




جملة الكرازة - 28 يوليو 2017

مجلة الكرازة يشرف على إصدارها: نيافة األنبا مكاريوس األسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص

www.alkirazamagazine.com :المطبعة: مطابع النوبار - العبور  -  موقع مجلة الكرازة www.facebook.com/alkerazamagazine -

جرافيك: 
القس بوال وليم

التنسيق الداخلي: 
عادل بخيت

المراجعة اللغوية: 
بشارة طرابلسي

محرر: 
بيتر صموئيل

الموقع اإللكتروني: 
ديفيد ناشد

خطوط: 
مجدي لوندي

تصوير: 
مرقص اسحاق

متابعة اخبارية: 
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

+ البساطــــــــة هـــي فكـــــــر وحيـــــد 
بســـيط فريـــــــد، يسمــــــــع وال يفحـــص، 
يقبــــــــــل وال يبحـــــــــث. كمثلمــــــــا ُدعــــــــي 

إبراهيـــم وخـــرج تابًعـــا هللا ومـــا فحـــص الصـــوت 
المنـــادي لـــه، ولم تعقه األقارب وال األصدقاء وال 
المقتنيـــات وال أي شـــيء مـــن رباطـــات البشـــرية.
+ رباطـــــــــات هـــذا العالــــــــم تثقــــــــــل القلــــــــب 
باألفـــكار. أّمـــا ُمقتنـــى اإليمـــان فهـــو هللا فقـــط، 

وكل شـــيء خـــارج عنـــه إنمـــا هـــو خســـارة...
تنقـــض  أفكــــــــار  فيهـــا  ليـــس  البســـاطة   +
بعضهـــا البعـــض، بل تصنع مخرًجا لما تصادفه 

العالم. مـــن 
+ البســـاطة تتقـــدم اإليمــــــــان، ألن اإليمـــان 
هو ابن البســـاطة، وعدم اإليمان هو ابن المكر.
+ إذا كان المكـــر والشـــر يكونـــان نتيجـــة 
الخلطـــة.. فمـــن الواضـــح أن البســـاطة والوداعـــة 

ُتقتنيـــان مـــن التربيـــة والتصـــرف فـــي الســـكون.
+ ما دام اإلنســـان يؤثر الســـكون )السكنى 
فـــي الهـــدوء( فهو يقتني البســـاطة... ومعلوم أن 

نقـــاوة القلب تولد من البســـاطة.
+ اثبـــت أيهـــا التلميــــــــذ بنقـــاوة ضميــــــــرك، 
والـــرب يعـــرف كيف يدّبـــر حياتك، ويصنع معك 

مـــا ينفعك.
+ ال تبطـــل مناجاتـــك الخفيـــة مـــع هللا، وال 
تقهـــرك أو تغلبـــك األمـــور الخارجـــة عنـــك عـــن 
الوصـــول إلـــى المرســـاة التـــي بهـــا حياتـــك معلقـــة 
برجاء المسيح غير الكاذب، واثبت في البساطة.
+ البســـطاء هـــم للـــرب. أمـــا الماكرون فهم 
أوانـــي للشـــيطان.. فـــا تشـــتِه المكـــر ألنه أرض 
تلد الشـــرور.. أّما البســـاطة فهي حقل يلد البر.

+ البســـاطة توافقنا كثيـــًرا القتناء الصاح، 
ولئـــا يضيـــع الصـــاح مّنـــا ينبغـــي لنـــا اقتنـــاء 

حكمـــة إلهيـــة ونقـــاوة ضميـــر مـــع النـــاس.
+ كونـــوا ودعـــاء كالحمام بعضكم لبعض، 
وحكمـــاء كالحيـــات أمـــام الذيـــن يتحايلـــون فـــي 

اغتصـــاب الروحيـــات منـــا.
+ كل مـــن ال يقبـــل تعاليـــم المســـيح ويتنّقى 

بالصـــاح.. فإنه يخســـر ملكوت الســـموات.
+ بســـاطة الطبيعـــة شـــيء ودرجـــة الصفاء 
شـــيء آخـــر.. فالبســـاطة هـــي بـــدء طريـــق تعليم 
المســـيح. وصفـــاء الـــروح هو كمـــال طريق البر، 

والـــذي يبدأ بالبســـاطة يكمـــل بالصفاء.
+ هناك فرق بين أرض ُنقِّيت من أشواكها 
وُمعـــدة للـــزرع والتعـــب، وبيـــن حقـــل مـــزروع قـــد 

بلغت أثمـــاره النضح.
+ افـــرح بالبســـاطة لتجعلـــك محبوًبـــا عـــن 

والنـــاس. هللا 
+ صـــر أرًضـــا مفلوحة ليســـوع، ليلقي فيك 

زرع كلمتـــه الصالح.
+ البســـيط لـــن يفكـــر بالشـــر فـــي أحـــد، وال 

يخـــف مـــن شـــر أحد.

+ الطاعـــة هـــي طريـــق اقتنـــاء البســـاطة، 
وهـــي ال تفحـــص مـــا ُيقـــال لهـــا، وال تقـــاوم مـــن 
لذلـــك فهـــي الئقـــة جـــًدا لتدبيـــر ســـيرة  يأمرهـــا، 

والمتوحديـــن. الرهبـــان 
+ إننـــا لســـنا نوصـــي أن نقتني بســـاطة با 
معرفـــة، فتميـــل لـــكل ما ُيقال وتنخـــدع لكل تعليم 
غـــاش. بـــل نعنـــي: البســـاطة التـــي كل هذيذهـــا 
فـــي الفضيلـــة هلل والصـــاح، كمثـــل الطفـــل الذي 

ال يعـــرف إال معلًمـــا واحـــًدا يخـــاف منـــه وحده.
+ لنســـلك بالبســـاطة ونكـــون أطفـــااًل لقبول 

التعليم الحســـن.
+ لنذكـــر فـــي كل وقـــت قول ربنـــا: «َاْلَحقَّ 
َأُقـــوُل َلُكـــْم: َمـــْن اَل َيْقَبُل َمَلُكوَت هللِا ِمْثَل َوَلٍد َفَلْن 
َيْدُخَلـــُه» )لوقـــا17:18(. الرب يؤهلنا له جميًعا.

+ الـــذي يريـــد أن يدنـــو بترتيــــــــب لتدبيــــــــــر 
ســـيرة تلميـــذ المســـيح ينبغـــي لـــه قبـــل كل شـــيء 
أن يقتنـــي إيماًنـــا حقيقًيا فيصـــدق هللا وال يفحص 

أعمالـــه وكامـــه.
طفـــل  ضميـــر  لـــه  يكـــون  أن  ينبغـــي   +
)ضمير نقي(، فنحن أيًضا نقبل كام األسماء، 

أمـــا أســـرار معرفتهـــا فللـــه وحـــده.
يكـــــــــون  كيـــف  نفســــــــك  فـــي  تفكـــر  ال   +
الملكـــوت، وال تفحـــص بلـــد الروحانيين بأفكارك.
+ كل شـــيء روحانـــي، بـــل جميـــع عالـــم 
الروحانييـــن إنمـــا ننظـــره ونحـــس بـــه باإليمـــان.
+ فـــاهلل َســـَلَم اإليمـــان لنـــا أواًل، وبعـــد ذلـــك 
َلُكـــْم:  َأُقـــوُل  لنـــا قوتـــه بقولـــه: »َفاْلَحـــقَّ  أظهـــر 
َلُكْنتُـــْم  َخـــْرَدل  َحبَّـــِة  ِمْثـــُل  ِإيَمـــاٌن  َلُكـــْم  َكاَن  َلـــْو 
َتُقوُلـــوَن ِلهـــَذا اْلَجَبـــِل: اْنَتِقـــْل ِمـــْن ُهَنا ِإَلـــى ُهَناَك 
َفَيْنَتِقـــُل، َواَل َيُكـــوُن َشـــْيٌء َغْيـــَر ُمْمِكـــٍن َلَدْيُكـــْم« 

)مـــت20:17(.
+ وحســـب كام ســـيدنا فـــإن قـــوة اإليمـــان 
تقهـــر جميع األشيـــــــــاء وتفعــــــــــــل كــــــــــــل شـــــــــــيء 

يفـــوق الطبيعـــة.
+ هذا هو طبع اإليمان: أن الشـــيء الذي 
ال ُينَظـــر ُينَظـــر. والـــذي ال ُيعَرف ُيعَرف. والذي 

ال ُيَحس ُيَحس.
+ إن النفـــس المؤمنـــة ال تفكـــر بذاتهـــا، وال 
يدخـــل عليهـــا شـــك، وال تقـــع فيهـــا ظنـــون، وال 

يســـير فـــي ســـلطانها رعـــب، بل تفعل 
كل شـــيء تريـــد فعله.

+ أيهـــا التلميـــذ اقتـــِن هـــذا اإليمـــان الـــذي 
هـــو ســـيد جميـــع المقتنيات. اجعله أســـاس ومبدأ 

تلمذتـــك، وابـــِن ُبرجـــك عليه.
وحســـن  بترتيـــب  الدنـــو  يريـــد  مـــن  كل   +
نظـــام، فباإليمـــان ينبغـــي لـــه أن يبـــدأ... وليـــس 
فـــي شـــيء مـــن أعمال الصاح حيـــاة إن لم يكن 

باإليمـــان.
+ إن األســـرار ســـاذجة بـــدون اإليمـــان... 
تحمل في يديك جوهرة األسرار التي هي بالطبع 
خبـــز ســـاذج، وبنظـــرة اإليمان هي جســـد الوحيد.

القديســـين  عظـــام  إلـــى  اإليمـــان  يدنـــو   +
وعـــوض موتـــى ينظرهـــم أحيـــاء، ويتكلـــم معهـــم 
كاألحيـــاء، ويطلـــب منهـــم جميـــع حوائجه. فليس 
أحـــد مـــن األبرار أرضى المســـيح بـــدون اإليمان 

مثلمـــا شـــهد بولـــس الرســـول )عـــب11(.
+ فريـــد هـــو فكـــر اإليمـــان وليـــس فيه قتال 

مـــع رفيقه.
+ إفهـــم أيهـــا التلميذ: إن جميع أمورنا ُتقام 
باإليمـــان، وبدونـــه ال نحـــن وال أمورنـــا وال مـــا 
نصنعه وال األشـــياء التي ُوِعدنا أن ُنعطى إّياها 

تصير شـــيًئا.
+ تتلمـــذ لصـــوت المســـيح وليـــس ألشـــياء 
غيـــره. وال يكـــن لخروجك من العالم ســـبٌب آخر، 
للغـــرض األول،  ينجـــح خروجـــك. فتبًعـــا  فلـــن 
يكـــون جميـــع ما يأتي بعـــد. كثيـــرون يخرجون 
ألجـــل أســـباب ملتويـــة ويأتـــون لتلمـــذة المســـيح. 
فهم شـــكًا عنده ولكنهم في الحقيقة عند العالم.
+ مثـــل هـــؤالء ال تنجـــح رهبنتهـــم، بـــل هـــم 
أعضـــاء ســـقيمة معّوقـــة لألعضـــاء الصحيحـــة 

الذيـــن يخدمـــون الـــروح بأفعالهـــم.
+ احذر أن تجعل سبًبا من األسباب التي 
تصادفـــك تغمـــض عين اإليمان التي ابتدأت في 
فتحهـــا والنظـــر بهـــا مواعيـــد المســـيح. مـــا دامت 
عيـــن إيمانـــك تتفـــرس فـــي الُمزَمعـــات، فســـتخّف 

عنـــك جميـــع أتعابك وأتعاب ســـيرتك.
يقيـــــــــــم  لتلميـــذ المسيــــــــح أن  + ال ينبغـــي 
النـــاس،  وســـنن  شـــرائع  مـــن  الصالحـــة  أعمالـــه 
لئـــا إذا مـــا انتقضت الســـنن أو غيرَّها واضعوها 

تتشـــتت فضائلـــه.
بـــل  إنســـان...  جهادنـــا  واضـــع  فليـــس   +
هـــو المســـيح. فاجعلـــه مبـــدأ خروجـــك مـــن العالم 

بمســـيرك فـــي طريـــق الحيـــاة.
+ إن اإلرادة هـــي ســـلطة اإليمـــان كبقيـــة 

الحـــركات الطبيعيـــة التـــي فينـــا.
)من ميامر مار فيلوكسينوس النسكية(
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طنطـــاوي وزيـــر الدفاع األســـبق، ووزيري الدفـــاع والداخلية، وفضيلة 
األمـــام األكبـــر الدكتور أحمد الطيب شـــيخ األزهر، إلى جانب عدد من 
الســـادة الوزراء وكبار المســـئولين وقيادات القوات المسلحة والشرطة.

تدشني كنيسة الشهيد أيب سيفني 
األثرية بمرص القديمة

دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني صبـــاح يوم الســـبت 22 
يوليـــو 2017م، مذابـــح ومعموديـــة وأيقونـــات كنيســـة الشـــهيد العظيـــم 
أبـــي ســـيفين األثريـــة بمصـــر القديمـــة بعـــد االنتهـــاء من أعمـــال الترميم 
والتجديـــد بها، والتي اســـتغرقت ٣0 ســـنة، بمشـــاركة أصحـــاب النيافة: 
األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيس ديـــر الســـريان، األنبا بطرس األســـقف 
العـــام، األنبا بيســـنتي أســـقف حلوان والمعصـــرة، األنبا دانيال أســـقف 
المعادي وتوابعها، األنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة 
وســـكرتير المجمع المقدس، األنبا ســـلوانس أســـقف ورئيس دير األنبا 
باخوميـــوس )الشـــايب( باألقصـــر، األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام 
لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، األنبـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس ديـــر مـــار 
جرجـــس بالخطاطبـــة، األنبـــا إرميا األســـقف العـــام، األنبـــا إبيفانيوس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس أنبـــا مقـــار، األنبـــا دوماديـــوس أســـقف 
الســـادس مـــن أكتوبـــر، األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــم لكنائـــس مصـــر 
القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس 
شـــبرا  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  آنجيلـــوس  األنبـــا  الجنوبيـــة،  شـــبرا 
الشـــمالية، األنبـــا ماركوس األســـقف العام لكنائس منطقـــة القبة، واألنبا 
اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة وعزبـــة الهجانـــة، ومعهـــم 
القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، 
وبحضـــور عـــدد مـــن القيـــادات التشـــريعية واألمنية والتنفيذيـــة واألهلية 
بالمنطقـــة، وممثـــل عـــن جامـــع عمـــرو بـــن العـــاص، والمطـــران منيـــر 
حنـــا مطـــران الكنيســـة األســـقفية بمصـــر، ولفيف مـــن ممثلـــي الطوائف 
المســـيحية، باإلضافـــة إلـــى رئيســـات األديـــرة: رئيســـة ديـــر أبي ســـيفين 
بمصـــر القديمـــة، ورئيســـة ديـــر مارجرجـــس بمصـــر القديمة، ورئيســـة 
ديـــر األميـــر تـــادرس بحـــارة الـــروم، ورئيســـة ديـــر مارجرجـــس بحارة 
زويلـــة، وجمـــع غفيـــر مـــن الشـــعب. وأعقب صلـــوات التدشـــين القداس 
اإللهي والذي قام قداســـة البابا خاله برســـامة اثنين من كهنة الكنيســـة 
فـــي رتبـــة القمصيـــة وهمـــا القمـــص برســـوم فريـــد والقمـــص صليـــب 
جمـــال، كمـــا ســـلم كـــؤوس مهرجـــان الكـــرازة ألبنـــاء الحـــي بعـــد انتهاء 

القـــداس اإللهي.
تعـــد كنيســـة أبـــي ســـيفين األثرية بمصر القديمة مـــن الكنائس التي 
لهـــا مكانـــة عظيمـــة ليـــس فقـــط لقيمتها األثريـــة إذ يرجع تاريخ إنشـــائها 
إلـــى أوائـــل القـــرن الخامـــس الميـــادي، بـــل أيًضـــا لمكانتهـــا التاريخيـــة 
حيـــث كانـــت مقـــًرا للكرســـي البابوي من منتصف القرن الحادى عشـــر 
فـــي عصـــر البابـــا خرســـتوذولوس البابـــا ٦٦ حتـــى أوائل القـــرن الرابع 
عشـــر فـــي عهـــد البابا يوحنـــا البابا 80. كما تم عمـــل الميرون المقدس 
بهـــا مرتيـــن فـــي عهـــد البابـــا ثيؤديســـوس الثانـــي والبابا يوأنـــس الحادي 
عشـــر. وتذخـــر الكنيســـة بأجســـاد 10 مـــن اآلبـــاء البطاركـــة، باإلضافة 
إلـــى العديـــد مـــن المطارنة واألســـاقفة، وذلـــك بأرضية الهيكل األوســـط 
لهـــا. وتضـــم أيًضـــا مغارة األنبا برســـوم العريان والتـــي عاش فيها 20 
ســـنة كاملـــة يرافقـــه ثعبـــان ضخـــم. كمـــا تنفـــرد الكنيســـة باحتوائها على 

أكبـــر عـــدد من األيقونـــات األثرية.

قداسة ابلابا 
يصيل قداس عيد الرسل بالاكتدرائية

صلـــى قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم األربعـــاء 12 يوليـــو 2017م، 
صلوات لقان وقداس عيد الرســـل )تذكار استشـــهاد الرســـولين بطرس 
وبولس(، بكنيســـة الســـيدة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية 
باألنبـــا رويـــس. اشـــترك مـــع قداســـته فـــي الصـــاة نيافـــة األنبـــا دانيـــال 
أســـقف المعادي وتوابعها، والقمص ســـرجيوس سرجيوس وكيل عام 
البطريركيـــة بالقاهـــرة، واآلباء كهنة الكاتدرائية، وســـكرتارية قداســـته.

اجتماع األربعاء األسبويع
قـــام قداســـة البابـــا بعقـــد اجتماعه األســـبوعي للشـــعب مســـاء يوم 
األربعاء 12 يوليو 2017م، بالكنيسة البطرسية بمنطقة األنبا رويس 
بالعباســـية. وفـــي بدايـــة العظـــة، هنـــأ قداســـة البابـــا طلبة الثانويـــة العامة 
بعـــد إعـــان نتيجـــة امتحانـــات الثانويـــة العامـــة، كمـــا قدم تعازيه ألســـر 
شـــهداء شـــمال ســـيناء الذيـــن استشـــهدوا فـــي عمليـــة إرهابيـــة مؤخـــًرا. 
وقـــدم تهنئتـــه للشـــعب القبطـــي بمناســـبة عيـــد الرســـل. وقد قال قداســـته: 
»أهنـــئ أوالدنـــا الناجحيـــن بالثانويـــة العامـــة، وأهنئكـــم بعيـــد الرســـل، 
وأهنـــئ مصـــر بشـــهدائها، وأعـــّزي كل أســـرة وكل بيـــت قـــدم شـــهيًدا 
أو بهـــا مصـــاب، ونصلـــي مـــن أجـــل المصابيـــن«. ثم ألقى قداســـة البابا 
العظة األســـبوعية التي تكلم فيها عن كرازة اآلباء الرســـل في العالم، 

بمناســـبة عيد الرســـل.
وفـــي مســـاء يـــوم األربعـــاء 19 يوليـــو 2017م، عقـــد االجتمـــاع 
بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا بيشـــوي بمنطقـــة األنبا رويس 
بالعباســـية، حيـــث حملـــت العظـــة عنـــوان: »اَل ُيَجـــاِزَي َأَحـــٌد َأَحـــًدا َعْن 
َشـــّر ِبَشـــّر« )تجدهـــا منشـــورة فـــي هـــذا العـــدد صــــ11(، وهـــي اللؤلؤة 
السادســـة مـــن سلســـلة الآللـــئ الــــ15 التـــي يقدمهـــا قداســـته عبـــر عظاتـــه 
باالجتمـــاع، مـــن خـــال الوصايا الســـلوكية التي أوردهـــا القديس بولس 
الرســـول فـــي رســـالته األولـــى لتســـالونيكي اإلصحـــاح الخامـــس من آية 

1٣ إلـــى آيـــة 22.

تطييب جسد القديس األنبا بيشوي
قـــام قداســـة البابـــا مســـاء يـــوم الخميـــس 1٣ يوليـــو 2017م، 
بتطييب جســـد القديس األنبا بيشـــوي بديره العامر بوادي النطرون، 
حيـــث تـــم إخـــراج األنبـــوب التـــي تحـــوي الجســـد إلتمـــام التطييـــب. 
اشـــترك مـــع قداســـته نيافـــة األنبـــا صرابامون أســـقف ورئيـــس الدير، 

والعديـــد مـــن اآلبـــاء األســـاقفة، ومجمـــع رهبـــان الدير.

