




جملة الكرازة - 9 فرباير 2018

خدمـــــــــة الكاهــــــــــن في الكنيسة القبطية 
االرثوذكسيــــــــة خدمـــة فعالـــة ومؤثـــرة للغايـــة، 
فالكاهـــــــــــن في طقس كنيســـتنا عندما ُيســـــــــام 
وُيقـــام يصير راعًيا وخادًما لكل الرعيـــــــة التي 
يؤتمـــن عليهـــا. واختيـــار الكاهـــن ليـــس نهاية 

المطـــاف بـــل أنـــه بدايـــة، فالكاهن كان شماًســـا وكان 
الجميـــع.  مـــن  لـــه  خادًمـــا وكان معروًفـــا ومشـــهوًدا 
وعمليـــة إعـــداد إنســـان ليصيـــر كاهًنـــا منـــذ أن كان 
طفـــًا صغيـــًرا في مـــدارس األحد، إلـــى أن نال بداية 
التعليـــم المســـيحي فـــي بيتـــه وأســـرته بعـــد معموديته؛ 
إنـــه طريـــق طويـــل يمـــر بخطوات كثيـــرة، حتى يكون 

الئًقـــا لهـــذه الخدمـــة المملـــؤة بركة.
خدمـــة الكاهـــن أيها األحباء يمكـــن أن نضعها 
فـــي أربعـــة نقـــاط أساســـية: أاواًل: الكهنـــوت أمانـــة، 
ســـامة،  الكهنـــوت  ثالًثـــا:  نقـــاوة،  الكهنـــوت  ثانًيـــا: 

رابًعـــا: الكهنـــوت اتضـــاع.
اوًل: الكهنوت أمانة

با شـــك الكاهن ُيســـتودع أســـرار هللا وُيستودع 
أســـرار الكنيســـة، واألمانـــة هـــي العنصـــر األساســـي 
والرئيســـي فـــي حياتنـــا، وجميعنـــا يعـــرف قيمـــة هـــذه 
الكلمة، ألن عكسها كلمة ال نقبلها وال يقبلها إنسان، 

بـــل هـــي كلمـــة تجـــرح األذن عكـــس كلمـــة أمانة. 
ولذلـــك الوصيـــة تقـــول فـــي الســـقر األخيـــر مـــن 
الكتـــاب المقـــدس: »ُكـــْن أميًنا إَلى الموِت فســـُأعطيَك 
إكليـــَل الحيـــاِة« )رؤيـــا10:2(. وكلمـــة »ُكـــن« تعنـــي 
اســـتمرارية هـــذه األمانـــة طـــول العمـــر. ومـــن ُيســـام 
كاهًنـــا يكـــون أميًنـــا فـــي كل كلمة، فـــي كل تعليم، في 
كل زيـــارة، فـــي كل قـــداس، فـــي كل إرشـــاد؛ تازمـــه 
األمانـــة. يقـــول الكتـــاب المقـــدس: »ُكْنـــَت َأِميًنـــا ِفـــي 
اْلَقِليـــِل َفُأِقيُمـــَك َعَلى اْلَكِثيـــِر. ُاْدُخْل ِإَلى َفَرِح َســـيِِّدَك« 
)متـــى23:25(، فـــاهلل يبـــارك فـــي القليـــل الـــذي كنـــت 
أميًنـــا عليـــه حتـــى لـــو كان كلمـــة واحـــدة، فتفتـــح فمك 
ويعطيـــك روًحـــا ونطًقـــا وكاًمـــا. أنـــت أميـــن على كل 
شـــخص في الكنيسة القبطية األرثوذكسية، أنت أمين 
علـــى خدمـــة الرعيـــة بـــكل أوجه الخدمـــات، أنت أمين 
فـــي كل أوجـــه العاقـــات والمعامـــات مـــع كل أحـــد.

ثانًيا: الكهنوت نقاوة
الكاهـــن عندمـــا يتقـــدم لتقديـــس الذبيحـــة وفـــي 
غيـــر  أنـــه  ويعتـــرف  أمـــام هللا  يعلـــن  هـــو  القـــداس، 
مســـتحق وال مســـتوجب، فا يصّح أن نخدم هللا بأيٍد 
غيـــر نقيـــة. ال يصـــح أن نخـــدم هللا بأفـــواه غير نقية، 
ال يصـــح أن نخـــدم هللا بعقـــول بهـــا أفـــكار رديئـــة، ال 
يصـــح... فالكهنـــوت نقـــاوة. وكلمة نقاوة في كنيســـتنا 
تعنـــي حيـــاة التوبـــة المســـتمرة، حيـــاة التوبـــة الدائمـــة. 
أنـــت أيهـــا الكاهـــن والمتقـــدم للكهنوت يجـــب أن تنّقي 
ســـريرتك دائًمـــا، ويجـــب أن تنّقـــي قلبـــك دائًمـــا، وال 
تجعـــل قلبـــك يحوي خطايـــا وأفكاًرا رديئـــة، لذلك اهتم 
بمقابلة أب اعترافك باستمرار فأنت تحتاج إلى هذا، 
فليـــس معنـــى أنـــك ترتـــدي مابـــس الكهنـــوت وأنـــك 
تصيـــر كاهًنـــا وتقيـــم األســـرار وتعقـــد االجتماعـــات 
وتخـــدم النـــاس، ال يعنـــي ذلـــك أنـــك ال تحتـــاج إلـــى 
إلـــى  بـــل إننـــي اتجاســـر كأول المحتاجيـــن  التوبـــة، 
التوبـــة. ولذلـــك عندمـــا ُيســـام الكاهـــن يقضـــي أربعين 
يوًمـــا فـــي خلـــوة ثم ينـــزل الخدمة، وال نســـمح له بأخذ 
االعترافات قبل ســـنة )ممكن يبدأ بعد 6 شـــهور في 
أخـــذ اعترافـــات الصغـــار، لكـــن بعـــد ســـنة يبـــدأ لكـــن 
قليـــًا(، ألن عمـــل االعترافـــات يحتـــاج إلى أن يكون 
هـــو أيضـــَا نقًيـــا ومعترًفـــا دائًمـــا وتائًبـــا، ويعيـــش هذه 

الحيـــاة، حيـــاة النقـــاوة دائًما.

ثالًثا: الكهنوت سالمة
وســـامة تعنـــي أنـــك صانـــع ســـام، فالكاهـــن 
ُيقام لكي ما يصير إنســـاًنا صانع ســـام في مجتمعه 
وفـــي خدمتـــه، مـــع الكهنة إخوته، مع األب األســـقف 
الـــذي يخـــدم تحـــت رعايتـــه، أن يكـــون صانـــع ســـام 
فـــي وســـط أســـرته ومـــع زوجتـــه ومـــع أوالده، يكـــون 
نفســـه، ومـــع ذوي االحتياجـــات  مـــع  صانـــع ســـام 
الخاصـــة، ومـــع إخـــوة المســـيح الفقراء بـــكل وجه من 
وجـــوه الفقـــر. يجـــب أن يكـــون صانـــع ســـام، وأن 
يكون بشوًشـــا مبتســـًما، وأاّل يكون غضوًبا مصطدًما 
مـــع أحـــد، وأن يكـــون الكاهـــن ســـهل جـــًدا عليـــه أن 
يعتـــذر، ويقـــدم مـــن قلبـــه اعتـــذاًرا عمـــا يكـــون قد بدر 

منـــه... الكهنـــوت مســـئولية.
ولذلـــك يـــا إخواتـــي عندمـــا نقيـــم كاهًنـــا يحضر 
كهنـــة،  وآبـــاء  الكنيســـة،  يمثلـــون  أســـاقفة  آبـــاء 
وشمامســـة، والهيـــكل مفتـــوح والمذبح مفتـــوح، ونقيمه 
بعـــد مشـــوار طويـــل كمـــا ذكـــرت، وبعـــد أن يتعهـــد 
الكاهـــن أمـــام هللا وأمـــام الكنيســـة، والموضـــوع ليـــس 
بســـيًطا، وال هو مجرد تغيير شـــكل أو اســـم أو ثياب. 
الشـــخص الـــذي تدعـــوه الكنيســـة للكهنـــوت تفتـــرض 
فيـــه النقـــاوة الكاملـــة، فســـوف يقـــف أمـــام هللا يوًمـــا 
ويقـــدم حســـاًبا عـــن وكالته. صحيـــح أن عمل الكاهن 
األساســـي هـــو الصـــاة، وهـــي اهتمامـــه األول، وال 
يشـــغله شـــيء عنها، لكن إذا لم يكن مصلًيا من قلبه 
ولـــه قانونـــه الخـــاص فـــي صلواته، ســـيكون شـــخًصا 
مؤدًيـــا للصـــاة! ومـــن يقبـــل هـــذا؟! ال الســـماء تقبل، 

وال األرض تقبـــل.
ولذلـــك يـــا أبنائـــي األحبـــاء، وأوالدنـــا المتقدمين 
إلـــى نـــوال هذا الســـر العظيم: يجـــب أن تكون صانع 
ســـام كامـــل. نســـمع أحياًنـــا عن خاف بيـــن الكهنة 
فـــي كنيســـة أو خدمـــة أو إيبارشـــية، هـــذه يـــا إخوتـــي 
خطيـــة تحرمـــك من الملكـــوت، وال تكون لخدمتك أّية 
نتيجـــة أو أي ثمـــر، وتكـــون خادًعـــا لنفســـك. لذلـــك 
الكهنـــوت يحتـــاج إلـــى كل تدقيـــق، وأن يكون الكاهن 
واعًيـــا )كمـــا نقـــول فـــي التعبيـــر الشـــعبي المصـــري: 
فـــي وســـط رأســـه(، منتبًهـــا لرعيتـــه ونفســـه  »عينـــه 
القطيـــع،  كل  راعًيـــا  والشمامســـة،  والخـــدام  وأســـرته 

الرجـــال والنســـاء، الصغـــار والكبـــار، وكل أحـــد.

رابًعا: الكهنوت اتضاع
إنهـــا لحظـــات رهيبـــة أن يقـــف االنســـان أمـــام 
المذبـــح ويقدم األســـرار المقدســـة، فعلـــى يديك تصير 
هـــذه األســـرار التـــي تمارســـها كنيســـتنا، عـــن طريـــق 
اســـتدعاء الـــروح القـــدس الـــذي يقـــدس األســـرار. وقد 
بتكـــون كاهًنـــا منفـــرًدا فـــي كنيســـة، أو مع آبـــاء كهنة 
آخريـــن، وقـــد تكـــون هنـــاك كنيســـة واحـــدة فـــي البلـــد 

التـــي تخـــدم فيهـــا، وقـــد تذهـــب لمـــكان ليـــس 
فيـــه كنيســـة مـــن األســـاس لكـــي تخدم أعـــداًدا 
صغيـــرة وترعاهـــم، كيفما يكـــون حقل الخدمة 

الـــذي ُدعيـــت إليه.
كل هـــذا يحتـــاج إلـــى اتضاعك، فاالتضاع هو 
الســـبيل إلـــى الملكـــوت وال ســـبيل آخـــر، مهمـــا كنـــت 
عالًمـــا فـــي الاهـــوت أو العقيـــدة أو الكتاب المقدس، 
أو االجتماعـــات أو الخدمـــة واالفتقـــاد... فاتضاعـــك 
نصيبـــك  وإلـــى  الملكـــوت  إلـــى  يقـــودك  الـــذي  هـــو 
الســـماوي، ومـــا أجمـــل أيقونـــة الكاهـــن المتضع الذي 
إلـــى مشـــورته  منـــه نأخـــذ الشـــريعة، والـــذي نحتكـــم 
الروحيـــة. ما أشـــهى ومـــا أجمل أن يكون الكاهن في 
هـــذه الصـــورة المتضعـــة كســـيده ربنا يســـوع المســـيح! 
الكاهـــن اتضـــاع، وهـــذا االتضـــاع ال يظهـــر أبـــًدا إاّل 
مـــن خـــال كامـــك، وأفعالـــك، وطريقتك، وأســـلوبك، 
وافتقادك، وردودك على األســـئلة، ومناقشـــاتك، حتى 
فـــي خلواتـــك، والمؤتمـــرات التـــي تشـــترك فيهـــا؛ فـــي 
كل هـــذه يظهـــر هـــذا االتضـــاع. اتضاعـــك هو الذي 
الصـــوت  وتســـمع  المســـيح،  إلـــى  ويقدمـــك  يحملـــك 

القائـــل: »ادخـــل الـــى فرح ســـيدك«.
هـــذا هـــو الكهنوت يا إخوتـــي األحباء. واألبناء 
الذيـــن نقدمهـــم لكـــي مـــا يصيـــروا كهنـــة يحتاجون أن 
أمانـــة، ونقـــاوة، وســـامة،  الكهنـــوت:  هـــذا  يتعلمـــوا 
واتضـــاع؛ بـــكل ماتحملـــة هـــذه الكلمـــات األربـــع مـــن 

معـــاٍن ومن شـــمول. 
وبعـــد  اليـــوم،  هـــذا  فـــي  نقدمهـــم  مـــن  ولذلـــك 
اختبـــارات وجلســـات وتزكيـــات كثيـــرة، وطبًعـــا عندما 
نختـــار أنســـاًنا ليصيـــر كاهًنـــا نختـــاره بمخافـــة هللا وال 
نحابـــي الوجـــوه أبًدا. وفي اختيار الكاهن يقف أمامنا 
المـــكان«.  شـــيئان: »صاحيـــة اإلنســـان، واحتيـــاج 
شماًســـا   29 ســـنقدم  الباكـــر  الصبـــاح  هـــذا  وفـــي 
ليصيـــروا كهنـــة، بعضهـــم كهنـــة كنائـــس فـــي القاهرة 
كنـــدا.  وفـــي  الكبـــرى  المحلـــة  وفـــي  األقصـــر  وفـــي 
لكـــي  الكهنـــة سُيرســـمون كهنـــة عمومييـــن  وبعـــض 
مـــا يخدمـــوا تحـــت أيدي األب االســـقف على حســـب 
احتياجـــات الخدمـــة. وأيًضـــا هنـــاك كهنة سُيرســـمون 
لخدمـــة الكـــرازة خـــارج مصـــر. وهناك كهنة ُيســـامون 
لخدمـــة اإلرشـــاد الروحـــي. ونحن نصلي من أجل أن 
يقبـــل الـــرب تكريســـهم الكامل لهذه الخدمة المقدســـة.
وهـــذا العـــام ســـنبتدئ بعمل شـــيء جديـــد وهام، 
فقـــد اقتطعنـــا ثاثـــة أيام من فترة األربعيـــن يوًما التي 
يقضيهـــا الكاهـــن الجديـــد فـــي الديـــر الـــذي يختـــارة، 
وفـــي هـــذه الثاثـــة أيـــام ســـنعقد للكهنة الجدد كورًســـا 
»التدبيـــر  عنـــوان  تحـــت  خاًصـــا  ومنهًجـــا  خاًصـــا 
الكهنـــة  سنســـتضيف  حيـــث  والتنميـــة«،  الكنســـي 
بيشـــوي،  األنبـــا  بديـــر  البابـــوي  المقـــر  فـــي  الجـــدد 
وســـيلقي المحاضـــرات مجموعـــة مـــن المتخصصيـــن 
علـــى مـــدار ثاثـــة أيـــام )8-10 مـــارس(. والهـــدف 
مـــن مثـــل هـــذه الكورســـات المتخصصـــة أن الكاهـــن 

أكثـــر تأهيـــًا للخدمـــة المتســـعة والمطلوبـــة منـــه. 
صلواتكـــم جميًعـــا مـــن أجـــل هـــؤالء، ومن أجل 
خدمتهـــم، ومن أجل بذلهـــم وتضحياتهم، ونصلي أن 
يعطيهـــم هللا نعمـــة ويســـندهم، فالكاهـــن ال ينجـــح في 
خدمتـــه إال بصلـــوات مـــن يرعاهـــم، والصلـــوات هـــي 

التـــي تســـاعده وتســـنده وتفرح قلـــب ربنا.

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

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

المراجعة اللغوية: 
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قداسة ابلابا يف 
صوم أهل نينوى

صلـــى قداســـته القـــداس اإللهـــي، يـــوم االثنيـــن 29 ينايـــر 
2018م، بديـــر الســـيدة العـــذراء بالنوباريـــة، بحضـــور نيافة األنبا 
دانيـــال أســـقف ورئيس ديـــر األنبا بـــوال بالبحر األحمـــر، ومجمع 
راهبـــات الديـــر. كمـــا صلـــى قداســـته القداس اإللهي فـــي ثالث أيام 
صـــوم أهـــل نينـــوى، يـــوم األربعـــاء 31 ينايـــر 2018م، بكنيســـة 

رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل واألنبـــا بيشـــوي بكنـــج مريوط.

تدشني كنيسة القديس بولس الرسول 
بإيبارشية املعادي، وسيامة اكهنني

في يوم األحد ٤ فبراير 2018م، قام قداســـة البابا بتدشـــين 
إليبارشـــية  التابعـــة  بالبســـاتين  الرســـول  بولـــس  القديـــس  كنيســـة 
المعادي ودار الســـام والبســـاتين. كما ســـام اثنين من الدياكونيين 
فـــي رتبـــة القسيســـية، وهمـــا: )1( الدياكـــون جرجس شـــلبي كاهًنا 
علـــى كنيســـة القديســـة الملكـــة هيانـــة بعرب المعادي باســـم القس 
جورجيـــوس، )2( والدياكـــون يوســـف عبد هللا كاهًنا على كنيســـة 
القديـــس مـــار مرقـــس بالمعـــادي باســـم القس يوســـاب. وقـــد ألقى 
قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس اإللهـــي وتكلم عن أن الكنيســـة لخدمة 

الـــكل.. مـــن يطـــرق بابهـــا يجب مســـاعدته دون النظـــر النتمائه.
شـــارك فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافة: األنبا مرقس أســـقف 
شـــبرا الخيمة، واألنبا بيســـنتي أســـقف حلوان والمعصرة، واألنبا 
دانيـــال أســـقف المعـــادي، واألنبـــا ســـلوانس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
األنبا باخوميوس )الشـــايب(، واألنبا مينا أســـقف ورئيس دير مار 
جرجس بالخطاطبة، واألنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، 
واألنبـــا يوحنـــا أســـقف شـــمال الجيـــزة، واألنبـــا يوليوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس مصـــر القديمة وأســـقفية الخدمـــات، واألنبا ماركوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة، واألنبـــا اكليمندس األســـقف 

العـــام لكنائـــس عزبـــة الهجانـــة وألماظة وزهـــراء مدينة نصر.

و يستقبل أعضاء 
املجلس امليل العام

اســـتقبل قداســـة البابا يوم األحد ٤ فبراير 2018م، بالمقر 
البابوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، أعضاء المجلس الملي 

العام، والذين قدموا لقداســـته التهنئة بمناســـبة األعياد.

