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البشـــير،  القديـــس يوحنـــا  مـــن رســـالة معلمنـــا 
األصحـــاح الخامـــس: »ُكلُّ َمـــْن ُيْؤِمـــُن َأنَّ َيُســـوَع ُهَو 
اْلَمِســـيُح َفَقْد ُوِلَد ِمَن هللِا. َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ اْلَواِلَد ُيِحبُّ 
اْلَمْوُلـــوَد ِمْنـــُه َأْيًضا. ِبهَذا َنْعـــِرُف َأنََّنا ُنِحبُّ َأْواَلَد هللِا: 
ِإَذا َأْحَبْبَنـــا هللَا َوَحِفْظَنـــا َوَصاَيـــاُه. َفـــِإنَّ هِذِه ِهَي َمَحبَُّة 
هللِا: َأْن َنْحَفـــَظ َوَصاَيـــاُه. َوَوَصاَياُه َلْيَســـْت َثِقيَلًة، أَلنَّ 
ُكلَّ َمـــْن ُوِلـــَد ِمـــَن هللِا َيْغِلـــُب اْلَعاَلَم. َوهِذِه ِهـــَي اْلَغَلَبُة 
الَِّتـــي َتْغِلـــُب اْلَعاَلـــَم: ِإيَماُنَنـــا. َمـــْن ُهـــَو الَّـــِذي َيْغِلـــُب 

اْلَعاَلـــَم، ِإالَّ الَّـــِذي ُيْؤِمـــُن َأنَّ َيُســـوَع ُهـــَو اْبُن هللِا؟«
هـــذا  وفـــي  للشـــباب،  اجتمـــاع  فـــي  ونحـــن 
الســـن الجميـــل، نعيـــش فـــي العالـــم المتصـــل ببعضه 
البعـــض، ومعنـــا أجهـــزة تصلنـــا بالعالـــم كلـــه أيًضـــا؛ 
نفســـك.   -١ أشـــياء:  ثالثـــة  عـــن  أحدثكـــم  أن  أود 
فـــي  ناجًحـــا  إنســـاًنا  تكـــون  كيـــف   -٣ ٢-الزمـــان. 
حياتك؟ ١- نفســـك: هللا عندما خلق اإلنســـان، قال 
له: ســـأعطيك أشـــياء أمّيزك بها عن باقي الكائنات. 
أوًل: أعطـــاه عقـــاًل، اعتـــاد النـــاس إطـــالق تعبيـــر أن 
»العقـــل زينـــة«، وصـــار العقل زينة لإلنســـان وجمااًل 
لـــه، لكـــن يوجـــد من لديه عقل فـــارغ، ويوجد من لديه 
عقـــل تحترمـــه ويبـــدع ويفكـــر بـــه ويجمـــع الماضـــي 
والحاضـــر والمســـتقبل. ثانًيـــا: أعطـــى لـــه الحريـــة، 
ورمـــز لهـــا باليـــد، وكل شـــيء فـــي الحيـــاة مصنـــوع 
بهـــذه األصابـــع.. ضـــع اليـــد مع العقل تبـــدع كل يوم 
مـــا هـــو جديـــد. فمثـــاًل أعطانـــا هللا الشـــجر، وبعقـــل 
اإلنســـان صنـــع من الشـــجر أشـــكااًل وفنوًنـــا ال يمكن 
حصرهـــا. ثالًثـــا: أعطـــى له قلًبا، وهـــو محطة نتقابل 
فيهـــا مـــع هللا. فالقلـــب هـــو المـــكان الخـــاص الـــذي 
تتقابـــل فيـــه مع هللا. وهللا أعطانا »عقاًل ويًدا وقلًبا«، 
كياًنـــا  عامـــاًل،  عاقـــاًل،  متميـــًزا،  اإلنســـان  فأصبـــح 
روحًيـــا يلتقـــي فيـــه اإلنســـان مع هللا، وصـــارت حياتنا 
علـــى صـــورة هللا ومثالـــه. وأصبـــح بمقـــدور اإلنســـان 
تأكـــدت  يكلـــم هللا.  أن  األرض،  علـــى  كائـــن  وهـــو 
هـــذه الصـــورة فـــي المعموديـــة، فبهـــا صـــرَت مولـــوًدا 
ـــًنا بالميرون،  مـــن الســـماء في الـــوالدة الجديـــدة وُمدشَّ
ًســـا. وبـــدأت تشـــترك فـــي التناول،  ًصـــا أي ُمكرَّ ُمخصَّ
وتســـمع تلـــك العبـــارة في نهاية القـــداس: »ُيعطى عّنا 
خالًصـــا وغفراًنـــا للخطايـــا، وحيـــاًة أبدية لمـــن يتناول 
وصـــرت  األبديـــة،  طريـــق  أمامـــك  وُفِتـــح  منـــه«.. 
متميـــًزا فـــي يـــوم ثالثـــي النعـــم: المعموديـــة والميرون 
واإلفخارســـتيا. »ُيعطـــى عنـــا خالًصـــا«، تعنـــي أنـــه 
أصبـــح لـــي نصيب في خالص المســـيح، وأن طريق 
األبديـــة أصبـــح مفتوًحـــا أمامـــك، وهللا لـــن يتدخل في 
حريتـــك. واالرتبـــاط بالكنيســـة في ذهننـــا يؤكد لك أننا 
نســـير فـــي طريـــق األبديـــة، أي أن لـــك مكاًنـــا فـــي 
الســـماء. ولذلـــك كلنـــا نحمـــل جنســـيات كثيـــرة، لكـــن 
يوجـــد جنســـية أخـــرى قالها بولس الرســـول في رســـالة 
تيموثـــاوس، وهـــي أنـــك صـــرت ابـــن هللا فـــي الرعوية 
ومدعـــًوا لألبديـــة وحياتك لها معنـــًى. أحياًنا يرد على 
عقولنـــا أفـــكار، ماذا يطلب هللا مني؟.. فربما أســـرتي 
كانـــت لهـــم رغبـــة فـــي أن ألتحـــق بكليـــة مـــا، ولكننـــي 
اختـــرت أخـــرى، وأتســـاءل بينـــي وبيـــن نفســـي عـــن 
قيمتـــي، ومنفعتـــي.. اعـــرف أن هللا خلقـــك، ويريـــدك 
أن تعـــرف أنـــك صرت علـــى صورته ومثاله، وهيكاًل 
هلل، ومســـتودًعا للمســـيح، لهـــذا قـــال بولـــس الرســـول 
»اســـتطيع كل شـــيء فـــي المســـيح الـــذي يقوينـــي« 
)فـــي١٣:٤(، قصـــد بولـــس أنـــك ســـتدخل في شـــركة 
مـــع المســـيح، فتصبـــح قـــادًرا علـــى كل شـــيء مـــن 
خـــالل المســـيح، الـــذي أعطـــاك أيًضـــا الكنيســـة التي 
تحميك وتحوط عليك، وتســـاعدك أن تبني شـــخصية 
ناجحـــة فـــي المجتمـــع والوطـــن. ٢- الزمـــن: الزمـــن 
الـــذي نعيشـــه بـــه تغيرات شـــديدة جـــًدا، فأصبح هناك 

تواصـــل وتقـــارب بين البشـــر بصورة لم نشـــاهدها من 
قبـــل. فـــي عـــام ١9٣6 تـــم اختـــراع التليفزيـــون، وبعد 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أي بعـــد ٣0 
عاًمـــا اخترعـــوا الكمبيوتـــر وكان حجمـــه 
 ،PC كبيـــًرا، ثـــم صغـــر حجمـــه وُســـمِّي
وبعـــد ٤0 عاًمـــا اندمـــج الجهـــازان فـــي 
النقـــال  أو  الجـــوال  هـــو  واحـــد،  جهـــاز 
أو المحمـــول، لكـــن منـــذ يـــوم اختراعـــه 
اإلنســـانية  عصـــر  إن  قالـــوا  لألســـف 
انتهـــى، فأصبح اســـتعمالنا لهـــذا الجهاز 
الصغيـــر أكثـــر من تواصلنـــا مع بعضنا 
البعـــض. وصـــار اإلنســـان يتعامـــل مـــع 
آلـــة وليـــس البشـــر، وصـــارت اآللة بيني 
وبينـــك. وهـــذا يختلـــف عـــن المقابـــالت 
اإلنســـاني  التعامـــل  ألن  لوجـــه،  وجًهـــا 
بـــال  اآلالت  ولكـــن  ببعـــض،  يشـــعرنا 
يعتمـــد  أصبـــح  العالـــم  لكـــن  مشـــاعر.. 

علي هذه الوســـيلة في التواصل، صار لكل شـــخص 
عالمـــه، ودخل اإلنســـان في األنانيـــة، وبهذه الطريقة 
انتشـــر العنـــف واإلرهـــاب واإللحـــاد، نتيجـــة انقطـــاع 
التواصـــل اإلنســـاني. وأصبـــح يوجـــد مـــرض الخـــوف 
مـــن فقـــدان الموبايل، وأصبح مرًضا رســـمًيا مســـجاًل 
طبًيـــا.. فكيـــف نعيـــش فـــي هـــذا الزمـــن، الـــذي يتغير 
فيـــه العالـــم، ويفقد فيه اإلنســـان إنســـانيته؟! ٣- ماذا 
أفعـــل لكـــي أكـــون إنســـاًنا ناجًحـــا؟ يجـــب أن أضع 
خمســـة خطـــوط عريضـــة، ولكن يجـــب أواًل أن نضع 
الَِّتـــي  اْلَغَلَبـــُة  ِهـــَي  أمـــام أعيننـــا هـــذه اآليـــة »َوهـــِذِه 
َتْغِلـــُب اْلَعاَلـــَم: ِإيَماُنَنـــا« )١يـــو٤:٥(. أ- كـــن واثًقـــا 
فـــي إيمانـــك فال يتزعـــزع، ففي العهـــد القديم اســـتهزأ 
النـــاس بنـــوح، ولكـــن فـــي يوم أتـــى الطوفـــان ولم يكن 
فـــي الفلـــك ســـواه هـــو وأســـرته، ولـــوال ثقتـــه هـــذه مـــا 
كان بنـــى الفلـــك. لـــم يهتـــز إيمانـــه، فثـــق فـــي إيمانك 
مثـــل نـــوح. ب- كـــن إنســـاًنا، صاحـــب مبـــادئ. ال 
تســـر مـــع الموجة مثل الســـمك الميـــت، دانيال عندما 
ُأِخـــذ للســـبي، وقيـــل لـــه: »ُكل هـــذا األكل«، يقـــول 
ُس  ـــا َداِنيـــآُل َفَجَعَل ِفـــي َقْلِبِه َأنَّـــُه اَل َيَتَنجَّ الكتـــاب »َأمَّ
ِبَأَطاِيـــِب اْلَمِلـــِك« )دا٨:١(، كان صاحـــب مبدأ، ابِن 
لنفســـك مبـــادئ مثـــل يوســـف. ج- كـــن إيجابًيـــا في 
عالقاتـــك: فّكـــر بتفاعـــل فـــي المجتمع وفي بلـــدك وال 
تكـــن ســـلبًيا. أكثـــر مثـــل فـــي اإلنجيـــل ُيظهـــر صـــورة 
إيجابيـــة عندمـــا تقابـــل المســـيح مـــع الســـامرية، كـــن 
إيجابًيـــا فـــي رأيـــك وفي تعبيرك عـــن أي موضوع، إذا 
وجـــدت مشـــكلة عّبـــر وُقـــل. د- كن إنســـاًنا شـــاهًدا 
لمســـيحك: مثلمـــا فعـــل شـــهداء ليبيـــا فـــي بلـــد غريبة 
وكان تعليمهـــم محـــدوًدا، يبحثـــون عـــن لقمـــة العيش، 
لكنهـــم لمـــا تعرضـــوا لهذا الموقف، شـــهدوا لمســـيحهم 
وكانـــت كرازتهـــم للعالـــم كله. كن شـــاهًدا بكالمك، أو 
بدراســـتك مثـــل الدكتـــور مجـــدي يعقـــوب الـــذي يخدم 
آالف النـــاس. ه- كـــن دائمـــا مصلًيـــا: بـــال صالة 
تضيـــع. ومـــا ُرِفَعـــت صـــالة إال ووصلـــت للمســـيح، 
وكنيســـتنا مليئـــة بالصلـــوات.. »َطِلَبـــُة اْلَبـــارِّ َتْقَتـــِدُر 
َكِثيـــًرا ِفـــي ِفْعِلَهـــا« )يـــع١6:٥(، هـــذا كالم اإلنجيـــل، 
الصلـــوات تفعـــل أشـــياء كثيـــرة، فكـــن إنســـاًنا مصلًيا، 