قداسة ابلابا يشارك يف االحتفال 
بيوم اخلرجيني بأكاديمية الرشطة

شـــارك قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي االحتفالية 
التي أقامتها أكاديمية الشـــرطة يوم األربعاء 19 يوليو 2017م، بمقر 
األكاديمية بالقاهرة الجديدة بمناســـبة يوم الخريجين، بحضور الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي والمستشـــار عدلـــي منصـــور رئيـــس الجمهورية 
الســـابق، والدكتـــور علـــي عبـــد العـــال رئيس مجلـــس النـــواب، ورئيس 
مجلس الوزراء المهندس شـــريف إســـماعيل، والمشـــير محمد حســـين 
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رقــــــــد علــــــــى رجــــــــاء 
األنبـــــــــا  نيافــــــــة  القيامــــــــة، 
ســـاويرس، أســـقف ورئيـــس 
ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل 
قسقام الشـــهير بـ»المحرق«، 
فـــي غـــروب يـــوم الجمعـــة 21 
باســـم  ُوِلـــد  2017م.  يوليـــو 
إدوار حبشـــي مســـيحه تادرس 
فـــي طوســـون، روض الفرج، 
شـــبرا، القاهـــرة، في 22 يناير 

194٣م، ونـــال ســـر المعموديـــة بيـــد المتنيـــح القمـــص 
مرقس غالي وكيل عام البطريركية األسبق، وكان أب 
اعترافه هو القمص ميخائيل داود كاهن كنيســـة الســـيدة 
العـــذرء بـــروض الفـــرج. وخـــدم أميًنـــا الجتماع الشـــباب 
بكنيســـة المـــاك بطوســـون. حصـــل علـــى بكالوريـــوس 
التجـــارة، قســـم محاســـبة عـــام 19٦4م. وعمـــل مفتـــش 
حســـابات بمديريـــة التعـــاون الزراعـــي بمدينتـــي المنيـــا 
وملوي، ثم خدم بكنيســـة الســـيدة العذراء بملوي، وتتلمذ 

هنـــاك علـــى يـــد المتنيـــح القمـــص يوســـف خليـــل. 
التحـــق بالديـــر المحرق في 19يناير 1974م، بناًء 
علـــى ترشـــيح أب اعترافـــه. ترّهـــب بيـــد األنبـــا أغاثـــون 
األســـقف العـــام وقتهـــا )المتنيـــح األنبـــا أغاثـــون مطـــران 
اإلســـماعيلية الســـابق(، في 11 أغسطس 1974م، باسم 
الراهب بيشـــوي المحرقّي. وســـيم قًسا في 22 أغسطس 
1975م، وُرِســـم قمًصـــا فـــي 9 أبريـــل 1977م. وخـــدم 

بالديـــر فـــي عدة مجـــاالت منها عمل القربان، والمكتبة، ومحطة التســـمين، 
ومكتـــب الحســـابات، ثـــم خدم كوكيـــل للدير. 

ســـيم خـــوري ابيســـكوبوس بيـــد مثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده الثالث 
فـــي 29 مايـــو 1977م. ثـــم أســـقًفا لديـــر الســـيدة العذراء بالمحـــرق والقرى 

المجـــاورة فـــي 2 يونيـــو 1985م.

أهم إجنازاته خالل فرتة رئاسته:
• نقـــل رفـــات القديـــس القمص ميخائيل البحيري المحرقي، من مقبرة 
الرؤســـاء بالديـــر إلـــى مقصورتـــه الخاصـــة بكنيســـة مـــار جرجـــس يوم 2٣ 

فبراير 1991م. 
• بناء قالي للرهبان )74 قاية(، كما جّدد القالي القديمة.

• قبـــول وإعطـــاء الشـــكل الرهبانـــي ألكثـــر مـــن مئـــة وســـتين راهًبـــا. 
واختيـــر مـــن أبنائه الرهبان ســـتة لدرجة األســـقفية )أصحـــاب النيافة: األنبا 
ـــي ســـويف، األنبا  ـــال أســـقف بن ـــا غبري بيمـــن أســـقف نقـــادة وقـــوص، األنب
اســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن، األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيق ومنيا 
ـــا بقطـــر  ـــرى، األنب ـــة الكب ـــا كاراس األســـقف العـــام بالمحل القمـــح، األنب

ـــوادي الجديد(. أســـقف ال
• االهتمـــام بالكليـــة اإلكليريكيـــة ومعهـــد ديدمـــوس بالدير، وأنشـــأ لهما 

مبانـــي مســـتقلة مجّهزة.
• إنشـــاء بيوت للطالبات المتغّربات بأســـيوط، وكذلك مستشفى سانت 

ماريا بأسيوط.
• إنشاء مرافق عدة بالدير لخدمة الزائرين، والعمال، وبيت للخلوة.

• تجديد سور الدير )الساحة الخارجية(.
• تجديـــد وترميـــم الكنيســـة األثريـــة، والحصـــن األثرّي، وكنيســـة مار 

جرجـــس، وكنيســـة العـــذراء الخارجية.
وكذلـــك  الصحـــي،  والصـــرف  والكهربـــاء  الميـــاه  شـــبكات  تجديـــد   •

الميـــاه. خزانـــات 
• تـــم تعييـــن نيافتـــه نائًبـــا بابوًيـــا إليبارشـــية ديـــروط عامـــي 1982، 
198٣م. ثـــم إليبارشـــية القوصيـــة عامـــي 1988، 1989م، ثم إليبارشـــية 

ديـــر مـــواس 1989م. 

نياحته:
تعـــــــــّرض فـــــــــي الفتــــــــــرة 
المتاعــــــــــب  لبعـــض  األخيــــــــرة 
الصحيـــة، واحتمـــــــل صليــــــــــب 
المـــــــــرض بصبـــــــــٍر وشكــــــــــر، 
وخـــال األســـبوع األخيـــر قبل 
نياحتـــه وبعد خضوعه للعاج 
لمـــدة 12 يـــوم بمستشـــفى برج 
فـــي  دخـــل  بهليوبليـــس،  مينـــا 
غيبوبـــة بـــدأت فجر الخميس 1٣ يوليو واســـتمرت حتى 
نياحتـــه الســـاعة الثامنـــة مســـاء يـــوم الجمعـــة 21 يوليـــو، 
وقد صّلى رهبان الدير المتواجدين المزامير والتســـبحة 

حـــول الجثمـــان طـــوال الليـــل. 
وتحــــــــــرك الجثمـــــــــان فـــي تمـــام الساعـــــــــة العاشـــرة 
والنصـــف مـــن صبـــاح الســـبت 22يوليـــو، إلى الكنيســـــــــة 
حيـــث  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البطرســـية 
قـــام قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بالصـــاة 
علـــى الجثمـــان الطاهـــر بحضـــور واحـــد وخمســـين مـــن 
أحبـــار الكنيســـة المطارنـــة واألســـاقفة األجـــاء أعضـــاء 
المجمـــع المقـــدس، وأبنائـــه رهبـــان الديـــر، ومئـــات مـــن 
الكهنـــة والمحبيـــن. وقـــد حضـــر الصاة الســـيد المهندس 
ياســـر الدســـوقي محافظ أســـيوط، كما حضر نيافة األنبا 
واألب  الكاثوليـــك،  لألقبـــاط  أســـيوط  مطـــران  كيرلـــس 
كميـــل اليســـوعي. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة تعزيـــة 
تكلـــم فيهـــا عـــن نيافـــة األنبـــا ســـاويرس وخدمتـــه الروحيـــة والمعمارية، كما 
ذكـــر األهميـــة التاريخيـــة واألثرية لدير الســـيدة العذراء الشـــهير بالمحرق، 
وقـــد كانـــت أول زيـــارة لقداســـته بعد جلوســـه على عـــرش مارمرقس، لدير 

العـــذراء بالمحـــرق. 

علـــى رجـــاء القيامـــة نـــوّدع هـــذا األب الجليـــل، أحـــد آبـــاء الرهبنة في 
جيلنـــا، مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبا ســـاويرس أســـقف ورئيس دير الســـيدة 
العـــذراء مريـــم الشـــهير بالمحـــرق، في أســـيوط. وعندما نـــودع أحباءنا إلى 
الســـماء، نحـــن نودعهـــم علـــى رجـــاء القيامة، ونـــودع فيهم خدمتهـــم وتعبهم 
علـــى طـــول الســـنين. نيافـــة األنبـــا ســـاويرس خـــدم فـــي هـــذا الديـــر حوالـــي 
أربعيـــن ســـنة، وعلـــى يديـــه ترّبـــى أعـــداد كبيـــرة مـــن رهبـــان الديـــر، ومـــن 
رهبـــان فـــي أديـــرة أخـــرى. وخـــدم بحســـب مـــا أعطـــاه هللا مـــن صحـــة ومن 
مجهـــود، ولكنـــه اســـتمع إلـــى نـــداء هللا فـــي مرضـــه » تعاَلـــْوا إَلـــيَّ يـــا جميَع 
الُمتَعبيـــَن والثَّقيلـــي األحمـــاِل، وأنـــا ُأريُحُكـــْم... فتِجـــدوا راَحـــًة لُنفوِســـُكْم« 
)مـــت11: 28، 29(، َحَمـــَل صليـــب المـــرض وقًتا طويًا، تألـــم كثيًرا، ومع 
آالمه كان في الدير يقود الديــــــــــر مع كـــــــــــل اآلبــــــــــاء الرهبــــــــــان في هـــــــــــذا 

الديـــر العامر. 

عندمـــا نقـــف يـــا إخوتـــي األحبـــاء فـــي مثـــل هـــذه اللحظـــات، لحظـــات 
توديـــع أحـــد األحبـــاء الذيـــن عاشـــوا معنـــا وتعاملنا معهـــم، وعشـــنا وتكلمنا، 
وصـــارت لنـــا معرفـــة، ثـــم يأتـــي وقـــت الرحيـــل المحتـــوم علـــى كل البشـــر 
-أّمـــا نحـــن الرهبـــان، فقـــد اجتزنا هـــذه اللحظات في وقـــت الرهبنة، عندما 
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نلنـــا فـــي هـــذا الطقـــس الصـــاة علـــى الراقديـــن- ويأتـــي اإلنســـان إلـــى هـــذه 
اللحظات –لحظات الموت– فيكون صادًقا مع نفســـه، وألن الصدق صار 
عزيـــًزا فـــي هـــذه األيام، إنما لحظـــة الموت هي اللحظة التي يجب أن يقف 

أمامهـــا اإلنســـان كيفمـــا يكـــون وفـــي أي مكان. 
أعطانـــا هللا الحيـــاة لكـــي نخـــدم بهـــا، وأعطانـــا الحياة لكي مـــا نحيا في 
الوصيـــة ونرضيـــه فـــي كل حيـــن، وأعطانـــا الحيـــاة لكـــي نمجـــده، وأعطانـــا 
الحيـــاة لكـــي نحبـــه، وأعطانـــا الحيـــاة لكـــي مـــا نتمتـــع بحضـــوره فـــي قلوبنا، 
ثـــم تأتـــي لحظـــة نهايـــة الحياة لكيما ينتقل اإلنســـان من شـــاطئ األرض إلى 
شـــاطئ الســـماء. عندمـــا ينتقـــل اإلنســـان يتـــرك األرض بـــكل أتعابهـــا، بـــكل 
أشـــواكها، بـــكل مـــا فيهـــا مـــن همـــوم وقلـــق، يتـــرك األرض بمـــا فيهـــا مـــن 
هـــذه اآلالمـــات الكثيـــرة والمتنوعـــة، ولكنـــه عندمـــا يتطلع إلى الســـماء يرى 
صـــورة أخـــرى، كمـــا قـــال القديـــس بولس الرســـول: »فإّني أحِســـُب أنَّ آالَم 
مـــاِن الحاِضـــِر ال ُتقـــاُس بالَمجـــِد الَعتيـــِد أْن ُيســـَتعَلَن فينـــا« )رو8: 18(.  الزَّ
عندمـــا يتـــرك اإلنســـان الحيـــاة علـــى األرض، نحـــزن ونتألـــم ونبكـــي، نبكي 
لهـــذا الفـــراق، ولكـــن هـــذا البـــكاء يـــا إخوتـــي يجـــب أن يكـــون دافًعـــا لتوبتنـــا 
جميًعـــا. فليـــس المـــوت مجرد لحظة، الموت ِعبرة، الموت درس، والموت 
نـــداء. فأنـــت الـــذي تبكـــي دموعـــك ثمينـــة جًدا، وســـتكون هذه الدمـــوع أثمن 

وأثمـــن إن كانـــت علـــى خطايـــاك وعلـــى ضعفاتك. 
عندمـــا نتـــرك األرض نصـــل إلى الســـماء، وفي الســـماء تكون المتعة 
الحقيقية، متعة الســـماء أواًل في الوجود في معية هللا والقديســـين واألبرار 
فيـــه ضعفـــات  وليـــس  خطـــاة،  فيـــه  ليـــس  الســـماء  فمجتمـــع  والصديقيـــن، 
األرض، وليـــس فيـــه ســـقطات األرض. مجتمع الســـماء هـــو مجتمع كامل، 
ال توجـــد فيـــه مثـــل هـــذه اآلالم. عندمـــا ينتقـــل اإلنســـان مـــن مجتمـــع األض 
الـــذي اختبـــر فيـــه آالمـــات كثيـــرة، يصـــل إلى الســـماء لكيما يعيـــش في هذه 
المعيـــة، ويكـــون مـــع هللا فـــي كل حيـــن ويتمتـــع، وال تقترب إليـــه اآلالم وال 
الضعفات وال الخطايا وال الســـقطات. أيًضا عندما يترك اإلنســـان مجتمع 
األرض ويصـــل إلـــى الســـماء -التـــي نســـميها ســـماء مـــن الســـمو- بعـــد أن 
كان يعيـــش فـــي الدنيـــا )مـــن الدنو(، يصل إلى الســـماء لكيما يتمتع بالســـام 
الكامـــل، فاتوجـــد فـــي الســـماء صراعـــات البشـــر المتعـــددة، الصراعـــات 
الكبيـــرة والصراعـــات الصغيـــرة ال نراهـــا فـــي الســـماء، بـــل الســـماء هـــي 
مجتمـــع الســـام الكامـــل. فاإلنســـان ال يختبـــر معنى وطبيعة الســـام الكامل 
وهـــو علـــى األرض، حتـــى أننـــا نقـــرأ فـــي اإلنجيـــل فـــي العظة علـــى الجبل 
ـــاِم، ألنَُّهـــْم أبنـــاَء هللِا ُيدَعْوَن« )مـــت5: 9(، صانعو  »طوَبـــى لصاِنعـــي السَّ
الســـام على األرض الذين يتشـــّبهون بمجتمع الســـماء الذي هو كله ســـام 
في ســـام. أيًضا عندما يترك اإلنســـان األرض، في الســـماء ســـيجد الفرح 
الكامـــل، نحـــن دائًمـــا نقـــول فـــي الصلـــوات الكنســـية، نســـتخدم تعبيـــًرا ليـــس 
عربًيا ولكنه ســـرياني، ونقول فان تنيح، هذه النياحة ليســـت كلمة عربية 
لكـــن معناهـــا حالـــة الفـــرح والراحة الكاملـــة. على األرض نختبـــر الراحة، 
أن الواحـــد ينـــام قليـــًا، أو يتنـــزه لبعـــض الوقـــت، هـــذه كلهـــا أشـــياء وقتيـــة، 
ولكـــن فـــي الســـماء يختبـــر حالـــة جديـــدة مـــن حـــاالت الفـــرح الدائـــم، البهجة 
أو حـــاالت الســـرور، فـــا توجـــد أحـــزان وال توجـــد دموع في الســـماء، وال 
توجـــد ظلمـــة، وال يوجـــد أي أرق أو قلـــق. اإلنســـان في الســـماء يتمتع بهذا 
الفـــرح الكامـــل، ولذلـــك القديـــس بولـــس الرســـول عندمـــا صعـــد إلى الســـماء 
وانكشـــفت أمامـــه رؤيـــة، وُســـِئل: مـــاذا رأيـــت؟ فقـــال هـــذا التعبيـــر الخالـــد 
والـــذي نســـتخدمه فـــي صلواتنـــا كثيـــًرا: »مـــا َلْم تـــَر َعيـــٌن، وَلْم تســـَمْع ُأُذٌن، 
ُه هللُا لّلذيَن ُيِحّبوَنـــُه« )1كو2: 9(، ال  وَلـــْم َيخُطـــْر عَلـــى باِل إنســـاٍن: ما أَعـــدَّ
نســـتطيع أن نصـــف الســـماء وجمالهـــا، نعتمد في هـــذه األوصاف كلها على 
مـــا فـــي أيدينـــا مـــن اختبارات القديســـين، ومن األســـفار المقدســـة، والســـماء 

التـــي تكلم عنها الســـيد المســـيح.
نيافـــة األنبـــا ســـاويرس، ترّهـــب ســـنة 1974م، منذ 4٣ ســـنة، وصار 
مســـئواًل عن الدير في ســـنة 1977م كخوري ابســـكوبوس، ثم صار أســـقًفا 
لهـــذا الديـــر ورئيًســـا فـــي عـــام 1985م، وهذا يعني أن مســـئوليته عن الدير 
امتـــدت لحوالـــي 40 ســـنة. فـــي هـــذه الســـنوات الطويلـــة صـــار أًبـــا للرهبنة 
فـــي هـــذا الديـــر، صـــار له أبناء كثيرون، صار له خبـــرات روحية، وصار 
مرشـــًدا وأب اعتـــراف آلبـــاء كثيريـــن، وألحبـــاء. وخـــدم حســـب مـــا أعطاه 
هللا. رســـمه المتنيح قداســـة البابا شـــنوده الثالث، وعهد إليه بهذا الدير الذي 

ُيعتبـــر ديـــًرا عامـــًرا، ولـــه قيمـــة أثرية في تاريخ أديرتنـــا، وأيًضا في تاريخ 
مصـــر، ففـــي هذا الدير كانت المحطة األخيرة لرحلة العائلة المقدســـة التي 
ظهـــرت ووقعـــت أحداثهـــا في القـــرن األول الميادي. وصار بقعة مقدســـة 
علـــى أرض مصـــر، وديـــًرا لـــه تاريـــخ طويـــل، ولـــه خدمـــة عريضـــة. عدد 
كبيـــر مـــن اآلبـــاء تخرج من هذا الدير، وخدموا كآباء كهنة أو آباء أســـاقفة 
فـــي مواقـــع كثيـــرة، ســـواء داخـــل مصـــر أو خـــارج مصـــر. أيًضـــا فـــي هذا 
الديـــر احتضـــن فرًعـــا للكلية اإلكليريكية النهارية، واهتـــم بهذه الكلية كثيًرا 
جـــًدا، ووجـــود كليـــة داخـــل الديـــر ال شـــك أمـــر جميل، وأمـــر يعطي فرصة 

للدراســـة، وللنضـــوج الروحـــي لمن يدرس في هـــذه الكلية.
بعـــد تنصيبـــي وتجليســـي فـــي نوفمبـــر 2012م، كان أول ديـــر زرتـــه 
هـــو ديـــر المحـــرق فـــي فبرايـــر 201٣م، ولـــم أكـــن مـــن قبـــل قـــد زرت هذا 

الديـــر وإن كنـــت قـــد ســـمعت عنـــه وقـــرأت عنـــه كثيًرا. 
نحن نتعزى كثيًرا بحضوركم جميًعا... 

باســـمي، وباســـم كل اآلبـــاء المطارنـــة واآلبـــاء األســـاقفة الموجوديـــن 
معنـــا والمشـــاركين، وباســـم كل آبـــاء الديـــر اآلبـــاء الرهبـــان، وباســـم كل 
األحبـــاء، نشـــكركم كثيـــًرا، ونشـــكر الســـيد المحافـــظ محافظ أســـيوط، الســـيد 
المهندس ياســـر الدســـوقي، ونشـــكر أيًضا نيافة األنبا كيرلس وليم مطران 
أســـيوط لألقبـــاط الكاثوليـــك، ونشـــكر كل حضوركـــم. ونحـــن الحقيقة عندما 
نتعـــزى بتعزيـــات األحبـــاء فـــي كل مـــكان، هذا يخّفـــف أحزاننـــا، ولكننا في 
نفـــس الوقـــت ترتفـــع أذهاننـــا وأبصارنا نحو الســـماء. عندما نـــودع األحباء 
يـــا أخوتـــي، إنمـــا ننظـــر إلى الســـماء، وكأن اإلنســـان الذي نودعـــه يثير فينا 
الشـــهوة إلـــى الســـماء، والتطلـــع إلـــى الســـماء، فحيـــاة األرض مهمـــا امتـــدت 
هـــي قصيـــرة أمـــام الحيـــاة في الســـماء. ونحن نودع هـــذا األب الجليل كأب 
رهبنـــة تـــرك فـــي ديره مســـاحات كبير من الحب ومن الخدمـــة ومن الحياة 
الروحيـــة التـــي تضـــم كل اآلبـــاء الموجوديـــن فـــي هـــذا الدير ويعيشـــون فيه 
ويرفعـــون الصلـــوات اليوميـــة، وتكـــون حيـــاة هـــذا الديـــر هـــي خدمـــة لـــكل 
مصـــر، ولـــكل الكنيســـة. نحـــن نشـــكر كل الحضـــور، ونشـــكركم علـــى هـــذه 
التعزيـــات الكثيـــرة، ونصلـــي أن يعطينا هللا دائًما اشـــتياًقا للســـماء، ويعطينا 
فـــي حياتنـــا دائًمـــا التوبـــة الحقيقيـــة لكيما يكـــون لنا مكان في الســـماء. إللهنا 

كل مجـــد وكرامـــة مـــن اآلن وإلـــى األبـــد. آمين.

قرار بابوي رقم 2017/9
خبصوص انتداب األنبا غربيال أسقف بىن سويف

ا ىلع دير السيدة العذراء مريم )املحرق(
ً
يلكون مرشف

انتـــداب نيافـــة األنبـــا غبريـــال أســـقف بنـــى ســـويف وتوابعهـــا 
ليكون مشـــرًفا على دير الســـيدة العذراء مريم )المحرق( بأســـيوط 
وقـــرى زرقـــة الديـــر وهـــو أحـــد الرهبـــان الذيـــن تخرجـــوا مـــن هـــذا 
الديـــر. ولـــه حق اإلشـــراف الروحي والرهبانـــي واإلدارى والمالي 

علـــى أن يقـــدم لنـــا تقريـــًرا عـــن أحـــوال الدير كل شـــهر.

