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تحدثنا في العدديـــــــــــــن 
السابقين عن: الصــــــــــــــــــــالة 
قوتنا، الصـــوم توبتنا، وفي 
مثلـــث  نكمـــل  العـــدد  هـــذا 
المســـيحية  العبـــادة  أركان 

كما شـــرحه لنا الســـيد المســـيح في العظة 
علـــى الجبـــل في األصحاح الســـادس من 
إنجيـــل معلمنـــا متـــى البشـــير، حيـــث نقـــرأ 
ـــًما إلى قســـمين على  هـــذا األصحـــاح ُمقسَّ
التوالـــي: في إنجيل قداس أحد الرفاع، ثم 
إنجيـــل قداس األحد األول )أحد الكنوز(.
وأهميـــة هـــذا الضلـــع: »الصدقـــة.. 
لـــه  المســـيح جعـــل  الســـيد  محبتنـــا«، أن 
الصـــالة  عـــن  ًمـــا  ُمتقدِّ األولـــى  المكانـــة 
 ،)18-1:6 متـــى  )راجـــع  والصـــوم 
تعنـــي  للصدقـــة  اليونانيـــة  الكلمـــة  ألن 
عمـــل الرحمـــة، وعمـــل الرحمـــة ال يمكـــن 
أن يصـــدر إاّل مـــن القلـــب الـــذي امتـــأ 
المســـيح  قلـــب  مـــن  الفّياضـــة  بالمحبـــة 

.)5:5 )روميـــة 
فـــإذا كانـــت الصـــالة تعبيـــر حبنـــا هلل 
وبهـــا ننـــال قوة حقيقيـــة، وإذا كان الصوم 
النفـــس حيـــث نتنقـــى  تعبيـــر حـــب نحـــو 
بتوبـــة حقيقيـــة، فـــإن الصدقـــة هـــي أيًضا 
تعبيـــر حـــب نحـــو اآلخـــر أو نحـــو الناس 
بـــال تفرقـــة أو تمييـــز، بـــل هـــي الترجمـــة 
المســـيحية للصـــالة والصـــوم، حيـــث نقدم 
لعمـــل  تأكيـــًدا  العديـــدة  الرحمـــة  أعمـــال 
نحـــو  فننطلـــق  فينـــا،  والصـــوم  الصـــالة 

النـــاس بالحـــب الصـــادق.
تحـــوي معنـــى  وكلمـــة »صدقـــــــــــــــة« 
وفـــي  الفكـــر  وفـــي  العمـــل  فـــي  الصـــدق 
الســـلوك، ومـــن هنـــا جـــاء اهتمـــام الســـيد 
المســـيح أن تكـــون »صدقتك« في الخفاء 
علـــى قـــدر المســـتطاع )متـــى 4:6(، ألن 
أفضـــل  صغيـــرة  أعمـــال  مـــع  االتضـــاع 
جـــًدا مـــن أعمـــال كبيـــرة وبـــدون اتضـــاع. 
وبمعنـــى آخـــر يجـــب أن تكـــون صدقتـــك 
بعيـــدة تماًما عن الريـــاء واالعتداد بالذات 
أو عشق الذات والتظاهر بأي عمل ألن 
هـــذه كلهـــا مظاهـــر الكبريـــاء، فـــال يمكـــن 
الحصـــول على أجريـــن مقابل العمل؛ إّما 

األجـــر الســـماوي وإّمـــا األجـــر األرضـــي. 
»الخفـــاء« يعنـــي أن يقدم اإلنســـان أعمال 
محبته ليراها هللا وحده وليس ســـعًيا ليراها 
الناس، وبالتالي أقم عالقة شخصية معه 
أواًل من خالل صالتك وصومك، وحينئذ 
تســـتطيع أن تقدم صدقتك أي محبتك في 

أّيـــة صـــورة مـــن صـــور الرحمة.
الكمـــال  فـــإن  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
الـــذي يطلبـــه المســـيح مّنـــا هـــو فـــي إبداء 
الرحمـــة: »َفُكوُنـــوا ُرَحَمـــاَء َكَمـــا َأنَّ َأَباُكـــْم 
وهـــذا   ،)36:6 )لوقـــا  َرِحيـــٌم«  َأْيًضـــا 
شـــرط أساســـي لدخـــول ملكوت الســـموات 
الســـامري  قصـــة  وربمـــا  )متـــى7:5(.. 
الصالـــح )لوقـــا30:10-37( تعّبـــر عـــن 
كيفيـــة الرحمـــة؛ بـــأن تكـــون دائًمـــا قريًبـــا 
مـــن الشـــخص البائـــس الـــذي تجمعني به 
الُصدف، وتكون أيًضا رحيًما بمن أســـاء 
إليك )متى 23:18-53( ألن هللا منحني 
رحمتـــه، وســـوف ُندان بقـــدر الرحمة التي 
نكـــون أظهرناهـــا لشـــخص المســـيح ذاتـــه 
فـــي صـــورة الجائـــع والعطشـــان والمريض 

والمحبـــوس )متـــى 25(.

عبـــر  كثيـــًرا  ونحـــن 
صلواتنـــا نـــرّدد صـــــــــــــــــــــالة 
يـــا رب  »كيرياليصـــون = 
ارحم« ثـــالث مرات، وهذه 

تعنـــي ثالثـــة أبعـــاد:
1- يـــا رب ارحـــــــــــــم: ارحمنـــي يا هللا 

مـــن خطايـــاي وضعفاتي.
2- يا رب ارحـــــــــــم: انزع كل قســـاوة 

مـــن قلبي ليكـــون رحيًما.
3- يـــا رب ارحم: أعطني أن أصنع 

رحمـــة مـــع كل أحد وفي كل وقت.
إن التقـــدم المذهـــل فـــي مســـيرة العالم 
مـــن ناحيـــة اختراعاتـــه ومصنوعاتـــه جعل 
اإلنســـان يجف في مشاعره وإحساساته.. 
ورغـــم أن كل شـــيء أصبـــح فـــي وفرة في 
حياة اإلنسان، إاّل أن العنف زاد والجريمة 
التـــي  الســـالح  وتجـــارة  والنزاعـــات  زادت 
تســـتنزف مـــوارد الشـــعوب واألمـــم زادت، 
المـــوارد  هـــذه  يحتـــاج  اإلنســـان  أن  رغـــم 
مـــن أجـــل التنميـــة وحيـــاة النـــاس اآلمنـــة 
وتربيـــة األجيـــال القادمـــة لحيـــاة أفضـــل.. 
ويأتي الســـؤال لمـــاذا؟! واإلجابة في كلمة 
واحـــدة: هـــي »قســـاوة القلـــب«، فالخطيـــة 
التـــي عّششـــت فـــي القلـــب جعلتـــه قاســـًيا، 

بعيـــًدا عـــن أعمـــال الرحمـــة الحقيقية. 
العزيـــز،  القـــارئ  أيهـــا  أنتبـــه  لـــذا 
والعطـــف  المحبـــة  تبـــدي  أن  وأحـــرص 
)فيلبـــي 1:2(، وأن يكـــون قلبـــك عامـــًرا 
لـــو  حتـــى   ،)32:4 )أفســـس  بالشـــفقة 
كانـــت كلمـــة طيبـــة أو ابتســـامة هادئـــة أو 
واجبـــة...  مشـــاركة  أو  الزمـــة  مســـاعدة 
الـــخ. ال تغلـــق أحشـــاءك عـــن إنســـان في 
عـــوز، ألن محبـــة هللا ال تســـتقر إال فيمن 
يمارســـون الرحمـــة، »َيـــا َأْواَلِدي، اَل ُنِحبَّ 
 »! ِباْلَكاَلِم َواَل ِباللَِّساِن، َبْل ِباْلَعَمِل َواْلَحقِّ

)1يوحنـــا17:3و18(.
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االحتفال باذلكرى السنوية السابعة
ملثلث الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بصـــالة القـــداس 
اإللهي صباح يوم الســـبت 16 مارس 2019م، بالكاتدرائية 
الســـنوية  الذكـــرى  بمناســـبة  بالعباســـية،  الكبـــرى  المرقســـية 
الســـابعة لمثلث الرحمات قداســـة البابا شـــنوده الثالث، وأيًضا 
احتفـــااًل بقديســـي شـــهر مـــارس وهـــم: القديـــس البابـــا كيرلـــس 
الســـادس، والراهـــب القمـــص فلتـــاؤس الســـرياني، والقمـــص 
بيشـــوي كامـــل، والقمـــص ميخائيـــل إبراهيـــم. وألقـــى قداســـة 
البابـــا عظـــة القـــداس التـــي كانـــت عـــن قديســـي هـــذا الشـــهر 

)تجدهـــا منشـــورة هذا العـــدد صـ11(.

قداسة ابلابا يلتيق بكهنة
كنائس قطااعت القاهرة

+ التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي 
مـــارس   7 الخميـــس  يـــوم  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة 
2019م، باآلبـــاء كهنـــة كنائـــس قطاع وســـط القاهـــرة وزوجاتهم، 
بحضور نيافة األنبا رافائيل األســـقف العام للقطاع. ألقى قداســـته 

كلمـــة خـــالل اللقـــاء بعنـــوان »ادخـــل إلـــى مخدعك«. 
+ كما التقى قداســـته يوم الجمعة 8 مارس 2019م، بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، كهنـــة كنائـــس قطـــاع 
شـــرق الســـكة الحديـــد، بالقاهـــرة وزوجاتهم، بحضـــور نيافة األنبا 

مارتيروس األســـقف العـــام للقطاع.
+ وفي يوم األحد 17 مارس 2019م، التقى قداسته بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، بكهنـــة كنائـــس قطاع 

المقطـــم، بحضـــور نيافـــة األنبا أبانوب األســـقف العام للقطاع.
+ كمـــا التقـــى الثالثـــاء 19 مـــارس 2019م، بالمقـــر البابوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، بكهنـــة كنائـــس قطـــاع شـــبرا 
الشـــمالية، بحضـــور نيافـــة األنبا آنجيلوس األســـقف العام للقطاع.

تأتـــي هـــذه اللقـــاءات فـــي إطار سلســـلة اللقاءات التـــي يعقدها 
قداســـته منـــذ مطلـــع العـــام الجـــاري مع كهنـــة القطاعـــات الرعوية 

باإلســـكندرية والقاهرة.

سيامة 15 اكهًنا جديًدا 
للخدمة باإلسكندرية

قام قداســـة البابا تواضروس الثاني، صباح يوم الثالثاء 12 
مارس 2019م، بالكاتدرائية الكبرى بدير القديس األنبا بيشـــوى 
بـــوادي النطـــرون، بســـيامة 15 كاهًنـــا جديـــًدا للخدمـــة بكنائـــس 
اإلســـكندرية. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس والســـيامة أصحـــاب 

النيافـــة: األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بيشـــوي، 
األنبا باڤلي األســـقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشـــرف على 
خدمة الشـــباب باإلســـكندرية، نيافة األنبا إيالريون األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع غـــرب، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع شـــرق؛ ومعهـــم القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركيـــة 
باإلســـكندرية، وعـــدد مـــن كهنـــة اإلســـكندرية، وجمهـــور غفيـــر 
مـــن شـــعبها. والكهنـــة الجـــدد هـــم: )1( القـــس يوأنـــس كاهًنـــا عاًما 
بمنطقـــة المنتـــزه، )2( القس فلتاؤس كاهًنـــا عاًما بمنطقة المنتزه، 
)3( القـــس فيلوباتيـــر كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 
بغيـــط العنـــب، )4( القـــس كاراس كاهًنـــا عاًمـــا بمنطقـــة المنتـــزه، 
القـــس  المنتـــزه، )6(  أبراهـــام كاهًنـــا عاًمـــا بمنطقـــة  القـــس   )5(
باڤلـــي كاهًنـــا علـــى كنيســـة األنبـــا بيشـــوي واألنبـــا أنطونيـــوس – 
اللبـــان، )7( القـــس فيلوباتيـــر كاهًنـــا علـــى كنيســـة العـــذراء مريـــم 
وأبـــي ســـيفين بحجـــر النواتيـــة، )8( القـــس بيتـــر كاهًنـــا عاًما على 
كنائس وســـط اإلســـكندرية، )9( القس لوكاس كاهًنا عاًما بمنطقة 
المنتـــزه، )10( القس يوســـاب كاهًنـــا عاًما بمنطقة المنتزه، )11( 
القـــس مقـــار كاهًنـــا علـــى كنيســـة المـــالك روفائيـــل – الهانوفيـــل، 
)12( القـــس باڤلـــوس كاهًنـــا على كنيســـة مار مينا و البابا كيرلس 
بالعجمـــي، )13( القـــس بولـــس كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديـــس البابا 
أثناســـيوس بالســـيوف، )14( القـــس إســـحق كاهًنـــا علـــى كنيســـة 
الشـــهيد مار جرجس واألنبا باخوميوس بالعصافرة، )15( القس 
يوســـف كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديســـة دميانـــة بالورديـــان. وألقـــى 
قداســـته عظـــة القـــداس عـــن بعـــض النصائـــح للكاهـــن فـــي خدمتـــه 

)اتضـــع – افتقـــد – احتمـــل – ادرس – افـــرح(.

اللقاء املسكوين العاليم
للشبيبة ىف بلنان

ُيشـــارك حوالـــي أربعـــون شـــاًبا وشـــابة مصرييـــن، تتـــراوح 
أعمارهـــم بيـــن 20-35 ســـنة، في هـــذا اللقاء المســـكوني العالمي 
للشـــبيبة، والمنعقـــد تحـــت رعايـــة مجلس كنائس الشـــرق األوســـط 
وكنائـــس لبنـــان فـــي الفترة من 22-26 مارس 2019، وذلك مع 
1600 شـــاب وشـــابة مـــن لبنـــان ومختلف بلدان الشـــرق األوســـط 
والعالـــم. وقـــد قامـــت شـــركة مصر للطيـــران بتقديم الدعـــم الكامل 
للمجموعة كلها وخالص شـــكرنا لها. والهدف هو ترســـيخ الروح 
المســـكونية بيـــن الشـــباب مـــن خـــالل الكتـــاب المقـــدس والصلوات 
المشـــتركة مـــع إفســـاح المجـــال أمـــام شـــبيبة العالـــم للتعـــرف علـــي 

غنـــى تقاليد الكنائس الشـــرقية.
والشـــابات  الشـــباب  مجموعـــة  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل  وقـــد 
المشـــاركين فـــى حـــوار مفتوح أجاب على أســـئلتهم واستفســـارتهم 
وذلـــك مســـاء الثالثـــاء 12 مـــارس بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة 

المرقســـية بالعباســـية بالقاهـــرة.
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قداسة ابلابا يلتيق بأساتذة اإللكرييكية
ويليق حمارضة ىلع طلبة الفرقة الرابعة

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم االثنيـــن 18 
مـــارس 2019م، أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالكليـــة اإلكليريكيـــة باألنبـــا 
رويس، ومعهم نيافة األنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر من 
رمضـــان، ووكيـــل الكليـــة. بعـــد ذلك ألقى قداســـته محاضـــرة على طلبة 
الفرقـــة الرابعـــة - القســـم المســـائي، دار موضوعهـــا عـــن »فـــن الحكمة 

- دراســـة فـــي رســـالة معلمنـــا يعقوب الرســـول«. 

ويلتيق أعضاء هيئة اتلدريس واخلدام 
العاملني باملعهد القبطي للتدبري الكنيس واتلنمية 

البابـــا  قداســـة  التقـــى   ،2019 مـــارس   15 الجمعـــة  مســـاء  فـــي 
تواضـــروس الثانـــي في المقر البابوي بكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، 
مـــع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس والخـــدام العاملين بالمعهد القبطـــي للتدبير 
الكنســـي والتنميـــة، والـــذي يحظي بإشـــراف قداســـته المباشـــر وتوجيهه 
منذ بدء أنشـــطته في 2015.  قدم الفريق تقريًرا لقداســـته عن أنشـــطة 
المعهـــد خـــالل الفتـــرة الماضيـــة، وخطـــة المعهـــد للتوســـع فـــي ضـــوء 
زيـــادة الطلـــب علـــى خدمات التدريب والدعم الفنـــي التي يقدمها المعهد 

والكنائس لإليبارشـــيات 

اجتماع األربعاء من كنيسة
العذراء واألنبا بيشوي بالاكتدرائية

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء يـــوم األربعاء 13 
مارس 2019م، عظة اجتماع األربعاء األســـبوعي، بكنيســـة القديســـة 
بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  بيشـــوي  أنبـــا  والقديـــس  العـــذراء 

بعنـــوان »كيـــف تقـــاوم التجربـــة«.

بيـــــــــان
وعلـــى  األرثوذكســـية،  المصريـــة  القبطيـــة  الكنيســـة  تديـــن 
رأســـها قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني الهجـــوم اإلرهابي الغادر 
الذي اســـتهدف مســـجدين صباح اليوم بمدينة »كرايست تشيرش« 

بجنـــوب نيوزيلنـــدا وأزهـــق عشـــرات مـــن أرواح المصليـــن.
ونرفـــض بشـــدة كل أشـــكال العنـــف ضـــد أي إنســـان أيَّما كان 
معتقـــده أو جنســـه أو جنســـيته. نصلـــي إلـــى هللا أن يمنـــح عـــزاًءا 
وســـالًما ألهالـــي الشـــهداء الذيـــــــــــن ُسِفكـــــــــــت دماؤهـــــــــــم. وأن يمـــنَّ 
بالشـــفاء العاجــــــــــل علـــى المصابيـــــــــن، ويعطــــــــــي طمأنينــــــــــه للذيـــن 
َعهــــــــــم هــــــــــذا الحـــادث األليـــم. ونصلي أيًضا ألجـــل كل النفوس  َروَّ
المريضـــة بأمـــراض التعصـــب والتشـــدد والكراهيـــة لكـــي يتعافـــوا 
ويســـتفيقوا فتعـــود إليهـــم إنســـانيتهم المفقـــودة. وليبســـط الـــرب بيـــده 
العزيـــزة مظلـــة الســـالم والطمأنينـــه على العالم أجمـــع، فهو ضابط 

الـــكل القـــادر علـــى كل شـــئ.
الجمعة 15 مارس 2019م. 6 برمهات 1735ش.

ْم َواْمِش
ُ
مركز ق

تلمكني ودمج األشخاص ذوي اإلاعقة
Rise Up and Walk Center for Disabled people

الحلقة الثالثة
أنا أستطيع ولدّي رؤية »مشروع الكف البصري«

هـــذا المشـــروع يوجـــه خدماته ألجـــل الفتيات والســـيدات الكفيفات 
الفتيـــات  للعمـــل مـــع  وعائالتهـــن مـــن خـــالل تأهيـــل وتدريـــب فريـــق 
الكفيفـــات، ويأخـــذ المشـــروع ثالثـــة مناحـــي للتنميـــة: 1- العمـــل مـــع 
الفريـــق الـــذي يرافـــق الفتيـــات. 2- تدريـــب الفتيـــات الكفيفـــات علـــى 
تنميـــة المهـــارات الشـــخصية والحياتيـــة واالعتماد علـــى الذات، وبعض 
المهـــارات االجتماعيـــة والحركيـــة لتأهيلهن ودمجهن في ســـوق العمل. 
3- يعمل المشروع على تأهيل أعضاء المجتمع لقبول ذوي القدرات 

الخاصـــة وتدريبهـــم للتعامـــل معهم.
- كمـــا يقـــدم المشـــروع متابعات طبية واستشـــارات نفســـية ودعم 

نفســـي ذلـــك علـــى نطـــاق خدمة مناطق متعـــددة بالقاهـــرة والصعيد.
- كذلـــك يتبنـــى البرنامـــج ترجمـــة »مجلـــة الكرازة« لتصيـــر مقرؤة 
»برايل« ومسموعة »mp3« لذوي القدرات الخاصة في هذا المضمار.

