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متابعة اخبارية: 
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

والباحثيـــن فـــي النصوص الكتابيـــة والنصوص 
اآلبائيـــة، ممـــا يضفـــي عمًقا واتســـاًعا فـــي الفهم 
واإلدراك والبحث والمعرفة. وقد ســـبق أن قام 
األب الراهـــب أندريـــاس المقـــاري بتقديـــم عـــدة 
دراســـات فـــي قواعـــد اللغـــة القبطيـــة وقامـــوس 
قبطـــي عربـــي مـــع تحليـــل كتـــاب االبصلموديـــة 
المقـــدس وكتـــاب الخوالجـــي المقـــدس باالضافة 

تحليـــل ألحـــان ومـــردات األعيـــاد واألصوام.

ثالًثا: دليل األديرة القبطية األرثوذكســـية 
العامـــرة فـــي مصـــر وخارجهـــا للرهبـــان – 
يوليـــو  فـــي  الدليــــــــل  هـــــــذا  صـــدر  الراهبـــات: 
2020م مـــن اللجنـــــــــــــــــة المجمعيــــــــــــة لإلعـــام 
والمعلومـــات بالمجمع المقدس للكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية، ومقّررهـــا نيافــــــــة األنبـــــــــــا أبرآم 
مطـــران الفيـــوم وتوابعهـــا، وتــــــــــــم الطبـــــــــــع فـــي 
مطبعة دير الشهيد العظيــم مار مينـــــا العجائبي 
بمريـــوط. وهـــذا الدليل من القطـــــــع الكبير ويقع 
بمئـــات  ومـــزود  فـــي 456 صفحـــة ومطبـــوع 

الملونة. الصـــور 

لقـــد نشـــأت الرهبنـــة علـــى أرض مصـــر في 
القرنيـــن الثانـــي والثالـــث الميادييـــن، وامتـــدت 
الحيـــاة الديريـــة إلى ســـائر بـــاد العالم بعد ذلك، 
الكنائـــس  فـــي  األديـــرة  آالف  تأسســـت  حيـــث 
المســـيحية التقليديـــة والرســـولية شـــرًقا وغرًبـــا. 
وُيعتبـــر المصـــري القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس 
هـــو أول راهـــب فـــي التاريخ المســـيحي، وبعده 
صارت آالف األديرة في مصر عبر التاريخ، 
وقـــد اندثـــر الكثيـــر منهـــا بفعل عوامـــل متعددة.

رهبانًيـــا  مرجًعـــا  يعتبـــــــــر  األديـــرة  ودليـــل 
القبطيـــة  األديــــــــــــرة  عـــن  مـــرة  ألول  يصـــدر 
أو  للرهبــــــــــان  ســـواء  كنســـًيا  بهـــا  المعتـــرف 
الراهبـــات فـــي مصـــر وفـــي خارج مصـــر. وقد 
صدر هذا الدليل حاوًيا تاريًخا موجًزا عن كل 
دير مع وصف معاصر عن كنائســـه ومنشـــآته 
وأهـــم الشـــخصيات التـــي تخرجت منه. وهذا ال 
يمنـــع أن هنـــاك بعـــض األديـــرة تحت التأســـيس 
داخـــل وخــــــــــــارج مصـــر وتنتظر االعتــــــــــــــراف 

الكنســـي بعـــد أن يكتمـــل وضعهـــا الرهبانـــي.

أحـــد  طـــه حســـين  الدكتـــور  األســـتاذ  يقـــول 
»مـــا  الحديـــث:  تاريخهـــا  فـــي  مصـــر  عظمـــاء 
نعـــرف شـــيًئا يحقـــق لإلنســـان تفكيـــره وتعبيـــره 
الجاحـــظ:  يقـــول  كمـــا  كالقـــراءة..«،  ومدنيتـــه 
»يذهـــب الحكيـــم وتبقـــى كتبـــه، ويذهـــب العقـــل 
ويبقى أثره«، ويعّبر الشـــاعر أحمد شـــوقي عن 
ل بالكتب الصحابا ∴ لم أجد  ذلـــك: »أنـــا من بدَّ
لـــي وفًيـــا إاّل الكتابـــا«.. ومن هـــذا المنطلق كان 
إصـــدار الكتب بصفة عامة، والكتب المرجعية 
بصفـــة خاصـــة، عمـــًا إنســـانًيا رفيًعـــا يصـــّب 
أمـــام  المفتـــوح  فـــي وعـــاء المعرفـــة اإلنســـانية 
كل األجيـــال التـــي تســـاهم فـــي بنـــاء الحضـــارة 
أعطـــى  الـــذي  الخالـــق  وتمجـــد هللا  اإلنســـانية، 
نعمـــة العقـــل بـــكل مواهبـــه وإمكانياتـــه الهائلـــة 
التـــي نعرفهـــا والتـــي لم نعرفها بعـــد في اإلبداع 
ر، بعيًدا عن  وفتـــح العقول والتواصـــل والتحضُّ

د واالنغـــاق والـــرؤى المحـــدودة. التشـــدُّ

ويســـّرني فـــي هـــذا المقــــــــــــال أن أضـــع أمـــام 
القارئ العزيــــــــــز ثـــــــــاث إصـــــــدارات مرجعية 
صـــــــــــــــدرت خــــــــــــال األشـــهر القليلـــة الماضية، 
ويقف وراء هذه االصـــــــــدارات هيئات مسئولة 
تشـــارك فـــي النهضـــة التعليميـــة الكنســـية بتقديـــم 
هـــذه »المراجـــع الثمينـــة« والتـــي قـــام الباحثـــون 
والدارسون، كلٌّ في تخّصصه، بإصدارها بعد 
سنوات من الجهد الشـــــاق في البحث والدراسة 
والقـــراءة والتدقيـــق العلمي وإألدبـــي، مصحوًبا 

بالصلـــوات والتضرعـــات والعـــرق والدموع.

أواًل: الكتــــــــاب المقــــــــــدس بالخلفيــــــات 
التوضيحيـــة: صـــدر عـــن دار الكتـــاب المقدس 
بمصر في يوليو 2021، حاوًيا النص العربي 
حســـب ترجمـــة فان دايـــك المعروفة والموجودة 
بيـــن أيدينـــا، وقـــد ُطِبـــع فـــي الصين، واســـتغرق 
إعـــداده أكثـــر مـــن عشـــرين عاًمـــا مـــن البحـــث 

والمراجعة. والتدقيـــق 

وهو يحــــــــــــوي بجـــــــــــوار النــــــــــص مجموعة 
مـــــــــــــــن الخلفيــــــــــــــــات االجتماعيــــــــــــــة والثقافيــــــــــة 
والتجاريـــــــــة والجغرافيــــــــــة والسياســـية والدينيـــة 
واللغوية والاهوتيـــــــــــــة والبيئيــــــــــــة والتعليميــــــــــة 

والتاريخيـــة وغيرهـــا.

وهذه الخلفيات ليســــــــت شـــرًحا وال تفسيًرا، 
ولكنهـــا وســـائل ُمِعينـــة علـــى فهم النص، ســـواء 

كان كلمة أو عبارة في سياقها التاريخي، حيث 
أزمنة كتابـــــــة األسفار المقدسة. وباإلضافة لما 
ســـبق توجد مجموعة من الملحقات التوضيحية 
والتي تهم الدارس والقارئ لألســـفار المقدســـة، 
مثـــل أهـــم نبـــوات العهـــد القديـــم التـــي تحققـــت 
فـــي حيـــاة المسيـــــــح، ومختصـــر تاريـــخ العهدين 
ومـــا بيـــن العهديـــــــن، وجداول القضـــاة والملوك 
واألنبياء الكبــــــــــار والصغـــــــــــار، وموضوعــــــات 
البشـــائر األربـــع، وأحـــــــــــداث أسبـــــــــــــوع اآلالم، 
وأهـــم أحـــداث ســـفر األعمـــال ورحـــات بولـــس 
الرســـول، مـــع خطـــة قراءة الكتـــاب المقدس في 
ســـنة، وُتختتم الماحـــق بمجموعة من الخرائط 
الملونـــة والتـــي توضـــح الكثيـــر مـــن األحـــداث 

الكتابيـــة والتاريخية.

ثانًيـــا: قامـــوس يوناني انجليـــزي عربي 
لكلمـــات الكتـــاب المقدس بعهديـــه والكلمات 
المســـتخدمة فـــي النصـــوص اآلبائيـــة، مـــن 
إعـــداد الراهـــب أندريـــاس المقـــاري، ويقـــع فـــي 
1055 صفحـــة مـــن القطع الكبيـــر، مطبوع في 
مطبعـــة ديـــر القديـــس األنبـــا مقـــار. وهـــو عمـــل 
موســـوعي ضخـــم بـــدأ إعداده منـــذ عام 1994، 
وهـــو ثاثـــي اللغـــات وموجود اللغـــة اإلنجليزية 
واللغـــة العربيـــة أمـــام الكلمـــات اليونانيـــة، إنمـــا 
يهــــــــــــدف إلى زيـــــــــادة وضـــوح المعنى وغزارة 

كل مفرداتـــه.

وُيعتبــــــــــر اصــــــــــــدار هـــــــــــذا القاموس إنجاًزا 
أكاديمًيا قيًما سوف يفيد كـــل الُقّراء والدارسين 

كتب مرجعية هامة
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الكنيسة اجلديدة يف سطور

تدشني كنيسة الرسولني بطرس وبولس بانلوبارية

+ في عام 199٧م قام نيافة األنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح، 
ونيافـــة األنبـــا تواضـــروس األســـقف العـــام )قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي( 

بزيـــارة للنوباريـــة وتقديـــم طلب لجهاز المدينة إلنشـــاء كنيســـة بها.

+ فـــي 21 فبرايـــر 200٣م تمـــت ســـيامة القـــس يوحنا عبـــد الماك كاهًنا 
لخدمـــة مدينة النوبارية.

+ فـــي٣ أغســـطس 2010م صـــدر قـــرار بتخصيـــص أرض لبناء كنيســـة 
بمدينـــة النوباريـــة، وفـــي  ٣ينايـــر 2011م تســـلمت مطرانيـــة البحيـــرة األرض 

مـــن جهـــاز مدينـــة النوبارية.

+ فـــي عـــام 201٣م تـــم صـــدور القـــرار الجمهـــوري رقـــم ٣45 لبنـــاء 

بالبنـــاء. الترخيـــص  تـــم صـــدور  أغســـطس 201٣م  وفـــي 25  الكنيســـة، 

+ في 5 ديســـمبر 201٣م تم وضع حجــــــــــــــر األســـــــــــــــــــاس بيد نيافــــــــــــــة 
األنبـــا باخوميوس.

+ اســـتغرق البنـــاء ثـــاث ســـنوات مـــن 2016م حتـــى 201٨م، ومـــن 
201٨م حتـــى يوليـــو 2021م تـــم اســـتكمال التشـــطيبات النهائيـــة للكنيســـة 

وتثبيـــت حامـــل األيقونـــات أمـــام الهيـــكل وأيقونـــات الكنيســـة.

+ فـــي 12 يوليـــو )عيـــد الرســـل( 2021م تم تدشـــين الكنيســـة بيد قداســـة 
البابا تواضروس الثاني ونيافة األنبا باخوميوس وثمانية من اآلباء األساقفة.

يـــوم  الثانـــي،  البابـــا تواضـــروس  دشـــن قداســـة 
الرســـولين  كنيســـة  2021م،  يوليـــو   12 االثنيـــن 
بطـــرس وبولـــس بمدينـــة النوبارية التابعة إليبارشـــية 
البحيـــرة ومطـــروح والخمس مـــدن الغربية، وذلك في 
مناســـبة عيـــد استشـــهاد الرســـولين بطـــرس وبولـــس 
ذاتـــه.  اليـــوم  القبطيـــة  الكنيســـة  بـــه  تحتفـــل  الـــذي 
وكنيســـة »الرســـولين« هـــي كنيســـة جديـــدة حاصلـــة 
علـــى ترخيـــص ببنائهـــا منـــذ عـــام 201٣م، وجرت 
عمليـــات البنـــاء والتشـــطيبات النهائيـــة بهـــا وانتهـــت 
الشـــهر الجـــاري قبيـــل تدشـــينها بيـــد قداســـة البابـــا 

وتســـعة مـــن أحبـــار الكنيســـة.
شـــارك فـــي صلـــوات التدشـــين نيافـــة األنبـــــــــــــــــا 

والمذابـــح األربعـــة التـــي تـــم تدشـــينها، هــــــــــــــي: 
مذبـــح علـــى اســـم الشـــهيد مار جرجـــس الرومانــــــــــي 
فـــي الكنيســـة التـــي تحمـــل اســـمه في الـــدور األول. 
كمـــا تـــم تدشـــين المعمودية بالكنيســـة ذاتهـــا. وثاثة 
مذابـــح بكنيســـة الرســـولين بطـــرس وبولـــس بالـــدور 
الثاني: المذبح الرئيس على اســـــم الرسولين بطرس 
وبولـــس، والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم القديـــس مار 
مرقـــس الرســـول، والمذبـــح القبلي على اســـم القديس 
يوحنـــا الحبيـــب. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة بعد 
انتهـــــــــاء صلوات التدشيــــــــــــن شــــــــرح فيها مراحــــــــــــــــل 

تدشـــين الكنيسة.

باخوميـــوس مطران اإليبارشـــية، وأصحـــاب النيافة: 
األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع 
المقدس، واألنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة، 
واألنبا دوماديوس أســـقف 6 أكتوبر، واألنبا إيســـاك 
األســـقف العـــام والمدبر الروحــــــــــــي لدير القديــــــــــــس 
مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القالـــي، واألنبا بافلي 
األســـقف العام لكنائس قطاع المنتزه باإلســـكندرية، 
واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق 
اإلسكندريـــــــــــة، واألنبـــــــــــــــا ساويـــــــرس أسقف ورئيس 
ديـــري القديـــس األنبا تومـــاس بالخطاطبة وســـوهاج 
والشـــهيد مـــار بقطـــر بالخطاطبـــة، واألنبـــا ثاؤفيلس 

أســـقف منفلوط.

إن الطبيب يداوي املريض بمراهمه، أما الرب يسوع بكلمة من فمه يشيف أمراض انلفوس. )األنبا شنودة رئيس املتوحدين(

تهنئة الكنيسة بذكرى ثورة 30 يونيو 
يقيننـــا فـــي دأب أجهـــزة الدولـــة المصريـــة علـــى تحســـين حيـــاة المواطـــن 
وتوفيـــر الكرامـــة اإلنســـانية والعيـــش الكريم لكل أبناء الوطن، اتســـاًقا مع 

مطالـــب الشـــعب الـــذي نـــادى بها فـــي ثورته. 

نصلـــي أن يحفـــظ هللا مصـــر شـــعًبا وقيـــادة، ويســـدد خطـــى أجهزتها 
الرشـــيدة فـــي طريـــق التقـــدم واالزدهار. 

األربعاء ٣0 يونيو 2021م-2٣ بؤونه 1٧٣٧ش

تهنئ الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية برئاسة قداسة البابا تواضروس 
الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيســـي والشـــعب المصري كافة، بمناســـبة 
الذكـــرى الثامنـــة لثـــورة ٣0 يونيـــو المجيـــدة، التـــي ثـــار فيهـــا المصريـــون 

لكرامتهـــم وهويتهـــم ضد حكم الظاميـــة واإلرهاب. 

وإذ نـــرى الرئيـــس السيســـي اليـــوم يتفقـــد المعـــدات المســـتخدمة فـــي 
المشـــروع القومـــي »حيـــاة كريمـــة« لتطوير قرى الريـــف المصري، يزداد 
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أمطر يا رب يلع قليب من براكتك، فينمو زرع الفضيلة يف قليب، وتعهده باملراحم يلخرج ثمر الرب بمرامحك. )مار أفرام الرسياىن(

رسامة اكهن كنيسة انلوبارية قمًصا

مداخلة تليفونية مع قداسة ابلابا عن ثورة 30 يونيو

منـــح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، القـــس يوحنـــا عبد الماك، كاهن كنيســـة الرســـولين بطـــرس وبولس بمدينة النوباريـــة رتبة القمصية، وذلك عقب تدشـــين 
الكنيســـة. وســـيم القمـــص الجديـــد كاهًنـــا يـــوم 21 فبرايـــر من عام 200٣م، لخدمة األســـر المســـيحية بمدينة النوبارية، التابعة إليبارشـــية البحيـــرة ومطروح والخمس 

مـــدن الغربيـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة باخوميـــوس، وللقمص يوحنا، ولآلباء مجمع كهنة إيبارشـــية البحيرة، وشـــعب مدينـــة النوبارية.

أجـــرى برنامج »يحدث في مصر« الذي يقدمه 
اإلعامـــي شـــريف عامـــر على قنـــاة mbc مصر، 
مســـاء يـــوم األربعـــاء ٣0 يونيـــو 2021م، مداخلـــة 
»عامـــر«  ووصـــف  البابـــا.  قداســـة  مـــع  تليفونيـــة 
قداســـة البابـــا فـــي مســـتهل تقديمه لقداســـته بأنه من 
أهـــم األصـــوات التـــي تواجـــدت فـــي اإلطـــار الـــذي 
شـــكل ثورة ٣0 يونيو، مشـــيًرا إلى أن »البابا« بكل 
تأكيـــد يرجـــع بذاكرته إلى تلك اللحظـــات التاريخية، 
وجاءت أســـئلة مقدم البرنامج لقداسة البابا كالتالي:
س: مـــا الـــذي يغلـــب علـــى ذهـــن البابـــا في 
هـــذه المناســـبة، هل الرجـــوع لذكريـــات ثورة 3٠ 
يونيـــو مـــن ٨ ســـنين أم توصيل رســـائل للناس؟

لكـــن  الذكريـــات  نعيـــش  طبًعـــا  البابـــا:  قداســـة 
بالتأكيـــد نعيـــش أيًضـــا النهضـــة واإلنجـــازات التـــي 
هـــي ثمـــار ثـــورة ٣0 يونيو التـــي كان هدفها الوحيد 
والواضـــح هـــو اســـترداد بلدنـــا، واآلن نعيـــش واقـــع 
عليهـــا  يطلـــق  كمـــا  الجديـــدة  الجمهوريـــة  تأســـيس 

ســـيادة الرئيـــس.
س: كيـــف تصـــف مـــا يحـــدث فـــي الدولـــة 

الجديـــدة؟ الجمهوريـــة  أو  الجديـــدة 
قداســـة البابـــا: مـــا يحـــدث اآلن، يحـــدث ليـــس 

الرئيـــس والـــوزراء المعنييـــن، وزيـــر الخارجية ووزير 
الـــري يتبعـــون سياســـة النفـــس الطويـــل علـــى كافـــة 
هـــذه  أن  وأثـــق  القضيـــة.  هـــذه  فـــي  المســـتويات 
السياســـة ســـتأتي بثمار. ورغم خطـــورة القضية، إال 
أننـــي أثـــق فـــي أنهـــا ســـُتَحل، بصـــورة أو بأخـــرى، 
بمـــا يرضـــي كل الشـــعوب، وهللا يحفـــظ مصر التي 
حباهـــا بالنيـــل، منـــذ آالف الســـنين، ويبارك شـــعبها 

وماءهـــا وأرضهـــا.

س: مـــا هـــي الذكريات الباقيـــة في ذهنك من 
الثورة؟ لحظات 

لحظـــات  هـــي  اللحظـــات  هـــذه  البابـــا:  قداســـة 
فارقـــة فـــي تاريخ الشـــعوب، وبالرغم مـــن إنها كانت 
لحظـــات نحـــاول فيهـــا التخلص ممن يســـرقون البلد 
بتاريخهـــا وحاضرهـــا، لكـــن مـــن أجمـــل ما فـــي تلك 
اللحظـــات هـــو مشـــاركة الجميـــع: رجـــال ونســـاء، 
كبـــار وصغـــار. وصورتهـــم البديعـــة وهـــم يحملـــون 
العلـــم، وإحســـاس الجميـــع وهـــم يهتفـــون للخروج من 
التـــي كادت أن تتملـــك، ولكـــن هللا نظـــر  الظلمـــة 
لقلـــوب المصرييـــن وأعطاهم هـــذه النعمة واالنفراجة 

والبدايـــة الجديـــدة لنجـــاح مصـــر وتقدمهـــا.