العودة باجلثمان لدلير املحرق ودفنه:

وبعـــد انتهـــاء الصـــاة تحرك الموكب يرافقه عدد من اآلباء األســـاقفة 
والرهبـــان والمحبيـــن، مـــع ســـيارات الشـــرطة إلـــى دير العـــذراء بالمحرق، 
وصـــل الموكـــب فـــي تمـــام السادســـة والنصـــف مســـاًء حيـــث اســـتقبله اآلباء 
باأللحـــان مـــن مدخـــل الديـــر حتـــى الكنيســـة األثريـــة، وتـــم الســـماح للشـــعب 
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التابـــع رعوًيـــا للديـــر )مـــن مناطـــق رزقة الديـــر وعزبة تومـــا اللذين يتبعان 
أســـقفية الديـــر(، وكذلـــك محبيـــه مـــن ملـــوي وديـــروط والقوصيـــة ومنفلـــوط 
وأســـيوط والقاهـــرة، بأخذ بركة الجســـد الطاهر وألقـــاء نظرة الوداع، حتى 

منتصـــف الليل.
وقد حضر الجثمان تســـبحة نصف الليل، التي بدأت الســـاعة الواحدة 
والنصـــف صباًحـــا، وعقبهـــا القـــداس اإللهي يوم األحـــد 22 يوليو بحضور 
األحبـــار األجـــاء أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي، 
األنبـــا بـــوال أســـقف طنطـــا، األنبـــا يؤانـــس أســـقف أســـيوط، األنبـــا غبريـــال 
أســـقف بنـــي ســـويف والمشـــرف علـــى الديـــر، األنبا اســـطفانوس أســـقف ببا 
والفشـــن، األنبـــا تيموثـــاؤس أســـقف الزقازيـــق، األنبـــا كاراس أســـقف عـــام 
المحلة، األنبا زوســـيما أســـقف أطفيح، األنبا بقطر أســـقف الوادي الجديد، 
ومجمـــع آبـــاء الديـــر. وبعد نهاية القداس مباشـــرة أقيمت صلـــوات التجنيز، 
حســـب وصيـــة المتنيـــح، بالكنيســـة األثريـــة. ثـــم تم نقلـــه الســـاعة الثامنة إلى 

كنيســـة مـــار جرجس.
الحاديـــة  الســـاعة  عنـــد  الثالثـــة  للمـــرة  التجنيـــز  بـــدأت صـــاة  حيـــث 
عشـــر صباًحـــا، بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ويصـــا مطـــران البلينـــا، 
واألنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي، واألنبـــا بوال أســـقف طنطـــا، واألنبا 
برســـوم أســـقف صنبـــو وديروط، واألنبـــا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا 
واألشـــمونين ورئيس دير أبو فانا، واألنبا توماس أســـقف القوصية ومير، 
واألنبا أغابيوس أســـقف دير مواس ودلجا، واألنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، 
واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمع 
المقـــدس، واألنبـــا غبريـــال أســـقف بني ســـويف، واألنبا اســـطفانوس أســـقف 
ببـــا والفشـــن، واألنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، واألنبـــا 
مكاريـــوس األســـقف العـــام للمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، واألنبـــا دانيـــال أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، واألنبـــا مرقوريـــوس 
أســـقف جرجـــا، واألنبـــا إبيفانيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس أنبـــا مقار 
ببريـــة شـــيهيت، واألنبـــا زوســـيما أســـقف اطفيـــح، واألنبـــا كاراس األســـقف 
العام إليبارشـــية المحلة الكبرى، واألنبا بقطر أســـقف الوادي الجديد. وقد 
ألقـــى نيافـــة األنبا غبريال أســـقف بني ســـويف والمشـــرف علـــى الدير كلمة 
الشـــكر للحضور، ثم ألقى نيافة األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط كلمة التعزية، 

عـــّدد فيهـــا مآثـــر نيافـــة األنبا ســـاويرس. 
وقـــد حضـــر الصـــاة مـــن الرســـميين: محافـــظ أســـيوط الســـيد المهندس 
ياســـر الدســـوقي، وكذلـــك الســـيد اللـــواء هشـــام لطفي مســـاعد وزيـــر الداخلية 
لمنطقـــة وســـط الصعيـــد، والســـيد اللـــواء عاطـــف القليعي مدير أمن أســـيوط، 
والســـيد اللواء حاتم رياض مفتش األمن الوطني بأســـيوط، وفضيلة الشـــيخ 
عبـــد الناصـــر ياســـين وكيـــل وزارة األوقـــاف بأســـيوط، والســـيد المقـــدم وليـــد 
الشـــحات المستشـــار العســـكري بالمحافظة، ورئيس مجلس مدينة القوصية، 
وأيًضا من رجال الداخلية وشـــرطة الســـياحة والمرور، وعن البنك األهلي 
فرعي أســـيوط والقوصية، وأعضاء مجلس النواب. كما حضر نيافة األنبا 
كيرلـــس مطـــران أســـيوط لألقبـــاط الكاثوليـــك ومعـــه مجموعـــة مـــن الكهنـــة، 
والقـــس باقـــي صدقـــة عـــن الكنيســـة اإلنجلية باســـيوط، بجانب آبـــاء كهنة من 
إيبارشـــيات بنـــي ســـويف، وببـــا والفشـــن، والمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، وملـــوي، 
وديـــروط، والقوصيـــة، ومنفلـــوط، وأســـيوط. ورهبان من دير األنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون، وديـــر مـــار مينـــا بمريـــوط، ودير أبـــو فانا بملـــوي، ودير 
مارمينـــا الشـــهير بالمعلـــق- أبنـــوب، وديـــر األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحدين 
بســـوهاج، وديـــر األنبـــا باخوميوس بإدفـــو، ودير العـــذراء الحواويش، ودير 

مارجرجـــس الرزيقـــات، وديـــر األنبا باخوميوس الشـــايب.

وبعد انتهاء الصاة ثم زف الجثمان، ونقله إلى مدفن رؤســـاء الدير 
أسفل كنيسة مارجرجس.

وفـــي تمـــام الســـاعة السادســـة مســـاًء تلّقـــى اآلباء األســـاقفة أبنـــاء الدير 
ومجمـــع اآلبـــاء التعزيـــة مـــن محبي نيافـــة المتنيح.

 
دير السيدة العذراء الشهري باملحرق:

ُعـــِرَف منـــذ القـــدم باســـم دير الســـيدة العذراء، واشـــتهر بديـــر المحرق 
وأيًضـــا بديـــر جبـــل قســـقام، وترجـــع شـــهرته بديـــر المحـــرق إلـــى أن الديـــر 
كان متاخًمـــا لمنطقـــة تجميـــع الحشـــائش والنباتات الضـــارة وحرقها، ولذلك 
دعيـــت بالمنطقـــة المحروقـــة أو المحترقـــة. ومـــع مرور الوقت اســـتقّر لقب 
الديـــر بالمحـــرق. كمـــا أنه اشـــتهر بدير جبل قســـقام، وقســـقام اســـم قديم منذ 
عصـــر الفراعنـــة وهـــو يتكـــون مـــن مقطعيـــن ُقـــس.. وقام.. وقس هي اســـم 
مدينـــة اندثـــرت حالًيـــا كانـــت عاصمة الوالية الرابعة عشـــرة مـــن الواليات 
ـــًما لهـــا صعيـــد مصـــر، ولم يبـــق منها حالًيـــا إال البربا  الــــ22 التـــي كان ُمقسَّ
-المعبـــد- ومعناهـــا الدينـــي المـــكان العلـــوي، ومعناهـــا المدنـــي تكفيـــن أو 
تحنيـــط جثـــة الميـــت ولفهـــا بالكتـــان لتحضيرهـــا للدفـــن. وقام... اســـم كانت 
تختص به المنطقة التي تقع غرب الوالية الرابعة عشـــرة ومعناها الديني 
الانهايـــة.- إلـــى األبـــد، ومعناهـــا المدنـــي كمـــا يقـــول المؤرخ أبـــو المكارم 
مكفـــن بالحلفـــاء للصعاليك -فقراء- ولقرب قام من ُقْس اشـــتهرت المنطقة 

والجبـــل المجـــاور بقســـقام وبالتالـــي اشـــتهر الدير بدير جبل قســـقام.

وهذه قائمة بأسماء بعض من رؤساء ادلير:
هـــذه قائمـــة ببعـــض رؤســـاء الديـــر المحـــرق للعـــذراء بأســـيوط، ومـــن 
الجديـــر بالذكـــر أنـــه يوجـــد مدفـــن لرؤســـاء الديـــر فـــي القـــرن العشـــرين في 
كنيســـة العـــذراء مريـــم الشـــهيرة باســـم كنيســـة مارجرجـــس بديـــر المحرق.
1. القمص صليب وهبه »الملقلب بالمسعودي« )1905-1884(.

2. القمـــص بطـــرس الشـــامي الحًقـــا األنبـــا باخوميـــوس األول أســـقف 
ورئيـــس الديـــر )1928-1905(.

٣. القمص تادرس أسعد )19٣0-19٣٦(.
4. القمص سيداروس سعد )1928-1929 و19٣7-19٣٦(.

5. القمص دانيال داود )19٣9-19٣7(.
وقسقـــــــــــام  وصنبـــــــــو  ديـــــــــــــروط  مطـــــــــــــران  أغابيـــــــــــوس  األنبـــا   .٦

.)194٦-19٣9(
7. القمص أثناســـيوس عوض )األنبا باخوميوس مطران أم درمان( 

.)1947 -194٦(
8. القمـــص تـــادرس شـــحات )الحًقـــا األنبـــا باخوميوس الثاني أســـقف 

ورئيـــس الديـــر )19٦2-1947(.
9. القمص قزمان بشاي المحرقي )1972-19٦2(.

10. القمـــص برســـوم إبراهيـــم المحرقـــي )األنبـــا برســـوم األســـقف 
.)198٦-197٣( العـــام( 

11. األنبـــا ساويـــــــــــــروس أسقــــــــف ورئيـــــــــس الديـــــــــر المحــــــــــــرق 
.)2017-1985(
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بتوجيـــه قداســـة البابـــا األنبا تواضروس الثاني، ســـافر وفـــد رهباني 
مـــن الكنيســـة القبطيـــة للمـــرة األولـــى لزيـــارة رعويـــة لمدينـــة القـــدس لمـــدة 
القبطيـــة  للكنيســـة  التابعـــات  الراهبـــات المصريـــات  أيـــام، الفتقـــاد  عشـــرة 
بالمدينة المقدســـة، وزيارة أديرة الراهبات من الكنيســـة الروســـية وغيرها 

مـــن الكنائس.
تكـــون الوفـــد مـــن نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف ورئيس ديـــر األنبا بوال 
بالبحـــر األحمـــر والمشـــرف علـــى لجنـــة األديـــرة رئيًســـا، وأربعة رئيســـات 

لألديـــرة الكبـــرى بالكنيســـة القبطيـــة ومعهـــن الوكيـــات لـــكل دير وهن:
+ تماف أدروسيس دير األمير تادرس وأمنا يوأنا وكيلة.

+ تماف كيريا دير أبي سيفين وأمنا بيالجيا وكيلة.
+ تماف تكال دير مار جرجس بمصر القديمة وأمنا كيريا وكيلة.

+ تمـــاف أثناســـيا ديـــر مـــار جرجـــــــــــس بحــــــــــارة زويلــــــــــــة وأمنـــــــــــا 
وكيلة. كيريـــا 

وبدأت الزيارة يـوم الخميـس الموافـــــــق 2017/٦/29 وهي كالتالي:
اليوم األول:

+ بـــدأت الزيـــارة شـــمااًل منحـــدرة إلـــى الجنوب حيث توجهنا مباشـــرة 
إلـــى طبريـــة وهـــي تبعـــد حوالي ســـاعتين ونصف عـــن المطار حيـــث أقمنا 
فـــي فنـــدق ليونارد دافنشـــي، وفي المســـاء كانت هناك فرصـــة لخلوة تأملية 

على بحـــر طبرية.
اليوم الثاني:

+ بـــدأ اليـــوم بزيـــارة جبـــل التجلـــي )جبـــل طابور( حيث هناك كنيســـة 
أعلـــى الجبـــل ويتـــم الصعـــود إليهـــا بســـيارات مخصوصـــة لتســـتطيع تســـلق 

الطريـــق بســـبب المنحدرات الشـــديدة.
+ هنـــاك كنيســـة تابعـــة للفرنسيســـكان وهـــي فـــي غايـــة الروعة، وهي 
عبـــارة عـــن كنيســـة كبيـــرة بالمنتصـــف علـــى جانبيهـــا كنيســـتان صغيرتان، 
واحـــدة باســـم موســـى النبـــي واألخـــرى باســـم إيليـــا النبـــي، بناهـــا أنطونيـــو 
بارولوتـــي )وهـــو الـــذي بنـــى معظـــم كنائـــس الفرنسيســـكان فـــي القـــدس(. 

وأخذنـــا فتـــرة خلـــوة علـــى جبـــل التجلي.
+ ثـــم توجهنـــا إلـــى مدينـــة الناصـــرة حيـــث زرنا أواًل كنيســـة البشـــارة 
لألقبـــاط األرثوذكـــس، وقد اســـتقبلنا أبونا ســـدراك األنطونـــي وله 47 عاًما 
بالقـــــــــدس، وعلمنـــــــــا منه أنه يخــــــــــدم حوالـــــــــي 850 فــــــــرًدا مـــــــــن الجاليــــــــــة 

القبطية بالكنيســـة.
+ ثـــم اتجهنـــا إلـــى كنيســـة البشـــارة للـــروم األرثوذكـــس وهنـــاك أخذنا 

بركـــة عيـــن المـــاء للســـيدة العذراء.

+ ثـــم توجهنـــا بعدهـــا إلـــى كنيســـة البشـــارة للكاثوليـــك حيـــث يوجد بها 
بيـــت الســـيدة العـــذراء، وفـــي مدخـــل الكنيســـة يوجـــد صـــور للســـيدة العذراء 
مة من  مـــن كل بلـــدان العالـــم، ورأينا صـــورة العذراء التجلي بالزيتـــون ُمقدَّ
مصـــر مـــن ِقَبل المتنيح نيافـــــــــــة األنبا دوماديــــوس مطران الجيزة الســـابق.
+ ثم زرنا أيًضا كنيســـة القديس يوســـف النجار، وبها بحســـب التقليد 
ورشـــة النجـــارة، ويوجـــد بالقـــرب منهـــا ديـــر لراهبـــات الفرنسيســـكان تـــم 
شـــراؤه حديًثـــا، ومعـــروف أن بـــه قبـــر الرجـــل العـــادل، وفـــي أثنـــاء أعمـــال 
الحفـــر بالديـــر تـــم اكتشـــاف قبـــر يرجع إلى زمن الســـيد المســـيح، تصاعدت 
منـــه رائحـــة بخـــور، وُيَظـــن أنـــه قبر القديس يوســـف النجـــار، ويوجد أيًضا 

قبـــور بطاركـــة مدفونة أجســـادهم وهم جالســـون.
+ بعدهـــا توجهنـــا إلـــى كنيســـة عـــرس قانـــا الجليـــل والتـــي يوجـــد بهـــا 

أجـــران التطهيـــر الحجريـــة الُمكتشـــفة التـــي تحولـــت مياههـــا خمـــًرا.
+ وفـــي الطريـــق مررنـــا علـــى قرية نايين، وفيها كنيســـة ابن األرملة 

التـــي أقـــام الرب ابنها، ولكنها قرية إســـامية اآلن.
اليوم الثالث:

+ بعـــد اإلفطـــار توجهنـــا إلـــى جبـــل التطويبـــات وهنـــاك زرنـــا كنيســـة 
جميلـــة بهـــا راهبتـــان مـــن الفرنسيســـكان.

+ ثـــم توجهنـــا إلـــى مدينـــة حول بحيرة طبرية قيـــل إنها طبريا القديمة 
التي بناهــــــــا ابن هيــــــــرودس على اسم طيباريـــــــوس قيصــــــــر، وهي المدينة 

التي قضى فيها الرب يســـــــــــوع معظم الوقت من سن الـ٣0 إلى ٣٣.
+ بعدهـــا توجهنـــا إلـــى كنيســـة الخمـــس خبـــزات حيـــث يوجـــد تحـــت 
المذبـــح الحجـــر األصلـــي الـــذي بـــارك عليــــــــــه الـــــــــــــرب يســــــــــــوع الخمـــس 

والســـمكتين. خبـــزات 
+ ثـــم بعدهـــا ذهبنـــا إلـــى مـــكان ظهـــور الـــرب يســـوع لبطـــرس بعـــد 
قيامتـــه، وهنـــاك تأملنـــا مـــع نيافة األنبا دانيال فـــي االصحاح 21 من إنجيل 

معلمنـــا يوحنا.
+ وهـــاك بالكنيســـة يوجـــد حجـــر ُيســـّمي مائـــدة الـــرب تحـــت المذبـــح، 

وهـــو الحجـــر الـــذي قـــدم عليـــه الســـمك والشـــهد للتاميـــذ.
+ ثـــم توجهنـــا بعدهـــا إلـــى مكان المعبـــد اليهودي القديـــم، ورأينا هناك 
آثـــار مدينـــة كفـــر ناحـــوم القديمـــة، واســـترجعنا مـــن خـــال الكتـــاب المقدس 
األحـــداث المتعلقـــة )شـــفاء ابـــن قائـــد المئـــة، وابنة يايرس، دعـــوة متى...(، 
وهنـــاك كنيســـة القديـــس بطـــرس ُثمانيـــة الشـــكل تحتهـــا بيـــت بطـــرس الـــذي 

شـــفى فيه الـــرب يســـوع حماته.
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+ بعدهـــا ذهبنـــا إلـــى مدينـــة مجـــدل، وهـــي مدينـــة أثريـــة كبيـــرة منهـــا 
كانـــت القديســـة مريـــم المجدليـــة، ويوجـــد بهـــا كنيســـة علـــى اســـمها، وفـــي 
أســـفلها أرض المينـــا )الشـــاطئ( األصليـــة التـــي داس عليهـــا الـــرب يســـوع 

ليســـتقّل المركـــب.
+ ثـــم ذهبنـــا إلـــى معبـــد يهـــودي أثـــري قديـــم توجـــد فيه العتبـــة األثرية 

التـــي داس عليهـــا الرب يســـوع.
+ بعدهـــا توجهنـــا إلى نهـــر األردن وتباركنا من مياهه، وتوجهنا إلى 
القـــدس حيـــث كان فـــي اســـتقبالنا أمنـــا ماريـــا واألخت المكرســـة أســـتير من 

ديـــر بيـــت لحـــم، وأمنـــا ليديـــا وأمنا دميانـــة من دير العـــذراء بالقدس.
اليوم الرابع:

+ ذهبنـــا إلـــى كنيســـة القيامـــة وصلينـــا القـــداس اإللهي مـــع نيافة األنبا 
دانيـــال ونيافـــة األنبا مكاري األســـقف العـــام لكنائس شـــبرا الجنوبية، وكان 

بصحبته الوفد الهندســـي.
+ بعـــد القـــداس تناولنـــا اإلفطـــار مـــع نيافة األنبـــا أنطونيوس مطران 

الكرســـي األورشليمي والشـــرق األدنى.
+ توجهنـــا بعدهـــا إلـــى ديـــر مارجرجـــس للراهبـــات حيـــث اجتمعنا مع 
األمهـــات الراهبـــات هنـــاك وألقى نيافة األنبا دانيال كلمة روحية من رســـالة 
بولـــس الرســـول إلـــى أهل أفســـس األصحـــاح ٣ متأمًا في الحيـــاة الرهبانية.

+ ثـــم ذهبنـــا بعـــد ذلـــك إلـــى ديـــر الصعـــود للراهبـــات الـــروس، حيـــث 
اســـتقبلتنا األم الراهبـــة روفينـــا )وهـــي قـــد زارت مصـــر ســـابًقا، وتقابلـــت 
مـــع قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس، وطلبت منه زيـــارة أديرتنا وحضور 
التســـبحة لتتامـــس مـــع حيـــاة الرهبنـــة القبطيـــة اليوميـــة(. وهنـــاك كانت لنا 
فرصة لحضور جزء من صاة العشـــية مع الراهبات هناك، بعدها دخلنا 
إلى مائدة الراهبات حيث كلمتنا عن األم الراهبة التي أنشـــأت الدير وهي 
مـــن العائلـــة المالكـــة )ابنـــة عـــم القيصـــر(، والوحيدة التي نجـــت من الموت 

مـــن االضطهـــاد الشـــيوعي مـــن 100 ســـنة مضـــت، ولها مدفـــن بالدير.
اليوم الخامس:

+ بـــدأ اليـــوم بالقـــداس اإللهي في كنيســـة دير العـــذراء للراهبات ببيت 
لحـــم، وهـــي كنيســـة منحوتـــة عبارة عن مغـــارة، وقد قامـــت األمهات هناك 
بتجهيزهـــا، حيـــث زينوهـــا بالموزايـــك وأدخلـــوا بها شـــفاطات بعلـــب مغلقة 
لســـحب الرطوبـــة وتجديـــد الهـــواء. بعـــد القـــداس تناولنـــا اإلفطـــار بحجـــرة 
المائـــدة بالديـــر )وأرضيـــة الحجـــرة مكســـية برســـومات مـــن الموزايـــك مـــن 
عمـــل الراهبـــات هنـــاك(، ثـــم أخذنـــا جميًعـــا بصحبـــة األمهات كلمـــة روحية 

مـــن نيافة األنبـــا دانيال.
+ بعدهـــا توجهنـــا إلـــى بيـــت ســـاحور )حقـــل الرعـــاة(، وهنـــاك زرنـــا 
كنيســـة الرعـــاة للـــروم الكاثوليـــك، ثم غادرنــــــــا وشاهدنــــــــــا فــــــــــي الطريـــــــــق 

بوعز. حقـــل 
+ توجهنـــا إلـــى كنيســـة القديـــس نيقـــوالوس وأخذنـــا بركـــة مـــن رفاتـــه 

التـــي قيـــل لنـــا إنهـــا تعمـــل العديـــد مـــن المعجزات.
+ بعدهـــا توجهنـــا إلـــى ديـــر الراهبـــات الكرمليـــت حيـــث تـــم اســـتقبالنا 
بحفـــاوة بالغـــة، ولمـــا علمت رئيســـة الديـــر نزلت ودعت الراهبات ليجلســـوا 
معنا في جلســـة روحية تبادلنا فيها الحديث عن األديرة القبطية وأديرتهن، 
بعدهـــا قصـــت لنـــا قصة مؤسســـة الديـــر الراهبة مريم يســـوع المصلوب في 
القرن التاســـع عشـــر، والتي تنيحت عن عمر يناهز ٣٣ عاًما في فرنســـا، 
وُأحِضـــر جســـدها مـــن الخـــارج إلـــى الديـــر، واعترفـــت الكنيســـة الكاثوليكية 
بقداســـتها، وأعلمتنـــا أنهـــا ذهبـــت بالصنـــدوق الصدفـــي الـــذي يحـــوي رفـــات 
القديســـة إلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس فـــي المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية بالعباســـية. وممـــا لمـــس قلوبنـــا وعّزانـــاـ أن الراهبـــات لمـــا علمـــن 

بأخبـــار االستشـــهاد التـــي تحـــدث هـــذه األيام بكنيســـتنا القبطيـــة، افتخرن بها 
وعملن صاة يومية من أجل الكنيسة القبطية، كما أخبرننا أنهن فخورات 
بقداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس، ويصليـــن من أجله ومن أجل ســـعيه نحو 
وحـــدة الكنائـــس، وطلبـــن منـــا أن جميعنـــا علينا أن نســـاعده فـــي مجهوداته.