افتتاح مستشىف سان بوال 
حبدائق القبة

افتتح قداسة البابا يوم الثاثاء 6 فبراير 2018م، مستشفى 
»ســـان بـــوال« التابعـــة لديـــر األنبا بـــوال بالبحر األحمـــر، والواقعة 

قداسة ابلابا يشارك يف 
احتفاالت عيد الرشطة

شـــارك قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني في االحتفال 
بعيـــد الشـــرطة يـــوم الخميـــس 25 ينايـــر 2018م، والـــذي ُأقيـــم 
الرئيـــس عبـــد  الجديـــدة بحضـــور  بالقاهـــرة  الشـــرطة  بأكاديميـــة 

الفتـــاح السيســـي وكبـــار رجـــال الدولة.

اجتماع األربعاء األسبويع 
بكنيسة العذراء واألنبا بيشوي

ألقى قداسة البابا عظته باالجتماع األسبوعي يوم األربعاء 
2٤ يناير 2018م، بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس األنبا 
بيشـــوي باألنبـــا رويـــس، وكانـــت عـــن َمَلـــَكات اإلنســـان )العقـــل 
والـــروح والنفـــس(، وكيـــف نســـتثمرها بشـــكل نافـــع. وفـــي بداية 
الكلمـــة، هّنـــأ قداســـة البابـــا رجال الشـــرطة في عيدهـــم الـ66 الذي 

وافـــق اليـــوم التالي الخميـــس 25 يناير.

قداسة ابلابا يلتيق 
عدًدا من السفراء

اســـتقبل قداســـة البابـــا يـــوم الخميـــس 25 ينايـــر 2018م، 
بحضـــور  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر 
األســـتاذة بربـــارة ســـليمان مديـــر المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات 

والعاقـــات، عـــدًدا مـــن الدبلوماســـيين وهـــم:
+ الســـيد أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز قطان، الســـفير الســـعودي 
بمصـــر، ومندوبهـــا الدائـــم بجامعة الـــدول العربيـــة، والذي اطمأن 
علـــى صحـــة قداســـة البابـــا بعـــد العمليـــة الجراحيـــة التـــي ُأجريـــت 

مؤخًرا.  لقداســـته 
+ السيد ماهر العدوي، سفير مصر بماالوي.

+ السيد جيس داتون، سفير كندا بمصر. 
+ الســـيد جـــان زيســـليف، ســـفير الســـويد بالقاهـــرة، وتأتـــي 
زيـــارة الســـفير الســـويدي لقداســـة البابـــا في إطـــار التعارف، حيث 
تســـلم الســـيد زيســـليف مهـــام منصبـــه ســـفيًرا لبـــاده بمصـــر فـــي 

ســـبتمبر الماضـــي.

وجلنة مرشوع مدرسة سان مارك
التقـــى قداســـة البابا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية يوم األحد 28 يناير 2018م، لجنة مشـــروع مدرســـة 

ســـان مـــارك الدولية بمصـــر الجديدة.
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ابليان اخلتايم الجتماع اللجنة اتلنفيذية 
ملجلس كنائس الرشق األوسط

إعداد/ األستاذ جرجس صالح
فـــي مـــا يلـــي النـــص الكامـــل للبيـــان الختامي الجتمـــاع اللجنة 
التنفيذيـــة لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط، المنعقـــد فـــي الجامعة 
األنطونيـــة، الحدت-بعبـــدا، لبنان يوَمي 25 و26 يناير 2018م:

عقـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط 
اجتماعهـــا، بضيافـــة الجامعة األنطونية فـــي الحدت-بعبدا، لبنان، 
برئاســـة رؤســـاء المجلـــس ممّثلـــي العائـــات الكنســـية األربع التي 

يتأّلـــف منهـــا المجلس:
عـــن العائلـــة األرثوذكســـية الشـــرقية قداســـة البطريـــرك مـــار 
إغناطيـــوس أفـــرام الثانـــي، بطريـــرك أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق 
والرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم أجمع.

لويـــس  مـــار  البطريـــرك  غبطـــة  الكاثوليكيـــة  العائلـــة  عـــن 
الكلـــدان. علـــى  بابـــل  بطريـــرك  ســـاكو،  األول  روفائيـــل 

عـــن العائلـــة اإلنجيليـــة القـــس الدكتـــور حبيـــب بـــدر رئيـــس 
االتحـــاد اإلنجيلـــي الوطنـــي فـــي لبنـــان.
إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية.

واعتـــذر عـــن الحضـــور رئيـــس العائلـــة األرثوذكســـية غبطة 
البطريـــرك يوحّنـــا العاشـــر، بطريـــرك أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق 

األرثوذكس. للـــروم 
الكنائـــس  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  االجتمـــاع  فـــي  وشـــارك 
األب ميشـــال جلـــخ، واألمنـــاء العامون المشـــاركون، والعاملون 

فـــي المجلـــس.
بعـــد الصـــاة االفتتاحيـــة بمناســـبة اليـــوم األخيـــر مـــن أســـبوع 
المواضيـــع  الكنائـــس، درس المجتمعـــون  الصـــاة ألجـــل وحـــدة 
م مـــن  المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال، وناقشـــوا التقريـــر المقـــدَّ
األميـــن العـــام والمتضّمـــن جـــرده لألعمال التي قامـــت بها األمانة 
اقتراحـــات  مشـــروع  وكذلـــك  المنصـــرم،  العـــام  خـــال  العامـــة 
للخطـــة االســـتراتيجية لعمـــل المجلـــس خـــال الفتـــرة المســـتقبلية، 
ألوضـــاع  عـــرض  إلـــى  إضافـــًة  للمجلـــس،  المالـــي  والتقريـــر 
ريـــن بســـبب الظـــروف الصعبـــة المســـتمّرة فـــي  الاجئيـــن والمهجَّ
الشـــرق األوســـط مـــن خـــال تقرير عن برامج المجلـــس في لبنان 
وســـوريا، كذلـــك تـــّم عـــرض مقتضـــب عـــن النشـــاط اإلعامـــي 

ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي المجلـــس.

فـــي منطقـــة حدائـــق القبـــة بالقاهرة. كان في اســـتقبال قداســـة البابا 
لـــدى وصولـــه نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس الديـــر، ومعه 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي، واألنبـــا 
مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة، واألنبا موســـى أســـقف الشـــباب، 
واألنبـــا يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا أنطونيوس 
بالبحـــر األحمـــر، واألنبـــا قزمان أســـقف ســـيناء الشـــمالية، واألنبا 
ماركـــوس األســـقف العـــام لكنائس حدائـــق القبة وتوابعهـــا، واألنبا 
اكليمندس األســـقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وشـــرق 

مدينـــة نصر.

قرار بابوي 2018/1
خبصوص انتخاب جملس 

كنيسة القديس مار مرقس الرسول بسياتل 
اعتماد تشكيل مجلس القديس مار مرقس الرسول بسياتل 

/ غرب الواليات المتحدة األمريكية، على النحو التالي:
1- القمص أنطونيوس باقي – رئيًسا للمجلس

2- القس كاراس موريس – نائًبا
3- األستاذ/ رزق مسعد – أميًنا الصندوق

٤- األستاذ/ شريف حنا - سكرتيًرا
5- الدكتور/ نادر مرقس - عضو

6- المهندس/ مايكل شنوده - عضو
7- األستاذة/ سوزان زخاري - عضو

8- األستاذة/ سيلفيا أخنوخ - عضو
9- الدكتور/ شنوده كرياكوس - عضو

قرار بابوي 2018/2
خبصوص اعتماد جملس 

كنيسة مار جرجس بكايلفورنيا
اعتمـــاد تشـــكيل مجلس القديس مار جرجـــس بكاليفورنيا، 

علـــى النحو التالي:
1- القس صليب جرجس – رئيًسا للمجلس

2- القس ابرآم عجايبي
3- السيد شريف جيد

٤- المهندس بيتر ويليام
5- المهندس تامر سليمان

6- السيد رأفت يني
7- اآلنسة كارولين سليم
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مـــا حـــدث مع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس 
للـــروم األرثوذكس.

٤- تجديـــد مناشـــدة الـــدول صاحبـــة القـــرار وجميـــع أصحاب 
النّيات الحسنة باإلفراج عن جميع المخطوفين، وبخاصة مطراني 

حلـــب بولس يازجي ويوحّنـــا إبراهيم والكهنة المخطوفين.
5- التنديـــد بوضـــع اليـــد علـــى أوقـــاف الكنائـــس فـــي ماردين 
وطـــور عبديـــن بتركيـــا وفـــي القـــدس، وبالمقابـــل تثميـــن مـــا تقـــوم 
بـــه الدولـــة فـــي مصـــر التـــي ابتنـــت مؤّخـــًرا كاتدرائيـــة جديـــدة في 

العاصمـــة اإلداريـــة.
وفي ختام الجتماع، شـــكر رؤســـاُء المجلس وأعضاُء اللجنة 
التنفيذيـــة الجامعـــَة األنطونيَة بشـــخص رئيســـها األب ميشـــال جلخ 

وجميـــع معاونيه الســـتضافتهم هذا االجتماع.
ورفـــع الجميـــع صـــاة الشـــكر إلـــى الثالـــوث األقـــدس، اآلب 
واالبـــن والـــروح القدس، الذي أغدق نعمـــه وبركاته على اجتماع 
اللجنـــة التنفيذيـــة، ضارعين إلى الرب يســـوع أن يحمي المؤمنين 
في الشـــرق كي يبقوا شـــاهدين إليمانهم بفاديهم اإللهي في خضّم 
األزمـــات والصعوبـــات، واثقين أّنه ســـيوِجد مـــن المحنة خاًصا، 
وموقنين أننا »إذا شـــاركناه في آالمه، نشـــاركه في مجده أيًضا« 

.)17 )رومية8: 

ختام احلوار العاليم 
بني الكنائس الرشقية والاكثويلكية

ُعقـــد اللقـــاء الخامس عشـــر للجنـــة الدولية المشـــتركة للحوار 
الشـــرقية  األرثوذكســـية  والكنائـــس  الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  بيـــن 
بمدينـــة إتشـــميازين بأرمينيـــا، فـــي الفتـــرة مـــن 29 ينايـــر حتـــى 5 
فبرايـــر 2018م، فـــي ضيافـــة الكنيســـة األرمينيـــة األرثوذكســـية 
بإشـــتميازين. وقـــد قدمـــت كلٌّ مـــن الكنائس المشـــاركة في الحوار 
أبحاًثا عن ســـر التوبة واالعتراف، وســـر مسحة المرضي، وسر 
الكهنـــوت. وقـــد ســـاد الحـــوار والمناقشـــات جـــو مـــن المحبة. وفى 
يـــوم الجمعـــة 2 فبرايـــر 2018م، اســـتقبل قداســـة الكاثوليكـــوس 
كاراكيـــن الثاني، كاثوليكوس األرمن بإتشـــميازين، أعضاء لجنة 
ًبـــا بهم في المقر الخاص بقداســـته، وُالُتِقطت صورة  الحـــوار ُمرحِّ
تذكاريـــة لهـــذه المناســـبة. وقـــد ُاُتِفـــق علـــى أن يكـــون اللقـــاء القـــادم 
فـــي ضيافـــة الكنيســـة الكاثوليكيـــة برومـــا فى 27 ينايـــر 2019م.

وّجه المجتمعون التحّية إلى لبنان، رئيًســـا وحكومًة وشـــعًبا، 
مشـــيدين بما تحّقق فيه من إنجازات سياســـية وإدارية خال عهد 
فخامـــة الرئيس العماد ميشـــال عـــون، وبخاصة في مجال مكافحة 

اإلرهـــاب، مّمـــا ســـاهم في تقّدم لبنـــان وتعزيز ثقة العالم به.
وخـــال االجتمـــاع، تـــّم باإلجمـــاع انتخـــاب الدكتـــورة ثريـــا 
بشـــعاني قائمـــًة بأعمـــال أميـــن عـــام المجلـــس، وذلك بعد اســـتقالة 
األب ميشـــال جلـــخ مـــن منصـــب األميـــن العـــام علـــى إثـــر تعيينـــه 
رئيًســـا للجامعـــة األنطونيـــة، مّمـــا يحـــول دون إمكانيـــة اســـتمراره 
بالقيـــام بمهامـــه كأميـــن عـــام، علـــى أن تكمـــل الدكتـــورة بشـــعاني 
واليـــة األب جلـــخ، التـــي تســـتمر حتى شـــهر أيلول )ســـبتمبر( من 
العـــام 2020م، وجديـــر بالذكـــر أّن الدكتـــورة بشـــعاني هـــي أّول 
ســـّيدة ينتخبهـــا مجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط لهـــذا المنصـــب.

وشـــكر المجتمعون األميَن العام للمجلس األب ميشـــال جلخ، 
وأثنوا على أعمال األمانة العامة خال الفترة الســـابقة، وأعربوا 
عـــن دعمهـــم الكامل للقائمة بأعمال األميـــن العام وجميع العاملين 
فـــي المجلـــس، مـــع التأكيـــد علـــى ضـــرورة مـــؤازرة المجلـــس فـــي 
أعمالـــه ونشـــاطاته ودوره كهئيـــة جامعـــة للكنائـــس فـــي الشـــرق 
األوســـط وكصوت صـــارخ يجاهر بأصالة المســـيحيين وتجّذرهم 

في الشـــرق.
وتّمـــت الموافقـــة بإجماع األعضاء على أن يكون األب جلخ 
أميًنـــا عاًمـــا فخرًيـــا لمجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط، وذلك جرًيا 

علـــى العادة المّتبعـــة في المجلس.
ـــى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ إلـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ فـــي اجتماعهـ هـــذا وخلصـــت اللجنـــة التنفيذيـــة 

علـــى: التأكيـــد 
1- أهمية الحضور المســـيحي في الشـــرق وضرورة تفعيله 
وتثبيتـــه فـــي ظـــّل الظـــروف الصعبـــة التـــي تعانيهـــا بلدان الشـــرق 
األوســـط، وذلـــك عبر مســـاندة أعمال ونشـــاطات المجلـــس الهادفة 

إلـــى ترســـيخ بقاء المســـيحيين فـــي أرضهم.
2- خطـــورة األوضـــاع الراهنة في بلدان الشـــرق األوســـط، 
إذ شـــّدد المجتمعـــون علـــى وجـــوب إنهـــاء الصـــراع الدائـــر فـــي 
ســـوريا باعتمـــاد حلـــول ســـلمية، والعمـــل علـــى الوقـــف الفـــوري 
ألعمـــال العنـــف واالضطهـــاد واإلبـــادة التـــي تطـــال المســـيحيين 
فـــي العـــراق وبخاصـــة فـــي الموصـــل وســـهل نينـــوى، وشـــجب ما 
تتعـــّرض لـــه الكنائـــس وســـائر دور العبـــادة في مصر مـــن أعمال 
إرهابيـــة واعتـــداءات ســـافرة. وطالبوا بالعودة الســـريعة للنازحين 
وبخاصـــة فـــي لبنـــان إلـــى أرضهم بعد اســـتتباب األمـــن فيها، غير 
ُمْغِفليـــن التداعيـــات الخطيـــرة ألزمـــة النـــزوح علـــى الوضـــع العام 
فـــي لبنـــان، مثنيـــن علـــى روح الضيافـــة فيـــه. كما أشـــادوا بالعيش 
المشـــترك فـــي األردن واحتضانـــه للنازحيـــن إليـــه، هـــذا فضـــًا 
عـــن المطالبـــة بالحفـــاظ على وحـــدة األراضـــي القبرصية وحماية 

مواطنيها. حقـــوق 
3- وجـــوب المحافظـــة على الهويـــة التاريخية لمدينة القدس 
كمدينـــة مفتوحـــة لجميـــع المؤمنين من الديانـــات التوحيدية الثاث 
المجتمعـــون  اســـتنكر  عينـــه،  اإلطـــار  وفـــي  تهويدهـــا.  ورفـــض 
التعـــّرض أليٍّ مـــن المرجعيـــات الدينية ألّي ســـبب كان، ال ســـّيما 
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سيامة ثالثة كهنة 
إليبارشية دشنا

قـــام نيافـــة األنبـــا تـــكال أســـقف دشـــنا، يـــوم األحـــد ٤ فبرايـــر 
2018م، بســـيامة ثاثـــة كهنـــة جـــدد للخـــدة باإليبارشـــية، وهـــم: 
)1( القـــس صرابامـــون فوزي كاهًنـــا عاًما لخدمة الشـــباب، )2( 
والقس فيلوباتير نعيم، )3( والقس يوساب سامي كاهنين على 
كنيســـة الســـيدة العذراء بالســـامية. اشترك في الصاة نيافة األنبا 
يســـطس أســـقف ورئيس ديـــر األنبـــا أنطونيوس بالبحـــر األحمر، 
وعـــدد مـــن رهبـــان الديـــر، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 
وأعـــداد كبيرة من شـــعب الســـامية. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا 
تـــكال، واآلبـــاء الكهنة الجـــدد، ومجمع كهنة إيبارشـــية دشـــنا، 

وســـائر أفراد الشعب.

سيامة أربعة دياكونيني باملعادي

قـــام  نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي، يـــوم الجمعـــة 2 
فبرايـــر 2018م، بكنيســـة مـــار مرقـــس المعـــادي، بســـيامة أربعـــة 
مـــن خدامهـــا فـــي درجـــة دياكـــون )شـــماس(، وهـــم: )1( يوســـف 
إبراهيـــم باســـم الدياكـــون فيلوباتيـــر للخدمـــة بكنيســـة الشـــهيد أبي 
المعـــادي. )2( عاطـــف رزق  بحدائـــق  ســـيفين واألنبـــا رويـــس 
هللا باســـم الدياكـــون مـــارك للخدمـــة بكنيســـة القديـــس مـــار مرقس 
باســـم الدياكـــون جورجيـــوس  بالمعـــادي. )3( جرجـــس شـــلبي 
تمهيـــًدا لســـيامته كاهًنا على كنيســـة القديســـة الملكـــة هيانة بعرب 
المعـــادي. )٤( يوســـف عبـــد هللا باســـم الدياكـــون يوســـاب تمهيـــًدا 
لسيامته كاهًنا على كنيسة القديس مار مرقس بالمعادي. خالص 
تهانينـــا لنيافة األنبا دانيال، والشمامســـة الجـــدد، ومجمع كهنة 

إيبارشـــية المعـــادي، وكل أفراد الشـــعب.

إقامة أربعة رهبان ُجدد 
بدير الرسيان

فـــى صبـــاح يـــوم الســـبت 3 فبرايـــر 2018م، قـــام نيافة األنبا 
متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـريان العامر، برســـامة أربعة من 
اإلخوة طالبي الرهبنة وهم: )1( الراهب عزرا الســـرياني، )2( 
والراهب أنيانوس الســـرياني، )3( والراهب بيشوي السرياني، 
)٤( والراهـــب إيســـاك الســـرياني. وقـــام نيافتـــه بإلبـــاس المابس 
البيضاء لخمسة من طالبي الرهبنة وهم: )1( األخ ميرون، )2( 
واألخ بموا، )3( واألخ ثيؤدوســـيوس، )٤( واألخ ميســـاك، )5( 
واألخ إســـحاق. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا متـــاؤس، واآلباء 

الرهبـــان واإلخوة الجدد، ومجمـــع رهبان الدير.

