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إن اآلبـــاء واألمهات هم »اآلالت« 
التي كّرســـها هللا لبناء جيل المســـتقبل. 
لذلـــك ابـــِن علـــى الصخـــر، وليس مثل 
اإلنســـان الغبـــي الذي بنـــى على الرمل 

)مت٢٧:٧-٤٢(.
٤( إجـــادة التواصـــل األســـرى مع األبناء، وهذا 
المنحـــرف مثـــل  الســـلوك  يحّصنهـــم مـــن مخاطـــر 
تعاطي المخدرات والعالقات اإلباحية والســـلوكيات 
الهدامـــة. لذلـــك اســـتغل أي وقـــت تقـــوم فيه بقضاء 
االلتزامـــات المنزليـــة أو الكنيســـة، واصطحب معك 
أحـــد أبنائـــك، واجعـــل الطريـــق )ســـيًرا علـــى األقدام 
أو بالســـيارة( وســـيلة حـــوار ونقـــاش معـــه بحكمـــة 
وصداقـــة. كذلـــك قضـــاء وقـــت يومـــي أو كل عـــدة 
أيـــام فـــي صـــالة وقـــراءة مشـــتركة للكتـــاب المقدس 
وســـير القديســـين والترانيـــم واأللحـــان والمدائح، هو 
أن هللا  واعلـــم  األســـري،  للتواصـــل  وســـيلة  أيًضـــا 
خلـــق األســـرة أواًل ثـــم الكنيســـة، ولذا فالكنيســـة تبدأ 

مـــن البيت.
٥( ضـــع حدوًدا ســـلوكية مـــن الصغر وفي فترة 
المراهقـــة، ألنهـــم إن لـــم يســـمعوا كلمـــة »ال« فلـــن 
يكون باســـتطاعتهم اســـتخدام هذا اللفظ »ال« لعمل 

حواجـــز فـــي المواقـــف التي يتعرضـــون لها.
إننـــا نحتـــاج إلـــى أن نبنـــي مـــع أبنائنـــا طريـــق 
المســـتمر  التشـــجيع  مـــع  )إش3٥:٨(  القداســـة 
وبحكمـــة علـــى طـــول الطريـــق، وحتـــى إن ظهـــرت 
حجـــارة أو عيـــوب الشـــخصية، نســـتمر بطـــول أنـــاة 
وصبـــر ومحبـــة واحتمـــال.. فالطريـــق طويل وشـــاق 

ولكنـــه مفـــرح.
وثمة مالحظة أخيرة يقّررها الكتاب المقدس:

»ســـراج الجســـد هـــو العيـــن، إذا كانـــت عينـــك 
بســـيطة )نقيـــة وصافيـــة(، فجســـدك كلـــه يكـــون نيًرا 
)مجروحـــة  شـــريرة  عينـــك  كانـــت  وإذا  )مقدًســـا(. 
ومشـــوهة(، فجسدك كله يكون مظلًما )فاسًدا(. وإن 
كان النور الذي فيك )روح الحق المســـيح( ظالًما، 

فالظـــالم كـــم يكـــون« )مـــت6:٢٢-٢3(.
وأخيـــًرا،  أواًل  »العيـــن«  علـــى  تعتمـــد  فالميديـــا 
ونحـــن نعيـــش عصـــر الصـــور الملونـــة والمتحركـــة 
والمدهشـــة والمؤثـــرة.. ومـــن خـــالل العيـــن واألذن 
يدخـــل ٨٨٪ مـــن المعرفـــة بحلوهـــا وُمّرهـــا إلى عقل 
اإلنســـان وقلبـــه وكيانـــه. لذلـــك احـــرص علـــى نقـــاوة 
عينيـــك ونقـــاوة أبنائك، فأنتـــم -األب واألم، والخادم 
والخادمـــة- »حـــراس النقـــاوة« فـــي حيـــاة الصغـــار 

والفتيـــان والمراهقيـــن مـــن الجنســـين.

كـــن حارًســـا يقًظـــا للنقاوة التـــي بدونها 
لـــن يرى أحـــد هللا )مـــت٨:٥(.

أعجبنـــــــــــــي هــــــــــــــذا العنـــوان عندمـــا 
طالعتـــه على كتـــاب باللغة اإلنجليزية، 
لمؤلفـــة ُتدعى »جولـــــــــــي هيراميـــــــــــــن«، 
وهـــي زوجـــه ناجحة وأم لخمـــس بنات، 
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وتتكلم في كتابها عن التربية والتنشـــئة الســـليمة 
األجيـــال  تتعـــرض  حيـــث  الميديـــا،  طوفـــان  أمـــام 
الجديـــدة لحـــرب شرســـة مـــن عدو كل خيـــر في كل 
بقعـــه علـــى وجه األرض، إذ تتســـّلل بليونه وإصرار 
قيـــم االباحيـــات بـــكل صورها المدمرة فـــي العالقات 

بين البشـــر.
إن التربيـــة كمـــا هـــي معـــروف تأتي من خمســـة 
مصادر رئيســـية هي: البيت )األســـرة( - المؤسســـة 
التعليميـــة )المدرســـة( – الكنيســـة – األصدقـــاء - 
الميديـــا. وهـــذا هـــو الترتيب الـــذي كان موجوًدا فيما 
االقتصاديـــة  الحيـــاة  مـــع ضغـــوط  ولكـــن  مضـــى، 
واالجتماعية، واالنتشار الواسع للميديا والتكنولوجيا 
الحديثـــة، انعكـــس ترتيـــب هـــذه المصـــادر، حيـــث 
تصـــّدرت الميديا المشـــهد، وتراجع دور االســـرة إلى 

الخامســـة!! المرتبة 
واإلحصائيـــات تقـــول لنـــا الكثيـــر عّمـــا يعانيـــه 
مّمـــا  والشـــباب  والمراهقـــون  والفتيـــان  الصغـــار 
والقنـــوات  التلفزيـــون  علـــى  ســـواء  يشـــاهدونه، 
الموبايـــل  مـــن  الخاصـــة  أجهزتهـــم  أو  الفضائيـــة، 
والالبتـــوب وغيرهـــا.. وكيـــف أن الشـــيطان يحـــارب 
ويترّبـــص بهـــم فـــي واقـــع أليـــم، خاصـــة مـــع غيـــاب 
يقظـــة األســـرة أو المدرســـة أو الكنيســـة. ومـــن هنـــا 
وجـــب أن تهتـــم األســـرة بالمســـاحة التربويـــة واليقظة 
الروحيـــة ألبنائهـــا، قدر اهتمامها باألمور العلمية أو 
الدراســـية أو المواهـــب.. ألن ســـلوكيات النقـــاوة أهم.

فـــي  طفـــل  كل  إن  وتقـــول  الدراســـات  تذهـــب 
الفئـــه العمريـــة بيـــن ٨-١٨ ســـنة، يقضـــي أكثر من 
خمســـين ســـاعة لمشـــاهدة الميديـــا كل أســـبوع، وهو 
مـــا يقابـــل تقريًبـــا الوقـــت الـــذي يقضيـــه البالغون فى 
إنهـــم -النـــشء-  أســـبوع...  اليوميـــة كل  أعمالهـــم 
يقضـــون وقتهـــم أثناء تناول الطعام مع التلفزيون أو 
الموبايـــل، وحتـــى أثنـــاء دراســـتهم أو زيـــارة األقـــارب 
لهـــم... وهذا يعنـــي أن هناك طوفاًنا للميديا متواجد 
حـــول أبنائنـــا، فكيـــف نحميهم؟!. هذه هي مســـئولية 

النقاوة«.  »ُحـــّراس 
هـــو  الكـــذاب-  وأبـــو  -الكـــّذاب  الشـــيطان  إن 
واســـعة  والســـلبيات  األكاذيـــب  هـــذه  صاحـــب 
مؤســـس  الغيـــر  والعقـــل  الميديـــا،  علـــى  االنتشـــار 
علـــى الســـيد المســـيح وقـــوة روحـــه القـــدوس يتعّرض 
لهـــذا االكتســـاح الشـــيطاني، وكأن الميديـــا تريـــد أن 
تزاحمنـــا فـــي بيوتنـــا وبيـــن أبنائنـــا، بـــل وتريـــد البقاء 

علينـــا...  والســـيطرة  معنـــا 

توّجهـــات  عـــّدة  أضـــع  أن  أريـــد  هنـــا  ومـــن 
الخطـــر: لمواجهـــة 

علـــى  الحـــارس  األم-  أو  األب   - أنـــت   )١

أســـرتك، ويجـــب أن تحـــّدد كمية الميديـــا التي تدخل 
بيتـــك. ولكـــن أواًل يجـــب أن نشـــبع أبناءنـــا من كلمة 
هللا ومعرفـــة الحـــق، ألن الصغـــار بصفة عامة مثل 
االسفنجة، يمتصون كل شيء في البيئة المحيطة. 
لذلك أكثر من فترات االســـتماع والقراءة والقصص 

الكتابيـــة للصغـــار، حتـــى تزرع فيهـــم مخافة هللا.
التمييـــز  مهـــارات  أبنائنـــا  تســـليم  يجـــب   )٢
واإلفـــراز بيـــن الجيـــد والـــرديء. فمثـــاًل فـــي أفـــالم 
مثـــل  المشـــاهد  بعـــض  تأتـــي  للصغـــار،  الكرتـــون 
معانقـــة األميـــر األميـــرة وهـــم غيـــر متزوجيـــن، وهذا 
ال يصّح، فيكون من األنسب أن يشرح األب واألم 
خطـــأ ذلـــك التصـــرف، ألن كثيًرا مـــن هذه القصص 

تبـــدو ســـعيدة ولكنهـــا ال تعكـــس الحقيقـــة... 
كذلـــك تكـــرار عـــرض نفس الحدث عـــدة مرات، 
حيـــث يظـــن الصغار أن الحـــدث يتكرر مراًرا إذ هم 
ال يدركـــون بعـــد التسلســـل الزمنـــي والمكانـــي، وهـــذا 

يصيبهم بمشـــاعر نفســـيه هدامة.
تفيـــض  التـــي  االعالنـــات  فـــي  األمـــر  نفـــس 
كذًبـــا بســـبب التالعـــب فـــي الصـــور وبالتالـــي تغيب 
الحقيقـــة... أو فـــي الدعايـــة حيـــث يعرضون ســـيارة 
عندمـــا  وبالطبـــع  جميلـــة،  امـــرأة  بجوارهـــا  حديثـــة 
تشـــتري الســـيارة، لـــن تأخـــذ أو تشـــتري المـــرأة معها، 
وهـــذا يعنـــي اســـتغالل الجنـــس )المرأة( فـــي الدعاية 
للســـلع االســـتهالكية؛ يجب أن نشـــرح ذلك ألبنائنا.

3( لقد عّلمنا الســـيد المســـيح أن نبني األســـاس 
على الصخر، والصخرة هي المسيح )مت٢٤:٧-

التـــي  الوصيـــة  هـــي  هللا  كلمـــة  لـــو6:٤٨(.  ٢٧؛ 
يجـــب أن نقيـــم عليهـــا تربية أبنائنـــا، وليس الثقافات 
الوهميـــة الزائفـــة. قـــرأت مـــرة أن فناًنـــا أقـــام عمـــاًل 
األخـــرى،  المـــواد  وبعـــض  الرمـــل  باســـتخدام  فنًيـــا 
وقـــد اســـتغرق منـــه ذلـــك أربعـــة أيـــام، ولكـــن بعد أن 
انتهـــى منـــه جـــاءت مجموعـــة مـــن الفتيـــان وتســـلقوا 
العمـــل الفنـــي ثـــم هدمـــوه فـــي أقل مـــن ٤ دقائق...! 
وهـــذا يعنـــي أننـــا نقضـــي أوقاًتـــا طويلـــة فـــي تنشـــئة 
أبنائنـــا وبنـــاء شـــخصياتهم، ثـــم تأتـــي لحظـــات مـــن 

معروضـــات الميديـــا وتهـــدم كل شـــيء؟!
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شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، علـــى مـــدار يومـــي االثنيـــن ٧ 
والثالثـــاء ٨ ســـبتمبر ٢٠٢٠م، فـــي »لقـــاء الميديـــا الثانـــي« وذلـــك فـــي قاعـــة 
اجتماعـــات المكتبـــة البابويـــة فـــي المقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون، بمشـــاركة مســـئولي مجلة الكـــرازة، والقنوات القبطيـــة األربع 
)أغابـــي وC.T.V وME sat وكوجـــي(، إلـــى جانـــب المركـــز اإلعالمـــي 

القبطـــي األرثوذكســـي.

حمـــل اللقـــاء عنـــوان »إعالم الكنيســـة والعمل مًعا«، وُطِرحـــت خالله عدة 
موضوعـــات تمثـــل قضايـــا جوهريـــة فـــي إطـــار العالقـــة بيـــن وســـائل اإلعـــالم 

اســـتأنف قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، اجتمـــاع األربعاء 
األســـبوعي، مـــن يـــوم األربعـــاء 9 ســـبتمبر ٢٠٢٠م، حيـــث ألقـــى 
قداســـة البابـــا عظتـــه مـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا 
بيشـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، مـــع تطبيـــق إجـــراءات 
احترازيـــة دقيقـــة. وبـــدأ قداســـة البابـــا العظـــة بنهنئـــة أبنـــاء الكنيســـة 
بمناســـبة بـــدء الســـنة القبطيـــة الجديـــدة )عيـــد النيـــروز(، وأعـــرب 
قداســـة البابـــا عن ســـعادته بعـــودة اجتماع األربعاء األســـبوعي بعد 
توقفـــه بســـبب فيـــروس كورونـــا، مشـــيًدا باســـتمرار خدمـــة الكنيســـة 
مـــن خـــالل شـــبكة اإلنترنـــت، وشـــّدد علـــى ضـــرورة االســـتمرار في 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة، وال ســـيما مع عـــودة الطالب إلى 
دراســـتهم. وأوضـــح قداســـته أن مـــا عّطـــل انعقـــاد المجمـــع المقدس 

خـــالل عـــام ٢٠٢٠م هـــو انتشـــار فيـــروس كورونـــا، لـــذا تـــم تأجيـــل فعاليـــات المجمـــع للعـــام القـــادم إن شـــاء الـــرب. وألقـــى قداســـته عظـــة بعنوان »خمـــس نعم جاء 
المســـيح مـــن أجلهـــا لتكون ســـنة اإلنســـان مقبولة«.

لقاء امليديا اثلاين لإلعالم القبطي

استئناف اجتماع األربعاء األسبويع

مقابالت قداسة ابلابا

الحديثـــة والعمـــل الرعـــوي، والتـــي تشـــهد نمـــًوا متزايـــًدا، مـــن بينهـــا موضوعـــات 
»كيـــف نقـــدم الكنيســـة علـــى السوشـــيال ميديـــا؟«، »منصـــات السوشـــيال ميديا 
)إيجابيـــات وســـلبيات(«، »الخريطـــة اإلعالميـــة فـــي مصـــر وموقـــع الكنيســـة 
فيهـــا«. كمـــا تـــم تقديـــم تصـــور الســـتراتيجية التربيـــة اإلعالميـــة مـــن خـــالل 
السوشـــيال ميديـــا لمختلـــف فئـــات الشـــعب مـــن أبنـــاء الكنيســـة القبطيـــة. وقـــدم 
نيافـــة األنبـــا بـــوال مطـــران طنطـــا ومنســـق اللقـــاء تقريـــًرا عـــن اللقـــاء األول الذي 
ُأقيـــم الشـــهر الســـابق. ونوقشـــت أيًضـــا خـــالل اللقاء مســـودة الالئحة األساســـية 
الخاصـــة بالهيئـــة اإلعالميـــة الكنســـية الجـــاري العمـــل علـــى إنشـــائها حالًيـــا، 

كمظلـــة تعمـــل مـــن خاللهـــا كافـــة الكيانـــات والنوافـــذ اإلعالميـــة الكنســـية.

