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+ كلمــــــــا تقدمنــــــــــــا في 
العمـــر ضعــــــــف البصــــــــــر، 

واتضحـــت الرؤية.
+ إن توقعـــــــــــــــك بأن العالــــــــــم سيعاملك 
بشـــكل جيد ألنك شـــخص جيد، يشبه توقعك 

بـــأن الثور لـــن يهاجمك ألنك نباتي.
+ في هذا العصر لغة االحتـرام لم تعد 
مفهومـــة: البعـــض يفســـرها ضعًفـــا، والبعض 

يظنها مصلحة.
+ هنـــاك ضـــرورة لتحـــري قـــول الحقيقة 
تجـــاه اآلخريـــن وتجاه أنفســـنا وذلـــك يتضمن 
أال ُنسمـــــــــــي األكاذيــــــــــــــب حقيقـــة وال ُنســـمي 

الحقيقـــة كذًبـــا. )أنجيـــا ميركل(
+ أكثـــر النـــاس حرًصا علـــى عدم إثارة 
الفـــزع فـــي قلـــوب الطيـــور هـــو الصيـــاد الذي 

يقتلهـــا.. فـــا تنخدعوا.
+ الفشــــــــــــــل هـــــــو التجـــــــــــــــارب التــــــــــــــي 

النجاح. تسبق 
+ غالبيـــة البشــــــــــــر تتمســـــــــــك بأهـــداف 
ســـخيفة: الثـــروة والســـلطة والعظمـــة والراحـــة 
والشـــهرة.. أنـــا احتقـــر هـــذه األشـــياء، واحترم 
اإلنســـان فقـــط لمعرفتـــه وألعمالـــه اإليجابيـــة 

)ألبـــرت أينشـــتاين(
+ الناقــــــــــــــص يكمـــــــــــــل نفســـــــــــــــه دوًمـــا 

بإيـــذاء اآلخريـــن.
+ إذا كان كوكـــب األرض نفســـه بيلـــف 

ويـــدور، فمـــاذا ننتظر من ســـكانه.
+ الخـــوف ال يمنـــع مـــن المـــوت ولكنـــه 

يمنـــع مـــن الحيـــاة )نجيـــب محفوظ(
+ بعـــض الحـــــــــــــروف كضغـــط الزنــــــــاد 
وبعـــض  الُمقـــل.  وُتدمـــي  القلـــوب  تصيـــب 
الحـــروف كشــــــــــــــرب الـــدواء تـــداوي الجـــروح 

وتشـــفي العلـــل.
+ ُيحكـــم علـــى ســـوء الفعـــل أو حســـنه، 

مـــن النيـــة التـــي دفعـــت إلـــى القيـــام به.
+ علـــى قـــدر مـــا تشـــارك بـــه اآلخريـــن 

فإنـــك تنـــال.
+ كيف تخشى الفقر وأنت عبد الغني؟

+ اآلن عرفت أن الوجوه مرايا النفوس، 
تضيء بضيائها وتظلم بظامها.

+ إن عجــــــــــــــّب لشـــيء، فعجبي لرجال 
تنمو أجســـامهم وتصغـــر عقولهم.

+ كل الحقائـــق العظمـــى ُيطلـــق عليهـــا 
كفـــر وزندقـــة في بدايتها. )جورج برناردشـــو(

+ اإليمـــان ممارســــــــــــــة وليـــس قـــراءة أو 
معرفـــة فقط.

العتـــــــــــــاب هـــو دليـــل المحبـــة، أمـــا   +
الصمـــت فهـــو بدايـــة نهايتهـــا. ال تحـــزن مـــن 
شـــخص يعاتبـــك ألنـــه أحبـــك بصـــدق لكـــن 

احـــزن عندمـــا يقـــرر الصمـــت.
+ العقـــل عقلـــي والفكـــر أنـــت؛ والقلـــب 

قلبـــي والنبـــض أنـــت.
+ كل إنجـــاز عظيـــم كان ُيعتبـــر ذات 

مـــرة مســـتحيل.
+ هللا حاضـــر فـــي حياتــــــــــــك بطريقـــــــــــة 
تخالـــف توقعاتـــك، وال يجـــده إال مـــن يبحـــث 

عنـــه فـــي كل شـــيء.
+ إن العيـــــــــــــــون تـــرى كل يـــوم وجوًهـــا 
جميلـــة ولكـــــــــــــن القلـــب ال يفتــــــــــــــح أبوابـــه إال 

لوجـــه واحد.
+ تظهـــر قـــوة هللا فيـــك فـــي ضعفـــك... 

أتـــدرك ذلك؟!
+ حينمـــا تفقـــــــــــــــد المعاييـــر نقـــول على 
المتمســـك منغلـــــــــــــــــق، والمتسيب متطـــــــــــــور، 
والمثقـــف متفلســـف، والسطحـــــــــــــي بسيـــــــــــــط، 
والمنضبـــط محبكهــــــــــــــــا، والجـــــــــــــــرئ متهور، 
والكســـول متأنـــي، والحـــازم قاســـي... )أبونـــا 

أنطونيـــوس فهمـــي باإلســـكندرية(.
+ عندمـــا يسكـــــــــــت الحكمــــــــــــاء يتكاثـــر 

الحمقـــى )نيلســـون مانديـــا(

+ األدب واألخــــــــــاق 
ثوب الروح فكيف يســـتطيع 

اإلنســـان أن يتخلى عن أناقته؟!
+ فـــي المـــدارس نتعلـــم الدروس ثم نمر 
علـــى االمتحانـــات، أمـــا في الحيـــاة فإننا نمر 

باالمتحانات ثـــم نتعلم الدروس.
+ أن تكبر بالعمر هو شـــيء إجباري، 

أمـــا أن تكبـــر بالعقل فهو شـــيء اختياري.
+ تعلمــــــــــت أن العمر ينتهي والمشاغل 

ال تنتهي.
+ تعلمـــــــــــــت أن مـــن يـــزرع الثــــــــــــــوم ال 

يجنـــي الريحـــان.
+ أن أغنى إنســـان في العالم هو الذي 

يملك الصحة واألمان.
+ أغلـــب النـــاس عندمـــا يملكون ســـلطة 

يصبحون أشـــراًرا.
+ لـــن يفهمـــك إال اثنـــان: أحدهمـــا مـــر 

فـــي حالتـــك واآلخـــر يحبـــك كثيـــًرا.
+ إذا عجــــــــــز اإلنســــــــان عن احتــــــــــــواء 

الصـــدق، عجـــز اللســـان عن قـــول الحق.
+ سامــــــــــــح أعــــــــــــداءك لكن ال تنســـــــــــى 

أبًدا أسماءهم.
+ قد يندم اإلنســـان على الكام، ولكنه 

ال يندم أبًدا على الســـكوت.
+ كتبـــت علـــى بابـــي: دع نفاقك خارًجا 
وادخـــل، فلم يزرني أحد)جبران خليل جبران(

+ ال تتوقـــف عـــن التعلـــم ألن الحياة ال 
تتوقف عـــن التلقين.

+ دائًما الحاســـد يراك مغروًرا، والمحب 
يراك رائًعا.

+ تعلـــق الفانـــي بالفانـــي يفنيـــه، وتعلـــق 
الباقـــي بالباقـــي يبقيـــه )شـــمس التبريزي(

+ الســـام ال يعنـــي أن تكـــون في مكان 
ليس به ضجيج أو مشاكل أو أعمال شاقة، 
ولكـــن أن تكـــون فـــي وســـط ذلـــك كلـــه ويبقى 

ساكًنا. قلبك 
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تدشني كنيسة السيدة العذراء
بالوجوه بشربا

في يوم الســـبت ١٥ يونيو ٢٠١٩م، قام قداســـة البابا تواضروس 
الثاني، بتدشـــين كنيســـة الســـيدة العذراء بشارع الوجوه بشبرا بالقاهرة، 
بعـــد انتهـــاء عمليـــات تجديدهـــا وتوســـعتها.وقد تم تدشـــين ثـــاث كنائس 
داخـــل الكنيســـة، علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء مريـــم والقديـــس يوســـف 

النجـــار والقديس األنبا موســـى األســـود.
كان قداســـة البابا قد اســـتقبل مســـاء اليوم الســـابق، بالمقر البابوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، نيافـــة األنبـــا مـــكاري األســـقف العام 
لكنائس قطاع شـــبرا الجنوبية، واآلباء الكهنة وأعضاء مجلس كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء، بالوجوه بشـــبرا، حيث عـــرض أعضاء المجلس على 

قداســـة البابا اللمســـات النهائية الحتفالية تدشـــين الكنيســـة.
وكان فـــي اســـتقبال قداســـته لـــدى وصولـــه، نيافـــة األنبـــا مـــكاري 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الجنوبيـــة ومجلـــس الكنيســـة، وقد 
اســـتقبلت موســـيقى الكشـــافة قداســـة البابـــا أمـــام كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بالوجوه بشـــبرا، بينما رتل خورس الشمامســـة ألحان القيامة واســـتقبال 
األب البطريرك.شـــارك فـــي الصلـــوات من اآلباء المطارنة واألســـاقفة 
إلـــى جانـــب نيافـــة األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا 
الجنوبية، أصحاب النيافة: األنبا مرقس مطران شـــبرا الخيمة، واألنبا 
تـــكا أســـقف دشـــنا، واألنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع 
شـــرق الســـكة الحديد بالقاهرة، واألنبا بافلوس أســـقف اليونان، واألنبا 
آنجيلوس األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبا بيجول 
أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق، واألنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس دير 
الســـيدة العـــذراء مريـــم بجبـــل إخميـــم، واألنبـــا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط، 
واألنبـــا إياريـــون أســـقف البحـــر األحمـــر، واألنبا بولس أســـقف أوتاوا 
ومونتريال وشـــرق كندا، ومعهم القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل 

عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، واآلباء كهنة الكنيســـة.
وخـــال القـــداس اإللهـــي قـــام ثداســـة البابـــا بتعميـــد ثاثـــة أطفـــال 
بالكنيســـة. وقـــد هنـــأ نيافـــة األنبـــا مـــكاري قداســـة البابابمناســـبة الذكرى 
الثانية والعشـــرون لســـيامة قداســـته أسقًفا، كما شكر أيًضا الحضور من 
الشـــخصيات العامـــة والسياســـية ونـــواب الشـــعب.وقد ألقى قداســـة البابا 
عظـــة القـــداس اإللهـــي عن ثمـــار الروح القدس في حياة الكنيســـة، وفي 
مســـتهل العظـــة هنـــأ قداســـة البابـــا شـــعب الكنيســـة بالتدشـــين حيـــث قال: 
»هـــذا اليـــوم يـــوم فرح لتدشـــين هذه الكنيســـة. وتدشـــينها يعتبـــر الخطوة 
األخيـــرة فـــي مراحـــل عمـــر الكنيســـة بحيـــث يكـــون يـــوم ختـــام لصـــورة 
الكنيســـة.. هـــذه الكنيســـة عمرهـــا ٦٦ عاًمـــا، وباألمـــس كانـــت جلســـة 
محبـــة مـــع أبـــاء الكنيســـة وتحدثـــوا فيها عن تاريـــخ الكنيســـة وامتدادها. 
دشـــّنا ثاثة مذابح هنا وثاثة آخرى في الكنيســـة الســـفلية ومذبح األنبا 

موســـى فـــي الـــدور الخامـــس وأصبحـــت الكنيســـة بها ســـبعة مذابح«.

قداسة ابلابا يفتتح قاعة 
أم انلور للمناسبات بالعذراء بالوجوه

وعقـــب القـــداس اإللهـــي، قـــام قداســـة البابـــا وعـــدد مـــن أحبـــار 
الكنيســـة واآلباء الكهنة بافتتاح قاعة أم النور للمناســـبات بالكنيســـة، 
وقـــد أزاح قداســـته الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة الفتتـــاح القاعـــة، 

وألقـــي كلمـــة عقـــب افتتاحـــه لقاعـــة المناســـبات بالكنيســـة.

قداسة ابلابا يف ايلوبيل اذلهيب 
لكنيسة األنبا تكال هيمانوت باإلسكندرية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء يوم الثاثاء ١٨ يونيو 
٢٠١٩م، احتفاليـــة اليوبيـــل الذهبي لتأســـيس كنيســـة القديـــس األنبا تكا 
هيمانـــوت بحـــي اإلبراهيميـــة باإلســـكندرية.وقد أسســـها المتنيح القمص 
بيشـــوي كامـــل، ويوجـــد بهـــا مستشـــفى »األنبـــا تـــكا« التخصصي التي 
ُتعـــد أقـــدم مستشـــفى كنســـي باإلســـكندرية. وُتعـــد زيـــارة قداســـة البابـــا 
للكنيســـة هـــي الثانيـــة منـــذ جلوســـه علـــى الكرســـي اإلســـكندري، حيـــث 

زارهـــا للمـــرة األولـــى فـــي ســـبتمبر ٢٠١٥م لتدشـــين مذابحها.
بـــدأ االحتفـــال بعـــرض »بانورامـــا« عـــن الكنيســـة منـــذ تأسيســـها 
وحتـــى اآلن، ثـــم صـــاة رفـــع بخـــور العشـــية، وشـــارك فـــي الصـــاة 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه 
إياريـــون  واألنبـــا  باإلســـكندرية،  الشـــباب  خدمـــة  عـــن  والمســـئول 
األســـقف العـــام لكنائـــس غـــرب اإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، واألنبـــا إياريـــون أســـقف 
البحـــر األحمـــر، باإلضافـــة إلـــى القـــس أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركية 
باإلســـكندرية، وكهنـــة الكنيســـة. ثـــم قـــّدم كـــورال آفا تـــكا مجموعة من 
الترانيـــم الروحيـــة، كمـــا قّدم الشـــاب مينا نبيل فقرة رســـم على الرمال.

وقـــام قداســـة البابـــا بتوزيـــع الهدايـــا والـــدروع بمناســـبة اليوبيـــل 
الذهبـــي للكنيســـة، وتســـّلم قداســـته درع اليوبيـــل الذهبـــي للكنيســـة مـــن 
القمـــص كيرلـــس قلتـــه أقـــدم كهنـــة الكنيســـة.وقد ألقى قداســـته كلمة بتلك 
المناســـبة بعنـــوان »االرتبـــاط بالكنيســـة«، كمـــا افتتـــح معـــرض الصور 

الـــذي يـــؤرخ لكنيســـة األنبـــا تـــكا.

ويستقبل بطريرك اإلسكندرية
وسائر أفريقيا للروم األرثوذكس

وقـــد التقـــى قداســـة البابـــا، قداســـة البطريـــرك ثيـــؤدورس الثانـــي 
بطريـــرك اإلســـكندرية وســـائر أفريقيـــا للـــروم األرثوذكـــس، بمبنـــى 
االحتفاليـــة. بـــدء  قبـــل  باإلســـكندرية،  تـــكا  األنبـــا  كنيســـة  خدمـــات 

حضـــر اللقـــاء أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع المنتـــزه والمســـئول عـــن خدمـــة الشـــباب باإلســـكندرية، واألنبا 
إياريـــون األســـقف العـــام لكنائس غرب اإلســـكندرية، واألنبا هرمينا 
األســـقف العـــام اكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، واألنبـــا إياريون 
وكيـــل  إميـــل  أبـــرآم  القـــس  إلـــى  باإلضافـــة  األحمـــر،  البحـــر  أســـقف 

باإلســـكندرية. البطريركيـــة 

اجتماع األربعاء األسبويع 
عقـــد قداســـة البابا تواضـــروس الثاني اجتماع األربعاء األســـبوعي 
لقداسته مساء يوم األربعاء ١٢  يونيو ٢٠١٩م، بكنيسة التجلي بمركز 
لوجـــوس البابـــوي بديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بوادي النطـــرون، وألقى 

قداســـته العظـــة التي كانت بعنـــوان »تجديد العقل«.
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كما عقد قداسته االجتماع األسبوعي مساء يوم األربعاء ١٩ يونيو 
٢٠١٩م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية بالعباســـية، وكانت عظة قداســـته عن نعمة وجود الكنيســـة في 
حياتنـــا )تجدهـــا منشـــورة فـــي هـــذا العـــدد صــــ١١(. ورّحـــب قداســـة البابـــا 
باآلباء الكهنة الضيوف من كنيســـة إريتريا األرثوذكســـية الذين يخدمون 
اإلريتريـــن المقيميـــن فـــي دولـــة الســـويد، والذين كانوا فـــي زيارة لمصر، 

حيـــث زاروا مجموعـــة من األديـــرة والكنائس.

نـــادي التربيـــة  وعقـــب انتهـــاء العظـــة توجـــه قداســـة البابـــا إلـــى 
الكنســـية بالكاتدرائيـــة المرقســـية باألنبـــا رويـــس الفتتاحـــه، وقـــد اســـتمع 

إلـــى شـــرح لتصميـــم نـــادي التربيـــة الكنســـية.

تطييب جسد األنبا موىس األسود 
واألنبا إيسيذوروس القس بدير الربموس

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم الخميـــس ٢٠ 
يونيـــو ٢٠١٩م، بتطييـــب جســـد القديـــس القـــوي األنبـــا موســـى األســـود 
واألنبـــا إيســـيذوروس، وذلـــك بدير الســـيدة العذراء )البرمـــوس( العامر 
بـــوادي النطـــرون. شـــارك في التطييب رؤســـاء أديـــرة وادي النطرون 
ولفيـــف مـــن اآلبـــاء األســـاقفة والرهبـــان. وكان فـــي اســـتقبال قداســـته 
نيافـــة األنبـــا إيســـوذورس أســـقف ورئيس دير البرمـــوس ومجمع اآلباء 
رهبـــان الدير.اشـــترك مـــع قداســـته في إعـــداد الحنوط أصحـــاب النيافة: 
)١( األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبا بيشـــوي. )٢( األنبا 
متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـريان. )3( األنبـــا رافائيـــل األســـقف 
عـــام لكنائـــس وســـط القاهرة. )4( األنبا ســـارافيم أســـقف اإلســـماعيلية. 
)٥( األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام بالمنيا وأبو قرقـــاص. )٦( األنبا 
مينـــا أســـقف ورئيـــس ديـــر مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة. )7( األنبـــا لوقـــا 
أســـقف جنوب فرنســـا. )٨( األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس شـــبرا 
الجنوبية. )٩( األنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشـــمالية. 
)١٠( األنبا هرمينا األســـقف العام لكناءس شـــرق اإلســـكندرية. )١١( 
األنبا ثاؤفليس أســـقف منفلوط وتوابعها. )١٢( األنبا إياريون أســـقف 
البحـــر األحمـــر. )١3( األنبـــا بولـــس أســـقف شـــرق كنـــدا. وبعدمـــا تـــم 
تطييـــب الرفـــات ألقـــى قداســـة البابا كلمة روحية بهذه المناســـبة، والتقط 

صـــورة تذكاريـــة مـــع مجمـــع الديـــر، وكان يوًما مفرًحـــا للدير.

قداسة ابلابا يشهد احتفايلة 
»أوبرا مرص الطريق«

شـــهد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم االثنيـــن ٢4 
يونيـــو ٢٠١٩م، حفـــل عيـــد دخول العائلة المقدســـة أرض مصر، الذي 
أقامتـــه جمعيـــة إحيـــاء التـــراث الوطنـــي المصـــري »نهرا« في مســـرح 
مركـــز المنـــارة بالقاهـــرة الجديـــدة. وقـــدم أوركســـترا ســـينكوب خـــال 

الحفـــل بقيـــادة المايســـترو چـــورچ قلتـــه »أوبـــرا مصـــر الطريـــق«.

مقابالت قداسة ابلابا 
اســـتقبل قداســـة البابـــا فـــي المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 

بالعباســـية عـــدًدا مـــن الزائريـــن كالتالـــي:
يوم الخميس ٢٠ يونيو ٢٠١٩م:

+ السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، 
+ األسقف د. أودو بنتز من الكنيسة الكاثوليكية بألمانيا.

