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- الحــــــــــب: الكلمـــة 
فــــــــــــي  قامــــــــــة  األعلـــــــــــى 
القاموس، واألقل حــــــروًفا 

فـــي اللغـــة.
- كلٌّ مصحوٍب ذو هفـــــوات، والكتاب 

مأمون العثرات. )ابن المقفع(
- ان جهنـــم هـــي األلـــم المبـــرح الناتج 

عـــن العجز عـــن الحب. )ديستوفســـكي(
- مـــا نعـــرف شـــيًئا يحقّـــق لإلنســـان 
تفكيــــــــــره وتعبيــــــــــــره ومدنيتـــــــــــــه كالقــــــــراءة. 

)طـــه حســـين(
- ال تهدر الوقت وتترك قلبـــــك فارًغا 

أو عارًيا.
- شعب يقـــــــــــرأ.. شعــــــــــب ال يجـــــــوع 

وال ُيســـتعَبد.
- الفقر يتحّدى كل فضيلة.

- ال محبـــة بـــدون التـــزام، وال محبـــة 
بـــدون حـــوار ووصـــال.

- كل ذهن مكدود يصفو بالحب.
- الكتـــاب هـــو المـــكان الوحيـــد فـــي 
العالـــم الـــذي يمكـــن أن يلتقـــي فيـــه غريبان 

بحميميـــة كاملـــة. )مـــي زيـــادة(
- هــــــــذه »الــــــــــراء« اللعينـــــــــة تفصــــــل 

»حـــب« وتجعلـــه »حـــرب« ويضيـــع.
- يذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب 

العقل ويبقى أثره. )الجاحظ(
- الحب له ســـيرة ذاتية واســـم وعائلة 
وعيـــد ميـــاد وجـــواز ســـفر ويشـــعر بالبـــرد 

لكنـــه ال يمـــرض أو يمـــوت.
- مـــا الحـــب إال تحريـــر الـــروح مـــن 
ومســـح  بهـــا،  علقـــت  التـــي  الســـواد  بـــؤر 
الشوائب المترّسبة من غليانهـــــــــــــا تحــــــــــــت 

نـــــــــــار الوجـــع واألحـــزان.
- كل إنســـان يعيـــش بـــا حـــب يعني 
أن الشـــر محيـــط بـــه، وأن الحقيقـــة غائبـــة 
نه في  عنـــه، وأن موتـــه كامن في والدته، واإ

الخلـــف ال فـــي األمام.

- أنـــت تســـتطيع أن تعطـــي دون أن 
تحب، ولكن ال تستطيع أن تحب دون أن 

تعطي. )إنديـــرا غاندي(

ٌ له: .. إنَّ  - َدقَّـــاُت قلـــِب المـــرِء قائلة 
الحياةَ  دقائٌق وثواٍن )أحمد شـــوقي(

- ينبغي أن نحب البشر كما هم، ال 
كمـــا نحب أن نراهم. )أندريه موروا(

- قال الموسيقار محمد عبد الوهاب: 
»أنـــا إذا أنهيـــت أشـــغالي أشـــعر بالســـعادة 
للعـــودة إلـــى البيت، ألنـــي هناك رايح أقابل 
محمد عبد الوهاب« )يقصد ســـعادة اللقاء 

النفس(. مع 

مـــن ماضيـــك، ســـوف  تهـــرب  - ال 
يكـــون ورائـــك دائًمـــا.

الحديـــــــــــث،  حســـــــــن  األدب  رأس   -
الفهـــم. حســـن  ودعامتـــه 

- حيـــن تفقـــد كل شـــيء... ال تيـــأس 
فمـــازال لديك المســـتقبل. 

- حين ال تعرف إاّل الجانب الجميل 
فـــي النـــاس، تكون قد كشـــفت عن الجانب 

الجميل في نفســـك.

- المـــال ليــــــــس لـــه 
رائحة، لكنه يتكلم وشـــديد 
االقنـــاع. )مثـــل روماني(

- لـــو لـــك صاحـــب 
وعايـــز تبقيـــه، ال تأخـــد منـــه وال تّديـــه.

- ال تقـــف أمـــام الشـــوك وتلعنه، قف 
أمـــام الورد واشـــكر الرب.

- أربعـــة تـــؤدي إلـــى أربعة: العلم إلى 
التقديـــر، الحلـــم إلـــى التوقيـــر، والـــرأي إلى 

السياســـة، والعقل إلى الرياســـة.

- مـــن يجيـــد الـــكام، هــــــــــــو الــــــــــــذي 
اإلنصـــات. يجيـــد 

- ثـــق بـــأن الصـــوت الهـــادىء أقـــوى 
مـــن الصـــراخ، وأن التهذيب يهزم الوقاحة، 
والتواضع يحطم الغرور، واالحترام يســـبق 

الحب. )شكســـبير(

- ال تتحـــدث عـــن الحــــــــــــب، فقـــــــــــــط 
تحـــدث بحـــب.

- المصلحـــــــــــة الشخصيـــــــــــــة هـــــــــــــي 
أقـــوى  عليهـــا  تتحطـــم  التـــي  الصخـــــــــــــرة 

الحكيـــم( )توفيـــق  المبـــــــــــــادئ. 

حتـــى  المجاملـــة  فـــي  تبالـــــــــــغ  ال   -
تبالـــغ  وال  النفـــاق،  بئـــر  فـــي  تســـقط  ال 
فـــي الصراحـــة حتـــى ال تســـقط فـــي وحـــل 

شـــابلن( )شـــارلي  الوقاحــــــــــــة. 

- إذا انشـــأت جيًشـــا مـــن مائـــة أســـد 
بقيادة كلب ســـتموت األســـود كالكاب في 
أرض المعركـــة. أمـــا إذا صنعـــت جيًشـــا 
مـــن مائـــة كلب بقيادة أســـد فجميع الكاب 

ســـتحارب كأنهـــا أســـود. )نابليون(

- َأنـــا َمـــن َبدََّل ِبالُكتِب الِصحابا.. َلم 
َأِجد لي وِفًيا ِإال الِكتابا. )أحمد شـــوقي(
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العديـــد مـــن اآلبـــاء األســـاقفة والمســـئولين، علـــى النحـــو التالـــي:
األربعاء 14 يونيو 2017م.

+ السيد كاريس موريتسيس سفير قبرص بمصر.
+ السيد نيل هوكنز سفير أستراليا بمصر.

األوروبـــي  االتحـــاد  ســـفير  ســـوركوس  إيفـــان  الســـيد   +
لـــدى مصـــر.

+ السيدة شارلوتا سبار سفيرة دولة السويد بمصر.
األمـــم  منظمـــة  منســـق  ديكتـــوس  ريتشـــارد  الســـيد   +

بمصـــر. المتحـــدة 
الخميس 15 يونيو 2017م.

+ السيد أياد عالوي نائب رئيس جمهورية العراق.
األحد 18 يونيو 2017م.

+ صاحبـــا النيافـــة األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس 
شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس شـــبرا 

ـــة كنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة والشـــمالية. الشـــمالية، واآلبـــاء كهن
السبت 24 يونيو 2017م

+ أعضاء المجالس اإلكليريكية بالقاهرة ومكاتبها الفرعية، 
لبحث ســـير العمل بهذه المجالس والمشـــكات التي تواجههم.

قداسة ابلابا يهّنئ 
رئيس اجلمهورية بعيد الفطر

فـــي يـــوم الخميـــس 22 يونيو 2017م، أرســـل قداســـة البابا 
األنبـــا تواضـــروس الثانـــي برقيـــة لتهنئـــة الرئيـــس عبـــد الفتاح 
السيســـي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعيد الفطر المبارك، 

وهـــذا نصها:
»الســـيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، رئيـــس جمهوريـــة 

مصـــر العربيـــة
القبطيـــة  الكنيســـة  وباســـم  نفســـي،  عـــن  باإلصالـــة  يســـرني 
كل  لـــى  واإ ســـيادتكم  إلـــى  أتقـــدم  أن  األرثوذكســـية،  المصريـــة 
الفطـــر  عيـــد  بمناســـبة  القلبيـــة  التهانـــي  بأصـــدق  المصرييـــن، 
المبـــارك، طالبيـــن مـــن اهلل أن يمنحكـــم العـــون الكامـــل فـــي الذود 
عـــن وطننـــا الغالـــي في مواجهة األخطـــار والتحديات التي تحيط 
لتســـتكملوا عملكـــم  الشـــقيقة،  وشـــعوبها  العربيـــة  وبمنطقتنـــا  بـــه 
الـــدؤوب والمخلـــص في تحقيـــق كل آمال وطموحات المصريين 
مـــن تقـــدٍم ورخـــاٍء للِّحاق بركب المســـتقبل واســـتعادة دور مصر 

الرائـــد فـــي المنطقـــة والعالـــم.
تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية«

قرار بابوي رقم 2017/6
خبصوص انتداب القس أباهور فرج ملك للخدمة يف 

كنيسة األنبا أنطونيوس – هايوارد - اكيلفورنيا
يتم ندب القس أباهور فرج ملك للخدمة في كنيسة األنبا 
أنطونيـــوس – هايـــوارد – كاليفورنيـــا، ابتداًء من 2017/7/1 
ويتعلـــق بذلـــك عـــدم نـــدب أي كاهـــن آخـــر. كمـــا يقـــوم القمـــص 
أنطونيـــوس باقـــي بتنســـيق الخدمة بين القس أثناســـيوس فكري 
والقـــس أباهـــور فـــرج، علـــى أن يتـــم تقديم تقرير كل 3 شـــهور 
لنتعـــرف علـــى اســـتقرار الخدمـــة فـــي الكنيســـة. كذلـــك العمـــل 
علـــى ترشـــيح أبنـــاء مـــن خـــدام الكنيســـة لســـيامتهم كهنـــة خال 

الفتـــرة القادمة.

قرار بابوي رقم 2017/7
خبصوص تعيني الراهب القمص سريابيون الرسياين 

نائًبا بابويًا دلير القديس العظيم األنبا توماس السائح 
يف برية اخلطاطبة وادلير األثري يف قرية عرب بين واصل

تعيين الراهب القمص ســـيرابيون الســـرياني نائًبا بابوًيا 
لدير القديس العظيم األنبا توماس الســـائح في برية الخطاطبة 
والديـــر األثـــري فـــي قريـــة عـــرب بنـــي واصـــل ولـــه مســـئولية 
التدبيـــر اإلداري روحًيـــا ورهبانًيـــا ومالًيـــا بالتعـــاون مـــع اآلباء 
الرهبـــان بالديـــر العامـــر، علـــى أن يقـــدم لنـــا تقريًرا شـــامًا كل 

ثاثة شـــهور.

قرار بابوي رقم 2017/8
خبصوص تشكيل جلنة إدارة مقر رئاسة 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية بشمال اكيلفورنيا 
والساحل الغريب ألمريكا يف منطقة سان فرانسيكو

وتشكل اللجنة على النحو التالي:
1- البابا األنبا تواضروس الثاني - رئيًسا

2- القمص أنطونيوس باقي - نائًبا
3- المهندس/ وحيد تادرس - عضًوا
4- دكتور/ عادل ميخائيل - سكرتيًرا

5- السيد/ هاني المنقبادي - أمين صندوق

مقابالت قداسة ابلابا
بابـــا  الثانـــي  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
البابـــوي  بالمقـــر  المرقســـية،  الكـــرازة  وبطريـــرك   اإلســـكندرية 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، خـــال األســـبوعين الماضيين، 
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االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
عقد قداســـة البابا، اجتماع األربعاء األســـبوعي مســـاء يوم 
األربعـــاء 14 يونيـــو 2017م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس 
األنبـــا بيشـــوي بمنطقـــة األنبـــا رويـــس بالعباســـية، حملـــت العظـــة 
عنـــوان »انـــذروا الذيـــن بـــا ترتيب«، وهي ضمن سلســـة تأمات 
قداســـته في األصحاح الخامس من رســـالة معلمنا بولس الرســـول 

األولـــى إلى أهل تســـالونيكي.

كمـــا عقـــد قداســـته اجتماعـــه األســـبوعي يـــوم األربعـــاء 21 
يونيـــو 2017م، بكنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل ببيـــت الكرمة 
بكنج مريوط، حيث استكمل تأماته في نفس األصحاح، وكانت 
ُعوا ِصَغـــاَر النُّفُـــوِس« )تجدهـــا منشـــورة في  العظـــة بعنـــوان »َشـــجِّ

هذا العـــدد صـ11(.

وقـــد حضـــر االجتمـــاع كهنـــة قطـــاع كنـــج مريـــوط، وألقـــى 
القمـــص يســـطس كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء ببـــرج العـــرب 
كلمـــة قصيـــرة هّنـــأ خالهـــا قداســـة البابـــا بمناســـبة مـــرور 20 
ســـنة على ســـيامة قداســـته أســـقًفا )في 1997/6/15(. كما ألقى 
الشـــاعر الشـــاب رامـــي قشـــوع وهـــو مـــن أبنـــاء قداســـة البابـــا، 
بعـــض األبيـــات الشـــعرية. وفـــي ختـــام الغظـــة، قـــدم قداســـة البابا 
التهنئة إلخوتنا المســـلمين في مصر وســـائر باد العالم بمناســـبة 

عيـــد الفطـــر المبـــارك.

قداسة ابلابا يف دير الربموس
إلعداد احلنوط لالحتفال 
بعيد استشهاد األنبا موىس

توجـــه قداســـة البابـــا لديـــر الســـيدة العـــذراء )برمـــوس( يوم 
القـــوي  الثاثـــاء 27 يونيـــو 2017م، بمناســـبة عيـــد استشـــهاد 
القديـــس األنبـــا موســـى )24 بؤونـــه – أول يوليـــو(. وقـــد رافـــق 
قداســـته فـــي الزيـــارة أصحـــاب النيافـــة: األنبا صرابامون أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبا بيشـــوي، واألنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير 
الســـريان، واألنبـــا رافائيل األســـقف العـــام لكنائس وســـط القاهرة 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا داود أســـقف المنصـــورة، 
واألنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام للمنيـــا وأبو قرقـــاص، واألنبا 
إبيفانيوس أســـقف ورئيس دير القديس أنبا مقار، واألنبا مكاري 
آنجيلـــوس  واألنبـــا  الجنوبيـــة،  شـــبرا  لكنائـــس  العـــام  األســـقف 
األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشمالية، واألنبا ماركوس األسقف 
العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلي والمشـــرف علـــى دير األنبا 
موســـى بالعلميـــن، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس عين 

والمطرية. شـــمس 
وكان في اســـتقبالهم نيافة األنبا إيســـوذورس أسقف ورئيس 
الديـــر ومجمـــع رهبـــان الديـــر. وقـــد صلى قداســـته صاة الشـــكر، 
وقـــام بإعـــداد الحنـــوط لتطييـــب جســـد القديـــس األنبـــا موســـى، ثـــم 

ألقـــى كلمـــة روحيـــة علـــى الرهبان عـــن »ثاثيـــة الجهاد«. 

وبرقية تهنئة لرئيس جملس الوزراء
كما أرســـل قداســـته برقية تهنئة للمهندس شريف إسماعيل 

رئيـــس مجلس الـــوزراء، جاء فيها:
»السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

القبطيـــة  الكنيســـة  وباســـم  نفســـي،  عـــن  باإلصالـــة  يســـّرني 
لـــى جميـــع  إلـــى ســـيادتكم واإ المصريـــة األرثوذكســـية، أن أتقـــدم 
المبـــارك،  الفطـــر  بمناســـبة عيـــد  التهانـــي  بأصـــدق  المصرييـــن، 
طالبيـــن مـــن اهلل أن يوفـــق جهودكـــم المخلصـــة فـــي الدفـــع بعجلـــة 
التنمية واإلنتاج، لتحقيق طموحات وآمال الشـــعب المصري من 

تقـــدم وازدهـــار.
تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية«

ويهنئ شيخ األزهر ومفيت اجلمهورية
وقـــد زار قداســـة البابـــا علـــى رأس وفد كنســـي صبـــاح يوم 
االثنيـــن 19 يونيـــو 2017م، مقـــر مشـــيخة األزهـــر بالدراســـة، 
وكان فـــي اســـتقبال قداســـته والوفـــد المرافق فضيلـــة اإلمام األكبر 
الدكتـــور أحمـــد الطيب شـــيخ األزهـــر، وفضيلة الدكتور شـــوقي 
عـــالم مفتـــي الديـــار المصريـــة وكبار قيـــادات المشـــيخة. وقد قدم 
قداســـة البابـــا التهنئـــة بمناســـبة عيـــد الفطـــر المبـــارك، معرًبـــا عـــن 
تمنياتـــه لجمـــوع المصرييـــن المســـلمين بالخيـــر والســـام واألمن.

رافـــق قداســـته فـــي الزيـــارة أصحـــاب النيافـــة األنبـــا مرقس 
أســـقف شـــبرا الخيمـــة، واألنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، والقمص 
بالقاهـــرة،  البطريركيـــة  عـــام  وكيـــل  ســـرجيوس  ســـرجيوس 
والقمـــص أنطونيـــوس باقي كاهننـــا بالواليـــات المتحدة، والقس 
أمونيـــوس عـــادل ســـكرتير قداســـة البابـــا، والقـــس بولس حليم 
األرثوذكســـية،  القبطيـــة  الكنيســـة  باســـم  الرســـمي  المتحـــدث 
واألســـتاذ جرجس صالح األميـــن العام الفخـــري لمجلس كنائس 

الشـــرق األوســـط.