إذا رأيت إنسانا متواضع القلب فهذا أعظم من سائر املناظر ألنك بواسطته تشاهد اهلل اذلى ال يرى. )القديس أغسطينوس(

خبصوص كنيسة القديس مارمرقس 
بلبنان وسوريا

يتـــم تعييـــن األب الراهـــب القمـــص تيمون الســـرياني 
كاهًنا للخدمة بكنيســـة القديس مارمرقس الرســـول وراعًيا 
للطائفة القبطية األرثوذكســـية في دولتي لبنان وســـوريا.

والرب يبارك كل عام لمجد اسمه القدوس.
يتم العمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه،،

وعلى ابن الطاعة تحل البركة
القاهرة ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠

+ الســـفير أحمد فاضل، الســـفير الجديد لمصر 
بدولـــة جنـــوب أفريقيـــا، بهـــدف التعرُّف على أنشـــطة 

الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية في جنـــوب أفريقيا.

يوم االثنين ١4 سبتمبر ٢٠٢٠م

+ نيافـــة األنبـــا مـــكاري، األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع شـــبرا الجنوبية.

األســـبوعين  خـــالل  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
الماضييـــن، بالمقـــر البابـــوي بالماتدرائيـــة المرقســـية 
الكبـــرى باألنبـــا رويـــس، وبمركـــز لوجـــوس البابـــوي 
بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي، عـــدًدا من المســـئولين 

كالتالـــي: واإلكليـــروس، 
يوم الجمعة 4 سبتمبر ٢٠٢٠م

+ نيافة األنبا ثيؤدسيوس، أسقف وسط الجيزة.
يوم األحد ٦ سبتمبر ٢٠٢٠م

+ نيافة األنبا اكليمندس األسقف، العام لكنائس 
قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

+ تماف تكال، رئيســـة دير الشـــهيد مار جرجس 
األمهـــات  مـــن  بعـــض  وبرفقتهـــا  القديمـــة،  بمصـــر 

الراهبـــات بالديـــر.
+ رجـــل األعمـــال المهنـــدس نجيـــب ســـاويرس، 

وبرفقتـــه المهنـــدس عدلـــي تومـــا.
يوم االثنين ٧ سبتمبر ٢٠٢٠م

+ نيافـــة األنبـــا باســـيليوس، أســـقف ورئيـــس دير 
القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمون.

+ نيافـــة األنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفـــر 
الشـــيخ والبـــراري.

يوم الخميس ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠م
ديـــر  أســـقف ورئيـــس  بيجـــول،  األنبـــا  نيافـــة   +
مناقشـــة  تمـــت  حيـــث  )المحـــرق(،  العـــذراء  الســـيدة 

بالديـــر. الخاصـــة  األمـــور  بعـــض 
يوم السبت ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠م

+ نيافـــة األنبـــا أولوجيـــوس، أســـقف ورئيـــس دير 
القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن 
تمـــت  حيـــث  بســـوهاج،  الغربـــي  بالجبـــل 
مناقشـــة بعـــض األمـــور الخاصـــة بالديـــر.

يوم األحد ١3 سبتمبر ٢٠٢٠م
+ الســـيد زوهـــراب مناتســـكانيان، وزير 
كان  الـــذي  أرمينيـــا،  جمهوريـــة  خارجيـــة 
فـــي زيـــارة للقاهـــرة فـــي ذلـــك الوقـــت. دار 
العالقـــات  حـــول  الزيـــارة  خـــالل  الحديـــث 
التاريخيـــة التـــي تربـــط الكنيســـتين القبطيـــة 
واألرمينيـــة، كمـــا تـــم بحـــث ســـبل التعـــاون 

المختلفـــة  بينهمـــا.
الســـفير  دوتـــون،  جيـــس  الســـفير   +
الكنـــدي المنتهيـــة خدمتـــه بالقاهـــرة، والـــذي 
حضـــر للمقـــر البابـــوي لتوديع قداســـة البابا 

قبـــل عودتـــه إلـــى كنـــدا.
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افتتــح قداســة البابــا تواضــروس الثانــي صبــاح يــوم الثالثــاء ١٥ ســبتمبر 
االجتمــاع  خــالل  وتــم  لقداســته،  الفنــي  للمكتــب  األول  االجتمــاع  ٢٠٢٠م، 
التــي  تقســيم األعضــاء علــى لجــان العمــل، وتحديــد المســئوليات المطلوبــة 
وُاختتــم  وســريعة.  جيــدة  بصــورة  المطروحــة  المشــروعات  ســير  تضمــن 

البابــا  قداســة  تذكاريــة. كان  أخــذ صــورة  بــدأ وتــم  بالصــالة كمــا  االجتمــاع 
أصــدر قــراًرا بابوًيــا نهايــة أغســطس الســابق بتشــكيل المكتــب الفنــي لقداســته، 
للمعاونــة فــي متابعــة عــدد مــن األعمــال اإلداريــة الخاصــة بالبطريركيــة، تــم 

نشــرع بالعــدد الســابق مــن المجلــة.

قداسة ابلابا يتواصل عرب تطبيق زووم مع أبنائه العاملني بالسعودية
التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الجمعـــة ١١ ســـبتمبر ٢٠٢٠م، مـــع أبنائـــه العامليـــن بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، عبر تطبيـــق »زووم«، 
بمناســـبة عيـــد النيـــروز. وألقـــى قداســـته محاضـــرة بعنـــوان »النيـــروز قصـــة جهـــاد ونعمـــة«. تولـــى تنظيـــم اللقـــاء نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة 

والمســـئول عـــن أبنائنـــا بالســـعودية.

االجتماع األول للمكتب الفين لقداسة ابلابا

بخصـــوص االدعـــاءات التـــي رددتهـــا إحـــدى القنـــوات 
أبنـــاء  بيـــن  الفتنـــة  بـــّث  تحـــاول  والتـــي  للدولـــة،  المعاديـــة 
الشـــعب المصـــري، بعمـــل مقارنـــات بيـــن معاييـــر بنـــاء دور 

العبـــادة فـــي مصـــر، لضرب الصـــف الوطني، واســـتخدمت في ذلك 
تصريحـــات ألحـــد اآلبـــاء األســـاقفة، بشـــكل ينطـــوي علـــى مغالطـــة، 
بعـــد أن تـــم اجتـــزاء هذه التصريحات والتـــي قيلت قبل صدور قانون 
بنـــاء الكنائـــس، وهـــو القانـــون الـــذي وضـــع شـــروًطا واضحـــة لبنـــاء 
الكنائـــس، تلتـــزم بهـــا الكنيســـة التزاًمـــا كامـــاًل. فالكنيســـة ال يمكن أن 

تقـــر التعـــدي علـــى األراضـــي بـــأّي شـــكل من األشـــكال.

ونعيـــد التأكيـــد علـــى أن المصرييـــن جميًعـــا يعلمون أن الكنيســـة 
مـــن أول  الدســـتور والقوانيـــن، وكانـــت وســـتظل  المصريـــة تحتـــرم 
دوًمـــا  تعّلـــي  وأنهـــا  الدولـــة،  فـــي  القوميـــة  للمشـــروعات  الداعميـــن 
المصلحـــة العامـــة، وهـــو مـــا تثبتـــه العديـــد مـــن المواقـــف. وتشـــهد 
الكنيســـة أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مســـافة واحدة 
مـــن الـــكل فـــي التعامـــل مع أي تعٍد للقانون، فـــال يوجد فرق التعامل 

مـــع دور العبـــادة كلهـــا.

كمـــا نؤكـــد على الحقائـــق اآلتيـــة: ١- تؤكد الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية علـــى أنـــه ال يوجـــد أي كنيســـة مقامة 
علـــى أراضـــي مملوكـــة للدولـــة إال تلـــك التـــي خصصتهـــا 

الدولـــة للكنيســـة وفًقـــا للقانـــون، وذلـــك فـــي المـــدن الجديـــدة فقـــط.
٢- األراضـــي التـــي تحدثـــت عنهـــا القنـــاة الكاذبـــة، هـــي أراٍض 
ـــت إلـــى كـــردون المدينـــة والقـــرى، ومازالـــت إلـــى هـــذا  زراعيـــة وُضمَّ
اليـــوم لهـــا هذا المســـمى في األمـــالك »أرض زراعية«، فهي أمالك 

خاصـــة ألشـــخاص وليســـت ملـــك للدولة.
3- جميـــع الكنائـــس المقامـــة ضمـــن الكتـــل الســـكنية العامـــرة 
مت  بالســـكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم ٨٠ لســـنة ٢٠١6، ُقدِّ
لتقنيـــن أوضاعهـــا طبًقـــا لمـــا ورد بالقانون الُمشـــار إليـــه، إلى اللجنة 
الوزاريـــة المشـــكلة برئاســـة الســـيد الدكتـــور رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
والتـــي تضـــم الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة للنظـــر في تقنيـــن أوضاع 

الكنائـــس الُمشـــار إليها.
4- أّيـــة كنائـــس ُبِنيـــت بعـــد صدور القانون الُمشـــار إليـــه، ُبِنيت 

طبًقا لهـــذا القانون. 
القاهرة 3١ أغسطس ٢٠٢٠

َيِْمْل َصلِيَبُه َويَتَْبْعيِن.« )مرقس ٨: ٣٤( ُيْنِكْر َنْفَسُه َو
ْ
ل
َ
ِتَ َوَراِئ ف

ْ
ْن يَأ

َ
َراَد أ

َ
»َمْن أ
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ابتعد عن نظر وسماع ما ال يفيد فتتخلص من فعل ما ال يفيد )القديس باسيليوس الكبري(
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رسامة ثالثة قمامصة بالقاهرة

فـــي يـــوم األحـــد ١3 ســـبتمبر ٢٠٢٠م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار مرقـــس 
بشـــبرا الشـــمالية، قام صاحبا النيافة: األنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس 
قطاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ والبراري 
وديـــر الشـــهيدة دميانـــة، ورئيـــس المجلـــس اإلقليمـــي الدائـــرة األولـــى لألحوال 
الشـــخصية للقاهـــرة والجيـــزة وكل أفريقيـــا، برســـامة ثالثـــة مـــن الكهنـــة الخدام 
بالمجلـــس فـــي درجـــة القمصيـــة، وهـــم: )١( القمـــص يوســـف جيـــد، كاهـــن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء والمـــالك ميخائيـــل باألباصيـــري بعيـــن شـــمس. )٢( 
القمـــص أثناســـيوس يوســـف، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد جوارجيـــوس بأبي طاقية 
بشـــبرا الشـــمالية. )3( القمـــص إيليـــا شـــكري، كاهـــن كنيســـة الشـــهيدة دميانـــة 
بالوايلـــي الكبيـــر بحدائـــق القبـــة. خالـــص تهانينـــا لآلبـــاء القمامصـــة الجدد.

الراهب القمص تادرس آڤا مينا
رقـــد فـــي الـــرب في يـــوم اإلثنين الموافق ٢٤ أغســـطس ٢٠٢٠م، الراهب 
القمـــص تـــادرس آڤا مينـــا، وهو أحـــد اآلباء الشـــيوخ بديـــر الشـــهيد العظيم 
مارمينـــا العجائبـــي بمريـــوط، عـــن عمـــر يناهـــز ٧٤ ســـنة، حيـــث ُوِلـــَد عـــام 
١9٤6م. ولـــه فـــي الرهبنـــة حوالـــي ٤٤ ســـنة، حيـــث تمت ســـيامته راهبًا عام 
١9٧6م بيد المتنيح البابا شـــنوده الثالث، وِســـيَم قًســـا عام ١99٧م، وُرِســـم 

قمًصا عـــام ٢٠٠٨م.
وقـــد أرســـل قداســـة البابا تواضـــروس الثاني رســـالة تعزية لنيافـــة األنبا 
كيرلـــس، قـــال فيهـــا: »خالـــص تعزياتي القلبية في نياحـــة هذا األب الوديع 
عه، وليســـُكب  والُممتلـــئ مـــن الطاعـــة والبركة... على رجـــاء القيامة نودِّ
مســـيُحنا القـــدوس كل التعزيـــات الســـماوية لنيافتكـــم ولكل اآلباء، وأســـرة 

الراحل الكريـــم وُمحبيه«.
ُأقيَمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي نفـــس اليـــوم، بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: 
األنبـــا كيرلـــس آڤـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس الديـــر، األنبا مكســـيموس أســـقف 

تواضع القلب يتقدم الفضائل لكها والكربياء هو أساس الرشور لكها. )القديس األنبا موىس األسود(

خبصوص احلالة الصحية
نليافة األنبا باخوميوس

»عظم الرب العمل معنا، وصرنا فرحين« )مز١٢6:3(
نشـــكر إلهنـــا الصالـــح على ســـالمة وعـــودة أبينا المطـــران نيافة األنبا 
باخوميـــوس إلـــى مقر إقامته بالمطرانية بدمنهور يوم الثالثاء ٨ ســـبتمبر 
٢٠٢٠م. وإذ نشـــكر جميع األحباء على جزيل محبتهم وســـؤالهم الدائم، 
ننـــوه إلـــى أنـــه وفًقـــا لتعليمات الفريـــق الطبي المعالج، ســـيتم منع الزيارات 

نهائًيـــا خـــالل الفتـــرة القادمة لحين اكتمـــال فترة التعافي.
راجين صلواتكم؛

مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية

إقامة راهبات جديدات ألديرة األقرص

في يوم الســـبت ٥ ســـبتمبر ٢٠٢٠م، قام أصحاب النيافة: األنبا دانيال 
أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، واألنبـــا يوســـاب 
األســـقف العـــام لألقصـــر، واألنبـــا يواقيم األســـقف العام إلســـنا وأرمنت، بدير 
األميـــر تواضـــروس المشـــرقي )المحـــارب( باألقصـــر، برهبنـــة ســـبع عشـــرة 
مـــن طالبـــات الرهبنـــة، وذلـــك لديـــري األميـــر تواضـــروس المشـــرقي، ورئيـــس 
المالئكـــة ميخائيـــل بقامـــوال غـــرب األقصـــر، كما تـــم ضمن الصلـــوات تغيير 
الشـــكل الرهبانـــي لثمانـــي مـــن الراهبـــات لديـــر األميـــر تواضـــروس. خالـــص 
تهانينـــا للراهبـــات الجديـــدات، ولمجمـــع راهبـــات ديـــر األميـــر تاوضـــروس 

المشـــرقي، وديـــر رئيـــس المالئكـــة ميخائيل.

قداسة ابلابا يستقبل جملس 
كنيسة مارجرجس واألنبا ابرآم بمرص اجلديدة

اســـتقبل قداســـة البابـــا مجلـــس كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس واألنبا أبـــرآم بمصر 
الجديـــدة، ومعهـــم القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل البطريركية بالقاهـــرة، والكاهن 
بالكنيســـة ذاتها، حيث قدم أعضاء اللجنة تقريًرا عن أنشـــطة الكنيســـة والمشـــروعات 
الخدميـــة التابعـــة لهـــا، ومـــن بينهـــا مشـــروع مستشـــفى مـــار جرجـــس، وبيـــت الخلـــوة 

للشـــباب فـــي منطقـــة عرابي.