رسامة قمص 
بإيبارشية شربا اخليمة

قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمة، يـــوم االثنين 
29 يناير 2018م، برســـامة القس قزمان إســـحق كاهن كنيســـة 
البابـــا كيرلـــس الســـادس واألرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس بمنطقة 
مـــن  رســـم 300  كمـــا  قمًصـــا،  بيجـــام،   - كريســـتال عصفـــور 
أبنـــاء الكنيســـة شمامســـة، واشـــترك مـــع نيافتـــه العديـــد مـــن كهنـــة 
اإليبارشـــية، وجمـــوع مـــن شـــعب. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا 
مرقـــس، والقمـــص قزمان، ومجمع كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.
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ثانًيـــا: مجال الموســـيقى والكورال: الصولفيـــج - تدريبات 
الصـــوت - التوزيـــع الموســـيقي - العزف على اآلت: األورج - 

الكمـــان - الجتيـــار - العـــود - النـــاي - القانون.
ثالًثا: الفنون التشكيلية: التصوير الزيتي - فن كتابة األيقونة 
القبطية - أشـــغال الخشـــب - األركت - أشـــغال الجلد - التصوير 

.)stop motion الفوتوغرافي - )مبادئ الرسوم المتحركة
عمـــل،  وورش  محاضـــرات،  علـــى  التدريبـــات  واشـــتملت 
أشـــرف عليهـــا متخصصـــون في هـــذه المجاالت.. وشـــملت جميع 
األقســـام مســـتويين مـــن الدراســـة لتكـــون عـــدد الورش 30 ورشـــة 
تدريبيـــة حضرهـــا أكثـــر مـــن 500 مبدع من 3٤ إيبارشـــية و13 

مـــن أحيـــاء القاهرة واإلســـكندرية.
وجديـــر بالذكـــر أن دورات الفنـــون واإلبـــداع المكثفـــة تقـــام 
للعـــام الــــ1٤ علـــى التوالـــي، ويتـــم الدراســـة بها من خـــال الورش 
التدريبيـــة التـــي تقـــام بصفـــة متصلة في بيـــت مارمرقس بالعجمي 
مرتيـــن فـــي الســـنة )خـــال إجازة نصـــف العام - وبدايـــة اإلجازة 
التـــي تقدمهـــا  لـــورش اليـــوم الواحـــد  الصيفيـــة(. هـــذا باإلضافـــة 
المدرســـة بيـــن الحيـــن واآلخـــر، وكذلـــك الـــورش المتصلـــة والتـــي 

ُتقـــام خـــال العـــام بصفـــة منتظمـــة باألنبـــا رويس.. 

 »
ً

2- مؤتمر شباب جامعة»Be Man كونوا رجاال
نظمـــت لجنـــة جامعـــة بأســـقفية الشـــباب مؤتمـــر نصـــف العام 
للشـــباب الجامعـــي فـــي الفتـــرة مـــن 23-27 ينايـــر، والـــذي أقيـــم 
فـــي بيـــت مارمرقـــس بأبـــو تـــات، بعنـــوان»Be Man« وناقـــش 
المؤتمر موضوعات: 1- اعرف مســـئوليتك 2- ما بين الحرية 
والمســـئولية 3- الموســـيقي القبطيـــة. باإلضافـــة إلـــى مجموعـــات 
العمـــل التـــي دارت حـــول: مســـئوليتي تجـــاه نفســـي، واآلخريـــن، 
واتخاذ القرار. كما شـــمل على شـــرح إبداعي من خال محطات 
لمعجزات الســـيد المســـيح. ومن فقرات برنامج المؤتمر: أمسيات 
شـــبابية تناولـــت موضوعـــات: »األيقونـــة القبطيـــة - الفـــن القبطي 

المعمـــاري - مواهب الشـــباب«.
حضـــر المؤتمـــر أكثـــر مـــن 500 مـــن الشـــباب الجامعي من 

القاهرة واإلســـكندرية واإليبارشـــيات.. 

3- مؤتمر األحلان واللغة القبطية

أقامتـــه لجنـــة األلحـــان واللغـــة القبطيـــة باألســـقفية فـــي الفتـــرة 
من 31 يناير حتى 3 فبراير، وبلغ عدد المشـــاركين 180 شـــاًبأ 

وشـــابة مـــن ايبارشـــيات القطر، وتم تســـليم:

سيامة ثالثة دياكونيني لكنائس شربا

قـــي يـــوم األحـــد ٤ فبرايـــر 2018م، قـــام نيافـــة األنبا مكاري 
األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا، بســـيامة ثاثـــة مـــن خـــدام كنيســـة 
القديـــس مـــار مرقـــس والبابا أثناســـيوس بشـــارع أحمـــد حلمي، في 
درجة دياكون )شـــماس(، وهم: )1( وجيه إســـحق باسم الدياكون 
آنجيلوس تمهيًدا لرســـامته كاهًنا عاًما لخدمة المناطق العشـــوائية 
بشـــبرا الجنوبيـــة. )2( مـــاك القـــس إســـحق باســـم الدياكـــون مينا 
تمهيـــًدا لرســـامته كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديـــس مار مرقـــس والبابا 
أثناســـيوس الرســـولى بشـــارع أحمد حلمي بشـــبرا الشـــمالية. )3( 
جيرمـــان ناجـــي باســـم الدياكـــون كيرلـــس تمهيـــًدا لســـيامته كاهًنـــا 
علـــى كنيســـة مـــار مرقـــس والبابـــا أثناســـيوس الرســـولى بشـــارع 
أحمـــد حلمـــي بشـــبرا الشـــمالية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 
مـــكاري، والشمامســـة الجـــدد، ومجمـــع كهنة شـــبرا الجنوبية، 

وشـــبرا الشـــمالية، وســـائر أفراد الشعب.

من أخبار أسقفية الشباب
بصلـــوات قداســـة البابـــا األنبـــا تواضروس الثانـــي ورعاية 
وحضور نيافة األنبا موسى األسقف العام للشباب، أقامت أسقفية 
الشـــباب المؤتمـــرات والـــدورات اآلتيـــة خال إجـــازة نصف العام:

1- دورات الفنون واإلبداع بأبو تالت

ُأقيـــم مؤتمـــر للمبدعيـــن بأســـقفية الشـــباب ومهرجـــان الكرازة 
- دورات الفنـــون واإلبـــداع المكثفـــة تحـــت شـــعار»نحوك أعيننا« 
فـــي الفتـــرة مـــن 27-2018/1/31، وتهـــدف إلـــى بنـــاء ونمـــو 
أبنائنـــا المبدعيـــن فنًيا وروحًيا وكنســـًيا واجتماعًيا.. وفًقا لمنهجية 

محـــددة، فـــي مجاالت:
أوًل: مجال المســـرح: اإلخراج - التمثيل - تأليف النصي 
المســـرحي - الســـينوغرافيا الديكـــور - المكيـــاج المســـرحي - 

الدوبـــاج وتغييـــر األصـــوات - الحك.
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ويندهوك، واشـــترك فيه الشـــعب القبطي المصري والناميبي إلى 
جانـــب القـــس مـــارك أرســـاني كاهننا فـــي نامبيبا. كمـــا كان لنيافته 
لقـــاءات متعـــددة مـــع الشـــعب والخـــدام هنـــاك. وفـــي صبـــاح يـــوم 
األحـــد 21 ينايـــر، قام نيافته بســـيامة ســـتة شمامســـة مـــن النامبيين 
فـــي رتبـــة اإلبصالتـــس تمهيـــًدا إلعدادهـــم ليكونـــوا خداًما للكنيســـة 

فـــي المســـتقبل نظـــًرا التســـاع خدمـــة الكـــرازة هناك. 

 يف كرنفال 
ً

33٥0 طفال
نصف العام بإيبارشية شربا اخليمة

نظمت خدمة الطفولة بإيبارشـــية شـــبرا الخيمة خال إجازة 
نصف العام كرنفالين لألطفال تحت عنوان »كونوا مســـتعدين«، 
شـــارك في الكرنفال األول بمشـــاركة 1500 طفل وحوالي 500 
مـــن الخـــدام ينتمـــون لــــ39 كنيســـة مـــن كنائـــس اإليبارشـــية، بينمـــا 
شـــارك فـــي الكرنفـــال الثانـــي حوالـــي 1850 طفـــل و٤٤0 خادًما 
من 25 كنيســـة. وقد تفّقد نيافة األنبا مرقس الكرنفالين، وشـــجع 

المشـــاركين فيهمـــا، وأثنـــى على جهـــد فريق الخدام.

نيافة األنبا بيمن يف استقبال 
الرئيس السييس بأديس أبابا

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا بيمـــن، أســـقف نقـــاده وقـــوص، ومنســـق 
العاقـــات بيـــن الكنيســـتين القبطيـــة واإلثيوبيـــة، الســـيد الرئيس عبد 
الفتـــاح السيســـي فـــي زيارتـــه التـــي بـــدأت يـــوم الســـبت 27 ينايـــر 
2018م، فـــي العاصمـــة اإلثيوبية أديس أبابـــا. تأتي زيارة الرئيس 
إلثيوبيا للمشاركة في القمة الثاثين لاتحاد األفريقي، والتي بدأت 
فـــي اليـــوم التالـــي واســـتمرت لمدة يوميـــن تحت شـــعار »االنتصار 

فـــي معركـــة مكافحـــة الفســـاد: نهج مســـتدام نحو تحـــول أفريقيا«.

- ألحــــــــــــان الطقس الشعانينــــــــــي والبصخــــــــــة المقدســـــــــــة في 
٤ مســـتويات.

- مع دراسة في اللغة القبطية في 3 مستويات متدرجة. 
وحاضر في المؤتمر نيافة األنبا كاراس أســـقف عام المحلة 
الكبـــرى، فـــي موضوع »تأمُّل في شـــخصية يونـــان النبي«. تخلل 
بخـــور عشـــية،  اليوميـــة )رفـــع  الليتورجيـــة  الصلـــوات  المؤتمـــر 

وتســـبحة نصـــف الليـــل، والقـــداس اإللهي باللغـــة القبطية(.

4- اكريزما )٦( لشباب وشابات ثانوي

أقامـــت لجنـــة ثانـــوي بأســـقفية الشـــباب يوًمـــا روحًيـــا لشـــباب 
ثانـــوي تحـــت شـــعار »نحـــو العمق« )مـــز107: 2٤( يـــوم الجمعة 
2/2 بأكاديمية المستقبل بالشروق، حضره أكثر من 2000 من 
الشـــباب مـــن القاهـــرة الكبرى وبعض االيبارشـــيات، وشـــارك في 
إدارتـــه أكثـــر مـــن 300 خـــادم في كافـــة المجاالت. شـــمل برنامج 
وألعـــاب  وفنيـــة-  رياضيـــة  أنشـــطة   - كتابيـــة  دراســـات  اليـــوم: 
هادفـــة - وعـــرض مواهـــب المشـــاركين في: الشـــعر والموســـيقى 
والكـــورال والتمثيـــل والرســـم وغيرهـــا... وانتهـــى اليـــوم بإعـــان 
الفائزين األكثر مشـــاركة وإيجابية في فقرات اليوم، دعًما لروح 

المحبـــة والتفاعـــل، والشـــركة بين الشـــباب.

نيافة األنبا أنطونيوس مرقس 
يزور نلاميبيا

قـــام نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مرقـــس أســـقف عـــام شـــئون 
الخميـــس 18  مـــن  الفتـــرة  فـــي  ناميبيـــا،  بزيـــارة دولـــة  إفريقيـــا، 
ينايـــر حتـــى األحـــد 21 ينايـــر 2018م، حيث صلى قـــداس ولقان 
عيـــد الغطـــاس المجيـــد مســـاء الخميـــس في كنيســـتنا فـــي العاصمة 
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َمْن ُهــو اإلنَســـــــان؟
لعــــــــــل هــــــذا الســــــــؤال 
ه إلى كل إنســـان: مْن أنت؟ وما هو اإلنســـان؟ ُيوجَّ

+ وقـــد يجيـــب البعض بأن اإلنســـان هو جســـد 
وروح ونفـــس، حســـبما قـــال القديـــس بولـــس الرســـول 
»ولُتحَفـــظ روحكـــم وجســـدكم ونفســـكم كاملـــة بـــا لوم 

عنـــد مجـــيء ربنا يســـوع المســـيح« )1تـــس23:5(.
+ أو يجيـــب البعـــض بلـــون مـــن االتضـــاع: 
اإلنســـان هـــو تـــراب ورمـــاد، حســـبما قـــال أبـــو اآلبـــاء 
واألنبيـــاء إبراهيـــم »شـــرعُت أن أكلـــم المولـــى، وأنـــا 

)تـــك27:18(. ورمـــاد«  تـــراب 
+ أو يجيـــب البعـــض بـــأن اإلنســـان مخلـــوق 

حـــّي عاقـــل ناطـــق حـــّر مريـــد...
المعنـــى  تحمـــل  إجابـــة  أحســـن  أن  علـــى   +
الروحـــي والمعنـــى الاهوتـــي هي أن اإلنســـان صورة 
فـــي  اإللـــه  الـــرب  قـــال  فهكـــذا  ومثالـــه.  شـــبهه  هللا، 
قصـــة خلق اإلنســـان »نعمل اإلنســـان علـــى صورتنا 
كشـــبهنا... فخلـــق هللا اإلنســـان علـــى صورتـــه، على 
صـــورة هللا خلقـــه« )تك27،26:1( تواضع كبير من 
هللا، أنه خلق اإلنســـان على صورته. لقد خلقه على 
صورتـــه، وأراد لـــه أن يحتفـــظ بهـــذه الصـــورة اإللهية.
إن كنـــت صـــورة هللا، فأنـــت إنســـان بالحقيقـــة. 
وإن لـــم تكـــن كذلـــك، فـــا تكـــون إنســـاًنا حســـب قصد 

هللا وحكمتـــه فـــي خلقـــه.
ولعل اإلنسان بصورتــــــه اإللهيـــــة، هو ما كان 
يبحـــث عنـــه ديوجيـــن الفيلســـوف. أو هـــو الصـــورة 
المثاليـــة لإلنســـان فـــي مـــا يقصـــده المفكـــرون بعبـــارة 
سوبرمــــــــــان Super Man. علــــــــــى أن اإلنســــــــــــــــــان 
عندمـــا خلقـــه هللا كان أرقـــى بكثيـــر ممـــا يجول بذهن 

المفكريـــن والفاســـفة.
وطبًعـــا ليــــــــــــس المقصــــــــــــود بالصـــورة اإللهيـــة 
لإلنســـان، أنـــه يشـــابه هللا في صفاتـــه اإللهية الذاتية: 
مثـــل األزليـــة، والوجـــود فـــي كل مـــكان، والقـــدرة على 
ذلـــك ممـــا  إلـــى  الغيـــب، ومـــا  كل شـــيء، ومعرفـــة 

يخـــص هللا وحـــده.
وسنبحث هذا الموضوع في النقاط التالية:

+ كيـــف كان اإلنســـان علـــى صـــورة هللا حينما 
ُخلـــق، قبل ســـقوطه طبًعا.

+ كيف َفَقد الصورة اإللهية؟
+ محاوالت للرجوع إلى الصورة اإللهية جزئًيا.

+ فـــي األبديـــة يكـــون االتســـاع على صورة هللا 
بطريقـــة أفضل.

فمـــا هـــي الصفــــــــــات التـــي كان فيهـــا اإلنســـان 
علـــى صـــورة هللا؟

وعندمـــا نتحـــــــدث عـــن هـــذا األمـــر، فبـــا شـــك 
نقصـــد روح اإلنســـان.

1- لقـــد ُخلـــق علـــى صورة هللا فـــي الطهارة 
والبر والقداســـة.

فقبل الســـقوط كان اإلنســـان في منتهى البراءة 
وفـــي منتهـــى الطهـــارة والشـــفافية. آدم وحـــواء كانـــا 
مـــن  حالـــة  فـــي  بهـــذا  يشـــعران  عريانيـــن، وهمـــا ال 

القصـــوى، كاألطفـــال.. الطهـــارة 
كذلـــك فـــإن الحية )أي الشـــيطان( خدعت أمنا 
حـــواء وكذبـــت عليهـــا. بينمـــا أمنـــا حـــواء مـــا كانـــت 
تعـــرف مـــا هـــو الكذب وال الخديعة، وال تعرف الشـــك 
فيمـــا يقولـــه الغير. مثل هذه األمـــور ما كانت ُتعَرف 
أن أحًدا يمكن أن يكذب أو يخدع، إذ كانت بسيطة 

جـــًدا وطاهرة.

2- كان اإلنســـان أيًضـــا علـــى صـــورة هللا 
الكمال. فـــي 

ونقصد طبًعا الكمال النســـبي. فاهلل هو الوحيد 
الـــذي لـــه الكمـــال المطلـــق. ولكن اإلنســـان يمكن أن 
يكـــون كامـــًا بالنســـبة إلى مســـتواه ومقدرته، وحســـب 
مقـــدار النعمة الُمعطـــاة له، وعمل الروح القدس فيه، 
ومـــدى تجاوبـــه مـــع عمل الـــروح القـــدس. وهكذا كان 

اإلنســـان با لوم.
أن  التكويـــن  ســـفر  فـــي  ُكِتـــب  قـــد  كان  وإن 
هللا نظـــر إلـــى كل مـــا خلقـــه فـــإذا هـــو حســـن جـــًدا 
)تـــك31:1(. فبـــا شـــك أن هـــذا كان ينطبـــق أيًضـــا 

وحـــواء. آدم  علـــى 
وحتـــى بعـــد ســـقطة اإلنســـان، نقـــرأ فـــي الكتاب 
المقـــدس عـــن بعـــض أشـــخاص أنهـــم كانـــوا كاملين، 
كمـــا قيـــل عـــن أبينـــا نـــوح الـــذي بنـــى الفلـــك أنـــه كان 
كامـــًا )تـــك9:6(. كذلـــك قيـــل عـــن أيـــوب أنـــه كان 

رجـــًا كامـــًا )أي1:1(.
3- اإلنســـان ُخِلـــق أيًضـــا علـــى صـــورة هللا 

الســـلطة. في 
وامـــألوا  وأكثـــروا  »أثمـــروا  هللا  لـــه  قـــال  لقـــد 
البحـــر  األرض وأخضعوهـــا وتســـلطوا علـــى ســـمك 
وطيـــر الســـماء وعلـــى كل كائـــن حـــى يـــدب علـــى 
األرض« )تـــك1: 02(. ونفـــس هذه البركة والُســـلطة 
أُعِطيـــت ألبينـــا نوح بعد رســـو الفلك، وكمـــا ُكِتب في 

ســـفر التكويـــن، األصحـــاح التاســـع.
4- اإلنســـان أيًضـــا ُخِلـــق علـــى صـــورة هللا 

كســـيد وملـــك علـــى كل الخليقـــة.
وعندمـــا فقـــد صورتـــه اإللهيـــة بـــدأت الخليقـــة 
تتمـــرد عليـــه. الحيـــــــــة تسحـــــــــق رأســـه )تـــك15:3(. 
وبعـــض الحيوانـــــــات أصبحـــــــت وحوًشـــا يمكــــــــــن أن 
تقتلـــه. واألرض نفســـها مـــا عــــــــــــادت تعطيـــه قوتهـــا 

)تـــك12:٤(.. وهكـــذا فقـــد ســـلطته.
5- هو أيًضا كان على صورة هللا في القوة.

