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إال فـــي مذود حيوانات بالطبع غير 
مالئم لســـكنى البشـــر، وقد كان هذا 
كافًيـــا للشـــك، وهـــل ابـــن هللا ال يجد 
له مكاًنا بين الناس؟!. ووســـط هذه 
األجـــواء وبـــرودة الطقس وأصوات الحيوانات 
وســـنها الصغيـــر، تلـــد العـــذراء متحملـــة كل 
اآلالم التـــي تصاحـــب تجربة الوالدة، وظهور 
المالئكـــة ومقابلة الرعـــاة ثم المجوس حكماء 
تتحمـــل  الشـــتاء  قســـوة  ووســـط  المشـــرق.. 
الهـــروب إلـــى مصـــر حيـــث ســـلكت العائلـــة 
عـــن  لتبتعـــد  اللصـــوص  طريـــق  المقدســـة 
الملـــك،  بجنـــود  الملـــيء  الرســـمي  الطريـــق 
وتظـــل فـــي مصـــر مـــن مدينة إلـــى أخرى في 
ترحـــال متواصـــل لمـــدة ثالث ســـنوات وأكثر، 
ثم تعود إلى أورشليم، وخالل سنوات يفارقها 
المســـيح صبًيا، وكانت تتعذب هي ويوســـف 
وتظـــل   ...)48:2 )لوقـــا  حارســـها  النجـــار 
اآلالم مصاحبـــة لوالـــدة اإللـــه حتى الصليب، 
حيـــث يوكل المســـيح المصلـــوب رعايتها إلى 
تلميـــذه المحبـــوب يوحنـــا الحبيـــب ويقـــول له: 
»هـــوذا أمـــك«، ويقـــول لهـــا: »هـــوذا ابنـــك« 

)يوحنـــا 26:18 و27(.

وهكـــذا عاشـــت أمنـــا العـــذراء حياتهـــا بين 
اليتم والغربة والفقر والوحدة، في إيمان وآالم 
باتضاع ورضى، ألنها بالتأكيد ســـمعت عن 
أبطـــال اإليمـــان واآلالم فـــي الكتـــاب المقدس 
مثلمـــا اختبـــر يوســـف الصديـــق حياتـــه حتـــى 
فـــي الســـجن، ولكـــن هذه اآلالم التـــي اجتازها 
أوصلتـــه إلـــى عـــرش مصـــر. وكذلـــك أيـــوب 
الصديـــق قادتـــه اآلالم إلـــى التوبـــة واتضـــاع 
الـــذات وانســـحاقها، وداود النبـــي أيًضا اجتاز 
آالًمـــا كثيـــرة حتـــى أنـــه صـــرخ كثيـــًرا وقـــال 
»إلـــى متـــى يـــا رب تنســـاني... اســـندني يـــا 
رب فأخلـــص.... أرنـــي بهجـــة خالصـــك«.

إن اآلالم ســـواء جســـدية أو نفســـية، سواء 
ماديـــة أو معنويـــة، ســـواء ظاهـــرة أم خفيـــة، 
ســـواء مكشـــوفة أو مســـتورة، وغير ذلك.. ال 
يمكـــن أن يقبلهـــا اإلنســـان إال باإليمان القوي 
والرجـــاء الحـــي والمحبـــة الدائمـــة، واثًقـــا أنـــه 

بيـــن. يقـــدر دائًمـــا أن يعيـــن الُمجرَّ

يقـــول القديس بولـــــــــس الرســـــــــول 
فـــي رســـالة فيلبـــي )29:1(: »ألنـــه 
قـــد ُوِهـــب لكـــم ألجـــل المسيـــــــــــــــــــح، 
ال أن تؤمنـــوا بـــه فقـــط، بـــل أيًضـــا 

أن تتألمـــوا ألجلـــه«، وهـــو بذلـــك يقـــّرر أحـــد 
المبـــادئ األساســـية التـــي تحكـــم وجودنـــا فـــي 
هـــذه الحيـــاة: اإليمـــان واآلالم كوجهي عطية 
واحـــدة موهوبـــة لنا من نعمة المســـيح يســـوع. 
وهذه العطية ذات الوجهين أحد قوانين الحياة 
فـــي  ونشـــاهدها  شـــاهدناها  التـــي  المســـيحية 
حيـــاة القديســـين والشـــهداء والنســـاك واألبـــرار 
الطريـــق  فـــي  الســـائرين  وكل  والصديقيـــن 
الروحي نحو الســـماء. بل أتجاســـر وأقول إن 
هـــذه العطيـــة هـــي عالمـــة الصحة والســـالمة 
فـــي مســـيرتنا الروحية نحـــو الملكوت، بمعنى 
أن اآلالم صارت رفيق اإليمان، وأن اإليمان 
هـــو القاعـــدة التي تحمل وتحتمل اآلالم على 

أنواعها. اختـــالف 

لقد كان السيد المسيح رجل أوجاع، وفيه 
تتجســـد صـــورة العبـــد المتألم، ونـــراه يبكي في 
معجزة إقامة لعازر من الموت )يو35:11(. 
ـــاًل بأمراضنـــا )إشـــعياء 4:53(،  لقـــد كان ُمثقَّ
ولكنـــه يتمـــم النبـــوات ويعطـــي تالميـــذه قـــوة 
وشـــفاء  )مرقـــس 18:16(،  باســـمه  الشـــفاء 
مقعـــد بـــاب الجميـــل يشـــهد على قوة الكنيســـة 

الناشـــئة )أعمال10-1:3(.

بصـــورة أخـــرى هـــو ال يمحـــو األلـــم بـــل 
يقـــدم التعزيـــة للحزين )متـــى 5:5(. ال يمحو 
الدمـــوع بل يجّففهـــا كما في معجزة إقامة ابن 
أرملـــة ناييـــن، لّمـــا رآهـــا الـــرب تحنـــن عليهـــا 
وقـــال لهـــا »ال تبكـــي« )لـــو 13:7(. وكذلـــك 
فـــي معجـــزة إقامـــة ابنـــة يايرس )لـــو52:8(. 
حتـــى أنـــه يمكننـــا أن نقـــول إن دمـــوع األلـــم 
ســـتكون »ســـعادة« ألنـــه )أي األلـــم( يهّيـــئ 
الســـتقبال الملكـــــــــــــوت، ألنـــه مكتــــــــــوب أنـــه 
»يمســـح الدمـــوع مـــن كل الوجـــــــــــــوه« )رؤيـــا 
17:7، 4:21؛ إشـــعياء 8:25(، ومكتـــوب 
ًبا يقـــدر أن  »ألنـــه فـــي مـــا هـــو قـــد تألـــم ُمجرَّ

بيـــن« )عبرانييـــن 18:2(. ُيعيـــن الُمجرَّ

وكل مـــا ســـبق ينطبـــق علـــى حيـــاة أمنـــا 
العـــذراء مريم فخر جنســـنا، فقـــد كانت اآلالم 
رفيقة إيمانها ووداعتها، كما قال لها القديس 
ســـمعان الشـــيخ -الرجل البار التقي- عندما 

قدمـــت مـــع يوســـف النجـــار المولـــود اإللهـــي 
ليصنعـــا له حســـب عـــادة الناموس: 

»... وأنِت أيًضا يجوز في نفســـك ســـيف 
لُتعَلن أفكار من قلوب كثيرة« )لوقا 25:2-

35(. حًقـــا لـــم تخـــُل حياتهـــا مـــن الضيقـــات 
نصلـــي  وكمـــا  العديـــدة،  والمتاعـــب  واآلالم 
بلســـانها فـــي صلـــوات الســـاعة السادســـة فـــي 
األجبيـــة )كتـــاب صلـــوات الســـاعات(: »أّمـــا 
العالـــم فيفـــرح لقبوله الخالص، وأما أحشـــائي 
فتلتهـــب عنـــد نظري إلـــى صلبوتك الذي أنت 
صابـــر عليـــه يا ابني وإلهـــي«. وهكذا يصير 

األلـــم عنصـــر نضـــج في حياة اإلنســـان.

كانت القديســـة مريم ابنة وحيدة ألم عاقر 
هـــي حّنـــة، وقدموهـــا للهيـــكل كأنهـــا طفلة في 
ملجـــأ حيـــث ترّبـــت علـــى صدقـــات النـــاس، 
فصـــح.  عيـــد  كل  يزورونهـــا  أهلهـــا  وكان 
وعندمـــا بلغـــت 12 ســـنة ُخطبـــت لرجل فقير 
نجـــار متقـــدم عنهـــا في العمـــر كثيًرا من أجل 
العنايـــة بهـــا. وهـــذا الرجـــل بـــال أي مركـــز أو 
مكانـــة فـــي العالـــم وهـــي بالطبـــع لـــم تختره..

حياتهـــا  فـــي  الكبـــرى  اآلالم  كانـــت  ثـــم 
وهـــو  عـــذراء،  وهـــي  ُحبلـــى  ُوجـــدت  عندمـــا 
ألـــم كاٍف لنـــوال اللعنـــة والشـــك وربمـــا الطـــرد 
والقتـــل، لـــوال ظهـــور المالك ليوســـف النجار 
وطمأنتـــه، وأيًضـــا لوال اتضاع وحياة التســـليم 

الكلـــي لمشـــيئة هللا.

ومـــع حملهـــا وبشـــارة المـــالك وســـفرها مع 
خطيبهـــا إلـــى بيت لحـــم لالكتتاب )اإلحصاء 
السكاني(، ثم ال تجد مكاًنا للوالدة في القرية 
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في ذكرى مرور ســـنة على انفجار مرفأ بيروت في 4 أغســـطس 2020 
التي جرحت اللبنانّيين في صميم القلب كما هّزت العالم أجمع، وّجه قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي بابا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقســـّية، رســـالة 
تضامـــن إلـــى اللبنانييـــن ُنِشـــرت فـــي العـــدد الخـــاص مـــن مجلـــة »المنتـــدى« 
الصـــادرة عـــن مجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط تحّية لبيـــروت وأهلهـــا بعنوان 

»بيـــروت في قلب الكنيســـة، بيـــروت قيامّية«.

نص رسالة قداسة البابا كاماًل جاء كما يلي:

بعد عام من الكارثة...؟

إّن مـــرور عـــام كامـــل علـــى هـــذا الحـــادث الخطيـــر وهو االنفجـــار الهائل 
فـــي مرفـــأ مدينـــة بيـــروت عاصمـــة لبنـــان الحبيـــب، فـــي 4 أغســـطس/ آب - 
عـــام 2020 بســـبب مـــواد كيميائيـــة ملتهبـــة وُمخّزنـــة لوقـــت طويـــل ومعّرضة 
للتفاعل، واالنفجار بالصورة المرعبة التي شـــاهدناها عبر شاشـــات التلفزيون 
جعلـــت قلوبنـــا تســـقط فينـــا... وقتهـــا اعتبرناهـــا أزمـــة وحادثـــة مفزعة ســـتجعل 
ـــا واحـــًدا وقلًبا واحـــًدا أمام هذه الكارثة بكل أبعادها اإلنســـانّية  أهـــل البـــالد صفًّ

واالجتماعّيـــة واالقتصادّيـــة والحياتّية.

فدائًمـــا الشـــعوب أمـــام الكـــوارث تتوّحـــد وتنصِهـــر فـــي بوتقـــة واحـــدة أمـــاًل 
بالخـــروج مـــن الكارثـــة بأشـــّد عـــزم وأكثر قـــّوة... وكّنا نأمـــل ونصّلي من أجل 
لبنـــان الشـــقيق أن يقـــوم ممـــا حـــدث وأن ينهض عفيًّا قويًّا ليبدأ رحلة اســـتعادة 

مجـــده وتاريخـــه وحاضـــره أمـــاًل فـــي مســـتقبل أفضل وأروع لـــكل بنيه...

لكـــن لألســـف، وكمـــا يقـــول المثـــل العربـــي؛ تأتـــي الريـــاح بمـــا ال تشـــتهيه 
الســـفن، فمـــّرت األّيـــام واألســـابيع واكتمـــل العـــام، ومـــن الكارثـــة تّولـــدت أزمـــة 
وأزمـــات، وتهـــاوت آمـــال كثيرة، وتســـّلل اإلحبـــاط واليأس إلى قلـــوب الكثيرين 

فـــي لبنـــان وفـــي خارجه.

تغّلبـــت الفردّيـــة والذاتّيـــة والمصالـــح الشـــخصّية، وغـــاب التعـــاون والعمـــل 
مًعـــا ومصلحـــة الوطـــن أواًل وقبـــل كل شـــيء... وحتـــى اآلن تتصـــارع الفئات 

والطوائـــف والمذاهـــب والوطـــن يتمـــّزق وينـــزف وليـــس من ُمعيـــن؟!...

يـــا إخوتـــي األحّبـــاء فـــي لبنـــان إّن حياتنـــا مـــا هـــي إاّل بخـــار يظهـــر قلياًل 
ـــل... وأنتـــم أصحـــاب هـــذا الزمـــان انظـــروا إلـــى أبنائكـــم وبناتكـــم  ثـــم يضمحِّ
وصغاركـــم، انظـــروا إلى مســـتقبلكم وأحالمكم واشـــتياقات قلوبكـــم، انظروا إلى 

المتعبيـــن والثقيلـــي األحمـــال والذيـــن ليـــس أحـــد يذكرهم.

أرجوكم تعاونوا في الخير واجعلوا وطنكم المًعا رائًعا ناجًحا متمّيًزا.

إن أصابـــع أيدينـــا تختلـــف شـــكاًل وموقًعا وقـــدرة وتتنّوع إمكاناتهـــا... لكّن 
ـــد مًعـــا عمـــاًل وجمـــااًل وإبداًعـــا... وهذا هـــو درس الخالق لكلِّ إنســـان... تتحِّ

اختلفـــوا كمـــا شـــئتم ولكـــن أمـــام مصلحـــة الوطن العليـــا كونوا واحـــًدا برأيٍّ 
واحـــٍد ونفـــس واحـــدة ولكـــم محبة واحـــدة لتراب هـــذا البلـــد الجميل...

أكتـــب إليكـــم مصليًّـــا مـــن قلبـــي مـــن أجـــل وحَدِتكـــم، ويكفي الزمـــان الذي 
مضـــى فـــي الفرقـــة والتحـــزُّب، وارتفعـــوا علـــى قدر المســـؤولّية المطلوبـــة، وإله 

الســـالم يمنُحكـــم ســـالمه وقّوتـــه لتكونـــوا ناجحيـــن فـــي كّل عمـــل صالح.

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسّية

نّص رسالة قداسة البابا باإلنجليزية:
One Year Post-Explosion…?
A whole year has passed since the unfortunate event, 

the massive Beirut port explosion, our beloved Lebanese 
capital, on August 4, 2020, after flammable chemicals 
were stored there for a long time with no precautions. The 
terrifying picture we saw on TV made our hearts sink... At 
the time, we considered it a horrific crisis and incident that 
would bring people together and unify hearts to face this 
disaster with all its humanitarian, social, economic and life 
dimensions.

Peoples have always united in the face of disaster, 
hoping to get out of it with the strength and determination... 
We hoped and prayed for Lebanon to get back on its feet 
and rise healthy and strong to restore its glory, history and 
present in the hope of a better future for all its children…

Unfortunately, as the Arab proverb says, not all the 
wishes can be fulfilled, nor the ties serve the purpose of 
the ship. Days and weeks have passed, and the year came 
to an end. The disaster led to crises, hopes collapsed, and 
frustration and despair crept into the hearts of people in 
Lebanon and abroad.

Individualism, subjectivity, and personal interests have 
prevailed, while cooperation, united work, and putting the 
interest of the nation first became lost values... Social 
groups, sects and religions are still competing with each 
other while the country breaks and bleeds in silence…

My beloved brothers and sisters of Lebanon, our life is 
nothing but a spot of steam that would appear for a little 
while and then vanishes... but you own this life. Look at 
your sons, daughters, and children. Look at your future, 
your dreams, and the longings of your hearts. Look at the 
tired and heavy laden, whom no one remembers.

Please unite in good so your country would go 
back to being shining, brilliant, successful, and 
distinguished.

Our fingers differ in shape, position and ability, and 
their capabilities vary... But they unite in work, beauty, and 
creativity... This is the Lord’s lesson for every one of us...

Differ as you wish, but unite under the higher interest of 
the nation, as one opinion, one soul, and one love for this 
beautiful country...

I am writing to you praying with all my heart for your 
unity. The time for division and partisanship is over. Rise 
and take responsibility, and May God grant you His peace 
and strength, so that you may be successful in your good 
work.

Pope Tawadros II
Pope of Alexandria

and Patriarch of the See of St. Mark

َمِسيِح.” )رسالة أفسس ٤: ٣٢(
ْ
يًْضا ِف ال

َ
َما َساَمَُكُم اهلُل أ

َ
َْو َبْعٍض، َشُفوقنَِي ُمتََساِمنَِي ك َطَفاَء َبْعُضُكْم نَ

ُ
ونُوا ل

ُ
“َوك

ف ذكرى »٤ آب« رسالة من قداسة ابلابا توارضوس اثلاين إىل اللبنانيّني
»اختلفوا كما شئتم لكن أمام مصلحة الوطن العليا كونوا واحًدا«
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َطَفاَء” )رسالة بطرس الرسول األوىل ٣: ٨(
ُ
َخِويٍَّة، ُمْشِفِقنَي، ل

َ
ِي ِبِسٍّ َواِحٍد، َذوِي َمَبٍَّة أ

ْ
ونُوا َجِيًعا ُمتَِّحِدي الرَّأ

ُ
“َوانلَِّهايَُة، ك

قداسة ابلابا يستقبل ملك مقاطعة أونريو انليجريية

قداسة ابلابا جيتمع بأعضاء هيئة األوقاف القبطية

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ظهر 
المقـــر  فـــي  أغســـطس 2021م،   3 الثالثـــاء  يـــوم 
 His Royal Majesty, Oba  البابـــوي بالقاهـــرة
ملـــك   AbdulWasiu Gbolahan Lawal 
مقاطعـــة أونيـــرو النيجيريـــة وبرفقتـــه أســـرته، الـــذي 
حـــرص علـــى لقـــاء قداســـة البابـــا للتعـــارف خـــالل 
زيارتـــه الحاليـــة لمصـــر. تحـــدث قداســـة البابـــا أثناء 
اللقـــاء عـــن مصـــر وتاريخهـــا العريق وكذلـــك تاريخ 
الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية. وشكر جاللته على 
تعاونـــه ودعمه للكنيســـة القبطية إلنشـــاء مستشـــفي 
فـــي مدينـــة الجـــوس التـــي تقـــع فـــي مقاطعـــة إيرو، 
وذلـــك لخدمـــة شـــعب نيجيريـــا. وفـــي ختـــام الزيـــارة 
تـــم تبـــادل الهديـــا بيـــن قداســـة البابـــا وجاللـــة الملـــك 
اللقـــاء نيافـــة  والتقطـــت الصـــور تذكاريـــة. حضـــر 
األنبـــا بولـــس أســـقف عـــام الكـــرازة في أفريقيـــا الذي 

تربطـــه عالقـــة محبـــة ومـــودة بملـــك »إيـــرو«.