قداسة ابلابا يهنئ 
بطريرك الروم الاكثويلك اجلديد النتخابه

فـــي يـــوم األربعاء 21 يونيو 2017م، أرســـل قداســـة البابا 
ـــة تهنئـــة لغبطـــة البطريـــرك يوســـف األول، بطريـــرك الروم  برقي
الملكييـــن الكاثوليـــك، بمناســـبة انتخابه بطريـــرًكا، خلًفا للبطريرك 

الفخـــري غريغوريـــوس الثالـــث لحام، هـــذا نصها. 
»غبطة البطريرك يوسف األول.. بطريرك الروم الكاثوليك

باإلصالة عن نفســـي، وباســـم الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
ومجمعهـــا المقـــدس، نتقـــدم بخالـــص التهانـــي لشـــخصكم العزيـــز، 
ولكنيســـة الروم الكاثوليك، ولمجمعها المقدس وســـائر اإلكليروس 
وللشـــعب، بمناســـبة انتخـــاب غبطتكـــم بطريـــرًكا لكنيســـة الـــروم 
الملكييـــن الكاثوليـــك. راجًيـــا أن تكـــون فتـــرة حبريتكـــم ازدهـــاًرا 

ونهضـــة وبركـــة، وتقويـــة أواصـــر المحبـــة بين كنيســـتينا.
تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية«
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قام قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني بتشـــكيل وفد من رؤســـاء 
األديـــرة والرهبـــان يجمع ممثلي عشـــرة أديرة في الكنيســـة القبطية وهم:

1- نيافة األنبا دانيال أسقف المعادي
2- نيافة األنبا يسطس أسقف ورئيس دير األنبا أنطونيوس

3- نيافـــة األنبـــــــــــا سلوانـــــــــــس أسقــــــــــــف ورئيـــس ديـــــــــــــــر األنبـــــــــــا 
الشـــايب باخوميـــوس 

4- نيافة األنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مارمينا
5- نيافة األنبا دانيال أسقف ورئيس دير األنبا بوال

6- نيافة األنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أنبا مقار
7- الراهـــب القمـــص شـــاروبيم الباخومـــي )ديـــر القديـــس األنبـــا 

أدفـــو( بحاجـــر  باخوميـــوس 
8- الراهب القمص أفرايم األنبا بيشوي

9- الراهب القمص سدراك السرياني
10- الراهب القمص إشعياء البراموسي

وقـــد ســـافر الوفـــد يـــوم الجمعـــة الموافـــق 16 يونيـــو 2017م الســـاعة 
الثالثـــة بعـــد الظهـــر، وقد وصل الوفد لمطـــار دوموديدفو )رقم الرحلة أوس 
605( مـــن ڤيينـــا حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم فـــي قاعـــة كبـــار الـــزوار وفـــد 
من بطريركية موســـكو برئاســـة األرش بيشـــوب ثيؤغنســـت ومجموعة من 

رؤســـاء األديرة للكنيســـة الروســـية األرثوذكسية، ومن َثّم انتقلنا من المطار 
لإلقامـــة بديـــر بوكروفســـكي )دير الســـيدة العذراء(.

يوم السبت الموافق 2017/6/17م:
قـــام الوفـــد القبطـــي بزيـــارة ديـــر النبـــي دانيـــال، الـــذي تـــم انشـــاؤه فـــي 
القـــرن 13 فـــي أقـــدم المناطـــق الروســـية فـــي عهـــد اإلمبراطورية الروســـية، 
تأســـس هـــذا الديـــر بواســـطة أحـــد األمـــراء الـــروس الـــذي حمل اســـم دانيال 
بعـــد الرهبنـــة، كان تعـــداد رهبـــان الديـــر فـــي القـــرن الســـادس عشـــر حوالي 
70 راهًبـــا منهـــم 35 راهًبـــا فـــي الخدمـــة، وكانت كنيســـة الديـــر مكّونة من 
دورين، األرضي يســـتعمل شـــتاًء والعلوي صيًفا، من أشـــهر قديســـي الدير 
هـــو القديـــس جورجـــي )1932- 2000(. ألقـــى رئيس الدير األب أليكس 
كلمـــة ترحيـــب بالوفـــد المصري تحدث فيها عن تاريخ الدير وأبدى إعجابه 

عامها. بمـــدى أصالـــة وقـــدم الرهبنة المصريـــة واإ

كمـــا تحـــدث نيافـــة األنبا دانيال )أســـقف المعادي( عـــن جوهر الحياة 
الرهبانيـــة بكونهـــا اتحـــاد مـــع اهلل واختبـــار لعاقة الحب مـــع اهلل، تم تحدث 
نيافـــة األنبـــا يســـطس عـــن الترتيـــب الرهبانـــي فيمـــا يخـــص حيـــاة الراهب 

وترتيـــب يومه فـــي الدير.

ثـــم تكلـــم األب لوقـــا نائـــب رئيـــس ديـــر القديـــس دانيـــال وشـــرح حـــال 
الرهبنـــة الروســـية، وتكلـــم عـــن قـــرب أديرتها مـــن المناطق الســـكنية مما له 

أكبـــر األثـــر علـــى حيـــاة الرهبنـــة فيمـــا يخـــص روح الخلـــوة والتأمل.
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هـــة إلى الوفـــد القبطي  واســـتمرت الجلســـة تحمـــل أســـئلة الرهبـــان موجَّ
والتـــي دار معظمهـــا حـــول طبيعـــة الحيـــاة الرهبانيـــة وترتيبهـــا فـــي مصـــر 
ومصادرهـــا التعليميـــة وطبيعـــة األعمـــال الموكلة إلى الراهـــب والهدف من 

القانـــون الرهبانـــي فـــي الصـــاة والترتيـــب الداخلـــي فـــي القاية.

فـــي تمـــام الســـاعة 2:30 ظهـــًرا تحرك وفد الكنيســـة القبطية إلى دير 
»نوفوســـباكي« وهـــو ديـــر صغيـــر بإحـــدى ضواحـــي موســـكو يقيـــم به 25 

راهًبـــا ومكـــث بـــه إلى ما قبل السادســـة مســـاًء.

وفـــي تمـــام السادســـة تحركنـــا إلـــى ديـــر بوكروفســـكي للراهبـــات الـــذي 
أسســـه القيصـــر الروســـي فـــي عـــام 1635م فـــي ذكـــرى وفـــاة والـــده التـــي 
تزامنـــت مـــع تـــذكار مياد والدة اإللـــه العذراء مريم، أثنـــاء الحرب العالمية 
األولـــى تـــم إنشـــاء مستشـــفى فـــي الديـــر عـــام 1914، وتـــم إغـــاق الديـــر 

واعتقـــال رئيســـه األب بنياميـــن فـــي عـــام 1923م.

أشـــهر قديســـات الديـــر هـــي القديســـة مطرونـــة وهـــي راهبـــة ضريـــرة 
كانـــت تحيـــا بالديـــر، وقـــد القت كثير من المتاعب إبان فترة الشـــيوعية في 

االتحـــاد الســـوفيتي ســـابًقا، وتنيحت عـــام 1952.

يوم األحد الموافق 2017/6/18م:

تحـــرك الوفـــد إلـــى كاتدرائيـــة المســـيح المخلـــص فـــي موســـكو، حيـــث 
كان البطريـــرك كيريـــل بطريـــرك موســـكو يصلي قـــداس االحتفـــال بذكرى 
وحدة الكنيســـة الروســـية داخل وخارج روســـيا، وقام برســـامة أسقف وكاهن 
لمتابعـــة الخدمـــة والكـــرازة، وقام المجمـــع المقدس الروســـي بالتقاط الصور 
التذكارية عند تمثال الوحدة الروســـية التي كان قائدها البطريرك الروســـي 

األســـبق اليكسي.

ثـــم لقـــاء قداســـة البطريـــرك كيريل وكلمتـــه التـــي ملخصهـــا الترحاب 
بالوفـــد القبطـــي وزيارتـــه لروســـيا/ ومقتطفـــات مـــن ذكريـــات زيارتـــه لمصر 
فـــي أبريـــل 2010 ولقائـــه مع قداســـة البابا شـــنوده الثالـــث، ولقاءاته مع 
قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، وعّبر عن شـــكره على ُحســـن 
االســـتضافة لرهبانه في مصر، وأنه البد من اســـتمرار الحوار المســـكوني 
بين الكنيســـتين وذلك من خال إنشـــاء عاقات وّدية بين الكنيســـتين، أواًل 
بإرســـال رهبـــان بيـــن مصـــر وروســـيا، وكذلك اقترح إرســـال جـــزء من رفات 
قديســـين الرهبنـــة إلـــى روســـيا ليتعـــرف الشـــعب الروســـي على قوة الكنيســـة 
يضاح الفكر المســـيحي لنزع فكرة العداوة  القبطيـــة فـــي العصـــر الحديث، واإ
مـــن اآلخريـــن، كذلـــك شـــّدد على ضـــرورة الحـــوار بين الكنيســـتين لمواجهة 
األمـــور الصعبـــة. تـــا ذلـــك كلمـــة لنيافـــة األنبا دانيال أســـقف ورئيس دير 

األنبـــا بـــوال، وانتهى بتبـــادل الهدايا.

بعد ذلك جولة في الدير والذي به كنيســـة على اســـم الســـيدة العذراء 
)القـــرن الــــ16(، والكنيســـة مليئـــة باأليقونات. والدير يقوم بخدمة الشـــعب، 
مـــن الســـاعة 5 صباًحـــا إلـــى الســـاعة 9 مســـاًء، والديـــر بـــه قلعـــة )القـــرن 

الــــ16( ويعيش بالديـــر 300 راهب.

والديـــر بـــه كنيســـة القديـــس ســـرجيوس، وبـــه كليـــة إكليريكيـــة كانـــت 
ُتســـتخدم أواًل كمبنـــى إلقامـــة 
القياصـــرة بالديـــر ثـــم تحولـــت 

كلية. إلـــى 

يـــوم االثنيـــن الموافـــق 
2017/6/19م:

تكلمـــــــة الجولـــــــــة بديــــــــر 
القديس ســـرجيوس

ثـــم قـــام الوفـــــــد القبطـــــــي 

بالتحـــرك لزيـــارة إحـــدى أديـــرة الراهبـــات الســـاعة 12 ظهـــًرا، وكان فـــي 
الديـــر ومعهـــا الراهبـــات. االســـتقبال رئيســـة 

الديـــر بـــه كنيســـة القديـــس نيقـــوالي )1904(، ويوجـــد بـــه كنيســـتان 
إحداهمـــا مـــن القـــرن الـ16، والثانية من القرن الـ18. ويوجد بالدير كنيســـة 

القديســـة ماريـــا ووالدهـــا القديـــس ســـرجيوس، والديـــر بـــه 80 راهبة.

كمـــا قـــام الوفـــد بزيـــارة المصنـــع الخاص بمســـتلزمات الكنائـــس، وبعد 
الوصـــول الســـاعة 2:30 الغـــذاء، ثـــم جولـــة فـــي المصنـــع الـــذي يحتـــوي 
علـــى كنيســـة للقديـــس ســـيرافيم ساروفســـكي وبها جـــزء من رفـــات القديس. 
بـــدأ الوفـــد التحـــرك مـــن المصنع الســـاعة 5:30 مســـاًء والوصول إلى دير 

مارســـابا الســـاعة 8 مســـاًء وهـــو تلميـــذ القديس ســـرجيوس.

فـــي نفـــس اليـــوم كانـــت كلمـــة رئيـــس الديـــر عـــن مـــار ســـابا وتاريـــخ 
المـــكان، ثـــم تعـــارف بيـــن الوفـــد القبطـــي ورهبـــان الديـــر وتبـــادل التحيات.

والديـــر بـــه 3 كنائـــس، األولـــى على اســـم الســـيدة العـــذراء )1405(، 
ويوجد بالدير جســـد القديس ســـابا، وأيًضا كنيســـتان صغيرتان في إحداها 
جـــزء مـــن رفـــات القديـــس ســـيرافيم ساروفســـكي. وُيعتبـــر نظـــام الديـــر فيما 

يخـــص الصلـــوات والعمـــل كمـــا هـــو الحال فـــي األديـــرة المصرية.

تبـــع ذلـــك كلمة لنيافة األنبا يســـطس عـــن الرهبنة القبطية من خال 
ســـيرة األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا بـــوال، ثـــم زيـــارة لمعالـــم الديـــــــــــر الساعـــــــــــة 

مساًء.  9:30

يوم الثالثاء الموافق 2017/6/20م:

بدأنا التحرك من الفندق الساعة الثامنة وزيارة دير أورشليم الجديدة، 
وقـــد أســـس الديـــر الديـــر البطريرك نيكان، وتم افتتاحـــه عام 1959، وبه 
كنيســـة المهـــد وهـــي مـــن القـــرن التاســـع عشـــر. وكان فـــي اســـتقبالنا رئيس 

الدير األرشـــيمندريت ثيؤفالكت.

ثـــم ذهبنـــا إلـــى ديـــر القديـــس يوســـف الســـاعة الواحـــدة وأربعيـــن دقيقة 
ظهـــًرا وبـــه كنيســـة العـــذراء وهـــي أهـــم كنيســـة بالديـــر وبهـــا جســـد القديـــس 

يوســـف من روســـيا.

وبالديـــر أربعـــة كنائـــس )العذراء – القديس يوســـف – القديس بطرس 
– القديـــس بولـــس(، ويوجـــد بالديـــــــــــر متحـــــــــــــف أثــــــــــــري وبــــــــــه أناجيــــــــــــل 

وأيقونـــات األثرية.

يوم األربعاء الموافق 2017/6/21م:

زيـــارة الكريمليـــن حيـــث يوجـــد بـــه أضخـــم تمثـــال لإلمبراطـــور دانيـــال 
فاديميـــر، وبـــه مدفـــع ضخـــم يســـمونه مدفـــع القيصـــر، وجـــرس ضخـــم.

تأسســـت موســـكو في القرن الثاني عشـــر، وبالمكان 11 كنيســـة، وقد 
تأسســـت الكنائـــس بالمـــكان فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر، وكان القيصـــر يقيـــم 
بالمكان. ويوجد بالكريملين كنيسة مخصصة إلقامة القياصرة والبطاركة، 
وأخـــرى ليصلـــي بهـــا القياصـــرة، وأخرى ُيدَفنون بهـــا، وقد تم إعادة كل هذه 
الكنائس للكنيســـــــة الروسيــــــــة 
منذ 25 سنة تقريًبا. ويوجــــــــد 
كنيســـة باســـم العـــــــــذراء مريـــم 
)النياحـــة( تـــم إعـــادة بناؤهــــــــا 
ســـنة 1974 ومدفون بها كل 
البطاركـــة الذيـــن تنيحـــوا قبـــل 

عـــام 1917.

الكنيســـة الثانيـــة: كانـــت 
مخصصـــة لدفـــن القياصــــــــرة 
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حتـــى القـــرن الــــ14 ومدفـــون بهـــا 54 قيصـــًرا مـــن قياصـــرة روســـيا، وأيًضا 
كان يزورهـــا القياصـــرة قبـــل المعـــارك وبعـــد تنصيبهـــم.

الكنيســـة الثالثـــة: مخصصـــة لعائلـــة القيصـــر وبها متحـــف لأليقونات 
وركن ألجســـاد القديســـين ومن ضمنهم القديس مارمرقس الرســـول، وحامل 

األيقونـــات بـــه جزء يخص صورة شـــفيع القيصر.

لقـــاء مـــع المطران إيالريـــون مديـــــــــــر العالقـــــــــــات الخارجيـــــــــــة 
بالكنيســـة الروســـية

رحـــب المطـــران بوفـــد الكنيســـة القبطيـــة وأشـــار فـــي كلمته فـــي كلمته 
إلـــى زيـــارة مثلـــث الرحمـــات البابا شـــنوده الثالـــث عـــام 1988 لاحتفال 
بعمـــاد روســـيا، ومـــن بعدهـــا توالـــت اللقاءات بين رؤســـاء الكنيســـتين. كما 
أشـــار إلـــى أهميـــة التاقـــي علـــى الصعيـــد الرهبانـــي، وأضـــاف أن عـــدد 
األديـــرة فـــي روســـيا نمـــا نمـــًوا عظيًما مـــن 20 ديًرا وقت زيارة البابا شـــنوده 
إلـــى أكثـــر مـــن 900 ديـــر اآلن عامـــرة بالرهبـــان والراهبـــات، فضـــًا عـــن 

افتتـــاح 30 ألف كنيســـة.

كما أكد نيافته على أن الرهبنة الروسية كمثيلتها المصرية قائمة على 
تعاليـــم آبـــاء الرهبنة، القديس األنبا أنطونيـــوس، والقديس األنبا مكاريوس، 
والقديس األنبــــــــا باخوميـــــــــوس، وأنهم يقرءونهــــا علــــى المنجليـــــــــــات وفــــــــــي 

قالي الرهبــــان.

وأشـــــــــــــاد نيافتــــــــه 
بقوة أبنـــــــاء الكنيســــــــــة 
القبطيـــة فـــي مواجهـــة 
قوى العنف واإلرهــاب 
فـــــــــي هـــــــــــذه األيــــــــــام، 
وتمنى للوفد القبطـــــــي 
مـــــــــن  مباركــــــــة  زيـــارة 
أجـــل دعـــم العاقـــات 

بيـــن الكنيســـتين.

نيافـــــــــــة  كلمــــــــــــــة 
الحبر الجليــل األنبـــــا 
دانيال أســـقف ورئيس 
ديـــــــــــر األنبــــــــــــا بـــــــــــوال 

بالبحـــر األحمـــر والمســـئول عـــن لجنـــة الرهبنة.

حمـــل نيافتـــه ســـام قداســـة البابـــا المعظم األنبا تواضـــروس الثاني 
والمجمـــع المقـــدس لكنيســـتنا وشـــعبنا القبطـــي للكنيســـة الروســـية، وأشـــاد 
نيافتـــه بالمجهـــودات التـــي تبذلها الكنيســـة الروســـية في ســـبيل الوحدة وهو 

مـــا يتفـــق مـــع مشـــيئة اهلل أن تكـــون الكنيســـة واحدة.

كمـــا أشـــار نيافتـــه إلـــى مـــا لمســـه الوفـــد مـــن محبة الشـــعب الروســـي 
لكنيســـته ورؤســـائه وهـــو مـــا يـــدل علـــى روحانيـــة رعاتـــه.

مـــن  مـــرت بعصـــور طويلـــة  القبطيـــة  الكنيســـة  نيافتـــه أن  وأوضـــح 
االضطهـــاد وقدمـــت ماييـــن مـــن الشـــهداء والشـــهيدات، كمـــا تكلـــم نيافتـــه 
عـــن الرهبنـــة القبطيـــة التـــي قدمـــت قديســـين مثل األنبـــا أنطونيـــوس واألنبا 
مكاريـــوس واألنبـــا باخوميوس، وأن الرهبان المصريين وصلوا إلى درجات 
عاليـــة مـــن القداســـة، وعاشـــوا الصـــاة الدائمـــة والوجـــود مـــع اهلل، وأعـــرب 
نيافته عن فرح الوفد القبطي بالزيــــــــــارة وتمنـــــــــــى أن تتوالــــــــــــى الزيـــــــــــــارات 

الكنيســـتين. بين 

يوم الخميس الموافق 2017/6/22م:

زيارة دير تيخنون )دخول السيد المسيح إلى الهيكل(

رئيس الدير: األرشمندريت كيفن

الوكيل: األب بول

عدد الرهبان: حوالي 30

النظـــام اليومـــي: يبـــدأ في الســـاعة 6:45 صباًحـــا بالتســـبحة يعقبها 
القداس اإللهي حتى العاشـــرة صباًحا، وُيســـمح بحضور العلمانيين. يتميز 
الرهبـــان فـــي هذا الدير بالنســـك الشـــديد والصـــوم لفترات طويلـــة والمواظبة 
علـــى صـــاة يســـوع. يوجـــد بالدير كليـــة إكليريكية يدرس بهـــا حوالي 220 
طالًبـــا. أقـــدم كنيســـة بالديـــر على اســـم الســـيدة العـــذراء فاديميرا وترجــــــــــع 

لعام 1495.