واعـــرف أن الصـــالة تصنـــع المعجـــزات.
الخالصــــــــــــة: ١- كـــــــــن إيجابًيا في حياتــــــــــك 
ناجًحـــا. ٢- كـــن إنســـاًنا واثًقـــا فـــي إيمانـــك. ٣- كن 
إنســـاًنا صاحـــب مبـــادئ. ٤- كـــن إنســـاًنا إيجابًيا في 

عالقاتـــك. ٥- كـــن إنســـاًنا مصلًيـــا لكل أحد.
ولنـــردد مًعـــا هـــذه اآلية مـــرة أخرى »َوهـــِذِه ِهَي 
ِإيَماُنَنـــا« )١يـــو٤:٥(.  اْلَعاَلـــَم:  َتْغِلـــُب  الَِّتـــي  اْلَغَلَبـــُة 

ضعوهـــا أمامكـــم دائًمـــا.

صاحـــب القداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، صاحب 
إخوتـــي  والمطارنـــة،  واألســـاقفة  دانيـــال،  األنبـــا  النيافـــة 
الشـــباب.. أشـــكر الرب اإلله الذى منحني أن أكون معكم 
اليـــوم. بالتأكيـــد هـــذا ترتيـــب إلهـــي، ســـمح أن أكـــون معكـــم 
وأشـــعر أنـــي محظـــوظ، وربنـــا باركنـــي بشـــكل خـــاص بـــأن 
أكـــون معكـــم ومـــع قداســـة البابـــا، ووجودنـــا مـــع الشـــباب 
يشـــعرنا أننا شـــباب، والشـــباب طاقة وقوة للكنيسة، الشباب 

الكنيســـة.  هم 
مـــن  أقـــل  ليســـت  صعبـــة  بأزمنـــة  تمـــر  والكنيســـة 
االضطهـــاد، ومـــع األســـف نـــرى اإلنســـان يبتعـــد عـــن هللا 
وبالتالـــي يتـــورط فـــي أعمـــال مســـيئة هلل ولإلنســـانية، وهـــذا 
خطـــر كبيـــر. ونقـــول ال يوجـــد خلـــط بيـــن السياســـة والديـــن 
ألن الخلـــط بينهمـــا يفســـد اآلخر، وشـــاهدنا هذا فـــي ديانتنا 
عندمـــا دخـــل قســـطنطين المســـيحية، والسياســـة إذا دخلـــت 
ـــر عند كل  تفســـد أمـــور النـــاس. إًذا وجـــود انفتـــاح فكـــري َنيِّ
النـــاس هـــو المطلـــوب اآلن، لـــذا هـــذه االجتماعـــات تـــؤدي 
دوًرا مهًمـــا عبـــارة عـــن شـــّقين: اإلنســـان يتعمـــق بمعرفتـــه 
بتاريـــخ الكنيســـة، ويتعلم محبـــة هللا.. حتي الذين ال يحبون 
هللا، هللا يحبهـــم. لـــذا ليـــس من حق اإلنســـان أن يحكم على 
اآلخـــر مـــن ناحيـــة الدين، ونحن نريد النـــور للجميع، وغير 
ممكـــن أن ندافـــع عـــن هللا أكثـــر مـــن هللا نفســـه. إًذا روح 
المحبـــة مطلوبـــة معهـــا روح االلتـــزام. وجـــودي معكـــم هـــو 
مصـــدر فـــرح، أن ألتقـــي بجـــزء مـــن الشـــباب ونحن كنيســـة 
واحـــدة، وأعتـــز بأيامـــي التـــي قضيتهـــا فـــي القاهـــرة عندمـــا 
كنـــت أدرس فـــي اإلكليريكيـــة، كانـــت فتـــرة أضفـــت فيهـــا 
لنفســـي تعليًمـــا وروحانيـــة، وتاريخنا مشـــترك مع مســـتقبلنا، 
ونفـــرح بوجـــود كنائـــس تمجـــد هللا، واألهـــم نفـــرح بالحضـــارة 

الحيـــة بها.
والعـــام الماضـــي باركنـــا البابـــا تواضـــروس بوجـــوده 
القديـــس  وكنيســـة  للبطريركيـــة  جديـــد  مقـــر  وفتـــح  معنـــا 
ســـاويروس، وهـــذه المـــرة األولـــى أن أرى حضـــوًرا قبطًيـــا، 
وأقـــّدر عمـــل قداســـتكم، ونحـــن كنيســـة واحـــدة فـــي الجهـــاد 
الروحـــي، وأبناؤنـــا فـــي أمريـــكا وأســـتراليا وأوروبـــا يعيشـــون 

هـــذه الوحـــدة، وفرصتنـــا نكـــون مـــع بعـــض.
هـــذه  بتوجيـــه  لـــي  والســـماح  لترحيبكـــم  شـــكر  ألـــف 
الكلمـــات.  كلمـــة أخيـــرة للشـــباب: الكنيســـة هـــي أنتم، وهى 
بحاجـــة لكـــم، وكل فـــرد منكم له دور بالكنيســـة، وتحافظون 

علـــى محبتكم للكنيســـة.

اجتامع األربعاء 2019/1/30م من كنيسة األنبا أنطونيوس بزهراء املعادي
لكمة قداسة ابلطريرك لكمة قداسة ابلابا األنبا توارضوس اثلاين

مار إغناطيوس أفرام اثلاين



زار الرئيـــــــــــــــس 
الفرنســـي إيمانويـــــــــل 
ماكرون، الكاتدرائية 
بالعباســـية  المرقســـية 
يـــــــوم الثالثــــــــــــــاء ٢9 
ينايـــر ٢0١9م، وقـــد 
اســـتقبله قداســـة البابا 
األنبـــا تواضــــــــــــروس 
بالمقــــــــــــــر  الثانــــــــــــــــــي 
وشـــــــــــارك  البابـــوي، 
فـــي اســـتقبال ضيـــف 
مصـــــــر الكبيــــــــر وفد 
يتكــــــــــــــون  كنســــــــــــــــي 
أصحــــــــــــــاب  مــــــــن: 
األنبـــــــــــــــــــــــا  النيافـــــــــة: 
يوليــــــــــــــــوس األسقف 

العام لكنائس مصر القديمـــــــة وأسقفيــــــــــــــة الخدمات، واألنبا إكليمندس 
األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظة وعزبة الهجانة وشـــرق مدينة نصر، 
وســـكرتيري قداســـة البابـــا القـــس آنجيلوس إســـحق، والقـــس أمونيوس 
عادل، والقس بولس حليم المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية، والمستشـــار منصف ســـليمان، والدكتور هاني كميل، 
والدكتـــور أنيـــس عيســـى، والســـيدة بربـــارة ســـليمان مديـــر المكتـــب 
البابـــوي للعالقـــات والمشـــروعات. تأتـــي زيارة ماكـــرون للكاتدرائية 
فـــي إطـــار زيارتـــه لمصـــر والتـــي تعــــــــــد الزيــــــــــارة األولـــى لها منـــــــــذ 

منصبه. توليـــه 
بالمقـــر  الضيـــف  الرئيـــس  باســـتقبال  البابـــا  قداســـة  قـــام  وقـــد 
البابـــوي حيـــث كتـــب كلمـــة فـــي ســـجل الزيارات، جـــاء فيها: »ســـعيد 
بتواجـــدي فـــي مصـــر والكنيســـة القبطيـــة المصريـــة العريقـــة«، ثـــم 
دخـــال الكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، وبعدهـــا ذهبـــا إلـــى الكنيســـة 
البطرســـية، وهنـــاك عايـــن ماكـــرون اآلثـــار التـــي خلفتهـــا التفجيـــرات 
فـــي أحـــد أعمدة الكنيســـة البطرسيـــــــــة، ووضع باقـــة ورد أمام اللوحة 