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الخميـــس 29 يوليو 2021م، اجتماًعـــا في المقر البابوي بكاتدرائية المرقســـية الكبرى باألنبـــا رويس بالقاهرة، 
مـــع أعضـــاء هيئـــة األوقـــاف القبطيـــة، ناقـــش خالله ســـبل ضبط إدارة األوقاف التابعـــة للهيئة وكيفية اســـترداد بعض األوقاف.

خبصوص املجلس اإللكرييكي اخلاص بشئون الكهنة
اســـتمرار نيافـــة االنبـــا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، نائًبـــا لرئيس المجلـــس اإلكليريكي الخاص بشـــئون الكهنة، فـــي دورة جديدة )2021-

2024(، مـــع األعضـــاء الموّقريـــن مـــن اآلباء الكهنة المشـــهود لهم.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،
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ٍْم.” )حزقيال ٣٦: ٢٦( َب لَ
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ج ٥ دفعات من معهد املشورة باملعادي خترُّ

قداسة ابلابا يطلع ىلع اتلقرير السنوي ألسقفية اخلدمات

شـــهد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، يوم األحد 8 أغســـطس 2021م، 
احتفـــال إيبارشـــية المعـــادي بتخريج خمس دفعات من معهد المشـــورة القبطي 
األرثوذكســـي بالمعـــادي. ومنـــح قداســـته شـــهادات التخـــرج لخريجـــي الدفعـــات 
الخمس. ُأقيم الحفل بمسرح األنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، 
وحضـــره نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، 

وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالمعهد. والفئـــات المتخرجة هي:

يؤهَّـــل  التـــي  األرثوذكســـي،  المشـــير  إعـــداد  لـــدورة  الرابعـــة  الدفعـــة   )1(
خريجوهـــا للقيـــام بجلســـات المشـــورة، وذلـــك بعـــد أن أتـــم الدارســـون )ويبلـــغ 

لمـــدة 6 ســـنوات. الدراســـة  عددهـــم 24( 

)2( الدفعة الثانية لدورة إعداد الُمحاِضر المشوري، التي تؤهل خريجيها 

إللقاء المحاضرات المختلفة في مجال المشـــورة، بعد إتمام الدارســـين )البالغ 
عددهم 26( مدة 6 ســـنوات من الدراســـة.

)3( دفعـــة جديـــدة مكونـــة مـــن 118 دارًســـا لمعهـــد المشـــورة وذلك بعد 4 
ســـنوات من الدراسة.

)4(  101مـــن اآلبـــاء الكهنـــة علـــى مســـتوى العالـــم اجتـــازوا دورة عبـــر 
اإلنترنـــت بعنـــوان »متاعـــب النفـــس وأمـــراض الشـــخصية«، حضـــر االحتفال 

31 منهـــم )وهـــم الموجـــودون فـــي مصـــر(.
)5(  106مـــن زوجـــات اآلبـــاء الكهنـــة علـــى مســـتوى العالم اجتـــزن دورة 
عبـــر اإلنترنـــت بعنـــوان دعم »زوجـــة األب الكاهن لزوجها«، حيث اشـــتركت 

فيـــه 106 مـــن زوجـــات الكهنـــة حـــول العالم حضـــرت منهن 34.

اســـتقبل قداســــــة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يوم 
الثالثاء 10 أغســـطس 2021م، في المقر البابوي 
العـــام  األســـقف  يوليـــوس  األنبـــا  نيافـــة  بالقاهـــرة، 
لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامة 
واالجتماعيـــة، وأعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة ألســـقفية 
الخدمــــــــــــات العامـــــــــــــة واالجتماعيـــــــــــــة والمسكونية، 
وأعضـــاء برنامـــج التخطيـــــــــــــط والمتابعـــــــــــة والتقييم، 
والمنسقين الميدانييـــــــن، لتقديــــــم التقريـــــــــــر السنــــــــــوي 

المجتمعـــي كمـــا قـــال الســـيد المســـيح: »َأْنتُـــْم ِمْلـــُح 
اأَلْرِض... َأْنتُـــْم ُنـــوُر اْلَعاَلـــِم«. 

3- التحضير لالحتفـــــــــــــال بمـــــــــــــرور 60 عاًما 
علـــى إنشـــاء أســـقفية الخدمات العامـــة واالجتماعية 

في 30 ســـبتمبر 2022. 

وقـــــــد اختتــــــــــــــم اللقـــــــــــــــــاء بالصـــــــــالة والتقـــــــــــــــاط 
الصور التذكارية. 

لخدمة األسقفية، وذلك بحضـــــــــــور نيافــــــــــة األنبـــــــــــا 
دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس. 
وقد أشـــاد قداســـته بالتقرير والجهـــد المبذول في 

أســـقفية الخدمـــات وأوصى بما يلي: 
1- التنســـيق مـــع مبــــــــــــادرة حيـــاة كريمـــة فـــي 

المتعـــددة.  الخدمـــة  مناطـــق 
2- أهميــــــــــــة الـــدور الفّعـــال للكنيســـة في العمل 
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ُبُتوا ِضدَّ َمَكيِِد إِبْلِيَس.” )رسالة أفسس ٦: ١١(
ْ
ْن تَث

َ
َكِمَل لَِكْ َتْقِدُروا أ

ْ
بَُسوا ِسالََح اهللِ ال

ْ
“ال

قداسة ابلابا يلتيق وفد كهنة وخدام اجلايلة السودانية ف مرص

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:

يوم الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١م
+ نيافـــة األنبـــا باســـيليوس، أســـقف ورئيس دير 
القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمون، 
الديـــر  رئيـــس  مـــع  قداســـته  واســـتعرض  بمغاغـــة، 

خـــالل اللقـــاء بعـــض األمـــور الخاصـــة بالديـــر.
+ نيافـــة األنبـــا متـــاؤس، أســـقف ورئيـــس ديـــر 
الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميـــم، الـــذي عـــرض علـــى 
قداسة البابا عدًدا من الموضوعات المتعلقة بالدير.

واستقبـــــــــــل قداستـــــــــــه بالمقر البابـــــــــــوي بديــــــــــــــر 
القديس األنبا بيشوي بــــوادي النطـــــرون، عدًدا مـــن 

الزائريـــن، كالتالي:
يوم الجمعة 3٠ يوليو ٢٠٢١م

+ نيافـــة األنبـــــــــــا فـــــــــــــام، أســـقف شـــرق المنيـــا، 
وعرض نيافته على قداســـــــــــــة البابــــــــــــا خالل اللقاء 

بعـــض األمـــور الرعويـــة الخاصة باإليبارشـــية.
يوم السبت 3١ يوليو ٢٠٢١م

+ نيافـــــــــــة األنبـــــــــــــا أرسانـــــــــــي، أســـقف هولندا، 
واطمئـــن قداســـــــــــــة البابــــــــــــا مـــن نيافتـــه علـــى أحوال 

الخدمـــة الرعويـــة باإليبارشـــية.

+ نيافة األنبا مقار، أســـقف الشـــرقية والعاشـــر 
مـــن رمضـــان، الـــذي قـــدم تقريـــًرا لقداســـة البابـــا عن 
زيارتـــه الرعويـــة األخيـــرة للمنطقـــة التـــي توجـــد بهـــا 

الكنائـــس التـــي يشـــرف عليهـــا فـــي كندا.

يوم األربعاء 4 أغسطس ٢٠٢١م

+ نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس، مطـــران الكرســـي 
األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى، وبحـــث قداســـة البابا 
مـــع نيافتـــه عـــدًدا مـــن األمـــور الخاصـــة بإيبارشـــية 

الكرســـي األورشـــليمي.

يوم الجمعة 6 أغسطس ٢٠٢١م

+ نيافة األنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا 
واألشـــمونين، وناقش قداســـة البابا مع نيافته بعض 

األمور الرعوية الخاصة باإليبارشـــية.

يوم االثنين ٩ أغسطس ٢٠٢١م

+ نيافة األنبا اكليمندس، األسقف العام لكنائس 
قطـــاع ألماظـــة ومدينـــة األمل وشـــرق مدينـــة نصر. 
حيث بحث مع نيافته بعض الموضوعات الرعوية.

يوم األحد األول من أغسطس ٢٠٢١م
+ نيافة األنبا دوماديــــــــــــــوس، أسقف 6 أكتوبر 
وأوسيــــــــــــم، وعرض نيافتــــــــــه على قداســـــــــــة البابــــــــــا 
خالل اللقاء بعض األمــــــــــــور الخاصـــــــــــة بالخدمــــــة 

الرعوية باإليبارشـــية.

يوم االثنين ٢ أغسطس ٢٠٢١م
+ الراهبة األم مارينا المشرفة على دير السيدة 
العـــذراء والقديـــس يوحنـــا الحبيـــب بواليـــة أوهايـــو، 
بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، ومعهـــا اثنتـــان مـــن 
االراهبـــات، وقدمـــت األم الراهبة تقريًرا لقداســـة البابا 

عـــن الديـــر وتدبيره.
وفـــي نفـــس اليوم اســـتقبل قداســـة البابـــا، بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية بالقاهرة:

+ نيافة األنبا مكاريوس أسقف المنيا، وعرض 
نيافته على قداسة البابا خالل اللقاء بعض األمور 

الخاصة بالخدمة الرعوية باإليبارشية.

يوم الثالثاء 3 أغسطس ٢٠٢١م
+ نيافة األنبا تادرس، مطران بورسعيد، وجرى 

خالل اللقاء مناقشة بعض األمور الرعوية.

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الجمعة 6 أغســـطس 2021م، لقـــاًء في المقر البابوي بكاتدرائية المرقســـية الكبرى باألنبا رويـــس بالقاهرة، مع عدد 
مـــن كهنـــة وخـــدام الجاليـــة الســـودانية المســـيحية بالقاهـــرة. وعـــرض اآلبـــاء الكهنة خـــالل اللقاء ملخًصا عن نشـــاط خدمة الجاليـــة ونموها والتحديـــات التي تواجهها. 
ومـــن جهتـــه أكـــد قداســـة البابـــا أنـــه يتابـــع باهتمـــام خدمـــة الجاليـــة، وبحـــث معهـــم كيفيـــة توفير كنائـــس وأماكن مناســـبة إلقامـــة الخدمة. وألقى قداســـته كلمـــة عليهم 

تضمنـــت ثـــالث نقـــاط: هللا محـــب البشـــر، هللا صانـــع الخيـــرات، هللا ضابـــط الـــكل. وفـــي ختـــام اللقاء منحهم قداســـته بعض الهدايا وتـــم التقاط الصـــور التذكارية.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عظتـــه فـــي االجتمـــاع 
األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء 28 يوليـــو 2021م، مـــن المقـــر 
البابـــوي بالقاهـــرة، وُبثَّـــت العظـــة مباشـــرًة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة 
المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركز اإلعالمي للكنيســـة على 
شـــبكة اإلنترنـــت، دون حضـــور شـــعبي. وواصـــل قداســـته سلســـلة 
»رســـالة فرح« من خالل رســـالة فيلبي، وكانت الرســـالة عن »ســـر 
الفرح« )تجدها منشـــورة في هذا العدد صـ 11(. كما ألقى قداســـته 
عظتـــه فـــي االجتمـــاع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 4 أغســـطس 
2021م، وقدم الرسالة السابعة من رسائل الفرح »سباق الحياة«.

الكنيسة تنيع شهداء الوطن بسيناء
األرثوذكســـية  القبطيـــة  الكنيســـة  تنعـــي 
وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، 
ببالـــغ الحـــزن شـــهداء الوطـــن الذيـــن ســـقطوا 
فـــي تطهيـــر أراضـــي  أداء واجبهـــم  خـــالل 
الوطن من البؤر اإلرهابية بســـيناء الحبيبة، 
للحفـــاظ علـــى أمن وســـالمة كل المصريين. 
نثق أن تضحيتهم الغالية ودماءهم النفيســـة 
لـــن تذهـــب ســـدى إذ أن مثل هـــذه التضحية 

والجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا القـــوات المســـلحة 
كافـــة هـــي مـــا يبقـــي مصـــر آمنـــة مســـتقرة، 

ويضمـــن لهـــا تحقيـــق التقـــدم والرخاء.
نصلي أن يشـــمل الرب أرواح الشـــهداء 
بالرحمـــة والراحـــة، وأن يعـــزي قلـــوب ذويهم 
وأحبائهم، ويمنح شـــفاًء للمصابين، وسالًما 

وأمًنـــا لمصرنا الحبيبة قيادة وشـــعًبا 
األول من أغسطس 2021م-25 أبيب 1737ش
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حريق كنيسة مار جرجس بفانكوفر – كندا

بيان من اآلباء مطارنة وأساقفة أمريكا الشمايلة 
خبصوص حريق كنيسة مار جرجس بفانكوفر - كندا

Signatures:
H.G. Bishop Youssef
H.G. Bishop David
H.G. Bishop Mina
H.G Bishop Peter
H.G. Bishop Kyrillos
 H.G. Bishop Basil
H.G. Bishop Boulos

H.E. Metropolitan Serapion
H.G. Bishop Suriel
H.G. Bishop Angaelos
H.G. Bishop Karas
H.G. Bishop Abraham
H.G. Bishop Seraphim
H.G. Bishop Gregory

تعرضـــت كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس لألقبـــاط األرثوذكـــس بفانكوفـــر غـــرب كنـــدا، فجر يوم 
االثنيـــن 19 يوليـــو 2021م، إلـــى حريـــق دّمرهـــا تماًمـــا، ولـــم تحـــدث إصابـــات فـــي األرواح. وقال 
القـــس بســـنتى جرجـــس كاهـــن الكنيســـة فـــي بيان له:« نأســـف أن نســـتيقظ فجر االثنيـــن على خبر 
محـــزن، مفـــاده أن تمتـــد يـــد الشـــر إلـــى كنيســـتنا الجميلة مار جرجـــس بفانكوفر غرب كنـــدا، وتقوم 
بحـــرق مبناهـــا بالكامـــل وكل محتوياتهـــا وأيقوناتهـــا وأدوات المذابـــح، وأجســـاد القديســـين ونفائـــس 
ر بثمـــن«. جدير بالذكر أن هذه الكنيســـة هي إحدى أفدم  أخـــرى مـــع ذكريـــات عقـــود طويلـــة ال ُتقدَّ
الكنائـــس القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي المهجـــر. وقـــد أعربـــت الســـفارة المصريـــة بكنـــدا عـــن خالـــص 

أســـفها لهـــذا الحـــادث، وتقـــوم بمتابعـــة إجـــراءات التحقيـــق للوقوف على مالبســـاته.

Statement Concerning the Burning of St George Coptic Orthodox Church

Surrey BC, CANADA

“On that day I will raise up the tabernacle of David, which has fallen down, and repair its damages; I will raise up its ruins, and 
rebuild it as in the days of old” (Amos 9:11)

July 20, 2021

The Coptic Orthodox Metropolitan and Bishops of North America are deeply saddened to hear of the burning of St George Coptic 
Orthodox Church in Surrey BC in Canada early on Monday morning July 19. This parish is part of the Diocese of Mississauga, 
Vancouver and Western Canada and we all extend our sympathy and prayers to His Grace Bishop Mina, the bishop of the diocese 
and to the parish priests and all the community of this blessed church which was consecrated by His Holiness Pope Shenouda III of 
blessed memory in the late 1990’s.

This parish served many Coptic Orthodox believers from Canada, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Iraq and Lebanon. We pray that Our 
Lord Jesus Christ may strengthen the community and grant them peace and comfort during these difficult times in order to rebuild 
this beautiful church. The church is more than a building but in fact it is the Body of Christ, that is, the faithful believers.

We were deeply touched to see the parish priests, deacons and the faithful congregation standing in front of the burnt church 
and chanting triumphantly with one voice the Midnight Praise. As St Paul 
teaches us, “We are hard-pressed on every side, yet not crushed; we are 
perplexed, but not in despair; persecuted, but not forsaken; struck down, 
but not destroyed— always carrying about in the body the dying of the 
Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. (2 
Corinthians 4:8-10)

There was an arson attempt on this church in the early morning of 
Wednesday July 14, just a few days prior to the complete destruction of 
this church. We request the authorities to promptly bring the investigation 
to a close and to find the cause of this horrific devastation. We also call 
upon the elected government officials to support the Coptic community of 
Surrey to find an alternate temporary place of worship until this church can 
be built as soon as possible. We also pray along other faith communities 
that have suffered similar incidents in the past few weeks.

May the Lord of comfort grant peace to every member of St George 
Parish in Surrey BC and know that you are in our prayers, and you have 
our full support.