نقـــل نيافـــة األنبـــا دانيـــال تحيـــات قداســـة البابـــا األنبـــا تواضروس 
الثانـــي والمجمـــع المقـــدس والشـــعب القبطـــي، وتحـــدث نيافتـــه عـــن أهمية 
الســـعي فـــي طريـــق الوحـــدة بيـــن الكنائـــس، وكونهـــا ســـبًبا لفـــرح الشـــعب 
المسيحي وعامة على تبعيــــــــــــــة المسيــــــــــــــح »ِبهـــــــــــَذا َيْعـــــــــــــِرُف اْلَجِميــــــــــُع 

َأنَُّكـــْم َتَاِميـــِذي«.

ثـــم زيـــارة لديــــــــــر 
دونســـكـــــــــي وكــــــــــــــــــان 
فـــــــي استقبالنــــــــا األب 

بارامون. األســـقف 

الديــــــــــر تأســـــــس 
ســـنة 1698 وعـــــــــــدد 
رهبانـــــــــــه 25 راهبـــًـــا، 
الدير علــــــــــى اســــــــــــــــم 
العـــذراء مريـــم وتـــــــــــــم 
فـــــــي  أيقونتهـــا  عمـــل 
القـــــــــرن الـ16 أو مــــــــا 
تعـــرف باســـــــم أيقونـــة 
دونسكــــــي،  العــــــــــذراء 
وأيقونــــــــــــة بالكنيســــــــــة للقديســـة حنـــه، وأيقونـــة للقديـــس لعـــازر وقطعـــة من 
جســـده، وبجانبـــه أيقونـــة للقديـــس ســـرجيوس، وبجانبـــه كنيســـة العليقـــة من 
القـــرن 13، وبهـــا أيقونـــة لجبـــل ســـيناء وجبـــل حوريـــب وســـانت كاتريـــن، 
وأيقونـــة للقديـــس باخوميـــوس. الديـــر يحتـــوي علـــى دواليـــب بهـــا جماجـــم 
األمهـــات التـــي وجدوهـــا، وكنيســـة مدفـــون بهـــا البطريـــرك تيمـــون وخلـــف 
الكنيســـة مقابـــر، وُيصلـــى بهـــا األعيـــاد واآلحـــاد، وكنيســـة ثانيـــة هـــي أول 
كنيسة بالدير ُيصلى بها في األيام ويتم عمل الميرون بها كل سنتيـــــــــــن. 

وبالديـــــــــــــــر مقصـــــــــــــورة للقديــــــــــــــــس ســـاروفيم ساروفســـكي.

يوم الجمعة الموافق 2017/6/23م:

ذهـــب الوفـــد إلـــى مطار دوموديدفو وكان وداًعا حـــاًرا جًدا بين وفدي 
الكنيســـتين في قاعة كبار الزوار بقيادة المســـئول عن األديرة في الكنيســـة 
الروســـية األرثوذكســـية األرش بيشوب ثيؤغنوســـت ومجموعة من أساقفة 
األديـــرة. وقـــد غـــادر الوفـــد )رقـــم الرحلـــة أوس 606( إلى فيينا ثـــم القاهرة، 
ووصل الوفد الســـاعة الثالثة ظهًرا. وقد تقابل الوفد مع قداســـة البابا في 
يـــوم الثاثـــاء 27 يونيـــو الســـاعة الثانية عشـــرة ظهًرا، وقد قـــّدم الوفد تقريًرا 

لقداســـته عن هـــذه الرحلة المباركة.
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مؤتمـــًرا ألطفـــال المرحلـــة االبتدائيـــة مـــن أبنـــاء اإليبارشـــية، وقد صلى 
نيافـــة األنبـــا برنابا أســـقف اإليبارشـــية القداس اإللهي فـــي اليوم األخير 
للمؤتمــــــــــر بمشاركــــــــــــــة عــــــــــــــــدد مــــــــــــن اآلبــــــــــــاء الكهنــــــــــــة والرهبـــــــــــان 

الخدام باإليبارشـــية.
وفـــي الفتـــرة مـــن 19-22 مـــن يونيو، أقامت اإليبارشـــية مؤتمًرا 
لفتيان وفتيات المرحلة االعدادية من أبناء اإليبارشـــية، وقد اســـتضاف 
المؤتمـــر فـــي ثالـــث أيامـــه نيافـــة األنبا ويصا مطـــران البلينـــا الذي ألقى 
محاضـــرة وأجـــاب على أســـئلة الحضـــور. بينما اختتم أعمـــال المؤتمر 

يـــوم الخميـــس 22 يونيو 2017م نيافـــة األنبا برنابا.

تصفيات مهرجان الكرازة املرقسية بالسودان

أقيمـــت فـــي الفتـــرة مـــن 15-17 مـــن يونيـــو تصفيـــات مهرجـــان 
بإيبارشـــيتي الخرطـــوم، وعطبـــرة  لعـــام 2017م  المرقســـية  الكـــرازة 
فـــي مجـــاالت عديـــدة،  التســـابق  بالســـودان. حيـــث جـــرى  وأمدرمـــان 
لكترونيـــة ورياضيـــة، إلـــى جانـــب مســـابقات الفنون  دراســـية وثقافيـــة واإ
المختلفة: المســـرح والكورال والشـــعر والموســـيقى والفنون التشـــكيلية. 
كان وفـــد اللجنـــة المركزيـــة للمهرجـــان قـــد توجـــه إلـــى الســـودان قبـــل 
يـــوم مـــن بـــدء التصفيـــات للمشـــاركة فـــي متابعـــة التصفيـــات وتحكيـــم 
المســـابقات. وقد تابع صاحبا النيافة: األنبا صرابامون أســـقف عطبرة 
وأمدرمـــان، واألنبـــا إيليا أســـقف الخرطـــوم، فعاليات المهرجـــان الذي 

يحمـــل هـــذا العـــام عنـــوان »اَلِحـــْظ َنْفَســـَك َوالتَّْعِليـــَم« )1تـــي4: 16(.

لقاء شباب وشابات املرحلة اثلانوية 
بإيبارشية مطاي

ُأقيـــم يـــوم الجمعـــة 12 مايـــو 2017م، بمدينة مطاي، لقاء شـــباب 
وشابات المرحلة النهائية من التعليم الثانوي )الثانوية العامة( والتعليم 
الفنـــي، بحضـــور نيافـــة األنبـــا جورجيوس أســـقف مطـــاي، و750 من 

الشـــباب والشـــابات، وبعض اآلباء  من كهنة اإليبارشـــية.

اآلباء املطارنة واألساقفة يهنئون 
مسئويل املحافظات بالعيد

هـــذا وقـــد قـــام العديـــد مـــن اآلباء المطارنة واألســـاقفة فـــي مختلف 
أحيـــاء القاهـــرة وســـائر اإليبارشـــيات فـــي الجمهوريـــة بتقديـــم التهنئـــة 
للســـادة المحافظيـــن والمســـئولين المحلييـــن فـــي المحافظـــات واألحيـــاء 
المختلفـــة، هـــذا باإلضافـــة لآلباء األســـاقفة العموم بالقاهـــرة الذين قاموا 

بتهنئـــة الســـادة رؤســـاء ومســـئولي األحيـــاء بمناســـبة عيـــد الفطر.

نيافة األنبا بيشوي يف اجتماع 
جلنة اإليمان وانلظام بمجلس الكنائس العاليم

ُعِقـــد اجتمـــاع لجنـــة اإليمـــان والنظام بمجلس الكنائـــس العالمي ي 
الفتـــرة 15-22 يونيـــو 2017م، فـــي جوهانســـبرج بجنـــوب أفريفيـــا، 
وقـــد مثّـــل كنيســـتنا فـــي هـــذه اللجنة نيافة األنبا بيشـــوي مطـــران دمياط 
وكفـــر الشـــيخ والبـــراري. وعلـــى هامـــش االجتمـــاع قـــام نيافتـــه بزيـــارة 
ديـــر مـــار مرقـــس واألنبـــا صموئيـــل المعتـــرف القبطـــي األرثوذكســـي 
فـــي جوهانســـبرج يـــوم الجمعـــة 23 يونيـــو، بدعـــوة مـــن نيافـــة األنبـــا 
أنطونيـــوس مرقـــس األســـقف العـــام لشـــئون أفريفيـــا ورئيـــس الديـــر، 

حيـــث التقـــى نيافتـــه باألبـــاء الرهبـــان.

حريق بدير القديسة دميانة الرباري
شـــب صبـــاح يـــوم األربعـــاء 14 يونيـــو 2017م، حريـــق بديـــر 
القديســـة دميانـــة ببـــراري بلقـــاس بالكنيســـة الخاصـــة بالراهبـــات، ممـــا 
أســـفر عـــن تدميـــر كبيـــر بالمبنـــى ومحتوياتـــه. هـــذا وقد حفظـــت العناية 
اإللهية جميع المتواجدين بالدير فلم ُيَصب أيُّ منهم بأذى. كان أهالي 
قريـــة دميانـــة قـــد هرعـــوا إلـــى الديـــر فـــور انـــدالع الحريـــق وشـــاركوا 
العامليـــن بالديـــر فـــي إخمـــاده. وتجـــري النيابـــة العامـــة تحقيقاتهـــا حالًيـــا 

للوقـــوف علـــى ســـبب انـــدالع الحريق.

مؤتمر للطفولة بإيبارشية تورينو وروما

أقامـــت إيبارشـــية تورينو وروما مؤتمـــرات للطفولة تحت عنوان 
»الحـــظ نفســـك والتعليـــم«. حيـــث ُأقيـــم فـــي الفتـــرة 12-15 مـــن يونيو 

9



جملة الكرازة - 30 يونيو 2017

َما َهو اإلخـــالص؟
اإلخــــــــاص يعنـــــــــــي 

أنـــك عندمـــا تحـــب شـــخًصا فتثبـــت فـــي محبتـــه.
فمحبتك ال تتغير وال تتبدل وال تضيع مهما 

حدث.. وتدافع عنه )ليس في مسائل الخطأ(، 
وتحتمل من أجله. وال تخونه في يوم من األيام. 

هذا هو اإلخاص..
صديـــــــــــق  إخـــاص  مثـــل  مثـــًا:  اإلخـــاص 
لصديقـــه. مـــن أحســـن األمثلـــة التـــي أمامي إخاص 
فمـــن  داود.  لصديقـــه  الملـــك  شـــاول  بـــن  يوناثـــان 
إخـــاص يوناثـــان خلع جبته ودرعه ومابســـه كأمير 
وأعطاهـــا لـــداود، وكان يعـــرف أن شـــاول أبـــاه يريـــد 

يقتـــل داود.. أن 
فقـــال يوناثـــان ألبيه شـــاول لماذا تريـــد أن تقتل 
داود؟ ماذا فعل لكي تقتله؟! فما كان من شـــاول إال 
أن شـــتم ابنـــه يوناثـــان وعّنفـــه. وعلى الرغـــم من ذلك 
فـــإن يوناثـــان كلما علـــم بموعد محاولة يدبرها شـــاول 
لكـــي يقتـــل داود، كان يخبر داود صديقه بميعاد تلك 

المحاولـــة لكـــي ُينّجيه من يد شـــاول الملك.
فـــي  ســـمعتها  التـــي  العجيبـــة  القصـــص  مـــن 
أخـــاق بعـــض العـــرب: إن شـــخًصا كان محكوًمـــا 
عليـــه باإلعـــدام، ولكنـــه كان يحتـــاج قبـــل اإلعدام أن 
يـــزور عائلتـــه، أي يحتـــاج لحوالي 24 ســـاعة ويعود 
بعدهـــا، فضمنـــه أحـــد أصدقائه وقال لهـــم إن لم يأِت 
فإننـــي أمـــوت بـــداًل عنـــه. وفعًا بعد 24 ســـاعة أتت 
بمنتهـــى  يجـــري  حصاًنـــا  فوجـــدوا  اإلعـــدام،  ســـاعة 
القـــوة يأتـــي من بعيـــد، فإذا بالشـــخص المحكوم عليه 
باإلعـــدام يأتـــي بســـرعة لكـــي ُيعـــدم وينقـــذ صديقـــه 
الـــذي ضمنـــه. حتى أن الحاكم شـــعر كيف أن هذين 
فتعجـــب  لبعـــض،  بعضهمـــا  يخلصـــان  الشـــخصين 

باإلفراج. وأمـــر 
إخالص األقرَباء:

+ مـــن األمثلـــة البارزة أبونا إبراهيم كان اســـمه 
وقتهـــا أبـــرام، ومعـــروف أن لـــوط هـــو ابـــن أخيه، وقد 
اختلـــف معـــه من أجـــل األراضي الُمعشـــبة، وانفصل 
لـــوط وبحـــث عن أرض ُمعشـــبة هي ســـادوم، وســـكن 
ضـــد  ملـــوك  محاربـــات  وقـــت  وفـــي  ســـادوم،  فـــي 
بعضهـــم البعـــض، ُســـبي لوط مع أهل ســـادوم فيقول 
الكتاب »َفَلمَّا َســـِمَع َأْبَراُم، َأنَّ َأَخاُه ُســـِبَي َجرَّ ِغْلَماَنُه 
ِنيـــَن، ِوْلـــَداَن َبْيِتـــِه، ثَـــَاَث ِمَئٍة َوَثَماِنَيَة َعَشـــَر،  اْلُمَتَمرِّ
َوَتِبَعهُـــْم ِإَلـــى َداَن. َواْنَقَســـَم َعَلْيِهـــْم َلْيـــًا ُهـــَو َوَعِبيـــُدُه 
ـــَرُهْم.... َواْســـَتْرَجَع ُكلَّ اأَلْمَاِك، َواْســـَتْرَجَع ُلوطًا  َفَكسَّ
ـــْعَب«  َوالشَّ َأْيًضـــا  َوالنَِّســـاَء  َوَأْمَاَكـــُه،  َأْيًضـــا  َأَخـــاُه 

)تـــك16-14:14(.
لـــم يقـــل إن هـــذا الرجل قد ضـــاع، وقد تركني، 
ال! لمـــا علـــم أبـــرام أن أخـــاه لوًطـــا قـــد ُســـبي جمـــع 

رجالـــه المتمرنيـــن وأنقـــّض عليهـــم وأنقـــذه أخـــاه.
+ مـــن ضمـــن األمثلة أيًضـــا كان يوجد أخوان 
ُوزِّعـــت عليهمـــا الغنائـــم واألمـــوال أو الميـــراث بعـــدد 
األكيـــاس بالتســـاوي بينهمـــا، كان أحدهمـــا متزوًجـــا، 
واآلخـــر أعـــزب، فقـــال األعـــزب فـــي نفســـه: إن أخي 
هـــذا متـــزوج ولـــه زوجـــة وأوالد، وعليـــه مصروفـــات 
ألخيـــه  وأعطـــى  نصيبـــه  مـــن  كيًســـا  فأخـــذ  كثيـــرة، 
المتـــزوج.. والمتـــزوج قـــال فـــي نفســـه: أخـــي األعزب 
ليـــس لديـــه مـــن يعتنـــي بـــه، فأخـــذ كيًســـا مـــن نصيبه 
وأعطـــاه ألخيـــه األعـــزب، وفـــي اليـــوم التالـــي وجـــدا 
عـــدد األكيـــاس كمـــا هي. وفـــي يوم من األيـــام تاقيا 
مـــع بعضهمـــا البعـــض، وكل منهما يحمل كيًســـا في 

منطقتـــه، وتقـــول بعـــض األســـاطير إنـــه فـــي منطقـــة 
التاقـــي ُبِنـــي الهيـــكل )مجـــرد أســـطورة(.

اإلخالص بالنسَبة لألب واألم:
+ ُيقـــال إنـــه فـــي إحـــدى المـــرات أتـــت حملـــة 
لتغـــزو مدينـــة مـــن المـــدن، وكان قائـــد الحملة يعرف 
شـــابين قـــد فعـــا معـــه جميـــًا منـــذ زمن، فقـــال لهما: 
قبـــل أن ندخـــل المدينـــة ونكتســـحها كلها، ســـأعطيكم 
فرصـــة ســـاعة واحدة لتأخذ أثمن مـــا عندكما، وأغلى 
الشـــابان  هـــذان  فدخـــل  بـــه.  وتهربـــا  عندكمـــا،  مـــا 
منزلهمـــا أحدهمـــا حمـــل أبـــاه، والثانـــي حمـــل أمـــه، 
وخرجـــا بهمـــا، ألنهمـــا كانا أثمن ما لهما في المدينة، 

وخرجـــا مـــن المدينة.
+ مـــن ضمـــن األحـــداث فـــي الكتـــاب المقـــدس 

إخـــاص يوســـف الصديـــق ألبيـــه يعقوب.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن إخوتـــه لـــم يعرفـــوه مـــن 
منظـــره ومابســـه وهيبتـــه، فعمـــل لهـــم حيلـــة حتى أن 
أخاهـــم بنياميـــن ال يعـــود معهـــم. فيهـــوذا أخـــوه بـــن 
يعقـــوب مـــن إخاصـــه ألبيـــه قـــال ليوســـف )وهـــو ال 
يعلـــم أنـــه أخـــوه يوســـف(: يـــا ســـيدي لـــو لم يعـــد هذا 
الولـــد ألبيـــه فســـوف يمـــوت أبـــي، وبكى وســـجد عند 
قدميه، وقال ليوســـف: خذني عبًدا لك طوال األيام، 
ولكـــن بنياميـــن الصغيـــر يعـــود ألبيـــه وظـــل يبكـــي. 
خاص  لدرجـــة أن يوســـف لـــم يحتمـــل هذا البـــكاء، واإ
يهـــوذا ألبيـــه، فصـــرف كل الناس مـــن حوله، وصرخ 
يوســـف بصـــوت عظيم وبكى وقـــال لهم بالعبرانية أنا 
أخوكـــم يوســـف الـــذي بعتمـــوه مـــن قبـــل.. أحـــيٌّ أبـــي 
بعـــد؟!.. ولمـــا علـــم أن أبـــاه مـــازال علـــى قيـــد الحيـــاة 
فأرســـل لـــه مركبـــات خيـــرات وأشـــياء كثيـــرة، وقال له 
لـــم يمـــر ســـوى عاميـــن مـــن المجاعـــة وباقـــي خمـــس 
ســـنوات، فتعـــاَل إلـــّي فـــي أرض مصـــر وأنـــا أســـكنك 
في أرض جاســـان منطقة غنية، وأعولك أنت وبنيك 
طـــوال فتـــرة المجاعـــة، وفعـــًا أتى يعقوب، وأســـكنهم 
يوســـف وبـــدأ يعولهـــم، ومـــن إخاصـــه ألبيـــه أيًضـــا 
قّدمـــه إلـــى فرعـــون، ويعقـــوب بـــارك فرعـــون. وصنع 

