهذه 
العذابـــات قـــد تركـــت آثـــاًرا فـــي أجســـادهم لكنهـــم 
لـــم يموتـــوا. وقـــد تعـــرض األنبا صموئيـــل لحروب 
لـــم يتعـــرض لهـــا قديســـون آخـــرون، وظهـــرت فـــي 
حياتـــه فضائـــل اشـــترك فيهـــا مـــع باقـــي قديســـي 
حياتـــه  بهـــا  تميـــزت  أخـــرى  وفضائـــل  الكنيســـة، 

وانفـــرد بهـــا في ســـيرته..
+ عـــاش األنبـــا صموئيـــل فـــي القرن الســـابع 
الميـــالدي فـــي منطقـــة ميصيـــل )وهـــي اآلن مليـــج 
بمحافظـــة المنوفيـــة(، في اســـرة مســـيحية تقيه، فقد 
كان والـــده كاهًنـــا، وتســـلم كل التعاليـــم المســـيحية 
مـــن أســـرته وهـــو مـــا يـــزال طفـــاًل صغيـــًرا، فأحـــب 
الـــرب محبـــة كبيـــرة.. فالتربيـــة والنشـــئة لهـــا تأثيـــر 
كبيـــر فـــي حيـــاة األبنـــاء.. وهـــذا هـــو أول الدروس 
مـــن حيـــاة قديســـنا األنبـــا صموئيـــل وهـــي “أهمية 

الروحية”. الطفولـــة 

الرب  السيد  »روح 
مسحني  الرب  ألن  َعَليَّ 
المساكين..أرسلني  ألبشر 
القلب،  منكسري  ألعصب 
بالعتق،  للمسبين  ألنادي 
للرب  مقبولة  بسنة  ألنادي  باإلطالق..  للمأسورين 

وبيوم انتقام إللهنا، ألعّزي كل النائحين«..
يقبله  الذي  العمر  أي  المقبولة:  السنة   -١
اللعنة  من  كثيًرا  األرض  عانت  لقد  لمرضاته..  هللا 
الضعف  بعد  والقبول  الرضا  واشتهت  والغضب 
والذبول.. والمتكلم هنا السيد المسيح الذي من خالله 
واستراح  البشرية  ُقبلت  ففيه  الحقيقي..  القبول  كان 
الروح القدس في الطبيعة البشرية من جديد.. ورضي 
قلب هللا واستراح، لذلك ال قبول إال من خالل الروح 
القدس وعمل السيد المسيح والثبات فيه، ألنه الوحيد 
الذي  الحبيب  ابني  هو  »هذا  األب:  لدي  المقبول 
به ُسررت«. يقول القديس كيرلس الكبير: “لقد وعد 
تكن  ولم  للبشرية،  ثانية  مرة  الروح  يعطي  أن  هللا 
المسيح”.  يسوع  بربنا  إال  لذلك  أخري  هناك طريقة 
فيقول:  األورشليمي  كيرلس  القديس  ذلك  ويؤكد 
الرب  على  وجوده  كمال  في  القدس  الروح  “أضاء 
بها  التي  المقدسة  المسحة  لنا  ُوهبت  وبذلك  يسوع، 
ر القديس أغسطينوس  ننال روح هللا وعطاياه”. ويصوِّ
فيقول:  المقبولة(  المقبولة )حياتنا  للسنة  أهمية ذلك 
فتنسكب  مع هللا  حياه  في  ليشركنا  “يعمل روح هللا 

صموئيـــل  األنبـــا  القديـــس  شـــّب  عندمـــا   +
بريـــة  فـــي  فترّهـــب  الرهبنـــة،  حيـــاة  إلـــى  اشـــتاق 
شـــيهيت وتتتلمـــذ ألحـــد آبائهـــا العظـــام وهـــو األنبـــا 
لمـــدة  تحـــت مشـــورته وطاعتـــه  أغاثـــون، وعـــاش 
ثـــالث ســـنوات، وتعلـــم منـــه الكثيـــر مـــن الفضائـــل 
الروحيـــة حتـــى تنيـــح األب أغاثـــون، فآثـــر األنبـــا 
صموئيـــل أن ينفـــرد للتوحـــد فـــي بريـــة شـــيهيت.. 
وهـــذا هـــو الـــدرس الثانـــي مـــن حياتـــه أن الثبـــات 
يأتـــي مـــن طاعـــة المرشـــد “التلمـــذة الروحيـــة”.

+ عـــاش األنبـــا صموئيـــل فـــي حيـــاة الوحـــدة 
الروحيـــة،  االختبـــارات  أعظـــم  واختبـــر  والخلـــوة، 
وبســـبب قداســـته ُاختير للكهنوت وصار أًبا للكثير 
مـــن الرهبـــان، فـــكان أميًنـــا فـــي الرعايـــة الروحيـــة 
ألبنائـــه الرهبـــان، وصار مشـــيًرا لهم يهتم بخالص 
نفوســـهم.. وهـــذا هـــو الـــدرس الثالـــث “المشـــورة 

واألبـــوة الروحيـــة األمينة”. 
+ فـــي زمنـــه حـــّل فـــي منطقـــة شـــيهيت موفد 
مـــن عنـــد بابـــا رومـــا قاصـــًدا البريـــة حامـــاًل صورة 
لإليمـــان الغيـــر مســـتقيم بطبيعتيـــن للســـيد المســـيح 
)وهـــو مـــا رفضتـــه الكنيســـة فـــي مجمـــع خلقدونيـــة 
المشـــئوم عـــام 4٥١م(، قاصـــًدا أن يجبـــر الرهبـــان 
أن يقبلـــوا صـــورة اإليمان المغلـــوط ويوّقعوا عليها. 
فمـــزق أنبـــا صموئيـــل طومـــس الون غيـــر خائـــف 
ًرا أوالده  مـــن بطـــش رومـــا، ورافًضا التوقيع، ومحـــذِّ

هللا  روح  ألن  دائمة”.  الشركة  وهذه  فينا  هللا  محبه 
بالنسبة للكنيسة كالروح لجسد اإلنسان.. إنها محبة 
هللا الفائقة أن يستودع روحه فينا، فبالروح تصالحنا 
مع هللا، وصارت لنا المسرة والبهجة، ونجتمع كشعب 
يقسمنا..  الذي  الشرير  الروح  هللا في واحد، وُيطَرد 

وتأتينا نار حرارة الحب من روح هللا. 
2- السنة المقبولة: التي فيها ُيعتق المسبيون 
وأول  النائحين..  كل  فيتعزي  المأسورون  وُيطلق 
هلل  حقيقية  عودة  هي  والتوبة  للتائبين..  هو  القبول 
السنة  تكون  الخطية حتي  أفسدته  ما  إلصالح كل 

)العمر( مقبولة..
هي  األولى  مشكلتنا  التوبة:  حول  تأمالت 
النظرة  في  األخطر  بينما  للخطية  السطحية  النظرة 

العميقة ومثال لذلك: 
1- الكذب: ليس مجرد إنكار للحقيقة للتغطية 
الناس، عدم  على أخطاء اإلنسان وإنما خوف من 
خوف من هللا، ضعف إيمان... إن كان هللا موجوًدا 
له مخافته في قلبي، فوجود الناس هو لكي أحبهم 
وليس لكي أرهبهم.. فالذي يخاف هللا ال يرتعب من 
هو  فالمهم  وحده،  الخالق  إلرضاء  يسعى  بل  أحد 
المخلوق.. ألن  لم يرَض عنه  لو  إرضاء هللا حتى 

المخلوق ال يخيفني..
2- الشهوة: ليست مجرد غريزة وإنما ُتعطى 
للحب.. فالذي يحب هللا يشبع بحبه ويشبع بكل حب 
)األبوي-الزوجي- البشر  طريق  عن  هللا  من  نابع 

الرهبـــان أن َمـــْن يقبـــل إيمـــان بابـــا رومـــا ســـيصير 
لممثـــل  وبســـبب رفضـــه  الكنيســـة.  مـــن  محروًمـــا 
كنيســـة رومـــا ُضِرب أنبا صموئيـــل حتى فقد عينه 
اليمنـــى وُطـــِرد مـــن برية شـــيهيت باإلكراه، فقاســـى 
آالم الطرد، وذلك بســـبب شـــعوره بالمســـئولية تجاه 
وهـــذا  الكنيســـة..  شـــعب  وتجـــاه  الرهبـــان  أبنائـــه 
هـــو الـــدرس الرابـــع مـــن حياتـــه “المحافظـــة على 
اإليمـــان المســـتقيم الذي تســـّلمناه مـــن اآلباء”.

+ ظهـــر لـــه مـــالك الـــرب واقتـــاده إلـــى بريـــة 
القلمون جنوب وادي النطرون حيث أسس جماعة 
قبائـــل  لهجـــوم  تعـــرض  وهنـــاك  جديـــدة،  رهبانيـــة 
بربريـــة مـــن غـــرب أفريقيا، فُســـِبي األنبـــا صموئيل 
وصـــار عبـــًدا لســـيد هذه القبيلة الـــذي عرض عليه 
ان يعبـــد الشـــمس فرفـــض، فأمـــر ســـيده بربط قدمه 
فـــي قـــدم جارية ويتركهمـــا ليرعيا الجمال في البرية 
لكيمـــا يســـقطه فـــي الخطيـــة، إاّل أن أنبـــا صموئيل 
اســـتطاع بنعمـــة إلهية أن يحتفـــظ بنقاوته وطهارته 
ونمـــوه في القداســـة، وهذا هـــو الدرس الخامس من 
حياتـــه “أن هللا قـــد يســـمح بالضيقـــات، لكنـــه ال 

يتخّلـــى عن أوالده فـــي تجاربهم”.
+ أبـــرأ االنبـــا صموئيل ابن رئيس القبيلة من 
مرضـــه، فكافـــأه ســـيده بعتقـــه والســـماح لـــه بالعودة 
أبنائـــه  وســـط  عـــاش  حيـــث  القلمـــون  بريـــة  إلـــى 
الرهبـــان مجاهـــًدا لكـــي يســـلم لنـــا التـــراث اآلبائـــي 
الـــذي اســـتلمه صحيًحـــا أميًنـــا كمـــا اســـتلمه.. وهذا 
هـــو الـــدرس األخيـــر مـــن حياتـــه “األمانـــة فـــي 
تســـليم التراث اآلبائـــي”.. بركة صـــالة هذا األب 

القديـــس تحفظنـــا جميًعـــا فـــي طريقـــه.

الروحي(.. أّما الشهوة الغريزية الخاطئة فهي مفسدة 
لكل كيانات الروح.

في  الداخلي  الهوى  محاربة  هي  التوبة   -3
النفس: فالشر ال يوجد خارج اإلنسان وإنما داخله.. 
تستجيب  ال  الخارج  من  الشر  جاذبية  كانت  مهما 
ا من الداخل.. مثال  له النفس إن لم يكن الشر ُمِلحًّ
من  نقًيا  كان  ألنه  انتصر  الصديق  يوسف  لذلك: 
الداخل، وداود سقط ألنه اشتهى )َمْن نظر ليشتهي 
فقد زني بقلبه(.. علينا أن نتجّنب العثرات حتى ال 
تهرب  أن  للشر... ممكن  فتجذبنا  القلب  في  تدخل 
من كل شر خارجك – ولكن أين تهرب من الشر 

الذي بداخلك؟! 
4- التوبة واالعتراف: لذلك يلزمك أن تعترف 
بخطئك فهذه أول خطوة في التغيير، أن يدرك اإلنسان 
حقيقة نفسه ويريد التغيير لألفضل، مريض يبحث عن 
عالج »ال يحتاج األصحاء إلى طبيب بل المرضى... 