قداسة ابلابا يستقبل 
نيافة األنبا أبراهام األسقف العام

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠ 
يونيو، نيافة االنبا ابراهام األســـقف العام في إيبارشـــية لوس آنجلوس، 
بعـــد عودتـــه مـــن زيـــارة دولـــة الصيـــن، وذلك لحضـــور اجتمـــاع وحدة 
اإليمـــان والنظـــام بمجلس الكنائس العالمي، والذي انعقد بمدينة نانجنج 
Nanjing فـــي الفتـــرة مـــن ١3-١٩ يونيو الجاري. وتضم هذه الوحدة 
ثـــاث مجموعـــات رئيســـية: األولـــى ُتعنـــى بمـــا يخـــص البيئـــة، والثانية 
بالحـــوارات مابيـــن الكنائـــس، والثالثـــة ُتعنـــى باألمـــور األخاقية وكيف 
تتخـــذ الكنائـــس القرارات بشـــأنها Moral discernment. ومما ُيذَكر 
أن الكنيســـة القبطيـــة ُممّثلـــة فـــي قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي قـــد 
أرســـلت خطـــاب ترشـــيح نيافـــة األنبـــا أبراهـــام ليكـــون عضـــًوا باللجنـــة 
المركزيـــة بمجلـــس الكنائـــس العالمـــي، المكان الذي شـــغر بنياحة مثلث 

الرحمـــات نيافـــة األنبا بيشـــوي مطران دمياط الســـابق.
وكان نيافتـــه قـــد زار أيًضـــا مصنًعـــا لطباعـــة اإلنجيـــل المقـــدس 
بالصيـــن Nanjing Amity Printing وهـــي زيـــارة تـــم تنظيمهـــا لـــكل 
األعضـــاء المشـــاركين بمؤتمـــر مجلس الكنائس، وهـــي مطبعة لإلنجيل 
المقـــدس طبعـــت حتـــى اآلن أكثـــر مـــن ١٨٦ مليون نســـخة مـــن الكتاب 
المقـــدس، وُتصـــّدر اإلنجيـــل ألكثـــر مـــن ١١٠ دولـــة، بمائـــة لغـــة فـــي 
العالـــم. وقـــد أهـــدى نيافته إلى قداســـة البابا نســـخة مـــن اإلنجيل المقدس 

بعهديـــه باللغـــة الصينية. 
القبطيـــة  الكنيســـة  بزيـــارة  نيافتـــه  قـــام  الزيـــارة  هامـــش  وعلـــى 
بالصيـــن، كنيســـة القديـــس مارمرقـــس الرســـول بمنطقـــة Yiwu، وقـــد 
اســـتقبله كاهـــن الكنيســـة هنـــاك الراهـــب القس رويس المحرقي وشـــعب 
الكنيســـة بـــكل حفـــاوة وترحيـــب، وقـــد قـــام نيافتـــه بســـيامة 4 من شـــعب 
الكنيســـة فـــي درجـــة االبصلتـــس )شـــاب من أصل ســـوري، وشـــاب من 
أصـــل فلســـطيني، وشـــاب مصـــري، وطفـــل صينـــي(، منضميـــن إلـــى 

الكنيســـة القبطيـــة.
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إيبارشية ابلحرية ومطروح
واخلمس مدن الغربية

فـــي الســـبت ٢٢ يونيـــو ٢٠١٩م، قـــام نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس 
مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمس مدن الغربية، بكنيســـة القديس 
مـــار مرقـــس الرســـول بكرمـــة دمنهـــور، بســـيامة ســـتة كهنـــة جـــدد 
هـــم: )١( الشـــماس فـــادي ســـليمان، كاهًنـــا باســـم القـــس بفنوتيـــوس، 
علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم واألميـــر تادرس الشـــطبي بكفر 
الـــدوار. )٢( الشـــماس ريمـــون ميشـــيل، كاهًنا باســـم القـــس بنيامين، 
على كنيســـة الســـيدة العذراء مريم والشـــهيد مار مينا بجناكليس، أبو 
المطاميـــر. )3( الشـــماس مينـــا رشـــاد، كاهًنـــا باســـم القـــس جوناثان، 
على كنيســـة األميرين تادرس المشـــرقي وتادرس الشـــطبي، جنوب 
التحريـــر. )4( الشـــماس فـــادي فـــؤاد، كاهًنا باســـم القـــس فيلوثاؤس، 
على كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بكفر الدوار. )٥( الشـــماس ماك 
ميخائيـــل، كاهًنـــا باســـم القـــس ثيؤفـــان، على كنيســـة الشـــهيد مار مينا 
بقرية انصاف، مذابح قرى مركز أبوحمص. )٦( الشـــماس ســـامي 
جرجس، كاهًنا باســـم القس أرمانيوس، على كنيســـة الســـيدة العذراء 
مريم ورئيس المائكة ميخائيل بالعشـــر تاف. شـــارك في صلوات 
القـــداس والســـيامة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا إيســـاك األســـقف العـــام 
والمدّبر الروحي لدير القديس مكاريوس الســـكندري بجبل القالي، 
واألنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس دير الســـيدة العذراء مريـــم بإخميم، 
واألنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف منفلـــوط، واألنبـــا إياريـــون أســـقف البحـــر 
األحمـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، واآلبـــاء الكهنة 

الجـــدد، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية أسوان

فـــي يـــوم األحـــد ٢3 يونيـــو ٢٠١٩م، قـــام نيافـــة األنبـــا هـــدرا 
مطران أســـوان، بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس والقديس األنبا شنوده 
بمنطقـــة الـــكارور بمدينـــة أســـوان، بســـيامة الشـــماس الدكتـــور مينـــا 
شـــكري كاهًنا مذبح الكنيســـة ذاتها باســـم القس عبد المســـيح. شـــارك 
فـــي صلـــوات القـــداس والســـيامة نيافـــة األنبـــا يوســـاب األســـقف العام 
لألقصـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا هـــدرا، والقس عبد المســـيح، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية طنطا

فـــي يـــوم األحـــد ١٦ يونيـــو ٢٠١٩م، قـــام نيافـــة األنبـــا بـــوال 
مطـــران طنطـــا بســـيامة خمســـة كهنـــة جـــدد هـــم: )١( القـــس إبراهيم 
فايـــز، كاهًنـــا عاًمـــا علـــى مذابـــح قـــرى طنطـــا. )٢( القـــس ســـارافيم 
القديســـين األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا  توفيـــق، كاهًنـــا علـــى كنيســـة 
كاراس بالعجيـــزي. )3( القـــس متى ســـمير، كاهًنـــا عاًما على مدينة 
كفـــر الزيـــات. )4( القـــس لوقـــا عاطـــف، كاهًنـــا عاًمـــا علـــى مركـــز 
بســـيون. )٥( القـــس شـــاروبيم عزيـــز، كاهًنـــا علـــى كنيســـة رئيـــس 
المائكـــة ميخائيـــل بطنطـــا. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس والســـيامة 
أســـقف  متـــاؤس  األنبـــا  الجـــدد:  األســـاقفة  اآلبـــاء  النيافـــة  أصحـــاب 
ورئيـــس دير الســـيدة العـــذراء بجبل إخميم، واألنبا إياريون أســـقف 
البحـــر األحمـــر، واألنبـــا بولـــس أســـقف أوتـــاوا ومونتريـــال وشـــرق 
كنـــدا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بـــوال، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية بنها وقويسنا

قام نيافة األنبا مكســـيموس، أســـقف بنها وقويســـنا، يوم االثنين 
بالخطاطبـــة،  جرجـــس  مـــار  الشـــهيد  بديـــر  ٢٠١٩م،  يونيـــو   ١7
برســـامة ثاثـــة مـــن كهنة اإليبارشـــية في رتبة القمصيـــة، وهم: )١( 
القمـــص مقـــار صادق، )٢( القمص آنجيلوس عزيز، )3( والقمص 
صليـــب صليـــب. شـــارك في صلـــوات القداس والرســـامة نيافة األنبا 
مينـــا أســـقف ورئيـــس الدير. خالص تهانينا لنيافة األنبا مكســـيموس، 
واآلبـــاء القمامصـــة الجـــدد، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.
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إيبارشية أيرنلدا واسكتلندا
وشمال رشق إجنلرتا

قام نيافة األنبا األنبا أنتوني أســـقف أيرلندا واســـكتلندا وشـــمال 
شـــرق إنجلتـــرا، يـــوم الســـبت ٢٢ يونيـــو ٢٠١٩م، بالمركـــز الثقافـــي 
منيـــر  الدكتـــور  الشـــماس  بســـيامة  بأيرلنـــدا،  كيـــر  بمدينـــة  القبطـــي 
إيليـــا كاهًنـــا باســـم القـــس يوحنـــا. حضـــر الصلـــوات عـــدد مـــن اآلبـــاء 
كهنـــة اإليبارشـــية، وبعـــض مـــن األمهـــات راهبـــات دير الشـــهيد مار 
جرجس للراهبات التابع لإليبارشـــية، إلى جانب الشـــباب المشـــارك 
فـــي مؤتمـــر الشـــباب الـــذي كان منعقـــًدا فـــي ذلـــك الوقـــت. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أنتونـــي، والقـــس يوحنـــا، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية شبني القناطر

فـــي يـــوم الخميـــس ٢٠ يونيو ٢٠١٩م، قام نيافـــة األنبا بطرس 
أســـقف شـــبين القناطـــر، بكنيســـة القديســـين البابـــا أثناســـيوس واألنبـــا 
بيشـــوي بالخصـــوص، بســـيامة الشـــماس اإلكليريكـــي ماهـــر يوســـف 
كاهًنا باسم القس شاروبيم على مذبح الكنيسة. خالص تهانينا لنيافة 
األنبـــا بطـــرس، والقس شـــاروبيم، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشعب.

مؤتمر لدلراسات القبطية 
جبامعة دمنهور

وجهـــت جامعـــة دمنهـــور الدعـــوة للكنيســـة القبطيـــة للمشـــاركة 
فـــي مؤتمـــر عـــن الدراســـات القبطيـــة، والـــذي نظمتـــه كليـــة اآلداب 
يـــوم األربعـــاء ١٢ يونيـــو ٢٠١٩م. واســـتقبل األســـتاذ الدكتور عبيد 
عبدالعاطـــي رئيـــس الجامعـــة، واألســـتاذة الدكتـــورة حنـــان الشـــافعي 
األنبـــا  النيافـــة:  صاحبـــي  المؤتمـــر،  ورئيـــس  اآلداب  كليـــة  عميـــد 
باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح، واألنبـــا بافلـــي األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه )نيابـــة عـــن قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي( وبرفقـــة نيافتهمـــا وفـــد كنســـي. وأكـــد رئيـــس الجامعـــة علـــى 
أهميـــة الدراســـات القبطيـــة مشـــيًرا إلـــى أن مصـــر تذخـــر بالعديد من 
الكنـــوز القبطيـــة الهامـــة التـــي تؤكـــد براعـــة الفن القبطـــي على مدى 
العصـــور التاريخيـــة المختلفـــة، حيـــث تظهـــر لنـــا الحيـــاة القبطية من 
جهـــة، والحيـــاة الدينيـــة مـــن جهـــة أخـــرى. وألمـــح إلـــى أنـــه خـــال 
العالمـــى  االهتمـــام  ازداد  العشـــرين  القـــرن  مـــن  الثانـــي  النصـــف 
بالقبطيـــات، خاصـــة بعـــد افتتـــاح المتحف القبطي في مصر، مشـــدًدا 
علـــى أهميـــة التراث القبطي، فتراثنـــا القبطي عميق وله قيمة كبيرة 
متمثلـــة فـــي التـــراث المـــادي الملموس الثابت من المنشـــآت والمباني 
المعماريـــة كالكنائـــس واألديـــرة، وتـــراث ملمـــوس متحـــرك داخـــل 
المتاحـــف والقطـــع الفنيـــة المختلفـــة أو ممتلكات. وأعربـــت الدكتورة 
حنان الشـــافعي عن ســـعادتها البالغة بإقامة هذا المؤتمر الكبير ألن 
الهويـــة المصريـــة تشـــكلت عبر تاريخ طويـــل امتد لبضعة آالف من 
الســـنين وتنامـــى هذا اإلحســـاس فى العصر الحديـــث عبر العديد من 
األحـــداث، لـــذا بـــدأ االهتمـــام بالدراســـات القبطيـــة منذ القرن الســـابع 
عشـــر الميـــادي مـــع عصـــر النهضـــة األوروبية، حيث اهتـــم أثرياء 
أوروبـــا وغيرهـــم مـــن المشـــتغلين بالثقافـــة، بمعرفـــة تـــراث الشـــرق 
المســـيحي القديـــم. ومـــن جانبـــه أعلـــن نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس عـــن 
دعمـــه لمركـــز الدراســـات القبطيـــة بجامعـــة دمنهـــور الـــذي أسســـته 
الجامعـــة مؤخـــًرا وذلـــك بتقديـــم مســـاهمة مالية للمركـــز، مؤكًدا على 

أهميـــة دراســـة التـــراث القبطي.
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حمافظ ادلقهلية يشهد تعامد الشمس 
ىلع مذبح املالك بصهرجت بميت غمر

شـــهد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شـــاروبيم، يوم األربعاء ١٩ 
يونيـــو ٢٠١٩م، حـــدث تعامـــد الشـــمس علـــى المذبـــح الـــذي يحمل اســـم 
رئيس المائكة ميخائيل، بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية صهرجت 
الكبـــرى، التابعة إليبارشـــية ميت غمر ودقـــادوس. رافق المحافظ عدد 

من قيادات المحافظة ومســـئولو قطاعي اآلثار والســـياحة.
وصلـــى نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف اإليبارشـــية ظهر اليـــوم ذاته 
القـــداس علـــى المذبـــح ذاته في مناســـبة عيد المـــاك ميخائيل، وتعامدت 

الشـــمس علـــى المذبـــح أثنـــاء القداس في الواحـــدة ظهًرا.
ويأتـــي التصميـــم المعماري لكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس األثرية 
بصهرجـــت الكبـــرى بشـــكل فريـــد، يجعـــل تعامـــد الشـــمس علـــى مذابـــح 
الكنيســـة يحـــدث فـــي ثـــاث مناســـبات كنســـية وهـــي: )١( عيـــد المـــاك 
ميخائيـــل ١٢ بؤونـــه / ١٩ يونيـــو علـــى مذبـــح المـــاك القبلـــي. )٢( 
عيـــد الشـــهيد مـــار جرجـــس فـــي ١٦ أبيـــب / ٢3 يوليو )نقـــل رفاته إلى 
كنيســـته بمصـــر القديمـــة في عهد البابا غبريال الــــ٨٨ في القرن الـ١٥( 
علـــى مذبـــح الشـــهيد مـــار جرجـــس الرئيســـي. )3( عيد الســـيدة العذراء 
في ١٦ مســـرى / ٢٢ أغســـطس على مذبح الســـيدة العذراء البحري.

كان محافـــظ الدقهليـــة قـــد عقـــد مؤتمـــًرا صحفًيـــا صبـــاح اليـــوم 
الســـابق حضـــره نيافـــة األنبا صليـــب، وذلك تناول خالـــه هذه الظاهرة 

التـــي تنفـــرد بهـــا هذه الكنيســـة.

اتلليفزيون األملاين وواكالت أنباء 
وفريق معهد الفلك 

يشهدون تعامد الشمس ىلع 
مذبح »املالك« يف عيده

شـــهدت كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل بقريـــة كفـــر الديـــر فـــي 
منيـــا القمـــح، تعامـــد الشـــمس على مذبـــح الماك ميخائيل فـــي عيده يوم 
األربعـــاء ١٩ يونيـــو ٢٠١٩م. تزامـــن ذلـــك مـــع قـــداس عيـــد المـــاك 
ميخائيـــل، والـــذي حضـــره ممثلـــون عـــن وزارة اآلثـــار ومعهـــد الفلـــك 

والتليفزيـــون األلمانـــي وعـــدد من الصحـــف ووكاالت األنبـــاء العالمية، 
ليشـــهدوا الظاهـــرة التـــي تتكـــرر مرتين في الســـنة بالكنيســـة ذاتها، مرة 
فـــي عيـــد استشـــهاد القديـــس مـــار جرجـــس )١ مايـــو( علـــى مذبـــح مـــار 
جرجـــس، واألخـــرى يـــوم )١٩ يونيـــو( فـــي عيد المـــاك ميخائيل على 

مذبحه بالكنيســـة. 

تدشني كنيسة مارمينا وابلابا كريلس 
بميت غمر

دشـــن نيافة األنبا صليب، أســـقف ميت غمر ودقادوس وتوابعها، 
يوم السبت ٢٢ يونيو ٢٠١٩م، كنيسة الشهيد مار مينا والبابا كيرلس 
الملحقـــة بكنيســـة المـــاك ميخائيـــل بميـــت غمـــر. شـــارك فـــي صلـــوات 
التدشـــين والقـــداس الـــذي تاها عـــدد كبير من اآلباء الكهنة والشـــعب.

ماما مايج حتصل ىلع 
جائزة ويليام ويلبوفورس

حصلـــــــــــت مامـــا ماجـــــــــى علـــى جائـــزة 
مـــن   ٢٠١٩ لعــــــــــام  ويلبرفـــــــــــورس  ويليـــام 
الكولســــــــــون ســـنتر فى واشنطن العاصمــــــــــة 

يـــوم ١٨ مايـــو ٢٠١٩.
جائـــزة ويلبرفـــورس هـــى تكريـــم ُيمنـــح 

تقديـــًرا للقيـــادة المســـيحية الملهمـــة.

القس صموئيل ويلم
كاهن كنيسة مار جرجس بعين شمس

يـــوم الجمعـــة ٢١ يونيـــو ٢٠١٩م، األب  الـــرب  فـــي  رقـــد 
الفاضـــل القـــس صموئيـــل وليـــم، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار 
جرجـــس بعيـــن شـــمس، بالقاهـــرة، عـــن عمـــر قـــارب الـ٦٦ ســـنة، 
بعـــد أن خـــدم المذبـــح المقـــدس أكثـــر مـــن ١3 ســـنة. وقـــد أقيمـــت 
صلـــوات تجنيـــزه ظهـــر اليوم التالي بكنيســـته. ُوِلـــد األب الراحل 
يـــوم ٢٢ أكتوبـــر عـــام ١٩٥3م، وســـيم كاهًنـــا فـــي ١4 نوفمبـــر 
٢٠٠٥م. خالـــص تعازينـــا فـــي نياحـــة القس صموئيـــل لمجمع 

كهنـــة المنطقـــة، وكهنـــة الكنيســـة، وأســـرته وكل محبيـــه.
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في صـــــــــــوم آبائنــــــــا 
الرســـل القديسين نتذكــــــــــر 
لكـــي  فنجاهـــد  فضائلهـــم، 
نقتني هذه الفضائــــــل التي 

ســـنتحدث عنها:
ونبـــدأ بتعريــــــــــــف الفضيلـــة: هــــــــــي ثمرة حياة 
اإلنســـان مـــع هللا، وتبـــدأ بفكـــرة يقتنـــع بها اإلنســـان 
اشـــتياق  إلـــى  فتتحـــول  اقتنائهـــا،  ألجـــل  فيصلـــي 
قلبـــي، ممـــا يجعـــل اإلنســــــــــــان يجاهـــد كثيـــًرا لكـــي 
يقتنيهـــا بمســـاعدة النعمـــة اإللهيـــة بعمـــل روح هللا 
القـــدوس. فالفضائل هي ثمـــار لعمل الروح القدس 
فـــي النفـــس البشـــرية، وكل الفضائـــل كثمـــار للروح 
القـــدس، تلتقـــي جميًعا في مجرى واحد يحقق هدًفا 
ســـامًيا لحياة البشـــر وتكامًا للفضيلـــة. ومن أقوال 
المتنيـــح البابـــا شـــنودة الثالـــث: “كل فضيلـــة جديدة 
تقتنيهـــا فُتضيِّـــع فضيلـــة أخـــرى موجـــودة أرفضها، 
وأطلـــب مـــن هللا أن يكشـــف لـــك حيلة عـــدو الخير 
الـــذي ال يريـــد أن نقتنـــي فضيلـــة جديـــدة بـــل أن 

تضيـــع الفضيلـــة الموجـــودة عندك”.