+ بعدهـــا توجهنـــا إلـــى كنيســـة المهد ثم إلى دير العـــذراء حيث تناولنا 
الغـــذاء، ثـــم رجعنا إلى الفندق.

اليوم السادس:
+ بدأنـــا اليـــوم بصـــاة القـــداس بكنيســـة ديـــر مـــار جرجـــس للراهبـــات 
بالقـــدس، بعدهـــا تناولنـــا اإلفطـــار، ثم ألقـــى نيافة األنبا دانيـــال كلمة روحية 
متأمـــًا فـــي األصحـــاح الثاني من رســـالة بولس الرســـول إلـــى أهل رومية.

+ بعدها اتجهنا إلى جبل صهيون ثم إلى جبل الزيتون.
+ ثـــم زرنـــا كنيســـة صيـــاح الديـــك وقـــد ُأقيمـــت مكان بيـــت دار رئيس 
الكهنـــة قيافـــا، وهنـــاك رأينـــا حّماًمـــا طقســـًيا ألجل التطهير بحســـب العادات 
اليهوديـــة، ورأينـــا أيًضـــا المقطـــرة التـــي بـــات بهـــا الرب يســـوع ليلـــة الُحكم 
وهـــي مثـــل الجـــب حيـــث توجد باألســـفل، ونزلنا ورأينا الحجـــر الذي جلس 
عليـــه الـــرب يســـوع، ورتلنـــا ترنيمـــة »وا حبيبي«، وقرأ نيافـــة األنبا دانيال 

المزاميـــر الموضوعة باللحـــن الحزايني.
+ وبعدها زرنا كنيســـة بيت القديس يوحنا الحبيب حيث أخذنا بركة 

موضع نياحة العذراء، ورتلنا تمجيًدا للســـيدة العذراء.
+ بعدهـــا توجهنـــا إلـــى كنيســـة »أبانـــــــا« حيـــــــث الصـــــــــاة الربانيـــــــــــة 
مكتوبـــة بأكثـــر مـــن 2٦0 لغـــة، ثـــم ذهبنـــا إلـــى كنيســـة الصعــــــــود بديـــــــــر 

الكرمليـــت. الراهبـــات 
+ بعدهـــا دخلنـــا جامـــع الصعـــود، ورأينـــا هنـــاك الحجـــر الـــذي صعـــد 
منـــه الـــرب يســـوع، وحـــول الجامع توجد ســـاحة كبيرة موضـــوع بها مذبح 
ملتصق بالحائط أمامه اســـم الكنيســـة )القبطية – الســـريانية – الكاثوليكية(، 

وُيســـَمح بالصـــاة فيهـــا يوم عيـــد الصعود فقط.
اليوم السابع:

+ بدأنـــا اليـــوم بصـــاة القـــداس فـــي الجثســـيمانية على مذبـــح األرمن، 
وهنـــاك أخذنـــا بركـــة قبـــر الســـيدة العـــذراء، وشـــاهدنا األيقونـــة العجائبيـــة 
لهـــا والتـــي قيـــل لهـــا والتـــي قيـــل لنـــا إن الســـيدة العـــذراء طلبـــت مـــن إحدى 
الراهبـــات أن ترســـمها، فاســـتأذنت رئيســـة الديـــر، ولكنهـــا فـــي اليـــوم التالي 

لمـــا اســـتيقظت وجـــدت أن العـــذراء هـــي التـــي رســـمتها بنفســـها.
+ بعدهـــا توجهنـــا إلـــى بســـتان جثســـيماني وزرنـــا كنيســـة كل األمـــم، 
يت بهـــذا االســـم ألن الفنـــان أنطونيـــو بارلوتـــي جمـــع مبالـــغ مـــن أمـــم  وُســـمِّ
مختلفـــة لبنائهـــا، وبهـــا 12 قبـــة بحســـب عـــدد األمم المشـــتركة بهـــا، وهناك 
أخذنـــا بركـــة الصخـــرة التـــي صلى عليها الرب يســـوع ثاث هجعات حيث 

كان عرقـــه كقطـــرات دم.
+ بعدهـــا توجهنـــا إلـــى ديـــر مريم المجدليـــة للراهبات الـــروس والذي 

بنـــاه قيصـــر روســـيا تـــذكاًرا لوالدته التي ُتدعـــى ماريا.
+ ثـــم بعدهـــا تقابلنـــا مـــع أمنا ليديـــا وأمنا هيانة راهبـــات دير القدس، 
حيـــث توجهنـــا إلـــى قريـــة اللـــد حيـــث مســـقط رأس القديـــس العظيـــم مـــار 
جرجـــس، وبهـــا كنيســـته األصليـــة التـــي ُيحتفـــل بتكريســـها يـــوم 7 هاتـــور، 

وتحـــوي رفاتـــه فـــي مقبـــرة خاصـــة، وسلســـلة عذاباتـــه.
+ ثـــم توجهنـــا إلـــى ديـــر األنبا أنطونيوس بيافا، وهـــو دير أثري كبير 
وواســـع وبـــه قالـــي وحديقـــة كبيـــرة وكنيســـة علـــى اســـم األنبـــا أنطونيوس، 
والمشـــرف عليه أبونا ميخائيل األنبا بوال وله أكثر من 50 ســـنة بالمكان.

+ بعدهـــا توجهنـــا إلـــى يافـــا حيـــث بيـــت ســـمعان الدبـــاغ، وهـــو مغلـــق 
وتحـــت إشـــراف الحكومـــة اإلســـرائيلية.
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َما هَو؟ وخطورته
مـــا هـــو الطمـــع؟ مـــا 
عناصره؟ ماذا قال الكتاب عنه؟ الطمع هو إنســـان 

ال يكتفـــي بمـــا عنده، تحاربه شـــهوة االســـتزادة.
قلبـــه،  ومشـــاعر  بفكـــره،  الطلـــب،  دائـــم  هـــو 
وبلســـانه وحواســـه.. يشـــتهي مـــا فـــي يـــد غيـــره ويـــود 
لـــو يســـلبه. ال قناعـــة فـــي طبعـــه، باســـتمرار يبحـــث 
عما ينقصه. والطمع يشـــمل مجاالت عديدة. فهناك 
طمـــع فـــي المـــال، وفي األرض، وفـــي القنية، وطمع 
فـــي الســـلطة والمركـــز والعظمة. وطمع في الشـــهوة.
ومـــا أعمـــق قـــول ســـليمان الحكمـــي فـــي ســـفر 
الجامعـــة )جـــا7:1-8( »ُكلُّ اأَلْنَهـــاِر َتْجـــِري ِإَلـــى 
اْلَبْحـــِر، َواْلَبْحـــُر َلْيـــَس ِبَمـــآَن... اْلَعْيـــُن اَل َتْشـــَبُع 
ـــْمِع...«. ِمـــَن النََّظـــِر، َواأُلُذُن اَل َتْمَتِلـــُئ ِمـــَن السَّ

اعتبـــره  الكتـــاب  أن  الطمـــع،  خطـــورة  ومـــن 
ُهـــَو  الَّـــِذي  ـــاٍع  )كـــو5:٣(، وقـــال إن »الَطمَّ أوثـــان 
َعاِبـــٌد ِلأَلْوَثـــاِن َلْيـــَس َلـــُه ِميَراٌث ِفـــي َمَلُكوِت اْلَمِســـيِح 
َوهللِا« )أف5:5(. وقـــال الـــرب »اْنُظـــُروا َوَتَحفَُّظـــوا 
ِمـــَن الطََّمـــِع« )لـــو15:12(. ومنـــع الكتـــاب مخالطة 
ومؤاكلـــة الطماعيـــن، فقـــال الرســـول »ِإْن َكاَن َأَحـــٌد 
َمْدُعـــوٌّ َأًخـــا َزاِنًيـــا َأْو َطمَّاًعـــا َأْو َعاِبـــَد َوَثـــٍن... َأْن اَل 
ُتَخاِلُطـــوا َواَل ُتَؤاِكُلـــوا ِمْثـــَل هـــَذا« )1كو11:5(. وقال 

إن هـــؤالء ال َيِرثُـــوَن َمَلُكـــوَت هللِا )1كـــو٦:10(.
أنواع ِمن الطمع:

1- الطمع في العظمة والسلطة:
+ وبهـــذا النـــوع كانت ســـقطة الشـــيطان. فعلى 
الرغـــم مـــن أنـــه كان مـــاًكا عظيًمـــا )كاروًبـــا(. وكان 
»َخاِتـــُم اْلَكَمـــاِل... َمـــآلٌن ِحْكَمـــًة َوَكاِمـــُل اْلَجَمـــاِل« 
)حـــز14،11:28(. إال أنـــه قـــال فـــي قلبـــه »َأْصَعـــُد 
ـــَماَواِت. َأْرَفـــُع ُكْرِســـّي َفـــْوَق َكَواِكـــِب هللِا...  ِإَلـــى السَّ
 » ـــَحاِب. َأِصيُر ِمْثَل اْلَعِليِّ َأْصَعـــُد َفـــْوَق ُمْرَتَفَعاِت السَّ
)إش14،1٣:14(. وبهـــذا »اْنَحـــَدْرَت ِإَلـــى اْلَهاِوَيـــِة، 

.» ِإَلـــى َأَســـاِفِل اْلُجبِّ
+ وبنفـــس الطمع في العظمة، ســـقط اإلنســـان 
األول، حينما اســـتجاب إلى إغراء الشـــيطان في قوله 

« )تك٣:5(. ـــرَّ »َتُكوَناِن َكاهلِل َعاِرَفْيِن اْلَخْيَر َوالشَّ
+ وكما ســـقط الشـــيطان واإلنسان األول، سقط 
أبشـــالوم، حينمـــا طمـــع فـــي ملـــك أبيـــه داود، وكـــّون 
أبـــاه ليغتصـــب منـــه ملكـــه.  لنفســـه جيًشـــا وحـــارب 
فكانـــت النتيجـــة أنـــه مـــات وهلـــك )2صـــم18-15(.
+ وبنفـــس الوضـــع كل مـــن يطمـــع فـــي مركـــز 
الخيانـــة،  فـــي  فيقـــع  قلبـــه،  فـــي  وينافســـه  رئيســـه، 

ليتخلـــص مـــن هـــذا الرئيـــس وينـــال مركـــزه.
+ وفـــي هـــذا الطمـــع أيًضـــا حكـــى التاريخ عن 

صـــراع الملـــوك والدولة.
+ وأصعـــب درجـــة فـــي هذا النوع مـــن الطمع، 
حالـــة طامـــع ال يريـــد فقـــط أن يكـــون األول، بـــل أن 

يكـــون الوحيد.
2- الطمع في األرض:

+ ومنـــه كل مـــا تقـــوم بـــه دول قويـــة في احتال 
أراٍض لدول أضعف منها، بأن تغزوها وتستولى عليها. 

ومع كلمة )االحتال(، نذكر أيًضا )االســـتعمار(.
+ وقـــع فـــي طمـــع األرض أيًضـــا، لـــوط حينما 
اختـــار األرض المعشـــبة علـــى صحبة عمـــه إبراهيم. 
وهكـــذا ســـكن في ســـدوم )تـــك1٣(، وكانـــت النتيجة، 
أنـــه ُســـِبي مـــع أهـــل ســـدوم في حـــرب األربعـــة ملوك 
)تـــك14(. ولمـــا أنقـــذه عمـــه مـــن الســـبي، عـــاد إلـــى 
ســـدوم مـــرة أخـــرى. وانتهـــى األمـــر بحرقهـــا، وخـــرج 

منهـــا بعـــد أن فقـــد كل شـــيء )تـــك19(.

+ وفـــي هـــذا المجـــال ال ننســـى قصـــة طمـــع 
آخـــاب الملـــك فـــي حقـــل نابـــوت اليزرعيلـــي. وكيـــف 
أّدى بـــه األمـــر إلـــى تلفيـــق تهمـــة بالتجديـــف ضـــد 
نابـــوت اليزرعيلي، انتهـــت بقتله ووراثة آخاب للحقل. 
فغضـــب هللا عليـــه، وأرســـل إليـــه إيليـــا النبـــي يقـــول له 
»ِفـــي اْلَمـــَكاِن الَّـــِذي َلَحَســـْت ِفيـــِه اْلـــِكَاُب َدَم َناُبـــوَت 
َتْلَحـــُس اْلـــِكَاُب َدَمـــَك َأْنـــَت َأْيًضا« )1ملـــو19:21(. 
وهكـــذا فقـــد حياته وُملكه وفقـــد الحقل الذي طمع فيه.

طمـــع  األرض،  فـــي  الطمـــع  أمثلـــة  ومـــن   +
بعـــض الـــدول الكبـــرى فـــي ســـكنى الكواكـــب، أو رفع 

علمهـــا علـــى القمـــر أو مـــا أشـــبه.
3- الطمع في الشهوة:

الوصيـــة  فـــي  الـــرب  قـــال  األمـــر  هـــذا  وعـــن 
األخيرة من الوصايا العشـــر: »اَل َتْشـــَتِه َبْيَت َقِريِبَك. 
اَل َتْشـــَتِه اْمـــَرأََة َقِريِبـــَك، َواَل َعْبـــَدُه، َواَل َأَمَتـــُه، َواَل َثْوَرُه، 
ـــا ِلَقِريِبـــَك« )خـــر17:20(. َواَل ِحَمـــاَرُه، َواَل َشـــْيًئا ِممَّ

+ وفـــي توبيـــخ ناثان النبي لدواد على خطيته، 
ضـــرب لـــه مثـــًا مـــن هـــذا النـــوع: إنســـان غنـــي لـــه 
الكثيـــر مـــن الغنـــم والبقر، اشـــتهى نعجة جـــاره الفقير 
»ُيْقَتـــُل  غضـــب  فـــي  داود  فقـــال  منـــه.  واغتصبهـــا 
الرَُّجـــُل..« فقـــال لـــه ناثـــان »َأْنـــَت ُهَو الرَُّجـــُل«. ألنه 
واغتصبهـــا. وواجهـــه  الحثـــي  امـــرأة  بتشـــبع  اشـــتهى 

بعقوبـــة الـــرب لـــه )2صـــم12(.
إلـــى  بســـليمان  أّدى  الشـــهوة  فـــي  والطمـــع   +
التـــزوج بالعديـــد مـــن النســـاء. وقـــال »اتََّخْذُت ِلَنْفِســـي 
َســـيَِّدًة  اْلَبَشـــِر،  َبِنـــي  َمـــاِت  َوَتَنعُّ َيـــاٍت  َوُمَغنِّ ُمَغنِّيـــَن 
ُأْمِســـْكُه  َلـــْم  َعْيَنـــاَي  اْشـــَتَهْتُه  َوَمْهَمـــا  َوَســـيَِّداٍت.. 
َعْنُهَمـــا..« )جـــا10،8:2(. وكانـــت النتيجـــة مأســـاة 
َشـــْيُخوَخِة  َزَمـــاِن  ِفـــي  »َوَكاَن  الكتـــاب  فيهـــا  قـــال 
ُســـَلْيَماَن َأنَّ ِنَســـاَءُه َأَمْلـــَن َقْلَبـــُه َوَراَء آِلَهـــٍة ُأْخَرى، َوَلْم 
َيُكـــْن َقْلُبـــُه َكاِمـــًا َمـــَع الـــرَّبِّ ِإلِهـــِه َكَقْلـــِب َداُوَد َأِبيـــِه« 

)1ملـــو4:11(.
+ والشـــهوة ال تشـــبع، كما قال ســـليمان نفســـه 
»اْلَعْيـــُن اَل َتْشـــَبُع ِمـــَن النََّظـــِر، َواأُلُذُن اَل َتْمَتِلـــُئ ِمـــَن 

ـــْمِع« )جا8:1(. السَّ
+ والشـــهوة تتـــدّرج فـــي نوعيتهـــا وفـــي كميتهـــا، 
في مقدار ممارســـتها والتمتع بها. والتدرُّج من درجة 

فـــي الشـــهوة إلـــى درجة أعمـــق منها.
+ ومـــن أمثلـــة الطمع في الشـــهوة أيًضا، طمع 
الضرتيـــن فـــي امتـــاك الرجـــل، كمـــا حـــدث مـــع ليئة 
وراحيـــل مـــع أنهمـــا كانتـــا أختيـــن شـــقيقتين. حتى أن 
راحيـــل قالـــت »ُمَصاَرَعـــاِت هللِا َقـــْد َصاَرْعـــُت ُأْخِتي« 
)تك8:٣0(. وإلى جوار الشـــهوة في امتاك الرجل، 

كانـــت شـــهوة كل منهمـــا في إنجـــاب البنين.
جهـــة  )مـــن  الرجـــل  امتـــاك  شـــهوة  وفـــي   +
الســـلطة( الصـــراع الـــذي يقـــوم بين الزوجـــة وحماتها: 
مـــن منهمـــا يكون لـــه التأثير األكبر عليه، والحصول 
منـــه علـــى الموافقـــة في تنفيذ الـــرأي وإدارة البيت. إنه 

طمـــع قـــد يـــؤدي إلى إنقســـام فـــي البيـــت بينهما..
+ وفـــي موضـــوع الطمـــع فـــي الشـــهوة، نذكـــر 
أيًضـــا شـــهوة المديـــح والشـــهرة. فليـــس فقـــط يطمـــع 
الشـــخص في أن ينال مديًحا وشـــهرة أكثر من غيره، 
بل باألكثر قد يتطور به األمر أن يشتهي بأن يكون 
الوحيـــد الـــذي هـــو موضع المديح والشـــهرة! ويتضايق 

مـــن أيـــة كلمـــة طيبـــة ُتقال فـــي مديح غيـــره..!
4- الطمع في المال:

+ قـــــــــد يـــــــؤدي هــــــــــذا األمـــــــــــر إلــــــى الســـرقــــــة 
والنهب والســـلب.

+ وقـــد يـــؤدي أيًضا إلى شـــهوة الجمع والتكويم 
)جا2:2٦(.

+ وكذلـــك تـــؤدي هـــذه الشـــهوة، إلـــى البخـــل، 
وقبـــض اليـــد، وعـــدم الرغبـــة فـــي العطـــاء، أو فـــي 
انفـــاق المـــال. كما يحدث مـــع بعض الجمعيات التي 
تهتـــم بـــأن يكبـــر رصيدهـــا، دون أن تنفـــق منـــه على 
المحتاجيـــن، أو تنفـــق فـــي هـــذا المجال بتقتير شـــديد 

وبخـــل زائد.
ســـلب  إلـــى  يـــؤدي  المـــال،  فـــي  والطمـــع   +
نصيـــب الـــرب فـــي العشـــور والبكور. كما قـــال الرب 
ِبـــَم  َفُقْلتُـــْم:  النبـــي »َســـَلْبُتُموِني.  فـــي ســـفر ماخـــي 
َســـَلْبَناَك؟ )قـــال( ِفي اْلُعُشـــوِر َوالتَّْقِدَمـــِة« )ما٣:8(.
+ وفـــي ســـلب نصيـــب الـــرب، ومـــا يصحـــب 
ذلـــك مـــن كـــذب وخـــداع، مـــا ورد فـــي ســـفر أعمـــال 
الرســـل عـــن قصـــة حنانيـــا وســـفيرا )أع55( اللذيـــن 
اختلســـا جزًءا من المال، وكذبا على القديس بطرس 

الرســـول. وكانـــت عاقبتهمـــا المـــوت.
+ والطمـــع فـــي المـــال يـــؤدي إلى محبـــة العالم 

ومحبـــة النصيـــب األكبر.
+ وكذلـــك يـــؤدي إلـــى الكســـب الحـــرام، ســـواء 
عـــن طريـــق الغـــش فـــي البيـــع، أو احتـــكار بعـــض 
األغنيـــاء لألســـواق، وعـــدم تـــرك أي مجـــال للغيـــــــــر 

فـــي المكســـب.
+ كمـــا يـــؤدي الطمـــع فـــي المـــال إلـــى طمـــع 
فـــي  إخوتهـــم  باقـــي  نصيـــب  فـــي  األخـــوة  بعـــض 
الميـــراث، وإلـــى طمـــع أحـــد الشـــركاء فـــي التجـــارة أو 

شـــركائه. باقـــي  نصيـــب  فـــي  الزراعـــة 
+ كذلـــك إلـــى الطمـــع في تقســـيم الغنائم، حتى 

السارقين. بين 
+ ويـــروي لنـــا الكتـــاب مـــن جهـــة هـــذا الطمع، 
طمـــع عخـــان بـــن كرمي وســـرقته رداًء شـــنعارًيا، مما 
أدى إلـــى غضـــب الـــرب وهزيمـــة الشـــعب. وانتهـــى 
األمر بانكشـــاف أمر عخــــــــان ورجمه هـــــــــو وأهـــــــــــل 

بيتـــه )يش7(.
+ كذلـــك قصـــة طمـــع جيحـــزي فـــي أخذه ســـًرا 
جـــزًءا مـــن عطايـــا نعمان الســـرياني وكان النتيجة أن 

أليشـــع النبـــي ضربـــه بالبرص )2مـــل27:5(.
َمضار الطَمع وعالجه:

1- من جهة مضار الطمع نقول:
+ علـــى رأي المثـــل »الطمـــع يضّيع ما جمع« 

وأمثلتـــه لعب القمار.
+ أيًضـــا الطمـــع فـــي الدنيـــا، يضيـــع اآلخـــرة. 