ما جئت ألدعو أبراًرا بل خطاه إلى التوبة«.
تعني  التوبة  هللا:  إرادة  ومعرفة  التوبة   -5
والتوبة  الداخلية..  للقناعة  كنتيجة  هللا  إلى  الرجوع 
هي تغيير الفكر وإصالح المعرفة الخاطئة والخبرة 
الشريرة التي تنادى اإلنسان بإلحاح.. فالخطية ُتفسد 
اإلنسان وتجعل فكرة فاسًدا وقلبه فاسًدا وجسده فاسًدا 
البخل:  الخارجية..مثال  التصرفات  قبل  )داخلًيا( 
على  به  والسيطرة  المال  محبة  في  داخلية  مشكلته 
هللا  يحب  الذي  فهو  الصالح  اإلنسان  أّما  الناس، 
لك  عدو  هناك  ليس  ألجلهم.  المال  ويقدم  والناس 
خارجك وإنما عدوك هو داخلك.. فطالما الشيطان 
فكرة  صار  إن  ولكن  منه،  تخف  فال  الخارج  في 
داخلك فلك أن تخاف ألن العدو صار داخلك )أنت 

عدو نفسك(.. فلنبدأ بدًءا حسًنا.
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َوَتَقـــاَرَب النََّهـــاُر، َفْلَنْخَلـــْع أَْعَمـــاَل الظُّْلَمـــِة َوَنْلَبْس 
َأْســـِلَحَة النُّـــوِر« )رو١١:١3-١٢(

»َفاْحَتـــِرُزوا  الدنيويـــة:  االهتمامـــات   .4
أَلْنُفِســـُكْم ِلَئـــالَّ َتْثُقـــَل ُقُلوُبُكـــْم ِفـــي ُخَمـــاٍر َوُســـْكٍر 
َبْغَتـــًة«  اْلَيـــْوُم  ذِلـــَك  َفُيَصاِدَفُكـــْم  اْلَحَيـــاِة،  َوُهُمـــوِم 
)لـــو34:٢١(، إن اإلنشـــغال بمتطلبـــات الحيـــاة 
األنســـان  يجعـــل  لهـــا  العقـــل  وســـبي  اليوميـــة 
يســـقط فـــي الهمـــوم... لذلـــك قـــال لنـــا رب المجد 
ُكـــْم َعَلْيـــِه، أَلنَّـــُه ُهـــَو َيْعَتِني ِبُك«  »ُمْلِقيـــَن ُكلَّ َهمِّ

)١بـــط٧:٥(.
5. الغفلـــة: هي أصل كل خطية وشـــهوة، 
فمن يرضى عن نفســـه ويستحســـن حالها ويكتفي 
بمـــا وصـــل إليـــه، تســـتولي عليـــه الغفلـــة وتحاربه 
َعـــاِرٌف  »أَنـــا  الشـــهوات  فـــي  ويســـقط  األفـــكار 
أَْعَماَلـــَك، َأنَّـــَك َلْســـَت َبـــاِرًدا َواَل َحـــارًّا. َلْيَتـــَك ُكْنَت 
َبـــاِرًدا َأْو َحـــارًّا!. هَكـــَذا أَلنَّـــَك َفاِتٌر، َوَلْســـَت َباِرًدا 
َواَل َحـــارًّا، َأَنـــا ُمْزِمـــٌع َأْن َأَتَقيَّـــَأَك ِمـــْن َفِمـــي. أَلنََّك 
ـــي َأَنـــا َغِنـــيٌّ َوَقـــِد اْســـَتْغَنْيُت، َواَل َحاَجَة  َتُقـــوُل: ِإنِّ
ـــِقيُّ  ِلـــي ِإَلـــى َشـــْيٍء، َوَلْســـَت َتْعَلـــُم َأنَّـــَك َأْنـــَت الشَّ
)رؤ3:١٥- َوُعْرَيـــاٌن«  َوأَْعَمـــى  َوَفِقيـــٌر  َواْلَبِئـــُس 
١٧(، ليتنـــا نقـــول مـــع القديـــس بولـــس الرســـول 
»َأَنا َلْســـُت َأْحِســـُب َنْفِسي َأنِّي َقْد َأْدَرْكُت. َولِكنِّي 
َأْفَعـــُل َشـــْيًئا َواِحـــًدا: ِإْذ َأَنـــا َأْنَســـى َمـــا ُهـــَو َوَراُء 
اُم، َأْســـَعى َنْحـــَو اْلَغـــَرِض  َوَأْمَتـــدُّ ِإَلـــى َمـــا ُهـــَو ُقـــدَّ
أَلْجِل َجَعاَلِة َدْعَوِة هللِا اْلُعْلَيا ِفي اْلَمِســـيِح َيُســـوَع« 

)فـــي١3:3-١4(.

ونحـــن نقتــــــــرب من 
شهر كيهـــك حيث السهر 
والصـــالة والتســـبيح حتى 
الصبـــــــــاح، لذلك يحلــــــــــو 
لنـــا أن نتكلـــم عن الســـهر 
راجيـــن مـــن الرب أن يعيننا على الســـهر الروحي 
لكـــي مـــا نحيا حياة الســـماء ونحن على األرض.

السهر الروحي:
واإلهمـــال  الخمـــول  ضـــد  اليقظـــة  هـــو 
للوصـــول إلـــى االســـتعداد الدائـــم إلرضـــاء الرب، 
منتظريـــن مجيئـــه والمثـــول بين يديه. الســـهر هو 
يقظـــة القلـــب والعقـــل وكل طاقـــات اإلنســـان، فال 
يســـقط اإلنســـان فـــي أي شـــيء عابـــر )نظـــرة - 
فكـــرة - تصـــرف(، وهو حالة تحّول مســـتمر من 
حياة حســـب الجســـد الى حياة حسب الروح »َفِإنَّ 
الَِّذيـــَن ُهـــْم َحَســـَب اْلَجَســـِد َفِبَمـــا ِلْلَجَســـِد َيْهَتمُّوَن، 
وِح أَلنَّ اْهِتَماَم  وِح َفِبَما ِللرُّ َولِكنَّ الَِّذيَن َحَســـَب الرُّ
وِح ُهَو َحَياٌة  اْلَجَســـِد ُهـــَو َمـــْوٌت، َولِكنَّ اْهِتَماَم الـــرُّ
َوَســـاَلٌم« )رو٥:٨-٦(. وكـــرر القديـــس بولـــس 
لفـــظ الســـهر قائـــال »َفـــاَل َنَنـــْم ِإًذا َكاْلَباِقيـــَن، َبـــْل 
أوصانـــا  وقـــد  )١تـــس٦:٥(.  َوَنْصـــُح«  ِلَنْســـَهْر 
الـــرب قائـــاًل »ُاْنُظُروا! ِاْســـَهُروا َوَصلُّـــوا، أَلنَُّكْم اَل 
َتْعَلُموَن َمَتى َيُكوُن اْلَوْقُت... ِاْســـَهُروا ِإًذا، أَلنَُّكْم 

اَل َتْعَلُمـــوَن َمَتـــى َيْأِتـــي َربُّ اْلَبْيـــِت، َأَمَســـاًء، َأْم 
يِك، َأْم َصَباًحا. ِلَئالَّ  ِنْصـــَف اللَّْيـــِل، َأْم ِصَياَح الدِّ
َيْأِتـــَي َبْغَتـــًة َفَيِجَدُكـــْم ِنَياًمـــا! َوَمـــا َأُقوُلُه َلُكـــْم َأُقوُلُه 

ِلْلَجِميـــِع: اْســـَهُروا« )مـــر١3:33-3٧(
معوقات السهر:

َيْنُبـــوَع  َأَنـــا  »َتَرُكوِنـــي  العالـــم:  1. محبـــة 
اْلِمَياِه اْلَحيَِّة، ِلَيْنُقُروا أَلْنُفِســـِهْم َأْبآًرا، َأْبآًرا ُمَشـــقََّقًة 
لنســـتيقظ  لـــذا  )إر٢:١3(،  َمـــاًء«  َتْضُبـــُط  اَل 
ونســـهر خوًفـــا من أن يجرفنـــا تيار العالم فنصير 
أعـــداء هلل »َفَمـــْن َأَراَد َأْن َيُكـــوَن ُمِحبًّـــا ِلْلَعاَلِم، َفَقْد 

َصـــاَر َعـــُدوًّا هلِل« )يـــع4:4(. 
2. محبـــة المال: »اَل َيْقِدُر َأَحـــٌد َأْن َيْخِدَم 
َوُيِحـــبَّ  اْلَواِحـــَد  ُيْبِغـــَض  َأْن  ـــا  ِإمَّ أَلنَّـــُه  َســـيَِّدْيِن، 
اَل  اآلَخـــَر.  َوَيْحَتِقـــَر  اْلَواِحـــَد  ُيـــاَلِزَم  َأْو  اآلَخـــَر، 
َتْقـــِدُروَن َأْن َتْخِدُمـــوا هللَا َواْلَمـــاَل« )مـــت٦:٢4(، 
لذلـــك يخـــدع نفســـه مـــن يظـــن أنـــه يســـتطيع أن 
يجمع بين محبة هللا والســـهر على أرضائه وبين 
محبتـــه لجمـــع المـــال واكتنـــازه »أَلنَُّه َحْيـــُث َيُكوُن 
َكْنـــُزَك ُهَنـــاَك َيُكـــوُن َقْلُبـــَك َأْيًضـــا« )مت٢١:٦(.