وتوجد ثالثة أنواع من الفضائل: 
١- فضائـــل بيـــن النفس البشـــرية وهللا مثل: 
اإليمـــان القلبـــي، وهـــو الثقـــة بمـــا ُيرجـــى واإليقـــان 
بأمـــور ال تُـــرى، وهـــذا اإليمـــان ُينشـــئ رجـــاًء فـــي 
القلـــب نحـــو هللا، فـــا ييـــأس اإلنســـان مطلًقـــا مهما 
فضيلـــة  تأتـــي  خالهـــا  ومـــن  الصعـــاب.  كانـــت 
المحبـــة مـــن هللا، التـــي معهـــا تتلّذذ النفس بالعشـــرة 
المقدســـة مـــع هللا والنـــاس أيًضـــا. وبالمحبة اإللهية 
تكثـــر فضيلـــة الصـــاةز ومـــع الصمـــت والتأمـــل 
تتكامـــل فُتعطـــي حياة التســـليم لقيـــادة الروح القدس 
فـــي طريـــق الحيـــاة األبديـــة، ممـــا ُيثّبـــت النفس في 

اإللهي. العشـــق 
مثـــل  والنـــاس:  النفـــس  بيـــن  فضائـــل   -٢
االتضـــاع والوداعة، ممـــا يجعل الصبر واالحتمال 
فـــي  الـــروح  يتوّلـــد طـــول  مســـلًكا طبيعًيـــا، ومعـــه 
معاملـــة الجميـــع وكســـبهم للشـــهادة للحـــق اإللهي، 
بخدمـــة أمينـــة خالية من اإلدانـــة والبعد عن الحكم 
علـــى النـــاس، وهكـــذا نبتعـــد عـــن متابعـــة أخطـــاء 
اآلخريـــن وبالتالـــي اقتناء المغفرة، مما يوّلد ســـاًما 
حقيقًيـــا. والمزمـــور يقـــول: »ومع مبغضي الســـام 

كنـــُت صاحـــب ســـام«، وبالتالـــي الرحمـــة القلبيـــة 
مـــع العـــدل الحقيقـــي دون ظلم أحـــد. وتتكامل هذه 

الفضائـــل لنشـــر اإلخـــاء والتســـامح.
مثـــل  ونفســـه:  اإلنســـان  بيـــن  فضائـــل   -3
األمانـــة، حيـــث تمتـــد إلـــى ممارســـته الروحيـــة أو 
عملـــه بيـــن النـــاس، أو حتـــى جهـــاده الشـــخصي 
القتنـــاء الفضائـــل وتقديـــم مـــا يجـــب عليـــه نحـــو 
نقتنـــي كنـــز  الحيـــاة. ومـــع األمانـــة  فـــي  شـــركائه 
الصـــاح فـــي القلـــب، فاإلنســـان الصالـــح من كنز 
قلبـــه الصالـــح يخرج الصالحـــات والعكس صحيح. 
ومـــع الصـــاح نجد التعُّفف والفـــرح القلبي الداخلي 
والتوبـــة الحقيقيـــة كنتيجـــة لمحاســـبة النفـــس بجدية 

وبقـــوة ال تهـــاون فيهـــا لكـــي نخلـــص.
ولكن يأتي الســـؤال: كيف نقتني الفضيلة؟  
ويجيـــب أحـــد اآلبـــاء بضـــرورة رفض الرذيلـــة التي 
هـــي عكـــس الفضيلة، فيقتني االتضاع َمْن يرفض 
الكبريـــاء، ويقتني العّفة َمْن يكره النجاســـة، ويقتني 
الزهـــد َمـــْن يرفـــض حـــب القنيـــة، وينـــال الوداعـــة 
َمـــْن يبتعـــد عـــن الغضـــب... ويؤكـــد اآلبـــاء علـــى 
ضـــرورة االجتهـــاد القتنـــاء خمـــس فضائـــل مهمـــة 
لخاصنـــا )العفـــة، الصمت، الزهـــد، إكرام كل أحد 
حتـــى َمـــْن هـــم أقل، وأخيـــًرا الهدف المســـتقيم الذي 
ننشـــده فـــي حياتنـــا، مع حب التعـــب ألجل ملكوت 
الســـماوات ولنحـــذر جيـــًدا مـــن الســـبح الباطـــل لئا 

تتكبـــر النفس فتســـقط.

 metropolitanpakhom@yahoo.com

يحدثنا ســـفر الملوك 
األول فـــــــــــي األصحــــــــــــاح 
الحادي والعشريــــــــــن، عن 
قصة أخاب ملك إســـرائيل 
والـــذي اتخـــذ إيزابـــل ابنـــة 
ملـــك الصيدونيـــن زوجـــة لـــه. وكانـــت إيزابل ســـبًبا 
فـــي أن ينزلـــق أخـــاب فـــي عبـــادة البعـــل ويعمـــل 
الشـــر فـــي عينـــي الـــرب. وكانـــت خطيـــة الـــزواج 
بأجنبيـــات هـــي أولى خطايا أخـــاب الملك، وكانت 
ســـبًبا فـــي زيغـــان الملـــك عن الـــرب وانحرافـــه وراء 
عبـــادة البعـــل. وفي قصة نابوت اليزرعيلي يحكي 
لنـــا الكتـــاب أن أخـــاب قـــد ســـقط في خطيـــة أخرى 
وهـــي خطيـــة اشـــتهاء حقل نابوت رغـــم كونه ملًكا 
ولـــه كل المملكـــة! ورفـــض نابـــوت أن يتنـــازل عن 
حقلـــه، ليـــس طمًعـــا فـــي األرض، ولكـــن بحســـب 
وصيـــة النامـــوس أاّل تنتقـــل ملكيـــة االرض مـــن 
ســـبط آلخر »حاشـــا لي من ِقَبل الرب أن أعطيك 
ميـــراث آبائـــي« )١مـــل3:٢١(؛ فمـــا منحنـــا الـــرب 
إّيـــاه ينبغـــي أاّل نتنـــازل عنـــه. وخطيـــة اشـــتهاء مـــا 
للغيـــر هـــي خطيـــة اإلنســـان الـــذي يتـــرك العنـــان 
لعينيه لتبصرا وتشتهيان، فالعينان ال تشبعان من 
النظـــر )جـــا٨:١(.. لذلـــك ففـــي التدبيـــر الرهبانـــي 
األصيـــل يوصـــى الراهـــــــــــــــــب: إذا دخلـــت قايـــة 
أخيـــك فـــا تنظر ما بهـــا”، فعندما ينظر اإلنســـان 
يشـــتهي، ولـــو أتـــت لـــه الفرصة يغتصـــب، وعندما 
يشـــتهي ربمـــا يطمع فـــي المزيد وربمـــا يتذمر،ألنه 
لـــو تُـــِرك لإلنســـان العنـــان الشـــتهى مـــا لآلخريـــن 
حتى وإن كان بســـيًطا. وجزء كبير من مشـــكات 
العائـــات تتلخـــص في اشـــتهاء ما لآلخرين، وهي 
خطيـــة تظهـــر ربما في تقســـيم الميراث واألنصبة. 

وربمـــا نشـــتهي مقتناياتهـــم أو أماكهم أو مواريثهم 
أو أبناءهـــم وأحياًنـــا أزواجهـــم أو زوجاتهـــم. لذلـــك 
أوصى الرب: »ال تشـــتِه ما لقريبك...«. وفي رد 
فعل مختلف لعدم اشـــتهاء ما للغير، نجد القديس 
يوحنـــا المعمـــدان الـــذي عندمـــا نظـــر إلـــى التفـــاف 
الجمـــوع حـــول الـــرب يســـوع وانصرافهـــم عنـــه، أنه 
تكلـــم بحـــب: »مـــن لـــه العروس فهـــو العريس، أّما 
صديـــق العريـــس الذي يقف ويســـمعه، فيفرح فرًحا 
مـــن أجـــل صوت العريس« )يو٢٩:3(، فلم يشـــتِه 
القديـــس يوحنا المعمدان حتى الكرامة أو الشـــهرة، 
لذلـــك شهـــــــــــد الـــرب يســــــــــــــــوع عنـــه أنـــه اعظــــــــــــم 

مواليد النســـاء.
خطيــــــة اشتهــــــاء ما للغير هـــــي إحــــــدى 

الخطايا األمهات.. 
+ تقـــود لـــروح الخصومة وفقـــدان المحبة 
للخصـــام والتقاضـــي  بيـــن اإلخـــوة، وتقـــود  حتـــى 
فـــي المحاكـــم، وربمـــا الفرقـــة حتى المـــوت رغم أن 
اإلنســـان ال يأخـــذ معه شـــيًئا؛ فقـــد اغتصب أخاب 

الحقـــل بخصومـــة إاّل أنـــه مـــات وتـــرك أماكه.
+ تقـــود إلـــى التذمـــر والغضـــب والحـــزن 
والتخلي عن المســـؤليات الشـــخصية أو الرسالة 
الخاصـــة باإلنســـان. مـــن أجل االنشـــغال بشـــهوة 
اإلنســـان، فأخـــاب تـــرك تدبيـــر أمـــر مملكته وســـلم 

ذاتـــه للحـــزن مـــن أجـــل الحقل.
+ تجعـــل اإلنســـان يخضع لمشـــورات غير 
أمينـــه تثيـــر الغضـــب والحســـد، فأخـــاب خضـــع 
لتأنيـــب زوجته ايزابـــل )١مل7:٢١(.. وهكذا ربما 
يـــزداد مـــن يشـــتهي غضًبـــا، بســـبب مشـــورات مـــن 

حولـــه وتشـــجيعهم لـــه في شـــهوته.

+ إســـاءة اســـتخدام الســـلطة: فقـــد كتبـــت 
الملـــك، ودّبـــرت  بخاتـــم  إيزابـــل رســـائل وختمتهـــا 
محاكمـــة كاذبـــة لنابـــوت وُحِكـــم عليـــه بالمـــوت.. 

هكـــذا كل مـــن يشـــتهي مـــا لغيـــره يســـتقوي.
+ قـــد تدفـــع البعـــض إلـــى الحنـــق حتـــى 
القتـــل: وليـــس بالضـــروري قتـــًا مادًيـــا، بـــل ربمـــا 
قتـــل أدبـــي لآلخريـــن، فنتكلـــم فـــي حـــق إخوتنا بما 
ليـــس فيهـــم لكـــي ننـــال شـــهوتنا. فإيزابـــل دّبـــرت 

شـــهود زور لكـــي تقتـــل نابـــوت وتـــرث حقلـــه.
+ ُتعّرض اإلنسان ألن يجني ثمر ما فعله 
فترتـــد عليـــه شـــهوته. فكمـــا قتـــل أخـــاب نابـــوت 
اليزرعيلـــي، هكـــذا ُقِتـــل أخـــاب ومـــات، ولحســـت 

الـــكاب دمـــه فـــي نفس مـــكان قتـــل نابوت.
فكيف نسلك أمام هذه الخطية؟

- نصـــرخ أمـــام هللا.. احفظنـــي يـــا رب.. 
حتـــى نتجنـــب الوقوع فـــي الخطايا المولـــودة منها.

- الحـــرص على حفـــظ وصية المحبة بين 
اإلخـــوة، فالبعـــض يتنـــازل عـــن المحبـــة مـــن أجل 
المقتنيـــات، والبعـــض يتنـــازل عـــن المقتنيـــات مـــن 
أجـــل االحتفـــاظ بمحبـــة اإلخـــوة، فوصيـــة ال تشـــتِه 
فـــي القديـــم يقابلهـــا فـــي العهـــد الجديـــد »المحبة ال 
تطلب ما لنفسها« )١كو٥:١3(، فعندما تهاجمك 
خطيـــة اشـــتهاء ما لآلخرين افـــرح ألجلهم، واطلب 

إلـــى الـــرب أن يزيدهـــم مـــن كل خير.
- وعندمـــا تتعرض ألن يشـــتهي اآلخرون 
مـــا لـــك، الجـــأ إلـــى التســـليم الكامـــل هلل الـــذي 
يجـــازي عـــن كل شـــر، فعينـــاه تخترقـــان أســـتار 
فعندمـــا  أوالده،  بظلـــم  وهـــو ال يرضـــى  الظـــام، 
يشـــتهي اآلخـــرون مـــا لـــك ال تخاصـــم.. بـــل ســـلِّم 

أمـــرك لمـــن يقضـــي بعـــدل.
تذكـــر نتائـــج هـــذه الخطيـــة فيثبـــت فـــي قلبك 

خـــوف هللا.
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أهمَيـــــــة الكتــــــــــاب:
+ أهميتــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي 
تأثيـــره، وفـــي خطـــورة الُبعـــد عنـــه. يقـــول داود النبـــي 
فـــي )مـــز١١٩( »لـــو لم تكن شـــريعتك هـــي تاوتي، 
لهلكـــت حينئـــذ في مذلتي«. كمـــا يقول »اذكر لعبدك 
كامـــك الـــذي جعلتنـــي عليه أتكل. هـــذا الذي عّزاني 
فـــي مذلتـــي«. ويقـــول فـــي )المزمـــور ١٩( »نامـــوس 
الـــرب كامـــل يـــرد النفـــس. شـــهادات الـــرب صادقـــة 
تصّيـــر الجاهـــل حكيًمـــا«. ويقول فـــي المزمور األول 
عـــن الرجـــل البـــار »فـــي نامـــوس الرب مســـرته، وفي 
ناموســـه يلهـــج نهـــاًرا وليـــًا«. وتصـــوروا رجـــًا مثـــل 
يشـــوع، كان قائـــًدا لجيـــش من 4٠٠ ألًفا أي مشـــغول 
جـــًدا، ويقـــول لـــه الـــرب »ال يبرح ســـفر هذه الشـــريعة 
مـــن فمـــك، بـــل تلهـــج فيـــه نهـــاًرا وليـــًا، لكـــى تتحفظ 
للعمـــل حســـب كل ما هو مكتوب فيـــه. حينئذ ُتصلح 

طريقـــك وحينئـــذ تفلح« )يـــش٨:١(.
+ ومـــن أهميـــة الكتـــاب مـــا تعملـــه دار الكتاب 
المقدس، وتأســـيس جمعيات باســـم »أصدقاء الكتاب 
المقـــدس«. ومـــن أهميتـــه أن الوصايـــا العشـــر ُكِتبـــت 
بأصبـــع هللا. وكذلـــك قـــول الـــرب بعدهـــا »لتكـــن هـــذه 
الكلمـــات التـــي أنـــا أوصيـــك بهـــا اليـــوم علـــى قلبـــك، 
وقّصهـــا علـــى أوالدك. وتكلـــم بهـــا حيـــن تجلـــس فـــي 
بيتـــك، وحيـــن تمشـــي فـــي الطريق، وحيـــن تنام وحين 

تقـــوم« )تـــث٦:٦،7(.
+ ومـــن أهميـــة الكتـــاب قـــول القديـــس األنبـــا 
أنطونيـــوس »كل مـــا تقولـــه أو تفعلـــه، ليكن لك عليه 

شـــاهد مـــن الكتـــب«. وهـــذا مبـــدأ نســـير عليـــه.
َعالقتنـــا بالكتاب: هي محبة الكتـــاب. اقتناؤه. 

قراءتـــه، التأمـــل فيه، حفظـــه، العمل به.
+ فمـــن جهة محبته: قـــول الرب »لتكن على 
قلبـــك« )تـــث٦( وقـــول داود النبـــي فـــي )مـــز١١٩( 
»أحببـــت وصايـــاك أفضـــل مـــن الذهـــب والجوهـــر«. 
وأيًضـــا »إن كلماتـــك حلـــوة فـــي حلقـــي. أفضـــل مـــن 
العســـل والشـــهد في فمي«، »أبتهج أنا بكامك كمن 

وجـــد غنائـــم كثيرة«.
+ ومـــن جهـــة قراءاتـــه: تكـــرار عبـــارات داود 
النبـــي عنـــه: »تاوتـــي، درســـي، ألهـــج فيـــه النهـــار 

والليـــل«.
+ أمـــا عـــن اقتنائه: فـــا يكفـــي أن يكون في 
مكتبـــك، بـــل أيًضـــا فـــي جيبـــك. ومـــن جهـــة المـــرأة 

تحتفـــظ بـــه فـــي حقيبتهـــا.
يســـوع  ربنـــا  فيقـــول  بـــه،  العمـــل  عـــن  أمـــا   +
المســـيح »الـــكام الـــذي أكلمكـــم بـــه هـــو روح وحياة« 
الوصيـــــــــة )وليـــس  تعـــــــــــــرف روح  )يـــو٦3:٦(. أي 
حرفيتهـــا( وتحّولهـــا إلـــى حيـــاة، إذ تتـــدرب عليهـــا.

مـــار  القديـــس  ذكرهـــا  فائـــدة  وهنــــــــــــــاك   +
أوغريـــس:»إن كل خطيـــة تحاربـــك، تـــرد عليهـــا بآيـــة 

الكتـــاب«. مـــن 
احتـــرام الكتـــاب: + مـــن جهـــة قـــراءة اإلنجيـــل 
عندنـــا فـــي الكنيســـة، نوقـــد الشـــموع كقـــول الكتـــاب 
»مصبـــاح لرجلـــى كامـــك ونـــور لســـبيلي«. ويصلي 
قبلها اآلب الكاهن قائًا«أجعلنا مســـتحقين أن نســـمع 
قديســـيك«.  بصلـــوات  المقدســـة،  بأناجيلـــك  ونعمـــل 
ويصيح الشـــماس قائًا »قفوا بخوف من هللا احتراًما 
لإلنجيـــل المقـــدس«.. ونحـــن ُنقّبـــل الكتـــاب، ونضعه 

فوق رؤوســـنا.
+ وفـــي بيوتنـــا ال نضـــع شـــيًئا فـــوق الكتـــاب 

المقـــدس، إال كتاًبـــا مثلـــه، أو صليًبـــا، أو أجبية، ألن 
كلهـــا مـــن الكتـــاب تقريًبا.

اســـتخدامه: في القـــداس اإللهي نســـتمع إلى 
المزمـــور، وفصـــل مـــن اإلنجيل وفصول من رســـائل 
بولس الرســـول، ومن الرســـائل الجامعة، ومن أعمال 
الرســـل. وهكذا فالذي ال يقرأ، يســـتفيد من الســـماع.

وفـــي صلـــوات الســـاعات )األجبيـــة( نقـــرأ في 
كل ســـاعة فصـــًا مـــن اإلنجيـــل ونصلـــي عـــدًدا مـــن 

المزاميـــر، كلهـــا أكثـــر مـــن ٥٠ مزمـــوًرا.
ســـاعة  كل  فـــي  نقـــرأ  اآلالم:  أســـبوع  وفـــي 
فصـــول  وبعـــض  اإلنجيـــل،  مـــن  وفصـــًا  مزمـــوًرا، 
مـــن العهـــد القديـــم. وفـــي يـــوم الجمعـــة الكبيـــرة نقـــرأ 
كل مراثـــي أرميـــا. وفـــي ليلـــة أبو غالمســـيس )مســـاء 
الســـبت( نقـــرأ كل ســـفر الرؤيـــا. وخال األســـبوع نقرأ 

األربعـــة. األناجيـــل 
الطباعـــة، حيـــن  قبـــل معرفـــة   + مالحظـــات: 
كان الكتـــاب المقدس بالنســـاخة، كانت نســـخه قليلة، 
واقتنـــاؤه صعًبـــا. أمـــا اآلن فقـــد أصبح الكتـــاب متوفًرا 
عن طريق الطباعة. فلم يعد ألحد عذر في اقتنائه.
برايـــل،  الكتـــاب بطريقـــة  مـــن  نســـخ  توجـــد   +

المكفوفـــون. يســـتخدمَها 
+ فـــي فهـــم الكتـــاب يخطـــئ مـــن يســـتخدم آيـــة 

فـــي غيـــر موضعهـــا.
+ كذلـــك ينبغـــي االهتمـــام بروحانيـــة الوصيـــة 
ُيحيـــي،  يقـــول »الـــروح  فالرســـول  وليـــس بحرفيتهـــا. 

)٢كـــو3:٦(. يقتـــل«  والحـــرف 
+ وقـــراءة الكتـــاب ال تكـــون لمجـــرد المعرفـــة، 
بـــل للحيـــاة. كمـــا قـــال الـــرب: إن كامـــه روح وحيـــاة 

)يـــو٦:٦3(.
كلـــه.  نقصـــد  الكتـــاب  عـــن  نتكلـــم  حينمـــا   +
وهكـــذا يقـــول الرســـول »كل الكتـــاب موحـــي بـــه مـــن 
هللا ونافـــع للتعليـــم« )٢تـــي١٦:3(. أقـــول هـــذا ألن 
بعـــض طبعـــات الكتاب تســـتخدم اللون األحمر لكام 
الـــرب، واللـــون األســـود للباقـــي بمـــا فـــي ذلـــك كام 
الرســـل، كمـــا لـــو كان هنـــاك تفريـــق! أقـــول ذلك ألنه 
فـــي إحـــدى المرات زارني في الدير أســـقف إنجليزي، 
وتناقشـــنا مـــن جهـــة تصريحهـــم بكهنـــوت المـــرأة، مما 
ال نوافـــق عليـــه. فـــأوردت لـــه بعـــض آيات مـــن أقوال 
القديـــس بولـــس الرســـول. فقـــال لـــي »ولكـــن هـــذا مـــا 
قالـــه بولـــس« )علـــى فكـــرة هـــم يتحدثـــون عن الرســـل 
بأســـمائهم المجـــردة!(. فقلـــت لـــه: »وما قالـــه القديس 
بولـــس موحـــى به مـــن هللا أم ال؟«، فصمت لحظة ثم 
قـــال »نعـــم موحـــى به«. فقلت »إًذا هو تعليم إلهي«.