فاإلنســـان الروحي يكون دائًما قوًيا. وال أقصد 
قـــوة الجســـد، كمـــا كان شمشـــون. وإنمـــا يكـــون قوًيـــا 
فـــي شـــخصيته، وفـــي تفكيـــره وإرادتـــه واحتماله، وفي 

نصرتـــه علـــى حـــروب الشـــيطان.. إلخ.
والنفـــس القويـــة ال تهتز وال تخاف وال تتردد وال 
تيـــأس. والـــذي علـــى صـــورة هللا حتـــى اآلن ال يخاف 

اإلطاق. على 
وكمثـــال لذلـــك داود النبي والملك الذي قال في 
)مـــز3:27( »إن يحاربنـــي جيش، فلن يخاف قلبي. 
وإن قـــام علـــّى قتـــال، ففي هـــذا أنا مطمئـــن«. ولذلك 

فـــإن الخائفيـــن ال يدخلون ملكوت هللا )رؤ8:21(.
إن األنبيـــاء والقديســـين قدمـــوا صـــورة عميقـــة 
لعـــدم الخـــوف، كمـــا كان القديـــس أنطونيـــوس فـــي 
البريـــة، أو القديس أثناســـيوس الـــذي قيل له: »العالم 
كلـــه ضـــدك« فأجـــاب: »وأنـــا ضـــد العالـــم«، لذلـــك 
Atha-  ُدِعـــي »أثناســـيوس الـــذي هـــو ضد العالـــم«

.nasius Contra Mondum
وأيًضـــا الشـــهداء إذ كانـــوا فـــي صـــورة هللا، مـــا 
كانـــوا يخافـــون. دانيـــال النبـــي مـــا كان يخـــاف جـــب 
األســـود )دا16:6(. والثاثـــة فتيـــة مـــا كانـــوا يخافون 

أتـــون النـــار )دا17:3(.
6- أيًضـــا الذيـــن فـــي صـــورة هللا، يكونـــون 

ناجحين: دائًمـــا 
كمـــا نقــــــــــــــرأ فـــي المزمـــــــــــور األول لــــــــداود أن 
األشـــخاص األبـــرار يكونـــون كشـــجرة مغروســـة على 

مجـــاري المياه تعطـــي ثمرها كامًا في حينه، وورقها 
ال ينتثـــر، وكل مـــا يعملونـــه ينجحون فيه )مز3:1(.
كذلك قيل عن يوســـف الصديق إنه كان رجًا 
ناجًحـــا )تـــك2:39(. لذلـــك فـــإن اإلنســـان الفاشـــل ال 

يكون فـــي صورة هللا.
7- اإلنســـان أيًضـــا ُخلـــق علـــى صـــورة هللا 

التواضع. فـــي 
حًقـــا إن هللا هـــو المتواضـــع الوحيـــد. ألنـــه وهو 
العالي جًدا، ينزل إلى مســـتوانا ويتعامل معنا. يتكلم 
معنـــا، ويســـتمع إلـــى صلواتنـــا. ولكن اإلنســـان يمكن 
حســـب مســـتواه أن يكـــون متواضًعـــا. علـــى األقـــل إذ 
يعـــرف أنـــه تراب ورمـــاد، ال يميل إلى أفكار الكبرياء 
والمجد الباطل، ظاًنا في نفســـه أنه أعلى ما ينبغي. 
ولذلـــك فالشـــخص المتكبـــر ال يكـــون في صورة هللا.

8- اإلنســـان علـــى صـــورة هللا فـــي أمـــور 
كثيـــرة، كالمحبـــة مثـــاًل.

كمـــا قـــال القديس يوحنا اإلنجيلي »هللا محبة.. 
مـــن يثبـــت فـــي المحبـــة، يثبـــت فـــي هللا، وهللا فيـــه« 

)1يو٤:16(.
9- اإلنسان أيًضا على صورة هللا في الجمال.

هللا جميـــل، وكذلـــك المائكـــة. وعندمـــا ُخلـــق 
اإلنســـان األول علـــى صـــورة هللا، كان جميـــًا. كان 
آدم جميـــًا جـــًدا، وكانـــت حـــواء جميلة جـــًدا، وأيًضا 
قيـــل نفـــس األمـــر عـــن بعـــض أشـــخاص. كمـــا قيـــل 
عـــن موســـى النبـــي )خر2:2( وعـــن داود النبي، كل 

منهمـــا كان جميـــًا جـــًدا )1صـــم٤2:17(.
ولكـــن الخطيـــة تغيـــر مامـــح اإلنســـان، فيفقـــد 

جمـــال وجهـــه وجمـــال جســـده وجمـــال روحـــه.
10- اإلنســـان أيًضـــا هـــو صـــورة هللا مـــن 

النور. جهـــة 
هللا هـــو نـــور العالـــم كما ُذكر فـــي )يو21:8(. 
هو أيًضا النور الحقيقي )يو9:1(. واإلنسان كصورة 

هللا، قيـــل عنـــه »أنتم نور العالم« )مت5:1٤(.
بهـــذا الوضـــع، فـــإن رســـالة أوالد هللا أن ينقلـــوا 
صـــورة هللا إلـــى العالـــم. إن هللا يريدنـــا أن نكـــون مثله 
حتـــى فـــي العمـــل. أن نســـلك فـــي طرقـــه، وتكـــون لن 
نفـــس مشـــيئته علـــى األرض كمـــا فـــي الســـماء. وأن 
نتحـــدث كمـــا لـــو كان هللا ينطـــق من أفواهنـــا. فننطق 
بكامـــه، كمـــا قيـــل »لســـتم أنتـــم المتكلميـــن، بل روح 

أبيكـــم الـــذي يتكلـــم فيكم« )مـــت20:10(.
أيًضـــا كصـــورة هللا، نقـــوم بعملـــه فـــي حياتنـــا، 
حتـــى أن كل مـــن يرانـــا، يقـــول: »حًقـــا هـــؤالء هـــم 
أوالد هللا. إنهـــم مثـــل أبيهـــم الســـماوي ألن لهـــم نفـــس 
محبتهـــم  فـــي  هللا  أوالد  يـــرى  مـــن  كل  صورتـــه«. 
وهدوئهـــم ورقتهـــم، وفـــي مثالهـــم الحي في قداســـتهم، 
فإنـــه يمجـــد أباهم الذي في الســـموات. إن ربنا يســـوع 
المســـيح قـــد صعـــد إلى الســـماء، ولكنه تـــرك صورته 

فـــي تاميـــذه لينقلوهـــا مـــن جيـــل إلـــى جيـــل.
ولكـــن لعـــل البعـــض يقـــول: »كيـــف يمكـــن أن 
يكـــون اإلنســـان صـــورة هللا بينمـــا هللا غيـــر محـــدود؟! 
فهـــل اإلنســـان غيـــر محـــدود؟!« طبًعا ال. فاإلنســـان 
باشـــك محـــدود، وال يمكـــن أن يكـــون مثـــل هللا الـــذي 

هـــو غيـــر محدود.
علـــى أّيـــة الحـــاالت، هللا خلقـــه علـــى صورتـــه، 
ووضـــع فيـــه االشـــتياق إلـــى غير المحـــدود. وكنتيجة 
وعـــدم  الطمـــوح  طبعـــه  فـــي  اإلنســـان  فـــإن  لذلـــك 

االكتفـــاء، والجهـــاد ألجـــل النمـــو.
وكمثـــال لذلك بولس الرســـول الـــذي تعب أكثر 
مـــن جميـــع الرســـل )1كـــو10:15( وُاخُتِطـــف إلـــى 
الفـــردوس )2كـــو1:12( إلـــى الســـماء الثالثـــة. علـــى 
الرغم من كل ذلك فإنه يقول »لســـت أحســـب نفســـي 
أنـــي أدركـــت. بـــل أنســـى مـــا هـــو وراء، وامتـــد إلـــى 

قـــدام« )فـــي13:3(.
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عظة األربعاء 2٤ يناير 2018م، من كنيسة السيدة العذراء واألنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

فـــي بدايـــة هـــذه الســـنة تكلمـــُت معكـــم عـــن 
»أنســـيموس«، العبد الهارب والذي تاب، والذي 
قـــال عنه بولس الرســـول مخاطًبا ســـيده فليمون: 
»اّلـــذي كاَن َقبـــًا َغيـــَر ناِفـــٍع لـــَك، ولكنـــُه اآلَن 
ناِفـــٌع لـــَك ولـــي« )فليمـــون: 11(. وتكلمت معكم 
عـــن الجســـد ببعـــض أعضائـــه )اليـــد - الرجـــل 
– العيـــن – األذن - اللســـان(، وكيـــف فـــي هـــذا 

العـــام الجديـــد نجعلهـــا نافعة. 
أريـــد أن أكلمكـــم اليـــوم عـــن العقـــل، وعـــن 
الـــروح، والنفـــس. كيف تكون غير نافعة وتصير 

نافعـــة فيمـــا بعد؟ 
العقــــل

العقـــل هبـــة من هللا، والمثـــل يقول: »العقل 
زينـــة« أي يـــزن فكـــر اإلنســـان وكامـــه، وهـــو 
عطيـــة عظمـــى لإلنســـان، والتـــي جعلـــت منـــه 
إنســـاًنا، فالعقل يفكر ويبدع. هل تســـتخدم عقلك 
كلـــه أم جـــزًءا منه؟ هـــل تفكر في موضوعات ال 
تليـــق وال تســـّر أو موضوعـــات شـــر؟ مـــاذا يوجد 
داخـــل عقلـــك؟ ومـــاذا يوجـــد بـــه ال يعرفـــه أحـــد 
ســـواك )وإن كنـــا نحكـــم على أفكار اإلنســـان من 
خـــال كامـــه(؟ فهنـــاك مـــن لهـــم أفـــكار متعبـــة 
جـــًدا، مثـــل يونـــان النبـــي، لكن فـــي موقف معين 
)حيـــن طلـــب منـــه هللا أن يذهـــب إلـــى نينـــوى(، 
ظهـــر كيـــف يفكر بطريقـــة خاطئة. حينما تدرس 
شـــخصية يونـــان النبـــي، تجده قـــد ارتكب أخطاء 
كثيـــرة، لكـــن عندمـــا تدّقـــق تجـــد ثـــاث خطايـــا 

ســـقط فيهـــا بســـبب العقل: 
الخطيـــة األولـــى هـــي خطية الســـتهتار: 
أمره هللا أن يذهب في اتجاه ما، فاستهان بكامه 
يكشـــف  وهـــذا  العكســـي،  االتجـــاه  فـــي  وذهـــب 
غيـــاب مخافـــة هللا عـــن قلبـــه، فوجـــود مخافـــة هللا 
فـــي قلب اإلنســـان يحكم تصرفاتـــه، ويجعل عقله 
أن  أراد هللا  وعندمـــا  بطريقـــة صحيحـــة.  يفكـــر 
يوقظـــه، جعـــل البحر كله يهيـــج، واألمواج تعلو، 
والهـــواء يضطـــرب، والعواصـــف تضرب الســـفينة 
حتـــى تـــكاد تغـــرق، ليـــس لكـــي يصحو مـــن النوم 
الجســـدي، بـــل ليصحـــو مـــن غفلتـــه واســـتهتاره. 

انتبـــه لئـــّا تقـــع فـــي خطية االســـتهتار. 
الخطيـــة الثانيـــة التـــي وقـــع فيهـــا يونان 
النبـــي هـــي خطيـــه العنـــاد، ومـــا أدراك مـــا هو 
العنـــاد... ُيقـــال عـــن اإلنســـان العنيـــد إن »فان 
يكـــون  يعانـــد اإلنســـان  ناشـــف«! عندمـــا  مخـــه 
بـــا طاعـــة، ويبـــّرر مواقفـــه، ويفســـر لنفســـه أنـــه 
علـــى صـــواب، ويرفـــض النصـــح ممـــن حولـــه. 
كـــم مـــن مشـــاكل نقابلهـــا في أســـر كثيـــرة، العناد 
هـــو بطلهـــا! فـــي حيـــن أن كلمـــة طاعـــة صغيـــرة 
مـــن أحـــد الطرفيـــن قـــد تنهـــي خاًفا اســـتمر وقًتا 
طويـــًا. صديقنـــا يونـــان النبـــي نام في الســـفينة، 
نـــام نوًمـــا ثقيـــًا، وبســـبب عنـــاده هـــاج البحـــر، 
وكادت الســـفينة بـــكل أمتعتهـــا أن  تغـــرق. أيـــن 
عقلـــك يـــا يونان؟ عندما نقـــرأ قصة يونان النبي، 
نجـــد أن هللا لكـــي يبّكـــت يونـــان أحضـــر كائًنـــا 
أكثـــر طاعـــة منـــه وهـــو الحـــوت، وأمـــره أن يبتلع 
يونـــان. عنـــادك يفقـــدك الكثيـــر، وأهـــم مـــا تفقـــده 
بســـبب العنـــاد هو ســـام حياتك. هـــل تظنون أن 

يونـــان كان يعيـــش فـــي ســـام؟ هـــل كان مرتاًحا 
ألنـــه كســـر الوصيـــة وعانـــد هللا؟ بالطبـــع ال!

الخطيـــة الثالثـــة هـــي األنانيـــة: فقـــد كان 
يحـــب نفســـه ويحـــب شـــعبه أكثـــر مـــن اآلخرين، 
لهـــم  يكـــرز  ان  رفـــض  األنانيـــة  هـــذه  وبســـبب 
بالتوبـــة وهـــرب. اإلنســـان األنانـــي ال يـــرى أحـــًدا 
ر لـــه عقلـــه أنـــه هـــو فقـــط  غيـــر نفســـه، ويصـــوِّ
الـــذي يتحـــرك والذي يعمل، ولـــواله لكانت حركة 
الكـــون قـــد وقفت. كما أن األنانيـــة تعوق التوبة، 
بـــل وتنســـحق.  الـــذات تصغـــر  تجعـــل  فالتوبـــة 
وقـــال الســـيد المســـيح: »إْن َلْم ترِجعـــوا وَتصيروا 
الســـماواِت«  فلـــن تدُخلـــوا ملكـــوَت  ِمثـــَل األوالِد 
)متـــى81: 3(، ليـــس المقصـــود أن نصغـــر فـــي 
القامـــة أو الســـن أو فـــي أي شـــيء، لكـــن ســـوف 
نصغـــر فـــي رؤيـــة أنفســـنا ألنفســـنا. كيـــف تـــرى 
نفســـك؟ إن المحيطيـــن بنـــا هم مـــرآة لنا نرى فيها 
أنفســـنا، ســـواًء أكانوا أفراد األســـرة، زماء العمل 

أو الكنيســـة أو الخـــدم.

كيف تجعـــل عقلك نافًعا؟
التركيـــز. ال تجعـــل عقلـــك  عـــن طريـــق 
ُمشـــتًَّتا في أشـــياء كثيرة، وضع في عقلك أفكار 
نجـــاح لتنجـــح، فالعقـــل مثـــل األرض، واألفـــكار 
اشـــحن  تحصـــد.  فإّيـــاه  تزرعـــه  ومـــا  كالبـــذار، 
عقلـــك بالقـــراءه بـــكل صورهـــا، ال تجعـــل عقلـــك 
مـــا  احفـــظ  تبنـــي.  ال  بتفاهـــات  مملـــوًءا  فارًغـــا 
تقـــرأه، وســـّجله بصـــورة مـــن الصـــور. اجلس في 
الجلســـات التي تحترم العقل، مع أشـــخاص ذوي 
علـــم ومعرفـــة وخبـــرة روحيـــة، أشـــخاص يفكرون 
ويبتكـــرون ويطّورون. اجعـــل عقلك نافًعا وبّناًء، 
يفكـــر ويســـتطلع خبـــرات اآلخريـــن. ابتعـــد عـــن 
علـــى  المتعبـــة بصفـــة عامـــة، وداوم  القـــراءات 

قـــراءة الكتـــاب المقـــدس لكـــي يبنيـــك. 

النفــــــــس
نفـــس اإلنســـان تشـــمل العـــادات والقـــدرات 

والعاطفـــة.  والمواهـــب 
عاطفـــة اإلنســـان تجعلـــه يحـــب ويحنـــو، 
بـــه. عواطـــف  فاإلنســـان يفهـــم اآلخـــر ويشـــعر 
االنســـان قـــد تنســـاق وراء غرائـــز غيـــر نافعـــة، 
مثل المال أو الجســـد أو الشـــهرة أو... ال تســـمح 
تســـمح  جيـــد، وال  غيـــر  شـــيًئا  تـــرى  أن  لعينـــك 
لعاطفتـــك أن تنســـاق ألمـــر ال يليـــق بـــك. تصير 
عواطفك نافعة إن كنت قريًبا من هللا، هللا يحب 
كل البشـــر، وعندمـــا تقتـــرب مـــن هللا يصير قلبك 
متســـًعا للجميـــع، وفـــي المقابل عندمـــا تبتعد عنه 

قلبك.  يصغـــر 
التـــي  هـــي  والمباركـــة  المقدســـة  العاطفـــة 
نســـمع  التـــي  اإلنســـانية  الخدمـــات  كل  أنشـــأت 
عنها، مثل خدمة التمريض، والصليب األحمر، 
وخدمـــة الفقـــراء، وغيرهـــا. اجعـــل عاطفتك تمجد 
اســـم هللا، واجعـــل محبتك هلل هـــي المحبة األولى 

التي منهـــــــــا تتفّرع سائــــر 
المحبـــــات األخرى. ومن 
خـــــــــال خدمتـــــــــك التـــــــي 

تمجـــد اســـم هللا، تكون عاطفتـــك عاطفة مباركة؛ 
هـــذا من ناحيـــة العواطف.