تنويه 
خبصوص استئناف اخلدمات واألنشطة الكنسية

»َمـــا َأْحَلى َمَســـاِكَنَك َيـــا َربَّ اْلُجُنوِد! َتْشـــَتاُق َبْل َتُتوُق َنْفِســـي ِإَلى 
« )مـــز ٨٤:١-٢( بِّ ِدَيـــاِر الرَّ

فـــي ضـــوء قـــرارات مجلس الـــوزراء األخيرة وتوجه الدولـــة لعودة العديد 
مـــن األنشـــطة، يمكـــن الســـماح باســـتئناف األنشـــطة والخدمـــات الكنســـية 

وخدمـــة مـــدارس األحـــد وذلـــك بنســـبة ٥٠٪ للقاهرة واإلســـكندرية.
علـــى أن يتولـــى اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة كل فـــي إيبارشـــيته تدبير 
األمـــور وفًقـــا لظـــروف كل إيبارشـــية، مـــع ضـــرورة التـــزام الجميـــع بكافـــة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي البيـــان الصـــادر يـــوم ٢٧ 

يونيـــو الماضـــي، بـــكل دقـــة حفاًظـــا علـــى ســـالمة أبنائنا.
مصلين أن يبقى هللا أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠م... ٧ توت ١٧3٧ش
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بنهـــا وتوابعهـــا، األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، األنبا ثيئودوســـيوس أســـقف 
الجيـــزة، األنبـــا يوليوس األســـقف العـــام لمصـــر القديمة وأســـقفية الخدمات، 
األنبـــا ماركـــوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ والبـــراري ورئيس دير الشـــهيدة 
دميانـــة بالبـــراري، األنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس غـــرب 
اإلســـكندرية، األنبـــا إكليمنـــدس األســـقف العـــام لمنطقـــة ألماظـــة والهجانـــة 
وشـــرق مدينـــة نصـــر، ولفيـــف مـــن رهبـــان األديـــرة واآلبـــاء الكهنـــة، وأســـرة 
المتنيـــح. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا كيرلس ومجمـــع رهبان دير مارمينا 

العجائبـــي بمريـــوط، وألســـرته وكل ُمحبيه.

القمص باخوم دانيال 
من إيبارشية مراكز الشرقية والعاشر

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، يـــوم االثنين ١٤ ســـبتمبر ٢٠٢٠م، 
القمـــص باخـــوم دانيـــال، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بكفـــر صقر، 
التابعة إليبارشـــية مراكز الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، بعد خدمة كهنوتية 
لحوالي ٤٠ ســـنة. حصل على بكالوريوس العلوم الالهوتية، وتمت ســـيامته 
قًســـا فـــي ١3 مـــارس ١9٨١م بيـــد مثلـــث الرحمـــات المتنيح األنبـــا آنجيلوس 
أســـقف الشـــرقية ومدينة العاشـــر الســـابق، ونال رتبة القمصية عام ١993م. 
صلـــى نيافـــة االنبـــا مقـــار أســـقف اإليبارشـــية صلـــوات تجنيـــزه اليـــوم ذاتـــه 
بمشـــاركة عـــدد مـــن مجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا 
مقـــار، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة وكل محبيه.

القمص بسادة القمص أبسخرون 
من إيبارشية نجع حمادي 

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، يـــوم االثنين ١٤ ســـبتمبر ٢٠٢٠م، 
القمـــص بســـادة القمـــص أبســـخرون، كاهـــن ديـــر القديس األنبـــا بضابا بنجع 
حمـــادي، عـــن عمـــر بلـــغ ٧3 ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت ألكثر من 
٢٥ ســـنة، حيـــث ســـيم قًســـا علـــى الديـــر فـــي ٢٨ مايـــو ١99٥م، وهـــو مـــن 
عائلـــة كهنوتيـــة، حيـــث والده المتنيح القمص أبســـخرون وشـــقيقه هو المتنيح 
القمـــص مقـــار. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بمشـــاركة عـــدد مـــن مجمـــع كهنـــة 
إيبارشـــية نجـــع حمـــادي، بينمـــا ألقـــى نيافة األنبا كيرلس أســـقف اإليبارشـــية، 
كلمـــة مـــن مقـــر إقامتـــه بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة حيـــث يجـــري بعـــض 
الفحوصـــات الطبيـــة هنـــاك، رثـــى خاللهـــا األب المتنيـــح بكلمـــات مؤثـــرة. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا كيرلـــس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.

القس أنطونيوس ثابت 
من إيبارشية ببا والفشن وسمسطا

رقد في الرب يوم الجمعة ٤ ســـبتمبر ٢٠٢٠ م، القس أنطونيوس ثابت 
مـــالك، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بقرية قمبـــش التابعة إليبارشـــية 
ببا والفشـــن وسمســـطا، إثر تعرضه لحريق منذ أيام، وتم نقله إلى مستشـــفي 
الحلميـــة العســـكري بالقاهـــرة، إلـــى أن فاضـــت روحـــه صبـــاح يـــوم الجمعـــة 
٤ ســـبتمبر ٢٠٢٠م، وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بمقـــر مطرانيـــة ببـــا الســـاعة 
الثالثـــة مســـاء اليـــوم ذاتـــه. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا أســـطفانوس أســـقف 
ببـــا والفشـــن وسمســـطا، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة 

محبيه. وكل 

 metropolitanpakhom@yahoo.com
األســـبوع  فـــي  كنيســـتنا  تحتفـــل 
القـــادم بالتـــذكار األول لعيـــد الصليـــب، 
وهـــو يوافـــق اليـــوم الســـابع عشـــر مـــن 
شـــهر تـــوت المبـــارك. وهناك شـــخصية 
فـــي الكتـــاب المقـــدس ارتبطـــت حياتهـــا 
وتلـــك  الصليـــب،  برمـــز  وخالصهـــا 
قصتهـــا  وردت  الزانيـــة.  راحـــاب  هـــي 
الـــذي يحكـــي قصـــة  يشـــوع  فـــي ســـفر 
الموعـــد  إلـــى أرض  دخـــول شـــعب هللا 
وتقســـيمها، حيـــث عاشـــت راحـــاب فـــي 
رجليـــن  إليهـــا  وقبلـــت  أريحـــا،  مدينـــة 
مـــن شـــعب هللا دخـــال ليتجّسســـا أرض 
الموعـــد، وبقبولهـــا للجاسوســـين أخـــذت 
منهمـــا وعـــًدا أن يحفظا حياتها وأســـرتها 
إلـــى األرض،  عنـــد دخـــول شـــعب هللا 
ذلـــك أنهمـــا أعلماها أن تضع في كّوتها 
حبـــاًل قرمزًيا يـــراه الداخلون إلى األرض 
فيجتـــازوا عنهـــا وعـــن أهـــل بيتهـــا فـــال 
تهلـــك؛ وكان هذا الحبل القرمزي إشـــارة 
إلـــى عمـــل الفداء بدم الصليب المحيي. 
وكان اســـتتار راحـــاب الزانيـــة فـــي بيتها 
المميز بالحبل القرمزي، هو إشـــارة إلى 
والمقدســـة  الُمبـــّررة  بالكنيســـة  احتمائنـــا 
بعمـــل الفـــداء الـــذي أتّمـــه الـــرب يســـوع 
بالصليـــب المقـــدس. فقـــد يظـــن البعض 
أنـــه يمكـــن أن يســـتمتع ببركـــة الصليـــب 
الكنيســـة،  فـــى حضـــن  يكـــون  دون أن 
أن  أردَت  »إن  يعلموننـــا  اآلبـــاء  لكـــن 
يكـــون لـــك المســـيح أًبا وفادًيـــا، ال بد أن 

تكـــون ابًنـــا للكنيســـة«.
كانت راحاب امـــرأة أممية: وكانت 
أن  نبـــوة  للجاسوســـين  يشـــوع  إرســـالية 
فكـــر هللا وإرادتـــه همـــا دعـــوة األمم غير 
المؤمنيـــن لكـــى يقبلـــوا اإليمـــان، وعـــن 
ذلـــك كتـــب يوحنـــا الحبيـــب فـــى إنجيله: 
»وأمـــا الذيـــن قبلـــوه فأعطاهـــم ســـلطاًنا 
المؤمنـــون  أي  هللا،  أوالد  يصيـــروا  أن 
باســـمه« )يـــو١: ١٢(. ويشـــير مفســـرو 
يشـــوع  إرســـال  أن  المقـــدس  الكتـــاب 
اآلبـــاء  إلرســـالية  رمـــًزا  كان  لرجليـــن 
الرســـل، وقبـــول األمم للكـــرازة، وكأن هللا 
مـــن العهـــد القديـــم كان يهّيـــئ البشـــرية 

لقبـــول األمـــم. 
زانيـــة،  امـــرأة  راحـــاب  وكانـــت 
تكـــون  لكـــي  الـــرب  قبلهـــا  ذلـــك  ورغـــم 
هللا  أن  اليعنـــي  وهـــذا  شـــعبه،  ضمـــن 
بـــل الكتـــاب يقـــول إن  يقبـــل الخطيـــة، 
الخطيـــه خاطئـــة جـــًدا، وأن كل إنســـان 
مســـئول عن خطيته، ولكن هللا يقبل أن 
يســـتخدم حتـــى الخطـــاة ليكمـــل قصـــده، 
خـــالص  ألجـــل  البشـــر  كل  ويســـتخدم 
أوالده، فاهلل كان يعمل لخالص شـــعبه، 
وهـــو يفعـــل أيًضا لخالص راحاب، فهو 
يريـــد أن الجميـــع يخلصـــون وإلى معرفة 
الحـــق يقبلـــون، لذلـــك يجب أاّل يســـتهين 

اإلنســـان بـــأي شـــخص حتـــى لـــو كانت 
لـــه خطايا كثيرة. راحاب عاشـــت ســـنين 
قليلـــة فـــي أريحـــا، إاّل أن توبتهـــا وعملها 
جعلها إنســـانه تتبـــارك فيها جميع قبائل 
يذكـــر  أن  ُيِصـــرُّ  والكتـــاب  االرض، 
اســـم راحـــاب فى سلســـلة أنســـاب الســـيد 
المســـيح كمـــا جـــاء فـــى )مـــت١: ٥(: 
»وســـلمون ولـــد بوعز مـــن راحاب...«. 
كما كان قبول هللا لراحاب وســـط شـــعبه 
إشـــارة إلـــى قبول الخطـــاة، فاهلل ال يذكر 
خطايـــا الخطـــاة بعـــد توبتهـــم بـــل يراهـــم 
أنقيـــاء. وعـــن ذلـــك يقـــول آبـــاء البريـــة: 
بتولييـــن«،  الزنـــاة  تجعـــل  التوبـــه  »إن 
لذلـــك فاإلنســـان المغلـــوب مـــن الخطيـــة 
يمكنـــه أن يرتمـــي فـــي حضن هللا ويقول 
لـــه: يـــا رب أنـــت غّيـــرت حيـــاة راحـــاب 
وحّولتهـــا مـــن امـــرأة خاطئـــة إلـــى امـــرأة 
فقـــد كانـــت راحـــاب  خادمـــه، فغيِّرنـــي. 
نموذًجـــا طيًبا لإلنســـان الذي يعاني من 
خطيـــة، وكيـــف أن الـــرب يقبلـــه ويغّيـــر 

ته. حيا
إيمـــان  صاحبـــة  راحـــاب  كانـــت 
وأعمـــال مًعا. فـــكان إيمانها أكيًدا بعمل 
بولـــس  معلمنـــا  كتـــب  ذلـــك  وعـــن  هللا، 
الرســـول: »باإليمـــان راحـــاب الزانيـــة لـــم 
تهلـــك مع العصـــاة إذقبلت الجاسوســـين 
بســـالم« )عـــب ١١: 3١(. آمنـــت أن 
هللا يســـتطيع أن يتمجد فى هذا الشـــعب 
ويخلصهـــم، فلذلـــك قبلـــت الجاسوســـين 
راحـــاب  كانـــت  كمـــا  اإليمـــان.  بـــروح 
قبلـــت  فقـــد  أعمـــال،  صاحبـــة  أيًضـــا 
الجاسوســـين بحكمـــة، وعـــن هـــذا يكتب 
معلمنا يعقوب الرســـول: »كذلك راحاب 
الزانيـــة أيًضـــا أمـــا تبـــّررت باألعمـــال إذ 
طريـــق  فـــى  وأخرجتهـــم  الرســـل  قبلـــت 
آخـــر، ألنـــه كمـــا أن الجســـد بـــدون روح 
ميـــت، هكذا أيًضا اإليمان بدون أعمال 

ميـــت« )يـــع٢: ٢٥(.
كانـــت راحاب مثـــااًل للفضائل، فقد 
كانـــت أمينـــة مـــع الجاسوســـين بالرغـــم 
ولـــم  مخاطـــر،  مـــن  بهـــا  يحـــوط  ممـــا 
تجـــد مبـــررات أو مخـــاوف لتتخّلـــى عن 
وعدهـــا لهما عندما بحث الملك عنهما، 
فصـــارت نموذًجـــا لإلنســـان األميـــن فى 
وســـط عالـــم بعيد عـــن األمانـــة، وكانت 
مثـــااًل لإلنســـان الـــذى يبـــدأ مـــع هللا وال 
يرجـــع مـــرة أخـــرى، فقـــد تركـــت ســـيرتها 
هللا.  شـــعب  وســـط  وســـكنت  القديمـــة 
وكانـــت صاحبـــة حكمـــة ورؤيـــة روحية، 
فعندمـــا علمـــت بـــأن الملـــك يبحـــث عن 
الســـطح  فـــوق،  خبأتهمـــا  الجاسوســـين 
وغطتهمـــا بعيـــدان الكتـــان النقـــي وذلـــك 
األرضيـــات،  عـــن  لالرتفـــاع  كرمـــز 
كطريـــق  واالتضـــاع  بالنقـــاوة  وااللتـــزام 

لنجـــاة كل المؤمنيـــن.

ايلوم اذلي ال جتلس فيه ساعة مع نفسك ال حتسبه من عداد أيام حياتك. )القديس مار إفرام الرسياين(
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ْنَقَذيِن.« )مزمور ٣٤: ٤(
َ
اْسَتَجاَب ِل، وَِمْن ُكِّ َمَاوِِف أ

َ
 الرَّبِّ ف

َ
ْبُت إِل

َ
»َطل

جـــورج يســــري
األول مكرر على الجمهورية

*البيانــات الشــخصية كمــا فــي البطاقــة: االســم/ 
جــورج يســري شــحاته ســوريال، مــن مركــز ديــروط 
– محافظــة أســيوط. تاريــخ الميــالد ٢٠٠١/١١/٢6.

*الكنيســة وأب االعتــراف: كنيســه الســيده العــذراء 
بديــروط )المطرانيــة(، أب االعتــراف أبونــا آنجيليــوس.

*الخدمــة: شماســية أو مــدارس األحــد: خدمــه 
شــباب ثانــوي بالمطرانيــة.

*أفراد األســرة وعملهم أو دراســتهم: والدي يســري شــحاته ســوريال، كبير 
معلميــن بمدرســة ديــروط الثانويــة الزراعيــة. أخــي األكبــر كيرلــس طالــب بكليــة 
الطــب جامعــة أســيوط، واألصغــر بافلــي طالــب بالصــف الســادس االبتدائــي؛ 

أّمــا والدتــي فمتوفيــة.
*المدرسة: منازل - مدرسة أحمد قرشي بديروط.

*الشعبة: علمي علوم.
*عــدد ســاعات المذاكــرة يومًيــا: ســاعات المذاكــره تتــراوح بيــن 6 إلــى ٨ 

ســاعات يومًيــا.
فــي جميــع  الخصوصيــة  الــدروس  الخصوصيــة؟  الــدروس  عــدد  *كــم 

الدراســية. المــواد 
*كيــف علمــت بالنتيجــة وترتيبــك؟ أبلغنــي ابــن عمــي بالنتيجــة بعــد أن 

رآهــا فــي مؤتمــر الوزيــر.
*كيــف اســتقبلت أســرتك خبــر تفوقــك؟ اســتقبلت األســرة الخبــر بمنتهــى 

الفــرح والســعادة.
*مــا هــي الجهــات التــي قامــت بتكريمــك؟ تــم تكريمــي مــن ِقَبــل نيافــة األنبــا 
برســوم أســقف ديــروط، وفــي المركــز الثقافــي القبطــي، ومــن النائــب محمــد أبــو 
العينين، وشــركة GLC للدهانات، وهايبر وان، ومؤسســه مصطفى الســاّلب.