خطـــورة االعتمـــاد علَى آية واحدة: ســـواء من 
جهة العقيدة أو الســـلوك والمعامات.

وهذا مبدأ تعلمناه من الســـيد المســـيح له المجد 
ففـــي التجربـــة على الجبل )مت4( قيل له »مكتوب« 
فقـــال »مكتـــوب أيًضـــا«. مثـــال ذلـــك كتـــاب أصـــدره 
الســـبتيون األدفنتســـت عنوانه )الكتاب يتكلم( يقدمون 
كل ســـؤال وإجابتـــه آية من الكتـــاب. بينما المفروض 

أن نعـــرف كل اآليـــات المختصة بالموضوع!
واإلجابـــة  تخلـــص؟  كيـــف  ذلـــك:  مثـــال   +
بيتـــك«  أنـــت وأهـــل  فتخلـــص  يســـوع  بالـــرب  »آمـــن 
)أع3١:١٦(. هـــذه اآليـــة يجب أن نضع إلى جوارها 
)مـــر١٦:١٦( »مـــن آمـــن واعتمـــد، خلـــص«. وأيًضا 
ميـــت«.  أعمـــال  بـــدون  »إيمـــان  )يـــع٢،١٩،١7( 
وأنواًعـــا مـــن اإليمـــان: إيمـــان مثمـــر، إيمـــان عامـــل 

بالمحبـــة )غـــا٦:٥(. ثـــم هل يخلص اإلنســـان بدون 
توبـــة؟! هـــوذا الـــرب يقـــول »إن لـــم تتوبـــوا فجميعكـــم 
كذلـــك تهلكـــون« )لـــو٥،3:١3(. ونضـــع كذلـــك قول 
القديـــس بولـــس الرســـول لتلميـــذه تيموثاوس األســـقف 
»الحـــظ نفســـك والتعليـــم وداوم علـــى ذلـــك. فإنـــك إن 
فعلـــت هـــذا تخلـــص نفســـك والذين يســـمعونك أيًضا« 

)١تـــي4:١٦(.
+ مـــن جهـــة الســـلوك والمعامـــات ال نســـتخدم 
اآليـــة الواحـــدة: فإلـــى جـــوار »أيهـــا األبنـــاء أطيعـــوا 
والديكـــم فـــي الـــرب« )أف١:٦( نضـــع »أيهـــا اآلبـــاء 
ال تغيظـــوا أوالدكـــم لئـــا يفشـــلوا« )أف٢:٦(. كذلـــك 
اآليـــة التـــي تقـــول »أيهـــا النســـاء أخضعـــن لرجالكن« 
)أف٢٢:٥( نضـــع إلـــى جوارهـــا »أيهـــا الرجال أحبوا 
نســـاءكم، كمـــا أحـــب المســـيح أيًضـــا الكنيســـة وأســـلم 
نفســـه ألجلهـــا« )أف٢٥:٥(. فالرجـــل الـــذي يحـــب 
امرأتـــه ويبـــذل ذاتـــه عنها، ســـتخضع لـــه زوجته ليس 

خضـــوع الســـلطة، إنمـــا خضـــوع الحـــب.
+ نحـــن ال نســـتخدم اآليـــة الواحـــدة فقـــط. ومـــع 
ذلـــك حتـــى اآلية الواحـــدة لها معاٍن كثيرة. وكما يقول 
داود النبـــي للـــرب »لـــكل كمـــال رأيـــت منتهـــى. أمـــا 

وصايـــاك فواســـعة جـــًدا« )مز١١٩(.
قانـــون  والالهـــوت:  العقيـــدة  فـــي  الكتـــاب 
اإليمـــان عندنـــا، كل عبارة فيه تســـندها آية أو آيات. 
وكذلـــك كل أســـرار الكنيســـة وكل الطقـــوس. ولنأخـــذ 

المعموديـــة كمثـــال:
+ لزومها )من يو٥:3( »كل أحد ال يولد من 
الماء والروح، ال يقدر أن يدخل ملكوت هللا«. ولهذا 
نعمـــد األطفـــال. + مـــا هـــى؟ إنها موت مع المســـيح 
وحيـــاة )رو٦(. وأيًضـــا )كـــو١٢:٢( »مدفونيـــن معـــه 

فـــي المعموديـــة التي فيها أقمتـــم أيًضا معه..«.
+ وهـــي أيًضا الميـــاد الثاني )يو٥:3( وأيًضا 
)تيطـــس ٥:3( »بـــل بمقتضى رحمته خلصنا بغســـل 

الميـــاد الثانـــي وتجديد الروح القدس«.
+ مفعولهـــا: الخـــاص )مـــر١٦:١٦( »َمـــْن 
آمـــن واعتمـــد خلـــص«. وأيًضـــا لغفـــران الخطايا. كما 
قـــال القديـــس بطـــرس يـــوم الخمســـين »توبـــوا وليعتمد 
كل واحـــد منكـــم لمغفـــرة الخطايـــا« )أع3٨:٢(. وبهـــا 
نلبـــس المســـيح، أي نلبـــس البـــر الـــذي للمســـيح، كما 
اعتمدتـــم  الذيـــن  جميعكـــم  »ألن  )غـــا٢7:3(  فـــي 

للمســـيح قـــد لبســـتم المســـيح«.
+ طريقتهـــــــــا: بالتغطيــــــــــــس. كما قيـــــــــــــل في 
عمـــاد الخصـــى الحبشـــي »ولما صعــــــــــــدا من الماء« 
)أع3٩:٨(. وباســـــــــــــــم اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس 
)مـــت١٩:٢٨(. وهـــي معمودية واحــــــــدة: كما ورد 
فـــي )أف٥:4( »رب واحـــد، إيمـــان واحـــد، معموديـــة 
والـــروح،  بالمـــاء  اعتمـــدوا  فالذيـــن  ولذلـــك  واحـــدة«. 
كيـــف يعتمـــدون مرة أخـــرى بمعموديـــــــــــــة يسمونهــــــــــــا 

)معموديـــة الـــروح(؟!
الكتاب في الَحياة العـَـــــامة: في الرعاية: كما 
ورد فـــي )حـــز١7:3-١٩( »اســـمع الكلمـــة من فمي 
وأنذرهم من قبلي. إذا قلت للشـــرير موًتا تموت، وما 
أنذرتـــه أنـــت.. يمـــوت الشـــرير بإثمـــه. وأمـــا دمه فمن 
يـــدك أطلبـــه«. فـــي األحـــوال الشـــخصية: الطـــاق 
لعلـــة الزنـــى كمـــا فـــي )مـــت3٢:٥(، )مـــت٩:١٩(، 
)مـــر١١:١٠(، )لـــو١٨:١٦(. وأيًضـــا للخـــاف فـــي 
الديـــن، كمـــا في )١كو١٥:7( »ليس األخ أو األخت 
مســـتعبًدا فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة. إن أراد أن يفـــارق 
فيفـــارق«. فـــي التوبـــة: )أر١٨:3١( »تّوبنـــي يارب 
فأتـــوب«. وأيًضـــا فـــي مزمور الراعـــي )3:٢3( »يرد 
نفســـي يهدنـــي إلى ُســـبل البر«. فـــي الحفظ: مزمور 
١٢١ »الـــرب يحفظـــك مـــن كل ســـوء، الـــرب يحفـــظ 
نفســـك، الـــرب يحفـــظ خروجـــك ودخولـــك مـــن اآلن 

وإلـــى االبد«.
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ما أهمية وجود الكنيسة في حياتنا؟
وجـــود الكنيســـة نعمـــة، والـــذي يبعـــد عـــن 
ينقصـــه. ونحـــن  مـــا  شـــيًئا  أن  يشـــعر  الكنيســـة 
وليســـت  الكنيســـة،  نحـــب  وأقبـــاط  كمصرييـــن 
محبتنـــا هـــي للمبانـــي والجـــدران، ولكنهـــا محبـــة 

الكنيســـة. بداخـــل  التـــي  للحيـــاة 
سوف نتكلم عن..

١. مكانة الكنيسة بالنسبة لإلنسان.
مـــا  الكنيســـة؛  بداخـــل  الوجـــود  نعمـــة   .٢

لتفرحنـــا؟ لنـــا  الكنيســـة  تقدمـــه  الـــذي 
أواًل: مكانة الكنيسة بالنسبة لإلنسان

١. احتياج ضروري لإلنسان:
عندمـــا تقابـــل المســـيح مع تاميذه وســـألهم 
»مـــاذا يقـــول النـــاس عنـــي إني أنا؟«، ثم ســـألهم 
»وأنتـــم مـــاذا تقولـــون؟«، اندفـــع بطرس الرســـول 
وقـــال: »أنـــت المســـيح ابن هللا الحـــي«، فقال له 
الســـيد المســـيح عبارة تأسيسية: »... وعلى هذة 
الصخـــرة أبنـــي كنيســـتي«. الصخـــرة هي صخرة 
لكلمـــة  ذكـــر  أول  هـــي  »كنيســـتي«  اإليمـــان. 
»كنيســـة« فـــي العهـــد الجديـــد، وجـــاءت بصيغـــة 

الملكية للمســـيح.
الكنيســـة احتيـــاج أعطـــاه لنا المســـيح، ألنه 
احتياج ضروري لإلنســـان، ألن اإلنســـان عندما 
عندمـــا  ولكـــن  بالنقـــص،  يشـــعر  وحيـــًدا  يكـــون 
يعيـــش بداخـــل مجتمـــع يشـــعر بعضويتـــه فيـــه. 
وقـــد بـــدأ هللا منـــذ العهـــد القديـــم فـــي زرع فكـــرة 
بخيمـــة  بـــدأت  اإلنســـان..  حيـــاة  فـــي  الكنيســـة 
االجتمـــاع، وكانـــت تمثـــل مرحلـــة الترحـــال، ثـــم 
بنـــاء الهيـــكل فـــي أورشـــليم، والهيـــكل كان يمثـــل 
مرحلـــة االنتظـــار. ثـــم أوجـــد هللا وزرع الكنيســـة 
فـــي العالـــم، وأســـماها »كنيســـتي«، وهـــي مرحلة 
االنتشـــار.ثم انتشـــرت الكنائـــس فـــي العالم، ومن 

خـــال الكنيســـة، يحيـــا المســـيح فـــّي.
هـــي  لإلنســـان  بالنســـبة  الكنيســـة   -٢

للمســـيح: الدائـــم  الحضـــور 
واآليـــه التـــي توضـــح هـــذا هـــي: »هـــا أنـــا 
معكـــم كل األيـــام وإلـــى إنقضـــاء الدهـــر«؛ معنـــا 
بداخل الكنيســـة، ولذلك نســـميها بيت هللا أو بيت 
المائكـــة أو بيـــت القديســـين أو بيـــت التســـبيح. 
فأنـــت تأتـــي إلـــى الكنيســـة لتتقابـــل مـــع شـــخص 
الســـيد المســـيح، وقمة هذه المقابلة تأتي في ســـر 

اإلفخارســـتيا )القـــداس(.
كنيســـة هللا  يضطهـــد  شـــاول  كان  عندمـــا 
لـــه:  وقـــال  المســـيح  الســـيد  لـــه  ظهـــر  بإفـــراط، 
»شـــاول شـــاول لمـــاذا تضطهدنـــي؟!«، فقـــد كان 
يضطهـــد المســـيح الموجـــود بداخـــل كل كنيســـة. 
ويقـــول القديـــس بولس: »أمـــا تعلمون أنكم هيكل 
هللا، وروح هللا ســـاكن فيكـــم؟!«، فالكنيســـة هـــي 
الحضـــور الدائـــم للمســـيح، وال خاص لإلنســـان 

خـــارج الكنيســـة.
3- الكنيسة هي نافذة األبدية:

التقليـــد  وفـــي  الســـماء..  مـــن  قطعـــة  هـــي 
الكنســـي نجلس ناظرين إلى الشـــرق، ألن الشرق 
موطـــن النـــور. وكمـــا قـــال المســـيح: »أنـــا نـــور 

العالم«، ومن الشـــرق يأتي المســـيح في المجيء 
الثاني. ومن تقليد الكنيســـة أن يكون في الســـقف 
طاقـــة نـــور ُتظِهـــر موطـــن الشـــرق الـــذي يأتـــي 
منـــه المســـيح. ولنتذكـــر دائًمـــا أننـــا نعيـــش علـــى 
األرض، ولكـــن نصيبنـــا فـــي الســـماء، وأعمارنـــا 
فـــي األرض هـــي الفرصـــة التـــي تجعلنـــا نحافـــظ 
انتظـــار  ولهـــول  الســـماء.  فـــي  نصيبنـــا  علـــى 
األبديـــة يقـــول الكتـــاب عـــن األشـــرار: »يقولـــون 
للجبال غطينا«، هذا اإلحســـاس يجب أن يصل 
لإلنســـان، وهـــذا مـــا يدفعه ليســـير بمنتهـــى الدقة 

فـــي حياته.
يقـــول القديس يوحنا ذهبي الفم: »الكنيســـة 
أعلى من الســـماء، وأكثر اتســـاًعا من األرض«. 
يتخـــذ  ال  »مـــن  كبريانـــوس:  القديـــس  ويقـــول 
الكنيســـة أًمـــا لـــه، ال يكـــون هللا أبـــاه«. ويجـــب 
أن يطيـــع اإلنســـان أمـــه، فالوصيـــة تقـــول »أكرم 
أغســـطينوس:  القديـــس  وأمك«.يقـــول  أبـــاك 
»حينمـــا كان المســـيح ظاهـــًرا في الجســـد، كانت 
يعمـــل كل شـــيء  فيـــه، وهـــو  الكنيســـة مخفيـــه 
لهـــا. وعندمـــا صعد بالجســـد، صار هـــو موجوًدا 
فيهـــا، وصـــارت تعمـــل كل شـــيء بـــه وألجلـــه«، 
وهـــذه العبـــارات هـــي التـــي تفهمنا معنـــى ومكانة 

الكنيســـة.
ثانًيا: ماهي نعمة الكنيسة؟

كلمـــة كنيســـة تتكـــون مـــن خمســـة حروف، 
وهـــذه الحروف تشـــرح لنـــــــــــــا نعمــــــــــــة الكنيســـــــــــة 

فـــي حياتنا.
١- حرف الكاف: الكتاب المقدس

الكنيســـة كتـــاب مقـــدس حـــي، نتســـلم فيهـــا 
اإلنجيـــل. وفـــي كل مـــرة نصلـــي فـــي القـــداس أو 
العشـــية، يكـــون هنـــاك شـــرح لإلنجيـــل، وتصيـــر 
عمـــل  أقـــوى  إنجيليـــة.  حيـــاة  اإلنســـان  حيـــاة 
تســـتطيع أن تعملـــه أن تصيـــر إنجيـــًا مقـــروًءا 
مـــن جميـــع النـــاس، أن يكـــون كامـــك هـــو كام 
اإلنجيـــل وحياتـــك انعكاًســـا لإلنجيـــل. لنـــا آبـــاء 
وجعلونـــا  األجيـــال،  عبـــر  الكتـــاب  لنـــا  شـــرحوا 
نعيـــش داخـــل الكتـــاب المقـــدس »ليـــس بالخبـــز 
وحـــده يحيـــا اإلنســـان، بـــل بـــكل كلمـــة تخرج من 
فـــم هللا«،»كلمـــة هللا حية وفّعالة وأمضى من كل 

ســـيف ذي حديـــن...«.
٢- حرف النـــــون: نقاء وتربية.

الكنيســـــــــــة تساعدنــــــــــي فـــي حيــــــــــاة النقاء، 
»الكنيســـة ليســـت متحًفـــا للقديسيــــــــــــن، الكنيســـة 
مستشـــفى للخطـــاة«. والســـيد المســـيح قـــال فـــي 
العظـــة علـــى الجبل »طوبى ألنقياء القلب ألنهم 
يعاينـــون هللا«، عندمـــا تصيـــر نقًيـــا تســـتطيع أن 
فـــي  تـــراه  فـــي حياتـــك وقلبك،إلـــى أن  تـــرى هللا 
األبديـــة. وفـــي تقليدنـــا نلبـــس التونيـــة البيضـــاء 
رمـــًزا للنـــور والنقـــاء، األبيـــض يلبســـه الطفل يوم 
المعموديـــة، وتلبســـه العـــروس في يـــــــوم الزفاف، 
ويلبســـه األخ عندمـــا يكــــــــــــون طالــــــــــب رهبنـــة. 

الكنيســــــــة مجتمع يساعدك 
على حيــــــــــاة النقــــــــاء، نقاء 

فـــي التعليـــم والتربيـــة، وتخرج وأنـــت تحمل النقاء 
فـــي قلبـــك، وتحافـــظ عليـــه وأنت تمـــارس حياتك 

فـــي المجتمع.
3- حرف اليـــــاء: الكنيســــة ينبوع شبــع 

لإلنسان. وارتواء 
ُيصـــاب اإلنســـان بهمـــوم كثيـــرة فـــي العالـــم 
تجعلـــه مضطرًبـــا، أّمـــا الكنيســـة فهـــي مجتمـــع 
الســـام  ملـــك  »يـــا  نقـــول  الســـام.  مـــن  الشـــبع 
أعطنـــا سامــــــــــك...«. ال تجعـــل حضـــورك فـــي 
الكنيســـة حضـــوًرا شـــكلًيا، ولكـــن احضـــر بـــكل 
كيانك، اشبــــــــــــع بها ألن »النفـــــــــــــــس الشبعانــــــــــــة 

تـــدوس العســـل«.
٤- حرف السيـــــن: تعبير عن السمــــاء

الكنيسة قطعة من السمـــــــــاء، والسماء هي 
القديســـين، ودائمـــا  القديســـين، وكنيســـتنا تحـــب 
نرفع أعيننا نحو الســـماء. والطفل في المعمودية 
نلبســـه المابس البيضاء، مابس السماء، ويبدأ 
اإلنســـان منـــذ معموديتـــه فـــي أن يعيـــش الحيـــاة 
الســـمائية. الكنيســـة قطعـــة مـــن الســـماء، المعة، 
ولـــذا نذهب للكنيســـة بمابس مناســـبة للســـماء.

5- حـــــــرف الهـــــــــــاء: تعبيـــــــــــــر عــــــن 
هيكل. كلمة 

الهيكل يعني األســـرار والصلوات، الكنيسة 
بيـــت الصـــاة. والصلـــوات فـــي قمتهـــا تكون في 
األســـرار »فيـــه يحـــدث نمـــو الجســـد لبنيانـــه فـــي 
المحبـــة«. واأللحان في كنيســـتناهي قطع صاة 
ُملّحنـــة، ألن هـــذا أغلـــى مـــا نقدمـــه هلل. الكنيســـة 

هيـــكل صلـــوات بيننـــا وبين هللا.
الكنيسة في مفراداتها الخمسة:
كتاب مقــــدس = الحيـاة اإلنجيلة
نقـــــاء وتعليـــــم = الحياة الناميـــــــة
ينبـــــــوع شبــــــع = الحياة الشبعانة

سمــــــــــاء = الحياة السمائية
هيكل صلوات = الحياة المقدسة

وتشـــرح لنـــا هـــذه المعانـــي الكنســـية كلهـــا 
مكانة الكنيســـة بالنسبة لإلنســـان، ونعمة الوجود 

الكنيســـة. بداخل 
راجـــع نفســـك لكـــي تنـــال البركـــة الكاملـــة، 
يعطينـــا  حياتـــك.  فـــي  فعلـــي  بتغييـــر  وتشـــعر 
مســـيحنا أن نعيش هـــذا، »َصاِدِقيَن ِفي اْلَمَحبَِّة، 
َنْنُمـــو ِفـــي ُكلِّ َشـــْيٍء ِإَلـــى َذاَك الَِّذي ُهـــَو الرَّْأُس: 
اْلَمِســـيُح،الَِّذي ِمْنُه ُكلُّ اْلَجَســـِد )جســـد الكنيســـة( 
ُمَركًَّبـــا َمًعا، َوُمْقَتِرًنا ِبُمَؤاَزَرِة ُكلِّ َمْفِصل، َحَســـَب 
ُنُمـــوَّ  ـــُل  ُيَحصِّ ُجـــْزٍء،  ُكلِّ  ِقَيـــاِس  َعَلـــى  َعَمـــل، 
اْلَجَســـِد ِلُبْنَياِنـــِه ِفـــي اْلَمَحبَّـــِة« )أف4:١٦،١٥(.

