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الثالـــــــث: برنـابــــــا؛ زميــــــــــــل 
الدراســـة مع بولس الرسول:

ومعنـــى اســـمه ابـــن الوعـــظ / 
ابـــن التعزيـــة / ابـــن التشـــجيع. 

وقـــد عـــاش طفولتـــه فـــي قبرص، ونشـــأ في 
أســـرة أرســـتقراطية تجمـــع بين الثقافـــة اليونانية 
والحريـــة الوثنيـــة والتربيـــة اليهوديـــة، وقد تلقى 
غماالئيـــل،  عنـــد  أورشـــليم  فـــي  والديـــن  العلـــم 
وهنـــاك التقـــى بـــه شـــاول الطرسوســـي، فتتلمـــذا 

مًعـــا كمـــا يقـــول القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفم.
بال شـــك اكتسب شـــاول الطرسوسى مقداًرا 
كبيًرا من الخبرة والحب بســـبب عالقة الزمالة 
حذريـــن  التالميـــذ  كان  وبينمـــا  برنابـــا،  مـــع 
متشـــكِّكين مـــن شـــاول، مـــّد برنابـــا يده ليشـــجعه 
ويضمـــه إليهم. فـــكان لبرنابا الفضل األكبر في 
تقديـــم بولـــس الرســـول إلى بقيـــة التالميذ. وهذه 
مخاطـــرة كبيـــرة خاصـــة مـــع مـــا هـــو معـــروف 
عـــن تاريخ شـــاول الطرسوســـي العنيف، ولكن 
برنابـــا كان يخاطـــر بدافـــع الرحمـــة والعطـــف 

والتشـــجيع فـــي محبـــة هللا. 
وفـــي موقـــف آخـــر حيـــن اعتـــرض بولـــس 
الرســـول علـــى برنابا فـــي مصاحبة مار مرقس 
في الرحلة الثانية لبولس الرسول، ولكن برنابا 
أصـــّر أن يعطـــي مـــار مرقـــس فرصـــة ثانية... 
وقـــد كان إًذا، اصطحـــب بولس الرســـول ســـيال 
الســـبعين  )أحـــد  الرســـول  برنابـــا  وأخـــذ  معـــه، 

رســـواًل( مـــار مرقـــس معه.
فـــي هللا  ثقتـــه  لقـــد تصـــرف برنابـــا بســـبب 
القـــادر أن يســـتخدم كل إنســـــــــــــــــان فـــي خدمتـــه. 
أو بصـــورة أخـــرى أن برنابـــا لـــم ينظـــر إلـــى 
كيـــف كان هـــذا الشـــخص؟ أي إلـــى ماضيـــه أو 
ضعفاتـــه أو ســـلبياته )مثـــل بولـــس الرســـول أو 
مـــار مرقـــس الرســـول(، بـــل نظـــر كيـــف يمكن 
أن تعمل نعمة هللا ورحمته وتستخدم اإلنســــــان 
ليكــــــــــــــون ناجًحـــا وفّعااًل. لـــم ينظر إلى الوراء، 

بـــل نظـــر إلى المســـتقبل.
وهكذا نتعلم من هذه الشخصيات الثالث... 

غماالنيـــل الُمعّلم: رجل الشـــجاعة واإلقناع 
ر. ع أو تهوُّ الهـــادئ، بال أي تســـرُّ

بولس الرســـول: رجل التجـــاوب مع نعمه 
هللا رغم ماضيه الســـلبي بال رجعة أو ســـقطة. 

برنابا الرســـول: رجل التشـــجيع، وصاحب 
د أو يأس. مدرســـة الفرصـــة الثانية بـــال تردُّ

الكتـــاب  شـــخصيات  لنـــا  تقـــدم 
المقـــدس نمـــاذج إنســـانية متنوعة، 
يمكـــن  وســـمات  صفـــات  تحمـــل 
أن تكـــون نبراًســـا عبـــر األجيـــال 

بيـــن  مـــن  ســـليمة،  حيـــاة  يحيـــا  أن  يريـــد  لمـــن 
هـــذه الشـــخصيات هنـــاك ثالثـــة أســـماء ظهـــرت 
مًعـــا علـــى مســـرح التاريـــخ فـــي بدايـــة الكنيســـة 
المســـيحية فـــي القـــرن األول الميـــالدي. ورغـــم 
التفـــاوت الكبيـــر بين هذه الشـــخصيات ومكانتها 
ودورهـــا اإلنســـاني الـــذي يمكـــن ان نتعلـــم منـــه 
الكثيـــر والكثيـــر، إاّل أنهـــا تقـــدم لنـــا ثالثة نماذج 
إنســـانية يمكـــن أن نقتنـــي فضائلهـــم ونســـلك فـــي 

حياتنـــا كمـــا ســـلكوا ونجحـــوا...

األول األســـتاذ وهـــو غماالئيل أفضل معلم 
للنامـــوس فـــي التاريخ اليهودي. 

معنـــي اســـمه »جمـــال الديـــن« أو »مكافـــأة 
هللا«، وهـــو حاخـــام يهـــودي، عضـــو في مجلس 
الســـنهدريم، وهو فريسي، وأحد كبار المعلمين 

اليهـــود فـــي القـــرن األول الميالدي.

كما كان أحد أســـاتذة بولس الرســـول العظام 
)أعمـــال22:  اليهوديـــة  الشـــريعة  دراســـة  فـــي 
انتشـــار  مـــن  اليهـــود غاضبيـــن  3(. وقـــد كان 
لقتـــل  وتآمـــروا  جديـــدة،  كعبـــادة  المســـيحية 
أتباعهـــا الذيـــن يضّلون آخرين بحســـب فكرهم. 
أّمـــا غماالئيـــل فقـــد وقف ضد هذا الفكر الســـائد 
وقتهـــا وحذرهـــم ».. إن كان هذا الرأي أو هذا 
العمـــل مـــن النـــاس فســـوف ينتقـــض، وإن كان 
مـــن هللا فـــال تقـــدرون أن تنقضـــوه لئـــال توجدوا 

محاربيـــن هلل أيًضـــا« )أعمـــال5: 38(.

وبذلك كان أول شـــخص من اليهود يطالب 
برفـــع القيـــود عـــن رســـل المســـيح والكـــّف عـــن 
اضطهادهـــم، وحجتـــه أن عمل الرســـل إن كان 
إنســـانًيا فهـــو سيســـقط بطبيعـــة الحـــال ويفشـــل، 
أّمـــا إذا كان عمـــاًل إلهًيـــا فمـــن حـــق الرســـل أن 
يســـتمروا وينجحـــوا ألن مقاومـــة ارادة هللا شـــر 

)أعمـــال5: 39-34(.

لقـــد كـــــــــــــان هـــذا الرجـــل إنســـاًنا عالًمـــا فـــي 
القانـــون، وذا قـــدر كبيـــر مـــن االحتـــرام، كمـــا 
كان لديـــه الشـــجاعة أن يعلـــن رأيه ويعّبر عنه، 
ولـــم يكـــن متســـرًعا في الحكم عّما يقــــــــــوم بـــــــــــه 

الرســـل. اآلباء 

إن الصفـــة األساســـية فـــي هـــذا الرجـــل هـــي 
ع أو  الشـــجاعة المتســـمة بالحكمـــة ودون تســـرُّ
ر، وهي صفة يحتاجها كل إنســـان ليكســـب  تهوُّ
احتـــرام الجميـــع، ويكون صادًقا مع نفســـه، وال 

ع. ر والتســـرُّ يســـقط فـــي خطايـــا التهوُّ

الثانـــي: التلميـــذ؛ وهـــو بولـــس الرســـول، 
بالغيـــرة  المعروفيــــــــــــن  أحـــد تالميـــذ غماالئيـــل 
والحمـــاس ليهوديتـــه، وقـــد اضطهد المســـيحيين 
دون هـــوادة. ومن المدهـــــــــــــــــش أنــــــــــــــــه بينمــــــــــــا 
امتنـــع أستــــــــــــاذه عـــن الحكـــــــــــــــم علـــى المؤمنيـــن 
واضطهادهـــم، قفـــز هـــو وطاردهـــم بـــال رحمـــة 

فـــي أورشـــليم وخارجهـــا!
لقـــد كــــــــــان شـــــــــــــاول الطرسوســــــــي صارًمـــا 
الـــذي  العلـــم  يهـــودي متشـــدد، وكان  كفريســـي 
تعّلمـــه ســـبًبا فـــي مفاهيـــم عقليـــة متطّرفـــة قادتـــه 
إلى ســـلوك عنيف ضد المســـيحيين، وكان عدم 
تســـامحه قائًمـــا على إحساســـه القـــوي »أنا على 
حـــق وأنـــت على خطأ«، ولذلـــك رفض التفكير 
فـــي وجـــود أي احتمـــال -ولـــو بعيـــد- أن يكون 
هـــو خطـــأ، فاضطهـــد المؤمنيـــن بقســـوة، وألقـــى 
الكثيـــر منهـــم فـــي الســـجن بأعداد متزايـــدة.. أما 
هـــم -المؤمنـــون- فكانـــوا يصّلـــون مـــن أجلـــه 
الســـيد  وصيـــة  تّممـــوا  وبذلـــك  ضـــده،  وليـــس 
المســـيح »أحبـــوا أعداءكـــم. باركـــوا العنيكـــم. 
أحســـنوا إلـــى مبغضيكـــم. وصلـــوا ألجـــل الذيـــن 
يســـيئون إليكـــم ويطردونكـــم« )متـــى5: 44(.

الـــرب  قابـــل  دمشـــق  إلـــى  طريقـــه  وفـــي 
يســـوع الذي ســـأله »لماذا تضطهدنـــي؟«، وهنا 
اعتبـــر الســـيد المســـيح أن مـــا فعلـــه شـــاول مـــن 
المســـيح شـــخصًيا،  إلـــى  اضطهـــادات موّجهـــة 
إنـــه  قـــال  حيـــن  كان صادًقـــا  غماالئيـــل  وكأن 

نفســـه.  يحـــارب هللا 
وتجـــّدد  وتغّيـــر  تحـــّول  فقـــد  شــــــــــــاول  أّمـــا 
وصـــار بولـــس الرســـول، ألنـــه فتـــح قلبـــه أمـــام 
محبـــة المســـيح ورحمتـــه، ونـــال حيـــاة جديـــدة، 
بصيـــرة جديـــدة، مهمـــه جديدة، وصـــار عمالق 
الكـــرازة، صاحـــب أجمـــل أنشـــودة عـــن المحبـــة 

)1كورنثـــوس13(. فـــي 
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كما اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، 
وفـــًدا من تنســـيقية شـــباب األحـــــــــــزاب والسياســـيين، 
صبــــــــــاح يـــوم االثنيـــن 19 أكتوبــــــــــر 2٠2٠م، فـــي 
المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة. رحـــب قداســـته بأعضـــاء 
التنسيقيـــــــــة، مؤكـــًدا أن الوطــــــــــن هـــــــــو أغلـــى قيمـــة 
التنســـيقية  بفكـــرة  أشـــاد  اإلنســـان، كمـــا  فـــي حيـــاة 
التـــي تضـــم مختلـــف التوجهـــات السياســـية وتجمـــع 

شـــيماء عبـــد اإللـــه، المتحدثـــان باســـم التنســـيقية، 
بمواقف قداســـة البابا الوطنية في مواجهة محاوالت 
بـــث روح الفتـــن الطائفيـــة فـــي المجتمـــع المصـــري.

وفي نهاية اللقاء، قدم ســـلمان إسماعيل، أمين 
الســـر المســـاعد للجنـــة حقـــوق اإلنســـان بتنســـيقية 
شباب األحـــــــــــــزاب والسياسييــــــــــــن، درع التنسيقيــــــــــة 

لقداســـة البابا.

أعضاؤهـــا علـــى حب وخدمة الدولة المصرية. وأكد 
قداســـته أن حـــال الوطـــن ال يمكـــن أن يســـتقيم إاّل 
بمشـــاركة كل أبنائـــه فـــي البنـــاء، وأن عهـــد الرئيـــس 
وتأسيًســـا  تمكيًنـــا  يشـــهد  السيســـي  الفتـــاح  عبـــد 
حقيقيًّـــا لدولة المواطنة، مشـــدًدا على أن المشـــاركة 
فـــي االســـتحقاقات الدســـتورية واجب علـــى الجميع. 
بينمـــا أشـــاد المهنـــدس كريم عبد العاطـــي والدكتورة 
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َك ِمَن اآلَن َوإِل
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. َيَْفُظ َنْفَسَك. الرَّبُّ َيَْفُظ ُخُروَجَك َوُدُخول »الرَّبُّ َيَْفُظَك ِمْن ُكِّ َشّ

قداسة ابلابا يستضيف جمموعة من شباب املخرتعني ورجال األعمال

ويستقبل اللجنة اتلنفيذية للجنة اإليمان واتلعليم باملجمع املقدس

اســـتضاف قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، بابا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكرازة المرقســـية، بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى باألنبـــــا رويس بالقاهـــرة، يوم االثنين 
19 أكتوبـــر 2٠2٠م، عـــدًدا مـــن شـــباب المخترعيـــن إلـــى جانـــب بعـــض رجال األعمال، وذلك من خالل برنامج »شـــباب حكاية« الذي تذيعـــه قناة CTV. وأجرى 
البرنامج حواًرا مع قداســـة البابا وضيوفه، حيث أبدي رجال األعمال اســـتعدادهم لتبني مخترعات الشـــباب وتنفيذها. ويولي قداســـة البابا اهتماًما كبيًرا بالمخترعين 

من الشـــباب ويحرص على تشـــجيعهم.

ُأقيمـــت يـــوم الثالثـــاء 2٠ أكتوبـــر 2٠2٠م، علـــى مســـرح األنبـــا رويس في 
الكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء )رمز 
االســـتقاللية لـــذوي اإلعاقـــة البصريـــة(، بحضـــور قداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي، والســـفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشـــئون المصرييـــن بالخارج. وُيقام 
اليـــوم العالمـــي للعصـــا البيضـــاء يـــوم 15 مـــن شـــهر أكتوبر كل عـــام، ويهدف 
إلى تشـــجيع المكفوفين على اســـتخدام العصا البيضاء كوســـيلة للتحرك، وإلى 
نشـــر الوعـــي بحقـــوق المكفوفيـــن، ومعالجـــة اآلثـــار الســـلبية للعـــزل االجتماعي 

الـــذي يتعرضون له.
تضمـــن االحتفـــال عروًضـــا متنوعـــة من بينها فقـــرات ألحـــان وترانيم وأغاٍن 
وطنيـــة قدمهـــا مكفوفـــون مـــن محافظـــات مختلفـــة، كمـــا تضمـــن كلمـــات لعـــدد 
مـــن المســـئولين المعنييـــن داخـــل الكنيســـة وخارجهـــا بخدمـــة ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة عموًمـــا وأصحـــاب اإلعاقـــات البصريـــة خصوًصـــا، باإلضافـــة إلـــى 
كلمـــة قداســـة البابـــا التـــي تحـــدث فيهـــا عـــن الطاقـــات والمواهـــب التـــي يتمتـــع 
بهـــا أصحـــاب العصـــا البيضـــاء، وعبـــر فيهـــا عـــن اهتمامـــه الشـــخصي بخدمة 

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي بالمقر البابـــوي بالقاهرة مســـاء 
يـــوم االثنيـــن 2٦ أكتوبـــر 2٠2٠م، أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة للجنـــة اإليمـــان 
والتعليـــم بالمجمـــع المقـــدس. جرى خالل اللقاء عـــرض برنامج الوعي اإليماني 
األرثوذكســـي الـــذي تنـــوي اللجنـــة تقديمـــه خـــالل الفتـــرة المقبلـــة، ويحوي شـــرًحا 

لبنـــود قانـــون اإليمـــان المســـيحي. وألقى قداســـة البابا محاضـــرة دار موضوعها 
حـــول مضمـــون قانـــون اإليمـــان المســـيحي، وركـــز قداســـته علـــى أهميـــة تقديـــم 
الموضوعـــات الالهوتيـــة بأســـلوٍب روحـــي َبنَّـــاء وبـــروح المحبة علـــى اعتبار أن 

أهـــم مـــا فـــي الالهـــوت هـــو أن هللا اقتـــرب من اإلنســـان.

ويستقبل وفد تنسيقية شباب األحزاب

ويشارك يف حفل »العصا ابليضاء« حبضور وزيرة اهلجرة وشئون املرصيني باخلارج

المكفوفيـــن، كمـــا ألقـــت وزيـــرة الهجـــرة كذلـــك كلمـــة ركـــزت فيهـــا علـــى يـــوم 
العصـــا البيضـــاء ومـــا يمثلـــه مـــن معـــاٍن وعـــن الرموز التي تســـاعد فـــي تمكين 
أصحـــاب اإلعاقـــة البصريـــة، وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى دور الكنيســـة القبطيـــة في 
أزمـــة العالقيـــن في كينيا كمثال للمؤسســـات المهتمة بمســـاعدة الغير، وأشـــارت 
إلـــى مشـــروع بروتوكـــول تعـــاون بيـــن الوزارة والكنيســـة يخص المبادرة الرئاســـية 

النجاة. لمراكـــب 

وعقـــب انتهـــاء الكلمـــات، قـــدم نيافـــة األنبا يوليوس األســـقف العام لكنائس 
قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، درع تكريـــم لقداســـة البابـــا الذي قدم 
بـــدوره درع التكريـــم للســـفيرة نبيلـــة مكـــرم، ووزع الهدايـــا علـــى أحبـــار الكنيســـة 
وممثلـــي الجمعيـــات والخدمـــات المختلفـــة الحاضريـــن، كمـــا كـــرم قداســـته عدًدا 

مـــن الحاصليـــن علـــى درجـــة الدكتوراه.

وفي ختام الحفل قاد قداســـة البابا مســـيرة العصا البيضاء من مســـرح األنبا 
رويـــس وصواًل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية.



5 كتو�ب  2020 لة الكرازة - 30 أ مب

وقـــع قداسة البابا تواضـــــــــروس الثاني، 
بابـــا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقســـية، 
والســـفيرة نبيلـــة مكـــرم عبـــد الشـــهيد وزيـــرة 
الدولـــة للهجـــرة وشـــئون المصرييـــن بالخـــارج، 
بروتوكـــول تعـــاون بين وزارة الهجرة والكنيســـة 
الرئاســـية  المبـــــــــــادرة  إطـــار  فـــي  المصريـــة، 
مخاطـــر  مـــن  للتوعيـــة  النجـــاة«  »مراكـــب 
الهجـــرة غير الشـــرعية، والتـــي كان قد أطلقها 
الســـيد الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي رئيس 
الجمهورية فـــــــــــي منتــــــــــــــدى شبــــــــــــــاب العالــــــم 

ديســـمبر 2٠19.
وأوضـــح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، 
بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، أن 
الكنيســـة تدعـــم توفيـــر الفرص للشـــباب دون تمييز، 
قائـــال: »إننـــا نؤكـــد دائمـــا فـــي عظاتنـــا أن العمـــل 
واالجتهـــاد،  الســـعي  عليهـــم  الشـــباب  وأن  عبـــادة، 

والـــرب يكلـــل جهودهـــم بالنجـــاح«.
البروتوكـــول  بمقتضـــى  أنـــه  قداســـته  وتابـــع 
خاصـــة  تدريبيـــة  برامـــج  هنـــاك  ســـيكون  الموقـــع، 
الحرفيـــة  واألعمـــال  الفرديـــة  المهـــارات  بتنميـــة 
وأعمـــال الريـــادة تحـــرص أســـقفية الخدمـــات العامـــة 
واالجتماعيـــة والمســـكونية، فـــي جميـــع محافظـــات 
الجمهوريـــة، على تنفيذهـــا وخاصة في المحافظات 
األكثـــر تصديـــًرا للهجـــرة غير الشـــرعية والتي تعمل 

بهـــا األســـقفية حالًيـــا.
كما أشـــاد قداســـته بما تقوم به وزارة الهجرة من 
جهـــود كبيـــرة فـــي توعيـــة أبنائنا بالخـــارج، والحرص 
الدائـــم على ربطهم بالمؤسســـات الدينية في مصر، 
وتنظيـــم زيـــارات وفود أبنـــاء المصريين بالخارج من 
الجيليـــن الثانـــي والثالـــث لمقـــر الكنيســـة واألزهـــر، 

الفرص البديلة اآلمنـــــــــة وتعلم الحرف والمهن 
المختلفة والتي يحتاجها ســـوق العمل.