فـــي مجـــال واحـــد بـــل هـــو يشـــمل مصـــر كلهـــا، في 
مجـــاالت الصحـــة والصناعـــة واالقتصـــاد وغيرهـــا، 
كل المجـــاالت يتـــم فيهـــا التطـــور مًعـــا، وهـــذا ُيعتبر 

كبيًرا. إنجـــاًزا 
س: هـــل تحققـــت األهداف التـــي ألجلها خرج 

الناس فـــي 3٠ يونيو؟
قداســـة البابـــا: دائًما المتغيـــرات التي تحدث في 
حيـــاة الشـــعوب تحتـــاج إلـــى وقـــت لتأتـــي بالثمـــار، 
ومـــا تحقق خال الثماني ســـنوات، يعـــد إنجاًزا ألنه 
تحقـــق فـــي فترة قصيرة، الســـيما مـــع وجود تحديات 
شـــاملة مـــن الشـــرق ومـــن الغـــرب، ومـــن الشـــمال 
ومـــن الجنـــوب، فاألمـــر لـــم يقتصر علـــى التحديات 
الداخليـــة. لكـــن نشـــكر هللا، فهـــذه نعمتـــه، إذ أعطى 
المســـئولين وكل المخلصيـــن علـــى أرض مصـــر، 
أن  الشـــكل. وأتوقـــع  بهـــذا  لألمـــام  لنتقـــدم  حكمـــة، 
مصـــر خـــال ســـنوات قليلـــة ســـتكون حديـــث العالم 

كلهـــا بمـــا أنجزته.
س: هـــل موضـــوع ســـد النهضة يشـــغل البابا 

كما يشـــغل جميـــع المصريين؟
الموضـــوع  ألن  تأكيـــد،  بـــكل  البابـــا:  قداســـة 
الســـيد  أن  هللا  ونشـــكر  )الميـــاه(.  بالنيـــل،  يتعلـــق 
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 حالوة اخلريات األبدية. )مار أفرام الرسياىن(
ً
اذلي جياهد يف سبيل الروحيات يتذوق حسنا

تنمية املجتمع واتلدريب ونرش ثقافة العمل احلر
توقيع اتفاق تعاون بني الكنيسة القبطية األرثوذوكسية 

»أسقفية اخلدمات العامة واالجتماعية واملسكونية«، ووزارة القوى العاملة 

وقـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بابا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكرازة 
المرقســـية، يـــوم الخميـــس ٨ يوليـــو 2021م، األول مـــن أبيـــب 1٧٣٧ش، 
اتفاقْي تعاون بين كاًّ من الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية »أســـقفية الخدمات 
العامـــة واالجتماعيـــة والمســـكونية«، ووزارة القـــوي العاملـــة، بحضـــور معالـــي 
وزيـــر القـــوى العاملـــة م/ محمد ســـعفان، ونيافـــة األنبا يوليوس األســـقف العام 
لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيـــل وفـــم الخليـــج، وأســـقفية الخدمـــات العامـــة 

واالجتماعيـــة والمســـكونية.

يهـــدف اتفـــاق التعـــاون األول إلـــى نشـــر ثقافة العمـــل الحـــر، واالطاع 
علـــى األفـــكار الحديثـــة لريـــادة األعمـــال، مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة التدريـــب 
المهنـــي والتدريـــب التحويلـــي فـــي الحد مـــن البطالة ودعم االقتصـــاد الوطني. 

فـــي ذات الســـياق اتفـــق الطرفـــان علـــى تنفيـــذ برامج تدريبيـــة وورش عمل 
بقاعـــات ومراكـــز الطرفيـــن، لرفـــع مهـــارات مـــا ال يقـــل عـــن ٨00 شـــاب مـــن 
الجنســـين ســـنوًيا، إليجـــاد فـــرص عمـــل الئقـــة للعيـــش بكرامـــة. وذلـــك بعـــد 
إجـــراء االختبـــارات العمليـــة والنظريـــة، واعتماد وإصدار شـــهادات إتمام الدورة 
للمتدرِّبين، وكذلك إصدار شـــهادات قياس مســـتوى المهارة، وترخيص مزاولة 
الحـــرف لهـــم. ويتضمـــن االتفـــاق أيًضـــا تســـجيل مـــن ينطبـــق عليهـــم شـــروط 

العمالـــة غيـــر المنتظمـــة ضمن قاعدة بيانات وزارة القـــوى العاملة، والحصول 
علـــى كافـــة المزايـــا التـــي تقدمهـــا الـــوزارة لهم حســـب القواعد واللوائـــح المنّظمة 

لهذا الشـــأن.

كمـــا يشـــمل التعـــاون إقامـــة ملتقيـــات توظيف ومعـــارض وبرامـــج للتوجيه 
واإلرشـــاد الوظيفـــي لجميـــع فئـــات المجتمع، فـــي ظل اهتمام القيادة السياســـية 

بالشـــباب والمـــرأة وذوي اإلعاقة.

كمـــا تـــم توقيـــع اتفـــاق تعـــاون ثـــاٍن يهـــدف إلـــى تعزيـــز نشـــر ثقافـــة 
الســـامة والصحـــة المهنيـــة، وتنميـــة المهـــارات فـــي كافـــة المجـــاالت. وينّص 
االتفـــاق علـــى تضميـــن موضوعـــات الســـامة والصحـــة المهنيـــة فـــي محـــاور 
عمـــل أســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة. ويســـتهدف االتفـــاق رفع وعي 
مـــا يقـــرب مـــن ٨00 شـــخص ســـنوًيا مـــن خـــال النـــدوات والتدريبـــات وعقـــد 
مســـابقات ومؤتمـــرات وورش العمـــل وكرنفاالت، وغيرها من الوســـائل لتحقيق 

األهداف. تلـــك 

ُيعـــد هـــذا التعـــاون بيـــن الكنيســـة والقـــوى العاملـــة تعزيـــًزا للعمل المشـــترك 
لتنمية المجتمع ونشـــر ثقافة العمل الحر، ســـاعًيا إلى تحقيق أهداف التنمية 

.20٣0 المستدامة 

الكنيسة القبطية تنيع 
اكثويلكوس الكنيسة اهلندية األرثوذكسية

الكنيســـة القبطيـــة المصريـــة األرثوذكســـية ومجمعهـــا المقـــدس برئاســـة قداســـة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي، يودعـــون إلـــى الفـــردوس نفـــس قداســـة الكاثوليكـــوس باســـيليوس مـــار 
تومـــا باولـــوس الثانـــي كاثوليكـــوس الكنيســـة الهندية األرثوذكســـية، ذاكريـــن خدمته الجليلة 

واإلنســـانية المتســـعة التـــي شـــهدت للمســـيح فـــي الهند. 

نعزي أسرته وأبناءه وكنيسته وكل محبيه. 

االثنين 12 يوليو 2021م-5 أبيب 1٧٣٧ش.
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ايلوم اذلي ال جتلس فيه مع اهلل ال حتسبه من أيام حياتك. )ما إسحق الرسياين(

تطييب جسد القديس األنبا بيشوي

طّيب قداســـة البابا تواضروس الثاني، يوم الثاثاء 1٣ يوليو 2021م، جســـد القديس األنبا بيشـــوي في ديره بوادي النطرون بمشـــاركة 4 من اآلباء األســـاقفة 
رؤســـاء األديـــرة وعـــدد مـــن الرهبـــان ومجمـــع رهبـــان الديـــر. وشـــارك قداســـته مـــن أحبـــار الكنيســـة إلى جانـــب نيافة األنبـــا أغابيوس أســـقف ورئيس الديـــر، أصحاب 
النيافة: األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء الســـريان، واألنبا إيســـوذورس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء البرموس، واألنبا مينا أســـقف ورئيس دير 
الشـــهيد مار جرجس بالخطاطبة. ويأتي التطييب بمناســـبة عيد نياحة األنبا بيشـــوي الذي تحتفل به الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية يوم الخميس الموافق ٨ أبيب. 

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي االجتمـــاع األســـبوعي مســـاء يـــوم 
األربعـــاء ٣0 يونيـــو 2021م، وُبثَّـــت العظـــة مباشـــرًة عبر القنـــوات الفضائية 
المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعامـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة 
اإلنترنـــت، دون حضـــور شـــعبي. واســـتكمل قداســـته فـــي عظـــة اليـــوم عنـــوان 

»رســـالة فـــرح« وذلـــك مـــن خـــال رســـالة فيلبي.
كما عقد قداســـة البابا تواضروس الثاني االجتماع األســـبوعي مســـاء يوم 
األربعاء ٧ يوليو 2021م، من المقر البابوي بالقاهرة، وُبثَّت العظة مباشـــرًة 
دون حضـــور شـــعبي أيًضـــا، وكانـــت الرســـالة الثالثـــة مـــن رســـائل الفرح حول 

»معنـــى خدمة الكنيســـة« )تجدها منشـــورة هي هـــذا العدد صـ11(.
وقـــد أشـــار قداســـة قبـــل الدخـــول فـــي موضـــوع العظـــة إلـــى قضيـــة ســـد 
الدولـــة  تبذلهـــا أجهـــزة  التـــي  المتنوعـــة  النهضـــة، وأوضـــح قداســـته الجهـــود 
المصريـــة فيمـــا يخـــص هـــذا الملف، وأضاف أنه يصلي ألجـــل نجاح الجهود 
الدبلوماســـية المبذولـــة. تجنًبـــا لدخـــول منطقـــة القـــرن األفريقـــي فـــي نزاعـــات 
وحـــروب. وشـــّدد قداســـة البابـــا علـــى أن المفاوضـــات وطول البال لن يســـتمرا 
إلـــى األبـــد، فـــي ظـــل إصرار إثيوبيا علـــى أن يكون لها رأًيا منفـــرًدا بعيًدا عن 

دولتـــي المصـــب، مصـــر والســـودان.

مقابالت قداسة ابلابا
كما استقبل قداسته خالل األسبوعين الماضيين، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية باألنبا رويس بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

يوم الثالثاء 6 يوليو ٢٠٢1م
+ نيافـــة األنبـــا أبوللـــو أســـقف ســـيناء الجنوبية، 
حيـــث عـــرض علـــى قداســـته بعـــض أمـــور الخدمـــة 

الرعويـــة الخاصـــة باإليبارشـــية.
يوم األربعاء 7 يوليو ٢٠٢1م

مطـــران  تـــادرس  األنبـــا  النيافـــة:  صاحبـــي   +
الخيمـــة،  بورســـعيد، واألنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا 
لبحـــث ترتيبـــات إدارة قناة الكنيســـة القبطية الناطقة 
باللغـــة اإلنجليزيـــة والتـــي تبـــث برامجهـــا تحت اســـم 

.»CYC«
+ نيافة األنبا كاراس األســـقف العام إليبارشـــية 
المحلـــة الكبـــرى، حيـــث اطمأن قداســـته علـــى أمور 

الخدمـــة الرعويـــة بإيبارشـــية المحلة الكبرى.
+ نيافة األنبا أكســـيوس األســـقف العام لكنائس 
الزيتـــون،  قطـــاع عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة 
الـــذي عـــرض بعـــض الموضوعـــات التـــي تخـــص 

الخدمـــة بالقطـــاع الرعـــوي الـــذي يشـــرف عليـــه.

تســـلم منصبـــه ســـفيًرا لبـــاده فـــي مصـــر فـــي شـــهر 
ديســـمبر من العـــام الماضي.

يوم الجمعة ٩ يوليو ٢٠٢1م

عـــدة  مـــن  األســـر  مـــن  جديـــدة  مجموعـــة   +
قداســـته  لقـــاء  بطلـــب  قامـــوا  ممـــن  إيبارشـــيات 
القبطيـــة  للكنيســـة  الرســـمي  الموقـــع  طريـــق  عـــن 
األرثوذكســـية. وتحـــدث قداســـته معهـــم حديًثـــا أبوًيـــا 
وأجـــاب علـــى أســـئلتهم، مقدًمـــا لهم ضمـــن األجوبة 
لهـــم  لحياتهـــم. وصلـــى  النافعـــة  النصائـــح  بعـــض 

تذكاريـــة. صـــوًرا  قداســـته  مـــع  والتقطـــوا 

يوم السبت 1٠ يوليو ٢٠٢1م

+ المطران سامي فوزي شحاتة مطران الكنيسة 
األســـقفية بمصر ورئيس أســـاقفة إقليم اإلســـكندرية. 
جـــاء هـــذا اللقـــاء للتهنئـــة بتنصيـــب المطران ســـامي 
خلًفـــأ للمطـــران منيـــر حنـــا، فـــي ٨ يونيـــو الماضي، 
وقـــد أهـــدى قداســـة البابـــا المطـــران ســـامي فـــوزي 

أيقونـــة العائلـــة المقدســـة في ختـــام الزيارة.

+ الراهـــب القمـــص يوحنـــا األنطونـــي، كاهـــن 
مرقـــس  مـــار  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة 
بجمهوريـــة جورجيـــا، الـــذي قـــدم لقداســـته تقريًرا عن 

خدمـــة الكنيســـة القبطيـــة هنـــاك.

يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢1م

العـــام  األســـقف  مكســـيموس  األنبـــا  نيافـــة   +
لكنائـــس قطـــاع مدينـــة الســـام والحرفييـــن، حيـــث 
عـــرض علـــى قداســـته بعـــض األمـــور الرعويـــة مـــن 
بينهـــا موضـــوع إنشـــاء كنيســـة جديـــدة فـــي القطـــاع 

الرعـــوي الـــذي يشـــرف عليـــه.

مصـــر  ســـفير  الشـــناوي  محمـــد  الســـفير   +
الجديـــد فـــي دولـــة المجـــر، ويأتي هذا اللقـــاء بهدف 
التعارف قبل ســـفر الســـفير لتســـلم عمله في سفارتنا 

بالعاصمـــة المجريـــة بودابســـت.

+ Dr. Manuel Morales ســـفير جمهوريـــة 
الدومينيـــكان الجديـــد بالقاهـــرة، وتأتـــي زيارة الســـفير 
الدومينيكاني لقداســـة البابا، بغية التعارف، بعد أن 
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إذا جعلت تولكك ىلع اهلل فهو خيلصك من مجيع شدائدك. )األنبا باخوميوس(

قداسة ابلابا يستقبل متفويق مدرسة الكرمة

تعزية قداسة ابلابا يف شباب »انلارصية« ضحايا حرائق اغبات قربص

اســـتقبل قداســـة البابـــا يـــوم الســـبت 10 يوليـــو 
2021م، في المقر البابوي باألنبا رويس بالقاهرة، 
بعـــض الطـــاب المتفوقيـــن والموهوبين من مدرســـة 

الكرمـــة التـــي تتبـــع إيبارشـــية المعادي.
بـــدأ اللقـــاء بكلمـــة لنيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، قـــدم فيهـــا 
الشـــكر لقداســـة البابـــا الهتمامـــه بالتعليـــم وإنشـــاء 
المـــدارس الجديـــدة، وقـــدم فكرة عن إنشـــاء مدرســـة 
الكرمـــة وتطورهـــا منـــذ عام 2004م، ثم قام بعض 
باللغـــة  لقداســـته  ترحيـــب  كلمـــه  بإلقـــاء  الطـــاب 

وذكر مدير المدرسة خال اللقاء كيفية اختيار 
منهـــم  كل  تفـــوق  وجوانـــب  الموجوديـــن  الطـــاب 
والجوائـــز والميداليـــات التـــي حصلوا عليهـــا وتفوقهم 
علـــى مســـتوى اإلدارات التعليميـــة، كما عرض أحد 
الطـــاب فـــي المرحلـــة اإلعداديـــة اختراًعـــا صممـــه 
عبارة عن إنســـان آلي يســـتخدم للتعقيم ويتم التحكم 

بـــه عـــن طريق التليفـــون المحمـــول والصوت.
هدايـــا  البابـــا  قداســـة  قـــدم  اللقـــاء  نهايـــة  وفـــي 
تذكاريـــة لـــكل مـــن الطـــاب وهيئـــة التدريـــس وتـــم 

قداســـته. مـــع  لهـــم  تذكاريـــة  التقـــاط صـــور 

العربيـــة واإلنجليزيـــة.
ثـــم رّحـــب قداســـة البابـــا من خال كلمتـــه بنيافة 
األنبـــا دانيـــال وهيئـــة التدريـــس والطلبـــة الموجوديـــن 
 :3H وجـــاءت كلمتـــه أن كل إنســـان يحتـــوي علـــى
 Heart )2( .وتعنـــي نقـــاوة المعرفـــة Head )1(
وتعنـــي   Hand )باآلخريـــن. )٣ الشـــعور  وتعنـــي 
أهميـــة التنـــوع. وشـــرح قداســـته أهميـــة التناغـــم بيـــن 
هـــذه العناصـــر وأهميـــة كل واحـــد منهـــم، وشـــارك 
ومـــا  مســـتقبلهم  أحـــام  فـــي  الطلبـــة  البابـــا  قداســـة 

يتطلـــع إليـــه كل واحـــد منهـــم.

قـــدم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي التعزيـــة في أبنائه الشـــباب األربعة 
الذيـــن انتقلـــوا نتيجـــة إصابتهـــم في الحرائق التي اجتاحـــت المزارع في منطقة 
جبليـــة بمقاطعـــة الرنـــكا بقبـــرص، والذيـــن ينتمون إلـــى قريـــة الناصرية مركز 
بنـــي مـــزار محافظـــة المنيا. ونقل نيافة األنبا إســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن 
والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية بنـــي مـــزار تعزيـــات قداســـة البابا ألســـر الشـــباب 
األربعـــة المنتقليـــن، وذلـــك في عظة صلوات تجنيزهم، مشـــيًرا إلى أن قداســـة 
البابـــا كان يتابـــع إجـــراءات نقـــل الجثامين، كما نقل عن قداســـته كذلك شـــكره 
للرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، ورئيـــس قبرص الســـيد نيكوس أنستاســـيادس، 
ورئيـــس الـــوزراء الدكتـــور مصطفـــى مدبولـــي، ووزيـــر الخارجيـــة المصـــري 

الســـيد ســـامح شـــكري، كمـــا قـــدم الشـــكر لوزيـــرة الصحـــة الدكتـــورة هالـــة زايد، 
والســـفيرة نبيلـــة مكـــرم وزيـــرة الهجـــرة وشـــئون المصرييـــن بالخارج، لمـــا قدمته 
مـــن جهـــود بالمتابعـــة المســـتمرة منذ وقـــوع الحادث، وكذلك تســـهيل إجراءات 

عـــودة الجثامين.

وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــز الشـــباب األربعـــة: عزت ســـامة، وعيد نشـــأت، 
وصموئيـــل ميـــاد، وماجـــد يونـــان، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء ظهر يـــوم األحد 
الســـفير  الناصريـــة، مســـقط رأســـهم، بحضـــور  بقريـــة  يوليـــو 2021م،   11
القبرصـــي بمصـــر الســـيد هومـــر مافروماتيـــس، ومحافظ المنيا اللواء أوســـامة 

القاضـــي. خالـــص تعازينـــا ألســـر المنتقليـــن جـــراء الحادث.

الكنيسة القبطية األرثوذكسية تنيع السيدة جيهان السادات
تنعـــي الكنيســـة المصريـــة القبطيـــة األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، الســـيدة الفاضلة د. جيهـــان الســـادات قرينة الرئيس 
األســـبق أنـــور الســـادات، التـــي وافتهـــا المنيـــة صبـــاح اليـــوم بعـــد صـــراع مـــع المـــرض. نذكـــر للراحلـــة كونها مـــن أهم رائـــدات العمـــل االجتماعي، 

والتدريـــس الجامعـــي فـــي مصـــر والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ورعايتهـــا لملفـــات هامـــة مثل تنظيم األســـرة. 
رحم هللا الفقيدة ومنح أهلها الصبر والعزاء. 