مـــن ناحيـــة العـــادات: اظـــن كل انســـان 
غيـــر  وأخـــرى  مســـيحية  عـــادات  عنـــده  فينـــا 
مســـيحية، وبعضهـــا عـــادات خطيـــرة، وبعضهـــا 
مفيـــد، وأخـــرى ســـيئة.... ومن الممكـــن أن يدمر 
اإلنســـان نفســـه بعـــادة مـــن العـــادات، أو يدمـــر 
لذلـــك اإلدمـــان،  الـــذي حولـــه. مثـــال  المجتمـــع 
خطيه تبدأ بســـيطة، ثم تســـجنه اإلنسان وتصّيره 
أســـيًرا لعـــادة اإلدمان، ثم تدمـــره. افحص ما هي 
الســـهر  عـــاده  الكثيـــر،  األكل  عـــادة  عاداتـــك؟ 
الكثيـــر، مثـــل هذه عادات ســـيئة. وهناك عادات 

جيـــدة مثـــل المواظبـــة علـــى الصـــاة. 
لكـــي تقتنـــي عـــادات جيـــدة وصادقـــة، ابـــدأ 
العـــادات  مـــن  أواًل  تخلـــص  الداخليـــة،  برغبتـــك 
مليئـــة  حياتـــك  اجعـــل  تفيـــد،  ال  التـــي  الســـلبية 
الحـــواس  مســـتوى  علـــى  اإليجابيـــة،  بالعـــادات 
أو القـــراءة أو التعامـــات مـــع اآلخريـــن. اجعـــل 
العـــادات  مـــن  وتخلـــص  منضبطـــة،  عاداتـــك 
الســـلبية والقديمة. لو في بداية كل ســـنة وضعت 
عادة حلوة كهدف لك، في ظرف ســـنين ســـيكون 
عنـــدك كـــمٌّ من العادات الطيبـــة، وتصير حياتك 

نافعـــة لـــك ولمـــن حولـــك. 
آخـــر شـــيء فـــي النفـــس هـــو المواهـــب 
والقـــدرات. كل واحـــد مّنـــا لـــه موهبـــة، فهـــل يـــا 
تـــرى تعـــرف مواهبـــك؟ هـــل تعرف الوزنـــات التي 
أعطاهـــا لـــك هللا، وتســـتخدمها، أم طمرتهـــا فـــي 
األرض؟ مـــن يعـــرف أن يعمـــل حســـًنا وال يعمـــل 
فهـــذه خطيـــة لـــه كقـــول الكتـــاب. تاجـــر بالوزنة، 
هـــا، واســـتخدمها واســـتفد بهـــا.  درِّب موهبتـــك ونمِّ
واألكثـــر مـــن هـــذا هـــو أن تســـاعد الصغار على 

اكتشـــاف أنفســـهم ومواهبهـــم. 

الـــــــــروح
هـــل مـــن الممكـــن أن يكـــون الـــروح غيـــر 
نافـــع، ويصيـــر نافًعا؟! نعم! هنـــاك من ال تعمل 
روحه، بمعنى أنه كســـول روحًيا، يلجأ للتأجيل. 
هللا عندمـــا خلـــق اإلنســـان، نفخ فيه َنَســـَمة حياة، 
وطالمـــا اإلنســـان قريـــب مـــن هللا، تظـــل روحـــه 
بالصـــاة، وبالكلمـــة  الـــروح  مشـــتعلة. وتشـــتعل 
وممارســـة  الروحيـــة،  والقـــراءات  المقدســـة، 
األســـرار، وبالمعاشـــرات الجيدة. قوة ارواحنا في 
العزيمـــة واإلرادة والرغبـــة الصادقة في أن نصير 

أفضـــل علـــى كل المســـتويات. 
اجعـــل حياتـــك نافعـــة لـــك ولمـــن حولـــك. 
علـــى  جيـــدة  أرًضـــا  كـــن  مواهبـــك.  اســـتثمر 
والعقـــل،  والنفـــس  والـــروح  الجســـد  مســـتوى 
وتعهد أمام هللا أن األشياء التي كانـــــــــت فيــــــــــــك 

غيــــــــــــــر نافعــــــــــــة تصيـــر نافعـــة.
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تدشني ثالثة مذابح 
بدير الشايب

في يوم السبت 27 يناير 2018م، قام نيافة األنبا سلوانس، 
أسقف ورئيس دير القديس األنبا باخوميوس )الشايب( باألقصر، 
بتدشـــين ثاثـــة مذابـــح بكنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس بمنطقـــة القالي 
بالديـــر، والمذابـــح التـــي تـــم تدشـــينها علـــى أســـماء آبـــاء الرهبنـــة 
الكبار: األنبا أنطونيوس واألنبا شـــنوده واألنبا مقار. شـــارك في 
صلـــوات التدشـــين صاحبـــا النيافـــة: األنبا يوســـاب األســـقف العام 
لألقصـــر، واألنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام إلســـنا وأرمنـــت. كمـــا 
شـــارك فـــي الصلـــوات لفيف اآلباء الرهبـــان والكهنة من عدد من 

األديرة واإليبارشـــيات.

تصفيات كرنفال املوهوبني 
لعام 2018م باملنيا

ُأقيـــم بإيبارشـــية المنيـــا علـــى مـــدار يوميـــن الكرنڤـــال الـــذي 
نظمتـــه للعـــام الخامـــس علـــى التوالـــي أكاديمية الموهوبيـــن التابعة 
لإليبارشـــية، بحضـــور نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام 
بالكرنڤـــال  التســـابق  فعاليـــات  واشـــتملت  قرقـــاص.  وأبـــو  للمنيـــا 
علـــى مســـابقات لأللحان والترانيم والمســـرح وغيرهـــا من الفنون 
 6850 بإجمالـــي  إيبارشـــيات   9 مـــن  كنيســـة   220 بمشـــاركة 

ُمشـــترًكا مـــن المراحـــل الســـنية فـــي المســـابقات المختلفـــة.

نيافة األنبا برنابا يشارك 
يف أسبوع الصالة الفاتياكن

شـــارك نيافـــة األنبـــا برنابـــا أســـقف تورينـــو ورومـــا، فـــي 
فعاليـــات أســـبوع الصـــاة من أجـــل الوحدة الذي نظمـــه الفاتيكان، 
بحضـــور قداســـة البابـــا فرنســـيس األول بابـــا الفاتيكان، بكنيســـة 
القديـــس بولـــس الرســـول خـــارج األســـوار بمدينـــة رومـــا. رافـــق 
نيافـــة األنبـــا برنابا، الراهب القمص يوحنا الســـرياني، والراهب 
القـــس ســـمعان األنبا بـــول. والتقى نيافته مـــع غبطـــة الكاردينال 
كـــورت كـــوخ رئيس المكتب البابـــوي للحوار بيـــن الكنائس عقب 

انتهـــاء فعاليـــات أســـبوع الصاة.

نيافة األنبا جابرييل
”Pro-Orienta“ عضًوا بمجلس أمناء هيئة

 Pro -“ هيئـــة  أقامتـــه  الـــذي  المســـكوني  االحتفـــال  خـــال 
Orienta” بمقرهـــا بالعاصمـــة النمســـاوية فيينـــا، تـــم اختيـــار نيافة 
األنبـــا جابرييل أســـقف النمســـا عضـــًوا بمجلس أمنـــاء الهيئة. كان 
علـــى رأس الحضـــور فـــي الحفـــل المســـكوني غبطـــة الكاردينـــال 
كريســـتوف شونبورن رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا، 
ولفيـــف مـــن ممثلـــي كنائـــس النمســـا بمختلـــف طوائفهم. وقـــد ألقى 
البروفيســـور بروكشي أســـتاذ الشرقيات بكلية الاهوت - جامعة 

ڤيينـــا، كلمـــة أشـــاد خالهـــا بنيافة األنبـــا جابرييل.
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رسالة ماجستري 
جبامعة سالزبورج بانلمسا

أنهـــى الباحـــث القـــس زكا فايـــز لبيب )كاهـــن بكنيســـة األنبا 
رويـــس األثريـــة، ومـــدرس بالكليـــة اإلكليريكية بالقاهـــرة( برنامج 
ســـالزبورج  بجامعـــة  الكاثوليكـــي  الاهـــوت  بكليـــة  الماجســـتير 
بالنمســـا بعـــد دراســـة لمدة ســـنتين، حيـــث درس اللغات الســـريانية 
واآلراميـــة والعبريـــة والكتـــاب المقـــدس واآلبـــاء وتاريـــخ الكنيســـة 
والليتورجيـــا والقانـــون الكنســـي والفلســـفة والاهـــوت الرعـــوي، 
وفـــي نهايـــة البرنامج قـــّدم أطروحة التخـــرج باإلنجليزية بعنوان: 

 The Arabic Recension of Dionysius Bar
 Salibi’s Commentary on the Liturgy: ”The Antidote
 of the intellects’ )Tiryaq al-uqul(, its transmission

and relationship to the Coptic Tradition

»النســـخة العربيـــة لتفســـير ابـــن الصليبـــي لليتورجيـــا: ترياق 
العقـــول، انتقالهـــا وعاقتهـــا بالتقليد القبطي«. حيـــث حّقق الباحث 
نســـخة نقدية معتمًدا على مخطوطات ســـريانية وعربية بمكتبات 
بالقاهـــرة، وأديـــرة  األقبـــاط األرثوذكـــس  الفاتيـــكان وبطريركيـــة 
أخـــرى، وأشـــار فـــي بحثـــه إلـــى اهتمـــام النســـاخ األقبـــاط بنقل هذا 
نـــه إشـــارات تاريخيـــة وآبائيـــة وليتورجيـــة  العمـــل وَنســـخه، لتضمُّ
للتقليـــد القبطـــي، كصيغـــة االعتـــراف التـــي يقولهـــا الكاهـــن قبـــل 
التنـــاول وتاريخهـــا مقارنـــة بأقـــدم إشـــارات اآلبـــاء إليهـــا كالقديـــس 
ديســـقورس الســـكندري المحفوظـــة فـــي الســـريانية، كمـــا تنـــاول 
إشـــارات العصـــر الخلقيدونـــي فـــي عهـــد اإلمبراطـــور جوســـتنيان 
وتأثيـــره علـــى الليتورجيـــا القبطيـــة مـــع تتبـــع األعمـــال التاريخيـــة 
والتأثيـــر  إليـــه،  أشـــارت  التـــي  والســـريانية  القبطيـــة  واآلبائيـــة 
الليتورجي الســـرياني على الليتورجيا القبطية في بداية األنافورا 

وصـــاة القســـمة وغيرهمـــا.

وتمـــت مناقشـــة األطروحـــة يوم الخميـــس 11 يناير 2018، 
مـــن لجنـــة المناقشـــة التـــي تكونت من البروفيســـور ديتمـــار فينكلر 
واآلبـــاء  الكنيســـة  تاريـــخ  أســـتاذ   Prof. Dietmar Winkler
بجامعـــة ســـالزبورج )مشـــرًفا(. والبروفيســـور هوبـــرت كاوفهولد 
Prof. Hubert Kaufhold أســـتاذ القانون والدراســـات الشرقية 
 Prof. Aho بجامعمة ميونخ. والبروفيســـور أحو شـــيمون قاشـــو
Shemunkasho أســـتاذ الاهوت الســـرياني بجامعة سالزبوج؛ 
لُيمنـــح الباحـــث بعدهـــا ماجســـتير األداب فـــي الاهـــوت الســـرياني 

Master of Arts in Syriac Theology بتقديـــر امتيـــاز. 

خالص تهانينا للقس زكا.

نيافة األنبا أباكري يهنئ 
سفرينا اجلديد بالسويد

قـــام نيافـــة األنبـــا أباكير أســـقف الـــدول اإلســـكندنافية، بزيارة 
مقـــر الســـفارة المصريـــة بالعاصمـــة الســـويدية اســـتوكهولم، لتقديم 
التهنئـــة للســـفير عـــالء حجـــازي، بمناســـبة توليـــه مهـــام منصبـــه 

ســـفيًرا لجمهوريـــة مصـــر العربيـــة بالســـويد.

مؤتمرات لشباب وخدام إيبارشية 
نورث وساوث اكرويلنا وكنتايك

أقامت إيبارشـــية نورث وســـاوث كارولينـــا وكنتاكي مؤتمًرا 
لشـــبابها فـــي الفتـــرة مـــن الجمعـــة 26 وحتـــى األحد 28 مـــن يناير 
2018م، تحـــت عنـــوان »التعـــرف علـــى المســـيح«. حاضـــر فـــي 
المؤتمـــر نيافـــة األنبـــا بيتـــر أســـقف اإليبارشـــية، واألب القـــس 
بيشـــوي ســـالمة مـــن كنـــدا، والقـــس ميصائيـــل أبـــو الخيـــر من 

كارولينا. نـــورث 
كمـــا ُأقيـــم بديـــر الســـيدة العـــذراء والشـــهيدة دميانـــة بواليـــة 
چورچيـــا مؤتمـــر لخـــدام اإليبارشـــية، فـــي الفتـــرة مـــن 2 وحتـــى 
٤ فبرايـــر 2018م. حاضـــر فـــي المؤتمـــر نيافـــة األنبـــا أبراهـــام 

األســـقف العـــام بإيبارشـــية لـــوس آنجلـــوس.
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ونحـــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى 
أبـــواب الصـــــــــــوم األربعينـــي 
المقـــدس، تحضرنـــا كلمـــات 
معلمنـــا بولـــس الرســـول فـــي 
عشـــر  الثالـــث  األصحـــاح 
مـــن رســـالته إلـــى أهل رومية مخاطًبـــا أبناءه المؤمنين 
»إنهـــا اآلن ســـاعة لنســـتيقظ من النـــوم، ألن خاصنا 
اآلن أقـــرب ممـــا كان حيـــن آمّنـــا، قـــد تناهـــى الليـــل 
وتقـــارب النهـــار...«. ومـــن كلمات الرســـالة نســـتطيع 
أن نعلـــم أن معلمنـــا بولـــس كان يكلـــم أناًســـا مؤمنيـــن 
قـــد قبلـــوا اإليمـــان ســـابًقا، ألنه يقـــول: »خاصنا اآلن 
أقـــرب ممـــا كان حيـــن آمنـــا«.. وبهـــذا نعلـــم أن الغفلة 
الروحيـــة أمـــر قد يصيب الكثير مـــن المؤمنين، وربما 
الخـــدام المرتبطيـــن بالكنيســـة ارتباًطا دائًما.. لذلك مع 
بدايـــة هـــذا الصـــوم نحتـــاج أن نراجـــع يقظتنـــا الروحية 

التـــي ربمـــا تتراجـــع، فتفقدنـــا اهتمامنـــا بأبديتنا.. 
وهنـــاك أســـباب عـــدة تجعلنـــا نفقـــد يقظتنـــا 

بعـــض منهـــا.. الروحيـــة، وهـــذه 
أو  بالعمـــل،  ســـواء  الدائـــم..  النشـــغال   )1
متابعـــة وســـائل اإلعـــام، أو االنشـــغال بمتابعة مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي المختلفـــة الـــذي قـــد يصـــل إلى 
حـــد اإلدمـــان!! أو االنشـــغال الدائـــم باالصدقـــاء، أو 
حتـــى االنشـــغال بعمـــل الخدمـــة دون إعطـــاء فرصـــة 
للنفـــس للهـــدوء والســـكون أمـــام هللا لنعـــرف أيـــن نحـــن 
مـــن الطريـــق؟ فالوقـــت الـــذي نمضيـــه أمـــام الـــرب في 
ســـكون ومراجعـــة للنفس. يســـاعدنا كثيـــرا علي اليقظة 

ِباْلُهـــُدوِء  َتْخُلُصـــوَن.  ـــُكوِن  َوالسُّ »ِبالرُُّجـــوِع  الروحيـــة. 
ُتُكـــْم« )إش03: 51(. َوالطَُّمْأِنيَنـــِة َتُكـــوُن ُقوَّ

2( وجود خطايا محبوبة أو شـــهوات شخصية 
تجعلنـــا ننســـى هللا وننجـــرف فـــي تيـــار الخطيـــة، فنفقد 
يقظتنـــا الروحيـــة، لذلـــك فـــكأوالد هلل ينبغـــي أال يتســـّلط 

علينا شـــيء مـــن الخطايا.
ينشـــغل  فالبعـــض  والهوايـــات:  العـــادات   )3
بمتابعة الكرة أو مشـــاهدة الدراما.. ورغم أن الهوايات 
فـــي أحيـــان كثيـــرة ال تشـــّكل خطيـــة فـــي حـــد ذاتهـــا، 
إاّل أن كونهـــا بـــا حـــدود ثابتـــة تجعلنـــا نفقـــد االهتمـــام 
بروحياتنـــا، لذلـــك حســـن أن يهتـــم اإلنســـان بهوايـــات 
تدفعـــه فـــي الطريـــق الروحـــي كقـــراءة ســـير القديســـين 

وســـماع قصـــص جهادهـــم.
4( البيئـــة المحيطـــة: فاإلنســـان الـــذي يرتبـــط 
بأصدقاء غير روحيين تجعل اإلنســـان يفقد شـــهوته في 
الوصول إلى السماء، ومع الوقت يفقد يقظته الروحية.
5( عـــدم الهتمام بضبط الحـــواس.. فالحواس 
هـــي مداخـــل اإلنســـان، واإلنســـان الذي يهمل الســـيطرة 
على حواسه تدخل إليه الخطية ويفقد يقظته الروحية.
وكمـــا أن هناك أســـباًبا تفقدنـــا اليقظة، هناك 
أمور تســـاعدنا أن نبقى في حالة يقظة مســـتمرة..
أ( التامـــل فـــي محبـــة هللا.. فاإلنســـان الـــذي 
يعـــرف كـــم أحبـــه الـــرب يراجع نفســـه باســـتمرار، وهذه 
المحبـــة تدفعـــه أن يبقـــى يقًظـــا وحريًصـــا أاّل يحـــزن 

قلـــب الـــرب.

ب( تذكـــر مـــا تصنعـــه الخطية فينـــا، فالخطية 
تغّربنا عن اآلب الســـماوي، كما فعلت باالبن الضال.
يقظتنـــا..  لنـــا  يحفـــظ  الروحـــي  الحـــزم  جــــ( 
فتأديبات ونظام الكنيســـة الروحي يشجع أبناءها على 
اليقظـــة الدائمـــة.. فمثًا منع الكنيســـة الموعوظين من 
حضـــور قداس المؤمنين واالشـــتراك في التناول، كان 
حافـــًزا قوًيا للموعوظين لكي يتوبوا ويعتمدوا ليشـــتركوا 

فـــي مائـــدة الرب.
د( الســـتفادة مـــن فترات الضيق.. الكتشـــاف 
فهزيمـــة  الروحيـــة،  النقـــاوة  علـــى  والحـــرص  النفـــس، 
الشـــعب أمـــام قريـــة عـــاي كانـــت ســـبًبا فـــي فحـــص 
الشـــعب واكتشـــاف خطيـــة عخان بـــن كرمي )يش7(.
ه( الطاعـــة للمرشـــدين الروحييـــن: وتاريـــخ 
الكنيســـة مليء بســـير قديســـين وقديســـات تابوا بســـبب 
بخاصهـــم  المهتميـــن  الروحييـــن  اآلبـــاء  كلمـــات 
كالقديـــس أغســـطينوس.. فالنصيحـــة الروحيـــة تحفظنا 

يقظيـــن علـــى الـــدوام.
و( وســـائط النعمـــة تجعلنـــا دائًمـــا فـــي حالـــة 

روحيـــة. يقظـــة 
األحبـــاء  وداع  ولحظـــات  الرحيـــل  تذّكـــر  ز( 

لهـــا. ونســـتعد  بأبديتنـــا  نهتـــم  تجعلنـــا  الراحليـــن 
حـ( الحرص من األخطـــاء المصيرية.. فهناك 
خطايـــا نفقدنـــا كل المســـتقبل كخطيـــة حنانيـــا وســـفيرة 

)أع5: 11-1(.
ط( زيـــارات النعمـــة: تحفظنـــا فـــي حالـــة يقظـــة 
وموســـى  أغســـطينوس  توبـــة  كانـــت  فهكـــذا  دائمـــة، 
األســـود، بســـبب عمـــل نعمـــة هللا فيهـــم.. لذلـــك لنكـــن 
يقظيـــن ونقبـــل زيـــارات النعمـــة لحياتنـــا لكـــي نحتفـــظ 

بيقظتنـــا الروحيـــة دائًمـــا.