3. الكســـل والتهـــاون: لذا حذرنـــا القديس 
بولـــس الرســـول »هَذا َوِإنَُّكْم َعاِرُفـــوَن اْلَوْقَت، َأنََّها 
اآلَن َســـاَعٌة ِلَنْســـَتْيِقَظ ِمـــَن النَّـــْوِم، َفـــِإنَّ َخاَلَصَنـــا 
ـــا َكاَن ِحيَن آَمنَّـــا. َقْد َتَناَهى اللَّْيُل  اآلَن َأْقـــَرُب ِممَّ

٥- لهـــذا فكـــر القائـــد الرومانـــي فـــي أن يحاصـــر 
الجيـــش الجبـــل، مـــن علـــى ُبعد معقـــول، بحيث يمنع 
جوًعـــا!!  فيموتـــون  الشـــعب،  عـــن  والغـــذاء  المـــاء 
٦-وهـــذا مـــا حـــدث، فبعـــد أن تهالـــك الشـــعب مـــن 
الجـــوع والعطـــش، هجـــم الجيـــش الرومانـــي بقيـــادة 
تيطـــس القائـــد الرومانـــي على أورشـــليم ســـنة٧٠م ، 
وقامـــوا بغزوها، وتدمير الهيكل، إذ مات الكثيرون 
ال  الباقـــون  وكان  والمـــرض،  المجاعـــة  بســـبب 
يســـتطيعون دفـــن الموتـــى مـــن شـــدة ضعفهـــم لعـــدم 
التغذيـــة، حيـــث كانـــوا يضعون الموتى فـــي األدوار 
رهيبـــة!!  مأســـاة  وكانـــت  البيـــوت..  مـــن  الســـفلى 
وهكـــذا تحققـــت نبـــوءة الســـيد المســـيح.. حين دخلت 
جيـــوش الرومـــان إلـــى أورشـــليم وهدموهـــا، وقتلـــوا 
مـــن فيهـــا، وخربـــوا الهيـــكل، حيـــث لـــم ُيتـــَرك فيـــه 
حجـــر علـــى حجر إال وُنقض، كقول الســـيد المســـيح 
حينما آراه التالميذ أبنية الهيكل: »إذا َقاَل َلُه َواِحٌد 
ِمـــْن َتاَلِميـــِذِه: َيـــا ُمَعلِّـــُم، اْنُظـــْر! َمـــا َهـــِذِه اْلِحَجـــاَرُة! 
َوَهـــِذِه اأَلْبِنَيـــُة! َفَأَجـــاَب َيُســـوُع وقاَل لـــُه: َأَتْنُظُر َهِذِه 
اأَلْبِنَيـــَة اْلَعِظيَمـــَة؟ اَل ُيْتـــَرُك َحَجـــٌر َعَلـــى َحَجـــٍر اَل 
ُيْنَقـــُض« )مـــر١3: ١-٢(.. ثـــم قال لهـــم: »اْنُقُضوا 
َهـــَذا اْلَهْيـــَكَل، َوِفي ثاَلَثِة َأيَّـــاٍم ُأِقيُمُه« )يو٢: ١9(.. 
وهنـــا لـــم يكـــن يتكلـــم عـــن هيـــكل ســـليمان بـــل كان 
يتحـــدث عـــن هيـــكل جســـده، فالســـيد المســـيح هنـــا 
يخبرهـــم عمـــا ســـيفعلونه بـــه تتميًمـــا للنبـــوات، وأنـــه 
ســـيقوم فـــي اليـــوم الثالـــث بعـــد أن يقتلـــوه. وهكـــذا 
ســـيحكمون علـــى هيكلهـــم وأمتهـــم بالخـــراب. وهـــذا 
تـــم فعـــاًل حيـــث تـــم هـــدم الهيـــكل الحجـــري )على يد 
تيطـــس القائـــد الروماني ســـنة ٧٠م(، وجـــاء الهيكل 

الجديـــد أي الكنيســـة.. )يتبـــع(

شعــــــــــــــار  هـــو  هـــذا 
الكــــــــــــرازة  »مهرجــــــــــــان 
 ٢٠١9( المرقسيـــــــــــــــــــــــة« 
الــــــــــذي  هللا(،  شــــــــــــــــاء  إن 
المركزيـــة  اللجنـــة  حددتـــه 
للمهرجـــان )١٢ أســـقًفا و٥٠ كاهًنـــا و ١٥٠ مـــن 
قيـــادات الخدمـــة(، بصلـــوات ورعايـــة أبينـــا الحبيب 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، وأحبار الكنيســـة 
األجـــالء، وهـــو الشـــعار الـــذي نادى بـــه نحميا النبي 
ـــَماِء ُيْعِطيَنـــا النََّجـــاَح، َوَنْحـــُن َعِبيُدُه  قائـــاًل: »ِإَلـــَه السَّ
َنُقـــوُم َوَنْبِنـــي« )نح٢: ٢٠(. وفي هذا الشـــعار: ١- 

حيـــاة.. منهـــج  ذكـــرى، ٢- دروس، 3- 

أواًل: نبني   نحميا.. يبني:
مـــن  الملـــك(  )ســـاقي  نحميـــا  خـــرج  لمـــا   -١
قصـــر الملـــك، ليفتقـــد إخوتـــه فـــي أورشـــليم، ومعـــه 
رجـــال قليلـــون، ودون أن يخبـــر أحـــًدا بمـــا ينويـــه، 
حيـــث كان هللا قـــد وضـــع فـــي قلبـــه، مـــا يجـــب أن 
يعملـــه ألورشـــليم! )نـــح٢: ١١-١٢(. ولم يكن معه 

رجـــال وال معـــدات!! 
- خـــرج ليـــاًل راكًبا على بهيمة )نح٢: ١٢(، 
اْلُمْنَهِدَمـــِة  ُأوُرَشـــِليَم  َأْســـَواِر  »ِفـــي  يتفـــرس  وأخـــذ 
َوَأْبَواِبَهـــا الَِّتـــي َأَكَلْتَهـــا النَّـــاُر« )نـــح٢: ١3(.  - ثـــم 
ف الوالة  دخـــل مـــن بـــاب الـــوادي راجًعا، ولـــم ُيعـــرِّ
إلـــى أيـــن ذهـــب، وال مـــاذا ســـيعمل؟! )نـــح٢: ١٦(.

ـــرَّ  ٢-  ثم قال لهم بعد ذلك: »َأْنُتْم َتُروَن الشَّ
الَّـــِذي َنْحـــُن ِفيِه، َكْيَف َأنَّ ُأوُرَشـــِليَم َخِرَبٌة، َوَأْبَواَبَها 
َقْد ُأْحِرَقْت ِبالنَّاِر«، ثم صاح فيهم صيحته الخالدة: 
»َهُلـــمَّ َفَنْبِنـــي ُســـوَر ُأوُرَشـــِليَم َواَل َنُكوُن َبْعـــُد َعاًرا« 
)نـــح٢: ١٧(. ثـــم شـــرح لهـــم مـــاذا قـــال لـــه الملك.. 
فقالـــوا جميًعـــا: »لنقـــم.. ونبنـــي«، وشـــددوا أيديهـــم 
ضـــد  شـــديدة  محاربـــات  حدثـــت  ثـــم   -3 للخيـــر.. 
نحميـــا، وضـــد بنـــاء األســـوار: حيـــث يقـــول نحميـــا: 
»َهـــَزُأوا ِبَنـــا َواْحَتَقُروَنـــا« )نـــح٢: ١9(. وقالـــوا له: 
»َمـــا َهـــَذا اأَلْمـــُر الَّـــِذي َأْنتُـــْم َعاِمُلـــوَن؟ َأَعَلـــى اْلَمِلـــِك 
ُدوَن؟« )نـــح٢: ١9(. فأجابهم نحميا: »إنَّ ِإَلَه  َتَتَمـــرَّ
ـــَماِء ُيْعِطيَنـــا النََّجـــاَح، َوَنْحُن َعِبيـــُدُه َنُقوُم َوَنْبِني«  السَّ
)نـــح٢: ٢٠(. وفـــي هـــذه اآليـــة نجد منهًجـــا متكاماًل 
للحيـــاة الروحيـــة، التـــي يجب أن نحياهـــا اليوم. 4- 
وهنـــا نتذكـــر مـــا آلـــت إليـــه أمـــور بني إســـرائيل في 
ذلـــك العهـــد، مـــن ســـبي أشـــوري إلـــى ســـبي بابلـــي، 
إلـــى أن داس األمـــم هيـــكل هللا، ورفعـــوا عليه ذبائح 
مرفوضـــة، كقـــول الســـيد المســـيح: »َفَمَتـــى َنَظْرتُـــْم 
، َقاِئَمًة  ِرْجَســـَة اْلَخـــَراِب الَِّتي َقـــاَل َعْنَها َداِنيآُل النَِّبىُّ
َحْيـــُث اَل َيْنَبِغـــي، ِلَيْفَهـــِم اْلَقـــاِرُئ« )مـــر١3:١4(.. 
وذلـــك بعـــد أن وجـــد تيطـــس القائـــد الرومانـــي أن 
علـــى  الجبـــل،  علـــى  مبنيـــان  والهيـــكل  أورشـــليم 
وغزوهـــا  إليهـــا  الوصـــول  يصعـــب  مرتفعـــات 
عســـكرًيا.. فـــكل مـــن يصعـــد إلـــى الجبـــل ليغزوهـــا، 
ســـيرميه ســـاكنوها بالحجـــارة من فـــوق، ويدمرونه!  
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ونحن نختتــــــــــم عــــــــــام 
٢٠١٨ الذي نحتفــــــــل فيه 
بمئوّيـــة مدارس األحــــــــــد.. 
أود أن ألقي الضــــوء على 
فكـــرة هاّمـــة تشـــغلني منـــذ 
فتـــرة.. وهـــي أّن مناهـــج مــــــــــــدارس األحـــــــــــد تفتقـــر 
بدرجـــة مـــا إلـــى التطعيـــم بتســـابيح الكنيســـة الغنّية، 

وبالـــّذات »الثيؤطوكّيات”..
بالطبـــع فـــي الفقـــرة االفتتاحّيـــة مـــن مـــدارس 
األحـــد يمكـــن، بجانب الترانيم، القيـــام بتحفيظ بعض 
المناِســـبة  البســـيطة  واأللحـــان  القـــّداس  مـــرّدات 
للمرحلـــة العمرّيـــة.. وقـــد نضيف أجزاء بســـيطة من 
اإلبصالّيات اليومّية التي تســـّبح وتمّجد اســـم يســـوع 
الحلـــو، نرّنمهـــا مًعـــا باللغة العربّيـــة )أو باإلنجليزّية، 
كمـــا نفعـــل في كنائســـنا بالمهجر(.. ولكـــن اإلضافة 
المهّمـــة التي أراها ضرورّية، هـــي أن يتّم تدريس 
أجـــزاء مـــن الثيؤطوكّيـــات اليومّيـــة والترنيـــم بهـــا 

أيًضـــا فـــي اجتماعات مـــدارس األحد..!
الثيؤطوكّيـــات هـــي تســـابيح تحـــوي معانـــي 
جميلـــة وغنّية، تشـــرح لنا العقيدة اأُلرثوذكســـية، 
بـــكّل بساطـــــــــــة.. ســـواء كانــــــــت عـــن الثالوث أو 
ـــد أو الفــــــــــداء أو اتحادنا باهلل.. مع شـــرح  التجسُّ
العديـــد مـــن الرمـــوز الموجـــودة فـــي العهـــد القديـــم 
عـــن الســـّيدة العـــذراء أّم النـــور التـــي هـــي حّواء 
الجديـــدة ومثال الكنيســـة، وعن الميـــالد البتولي، 

وعـــن خيمة االجتماع بـــكّل تفاصيلهـــا، والعّليقة، 
وجبل موســـى، والحجـــر الصغير الذي رآه دانيال، 
وبـــاب حزقيـــال... باإلضافـــة للكثير مـــن التأمالت 
الروحّيـــة  حياتنـــا  تمـــّس  التـــي  الرائعـــة  الروحّيـــة 
نعـــرف  ولعّلنـــا  القـــّدوس..  الثالـــوث  مـــع  وشـــركتنا 
أّن بعـــض ألحـــان القّداس الشـــهيرة هـــي مأخوذة 
مـــن ثيؤطوكّيـــات وإبصالّيات التســـبحة، مثل لحن 
“إفرحـــي يـــا مريـــم” ولحـــن “بـــي ُأْويـــك«.. مـــع 

الكثيـــر مـــن اأَلسَبسُمَســـات..
تدخـــل  أن  المانـــع  مـــا  ذلـــك،  أجـــل  مـــن 
الثيؤطوكّيـــات فـــي صميـــم مناهج مـــدارس األحد، 
ليتشـــّرب أبناؤنـــا وبناتنـــا روح الكنيســـة وعقيدتها 
بالتســـبيح  التعليـــم  أّن  وخاّصـــة  الصغـــر؟!  منـــذ 
والترنيـــم، مـــع فهـــم وتوضيـــح مـــا نرّتل به، هـــو لوٌن 
مـــن التعليم بالمشـــاركة الـــذي َيثُبت بقّوة في الذهن 
والقلـــب.. مـــع مالحظة أّن اللغـــة العربّية هي التي 
ســـتكون ُمســـتخَدمة، بينمـــا يكـــون اســـتخدام اللغـــة 
القبطّيـــة في حصص األلحـــان المتخّصصة وليس 

اجتماعـــات مـــدارس األحد.
أقترح بشكل محّدد اآلتي:

* في المرحلة االبتدائّية: يتّم تحفيظ األوالد كّل 
مـــرّدات الثيؤطوكّيـــات، مثـــل: “هـــو أخذ الـــذي لنا: 
وأعطانا الذي له: نســـبحه ونمّجده: ونزيده علوًّا”، 
وباقـــي المـــرّدات بالنغمـــات الجميلـــة.. مـــع تدريـــس 

بعـــض رمـــوز الســـّيدة العـــذراء فـــي العهـــد القديم، 
كالعّليقـــة، وســـّلم يعقـــوب، والمجمـــرة الذهبّيـــة..