كيـــف ننمـــي الطفل الكفيف في خطـــوات؟ الطفل الكفيـــف يحتاج 
إلـــى األمـــان والثقـــة بالنفس كي ينمو متقبـــاًل لظروفه الخاصة وعلينا أن 
نساعده لكي يخرج كل طاقة كافية فيه لإلبداع علمًيا وفنًيا واجتماعًيا.

نقبـــل الطفـــل: قد يعانـــي الوالدين من تقبل ابنهمـــا والبد أن يدركا 
أن األمـــر صـــدر بســـماح مـــن هللا، وبحكمتـــه )ال هـــذا أخطـــأ وال أبـــواه( 
بـــل لكـــي يظهـــر بهذا الطفـــل أعمااًل خاصة يقصدهـــا هللا خالق الجميع.

حقائـــق هامة مســـاعدة فـــي نمو الطفـــل الكفيف: - ثبـــت علمًيا 
أن الوالديـــن الذيـــن اســـتطاعا أن يتقبـــال طفلهمـــا الكفيـــف قـــد تمكنـــا مـــن 
مســـاعدته علـــى تنميـــة قدراتـــه العقليـــة ومهاراتـــه. - يحتـــاج الطفل إلى 
مســـاعدة لكـــي يتعـــرف على العالم الـــذي ال يراه. - البد من التكلم معه 
ليســـتطيع تمييـــز األصـــوات وتقوية حاســـة الســـمع. - تجنـــب األصوات 
العاليـــة ألنهـــا تســـبب لـــه ازعاًجا وخوًفا. - ضع يـــده على فمك ليعرف 
مـــن أيـــن يأتـــي الصوت. - اخرج أصوات منغمة واعزف له موســـيقى 
لتشـــجيعه على اســـتعمال صوته. - شـــجع الطفل على لمس المجسمات 
وتقبـــل الرائحـــة النفاذة )المقبولة( مثل الثمار والخضروات. - البد من 
تأميـــن الزوايـــا الحادة لأثاث والمنقوالت. - أخبره عندما تحرك شـــيًئا 
مـــن األثـــاث مـــن مكانـــه. - حـــذره من األخطـــار مثل النيـــران واألواني 
الســـاخنة... الخ. - يمكنه أن يســـتخدم ظهر يده لتتبع الحائط. - ضع 
احـــدى يديـــه أمـــام وجهـــه ورأســـه لحمايتهـــم ويـــده األخـــرى أمام وســـطه 
لحماية بقية جمســـه. - يســـتطيع الطفل اســـتخدام العصا من عمر 4-3 
ســـنوات لعشـــر دقائـــق فقـــط. - يجـــب تعليمـــه الســـلوك الصحيـــح أثنـــاء 
تنـــاول الطعـــام، اجعلـــه يتخيـــل اتجـــاه الطعـــام فـــي الطبـــق دائًمـــا كاتجـــاه 
عقـــارب الســـاعة، اجعلـــه يـــأكل بمفـــرده. - شـــجع النـــاس علـــى إجابـــة 
أســـئلته. - إلحاقه بروضة أطفال مكفوفين عند ســـن )4-6 ســـنوات(، 

بينما عند ســـن 6 ســـنوات يتعين إلحاقه بالمدرســـة الرســـمية.
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إيبارشية شربا اخليمة

قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة وتوابعهـــا، يوم 
بشـــبرا  والســـامرية  البطـــل  بكنيســـة  2019م،  مـــارس   10 األحـــد 
الخيمـــة، بســـيامة الشـــماس أشـــرف مكـــرم كاهًنـــا علـــى الكنيســـة ذاتها 

باســـم القـــس مرقـــس. 
كمـــا قـــام نيافته يوم الثالثاء 19 مارس 2019م، بكنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس )مقـــر المطرانيـــة( بشـــبرا الخيمـــة، بســـيامة ثالثـــة كهنـــة 
جـــدد للخدمـــة باإليبارشـــية، وهـــم: )1( الشـــماس إيهـــاب نصـــري باســـم 
القـــس ونـــس، )2( والشـــماس مـــالك تـــادرس باســـم القـــس بســـخيرون، 
علـــى كنيســـة القديســـين البابـــا كيرلـــس الســـادس واألرشـــيدياكون حبيب 
جرجـــس، بشـــبرا الخيمـــة. )3( الشـــماس شـــريف وديـــع باســـم القـــس 
چوناثان على كنيســـة الســـيدة العذراء والقديســـة مريم المجدلية، بشـــبرا 
الخيمـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، واآلبـــاء الكهنـــة الجدد، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية ديروط وصنبو

يوم الســـبت 16 مارس 2019م، قام نيافة األنبا برســـوم أســـقف 
إبراهيـــم  الدياكـــون صابـــر  مـــن: )1(  بســـيامة كل  ديـــروط وصنبـــو، 
باســـم القس أشـــير، )2( والدياكون عماد نبيه باســـم القس مشـــير، )3( 
والدياكـــون بطـــرس شـــحاته باســـم القـــس عجيب، لخدمة كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والشـــهيد مـــار جرجس في صنبـــو. )4( والدياكون مينا مهني 
باســـم القـــس نثنائيـــل، )5( والدياكـــون مينـــا يوســـف باســـم القـــس ناثـــان، 
لكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس بولـــس الرســـول بديـــروط. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا برســـوم، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ومجمـــع اآلبـــاء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية أسوان

قـــام نيافـــة األنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان، يـــوم األحـــد 10 مـــارس 
2019م، بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس )المحطة( بكوم أمبو، وشـــاركه 
نيافـــة األنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام إليبارشـــية إســـنا وأرمنـــت، بســـيامة 
)1( الشـــماس مينا إبراهيم كاهًنا باســـم القس رويس على مذبح كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء مريم بالنجاجرة، )2( والشـــماس رومانـــي ثابت كاهًنا 
علـــى مذبـــح كنيســـة الـــكاروز مـــار مرقـــس بالبيارة باســـم القس مرقس. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا هـــدرا، والكاهنين الجديدين، ومجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية سمالوط وطحا األعمدة

قـــام نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط، يـــوم األحـــد 10 
مـــارس 2019م، بكاتدرائيـــة مخلـــص العالـــم، بســـيامة كاهنيـــن جديدين 
وهما: )1( دياكون إكليريكي ميالد عيد باســـم القس ديســـقورس، )2( 
ودياكـــون إكليريكـــي مايكل مجدي باســـم القـــس إبراهيم. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية أبو تيج وصدفا والغنايم

قـــام نيافـــة األنبـــا أنـــدراوس مطـــران أبـــو تيـــج وصدفـــا والغنايـــم، 
يـــوم األحـــد 10 مـــارس 2019م، بســـيامة كاهنيـــن جديديـــن للخدمـــة 
باإليبارشـــية وهما: )1( الشـــماس موســـى صبري، باســـم القس يّســـى، 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بقريـــة البربا مركـــز صدفا، 
)2( والشـــماس مايـــكل نبيـــل، باســـم القـــس بطـــرس، كاهًنـــا عاًمـــا علـــى 
قريـــة الدويـــر مركـــز صدفـــا. اشـــترك فـــي الســـيامة نيافـــة األنبـــا ويصـــا 
مطـــران البلينـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أنـــدراوس، والكاهنيـــن 

الجديـــدن، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل الشـــعب.
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إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط اجلديدة

قـــام نيافـــة األنبـــا لوكاس أســـقف أبنـــوب والفتح وأســـيوط الجديدة، 
يـــوم األحـــد 17 مـــارس 2019م، وشـــاركه الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: 
األنبا بموا أســـقف الســـويس، واألنبا أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديد 
والواحـــات، بســـيامة كل مـــن: )1( الدياكـــون رأفـــت عبـــد المعـــز باســـم 
القـــس متيـــاس لخدمـــة كنيســـة الســـيدة العـــذراء فـــي قريـــة شـــقلقيل. )2( 
الدياكـــون هانـــي منيـــر باســـم القس فليمون لخدمة كنيســـة اآلباء الرســـل 
فـــي قريـــة غنيـــم. )3( والدياكـــون شـــنوده ســـعد باســـم القـــس جرجـــس 
لخدمـــة كنيســـة المـــالك ميخائيـــل بقرية كوم المنصـــورة. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا لـــوكاس، واآلبـــاء القمامصـــة الجـــدد، ومجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية حلوان واملعرصة

فـــي  يـــوم األحـــد 10 مـــارس 2019م، قـــام نيافـــة األنبـــا بيســـنتي 
العريـــان  برســـوم  األنبـــا  القديـــس  بديـــر  والمعصـــرة،  حلـــوان  أســـقف 
بالمعصـــرة، وشـــاركه صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا صموئيـــل أســـقف طموه، بســـيامة 
كل مـــن: )1( الشـــماس إيهـــاب ميخائيـــل باســـم القـــس ســـيرافيم، )2( 
والشـــماس إبراهيـــم مفتـــاح باســـم القـــس فـــام، للخدمة على مذبح كنيســـة 
المـــالك ميخائيـــل واألميـــر تـــادرس الشـــطبي بالمـــالءة. )3( الشـــماس 
صموئيـــل فايـــز باســـم القـــس طوبيـــا كاهًنـــا علـــى مذبـــح كنيســـة المـــالك 
القـــس  باســـم  رفعـــت  جـــورج  الشـــماس   )4( بالمعصـــرة.  ميخائيـــل 
جورجيـــوس، )5( والشـــماس مينـــا عبـــد الفـــادي باســـم القـــس أباكيـــر، 
علـــى مذبـــح كنيســـة الشـــهيدة دميانـــة والقديس األنبـــا أبـــرآم بالمعصرة. 
)6( الشـــماس ناجـــي رشـــدي باســـم القـــس إيليـــا، )7( والشـــماس أيمـــن 
فـــرج باســـم القـــس باڤلـــي على مذبـــح كنيســـة القديس األنبا بـــوال بامتداد 
15مايـــو. )8( الشـــماس مايـــكل ميـــالد باســـم القـــس أبانـــوب كاهًنا على 
مذبـــح أبـــي ســـيفين بالمشـــروع األمريكـــي. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا 
بيســـنتي، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية ملوي وأنصنا واألشمونني

قـــام نيافـــة األنبـــا ديمتريوس أســـقف ملَّـــوي وأنصنا واألشـــمونين، 
بسيامة ثمانية كهنة جدد باإليبارشية وهم: )1( الشماس عاطف سمير 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديســـة دميانـــة والشـــهيد مـــار جرجـــس بفورتنيـــة 
باســـم القـــس برنابـــا. )2( الشـــماس أســـامة عزيـــز كاهًنـــا باســـم القـــس 
صرابامون، )3( الشـــماس شـــنوده عشـــم باســـم كاهًنا القس إيالريون، 
)4( الشـــماس ريمون مجدي باســـم القس صموئيل، كهمة على كنيســـة 
القديســـين بطـــرس وبولـــس بملـــوي. )5( الشـــماس ميشـــيل فضـــل باســـم 
القـــس دانيـــال علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم والقديســـة دميانـــة 
بالملكيـــة القبليـــة. )6( الشـــماس مايـــكل رضـــا باســـم القـــس ماركـــوس 
علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار مينـــا بعزبة واصـــف بتندة 
ملوي. )7( الشـــماس جوزيف شـــحاته باســـم القس أنطوني على كنيسة 
المـــالك ميخائيـــل والبابـــا كيرلـــس بملـــوي. )8( الشـــماس مينـــا مجـــدي 
باســـم القـــس متـــى علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريم بمنطقـــة الصاغة 
بملـــوي. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا ديمتريوس، واآلباء الكهنة الجدد، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية دشنا وتوابعها
قـــام نيافة األنبا تكال أســـقف 
دشـــنا وتوابعهـــا، يوم الجمعة 15 
مـــارس 2019، برســـامة القـــس 
بكنيســـة  قمًصـــا،  مـــالك  برنابـــا 
القديســـة العذراء مريم بكاتدرائية 
مارجرجـــس  العظيـــم  الشـــهيد 

بدشـــنا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا تـــكال، والقمـــص برنابـــا، ومجمـــع 
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلداري

قـــام نيافـــة األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط وســـاحل ســـليم والبـــداري، 
ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء مريم بدرنكـــة، ودير القديـــس االنبا هرمينا 
الســـائح بجبـــل قـــاو، يـــوم األحـــد 10 مـــارس 2019، بكاتدرائيـــة رئيـــس 
المالئكة ميخائيل بمدينة أسيوط، بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بكنائس 
اإليبارشـــية، وهما: )1( الشـــماس أندرو فكري باســـم القس كيرلس على 
مذبح كنيســـة األنبا مقار بحي شـــرق مدينة أســـيوط، )2( والشـــماس مينا 
ســـعد باســـم القـــس قلتـــه علـــى مذبح كنيســـة المـــالك ميخائيـــل واألنبـــا قلته 
الطبيـــب بقريـــة ريفـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا يوأنـــس، والكاهنيـــن 

الجديديـــن، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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إيبارشية مطاي وتوابعها

يـــوم  وتوابعهـــا،  مطـــاي  أســـقف  األنبـــا جوارجيـــوس  نيافـــة  قـــام 
األحد 10 مارس 2019م، بكنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين بقرية »عزبة 
الجـــالء«، بســـيامة الشـــماس اإلكليريكـــي أنطونيوس نجيب كاهًنا باســـم 
القس فيلوباتير. وهو أول كاهن تتم ســـيامته على مذبح هذه الكنيســـة. 
شـــارك فـــي الصلـــوات عـــدد من اآلباء الكهنة إلى جانب شـــعب »عزبة 
الجـــالء«. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا جوارجيـــوس، والقس فيلوباتير، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية شبني القناطر وتوابعها
أســـقف  بطـــرس  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
شـــبين القناطـــر وتوابعهـــا، يـــوم األربعـــاء 
الشـــماس  بســـيامة  2019م،  مـــارس   6
ســـمعان رزق، كاهًنـــا علـــى مذبح كنيســـة 
األنبـــا  والقديـــس  جرجـــس  مـــار  الشـــهيد 
بيشـــوي بالمرج، باســـم القس اســـتفانوس، 
لنيافـــة  تهانينـــا  خالـــص  ذاتهـــا.  بالكنيســـة 
اســـتفانوس،  والقـــس  بطـــرس،  األنبـــا 
ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

الشـــعب. أفـــراد 

إيبارشية ميت غمر ودقادوس

فـــي يـــوم الســـبت 9 مـــارس 2019م، قـــام نيافـــة األنبـــا صليـــب 
أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس، بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمدينـــة 
ميـــت غمـــر، بســـيامة ثالثـــة كهنـــة جـــدد للخدمة باإليبارشـــية، هـــم: )1( 
الشـــماس مـــالك فهيـــم، كاهًنـــا على كنيســـة الســـيدة العـــذراء بكفـــر اللبا، 
شـــرقية باســـم القـــس آنجيلـــوس. )2( الشـــماس ميالد فـــوزي كاهًنا على 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بكفـــر عطـــاهلل ســـليمان، دقهليـــة باســـم القـــس 
إشـــعياء. )3( الشـــماس أنطونيوس ناجي كاهن عام باإليبارشـــية باســـم 
القـــس مكاريـــوس. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا صليـــب، واآلباء الكهنة 

الجـــدد، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية طموه وتوابعها

قـــام نيافـــة األنبـــا صموئيـــل أســـقف طمـــوه وتوابعهـــا، يـــوم الســـبت 
16 مـــارس 2019م، بديـــر الشـــهيد أبـــي ســـيفين بطمـــوه، بســـيامة كل 
مـــن: )1( الدياكـــون كامـــل فيليـــب باســـم القـــس إســـحق لكنيســـة الشـــهيد 
أبي ســـيفين بني يوســـف بأبو النمرس. )2( والدياكون يوســـف نصري 
باســـم القـــس باڤلـــي لكنيســـة الســـيدة العـــذراء والمـــالك ميخائيـــل بالعياط 
غرب. )3( والدياكون أشـــرف ســـمير باســـم القس يعقوب لمذابح قرى 
بنـــي يوســـف. )4( والدياكـــون ريمـــون إســـحق باســـم القـــس دوماديوس 
لمذابـــح عزبـــة يســـى بدهشـــور. )5( والدياكـــون أنطـــون صـــادق باســـم 
القـــس تومـــاس للمذابـــح بقـــرى عزبـــة يســـى وكفـــر حميـــد بدهشـــور. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا صموئيـــل، واآلباء الكهنـــة الجدد، ومجمع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية أطفيح وتوابعها

قام نيافة األنبا زوســـيما أســـقف أطفيح وتوابعها، يوم االثنين 11 
مـــارس 2019م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بالصـــف، بســـيامة الدياكون 
مينـــا فـــرج كاهًنـــا باســـم القـــس يوحنـــا. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس 
والســـيامة مجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية وشـــعب الكنيســـة. خالـــص تهانينـــا 
لنيافـــة األنبـــا زوســـيما، والقس يوحنا، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية املحلة الكربى وتوابعها

فـــي يـــوم الســـبت 16 مـــارس 2019م، قـــام نيافـــة األنبـــا كاراس 
األســـقف العـــام إليبارشـــية المحلـــة الكبـــرى، بكاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء 
بمدينة المحلة، برسامة خمسة القمامصة جدد وهم: )1( القمص إسحق 
ســـامي كاهن كنيســـة الشهيدة رفقة بسنباط. )2( القمص صموئيل كمال 
كاهـــن كنيســـة المـــالك ميخائيـــل بالمحلـــة الكبـــرى. )3( القمص يوســـف 
ناشد كاهن كنيسة الشهيدة رفقه بسنباط. )4( القمص يوليوس موريس 
كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس والقديس يوليـــوس األقفهصي بكفر 
ششـــتا. )5( القمص تيموثاوس القس يوســـف كاهن كنيســـة الشـــهيد أبي 
ســـيفين بزفتـــى. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا كاراس، واآلبـــاء القمامصة 

الجـــدد، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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إيبارشية السويس وتوابعها

بمـــوا  األنبـــا  نيافـــة  قـــام  مـــارس 2019م،  الجمعـــة 8  يـــوم  فـــي 
الصبـــاح  بحـــي  مـــار جرجـــس  الشـــهيد  بكاتدرائيـــة  الســـويس،  أســـقف 
بمدينـــة الســـويس، وشـــاركه صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا تـــادرس مطـــران 
بورســـعيد، واألنبا ســـارافيم أســـقف اإلســـماعيلية، بســـيامة )1( الشماس 
باســـم ســـمري كاهًنا على مذبح الســـيدة العذراء بالســـويس باســـم القس 
أرســـانيوس، )2( والشـــماس هانـــي جمـــال كاهًنـــا علـــى مذبـــح كنيســـة 
العـــذراء بالســـويس باســـم القـــس دانيـــال. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 
بمـــوا، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية هونلدا وتوابعها

قـــام نيافـــة األنبا أرســـاني أســـقف هولنـــدا، يوم الســـبت 16 مارس 
2019م، بســـيامة الدياكون شـــنوده فرحان فاخوري كاهًنا باســـم القس 
الهولنديـــة.  بوســـوم  بمدينـــة  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة  لخدمـــة  شـــنوده، 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أرســـاني، والقـــس شـــنوده، ومجمـــع اآلباء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية باريس وشمال فرنسا

قام نيافة األنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، يوم الخميس 
درافي،بســـيامة  بمنطقـــة  المطرانيـــة  مقـــر  فـــي  مـــارس 2019م،   14
الدياكون ويصا كاهًنا باســـم القس تواضروس، للخدمة بكنيســـة المالك 
ميخائيـــل والشـــهيد مـــار جرجـــس بحـــي فيلجويـــف، التابـــع لإليبارشـــية. 
شـــارك في الصلوات ورأس القداس اإللهي نيافة األنبا ويصا مطران 
تواضـــروس،  والقـــس  مـــارك،  األنبـــا  لنيافـــة  تهانينـــا  خالـــص  البلينـــا. 

ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشية، وسائر أفراد الشعب.

سيامة اكهن بوالية فريجنيا

قـــام نيافـــة األنبـــا بيتر أســـقف نـــورث وســـاوث كارولينـــا وكنتاكي 
والنائب البابوي لوالية فيرچنيا، برســـامة الشـــماس مينا فام كاهًنا باسم 
القـــس تيموثـــي، لخدمـــة كنيســـة القديـــس تيموثـــاؤس والبابـــا أثناســـيوس 
الرســـولي بمدينـــة أرلينجتـــون بواليـــة فيرجنيـــا، وقـــد تمـــت صلـــوات 
الســـيامة فـــي كنيســـة مـــار مرقـــس واشـــنطن دي ســـي يـــوم الجمعـــة 15 
مـــارس 2019م، واشـــترك فـــي صلـــوات الرســـامة أصحـــاب النيافـــة: 
األنبا يوســـف أســـقف جنوبي الواليات المتحدة األمريكية، األنبا مايكل 
األســـقف العام، األنبا كاراس أســـقف بنســـلفانيا وتوابعها، األنبا سارافيم 
أســـقف أوهايـــو وتوابعهـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بيتـــر، والقـــس 

تيموثـــي، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة الواليـــة، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية جنع محادي وتوابعها
نيافـــة األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع  قـــام 
حمـــادي وتوابعهـــا، يـــوم 10 مارس 2019م، 
الرســـول  مرقـــس  مـــار  القديـــس  كنيســـة  فـــي 
غبريـــال  الشـــماس  برســـامة  الـــدرب،  بقريـــة 
دانيـــال مرتـــل الكنيســـة في رتبة أرشـــيدياكون 
لنيافـــة  تهانينـــا  خالـــص  شمامســـة(.  )رئيـــس 
غبريـــال،  واألرشـــيدياكون  كيرلـــس،  األنبـــا 

الشـــعب. أفـــراد  ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر 

دورة تدريبية إلعداد خدام 
األشخاص ذوى اإلاعقة بمعهد الراعية

افتتـــح نيافـــة األنبـــا موســـى، األســـقف العـــام للشـــباب ووكيـــل 
معهـــد الرعايـــة والتربيـــة، يـــوم األحـــد 10 مـــارس 2019م، الدورة 
التدريبيـــة األولـــى إلعـــداد خـــدام األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، والتـــي 
يحضرهـــا 150 خادًمـــا وخادمـــة. وقـــد بدأت الـــدورة بكلمة افتتاحية 
لنيافـــة األنبـــا موســـى عـــن مجد خدمة األشـــخاص ذوي اإلعاقة التي 
تمثـــل األعضـــاء المجروحـــة فـــي جســـد المســـيح، تالهـــا محاضـــرة 
عـــن مكانـــة الشـــخص ذي اإلعاقـــة فـــى قلـــب اللــــه وأســـباب اإلعاقـــة 
ومهـــارات التواصـــل ولغـــة اإلشـــارة. ومـــن المقـــرر أن تمتـــد هـــذه 

الـــدورة التدريبيـــة حتـــى األحـــد 14 إبريـــل 2019م، بـــإذن هللا.
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تاريــخ الصـــــوم:
الصـــوم هـــو المنع. 

هـــو – قبـــل كل شـــيء – ضبـــط النفـــس.
وهو أول وصية أعطاها هللا لإلنسان.

* إذ منعـــه عـــن األكل مـــن شـــجرة واحـــدة 
فـــي الجنـــة، قائـــاًل له »َوَأمَّا َشـــَجَرُة َمْعِرَفـــِة اْلَخْيِر 
ـــرِّ َفـــاَل َتـــْأُكْل ِمْنَهـــا، أَلنَّـــَك َيـــْوَم َتـــْأُكُل ِمْنَهـــا  َوالشَّ
عـــاش  وهكـــذا  )تـــك17:2(.  َتُمـــوُت«  َمْوًتـــا 
اإلنســـان األول ضابًطـــا نفســـه من هـــذه الناحية، 
إلـــى أن أغـــراه الشـــيطان. اشـــتهى وأكل وســـقط 

)تـــك 6:3(.
* وكان هللا قـــد خلــــــــــــق اإلنســــــــــــان نباتًيـــا 
منـــذ البـــدء، يـــأكل البقـــــــــــــول وثمـــار األشجــــــــــــار 
)تك 29:1(. والحيوان أيًضا كان ال يأكل سوى 
العشـــب )تـــك 30:1(. ولـــم يســـمح هللا لإلنســـان 
بـــأكل اللحـــوم، إال بعـــد كثـــر الشـــّر فـــي األرض 
وحـــزن هللا أنـــه خلـــق اإلنســـان )تـــك 7،6:6(. 
ولذلـــك ســـمح هللا بالطوفـــان فمحـــا كل حّي على 
وجه األرض، ما عدا أســـرة  أبينا نوح وما دخل 

معهـــم مـــن الحيـــوان إلـــى الفلك..
* ثـــم ســـمح هللا بـــأن يأكل اإلنســـان اللحوم 
بعـــد رســـو فلك نـــوح. فقال »ُكلُّ َدابَّـــٍة َحيٍَّة َتُكوُن 
َلُكـــْم َطَعاًمـــا. َكاْلُعْشـــِب اأَلْخَضـــِر َدَفْعـــُت ِإَلْيُكـــُم 
اْلَجِميَع. َغْيَر َأنَّ َلْحًما ِبَحَياِتِه، َدِمِه، اَل َتْأُكُلوُه« 

)تك 4،3:9(.
* وهكـــذا مـــع التصريح بـــأكل اللحوم، ظل 
عنصـــر المنـــع موجـــوًدا، وهـــو المنـــع عـــن الدم. 
يمتنع اإلنســـان عن أكل الدم. وأيًضا عن ســـفك 
دم اإلنســـان أخيـــه )تـــك 6:9(.. ومنـــع عن أكل 
الدم أيًضا في الشـــريعة التي قّدمها للبشـــر على 
يـــد موســـى النبـــي )تـــك 10:17(. وكذلـــك فـــي 
قبول األمم. إذ قال اآلباء الرســـل القديســـون في 
أول مجمـــع عقدوه: فأمروا الداخلين إلى اإليمان 
ـــا ُذبـــَح ِلَأْصَنـــاِم،  مـــن األمـــم »َأْن َتْمَتِنُعـــوا َعمَّ
َنـــا« )أع29:15(.. ِم، َواْلَمْخُنوِق، َوالزِّ َوَعـــِن الـــدَّ

وفي الشريعـــــــــــــة أيًضا ُمِنع أكـــــــــــل لحــــــــــوم 
الحيوانات النجســـة.

والصـــوم ليـــس هو فقـــط فضيلـــة خاصة 
بالطعـــام: ماذا تـــأكل؟ ومتى تـــأكل؟ إنما هناك 

النفس.. أيًضا صـــوم 
حســـن جًدا أن يكون الجســـد صائًما. ولكن 
هـــل النفــــــــس أيًضـــا تكـــون صائمــــــــة؟ إن هنـــاك 
درجـــة أعلـــى مـــن النفـــس الصائمة، وهـــي النفس 
الزاهـــدة. ولكـــن ألن هـــذا الزهـــد ال يســـتطيعه كل 
إلـــى  لـــه حـــدود بالنســـبة  لذلـــك ُوِضعـــت  أحـــد، 
اإلنســـان العـــادي.. وحتـــى صـــوم الجســـد، فقـــد 
ُوضعـــت لـــه أيـــام محـــددة ومناســـبات، فليس كل 

إنســـان يمكنـــه الصـــوم باســـتمرار..
ولكـــن صوم القلب والفكـــر والحواس عن 

الخطيئة، مطلـــوب من الجميع.
فالـــذي يصّوم فمه عـــن الطعام، وال يصّوم 
قلبه عن الشـــهوات الخاطئة، ولســـانه عن الكالم 

الخاطـــئ، كمـــا ال يصـــّوم فكـــره عـــن األباطيل.. 
فصـــوم هـــذا اإلنســـان باطـــل.. فـــاهلل يريـــد نقـــاوة 
القلـــــــــب قبـــل كل شـــيء. ومـــن نقـــــــــــــاوة القلـــب 
تصـــدر كل أنـــواع الصــــــــــــوم، ســـواء الخاصـــــــــــــة 

بالجســـد أو بالنفـــس.
إيجابَيــــات:

كمـــا أن الصــــــــــوم لـــه إيجابياتـــه أيًضا، 
وليـــس هـــو مجـــرد إذالل للجســـد.

ولعـــل مـــن أهـــم إيجابياتـــه، الصـــالة. حتى 
تشـــترك الـــروح مـــع الجســـد فـــي صومـــه. ولهـــذا 
نكـــرر فـــي قداســــــــــات الصــــــــــــوم عبـــارة »الصوم 
والصـــالة همـــا اللـــذان...«. وحتـــى بالنســـبة إلى 
إخــــــــــراج الشياطيــــــــــن، قال السيد الــــــــــــرب »َوَأمَّا 
ـــْوِم«  ـــاَلِة َوالصَّ هـــَذا اْلِجْنـــُس َفـــاَل َيْخـــُرُج ِإالَّ ِبالصَّ

)مـــت 21:17(.
* ومن اإليجابيــــــــات الهامــــــــة المصاحبـــــة 

للصـــوم، أعمال الرحمة.
فكمـــا يشـــعر اإلنســـــــــــان فـــي الصــــــــــوم بألم 
الجـــوع بالحاجـــة إلـــى الطعـــام، كذلـــك عليـــه أن 
يشـــفق علـــى الجيـــاع والمحتاجين. وقـــد قال أحد 
اآلبـــاء مـــرة »إن لم يكـــن معك ما تعطيه لهؤالء، 

فُصـــم وقـــّدم لهـــم طعامك«.
فيمـــا  األمـــر  هـــذا  أهميـــة  الحظنـــا  وقـــد 
ذكـــره الوحـــي اإللهـــي فـــي ســـفر اشـــعياء النبـــي. 
ُصْمَنـــا  »ِلَمـــاَذا  قائليـــن  النـــاس  إليـــه  صـــرخ  إذ 
َوَلـــْم َتْنُظـــْر، َذلَّْلَنـــا َأْنُفَســـَنا َوَلـــْم ُتاَلِحـــْظ؟« )أش 
3:58(. فـــكان ضمـــن إجابـــة الـــرب لهـــم »َأِمْثُل 
. َفكَّ  ـــرِّ هـــَذا َيُكـــوُن َصْوٌم َأْخَتـــاُرُه؟: َحلَّ ُقُيوِد الشَّ
ُعَقـــِد النِّيِر، َوِإْطاَلَق اْلَمْســـُحوِقيَن َأْحـــَراًرا.. َأَلْيَس 
َأْن َتْكِســـَر ِلْلَجاِئـــِع ُخْبـــَزَك، َوَأْن ُتْدِخَل اْلَمَســـاِكيَن 
التَّاِئِهيـــَن ِإَلـــى َبْيِتَك؟ ِإَذا َرَأْيَت ُعْرَياًنا َأْن َتْكُســـوُه، 
َوَأْن اَل َتَتَغاَضـــى َعـــْن َلْحِمَك )أي عن أقاربك(« 

)أش7-5:58(.
إًذا هنــــــــــاك صوم مقبـــــــــــول يختاره الــــــــرب، 

وصـــوم آخر غيـــر مقبول.
حًقـــا »َمـــاَذا َيْنَتِفـــُع اإِلْنَســـاُن َلـــْو َرِبـــَح اْلَعاَلَم 

ُكلَُّه َوَخِســـَر َنْفَســـُه؟!«.
* مــــــن اإليجابيـــــــــات الهامــــــــــــــة بالصــــــــوم 

أيًضـــا: التوبة...
بـــل إنهـــا أهـــم اإليجابيـــات. ألن الصوم بال 
توبـــة، مثـــل طائر بدون أجنحـــة. ولذلك وضعت 
لنـــا الكنيســـة المقدســـة صـــوم أهـــل نينـــوى قبـــل 
الصـــوم الكبير بأســـبوعين، حتى تكـــون لنا مثااًل 

فـــي صومنا..
لقـــد صـــام أهـــل نينـــوى كلهـــم صوًمـــا دقيًقـــا 
جـــًدا، وذللـــوا أنفســـهم. وعفا هللا عنهم وســـامحهم 
فلـــم يهلكـــوا. ولكن كيف كان ذلك؟ يقول الكتاب 
ـــا َرَأى هللُا أَْعَماَلُهـــْم َأنَُّهـــْم َرَجُعوا َعْن َطِريِقِهِم  »َفَلمَّ
َأْن  َتَكلَّـــَم  الَّـــِذي  ـــرِّ  الشَّ َعَلـــى  َنـــِدَم هللُا  ِديَئـــِة،  الرَّ

َيْصَنَعـــُه ِبِهـــْم، َفَلـــْم َيْصَنْعُه« )يـــون10:3(.
نالحـــــــــظ هنــــــــــــا أن سبــــــب عفــــــو هللا تركز 

على توبتهم.

تداريــــــــب:
ولعـــل البعـــض يقـــول: مـــا أكثـــر مـــا ســـمع 
النـــاس مـــن عظـــات عـــن الصــــــــــــــوم، ومـــا أكثـــر 
األصـــوام التـــي صاموهـــا كل عـــام. ومـــع ذلك ال 
تـــزال األخطـــاء كمـــا هـــي، والطبـــاع كمـــا هـــي، 
لـــم تتغيـــر!! ونجيـــب بـــأن العيـــب ليـــس هـــو فـــي 
الصـــوم، وإنمـــا هـــو فـــي الطريقـــة التـــي صامـــوا 
فتـــرة  مجـــرد  هـــو  الصـــوم  أن  حســـبوا  إذ  بهـــا. 
خاصـــة بأكلهم ونوعيته وموعده! ونســـوا فضائل 
الصـــوم، ولـــم يدربوا أنفســـهم خـــالل الصوم على 
ترك أخطائهـــــــــم.. فمــــــــا هي إًذا تلك التداريــــــــــــب 

الخاصـــة بالصـــوم.

* نذكـــــــــــــر فــــــــــي األول تدريبـــــــــــــات 
خاصــــــة بالتوبة:

علـــى كل إنســـان فـــي الصـــوم، أن يجلـــس 
في جدية مع نفســـه ويكتشـــف كل أخطائه، بكل 
صراحة، بغير مجاملة وال تبرير لنفســـه. ثم يبدأ 
بتدريـــب ذاتـــه على تـــرك الخطايـــا المحبوبة لديه 
والمســـيطرة عليـــه، والتـــي يتكـــرر ذكرهـــا فـــي كل 
اعترافاتـــه. وأيًضـــا الخطايـــا التـــي يلمســـها الناس 
فيـــه، إن لـــم يكـــن هـــو يعرفهـــا أو يعتـــرف بهـــا. 
وبـــكل حـــزم يبعـــد عن هـــذه الخطايـــا، ويغلق كل 
األبـــواب التـــي تدخـــل منهـــا الخطيـــة إليـــه. أي 

يتحاشـــى األسباب..

* ثانًيـــا: يدرب نفســـه علـــى ما يلزمه 
من ثمـــار الروح:

وهـــي كمـــا ذكر القديس بولس الرســـول في 
)غـــال 5: 22، 32(: »َمَحبَّـــٌة َفَرٌح َســـاَلٌم، ُطوُل 
ـــٌف«..  َأَنـــاٍة ُلْطـــٌف َصـــاَلٌح، ِإيَمـــاٌن ، َوَداَعـــٌة َتَعفُّ
ال  ألنـــه  فواحـــدة.  واحـــة  يتناولهـــا  أن  ويمكـــن 
واحـــدة.  دفعـــة  الـــكل  علـــى  التدريـــب  يســـتطيع 
وبخاصـــة ألن المحبـــة وحدها لها تفاصيل كثيرة 

فـــي )1كـــو31: 7-4(.

* هنـــــــــــــاك تدريبــــــــــــــات خاصــــــــــة 
بالصـــاة والحفـــظ:

فيـــدرب نفســـه علـــى أن يبـــدأ يومـــه ويختمه 
وتركـــز  وعاطفـــة  بفهـــم  يصلـــي  وأن  بالصـــالة. 
وخشـــوع. كمـــا يتـــدرب علـــى صلـــوات التســـبيح 
والشـــكر واالعتـــراف بالخطايـــا وطلـــب المعونـــة 
فـــي كل شـــئ. والصـــالة من أجـــل اآلخرين ومن 
أجـــل الكنيســـة والمجتمـــع وملكـــوت هللا فـــي كل 

موضـــع، وعلـــى عـــدم الســـرعة فـــي الصـــالة.

كمـــا يتـــدرب أيًضـــا علـــى حفـــظ المزاميـــر، 
وقطـــع األجبيـــة، وبعـــض األلحـــان والتســـابيح، 
وفصـــواًل مـــن الكتـــاب المقـــدس. والتأمـــل فـــي ما 

يحفظـــه، واســـتخدامه فـــي صلواتـــه أيًضـــا.

* تداريب أخرى خاصة بالعطاء:
بـــأن يكـــون أميًنـــا في دفع العشـــور والبكور 
والنـــذور. وبقـــدر إمكانـــه ال يـــرد طلًبـــا لمحتـــاج. 