وأضافـــــــــــــت الوزيـــــــــــــــرة أن التعــــــــــاون مـــع 
وزارات ومؤسســـات الدولـــة فـــي تنفيـــذ مبـــادرة 
»مراكـــب النجـــاة« هدفهـــا باألســـــــــــاس الحفاظ 
علـــى شـــبابنا وتنفيـــذ رؤيـــة مصــــــــــــــــــــر للتنمية 
المســـتدامة 2٠2٠، مـــــــــــن خـــــــــــــالل التنميـــة 
المجتمعيـــة للفئـــــــــــــــــات األكثـــــــــــــــــــــــر احتياًجـــا 

واالرتقـــــــــــــــاء بكرامتهـــم اإلنســـانية.
ولفتـــت الســـفيرة نبيلـــة مكرم إلـــى ان وزارة 
الهجـــرة تعمـــل علـــى توفيـــر دعـــم واضـــح لشـــبابنا 
يعتمـــد علـــى تغيبر األفـــكار من خالل متخصصين 
الي جوار التوعية لرفع مســـتوي شـــبابنا االقتصادي 

وتمكينهـــم مـــن القيام بمشـــروعات
وقـــال االنبـــا يوليوس أســـقف عام مصر القديمة 
وأســـقف الخدمـــات إن الكنيســـة ركـــن أساســـي فـــي 
وطنـــا وحريصة على المشـــاركة في المبادرات التي 
تخـــدم الوطـــن باســـقفيتها الممتـــدة فـــي كل انحـــاء 
المحافطـــات، مؤكـــدا أن »مراكب النجاة« في غاية 
االهمية النها تعمل على انقاذ شـــبابنا من »مراكب 
الموت«، موضحا أن المرحلة االولي ســـيتم توعية 

4 آالف، وتدريـــب ٧٠٠ شــــــــــــــاب مهنـــي كبداية.
لجنـــة  تشـــكيل  البروتوكـــول  وقـــد تضمـــن  هـــذا 
تنفيذيـــة للتعـــاون بيـــن الـــوزارة والكنيســـة فـــي تحقيق 
أهـــداف المبـــادرة الرئاســـية لمكافحـــة الهجـــرة غيـــر 
الشـــرعية »مراكـــب النجـــاة«، وإعـــداد كـــوادر مدربـــة 
بشـــكل دائـــم في المحافظـــات األكثر تصديرا للهجرة 

غيـــر الشـــرعية.

ولقــــــــــــــــــــاء الشخصيـــــــــــــــات الدينيـــــــــــــــة والــــــــــــرد على 
أســـئلتهم واستفساراتهم.

وفي الســـياق ذاتــــــــــه، رحب قداســـة البابا بتوفير 
المناهـــج التدريبيـــة التـــــــــي تقدمهـــــــــــــا وزارة الهجـــــــــــرة 
ضمـــن مـــا تقـــوم به أسقفيــــــــــة الخدمـــات من توعية، 
للتعريف بمخاطر الهجرة غيــــــر الشرعيــة والتعريف 

البدائـــل اآلمنة.
ومن ناحيتها، أوضحت الســـفيرة نبيلة مكرم أن 
توقيـــع البروتوكول مع الكنيســـة المصرية يســـتهدف 
»مراكـــب  مبـــادرة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  التعـــاون 
النجـــاة«، مشـــيرة إلـــى دور الكنيســـة المصريـــة فـــي 
توعيـــة الشـــباب، ما يســـاهم فـــي تعريف شـــبابنا في 
المحافظـــات األكثر تصديًرا للهجرة غير الشـــرعية، 
نـــدوات  تلـــك الظاهـــرة مـــن خـــالل عقـــد  بمخاطـــر 

ولقـــاءات توعويـــة مـــع الشـــباب واألمهـــات.
وتابعـــت وزيـــرة الهجـــرة أن المؤسســـات الدينيـــة 
لهـــا دور بـــارز فـــي التوعيـــة مـــن خـــالل الخطـــب 
تمتـــع  المؤسســـات  تلـــك  وذلـــك ألن  العظـــات،  أو 
بمصداقيـــة كبيـــرة لـــدى الجميع تســـاعد على تحقيق 
األهداف المنشـــودة وحث الشـــباب على البحث عن 

َمْوِضِع.« )إرميا 7: 3(
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يف إطار تنفيذ املبادرة الرئاسية »مراكب انلجاة«..
اهلجرة و»الكنيسة املرصية« توقعان بروتوكول تعاون تلضافر الهود من أجل ماكفحة اهلجرة غري الرشعية

+ البابا تواضروس الثاني يشيد بمبادرة »مراكب النجاة« ويرحب بتعاون الكنيسة مع »الهجرة« في تنفيذها.
+ وزيرة الهجرة: تعاون وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ »مراكب النجاة« يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة.

+ األنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة وأسقف الخدمات: المرحلة األولى سيتم توعية 4 آالف وتدريب ٧٠٠ شاب مهنًيا.
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تقرير اللجنة املفوضة من قداسة ابلابا
إلنهاء موضوع فرع دير أيب سيفني للراهبات 

بمنطقة سيدي كرير
+ قام قداســــة البابــــا بإصــــدار القـــــرار التالـــــي:

يتم تشكيل لجنة من األحبار األجالء والسادة األراخنة، على النحو التالي: 
1- نيافة األنبــــا يوأنــــس، أسقــــــف أســـيوط وتوابعها.  2- نيافة األنبا بيمـــــن، 
أســـقف نقـــادة وقـــوص.  3- نيافـــة األنبـــا يوليــــوس، األســـقف العـــام لمصـــر القديمة 
وأسقفية الخدمات.  4- المهنـدس/ كامل ميشيـل، رجل أعمـال.  5- األستاذ/ نبيـل 

مهني األســـيوطي، رجـــل أعمال.
وذلـــك إلنهـــاء موضـــوع نقـــل الســـور الشـــمالي فـــي فـــرع ديـــر أبـــي ســـيفين بمنطقة 
كريـــر إلـــى مســـافة 15 متـــًرا نظـــًرا ألعمال توســـيع الطريق الدولي الســـاحلي الشـــمالي 
ضمن مشـــروع الشـــبكة القومية للطرق والذي تنفذه القوات المســـلحة حالًيا. وعلى ابن 

الطاعـــة تحـــل البركـــة،،،     تحريـــًرا فـــي 2٠2٠/1٠/9م
البابا تواضروس الثاني

+  اســـتقبل قداســـــــــــة البابـــا أعضـــاء اللجنـــة يـــوم الجمعـــة 9 أكتوبـــر بمقـــر قداســـته 
باإلســـكندرية في كنج مريوط حيث شـــرح لهم أبعاد الموضوع وكل الخطوات التي تمت. 
+  توجهـــت اللجنـــة فـــي مســـاء نفـــس اليـــوم لمقابلـــة تماف كيريا رئيســـة الديـــر بمقرها 
بديـــر أبـــي ســـيفين بمصـــر القديمـــة، حيـــث رحبــــــــــت بأعضــــــــــــاء اللجنـــــــــــــة وأبـــــــــــــدت ملء 

المحبـــة والتعاون.
+  قـــام نيافـــة الحبـــر الجليـــل األنبـــا بيمن، ومعـــه ممثلون عن الديـــر، بمقابلة قيادات 
الهيئـــة الهندســـية بالقـــوات المســـلحة وذلـــك مســـاء الثالثـــاء 13 أكتوبر، وتـــم االتفاق على 
أن يرجع ســـور فرع الدير بســـيدي كرير مســـافة حوالي 15 متًرا بمســـاحة حوالي أقل من 
نصـــف فـــدان مـــن إجمالـــي مســـاحة الديـــر المقـــدرة حوالـــي 54 فداًنـــا، وذلـــك ضمن خطة 

الدولـــة فـــي التطوير العمالق لشـــبكة الطـــرق بالبالد.
+ ثـــم اســـتقبل قداســـة البابـــا أعضـــاء اللجنـــة مـــره أخرى مســـاء الخميـــس 15 أكتوبر 

لمتابعـــة األمر.
+ قامت األم كيريـــــــــا باصــــــــــــدار البيــــــــــــــــان التالـــــــــي وذلك في صبــــــــــــاح الجمعة 1٦ 

:2٠2٠ أكتوبر 

بيان من دير أيب سيفني للراهبات
فـــي إطـــار اهتمـــام الدولـــة المصريـــة بمشـــروعات الطـــرق والتـــي نقدرهـــا، ســـتقوم 
الهيئـــة الهندســـية للقـــوات المســـلحة والمشـــرفة علـــى هـــذه المشـــروعات، بنقـــل الســـور 
الشـــمالي لدير الشـــهيد أبي ســـيفين للراهبات بمنطقة ســـيدي كرير إلى مســـافة حوالي 
خمســـة عشـــر متـــًرا.. ونشـــكر مقدًمـــا مجهـــودات الهيئـــة الهندســـية علـــى اإلنشـــاءات 
البديلـــة التـــي ســـتقوم بهـــا.. ونصلـــي مـــن أجـــل بالدنـــا الحبيبـــة ونجاح مشـــروعاتها..
تحريرا في 2٠2٠/1٠/1٦      األم كيريه وراهبات دير أبي سيفين للراهبات

+ وبنعمـــة هللا ســـتقوم القـــوات المســـلحة ببنـــاء الســـور الجديد والمبانـــي البديلة، وكذلك 
إزالـــة الســـور القديـــم، وســـتقوم اللجنـــة بمتابعـــة تنفيذهـــا هذا األمر حتى يكتمل بســـالم.

+ نســـأل إلهنـــا الصالـــح أن يبـــارك في بالدنا الحبيبة مصـــر، وفي كل القيادات، وفي 
المقدمـــة الســـيد الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي، بصلوات قداســـة أبينـــا الطوباوي المكرم 

األنبـــا تواضروس الثاني، بابا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقســـية.
وإللهـنـــــا كــــل مجـــــد واكـــــرام إلــــى األبــــد آميــــــــن.

قداسة ابلابا يعقد اجتماًع مع مسئويل 
مؤسسة القديس 

سمعان اخلراز باملقطم
عقـــد قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي اجتماًعا مســـاء يوم 
بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  2٠2٠م،  أكتوبـــر   2٧ الثالثـــاء 
المرقســـية بالعباســـية، مع مســـئولي القطاعات الخدمية واإلدارية 
لمؤسســـة القديـــس ســـمعان الخـــراز بالمقطـــم بحضـــور أصحـــاب 
المجمـــع  وســـكرتير  المعـــادي  أســـقف  دانيـــال  األنبـــا  النيافـــة: 
المقـــدس، واألنبا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس مصر القديمة 
العـــام لكنائـــس  أبانـــوب األســـقف  وأســـقفية الخدمـــات، واألنبـــا 
المقطـــم. عـــرض مســـئولو القطاعـــات أمـــام قداســـة البابـــا مـــا تـــم 
إنجـــازه كٌل فـــي القطاع المســـئول عنه، وكذلـــك الخطط الخاصة 
بالعـــام الجـــاري. يأتـــي هـــذا االجتمـــاع فـــي إطـــار اهتمـــام قداســـة 

البابـــا بتدبيـــر وتنســـيق الخدمـــة بكنائـــس قطـــاع المقطـــم.

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابـــــــــــوي 
بالكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنبـــــــــــــــــا رويـــــــــــــس بالقاهــــــــــــــــرة، 

عدًدا مـــن الزائرين كالتالي:

يوم األربعاء 14 أكتوبر 2٠2٠م

+ القـــس بولـــس نصـــر كاهـــن كنيســـتنا فـــي قطـــر، حيـــث 
بالكنيســـة هنـــاك. الخدمـــة  عـــرض علـــى قداســـته تقريـــًرا عـــن 

يوم السبت 1٧ أكتوبر 2٠2٠م

+ نيافـــة األنبـــا أغابيوس، أســـقف ديرمـــواس ودلجا، جرى 
أثنـــاء اللقـــاء بحث عـــدٍد من األمـــور الرعوية.

يوم االثنين 1٩ أكتوبر 2٠2٠م

+ الســـيد چيورچـــى بوريســـينكو، ســـفير روســـيا االتحاديـــة 
بغيـــة  البابـــا  لقداســـة  الروســـي  الســـفير  تأتـــي زيـــارة  بالقاهـــرة، 
التعـــارف، بعـــد تعيينـــه فـــي مايو الماضي ســـفيًرا لبـــالده بمصر.

+ نيافة األنبا ثاوفيلس، أســـقف منفلوط، جرى خالل اللقاء 
بحـــث عدد من األمور الرعوية.

يوم األربعاء 21 أكتوبر 2٠2٠م

دولـــة  فـــي  مصـــر  ســـفيرة  برهـــان  عليـــاء  الدكتـــورة   +
موريشـــيوس، وُعيَِّنت »برهان« منتصف يوليو الماضي ســـفيًرا 

لمصـــر فـــي بـــورت لويـــس، موريشـــيوس.

+ القـــس مايـــكل آرتيـــن كاهـــن كنيســـة القديس مـــار مرقس 
الرســـول، نايتـــك، ماسانشوســـتس، والقس رافائيل ســـيف كاهن 
كنيســـة القديســـين األنبـــا شـــنوده واألنبـــا كاراس، ميلفـــورد، وهما 

مـــن كهنـــة إيبارشـــية نيويورك ونيـــو إنجالند.
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قداسة ابلابا يكرم ادلكتورة سال كمال زكريا 
احلاصلة ىلع دكتوراه يف »أحلان ابلاسييل«

وخـــالل االجتمـــاع كـــّرم قداســـة البابـــا، الدكتـــورة ســـالي كمال زكريـــا الحاصلة 
علـــى الدكتـــوراه مـــن كليـــة التربيـــة الموســـيقية بجامعـــة حلـــوان، فـــي ألحـــان القـــداس 
الباســـيلي. وكانـــت الباحثـــة قـــد حصلـــت علـــى درجـــة الماجســـتير عـــام 2٠14م فـــي 

ألحـــان البصخـــة المقدســـة.
+ كما ألقى قداســـته عظته باجتماعه األســـبوعي الذي أقيم مســـاء يوم األربعاء 
21 أكتوبر 2٠2٠م، في كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي بالكاتدرائية 

المرقسية بالعباسية، ودار موضوعها عن النجاح بعنوان »ثقافـــة التبــــرع«. 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
+ أقيـــم مســـاء يـــوم األربعـــاء 14 أكتوبر 2٠2٠م، بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، االجتماع األســـبوعي 

لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، ودار موضـــوع العظة من خالل سلســـة مـــن بعض الثقافـــات التربوية، الثقافـــة األولـــى »ثقافة التطوع«.

احتفال الوبيل اذلهيب لسيامة القمص إيليا رؤوف 
وخـــالل االجتمـــاع، تـــم االحتفـــال باليوبيـــل الذهبـــي لســـيامة القمـــص إيليـــا رؤوف، كاهن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالمنيل، إحـــدى كنائس قطـــاع مصر 
القديمـــة، حيـــث قـــدم كـــورال الكنيســـة ذاتهـــا عـــدًدا مـــن الترانيـــم، ثـــم كـــّرم قداســـته القمـــص إيليـــا، وقـــّدم له هديـــة تذكارية والتقـــط صورة معه وأســـرته، كما ألقـــى نيافة 

األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس القطـــاع كلمة عـــن خدمة القمـــص إيليا.

قداسة ابلابا يستقبل وزيرة اهلجرة ووفًدا من شباب ادلارسني باخلارج

ويليق عظة األحد ىلع الفضائيات املرصية
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، صباح يـــوم األحـــد 25 أكتوبر 
2٠2٠م، كلمـــة روحيـــة عبـــر عـــدد مـــن القنـــوات الفضائيـــة المصريـــة، وذلك 
فـــي إطـــار عظـــة األحـــد األســـبوعية والتـــي تذيعهـــا قنـــوات الشـــركة المتحـــدة 
للخدمـــات اإلعالميـــة )أون تـــي ڤـــي، دي إم ســـي، ســـي بـــي ســـي، الحيـــاة(. 
كان قداســـة البابـــا قـــد ألقـــى أولـــى عظـــات األحـــد علـــى القنـــوات ذاتهـــا، يـــوم 
األحـــد 29 مـــن شـــهر مـــارس الماضـــي، كمـــا ألقى عظة أخرى يـــوم ٧ يونيو 
فـــي مناسبـــــــــــة عيــــــــــد حلـــــــــــول الروح القدس )العنصـــرة(، وثالثة يوم 15 

أغســـطس خـــالل صـــوم الســـيدة العذراء.

قداسة ابلابا يشارك يف حفل ختريج 
طلبة اللكيات العسكرية

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، يوم الثالثاء 2٠ أكتوبر 2٠2٠م، 
فـــي احتفاليـــة الكليـــات العســـكرية بتخريـــج طالبهـــا الذيـــن أنهوا دراســـتهم، والتي 
شـــهدها الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي وكبـــار رجـــال الدولـــة بمقـــر الكليـــة 
الحربيـــة. تـــم خـــالل الحفـــل، تخريـــج دفعـــة 114 حربيـــة، و8٧ جويـــة، و٧1 
بحريـــة، و5٧ فنيـــة عســـكرية، و48 دفـــاع جـــوي، و49 المعهـــد الفنـــي للقـــوات 

المســـلحة. خالـــص تهانينـــا لطلبـــة الخريجين الكليات العســـكرية.

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، 
المرقســـية،  الكـــرازة  بطريـــرك  اإلســـكندرية،  بابـــا 
الســـفيرة نبيلـــة مكـــرم عبد الشـــهيد، وزيـــرة الدولة 
للهجـــرة وشـــئون المصرييـــن بالخـــارج، يرافقهـــا وفد 

مـــن شـــباب الدارســـين المصرييـــن بالخـــارج.

جاء اللقاء في إطار مبادرة »شـــباب الدارســـين 
بالخـــارج« الـــذي تنظمهـــا وزارة الهجرة، تماشـــًيا مع 
رؤيـــة مصـــر لدمـــج شـــبابها فـــى عمليـــات التنميـــة 
بتخصصـــات  وطنهـــم  لمســـاعدة  المســـتدامة، 
إلـــى  لهـــم  ميدانيـــة  زيـــارات  وتنظيـــم  دراســـتهم، 
المصريـــة،  والجامعـــات  القوميـــة  المشـــروعات 
لتعريفهـــم بمـــا يحـــدث مـــن طفرة في التعليـــم العالي 
بمصـــر، وكـــذا الرمـــوز الدينيـــة، ومعرفـــة ما يجري 
علـــى أرضها مـــن تنمية، وحتى يتعرف الوفد على 
طبيعـــة األوضـــاع الداخلية فى مصـــر وما يواجهه 
هـــذا البلـــد مـــن تحديـــات ومخاطـــر فـــي المرحلـــة 

أن اللقـــاء قداســـة البابـــا فرصـــة لتعريـــف شـــبابنا 
المصريـــة،  الكنيســـة  بـــدور  بالخـــارج  الدارســـين 
فهـــي منبـــر للوســـطية واالعتـــدال ليـــس في مصر 
وحدهـــا، ولكـــن في العالم كله، مؤكدة أن الكنيســـة 
مشـــهود لهـــا دائًما بالوطنية وتقـــف مع الوطن في 

كافـــة المواقـــف.

بيـــن  الحـــوار  بـــاب  فتـــح  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي والوفد الشـــبابي، 
تـــم التطـــرق خاللـــه إلـــى العديد مـــن الموضوعات 
الخطـــاب  تجديـــد  فـــي  المصريـــة  الكنيســـة  ودور 
الدينـــي لمواجهـــة األفـــكار المتطرفـــة. ووجـــه البابا 
للوفـــد  النصائـــح  مـــن  عـــدًدا  الثانـــي  تواضـــروس 
الشـــبابي ومـــن جانبهـــم، أعرب أعضـــاء الوفد عن 
ووجهـــوا  البابـــا،  قداســـة  بلقـــاء  البالغـــة  ســـعادتهم 
الشـــكر لوزيـــرة الهجـــرة علـــى إتاحـــة الفرصـــة لعقد 

اللقاء. هـــذا 

الراهنـــة، وإعالمهـــم بفـــرص التعليـــم بمصـــر أيًضا.
وخـــالل اللقـــاء أعـــرب البابا عن ســـعادته بهذا 
اللقـــاء، وتابـــع: »أوجـــه خالـــص التحيـــة للســـفيرة 
نبيلـــة مكـــرم وزيـــرة الهجـــرة، علـــى حرصهـــا الدائـــم 
أن  قداســـته  الخـــارج«. وأكـــد  فـــي  شـــبابنا  لجمـــع 
الكنيســـة فـــي امتدادهـــا تعمل كأنهـــا أم، وهذه األم 
دائًمـــا تبحـــث عن أبنائهـــا، وأن لنا الفخر ليس في 
مصـــر فقـــط بل فـــي كل العالـــم بالكنيســـة القبطية 
المصريـــة األرثوذكســـية بتاريخهـــا بإيمانهـــا بتراثها 

وبألحانها. بقديســـينها 
مكـــرم  نبيلـــة  الســـفيرة  قدمـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الشـــكر لقداســـة البابـــا علـــى اســـتقباله للوفـــد مـــن 
الشـــباب  أن  الفتـــة  بالخـــارج،  الدارســـين  شـــباب 
المصري ســـواء بالداخل أو بالخارج يلقى اهتماًما 
كبيـــًرا من القيادة السياســـية والحكومة ليكون قادر 
علـــى تحمـــل المســـئولية فـــي المســـتقبل. وأضافت 
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نشاط رعوي للجنة املجمعية 
لرعية املساجني وأسهم

فـــي إطـــار توصيـــات قداســـه البابـــا برعاية المســـاجين وأســـرهم، قـــام نيافه 
األنبا دوماديوس أســـقف ٦ أكتوبر وتوابعها، ومقّرر اللجنة المجمعية لرعاية 
المســـاجين وأســـرهم وخريجـــي الســـجون، بعمـــل عـــّدة أيـــام روحيـــة فـــي وادي 
النطـــرون لالطمئنـــان علـــى حال األســـر فـــي القاهره الكبرى فـــي ظل ظروف 
وبـــاء كورونـــا، وتســـديد احتياجاتهم. وقد شـــمل اليوم القـــداس اإللهي وكلمات 
الروحيـــة وفقـــرات ترفيهيـــة وجلســـات اإلرشـــاد النفســـي والروحـــي، وكان لليـــوم 
بالـــغ األثـــر علـــى األســـر في رســـم البهجة واالبتســـامة على الوجـــوه والقلوب.