والخســـارة فـــي الدنيـــا أيًضـــا.
يكـــون  بـــأن  الفريـــق  العبـــي  أحـــد  وطمـــع   +
الهـــدف بواســـطته هو وحـــده، يؤدي إلى ضياع الفوز 

نتيجـــة لهـــذه األنانيـــة.
+ والطمـــع يـــؤدي إلـــى الجشـــع، وإلى الحســـد، 

وهـــو طبـــع منفر.
+ والطمـــع فـــي يـــــــــوم الــــــــــرب، يــــــــــؤدي إلـــــــــى 

كســـر الوصيـــة.
2- أمـــا عن عـــالج الطمع، فيأتـــي بالتدرب 

علـــى القناعة:
وذلك بتـــــــــــدرب اإلنســـــــــــان علــــــــــى اإلكتفــــــــــاء، 
والرضـــى بمـــا عنـــده. كـــن مثـــل العصفـــورة التـــي »اَل 
َتْجَمـــُع ِإَلـــى َمَخـــاِزَن« )مـــت2٦:٦(. وال تكـــن مثـــل 
النملـــة التـــي تجمـــع وتخـــزن وال تكتفـــي. كان الـــرب 
يأمـــر الحصاديـــن بتـــرك زوايـــــــــا الحقــــــل، لينتفـــع بها 
الفقـــراء كذلـــك ُيعالج الطمـــــــع باإليثــــــــــار، وتفضيــــــــل 
الغيـــر علـــى النفـــس. ويأتـــي أيًضـــا بالتدريـــب علـــى 
العطاء، والكرم. وبدراسة مضار الطمــــع، وما يجلبه 

من خســـارة.
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عظة األربعاء 10 يوليو 2017م من كنيسة العذراء مريم واألنبا بيشوي باألنبا رويس

الشـــــــر هو عدم وجـــــــود الخيــــــر، مثلمـــــا نقول 
النور  غيــــــاب  ولكن  للظام،  كياني  إته ال وجود 
نسميه ظاًما، كما أن غياب الحياه نسميه موًتا، 
وغياب الخير كذلك نسميه شرًّا. هللا لم يخلق عالم 
الشر، ولكن الُبعد عن الخيــــــر، نسيان الخير، عدم 

استخدام الخير، هو الذي نسميه شرًّا.
وإساءة استخـــــدام الشيء تحوله من الخيــــــر 
إلى الشر، أبسط مثال استخدام السكين؛ كل بيت 
إعداد  ُتستخَدم كوسيلة تساعد في  قد  فيه سكين، 
الطعام، وهو عمل خير. ولكن قد يستخدم اإلنسان 
فإساءة  لغيره،  أو  لنفسه  ضرًرا  ويحدث  السكين 

االستخدام هي التي تحول الخير إلى شر.
ما معنى »أْن ال ُيجازَي أَحٌد أَحًدا عن َشرٍّ 
طرفين،  هناك  أن  يعني  )1تس15:5(؟   » بَشرٍّ
أحدهما يصنع شًرا، والطرف اآلخر من المفروض 
أن ال يجازي الشر بالشر حسب الوصية المسيحية.
كيف يقابل اإلنسان الشر الذي يأتي عليه؟

1( الُبعد عن الشر
في العهد القديم نقرأ عن موسى النبي والشعب 
لما أرادوا المرور في أرض آدوم، أرسلـــوا لملك آدوم 
بالمزروعات  المســــــاس  بعدم  وتعهدوا  يستأذنونه، 
فبعث  وهّددهم.  رفض  ولكنه  األرض،  في  التي 
له موسى النبي مرة ثانية، وقال له إنهم سيدفعون 
على  الملك  وأصر  سيشربونها،  التي  المياه  ثمن 
رفضه، وكانت النتيجه أن موسى والشعب ابتعدوا 
عن مكان الشر )عدد14:20-21(. فأول طريقه 
تصرف  وهذا  عنه،  االبتعاد  هي  الشر  لمواجهة 

حكيم وعاقل 
2( مواجهة الشــــر بالشـــــر لكـــــــن علـــــــى 

مستوى الفكر
مثلما يحدث عندما يتضايق اإلنسان ويطلب 
في نفسه االنتقام من الشخص الذي أساء إليه، لكن 
كل هذا على مستوى الفكر، فهو يواجه الشر بالفكر 
الشرير مما يسبب له ضيًقا وتفقد النفس صفاءها.

3( أن يواجه الشر بشر مثله
مثل من يرد الشتيمة بشتيمة، واإلهانة بمثلها، 

وهكذا... وكل هذا ليس من الوصية المسيحية.
4( مواجهة الشر بالفعل

شحصين،  بين  النقـــــاش  يحتد  حينما  مثلما 
كام  شر  فالشر  اآلخر،  ويقتل  أحدهما  فيتهور 
وتحول إلى شر أفعال وإلى إيذاء، وحّول الشر إلى 

شر أصعب منه.
ولكـــــــن المسيحيــــــة تعلمنا »أْن ال ُيجازَي أَحٌد 
«، هذه هي وصيـــــــة المسيح،  أَحًدا عن َشرٍّ بَشرٍّ
شخص،  يشتمك  فقد  المسيحيــــة،  سمو  هو  وهذا 
أو  اإلهانة  أو  الشتيمة  عليه  ترد  أن  ممكن  ومن 
بعبارة  ترد  أن  تعلمنا  المسيحية  ولكن  السخرية، 
جميلة جًدا: »هللا يباركك«، فالوصية تقول: »ُنشَتُم 
فُنباِرُك« )1كو12:4(، وهذه هي وصية اإلنجيل، 
واإلنسان له الحرية أن يقبلها ويطيعها. لو رجعتم 
لقصة يوسف الصديق، وما صنعه معه إخوته من 
أذى، ولكنه لم يصدر عنه أبًدا أي شر، حتى حبن 
وقع إخوته في يده، وكان يمكنه أن ينتقم لنفسه، 

لكنه لم يصنع هذا أبًدا، بل أكرمهم أكثر وأكثر.
يقول القديـــــــــس األنبـــــــــا بيمــــــــن عبارة جميلة: 
»الشر ال ُيغَلب بالشر، ولكــــــــن أن أساء أحد إليك 
تستأصل  إليه  بإحسانك  فإنك  إليه،  أنت  فأحسن 
الشر، ألنه ينبغي أن ال نكافئ شًرا بشر«. الشر 

مثل النار، والنار ال ُتطَفأ بالنار، بل بالماء.

ما هي أسباب وجود الشر؟
السبب األول هو الشيطان

والشيطان كان ماًكا، وأراد أن يرفع كرسيه 
فوق كرسّي هللا، فانحدر من رتبته وصار شيطاًنا 
بالكبرياء.  أي  المديحة(  تقول  )كما  باالستكبار 
والشيطان هو الذي يحرك الناس لفعل الشر، يضع 
أفكاًرا في عقل اإلنسان تجعله يقع في شرور كثيره 
عشان، لذلك نصلي في صاه الشكر: »كل حسد، 
الناس  مؤامرات  الشيطان،  فعل  كل  تجربة،  كل 
األشرار، وقيام األعداء الخفيين والظاهرين، انزعها 
عنا وعن سائر شعبك«، فالشيطان قد يجند آخرين 

لصنع الشر.
السبب الثاني هو الكرامة

ونقصد بالكرامـــــة هنـــــــا الـــــــذات، ومـــــــن أكثر 
األمثله في الكتاب المقدس قصة هامان ومردخاي 
في سفر أستير، فعندما كان هامان يدخل للقصر، 
كان الجميع يسجدون له إاّل مردخاي، فبدأ هامان 
فعمل  الشر،  في  يفكر  وابتدأ  كبريائه،  من  ُيجَلد 
وينتقم  مردخاي  عليه  يصلب  لكي  كبيًرا  صليًبا 
األحداث،  وسيد  التاريخ  صاحب  هللا  ولكن  منه، 
وتذكر  بين عشية وضحاها،  كله  لبموضوع  قلب 
الملك يوًما مردخاي أنقذه، فسأل هامان كيف يكرم 
هذا الرجل؟ فأخذ هامان يعّدد في وسائل التكريم 
الملك  ولكن  هو،  يكرمه  أن  يريد  الملك  أن  ظانًّا 
فاجأه بأن قال له »أسِرْع وُخِذ اللِّباَس والَفَرَس كما 
الجاِلِس  الَيهوديِّ  لُمرَدخاَي  هكذا  وافَعْل  تكلَّمَت، 
في باِب الَمِلِك. ال َيسُقْط َشيٌء ِمْن جميِع ما ُقلَتُه« 
هللا  ويد  األحداث،  في  هللا  يد  هذه  )أس٦:10(. 
أرأيت  إنسان،  يتخيله  ال  وقت  في  وتعمل  تدخل 
كيف أن هامان الذي أراد صلب مردخاي أصبح 

هو المسئول عن إكرامه.
السبب الثالث روح االنتقام

في  يتكّون  أن  لنفسه  يسمح  أحياًنا  اإلنسان 
داخله روح االنتقام، وليس من الضروري أن يكون 
له  يخطط  من  فهناك  واللحظة،  التو  في  االنتقام 
»ال  الرسول:  بولس  قال  لهذا  بعيد،  مدى  على 
َمكاًنا  أعطوا  بل  األِحّباُء،  أيُّها  ألنُفِسُكْم  تنَتِقموا 
ُأجازي،  أنا  النَّقَمُة  لَي  َمكتوٌب:  ألنَُّه  للَغَضِب، 
« )رو19:12(، انتبهوا لهذه الوصية،  يقوُل الرَّبُّ
وحكمة  بعقل  ولكن  اغضبوا  ألنفسكم،  تنتقموا  ال 
وروية، ثم يوّضح لنا أن النقمة للرب، فيجب أاّل 
تفكر في االنتقام. روح االنتقام موجود في عادات 
بعض الشعوب، فمثًا عندنا في مصر توجد عادة 

الثأر، وهي ليست من المسيحية في شيء. 
السبب الرابع عدم االحتمال

أن  فور  باكر  في صــــــــــاة  يوم  كل  نصلي 
نستيقظ: »محتمليـــــــن بعضكم بعًضا في المحبة، 
الصلح  برباط  الروح  وحدانية  حفظ  إلى  مسرعين 
أمامك  صنع  أو  شخص  ضايقك  فإذا  الكامل«. 
شًرا أو قال كلمة رديئة، تذكر الوصية: »محتملين 
الكثير من  المحبـــــــــــة«. وربما  بعضكم بعضا في 
مشكات األحوال الشخصية التي نواجهها اليوم، 
تكون البداية تبعها عدم االحتمال. نتذكر مونيكا 
زوجها  كان  كيف  أغسطينوس،  القديس  أم  البارة 
يهينها باستمرار، لكنها كانت تحتمل. وعلى فراش 

الموت، أعلن الزوج إيمانه 
بالمسيـــــح ومــــات مسيحًيا، 

كل هذا بسبب أن زوجته احتملته، وهذا االحتمال 
بل كن  لذلك ال تصنع شًرا  إكليل ويراها هللا.  له 

ناضًجا واحتمل اآلخرين في المحبة.
أحٌد  يجازي  ال  بأن  الوصية  تطالبنا  لماذا 

أحًدا عن شر بشر؟
ألن النتائج تكون مدمرة...

+ أول نتيجة وأخطرها الحرمان من الملكوت، 
)1يو٣:15(،  نفس  قاتل  فهو  أخاه  يبغض  فمن 
وكل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. لقد 
وعدك السيد المسيح بأن يكون لك مكام في السماء 
وتشتاق  مكانك  على  تحافظ  ترى  يا  فهل  معه، 
له؟ لو في ساعة الغضب أو ساعة الشر تذكرت 
ولن  بشر،  شرًّا  تجازي  فلن  السماء،  في  مكانك 

تجازي إنساًنا بحسب شره.
+ النتيجة الثانية هي القلــــــق واالضطـــــراب، 
اإلنسان الذي يصنع الشر ال يجــــد راحة، بل دائًما 
ما يكون متوتًرا، فالشر تنعكس نتيجتــــه على من 
ستجد  خيًرا،  صنعت  لو  أنك  حين  في  يصنعه، 
يا جميَع  إَليَّ  يقول: »تعاَلْوا  الكتاب  اسمع  راحة. 
الُمتَعبيَن )من شرور اآلخرين( والثَّقيلي األحماِل، 
إنسان  صنع  فلو  )مت28:11(.  ُأريُحُكْم«  وأنا 
إلى مسيحك وصلِّ من أجل هذا  اتجه  بك شرًّا، 
اإلنسان، أّما إذا رددَت أنت الشـــر بشر، فستعيش 
عنك  ويغيب  الراحة،  وعدم  واضطراب  قلق  في 
بل  الشر،  نحو  تندفع  ال  تماًما.  والسكينة  السام 
تمّثل بالسيد المسيح في المغفرة، الذي وهو على 
ولكنه  كثيرة،  شروًرا  به  يصنعون  كانوا  الصليب 

طلب لهم الغفران.
أتريد أن تعالج الشر؟

بالمغفرة، حّل  تمسك  بالمسيــــح،  تمسك  أ( 
المشاكل بكلمة طيبة تقولها، إن أخطأ إليك أخوك 
سبع مرات في اليوم فاغفر له. هذه هي مسيحيتنا، 

وهكذا تكون طاعتنا للوصية الكتابية.
ب( تعّلم العتاب الراقي، ليكن العتاب مبنًيا 
على أرضية المحبة، واختر كلماتك بعناية فائقة، 
ألنه من الممكن أن تفسد كلمة عاقة. كن هادًئا 
الكتبة  مع  المسيح  السيد  كان  كما  عتابك  في 

والفريسيين الذين كانوا يقاومونه.
يجعــــل  النفس  النفـــــس، ضبـــــط  جـ( ضبط 
اإلنسان يستطيع أن يحّول المشاعر السلبيـــــة في 
مواقف الشر، يحّولها على كتفي المسيح، ويضبط 
نفسه، ويفكر كيف أن األيام كفيله أن تنهي هذا 
كان  التي  الجميلــــة  الكلمة  تذكـــــرون  كلكم  الشر. 

يقولها البابا شنوده: »مسيرها تنتهي«.
ال تنســــــوا أن إلهنـــــــا الصالح عندما يتعامل 
القانون  ثاثة:  قوانين  خـــــال  من  يتعامل  معنا، 
األول: هللا محب البشر. القانون الثاني: إنه صانع 
خيرات، وخيرات هللا ال تنتهي لكل البشر. القانون 
الثالث: هو ضابط الكل، ونثق أن يد هللا هي التي 

تضبط حياه البشر كلها.
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+ ثـــم ذهبنـــا إلـــى كنيســـة القديـــس بطرس فـــي يافا والتي ُبنيـــت تذكاًرا 
لرؤيـــة كرنيليـــوس ومعجزة طابيثا.

اليوم الثامن:
+ بدأنـــا اليـــوم برحلـــة درب الصليـــب وهـــي 14 مرحلـــة وهي معزية 

جـــًدا، حيـــث عشـــنا مع الرب يســـوع رحلـــة آالمه.
+ بعدها توجهنا إلى كنيسة األنبا أنطونيوس حيث كان في انتظارنا 
نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي األورشـــليمي، حيـــث حضرنـــا 

القـــداس اإللهـــي، وبعدها اســـتضافنا نيافته.
+ ثـــم ذهبنـــا إلـــى اللعازريـــة )مأخـــوذ مـــن اســـم لعـــازر( حيـــث يوجـــد 
بيـــت عنيـــا )بيـــت لعـــازر ومريـــم مرثـــا(، وهـــو جـــزء مـــن جبـــل الزيتـــون، 
وفـــي القديـــم كانـــت هناك كنيســـة كبيـــرة جًدا بيزنطية، أّما اآلن فهي تشـــمل 
الكنيســـة الحاليـــة + مســـجد + كنيســـة للـــروم + قبـــر، ولكـــن الفـــرس هدموه 

تركـــوا جـــزًءا بســـيًطا منه.
+ بعدهـــا توجهنـــا إلـــى كنيســـة الزيـــارة بعيـــن كارم، حيـــث تقابلـــت 
الســـيدة العذراء مع إليصابات نســـيبتها، وهي كنيســـة على جبل عالي على 
ارتفـــاع 120 درجـــة ســـلم، وتعجبنـــا كيـــف صعـــدت الســـيدة العـــذراء وهي 

حبلـــى كل هـــذا االرتفاع!
+ وبعدهـــا رأنيـــا كنيســـة ميـــاد القديـــس يوحنـــا المعمـــدان وهـــي مبنية 

علـــى بيـــت زكريا.
+ توجهنـــا بعدهـــا إلـــى ديـــر الراهبـــات الـــروس الـــذي يقع فـــي الجبل، 
ومدخلـــه مـــن مستشـــفى هدســـة وهـــي مـــن أكبر المستشـــفيات على مســـتوى 
العالـــم، وهـــذا الديـــر مبنـــي علـــى الجبل به قالـــــــي منفــــــــردة علــــــــى الجبــــــــل 

لـــكل راهبة.
+ بعدها توجه نيافة األنبا دانيال ومعه تماف تكا وبعض الراهبات 
إلـــى ديـــر مارجرجـــس للراهبـــات حيـــث ألقـــى نيافتـــه كلمـــة روحيـــة هنـــاك، 
بعدهـــا اســـتمع بأبـــوة وقلـــب مفتـــوح، ومعـــه تمـــاف تـــكا، لكل استفســـارات 
ومشـــاكل الراهبـــات، حيـــث شـــّجعهن وأجابهـــن عن كل أســـئلتهن، وأوصا 
لهـــم ســـام واهتمـــام قداســـة البابـــا بهـــن، وأن هـــذه الزيـــــــــارة الرعويــــــــــة 

خصيًصا لهـــــــــــن، فكانــــــــــت سبـــــــــب فرحــــــــــة وتعزيــــــــــة لهن جميًعا.
اليوم التاسع:

+ بدأنـــا اليـــوم بالقـــداس اإللهـــي فـــي كنيســـة القيامة حيث أقـــام القداس 
نيافـــة األنبـــا دانيـــال واشـــترك معـــه أبونا مكســـيموس األنطوني.

+ بعدهـــا إلـــى مدينـــة نابلـــس )نيوبوليـــس( بالســـامرة )وادي شـــكيم(، 
وهنـــاك ذهبنـــا إلـــى كنيســـة الســـامرية والتـــي بناهـــا راهـــب - تقابلنـــا معـــه 
واســـمه يوســـتنيان- حـــول بئـــر الســـامرية، وهـــو يونانـــي األصـــل، ســـمع 
صـــوت هللا فـــي داخلـــه بـــأن يبني كنيســـة حول البئر حتـــى ال تضيع معالمه 
أو يســـتولى عليـــه اليهـــود أو العـــرب، فأخـــذ يجـــول يجمـــع التبرعـــات، وبدأ 
يرســـم الكنيســـة ويخططهـــا رغـــم أنـــه ليس مهندًســـا، وبدأ في البناء بنفســـه، 

وبعدهـــا أخـــذ يرســـم حوائطها ولوحاتها بنفســـه مـــدة ٣0 عاًما، وقد تعرض 
لكثيـــر مـــن االضطهـــادات مـــن اليهود وصلت إلى قتـــل الراهب رفيقه الذي 
كان معه، وحاولوا مرات عديدة ضربه وضرب الكنيســـة، وباب الكنيســـة 
الخارجـــي بـــه ثقـــوب كثيـــرة من ضـــرب الرصاص إلرغامـــه على الرحيل 
وغلـــق الكنيســـة، وفـــي كل هـــذا يلمـــس يـــد هللا القويـــة معـــه. وقد بنى لنفســـه 
مدفًنـــا بالكنيســـة ووضـــع عليـــه صورتـــه لكـــي يثبـــت لهـــم ثباتـــه إلـــى النفـــس 
األخيـــر. بعـــد ذلـــك زرنـــا البئـــر وشـــربنا من مائـــه وهو عذب جـــًدا وعميق 
جـــًدا وُيرفـــع المـــاء عـــن طريـــق دلـــو. ورأينـــا بعـــد ذلـــك الجـــرة األصليـــة 
للمـــرأة الســـامرية حيـــث أخذهـــا هـــذا الراهـــب مـــن إيطاليـــا بعـــد مفاوضـــات 
عديـــدة، والحظنـــا مـــن خـــال تعاملـــه وحديثـــه أنه محـــب للكنيســـة القبطية، 
وفـــي رحيلنـــا أعطـــى كل واحـــد منـــا جـــرة صغيرة بهـــا ماء البئـــر وصورة 

للســـامرية، ثـــم ودعنـــا بمنتهـــى المحبة.
+ توجهنـــا بعدهـــا إلـــى الجنـــوب إلى أريحا إلى ديـــر األنبا أنطونيوس 
لألقباط األرثوذكس، وهو دير كبير وبه مســـاحات زراعية كبيرة وكنيســـة 
جميلـــة علـــى اســـم األنبـــا أنطونيـــوس، وقـــد اســـتضافنا نيافة المطـــران األنبا 

أنطونيوس علـــى مائدة الغذاء.
+ ثم ذهبنا بعدها إلى رحلة بالتلفريك لنصعد إلى جبل التجربة.

