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+ أربعـــة أشـــياء ضروريــــــــة 
من أجــــــــــل النجـــــــــــاح: العمـــــــــل / 
الصــــــــالة / التفكيــــــــــر / اإليمـــــان.

+ كل طفـــل فنان، المشـــكلة كيف تظل 
فناًنـــا عندما تكبر )بابلو بيكاســـو(.

+ الرجل بصراحته في القول وإخالصه 
في العمل )سعد زغلول(.

+ الَشــــعر األبيـــــــــض فــــــي رأس والــــــدك 
يحكـــي لـــك قصـــة النعيـــم الـــذي أنـــت فيـــه، 
واالنحنـــاء الـــذي فـــي ظهره يحكي لك ســـبب 

اســـتقامة حياتـــك )جـــورج برنارد شـــو(.

+ ال أشعر بالوحـــــدة أبًدا عندمــــــا أكـون 
مستمتًعا بوقتي.

+ تذكر أنك بالمســـيح تمتلك كل شـــيء 
)القديس أوغسطينوس(.

+ ال تثـــق فـــي طيبتي كثيًرا، فأنا ســـيء 
عندمـــا يؤلمني قلبي.

+ مـــــــــــــن حسنــــــــــات النـــــــــــــاس أنهــــــم ال 
يســـتطيعون إخفاء سّيئاتهـــــــم طوياًل. )جبران 

خليـــل جبران(.

+ الناس الذين يعرفـــون القليل يتحدثون 
كثيـــًرا، أما الذين يعرفـــون الكثير ال يتحدثون 

إاّل قلياًل )جان جاك روســـو(.

+ المزعجون في أسرة عادة ما يكونون 
األذكياء أو الحمقى )جورج إليوت(.

+ القلب النقـــــــــــي يستطيــــــــــع أن يحـــــــــب 
األعـــداء كاألصدقاء.

+ أكثـــر النـــاس كذًبـــا من كثـــر الحديث 
عن نفســـه )برنارد شـــو(.

+ غالًبا ما يحّقـــــق المـرء كل ما يتمناه، 
ولكن ليس في الوقت المناسب.

+ الفشـــل ليـــس ســـوى فرصـــة لتجربـــة 
طريـــق آخـــر ناجـــح )هنـــري فـــورد(.

+ أربعـــــــــــــــــة ال تكــــــــــــن قاســـًيا معهـــــــــــــم 
أبـــًدا: المـــرأة / الطفـــل / الخـــادم / ومـــن أتاك 

معتـــذًرا )شكســـبير(.

+ كيـــف يكـــون اإلنســـــــــــــان فقيًرا وهناك 
مـــن يحبه )أوســـكار َويلد(.

+ السماء مفتوحـــــة تقبل كل الدعــــــــوات 
بكل اللغات.

+ إنـــــــه السفـــــــــر.. يتركــــك صامًتا ثــــــــــم 
يحولـــك إلى قّصاص )ابن بطوطة(.

+ اختـــــــــــر لقلبـــــــــــــك مــــــــــــا يليـــــــــــق بــــــــــه 
)محمود درويش(.

+ احفظ لسانك ليسكــــــــن فــــــــــي قلبـــــــــــك 
خوف ا هلل )القديس موســـى القوي(.

+ االحتـــرام ال يـــدل علـــى الحـــب، إنمـــا 
يـــدل علـــى ُحســـن التربيـــة. احتـــرم حتـــى لـــو 

لـــم تحب.

+ اإلنســـان الـــذي تتحكـــم بـــه العواطف 
ال يـــرى إال جانًبـــا واحـــًدا مـــن الموقـــف.

+ ال تلـــم زوجتـــك علـــى رداءة ذوقهـــا، 
فهـــي التـــي اختارتـــك يوًمـــا.

+ غاية الحرب هي السلم )أرسطو(.

+ كلنـــا نرتكـــب األخطـــاء فـــال تتصرف 
وكأنـــك أفضـــل مـــن غيرك.

+ الـــكالم نوعـــان: كالم فـــارغ، وكالم 
مليـــان بـــكالم فـــارغ.

+ ال تضحـــك كثيـــًرا ألن كثـــرة الضحك 
ُتميـــت مخافـــة هللا )البابا كيرلس الســـادس(.

+ تكره األنثـــــــــــــــى الكــــــــــــــذب، ويكــــــــــــــره 
الرجـــــــــــل الخيانــــــــــة، كالهما يكـــــــــــره ما يتقنه 

جيًدا )نيتشـــه(.

+ القائد الحقيقي من يتـــــرك 
خلفـــه مصابيـــح تضـــيء الطريـــق 

لمـــن بعده.

+ أعـــذب النــــــــــاس من يمـــر في حياتك 
ويتـــرك خلفه ذكـــرى جميلة.

+ هنـــــــــــاك عالقـــة عشـــــــــــق قويـــة بيـــن 
المـــرأة الجميلة والحــــــــظ الســــــــــــيء )جبـــــــــــران 

خليـــل جبـــران(.

+ إذا ُطِعنـــت مـــن الخلـــف، فاعلـــم أنك 
فـــي المقدمة.

+ ال يمكـــن لمعاهـــدة أن تـــدوم إال إذا 
انتصـــر الطرفـــان )جيمـــي كارتـــر(.

+ المواقف هـــــي خريــــــــــــف العالقــــــــــات، 
يتســــــاقـــــــــــــــط منهــــــــــــــــا الُمزيَّفــــــــــــــون كـــــــــأوراق 

)فولتير(. الشجر 

+ مـــن األفضـــل أن ُتقـــاس الرحلة بعدد 
األصدقـــاء ال باألميال.

+ إذا أردت أن تعيـــش حيـــاة ســـعيدة، 
اربطهـــا بهـــدف وليـــس بأشـــخاص أو أشـــياء 

)ألبـــرت أينشـــتين(. 

مهمـــا  لـــة  الُمفضَّ بأشـــيائك  اســـتمتع   +
كانـــت تافهـــة للغير، فأنت غير ُمجَبر بشـــرح 

مـــا تحب.

+ يجـــب أن تمنـــع ثالثـــة أشيـــــــــــاء مـــن 
التحكم فـــــــــي حياتــــــــــك: المــــــــــال، والنـــــــــاس، 

والذكريـــات الســـيئة )وليم شكســـبير(.

+ هنـــاك مـــن يهديـــك الحـــب دون أن 
تهديه شـــيًئا، وهناك من يهديك األلم بعد أن 

تهديـــه كل شـــيء )أحمـــد زويل(.

+ إذا مـــات رجـــل مـــن شــــــــدة الجـــوع، 
فهـــذا يرجـــــــــع إلـــى أن رجـــاًل آخـــــــــر مات في 

نفـــــــــس اللحظـــة مـــن فـــرط الشـــبع.
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بـــوادي النطـــرون، ســـفراء عـــدد مـــن الـــدول اآلســـيوية، والذيـــن 
كانـــوا فـــي زيـــارة ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي وديـــر القديـــس أنبا 
مقـــار ببريـــة شـــيهيت. كان قداســـة البابـــا قد التقى في وقت ســـابق 

بمجموعـــة الســـفراء ذاتهـــا بالســـفارة اليابانيـــة بالقاهـــرة.

وأعضاء »اهليئة الوطنية لالنتخابات«
بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل  كمـــا 
المرقســـية بالعباســـية، يـــوم االثنيـــن ١٦ أبريـــل ٢٠١٨م، أعضـــاء 
المستشـــار  برئاســـة  لالنتخابـــات  الوطنيـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 
الشـــين إبراهيـــم نائـــب رئيـــس محكمـــة النقـــض ورئيـــس الهيئـــة. 

ويسلم جائزة ابلابا شنوده 
للسفري املجري وامللحق اثلقايف اإليطايل

يـــوم  مســـاء  األرثوذكســـي  القبطـــي  الثقافـــي  المركـــز  نظـــم 
الخميـــس ١٩ أبريـــل ٢٠١٨م، احتفاليـــة منـــح جائزة البابا شـــنوده 
يمنحهـــا  والتـــي  ٢٠١٨م،  لعـــام  والتعاطـــف«  »الحكمـــة  الثالـــث 

المركـــز ســـنوًيا لبعـــض الشـــخصيات العالميـــة.
كان علـــى رأس الحضـــور قداســـة البابـــا إلـــى جانـــب لفيـــف 
مـــن الـــوزراء والســـفراء والشـــخصيات العامـــة. بـــدأ الحفـــل بكلمة 
لنيافة األنبا إرميا رحب خاللها بقداســـة البابا مشـــيًرا إلى حرص 
قداســـته الدائـــم علـــى حضـــور االحتفاليـــة. وقـــد أعلـــن نيافـــة األنبا 
إرميـــا أنـــه بعـــد إجمـــاع المجلـــس االستشـــاري للمركـــز واعتمـــاد 
قداســـة البابـــا، تـــم اختيـــار كٍل مـــن الســـفير الدكتـــور بيتـــر كيفـــك 
ســـفير المجـــر بالقاهـــرة، والدكتـــور باولـــو ســـاباتيني المستشـــار 
الثقافـــي لســـفارة إيطاليا بالقاهرة ومديـــر المعهد الثقافي اإليطالي، 
للحصول على الجائزة. وقد قان قداسة البابا بتسليمهما الجائزة.

ويستقبل وفًدا من الرهبنة الكرملية
اســـتقبل قداســـة البابـــا وفـــًدا زائـــًرا مـــن الرهبـــان الكرمليين 
يـــوم الخميـــس ١٩ أبريـــل ٢٠١٨م، بالمقـــر البابـــوي بالعباســـية، 
حيـــث قـــام وفـــد الرهبـــان الكاثوليـــك بدعوة قداســـته لزيارة كنيســـة 

ســـانت تريـــزا التـــي يخدمونهـــا فـــي منطقـــة شـــبرا مصر.
والرهبنـــة الكرمليـــة )نســـبة إلـــى جبـــل الكرمـــل بلبنـــان( بدأت 
كرهبنة نسكية واقتصرت على النساء وكانت تحمل اسم »رهبنة 
ســـيدات الكرمـــل« ثـــم قبلـــت رهبـــان مـــن الرجـــال، لكـــن قوانينهـــا 

لـــت لتجمـــع حالًيـــا بين النســـك الرهباني وخدمـــة المجتمع. ُعدِّ

وانلائب الفيدرايل بللچياك
اســـتقبل قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية يـــوم الجمعـــة ٢٠ أبريـــل ٢٠١٨م، المستشـــار فريدريك 
فـــان ليو النائب الفيدرالي لمملكـــة بلچيكا، في إطار الزيارة التي 

قـــام بها األخيـــر للقاهرة.

قداسة ابلابا يستقبل
رئيس مجهورية الربتغال

بابـــا  الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
األســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، ظهـــر يـــوم الجمعـــة 
١٣ أبريـــل ٢٠١٨م، الرئيـــس البرتغالي مارســـيلو دي ســـوزا، 
بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية. وشـــارك قداسته 
فـــي اســـتقبال الضيـــف الكريـــم أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا يوليوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامة 
شـــبرا  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  مـــكاري  واالجتماعيـــة، واألنبـــا 
الجنوبيـــة، واألنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة 
والهجانة وشـــرق مدينة نصر، والقمص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق، 
والقـــس أمونيوس عادل ســـكرتيرا قداســـة البابـــا، والقس بولس 
حليم المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة القبطيـــة، والدكتور هاني 
كميـــل رئيـــس الديـــوان البابـــوي، والســـيدة بربـــارة ســـليمان مدير 

المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات والعالقـــات.
وقـــد انعقـــدت بيـــن قداســـة البابـــا ورئيـــس البرتغـــال جلســـة 
ثنائيـــة، أعقبتهـــا جلســـة عامـــة في المقـــر البابـــوي، حضرها الوفد 
فـــي  المشـــارك  الكنســـي  والوفـــد  البرتغالـــي،  للرئيـــس  المرافـــق 

اســـتقبال ضيـــف مصـــر.
وقد أعرب قداسة البابا عن سعادته بلقاء الرئيس البرتغالى 
بالمقر البابوي بالعباســـية، الفًتا إلى أنه شـــخص مثقف ومتحضر 

ويعلم الكثير عن الحضارة المصرية القديمة.
وقال البابا في تصريحات للصحفيين عقب استقباله الرئيس 
البرتغالـــي، إن الحـــوار دار حول األجواء اإليجابية التي تشـــهدها 
مصـــر فـــي ظـــل قيـــادة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، وأنه خالل 
الفتـــرة الماضيـــة شـــهد دخـــول البرلمـــان المصـــري ٣٩ نائًبـــا مـــن 
األقبـــاط، إلـــى جانـــب إنشـــاء كاتدرائيـــة ميـــالد المســـيح بالعاصمـــة 

اإلداريـــة الجديدة.
وأضـــاف قداســـته أن الرئيـــس البرتغالـــي وّجـــه لـــه الدعـــوة 
لزيـــارة بـــالده خـــالل الفتـــرة القادمـــة، كمـــا تمـــت دعوتـــه لزيـــارة 
مصـــر مـــرة أخـــرى للقيام بجولة في األديرة القبطية، مشـــيًرا إلى 
أن الرئيـــس البرتغالـــي قـــدم العـــزاء في شـــهداء الكنيســـة والوطن.

ونـــوه قداســـة البابـــا تواضـــروس إلـــى أن حـــرص الرؤســـاء 
والملـــوك وقـــادة الـــدول علـــى زيـــارة الكاتدرائيـــة واألزهر يعكس 

الـــروح الطيبـــة والســـمحة التـــي تجمـــع المصرييـــن.
وقـــد اصطحـــب قداســـة البابـــا واآلبـــاء الحاضـــرون، الرئيـــس 
البرتغالـــي ومرافقـــوه لزيـــارة الكنيســـة البطرســـية، حيـــث وضـــع 
فخامـــة الرئيـــس باقـــة مـــن الـــورود علـــى اللوحـــة التذكاريـــة التـــي 

تخّلـــد الشـــهداء بالكنيســـة. 