نعمة هللا اآلب تكون مع جميعنا آمين.

عظة األربعاء ١٩ يونيو ٢٠١٩م، بكنيسة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية
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يتـــم تعيينكـــم بالكليـــة، ولكـــن بالرغم مـــن ذلك تركـــت كل األمور 
فـــي يـــد هللا وقلـــت: »فلتكن مشـــيئته«. فماذا كانت مشـــيئة الرب 

وخططـــه لك؟ 
التحقـــت بالكليـــة، ولمعرفتـــي المســـبقه بالموســـيقى كنـــت مـــن 
المتفوقيـــن والمتميزيـــن بالكليـــة. نعـــم حدثت لي مواقـــف عديدة خال 
الســـنوات الخمـــس. علـــى ســـبيل المثـــال: رغـــم أحقيتـــي فـــي التعييـــن 
بالكليـــة لـــم يتـــم اختيـــاري، ولكننـــي كنـــت علـــى يقيـــن تـــام أن كل مـــا 
ُيعَمـــل ُيعَمـــل للخيـــر، وأن مســـتقبلنا هو من صنـــع الرب. رفضت أن 
أســـافر للعمـــل بالـــدول العربيـــة مثـــل الكثيريـــن مـــن الخرجيـــن، وذلـــك 

الرتباطـــي الشـــديد ببلدي. 
ففكـــرت أن أعمـــل مشـــروًعا خاًصـــا بي، وكانـــت فكرة عمل أول 
مركـــز لتعليـــم الموســـيقى والرســـم بمصـــر عام ١٩٨٨، وســـميت هذا 
المركـــز باســـم اآللـــة التـــي كان يعـــزف عليهـــا صاحـــب اســـم الكورال 
الـــذي كنـــت أنتمـــي إليه، كورال خورس داود النبي، وهي آلة القيثارة، 
عرفاًنـــا بالجميـــل، ومـــن هنـــا كانـــت البدايـــة.. نعـــم تعبت كثيـــًرا حتى 
أســـتطيع نشـــر الفكـــرة كونهـــا فـــي ذلك الوقـــت جديدة علـــى المجتمع، 
تحملـــت أكثـــر مـــن ثاثة ســـنوات حتى بدأ المشـــروع أن يكتفي ذاتًيا.

كيف كانت عودتكم مره أخرى إلى كلية التربية الموسيقية؟
عـــدت مـــرة أخـــرى إلـــى كليـــة التربية الموســـيقية عندمـــا التحقت 
بمرحلـــة الماجســـتير، وكنـــت أقـــوم بالتدريـــس كعضـــو منتـــدب مـــن 
الخـــارج حيـــث أنـــه ليـــس هنـــاك شـــخص معّيـــن للتدريـــس فالجميـــع 
ُمنتَدبـــون. وفـــي الســـنة الثانيـــة مـــن دراســـة الماجســـتير، تـــم اإلعان 
عـــن احتيـــاج الكليـــة لمعيـــد فـــي آلـــة التشـــيللو، وهـــذة هي اآللـــة التي 
أعـــزف عليها، فقلت لنفســـي: أخيًرا شـــعروا بأحقيتـــي في التعيين وأن 
هـــذا اإلعـــان لـــي، فتقدمـــت وتقـــدم معـــي أيًضـــا شـــخص آخـــر كان 
مســـافًرا بدولة عربية وحضر خصيًصا لامتحان. وقرر المســـئولون 
ترشـــيح الشـــخص اآلخـــر بالرغـــم من أحقيتـــي للتعيين، وهنـــا تدخلت 
العنايـــة اإللهيـــة، فقـــد طلـــب رئيـــس الجامعـــة فـــي ذلـــك الوقـــت عـــام 
١٩٩١ األوراق الخاصـــة بـــي وبالشـــخص اآلخـــر وهـــذا مـــن غيـــر 
المعتـــاد، وقـــام بقـــراءة الملفيـــن، ثم تســـاءل كيف يتم اختيار شـــخص 
راســـب في إحدى الســـنوات وغير حاصل على مرتبة الشـــرف وليس 
لديـــة خبـــرة بمـــكان التعييـــن، وغيـــر ملتحـــق بالدراســـات العليـــا، بـــداًل 
مـــن الـــذي يحمـــل كل ذلـــك؟ وحـــدث تعيينـــي وكانـــت معجـــزة حقيقية 

فـــي حياتي. 
ثـــم فـــي عـــام ٢٠١٨ لـــم يكـــّف الـــرب عـــن عطايـــاه، حيـــث تـــم 

اختيـــاري عميـــًدا لكليـــة التربيـــة الموســـيقية جامعـــة حلـــوان.

نعلـــم جيـــًدا اهتمامكم بـــذوي االحتياجات الخاصـــة. ونعلم أن 
هـــؤالء األطفـــال يعانـــون ويواجهـــون مشـــاكل عديدة فـــي صعوبة 

مقدمــــة:
دور  كان  العصـــور  مـــر  علـــى 
العلمـــي  والبحـــث  للتعليـــم  الجامعـــة 

فقـــط، ولكـــن اليوم أصبـــح للجامعـــات وظيفة جوهريـــة ثالثة وهي 
خدمـــة المجتمـــع والبيئـــة لإلســـهام فـــي حـــل مشـــكالتها التربوية 
والتعليميـــة واالجتماعيـــة واالقتصادية والثقافية. وهنا يســـتدركني 
الوقوف أمام دور كلية التربية الموســـيقية، فالموســـيقى لها دور 

فّعـــال فـــي المجتمـــع وذلك منـــذ القدم.
كان المصريـــون فـــي الممالـــك القديمـــة يعتبرون الموســـيقى 
أحد العلوم األربعة المقدســـة، وكانت الموســـيقى منذ القدم تحظى 

باحتـــرام العديـــد من الدول.
ـــا ُيقصد به مجرد اللهـــو والتطريب، بل  لـــم تعد الموســـيقى فنًّ
أصبحـــت جـــزًءا مـــن ثقافة المجتمـــع، ودعامة من دعائـــم المدنية 
الحديثـــة، فهـــي جانـــب من حيـــاة التلميذ في المدرســـة، وجزء من 
حياتنـــا اليوميـــة، وشـــطر ال غنى عنه فـــي الحياة العامـــة. العديد 
من الدراســـات أشـــارت إلى فوائد االســـتماع إلى الموسيقى لكونها 
عالًجـــا وتأهيـــاًل فـــي العديد من المستشـــفيات، فالموســـيقى قادرة 
علـــى رفـــع المعنويات وتهدئـــة األعصاب. كذلك تلعب الموســـيقى 
دوًرا فـــي حيـــاة الكثير من الكائنـــات الحّية، مثل إقبـــال الحيوانات 

علـــى الغـــذاء، وأيًضا في نمـــو النباتات.

يســـعدنا ويشـــرفنا ان نلتقـــي بالدكتور كرم مـــالك، عميد كلية 
التربية الموســـيقية بجامعة حلوان.

أعـــرف جيًدا أهمية الموســـيقى ودورها الهـــام في حياتكم منذ 
الصغـــر، ولكـــن نريـــد أن نتعـــرف علـــى مـــن كان له الـــدور األول 

واألساســـي في تنمية الموســـيقى بداخلكم؟
ُتبنـــى شـــخصية الطفـــل مـــن داخـــل البيـــت، وأقصـــد بالبيـــت هنا 
الكنيســـة، ففـــي الكنيســـة تتكـــّون شـــخصية الطفـــل من خـــال عاقته 
بالمجتمـــع، فمـــن خـــال التســـامح والمحبة التي ياقيهـــا الطفل داخل 
الكنيســـة والتـــي تُـــزرع بداخلـــه، يســـتطيع أن يندمـــج مـــع المجتمـــع 
فيعيش مع الجميع في ســـام. ليس هذا فقط، فمن خال األنشـــطة 
التـــي يشـــترك فيهـــا يســـتطيع أن يجد نفســـه، وأن تتكون شـــخصيته.. 
وأنـــا هنـــا أتكلـــم عـــن نفســـي، فعندمـــا كنـــت فـــي الثامنـــة مـــن عمـــري 
التحقـــت بفريـــق الموســـيقى والكـــورال، ووجـــدت فـــي نفســـي شـــيًئا من 
الموهبـــة التـــي قـــد ال يمكـــن أن أجدهـــا فـــي أي مـــكان آخـــر. وعنـــد 
بلوغي الخامســـة عشـــر عاًما، استطعت أن أقوم بتعليم فريق صغير 
العـــزف علـــى اآلالت الموســـيقية، وكان شـــعوًرا جميـــًا كونـــي فـــي 
الصـــف األول الثانـــوي، ولـــي هذه المســـئولية. وعندمـــا كنت بالصف 
الثالـــث الثانـــوي قـــال لي أســـتاذي بفريـــق الكورال الكنســـي: »لماذا ال 
تتقـــدم لالتحـــاق بكليـــة التربيـــة الموســـيقية؟«، ولتشـــجيعة لـــي ذهـــب 
معـــي الكليـــة يـــوم اختبـــارات القـــدرات... فالكنيســـه كان لهـــا الـــدور 

األساســـي فـــي حبـــي للموســـيقى ورســـم مســـتقبلي المهني.

»أنتم قصدتم لي شًرا، أّما هللا فقصد به خيًرا« )تك٢0:50(
رغـــم تفوقكـــم أثنـــاء ســـنوات الدراســـة الخمـــس بالكليـــة، لم 
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وماذا عن نشاطاتكم الدولية؟

بعـــد انتشـــار مراكـــز قيثـــارة ونشـــر الثقافـــة الموســـيقية في جميع 
أنحاء القاهرة الكبرى، بدأت تنتشر في بعض المحافظات، وتعددت 
أنشـــطتها، وأصبـــح لنـــا فريـــق للفكلـــور والفن الشـــعبي والباليـــه، يمثل 
مصـــر فـــي كثيـــر مـــن المهرجانـــات والتـــي ُتقـــام بـــدول العالـــم، حيث 
ســـافرنا إلـــى تركيـــا عـــام ٢٠١٥، وفرنســـا ٢٠١٦، والصين ٢٠١7، 
وصربيـــا ٢٠١٨، وســـوف نقـــوم بتمثيـــل مصر في اليونـــان ٢٠١٩. 

وشـــرق  الجديـــدة  الســـويس  قنـــاة  افتتـــاح  فـــي  شـــاركنا  كذلـــك 
التفريعـــة بجميـــع فـــرق قيثـــارة )فولكولـــور، وكـــورال، وباليـــه، وفريـــق 
افتتـــاح  فـــي  أيًضـــا  شـــارك  والـــذي  الخاصـــة(،  االحتياجـــات  ذوي 

القبطـــي.  المتحـــف 

يجـــب أن يحظـــى كبـــار الســـن بقـــدر كاٍف مـــن االهتمـــام 
والرعايـــة، ومـــن ضمـــن ذلـــك االهتمـــام بأنشـــتطهم. كيـــف قررت 

دمـــج كبـــار الســـن فـــي أنشـــتطكم؟

ال تطلـــب مـــن هللا ان تكـــون ســـعيًدا بـــل أطلـــب منـــه أن تكـــون 
نافًعـــا للغيـــر، فمتـــى كنـــت نافًعـــا لغيـــرك أتتـــك الســـعادة بنفســـها. من 
هذا المنطلق كّونت فريق كورال لكبار الســـن فوق الســـتين عاًما في 
العديـــد مـــن الكنائس، وحصل فريق كنيســـة مارمرقـــس كليوباترا على 
المركـــز األول بمهرجـــان الكـــرازة، وكنـــت أجد ســـعادتي في ســـعادتهم 

بما يقومـــون به. 

اختتم الدكتور كرم مالك حواره قائاًل:

انطالًقـــا مـــن مبـــدأ أن كلنـــا صنيعـــة يـــد هللا العلـــي القدير، 
أعطـــى لـــكلٍّ منـــا موهبـــة، نعيـــش مًعا فـــي مجتمع واحـــد، فماذا 
ســـيحدث لـــو أعطـــى كلٌّ مّنـــا ِممـــا عنـــده لآلخـــر؟ ألـــن نعيـــش 

ســـعداء؟ جميًعا 

أعطوا بحب، وســـوف تجـــدون الحب والســـعادة آتيين إليكم، 
وهذا الـــذي تعلمته من البيت والكنيســـة.

يجـــدون  كمـــا  المجتمـــع،  مـــع  االندمـــاج 
مـــع  االجتماعـــي  التواصـــل  فـــي  صعوبـــة 
اآلخرين بســـبب ضعف الثقافة لدى الناس، 
وعـــدم إدراك الكثيـــر ألهميـــة إدماجهـــم فـــي 
المجتمـــع.. حّدثنـــا عن تجربتكـــم مع هؤالء 
األطفـــال، وكيف يصنعون دوًرا أساســـًيا في 
أنشـــطتكم؟ كيف من خـــالل الصبر والصدق 
وعـــدم  واحترامهـــم  معهـــم،  التعامـــل  فـــي 
الســـخرية منهـــم، نســـتطيع أن ندمجهم في 

المجتمـــع ويصبـــح لهـــم دور فّعـــال؟ 
الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي  األطفـــال 
حياتـــي،  فـــي  الثانـــي  التحـــول  ســـبب  كانـــوا 
هـــي  الحقيقيـــة  اإلعاقـــة  أن  أدركـــت  حينمـــا 
إعاقـــة المجتمـــع الذي ال يســـتطيع التعامل مع 

هـــؤالء.
فـــي إحـــدى المـــّرات طلبت منـــي صديقة 

أن أقـــوم بزيـــارة مـــكان لرعاية ذوي االحتياجـــات الخاصة، وكان ذلك 
عـــام ١٩٨٦، أي قبـــل تخّرجـــي بعاميـــن، للعـــزف والغنـــاء مـــع هوالء 
األطفـــال. فقلـــت لهـــا إننـــي ليس لـــدّي الخبرة في التعامـــل مع هؤالء، 
فقالـــت لـــي عليـــك بالزيـــارة أواًل ثـــم القـــرار لك. ذهبت لهـــم وكان ذلك 
في وقت راحة األوالد حيث يلعبون ويمرحون بفناء المركز، جلســـت 
علـــى جانـــب مـــن الفنـــاء وربمـــا كنـــت أبدو حزيًنـــا، كوني أشـــاهد هذا 
العـــدد مـــن األوالد ذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة، فـــكان هـــذا الحـــدث جديـــًدا 
بالنســـبة لـــي، وجـــاء لـــي طفل مـــن متازمة الداون وقـــال لي: »عمو 
أنـــت عّيـــان؟«، فقلـــت لـــه: »ال، أنـــا كويـــس«، فقال لي: »ال شـــكلك 
تعبـــان، لـــو عيـــان امشـــي«، فقلـــت له: »طيـــب انت تعبـــان؟«، فقال 
لـــي: »أنـــا كويس جـــًدا، باجري وبالعب، أنت اللي قاعد وباين عليك 
إنـــك تعبـــان«... وكانـــت الرســـالة التي وصلتني في ذلـــك الوقت بأن 
اإلعاقـــة هـــي إعاقـــة مجتمـــع، فإننـــي هنا المعـــاق بفكـــري.. ومن هنا 

جـــاء اهتمامـــي بهـــؤالء المائكـــة، فهم لي مصدر ســـعادتي. 
بحثـــت عـــن الطـــرق المتبعـــة فـــي تعليم هـــوالء األطفـــال العزف 
علـــى آلـــة البيانـــو داخـــل وخـــارج مصـــر فلم أجـــد، وكانت المســـئولية 
علـــّي فـــي إيجـــاد طريقـــة لتعليـــم هـــوالء األطفـــال العـــزف علـــى آلـــة 
ثـــم الكتـــاب الثانـــي،  البيانـــو، فقمـــت بتأليـــف الكتـــاب األول لهـــم، 
فالكتـــاب الثالـــث. وكانـــت تلـــك الكتب هي الوحيـــد والفريدة في مجال 
تعليـــم الموســـيقى لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة علـــى مســـتوى العالم. 
اســـتطعت أن أقـــدم بهـــم حفـــات كثيـــرة عزًفـــا وغنـــاًء، وقـــد كان لنـــا 
االشـــتراك فـــي العديـــد مـــن المهرجانـــات المحلية والعالميـــة، وحصلنا 
علـــى المراكـــز األولـــى فـــي مســـابقات ومهرجانـــات كثيرة فـــي العزف 
علـــى مســـتوى العالـــم. كّونـــت بهم فريًقا يتكون من أكثر من خمســـين 

طفـــًا يعزفـــون ويغنون.
وتمـــر الســـنوات وُيعلـــن عـــن جائـــزة الدولة التشـــجيعية في مجال 
تعليم الموسيقى لذوي االحتياجات الخاصة، وكان ذلك عام ٢٠٠٠. 
لـــم يتقـــدم أحـــد غيـــري، وكنت في ذلك الوقت الوحيـــد في مصر الذي 
يقـــوم بتعليـــم هوالء األطفال العـــزف والغناء، حيث قدمنا في افتتاحية 
مهرجـــان النيـــل الدولـــي ألغنيـــة الطفـــل عـــام ١٩٩٨ فقـــرة موســـيقية 
وغنائيـــة. وكان هـــذا المهرجـــان تحـــت رعايـــة حـــرم رئيـــس الجمهورية 
حيـــن ذاك، وبســـبب هـــذة الفقـــرة حصلـــت مصـــر على المركـــز األول 
علـــى مســـتوى العالـــم، وُكرِّمت حرم رئيس الجمهوريـــة بلندن، وأعلنت 
أن هـــذا العـــام هـــو عـــام الطفـــل المعـــاق/ وقامـــت بتغييـــر االســـم مـــن 

المعاقيـــن ذهنًيـــا إلى ذوي االحتياجـــات الخاصة.
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اســـم عبـــري معنـــاه مكافـــأة 
عاِلـــم  وهـــو  هللا.  عطيـــة  أو  هللا 
ومعلِّم كبير للناموس مثل أســـتاذ 
دكتور في الجامعة حالًيا. تعّلم على يديه وعند رجليه 
بولـــس الرســـول العظيـــم الـــذي قال:»ترّبيـــت فـــي هـــذه 
المدينـــة )أورشـــاليم( عند رجلـــي غماالئيل على تحقيق 
النامـــوس األبـــوي« )أع3:٢٢(، وهـــو أحـــد الاهوتييـــن 
اليهـــود الكبـــار المعروفيـــن في القـــرن الميادي األول. 

وكان عضـــًوا فـــي مجمـــع الســـنهدريم.

تقـــول بعـــض المصـــادر إنه آمن بالســـيد المســـيح 
وتعّمـــد علـــى يـــدي بطـــرس الرســـول. وهـــو لـــه فضـــل 
كبيـــر علـــى المســـيحية، فلمـــا اغتـــاظ اليهود مـــن اآلباء 
الرســـل عندما رأوهم يبشـــرون باســـم المســـيح ويعملون 
معجـــزات كثيـــرة »وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، 
مـــن رجـــال ونســـاء« )أع ١4:٥(، »فألقـــوا  جماهيـــر 
عليهم األيادي ووضعوهم في حبس )ســـجن( العامة« 

)أع ١٨:٥(.