* فـــي المرحلـــة اإلعدادّيـــة: يتـــّم الترنيم بعدد 
مـــن ِقَطـــع إحـــدى الثيؤطوكّيـــات كّل أســـبوع فـــي 
مـــدارس األحـــد.. مـــع تدريـــس باقـــي رموز الســـّيدة 

العـــذراء، وألقابهـــا المذكـــورة فـــي التســـبحة..
* فـــي المرحلـــة الثانوّيـــة: يتّم الترنيـــم بأجزاء 
مـــن الثيؤطوكّيـــات فـــي كّل أســـبوع.. مـــع شـــرح 
بعـــض المعانـــي العميقـــة فيهـــا، باإلضافـــة إلى حفظ 
بعـــض ألحانهـــا إن أمكـــن.. ولـــو لحـــن بســـيط مثـــل: 

“إيفـــول هيتيـــن ماريا”..
* فـــي مرحلـــة شـــباب الجامعـــة والخّريجيـــن: 
باإلضافة لفقرة تسبيح ثابتة بجزء من الثيؤطوكّيات، 
لمـــّدة خمـــس دقائق مثاًل، يمكن فتح مناقشـــات حول 
عشـــرات مـــن القطـــع الروحّيـــة أو الالهوتّيـــة العميقة 

الموجـــودة فـــي الثيؤطوكّيات، مثل:
يســـّوس،  مـــن خشـــب ال  تابوًتـــا  + صنعـــوا 
وصّفحـــوه بالذهـــب داخـــاًل وخارًجـــا. وأنـــِت أيًضـــا 
يـــا مريـــم العذراء، متســـربلة بمجد الالهـــوت داخاًل 
وخارًجـــا. ألّنـــك قّدمـــِت شـــعًبا كثيـــًرا هلل ابنك، من 

طهارتك. ِقَبـــل 
+ الســـالم لمعمـــل االتحـــاد غيـــر الُمفتـــرق 
الـــذي للطبائـــع، التـــي أتت مًعا إلـــى موضع واحد 

اختالط. بغيـــر 
+ الســـالم للِخـــْدر الُمَزّيـــن بـــكّل نـــوع، الـــذي 

للَخَتـــن الحقيقـــي الـــذي اّتحـــد بالبشـــرّية...
فـــي الحقيقة إّن الثيؤطوكّيـــات هي كنٌز عظيم 

ُيمِكـــن أن ُيغِني بقّوة مناهـــج مدارس األحد.

fryohanna@hotmail.com

فـــي عـــدد ســـابق 
)9 نوفمبــــــر ٢٠١٨( 
قدمــــــــــــــــت خدمــــــــــــــــــــة 
سكرتاريــــــة الرعايـــــــــــة 
تدبيـــر  فكـــرة مبســـيطة عـــن  االجتماعيـــة 
خدمـــة الرعايــــــــــــة االجتماعية والتنمويـــــــــة 
لألســـر البسيطــــــــة، بهـــــــــــــدف النهــــــــــــوض 
باألســـر مادًيـــا وثقافًيـــا واجتماعًيا وصًحيا 
لتحقيـــق الحيـــاة الكريمة لهـــم.. وذكرنا أنه 

تـــم اطـــالق أربعـــة برامـــج خدمية:
)تـــم  ابنـــك«  »علِّـــم  برنامـــج  األول: 

الســـابق(. بالعـــدد  عرضـــه 
الثانـــي: برنامـــج »وثيقة أمان« الذي 
تقدمـــه وزارة التضامـــن االجتماعي ألبناء 
الوطـــن، وهي وثيقة )شـــهادة( تصدر من 
البنـــوك المصريـــة بهـــدف التأميـــن علـــى 
حيـــاة عائـــل األســـرة. قيمة الشـــهادة ٥٠٠ 
جنيـــه  إلـــى ٢٥٠٠  جنيـــه ومضاعفاتهـــا 
اإلعاقـــة  أو  الوفـــاة  حالـــة  فـــي  ُتصـــَرف 

الكاملـــة، ولهـــا عائـــد ١٦%، مدة الشـــهادة 
د تلقائًيـــا مرتيـــن. 3 ســـنوات وُتجـــدَّ

محبـــي  مـــن  الكثيـــر  اشـــترك  وقـــد 
الخيـــر فـــي داخـــل مصـــر وخارجهـــا مـــن 
خـــالل مكتب الرعايـــة االجتماعية بالمقر 
البابـــوي في تدعيم هذا البرنامج للعائالت 

البســـيطة لتاميـــن الحيـــاة لهـــم. 
وقـــد تم فتح حســـاب بالبنـــك التجاري 

:CIB الدولي
الحساب بالجنيه المصري

١٠٠٠3٥٧٧١٨٠٢
بالدوالر األمريكي

١٠٠٠3٥٧٧١٨4٥

سكرتير قداسة البابا 
لخدمة الرعاية االجتماعية بالمقر البابوي

« )مز 6:112( ّديُق يكوُن لِذكٍر أبديٍّ »الصِّ

ذكرى الميالد السمائي األول 
للشماس وخادم الرب األمين

تدعو األسرة الجميع لحضور
القداس اإللهي على روحه الطاهرة
يوم السبت الموافق ٥ يناير ٢٠١9م

الساعة ٧:3٠ صباًحا
بكنيسة القديسين جوارجيوس

واألنبا أنطونيوس بمصر الجديدة
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النامـــوس  الســـنين، تحمـــل  تحمـــل خبـــرة آالف 
تذهـــب  لذلـــك  وتشـــريعاته.  المختلفـــة  بشـــرائعه 
العذراء ببشـــرى الخالص، لتبشـــرها وتبلغها، بل 
وتفـــرح معهـــا أن المكتـــوب قـــد تـــم، والوعـــد قـــد 
تحقـــق، ومـــا كان أمنية صـــار حقيقية، وما كان 
غائًبـــا صـــار حاضـــًرا. لقـــد أتـــى زمـــن االفتقـــاد، 
كمـــا عّبـــر زكريـــا الكاهـــن، لقـــد افتقدنـــا المشـــرق 
مـــن العـــالء ليضيء على الجالســـين في الظلمة 
وظـــالل المـــوت، ويهدينـــا إلـــى طريـــق الســـالم 
نفوســـنا  تعظـــم  وال  نفـــرح  ال  فلمـــاذا  الحقيقـــي. 
بخالصـــه  نفـــرح  وال  نبتهـــج  ال  لمـــاذا  الـــرب؟ 
أعجوبـــة  األعجوبـــة،  صنـــع  فالقديـــر  ونعمتـــه؟ 
تنازلـــه ليصيـــر إنســـاًنا حقيقًيـــا، ويســـكن أحشـــاء 
أنموذًجـــا  لتقـــدم  بالحقيقـــة  أًمـــا  وتصيـــر  امـــرأة، 
للبشـــرية، بـــل تصيـــر هى نفســـها النمـــوذج، لكل 
مـــن يحفـــظ كالم هللا ويختبـــره، فيصيـــر حامـــاًل 
للمســـيح وهيـــكاًل مقدًســـا للـــروح القـــدس. لذلـــك 
لـــم يكـــن غريًبـــا على الكنيســـة أن تمتـــدح أمومة 
ب شـــخصيتها  العـــذراء، وتترنـــم بإيمانهـــا، وتطـــوِّ
العجيبـــة، وتمجـــد ابنهـــا المولـــود منهـــا الـــذ هـــو 
بالحقيقيـــة ربهـــا وبارئها وخالقهـــا، فهو عمانوئيل 

الـــذى تفســـيره هللا معنـــا. 
بالحقيقيـــة هللا دائًمـــا معنـــا، نحـــن يمكن 
أن ننســـاه ولكنه ال ينســـانا، إًذا اإلنســـان هو 
مســـرة قلـــب هللا منـــذ األزل، ومحبتـــه باقيـــة 

ودائمـــة إلـــى األبد. 

الترابـــي الـــذي مـــن خـــالل تجســـدك رفعتـــه في 
المجـــد، وفتحـــت أمامـــه الطريـــق لحيـــاٍة أبديـــٍة 

تفـــوق فـــي مجدها مجـــده األول.
فـــإن كنا نتعجـــــــــب كيــــــــــــف من تــــــــــــــراب 
األرض خلقـــَت إنســـاًنا، فاألعجـــب هـــو عملك 
الخالصي، الذي به انتشـــلت اإلنســـان الفاســـد 
من قبور الشـــهوات النجســـة وَنَتن الخطية إلى 
حيـــاة القداســـة ومعاينة مجـــدك، ومن الضياع 
إلـــى الحيـــاة األبديـــة، ومـــن ظلمة المـــوت إلى 
معاينـــة نـــور مجـــدك والفـــرح بعشـــرتك. ولكـــن 
األشـــد عجًبـــا هـــو رد فعـــل اإلنســـان الســـلبي 
تجـــاه حبـــك وفدائـــك، وتجاهلـــه وإنـــكاره وعـــدم 
يظـــل  أن  عجيـــب  العظيـــم.  لتدبيـــرك  قبولـــه 
اإلنســـان، بجهل شـــديد، يقبل خداع الشـــيطان 
وضاللـــه، ويرفـــض قبـــول هذا الفـــداء العظيم، 
وينكـــر حبـــك، ويهرب منك، ويظل يبحث عن 
ظـــالم جديـــد يتـــوه بداخلـــه، ويتمســـك بخطاياه 

وجهلـــه، ويرفـــض طرقك.
أشرق علينا من جديد بنورك يا رب، أنر 
العقول التي تاهت في ظالم إنكار وجودك أو 
إنـــكار فداءك واســـتكثروا عليك حبك للبشـــرية، 
أنـــر القلـــوب التـــي مألهـــا ظـــالم الحقـــد والغـــل 
أنـــر  الحـــب،  والكراهيـــة ورفضـــت كل صـــور 
على الذين ما زالوا أســـرى في ســـجون الخطية 

المظلمـــة وحّررهـــم من ســـبي إبليس.