قداسة ابلابا يستقبل 
سفراء ادلول اآلسيوية

اســـتقبل قداســـة البابـــا يـــوم االثنيـــن ١٦ أبريـــل ٢٠١٨م، 
بمركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي 
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حمافظ جنوب سيناء يزور الاكتدرائية
استقبل قداسة البابا يوم الثالثاء ٢٤ أبريل ٢٠١٨م، اللواء 
خالـــد فوده محافظ جنوب ســـيناء فـــي المقر البابـــوي بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية. حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبـــا أبوللـــو أســـقف 
ســـيناء الجنوبيـــة والقـــس آنجيلوس إســـحق، والقـــس أمونيوس 

عادل ســـكرتيرا قداســـة البابا.

قداسة ابلابا يستقبل نيافة األنبا باخوم
وجممع كهنة إيبارشية طما

فـــي صبـــاح يـــوم االثنيـــن ٢٤ ابريـــل ٢٠١٨، اجتمع قداســـة 
البابـــا مـــع مجمـــع كهنـــة إيبارشـــية طمـــا، بحضـــور نيافـــة األنبـــا 
باخـــوم أســـقف ســـوهاج وتوابعهـــا، المشـــرف علي إيبارشـــية طما 
بعـــد نياحـــة أســـقفها.  بـــدأ اللقـــاء بالصـــالة، ثـــم ألقـــى عليهم قداســـة 
البابـــا كلمـــة روحيـــة عـــن أن أمانـــة الكاهـــن ونقاوتـــه وتعبـــه تقـــوم 
علـــي وصايـــا المحبـــة والفـــرح والســـالم . ثم تناقش مـــع الحضور 
فـــي الصفـــات التي يطلبونها في األســـقف الذي ســـيختاره هللا لهم، 
وقـــد قدمـــوا تفويًضا لقداســـة البابا الختيار أســـقًفا لهـــم، وطلب هو 
منهـــم الصـــالة والبعـــد عن الهوى الشـــخصي حتـــى يقيم لهم الرب 

راعًيـــا صالًحـــا وأًبـــا مدبـــًرا ومعلًما مشـــهوًدا له. 

مئوية مدارس األحد
عرض لربنامج »اقرأ كتابك«

هذا البرنامج من إصدار دار الكتاب المقدس بمصر ألنه نظًرا:
١- ارتفـــاع نســـبة األمييـــن بمصـــر. واألخطـــر أن األطفـــال 
ضعيفي المســـتوى في القراءة والكتابة تصل نســـبتهم بالقرى من 

٨٠-٩5% والمـــدن تتـــراوح مـــا بين ٣5-٦5%.
فـــي  األحـــد  مـــدارس  بخدمـــة  األطفـــال  مواظبـــة  نســـبة   -٢
االنتقـــال مـــن المرحلـــة االبتدائية إلى المرحلـــة اإلعدادية تنخفض 

إلـــى ٢5-٤٠% )بســـبب تمردهـــم علـــى الطريقـــة التلقينيـــة(.
٣- غالبيـــة أطفـــال كنيســـتنا القبطيـــة فـــي مـــدارس األحـــد ال 
يتعاملـــون علـــى االطـــالق مـــع النص الكتابي وتقتصـــر معلوماتهم 

علـــى الروايـــات التلقينيـــة مـــن خدامهم.
ولذلك يستهدف البرنامج خدمة فئتين:

البرنامـــج  يســـاعد  الخدمـــات  أســـقفية  مـــع  باالشـــتراك  أواًل: 
الدارســـين الذيـــن اجتـــازوا امتحـــان الدولـــة للحصـــول على شـــهادة 
محـــو األميـــة علـــى االســـتمرار فـــي التعلـــم وعـــدم االرتـــداد مـــرة 
أخـــرى لألميـــة. كمـــا نشـــارك فـــي خدمـــة لقـــاءات المتســـربات من 
التعليـــم. حيـــث يتـــم تدريب الخادات المحليات ليســـتمروا في تعليم 

الدارســـات فـــي بالدهـــن.
ثانًيـــا: يســـاعد البرنامـــج أطفـــال المرحلـــة من رابعـــة ابتدائي 
إلـــى ثالثـــة إعـــدادي فـــي تحســـين مســـتوى قراءاتهـــم وأيًضـــا فهـــم 

وتطبيـــق كلمـــة هللا فـــي حياتهـــم.
عشـــرة  جـــزء  كل  أجـــزاء.  خمســـة  مـــن  البرنامـــج  يتكـــون 
دروس، ثـــالث منهـــا عهـــد جديـــد تحـــوي أهـــم أحـــداث حياة الســـيد 
المســـيح ومعجزاته وبعض من أمثاله وأحداث الصلب والقيامة، 
والجـــزءان الرابـــع والخامـــس عن بعض شـــخصيات العهد القديم.

ويتبـــع البرنامـــج أســـلوب التعلـــم بالمشـــاركة – ليـــس التلقيني 
– حيث يســـتمع الدارســـون لقراءة بطيئة للنص الكتابي )مســـجلة 
علـــى جهـــاز MP3( أثنـــاء متابعتهـــم لقـــراءة النـــص، ثـــم يشـــارك 
بعضهـــم البعـــض بمســـاعدة الخـــادم فـــي نطـــق الكلمـــات الصعبـــة 
الملحنـــة ويســـتخرجون  للطريقـــة  يســـتمعون  ثـــم  النـــص  وقـــراءة 
الكلمـــات صعبـــة المعنـــى، ثـــم يتشـــاركون فـــي فهـــم معانيهـــا مـــن 
خـــالل تماريـــن وألعـــاب مختلفـــة. وأخيـــًرا مـــن خالل حـــوار نقدي 
وتحليلـــي حـــول صـــور تحـــوي مواقـــف وأخطـــاء تمـــر بهـــم فـــي 
حياتهم، يتشـــاركون في دراســـة سبب األخطاء وعالجها، يمكنهم 

الوصـــول إلـــى هـــدف ســـلوكي للـــدرس يحيـــون بـــه.
ويقـــوم بتنســـيق البرنامج ومتابعته األســـتاذ/ عماد ســـليم 

)01223998706(

لقاء خدام الصحة انلفسية وماكفحة اإلدمان

نظمـــت اللجنـــة المجمعية للصحة النفســـية ومكافحة اإلدمان، 
بديـــر الســـيدة العـــذراء بدرنكـــة، أســـيوط، يـــوم الســـبت ٢١ أبريـــل 
٢٠١٨م، أولـــى لقاءاتهـــا بمنطقة الصعيـــد تحت عنوان »أمراض 
نفوســـنا اشـــفها«، حضره حوالي ٣٠٠ شـــخص من ٢5 إيبارشية 
مـــن إيبارشـــيات الوجـــه القبلـــي، مـــن المهتميـــن بخدمـــة الصحـــة 
النفســـية ومكافحـــة اإلدمـــان مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام. تضمـــن 
برنامـــج اللقـــاء - الـــذي ركـــز علـــى خدمـــة الصحـــة النفســـية - 
محاضـــرات وحلقـــات نقاشـــية فـــي عـــدة موضوعات مثـــل: مبادئ 
ومفاهيـــم الصحـــة النفســـية. مـــا بيـــن المـــرض الروحـــي والمرض 
النفســـي. االضطرابات النفســـية. القلق: أعراضه، أســـبابه، كيفية 

الوقاية. المســـاندة، 
وقـــد ألقـــى نيافـــة األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط المحاضـــرة 
االفتتاحيـــة التـــي حملـــت نفـــس عنـــوان اللقـــاء. كمـــا تـــم عـــرض 
تجربـــة »بيـــت الخليقـــة الجديدة« المتخصص في عـــالج المدمنين 

والتابـــع إليبارشـــية أســـيوط.

مؤتمر خدام إخوة املسيح األصاغر

القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن  اســـتضاف ديـــر 
بســـوهاج يـــوم االثنيـــن ٢٣ أبريل ٢٠١٨م، المؤتمـــر الذي نظمته 
اللجنة المجمعية لخدمة إخوة المســـيح األصاغر وقطاع المالجئ 
ودور األيتام لآلباء الكهنة وخدام هذه الخدمة بإيبارشيات الوجه 
القبلي بعنوان »لو كنت ههنا«، حضر اللقاء صاحبا النيافة األنبا 
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مؤتمر املنسقني السنوي العام

تحـــت رعايـــة قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، 
وبحضور أصحاب النيافة: األنبا موســـى األســـقف العام للشباب، 
األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهرة وســـكرتير 
المجمـــع المقجـــس، واألنبا كاراس األســـقف العام للمحلة الكبرى؛ 
أقامـــت اللجنـــة المركزيـــة لمهرجـــان الكـــرازة مؤتمرهـــا الســـنوي 
لمنســـقي المهرجـــان مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام والخادمـــات مـــن 
كافـــة اإليبارشـــيات واألحيـــاء تحـــت شـــعار »كونـــوا مســـتعدين«، 
وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن ١٦-١٨ أبريل ٢٠١٨، ببيـــت مارمرقس 
بالعجمـــي، حضـــره مـــن المنســـقين ممثلـــو ٤5 إيبارشـــية وحيًّا من 

القاهـــرة واإلســـكندرية. ودارت موضوعـــات المؤتمـــر حـــول:
- دور المنســـق )نيافـــة األنبـــا موســـى(. - من الســـقوط... 
»متأصليـــن   - موســـى(.  األنبـــا  )نيافـــة  والقيامـــة  الفـــداء  إلـــى 
ومبنييـــن فيـــه...« )كـــو٢: 7( )نيافة األنبا رافائيل(. - العالقات 
األنبـــا كاراس(. -  اآلبـــاء والخـــدام والمخدوميـــن )نيافـــة  بيـــن 
حـــدث بالفعـــل )القـــس يوســـف ســـمير(. - مناقشـــة عمـــل لجـــان 
المهرجان: )األلحان والتســـبحة - الموســـيقى وكورال - المسرح 
- الرياضـــي - الكمبيوتـــر - الفئـــات الخاصـــة(. - نبـــذة عـــن 
مدرســـة المبدعيـــن والدورات التدريبيـــة الدائمة )القس آنجيلوس 
توفيـــق( - مجموعـــات العمل: فن إدارة الـــذات - إدارة الغضب 

واالنفعـــال - مهـــارة التغييـــر.. )القمـــص بـــوال نبيل(.
وانتهـــى المؤتمـــر بتوصيـــات ســـيتم العمـــل بهـــا خـــالل خطـــة 

عمـــل مهرجـــان الكـــرازة لعـــام ٢٠١٨ إن شـــاء هللا

لقاء حتضريي للجنة 
»مئوية مدارس األحد«

عقـــدت لجنـــة مئوية مدارس األحد لقاًء موســـًعا، يوم الســـبت 
١٤ أبريـــل ٢٠١٨م، لمنســـقي احتفاليـــات مئويـــة مـــدارس األحـــد 
بمقر مطرانية المعادي بكنيســـة مار جرجس بكوتســـيكا، حضره 
نيافة األنبا دانيال أســـقف المعادي ومقرر اللجنة، ومندوبو أربع 
عشـــرة منطقـــة تمثـــل عدًدا كبيـــًرا من اإليبارشـــيات والكنائس من 
مختلـــف أنحـــاء الكرازة. وقد تبادل الحاضرون اآلراء والخبرات 

فـــي الترتيبات الخاصـــة بفعاليات االحتفالية.

إشـــعياء أســـقف طهطا وجهينة ومقرر اللجنة، واألنبا أولوجيوس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبا شـــنوده. كانـــت اللجنـــة المجمعية ذاتها 
قـــد نظمـــت مؤتمـــًرا مماثـــاًل يومـــي ١٦ و١7 مـــن الشـــهر الجاري 
إليبارشـــيات الوجـــه البحـــري في دير المالك ميخائيـــل بالمنوفية.

السيمنار الـ٢٣ 
لكهنة إيبارشييت ابلحرية وبنها

ُأقيمـــت صبـــاح يـــوم االثنيـــن ١٦ أبريـــل ٢٠١٨م، بكرمـــة 
الثالـــث  الســـنوي  الســـيمنار  بدمنهـــور،  الرســـول  مارمرقـــس 
والعشـــرون لمجمعي كهنة إيبارشـــية البحيرة ومطروح والخمس 
المـــدن الغربية، وإيبارشـــية بنها وقويســـنا، تحـــت عنوان »الكاهن 
وحيـــاة العمـــق«، بحضـــور صاحبـــي النيافـــة األنبـــا باخوميـــوس 
الغربيـــة، واألنبـــا  مـــدن  البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس  مطـــران 
مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا. وبمشـــاركة نيافة األنبا بافلي 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزة والمشـــرف علـــى خدمـــة 

الشـــباب باألســـكندرية.