يوســـف خيـــًرا مـــع إخوته.
+ مـــن اإلخـــاص لألبويـــن أيًضـــا إســـحق بـــن 
أبينـــا إبراهيـــم، الـــذي َقِبـــل أن يأخـــذه أبوه لكـــي يقدمه 

محرقـــة وهـــو مخلـــص له.
نوع آخر من اإلخاص هو:

إخالص العبيد لَسادتهم:
أحســـن مثـــل لعـــازر الدمشـــقي الـــذي اســـتأمنه 
أبونا إبراهيم ليذهب ويختار زوجة البنه إســـحق من 
بيـــن أقاربـــه، وفعـــًا كان أميًنـــا جـــًدا فـــي اختيار هذه 

الزوجـــة، وهـــي رفقـــة أخت البـــان )تك24(.
إخالص الزوجة لزوجها:

مـــن األمثلـــة الجميلـــة فـــي الكتـــاب المقـــدس: 
نابـــال. أبيجايـــل زوجـــة 

عندما طلب داود من نابال أن يقدم له طعاًما 
فـــي أوقـــات جـــّز الغنم وكان داود هو الذي يحرســـهم 
فـــي ذلـــك الوقـــت، فلـــم يقدم نابـــال شـــيًئا، فحلف داود 
وقـــال »هَكـــَذا َيْصَنـــُع اهلُل أَلْعـــَداِء َداُوَد َوهَكـــَذا َيِزيـــُد، 
َبـــاِح َباِئًا  ِإْن َأْبَقْيـــُت ِمـــْن ُكلِّ َمـــا َلـــُه ِإَلـــى َضـــْوِء الصَّ
ِبَحاِئـــٍط« )1صـــم22:25(. فعندمـــا ســـمعت أبيجابل 
أن داود سوف يقتل زوجها، ذهبت بسرعة إلى داود 
وقّدمـــت كميـــات كبيـــرة جـــًدا مـــن الغـــذاء لـــه ولجنوده 
الذيـــن معـــه، وهـــي تعـــرف أن زوجهـــا قـــاٍس ورديء، 
وأنـــه ســـوف يموت بســـبب هـــذه القســـوة، وعلى الرغم 
من ذلك أســـرعت إلى داود وســـقطت أمامه لكي تنقذ 

زوجهـــا، وقالـــت لـــداود ربنـــا ســـوف يجعلك ملـــًكا بعد 
هـــذه األيـــام لئـــا يتعبك ضميرك بعد ذلك إن انتقمت 
لنفســـك، وتكـــون عثرة لـــك. فُأعِجب داود بذكائها ولم 

يفعل شـــًرا بزوجها.
+ أيًضـــا الزوجـــة التـــي يتوفى زوجهـــا وهي ما 
زالـــت شـــابة صغيـــرة، فـــا تتـــزوج مـــن بعـــده، وتكون 
مخلصـــة ألوالدهـــا لكـــي تتفرغ لتربيتهـــم، وعلى الرغم 
مـــن أنهـــا شـــابة صغيـــرة، ولكـــن إخاصهـــا ألوالدهـــا 

يجعلهـــا ترفـــض الـــزواج وتخـــدم األطفال.
اإلخالص ِمن أجل الشعب كله:

+ مثل أســـتير التي صامت، وجعلت الشـــعب 
كله يصوم، وخاطرت بنفســـها وذهبت للملك وأنقذت 

الشعب )أستير 5،4(.
+ إخالص التالميذ لرب المجد:

في نشر رسالته بعد القيامة.
+ اإلخالص من أجل الوطن:

مثل الجندي الذي يقّدم نفسه ويفدي وطنه.
الخَيانة:

الخيانـــة هـــي أن شـــخًصا يكـــون موثوًقـــا بـــه، 
ينقلـــب للعكـــس ويضـــّر مـــن وثـــق بـــه.

داود  أبـــاه  خـــان  أبشـــالوم  األمثلـــة:  هـــذه  مـــن 
وكـــّون جيًشـــا ضـــده واغتصـــب نســـاء داود، وفعـــًا 
وقـــف ضـــد أبيـــه داود الملـــك والنبـــي حتـــى أن داود 

خـــرج مـــن مســـكنه حافًيـــا ومتعًبـــا.
+ أيًضا أخيتوفل الذي كان أكبر مشـــير لداود 
ومخلًصـــا لـــه، انقلـــب هـــو اآلخر علـــى داود، وأنضم 
إلـــى أبشـــالوم وخان داود، حتـــى أن داود كان يصرخ 
إلـــى اهلل ويقـــول لـــه »َحمِّْق َيـــا َربُّ َمُشـــوَرَة َأِخيُتوَفَل« 
)2صـــم31:15( ألن أخيتوفـــل كان يمكن أن ُيعطي 

أبشـــالوم مشـــورة تقتل داود وكل من معه.
خيانة األزواج:

أقول لكم كلمتين باللغة اإلنجليزية.
Fornication الزنا باللغة اإلنجليزية يسمى

يســـمونها  الزوجـــة  أو  الـــزوج  خيانـــة  ولكـــن 
التينيـــة.  أصلهـــا   Adultery وكلمـــة   .Adultery
Ad بمعنـــى إلـــى )to(. وulter بمعنـــى لآلخر. أي 

إعطـــاء النفـــس إلـــى آخـــر.
جســـدها  عطـــاء  واإ جســـدها  تملـــك  ال  فالمـــرأة 

زوجيـــة. خيانـــة  يســـمى  هـــذا  آلخـــر 
والرجـــل ال يملـــك جســـده بـــل للمـــرأة، فإعطـــاء 

جســـده آلخـــر هـــذا يســـمى خيانـــة زوجيـــة.
 Giving oneself to بالضبـــط  فترجمتهـــا 

another أي يعطـــي ذاتـــه آلخـــر.
+ ولذلـــك كلمـــة adultery اســـتخدمت أيًضـــا 
فـــي الخيانـــة نحو ربنا فقيل »زنت أورشـــليم« »وزنت 

يهـــوذا« أي أعطـــت نفســـها إلله آخر.
فأصبـــح كـــون أن اإلنســـان يعطي نفســـه آلخر 

غيـــر ربنـــا، فهذه خطية زنـــا روحي.
فبداًل من أن تعبد اهلل تعطي نفســـك للشـــيطان 
وتســـير وراءه، فتكـــون مشـــيت وراء آخـــر، أو مقابلـــة 

إحســـانات اهلل بالجحود.
+ وأعظـــم خيانـــة عرفهـــا التاريـــخ خيانـــة يهوذا 
لـــرب المجـــد لذلـــك قيـــل عنـــه إنـــه »اْبـــُن اْلَهـــَاِك« 
)12:17(. وقيـــل أيًضـــا »َكاَن َخْيـــًرا ِلذِلـــَك الرَُّجـــِل 

َلـــْو َلـــْم ُيوَلْد«. 
فـــي إخـــالص آلبائنـــا  نعيـــش  ليتنـــا دائًمـــا 

ولشـــعبنا... ولمجتمعنـــا  ولعائاتنـــا 

مجلة الكرازة 12 أغسطس 2011 - العددان 10-9

10



جملة الكرازة - 30 يونيو 2017

عظة األربعاء 12 يونيو 2017م من كنيسة رئيس المائكة ميخائيل في بيت الكرمة بكنج مريوط

التشجيع فضيلة ساميـــــة، قد تكــــــون موجــــــودة 
في بعض البشر، بينما ال يعـــــــرف عنهـــــــا البعـــــض 
أي شيء. بعض البــــــشر تلتقـــــــــط عيونهــــــــم تلتقــــــط 
األشياءالجيدة ويشّجعـــــون أو حتى لو لم تكن كاملة، 
والبعض مهما رأى من أمور جيدة ال يشجع! موضوع 
التشجيع موضوع نفسي. اإلنســـــــان بصفة عامة له 
مجموعة من االحتياجات: احتياجات جسدية مثل 
األكل أو الشرب أو النوم... واحتياجات نفسية مثل 
الحب والتقدير والحرية واألمان والتشجيع؛ كل هذه 
احتياجات  أيًضا  وله  لإلنسان.  نفسية  احتياجات 
عقلية أن يعرف ويتعلم... وأيًضا احتياجات روحية، 
يحتاج إلى اهلل الخالق أو ما تسميه كتب الفلسفة 
»الُمطَلق«، ويحتاج أيًضا إلى من يغفر له خطيته، 
لى الجانب اآلخر من الحياة  ويحتاج إلى الحياة واإ
أو ما نسميه »الخلود« أو »الحياة األبدية«. لكن 
من أهم االحتياجات االنسانية والبشرية طول عمر 
التشجيع  أن  يظن  البعض  التشجيع.  هو  اإلنسان 
هو للصغار فقط، لكن مهما كبر اإلنسان يحتاج 
للتشجيع! الزوج يحتاج أن يشجع زوجته، والزوجة 
يشجعا  أن  يحتاجان  وكاهما  زوجها،  تشجع  أن 
أوالدهما. هكذا أيًضا في الخدمة في الكنيسة، وفي 
الدراسة، وفي الرياضة، وفي المجتمع بصفة عامة. 
»شجعوا صغار النفوس«، وأول سؤال يتبادر 
للذهن هو: من هم صغار النفوس؟ وسأكلمكم عن 

سبعة أنواع من صغار النفوس... 
1( صغار السن: األطفال الصغار يحتاجون 
التشجيع حتى على األشياء البسيطة، بل أن حاجتهم 
للتشجيع تساوي احتياجهم للطعام والشراب! فمثلما 
بمابسهم  وتهتمون  وتسقونهم  أوالدكم  تطعمون 

وبصحتهم، هكذا يجب أن تهتموا بتشجيعهم. 
2( صغار المكانة: ويسميهم علماء االجتماع 
»الذين با صـــــــــــوت« أو »الُمهمَّشيــــــــن«. وأحيانا 
يقولون عنهم »الذين يعيشون على حافــــــــة الحياة« 
تعبيـــــــــــر  المتحـــــــــدة( وهـــــــــــو  ُيكَتب في األمم  )كما 

صعب للغاية.
3( صغار القامة النفسية: وهؤالء تجدونهم 
مفرطي  والمخاصمة،  والغضب  االمتعاض  كثيري 
الحساسية، أبسط كلمة تتعبهم وتضايقهم، هم الذين 

نقول عنهم أن نفوسهم هّشة.
4( صغار القامة الجسدية: وليس المقصود 
قصيري القامة، ولكن من صحتهم الجسدية ليست 
هو  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  مثل  تمامها،  في 
إنسان له مشاعر، لكن قامته الجسدية فيها شكل 
من أشكال القصور أو شكل من أشكال الصغر. 

إيمانه ضعيف،  من  أي  الروح:  صغار   )5
يتناسى كثيًرا أن اهلل هو الذي يدّبر هذه الحياة وهو 
ضابط  هو  اهلل  أن  كثيًرا  وينسى  الكون،  صاحب 
الكل، وعند أي موقف أو أّية مشكلة تهتز نفسه، 

وقد يصل هذا االهتزاز النفسي إلى حد ترك اهلل!
6( صغــــــــار العزيمــــــة: أو ما يسّميه العامة 
اإلنسان  النوع  هذا  تحت  ويندرج  الحيلة«،  »قليل 
الواقع في الخطية وال يقدر أن يقوم. صغار العزيمة 
لهم  لهذا نصلي  نشجعهم،  أن  باستمرار  يحتاجون 
قائلين: » الساقطون أقمهم، والقيام ثبتهم«. اإلنسان 
الخاطئ ال يحتاج أن ُيدان، بل أن ندعوه ونشجع 
على التوبة، مثلما قال إشعياء النبي: »يده ممدودة« 
نبوة  وهي   )4:10 21،17،12:9؛  )إش25:5؛ 
عن الصليب، حيث امتدت يدا المسيح وما زالت 

ممدودة على الصليب لتقيم كل الساقطين.
7( صغار اإلمكانيات: ليس لديهم أّية إمكانيات 

مادية أو عقلية أو نفسية أو علمية معندوش. 

صغار النفوس موجودون في كل مجتمع، بل 
قد يكون يعضهم يعيش معك مثل زوج أو زوجة أو 
ابن أو أخ... لذا يجب على من يحيون قريًبا من 
صغار النفوس أن يعيشوا الوصية »شجعوا صغار 

النفوس«؛ ولكن كيف؟
هذه  انظـــــــروا  باللســــــــان:  التشجيـــــع  أواًل 
اللِّساِن«  َيِد  في  والحياُة  »الموُت  الجميلة  اآلية 
)أم21:18(. الحظوا التعبير »يد اللسان«، اللسان 
ليست له أيدي أو أرجل، ولكن معنى اآلية أن كلمة 
قد ترفع بها آخر إلى فوق، وكلمة أخرى قد تحطم 
بها اإلنسان وقد تقتله. تعالوا نتذكر نحميا حين كان 
في السبي وسمع األخبار أن بلده أسوارها مهدومة 
يجمع  نحميا  ابتدأ  فحين  بالنار،  محروقة  وأبوابها 
التعبير  هذا  قال  البناء،  في  وشرعوا  الشعب  بقية 
َنكوُن  وال  أوُرَشليَم  سوَر  فَنبنَي  »َهُلمَّ  المشّجع: 
في  التشجيع  نبرة  الحظ  )نح17:2(،  عاًرا«  َبعُد 
كامه، هلم لنبني السور ألن السور المهدوم عاٌر 
علينا، بما أن أورشليم مدينتي ووطني، فا يجب 
إلَه  أن تكون عاًرا، ثم يقول العبارة الجميلة: »إنَّ 
السماِء ُيعطينا النَّجاَح، وَنحُن َعبيُدُه َنقوُم وَنبني« 
)نح20:2(، هناك موسيقى في اآلية! إله السماء 
أواًل،  النجاح  النجاح،  يعطينا  أن  فوق  من  ابتدأ 

ونحن عبيده نقوم ونبني. 
مثال آخر هو موسى النبي الذي كان »ثَقيَل 
لكي  اهلل  دعاه  فحين  )خر10:4(،  واللِّساِن«  الَفِم 
َصَنَع  »َمْن  أن  ويذكره  يشجعه  بدأ   ، شعبه  يقود 
أو  أَصمَّ  أو  أخَرَس  َيصَنُع  َمْن  أو  فًما؟  لإلنساِن 
واستمر  ؟«،  الرَّبُّ أنا  هو  أما  أعَمى؟  أو  َبصيًرا 
يشجعه »فاآلَن اذَهْب وأنا أكوُن مع فِمَك وُأَعلُِّمَك 
االعتذار،  في  موسى  استمر  ولما  بِه«.  تَتكلَُّم  ما 
ووضع  هارون  معه  أرسل  أن  باألكثا  اهلل  شجعه 

الكلمات في فمه ليتكلم بالنيابة عن موسى. 
قيل عن السيد المسيح إنه: »َقَصَبًة َمرضوَضًة 
َنًة ال ُيطِفُئ« )مت20:12(،  ال َيقِصُف، وَفتيَلًة ُمَدخِّ
هكذا كان يشجع كل إنسان. إحدى صور التشجيع 
إليه  جاء  عندما  المسيح  السيد  صنعها  التي 
األطفال الصغار ليباركهم، وانتهرهم التاميذ، فمن 
ضمن العبارات التي قالها »ال تحَتِقروا أَحَد هؤالِء 
غاِر« )مت10:18( و»َدعوا األوالَد يأتوَن إَليَّ  الصِّ
السماواِت«  ملكوَت  هؤالِء  لِمثِل  ألنَّ  تمَنعوُهم  وال 
)مت14:19(. السيد المسيح كان يستخدم التشجيع 
في عاج الخطايا مثلما فعل عندما تقابل مع المرأة 

السامرية وقال لها »َحَسًنا ُقلِت...« )يو4(. 
في  اإليجابية  النقاط  تلتقط  أن  عينك  دّرب 
أو  الخدمة  أو  العمل  في  أي آخر؛ زميل  اآلخر، 
أي مجال. وهذا التدريب يحتاج لجهاد مع النفس، 
ألن اإلنسان بسبب الخطية صار دائًما يميل إلى 

الخطأ والسلبيات. 
هناك عشــــــــر نقـــــــــــاط تساعـــــــدك علـــــــــى 

تشجيع اآلخرين:
1( االبتسامــــــة: وهي زهيدة وبسيطة ومعك 
في كل وقت وسهلة، وأحياًنا يسمونها اللغة العالمية 
وروح  والبشاشة  االبتسامة  يفهمونها.  البشر  فكل 

الفرح هي الوسيلة األولى للتشجيع. 
2( كلمـــات المديـــــح: مثل أن ُيقال لشخــــــص 
»أنت شاطــــــــــر« أو »برافــــــــــو« أو كما نقول باللغـــــــــة 

القبطية نانيه nane وتعني 
حسن. المهـــــــم أن تقول أّية 

كلمــــة للمديـــــــح وأنـــــــت فرحان، واختــــــــر الكلمـــــــات 
الحلوة التي لها وقع على اآلخر.

3( عندما تكتب لشخص أّية عبارة صغيرة: 
أحياًنا بعض األطفال يقولون لي أنهم رسموا صورة، 
عليها.  أسماءهم  وأكتب  وامتدحهم  منهم  فآخذها 
أو  كتاب  له على  كتبت  لو  البالغ  الشخص  حتى 
صورة سيفرح. قديًما كان البابا شنوده يكتب بعض 
شخصًيا  وأنا  يوزعه،  ما  على  التشجيع  عبارات 
محتفظ بشيء أعطاه اي من 20 سنة وكتب عليه: 
الرب معك. كلمة صغيرة الكتابة مع ذكر االسم هي 
أحد وسائل التشجيع، ومهم جدا ذكر االسم، فاالسم 

أغلى شيء عند اإلنسان.
4( التصفيــــــــق: التصفيــــــــق يشجــــــع الكبار 
والصغار، ويعطي لإلنسان حماًسا، هو نـــــــوع من 
 big hands بيسمونه  وأحياًنا  المعنوي،  التشجيع 
)اليد الكبيرة(، كأنك تجعل يــــــــــدك تشتــــــــــرك فـــــــــــي 

فرحة التشجيع.
في  تفعلون  مثلما  التقــدير:  شهــــــادات   )5
الخدمة وتوزعزن شهادات موقعة من األب الكاهن 
في  المخدوم  الشتراك  كتقدير  األسقف،  األب  أو 
خدمة معينة أو كورس أو مسابقة. شهادة التقدير 

شيء فّعال، وأحد وسائل التشجيع القوية.
6( االحتضان والتقبيل: وهو خاص باآلباء 
واألمهات، فأن تحتضن ابنك أو ابنتم وتقبلهما، هذه 
إحد وسائل التشجيع القوية جًدا، ألنك مع التشجيع 

توّصل البنك أو انتك رسالة أنه مقبول عندك.
7( الهدايـــــــــا: لكن يجب أن تكـــــــون هديـــــــة 
مناسبة لإلنسان. تحكي قصة عن ملك زار إحدى 
يقدم  أت  التاميذ  من  المعلمة  وطلبت  المدارس، 
كل منهم هدية للملك، إحدى التلميذات كانت فقيرة 
وتحيرت فيما عسى أن تقدمه للملك، فأشارت عليها 
جدتها أن تكون آخر من يقدم له هدية، وأن تكون 
هديتها كوب ماء، فالملك سيكون متعًبا بعد تحية 
كوب  كان  وفعًا  هداياهم،  ةاستقبال  التاميذ  كل 

الماء هو الهدية المتميزة بين كل الهدايا. 
أو  مادية،  تكون  قد  والمكافأة  المكافأة:   )8
عينية مثل أن تشرك المخدومين في مسئولية معينة.