هــــــــــــــــل يمكـــــــــــن هلل 
أوالده،  ينســــــــــــــــــــــــــــــى  أن 
حتـــــــــى يفتقدهــــــــــــم؟ هـــــل 
يمكـــن للمــــــــــرأة أن تنســـى 
رضيعهـــا فـــال ترحـــم ابـــن 
بطنهـــا؟ إن نســـيت المـــرأة، فإلهنـــا الصالـــح ال 
ينســـى حتـــى نقـــول عنـــه إنـــه قد تذكـــر. هو هللا، 
هـــو ليـــس إنســـاًنا أو ابـــن إنســـان حتـــى ينســـى 
)عـــدد١9:٢3(. هـــو صانع األحـــداث ومدبِّرها، 
هـــو محـــرِّك التاريخ وضابط الكون. لقد وعد هللا 
آدم أن رأس المـــرأة يســـحق رأس الحيـــة، ومـــّرت 
اآلف الســـنين، جاء ملوك ونطق أنبياء، نشـــأت 
ممالـــك وقامـــت أمـــم واندثـــرت شـــعوب، ولكـــن 
ظـــل الوعـــد محفوًظا بســـلطان هللا وكلمه قدرته، 
فكلمتـــه ال يمكـــن أن ترجـــع فارغة أبـــًدا، والوقت 
مـــا بيـــن الوعـــد وتحقيقه، وهو وقـــت للعمل. وما 
يـــراه البعـــض تأخيـــًرا أو يظنـــه نســـياًنا، هـــو فـــي 
حقيقتـــه إعـــداد. وأتخيل آباءنـــا آدم ونوح وإبراهيم 
وإســـحق ويعقوب ويوســـف، وإيليا وإرميا ودانيال 
واألنبياء واألبرار... وهم يحاولون أن يفكرو في 
وعـــوده هللا التـــي تلّقوها وآمنوا بها: كيف ســـيحل 
هللا القضيـــة، ويحقـــق وعـــوده ويتمـــم خالصـــه؟ 

خلق هللا اإلنســــــان 
على صورتـــــــه ومثالـــه، 
وميزه بالعقل وبالنطـــــــق 
وبحّريـــــة اإلرادة. خلقـــــه 
في مجــــــــــــد وكرامـــــــــــــــة، 
وسلَّطـــــــــــه علـــى الحيوانـــــــــــات والنباتـــــــــات، بل 
وأخضع له كل الخليقـــــــــة. ولكـــــــــــن آدم وحواء 
ســـقطا بغوايـــة الحيـــة، وأحـــدرا معهمـــا الجنـــس 
البشري كله، وساد الشر على البشـــر، وتسلط 
علينا الموت. انحدر الجنس البشـــري كله من 
المجـــد والكرامـــة التـــي ُخلـــق عليها، إلـــى الذل 
والهوان والتمرُّغ في شـــرور ونجاســـات مهينة، 
ومـــن التمتـــع بنـــور هللا إلى ظلمـــة الخوف منه 
وإلـــى المـــوت الـــذي صـــار المصيـــر المحتـــوم 
لـــكل البشـــر، ومـــن الشـــبع بـــاهلل إلـــى التذلـــل 
لشـــيطان نجـــس أو شـــهوة رديئـــة أو مالهـــي 
العالـــم لعلهـــا تشـــبعه. وتطـــّور اإلنســـان فـــي 

صنـــع الشـــر، وتمـــادى فـــي البعـــد عن هللا.
ومـــن آن آلخـــر، وفـــي كل جيـــل، عـــاش 
أناس يحبون هللا، ويشـــتاقون إليه، ويتلّمســـون 
بشـــغف ظـــالل الصـــورة المكرمـــة التـــي ُخلـــق 
اإلنســـان عليهـــا، ويتمنـــون لـــو اســـتطاعوا أن 

ولكـــن فـــي الحقيقة لم يخطر في فكر أحدهم أن 
يكـــون األمـــر هكذا، كما نحياه ونعيشـــه ونختبره 
اآلن. فأعمـــال هللا تفـــوق تفكيرنـــا وتتعـــّدى حتى 
تخيُّالتنـــا، فهـــو الـــذى يصنـــع معنـــا أكثـــر مّمـــا 
نســـأل أو نفهـــم. فأعمـــال هللا كاملـــة، واإلنســـان 
فـــي نقصه يســـعى للكمـــال، ولكن ال يصل إليه. 
ومـــا بيـــن آدم االول والثانـــي سلســـلة من الرموز 
واألحـــداث واإلشـــارات والنبوات، كلها تســـير بنا 

نحـــو شـــخص الرب يســـوع. 
ويتبـــارك يوحنـــا المعمـــدان أن يكـــون آخـــر 
هـــؤالء، هـــو الســـابق الصابـــغ، فأبـــوه هـــو زكريـــا 
)هللا يتذكـــر(، وأمـــه هي أليصابات )هللا يقســـم(، 
فهـــو  أّمـــا جبرائيـــل  تحنـــن(.  هـــو )هللا  ويوحنـــا 
جبـــروت هللا وقوتـــه، ســـلطانه وقدرتـــه. فـــاهلل في 
تحننه ورحمته، أقســـم ووعد اإلنســـان، ولذلك ال 
يمكـــن أن ينســـى. والعـــذراء تحمـــل فـــى داخلهـــا 
وعـــد اآلف الســـنين، ونبـــوات األنبيـــاء، وشـــهوة 
األجيـــال، ورغبـــة الملـــوك. ولذلـــك بعـــد البشـــارة 
لهـــا،  المـــالك  بوعـــد  بنفســـها،  مســـرعه  تذهـــب 
تذهـــب مباشـــرة إلـــى أليصابـــات وتبشـــرها. ومـــن 
هـــي أليصابـــات، ســـوى العهد القديـــم؟ هي التي 
تحمـــل فـــي أحشـــائها آخـــر أنبيـــاء العهـــد القديم، 

يعيشـــوا ويحيـــوا حيـــاة البر والقداســـة التي كان 
عليها آدم قبل السقوط، وبحنين قلبي يترجون 
وجـــه هللا ويتلّمســـون ســـماع صوتـــه ويتمنـــون 
عشـــرته. عاشـــوا علـــى رجاء فـــي وعد هللا، أن 
نســـل المـــرأة سيســـحق رأس الحية، نـــادوا عليه 

»ليتـــك تشـــق الســـماوات وتنزل«.
الزمـــان، أرســـل هللا مالكـــه  مـــلء  وفـــي 
جبرائيـــل ليبشـــر أمنـــا الطاهـــرة العـــذراء مريـــم 
بأعظـــم ُبشـــرى فـــي تاريـــخ البشـــرية. فهـــا هـــي 
الحيـــاة تعـــود لإلنســـان المائت، وهـــا هو النور 
فـــي  الجالـــس  الشـــعب  علـــى  ليشـــرق  يعـــود 
الظلمـــة، وهـــا هـــي الحريـــة ُتمنـــح لمـــن قّيدهـــم 
إبليـــس بقيـــود الشـــر، وســـبى عقلهـــم ومّرغهـــم 
فـــي وحـــل الدنـــس، واقتنـــص أرواحهـــم مقيـــدة 

فـــي الجحيـــم.
عجيـــب هـــو حبك يا رب الذي أنزلك من 
ســـماء مجـــدك إلـــى ذلنـــا لتفتدينـــا. عجيـــب هو 
حبك للبشـــر وتدبيرك لخالص شـــعبك بطريقة 
ال يســـتطيع العقـــل أن يـــدرك أعماقهـــا. عجيبة 
هي حكمتك وقدرتك التي تجلت في تواضعك 
الـــذي بـــه رفعتنا. عجيبة هي رحمتك لإلنســـان 

fr.paulawilliam@gmail.com
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بمنــاسبـــــــــــة مئويـــــــــــــة 
مـــدارس األحد نســـتعرض 
مـــن  السلســـلة  هـــذه  فـــي 
المقاالت بعض الصفحات 
المجهولـــة مـــن تاريـــخ مـــدارس األحـــد في كنيســـتنا 
القبطيـــة األرثوذكســـية التي ربمـــا طواها الزمن أو 
كادت أن تخبـــو مـــن ذاكـــرة التاريـــخ. وليـــس هدفنا 
للتاريـــخ ولكـــن اســـتخالص دروس  مجـــرد ســـرد 

هامـــة مـــن رحلـــة مـــدارس األحـــد.
)4( رحلة اللجنة العليا:

فـــي الحلقـــات الماضيـــة مـــن هـــذه الصفحـــات 
اســـتعرضنا رحلـــة اســـم مـــدارس األحـــد ومنهجهـــا 
عبـــر مائـــة عـــام هـــو تاريخهـــا المجيـــد، وفـــي هـــذه 
الحلقـــة نبحـــر مًعـــا فـــي رحلـــة اللجنـــة العليـــا التـــي 
أسســـت وأدرات مـــدارس األحـــد عبـــر تاريخهـــا. 
ونبـــدأ باللجنـــة التأسيســـية، فعندمـــا وصلنـــا إلى عام 
األرشـــيدياكون  القديـــس  مشـــاعر  كانـــت  ١9١٨م 
حبيـــب جرجـــس قـــد تعلَّقـــت بشـــدة بإنشـــاء مـــدارس 
فـــي  روحًيـــا  تعليًمـــا  والفتيـــان  األطفـــال  لتعليـــم 
الكنيســـة، وكان فـــي نفـــس الوقـــت أتفـــق القمـــص 
ســـالمة منصور، واألســـتاذ يوسف إسكندر جريس 
لالهتمـــام  يســـوع«  الطفـــل  إنشـــاء »جمعيـــة  علـــى 
الشـــماس  مـــن  للنـــشء. وطلبـــا  الروحـــي  بالتعليـــم 
حبيـــب جرجـــس االنضمـــام لهمـــا فعـــرض عليهمـــا 
ه وخطط  مشـــروع مدارس األحد الذي كان قد أعدَّ
لـــه مـــن قبـــل، فلمـــا اعترضـــا علـــى التســـمية فقـــام 
بتغييرها ِباســـم »إنجيل األحـــد للمدارس«. ويمكننا 
اعتبـــار هـــؤالء المؤسســـون هـــم اللجنـــة التأسيســـية 
التي بدأت الرحلة نشـــاطها في الكنيســـة المرقســـية 
ألطفـــال  تعليًمـــا  مـــت  فقدَّ بـــك.  بكلـــوت  الكبـــرى 
والمـــدارس  الجمعـــة  يـــوم  الحكوميـــة  المـــدارس 

الخاصـــة أو األهليـــة يـــوم األحـــد.
أّمـــا اللجنـــة األولـــى فصـــدر قـــرار مـــن البابـــا 
أعضـــاء  تســـعة  مـــن  بتشـــكيلها  الخامـــس  كيرلـــس 
برئاســـة القمـــص بطـــرس عبـــد الملـــك، والشـــماس 
حبيـــب جرجـــس مدير المدرســـة اإلكليريكية مديًرا 
للتعليم، واألســـتاذ يوسف إسكندر جريس سكرتيًرا 
عاًمـــا، واألســـتاذ عريـــان جرجـــس ناظـــر المدارس 
القبطيـــة مراقًبا للجوائز، واألســـتاذ قوســـة جرجس 
أميًنـــا للصنـــدوق، واألســـتاذ إبراهيـــم تـــكال المفتـــش 
بنظـــارة المعـــارف مفتًشـــا عاًما، وكل من الشـــماس 
فـــرج جرجـــس الواعـــظ بكنيســـة الفجالـــة، والقمص 
خليـــل  ميخائيـــل  والقمـــص  جرجـــرس،  هللا  رزق 
الخادمـــات  مـــن  اثنتيـــن  إلـــى  باإلضافـــة  أعضـــاء، 
لســـكرتارية قســـم البنات هما: مدام إبراهيم فهمي، 