ودعـــا رئيـــس الكهنـــة مجمـــع الســـنهدريم لانعقاد، 
شـــجاعتهم،  ورأوا  ليســـتجوبوهم،  الرســـل  وأحضـــروا 
فتشـــاوروا ليقتلوهـــم.. ولكـــن غماالئيـــل، العالـــم المتـــزن 
غيـــر المتعصـــب، وقف في المجمـــع وقال:»تنحوا عن 
هـــؤالء النـــاس واتركوهـــم، ألنـــه إن كان هـــذا الـــرأي أو 
العمـــل مـــن النـــاس فســـوف ُينتقـــض، وإن كان مـــن هللا 
فـــا تقـــدرون أن تنقضـــوه لئـــا ُتوجـــدوا محاربيـــن هلل. 
فانقـــادوا إليـــه ودعـــوا الرســـل وجلدوهـــم وأوصوهم أن ال 

يتكلمـــون باســـم يســـوع ثـــم أطلقوهم.

وأمـــا هـــم فذهبـــوا فرحيـــن مـــن أمام المجمـــع ألنهم 
ُحســـبوا مســـتأهلين أن ُيهانوا من أجل اســـمه القدوس. 
وكانـــوا ال يزالـــون فـــي الهيـــكل وفـــي البيـــوت معلميـــن 
ومبشـــرين بيســـوع المســـيح« )أع 3٨:٥–4٢(.. وهكذا 
انتشـــرت المســـيحية بســـرعة بيـــن اليهود ثـــم بين األمم.

تأمـــل معـــي لـــو أن اليهـــود نفـــذوا مشـــورتهم وقتلوا 
كل الرســـل، ولـــم ُيوجـــد غماالئيـــل الـــذي يدافـــع عنهم، 
ماذا يكون حال المســـيحية الناشـــئة، وقد استشـــهد كل 
الرســـل وال يوجد من ُيبشـــر أو ُيعمد؟ الشك أنها كانت 
ســـتضعف جـــًدا وتفقـــد أعمدتهـــا وقوتهـــا. ولكـــن شـــكًرا 
لغماالئيـــل الرجـــل العظيـــم والعالـــم الجليـــل الـــذي دافـــع 
عـــن الرســـل وأنقذهـــم مـــن القتـــل ليبشـــروا بالمســـيحية 

وينشـــروا تعاليمهـــا المقدســـة ويغيـــروا وجـــه العالم.

األنبـــا يوأنــــس
أسقف أسيوط

وساحل سليم والبداري

ورهبان دير القديس العظيم
األنبا هيرمينا السائح

بجبل قاو بالبداري – أسيوط

يرفعون أسمى عبارات
الشكر واالمتنان

لحضرة صاحب الغبطة والقداسة 
البابا المعظم

األنبا تواضـــروس الثاين
بابا اإلسكندرية

وبطريرك الكرازة المرقسية

وأصحاب النيافة األحبار األجاء
اآلباء المطارنة واألساقفة
أعضاء المجمع المقدس

لكنيستنا القبطية األرثوذكسية،
على تفضلهم باالعتراف
بعودة الحياة الرهبانية
لدير القديس العظيم

األنبا هرمينا السائح األثري
بجبل قاو بالبداري بأسيوط

نسأل إلهنا الصالح 
أن يحفظ لنا وعلينا

حياة وقيام قداسة البابا
وشركائه في الخدمة الرسولية

أصحاب النيافة 
اآلباء المطارنة واألساقفة
ويمتعهم بموفور الصحة 
والعافية والبركة مدى األيام

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3٢07 953 0١٢8
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com
»وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم

بالمعرفه وبالفهم« )إر3:١٥(

ماهر ميشيل والعائلة
يقدمون الشكر لنيافة الحبر الجليل

األنبا ثيئودوسيوس
أسقف وسط الجيزة

على تفّضله بسيامة

القس إيالريون ميشيل
كاهًنا عاًما بإيبارشية الجيزة
كما يهنئون القس إياريون 

بالسيامة المباركة
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تحتفـــل الكنيســـة فـــي 
القديـــس  بعيـــد  بؤونـــه   ٢4
موســــــــى األســــــــــــــود. ولعل 
شـــهرة هـــذا القديـــس ترجـــع 
إلـــى التحـــول الرهيب الذي 
حـــدث فـــي حياتـــه، وكيـــف أنـــه كان ســـارًقا وزانًيـــا، 
وزعيـــم عصابـــة تخطف وتســـلب وتنهـــب، واألخطر 
مـــن ذلـــك أنـــه كان يعبـــد الشـــمس ويظـــن أنهـــا اإلله 
الحقيقـــي.. ثـــم تحـــول كل ذلـــك إلـــى توبـــة جبـــارة 
وعـــدم عـــودة إلى الشـــر مـــرة أخرى، بـــل وارتفاع في 
الروحيـــات.. ولذلـــك نـــود أن نوضـــح عـــدة دروس 

نســـتفيدها مـــن حياته:
)١( الخيـــر والشـــر: عندمـــا نحّلـــل حيـــاة أي 
إنســـان، ال بـــد أن نجـــد فيـــه الخيـــر والشـــر، بنســـب 
متفاوتـــة مـــن شـــخص آلخـــر. فـــا يمكـــن أن نجـــد 
إنســـاًنا با خطية أو شـــر، وكذلك ال يمكن أن نجد 
إنســـاًنا بـــا خيـــر أو ِبـــّر. ال بد أن نجد شـــيًئا شـــريًرا 
فـــي حيـــاة أبـــّر النـــاس، فالكمـــال هلل وحـــده. وال بـــد 
أن نجـــد شـــيًئا صالًحـــا في حياة أشـــّر النـــاس؛ لذلك 
علينـــا أاّل ُنصـــَدم عندمـــا نجـــد شـــرًّا فـــي البـــاّر، وأاّل 
نيـــأس مـــن وجود الِبّر في الشـــرير. األســـرة والخدمة 
والمدرســـة وكل جهـــة تربويـــة تتعامـــل مـــع النـــاس، 
عليهـــا أن تبحـــث عـــن النقـــاط المضيئـــة وتحاول أن 
تزيـــد منهـــا، ومثالنـــا فـــي هـــذا األنبـــا موســـى؛ فعلـــى 
الرغـــم مـــن أن حياتـــه األولـــى كانـــت شـــريرة جـــًدا، 
إاّل أنـــه كان فيهـــا عنصـــر بـــاّر وهو أنـــه كان يبحث 

ويفتـــش عـــن هللا، وكانـــت نفســـه قلقـــة إلـــى أن وجـــد 
راحتـــه فـــي معرفته.

)٢( أســـود وأبيض: كانت لهذا القديس بشـــرة 
ســـوداء، وهكـــذا كانـــت حياتـــه األولى. ولكـــن التوبة 
حّولـــت هـــذا الســـواد إلـــى بيـــاض، وهـــو مـــا قالـــه لـــه 
البابـــا ثيؤفيلـــس حينما رســـمه كاهًنـــا: »ها قد صرت 
كلـــك أبيـــض... ورأينـــا كيـــف اســـتطاعت التوبـــة أن 
تبيِّـــض لـــوح حياتـــه الـــذي كان قـــد امتـــأل عـــن آخـــره 
بالســـواد، وكيـــف صـــارت حياتـــه بيضـــاء تحيـــط بـــه 
أن نضعـــه  بـــد  درًســـا ال  نتعلـــم  المائكـــة. وهكـــذا 
أمامنـــا دائًمـــا: أنـــه مهمـــا كانت حياتنا ســـوداء قاتمة 
فـــا نيـــأس، بل نتمســـك بالرجـــاء قائلين إن هللا الذي 
حـــّول موســـى األســـود إلى البياض، قـــادر أن يحول 

حياتنـــا نحـــن أيًضا.
)3( اإلرادة: إنهـــا العنصـــر الهـــام الـــذي حّول 
حيـــاة هـــذا القديس من الشـــر إلى الخيـــر. حّوله مرة 
واحـــدة فقـــط ولـــم يعد للشـــر مـــرة أخرى. علـــى الرغم 
مـــن شـــّدة جاذبيـــة الشـــر وطـــول المدة التـــي قضاها 
فـــي الشـــر، إاّل أن إرادتـــه القويـــة فـــي التوبـــة جعلتـــه 
ال يعـــود مـــرة أخـــرى للخطيـــة. وهـــذا يعطينـــا درًســـا 
أيًضـــا فـــي كيفيـــة اإلصـــرار، والعزيمـــة القويـــة فـــي 
عـــدم العـــودة للخطيـــة مـــرة أخـــرى. يمكنـــك أن تبتعد 
عـــن الخطيـــة، ولكـــن أن ال تعـــود إليهـــا مـــرة أخـــرى 
فهـــذه هـــي التوبـــة الحقيقيـــة التـــي فيها تكـــره الخطية 
من كل قلبك وتشـــعر بخطورتها على حياتك وعلى 

أبديتـــك، فهـــي تدّمـــر حياتـــك وتدّمـــر أبديتـــك. ضـــع 
أمامـــك دائًمـــا صـــوًرا مضيئـــة مثـــل هـــذا القديـــس، 

عك علـــى قـــوة اإلرادة.. لعلهـــا ُتشـــجِّ
)٤( تغيُّـــر الطبـــاع: هناك مـــن يخطئ ويبّرر 
خطـــأه بـــأن هذا هـــو طبعه، والطبع ال يمكن تغييره. 
وهنـــا نســـوق لـــه قصـــة هـــذا القديـــس، كيـــف تحّولت 
طباعـــه وصفاتـــه من الضـــد إلى الضد. فبعدما كان 
يســـلب وينهـــب ويســـرق، صـــار كريًمـــا ومضياًفـــا. 
وبعدمـــا كان نهًمـــا فـــي األكل شـــرًها، صـــار صّواًما 
يأكل القليل. وبعدما كان قاسًيا عنيًفا مخيًفا، صار 
وديًعـــا لطيًفـــا بشوًشـــا. وبعدمـــا كان مثـــااًل للشـــر، 
أصبـــح مثـــااًل للخيـــر. حًقا مـــا أعجب هـــذا التحول! 
إنـــه لـــم يـــأِت من فراغ، بـــل أتى من الجهـــاد العنيف 
واألفـــكار  الشـــياطين  ضـــد  األولـــى،  الحيـــاة  ضـــد 
الشـــريرة، ضد الرغبات والشـــهوات، ضد الذات. إنه 
ل طباعـــك ويغّيرها.  الجهـــاد الـــذي يســـتطيع أن يحوِّ
ولـــي نصيحـــة أقولهـــا لـــك: ال شـــيء يســـتطيع أن 
يغيـــرك إن لـــم تســـَع أنـــت لذلـــك وتجاهد فيـــه. إن لم 

تجاهـــد حتـــى تتغيـــر، فلـــن تتغير. 
الحيـــاة  انتهـــت  وقـــد  وبركـــة:  عقوبـــة   )5(
باالستشـــهاد، والستشـــهاده  القديـــس  لهـــذا  المباركـــة 
قصـــة لطيفـــة إذ أنـــه قـــال لثاثـــة مـــن الرهبـــان إن 
البربـــر قادمـــون وأنهم ســـيقتلون وينهبـــون. فقالوا له: 
»اهـــرب يـــا أبانـــا«. فقـــال لهـــم: »إنـــه ال بـــد أن يتـــم 
فـــّي قـــول الكتـــاب »ســـافك دم اإلنســـان باإلنســـان 
ُيســـفك دمـــه« )تـــك٩: ٦(. وفعـــًا أتـــى البربر وقتلوا 
هـــذا القديـــس، فصـــارت هـــذه العقوبة بركة لـــه ولنا. 
صار من أوائل شـــهداء الرهبنة، وصارت له مكانة 

مرتفعـــة فـــي الســـماء وعلـــى األرض. 
بركـــــــة شفاعـــــة هــذا القديــــــــس العظيـــــــــم تكون 
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١- أن الـــــــــــــــــــــــــــــروح 
القـــدس يبكتنـــا لكـــي نتوب 
عـــن خطايانـــــا، عامًا في 
ضمائرنــــــــا لنتحــــــــــرك فــــــي 

اتجـــاه التوبة.
٢- وحين نبدأ طريق التوبة، يرشـــدنا إلى كل 
الحـــق، حتـــى نعـــرف كيـــف نحيـــا للمســـيح، ونصير 

أعضـــاء حية في الكنيســـة، جســـده المقدس.
3- وفي الكنيســـة يقدســـنا الـــروح القدس، من 
خـــال األســـرار المقدســـة، ووســـائط النعمـــة، حينمـــا 
يجددنا ويلدنا ثانية بالمعمودية، ويثّبتنا ويسكن فينا 
بالميـــرون، فنفـــرح بعمـــل رب المجد وســـكناه داخلنا 
بالتنـــاول. وحينمـــا نخطـــئ يعطينـــا التوبة المقدســـة، 
ويرشـــدنا من خال أب االعتراف، الذي من خاله 
ننـــال ِحـــاًّ عـــن خطايانـــا، َوَحاًّ  لمشـــاكلنا اليومية. 
فـــإذا مرضنـــا نتبـــارك بّســـر مســـحة المرضـــى الـــذي 
فيـــه يتـــم شـــفاؤنا روحًيـــا وجســـدًيا حســـب مشـــيئة هللا 
المقدســـة. ولّمـــا ينضـــج اإلنســـان، فالغالبية يأخذون 
بركـــة ســـر الزواج المقـــدس، والبعض يختارهم الرب 
للبتوليـــة، حســـب الموهبـــة المعطـــاة لـــكل منـــا، وهما 
طريقـــان للخـــاص. وهـــذه األســـرار كلهـــا يخدمهـــا 
الـــرب،  وصايـــا  حســـب  المقـــدس،  الكهنـــوت  ســـر 

ونصـــوص الكتاب.
4- لكـــن هـــذه العطايـــا كلها ال تمنع أننا كثيًرا 

ســـوف نحتـــاج إلـــى أن يقودنـــا الـــروح، فهـــو أضمـــن 
ُكلَّ  »أَلنَّ  الملكـــوت،  نحـــو  حياتنـــا  لمســـيرة  قائـــد 
الَِّذيـــَن َيْنَقـــاُدوَن ِبُروِح هللِا، َفُأوَلِئـــَك ُهْم َأْبَناُء هللِا« 
)رو١4:٨(، وتتـــم هـــذه القيـــادة مـــن خـــال الكتـــاب 

المقـــدس والتعليـــم الكنســـي وأب االعتـــراف.
٥- إاّل أن طريقنـــا لـــن يخلـــو مـــن اآلالم، فقـــد 
صارحنـــا الـــرب بذلـــك حيـــن قـــال لنـــا: »ِفـــي اْلَعاَلِم 
َســـَيُكوُن َلُكـــْم ِضيٌق...« )يـــو33:١٦(، ولكن روح 
يَنـــا ِفي ُكلِّ ِضيَقِتَنا، َحتَّى َنْســـَتِطيَع  هللا »الَّـــِذي ُيَعزِّ
َأْن ُنَعـــزَِّي الَِّذيَن ُهْم ِفي ُكلِّ ِضيَقٍة..« )٢كو١:4(.

٦- وهنـــا يكـــون قد وصل الروح إلى أعماقنا، 
وحينئـــذ ســـوف يثمـــر فينـــا ثمـــاره المقدســـة: »َفـــَرٌح، 
َســـاَلٌم، ُطوُل َأَناٍة، ُلْطـــٌف، َصاَلٌح، ِإيَماٌن، َوَداَعٌة، 

)غل٢٢:٥-٢3(. ٌف«  َتَعفُّ
7- ويكتمـــل عمـــل الـــروح فينـــا -بعـــد ذلـــك- 
حينمـــا يعطينـــا مواهـــب للخدمـــة، ويعلمنـــا القديـــس 
بولـــس الرســـول أن الخدمـــة فـــي حاجـــة إلـــى مواهب 
كثيـــرة، وأن الـــروح القـــدس هـــو مانح هـــذه المواهب.

فمـــا هـــي المواهب المطلوبـــة؟ يقـــول معلمنا 
بولـــس: »َوَلِكْن َلَنا َمَواِهُب ُمْخَتِلَفٌة ِبَحَســـِب النِّْعَمِة 
اْلُمْعَطـــاِة َلَنـــا..« )رو٦:١٢(، ثـــم يبـــدأ فـــي تعـــداد 
هـــذه المواهـــب كأمثلـــة تحتـــاج إليها الخدمـــة في كل 

مـــكان وفـــي كل جيل:
بالـــروح  النبـــوة: وهـــي الوعـــظ الممســـوح   -١

بالمســـتقبل. التنبـــؤ  إمكانيـــة  أو  القـــدس، 
٢- الخدمـــــــــــــــــة: أي الدياكونيــــــــــــــا، وخدمــــــــــــة 

احتياجـــات النـــاس المختلفة.
3- التعليم: أي شـــرح الطريق روحًيا والهوتًيا 

وعقائدًيا وكنسًيا.
4- الوعـــظ: وهـــو حـــّث النـــاس علـــى التوبـــة 

والعـــودة إلـــى هللا.
٥- العطـــاء: عطـــاء المـــادة والجهـــد والوقت، 

بســـخاء وبسرور.
٦- التـــــــــدبيـــــــــــــــــــــــر: خدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اإلدارة 

والتنظيــــــــــــــم والقيادة.
7- الرحمـــــــــــــة: بإخــــــــــوة الــــــــــــــــــــــرب الفقــــــــــــــــراء 

والمرضى والمظلومين.
٨- المحبـــــــــــــة: عاقـــــــــــــات المحبـــــــــــة داخـــل 

وخـــارج الكنيســـة.
٩- العبادة: خدمات الصلوات والتسابيح.

والباكيـــن،  الفرحيـــن  مـــع  المشـــاركة:   -١٠
ظروفهـــم. فـــي  لهـــم  مشـــاركة 

الـــرب،  خـــدام  أي  القديســـين:  خدمـــة   -١١
أيًضـــا. الفقـــراء  وأخوتـــه 

١٢- الغربــــــــــــــاء: أي خدمـــــــــــــــة الضيـــــــــــــــوف 
والمســـافرين والمغتربيـــن، ورعايـــة احتياجاتهـــم.

عطايـــا  إلـــى  يحتـــاج  كلـــه  هـــذا  أن  والشـــك 
ومعونـــة خاصـــة مـــن الـــروح القـــدس، الـــذي يجمعنا 
مًعـــا كأعضـــاء فـــي جســـد واحـــد، ولكنـــه يعطي كًا 
منـــا مـــا يناســـبه مـــن عطايـــا وتخصصـــات من أجل 

خدمـــة بقيـــة الجســـد، ومســـيرة الملكـــوت..

avvatakla@yahoo.com
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الوصيـــــــــــة التــــــــي 
تركها المسيح الهنــــــــــــا، 
لتاميذـــــــــه األطهــــــــــــــار 
قبيـــل صعــــــــــــــــوده، هي 
الكـــرازة باإلنجيل.فالكنيســـة إًذا مســـئولة عـــن 
إنـــارة المجتمـــع وإرشـــاده إلى الحـــق الذي هو 
المســـيح. لكـــن هنـــاك ســـمة فريـــدة ينفـــرد بها 
العمـــل الكـــرازّي، وهـــي: »ســـر الحكمة«...

األرضّيـــة:  بالحكمـــة  ليســـت  الكـــرازة 
علـــى  مبنيـــة  غيـــر  األرضّيـــة  الحكمـــة  ألن 
الحـــق أو الحقيقـــة، ولكـــن علـــى القـــدرة علـــى 
التفاخـــر بالحكمـــة وعلـــى اســـتمالة اآلخريـــن، 
كمـــا يفعـــل السوفســـطائيون. كمـــا أن الحكمـــة 
العالميـــة والفلســـفة العقلّيـــة قاصـــرة عـــن فهـــم 
الحكمـــة الســـماوية »ألَنَّـــُه ِإْذ َكاَن اْلَعاَلـــُم ِفـــي 
ِحْكَمـــِة هللِا َلـــْم َيْعـــِرِف هللَا ِباْلِحْكَمـــِة اْسَتْحَســـَن 
هللُا َأْن ُيَخلِّـــَص اْلُمْؤِمِنيـــَن ِبَجَهاَلـــِة اْلِكَراَزِة...« 

)١كـــو٢٠:١-٢4(.
أنهيجـــب أن  ُيفهـــم  وهنـــا أرجـــو أن ال 
الجهـــل  ُيحســـب  أن  وال  بالجهـــل،  نفتخـــر 
فـــوق  نســـمو  أن  المطلـــوب  لكـــن  فضيلـــة، 
مســـتوى الحكمـــة والفلســـفة العقلّيـــة. فعندمـــا 
، نجدهـــا ال ُتقـــارن بحكمـــة  نختبـــر حكمـــة للاَّ
ننشـــغل  نعـــود  نتذوقهـــا، ال  فعندمـــا  العالـــم. 