مؤتمر احلنطة والزوان
بإيبارشية املنيا وأبو قرقاص

بعنـــوان  مؤتمـــًرا  قرقـــاص  وأبـــو  المنيـــا  إيبارشـــية  أقامـــت 
»حنطـــة وزوان«، وذلـــك أيـــام الخميـــس والجمعة والســـبت ١٩-

٢١ أبريـــل ٢٠١٨. حاضـــر فـــي المؤتمر أصحـــاب النيافة: األنبا 
يوأنـــس أســـقف أســـيوط، واألنبـــا رافائيل األســـقف العـــام لكنائس 
وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبا اســـتفانوس 
أســـقف ببا والفشـــن، واألنبا مكاريوس األســـقف العام بالمنيا وأبو 
قرقـــاص، واألنبـــا دانيال أســـقف ورئيس دير األنبـــا بوال، وكذلك 
القمـــص عبد المســـيح بســـيط كاهن كنيســـة العـــذراء بمســـطرد. 
ُأقيـــم المؤتمـــر ببيـــت مـــار مينـــا للمؤتمـــرات فـــي أبوقـــر قـــاص، 
وشـــارك فيـــه ٩5 مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، وخمســـة آالف وخمســـمائة 

مـــن أفراد الشـــعب. 
الغـــث  بيـــن  التمييـــز  حـــول  المؤتمـــر  موضوعـــات  دارت 
والســـمين ســـواء مـــن جهـــة التعليـــم أو الفضائـــل أو الصداقـــات. 
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االحتفال بذكرى األربعني 
ملثلث الرمحات نيافة األنبا فام

ـــى ميخائيل« بأم  أقيـــم بالكاتدرائيـــة الجديدة بدير »القمص يسَّ
دومـــة - طمـــا، صبـــاح يـــوم الثالثـــاء ١7 أبريـــل ٢٠١٨م، قداس 
ذكـــرى األربعيـــن لنياحـــة مثلـــث الرحمـــات األنبـــا فـــام أســـقف 
إيبارشـــية طمـــا. صلـــى القـــداس أصحـــاب النيافـــة: األنبا لوكاس 
أســـقف أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، األنبـــا باخـــوم أســـقف 
ســـوهاج والنائب البابوي إليبارشـــية طما، واألنبا يوأنس أســـقف 
أســـيوط، واألنبـــا أولوجيوس أســـقف ورئيـــس دير القديـــس األنبا 
شـــنوده رئيس المتوحدين بســـوهاج. كما شـــارك في القداس أيًضا 
لفيـــف كبيـــر مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان والشمامســـة مـــن عـــدد 
مـــن اإليبارشـــيات واألديـــرة، وكذلـــك حوالـــي ٣٠٠٠ مـــن شـــعب 
اإليبارشـــية. وحضـــر القـــداس مـــن الســـادة النواب: اللـــواء صالح 
شـــوقي عقيل، وعـــدد من الشـــخصيات العامة ورجـــال األعمال.

رسامات كهنوتية 
بإيبارشية سيدين

قـــام نيافـــة األنبا دانييل أســـقف ســـيدني وتوابعها، صباح يوم 
األحـــد ١5 أبريـــل ٢٠١٨م، برســـامة كالًّ مـــن القـــس مكاريـــوس 
إبراهيم، والقس ســـوريال حنا، قمصين، وذلك بكنيســـة القديسين 

األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا بوال بمنطقة Guliford في ســـيدني.
كمـــا قـــام نيافتـــه يـــوم الخميـــس ١٩ أبريـــل ٢٠١٨م، بكنيســـة 
العذراء وأبي سيفين بمنطقة Rhodes بسيدني، بسيامة الدكتور 
نـــادر شماًســـا كامـــل بِاســـم دياُكـــن مرقوريوس وذلـــك للخدمة في 
آســـيا مـــع القمـــص يوحنـــا بســـطورس الكاهن بســـيدني والمســـئول 

عن الخدمة بآســـيا.
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا دانييل، والقمصيـــن الجديدين، 
والدياُكن الجديد، ومجمع اآلباء كهنة سيدني، وكل أفراد الشعب.

حفل موسييق لكورال 
سان كرييل القبطي بهونلدا

استضافت إيبارشية هولندا يوم السبت ٢١ أبريل ٢٠١٨م، 
بكنيســـة ســـانت فيرينـــا بمدينـــة Bussum كورال »ســـان كيريل« 
الـــذي قـــدم بمناســـبة عيـــد القيامـــة المجيد عرًضـــا تســـبيحًيا بعنوان 
األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  االحتفاليـــة  شـــهد  الخـــادم”.  »المســـيح 
أرســـاني أســـقف هولنـــدا، األنبـــا آنجيلوس أســـقف لنـــدن، واألنبا 
لوقـــا أســـقف جنـــوب فرنســـا والقطـــاع الفرنســـي مـــن سويســـرا. 
كمـــا حضـــر االحتفاليـــة 7٠٠ مـــن أصدقـــاء الكنيســـة فـــي المجتمع 
 Bussum الهولنـــدي وجامعـــة اليـــدن ومـــن جيـــران الكنيســـة فـــي

ومـــن األقباط.
وفريـــق الترنيـــم »ســـان كيريـــل« هـــو فريـــق أوروبـــي قبطي 
يضـــم ١5٠ مرنًمـــا ومرنمـــة مـــن الشـــباب مـــن كنائســـنا بإنجلتـــرا 
وفرنســـا وهولنـــدا، ويصحبـــه فريـــق عـــزف، يعـــزف الموســـيقي 
الشـــرقية يضـــم عازفيـــن مـــن مصـــر وألمانيـــا وهولنـــدا وفرنســـا 
الشـــرقية  الموســـيقى  باســـتخدام  يقـــدم عروضـــه  وهـــو  وإنجلتـــرا 

القبطيـــة التقليديـــة.

القمص مينا القمص مرقس 
بإيبارشية جرجا

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد ١5 أبريـــل ٢٠١٨م، القمـــص 
مينا القمص مرقس، كاهن كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين بالزواتنة 
البحريـــة بجرجـــا. ُوِلـــد فـــي ٢٠ يوليـــو ١٩5٤م، وســـيم كاهًنا بيد 
المتنيـــح األنبـــا مينـــا مطـــران جرجـــا الســـابق فـــي يوليـــو مـــن عـــام 
١٩٨٣م، وُرِســـم قمًصا في ســـبتمبر ١٩٨٤م. وقد ُأقيمت صالة 
تجنيـــزه بكنيســـته فـــي صبـــاح اليـــوم التالـــي بحضـــور نيافـــة األنبا 
مرقوريـــوس أســـقف إيبارشـــية جرجـــا ومجمـــع كهنة اإليبارشـــية 
وشـــعب الزواتنـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقوريوس، 

ولمجمـــع كهنـــة إيبارشـــية جرجا، وأســـرته وكل محبيه.

القس يعقوب يعقوب 
كاهن دير مار يوحنا بطمس

يعقـــوب  يعقـــوب  القـــس  الفاضـــل  األب  الـــرب  فـــي  رقـــد 
ســـوريال كاهـــن ديـــر القديـــس يوحنـــا الحبيـــب، بمنطقـــة بطمـــس، 
بطريـــق الســـويس. يبلـــغ األب الراحـــل ٦٨ ســـنة، حيـــث ُوِلـــد يوم 
الشـــهيد  بكنيســـة  مكـــرس  كشـــماس  خـــدم  أبريـــل ١٩5٠م،   ٢٦
العظيـــم مـــار جرجـــس بالقللـــي منذ عام ١٩٨7م ولمدة ١٦ ســـنة. 
ســـيم كاهًنـــا عاًمـــا بإيبارشـــية الشـــرقية فـــي ٢٣ مـــارس ٢٠١٢م، 
ثـــم ُكلِّـــف بالخدمـــة فـــي دير القديـــس يوحنا الحبيـــب، بطمس. وقد 
ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بديـــر بطمـــس يـــوم األحـــد ٢٢ أبريـــل 
٢٠١٨م، برئاســـة نيافـــة األنبا بطرس األســـقف العـــام ولفيف من 
اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان. خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا بطرس، 

وأســـرته وكل محبيه.

7
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أهنئكـــــــم يـــا إخوتـــي 
وأبنائي بعيـــــــــــد القيامـــــــــــة 
المجيـــد، وبنعمـــة القيامـــة التـــي وهبهـــا لنـــــــــا هللا، 

لنحيـــا حيـــاة أخـــرى فـــي األبديـــة الســـعيدة.
وبعـــــــــــد، أود أن أحدثكـــــــــم في هذا العــــــــــام 
المبـــارك عـــن جوهـــر المتعـــة فـــي العالـــم اآلخـــر 
بالقيامـــة وفـــي قـــول الكتـــــــــاب المقـــدس »مـــا لـــم 
يخطـــر  ولـــم  أذن،  بـــه  تســـمع  ولـــم  عيـــن،  تـــره 
علـــى بـــال إنســـان، مـــا أعـــّده هللا للذيـــن يحبونه« 
)١كـــو٩:٢(. ولهـــذا نصحنا الكتاب بقوله »غير 
ناظريـــن إلـــى األشـــياء التـــي تُـــرى، بل إلـــى التي 
ال تُـــرى«. ومـــا الـــذي لـــم تره عين وقـــد ُوِعدنا أن 

نتمتـــع بـــه فـــي األبدية؟
+       +       +

ِمن األشياء التي ال ُترى: األبدية:
نحـــن نســـمع عـــن األبديـــــــــــة، ونقرأ عنهــــــــــا 
فـــي وعـــــــــود هللا. ولكننـــا لـــم نـــَر األبديـــة، فـــكل 
شـــيء أمامنا إلى زوال، وحياتنا علــــــــــى األرض 

لهـــا نهاية.
فالـــذي ينظـــر باســـتمرار إلـــى األبدية، وإلى 
امتـــداد حياتـــه بعـــد المـــوت، يعمل لهـــذه األبدية، 
ويســـتعد لهـــا باســـتمرار، بالتوبـــة والعمل الصالح 
فـــي كل مـــكان ومـــع كل أحـــد.  ونشـــر الخيـــر 
والـــذي يفكـــر فـــي األبديـــة باســـتمرار، ال ينظـــر 
إلـــى هـــذا العالـــم الحاضـــر، وال يهتـــم بـــه، موقًنـــا 
بـــأن العالـــم يبيـــد وشـــهوته معـــه. كذلـــك ال يرّكز 

رغباتـــه فـــي المـــادة وال يشـــتهيها..
هـــو يعيـــش فـــي العالــــــــــم، ولكـــن العالــــــــــم 
ال يعيـــش فيـــه. كمـــا يمكنـــه أن يملك المـــــــــــادة، 
بـــل  تملكـــه،  أن  للمـــــــــــــادة  يسمــــــــــــح  ال  ولكـــن 

للخيـــر.. يســـتخدمها 
إن العالـــم والمـــادة مـــن األشـــياء التـــي ُترى، فهى 
لضياعـــه  ســـبب  يجعلهـــا  فـــال   – وقتيـــة  لذلـــك 
روحًيـــا. فقـــد قـــال الســـيد المســـيح »مـــاذا ينتفـــع 
لـــو ربـــح العالـــم كلـــه وخســـر نفســـه«  اإلنســـان 
)مـــت٦١: ٦٢(. ولهـــذا كل مـــا نفقـــده من العالم 
والمـــادة ال نحـــزن عليـــه، ألنه ســـوف ال يصحبنا 
فـــي اليـــوم األخيـــر، وال يكـــون معنا فـــي األبدية.

+    +    +
أيًضـــا ِمن األمور التـــي ال ُترى: المالئكة 

وأرواح األبرار:
إن المالئكـــة أرواح، وهـــم حولنـــا يروننـــا، 
وينقذوننـــا مـــن أخطـــار كثيـــرة. وعلـــى الرغـــم من 
وجودهـــم حولنـــا، فنحـــن ال نراهـــم بهـــذه العيـــون 
الماديـــة. ولكننا ســـنراهم بالشـــك بعـــد القيامة في 
األبديـــة الســـعيدة. وكذلـــك ســـنرى أرواح األبـــرار 

الذيـــن ســـبقونا إلى الســـماء.
بوجـــود  نؤمـــن  بالـــروح  فنحـــن  اآلن،  أّمـــا 
المالئكـــة، ونراهـــم باإليمـــان. ونســـتحي أن نفعل 
الخطيـــة فـــي حضرتهـــم، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا 

غيـــر مرئيـــة حالًيـــا...
+       +       +

ِمن األشياء التي ال ُترى أيًضا: الروح:
الــــــــروح ال تُـــرى، أّمـــا الجســـــــــــد فهـــو مـــن 
يحيـــا  الروحـــي،  فالشـــخص  لذلـــك  المرئيـــات. 

كان  وإن  الروحـــي.  وغذائهـــا  بروحـــه،  مهتًمـــا 
الجســـد لـــه غـــذاؤه المـــادي، فـــإن الـــروح تتغـــذى 
هللا  بمحبـــة  وتتغـــذى  والبـــر،  الفضيلـــة  بحيـــاة 
وبـــكالم  والتســـبيح،  وبالصـــالة  الخيـــر،  وبعمـــل 
هللا فـــي عمقـــه وروحانيته. واإلنســـان الـــذي يهتم 
الروحـــي وعلـــى  نمـــوه  علـــى  يحـــرص  بأبديتـــه، 
التدريبات الروحية النافعة له. ذلك ألن اهتمامه 
بروحـــه ومصيرهـــا األبدي يجعله يبذل كل جهده 
فـــي عمـــل مـــا يربطهـــا بـــاهلل ووصايـــاه فتكـــــــــــون 

مقدســـة لـــه.
وفـــي نفـــس الوقـــت يجعـــل روحه هـــى التي 
تقـــوده جســــــــــده، وال تخضــــــــــع أبًدا لغرائزه، بـــــــــل 
شـــهوات  مـــن  تتخلـــص  بـــكل حـــرص وتدقيـــق، 
الجســـد، ومـــن طياشـــة الحـــــــــــــواس، ومـــن شـــهوة 
فـــال يكـــــــــــون لهـــذه  العيـــن وتعظـــم المعيشـــــــــــة. 