+ ذهبنـــا بعدهـــا إلـــى ديـــر مـــار زكا بأريحـــا حيـــث ُبنيـــت كنيســـة مكان 
بيـــت زكا، ويوجـــد بهـــا قبـــر زكا ومدفـــن لألنبيـــاء. وتوجـــد قصـــة تقـــول إن 
راهًبا أتى واشـــترى قطعة أرض صغيرة بالمكان لكي يبني كنيســـة، ولكنه 
لم يملك ما يوفي به شـــراء األرض والبناء، وفي يوم ذهب للســـوق ورجع 
لـــألرض فوجـــد ثـــاث رجال فيها، فقال لهم: هذه األرض اشـــتريتها، فقالوا 
لـــه: ال تخـــف، إنمـــا احفـــر هنـــا وســـتجد جرتيـــن بهمـــا ذهـــب، اشـــتِر بـــه كل 

األرض حـــول المـــكان وابـــِن الكنيســـة. ففعل كذلـــك فتأكد كامهم.
+ والكنيســـة جميلـــة ولكـــن تحتـــاج إلـــى إعـــادة الطابـــع األثـــري لهـــا، 
فداًنـــا وبـــه زراعـــات متنوعـــة، ونيافـــة األنبـــا  يبلـــغ حوالـــي ٦0  والديـــر 
أنطونيـــوس مهتـــم بـــه جـــًدا حتـــى يوضـــع علـــى الخريطـــة الســـياحية مثـــل 

معظـــم األماكـــن فـــي أريحـــا ويافـــا.
+ وفي الطريق توقفنا عند نبع في شـــكل نافورة قيل إنها نبع اليشـــع 

ا فألقى فيه الملح فصار عذًبا صالًحا. الـــذي كان ُمـــرًّ
+ بعدهـــا توجـــه نيافـــة األنبـــا دانيـــال إلـــى ديـــر مارجرجـــس للراهبات 
ومعـــه تمـــاف تـــكا وإحـــدى راهبات الوفـــد ليعطي كلمة روحيـــة في وجود 

نيافـــة األنبـــا أنطونيوس.
اليوم العاشر:

+ غادرنـــا الفنـــدق وكان فـــي وداعنـــا نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس فـــي 
المطـــار، ثـــم عدنـــا للقاهـــرة ونحن مملوئين مـــن البركات المقدســـة الكثيرة، 

والذكريـــات الجميلـــة التـــي لـــن ُتنســـى.

بقية المنشور  ص 9
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وبنـــات  أبنـــاء  بهـــا  فـــاز  التـــي  المراكـــز  كـــؤوس  توزيـــع   -1
لمنّســـق كل  بتســـليمها  النيافـــة  قـــام أصحـــاب  حيـــث  اإليبارشـــيات، 
فـــى  النيافـــة بتوزيعهـــا علـــى الفائزيـــن  ليقـــوم أصحـــاب  إيبارشـــية، 

اإليبارشـــية. داخـــل   201٦ مهرجـــان 
2- اإلعان عن نظام التصفيات النهائية لعام 2017، كوضع 
اســـتثنائي هـــذا العـــام، كمـــا حدث في ظروف مشـــابهة ســـابًقا، والتي 

ســـُتقام على مســـتوى كل إيبارشـــية بعد إرسال اسماء الُمصعَّدين.
٣- تـــم توزيـــع كتيـــب يشـــرح نظام التصفيـــات النهائية لمهرجان 
الكرازة لعام 2017 )كوضع استثنائي(، والذي سيكون على نظامين: 
1- إمتحانـــات ترســـلها اللجنـــة المركزية إلى اإليبارشـــيات، ثم 

إرســـالها للجنة المركزية.
.ON LINE 2- إمتحانات

افتتاح مهرجان األرسات اجلامعية 
بأسقفية الشباب

في مساء يوم الخميس 1٣ يوليو 2017م، ُأقيم بقاعة القديس 
البابـــا أثناســـيوس الرســـولي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، حفل 
افتتاح مهرجان األســـرات الجامعية، والذي تنظمه أســـقفية الشـــباب 
بمشـــاركة نيافـــة األنبـــا موســـى وممثلـــي األمانـــة العامـــة ألســـقفية 
الشـــباب وأعضـــاء اللجنـــة المنظمـــة للمهرجـــان، إلـــى جانب عدد من 
الشـــخصيات العامـــة. يحمـــل المهرجـــان هـــذا العام عنـــوان »العمق« 
»ابُعـــْد إلـــى العمق« )لوقا5: 4(. بـــدأ الحفل بالصاة، ثم رحب نيافة 
األنبـــا موســـى بالحضـــور، وألقـــى كلمـــة عن موضـــوع مهرجان هذا 
العـــام مطالًبـــا الشـــباب بتطبيـــق هذا المبدأ الروحي فـــي حياتهم. وفي 
الســـياق ذاتـــه أعلـــن نيافتـــه فـــي الحفـــل عن أســـماء لجـــان التحكيم في 

مهرجـــان هـــذا العـــام، وقدم لهم الشـــكر على مشـــاركتهم.
شـــارك فـــي الحفـــل الدكتـــورة عايـــدة نصيـــف أســـتاذ الفلســـفة 
بجامعة القاهرة والكلية اإلكليريكية، األستاذ جرجس صالح األمين 
العـــام الفخـــري لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط، والنائبـــان إيهاب 
الطماوي، وجون طلعت، والربان كيرلس مســـعودي كاهن كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء للســـريان األرثوذكـــس، والدكتـــور فريدي البياضي 
عضـــو الهيئـــة العليـــا للحـــزب المصـــري الديمقراطـــي االجتماعـــي، 
كذلـــك الفنـــان عاصـــم ســـامي، والفنـــان مجـــدي شـــكري، والشـــاعر 
والقـــاص د. أســـامة لويـــس، ومهنـــدس الصـــوت روماني ميشـــال، 
ـــور  ـ ـ ـ ـ الدكتـ الفنـــي  والناقـــد  والكاتـــب  رشـــاد،  جـــورج  واإلعامـــي 

صفـــوت فوزي.
شـــارك في الحفل ما يقرب من ٣50 شـــاًبا وشـــابة من مختلف 

األسر الجامعية.

السيمنار اخلامس ملجمع كهنة األرشيديوسيس 
لشمال اكيلفورنيا وغرب الواليات املتحدة االمريكية

ُأقيم بالمقر البابوي الجديد في شمال كاليفورنيا،  يومي  18،17 
يوليو 2017م. الســـيمنار الخامس لمجمع كهنة األرشيديوســـيس لشمال 
كاليفورنيـــا وغـــرب الواليات المتحدة االمريكية، وتحدث قداســـة البابا 
مـــع اآلبـــاء الكهنـــة مـــن خـــال الــــvideo conference فـــي موضـــوع  
»أربعـــة مالمـــح فـــي خدمة الكاهن الناجـــح«، كما أجاب قداســـتة على 
أســـئلة اآلباء الكهنة لتنظيم الخدمة في المنطقة، وكان لقاًء مثمًرا جًدا. 

من أخبار أسقفية الشباب
مدرسة املبدعني

أقامـــت مدرســـة المبدعين بأســـقفية الشـــباب ومهرجـــان الكرازة - 
دورات الفنـــون واألبـــداع المكثفـــة تحـــت شـــعار »ســـيب بصمتـــك« فـــي 
الفترة من ٦/29 - 2017/7/٣ بيت مارمرقس بأبو تات، بحضور 
أصحاب النيافة: األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب، واألنبا رافائيل 
األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، 

واألنبا زوســـيما أســـقف اطفيح، فـــى مجاالت:
1- المســـرح: )اإلخـــراج - التمثيـــل - تأليـــف النص المســـرحي 

- الســـينوغرافيا - التعبيـــر الحركـــي(.
2- الموســـيقى والكورال: )قادة الكـــورال والملحنين - التوزيع 
الموســـيقي - العـــزف علـــى آالت: األورج - الكمـــان - الجتيـــار - 

العـــود - النـــاي - الكارنيـــت - الفلـــوت(.
3- الفنون التشكلية: )النحت - التصوير الزيتي - فن األيقونة 

القبطية - الكاريكاتير - الموزاييك - التصوير الفوتوغرافي(.
واشـــتملت التدريبـــات علـــى محاضـــرات وورش عمليـــة، أشـــرف 
عليهـــا متخصصـــون فـــى هـــذه المجـــاالت.. وشـــملت جميـــع األقســـام 
مســـتويين مـــن الدراســـة لتكـــون عـــدد الـــورش ٣0 ورشـــة تدريبيـــة، 
حضرهـــا ٦50 مبدًعـــا، مـــن القاهـــرة واإلســـكندرية و41 إيبارشـــية.

لقاء منسىق مهرجان الكرازة املرقسية
أقيـــم لقـــاء مـــع منســـقي مهرجـــان الكـــرازة يـــوم الجمعـــة 14 يوليو 
2017، بقاعـــة القديـــس أثناســـيوس باألنبـــا رويـــس، بحضـــور صاحبي 
النيافـــة: األنبـــا موســـى واألنبـــا رافائيل، واللجنـــة المركزيـــة لمهرجان 
الكرازة المرقســـية، مع منســـقي مهرجان الكرازة المرقســـية، وممثلين 
عـــن 55 إيبارشـــية وحـــي مـــن اإلســـكندرية والقاهـــرة واإليبارشـــيات. 

ودار اللقـــاء حول:
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االحتفال بعيد القديس األنبا شنوده 
بديره بسوهاج

احتفـــل ديـــر القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل 
الغربي بسوهاج مساء يوم الخميس 1٣ يوليو 2017م، بعشية عيد 
القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن. صلى العشـــية نيافـــة األنبا 
أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس الدير، ومجمـــع اآلباء الرهبـــان، وعدد 
مـــن كهنـــة بعـــض اإليبارشـــيات المجـــاورة. وفي ختام العشـــية أقيمت 
الـــدورة الكبـــرى حيث طاف نيافة األنبـــا أولوجيوس واآلباء الرهبان 
والشمامســـة والمئـــات مـــن الشـــعب الحاضـــر أرجـــاء الديـــر حامليـــن 

أيقونـــة القديـــس، هـــذا وقـــد أقيـــم قداس العيـــد صباح اليـــوم التالي.
وبمناســـبة عيـــد القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحدين، زار 
محافـــظ ســـوهاج الدكتـــور أيمـــن عبد المنعم يـــوم االثنيـــن 17 يوليو 
2017م الديـــر واســـتقبله نيافـــة األنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس 

الديـــر ورهبانه.
وقـــد رافـــق الدكتـــور أيمـــن عبـــد المنعـــم خـــال الزيـــارة اللـــواء 
واللـــواء  الصعيـــد  وســـط  لمنطقـــة  الوزيـــر  مســـاعد  لطفـــي  هشـــام 
مصطفـــى مقبـــل مديـــر أمـــن ســـوهاج واللواء شـــريف ســـيف الدين 
قائد المنطقة الجنوبية العســـكرية والعميد أشـــرف أبو المكارم مدير 

إدارة األمـــن الوطنـــي بســـوهاج.

نياحة القمص صموئيل لوقا 
كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بملوي 
رقـــد فـــي الـــرب فجـــر يـــوم الســـبت 22 يوليـــو 2017م، 
القمـــص صموئيل لوقا، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس 
يوســـف النجـــار بملـــوي، عن عمر ناهـــز 87 عاًما، قضى منها 
حوالـــي ٣5 عاًمـــا فـــي الكهنـــوت. ُوِلـــد فـــي األول مـــن ديســـمبر 
عام 19٣0م، وســـيم كاهًنا في 28 فبراير 1982م بيد المتنيح 
األنبـــا برســـوم األســـقف العـــام فـــي حبرية أســـقف ملوي الســـابق 
المتنيـــح نيافـــة األنبـــا بيمن )اثناء فترة التحفظ(. ُرِســـم قمًصا في 
أبريـــل 1994م بيـــد نيافـــة األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي اطال 

حياته. هللا 
قـــام بالصـــاة علـــى جثمانـــه الطاهـــر صاحبـــا النيافـــة األنبا 
ديمتريوس أســـقف ملـــوي واألنبا أغابيوس أســـقف دير مواس 
ودلجـــا، وعـــدد كبير من كهنة اإليبارشـــيتين، وأعداد غفيرة من 
شـــعب مدينـــة ملـــوي. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبـــا ديمتريوس، 
ولمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وجميع افراد أســـرته وكل محبيه.

TOT دورة تدريب مدربني
وتكوين جلنة خلدام الطفولة 

بإيبارشية أسيوط

بدعـــوة مـــن نيافـــة األنبا يؤانس، قامـــت لجنة الطفولة بأســـقفية 
الشـــباب بعمـــل دورة تدريبيـــة مكثفـــة لخدام لجنة الطفولة بإيبارشـــية 
أســـيوط، وذلـــك لمـــدة ٣ أيـــام مـــن يـــوم الخميس ٦ يوليو إلى الســـبت 
8 يوليـــو فـــي ديـــر العذراء بدرنكة، حضرها 80 خادًما وخادمة من 
10 كنائس من كنائس اإليبارشـــية، وهذا بهدف بداية تأســـيس لجنة 
طفولـــة باإليبارشـــية. وقـــد تضمنـــت الدورة العديد مـــن المحاضرات 
للطفولـــة،  خـــادم  بإعـــداد  الخاصـــة  العمليـــة  والتدريبـــات  النظريـــة، 
وتدريبـــه علـــى العديـــد مـــن المهـــارات الازمـــة لتطويـــر الخدمة، مع 
تقديـــم الوســـائل التعليميـــة المتخصصـــة المناســـبة لمراحـــل الحضانـــة 

واالبتدائـــي، وطـــرق مبتكـــرة فـــي توصيل دروس هـــذه المرحلة.

وضع حجر أساس 
كنيسة قبطية جديدة بأوغندا

قام نيافة األنبا أنطونيوس مرقس أســـقف عام شـــئون أفريقيا، 
بوضـــع حجـــر أســـاس كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس مارمرقـــس 
الرســـول بكمبـــاال - أوغنـــدا. حضـــر احتفـــال وضـــع حجر األســـاس 
السيدة مي خليل سفيرة مصر في أوغندا، وعدد من الدبلوماسيين، 
وممثلـــو بعـــض الهيئـــات. كمـــا حضـــره القمـــص تكال آفـــا ماركوس 
والقـــس مرقـــس أنـــور والقـــس جوزيف والقـــس أنطونـــي الكهنة 
بكينيـــا، وخـــدام الكـــرازة بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والبابـــا أثناســـيوس 
الرســـولي بمدينة نصر، وبعض من أفراد الشـــعب القبطي بأوغندا. 
والشـــعب  مرقـــس  أنطونيـــوس  األنبـــا  لنيافـــة  تهانينـــا  خالـــص 

بأوغنـــدا. القبطـــي 
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اكهنان إليبارشية سمالوط

صلـــى نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط صبـــاح يـــوم 
األربعـــاء 12 يوليـــو 2017م، قـــداس عيـــد الرســـل بكنيســـة البشـــيرين 
بمقـــر المطرانيـــة. وخالـــه قـــام نيافتـــه بســـيامة اثنيـــن مـــن الشمامســـة 
كهنـــة، همـــا: )1( دياكـــون إكليريكي روماني فؤاد باســـم القس أباكير. 
)2( دياكـــون إكليريكـــي هانـــي يونان باســـم القـــس إبيفانيوس. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

ستة كهنة جدد بإيبارشية سوهاج

قام نيافة األنبا باخوم أسقف إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، 
يوم الســـبت 22 يوليو 2017م، بكنيســـة الشـــهيد مارجرجس بســـوهاج 
)مقـــر المطرانيـــة(، بســـيامة ســـتة كهنـــة جـــدد هم: )1( الشـــماس مجدي 
يوســـف باســـم القـــس برنابا. )2( الشـــماس مجدي فخري باســـم القس 
أنطونيـــوس. )٣( الشـــماس كيرلـــس رشـــاد باســـم القس اســـطفانوس. 
وثاثـــة آخريـــن لخدمـــة مدينـــة ســـوهاج، وهـــم: )4( الشـــماس رجائـــي 
فؤاد باســـم القس فليمون، )5( الشـــماس ممدوح موريس باســـم القس 
ميخائيل، )٦( الشـــماس يوحنا بطرس باســـم القس يوحنا. شـــارك في 
الصـــاة نيافـــة األنبـــا برنابا أســـقف تورينو ورومـــا، وأكثر من 50 من 
اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان، إلى جانب عدد كبير من شـــعب اإليبارشـــية. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا باخـــوم، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ومجمـــع 

كهنة إيبارشـــية ســـوهاج، وكل أفراد الشـــعب.

اثنان من القمامصة إليبارشية دير مواس

فـــي يـــوم األربعـــاء 12 يوليو 2017م، قام نيافـــة األنبا أغابيوس 
عيـــد  وقـــداس  لقـــان  بصـــاة  ودلجـــا،  مـــواس  ديـــر  إيبارشـــية  أســـقف 
الرســـل بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بديـــر مـــواس، وقـــام خالـــه برســـامة 
القـــس مكســـيموس طلعـــت والقس متـــى عبد المـــالك كاهني كنيســـة 
العـــذراء بديـــر مـــواس، فـــي رتبة القمصية. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 
أغابيـــوس، واألبويـــن القمصيـــن الجديديـــن، ومجمـــع كهنة اإليبارشـــية، 

وكل شـــعب كنيســـة الســـيدة العـــذراء بديـــر مـــواس.

فـــي عـــام 201٦ تـــم وضع اتفاقيـــة تعاون بين المكتـــب البابوي 
للمشروعات ومؤسسة سان مارك القبطية للرعاية بالمملكة المتحدة، 

وذلـــك لتطويـــر وتوفير أعلى مســـتويات من الخدمات الطبية.
اإليبارشـــيات وتحديـــد  احتياجـــات  عـــن  وبعـــد دراســـة مكثفـــة 
المتطلبـــات الطبيـــة واالحتياجـــات الفعليـــة لـــكل منطقـــة، تـــم اطـــاق 
مشـــروع صحتـــي بمباركـــة قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثاني.