نتطلـــع  أن  نســـتطع  بـــل  الزمنّيـــة؛  بالحكمـــة 
إلىجمـــال حكمـــة للاَّ الفائقة التي بها نقدر أن 

الخاصـــّي.  نتـــذوق عملـــه 
فالكـــرازة الحقيقيـــة بالمســـيح المصلـــوب 
تتطلـــب، كمـــا يقـــول معلمنـــا القديـــس بولـــس 
 : ِســـرٍّ ِفـــي  هللِا  ِبِحْكَمـــِة  »َنَتَكلَّـــُم  الرســـول: 
َفَعيََّنَهـــا  هللُا  َســـَبَق  الَِّتـــي  اْلَمْكُتوَمـــِة  اْلِحْكَمـــِة 
ُهـــوِر ِلَمْجِدَنـــا« )١كـــو7:٢(،  ســـر  َقْبـــَل الدُّ
الحكمـــة المكتومة، وهذا يتطلب اســـتعدادات 
وإعـــدادات للخادم الكارز، حتى يســـتطيع أن 
يقتنـــي البصيـــرة الروحّية الداخلّية، التي بقدر 
مـــا يقتنيهـــا ويتعمـــق فيهـــا، بقـــدر مـــا يقتنـــي 

]ســـر الحكمـــة[.
الصليـــب هـــو محـــور الكـــرازة: حيـــث 
تترّكـــز حكمـــة للاَّ علـــى الصليـــب الـــذي هـــو 
إعـــان الحـــب اإللهّي الفائق لإلنســـان، وهذا 
ترفضـــه الحكمـــة البشـــرية، ألنـــه فـــوق العقل 
ولكنـــه ليـــس ضـــد العقـــل. فاليهود يـــرون في 
أرضًيـــا  ملـــًكا  يطلبـــون  إذ  عثـــرة،  الصليـــب 
ويكـــرز  يعلـــن  وهـــو  أرضّيـــا.  مجـــًدا  يهبهـــم 
ســـمائّي؛  روحانـــّي  ملكـــه  مصلـــوب،  بَمِلـــك 
ورغـــم ذلـــك يصـــرخ بولـــس الرســـول، قائـــًا: 
َربَِّنـــا  ِبَصِليـــِب  ِإالَّ  َأْفَتِخـــَر  َأْن  ِلـــي  »َحاَشـــا 
َيُســـوَع اْلَمِســـيِح، الَّـــِذي ِبـــِه َقـــْد ُصِلـــَب اْلَعاَلـــُم 

ِلـــي َوَأَنـــا ِلْلَعاَلـــِم« )غـــا١4:٦(.. كمـــا يرون 
فـــي الصليـــب ضعًفا، بينمـــا هو غلبة ونصرة 
لهـــم، فالســـيد المســـيح ]أظهـــر بالضعـــف مـــا 
هـــو أعظـــم من القـــوة[. واليونانيون يرون فيه 
جهالـــة، فـــكل أذهانهـــم معتمدة على الفلســـفة 
البشـــرّيًة. وهـــذه الفلســـفة علـــى العكس تعطل 

صليـــب المســـيح )كـــو١:١7(.
الكـــرازة بقـــوة المســـيح القائـــم: مصدر 
قوتنا هي توبتنا، فالحكمة الســـمائية، تكشـــف 
لنا خطايانا فنكتشـــف مواطن ضعفاتنا، فهذا 
عمـــل الـــروح فينـــا، فإنـــه »ُيَبكُِّت اْلَعاَلـــَم َعَلى 
فيشـــفينا،  إليـــه،  فنلجـــأ  َخِطيٍَّة«)يـــو٨:١٦(، 
فبقدر ما نتحرر من ســـلطان الخطية علينا، 
ُنخضـــع أنفســـنا لقـــوة الـــروح فيعيننـــا. فبينمـــا 
تكشـــف ضعفاتنا، نميت أنفســـنا كما يوصينا 
القديـــس بولـــس الرســـول: َ»َأِميتُـــوا اْعَضاَءُكُم 
َنا، النََّجاَســـَة، اْلَهَوى،  الَِّتـــي َعَلى اأَلْرِض: الزِّ
ِعَبـــاَدُة  ُهـــَو  الَّـــِذي  الطََّمـــَع  ِديَّـــَة،  الرَّ ـــْهَوَة  الشَّ
يمـــوت  باإلجمـــال  )كـــو3:٥(،  اأَلْوَثـــاِن« 
العالـــم فينـــا، فنقـــوم مـــع المســـيح القائـــم بقـــوة 
فيـــه  تعلـــن  الـــذي  الوقـــت  ففـــي  قيامتـــه. 
الحكمـــة الســـمائية، حالة المـــوت تقدم لنا 
قـــوة القيامة. وهـــذا ما ال نجده فـــي الحكمة 
األرضّيـــة، فهـــي تدفـــع اإلنســـان أكثـــر فأكثر 
إلـــى الكبريـــاء، والبر الذاتـــّي، واألنانية، وهذا 

هـــو مـــوت اإلنســـانّية بعينه.

آباؤنــــــــــــا  ُدِعــــــــــــي 
الرســــــــــــــل األطهـــــــــــــــار 
شهـــــــــــــــداًء مــــــــــــــن عّدة 
جهـــات، فقـــد شـــاهدوا 
الســـيد المســـيح، نظروه وســـمعوه ولمسوه، 
وأكلـــوا وشـــربوا معـــه »اّلذي كاَن ِمـــَن الَبدِء، 
اّلـــذي ســـِمعناُه، اّلـــذي رأينـــاُه بُعيوِننـــا، اّلذي 
شـــاَهدناُه، وَلَمَســـتُه أيدينـــا، ِمـــْن ِجَهـــِة كِلَمـــِة 
فقـــد  إًذا  الحيـــاِة« )يوَحنـــا األوَلـــى ١:١(.. 

عايشـــوه وتتلمـــذوا علـــى يديـــه.

وُدُعوا شهداء أيًضا ألنهم شهــدوا له، 

حيـــن كرزوا باســـمه »لكنُكـــْم ســـَتنالوَن قوًَّة 
َمَتـــى َحـــلَّ الـــّروُح الُقـــُدُس عَليُكـــْم، وَتكونـــوَن 
لـــي ُشـــهوًدا فـــي أوُرَشـــليَم وفـــي ُكلِّ الَيهوديَِّة 
أقَصـــى األرِض« )أعمـــاُل  والّســـاِمَرِة وإَلـــى 
ُســـِل ٨:١(.. وقـــد أطـــاع الرســـل: »وبقوٍَّة  الرُّ
ـــهاَدَة بقياَمِة  ُســـُل يَؤّدوَن الشَّ عظيَمٍة كاَن الرُّ
الـــرَّبِّ َيســـوَع، وِنعَمـــٌة عظيَمـــٌة كانـــْت عَلـــى 

ُســـِل 33:4(. جميِعِهـــْم« )أعمـــاُل الرُّ

ثـــم ُدُعـــوا شهـــــــــــداء ألنهـــم شاهـــــــــدوه 
أثناء محاكماتهـــــــــم وتعذيبهــــــــــــم: »فقاَل 
)استفانــــــــــوس(: ها أنا أنُظــــــــــُر السمـــــــــاواِت 

َمفتوَحـــًة، وابـــَن اإلنســـاِن قائًمـــا عـــن َيميـــِن 
ُســـِل ٥٦:7(.. وهكذا أكثر  هللِا« )أعمـــاُل الرُّ
الرســـل شـــاهدوه على هذا النحو، مّما ســـهل 
عليهم االستخفاف بالموت واحتمال اآلالم.

وأخيًرا شـــهدوا له بدمائهم، حين قبلوا 
أن يموتـــوا ألجـــل اســـمه، وصـــارت دماؤهـــم 
المؤمنـــون  وكان  اإليمـــان.  بـــذار  َثـــّم  مـــن 
فـــي احتيـــاج شـــديد إلـــى برهنـــة الرســـل على 
محبتهـــم للمســـيح بموتهـــم عنـــه بفـــرح، ومن 
هنـــا فقـــد كان، ومـــا يـــزال، االستشـــهاد أقوى 

وســـيلة للكـــرازة بالمســـيح فـــي كل عصـــر.

نشـــعر بفخر شـــديد تجاه آبائنا الرســـل 
القديســـين والذيـــن نشـــروا اإليمان المســـيحي 
في العالم وســـفكوا دماءهم شـــهادة للمســـيح.

macarius_bishop@yahoo.com
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رافق ألـــــم المرض 
معّلمنـــا القّديـــس بولس 
الرســـــــــــول منذ وقــــــــت 
مبكِّر من حياتــه؛ والتي 
لـــم تُكـــن طويلـــة بمقياس 
وقتنـــا اآلن.. فقـــد ُوِلـــد حوالـــي ســـنة ٥ ميادّيـــة، 
واسُتشـــِهَد حوالـــي عـــام ٦7 ميادّية.. ولكّنه ظّل 
يخدم بكّل قّوة ونشـــاط حّتى النفس األخير، ولم 
تمنعـــه األمـــراض أبًدا من مواصلـــة الكفاح في 
المتاجـــرة بالوزنات التي اســـتأمنه الـــروح القدس 
عليهـــا.. بـــل كان يعتبـــر األلم واألمـــراض بركة 
لحياتـــه مـــن ِعّدة نواحـــي، وهو يذُكـــر منها أّنه:

١- يحميـــه مـــن الكبريـــاء.. إذ اعتبر أّن 
مرَضـــه هـــو ِهبـــة مـــن هللا لكـــي ال يرتفـــع مـــن 
الداِخـــل بـــل يظـــّل محفوًظا فـــي االتضاع.. كما 
قـــال ذات َمـــّرة: »ِلَئـــالَّ َأْرَتِفَع ِبَفـــْرِط اإِلْعاَلَناِت، 
ُأْعِطيـــُت َشـــْوَكًة ِفـــي اْلَجَســـِد.. ِلَئـــالَّ َأْرَتِفَع..« 

)٢كو١٢:7(.
٢- يحفـــظ لـــه تدفُّـــق النعمـــة والعـــزاء.. 
ِتي ِفي  فقـــد أّكـــد هللا لـــه: »َتْكِفيَك ِنْعَمِتي، أَلنَّ ُقوَّ
ْعـــِف ُتْكَمـــُل« )٢كو9:١٢(، وبعـــد أن فهم  الضَّ
القديـــس بولـــس هـــذا الســـّر هتـــف قائـــًا: »ِبـــُكلِّ 
ُســـُروٍر َأْفَتِخـــُر ِباْلَحـــِريِّ ِفـــي َضَعَفاِتـــي، ِلَكـــْي 
َعَفاِت  َتِحلَّ َعَليَّ ُقوَُّة اْلَمِســـيِح. ِلذِلَك ُأَســـرُّ ِبالضَّ

يَقاِت  ُروَراِت َواالْضِطَهاَداِت َوالضِّ َتاِئِم َوالضَّ َوالشَّ
َأَنـــا َضِعيـــٌف  ـــي ِحيَنَمـــا  اْلَمِســـيِح. أَلنِّ أَلْجـــِل 

.« )٢كـــو١٢:١0-9(. َفِحيَنِئـــٍذ َأَنـــا َقِويٌّ
3- يقـــّوي شـــركة المحّبـــة بينـــه وبيـــن 
فبينمـــا كان يخـــدم  التـــي يخدمهـــا..  النفـــوس 
الكنائـــس وهـــو مريـــض، كان البعض يتشـــّجعون 
للخدمةويساعدونه بكّل ما لديهم من إمكانّيات.. 
وهـــذا مـــا شـــهد به الرســـول فـــي رســـالته إلى أهل 
ـــي  غاطيـــة، عندمـــا كتـــب إليهـــم: »َتْعَلُمـــوَن َأنِّ
ِل. َوَتْجِرَبِتي  ـــْرُتُكْم ِفـــي اأَلوَّ ِبَضْعِف اْلَجَســـِد َبشَّ
الَِّتي ِفي َجَســـِدي َلْم َتـــْزَدُروا ِبَها َواَل َكِرْهُتُموَها، 
َكاْلَمِســـيِح  َقِبْلُتُموِنـــي،  هللِا  ِمـــَن  َكَمـــاَلٍك  َبـــْل 
َيُســـوَع.. أَلنِّي َأْشـــَهُد َلُكْم َأنَُّه َلْو َأْمَكـــَن َلَقَلْعُتْم 
)غـــل٤:١3-١5(.  َوَأْعَطْيُتُموِنـــي«  ُعُيوَنُكـــْم 
والجديـــر بالماحظـــة أّن تبشـــير القديـــس بولـــس 
فـــي غاطيـــة، الـــذي يشـــير إليـــه، كان قبـــل عام 
4٨ ميادّيـــة.. أي أّن مرض الرســـول بدأ معه 
ا.. ومع ذلك لـــم يعّطله عن  في ســـّن مبّكر جـــدًّ

الخدمة..!
إذ تأّملنـــا فـــي القائمـــة الحمراء المذكورة في 
رســـالته الثانيـــة إلـــى أهـــل كورنثـــوس، والتي جاء 
فيهـــا »ِمـــَن اْلَيُهوِد َخْمـــَس َمرَّاٍت َقِبْلـــُت َأْرَبِعيَن 
 ، َجْلـــَدًة ِإالَّ َواِحَدًة. َثاَلَث َمـــرَّاٍت ُضِرْبُت ِباْلِعِصيِّ
ِفيَنُة،  َمرًَّة ُرِجْمُت، َثاَلَث َمرَّاٍت اْنَكَســـَرْت ِبَي السَّ

َلْيـــاًل َوَنَهـــاًرا َقَضْيُت ِفـــي اْلُعْمِق. ِبَأْســـَفاٍر ِمَراًرا 
َكِثيـــَرًة، ِبَأْخَطـــاِر ُســـُيول، ِبَأْخَطـــاِر ُلُصوٍص... 
، ِفي َأْســـَهاٍر ِمـــَراًرا َكِثيـــَرًة، ِفي  ِفـــي َتَعـــٍب َوَكـــدٍّ
ُجـــوٍع َوَعَطـــٍش، ِفـــي َأْصـــَواٍم ِمـــَراًرا َكِثيـــَرًة، ِفي 
َبْرٍد َوُعْرٍي...« )٢كو٢٤:١١-٢7( ســـنتعّجب 
ا أّن هـــذه القائمـــة الُمرِعبـــة ال َترُصد إاّل فقط  جـــدًّ
مـــا حـــدث للقّديـــس بولـــس قبـــل عـــام ٥7م، وقت 
كتابـــة هـــذه الرســـالة علـــى أقصـــى تقديـــر، فهـــي 
ٌكِتبـــت بيـــن عامـــي ٥٥ و٥7 ميادّيـــة.. أي أّن 
أحداًثـــا كثيـــرة حدثـــت له في الســـنوات العشـــر 
األخيـــرة مـــن حياتـــه يمكـــن إضافتهـــا لهـــذه 
القائمـــة، ولعّلنا نعرف بعضها من ِســـفر أعمال 

الرســـل )أع ٢0-٢8(..!
هذا هو ما رأيناه في حياة كّل آبائنا الرسل 
ومعظـــم الكارزيـــن، ومـــا نراه أيًضـــا في رجال هللا 
األمنـــاء فـــي كّل عصـــر.. فهـــم يخدمـــون بقـــّوة، 
ُكٌل فـــي موقعـــه، رغـــم بعضاألمـــراض الصعبـــة 
التـــي ُتضِعـــف جســـدهم.. ومـــع ذلـــك نجـــد أّن 
ـــج فيهم ترفعهـــم فوق األلم  قـــّوة الـــروح المتأجِّ
والمـــرض، فيقّدمـــون ذواتهم ذبيحًة على مذبح 
محّبة المســـيح إلى آِخر نســـمة في حياتهم..!

مـــا أجمـــل وما أعظم الشـــهادة للمســـيح 
عندما تصُدر من جســـٍد مكســـور، مّتحٍد بجسد 

يســـوع المكســـور، وحامٍل لقّوة قيامته..!

fryohanna@hotmail.com

fribrahemazer2003@gmail.com

فاحتضنـــه بطـــرس مـــع باقـــي التاميـــذ وأعطـــوه 
يميـــن الشـــركة بعد أن وضعوا عليـــه )مع حنانيا( 
األيادي وأطلقوهما.. كان بولس مختلًفا في بيئته 
الجنســـية  ويحمـــل  يهـــودي  شـــخصيته:  وتكويـــن 
كان  متزوًجـــا،  بطـــرس  كان  وبينمـــا  الرومانيـــة. 
بولـــس يحيـــا بـــا هـــّم. جال يكرز فـــي كل مكان، 
فكانت رحاته التبشـــيرية حيث نشـــر اإلنجيل في 
آســـيا الصغـــرى والبلقـــان وإيطاليـــا وإســـبانيا. أكثر 
من كتب رســـائل في العهد الجديد )١4 رســـالة(، 
أكثـــر مـــن عانـــى اآلالم واألتعاب في أســـفار )بًرا 
وبحـــًرا(، فـــي ضيقـــات واضطهـــادات مـــن اليهـــود 
واألمم والملوك ورؤســـاء اليهود. ارتبطت رســـائلة 
بقضايـــا إيمانيـــة الهوتيـــة كالتبريـــر، والخـــاص، 
الناموس والنعمة، واألســـرار الكنسية. ولكن أقوى 
مســـاهماته وأكثرهـــا فاعليـــة هـــي تحريـــر الكنيســـة 
مـــن براثـــن الفكـــر اليهودي الـــذي أراد البعض أن 
يلصق الكنيســـة به، ويجعل من المســـيحية مجرد 
إحدى ِشـــَيع اليهودية. فكان بولس الرســـول الذي 
قـــاوم هـــذا التوجه الذي كاد أن يعصف بالكنيســـه 
ويحـــّول مســـارها، حتـــى أنه قـــاوم القديس بطرس 
الرســـول وواجهـــه فـــي أنطاكيـــة ألنـــه كان ملوًمـــا 
)غـــل٢(. فـــي رومـــا استشـــهد أيًضـــا علـــى اســـم 

المســـيح بعـــد أن كـــرز وبشـــر هناك.
بطـــرس وبولـــس الرســـوالن همـــا نموذجـــان 
تاريـــخ مســـيحيتنا.  فـــي  بالفـــرادة والتميـــز  اتســـما 
وبتعاليمهمـــا  الكنيســـة،  اســـتضاءت  بحياتهمـــا 

العقـــول. اســـتنارت 

جال الــــــرب يســـــــوع 
ًرا  بيـــــــــــــــــن الجمـــــــــــــوع مبشِّ
ـــــــــــــــــًدا  ــــعـــًـــــا، معضِّ ومشــجِّ
الضعيف، ســـنًدا لليائس، 
ورجـــاًء للبائس، ســـر فرح 
للحزين، وينبوع قوة للمســـكين. وفي رحلة خدمته 
تامســـت الجمـــوع معـــه، لقـــد رأوا معجزاتـــه وذاقو 
خيراتـــه. ومنهـــم مـــن التصـــق بـــه، وصـــدق خبره، 
وصـــار تلميـــًذا مخلًصـــا أميًنـــا لـــه ولدعوتـــه، بعـــد 
أن أدركـــوا أن هـــذا هـــو المســـيح ابـــن هللا، المســـيا 
المخلص، صخرة الكنيســـة وســـر غناها، مصدر 
مجدها، وينبوع حياتها، وســـر خاصها، الطريق 
والحـــق والحيـــاة. لقـــد عايـــن تاميـــذه الصليـــب، 
فأدركـــوا الحـــب الغيـــر مشـــروط، وشـــهدوا القيامة 
فأيقنـــوا أنـــه هـــو الحيـــاة التـــي ال تنتهـــي، وتمتعـــوا 
بانســـكاب الروح القدس فلبســـوا قوة من األعالي. 
القـــوة،  انســـكاب  يـــوم  هـــو  الخمســـين  يـــوم 
البدايـــة الفعليـــة لكنيســـة العهـــد الجديـــد. فالـــروح 
القـــدس قـــد انســـكب بغنـــى، لكـــي يكـــون ينبوًعا ال 
ينضـــب للمجـــد والبركـــة. لذلك في يوم الخمســـين 
وقـــف بطـــرس الرســـول، ذلـــك التلميذ الـــذي ارتبط 
اســـمه بالخـــوف واإلنكار، ليصيـــر نموذًجا للجرأة 