اللكية اإللكرييكية تبدأ العمل 
بنظام الساعت املعتمدة

اعتمـــد مجلـــس الكليـــة اإلكليريكية باألنبا رويس، العمل بنظام الســـاعات 
المعتمـــدة مـــع بدايـــة العـــام الدراســـي 2٠21/2٠2٠، النظـــام الـــذي يتطّلـــب 
للتخـــّرج النموذجـــي، 128 ســـاعة معتمـــدة، تعـــادل 8 فصـــول دراســـية خالل 
أربع ســـنوات، باإلضافة إلى تقديم الطالب مشـــروع تخرج في الســـنة الرابعة 
للحصـــول علـــى درجـــة البكالوريوس فـــي العلوم الالهوتية، واســـتكمااًل للرؤية 
الجديـــدة تســـتعين الكليـــة بنظـــام »األوناليـــن« فـــي الدراســـة حيـــث تم تدشـــين 

موقـــع للكليـــة الالهوتية القبطية األرثوذكســـية.
ونظـــًرا لظـــروف جائحـــة كورونـــا تـــم اســـتقبال عـــدد محدود مـــن الطالب 
بعـــد اجتيـــاز االختبـــارات النظرية والمقابلة الشـــخصية، كما تم إقرار الدراســـة 
عبـــر اإلنترنـــت بنســـبة 4٠٪ وبالحضـــور الفعلـــي ٦٠٪ وذلك ألهمية 

الجـــزء التفاعلـــي في دراســـة العلـــوم الالهوتية.

نيافة األنبا تكال يدشن مذابح 
دير األنبا بالمون بالقرص والصياد

قـــام نيافـــة األنبـــا تـــكال أســـقف دشـــنا وتوابعهـــا، يـــوم األحـــد 25 أكتوبـــر 
بالقصـــر  األنبـــا بالمـــون  بديـــر  األنبـــا بالمـــون  بتدشـــين كنيســـة  2٠2٠م، 
والصيـــاد، وقـــد قـــام نيافتـــه بتدشـــين المذابـــح باســـم: القديـــس األنبـــا بالمـــون 
الســـائح، الشـــهيد يوحنـــا المعمـــدان واألنبا أنطونيوس، والســـيدة العـــذراء، كما 
قـــام نيافتـــه بتدشـــين أيقونـــة حضـــن اآلب وأيقونـــات الكنيســـة، ورســـامة عـــدد 
مـــن الشمامســـة للخدمـــة بالكنيســـة. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا تـــكال وكهنة 

وشـــعب ديـــر األنبـــا بالمون.

ملك هونلدا يمنح نيافة األنبا أرسان 
وسام )أورانيا-ناسو( بلقب قائد

ُأقيم يوم الســـبت 24 أكتوبر 2٠2٠ م، في مدينة أمســـتردام بهولندا، 
بمقر الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، وســـط اإلجراءات االحترازية بســـبب 
انتشـــار فيـــروس كوفيـــد–19، االحتفـــال بالعيـــد الخامـــس والثالثيـــن لبـــدء 
خدمة الكنيســـة القبطية بهولندا، والعيد الســـابع لتأســـيس إيبارشية الكنيسة 
القبطيـــة بهولنـــدا. وأثنـــاء االحتفـــال اتصـــل ســـيادة نائـــب عمـــدة أمســـتردام 
عـــن طريـــق video conference، وقـــام بقـــراءة قـــرار جاللـــة الملـــك 
فيليـــم ألكســـندر ملـــك هولندا، بمنح نيافة األنبا أرســـاني الوســـام الملكي 
)أورانيا-ناســـو( بلقـــب القائـــد، وقـــد تابعـــه الحاضـــرون علـــى الشاشـــات 
التلفزيونيـــة الُمثبتـــة فـــي الكنيســـة، ثـــم قام بشـــرح القرار الملكـــي لمنح نيافة 
األنبـــا أرســـاني هـــذا الوســـام المميز مســـتعرًضا الســـيرة الذاتيـــة لنيافته منذ 
وصولـــه هولنـــدا فـــي العـــام 1985م، وبـــدء خدمتـــه فـــي رعايـــة المجتمـــع 
القبطـــي بهولنـــدا، وحتـــى رســـامته أســـقًفا فـــي عـــام 2٠13م، وبعـــد ذلـــك 

عملـــه كأســـقف فـــي تدبيـــر وقيادة الكنيســـة فـــي هولندا.
وأشـــار نائـــب العمـــدة إلـــى الـــدور المهـــم الـــذي قـــام بـــه نيافـــة األنبـــا 
أرســـاني فـــي تطويـــر خدمـــة الكنيســـة القبطيـــة فـــي هولنـــدا، فقـــد تحولـــت 
مـــن مجموعـــة صغيـــرة تســـتأجر مكاًنا للعبادة إلى مؤسســـة لهـــا ممتلكاتها 
وأبنيتهـــا الخاصـــة وخدامتهـــا وأنشـــطتها، وقـــد ظـــل يخـــدم وهـــو الكاهـــن 
الوحيـــد بهولنـــدا، واليـــوم يعـــاون نيافتـــه في خدمة كنائس اإليبارشـــية ســـتة 
عشـــر كاهًنـــا مـــن اآلبـــاء المباركيـــن، وكان لـــه دور رئيســـي فـــي تأســـيس 
عشـــرة كنائـــس واثنيـــن مـــن المراكـــز الثقافيـــة عـــالوة علـــى الديـــر القبطي، 
باإلضافـــة إلـــى مجهـــوده الســـخي فـــي مشـــروعات التنمية فـــي بعض قري 

بمصر. الصعيـــد 
وقـــد أشـــار ســـيادته إلـــى الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الكنيســـة القبطيـــة فـــي 
هولنـــدا بإشـــراف نيافتـــه فـــي العمـــل علـــى اندمـــاج الجاليـــة القبطيـــة فـــي 

صميـــم الحيـــاة الهولنديـــة والمســـاهمة فـــي الحيـــاة السياســـية.
وتنفيـــًذا لقـــرار الملـــك فيليـــم ألكســـندر ملـــك هولنـــدا، قـــام البروفيســـور 
الدكتـــور جـــاك فانـــدر فليـــت أســـتاذ المصريـــات والقبطيـــات بتقليـــد نيافـــة 
األنبـــا أرســـاني وســـام أورانيـــا - ناســـو بلقـــب الفـــارس وســـط تصفيـــق حاد 

مـــن الحاضريـــن.
وقـــد حضـــر االحتفـــال نيافـــة المطـــران بوليكاربـــوس أوجيـــن ايدين 
رئيـــس إيبارشـــية هولنـــدا للســـريان األرثوذكس، واألســـقف يان هيندركس 
أســـقف الكنيســـة الكاثوليكيـــة الرومانيـــة فـــي هارلـــم – أمســـتردام، واألب 
جيـــرارد ماتيســـن رئيـــس ديـــر الرهبـــان البندكت باخمنـــود، وكذلك ســـعادة 
الســـفير المصـــري بهولنـــدا الســـيد حاتـــم عبـــد القـــادر، ونائـــب الســـفير 
المصـــري الســـيد إيهـــاب ســـليمان، والقنصـــل العـــام بالســـفارة المصريـــة 

بالهـــاي الســـيد حـــازم ممدوح.
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ائِيَل.« )إشعياء 29: 19( وِس إِْسَ ، َويَْهتُِف َمَساكنُِي انلَّاِس بُِقدُّ رًَحا بِالرَّبِّ
َ
َائُِسوَن ف

ْ
»َويَْزَداُد ابل

تنويه خبصوص 
اخلدمات الكنسية خالل 

الفرتة املقبلة
»َما َأْحَلى َمَساِكَنَك َيا َربَّ اْلُجُنوِد! 

 » بِّ َتْشَتاُق َبْل َتُتوُق َنْفِسي ِإَلى ِدَياِر الرَّ
)مز2-1:84(.

فـــي إطــــــــــار متابعة الوضع الصحي 
وانتشــــــــــــــار جائحـــــــــــــة فيـــــــــروس كورونــــا 
المستجـــــــد، وحفاًظا على ابنائنـــــــــا مــــــــــن 
خطر انتقـــــال العـــــدوى، تقرر العمل بما 
يلي اعتباًرا من يـــــوم 1 نوفمبر 2٠2٠:

1- استمرار إقامة القداســــــات بكافة 
كنائـــس الكـــرازة المرقســـية، على أال تزيد 
نســـبة المشـــاركين فيـــه عـــن 25٪ مـــن 
ســـعة الكنيســـة )أي فـــرد واحـــد فقـــط فـــي 
كل دكــــــــة(، مع تطبيق كافة اإلجراءات 
الصحيـــة االحترازيـــة. ويمكـــن تقليل هذه 
النســـبة وفًقـــا للوضـــع الصحـــي الخـــاص 
بكل إيبارشـــية. وينطبق ذلك أيًضا على 

الخدمـــات التالية:
- صلوات األكاليل والجنازات.

- المعاهـــــــــد والمراكـــــــــــــز التعليميـــــــــة 
الكنســـية بكافة مستوياتها وأشكالها.

2- يسمح باستمرار خدمــــــة مــــــــدارس 
األحــــــــــــــد واالجتماعــــــــــــــات بالقطاعـــــات 
الرعويـــة التابعـــة لقداســـة البابـــا بالقاهـــرة 
واإلســـكندرية بنســـبة 25٪ ويترك لآلباء 
المطارنـــة واألســـاقفة تقدير الموقف، كل 
فـــي إيبارشـــيته، وفًقـــا للوضـــع الصحـــي 
بـــكل إيبارشيــــــــــــة، ســـــــــــــواء باالســـتمرار 
الجزئــــــــــــــــي أو اإليقـــــــــاف التــــــام لحيـــــــــــن 

تحســـن األوضاع.
3- إيقاف جميع الرحالت والخلوات 

واأليام الروحية.
4- يقتصـــــــــــر االفتقــــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــى 

االتصال التليفوني.
5- إيقاف صلـــوات الثالث وقاعــــــات 
العـــــــــــــــــزاء وصــــــــــــــالة الحميـــــــــــــــم حتــــــــــى 

تتحســـن األوضاع.
مصليــــــن أن يبقى هللا أبواب الكنائس 
مفتوحـــة علـــى الـــدوام، وأن يحفظ مصر 
وشـــعبها وكافــــــــــــة شعـــــــــــــوب العالـــم مـــن 

كل سوء.
الثالثاء 2٧ أكتوبر 2٠2٠م.

1٧ بابه 1٧3٧ش.

القمص يوحنا فوزي 
كاهن كنيسة العذراء ويوحنا المعمدان وبولس الرسول 

بعين شمس الغربية
رقد في الرب بشيخوخة صالحة يوم االثنين 2٦ أكتوبر 2٠2٠م، 
األب الفاضـــل القمـــص يوحنـــا فـــوزي، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديســـين يوحنـــا المعمـــدان وبولـــس الرســـول بعيـــن شـــمس الغربيـــة، 
عـــن عمـــر تجـــاوز الــــ83 ســـنة، بعد خدمـــة كهنوتيـــة امتدت لمـــا يقارب 
35 ســـنة. حيث ُوِلد يوم 11 أغســـطس 193٧م، وســـيم كاهًنا يوم 29 

ديســـمبر 1985م، ونـــال القمصيـــة فـــي 14 نوفمبـــر 2٠٠٧م. 

كنائـــس عيـــن شـــمس  قطـــاع  كهنـــة  لمجمـــع  تعازينـــا  خالـــص 
محبيـــه. وكل  وألســـرته  والمطريـــة، 

القمص أنطونيوس سعد 
كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين

أمبروزو باإلسكندرية
رقد في الرب يوم األحد 25 أكتوبر 2٠2٠م، القمص أنطونيوس 
ســـعد، كاهن كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين، أمبروزو باإلســـكندرية، عن 
عمر تجاوز ٦8 ســـنة، بعد خدمة كهنوتية امتدت ألكثر من 28 ســـنة. 
ُوِلـــد ِباســـم متـــى ســـعد متـــى يـــوم 1٧ أغســـطس عـــام 1952م، وتخـــرج 
من كلية الهندســـة جامعة اإلســـكندرية، وعمل مهندًســـا بالشركة األهلية 
للغـــزل والنســـيج. وســـيم كاهًنـــا بيـــد المتنيـــح قداســـة البابا شـــنوده الثالث 
يـــوم 19 يونيـــو 1992م. وفاضـــت روحه صبـــاح اليوم ذاته بعد معاناة 

قصيـــرة مع المرض. 

خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع 
شـــرق اإلســـكندرية، ولآلباء كهنة القطاع، وألسرته وكل محبيه.

القس متاؤس القمص ميخائيل
من إيبارشية البحيرة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم االثنيـــن 2٦ أكتوبـــر 2٠2٠م، القس متاؤس 
القمـــص ميخائيل، كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس بالمحطة القديمة 
بالبحيـــرة، عـــن عمـــر تجـــاوز 53 ســـنة، وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة مباركـــة 
امتـــدت لســـتة عشـــر ســـنة. حيـــث ولـــد يـــوم 5 مايـــو 19٦٧م، وســـيم 
كاهًنـــا يـــوم 19 نوفمبـــر 2٠٠4م. كان األب المتنيـــح قـــد ُأصيب مؤخًرا 
المستشـــفى  إلـــى  ونقـــل   ،COVID-19 المســـتجد  كورونـــا  بفيـــروس 
ليخضع لعالج مكثف إاّل أن حالته اســـتمرت في التدهور حتى فاضت 

روحـــه صبـــاح اليـــوم ذاته. 

البحيـــرة  مطـــران  باخوميـــوس  األنبـــا  لنيافـــة  تعازينـــا  خالـــص 
وتوابعهـــا، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته وكل محبيه.

»طوبى لمن اخترته وقبلته يا 
رب ليسكن فى ديارك إلى األبد« 

)مز64:4(

شكر وذكرى األربعين 
للمرحوم

أ/ عياد حبيب اسكندر
تدعوا األسرة 

األهل واألصدقاء لحضور
القداس اإللهي لروحه الطاهرة

يوم الجمعة الموافق 11/6/2٠2٠ 
بكنيسة القديس العظيم

مارمرقص – حدائق شبرا 
الساعة 8:٠٠ صباًحا

»حينئذ يضــــــيء األبرار 
كالشمس في ملكوت أبيهم« 

)متى13:43(
الذكرى السنوية الرابعــــــة
لألم الفاضلة المجاهدة 

والجدة األمينة

مىن رمسيس مكرم
أربعة سنوات مضت على رحيلك 

أيتها الزوجة الفاضلة واألم الحنونة 
والصديقة اآلمينة. فقد أحبِك كل 

من تعامل معِك، فلن أنساِك
يا توأم الروح وصديقة عمري

وزوجتي الحبيبة 
عزائي أنك مع القديسين 

وتنعمين بالفردوس

إلرسال مراسالت االجتامعيات
Tel.: 0128 953 3207
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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 أسقف ورئيس الديرـ ـا مينا فاألنبا كـريلس آ
 لديروجممع رهـبـان ا

  يشكرون صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني

 ملباَركته باملوافقة على السيامات املباَركة
 كما يشكرون اآلباء األساقفة الذين اشرتكوا يف السيامات: 

 األنبا قزمان، األنبا ثيئودوسيوس، األنبا ماركوس، 
 األنبا إيالريون، واألنبا اكليمندس.

 القس باخوميوس، ويهنئون اآلباء على نعمة القسيسية: 
 القس أمونيوس، القس ثيؤفان، القس ميصائيل، والقس أيوب.
 راجني الرب أن يديم كهنوتهم، ويهب حياة رهبانية مثمَرة جلميع اآلباء.

 
 

anbabenyamin@hotmail.com

مـــن  إلهـــي  عمـــل  الخدمـــة 
تحـــب هللا  أمينـــة  نفـــوس  خـــالل 
وتبـــذل نفســـها فـــي الخدمة، ولها 
بدأهـــا  هللا،  أمـــام  كبيـــر  تقديـــر 
الـــرب  مـــن  مســـتلمين  الرســـل 
يســـوع مبادئهـــا الســـمائية، ولهـــا 
هللا،  عنـــد  جـــًدا  كبيـــر  تقديـــر 
ويقـــول القديس يوحنـــا الدرجي: 
ب بنفـــس واحـــدة إلـــى هللا  “التقـــرُّ
مـــن  هللا  عنـــد  أفضـــل  بالتوبـــة، 
فـــي  ليـــس  إذ  القرابيـــن،  جميـــع 
العالـــم عنـــد هللا أغلـــى من النفس 
البشـــرية، ألن كل مـــا فـــي العالم 
يـــزول إال النفـــس البشـــرية ألن 
تـــزول”.  ال  أبديـــة  حيـــاة  لهـــا 
نظـــرة  يخـــدم  لمـــن  هللا  وينظـــر 
محبـــة كبيـــرة جـــًدا، ألنه إن كان 
الـــذي يخّلـــص أحـــًدا مـــن الموت 
الجســـدي يستحق مكافأة عظيمة 
فكـــم باألحـــرى َمْن يخلص نفًســـا 
ويقودهـــا  األبـــدي  المـــوت  مـــن 
ال  حتـــى  األبـــدي  المجـــد  إلـــى 

تخســـره؟!”

صعوبـــة الخدمة: فـــي مدى 
تســـلُّط الخطيـــة علـــى َمْن يســـقط 

مـــن هـــذا الدهـــر وال من عظماء 
يبطلـــون،  الذيـــن  الدهـــر  هـــذا 
بـــل نتكلـــم بحكمـــه هللا فـــي ســـٍر 
الحكمـــة المكتومة التي ســـبق هللا 
فعّينهـــا قبـــل الدهـــور لمجدنـــا«، 
كمـــا كانـــت حيـــاة الرســـل التـــي 
تحمـــل قوة الصليب، لذلك كانت 
الطبيعـــة  فـــوق  خدمتهـــم  نتائـــج 
ألن مرجعهـــا القـــوة اإللهية التي 

المعجـــزات. صنعـــت 

2- القــــــــــــــدوة: ألن الـــذي 
باألعمـــال  ال  بالـــكالم  يعـــظ 
الواحـــدة،  باليـــد  النفـــوس  يقـــدم 
األخـــرى،  باليـــد  ويؤخرهـــا 
فبواحـــدة يبنـــي وباألخرى يهدم، 
لذلـــك وّبخ الســـيد المســـيح الكتبة 
والفريســـيين وقـــال لهـــم: »الويل 
لكـــم...«، ألنهـــم يجولـــون البـــر 
والبحـــر ليكســـبوا دخيـــاًل واحـــًدا 
أكثـــر  لجهنـــم  ابًنـــا  فيصّيرونـــه 
)مـــت23(.  مضاعًفـــا  منهـــم 
والقـــدوة مهمـــة ألنهـــا ُتنجـــي من 
العثـــرة بمعنى أنها تكشـــف قيمة 
وجاذبيتهـــا  وتأثيرهـــا  الفضيلـــة 
لمن يرى يد هللا في حياة الخادم 
قبـــل كلماتـــه، فقـــد قـــال الـــرب: 
»مـــن ثمارهـــم تعرفونهـــم.. فـــال 
تصنـــع  أن  جيـــده  شـــجرة  تقـــدر 
ثمـــًرا رديًئا.. وال شـــجرة رديئة 
فمـــن  جيـــًدا،  ثمـــًرا  تصنـــع  أن 

ينقـــذ  أن  الخـــادم  وعلـــى  فيهـــا، 
كل نفـــس مـــن خطيئتهـــا. وكذلك 
صعوبـــة الوصية ومدى حروب 
العالم والشـــيطان لمقاومة الحياة 
يقـــول:  الفـــم  وذهبـــي  هللا،  مـــع 
“شـــعب إســـرائيل اشـــتهى الثـــوم 
الســـماوي،  المـــّن  يـــأكل  وهـــو 
وطلـــب العـــودة إلـــى مصـــر بعـــد 
العبوديـــة”..  مـــن  انعتـــق  أن 
انجـــذاب  مـــدى  يصـــّور  وهـــذا 
اإلنســـان للخطيـــة التـــي تحـــارب 
أضـــف  بالشـــهوات،  النفـــس 
ـــف  إلـــى ذلـــك أهميـــة حيـــاة التعفُّ
والدمـــوع  والخشـــوع  والصـــوم 
الشـــدائد  وتحمـــل  والمطانيـــات، 
واالضطهـــادات..  واإلهانـــات 
كل ذلـــك يجعـــل الطريـــق ضيًقا، 
لذلـــك نحتـــاج فـــي الخدمـــة إلـــى: 

1- حكمــــــــــــــة هللا: وليـــس 
الحكمـــة البشـــرية، لذلـــك اختـــار 
هللا ضعفـــاء العالـــم ليخـــزي بهـــم 
أعيـــن  فـــي  والحكمـــاء  األقويـــاء 
أنفســـهم، ويقـــول القديس بولس: 
بيـــن  بحكمـــة  نتكلـــم  »لكننـــا 
الكامليـــن، ولكـــن ليســـت حكمـــة 

الشـــجرة«. ُتعـــرف  الثمـــرة 

3- عــــــــــدم اليــــــــــــأس من 
خالص أحــــــــــــد: فرجاء الخادم 
يجعلـــه يحب هللا، ويصلي ألجل 
ال  ألنـــه  نفـــس،  كل  خـــــــــــــالص 
ييـــأس مـــن مراحـــم هللا وقدرتـــه 
البشـــرية،  النفـــس  تغييـــر  علـــى 
اليميـــن  اللـــص  مـــع  حـــدث  فمـــا 
والعشار والخاطئات الالئي ُتْبَن 
وصـــرن قديســـات، ومـــا حـــدث 
مع أغســـطينوس وموس األسود 
والســـامرية  المصريـــة  ومريـــم 
وزكا رئيـــس العشـــارين ومتـــى 
ويقـــول  كثيـــرون...  وغيرهـــم 
ذهبـــي الفم: “إن بولس الرســـول 
لـــم يكـــن ييـــأس من خـــالص أحد 
حتـــى الذيـــن رجمـــوه بالحجـــارة 
متمنًيـــا  بالعصـــي،  وضربـــوه 
الملكـــوت”.  نـــوال  للجميـــع 
فـــي  االســـتطاعة  بقـــدر  الخدمـــة 
كل المجـــاالت تســـاعد الكثيريـــن 
لكـــي يخلصـــوا مـــن نيـــر العالـــم 
أن  شـــك  وال  الخطيـــة،  وشـــر 
بفكرهـــم  الخدمـــة  أثـــروا  اآلبـــاء 

الروحـــي..