التذكاريـــة لشهــــــــــداء الكنيســـة البطرســـية.
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة خـــالل اســـتقبال الرئيـــس الضيف، 
رحـــب فيهـــا بضيـــوف مصـــر، وتكلـــم عـــن تاريـــخ مصـــر وحضـــارة 
مصـــر العريقـــة، والروابـــط التاريخية بين مصر وفرنســـا، وتكلم عن 
الكنيســـة القبطيـــة ونشـــأة الرهبنـــة المصريـــة واألديـــرة، وفـــي النهايـــة 
شـــكر الرئيـــس علـــى هذه الزيارة وتمنـــى له وقًتا بهيًّا وممتًعا بمصر.
ومـــن جانبـــه ألقـــى الرئيـــس الفرنســـي كلمـــة، شـــكر فيهـــا قداســـة 
البابـــا علـــى ترحيبـــه واســـتقباله لـــه ولزوجتـــه والوفـــد المرافـــق لهمـــا، 
حيـــث قـــال: »كنـــت أتمنـــى رؤيـــة قداســـتكم، لقـــد ذكرتـــم هـــذه العالقـــة 
القديمـــة وقـــدم األقبـــاط فـــي مصـــر وأهميتهـــم في مصر، مثـــاًل ألهمية 
األقبـــاط المصرييـــن فـــي فرنســـا«، وأضـــاف: »وأعلم جيـــًدا كم عانى 
األرثوذكـــس في الســـنوات األخيرة من العنـــف والهجمات اإلرهابية، 
وأعـــرف أن العمـــل الـــذي تقـــوم الحكومـــة بـــه لضمـــان األمـــن كـــي 
تتمكنـــوا مـــن ممارســـة شـــعائركم الدينية، والعيش فـــي مجتمع آمن«. 
وقد طلب الرئيس الفرنسي من قداسة البابا تقديم تقارير ومقترحات 
لفتـــح الحـــوار بيـــن الديانـــات للتطبيـــق فـــي أوروبـــا واالســـتفادة مـــن 
التوجيهـــات. وأضـــاف: »نـــود تطويـــر أكثـــر للتعليم باللغة الفرنســـية، 
ونشـــر القـــراءة فـــي المكتبـــات، ويهمنـــي أن أســـمع رأيكـــم فـــي هـــذا 
الموضـــوع، وأعتقـــد أن التعليـــم هـــو المعركـــة األولـــى وهذا مـــا نفعله 
فـــي فرنســـا وهـــي مـــن المعـــارك التـــي نريـــد أن نهتـــم بهـــا. فعندمـــا ال 
يكون أطفالنا متعلمين بشـــكل جيد ال يمكنهم العيش بوئام وال العمل 
الجيـــد، أو بنـــاء مجتمـــع أفضـــل، لـــذا قررنـــا أن نســـتثمر فـــي التعليم.

وجودنـــا هنـــا معكم اليوم صاحب القداســـة يشـــهد علـــى االحترام 
الـــذي نكنـــه للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، واالعتـــراف بمـــا تمثلـــه 

كنيســـتكم ليـــس فقـــط لماضـــي مصـــر ولكـــن لمســـتقبلها أيًضا.
كذلـــك نقـــر مـــا شـــهدته هـــذه الكنيســـة والشـــهداء الذيـــن ســـقطوا 
وأريـــد أن أعـــرف رأي قداســـتكم عـــن كيفيـــة الحـــوار بيـــن الديانـــات، 
ولـــكل مســـيحيي الشـــرق األوســـط، ألن هـــذا هـــو دور فرنســـا أيًضـــا، 
وأننـــا ســـوف نعقـــد فـــي باريـــس مؤتمـــر جديـــد لنـــرى كيـــف يمكـــن أن 
نعمل بفاعلية أكبر لمصلحة مســـيحيي الشـــرق، ولكن كالمكم يهمني 

وشـــكًرا الســـتقبالكم لنـــا صاحـــب القداســـة«.
وقد دار حوار مثمر بين قداسة البابا والرئيس الضيف.

وفـــي تصريحـــات قداســـة البابـــا للصحفييـــن عقب لقـــاء ماكرون، 
أكـــد قداســـة البابـــا، علـــى ترحيبـــه بضيـــف مصـــر: وأضـــاف قداســـته 
إن دولـــة فرنســـا تعـــد أقـــرب دولـــة أوروبيـــة لمصـــر، وأنـــه ناقـــش مع 
الرئيس الفرنســـي دعم ســـبل التعاون في المجاالت الكنســـية والثقافة 
القبطيـــة، الفًتـــا إلـــى أن الرئيس الفرنســـي كتب في دفتر االســـتقباالت 
الخـــاص بكبـــار الـــزوار أنـــه ســـعيد بتواجـــده فـــي مصر وفي الكنيســـة 
القبطيـــة المصريـــة العريقـــة. ونـــوه البابـــا بأن الكنيســـة القبطية تشـــكل 
أحـــد قـــوى مصـــر الناعمـــة مثلها مثل األزهر الشـــريف والمؤسســـات 

الثقافيـــة األخرى.
وقـــد احتفـــت الصحافـــة الفرنســـية بهـــذه الزيـــارة، حيـــث نشـــرت 
الصفحـــة الرســـمية للقصر الرئاســـي الفرنســـي تغريـــدة على صفحتها 
الرســـمية علـــى موقـــع التواصـــل االجتماعـــي »تويتـــر«، أثنـــاء زيـــارة 
الرئيـــس الفرنســـي مانويـــل ماكـــرون للكنيســـة البطرســـية قالـــت فيهـــا: 
»إحيـــاء لذكـــرى أقباط مصـــر الذين ضربتهم يد اإٌلرهاب البربرية«، 
حيـــث نشـــرت الصفحـــة صـــورة للرئيـــس الفرنســـي وهـــو يتلمس أحد 
أعمـــدة الكنيســـة التـــي تأثـــرت بفعـــل الحـــادث اإلرهابـــي، وقـــد وضـــح 

عليـــه التأثر الشـــديد.

الرئيس ماكرون مع الرئيس السييس 
يزوران اكتدرائية ميالد املسيح

كمـــا زار الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون كاتدرائية 
ميـــالد المســـيح بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة بصحبـــة الرئيس 
عبد الفتاح السيســـي، بعدما زارا مســـجد الفتاح العليم، واللذين 
افتتحهمـــا الرئيس السيســـي يـــوم األحد ٦ ينايـــر ٢0١9م، قبل 

قـــداس عيد الميـــالد المجيد.

الرئيس الفرنيس 
يزور 

قداسة ابلابا
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وصل إلى القاهرة يوم االثنين ٢٨ يناير ٢0١9م، قداسة البطريرك 
مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وســـائر المشـــرق للســـريان 
األرثوذكـــس، فـــي زيـــارة لمصـــر اســـتغرقت ثالثـــة أيـــام. وقـــد أوفـــد قداســـة 
البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي أصحـــاب النيافـــة: األنبا يوليوس األســـقف 
العام لكنائس مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، واألنبا اكليمندس األســـقف 
مدينـــة نصـــر، واألنبـــا  وألماظـــة وشـــرق  الهجانـــة  لكنائـــس عزبـــة  العـــام 
ســـاويرس األســـقف العام والمشـــرف على ديري األنبا توماس بالخطاطبة 
واألنبـــا موســـى بالعلميـــن، والقـــس آنجيلوس إســـحق ســـكرتير قداســـة البابا، 
واألســـتاذ جرجـــس صالـــح األميـــن العـــام الفخـــري لمجلـــس كنائـــس الشـــرق 

األوســـط؛ الســـتقبال قداسته.
وقـــد اســـتقبل قداســـة البابـــا صبـــاح يوم األربعـــاء ٣0 ينايـــر ٢0١9م، 
أخـــاه الروحـــي، قداســـة البطريـــرك مـــار أغناطيـــوس أفـــرام الثانـــي، بالمقر 
البابوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، حيث ُدقَّت أجراس الكاتدرائية، 
البطريـــرك  قداســـة  الســـتقبال  اإلكليريكيـــة  الكليـــة  خـــورس  واصطـــف 
باأللحـــان. شـــارك فـــي االســـتقبال أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف 
العـــام  المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف 
لكنائس مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، واألنبا إكليمندس األســـقف العام 
لكنائـــس عزبـــة الهجانـــة وألماظـــة وشـــرق مدينـــة نصـــر، واألنبا ســـاويرس 
األســـقف العـــام والمشـــرف علـــى ديـــري األنبـــا تومـــاس بالخطاطبـــة واألنبا 
موســـى بالعلميـــن، إضافـــة إلـــى القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عام 
البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق والقـــس أمونيـــوس عادل 
ســـكرتيري قداســـة البابـــا، والقـــس بولـــس حليـــم المتحـــدث الرســـمي باســـم 
الكنيســـة، واألســـتاذ جرجـــس صالـــح األمين العـــام الفخـــري لمجلس كنائس 
الشـــرق األوســـط، والدكتـــور هانـــي كميـــل مدير الديـــوان البابوي، والســـيدة 

بربـــارة ســـليمان مديـــر المكتـــب البابـــوي للعالقـــات والمشـــروعات.
وقد ألقى قداسة البابا كلمة ترحيب بالضيف الكريم، ومن جانبه شكر 
قداســـة البطريـــرك مـــار أغناطيـــوس أفرام الثاني قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي، وتحـــدث عـــن الجامعـــة الجديدة في مصر التي تحمل اســـم »جامعة 
أنطاكية الســـورية الخاصة«، وتحث عن ذكرياته مع المتنيح البابا شـــنوده 
الثالـــث فـــي محاضـــرات كل ثالثـــاء، واجتمـــاع األربعـــاء العـــام، وذكريـــات 
قداســـته فـــي الكليـــة اإلكليريكيـــة، وأضـــاف: »إننـــا مقصرون ألننـــا ال نرى 
بعـــض كثيـــًرا، لكنهـــا الظـــروف التـــي مررنـــا بهـــا فـــي المنطقـــة والتحديات 
الكبيـــرة التـــي نعانيهـــا وتواجهنا ككنيســـة في المشـــرق بـــكل فروعها، وهي 
تحديـــات قويـــة جـــًدا، ولـــوال مراحـــم هللا ما كنا بقينا ككنيســـة تشـــهد للمســـيح 
فـــي هـــذا العالـــم. فصراعـــات العالـــم كلـــه تحـــدث علـــى أرضنـــا، صراعات 
الدول الكبرى سواء في سوريا بشكل خاص أو في األردن أو العراق... 
رســـالتنا نحن المســـيحيين أن نعيش في هذه األرض، ونســـتمر حتى نكون 
شـــهوًدا للحقيقة وللرب يســـوع المســـيح، وسوف نتحمل ألن الكنيسة طوال 
الوقـــت لـــم تكـــن فـــي راحـــة ودائًمـــا مضطهـــدة ويجـــب علينـــا أن نتكيف مع 
األوضـــاع«. وعّلـــق قداســـته: »مـــا تواجهـــه الكنيســـة فـــي مصر ليـــس بقليل 
كالتفجيـــرات اإلرهابيـــة، ولـــوال مراحـــم هللا والجهات األمنية الســـاهرة كان 
الوضـــع ســـيكون أســـوأ مـــن هـــذا. ونحـــن نفـــرح ونعتـــز بالمواقـــف الوطنية 
التـــي لقداســـة البابـــا والمواقـــف الجيـــدة التـــي لســـيادة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح 
السيســـي، فالموقـــف الـــذي ظهـــر من قبل الســـلطات المدنية والعســـكرية هو 
موقـــف جيـــد جـــًدا وآخرهـــا بنـــاء كاتدرائية ميالد الســـيد المســـيح بالعاصمة 
اإلداريـــة الجديـــدة. وقـــد تابعت االحتفال كله ولحظة وجود قداســـتكم بجامع 
الفتـــاح العليـــم، وكلمـــة قداســـتكم، ونفـــرح بـــكل هـــذا، ومقارنـــة الوضـــع مـــع 

الثمانينـــات فنحـــن نشـــكر هللا علـــى هذه النعمـــة الكبيرة«.