9( وجود ُمراِفق لإلنسان: عندما أرسل السيد 
لنا  ويقول  اثنين،  اثنين  أرسلهم  تاميذه،  المسيح 
الكتاب المقدس: »ِاثناِن َخيٌر ِمْن واِحٍد... ألنَُّه إْن 
وَقَع أَحُدُهما ُيقيُمُه َرفيُقُه« )جا10،9:4(. يقيمه أي 
البشر  يكون من  قد  بيده، والمرافق  يشجعه ويأخذ 

وقد يكون من السمائيين. 
10( التحدث عن إنسان في غيبته بإعجاب: 
من أساسيات التشجيع أن تمتح شخًصا كما ذكرنا، 
ولكن األرقى أن تمتدحه وهو غائب، فالكام البد 

سيصل الشخص المعني به. 
ختاًما: أحياًنا يحتاج اإلنسان أن يشجع نفسه! 
عليك  فيجب  النفوس،  أحد صغار  أنت  تكون  قد 
باليأس.  أن تحبطها وُتصاب  نفسك ال  أن تشجع 
بالرضا،  اإلنسان  إحساس  في  يسهم  التشجيع 
ومواجهة  بالنفس  الثقة  تتكون  أن  على  ويساعد 
الحياة. التشجيع أحد لوازم الحياة اإلنسانية الناجحة.
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إعالن من 
اللكية اإللكرييكية بالقاهرة

للدراســـة  قبـــول دفعـــة جديـــدة  الكليـــة عـــن  تعلـــن إدارة 
الجديـــــــــــد  الدراســــــــي  للعـــام  والمســـائي  النهـــاري  بالقســـمين 

2017-2018م
مواعيد تقديم طلبات االنضمام من السبت 2017/7/22 
حتـــى الخميـــس 2017/8/24 طبًقا للشـــروط المعلنة بالكلية، 
علـــى أن يكـــون اختبار المتقدمين يـــوم الثاثاء 2017/9/5م 
العاشـــرة صباًحـــا للقســـــــــــم النهــــــــــاري، والسادســـــــــــة مســــــــــــاًء 

المسائي. للقسم 
كمـــا تعلـــن إدارة الكليـــة عـــن قبـــول دفعـــة جديـــدة للتقـــدم 
للدراســـات العليـــا فـــي الفتـــرة مـــن 9/1 إلـــى 2017/9/30م 
لخريجـــي الكليـــة وفروعهـــا، طبًقـــا للشـــروط المعلنـــة بالكليـــة.

وكيا الكلية
القس بيشوي حلمي - القس باسيليوس صبحي

الراهب القمص بموا الرسياين
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األربعـــاء 21 يونيـــو 2017م، الراهب 
القمـــص بمـــوا الســـرياني، عـــن عمـــر يناهـــز 57 عاًمـــا، بعد 25 
عاًما قضاها في الرهبنة. وقد أقيمت صلوات تجنيزه في الرابعة 
مـــن مســـاء اليـــوم ذاتـــه بديـــره. ُوِلد فـــي 24 نوفمبـــر 1960م بحي 
شـــبرا بالقاهـــرة، وترهـــب بدير الســـريان فـــي 10 أبريل 1992م، 
وسيم قسًّا في 24 نوفمبر 2002م، وُرِسم قمًصا عام  2009م. 
خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـريان 

العامـــر، ولمجمـــع رهبان الديـــر وكل محبيه.

القمص أنطونيوس كحيل 
كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بفايد

إيبارشية اإلسماعيلية

 15 الخميـــس  يـــوم  صالحـــة،  بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
يونيـــو 2017م، القمـــص أنطونيوس كحيل كاهن كنيســـة الشـــهيد 
مارجرجـــس بفايـــد - إيبارشـــية اإلســـماعيلية. وقـــد أقيمـــت صـــاة 
الجنـــاز علـــى روحـــه الطاهـــرة يـــوم الجمعـــة 16 يونيـــو 2017م، 
بحضور نيافة األنبا ســـارافيم أســـقف اإليبارشـــية ومجمع كهنتها. 
أغســـطس  فـــي 24  كتهًمـــا  ســـيم  قـــد  أنطونيـــوس  القمـــص  وكان 
1979م. خالص تعازينا لنيافة األنبا سارافيم أسقف اإلسماعيلية، 
ولمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، ولشـــعب كنيســـته وألســـرته المباركـــة 

وكل محبيـــه.

املؤتمر اثلالث للخدمة 
باألمريكيتني وأسرتايلا

نجانـــد، ُعِقد  بحضـــور نيافـــة األنبـــا ديفيد أســـقف نيويـــورك ونيواإ
فـــي الفتـــرة مـــن 13 إلـــى 15 مـــن يونيـــو، المؤتمـــر الثالـــث للخدمـــة 
باألمريكيتيـــن وأســـتراليا. وقـــد شـــارك فـــي المؤتمر خمســـة وعشـــرون 
كاهًنا وأربعة من الشمامســـة المكرســـين. وناقش المؤتمر كيفية تعميق 
الهوية القبطية األرثوذكســـية، كما بحثوا األدوات الاهوتية والرعوية 

والعمليـــة المتاحـــة حالًيـــا للخدمـــة باألمريكيتين وأســـتراليا.

َيَمة )قرابنية( كنائس 
َ
لقاء ق

إيبارشية املنيا وأبو قرقاص

نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام للمنيـــا وأبو قرقـــاص في 
لقائـــه مـــع َقَيَمـــة )قرابنيـــة( كنائـــس اإليبارشـــية يـــوم الســـبت 17 يونيـــو 

2017م، بكنيســـة مارمرقـــس الرســـول - المطرانيـــة.

أول قداس بدير راهبات بغرب كندا

احتفلـــت إيبارشـــية ميسســـاجا وفانكوفر وغـــرب كندا يوم الخميس 
العـــذراء  الســـيدة  ديـــر  ومبنـــى  أرض  باســـتام  2017م،  يونيـــو   22
والشـــهيد مارجرجـــس والشـــهيد فيلوباتيـــر أبـــي ســـيفين للراهبات )تحت 
اإلنشـــاء(. وصلـــى نيافـــة األنبـــا مينـــا أســـقف اإليبارشـــية في اليـــوم ذاته 
أول قداس بالدير واشـــترك مع نيافته عدد من اآلباء كهنة اإليبارشـــية 

والشمامســـة واألراخنـــة وبعـــض األســـر القبطية.
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اكهن جديد بإيبارشية بين سويف

فـــي يـــوم الســـبت 24 يونيـــو 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا غبـــل 
أســـقف بنـــي ســـويف، بســـيامة الشـــماس اإلكليريكـــى إرميـــا عيـــد كاهًنـــا 
علـــى كنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس ببنـــي بخيـــت باســـم القـــس ويصـــا، 
وذلك أثناء القداس اإللهي بكنيســـة الســـيدة العذراء ببني ســـويف )مقر 
المطرانيـــة(. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا غبـــل، والكاهـــن الجديـــد، 

ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

اكهنان جديدان بإيبارشية سيدين

قـــام نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني و توابعهـــا، صبـــاح يـــوم 
أبانـــوب  القـــس  برســـامة  2017م،  فبرايـــر   24 الموافـــق  الجمعـــة 
مكســـيموس كاهًنـــا عاًمـــا علـــى كنائـــس كوينزالنـــد، والقـــس جـــون 
ســـول كاهًنـــا على كنيســـة الســـيدة العـــذراء واألنبا باخوميـــوس واألنبا 
شـــنوده بكيراوي بســـيدني. اشـــترك في الصاة أصحاب النيافة: األنبا 
صرابامـــون أســـقف عطبـــرة وأمدرمـــان بالســـودان، واألنبـــا يوســـف 
أســـقف جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة، واألنبـــا دانيال أســـقف ورئيس دير 
االنبـــا شـــنوده بســـيدني. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا دانييـــل، والكاهنين 

الجديديـــن، ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

دياكون جديد بإيبارشية لوس آجنلوس

فـــي يـــوم الخميـــس 15 يونيـــو 2017م، قـــام صاحبـــا النيافة األنبا 
ســـيرابيون مطـــران لـــوس آنجلـــوس واألنبـــا أبراهـــام األســـقف العـــام 
درجـــة  فـــي  باإليبارشـــية  الخـــادم  إليـــاس  بـــوال  بســـيامة  باإليبارشـــية، 
دياكـــون، باســـم »دياكـــون بـــوال«. جـــاء ذلـــك خـــال القـــداس اإللهـــي 
بكنيســـة الشـــهيد مارجرحـــس المزاحـــم - Hemet. خالـــص تهانينـــا 
لنيافة األنبا ســـيرابيون، ونيافة األنبا أبراهام، والدياكون بوال، وســـائر 

أفـــراد الشـــعب.

راهبان يف دير مارمينا املعلق كهنة

قام نيافة األنبا لوكاس أســـقف أبنوب والفتح ورئيس دير الشـــهيد 
مارمينـــا العجائبـــي )الُمعلّـــق( بجبـــل أبنـــوب، يـــوم األربعـــاء 21 يونيـــو 
2017م، بســـيامة اثنيـــن مـــن رهبـــان الديـــر كهنة، وهمـــا: )1( الراهب 
شـــنوده األبنوبـــي، )2( والراهـــب صرابامـــون األبنوبي. شـــارك في 
الصلـــوات مجمـــع رهبـــان الديـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا لوكاس 

واآلبـــاء القساوســـة الجـــدد، ومجمع رهبـــان الدير.

ثالثة رهبان كهنة 
بدير املالك ميخائيل بإمخيم

فـــي يـــوم الســـبت 17 يونيو 2017م، قام نيافـــة األنبا أولوجيوس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبا شـــنوده بســـوهاج، والمشـــرف على 
دير رئيس المائكة ميخائيل بالجبل الشـــرقي بإخميم، بســـيامة الراهب 
شـــنوده اإلخميمـــي والراهـــب أيـــوب األنبا بيشـــوي والراهب تداوس 
المقـــاري المقيميـــن بالديـــر، في درجة القسيســـية. خالـــص تهانينا لنيافة 
رئيـــس  رهبـــان  ومجمـــع  الجـــدد،  الكهنـــة  واآلبـــاء  أولوجيـــوس  األنبـــا 

المائكـــة ميخائيـــل بالجبل الشـــرقي بإخميم.

مخسة قمامصة ُجدد بأسوان

قـــام نيافـــة األنبا هـــدرا مطران أســـوان ورئيس ديـــر القديس األنبا 
باخوميـــوس بحاجـــر إدفـــو، صبـــاح يوم الخميـــس 22 يونيـــو 2017م، 
بكنيسة مارمرقس الرسول بأسوان، برسامة خمسة من كهنة اإليبارشية 
فـــي رتبـــة القمصيـــة هـــم: )1( القمـــص كاراس وهيـــب، )2( والقمص 
بطـــرس يعقـــوب، )3( والقمـــص آنجيلـــوس كمـــال، )4( والقمـــص 
كاراس مـــراد، )5( والقمـــص مينا تامر. شـــارك فـــي الصلوات مجمع 
كهنـــة اإليبارشـــية إلـــى جانـــب عـــدد مـــن رهبـــان ديـــر األنبـــا باخوميوس 
بحاجـــر إدفـــو. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا هـــدرا، واآلبـــاء القمامصـــة 

الجـــدد، ومجمـــع كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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ينـــــــــــــــدر أن يعلــــــن 
الــــــــرب فـــــــــــي األسفـــــــــــار 
المقدســـة مصيـــر إنســـان 
األبـــدي أثناء وجـــود هذا 
اإلنسان في حياتـــــه على 
األرض. ولكـــن مـــع ذلـــك أعلـــن الـــرب مصيـــر 
رســـله االثنـــي عشـــر بصفـــة خاصة كما ســـوف 
نوّضـــح فـــي هـــذا المقـــال؛ مـــن واقع مـــا ورد في 
االثنـــي  أن  الـــرب  فأعلـــن  المقدســـة.  األســـفار 
اإلســـخريوطي  يهـــوذا  اســـتبدال  )بعـــد  عشـــر 
بمتياس الرســـول( ســـوف يدخلون الحياة األبدية 
بـــل وســـوف يشـــتركون معـــه فـــي إدانـــة أســـباط 
إســـرائيل االثنـــي عشـــر عنـــد مجيئـــه فـــي اليـــوم 
األخير إذ ورد في إنجيل القديس متى الرسول: 
»َفَأَجـــاَب ُبْطـــُرُس ِحيَنِئـــٍذ َوَقاَل َلـــُه َها َنْحُن 
َقـــْد َتَرْكَنـــا ُكلَّ َشـــْيٍء َوَتِبْعَنـــاَك. َفَمـــاَذا َيُكوُن َلَنا. 
َفَقـــاَل َلُهـــْم َيُســـوُع اْلَحقَّ َأقُـــوُل َلُكْم ِإنَُّكـــْم َأْنُتُم 

الَِّذيـــَن َتِبْعُتُموِنـــي ِفي التَّْجِديـــِد َمَتى َجَلَس اْبُن 
اإِلْنَســـاِن َعَلـــى ُكْرِســـيِّ َمْجـــِدِه َتْجِلُســـوَن َأْنُتْم 
َأْيًضا َعَلى اْثَنْي َعَشـــَر ُكْرِســـيًّا َتِديُنوَن َأْسَباَط 
ِإْســـَراِئيَل ااِلْثَنْي َعَشـــَر« )مت28-27:19(.

واســـتبدل يهـــوذا اإلســـخريوطي من االثني 
عشـــر مســـِمًيا إيـــاه »اْبُن اْلهاَلِك ِلَيِتـــمَّ اْلِكَتاُب« 
)يـــو12:17( أي ليتـــم المزمور القائل »َوِظيَفُتُه 

ِلَيْأُخْذَهـــا آَخُر« )مز8:109(.
وفـــي مناجاتـــه مـــع اآلب فـــي ليلـــة صلبـــه 
قـــال لـــآلب عن األحد عشـــر بعـــد خروج يهوذا 
»ِمـــْن َأْجِلِهـــْم َأَنـــا َأْســـَأُل. َلْســـُت َأْســـَأُل ِمـــْن َأْجِل 
اْلَعاَلـــِم َبـــْل ِمـــْن َأْجِل الَِّذيَن َأْعَطْيَتِنـــي أَلنَُّهْم َلَك. 
َوُكلُّ َمـــا ُهـــَو ِلـــي َفهُـــَو َلـــَك َوَما ُهَو َلـــَك َفُهَو ِلي 
ٌد ِفيِهْم. َوَلْســـُت َأَنـــا َبْعُد ِفي اْلَعاَلِم َوَأمَّا  َوَأَنـــا ُمَمجَّ
َهـــؤاَُلِء َفهُـــْم ِفي اْلَعاَلِم َوَأَنـــا آِتي ِإَلْيَك. َأيَُّها اآلُب 
اْلقُـــدُّوُس اْحَفْظهُـــْم ِفـــي اْســـِمَك. الَِّذيـــَن َأْعَطْيَتِني 
ِلَيُكوُنـــوا َواِحـــًدا َكَمـــا َنْحـــُن. ِحيـــَن ُكْنـــُت َمَعهُـــْم 

ِفـــي اْلَعاَلـــِم ُكْنـــُت َأْحَفُظهُـــْم ِفـــي اْســـِمَك. الَِّذيـــَن 
َأْعَطْيَتِنـــي َحِفْظُتُهـــْم َوَلـــْم َيْهِلْك ِمْنُهـــْم َأَحٌد ِإالَّ 
اْبُن اْلهـــاَلِك ِلَيِتـــمَّ اْلِكَتاُب« )يـــو12-9:17(.

المســـيح  الســـيد  طلـــب  ذلـــك  مـــن  وأكثـــر 
عشـــر  االثنـــي  الرســـل  يكـــون  أن  اآلب  مـــن 
)عنـــد اســـتبدال يهـــوذا بمتيـــاس( معـــه في مجده 
األبـــدي قائـــًا »َأيَُّهـــا اآلُب ُأِريُد َأنَّ َهـــؤاَُلِء الَِّذيَن 
َأْعَطْيَتِنـــي َيُكوُنـــوَن َمِعي َحْيُث َأُكوُن َأَنا ِلَيْنُظُروا 
َقْبـــَل  َأْحَبْبَتِنـــي  أَلنَّـــَك  َأْعَطْيَتِنـــي  الَّـــِذي  َمْجـــِدي 

اْلَعاَلـــِم« )يـــو24:17(. ِإْنَشـــاِء 
في هذه المناجاة لم يقصد الســـيد المســـيح 
أن يســـتبعد باقـــي المؤمنيـــن بـــه الذيـــن ســـوف 
يثبتـــوا فـــي اإليمـــان ســـواء مـــن الرســـل الســـعبين 
أو باقي المؤمنين حينما قال »َلْســـُت َأْســـَأُل ِمْن 
َأْجـــِل اْلَعاَلـــِم« )يـــو9:17(، ولكـــن التخصيـــص 
األحـــد عشـــر  فـــي  وقتهـــا  األشـــخاص  بتحديـــد 
رســـواًل كان فـــي عبـــارة »َبـــْل ِمـــْن َأْجـــِل الَِّذيـــَن 
َأْعَطْيَتِنـــي أَلنَّهُـــْم َلَك« )يـــو9:17(، ولكنه أكمل 
فـــي مناجاتـــه مـــع اآلب فقال »َلْســـُت َأْســـَأُل ِمْن 
َأْجـــِل َهـــؤاَُلِء َفَقـــْط، َبـــْل َأْيًضـــا ِمـــْن َأْجـــِل الَِّذيـــَن 

ُيْؤِمُنـــوَن ِبـــي ِبكَاِمِهـــْم« )يـــو20:17(.
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سفــــــــــــــــر  يحكــــــــــــي 
الملـــــــــــــــوك الثانــــــــي عن 
حادثـــة حصار ملك آرام 
لمدينـــة دوثــــــــــان - التي 
اهلل  رجـــل  فيهـــا  ســـكن 
أليشـــع النبـــي- ليبيدهـــا، وخـــوف الغـــام تلميذ 
أليشع من هيئة الخيول والمركبات التي كانت 
تحيـــط بالمدينـــة، فما كان من أليشـــع النبي أاّل 
أنـــه رفـــع قلبـــه إلـــى الرب بهـــذه الصـــاة، وفي 
الحـــال انفتحـــت عينـــا الغـــام وأبصـــر مركبات 
مـــن نـــار تحيـــط بهـــم كعامـــة علـــي الحمايـــة 

اإللهيـــة التـــي تحفظهـــم..