*إلــى مــن تهــدي هــذا النجــاح؟ أهــدي النجــاح أواًل إلــى هللا، ثــم إلــى 
ومدّرســيني. أســرتى 

*مــا هــي الكليــة التــي كنــت تتمناهــا وأنــت حديــث الســن، والكليــة التــي 
دخلتهــا؟ كنــت أتمنــى كليــة الطــب، ودخلتهــا بنعمــة هللا.

*مــــــــــا هـــــــــــي طموحاتــــــــــــــك؟ طموحي أن أصل إلى أعلى مستوى في 
مجــال الطــب.

*مــا هــي نصيحتــك لطلبــة الثانويــة العامــة؟ نصيحتــى لطلبــة الثانويــة 
األســئلة،  وحــّل  واالجتهــاد،  المذاكــرة  ثــم  هللا،  علــى  االعتمــاد  أواًل  العامــة: 

اليــأس وفقــدان األمــل. واالبتعــاد عــن 
* وّجه رسائل إلى:

• وزيــر التربيــة والتعليــم نشــكر ســيادة الوزيــر علــى مجهوداتــه المتميــزة، 
ونطالــب ســيادته بالمزيــد.

• أسرتك شكًرا على كل ما قدمتموه لي من دعم ومساعدة طوال السنة.

جـــورج إهلــامـــي
الثالث مكرر على الجمهورية

*البيانــات الشــخصية كمــا فــي البطاقــة: االســم/ 
جــورج إلهامــي ولســن ســالمه بشــاي، مــن مصــر 
الجديــدة – القاهــرة. تاريــخ الميــالد: 3١/٢٠٠٢/١.

*الكنيســة وأب االعتــراف: كنيســة مــار جرجــس 
أبــرآم بمصــر الجديــدة. أب االعتــراف القــس  واألنبــا 

لمعــي. أنطونيــوس 
*الخدمــة: شماســية أو مــدارس األحــد: شــماس 

فــي أســرة اســطفانوس للشمامســة.
*أفــراد األســرة وعملهــم أو دراســتهم: والــدي صيدلــي فــي شــركة جالكســو 
لألدويــة، ووالدتــي أســتاذ مســاعد فــي كليــة الصيدلــة جامعــة عيــن شــمس. 

شــقيقتي طالبــة فــي صيدلــة عيــن شــمس.
*الشــعبة:  ســابًقا(.  )الفريــر  الجديــدة  بمصــر  البطريركيــة  *المدرســة: 

رياضــة. علمــي 
*عــدد ســاعات المذاكــرة يومًيــا: تختلــف ســاعات المذاكــرة اليوميــة حســب 

وجــود دروس أو امتحانــات.
*كم الدروس الخصوصية: دروس في جميع المواد 

*كيــف علمــت بالنتيجــة وترتيبــك؟ لقــد كنــت نائًمــا ثــم اســتيقظت علــى 
مكالمــات تليفونيــة تهنئنــي بالنتيجــة والترتيــب.

*كيــف اســتقبلت أســرتك خبــر تفوقــك؟ عنــد ســماعهم اســمي فــي المؤتمــر 
الصحفــي للوزيــر بكــوا فرًحــا.

 .GLC paints  .١ بتكريمــك؟  قامــت  التــي  الجهــات  هــي  *مــا 
٢.Schneider electric. 3. األهرام للكوالين. 4. ســيراميكا رويال ومؤسســة 
مصطفى السالب. 5. سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين. ٦.صيدليات 
 .Spinney’s .9 .Hyper One .8 .oppo العزبي. ٧. القاهرة ٢٤ وشركة
١٠. البنك األهلي. ١١. المركز الثقافي القبطي. ١٢. األكادمية العربية للعلوم 

والتكنولوچيــا. ١3. الســويدي للكابــالت. ١4. عبــور النــد. 
*إلــى مــن تهــدي هــذا النجــاح؟ أهــدي هــذا النجــاح ألســرتي وكنيســتي 

ومدرســتي، ولمجــد اســم الــرب أواًل وآخــًرا.
*مــا هــي الكليــة التــي كنــت تتمناهــا وأنــت حديــث الســن، والكليــة التــي 

دخلتهــا؟ كنــت أتمنــى دخــول كليــة الهندســة، وُوفِّقــت فــي الوصــول إليهــا.
*مــا هــي طموحاتــك؟ طموحــي أن أكــون مهندًســا ناجًحــا، وأســتمّر فــي 

طلــب العلــم.
*مــن هــو أكثــر المدرســين الذيــن تأثــرت بهــم؟ كل المدرســين الذيــن 

علمونــي شــيًئا مهمــا كان صغيــًرا فقــد تركــوا أثــًرا طيًبــا فــّي.
*مــا هــي نصيحتــك لطلبــة الثانويــة العامــة؟ ١. الثقــة بالنفــس والثقــة 
بالــرب فــي تعويــض كل تعــب واجتهــاد. ٢. المذاكــرة بِجــد وذكاء منــذ اليــوم 
األول. 3. تنظيم الوقت وتقسيمه ما بين الحياة الدراسية والروحية والترفيهية.

* وّجــه رســائل إلــى: • وزيــر التربيــة والتعليــم: نرجــو مــن ســيادتكم 
االســتمرار فــي تطويــر ُنظــم التعليــم واالهتمــام بعــودة الدراســة فــي المــدارس 
فــي الثانويــة العامــة. • مديــر مدرســتك: أتوجــه بالشــكر لســيادتكم علــى كل 
مــا تعلمتــه تحــت ســقف هــذا المــكان، وأتمنــى أن تســتمر المدرســة فــي التقــدم 
تحــت رعايتكــم. • أســرتك: أســرتي العزيــزة.. شــكًرا لكــم، دمتــم خيــر ســنٍد لــي 

فــي جميــع مراحــل حياتــي، حفظكــم هللا فأنتــم دائًمــا وراء نجاحــي.

فــي هــذا العــدد نتحــاور مــع اثنيــن مــن أبنــاء الكنيســة، مــن األوائــل علــى الجمهوريــة فــي الثانويــة العامــة. نقدمهمــا 
ــه واجتهــاده. ــد اســم هللا بســبب تعب ــكل شــاب مســيحي، ُيمجَّ ــا ل نموذًج
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عـــن المركـــز: تـــم إنشـــاء مركـــز إيمي 
للتعليم المستمر في عام ٢٠١3 ليكون من 
أوائـــل مراكـــز التعليـــم المســـتمر المجتمعي 
فـــي مصـــر )الغيـــر رســـمي والغيـــر ملحـــق 
بمبنـــى جامعي معين(. واســـم »إيمي« هو 
عبـــارة كلمـــة قبطيـــة ومعناهـــا )المعرفـــة – 
العلـــم – الفهـــم(، حيـــث يمكـــن للمركـــز أن 
يوفـــر جميـــع برامج مراكز التعليم المســـتمر 

الخاصـــة بأّيـــة جامعـــة مصريـــة أو عالميـــة، كذلـــك كورســـات تدريبيـــة وورش عمـــل 
ونـــدوات ومؤتمـــرات متخصصـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت اإلداريـــة والعلميـــة والتقنية 
واللغويـــة والمجتمعيـــة، باإلضافـــة لبرامـــج التعليم عـــن ُبعد )أوناليـــن(؛ وذلك لخدمة 
أبنـــاء الكنيســـة، والتوســـع لخدمـــة كل أفـــراد المجتمع. وقد اكتســـبت كل هـــذه البرامج 
ســـمعة كبيـــرة انعكســـت علـــى زيـــادة الطلب من ِقَبـــل األفراد والمؤسســـات على تقديم 

المزيـــد منها.
الرؤيـــة: أن نكـــون نقطـــة مضيئـــة للتنويـــر عـــن طريـــق التعليـــم المســـتمر وبناء 

القـــدرات وخدمـــة المجتمع.
الرســـالة: مركـــز إيمـــي هـــو مركـــز غيـــر هـــادف للربـــح، يقـــدم خدمـــات التعليـــم 
المســـتمر لـــكل فئـــات المجتمع بدون تمييـــز، ودعم بناء القدرات والتنمية المســـتدامة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبحـــث العملـــي، عن طريق: + تمكيـــن طلبة الجامعات 
وحاملـــي الشـــهادات العليـــا والمتوســـطة مـــن المعرفـــة والمهـــارات العمليـــة الالزمـــة 
لاللتحـــاق بســـوق العمـــل. + إتاحـــة فرصة التعليم المســـتمر لغير حاملي الشـــهادات 
وجميـــع فئـــات المجتمـــع وذلـــك لبنـــاء قدراتهـــم وتحســـين حياتهـــم. + تقديـــم الخدمات 
التعليميـــة والتثقيفيـــة اعتمـــاًدا علـــى برامـــج أكاديميـــة متطورة تواكـــب مقاييس الجودة 
العلميـــة. + نقـــل المعرفـــة وثقافـــة التعلُّـــم ونشـــرها فـــي المجتمع.  + تبّنـــي ودعم بيئة 
جيـــدة للبحـــث العلمـــي والباحثيـــن، عـــن طريق إطـــالق واحتضان مبـــادرات، وتكوين 

مجموعـــات بحثيـــة تهتـــم بالقضايـــا المجتمعيـــة والعلمية.

القيـــم: + اإلنســـان أواًل: نهتـــم فـــي المقـــام األول باحتـــرام اإلنســـان، وتقديـــم 
مســـتوى عـــاٍل مـــن الخدمـــة، بمـــا في ذلك مـــن قاعات ُمهيئة ومعاملة ممتازة وحســـن 

الضيافة.
+ حق التعليم: نؤمن بحق اإلنسان في التعّلم وتلّقي المعرفة دون تمييز.

+ الجـــودة: نضـــع مقاييـــس عاليـــة جـــًدا للجـــودة لجميـــع الخدمـــات الُمقّدمـــة، 
لتواكـــب المقاييـــس العالميـــة لعمليـــة التعليـــم.

+ المســـئولية االجتماعيـــة: نحـــن نقـــدم جميع خدمـــات المركز لغيـــر القادرين 
مادًيـــا، لتوفيـــر فـــرص متســـاوية فـــي حـــق التعليم المســـتمر للجميع.

+ المجتمـــع المحلـــي: دعـــم وخدمـــة المجتمـــع عـــن طريق نشـــر الوعـــي الثقافة 
وتحقيـــق التنمية المســـتدامة.

+ المجتمـــع الدولـــي: التعـــاون والتنســـيق مـــع جهـــود المجتمع الدولـــي المبذولة 
فـــي نشـــر العلـــم والمعرفة.

التعـــاون مـــع: وقـــد قـــام المركـــز بالفعـــل بالتعـــاون مع العديـــد من المؤسســـات، 
وأبرم اتفاقيات وشـــراكات ســـاهمت في تقديم البرامج المطلوبة على أعلى مســـتوى:

- التعـــاون مـــع كليـــة التمريض – جامعة اإلســـكندرية وذلك لتقديـــم أكثر من 
برنامـــج متخصـــص بمركـــز إيمـــي مـــن ضمنهـــا: + برنامج تأهيل مســـاعد ممرض. 

+ برنامـــج التأهيل لرعاية المســـنين.
- التعاون مع مركز خدمة المجتمع – جامعة القاهرة، وذلك لتقديم شـــهادات 
معتمـــدة للعديـــد مـــن البرامـــج التـــي يقدمهـــا مركـــز إيمـــي: + دبلومة الموارد البشـــرية 
.)Train of Trainers( برنامـــج تدريـــب الُمدرِّبين + ،)Human Resources(

- برامـــج متعـــددة مثـــل: + برنامـــج تأهيـــل خادمـــات الحضانات بالتعـــاون مع 
جمعيـــة كاريتـــاس مصـــر. + برنامـــج تنميـــة خـــدام إخـــوة الـــرب: برنامـــج أكاديمـــي 
يتكـــون مـــن ثالثـــة مســـتويات يكتســـب فيـــه المتـــدرِّب مهـــارات بحـــث ودراســـة الحالة 
االجتماعية واالقتصادية ألســـرة إخوة الرب، ومســـاعدة األســـر في تنفيذ مشـــروعات 

متناهيـــة الصغـــر وذلـــك للدعـــم الذاتـــي لألســـرة. + برنامـــج القيـــادة واإلدارة.
- التعـــاون مع مكتبة اإلســـكندرية: حيث اســـتضاف المركز بعض األنشـــطة 
الخاصة بالدراســـات القبطية، ويتم الترتيب الســـتضافة أنشـــطة أخرى وبعض ورش 
العمـــل التـــي تقيمهـــا المكتبـــة فـــي مجـــاالت مختلفـــة وتهـــم الشـــباب والتأهيـــل لســـوق 

العمل.
- برنامج تمكين المرأة:

تـــم إطـــالق هـــذا البرنامـــج اســـتجابة للمجهـــودات العالميـــة وكذلـــك رؤيـــة مصـــر 
٢٠3٠ فـــي قضيـــة تمكيـــن المـــرأة اقتصادًيـــا، أي جعلهـــا قـــادرة علـــى توفيـــر مصدر 

دخـــل دائـــم ألســـرتها. تـــم تقديـــم التدريـــب 
إدارة  كيفيـــة  علـــى  الســـيدات  مـــن  لعـــدد 

األعمـــال. وزيـــادة  صغيـــر  مشـــروع 

كورسات وبرامج مبتكرة:
+الســـكرتارية التنفيذية: وهو برنامج 
علـــى  التدريـــب  يضـــم  مبتكـــر  تدريبـــي 
المهـــارات اإلداريـــة ومهـــارات اســـتخدام الحاســـب اآللـــي ومهـــارات اللغـــة األجنبيـــة 
واإلتيكيـــت ومهـــارات التعامـــل مـــع اآلخريـــن. وهـــي المهـــارات العمليـــة المطلوبـــة 

تواجدهـــا فـــي شـــاغل وظيفـــة الســـكرتارية والتـــي يحتاجهـــا الســـوق بقـــوة.
المتدربيـــن علـــى  التســـويق اإللكترونـــي )الديجيتـــال ماركتنيـــج(: تأهيـــل   +
اســـتخدام األدوات المتنوعـــة للتســـويق اإللكترونـــي، وهو من أهـــم المهارات المطلوبة 

حالًيـــا لـــكل شـــخص لتســـويق أي منتـــج ســـواء ســـلعة أو خدمـــة علـــى االنترنـــت.
+ تنميـــة مهـــارات الخـــدام: وهـــو برنامـــج تفاعلي يعتمـــد على أســـلوب تعليمي 
التعلـــم عـــن طريـــق  حديـــث وهـــو Learning through playing( LTP( أي 

للعب. ا
+ إعـــداد ورش العمـــل: وهـــو برنامج مبتكـــر واألول من نوعـــه، يهدف لتمكين 

المتدربيـــن علـــى إعـــداد وتنفيذ ورش عمل بأســـلوب أكاديمـــي مفيد وممتع.