وســـنكمل حديثنا في المقال 
بإذن هللا، القادم 
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د انتشــــــــــــار وبــــــــاء فيروس  جدَّ
كورونـــا الحـــــــــــوار حـــول موضوع 
هــــــــــام وهـــــــــو: عالقــــــــــــــة اإليمــــــان 
بالعقـــل البشــــــــــــــري ومنجزاتــــــــــــــه، 
وخاصة أنـــه للوقاية من اإلصابة 
العديـــد  وضـــع  تـــم  الوبـــاء  بهـــذا 
مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي 
أثّـــرت علـــى الحيـــاة الكنســـية فـــي 

متعددة.  مجـــاالت 
الموضـــوع  هـــذا  لمناقشـــة 
الالهوتي الهـــام نحتاج ألمرين:

ربنـــا  خطـــوات  نتبـــع  أن   -1
فمثـــاًل  المســـيح.  يســـوع  الـــرب 
فـــي معجـــزة إشـــباع الجمـــوع مـــن 
والســـمكتين،  خبـــزات  الخمـــس 
عندمـــا طلـــب التالميـــذ من الســـيد 
المســـيح أن يصـــرف الجمـــوع قال 
ليأكلـــوا«  أنتـــم  »أعطوهـــم  لهـــم: 
)لـــو13:9(. لمـــاذا قال لهم ذلك؟ 
القديس يوحنا يكشـــف لنا السبب: 
»فقـــال لفيلبـــس: »مـــن أيـــن نبتاع 
خبـــًزا ليـــأكل هـــؤالء؟«، وإنمـــا قال 
هـــذا ليمتحنـــه ألنـــه علـــم مـــا هـــو 
مزمـــع أن يفعـــل« )يـــو٦:5-٦(. 
أراد أن يشجع التالميذ أن يفكروا 
إليجـــاد  عقولهـــم  ويســـتخدموا 
حـــل. حـــاول التالميـــذ ولكنهـــم لـــم 
وجـــدوا  عندمـــا  وحتـــى  ينجحـــوا، 
الخمســـة أرغفة شـــعير والسمكتين 
قـــال أنـــدراوس: »ولكـــن مـــا هـــذا 
لمثـــل هـــؤالء؟« )يـــو9:٦(. وعلى 
الرغـــم مـــن عجـــز العقـــل البشـــري 
عـــن إيجـــاد حـــل لمحدوديتـــه، لـــم 
نتائجـــه،  المســـيح  الســـيد  يرفـــض 
خبـــزات  الخمـــس  نفـــس  فأخـــذ 
واســـتخدم  وباركهـــم،  والســـمكتين 
نفس التالميذ -الذين فشـــلوا- في 
تنظيـــم الجمـــوع فـــي مجموعـــات، 
وأيًضـــا في توزيـــع الطعام، ثم في 
جمع الكســـر، وكلها أمور تحتاج 

للعقـــل البشـــري. 
عندمـــا  الهيـــكل  جنـــاح  علـــى 
طلب الشيطان من السيد المسيح 
أن يطرح نفسة إلى أسفل رفض، 
وقـــال لـــه: »إنـــه قيـــل: ال تجـــرب 
الـــرب إلهك« )لـــو12:4(، فلماذا 

يفعـــل شـــيًئا ضـــد العقـــل البشـــري 
ودون حاجـــة له؟ فالســـيد المســـيح 
كان يصعـــد الجبـــل وينـــزل منـــه، 
ويســـير  الســـفينة،  يركـــب  وكان 
علـــى قدميـــه، رغـــم عـــدم حاجتـــه 
ولكنـــه  اإللهيـــة،  لقدرتـــه  لذلـــك 
الطبيعـــة  قوانيـــن  احتـــرام  يعلمنـــا 

ألنـــه خالـــق قوانيـــن الطبيعـــة.

2- أن نتعلـــــــــــــم مـــــــــن آبائنـــا 
الالهوتيين مثل القديس أثناسيوس 
والقديـــس كيرلس أنه عند مناقشـــة 
إلـــى  نرجـــع  الهوتـــي  موضـــوع 
كيـــف خلـــق هللا االنســـان لنـــدرك 
االنســـان  خلـــق  هللا  هللا.  حكمـــة 
كائًنـــا عاقـــاًل، ووهبه نعمـــة العقل 
أن  فأعطـــاه  يســـتخدمه،  لكـــي 
ُيخِضع األرض ويتســـلط على ما 
فيهـــا )تـــك28:1(، كذلـــك وضعه 
فـــي جنة عـــدن ليعملهـــا ويحفظها 
)تـــك15:2(، ولـــم يقـــل لـــه كيـــف 
نعمـــة  وهبـــه  ألنـــه  ذلـــك  يفعـــل 
العقـــل. كمـــا وهبـــة حريـــة اإلرادة 
الكائنـــات  أعطـــاه وصيـــة.  لذلـــك 
وتتكاثـــر  تـــأكل  العاقلـــة  غيـــر 
العاقـــل  االنســـان  أمـــا  بالغريـــزة، 
فعقلـــه يتحكـــم فـــي غرائـــزه، لذلـــك 
أعطى هللا اإلنسان الوصايا لتقود 

عقلـــه فـــي الطريـــق الصحيـــح.

هللا  -هبـــة  العقـــل  اســـتخدام 
لنـــا- ال يتعـــارض مـــع اإليمـــان، 
محـــدود،  االنســـان  عقـــل  ولكـــن 
إلـــى  يقـــوده  قـــد  االنســـان  وعقـــل 
االنســـان  يحتـــاج  لـــذا  الشـــرور. 
لإليمـــان ليهب عقله قـــدرات غير 
محـــدودة، وليقـــود عقله في طريق 
الخيـــر. كمـــا يهب اإليمـــان العقل 
اســـتنارة فـــــــــــي تطبيــــــــــــق منجزاتـــه 
بطريقـــة صحيحـــة خاصـــــــــًة فـــي 
األمـــور الكنســـية التـــي لها طبيعة 
خاصـــة تختلف عن أمور العالم.

bishopserapion@lacopts.com

خامًسا: االرتداد العام
التـــي  الضيقـــات  هـــذه  وأخطـــر 
علـــى  العـــام  االرتـــداد  ســـتحدث، 
مســـتوى العالم كله، وهو ليس ارتداًدا 
عـــن المســـيحية إلـــى ديانـــات أخـــرى، 
عـــن  المســـيحية  داخـــل  ارتـــداد  بـــل 
الحـــق الُمعَلـــن فـــي الكتـــاب المقـــدس، 
والمشـــروح بواســـطة اآلبـــاء، والمعاش 
مـــن خـــالل الليتورجيـــا: »اَل َيْخَدَعنَُّكْم 
َأَحٌد َعَلى َطِريَقٍة َما، أِلَنَُّه اَل َيْأِتي ِإْن 
َلـــْم َيـــْأِت ٱِلْرِتـــَداُد َأوَّاًل« )2تس3:2(، 
ْثـــِم َتْبُرُد َمَحبَّـــُة ٱْلَكِثيِريَن«  »َوِلَكْثـــَرِة ٱإْلِ

)مـــت12:24(.
االرتـــداد  هـــذا  وســـيلة  وســـيكون 
الكبيـــر، معجـــزات عظيمـــة يصنعهـــا 
الشـــيطان ؛ فيضل الناس وراءه: »ُثمَّ 
َرَأْيُت َوْحًشـــا آَخَر َطاِلًعا ِمَن ٱأْلَْرِض، 
َوَكاَن َلـــُه َقْرَنـــاِن ِشـــْبُه َخـــُروٍف، َوَكاَن 
َيَتَكلَّـــُم َكِتنِّيـــٍن، َوَيْعَمـــُل ِبـــُكلِّ ُســـْلَطاِن 
َوَيْجَعـــُل  َأَماَمـــُه،  ِل  ٱأْلَوَّ ٱْلَوْحـــِش 
َيْســـُجُدوَن  ِفيَهـــا  ـــاِكِنيَن  َوٱلسَّ ٱأْلَْرَض 
ُجْرُحـــُه  ُشـــِفَي  ٱلَّـــِذي  ِل  ٱأْلَوَّ ِلْلَوْحـــِش 
َعِظيَمـــًة،  آَيـــاٍت  َوَيْصَنـــُع  ٱْلُمِميـــُت، 
ـــَماِء  َحتَّى ِإنَُّه َيْجَعُل َناًرا َتْنِزُل ِمَن ٱلسَّ
اَم ٱلنَّـــاِس، َوُيِضـــلُّ  َعَلـــى ٱأْلَْرِض ُقـــدَّ
ـــاِكِنيَن َعَلى ٱأْلَْرِض ِبٱآْلَياِت ٱلَِّتي  ٱلسَّ
ٱْلَوْحـــِش،  َأَمـــاَم  َيْصَنَعَهـــا  َأْن  أُْعِطـــَي 
َأْن  ٱأْلَْرِض  َعَلـــى  ـــاِكِنيَن  ِللسَّ َقاِئـــاًل 
ِلْلَوْحـــِش ٱلَّـــِذي َكاَن  َيْصَنُعـــوا ُصـــوَرًة 
ـــْيِف َوَعـــاَش. َوأُْعِطَي َأْن  ِبـــِه ُجْرُح ٱلسَّ
ُيْعِطـــَي ُروًحـــا ِلُصـــوَرِة ٱْلَوْحـــِش، َحتَّى 
َتَتَكلَّـــَم ُصـــوَرُة ٱْلَوْحـــِش، َوَيْجَعَل َجِميَع 
ٱلَِّذيـــَن اَل َيْســـُجُدوَن ِلُصـــوَرِة ٱْلَوْحـــِش 

)رؤ15-11:13( ُيْقَتُلـــوَن« 
المعرفـــة  عـــن  المرتديـــن  وكل 
هللا،  عـــن  التقويـــة  األمينـــة  الحقيقـــة 
ســـينطبق عليهـــم قـــول ســـفر الرؤيـــا: 
َلْســـَت  َأنَّـــَك  أَْعَماَلـــَك،  َعـــاِرٌف  »َأَنـــا 
َبـــاِرًدا َواَل َحـــارًّا. َلْيَتـــَك ُكْنـــَت َبـــاِرًدا َأْو 
َحـــارًّا! َهَكـــَذا أِلَنََّك َفاِتٌر، َوَلْســـَت َباِرًدا 
َواَل َحـــارًّا، َأَنـــا ُمْزِمـــٌع َأْن َأَتَقيَّـــَأَك ِمـــْن 
َغِنـــيٌّ  َأَنـــا  ـــي  ِإنِّ َتُقـــوُل:  َفِمـــي. أِلَنَّـــَك 
َوَقـــِد ٱْســـَتْغَنْيُت، َواَل َحاَجـــَة ِلـــي ِإَلـــى 
ـــِقيُّ  َشـــْيٍء، َوَلْســـَت َتْعَلُم َأنََّك َأْنَت ٱلشَّ
َوٱْلَبِئـــُس َوَفِقيـــٌر َوأَْعَمــــــــــــى َوُعْرَيـــــــــاٌن« 

)رؤ15:3-1٧(
لذلـــك ســـبق ربنـــا يســـوع وحذرنـــا 
االنبيـــاء  بواســـطة  ُنخـــدع  أن  مـــن 
ســـيقيمهم  الذيـــن  الكذبـــة،  والمســـحاء 
مـــن  لخدمتـــه،  ويجندهـــم  الشـــيطان، 
»َفَأَجـــاَب  األخيـــرة:  الضاللـــة  أجـــل 

َيُســـوُع َوَقـــاَل َلُهْم: ٱْنُظـــُروا! اَل ُيِضلَُّكْم 
َأَحـــٌد. َفـــِإنَّ َكِثيِريـــَن َســـَيْأُتوَن ِبٱْســـِمي 
َقاِئِليـــَن: َأَنـــا ُهـــَو ٱْلَمِســـيُح! َوُيِضلُّـــوَن 
َكِثيِريـــَن« )مـــت4:24-5؛11؛24(.

سادًسا : ظهور الشاهدين
هـــذان الشـــاهدان يفســـرهما بعض 
وإيليـــا،  أخنـــوخ،  أنهمـــا  الدارســـين 
وأنهمـــا  يموتـــا،  لـــم  أنهمـــا  باعتبـــار 
المـــوت  يذوقـــا  لكـــي  ثانيـــة  ســـينزالن 
كباقـــي البشـــر، والبعـــض اآلخر يقول 
أن  باعتبـــار  وإيليـــا،  موســـى  أنهمـــا 
الوصـــف المذكـــور فـــي ســـفر الرؤيـــا 
ينطبـــق عليهمـــا، مـــع مالحظـــة أنهما 
حضـــرا فـــي التجلـــي مـــع المســـيح في 
مجيئـــه األول، فســـيحضران أيًضا في 

أحـــداث مجيئـــه الثانـــي.
َفَيَتَنبَّـــآِن   ، ِلَشـــاِهَديَّ »َوَســـُأْعِطي 
َأْلًفـــا َوِمَئَتْيـــِن َوِســـتِّيَن َيْوًمـــا، اَلِبَســـْيِن 
ْيُتوَنَتـــاِن  ٱلزَّ ُهَمـــا  َهـــَذاِن  ُمُســـوًحا. 
َربِّ  َأَمـــاَم  ٱْلَقاِئَمَتـــاِن  َوٱْلَمَناَرَتـــاِن 
َأْن  ُيِريـــُد  َأَحـــٌد  َكاَن  َوِإْن  ٱأْلَْرِض. 
َفِمِهَمـــا  ِمـــْن  َنـــاٌر  َتْخـــُرُج  ُيْؤِذَيُهَمـــا، 
َأَحـــٌد  َكاَن  َوِإْن  أَْعَداَءُهَمـــا.  َوَتـــْأُكُل 
ُيِريـــُد َأْن ُيْؤِذَيُهَمـــا، َفَهَكـــَذا اَل ُبـــدَّ َأنَّـــُه 
ـــْلَطاُن َأْن ُيْغِلَقا  ُيْقَتـــُل. َهـــَذاِن َلُهَما ٱلسُّ
ـــَماَء َحتَّى اَل ُتْمِطَر َمَطًرا ِفي َأيَّاِم  ٱلسَّ
ِتِهَمـــا، َوَلُهَمـــا ُســـْلَطاٌن َعَلـــى ٱْلِمَياِه  ُنُبوَّ
َيْضِرَبـــا  َوَأْن  َدٍم،  ِإَلـــى  ُيَحوِّاَلَهـــا  َأْن 
ٱأْلَْرَض ِبُكلِّ َضْرَبٍة ُكلََّما َأَراَدا. َوَمَتى 
اِعـــُد  َمـــا َشـــَهاَدَتُهَما، َفٱْلَوْحـــُش ٱلصَّ َتمَّ
ِمـــَن ٱْلَهاِوَيـــِة َســـَيْصَنُع َمَعُهَمـــا َحْرًبـــا 
َوَيْغِلُبُهَمـــا َوَيْقُتُلُهَمـــا. َوَتُكـــوُن ُجثََّتاُهَمـــا 
َعَلـــى َشـــاِرِع ٱْلَمِديَنـــِة ٱْلَعِظيَمـــِة ٱلَِّتـــي 
ُتْدَعـــى ُروِحيًّـــا َســـُدوَم َوِمْصـــَر، َحْيـــُث 
ُصِلـــَب َربَُّنـــا َأْيًضا. َوَيْنُظـــُر ُأَناٌس ِمَن 
ـــُعوِب َوٱْلَقَباِئـــِل َوٱأْلَْلِســـَنِة َوٱأْلَُمـــِم  ٱلشُّ
َواَل  َوِنْصًفـــا،  َأيَّـــاٍم  َثاَلَثـــَة  ُجثََّتْيِهَمـــا 
َيَدُعـــوَن ُجثََّتْيِهَما ُتوَضَعـــاِن ِفي ُقُبوٍر. 
اِكُنوَن َعَلى ٱأْلَْرِض  َوَيْشَمُت ِبِهَما ٱلسَّ
َوَيَتَهلَُّلـــوَن، َوُيْرِســـُلوَن َهَداَيـــا َبْعُضُهـــْم 
ِلَبْعـــٍض أِلَنَّ َهَذْيـــِن ٱلنَِّبيَّْيـــِن َكاَنـــا َقـــْد 
ثُـــمَّ  ٱأْلَْرِض.  َعَلـــى  ـــاِكِنيَن  ٱلسَّ َعذََّبـــا 
َبْعـــَد ٱلثَّاَلَثـــِة ٱأْلَيَّـــاِم َوٱلنِّْصـــِف، َدَخـــَل 
ِفيِهَمـــا ُروُح َحَيـــاٍة ِمـــَن ٱهلِل، َفَوَقَفا َعَلى 
َأْرُجِلِهَمـــا. َوَوَقـــَع َخـــْوٌف َعِظيـــٌم َعَلـــى 
َوَســـِمُعوا  َيْنُظُروَنُهَمـــا.  َكاُنـــوا  ٱلَِّذيـــَن 
َقاِئـــاًل  ـــَماِء  ٱلسَّ ِمـــَن  َعِظيًمـــا  َصْوًتـــا 
َلُهَمـــا: »ٱْصَعـــَدا ِإَلى َهُهَنـــا«. َفَصِعَدا 
ـــَحاَبِة، َوَنَظَرُهَما  ـــَماِء ِفـــي ٱلسَّ ِإَلـــى ٱلسَّ

)رؤ12-3:11(. أَْعَداُؤُهَمـــا« 

anbaraphael@copticholysynod.org
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َحٌد ِلُْؤِذيََك..« )أعمال الرسل 18: 10(
َ
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+ جــــــــــورج برنــــــــــــــارد شـــو هـــو 
الـــذي  المؤلـــف األيرلنـــدي الســـاخر 
حصـــل على جائـــزة نوبل في األدب 
عـــام 1925م؛ وُيعتبـــر أحـــد أشـــهر 
الكتّـــاب المســـرحيين فـــي العالـــم... 
قـــال يوًمـــا: »إن أذكـــى رجـــل عرفته 
في حياتي هو »خياطي« ألنه كلما 
ذهبـــت إليه أخذ قياســـي مـــن جديد؛ 
وكأنـــه أول مرة يتعامـــل معي؛ بينما 
صّنفنـــي النـــاس بمقاييســـهم تصنيًفـــا 
نهائًيـــا«.. لقـــد قصـــد بعباراته أن ال 
تنظـــر إلـــى اإلنســـان كأنه جماد؛ وال 
بـــد أن نحـــاول اكتشـــاف اآلخـــر من 

جديـــد فـــي كل مـــرة نلتقـــي به...
+ إننا كشعوب شرقية مصابون 
وتؤثـــر  طباعنـــا؛  فـــي  تنخـــر  بآفـــة 
»النظـــرة  آفـــة  إنهـــا  أحكامنـــا؛  فـــي 
القديمـــة أو التصور القديم«. عندما 
مـــا؛  شـــخص  عـــن  تصـــوًرا  نّكـــون 
وربمـــا يكـــون التّصـــور والحكـــم كان 
صحيًحـــا فـــي الماضـــي، ثـــم نســـقط 
بعـــد  حتـــى  عليـــه  التّصـــور  نفـــس 
التغييـــر؛ فالـــذي كنـــا نعرفـــه )خبيًثـــا 
أو  أنانيًنـــا  أو  أو كاذًبـــا أو متهـــوًرا 
عنيًفـــا – أو حتـــى زانًيا( نحبســـه في 
ذاك التّصـــور حتـــى ولو بـــدأ يتغير؛ 
يظـــل هذا الشـــخص محبوًســـا ُمكّباًل 
داخـــل ذلـــك البـــرواز ال يخـــرج منه، 
ونحكـــم علـــى أي فعـــل أو تصـــرف 

مـــن خـــالل التصـــّور القديـــم. 
+ إن الـــرب يســـوع دخـــل يوًمـــا 
وجـــاءت  الفريســـي،  ســـمعان  بيـــت 
إمـــرأة وجلســـت عنـــد قدميـــه، وبدأت 
وتمســـحها  بالدمـــوع  قدميـــه  تقّبـــل 
بشـــعر رأســـها؛ نادمًة على خطاياها 
وباكيـــة عـــن آثامهـــا، لكـــن الفريســـي 
»إنهـــا  نهائًيـــا  حكًمـــا  عليهـــا  حكـــم 
المســـيح  علـــى  وحكـــم  خاطئـــة«، 
كان  »لـــو  نبًيـــا  ليـــس  بأنـــه  أيًضـــا 
هـــذا نبًيـــا لعلـــم من هـــذه المـــرأة التي 
لمســـته؛ إنها خاطئة«... لقد حبسها 
فـــي ماضيهـــا؛ وحكـــم علـــى كل مـــا 
فيهـــا؛ وتجاهـــل دمـــوع عينيهـــا.. لقد 
كـــّون عنهـــا صـــورة بإنهـــا »خاطئة« 
وســـتظل خاطئـــة؛ ولـــم يتخيـــل يوًمـــا 
إنهـــا ســـتتوب ولـــن تعـــود »خاطئـــة 
».. إنهـــا نظرة غير صحيحة وغير 
عادلـــة بـــل وظالمة... وفـــي المقابل 
نجـــد الوحـــي اإللهـــي يقـــول عنهـــا: 

»وإذا إمـــرأة فـــي المدينـــة »كانـــت« 
خاطئـــة«؛ لقـــد كشـــف لنـــا الحاضر 
الواقـــع ولـــم يذكـــر الماضي الســـابق 
الذي تمســـك به الفريسي ومن معه.