والقـــارئ للقصـــة ياحظ أن هـــذه الحماية 
كان  ومـــا  بالفعـــل،  موجـــودة  كانـــت  اإللهيـــة 
ينقـــص الغـــام هـــو أن تكـــون له عيـــن اإليمان 
المفتوحة.. هكذا نحن في كل ضيقاتنا نحتاج 
أن نـــرّدد هـــذه الصـــاة )افتـــح يـــا رب عينـــّي 
فأبصـــر(، وذلـــك لكي نحتفظ بإيماننا وســـامنا 
فـــي كل الظـــروف، فخـــاص الـــرب وحمايتـــه 
وحبـــه قائمـــون.. لكننا نحتـــاج أن نتدرب كيف 

نـــدرك عطايـــاه ونســـتمتع بها. 

ففـــي كل ضيقاتنـــا ال نحتـــاج أن نـــرى أو 
نبحث عن البشر لكي يخلصونا أو ينصفونا، 
ولكننـــا نحتـــاج أن نـــرى يـــد الـــرب وهـــي تدّبـــر 
حياتنـــا وتدافـــع عنـــا فـــي كل مـــا نواجـــه مـــن 
حـــروب روحيـــة علـــى إيماننـــا وكنيســـتنا، وفـــي 

أعمالنـــا وحياتنـــا اليوميـــة، أّيـــة حـــروب روحية 
مـــن الداخـــل أو الخـــارج.

وهـــذه الفضيلة )فضيلة العين المفتوحة(، 
هـــي فضيلـــة طلبهـــا كل رجـــال الكتـــاب: فكان 
 » َعيَنـــيَّ عـــن  النبـــي يصلـــي: »اكِشـــْف  داود 
»َعينـــاَي  حالـــه  ويصـــف  )مـــز18:119(، 
« )مـــز15:25(، وهكذا طلب  دائًمـــا إَلى الرَّبِّ
األعميـــان مـــن الـــرب يســـوع عندمـــا ســـألهما: 
»مـــاذا ُتريـــداِن أْن أفَعـــَل بُكمـــا؟. قـــاال لـــُه: يـــا 
ســـيُِّد، أْن تنَفِتَح أعُيُننـــا!« )مت33،32:20(. 
كمـــا نصـــح الـــرب مـــاك كنيســـة الودوكية في 
ْل  ســـفر الرؤيـــا قائًا له: »ُأشـــيُر عَليـــَك... كحِّ

َعيَنيـــَك بُكحـــٍل لَكـــْي تُبِصـــَر« )رؤ18:3(
وبينمـــا فشـــل تلميـــذا عمـــواس أن يعرفـــا 
الـــرب طـــوال الطريـــق ألن اعينهمـــا لـــم تكـــن 
مفتوحـــة، نجـــح القديـــس أثناســـيوس الرســـولي 
أن يواجـــه العالـــم كلـــه بإيمانـــه المســـتقيم ويقف 
وحيـــًدا، ألن عينـــه كانـــت مفتوحـــة، وكان يري 
يـــد الـــرب وهـــي تســـنده... لذلك نحتـــاج جميًعا 
أن نجتـــاز هـــذه الخبـــرة الروحيـــة هـــذه األيـــام، 

ونختبـــر رؤيـــة الـــرب فـــي حياتنـــا.. 
وهـــذا األمـــر يحتـــــــــــاج إلـــى الممارســــــــــــة 
باإليمـــان، فالمعرفـــة العقليـــة فقـــط ال تعطـــي 
التعزيـــة، بل االختبار الروحـــي. فحولنا الكثير 
ممـــا قـــد يقلـــق فـــي االعـــام.. والفضائيـــات.. 
وشـــبكات التواصل االجتماعي.. والصحافة.. 
أن  نحتـــاج  لكننـــا  المحيطيـــن،  النـــاس  ومـــن 

نحتفـــظ بعيوننا نحو الســـماء لكي نســـتطيع أن 
نســـتمتع بســـام اهلل الـــذي يفـــوق كل عقـــل..

ومـــن األمـــور التي تســـاعدنا على اجتياز 
هذه الخبـــرة الروحية المفرحة:

1( االحتفـــاظ بعيـــون متضعـــة.. فهوذا 
قائـــًا:  النشـــيد  عـــروس  إلـــى  يتحـــدث  الـــرب 
لـــي َعّنـــي َعيَنيـــِك فإنَُّهمـــا قـــد َغَلَبتانـــي«  »َحوِّ
)نـــش6: 5(، ألنهمـــا كانتـــا مثـــل عينـــي اأَلَمة 
إلـــى يـــدي ســـيدتها.. أّمـــا العيـــون المتعالية فا 

يمكنهـــا أن تعايـــن الـــرب.
2( الحـــرص من االنقياد وراء شـــهواتنا 
فقـــدا  آدم  بعدهـــا  ومـــن  فحـــواء  الشـــخصية.. 
إمكانيـــة رؤيتهم للرب ألنهما اهتما بشـــهواتهما 
الخاصـــة، وهـــذا هـــو لـــوط أيًضـــا يفقـــد معيـــة 
الـــرب عندمـــا اختـــار أرًضـــا معشـــبة بحســـب 
: امتحّني يا  شـــهوة عينيـــه.. أّمـــا نحـــن فلنصـــلِّ
رب وافحـــص قلبـــي، و لنحـــرص أاّل ننجـــذب 

وراء شـــهواتنا الخاصـــة.
دانة  3( االنشـــغال بخطايـــا اآلخريـــن واإ
النـــاس.. فهـــا هـــو الـــرب يســـوع يعلـــم الجموع 
»يـــا ُمرائـــي، أخـــِرْج أوَّاًل الَخَشـــَبَة ِمـــْن َعيِنـــَك، 
وحيَنئـــٍذ تُبِصـــُر َجيًِّدا أْن ُتخِرَج الَقَذى ِمْن َعيِن 

أخيـــَك!« )مـــت7: 5(.
أّمـــا اكثـــر مـــا يعطل هـــذا االختبـــار في 
حياتنـــا فهو العيـــون المتعالية، فهذه العيون 

ال يمكنهـــا أن تعايـــن الرب 
واألمــــــــــر المفـــــــــــرح أننـــا عندمـــا نسعــــــــــى 
العميقـــة،  الروحيـــة  الخبـــرة  بهـــذه  لاســـتمتاع 
فتبقـــى  ثانًيـــا،  ميـــًا  معنـــا  يســـير  الـــرب  فـــإن 
عينـــه مفتوحـــة علـــى حياتنـــا بحســـب وعـــده.. 

العيـــن. كحدقـــة  ويحمينـــا  فياحظنـــا 
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التعبيـــر  هـــذا  جـــاء 
فــــــــي كلمـــــــــــــات الوحـــــــي 
اإللهـــي فـــي )يـــع27:1( 
»الّدياَنـــُة الّطاِهـــَرُة النَّقيَّـــُة 
ِعنـــَد اهلِل اآلِب هـــي هِذِه: 
افِتقـــاُد الَيتاَمـــى واألراِمـــِل فـــي ضيَقِتِهـــْم«. فرغـــم 
أنـــه  إاّل  ســـليم،  القلـــب كإيمـــان  فـــي  الديـــن  أن 
يظهـــر فـــي االهتمـــام بمـــن يحتـــاج مثـــل األرامل 
واأليتـــام الذيـــن خّصهـــم اهلل بعنايتـــه إذ ُدعي أنه 
أبـــو االيتـــام وقاضـــي األرامل، لذلـــك هّنأ القديس 
يوحنـــا ذهبـــي الفـــم إحـــدى األرامـــل ألنها صارت 
موضع اهتمام اهلل وكنيسته، بل وطاقة للخدمة.
فالقـــول  للتديـــن:  الداخلـــي  البعـــد   -1
اإللهـــي »ِحفـــُظ اإلنســـاِن َنفَســـُه بـــا َدَنـــٍس ِمـــَن 
داخـــل  التدّيـــن  أو  الديـــن  فعـــل  تترجـــم  العاَلـــِم« 
النفـــس، بعـــدم إعطـــاء الشـــيطان حـــق الملكيـــة 
علـــى طاقتـــه الداخليـــة، بـــل يحرر هـــذه الطاقات 
الفكريـــة والعاطفيـــة لتتحـــول إلـــى طاقـــة روحيـــة 

بالخـــارج. الداخـــل وخدمـــة  بطهـــارة 
2- عـــدم المحابـــاة: إذ يقـــول: »ال َيُكـــْن 
لُكـــْم إيمـــاُن َربِّنا َيســـوَع الَمســـيِح، َربِّ الَمجِد، في 
يلتقـــي اإليمـــان  )يـــع2: 1(. أي ال  الُمحابـــاِة« 
مـــع المحابـــاة أو التميـــز المعيـــب، بـــل الرؤيـــة 

بعد أن يقــــوم الروح 
القـــــــــــدس بتبكيتنـــــــــا على 
خطايانـــا، ونخضـــع لهذا 
التبكيـــت، ربمـــا نشعــــــــــر 
بالحيرة قائليــــــــــن: مــــــــــاذا 
نفعـــل؟ وهـــذا ما حـــدث بالضبط للرســـول بولس، 
لـــه الرؤيـــا الســـمائية وهـــو فـــي  حينمـــا ظهـــرت 
طريقـــه إلـــى دمشـــق العتقـــال المســـيحيين بغيـــة 
قتلهم، إذ »أبَرَق َحْولُه نوٌر ِمَن الســـماِء، فســـَقَط 
عَلـــى األرِض وَســـِمَع صوتًـــا قائـــًا لـــُه: شـــاُوُل، 
شـــاُوُل! لمـــاذا تضَطِهُدنـــي؟« )أع4،3:9(. ولما 
علم أنه الرب يســـوع، ســـأله شـــاول قائًا: »وهو 
، ماذا ُتريـــُد أْن أفَعَل؟«  ُمرَتِعـــٌد وُمَتَحيِّـــٌر: يـــا َربُّ
)أع6:9(، فأرشـــده الرب إلى الطريق المســـتقيم، 
وأرســـل لـــه حنانيـــا مرشـــًدا، مـــاذا يفعـــل حنانيـــا 
مـــع شـــاول، ليصير الرســـول العمـــاق، والكارز 

العظيـــم )أع1:9-22(؟
إن الـــروح القـــدس، بعـــد أن يبكتنـــا علـــى 
خطايانـــا، ال يتركنـــا فـــي حيـــرة مـــن أمرنـــا، بـــل 
الســـليم،  الطريـــق  إلـــى  يرشـــدنا  مـــا  ســـرعان 
ويقودنـــا لحظـــة بلحظـــة فـــي طريـــق الملكـــوت. 
وُأرِشـــُدَك  »ُأَعلُِّمـــَك  قائـــًا:  وعدنـــا  الـــذي  فهـــو 
الطريـــَق اّلتي تســـُلُكها. أنَصُحـــَك. َعيني عَليَك« 

الحقيقيـــة الموضوعيـــة لـــكل الخدمـــات. والقديس 
إكلمنضـــس يقـــدم تصـــوًرا لعـــدم المحابـــاة فيقول: 
»العظيـــم ال وجـــود لـــه بغيـــر الصغيـــر«.. ألن 
الـــكل يرتبـــط مًعـــا كأعضـــاء الجســـد الواحـــد لنفع 
الجميـــع، لذلـــك يلزمنـــا أن نحـــب بعضنـــا بعًضـــا 
العضويـــة  تُثـــري  بمحبـــة  الطاهـــر  القلـــب  مـــن 
وتفّعلهـــا: »بـــل باألوَلـــى أعضـــاُء الَجَســـِد اّلتـــي 
تظَهـــُر أضَعَف هـــي َضروريٌَّة« )1كو22:12(، 
لذلـــك فالـــكل -غنـــي وفقيـــر، وكبيـــر وصغيـــر- 

يتكاتفـــون بمحبـــة نقيـــة.
تقديـــم  وال  الفقيـــر  احتقـــار  عـــدم   -3
الغنـــي: »فإنَّـــُه إْن َدَخـــَل إَلـــى َمجَمِعُكـــْم َرُجـــٌل 
، وَدَخـــَل أيًضـــا  بَخواِتـــِم َذَهـــٍب فـــي لبـــاٍس َبهـــيٍّ
فقيـــٌر بِلبـــاٍس وِســـٍخ، فَنَظرُتْم إَلـــى الّاِبِس اللِّباَس 
الَبهـــيَّ وُقلتُـــْم لـــُه: »اجِلـــْس أنـــَت هنـــا َحَســـًنا«. 
وُقلتُـــْم للَفقيـــِر: »ِقـــْف أنـــَت هنـــاَك« أو: »اجِلـــْس 
«. 4فهـــل ال ترتابوَن  هنـــا تحـــَت َمْوِطـــىِء َقَدَمـــيَّ
فـــي أنُفِســـُكْم، وَتصيـــروَن ُقضـــاَة أفكاٍر ِشـــّريَرٍة؟« 
)يـــع2:2-4(. وهنـــا يكشـــف الكتـــاب عـــن تديُّن 
غيـــر نقـــي يبحـــث عـــن الغنـــي ويحتقـــر الفقيـــر، 
وهـــذا فكـــر شـــرير. ويقول القديس أمبروســـيوس: 
»مـــا هـــو النفـــع بتكريـــم الغنـــي واحتقـــار الفقيـــر؟ 
هـــل تبحـــث عـــن مجـــٍد عالمـــي؟ ليـــس هـــذا فكر 

)مـــز8:32(... »َمتَـــــــــــى جـــــــــــاَء ذاَك )الـــــــــــروح 
القـــدس(، روُح الَحـــقِّ، فهـــو ُيرِشـــُدُكْم إَلـــى جميِع 
ُدنـــي، ألنَّـــُه  الَحـــقِّ« )يـــو13:16(... »ذاَك ُيَمجِّ
)يـــو14:16(...  وُيخِبُرُكـــْم«  لـــي  ِمّمـــا  يأُخـــُذ 
»الَحكيـــُم باإلرشـــاِد َيقَبـــُل َمعِرَفـــًة« )أم11:21(.

أهمية اإلرشاد في حياتنا 
الشـــك أن اإلرشـــاد الروحـــي أمـــر جوهـــري 
فـــي حيـــاة أبنـــاء اهلل، ألن اإلنســـان قـــد يســـتمع 
إلـــى أصـــوات كثيرة تضللـــه، فا يعرف الصواب 
مـــن الخطـــأ، وال الطريـــق المســـتقيمة من الطريق 
المضّللـــة... والكتـــاب يوصينـــا دائًمـــا: »تـــَوكَّْل 
فهِمــــــــــــَك ال  َقلِبـــَك، وعَلـــــــــى  بـــُكلِّ  الـــرَّبِّ  عَلـــى 

)أم5:3(. تعَتِمـــْد« 
ومن األصوات المضللة في حياتنا: 

لنــــــــــا  1- صـــوت الجســــــــــد: حينمـــا يزيِّـــن 
الخطيئـــــــــــة، ويغرينــــــــــــا بملذاتهــــــــــــا وشهواتهـــــــا..
إلـــى  تقودنـــا  النفـــس: حينمـــا  2- صـــوت 
أمــــــــور نفسانيــــــــــة منحرفـــــــــة كالريـــــــــــاء والنفــــــــاق 

والنميمـــة...  والوشـــاية 
3- صـــوت البشـــر: حينمـــا يغرينـــا صديق 
بطريـــق منحرفـــة، أو نخضع لتأثير مجموعة من 

السوء...  أصدقاء 

اهلل ألنـــه »اختـــاَر اهلُل ُفَقـــراَء هـــذا العاَلـــِم أغنيـــاَء 
فـــي اإليمـــاِن، ووَرثَـــَة الملكـــوِت الّـــذي وَعـــَد بـــِه 
اّلذيـــَن ُيِحّبوَنـــُه« )يع5:2(. فإن كان ملكوت اهلل 
للمســـاكين فمـــن هـــو أغنـــى منهـــم؟:«، ويضيف 
القديس.أغســـطينوس: »أليس الجميع متساوين؟ 
ولكـــن تســـمو منزلـــة المؤمـــن حســـب قـــدر ونقـــاء 

إيمانـــه وليـــس حســـب أموالـــه«.
4- رفض تســـلط األغنيـــاء على الفقراء: 
فـــي  وليســـت  اإلنســـان  فـــي  القيمـــة  أن  بمعنـــى 
لـــوَن الّنامـــوَس الُملوكـــيَّ  أموالـــه »فـــإْن كنتُـــم ُتَكمِّ
كَنفِســـَك«،  قريَبـــَك  »ُتِحـــبُّ  الِكتـــاِب:  َحَســـَب 
فَحَســـًنا تفَعلـــوَن. ولكـــن إْن كنُتم ُتحابوَن، تفَعلوَن 
كُمَتَعّديـــَن«  الّنامـــوِس  ِمـــَن  مَوبَّخيـــَن  َخطيَّـــًة، 
)يـــع9،8:2(. ويؤكـــد القديس بولس أن الناموس 
يكمـــل بالمحبة )غل14:5(: »ألنَّ ُكلَّ الّناموِس 
فـــي كِلَمٍة واِحَدٍة ُيكَمُل: ُتِحبُّ قريَبَك كَنفِســـَك«. 
والقديـــس أوغســـطينوس يؤكـــد أن المحبـــة نجدها 
فـــي الكنيســـة فنربـــح كل شـــيء ولكـــن بخســـارتها 
نخســـر كل شـــيء، وفي )يع13،12:2( »هكذا 
ُتحاَكمـــوا  أْن  كَعتيديـــَن  افَعلـــوا  وهكـــذا  تكلَّمـــوا 
بنامـــوِس الُحّريَّـــِة. ألنَّ الُحكـــَم هو با َرحَمٍة لَمْن 
َلـــْم َيعَمـــْل َرحَمًة، والرَّحَمُة تفَتِخـــُر عَلى الُحكِم«. 
والقديـــس باســـيليوس يقـــول: »مـــن أجـــل إنـــك ال 
ترحـــم المحتـــاج فليـــس َلَك رحمة، وكما أمســـكت 
الخبز عن البائســـين ُيمســـك عنك الحياة األبدية 
التـــي تطلبهـــا، فســـتحصدون ما زرعتم ألن الرب 

حيـــن تجســـد عاش فقيـــًرا«.

4- صـــوت الشـــيطان: الـــذي يجـــول حولنـــا 
كأســـد زائـــر، ملتمًســـا أن يبتلعنا. 