وعـــن تواجـــد الكنيســـة الســـريانية فـــي مصـــر قـــال: »هنـــا فـــي مصـــر 
لدينـــا كنيســـة صغيـــرة بهـــا عـــدد قليـــل مـــن المؤمنيـــن لكـــن العـــدد زاد بعـــد 
الظـــروف التـــي مررنـــا بهـــا، وســـتظل هذه الكنيســـة رمًزا للشـــراكة الكاملة 
والقويـــة الموجـــودة بيـــن الكنيســـتين، وتم تعييـــن أبونا فيلبس بالكنيســـة وهو 
إنســـان محـــب وخـــدوم وأكيـــد عنـــده هنـــا مرجعيـــة وحيـــدة هـــي قداســـة البابا 
فهـــي كنيســـته وال يحتـــاج أن يرجـــع إلـــيَّ فـــي شـــيء«، وقـــال موجًها كالمه 
لراعـــي الكنيســـة الســـريانية بمصـــر: »والكنيســـة وســـيدنا ســـوف يســـاندوك 

فـــي خدمتك«.

قداسة بطريرك الكنيسة الرسيانية يزور 
الاكتدرائية املرقسية بالعباسية بعد تدشينها

وقد اصطحب قداســـة البابا، قداســـة البطريرك مار أغناطيوس أفرام 
الثاني، في جولة داخل الكنيســـة الكبرى بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، 

والتي دشـــنها قداســـة البابا بعد التجديد في ١٨ نوفمبر الســـابق.

صاحبا القداسة مع شباب جنوب القاهرة
وفـــي مســـاء اليـــوم ذاتـــه، التقـــى قداســـة البابـــا بحضـــور البطريـــرك 
األنطاكـــي بــــ١٢00 شـــاب وفتـــاة مـــن قطـــاع جنـــوب القاهـــرة والـــذى يضـــم 
إيبارشـــيتي حلـــوان والمعـــادي، وكنائـــس حـــي مصـــر القديمـــة، وذلـــك فـــي 
كنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس بزهـــراء المعـــادي. وشـــارك فـــي اللقـــاء أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا بســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، واألنبـــا دانيـــال أســـقف 
العـــام  المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف 
لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمســـئول عـــن أســـقفية الخدمـــات، باإلضافـــة إلـــى 
مـــا يقـــرب مـــن 90 كاهًنـــا. ودخل قداســـة البابا والبطريرك الســـرياني على 
دقـــات أجـــراس الكنيســـة، والمـــارش الكنســـي الذى قدمته فرقة الكشـــافة، ثم 

األلحـــان المناســـبة مـــن الشمامســـة، وســـط تهليـــل الحضـــور.
وألقـــى قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي كلمته في لقاء الشـــباب، 
وجـــاء مضمـــون كلمتـــه حـــول خمســـة مبـــادئ للشـــاب الناجـــح )تجدها 

منشـــورة فـــي هذا العـــدد ص٣(.
اليـــوم  قائـــاًل: »إن  القداســـة  نيافـــة األنبـــا دانيـــال بصاحبـــي  ورحـــب 
تاريخـــي فـــي الكنيســـة واإليبارشـــية وجنـــوب القاهـــرة، وهـــذه المناســـبات 
تكتـــب تاريًخـــا جديـــًدا لهـــذه الكنيســـة«. ولفـــت نيافتـــه إلـــى حضور الشـــباب 
المشـــارك فـــي اللقـــاء، وقال: »ونحن نعلم أن قداســـة البابـــا يهتم بهم، وعقد 
عـــدة مؤتمـــرات لهـــم فـــي أســـتراليا وأمريكا وبمركـــز لوجـــوس للمؤتمرات 
وأيًضـــا الفجالـــة، واليوم معنا شـــباب جنوب القاهرة بحضور قداســـة البابا. 
والموجـــودون معنـــا من ســـن ١٨ إلى ٣٥ ســـنة مـــن مناطق حلوان ومصر 
القديمـــة والمعـــادي وأعتقـــد أنـــه يوجـــد خطـــة لقداســـة البابـــا لعمـــل لقـــاءات 
للشـــباب في أماكن عديدة«. وبعد ذلك ألقى قداســـة البطريرك كلمة شـــكر 
فيهـــا قداســـة البابـــا ونيافـــة األنبا دانيـــال على ضيافتهم، وتحـــدث عن أهمية 
دور الشـــباب فـــي الكنيســـة )تجدهـــا منشـــورة في هذا العـــدد ص٣(. وبعد 
ذلـــك أجـــاب قداســـة البابـــا تواضروس الثاني وقداســـة البطريـــرك األنطاكي 

علـــى األســـئلة التـــي وجههـــا الشـــباب، فـــي حوار أبـــوي مثمر.

قداسة ابلطريرك مار إغناطيوس أفرام  يغادر مرص
وقـــد أنـــاب قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صاحبـــي النيافـــة: األنبا 
إكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة والهجانـــة وشـــرق مدينة نصر، 
واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائس حدائـــق القبة والوايلي والعباســـية، 
والدكتـــور جرجـــس صالـــح األميـــن العـــام الفخـــري لمجلـــس كنائس الشـــرق 
األوسط، لتوديع قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك 
الكنيســـة الســـريانية، والوفـــد المرافـــق له بمطـــار القاهرة قبل عودة قداســـته 

إلـــى لبنـــان يـــوم الخميـــس ٣١ يناير ٢0١9م.

قداسة ابلطريرك مار إغناطيوس أفرام اثلاين
يف زيارة كنيستنا القبطية األرثوذكسية
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المرحلة األولى )١9٦9-١999(:
+ بـــدأت الخدمـــة فـــي اســـتراليا فـــي عـــام ١969 فـــي حبريـــة القديـــس البابـــا 
كيرلـــس الســـادس وخـــالل الثالثين ســـنة التالية صار لنا ســـت كنائـــس في ملبورن 
ومدرســـتان وبيـــت لكبـــار الســـن وديـــر للرهبـــان وكليـــة إكليريكيـــة مشـــتركة مـــع 
إكليريكيـــة ســـيدني وجمعيـــة لخدمـــة المحتاجيـــن وجمعيـــة أخرى تتولـــى إجراءات 
ومصاريـــف ودفـــن الموتـــى. مـــع خدمات وأنشـــطة للشـــباب ومـــدارس األحد وقام 
البابـــا شـــنوده الثالـــث بزيـــارة اســـتراليا خمـــس مـــرات خـــالل هـــذه الثالثيـــن عاًمـــا 

وكذلـــك الكثيـــر مـــن األحبـــار المطارنـــة واألســـاقفة واآلبـــاء الكهنـــة والرهبان.

المرحلة الثانية )١999-٢0١8(:
فـــي ١999/١١/١٣ تـــم دعـــوة نيافـــة األنبـــا ســـوريال أســـقًفا علـــى ملبـــورن 
وتوابعهـــا وتـــم تجليســـه كأول أســـقف فـــي اســـتراليا يـــوم ٤ ديســـمبر ١999م. فـــي 

حضـــور ســـتة مـــن اآلباء األســـاقفة.

ونمـــت الخدمـــة فـــي عـــدد الكنائـــس وعـــدد اآلبـــاء الكهنـــة وبعـــض األنشـــطة 
كمقـــر جديـــد للمطرانيـــة فـــي منطقـــة دونغـــال وفـــي تأســـيس إكليريكيـــة القديـــس 

أثناســـيوس وهـــي فـــي شـــراكة مـــع جامعـــة الهوتيـــة هنـــاك.

كمـــا ُأســـس مشـــروًعا كبيــــــًرا اســـمه )ابـــــــؤورو( فـــي قلـــب مدينـــة ملبـــورن 
يرتفـــع إلـــى ٤٣ طابـــق منها األربعة طوابق األولى مقـــًرا للمطرانية واإلكليريكية 
وقـــد افتتـــح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي هـــذا البناء الشـــامخ إبـــان زيارته إلى 
اســـتراليا في ســـبتمبر ٢0١7م. بحضور عدد من اآلباء األســـاقفة واآلباء الكهنة، 

وكانـــت زيـــارة مفرحة.

ولكـــن خـــالل هـــذه الفتـــرة التـــي امتـــدت إلـــى حوالـــي تســـعة عشـــر عاًمـــا 
كانـــت هنـــاك صعوبـــات متعـــددة وبعـــض المشـــكالت واجهـــت اإليبارشـــية ســـواء 
مـــن النواحـــي اإلداريـــة أو الماليـــة أو الرعويـــة حيـــث غـــاب األســـقف أكثـــر مـــن 
خمســـمائة يـــوم مـــن اإليبارشـــية فـــي عـــام ٢00٥م. بســـبب مشـــكلة تخـــص أحـــد 
اآلبـــاء الكهنـــة عـــام ٢00٤م. كمـــا أنـــه تغيـــب مـــرة أخرى حوالي ســـتة أشـــهر في 
عـــام ٢0١0م. بســـبب مشـــكلة أخـــرى مماثلـــة.. حيـــث توترت العالقـــات الرعوية 
باإلضافـــة إلـــى اإلرهـــاق المالـــي والديـــون التـــي تراكمت على اإليبارشـــية بســـبب 

بعـــض المشـــروعات.

المرحلة الثالثة )5 نوفمبر ٢0١8م. – ١ فبراير ٢0١9م.(:
صبـــاح يـــوم ٥ نوفمبـــر ٢0١٨ وضـــع األســـقف اســـتقالته بشـــكل غيـــر الئق 
علـــى الفيســـبوك وتحـــدث عـــن تعرضـــه إلســـاءات مســـتمرة وتهديـــدات مما وضع 
الكنيســـة القبطية في موقف محرج أمام الهيئات والمؤسســـات الرســـمية والكنائس 

األخرى في اســـتراليا.

وفي يوم ٢0 نوفمبر ٢0١٨ عقد قداســـة البابا اجتماًعا ضم تســـعة أســـاقفة 
ممـــن زاروا ملبـــورن مـــرات عديـــدة ويعرفـــون األنبـــا ســـوريال وتعاملـــوا معـــه 

لمناقشـــة أمـــور االســـتقالة المفاجئـــة والغيـــر معتـــادة فـــي تاريخ كنيســـتنا.

وانتهـــى االجتمـــاع بضـــرورة توجيـــه رســـالة رعويـــة مـــن قداســـة البابـــا إلى 
شـــعب إيبارشـــية ملبورن مع إعطاء األســـقف مهلة عدة شـــهور للتفكير والصالة 

قبـــل اتخـــاذ أي إجراءات كنســـية.