+ ولقـــد كـــرر الفريســـيون نفـــس 
القســـوة مـــع »المولـــــــــــــود أعمـــــــــــــى« 
واتهمـــوه بأنـــه »تلميـــذ ذاك...« وإنه 
»بالخطايـــا ُولـــد...« ولـــم يحـــاوروه 
بأنـــه »كان أعمى واآلن يبصر...«

+ إننـــا جمعًيـــا نجتـــاز فـــي ممر 
التغييـــر واألحـــداث؛ والحيـــاة تطحن 
الضيقـــات  طاحونـــة  فـــي  الجميـــع 
يـــوم  كل  لنـــا  وتلـــّوح  واألزمـــات؛ 
بالتغيـــرات... فكلنـــا نجتـــاز األفـــراح 
واألحـــزان؛ النجـــاح والفشـــل؛ الفقـــر 
والصحـــة...  والمـــرض  والغنـــى؛ 
يتغيـــر  وأغلبنـــا  نتأثـــر  ترانـــا  لذلـــك 
وبعضنـــا يتطـــّور... وال نقـــف عنـــد 
الشـــكل الواحد المتجمد؛ فنحن لســـنا 

جمـــاًدا....
+ وهـــذا بجانـــب إيماننـــا بـــروح 
ر  الُمَطـــوِّ هللا  وروح  المغّيـــر؛  هللا 
الـــذي يفـــوق كل عقـــل وتصـــّور... 
إن شـــاول الطرسوســـي لم يعد شاول 
بل بولس الرســـول؛ وأريانوس الوالي 
لـــم يعـــد قاتـــاًل بـــل الشـــهيد المقتول؛ 
وموســـى اللص الزاني لم يعد أســـود 

بـــل األبيـــض البتـــول....
دعونـــا  األحبـــاء  أيهـــا  لذلـــك   +
نخلـــع نظـــارة الماضـــي لنـــرى اآلخر 
فـــى حاضـــره الجديـــد، دعونـــا ننـــزع 
بثـــوٍب  واقًعـــا  ونـــرى  قديًمـــا  تصـــوًرا 
أفـــكار  جديـــد؛ دعونـــا نتحـــرر مـــن 
كّبلنـــا بهـــا اآلخـــر بقيـــود مـــن حديد.

فينـــا  واحـــــــــــــــد  كــــــــــــل  ليكـــن   +
»خياًطـــا« يأخـــذ قياًســـا جديـــًدا لـــكل 
شـــخص يقابلـــه؛ فالذي نظرتـــه فقيًرا 
الروحيـــة  حياتـــه  فـــي  ســـنوات  منـــذ 
ربمـــا صـــار اليـــوم غنًيـــا باللمســـات 
المدينـــة  فـــي  كان  والـــذي  االلهيـــة؛ 
بـــاًرا  اليـــوم  صـــار  وخاطًئـــا  ُمداًنـــا 

وبريًئـــا... 
لذلـــك أيهـــا الحبيب: كـــن خياًطا 
ماهـــًرا واشـــطب القياســـات واألرقـــام 
مـــن  وِقـــس  تقابلـــه؛  لمـــن  القديمـــة 
أناملـــه..  حتـــى  رأســـه  مـــن  جديـــد 
فالنـــاس يتغيرون؛ يتطورون والكثير 

منهـــم –أيًضـــا– يتوبـــون..

قد يتســـاءل الشخص عند رؤيته 
لمالكيـــن حول الســـيدة العـــذراء مريم 
أعلـــى األيقونـــة، ألنهمـــا يرمـــزان إلى 
يظلِّـــالن  كانـــا  اللذيـــن  الكاروبيـــن 
أنهـــا  حيـــث  العهـــد  تابـــوت  علـــى 
رمـــز لتابـــوت العهـــد، كمـــا جـــاء فى 
ثيؤطوكيـــة األحـــد. ونـــرى المالكيـــن 
أحدهمـــا يمســـك بالصليـــب، واآلخـــر 
فهمـــا  واإلســـفنجة،  بالحربـــة  يمســـك 
القاســـية،  آالمـــه  بـــأدوات  يمســـكان 
يديـــر  المســـيح  الســـيد  أن  ونالحـــظ 
إلـــى الصليـــب ألنـــه  وجهـــه لينظـــر 
»من أجل السرور الموضوع أمامه، 
احتمـــل الصليـــب مســـتهيًنا بالخزي« 
أن  »ُســـرَّ  أنـــه  بـــل  )عـــب2:12(، 
ُيسَحق بالحزن« )إش1٠:53(، فقد 
جـــاء إلينـــا لكـــى يمـــوت.. وخالصـــه 
ســـيكون  الصليـــب  هـــذا  علـــى  لنـــا 
فـــى وســـط األرض كلهـــا كمـــا جـــاء 
منـــذ  ملكـــي  »وهللا  المزمـــور:  فـــي 
وســـط  فـــي  الخـــالص  فاعـــل  القـــدم 
األرض« )مـــز12:٧4(، وخالصـــه 

لنـــا خـــالص أبـــدي )عـــب9:5(. 
نـــراه  أننـــا  النظـــر عـــن  وبغـــّض 
طفـــاًل، لكـــن هو ذات طبيعة الواحدة 
الطبيعتيـــن  مـــن  االتحـــاد  بعـــد  مـــن 
الالهوتيـــة والناســـوتية، لـــذا ُوِضعـــت 
فـــي هالتـــه الحـــروف اليونانيـــة الدالة 
علـــى أزليتـــه وأبديتـــه وأنـــه الكائـــن. 
األحمـــر  اللونيـــن  يرتـــدي  ونـــراه 

واألبيـــض، ألنهمـــا يشـــيران إلى دمه 
الذي ُســـِفك من أجلنا، ألنه قال عن 
نفســـه: »أنـــا هو الكرمـــة الحقيقية«، 
وأنـــه طاهـــر قـــدوس بال عيـــب، ألنه 
قـــال عـــن نفســـه: »من منكـــم يبّكتنى 

علـــى خطيـــة؟«. 
إن الطفـــل المخلـــص في حضن 
أمـــه، يخبرنـــا بمـــا َوَعـــد هـــو بـــه فـــى 
ســـفر إشـــعياء عندمـــا قـــال: »هـــوذا 
الـــرب قـــد أخبر إلى أقصى األرض: 
قولـــوا البنة صهيـــون هوذا مخلصِك 
آٍت هـــا أجرتـــه معـــه وجـــزاؤه أمامه« 
حـــواء  يخبـــر  فهـــو  )إش٦2:11(، 
القديمـــة ممثلـــة فـــي حـــواء الجديـــدة 
العـــذراء مريـــم، إنـــه أتى كنســـل منها 
رأس  ليســـحق  القيـــم  وعـــده  ليحقـــق 
احتضـــان  عالمـــات  وإن  الحيـــة. 
العـــذراء األم البنهـــا، تدّلـــل صالتهـــا 
وحاجتهـــا  روحهـــا،  بهجـــة  عـــن 
البشـــر »وتبتهـــج  كباقـــى  للخـــالص 
روحي بـــاهلل مخلصي« )لو1:4٧(. 
وعندمـــا نـــرى العـــذراء تشـــير بيدهـــا 
مـــا  وبحســـب  ابنهـــا،  إلـــى  اليمنـــى 
أن  األحـــد  ثيؤطوكيـــة  فـــى  نرتّـــل 
علـــى  دّلتنـــا  أن  »ســـبقت  العـــذراء 
اليوطا، اســـم الخالص الذى ليســـوع 
للعالـــم  تقـــول  أن  وتريـــد  المســـيح«، 
»ألقـــوا رجاءكـــم عليه فهو هللا الحي، 
الـــذي هـــو مخلـــص جميـــع النـــاس« 

)1تـــي4:1٠(.

anbamartyros3@yahoo.com
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إن طلبنا اهلل يكشف نلا ذاته، وإن تمسكنا به يلتصق بنا. )القديس األنبا أرسانيوس(

f.beniamen@gmail.com

كلمـــة δοῦλος: ُيقَصـــــــــــد بهـــا 
العبوديـــة بمـــا تحملـــه مـــن ذل وهوان 
مثل، وهذا العبد »اَل َيْبَقى ِفي اْلَبْيِت 
ِإَلـــى اأَلَبـــِد« )يـــو35:8(. ومثـــل هذا 
النـــوع مـــن العبوديـــة ال يشـــّكل عائًقا 
فـــي طريـــق اإليمـــان، فيقـــول معلمنـــا 
»ُدِعيـــَت  الرســـول  بولـــس  القديـــس 
ـــَك... أَلنَّ َمـــْن  َوَأْنـــَت َعْبـــٌد َفـــاَل َيُهمَّ
َفُهـــَو  َعْبـــٌد  َوُهـــَو  الـــرَّبِّ  ِفـــي  ُدِعـــَي 
)1كـــو٧:22،21(.   » الـــرَّبِّ َعِتيـــُق 
بولـــس  القديـــس  يشـــجع  حيـــن  فـــي 
العبيد أن يخدموا ســـادتهم األرضيين 
أنهـــم  لهـــم  ُيظهـــروا  لكـــي  بأمانـــة؛ 
مســـتحقون للحريـــة، العبـــد الـــذي ال 
يمـــارس عملـــه بلياقـــة يجـــدف علـــى 
اســـم المســـيح. كذلك الوارث القاصر 
َيْفـــِرُق  اَل  َقاِصـــًرا  اْلـــَواِرُث  َداَم  َمـــا 
َشـــْيًئا َعـــِن اْلَعْبـــِد، َمَع َكْوِنـــِه َصاِحَب 

اْلَجِميـــع )غـــال1:4(.
المتجســـد  االبـــن  أقنـــوم  أخـــذ 
لقـــب δοῦλος: »ُهـــَوَذا َعْبـــِدي الَِّذي 
ِبـــِه  ُســـرَّْت  الَّـــِذي  ُمْخَتـــاِري  أَْعُضـــُدُه 
َنْفِسي« )إش1:42(، فقد أخلى ذاته 
وأخـــذ صورة عبد )في٧:2(. وأخذت 
المالئكـــة كمخلوقـــات مـــن هللا لقـــب 
عبيـــد: »َفَخَرْرُت َأَماَم ِرْجَلْيِه أَلْســـُجَد 
َلـــُه، َفَقـــاَل ِلَي: »اْنُظـــْر! اَل َتْفَعْل! َأَنا 
َعْبٌد َمَعَك« )رؤ1٠:19(. واألنبياء 
)2مـــل٧:9؛  القديـــم  العهـــد  فـــي 
العهـــد  فـــي  زك1:٦(،  إر25:٧؛ 
الجديـــد، رغـــم قـــول الســـيد المســـيح: 
يُكْم َعِبيـــًدا أَلنَّ اْلَعْبـــَد  »اَل أَُعـــوُد ُأَســـمِّ
ـــي َقـــْد  اَل َيْعَلـــُم َمـــا َيْعَمـــُل َســـيُِّدُه َلِكنِّ
ْيُتُكْم َأِحبَّـــاَء« )يـــو15:15(، إالَّ  َســـمَّ
أننـــا البـــد أن ال ننســـى إننـــا عبيـــد، 
مخلوقـــون مـــن تـــراب األرض، فقـــد 
أوصانـــا المســـيح إلهنـــا »َمَتـــى َفَعْلُتْم 
ُكلَّ َمـــا ُأِمْرتُـــْم ِبـــِه َفُقوُلـــوا: ِإنََّنـــا َعِبيـــٌد 
َبطَّاُلـــوَن. أَلنََّنـــا ِإنََّمـــا َعِمْلَنـــا َمـــا َكاَن 
َيِجـــُب َعَلْيَنـــا« )لـــو1٠:1٧(، هكـــذا 
أنفســـهم:  الرســـل  اآلبـــاء  وصـــف 
اْلَمِســـيِح«  ِلَيُســـوَع  َعْبـــٌد  »ُبوُلـــُس 
ِ َوالرَّبِّ  )رو1:1(، »َيْعُقوُب، َعْبُد للاَّ
َيُســـوَع اْلَمِســـيِح« )يع1:1(، »َيُهوَذا، 
َعْبـــُد َيُســـوَع اْلَمِســـيِح« )يـــه1(. هكذا 
التســـبحة  ختـــام  طلبـــة  فـــي  نصلـــي 

]نحـــن عبيـــدك[.
عبوديـــة الخطيئـــة: »أَلنَّـــُه َكَمـــا 
ِللنََّجاَســـِة  َعِبيـــًدا  أَْعَضاَءُكـــْم  ْمتُـــْم  َقدَّ
ُمـــوا  َقدِّ اآلَن  َهَكـــَذا  ِلإِلْثـــِم  َواإِلْثـــِم 

ِلْلَقَداَســـِة«  ِلْلِبـــرِّ  َعِبيـــًدا  أَْعَضاَءُكـــْم 
)رو19:٦(، ما يعتـــــــــــــاده اإلنســـــــــان 
يســـيطر عليـــه، ويصبـــح عبـــًدا لـــه، 
فمن ســـقط في خطية ورفض تبكيت 
الـــروح القـــدس بـــل وقاومـــه، بتكـــرار 
عبـــًدا  ويصبـــح  تتملكـــه  الخطيـــة، 
مصـــدر  العبوديـــة  وهـــذه  للخطيئـــة. 
المـــوت  ونهايتهـــا  لإلنســـان  خـــزي 
نهمـــل  عندمـــا  هكـــذا  )رو٦:21(. 
النعمة اإللهيِّة ونســـير بقوتنا نســـتعبد 
تحـــت لعنـــة الناموس )غـــال13:3(. 
عبوديـــة البـــر: فـــي حيـــن فـــي 
بدايـــة الحيـــاة الروحيـــة؛ أَلنَّ اْلَجَســـَد 
ِضـــدَّ  وُح  َوالـــرُّ وِح  الـــرُّ ِضـــدَّ  َيْشـــَتِهي 
اْلَجَســـِد )غـــال1٧:5(، نعيـــش حيـــاة 
الجهـــاد الـــروح والتغصـــب على حياة 
التـــي  المجانيـــة  فالنعمـــة  الفضيلـــة، 
ننالها تعين ضعفنا وتكســـر ُســـلطان 
الخطيَّـــة، يقول معلمنا القديس بولس 
اْلَخِطيَّـــُة  َتْمِلَكـــنَّ  اَل  »ِإًذا  الرســـول: 
ِفـــي َجَســـِدُكُم اْلَماِئـــِت ِلَكـــْي ُتِطيُعوَهـــا 
إلـــى  )رو٦:12(،  َشـــَهَواِتِه«  ِفـــي 
ونقتنـــي   » ِلْلِبـــرِّ »َعِبيـــًدا  نصيـــر  أن 
خاللهـــا نقـــاوة القلب، وحياة القداســـة 

وننعـــم بالحيـــاة األبديـــة.
في ســـفر الخـــروج ص21، يقدم 
لنـــا شـــريعة تحريـــر العبيد في الســـنة 
العبـــد  أحـــب  إن  ولكـــن  الســـابعة، 
ســـيده، وقال: »ُأِحبُّ َســـيِِّدي َواْمَرَأِتي 
ُمُه َســـيُِّدُه  َوَأْواَلِدي، اَل َأْخـــُرُج ُحرًّا، ُيَقدِّ
ُبـــُه ِإَلـــى اْلَبـــاِب َأْو ِإَلى  ِإَلـــى هللِا، َوُيَقرِّ
اْلَقاِئَمـــِة، َوَيْثُقُب َســـيُِّدُه ُأْذَنُه ِباْلِمْثَقِب، 
َفَيْخِدُمـــُه ِإَلى اأَلَبد« )خر5:21،٦(. 
. هـــذا بعينـــه نســـمعه عندمـــا يصلـــي 
األب الكاهـــن: ]أقـــدم لـــك يـــا ســـيدي 
أعمالـــي  وأكتـــب  عتقـــي،  مشـــورات 
حريتـــّي  فبكامـــل  ألقوالـــك[،  تبًعـــا 
أخضـــع لك، والعالمـــة الحقيقية لهذا 
الخضـــوع -الذي هـــو عبودية البر– 
هـــو أن تكـــون أفعالـــي بـــل، وأقـــوال 
فمـــي وفكـــر قلبـــي مرضيـــة أمامك يا 
رب )مـــز14:19(. وهـــذه العبوديـــة 
هـــي الحرية الحقـــة، حرية مجد أبناء 
هللا، فقـــد حررنـــا االبـــن مـــن عبوديـــة 
الخطيئـــة بثمـــن دمـــه الثميـــن، ونحن 
ننـــال هـــذه الحريـــة مجاًنـــا، شـــرط أن 
كان  فـــإذا  للبـــر«.  »عبيـــًدا  نصيـــر 
العبـــد يفعـــل إرادة سيــــــــــــــده، فمـــــــــــاذا 
لو كـــــــــان الســـيد مصــــــــــــــدر حيـــــــــــــــاة 

وفاديه!! العبـــد 

عرضنـــا في المقال السابـــــــــــق 
لتعريـــف القانـــون الكنســـي بأنـــــــــــه 
فـــي مجملـــه مجموعـــة األوامـــــــــر 
التي وضعها الرب يســـوع نفســـه، 
ورســـله وخلفاؤهـــــــــــــــم، وبالتالـــــــــــي 
فيكـــون مصـــادر القانون الكنســـي 
هـــي الكتـــاب المقـــدس، التقليـــــــــــد 
والمجامــــــــــــع المقدســـــــــــــــــة، كمــــــــــا 

شـــرحه. سبق 
هـــذه الوصايـــــــــــــــا والتعاليـــــــــــــم 
شـــكل  فـــي  وتبلـــورت  صيغـــت 
تشـــريعات وقوانين ُمجّمعة ُنسبت 
إلـــى مـــن وضعهـــا أو نـــادى وعّلم 
بهـــا، ثـــم قـــام بتدوينهـــا وتنظيمهـــا 
مـــن  إلـــى  ُتنَســـب  لكنهـــا  آخـــر، 
عّلـــم بهـــا أو وضعهـــا، فنجد مثاًل 
قوانيـــن اآلبـــاء الرســـل، فمـــا ورد 
قـــد  وتنظيمـــات  تعاليـــم  مـــن  بهـــا 
وضعهـــا وعّلم بها اآلباء الرســـل، 
بتدوينهـــا وصياغتهـــا  قـــام  ولكـــن 
القديـــس اكليمنضـــس الرومانـــي، 
وهـــو مـــن اآلبـــاء الرســـوليين أي 
أحياًنـــا  فنجدهـــا  الرســـل،  تالميـــذ 
ُتعَرف باســـمه، لكنها في األساس 
قوانيـــن  هـــي  الصحيـــح  والنســـب 
اآلبـــاء الرســـل. كذلـــك مـــا أصدره 
مجمـــع نيقيـــة مـــن قوانيـــن ُيعـــرف 
بقوانيـــن مجمـــع نيقيـــة وهكـــذا... 
الفقـــه  أن  نعلـــــــــــــــم  أن  ويجــــــــــــــب 
المســـيحي قـــد اســـتكمل عناصـــره 
األولـــى،  الخمســـة  القـــرون  فـــي 
فســـواء قوانيـــن اآلبـــاء الرســـل أو 
واإلقليميـــة  المســـكونية  المجامـــع 
التي تعترف بها كنيســـتنا، وكذلك 
قوانيـــن اآلبـــاء الكبـــار، نجدهـــا قد 
اكتملـــت فـــي القــــــــــــرون الخمســـة 
إلـــى  األولـــى، وســـنعرض الحًقـــا 
القوانيـــــــــن التــــــــــــــــي تعتـــــــــــرف بها 