رسالة دعم من أحد انلواب الفيدرايلني بكندا
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اجتماع اللجنة اتلنفيذية 
ZOOM  ملجلس كنائس الرشق األوسط عرب

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط يوم الثالثاء 
3 أغســـطس 2021م، اجتماًعـــا مـــن خـــالل تطبيـــق ZOOM  عبـــر 
شـــبكة اإلنترنـــت. تـــرأس االجتمـــاع قداســـة البطريـــرك مـــار إغناطيـــوس 
أفـــرام الثانـــي بطريـــرك أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق للســـريان األرثوذكـــس، 
الكنيســـة  بطريـــرك  ســـاكو  لويـــس  روفائيـــل  مـــار  الكاردينـــال  وغبطـــة 
الكلدانيـــة، وجنـــاب القـــس الدكتور حبيـــب بدر رئيس الكنيســـة اإلنجيلية 
الوطنيـــة بلبنـــان، بينمـــا مثـــل كنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية نيافة األنبا 
تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر واألســـتاذ جرجـــس صالح األميـــن العام 

الفخـــرى لمجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط.

وبحـــث المجتمعـــون موضوع تأجيل موعـــد الجمعية العامة للمجلس 
والتـــي كان مـــن المفتـــرض أن ُتعقـــد فـــى شـــهر ســـبتمبر المقبـــل، ونظـــًرا 
لظـــروف جائحـــة كورونـــا تـــم االتفـــاق علـــى أن تعقـــد فـــي شـــهر مايـــو 
مـــن العـــام المقبـــل بلبنـــان أو بمصـــر فـــي ضيافـــة الكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية. كمـــا تـــدارس المجتمعـــون أنشـــطة المجلـــس خـــالل الفتـــرة 
الماضيـــة منـــذ اجتمـــاع فبرايـــر هـــذا العـــام وحتـــى اآلن. وشـــكلت اللجنة 
التنفيذيـــة لجنـــة لتعديـــل بعض مواد النظام االساســـي والداخلي للمجلس 

لتعـــرض علـــى الجمعيـــة العامـــة القادمة.

الكنيسة تشارك ف حفل افتتاح 
مقر انليابة اإلدارية اجلديد

شـــارك نيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس، األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة 
ومدينـــة األمـــل وشـــرق مدينـــة نصـــر، بتكليـــف مـــن قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي، فـــي حفـــل افتتـــاح مقـــر مجمـــع النيابـــات اإلداريـــة الجديـــد بالتجمـــع 
الخامـــس بالقاهـــرة، الـــذي حضـــره المستشـــار عمـــر مـــروان وزيـــر العـــدل، 
والمستشـــار عصـــام المنشـــاوي رئيـــس هيئـــة النيابـــة اإلداريـــة، وممثلـــو عـــدد 
مـــن الهيئـــات والمؤسســـات. وأهـــدى المستشـــار عصام المنشـــاوي درع النيابة 

اإلداريـــة لنيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس وعـــدد مـــن المشـــاركين فـــي الحفـــل.

بروتوكول تعاون بني ابلطريركية باإلسكندرية
 واملعهد القبطي للتدبري الكنيس

األقبـــاط  بطريركيـــة  بمقـــر  2021م،  يوليـــو   28 األربعـــاء  يـــوم  تـــم 
األرثوذكـــس باإلســـكندرية، توقيـــع بروتوكول تعاون بيـــن البطريركية والمعهد 
القبطـــي للتدبيـــر الكنســـي والتنميـــة )COPTICAD(، لتطوير مفاهيم الفكر 
المؤسســـي والتنمـــوي للعمـــل اإلداري والرعـــوي بالبطريركية، بما يتناســـب مع 
خصوصيـــة الكنيســـة القبطيـــة كمؤسســـة روحيـــة تجتهـــد فـــي تقديـــم خدماتهـــا 
بأســـاليب ممنهجـــة، إلـــى جانـــب تطوير العمل اإلداري بالديـــوان البطريركي. 
وقـــع البروتوكـــول عـــن البطريركية القمـــص أبرَام إميل وكيـــل البطريركية 
باإلســـكندرية، بينمـــا وقـــع األســـتاذ الدكتـــور مجـــدي لطيـــف الســـندي عميـــد 
المعهـــد القبطـــي للتدبيـــر الكنســـي والتنميـــة، ممثـــاًل للمعهـــد. حضـــر توقيـــع 
البروتوكول القس بولس عوض ســـكرتير البطريركية باإلســـكندرية واألســـتاذ 
كيرلـــس دميـــان مديـــر الديـــوان البطريركـــي، وبعـــض مـــن موظفـــي الديـــوان 

وبعـــٌض مـــن أســـاتذة المعهـــد القبطي.

دير القديس ابلابا أثناسيوس 
بشمال رشق إجنلرتا

قـــام نيافـــة األنبـــا أنتونـــي أســـقف أيرلنـــدا وشـــمال شـــرق إنجلتـــرا ورئيـــس 
ديـــر القديـــس البابـــا أثناســـيوس بشـــمال شـــرق إنجلتـــرا، صبـــاح يـــوم االثنيـــن 
9 أغســـطس 2021م، برهبنـــة راهـــب جديـــد للديـــر وذلـــك بعـــد اجتيـــازه فتـــرة 
االختبار الرهباني المقررة، وحمل الراهب الجديد اســـم الراهب دانيال ســـانت 
أثناســـيوس. كما تم قبول طالب رهبنة جديد باســـم األخ أكســـيوس ليبدأ فترة 
االختبـــار الرهبانـــي. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أنتونـــي، وللراهـــب دانيـــال 
واألخ أكســـيوس، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الديـــر وكهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.
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ُتُه.” )أمثال ٢٧: ٢٢(
َ
ُح َعْنُه َحَاق ِميِذ بِِمَدّق، الَ َترْبَ ْحََق ِف َهاُوٍن َبنْيَ السَّ

َ
ْقَت األ

َ
“إِْن َدق

إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط اجلديدة

قـــام نيافـــة األنبـــا لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، يـــوم 
الخميـــس 5 أغســـطس 2021م، فـــي ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا بجبـــل أبنـــوب، 
برســـامة خمســـة من كهنة اإليبارشـــية في رتبة القمصية، وهم: )1( القمص 
بنياميـــن حنـــا فـــؤاد، )2( والقمـــص إيليـــا حكيـــم ســـعيد، )3( والقمص موســـى 
بولس جرجس، )4( والقمص رويس زاهر ســـليمان، )5( والقمص شـــاروبيم 
حبيـــب موســـى. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا لـــوكاس، ولآلبـــاء القمامصـــة 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية ببا والفشن وسمسطا

قـــام نيافـــة األنبـــا اســـطفانوس، أســـقف ببـــا والفشـــن وسمســـطا، برســـامة 
أربعـــة مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية قمامصـــة كالتالـــي: )1( القمـــص بيمـــن 
القمـــص أنطـــون كاهـــن كنيســـة الشـــهيد أبـــي ســـيفين بفابريقة ببا، يـــوم األحد 
13 يونيـــو 2021م. )2( القمـــص يعقـــوب تـــادرس كاهـــن كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بقريـــة بنـــي هاشـــم، مركـــز ببـــا، )3( والقمـــص أبـــرآم ونيـــس كاهـــن 
كنيســـة القديـــس األنبـــا أبـــرآم بعزبـــة غالـــي، مركز ببـــا، يوم األحـــد 18 يوليو 
2021م. )4( القمـــص باســـيليوس ثابـــت كاهـــن كنيســـة القديـــس مار مرقس 
الـــكاروز بعزبـــة مرقـــس، مركـــز ببا، يـــوم األحد 25 يوليـــو 2021م. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا اســـطفانوس، ولآلباء القمامصة الجـــدد، ولمجمع اآلباء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

قطاع مدينة السالم والرفيني بالقاهرة

قام نيافة األنبا مكســـيموس، األســـقف العام لقطاع كنائس مدينة الســـالم 
والحرفيـــن، صبـــاح يـــوم الجمعة 30 يوليو 2021م، بكنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديســـة مريـــم المصريـــة بمنطقـــة أهالينـــا فـــي مدينـــة الســـالم، بســـيامة )1( 
الشـــماس فوزي لبيب، )2( والشـــماس عزت رياض، بدرجة دياكون )شـــماس 
كامـــل( للخدمـــة بـــذات الكنيســـة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مكســـيموس، 

والدياكونييـــن الجـــدد، ولآلباء كهنة الكنيســـة، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية اإلسماعيلية

بســـيامة:  وتوابعهـــا،  اإلســـماعيلية  أســـقف  ســـارافيم  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
)1( الشـــماس عـــادل فـــوزي، )2( الشـــماس د. ســـمير دميـــان، فـــي درجـــة 
الدياكونيـــة، وذلـــك يـــوم األحـــد 25 يوليـــو 2021م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء 
مريـــم باإلســـماعيلية  .. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ســـارافيم، والدياكونييـــن 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية بنسلفانيا وديالوير ومرييالند 
وويست فرجينيا

قـــام نيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف بنســـيلفانيا وديالويـــر وميريالند وويســـت 
فرجينيـــا، يـــوم األحـــد 8 أغســـطس 2021م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء فـــي 
بيتســـبرج، بســـيامة الخـــادم مجـــدي حبيب فـــي درجة دياكون )شـــماس كامل( 
باســـم دياكـــون مكســـيموس، للخدمـــة بالكنيســـة ذاتهـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافة 
األنبـــا كاراس، وللدياكـــون مكســـيموس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.
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هُ.” )مىت ٥: ٤٢( الَ تَُردَّ
َ
ْن َيْقرَتَِض ِمْنَك ف

َ
َراَد أ

َ
ْعِطِه، َوَمْن أ

َ
أ
َ
َك ف

َ
ل
َ
“َمْن َسأ

فـــي األصحـــاح الثالث من رســـالة فيلبي، يبدأ الرســـول 
«. »َأِخيًرا«..  بولـــس »َأِخيـــًرا َيـــا ِإْخَوِتـــي اْفَرُحـــوا ِفـــي الـــرَّبِّ
يريـــد أن ينقـــل لهم هـــذه الحياة وهذا االختبار، ويوصل لهم 
كيـــف يعيـــش اإلنســـان فـــي المســـيح فـــي حيـــاة الفـــرح. فـــي 

هـــذا الجـــزء يوجـــد 3 كلمات هامـــة جًدا:
)١( َأِخيـــًرا يقـــول الرســـول لهـــم: »َأِخيـــًرا َيـــا ِإْخَوِتـــي«، 
وكلمـــة »إخوتـــي« كررها ثالث مـــرات كنوع من االتضاع، 
وكأنـــه يقـــول: »أنـــا لســـت مســـتحًقا أن أكـــون أًخـــا لكـــم« 
باعتبـــاره أنـــه عـــرف المســـيح متأخًرا. ويقـــول: »ِكَتاَبـــُة هِذِه 
اأُلُمـــوِر ِإَلْيُكـــْم َلْيَســـْت َعَلـــيَّ َثِقيَلـــًة« بمعنـــى أنـــه ال يوجـــد 
َنٌة«،  شـــيء ثقيل وأنا أكتب لكم بفرح، »َوَأمَّا َلُكْم َفِهَي ُمَؤمِّ
ومؤّمنـــة بمعنـــى أن ما أكتبـــه لكم هذا فيه أمانكم وحمايتكم 
ويجعـــل اإلنســـان دائًمـــا في أمان وكأنه محاط بيد المســـيح 
التـــي تجلـــب لـــه الفـــرح. تذّكر وأنـــت تقرأ الرســـالة أن تضع 
فـــي ذهنـــك باســـتمرار أن القديـــس بولـــس موجـــود ويعيـــش 
فـــي ســـجن، في ضيـــق وظلمة وانعدام حريتـــه وألم، واأليام 
ثقيلـــة عليـــه، ورغـــم كل هـــذا يكلمنـــا عن الفـــرح! وهذا يثبت 
لـــك أن الفـــرح ليـــس خارجًيـــا بـــل داخلًيـــا. اإلنســـان ســـواء 
كان فـــي ســـجن أو غيـــره فـــإن الفـــرح فـــي داخله.. المســـيح 
الـــذي فـــي داخلـــه.. )٢( ُاْنُظُروا »ُاْنُظُروا اْلـــِكاَلَب. اْنُظُروا 
. اْنُظـــُروا اْلَقْطـــَع )أهـــل القطـــع يقصـــد بهم أهل  ـــرِّ َفَعَلـــَة الشَّ
الختـــان(«. ُاْنُظـــُروا اْلـــِكاَلَب.. كمـــا تعرفـــون فـــي التاريـــخ 
اليهـــودي كان اليهـــود يقّســـمون النـــاس لنوعين: يهود وأمم، 
ولكنهـــم كانـــوا يطلقـــون على األمم لفظ الكالب، وما يشـــرح 
لكـــم هـــذا المعنـــى بقرب أكثـــر قصة المـــرأة الكنعانية عندما 
قابلـــت المســـيح وقالـــت لـــه ابنتـــي مريضـــة جـــًدا، وكان رد 
المســـيح عليهـــا بالـــكالم الـــذي يقولونه اليهود وقـــال: »َلْيَس 
َحَســـًنا َأْن ُيْؤَخـــَذ ُخْبـــُز اْلَبِنيَن َوُيْطـــَرَح ِلْلِكاَلب«، وردت هي 
عليـــه بلطـــف جًدا –وكان كالم المســـيح لها بمثابة امتحان 
أو اختبـــار– وقالـــت: »َواْلـــِكاَلُب َأْيًضـــا َتـــْأُكُل ِمـــَن اْلُفَتـــاِت 
الَِّذي َيْســـُقُط ِمْن َماِئَدِة َأْرَباِبَها«. وهنا يقول بولس الرســـول 
إن اليهـــود مـــا زالـــوا يقولـــون عـــن األممييـــن إنهـــم كالب، 
«، والمقصود بهم الذين  ـــرِّ وأيًضـــا يقولـــون عنهم »َفَعَلَة الشَّ
يعيشون في الخطية والذين يصنعون فخاًخا أو شرًكا ليقع 
ـــرِّ بـــكل أنـــواع الشـــر، كمـــا نصلي  فيـــه اإلنســـان، َفَعَلـــَة الشَّ
فـــي صـــالة الشـــكر ونقول: »كل حســـد كل تجربة كل فعل 
الشـــيطان ومؤامـــرات الناس األشـــرار قيـــام األعداء الخفيين 
والظاهريـــن...« انظـــروا الثالثـــة »اْنُظُروا اْلَقْطَع« أي الذين 
يؤمنون بقطع جزء من الجســـد فيما ُيســـمى بالختان، وهذه 
هـــي العالمـــة الجســـدية الموجـــودة لـــدى اليهـــود فـــي هـــذا 
الوقـــت، وكان الختـــان هو الممارســـة اليهودية التي ُتماَرس 
لـــكل ذكـــر، ومـــن خاللهـــا يصيـــر اإلنســـان فـــي رعوية بني 
اســـرائيل، كانـــت هـــذه عالمـــة االفتخـــار لديهـــم، ولكـــن في 
المســـيحية تحـــّول الختـــان إلـــى مفهومـــه الروحـــي ومعنـــاه 
الروحـــي إلـــى المعمودية... وهنا يكرر اْنُظـــُروا.. اْنُظُروا.. 
اْنُظـــُروا، يقصـــد احترســـوا أو تجنبوا أو الحظـــوا أو انتبهوا، 
كمـــا يكتبهـــا ألنـــه ســـيتكلم عـــن نفســـه اآلن فـــي الضعفـــات 
التـــي كان يحيـــا فيهـــا كما ســـنعرفها فـــي التفصيل اآلتي... 
«، ونرى الناس يفرحون ألســـباب  يقـــول »ِاْفَرُحـــوا ِفي الـــرَّبِّ

كثيـــرة، ولكننـــا نفرح لثالثة أســـباب رئيســـية:
أول ســـبب هـــو أن هللا هـــو ضابط الـــكل، كل الحياة 
التـــي تراهـــا مضبوطـــة، الفلـــك والطبيعـــة التـــي نحيـــا فيهـــا، 
الكواكـــب والشـــموس والنجـــوم وأرضنـــا، والزمـــن مضبـــوط، 
لهـــذا تفـــرح ألن هللا يضبـــط كل شـــيء، أي أننـــا ال نحيـــا 

فيقول: »َبْل ِإنِّي َأْحِســـُب ُكلَّ َشـــْيٍء َأْيًضا َخَســـاَرًة ِمْن َأْجِل 
َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِســـيِح َيُســـوَع َربِّي، الَِّذي ِمْن َأْجِلِه َخِســـْرُت 
ُكلَّ اأَلْشـــَياِء، َوَأَنـــا َأْحِســـُبَها ُنَفاَيـــًة ِلَكـــْي َأْرَبـــَح اْلَمِســـيَح«.. 
وهـــذا يـــا إخوتـــي مـــا يجيـــب على ســـؤال: كيف هـــو فرحان 
وهـــو فـــي الســـجن؟ كيـــف يكتـــب عن الفـــرح في الســـجن؟! 
هـــذا هـــو العجـــب، ولكـــن هـــذا هـــو العجـــب الـــذي نناله في 
اإليمـــان بيســـوع المســـيح... »َوَأَنـــا َأْحِســـُبَها ُنَفاَيـــًة«، انتبـــه 
أن الفعـــل ليـــس فـــي الماضـــي، الفعـــل هنـــا أصلـــه اليوناني 
فـــي الماضـــي المســـتمر مـــع الزمـــن. ويقـــول: »َوَلْيـــَس ِلـــي 
ِبـــرِّي الَّـــِذي ِمـــَن النَّاُمـــوِس، َبِل الَّـــِذي ِبِإيَماِن اْلَمِســـيِح، اْلِبرُّ 
الَّـــِذي ِمـــَن هللِا ِباإِليَمـــان«، ليـــس إًذا البـــر مـــن الناموس أو 
أننـــي عبرانـــي أو فريســـي أو.. كاّل كل هذه األشـــياء خارج 
القيـــاس والحســـاب، اآلن أوجـــد فـــي الحيـــاة الجديـــدة حيـــاة 
الفـــرح، وكان الرســـول بولـــس يكتـــب وهـــو متهلـــل بالفـــرح، 
ولذلـــك قـــال قبل أن يبدأ المقارنـــة: »َأِخيًرا َيا ِإْخَوِتي اْفَرُحوا 
«، وهـــي مقدمـــة اإلصحـــاح..  وعندمـــا يقـــول:  ِفـــي الـــرَّبِّ
»َنْفَتِخُر ِفي اْلَمِســـيِح َيُســـوَع، َواَل َنتَِّكُل َعَلى اْلَجَســـِد«، إياك 
أن تتـــكل علـــى الجســـد بأّيـــة صـــورة مـــن الصـــور أو أي 
شـــكل مـــن األشـــكال، اتكالـــي وفرحـــي فقـــط ومعرفتـــي هـــي 