ويتذكـــر وصيـــة الـــرب فـــي )أم28،27:3(.
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نحتفـــل فـــي هذا الشـــهر -شـــهر مـــارس، 
والمقابـــل له شـــهر برمهـــات- بتذكارات مقدســـة 
ومباركـــة، فضًا عن التـــذكارات التي نحتفل فيها 
فـــي كتاب السنكســـار الـــذي نقرأه يومًيـــا، نحتفل 
أيًضـــا بآبـــاء أحبـــاء عّلمونـــا وأرشـــدونا، وكانـــوا 
بمثابـــة شـــموع فـــي طريق وفـــي حياة الكنيســـة.

خالل شـــهر مارس في هذا العام )2019(، 
نحتفـــل بمرور 48 ســـنة على نياحـــة البابا كيرلس 
الســـادس، الذي اعترف به المجمع المقدس قديًســـا 
منـــذ حوالـــي 6 ســـنوات. ونحتفـــل أيًضـــا بمـــرور 7 
ســـنوات علـــى نياحـــة البابا شـــنوده الثالث. ونحتفل 
أيًضـــا بمرور 43 ســـنة على نياحـــة أبونا ميخائيل 
إبراهيـــم، أحـــد اآلبـــاء فـــي القاهـــرة، والـــذي كان لـــه 
خدمـــة واســـعة. ونحتفـــل أيًضـــا بمـــرور 40 عاًمـــا 
علـــى نياحـــة أبونا بيشـــوي كامل، أحـــد كهنة مدينة 
اإلســـكندرية. هـــذه التـــذكارات وغيرهـــا مـــن الكثير، 
ولكننـــي أتكلـــم عـــن هـــؤالء الذيـــن خدمـــوا، الذيـــن 
كانـــوا بمثابة شـــموع تنيـــر الطريق، وتســـّلم الوديعة 
مـــن جيـــل إلـــى جيـــل. هـــؤالء كلهـــم نحتفـــل بهـــم 
ألنهـــم خدمونـــا وخدموا الكنيســـة، وحفظوا اإليمان، 
وعاشـــوا نوًرا كل واحد في الجيل الذي عاش فيه. 
طقـــوس  مـــن  أنـــه  األحبـــاء  أيهـــا  تعلمـــون 
كنيســـتنا اســـتخدام الشـــمع. والشـــمعة ال نستخدمها 
مجـــرد كطقـــس، ولكننـــا نســـتخدمها أيًضـــا ألنهـــا 
تحمـــل معـــاٍن كثيـــرة. مـــن ضمن هـــذه المعاني أن 
الشـــمعة لهـــا ملمـــس شـــمعي لطيـــف، وهـــذا يعّبـــر 
عـــن الســـلوك الرقيـــق الـــذي يجـــب أن يســـلك فيـــه 
اإلنســـان المســـيحي. كمـــا أن الشـــمعة ال تتكلـــم، 
إنهـــا تخـــدم وهـــي صامتـــة، هـــي تنيـــر وال نســـمع 
لهـــا صوًتـــا وال ضجيـــج حولهـــا، الشـــمعة تنير في 
هـــدوء وصمـــت. كمـــا أن الشـــمعة عبـــر حياتهـــا 
تســـكب دموًعـــا، وهـــذه الدمـــوع التـــي تســـكبها مـــن 
عمـــق قلبهـــا، كمثل النفس التـــي تتعرض لمتاعب 
كثيـــرة وتســـكب دموًعـــا أمـــام هللا. كمـــا أن الشـــمعة 
تظـــل تخـــدم إلـــى آخر يوم فـــي حياتها، حين توجد 
فـــي  آخـــر لحظـــة  شـــمعة، تجدهـــا منيـــرة، حتـــى 

حياتهـــا تقـــدم هـــذا النـــور. 
اآلبـــاء الذيـــن نحتفـــل بهـــم هـــم كانـــوا بمثابـــة 
شـــموع في حياة الكنيســـة، وخالل الخمســـين عاًما 
األخيـــرة كانـــت أنوارهـــم تضـــيء جنبات الكنيســـة، 
وهـــذا ال يعنـــي أنهـــم هم فقط الذيـــن ينيرون، ولكن 
كان هنـــاك أيًضـــا إعـــداد كبيـــرة من اآلبـــاء والخدام 
والخادمـــات لهـــم دور فـــي الكنيســـة، ولكـــن هـــؤالء 

األربعـــة أحـــب أتوقـــف عند ســـيرتهم ولـــو قلياًل.
الشـــمعة األولـــى: القديـــس البابـــا كيرلس 
الســـادس والـــذي خـــدم كبطريـــرك لهـــذه الكنيســـة 
فـــي  طويلـــة  ســـنين  وقبلهـــا  ســـنة،   12 حوالـــي 
الرهبنـــة، وأيًضـــا فـــي الخدمة هنا فـــي القاهرة وفي 
الطاحونـــة. وكانـــت شـــمعتة المتميـــزة هـــي شـــمعة 
الصـــالة المســـتمرة. وكان يحمـــل فضائـــل كثيـــرة، 
الصـــالة  هـــي  المتقدمـــة  الفضيلـــة  كانـــت  ولكـــن 
المســـتمرة. كان محًبـــا للصـــالة، ومحًبـــا للتســـبيح، 
ومحًبـــا لهـــذا النـــوع مـــن الحيـــاة. وكان فـــي حياتـــه 
فـــي  ســـواًء  الصـــالة،  فـــي  طويـــاًل  وقًتـــا  يقضـــي 
القداســـات العشـــيات أو االجتماعات. وكانت هذه 
هـــي الصلـــوات صلـــوات حّيـــة، أحيـــت الكنيســـة، 
وكانـــت ســـبًبا فـــي تدفق الروح وتدفـــق الحيوية في 

الكنيســـة. وكان جيلـــه جيـــاًل منيـــًرا بهـــذه الشـــمعة، 
شـــمعة الصـــالة المســـتمرة. 

الشـــمعة الثانيـــة: البابـــا شـــنوده الثالـــث 
وخـــدم وقًتـــا طويـــاًل فـــي البطريركيـــة، أكثـــر مـــن 
40 عاًمـــا، وقبلهـــا حوالي 10 أعوام في األســـقفية 
العامـــة للتعليـــم، وخـــدم هنـــا فـــي القاهـــرة وامتـــدت 
وكانـــت  كثيـــرة،  فضائـــل  لـــه  وكانـــت  خدمتـــه. 
الفضيلـــة المتقدمـــة هي فضيلة التعليم. كان معلًما 
قديـــًرا، وأعطـــاه هللا نعمـــة التعليـــم بأشـــكال كثيـــرة: 
فـــي العظات، والكتـــب، واالجتماعات، واللقاءات، 
وفـــي مناســـبات عديـــدة داخـــل مصـــر وخارجهـــا. 
وعلى يديه امتدت الكنيســـة وانتشـــرت في مواضع 
كثيـــرة. وعملـــه كان قوًيـــا مـــن خـــالل التعليـــم الذي 
قدمـــه. وكان موهوًبـــا، ليس فقط في التعليم، ولكن 
فـــي المواهـــب األدبيـــة أيًضـــا، فـــكان موهوًبـــا فـــي 
إلقـــاء الشـــعر وحفظـــه، موهوًبـــا في تقديـــم األمثال 
وشـــرحها، ولـــه طرائف عديدة فـــي بعض المواقف 
كان يقولها. كانت هذه الشـــمعة -شـــمعة التعليم- 
فـــي جيلـــه، وقّدمها لنـــا بأمانة، ومازلنا نســـتضيء 
بهـــذه الشـــمعة حتـــى اليـــوم: نقـــرأ في كتبـــه، ونتعلم 
من عظاته، ونســـتمع إلى صوته؛ وكل هذه يثري 
الكنيســـة ويثـــري العمـــل فيهـــا. ومن خـــالل التعليم 
جعـــل هنـــاك نهضـــة فـــي التعليم فـــي بالدنا مصر 
وفـــي كنائســـنا، وامتـــدت هـــذه النهضـــة أيًضـــا إلى 
الكنائـــس األخـــرى، وامتـــدت أيًضـــا إلـــى الكنائـــس 

فـــي المهجـــر فـــي بـــالد كثيرة. 
الشـــمعة الثالثـــة: القمـــص ابونـــا ميخائيل 
إبراهيـــم وكان أًبـــا روحًيا ذا فضائل كثيرة، وكانت 
وحيـــاة  الدائـــم  االتـــكال  هـــي  المتقدمـــة  فضيلتـــه 
التســـليم. الـــذي يقـــرأ ســـيرته ويعـــرف ويطّلـــع علـــى 
خدمتـــه، يـــرى أنـــه كان فـــي حيـــاة تســـليم كامل ليد 
المســـيح، منـــذ أن اختيـــر كاهًنـــا، وبعـــد أن صـــار 
خادًما في وســـط إخوته الكهنة. وفي الخدمة كان 
أًبـــا روحانًيـــا، ولذلـــك تمتـــع أن يكـــون أب اعتـــراف 
فـــي  المســـيحية  الحيـــاة  يعلمهـــم  وكان  لكثيريـــن، 
عمقهـــا، والحيـــاة المســـيحية فـــي عمقهـــا هـــي حياة 
التســـليم وحيـــاة الطاعـــة هلل، فعمـــق المســـيحية هو 
أن اإلنســـان يملـــك القلـــب المطيـــع، ويضـــع قلبـــه 
في يد المســـيح في حياة تســـليم، وهذا ال يأتي إاّل 
من قلب تشـــّبع باإليمان المســـتقيم، وتشـــّبع أيًضا 
بحضـــور المســـيح فـــي حياتـــه وفي خدمتـــه. وكلنا 
نتذكـــر كتاًبـــا وضعـــه البابا شـــنوده عـــن هذا األب 
الكاهن، وجعل اســـم الكتـــاب »مثاًل في الرعاية«، 
جعـــل هـــذا الكتـــاب نموذًجا للراعـــي الحقيقي الذي 
يبـــدأ خدمتـــه باالتـــكال الكامـــل علـــى هللا والتســـليم 

الكامـــل هلل فـــي كل مـــا يصنعـــه فـــي حياته.
الشـــمعة الرابعـــة: القمـــص بيشـــوي كامل 
عبيـــر  كان  وإن  اإلســـكندرية،  فـــي  كاهًنـــا  وكان 
ســـيرتة قـــد امتـــد لكل األرجـــاء. وكان هـــذا الكاهن 
المبـــارك فـــي ســـيرته وخدمته يتمتـــع بفضائل كثيرة 
ظهـــرت فـــي خدمتـــه فـــي الكهنـــوت، فـــي مصـــر 
ولكـــن  كثيـــرة،  فضائلـــه  كانـــت  مصـــر.  وخـــارج 
الفضيلـــة التـــي تتقـــدم هـــي فضيلة الرعايـــة بالعمل 
الفردي، بل أنني أتجاســـر وأقول إن خدمة العمل 

الفـــردي ربمـــا ظهـــرت على 
يديه.. كــــــــان يهتم بالنفوس 
الفرديــــــــــــة، ربمـــا قرأتـــم كتًبا 

كثيـــرة تشـــرح في مواقـــف وقصص كيف كان يهتم 
باألفـــراد وباالفتقـــاد، وهـــذا مـــا جعـــل ســـيرته تمـــأ 
كل االســـكندرية بـــل وكل الكـــرازة. وصـــارت هـــذه 

الشـــمعة المضيئـــة نموذًجـــا لكثيرين. 
نحـــن كنيســـة تتمتـــع بنعـــم كثيـــرة يعطيها هللا 
لنـــا مـــن خـــالل آبـــاء خدمتنـــا، وعندمـــا نجتمع في 
هـــذا الصبـــاح المبـــارك يـــا أحبائـــي لكـــي مـــا نقف 
أمـــام هللا ونشـــكره علـــى نعمه الكثيرة التي يســـكبها 
علينـــا كل صبـــاح وفـــي كل جيـــل، وأنـــه يعطينـــا 
هـــذا التنـــوع الجميـــل فـــي آبائنـــا األحبـــاء. حيـــن 
نـــرى البابـــا كيرلـــس والبابا شـــنوده وأبونـــا ميخائيل 
وأبونـــا بيشـــوي، نجدهم متنوعيـــن، وهذا التنوع هو 
غنى الكنيســـة المقدســـة، ونجد أن هللا استخدمهم، 
وأنهم خدموا هذه الكنيســـة المقدســـة كلٌّ بطريقته، 
تدبيـــر  وفـــي  تقـــدم  وفـــي  ناجحيـــن  كلهـــم  وكانـــوا 

المقدسة.  الكنيســـة 
احتفالنـــا فـــي هـــذا اليـــوم ومشـــاركتنا جميًعـــا 
هـــو تعبيـــر عن وفائنا لآلبـــاء الذين تعبوا واجتهدوا 
بحســـب مـــا أعطاهـــم هللا مـــن نعمـــة، وبحســـب مـــا 
أعطاهـــم هللا مـــن فهـــم، وبحســـب مـــا أعطاهـــم هللا 
مـــن جهـــد ومـــن صحة. نحن نقـــف أمام هللا ونحن 
فـــي هـــذا القداس، ونتذكر هـــؤالء األحباء، ونتذكر 
ونتمثـــل  ســـيرتهم  نهايـــة  إلـــى  وننظـــر  جهادهـــم، 
بكلمـــة  كلمونـــا  الذيـــن  مرشـــدينا  فهـــم  بإيمانهـــم، 
الحـــق، وكانـــوا بمثابـــة شـــموع وأنـــوار فـــي حيـــاة 
الكنيســـة. احتفالنـــا ليـــس مجـــرد احتفـــال تاريخـــي، 
وليـــس علـــى ســـبيل التـــذكار فقط، ولكنـــه باألحرى 
هـــؤالء  بالســـماء.  يربـــط األرض  احتفـــال روحـــي 
اآلبـــاء األحبـــاء الذيـــن نتكلم عنهم هم في الســـماء 
اآلن ونحـــن علـــى األرض، هـــم ينظروننـــا ونحـــن 
التشـــجيع كـــي مـــا  إليهـــم ويعطوننـــا روح  نتطّلـــع 

نكمـــل حياتنـــا فـــي مخافـــة هللا. 
نحـــن أيًضـــا ننظـــر إليهـــم ونطلب شـــفاعتهم 
وصلواتهـــم ومســـاندتهم، فهـــم كانـــوا يحيـــون مـــن 
كل  يعرفـــون  األرض،  علـــى  معنـــا  قريـــب  وقـــت 
أحوالنـــا وكل ضعفاتنـــا،  ظروفنـــا، ويعرفـــون كل 
ويعرفـــون الكنيســـة المقدســـة التـــي خدمـــوا فيهـــا؛ 
لذلـــك يؤازروننـــا بقوتهـــم وبصلواتهـــم وشـــفاعتهم. 
نحـــن فـــي هـــذا القداس اإللهي، يرفع كل واحد فينا 
قلبـــه إلـــى هللا، يطلـــب صلـــوات وشـــفاعات هؤالء، 
ويطلـــب أن تكـــون هـــذه الصلـــوات تمأ الكنيســـة. 
نحـــن نشـــكر هللا علـــى نعمـــه وعلـــى محبته، 
ونعلـــم أن هللا يعطينـــا دائًمـــا فـــي كل جيـــل مـــن 
يخدمنـــا بالـــروح والحـــق. وليباركنـــا هللا بـــكل بركـــة 
روحيـــة ونحـــن نتذكـــر آباءنـــا األحبـــار، ونتذكـــر 
جهادهـــم ومحبتهـــم. نشـــكر هللا علـــى نعمتـــه التـــي 
يســـكبها علينـــا، ويبـــارك الخدمـــة فـــي كل مـــكان، 
ليـــس فقـــط مصر ولكن امتداًدا إلـــى كل المواضع 
التي بها كنيســـة قبطية تخدم من مشـــارق الشـــمس 

مغاربها. إلـــى 

يوم السبت 16 مارس 2019م، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية

عظة  قداس اذلكرى السنوية السابعة نلياحة 
مثلث الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث
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زيارة رئيس جملس انلواب 
ملطرانية أسوان

بمقـــر  أســـوان،  مطـــران  هـــدرا  األنبـــا  نيافـــة  اســـتقبل 
المطرانيـــة، يـــوم األحـــد 17 مـــارس 2019م، الدكتـــور علي 
عبـــد العـــال رئيـــس مجلـــس النـــواب، وبصحبتـــه اللـــواء ســـعيد 
حجـــازي نائـــب محافـــظ أســـوان، وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 
النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشـــعبية. شـــارك في 
اســـتقبال ضيـــوف المطرانيـــة بعـــض اآلباء الكهنـــة وعدد من 

األراخنـــة والخـــدام.

إقامة مكرسات للخدمة 
وي

َّ
يف إيبارشية مل

قـــام نيافـــة األنبـــا ديمتريوس أســـقف ملـــوي وأنصنا واألشـــمونين، 
يـــوم األربعـــاء 6 مـــارس 2019م، بإقامـــة خمـــس مكرســـات جديـــدات 
للخدمـــة باإليبارشـــية، وذلـــك بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول 
بملـــوي )مقـــر المطرانية(. والمكرســـات الالتي تمت إقامتهن هن: )1( 
المكرســـة هيالنـــة، )2( المكرســـة مـــورا، )3( المكرســـة يوليانـــه، )4( 
المكرســـة فلورينـــا، )5( المكرســـة بترونيا. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 

ديمتريـــوس، والمكرســـات الجـــدد، ومجمع المكرســـات باإليبارشـــية.

قداس اذلكرى السنوية األوىل نلياحة 
نيافة األنبا أنطونيوس أسقف منفلوط

أقامت إيبارشـــية منفلوط، قداًســـا يوم الســـبت 
16 مـــارس 2019م، بمناســـبة الذكـــرى الســـنوية 
األنبـــا  نيافـــة  الرحمـــات  مثلـــث  لنياحـــة  األولـــى 
تولـــى  الســـابق.  اإليبارشـــية  أســـقف  أنطونيـــوس 
خدمـــة القـــداس الـــذي أقيـــم بديـــر األميـــر تـــادرس 
أســـقف  يوأنـــس  األنبـــا  نيافـــة  بمنفلـــوط،  الشـــطبي 
منفلـــوط،  إليبارشـــية  البابـــوى  والنائـــب  أســـيوط 

وبمشـــاركة لفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة وعـــدد كبيـــر مـــن الشـــعب.