كنيســـتنا وتقبلهـــا.
الكنسي:  القانــــــــــون  وظيفة 
نســـتطيع أن ندرك وظيفة القانون 
الكنســـي مـــن كلمة قانون نفســـها، 
للقانـــون  المســـتخدمة  فالكلمـــة 
 ،»canon« الكنســـي هـــي كلمـــة
والتـــــــــــي تعنــــــــــــــــــــي »المســـطرة«، 
والتعريـــف الدقيـــق للمســـطرة فـــي 

معاجـــم اللغــــــــــــة هـــي »أداة ُترســـم 
المستقيمـــــــــة«،  الخطـــــــــــــــوط  بهـــا 
وعليـــه فالقانــــــــــون الكنســـــــــــــي هو 
المعيـــار المستقيـــــــــــم الـــذي يجـــب 
أن تبني عليه الكنيســــــــة قوانينها، 
قرارتهـــا ومـــا تدعو إليــــــــــه الحاجة 
مـــن تنظيمـــات فـــي أي زمــــــــــــان، 
والمقصود هنا هــــــــــــــــو القوانيـــــــــــــن 
التـــي تعتـــرف كنيســـتنا بشـــرعيتها 

وتقبلهـــا، وهـــي:
الرســـــل:  اآلبـــــــاء  قوانيـــــــن 
قانوًنـــا،  بــــ12٧  معروفـــة  وهـــي 
ويجب المالحظة أن ما ُيعــــــــــرف 
بمجموعة قوانين علية صهيـــــــــون 
)3٠ قانوًنا( هي ُتنسب زوًرا إلى 
الرســـل، ومـــن دالئـــل زيفهـــا أنهـــا 
تتكلـــم عـــن رتبـــة البطريـــرك التـــي 
لـــم تكـــن قـــد ُوِضعـــت فـــي زمـــن 

اآلبـــاء الرســـل أصـــاًل.
المجامع المسكونية:  قوانين 
لمجمـــع  فقـــط  قانوًنـــا   2٠ وهـــم 
لمجمـــــــــــــــع  نيقيـــــــــــــة 325م، و8 
القســـطنطينية381م، و٧ لمجمع 

431م. أفســـس 
قوانيـــن المجامـــع اإلقليمية: 
وهـــم ثالثـــة قبـــل نيقيـــة: قرطاجنة 
قيســـارية  314م،  أنقـــرة  25٧م، 
بعـــد  وخمســـة  315م.  الجديـــدة 
نيقـــة، وهـــم: غنغـــرة وُيحـــّدد تقريًبا 
أنطاكيـــة  مجمـــع  3٦5م،  بعـــام 
341م، مجمـــع ســـرديقة 343م، 
مجمـــع الودكيـــة 3٦3م، ومجمـــع 
قرطاجنـــة 419م وقـــد ســـّن 133 
بـ«مجموعـــة  وُتعـــَرف  قانوًنـــا، 

األفريقيـــة«. القوانيـــن 
قوانين اآلباء الكبـــار: وأهمها 
باســـيليوس،  القديســـين  قوانيـــــــــن 
كيرلـــس عمـــود الديــــــــــــن، بطـــرس 
خاتـــــــــــــــــم الشهـــــــــــداء، تيموثـــاؤس 
البطريـــــــــــــرك 22، غريغوريــــــــوس 
فـــم  يوحنـــــــــــــا  نيصـــص،  أســـقف 
بعـــض  توجـــد  كمـــا  الذهـــب. 
القوانيـــن التـــي ُتنَســـب إلـــى البابـــا 
كانـــت  وإن  الرســـولي  أثناســـيوس 

تحتـــاج إلـــى تحقيـــق.
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ثق أن اذلي صنع لك الطريق لن يرتكك يف منتصفه. )ابلابا كريلس السادس(

يذكــر ســفر الرؤيــا مدينــة ُتدعــى 
»بابــل العظيمــة«  ) رؤ 1٧ (، ويتنبــأ 
عــن ســقوطها كآخــــــــــــــر مرحلــة مــن 
مراحــل نهايــة الشـــــــــــــر. فمــن هــي 
ــذه »التــي ســقوطها هــو  ــل هـــــــــ باب
الشــر والشــرير«؟ هــل هــي  نهايــة 
ســقطت  والتــي  التاريخيــــــــــــــــة  بابــل 
ــا؟ أم هــي بابــل الحاليــة والتــي  قديًم
ــا؟ أم  ــا ومعالمهــــــــ تغيــرت مالمحهـــــــ
هــي كيــان سياســي جديــد، مرتبـــــــــــــط 
بضــد المسيـــــــــح، ســوف يأتــي فــي 

نهايــة األيــام؟
مــن المعـــــــــــــــــــروف أن القديــس 
الرؤيــا  ســفر  يكتـــــــــــب  وهــو  يوحنــا 
العهــد  أحــداث  لبعــض  يلجــأ  كان 
القديــم، فيســتخدم تعبيــرات وصــوًرا 
تاريخيــة مــن العهــد القديــم، أحــداث 
متعلقــة بتاريــخ شــعب هللا، محفــورة 
تفاصيلهــا ونتائجهــا فــي ذهــن قــارئ 
الطريقــة  وبهــذه  القديــم.  العهــد 
جعــل القديــس يوحنــا المعنــى أكثــر 
وضوًحــا، إذ ربطــه ببعــض الصــور 
وبهــذا  قديًمــا،  فعــاًل  حدثــت  التــي 
أزال بعًضــا مــن الغمــوض المرتبــط 
بالرمزيــة الكتابيــة فــي ذلــك الســفر 
هــذه  اشــهر  مــن  وأحــد  النبــوي. 
الصــور الكتابيــة، هــي مدينــة بابــل. 
»بابـــــــــــــل« هـــــــــــو االســـــــم الذي 
ُيطلــق علــى مدينــة ضــد المسيــــــــح 
فــي ســفر الرؤيــا. والتــي تلطخـــــــــــت 
بدمــاء شــهداء المسيحيــــــــــة عبــــــــــــر 
العصــور )رؤيــا 1٧(. جــــــــــــاء ذكــر 
بابــل أكثــر مــن 2٠٠ مــرة فــي العهــد 
كانــت  لهــا،  اشـــــــــــارة  أول  القديــم. 
ــاء الــذي  »بــرج بابــل«، هــذا البنـــــــــــــــ
يعلــن تحــدي اإلنســـــــان هلل، إذ أراد 
-فــي غطرســته وكبريــاء- أن يكــون 
يلمــس  البــرج  )رأس  هللا  مســاوًيا 
الســماء(، حيــث ألول مــرة يســتخدم 
الحجــر  مــن  بــداًل  الطــوب  النــاس 
»وكان لهــم الُحَمــر مــكان الطيــن« 
)تــك11(. لقــد اســتخدموا مــواد مــن 
يعلنــون  وكأنهــم  اإلنســان،  صنــع 
علــى هللا  يعتمــدوا  يعــودا  لــم  أنهــم 
أو يحتاجــون إليــه أو يكترثــون بــه. 
فهــى إعــالن عــن التحــرر الكامــل 

مــن هللا وســلطانه. 
كمــا أن فــي بابـــــــــــــــل قـــــــــــام أول 

ممتزجــة  الوثنيــة  للعبــادات  تنظيــم 
بالزنــي وخطايــا الجســد، كأحــد أهــم 
طقوســها. فصــارت بابــل ترمــز لــكل 
نفــس متمــرده، كل كيــان يتحــد ضــد 
هللا )سياسي، اجتماعي(. كل نفس 
غيــر أمينــة، وخائنــة لعريســها، غيــر 
منتبهــة لزيــت مصباحهــا. بابــل هنــا 
إشــارة لشــعوب وقبائــل وأمــم تعلــن 
عــدم احتياجهــا هلل، وتبنــي لنفســها 
وســائل حمايــة وأمــان، لتكــون بديــاًل 
عــن هللا. كمــا أن بابــل فــي تاريــخ 
عاصمــة  هــي  المقــدس،  الكتــاب 
ثالــث الممالــك، بعــد اإلمبراطوريتيــن 
المصريــة واآلشــورية.  وقــد كان لهــا 
دور بــارز ومحــوري فــي اضطهــاد 
أورشــليم  ــرت  دمَّ لقــد  هللا.  شــعب 
عــام ٦٠٧ق.م،  وأحرقــت الهيــكل، 
وعطلــت الذبيحـــــــــــــــة، ثــــــــــــــــم َســَبت 
الناجيــن إلــى بابــل. عاملــت شــعب 
فأضافــت  وقســاوة،  بوحشــية  هللا 
-بجانب تمردها ضد هللا، ثم زناها 
وفســادها- اضطهادهــا لشــعب هللا، 
ومضايقــة أوالده، ومحاربــة عبادتــه. 
لذلك جاء عقاب هللا حاســًما وقوًيا. 
غــزت جيــوش مــادي وفــارس مدينــة 
وصــارت  تماًمــا.   ودمرتهــا  بابــل، 
كانــت  أن  بعــد  أنقاًضــا  المدينــة 
أصبحــت  والعلــوم.  للفنــون  مركــًزا 
خربــة وخاليــة بعــد أن كانــت رمــًزا 
للجمــال واإلبــداع.  انهــارت مبانيهــا 
وتهدمــت هياكلهــا وانطفــأت أنوارها. 
وبهذه الصورة يعلن سفر الرؤيا 
المســيح  ضــد  مملكــة  نهايــة  عــن 
والتــي يلّقبهــا بابــل العظيمــة. والتــي 
والجماعــات  الشــعوب  لتــك  تشــير 
التي صارت ضد هللا، أو تجاهلته، 
ثــم فــي جهلهــا أتعبــت كنيســته. بابــل 
هي تلك النفوس التي اعتمدت على 
مجدهــا، وتغنــت بقوتهــا، وافتخــرت 
بمعرفتــك ال  قالــت هلل  ثــم  بإثمهــا. 
ُنســر، وأمــا صايــاك فــال نهتــم. بابــل 
هــي كل نفــس شــريرة، وكل جماعــة 
إبليــس،  ســلطان  تحــت  توحــدت 
وصارت لها ســمته، واكتســت ببهاء 
العالــم ومجــده. بابــل هــي كل نفــس 
خلعــت ثــوب برهــا، أو لّوثــت بهــاء 
طبيعتهــا. بابــل العظيمــة، ستســقط 
وســيذبل  خراًبــا،  وســتصير  حتُمــا، 

مجدهــا وينطفــئ بريقهــا. 

fr.paulawilliam@gmail.com

أوشية الراقدين
جاء في نهاية أوشية الراقدين: 
»وأعطهـــم نصيًبـــا وميراًثـــا مـــع 
كافـــــــــــِة قديسيـــــك« )الخوالجـــي 
المقـــدس(، وكذلك جـــاءت عبارة: 
»كافـــة قديسيــــــــــك« فـــي صالة 
تحليـــل الساعـــــــــة السادســـة، وفـــي 
نصــــــــــــوص ليتورجيــــــــــة أخـــــــــرى. 
وفـــي هـــذه النصـــوص، كمـــا فـــي 
المثالين المشـــــــــــار إليهمــــــــــــا آنًفا، 
مضافـــة  »كافـــة«  الكلمـــة  تأتـــي 
كتـــب  تقـــول  فيمـــا  غيرهـــا،  إلـــى 
اللغـــة إن كلمـــة »كافة« ال يجوز 
إضافتهـــا، وال يجوز إدخال »أل« 
عليهـــا، بـــل تأتـــي دائًمـــا منصوبة 
علـــى الحال ومنكرة، وإن قيل في 
بعـــض الكتب اللغويـــة بإضافتها، 
ولكـــن هـــذا ضعيـــف )راجـــع فـــي 
ذلـــك: محيـــط المحيـــط، والمعجـــم 

المفصـــل فـــي اإلعـــراب...(.
ولذلك ُيقال : أحـــــــــب الناس 
كافـــة، وال ُيقـــال: أحــــــــب كافـــة 
النــــــــــاس. وأيًضا ُيقــــــــــال: أزور 
األماكـــن كافة، وال ُيقـــــــــــال: أزور 

كافـــة األماكن.
وقد جـــاءت الكلمـــة »كافة« 
فـــي الترجمـــات العربيـــة للكتـــاب 
المقـــدس منصوبـــة علـــى الحـــال، 
وليســـت مضافة إلـــى غيرها، وفًقا 
لمـــا قررتـــه كتب اللغـــة، وذلك في 
أربعـــة شـــواهد، منهـــا ثالثـــة فـــي 
ســـفر طوبيـــا، والرابـــع فـــي ســـفر 

الجامعـــة، هكـــذا:
+ »... حتــــــــــى تعلــــــــــم األمــــــم 

كافًة« )طو19:8(.
فتفرحيـــن  أنـــِت  أمـــا   ...«  +
كافـــًة«  يباركـــون  ألنهـــم  ببنيـــِك، 

)طـــو13:1٧(.
+ »... وتفـــرح فيهـــا ملــــــــــــوك 
األرض كافـــــــــًة ساجـــــــــــــدة لملــــــــــك 

إســـرائيل« )طو9:14(.
أّما الشـــاهد الرابع فيأتي في 

هكذا: )جا11:9( 
+ »... ألنـــه الوقت والعرض 

يالقيانهم كافًة« )فاندايك(
+ »ألن اآلونــــــــــــة والطـــــــوارئ 

تفاجئهـــم كافًة« )اليســـوعيين(
+ »ألنهـــم كافًة معرضـــــــــــــون 
لتقلبات األوقــــــــــات والمفاجـــــــآت« 

)الحياة(
+ »... فهـــــــــم جميًعـــا تحـــت 
رحمـــة الزمان والقـــــــــــدر« )العربية 

المشتركة(
+ »... فتقلبـــــــــــــات الزمــــــــــــــــن 
وأحداثــــــــــــــــه نصيبهــــــــــــــــم جميًعـــا« 

المبســـطة( )العربية 
والمالحظ في هذه الترجمات، 
أن ثالًثـــا منهـــا، وهـــي: فاندايك، 
واليســـوعيين، والحياة، استخدمت 
كلمـــة »كافـــــــــــــــة« منصوبـــة على 
الحـــال، ال مضافـــة إلـــى غيرهـــا، 
أمـــا االثنتـــان األخريـــان، وهمـــا: 
العربيـــة المشتركـــــــــــة. والعربيـــــــــــــة 
المبســـطة فقـــد اســـتخدمتا كلمـــة« 
جميًعـــا »بـــداًل من »كافـــًة«، وهو 

اســـتخدام صحيح:
أواًل: ألن »جميًعا« تفيـــــــــــــــــــــــد 

معنى »كافة«.
ثانًيـــا: ألنها تأتي منصوبـــــــــــة 

علـــى الحـــال أيًضا.
أّمـــا استخــــــــــــدام كتبنـــــــــــــــا 
الليتورجية للكلمـــــــــة »كافـــــــــــــة« 
مضافـــــــــــــة إلـــــــــــــى غيرهــــــــــــا، فهو 
مخالـــف لقواعــــــــد اللغـــة، ومـــن َثّم 
يمكـــن التصحيـــح، إّمـــا باســـتخدام 
»كافـــًة« منصوبــــــــــة على الحال، 
فُيقـــال: »مـــع قديسيــــــك كافـــًة« 
وإّما باســـتخدام كلمـــــــــــــة »جميع« 
أو»كل« بداًل مـــــــــــــن »كافــــــــــــة«  
فيقال: »مع جميع قديســـيك« أو 

»مع كل قديســـيك«.
وقـــد قمنـــا بتصحيـــح العبارة 
فـــي كتاب الخوالجي المقـــــــــــــدس/ 
إصـــدار ديـــر الســـيدة العــــــــــــــــــــذراء 
)السريـــــــــــــــان(، مايـــــــــــــــــــو 2٠1٦، 
وجـــاءت العبـــارة بعـــد التصحيح : 

»مع جميع قديســـيك.“
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 خوف اهلل يطرد مجيع الرذائل، والعجز)اتلوان( يطرد خوف اهلل. )القديس موىس األسود(

»المدينـــــــــــــــة كبيـــــــــــــــــرة 
والمؤمنـــــــون يتزايــــــــــــــدون، 
البـــد أن أجده، هو الوحيد 
القادر علـــى أن يساعدني 
فـــي هـــذا العمــــــــل«.. هذا 
الرســـول  برنابـــا  قالـــه  مـــا 
وهـــو يتجـــّول فـــي طرقات 
طرســــــــــــــوس باحًثا عــــــــــــن 
الطرسوســـــــــــــي  شــــــــــــــــــاول 
ليساعـــــــــــــــده فـــــــــــــي هـــــــــــذه 
الخدمـــة المتســـعة، وطلب 
مساعدتـــــــــــه بالرغـــــــــم مـــن 
علمـــه بـــأن شـــاول يتفـــّوق 
عليـــه فـــي العلـــم والمعرفة 

والكاريزمـــا الشخصيـــــــــة. لكنـــه لـــم 
ينظـــر إلـــى أي شـــيء آخـــر ســـوى 
نيتـــه  كانـــت  فقـــد  المســـيح.  مجـــد 
نقيـــة، والنفـــس النقيـــة يـــا أحبائـــي 
ال تـــرى فـــي حياتهـــا إال المســـيح. 
إنهـــا نفس شـــبعانة، تعلـــم تماًما أن 
العالـــم أفقـــر مـــن أن يعطيهـــا شـــيًئا 
مصـــدر  هـــو  غنـــي  أب  لهـــا  ألن 

شـــبعها وفرحهـــا.
الموقـــــــــف  ذلـــك  هنـــا  وأتذكـــر 
الذيـــن  المحبوبيـــن  آلبائنـــا  النبيـــل 
أنـــور  الراحـــل  الرئيـــس  أودعهـــم 
فعندمـــا  الســـجن،  فـــي  الســـادات 
ســـمعوا بخبـــر اغتيالـــه رآهم حارس 
الســـجن يبكـــون بصـــوت مســـموع، 
فلـــم يكـــن في قلبهم حـــب النقمة وال 
البغضـــة، ألن النفـــس النقيـــة تـــرى 
النقاء في كل شـــيء وكل شخص.

وحينمـــا ُيفتـــرى عليهـــا ال تنتقم، 
ومعروفهـــا  محبتهـــا  قوبلـــت  وإذا 
نـــال  وإذا  تحـــزن،  ال  بالتجاهـــل 
شـــخٌص ما كرامة هي أحق بها ال 
تغضـــب، إنهـــا نفس قويـــة ال تتأثر 

بكرامـــة وال ُتجـــرح إلهانـــة.
كيـــف  هنـــا  الســـؤال  ولكـــن 
أحصـــل علـــى نقـــاوة القلـــب وتكون 
لـــي نيـــة نقيـــة؟ ويحضرنـــي هنا ما 
أبـــرآم أن صوتـــه  ُكتـــب عـــن أنبـــا 
كان ُيســـَمع وهـــو يقـــرع صـــدره فـــي 
»قلًبـــا  ويقـــول:  الخاصـــة  حجرتـــه 
نقيًّـــا اخلـــق في يا هللا« حتى أعطاه 

هللا نقـــاوة القلـــب.
لذلـــك أول أمـــر هو أن يســـكب 

اإلنســـان نفســـه أمـــام هللا ويصـــارع 
مــــــــــــــــــع هللا حتــــــــــــــــــى يجــــــــــــــدد هللا 

بالـــروح أحشـــاءه .
يســـلم  هـــو أن  الثانـــي  واألمـــر 
اإلنسان نفسه لمشورة أبيه الروحي 
ويطلب منه اإلرشـــاد لحياة النقاوة. 
وكمـــا قال أحد اآلبـــاء: »كنت أرى 
أبـــي الروحـــي كأيقونـــة هللا وكل مـــا 
يقوله كأنه صادٌر من هللا نفســـه«.