في شـــخص المســـيح يســـوع..
االختبـــار  إلـــى  بنـــا  يصـــل  الجميلـــة  الصـــورة  بهـــذه 
الحقيقـــي، فعندمـــا نســـمع عن ضيقات فـــي العالم، أو مثاًل 
في فترة انتشـــار الوباء بصورة كبيرة، كيف يكون اإلنســـان 
فرًحـــا؟ احفـــظ معـــي )آية 10( والتـــي يدّلل بها عن اإلجابة 
الحقيقيـــة لســـبب فرحـــه: »أَلْعِرَفـــُه، َوُقـــوََّة ِقَياَمِتـــِه، َوَشـــِرَكَة 
آاَلِمِه، ُمَتَشـــبًِّها ِبَمْوِتِه«، وهذه اآلية رباعية التركيب، مثل 
الصليـــب مـــن أربعـــة أفـــرع: ١- أَلْعِرَفـــُه: فيهـــا كل اليقين 
وكل التأكيد، عرف المســـيح وقابله وجًها لوجه، وبعد هذه 
المقابلـــة جلـــس فترة خلـــوة كإعداد للخدمة. هـــذه المعرفة يا 
إخوتـــي ليســـت معرفـــة الســـمع ولكـــن معرفة شـــخصية. إذا 
ســـألتني ما الهدف من كل ممارســـاتنا الروحية؟ فأجاوبك: 
كلهـــا لهـــا هـــدف واحـــد »أَلْعِرَفـــُه«، حتـــى تـــزداد صلتـــك 
وثقتك في شـــخص الســـيد المســـيح، وهذه المعرفة نســـميها 
المعرفـــة االختباريـــة، إنســـان يختبر حضور المســـيح معه. 
كل مـــا يعطيـــه العالـــم لنـــا ال يشـــبع نفوســـنا أبـــًدا، ألننـــا 
ســـنأخذها ونســـتهلكها وتنتهي. أي شـــيء مادي أو معنوي 
يعطيه العالم لإلنســـان ال ُيشـــبعه.. هذه المعرفة االختبارية 
تأتـــي: أواًل بالصلـــوات ولهـــذا كنيســـتنا بهـــا صلـــوات كثيـــرة 
جـــًدا، ثانًيـــا باإلنجيـــل: ففـــي كل مـــرة تفتـــح اإلنجيـــل تتقابل 
مـــع المســـيح شـــخصيًّا فتعرفـــه أكثـــر، وبالممارســـة الروحية 
التـــي نمارســـها مـــن خـــالل االعتـــراف والتنـــاول واألســـرار، 
وهـــذا كلـــه يســـاعدك لنْعِرَفـــُه. ٢- َوُقوََّة ِقَياَمِتـــِه: إذا أردنا 
ترتيب كلمات اآلية ســـنقول: شـــركة آالمه، متشـــبًها بموته، 
وقـــوة قيامتـــه، ولكن كاّل! بولس الرســـول عمـــل تبديل لتلك 
َُقـــوََّة ِقَياَمِتِه( مباشـــرة! قوة  األركان األربعـــة: )أَلْعِرَفـــُه( ثـــم )
القيامـــة المجيـــدة التـــي نحتفـــل بهـــا باســـتمرار ونحيـــا بهـــا. 
3- َوَشـــِرَكَة آاَلِمـــِه: شـــركة اآلالم التـــي مـــن أجلـــك ُنمات 
كل النهـــار. بولـــس الرســـول وهـــو فـــي الســـجن فـــي شـــركة 
آالم، كمـــا تأملنـــا فـــي األصحـــاح األول فـــي آيـــة رقـــم 29: 
»أَلنَّـــُه َقـــْد ُوِهـــَب َلُكـــْم أَلْجِل اْلَمِســـيِح اَل َأْن ُتْؤِمُنـــوا ِبِه َفَقْط، 
َبـــْل َأْيًضـــا َأْن َتَتَألَُّمـــوا أَلْجِلـــِه«. شـــركة اآلالم، التألـــم مـــع 
المســـيح. 4- ُمَتَشـــبًِّها ِبَمْوِتـــِه: كأنـــي أموت مع المســـيح 
فـــي الخدمـــة، كما قال أحد القديســـين: رائحة عرق الصالة 
أزكـــى مـــن كل البخـــور، كأنـــك تقـــف تصلـــي وعرقـــك فـــي 
الصـــالة والمطانيـــات، فـــإن هـــذا العـــرق رائحتـــه أجمـــل من 
رائحـــة البخـــور. »َلَعلِّـــي َأْبُلـــُغ ِإَلـــى ِقَياَمِة اأَلْمـــَواِت« وهنا 
يتكلـــم عـــن شـــكل مـــن أشـــكال لغـــة التواضـــع التـــي يحياها 

القديـــس فـــي حياته. 
يعطينـــا مســـيحنا أن نحيـــا فـــي هـــذا الفـــرح ونتذوقه 
ونمارســـه ونشـــعر بـــه في حياتنا، وحالـــة الفرح واختبار 
الفـــرح الـــذي يقدمـــه بولـــس الرســـول فـــي هـــذه الرســـالة 

نحيـــاه ونفهمه...

عظة األربعاء 28 يوليو 2021م من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنبا رويس بالقاهرة

في فوضى، أو الال شـــيء.. كاّل ألن كل شـــيء مضبوط 
والحيـــاة تســـير بنظـــام، ليـــس فقـــط األشـــياء الكبيـــرة التـــي 
حولنـــا، ولكـــن أيًضـــا أصغـــر خلية في جســـم اإلنســـان بكل 
تفاصيلها. افرح ألن هللا ضابط كل شـــيء، وأنت تحيا في 

شـــيء منظـــم وكل مـــا حولـــك منظم..
الســـبب الثانـــي: نفـــرح ألن إلهنـــا هـــو محـــب لـــكل 
لـــكل  البشـــر، يحـــب األبـــرار واألشـــرار، ويهـــب عطايـــاه 
البشـــر، حتـــى الخطـــاة، فاهلل يحب اإلنســـان كإنســـان ولكن 
ال يحـــب خطيتـــه، وعندمـــا يجـــد هللا اإلنســـان يصنع خطية 
يطيـــل أناتـــه عليـــه، وينتظـــره حتـــى يتـــوب ويرجـــع، وطـــول 
أنـــاة هللا ولطفـــه ليـــس لهـــا حـــدود، وكمثال اللـــص اليمين.. 
نحن نحب هللا ألنه محب لكل البشـــر، واحترس أن تســـمع 
لدســـائس الشـــيطان الـــذي يتكلـــم فـــي أذن اإلنســـان ويقول: 
ربنـــا ال يحبـــك، أو ربنـــا نســـيك، أو العالـــم الـــذي بـــه أكثـــر 
مـــن 7 مليـــار مـــن البشـــر وأنت ما حجمك بالنســـبة لهم وال 
يذكـــرك أبـــًدا... هللا ينظـــر ويعرف ويرعى ويحب ويســـامح 

كل إنســـان..
الســـبب الثالـــث: نحـــب هللا ألنـــه يهتـــم بأمورنـــا، 
ويعمـــل معنـــا، ويد هللا حاضـــرة في حياة اإلنســـان، وتعمل 
مـــع اإلنســـان، وكثيـــًرا ننظـــر ليـــد ربنـــا التي جعلـــت األمور 
ســـهلة وتســـير بُيســـر. بولـــس الرســـول وهـــو يشـــعر بمـــرارة 
الســـجن، كان فرًحـــا ألن عينيـــه القلبيـــة -وليس الجســـدية- 
تـــرى يـــد هللا الـــذي يعمـــل، وعمل هللا عمـــل واضح وجميل.

يـــا رب ونحبـــك دائًمـــا وأنـــت  لهـــذه األســـباب نحبـــك 
تنظـــر إلينـــا وإلـــى كل مفـــردات حياتنا، وتقـــدم لنا هذا الفرح 
علـــى الـــدوام، لهـــذا بولس الرســـول يقولها بقـــوة »ِاْفَرُحوا ِفي 
الـــرَّبِّ ُكلَّ ِحيـــٍن«. يبـــدأ بولـــس الرســـول الحديـــث بمقارنـــة 
بيـــن أنـــه اليـــوم أصبـــح فـــي المســـيح »َنْفَتِخـــُر ِفـــي اْلَمِســـيِح 
َيُســـوَع، َواَل َنتَّـــِكُل َعَلـــى اْلَجَســـِد«، فيقـــول إنـــه إذا ِافتخـــر 
أي يهـــودي بشـــيء فاألولـــى أن يفتخـــر هـــو باالمتيـــازات 
والمكاســـب الســـبعة والتي ربما ال تكون موجودة لدى آخر 
فـــي اليهـــود، وهـــي: )1( مختـــون أي يهـــودي ِصرف، )2( 
من جنس إســـرائيل، )3( من ســـبط بنيامين، )4( عبراني، 
)5( فريســـي، )6( مضطهـــد الكنيســـة، )7( بـــال لـــوم مـــن 
جهـــة النامـــوس.. أي أنـــه ال يوجـــد يهـــودي يســـتطيع أن 
يضارعـــه فـــي يهوديته. لماذا يشـــرح لنا هذا كله بالرغم من 
أننـــا انتهينـــا وأصبحنـــا فـــي العهد الجديد؟ إنـــه يريد أن يقدم 
لنـــا صـــورة عـــن كيـــف كانـــت مكاســـبه كثيـــرة جـــًدا، وعندما 
عـــرف المســـيح اعتبـــر هـــذه المكاســـب نفايـــة. أحياًنا يكون 
اإلنســـان بعيـــًدا عـــن ربنـــا وغارًقـــا فـــي أشـــياء كثيـــرة، ربمـــا 
فـــي مشـــروعات ربمـــا في مناصب مســـئول عنهـــا أو غارًقا 
فـــي أعمـــال كثيـــرة.. ويشـــعر أنـــه ضائـــع، وعندمـــا نتحـــدث 
معـــه عـــن الفـــرح يتعجـــب ويقول أين هو الفـــرح!!.. بعد أن 
يعـــّدد الســـبعة امتيـــازات التي عنده، ويعتبرها ســـبعة أشـــياء 
يفتخـــر بهـــا فـــي ناموســـه ويهوديتـــه، انظـــر انتقالـــه، »لِكـــْن 
َمـــا َكاَن ِلـــي ِرْبًحـــا، َفهـــَذا َقـــْد َحِســـْبُتُه ِمـــْن َأْجـــِل اْلَمِســـيِح 
َخَســـاَرًة«، وهنا أريدك أن تنتبه لكلمة »حســـبته« ويكررها، 
أي يوجـــد هنـــا حســـاب، وهـــي كلمـــة مفتاحيـــة، ألنهـــا كلمة 
تنقـــل مـــن حالـــه وهـــو فـــي اليهوديـــة، ثـــم بـــدأ يعمـــل عملية 
حســـاب وأثنـــاء ذلـــك وجـــد أن هـــذا كأنـــه نفايـــة، »لِكـــْن َمـــا 
َكاَن ِلـــي ِرْبًحـــا )الســـبعة الذيـــن ذكرتهـــم(، َفهـــَذا َقـــْد َحِســـْبُتُه 
)حســـاب( ِمـــْن َأْجـــِل اْلَمِســـيِح َخَســـاَرًة )ال يســـاوي شـــيًئا(، 
ـــي َأْحِســـُب ُكلَّ َشـــْيٍء َأْيًضـــا َخَســـاَرًة ِمْن َأْجـــِل َفْضِل  َبـــْل ِإنِّ
َمْعِرَفـــِة اْلَمِســـيِح َيُســـوَع َربِّـــي«. أيـــن امتيازاتـــك يـــا بولـــس؟ 
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ال تكن ديانًا لغريك، ألن لك واحد منا سيعطي إجابة عن أعماهل. وأنت سوف ال تعطي إجابة عن أعمال غريك. )ما إفرام الرسياين(

مافظ الغربية يزرو 
كنيسة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود

قـــام محافـــظ الغربيـــة الدكتور طارق رحمي، ونائبـــه الدكتور أحمد عطا، 
يرافقهما عدد من أعضاء البرلمان، مساء يوم األربعاء 28 يوليو 2021م، 
بزيـــارة كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبانـــوب النهيســـي بســـمنود، لتقديـــم 
التهنئـــة بعيـــد الشـــهيد أبانـــوب النهيســـي الذي تحتفل به الكنيســـة القبطية يوم 
24 أبيـــب الموافـــق 31 يوليـــو. وكان فـــي اســـتقبالهم القمـــص أبانـــوب لويس 

والقـــس بيشـــوي القمص أبانوب كاهنا الكنيســـة.

نيافة األنبا تادرس يستقبل 
مطران الالتني ف مرص 

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا تـــادرس مطران بورســـعيد، مســـاء يـــوم الخميس 29 
يوليـــو 2021م، بمقـــر المطرانيـــة، نيافـــة المطـــران كالوديـــو لوراتـــي مطـــران 
الالتيـــن بمصـــر، يرافقـــه عـــدد من أعضـــاء الكنيســـة الالتينية. حضـــر اللقاء 
عـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة بورســـعيد. وفـــي ختام الزيـــارة قدم نيافـــة األنبا تادرس 

هديـــة تذكاريـــة لضيفه.

افتتاح مغارة دير السيدة العذراء بدرنكة 
بعد جتديدها

تـــم يـــوم األحـــد األول مـــن أغســـطس 2021م، افتتـــاح مغارة دير الســـيدة 
العـــذراء األثريـــة بدرنكـــة بعـــد تجديدهـــا مع االحتفاظ بطابعها األثري. شـــارك 
باالفتتاح من أحبار الكنيســـة، إلى جانب نيافة األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، 

أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ويصـــا مطـــران البلينـــا، واألنبـــا مرقس مطران شـــبرا 
الخيمـــة، واألنبـــا ديمتريـــوس ٔاســـقف ملـــوي، واألنبـــا ٔاغابيـــوس ٔاســـقف ديـــر 
مواس ودلجا، واألنبا توماس ٔاســـقف القوصية ومير، واألنبا غبريال أســـقف 
بني ســـويف، واألنبا إســـطفانوس ٔاســـقف ببا والفشن وسمسطا، واألنبا إسحق 
ٔاســـقف طما، واألنبا بيجول ٔاســـقف ورٔييس دير المحرق، واألنبا ٔارســـانيوس 
ٔاســـقف الـــوادي الجديـــد، واألنبـــا ثأوفيلـــس ٔاســـقف منفلـــوط، واألنبـــا متـــأوس 
ٔاســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميم، واألنبـــا فيلوباتير ٔاســـقف 

ٔابـــو قرقـــاص وتوابعهـــا، واألنبا فام ٔاســـقف شـــرق المنيا.

كرنفال »تشدد وتشجع«
لشباب األرسات اجلامعية واملغرتبني

نظمت لجنة مهرجان األســـرات الجامعية التابعة ألســـقفية الشـــباب، يوم 
الجمعة 30 يوليو 2021م، في بيت الكرمة بوادي النطرون، كرنفااًل للشباب 
والشـــابات مـــن األســـرات الجامعيـــة والمغتربيـــن، بحضور نيافة األنبـــا رافائيل 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهرة. وجـــاء الكرنفال بعنوان »تشـــدد 
وتشـــجع«. تضمـــن اليـــوم فقـــرات فنية متنوعـــة منها عروض كـــوراالت وفنون 

تشـــكيلية وغيرهـــا، وكلمـــات ألقاها عدد من الشـــخصيات العامة الحاضرة.

تطوير دور اإليواء ف اجتماع 
جلنة اتلنمية االجتماعية

عقـــد نيافـــة األنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الشـــمالية 
ومقرر اللجنة المجمعية الفرعية لخدمة إخوة المســـيح األصاغر، المســـئولة 
عـــن بيـــوت اإليـــواء، يـــوم الســـبت 7 أغســـطس 2021م، اجتماًعـــا بكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والقديـــس البابـــا كيرلـــس بأغاخـــان بشـــبرا، حضـــره عـــدد مـــن 
اآلبـــاء الكهنـــة واألراخنة وأعضـــاء مجالس إدارات بعض دور الرعاية، حيث 

تمـــت مناقشـــة كيفيـــة تطوير وتنميـــة دور اإليواء.
ونتـــج عـــن االجتمـــاع االتفـــاق علـــى عمـــل كورســـات متعـــددة لمجالـــس 
اإلدارات وشـــباب وخريجي الدور إلى جانب العاملين والمشـــرفين بها وكذلك 
األطفال النزالء بالدور المختلفة من أجل رفع مســـتوى األداء للمســـاهمة في 
تحســـين الخدمـــة واالرتقـــاء بالمســـتوى الروحـــي والخدمي بعيًدا عـــن الجوانب 
اإلداريـــة. واتفـــق المجتمعـــون علـــى تكريـــس شـــعار »نســـاعد وال ندير«. كما 
جـــرى االتفـــاق علـــى عمـــل لقـــاء آخر عقـــب صوم الســـيدة العذراء، لمناقشـــة 

هـــذه التفاصيـــل مـــع اإلداريين بـــدور اإليواء.
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الكالم عن اهلل يشء عظيم، إال أن تنقية ذواتنا ألجل اهلل يشء أعظم. )القديس غريغوريوس الالهويت(

ZOOM لقاء الشباب القبطي بأسرتايلا عرب

نظمـــت إيبارشـــيتا ســـيدني وملبـــورن يـــوم االثنين 2 أغســـطس 2021م، 
لقـــاًء للشـــباب حضـــره مـــا يقـــرب مـــن 900 شـــاب وشـــابة من جميـــع أنحاء 
الهـــادي، وذلـــك مـــن خـــالل تطبيـــق  المحيـــط  أســـتراليا ونيوزيلنـــدا وجـــزر 
 ZOOM عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت. حمل اللقـــاء عنوان »الرجاء في الرب«، 
خـــالل  أكـــد  الـــذي  لنـــدن،  أســـقف  آنجيلـــوس  األنبـــا  نيافـــة  فيـــه  وحاضـــر 
المحاضـــرة علـــى أنـــه عندمـــا يكـــون هنـــاك الكثيـــر مـــن التغييـــر مـــن حولنـــا 
بســـبب وبـــاء )COVID 19( فيجـــب علينـــا ترســـيخ أنفســـنا علـــى القاعـــدة 

الثابتـــة الوحيـــدة التـــي نعرفهـــا وهـــي: هللا! 