صالة يف سيدين ألجل 
ضحايا حادث نيوزيالندا

قـــام نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا، مســـاء يـــوم 
األحـــد الموافـــق 17 مـــارس 2019م، بحضـــور الصـــالة مـــن أجـــل 
الســـيدة  بكاتدرائيـــة  وذلـــك  بنيوزالنـــد،  اإلرهابـــي  االعتـــداء  ضحايـــا 
العـــذراء القديســـة مريـــم للكاثوليـــك بســـيدني، بحضـــور ممثلـــي جميـــع 
أســـتراليا،  فـــي ســـيدني  المســـيحية واإلســـالمية واليهوديـــة  الطوائـــف 
وكـــذا رئيـــس وزراء أســـتراليا، ورئيســـة وزراء واليـــة نيـــو ســـاوث 
ويلـــز، وعـــدد مـــن المســـئولين بالحكومة األســـترالية، وأعضاء الســـلك 

بســـيدني. الدبلوماســـي 

القمص مرقس السبيك 
شيخ كهنة إيبارشية املنوفية

رقـــد فـــى الـــرب بشـــيبٍة صالحـــٍة، القمـــص مرقـــس متيـــاس 
الســـبكي، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمدينة تـــال، التابعة 
إليبارشـــية المنوفية، وشـــيخ كهنة اإليبارشـــية، بعد خدمة كهنوتية 
ورعويـــة امتـــدت لمـــا يقـــارب 72 ســـنة، حيـــث ُوِلـــد فـــي 8 أبريـــل 
عـــام 1927م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 19 أكتوبـــر 1947م، ونال رتبة 
القمصيـــة فـــي ديســـمبر عـــام 1948م. وصلـــى عليـــه نيافـــة األنبـــا 
األنبـــا  النيافـــة:  اإليبارشـــية، وشـــاركه صاحبـــا  بنياميـــن مطـــران 
إيســـوذورس أســـقف ورئيـــس ديـــر البرمـــوس، واألنبا مقار أســـقف 
مراكز الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، ومجمع كهنة اإليبارشية، 
وجمـــوع غفيـــرة مـــن شـــعب كنيســـته. خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا 
بنياميـــن، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيـــه.
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+ النمــــــــو سمـــــــــة 
الحيـــــــــــــــــاة: كل الكائنات 
الحيـــة تختبـــر خاصيــــــــــــــــــة 
النمو في حياتهــــــــا، فالطفل 
يولـــد ثـــم ينمـــو ليصـــل إلـــى 
والنضـــوج  والشـــباب  الصبـــــــــــــــا  المتعـــددة:  المراحـــل 
والرجولـــة والحكمـــة.. الـــخ. وكذلك النبـــات ُيزرع بذرة 
صغيـــرة تنمـــو فتكبـــر وتصيـــر نباًتا ثم شـــجرة صغيرة 
ثـــم شـــجرة كبيـــرة مثمـــرة.. فحبة الخـــردل وهي أصغر 
جميـــع البـــذور تصير شـــجرة كبيرة تتـــآوى فيها جميع 
طيـــور الســـماء.. وهكـــذا بقيـــة الكائنـــات الحيـــة كلهـــا 

تبـــدأ صغيـــرة وتكبـــر فـــي مراحـــل العمـــر المتعددة.
+ النمـــو تحـــدي لـــكل المعوقات: ال شـــك أن 
كل َمـــْن ينمـــو فـــي هـــذه الحيـــاة يواجـــه تحديـــات فـــي 
كل مراحـــل حياتـــه، ســـواء في الصغـــر أو في الكبر، 
مـــن أمـــراض أو عوامـــل الفنـــاء الكثيـــرة التـــي تعمـــل 
فـــي هـــذا الكـــون.. فالبقـــاء يمثـــل قـــوة تقـــاوم عوامـــل 
الفنـــاء هـــذه، والنتيجـــة هـــي النمـــو واكتســـاب حصانة 
قويـــة ضـــد كل مـــا ُيعطـــل النمـــو هكـــذا قـــال القديـــس 
بولس: »ننســـى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام« 
)فـــي13:3(. يقـــول القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم: “إذ 
يســـتحيل علـــى الذيـــن يصعـــدون ويبلغـــون القمـــة أن 
يتحاشـــوا الشـــعور بالـــدوار، لهذا يحتاجـــون ليس فقط 
أن يتســـلقوا صاعديـــن، بـــل وأن يكونـــوا حذريـــن عنـــد 
بلوغهم الذروة، فالحذر شـــيء وفقدان توازن رؤوســـنا 

عندمـــا نـــرى المســـافة التـــي تســـلقناها شـــيء آخـــر، 
فلنالحـــظ مـــاذا تبقـــى لنـــا أن نصعـــد ونهتـــم بهذا”.

+ النمـــو الروحـــي هو ســـعي نحـــو الهدف: 
فهـــدف َمـــْن يحيا مع هللا هو اإلعداد للوصول للحياة 
األبدية كهدف رئيســـي ُتمّهد له كل األهداف القريبة 
األخـــرى كالصـــالة والنقـــاوة والتوبة والجهاد ووســـائط 
النعمـــة الكثيرة..الـــخ. ولقـــد َحـــذََّر القديـــس بولس من 
االنشـــغال بـــأي هـــدف آخـــر كبديـــل للحيـــاة األبديـــة 
وإن  منَّـــا،  الكامليـــن  جميـــع  هـــذا  »فليفتكـــر  فقـــال: 
افتكرتـــم شـــيًئا بخالفـــه فـــاهلل ســـيعلن لكم هـــذا أيًضا« 
)في15:3(، بمعنى أن َمْن ينشـــغل عن هذا الهدف 
األساســـي وهـــو الحيـــاة األبديـــة، بـــأي هـــدف آخـــر 
كالمواهـــب أو العطايـــا الالزمـــة للخدمـــة، وهي مجرد 
وســـائل وال ترقـــى لمســـتوى الهـــدف األساســـي وهـــو 

األبدي.. الملكـــوت 
للترّقـــي  المثلـــى  الوســـيلة  هـــو  النمـــو   +
الروحـــي المنشـــود: فأي بدايـــة البـــد أن تكمل حتى 
تصـــل إلـــى المســـتوى المطلـــوب الـــذي ينشـــده الـــرب 
لنـــا، وهـــذا مـــا نـــّوه عنـــه القديـــس بولـــس حيـــن قـــال: 
»ليـــس أنـــي قـــد نلت أو صـــرت كاماًل، لكني أســـعى 
المســـيح  أيًضـــا  أدركنـــي  الـــذي ألجلـــه  أدرك  لعلـــي 
يســـوع، أيهـــا األخـــوة أنـــا لســـت أحســـب نفســـي أنـــي 
قـــد أدركـــت ولكنـــي أفعـــل شـــيًئا أســـعى نحـــو الغرض 
ألجـــل جعالـــة دعـــوة هللا العليـــا فـــي المســـيح يســـوع« 
)في14،12:3(. يقول القديس أمبروســـيوس: “يوجد 

شـــكالن للكمـــال شـــكل عـــادي وآخـــر علـــوي، واحـــد 
ُيقتنـــى هنـــا واآلخـــر فيمـــا بعـــد، واحد حســـب القدرات 
البشـــرية واآلخـــر خاص بكمـــال العالم العتيد، أما هللا 
فعـــادل خـــالل الـــكل، حكيـــم فـــوق الـــكل، كامـــل فـــي 
الـــكل”. فمـــن يبـــدأ وال ينمـــو ال يســـتطيع أن يدرك ما 
يـــود أن يدركـــه وال يســـعى نحو الغـــرض.. لذلك فكل 
عمـــل روحـــي لـــه بدايـــة ولـــه تكملـــه أيًضـــا، فالصالة 
تبـــدأ بالجســـد ثـــم بالفكر ثم بالروح ثـــم بالروح والذهن 
ثـــم باالســـتعالنات اإللهية..الـــخ. وكذلك في الصوم: 
صـــوم الجســـد ثـــم صـــوم اللســـان ثـــم صـــوم الفكـــر ثم 
صـــوم الحـــواس جميًعا..الـــخ.. وهكـــذا بقية الوســـائط 
الروحيـــة... البـــد أن يتحقـــق فيها النمـــو ويتحول هذا 

الجهـــاد إلـــى مكآفـــأة كرامـــة بهيـــة أبدية.
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وردت الكلمـــات فـــي 
مزمـــور »مســـاكنك محبوبة 
يـــا رب إلـــه القـــوات«، وهو 
النبـــي  داود  مزاميـــر  أحـــد 
التـــي كتبها عندما اشـــتاقت 
نفســـه أن يبنـــي مســـكًنا للـــرب، ولكـــن هللا اعلمـــه انـــه 
لـــن يتمكـــن مـــن ذلـــك الن يـــده قـــد تلوثـــت بالدماء.. 
أاّل أن داود النبـــي احتفـــظ دائمـــا بمشـــاعر فّياضـــة 
تجـــاه محبتـــه لبيت الرب، فكثيـــًرا ما تكلم في مزاميره 
عـــن بيـــت الـــرب وفرحتـــه بالتواجـــد فيـــه، كمـــا كتـــب 
أيًضـــا العديـــد مـــن المزاميـــر التـــي كانـــت ُتقـــرأ فـــي 
طريـــق الصعـــود إلى أورشـــليم إلى بيـــت الرب. فكان 
ســـر فـــرح داود هـــو أن يكـــون للـــرب بيـــت.. مســـكًنا 
يســـكن فيـــه.. مكاًنـــا لتوبـــة الخطـــاة وراحـــة التعابى. 
ولهـــذه المحبـــة وهـــذه المشـــاعر تعلمنـــا الكنيســـة أن 
نـــردد كلمـــات هـــذا المزمـــور كل يـــوم فـــي صلـــوات 
الســـاعة السادســـة مـــن النهـــار. ومحبـــة داود لبيـــت 
الـــرب ليســـت محبـــة لبيت فخـــم ُمزيَّـــن، ولكنها محبة 
الـــرب،  عـــن  التعليـــم  مـــكان  هللا،  ســـكنى  لموضـــع 
ومـــكان الصـــالة واالنســـكاب، وموضـــع المالئكـــة.. 
لذلـــك علينـــا أن نتعلـــم أن نكـــون فـــي بيـــت الرب في 
حـــرص شـــديد، فنعبـــد الرب بمخافـــة وتقوى وصدق، 
ونحـــرص علـــى نقـــاوة البيت وقداســـته »ببيتك يا رب 

القداســـة«. تليق 
ومـــن محبـــة داود للوجـــود في بيـــت الرب كتب 

كلمـــات المزمـــور »طوبـــي ألنـــاس عّزهم بـــك، طرق 
بيـــت فـــي قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيِّرونه 
ينبوًعـــا«، وبهـــذا لّخـــص داود النبـــي اختبـــاًرا روحًيـــا 
عظيًما هو أن ان يحيا اإلنســـان عزيًزا مختبًرا لحياة 

النصـــرة بســـبب محبته لطـــرق بيت الرب.
والكتـــاب  بـــك:  عزهـــم  النـــاس  طوبـــي   +
المقـــدس غنـــي بأمثلة لشـــخصيات اختبرت مشـــاعر 
العـــزة ألنهـــم حفظـــوا طريق الرب، فنـــوح صار عزيزا 
عندمـــا اختبـــر النجـــاة مـــن الطوفـــان ألنـــه أطاع أمر 
الـــرب، وابراهيـــم اختبـــر عناية الـــرب له إذ قاده عمره 
كلـــه فـــي البريـــة، ويوســـف اختبـــر أن يعيـــش عزيـــًزا 
ألنـــه اســـتطاع أن يرفـــض الشـــر ويحتفـــظ بطهارته، 
وموســـى عـــاش عزيـــزا إذ صـــار قائـــًدا للشـــعب أمـــام 
فرعـــون وقـــاد الشـــعب فـــي رحلـــة الخروج مـــن أرض 
مصـــر بعيـــًدا عـــن عبوديىـــة فرعـــون، وعـــاش يشـــوع 
عزيـــًزا إذ انتصـــر علـــى أريحا، وكانت مشـــاعر إيليا 
بالحضـــور الدائـــم أمام الرب هي ســـر عّزته، وصار 
نحميـــا عزيـــًزا عندمـــا نجـــح فـــي بنـــاء األســـوار بعـــد 
الســـبي، واختبـــر زربابـــل العـــزة عندمـــا اســـتعاد مجد 

الهيـــكل عنـــد عودة المســـبيين ألورشـــليم.
+ طرق بيتك في قلوبهم: قد يبحث اإلنســـان 
أحياًنـــا عـــن مصـــادر أخـــرى للعـــزة غيـــر طريق بيت 
الـــرب، فيســـعى وراء المـــال أو القـــوة أو الســـلطان.. 
وهكـــذا فكـــر هيـــرودس عندمـــا مدحه رعايـــاه فافتخر 
بأعمالـــه، وللحـــال أكلـــه الـــدود ومـــات ألن الـــرب لـــم 

يكـــن هـــو مصـــدر عزتـــه. ولـــم يكـــن أيًضا ســـهاًل أن 
يتـــرك شـــاول الطرسوســـي عنـــاده ويصير إنـــاء للرب 
إاّل عندمـــا قبـــل أن يكـــون الـــرب هـــو ســـر عزتـــه، ال 
قوتـــه وال ســـلطانه... لنجعـــل عّزتنـــا إًذا فـــي طريـــق 
بيـــت الـــرب، ففـــي كل الظروف الطريـــق لبيت الرب 

هو ســـر عزتنـــا وطريـــق نصرتنا.
يصّيرونـــه  البـــكاء  وادي  فـــي  عابريـــن   +
ينبوعـــا: فربمـــا ضيقات الطريق نحو الســـماء تحمل 
لنـــا بعـــض اآلالم، وتمـــأ عيوننـــا بالدمـــوع، لكـــن هللا 
ســـبب نصرتنـــا وعزنا يجعل هـــذه الدموع ينبوًعا حلًوا 
نرتـــوي بـــه، فنذهـــب من قوة إلى قـــوة، ومن مجد إلى 

مجـــد، ألننـــا نتمســـك بطريق بيـــت الرب.
+ اختـــرت الجلـــوس على عتبـــة بيت الرب، 
أفضـــل مـــن الســـكنى فـــي خيـــام األشـــرار: وهنـــاك 
صـــور كثيـــرة لخيـــام األشـــرار، فالســـهرات والمالهـــي 
الغيـــر نقيـــة، واإلعالم المبتـــذل، والصداقـــة الرديئة، 
والممارســـات التـــي تقودنـــا للخطيـــة.. جميعهـــا خيـــام 
لأشـــرار؛ ولكـــن وجودنـــا فـــي بيـــت الـــرب يعلمنا أن 
مـــن يجـــري وراء الشـــهوات تتمّرر حياتـــه ويفقد عزته 

ونصرته.
مصـــادر  عـــن  يبحـــث  انـــه  االنســـان  مشـــكلة 
للعـــزة غيـــر هللا، ولكـــن علينـــا أن نتذكـــر أن وســـائط 
خطايـــا  مـــن  يحفظاننـــا  الروحـــي  وجهادنـــا  النعمـــة 
كثيـــرة، ويحفظـــان لنا عزتنا، ويهبانا اإلرادة، ويقويانا 
فـــي توبتنـــا.. لذلـــك عندمـــا نجـــد أنفســـنا مغلوبيـــن أو 
عاجزيـــن عـــن التوبـــة، لنرفـــع عيوننـــا إلـــى الـــرب، 
فأنـــت عزنـــا  وحـــدك،  بـــك  “ليكـــن عزنـــا  ونصـــرخ: 
ونصرتنـــا وخالصنـــا وحريتنـــا مـــن الخطيـــة، وفرحنـــا 
ونجاحنـــا وســـالمنا.. ألن طـــرق بيتـــك فـــي قلوبنـــا”.

كنيسة العذراء مريم بالصاغة بملوي
الكهنة والخدام والشعب يشكرون أباهم

حضرة صاحب نيافة الحبر الجليل
األنبا ديمرتيوس

مالك اإليبارشية، بسيامة
القس متى جمدي 

على مذبح الكنيسة
وتطلب له من الرب اإلله خدمة مثمرة
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وضعــــــت الكنيســــــــــة 
أمامنـــــــــــــا فــــــــــــي األسبـــــــوع 
األول مـــن الصـــوم الكبيـــر 
الصـــــــــــــوم،  مــــــن  الهـــدف 
بـــل الهـــــــــدف مـــن الحيــــــــاة 
الروحيـــة كلهـــا، وهـــو الملكـــوت.. ثـــم في األســـبوع 
الثانـــي قالـــت لنـــا إنـــه لكـــي ندخـــل الملكـــوت البـــد 
أن ننتصـــر علـــى الشـــيطان، وفي األســـبوع الثالث 
قالـــت لنـــا: لـــو هزمنـــا ورجعنـــا بالتوبـــة مثـــل االبـــن 
الضـــال ســـيقابلنا هللا ويرجعنـــا إلـــى وضعنا األول، 
ولكن إن كنا قد ســـرنا في الخطية بجملتنا واحتاج 
األمـــر للقـــاء المســـيح فهـــو لـــن يتركنـــا وسيســـعى 
لخالصنـــا ويقبـــل توبتنـــا ورجوعنا ويغســـلنا فنصير 

أبيـــض مـــن الثلـــج، مثـــل الســـامرية.
1- الســـامرية: من المملكة الشمالية لليهود 
الذيـــن انفصلـــوا عـــن يهـــوذا وكانـــت فـــي عـــداء مع 
اليهـــود، وكانـــت خاطئـــة بجملتها، كان لها خمســـة 
أزواج والـــذي معهـــا اآلن ليس بزوجها، إشـــارة إلى 
حـــواس اإلنســـان التـــي فقـــدت طهارتهـــا وقداســـتها. 
الظهيـــرة  وقـــت  البئـــر  إلـــى  ذهبـــت  قـــد  وكانـــت 
)الســـاعة السادســـة = 12 ظهًرا( لكي ال تتعرض 
لمضايقـــات النســـاء إن ذهبـــت معهن فـــي الصباح 

لمـــلء جّرتهـــا بالماء.
2- التوبـــة: قادها الســـيد المســـيح له المجد 

إلـــى التوبـــة من خـــالل النقاط التاليـــة )التي تصلح 
لقيـــادة أي نفـــس إلـــى التوبة والخالص(:

أ- االفتقـــاد: فمـــن يذهـــب إلـــى الكنيســـة قـــد 
عـــرف الطريـــق، ولكـــن هنـــاك َمـــن يحتـــاج لذهاب 
الكنيســـة إليـــه لجذبـــه إليهـــا، لذلـــك يجـــب أن نفهـــم 
أهميـــة االفتقـــاد والجلســـات الفرديـــة التـــي تجـــذب 
غيـــر  الســـامرية.  هـــذه  ومنهـــا  البعيـــدة  النفـــوس 
أن االفتقـــاد غيـــر الزيـــارة، فاالفتقـــاد هـــو والعمـــل 
الروحـــي فيـــــــــــــه الـــكالم عـــن هللا وعـــــــــــن التوبــــــــة 

بالصـــالة. وينتهـــي 
ب- التعـــب مـــن أجـــل كل نفس: فقد ســـار 
الســـيد المســـيح من أجلها ســـت ســـاعات »فإذ كان 
يســـوع قـــد تعـــب مـــن الســـفر، جلـــس هكـــذا علـــى 
السادســـة«، وهللا ال  الســـاعة  نحـــو  البئـــر، وكان 
يمكـــن أن يضيِّـــع تعب الخـــادم من أجل أي نفس، 
بـــل يعمـــل فـــي قلبهـــا ويغيرهـــا، وهـــو القـــادر علـــى 

كل شـــيء.
جــــ- الحكمـــة في قيادة النفس: مـــن القليل 
إلـــى الكثيـــر، من المادة إلى الروح، من الواقع إلى 
ل الحديـــث مـــن المـــاء الموجـــود  اآلمـــال.. فقـــد حـــوَّ
فـــي البئـــر إلـــى مـــاء الحياة.. مـــن العالـــم ومادياته 
وشـــهواته إلـــى هللا الـــذي ُيشـــبع ويـــروي كل أحـــد.. 
ومعه ال تحتاج لشـــيء من العالم، فتشـــبع وتصير 
مصدًرا لشـــبع اآلخرين.. مثل كل القديســـين الذي 

شبعوا بالــــــرب 
وصــــــــــــــــــــــاروا 
لنـــــــا مصــــــــــدر 
بحياتهــــم  شبع 

وأقوالهـــــــــــم.
د-تـــرك 

الحيــــــــاة القديمـــة المتمثلـــة فـــي الجـــرَّة: تـــرك 
الخطايـــا.. تـــرك الماديـــات.. البـــد أن ننســـى مـــا 
هـــو وراء ونمتـــد إلـــى مـــا هـــو قـــدام.. ال يصلـــح 
أن نجمـــع بيـــن الخطية والتوبة، نتمســـك بكليهما.. 
ولكـــن لكـــي نتـــوب البـــد أن نترك خطايانا ونســـعى 
فـــي طريـــق الفضيلة بال عـــودة للخطية مرة أخرى.