أمـــا األمـــر الثالـــث فهـــو عمـــل 
حيـــن  جـــًدا  تأثـــرت  وقـــد  الخيـــر، 
فاعلـــي  أحـــد  بيـــن  حـــواًرا  ســـمعُت 
الخيـــر وإنســـان فقير الـــذي قال له: 
أتذكـــر مالمـــح وجهـــك  »أريـــد أن 
حتـــى أتعـــرف عليـــك عندمـــا ألقاك 
فـــي الســـماء، ألشـــكرك مـــرة أخـــرى 

هللا!«. أمـــام 
أمـــا األمـــر األخيـــر فهـــو تنقية 
البـــد  أمـــر تصنعـــه  فـــأي  الدافـــع، 
أن تفحـــص دوافعـــه بـــكل تدقيـــق، 
هـــل هـــو لمجـــد المســـيح أم لتمجيد 
الـــذات ؟ فكمـــا قيـــل: »لـــو علمـــت 
الســـرعة التـــي سينســـاك بهـــا الناس 
بعـــد موتـــك لـــن تســـعى فـــي حياتك 

إلرضـــاء أحـــد ســـوى هللا«.
أن  تســـتحق  النقـــاوة  أحبائـــي، 
نجاهـــد مـــن أجلهـــا كل أيـــام حياتنا 
ألن بهـــا نـــرى مجـــده، الـــذي يرفعنا 
فـــوق كل رغبـــة أو شـــهوة أرضيـــة 
أو مكانـــة عالميـــة، فنجلـــس فـــوق 
قمـــة العالـــم ونـــرى هللا فندخـــل إلـــى 
حجالـــه، نجلـــس فـــي نـــوره ونتمتـــع 

بجمالـــه ونحمـــل ســـلطانه.

هل الكتاب المقدس ُمحرَّف؟ 
+ اإلجابــــــــــة علـــــى هــــذا السؤال 
ســـهلة، ألن إجابته هــــــــي “ال”، لكن 
مـــا نحتاجـــه هـــو كيـــف نرتـــب ذهننا 
ونجيب عليه بطريقة ســـليمة مقنعة. 
+ المســـيحية هي ديانـــــــة إيمانية 
عقالنيـــة، فاإليمـــان فـــي المسيحيـــــــة 
يـــؤدي إلـــى مزيـــد مـــن الفهـــم، والفهم 
اإليمـــــــــــــان  مـــن  مزيـــد  إلـــى  يـــؤدي 
 ،)3 )عـــب11:  نفهـــم«  »باإليمـــان 
البابـــا  رأينـــا  اآلبـــاء  عصـــر  وفـــي 
يشـــرح  اإليمـــان  بطـــل  أثناســـيوس 
العقيـــدة بصـــورة منطقية عقالنية في 

كتابـــه )تجســـد الكلمـــة(.
+ المسيحيــــــــــــة ال تعتمـــــــــــد على 
غيبيـــات، بـــل كل مواضيـــع اإليمـــان 
والمنطقـــي،  العقلـــي  للبرهـــان  قابلـــة 
ألن إلهنا هــــــــــــــــــو عاقـــــــــــــــــل وهــــــــــــــــو 

مصـــدر الحكمـــة.
+ اإليمــــــــــان ليـــس ضـــد العلـــم، 

إنمـــا يفـــوق العلـــم.
+ ال نســـتطيع أن نقارن الكتاب 
أو  علمـــي  كتـــاب  بـــأي  المقـــدس 
تاريخـــي آخـــر، ألن الكتاب المقدس 
ليـــس كتاًبـــا علمًيـــا، وال هـــو كتـــاب 
تاريخـــي، لكـــن يمكـــن أن يصادفنـــا 
فيـــه معلومـــات تاريخيـــة أو علميـــة.

+ ال ينبغـــي أن نخضـــع قيـــاس 
الكتـــاب المقدس بالنظريات العلمية:

1- ألن هـــــــــــذه النظريـــات، هي 
نظريـــــــــــــات )وليســــــــــــــــت حقائــــــــــــــــق( 
لبعـــض العلماء )يختلــــــــــــف معهـــــــــــــم 

علمـــاء آخرون(.
2- ألن النظريــــــــــــات خاضعــــــــة 

للتطـــور، والكتـــاب المقدس ثابت.
3- ومـــع ذلـــك فالحقائق العلمية 
الُمثبتـــه تشهــــــــــــــــد علــــــــــــى صحــــــــــــــة 

المقدس. الكتـــاب 

تعبيـــًرا  البغـــض  يستخـــــــــــــــدم   +
ليـــس دقيًقـــا وال صحيًحـــا، وهو“نعّمد 
العلـــم”! فالمعموديــــــــــــــة لإلنســــــــــــان، 
والمعموديـــة موت ودفن مع المســـيح 
للنظريـــات  وليســـت  قيامـــة،  ثـــم 
العلميـــة، العلـــم يتطـــور والمعموديـــة 
ثبـــات، العلـــم ال ُيجِمـــع عليـــه الـــكل 

الـــكل. والمعموديـــة توّحـــد 
+ مـــاذا لـــو كان الكتاب المقدس 
ًفـــا؟ نحـــن أهـــل الكتـــــــــــــاب )كمـــا  ُمحرَّ
المسلمــــــــــون(، ألن  إخوتنـــا  يســـمينا 
عبادتنـــا مـــن الكتـــــــــــاب المقــــــــــــدس، 
دســـتور حياتنا مـــن الكتاب المقدس، 
فالكتـــاب المقدس هو الروح والحياة.

)واإلضافـــة  النشـــر  حقـــوق   +
والحـــــــــــذف( دائًمـــا ما تكـــون للكاتب 
والناشــــــــــــــر، وليـــس مـــن حـــق غيـــره 
يكـــون  فكـــم  واإلضافـــة،  الحـــــــــــــذف 

بكتـــاب هللا؟ الحـــال 
+ الكتـــاب المقـــدس هو كالم هللا 
الخالـــق القـــادر ضابـــط الـــكل، فمـــن 

يســـتطيع تحريفه؟
+ كــــــــــــون أن أحًدا ال يعتـــــــــــــرف 
بالكتـــاب المقـــدس، هـــذا ليـــس دليـــاًل 
علـــى أنـــه ُمحـــرَّف. كـــون أن أحـــًدا 
بعد مئات الســـنين ال يعترف ببعض 
أسفاره، هــــــــــذا ليــــــــــــــــس دلياًل علــــــــى 

أنـــه ُمحرَّف.
+ لمـــن يريـــد أن يثبـــت تحريـــف 
الكتـــاب المقـــدس، البد مـــن مجاوبته 

على ٧ أســـئلة: 
1 - لماذا ُحرَِّف؟

2 - َمن الذي َحرَّف؟ 
3 - كيف َحرَّف؟
4 - متى َحرَّف؟ 
5 - أين ُحرَِّف؟

٦ - ما هو الجزء الُمَحرَّف؟
٧ - أين النسخة غير الُمَحرَّفة؟
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إن أساس ك عمل هو حمبة القريب، فيجب علينا قبل ك يشء أن نرحبه، ألن وصايا املسيح اهلنا لكها معلقة بهذه الوصية. )القديس يوحنا القصري(

من أحفاده:
القمص عبد امللك فاكيوس: 

وُاشتهـــــــــر هــــــــــــذا األب بالقمـــص 
عبـــد المــــــــــــالك الكبيـــــــــــــر، ولـــد عـــام 
185٧ تقريًبـــا، تـــــــــــــزوج مـــن الســـيدة 
رحمـــة متـــى ميخائيـــل قلينـــي، وســـيم 
عـــــــــــــــام )1٦٠1ش( 1885م بيــــــــــــد 
األنبـــا ياكوبــــــــــــوس مطـــــــــران كرســـي 
المنيــــــــــــا واألشمونيــــــــــــــن، وورد اسمه 
فـــي التقريـــــــــــــر المرفـــــــــــوع مـــن األنبـــا 
ياكوبـــوس للبطريركيـــة فـــي برمهـــات 
1٦12ش الموافـــق 189٦م ضمـــن 
آبـــاء ديـــر جبل الطير الســـتة عشـــر، 
مـــن  وهـــو  1928م،  عـــام  وتنيـــح 
أوائـــل الكهنـــة الذيـــن أرســـلو أبناءهـــم 
للمدرســـة اإلكليريكيـــة بالقاهـــرة، فقـــد 
أدخـــل ولديـــه موســـى فـــي 19٠8م، 
وإبراهيـــم 1925م، وورث عـــن جـــده 
ليـــس  لوقـــت  عامـــرة  كانـــت  مكتبـــة 
ببعيـــد، ومـــرض في آخـــر حياته كما 
هـــو وارد فـــي رســـالة مؤرخـــة في 15 
مـــارس 192٧م، وتنيـــح فـــي صبـــاح 
يـــوم الســـبت 14 مســـرى 1٦43ش 

أغســـطس 192٧م. الموافـــق 2٠ 
مـــن مآثـــره: قـــام باإلنفـــاق على 
بديـــر  مخطوطـــــــــــــــات  عـــدة  نســـاخة 
جبـــل الطيـــر منهـــا: مخطـــوط نزهـــة 
النفـــوس ومزيـــل الخطايـــا والعكـــوس، 
والـــذي يحتوي على ســـبعة أبواب في 
التعاليـــم المســـيحية، وميامـــر العذراء 
مريـــم وميامر هروب الســـيد المســـيح 
العشـــر  والمســـائل  مصـــر،  ألرض 
الكنيســـة  وقوانيـــن  والتلميـــذ،  للمعلـــم 
والعلمانييـــن،  والرهبـــان  للكهنـــة 
خوالجـــي  بيـــده  ونســـخ  وغيرهـــا... 
وغريغوريـــوس،  باســـيليوس  قداســـي 

األســـرار،  صلـــوات  كتـــاب  وكذلـــك 
وطلبـــات  القســـم،  صلـــوات  وبعـــض 
وفـــي  المقدســـة،  البصخـــة  جمعـــة 
عهـــده تـــم تطهيـــر البئـــر الواقعـــة في 
مدخل الباب الغربي لكنيســـة العذراء 

بديـــر جبـــل الطيـــر مـــن األتربـــة.

القمص عازر القمص عبد 
امللك فاكيوس: 

الملـــك  عبـــد  باســـم موســـى  ولـــد 
فـــي 1882م، والتحـــق بُكتـــاب ديـــر 
بالمدرســـة  التحـــق  ثـــم  الطيـــر  جبـــل 
اإلكليريكيـــة عـــام 19٠8م، وتخـــرج 
بـــدون الحصـــول علـــى شـــهادتها عام 
1912م، ولـــم يـــرد اســـمه فـــي كتاب 
اإلكليريكيـــة بين الماضي والحاضر، 
بنياميـــن  بـــدورة  الســـيدة  مـــن  تـــزوج 
خليل، وســـيم كاهًنا بيد األنبا توماس 
واالشـــمونين  المنيـــا  كرســـي  مطـــران 
فـــي يـــوم األحـــد بتاريـــخ 2٠ برمهات 
1٦41ش )1925م(، وُرِســـم قمًصـــا 
بيـــد األنبـــا ســـاويرس مطـــران المنيـــا 
واألشـــمونين فـــي 193٠م، وخدم في 
كنيســـة المـــالك ميخائيـــل بالقطوشـــة 
1931-1952م،  مـــن  بســـمالوط 
وتنيـــح بتاريـــخ 31 يوليـــو 1952م، 
حيـــث  البطريركـــي  القصـــر  ونعـــاه 
كانـــت لـــه عالقـــة مباشـــرة مع قداســـة 
البابـــا المتنيـــح األنبـــا يوســـاب الثانـــي 
الجمعيـــات  مـــن  وكثيـــر   ،)115(
الشـــخصيات  وكذلـــك  المســـيحية، 

الكنســـية والعامـــة.
من مآثره: اشـــترى من الحكومة 
المتـــداد  أرض  قطعـــة  المصريـــة 
بالمســـاعدة  قـــام  وكذلـــك  القريـــة، 
فـــي شـــراء أرض االحتفـــاالت بديـــر 
كنيســـة  وبنـــاء  وترميـــم  العـــذراء، 
عـــام  الطيـــر  جبـــل  بديـــر  العـــذراء 
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كيــــــــــــــف يصبــــــــح طفلـــــــي 
اجتماعًيا؟

+ أن يشعر الطفـــــــــــــــل أنـــــــــــــــه 
موضـــع تقديـــر وقبـــول واعتـــراف، 
واعتبار من اآلخرين، وأن يشـــعر 
بالحريـــــــــة واالستقــــــــــــالل، وتسيير 
أمـــوره بنفســـه فـــي حـــدود قدراتـــه. 
والمبـــدأ التربـــوي هنـــا ينبهنـــا إلـــى 
االلتـــزام بـــأن »كل مايســـتطيع أن 
يفعله طفلي، ال أفعله بداًل منه«، 
وهذا يســـهم في زيادة ثقته بنفســـه 
خاصـــة، وســـيتولد لديـــه الشـــعور 
بالنجـــاح وباإلنجاز، فيشـــعر بأنه 
جديـــر باالحتـــرام وأنـــه كفؤ يحقق 
ذاته، ويعّبر عن نفســـه في حدود 
قدراتـــه وإمكانياتـــه، وهذا يصاحبه 
كمـــا  لآلخريـــن.  احترامـــه  عـــادة 
يتعلـــم المعاييـــر الســـلوكية، لذلـــك 
فهـــو يحتـــاج إلـــى المســـاعدة فـــي 
تعلُّـــم حقوقـــه، مـــا لـــه ومـــا عليـــه، 
مـــا  يفعلـــه،  ال  ومـــا  يفعلـــه  مـــا 
يصـــح ومـــا ال يصـــح، يحتــــــــــــاج 
إلـــى معرفـــة المعايير السلوكيـــــــــــــة 

فيها. المرغـــوب 
+ إعـــداد األطفـــــــــــــــــال أعـــداًدا 
تربوًيا لالتصـــــــــــال االجتماعــــــــــــي 
الناجـــح بالناس، وغـــرس المبادئ 
الراقيـــة في التعامـــل، وتأكيد القيم 
النبيلـــة، وتعميـــق التفاهم، وتوجيه 
وليـــس  فاعـــاًل  وجعلـــه  الســـلوك، 
العـــادات  واكتســـاب  بـــه،  مفعـــواًل 
والتقاليــــــــــد االجتماعيـــــــــــــــة النبيلـــة 
يتطلـــب  ذلـــك  فيهـــا،  والمرغـــوب 
أن يكتســـــــــــب الوالـــــــــدان مهـــــــــــارة 
الحوار باعتباره جسر التواصـــــــــل 
االجتماعـــي الحضاري، حتــــــــــــــــى 
يتمكنـــوا من غـــرس القيم األصيلة 
للحـــوار فـــي نفـــوس أطفالهـــم، لذا 
وجـــب أن يحـــرص الوالـــدان على 
أطفالهـــم،  فـــي  الصيـــاح  تجنـــب 
ويتجنبا التشـــاحن أو الخصـــــــــــــــــام 
فـــي حضـــور أطفالهم، حتى نوفر 
المناخ األســـري الجـــّذاب والمريح 
واالستفســـار،  والســـؤال  للحـــوار 
واألمان وعـــدم التوتر إذا تصرف 
خطـــأ، فهـــو يرغـــب فـــي التوجيـــه 

كيـــف  ليعـــرف  والمفيـــد  الهـــادئ 
يتفـــادى مثل هذه األخطــــــــاء فيما 
بعـــد، وكيـــف يصبـــح متوافًقـــا مـــع 

نفســـه ومـــع اآلخريـــن.
ـــم أو  + مالحظـــة عـــدم التهكُّ
الســـخرية من الطفل، إذا ما بدت 
حركتـــه غيـــر منتظمـــة فـــي بدايـــة 
هـــذه المرحلـــة، حيـــث أن ذلـــك قد 
يعّقـــد األمـــور، فمـــن حـــّق الطفـــل 
أن يخطـــئ، ومن واجـــب الوالدين 
توجيهـــه إلى إصالح هذا الخطأ.

اللعـــب  أهميـــة  ننســـى  أاّل   +
في حياة الطفل، وأهمية مشـــاركة 
الوالديـــن للطفـــل فـــي اللعـــب، في 
إنهـــا  وابتســـامة،  وبهجـــة  مـــرح 
للطفـــل،  العمـــر  لحظـــات  أجمـــل 
لحظـــات  أغلـــى  مـــن  لحظـــات 
عمـــر الطفـــل، بـــل وأغلـــى متعـــة 
سيشـــعر  كمـــا  الصغـــار،  لهـــؤالء 
الوالـــدان أنهـــا بالنســـبة لهمـــا مـــن 
أمتع لحظات حياتهما، كما ينشـــأ 
األلفـــة والتآلـــف والمـــودة فـــي جـــو 
األســـرة، ويســـود التفاهـــم والحـــب 
بيـــن الوالديـــن وأبنائهـــم بـــداّل مـــن 

والشـــخط. واألوامـــر،  العقـــاب، 
وقـــد يتســـاءل البعـــض: كيـــف 
يتم ذلك؟ نحن، ال نجد وقًتا حتى 
أبناءنـــا  نشـــارك  فكيـــف  لراحتنـــا، 
البعـــض  قـــد يجـــد  اللعـــب؟!  فـــي 
أن هـــذا الكالم غيـــر واقعي، لكن 
مهـــاًل! فهل تســـمحون لـــي بدوري 
أن أتســـاءل: لمـــاذا أنجبتمـــا طفاًل 
طالمـــا ليـــس لديكما وقـــت لتربيته 
التربيـــة الســـليمة؟ إنهـــا مســـئولية 
أمام هللا »أعِط حســـاب وكالتك«، 
وال نقبل أي تبرير في إهمال هذه 
العطيـــة اإللهيـــة. إن هـــذا الطفـــل 
هـــو هدفكمـــا فـــي الحيـــاة، ما ذنبه 
فـــي أن يـــرى أًبـــا مشـــغواًل، وأًمـــا 
عصبيـــة؟ مـــا ذنبـــه فـــي حرمانـــه 
مـــن لحظـــات المشـــاركة في اللهو 
أنـــــــــــــــــه  والبهجـــــــــــــــة؟  والمـــــــــــــــــــرح 
فـــي حاجــــــــــــــــــة لكمــــــــــــــــا ليتجّنـــب 

الســـلوك العدوانـــي...
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إن اهلل ال يسمح بنفس احلروب واتلجارب هلذا اليل كما فعل مع السابقني، ألن انلاس اآلن أضعف وال يمكنهم أن يتحملوا كثرياً. )األنبا أنطونيوس(

كانـــت منطقـــة ديـــروط الشـــريف، 
التابعـــة حالًيـــا لمركـــــــــــــــــــز ديـــــــــــــروط، 
قديًمـــا:  ُتســـمى  أســـيوط،  بمحافظـــة 
»فيليـــاس«، أو »فالياس« )وُنِســـخت 
الخاصـــة  المخطوطـــات،  فـــي  خطـــأ 
بكتـــاب الخطـــط المقريزيـــــــــــــــــة، اســـم: 
»فيلـــس«، أو »فيـــاس«، ممـــا جعـــل 
األســـتاذ جرجـــس فيلوثـــاؤس عـــوض 
يظـــن خطـــًأ بـــأن اســـمها هـــذا ُمَحرَّف 
عـــن اســـم مدينـــة القيـــس، بمحافظـــة 
المنيا؟!(؛ وتذكـــــــــــــــــر مخطوطــــــــــــــات 
ســـة عنـــد  الميامـــر بـــأن العائلـــة الُمَقدَّ
مجيئهـــا إلـــى مصـــر، وبعـــد ما ذهبت 
إلـــى مدينة األشـــمونين، ســـارت حتى 
وصلـــت إلـــى منطقـــة فيليـــاس هـــذه، 
ثـــم  الزمـــن،  مـــن  ُمـــدة  بهـــا  وأقامـــت 
انتقلـــت منهـــا إلـــى جبـــل ُقســـقام؛ وقـــد 
اســـتراحت العائلة الُمقدسة في منطقة 
»فيلياس«، تحت شـــجرة قديمة، وهذه 
الشـــجرة ال تزال موجـــودة، بدير األنبا 
صرابامـــون الشـــهيد، أســـقف نيقيـــوس 
الحقـــول  فـــي  الواقـــع  )إبشـــاتي(، 
الُمجـــاورة للقريـــة، وهي »شـــجرة آثل« 
عتيقـــة بمنطقـــة المدافـــن المســـيحية، 
األثريـــة؛  الديـــر  بكنيســـة  الُمحيطـــة 
مـــن   ،Tamarix الِعلمـــي  واســـمها 
 ،Tamariceae الفصيلـــة الطرفاوية

وأوراقهـــا خيطيـــة دقيقـــة.
وبعد إستشـــهاد األنبا صرابامون، 
فـــي نحـــو عـــام 3٠4م، ُبنيـــت علـــى 
إســـمه فـــي هـــذا المكان كنيســـة قديمة 
قائمـــة حتـــى اآلن )صـــارت ديـــًرا فيما 
المتحـــف  دليـــل  ذكرهـــا  وقـــد  بعـــد(؛ 
193؛  صفحـــة  ج2،  القبطـــي، 
وذكرهـــا كتـــاب: اللؤلـــؤة البهية، ط2، 
ص٦٦5؛ وكان قـــد ذكرهـــا المقريزي 
فـــي القـــرن الخامس عشـــر الميالدي، 
فـــي خططـــه، ج4، قائـــاًل: »وبناحيـــة 
شـــبه  خارجهـــا  وفـــي  كنيســـة،  دروط 
الدير، على اســـم الراهب ســـاراماتون، 
وكان فـــي زمان شـــنوده )اقرأ: ثاؤنا(، 
وعمـــل أســـقًفا، ولـــه أخبـــار كثيـــرة«.؛ 
وذكرهـــا فانســـليب في ســـنة 1٦٦4م، 
قائـــاًل: »فـــي ديـــروط الشـــريف، نحـــو 
ســـرابامون  الطوبـــاوي  ديـــر  الغـــرب، 
كلـــود  وذكرهـــا  والشـــهيد«؛  األســـقف 
ســـيكارد، أكثـــر مـــن مـــرة فـــي رحالته 
باســـم  )1٧12-1٧2٦م(،  لمصـــر 