نيافة األنبا فيلوباتري مع جممع الكهنة 
ف زيارة إليبارشية املنيا

اســـتقبل نيافة األنبا مكاريوس أســـقف المنيا، يوم 9 أغســـطس 2021م 
نيافـــة األنبـــا فيلوباتيـــر أســـقف أبو قرقـــاص وتوابعها، وبرفقتـــه مجمع اآلباء 
كهنـــة أبـــو قرقـــاص، والذين حضروا  لزيارة مزار المتنيح األنبا أرســـانيوس، 
مطـــران المنيـــا وأبو قرقاص السابــــــــــــق، بمناسبــــــــــــــة الذكــــــــــــــــرى السنويـــــــــــــــــة 

الثالثـــة لنياحته..

القمص تيموثاوس ميالد 
شيخ كهنة إيبارشية سوهاج

أغســـطس   4 األربعـــاء  يـــوم  صالحـــة،  بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
2021م، القمـــص تيموثـــاوس ميـــالد، كاهـــن كنيســـة رئيـــس المالئكـــة 
ميخائيـــل بســـوهاج، وشـــيخ كهنـــة إيبارشـــية ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، 
عـــن عمـــر تجـــاوز 92 عاًمـــا، قضـــى منهـــا مـــا يقـــارب 52 فـــي خدمـــة 
الكهنـــوت. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه في التاســـعة من مســـاء اليـــوم التالي، 
فـــي كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمقـــر المطرانيـــة، بحضور نيافـــة األنبا 
باخوم أســـقف اإليبارشـــية، وأصحاب النيافة: األنبا ويصا مطران البلينا، 
واألنبـــا مرقوريـــوس أســـقف جرجـــا، واألنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميـــم، ووفـــود من اآلباء كهنـــة إيبارشـــيات البلينا 
وجرجـــا وإخميـــم ورهبـــان مـــن أديرة الســـيدة العـــذراء بجبل إخميـــم والقديس 
األنبا شـــنوده بســـوهاج واألنبا توماس بســـاقلته، سوهاج، إلى جانب اآلباء 
كهنة ســـوهاج وأســـرة األب المتنيح، وُســـمح بمشاركة شعبية محدودة نظًرا 
للظـــروف الحاليـــة. ُوِلـــد األب المتنيـــح فـــي 16 فبرايـــر 1929م، وســـيم 
كاهًنـــا يـــوم 6 ســـبتمبر 1969م، وُرِســـم قمًصـــا فـــي 6 يونيـــو 1976م، 
بيـــد المتنيـــح األنبـــا أنطونيوس مطران ســـوهاج الســـابق، وركز في خدمته 
الكهنوتيـــة علـــى خدمـــة التعليـــم التـــي كـــرس لهـــا حياتـــه، وتـــرك عالمـــات 
بـــارزة فـــي دراســـة الكتـــاب المقـــدس وخدمـــة التعليم وإعـــداد وتدريب أجيال 
عديدة من الخدام والكهنة والرهبان. أســـس جمعية »جنود المســـيح« عام 
ـــا لتقديـــم التعليـــم الكنســـي  1946م، بعـــد أن وجـــد أن هنـــاك احتياًجـــا ُملحًّ
فـــي مراكـــز وقـــرى ســـوهاج إلـــى جانـــب المدينـــة. وأطلـــق خدمـــة فصـــول 
إعداد الخدام بســـوهاج في خمســـينيات القرن الماضي، وتربت على يديه 
أجيـــال عديـــدة ممـــن خدمـــوا بالكنيســـة في جميـــع أنحاء مصـــر وخارجها.

عقـــد أول اجتمـــاع لدراســـة الكتـــاب المقـــدس فـــي ســـوهاج عـــام 1968م، 
ثـــم صـــار يشـــرح أســـفار الكتـــاب المقـــدس فـــي اجتماعيـــن أســـبوعًيا، األول 
فـــي كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بســـوهاج والثانـــي بكنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بسوهاج، حتى أنه شرح وفسر الكتاب المقدس كاماًل عدة مرات خالل فترة 
خدمتـــه بشـــكل منتظـــم لـــم ينقطـــع إال مع توقـــف االجتماعات بســـبب فيروس 
كورونا. أســـس االجتماعات المتخصصة في ســـوهاج مثل )اجتماع الشـــباب 
- اجتمـــاع الســـيدات - اجتمـــاع األطبـــاء... إلـــخ(. أســـس خدمـــة »أبنـــاء 
الكتـــاب المقـــدس« التـــي تعنـــي بدراســـة أســـفار العهدين وتقديـــم محتوى كلمة 
هللا بأشـــكال متنوعـــة فـــي فعاليـــة تقام مرتين كل عام بعنوان »أســـبوع الكتاب 
المقـــدس«. شـــملته قـــرارات االعتقـــال الشـــهيرة الصادرة في ســـبتمبر 1981م 
فظـــل قرابـــة ســـتة أشـــهر بعيـــًدا عـــن كنيســـته. ظـــل يخـــدم بال كلـــل حتى بعد 
أن تجـــاوز التســـعين مـــن عمـــره، واســـتمر فـــي تفســـير الكتاب المقـــدس بفكر 
متجدد، كما ظل ملتصًقا بالمذبح حتى أشـــهر قليلة قبل أن يعوقه المرض. 
خالـــص تعازينا لنيافة األنبا باخوم أســـقف إيبارشـــية ســـوهاج والمنشـــاة 
والمراغـــة، ولآلباء كهنة اإليبارشيــــــــــة، وألسرتــــــــه المباركة وكل محبيه.

القمص مينا ميخائيل 
شيخ كهنة إيبارشية أطفيح

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يوم االثنين 9 أغســـطس 2021م، 
القمـــص مينـــا ميخائيـــل كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا بقرية الشـــرفا، 
مركز الصف التابعة إليبارشـــية أطفيح، عن عمر تجاوز 83 ســـنة بعد 
خدمـــة كهنوتيـــة بلغـــت 50 ســـنة. ُوِلـــد األب المتنيـــح بديـــرب نجـــم فـــي 3 
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من يعاتبك ويوخبك ىلع زالتك، أحبه مثل نفسك واختذه لك صديًقا. )القديس أثناسيوس الرسويل(

تـــرد قصـــة شـــفاء نعمـــان الســـرياني 
رئيـــس جيـــش ملك آرام في ســـفر الملوك 
القصـــة  الخامـــس.  األصحـــاح  الثانـــي 
تشـــرح كيف تكلمت فتـــاة يهودية صغيرة 
في أذني سيدتها زوجة الرجل األبرص، 
ودّلتهـــا أن شـــفاء زوجهـــا متـــاح علـــى يد 
أليشـــع النبي الذي في الســـامرة. وتستمر 
القصـــة لتحكـــي كيـــف ذهب نعمـــان إلى 
ملـــك إســـرائيل، ومنـــه إلـــى أليشـــع النبـــي 
الذي أوصاه ان يغتســـل في نهر األردن 
ســـبع مرات لينال الشفاء. تستمر القصة 
لتشـــرح رفـــض نعمان في البدايـــة، يتبعه 
إذعانـــه لكلمـــات أليشـــع، لتنتهـــي القصة 
ليـــس بشـــفاء نعمـــان فقـــط ولكـــن بإيمانـــه 
إلـــه إســـرائيل. وفـــي هـــذه  بـــاهلل  أيًضـــا 

القصـــة لنا عـــدة تأمـــالت روحية...
الروحيـــة  الحيـــاة  فـــي  البـــرص   -1
يشـــير إلـــى الخطيـــة، ألن البـــرص يمتـــد 
مـــن منطقـــة إلـــى منطقـــة فـــي الجســـم، 
حياتنـــا.  فـــي  تنتشـــر  أيًضـــا  والخطيـــة 
وكمـــا  خطايـــا.  تلـــد  الواحـــدة  فالخطيـــة 
يجعـــل البرص اإلنســـان قبيًحا، فالخطية 
تجعـــل اإلنســـان ُمشـــوًَّها فيفقـــد صورتـــه 
وكمـــا  عليهـــا.  جبلـــه هللا  التـــي  األولـــى 
مرفوًضـــا،  اإلنســـان  البـــرص  يجعـــل 
فالخطيـــة أيًضـــا تســـّبب لنـــا العزلـــة عـــن 
هللا واآلخريـــن، وربمـــا عن أنفســـنا أيًضا.
عظيًمـــا  »رجـــاًل  نعمـــان  كان   -2
مـــن  ألن  الوجـــه،  مرفـــوع  ســـيده  وعنـــد 
آلرام«  خالًصـــا  الـــرب  أعطـــى  يـــده 
)2مـــل2:5(، لكنـــه كان أبـــرص! وهـــذه 
قصـــة كل إنســـان يهتـــم ويتعـــب من أجل 
خـــالص اآلخريـــن، ولكنـــه ربمـــا يعانـــي 
قبيًحـــا  تتركـــه  إذ  الخطيـــة  تأثيـــر  مـــن 
مرفوًضـــا مـــن النـــاس ومتألًمـــا، فيشـــعر 
للشـــفاء رغـــم كونـــه عظيًمـــا  باالحتيـــاج 

الوجـــه. ومرفـــوع 
3- كان نعمان رجاًل مشهوًرا، ربما 
يلتقي الرؤســـاء والـــوزراء وقادة الجيوش، 
علـــى  لـــه  جـــاءت  شـــفائه  رســـالة  لكـــن 
لســـان فتـــاة صغيـــرة مـــن بنـــي إســـرائيل، 
مســـبية فـــي أرض آرام. هكـــذا نحـــن فقـــد 
تأتينـــا وســـيلة الخالص مـــن الخطية عن 
طريـــق أمور بســـيطة، كبضعة آيات في 
الكتـــاب المقـــدس، أو فـــي كلمـــات عظـــة 
قصيرة، أو وقفة صالة سريعة أمام هللا، 
أو بعـــض ســـطور في كتـــاب، أو حديث 
مـــع صديـــق أو زميـــل... وغيرهـــا مـــن 
األمـــور الصغيـــرة التـــي ال نتوقعها لكنها 

تقودنـــا إلـــى طريـــق الرب.
نعمـــان  الفتـــاة  دّلـــت  عندمـــا   -4
لُيشـــفى هنـــاك،  إســـرائيل  إلـــى  بالذهـــاب 
توجـــه نعمـــان إلـــى ملـــك إســـرائيل وليـــس 
إلـــى رجـــل هللا أليشـــع، فكثيـــًرا مـــا نترّجـــى 
خالصنـــا فـــي الطريـــق الخطـــأ، فنظن أن 
شـــفاءنا ربمـــا لـــدى مـــن لديهم الســـلطان، 

وربمـــا نظـــن أن التقدمـــات التـــي نقدمهـــا 
هلل هـــي ثمـــن خالصنـــا »خـــذ بركـــة مـــن 
عبـــدك« )آيـــة 15(، ولكننـــا نحتـــاج أن 
نؤمن أن الطريق الوحيدة للشفاء من داء 
الخطيـــة هـــي اإليمان بالرب يســـوع فقط.
5- مـــّرات كثيـــرة نطلـــب البـــرء مـــن 
خطايانـــا متّكليـــن علـــى آرائنا الشـــخصية 
وحســـاباتنا الخاصـــة، فنعمـــان رفـــض أن 
ينـــزل إلـــى ميـــاه األردن ليغتســـل حســـب 
طلب أليشـــع النبي، وظن أن مياه نهري 
دمشـــق أفضـــل مـــن كل ميـــاه إســـرائيل، 
لكّن شـــفاءه كان فقط باغتســـاله في مياه 
األردن. كذلـــك نحـــن كثيـــًرا مـــا نحتـــاج 
ومرشـــدينا،  آلبائنـــا  الطاعـــة  نتعلـــم  أن 
بآرائنـــا  التشـــبُّث  دون  مشـــورتهم  ونقبـــل 
الشـــخصية، فاإلنســـان الـــذي يحتـــاج أن 
يبـــرأ من الخطية يحتاج أن يلجأ ألليشـــع 
ذاتـــه  ويخضـــع  متضعـــة،  وروح  بقلـــب 

كاملة. بطاعـــة 
6- كان نعمان محتاًجا أن يغتســـل 
ســـبع مـــرات حســـب وصيـــة أليشـــع النبي 
»اذهب واغتسل سبع مرات في األردن« 
)7(، فلم تكن غســـلة أو غســـلتان كافية 
للشـــفاء، ورقـــم 7 فـــي الكتـــاب المقـــدس 
يشـــير إلـــى الكمال. ففي الحيـــاة الروحية 
ليـــس هنـــاك معنـــى لألعمـــال الجزئيـــة! 
لكننـــا يجـــب أن نتوب بالكمـــال، ونجتهد 
مـــن أجـــل خالصنا بالتمـــام، ونتبع الرب 

بـــكل قلوبنا. 
7- لم يكن شـــفاء نعمان هو أجمل 
مـــا فـــي القصـــة، بـــل إيمانـــه بالـــرب إلـــه 
إســـرائيل »هـــوذا قـــد عرفُت أنـــه ليس إله 
في كل األرض إاّل في إسرائيل« )15(. 
هكـــذا نحـــن أيًضـــا نســـتطيع أن نســـتمتع 
بالكثيـــر مـــن نعـــم الـــرب وإحســـاناته، إاّل 
فـــي  نختبـــره  أن  يمكننـــا  مـــا  أعظـــم  أن 
حياتنـــا هـــو فرحتنـــا بلقـــاء الـــرب بصـــورة 
شـــخصية، واختبارنا لوجـــوده في حياتنا.
ألليشـــع  يقـــدم  أن  نعمـــان  أراد   -8
النبـــي بعـــض الهدايـــا ثمًنـــا لشـــفائه، إاّل 
نحـــن  النبـــي رفـــض، وهكـــذا  اليشـــع  أن 
المؤمنيـــن ينبغـــي أن نـــدرك أن الخـــالص 
لنـــا  الـــرب  قدمـــه  هـــو خـــالص مجانـــي 
بدمـــه، كذلـــك أيًضـــا كل الخدمـــات فـــي 
الكنيســـة ال بـــد أن تكـــون مجانيـــة، وكل 
عمل روحي ينبغي أن يعلو فوق مستوى 
المـــادة والمـــال، ألن دم ربنـــا يســـوع هـــو 
الـــذي نقدمـــه فداء عن كل خطايانا، وهذا 

الـــدم ثمنـــه يفـــوق كل ثمـــن مـــادي.
نعمـــان  قصـــة  لتكـــن  أخيـــًرا.. 
لمراجعـــة  قصـــة  وشـــفائه  الســـرياني 
الحيـــاة الروحية بـــكل تقاصليها لتكون 
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يوليـــو 1938م، وســـيم كاهًنـــا علـــى كنيســـة المالك والشـــهيد مار جرجس 
بديـــرب نجـــم بيـــد المتنيـــح األنبـــا تيموثـــاوس مطـــران الدقهليـــة ودميـــاط 
األســـبق يـــوم 29 أغســـطس عـــام 1961م. خـــدم فـــي مطرانيـــة أمدرمـــان 
بالســـودان مـــن عـــام 1988م وحتـــى 1991م، ثـــم عـــاد إلـــى مصر وخدم 
فـــي ديـــر اآلبـــاء الرســـل بأطفيـــح وقت أن كان جـــزًءا من إيبارشـــية الجيرة 
وذلـــك فـــي عهـــد المتنيـــح األنبـــا دوماديوس مطـــران الجيزة الســـابق، انتقل 
بعدهـــا إلـــى كنيســـة القديـــس البابا كيرلـــس بالجزيرة الشـــقرة، مركز الصف 
مـــن 2002م إلـــى أواخـــر عـــام 2012م، ثم خدم عدة شـــهور في كنيســـة 
العـــذراء بأســـكر، مركـــز الصـــف عـــام 2013م ليســـتقر بعدها في كنيســـة 
الشـــهيد مـــار مينا بقرية الشـــرفا حتى نياحته. وأقيمـــت صلوات تجنيزه في 
مســـقط رأســـه، وذلـــك بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بديـــرب نجـــم التابعـــة 
إليبارشـــية ميـــت غمـــر ودقـــادوس فـــي الرابعـــة مـــن مســـاء اليـــوم ذاتـــه، 
وصلـــى صلـــوات التجنيـــز صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت 
غمر ودقادوس وبالد الشـــرقية، واألنبا زوســـيما أســـقف أطفيح وتوابعها، 
وعـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــيتين. ونعاه قداســـة البابـــا مقدًما خالص 
العـــزاء لنيافـــة األنبـــا زوســـيما ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية وأســـرته وشـــعب 
كنيســـته. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا زوســـيما أســـقف إيبارشـــية أطفيـــح 

وتوابعهـــا، ولآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص يونان رزق 
بإيبارشية شبرا الخيمة

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم األحـــد األول مـــن أغســـطس 2021م، القمـــص 
يونـــان رزق، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس والقديس األنبا شـــنوده 
بشـــبرا الخيمة، التابعة إليبارشـــية شـــبرا الخيمة، عن عمر ناهز 66 سنة، 
قضـــى منهـــا مـــا يزيـــد عـــن 30 فـــي خدمـــة الكهنـــوت. ُوِلـــد األب المتنيـــح 
فـــي 7 نوفمبـــر 1956م، وســـيم كاهًنـــا يـــوم 27 ينايـــر 1991م، وُرِســـم 
فـــي رتبـــة القمصيـــة فـــي 18 ينايـــر 2003م. خالص تعازينـــا لنيافة األنبا 
مرقس مطران إيبارشـــية شـــبرا الخيمة، ولآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته 

المباركـــة وكل محبيه.