المرئيـــات ســـلطان عليـــه..
+       +       +

+ كل متـــع الحياة األرضية من األشـــياء 
التـــي ُتـــرى، أمـــا متع األبديـــة فهى مـــا لم تره 

عيـــن، ولـــم يخطر على قلب إنســـان.
+ وهكـــذا فـــإن اآلبـــاء الُنّســـاك، قـــد نظـــروا 
إلـــى كل متـــع هـــذه الحياة، فإذا هـــى زائلة وفانية 
ال تســـتحق اهتمامهـــم، فارتفعـــوا فـــوق مســـتواها 
وفـــوق كل رغبـــة فيها، وماتوا عن العالم، وزهدوا 
كل متعـــه األرضيـــة، ناظريـــن إلـــى مـــا ســـوف 

يتمتعـــون بـــه بعـــد القيامة.
القديــــــــــس  يقـــول  المعنــــــــــى  هـــذا  وفـــي   +
أغســـطينوس »جلســـت علـــى قمـــة العالـــم، حينما 
أحسســـت فـــي نفســـي أنـــي ال أشـــتهي شـــيًئا وال 

أخـــاف شـــيًئا«.
+ وأكبـــــــــــر مثــــــــــال في االرتفـــــــــــاع عن كل 
المرئيـــات، وعـــن الحيـــاة األرضيـــة ذاتهـــا، مثـــال 
الشـــهداء، الذيـــن تقدمـــوا إلى المـــوت بفرح، غير 
فيـــه، ورافضيـــن  العالـــم وكل مـــا  إلـــى  ناظريـــن 
اإلغـــراءات التـــي ُعِرضـــت عليهـــم. ذلـــك ألنهـــم 
كانـــوا مركزيـــن كل أبصارهـــم وقلوبهـــم فـــي ما ال 

ُيـــرى فـــي الحيـــاة بعـــد الموت.
+   +   +

ِمــــــــــــــن األشيـــــــــــاء التـــــــــــي ال ُتـــــــــــرى 
أيًضـــا: المعنوَيات:

وأعنـــي بهـــا الُمُثل، القيم والمبادئ، والحق، 
والخيـــر، والبـــر.. وأيًضا اإليمان ألنه هو »الثقة 
بمـــا ُيرجـــى، واإليقـــان بأمـــور ال تُـــرى«، فالـــذي 
يعيـــش باإليمـــان، إنمـــا يعيـــش ناظـــًرا إلـــى مـــــــــا 

ُيرى. ال 
وهـــو حينمـــا يتطلـــع إلى الســـماء، ال ينظر 
فقـــط إلـــى هذا الغـــالف الجوي المحيط بنا، الذي 
تســـبح فيـــه الطائـــرات. وال إلى الفلـــك الذي توجد 
فيـــه الشـــمس واألجـــرام الســـماوية البعيـــدة، وإنمـــا 
إلـــى مـــا هـــو فـــوق ذلـــك بكثيـــر.. إلـــى الســـماء 
التـــي فيهـــا المالئكـــة وعـــرش هللا، والتـــي فيهـــا 
كل شـــئ يســـير حســـب مشـــيئة هللا، فـــال خطيـــة 
وال عصيـــان. وأيًضـــا الســـماء التـــي فيهـــا أرواح 

األبـــــــــــرار منتظريـــــــــــــــن يــــــــــوم القيامـــــــــــة، وبــــــــــدء 
األبدية.. الحيـــاة 

+       +       +
ُيـــرى،  + والذيـــن ينظـــرون إلـــى مـــا ال 
يتوجهـــون بقلوبهـــم وأفكارهم إلـــى هللا – جّلت 
قدرته – هللا الذي لـــــــــــم يــــــــــــره أحـــــــــــد قــــــط 

الهوته... فـــي 
إننـــا لـــم نـــر هللا، ألن عيوننـــــــــا هـــذه قاصرة 

عـــن رؤياه.
ولكننـــا رأينـــا قوتـــه وعجائبـــه، وعمـــل نعمتـــه فينا 
وهـــى  تُـــرى،  التـــي ال  يـــده  رأينـــا  وفـــي غيرنـــا. 
تتدخـــل فـــي مشـــاكلنا وتحلها. ورأينـــا كرمه الذي 
يفتـــح كـــوى الســـماء علينـــا، ويشـــبع كل حـــي من 
رضـــاه... ورأينـــا هللا كيـــف يقيـــم الحق، ويســـحق 

الباطـــل، وكيـــف يحكـــم المظلوميـــن..
أما المتعة الحقيقية بعشـــرة هللا في األبدية، 
فهـــذا مـــا لـــم نره بعـــد، ولكننـــا ننتظـــره باإليمان.. 
اإليمـــان بمـــا ال تـــره عيـــن ولـــم يخطــــــــــر علــــــــــى 

بابا إنســـان.
أمـــا كيف ســـنتمتع بعشـــرة هللا فـــي األبدية، 

ومـــا كنه تلك العشـــرة؟
فمـــن جهـــة هـــذا األمـــر مـــن الخيـــر لـــي أن 
أصمـــت. إن األبديـــة هـــى التـــي ســـتعلن لنـــا هذا 
األمـــر الـــذي غالًبـــا مـــــــــــا تعجـــز اللغــــــــــــة عـــــــــــن 

شـــرحه ووصفـــه..!
+    +    +

ومادامـــت األبديـــة بهذا الجمـــال الذي ال 
ُيوصـــف إًذا يجـــب علينـــا أن نســـتعد لها..

نســـتعد لهـــا بمحبتهـــا قبـــل أن نصـــل إليها. 
ونســـتعد لهـــا بعدم التعلـــق بالمرئيات واالنشـــغال 
بهـــا. حًقـــا إن القلـــب الـــذي يرتفع فـــوق المرئيات 
هـــو حصـــن منيـــع ال ينهـــدم. إنـــه مســـتوى فـــوق 

العالـــم وفـــوق المادة والجســـد..
فالـــذي يتعلـــق قلبـــه تماًمـــا بحـــب المرئيات 
وشـــهوة األمـــور التـــي فـــي العالـــم، هذا المســـكين 
الســـماء،  إلـــى  ويصعـــد  الجســـد  يتـــرك  حينمـــا 
أيجدهـــا غريبـــة عليـــه؟! أو يصـــاب باإلحبـــاط إذ 
ال يجـــد فيهـــا مـــا يشـــتهيه من متع الدنيـــا؟ أم تراه 
يســـأم الســـماء – إن كان قد وصل إليها – ويرى 

هـــذه الدنيـــا هـــى األفضل!!
لذلـــك يـــا إخوتـــي وأبنائـــي علينـــا أن نتدّرب 
مـــن اآلن علـــى محبة الســـمائيات ومحبة األمور 
التـــي ال تُـــرى. ونكنـــز لنـــا كنوًزا في الســـماء، إن 

ذهبنـــا إلى هنـــاك نجدها..
نعمـــل مـــا نســـتطيعه، ونطلب من نعمة هللا 
أن تكمـــل لنـــا مـــا ال نقدر عليه. ولنتمســـك بذلك 

السامي. الهدف 
وعلينـــا أن نصلـــي من أجل الحب والســـالم 
فـــي العالـــم كلـــه، وبخاصـــة فـــي فلســـطين ولبنان 
والعـــراق، وفي كل العالـــم العربي، وفي أفريقيا..

وكل عام وأنتم بخير،،،

مجلة الكرازة ٢٠ أبريل ٢٠٠7 - العددان ١٣-١٤
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من كتاب »مفتاح العهد الجديد« - الجزء األول

تحليل المعجزة:1- المكان: بحر الجليل / بحر 
طبرية / بحيرة جنسيارت )جنة السرور(. وقد كانت 
»طبرية« عاصمة المنطقة وهي مدينة فخمة ولكنها 

خليعة. بناها طيباريوس قيصر تخليًدا لذكراه.
ومن المعروف أنه في نفس هذا المكان جرت 

عدة أحداث أخرى منها:
١- َعّلم المسيح َمثل الزارع )مت ١٣(

على ضفافها  آالف  المسيح خمسة  أشبع   -٢
)مت ١٤( ٣- سار المسيح على الماء )مت١٤(
٤- أسكت المسيح العاصفة والرياح )مر٤(

5- دعا المسيح تالميذه في بداية خدمته )لو5(
عقب  يوًما  األربعين  فترة  خالل  الزمان:   -2
المسيح  ظهر  وقد  الصعود.  وقبل  المجيدة  القيامة 
الفترة عشر مرات منها خمسة مرات في  خالل هذه 
يوم القيامة، وخمسة بعدها، لذلك فظهور المسيح في 
هذه المعجزة هو الظهور السابع في عداد الظهورات 
العشرة، كما أنه الظهور الثالث )يو١٤:٢١( لمجموعة 

من التالميذ.
3- المناسبة: خروج سبعة من التالميذ بدعوة 
القيامة. ليس هروًبا، ولكن  من بطرس للصيد عقب 
إليهم من  يتسرب  قد  الذي  للملل  للرزق وكسًرا  كسًبا 

االنتظار. لقد استعادوا نشاطاتهم العادية والمعتادة.
في  صغيًرا  فريًقا  يشكلون  السبعة  هؤالء  كان 
وتوما  الناكر،  بطرس  رأسهم  على  مخجلة  مأمورية 
الشكاك، باإلضافة إلى نثنائيل + ابني زبدي )يعقوب 

ويوحنا( + اثنين آخرين.
كانت عند  األوائل  التالميذ  أن دعوة  ننسى  ال 
معجزة  وأثناء  أيًضا  الصيد  وقت  ذاتها  البحيرة  هذه 

أخرى )لو5:١-١١(.
الكبير:  غريغوريوس  القديس  أقوال  من 
يعد  لم  مّتى  ولكن  للصيد،  مهنته  إلى  عاد  »بطرس 
يمكن  ال  أعمال  توجد  ألنه  الضرائب  يجبي  عشاًرا 
مباشرتها بدون الخطية، وهي التي ال نستطيع العودة 

إليها بعد التجديد«.
من  خلًوا  األولى  الصيد  مهنة  إلى  عادوا  لقد 
خدمة أو كرازة صححها لهم المسيح أنه: باتباع الرب 
بولس  أعطاه  الذي  كالنموذج  العمل  مباشرة  يمكن 

الرسول بعد ذلك )أع٢٤:٢٠(.
4- األحداث: أ- قضوا ليلة صيد فاشلة )ع3(:

ولكن أعقبها صباح ناجح:
+ لقد حدث نفس األمر في نفس البحيرة منذ 

ثالث سنوات قبل ذلك )لو5:5(.
اإليمان  ليل  المعاناة،  ليل  إلى  رمز  هذا   +

وظلمة النفس )إش٤:٤٩(.
+ هنا نرى المسيح يتأنى ليس بمعنى أنه يهمل، 

بل بمعنى أن عنده توقيًتا مبارًكا حكيًما.
ب- لم يعرفوا المسيح عندما جاءهم )ع4(:

المجد  له جسد  القيامة  عقب  المسيح  كان  لقد 
)في٢١:٣( ولذا لم يعرفوه وقد حدث مثل هذا األمر 

قبل ذلك مرتين كما يأتي:
١- مريم المجدلية لم تعرفه في فجر يوم القيامة 
)يو١٤:٢٠(. ظنته البستاني / ثم المعلم / ثم الرب 

)يو١٨:٢٠(. وقد عرفته بعد ذلك من صوته.
يوم  مساء  في  يعرفاه  لم  عمواس  تلميذا   -٢

القيامة )لو١٦،١5:٢٤( ثم عرفاه عند كسر الخبز.
٣- كذلك التالميذ السبعة وقت الصيد في هذه 

المعجزة. وهو سيعرفونه عند رمي الشبكة ع ١٢.
الحظ هذا التدرج: ١- مريم المجدلية قد عرفته 

من خالل الصوت )من الكتاب المقدس(.
٢- تلميذي عمواس قد عرفاه من خالل كسر 

الخبز )من سر التناول(.
الطاعة  السبعة عرفوه من خالل  التالميذ   -٣

عند رمي الشبكة )من مواقف العمل(.

الكالم معهم كمحتاج  باب  يفتح  المسيح  ج- 
)ع5(. + طلب منهم »إدام« = غموس = ما يؤكل 
مع الخبز. وهو في الحقيقة ال يطلب لكنه يمهد لما 
هو عازم أن يصنع تماًما كما سبق وفعل مع المرأة 

السامرية. إنه شريك عوزهم.
+ إنه يعرف نقطة ضعفنا. يعرف احتياجاتنا. 
م لهم المشـــــــــــــورة الحسنــــة  ولذا عندمــــــــــا قالــــــــــوا »ال« قدَّ

والنصيحة القوية لسد هذا االحتياج.
إن يد الرب مازالت ممدودة برحمة غير محدودة: 
)باإليمان(  أطلبوا  بأسمي  شيًئا  تطلبوا  لم  اآلن  »إلى 
تأخذوا )بالصبر( ليكون فرحكم كاماًل« )يو٢٤:١٦(.

 + )ع6(:  الشبكة  ألقوا  كلمته  على  د- 
وهم  وفنونه  بالصيد  مهارتهم  إعالن  أو  جدال  دون 
أصحابه... أطاعوا رغم أنهم كانوا في وقت الصباح 
سمًكا  فاصطادوا  الشبكة  وألقوا  )الفجر(...  الباكر 
وفيًرا. ربما كانت نفوسهم تردد المزمور: »في العشاء 

يحل البكاء وفي الصباح السرور« )مز٣٠:5(.
عن  أما  )ع11(:  سمكنة   153 صادوا  هـ- 

داللة هذا العدد فهناك عدة تفسيرات:
العدد  هذا  »إن  جيروم:  القديس  يقول   +
آنذاك«  معروفة  كانت  التي  السمك  أنواع  كل  يمثل 
)أي  الناس  الروحية لصيادي  الشبكة  أن  يعني  وهذا 
الناس  أنواع  جميع  تصطاد  سوف  وخلفائهم(  الرسل 

)مت١٩:٢٨(.
األرقام  أن  أغسطينوس:  القديس  يرى   +
١+٢+٣+٤+..........+١7=١5٣، وكأن هذا العدد 
العهد  مختاري  أي  الوصايا:  ُتمثل   ١٠:7+١٠ هو 
الجديد.  العهد  مختاري  أي  النعمة:  ُتمثل   7 القديم. 