الجمعة 9 يوليو 2021م-2 أبيب 1٧٣٧ش. 
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إيبارشية سمالوط وطحا األعمدة

قـــام نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط، يـــوم الســـبت ٣ يوليـــو 
2021م، فـــي كاتدرائيـــة مخلـــص العالم بســـمالوط، بســـيامة تســـعة شمامســـة 
دياكونييـــن كهنـــة، وهـــم: )1( الدياكـــون حنـــا منيـــر باســـم القـــس روفائيـــل، 
أنســـيموس، )٣( والدياكـــون  القـــس  باســـم  )2( والدياكـــون ميـــاد رزق هللا 
مينـــا شـــكري باســـم القـــس مينـــا، )4( والدياكـــون يونـــان منيـــر باســـم القـــس 
مـــكاري، )5( والدياكـــون بيشـــوي وجيـــه باســـم القس زوســـيما، )6( والدياكون 
إبراهيـــم القـــس بـــوال باســـم القـــس إبراهيـــم، )٧( والدياكون مايكل بشـــرى باســـم 
القـــس بيمـــن، )٨( والدياكـــون بيشـــوي جميـــل باســـم القـــس إياريـــون، )9( 
والدياكـــون إكليريكـــي رامـــز زكريـــا باســـم القـــس يوحنـــا. خالص تهانينـــا لنيافة 
األنبـــا بفنوتيـــوس، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلداري

قـــام نيافـــة األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، يوم األحـــد 4 يوليـــو 2021م، 
بكاتدرائية رئيس المائكة ميخائيل بأســـيوط، بســـيامة: )1( الشـــماس مايكل 
وهبـــة كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديســـة أناســـيمون بحي الوليدية بأســـيوط، باســـم 
القس باســـيليوس. )2( الشـــماس ســـعيد صبحي كاهًنا على كنيســـة الشـــهيد 

أباديـــر وأختـــه إيرينـــي بمدينـــة أســـيوط باســـم القـــس نوفير. أقيمـــت الصلوات 
التـــي شـــارك فيهـــا عدد من اآلباء الكهنـــة، في ظل تطبيق إجراءات احترازية 
دقيقـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا يوأنـــس، والكاهنين الجديديـــن، ولمجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية شبني القناطر

صلى نيافة األنبا بطرس أســـقف إيبارشـــية شبين القناطر القداس اإللهي 
يوم الخميس األول من يوليو 2021م، في كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد 
مار مينا بالمرج الشـــرقية، وعقب صاة الصلح رســـم نيافته أربعة من كهنة 
اإليبارشـــية قمامصـــة، هـــم: )1( القمـــص كيرلـــس عبد الســـيد، )2( والقمص 
فيلوباتير مراد كاهنا الكنيســـة ذاتها، وكذلك )٣( القمص شـــنوده عبد الســـيد 
كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس والقديس األنبا بيشـــوي بالمرج الشـــرقية، 
)4( والقمـــص رويـــس أرســـانيوس كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس 
يوســـف النجـــار بالمـــرج الغربية. خالص تهانينا لنيافـــة األنبا بطرس، واآلباء 
القمامصة الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية شمال اجلزية

قـــام نيافـــة األنبـــا يوحنـــا أســـقف إيبارشـــية شـــمال الجيـــزة، يـــوم الثاثاء 6 
يوليـــو 2021م، بكنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل بالمهندســـين، برســـامة 
القـــس صموئيـــل عزمـــي كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا بإمبابـــة قمًصـــا، 
وكذلـــك ســـيامة الشـــماس مجـــدي عبـــد الملـــك في درجـــة دياكـــون للخدمة في 

ال يظن أحد أن اإلرادة ذاتها تقدر أن تصنع أي أمر صالح بغري نعمة اهلل. )القديس أغسطينوس(

االحتفال بذكرى األربعني ملثلث الرمحات نيافة األنبا سلوانس 
أقيـــم صبـــاح يـــوم الســـبت ٣ يوليـــو 2021م، في دير القديس األنبا باخوميوس )الشـــايب( باألقصر، قداس ذكرى 
األربعيـــن لمثلـــث الرحمـــات المتنيـــح األنبـــا ســـلوانس أســـقف ورئيـــس الديـــر. وتولـــى خدمـــة القـــداس نيافـــة األنبا بســـادة 
مطـــران إخميـــم وســـاقلته، وشـــاركه أصحـــاب النيافـــة: األنبا بيمن أســـقف قوص ونقاده، واألنبا يوســـاب األســـقف العام 
لألقصـــر، واألنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام إلســـنا وأرمنـــت، واألنبـــا إياريـــون أســـقف البحـــر األحمـــر. ووفـــود عـــن أديرة 
القديـــس األنبـــا بيشـــوي والســـريان بـــوادي النطـــرون، والمحرق بأســـيوط، والرزيقات والفاخوري باألقصـــر، وممثلون عن 
إيبارشـــيات أســـوان، دشـــنا، طمـــا، البحـــر األحمـــر، إلـــى جانـــب مجمـــع اآلبـــاء رهبان الديـــر. كما حضـــر للتعزية نيافة 

األنبـــا عمانوئيـــل مطـــران األقصـــر وطيبـــة لألقبـــاط الكاثوليـــك وبرفقته عدد مـــن الكهنة.

كان نيافـــة األنبـــا ســـلوانس قـــد رقـــد فـــي الـــرب، يوم 25 مايو الماضي، عن عمر تجـــاوز ٧5 عاًما، بعد أن قضى 
في الحياة الرهبانية أكثر من 4٣ ســـنة منها 22 ســـنة أســـقًفا.
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كنيســـة القديس مار مرقس الرســـول بجزيرة الوراق، والشـــماس بشـــرى شحاتة 
فـــي درجـــة دياكـــون للخدمـــة فـــي كنيســـة القديس مـــار مرقس الرســـول بجزيرة 
الـــوراق وكنيســـة القديـــس مـــار مرقس الرســـول بإمبابة. خالـــص تهانينا لنيافة 
األنبـــا يوحنـــا، والقمـــص صموئيل عزمي، ودياكون مجدي ودياكون بشـــرى، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

نيافة األنبا بموا يفتتح 
بيت خلوة للبنات بالسويس

افتتح نيافة األنبا بموا أســـقف الســـويس، يوم الســـبت 10 يوليو 2021م، 
ميخائيـــل  المائكـــة  رئيـــس  بكنيســـة  البنـــات  لخلـــوة  دميانـــة  القديســـة  بيـــت 
بالســـويس، وذلـــك عقـــب انتهـــاء القـــداس اإللهـــي الـــذي صـــاه نيافتـــه فـــي 

الكنيســـة ذاتهـــا.

حفل ختريج ادلفعة اخلامسة من مدرسة 
القديس يوسف انلجار للمشورة باإلسكندرية

احتفلـــت مدرســـة القديـــس يوســـف النجـــار للمشـــورة و اإلرشـــاد الكنســـي 
التابعـــة لمركـــز الكلمـــة الثقافـــي القبطي فى كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس 
يوليـــو   6 الثاثـــاء  يـــوم  مســـاء  باإلســـكندرية،  بجناكليـــس  الحبيـــب  يوحنـــا 
2021م، بتخريج الدفعة الخامســـة لدبلومة المشـــورة المشـــتركة بين الكنيســـة 
المرقســـية باإلســـكندرية وكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس يوحنـــا الحبيـــب 
بجناكليس، بحضور نيافة األنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق 
اإلســـكندرية، والقمـــص أبـــرآم إميل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، والقمص 
مرقـــس جبـــرة، والقس لوقا عبد المســـيح، مســـئولي المشـــورة بالمركز، ولفيف 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة. تـــم خـــال الحفـــل تخريـــج 65 مشـــيًرا ما بين آبـــاء كهنة 
وعلمانييـــن، ليصبـــح إجمالـــي عـــدد خريجـــي المركـــز ٣6 أب كاهـــن و206 
مـــن المشـــيرين علـــى مدار العشـــر ســـنوات الماضيـــة منذ افتتاحـــه. تم خال 
الحفل مناقشـــة مشـــاريع التخرج التي قام بتقديمها الدارســـون والتي تضمنت 

عـــدًدا مـــن األفـــكار المتميزة.

نيافة األنبا فام يفتتح معهد 
للكتاب املقدس بإيبارشية رشق املنيا

افتتح نيافة األنبا فام أسقف شرق المنيا، يوم الجمعة 2 يوليو 2021م، 
معهد القديس أباهور لدراسة الكتاب المقدس، والذي سيقبل للدراسة به أبناء 
اإليبارشـــية مـــن المرحلـــة الثانويـــة. كمـــا كرَّم نيافتـــه أوائل الشـــهادة اإلعدادية 
علـــى مســـتوى اإليبارشـــية، وذلـــك في الحفل الذي أقيـــم لهذا الغرض في بيت 

القديس األنبا بوال للمؤتمرات بنزلة عبيد، التابع لإليبارشـــية.

الراهب القس يوحنا املقاري
رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة يوم الســـبت ٣ يوليو 2021م، الراهب 
القـــس يوحنـــا المقـــاري، عـــن عمـــر تجـــاوز 90 ســـنة، بعـــد حيـــاة رهبانيـــة 
حافلـــة امتـــدت لحوالـــي 55 ســـنة. ُوِلد األب المتنيـــح يوم 12 مايو 19٣1م، 
وحمـــل اســـم رؤوف جرجـــس. وتخـــرج في كلية الصيدلـــة بجامعة القاهرة عام 
1951م. خـــدم فـــي كنيســـة القديـــس األنبـــا انطونيـــوس بشـــبرا، وأســـس أثنـــاء 
خدمتـــه مجلـــة مرقـــس لألطفـــال فـــي بدايـــة الســـتينيات مـــن القـــرن الماضـــي، 
والتـــي تحولـــت فيمـــا بعد لمجلة مرقس للشـــباب والخدام، واســـتمر في إدارتها 
الرعيـــل األول  مـــن  ينايـــر 196٧م، وكان  يـــوم ٧  نياحتـــه. ترّهـــب  حتـــى 
الـــذي بـــدأ فـــي تعميـــر ديـــر القديـــس أنبـــا مقـــار ببريـــة شـــيهيت بتكليـــف مـــن 
ـــا يوم عيد  القديس البابا كيرلس الســـادس، وذلك في مايو 1969م. ســـيم ِقسَّ
المـــاك ميخائيـــل 19 يونيـــو 19٧2م. خـــدم داخل الدير في خدمة المضيفة 
واســـتقبال الراغبين في الرهبنة وإرشـــاد المبتدئين والرهبان الجدد، إلى جانب 
إدارتـــه لمجلـــة مرقـــس. وُأقيمـــت صـــاة تجنيزه في الخامســـة من مســـاء اليوم 
ذاته بديره، وأرســـل قداســـة البابا رســـالة تعزية لمجمع الدير، هذا نصها:

»تعزيتـــي القلبيـــة فـــي رحيـــل هـــذا األب الراهـــب الوقـــور، متذكـــًرا رهبنتـــه 
وجهـــاده وخدمتـــه الديريـــة والكنســـية. المســـيح يحفـــظ آبـــاء هذا الديـــر العامر 
ويحفـــظ نعمتـــه فـــي حياتكـــم، ودوًما فـــي رعايتـــه وحنانه. على رجـــاء القيامة 
نودعه طالبين صلواته من أجلنا حتى نكمل أيام غربتنا بســـام واســـتعداد«.

خالـــص تعازينـــا لمجمـــع آباء رهبـــان دير القديس أنبا مقـــار الكبير ببرية 
شـــيهيت، فـــي نياحـــة األب المبارك الراهب يوحنا المقـــاري، ولكل محبيه

القس إغناطيوس فرج اهلل 
من إيبارشية شبرا الخيمة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم االثنيـــن 5 يوليـــو 2021م، القـــس إغناطيوس فرج 
هللا، كاهـــن كنيســـة الشـــهيدين مـــار مينـــا وأبـــي ســـيفين فـــي منطـــي، التابعـــة 
إليبارشـــية شـــبرا الخيمة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر تجاوز 
41 ســـنة قضـــى منهـــا أقـــل مـــن ٣ ســـنوات فـــي خدمـــة الكهنـــوت. ُوِلد األب 
المتنيـــح يـــوم 1٧ مايـــو 19٨0م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 6 أكتوبـــر 201٨م. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا مرقس مطران إيبارشـــية شـــبرا الخيمة، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.
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الســجن ألهــل  فــي  وهــو  يكتــب  الرســــــــول  بولــس 
فيلبــي، ويضــع لنــا إطــاًرا عاًمــا عــن »مــا معنــى خدمــة 
الكنيســة؟«... برغــم وجــوده فــي الســجن ولكنــه مشــغول 
بالخدمة، وخدمة بولس الرســول ُيقّدمها بالشــرح ويفيدنا 
بهــا اليــوم كأنــه يضــع منهًجــا أو إطــار عمــل.. يقــول: 
»َفــِإْن َكاَن َوْعــٌظ َمــا ِفــي اْلَمِســيِح« هــذا أمــر، وهنــاك 
واألمــر  ِلْلَمَحبَّــِة«،  َمــا  َتْســِلَيٌة  َكاَنــْت  »ِإْن  آخــر  أمــر 
واألمــر  وِح«،  الــرُّ ِفــي  َمــا  َشــِرَكٌة  َكاَنــْت  »ِإْن  الثالــث 

الرابــع »ِإْن َكاَنــْت َأْحَشــاٌء َوَرْأَفــٌة«... 
أي خدمــة كنســية ُتقّدمهــا الكنيســة يجــب أن تكــون 
خدمــة متكاملــة، والقديــس بولــس الرســول وهــو يكلمنــا 
والخدمــة  المتكاملــة،  الخدمــة  شــكل  لنــا  يقــدم  اآلن 
اإلنســان  ألن  اإلنســان،  ُتشــبع  التــي  هــي  المتكاملــة 
فيــه عقــل ونفــس وروح وجســد. هــذه الخطــوط األربعــة 

الكنســية؟  الخدمــة  والعريضــة كيــف تشــبعها 
َكاَن  »َفــِإْن  العقــل:  مســتوى  علــى  أواًل 
َوْعــٌظ َمــا ِفــي اْلَمِســيِح« إن أي عظــة أو تعليــم، 
م فــي الكنيســة يكــون هدفهــا المســيح، وتتكلــم عــن  ُيقــدَّ
كلمــة  المســيح.  الســيد  أعمــال  فــي  وتتأمــل  المســيح، 
عــن  تماًمــا  تختلــف   )sermon( باإلنجليزيــة  عظــة 
كلمــة محاضــرة، والفــرق هــو أن كلمــة محاضــرة معناهــا 
تعليــم فــي أي مجــال مــن مجــاالت العلــم بــأي شــكل 
وبــأي صــورة، وهــذا مــا نجــده فــي الكليــات والمعاهــد 
وفصــول الدراســة )lecture(، ولكــن كلمــة عظــة أو 
ــن، أّولهمــا أن  وعــظ أو موعظــة ال بــد أن تتميــز بأمرْي
تتكلــم عــن المســيح، وثانيهمــا أن تحــّث وتحّفــز اإلنســان 
علــى التوبــة، فــإن اجتمــع هــذان األمــران تكــون الكلمــة 
فــي  اإلنســان  يكــون  لكــي  م  ُتقــدَّ هــي موعظــة وعظــة 
حياتــه وعاقتــه مــع المســيح أفضــل، كمــا تكــون خطــوة 
مــن خطــوات التوبــة، وهــذا مــا نســميه الخدمــة التعليميــة 
التــي تخاطــب عقــل اإلنســان وتخاطــب فكــره ورؤيتــه 

للحيــاة وهــذا ركــن.. 
َكاَنــْت  »ِإْن  النفــس:  ثانًيــا علــى مســتوى 
َتْســِلَيٌة َمــا ِلْلَمَحبَّــِة« »تســلية« كلمــة يونانيــة فــي 
األصــل تعنــي عمليــة التعزيــة، أو الكلمــة التــي ُتريحــك 
االفتقــاد  عمليــة  تعنــي  كمــا  عليــك.  وتربــت  وتشــبعك 
والمســاندة ألي إنســان، مثــل مجاملــة اآلخــر فــي فــرح 
أو فــي حــزن )المســاندة(. لكــن أيًضــا كلمــة تســلية تعنــي 
األنشــطة أو الترفيــه، مثــل المســرح فــي الكنيســة، أو 
نشــاط الكــورال، أو حفــات مرتبطــة بمناســبة معّينــة.. 
الرســول  بولــس  ُيســّميها  وغيرهــا  األنشــطة  هــذه  كل 
»َتْســِلَيٌة«. وكلمة تســلية هنا أن يكون هدف أي نشــاط 
يــؤّدي إلــى المزيــد مــن المحبــة، وأن يخــرج المشــاركون 
والمشــاهدون أكثــر محبــة، شــاعرين بالراحــة والســعادة 

والفــرح لقضــاء وقــت جيــد.. 
َكاَنــْت  »ِإْن  الــروح:  مســتوى  علــى  ثالًثــا 
وِح« وهنــا الشــركة الروحيــة أو  َشــِرَكٌة َمــا ِفــي الــرُّ
مــا ُنســّميه »العبــادة«. عندمــا أقــف فــي القــداس، وعنــد 
حضــور التســبحة، وفــي اجتمــاع الصــاة، واجتماعــات 

ــْيًئا  ــَن َش للمســيح ونفــس واحــدة فــي الكنيســة. »ُمْفَتِكِري
َواِحــًدا«: بمعنــى لكــم رؤيــة واحــدة وهــو الهــدف الواحــد 

هــو الملكــوت، عينــك علــى الســماء... 
ثــم يحذرنــا القديــس بولــس: »اَل َشــْيًئا ِبَتَحــزٍُّب َأْو 
ِبُعْجــٍب )أي يتعاجــب الشــخص بنفســه(، َبــْل ِبَتَواُضــٍع، 
َحاِســِبيَن َبْعُضُكــُم اْلَبْعــَض َأْفَضــَل ِمــْن َأْنُفِســِهْم«، وكأن 
بولــس الرســول يضــع يــده علــى الــداء الخطيــر الــذي 
يــده  الطبيــب  يضــع  كمــا  الكبريــاء«،  »داء  نســميه 
علــى موضــع التعــب فيكتشــفه، ويقــول بولــس الرســول 
اَل  َأْنُفِســِهْم.  ِمــْن  َأْفَضــَل  اْلَبْعــَض  َبْعُضُكــُم  »َحاِســِبيَن 
َتْنُظــُروا ُكلُّ َواِحــٍد ِإَلــى َمــا ُهــَو ِلَنْفِســِه، َبــْل ُكلُّ َواِحــٍد ِإَلــى 
َمــا ُهــَو آلَخِريــَن«، وهــذا هــو تعليــم اإلنجيــل أن ال تنظــر 
إلــى نفســك وإلــى األنانيــة أو الفرديــة والذاتيــة والمصالــح 
الشخصية. هنا يضع أمامنا مفهوًما الجميًا أن نحذر 
مــن الكبريــاء والتحــزُّب والتباهــي، ألن التحــزب يقســم 
الكنيســة ويضّيــع الفــرح، وحتــى فــي أي مجتمــع تظهــر 
فيــه انقســامات يضيــع منــه الفــرح، فــا تنظــر لنفســك 
أنــك أفضــل مــن اآلخريــن وتفهــم أفضــل منهــم وتعــرف 
أكثــر وعقلــك هــو األفضــل بيــن اآلخريــن. انتبــه أيهــا 
ــْل ِبَتَواُضــٍع، َحاِســِبيَن  الحبيــب ألن الكتــاب يوصينــا »َب
َبْعُضُكــُم اْلَبْعــَض َأْفَضــَل ِمــْن َأْنُفِســِهْم«، أي أن أحســب 
اآلخــر أفضــل مــن نفســي، وهــذه هــي الصــورة الحلــوة. 
ومــن أجــل أن يؤكدهــا قــّدم لنــا بولــس الرســول فــي 
هــذا الجــزء نموذًجــا لشــخص ربنــا يســوع المســيح، وُيقــّدم 
هــذا النمــوذج فــي صفــات متتاليــة ومــاذا فعــل الســيد 
المســيح لنفعــل مثلــه، »َفْلَيُكــْن ِفيُكــْم هــَذا اْلِفْكــُر الَّــِذي 
ِفــي ُصــوَرِة  َأْيًضــا: الَّــِذي ِإْذ َكاَن  ِفــي اْلَمِســيِح َيُســوَع 
لِكنَّــُه  هلِل.  ُمَعــاِداًل  َيُكــوَن  َأْن  ُخْلَســًة  َيْحِســْب  َلــْم  هللِا، 
)1( َأْخَلــى َنْفَســُه، )2( آِخــًذا ُصــوَرَة َعْبــٍد، )٣( َصاِئــًرا 
ِفــي ِشــْبِه النَّــاِس. )4( َوِإْذ ُوِجــَد ِفــي اْلَهْيَئــِة َكِإْنَســاٍن، 
)5( َوَضــَع َنْفَســُه )6( َوَأَطــاَع َحتَّــى اْلَمــْوَت )٧( َمــْوَت 
ِليــِب«، فيضعهــا لنــا فــي درجــات وُتســّمى درجــات  الصَّ
اإلخــاء الســبع )درجــات التواضــع(. وقــد قــّدم عمــل 
مــن  هــذا  المســيح صنــع  أن  ليبّيــن  المســيح كمراحــل 
أجلــك أنــت، فمــاذا تفعــل؟ هــل ســتعيش فــي الكبريــاء 