القس بطرس ويلم 
كاهن الكنيسة المرقسية باألزبكية

رقـــد فـــي الـــرب فـــي ســـاعة متأخرة من مســـاء يوم األربعـــاء 28 يوليو 
2021م، القـــس بطـــرس وليم كاهـــن الكنيســـة المرقســـية باألزبكية، بعد 
صـــراع طويـــل مـــع المرض، عن عمر بلغ 53 ســـنة، بعـــد خدمة كهنوتية 
امتـــدت ألكثـــر مـــن عشـــرين ســـنة. والقـــس بطـــرس وليـــم مـــن مواليـــد 5 
أغســـطس 1968م، وســـيم كاهًنا يوم 3 يونيو 2001م. وأقيمت صلوات 
تجنيـــزه بكنيســـته فـــي الواحـــدة مـــن بعـــد ظهـــر اليـــوم التالـــي، وشـــارك فـــي 
الصلـــوات مـــن أحبـــار الكنيســـة أصحـــاب النيافـــة: األنبا رافائيل األســـقف 
العـــام لقطـــاع كنائـــس وســـط القاهـــرة، واألنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام 
لقطاع كنائس شـــرق الســـكة الحديد بالقاهرة، واألنبا إرميا األســـقف العام، 
واألنبـــا صليب أســـقف ميـــت غمر ودقادوس وبالد الشـــرقية، واألنبا مقار 
أســـقف الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، وعـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء الكهنـــة 
وشـــعبها.  باألزبكيـــة  المرقســـية  الكنيســـة  شمامســـة  وخـــورس  والرهبـــان، 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا رافائيل األســـقف العام لقطاع كنائس وســـط 

القاهـــرة، ولآلبـــاء كهنـــة القطـــاع، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.
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كثريون ال يقبلون االستسالم هلل، إال إذا فشلت طرقهم اإلنسانية. )ابلابا شنوده اثلالث(

فـــي أعمـــــــــــاق اإلنســـان -كما 
يقول الفالسفـــــــــــة والمفكــــــــــرون- 
»العطش والجوع إلــــى المطلـــــق« 
أي إلـــى الـــال نهائـــي. لذلـــك ففي 
أعمـــاق اإلنســـــــان عطــــــــش إلـــى 
الخلود والال نهايــــــــــــة. ويســـتحيل 
أن يشـــبع هـــذا العطـــــــــــش غيـــر 
المحــــــــــــدود إاّل بكائـــــــــن غيـــــــــــــــر 
محـــدود هو هللا متجســـًدا في رب 
المجـــد يســـوع، الـــذي يســـكن فـــي 
قلوبنـــا ويـــروي ظمـــأ نفوسنـــــــــــــــــــــا 

وأرواحنـــا وعقولنـــا!
إن كل مــــــــا فــــــــــي هذا العالم 
محـــدود، ولهـــــــــــــذا قــــــــــــــال الـــرب 
للســـامرية: »كل مـــن يشـــرب من 
هـــذا المـــاء )األمـــور المحـــدودة( 
يعطـــش أيًضا، ولكن من يشـــرب 
مـــن المـــاء الذي أعطيـــه أنا )ماء 
يعطـــش  فلـــن  األبديـــة(،  الحيـــاة 

إلـــى األبـــد« )يـــو14،13:4(.
مـــن هنـــا كانـــت محـــاوالت 
اإلنســـاني،  والشـــبع  االرتـــواء 
من األمـــور المحدودة، فاشـــلة 

وغيـــر كافيـــة، فمثـــاًل:
أ- قـــد يجتهـــد إنســــــــــــــــــان في 
جمـــــــع المـــــــــال، ولكنـــــــــــه حتى 
بعـــــــــد أن يصيـــــــــــــر مليارديــــــــــــــًرا 
ال يشبــــــــع، ويطلـــب المزيـــد، وال 

يحـــس بالكفايـــة!
يجتهـــــــد  قــــــــــد  وآخـــر  ب- 
فـــي تحصيـــل العلــــــــم، فيحصل 
كثيـــرة،  دكتـــوراه  شـــهادات  علـــى 
المزيـــد،  يطلــــــــــب  يظـــل  ولكنـــه 
“كلمـــا  “اينشتايـــــــن”:  قـــال  كمـــا 
إحساًســـا  ازددت  علًمـــا،  ازددت 
بالجهالـــــــــة«، وكمـــا قـــال نيوتـــن: 
»كنت كطفل صغيـــــــــــر، يلهــــــــــــو 
علـــى شـــاطئ محيـــط ضخـــم«.
فـــي  آخـــر  يجتهـــد  وقـــد  ج- 
الفكـــر والفلســـفة، ويحـــاول أن 
يســـبر أغـــوار الحيـــاة، والخليقـــة، 
ومـــا قبلها، ومـــا بعدها، والموت، 
ومـــاذا بعـــد الموت.. وال يشـــبع.. 
بـــل يقف عاجـــًزا وحائـــًرا، فالعقل 

المحـــدود، كيـــف يستوعــــــــــــب هللا 
غيـــر المحـــدود؟!

د- وقـــد ينغمـــــــــس آخـــر فـــي 
ممارســـة الخطيئــــــــــة، دون أن 
يشـــبع إطالًقـــا، بـــل يتحـــول إلـــى 
»اإلدمـــان الجنســـي”، وهـــو نـــوع 
مـــن األمراض يجتاح العالم اآلن 
وكلمـــة   .)Sex Addiction(
)Addiction( مستمـــــــــــدة مـــــــــــن 
كلمـــة )Add( أي »زيادة«، فهو 
باســـتمرار، ودون  الجرعـــة  يزيـــد 

شـــبع أو اكتفـــاء..
وهنا يظهـــــــــــــــر رب المجــــــــــــــد 
وقلوبنـــا  نفوســـنا  ليشـــبع  يســـوع، 
وأرواحنـــا، بشـــخصه الـــال نهائـــي 
غير المحــــــــــــــدود، فـــــــــال نشعـــــــــر 
بالحاجـــة إلـــى شـــيء، بـــل وحتى 
إلى شـــخص، أو موقع، فالمسيح 
يصيـــر شـــبعنا الـــال نهائـــي، كما 
كان آلبائنا القديسين الذين تركوا 
العالـــم والمـــادة وكل المحدودات، 
وشبعوا بغيـــــــــــر المحـــدود. انحّلوا 
عـــن الـــكل، ليتحــــــــــدوا بالواحـــد. 
وصار شعارهم - كمـــــــــا علمنا 

قداســـة البابا شـــنوده الثالث:
- لســــــــــــــــت أريـــــــــــــــد شيًئا من 
العالم، فليــــــــــس فــــــــــــــي العالــــــــــــــــم 

شيء اشـــتهيه. 
- لســـــــــــــت أريــــــــــــــد شـــيًئا من 
العالم، ألن العالــــــــــــم أفقـــــــــــــر من 

أن يعطينـــي. 
- لســــــــــت أريــــــــــد شـــيًئا مـــن 
العالـــم، فأنـــا لســـت مـــن العالـــم. 
- لســـــــــــــــــــــــــت أريــــــــــــــــــد شـــيًئا 
مـــن العالـــم، ألنــــــــــــي أبحـــث عن 

الباقيـــات الخالـــدات. 
- لســــــــــــــت أريـــــــــــــد شـــيًئا من 
العالــــــــــــــــــــــــم، ألن هنـــــــــــــاك مــــــــن 

أطلـــب منه. 
فليعِطنا الرب أن يكــــــــــون هو 

وحده مصدر شبعنا وارتوائنا.

mossa@intouch.com

قبـــــــــول مـــــــوت المــــــخ إلعالن 
وفـــــــــاة اإلنســــــــــان، أمـــــــــــر له كثير 
مــــــــن األبعـــــــــاد الطبيـــــــــة والقانونية 
والرعويـــــــــــــــة. وأريــــــــــــــد أن أتنــــــــاول 

األبعــاد الرعوية...

١- األمــــــراض المزمنـــــــــة 
والحرجــــــة:

عندمــا يتعــرض أحــــــد األحبــاء 
لحــــــــــادث أو مــرض يؤثــــــــــــر علــى 
ــخ، قــد يتوقــف اإلنســان عــن  المــــــــ
التنفــس والقلــب عــن النبــض لفتــرة. 
ــرة حرجــة  ــرة فتـــــــــــ ــر هــذه الفتـــــ ُتعتَب
وهامــة جــًدا إلنقــاذ حيــاة المريــض. 
طبًيــا يحتمــل المــخ فتــرة ينبغــي أاّل 
تزيــد عــن ثــالث دقائــق يظــّل المــخ 
فيهــا يعمــل حتــى لــو كان المريــض 
هــذا  حيــاة  إنقــاذ  غيبوبــة.  فــي 
المريــض يعتمــد علــى ســرعة إعــادة 
تنفســـــــه ونبضــه. لذلــك تطــــــــــــورت 
طـــــــــــرق اإلســعاف السريــــــــع إلنقاذ 
حيــاة الكثيريـــــــــــن. لــو كان المــوت 
هــو التوقــف عــن التنفــس وتوقــف 
القلــب عــن النبــض اُلِعتبــر هــؤالء 

موتــي ولــم يتــم إنقاذهــم.
من الناحيـــــــــــــة األخـــــــــــــرى قــــــــد 
يدخــل مريــض فــي مرحلــة حرجــة 
تحتــاج للعنايــة المركـــــــــــــزة، حيــث 
توضــع أجهــزة مثــل أجهــزة التنفــس 
الصناعيــة،  والتغذيــة  الصناعــي 
غيبوبــة،  فــي  المريــض  ويكــون 
وتســتمر هــذه الحالــة فتــرة طويلــة 
دون تقــدم. ويخبــر األطبــاء أهــل 
تقــدم  فــي  أمــل  ال  أنــه  المريــض 
الموافقــة  منهــم  ويطلبــون  حالتــه 
علــى رفــع األجهــزة عــن المريــض. 
إلــى  المريــض  أهــل  يلجــأ  لــذا 
يوافقــون  هــل  للســؤال  الكنيســة 
نقدمهــا  التــي  إلجابــة  ال؟!  أم 
ألهــل المريــض هــي ســؤال: هــل 
األطبــاء أعلنــوا مــوت المــخ موًتــا 
المــخ  كان  إن  وتاًمــا؟  كامــاًل 
ودائمــة  كاملــة  بصفــة  مــات  قــد 
بشــهادة األطبــاء يكــون المريــض 
قــد مــات، ونــزع األجهــزة ال يعنــي 
إماتــة المريــض. أمــا إن كان المــخ 
وحتــى  جزئًيــا،  لــو  حًيــا  يــزال  ال 

ثــم عــاد  لفتــرة قصيــرة  لــو توقــف 
للعمــل، ُيعتبــر المريــض حًيــا حتــى 
لــو كان فاقــًدا الوعــي لمــدة طويلــة، 
وال يجــــــــــــوز نــــــــــــزع األجهــزة عنــه 
ــى ذلــك التدخــل إلنهــاء  ألن معنـــــــ

المريــض. حيــاة 

٢- نقــــل األعضـــــاء:
الكنيســــــــــــة توافـــــــــــق علـــــــى نقل 
مريــض،  حيــاة  إلنقــاذ  األعضــاء 
ونقــل األعضــاء يمكـــــــن أن يكــون 
مــن إنســـــــان حــــــــي آلخــر مريــض 
جــزء  أو  بالكليـــــــــة  التبـــــــــرع  مثــل 
مــن الكبــد، ولكــن هنــاك أعضــاء 
إنســان حــي  مــن  نقلهــا  ال يمكــن 
مثــل القلــب أو الرئتيــن أو الكبــد، 
ولكــن يمكــن مــن إنســـــــــــان مــات 
حديًثــا. طبًيــا بعــد مــوت اإلنســان 
أيًضــا  المــوت  فــي  تبــدأ أعضــاؤه 
فــال تصلــح للنقــل. لــذا توجــد فتــرة 
زمنيــة حرجــة تختلــف مــن عضــو 
آلخر بين مـــــــــوت اإلنســــــان وأخذ 
العضـــــــــو منــــــــــه إن كان أوصـــــــى 

بالتبــرع بأعضائــه بعــد الوفــاة.
ــد  ــخ كتحديــــــــ قبــول مــوت المــــــــ
لوفــاة اإلنســان جعــل مــن الممكــــــن 
نقــل األعضــــــــــــــاء مــن اإلنســــــــــــــان 
المنتقــل إلــى المريــض، خاصـــــــــــة 
األعضــــــــــاء التــــــــــي ال يمكن نقلها 
من إنسان حي. كما أنها تقضـــــي 
علــى تجــارة نقــل األعضــاء. ألنــه 
فــي حالــة عــدم قبــول مــوت المــخ 
كعالمــة لوفــاة اإلنســان ال يكــون 
نقــل األعضــاء إاّل مــن األحيــاء. 
التــي  الــدول  فــي  أنــه  نجــد  لذلــك 
ال توافــق قانونًيــا علــى قبــول مــوت 
نقــل  تجــارة  فيهــا  تزدهــر  المــخ 
فيهــا  يســتحيل  كمــا  األعضــاء، 
القلــب  نقــل أعضــاء حيويــة مثــل 
ال  كذلــك  الكبــد.  أو  الرئتيــن  أو 
يســتطيع أحــد أن يوصــي بالتبــرع 

بأعضائــه بعــد المــوت. 
كعالمــة  المــخ  مــوت  قبــول 
لمــوت اإلنســان لــه فوائــده ولكــن لــه 
يحتــاج لضوابــط  مخاطــرة ولذلــك 
نتناولهــا  ســوف  وأخالقيــة  طبيــة 

القــادم. اللقــاء  فــي 

bishopserapion@lacopts.com
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باملسكنة والعوز ترتاح من األهواء، وعدم االنشغال باألشياء يشيف اإلنسان. )القديس بوال الطمويه(

السيــــــــدة العـــــــــذراء نمــــــــوذج حــي 
للتكريس الصادق للمسيـح، إذ أعطت 
فــي حياتهــا الممارســة العمليــة لمبــادئ 
والطاعــة  )العفــة  الثالثـــة  التكريـــــــــس 

والفقــر االختيــاري(.

أواًل: العذراء العفيفة
إن التكريــس يبــدأ بالعفــة، والعفــة 
ترّفــع  أي  )َعــّف(  مصدرهــــــــا  لغوًيــا 
دون إعــالء. والُمكــرَّس أيًّــا كان نــوع 
يكــون عفيًفــا كل  يلزمــه أن  تكريســه 
أيــام حياتــه، وأمنــا العــذراء عاشــت فــي 
أعماقهــا،  فــي  بــدأت  طهــارة حقيقيــة 
وهــذا مــا جعلهــا اإلنــاء المختــار لحمــل 

معلــم ومنبــع الطهــارة.

ثانًيا: العذراء المطيعة
أظهــر التكريــس فــي حيــاة العــذراء 
نوًعــا عجيًبــا مــن الطاعــة الالزمــة لكل 
وتبعيــة  التكريــس  طريــق  يهــوى  َمــن 
لألوامــر  مطيعــة  كانــت  فقــد  الــرب، 

اإللهيــة إلــى أبعــد حــد:
بقائهــا  فــي  مطيعــة  كانــت   -
بالهيــكل بعيــًدا عــن والديهــا، بعيــًدا عــن 
حيــاة العالــم التــي يحياهــا كل طفــل.
خروجهــا  فــي  مطيعــة  كانــت   -
الهيــكل وإيداعهــا لرجــل عجــوز  مــن 

وفقيــر. ســن جدهــا،  فــي 
- كانت مطيعة في دعوة السماء 
المــالك جبرائيــل،  بشــارة  مــن خــالل 
فأجابــت قائلــة: »هــوذا أنــا أمــة الــرب، 
)لــو38:1(.  كقولــك«  لــي  ليكــن 
االستفســار قادهــا إلــى الطاعــة ال إلــى 
المجــادالت وعــدم التصديــق، فلــم يكــن 
مــن قبــل ولــن يكــون مــن بعــد مثــل 

هــذه الحالــة )عــذراء تحبــل وتلــد(.
- كانــت مطيعــة فــي ذهابهــا إلــى 
بيــت لحــم وهــي متعبــة، ووالدتهــا فــي 

مــذود للبقــر.
- كانــت مطيعــة فــي هروبهــا مــع 
يســــــــــــــوع  والطفــل  النجــار  يوســـــــــــــف 
وسالومــــــــــي، وفـــــــــــي عودتهـــــــــــا، وفي 

ذهابهــا للناصــرة.
فــي  كذلــك  مطيعــــــــــــــة  كانــت   -
الســير وراء المســيح، ال تفــرض عليــه 
أمــًرا، وإنمــا تحفــظ كل األمــور متفكــرة 

بهــا فــي قلبهــا.
- كانــت مطيعــــــــــة البنهــــــــــــــا وهــو 
على الصليـب حيث أودعهـــــــــا عنــــــــــد 
تلميــــــــــــذه الحبيــــــــــب يوحنــــــــــــــا »ومـــــــــــن 
تلك الساعـــــــــــة أخذهــــــــــا التلميـــــــــذ إلى 

العـــذراء الطاهـــرة مريم، تقدمت 
بوداعة، وانكســـــــــــار قلــــــــــب، لكهنة 
الهيكــــــــل، فــــــي اليـــــــــوم األربعيـــــــــن 
لوالدتهــــــا الطاهـــرة لمخلص العالم؛ 

لتقـــدم ذبيحة عـــن تطهيرها!
العـــذراء، وهـــي تعلم أنهـــا والدة 
اإللـــه، وهـــي متيقنـــة كيـــف حبلـــت 
بابنهـــــــــا القــــــــدوس، بــــــــــدون زواج، 
وبالـــروح القدس. وتعلم قيمة ومقام 
المحمـــول بيـــن يديهـــا، لم تلتمـــــــــس 
لنفسها استثنـــــــــاًء مـــــــــــن واجبــــــــــــات 
النامـــــــــوس، ومتطّلبـــــــات التطهير، 

كباقـــي النســـاء اللواتـــي يلدن.
لـــم تكـــن تعـــرف بعـــد، أن ابنها 
نفســـه، ســـُيخضع نفســـه للنامـــوس، 

ويكمـــل كل بـــّر.
لم تكــــــــــن سمعت بعـــــــــــد ابنها، 
وهو يعّلــــــــــم: مــــــــا جئــــــت ألنقـــــض 

بـــل ألكّمل.
لم تفكر إلى لحظــــــة: هل ابنهـــا 
الطفل اإللهي ســـيقبل الختـــــــان، أم 
أنه ال يحتاجه؟ ســـيخضع لناموس 

األربعيـــن أم ُيعفى منه؟!
ولكنهــــــــــا فــــــــــي بــــــــــــراءة النفس 
الوديعـــــــة، وقفـــــت فـــــــــي الطابـــــــور، 
تنتظـــر دورهـــا بيـــن النســـاء؛ لتقـــدم 

تطهيرها! ذبيحـــة 
فوجئت العـــــــــــــذراء أن القديسين 
قـــد تجّمعـــوا حولهـــا، يتكلمـــون عن 
وليدهـــا الطفـــل الرضيـــع. ســـمعان 
الشـــيخ، وحنــــــــــــــة بنـــت فنوئيــــــــــــــــــــل 
من سبــــــــــط أشير، مع كل الذيـــــــــن 

خاصتــه« )يو27:19(.
لقد أظهرت طاعة كاملة هلل..