بمعنى أنه عدد رمزي إلى كل مختاري العهدين.
في  الدين  عمود  كيرلس  القديس  يقول   +
تأمالته عن العدد: ١٠٠ رمز األمم )مائة خروف، 
)الذين  لليهود  رمز   5٠  .)١٠٠  ،٣٠  ،٣٠ والثمار 
رمز   ٣ الخمسين(.  يوم  اإليمان  باب  أمامهم  انفتح 

الثالوث األقدس محور إيماننا وعقيدتنا.
رغم  تتمّزق  أو  تتخّرق  لم  الشبكة  أن  نالحظ: 
وفرة السمك، فالشبكة تمثل الكنيسة الي ستبقى واحدة 
األمم  لكل  تتسع  إنها  المؤمنون،  فيها  كثر  مهما 

والشعوب والممالك.
و- اآلن... عرفوه!! )ع7(. اآلن تعّرف عليه 
كل من يوحنا وبطرس وكان لكل منهم رد فعل مختلف:
رؤية  صاحب  أنه   – عرفه  من  أول  يوحنا: 
 = نسميه  وهذا  اإلدراك.  في  أسرع  كان   – إيمانية 
حياة  إلى   = يرمز  وهذا  القلبي.  التعرف  موهبة 
الفارغ  القبر  أمام  حدث  كما  تماًما  الرهباني.  التأمل 

)يو٨:٢٠(. فالمحبة هي طريقتنا لنعرف المسيح.
صاحب  إنه   – بنفسه  ألقى  من  أول  بطرس: 
العمل. وهذا نسميه  حركة وسرعة – كان أسرع في 
= موهبة السرعة في العمل. وهذا يرمز = إلى حياة 
الخدمة العاملة. وهذه هي عفوية الحب للمعلم. إذ كان 

عرياًنا فألقى بنفسه سابًحا نحو المسيح.
بجر  وقاموا  السفينة  التزموا  الباقون:  الخمسة 
الشبكة والسفينة نحو الشاطئ وكان على بعد ٢٠٠ 

ذراع = ١٠٠ ياردة = ٩٦ متر تقريًبا. 
= إن الرب يعطي مواهب لكل واحد كما يشاء« 

)١كو٤:١٢(.
+ في جر الشبكة إلى الشاطئ رمز إلى السيد 
إلى  الضياع  مياه  من  النفوس  يجذب  الذي  المسيح 
)مثلما حدث  معه  الجديدة  الحياة  في  األمان  شاطئ 

يوم الخمسين(.

كما إن جــــــر الشبكــــــــة 
يشبه اليوم األخيــــــر عندمـــــــــا 
يجمعون السمك الجيــــــــد إلى 

أوعية، أما األردياء فيطرحونها خارًجا )مت١٣:٤7-
يعطي  منا  واحد  كل  األبدية  شاطىء  فعلى   .)5٠

حساًبا عن نفسه.
ز- لمسات الحـــــــــب من المسيـــــــــــح الحّنان 
الليل،  طوال  متعبين  التالميذ  كان   + )ع10،9(. 
جائعين في الصباح، فارغين ويائسين فهم لم يصطاوا 
الصيد  المسيح وأعطاهم  قابلهم  الليلة،  في هذه  شيًئا 
الوفير... ولكن عندما خرجوا إلى الشاطئ بعد المعجزة 
وجدوا لمسات الحب من المسيح الحّنان متمثلة في: 

جمًرا + سمًكا )مشوًيا( + خبًزا.
بأفضل  شيء  كل  دبر  وقد  نراه  هنا  المسيح 
لقد  نتصور.  أو  نطلب  كنا  مما  وأحسن  طريقة 
والخبز(،  المشوي  )السمك  العاجل  االحتياج  دبر 
واالحتياج على المدى البعيد )الرزق من وراء السمك 
يفرض  ال  و)هللا  أجرته(  مستحق  و)الفاعل  الوفير( 

نفسه على أحد(.
+ ولكن المسيح – له المجد – فوق كل ذلك 
أن  منهم  إذ طلب  باإلنجاز  فأشعرهم  مقدرتهم  احترم 
ُيقّدموا من السمك الذي أمسكوه »هم« اآلن )ع١٠(. 

حًقا هللا يعمل ونحن نعرق راجع )١أخ١٤:٢٩(.
السيد  عمل  خالل  من  المسيـــــــــــح: 
المعجزة نستطيع أن نرى بعض  المسيــــــــــح في هذه 

الهامة: الروحية  المبادئ 
1- المسيح يقترب إلينا في صمت )كما في 

حادثة تلميذي عمواس(.
حياتنا  في  ويدخل  اليومية...  حياتنا  وأثناء 
كمحتاج ويتعامل معنا في لباقة. في البداية لم يعرفه 
التالميذ ثم فجأة يكتشفونه فيفرحون بوجوده. إن قلوبنا 

تلتهب ُحبًّا له كلما أدركنا محبته وعظمته.
شيًئا.  نجد  أن  يمكن  ال  المسيح  بدون   -2
)يو١5:5  نفوًسا  أو  أن نصيد صيًدا  يستحيل  بدونه 
يتوقف على حضور  + في ١٣:٤(. فنجاح رسالتنا 
الرب القائم من بين األموات وعلى كلمته لنا وهذا هو 

القداس اإللهي )االفخارستيا(.
كلمة مسموعة ومقروءة )على المنجلية( + كلمة 
مأكولة )على المذبح(، وجدت كالمك )على المنجلية( 
 = )السمكة  المسيح  فغياب  المذبح(.  )على  فأكلته 

إخثوس( هو غياب السمك جملة وفرادى.
3- المسيح في هذا االصحاح يجري معجزة مع 
التالميذ ثم حواًرا مع بطرس. ولذا نعتبر األصحاح 
)٢١( خاتمة كنسية لإلنجيل. إذ في المعجزة يتحدث 
عن عمل الكرازة وصيد بالنفوس. وفي الحوار يتحدث 

عن عمل الراعي ومحبة هللا.
نشهد   )٢٠( اصحاح  في  كنا  أننا  ذلك  معنى 
اصحاح  في  فإننا  األموات،  بين  من  القائم  للمسيح 
)٢١( نرى مستقبل الكنيسة من خالل عمل التالميذ.

المعنى الرمزي: ها نحن نرى: الكنيسة المرسلة 
إلى العمق لتلقي الشبكة. وهي في ذات الوقت مجتمعة 
حول ربها يغذيها بيديه. إنها حاضرة في العالم، ولكنها 
سر علوي. هي كارزة وراعية في وسط العالم، وفي 

ذات الوقت مصلية ومتناولة بيد فاديها.
إلى  المسيح  من  المزدوجة  حركتها  هي  وهذه 
المسيح  إلى  العالم  ثم من  والكرازة(.  )بالخدمة  العالم 
تشبه  المزدوجة  الحركة  هذه  واالفخارستيا(  )بالصالة 
بندول  حركة  أو  لحياتها  الضرورية  التنفس  حركة 

الساعة التي بال توقف.
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القيامــــــــــــــــــة هــــــــــــــــي 
الجانب الملمـــــوس لمجـــد 
الصليب. ففـــــي الصليــــب 
قــــــــــوة المحبــــــــــــة الباذلـــــــــة 
التـــــــي يبدو كـــــــأن بذلهــــــا 
يحتّــــــــم الغيـــاب الحزيـــن. أمَّا فـــي القيامة فتظهر 
وهـــي حاضـــرة فـــي جـــراح المصلـــوب القائم لكي 
تمنح لقابليها الفرصــــــــة للتعبيـــــــــــر عـــــن فرحهـــــــــم 

وتقديرهـــم وامتنانهم.
إن المحبـــة مثـــل الشـــمس إذا غابـــت فإنهـــا 
تشـــرق في الجانب اآلخر من المســـكونة، وتعود 
فـــي صبـــاح جديـــد حاملـــة  مـــن جديـــد  لتشـــرق 
معهـــا كل الخيـــر، وتعانقهـــا أغصـــان األشـــجار، 
وتتأّلـــق بهـــا قطـــرات نـــدى الليـــل، وينســـى الطير 
غيابهـــا ألنهـــا لـــم تغـــب إالَّ لتشـــرق؛ ال يعوقهـــا 
عـــن موعدهـــا ال الجبـــال وال اآلكام ألنهـــا ترتفـــع 

متســـامية فـــوق الجميـــع.
لقـــد غـــاب حضـــور الســـيد المسيــــــــــح عـــن 
أرض األحيـــاء حينمـــا غـــاب بحســــــــــــب الجســـد 
عـــن تالميـــذه القديســـين. ولكنه ُمماًتا في الجســـد 
ومحيًيـــا فـــي الروح ذهب فكرز لألرواح التي في 
ـــرهم وأشـــرق عليهم في العالم اآلخر  الســـجن. بشَّ

التسليــــــــم والتلمــــــــذة 
أمــــــــــران ضروريـــــــان في 
حياة الكنيسة، والتسليـــــــم 
والتلمذة مهّمتان ال تلتـزم 
بهمـــا الكنيســـة فحســـب، 
بـــل يجـــب أن تهتـــم بهمـــا كل أســـرة مســـيحية.. 
فالتســـليم والتلمـــذة همـــا دور األســـرة والكنيســـة 
للكنيســـة  نحفـــظ  أن  نســـتطيع  وبهمـــا  مًعـــا.. 

واألســـرة ســـالمتهما.
التســـليم والتلمـــذة أمـــران يحفظـــان للكنيســـة 
بهمـــا  تهتـــم  التـــي  فالكنيســـة  حياتهـــا وحيوتهـــا، 
هـــي كنيســـة ولود تلـــد أبناء روحييـــن للرب على 
الدوام، فالكنيســـة التي ال تهتم بالتســـليم والتلمذة 

تظـــل عاقًرا.
التســـليم والتلمـــذة أيًضا همـــا عالمة صّحة 
الكنيســـة وقوتها، فالحياة المســـيحية لكي نعيشها 
بعمقهـــا ونقاوتهـــا البـــد أن يســـّلم كل جيل الجيل 

الـــذي يليه ما تســـّلمناه من اآلبـــاء واألجداد.
التســـليم والتلمـــذة أيًضـــا أمـــران ال يتوقفـــان 
عنـــد ســـن أو عمـــر ُمعيَّـــن بـــل يظـــل اإلنســـان 
المســـيحي يتعلـــم ويتتلمـــذ طـــوال العمـــر ومهمـــا 
بلـــغ مـــن درجـــات روحيـــة أو كنســـية، فقـــد رأيت 

بنـــوره العجيب الذي فزعت منه األرواح الشـــريرة 
وخفافيـــش الظـــالم. وفـــرح بـــه آدم وبنـــوه الذيـــن 
رقـــدوا علـــى رجـــاء الخـــالص.. وهكـــذا نقلهم من 
الســـجن إلـــى الفردوس، وطّيـــب قلوبهم بعد طول 

انتظار آلالف الســـنين.
ـــا الكنيســـة فـــي أورشـــليم األرضيـــة فقـــد  أمَّ
أشـــرقت عليهـــا أنـــوار القيامـــة فـــي اليـــوم الثالث، 
باكـــورة  وصـــار  األمـــوات  مـــن  الـــرب  قـــام  إذ 
الراقديـــن. ورافقـــت قيامتـــه مظاهرة تهتـــف للحياة 
العالـــم  مـــن  جـــاءت  الراقديـــن،  القديســـين  مـــن 
اآلخـــر لتعلـــن أن شـــمس البـــر قـــد أشـــرق عليهم 
بنـــور خالصـــه العجيـــب. ولـــم يكن لقيام أجســـاد 
القديســـين الراقدين ودخولهم المدينة المقدسة أي 
معنـــى لـــوال أن شـــمس البر نفســـه قد قـــام ُمظهًرا 

أنـــه هـــو الحيـــاة للجميـــع.
هـــو  الهـــوان  أن  نفهـــم  ســـوف  اآلن  مـــن 
الجانـــب المنظور للمجد غير المنظور، والتخّلي 
هـــو الجانـــب المنظـــور للغنيمـــة غيـــر المنظـــورة، 
والغيـــاب هـــو الجانـــب المنظـــور للحضـــور غير 
المنظـــور، وفقـــدان الـــذات هو الجانـــب المنظور 

لوجودهـــا غيـــر المنظـــور.. وهكـــذا.. 