قـــال الســـيد المسيــــح 
لتاميـذه: »ِبَصْبِرُكُم اْقَتُنوا 
َأْنُفَسُكـــــــْم« )لــــو19:21(. 
وقـــــــــــال معلمنـــا يعقــــــــــــوب 
ْبُر  ـــا الصَّ الرســـــــــــول: »َوَأمَّ
َفْلَيُكـــْن َلـــُه َعَمـــٌل َتـــامٌّ« )يـــع٤:1(، وقـــال أيًضـــا: 
اِبِريـــَن. َقـــْد َســـِمْعُتْم ِبَصْبِر  ـــِوُب الصَّ »َهـــا َنْحـــُن ُنطَّ
َكِثيـــُر  الـــرَّبَّ  أَلنَّ   . الـــرَّبِّ َعاِقَبـــَة  َوَرَأْيتُـــْم  َأيُّـــوَب 
الرَّْحَمـــِة َوَرُؤوٌف« )يـــع 11:5(. ويقـــول معلمنـــا 
ْبـــِر ِفـــي اْلِجَهاِد  بولـــس الرســـول: »ْلُنَحاِضـــْر ِبالصَّ
إن  ويقـــول  )عـــب1:12(،  َأَماَمَنـــا«  اْلَمْوُضـــوِع 
ُق ُكلَّ َشـــْيٍء  المحبـــة »َتْحَتِمـــُل ُكلَّ َشـــْيٍء َوُتَصـــدِّ
َشـــْيٍء«  ُكلِّ  َعَلـــى  َوَتْصِبـــُر  َشـــْيٍء  ُكلَّ  َوَتْرُجـــو 
»ُهَنـــا  يقـــول  الرؤيـــا  ســـفر  وفـــي  )1كـــو7:13(. 
يِســـيَن. ُهَنـــا الَِّذيَن َيْحَفُظـــوَن َوَصاَيا هللِا  َصْبـــُر اْلِقدِّ

)رؤ12:1٤(. َيُســـوَع«  َوِإيَمـــاَن 
إن الصبـــر يحتـــاج إلـــى إيمـــان بعمـــل هللا، 
ا  والصبر يعطي فرصة للرب أن يعمل »َأْكَثَر ِجدًّ
ـــا َنْطُلـــُب َأْو َنْفَتِكـــُر، ِبَحَســـِب اْلُقـــوَِّة الَِّتـــي َتْعَمُل  ِممَّ
ِفيَنـــا« )أف20:3(. والصبـــر فـــي التعامـــل يمنـــع 
تصعيـــد المشـــاكل، وكذلـــك يعطـــي فرصة للطرف 
اآلخـــر لمراجعـــة النفـــس. وعلينـــا أن نصبـــر علـــى 
احتمـــال اآلالم والتجـــارب ومحاربـــات الشـــياطين.

التجـــارب نوعـــان: النـــوع األول هـــو اآلالم 
والضيقـــات التـــي يســـمح هللا بهـــا إلختبـــار محبـــة 
القديســـين، والنـــوع الثاني هـــو الخطايا التي نطلب 
في الصاة الربانية ونقول »َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة« 
)مـــت13:6(. اآلالم نحتملهـــا بصبر أما التجارب 
الشـــريرة فنرفضهـــا ونحـــارب فيهـــا طالبيـــن معونـــة 
هللا لكـــي يتمجـــد هللا باقتنائنـــا حيـــاة القداســـة كقول 
معلمنا بطرس الرســـول »َهاِرِبيَن ِمَن اْلَفَســـاِد الَِّذي 
ـــْهَوِة. َوِلَهَذا َعْيِنِه َوَأْنتُـــْم َباِذُلوَن ُكلَّ  ِفـــي اْلَعاَلـــِم ِبالشَّ
ُمـــوا ِفـــي ِإيَماِنُكْم َفِضيَلًة، َوِفـــي اْلَفِضيَلِة  اْجِتَهـــاٍد َقدِّ
ًفا، َوِفـــي التََّعفُِّف َصْبًرا،  َمْعِرَفـــًة، َوِفـــي اْلَمْعِرَفـــِة َتَعفُّ
ًة َأَخِويَّـــًة،  ْبـــِر َتْقـــَوى، َوِفـــي التَّْقـــَوى َمـــَودَّ َوِفـــي الصَّ
ِة اأَلَخِويَّـــِة َمَحبَّـــًة« )2بـــط1:٤-7(،  اْلَمـــَودَّ َوِفـــي 
ويكمـــل »ِلَذِلـــَك ِباأَلْكَثـــِر اْجَتِهـــُدوا َأيَُّهـــا اإِلْخـــَوُة َأْن 
َتْجَعُلـــوا َدْعَوَتُكـــْم َواْخِتَياَرُكْم َثاِبَتْيِن. أَلنَُّكْم ِإَذا َفَعْلُتْم 
ُم َلُكـــْم ِبِســـَعٍة  َذِلـــَك َلـــْن َتِزلُّـــوا َأَبـــًدا. أَلنَّـــُه َهَكـــَذا ُيَقـــدَّ
ُدُخـــوٌل ِإَلـــى َمَلُكوِت َربَِّنا َوُمَخلِِّصَنا َيُســـوَع اْلَمِســـيِح 

)2بـــط11،10:1(.  » اأَلَبِديِّ
الصبـــر يلـــزم فـــي احتمـــال اآلالم والصعـــاب 
التـــي ُتختَبـــر بهـــا محبتنـــا للـــرب وُتختًبـــر ثقتنا في 

األخروي. الجـــزاء 
أمـــام  القديســـين  ضـــد  يشـــتكي  الشـــيطان 

اًنا َيتَِّقـــي َأيُّوُب هللَا؟«  الـــرب مثلمـــا قـــال: »َهـــْل َمجَّ
)أي9:1(. والســـؤال هنـــا هـــل نحـــن نعبـــد هللا ألنه 
يغمرنـــا بالخيـــرات أم ألننـــا نحبـــه ونعتـــرف بفضله 
ألنـــه هـــو الذي أعطانا نعمة الوجـــود كما أنه وفَّي 

ديـــن الخطايـــا التـــي علينـــا بـــدم الصليب؟
هـــل نعـــرف قيمـــة الوجـــود مع هللا في شـــركة 
الحـــب؟ ومعـــروف طبًعـــا أن المحبة ُتختبر باأللم. 
والمســـيح نفســـه أعطانـــا مثـــااًل لمحبتـــه لنـــا باآلالم 
التي احتملها من أجل خاصنا. إذا كان المســـيح 
هو رأس الكنيســـة والكنيســـة هي جســـده االعتباري 
فـــا يمكـــن أن نتصـــور جســـًدا متنعًمـــا تحـــت رأس 
مكلل بالشـــوك! ولكن معلمنا بولس الرســـول قال: 
َمـــاِن اْلَحاِضـــِر اَل ُتَقاُس ِباْلَمْجِد اْلَعِتيِد  »َأنَّ آاَلَم الزَّ
َأْن ُيْســـَتْعَلَن ِفيَنا« )رو18:8(. وقال أيًضا: »َكَما 
َتْكثُـــُر آاَلُم اْلَمِســـيِح ِفيَنـــا، َكَذِلـــَك ِباْلَمِســـيِح َتْكثُـــُر 

َتْعِزَيُتَنـــا َأْيًضا« )2كو5:1(. 
تعزيـــات  توجـــد  آخـــر  جانـــب  مـــن  ولكـــن 
كشـــهداء  آالمهـــم.  وســـط  فـــي  حتـــى  للصابريـــن 
وإعانـــات  ورؤى  معجـــزات  آالمهـــم  صاحبـــت 
التعذيـــب،  نيـــران  أمـــام  ينهزمـــوا  فلـــم  ســـمائية 
باهـــرة  شـــفاء  معجـــزات  شـــهادتهم  بـــل صاحبـــت 
جذبـــت الكثيريـــن إلـــى إعـــان إيمانهـــم بإلـــه هؤالء 
الشـــهداء. هنـــاك فـــرق شاســـع بيـــن أفـــراح العالـــم 
المســـيح  الســـيد  وقـــال  القـــدس.  الـــروح  وتعزيـــات 
لتاميـــذه: »إنَُّكْم َســـَتْبُكوَن َوَتُنوُحـــوَن َواْلَعاَلُم َيْفَرُح. 
ُل ِإَلـــى َفـــَرٍح«  َأْنتُـــْم َســـَتْحَزُنوَن َوَلِكـــنَّ ُحْزَنُكـــْم َيَتَحـــوَّ

)يـــو20:16(.
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مع اقتـــــــــراب فتــــــــــرة 
مقدســــــــــة هـــــــــي الصـــــــوم 
األربعينـــي المقدس الذي 
صامه رب المجد بنفســـه 
فـــي الجبـــل، وهـــي فتـــــــــرة 
مـــن أقـــدس أيـــام الســـنة كلهـــا، تتســـم بأنهـــا فتـــرة 
القداســـات  فـــي  الكنيســـة  مســـتوى  علـــى  عبـــادة 
فيمـــا  أيًضـــا  األســـرة  مســـتوى  وعلـــى  اليوميـــة، 
الصـــاة  خدمـــة  أي  العائلـــي  بالمذبـــح  ُيســـّمى 
لـــه تأثيـــر قـــوي فـــي  اليوميـــة بالمزاميـــر، وهـــذا 
اجتمـــاع الصـــاة مـــع الصـــوم فـــي حياتنـــا ممـــا 
يجعـــل العاقـــة بـــاهلل متكاملـــة وُيضـــاف إليهمـــا 
إذ  المســـيحية،  العبـــادة  أركان  وهـــم  الصدقـــة، 
بالصـــوم ينضبـــط المصلـــي فـــي صاتـــه ويأخـــذ 
مـــن محبـــة هللا للخليقــــــــــة فيعطــــــــــــي علــــــــــى قدر 

مـــا يســـتطيع.
وهنـــا نذكـــر أن الصـــــــــوم يجعـــــــــــل الجســـد 
ذبيحـــة حـــب هلل، وبالصاة يقدم ذبائح شـــكر هلل 
وتســـبيًحا، وبالصدقـــة يعطـــي للمحتاجيـــن علـــى 
مثـــال هللا العاطـــي فيتشـــبه باهلل فـــي صنع الخير 
لمـــن يحتـــاج. لذلـــك نجـــد فـــي كنائســـنا فـــي فتـــرة 
الصـــوم قداســـات يوميـــة فـــي الكنيســـة، وحرًصـــا 
فـــي  ونـــردد  والمحتـــاج،  الجائـــع  إشـــباع  علـــى 

الشـــــــك أن الحاجــــة 
العظمى لإلنسان عموًما، 
وبخاصـــــــــــة اإلنســــــــــــــــــــــان 
المعاصـــــر، هي الكتــــــــــاب 
المقدس. فهذا اإلنســـــــــان 
بالـــذات فـــي حاجة إلـــى كلمة هللا الحّيـــة الفعالة، 
التي هي روح وحياة، لكي ما بهذه الكلمة يشـــبع 
كل احتياجاتـــه، وينيـــر طريقه، ســـعًيا إلى الســـام 
علـــى األرض، والخـــاص مـــن الخطيئـــة، والفرح 
فـــي الملكـــوت. والكتـــاب المقـــدس هـــو الطريـــق 

الوحيـــد إلى ذلـــك كله!! 
حاجات اإلنسان المعاصر:

يحتـــاج اإلنســـــــــــــــان - وبخاصـــة فـــي هـــذا 
العصـــر - إلـــى: 1- المعرفـــة. 2- المرجعيـــة. 
3- الخـــاص. ٤- الخلـــود. وهـــذه االحتياجات 
األربعــــــــــــة يستحيـــــــــــــل إشباعهــــــــــا إال مـــن خال 

المقدس...  الكتـــاب 
1- الحاجة إلى المعرفة

إن صيحة اإلنســـــــــان - منذ القديم - هي 
رغبتـــه في أن يعرف... 

+ »بـــم يزكي الشـــاب طريقـــه؟ بحفظه إياه 
حســـب كالمك« )مز 911:9(. 

ألحـــان الصـــوم اللحن الشـــهير: “طوبى للرحماء 
عليهـــم،  تحـــل  الرحمـــة  فـــإن  المســـاكين،  علـــى 
والمســـيح يرحمهـــم فـــي يـــوم الدين )يـــوم الدينونة 

فـــي القيامـــة العامـــة(..”

الصـــوم دعـــوة إلقامـــة المذبـــح العائلي: 
فنجـــد في )يشـــوع15:2٤( »أمـــا أنا وبيتي فنعبد 
الـــرب«.. وهـــذا مبـــدأ روحـــي مهم جـــًدا يجب أن 
نأخـــذه فـــي االعتبار في الصـــوم خاصة، وطول 
أيـــام حياتنـــا عموًمـــا، ألن وجـــود هللا فـــي البيـــت 
مهـــم لكـــي يقـــود روح هللا األســـرة، وهـــي أفضـــل 
عبـــادة وقيـــادة »إن لـــم يبِن الـــرب البيت، فباطًا 
تعـــب البنائون« )مـــز1:127(، وهكذا يضع هللا 
أساًســـا قوًيـــا لألســـرة، ويبنـــي كل أفرادهـــا علـــى 
الوصيـــة اإللهيـــة وتنفيذهـــا بحـــرص شـــديد، ألن 
خـــال الصـــاة والصدقـــة في الصـــوم ُتبني حياة 

كل أفراد األســـرة.

وأحد اآلباء يقول: “الكنيســــــــة المقدسة ليست 
مجـــرد حوائـــط مبنيـــة، ولكنهـــا ُتَعبَّـــر عـــن قلـــوب 
المؤمنيـــن التـــي تحـــب هللا، ومســـكن هلل بداخلها”. 
لذلـــك ينبغـــي أن نبنـــي مذبًحـــا للـــرب داخـــل بيوتنا 
ليســـكن هللا فيهـــا، وهـــذه هـــي الوصيـــة »ُقم اصعد 
إلـــى بيـــت إيل وَأقم هناك مذبًحـــا هلل« )تك1:35(.

+ »بـــكل قلبـــي طلبتـــك. ل تضلنـــي عـــن 
 .)911:01 )مـــز  وصايـــاك« 

+ »خبـــأت كامـــك في قلبي، لكيال أخطئ 
إليك« )مز 911:11(. 

راجـــع أيًضـــا )مـــز911: 91؛ 52؛ 72؛ 
.)05 2٤؛9٤؛  92؛63؛ 

وارجـــو أن ياحـــظ القـــارئ الحبيـــب بركات 
كلمـــة هللا فـــي حياتنـــا، والتـــي تتضـــح لنـــا مـــن 
خـــال اآليات الســـابقة، مثـــل: حياة البر - حياة 
الغربـــة - حيـــاة الـــروح - الفهـــم - الرحمـــة - 
المكســـب - اللذة الروحية - االســـتنارة - الفرح 

- الخـــاص - التعقـــل - الثبـــات...
إن كلمـــة هللا هـــي النـــور الـــذي يشـــرق على 
الذهـــن، فيعـــرف اإلنســـان كيـــف يميـــز بيـــن النور 
والظلمـــة، وبين الخطأ والصواب... وكذلك يعرف 
اإلجابـــة عـــن كل األســـئلة التـــي طالمـــا احتارت 
البشـــرية في إجابتها مثل: من خلق هذا الكون؟ 
ولماذا؟ وكيف؟ ولماذا الشر واأللم؟ وما الطريق 

إلـــى الخـــاص. وما الســـبيل إلى عشـــرة الرب؟
لهـــذا فـــكل مـــن تفّطـــن بكلمـــة هللا، عـــرف 
اإلجابـــة، وذلـــك بعكـــس من أنكر وجـــود هللا، أو 
رفضـــه، أو حـــاول إلغـــاءه، كمـــا فعلـــت أطياف 

كثيـــرة مـــن البشـــر مثل: 

وهنا نؤكــــــــــد أن قداســــــــــــة الجماعـــــــــة من 
خـــال الصـــوم والصاة حول المذبـــح، لتصير 
األســـرة أيقونـــة َحيَّـــة ســـمائية تخلو مـــن العيوب 

التـــي تهدمها..

لكـــن عملًيـــا ماهـــو المذبـــح العائلـــي؟: 
ـــص للعبـــادة والصلـــوات  جـــزء مـــن البيـــت ُمخصَّ
والجلســـــــــــات الروحيــــــــــــــة الفرديــــــــــــة أو لألســــــــــرة 

كلهـــا للصلـــوات..

ويقـــول القديس كبريانـــوس: “إن كان اثنان 
بفكر واحد يســـتطيعان أن يفعا هكذا متى ُوِجد 
اتفـــاق فـــي الفكـــر، فكـــم باألكثر بيـــن الجميع”.. 
وهكـــذا تكـــون الصـــاة مؤثرة إذا ُوِجـــدت وحدانية 
القلـــب بيـــن الجميـــع. ويقـــول األب يوحنـــا مـــن 
ُتســـتجاب  الجماعيـــة  “الصـــاة  كرونســـتادت: 
ســـريًعا وتأتي بثمار كثيرة عندما تكون بوحدانية 
ذلـــك  إلـــى  وُيضـــاف  األهـــداف،  واتفـــاق  الـــرأي 
التمتـــع بكلمـــة هللا التـــي هـــي غـــذاء روحـــي قـــوي 
»فليـــس بالخبـــز وحـــده يحيـــا اإلنســـان، بـــل بكل 

كلمـــة تخـــرج من فـــم هللا«.”

والســـيد المسيح يوصي بحفظ كلمته كدليل 
لحبه الذي يمأل القلب في الصوم : »إن أحبني 
أحـــد يحفظ كامـــي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده 
نصنـــع منـــزاًل«، فـــإن كان الصـــوم دليـــل حبنا هلل 

فهكـــذا حفظ وصاياه..) يو23:1٤(..

- الملحـــدون... الذيـــن أنكـــروا وجود هللا، 
ونـــادوا بأنـــه ليـــس هنـــاك إلـــه! متجاهلين صوت 
هللا فـــي قلوبهـــم )الضمير(، وصوته في الطبيعة 
)الكـــون(، وحياتـــه التـــي تـــدب فينـــا، ورقـــم ما ال 

نهايـــة المقبـــول منطقًيـــا دون أن نحتويه.
- الوجوديون... الذين رفضوا وجود هللا، 
مثـــل ذلـــك الـــذي قـــال هلل: »يـــا أبانـــا الـــذي في 

الســـموات، ابَق فيها«.
- العبثيـــون... الذين نادوا بالامعنى في 
هـــذا الوجـــود، معتبريـــن أن هذا الوجـــود زائد عن 
الحاجـــة، وأن اإلنســـان يخـــرج مـــن ظلمـــة الرحـــم 
إلـــى ظلمـــة الحياة، وينتهي إلى ظلمة القبر.. إذ 
ليـــس لديهـــم نـــور هللا الموجـــود والعامـــل في هذه 

جميًعـــا: الرحـــم واألرض ومـــا بعد الموت.
- الـــال أدريـــون... الذيـــن نـــادوا بأنهـــم ال 
يـــدرون شـــيًئا! الذيـــن يجيبـــون عـــن كل األســـئلة 
بعبارة »لســـت ادري«: من أين جئت؟ وإلى أين 

أنـــا ذاهب؟ لســـت أدري.
- الماركسيــــــون... الذين أّلهــــــــوا المـــــــــــادة 
واإلنسان، متجاهليــــــــــــــن أن المــــــــــــــادة محـــــــــدودة 
واإلنســـان مائـــت!! وأن هللا غيـــر المحـــدود، هـــو 

ســـر الحياة الجســـدية واألبدية.
- نيتشــــه... الذي قــــــال: إن هللا قد مات. 
ومـــات نيتشـــه ويبقـــى هللا حًيـــا إلى األبـــد! وبقيت 

كلمته حية وفعالة... وســـتبقى أبد الدهر!! 
)يتبـــــــــــع(

mossa@intouch.com
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]إن شـــوق هللا يمحـــي شـــوق الوالديـــن، 
والذي يدَّعي إنه يقتني االثنين مًعا فقد خدع 
نفســـه، مادام قد ســـمع هذا القول: »ال يمكن 
ألحـــد أن يخـــدم ربَّْين« )مـــت 2٤:6(... إن 
نا شـــيًئا  التعلـــق بأحد األقارب أو الغرباء يجرُّ
فشـــيًئا إلـــى العالـــم، ويطفئ فينا نار التخشـــع 

بالكلية[ )ســـلم الســـماء، الدرجة الثالثة(.