والتحــزب واالنقســام؟ هــل ســترى نفســك عظيًمــا؟ 
المجــد،  صــورة  لنــا  يشــرح  أن  ويريــد  ُيكمــل،  ثــم 
فالمســيح نــزل مــن الســموات وتجســد »مــن أجلنــا نحــن 
البشــر، ومــن أجــل خاصنــا« )كمــا نقــول فــي قانــون 
اإليمــان(، »ِلذِلــَك َرفََّعــُه هللُا َأْيًضــا، َوأَْعَطــاُه اْســًما َفــْوَق 
ــْن  ِممَّ ُرْكَبــٍة  ُكلُّ  َيُســوَع  ِباْســِم  َتْجثُــَو  ِلَكــْي  اْســٍم.  ُكلِّ 
ــَماِء َوَمــْن َعَلــى اأَلْرِض َوَمــْن َتْحــَت اأَلْرِض،  ِفــي السَّ
َوَيْعَتِرَف ُكلُّ ِلَساٍن َأنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو َربٌّ ِلَمْجِد هللِا 
اآلِب«.. توجــد درجــات اإلخــاء الســّلم النــازل، وتوجــد 
درجــات المجــد الســّلم الصاعــد، »َرفََّعــُه هللُا« وتعنــي 
عــاد إلــى مجــده ومكانتــه الرفيعــة وجلــس عــن يميــن 
أبيــه، »َوَأْعَطــاُه اْســًما َفــْوَق ُكلِّ اْســٍم« ألن المســيح 
هــو المخلــص الفــادي الــذي جــاء مــن أجــل خــاص 
جنــس البشــر وصــار لــه اســم وهــذا االســم فــي مكانــة 
رفيعــة، »ِلَكــْي َتْجُثــَو ِباْســِم َيُســوَع ُكلُّ ُرْكَبــٍة...«، مــن 
خــال ربنــا يســوع المســيح تعلمنــا عبــادة الســجود باســم 
ربنــا يســوع المســيح، وهــذه هــي درجــات الســّلم الصاعــد 

إلــى الســماء. 
الصــورة  هــذه  فــي  نكــون  أن  مســيحنا  يعطينــا 
بالفكــر الخاضــع والمتضــع والمفــرح لشــخص ربنــا 
يســوع المســيح، لــه كل مجــد وكرامــة مــن اآلن وإلــى 
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الخدمــة الروحيــة كلهــا.. الــروح تريــد أن تنتعــش، ففــي 
كل مراحــل القــداس بصلــوات الكاهــن والصلــوات التــي 
باأللحــان  الشــعب  فيهــا  ويشــارك  الشــماس  بهــا  يــرّد 
هللا  »ســبحوا  نقــول:  القــداس  آخــر  وفــي  والقــراءات، 
القديســين  فــي زمــرة  فقــد صرنــا  فــي جميــع قديســيه« 
كأننــا فــي الســماء وهكــذا... خدمتــك التعبديــة، العبــادة 
ســواء الفرديــة فــي البيــت، أو الجماعيــة فــي الكنيســة، 
يخــرج منهــا اإلنســان بروحــه شــبعى وفرحـــــــــة ويشــعر 

الســمائية..  بالمشــاركة 
َكاَنــْت  »ِإْن  الجســد:  علــى مســتوى  رابًعــا 
َأْحَشــاٌء َوَرْأَفــٌة« أّمــا خدمــة الجســد وباللغــة المعاصــرة 
االجتماعيــة(،  )الرعايــة  أو  االجتماعيــة(  )الخدمــة 
وهــي كلمــة واســعة، ولكــن فــي تعبيــر بولــس الرســول 
»ِإْن َكاَنــْت َأْحَشــاٌء َوَرْأَفــٌة«، األحشــاء تعنــي األحشــاء 
الداخليــة، وكيــف يتأثــر اإلنســان باحتياجــات اآلخريــن، 
فالخدمــة مــن القلــب، ولذلــك دائًمــا نقــول شــيًئا هاًمــا 
وهــو أن المحبــة تســبق العطيــة بصفــة عامــة، كمثــال 
الشــعبي  المثــل  كبيــر وكقــول  بترحــاب  الطعــام  تقديــم 
)القينــي وال تغّدينــي(، وهــي مــا ُيســمى بخدمــة الرأفــة 
أو  شــراب  أو  طعــام  تقديــم  عنــد  علينــا(.  )تــراءف 
كســاء أو دواء ُتقّدمهــا بأحشــائك ووجدانــك ومشــاعرك 
بخدمــة  تكتمــل  األربعــة  الخدمــات  هــذه  وبمحبتــك... 
أحشــاء ورأفــة التــي قــال عنهــا الســيد المســيح »أَلنِّــي 
ُجْعُت َفَأْطَعْمُتُموِني. َعِطْشــُت َفَســَقْيُتُموِني. ُكْنُت َغِريًبا 
َفآَوْيُتُموِنــي. ُعْرَياًنــا َفَكَســْوُتُموِني. َمِريًضــا َفُزْرُتُموِنــي. 
«، وهــي خدمــة اجتماعيــة. ومــن  َمْحُبوًســا َفَأَتْيتُــْم ِإَلــيَّ
الطبيعــي أن أي مجتمــع بــه فقــراء وأغنيــاء، وهللا يســمح 
بهــذا لكــي تتحــرك القلــوب، ألن مــا يعطيــه هللا لــه يمكــن 
أن يقــّدم منــه لآلخــر، فــي كل شــيء ســواء مــال أو علــم 

أو طــب وهكــذا... 
بولــس الرســول فــي آيــة واحــدة يرســم لنــا صــورة 
ُتطّبــق  الصــورة  وهــذه  الســجن،  فــي  وهــو  الخدمــة 
الخدمــة  مــكان، ونســميها صــورة  فــي أي زمــان وأي 
الشــاملة... وهــل لهــا شــرط؟ بالطبــع، شــرط مهــم جــًدا 
ُمــوا َفَرِحــي«،  لإلطــار التكاملــي الشــامل ويقــول: »َفَتمِّ
بمعنــى أن ال يكــون فرحــي ناقًصــا أو قليــًا بــل اجعلــه 
كامــًا وشــامًا، وذلــك مــن خــال مبــدأ هــام وهــو »َحتَّــى 
َتْفَتِكــُروا ِفْكــًرا َواِحــًدا َوَلُكــْم َمَحبَّــٌة َواِحــَدٌة ِبَنْفــٍس َواِحــَدٍة، 

ُمْفَتِكِريــَن َشــْيًئا َواِحــًدا«. 
ُمــوا َفَرِحــي«: القديــس بولــس الرســول يريــد أن  »َفَتمِّ
يقــول إن ســبب الفــرح األول والوحيــد لقلــب المســيح هــو 
أن نكــون واحــًدا، فالفكــر الواحــد يأتــي مــن اإلنجيــل، 
ويختلــف النــاس ألنهــم ليــس لديهــم الفكــر الواحــد وال 
يعيشــون بــروح اإلنجيــل، لذلــك وكمــا قلنــا »َفَقــْط ِعيُشــوا 
َكَمــا َيِحــقُّ إِلْنِجيــِل اْلَمِســيِح... َوَلُكــْم َمَحبَّــٌة َواِحــَدٌة«، 
وهــذه المحبــة نقدمهــا للمســيح. كمــا قلنــا إننــا نتجــه مــن 
محيــط الدائــرة إلــى المركــز الــذي هــو مســيحنا. »ِبَنْفــٍس 
َواِحــَدٍة«: فــي الكنيســة، فصلــوات القــداس كلهــا صلــوات 
جماعيــة بنفــس واحــدة ذائبيــن فــي شــخص ربنــا يســوع 
المســيح، فكمــا قلنــا فكــر واحــد لإلنجيــل ومحبــة واحــدة 

)3(: ما معىن خدمة الكنيسة؟
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َقِديَمِة.” )إشعياء ٦3: ٩(
ْ
يَّاِم ال

َ
ُهْم ُكَّ األ

َ
ُهْم َوَرَفَعُهْم ومََحَل

َّ
ك

َ
تِِه ُهَو ف

َ
ف
ْ
َصُهْم. بَِمَحبَّتِِه َوَرأ

َّ
تِِه َخل “يِف ُكِّ ِضيِقِهْم تََضاَيَق، َوَمالَُك َحْضَ

عــازر  حلمــي  هانــي  المهنــدس 
1949بمدينــة  عــام  فــي  ُوِلــد  الــذي 
العامــة  الثانويــة  اجتــاز  طنطــا، 
بمجمــوع ٨٧.5% وهــو مجمــوع كبيــر 
مــن  الوقــت، وتخــرج  ذلــك  فــي  جــًدا 
شــمس  عيــن  الهندســة-جامعة  كليــة 

19٧5م. عــام 

المانيــا  إلــى  ســافر  تخرُّجــه  بعــد 
للدراســة فــي جامعــة الروهــر بوخومــو. 
أثنــاء الدراســة كان يبيــع الجرائــد فــي 
الرابعــة صباًحــا وأيًضــا يعمــل نــاداًل، 
وبعدهــا تولــى بنــاء نفــق القطــار تحــت 

منطقــة تيرجارتــن عــام 19٧9.

المهنــــدس هانــــــــــي عـــــــــــــازر 
ــن  ونفــق برلي

تــم إجــراء مســابقة فــي ألمانيــا بيــن 
مائتــي ألــف مهنــدس يعملــون فــي هيئة 
األلمانيــة  الحديديــة  األنفــاق والســكك 
لتصميــم وتنفيــذ مشــروع نفــق برليــن، 
األلمانيــة  العاصمــة  يربــط  والــذي 
بأوروبــا مثــل بولنــدا وهولنــدا وباريــس 
المهنــدس  اختيــار  وتــم  وموســكو. 
هــذا  إلتمــام  عــازر  هانــي  المصــري 
المشــروع الضخــم والــذي بلغــت تكلفتــه 
4 مليــار يــورو، وُيعتبــر أكبــر محطــة 

أنفــاق فــي أوروبــا.

عــن  عبــارة  المشــروع  وهــذا 
وصالــة  طوابــق  ســبعة  مــن  محطــة 
جميــع  مــن  بالزجــاج  مغطــاة  كبيــرة 
الجهــات، ويبلــغ عــدد ألــواح الزجــاج 
المســتخدمة فــي بنائهــا نحــو 911٧ 
النــاس  جعــل  ممــا  زجاجًيــا،  لوًحــا 
يطلقــون عليــه »القصــر الزجاجــي«. 
أحــدث  علــى  المحطــة  وتحتــوي 
التقنيــات، فالقضبــان الحديديــة التــي 
مــزودة  المنتظــرة  المحطــة  تشــّق 
يجعــل  خــاص  إلكترونــي  بنظــام 
أكثــر  مــن خالهــا  القطــارات  عبــور 
ع  تصــدُّ دون  ويحــول  انســيابية، 

منهمــا 1250 طًنــا لنقــل المشــاة مــن 
شــمال المدينــة إلــى غربهــا وبالعكــس، 
باإلضافــة إلــى مــرور بعــض الخطوط 

عبــر أنفــاق تحــت نهــر شــبريه.

فــي  ذلــك وضــع  إلــى  باإلضافــة 
االعتبــار الجــذب الســياحي المتوقَّــع 
للمحطــة، فألحــق بهــا مركــز تســوق 
عشــرات  علــى  يحتــوي  عالمــي 
والمطاعــم  والمعــارض  المحــال 
ومركــز  وســينما  مؤتمــرات  وقاعــة 
فنــون، وغيــر ذلــك مــن وســائل الحيــاة 
الازمــة الســتيعاب جميــع متطّلبــات 

عــدد  يتضاعــف  أن  ينتظــر  مدينــة 
ســكانها فــي الخمســين ســنه المقبلــة.

عــازر  هانــي  المهنــدس  أثبــت 
جدارتــه بتولــي المهمــة بنجــاح، حيــث 
الميــاه الجوفيــة  تغّلــب علــى مشــكلة 
التــي ترقــد عليهــا أرضيــة المحطــة، 
كهربائيــة  مجّســات  زرع  فــي  ونجــح 
فــي األرض لشــفطها وتجفيفهــا، كمــا 
أنــه اســتخدم تقنيــة جديــدة فــي بنــاء 
وتركيــب الجســرين اللذيــن يمــّران فــوق 
بتكنولوجيــا  ُعِرفــت  المحطــة  ســقف 
للمــرة  ُتســتخدم  والتــي  االلتحــام، 

ألمانيــا. فــي  األولــى 

وقــد قــام بتصميــم نظــام اإلضــاءة 
المصــري  المهنــدس  المحطــة  فــي 

ســمك. إبراهيــم 

والعبقريــة  الجهــد  لهــذا  ونتيجــة 
المصريــة، قامــت المستشــارة األلمانيــة 
المهنــدس  بتكريــم  ميــركل  آنجيــا 
المصــري النابغــة هانــي حلمــي عــازر 

فــي 2006/5/26م بمناســبة افتتاحهــا 
ألكبــر محطــة أنفــاق فــي أوروبــا، وتــم 
منحــه أرفــع األوســمة األلمانيــة، كمــا 
فــي ألمانيــا  أنــه أصبــح بطــًا قومًيــا 
مهندســي  أهــم  كأحــد  اليــه  وُيشــار 
علــى  متفوًقــا  اإلنشــاءات  فــي  العالــم 

األلمــان. المهندســين 

هاني عازر ومصر

عــزوز  هانــي  المهنــدس  يفخــر 
النجــاح  هــذا  بأنــه مصــري، ويهــدي 
فــي  تعّلــم  التــي  مصــر  األم  للوطــن 
علــى  وترّبــى  وجامعتهــا،  مدارســها 
صابــة وصمــود وإرادة هــذا الشــعب، 
وأّكــد أنــه يحلــم بتنفيــذ مشــروع مماثــل 
علــى أرض مصــر يربــط العاصمــة 
الهامــة  المــدن  مــع  أنفــاق  بشــبكة 
مطــروح  ومرســى  اإلســكندرية  مثــل 
الشــمالي  والســاحل  واإلســماعيلية 
والســويس، مؤكــًدا أن هــذا المشــروع 
ــم علــى األراضــي المصريــة،  إذا ُصمِّ
المــروري  التكــدس  مــن  يحــّد  ســوف 
وســوف  الســريعة،  الطــرق  علــى 
يســّهل االنتقــال بيــن المــدن المختلفــة، 
ويفتــح مجــاالت وفــرص عمــل متعــددة 
للشــباب، ويحــّد مــن حــوادث الطــرق.

كرمــه الرئيــس المصــري األســبق 
اكتوبــر   1 يــوم  مبــارك  حســني 
2006. وتــم تعيينــه مستشــاًرا لرئيــس 
وفــي  الهندســية،  للشــئون  الجهوريــة 
الهجــرة  وزارة  اختارتــه   201٨ عــام 
المصريــة رئيًســا شــرفًيا مــدى الحيــاة 
لمؤسســة )مصــر تســتطيع(، واختيــر 
أيًضــا عضــًوا بمجلــس علمــاء مصــر، 
وتــم تكليفــه بمتابعــة مــا يجــري علــى 
أرض مصــر مــن مشــروعات وعلــى 
للطــرق،  القومــي  المشــروع  رأســها 
باإلضافــة إلــى أنفــاق قنــاة الســويس 
الجديــدة، وتطويــر شــبكة ســكك حديــد 

مصــر بشــكل عــام.

ــي  ــدس هانـــــــــــــــــــــ والمهنـــــــــــــــ
عــــــــازر تربطـــــــــه عالقـــــــــــة قويــة 
ــة، وبصفــة  ــة القبطيـــــــــ بالكنيســــــــ
خاصــــــــــــــة بقداســــــــــــــــــة البابــــــــا 

ــروس الثانــي. تواضـــ

القطــارات  بحركــة  المبانــي  تأثُّــر  أو 
الســريعة، خاصــة أنهــا تقــع بالقــرب 
مــن حــي الــوزارات والدوائــر الرســمية 
األلمانيــة العليــا. أّمــا القطــارات التــي 
د بالطاقــة مــن  تــرد إلــى المحطــة فتــزوَّ
خــال كوابــل نحــاس دقيقــة ال تراهــا 

بالعيــن المجــردة بســهولة. 

المحطــة  تزويــد  عمليــة  تتــّم 
بالكهربــاء والطاقــة بأســلوب لــم يســبق 
لــه مثيــل، إذ تنتشــر هنــاك المصابيــح 
بأنواعهــا المختلفــة، ويشــعر المهنــدس 
ُتعــد  المحطــة  ألن  بالفخــر  عــازر 
المتخصصــون  يؤّمهــا  ِقبلــة  بمثابــة 
فــي مجــال البنــاء مــن مشــارق األرض 
هانــي  المهنــدس  ويقــود  ومغاربهــا، 
عــازر فريــق عمــل يتكــون مــن 400 
رجــل لتشــييد األعمــدة العماقــة حــول 
المحطــة  وتتميــز  الزجاجيــة.  القبــة 
الجديدة بأنها تستقبل أكثر من ٣00 
الهندســة  فنــون  بأحــدث  زائــر  ألــف 
البنــاء، وهــي  المعماريــة وتكنولوجيــا 
الحديديــة  الســكك  لخطــوط  ملتقــي 
ســطحها  تغطيــة  وتــم  أوروبــا،  فــي 
الخارجي الممتد من شــرق برلين إلى 
س بطــول  غربهــا بســقف زجاجــي ُمقــوَّ
٣20، ضــم ٧٨000 خليــة زجاجيــة، 
عماقــان  جســران  فوقــه  مــن  ويمــر 
متوازيــان مــن الصلــب بلــغ وزن كل 

املهندس هاين اعزر) امنحوتب الفراعنة ( 
 صاحب مرشوع أكرب شبكة انفاق يف اوروبا
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نُوِب.” )أمثال ١0: ١٢( َمَحبَُّة تَْسُتُ ُكَّ اذلُّ
ْ
ُْغَضُة ُتَهيُِّج ُخُصوَماٍت، َوال “ابَلْ

هـــذه هـــي كلمـــات معلمنـــا بولـــس 
الكنيســـة: »اشـــكروا  الرســـول موصًيـــا 
فـــي كل شـــيء ألن هـــذه هـــي مشـــيئة 
هللا فـــي المســـيح يســـوع مـــن جهتكـــم« 
)1تـــس1٨:5(. عزيـــزي القارئ الحظ 
وتذكـــر  شـــيء!«،  كل  »فـــي  كلمـــة 
كيـــف تبـــدأ كنيســـتنا كل صلواتهـــا فـــي 
كل الظـــروف المؤلمـــة قبـــل المفرحـــة 
الشـــكر«،  »صـــاة  نســـميها  بصـــاة 
وتذكر دائًما أن القلب الذي يســـلم كل 
الحياة للرب يســـتطيع أن يؤمن أن كل 
األشـــياء تعمل مًعا )رو2٨:٨( لخيرنا 

ولخيـــر الكنيســـة. 

ولمـــاذا  اإليمـــان؟  هـــذا  ولمـــاذا 
الضيـــق؟  فـــي  نشـــكر 

1- نشـــكر ألننـــا نثق أن هللا هو 
صانـــع الخيـــرات وأننـــا أوالده، وكل ما 
يصنعـــه أو يســـمح بـــه هـــو مـــن أجـــل 
خيرنا، ففي كل الضيقات التي يســـمح 
الـــرب  أن  نثـــق  للكنيســـة  الـــرب  بهـــا 
يســـتخدم  وهـــو  ألوالده،  خيـــًرا  يصنـــع 
الكنيســـة  مـــن أجـــل خيـــر  كل ضيـــق 
وامتـــداد ملكوتـــه، وإن كان األمـــر يبدو 
كأنـــه شـــر، لكننـــا ننتظـــر عمـــل الرب، 
وســـوف نرى أنه خير تماًما كما حدث 
مـــع يوســـف الصديـــق )تـــك50: 20(.