بنفســـي الراهب مينا البرموســـي المتوحد )قداســـة 
البابـــا كيرلـــس الســـادس( تعلـــم من شـــماس قديم 
طاعـــن فـــي الســـن أمـــًرا طقســـًيا بـــكل خضـــوع 
وطاعـــة، يتســـلم منـــه دون خجـــل أو تشـــامخ، 

ويجيـــب باتضـــاع: “حاضـــر يـــا عـــم فـــالن”.
التســـليم والتلمـــذة إًذا همـــا رســـالة الكنيســـة 

واألســـرة المســـيحية علـــى الـــدوام...
وفـــي التســـليم والتلمذة نحتـــاج أن نهتم 

بأربعـــة أمور:
١- نحتــــــــــاج أن نتتلمـــــــــذ ونســـّلم أوالدنـــــــــا 
ضـــرورة حيـــاة التوبـــة المســـتمرة، فالتوبـــة هـــي 
عالمـــة محبتنـــا هلل، وهـــي عمـــل ال ينقطـــع مـــن 
حيـــاة اإلنســـان المســـيحي فـــي كل األوقات: في 
األصـــوام وفـــي فتـــرات الراحـــة، فالتوبـــة وحدهـــا 

ترضـــي قلـــب هللا.
٢- نحتـــاج أيًضـــا أن نســـلم ونتلمـــذ أوالدنا 
مـــن  تســـلمناه  الـــذي  الصحيـــح  اإليمـــان  علـــى 
آبائنـــا وأجدادنـــا، وعلـــى االلتزام بوســـائط النعمة 
)مـــن صـــالة، وصوم، وقـــراءة للكتـــاب المقدس، 
وااللتـــزام باالعتراف، والتناول المســـتمر، وأخيًرا 
بحيـــاة الخدمـــة(، فبقـــدر تعليمنا ألوالدنـــا االلتزام 

ولكـــن الجانـــب غيـــر المنظـــور هـــو غيـــر 
ـــا  أمَّ فقـــط،  الطبيعـــي  للعالـــم  بالنســـبة  منظـــور 
باإليمـــان  يحيـــون  لَمـــن  أو  للروحييـــن  بالنســـبة 
فإنهـــم ســـوف ينظـــرون مـــا ال يســـتطيع العالـــم 
أن يـــراه.. ألن المجـــد ال يـــراه مـــن باعـــوا المجد، 
والوجـــود الحقيقـــي ال يـــراه مـــن باعـــوا وجودهـــم 
للباطـــل الزائـــل، والـــرب القائم ال يـــراه من رفضوا 

قيـــام الحـــق فـــي حياتهـــم وأحكامهـــم.
إن الـــرب سيبقـــــــــــى دائًمـــا هــــــــــــو الغائـــــــــــب 
الحاضـــر، المختفـــي الظاهـــــــــــر، ألنه هو الحق: 
والحـــق يتكلـــم حتـــى ولـــو صمـــت، ويتكلـــم حتـــى 
ولـــو بـــدا أنـــه قـــد ضـــاع، ألن الحــــــــــــق ال يمكـــن 

أن يضيـــع..
فـــي صبـــاح أحـــد القيامـــة المجيـــد فلنهـــرع 
لنعانق النور الذي أشـــرق ولن يغيب إلى األبد.

يقـــول:  الـــرب  كان  القديمـــة  الخليقـــة  فـــي 
وكان صبـــاح وكان مســـاء يوًمـــا واحـــًدا. أّمـــا في 
الخليقة الجديــــــــــدة فقد أشرق فجر أحـــــــــد القيامة 
أي في اليــــــــــــوم الثامـــــــــــن الذي لن يغيــــــــــــب إلى 

أبـــد الدهور.
إن من يحتفل بالقيامة فإنما يحتفل بالحياة 
الجديـــدة التـــي ال يغلبها الموت عابًرا كل عوامل 
المـــوت الزمنـــي ألنـــه قـــد اتحـــد بالحيـــاة األبديـــة 
التـــي كانت عنـــد اآلب وُأظِهرت لنا )١يو٢:١(.

باإليمان ووســـائط النعمة، بقدر ما نحفظهم من 
العالـــم، وبقـــدر مـــا يولد للكنيســـة أبنـــاء روحيون 
يمكنهـــم أن يتحملـــوا مســـئولية الخدمـــة مـــن جيل 

إلـــى جيل.
٣- نحتـــاج أن نســـلم ونتلمـــذ أوالدنـــا علـــى 
حيـــاة القـــدوة كمـــا علـــم معلمنـــا بولـــس الرســـول 
تلميـــذه تيموثـــاوس: »كـــن قـــدوة للمؤمنيـــن فـــي 
الـــكالم، فـــي التصرف، في المحبـــة، في الروح، 
)١تـــي١٢:٤(.  الطهـــارة«  فـــي  اإليمـــان،  فـــي 
وتســـليم القـــدوة هـــو دور الكنيســـة ودور األســـرة، 
فاألبنـــاء يمتصـــون مـــن آبائهـــم كل ســـلوكياتهم، 
والكتاب المقدس يحفل بشـــخصيات رائعة كانت  
قـــدوة ألبنائهـــا كُأم وجـــدة القديـــس تيموثـــاوس، 
وتاريخ الكنيســـة أيًضا يحكي كيف قبل الشـــهيد 
مـــار جرجـــس المزاحـــم اإليمان بســـبب قـــدوة أمه 

البـــارة التقية.
٤- أخيـــًرا نحتـــاج أن نســـلم ونتلمـــذ أوالدنا 
الدائمـــة،  الخدمـــة  الكنيســـة وروح  علـــى محبـــة 
فكل إنســـان مســـيحي له موهبة حتى وإن كانت 
بســـيطة، فجميعنـــا البـــد أن يكـــون لنـــا دور فـــي 
يخـــرج  أن  يجـــب  أســـرة  الكنيســـة، وكل  خدمـــة 
مـــن أوالدهـــا مـــن يخـــدم الـــرب وِبيعتـــه بأمانـــة، 
فاألســـرة والكنيســـة األمينـــة تحتـــاج أن تتعـــّرف 
علـــى مواهـــب أوالدهـــا وتســـتخدمها، لكـــي نكون 
جميعـــا أمنـــاء فـــي الوزنـــات التـــي ائتمننـــا الـــرب 
عليهـــا، ونقـــف أمامـــه ُمؤهَّلين لمكافـــأة الملكوت 

الســـماوي، ألننـــا تاجرنـــا بوزناتنـــا وربحنـــا.
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هـــــو  المسيــــــــح 
ينبوع المــــــــاء الحـــــي 

)يـــو42-1:4(:
»كل من يشـــرب من 
هـــذا المـــاء يعطـــش أيًضـــا، أّما من يشـــرب من الماء 
الـــذي أعطيـــة أنـــا لـــه فلـــن يعطـــش إلـــى األبـــد، بـــل 
المـــاء الـــذي أعطيـــة لـــه يصيـــر فيـــه ينبـــوع مـــاء ينبع 

إلـــى حيـــاة أبدية«..
وكان المـــاء مـــن األمـــور الضروريـــة للشـــعب 
فـــي البريـــة ألن بدونـــه يهلكون عطًشـــا، لذلك أرســـل 
لهـــم الـــرب مـــاًء مـــن الصخـــرة ليشـــربوا.. لذلـــك ال 
يمكـــن للمســـيحي أن يعيـــش فـــي هـــذا العالـــم بـــدون 

ميـــاه الـــروح القـــدس.
+ واإلنســـان له عواطف ومشـــاعر وأحاســـيس 
البـــد أن تشـــبع، فـــإن لـــم يصـــل إلى االمتـــالء بالروح 
القـــدس فإنـــه يعطش إلـــى العالم ومياهه التي كل من 
يشـــرب منهـــا يعطـــش، ألنـــه ليـــس فـــي العالـــم المـــاء 
الحـــي، بينمـــا طبيعـــة روح هللا القـــدوس أنـــه أنهـــار 
مـــاء حـــي يفيـــض إلي حيـــاة أبدية »الـــروح والعروس 
ومـــن  تعـــاَل،  فليقـــل:  يســـمع  ومـــن  تعـــاَل،  يقـــوالن: 
يعطـــش فليـــأِت، ومـــن يـــرد فليأخذ ماء حيـــاة مجاًنا« 

)رؤ٢٢:١7(.
بالحركـــة  نحـــس  أن  ينبغـــي  القيامـــة  وفـــي   +

الباطنيـــة للـــروح القـــدس فـــي حياتنـــا وتفيـــض علـــى 
اآلخريـــن أيًضـــا، أي أن اإلنســـان الـــذي يتكلـــم عـــن 
القيامـــة بـــدون إحســـاس بجريـــان المـــاء الحـــي مـــن 
بطنـــه لهـــو يعيـــش المـــوت.. ومـــن جهلـــه يظـــن أنـــه 

يملـــك أنهـــاًرا داخليـــة..
لنتذوق قوة، القيامة ونرتِو بمياه روحها الفّياضة، 

لنذوق ينابيع الحب المنفجرة من الجنب اإللهي.. 
+ لذلك يقول: »ومن يعطش فليأِت، ومن يرد 
فليأخـــذ مـــاء حيـــاة مجاًنـــا« )رؤ١7:٢٢(، ألن ميـــاه 
العالـــم )أي شـــهواته وملذاتـــه( تزيـــد اإلنســـان عطًشـــا 
ونهًمـــا، أّمـــا شـــخص الســـيد المســـيح ففيه كل الشـــبع 
وكل االرتواء الدائم الحي »أنا أعطي العطشـــان من 

ينبـــوع ماء الحياة مجاًنـــا« )رؤ٦:٢١(. 
+ ولقـــد رأي الرائـــي نهـــًرا صافًيـــا من ماء حياة 

المًعـــا كبلـــور، خارًجا من عـــرش هللا )رؤ١:٢٢(.
+ وعـــن المـــاء الحـــي مكتـــوب أيًضـــا: »وفـــي 
اليـــوم األخيـــر وقـــف يســـوع ينـــادي قائـــاًل: إن عطش 
أحـــد فليقبـــل إلـــيَّ ويشـــرب. مـــن آمن بـــي - كما قال 
الكتـــاب - تجـــري مـــن بطنـــه أنهـــار مـــاء حـــي. قـــال 
هـــذا عـــن الـــروح الـــذي كان المؤمنـــون مزمعيـــن أن 
يقبلـــوه، ألن الـــروح القـــدس لـــم يكـــن قـــد أُعِطـــي بعد، 
د بعد« )يو7:٣٩-٣7(.. ألن يســـوع لم يكن قد ُمجِّ
الســـيد المســـيح يكشـــف عـــن حقيقـــة أنـــه 

المانـــح مـــاء الحيـــاة )المـــاء الحـــي(: 

لقد ظّنت الســـامرية المســـكينة أن الرب يســـوع 
فعـــاًل يطلـــب أن يشـــرب ألنـــه كان قطـــع مســـافات 
تطلـــب  لـــه: »كيـــف  فقالـــت  ســـاعات(،  طويلـــة )٦ 
منـــي لتشـــرب...؟«، فـــإذ بـــه يقـــول لهـــا: »لـــو كنـــِت 
تعرفيـــن عطيـــة هللا، ومـــن الـــذي يقـــول لـــِك: أعطيني 
ألشـــرب، لطلبـــِت أنـــِت منـــه فأعطـــاك مـــاء ينبع إلى 

حيـــاة أبديـــة« )يـــو١٠:٤(.
+ مـــا معني الماء الحي؟: ما هذا الماء الذي 
يعطـــي اإلنســـان الحيـــاة األبديـــة، واإلنســـان مخلـــوق 
والبد للمخلوق أن يفنى، فكيف ينال اإلنســـان الحياة 
األبديـــة مـــا لـــم ُيعَط ما يتغذى عليـــه، وما يعطينا أن 

نبقـــى إلى األبد؟
هـــذا المـــاء الذي تكلم عنه ســـفر الرؤيا.. الذي 
يخـــرج مـــن العـــرش، أي أن مصـــدره من هللا نفســـه.. 
ألن هللا هـــو الحيـــاة، فالبـــد لمـــاء الحيـــاة أن ينبع من 
هللا.. ليـــس هنـــاك مصدر للحياة أاّل هللا. ألن هللا هو 
الحي األول، والســـيد المســـيح يقول عن نفســـه: »أنا 
هـــو القيامـــة والحيـــاة«، ومنـــه ينبـــع نبع الحيـــاة، وكل 
مـــن يريـــد أن يحيـــا البـــد أن يأخـــذ مـــن نهـــر الحيـــاة، 

والبـــد أن يشـــرب من نهـــر الحياة.
وفـــي ســـفر إرميـــاء يقـــول: »تركونـــي أنـــا ينبوع 
الحيـــاة«، َمـــن الـــذي يتكلـــم؟ هللا هـــو الـــذي يقـــول : 
»تركونـــي أنـــا ينبـــوع الحيـــاة«.. هـــو باعـــث الحيـــاة، 
وَمـــن يريـــد أن يحيـــا البـــد أن يشـــرب من المـــاء الذي 
يعطية هو.. ومن يشـــرب من الماء الذي أنا يعطية 
يحيـــا إلـــى األبـــد، ويصيـــر فيـــه ينبوع مـــاء »ينبع إلى 

حيـــاة أبدية«.

ذكرنـــا في األعـــــــــــداد 
حاجـــــــــــــــــــات  أن  الماضيـــة 
المعاصـــــــــــــــر  اإلنســـــــــــــــــــان 

هـــي: ١- المعرفـــة. 
٢- المرجعية. 

٣- الخالص. ٤- الخلود.
يتـــم  األربعـــة  االحتياجـــات  هـــذه  أن  وذكرنـــا 
إشـــباعها مـــن خالل الكتاب المقـــدس... وذكرنا منها 
١- المعرفـــة ٢- المرجعيـــة، وذكرنـــا أن اإلنســـان 
عبـــر علـــى ثـــالث مراحـــل فـــي موضـــوع المرجعية 

منها: وذكرنـــا 
١- مرحلة التدين األخالقي 

 )Modernism( ٢- مرحلة الحداثة
٣- مرحلـــة مـــا بعد الحداثـــة: وهي ما نحياه في 
العصـــر الحاضـــر، أو مـــا ُيســـّمى »مـــا بعـــد الحداثة« 
)Post-Modernism(... وفيـــه تـــم االبتعـــاد عـــن 
المرجعين الســـابقين: هللا، والعقل. وصار المرجع هو 
الــــ»Culture«، أي »أســـلوب الحيـــاة«... وأصبـــح 
لـــكل إنســـان أو مجموعـــة من البشـــر األســـلوب الذي 
يحبونـــه، ويتفـــق مـــع مزاجيتهـــم، ويجـــب أن يعيشـــوا 
بحســـبه، بغـــّض النظـــر عـــن الخطأ والصـــواب، فكل 
شـــيء مقبـــول، مـــادام ال يمـــّس حريـــة اآلخريـــن: أّي 
ســـلوك  وأّي  أخالقيـــات،  وأّيـــة  مذهـــب،  وأّي  ديـــن، 
حريـــات  يمـــّس  ال  مـــادام  مقبـــول  الـــكل  جنســـي... 