لقـــد شـــــــــــرح القديـــس أنبـــا أرسانيـــــــــــوس 
الحكمـــة مـــن وراء قطـــع الراهـــب للعاقـــات 
الكثيرة التي تربطه بالناس، ليســـت العاقات 
األســـرية فقـــط، واالختاط بالـــزوار وضيوف 
الديـــر، بـــل وحتـــى تضييـــع الراهـــب وقته مع 

الرهبـــان داخـــل ديره نفســـه:

]ســـأله مرقـــس أحـــُد تاميـــذِه مـــرًة قائًا: 
لمـــاذا تهـــرُب منـــا يـــا أبتـــاه؟ فأجـــاب القديـــس 
أرسانيوس قائًا: هللا يعلُم إني أحبُّكم، ولكني 
ال أستطيُع أن أكوَن مع هللِا ومع الناِس. ألن 
ألـــوَف المائكـــِة والربـــوات الُعلويـــة )التي في 
حضـــرة هللا( لهـــم إرادٌة واحـــدٌة )وهـــي مداومة 
تســـبيح هللا(، أمـــا النـــاُس فلهـــم إرادات كثيرة، 
وهكـــذا ال أســـتطيُع أن أتـــرَك هللَا وأصيـــَر مع 

الناِس[ )بســـتان الرهبـــان قول 108(.

أوصــــى هللا أبانــــــا 
إبراهيـــم أن يخــــــــرج من 
أرضـــه ومن عشيرتــــــــــه 
ومــــــن بيــــــــــــــت أبيــــــــــــــــه 
)تـــك1:12(، فامتثـــل أبونـــا إبراهيـــم لألمـــر، 
ونـــال بركـــة هللا لـــه ولذريتـــه. إن كان هنـــاك 
صعوبة في الخروج من األرض ومن وســـط 
فـــي  تكمـــن  الحقيقيـــة  فالصعوبـــة  العشـــيرة، 

الخـــروج مـــن بيـــت العائلة.

وكمـــا خـــرج القديـــس أنطونيـــوس ليحيـــا 
حيـــاة الكمـــال، حتـــى أنـــه ترك أختـــه الوحيدة 
للرهبنـــة،  قبـــل خروجـــه  للعـــذارى  بيـــٍت  فـــي 
هكـــذا ســـلَّم ألجيـــال الرهبنـــة مـــن بعـــده أهمية 
الخـــروج الكامـــل مـــن بيـــت األســـرة: ]ال َتُعـــْد 
تفتقُد أهَلك الجســـدانيين. وال ُتعِط لهم وجَهك 
لينظـــروك... وال ُتبصـــْر أبويـــك وال أقربـــاَءك 
كلَّـــه  تقيـــُم زماَنـــك  فأنـــت  الجســـدانيين، وإال 
بغيـــِر ثمـــرٍة[ )بســـتان الرهبـــان قـــول ٤؛2٤(.

د آبـــاء الرهبنـــة األوائـــل علـــى  لقـــد شـــدَّ

أهميـــة ذلـــك، خاصــــــــــــًة فـــي بدايـــة الحيـــــــــــــاة 
الرهبانيـــة لإلنســـان، ليـــس كنـــوع مـــن كراهيـــة 
األســـرة، ولكـــن بحســـب تعبيـــر بعـــض آبـــاء 
ـــري« الـــذي يربط  الرهبنـــة »لقطـــع الحبل السُّ
الراهـــب أو الراهبـــة بأمـــه وأبيـــه. والمقصـــود 
ـــري الواســـطة التي ُتشـــبع الراهب  بالحبل السُّ
أو الراهبـــة مـــن العاطفـــة والحنـــان األرضـــي 
واالجتـــرار فـــي ذكريـــات الماضـــي، ويتجـــدد 
الحنيـــن إلى حرارة الجلســـات األســـرية، فيفقد 
الراهـــب االعتمـــاد الكلـــي علـــى الـــرب يســـوع 
الـــذي صـــار لنـــا مصـــدر التعزيـــة الوحيـــد. 
حـــب  مـــن  عاطفًيـــا  الراهـــب  شـــرب  وكلمـــا 
الوالديـــن، كلمـــا اســـتغنى عـــن حـــب هللا، أو 
كمـــا أوصـــى يوحنـــا ســـابا المعروف بالشـــيخ 
الروحانـــي الرهبـــان المبتدئيـــن: »وليحذر من 
االختـــاِط بأقربائـــه وبنـــي جنِســـه، لئـــا يبـــرد 
قلُبـــه مـــن محبـــِة هللا« )بســـتان الرهبـــان قـــول 
ـــح يوحنـــا الدرجـــي أهميـــة  991(. كمـــا يوضِّ
االبتعـــاد عـــن العاطفـــة األســـرية فـــي كتابـــه 

ُســـلَّم الســـماء:

epiphaniusmacar@hotmail.com

الكاهـــن الشـــريك الرشـــم الثانـــي ويضـــع يـــد بخور 
قائـــًا: »ُمَبـــاَرٌك اْبُنـــُه اْلَوِحيـــد..« ثـــم يكمل الخديم 
الرشـــم الثالـــث وباقي أيادي البخـــور كما ذكرنا... 
والطقـــس الســـابق )الخمســـة أيـــادي( يتكرر 
فـــي أوشـــية بخـــور )عشـــية وباكـــر والبولـــس( في 

الصلـــوات الطقســـية المختلفة.
فتقديـــس البخـــور بالرشـــومات عامـــة على 
أنـــه ُمكـــرَّس للـــرب يقـــدم لـــه دون ســـواه كأمـــره: 
ِعْنـــَدَك  َيُكـــوُن  ِعْنَدُكـــْم..  َيُكـــوُن  َأْقـــَداٍس  »ُقـــْدَس 

)خـــر37،36:30(.  » ِللـــرَّبِّ ًســـا  ُمَقدَّ
ويعّلـــل كتـــاب ســـر الثالـــوث خمـــس أيـــادي 
البخـــور بأنهـــا إشـــارة إلـــى رجـــال العهـــد القديـــم 
الذيـــن قربـــوا تقدمـــات مقبولــــة للـــرب،« هابيـــل، 
)وهـــذا  وزكريـــا..«  وهـــرون،  وإبراهيـــم،  ونـــوح، 
ماتذكـــره أوشـــية بخـــور عشـــية(، وهـــم ثاثـــه قبل 
وضـــع النامـــوس، واثنيـــن بعـــد وضـــع النامـــوس 
علـــى يـــد موســـى.. وُيَشـــبِّه اليد الثانية )للشـــريك( 
بشـــركه إبراهيـــم لملشـــيصاداق الكاهـــن، ويحـــذر 
أنـــه ال ينبغـــي للخديـــم ان يقـــول اليـــد الثانيـــة )في 
وجـــود شـــريك(، لئـــا إن قالهـــا فمـــا صـــار لـــذاك 

شـــركة معـــه!!..
وبعد ماســـبق يصلي الكاهن أوشية البخور 
)عشـــية أو باكـــر أو البولـــس(، وممـــا يؤكـــد أن 
الســـر مـــا كان يصلـــى ســـًرا، وجود مرد للشـــماس 
خالـــه فضـــًا عن اشـــارة بعض الكتب الطقســـية 

لذلك.. 

لسنــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــدد 
كتابيـــــــــة  فـــي  الخـــــــوض 
رفـــع البخـــــــــــــــــــور، فقديًما 
كان البخــــــــــــور رائحــــــــــــــــة 
رضـــــــــــــــا يتنسمهــــــــــــــــا هللا 
)تـــك21:8(، وقـــد أمـــر هللا موســـى أن يقـــدم فـــي 
العبـــادة اليوميـــة بخـــوًرا طيًبـــا علـــى مذبـــح مـــن 
ذهـــب فـــي مجمرة ذهب: »َوَتْصَنـــُع َمْذَبًحا إِليَقاِد 
.. َفُيوِقـــُد َعَلْيـــِه  َنِقـــيٍّ ِبَذَهـــٍب  ـــيِه  اْلَبُخـــوِر... ُتَغشِّ
َهـــاُروُن َبُخـــوًرا َعِطـــًرا ُكلَّ َصَبـــاٍح.. ِفـــي اْلَعِشـــيَِّة 
ُيوِقـــُدُه. َبُخـــوًرا َداِئًمـــا َأَمـــاَم الـــرَّبِّ ِفـــي َأْجَياِلُكـــْم.« 
)خـــر1:30-10(، وهـــو عامة حلول هللا وســـط 
أَْعَطـــاًرا..  َلـــَك  »ُخـــْذ  لموســـى:  قـــال  إذ  شـــعبه 
َفَتْصَنُعَهـــا َبُخـــوًرا َعِطـــًرا.. َحْيـــُث َأْجَتِمـــُع ِبـــَك.« 

)خـــر30:36-3٤(.
وقـــد أشـــار الـــرب إلـــى البخـــور فـــي كنيســـة 
العهـــد الجدبـــد: »اْســـِمي َعِظيـــٌم َبْيـــَن اأُلَمـــِم َوِفي 
ُكلِّ َمـــَكاٍن ُيَقـــرَُّب اِلْســـِمي َبُخـــوٌر َوَتْقِدَمٌة َطاِهَرٌة« 

)ما11:1(.
ومـــا أكثـــر االشـــارات علـــى قـــدم اســـتعمال 
البخـــور فـــي الكنيســـة، فهنـــاك مـــا دّونـــه يوحنـــا 
فـــي رؤيـــاه في آخـــر القـــرن األول، إذ رأى ماًكا 

معه مبخرة )رؤ3:8( واألربعة وعشـــرين قسيًســـا 
إشـــارة  ونجـــد  )رؤ8:5(،  أيديهـــم  فـــي  بمجامـــر 
بتوليـــة  إظهـــار  قضـــة  فـــي  البخـــور  الســـتخدام 
القديـــس البابا ديمتريوس الكرام )191-22٤م(، 
وكـــذا الديداخـــي، والدســـقولية. ويذكـــر القـــس ابن 
كبر رفع البخور عشـــية وباكر باألخص، ســـواء 

أعقبـــه قـــداس أو لـــم يعقبـــه..
أّمـــا عـــن طقـــس رفـــع البخـــور: فبعد صاة 
لـــه  يقـــدم  للمذبـــح،  الكاهـــن  وصعـــود  الشـــكر 
الشـــماس المجمـــرة فيتناولهـــا ويجعلهـــا فـــي يـــده 
اليســـرى، ويتنـــاول درج البخـــور بيمينـــه ويطامـــن 
رأســـه نحـــو الكهنـــة قائـــًا Eulogite باركـــوا، 
أو eulogicon َبـــاِرْك لـــو كان كاهًنـــا واحـــًدا، 
فيـــردون ~Nqok eulogicon َباِرْك َأْنَت، َفَيْرُشـــُم 
ذاتـــه أواًل بعامـــة الصليـــب ثـــم الثاثة رشـــومات 
 ،.. المعروفـــة: »ُمَبـــاَرٌك هللُا اآْلب َضاِبـــط الـــُكلِّ
ُمَبـــاَرٌك  َيُســـوع اْلَمِســـيح..،  ُمَبـــاَرٌك اْبُنـــُه اْلَوِحيـــد 
وُح اْلُقـــُدس..«، ويضـــع يديـــن بـــا رشـــم قائًا  الـــرُّ
فيكـــون  َوَمْجـــًدا..«  َكَراَمـــًة  َوَكَراَمـــًة..  »َمْجـــًدا 

عددهـــم خمســـة أيـــادي.
ولـــو كان هنـــاك كاهـــن أو أكثر شـــريك فلهم 
الرشـــم الثانـــي، ال يقولـــه الكاهـــن الخديم.. فيرشـــم 
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ُيضعـــف األقويـــاء المتكليـــن علـــى ذواتهـــم. والصوم 
فرصـــة لتقويـــة الـــروح واإلرادة. 

3 - ضبط الشهوة: يتمنطق الراهب بمنطقة 
عبـــارة عـــن حـــزام جلدي مضفـــور بالصلبـــان، على 
األحقـــاء، يشـــير إلـــى ضبـــط الشـــهوة أو إلـــى العفة. 
وصناعـــة المنطقـــة مـــن جلـــد ميـــت يشـــير إلـــى أن 
اإلنســـان يمـــارس إماتـــة هـــذه األعضـــاء التـــي تضم 
بذار الشـــهوة، مطبًِّقا بذلك وصية  بولس الرســـول: 
الزنـــا  األرض  علـــي  التـــي  أعضاءكـــم  »فأميتـــوا 

النجاســـة الهـــوى الشـــهوة الرديَّة« )كـــو5:3(. 
4 - المنطقـــة تشـــير للتصاقنا بالمســـيح: 
يقـــول معلمنـــا بولس الرســـول: »ُمَمْنِطِقيـــَن َأْحَقاَءُكْم 
«. الســـيد المســـيح هـــو الحـــق )يـــو6:1٤(،  ِباْلَحـــقِّ
يقـــول القديـــس يوحنـــا الذهبـــي الفـــم: »إن حصّنـــا 
ال  بالحـــق،  أحقاءنـــا  منطقنـــا  إن  بذلـــك،  أنفســـنا 
يقـــدر أحـــد أن يغلبنـــا. مـــن يطلـــب تعليـــم الحـــق لن 
إنجيـــل  علـــى  علـــى األرض« )عظـــة 92  يســـقط 
لوقـــا(. واإلنســـان المتحـــد بالمســـيح متمنطـــق بالبـــر 
والحـــق »َوَيُكـــوُن اْلِبرُّ ِمْنَطَقَة َمْتَنْيـــِه َواأَلَماَنُة ِمْنَطَقَة 
َحَقَوْيـــِه« )إش5:11(. فـــي الصوم دعوة لالتصاق 
بالـــرب كمـــا تلتصق المنطقة بحقوي اإلنســـان، ألنه 
لـــو لـــم تلتصق المنطقة بقوة على الحقويين ال فائدة 
منهـــا »أَلنَّـــُه َكَما َتْلَتِصـــُق اْلِمْنَطَقُة ِبَحَقَوِي اإِلْنَســـاِن 
َهَكـــَذا َأْلَصْقـــُت ِبَنْفِســـي ُكلَّ َبْيِت ِإْســـَراِئيَل َوُكلَّ َبْيِت 
الـــرب:  كوصيـــة  أحبائـــي  )إر11:13(.  َيُهـــوَذا« 
»اْذَهـــْب َواْشـــَتِر ِلَنْفِســـَك ِمْنَطَقـــًة ِمـــْن َكتَّـــاٍن َوَضْعَها 
َعَلـــى َحَقَوْيـــَك« )إر1:13(، تنمنطـــق بقـــوة الـــروح، 

بالبـــر، بالحـــق. محاربيـــن ضد شـــهوات الجســـد.

ونحــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــى 
أبـــواب الصــــــوم الكبيـــــــــــر، 
البد أن نستعـــــــــــد للعمـــــــــــل 
الروحـــي الجــــــــــــاد. وبدايـــة 
هـــذا االســـتعداد أن نتمنطـــق بمنطقـــة روحيـــة. لقـــد 
النبـــّي متمنطًقـــا بمنطقـــة )2مـــل8:1(.  إيليـــا  كان 
وكان يوحنـــا المعمــــــــــدان يلبـــس »ِمْنَطَقـــًة ِمـــْن ِجْلـــٍد 
الســـيد  أوصـــــــــي  وقـــد  )مـــر6:1(.  َحَقَوْيـــِه«  َعَلـــى 
المســـيح الرســـل قائـــًا: »ِلَتُكـــْن َأْحَقاُؤُكـــْم ُمَمْنَطَقـــًة« 

)لـــو35:12(. 
كمـــا كانـــت المنطقــــــــــــة أحـــد أجـــــــــزاء مابـــس 
ومـــن  )خـــر28:٤(.  القديــــــــــم  العهـــد  فـــي  الكاهـــن 
مابـــــــــــــس األب األســـقف فـــي العهــــــــــــد الجديــــــــــــــد 
»الحياصـــة«، وهـــى حـــزام عريـــض مـــن الكتـــان أو 
الحريـــر يتمنطـــق بهـــا رئيـــس الكهنـــة فـــوق صـــدره 
وُتســـمى باليونانيـــة ζωναρί�ο ، وُيضـــم طرفاهـــا 

بواســـطة قفـــل مـــن األمـــام. 
ترمز المنطقة إلى:

1- حيـــاة الجهاد والســـتعداد: يلبـــس العبد 
منطقـــة تســـاعده علـــى ســـرعة الحركـــة فـــي خدمتـــه 
الجنـــدي  كان  كمـــا  )لـــو8:17(.  لســـيده وضيوفـــه 
الرومانّي يشـــد وســـطه بمنطقة جلدية على حقويه، 
هـــذه  حديديـــة.  أو  فوالذيـــة  عليهـــا صفائـــح  ُمثبًتـــا 

المنطقـــة يشـــدها الجندي كأول اســـتعداد له للدخول 
فـــي المعركـــة، فهـــي مـــن جهـــة تعطـــي شـــيًئا مـــن 
الصابـــة لظهره، كما تســـاعده على ســـرعة الحركة 
فـــا تعوقـــه مابســـه، وأيًضـــا تحمـــي بعـــض أجـــزاء 
جســـمه. وهنا إشـــارة الستعدادنا للجهاد الروحي »ِإْذ 
َأْســـِلَحُة ُمَحاَرَبِتَنـــا َلْيَســـْت َجَســـِديًَّة، َبـــْل َقـــاِدَرٌة ِبـــاللَِّ 
َعَلـــى َهـــْدِم ُحُصـــوٍن« )2كـــو٤:10(. لقـــد أوصـــى 
الفصـــح  خـــروف  أكل  عنـــد  إســـرائيل  بنـــي  الـــرب 
َأْحَقاُؤُكْم َمْشـــُدوَدٌة« )خر11:12(،  »َهَكَذا َتْأُكُلوَنُه: 
ين للمســـيرة الَّتـــي تقودهـــم إلـــى  أي يكونـــوا مســـتعدِّ
أرض الميعـــاد؛ كذلـــك نحـــن أيًضـــا نـــأكل الفصـــح 
الَّـــذي هـــو المســـيح متمنطقيـــن روحًيـــا، حتَّـــى نكون 