الغـــرض مـــن المشـــروع هـــو إنشـــاء أو إعـــادة اســـتخدام مبـــان 
إلـــى مستشـــفيات ومراكـــز طبيـــة،  باإليبارشـــيات وتحويلهـــا  قائمـــة 
وتجهيزها بأحدث األجهزة، الطبية لتوفير بيئة عمل مناســـبة تســـمح 
باســـتقدام الخبراء األطباء المصريين من دول العالم لتقديم الكشـــف 
والتشـــخيص لألمـــراض النـــادرة، وإجـــراء الجراحـــات التخصصيـــة 

الدقيقـــة بـــداًل مـــن ســـفر الموطنين للعـــاج بالمدن الرئيســـية.
أيًضـــا ســـوف ُيطبَّـــق علـــى مشـــاريع صحتـــي منظومـــة عمـــل 
بة ومدعومة  إداري متكامـــل ترتكـــز على قوى بشـــرية مؤّهلـــة وُمدرَّ
بنظام حاســـب آلي مخّصص إلدارة المستشـــفيات، هذا بالتعاون مع 

مؤسســـات طبيـــة عالميـــة داخل وخـــارج مصر.
ثـــم المســـاعدة فـــي بـــدء التشـــغيل وتقديـــم االستشـــارات اإلدارية 
المطلوبة واإلشـــراف الفني والمالي لتحقيق الغرض األساســـي وهو 
إنشاء وحدات طبية متكاملة أساسها إدخال عائد مادي لإليبارشيات 
للصـــرف علـــى التشـــغيل، وتوجيـــه صافـــي الربـــح لتحســـين الخدمـــة 

الصحيـــة أو للصـــرف علـــى عاج المواطنين غيـــر القادرين.
تـــم اختيـــار 7 مـــن المبانـــي واألراضـــي التابعـــة لإليبارشـــيات 

لهـــذا الغـــرض.
ويعتبر مركز صحتي فاقوس التابع إليبارشية مراكز الشرقية 
ومـــدن العاشـــر هـــو باكوة تنفيـــذ المرحلة األولى. يقع بجوار كنيســـة 
المـــاك ميخائيـــل بمدينـــة فاقـــوس، وهـــو عبـــارة عن مبنى خرســـاني 
ن مـــن دور أرضي وعدد ٣ دور متكرر، على مســـاحة  حديـــث ُمكـــوَّ
أرض كليـــة 1٦5 متـــر مربـــع، بمســـاحة إجماليـــة ٦٦0 متـــر مربع. 
وقـــد تـــم االنتهـــاء مـــن األعمـــال اإلنشـــائية في فتـــرة 12 شـــهًرا، وتم 
االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ أعمـــال التشـــطيب فـــي ٦ أشـــهر، وتمـــت طبًقـــا 
لمواصفـــات ومتطلبـــات أكـــواد تصميـــم المنشـــآت الصحيـــة من حيث 
المســـاحات ونوعيـــات التشـــطيب والعاقـــات الوظيفيـــة بيـــن األقســـام 
المختلفة، مع تحقيق اشـــتراطات الجودة ومكافحة العدوى والحماية 

المدنيـــة لتكـــون مطابقـــة لتعليمـــات تراخيص المنشـــآت الطبية.
وتـــم اســـتام المبنـــى مـــن المهنـــدس االستشـــاري وقـــد تجاوزت 
التكلفـــة اإلجماليـــة ألعمـــال التشـــطيب ثاثـــة ماييـــن جنيـــه مصري، 
وجـــاري أعمـــال التعاقـــد مـــع الشـــركات الطبيـــة المتخصصـــة لتوريد 
األجهـــزة الطبيـــة والفـــرش الطبـــي بتكلفـــة تقديريـــة حوالـــي أربعـــة 

ماييـــن جنيـــه مصري.
والمركـــز عبارة عـــن عيادات خارجية في جميع التخصصات 
الطبيـــة، كمـــا يشـــمل خدمـــات عاجيـــة يحتـــاج إليهـــا مركـــز فاقـــوس 
مثـــل مناظيـــر الجهـــاز الهضمـــي، والموجـــات فـــوق الصوتيـــة للقلـــب 
باأللـــوان، وأجهـــزة العـــاج الطبيعي. ومن المتوقيـــع أن يتم االفتتاح 

الفعلـــي في شـــهر ســـبتمبر 2017.
وقـــد قامـــت مؤسســـة ســـان مـــارك القبطيـــة للرعايـــة بالمملكـــة 
المتحـــدة بالتمويـــل الكامـــل كمتبرع وحيد لمشـــروع صحتي فاقوس، 
لكافة أعمال اإلنشـــاء والتشـــطيب والتجهيز. ويحتاج المشـــروع إلى 

دعـــم الجميـــع مـــن أجل اســـتكمال المراحـــل القادمة للمشـــروع.
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هللا  عاقـــــــــــــة  فــــــي 
العاقلــــــــة  الخليقــــــــــة  مــــــــــع 
وجدنا أن االبن باعتبـــــــــاره 
فـــلــــــــــــــه  هللا«  »كلمـــــــــــة 
خاصيـــــــــــة »اإلعـــــالن«، 
ُهـــَو  وقـــال عنـــه معلمنـــا بولـــس الرســـول »الَّـــِذي 
ُصـــوَرُة هللِا َغْيـــِر اْلَمْنُظـــوِر« )كـــو15:1(. وحتـــى 
الســـيد المســـيح نفســـه قـــال عن نفســـه »الَّـــِذي َرآِني 
َفَقـــْد َرَأى اآلَب« )يـــو9:14(. وقـــال أيًضـــا عنـــه 
بولـــس الرســـول بالنســـبة لآلب »الَّـــِذي، َوُهـــَو َبَهاُء 
َمْجـــِدِه، َوَرْســـُم أقنْومـــِه« )عـــب٣:1(. فاالبن يعلن 

عـــن اآلب غيـــر المنظـــور. 
فلـــه خاصيـــة  القــــــــــدس«  أمـــا »الــــــــــروح 
للســـيد  بطـــرس  قـــال  عندمـــا  لذلـــك  »اإللهـــام«. 
 » اْلَحـــيِّ  ِ للاَّ اْبـــُن  اْلَمِســـيُح  ُهـــَو  »َأْنـــَت  المســـيح 
)مـــت1٦:1٦(. فقـــال لـــه »ُطوَبـــى َلـــَك َيا ِســـْمَعاُن 
ْبـــَن ُيوَنـــا ِإنَّ َلْحًمـــا َوَدًما َلْم ُيْعِلْن َلَك َلِكنَّ َأِبي الَِّذي 
َماَواِت« )مت17:1٦(. أي أن اآلب يلهم  ِفي السَّ
عـــن الحقائـــق اإللهية بواســـطة الروح القدس. لذلك 
قـــال بولـــس الرســـول »َوَلْيـــَس َأَحـــٌد َيْقـــِدُر َأْن َيُقوَل: 
)1كـــو12:٣(.  اْلُقـــُدِس«  وِح  ِبالـــرُّ ِإالَّ  َربٌّ  َيُســـوُع 

وقيـــل عـــن النبوات »أَلنَُّه َلْم َتْأِت ُنُبوٌَّة َقطُّ ِبَمِشـــيَئِة 
يُســـوَن َمُســـوِقيَن ِمَن  ِ اْلِقدِّ ِإْنَســـاٍن، َبْل َتَكلََّم ُأَناُس للاَّ
وِح اْلُقـــُدِس« )2بط21:1(. أي أن كل النبوات  الـــرُّ
التـــي وردت فـــي الكتـــاب كانـــت بوحي مـــن الروح 
القـــدس. وقيـــل أيًضـــا »ُكلُّ اْلِكَتـــاِب ُهـــَو ُموحًى ِبِه 
ِمـــَن هللِا، َوَناِفـــٌع ِللتَّْعِليـــِم َوالتَّْوِبيـــِخ، ِللتَّْقِويِم َوالتَّْأِديِب 

« )2تـــي1٦:٣(.  الَّـــِذي ِفـــي اْلِبرِّ
القـــدس  الـــروح  عـــن  المســـيح  الســـيد  وقـــال 
ـــا َمَتـــى َجـــاَء َذاَك ُروُح اْلَحـــقِّ َفُهـــَو ُيْرِشـــُدُكْم  »َوَأمَّ
ِإَلـــى َجِميـــِع اْلَحـــقِّ أَلنَّـــُه اَل َيَتَكلَّـــُم ِمـــْن َنْفِســـِه َبـــْل 
ُكلُّ َمـــا َيْســـَمُع َيَتَكلَّـــُم ِبـــِه َوُيْخِبُرُكـــْم ِبُأُمـــوٍر آِتَيـــٍة. 
َوُيْخِبُرُكـــْم«  ِلـــي  ـــا  ِممَّ َيْأُخـــُذ  أَلنَّـــُه  ُدِنـــي  ُيَمجِّ َذاَك 
وُح اْلُقُدُس  ـــا اْلُمَعـــزِّي الـــرُّ )يـــو1٣:1٦-14(، »َوَأمَّ
ُيَعلُِّمُكـــْم ُكلَّ  ِباْســـِمي َفُهـــَو  َسُيْرِســـُلُه اآلُب  الَّـــِذي 
َشـــْيٍء َوُيَذكُِّرُكْم ِبُكلِّ َمـــا ُقْلُتُه َلُكْم« )يو14:2٦(. 
أي أن وعـــد الســـيد المســـيح لتاميـــذه أن الـــروح 
القـــدس ســـيلهمهم فـــي كتابة أســـفار العهـــد الجديد: 
األناجيل األربعة، وســـفر أعمال الرســـل، والرسائل 

البولســـية، والرســـائل الجامعـــة، وســـفر الرؤيـــا.
وفـــي ختـــام ســـفر الرؤيـــا يقـــول الـــرب »َأَنـــا 
َيُســـوُع، َأْرَســـْلُت َمَاِكـــي أَلْشـــَهَد َلُكـــْم ِبَهـــِذِه اأُلُمـــوِر 

َكْوَكـــُب  َداُوَد.  يَّـــُة  َوُذرِّ َأْصـــُل  َأَنـــا  اْلَكَناِئـــِس.  َعـــِن 
وُح َواْلَعُروُس َيُقـــواَلِن: َتَعاَل.  ْبـــِح اْلُمِنيـــُر. َوالرُّ الصُّ
َوَمـــْن َيْســـَمْع َفْلَيُقـــْل: َتَعـــاَل. َوَمـــْن َيْعَطـــْش َفْلَيـــْأِت. 
ـــي َأْشـــَهُد  اًنـــا. أَلنِّ َوَمـــْن ُيـــِرْد َفْلَيْأُخـــْذ َمـــاَء َحَيـــاٍة َمجَّ
ِلـــُكلِّ َمـــْن َيْســـَمُع َأْقـــَواَل ُنُبوَِّة َهـــَذا اْلِكَتاِب: ِإْن َكاَن 
َرَبـــاِت  َأَحـــٌد َيِزيـــُد َعَلـــى َهـــَذا َيِزيـــُد هللُا َعَلْيـــِه الضَّ
اْلَمْكُتوَبـــَة ِفـــي َهـــَذا اْلِكَتـــاِب. َوِإْن َكاَن َأَحـــٌد َيْحِذُف 
ُبـــوَِّة َيْحـــِذُف هللُا َنِصيَبُه  ِمـــْن َأْقـــَواِل ِكَتـــاِب َهـــِذِه النُّ
َســـِة، َوِمـــَن  ِمـــْن ِســـْفِر اْلَحَيـــاِة، َوِمـــَن اْلَمِديَنـــِة اْلُمَقدَّ
اْلَمْكتُـــوِب ِفـــي َهـــَذا اْلِكَتـــاِب« )رؤ22:19-1٦(. 
وفي الســـبع رســـائل إلى الكنائس الســـبع قال السيد 
المســـيح فـــي كل رســـالة فـــي الرؤيـــا »َمـــْن َلـــُه ُأُذٌن 
وُح ِلْلَكَناِئـــِس« )رؤ7:2  َفْلَيْســـَمْع َمـــا َيُقوُلـــُه الـــرُّ

و11 و17 و29؛ 2: ٦ و1٣ و22(.
لمعرفـــة  يحذرنـــا  الرســـول  يوحنـــا  والقديـــس 
الـــروح القـــدس الحقيقـــي والوحـــي الصـــادق فيقـــول 
ُقـــوا ُكلَّ ُروٍح، َبـــِل اْمَتِحُنوا  »َأيَُّهـــا اأَلِحبَّـــاُء، اَل ُتَصدِّ
اأَلْرَواَح: َهـــْل ِهـــَي ِمـــَن هللِا؟ ... ِبَهَذا َتْعِرُفوَن ُروَح 
هللِا: ُكلُّ ُروٍح َيْعَتـــِرُف ِبَيُســـوَع اْلَمِســـيِح َأنَّـــُه َقـــْد َجاَء 

ِفـــي اْلَجَســـِد َفُهـــَو ِمـــَن هللِا« )1يـــو2-1:4(.
القـــدس  الـــروح  عـــن  الرســـول  بولـــس  وقـــال 
هللِا.  أَْعَمـــاَق  َحتَّـــى  َشـــْيٍء  ُكلَّ  َيْفَحـــُص  وَح  »الـــرُّ
أَلْن َمـــْن ِمـــَن النَّـــاِس َيْعـــِرُف ُأُمـــوَر اإِلْنَســـاِن ِإالَّ 
ُروُح اإِلْنَســـاِن الَّـــِذي ِفيـــِه؟ َهَكـــَذا َأْيًضـــا ُأُمـــوُر هللِا 
اَل َيْعِرُفَهـــا َأَحـــٌد ِإالَّ ُروُح هللِا« )1كـــو11-10:2(.

بعـــد أن أراحـــه الرب 
الجهـــات،  كل  مـــن  مـــن 
أن  النبـــي  داود  اشـــتهى 
أحبـــه  الـــذي  للـــرب  يبنـــي 
وســـط  فيـــه  ليســـكن  بيًتـــا 
شـــعبه، وصّرح برغبته المقدســـة هذه لناثان النبي، 
الـــذي لما ســـأل هللا عن طلبـــة الملك داود لم يقبلها 
هللا، بـــل قـــال لـــه: أنت ال تبني لي بيًتا، ولكن ابنك 
الـــذي يخـــرج مـــن أحشـــائك هـــو يبنـــي بيًتا الســـمي 
)2صـــم15:7(.. كانـــت طلبـــة داود مقدســـة تعّبـــر 
عن اشـــتياقات قلبه وشـــعوره بالعرفان هلل الذي دّبر 
حياتـــه مـــن كل الجهـــات، وعندما رفضهـــا الرب لم 
يتذمـــر داود، ولـــم يعتـــرض أو يســـال: لمـــاذا رفض 
الـــرب طلبتـــي؟ لكنـــه اســـتمع فـــي خضـــوع لكلمات 
الـــرب، وابتدأ يصلي في خضوع، صاة خشـــوعية 
تحمـــل الكثيـــر مـــن المعانـــي الروحيـــة. وهـــذه هـــي 
قصـــة حياتنـــا على األرض، ففي مرات كثيرة تكون 
لنـــا رغبات واشـــتياقات طيبة قـــد يرفضها هللا وربما 
يؤجلهـــا، وهـــو فـــي هـــذا ال يرفـــض طلباتنـــا ألنهـــا 
خاطئـــة، بـــل ألجـــل اختبار هام ينبغـــي أن نجتازه، 
وهـــو اختبـــار المـــوت عـــن المشـــيئة الشـــخصية... 
فكيـــف اجتـــاز داود النبـــي هـــذا االختبـــار؟ هذا هو 
موضـــوع تأملنـــا.. ابتـــدأ داود يصلـــي إلى الرب في 
)2صم7(، وكانت صاته عجيبة، وتحمل رســـالة 
خاصـــة لنـــا ولـــكل مـــن لهـــم عمـــل فـــي الكنيســـة: 

كيـــف نموت عن مشـــيئتنا الشـــخصية؟
1- اتضـــع داود أمـــام الرب وصلـــى: »َمْن 

؟ وما هو َبيتـــي حتَّى أوَصلَتني  أنـــا يـــا ســـيِّدي الرَّبَّ
إَلـــى ههنـــا؟«.. ويكّرر داود في صاته مرات عّدة 
»يا ســـيدي الرب«، فاإلنســـان لكي يتعلم الخضوع 

لمشـــيئة الرب البد أن يتضع.
2- بـــدأ داود يتذكـــر نعم الرب وإحســـاناته 
مـــن جهتـــه ومـــن جهـــة شـــعبه: »وَثبَّـــتَّ لَنفِســـَك 
َشـــعَبَك إســـرائيَل، َشـــعًبا لَنفِســـَك«، وصاته لم يرد 
فيهـــا كلمـــة عتـــاب واحـــدة مـــن جهـــة طلبـــه الـــذي 
رفضـــه الـــرب، كمـــا لـــم يرد فيهـــا وال تســـاؤل واحد: 

لمـــاذا رفـــض الـــرب طلبته!!!
3- َقِبـــل داود بـــكل رضـــى مشـــيئة الـــرب، 
ولـــم يتمســـك برغبتـــه الشـــخصية: »واآلَن أيُّهـــا 
الـــرَّبُّ اإللـــُه... افَعـــْل كمـــا َنَطقـــَت«، فربمـــا بعض 
الرغبـــات الطيبـــة ُتخفـــي ورائهـــا بعـــض الكبرياء أو 

محبـــة المجـــد والكرامـــة. 
4- لـــم يطلـــب داود النبـــي لنفســـه طلبـــة 
ـــِم اســـُمَك  واحـــدة بـــل ختـــم صاتـــه هكـــذا: »لَيَتَعظَّ
إَلـــى األبـــِد... وبـــاِرْك َبيَت َعبِدَك ليكـــوَن إَلى األبِد 

.)29-2٦( أماَمـــَك« 
وكان داود بطلبته هذه يؤســـس منهًجا روحًيا 
فريـــًدا باختبـــار المـــوت عـــن المشـــيئة الشـــخصية، 

وهـــذا المنهـــج يتلخـــص في عـــدة أمور:
ا( اختار داود أن يحتفظ بســـالمه وســـالمة 
مملكتـــه بطاعـــة الـــرب، فكثيـــًرا مـــا تكـــون للخـــدام 
الروحيـــن رغبـــات طيبـــة، ولكنهـــا ربمـــا ال تحافـــظ 
داخلهـــا،  الكنيســـة، وتســـّبب عثـــرات  ســـام  علـــى 
وقتهـــا يحتـــاج اإلنســـان أن يتعلـــم كيـــف يتنازل عن 

رغبتـــه مهمـــا كانـــت فوائدهـــا. فســـام البيت وســـام 
الكنيســـة هما أفضل من أّية مشـــاريع أو إنجازات، 
ألن ثمـــر البـــر ُيـــزَرع فـــي الســـام، فقد اختـــار داود 
ان يبنـــي نفوس شـــعبه، وتكـــون مملكته مباركة من 
الـــرب، حتـــى ولـــو تنازل عن رغبته في بناء البيت.

ب( فـــرح داود أن تتـــم مشـــيئة الرب، حتى 
وإن كانـــت مـــن خالل غيره )ابنه ســـليمان(، وابتدا 
يعـــّد كل ما ســـيحتاجه ابنـــه لبناء البيت، فقد اختار 
الـــرب أن يحقـــق إرادتـــه مـــن خـــال ابنـــه ال مـــن 
خالـــه، وقـــد كان داود يعلـــم جيـــًدا أنـــه ال بـــه وال 
بابنـــه ُيبنى البيـــت، فاهلل هو الباني الحقيقي، وكان 
دائمـــا يرنـــم »إْن َلْم َيبِن الرَّبُّ الَبيَت، فباِطًا يتَعُب 

الَبّنـــاؤوَن« )مز1:127(.
ج( أعـــّد داود كل مـــا يلـــزم للبنـــاء، حتـــى 
دون أن يفهـــم لمـــاذا رفـــض الـــرب طلبتـــه لبناء 
الهيـــكل، إلـــى أن جـــاء وقت وأعلن هللا له الســـبب، 
ألنـــه كان رجـــل حـــروب ســـفك كثيـــًرا مـــن الدمـــاء 
)1اخ8:22(. فلـــم يتوقـــف داود عـــن العمـــل، ولـــم 

يغضـــب ألن الـــرب رفـــض طلبـــه.
األشـــخاص  عـــن  عينيـــه  داود  رفـــع  د( 
ورأي الـــرب وحـــده هـــو صاحـــب العمـــل، ومتّمـــم 
االشـــتياقات، فلـــم يهتـــم لمـــن ُينَســـب مجـــد البنـــاء، 
بـــل فـــرح بتمجيد اســـم الرب وســـكناه وســـط شـــعبه.

ه( اختيـــار التخّلي عن مشـــيئتنا حتى وإن 
كانـــت طيبـــة يحفـــظ لنـــا وعـــد الـــرب الـــذي وعـــد 
بـــه عبـــده داود عـــن ابنـــه ســـليمان »فأجَعُل ســـاًما 
وَســـكيَنًة فـــي إســـرائيَل فـــي أّياِمـــِه« )1أخ9:22(.

المـــوت  ضـــرورة  نتعلـــم  ان  نحتـــاج  وهكـــذا 
عـــن المشـــيئة، حتـــى وإن كانـــت الرغبات مقدســـة. 
ليهبنـــا الـــرب ســـاًما وســـكينة فـــي خدماتنـــا وبيوتنا 
وكنائســـنا ومؤسســـاتنا، فنفـــرح بالرب وبعمله فــــــــــي 

بيتــــــــــه علـــى الدوام. 
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انتشـــرت فـــي هـــذه 
الكراهيـــة  رذيلـــة  األيَّـــام 
وعــــــــدم ُقٌبـــول اآلخـــــــــــر، 
فـــاألخ ُيبِغـــض أخـــــــــــاه، 
والقريـــب يكـــره قريَبـــــــــه، 
والُمواطــــــــــن ال يقبـــــــــــل أخـــاه الُمواطــــــــن الـــذي 
يختلـــف عنـــُه فـــي الدَّيـــن أو العقيـــدة، وهذا ُكله 
ســـببه ِقلَّـــة المحبَّـــة بيـــن النَّـــاس، وكُملـــت النُّبوة 
القائلـــة: »لَكْثـــَرِة اإلْثـــِم َتْبـــُرُد َمَحبَّـــُة اْلَكثيِريـــَن« 

)مـــت12:24(.
ـــيِّد المســـيح لـــه المجـــد علَّمنـــا المحبَّـــة  السَّ
وُقُبـــول اآلخـــر قـــواًل وفعًا، َقـــاَل »ُتِحـــبُّ الرَّبَّ 
ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك....وُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِســـَك« 
)مـــر٣0:12-٣1(، ويعنـــــــــي بالقريـــــــــــب ُهنـــا 
كل إنســـان أخ لنـــا فـــي اإلنســـانيَّة، كمـــا قـــال: 
»ِبهـــَذا ُأوِصيُكـــم َحتَّـــى ُتِحبُّوا َبعُضكـــْم َبْعًضا« 
)يـــو17:15(، حتـــى وصل إلى قولـــه: »َأِحبُّوا 
ِإَلــــــــى  َأْحســـُنوا  اَلِعنيُكـــْم.  َباِرُكــــــــــوا  أَْعَداءُكـــْم. 
ُمْبغِضيُكـــْم َوَصلَّـــوا أَلْجِل الَّذيَن ُيِســـييئُّوَن ِإَليُكْم 
َوَيْطرُدوَنُكـــْم ِلَكـــي َتُكوُنـــوا َأْبَناء َأِبيُكـــُم الَِّذي ِفي 

ـــَماَواِت« )مـــت45-44:5(. السَّ

مسيحنــــــــــا العظيــــــــــــم أوصـــــــــــى بالمحبَّـــة 
وُقُبـــول اآلخــــــــر، وقـــال: »َمـــْن َيْقَبُلُكـــْم َيْقَبُلني« 
إنســـان  كل  مـــن  فالمطُلـــوب  )مـــت40:10(، 
منَّـــا أن يحـــب اآلخـــر كمـــا يحـــب هللا نفســـه، 
وأن يقبـــل اآلخـــر كما هو، والرَّب يســـوع نفســـه 
صلَّـــى مـــن أجلنا لتكون لنا هـــذه المحبَّة عالية 
المســـتوى، وقـــال: »ِلَيُكـــون َفَيُهـــم اْلُحـــبُّ الَّـــِذي 

َأْحَبْبَتنـــي ِبـــِه« )يـــو17:2٦(.
المســـيح له المجـــد كما قال فعل، أوصى 
بالمحبَّـــة وُقُبـــول اآلخـــر، أحبَّنـــا إلـــى الُمنتهى، 
وَقِبـــَل كثيريـــن مـــن المخالفيـــن لـــه فـــي الـــرأي 
والمنهـــج، قبلهـــم واقتـــرب منهـــم، وأحبَّهـــم حتَّى 

غيَّـــر حياتهـــم إلـــى األفضل:
ـــــــــــار، وجعلـــــــه رســـواًل  + َقِبـــَل متَّـــى العشَّ

ـــًرا وكاِتًبـــا ألول إنجيـــل. وُمبشِّ
ب، وجعلـــــــــه  + َقِبـــــــــــــَل نثنائيــــــــــل الُمتعصِّ
ضمـــــــــــن االثنـــي عشـــــــــر رســـواًل، وغيَّر اســـمه 

إلـــى برُثلماُوس.
ـــارين، وجعله تائًبا  + َقِبَل َزكَّا رئيس العشَّ

وُمحسًنا كبيًرا.