عليهـــا، منـــذ نحـــو بدايـــة القـــرن الرابع 
»دروة  ُتســـمى  فصـــارت  الميـــالدي، 
القديـــس،  إلـــى  ِنســـَبًة  صرابامـــون«، 
ألنـــه كمـــا ورد فـــي ســـيرته، بأنـــه جاء 
مـــع بعـــض خاصتـــه، إلـــى الصعيـــد، 
هنـــاك،  تيـــروت«  »بريـــة  فـــي  وأقـــام 
كل  فـــي  ِذكـــَرُه،  وشـــاع  ُمتعبـــًدا، 
المنطقـــة )وكلمة »تيـــروت« القبطية، 
العامـــة  ِلســـان  علـــى  ُتنَطـــق  التـــي 
»داروط«،  الصعيديـــة(:  )بالقبطيـــة 
هـــي ِصفـــة للمنطقـــة، ألنهـــا تعنـــي: 
ديـــر  ُبنـــي  حيـــث  الـــزروع«،  »ذات 
األنبـــا صرابامـــون فـــي وســـط الحقول 
والـــزروع(؛ ولمـــا ســـمع أريانوس والى 
هـــذا  فـــي  القديـــس  بوجـــود  أنصنـــا، 
المـــكان، قبـــض عليـــه وقتلـــه؛ حيـــث 
جاء في العديد من مخطوطات سيرة 
القديـــس، بخصـــوص هـــذا األمـــر، ما 
يلـــي )بعد التصحيـــح الُلغوي(: ».... 
حينئـــٍذ قـــام ]القديـــس ســـرابامون[، مع 
ذلـــك القـــس الـــذي كان ُمالزًمـــا لـــه، 
واثنيـــن مـــن الِعلمانيّيـــن الذيـــن معـــه، 
إليـــه، وركبـــوا  فأخـــذوا مـــا يحتاجـــون 
دواًبـــا، وخرجوا ]من اإلســـكندرية[ لياًل 
إلـــى الصعيـــد،  فـــي خفيـــٍة، ومضـــوا 
غربـــي  صغيـــر  ديـــٍر  فـــي  وســـكنوا 
البحـــر )=النهـــر(، في موضٍع لطيف 
)=صغيـــر(، وأجـــرى هللا علـــى يديـــه 
مـــن اآليـــات والعجائـــب واألشـــفية في 
تلـــك الكـــورة، حتـــى أن ذلـــك المـــكان، 
الـــذي كان فيـــه، صـــار مثـــل منـــازل 
الغربـــاء، ألجـــل كثـــرة المرضـــى، كي 
إذا جـــاز بهـــم، ووقع ِظلُه عليهم كانوا 
يتعافـــون مـــن أمراضهـــم؛ فـــذاع خبـــره 
في جميع تلك الكورة؛ فأما الشـــيطان 
الحســـود، فلـــم َيقـــِدر ]أن[ يحتمـــل أن 
]اســـم[ المســـيح، يتمجـــد في قديســـيه؛ 
فلمـــا انحـــدر أريانوس إلى بحري، في 

)والصحيـــــــــح:  بيساريــــــــــــــون«  »ديـــر 
ديـــر ســـرابامون(؛ كمـــا ذكرهـــا ُعلماء 
موســـوعة  فـــي  الفرنســـية،  الحملـــة 
ُطِبَعـــت  التـــي  مصـــر«،  »وصـــف 
عـــام 18٠9م، )مجلـــد 4: ف14(، 
قائليـــن: »ديـــروط الصرابـــان؛ ديروط 
الشـــريف: فـــي مســـجد المدينة نرى 
أعمـــدة ]مأخـــوذة مـــن كنيســـة قبطية[ 
لهـــا تيجـــان مـــن الطـــراز الكورنثي، 
بحـــر  علـــى  يقـــع  المســـجد  وهـــذا 
يوســـف، ]و[االسم اإلســـالمي للمدينة 
هو ديروط الشـــريف، أما المسيحيون 
فُيَســـمون المدينـــة ديـــروط الصرابـــام، 
لوجود دير قديم، اسمه دير السرابام، 
وهـــو عبـــارة عـــن ســـوٍر ُمرَتِفـــع، ُيدَفن 
فيه المســـيحيون مـــن البالد الُمجاورة، 
والديـــر أقـــدم بكثير من قريـــة داروط، 
ويقـــول األقبـــاط إن هـــذا المكان، كان 
اســـمه  الرومـــان، وكان  أيـــام  مســـكًنا 
ـــح  الُمَرجَّ ومـــن  ســـرابامون«.؛  دروة 
أن كنيســـة الديـــر األصليـــة كانـــت قد 
ُشـــِيَدت أواًل على اسم السيدة العذراء، 
ســـة للمكان  تـــذكاًرا لرحلة العائلة الُمَقدَّ
رحلـــة  ميامـــر  بعـــض  تذكـــر  )كمـــا 
ســـة(، ثـــم ُأطِلـــق عليهـــا  العائلـــة الُمَقدَّ
صرابامـــون  األنبـــا  اســـم  بعـــد  فيمـــا 
الشـــهيد؛ أو ربمـــا كانت هذه الكنيســـة 
تحمـــل اســـم الســـيدة العـــذراء واألنبـــا 
الســـبب  فمـــا  وإال  مًعـــا،  صرابامـــون 
مـــن وراء قـــول المـــؤرخ أبـــو المـــكارم، 
فـــي كتابه عن الكنائـــس واألديرة، في 
بدايـــة القـــرن الثالث عشـــر الميالدي: 
للســـيدة  بيعـــة  بهـــا  الصربـــام:  »دروة 
وبيعـــة  مرتمريـــم،  الطاهـــرة  العـــذرى 
وُتعـــَرف  المـــالك،  غبريـــال  باســـم 
و]هـــي[  الثلـــج،  )بمغـــارة؟(  بمغيـــر 
كنيســـة  كانـــت  لـــو  إال  تجاورهـــا«، 
األنبـــا صرابامـــون، كانـــت قـــد ُهِدمت 
فـــي ذلـــك الوقـــت، علـــى يـــد الشـــريف 
حصـــن الديـــن ثعلـــب الجعـــدي، الذي 
اســـتخدم أعمدتهـــا في تشـــييد مســـجده 
الـــذي بناه فـــي القرية )كما يظهر من 
أقوال موســـوعة وصف مصر، والتي 
ســـبق ذكرهـــا(؟! )تاريخ أبـــو المكارم، 
.)fol.77B ص143  ط1،  ج2، 

والحقيقـــة أن القريـــة، بعـــد اختفاء 
اســـمها األصلـــي )فيليـــاس؛ فالياس(، 
صرابامـــون  القديـــس  اســـم  تغلـــب 

طلـــب المســـيحيين، بلـــغ إلـــى القصر 
واســـتولى  القديـــس،  فيـــه  كان  الـــذي 
عليـــه، فجـــاء إليـــه الشـــيطان، وأعلمه 
بالقديـــس، وللوقـــت طلبـــه، فأحضروه 
إليـــه، وِبُصحَبَتـــُه ذلـــك القـــس، وهذين 

الِعلمانيّيـــن....«.
وقـــد َتَحـــرََّف اســـم قريـــة »تيـــروت 
كثيـــرة،  أســـماء  إلـــى  صرابامـــون«، 
والكتـــب  المخطوطـــات،  فـــي  وردت 
اســـمها  مـــن  اشـــتقاًقا  التاريخيـــة، 
المذكـــور؛ ثـــم ُســـمَيت باســـم »ديروط 
ســـنة  مـــن  ابتـــداًء  الشـــريف«، 
إلـــى  نســـبًة  )1815م(،  123٠هــــ 
ثعلـــب  الديـــن  حصـــن  »الشـــريف 
داره  بهـــا  كان  الـــذي  الجعـــدي«، 
بهـــا  بنـــاه  الـــذي  وقصـــوره، والجامـــع 
)فـــي نحـــو النصـــف األول مـــن القرن 
الثالـــث عشـــر الميـــالدي( )القامـــوس 
ق2،  المصريـــة،  للبـــالد  الجغرافـــي 
ج4، ص4٧(؛ والجديـــر بالِذكـــر، أن 
ســـيرة الشـــهيدين »بانينـــا« و»باناو«، 
الـــواردة فـــي السنكســـار، تحـــت تذكار 
٧ كيهـــك، تؤيـــد أن منطقـــة فيليـــاس، 
أو تيـــــــروت، قـــد ُأطلـــق عليهـــا اســـم 
القديـــس صرابامـــون، ُمنذ َســـَكَنُه بها، 
فـــي بدايـــة القـــرن الرابـــع الميـــالدي، 
حيـــث قيـــل عـــن القديـــس بانينـــا، أنـــه 
ســـريان«  »دورة  منطقـــــــــــــة  فـــي  ُوِلـــَد 
ســـرابامون(. تيـــروت  مـــن:  )تحريًفـــا 

المصـــــــــادر:
األنبـــا  ســـيرة  مخطوطـــــــــات   -
صرابامـــــــــــون: رقـــم 1٠٠ ُمسلســـل/ 
القبطـــي  بالمتحـــف  تاريـــخ،   4٧1
128ج؛  12٧ظ،  الورقـــة  بالقاهـــرة، 
ومخطـــوط بـــه ميمرّيـــن، لتاريخ حياته 
بكنيســـة  موجـــوًدا  كان  وإستشـــهاده، 

ديـــره فـــي ديـــروط الشـــريف.

صورة لجزء من دير األنبا صرابامون بديروط الشريف، يظهر فيها كنيسة الدير األثرية 
بقبابها، وعن يمينها شجرة العذراء المورقة حتى اآلن، والتي تحتل مساحة واسعة جًدا
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إن أفضل ما يقتنيه اإلنسان هو أن يقر خبطاياه قدام اهلل، ويلوم نفسه، وأن يكون متأنًيا ىلع ك بلٍية تأتيه، ويتوقع اتلجربة حىت آخر نسمة من حياته. )األنبا أنطونيوس(

ارس الُمتعّمــــــِـــق لكتـــاب  إنَّ الـــدَّ
َسة« -المنســـوب  »ِسَير الِبيَعة الُمقدَّ
لألنبـــا ســـاويُرس بـــن الُمقفَّع أســـقف 
بســـهولٍة  ُيمِكنــــــــــه  األشموَنيــــــــــــــن- 
النَّـــّص  ذلـــك  يَّـــة  أهمِّ يستشـــعر  أن 
التَّاريخـــّي الفريـــد الُمفَعـــم بالحركـــِة 
والحيـــاة، كونـــه يعكـــس لنـــا صـــورًة 
هـــي أقـــرب مـــا تكـــون إلـــى الواقـــِع 
الَّذي عاشـــته الكنيســـة القبطيَّة ُمنذ 

تأسيســـها وحتَّـــى وقـــت قريـــب.

»ِســـَير  إلـــى  ارســـون  الدَّ َينُظـــر 
تراُكميًّـــا،  عمـــاًل  بوصِفـــه  الِبيَعـــة« 
ن بَجهـــِد عـــدٍد مـــن »الُكّتـــاب«  تكـــوَّ
-الواحـــد تلـــو اآلخـــر- فـــي أزمنـــٍة 
نـــت  دوِّ وقـــد  ُمختلفـــة.  وأماكـــن 
القبطيَّـــة،  باللُّغـــِة  األولـــى  أجـــزاؤه 
ثُـــمَّ جـــرى نقلهـــا إلـــى اللُّغـــِة العربيَّة 
عشـــر-  الحـــادي  القـــرن  -أواخـــر 
بعـــد أن تراجعـــت معرفـــة األقبـــاط 
بُلغـــِة أجداِدِهـــم، لـــذا ال ُيمكـــن بـــأيِّ 
ور الَّذي أســـَهم به  حـــاٍل إغفـــال الـــدَّ
ـــَير من  »الُمترِجمـــون« بنقِلِهـــم السِّ
اللُّغـــِة القبطيَّـــة إلـــى اللُّغـــِة العربيَّة.

وإلـــــــــــــــى جانـــــــــــــِب الُكتَّــــــــــــــــــــاب 
واة«  والُمترجميـــــن، يبـــُرز دور »الرُّ
الَّذيـــن اســـتقى منهـــم أولئـــك الُكتَّاب 
معلوماتهـــــم عـــن أحـــداٍث ووقائع لم 
ُيعاِصروهـــا، تتَّصل بشـــكٍل ُمباشـــر 
بِســـيرِة أحـــد اآلبـــاء البطاركــــــــــــة أو 

بـــه.  الُمحيـــط  ياســــــــّي  السِّ بالمنـــاِخ 
التَّواتُـــر  أثـــــــــــر  يعكـــس  دوٌر  وهـــو 
التَّاريـــــــــــخ.  كتابـــة  فـــي  الّشـــفهّي 
فضـــاًل عن االســـتعانِة بـ»المصادِر 
التَّاريخيَّـــة األقـــــــــــَدم« للوقـــــــــــــوِف 
علـــى ِســـَيِر البطاركة األوائــــــل، في 
ظـــلِّ صمـــٍت شـــبه تـــاّم للمصـــادِر 

القبطيَّـــة عـــن التَّأريـــِخ لهـــم. 
ـــــــــــاخ«  ُثمَّ يأتــــــــــــي دور »النُّسَّ
ـــون« مـــن وراِئِهـــم( فـــي  )و»الُمهتمُّ
المرتبـــة التَّاليـــة مـــن حيـــث التَّأثيـــر 
فـــــــــي العمــــــــــــــــــِل -سلًبا أو إيجاًبا- 
الثَّبـــات  مـــن وضـــِع  بـــه  واالنتقـــال 
إلـــى وضـــِع الحركـــِة والتَّفاُعـــل مـــع 
ُمجريـــات التَّاريخ. فدور النَّاِســـخ لم 
يُكـــن يتوقَّـــف عند حـــدود النَّقل، بل 
ـــِل فـــي النَّـــّصِ  ـــاه إلـــى التَّدخُّ يتخطَّ
نفســـه، تارة بالحـــذِف أو باإلضافِة، 
وتـــارة بالتَّعديـــِل فـــــــي بنيـــِة النَّـــّصِ 
بتقديـــــــــــــِم بعـــض فقراتـــــــــه وتأخيـــر 
بعضهــــــــــــا، أو حتَّـــى باختصــــــــــــــاِر 
ـــَير الطَّويلـــة فـــي ِبضـــِع  بعـــض السِّ
ـــاخ  ُســـطوٍر! كمـــا تبـــُرز ثقافـــة النُّسَّ
كأحـــد  ِحـــدة-  علـــى  منُهـــم  -كّل 
العوامـــل بالغـــة التَّأثير فـــي الُمخَرِج 
الّنهائـــّي. وال يقـــف ذلـــك عند ُحدود 
كل واألســـلوب -حيث االهتمام  الشَّ
بجـــودِة الخـــطِّ أو اإللمـــام بالقواعـــِد 
اه إلـــى  ـــليمة- بـــل يتعـــدَّ اللُّغويَّـــة السَّ
المضمـــون، كمـــا َتُدّلنـــا علـــى ذلـــك 
اِئعــــــــة فـــي  األخطــــــــــاء الشَّ
بعـــِض النُّســـخ.. أخطـــــــاء 
تاريخيَّـــة وأخــــــــــرى تتعلَّـــق 
نين.  بالتَّقاويم وحســـاب السِّ
لكـــن أبـــرز تلك األخطــــاء 
اخ  النَّاتجة عن جهــــــِل النُّسَّ
وأهّمهــــــا على اإلطـــــــــالق: 
ِنســـبة كتـــاب لغيـــِر مؤلِِّفه!

وَســـوف نتناَول بشيٍء 
مـــن التَّفصيـــِل إســـهام كّل 
فئـــة مـــن أولئـــك )الُكتَّـــاب 
واة  والُمترجميـــــــــــــــن والــــــــــــــــرُّ
اخ(، من واقــِع دراسٍة  والنُّسَّ
قـــة ألقدِم مخطوطات  ُمتعمِّ
َسة«.. »ِســـَير الِبْيَعة الُمَقدَّ

يتبع...

»كـــم كنـــت أتمنـــى أن أكـــون 
اآلن مـــع والـــدّي وشـــقيقتي«. هذا 
هـــو تعليـــق »ســـتيفاني برويـــت«، 
شـــابة أســـترالية تبلـــغ مـــن العمـــر 
24 ســـنة، ذهبـــت برفقـــة أســـرتها 
إلـــى إحدى جذر نيوزيلندا لقضاء 
عطلـــة نهايـــة العـــام فـــي ديســـمبر 
ُيعـــــــَرف  مـــا  انفجـــر  الماضـــي، 
بالبـــركان األبيـــض، وأودى بحياة 
21 شـــخًصا، من بينهم أســـرتها، 
أّمـــا هـــي فقـــد نجـــت بمعجـــزة كما 
بحـــروق  ُأصيبـــت  لكنهـــا  تقـــول، 
شديدة جعلتها تبقى في المستشفي 
للعـــالج لمـــدة مائـــة يـــوم، قبـــل أن 
تعـــود إلـــى بيتها من جديد. قررت 
هذه الفتاة أن تنشـــر صورها على 
وســـائل التواصل االجتماعي قبل 
تشـــيع  وهـــي  للحريـــق،  تعرضهـــا 
وبعـــده  وحيويـــة،  وأناقـــة  جمـــااًل 
وهـــي ترتـــدي قناًعـــا علـــى وجهها 
حتـــى تحافــــــــظ علـــى عمليــــــــــــــــات 
تغييـــر الجلـــد، وقفـــاًزا فـــي يديهـــا 
لتـــداري مـــا حـــدث ألناملهـــا. فـــي 
تجربتهـــا  تفاصيـــل  عـــن  حديثهـــا 
أنهـــا  كيـــف  »ستيفانــــــــي«  روت 
النـــوم علـــى  لفتـــرات  لـــم تســـتطع 
الوســـادة العاديـــة »المخـــدة« مـــن 
ممـــا  فـــي وجههـــا  الحريـــق  آثـــار 
تنـــام  أن  يلزمهـــا  الطبيـــب  جعـــل 
علـــى منشـــفة »فوطـــة« بعـــد أن 
طواهـــا عـــدة مرات حتـــى ال تتأثر 
بحركـــة وجههـــا أو رقبتهـــا عليها. 
بثّـــت رســـائل تعّبـــر عـــن أمـــل 

فـــي الحيـــاة، وشـــعور عميـــق بيـــد 
هللا التـــــــــي نّجتهـــــــــا من التجربــــــــــة 
الصعبـــــــــــــة، وإحســــــــــاس حزيـــــــــــن 
بالعـــودة إلـــى بيتهـــا دون أن تجـــد 

أحـــًدا مـــن أفراد أســـرتها. 

ال أعــــــــــــــرف الدوافــــــــــــع التـــي 
قـــادت هـــذه الفتــــــــــاة إلى مشـــاركة 
اآلخريـــن تجربتهـــا علـــى الفضـــاء 
اإللكترونـــــــــــــي، ولكـــــــــــــن مـــن يقرأ 
كلماتهـــا يشـــعر بـــأن هناك رســـالة 
ضمنيــــــــــة تريــــــــــــد أن تقولهـــا هـــي 
»اشكـــــــــروا هللا«. في أحيان كثيرة 
ننســـى عطايـــا، وهبـــات، وبركات 
فـــي أيدينــــــــــــا، ونفكــــــــــــر فقـــط فـــي 
أشـــياء نريـــد أن نحصـــل عليهـــا. 
هـــل نفكـــر أن لدينا جســـًدا ســـليًما 
فـــي حيـــن أن هنـــاك مـــن يعانـــي 
مـــن فقـــدان أو تشـــوُّه جســـده؟ هل 
نشـــكر هللا أننـــا عدنـــا إلـــى بيوتنـــا 
ســـالمين،  أســـرتنا  أفـــراد  ووجدنـــا 
فـــي حيـــن أن هنـــاك مـــن عاد إلى 
بيتـــه ولم يجدهـــم أو افتقدهم؟ هل 
نشـــكر هللا أننـــا ننـــام هانئيـــن على 
وســـادة عادية دون أن يوقظنا ألم 

يـــدّب في جســـدنا؟. 

كثيـــًرا مـــا نشـــعر بـــأن الحيـــاة 
تنحصر في مشـــكلة نواجهها، أو 
هـــمٍّ نحمله على ظهورنا، وننســـى 
أن هنـــاك بـــركات عديـــدة نتمتـــع 
بهـــا، وتجارب عديــــــــــدة 
لـــم يســـمح هللا أن تصل 
إلينا. هذه جميًعا هبات 
وعطايــــــــــات وبركــــــات، 
أعطاها هللا لنا، وهنـــاك 
آخـــرون يتمنون بعضها 

كلها.  أو 

نعم كما قــــــــــال داود 
النبي فــــــي المزمــــــــــــور: 
»ألنـــه يوصـــي مالئكته 
مـــن أجلـــك، ليحفظـــوك 

فـــي ســـائر طرقك«.

samehfh@gmail.com
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