5- صـــوت العقـــل: الـــذي مهمـــا كان ذكًيـــا، 
يعـــرف  األعمـــاق، وال  يعـــرف  فإنـــه محـــدود، ال 

المســـتقبل، ويمكـــن أن يتلـــوث وينحـــرف. 
6- صـــوت األحـــام: التـــي كثيـــًرا مـــا تكون 
لها دوافع نفســـية أو شـــهوانية، وكم من مجاهدين 
خضعوا لغواية الشـــيطان من خالها، وتصّوروا 
أنهـــم يرون الرؤى، فَيِضّلون وُيَضلِّون آخرين... 
7- صـــوت الســـحرة والمشـــعوذين: الذيـــن 
أعمـــال  تأثيـــر  تحـــت  بأنهـــم  البعـــض  يقنعـــون 
شـــيطانية، ويغرونهـــم بأعمـــال شـــيطانية أخـــرى 
إلراحتهـــم، فيســـقط المخدوعـــون فـــي دوامـــة عدو 

الخيـــر، ويلجـــأون إليـــه بـــداًل مـــن اهلل.. 
لهـــذا كان البـــد مـــن اإلرشـــاد الروحي، ألن 
اإلنســـان قـــد يتصـــور أنـــه فـــي الطريق الســـليمة، 
بينمـــا يقـــول لنـــا الكتـــاب المقـــدس: »ُكلُّ ُطـــُرِق 
واِزُن  والـــرَّبُّ  َعيَنيـــِه،  فـــي  ُمســـَتقيَمٌة  اإلنســـاِن 
التـــي  اآليـــة  هـــي  وهـــذه  )أم2:21(.  الُقلـــوِب« 
ُاشـــتُقَّت منها عبارة »ميزان القلوب« )شـــيهيت(، 
يحيـــا  حيـــث  المقدســـة،  للبريـــة  اســـًما  وصـــارت 
لكـــي  هلل،  أنفســـهم  مقدميـــن  الرهبـــان،  اآلبـــاء 
يـــزن قلوبهـــم بميزانـــه المقـــدس، وليـــس بموازيـــن 
مغشوشـــة، ســـعًيا وراء الطريق المســـتقيمة، التي 

تخلـــص النفـــس، وتقـــود إلـــى الملكـــوت.

anbabenyamin@hotmail.com
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وكان ُيدعـــى فيمــــــــــا 
قبـــل بـ»الَقيِّم« أو »القائم« 
)والجمــــــع َقَيَمـــة أو َقَوَمة( 
أو اقلونـــــــــي )وجمعـــهـــــــــــــا 
اقلونيــــــــــون(. وورد ذكـــــــــر 
هـــذه الرتبـــة الجليلـــة في الدســـقولية، وكتـــب البيعة 
األخـــرى مثـــل مصبـــاح الظلمة للعامـــة ابن كبر، 
المقفـــع،  ابـــن  ســـاويرس  لـــألب  الكهنـــوت  ورتـــب 
والجوهـــرة النفيســـة، وفـــي قوانيـــن البابـــا أثناســـيوس 
والقديس باســـيليوس، وغيرها من المصادر، حيث 
ترد رتبة القّيم ضمن رتب الكنيســـة، ويقيمه األب 
االســـقف علـــى احتياجـــات البيعـــة، مـــن تجهيزهـــا 
عداد  وتنظيفها والمســـاعدة في حراســـة األبواب، واإ
مـــا يحتاجـــه الكاهـــن للقـــداس مـــن بخـــور وشـــمع 
وأباركـــة وقربـــان وفحـــم وغيرهـــا. ولكن مـــع الوقت 
صـــار هنـــاك مـــن يقـــوم بتنظيـــف الكنيســـة، كمـــا 
صـــار هناك من ُيدعى »الكنائســـي«، وهو المهتم 
احتياجـــات  وترتيـــب  الهيـــكل  ســـيما  ال  بالكنيســـة 
كتـــب  مـــن  المختلفـــة  المناســـبات  فـــي  الكنيســـة 
مســـئولية  القربـــان  إعـــداد  أصبـــح  بينمـــا  وأدوات، 
شـــخص بعينه، صار اســـمه الوظيفي »القرابني«. 
وُيخَبـــز القربـــان فـــي الكنيســـة، واذا لـــم يكـــن هناك 
مـــكان فلُيخبـــز مؤقًتا في منـــزل الكاهن أو القرابني 

علـــى أاّل تشـــترك امـــرأة فـــي إعـــداده وخبـــزه.

وهـــو عمـــل هـــام جـــًدا ُيشـــترط فيمـــن يقـــوم 
بـــه أن يكـــون فـــي حالـــة لياقـــة جســـدية وروحيـــة، 
علـــى  ويطمئنـــون  اختيـــاره،  فـــي  اآلبـــاء  ويدّقـــق 
يكـــون  أاّل  وُيشـــترط  وســـيرته،  الروحيـــة  حياتـــه 
ســـكيًرا ســـليط اللســـان نّماًمـــا. وورد أنـــه يجـــب أاّل 
يظـــن القرابنـــي فـــي نفســـه أن شـــغله فـــي الكنيســـة 
يقـــوم مقـــام الصـــاة، ألن الصـــاة صاة والشـــغل 
شـــغل. ويســـلمونه كيـــف يســـلك بقداســـة بـــدًءا مـــن 
تـــرك حذائـــه خـــارج »بيـــت لحـــم« )المـــكان الـــذي 
ُيصَنـــع فيـــه القربـــان(، إلـــى تـــاوة المزاميـــر طوال 
فتـــرة عجـــن وخبـــز القربان. ويســـلمونه أيًضا كيف 
تكـــون القربانـــة كاملـــة االســـتدارة، مخبـــوزة جيـــًدا، 
وعليها رســـوم الصلبان الثاثة عشـــر واضحة مع 

الثـــاث تقديســـات.

عليـــه أن يحّبـــب النـــاس وال ســـيما األطفـــال 
فـــي اقتنائهـــا، فهـــي تمثـــل الكنيســـة والليتورجيـــا، 
بيتـــه،  إلـــى  ويحملهـــا  بفـــرح  الشـــخص  يأكلهـــا 
وينتظرهـــا فـــي المنزل الذين لم يتســـنَّ لهم حضور 
القـــداس. وبينمـــا هـــو يعّد القربـــان يتمنى أن تكون 
كل قربانـــة )بمـــا فيـــه القربـــان الذي ُيباع للشـــعب( 
هـــي التـــي ســـيختارها الكاهـــن »حمـــًا بـــا عيب« 

لتصبـــح جســـد المســـيح.

وُينبَّـــه عليـــه أنـــه ال يجـــوز أن تزيـــد المـــدة 
الزمنيـــة بيـــن خبـــز القربـــان وتقديـــم الحمـــل عـــن 

الوقـــت  مـــع  القرابنـــي  ويصبـــح  ســـاعات.  ثـــاث 
مـــع  الدقيـــق  وِنَســـب  الدقيـــق،  انـــواع  فـــي  خبيـــًرا 
المـــاء، ووقـــت التخّمـــر، وموعد الوضع في الفرن، 
)البختشـــة( وغيرهـــا،  والتنفيـــس  النـــار،  ومســـتوى 

ليخـــرج القربـــان مثالًيـــا.

التـــي  بالقربانـــة  نحتفـــظ  كنـــا  أننـــا  وأتذكـــر 
نشـــتريها يـــوم خميـــس العهـــد طـــوال العـــام، ربمـــا 
علـــى  الـــرب  أسســـه  الـــذي  بالعهـــد  ذلـــك  لعاقـــة 
جســـده ودمـــه األقدســـْين »ألنَّ هذا هـــو َدمي اّلذي 
للَعهِد الجديِد اّلذي ُيســـَفُك ِمْن أجِل كثيريَن لَمغِفَرِة 
الخطايـــا« )مـــت28:26(، وتظـــّل تـــذكاًرا لذلـــك.

األنبـــا  أن  التاريـــخ  يذكـــر  الرتبـــة  ولجـــال 
مرقس كان يعاتب أحد الباشـــوات المشـــاهير على 
أمـــر مـــا، فـــرد قائـــًا: »أنـــا مـــش قرابنـــي عنـــدك 
علشـــان تكلمنـــي باللهجـــة دي«، فـــرد عليـــه األنبـــا 
مرقـــس: »القرابنـــي هـــو واحد من أعمدة الكنيســـة، 
ولـــو مافيـــش قرابني بطلـــت خدمة المذبـــح الفتقاره 
إلـــي القربـــان الـــذي يحوله الروح القدس إلى جســـد 

المســـيح لـــه المجد«.

والتاريـــخ الكنســـي ثـــري بالقصـــص المتواتـــرة 
اآلبـــاء  حـــول  وأكثرهـــا  والقربـــان،  القرابنـــي  عـــن 
وآخـــر  وقـــت  بيـــن  يحضـــرون  الذيـــن  الســـواح 
للحصـــول علـــى قربـــان إلقامـــة القـــداس، حتـــى أن 
بعـــض اآلبـــاء فـــي األديرة أمر بعـــدم إحصاء عدد 
القربان حتى يأخذ الســـواح ما يأخذونه دون عمل 
شوشـــرة وكشـــف ســـّرهم، ويصبـــح القرابنـــي ســـعيًدا 

بـــأن بعًضـــا مـــن قرباناتـــه قـــد حملهـــا الســـواح.

hgby@suscopts.org

فـــي  نتمتـــع  ونحـــن 
هـــذه األيـــام بصـــوم آبائنا 
الرســـل أتذكـــــــــــــر قـــــــــــــــول 
البابـــا كيرلــــــــــس  القديـــس 
عمـــود الديـــن فـــي مقدمـــة 
قانون اإليمان واصًفا الســـيد المســـيح بأنه: »فخر 
الرســـل، إكليل الشـــهداء، تهليل الصديقين، ثبات 
الكنائس، غفران الخطايا«. وكأن القديس كيرلس 
قـــد لخـــص بإيجـــاز بارع مركزية الســـيد المســـيح، 
فهـــو اللؤلـــؤة كثيـــرة الثمـــن التـــي مـــن أجلهـــا بـــاع 

آباؤنـــا الرســـل كل شـــيء لكـــي يقتنوهـــا. 

الموضـــوع  هـــو  المســـيح  الســـيد  كان  لقـــد 
المحـــوري لكـــرازة الرســـل. وألنهـــم شـــعروا بعظـــم 
فقرهـــم، وجهلهـــم، وضعفهم فإنهم لمـــا نالوا نعمة 
البنـــوة هلل مـــن خـــال الســـيد المســـيح صـــار هـــو 
موضـــع فخرهم وزهوهم. وقد برع بولس الرســـول 
فـــي وصـــف ذلـــك فـــي قولـــه: »فانُظـــروا َدعَوَتُكْم 
أيُّهـــا اإلخـــَوُة، أْن ليـــس كثيـــروَن ُحَكمـــاَء َحَســـَب 
الَجَســـِد، ليـــس كثيـــروَن أقويـــاَء، ليـــس كثيـــروَن 
لُيخـــزَي  العاَلـــِم  بـــل اختـــاَر اهلُل ُجهّـــاَل  ُشـــَرفاَء، 
لُيخـــزَي  العاَلـــِم  الُحَكمـــاَء. واختـــاَر اهلُل ُضَعفـــاَء 

األقويـــاَء. واختـــاَر اهلُل أدنيـــاَء العاَلـــِم والُمـــزَدَرى 
وَغيـــَر الَمْوجـــوِد لُيبِطَل الَمْوجـــوَد، لَكْي ال َيفَتِخَر 
ُكلُّ ذي َجَســـٍد أماَمُه. وِمنُه أنُتْم بالَمســـيِح َيسوَع، 
الّـــذي صـــاَر لنـــا ِحكَمـــًة ِمـــَن اهلِل وبـــرًّا وَقداَســـًة 
افَتَخـــَر  َمـــِن  َمكتـــوٌب:  وِفـــداًء. حتَـّــى كمـــا هـــو 

« )1كـــو31-26:1(. بالـــرَّبِّ فلَيفَتِخـــْر 

لقـــد انحـــرف الكثيـــر مـــن الخـــدام علـــى مر 
العصـــور فحـــادوا بموضـــع فخرهـــم عـــن الســـيد 
إمـــا بقدراتهـــم  يفتخـــرون  لقـــد صـــاروا  المســـيح. 
ومواهبهـــم الشـــخصية، أو بأرصدة كنائســـهم في 
والشـــعبية  المحبـــة  مـــن  برصيدهـــم  أو  البنـــوك، 
الســـن  فـــي  بتقدمهـــم  أو  المخدوميـــن،  لـــدى 
وبرهـــم  النســـكية  بممارســـاتهم  أو  وخبراتهـــم، 
الذاتـــي، أو بدراســـاتهم وشـــهاداتهم العلميـــة، أو 
بتاريخهـــم الحافـــل بالمنجـــزات والمشـــاريع. أمـــا 
آباؤنـــا الرســـل فلـــم يقتنـــوا ألنفســـهم أًيـــا مـــن هـــذه 
األمـــور بـــل قدمـــوا نموذًجـــا رائًعـــا لـــكل أســـقف، 
وكاهـــن، وخـــادم حيـــث تهللوا مع المرنـــم قائلين: 
»بـــاهلِل َنفَتِخـــُر اليـــوَم ُكلَُّه« )مـــز8:44(، وانطبق 
ِتِهْم«  عليهـــم قـــول المزمور: »ألنََّك أنـــَت فخُر قوَّ

)مـــز17:898(.

وعبـــارة »فخـــر الرُســـل« ال تحمـــل زماًنـــا، 
بمعنـــى أن الســـيد المســـيح لـــم يكـــن فقـــط فخـــر 
الرســـل في حياتهم على األرض بل أنه ســـيبقى 
اآلتـــي.  الدهـــر  فـــي  اآلبديـــن  أبـــد  إلـــى  فخرهـــم 
فاالفتخـــار هنـــا ليـــس فعـــًا فـــي زمان محـــدد بل 
هـــو حالـــة دائمـــة. وال يمكـــن ألحـــد أن يفتخـــر 
بشـــيء أو بشـــخص يشـــعر بأنه وضيع بل دائًما 
مـــا يفتخـــر النـــاس بأمـــور يثّمنونهـــا ويشـــعرون 
بعلـــّو قيمتهـــا. مـــن ثَـــّم لـــم يكـــن الرســـل ليفتخروا 
بالســـيد المســـيح ابـــن اهلل لـــو لـــم يكونـــوا قـــد قبلوا 
شـــهادة اآلب عنـــه التـــي ســـمعوها بآذانهـــم فـــي 
معموديتـــه وتجليـــه علـــى جبـــل طابـــور، وكذلـــك 
شـــهادة الروح القدس عنه في قلوبهم. واالفتخار 
مرتبـــط بالفـــرح. فمـــا مـــن أحـــد يفتخر بشـــيء أو 
شـــخص ثميـــن وهـــو حزين معبـــس الوجه. إنه إذ 
يشـــعر بعظـــم النعمـــة ومجانيـــة العطيـــة اإللهيـــة 
الفائقة يبتهج متهلًا. وهو أيًضا مرتبط بالشـــكر 
والتســـبيح إذ أنـــه حيثمـــا يوجـــد الفخـــر ال يوجـــد 
موضـــع للتذمـــر والدمدمـــة بـــل للحمـــد والتهليـــل.

ليتنـــا نتعلـــم جميًعـــا كيـــف نثّبـــت أنظارنـــا 
علـــى الســـيد المســـيح فيصيـــر هو وحـــده موضع 
فخرنـــا كمثـــل اآلبـــاء الرســـل فنتهلـــل مـــع عـــذراء 
النشـــيد بفرح قائلين: »هذا َحبيبي، وهذا َخليلي، 

يـــا َبنـــاِت أوُرَشـــليَم« )نـــش16:5(.

macarius_bishop@yahoo.com
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الوضـــع الطبيعـــّي لإلنســـان أن يكـــون في حالة 
نمـــو وتجديـــد مســـتمر، ســـواًء نمـــو جســـدّي، أو نمـــو 
عقلـــي فـــي اإلدراك والمعرفـــة، وكذلك نمـــو في حالته 
الروحيـــة. وعـــدم النمـــو هو حالة َمَرضية، تشـــير إلى 

وجود مشـــكلة ما.

اهلُل الَّـــِذي ُيْنِمـــي )1كـــو7:3(: يأتـــي دائًمـــا عمـــل النمـــو فـــي الكتاب 
المقـــدس منســـوًبا إلـــى اهلل، فـــاهلل هـــو الفاعـــل والســـبب الرئيســـّي فـــي عمليـــة 
النمـــو. فهـــو الخالـــق وأيًضـــا هـــو الـــذي ُينمـــي، ففـــي األمثلة التي أشـــار بها 
الســـيد المســـيح إلى نمو الكنيســـة – التي هي جماعة المؤمنين – من خال 
العمـــل الكـــرازي، مثـــل: حبة الخردل التي »ِهـــَي َأْصَغُر َجِميِع اْلُبُذوِر. َوَلِكْن 
ـــَماِء َتْأِتي  َمتَـــى َنَمـــْت َفِهـــَي َأْكَبـــُر اْلُبُقوِل َوَتِصيُر َشـــَجَرًة َحتَـّــى ِإنَّ ُطُيوَر السَّ

َوَتتَـــآَوى ِفي َأْغَصاِنَهـــا« )مت32:13(.

النمـــو ننالـــه بالجهـــاد الروحي مـــع عمل النعمـــة: ليس معنـــى قول 
ـــاِقي َبِل اهلُل  معلمنا القديس بولس الرســـول: »ِإًذا َلْيَس اْلَغاِرُس َشـــْيًئا َواَل السَّ
الَّـــِذي ُيْنِمـــي« )1كـــو7:3(، أنـــه ليـــس هنـــاك لـــزوم للغارس والســـاقي!! لكن 
اهلل يســـتخدم الغـــارس والســـاقي، فهـــو الذي وضع »ُأَناًســـا ِفي اْلَكِنيَســـِة: َأوَّاًل 
ُرُســـًا ثَاِنًيـــا َأْنِبَيـــاَء ثَاِلثًـــا ُمَعلِِّميـــَن ثُـــمَّ قُـــوَّاٍت َوَبْعـــَد َذِلـــَك َمَواِهَب ِشـــَفاٍء َأْعَواًنا 
َتَداِبيـــَر َوَأْنـــَواَع َأْلِســـَنٍة« )1كـــو28:12(. وهـــو الـــذي يهـــب النمـــو. فالغارس 
الحقيقـــي هـــو اللوغـــوس، وهـــو الـــذي يســـتخدم الخـــادم الذي يغـــرس، وكذلك 
الخـــادم الـــذي يســـقي. يقـــول القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم: ]فـــإذ قال الرســـول 
»أنـــا غرســـت« احتفـــظ بالتشـــبيه ذاتـــه قائـــًا أنهـــم إن كانـــوا هـــم فاحة اهلل، 
فمـــا يجـــوز انتســـابهم للغـــارس بـــل هلل، فالحقـــل ال ُينســـب لمـــن يـــزرع فيه بل 

لمالكـــه[ )تفســـير رســـالة كورنثـــوس األولى: 3(.