٢- نشـــكر ألننـــا نعلـــم أن إلهنا 
هـــو إله محب، وهو ال يســـمح بشـــيء 
إاّل مـــن خـــال محبتـــه ألوالده. وهللا ال 
يحـــب البشـــر عامـــة فقـــط، بـــل يحـــب 
كل واحـــد مّنـــا محبـــة شـــخصية، حتـــى 
الـــكل.  مـــن  متـــروًكا منســـًيا  وإن كان 
إخوتـــه،  مـــن  مكروًهـــا  يوســـف  كان 
مجهـــواًل لـــدى اإلســـماعيلين، مظلوًمـــا 
رئيـــس  مـــن  ومنســـًيا  فوطيفـــار،  مـــن 
الســـقاة، ومجهواًل عند فرعون.. إاّل أن 
هللا لـــم ينـــَس يوســـف، فـــإن كان العالـــم 
يظـــن أنـــه يمكنـــه أن يغلـــق علـــى أوالد 
يمكنـــه  أن هللا  إاّل  الضيقـــة،  فـــي  هللا 
أن يفتـــح دائًمـــا أبواًبـــا للخيـــر فـــي كل 
ضيقـــة. فقـــط صـــلِّ بإيمـــان »اختبرني 
يـــا هللا واعـــرف قلبي، امتحّنـــي واعرف 

)مـــز1٣9:2٣(. أفـــكاري« 

3- نشـــكر ألننـــا نؤمـــن أن هللا 
قـــادر علـــى كل شـــيء. مشـــكلتنا فـــي 
قـــادر  أن هللا  ننســـى  أننـــا  كل ضيـــق 
علـــى كل شـــيء، وال نملـــك البصيـــرة 
القـــادر  فـــاهلل  الســـليمة،  الروحيـــة 
أعطـــى إبراهيـــم إســـحق ابًنـــا وهو شـــيخ 
)تـــك24(، وأعطـــى يوســـف قـــوة قيـــادة 
)تـــك٣9(،  غريبـــة  أرض  فـــي  وهـــو 
عينـــي  فـــي  نعمـــة  نحميـــا  وأعطـــى 

ملـــك أممـــي وهـــو فـــي أرض الســـبي، 
كـــي يبنـــي أســـوار أورشـــليم المنهدمـــة 
)نـــح2(، وكان قادًرا أن ينشـــر اإليمان 
فـــي كل العالـــم بواســـطة عـــدد قليل من 
التاميـــذ البســـطاء... فقـــط ثـــق أن هللا 
قادر أن يحول كل شـــيء ألجل ســـام 

كنيســـته. وامتـــداد  أوالده 
نعلـــم أن هللا  نشـــكر ألننـــا   -4
يمكنه أن يخرج من اآلكل ُأكاًل، ومن 
الجافـــي حـــالوة: ففـــي كل الضيقـــات 
ـــكهم  نحـــن نفـــرح بصمـــود أبنائنـــا وتمسُّ
بـــاهلل فـــي أقســـى الظـــروف، وتمســـكهم 
بالمحبـــة المســـيحية الحقيقيـــة، فليـــس 
لهـــم شـــيء يطلبونـــه إاّل مجـــد الـــرب، 
ونفـــرح بوعيهم المســـيحي الصحيح أن 
هـــؤالء المعتديـــن ال َيْســـَتعُدونهم هم بل 
يســـتعدون الـــرب وكنيســـته، فيصبرون 
وهـــذه  ألـــم،  بـــكل  وفرحيـــن  شـــاكرين 

جميعهـــا كـــرازة حقيقيـــة.
لذلك إذا ضعف قلبك ولم تســـتطع 
أن تشكر في الضيق، تذكر إحسانات 
الرب الكثيرة من نحوك، اطرح أتعابك 
أمـــام الـــرب في الصاة، ولكن تمســـك 
بالشـــكر، واعلم أن احتمالك اآلالم هو 
ســـبب فـــي رجـــوع الكثيريـــن. امأل قلبك 
بالشـــكر علـــى نعـــم هللا الكثيـــرة، ألنـــه 
خلقـــك وأحبك وخلصـــك خاًصا أبدًيا، 
وأعطـــاك الكنيســـة ســـفينة للنجـــاة، وهو 
ال شـــك يحيطـــك بســـحابة من الشـــهود 

والقديســـين ليحفظوك.
ـــر  إذا لـــم تســـتطع أن تشـــكر، فذكِّ
نفســـك أنـــك يجـــب أن تخضـــع تحـــت 
يـــد هللا القويـــة، ألن كل مـــن يريـــد أن 
ُيخِضـــع تدابيـــر هللا إلرادتـــه الخاصـــة 
بالكبريـــاء.  يمتلـــئ  قلًبـــا  يملـــك  فإنـــه 
وصـــلِّ باتضـــاع قلـــب: نحـــن نقبـــل يـــا 
ســـيدي إرادتك وفكـــرك وعملك وكل ما 
تأتـــي بـــه علينـــا. رّدد فـــي نفســـك: أنـــا 
أقبـــل يـــا ســـيدي بكل شـــكر إرادتك من 

نحـــوي، حتـــى وإن كانـــت للضيـــق.
إن لـــم تســـتطع أن تشـــكر، فتذكـــر 
تاريخ كنيســـتك وكيـــف احتملت بصبر 
كل مـــا أتـــى عليهـــا مـــن اآلالم، وكيف 

خرجـــت منه قويـــة منتصرة.
عـــش بشـــكر فـــي كل الضيقـــات، 
وال تســـّلم نفســـك للضيـــق، فمســـيحيتنا 
فـــرح،  بـــل  اكتئـــاب  مســـيحية  ليســـت 
اشـــكر وافرح كوصية الكتاب، واحتفظ 
بفرحـــك وســـط الضيقـــات، وتـــرجَّ عمل 
هللا وتدّخلـــه ألنـــه ال بد أن يصنع الكل 
حســـًنا فـــي وقتـــه »صنـــع الـــكل حســـًنا 
فـــي وقتـــه، وأيًضـــا جعـــل األبديـــة فـــي 

قلبهـــم« )جـــا٣:11(.
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اشكروا يف ك يشء

ليـــس  المسيحـــــــــي  اإليمـــــــــــــــان 
إيماًنـــا نظرًيـــا بمعنـــــــــى أن يكـــون 
فـــي العقـــل فقــــــــط، بل يســـتلزم أن 
تكون له نتائــــــــج عملية في عاقة 
حقيقيـــة مــــــــــع مسيحنــــــــا القدوس، 
فـــا يســـتفيد مـــــــــــن الشمـــــــس َمـــْن 
يصفهـــا دون أن يتمتع بحراراتها 
ونورهـــا، وهكــــــــــــذا شـــهد العســـل 
ال يســـتفيد منـــه مـــن يصفـــه وهـــو 
جائـــع ومـــرارة الفـــم تؤلمـــه وســـط 
الجوع الشـــديد، وأيًضا ال يســـتفيد 
مـــن تناقـــش أهميـــة المـــاء وفوائده 
فـــي صحراء قاحلة ال تجـــــــــد فيها 
مـــاًء وإنما تبحث عنه فـــــــي عقلك 
ظمـــــــــأك.  يـــروي  أن  دون  فقـــط 
هكـــذا اإليمـــان بالمسيـــــــــــح.. فهـــو 
اإللـــه االبن الكلمـــــــــــــة المتجســــــــد، 
ال يفيـــدك إن لـــم تكـــن لـــك حيـــاة 
معـــه فيهبك قداســـة ونصرة كاملة 
علـــى الضعـــف والخطيــــــــة، لذلـــك 
نســـمع القديـــس بولـــس يتكلـــم عـــن 
خبرتـــه الشـــخصية فيقول: »َفَأْحَيا 
 » ِفـــيَّ َيْحَيـــا  اْلَمِســـيُح  َبـــِل  َأَنـــا،  اَل 
)غـــا 20:2(، وهـــذه الكلمـــــــــــــات 
استجابــــــــــــة لكلمــــــــــــات الرب الذي 
يقــــــــــــول: »ُاْثُبتُـــوا ِفـــيَّ َوَأَنـــا ِفيُكْم« 
)يـــو 4:15(، وهـــذه هي الصورة 

العمليـــة لإليمـــان..
وهنـــــــــا نــــــــرى نوعيــــــــــــــن 

اإليمان: من 
)1( اإليمـــــــــان اإلنسانــــــــــــي 
العقالنـــــــــــي عـــــــــــــــن هللا وهـــــــــــــــذا 
إيمـــــــــان نظـــري مـــن ُبعـــد وليـــس 

فيـــه منفعـــة...
)٢( اإليمان القلبـــــي الحياتي 
يحيـــــــــــــا  بـــــــــــه  الـــذي  الروحانـــي: 
األنــــــــــــا،  فتتاشـــى   ، فـــيَّ المســـيح 
ويســـتمد اإلنســـان إحساســـه بنفسه 
وبوجـــوده مـــن خــــــــــــــال المســـيح 
الحــــــــــــــي بداخلــــــــــــــه... »وأّمـــا ُكلُّ 
اّلذيـــَن َقِبلـــوُه فأعطاُهْم ُســـلطاًنا أْن 
َيصيـــروا أوالَد هللِا، أِي المؤِمنوَن 
ِمـــْن  باســـِمِه. الذيـــَن ُوِلـــدوا ليـــس 
َجَســـٍد، وال  َمشـــيَئِة  ِمـــْن  َدٍم، وال 
ِمـــْن َمشـــيَئِة َرُجـــٍل، بـــل ِمـــَن هللِا. 
والكِلَمـــُة صـــاَر َجَســـًدا وَحلَّ فينا« 

)يـــو12:1-1٣(.

ومـــن هـــذه العبــــــــــــارات نجـــــــــد 
مـــا يلـــي: )1( القبـــــــــــول الحقيقـــي 
باإليمان فـــــــــــي المعموديــــــــة. )2( 
بهـــذا يولـــد اإلنســـان مـــن هللا كابن 
لآلب السماوي. )٣( مشيئــــــــة هللا 
تحيـــا فيه وليس مشـــيئة الدم. )4( 
لذلـــك تجســـد المســـيح ليحـــّل فينـــا 

ويعمـــل فينا.
إًذا الهـــــــــــدف مــــــــــــن اإليمــــــــان 
بالمســـيح بهـــذا المفهـــوم أن يحيـــا 
هـــو فينـــا بطريقة روحيـــة فنصير 

خليقـــة جديـــدة فـــي المســـيح...
مثـــال: نـــــــــــرى أن المغناطيس 
الدبابيـــس  مـــن  يجـــذب مجموعـــة 
الحديديـــــــــــــة )المعـــــــــــــدن(، ولكــــــــن 
باستيـــــــــك  غطـــــــــــاء  كســـاها  إن 
أن  المغناطيـــس  يســـتطيع  ال 
يجذبهــــــا، وهذا مثــــــــــــال لتعبيــــــــــــــر 
)خليقـــــــــــة جديـــدة(، لذلك اعتبـــــــــــر 
القديـــــــس بولـــس أن ربـــح المســـيح 
والحيـــاة معه ربح كبير حتـــــــى لو 
خســـر العالـــم كلـــه وربـــح الحيــــــــاة 
مـــــــــع المسيـــــــــــح.. لذلـــك قــــــــــــــال: 
ُكلَّ  َخِســـْرُت  َأْجِلـــِه  ِمـــْن  »الَّـــِذي 
اأَلْشـــَياِء، َوَأَنـــا َأْحِســـُبَها ُنَفاَيًة ِلَكْي 
َأْرَبـــَح اْلَمِســـيَح، َوُأوَجـــَد ِفيـــِه...« 
)في9،٨:٣(... ونخلص من هذا 
كلـــه إلـــى أن: اإلدراك الروحـــي 
الواعي بشـــخص المسيح الماليء 
الـــكل ال ُيدرك بالعقل فقط، ولكن 
باإليمـــان الروحــــــــــي الـــذي يجعل 
النفـــس تجــــــــد نفســـها مـــن خـــال 
فـــي  والثابـــت  الســـاكن  المسيـــــــــــح 
ـــا  اإلنســـــــــــان، لذلـــك يقـــول: »َوَأمَّ
ُروٌح  َفُهـــَو  بِّ  ِبالـــرَّ اْلَتَصـــَق  َمـــِن 
َواِحــــــــــٌد« )1كو 1٧:6(، ويقـــــــول 
أيًضـــا: »َمْن َســـَيْفِصُلَنا َعْن َمَحبَِّة 
َأِم  َضْيـــٌق  َأْم  ٌة  َأِشـــدَّ اْلَمِســـيِح؟ 
َأْم  ُعـــْرٌي  َأْم  ُجـــوٌع  َأْم  اْضِطَهـــاٌد 
ـــٌن  ـــي ُمَتَيقِّ َخَطـــٌر َأْم َســـْيٌف؟... َفِإنِّ
َأنَُّه اَل َمْوَت َواَل َحَياَة... َتْقِدُر َأْن 
َتْفِصَلَنـــا َعـــْن َمَحبَّـــِة هللِا الَِّتـــي ِفـــي 
.)٣9-٣5:٨ )رو  اْلَمِســـيِح...« 
ولذلك قيـــــــل في )أف 1:2٣( 
عـــن المسيــــــــح »ِإنَّـــُه اْلـــُكلَّ الَّـــِذي 
« وال يستوعبــــــــــه أحـــد  َيْمـــأُل اْلـــُكلِّ

وإنمـــا يحيـــا بـــه ويفرح..

anbabenyamin@hotmail.com

سمات اإليمان املسييح
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َها.” )إرميا 33: 3(
ْ
ْم َتْعرِف

َ
ْخرِبََك بَِعَظائَِم َوَعَوائَِص ل

ُ
ِجيَبَك وَأ

ُ
أ
َ
“اُْدُعِن ف

كل عـــــــــــام وجميعكــم بخيــــــــــر 
بمناسبة عيــــــــد الرسل األطهــــــار، 
تعالوا نتحـــــــــــدث عـــــــــــن الخـــــــــــادم 
وتهديــف الخدمــة، وكذلــك عــــــــــــن 

الخــادم والكلمــة..
أواًل: أهميـــــــــــة تهديـــــــــــف 

الخدمــــــــــة:
تحدثنا في العــــــدد الماضــــــــــي 
عــن ضــرورة تقييـــــــــــم الخدمــة وال 
ــم، إاّل قياًســا  يوجــد تقييــم سليــــ
ــددة، لذلــك فأهــم  ألهــداف محـــــــ
شــيء فــــــــي الخدمـــــــــــــة، أن نحدد 
أهدافهــــــــــــا بدقـــــــــــة، ألن وضــــــوح 
الهدف سيجعلنا نسيـــــــــر فـــــــــي 
خــط مستقيـــــــــم، وهـــــــــو أقصــر 
بمعنــى  نقطتيــن،  بيــن  مســافة 
أن السيـــــــــر فــي خـــــــــــــط مســتقيم 
نحــو الهـــــــدف، ســيجعلنا نبـــــــــذل 
الجهــد المناســب، للوصــول إلــــــــى 
العائــد المناســب. أّمــا إذا كـــــــــــان 
الهــــــــــــــدف غيــر واضــح، فســوف 
نســير فــــــــــي خطـــــــــــــوط متعرجــة، 
قــد تقودنــا إلــى متاهـــــــــــة خطيــرة، 
تستنــــــــزف منـــــــــــــــا الجهـــــــــــــد، دون 

عائــد يذكــر.
إن هدفنــــــا مــــــــن الخدمـــــــة 
مـــــع المخدوميــــــــــن، يمكــــــــن أن 

يتلخــص في:
1- التوبــة الصادقــة والعــودة 
إلــــــــــــى دفء المسيـــــــــــح وحضـــــــن 

الكنيســة األم.
2- النمـــو الروحــــــي، حتــى 
يتقــــــــدم المخـــــــــدوم فــــــــــــــي طريــــــق 
الروحيــــــــــات، ويتخلــــــــــص مــــــــــــن 
الســلبيات، ويبــدأ فــي اقتنــاء ثمــار 

روح هللا.
ــال، فــي  ٣- القداســة والكمـــ
سعي حثيث، يجــــــــب أن يتحلـــــى 
به اإلنســــــان، ليجهز نفسه لحياة 

الملكــوت، مــع إلهنــا القــدوس.
4- الخدمــة والشــهادة، فــا 
يكفــي أن يتغيــر اإلنســان ليصيــر 
ــا للمســيح والكنيســة فقــط، بــل  ابًن
البــد أن ينمــو فــي طريــق العطــاء 

ــدم فــــــــــي  ــرازة، فيخـــــــــــ والكـــــــــــ
داخل الكنيســة، ويشــهد للــــــــرب 

فــي المجتمــع.
ثانًيا: الخـــــادم والكلمــــة:

ــم  ــدس يمســح ف ــروح القـــــ ال
الخادم، ويعطي للكلمـــــــة حيوية 
متدفقة، وتأثيــــــًرا حقيقًيا، فتأتي 
بثمرهــا فــي المخدوميـــــــــن »َأْفِغــْر 
ــَأُه« )مــز٨1:10(.  ــاَك َفَأْمــــ َفــــ
»ُمَصلِّيـــــــَن ِبُكــــــلِّ َصــاَلٍة َوِطْلَبــٍة 
وِح.. ِلَكـــــــــــْي  ُكلَّ َوْقــٍت ِفـــــــــــي الــرُّ
ُيْعَطـــــى ِلــي َكاَلٌم ِعْنــَد اْفِتَتـــــــــاِح 
َفِمــي« )أف19:6(. »ولـــو وقفــوا 
فــي مجلســــــــي، ألخبـــــــــروا شــعبي 
بكامــي، ورّدوهــم عــن طريقهــم 

الــرديء« )إر22:2٣(.
والكلمــــــــــة الحيـــــــــــة لهــــــــا 

ســماتها، فهــي: 
أ- مقنعـة... إذ يصحبها روح 
هللا بإقناع روحي وذهني وكياني، 
يمــأل قلــب المخــدوم حماًســا للنمــو 

في النعمة والمعرفة.
ب- دافئـــــــــــة... فهــــــي ليست 
مجرد معلومــــــــــات، بــــــــــــل حيــــــــــاة 
معاشــة »الــكام الــذي أكلمكــم بــه 

هــو روح وحيــاة« )يــو6:6٣(.
ج- مباشــــــــــــــرة... فهدفهـــــــــــــا 
واضـــــــــح، هو التعــــــــــرف علـــــــــــى 
المســيح والكنيســة والحيــاة فيهمــا.
د- محركــــــــــــــــة لــإلرادة... إذ 
وفــي  بعدهــا  السامـــــــع  يخــرج 
إيجابًيــا  شــيًئا  يفعــل  أن  نيتــه 
لخالص نفســـه: يتــــوب، يجاهد 
ــة، يشــبع  ــة معينـــــ ضــد خطيـــــــ
بوســائط النعمــة، يعتــرف بأمانــة 
وانتظــام، يخــدم آخريــن... الــخ.
لهذا... فالكلمــــــــــة الحيــــــــة 
فيهــا: 1- مــادة )معلومــة هامة( 
2- تأثير )يحــــرك اإلرادة للعمل 
الروحــي( ٣- تطبيــق )أي تنفيــذ 
مــا ســمعناه فعــاًل، فــي حياتنــا 
اليوميــة(، ولربنــا كل المجــد إلــى 

األبــد آميــن.

mossa@intouch.com

ْيَنا َوَسِمْعَنا« 
َ
َم بَِما َرأ

َّ
ْن الَ َنَتَك

َ
»الَ ُيْمِكُنَنا أ

)أع4:17(

اعتـــــــــادت البشريـــــــة أن ُتعلـــن 
وفـــاة اإلنســــــــــان عندمـــــــــــا يتوقـــف 
عـــن التنفـــس ويتوقـــف قلبـــه عـــن 

النبـــض بصفـــة دائمـــة. 
التقـــدم العلمـــي الطبـــــــــي جعل 
المقولـــة  هـــذه  تراجـــــــــــــع  البشـــرية 
وتعيـــد تعريف وفــــــــــــــــاة اإلنســـان. 
فاإلنســـان قـــد يتوقف عـــن التنفس 
ويتوقـــف قلبه عـــن النبض، ولكن 
يمكـــن عن طريـــق التدخل الطبي 
إعـــادة تنفس اإلنســـان وإعادة قلبه 
للنبـــض مـــرة أخـــرى. ويمكـــن أن 
يوضـــع اإلنســــــــــــــــان علـــى أجهـــزة 
التنفـــــــــــس الصناعـــي وغيرهـــا من 
األجهـــــــــــــــزة التـــي تساعـــــــــده على 
االســـتمرار فـــي التنفس واســـتمرار 
قلبه في العمل. ولكن ُيشـــترط أن 
تتـــم عملية إنقاذ اإلنســـان بســـرعة 
ألن توقـــف التنفـــس وتوقف القلب 
يؤثـــر علـــى مـــخ اإلنســـان. وطبًيا 
يحتملهـــا  أن  يمكـــن  التـــي  الفتـــرة 
المـــخ مـــع توقف التنفـــس والنبض 
ينبغـــي أاّل تزيد عن ثاث دقائق، 
بمعنـــى إذ تأخـــر إنقـــاذ اإلنســـان 
عـــن هذه المدة فحتى لو تم إعادة 
التنفـــس،  وإعـــادة  للنبـــض  القلـــب 
فلـــن تعـــود الحيـــاة لإلنســـان ألن 
مـــخ اإلنســـان يكون قد مـــات. لذا 
أصبـــح العامـــل الحاســـم هو موت 
أو حيـــاة المـــخ وليس اســـتمرار أو 
عـــدم اســـتمرار التنفـــس والنبض.