وفـــي ٨ ديســـمبر ٢0١٨ أوفـــد قداســـة البابـــا نيافـــة األنبـــا رافائيـــل األســـقف 
العـــام لزيـــارة ملبـــورن وااللتقـــاء باآلبـــاء الكهنـــة واألراخنـــة والشـــعب لالطمئنـــان 
عليهـــم ودراســـة الموضـــوع عـــن قـــرب مـــع مقابلـــة األســـقف المســـتقيل شـــخصًيا. 
وعـــاد األنبـــا رافائيـــل بعـــد أن صلـــى صباًحـــا ومســـاًء فـــي كنائس ملبـــورن وتقابل 
مـــع العديـــد مـــن الشـــعب وعاد يوم ١7 ديســـمبر ٢0١٨م. وتقابل مع قداســـة البابا 
وقـــّدم تقريـــًرا وافًيـــا عـــن الزيـــارة وحمـــل معـــه العديـــد مـــن الرســـائل الموجهة إلى 

ـــاء الكهنـــة أو مـــن أفراد من الشـــعب. ـ ـ قداســـة البابـــا ســـواء مـــن اآلبـ

وفي يوم ١٤ يناير ٢0١9م. دعا قداسة البابا اللجنة المجمعية لإليبارشيات 
مـــع لجنـــة الســـكرتارية العامـــة الجتماع لمناقشـــة األحداث والتطـــورات في ضوء 
كل مـــا ســـبق مـــن إجراءات واســـتمر االجتمـــاع الذي حضره ١7 مطراًنا وأســـقًفا 
لمدة أربعة ســـاعات في مناقشـــات جماعية لدراســـة الوضع القائم ومحاولة وضع 
النقـــاط علـــى الحـــروف فـــي هـــذا الموضـــوع الشـــائك وانتهـــى االجتمـــاع بإصـــدار 

توصيـــة – وليـــس قـــراًرا – بالنص التالي:

بعـــد اإلطـــالع الكامـــل على التقارير العديدة الُمرســـلة من إيبارشـــية ملبورن 
االتصـــاالت  الكهنـــة وعلـــى كل  اآلبـــاء  وبعـــض  رافائيـــل  األنبـــا  نيافـــة  وزيـــارة 
المســـتمرة منـــذ بدايـــة األزمـــة مع قداســـة البابا ولجنـــة إدارة اإليبارشـــية وجدنا أنه 
احتراًمـــا للقوانيـــن اإلســـترالية يتـــم تجميـــد عالقـــة نيافـــة األنبا ســـوريال بإيبارشـــية 
ـــه مـــن الخدمـــة فـــي ملبورن  ملبـــورن وكل توابعهـــا والقبـــول المبدئـــي لطلـــب اعفائ
بنـــاًء علـــى رغبتـــه الشـــخصية والتي أعلنها يوم ٥ نوفمبـــر ٢0١٨م. ودعوته إلى 
أحـــد أديرتنـــا القبطيـــة ســـواء في مصر أو خارجها للبقاء فيها دون أدنى مســـئولية 
رعويـــة وطلًبـــا لخـــالص نفســـه. وقـــد وقع جميـــع الحاضرين على هـــذه التوصية.

وفـــي يـــوم ٣١ ينايـــر ٢0١9م. حضـــر وفد من من ســـبعة كهنة من ملبورن 
ومعهـــم تفويـــض مـــن معظـــم كهنة ملبـــورن بالتحدث باســـمهم في المشـــكلة القائمة 
واجتمعـــوا مـــع قداســـة البابـــا بحضـــور أنبـــا دانيـــال، وأنبـــا يوليـــوس، )كمـــا فـــي 
الصـــورة( وقدمـــوا عرًضـــا وتحليـــاًل شـــاماًل األحـــداث مـــع عرض بعـــض األفكار 

عن مســـتقبل اإليبارشـــية.

وفي اليوم التالي أول فبراير ٢0١9م. عقد قداســـة البابا اجتماًعا مع نيافة 
األنبـــا ســـيرابيون مطـــران لـــوس آنجيلـــوس وتوابعها بحضـــور نيافة األنبـــا دانيال 
أســـقف المعـــادي والســـكرتير العـــام للمجمـــع المقـــدس وتناقشـــوا فـــي ضـــوء كل ما 

سبق من اجتماعات واتصاالت ورسائل خاصة بالموضوع.

ـــّدم نيافـــة المطـــران األنبـــا ســـيرابيون خطاًبـــا موقًعـــا مـــن األنبـــا ســـوريال  وق
يطلـــب اإلعفـــاء النهائـــي مـــن إيبارشـــية ملبـــورن وبعـــدم عودتـــه راعًيـــا لهـــا بـــأي 

صـــورة. وقـــد قبـــل قداســـة البابـــا هـــذا الطلـــب ووافـــق عليـــه.

كمـــا قـــّدم نيافة المطـــران طلًبا بأن ينتقل األنبا ســـوريال إلـــى الخدمة في 
إيبارشـــية لـــوس آنجيلـــوس بأمريـــكا وقـــد وافق قداســـة البابا على هـــذا النقل 

وكتـــب على هـــذا الطلب.

»موافـــق علـــى هذا النتقـــال للخدمة باإليبارشـــية )لـــوس آنجيلوس( مع 
تمنياتـــي بالتوفيـــق« وذلـــك بتاريخ ٢0١9/٢/١م. وبذلك تنتهي هذه المشـــكلة 
بســـالم ويصيـــر قداســـة البابـــا هو المســـئول عن إيبارشـــية ملبـــورن مع لجنة 

إدارة خاصـــة وذلـــك لحيـــن تدبير رعايتها في الوقت المناســـب. ونشـــكر هللا.

اخلدمة يف أسرتايلا
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قداسة ابلابا يشارك يف احتفايلة 
عيد الرشطة السابع والستني

شـــارك قداســـة البابـــا األنبـــا تواضروس الثاني فـــي احتفالية مصر 
بعيـــد الشـــرطة الســـابع والســـتين، والـــذي ُأقيـــم فـــي أكاديميـــة الشـــرطة 
بالقاهـــرة الجديـــدة صبـــاح يـــوم األربعـــاء ٢٣ ينايـــر ٢0١9م، بحضور 
الســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي، وكبار رجال الدولة، وقادة جهاز 

الشـــرطة المصريـــة، مـــع تكريم أســـر شـــهداء الواجب.

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى بالعباســـية، عـــدًدا الزائريـــن كالتالـــي:

يـــوم الخميـــس ٢٤ يناير ٢0١9م + الســـفير أليخاندرو ِمندوســـا 
جانتيس، ســـفير بنما بالقاهرة. + األســـتاذ الدكتور مجدي ســـبع، رئيس 
جامعـــة طنطـــا. حضـــر اللقاء نيافة األنبا بـــوال مطران طنطا وتوابعها.

قداسة ابلابا يلتيق وفد رؤساء وممثيل 
كنائس وهيئات مسيحية من اململكة املتحدة

المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  البابـــا  قداســـة  التقـــى 
بالعباســـية، يوم الســـبت ٢ فبراير ٢0١9م، وفًدا يضم عدًدا من أســـاقفة 
وممثلـــي كنائـــس إنجلتـــرا. حضـــر اللقـــاء الســـير چيفـــري آدامـــز ســـفير 
بريطانيا في مصر، ونيافة األنبا آنجيلوس أســـقف لندن، حيـــــــــــث زار 
الوفــــــــــــــد الكاتدرائيــــــــــــــة المرقسيــــــــــــــــــة بالعباسيـــــــــــة والكنيسة البطرسية.
ُيذَكـــر أن الوفـــد قـــد زار عـــدًدا مـــن المعالـــم األثريـــة المصريـــة 
القديمـــة،  القاهـــرة  ومنطقـــة  واألهـــرام،  المصـــري،  المتحـــف  ضمـــت 
والكنيســـة المعلقـــة، وديـــر مـــار جرجـــس للراهبـــات، وكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء مريـــم بالمعـــادي، ومكتبـــة اإلســـكندرية، والكنيســـة المرقســـية 
باإلســـكندرية. كمـــا زار الوفـــد ديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، 
وبيـــت األنافـــورا القبطـــي.. وخـــالل اللقـــاء أشـــاد قداســـة البابـــا بـــدور 
المصرييـــن فـــي الخـــارج فـــي دعـــم وطنهـــم، مشـــيًرا إلـــى المشـــروعات 
الوطنيـــة التـــي تعكـــف الحكومـــة علـــي إتمامهـــا مـــن صعيـــدي التعليـــم 
والتنميـــة وعلـــى رأســـها العاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة، في ســـبيل تحقيق 
التنميـــة المســـتدامة ٢0٣0م. مـــن جانبهـــم، أعـــرب أعضـــاء الوفـــد عـــن 
ســـعادتهم بزيـــارة مصـــر ومعالمهـــا، مشـــيدين بوحدة الشـــعب المصري 
وقوتـــه فـــي مواجهـــة كل األحـــداث التـــي تســـتهدف تفريـــق الصفـــوف.

تدشني كنيسة مار جرجس باملنيل
فـــي صبـــاح يـــوم الســـبت ٢6 ينايـــر ٢0١9م، وبمناســـبة االحتفال 
باليوبيـــل الذهبـــي إلنشـــاء كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالمنيـــل، قـــام 
وأيقونـــات  مذابـــح  بتدشـــين  الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة 
ومعموديـــة الكنيســـة. ويرجـــع تاريخ تشـــييد الكنيســـة إلي عـــام ١969م، 
في حبرية القديس البابا كيرلس الســـادس، الذي كّلف ســـكرتيره الخاص 
المتنيح القمص بنيامين كامل كاهن كنيسة مار جرجس بمصر القديمة 
باإلشـــراف علـــى بنائهـــا. وقـــد قـــام مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابا شـــنوده 
الثالـــث بوضـــع حجـــر األســـاس لهـــا عـــام ١97٥، ودشـــنها قداســـة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي فـــي يوبيلهـــا الذهبـــي. وُتعـــد تلك الزيارة هـــي الثانية 
لقداسة البابا إذ زارها للمرة األولى يوم األربعاء ١١ نوفمبر ٢0١٥م. 