لها من بؤرة فســـاد  + َقِبَل الســـامرية، وحوَّ
ـــرة. إلى تائبة وُمبشِّ

يســـيين المعاندين المتعّصبين  + َقِبـــَل الَفرِّ
المتكبريـــن، ودخل بيوتهم، وأكل معهم )لو7(.

+ َقِبـــَل خطـــاة كثيريـــن ممَّا قيـــل: »َوَكَان 
ـــاِريَن َواْلُخَطاة َيدُنوَن مْنُه لَيْسَمُعوُه.  َجميُع الَعشَّ
يســـيُّوَن َواْلَكَتَبـــُة َقاِئِليـــَن هـــَذا َيْقَبـــُل  ـــَر اْلَفرِّ َفَتَذمَّ

ُخَطـــاًة َوَيـــْأُكُل َمَعُهْم« )لـــو2-1:15(.
ُمعلَّمنـــا ُبولــــــــــس الرســــــــول يشـــّجع علـــى 
المحبَّة وُقُبول اآلخــــر، فيقول: »اْقَبُلوا َبْعُضُكْم 
َبْعًضـــا َكَما َأْن اْلَمســـيَح َأْيًضـــا َقِبَلنا لَمْجِد هللا« 

)رو7:15(.
ـــل إلـــى أهـــل كورنثـــوس المعانديــــــــن  توسَّ
قائًا: »اْقَبُلوَنا. َلْم َنْظِلْم َأَحًدا. َلُم ُنْفِســـْد َأَحًدا. 

َلـــم َنْطَمـــْع في َأَحـــٍد« )2كو2:7(.
إذا كان اآلخـــــــــــر ال يؤذيـــــــــــك يـــا أخـــي، 
مـــن األذيـــــــــة، ولـــو  نـــوٍع  بـــأي  فلمـــاذا تؤذيـــه 
حتـــى بالـــكام؟! كذِلـــك يقـــول ألهـــل كورنثوس 
ـــًا طالًبـــا المحبَّة »َفُمَنا َمْفتُـــوٌح ِإَلْيُكْم َأيَُّها  ُمتوسِّ
اْلُكوِرْنثُّيوَن. َقْلُبَنا ٌمتَّســـُع. َلْســـُتْم ُمّتَضيِّقيَن فِيَنا 
َبْل ُمَتَضيِِّقيَن ِفي َأْحَشـــاِئُكْم. َفَجَزاء ِلِذلَك َأُقوُل 
كَمـــا أَلْواَلدي: ُكوُنـــوا َأْنتُـــْم َأْيًضـــا ُمتَِّسِعيــــــــَن« 
)2كـــو11:٦-1٣(، أي محبيـــن تقبلـــون الـــكل 

بســـعة صـــدر ورحابـــة قلب.

الشبـــــــع هـــو حالــــــــة 
َمـــْن نـــال احتياجــــــــه فـــي 
الوقـــت المناســـــــب بعــــــــــد 
إحســـاس بالجوع، ســـــــواء 
فـــي أمـــــــــــــور الـــــــــــروح أو 
الجســـد أو النفـــس. ولنأخذ أمثلـــة توّضح الفكرة 
حتـــى ننـــال الشـــبع ونفـــرق بينه وبين اإلشـــباع..

ففـــي األمور الروحية: الشـــبع بمحبة هللا 
مـــن خـــال الصلـــوات والقـــراءة فـــي كلمـــات هللا 
»ُوِجـــَد كاُمـــَك فأكلتُـــُه، فكاَن كاُمـــَك لي للَفَرِح 
وِلَبهَجـــِة َقلبـــي، ألّني ُدعيُت باســـِمَك يا َربُّ إلَه 
الُجنـــوِد« )إر1٦:15(. كذلـــك الشـــبع بالتناول 
مـــن جســـد الـــرب ودمـــه، وهذا النوع من الشـــبع 
)أي  العســـل  فتـــدوس  شـــبعانة  النفـــس  يجعـــل 
الشـــر(، أمـــا النفس الجائعة فـــكل ُمّر لها حلو. 
لذلـــك فالشـــبع الروحـــي يـــزداد عمًقـــا يوًمـــا بعـــد 
يوم بزيادة الصلوات والِعْشـــَرة المقدســـة مع هللا، 
ممـــا يمـــأل القلـــب شـــجاعة فيـــدوس كل رغبـــة 
شـــريرة مصدرها مادي، فترّدد النفس الشـــبعانة 
مـــع القديـــس أوغســـطينوس: “وضعـــُت قدمـــي 
فـــوق قّمـــة العالـــم، حينمـــا صرت ال أشـــتهي 
شـــيًئا وال أخـــاف شـــيًئا”، أي تحـــّرر مـــن كل 
األربطـــة المعّطلـــة عن الشـــبع، وهـــذا النوع من 

الـــذي  التعّفـــف  إلـــى  يوّصـــل  الروحـــي  الشـــبع 
يطـــرد الشـــهوات العالميـــة مـــن القلب.

ويحّدثنـــا الكتـــاب عـــن العبـــادة المشـــبعة، 
بغلـــق البـــاب فـــي المخـــدع والصـــاة والصـــوم، 
بالنســـكيات،  الفـــرح  عليهـــا  يغلـــب  بطريقـــة 
والصدقـــة فـــي الخفاء للُبعد عـــن إرضاء الذات 
والمظاهـــر، حًقـــا »طوَبـــى للجيـــاِع والِعطـــاِش 

، ألنَُّهـــْم ُيشـــَبعوَن« )مـــت5:٦(. إَلـــى الِبـــرِّ
وكذلك قال الرب للســـامرية: »َمْن َيشَرُب 
ِمـــَن المـــاِء اّلـــذي أُعطيـــِه أنـــا فلـــن َيعَطـــَش إَلى 
األبـــِد« )يـــو14:4(، واألكثـــر مـــن هـــذا يقـــول 
أيًضا: »َمْن آَمَن بي، كما قاَل الِكتاُب، تجري 
« )يـــو٣8:7(، كل  ِمـــْن َبطِنـــِه أنهـــاُر مـــاٍء َحيٍّ

هـــذا يفيـــد ضـــرورة التعطُّش للحيـــاة مع هللا..
أّمـــا اإلشـــباع: فهـــو فعـــل الوصـــول إلى 
شـــبع مؤقـــت ســـرعان مـــا يزول ويعود اإلنســـان 
ثانيـــة إلـــى الجـــوع، ويســـتمر هـــذا الفعـــل فـــي 
محـــاوالت مســـتميتة للوصـــول إلـــى الشـــبع دون 
الـــذي  الداخلـــي هـــو  الشـــبع  لكـــن  اســـتمرارية، 
ومـــا  داخليـــة.  دائمـــة مســـتقرة  يســـتمر كحالـــة 
أتكلـــم عنـــه مـــن إشـــباع يخـــص الغرائـــز، فـــكل 
محاولة لإلشـــباع الجســـدي من الطعام أو غيره 
كذلك كل حواس »الَعيُن ال تشـــَبُع ِمَن النََّظِر، 

)جـــا8:1(.  ـــمِع«  السَّ ِمـــَن  تمَتِلـــُئ  ال  واأُلُذُن 
ممكـــن  والعاطفيـــة،  النفســـية  األمـــور  كذلـــك 
محـــاوالت اإلشـــباع فيهـــا كثيـــرة دون الوصـــول 
للشـــبع، إلـــى أن تســـتقر النفـــس فـــي الروحيـــات 

فتتقـــدس المشـــاعر واألحاســـيس وتشـــبع.
+ فضائل تنتج من حياة الشبع:

1( التعفـــف: وهـــي حالة الشـــبع الروحي 
والمشـــاعر  الحـــواس  يجعـــل  ممـــا  هللا،  مـــن 
والطاقـــات كلهـــا فـــي حالـــة مـــن الشـــبع الـــذي 
يرفض الشـــر واالشـــتهاء، وبهذا يصير التعفف 
شـــيًئا مســـتقًرا، ويـــؤدي هــــــــذا إلـــــــــــى التسبيـــــــــح 

القلبـــي النقـــي.
2( الحرية: أي حريــــــة مجــــــــــد أوالد هللا، 
بحالة الشـــبع الروحـــــــــي ال يبحـــــــــث اإلنســــــــــان 
عـــن أمجـــاد باطلـــة، بـــل يتعلـــق قلبـــه بالمجـــد 
األبـــدي، فيتحـــرر مـــن أي سعـــــــي نحـــو شـــيء 

باطـــل ال يـــدوم.
3( قــــوة اإلرادة : فالشبع الروحي يجعل 
روح هللا نشـــيًطا فـــي عملـــة داخـــــــــــل اإلنســــــــان 
الروحـــي، وهـــذا يســـتميل اإلرادة إلـــى القــــــــــــوة 
الروحيـــة، فتقـــوى اإلرادة في التمســـك بالوصية 
اإللهيـــة ورفـــض أّيـــة نوايـــا خبيثـــة أو شـــريرة. 
كل ذلـــك يـــؤدي إلـــى الســـمو والرفعـــة الروحية، 
وكلمـــا ارتفعــــــــت النفـــس روحًيـــا أّدى إلى النمو 
المســـتمر، حتى ينال هبـــــــــــات روحيـــــــــة وصلة 

قويـــة باهلل.

anbabenyamin@hotmail.com

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com
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النميمـــــــــة هـــي داء 
روحـــــــي نفسي مزمن ال 
يـــكاد ينجــــــــو منـــه أحد. 
وإن كانـــت النميمـــة فـــي 
ظاهرهــــــــــا هـــــي الكـــــام 
عن الناس بشـــكل ســـلبي مـــن وراء ظهورهم، 
إاّل أنهـــا فـــي باطنهـــا تعّبـــر عـــن قســـاوة قلـــب 
األســـف  المحبـــة. ومـــع  فـــي  شـــديد  ونقـــص 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  ســـاهمت 
فـــي تفاقـــم هـــذه الخطيـــة حيـــث جعلتـــه أمـــًرا 
مشـــروًعا فـــي أعين النـــاس الثرثرة بخصوص 
آخريـــن علـــى المـــأل، وليـــس الثرثـــرة فقـــط بل 
وتناقـــل اإلشـــاعات بخصوصهـــم، وتجريحهم 
الخطيـــة  هـــذه  لخطـــورة  ونظـــًرا  وإهانتهـــم. 
الشـــخص  مـــن  كلٍّ  علـــى  ـــر  المدمِّ وتأثيرهـــا 
محـــور  والشـــخص  لـــه،  والمســـتمع  النّمـــام، 
النميمـــة، فـــإن بولـــس الرســـول أدرج النميمـــة 
مـــع خطايـــا الزنـــا والنجاســـة: »ألّنـــي أخـــاُف 
إذا ِجئـــُت أْن ال أِجَدُكـــْم كمـــا ُأريـــُد، وأوَجـــَد 
ِمنُكـــْم كمـــا ال ُتريـــدوَن. أْن توَجـــَد ُخصومـــاٌت 
بـــاٌت وَمَذّمـــاٌت  وُمحاَســـداٌت وَســـَخطاٌت وَتَحزُّ
وَنميمـــاٌت وَتَكبُّـــراٌت وَتشويشـــاٌت. أْن ُيِذلَّنـــي 

إلهـــي ِعنَدُكـــْم، إذا ِجئـــُت أيًضـــا وأنـــوُح عَلـــى 
كثيريـــَن ِمـــَن اّلذيَن أخطأوا ِمْن َقبُل وَلْم يتوبوا 
نـــا والَعهـــاَرِة اّلتـــي فَعلوها«  عـــن النَّجاَســـِة والزِّ
اعتبرهـــا  أنـــه  كمـــا  )2كـــو21-20:12(. 
إحـــدى عالمـــات الذهـــن المرفـــوض التـــي 
تســـتوجب الموت: »وكما َلـــْم َيسَتحِســـنوا أْن 
ُيبقـــوا هللَا فـــي َمعِرَفِتِهْم، أســـَلَمُهُم هللُا إَلى ِذهٍن 
َمرفـــوٍض لَيفَعلـــوا مـــا ال َيليـــُق. َمملوئيـــَن ِمـــْن 
ُكلِّ إثٍم وِزًنا وَشـــرٍّ وَطَمٍع وُخبٍث، َمشـــحونيَن 
وســـوًءا،  وَمكـــًرا  وِخصاًمـــا  وَقتـــًا  َحَســـًدا 
ثاِلبيـــَن  هلِل،  ُمبِغضيـــَن  ُمفَتريـــَن،  َنّماميـــَن 
عيـــَن، ُمبَتِدعيـــَن ُشـــروًرا، َغيـــَر  ميـــَن ُمدَّ ُمَتَعظِّ
طائعيـــَن للواِلَديـــِن، بـــا فهـــٍم وال َعهٍد وال ُحنوٍّ 
وال ِرًضـــى وال َرحَمـــٍة. اّلذيـــَن إذ َعَرفـــوا ُحكـــَم 
هللِا أنَّ اّلذيـــَن َيعَملـــوَن ِمثـــَل هـــِذِه َيســـَتْوِجبوَن 
المـــوَت، ال َيفَعلوَنهـــا فقط، بل أيًضا ُيَســـّروَن 

)رو٣2-28:1(. َيعَملـــوَن«  باّلذيـــَن 

تكـــون  فقـــد  كثيـــرة.  دوافــــــــع  وللنميمــــــــة 
النميمة عن ضعفـــــــات اآلخرين وسيلة النّمام 
اهتمامهـــم  ولكســـب  ســـامعيه  مـــن  لاقتـــراب 
وارتباطهـــم بـــه. وقـــد تكـــون وســـيلة الكثيريـــن 
للتسليــــــــة وتمضيــــــــة الوقـــت والتغلـــــــــب علـــى 

الشـــعور بالفراغ والملل. كما قد تكون وســـيلة 
النّمـــام للحصـــول علـــى تأييد ســـامعيه لوجهة 
نظـــره الســـلبية مـــن جهـــة شـــخص آخـــر، أو 
تكـــون إحـــدى وســـائل العـــدوان الســـلبي ضـــد 

الشـــخص موضـــوع النميمـــة. 

أّمـــا النتائج الضـــاّرة للنميمة فهي كثيرة. 
إنهـــا تـــؤدي إلـــى التحزب واالنشـــقاق وشـــيوع 
جـــو مـــن البغضة والغيرة. فقد تســـببت نميمة 
يوســـف عـــن إخوته فـــي كراهيتهم لـــه: »وأَتى 
ديَئـــِة إَلـــى أبيِهْمفَلّما رأى  يوُســـُف بَنميَمِتِهـــِم الرَّ
إخَوتُـــُه أنَّ أباُهـــْم أَحبَُّه أكَثَر ِمْن جميِع إخَوِتِه 
أبَغضـــوُه، وَلـــْم يســـتطيعوا أْن ُيكلِّموُه بَســـاٍم« 
النّمـــام  تجعـــل  أنهـــا  كمـــا  )تـــك٣7:4،2(. 
يفقـــد ثقـــة اآلخريـــن فيـــه، فالـــذي يتعامل معه 
يخشـــى أن يكون موضوع نميمته وبالتالي ال 
يأتمنـــه علـــى أســـراره. كمـــا أن النميمـــة تؤدي 
إلـــى تقّســـي قلـــب النّمام من جهة األشـــخاص 
محـــط نميمتـــه، إذ أنهـــا ضـــد قوانيـــن المحبـــة 
حيـــث أن المحبـــة: »ال ُتقبِّح« )1كو5:1٣(. 
والســـمعة الرديئـــة الناجمة عن النميمة تطارد 
أصحابهـــا مما قد يتســـبب فـــي تعطيل توبتهم. 

ليتنـــا نكـــف عـــن تلـــك الخطيـــة الرديئـــة 
التـــي ســـلبت الملكـــــــــــــوت مـــــــــــــن كثيريــــــــــــن، 
متضرعيـــن إلـــى الروح القــــــــــــدس أن يحلنـــــــــــــا 

مــــــــــــن رباطاتهـــا الخبيثـــة.

مِس في  »حيَنئٍذ ُيضيُء األبراُر كالشَّ
ملكوِت أبيِهْم« )متى43:13(

»أجساُدهم ُدِفنْت بسالٍم 
وأسماؤهم تحيا مدى األيام«

بقلوب مؤمنه خاضعه إلرادة هللا
الذي استرد وديعته الغالية جًدا علينا

شكر وذكري األربعين
لألم الحنونة المرحومة

مريم ميخائيل إبراهيم بولس
تتقدم األسرة بخالص الشكر لكل من 
تفضل بمواساتنا بالحضور أو الهاتف 
أو البرق وتدعو األسره الجميع لحضور 

القداس االلهي على روحها الطاهرة 
يوم األحد الموافق2017/8/٦م

الساعة السابعة صباًحا 
بكنيسة رئيس المالئكة ميخائيل

بالرديسيه – إدفو - أسوان
أمي الحنونة، كانت عيناك علينا كالشموع
على فراقك لن تجف عيوننا من الدموع

أبناؤِك وأحفادِك

في الوعــــــــظ 
هنــــــاك  والتعليـــــــم 
عــــــدة مــــــــــدارس: 
واحدة منها هي المدرســـة المتشـــّددة القاســـية، التي ال 
تقبـــل الثغـــرات والضعفـــات، بـــل تصـــّب الويـــات وتحّذر 
مـــن الدينونـــة الرهيبة والدود والنار. والمدرســـة النفســـية، 
والتـــي تنتهـــج التأثيـــر النفســـي واالنفعـــال الوقتي. والمدرســـة 
العقليـــة، والتـــي تعتمـــد إعمال العقـــل والمنطق، وترّبـــي عقواًل فقط. 
والمدرســـة المثاليـــة الُمطَلقـــة الحالمـــة، التـــي ترى أنه مـــن الطبيعي أن يعيش البشـــر في ســـام، وأن 
يكون الجميع قديســـين. والمدرســـة العملية الموضوعية، والتي تميل إلى الجوهر والُمحتوى أكثر من 
الظاهـــر. والمدرســـة المترّفقـــة، والتـــي ترثي لضعف البشـــر، وتلتمـــس العذر، وتنتهج طـــول األناة. ثم 
المدرســـة المتدّرجـــة، وتميـــل إلـــى النمو المتـــدّرج ألنه أكثر ضماًنا مـــن الطفرات، وهـــذه األخيرة تحّقق 
أهدافهـــا فـــي الحقيقـــة أســـرع مـــن ســـابقاتها. ولكـــن أهمهم هي المدرســـة الشـــاملة، والتي تراعـــي كل ما 

ســـبق بحكمـــة ووعـــي، فـــي خليـــط متجانـــس، واختيـــار ما يناســـب الوقت والشـــخص والفـــروق عامة. 
ومـــن بيـــن ســـمات الذيـــن يعتلـــوا المنابـــر: الخطيب، وهـــو المفّوه صاحـــب العبـــارات الرّنانة، والذي 
يلهـــب حمـــاس المســـتمعين، وقـــد ال يتعـــّدى تأثيـــر الخطبـــة أو العظـــة مكانها وزمانها فقـــط. ثم الواعظ، 
وهـــو الـــذي يضـــرب غالًبـــا علـــى وتـــر التأنيـــب والتبكيت، وربما الســـخرية. ثـــم الُمختِبر، وهو الشـــخص 
الـــذي ذاق حـــاوة الحيـــاة مـــع هللا، ومـــن َثـــّم يســـّلمها لمســـتمعيه كخبـــرة حّيـــة. ومـــن َثـــّم فهنـــاك الواعـــظ 

الغاضـــب، والثائـــر، والناقـــم، والجـــازم، والمـــرح، والمريح، والمنطقـــي، والمتوازن.
أّمـــا أنـــت... فتقّبـــل كل كلمـــة تســـمعها وكأنهـــا ُمرَســـلة إليـــك خصيًصـــا مـــن هللا، ال تقّيـــم واعًظا أو 

عظـــة، بـــل اهتـــم أن تتعّلـــم وأن تخلص.

»ِصرُت للُكلِّ ُكلَّ َشيٍء، 
أُلَخلَِّص عَلى ُكلِّ حاٍل َقْوًما« 

)1كورنثوس9: 22(
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