التقـــدم الطبي جعل تعريف 
وفاة اإلنســـان هو موت المخ 

موًتا كاماًل ودائًما. 
وتشخيص موت المخ الكامل 
والدائـــم يتـــم بالفحص اإلكلينيكي، 
ويتـــم تأكيـــده بعمـــل رســـم للمـــخ. 
هارفـــارد  جامعـــة  وضعـــت  وقـــد 
مـــوت  لتشـــخيص  معاييـــر  عـــدة 
المـــخ الكامـــل والدائـــــــــم بواسطــــــــة 
األطبـــــــــاء. مـــن الناحيـــة القانونية 
فـــي قبولهـــا  العالـــم  تختلـــف دول 
لمـــــــــــــوت المـــخ الكامـــــــــــــل والدائم 
الوفـــاة.  قانونـــي إلعـــان  كدليـــل 
أغلـــب دول العالـــم المتقـــدم قبلـــت 

قانونًيـــا هـــذا التعريـــف للمـــوت. 
كنســـًيا أرى أن موت المخ 
مـــوت  هـــو  والدائـــم  الكامـــل 

اإلنســـان جســـدًيا. 
فحياة اإلنســـان الجســـدية تقوم 
وأجهزتـــه  أعضائـــه  عمـــل  علـــى 
والرئتيـــن  القلـــب  مثـــل  الحيويـــة 
والكليتيـــن... إلـــخ. المـــخ بمراكـــزه 
يتحكم في عمل أعضاء اإلنســـان 
وأجهزته الحيوية ويحقق التنســـيق 
بينهـــم. فإذا مـــات المخ أي توقف 
تماًمـــا ودائًمـــا عـــن العمـــل، فقدت 
أعضـــاء جســـم اإلنســـان وأجهزتـــه 
فـــي  مًعـــا  العمـــل  علـــى  القـــدرة 

تجانـــس وتفاهـــم. 
القديـــس بولـــس بإلهـــام الـــروح 
القــــــــــدس كتـــب ألهـــل كورنثـــوس 
عن المواهـــــــب الروحيـــة المتنوعة 
التـــي يهبهــــــــا الـــروح القـــدس لـــكل 
واحـــد ألجـــل بنيان الكنيســـة، وأن 
كل موهبـــة لهـــا أهميتهـــا، ولشـــرح 
هـــذا أعطـــى مثـــال الجســـد الـــذي 
لـــه أعضــــــــــــــــاء كثيـــرة كل عضـــو 
لـــه أهميتـــه، ولكـــن بنيـــان الجســـم 
يقـــوم علـــى عمـــل األعضـــاء مًعا 
)راجع األصحــــــاح 11 من رسالة 
القديـــس بولـــس األولـــى إلـــى أهـــل 
كورنثوس(. إن عمـــــــل كل عضو 
فـــي الجســـــــــــــــد بــــــــــــدون األعضاء 
األخـــرى فلـــن تكون حياة للجســـد، 
كذلـــك إن عمـــل كل عضـــو فـــي 
الكنيســـة بـــدون اآلخرين فلن تقوم 
وحدة الكنيســـة. لـــذا كتب القديس 
بولـــس »لكـــي ال يكــــــــــون انشـــقاق 
فـــي الجســـد، بـــل تهتـــم األعضـــاء 
اهتمامـــا واحـــًدا بعضهـــا ببعض« 
)1كـــو12: 25(. في حالة جســـد 
اإلنســـان الـــذي يجعـــل األعضـــاء 

تعمـــل مًعـــا هـــو المخ.
وقـــد يتســـاءل البعــــــــض عـــن 
األهميـــة الكنســـية والرعوية لقبول 
الكنيســـــــــــة لمــــــــــوت المـــخ الكامل 
والدائـــــــــــــــــــم كعامـــــــــــــة قاطعــــــــــــــــة 
إلعـــــــــــــان الوفــــــــــــاة. وليكـــن هـــذا 

موضوعنـــا القـــادم.

bishopserapion@lacopts.com

إعالن وفاة اإلنسان
الكنيسة والقضايا الطبية املعارصة
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مــن المواضيــع الهامــة فــي حياتنــا 
الروحيــة وحتــى الجسديـــــــة موضـــــــــوع 
»الحكمـــــــــة«، لذلــك نـــــــــــود أن نلقــــــــــي 

الضـــــــــــوء علــــــى أهميــة الحكمــة.
»أعطنـــــــي يــا هللا حكمــة ومعرفــة« 
)2أي1:10(. هـــــذه هي الصاة التي 
صّاهــا وطلبهــا ســليمان الحكيــم مــن 
الــرب، عندمــا تــراءى لــه هللا فــي حلــم 
وقال لــــه أن يسأل منه عطية، فطلب 
سليمــــــــان مــن هللا الحكمــــــــة والمعرفــة 
كمــا ســبق، وكانــت عطيــة هللا لــه هــي 
الحكمــة والمعرفــة ومعهــا أيًضــا الغنــى 
والمـــال والكرامــــــــــة )2أي1:11،12؛ 

1مــل10:٣-12(.
وكان ســليمان رمًزا للســيد المســيح 
أقنــوم  هــو  يســوع  فالــرب  المجــد،  لــه 
الحكمــة فــي الثالــوث القــدوس، وهــو 
كلمـــــــــــة هللا، أي عقــــــــــــل هللا الناطـــــــق، 
وبــه خلــق كل شـــــــــــــيء »كل شـــــــــــيء 
بــه كان، وبغيــره لــم يكــن شــيء مّمــا 
)يــو٣:1(، »بالحكمــة أسســت  كان« 
فيــه  األرض« )أم19:٣(، »الُمذَخــر 
ــة« )كــو٣:2؛  ــوز الحكمــــــ جميــع كنــــــــــ

1كــو٣0:1(.
بــد أن تعــرف أهميــة الحكمــة  ال 
الكثيــرون  لهلــك  فلوالهــا  والمعرفـــــــــة، 
»هلــك شعبــــــــي مــن عـــــــــدم المعرفــة« 
)هــو4: 6(. مهــم أن يكــون لإلنســان 
حكمة وفهم في كل حياته مع هللا ومع 
النــاس، فخطيــة واحــدة أو خطــأ واحــد 
بســبب عــدم الحكمــة تؤثــر علــى حيــاة 
الشــخص كلهــا، مثــل آدم وحــواء، مثــل 
ــاء الكذبــة والمعلميــن  مــن يتبــع األنبيــــــ
الكذبــــــــــــــة »تضّلــون إذ ال تعرفــــــــــــون 
الكتـــــــــب« )مر24:12(، »بالمعرفـــــــة 
يقــون« )أم9:11(. وبدون  ينجــو الصدِّ
فهــي  الفضائــل،  الحكمــة تضيــع كل 
التــي تحفــظ الفضائــل نقيــة وناميــة.. 
التناهــي  يمنــة  إلــى  اإلنســان  فجنــوح 
فــي الفضيلــة )تطــرُّف يمينــي( خطــر 
رهيــب، لذلــك يقــول الحكيــم »ال تكــن 
بزيــادة،  حكيًمــا  تكــن  كثيــًرا، وال  بــاًرا 
)جــا٧:16(.  نفســك؟«  تخــرب  لمــاذا 
التناهــي  يســرة  إلــى  الميــل  أن  كمــا 
فــي الرذيلــة )تطــرُّف يســاري( هــاك 
تكــن  الحكيــم »ال  يقــول  كمــا  محّقــق 
شــريًرا كثيــًرا، وال تكــن جاهــًا، لمــاذا 
تمــوت فــي غيــر وقتــك؟« )جا1٧:٧(. 
الفضائــل  بيــن  اإلفــراز  صــار  لذلــك 
فالجنــود  العســكر،  بيــن  القائــد  مثــل 
إذا لــم يكــن لهــم قائــد يقودهــم ويدّربهــم 
ينهزمــون ويهلكــون، كذلــك الفضائــل 

إذا لــم يكــن فيهــا إفــراز تهلــك وُتبــاد..
ــذ،  اإلفــــــــــراز يدّبــر كل وصيــة ُتنفَّ
ويصــــــــــــــون كـــــــــــل فضيلــة ُتعَمــل، وال 
يدعهــا تهلــك وتضيــع، ويقـــــــــــود العقــل 
إلــى الطريــق الوســطى الملوكيـــــــة، وال 
يدعه يجنــــــــــــح إلــــــى الطريــــــــــق األيمن 
)التطــرُّف والمغــاالة(، وال إلــى الطريــق 
األيســر )الــا مبـــــــــاالة( »ال تمــل يمنــة 
وال يســرة. باعد رجلك عـــــــــــن الشــــــــــر، 
انــِزع عنــك التــواء الفــم، وأبعــد عنــك 
انحــراف الشــفتين، تنظــر عينــاك إلــى 
قدامــك وأجفانــك إلــى أمامــك مســتقيًما، 
ــد ســبل رجلــك فتثبــت كل طرقــك«  مهِّ

)أم24:4-2٧(.
العقــــــــــل هو الملك الرقيـــــــــــب على 
الحــواس واألفكـــــــــــــار، واإلفـــــــــراز هـــــــو 
الحكمــــــــــة الروحيـــــــــــــة والــــــــرأي الســديد 
الصائــب الــذي يتعّلمــه اإلنســان مــــــــن 
عاقتــه بــاهلل وبالكتــاب المقــدس، كمــا 
وســؤال  المشــــــــــورة  كثــرة  مــن  يتعلمــه 
العقاء والحكماء الروحانيين والشيوخ 
الُمختِبرين )الطريق الوسطى خلصت 
كثيريــن(.. وهــذه أمثلــة ألهميــة اإلفــراز 
واالعتــدال الذيــن يحمينــا مــن الســقوط 

يميًنــا أو يســاًرا.
)1( الصــــــــــوم: )يمنة( اإلمســاك 
الُمفــِرط الجائــر المتجــــــاوز قــوة الجســد 
مما يسبب األمراض. )يســـــــــرة( تناول 
األطعمــة الكثيــرة اللذيــذة التــي ترضــي 

الجســد وتؤذيــه وتثيــر شــهواته.
)٢( الســهر:)يمنة( اإلســراف في 
الســهر يــؤذي العقــل ويضنــي الجســم. 
)يســرة( اإلطالــة فــي النــوم يوّلــد الحرب 

الروحيــة والقتــاالت الجنســية.
)3( المــــــــــال والعطـــــــاء: التبذير 
حتــى يضيــق علــى نفســه وبيتــه. الشــح 

والقســوة والبخــل.
)4( الثقـــــة: تصديــــــق كل شــيء 
دون فحـــــــــــص وتمحيـــــــــص. الشــــــــــــــك 
الثابتــة  فــي كل شــيء حتــى األمــور 

والواضحــة والواجــب تصديقهــا.
)5( الرجــــاء: ترّجي األمر الذي 
ال يمكــن حدوثــه كإقامــة الميــت بعــد 
موتــه. اليــأس مــن رحمــة هللا وعنايتــه.

وهكــذا أيًضــا: التلمــــــــــذة، التســليم، 
الخلــوة والتأمــل، القـــــــــــــراءة والمعرفـــــــــة، 
المشـــــــــــــورة، التدقيـــــــــــــــق، التواضــــــــــــــع، 
المســكنة، البساطـــــــــــة، مخافــــــــــــة هللا، 
الحلــم، العفـــــــــــة، الشجاعـــــــــة، اللطــف، 
الصبر، السكــــــــون، الخدمـــــــــة، الزهد، 

محبــة هللا، محبــة القريــب.

avvatakla@yahoo.com

أهمية احلكمة

f.beniamen@gmail.com

بمناسبــــــــــــة عيـــــد اآلبـــــــــاء الرسل، 
يقـــدم لنـــا القديس بولس الرســـول حالة 
البد أن يشـــعر بهــــــــــــــا الخـــــــــــــادم نحو 
مخدوميه وهي كلمــــــــة »َمْدُيـــــــــوٌن«، 
تأتي هذه الكلمــــة فـــــــي اللغة اليونانيــــة 
ὀφειλέτης، وهــــــــي تعبـــــر عــــــن 
أقصـــى أنـــواع االلتـــــــــــــزام، وهــــــــــــذا مـــا 
عّبـــر عنـــه القديـــس بولـــس كثيـــًرا »ِإِذ 
ـــُروَرُة َمْوُضوَعـــٌة َعَلـــيَّ َفَوْيـــٌل ِلـــي  الضَّ
ـــُر« )1كـــو16:9(،  ُأَبشِّ ُكْنـــُت اَل  ِإْن 
ممـــا جعـــل القديس يوحنـــا ذهبي الفم، 
يتعجـــب قائـــًا: ]بَمـــْن نقـــارن بولـــس 
الـــذي يئـــٌن يومًيا من أجل كل إنســـان 
فـــي هـــذا العالـــم، من أجـــل كل جنٍس 
لقـــد  نفـــٍس؟  أجـــل كل  مـــن  ومدينـــة، 
كانت عزيمته أشٌد قوة مــــــــــن الحديد، 
وأكثـــر حزًمـــا مـــن الصلــــــــــــب، فبأيـــة 

كلمـــات توصـــف هذه الـــروح؟[
إذا أمعّنا النظر فيما جعل معلمنا 
القديـــس بولـــس يعتبـــر الخدمة ديًنا 
عليـــه، حتـــى نســـتطيع أن نقتـــدي 
بـــه، ونغّيـــر نظرتنـــا للخدمـــة، مـــن 
عمـــل روتينـــّي أو ثانوّي لســـد فراغ 
الوقـــت، أو نحقـــق فيـــه ذواتنـــا، أو 
نتفّضـــل بـــه على الكنيســـة. نجد أن 
الشـــعور بالمســـئولية أمام هللا يتأّتى 

مـــن خالل:
1– حيـــــــــاة التوبـــــــــة وجمـــــال 
العشـــرة مع المســـيح: لقــــــــد عــــــــــــاش 
معلمنـــا القديس بولـــــــــــــــس الرســــــــــــول، 
الحيـــاة الفريســـّية الحرفيــــــــــــــــة، الخالية 
مـــن الـــروح والمحبـــــــــة. ثـــم ذاق طعـــم 
عطـــرة،  رائحــــــــــــــة  واشـــتم  المســـيح، 
لـــم يشـــتمها مـــن قبـــل. فوجـــد راحـــــــــــة 
للنفس، وعذوبة للحيــــــــــاة. فشـــعر بأنه 
أخـــذ مـــا ال يســـتحق. بدافـــع مشـــاعر 
المحبـــة التـــي نالهـــا مـــن خـــال عمق 
حيـــاة الشـــركة مــــــــــع هللا، اشـــتهى أن 
يـــذوق مـــن عانـــوا جفـــاف العاقـــة مع 
هللا تلـــك العواطـــــــــــــف الحميمـــة التـــي 
أراحـــت نفســـه قلبه، بل يتألـــم إن ُحِرَم 
أحـــد من نعمـــــــــة هللا.. »َمـــْن َيْضُعُف 
َوَأَنـــا اَل َأْضُعـــُف؟ َمـــْن َيْعثُـــُر َوَأَنـــا اَل 
َأْلَتِهُب؟« )2كو29:11(. وهذا مــــــــــــا 
فعلـــه متـــى العشـــــــــــار، حينمـــا دعـــاه 
السيد المســـيح، نادي على أصدقائه: 
اْلَبْيـــِت  ِفـــي  ُمتَِّكـــــــــٌئ  ُهـــَو  »َوَبْيَنَمـــا 
َقـــْد  َكِثيـــُروَن  َوُخَطـــاٌة  ـــاُروَن  َعشَّ ِإَذا 
َجـــاُءوا َواتَّـــَكُأوا َمـــَع َيُســـوَع َوَتَاِميـــِذِه« 
)مـــت10:9(، تعالـــوا لتتحـــرروا مـــن 
عبوديـــة العالـــم، تعالـــوا لتجـــدوا راحـــة 

لنفوســـكم معـــي. 