واإليمان، وليقترن اســـمه بـــاول محاضرة الهوتية 
إيمانيـــة كتابيـــة عـــن “من هو يســـوع الناصري؟”. 
لـــم يكـــن بطـــرس رئيًســـا علـــى باقـــي التاميـــذ أو 
فكـــرة  يســـوع  الـــرب  يقـــّرر  فلـــم  عليهـــم،  متقدًمـــا 
قاومهـــا  العكـــس  بـــل علـــى  يقّننهـــا،  أو  الرئاســـة 
ورفضها، وأعطى نموذًجا لمن أراد أن يكون اواًل 
ومتقدًمـــا، فغســـل األرجـــل ومســـحها ُمعلًِّمـــا إيانـــا 
كيـــف ننحـــي لنرفـــع اآلخريـــن. وهـــذا ال يتعـــارض 
بالتأكيد مع التنظيم الكنســـي واســـتخدام المواهب. 
وأحـــد  للختـــان،  رســـواًل  بطـــرس  كان  لقـــد 
الُمعتَبريـــن أنهـــم أعمـــدة مع يعقـــوب ويوحنا. يلجأ 
إليهـــم باقـــي التاميـــذ والكنيســـة فـــي التقنيـــن وأخذ 
القـــرارات فـــي كل مـــا يســـتجد مـــن أمـــور الكنيســـة 
تعليمًيـــا وإدارًيـــا، كمـــا حـــدث فـــي مجمع أورشـــليم 
القـــدس،  الـــروح  بقيـــادة  الجميـــع  اجتمـــع  حيـــث 
ليكـــون ذلـــك نهًجـــا ومنهًجا مســـتمًرا في كنيســـتنا. 
جـــال القديـــس بطرس مبّشـــًرا كباقي الرســـل 
مـــا بيـــن أنطاكيـــة، بنطـــس وغاطيـــة وكبادوكيـــة 
وبيثينيـــة، بـــل وبعض مقاطعات آســـيا الصغرى. 
ثـــم ختـــم حياتـــه فـــي رومـــا حيـــث استشـــهد علـــى 

اســـم المسيح. 
جـــاء حنانيـــا بشـــاول لكـــي يقدمـــه للتاميـــذ، 
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النجـــاح ليـــس موهبـــة 
وال حًظـــا، إنمـــا كفاح وجهد 
وأمانـــة. يقــــــــــول تومـــــــــــــاس 
Thomas Ed-  أديسون 

ison إن النجاح ١% إلهام 
و٩٩% عـــرق وكفاح
Success is 1% Inspiration and 

Perspiration99%
واألهـــم مـــن هـــذا أن النجاح هو وليد معاناة كل 
من ذاق الفشل.. دعني أحكي لك بعض القصص..
١- فشـــل فشـــًا ذريًعا في إدارة مزرعة أسرته، 
وصـــار فيما بعد أشـــهر عالـــم رياضيات في التاريخ: 

إسحاق نيوتن.
٢- لـــم يبـــع فـــي حياتـــه ســـوى لوحـــة واحـــدة 
اشـــتراها صديق له، ومات وقد رســـم أكثر من ٨٠٠ 
لوحـــة، رســـمها جميًعـــا وهو جائع.. إنه فينســـنت فان 

جـــوخ، صاحـــب أغلـــى لوحـــات فنيـــة فـــي التاريخ.
عروضـــه  ألن  تنتهـــي  ال  مـــرات  ُرِفـــض   -3
الفنية كانت غامضة لم يفهمها الناس.. إنه تشارلي 

شـــابلن، أشـــهر ممثـــل كوميـــدي عرفـــه التاريخ.
4- بعـــد أول فيلـــم له نصحه المخرج أن يبتعد 
عـــن التمثيـــل ويعمـــل كغاســـل صحون.. إنه ســـيدني 
بواتيـــه، أول ممثـــل أمريكـــي مـــن أصحـــاب البشـــرة 
الســـمراء يحصل على جائزة األوســـكار في التمثيل.
٥- توقف عن الدراسة ليعول عائلته وُاضُطر 

أن يعيـــش معهـــم مشـــرًدا.. إنه جيـــم كاري من أعظم 
ممثلي الكوميديا األمريكية.

٦- ألقـــى أول كتـــاب لـــه فـــي القمامـــة، وأكمله 
فقـــط عندمـــا أخرجتـــه زوجتـــه وضغطـــت عليـــه.. إنه 
ســـتيفن كينـــج، مـــن أشـــهر كاتبـــي قصـــص الرعـــب 

والـــذي بـــاع 3٥٠ مليـــون نســـخة مـــن كتبـــه.
فيهـــا  ليعمـــل  تويوتـــا  شـــركة  رفضتـــه   -7
كمهنـــدس، فأســـس شـــركة هوندا الشـــهيرة للســـيارات: 

هونـــدا. سويتشـــيرو  إنـــه 
٨- رفـــض وصفـــات طعامـــه أكثـــر مـــن ألـــف 
مطعـــم، فافتتـــح سلســـلة مطاعـــم كنتاكي الشـــهيرة في 
العالـــم.. إنـــه الكولونيل ســـاندرز والذي بدأ تأسيســـها 

فـــي واليـــة كنتاكـــي األمريكية.
٩- تـــم اســـتبعاده بالســـخرية الاذعـــة أول مـــرة 
ظهـــر فيهـــا علـــى مســـرح التمثيـــل، فصار من أشـــهر 

مقدمـــي البرامـــج الفكاهيـــة: إنـــه جيري ســـاينيفيلد.
١٠- كانـــت تربـــي ابنتها من معـــاش الضمان 
االجتماعـــي بعـــد طاقهـــا وفقدانهـــا للعمـــل، وكانـــت 
تـــزاول خـــال ذلك مهنة الكتابـــة، فصارت أول كاتبة 
مليارديـــرة فـــي التاريـــخ.. إنهـــا جـــوان رولينـــج مؤلفـــة 

سلســـلة هـــاري بوتر الشـــهيرة.
فكــــرة: الفشل هو أول خطوة للنجاح.

وإذا لم تفشـــل فلن تنجح، ألن الفشـــل هو وقود 
التقدم واالرتقاء، ومحرك اإلبداع.

drmagdyishak@yahoo.com

مـــــــا أجمــــــــــــل ومـــــــــــــا 
أعمـــق قـــول القديـــس بولس 
الرســــــــــول: »فأحيـــا ال أنـــا، 
فـــّي«  يحيـــا  المســـيح  بـــل 
)غـــل٢٠:٢(، لتكـــن يـــارب 
ال مشـــيئتي بـــل مشـــيئتك.. 
أليســـت هـــذه لغـــة الســـيد المســـيح مـــع اآلب، وأيًضـــا 
الربانيـــة  الصـــاة  فـــي  نطلبهـــا  ان  علمنـــا  التـــي 
يومًيا»لتكـــن مشـــيئتك«، والتي رّددهـــا َداُوَد النبي في 
مزموره »علمني أن أصنع مشيئتك« )مز٨:١43(؟
هـــل يـــدرك االنســـان مـــن هـــو، ومـــا حقيقتـــه؟ 
تذكـــر مـــن أنـــت جيـــًدا.. تذكـــر أنـــك طيـــن وتـــراب 
ورمـــاد، بخـــار يظهر قليًا ثـــم يضمحل. ألعل الجبلة 
تقـــول لجابلهـــا لمـــاذا صنعتنـــي هكـــذا؟ أنـــت كالطين 
فـــي يـــد الخـــّزاف، فهـــل تتجاســـر بتهور مجـــاداًل إرادة 
وبيـــن  بينـــك  الفـــارق  أن  تعـــي  أن  جابلـــك دون  هللا 

الوجـــود ذاتـــه ال نهائـــي؟
حًقـــا بدونـــه ليس لنـــا وجود، وهبنـــي )بطاعتي 
باألصـــل )هللا(  )أنـــا(،  الصـــورة  تلتصـــق  أن  لـــه(، 
الـــذي خلقنـــا على صورته، فا أســـتقّل بذاتيتي التي 

هـــي )العدم(.
ومـــن العجيـــب أن اإلنســـان فـــي عصيانـــه على 
هللا، ورغبتـــه فـــي االســـتقال عـــن مصـــدر ســـعادته 
وشـــبعه وحياتـــه، ســـقط تحـــت نيـــر الخطيـــة، ونـــال 
العقوبة، ومع ذلك ينســـى اإلنســـان نفسه، ويسعى إلى 

إثبـــات الـــذات )النفـــس الزائفة(، وما يهمـــه هو »أنا«! 
مـــا صورتـــي فـــي عيـــون اآلخريـــن؟ هـــل أنـــا موضـــع 
اهتمامهـــم ومديحهـــم وإعجابهـــم، أو نفورهـــم وكرههـــم؟
لديـــه االحســـاس بالـــذات مرتفـــع، معتمـــًدا على 
رأي اآلخريـــن فيـــه، وأصبـــح لديـــه خوف كامـــن دائًما 
مـــن الفشـــل، ويبـــذل جهـــًدا كبيـــًرا في االنهمـــاك الزائد 
فـــي العمـــل، مـــع الســـعي الدائـــم ليصبـــح لديـــه المزيد 
شـــهوة  لديـــه  وتنشـــط  واألصدقـــاء،  المعـــارف  مـــن 
الطمـــع، وينمـــو دافع الغضب كـــرد فعل طبيعي عند 
ســـماعه كلمـــة نقد عليه )فهو يشـــعر داخلـــه بأنه بار 
فـــي عينـــي نفســـه(، رغـــم أن بولـــس الرســـول ينبهنـــا 
»لكننـــا نتكلـــم ال كأننـــا نرضـــي النـــاس بـــل هللا الـــذي 
يختبـــر قلوبنـــا، ال نطلب مجًدا من الناس«.. وبولس 
هـــو المثـــال الحّي أمامنا؛ ألـــم يكن إناء هللا المختار؟ 
ألـــم يتكلـــم المســـيح فيـــه؟ ألـــم يكشـــف هللا عنـــه أمـــوًرا 
الُينطـــق بهـــا؟ ألـــم ُيختطـــف إلـــى الفـــردوس ويرتفـــع 
إلـــى الســـماء الثالثـــة؟ ومع هذا كله فإن هذا الرســـول 
بعظمته وحكمته، يكشـــف لنا أنه أمام محيط واســـع، 
ويقـــف مرتعًبـــا أمـــام عنايـــة هللا، وصـــرخ فـــي مهابـــة 
متعجًبـــا: »يالعمـــق غنى هللا وحكمتـــه وعلمه«، ألننا 
بدونـــه ليـــس لنـــا وجـــود. والـــرب يذّكرنـــا علـــى فمـــه 
وعلـــى فـــم تاميـــذه ورســـله: »عينـــي عليـــك مـــن أول 
الســـنة إلـــى آخرهـــا«، »إذ بـــه نحيا ونتحـــرك ونوجد« 
)أع٢٨:١7(، »هـــو يعتني بكم«)١بط7:٥(، »الرب 

لـــي معيـــن، فـــا أخاف« )عـــب3:٦(.

»حينئذ يضيء األبرار كالشمس 
في ملكوت أبيهم« )مت١3:43(

الميالد السمائي األول
للخادم األمين واألب الغالي

برشى فرح توفيق
صاة القداس اإللهي

يوم الجمعة الموافق ١٢/7/٢٠١٩
بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بنقادة

افتقدناك زوجتك وأوالدك 

ذكرى األربعين لألم الغالية

ثريا مرقص حسب اهلل
وقد ُأقيم القداس اإللهي
على روحها الطاهرة

بكنيسة السيدة العذراء مريم
بالقناطر الخيرية

يوم األربعاء الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦
الساعة التاسعة صباًحا

زوجك الخواجة/ ممدوح سامي
وأوالدك سامي ومريم ممدوح 

وإخوتك جرجس ونقوال وبطرس مرقص
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من مواليــــــد قريـــــــــــــة 
شطانـــــــــــــــــوف مركـــــــــــــــــــــز 

أشـــمون بالمنوفية نحــــو 
سنــــة ١٨7٨م بنفــــــــــــس 
االســـــــــــــــــــــم بطــــــــــــــــــرس. 
حصـــــــــــل على شهــــــــــادة  
بالفرنسيــــــة  البكالوريــــــــــــا 
ثــــم التحـــــــــق بالمدرســــــــــة 
اإلكليريكيــــــــــــــة سنـــــــــــــــــــة 
١٨٩٥م، حيـــث أكمــــــــل 
وتخـــــــــرج  بهـــا  دراســـته 

ـــا باللغـــات  فيهـــا ســـنة ١٨٩٩م. وحيـــث كان ملمًّ
الفرنســـية واإلنجليزية، وُمجيًدا للقبطية والعربية، 
وضليًعا في علوم الكنيســـة وطقوسها، باإلضافة 
لتميـــزه فـــي الوعـــظ، أوفدتـــه إدارة المدرســـة فـــي 
أواخـــر نفس الســـنة للخدمـــة بالمنصـــورة ثم ببلدة 
قـــوص بقنـــا ليخدم كواعظ )كعـــادة ذاك الزمان(.
شـــعبها  كان  البلـــدة  لتلـــك  وصولـــه  وعنـــد 
األرثوذكســـية  غيـــر  للكنيســـة  باألكثـــر  متجًهـــا 
)التـــى انتظمـــت بالبلـــدة ســـنة ١٨٨٢م(، فـــدأب 
الشـــعب  يحـــب  بـــأن  اإليجابـــي،  العمـــل  علـــى 
ويفتقد الشـــعب ويعلمه ويشـــرح له علوم الكنيســـة 
وكتابهـــا المقـــدس، ممـــا عمـــل نهضـــة حقيقيـــة 
بالبلـــدة. فأرجـــع الشـــعب لحضـــن كنيســـته األم 
خـــال الخمـــس ســـنوات التـــى خدمهـــا بالبلـــدة.

وكان مـــن أثـــر خدمتـــه فـــي البلـــدة في هذه 
الفتـــرة، أن أحـــب عـــدد مـــن شـــبانها اإلكليريكية، 

وأشـــتاقوا أن يدرســـوا بهـــا، منهم:
١( ســـمعان ســـليدس: )التحق بالمدرســـة 
بالمدرســـة  الاهـــوت  مـــدرس  ١٩٠٢م(  ســـنة 
اإلكليريكيـــة بالقاهـــرة فيمـــا بعـــد، وناظر مدرســـة 
الرهبـــان بموقـــف ديـــر أنبـــا بـــوال ببـــوش ومؤلـــف 
كتاب: القول اليقين في الصاة على المنتقلين.
٢( محـــارب عطـــاهللا الجوهـــري: )التحـــق 
بالمدرســـة ١٩١٩م( ُرِســـم قًسا لكنيسة قوص في 
يوليـــو ١٩٢4 باســـم القـــس بطـــرس )تمنًيا باســـم 
القمـــص بطـــرس عـــوض هللا(، ثـــم انتقـــل لخدمة 
كنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس بشـــبرا فـــي نحو شـــهر 
أبريـــل ســـنة ١٩3٥م، وبقـــى بها إلـــى نياحته في 

٢١ فبرايـــر ١٩74م.
3( كما أّثر في ابنه بالجسد، وهو الشماس 
)١٩١٠-١٩٨١م(،  بطـــرس  القمـــص  عـــازر 
الـــذي التحـــق باإلكليريكيـــة ســـنة ١٩٢٦م، وبقى 
بهـــا فتـــرة ثم قصد دير الســـيدة العـــذراء البراموس 
في ٢٢ بشنس ١٦4٩ش ) 3٠مايو ١٩33م(، 
وترهـــب فيـــه باســـم الراهـــب داود فـــي يـــوم األحـــد 
٢4 هاتـــور ١٦٥٠ش )3 ديســـمبر ١٩33م(، 
وُرِســـم قًســـا في يوم الجمعة ٩ مســـرى ١٦٦3ش 
)١٥ أغســـطس ١٩47م(، وترّقـــى قمًصـــا فـــي 

يـــوم األحـــد ٢٢ برمـــوده ١٦٦٦ش )3٠ أبريـــل 
ثـــم  الجيـــزة  بإيبارشـــية  فتـــرة  وخـــدم  ١٩٥٠م(. 
التحـــق بالخدمـــة بإيبارشـــية القـــدس، حيـــث خـــدم 
فتـــرة ككاهـــن بكنيســـة مار جرجس برفـــح. وأخيًرا 
اســـتقر بكنيســـة عين شـــمس بالقاهرة حيث تنيح 

ســـنة ١٩٨١م. وغيرهـــم كثيـــرون...

وبعـــد أن خـــدم الشـــماس بطـــرس عـــوض 
قـــوص.  بلـــدة  تـــرك  المؤثـــرة،  الخدمـــة  هـــذه  هللا 
وُدِعـــي للخدمـــة بمغاغـــة، فُرســـم ســـنة ١٩٠٥م 
كأول كاهـــن لكنيســـة الســـيدة العـــذراء بها بيد أنبا 
إيســـاك مطران بني ســـويف والبهنســـا )١٨٩٩-

١٩٢4م(. ثـــم انتقـــل للخدمـــة بالســـودان فتـــرة، 
عـــاد بعدهـــا ليخـــدم بكنيســـة أبـــي ســـيفين بمصر 
ســـنة  حتـــى  ســـنة ١٩٠٨م  نحـــو  مـــن  القديمـــة 
١٩١١. ثـــم ُانتُـــِدب للخدمة بالكنيســـة البطرســـية 
بكنيســـة  ثـــم  ١٩3٢م.  ســـنة  حتـــى  بالعباســـية 

الســـيدة العـــذراء بمهمشـــة، كما تنقـــل للخدمة في 
أكثـــر مـــن كنيســـة بالقاهرة، حتى رقـــد بالرب في 
يـــوم األربعـــاء ٢٠ نوفمبـــر ١٩٦3م بشـــيخوخة 

صالحـــة عـــن عمـــر يناهـــز ٨٥ ســـنة.

القمـــص  أن  بالذكـــر،  جديـــر  هـــو  وممـــا 
بطـــرس عـــوض هللا مـــع تمســـكه الشـــديد برفعـــة 
ومجـــد كنيســـته، كان مـــن أوائـــل اآلبـــاء الكهنـــة 
األقبـــاط الذيـــن شـــاركوا فـــي العمـــل المســـكوني 
بمصـــر، فقـــد حضـــر بصفته الشـــخصية، وليس 
 ١٩٢١ ســـنة  القبطيـــة،  الكنيســـة  عـــن  نائًبـــا 
االجتمـــاع الـــذي دعـــا إليـــه نيافة األســـقف جوين 
أســـقف الكنيســـة اإلنجليكانيـــة بمصر، والمســـتر 
حلـــوان،  مدينـــة  فنـــادق  بأحـــد  اســـمث  دلبـــرت 
للتعـــارف الـــودي والتمهيـــد للتعاون بيـــن الكنائس 
االتحـــاد  جمعيـــات  مـــع  بالتنســـيق  المتنوعـــة 
الكنســـي، وكان عدد الحضور عشـــرين شـــخًصا 
من كنائس األرمن والروم والســـريان األرثوذكس 
العموميـــة  الجمعيـــة  منهـــم  تأّلفـــت  والكاثوليـــك، 
لجنـــة  تأّلفـــت  ثـــم  بمصـــر.  المحلـــي  لاتحـــاد 
نســـائية فـــي مصـــر للعمـــل مـــع جمعيـــة الرجـــال 
ســـنة ١٩٢٥م. األمـــر الذي أثمـــر عنه فيما بعد 
انعقـــاد المؤتمر العالمي التحـــاد الكنائس بمدينة 
لـــوزان )سويســـرا( في شـــهر أغســـطس ١٩٢7م.

بيـــــــــــــان
تدين الكنيسة القبطية المصرية األرثوذكسية وعلى رأسها

قداسة البابا تواضروس الثاني
الهجوم اإلرهابي الذي وقع فجر اليوم على عدة كمائن في مدينة العريش

والذي تصدى له جنودنا بكل بسالة، بينما بذل آخرون منهم أرواحهم فداًءا للوطن
خالص العزاء ألسر الشهداء

ونصلي من أجل المصابين لكيما ينعم عليهم هللا القدير بالشفاء العاجل
وتؤكد الكنيسة على تضامنها الكامل مع قواتنا المسلحة

وشرطتنا الباسلة وكافة القوى الوطنية في التصدي لإلرهاب الغاشم
حفظ هللا وطننا الغالي من كل سوء

األربعاء ٢٦ يونيه ٢٠١٩م. ١٩ بؤونة ١73٥ش

hamaged@yahoo.com
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