هــــ- اصنعـــوا لكـــم أثمـــاًرا تليـــق بالتوبـــة: 
فلـــم تتـــرك جرتهـــا فقـــط بـــل ذهبـــت لتبشـــر وتكـــرز 
بالمســـيح الـــذي قـــال لهـــا كل ما فعلته وأنه المســـيا 
المنتظر.. وكانت ســـبًبا في رجوع الســـامرة إلى هللا 
بعـــد أن أغلقـــت أبوابهـــا ســـابًقا فـــي وجهـــه، ولكنهـــا 
جـــاءت إلـــى المســـيح مـــن خـــالل هـــذه الســـامرية 

التائبة...
فينـــا  النـــاس  يـــرى  ن  يجـــب  أيًضـــا  ونحـــن 
تغيُّـــًرا نتيجـــة التوبـــة.. فالتوبـــة ليســـت اعتراًفـــا فقط 
بالخطيـــة، ولكنهـــا جهـــاد ضدهـــا للتخلـــص منهـــا، 
ونمـــًوا فـــي الفضيلـــة لنشـــبع بهـــا وال نعـــود للخطيـــة 
مـــرة أخـــرى.. فالنفـــس الشـــبعانة تـــدوس العســـل.

الـــرب قـــدر أن يعيننـــا علـــى التوبـــة والرجـــوع 
إليـــه بـــال عـــودة للخطيـــة مـــرة أخـــرى...

avvatakla@yahoo.com

فــــــــي حديـــــــــث   +
رب المجـــــــــد مـــع المرأة 
السامريـــــة، التـــي اقتادها 
مـــن الظلمـــة إلـــى النـــور، 
ومـــن الموت إلـــى الحياة؛ 
يفتـــح لنـــا الـــرب بـــاب التوبـــة، مهمـــا كان تكرار 
الخطيئـــة وارًدا فـــي حياتناي، فهذه المـــرأة تزوجت 
كثيـــًرا، ولـــم تشـــعر براحـــة أو بســـعادة، إال حينمـــا 
التقـــت بالـــرب يســـوع، وتابـــت، فتحولت إلى قديســـة 

ومبشـــرة. كارزة 
+ وفيـــه يوضـــح لنـــا الـــرب محبتـــه وســـعيه 
لخـــاص الخطاة، فـــإن كان قد َقِبـــل االبن الضال 
رغـــم بشـــاعة خطايـــاه، واالبن األكبر رغـــم كبريائه 
وعنـــاده، فهـــو اليـــوم يقبـــل توبـــة الســـامرية رغـــم 
تكرارهـــا للخطيـــة، ويقبـــل معهـــم توبتنـــا واعترافنا.. 
ومـــا أحلـــى ومـــا أغلى ما وجدته الســـامرية في رب 

المجـــد يســـوع، حيـــث أنها اكتشـــفت أنه:
مـــاء الحيـــاة: فقـــد دعاهـــا الـــرب إلـــى هـــذا 
المـــاء اإللهـــي، ماء الحياة، الذي يقوم بمهام كثيرة 

فـــي حيـــاة المؤمـــن، فالماء:
أ- يغســـل: إذ اغتســـلت الســـامرية مـــن كل 
دنـــس. ب- يـــروي: إذ عرفـــت طريـــق االرتـــواء 
َقًة اَل َتْضُبـــُط َماًء«  الدائـــم، وتركـــت »آَبـــاًرا ُمَشـــقَّ

)إر13:2(، تركـــت المـــاء المالـــح، ألن »ُكلُّ َمـــْن َيْشـــَرُب ِمْن َهَذا 
اْلَمـــاِء َيْعَطـــُش َأْيًضـــا« )يـــو13:4(. ج- يحيـــي: إذ يصيـــر هذا 
المـــاء الحـــي »َيْنُبـــوَع َمـــاٍء َيْنَبُع ِإَلى َحَيـــاٍة َأَبِديٍَّة« )يـــو14:4(.. 
حينمـــا تجـــري مـــن بطن المؤمن، أي من قلبه وذهنـــه »َأْنَهاُر َماٍء 

)يـــو38:7(.  » َحيٍّ
+ هذا هو أحد الســـامرية، تلك المرأة الرائعة، التي ســـلمت 
حياتهـــا للمســـيح تماًمـــا، بعد أن كانت قد ســـلمت نفســـها للشـــيطان 
تماًمـــا. إنهـــا التوبـــة الجذريـــة الرائعـــة، التـــي حولـــت الخاطئـــة 
إلـــى قديســـة، والُمعِثرة إلـــى خادمة، والعطشـــانة إلـــى كارزة حية، 
نجحت في تبشـــير مدينة كاملة، وفي تعريفهم برب المجد يســـوع. 
كمـــا قـــال الشـــيخ الروحانـــي: »التوبـــة تجعل الزنـــاة بتوليين«. لكن 
األروع بمـــا ال يقـــاس، هـــو رب المجـــد يســـوع، الذي اســـتطاع أن 
يحـــدث فـــي المـــرأة الســـامرية هـــذا التغييـــر، الـــذي يعجـــز عن 
إتيانه أعظم الوعاظ، وال يســـتطيعه إاّل اإلله المتجســـد الفادي!

+ لقد استطاع رب المجد أن يرفع أبصار السامرية:
أ- من الجسد إلى الروح. ب- ومن الخطيئة إلى القداسة. 

ج- ومن الذات إلى المسيح. د- ومن األرض إلى السماء.
+ وهكـــذا إذ أعطاها من ماء الحياة، الذي نالته باعترافها 
بخطاياهـــا، وتوبتهـــا عنها، ثم بالشـــبع بالمســـيح.. تحـــول فيها 
المـــاء الـــذي شـــربته، مـــاء النعمـــة، إلى ينبوع مـــاء ينبع إلى حياة 
أبدية.. وهنا.. دخلت الســـامرية إلى االســـتنارة )إذ عرفت الســـيد 
المســـيح(، واالرتواء )إذ أشـــبعها من نعمته(، واالغتسال )إذ تابت 

عـــن خطاياهـــا(، واإلثمار )إذ صـــارت كارزة أمينة وناجحة(.

mossa@intouch.com
شكر وتقدير

تشكر أسرة المتنيح 
الدياكون اإلكليريكي

مرقص غطاس بشارة
نيافة الحبر الجليل
األنبا أغاثـــون

أسقف مغاغة والعدوة
على تعزيته لهم ورعايته

وتعب محبته وحضوره الشخصي

يُقوَن َفَسَيْحَيْوَن ِإَلى  دِّ »َأمَّا الصِّ
بِّ َثَواُبُهْم، َيَناُلوَن  الَدهر، َوِعْنَد الرَّ

 » بِّ َوَتاَج اْلَكَماِل ِمْن َيِد الرَّ
)حكمة17-16:5(

الذكرى السنوية الثالثة
لألم الفاضلة والجدة الحنون

سمرية عبد امللك جرجس
كنِت لي األم واألخت والصديقة
ومهما تمضي السنون فذكراك 
أبًدا لن ُتمحى من قلوبنا وعقولنا
صّلي من أجلنا واذكرينا أمام
عرش النعمة إلى أن نلقاِك

أوالدك چورچ وچيهان
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القـــــــّداس اإللهــــي 
كان هـــو ينبـــــــوع الِغَنـــى 
فـــي حيـــــــــاة أبينـــا المتنّيح 
القّمـــص بيشـــوي كامل، 
وكان أحـــد أهـــّم مصادر 
القـــّوة والعـــزاء والعمـــق الروحـــي فـــي خدمتـــه 
الملتهبـــة نـــاًرا.. وبمناســـبة تـــذكار أربعيـــن عاًمـــا 
علـــى نياحتـــه هذا الشـــهر، انتقيت لكم بعًضا من 

تأّمالتـــه حـــول فاعلّيـــة التناول:
الجســـد المذبوح يحمل قّوة روحّية ضرورّية 

ا لحياتنا كمؤمنين.. جدًّ
أواًل: قـــّوة إماتـــة الرب يســـوع.. هـــذه القّوة 
اإللهّيـــة التي ســـبق فأخذناها بالمعمودّيـــة »فُدِفّنا 
)رو4:6(،  للمـــوت...«  بالمعمودّيـــة  معـــه 
دهـــا فـــي حياتنـــا كّل يوم بالتوبـــة واالعتراف،  ُنَجدِّ
ألجـــل  المذبـــوح  يســـوع  جســـد  فـــي  الشـــركة  ثـــّم 
خطايانـــا... »حامليـــن فـــي الجســـد كّل حيـــن 
إماتـــة الـــرّب يســـوع، لكـــي تظهر حياة يســـوع 

أيًضـــا فـــي جســـدنا المائت« )2كـــو4(..
نحـــن نحمـــل فـــي حياتنـــا الجســـد المذبـــوح، 
فيمـــوت العالـــم لنـــا ونحـــن للعالـــم »قـــد ُصِلـــَب 

العالـــم لـــي وأنـــا للعالـــم« )غـــل14:6(.
الهدف األول من التناول أن أحصل على 

ســـّر قـــّوة المـــوت مـــن جســـد الـــرّب المذبوح.. 
المـــوت عـــن الـــّذات وكبريائهـــا، وعـــن مديـــح 
النـــاس وذّمهـــم، وعـــن خطايـــا اإلدانـــة وضعف 
المحّبة، وعن شـــهوات الجســـد، وعن العالم... 
ثـــّم أهتـــف بفـــرح مـــع الكنيســـة كّلهـــا قائـــاًل: آمين 

ـــر... آميـــن آميـــن بموِتَك يارب نبشِّ
ِســـّر قـــّوة المـــوت مـــع المســـيح يختلـــف 
تماًمـــا عـــن الكبـــت والحرمـــان. فـــاألّول قـــّوة 
إلهّيـــة، وأّمـــا الثانـــي فصـــراع نفســـي. الكبـــت 
يكـــون مصحوًبا بالّضيق واإلحســـاس بالضعف، 
أّمـــا قـــّوة المـــوت مـــع المســـيح فتكـــون مصحوبـــة 
بالقـــّوة والُنصـــرة والفـــرح. الكبـــت صـــراع ينتهـــي 
بتحطيـــم اإلنســـان، أّمـــا المـــوت مـــع المســـيح 

فهـــو بدايـــة حيـــاة المســـيح فينا.
ثانًيا: شـــركة ذبـــح اإلرادة مع المســـيح..

فـــي قـــّداس القديـــس غريغوريـــوس يقـــول الكاهـــن 
عـــن الـــرّب يســـوع: »أتيَت إلـــى الذبح مثل حمٍل 
حّتـــى إلى الصليب« ثّم يقول عن نفســـه: »أقّدم 
لك يا ســـّيدي مشـــورات حّريتي، وأكتب أعمالي 
م  تبًعـــا ألقوالـــك«... الكاهـــن هنـــا يقّدم ذاتـــه، يقدِّ
مشـــورات حّريته وكّل أعماله، لتســـير مع المسيح 
الـــذي ُيقـــاد إلـــى الّذبح مثـــل َحَمـــٍل مطيع خاضع 
إلـــى  الُمســـاق  المســـيح  وشـــركة  اآلب.  لمشـــيئة 

الّذبح تكُمن في تســـليم مشـــورات الحّرّية للمسيح، 
ثـــّم كتابـــة األعمال حســـب وصايـــا اإلنجيل..

القـــّوة الثانية التي أخـــرج بها من التناول 
هـــي أن أنـــال قـــّوة ذبـــح إرادتـــي مـــع المســـيح 

الـــذي ســـيَق للذبح علـــى المذبح.
أجـــل  مـــن  المســـيح  آالم  ثالًثـــا: شـــركة 
اآلخريـــن.. عندما تأّكـــدُت أّن الذبيحة التي على 
المذبـــح هـــي من أجـــل الُخطاة، من أجـــل العالم 
كّلـــه، مـــن أجـــل البعيدين عـــن هللا الذيـــن أحّبهم 
للمـــوت، من أجل الذيـــن أنكروه ليلة آالمه، من 
أجـــل الذيـــن جّدفوا عليه وطعنـــوه وصلبوه، وهو 
يصلِّـــي عنهـــم أن يغفر لهـــم اآلب، ويلتمس لهم 
ُعـــذًرا أّنهـــم ال يعلمـــون مـــاذا يفعلـــون، مـــن أجل 
وا فيه.. عندما أكتِشـــُف أّن المســـيح  الذين شـــكُّ
بجســـده مذبـــوٌح علـــى المذبـــح مـــن أجـــل كّل 
هـــؤالء، إذن كيف أشـــترك في هذا الجســـد وأنا 

ال أحـــّس بإحساســـات الـــرب نحوهم؟!
يـــا رب مـــن اآلن ســـأدرِّب نفســـي أن أعيش 
معـــك بمشـــاعري نحـــو هؤالء، لكي بحّق أشـــترك 
للجميـــع  ســـأنظر  مـــن جســـدك..  التنـــاول  فـــي 
بعينـــك يا يســـوع الباكيـــة، ومن خال جســـدك 

المجـــروح ألجـــل الجميع...!
فـــي جســـدك  الـــذي يشـــترك  إّن  يـــا رب 
المكســـور ألجـــل العالـــم، البـــد لـــه أن يشـــترك 

معـــك فـــي َحمـــل آالم العالـــم.
بركـــة أبينـــا المتنّيـــح البـــار القّمـــص بيشـــوي 

كامـــل تكـــون معنـــا. آمين.

fryohanna@hotmail.com

بمناسبة تذاكر أربعني سنة ىلع نياحة القّمص بيشوي اكمل

f.beniamen@gmail.com

الـــذي  الوقـــت  فـــي 
يرفـــض فيه معلمنـــا القديس 
بولـــس الرســـول، في عصر 
اليهوديـــة  العوائـــد  النعمـــة، 
فـــي اإلمتنـــاع عـــن بعـــض األطعمـــة، وذلـــك ألن هـــذا 
ـــي  المنـــع كان يقـــوم علـــى كونهـــا نجســـة، فيقـــول: »ِإنِّ
ـــٌن ِفـــي الرَّبِّ َيُســـوَع َأْن َلْيَس َشـــْيٌء َنِجًســـا  َعاِلـــٌم َوُمَتَيقِّ
ِبَذاِتـــِه ِإالَّ َمـــْن َيْحِســـُب َشـــْيًئا َنِجًســـا َفَلـــُه ُهـــَو َنِجـــٌس« 
بالصـــوم،  ينـــادي  الوقـــت  نفـــس  فـــي  )رو14:14(. 
ويعيشـــه )2كـــو5:6؛27:11(، فالصـــوم يعتمـــد على 
أن كل مـــا خلقـــه هللا مقـــدس. فمنـــع بعـــض األطعمـــة 
)األطعمـــة الحيوانيـــة( ليس لكونها نجســـة؛ بل للتحكم 
فـــي اإلرادة، وكذلـــك العـــودة إلـــى حالـــة البـــر األولـــى 
التـــي ُخِلـــق عليهـــا اإلنســـان، والتـــي فيهـــا كان طعامه 

مـــن أصـــل نباتـــّي. 
الصـــوم  غايـــة:  وليـــس  وســـيلة  الصـــوم   †
αίτσην هـــو االمتنـــاع عـــن الطعـــام لفتـــرة محـــددة، 
يعقبـــه تنـــاول أطعمـــة نباتيـــة، هدفـــه قمـــع وانضبـــاط 
للجســـد والنفـــس، فعندمـــا أوصـــى هللا آدم أن ال يـــأكل 
من الشـــجرة، وإن أكل منها موًتا يموت، هذه الوصية 
األولـــى بالصـــوم. الجـــوع الجســـدّي يعّبـــر عـــن الجـــوع 
الروحـــّي »ُطوَبـــى ِلْلِجَيـــاِع َواْلِعَطـــاِش ِإَلـــى اْلِبـــرِّ أَلنَُّهْم 
ُيْشَبُعوَن« )مت6:5(. فبالصوم تقّوي اإلرادة ويسيطر 
اإلنســـان علـــى أهوائـــه. الصـــوم يجعـــل اإلنســـان فـــي 
حالـــة تركيـــٍز روحـــّي، فهـــو وســـيلة لتطهيـــر النفـــس: 

ـــُر َعْنُكْم  »ُتَذلُِّلـــوَن ُنُفوَســـُكْم... أَلنَّـــُه ِفي َهـــَذا اْلَيْوِم ُيَكفِّ
ِلَتْطِهيِرُكـــْم. ِمـــْن َجِميِع َخَطاَياُكْم َأَماَم الرَّبِّ َتْطُهُروَن« 
)ال30،29:16(. جـــاء فـــي كتـــاب األنظمـــة ليوحنا 
كاســـيان: ]ينبغي علينا أن ُنظهر أواًل أننا أحرار من 
الخضوع للجســـد؛ ألن الشـــخص هو عبد لمن ينغلب 
منـــه ... ألنـــه مـــن المســـتحيل للمعـــدة الممتلئـــة أن 
تنهـــض بمعـــارك اإلنســـان الباطنّي. وال مـــن الصواب 
لَمـــن ُقِهـــر فـــي أدنـــى مناوشـــة أن يكـــون جديـــًرا ألن 

ُيجـــرَّب بمعـــارك أصعـــب[ )أنظمـــة13(.
† »َأْقَمُع َجَســـِدي َوَأْســـَتْعِبُدُه« )1كو27:9(: 
الحريـــة  فـــي  علـــى صـــورة هللا،  ُخِلـــق  اإلنســـان  ألن 
واإلرادة، وعندمـــا يفقدهـــا تســـيطر الغريـــزة، وفـــي هـــذه 
الحالة ينطبق عليه قول المزمور: »ِإْنَســـاٌن ِفي َكَراَمٍة 
َواَل َيْفَهـــُم ُيْشـــِبُه اْلَبَهاِئـــَم الَِّتـــي ُتَبـــاُد« )مـــز20:49(. 
يقـــول القديـــس باســـيليوس الكبيـــر: ]اإلنســـان الذي 
هـــو أقـــل قليـــاًل مـــن المالئكـــة، وعنـــه يقـــول ســـليمان 
ِلَبِنيـــِه  ُطوَبـــى  ِبَكَماِلـــِه.  َيْســـُلُك  يـــُق  دِّ »َالصِّ الحكيـــم 
يـــدرك  لـــم  ألنـــه  اإلنســـان  هـــذا  )أم7:20(،  َبْعـــَدُه« 
الشـــهوات الجســـدية[  إلـــى  ُأســـتعبد  قيمتـــه العظيمـــة، 
الحيـــوان  عـــن  يختلـــف  فاإلنســـان   .)PG29/460(
فـــي القـــدرة علـــى تنظيـــم الحصـــول علـــى إحتياجاتـــه 
 األساســـية بصـــورة تليق بالحالـــة التي ُجبل عليها. فلو 
لـــم نقمـــع شـــهوات أجســـادنا، فان الشـــهوات ســـتمتلكها 

وتقيدهـــا وتقيدنـــا معهـــا. 