برنامـــج ســـوبر تشـــايلد لألطفال: قـــام المركز بابتـــكار برنامـــج متكامل مصمم 
خصيًصـــا بعنايـــة لألطفـــال تحـــت ُمســـمى Super Child أي الطفـــل العبقـــري، 
د المســـتمر، حيث يتيح الفرصـــة للطفل أن  ويمتـــاز البرنامـــج بالتنـــوع الشـــديد والتجـــدُّ
يـــدرس مبـــادئ في مختلف المجاالت )العلوم والهندســـة والفنـــون واألدب(، والتعرف 
علـــى التخصـــص الدراســـي والعلمـــي الـــذي يحبـــه ويريـــد أن يتخصـــص فيه، ســـواء: 
العلـــوم، الكمبيوتـــر، اللغـــات، األعمـــال اليدوية، الفـــن، والمهـــارات الحياتية. ويمتاز 

البرنامـــج بالتجـــارب العمليـــة على المـــواد، الرحـــالت الميدانية.
كذلك يتم إطالق برامج تخّصصية مثل: رائد الفضاء – الدكتور – القبطان... 
الـــخ، ليعيـــش الطفـــل التجربـــة الخاصـــة بالمجـــال كاملـــة بـــكل تفاصيلهـــا ويتفاعـــل 
معها. يشـــهد برنامج ســـوبر تشـــايلد اإلقبال الشـــديد كل عام، ويتقدم للمركز الكثير 

مـــن طلبات االلتحـــاق بالبرنامج.
هـــذا باإلضافـــة للكثيـــر مـــن البرامـــج التـــي يقدمهـــا المركـــز فـــي مجـــاالت أخرى 
مختلفـــة لتســـاهم فـــي تحقيـــق رســـالة المركز في تنميـــة األفراد وخدمـــة المجتمع، في 
مجـــال اللغـــات، والحاســـب اآللـــي، ومجـــاالت أخـــرى مثـــل: + كورســـات روحيـــة + 
كورســـات التنميـــة البشـــرية + كورســـات تربويـــة ونفســـية + توصيـــالت كهربائيـــة + 

كورســـات فـــي إدارة الجـــودة + كورســـات فـــي المبيعـــات وخدمـــة العمـــالء.

كورســـات متخصصـــة لألطفـــال: يقدم المركـــز الكثير مـــن الكورســـات لألطفال 
 Robotics طوال العام بخالف برنامج ســـوبر تشـــايلد المكثف ومنها كورســـات الـ
الـــذي يؤهـــل األطفـــال الدخـــول لعالـــم برمجـــة اإلنســـان اآللـــي والماكينـــات، ويقـــوم 
المركـــز بتكويـــن فـــرق من األطفال للمنافســـة في مســـابقات على مســـتوى الجمهورية 

وتؤهـــل للعالمية.
مســـابقة اقرأ واعرف واكســـب: يقوم المركز كل عام بتنظيم مســـابقة للتشـــجيع 
علـــى القـــراءة خـــالل فتـــرة الصيف وتقديـــم جوائز ماديـــة المتســـابقين، ويكون أفضل 

تكريـــم للفائزيـــن بتســـلم الجوائـــز مـــن يد قداســـة البابا تواضروس الثاني شـــخصًيا.
الـــدور الثقافـــي: يعتبـــر مركز إيمـــي التوعية الثقافية في المجتمـــع المحلي دوًرا 
أساســـًيا للمركـــز، ومســـئولية هامـــة يجـــب االعتناء بهـــا، حيث يلتـــزم المركز بمتابعة 
األجنـــدة الثقافيـــة والتوعويـــة العالميـــة والمحليـــة، كذلـــك يتفاعـــل ويشـــارك مـــع كل 
األنشـــطة المصاحبـــة لتلـــك الحمـــالت والفاعليـــات الثقافيـــة والعلمية. ويتـــم الوصول 
ألفـــراد المجتمـــع عبـــر قنـــوات التواصـــل الحديثـــة والمناســـبة لهـــم مثـــل )الفيســـبوك(، 

كذلـــك عبـــر اإلعـــالن واســـتضافة فاعليـــات داخـــل المركـــز وخارجه.
ثقافـــة التطـــوع: يشـــجع المركـــز ويدعـــم بقـــوة ثقافة التطوع ويســـعى لنشـــرها في 
المجتمـــع. ونجـــح المركـــز حتـــى اآلن فـــي جـــذب ١٥٠ متطوًعـــا لمشـــاركة المركـــز 
نجاحـــه وخدمـــة المجتمـــع. يحظـــى المتطوعـــون بفوائد كثيـــرة منها اكتســـاب مهارات 
وخبـــرات عمليـــة هامة ومتنوعة وجديـــدة، منها: العمل الجماعي، مهارات التواصل، 
التفويـــض، القيـــادة، حـــل المشـــكالت، ممـــا يـــؤدي لتحســـين الســـيرة الذاتيـــة للمتطوع 
C.V عنـــد ذكـــر فتـــرة تطوعـــه والمهارات المكتســـبة. وهذا االحتكاك مـــع بيئة العمل 

يؤهـــل المتطـــوع لدخـــول ســـوق العمل بخبـــرات جيدة.
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المقصـــود بالبعـــد الخفـــي ماهو 
غير مرئي ويتوقف عليه كل ماهو 
مرئـــي، واألمثلـــة كثيرة فـــي الحياة: 
فـــكل مبنـــى ضخـــم يضـــّم كثير من 
الحجـــرات وينتفـــع بهـــا عـــدد كبيـــر 
مـــن النـــاس، يعتمـــد علـــى أســـاس 
غيـــر مرئـــي. وكل شـــجرة ضخمـــة 
لهـــا ســـاق كبير وأفـــرع كثيرة تحمل 
ثمـــاًرا كبيـــرة وأوراًقـــا عددهـــا كبيـــر 
جـــًدا، تعتمـــد علـــى جـــذور عميقـــة 
مـــا  كل  تغذيـــة  بهـــا  المنـــوط  هـــي 
الشـــجرة الضخمـــة،  تحتـــوي عليـــه 
وأيًضـــا  مرئيـــة.  غيـــر  والجـــذور 
تحمـــل  التـــي  الضخمـــة  الســـفينة 
علـــى متنهـــا عدًدا كبيًرا من البشـــر 
وحجـــرات عديـــدة، تعتمـــد على قاع 
يـــراه أحـــد،  المـــاء ال  فـــي  مغمـــور 
ولكنـــه قوي جـــًدا ويحمل كل الوزن 
ويواجـــه األمـــواج والصخور. كذلك 
ـــع  ُتَصنِّ التـــي  الضخمـــة  الماكينـــة 
مـــواًدا وُتنتج منتجات نافعة، تعتمد 
علـــى موتور مختفـــي عن األعين. 
وكل المعادن الثمينة، سواء الذهب 
أو الفضـــة أو البالتيـــن أو... كلهـــا 
مخفـــاة فـــي أعمـــاق األرض. وكل 
اللمبـــات التـــي تضـــيء كل مـــكان، 
تعتمـــد علـــى تيـــار كهربائي موجود 
فـــي األســـالك والكابـــالت وال يـــراه 
أحـــد، بـــل ُمخفى عن األعين، وهو 
أســـاس كل طاقـــة كهربائية تضيء 
أو تمد بالطاقة للمواتير والســـيارات 
وكثيـــر مـــن الماكينـــات الضخمـــة، 
ولكنهـــا تحتـــاج إلـــى الطاقـــة غيـــر 

المرئية.
هكـــذا فـــي الحيـــاة تعتمـــد علـــى 
جهـــاد فـــي المخـــدع غيـــر مرئـــي، 
والتـــي  وإيمانيـــة،  كتابيـــة  وأبحـــاث 
عّبـــر عنهـــا بطـــرس الرســـول فـــي 
)١بـــط٤:3(: »بـــل إنســـان القلـــب 
الخفـــي فـــي العديمـــة الفســـاد، زينـــة 
الـــروح الوديـــع الهـــادئ، الـــذي هـــو 
قـــدام هللا كثيـــر الثمـــن». ونـــرى في 
كلمـــات الســـيد المســـيح »اإلنســـان 
الصالـــح مـــن كنـــز قلبـــه الصالـــح 
واإلنســـان  الصالحـــات،  ُيخـــرج 
الشـــرير  قلبـــه  كنـــز  مـــن  الشـــرير 
)مـــت3٥:١٢(،  الشـــرور«  ُيخـــرج 
غيـــر  القلـــب  كنـــز  أن  نجـــد  وهنـــا 

مرئـــي، ويعتمـــد عليـــه الصالحـــات 
القلـــب.  نـــوع  حســـب  الشـــرور  أو 
ونـــرى في مثل العـــذراى الحكيمات 
والجاهـــالت أن الفـــرق بينهمـــا هـــو 
الزيـــت المخفـــي فـــي األوانـــي مـــع 
بالزيـــت،  توَقـــد  التـــي  المصابيـــح 
وفـــي هـــذا إشـــارة إلـــى أهميـــة زيـــت 
النعمـــة الُمختَزن في األواني وليس 
نصـــح  لذلـــك  المرئـــي.  المصبـــاح 
الســـيد المســـيح الكتبـــة والفريســـيين 
الـــكأس  داخـــل  أواًل  »نّقـــوا  وقـــال: 
نقًيـــا«،  خارجهـــا  يصيـــر  لكـــي 
وهـــذا معنـــاه الحـــرص علـــى تنقيـــة 
القلـــب بالتوبـــة، وليس عمل أعمال 
صالحـــة مرئيـــة مـــن النـــاس بهدف 
العمـــل  أن  معنـــاه  وهـــذا  المديـــح، 
الروحـــي الداخلـــي هـــو أســـاس كل 
عمـــل صالـــح خارجـــي، فالفضيلـــة 
»هـــوذا  ألن  داخلـــي  عمـــل  هـــي 
والقديـــس  داخلكـــم«.  هللا  ملكـــوت 
بطـــرس ُيوصـــي النســـاء قائاًل: »ال 
تكـــن زينتكـــن الزينـــة الخارجيـــة من 
بالذهـــب  والتحلـــي  الشـــعر  ضفـــر 
ولبـــس الثيـــاب، بـــل إنســـان القلـــب 
الخفـــي فـــي العديمـــة الفســـاد، زينـــة 
الـــروح الوديـــع الهـــادئ الـــذي هـــو 
قدام هللا كثير الثمن« )١بط3:3(.

المحبـــة  نـــرى  المفهـــوم  وبهـــذا 
إنها ليســـت مجـــرد مظهر خارجي، 
نقيـــة  قلبيـــة  مشـــاعر  ولكنهـــا 
نقدمهـــا فـــي صـــورة أعمـــال باذلـــة 
يـــة، هدفهـــا خـــالص النفس  وُمضحِّ
والحيـــاة األبديـــة. وكذلـــك االتضاع 
عبـــارات  أو  مظهـــر  مجـــرد  ليـــس 
إحســـاس  ولكنـــه  نرددهـــا،  جوفـــاء 
وعـــدم  البشـــري  بالضعـــف  عميـــق 
االســـتحقاق ألّية كرامة أو فضيلة، 
ينشـــأ عنـــه الهـــروب مـــن الكرامـــة 
الكرامـــة  فـــي  رغبـــة  األرضيـــة، 
عنـــه  وينتـــج  األبدييـــن،  والمجـــد 
وأتعـــاب  واآلالم  للضيقـــات  قبـــول 
وعـــدم  التنقيـــة،  ألجـــل  الجســـد 
موقـــف ضاغـــط  أي  فـــي  التذمـــر 
أو تجربـــة شـــديدة أو إهانـــة، كمـــا 
احتمـــل الشـــهداء والقديســـون هكـــذا 
ينبغي أن يســـلك اإلنســـان الروحي 
ليكتســـب مكانـــة روحيـــة أمـــام هللا 

والنـــاس..

anbabenyamin@hotmail.com

عـــام  ببدايـــة  االحتفـــال  فـــي 
المجـــيء  نتذكـــر  جديـــد  قبطـــي 
أبعـــاده: بعـــض  وهـــذه  الثانـــي، 

١- رؤيـــا مســـتقبلية: فالمؤمن 
وهـــو  الســـماء،  فـــي  كنـــزه  وضـــع 
بـــل  يـــرى الملكـــوت بعيـــن الرجـــاء، 
َداِخَلُكـــْم»  هللِا  بـ»ملكـــوت  يحـــس 
يفكـــر  فهـــو  ولذلـــك  )لـــو٢١:١٧(. 
علـــى  ويجاهـــد  وينشـــغل  ويتحـــرك 
هـــذا األســـاس: أن هناك حيـــاة أبدية 
يجب أن تكون شـــغله الشـــاغل، وأاّل 
أمـــور  عـــن  األرض  أمـــور  تشـــغله 

الســـماء.
٢- توبـــة متجـــّددة: فاإلنســـان 
الـــذي يجّهـــز نفســـه للســـماء، يجـــب 
أن تتغّيـــر طبيعته إلى صورة ســـكان 
الســـماء. لهذا يعلمنا الرسول بطرس 
قائـــاًل: »ِبَمـــا َأنَّ َهـــِذِه )األرضيات( 
ُكلََّهـــا َتْنَحـــلُّ، َأي ُأَنـــاٍس َيِجـــُب َأْن 
َســـٍة  ُمَقدَّ ِســـيَرٍة  ِفـــي  َأْنُتـــْم  َتُكوُنـــوا 
َوَتْقـــَوى؟ ُمْنَتِظِريَن َوَطاِلِبيَن ُســـْرَعَة 
« )٢بـــط3:١١(. بِّ َمِجيِء َيـــْوِم الرَّ

3- الثبـــات في الرب: فالمؤمن 
ألقـــى بمرســـاة »هلـــب - هلبيس - 
رجاء« حياته في أورشـــليم الســـمائية 
وثباتهـــا  اآلخـــر،  الشـــاطئ  علـــى 
األبديـــة،  بالحيـــاة  ممســـًكا  هنـــاك. 
وثابًتـــا فـــي المســـيح، إلـــى أن يصـــل 
األمـــان.  َبـــّر  إلـــى  حياتـــه  بســـفينة 
لهـــذا يناشـــد معلمنـــا يوحنـــا: »َأيَُّهـــا 
اأَلْواَلُد، اْثُبُتـــوا ِفيِه، َحتَّى ِإَذا ُأْظِهَر 
َيُكـــوُن َلَنا ِثَقـــٌة، َواَل َنْخَجُل ِمْنُه ِفي 

َمِجيِئـــِه« )١يـــو٢٨:٢(.
الـــرب  بمـــوت  الكـــرازة   -4
فـــي  موجـــود  فالمؤمـــن  وقيامتـــه: 
العالـــم لهـــذا الهـــدف، »ُكلََّمـــا َأَكْلُتـــْم 
َهـــَذا اْلُخْبَز َوَشـــِرْبُتْم َهـــِذِه اْلَكْأَس، 

َأْن  ِإَلـــى  بِّ  الـــرَّ ِبَمـــْوِت  ُتْخِبـــُروَن 
َيِجـــيَء« )١كـــو٢6:١١(. فالخدمة 
التـــي  المؤمـــن، وهـــي  رســـالة حيـــاة 
َأْبَقـــى  تعطـــي لوجـــوده معنـــى »َأْن 
َأْجِلُكـــْم»  ِمـــْن  َأْلـــَزُم  اْلَجَســـِد  ِفـــي 
)فـــي٢٤:١(، »الحيـــاة فـــي الجســـد، 
هـــي لي ثمـــر عملي« )فـــي٢٢:١(.