اآلخريـــن. ومـــن خـــالل هـــذه الــــCulture أصبح كل 
شـــيء مباًحا: الجنس الطبيعي، والجنس الشـــاذ، وما 
هـــو أبشـــع مـــن ذلك!! المهـــم أن »حريتك تنتهي عند 
طـــرف أنفـــك«!!، أي أن تفعـــل مـــا شـــئت دون أن 
تتدخـــل فـــي حريـــة اآلخريـــن أو تســـقط تحـــت طائلـــة 

القانون!
 New Age( المعاصـــرة  الفلســـفة  وأصبحـــت 
 All is God - All is« :التي تقول )Movement

 ...»Good - All is one
١- الـــكل هـــو هللا: اإلنســـان والنبـــات والجمـــاد 
)Pantheism(، فـــكل الكـــون بمشـــتمالته »أجزاء« 

مـــن هللا الواحـــد...
2- الـــكل جيـــد ومقبـــول: أي ديـــن، أي مذهـــب، 

أي ســـلوك جنســـي، ليـــس هنـــاك خطأ وصـــواب...
3- الكل واحد: فهذه الفلســـفة ســـتجمع البشرية 

إلـــى واحد، بدًل مـــن األديان التي تفرقنا!!
أين المرجعية؟ ل توجد!!

بـــل  الحقيقـــة؟ ال توجـــد حقيقـــة مطلقـــة،  أيـــن 
هنـــاك Relative reality، أي »حقيقة نســـبية«... 
وهكـــذا تـــاه اإلنســـان... بـــل حتـــى بعـــض الكنائـــس، 
للكتـــاب  )مخالفـــًة  المـــرأة  كهنـــوت  اعتمـــدوا  حيـــث 
وقّننـــوا  التاريـــخ(،  مـــدى  علـــى  والتقليـــد  المقـــدس 
الشـــذوذ الجنســـي، والبقيـــة تأتـــي. لقـــد تجاســـر بعض 
األنجليـــكان - بســـبب غيـــاب المرجعيـــة - أن يتـــم 

التصويـــت علـــى آيات واضحة فـــي الكتاب المقدس، 
دســـتور المســـيحية، فرفضـــوا مـــا قالـــه بولس الرســـول 
ضـــد الشـــذوذ الجنســـي، مّدعيـــن أن مـــا قاله المســـيح 
شـــيء، ومـــا قالـــه بولـــس شـــيء آخـــر، ومتناســـين أن 
»كل الكتـــاب هـــو موحـــى مـــن هللا، ونافـــع للتعليـــم 
والتوبيـــخ، للتقويـــم والتأديـــب الـــذي فـــي البـــر، لكـــي 
يكـــون إنســـان هللا كامـــًا، متأهًبـــا لـــكل عمل صالح« 
)2تي3: 61، 71(. وأنه »لم تأِت نبوة قط بمشـــيئة 
إنســـان، بـــل تكلـــم أنـــاس هللا القديســـون مســـوقين من 

الـــروح القـــدس« )2بـــط1: 12(. 
إلـــى  اإلنســـان  حاجـــة  تأتـــي  هنـــا  مـــن 
»المرجعيـــة الُعليـــا« ممثلـــة فـــي الكتـــاب المقـــدس، 
ليـــس فقـــط كاحتيـــاج نفســـي، بـــل كاحتيـــاج عملـــي، 
ويميـــز  شـــيء،  كل  علـــى  يحكـــم  أن  ليســـتطيع 
فـــي1: 01(،  المتخالفـــة« )رو2: 81،  »األمـــور 
لهـــذا نحتـــاج إلـــى نـــور الكلمـــة أثناء مســـيرة الحياة، 
الخيـــر  بيـــن  نميـــز  نختـــار، وكيـــف  كيـــف  لنعـــرف 
والبنَّـــاء  المقبـــول،  وغيـــر  المقبـــول  وبيـــن  والشـــر، 

مبـــادئ: ثالثـــة  تحكمنـــا  البنـــاء،  وغيـــر 
ليـــس كل  لكـــن  لـــي،  + »كل األشـــياء تحـــل 

 .)32 )1كـــو01:  توافـــق«  األشـــياء 
ليـــس كل  لكـــن  لـــي،  + »كل األشـــياء تحـــل 

.)32 )1كـــو01:  تبنـــي«  األشـــياء 
+ »كل األشـــياء تحـــل لـــي، لكـــن ل يتســـلط 

.)21 )1كـــو6:  شـــيء«  علـــّي 
وهكذا، فبالذهن المســـتنير بنور الروح القدس، 
وفعـــل الكلمـــة اإللهيـــة المقدســـة، نســـتطيع أن نقتنـــي 
المرجعيـــة التـــي نلجـــأ إليهـــا، فـــي كل أمـــور حياتنا.. 
مـــن هنـــا كانـــت حاجتنا إلى كلمة هللا ونور المســـيح.

mossa@intouch.com
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fryohanna@hotmail.com

نحتفـــــــــل يــــــــــــوم ٢٣ 
برمودة بعيــــــــد استشهــــــــــاد 
القديــــــــــــــــــس العظيــــــم 
مارجرجـــــــس أميــــــــــــــــر 
الشـــهداء.. وغالًبـــا يأتـــي هـــذا العيـــد ســـنويًّا فـــي 
نعيـــش  التـــي  المقّدســـة  الخمســـين  فتـــرة  خـــالل 
فيهـــا أفـــراح القيامـــة وغلبـــة الموت التي لنا فـــــــــــي 

المســـيح يسوع..
القّديســــــون بوجــــــــه عـــــام هـــــم أيقونة 
جميلـــة للقيامــــــــة، ومن خـــالل حياتهـــم يمكننا 
أن نـــرى بوضـــوح قّوة القيامة وهي تشـــّع منهم.. 
والحقيقـــة أّن كل إنســـان مســـيحي هو إنســـان 
نالهـــا  التـــي  قيامتـــه  وبقـــّوة  بالمســـيح  حـــّي 
فـــي المعمودّيـــة.. وهـــذه القـــّوة، إذا كانـــت حّيـــة 
دة فيـــه، ســـتحفظه مـــن أن يهتـــّز مهمـــا  ومتجـــدِّ
كانـــت اآلالم والمخاطـــر التـــي يتعـــّرض لهـــا في 

رحلـــة غربتـــه فـــي هـــذا العالـــم..!
الشـــهيد العظيـــم مارجرجـــس كان شـــابًّا 
في الِعشـــرينات من عمـــره مملـــوًءا بالحيوية، 
ـــا هائـــاًل مـــن التحّديـــات واإلهانـــات  وواجـــه كمًّ
والعذابات، كانت كفيلة ِبَكْسِر شخصّيته وإذالل 
إرادتـــه وإطفـــاء هذه الحيوّية التـــي كانت عنده.. 
ولكّنـــه كان يحمـــّل ِســـرًّا عجيًبـــا فـــي داخلـــه.. 
لقـــد كان مملـــوًءا بنـــوٍع آَخـــر مـــن الحيوّيـــة، 
ليســـت حيوّيـــة الشـــباب العادّيـــة، ولكّنهـــا حيوّيـــة 

روحّيـــة إلهّيـــة.. هـــي باختصار قـــّوة القيامة..! 
وهـــذا النوع من القّوة ال يمكن أن ينكســـر أبًدا 
مهما كانت قسوة وفظاعة التحّديــــــــات التـــــي 

اإلنســـان..!! يواجهها 
فمثـــاًل فـــي حادثة الســـّم الـــذي ُأجِبَر على 
تناولـــه.. كانـــت قـــّوة القيامـــة والحيـــاة فـــي داخله 
أقـــوى مـــن مفعـــول الســـّم الُمميـــت الـــذي دخـــل 

بالِفعـــل إلـــى جســـده..!
وفـــي قّصـــة الفتـــاة التـــي أدخلوهـــا عليه 
فـــي الســـجن لُتغريه بخالعتهـــا، كان يمكن أن 
يكـــون الســـجن في تلـــك الليلة هو القبر بالنســـبة 
لمارجرجـــس إذا ســـقط في خطّيـــة الزنا، وبالتالي 
ُتكَتـــب النهايـــة لصمـــوده البطولـــي.. ولكّنـــه كان 
قـــّوة  اإلنســـان  فـــي  تتجـــّدد  بالصـــالة  أّنـــه  يعلـــم 
القيامـــة التـــي ال ُتقَهـــر، فـــأدار ظهـــره لإلغـــراء 
ووقـــف بشـــجاعة ليصلِّـــي.. وبالِفعـــل نـــال قـــّوة 
القيامـــة والغلبـــة، لنفســـه وأيًضـــا للفتاة المســـكينة 
التـــي تابـــت علـــى يديه، وقامت مع المســـيح من 
حياتها الفاســـدة، ثّم صارت بعد ذلك شـــهيدة..!
وعندما ألبســـوه حذاًء مملوًءا بالمسامير 
وأمـــروه بالَجْري به، حتّـــى تمّزقت قدماه، كانت 
قـــّوة القيامـــة تســـانده، فلـــم يْشـــُك أو يتذّمـــر، بـــل 
كان ســـعيًدا مثـــل اآلبـــاء الرســـل الذيـــن عندمـــا 
جلدوهم خرجوا فرحين إذ ُحِســـبوا ُمســـتأهلين أن 
ُيهانـــوا مـــن أجل المســـيح ويتذّوقـــوا جانًبا صغيًرا 
ِمّمـــا تأّلـــم به ألجلهـــم )أع41:5(.. فمارجرجس 
هـــذه  أعطـــاه  أّنـــه  للمســـيح  شـــاكًرا  كان  أيًضـــا 
البركـــة بـــأن تدخـــل المســـامير فـــي قدميـــه مثـــل 
أجـــل  مـــن  دمـــه  ُيســـَفك  وأن  ومخّلصـــه،  إلهـــه 
فاديـــه الحبيـــب، الذي ســـفك دمه لكـــي ُينقذه من 

العبودّيـــة ويهبـــه حيـــاة أبدّية..
أّمـــا عندما مّددوه على الســـرير الحديدي 
وأوقـــدوا تحتـــه النار لكي ُيشـــَوى جســـده، فكان 
المســـيح الُمَمـــّدد علـــى الصليـــب الغالـــب لـــآلالم 
ماثـــاًل أمامـــه ويقّويـــه بنعمـــة إلهّيـــة فائقـــة، لكـــي 
يصبر ويحتمل، فكان صمود مارجرجس ســـبب 
إيمـــان لكثيريـــن.. هذه هي قـــّوة القيامة الموهوبة 
ألبنـــاء هللا الذيـــن يســـيرون خلفـــه فـــي الطريـــق 

ـــق حامليـــن الصليب..! الضيِّ
لقـــد مـــات مارجرجس ثالث مّرات بســـبب 
العذابـــات الفظيعـــة، ولكّنـــه كان يقـــوم فـــي كّل 
مـــّرة مـــن المـــوت بطريقـــة معجزّيـــة.. لقـــد كانـــت 
قـــّوة القيامـــة ُتحييـــه، وتؤّكد أّنه بإيمانه بالمســـيح 

يكـــون أقـــوى مـــن الموت.
هـــذه القـــّوة غيـــر العادّية التـــي نراها في 
هـــذا البطـــل الروحانـــي.. هي نفســـها الُمتاحة 
لنـــا في ربنا يســـوع المســـيح الغالـــب للموت.. 
د فينا قـــّوة قيامته،  نســـأله بكّل قلوبنـــا أن يجدِّ
أّيـــام  كّل  الخطّيـــة  لنعيـــش منتصريـــن علـــى 
حياتنا، كما غلب الشـــهيد العظيم مارجرجس، 

ونـــال إكليل الشـــهادة والمجد..

»َشِريَعُة اْلَحقِّ َكاَنْت ِفي فمه،
َوِإْثٌم َلْم ُيوَجْد ِفي َشَفَتْيِه.

اَلِم َواالْسِتَقاَمِة، َسَلَك َمِعي ِفي السَّ
ِ.)مالخي٦:٢( َوَأْرَجَع َكِثيِريَن َعِن اإِلْثم«

شكر وذكرى األربعين للمتنيح

القمص متياس فريد وهبة
شيخ كهنة كنيسة السيدة العذراء بالفجالة
ومؤسس الخدمة بها وكبير كهنة منطقة

شمال كاليفورنيا 
وراعي كنيسة األنبا أنطونيوس 

بسان فرانســـيــــسكو بأمريكا
تتقدم كنيسة السيدة العذراء بالفجالة

وأسرة المتنيح بالشكر 
لكل من كان له تعب في تقديم العزاء، 

وتخص بالذكر فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السييس

رئيس الجمهورية
الذي أوفد مندوًبا عن سيادتة للعزاء

ولصاحب القداسة والغبطة البابا المعظم 
األنبا توارضوس الثاين

لتعزيته ومواساته األسرة 
خالل لقاء خاص معها

وشريكه في الخدمة الرسولية
نيافة الحبر الجليل 

األنبا رافائيل
أسقف كنائس وسط القاهرة 
وسكرتير المجمع المقدس

كما نشكر األحبار األجالء 
اآلباء المطارنة واألساقفة

ورؤساء األديرة ورئيسات أديرة الراهبات
وسكرتارية  قداسة البابا 
واآلباء الكهنه والرهبان

وجميع الذين شاركونا العزاء بالحضور
أو بإرسال برقيات أو رسائل تعزية

وكذلك شكر خاص لخدام ومكرسين 
ومكرسات أسقفية الشباب، 
وأمانة الكشافة الكنسية بها

وسُيقام القداس اإللهي لروحه الطاهرة
يوم السبت ١٢ مايو 
الساعة7.٣٠ صباًحا

وحفل التأبين الثالثاء ١5 مايو 
الساعة ٦.٣٠ مساًء

وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالفجالة

نحتفل بالعيد السماوي األول 
لألم الغالية

سمرية أرمانيوس شحاتة
بإقامة القداس اإللهي يوم ٤/5/٢٠١٨ 

بكنيسة مارجرجس بسوهاج، 
ويوم ٢٠١٨/5/٦ بكاليفورنيا - أمريكا.