ثالًثا: العذراء الفقيرة
حًقــا مـــــــــــــا قالــه الوحـــــــــــــي اإللهــي 
علــى لســان يعقــوب الرســـــــــول: »َأَمــا 
أغنيــاء  العالــم  هــذا  فقــراء  اختــار هللا 
فــي اإليمــان وورثــة الملكـــــــــوت الــذي 
وعــد بــه الذيــن يحبونـــــــــه؟ وأمــا أنتــم 
مــا  )يــع5:2–6(.  الفقيــر«  فأهنتــم 
أمجــد العـــــــــــــذراء فــي ساحـــــــــــــة الفقــر 
االختيـــــــــــــــاري، عاشـــــــــــــت وتربَّــت فــي 
أحضــان أســرة فقيــرة، وتيتمــت مبكــًرا، 
علــى  ُينَفــق  الهيــكل  فــي  ثــم عاشــت 
الهيــكل..  مــن  واحتياجاتهــا  طعامهــا 
ولمــا ُخِطبــت، اختــار هللا لهــا رجــاًل 
م  ُيقــدِّ أن  يســتطع  لــم  فقيــًرا،  نجــاًرا 
وضعتــه  الــذي  الطفــل  عــن  ذبيحــة 
وهــي  الفقــراء  تقدمــة  ســوى  العــذراء 
زوج يمــام أو فرخــي حمــام )لــو24:2؛ 
الــذي  ابنهــا  حتــى  ال8،6،2:12(. 
مــذود  فــي  ولدتــه  إلــه،  وهــو  ولدتــه 
ُصِلــب  وعندمــا  فقيــرة.  ومغــارة  بقــر 
ابنهــا الحبيــب لــم يكــن لهــا أيــن تقيــم، 
فأخذهــا القديــس يوحنــا ليعولهــا. ولكــن 
مــا أغنــى العــذراء الفقيــرة، إنهــا مصــدر 
شــبع للكثيريــن بشــفاعتها لــدى ابنهــا.
هكـــذا صــارت أمنــا العـــذراء صــورة 
المجــد  رب  عاشــه  الــذي  للتكريــس 
يســوع تــارًكا لنــا مثــااًل لنتتبــع خطواتــه، 
فقد عاش فقيًرا واصًفا نفسه »ِللثََّعاِلِب 
ــا  ــَماِء َأْوَكاٌر، َوَأمَّ َأْوِجــَرٌة، َوِلُطُيــوِر السَّ
ُيْســِنُد  َأْيــَن  َلــُه  َفَلْيــَس  اإِلْنَســاِن  اْبــُن 
مــااًل  يملــك  ال  )لــو58:9(،  َرْأَســُه« 
و لكنــه ينفــق آخــرون علــى خدمتــه، 
حتــي حينمــا مــات كّفنــه يوســف الرامي 

ووضعــه فــي قبــر يملكــه.
العـــذراء  القديســة  حققــت  لقــد 
مريــم بحياتهــا أقــوى نمــوذج للتكريــس 
بالحيــاة حســب تعاليــم ووصايــا الســيد 
لــه  قويــة  صــورة  وصــارت  المســيح، 
محققــة فــي ذاتهــا حيــاة العفــة ونــذر 
الطاعــة إلــى المنتهــى، وعاشــت حيــاة 
الوقــت  فــي  ولكــن  االختيــاري  الفقــر 
ذاتــه كان لســان حالهــا يقــول »َكُفَقــَراَء 
َوَنْحــُن ُنْغِنــي َكِثيِريــَن، َكَأْن اَل َشــْيَء 
َلَنــا َوَنْحــُن َنْمِلــُك ُكلَّ َشــْيٍء« )2كــو 
وشــفيعة  أًمــا  صــارت  فقــد   ،)10:6

أجمــع... للعالــم 
بركـــــــة شفاعتهــــــا وطلبتهــــــا تكون 

معنــا... آميــن.

يتوقعون فـداًء فــــــي إسرائيل. كيف 
تجّمـــع هـــؤالء؟ ومـــن الـــذي أعلمهم 
ودعاهـــم؟ لقـــــــــــــد جـــــــــــاؤوا كســـرب 
ر بالخيـــــرات والسالم.  الحمام المبشِّ
انجذبـــــــــــوا دون أن يـــــــــــدروا، إلــــــــــــى 
مشتهى األجيـــــــــــال، الذي اشتهـــــى 

أنبيـــاء، وملـــوك، وآبـــاء أن يرْوه.

لم تتعجــــــــــــــــب العـــــــــــــذراء، فلقد 
سبق ان رأت المالئكة، والرعـــــــــاة، 
والجمــــــــــوع، وقــــــــــت ميــــــــــــالد االبن 
العجيــــــــــب. لقــــــــد تكلمـــــــــــــــت مـــــــــــع 
جبرائيـــل رئيـــس المالئكـــة العظيـــم، 
وتناقشـــت معـــه عـــن كيفيـــة حبلها، 
وهــــــــي بتـــــــــول. إنها تعـــــــودت على 
المالئكـــة، والقديســـين، وصحبـــــــــــة 
األبـــــــــــــــرار، كزكريـــــــــــا واليصابات. 
حًقـــا تقـــول فـــي شـــفافية األبـــرار:« 
ألنـــــــي ال أعرف شيًئا سوى صوت 
إلـــّي  المـــالك، يبشـــرني بفـــرح آٍت 

من الســـماء«.

وكانــــــــت هــــــــذه األم األعجوبــــة 
والوديعة، تحفــــــــــظ جميـــــــــــع هـــــــــــذا 
الـــكالم، متفكـــــــــــــرة بـــه فــــــــــي قلبها، 

المنـــّور والهـــادئ والجميل.

طوبـــاِك يـــا أم النــــــــور، يا والدة 
اإلله، يا شفيعة في جنـس البشــــر، 
ألنك بالحقيقــــــــــــة فخـــــــــــر جنسنـــــــا. 
اشـــفعي فينا، أمـــــــــام ابنك الحبيب؛ 

ليغفر لنـــا خطايانا.

avvatakla@yahoo.comanbaraphael@copticholysynod.org
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ذاتك يه أثمن ما تملك فعانقها، تصالح معها، أنصت إىل جوعها الصارخ إىل الياة، ال ختدعها بمسكنات العالم، بل احلها ف صالتك إىل اهلل. )القديس يوحنا ذهيب الفم(

للقّديـــس كيرلـــس الســـكندري، 
تعليق بديع، على الموقف الشـــهير 
يوحنـــا  القّديـــس  أرســـل  فيـــه  الـــذي 
المعمـــدان اثنيـــن من تالميذه للســـيد 
المســـيح قائـــاًل: أنـــت هـــو اآلتي أم 
ننتظر آخر؟! ويســـعدني أن أشـــارك 
بعـــَض  المقـــال  هـــذا  فـــي  معكـــم 

مقتطفـــاٍت مـــن كلماتـــه:
+ مـــاذا فعلـــَت أّيهـــا المعمدان 
الـــذي  ذلـــك  تعـــرف  أال  الرائـــع؟! 
كـــرزَت عنـــه، إذ كنـــَت أنـــت نفســـك 
ســـابًقا لظهـــوره، كما تســـِبق “نجمة 
الصبـــح” وُتعِلـــن عن “الشـــمس” 
مثـــل  أمامـــه  ذهبـــَت  لقـــد  اآلتيـــة؟ 
للرســـل  أشـــرَت  وأنـــَت  مصبـــاٍح. 
القّديســـين عنـــه بكّل وضـــوح »هوذا 
خطّيـــة  يرفـــع  الـــذي  هللا  حمـــل 
العالم« )يو٢٩:١(.. »وأنا قـــــــــــد 
رأيـــُت وشـــهدُت أّن هـــذا هـــو ابـــن 
هللا« )يو34:١(، فكيف إًذا تســـأل 

إن كان هـــو اآلتـــي؟!
+ المعمدان المبارك لم َيفشـــل 
فـــي أن َيعرف كلمة هللا الذي صار 
إنســـاًنا. ال تتصّوروا هذا، فقد كان 
مقتنًعـــا تماًمـــا وبكّل وضـــوح أّنه هو 
اآلتـــي؛ ولكـــن مـــا فعلـــه كان أمـــًرا 
حكيًمـــا وُمخطًَّطـــا جّيًدا، ومناِســـًبا 
بدرجـــة كبيـــرة لمنفعـــة تالميـــذه.. 
وهـــو إذ كان َيعـــرف َمـــن هو ذلك.. 
وألّنـــه يريـــد أن ُينشـــئ إيماًنا راســـًخا 
بـــه في قلـــوب أولئك الذي ال يزالون 
يعرجـــون، ولـــم يكونـــوا مقتنعيـــن بعد 
يّتخـــذ  فإّنـــه  لذلـــك  المســـيح،  أّنـــه 
مظهـــــــــــر الجهـــــــــــــل، وُيرِسل إليه 
هـــو  »أنـــت  قائـــاًل  ليســـأله  تالميـــذه 

اآلتـــي أم ننتظـــر آَخـــر؟«.
+ إّنـــه يّتخـــذ الجهل عن قصد، 
ليـــس لكـــــــــــي يتعّلـــم هـــو، إذ أّنـــه 
كســـابٍق كان قد عرف الســـّر، وإّنما 
لكـــي ُيقِنع تالميذه بمقـــدار عظمة 
المخلِّص ورفعتـــــــــه.. “المعمــــــــدان 
اإللهـــّي” إذ قـــد عـــرف من الكتــــــــاب 
الموَحـــى به اســـــــــــــم “اآلتـــــــي” فإّنه 
ليســـأل:  أصدقائـــه  بعـــض  أرســـل 
إن كان هـــو اآلتـــي؟ والمســـيح إذ 
بالطبيعـــة والحّق هـــو هللا لم ُيْخَف 
عنـــه غرض يوحّنـــا المعمدان، وإذ 
عـــرف ســـبب مجـــيء تالميـــذ يوحنـــا 
فإّنـــه بـــدأ فـــي ذلـــك الوقـــت خاّصـــًة 

بعمـــل معجـــزات إلهّيـــة أكثـــر بكثيـــر 
ذلـــك..  قبـــل  فعلهـــا  قـــد  كان  ِمّمـــا 
قـــد صـــاروا مشـــاهدين وشـــهود  وإذ 
لعظمتـــه، فقـــد صـــار لهـــم إعجـــاٌب 

عظيـــم بقّوتـــه وإمكانّياتـــه.
+ أرجـــو أن تالحظـــوا الطريقة 
الجميلـــة فـــي معاملـــة المخلِّـــص؛ 
ألّنـــه ال يقـــول ببســـاطة “أنـــا هو”، 
رغـــم أّنه لو قال هذا لكان صحيًحا، 
ولكّنـــه بالحـــرّي يقودهم إلى البرهان 
األعمـــال  طريـــق  عـــن  الُمعَطـــى 
نفســـها.. إذ قـــال لهمـــا الـــرّب اذهبا 
وأخبـــرا يوحّنا بما رأيتما وســـمعتما.. 
ثـــّم بعـــد ذلـــك أضـــاف بالضـــرورة.. 
أي  فـــّي..  َيعثُـــر  ال  لَمـــن  طوبـــي 

طوبـــي لَمن يؤمـــن بي.

* ثـــّم يقـــّدم القّديـــس كيرلـــس 
ملّخًصـــا لِغنـــى إيماننا المســـيحي:

+ أّواًل نحـــن بالحقيقـــة نحصل 
)عـــن طريـــق اإليمـــان باإلنجيـــل( 
علـــى نـــور معرفـــة هللا الحقيقّيـــة. 
ثـــم بعـــد ذلـــك حينمـــا نغتســـل من 
أوساخ الخطّية بواسطة المعمودّية 
المقّدســـة، وإذ نتطّهـــر لكي نخدمه 
بطهـــارة، فإّننا نصير أيًضا شـــركاء 
الطبيعـــة اإللهّية، ونربحه ليســـكن 
فـــي داخلنا بالحصول على شـــركة 
الروح القـــدس. وأيًضا نصير أبناء 
هللا، ونكتســـب ألنفســـنا اأُلُخوَّة مع 
ذلـــك الـــذي هـــو االبـــن بالطبيعـــة 
هـــذه  إلـــى  وباإلضافـــة  وبالحـــّق. 
األشـــياء فإّننـــا نتمّجـــد ونرتفع إلى 
فـــي  ونســـُكن  القّديســـين،  ميـــراث 
غبطـــٍة، بالتمتُّع بتلك البركات التي 
ُتمَنـــح ألولئك الذين يحّبونه، والتي 
ُيعِلن “بولس اإللهـــّي” أّنها تفوق 
)١كـــو٩:٢(..  والوصـــف  الفهـــم 
لتلـــك  مســـتحّقين  ُنحَســـب  نحـــن 
األمـــور بنعمـــة ومحّبـــة ذاك الذي 
األشـــياء  كّل  واحـــد  لـــكّل  يعطـــي 

بســـخاء، وأعنـــي به المســـيح.

]عن تفســـير إنجيل لوقا للقّديس 
كيرّلـــــــس السكنــــــدري )عظــــــة 37( - 
إصــــــــــــدار المركـــــــــــز األرثوذكســـــــــي 
للدراســــــــــــات اآلبائّيــــــــــــة - ترجمــــــــــــة 

الدكتور نصحي عبد الشـــهيد[

fryohanna@hotmail.com f.beniamen@gmail.com

المتجســد  للكلمــة  العــذراء  بــوالدة 
أصبحــت والــدة اإللــه، وصــارت أًمــا 
لــكل الكنيســة، بــكل مــا تحملــه كلمــة 
أمومــة مــن معنــى، لــذا قــال عنهــا مــار 
افــرام الســريانّي: ]كانــت مريــم بمثابــة 
األرض األم التــى أنجبــت الكنيســة[.

حــواء  لكونهــا  العــذراء  أمومــة 
»ُأم  كانــت  حــواء  أن  كمــا  الثانيــة: 
منهــا  ألن  )تــك20:3(،   » حــيٍّ كل 
فبعصيانهــا  آدم...  بنــي  كل  ُولــد 
جلبــت علــى الجنــس البشــريِّ المــوت 
القديســة  فجــاءت  الحيــاة،   عــوض 
مريــم بإيمانهــا وطاعتهــا واتضاعهــا، 
ثيؤطوكيــة  فــي  نصلــي  كمــا  صــارت 
األحــد: ]خــالص أبينــا آدم[، وكذلــك 
للكلمــة  فبوالدتهــا  حــواء[،  ]تهليــل 
الثانــي:  آدم  هــو  الــذي  المتجســد 
َنْفًســا  ُل  اأَلوَّ اإِلْنَســاُن  آَدُم  »َصــاَر 
ُمْحِيًيــا«  ُروًحــا  اأَلِخيــُر  َوآَدُم  َحيَّــًة 
الحيــاة،  رئيــس  )1كــو45:15(، 
ــا  ورأس الخليقــة الجديــدة؛ صــارت ُأمًّ
المؤمنيــن  جماعــة  أي  الكنيســة  لــكل 
المتحديــن فــي جســٍد واحــد، واْلَمِســيَح 
ُمَخلِّــُص  َوُهــَو  اْلَكِنيَســِة،  َرْأُس  َأْيًضــا 
للجنــس  قدمــت  )أف23:5(.  اْلَجَســِد 
البشــرّي شــجرة الحيــاة ليأكلــوا ويحيــوا 

األبــد.  إلــى 
أمومــة العــذراء تظهــر فــي قانــا 
ألن  جميًعــا  أمنــا  العــذراء  الجليــل: 
األمومــة هــى المحبــة واالهتمــام وفــي 
اهتمــام  ظهــر  الجليــل  قانــا  عــرس 
العذراء وانشغالها باحتياجات أصحاب 
العــرس، وطلبــت مــن ابنهــا، ولكونهــا 
أمــه أجــاب لشــفاعتها رغــم قولــه: »َمــا 
ِلــي َوَلــِك َيــا اْمــَرأَُة؟ َلــْم َتــْأِت َســاَعِتي 
َبْعــُد«؟ )يــو4:2(. كلمــة »امــرأة« تعبــر 
العــذراء  ألّن  تفخيــم للكرامــة  عــن: 
الجديــدة،  حــواء  هــي  مريــم  القديســة 
قيلــت  التــي  النبــوءة  تحّققــت  وكذلــك 
َبْيَنــِك  َعــَداَوًة  »َوَأَضــُع  قديًمــا:  لحــواء 
َوَنْســِلَها.  َنْســِلِك  َوَبْيــَن  اْلَمــْرأَِة،  َوَبْيــَن 
َتْســَحِقيَن  َوَأْنــِت  َرْأَســِك،  َيْســَحُق  ُهــَو 
»ُهــَو   .)15:3 )تكويــن  َعِقَبــُه« 
َيْســَحُق َرْأَســِك«، أي أّن المســيح بــآالم 
الصليــب وموتــه المحــي، قيــد الشــيطان 
المقدســة،  وبقيامتــه  مملكتــه،  وحطــم 

وهزمــه.  المــوت  علــى  انتصــر 
»ُهــَوَذا  ليوحنــا  المســيح  بقــول 
ــَك«، صــارت العــذراء مريــم أًمــا لنــا  ُأمُّ
غريغوريــوس  القديــس  يعلــق  جميًعــا: 
إلهنــا  المســيح  النزينــزي علــى اهتمــام 
بأمــه، مــن علــى الصليــب فيقــول فــي 

عندمــا  العــذراء  طلبــت  الجليــل  قانــا 
َقــاَل  معجــزة،  يصنــع  أن  الخمــر  نفــذ 
َلَهــا َيُســوُع: »َمــا ِلــي َوَلــِك َيــا اْمــَرأَةُ! َلــْم 
َتــْأِت َســاَعِتي َبْعــُد« )يــو4:2(: ]كمــا 
لــو أنــه يوّضــح إنــي قــادٌر علــى أن 
ــي مــن  أجــري المعجــزة، لكونهــا تأتين
اآلب )الــذي أنــا واحــد معــه فــي ذات 
ولكــن  أمــي.  مــن  وليــس  الجوهــر( 
لكمــال ناســوته الــذي أخــذه مــن جوهر 
أمــه، فهــو قابــل للمــوت، فعندمــا كان 
معلًقــا علــى الصليــب وقبيــل موتــه، 
أســند  التــي  بأمــه  واعتــرف  أعلــن 
أمرهــا إلــى التلميــذ الــذي كان يحبــه[ 
)رســالة39:10(،  وألنــه »َوِمــْن ِتْلــَك 
ــِه«  ِت ْلِميــُذ ِإَلــى َخاصَّ ــاَعِة َأَخَذَهــا التِّ السَّ
الســيدة  )يــو27:19(، أصبحــت 
الكلمــة  لنــا جميًعــا، ألن  أًمــا  العــذراء 
فــي  الصليــب  أعلــى  مــن  المتجســد 
الجلجثــة، أعطانــا أمــه أًمــا لنــا جميًعــا.