واآلنســـة إميلـــي عبد المســـيح.
وفـــي عـــام ١93٢م وتيســـيًرا على اللجنة في 
اتخـــاذ قراراتهـــا تـــم تشـــكيل مجلـــس إدارة لمدارس 
القمـــص  برئاســـة  القبطيـــة  الكنيســـة  فـــي  األحـــد 

الـــذي كان رئيًســـا للمجلـــس  الملـــك  بطـــرس عبـــد 
المّلـــي وقتهـــا، والقمـــص رزق هللا جرجـــس نائًبـــا 
للرئيس، والشـــماس حبيب جرجس مدير المدرســـة 
اإلكليريكيـــة ســـكرتيًرا عاًمـــا، وعبـــد الســـيد إســـحق 
أميًنـــا للصنـــدوق، وكل مـــن كامـــل جرجـــس ولبيب 
العســـال األســـتاذين بالمـــدارس األميريـــة أعضـــاء.
فـــي عـــام ١9٢٧م تـــم إعـــادة تشـــكيل اللجنـــة 
العامـــة لمـــدارس األحد فـــي الكنيســـة القبطية للمرة 
الثانية من األســـتاذ كامل إبراهيم رئيًســـا، واألستاذ 
أســـعد مرقس نائًبا للرئيس، واألرشيدياكون حبيب 
جرجـــس ســـكرتيًرا عاًما، واألســـتاذ كامل جرجس 
أميًنا للصندوق، والقس قســـطنطين موسى مساعًدا 
إبراهيـــم  جورجـــي  واألســـتاذ  الصنـــدوق،  ألميـــن 
ســـكرتيًرا للجنة، وكل من القمص إبراهيم عطية، 
والقمـــص بطـــرس عطـــاهللا الجوهـــري، والقمـــص 
بطـــرس،  جرجـــس  والقمـــص  إســـحق،  غبريـــال 
واألســـتاذ فريـــد ديمتـــري أباديـــر، واألســـتاذ تـــكال 
رزق، واألســـتاذ لبيـــب العســـال، واألســـتاذ فـــوزي 
واألســـتاذ  ميخائيـــل،  ســـعد  واألســـتاذ  جرجـــس، 
رياض حبيب، واألســـتاذ هنري إبراهيم، واألســـتاذ 
واصـــف،  جنـــدي  والدكتـــور  هللا،  فـــرج  زكـــي 

والدكتـــور وليـــم الخولـــي أعضـــاء.
وفـــي منتصـــف األربعينـــات شـــهدت اللجنـــة 
س  العامـــة تطـــوًرا جديـــًدا بتعيين أول منـــدوب ُمكرَّ
لخدمـــة أعمـــال اللجنـــة هـــو المهنـــدس ســـامي أميـــن 
الذي صار القمص أنطونيوس أمين كاهن كنيســـة 
مارمرقـــس بمصـــر الجديـــدة فيمـــا بعـــد، وقـــد أعقبه 
األســـتاذ ســـمير خير ســـكر الـــذي صار نيافـــة األنبا 
باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمس 

مـــدن الغربيـــة فيمـــا بعد.
وأعقـــب ذلـــك تشـــكيل اللجنة العليـــا المركزية 
فـــي  القبطـــي  الشـــباب  وجامعـــة  األحـــد  لمـــدارس 
العاشـــر مـــن أبريـــل ١94٨م طبًقـــا لالئحـــة الجديدة 
مـــن أربعـــة وعشـــرين عضًوا ممن لهـــم محل إقامة 
األحـــد  مـــدارس  بشـــئون  خبـــرة  ولهـــم  بالقاهـــرة، 
واألرشـــيدياكون  الثانـــي،  يوســـاب  البابـــا  برئاســـة 
وتولـــى  الرئيـــس،  لغبطـــة  نائًبـــا  جرجـــس  حبيـــب 
منصـــب الســـكرتير العـــام األســـتاذ لويـــس ذكـــري، 
والمهندس ســـامي أمين أميًنا عاًما للجنة ومســـئواًل 
عـــن قســـم مراســـالت األقاليـــم الـــذي تولتـــه مدارس 
األحـــد بالجيـــزة. ومقـــرر اللجنـــة الماليـــة المهنـــدس 
األســـتاذ  الفنيـــة  اللجنـــة  ومقـــرر  الراهـــب،  يوحنـــا 
نظيـــر جيـــد، ومقرر اللجنة اإلدارية األســـتاذ نســـيم 
للصنـــدوق.  أميًنـــا  رزق  تـــكال  واألســـتاذ  مجلـــي، 
بعًضـــا أعضـــاء  فـــي عضويتهـــا  اللجنـــة  وضمـــت 
المجلـــس الملـــي العـــام كان أبرزهـــم األســـتاذ حبيب 
المصـــري، واألســـتاذ عبـــد الحليـــم إليـــاس نصيـــر، 
كمـــا  الســـيد،  عبـــد  إســـحق  المستشـــار  واألســـتاذ 
ضمـــت عـــدًدا مـــن أمنـــاء الخدمـــة واآلبـــاء الكهنـــة 

الذيـــن ُرســـموا حديًثـــا وهـــم القمـــص بولـــس بولس، 
والقـــس صليـــب ســـوريال، واألســـتاذ وهيـــب عطـــا  
هللا، واألســـتاذ عبد المســـيح بشارة، واألستاذ مليكة 
أســـكندر، والمهنـــدس زغلـــول عبـــده، والمهنـــدس 
ع أعمـــال اللجنـــة العليـــا علـــى  وليـــم متيـــاس، وتُـــوزَّ
واللجنـــة  اإلداريـــة،  اللجنـــة  هـــي  لجـــان  ثـــالث 
القديـــس  انتقـــال  وبعـــد  الماليـــة.  واللجنـــة  الفنيـــة، 
األرشـــيدياكون حبيـــب جرجس إلى الســـماء عقدت 
اللجنـــة العليـــا اجتماًعـــا وتـــم اختيار األســـتاذ وهيب 
أســـقف  غريغوريـــوس  األنبـــا  )المتنيـــح  هللا  عطـــا 
الدراســـات القبطيـــة والبحـــث العلمـــي( نائًبـــا لغبطة 
الرئيـــس العـــام لمـــدارس األحـــد، وصـــار المســـئول 
عـــن مـــدارس األحد بداًل من األرشـــيدياكون حبيب 
جرجس، وكان األســـتاذ وهيب عطا هللا يشـــغل في 
ذلـــك الوقـــت منصـــب وكيـــل اإلكليريكيـــة بالقاهرة.
وبعـــد جلـــوس قاســـة البابـــا كيرلـــس الســـادس 
على كرســـي مارمرقس، أنشـــأ مكتًبا بالبطريركية 
لشـــئون التربية الدينية للتنســـيق بيـــن أعمال اللجان 
المختلفة والتعاون مع الفروع المنتشـــرة في أنحاء 
الكرازة واعتمادها، وذلك حرًصا من قداسته على 
اســـتقرار نظـــام ثابـــت ال يتغيـــر بتغير األشـــخاص، 
وأســـند إلى القس أنطونيوس أمين مهمة اإلشـــراف 
علـــى هـــذا المكتـــب، وأعـــاد تشـــكيل اللجنـــة العليـــا 
إلـــى  اســـمها  تغيـــر  التـــي  أغســـطس ١9٦١م  فـــي 
اللجنـــة العليـــا لشـــئون التربية الكنســـية مـــن القمص 
إبراهيـــم عطيـــة مديـــر الكليـــة اإلكليريكيـــة رئيًســـا، 
والدكتـــور وهيـــب عطـــا هللا ســـكرتيًرا، وعضويـــة 
القمـــص أنطـــون عبـــد الملـــك والقمـــص قســـطنطين 
موســـى والقمـــص بطرس ســـيفين والقمص صليب 
ســـوريال والقمـــص مـــكاري الســـرياني، واألســـاتذة 
عيـــاد عيـــاد وتـــكال رزق وتوفيـــق إبراهيـــم وفوزي 
جرجـــس ولويـــس ذكري، وجعل مقر انعقاد اللجنة 

العليـــا هـــو المقـــر البابوي.
أول  رســـامة  تمـــت  ســـبتمبر ١9٦٢م  وفـــي 
أســـقف للتعليم هو نيافة األنبا شـــنوده )قداســـة البابا 
التربيـــة  علـــى  اإلشـــراف  نيافتـــه  وتولـــى  شـــنوده( 
التربيـــة  لمـــدارس  العليـــا  اللجنـــة  ورأس  الكنســـية 
الكنســـية، وبعـــد ارتقـــاء نيافتـــه الكرســـي المرقســـي 
عـــام ١9٧١م أصـــدر قـــرار بإعـــادة تشـــكيل اللجنة 
العامـــة للتربية الكنســـية برئاســـة قداســـته وعضوية 
ســـبعة عشـــر من كبـــار الخـــدام من القاهـــرة واثنين 
خادمـــات  ســـتة  إلـــى  باإلضافـــة  اإلســـكندرية  مـــن 
لخدمـــة الفتيـــات، وقـــد شـــغل الدكتـــور راغـــب عبـــد 
النور ثم الدكتور ســـليمان نســـيم منصب الســـكرتير 
العـــام خـــالل هـــذه الفتـــرة التـــي امتـــدت حتـــى بدايـــة 
الثمانينـــات. وبمناســـبة مئوية مـــدارس األحد طالب 
نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي ومقـــرر لجنة 
المئويـــة )وســـكرتير المجمع المقـــدس حالًيا( بإعادة 
تشـــكيل اللجنـــة العليـــا لمـــدارس األحـــد، أّمـــا مفاجأة 
االحتفاليـــة فكانـــت كلمـــة قداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي التـــي أعلـــن فيهـــا عزمـــه تخصيص أســـقفية 

جديـــدة للطفولـــة ومـــدارس األحـــد.
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 الذكصولوجية الرابعة لشهر كيهك
 مايكل حلمي راغب

 داخيلسيت دمم  ر شهر كيهك هو الشهر األغنى بالصلوات بين شهور السنة القبطية، حيث يزدحم بكثيِر من التراتيل بكل الل غات التي  ا  ب  ت  ع  ي  
ا بعلىُمرُالعصيور كنيستنا ًا ِتي   بهيا السيواد األعنيم مين تراتييل هي ا الاطيا،،ُ نهاييةلعربييةُيي ُوبعيمهااُا ،وميروراا بالقبطيية ،اليونانيية، بيم والتي  ك 

تب  بالقبطية من إليا والتأثيرات الكبرى حتى علالشهر وكان  لها اليم الع   يجياًتُغغلبهياُ ،يي ُعصيورُمتيأخر  بصالياتُوطروحاتى القطع الت  ك 
اولكينُمينُبيينُهي  ُال .علىُطريقةُالسيجعُالاسيتدممةُيي ُالشيعرُالعربي   مقفا ومينُ .يي ُاععتبيار وضيعها يجي  تراتييل توديم عنا ير ممياية ديما

يا ياكين غ  ت  ُو "..دس غ رسيل دبرايييل كايا يي  اعنجييلوي ُالشهرُالسا"بينُه  ُالعنا رُال كصولوديةُالرابعةُلشهرُكيهكُوالت ُمطلعهاُ ًا قيا  غي
ا ت  برمهات 92 ي ُعيمُالبشار  ًا ُمنُاللُكعا  ت  س  ، وغي  .نفسُاليومالواطسُي ُطرحُجًز

 In annuntiationemبعنيوا ُ منسيوبةُللقيميسُيوحنياُيهبي ُالفيم مينُعنية )ي ُغغلبها( امتباسُآباي ه ُ)غوُالطرح(ُ وه  ُال كصولودية
b.Virginis "  وتأخي ُرميمُ " اجيم  عين البشيار  والعي راً الاCPG 4519 يي ُيهيرسُاابياًُاليونيانينُلجييرار M. Geerardُُولهياُترداياتُممياية،

 ينسبهاُإلىُالقميسُغريغوريوسُ انعُالعجاي .ُ  Ph. Schaffُغ ُيلي ُشا،إع   ،نيةُوالساليونيةاباللغاتُاألرمينةُوالجوردي
  PG 50, 793العظة الطرح الواطس/الذكصولوجية 

Auouwrp `nGabriyl eferdiakonin `mpenoujai.   
ا لدال نا.  غ رسل غبريا ، خادما

᾿Απεστάλη Γαβριὴλ τὴν παγκόσμιον μηνῦσαι 
σωτηρίαν.    غ رسل غبريا  إلعال  الدالص الاسكون . 