الذيـــن غرســـوا وســـقوا بـــدون عمـــل اهلل معهم فشـــلوا. لقد ســـهر القديس 
بطـــرس الرســـول طـــوال الليـــل، ولـــم يصطـــد شـــيًئا، رغـــم خبرتـــه ومهارتـــه 
بالصيـــد، ولكـــن عندمـــا عمـــل ثانيـــة، ليـــس معتمًدا على شـــخصة بل – كما 

ـــَبَكَة« )لـــو5:5(، جـــاء بصيـــد كثير. قـــال - »َعَلـــى َكِلَمِتـــَك ُأْلِقـــي الشَّ

فالخـــادم يعمـــل باجتهـــاد، يفحـــص الكتـــب، يفتقـــد ويعمل، يعـــظ ويعلم، 
ولكـــن البـــد أن يتـــرك نفســـة أداة لعمـــل اهلل، الـــذي هـــو »َســـاِهٌر َعَلـــى َكِلَمِته 
لُيْجِرَيَهـــا« )إر12:1(. فابـــد أن يصلـــي ويصـــوم من أجـــل الخدمة، فاآلباء 
الرســـل بشـــروا وكـــرزوا بالمســـيح، وجـــاء نمـــو الكنيســـة مـــن الســـيد المســـيح 
« )أف20:2(. »الَِّذي ِفيِه ُكلُّ اْلِبَناِء ُمَركًَّبا َمًعا َيْنُمو َهْيَكًا ُمَقدًَّسا ِفي الرَّبِّ

مجـــاالت النمـــو: ليـــس النمو فقط هو زيادة عـــدد المؤمنين، بل 
هو باألحرى نمو في عمق اتحاد النفس البشـــرية بالمســـيح »َنْنُمو 
ِفـــي ُكلِّ َشـــْيٍء ِإَلـــى َذاَك الَِّذي ُهـــَو الرَّْأُس: اْلَمِســـيُح« )أف15:4(. 
فالنمـــو الحقيقّي هـــو النمو »ِفي النِّْعَمِة َوِفي َمْعِرَفـــِة َربَِّنا َوُمَخلِِّصَنا 
َيُســـوَع اْلَمِســـيِح« )2بط18:3(. وهو نمو فـــي اإليمان، ولهذا مدح 
القديس بولس الرســـول أهل تســـالونيكي »أَلنَّ ِإيَماَنُكْم َيْنُمو َكِثيًرا« 
)2تـــس3:1(. وهـــذا النمو يأتي بالجهـــاد والتجاوب مع عمل الروح 
القـــدس، حيـــث ينتقل المؤمـــن من ِ»ِإيَمـــاٍن إِليَمـــاٍن« )رو17:1(، 
فاإليمـــان درجـــات، فهناك إيمـــان مثل َحبَّـــِة َخْرَدٍل )مـــت20:17(، 
يمـــان عظيم )مـــت28:15(،  وهنـــاك إيمـــان قليـــل )مـــت26:8(، واإ
فمقيـــاس اإليمـــان هـــو األعمـــال، فكمـــا يقـــول القديـــس يعقـــوب 
الرســـول: »َأْنـــَت َلـــَك ِإيَمـــاٌن، َوَأَنا ِلـــي َأْعَمـــاٌل! َأِرِني ِإيَماَنـــَك ِبُدوِن 
َأْعَماِلـــَك، َوَأَنا ُأِريـــَك ِبَأْعَماِلي ِإيَماِني« )يـــع18:2(. والمحبة كثمرة 
مـــن ثمـــار الـــروح القدس هـــي العالمـــة الحقيقـــة لإليمـــان، فالنمو 
فـــي اإليمـــان هـــو نمو فـــي المحبـــة، لذلك يصلـــي القديـــس بولس 
الرســـول: »َأْن تَـــْزَداَد َمَحبَُّتُكـــْم َأْيًضـــا َأْكثَـــَر َفَأْكَثَر ِفـــي اْلَمْعِرَفِة َوِفي 

ُكلِّ َفْهـــٍم« )في9:1(.
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»ِلَي اْشِتَهاٌء َأْن َأْنَطِلَق 
َوَأُكوَن َمَع اْلَمِسيِح«
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قداس األربعين 

بكنيسة األنبا أنطونيوس
يوم الجمعة الموافق 2017/7/14م

»طوبى لمن قبلته ليسكن 
في ديارك إلى األبد«

شكر وذكرى األربعين 
للشماس والخادم واألب

المهندس
ألفريد برسوم ميخائيل
بقلوب تملؤها تعزيات السماء 

تشكر األسرة
كل من واساها في راحلها الكريم 

وتقيم القداس اإللهي 
على روحه الطاهرة 

يوم الجمعة 2017/7/14م
بكنيسة األنبا أنطونيوس 

واألنبا بوال باألقصر.
إلى الطيف السماوي الذي عاش 

بيننا ينير لمن حوله. 
لقد كنت محًبا عطوًفا حنوًنا، 

فهنيًئا لك الفردوس
والدتك / زوجتك / أوالدك / أخوتك

»َمَع اْلَمِسيِح، َذاَك َأْفَضُل ِجدًّا«
)فيلبي23:1(

شكر وذكرى األربعين للمرحومة

منرية قليد بسطوروس
والذكرى السنوية األولى للمرحوم

يّس قليد بسطوروس
أشقاء نيافة الحبر الجليل

األنبا صرابامون
أسقف ورئيس دير 

القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون
ونخص بالشكر
قداسة البابا 

األنبا تواضروس الثاني
واآلباء المطارنة واألساقفة
أعضاء المجمع المقدس

واآلباء الكهنة والرهبان واألراخنة 
وكل من شاركنا العزاء

وبهذه المناسبة 
سيترأس القداس اإللهي
نيافة األنبا يواقيم 
أسقف إسنا وأرمنت

بدًءا من الساعة السابعة 
صباح يوم الجمعة 
الموافق7/12/ 2017م

بكنيسة الشهيد مارجرجس 
بأرمنت الحيط

تلغرافًيا: أنور وناجح وماهر 
شاكر- أرمنت الحيط

المقدس عازر يّسى- أرمنت الحيط

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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fryohanna@hotmail.com

جاءتنــــــــي األسئلـــــــة 
التالية من بعض الشباب 
باإلســـكندرّية، ويسعدنــــــي 

أن نناقشـــها مًعـــا:
1- كيـــف أعـــرف 
أّن الهجرة هي اختياٌر مناسٌب لي أو ألسرتي؟

+ في البداية نسأل هل باب الهجرة مفتوح 
أم ال؟! وهـــل ظـــروف العمـــل والحيـــاة بمصـــر 

معقولـــة ومســـتقّرة أم تواجـــه مشـــّقات كبيرة؟
+ يلزمنـــا أن نعـــرف أّن هنـــاك الكثيـــر مـــن 
الصعوبـــات فـــي الحياة فـــي كّل مكان، وال نتوّقع 
أن تكـــون الحيـــاة خـــارج مصـــر أسهـــــــــــل مــــــــــن 

الحيـــاة داخلها.
+ عموًمـــا اختيـــار الهجـــرة يجـــب أن يكون 
بعـــد الكثيـــر من الصالة والتفكير واالستشـــارة.. 
الصـــالة لكـــي نســـمع صـــوت اهلل، والتفكير لكي 
المصلحـــة،  أيـــن  ونـــرى  بالعقـــل  األمـــور  نـــِزن 

واالستشـــارة لكـــي نتعّلـــم مـــن خبـــرة اآلخرين.
+ وأخيًرا، من المهّم أن يكون كّل أعضاء 
ومســـتعدين  االختيـــار،  لهـــذا  مرتاحيـــن  األســـرة 

ـــل نتيجته. لتحمُّ

2- مـــا هـــــــي الضغــــــــوط التـــي تواجـــه 
المهاجـــر فـــي بدايـــة الَســـَفر؟

+ طبًعـــا الوضـــع يختلـــف بحســـب المـــكان 
الـــذي ســـنهاجر إليه، فأمريكا تختلـــف عن كندا، 
تختلـــف  واألمـــور  عنهمـــا..  تختلـــف  واســـتراليا 
أيًضـــا إذا كان هنـــاك َمـــن ينتظرنـــا وسيســـاعدنا 
فـــي ترتيـــب احتياجاتنـــا فـــي البدايـــة، أو إذا لـــم 
يوجـــد أحـــٌد ليقـــوم بهـــذه المهّمـــة.. وأيًضا األمور 
تختلـــف كثيـــًرا إذا كانـــت هجرتنـــا قانونّيـــة أم أّننا 

سنســـير فـــي اّتجـــاه قضايـــا اللجـــوء الدينـــي.
أعمـــى”  “الغريـــب  الَمثَـــل  يقـــول  كمـــا   +
وهـــذا ينطبـــق علـــى المهاجـــر فـــي بدايـــة تواجـــده 
فـــي بلـــد غريبـــة.. ولذلـــك هـــو يحتـــاج لمســـاعدة 
للنصيحـــة  جّيـــًدا  ينصـــت  أن  ويلزمـــه  أمينـــة، 
ويطلبهـــا مـــن أكثـــر مـــن مصـــدر، وأن يتحلّـــى 
بالمرونـــة والصبر، واالســـتعداد للتعلُّم واكتســـاب 
الخبـــرات.. وقـــد يســـتغرق األمـــر ســـنوات حتّـــى 
تبـــدأ األعيـــن تنَفِتـــح وتفَهـــم األنظمـــة الجديدة في 

الجديـــد..! الوطـــن 
+ اللغـــة الجديـــدة مـــن أصعـــب التحّديـــات 
وعـــاء  هـــي  فاللغـــة  المهاجـــر..  تواجـــه  التـــي 

بيـــن  والتقـــارب  التفاُهـــم  وســـيلة  وهـــي  الثقافـــة، 
النـــاس.. لذلـــك فـــإّن إتقان لغة البلـــد التي يهاجر 
الشـــخص إليهـــا مـــن أهـــّم عوامـــل النجـــاح فيهـــا.
+ أحياًنـــا يكـــون الُبعـــد عن األهـــل والحنين 
يواجههـــا  التـــي  الضغـــوط  أحـــد  معهـــم  للتواًجـــد 
ن كانـــت وســـائل التواُصـــل الحديثة  المهاجـــر، واإ
قـــد خّففـــت من تأثير هـــذا العامل.. وعموًما لكي 
ينجـــح اإلنســـان فـــي المهجـــر يلزمـــه أن يرّكـــز 
فـــي وضعـــه الجديـــد وال ينظـــر إلـــى الـــوراء بـــل 
يمتـــّد إلـــى ما هـــو قّدام.. ال يعيـــش في الماضي 
يجتهـــد  بـــل  بالماضـــــــــي،  الحاضـــر  يقـــارن  أو 
فـــي الحاضـــر لكـــي يجنـــي ثمـــاًرا طّيبـــــــــــة فــــــــــي 

الحاضـــر والمســـتقبل.
3- فـــي رأيك لمـــاذا ازدادت حركة الهجرة 

األخيرة؟ اآلونة 
+ لعـــّل الضغـــوط فـــي مصر قـــد زادت في 
االقتصادّيـــة  النواحـــي  مـــن  األخيـــرة،  الســـنوات 
والدينّيـــة، مـــع االضطرابـــات السّياســـّية منـــذ عام 
تـــزال  ال  الهجـــرة  أبـــواب  أّن  كمـــا  2011م.. 

مفتوحـــة بدرجـــٍة مـــا..
فـــي مقـــال قـــادم بنعمـــة المســـيح، نســـتكمل 
مناقشـــة أســـئلة أخـــرى عن المشـــاكل التـــي تواجه 
الشباب المهاجر، واالختاف في وضع الكنيسة 
بيـــن مصـــر والمهجر، مع تقديـــم بعض النصائح 

البســـيطة للشـــباب الذي يفكِّر في الســـفر.

fribrahemazer@hotmail.com

أبلـــــــــــــوس رجـــــــــــــــــل 
يهــودي من اإلسكندريــــة، 
وقـــد كانـــت اإلسكندريـــــــة 
مدينـــة العلـــم والعلمــــــــاء، 
وخاصـــة علماء اليهـــــــــود 
)ُيقـــال إنـــه كــــــان هنـــــــــاك مليــــــــــون يهـــــــــودي في 
اإلســـكندرية فـــي ذلـــك الوقـــت(، وقـــد كان بعض 
منهـــم يهتمـــون بالرمـــوز والتفســـير الرمـــزي للعهد 
القديـــم. فقـــد أدركـــوا أن العهـــد القديـــم ليس مجرد 
أحـــداث تاريخيـــة، ولكنهم فهمـــوا أن هناك أبعاًدا 
ورمـــوًزا لمعـــاٍن خفيـــة. وقـــد كان أبولـــس واحـــًدا 
مـــن هـــؤالء، ولهـــذا كان قديـــًرا فـــي إقنـــاع اليهـــود 
أن العهـــد القديـــم يشـــير للمســـيا. فالعهـــد القديـــم 
كان ظـــًا ورمـــًزا يجـــد حقيقتـــه وجوهـــره ومعنـــاه 
فـــي شـــخص الـــرب يســـوع. العهـــد القديـــم يحمـــل 
فـــي أحشـــائه يســـوع المســـيح عبـــر تاريـــخ طويـــل 
واألحـــداث  واإلشـــارات  والرمـــوز  النبـــوات  مـــن 
عبـــر  نفســـه  عـــن  اهلل  فإعـــان  والشـــخصيات. 
التاريخ اإلنســـاني اكتمل وُتوِّج بتدّخله الشخصي 
مـــن خـــال ابنـــه وكلمتـــه؛ الرب يســـوع المســـيح. 
وغايتـــه،  اإلعـــالن  روح  هـــو  يســـوع  فالـــرب 
أســـاس  الكتـــاب وجوهـــره، وهـــو  هـــو مركـــز 
اإليمـــان وصخرتـــه، وهـــو أيًضـــا رجـــاء الحياة 
وســـرها. ولذلـــك تبقـــي كل حكمـــة وكل معرفـــة 

وكل فلســـفة ناقصـــة »لحـــد الجهـــل« إلـــى أن 
تجـــد معناهـــا ومبناها، وجوهرهـــا وغايتها، في 
شـــخص المســـيح. »أين الَحكيُم؟ أيـــن الكاِتُب؟ 
أيـــن ُمباِحـــُث هـــذا الدَّهـــِر؟ أَلـــْم ُيَجهِّـــِل اهلُل ِحكَمَة 
هـــذا العاَلـــِم؟« )1كـــو20:1(. لقـــد توقفت معرفة 
عنـــد مرحلـــة  المســـيح  الســـيد  بشـــخص  أبلـــوس 
تاريخية محددة، وهي شـــخصية يوحنا المعمدان 

»عارًفـــا معموديـــة يوحنـــا فقـــط«. 
لقد أدرك يســـوع على المستوى التاريخي 
»كشـــخصية تاريخيـــة«، ولكنه لـــم يكن يعرف 
يســـوع الحـــي الدائم في الكنيســـة بقـــوة الروح 
القـــدس.أي أنـــه لـــم يعـــرف شـــيًئا عـــن موت، 
المســـيح،  يســـوع  الـــرب  وصعـــود  وقيامـــة، 
رســـال الـــروح القدس، وتأســـيس الكنيســـة.  واإ
لقـــد غـــاب عنـــه قلب رســـالة اإلنجيـــل، وغاية 
الـــذي  »الخـــالص«  وهـــو  المســـيح،  تجســـد 
ال يتـــم إاّل باتحادنـــا بالمســـيح ســـرائرًيا فـــي 
الكنيســـة بقـــوة الـــروح القـــدس. وهـــذا بالتأكيد 
هـــو »طريـــق الـــرب بأكثـــر تدقيـــق«. فالتوقف 
عنـــد يســـوع كمعلـــم صالـــح أو كمصلـــح بـــارع أو 
كنمـــوذج راٍق أو كقائـــد ُملهـــم ال يكفـــي، ولكـــن 
البـــد أن يكتمـــل األمـــر بمعرفـــه يســـوع كمخلص 
ثـــم االتحـــاد بـــه. فليـــس الهدف من المســـيحية 
مجرد تهذيـــب األخالق، أو ترويـــض الطبائع، 

اّل فالقوانين الوضعية  أو تنظيـــم المجتمعات، واإ
تكفـــي. ولكـــن القصـــد الحقيقـــي هـــو »تجديـــد 
اإلنســـــــان« فيؤهَّـــل لشـــركة اهلل الثالوث. تللك 
الشـــركة هـــي قصـــد اهلل اآلب مـــن تجســـد ابنـــه 
الكنيســـة.  فـــي  القـــدس  الـــروح  وعمـــل  الوحيـــد 
والهـــدف هـــو أن ُيدخلنـــا اهلل إلـــى راحتـــه، فـــي 
أبنـــاء  فنصبـــح  األبـــدي،  وفرحـــه  حبـــه  دائـــره 
وعـــدم  األبـــدي  الميـــراث  فـــي  شـــركاء  وورثـــة، 
والكنيســـة  الرســـولي  العصـــر  ومنـــذ  المـــوت. 
تؤكـــد أن حجـــر الزوايـــة فـــي هـــذه الشـــركة هـــي 
الـــوالدة الثانيـــة بالمعموديـــة »مـــن أجـــل هـــذا 
يـــا رب طهّـــرت طبيعتنـــا، وعتقتنـــا باالتحـــاد فـــي 
تحليـــل  )صـــاة  ســـرية«  شـــركة  فـــي  شـــخصك 
المـــرأة(، والتثبيت في الميرون »..أشـــركهم في 
الحيـــاة األبديـــة وعـــدم الموت« )صاة بعد رشـــم 
الطفـــل بالميـــرون(، والتنـــاول من الجســـد والدم 
األقدســـين ».. وليصّيرنـــا تناولنـــا مـــن أســـرارك 
المقدســـة واحـــًدا معك إلى االنقضـــاء« )صلوات 
الكاهـــن الســـرية قبـــل التنـــاول(. وهكـــذا فـــي كل 
وصلـــوات  طلبـــات  نجـــد  الكنيســـة  ليتورجيـــات 
وتضرعـــات هلل مـــن أجـــل تحقيـــق نعمتـــه ووعـــده 
بالشـــركة معه. الكنيسة بأســـرارها وليتورجياتها 
هي ســـر الشـــركة مع الرب إذ يتجدد اإلنسان، 
وينمـــو فـــي النعمـــة، وينقـــاد بالـــروح، فتمتلئ 
المصابيـــح ويصير إنســـاًنا كاماًل في المســـيح 
يســـوع« )كـــو28:1(. ولذلـــك كل مـــن يفصـــل 
نفســـه عـــن الكنيســـة فقـــد فصـــل نفســـه عـــن اهلل 

والحيـــاة األبديـــة.
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