كيــف نصيــــــــــر أبنـــــــــــاء للعــذراء 
القديســة مريــم؟ 

1– يقــول الســيد المســيح: »أَلنَّ 
ِفــي  الَّــِذي  َأِبــي  َمِشــيَئَة  َيْصَنــُع  َمــْن 
ــي«  َوُأمِّ َوُأْخِتــي  َأِخــي  ُهــَو  ــَماَواِت  السَّ
تنكُّــًرا  ذلــك  يكــن  لــم  )مــت50:12(، 
فنحــن  لهــا.  توســيًعا  بــل  ألســرته 
مدعــوون لهــذه البنــوة بــأن نفعــل إرادة 
هللا فــي كل شــيء. وكمــا نصلــي فــي 
ُلبــش آدام علــى ثيؤطوكيــة يــوم اإلثنين 
]يــا جميــع العــذارى أحببــن الطهــارة، 
لكــي تصــرن بنــات للقديســة مريــم[، 
فحيــاة العــذراء نبــراس لحياتنــا نقتــدي 
بهــا فــي طهارتهــا وطاعتهــا وإيمانهــا، 
وهــي أيًضــا التــي كانــت تحفــظ جميــع 
ــرة بــه فــي قلبهــا«  هــذا الــكالم »ُمتفكِّ

 .)19:2 )لــو 
المســيح  ُيتصــور  أن  بــد  ال   –2
للعــذراء  المســيح  الســيد  بقــول  فينــا: 
»َيــا اْمــَرأَةُ ُهــَوَذا اْبُنــِك« )يــو26:19(، 
أصبحنــا جميًعــا أبنــاء لوالــدة اإللــه مــع 
أوريجينــوس:  العالَّمــة  يقــول  يوحنــا، 
نفســه،  كيوحنــا  يصيــر  أن  أراد  ]َمــن 
)أي  نفســه  المســيح  يأخــذ  أن  البــد 
ُيتصــور فيــه المســيح(، ألنــه لــم يكــن 
عنــد مريــم ســوى يســوع، فيســوع يقــول 
ولــم  اْبُنــِك«،  ُهــَوَذا  اْمــَرأَةُ  »َيــا  ألمــه: 
يقــل »هــا هــو أيًضــا ابنــك« .. فــكل 
بــل  بعــد،  يحيــا  ال  الكمــال  بلــغ  مــن 
)أوريجينــوس،  فيــه[،  المســيح  يحيــا 
تفســير إنجيــل يوحنــا23:1(. فــكل مــن 
يريــد أن يصيــر ابًنــا للعــذراء، البــد أن 

الكمــال. فــي طريــق  يســير 
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ِت ِل.” )حزقيال ١٦: ٨( رِصْ
َ
، ف يُِّد الرَّبُّ ُت َمَعِك ِف َعْهٍد، َيُقوُل السَّ

ْ
ِك، َوَدَخل

َ
ْفُت ل

َ
ْيِك َوَسرَتُْت َعْوَرتَِك، وََحل

َ
بََسْطُت َذيِْل َعل

َ
. ف ُبِّ ْيُتِك، َوإَِذا َزَمُنِك َزَمُن الْ

َ
“َفَمَرْرُت بِِك َوَرأ

الشـــهيد فهد بن ابراهيـــــــم الشـــهير 
بأبو العــــــــــــال، من شهـــــــــــــداء القــــــــــــرن 
العاشر الميــــــــــــالدي. وكــــــــــان يشغـــــل 
منصـــب »رئيس الدواويـــن« في عهد 
بأمـــر هللا )1021-969(،  الحاكـــم 
وهـــو يعـــادل منصب رئيس الـــوزراء، 
وهـــو نفـــــــــــس المنصـــب الـــذي تقلـــده 
فـــــــــــي القــــــــــــرن الــــ18 المعلـــم إبراهيـــم 
الجوهـــــــــري. والمصـــادر التـــي تحكي 
ســـيرته بعضها مصـــادر قبطية مثل: 
أنبـــا يوســـاب  المـــكارم، وتاريـــخ  أبـــو 
أســـقف فـــوه، وتاريـــخ البطاركـــة البـــن 
قبطــــــــــي  غيـــــــــــــر  وبعضهـــا  المقفـــع. 
كالمقريـــزي، والقالنســـي، ويحيـــى بـــن 
ســـعيد األنطاكـــي، وابـــن تغـــري بردي 

األتابكـــي، وغيرهـــم...
ومـــن المعـــروف أن الــــ25 ســـنه 
بأمـــر  »الحاكـــم  حكـــم خاللهـــا  التـــي 
هللا« عانـــى فيهـــا المصريون المتاعب 
وخاصـــة األقبـــاط، فيشـــير المقريـــزي 
إلـــى منعـــه أكل الجرجيـــر ألنها كانت 
ُمحّببـــه عنـــد الســـيدة عائشـــة، ومنـــع 
أكل الملوخيـــة ألنهـــا األكلـــة المفضلة 
عنـــد معاويـــة بـــن أبي ســـيفيان، ومنع 
خروج الســـيدات... ويشـــير ابن تغري 
بـــردي والمقريـــزي إلـــى هـــدم 30 ألـــف 
كنيســـة منهـــا القيامـــة! وفـــرض لبـــس 
صليـــب وزنه خمســـة أرطال على كل 
قبطـــي ومنها جـــاء مصطلح »عظمة 
فـــي  يوســـاب  أنبـــا  ويشـــير  زرقـــاء«. 
تاريخـــه إلـــى أنـــه قتـــل 18 ألـــف نفس 
منهـــم كثير من األقباط، ومنهم رئيس 

الدواويـــن فهـــد. وُيحَســـب لـــه أنـــه قبـــل 
موتـــه أصدر ســـجاًل بـــرّد وترميم كثير 
مـــن الكنائـــس وقد نشـــرنا نصـــه قباًل. 
بـــدأ فهـــد حياته ككاتـــب لبرجوان، 
وزيـــًرا،  ثـــم  للحاكـــم،  ســـكرتيًرا  ثـــم 
ويذكـــر ابن القالنســـي كيفيـــة تعيينه: 
»جلـــــــــــــس الحاكـــــــــــم وقــــــــــت العشاء، 
واســـتدعى )الكبــــــــــار( وقـــال لهـــم: إن 
هـــذا فهـــًدا كان أمـــس كاتـــب برجـــوان 
عبـــدي، وهو اليـــوم وزيري، فاســـمعوا 
إليـــه  أســـند  ثـــم  وأطيعـــوه...«.  لـــه 
وظـــل  )الـــوزارات(،  الدواويـــن  كل 
يعمـــل بأمانـــه خمـــس ســـنوات حتـــى 
استشـــهاده.. كان رحوًمـــا جـــدا علـــى 
الفقـــراء، وكان يمـــد يده إلى مالبســـه، 
والـــذي يخـــرج يعطيـــه للســـائل. ولمـــا 
الخليفـــة  أمـــر  بالمســـيح،  تمســـك 
بضـــرب عنقـــه وحرقه، فُضِربت عنقه 
يـــوم 19 برمودة 719ش )14 أبريل 
بالنـــار،  جســـده  وُأحـــِرق  1003م(، 
فأقامـــت النـــار ثالثـــة أيـــام عليـــه ولـــم 
اليمنـــى  يـــده  أن  والعجيـــب  يحتـــرق، 
التـــي كان يتصـــدق بهـــا لم تـــدُن منها 
النـــار البتـــة. ويذكـــر أبو المـــكارم أنه 
بنـــي كنيســـة مرقوريـــوس فـــوق مقبـــرة 
الجهـــة  فـــي  أســـفلها  وُدِفـــن  أســـرته 
القبليـــة، ولما ُدِفـــن فيها القديس األنبا 
رويـــس بعد أربعة قرون ُعِرفت باســـم 

كنيســـة األنبـــا رويـــس.

إنهــا الحــرب الرابعــة، تلــك الحــرب 
علــى  اآلن  الخيــر  عــدو  يشــنها  التــي 
أوالدنــا  لهــا  يتعــرض  حــرب  الكنيســة، 
وشــعبنا ونتائجها ســتؤثر على الكنيســة، 
علــى تماســكها ورســالتها، إنهــا حــرب 
المشــغولية وتزييــف الوعــي، فيهــا جعــل 
الشــيطان اإلنســان متمركــًزا حــول ذاتــه 
فــي أنانيــة بغيضــة، وتوّحــد الكثيــر مــن 
الشــباب مــع الميديــا وعاشــوا فــي عالــم 
افتراضــي، بــل ووقــع البعــض منهــم فــي 

اإلدمــان الرقمــي بصــورة مرعبــة.
وشــباب  أطفــال  بالفعــل  مســاكين 
اليوم إلنهم يتعرضون الســتنزاف وقتهم 
أيًضــا  ويتعرضــون  حياتهــم،  وبالتالــي 
لتزييــف وعيهــم. فحيــن يكــون متوســط 
جلــوس الفــرد أمــام السوشــيال ميديــا مــن 
6-8 ســاعات يومًيــا، فهــذا يعّرضهــم 
لســلب حياتهــم اإليمانيــة والكنســية بــل 
وإنســانيتهم. وأيًضا مســاكين الخدام في 
أيامنــا هــذه ألنهــم يتعرضــون لتحديــات 
واســتهالكية  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
أصعــب بكثيــر مــن ذي قبــل. فهــم لــم 
يعــد لديهــم الوقــت الكافــي للخدمــة أو 
لالمتــالء بالتعليــم الكنســي الدســم الــالزم 

لحياتهــم ولخدمتهــم.
والنتيجــة هــي تســرُّب البعـــــــــض مــن 
المخدوميـــــــــــــــــــن من الكنيســـــــة ومكوثهم 
علــى منصــات السوشــيال ميديــا يتلقــون 
واكتفــى  الكنســي.  التعليــم  مــن  الفتــات 
الكثيــرون بشــكلية العبــــــــــــــــــادة وســطحية 

التعليــم وبــردت محبــة الكثيريــن.
فمــا هــو الحـــــــــــــــــــل؟! أال يوجــد مــن 

يرمــم الثغــرة؟!! 
بالطبــع يوجــد حــل، فدائًمــا تتعــرض 
الكنيســة لحــروب وتخــرج منهــا منتصــرة 
نعمــة،  الممتلئيــن  الغيوريــن  بأوالدهــا 
فالكنيســة منــذ نشــأتها وهــي فــي حالــة 
حاربهــــــــــــــــا  لقــد  الشــيطان،  مــع  حــرب 
بحــروب عديــدة ليفتــح ثغــرات فــي ســور 

عالقتهــا بــاهلل. 
األولــى كانـــــــــــــت حــرب الــدم، وفيهــا 
ــاد فــي  ــان االضطهــــــــ أشعـــــــــل الشيطــــــــــــ
الكنيســة، ورّمــم أبنــــــــــاؤها الشــهداء هــذه 

الثغــرة بدمهــم الزكــي الطاهــر. 
وعندما فشل الشيطــــــــــان فـــــــــي هذه 
الحــرب أثــار الحـــــــــــــرب الثانيــــــــــــة وهــي 
حــرب البــدع والهرطقــات والتشــكيك فــي 
طبيعــة المســيح وغيرهــا مــن االنحرافــات 
متمثلــة  الكنيســة  ونجحــت  اإليمانيــة، 
فــي أبنائهــــــــــــــــــــــا أثناسيـــــــــــــــــوس وكيرلــس 
وديســقوروس فــي أن تغــوص فــي كلمــة 
هللا وتخـــــــــــــــــرج منــــــــــــه جـــــــــــــــــدًدا وعتقــاء 

ورممــوا الثغــرة.

بعدهــا شــن الشــيطان جولتــه الثالثــة 
بموجــة مــن التعاليـــــــــــــم الغريبــــــــــــــــة علــى 
كنيســتنا، مــع نــدرة المعلميــن الكنســيين، 
فرّمــم ابنهــا البــار حبيــب جرجــس الثغــرة 

بإعــداد 220 ألــف خــادم.
وهكــــــــــذا كــــــــــــــان الشيطـــــــــــان يشــن 
الحــروب، والكنيســة تنتصــر بأوالدهــا. 
أحبائـــــــــــي  يــا  اليــــــــــــوم  الكنيســة  ولكــن 
تواجــه أكبــر تحــدٍّ علــى مــّر تاريخهــا، 
التعليــم الســطحي أو  لــن يجــدي معــه 
األيــادي المرتخيــة أو العبــادة الشــكلية. 
ر أدواتهــا  ولذلــك ال بــد للكنيســة أن تطــوِّ
واستثمار كافـــــــــــــة إمكانيـــــــــــــــــــات أوالدها 

لتســتطيع مواجهــة هــذه التحديــات.
والحل يكمن في أمرين..

األول: العمـــــــق: وفيــه يتمتــع كل 
عضــو بعالقــة عميقــة وحيــة ومشــبعة 
مــع هللا، وهنـــــــــا أتذكــــــــــــــر موقــف ألحــد 
آبــاء الكنيســـــــــــــة، فقــد أرســل المســؤول 
عــن المؤتمــر بعــض خدامــه لُيحِضــروا 
مــن  يعقــوب(  تــادرس  )أبونــا  المتكلــم 
مــكان يبعــد عــن المؤتمــر ثلــث الســاعة، 
وفــي الســيارة ســأل الخــدام أبونــا أســئلة 
عــن سياســة الكنيســة، فــكان رد أبونــا: 
الفتــرة  هــذه  مشــغول  أحبائــي  يــا  »أنــا 
وتكلــم  اإلنجيــل  وفتــح  فيلبــي،  برســالة 
معهــم فــي الرســالة. وفــي نهايــة المؤتمــر 
تقييمهــم  عــن  خدامــه  المســؤول  ســأل 
للمؤتمــر، فكانــت اإلجابــة إن أفضــل مــا 
فــي المؤتمــر هــي الثلــث ســاعة التــي 
قضوهــا مــع أبونــا فــي الســيارة. هكــذا 
يكــون الحــال عندمــا يتواجــد أنــاس هللا 
فــي مــكان. فقــد كان تأثيــر الثلــث ســاعة 
أكثــر مــن تأثيــر أيــام المؤتمــر األربعــة.
ــي: أن يكــون كل  ــر الثانـــــــــ األمـــــ
عضــــــــو فـــــــــي الكنيســة عضــًوا َفعَّــااًل 
وليــس متلقًيــا فقــط، كل عضــو هــو 
حبيــب جرجــس جديــد يرمــم الثغــرة. اًذا 
فاألمــر يحتــاج أن ينتفــض الجميــع فــي 
غيــرة روحيــة إنجيليــة علــى كنيســة هللا، 
األب فــي أســرته، والخــادم فــي خدمتــه، 
والكاهــن فــي كنيســته. إنهــا ســاعة اآلن 
لنســتيقظ ونقــوم لنرّمــم الثغــرة. نكــرز فــي 
نعلــي  مناســب.  وغيــر  مناســب  وقــت 
صــوت اإلنجيــل فــي بيوتنــا، ونتكلم عنه 
مــع جيراننــا وأصدقائنــا المســيحيين فــي 
العمــل وفــي الشــارع وفــي كل مــكان، 

نعلــي صــوت اإلنجيــل أعلــى وأعلــى.
موا األيادي المســترخية، وشــّددوا  قوِّ
الركـــــــــــب المخّلعـــــــــــــة، وقــــــــّووا النفــوس 
الضعيفــة، وأجبــروا القلــــــــوب الكســيرة، 
وارفعــوا النفــوس المحبطـــــــــــــــة واليائســة، 
وانشــروا الرجــاء وبشــارة الفــرح، وفّرحــوا 

قلــب المســيح ورممــوا الثغــرة.