علـــى اســـتعداد دائـــم.
2 - القـــوة: »َالـــرَّبُّ َقـــْد َمَلَك. َلِبـــَس اْلَجَاَل. 
َلِبـــَس الـــرَّبُّ اْلُقـــْدَرَة. اتَّـــَزَر ِبَهـــا« )مـــز1:93(، قـــد 
لبـــس رب المجـــد منطقـــة: ملـــًكا روحًيـــا يتمنطـــق 
بالبـــر واألمانـــة عامـــة غناه وجمالـــه، وجاء كخادم 
يتمنطـــق لكـــي يغســـل أقدام البشـــر فقد »َخَلـــَع ِثَياَبُه 
َوَأَخـــَذ ِمْنَشـــَفًة َواتََّزَر ِبَها« )يـــو٤:13(؛ حتى ُيطّهر 

كل مـــن يقبـــل إليه.
كمـــــــــــا أن المنطقـــــــــة غير المشــــــــــدودة عامة 
ـــَرَفاِء  الضعـــــــــف والهـــــــــــوان »ُيْلِقي َهَواًنا َعَلـــــــــى الشُّ
أي  )أي21:12(،  اِء«  اأَلِشـــدَّ ِمْنَطَقـــَة  َوُيْرِخـــي 
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عكـــس الســـابقين رغـــم أنهـــم رأوا نفـــس األرض 
والظـــروف، ووصفوهـــا أنهـــا أرض جيـــدة جـــًدا 

جـــًدا، إن ُســـّر بنـــا الـــرب يعطيهـــا لنـــا...
 الـــذي يســـيطر عليـــه روح الفشـــل ال ثقـــة 
لـــه بـــاهلل، وال يعلـــم أنـــه يخـــدم مســـيًحا مطروًدا 
مهاًنـــا متألًمـــا... ومـــن يريـــد أن يتفاخـــر بكثـــرة 
أن  يريـــد  أن هللا  يـــدرك  أن  عليـــه  نجاحاتـــه، 
يشـــفي غـــروره وعنـــاده وكبريـــاءه، حتـــى يـــرّدد 
أنه ُيَســـر بالضعفات والضيقات والشدائد، ألن 
قـــوة هللا ال ُتَســـر أن تظهـــر إاّل فـــي ضعـــف 
خدامـــه، ألنـــه حينمـــا أنـــا ضعيـــف فحينئـــذ أنـــا 

قـــوي )2كـــو10:12(.
مـــن يرغـــب طريًقـــا ســـهًا مليًئـــا بالمـــدح 
واالفتخـــار فليخـــف، ألنـــه خـــرج عـــن طريـــق 
ســـيده المصلـــوب، وحـــاد عـــن طريـــق آبائـــه.

مســـيح الـــرب يريـــد أن ينتصر في خدامه 
الضعفـــاء، حتـــى نصدق أن لنـــا هذا الكنز في 
أواٍن خزفيـــة، ليكـــون فضـــل القـــوة هلل ال مّنـــا 

)2كو٤:7(. 
علينـــا أن نخـــدم بأمانـــة وحـــب واجتهـــاد، 
بتســـليم كامـــل لتدبيـــر وصـــاح صاحـــب الكرم 
الحقيقي، وال نفشـــل وال نيأس وال نحزن ونعفي 
أنفســـنا مـــن مســـؤلية النتائـــج، ألنـــه إذ لنـــا هذه 

الخدمـــة كمـــا ُرِحمنا ال نفشـــل...

كثيـــًرا مـــا نئـــن فـــي 
خدمتنا مــــــــن المبـــــــــــاالة 
وعــــــــــــــدم  المخدوميــــــــن، 
االشـــتراك  فـــي  رغبتهـــم 
الممارســــــــــــــــــات  فـــــــــــــــــي 
الروحيـــة، وانصرافهـــم إلـــى األنشـــطة واأللعاب 
واأليـــام الترفيهيـــة... فُنصـــاب بـــروح الفشـــل، 
ونحضـــر إلى الخدمة وقد أصابنا روح ضعف 

وفشـــل واكتئـــاب...
وهـــذه الـــروح تثبـــت أننـــا ال نعلـــم مـــن أي 
روح نحـــن... ألن هللا لـــم يعطنـــا روح الفشـــل، 
بـــل روح القـــوة والمحبـــة والنصـــح )2تي7:1(.
ألن روح الفشـــــــــــــل فـــــــــــــي حقيقتــــــــــــــــه إن 
ســـيطر علـــى خـــادم، فهـــو يـــدل علـــى األنانيـــة 
والضعـــف... ألننـــا كثيـــًرا مـــا نرغـــب بالتفاخر 
باالســـتجابه ألعمالنـــا التـــي نظنها أنهـــا جبارة، 
ونرغـــب فـــي الحديـــث عـــن إنجازاتنـــا وأعمالنـــا 
الناجحة، وال نرغب أن يعرف أحد شـــيء عن 

أمـــور ضعفنا... 
بالصعوبـــات  فشلنـــــــــــا  نبـــرر  فشـــلنا  وإن 

والتنشـــئة والميديـــا، ونتذمـــر علـــى كل شـــيء 
لنبـــرر ذواتنـــا... وهـــذا يـــدل علـــى أننـــا نقّيـــم 
خدمتنا بحســـب نتائجهـــا وتصوراتنا وإمكانياتنا 
وطاقتنـــا ومكانتنـــا... وهذا قمـــة االنحراف عن 
العمـــل اإللهـــي الـــذي ال يســـتمد نجاحـــة مـــن 

أعمالنـــا أو مهاراتنـــا...
روح الفشـــل يعتمـــد علـــى تفكيـــر صاحبه 
ونفســـيته ورؤيتـــه وهدفـــه... فهناك من يخســـر 
في مســـابقات ويعتبر هذا أكبر كارثة أصابت 
خدمته ويبدأ يفكر في االنســـحاب واالبتعاد...
ومـــا  غطـــاء،  مـــن  الفشـــل  لـــروح  والبـــد 
أو  كنســـًيأ  الغطـــاء  هـــذا  يكـــون  أن  أعجـــب 
الخـــادم  يعتـــرف  أن  عـــن  وِعَوًضـــا  كتابًيـــا... 
بضعفـــه وتقصيـــره، يبـــدأ فـــي الحديـــث عن كل 
ويأخـــذ  األوامـــر  ويصـــدر  اآلخريـــن،  أخطـــاء 
القـــرارات، ويثّبـــت روح الضعـــف واإلحباط في 
وسط الجماعة... مثلما فعل العشرة جواسيس 
ألرض الميعـــاد حيـــن رجعـــوا وأشـــاعوا مذّمـــة 
األرض وســـط الجماعة، ووصفوها إنها أرض 
تـــأكل ســـكانها! أما يشـــوع وكالب فقـــال عنهما 
وقالـــوا  أخـــرى،  روح  معهـــم  كان  إن  الكتـــاب 
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7- الناس يحبــــــــــون المســـتضعفين 
جاهـــد  المســـتكبرين...  يتبعـــون  لكنهـــم 
مـــن أجـــل المســـتضعفين على أيـــة حال.. 
»ُكلُّ َواِحـــٍد ُيَســـاِعُد َصاِحَبـــُه َوَيُقـــوُل أَلِخيـــِه: 
ًدا  ْد« )إشـــعياء6:٤1(. »ِإنََّما ُكْن ُمَتَشـــدِّ َتَشـــدَّ

)يشـــوع18:1(. ْع«  َوَتَشـــجَّ
8- مـــا تنفـــق فـــي بنائـــه ســـنوات قد 
ينهـــار بين عشـــية وضحاهـــا... ابِن على 
أيـــة حـــال ولكـــن لمكســـب آخـــر جديـــد.. 
َتْعَمـــُل َمًعـــا  َنْعَلـــُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشـــَياِء  »َوَنْحـــُن 
وَن  ِلْلَخْيـــِر ِللَِّذيـــَن ُيِحبُّوَن هللَا، الَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّ

َحَســـَب َقْصـــِدِه« )روميـــة28:8(.
9-النــــــــاس فـــي أمـــّس الحاجـــة إلى 
المســـاعدة، لكنهــــــــــم قـــد يهاجمونـــك إذا 
ســـاعدتهم... ســـاعدهم علـــى أيـــة حال.. 
»َواَل َظَلــــــــــَم ِإْنَســـاًنا، َواَل اْرَتَهــــــــــــــَن َرْهًنـــا، َواَل 
اْغَتَصـــَب اْغِتَصاًبا، َبْل َبـــَذَل ُخْبَزُه ِلْلَجْوَعاِن، 
َوَكَســـــــــا اْلُعْرَيــــــــــاَن َثْوًبـــا« )حزقيال16:18(.

10- إذا أعطيـــت العالـــم أفضـــل مـــا 
لديـــك ســـيرّد عليـــك البعـــض باإلســـاءة... 
أعـــِط العالـــم أفضـــل مـــا لديـــك علـــى أيـــة 
حـــال.. »ِفـــي َيـــْوِم اْلَخْيـــِر ُكـــْن ِبَخْيـــٍر، َوِفـــي 
ـــرِّ اْعَتِبـــْر. ِإنَّ هللَا َجَعـــَل هـــَذا َمـــَع  َيـــْوِم الشَّ
َذاَك، ِلَكْيـــَا َيِجـــــــــــَد اإِلْنَســـــــــــاُن َشـــْيًئا َبْعـــَدُه« 

)جامعـــة7:1٤(.
وصايـــا هللا فـــي اتجـــاه قـــد تبـــدو عكـــس 
وصايـــا النـــاس كثيـــًرا، ضع فـــي قلبك وصايا 

هللا فهـــي األصـــدق دائًما!

س: هـــل يوجــــــد أي مشاكــــل صحيــــــة 
يتعرض لها المتبرع في المستقبل؟

1- ال يسّبب التبـــــرع بالكلى أي ضرر 
علـــى المتبـــرع، فهـــو يخضـــــــــع للفحوصـــات 
التـــي  الشـــاملة علـــى جميـــع أجهـــزة الجســـم 
تجعـــل الفريـــق الطبـــــــــــي يؤّهله أو يستبعـــــــــــده 
للتبـــرع بالكلـــى. فعند عدم اســـتيفائه للشـــروط 

الطبيـــة للتبـــرع يتم اســـتبعاده.
2- يتـــم اســـتبعاد كل مـــن يعانـــي مـــن 
أمراض الضغط العالــــــــــــي – السكــــــــــــــر. أي 
اشـــتباه ألمراض في القلـــــــــــــب أو اشـــتباه في 
أي أمراض تؤدي إلى حدوث خلل مستقبلي 
فـــي أمـــراض الكلـــي. أو أي أمـــراض تـــؤدي 
إلـــى خطـــورة أثناء إجـــراء العمليـــة الجراحية.
3- ال يمكن أن يقبل الفريق الطبي أو 
قوانيـــن وزارة الصحـــة بالتبـــرع إذا كان هنـــاك 
أّيـــة نســـبة خطـــورة علـــى المتبـــرع. والبـــد أن 
يطمئـــن جميـــع الفريق الطبي المعالج ومركز 
الخدمة المتخصص في الكنيســـة أن المتبرع 
ســـيرجع لممارســـة حياته الطبيعية بعد أسبوع 

مـــن العمليـــة على األكثر.

بيـــن رأي النـــاس ورأي هللا مســـافة.. 
وكثيـــًرا مـــا تكـــون كبيرة!

أخـــي الحبيـــــــــــب، أختي الغاليـــــــــة.. مع 
بداية مرحة جديدة، دراسيـــــــــــة أو عمليـــــــــــة.. 
نحتـــاج إلـــى مراجعـــة هـــذه الوصايـــا العمليـــة 

الهامـــة لكـــي نختـــار أي الوصايا ســـنتبع:

منطقييـــــــــن  غيــــــــــر  النــــــــــاس   -1
ول تهمهـــم إل مصلحتهـــــــــم... أِحبهــــــــــم 
علـــى أية حـــال.. »ِلَتْثُبِت اْلَمَحبَّـــُة اأَلَخِويَُّة« 
يـــــــــــــــَن َبْعُضُكــــــــــــــــــــْم  )عبرانييــــــــــن1:13(. »َوادِّ
ِميَن َبْعُضُكـــــــــــــْم  َبْعًضا ِباْلَمَحبَِّة اأَلَخِويَِّة، ُمَقدِّ

َبْعًضـــا ِفـــي اْلَكَراَمـــِة« )روميـــة10:12(.

2- إذا فعلـــت الخير ســـيتهمك الناس 
بـــأن لك دوافع أنانية خفيـــة... افعل الخير 
ْيـــُت اْلَخْيـــَر  علـــى أيـــة حـــال.. »ِحيَنَمـــا َتَرجَّ
َجى«  ، َواْنَتَظـــْرُت النُّوَر َفَجـــاَء الدُّ ـــرُّ َجـــاَء الشَّ
)أيوب26:30(. »َتَعلَُّموا َفْعَل اْلَخْيِر. اْطُلُبوا 
« )إشـــعياء17:1(. »ُاْطُلُبـــوا اْلَخْيَر اَل  اْلَحـــقَّ

ـــرَّ ِلَكْي َتْحَيـــْوا« )عاموس5:1٤(. الشَّ

3- إذا حققت النجـــــــاح سوف تكسب 
أصدقـــاء مزيفين وأعـــداء حقيقين... لنجح 
علـــى أية حـــــــــــال.. »ُكلُّ َأْصَحاِبَهـــا َغَدُروا 
ِبَهـــا، َصــــــــــاُروا لَهـــا أَْعــــــــــــَداًء« )مراثي2:1(. 

الغســـيل  مرضـــى  أعـــداد  ازديـــاد  َمـــع 
الكلوي في الســـنوات الماضية، زاد االحتياج 
إلـــى عمليـــات زراعـــة الكلـــى، والتـــي تمنـــح 
مريـــض الفشـــل الكلـــوي المزمن حيـــاة أفضل 
بكثير وشـــبه طبيعية مقارنة بالغســـيل الكلوي 
مـــرة(،  كل  ســـاعات  شـــهرًيا و5  مـــرة   13(
بالكلـــى  متبـــرع  إيجـــاد  إلـــى  تحتـــاج  لكنهـــا 

إلتمـــام هـــذه العمليـــة.
وَمـــع هـــذا االحتيـــاج يوجـــد خـــوف مـــن 
التبـــرع لألقـــارب، والوحيدة التـــي تتقدم للتبرع 

مـــن الوهلـــة األولى هـــي األم.
أوًل: رأي الكنيسة في التبرع:

بعًضـــا  بعضنـــا  نحـــب  أن  يدعونـــا  هللا 
وأن تكـــون محبتنـــا محبـــة عمليـــة »اَل ُنِحـــبَّ 
 » ِباْلـــَكَاِم َواَل ِباللَِّســـاِن، َبـــْل ِباْلَعَمـــِل َواْلَحـــقِّ
)1يـــو18:3(، وقمة المحبـــة هي بذل الذات 

»َوَأْنَجَحْتـــــُه ِفـــــــي َأْتَعاِبـــــــِه، َوَأْكَثــــــــَرْت َثَمـــــــَراِت 
أَْعَماِلـــِه« )الحكمة10:10(.

4- الخيـــر الـــذي تفعله اليوم ســـوف 
ُينسى غًدا... اســــــــَع وراء الخيـــــــــــر على 
، َواْصَنِع  ـــرِّ أيــــــــــة حـــــــــــال.. »ِحْد َعـــِن الشَّ
َوَراَءَهـــا«  َواْســـَع  ـــَاَمَة،  السَّ اْطُلـــِب  اْلَخْيـــَر. 
ـــي َعَزْمـــُت َأْن أَْعَمَل  )مزمـــور1٤:3٤(.  »َفِإنِّ
َوَلْســـُت  اْلَخْيـــِر،  َعَلـــى  َحَرْصـــُت  َوَقـــْد  ِبَهـــا، 

َأْخـــَزى« )يشـــوع بـــن ســـيراخ51:2٤(.

5- إن الصـــدق والصراحـــة يجعالنـــك 
تتعـــرض لالنتقـــاد، كـــن صادًقـــا وصريًحـــا 
ـــْدَق ِفي  على أيـــــــــــة حــــــــــال.. »َأُقوُل الصِّ
ِلـــي  َشـــاِهٌد  َأْكـــِذُب، َوَضِميـــِري  اْلَمِســـيِح، اَل 
وِح اْلُقُدِس« )روميـــة1:9(. »أَلنَّ َحَنِكي  ِبالـــرُّ
اْلَكـــِذُب«  َشـــَفَتيَّ  َوَمْكَرَهـــُة  ـــْدِق،  ِبالصِّ َيْلَهـــُج 

)أمثـــال7:8(.

6- إن أعظـــم الرجـــال والنســـاء الذي 
يحملـــون أعظم األفكار، يمكـــن أن يوقفهم 
أصغـــر الرجـــال والنســـاء الذيـــن يملكـــون 
أصغـــر العقول... احمل أفكاًرا عظيمة على 
ـــا التَّْقَوى َمـــَع اْلَقَناَعـــِة َفِهَي  أيـــة حال.. »َوَأمَّ
ِتَجـــاَرٌة َعِظيَمٌة« )1تيموثـــاوس6:6(. »َولِكنَّ 
التَّْقَوى َناِفَعٌة ِلُكلِّ َشْيٍء، ِإْذ َلَها َمْوِعُد اْلَحَياِة 

اْلَحاِضـــَرِة َواْلَعِتيـــَدِة« )1تيموثاوس٤:8(.

المســـيح  الســـيد  قـــال  كمـــا  اآلخريـــن  ألجـــل 
»َلْيـــَس أَلَحـــٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمـــْن هَذا: َأْن َيَضَع 

َأَحـــٌد َنْفَســـُه أَلْجـــِل َأِحبَّاِئـــِه« )يـــو13:15(.
إن تبـــرُّع إنســـان بعضـــو مـــن أعضائـــه 
إلنقـــاذ حيـــاة مريـــض هـــو عمـــل نبيـــل، وفـــي 
البابـــا  قداســـة  الرحمـــات  مثلـــث  يقـــول  هـــذا 
شـــنوده الثالـــث: »فـــإن كان الحـــب يمكـــن أن 
يصل إلى البذل، والبذل يمكن أن يرتفع إلى 
مســـتوى بـــذل الـــذات، فالذي يبذل نفســـه من 
أجل اآلخرين ما أســـهل أن يبذل عضًوا من 
أعضـــاء جســـده مـــن أجـــل إنقـــاذ اآلخريـــن«. 
يقـــول ذهبي الفـــم: »عمل العجائـــب يجعل 
اإلنســـان مديًنـــا هلل، أّمـــا عمل الرحمة فيجعل 

هللا مديًنـــا لإلنســـان«.
ثانيـــــًـــــا: ســــالمـــــــــــــة المتبـــــــــــــــــــــرع 

:Donor safety
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