٢– ينال الخـــادم نعمة مجانية: 
يتجـــاوب مـــع النعمـــة، فينمـــوا دائًمـــا، 
حتى ُيغمر بكامله في محبة المسيح، 
التي عّبر عنها معلمنا القديس بولس 
الرســـول: »َمَحبَّـــَة اْلَمِســـيِح َتْحُصُرَنا« 
)2كـــو14:5(. هذا الحب الذي غمر 
داود النبـــي، فصرخ قائـــًا: »َماَذا َأُردُّ 
ِلـــي؟  َحَســـَناِتِه  ُكلِّ  َأْجـــِل  ِمـــْن  ِللـــرَّبِّ 
َكْأَس اْلَخـــَاِص َأَتَنـــاَوُل َوِباْســـِم الـــرَّبِّ 
َأْدُعـــو« )مز1٣،12:116(، شـــعوره 
بإحســـانات الـــرب، وبالحـــب اإللهـــّي، 
جعـــل فـــي أعمـــاق شـــعوره إنـــه مديون 
وال بـــد: »ِباْســـِم الـــرَّبِّ َأْدُعـــو«. هـــذا 
الحـــب الـــذي ذاقتـــه عـــروس النشـــيد، 
َفَنْجـــِرَي«  َوَراَءَك  »أْجذْبِنـــي  فقالـــت: 
)نـــش4:1(، اجذبني بحبـــك، فأفيض 
وراءك.  فنجـــري  اآلخريـــن  علـــى  بـــه 
تجـــاه  الســـامرية  عمـــل  كان  وكذلـــك 
مقابلتهـــا مـــع المســـيا، تحولـــت كارزة: 
ـــوا اْنُظـــُروا ِإْنَســـاًنا َقـــاَل ِلـــي ُكلَّ  »َهُلمُّ
َمـــا َفَعْلـــُت. َأَلَعـــلَّ َهـــَذا ُهَو اْلَمِســـيُح؟« 
يمتلـــئ  الـــذي  فالخـــادم  )يـــو29:4(. 
بالمحبة، يشـــعر جيًدا بمسئوليته نحو 

خـــاص اآلخريـــن. 
3– ينبــــــــــع إحســــــــاس معلمنا 
القديس بولس الرســـول بالمسئولية 
تجـــاه الكـــرازة والخدمـــة من شـــعوره 
بـــأن هللا وكّلـــُه علـــى وكالـــة: لذلـــك 
فكرازتـــه هـــي ديـــن ســـيقدم عنـــه جواًبا 
فكيـــف  وزنـــة  فالخدمــــــــــــة  هللا،  أمـــام 
واحـــد  كل  أعطـــى  فـــاهلل  بهـــا.  يربـــح 
منَّـــا وزنـــات تتكافـــأ تماًمـــا مـــع طاقتنا 
»َفِإنَّـــُه  للخدمـــة  ومواهبنـــا  ومقدرتنـــا 
وِح َكَاُم ِحْكَمـــٍة.  ِبالـــرُّ ُيْعَطـــى  ِلَواِحـــٍد 
وِح  الـــرُّ ِبَحَســـِب  ِعْلـــٍم  َكَاُم  َوآِلَخـــَر 
اْلَواِحـــِد« )1كـــو٨:12(، بهـــذه الوزنة 
اآلخريـــن  وخـــاص  نخـــدم خاصنـــا 
لحســـاب ملكوتـــه األبـــدّي. فلـــم ُيعـــِط 
ألحـــد مـــن الوزنـــات أو مـــن الخدمات 
مـــا يفـــوق طاقته. فما ُوِكلت عليه من 
خدمـــه، ســـُتعطى عنهـــا جواًبـــا فـــــــــــي 

يـــوم الديـــن. 
لذلـــك ال بـــد أن نعتبـــر الخدمـــة 
ديًنـــا. ونعمل بجدية وأمانة. فالخادم 
الجـــاد هو خادم ناجـــح في الخدمة، 
يهتـــم بـــكل فـــرد مهمـــا كان صغيًرا، 
يســـتمع للـــكل، أميًنـــا فـــي افتقـــاده، 
الخدمـــة،  لـــدروس  تحضيـــره  وفـــي 
دائًما مشـــغول بالكيفية التي يســـدد 
بها احتياجـــات من يخدمهم حريص 
علـــى أن ال يفقـــد أحد منهـــم. أميًنا 

فـــي صالته مـــن أجـــل الخدمة.
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عندمــا صــار الكلمـــــــــة جســـــــــًدا 
وســَكَن فينــا )يــو14:1(، فقــد فتــح 
 Joint ُمشــَتَرًكا  حســاًبا  معــه  لنــا 
Account.. وجعَل هذا الحســــــاب 
لخدمــة البشــرّية كّلهــا، بعــد أن وضــع 
فيــه كّل ِغنــاه اإللهـــــــي؛ انتصـــــــــاره 
على الموت.. روحـــــــــه القـــــــدُّوس.. 
كلماته الحّية.. سالمـــــه الفائــــــــق.. 
ُحّبــه الُمشــِبع.. نــوره ومجــده... وقــد 
اإليمــان  يقبــل  إنســان  كّل  أصبــح 
فــي عهــد  بالمســيح، ويدخــل معــه 
علــى  اســمه  ُيضــاف  بالمعمودّيــة، 
لــكّل  هــذا الحســاب، ويصيــر وارًثــا 

ِغنــى هللا..
كأّي حســـــــــــاٍب بنكــــــــّي، يمكـــــــــــــــن 
السحب منه، واإليداع فيــــــــه.. هكذا 
أيًضــا حســابنا الُمشــترك مــــــــــع هللا، 
نستطيع أن نسحب منه با حـــــدود، 
إذ »ليــس بكيــٍل يعطــي هللا الــروح« 
)يــو34:3(، فنغتنــــــــي بالنعمــــــــة. 
وأيًضــا نســتطيع أن نــــــــوِدع فيــــــــه، 
من ثمار عمل الـــــــــــــروح فينـــــــــا، فيزيد 
الرصيــد فــي الحســاب، ويســتطيع أّي 
إنســان، يوَجــد اســمه علــى الِحســاب، 

أن يســتفيد بــه ويغتنــي..
* مثال: القديس بولس الرسول 
عندمــا آَمــَن واعتمــَد، انضــّم لعضوّيــة 
جســد المســيح، وُأضيف اسمــــــــــه على 
الحســاب الُمشــتَرك.. وبـــــــدأ َيســَحب، 
القـــــــــــدس، وبكنــــــــوز  ويغتنــي بالــروح 
الكلمة اإللهّية، وباألسرار المقّدســــة.. 
وبعــد ذلــك اســتمّر يتاِجـــــــــر بوزناتـــــــــــه 
فــي الخدمــة والكــرازة والتعليـــــــــم.. ثــّم 
مــن  للحســـاب،  ُيضيــف  بــدورِِه  بــدأ 
فيــه..  القــدس  الــروح  عمــل  خيــر 
فأضــاف مجموعــة هائلــة مــن الرســائل 
والتعاليــم، قــد صــارت ميراًثــا ُمشــَتَرًكا 
لكّل المؤمنين َعبر جميع األجيال..!

يّتِضـــــح مــــــــن هــــــــــذا المثــــــــال، أّن 
الرصيــد فــي الحســاب الُمشــَتَرك يزيــد 
باســتمرار وال ينقـــــــص أبًدا، فمهمـــــــــا 
ــن نغتنـــــــــــي، ولكــّن  ســحبنا منــه، نحــــــــ

الحســاب ال ينقــص..!
هنــا أتذّكــر، كيــــــــف كـــــــــــــان أبونــا 
بيشــوي كامل ُيَكـــــــــــّرر فــــــــــــي ِعظاته: 
ــروح  ــة بعمــل ال ــة غنّي “أّن الكنيســــــ
القــدس فيهــا، فــال يصـــــــــّح أن يكون 
أبناؤهــا فقــراَء.. وأّن القّديســين كانــوا 
أغنياَء، وأغنــــوا الكنيســـــــــة”.. فُهم 
اســتفادوا بعضوّيتهم في هذا الحســاب 
الُمشــَتَرك، وأضافــوا لــه مــــــــــــن فيــــــــض 

عمـــــــــــل الروح القدس فيهـــــــــــم، خبراٍت 
ــٍد حــّي يتمّتــع  ــا.. كرصيــــ وتعليًمــا وُحبًّ

بــه اآلن كّل أعضــاء الجســد..!
هــذا الحســاب المشتــــــــَرك، هــو مــا 
عّبــر عنــه القديــس بطــرس الرســول، 
الطبيعــة  قــد ِصرنــا ُشركـــــــــاء  بأّننــا 
اإللهّيــة )٢بــط4:1(.. وهــو نفــس مــا 
يؤّكــده القديــس كيرّلــس الكبيــر عمــود 
إنجيــل  علــى  تعليقاتــه  فــي  الديــن، 
لوقــا وإنجيــل يوحنــا: “أّن كلمــة هللا 
ــد الطبيعــة البشــرّية بكلّيتهــا مــع  وحَّ
نفســه.. قــد صــــــــــــار جســًدا وأصبــح 
إنســاًنا، ال لكــي يتحاَشــــــــى كّل مــا 
ويحتقــر  اإلنســان،  بحالــة  يختــّص 
ــن بمــا  ــا، بــل لكــي نغتنــي نحــــــ فقرَن

هــو لــه«.
هنــــــــا يظهـــــــــــر الســـــــــــؤال الُمحيِّر: 
لماذا يوَجـــــــــد بعـــــــــض المسيحّيين، 
الذيــن أســماؤهم مكتوبـــــــــــة علـــــــى 
هــذا الحســاب الُمشــَتَرك، اإللهـــــــــي 
كفقــــــــراٍء  يعيشـــــــــون  اإلنســاني، 
تماًما..؟! يتَسّولون بعض العواطـــــف 
أو المديح أو الكرامــــــة من النــــــــاس.. 
وأحياًنــا ُتَســيِطر عليهــــــــــــــم ُظلمـــــــــــــــــــة 
الُبغضــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــد والكبريــــــــــــــــاء 

والشــهوات النجســة..؟!
رّبما بعضهم ال يفهـــــــــم قيمـــــــــة 
معمودّيتــه، وأّن اســمه مكتــوٌب علــى 
هــذا الحســاب الُمشــترك، ويســتطيع 
أن يكــون أغنـــــــــــى األغنيـــــــــاء؛ فــي 
المحّبــة، فــي الــروح، فــي اإليمـــــــان، 

فــي الطهــارة )1تــي4:1٢(..!
ورّبمــا البعــض ال يهتــــــــّم بــــــــــأن 
بِغنــى  المســيح  كلمــة  فيــه  تســُكن 

)كــو16:3(..
ورّبمــا البعــض ُيهِمــل فــي حــّق 
ــرة  ــي بالنعمــة الُمّذَخ نفســه، وال يغتن
لــه فــي المسيــــــــح، خــالل الصــالة 

األســرار.. وممارســة 
لعّله يبدو واضًحا اآلن، أّن فـــــي 
ــر  ــى أو الفق ــة، الِغنـــــ ــاة الروحّي الحي
ــكلِّ إنســان،  ــاٌر شــخصيٌّ ل همــا اختي
فكّلنا أعضاء فــــــــــي جســــــــــــــد المسيح، 
وأسماؤنا مكتوبـــــة علـــــــــــى الحســــــــــاب 
الُمشــتَرك.. ولكــن أن نكــون أغنيـــــــــــاء 
ــذا  ــط هــــــ فهــذه قّصــة أخــرى، إذ يرتب
باجتهادنــا فــي أن نكــون منفتحيــن 
باستمــــــــرار علــــــــى هذا الحســـــــاب 

المشــتَرك، فنغتنــي بــه..!

fryohanna@hotmail.com

احلساب الُمشَتَك

المحبـــــــــــة هــــــــــــي هللا، وهللا 
هو المحّبـــــــــــة. َوكمــــــــــــا أّن هللا 
غيـــر مفُحوص، َوغير محـــــــــوي، 
فالمحّبـــة كذلـــك غيـــر مفُحوصـــة 
وغيـــر محويـــة. وكمـــا أّن هللا ُهَو 
الُهـــوت اَل يدُنـــى ِمنــــــــه، كذلـــك 
المحّبـــة هي الُهـــوت اَل ُيدنى ِمنُه 
ِفي ِســـفر نشـــيد األناشيد نِجد 
تعِريًفـــا عجيًبـــا َعـــْن المحبة أنها 
قوّيـــة كالموت )نش6:٨(، الموت 
قـــِوي اَل أحـــد يعـــِرف أن يغِلبُه ِإاّل 

واِحد ُهَو َيُســـوَع المســـيح.
+ المحبة هي عنوان المسيحية 
وفخرهـــا وتميُّزهـــا، وأطلــــــــــق عليهـــا 
أبونـــا المتنيـــــــــــــح القمص بيشــــــــــوي 

كامـــل أنها »عصب الكنيســـة«.
ولـــو أردنـــا أن نبحــــــــــــــــث عـــن 
ســـبب نمـــو خدمـــة فـــي كنيســـة مـــا 
بيـــن  المحبـــة  المحبـــة...  ســـيكون 
اآلبـــاء الكهنـــة، واآلبــــــــــــــاء الكهنـــة 
بعضهـــم  الخـــدام  وبيـــن  والخـــدام، 
البعـــض، والـــذي ســـينعكس حتًمـــا 
علـــــــــــــــــى المخدوميـــــــــــــــن وكافـــــــــــــة 

المؤمنيـــن. جماعـــة 
+ الحـــب ُيعـــّد أقـــوى كــــــــــــــرازة 
المسيـــــــــــــح،  وشـــهادة لربنـــا يســـوع 
إذ جعلهـــا عامـــة لتاميـــذه حيـــن 
قـــال: »بهـــذا يعـــرف الجميـــع أنكـــم 
تاميـــذي إن كان لكـــم حب بعًضا 
وبذلـــك  )يـــو٣5:1٣(.  لبعـــض« 
للســـيد  تبعيتنـــا  الحـــب عـــن  يعلـــن 
إليـــه  نجـــذب  وبالحـــب  المســـيح، 
ونحيـــا  بالحـــب،  ونكـــرز  نفـــوس، 
للدرجـــة  بالحـــب،  ونخـــدم  الحـــب، 
التــــــــــي نجعــــــــــــل محبــــــــــــــة المســـيح 
لنـــــــــــــــا هــــــــــــــــي مقيــــــــــــــــاس محبتنــــــا 

وللمخدوميـــن. لبعضنـــا 
ولذلـــك أي خدمـــة وأي أعمـــال 
خاليـــة مـــن الحـــب ال ُتعـــد أعمـــااًل 
مقبولـــة، وال تشـــهد للمســـيح، بل قد 
تشـــهد ألصحابهـــا. وال تأتـــي بثمـــر 
لمجـــد المســـيح وكنيســـته المقدســـة 
التـــي أعلـــن عـــن حبه لهـــا عملًيا إذ 
أحبهـــا وأســـلم ذاتـــه ألجلهـــا. ولذلك 
يقـــول ســـليمان الحكيـــم »إن أعطى 
اإلنسان كل ثروة بيته بدل المحبة، 

ُتحتقـــر احتقـــاًرا« )نش٧:٨(.

+ واضطـــراب المحبـــة ُيعد من 
نتائـــج الســـقوط، إذ تمزقـــت وحـــدة 
البشـــر، ونتج االنعزال والصراعات 
والغيـــــــــــــــرة والتحـــــــــــــزُّب واالنقســـــــــام 
والعــــــــــــداوة... وفـــي غيبـــة المســـيح 
والوصيـــة تصيـــر الحيـــاة فـــي بؤس 
وشـــقاء حيـــث غيـــاب الحـــب، الكل 
والوحشـــة  الفنـــاء  ليغالـــب  يصـــارع 
والعزلـــة والتعاســـة، وللتخلـــص مـــن 
القلق يلقي كل طرف بالذنب على 
بـــدوره  هـــو  يصيـــر  الـــذي  اآلخـــر 
االنحصـــار  نتيجـــة  الفـــداء  كبـــش 
كل  يجعـــان  اللذيـــن  والمعانـــاة 
إنســـان ينظر لآلخـــر كأنه عدو... 
ولكـــن فـــي المســـيح يســـوع يتحـــول 
هـــذا الجحيم الداخلي إلى كنيســـة 
فيهـــا هللا والقريـــب مًعـــا، وال يعـــد 

هنـــاك حزن وال عـــداوة..
القلـــب  اتســـاع  هـــو  الحـــب   +
ليحمـــل فـــي داخلـــه هللا الـــذي هـــو 
المحبـــة، ومـــن خالـــه يحـــب الـــكل 
البشـــرية  العواطـــف  حـــدود  فـــوق 
كل  وفـــوق  البشريــــــــــــــــة،  والغرائـــز 
ينحنـــي  إذ  الطبيعيـــة،  الطاقـــــــــــات 
اإلنســـان أمـــام كل أحـــد ليقـــدم كل 

شـــيء مـــن أجـــل أخيـــه.
الحب المسيحي ليس استلطاًفا 
للغيـــر، وال انســـجاًما معنوًيـــا، بـــل 
الحـــب بـــاهلل ومـــن أجـــل هللا الـــذي 
هـــو الحـــب ذاتـــه، وعمـــل المســـيح 
مثلـــه،  لنكـــون  يشـــّكلنا  اإليجابـــي 

فتحصرنـــا محبـــة المســـيح.
فـــرق كبير بين الحـــب بالحدود 
البشـــرية العقليـــة النفســـية الضيقـــة، 
وبيـــن الحـــب بالمســـيح والوصيـــة. 
فـــرق بيـــن مـــن يحـــب لســـبب ومـــن 
يحـــب بـــا ســـبب، وفـــرق بيـــن مـــن 
بـــا  يحـــب  ومـــن  بشـــروط  يحـــب 
يحـــب  مـــن  بيـــن  وفـــرق  شـــروط، 
بحـــدود ومـــن يحـــب بـــا حـــدود... 
مجـــرد  ليســـت  أنهـــا  نتذكـــر  وهنـــا 
اجتهـــادات بشـــرية، بـــل ثمـــرة مـــن 
ثمـــار الـــروح القـــدس فـــي النفـــس، 

بـــل وأول ثمـــرة.
وللحديث بقية..

frantoniosge@hotmail.com
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ُ إِلًها َوُهَو يَُكوُن ِلَ اْبًنا.” )رؤيا يوحنا ٢١: ٧(
َ

وُن ل
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َ
ٍء، وَأ “َمْن َيْغلِْب يَرِْث ُكَّ يَشْ

بـــادئ ذي بـــدء البـــد أن نقـــول 
أن إيماننـــا بالمعجـــزات هـــو تعليـــم 
يتجـــزأ  ال  أساســـي  وجـــزء  كتابـــي، 
علـــى  القـــادر  بـــاهلل  إيماننـــا  مـــن 
شـــيء. نحن هنا ال نناقش اإليمان 
هللا  قـــدرة  أو  المعجـــزة  بإمكانيـــة 
علـــى صنعهـــا فهـــذا أمـــر نؤمـــن به 
تماًمـــا وال جـــدال فيـــه مطلًقـــا، لكننا 
هنـــا نناقـــش كيـــف يجـــب أن ننظر 
للمعجـــزة فــــــــــــــي مســـألة الشفـــــــــــــاء؟ 
وهل كــــــــــــــل مريــــــــــــض ال بــــــــــــــد أن 

ُيشـــفى بمعجـــزة؟
معجزات الشفــــــــــــاء الجســـــــــــــدي 
لهـــا طـــرق كثيـــرة ووســـائلها متعددة 
ومتنوعة، وفي الحقيقة ال نســـتطيع 
أن نحـــدد خطـــوات بعينهـــا لكي تتم 
المعجــــــــــــــزة، أو مكان بعينـــــــــــــه، أو 
شـــخص بعينـــه. يجـــب أن نعـــرف 
أن كل األســـئلة التاليـــة والخاصـــة 
بالمعجـــــــــــــــزات، مثـــل: متـــى تتــــــــــــم 
َمـــن  أو  وكيـــف؟  أيـــن؟  المعجـــزة؟ 
الـــذي تحـــدث لـــه معجـــزة؟ ولمـــاذا 
وذاك  معجـــزة  معـــه  تحـــدث  هـــذا 
أســـئلة  هـــذه كلهـــا  لـــه؟  تحـــدث  ال 
اإلجابـــة عليهـــا تخـــص هللا وحـــده، 
فالمعجـــزة هـــي عمـــل رحمـــة منـــه 
وهـــو يفعلهـــا لهـــدف مقـــدس، هـــو 

وحـــده صاحـــب تحديـــده. 
نحـــن فـــي المـــرض نطلـــب مـــن 
هللا الشـــفاء وهـــو صاحـــب األمـــر، 
يســـتجيب أو ال يســـتجيب، البد أن 
نثق في محبته وحســـن تدبيره، فهو 
الخيـــرات،  وصانـــع  للبشـــر  محـــب 
عـــدم  دائًمـــا.  بـــأوالده  يعتنـــي  هـــو 
الشـــفاء ليس معناها عـــدم االهتمام 
كمـــا  مـــن جانـــب هللا،  المحبـــة  أو 
أنـــه ليـــس معنـــاه عـــدم اإليمـــان أو 
عـــدم االســـتحقاق مـــن جانـــب َمـــن 
يحتـــاج الشـــفاء، فنحـــن ال نســـتطيع 
أن نفهـــم مشـــيئة هللا طـــوال الوقـــت 
ولكـــن ينبغـــي لنا أن نثق في محبته 
ورعايتـــه ونتـــرك لـــه الكيفية والوقت 
والمـــكان الـــذي يتّمـــم فيـــه مشـــيئته. 
فـــي رعايـــة هللا ومحبتـــه  ثقتنـــا  إن 
تســـاعدنا على حيازة ســـلوك روحي 
ســـوي ومســـتقيم، وتعطينـــا ســـاًما 
وهـــدوًءا، لـــذا ال بـــد أن نفهـــم كيـــف 
يتدخـــل هللا فـــي حياتنـــا؟ وأيـــن يقف 

تنيـــح البابـــا كيرلـــس الخامـــس فـــي 
العـــذراء  الســـيدة  صـــوم  مـــن  يـــوم  أول 
٧ أغســـطس 192٧م، بعـــد أن جلـــس 
علـــى كرســـي مارمرقـــس 52 ســـنة و9 
فتـــرة  أطـــول  وهـــي  أيـــام،  و6  شـــهور 
قضاهـــا أيٌّ مـــن البابـــوات حتـــى اآلن. 
وهي نفس الســـنة التي توفي فيها ســـعد 
زغلـــول أيًضـــا. وإن كان البابـــا كيرلـــس 
اإلصـــاح،  أبـــو  )+1٨61م(  الرابـــع 
فاإلصـــاح نفســـه تـــّم فـــي عهـــد البابـــا 
بالكنيســـة  فنهـــض  الخامـــس،  كيرلـــس 
نهضـــة قويـــة... قـــام بتشـــغيل المطبعـــة 
التـــي جـــاءت ولـــم تعمل إاّل فـــي عهده، 
وَطَبع وألول مرة كتب الكنيسة الطقسية 
فـــي  بـــاٍق  منهـــا  وكثيـــر  والروحيـــة، 
الكنائـــس القديمـــة لـــآلن، وكان فـــي فترة 
رهبنته ينســـخ الكتب وعرف المشـــّقة في 
ذلـــك.. واهتم بإنشـــاء المدارس القبطية، 
فقـــد أنشـــأ أكثـــر مـــن 54 مدرســـة لتعليم 
حصـــر  )لدينـــا  جميًعـــا  المصرييـــن 
المملوئيـــن  األســـاقفة  واختـــار  بهـــم(.. 
بثمـــار الـــروح القـــدس، فرســـم أنبـــا أبـــرآم 
1٨٨2م،  ســـنة  والجيـــزة  الفيـــوم  علـــى 
متـــاؤس  األنبـــا  رســـم  تاميـــذه  ومـــن 
فـــي حنكتـــه  أعظـــم مطارنـــة األحبـــاش 
بروتوكـــول  أول  ووضـــع  وروحانيتـــه، 
ينظـــم العاقـــة مـــع كنيســـة إثيوبيـــا ســـنة 
إليـــه  وأهـــدى  نصـــه(.  )لدينـــا  1٨٨1م 
اإلمبراطـــور منليـــك تاًجـــا ذهبًيـــا – كمـــا 
يظهـــر فـــي الصـــورة – وأهـــداه للمتحـــف 