Auouwrp `mpibwk `nacwmatoc sa ]pa;enoc 
`nat;wleb. .منسةغ رسل العبم غير الجسمان  إلى الع راً غير ال   

ἀπεστάλη δοῦλος ἀσώματος πρὸς παρθένον 
ἀμόλυντον·  ًمنسة.غيرُالغ رسل العبم غير الجسمان  إلى الع را  

Auouwrp `nGabriyl eftwoun qa pi;whem 
`mberi. غ رسل غبريا  حامالا المعو  الجميم .    

ἀπεστάλη Γαβριὴλ, φέρων  
τῷ ᾿Αδὰμ ὑπογραφὴν ἀνακλήσεως· 

   حامالا توميع الردوع ادم.رسلُغبرياغ  
Auouwrp `mpièleu;eroc sa ]alou `ncemne. 

  .الفتا ُالعفيفة رسلُالحرُإلىغ  
ἀπεστάλη ὁ ἁμαρτίας ἐλεύθερος πρὸς τὴν 
φθορᾶ ἀνεπίδεκτον· 

 الفساد.عةُمنُإلى غير الان از  رسلُالحرُمنُالدطيةُغ  
Auouwrp `nGabriyl ecebte pinumvioc `mmyi. 

  .سُالحقيق يلعُرعمُللي  غ رسل غبريا
ἀπεστάλη Γαβριὴλ, ἄξιον εὐτρεπίσαι τῷ 
καθαρῷ νυμφίῳ τὸν θάλαμον. 

 الغريةُالاستحقةُللعريسُالنق .رسلُغبريا ُليعمُغ  
Auouwrp `nGabriyl sa palation `mp'u,on.  

 رسلُغبريا ُإلىُالقصرُالنفسان .غ  
ἀπεστάλη Γαβριὴλ πρὸς τὸ ἔμψυχον τοῦ 
βασιλέως τῶν ἀγγέλων παλάτιον· 

  .الااليكةرسل غبريا  إلى القصر النفسان  ال ي لا ِلك غ  
 :مالحظات

 ي ُالااض . األمباط ملكن من ال كصولودية نستطيع تداين غ  النص كا  معروياا عن ع تودم نسدة مبطية للعنة حالياا، -
يي ُماليي ُنصيي ُ لسييهولة اسييتدمامم ليتورديطيا بطريقيية م رت ليية ويليك يي ُالعنيية ننيرتهييا عباراتييمُمقتًيبةُعيينديياًتُالينصُالقبطيي ُلل كصيولوديةُ -
 .صرت  د  م  
 .العنةنصُعنُطريقُ إع   عباراتُال كصولوديةُبعضُ يهم ع ي اكن -
(/ُطقيييسُبيييالاتح 4ُ)753 مدطيييوط مثيييل ،لييي اُيقيييدُاعتايييمناُعليييىُالادطوطيييات الادتلفييية يييي ُطبعييياتُاإلبصيييلاوديةبعيييضُاألخطييياًُدييياًتُ -

 .505ورمةُ القبط ،
ًا والخالصة  ا شهرُكيهك منُتراتيل اغ  بع    عريق.ياتُغ لُآباي ُُو ممياة دما

فـــي عيـــد البشـــارة ٢9 برمهات، وأيًضا ُتْســـَتعَمل 
كجـــزء مـــن الطـــرح الواطـــس فـــي نفـــس اليـــوم.

هـــي  الطـــرح(  )أو  الذكصولوجيـــة  وهـــذه 
اقتبـــاس آبائـــي )فـــي أغلبهـــا( مـــن عظة منســـوبة 
In an- بعنـــوان الفـــم  ذهبـــي  يوحنـــا   للقديـــس 

البشـــارة  »عـــن   nuntiationem b.Virginis
 CPG 4519 والعـــذراء الُممجـــّدة« وتأخـــذ رقـــم
M. Gee-  فـــي فهرس اآلبـــاء اليونانين لجيرار

rard، ولهـــا ترجمـــات قديمـــة باللغـــات األرمينـــة 
والجورجيانيـــة والســـالفونية، إاّل أن فليـــب شـــاف

Ph. Schaff  ينسبها إلى القديس غريغوريوس 
صانـــع العجائـــب. 

مالحظات: - ال توجد نســـخة قبطية للعظة 
حالًيا، لكن من الذكصولوجية نستطيع تخمين أن 

النص كان معروًفا عند األقباط في الماضي.
- النـــص القبطـــي للذكصولوجيـــة جـــاءت 
عباراتـــه مقتضبـــة عن نظيرتها فـــي العظة وذلك 
لســـهولة اســـتخدامه ليتورجيًّـــا بطريقـــة ُمرتَّلـــة في 
قالـــب نصـــي ُمْخَتصـــر. - ال ُيمكـــن فهـــم بعض 
عبـــارات الذكصولوجيـــة  إاّل عـــن طريـــق نـــص 
العظـــة. - جـــاءت بعـــض األخطـــاء في طبعات 
اإلبصلموديـــة المختلفـــة لـــذا فقـــط اعتمدنـــا علـــى 
المخطوطـــات، مثـــل مخطـــوط 3٥٧)4(/ طقس 

بالمتحـــف القبطـــي، ورقـــة ١٠٥.
والخالصـــة أن بعًضـــا مـــن تراتيـــل شـــهر 
كيهـــك قديمـــة جـــًدا وذات أصل آبائـــي عريق. 

ُيْعَتَبر شـــهر كيهك 
األغنـــى  الشـــهر  هـــو 
بيـــن شـــهور  بالصلـــوات 
حيـــث  القبطيـــة،  الســـنة 
مـــن  بكثيـــِر  يزدحـــم 
الُلغـــات  بـــكل  التراتيـــل 
مـــر  علـــى  كنيســـتنا  داخـــل  ُاســـُتخدمت  التـــي 
العصـــور، بـــدًءا باليونانيـــة، ومـــروًرا بالقبطيـــة، 
وبعدهمـــا العربيـــة فـــي نهايـــة المطـــاف، والتـــي 
هـــذا  تراتيـــل  مـــن  األعظـــم  الســـواد  بهـــا  ُكِتـــَب 

الشـــهر وكانـــت لها اليد الُعليـــا والتأثيرات الكبرى 
حتـــى علـــى القطـــع التـــي ُكتبـــت بالقبطيـــة مـــن 
متأخـــرة،  عصـــور  فـــي  وطروحـــات  إبصاليـــات 
الســـجع  طريقـــة  علـــى  مقفـــاة  أغلبهـــا  فجـــاءت 
المســـتخدمة فـــي الشـــعر العربي. ولكـــن من بين 
هـــذه التراتيـــل توجـــد عناصـــر قديمـــة جـــًدا يجـــب 
وضعهـــا فـــي االعتبار. ومن بيـــن هذه العناصر 
والتـــي  كيهـــك  لشـــهر  الرابعـــة  الذكصولوجيـــة 
مطلعهـــا »وفـــي الشـــهر الســـادس ُأرســـل جبرائيل 
كمـــا فـــي االنجيـــل..« ويمكـــن أن ُتقـــال أيًضـــا 

mickelhelmy@yahoo.com

اعتمـــد الرب يســـوع 
لتالميــــــــــــــذه  تعليمـــه  فـــي 
وللجمـــوع ولنـــا طريقـــــــــــــــة 
والَمَثـــل..  »األمثــــــــــال«، 
وإن كان يجســـد الفكـــرة ويجعلهـــا واقعيـــة فندركها 
بسهولة، إاّل أن األمثال لها غرض أعمق وأكثر 
ذكاء.. فهـــو يجعلنـــا نفكـــر فـــي مغـــزى المثـــل، 
والتفكيـــر نعمـــة إنســـانية عظمى اهتـــم الرب جًدا 

أن ينّميهـــا ويباركهـــا فينـــا!
ومـــن بيـــن التشـــبيهات الواضحـــة التـــي 
استخدمهـا الرب في أمثاله هــو مثل »البيت«...
فحيـــاة كل انســـان هـــي بنـــاء نشـــّيده خطوة 
بـــه ونحافـــظ عليـــه حتـــى  نعتنـــي  ثـــم  بخطـــوة، 

ينتهـــي العمـــر!
وتكلم الرب عن ثالث أنواع من البيوت..

١- البيت المبني على »الرمل«.
٢- والبيت المبني على »الصخر«.