† يقتـــرن الصـــوم دائًمـــا الصـــاة والصدقـــة: 
للاَِّ  ِإَلـــى  َوْجِهـــي  ْهـــُت  »َفَوجَّ النبـــي:  دانيـــال  يقـــول 
ْوِم َواْلَمْســـِح  ـــاَلِة َوالتََّضرَُّعـــاِت ِبالصَّ ـــيِِّد َطاِلًبـــا ِبالصَّ السَّ
َمـــاِد« )دا 3:9(، هكـــذا يذكر نحميا اقتران الصوم  َوالرَّ
ْوِم َوَعَلْيِهْم ُمُســـوٌح  بالتوبة: »اْجَتَمَع َبُنو ِإْســـَراِئيَل ِبالصَّ
َوتُـــَراٌب... َوَوَقُفـــوا َواْعَتَرُفوا ِبَخَطاَياُهـــْم َوُذُنوِب آَباِئِهْم« 
)نح2،1:9(. والمســـيح إلهنا نفســـه، قال عن األرواح 
النجســـة: »َهَذا اْلِجْنُس اَل ُيْمِكُن َأْن َيْخُرَج ِبَشـــْيٍء إالَّ 
ـــْوِم« )مـــر29:9(. يصاحـــب الصـــوم  ـــاَلِة َوالصَّ ِبالصَّ
قلـــب تائـــب، في اشـــتياق لتجديد عالقة مع هللا. فزمن 
الصـــوم هـــو زمـــن التوبـــة والعـــودة إلى الـــذات. ويقول 
القديـــس يوحنـــا الدرجـــي: ]الصـــوم هو كبـــح رغبات 
الجســـد، وابتعـــاد عـــن األفـــكار الشـــريرة، وتحـــرر مـــن 
التخيـــالت المذنبـــة. هـــو طهارة الصـــالة، نور للنفس، 
ويقظـــة العقـــل والقلـــب مًعـــا. فهـــو انتظـــار الـــرب، هو 
فتـــح القلـــب وتحـــرره مـــن كل شـــيء يمكـــن أن يعرقـــل 
هبـــة فصـــح المســـيح[. لذلـــك الصـــوم يهّيـــئ اإلنســـان 
لمقابلـــة هللا: موســـى النبـــي لكـــي يتهّيأ إلســـتالم لوحي 
ليلـــة، وعنـــد  يوًمـــا وأربعيـــن  الشـــريعة صـــام أربعيـــن 
ِحيَنِئـــٍذ  »َفَصاُمـــوا  للخدمـــة:  وشـــاول  برنابـــا  اختيـــار 
َأْطَلُقوُهَمـــا«  ثُـــمَّ  اأَلَيـــاِدَي  َعَلْيِهَمـــا  َوَوَضُعـــوا  َوَصلُّـــوا 
)أع3:13(. ومـــن العبـــارات الكتابيـــة القويـــة فـــي ذلك 

»َصلََّيـــا ِبَأْصـــَواٍم« )أع23:24(.
يقول القديس يوحنا ذهبّي الفم: ]لنطلب الطعام 
لكـــي نقتـــات بـــه، ال ليحطمنـــا. نطلـــب الطعـــام كقوٍت 
لنـــا، ال كمجـــال لأمـــراض، أمـــراض النفس والجســـد. 
نطلـــب الطعـــام الذي يعطي راحـــة ال ترًفا حيث يكون 

مملـــوء إزعاًجـــا[ )عظة27 على أعمال الرســـل(.
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قمـــت بانشـــاء شـــركة إنجوتـــك Engcotec للطاقـــة الجديـــدة والمتجـــددة، 
تعمـــل علـــى تصميـــم وتطويـــر وإنتاج الخاليـــا الضوئيـــة، الالزمة لتحويل 
الطاقة الشمســـية إلى طاقة كهربائية. وكان مبنى الشـــركة وكذلك منزلي 
مـــن أول المبانـــي في شـــتوتغارت مغطاة باللوحات الشمســـية، وكان ذلك 
حديـــث للجامعـــات والمـــدارس والصحافـــه فـــي المنطقـــة، حيـــث أصبحت 

Engcotec تحـــوز علـــى القـــوة العالمية في مجـــال الطاقة البديلة.
قـــد أنجزنـــا فـــي ألمانيـــا مشـــروًعا إلضـــاءة أكبـــر شـــارع فـــي العالـــم 
بالطاقـــة الشمســـية فـــي منطقـــة اليبـــزغ وطولـــة ثالثـــة كيلومتـــرات. هـــذا 
باإلضافـــة إلـــى تنفيـــذ مشـــروع اإلضـــاءة بالطاقـــة الشمســـية فـــي مبنـــى 
الرئاســـة األلمانيـــة، والبرلمـــان األلمانـــي، ومحطـــة قطـــار برليـــن، ومطار 
شـــتوتجارت. وقـــد قمـــت باختـــراع اللمبـــة الذكيـــة المعتمـــدة علـــى الطاقـــة 

الشمســـية، وتـــم تنفيذهـــا فـــي 250 مدينـــة بألمانيـــا.
ومـــن أجـــل هـــذه الجهـــود فـــي مجـــال الطاقـــة البديلـــة فـــي إضـــاءة 
ألمانيـــا، قـــام الرئيـــس األلمانـــي هورســـت كولـــر بتكريمـــي ومنحـــي أعلـــى 
وســـام »صليـــب االســـتحقاق«، وُلقِّبـــت بـ»الفرعون الذي أضـــاء أوروبا«.
أّمـــا فـــي البلدان العربية: فلدينا مشـــروعات كثيـــرة في مصر أهمها 
إضاءة قرية أوالد الشـــيخ بوادي النطرون بكاملها بالطاقة الشمســـية، أي 
البيـــوت وشـــوارع القريـــة، ومحطات الضخ، ومركز الشـــرطة والمستشـــفى 
وآبار المياه. إلى جانب مشـــروع مركز معادن شـــبرا الخيمة التابع لوزارة 
الصناعـــة. وفـــي اإلمارات العربية، رّكبنا وحـــدات إنذرات الطائرات على 
األبـــراج العاليـــة لشـــبكات الضغـــط العالي. وفي ليبيا نقوم بإنارة الشـــوارع 
عـــن طريـــق أعمـــدة خاصـــة تتـــزّود بالطاقة الشمســـية أثناء النهـــار لتعمل 

الليل. في 
وعن المشـــروعات المســـتقبلية للشـــركة: نعمل حالًيا على تطوير 
مشـــروع تحليـــة ميـــاه البحـــر بالطاقـــة الشمســـية، وقـــد وصلنـــا إلـــى نتائـــج 
جيـــدة جـــًدا، ونحـــن نتعاون مع جامعات ومؤسســـات علميـــة منها جامعة 
شـــتوتغارت ومعهـــد فراونهوفـــر الـــذي ُيعتَبـــر أكبـــر مركـــز يهتـــم بالطاقـــة 

الشمســـية فـــي البالد.
وتقوم الشركة حالًيا بإضاءة بعض الوحدات للمعسكرات األمريكية 

في شتوتجارت.

مقدمــة:
المصـــري، ابـــن األقصـــر، خريـــج جامعة أســـيوط.. اســـتطاع بعلمه 
وإنجازاتـــه أن يضـــع نفســـه ضمن أشـــهر العلماء والمخترعيـــن في العالم. 
بعـــد أن هاجـــر إلـــى ألمانيـــا منـــذ أكثر مـــن 30 عاًما، الدولـــة التي كانت 
تعانـــي مـــن ضعـــف فـــي مـــوارد الطاقـــة، وُتحـــّرم اســـتخدام العديـــد مـــن 
المـــوارد فـــي توليـــد وتوفيـــر الطاقـــة، فاختـــرع اللمبـــة الذكية، التـــي تعمل 
لمدة خمســـة أيام دون إعادة الشـــحن، وأصبح العالم المصري المهندس 
إبراهيـــم ســـمك هـــو مـــن اســـتطاع مســـاندة الدولـــة األلمانيـــة فـــي التغلب 
علـــى نقـــص الطاقـــة لديهـــم مـــن خـــالل إضـــاءة ألمانيـــا بأقـــّل التكاليـــف 

بالطاقة الشمســـية.
تشـــرفنا بلقاء العالم المخترع المهندس إبراهيم ســـمك، وكان لنا معه 

هذا الحوار الشيِّق:
ونحـــن نتحـــدث عـــن مختـــرع، يهّمنـــا أن نتعـــّرف عـــن نشـــأتكم 
وأســـرتكم، فهـــل كان منـــذ الصغـــر ما قد ســـاعدكم علـــى الوصول إلى 

مـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات اليـــوم؟ وماذا عـــن أســـرتكم الصغيرة؟
باتضـــاع شـــديد تحـــدث المهنـــدس ســـمك عـــن نشـــأته، وأنـــه ُوِلد في 
األقصـــر عـــام 1939، في أســـرة قبطية ميســـورة الحـــال. كان والده مديًرا 
لتليفونـــات الوجـــه القبلـــي، وكان يهتـــم كثيـــًرا بتعليـــم أبنائه الســـتة. حصل 
المهنـــدس ســـمك علـــى شـــهادة الثانوية العامة مـــن األقصر عام 1957، 
ثـــم التحـــق بجامعـــة أســـيوط كليـــة الهندســـة وتخـــرج عـــام 1963. وأثنـــاء 
الدراســـة الجامعيـــة كان يشـــّجعه والـــده للســـفر إلـــى ألمانيـــا والتدريـــب في 
فتـــرة اإلجـــازة الصيفيـــة. ومنـــذ الصغـــر كان يحلم باالســـتفادة مـــن الطاقة 

الشمســـية التـــي تتميـــز بهـــا بالدنـــا مصر لموقعهـــا الجغرافـــي المتميز.
تعـــّرف علـــى زوجتـــه األلمانيـــة فـــي رحلتـــه األولـــى إلـــى ألمانيا عام 
1959، ودعاهـــا إلـــى األقصـــر لتتعـــرف علـــى عائلته ورحبـــوا بها، وبعد 
التخـــرج تزوجهـــا. وأشـــار المهندس ســـمك إلـــى الدور الكبيـــر الذي قامت 
بـــه زوجتـــه فـــي مســـاندته، حتى أنه أشـــار إليها بأنها شـــريك أساســـي في 
كل مـــا قـــد تـــم إنجـــازه، حتى رحلـــت عن عالمنا الفاني فـــي عام 2013.
بالنســـبة للحيـــاة العمليـــة: عمل بعد التخرج لـــدى العديد من المراكز 
البحثيـــة التـــي تهتـــم بمجـــال الطاقـــة الشمســـية، وبعـــد أن اكتســـب الخبـــرة 
فـــي هـــذا المجـــال، ســـافر للعمل في ليبيـــا لمدة عامين، وتـــدّرج هناك فى 
وظائف وزارة الشـــئون البلدية حيث شـــغل منصب مدير االدارة الهندســـية 

فى مجلـــس التنمية.
و فـــى عـــام 1974 قـــرر العـــودة إلـــى ألمانيـــا الســـتكمال تجاربـــة 
وابحاثـــه فـــي مجـــال الطاقـــة الشمســـيه. وعمـــل فـــي العديـــد مـــن المراكـــز 
البحثيـــة المتخصصـــة فـــي الطاقـــة، حيـــث تعلم فـــي تلـــك المراكز أصول 
البحـــث واالبتـــكار. وفي اوئل الثمانينات أســـس شـــركته إنجكو في مدينة 

شـــتوتغارت، متخصصـــة فـــي مجـــال الطاقـــة البديلـــة.
وكان يعمـــل منـــذ وصولـــه إلى المانيا حوالي 12 ســـاعة يومًيا دون 

الحصـــول علـــى أّيـــة إجازات، وهذا غير معتـــاد في ألمانيا.
وقـــد شـــغل منصـــب رئيـــس المجلـــس األوروبـــي للطاقـــة المتجـــددة 

لفترتيـــن علـــى التوالـــي.
ولديـــه ثالثـــة أوالد نجحـــوا فـــى تحقيق طموحاتهـــم، يتحدثون اللغات 
العربية واإلنجليزية واأللمانية والفرنسية، وهذا ما ساعدهم على النجاح.
حدثنا عن شـــركتكم cetocgnE التي أسســـتها في شـــتوتغارت 

فـــور عودتكم إلى ألمانيـــا عام 1974؟
بعد عودتي إلى المانيا عام 1974 قمت بإنشاء شركة Engco في 
شـــتوتغارت لأعمـــال الهندســـية )كهربائية وزراعيـــة(، ثم في عام 1987 

حوار مع املهندس إبراهيم سمك
أحد رواد الطاقة النظيفة يف االحتاد األورويب

وعضو املجلس االستشاري الرئايس لكبار علامء وخرباء مرص
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خالـــي، فيمكنـــه أن يضـــع الخاليـــا الشمســـية وموّلـــد الكهربـــاء عليـــه، ثـــم 
يقـــوم بتوصيلهـــا بالشـــبكة الرئيســـية. ويتـــم إبـــرام عقـــد لمـــدة 25 عاًما مع 
الحكومـــة، وبذلـــك يحصـــل المواطن علـــى تكلفة أقل. هكذا المســـتثمرون 
األلمـــان والحكومـــة األلمانيـــة يفعلـــون، فمشـــروع الطاقـــة الشمســـية فـــي 

ألمانيـــا ليـــس ملـــًكا للحكومـــة بل ملـــًكا للشـــعب األلماني. 
اســـتطاعت ألمانيـــا حتـــى عـــام 2018 توليـــد 45,9 جيجا وات من 
الطاقـــة الشمســـية، ومصـــر تســـتطيع توليـــد ضعـــف هـــذه الطاقـــة ألنهـــا 
تمتلـــك صحـــراء وأراضـــى خالية شاســـعة مناســـبة لهذا المشـــروع. بجانب 
أن مصـــر لديهـــا أنواًعـــا متميـــزة مـــن الرمـــال التـــي تدخـــل فـــى صناعـــة 
الخاليـــا الفوتوفلطيـــة التـــي تقـــوم عليهـــا أنظمـــة تحويـــل الطاقة الشمســـية 

إلـــى الطاقـــة الكهربائية.

ارتبـــاط المهنـــدس ســـمك بوطنـــه مصـــر، خلـــق داخله إحساًســـا 
بالمســـئولية تجـــاه وطنه والقـــارة األفريقية، فلذلك قّرر إنشـــاء جمعية 
علميـــة تهـــدف إلـــى دعـــم الطـــاب الذيـــن يرغبـــون فـــي الدراســـة في 

ألمانيـــا. حدثنا عـــن أهـــداف الجمعية.
بالفعـــل قمـــت فـــي عـــام 1998 بتأســـيس جمعيـــة خيريـــة ُمســـّجلة 
ألفريقيـــا African Hope تعمـــل علـــى زيـــادة: )1( األمـــل فـــي التعليـــم. 
)2( األمـــل فـــي الصحـــة. )3( األمل في الطاقة. )4( األمل في العمل. 

)5( األمـــل في الشـــباب.
فمثـــاًل فـــي التعليـــم تتيـــح الجمعية الفـــرص للبعثات الدراســـية للطلبة 
األفارقـــه المتميزيـــن فـــي الدول األوروبية للحصول علـــى درجات علمية، 
وتوفيـــر مجـــال إلشـــراف علمـــي مصري-ألمانـــي مشـــترك علـــى رســـائل 
هـــؤالء الدارســـين، وتنظيـــم محاضرات فـــي الجامعات والمـــدارس المحلية 

لمحاضريـــن متخّصصيـــن متبرِّعين.
أمـــا بالنســـبة للصحـــة، تعمـــل الجمعيـــة علـــى رفـــع مســـتوى بعـــض 

المستشـــفيات فـــي أفريقيـــا عـــن طريـــق:
+ إرسال حاويات األجهزة الطبية واألدوية والمواد الغذائية.

+ إرسال األطباء والعاملين بالصحة المتبرِّعين.
+ دعم العالج الطبي الذي ُيقام في أوروبا.

+ حمالت الوقاية من األمراض )خاصًة برامج اإليدز(.
أّمـــا الطاقـــة، فتقدم الجمعية المســـاعدة للطاّلب المميزين في الدول 
األفريقيـــة الذيـــن ليـــس لديهـــم طاقـــة كهربائيـــة مـــن خـــالل تزويدهـــم بلمبة 
كهربائيـــة تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية، التـــي مـــن خاللهـــا يســـتطيع الطالب 

اســـتكمال مذاكرته في المســـاء.
أّمـــا بالنســـبة للعمـــل، تقوم الجمعية بتزويد معـــدات التدريب المهني 

فـــي بعض اإليبارشـــيات وقرى أفريقيا.
بالنســـبة للشـــباب، يتـــم ترتيـــب مؤتمـــر ســـنوي فـــي إحـــدى الـــدول 
للتعـــارف  الشـــباب المصـــري بأوروبـــا  بهـــدف جمـــع  األوروبيـــة، وذلـــك 
وتبـــادل الخبـــرات. وقـــد شـــّرفنا قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بمباركـــة 
ورئاســـة المؤتمـــر الرابـــع عشـــر عـــام 2014 فـــي هولنـــدا، وحضـــوره مـــع 
الشـــباب فتـــرة المؤتمـــر بالكامـــل، وذلـــك كان لـــه األثـــر الطيـــب في قلوب 
الشـــباب، ويتذكـــرون حتـــى اليـــوم هـــذه األيـــام المباركـــة التـــي قضوها مع 

البابا. قداســـة 

وما عن ارتباطكم بكنيستنا القبطية األرثوذوكسية؟
انـــا خريـــج مـــدارس األحـــد باألقصـــر، ومنـــذ الصغـــر كان ارتباطـــي 
شـــديًدا بالكنيســـة. حالًيـــا أنـــا رئيـــس مجلـــس إدارة كنيســـة العـــذراء ومـــار 
أنطونيـــوس  األنبـــا  ديـــر  إدارة  مجلـــس  وعضـــو  بشـــتوتغارت،  جرجـــس 
بفرانكفـــورت. وأحـــب كنيســـتي كثيـــًرا، وأصلـــي دائًمـــا مـــن أجـــل الخدمـــة 
ومن أجل قداســـة البابا تواضروس الثاني واآلباء األســـاقفة أعانهم الرب 

وأطـــال لنـــا فـــي عمرهـــم ومتعهـــم بالصحـــة وأزمنـــه هادئـــة مديـــدة.