وكان فـــي اســـتقباله نيافـــة األنبـــا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس مصر 
القديمـــة والمنيـــل وفـــم الخليـــج وأســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة 
والمســـكونية، وأزاح قداســـته الســـتار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ 
لتدشـــين الكنيســـة، ثـــم ُالُتِقطـــت الصـــور التذكاريـــة مـــع كهنـــة وأعضـــاء 
مجلـــس الكنيســـة. ثـــم بـــدأت صلـــوات التدشـــين وأعقبها القـــداس اإللهي 
بمشـــاركة أصحاب النيافة: األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير السريان، 
األنبـــا بســـيني أســـقف حلوان والمعصـــرة، األنبا دانيال أســـقف المعادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس 
وســـط القاهرة، األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة 
الحديـــد، األنبـــا إرميا األســـقف العام، األنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط 
الجيـــزة، األنبـــا يوحنـــا أســـقف شـــمال الجيـــزة، األنبـــا يوليوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيـــل وفـــم الخليج وأســـقفية الخدمات، 
األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائس شـــبرا الجنوبية، األنبـــا انجيلوس 
األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشـــمالية، األنبا اكليمندس األســـقف العام 
لكنائـــس ألماظـــة وعزبـــة الهجانة وشـــرق مدينة نصـــر، األنبا ماركوس 
أســـقف دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، األنبـــا ميخائيل األســـقف العام 
لكنائس حدائق القبة والوايلي، األنبا ســـاويرس األســـقف العام المشرف 
علـــى ديـــري األنبا موســـى بالعلميـــن واألنبا تومـــاس بالخطاطبة، ومعه 
القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، القس 

آنجيلـــوس إســـحق والقـــس أمونيـــوس عادل ســـكرتيرا قداســـة البابا.
كمـــا دّشـــن قداســـة البابـــا معموديـــة الكنيســـة أيًضـــا، وقـــام بتعميـــد 
ثالثـــة أطفـــال مـــن المولودين الجدد في المنطقـــة. وعقب إتمام صلوات 
التدشـــين، ألقـــى نيافـــة األنبـــا يوليـــوس كلمـــة وجيـــزة عن فكـــرة وتاريخ 
إنشـــاء الكنيســـة، وقدم الشـــكر لقداســـة البابا واآلباء المطارنة واألساقفة 
وكل الحضور. ثم أهدى قداســـة البابا صدرة إلى القمص إيليا رؤوف 
كاهـــن الكنيســـة، والـــذي ســـوف يتـــم االحتفـــال باليوبيل الذهبي لســـيامته 
العـــام القـــادم، فهـــو أول كاهـــن تتم ســـيامته علـــى الكنيســـة ١970م، بيد 

مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبا مكســـيموس مطران القليوبية وقويســـنا.
ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة ختامية بمناســـبة االحتفـــال عن رحلة 
الكنيســـة حتـــى وصلـــت لليوبيـــل الذهبي، وشـــكر الحضور. وقـــّدم نيافة 
األنبـــا يوليـــوس هديـــة تذكاريـــة لقداســـة البابـــا بمناســـبة تدشـــين الكنيســـة 
واالحتفـــال، ومـــن جانبـــه قام قداســـته بإعطاء هدايـــا تذكارية لكل اآلباء 
المطارنـــة واألســـاقفة المشـــاركين فـــي الصالة بتلك المناســـبة المباركة. 
وعقـــب انتهـــاء القـــداس كـــرم قداســـة البابـــا مـــا يقرب من 60 شـــخصية 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة الذيـــن خرجـــوا مـــن الكنيســـة واألراخنـــة والرعيـــل 

األول مـــن الخـــدام وأعضـــاء المجالـــس المتعاقبـــة عليها.
حضـــر االحتفـــال الســـيد اللـــواء عـــالء خليـــل رئيـــس حـــي مصـــر 
القديمـــة، والســـادة أعضـــاء مجلس النـــواب عن المنطقـــة: دكتور محمد 

العقـــاد، والمهنـــدس عصـــام فـــاروق، وجمـــع غفيـــر من الشـــعب.

رسامة قمصني من جممع كهنة 
مرص القديمة

خالل صلوات القداس، قام قداســـة البابا برســـامة اثنين من مجمع 
كهنـــة مصـــر القديمـــة فـــي رتبـــة القمصيـــة، وهمـــا: القمـــص آنجيلـــوس 
تقـــوى كاهـــن كنيســـة المـــالك القبلـــي، والقمـــص بيشـــوي صابـــر كاهـــن 
كنيســـة مـــار جرجـــس المنيـــل. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا يوليـــوس 

واألبويـــن القمصيـــن الجديديـــن، ومجمـــع كهنـــة المنطقـــة وشـــعبها.
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اجتمااعت اللجنة اتلنفيذية ملجلس
كنائس الرشق األوسط بلبنان

عقـــدت اللجنـــة التنفيذية لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط اجتماعها 
الـــدوري يومـــي ٢٢ و٢٣ مـــن ينايـــر ٢0١9م، ببطريركيـــة الســـريان 
األرثوذكـــس فـــي بلديـــة العطشـــانة بلبنان. شـــارك في االجتمـــاع وفد عن 
الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية ضـــم صاحبـــي النيافـــة: األنبـــا بنياميـــن 
مطـــران المنوفيـــة، واألنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر، واألســـتاذ 
جرجـــس صالـــح األمين العام الفخري لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط. 
ُعرض خالل االجتماع فيلم تسجيلي عن مثلث الرحمات األنبا بيشوي 
مطران دمياط وكفر الشـــيخ، والذي ظل عضًوا بمجلس كنائس الشـــرق 

األوســـط منـــذ ١9٨٥م، حتـــى نياحتـــه في أكتوبـــر ٢0١٨م.

ابليان اخلتايم الجتماع اللجنة اتلنفيذية
ملجلس كنائس الرشق األوسط

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط اجتماعها 
للســـريان  المشـــرق  وســـائر  أنطاكيـــة  بطريركيـــة  مقـــّر  فـــي  الـــدوري 
األرثوذكـــس، العطشـــانة - بكفّيـــا، لبنـــان، فـــي ٢٢–٢٣ كانـــون الثاني / 
ينايـــر ٢0١9، برئاســـة صاحب القداســـة مار إغناطيـــوس أفرام الثاني، 
بطريرك أنطاكية وســـائر المشـــرق والرئيس األعلى للكنيســـة السريانية 
األرثوذكســـية فـــي العالـــم أجمـــع، ورئيـــس المجلـــس عن عائلـــة الكنائس 
لويـــس  مـــار  الكردينـــال  الغبطـــة  وصاحـــب  الشـــرقية،  األرثوذكســـية 
روفائيـــل ســـاكو، بطريـــرك بابـــل للكلـــدان، ورئيس المجلس عـــن العائلة 
الكاثوليكية، وصاحب السيادة القس الدكتور حبيب بدر، رئيس االّتحاد 
اإلنجيلـــي الوطنـــي فـــي لبنـــان، ورئيـــس المجلـــس عـــن عائلـــة الكنائـــس 
اإلنجيليـــة، واعتـــذر عـــن الحضـــور ألســـباب صّحيـــة صاحـــب الغبطـــة 
يوحّنا العاشـــر، بطريرك أنطاكية وســـائر المشـــرق للروم األرثوذكس، 

ورئيـــس المجلـــس عـــن عائلـــة الكنائس األرثوذكســـية.
فـــي اليـــوم األّول، وقبـــل انطـــالق أعمـــال اللجنـــة التنفيذيـــة، وبعـــد 
صـــالة افتتاحيـــة، وتحّيـــة لـــروح المثّلث الرحمات األنبا بيشـــوي، عضو 
اللجنة التنفيذية، والمتنّيح في مصر، ُعِقدت ندوة الهوتية - مســـكونية 
تحت عنوان »أطلب العدل فحســـب« )تثنية االشـــتراع ١6: ١٨-٢0(، 
أدارهـــا الخـــوري إدغـــار الهيبي، مدير المعهد العالـــي للعلوم الدينية في 
جامعـــة القديـــس يوســـف في بيروت، وتكّلم فيهـــا كلٌّ من الدكتور دانيال 
عّيـــوش، أســـتاذ فـــي معهـــد القديس يوحّنا الدمشـــقي الالهوتي في جامعة 
البلمنـــد، والقسيســـة نجـــالء قّصـــاب، رئيســـة اإلّتحـــاد العالمـــي للكنائـــس 
المصلحـــة ومديـــرة دائـــرة التربيـــة المســـيحية فـــي الســـينودس اإلنجيلـــي 
الوطنـــي فـــي لبنـــان وســـوريا، والدكتـــور المحامـــي ملحـــم خلـــف، رئيس 

جمعية فـــرح العطاء.
وعرضـــت  المغلقـــة،  اللجنـــة  اجتماعـــات  انطلقـــت  النـــدوة  بعـــد 
الشـــرق  كنائـــس  لمجلـــس  العاّمـــة  األمينـــة  بشـــعالني،  ثريـــا  الدكتـــورة 
األوســـط، تقريرها وأولويات برنامجها لتأوين رؤية المجلس ورســـالته 
وأهدافـــه وتحديـــد السياســـات التـــي توّجـــه أعمالـــه وبرامجـــه، ثـــم تليـــت 
رســـالة وّجههـــا ســـعادة النائـــب فـــي البرلمـــان اللبنانـــي نعمـــت افـــرام إلى 
اللجنـــة التنفيذيـــة، داعيـــًا المجلـــس إلى الصالة من أجـــل تفعيل مبادرات 

الســـالم واإلســـتقرار فـــي بلـــدان الشـــرق األوســـط. 

واخُتِتـــم اليـــوم األّول بخدمـــة الصـــالة المســـكونية بمناســـبة أســـبوع 
الصـــالة ألجـــل وحـــدة الكنائـــس، بمشـــاركة أصحـــاب القداســـة والغبطـــة 
والســـيادة رؤســـاء المجلـــس، وصاحـــب الغبطة مار اغناطيوس يوســـف 
وصاحـــب  األنطاكـــي،  الكاثوليـــك  الســـريان  بطريـــرك  يونـــان  الثالـــث 
الغبطـــة الكردينـــال مـــار بشـــارة بطـــرس الراعـــي بطريـــرك أنطاكيـــة 
وســـائر المشـــرق للموارنة، وســـيادة المطران جوزف ســـبيتيري السفير 
البابـــوي فـــي لبنـــان، وعـــدد من المطارنة والقســـس والكهنـــة والراهبات 
والمؤمنيـــن مـــن مختلـــف الكنائـــس، وذلـــك فـــي كنيســـة مـــار ســـويريوس 

الكبيـــر بالمقـــّر البطريركـــي للســـريان األرثوذكـــس.