3- والبيـت الثالـث... هـو البيت »الفارغ«.
وللصدفـــة )وليـــس فـــي كالم الـــرب مجـــال 
للصـــدف(.. البيـــوت الثالثـــة تشـــير إلـــى العمـــل 

والجهـــاد الروحـــي. 
فالبيـــت المبنـــي علـــى الرمـــل هـــو إنســـان 
»يســـمع« كثيـــًرا ولكنـــه »ال يعمل« بما يســـمعه، 
المبنـــي  البيـــت سيســـقط ســـريًعا. والبيـــت  وهـــذا 
علـــى الصخـــر هـــو انســـان »يســـمع« ثـــم يذهـــب 
»ويعمـــل« بمـــا ســـمعه مـــن وصايـــا )متـــى ٧، 
لوقـــا٦(، وهـــذا البيت يثبـــت جيًدا أمام العواصف 
والتجـــارب. أمـــا البيـــت »الفـــارغ«... فخطر جًدا 
هـــذا البيـــت! إنـــه إنســـان تـــاب مـــرة عـــن خطيـــة 
كبيرة، فأصبحت حياته نظيفة طاهرة.. فرح جًدا 
بجمال بيته.. ولكنه لم يؤثثه ويحِمه. أو إنســـان 
قـــرر وآمـــن واســـتراح.. ثـــم اســـتراح! أو إنســـان 
اكتفـــى.. صلـــى مـــرة وصـــام مـــرة ورنـــم وســـبح.. 
وشـــعر بالكفايـــة!... وهذا البيـــت النظيف الفارغ 

هـــو مطمع كبير إلبليس، فمعركة إبليس ليســـت 
معركـــة »المـــرة الواحدة«، وال »القرار اللحظي«. 
إبليـــس  ويغـــادر،  ويخســـر  يهجـــم  ال  إبليـــس 

»يتربـــص« و»يراقـــب« و»يتحيـــن« الفـــرص.
والبيـــت الفـــارغ هـــو ذهنـــك الفـــارغ، ذراعاك 
المرتخية الكســـولة، وركبك المســـترخية الممدودة 
المرتاحـــة، شـــبابيك مفتوحـــة لـــكل ريـــاح، أبـــواب 
فـــي  جهـــاد  بـــال  حيـــاة  ضوابـــط،  بـــال  مرّحبـــة 
الحراســـة والتدقيـــق والمراقبـــة، حيـــاة بـــال جهـــاد 
فـــي الصـــالة الدائمـــة والقـــراءة الجادة والممارســـة 
المســـتمرة لثمـــر الـــروح! البيـــت الفـــارغ يخلـــو من 
الحياة المنعشة، يخلو من المياه النقية، يخلو من 
الفاكهـــة الطازجة.. البيـــت الفارغ.. هو بيت يخلو 
مـــن الـــروح! والبيت الـــذي يخلو من الروح، تكون 
وُح ٱلنَِّجُس  أواخره أشر من أوائله! »ِإَذا َخَرَج ٱلرُّ
ْنَســـاِن َيْجَتـــاُز ِفي َأَماِكَن َلْيـــَس ِفيَها َماٌء،  ِمـــَن ٱإْلِ
َيْطُلـــُب َراَحـــًة َواَل َيِجُد. ُثمَّ َيُقـــوُل: َأْرِجُع ِإَلى َبْيِتي 
ٱلَّـــِذي َخَرْجـــُت ِمْنُه. َفَيْأِتي َوَيِجُدُه َفاِرًغا َمْكُنوًســـا 
ُمَزيًَّنـــا. ثُـــمَّ َيْذَهـــُب َوَيْأُخُذ َمَعُه َســـْبَعَة َأْرَواٍح ُأَخَر 
َأَشـــرَّ ِمْنُه، َفَتْدُخُل َوَتْســـُكُن ُهَناَك، َفَتِصيُر َأَواِخُر 

ْنَســـاِن َأَشـــرَّ ِمـــْن َأَواِئِلِه!« َذِلَك ٱإْلِ

marianneed@hotmail.com

تنــــــويــــه
ســـيتم إصـــدار العدد القادم من المجلة يـــوم الجمعة الموافق 11 

ينايـــر 2019م )بعد عيد الميالد المجيد( إن شـــاء الرب.

تنــــــويــــه
بـــدًءا مـــن العـــدد القادم ســـيتم زيـــادة ســـعر المجلة إلى خمســـة 

جنيهـــات نظـــًرا الرتفـــاع تكاليف الطباعـــة، وشـــكًرا لتفهمكم.
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األوســـط«،  بــ«البنـــاء  يعـــرف  بمـــا  اليونانيـــة  اللغـــة  تمتـــاز 
وكمـــا هـــو واضـــح من اســـمه هو حالة وســـط بين المبنـــي للمعلوم 
والمبنـــي للمجهـــول، فنهاياتـــه نهايـــات المبنـــي للمجهـــول، ومعنـــاه 
معنـــى المبنـــي للمعلـــوم، أي يمكن أن ُيتبـــع بمفعول به، ويدل في 
هـــذه الحالـــة علـــى أن فاعـــل الفعـــل يقوم بالفعـــل لمصلحته أو بما 

يعـــود بالنفـــع عليـــه هو شـــخصًيا.

فـــي إنجيـــل معلمنـــا مرقـــس الرســـول )١3:3(، وفـــي حادثـــة 
دعـــوة الـــرب لتالميـــذه، يســـتخدم كاروزنـــا البنـــاء األوســـط بدال من 

المبنـــي للمعلـــوم، فيقول:

 «Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται
οὓς ἤθελεν αὐτός»

وهنـــا الفعـــل προσκαλεῖται فـــي صيغة البناء األوســـط، 
وهـــذا يعنـــي أن ربنـــا يســـوع المســـيح فـــي دعوتـــه لتالميـــذه وفـــي 
اختيـــاره لهـــم قـــام بهذا الفعـــل لنفعه واهتمامه الشـــخصي الخاص. 
فبدعوتـــه واختيـــاره لهـــم جعلهـــم لـــه، أصبحـــوا ملـــًكا لـــه، صـــاروا 

خاصتـــه، لخدمتـــه، مكرســـين لـــه، مخصصيـــن لـــه!

وممـــا يزيـــد قناعتنا، من خالل النـــص اليوناني، بأن الدعوة 
لتبعيـــة المســـيح وخدمتـــه شـــأن إلهـــي، أضـــاف الّنـــص الضميـــر 
الشـــخصي التوكيـــدي αὐτός. وهـــذا يعنـــي أن الـــرب دعـــا الذيـــن 
»أرادهـــم هـــو نفســـه«، أي أنـــه هـــو نفســـه الـــذي اختار وهو نفســـه 
الـــذي دعـــا. فـــال مجـــال للســـعي »فـــإذا ليـــس لمـــن يشـــاء وال لمـــن 
يســـعى بل هلل الذي يرحم« )رو١:9(، وال مجال للزج بالنفس في 
تبعية الرب »وفيما هم ســـائرون في الطريق قال له واحد يا ســـيد 

أتبعـــك أينمـــا تمضي« )لـــو٥٧:9(، وال مجـــال لتزكية.

وبنـــاء عليـــه تكـــون ترجمـــــــــــة اآليـــة بمفهومهـــا اليونانــــــــــي 
هكـــذا: األصلـــي 

“ودعا لنفسه الذين أرادهم هو نفسه!”

هـــذا األمـــر يتكـــرر مرة أخـــرى مع الفعـــل ἐκλέγομαι أي 
يختـــار لنفســـه أو ينتخـــب )يـــو٧٠:٦(، ولنـــا فـــي هـــذا األمر أكثر 
من شـــاهد. ففي إنجيل معلمنا يوحنا يقول الرب لتالميذه: »ليس 
أنتـــم اخترتمونـــي بـــل أنا اخترتكـــم )لنفســـي(« )١٦:١٥(، وأيضا: 
ويقـــرر   ،)١9:١٥( العالـــم«  مـــن  )لنفســـي(  اخترتكـــم  أنـــا  »بـــل 
القديـــس بولـــس نفـــس الحقيقـــة بنفـــس الفعـــل هكـــذا قائـــال: »اختار 

هللا )لنفســـه( جهـــال العالـــم« )١كـــو٢٧:١(.

وقد أثبتت مواقف عديدة في حياة ربنا يســـوع المســـيح على 
األرض أن كل مـــن حـــاول أن يفـــرض نفســـه علـــى تبعيتـــه وكل 
مـــن اقتـــرب إليـــه بغـــرض أن ينضـــم إلى جماعته، لـــم يقبله الرب! 
فهـــا هـــو الشـــاب الغنـــي يفرض نفســـه عليـــه قائـــال: »أتبعك حيث 
تمضـــي يـــا رب«، فـــكان رد الرب له: »إن للثعالب أوجرة ولطيور 
الســـماء أوكار« )لـــو٥٧:9(. رغـــم أنـــه فـــي نفـــس الموقـــف تقريًبـــا 
وقـــع اختيـــاره علـــى آخـــر وقال لـــه: »اتبعني«، فـــكان باألحرى أن 
يقبـــل َمـــْن يفـــرض نفســـه عليه باســـتعداد، ولكنه جعـــل أمر الدعوة 
للتبعيـــة واالختيـــار أمـــًرا خاًصـــا بـــه. وآخـــر بعـــد أن ُشـــِفي أراد أن 
يتبعـــه »أمـــا الرجـــل الـــذي خرجـــت منه الشـــياطين فطلـــب إليه أن 
يكـــون معـــه، ولكـــن يســـوع صرفـــه قائـــاًل: ارجـــع إلى بيتـــك وحّدث 
بكـــم صنـــع هللا بـــك« )لو3٨:٨(. فكان كل من ُيقِبل إلى المســـيح 
مـــن ذاتـــه بـــدون دعـــوة ويقـــول لـــه: »أتبعك« يكـــون رد الرب عليه 
هـــو: »امـــِض«، وكل مـــا كان يريـــــــــــــد أن يكــــــــــــــون معه، يقــــــــــــول 

لـــه »ارجع«!!

أواًل: الواليات المتحدة األمريكية
إيبارشية أوهايو ومتشيجن:

١- القمص مرقس مجد هللا للصالة في كنيسة مارجرجس توليدو – أوهايو.
٢- القس صليب عجيب.

إيبارشية بنسلفانيا وديالوير وميريالند ووست فيرجينيا
أثناسيوس –  العذراء والبابا  ١- القمص أفرايم األنبا بيشوي للصالة في كنيسة 

ميريالند.
إيبارشية نيويورك ونيو إنجالند

١- القس إقالديوس يواقيم للصالة في كنيسة عذراء الزيتون – نيويورك.
إيبارشية نورث كارولينا وساوث كارولينا وكنتاكي

١- القس بقطر خليل.
٢- القمص برسوم حلمي جرجس.

3- القمص يوسف جيد.
ميريالند:

١- القمص أبرآم عزيز للصالة في كنيسة مارجرجس ميريالند.

ثانًيا: كندا 
١- القس أندراوس موريس للصالة في كنيسة العذراء ومارمينا بساسكتون – كندا.

٢- القس يوسف القمص سرجيوس.

ثالًثا: أوروبا
إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا

١- القمص إستفانوس سمير عازر للصالة في كنيسة العذراء مريم و المالك 
.notlimaH ميخائيل - باسكتلندا

اثناسيوس  والبابا  مارجرجس  كاتدرائية  في  للصالة  موريس  بافلي  القس   -٢
نيوكاسيل – شمال إنجلترا.

إيبارشية لندن
١- القس رافائيل رجائي للصالة في كنيسة نيومولدن.

إيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا
١- القس مينا مكرم للصالة على مذبح نيس جنوب فرنسا.

إيبارشية باريس وشمال فرنسا
سيفين  وأبي  مارمينا  كنيسة  في  للصالة  بيشوي  األنبا  ساويروس  القمص   -١

كولومب.
٢- القمص يسطس األورشليمي.

إيبارشية هولندا 
أرسانيوس  واألنبا  العذراء  كنيسة  في  للصالة  مينا  آفا  جوارجيوس  القمص   -١

زيالند – هولندا.
إيبارشية المجر ورومانيا والتشيك وسلوفانيا وبولندا

١- القس تادرس رياض للصالة على مذبح بولندا.
٢- القس يوحنا حنين للصالة على مذبح التشيك.
إيباشية النمسا والقطاع األلماني من سويسرا

١- القمص فام األنبا بيشوي للصالة في كنيسة مارمرقس بزيورخ – سويسرا.
إيبارشـــية ديـــر العذراء وأبوســـيفين بهوســـكتر، والكنائـــس التي حوله، 

نيا لما أ
١- القمص صرابامون فاروق جرجس.

أسبانيا 
١- القس إرميا األنبا بوال للصالة في كنيسة العذراء مريم ومارمينا – برشلونة.

٢- القس فيلوباتير جورجي كامل للصالة في كنيسة العذراء مريم والمالك ميخائيل 
– ليريدا.
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