فـــي الوقـــت الذي يبحـــث فيه العالم عـــن طرق لمواجهـــة ظاهرة 
تغييـــر المنـــاخ، تخطط أوروبـــا إلى الوصول في عـــام 2020 إلى أن 
يكـــون 26٪ مـــن الطاقـــة هـــي الطاقـــة المتجـــددة، وبالطبـــع حضرتك 
شـــريك أساســـي فـــي تلـــك اإلنجـــازات التي وصلـــت إليهـــا أوروبا، في 
حيـــن أن مصـــر تقـــع في الحزام الشمســـي ولـــم تصل إلـــى ما وصلت 
إليـــه أوروبـــا. فمـــا رؤيتكـــم من أجل نهـــوض وطننا في هـــذا المجال؟
بالطبـــع مصـــر تســـتطيع التفوق على العالـــم أجمع في هذا المجال. 
فالشـــمس تطلـــع فـــي مصـــر مـــا يتـــراوح ما بيـــن 300 إلـــى 310 أيام في 
الســـنة، علـــى الرغـــم مـــن أن األمـــر فـــي ألمانيـــا يقتصر علـــى 140 يوًما 
فقـــط. أيًضـــا مصـــر مـــن أكثر الدول التـــي تتمتع بقوة إشـــعاع في العالم، 
حيث يصل اإلشـــعاع من 8 إلى 10 ســـاعات في اليوم، مقارنة بأوروبا 
التـــي يســـتمر فيهـــا اإلشـــعاع الشمســـي حوالـــي 5 ســـاعات. وفـــي مصـــر 
اإلنتـــاج للســـاعة خـــالل العام يبلغ مـــا بين 1800 إلى 2000 كيلو وات 
ســـاعة فـــي الســـنة، بينمـــا المتوســـط فـــي أوروبـــا يبلغ حوالـــي 1000 إلى 
1200 كيلـــو وات. ورغـــم هـــذا الفـــارق الكبيـــر إاّل أن مصـــر لـــم تهتم في 

الســـنوات الماضيـــة بهذا الملف: الطاقـــة المتجددة.
ولكـــن الوضـــع اآلن يختلـــف كثيـــًرا، حيـــث أن الرئيـــس عبـــد الفتـــاح 
السيســـي مهتـــم جـــًدا بهـــذه القضيـــة، وقـــد قمنـــا بالفعل بعـــرض المعوقات 
التـــي تواجهنـــا عليـــه، وهـــو يحـــاول بكافـــة الطـــرق إزالـــة تلـــك المعوقـــات، 
انطالًقـــا مـــن ثقتـــه الشـــديدة فـــي أن االعتمـــاد علـــى الطاقـــة المتجـــددة ال 
يســـهم فقـــط فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتديمة، ولكـــن يدعـــم أيًضـــا جهـــود 
تحقيـــق آمـــن الطاقـــة، كمـــا يدعـــم الجهـــد الدولي الحتـــواء اآلثار الســـلبية 
لظاهـــرة تغيُّـــر المنـــاخ. لذلـــك أتوقع أن تحقـــق مصر الفتـــرة القادمة طفرة 
كبيـــرة، وأنـــا دائًمـــا فـــي خدمـــة وطنـــي. وكمستشـــار للرئاســـة، أقـــوم دائًمـــا 
بإبـــداء رأيـــي العلمـــي فـــي كل مـــا ُيطَلـــب منـــي، ولـــم أقّصـــر يوًمـــا تجـــاه 

. مصر
كيـــف يمكـــن أن نقـــوم فـــي مصـــر بنشـــر ثقافـــة إنتـــاج الطاقـــة 
الشمســـية حتـــى نســـتطيع الوصول إلـــى النجاح المبهـــر الذي وصلت 

إليـــه ألمانيـــا في هـــذا المجال؟
فـــي ألمانيـــا مشـــاركة الشـــعب فـــي هـــذا المشـــروع كان أهـــم اســـباب 
النجاح، فالدولة األلمانية أطلقت مشـــروع يمكن ترجمته »ُتغّذي الشـــبكة 
بالطاقـــة الشمســـية، تأخـــذ نقـــوًدا«، وهـــذا كان بـــدء توعيـــة المواطنيـــن 
بأهميـــة الطاقـــة المتجـــددة، ومـــن خـــالل هذا المشـــروع اســـتطاعت الدولة 

نشـــر ثقافـــة هـــذا المجال.
من خالل هذا المشـــروع حصل المواطنيين على بيانات الشـــركات 
المتخصصـــة فـــي الطاقـــة الشمســـية عبـــر اإلنترنـــت، ويختـــارون مـــا بين 
العـــروض المتاحـــة، ثـــم يقـــوم المواطـــن بطلـــب تمويـــل من البنك إلنشـــاء 
ألـــواح الطاقـــة الشمســـية فـــوق ســـطح بيته إلنتـــاج الطاقه التـــي يغّذي بها 
شـــبكة الحكومـــة، وذلـــك بضمـــان المشـــروع فقـــط، ويحصـــل المواطن من 
أول يـــوم علـــى مقابـــل مـــادي كبير دون أّية تكاليـــف، ويحصل البنك منه 
علـــى نســـبة لمـــدة 8 إلـــى 10 ســـنوات، حتـــى يغطـــي تكاليـــف المشـــروع 
الـــذي يســـتمر التعاقـــد معـــه لمـــدة عشـــرين عاًمـــا. وهـــذا المشـــروع حصل 
علـــى إقبـــال كبيـــر مـــن ِقَبـــل المنـــازل والشـــركات والمـــدارس والمكاتـــب 
والمؤسســـات، ومن خالل تغذية الشـــبكة الرئيســـية بالطاقة، حيث وصل 
اليـــوم عـــدد المشـــروعات المغطـــاة بلوحـــات الطاقـــة الشمســـية فـــي ألمانيا 

إلـــى 1٬650٬000 مشـــروع.

رغـــم ســـفركم وإنشـــاء شـــركتكم وابتكاراتكـــم خـــارج مصـــر، ورغم 
النجـــاج الباهـــر الـــذي حصلتم عليه، يســـعدني جـــًدا أن أرى ارتباطكم 
بوطننـــا الغالـــي مصـــر، واهتمامكم بتنفيـــذ مشـــروعاتكم وإنجازتكم بها 
لتفيـــد بادنـــا. كيـــف تـــرى إمكانية توليـــد الطاقة الجديـــدة فيى مصر، 

وهل الشـــخص البســـيط يســـتطيع التعامل مـــع تكلفتها؟
في حالة ملكية المواطن المصري لبيت أو محل تجاري له ســـطح 
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الواضحـــة أن الوجـــود اإلنســـاني بـــدون هللا تشـــتُّت 
وضياع )أنفق كل معيشـــته بعيش مســـرف(، جوع 
وعطـــش )مـــن يشـــرب مـــن هـــذا المـــاء يعطـــش(، 
ظـــالم وتوهـــان )المولـــود أعمـــى(، وفـــي النهايـــة 
مـــوت )لعـــازر(؛ ألنـــه كيـــف لإلنســـان أن يحقـــق 
وجـــوده دون أن يفهـــم عظمـــة الكيـــان اإلنســـاني؟ 
فهـــو خليقـــة هللا العاقلـــة، مخلـــوق بحســـب الصورة 
والمثال. وكيف يمكن أن يدرك قيمة وجوده، دون 
أن يعـــي رســـالته ومســـئوليته تجاه العالـــم والخليقة 
بـــكل مكوناتهـــا؟ وال يمكن لإلنســـان أن يعي هدف 
الوجـــود اإلنســـاني بـــدون اإليمان بالوجـــود األبدي 
والحيـــاة التـــي ال تنتهي. فتحقيق الوجود يكون من 
خـــالل معرفـــة األصل )من أنا؟(، وإدراك الرســـالة 
)لمـــاذا أنـــا موجـــود؟(، وضمـــان النهايـــة )إلى أين 
المصيـــر؟(. وهـــذا ال يتحقـــق إاّل بـــاهلل والحياة في 
محضره. ولذلك ســـيبقى هللا دائَما أبًدا في ضمير 
اإلنســـانية، هـــو البدايـــة والنهاية، الهـــدف والغاية، 
الحقيقيـــة  الحيـــاة  وســـتظل  والقيمـــة.  المعنـــى 
هـــي فقـــط فـــي »حضـــن اآلب«، فـــي محضـــره، 
وبقربـــه. هـــذا الحضـــن األبـــوي الذي ُوهـــب لنا في 
المســـيح يســـوع وبعمل الروح القدس في كنيســـته. 
فالمســـيحية تعلمنـــا أن الحيـــاة ال تتحقـــق باالنعزال 
واالســـتقالل، ولكـــن باالتصـــال واالتحـــاد. نحن ال 
نحيـــا حينمـــا نكـــون وحدنا ولكن بقدر ما نكون مع 
بعضنـــا، وفـــي شـــركة روحيـــة )الكنيســـة(، كأوالد 

فـــي محضـــر وحضـــن أبينا الســـماوي.

كان االختبـــاء خلف 
نتائـــج  أول  هـــو  الشـــجرة 
وعالمـــات الســـقوط. فـــآدم 
اســـتمع لصـــوت هللا ولكنه 
لـــم يرد أن يلتقـــي به. أراد 
أن يكـــون حيـــث ال يمكـــن هلل أن يـــراه أو يالحظه، 
هـــو هللا  يـــرى  أن  يمكـــن  باألحـــرى حيـــث ال  أو 
أو يتحـــدث معـــه. أراد أن يختبـــئ خلـــف شـــجرة 
االســـتقاللية، وأن ينـــزوي وراء أوراق االنعزاليـــة، 
بعد أن كان عرياًنا ومنفتًحا، ال يخشـــي شـــيًئا وال 
ُيخفـــي أمًرا. لقـــد اختار آدم الكورة البعيدة، منزوًيا 
ومنحصـــًرا فـــي ذاتـــه، وانفصـــل كيانًيـــا عـــن هللا. 
لذلـــك خروجـــه مـــن جنـــة عـــدن )انفصالـــه مكانًيا( 
لـــم يكـــن ســـوى إعـــالن عـــن اختيـــاره الُمســـبق فـــي 
أن يحيـــا مســـتقاًل عـــن هللا )االنفصـــال الكيانـــي(. 
مشـــكلة اإلنسان قديًما، في تلك الفكرة الشيطانية؛ 
يحقـــق وجـــوده  أن  يمكـــن  اإلنســـان ال  أن  وهـــي 
إال باســـتقالله عـــن خالقـــه. وهـــذه ازمـــة اإلنســـان 
المعاصـــر اآلن، فهـــو يعتقـــد أن هللا يهـــّدد وجوده، 
ويحـــّد حريته، ويســـلبه ســـلطته. لذلـــك كان طبيعًيا 
االنفصـــال،  ثـــم  واالختبـــاء،  االنـــزوء  يتبّنـــى  أن 
والـــذي يـــؤدي فـــي أغلـــب األحيـــان إلـــى الرفـــض 
واإلنـــكار. وقـــد اتخـــذ هذا األمر أشـــكااًل عدة عبر 

التاريـــخ اإلنســـاني، فهنـــاك مـــن أنكـــر وجـــوده هللا 
فكرًيـــا )اإللحـــاد القديـــم(، والبعـــض اآلخـــر تعّمـــد 
رفضـــه كيانًيـــا )االلحـــاد المعاصـــر(، وهنـــاك مـــن 
لـــم يضـــع هللا فـــي حســـاباته وال أعطـــى اهتماًمـــا 
لمـــاذا  تهمـــه،  ال  فالقضيـــة  أدري(،  )ال  لوجـــوده 
يشـــغل فكره بها )وهذا هو الشـــائع اآلن في ســـائر 
البـــالد الغربيـــة(؟. وهناك مـــن تعامل مع هللا على 
أنـــه مجـــرد فكـــرة، واآلخـــر اعتبـــر هللا مجـــرد قـــوة 
)فجـــّرد اإليمـــان مـــن قوتـــه، والعبادة مـــن فرحها(. 
واألخطـــر أن هنـــاك مـــن خلـــق وصّمم لنفســـه إلًها 
علـــى شـــاكلة أفـــكاره وخلفيـــة آرائـــه )الصنمية(... 
حًقا لقد نجح الشـــيطان في تشـــويه الصوره اإللهية 
فـــي ذهن اإلنســـان، فـــكان االختبـــاء والهروب في 
الكـــورة البعيـــدة هـــو الحـــل )هكذا توّهم اإلنســـان(. 
كان االبن الضال يعيش في عائلة، وتحت 
رعايـــة أبيـــه )أب وأخ وبيـــت...(، ولكنـــه أراد أن 
يكـــون مســـتقاًل، أراد أن يحقـــق وجـــوده بانعزالـــه، 
فبـــدأ بإخـــراج أبيـــه وأخيـــه مـــن قلبـــه، ثـــم بعـــد ذلك 
مـــن أمـــام عينيـــه وذهب ليحيا بعيـــًدا، وحيًدا بدون 
عائلته. والســـؤال المصيري: كيف يمكن لإلنســـان 
أن يحقـــق وجـــوده؟ هـــل حًقا بانفصالـــه عن خالقه 
لإلنســـان  يضمـــن  هـــذا  وهـــل  خليقتـــه؟  واعتـــزال 
ذلـــك الوجـــود الـــذي ُيســـعده ويرضيـــه؟.. الحقيقـــة 
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اإلحتفـــال  بمناســـبة 
بمئوية ثورة سنة 1919م، 
الوطنـــي  الزعيـــم  نتذكـــر 
ســـعد باشـــا زغلـــول. ذلـــك 
عهـــد  فـــي  الـــذي  الرجـــل 
نظارتـــه لنظـــارة )وزارة( المعـــارف العمومية )التربية 
والتعليـــم( فـــي الفتـــرة مـــن 28 أكتوبـــر 1906 إلـــى 
23 فبرايـــر 1910م، وفـــي عهـــد نظارة دولة رئيس 
مجلـــس النظـــار )الـــوزراء(  مصطفـــي فهمـــي باشـــا 
)للمـــرة الثالثـــة( فـــي الفترة مـــن 12 نوفمبر 1895م 
إلى 11 نوفمبر 1908م. كّون ســـعد باشـــا مجلًســـا 
أعلـــى للمعـــارف مؤلًفـــا مـــن أفضـــل علمـــاء الدولـــة 
وأنبغهـــم وأنبلهـــم، ومـــن ضمـــن هـــؤالء كان مرقـــص 
بـــك ســـميكه الـــذي كان عضـــًوا في المجلـــس المّلي 
ورئيـــس لجنـــة المـــدارس القبطية. ولما بلغ لســـيادته 
دينهـــم  ُيدّرســـوا  أن  واليهـــود  المســـيحين  اشـــتياق 
ألوالدهـــم بالمـــدارس األميريـــة )الحكوميـــة(، ســـواء 
عـــن طريـــق المطالبة بذلك في جرائدهم التى كانت 
تصـــدر آنـــذك، أو عن طريـــق أعيانهم المقربين من 
الساســـة وأولـــي األمـــور بالبـــالد. فبذل ســـعد زغلول 
باشـــا ُجهـــًدا حسيًســـا حتـــى اســـتطاع أن يســـتصدر 
أمـــًرا مـــن مجلـــس النظـــار يقضـــي بتعليـــم الديانـــة 
األمـــر  وكذلـــك  المســـيحيين  للتالميـــذ  النصرانيـــة 
االبتدائيـــة،  األميريـــة  بالمـــدارس  لليهـــود،  بالنســـبة 

للمـــرة األولـــى فـــي التاريخ، وذلك في جلســـة مجلس 
النظـــار )الـــوزراء( بتاريـــخ 7 أبريـــل ســـنة 1907م، 
بشـــرط أن ال ينقص عددهم عن 15 تلميًذا للديانة 
الواحدة بالمدرســـة الواحدة. وأن يكون التدريس لهم 
بمعرفـــة مـــن يديـــن بدينهـــم مـــن مدرســـي المدرســـة 
إن ُوِجـــد، وإاّل فبمعرفـــة أشـــخاص مـــن المشـــتغلين 
بالديـــن ويكـــون انتخابهـــم بمعرفـــة رؤســـاء الديانـــة 
التابعيـــن لهـــا. ومـــن ثم أصدر قداســـة البابا كيرلس 
بابـــه 1624ش  فـــي  بطريركًيـــا  منشـــوًرا  الخامـــس 
الموافق أكتوبر 1907م، أواًل لتهنئة أبناء الكنيســـة 
بمناســـبة حصولهـــم علـــى هـــذه الِمّنـــة التـــى طالمـــا 

تاقـــت إليهـــا النفـــوس...، ثانًيـــا يحثهـــم 
علـــى اغتنـــام هذه الفرصـــة وأن يقدموا 
لنظـــار مدارســـهم طلًبـــا ُيصّرحـــون فيه 
وبالتالـــي  ديانتهـــم...  لتعلـــم  برغبتهـــم 
عندمـــا وصلت الطلبات لقداســـة البابا 
نظـــر فـــي ترتيـــب المعلميـــن الالزميـــن 
وتقريـــر المـــواد )المناهـــج( التـــى يلـــزم 
تدريســـها... ومـــن هـــذا المنشـــور نفهم 
بالمـــداس  الديـــن  تدريـــس  أمـــر  أن 
مجلـــس  مـــن  اعتمـــاده  بعـــد  األميريـــة 
النظـــار )الـــوزراء(، صـــار ملقـــى على 
عاتق الكنيســـة، ســـواء من جهة توفير 
بهـــذه  للقيـــام  الُمناســـبين  المدرســـين 

المهمـــة أو مـــن جهـــة إعـــداد الكتـــب أو المناهـــج. 
وبالفعـــل انهالـــت الطلبـــات مـــن المـــدارس المتنوعة 
َثـــّم أعـــدت  الديـــن المســـيحي بهـــا، ومـــن  لتدريـــس 
البطريركيـــة الئحـــة باســـماء مدرســـي الديـــن وكان 
معظمهم من خريجي المدرسة اإلكليريكية القبطية، 
لتعتمدهـــا لجنـــة المدارس العمومية بالقاهرة، وكانت 
هـــذه هـــى المجموعـــة األولى الذين عينتهـــم اللجنة: 
1- الشـــماس رياض بولس لمدرســـة باب الشـــعرية 
 -2 بعـــد(.  فيمـــا  بالمنصـــورة  ميخائيـــل  )القـــس 
الشـــماس سعد أبو الســـعد لمدرسة النحاسين )القس 
بولـــس بكنيســـة العـــذراء بحـــارة زويلـــة فيمـــا بعـــد(. 
3- الشـــماس جرجـــس فـــرج هللا لمدرســـة الجيـــزة. 
4- الشـــماس جوهر عطيه لمدرســـة ســـوهاج. 5- 
القمـــص عبـــد المســـيح لمدرســـة أســـيوط. 6- القس 

ديمتريـــوس يوســـف لمدرســـة بورســـعيد.

سعد زغلول باشا مرقس سميكة باشا
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