هللا من التجارب واآلالم والضيقات 
واألمـــراض؟ هـــذا المفهـــوم لمعنـــى 
والثقـــة  الســـام  يعطينـــا  المعجـــزة 
وقبول األمر، وطرد مرارة الشـــعور 
بـــإن هللا ال يهتـــم بنـــا، وكذلـــك طرد 
مشـــاعر عـــدم اإليمـــان بالمعجزات 
أو بوجـــود هللا نفســـه، كمـــا يحـــدث 
تجربـــة  تكـــون  عندمـــا  للبعـــض 
المرض صعبة وقد راهن الشخص 
فقط على حدوث المعجزة من كثرة 
مـــا قرأ وســـمع حول هـــذا األمر ولم 

تحـــدث المعجـــزة. 
هـــذا المفهـــوم لعاقـــة المعجـــزة 
بالشـــفاء يجعلنـــا نتأّنـــى فـــي الـــكام 
عـــن المعجـــزة فقـــط كوســـيلة وحيدة 
للشـــفاء،  الوقـــت  طـــوال  ومتاحـــة 
ســـرد  فـــي  بالنـــاس  نرفـــق  وأن 
المعجـــزات، وجعـــل النـــاس تتعّشـــم 
فـــي حـــّل كل مشـــاكلها بالمعجـــزات 
وليـــس المـــرض فقط. وهـــم في هذا 
يراهنـــون علـــى المعجـــزة فقـــط، وإن 
كارثًيـــا،  فعلهـــم  يكـــون رد  تتـــم  لـــم 
وهـــو علـــى األقـــل فقـــدان الثقـــة في 
محبـــة هللا ورعايتـــه أو باألكثر ترك 
اإليمـــان باهلل نفســـه إلنهم يمكن أن 
يكونوا فريســـة للشـــك فـــي محبة هللا 
لهـــم وبالتالي عـــدم اإليمان به كإله 
للبشـــر.  ومحـــب  للخيـــرات  صانـــع 
كذلـــك ال ينبغـــي ان نتهم الشـــخص 
نفســـه الـــذي يطلـــب المعجـــزة ولـــم 
تحـــدث لـــه بعـــدم اإليمـــان أو أنـــه 
لـــم يطلـــب بإخـــاص... الـــخ. هنـــا 
يكـــون الشـــخص المســـكين الذي لم 
تحـــدث معه معجـــزة ُمعاَقًبا مرتين، 
مـــرة إلن المعجـــزة لـــم تتـــم واألخرى 
ألنـــه ُاُتِهـــم بعـــدم اإليمـــان أو عـــدم 
االســـتحقاق. والحقيقـــة أن هـــذا ال 
يؤكـــده الواقـــع، فكـــم مـــن المؤمنيـــن 
رجـــال  مـــن  كثيـــر  بينهـــم  ومـــن 
هـــم  يعانـــون  أيًضـــا  اإلكليـــروس 
أنفســـهم أو أحـــد أفـــراد أســـرتهم مـــن 
مـــرض عضـــال ليـــس له شـــفاء، ال 
بالطـــب وال بمســـحة المرضـــى ولـــم 
تتـــم معهـــم معجـــزة، رغـــم صلواتهـــم 
وصلـــوات الكثيرين مـــن أجلهم، وال 
نســـتطيع أن نتهـــم أًيـــا منهـــم بعـــدم 
اإليمـــان، فهـــذا شـــيء فـــي منتهـــى 

القســـوة عليهـــم. 

القبطـــي الـــذي ســـاهم فـــي إنشـــائه. كما 
ســـام أنبا إيســـيذورس صاحب المؤلفات 
الباقية لآلن.. ووصل عدد من رســـمهم 
مـــن األســـاقفة 45 أســـقًفا، وكثيـــر مـــن 
الباحثيـــن يقولـــون 44 فقط إاّل أنه رســـم 
اثنين على كرســـي المنيا بنفس االســـم، 
وأحدهمـــا لـــم يعّمـــر طويـــًا. كمـــا أنشـــأ 
ورّمم 16٨ كنيســـة. وقام وألول مرة في 
التاريخ برســـامة رؤســـاء األديرة أساقفة، 
أنبـــا باخوميـــوس  فســـنة 1٨96م رســـم 
كأول أســـقف على الدير المحرق، وفي 
آخريـــن..  ثاثـــة  رســـم  1٨9٧م  ســـنة 
وأعـــاد بنـــاء أديـــرة الراهبـــات منهـــا ديـــر 
وفـــي  القديمـــة..  بمصـــر  ســـيفين  أبـــي 
بقيـــادة  مّلـــي  مجلـــس  أول  كان  عهـــده 
بطرس باشـــا غالي، ووضع قاعدة عدم 
التفريـــط فـــي أوقـــاف الكنيســـة.. وعمـــل 
علـــى إرجـــاع كرســـي النوبـــة والخرطـــوم 
الســـودان  وزار  قـــرون،  غيـــاب  بعـــد 
مرتيـــن، وتنبأ للخواجة إبراهيم بك خليل 
رئيـــس الجمعيـــة القبطية بالخرطوم بأنه 
ســـيأتي من نسله أســـقف يدير الكنيسة، 
وفعـــًا أتـــى حفيده األنبا دانيـــال مطران 
الخرطوم وأوغنـــدة )196٨–2000م(. 
تنيـــح  الكنيســـة  فـــي رفعـــة  وبعـــد تعبـــه 
البطاركـــة  مقبـــرة  فـــي  وُدِفـــن  بســـام 

بكلـــوت بـــك بالقاهـــرة.

frgregorios@sac.edu.au

مرور ٩٤ اعما ىلع نياحة ابلابا كريلس اخلامس 
أطول من جلس ىلع الكريس املرقيس

 الشفاء اجلسدي واملعجزة 

القمص يوسف تادرس الحومي 
عضو لجنة التاريخ القبطي

الكلية االكلرييكية بالقاهرة القس غريغوريوس رشيدي بشاي

»قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت اإليمان، وأخيًرا قد 
ُوِضع لي إكليل البر« )2تيمو4:٧(
ميشيل لويس القمص والعائلة
يودعون إلى األمجاد السماوية

الدكتور/ سمري حبيب عبد املسيح
والد القس بافلوس سمير

راعي كنيسة مارجرجس ببما – مركز طنطا
وسكرتير نيافة الحبر الجليل األنبا بوال مطران إيبارشية طنطا
نياًحا لروحه الطاهرة وتعزيات الروح القدس لكل أفراد األسرة
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ناقش اتلالميذ يف الطريق من يكون رئيًسا، أما املسيح نفسه فزنل يلعلمنا اتلواضع. فإن الرئاسات جتلب اتلعب، أما اتلواضع فيهب راحة. )القديس جريوم(

ور الهـــام والمحـــورّي الَّـــذي اضطلـــع بـــه  تناولنـــا فـــي مقـــاالٍت ســـابقة الـــدَّ
ـــمَّاس اإلســـكندرانيَّ »َموهـــوب بـــن َمنصور بـــن ُمفرِّج«، في جمِع ِســـَيِر  الشَّ
اآلبـــاء البطاركـــة الَّتـــي كانت ُمَتفرِّقة على أيامِه في عدٍد من األديرِة القديمة، 
ونقلهـــا مـــن اللُّغـــِة القبطيَّة إلى اللُّغـــِة العربيَّة. كما نوَّهنا أيًضا إلى اضطاع 
موهوب -بشـــكٍل أساســـّي- بمهمَِّة َنســـِخ النَّّص الُمترَجم وتحريره وصياغته: 
ـــمَّاس إنَّه لمَّا كان  ]يقول َموهوب بن َمنصور بن ُمَفرِّج اإلســـكندرانّي الشَّ
م َقـــد َكَتب ِســـَير الِبيَعـــة وَرتََّبها وشـــَرح َتَقلُّـــب الَبطاِركـــة بَمدينِة  َمـــن َتَقـــدَّ
اإلســـكندريَّة ومـــا َجـــرى َلُهـــم ومـــا أظَهـــره هللا ُســـبحانه على أيديِهـــِم ِمن 
بِر والِجهاد وقوَّة األمانة وإرشـــادهم لرَّعيَِّتِهم  الَعجاِئـــِب وأيَّدُهـــم به ِمن الصَّ
وِهدايتهـــم إيَّاهـــم إلـــى األمانِة الُمســـَتقيمة وَتعليمهـــم الَوصايـــا اإلنجيليَّة 
ّب َجّل اســـمه؛ اشـــَتَهيت أنـــا الخاِطـــئ الباِئـــس أْن أجَمع  كمـــا أمَرُهـــم الـــرَّ
َجميـــع ِســـَيَرُهم وأكُتبُهـــم لَيكـــون ذلـــك ِربًحـــا لي ولَمـــن َيقرأ َبعـــدي... وقد 
ـــَير  ِل ســـيَرة أنبـــا اخرســـطوذوُلس َكيفيَّة َنســـخي لهِذه السِّ َشـــَرحت فـــي أوَّ
ـــا هـــذا الَخَبـــر َيشـــَهد به، مـــا اســـَتغَنيت َعن َتكريـــرِِه في هذا  وإقدامـــي ِممَّ
ي وصاَرت  ـــَير وَنَســـختها بَخطِّ ـــا َكُمَلت لي وجود هذه السِّ الَموِضـــِع... فلمَّ

ِعنـــدي باإلســـكندريَِّة، َوَجـــب اآلن أْن أبَتدئ وأشـــَرح ما َيتلـــو ذلك...[.
َســـة« ُيمكنه ببساطٍة أْن ُيفرِّق  ارس الُمَدقِّق لكتاِب »ِســـَير الِبْيَعة الُمقدَّ والدَّ
بيـــن النَّـــّص الُمَترَجـــم عن األصِل القبطّي، ومـــا أدخله موهوب من إضافاٍت 
تتَمثَّـــل فـــي أخبـــاٍر وأحـــداث عاصـــر بعضهـــا بنفســـه، أو اطََّلـــع عليهـــا فـــي 
مصادٍر تاريخيَّة مكتوبة، أو اســـتقاها َشـــفاهًة من بعِض أهل الثِّقة ال ســـيَّما 
ـــمَّاس موهـــوب يعكس من جهـــٍة ِدقَّته  أفـــراد عائلتـــه. فالنَّهـــج الَّـــذي اتَّبعـــه الشَّ
وايـــات الُمختلفة  واحترافيتـــه، ومـــن جهـــٍة ُأخـــرى أمانتـــه فـــي النَّقـــِل وإســـناد الرُّ

لِه بُمراجعـــــــة هــــذا المقــــــــال كتور صموئيل ُقزمـــــــان معوَّض، على تَفضُّ * أشكر من صميم قلبي الباحث المرموق في قسم القبطيَّات بجامعة مونستر األلمانيَّة األستاذ الدُّ

  قبل مثوله للنَّشر.

ـــيرة وناِقلها الباِئس الُمذِنـــب الخاطئ الُمِقّر  إلـــى أصحابهـــا: ]ناِســـخ هذه السِّ
بآثاِمـــِه وَخطايـــاه، َيذُكر أنَّ ِجّده ُســـرور بن ِجرجة أرشـــيدياُقن اإلســـكندريَّة  
ـــا ُنِقـــل إَليـــه ِمـــن الثِّقـــات  ـــيرة يعـــرف عمَّ كـــى لـــه... وناِســـخ هـــذه السِّ حَّ
ـــيرة صاِدق َعن  المؤِمنيـــن... أنـــا الباِئـــس الخاِطئ َموهوب ناِســـخ هذه السِّ
م ِذكره أنَّه شـــاَهد... وفي  األبِّ اأُلســـُقف أنبـــا أفراهـــام ُأســـُقف دمياط الُمَقـــدِّ

ـــب َيذُكر...[. ُنســـخِة ِكتـــاب تاريخ ســـعيد ابن بطريـــق الُمَتَطبِّ
وبطبيعـــِة الحـــاِل فـــإنَّ مؤلِّفـــي »ِســـَير الِبْيَعـــة«، كانـــوا فـــي الوقِت نفســـه ُهم 
ـــاخ األوائـــِل لألجـــزاِء الَّتـــي قامـــوا بتأليفهـــا، وهـــذا األمـــر واضـــٌح في إشـــارِة  النُّسَّ
مـــراوّي، الَّذي أرَّخ  موهـــوب إلـــى اعتمـــادِه علـــى ُنســـخٍة بخـــطِّ األنبا ميخائيـــل الدِّ
َســـة ِممَّا َشَرحه أنبا  ـــيَرة الثَّاِلثة والِعشـــرين للِبيَعة الُمَقدَّ لعشـــرِة بطاركة: ]السِّ
ـــِه في َديِر أبـــو َمقار،  خائيـــل )ميخائيـــل( ُأســـُقف ِتنِّيـــس، وَنَقلنـــاه ِمـــن َخطِّ
ـــَهداِء )2٧ مـــارس 10٨٨م(،  ِل َبرمـــودة َســـنة َثماِن مائة وأرَبعة للشُّ فـــي أوَّ
منهورّي ِمـــن الِقبطّي،  ـــمَّاس أبـــو َحبيـــب ميخائيل بـــن ٰبديـــر الدَّ ـــره الشَّ وَفسَّ

ِمن ُنســـَخٍة بَخـــطِّ أنبا خائيـــل الَمذكور[.
ـــاخ الُقدامـــى في َديِر نهيا )من أعمـــاِل الجيزة(، الَّذين اعتمد  ومـــن بيـــن النُّسَّ
موهـــوب وُمعاونيـــه علـــى مخطوطاتِهـــم المكتوبـــة باللُّغِة القبطيَّة، ال ســـيَّما عند 
وايـــات، تنفـــِرد مخطوطـــة هامبـــورج باإلشـــارِة إلـــى اســـِم »الرَّاهـــب  اختـــاف الرُّ
ـــيِّد المســـيح  يعقـــوب«، ويرتبـــط اســـمه بُنســـخٍة مـــن النَّـــّصِ الخـــاّص بَتقِدمة السَّ
كاهًنـــا فـــي هيـــكِل أورشـــليم، وهـــو َنـــصٌّ منحـــول له أصـــٌل يونانّي، وقـــد ضمَّنه 
موهـــوب فـــي »ِســـَير الِبْيَعـــة« دونمـــا عاقـــة ُعضويَّـــة أو رابط بينهمـــا، بخاِف 

ـــيِّدة العـــذراء بنهيا.  المـــكان الَّـــذي ِوجـــد فيـــه ذلـــك النَّّص وهـــو َدير السَّ
ـــة اســـٌم آخـــر تنفـــرُد مخطوطـــة هامبـــورج أيًضـــا باإلشـــارِة إليـــه فـــي ثاثِة  ثمَّ
مواضـــع منهـــا: ]وفـــي ُنســـَخٍة ُأخرى بَخـــطِّ »أبو الِبشـــر بن الحـــروف« َنيَّح 
هللا نفســـه، بَديـــِر َنهيـــا، فيهـــا بقيَّـــة ســـيرة األّب ديمتريـــوس... وَجدنـــا في 
ســـيرٍة ُأخـــرى بَخـــطِّ »أبو الِبشـــر بن الحروف« َنيَّح هللا نفســـه، بَديـــِر َنهيا، 
ـــه كان أثناســـيوس َكَتـــب ِمن النَّفي إلى َعذارى باإلســـكندريَّة َيقول... هذا  أنَّ
اس، كما وَجدته  هـــو االعتراف الَحَســـن الَّـــذي َيقوله الِقّس ِعنـــد َكمال الُقـــدَّ

ـــيرة[. َمكتوًبـــا بَخطِّ »أبو الِبشـــر بـــن الحروف« في السِّ
كتـــور  وفـــي مقـــاٍل ُمهـــّم بعنـــوان: ”َمـــن كَتـــب تاريـــخ البطاركـــة؟“، يتَِّخـــذ الدُّ
صموئيـــل ُقزمـــان ُمعـــوَّض*، من التَّشـــاُبِه فـــي الُكنيِة بين ذلك النَّاِســـخ من َديِر 
ـــع الَّـــذي اشـــتَهر قبـــل رســـامته ُأســـُقًفا بالُكنيـــِة  نهيـــا، واألنبـــا ســـاويُرس بـــن الُمَقفَّ
نفســـها )أبو الِبشـــر(، مدَخًا لتســـاؤٍل مشـــروع عن إمكانيَِّة أْن يكون أبو الِبشـــر 
ـــع؟ لكـــن  الُمشـــار إليـــه فـــي مخطوطـــة هامبـــورج هـــو نفســـه ســـاويُرس بـــن الُمَقفَّ

قـــة للنَّـــّصِ تقودنـــا إلـــى االعتقـــاِد بغيِر ذلك. راســـة الُمَتعمِّ الدِّ
ـــد أنَّ »أبـــو الِبشـــر ابـــن الحروف« كان راهًبا بَديـــِر نهيا، وإليه يرجع  فالمؤكَّ
ـــمَّاس موهوب في  ـــَير الَّتي وجدها الشَّ الَفضل في ِنســـاخِة بعض )أو كّل( السِّ
يـــر مكتوبـــة باللُّغـــِة القبطيَّـــة، وعددهـــا 42 ســـيرة )مـــن مـــار مرقـــس  ذلـــك الدَّ
ـــع في بعِض  ل(. صحيـــح أنَّ اســـم ابـــن الُمَقفَّ الرَّســـول، إلـــى البابـــا ســـيمون األوَّ
مؤلَّفاتـــه ارتبـــط بتلـــك الُكنية عينها، األمر الَّذي ســـاهم فـــي زيادِة ُرقَعة االعتقاد 
ـــِد أيًضـــا  بـــدوٍر لـــه فـــي جمـــِع وكتابـــة ِســـَير اآلبـــاء البطاركـــة، لكـــن مـــن المؤكَّ
أنَّ تلـــك الُكنيـــة قـــد اقترَنـــت بلقبـــِه ومركـــزه الوظيفـــّي: »أبـــو الِبشـــر ابـــن الُمَقفَّع 

الكاتـــب«. لذلـــك فالَخلـــط بيـــن الرَُّجَليـــن يبدو أمًرا ُمســـتبعًدا.
ـــمَّاس  وِر المحـــورّي الَّـــذي اضطلـــع بـــه الشَّ ـــد علـــى الـــدَّ ومـــرًة ُأخـــرى نؤكِّ
واألرُخـــن اإلســـكندرانّي موهـــوب بن منصور، والَّـــذي حمل على عاتقِه -فضًا 
ـــَير واإلشـــراف على ترجمِتها ونســـِخها واإلضافة عليها- َمهمَّة  عن جمعِه للسِّ
ل اســـمه بحروٍف من  تـــِه مـــن مالِه الخاّص، لُيَســـجِّ اإلنفـــاق علـــى المشـــروِع بُرمَّ
ـــَير ومـــؤرِّخ وناســـخ وُمهَتـــّم، وهـــو دوٌر تفـــرَّد بـــه موهـــوب بيـــن  نـــور كجامـــع للسِّ
ابقين والاَّحقين. َســـة«، السَّ جميع الَّذين أســـهموا في تكوين »ِســـَير الِبْيَعة الُمَقدَّ

اخ والُمهَتمُّني ُجهود النُّسَّ