فـــي اليـــوم الثانـــي، اســـتعرضت اللجنـــة التنفيذيـــة تقاريـــر دوائـــر 
أّكـــد مـــن خاللهـــا  المجلـــس واختتمـــت اجتماعاتهـــا بسلســـلة توصيـــات 

المجتمعـــون علـــى مـــا يلـــي:

أّوًل: رْفـــع الصـــالة مـــن أجل عودة اإلنتظام إلى عمل المؤّسســـات 
الدســـتورية في لبنان، وال ســـّيما اإلســـراع في تشكيل الحكومة، وإحالل 
إلـــى وطنهـــم،  للنازحيـــن  فـــي ســـوريا وعـــودة كريمـــة وآمنـــة  الســـالم 
واســـتعادة العـــراق عافيتـــه وعـــودة المقتَلعيـــن مـــن أبنائـــه إلـــى أرضهـــم، 
وتحقيـــق قيـــام دولـــة فلســـطين بمـــا تنـــصُّ عليـــه القـــرارات الدوليـــة ذات 
الصلـــة وعـــودة الالجئيـــن بمـــا يصـــون هوّيتهـــم الوطنية ويحمـــي منطق 
العدالـــة، ورفـــض قـــرار إعالن القـــدس عاصمة لدولـــة اإلحتالل، ودعم 
اســـتقرار األردن، واإلشـــادة بافتتـــاح كاتدرائيـــة ميـــالد الســـّيد المســـيح 
ومســـجد الفتّـــاح العليـــم فـــي مصـــر فـــي آٍن معـــًا، لمـــا لذلـــك مـــن داللـــة 
علـــى الوحـــدة الوطنيـــة، وتثميـــر الجهود الحوارية الدافعـــة باّتجاه توحيد 

جزيـــرة قبرص.

ثانًيـــا: دعـــوة المجتمـــع الدولـــي والعالـــم العربـــي إلـــى العمـــل على 
اإلفـــراج عـــن المطرانيـــن المخطوَفين يوحّنا ابراهيـــم وبولس اليازجي، 
التطـــّرف  أشـــكال  كّل  وإدانـــة  المخطوفيـــن،  والعلمانييـــن  والكهنـــة 
والمرجعّيـــات  الكنائـــس  بيـــن  التعـــاون  يتـــّم  أن  والتمّنـــي  واإلرهـــاب، 
اإلســـالمية لبنـــاء خطـــاٍب دينـــي قائـــم علـــى اإليمـــان النقـــّي بِقَيـــم المحّبـــة 
والســـالم والعدالة اإلجتماعية والحوار، والســـعي لبلورة خارطة طريق 
مـــن أجـــل صياغـــة هوّيـــة المواطنة ضمـــن دول مدنّية تحتـــرم التعّددية.

ثالثًا: اســـتنكار الهجمة التي شـــّنتها إحدى المؤّسســـات الصهيونية 
علـــى برنامـــج المرافقـــة المســـكونية في فلســـطين المحتّلـــة، وكان مجلس 
الكنائـــس العالمـــي قـــد أنشـــأ هـــذا البرنامج، بنـــاًء على طلب من رؤســـاء 

الكنائـــس في القـــدس، عام ٢00٢.

وفـــي نهايـــة االجتمـــاع، شـــكر أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة لمجلـــس 
كنائـــس الشـــرق األوســـط، صاحَب القداســـة البطريرك مـــار إغناطيوس 

أفـــرام الثانـــي، علـــى اســـتضافته الكريمـــة لهـــذا اإلجتمـــاع.

ختاًمـــا، رفـــع الجميـــع الصـــالة إلـــى الـــرب يســـوع، الـــذي يجمعهم 
بالوحـــدة فـــي المحّبـــة، مجّدديـــن رجاءهـــم بالـــرب »ينبـــوع كّل رجـــاء 
وتعزيـــة«، واثقيـــن مـــن مؤازرته عمَلهم كي يتابعوا الشـــهادة المشـــتركة 
إللـــه المحّبـــة والرحمـــة والســـالم، ومتضامنين مع أبناء وبنات كنائســـهم 
في الشـــرق، والذين يؤّدون الشـــهادة للرب يســـوع وسط التحّديات، ألّن 

»مـــن يتّـــكل علـــى هللا ال يخـــزى« )مزمـــور 70: ١(.
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رسامة قمص بإيبارشية بين سويف

قـــام نيافـــة األنبـــا غبريـــال أســـقف بني ســـويف، يـــوم األربعاء ٣0 
ينايـــر ٢0١9م، بكنيســـة القديســـين األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا بوال ببني 
عطية التابعة لإليبارشـــية، برســـامة القس هارون عبده كاهن الكنيســـة 
ذاتهـــا قمًصـــا. شـــارك فـــي الصـــالة عـــدد من اآلبـــاء كهنة باإليبارشـــية. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا غبريال، والقمـــص هارون، ومجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر الخدام وأفراد الشـــعب.

سيامة اكهنني بإيبارشية طموه

بســـيامة  أســـقف طمـــوه وتوابعهـــا،  األنبـــا صموئيـــل،  نيافـــة  قـــام 
التابعيـــن  والعيـــاط  البدرشـــين  مركـــزي  قـــرى  فـــي  للخدمـــة  كاهنيـــن 
لإليبارشـــية، بمشـــاركة نيافة األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة 
العـــذراء الســـريان بـــوادي النطرون، يوم الخميـــس ٣١ يناير ٢0١9م، 
بديـــر أبـــي ســـيفين )مقـــر مطرانيـــة طمـــوه(. والكاهنـــان الجديـــدان هما: 
)١( الشـــماس رضـــا ريـــاض كاهًنـــا عاًمـــا لخدمة قرى البدرشـــين باســـم 
القـــس متيـــاس، )٢( والشـــماس اإلكليريكـــي مينـــا مـــالك كاهًنـــا عاًمـــا 
لخدمـــة قـــرى العامريـــة والعيـــاط باســـم القـــس متـــاؤس. خالـــص تهانينـــا 
لنيافـــة األنبـــا صموئيـــل، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر الخـــدام وأفـــراد الشـــعب.

سيامة دياكونيني بسمالوط

فـــي يـــوم األحـــد ٢7 ينايـــر ٢0١9م، قـــام نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس 
مطران ســـمالوط بســـيامة شماســـين بدرجة دياكون من خريجي الكلية 
اإلكليريكيـــة، وذلـــك بعـــد اجتيـــاز االختبـــارات الطبيـــة والنفســـية للخدمة 
فـــي اإليبارشـــية، والشماســـان اللـــذان تمـــت ســـيامتهما همـــا: دياكـــون 
إبراهيـــم القـــس بـــوال، دياكون ميـــالد نظير. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 
بفنوتيـــوس، والدياكونيـــن الجديديـــن، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر الخـــدام وأفراد الشـــعب.

زيارة رئيس جملس انلواب ووفد برملاين
 لكنيستنا بالكويت

زار الدكتـــور علـــي عبـــد العـــال رئيـــس مجلـــس النـــواب، وبرفقتـــه 
كاتدرائيـــة  ينايـــر ٢0١9م،  الثالثـــاء ٢٢  يـــوم  برلمانـــي، ظهـــر  وفـــد 
كهنـــة  اآلبـــاء  اســـتقبالهم  فـــي  وكان  بالكويـــت،  مرقـــس  مـــار  القديـــس 
الكنيســـة، وســـفيرنا بالكويـــت الســـفير طـــارق القونـــي، والســـفيرة هويدا 
القنصـــل المصـــري هنـــاك، وبعـــض أعضـــاء الجاليـــة  عبـــد الرحمـــن 

المصريـــة وعـــدد مـــن األراخنـــة.

لقاء تثقييف للشباب 
بإيبارشية شربا اخليمة

نظمـــت اللجنـــة العامـــة للشـــباب بمطرانيـــة شـــبرا الخيمـــة، يـــوم 
االثنيـــن ٢٨ ينايـــر ٢0١9م، لقـــاًء تثقيفًيـــا لشـــباب اإليبارشـــية بعنـــوان 
»شـــباب يســـأل والدولة تجيب«. شـــهد اللقاء نيافة األنبا مرقس مطران 
اإليبارشـــية، والدكتـــور عـــالء عبـــد الحليم محافـــظ القليوبيـــة، والدكتور 
صـــالح حســـب هللا المتحـــدث الرســـمي باســـم البرلمان، ووكيـــال وزارة 
الشـــباب، وعـــدد كبيـــر مـــن الشـــباب. خـــالل اللقـــاء ألقـــى نيافـــة األنبـــا 
مرقـــس كلمـــة عـــن الشـــباب واإليجابيـــة، كمـــا تـــم تكريـــم الموهوبين من 
أبناء اإليبارشـــية الحاصلين على ميداليات عالمية وإفريقية ومصرية.

صدور كتب مهرجان 
الكرازة املرقسية ٢٠١٩م

أصـــدرت اللجنـــة المركزيـــة لمهرجان الكـــرازة، كتب مهرجـــــــــان 
الكـــرازة لعـــام ٢0١9م، والـــذي ُيقـــــــــام تحــــــــــت شـــعار »نقـــوم ونبنـــي«. 
وهـــي الكتـــب الخاصة بالطفولـــة والمراحل الدراســـية والفئات الخاصة 
بإجمالـــي ٣7 كتـــاب. كمـــا أصـــدرت اللجنـــة أيًضـــا تســـجيالت مســـابقة 
لأللحـــان  المجمعيـــة  اللجنـــة  مـــن  المقـــررة  لأللحـــان  وفًقـــا  األلحـــان 
والطقـــوس، وكذلـــك تســـجيالت مســـابقة اللغة القبطية لجميـــع المراحل، 
والرســـوم المتحركـــة لمناهـــج مراحـــل الطفولـــة وماســـكات وعرائـــس 

لشـــخصيات الدرامـــا فـــي كتـــب الطفولـــة.