زوجك وأوالدك وأحفادك

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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الكتـــاب المقـــدس )اجتمـــاع الميـــاه إلى مـــكان واحد(. 
وحتـــى البحيـــرات الداخلية وإن كانت معزولة ظاهرًيا 
إال إنهـــا متصلـــة خفيـــة عـــن طريـــق الميـــاه التحـــت 
ســـطحية والجوفيـــة.. حًقـــا لـــم يكـــن موســـى إال قلًمـــا 
يكتـــب بـــه هللا، ولســـاًنا يتحـــدث مـــن خاللـــه، وفكـــًرا 

يفكـــر بمـــا أوحـــى لـــه هللا بـــه مـــن قبل.
لقد كانـــت المياه قبل 
مـــن  الثالـــث  اليـــوم  بدايـــة 
أيام الخلـــق تغطي األرض 
يت حسب النص  كلها وُســـمِّ
الكتابـــي »غمـــًرا«. فكانـــت 
األرض مغمـــورة بالميـــاه.. ولكـــن كيـــف تكـــون الحياة 
علـــى األرض، وكيـــف تعيش الكائنات الحية، وكيف 

ينمـــو النبـــات وهـــي مغمـــورة بالمياه؟!
البـــد مـــن وجـــود يابســـة يقـــف عليهـــا الحيـــوان 
وينمـــو عليهـــا النبـــــات.. فكيـــف تكّونت اليابســـة؟!
لكـــي نفهـــم مـــا حـــدث دعونـــا نتأمل فـــي قطعة 
أرض زراعية فقدت جزًءا كبيًرا من مياهها بالتبخير، 
نالحـــظ أن مســـاحة قطعـــة هـــذه األرض ال تنقـــص، 
ولكـــن مايحـــدث هـــو تشـــقُّق لهـــذه األرض الزراعيـــة 
ليحل الهواء محل الماء، وتبقى المســـاحة ثابتة رغم 
نقصـــان حجمهـــا.. وأمر شـــبيه بذلك يحدث للوح من 
الخشـــب حديـــث القطـــع مـــن شـــجرة وتعرض ألشـــعه 
الشـــمس لفتـــرة طويلـــة، يحـــدث بـــه بعـــض التشـــققات 
مثـــل مـــا حدث لـــألرض الزراعية، أو ينحني ســـطحة 

ًرا تجاه الشـــمس..  ويصبـــح ُمقعَّ
ومـــا حدث في ســـطح الكـــرة األرضيه مع بداية 
اليوم الثالث إنما هو شبيه بهذا األمر، فقد انكمشت 
بشـــدة التبريـــد مـــع الوقـــت ممـــا قّلـــل مـــن حجمهـــا في 
حيـــن أن مســـاحة ســـطحها لـــم تتغيـــر، وقـــد أدى ذلك 

إلـــى ظهـــور التجاعيـــد والشـــقوق ولكـــن علـــى نطـــاق 
واســـع جًدا. هذه التجاعيد والشـــقوق بالنســـبة لألرض 
هـــي مجموعـــه مـــن الظواهـــر الطبيعيـــة والجيولوجيـــة 
 )Faults( ُيســـّمى بالفوالـــق مـــا  التـــي مـــن أمثلتهـــا 
الشـــقوق،  تمثّـــل  الفوالـــق   ..)Folds( والطـــّيات 
والطّيـــات تمثـــل التجاعيـــد واالنحنـــاءات التـــي حدثت 
هـــذه  ظهـــور  أّدى  وقـــد  األرضيـــة..  الطبقـــات  فـــي 
الفوالـــق والطيـــات إلى ظهور مرتفعات تمثل اليابســـة 
إليهـــا  اندفعـــت  أشـــكالها، ومناطـــق منخفضـــة  بـــكل 
ن البحـــار واألنهار.. وليس هذا فقط، بل  الميـــاه لتكوِّ
كشـــفت هـــذه الظواهـــر عـــن طبقـــات صخريـــة تحـــوي 
العديـــد مـــن المعـــادن واألحجار الثمينـــة التي ظهرت 
أمـــام نظـــر األنســـان فيمـــا بعـــد ليبـــدأ في اســـتغاللها 

ولكـــن ماذا عن عبـــارة الكتاب »ِلَتْجَتِمِع اْلِمَياُه 
ـــَماِء ِإَلى َمَكاٍن َواِحٍد« )تك9:1«؟!  َتْحَت السَّ

لقـــد ظلـــت معرفـــة البحـــار والمحيطـــات ومـــدى 
علـــى  محـــدودة  قاصـــرة  معرفـــة  ببعـــض  ارتباطهـــا 
الشـــراعية  المراكـــب  اســـتخدام  خـــالل  مـــن  اإلنســـان 
البدائيـــة، إلـــى أن تطور بناء الســـفن وظهرت الكبيرة 
البحـــار  فـــي  التجـــول  علـــى  البعـــض  منهـــا، وتجـــّرأ 
والمحيطـــات حتـــى تمكـــن كريســـتوفر كولمبـــوس مـــن 
الوصـــل إلـــى األمريكتيـــن، ومـــن بعدة تمكـــن فرناندو 
ماجـــالن مـــن اإلبحـــار حـــول األرض، ومـــن بعدهما 
الطائرات وســـفن الفضاء لتؤكد الحقيقه المذكورة في 

باختيـــار أّيـــة شـــارة أخـــرى خـــالف هاتيـــن الشـــارتين 
)الصليـــب والهـــالل األحمـــر(، وهمـــا يرمـــزان لهـــذه 
الرســـالة اإلنســـانية، وليـــس لهمـــا من بعيـــد أو قريب 
أّيـــة عالقـــة باألديـــان، إضافـــة إلى اتفاقيـــات جنيف 
األربـــع المعروفـــة عـــام ١٩٤٩ وذلك لتحســـين حال 
الجرحـــى والمرضـــى مـــن أفـــراد القوات المســـلحة في 
الميـــدان وفـــي البحـــار، وبشـــأن معاملـــة األســـرى، 

ومعاملـــة األشـــخاص المدنييـــن. 
أّمـــا المبـــادئ الســـبعة األساســـية لهـــذه الحركة 
فقـــد ُوِضعـــت مـــن أجـــل كلمـــات قالهـــا شـــهيد حـــرب 
لـــي  مـــت  ُقدِّ أنفاســـه األخيـــرة: »لـــو  يلفـــظ  قبـــل أن 
عنايـــة مبكـــرة، ربمـــا كنـــُت عشـــُت«، مـــن أجـــل هذا 
الشـــهيد ومالييـــن غيـــره كانت هذه المبادئ الســـبعة: 
اإلنســـانية، عـــدم التحّيـــز، الحياديـــة، االســـتقاللية، 

التطوعيـــة، الوحـــدة، العالميـــة.
وجديـــــر بالذكـــــــر أن هنـــــــــري دونــــــان صاحب 
الفكـــرة قـــد حصـــل علـــى أول جائـــزة نوبـــل للســـالم 
عـــام ١٩٠١، وُيَعـــد مـــن أنبـــل الرجال الذيـــن تأّلقت 

إنســـانيتهم فـــي التاريـــخ المعاصر.
فمـــاذا لو راجعنا أنفســـنا: كيف يفكر اإلنســـان 
فـــي خيـــر أخيـــه اإلنســـان وخدمتـــه؟ وكيـــف نعيـــد 
يقظـــة الضميـــر اإلنســـاني العالمـــي؟ ولنتذكـــر كيف 
كان الســـيد المســـيح يجـــول يصنـــع خيـــًرا، بـــل أن 
أول ســـؤالين مـــن هللا لإلنســـان همـــا: »أيـــن أنـــت؟« 
)تـــك٩:٤(، وليســـمع  )تـــك٩:٣(، »أيـــن أخـــوك؟« 
صوت هللا: »من اســـتطاع أن يفعل حســـًنا وال يفعل 

خطيئة«. فتلـــك 

يوم ٨ مايو بالنسبــــــة 
يقظـــــــــــة  يعنـــــــــي  للعالـــــــــــم، 
الضميـــر اإلنســـاني لميـــالد 
حركة عالميـــــــة إنسانيـــــــــــة، 
جمعـــــــــــت شعوب العالــــــــــــم 
تحـــت رايـــة الصليب األحمر / والهالل األحمر، منذ 
ما يقرب من ١5٠ عاًما، بهدف وقف تيار الهمجية 
والتعذيب الوحشـــي، وتعظيم مبادئ حقوق اإلنســـان، 

ومـــن أجـــل الكرامـــة البشـــرية والســـالم العالمي.
الـــذي خلقـــه هللا علـــى  أجـــل اإلنســـان  ومـــن 
صورته ومثاله، تحركت المشـــاعر اإلنســـانية لشاب 
سويســـري مـــن مدينـــة جنيـــف اســـمه هنـــري دونان، 
فبينما كان في رحلة عمل في إيطاليا عام ١٨5٩، 
تصـــادف أن شـــاهد بالقـــرب من مدينة »ســـولفرينو« 
معركـــة  تـــدور  كانـــت  )حيـــث  إيطاليـــا  شـــمال  فـــي 
حاميـــة بيـــن الفرنســـيين والنمســـاويين(، الجرحى من 
الجنـــود متروكيـــن دون الرعاية الطبية الكافية. ومن 
هنـــا بـــدأت الفكـــرة، وكتـــب كتابـــه المشـــهور »ذكرى 
فيـــه  وصـــف  حيـــث   ،١٨٦٢ عـــام  ســـولفرينو«، 
فظائـــع العنـــف والحـــروب وضحايـــا ااٍلرهـــاب. فكرة 
اعتبرهـــا ضرًبـــا من الخيال، إاّل أنها نمت وترعرعت 
ألنه اعتبر كل جريح أو متألم هو شـــخص مقدس، 
ويكفـــي أنـــه علـــى صـــورة هللا، مهمـــا كان البلد الذي 
ينتمـــي إليـــه، أو العقيـــدة التي يعتنقهـــا... لذلك كان 

البحـــث عـــن مبدأ دولـــي اتفاقـــي مقدس.

ويقـــــــــــــول صاحـــــــــــب الفكرة: »إنها البشريـــــــــــــة 
المتألمـــة، التـــي تدعوني للدعوة لها في كل مكان«. 
وعلـــى هـــذا تأّلفـــت لجنة من خمســـة من كبار 
الشـــخصيات فـــي مدينـــة جنيـــف وهـــي اللجنـــة التـــي 
أصبحـــت فيمـــا بعـــد ُتعـــَرف باســـم اللجنـــة الدوليـــة 
مقترحـــات  لدراســـة  األحمـــر،  الهـــالل   / للصليـــب 
التنفيـــذ.  موضـــع  ووضعهـــا  دونـــان«،  »هنـــري 
ولتكريمـــه قـــررت سويســـرا بلـــده أن يكون يـــوم مولده 
العالميـــة  للحركـــة  الســـنوي  اليـــوم  هـــو  مايـــو(   ٨(
للصليـــب األحمـــر لشـــعوب العالم والتـــي تضم اليوم 
أكثـــر مـــن ٢5٠ مليـــون رجـــل وامـــرأة وشـــاب مـــن 
الجنســـين، كلهم لهم رســـالة واحدة وهي البحث عن 
كيفيـــة تخفيـــف آالم البشـــرية، والتوصـــل لمزيـــد مـــن 

التفاهـــم الدولـــي والســـالم العالمـــي. 
وقـــد تـــم اختيـــار علـــم سويســـرا ايضـــا تكريمـــا 
لصاحـــب الفكـــرة السويســـري هنـــري دونـــان، ليصبح 
الصليـــب  »شـــارة  باختيـــار  وذلـــك  للحركـــة،  رمـــزا 
ـــزة لهـــذه الخدمـــة اإلنســـانية،  األحمـــر« كعالمـــة مميِّ
وقـــد اختيـــرت هـــذه الشـــارة ولونهـــا عكـــس لـــون علم 
الدولـــة السويســـرية المكون مـــن صليب أبيض على 
قاعـــدة حمـــراء، بحيـــث ُاســـُتبِدلت األرضّيـــة الحمراء 
للعلـــم ببيضـــاء. فهـــذا الشـــعار ليس لـــه عالقة بدين 
أو دولـــة بعينهـــا، وإنمـــا تكريـــم لمـــن أراد أن يعيـــد 
لإلنســـان إنســـانيته. وبنفـــس الفكـــرة تـــم التعامـــل مـــع 
شـــارة الهـــالل األحمـــر، مـــع عدم الســـماح ألّية دولة 

كل التهاني من القلب ألبينا الغالي 
القمص إسطفانوس سمري عازر

بمناسبة عيد السيامة الثالثين  
ربنا يديم كهنوتك ويبارك خدمتك

وأنت في ملء الصحة وموفور العافية 
زوجتك/ منى عاطف صفوت توفيق

أوالدك/ القس بيشوي عطية 
وسارة القمص - والمهندس مينا القمص 

ودكتوره ميرنا أمير 
أشرف مفيد وأماني سمير عازر  
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