يوم الرب: 
والكنيســـة إذ تثـــق أنـــه »َكِلـــّصٍ 
ـــُه  أَلنَّ َيِجـــيُء.  َهَكـــَذا  اللَّْيـــِل  ِفـــي 
َوَأَمـــاٌن،  َســـاَلٌم  َيُقوُلـــوَن:  ِحيَنَمـــا 
َبْغَتـــًة،  َهـــاَلٌك  ُيَفاِجُئُهـــْم  ِحيَنِئـــٍذ 
َكاْلَمَخـــاِض ِلْلُحْبَلـــى، َفـــاَل َيْنُجوَن» 
)١تـــس٢:٥(، لهذا فهـــي تدعونا أن 
نســـهر الليـــل »كَأْبَنـــاُء ُنـــوٍر َوَأْبَناُء 
َنَهاٍر« )١تـــس٥:٥(، حتى ال ُنفاَجأ 
بظهـــور الـــرب، بل نكون مســـتعدين 

قلبًيـــا لهـــذا اليـــوم المجيـــد. 
الثانـــي  المجـــيء  يـــوم  إن 
فيـــه  مشـــهوًدا،  يوًمـــا  ســـيكون 

النـــاس: مـــن  صنفـــان 
ِلْلِجَبـــاِل  »َيُقوُلـــوَن  صنـــف   +
َعَلْيَنـــا  ُاْســـُقِطي  ُخـــوِر:  َوالصُّ
َوَأْخِفيَنـــا َعـــْن َوْجـــِه اْلَجاِلـــِس َعَلى 
اْلَعـــْرِش َوَعـــْن َغَضـــِب اْلَخـــُروَف، 
َغَضِبـــِه  َيـــْوُم  َجـــاَء  َقـــْد  ـــُه  أَلنَّ
اْلَعِظيـــُم. َوَمـــْن َيْســـَتِطيُع اْلُوُقوَف» 

.)١٧ ،١6 :6 )رؤ
يقولـــون:  آخـــر  وصنـــف   +
بُّ َيُســـوُع»  »آِميـــَن. َتَعـــاَل َأيَُّها الرَّ
علـــى  يعزفـــون  وهـــم  )رؤ٢٠:٢٢(، 
والفـــرح!! والمحبـــة  التوبـــة  قيثـــارات 

ُتـــــــرى.. مـــــــن أي نــــــــــوع 
نفسي؟! يا  ستكونين 

mossa@intouch.com
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قراءة الكتاب املقدس تنري العقل و تعلم انلفس احلديث مع اهلل. )القديس مار اسحق الرسياىن(

كلمة الوداعة ُتســـتخدم لألشخاص 
أو األشـــياء التـــي بهـــا صفـــة الهـــدوء، 
مـــن  تهـــّدئ  التـــي  للكلمـــات  وُتســـتخدم 
الغضب والغيظ والحقد في هذه الحياة. 
التصـــرف  هـــدوء  فـــي  ُتســـتخدم  كذلـــك 
ومحاولـــة  اآلخريـــن  مـــع  والتعامـــل 
لوصـــف  ُتســـتخدم  كذلـــك  اقناعهـــم. 
الســـمات التـــي يجـــب أن تتســـم بهـــا أّية 
مناقشـــة حين يتم اإلجابة على األســـئلة 
المطروحـــة. كذلـــك ُتطَلـــق علـــى قبـــول 
المصائـــب بهـــدوء.. والكتـــاب المقـــدس 
وصـــف الزوجة الصالحة »إن كان في 
لســـانها رحمـــة ووداعـــة، فليـــس َرجلهـــا 
كســـائر بنـــي البشـــر« )ســـي36:٢٥(. 
هـــي الطريقة واألســـلوب التي يجب أن 
يجـــاوب بـــه اإلنســـان أصدقـــاءه »أمـــل 
برفـــق  وأجبـــه  المســـكين،  إلـــى  أذنـــك 
ووداعـــة« )ســـي٨:٤(، »يـــا ابني اقِض 
اإلنســـان  فيحبـــك  بالوداعـــة  أعمالـــك 
الصالـــح« )ســـي١9:3(؛ فالكلمـــة تفيد 
االحتـــرام والمجاملة لكل الناس من كل 
الرتـــب والدرجـــات، وهـــذه هـــي أســـاس 
حقـــوق اإلنســـان. هـــي عكـــس الكبرياء 
الســـالطين  عـــروش  الـــرب  »نقـــض 
)المتكبريـــن( وأجلـــس الودعاء مكانهم« 
فـــي  البائـــس  )ســـي١٧:١٠(، »ينّجـــي 
فـــي  آذانهـــم  ويفتـــح  )وداعتـــه(،  ُذّلـــه 
»الـــرب  )أي36:١٥(،  الضيـــق« 
الـــى  األشـــرار  الودعـــاء ويضـــع  يرفـــع 
األرض« )مـــز6:١٤٧(. وفـــي العهـــد 
القديـــم ُتطَلق على اإلنســـان حين يكون 
وعندئـــذ  هللا،  مـــع  خاصـــة  شـــركة  لـــه 
يعلـــن هللا لـــه أســـراره »يـــدّرب الودعـــاء 
طرقـــه«  الودعـــاء  ويعلـــم  الحـــق،  فـــي 
)مز9:٢٥(. إن اإلنســـان الوديع يرتفع 
ويـــرث األرض »أمـــا الودعـــاء فيرثـــون 
»طوبـــى  )مـــز3٧:١١(،  األرض« 
األرض«  يرثـــون  ألنهـــم  للودعـــاء 

)مـــت٥:٥(.
بالفضائـــل  الوداعـــة  ارتبـــاط 
ترتبـــط  الوداعـــة   .١ األخـــرى: 
بالمحبـــة: »ماذا تريـــدون: أبعصا آتي 
الوداعـــة؟«  وروح  بالمحبـــة  أم  إليكـــم، 
)١كـــو٢١:٤(. ٢. الوداعـــة والحلـــم: 
المســـيح  بوداعـــة  اليكـــم  أطلـــب  »ثـــم 
وحلمـــه« )٢كـــو١:١٠(. 3. الوداعـــة 
أن  اليكـــم..  »فأطلـــب  والتواضـــع: 
ووداعـــة«  تواضـــع  بـــكل  تســـلكوا.. 
كمختـــاري  »فالبســـوا  )أف٢،١:٤(، 
هللا.. تواضًعـــا ووداعـــة« )كـــو3:١٢(، 
»تعلمـــوا منـــي ألنـــي وديـــع ومتواضـــع 

)مـــت١١:٢9(. القلـــب« 
من مفاهيم الوداعة ايًضا:

١- أنهـــا تتناقـــص مـــع القســـوة في 

العقـــاب )راجع ١كـــو٢١:٤(.
القتـــال  روح  مـــع  تتعـــارض   -٢
وروح الخصـــام والحـــرب »وأل يطعنـــوا 
فـــي أحـــد، ويكونـــوا غيـــر مخاصميـــن، 
حلمـــاء، مظهريـــن كل وداعـــة لجميـــع 

)تـــي3:٢(. النـــاس« 
»اقبلـــوا  التعليـــم  روح  هـــي   -3
بوداعـــة الكلمـــة المغروســـة القـــادرة أن 
تخلـــص نفوســـكم« )يـــع٢١:١(، فالبـــد 
للتعلُّـــم مـــن روح الوداعـــة واالتضـــاع.

٤- وحتـــى مـــع التأديـــب وإصـــالح 
أخطـــاء اآلخريـــن مـــن خـــالل الوداعـــة 
»أيهـــا اإلخـــوة إن انســـبق إنســـان فُأِخـــذ 
فـــي زّلـــة، فأصلحـــوا أنتـــم الروحانييـــن 
مثـــل هذا بـــروح الوداعـــة« )غال6:١(.

اإلصـــالح  تجعـــل  الوداعـــة  روح 
والنصيحة مقبولين، ورجاًء ليس يأًســـا.

٥- الوداعـــة هي الروح التي يجب 
أن نتعامـــل بهـــا مـــع الذيـــن يقاوموننـــا 
ًبـــا بالوداعـــة المقاومين عســـى أن  »مؤدِّ
يعطيهـــم هللا توبـــة« )٢تـــي٢٥:٢(، إن 
الوداعـــة تفعـــل ما ال تســـتطيع أن تفعله 

القـــوة والضرب.
الشـــهادة  روح  هـــي  الوداعـــة   -6
كل  لمجاوبـــة  »مســـتعدين  المســـيحية 
مـــن يســـألكم عـــن ســـبب الرجـــاء الـــذي 
فيكـــم بوداعـــة وخوف« )١بـــط3:١٥(، 
تكـــون  أن  يجـــب  المســـيحية  الشـــهادة 

بالوداعـــة. مملـــوءة 
التـــي  الـــروح  هـــي  الوداعـــة   -٧
يجب ان تســـود وتنتشـــر في كل الحياة 
المســـيحية »من هو حكيـــم وعالم بينكم 
فلُيـــِر أعمالـــه بالتصـــرف الحســـن فـــي 

وداعـــة الحكمـــة« )يـــع١3:3(.
القـــدرة علـــى  هـــي  الوداعـــة  أخيـــًرا 
وعـــدم  والتوبيـــخ،  اإلهانـــة  احتمـــال 
الغيـــر  مـــن  االنتقـــام  نحـــو  التحـــرك 
ر  التحـــرُّ وهـــي  بالغضـــب،  اإلثـــارة  أو 
مـــن الغيـــظ والســـخط، واقتنـــاء الهـــدوء 
والرزانة، فاإلنســـان الوديع هو اإلنسان 
المعنـــدل بيـــن القســـوة والخنـــوع، وكذلك 
هـــو االنســـان المعتـــدل بيـــن الغضـــب 
وعدم اإلحساس.. اإلنسان الوديع لديه 
القـــدرة علـــى ضبـــط النفـــس، والســـيطرة 
علـــى الطاقـــة الغضبيـــة الموجـــودة فـــي 
البشـــر، يتعامل مـــع كل الناس بلطف، 
وإن أّدب يكـــون بـــال غيظ أو حقد، وإن 
ناقـــش يكـــون بـــدون تعصـــب. وإن كان 
ذلـــك صعًبـــا.. فالوداعة ثمـــرة من ثمار 
الروح، فلنطلب من هللا أن يمنحنا روح 
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يحّذرنـــا ابـــن ســـيراخ قائـــاًل: »ال 
اذكـــر  الخطيـــة.  عـــن  المرتـــّد  ـــر  ُتعيِّ
المؤاخـــذة«  نســـتوجب  بأجمعنـــا  أّنـــا 
فـــي  شـــخص  وتعييـــر  )ســـي٨:6(. 
فعلـــه،  تقبيـــح  هـــو  العربيـــة  اللغـــة 
ونســـب العـــار والعيب إليـــه. والتعيير 
أشـــكال  لهـــا  ُمرّكبـــة  خطيـــة  هـــو 
كثيـــرة: منهـــا النميمـــة عـــن ضعفـــات 
الشـــخص ومســـاوئه، واإلدانـــة، وعدم 
الغفران للمســـيء؛ وأقبحها التشـــهير، 
واإلذالل:  والفضيحـــة،  والتشـــويه، 
هـــزأة  جيراننـــا،  عنـــد  عـــاًرا  »تجعلنـــا 
وســـخرة للذين حولنا« )مز٤٤:١3(. 
الـــرب  المرنـــم  وصـــف  وعندمـــا 
»العـــار  قـــال:  النبـــوة  بـــروح  يســـوع 
قـــد كســـر قلبـــي فمرضـــت. انتظـــرت 
رّقـــة فلـــم تكـــن، ومعّزيـــن فلـــم أجـــد« 
المســـيح  فالســـيد  )مـــز69:٢٠(. 
حمـــل عـــار خطايانـــا علـــى نفســـه في 
الصليـــب، وبالتالـــي حمـــل تعييراتهـــا 
كانـــا  معـــه  ُصِلبـــا  »واللـــذان  أيًضـــا: 
َثـــّم  مـــن  )مـــر3٢:١٥(.  يعّيرانـــه« 
يكـــون كل تعييـــر على خطية )ســـواء 
هـــو  ال(  أم  الشـــخص  عنهـــا  تـــاب 
ه لشـــخص المســـيح نفســـه، حتى  ُموجَّ
أنـــه يقـــول لكل واحـــد مّنـــا: »تعييرات 
« )مز9:69(.  ُمعيِّريـــك وقعـــت علـــيَّ
لهـــذه  الحقيقـــي  المحـــرك  ويكـــون 
الخطيـــة هـــو عدو الخير نفســـه الذي 
مـــن بيـــن ألقابه الكثيرة لقـــب »المعيِّر 
خجلـــي  كلـــه  »اليـــوم  والشـــاتم«: 
أمامـــي، وخـــزي وجهـــي قـــد غّطانـــي. 
من صوت المعّير والشـــاتم. من وجه 
عـــدو ومنتقـــم« )مـــز١٥:٤٤-١6(.

لـــذا ُتعتبـــر خطيـــة التعييـــر مـــن 
أقبـــح الخطايـــا في عيني هللا، وتجلب 
علـــى مـــن يقع فيها لعنـــات ُمّرة، ليس 
بـــل وفـــي عالقاتـــه  نفســـه  فـــي  فقـــط 
شـــأن  والتعييـــر  »االســـتهزاء  أيًضـــا: 
المتكّبريـــن، واالنتقـــام يكمـــن لهم مثل 
بســـقوط األتقيـــاء  الشـــامتون  األســـد. 
ُيصطـــادون بالشـــرك، والوجـــع يفنيهم 
)ســـي3١:٢٧-3٢(؛  موتهـــم«  قبـــل 
»إن فتحـــت فمـــك علـــى صديقـــك فال 
تخـــف فإنـــه ُيصالـِـــح إاّل فـــي التعييـــر 
والجـــرح  الســـر  وإفشـــاء  والتكبـــر 
كل  يفـــّر  هـــذه  فـــي  فإنـــه  بالمكـــر، 

)ســـي٢٧:٢٢(.  صديـــق« 
وأقبـــح أنـــواع التعييـــر هـــي تعييـــر 
ُيعـــد  ألنـــه  خطيتـــه.  علـــى  التائـــب 
مقاومة سافرة لمقاصد هللا الخالصية 

الوحيـــد  الحـــق  صاحـــب  هـــو  الـــذي 
بـــل  يغفـــر  ذلـــك  الدينونـــة ومـــع  فـــي 
ويمحـــو: »أنـــا أنا هـــو الماحي ذنوبِك 
ألجـــل نفســـي، وخطايـــاِك ال أذكرها« 
)إش٢٥:٤3(؛ »فإنـــك طرحـــت وراء 
ظهرك كل خطاياي« )إش3٨:١٧(. 
أيًضـــا ألنـــه معثـــرة للتائب حيـــث يبدأ 
فـــي التشـــكُّك في غفـــران هللا له، ومن 
َثـــّم قد يقـــع في اليـــأس واالرتداد. كما 
أنـــه معثرة لســـامعي التعييـــر الذين قد 
يفقـــدون احترامهـــم للشـــخص المَعيَّـــر 
أمامهـــم.  تعـــّرى  أن  بعـــد  ويدينونـــه 
الســـيد  قـــول  هنـــا  ينطبـــق  بالطبـــع 
المســـيح: »ويـــل لذلك اإلنســـان الذي 

بـــه تأتـــي العثـــرة« )مـــت٧:١٨(. 
تلـــك  صـــارت  األســـف  ومـــع 
تلـــك  فـــي  منتشـــرة  القبيحـــة  الخطيـــة 
األيام في مجاالت وســـياقات الكثيرة، 
وارتـــدت ثوًبـــا زائًفـــا لفضيلـــة الدفـــاع 
فـــي  الفســـاد  ومقاومـــة  الحـــق،  عـــن 
اآلخريـــن. فـــال يكاد يخلو شـــجار بين 
زوجيـــن مـــن هـــذا النـــوع المدّمـــر مـــن 
التعييـــر. فيظـــل أحـــد الزوجيـــن يـــذّل 
اآلخـــر بخطـــأ أو خطيـــة تـــاب عنهـــا 
منـــذ زمـــان بعيـــد، وبل وال يتـــوّرع عن 
تذكيـــره بهـــا كل حيـــن، وفـــي بعـــض 
مـــن  آخريـــن  فـــي حضـــور  األحيـــان 
األبنـــاء أو باقي أفراد العائلة. تنتشـــر 
فـــي  البغيضـــة  الخطيـــة  تلـــك  أيًضـــا 
التربيـــة، فقـــد يقـــع الطفـــل أو المراهق 
ويعتـــذر  عليـــه  ينـــدم  مـــا  خطـــأ  فـــي 
عنـــه، لكنـــه بمجـــرد أن يقـــع في خطأ 
جديـــد يعّيـــره أحـــد والديـــه أو كالهمـــا 
علـــى كل مـــا ســـبق مـــن أخطائه! أما 
أكثـــر المجـــاالت عثـــرة فهـــي مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي التي باتت أداة 
قويـــة فـــي يـــد عدو الخيـــر يتلـــّذذ فيها 
بمذّلـــة وتعيير التائـــب، محاواًل تدميره 

بالعـــار والتشـــهير.
ليـــت روح هللا القـــدوس يتّوبنا عن 
تلـــك الخطيـــة المميتـــة فنتـــوب. لعلـــه 
صـــورة  علـــى  نصيـــر  كيـــف  يعلمنـــا 
االبـــن ســـاتر خطايانا، وكيف نتشـــّبه 
بـــه فنحمـــل عـــار إخوتنـــا علينـــا، فـــال 
نســـمع ذلك الصـــوت المرعب: »أيها 
العبـــد الشـــرير كل ذلـــك الديـــن تركتـــه 
مـــان  أفمـــا  إلـــّي  طلبـــت  ألنـــك  لـــك 
ينبغـــي أنـــك أنـــت أيًضـــا ترحـــم العبـــد 
)مـــت  أنـــا؟«  رحمتـــك  كمـــا  رفيقـــك 
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»نيـــرون«  يكـــن  لـــم   -
غمـــس  طاغيـــة  إاّل  اإلمبراطـــور 
الشـــر  وحـــل  فـــي  ومشـــاعره  فكـــره 
المســـيحية  تعـــرف  ولـــم  والكراهيـــة، 
طعًمـــا أمـــّر مـــن مـــرارة اضطهـــاده 
للمســـيحين، فقـــد فاقـــت في قســـوتها 
كل مراحل االضطهاد العشـــر التي 
أشـــد  األوائـــل  المســـيحيين  أذاقـــت 

العذابـــات...
بيـــن  الُمقرَّ أيًضـــا  كـــره  لقـــد   -
قبـــل كراهيتـــه للمســـيحين، ووصـــل 
قتـــل  عندمـــا  للـــذروة  الجنـــون  بـــه 
أمـــه )أجريبينـــا( وزوجتـــه )أوكتافيا( 
ومعلمـــه )ســـينيكا( وأيضـــآ أخـــاه... 
ولـــم يكـــن غريًبـــا وال عجيًبا في عام 
6٤م -فـــي حريـــق رومـــا الشـــهير- 
أن يعّلـــق المســـيحيين علـــى أعمـــدة 
ويشـــعل فيهـــم النـــار لينيـــروا شـــوارع 
رومـــا وميادينهـــا! ولم يكـــن يعلم أن 
أجســـادهم المشـــتعلة أنـــارت عقـــول 
البشـــرية واألجيـــال، وأشـــعلت الغيرة 
المقدسة في قلوب النساء والرجال، 
و صـــاروا يندفعـــون اندفاًعـــا نحـــو 

اآلتـــون واألســـود بابتهـــال...
- إن االستشـــهاد في المسيحية 
الـــذي  للشـــهيد  الحـــب  قمـــة  هـــو 
نّفـــذ وعـــد رب المجـــد يســـوع بـــأن: 
»تكونـــون لـــي شـــهوًدا فـــي أورشـــليم 
وفـــي كل اليهوديـــة والســـامرة وإلـــى 

)أع٨:١(. األرض«  أقصـــى 
الشـــهداء دمهـــم  اعتبـــر  لقـــد   -
للجميـــل  ا  ردًّ وأمالكهـــم  وحياتهـــم 
جمـــااًل  أروع  هـــو  لمـــن  والعرفـــان 
مـــن بنـــي البشـــر جمعـــاء، ألنـــه هو 
الـــذي ســـبق وفـــدى وبـــذل دمـــه لكل 
الشـــهداء، واحتمـــل عـــار الصليـــب 
ليقـــدم مثـــاًل حًيا للحـــب المصلوب، 
ونموذًجـــا مثالًيـــا للبـــذل المســـكوب، 
وخروًفـــا حولًيـــا ُيذبـــح عـــن الخطـــاة 
وينـــوب... لقـــد لّخص أبونا المتنيح 
القديـــس بيشـــوي كامل هـــذه العالقة 
بيـــن المســـيح والشـــهداء فـــي عبـــارة 
عميقـــة عندما قـــال: »فوق المذبح: 
المســـيح مذبـــوح مـــن أجـــل دميانـــه، 
وتحـــت المذبـــح دميانـــه مذبوحة من 

أجـــل المســـيح«. 
- إن الســـيوف المســـلولة بـــكل 
توقـــف  أن  تســـتطع  لـــم  ســـطوتها 

غـــزارة الحـــب للفـــادي، لقـــد صـــدأت 
الســـيوف وانكســـر عنفوانها، وانطفأ 
لمعانهـــا، ومـــا زالت راية المســـيحية 
ترفـــرف بألوانهـــا وتعـــزف بألحانهـــا 

بإيمانهـــا... ويسترشـــدون 
- إن مشـــهد الشـــهداء في إســـنا 
وأخميـــم وليبيـــا أروع لوحـــة رســـمها 
االضطهاد لتجّســـد الحـــب المتباَدل 
بيـــن مـــن فـــدى وبـــذل وســـفك دمـــه 
آمـــن  مـــن  وبيـــن  الصليـــب،  علـــى 
واعتـــرف واســـتهان بموتـــه مـــن أجل 

الحبيـــب... 
الرومانيـــة  النســـور  ماتـــت  لقـــد 
والذئـــاب الوثنيـــة، ومـــا زالـــت أرواح 
الحمـــالن حيـــة فـــي األبديـــة تتمتـــع 
المفديـــون  إنهـــم  والمعيـــة.  بالحيـــاة 
دم  فـــي  ثيابهـــم  غمســـوا  الذيـــن 
الحمـــل، وأتوا مـــن الضيقة العظيمة 
مـــن كل األمـــم وكل القبائـــل وكل 
الشـــعوب، ليقدمـــوا أرواحهم حًبا في 
شـــخص االلـــه الحبيـــب والمحبوب. 
إنهـــا كنيســـة الشـــهداء الجميلـــة 
انتصـــرت  التـــي  والنبيلـــة،  بـــل 
وبصلواتهـــم  للفـــردوس،  وســـبقتنا 
وشـــهادتنا  وأتعابنـــا  جهادنـــا  ُنكمـــل 

القـــدوس...  لمجـــد 
لقـــد جاءنـــا اإليمـــان المســـيحي 
طافًيـــا علـــى دم وأجســـاد الشـــهداء، 
ولـــم يخافـــوا ســـيًفا وال نـــاًرا وال جمـــًرا 
أو ســـجًنا، إنمـــا اســـتهانوا بالســـيف 
والنار والجمر والسجن.. لقد عاشوا 
مـــا كتبه معلمنا بولس الرســـول عن 
اإليمـــان إلـــى النفـــس األخير: »من 
ســـيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة 
أم ضيـــق أم اضضطهـــاد أم جـــوع 
ســـيف؟«  أم  خطـــر  أم  عـــري  أم 
الشـــدة  اســـتقبلوا  لقـــد  )رو3٥:٨(. 
وأعتبروها رحًبا، والضيق واحتســـبوه 
فرًجـــا، واالضطهاد كان لهم فرحة، 
كســـوة،  والعـــري  شـــبًعا،  والجـــوع 

والخطـــر أماًنـــا، والســـيف أمًنـــا!
الكنيســـة  بهـــذه  فخـــورون  إننـــا 
الشـــهداء«،  »كنيســـة  المجيـــدة 
بـ»شـــهداء  أكثـــر  وفخـــورون 
الكنيســـة«، فنحـــن أحفـــاد العظماء، 
نســـير علـــى درب  الشـــهداء،  أوالد 

الســـماء. ســـكنوا  مـــن 

أروع مـــا يعلنه الكتاب المقدس 
لإلنســـان هـــو مقـــدار محبـــة وقبول 
هللا لـــكل إنســـان، وبخاصـــة البعيـــد 
يترّجـــى  دائًمـــا  فهـــو  والضعيـــف، 
ويعلـــن »طـــول  ويعالـــج.  وينتظـــر 
فهـــو  يـــدي...«،  بســـطُت  النهـــار 
يترّجـــى خـــالص ورجـــوع اإلنســـان 
مهمـــا وصـــل إلـــى أقصـــى درجات 
لدرجـــة  يقبلـــه  فهـــو  االنحـــدار، 
االحتضـــان كمـــا ذكـــر لنـــا في مثل 
االبـــن الراجـــع أنـــه وقع علـــى عنقه 
وقبلـــه وأعلـــن فرحـــه برجوعـــه... 

قبـــول  لإلنســـان  هللا  قبـــول 
عجيـــب يتخطـــى بكثيـــر مفاهيمنـــا 
رأينـــا  فقـــد  الضيقـــة..  المشـــروطة 
مجـــرد  يرفـــض  الفريســـي  ســـمعان 
دخـــول المـــرأة الخاطئـــة إلـــى بيتـــه، 
ويديـــن قبـــول الســـيد المســـيح لهـــا، 
يســـعد  يســـوع  ربنـــا  نجـــد  أننـــا  إاّل 
صنعتـــه  مـــا  ويمـــدح  بوجودهـــا 
ألنهـــا  الكثيـــر  بالغفـــران  ويكافئهـــا 

كثيـــًرا... أحبـــت 
+ ضعفـــات كثيـــرة صدرت من 
اآلبـــاء واألنبيـــاء في العهـــد القديم، 
وكنـــا نظـــن أو نتوقع أن هللا يرســـل 
رســـالته  علـــى  ليأتمنهـــم  غيرهـــم 
يقبلهـــم  نجـــده  أننـــا  إاّل  وأقوالـــه، 
ويعطيهـــم  عليهـــم،  أناتـــه  ويطيـــل 
الثقـــة والمحبـــة التـــي تدفعهـــم إلـــى 
إصـــالح مســـيرتهم. رأينـــا ذلـــك في 
أبينـــا إبراهيـــم حيـــن كـــذب، وأبينـــا 
يعقـــوب حين خـــادع، ومعلمنا داود 
حيـــن ســـقط، والنبـــي يونـــان حيـــن 
هـــرب، ومـــع الشـــعب حيـــن تمـــرد 
علـــى  وتذمـــروا  العجـــل،  وعبـــدوا 
المـــّن، ورفضوا الخضـــوع والطاعة 
للوصايـــا... إاّل أنـــه لـــم يفنهم، ولم 
تزل يده مبســـوطة بعد لهم، وأطال 

أناتـــه عليهـــم إلـــى النهايـــة.
+ نتعجـــب لقبـــول ربنـــا يســـوع 
والخطـــاة  للضعفـــاء  المســـيح 
والمنبوذين، ونـــراه يلمس األبرص، 
ذلـــك الشـــخص الـــذي كان ُيرَفـــض 
المجتمـــع،  مـــن  وُيعـــَزل  تماًمـــا 
وجدنـــاه يقبله ويشـــفيه ليعلن لنا أاّل 
نرفـــض أحـــًدا وال نيـــأس مـــن أحـــد.

وكذلـــك مـــع زّكا الـــذي يرفضـــه 

يتـــوّدد  نجـــده  المجتمـــع،  ويمقتـــه 
إليـــه ويســـأله أن يدخـــل إلـــى بيته.. 
ألنـــه أتـــى ليخلـــص مـــا قـــد هلـــك. 
ذات  فـــي  ُأمِســـكت  التـــي  وكذلـــك 
الفعـــل، وعزم الجميـــع على رجمها 
وفضحهـــا، إاّل أن ربنا يســـوع وقف 
أمامهـــا ليســـترها ويحميهـــا، ويعلـــن 
قبولـــه لهـــا والدفـــاع عنهـــا، وينادي 
بـــال  منكـــم  »مـــن  الجمـــع:  علـــى 
خطيـــة، فليرمهـــا بـــأول حجـــر«... 

تعامـــل  الـــذي  القبـــول  هـــذا 
بـــه الســـيد المســـيح مـــع الضعفـــاء 
نعمـــة  رصيـــد  تركـــه  والمرذوليـــن، 

منـــه.. وننهـــل  نتعلـــم 

+ وألنـــه ال يتغيـــر أمًســـا واليوم 
وإلى األبد، فهو ال يزال يقبل العالم 
كلـــه، وكل ضعيـــف وكل خاطـــئ، 
كل  رغـــم  مّنـــا  واحـــد  كل  ويقبـــل 
ضعفاتنـــا وعصياننـــا، ويكون قبوله 
يصـــل  محـــدود  غيـــر  لنـــا رصيـــًدا 
إلـــى حـــد الفيـــض علـــى اآلخريـــن، 
فـــال نتجاســـر ونرفـــض أحـــًدا وقـــد 
اختبرنـــا قبولـــه لنا، فنـــرّدد: »اقبلونا 
كمـــا قبلنا المســـيح«، فيكـــون قبولنا 
قبـــول  بمقيـــاس  إخوتنـــا  لضعفـــات 
ربنـــا يســـوع لـــكل واحد مّنـــا، فكيف 
أضعـــف  ونحـــن  ضعيًفـــا  نرفـــض 

منه؟!

مـــا  الخـــدام..  أحبائـــي   +
أصعب أن نتعامل مع المخدومين 
ومقاييســـنا  أهوائنـــا  بتصنيـــف 
أن  إاّل  علينـــا  فليـــس  الضيقـــة، 
نعلـــن لهـــم مقـــدار قبول ربنا يســـوع 
المســـيح لهم، ليـــس ألنهم أبرار بل 
ألنهـــم أبنـــاء أحبـــاء، ونجعلهـــم في 
يقيـــن أنـــه يحبهـــم ويقبلهـــم، وهكـــذا 
هـــو مغلـــوب من محبته، إذ قد بّين 
لنـــا »ألننـــا ونحـــن  وأثبـــت محبتـــه 
بعـــد خطـــاة مـــات المســـيح ألجلنـــا، 

البـــار مـــن أجـــل األثمـــة«.

وللحديث بقية...

frantoniosge@hotmail.com
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اسند صغريي انلفوس، يك تسندك ايلمني اليت حتمل اللك. )القديس يوحنا سابا(

مـــن   »٢٠ رقـــم  »المجلـــد  فـــي 
 La( مصـــر«  »وصـــف  كتـــاب 
 )description de l`Egypte
الحملـــة  علمـــاء  أحـــد  دونـــه  الـــذي 
Edme- مصـــر  علـــى  الفرنســـية 
-١٧٧٧(  François Jomard

باريـــس  فـــي  نشـــره  وتـــم   )١8٦٢
 ،١8١–٢٦8٠9 مـــن  الفتـــرة  فـــي 
مـــن  مجموعـــة  وضعـــه  والـــذي 
العلمـــاء الذيـــن وفدوا إلـــى مصر مع 
الحملـــة الفرنســـية بقيـــادة »نابليون 
كان   .)١8١٧–٠١98( بونابـــرت« 
التـــي  الحملـــة  هـــذه  أعضـــاء  أحـــد 
مصـــر  فـــي  نابليـــون  يقودهـــا  كان 
علـــى ســـفينته الرئيســـية التي تدعى 
»المشـــرق«، أحد العلماء الفرنسيين 
المتخصصيـــن فـــي علـــم »موســـيقى 
 Guillaume-Andre الشـــعوب« 
مهمـــة  تولـــى  والـــذي   Villoteau
تســـجيل أوجـــه الحيـــاة المتعـــددة في 
مصـــر في ذلك الوقـــت. وقد خّصص 
فـــي كتـــاب »وصـــف مصـــر« بحًثـــا 
بصفـــة  الشـــعبية  الموســـيقى  حـــول 
المناطـــق  مـــن  العديـــد  فـــي  عامـــة 
الريفيـــة والمدنية، كما اهتم بدراســـة 
الموســـيقى العربيـــة، باإلضافـــة إلـــى 
موســـيقى الجماعـــات المتعـــددة التي 
ُوِجـــدت فـــي مصـــر فـــي ذلـــك الوقت 
واإليرانييـــن  واألرمـــن  كاليونانييـــن 
والســـريان واليهـــود، وخصص فصاًل 
مختصـــًرا عـــن الموســـيقى القبطيـــة 
يتكـــون مـــن خمس صفحـــات بعنوان 
 De( األقبـــاط«  موســـيقى  »حـــول 
 .)la Musique des Qotes
وقـــد حضـــر العديـــد مـــن الصلـــوات 
فـــي الكنائـــس القبطيـــة حتـــى يكّون 
رأيـــه الشـــخصي فيمـــا اســـتمع إليـــه 
مـــن ألحـــان كنســـية. ولألســـف لـــم 
يهتـــم بالتعمـــق فـــي مفهـــوم القوالب 
الموســـيقية للحـــن القبطـــي، والتـــي 
تختلف تماًما عن موســـيقى األلحان 
الكاثوليكيـــة  للكنيســـة  الجريجـــوري 
والموســـيقى الغربيـــة بصفـــة عامـــة، 
لذلـــك كانـــت له نظـــرة نقدية قاســـية 
حـــول الموســـيقى القبطيـــة، فجاءت 
كتاباتـــه –بحســـب رأيه الشـــخصي- 
عـــن األقباط وموســـيقاهم في الغالب 
لفقدانهـــم  لحالهـــم  رثـــاء  بمثابـــة 
والتقاليـــد  الموســـيقية  األصـــول 
حدثـــت  والتـــي  القديمـــة  المصريـــة 
علـــى يـــد األقباط بســـبب الـــال مباالة 
وإهمـــال تراثهـــم، فضـــاًل عـــن النقـــد 
طبيعـــة  بـــه  وصـــف  الـــذي  الـــالذع 
والتـــي  الهادئـــة،  القبطـــي  اللحـــن 

فـــي  األطبـــاء  مشـــاهير 
)٢( الحديـــث  العصـــر 

زيـــدان  جورجـــي  الدكتـــور 
الربـــو(: عـــالج  )مختـــرع 

الدكتـــور جورجـــي زيـــدان أول 
مـــن اختـــرع عـــالج الربـــو بأمـــالح 
الذهـــب، ولـــه مؤلفـــات عميقـــة فـــي 
كتـــاب   )١( منهـــا:  الطـــب  عالـــم 
فـــي  ابـــن الغافقـــي ويقـــع  مفـــردات 
خمســـة أجـــزاء، تنـــاول فيـــه األدوية 
الجامعـــة  وتولـــت  واســـتعماالتها، 
باللغتيـــن  نفقتهـــا  علـــى  طبعـــه 
كتـــاب   )٢( واإلنجليزيـــة.  العربيـــة 
باللغتيـــن  الطـــب”  فـــي  “الذخيـــرة 
كتـــاب   )3( واإلنجليزيـــة.  العربيـــة 
“ الدوســـنطاريا فـــي مصر، أصلها 
وعالجهـــا”. والدكتـــور جورجي هو 
أول مـــن أدخل علم “تاريخ الطب” 
فـــي مصـــر، وكان أول مـــن حصل 
علـــى لقـــب “أســـتاذ تاريـــخ الطب”، 
مرجًعـــا  ُتَعـــد  مؤلفـــات  عـــدة  ولـــه 
أساســـًيا فـــي هـــذا الفرع مـــن العلوم 

الطبيـــة. 
ومـــن مآثر هذا الطبيب إجادته 
اإلنجليزيـــة،  هـــي:  لغـــات  ســـبع 
والفرنســـية، واإليطاليـــة، والقبطيـــة، 
واليونانيـــة،  والهيروغليفيـــة، 
الزعيـــم  كلفـــه  لذلـــك  والالتينيـــة؛ 
ســـعد زغلـــول بتأليـــف أول مرجـــع 
فـــي اللغـــة القبطيـــة، وقامـــت وزارة 
نفقتهـــا  علـــى  بطبعـــه  المعـــارف 
ســـفر  بنقـــل  قـــام  كمـــا  الخاصـــة، 
األمثـــال لســـليمان الملك مـــن اللغة 

الصعيديـــة.  بلهجتهـــا  القبطيـــة 
باإلضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، فقـــد 
درس آثـــار مصـــر، واشـــترك مـــع 
المرحـــوم مرقـــس ســـميكة باشـــا في 
تأسيس المتحف القبطي، واختارته 
جامعـــة فـــؤاد االول لتدريـــس مـــادة 
»ديموتيكـــي« )أي الكتابـــة الدارجة 
وُيعـــد  اآلثـــار،  بمدرســـة  للفراعنـــة( 
كتابـــه »أصـــول الكلمـــات الدارجـــة 
فـــي اللغـــة العربيـــة التـــي من أصل 
قبطـــي ويونانـــي« المرجـــع الوحيـــد 

فـــي هـــذا الموضوع. 

وصفهـــا بـ«المملـــة«! ولكنه لم يدرك 
الجانـــب النســـكي الـــذي يتحلـــى بـــه 
اللحـــن القبطـــي مـــن خـــالل الهـــدوء 
اعتبـــر  كمـــا  األداء.  فـــي  والثبـــات 
أنهـــا  القبطـــي  اللحـــن  موســـيقى 
»وضيعـــة«، وقدم وصًفا للموســـيقى 
القبطيـــة بأوصـــاف ال يجـــب أن ُتقال 
مـــن متخصص في مجال الموســـيقى 
بصفـــة عامة، واعتبرهـــا أنها »مملة 
ذات  »ليســـت  وأنهـــا  وُمضجـــرة«، 
أهميـــة ُتذكـــر«! ولكي يبـــّرر تثبيطه 
و«الغثيـــان« –بحســـب تعبيره– الذي 
ســـببته لـــه الموســـيقى القبطية، قام 
بتدويـــن جـــزء مـــن لحـــن »الليلويـــا« 
الـــذي ُيقـــال فـــي بدء تســـبحة نصف 
الليـــل خـــالل شـــهر كيهـــك والصـــوم 
األربعينـــي المقـــدس نقـــاًل عـــن أحـــد 
بمصـــر  المعلقـــة  الكنيســـة  مرتلـــي 
القديمـــة. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك فقـــد 
خّصـــص فـــي بحثـــه وصًفـــا لـــآالت 
الُمســـتخدمة فـــي صلـــوات الكنيســـة 
والناقـــوس.  الـــدف  مثـــل  القبطيـــة 
هـــذه  أن  الخاصـــة  رؤيتـــه  وكانـــت 
اآلالت ُتســـتخدم في الكنيســـة ليست 
لمصاحبـــة األلحـــان الكنســـية كآالت 
إيقـــاع، بـــل لتحديـــد أقســـام متعـــددة 

فـــي الصلـــوات الليتورجيـــا. 
مـــن  يقـــرب  مـــا  مـــرور  بعـــد 
خمســـين عاًمـــا مـــن النظـــرة النقدية 
الموســـيقى  حـــول   Villoteau لــــ
 Edward Laneالقبطيـــة، أصـــدر
عـــام ١8٦٠ كتاًبـــا بعنـــوان »وصف 
ألســـلوب الحياة والعـــادات في مصر 
الحديثة«، حيث خصص ٢5 صفحة 
حيـــث  مـــن  األقبـــاط  عـــن  للكتابـــة 
وممارســـاتهم  وتاريخهـــم  أصولهـــم 
الدينيـــة، وبعـــض المالحظـــات حول 
الموســـيقى القبطيـــة، ولكنها لم تكن 

لهـــا قيمـــة موســـيقية ُتذكـــر.
أصـــدر   ١8٦4 عـــام  وفـــي 
»موســـيقى  مجـــال  فـــي  العالـــم 
كتاًبـــا   Carl Engel الشـــعوب« 
بعنـــوان »موســـيقى غالبية الشـــعوب 
القديمة،« ضّمنه دراســـة شاملة عن 
القبطيـــة، ولكـــن كانـــت  الموســـيقى 
لديـــه قليـــل مـــن المعلومـــات حـــول 
موســـيقى اللحـــن القبطـــي، وكل مـــا 
قدمـــه كان بعض الفقرات المقتبســـة 
مـــن كل من Edward Lane ومن 
تدويـــن لحن »الليلويـــا« المأخوذ من 
 .Villoteau لــــ الخاطـــئ  التدويـــن 

)يتبــــــــع(

دكتـــور رفعت كامل )مؤســـس 
وحـــدة أبحـــاث الكبـــد بالجامعـــة، 
لدراســـات  المصريـــة  والجمعيـــة 

) لكبد ا
هـــو أحـــد كبـــار علمـــاء الطـــب 
ورئيـــس  مصـــر،  فـــي  والجراحـــة 
وأســـتاذ  الدوليـــة،  الجراحيـــن  كليـــة 
الجراحة بجامعة عين شـــمس. ُوِلد 
فـــي عـــام ١9٢٥، وحصـــل علـــى 
بكالوريـــوس الطـــب والجراحـــة مـــن 
جامعـــة القاهـــرة عـــام ١9٥٥. تـــم 
بجامعـــة  للجراحـــة  أســـتاًذا  تعيينـــه 
عـــام١9٧٢.  فـــي  شـــمس  عيـــن 
الكبـــد  ابحـــاث  وحـــدة  أّســـس 
المصريـــة  والجمعيـــة  بالجامعـــة، 
لدراســـات الكبـــد، كمـــا ُعيِّن عضوا 
فـــي العديـــد مـــن كليـــات الجراحيـــن 
العالميـــة، وعضـــًوا بمجالـــس إدارة 
طبيـــة  ومنشـــورات  مجـــالت  عـــدة 
وعلميـــة دوليـــة، وســـاهم مســـاهمة 
فعالـــة فـــي العديـــد مـــن المؤتمـــرات 
الطبيـــة الدولية بمعظم دول العالم. 
كامـــل  رفعـــت  الدكتـــور  عمـــل 
المراكـــز  أكبـــر  فـــي  زائـــًرا  أســـتاًذا 
الطبيـــة بأوروبـــا وامريـــكا، وأشـــرف 
علـــى إعـــداد مئـــات مـــن الرســـائل 
الماجســـتير  لدرجتـــي  الجامعيـــة 

والدكتـــوراه.
حصـــل الدكتـــور رفعـــت كامـــل 
التقديريـــة،  الدولـــة  جائـــزة  علـــى 
ونـــوط االمتياز مـــن الطبقة األولى 
مـــن رئيـــس الجمهوريـــة، والميدالية 
الذهبيـــة من حكومة إيطاليا بســـبب 
دوره الرائـــد فـــي جراحات الكبد عام 
١9٨٨، وهـــو أول مصري وعربي 
الرئيـــس  يشـــغل منصـــب  وأفريقـــي 
العالمـــي لكليـــة الجراحيـــن الدولية.

 ١٠٠ مـــن  أكثـــر  بنشـــر  قـــام 
المجـــاالت  فـــي  علمـــي  بحـــث 
الطبيـــة، منهـــا أكثر مـــن ٨٠٪ في 
مجـــاالت جراحـــة الكبـــد والطحـــال 
وطـــب المناطق الحارة في مختلف 

العالميـــة. الدوريـــات 
مـــن  عديـــد  علـــى  حصـــل 
الميداليـــات الذهبية ودروع الشـــرف 
تقديـــًرا لجهـــوده العلميـــة، العالميـــة 
عالمنـــا  عـــن  ورحـــل  والمصريـــة. 
عمـــر  عـــن  ٢٠١١/9/١٢م  فـــي 
يناهـــز ٨6 عاًمـــا، وقد صلى على 
قداســـة  الرحمـــات  مثلـــث  جثمانـــه 

الثالـــث. شـــنوده  البابـــا 



يســـرنا أن ننشـــر صـــور وبيانـــات أوائـــل الثانويـــة العامـــة، حســـبما وصلنـــا مـــن المنســـقين اإلعالمييـــن. نهنئكـــم مـــن كل قلوبنا، ونرجـــو لكم دوام 
التفـــوق لمجـــد هللا وخدمـــة المجتمـــع، بصلـــوات صاحب القداســـة البابا تواضـــروس الثاني.

سوف يستكمل نشر أسماء باقي المتفوقين بالعدد القادم

نانسي ناصر أديب كامل

إيبارشية مطاي
المجموع الكلي:٤٠٨,٥)٪99,63(

الشعبة: علمي علوم

مريم عالء نسيم

إيبارشية مطاي
المجموع الكلي: 3٨3 )٥,٪93(

الشعبة: أدبي

كارولين محسن سمير ناجي

إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي:39٤,٥)٢٢,٪96(

الشعبة: أدبي

ميرنا جمال ذكي نصر

إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي:3٨٧,٥ )٪9٤,٥(

الشعبة:  علمي علوم

ميروال أشرف ذهني نصيف

إيبارشية قنا
المجموع الكلي:٥,٤٠9)٨٨,٪99(

الشعبة: علمي علوم

مكاريوس جرجس ناشد بولس

إيبارشية قنا
المجموع الكلي: ٤٠٤ )٪9٨,٥٤(

الشعبة: علمي رياضة

نعمة راضي فهمي حبيب

إيبارشية قنا
المجموع الكلي: ٤٠١ )٪9٧,٨(

الشعبة: أدبي

سارة زغلول مسعد أسعد

إيبارشية نجع حمادي
المجموع الكلي: ٤٠6 )٠٢,٪99(

الشعبة: علمي علوم

رانيا وجيه زاهر يوسف

إيبارشية نجع حمادي
المجموع الكلي: ٤٠6 )٠٢,٪99(

الشعبة: علمي علوم

ميرا أندريه وهيب وهبه

إيبارشية نجع حمادي
المجموع الكلي: ٤٠٨ )٥١,٪99(

الشعبة: علمي علوم

يوستينا أمجد يوسف لبيب

إيبارشية نجع حمادي
المجموع الكلي:٥,٤٠6)١٥,٪99(

الشعبة: علمي علوم

ماريهاند ماجد باقي عزمي

إيبارشية نجع حمادي
المجموع الكلي:٥,٤٠6)١٥,٪99(

الشعبة: علمي علوم

بسنت القس ميساك نصحي 
كيرلس

إيبارشية نجع حمادي
المجموع الكلي: ٤٠6 )٠٢,٪99(

الشعبة: علمي علوم

دميانة رفعت توفيق خلة بطرس

إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي: ٤٠٧,٥ )٤,٪99(

الشعبة: علمي علوم

أنطونيوس عدلي كامل برسوم

إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي: 39٨ )٪9٧(

الشعبة: علمي علوم

مارينا أشرف صدقي داود

إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي: ٤٠٥ )٪9٨,٨(

الشعبة: علمي

مايكل ياسر فهمي حنا

إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي: ٤٠6 )٪99(

الشعبة:  علمي رياضة

مينا ياسر فهمي حنا

إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي: ٤٠١ )٪9٧,٨(

الشعبة:  علمي علوم

ستيفن هاني عادل عياد

إيبارشية مراكز الشرقية 
والعاشر من رمضان

المجموع الكلي: ٤٠٨ )٥,٪99(
الشعبة:  علمي علوم

بيتر عادل فوزي تناغو

إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي:٤٠٧,٥)٪99,39(

الشعبة: علمي علوم

مريم منير سمير سمعان

إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي: ٤٠٧ )٢٧,٪99(

الشعبة: علمي علوم

مينا جوزيف عزيز

إيبارشية بورسعيد
المجموع الكلي: ٤٠٨ )٥,٪99(

الشعبة:  علمي علوم

أمير عادل محروس فهيم 
بطرس

إيبارشية بورسعيد
المجموع الكلي: ٤٠٧ )٢,٪99(

الشعبة:  علمي رياضة

يوستينا نبيل فوزي خير

إيبارشية بورسعيد
المجموع الكلي: ٤٠٢,٥ )٪9٨,١(

الشعبة:  أدبي

أسامة هاني توفيق جورجي

إيبارشية المنيا
المجموع الكلي: ٤٠9 )٧6,٪99(

الشعبة:  علمي علوم