9



جملة الكرازة - 8 فرباير 2019

أريد أن أكلمكم اليوم 
عن عمل هللا: لكي نتأمل 
مًعا قول ربنا يسوع المسيح »َأِبي َيْعَمُل َحتَّى اآلَن 
َوَأَنا َأْعَمُل«. هللا يعمل باستمرار، في كل وقت وكل 
إنما  السابع،  اليوم  في  استراح  عندما  حين. هللا 
انتقل من عمل الخلق إلى عمل الرعاية والتدبير، 

قيل عنه إنه »ل ينعس ول ينام«.
َيْعَمُل َمع الكل:

مع كل العناصر أيًّا كانت نوعيتها: مع توما 
الرعد، مع  ابن  المندفع، ويوحنا  الشّكاك، وبطرس 

شمشون الجبار، ومع يعقوب الخائف..
ل تظن أن هللا سيستغني عنك في يوم ما، 
أو يتجاهلك ويرفض العمل معك. فاهلل مستعد أن 

يعمل مع كل إنسان.
هللا يعمل في إندراوس الصياد الجاهل، ويعمل 

في بولس الفيلسوف.
هللا يستخدم الكل، حتى خطية اإلنسان، قد 
هللا  استخدمها  يهوذا  خيانة  خيًرا.  منها  هللا  ينتج 
وحسد  بيالطس،  ُجبن  وكذلك  الخالص،  لقضية 
رؤساء الكهنة. أي شيء يقع في يد هللا، يمكن أن 

يعمل به عماًل. فاطمئن، أن هللا سيعمل بك..
إن عمل هللا ل يتوقف على صالحيتك أنت، 
من  ُيخِرج  الذي  قدرة هللا.  على  يتوقف  ما  بقدر 
الجافي حالوة.. من قال إن بطرس الذي خاف من 
جارية، وسب ولعن وقال ال أعرف الرجل، يصلح 
أن يقف أمام والة ورؤساء؟!.. من قال إن يعقوب 
الذي خدع أباه، أو إرميا الذي ال يعرف أن يتكلم 
واللسان، يصلحون  الفم  ثقيل  أو موسى  ولد،  ألنه 

للقيادة وحمل رسالة هللا؟!
ُضَعَفاَء  هللُا  اْخَتاَر  هللا  إن  الكتاب:  صدق 
ِلُيْخِزَي  اْلَعاَلِم  اَل  وُجهَّ اأَلْقِوَياَء،  ِلُيْخِزَي  اْلَعاَلِم 
اْلَمْوُجوِد!  َوَغْيَر  اْلُمْزَدَرى  أيًضا  َواْخَتاَر  اْلُحَكَماَء، 
ضع إًذا نفسك في يد هللا. وقل له: أعمل بي يا رب 
أي شيء. شّغلني في أي عمل، أنت أدرى بعملك.. 
العناصر  عمله  في  يختار  كان هللا  لو  صدقوني، 
الصالحة فقط، ما كان أحٌد مّنا يصلح لشيء! فليس 
يستخدم  أن  يمكن  أحد صالح! هللا في عمله  فينا 
اليقطينة،  ويستخدم  اليقطينة،  أكلت  التي  الدودة 

لكي يعظ بها النبي العظيم يونان!!
الملكوت،  في  عماًل  تعمل  أن  تستطيع  الدودة  إن 
هللا  أن  عجيًبا  أليس  هللا.  ليد  نفسها  أسلمت  إن 
يستخدم حتى حمارة بلعام؟! هللا مستعد أن يعمل في 
الخمس  يستخدم  أن  القوي. مستعد  الضعيف وفي 
 ، خبزات ليشبع بها خمسة آالف. »َأنَّ اْلَحْرَب ِللرَّبِّ

وهللا قادر أن يغلب بالكثير وبالقليل«.
لذلك ليــــــــس من الالئــــــــــــق أن يعتذر أحد 
عن عمل هللا بقّلة المواهب، ألن المسألة ليست 
موضوع إمكانيات وقدرات وبشرية!! فلو كّنا الذين 
سيعمله  عمل  لكنه  هذا.  ُيقال  أن  لجاز  سنعمل، 
ثالثين  جدعون  أحضر  عندما  نحن.  وليس  هللا، 
ألًفا، يحارب بهم، رفض هللا هذا العدد الكبير لئال 
واختار  العدد.  كثرة  إلى  انتصاره  جدعون  ينسب 
هللا ٣00 من هؤالء، وانتصر بهم، وتمجد هللا في 
من  تهرب  وال  قلياًل،  بكونك  تعتذر  ال  إًذا  القليل. 

خدمة هللا.
التي  قدرتك  فليست  قدرتك،  بقّلة  تعتذر  ل 

ستعمل، بل هللا.

وإنما  بنفسه،  جليات  إلى  يذهب  لم  داود  إن 
قال هللا »َوَأَنا آِتي ِإَلْيَك ِباْسِم َربِّ اْلُجُنوِد«. وبطرس 
قال في شفاء األعرج »َوِلَماَذا َتْشَخُصوَن ِإَلْيَنا، َكَأنََّنا 
ِتَنا َأْو َتْقَواَنا َقْد َجَعْلَنا هَذا َيْمِشي؟«.. إن هللا هو  ِبُقوَّ

الذي يعمل.
وهللا يعمــــــــل كل شــــــــيء. هو الطبيب شافي 
نفوسنــــــــــــــا وأجسادنــــــــــا وأرواحنـــــــــا. وهــــــــو المهنـــــــدس 
الذي وضع قوانين الَفلك. وهو البّناء ألنه »ِْن َلْم َيْبِن 
الرَّبُّ اْلَبْيَت، َفَباِطاًل َيْتَعُب اْلَبنَّاُؤوَن«. وهو الحارس 
الذي يحـــــــــــرس المدينـة. وهو الُمعلم الصالـــــــــح. وهو 
الزارع الذي خرج ليزرع. وهو الخـــــــــادم جاء »ِلَيْخِدَم، 
َوِلَيْبِذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة َعْن َكِثيِريَن«. ونحن نمجد هللا إذ 

نجده يدخل في كل عمل ويتّممه بنفسه.
هللا َدائم الَعمل:

قط،  العمل  عن  يتوقـــف  ال  باستمـــــــــــــــرار، 
حتى على الصليب، كـــــــــان َيِعد اللص بالفردوس، 
ويعهد بمريم إلى يوحنــا، وُيعطي يوحنـــــــا بركة مريم، 

ويشفع في صالبيه، ولم يقتصر على الفداء فقط.
حتى أثنــــــــــاء موتـــــــــه، ذهبت روحه متحدة 
بالهوته، فأخرجت من الجحيــــــــم الراقديـــــــن على 
الرجاء، وأدخلتهم الفردوس، ومعهم اللص اليمين.

إن عمل الصليب لم ينتِه بالفـــــــداء وال بصعوده 
إلى السمـــــــــــــاء وال بقوله على الصليــــــب »َقْد ُأْكِمَل«، 
فهو يعمل حتــــــــى اآلن. إنه يقول »َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ 
ْهِر«، »هَنَذا َواِقٌف َعَلى اْلَباِب  اأَليَّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّ

َوَأْقَرُع..«، إنه ُيعطــــي مثااًل للعمل الدائم.
وهو في ذلك كله ُيعطينا قدوة لنعمل باستمرار 
ألجل ملكوته. إنه عندما خلق آدم، أعطاه عماًل في 
وإنما  وفيًرا،  كان  فالخير  منه  ليقتات  ال  الفردوس 
ألجل بركة العمل وفائدته. إن الذي ال يعمل، إنما 

يترك نفسه لألفكار وللكسل والضياع..
هللا يعمل في َصمت وفي اتضاع:

إنه يعمل في هدوء كامل، في صمت، وربما 
إلى بعض  َنَسَب عمله  أكثر ما  في اختفاء. وما 
أبنائه، ليتمجـــــــدوا به.. قد تطلب معونته، فيقدمها 
لك، عن طريــــــــق العــــــــــذراء، أو المالك ميخائيل أو 
مارجرجس، أو واحــــــــــد من البشر األحياء، ويختفي 
ويظهر أوالده. فعليـــــــك أن تحس يد هللا في كـــــــــل 

خير يصلك.
صامت  أنه  أو  نسيك،  قد  تظــــــــن هللا  وقد 
أجلك،  من  العمل  عمق  في  ويكــــــــون  يعمل،  ل 
الرب  يعاتب  النبي  داود  أن  حتى  تدري.  أن  دون 
َأْزِمَنِة  ِفي  َتْخَتِفي  ِلَماَذا  َبِعيًدا؟  َتِقُف  »ِلَماَذا  قائاًل 
لكنه  مختفًيا  هللا  يكن  ولم  )مز١:١0(.  يِق؟«  الضِّ
يعمل في صمت. التالميذ ظنوه نائًما في السفينة، 
بينما الموج يعصف بهم، وعاتبوه قائلين »َأَما ُتَباِلي 
مهتًما  الوقت  ذات  في  كان  وألنه  نهلك؟!«..  ِإنََّنا 
بهم، ولوال ذلك لغرقوا.. إنه يرّد بنفس عبارته »َأِبي 

َيْعَمُل َحتَّى اآلَن َوَأَنا أَْعَمُل« )يو٥:١7(.
ُمحال أن يختفي هللا في وقت الضيق، وإّل 
أنفسنا  مرارة  من  ولكننا  تبتلعنا.  الضيقة  كانت 
نشكو. ولو كانت لنا عين اإليمان، لرأينا عمل هللا 

واضًحا، ورأينا الَِّذيَن َمَعَنا َأْكَثُر ِمَن الَِّذيَن َمَعُهْم.
ينام.. ال  للكل، ال ينعس وال  إن هللا ضابط 
تظنه بعيًدا عنك في مشاكلك. إنه يرقب كل شيء، 
يونان. هاجت  ويعمل ألجلك. تصوروا رجاًل مثل 
األمواج حتى كادت تقلب السفينة، وُألَقى يونان في 
البحر، وابتلع الحوت يونان، فهل كان هللا صامًتا 
جوف  في  يونان  ويصرخ  كاّل!  كله؟!  ذلك  خالل 
الحوت. ويقول له هللا: ال تخف، أنا الذي أعددت 

الحــــــــــــوت ليبتلعك. كل شــــــــيء تم حســــــب خطتي. 
سيحملك الحــــــــــــوت سليًما. ويوصـــــــــلك معافـــــــًى إلى 
حيـــــــــث أشاء.. لم يكــــن هللا غافاًل عن يونان عندما 
ابتلعه الحوت، ول عن دانيال عندما ُألقى في ُجب 
األسود، ول عن الثالثة فتية في آتون النار. كانت 
الضيقــــــــات ُتحيط بهم، وهللا يعمل لخيرهم.. أحس 
دانيـــــــــــــال بعمله، فقال في فرح »ِإلِهي َأْرَسَل َماَلَكُه 
َوَسدَّ َأْفَواَه اأُلُســــــــوِد«. وأحس الفتية الثالثة بعمله، إذ 
رأوه يتمّشى معهم في آتون النار، ولم يسمح للنار 
أن تكون لها قوة على أجسادهم، وال على مالبسهم. 
فلم تسقط شعرة واحدة من رؤوسهم، وال احترق خيط 

واحدة من نسيج مالبسهم.
في  يشّكوا  أن  الثالثة  الفتية  أمام  كان  هل 
تدخل هللا وعمله؟ الملك يصدر أمره بسجود آللهته، 
ويبدو أن هللا ساكت، ثم يقبض على الثالثة فتية، 
على  اآلتون  بإيقاد  الملك  ويأمر  ساكت!!  وهللا 
اآلتون،  إلى  الفتية  ويحملون  ساكت!  وهللا  أشّده، 
في كل  ويبدو  النار!  في  يلقونهم  ثم  وهللا ساكت! 
ذلك أن هللا ساكت! ولكن هللا كان يعمل في صمت، 
وظهر عمله في الوقت المناسب. إن الشيطان هو 
الذي يحاربنا، بادعائه أن هللا ال يعمل! ولذلك قال 
َقاِئُموَن  ! َكِثيُروَن  َأْكَثَر ُمَضاِيِقيَّ ، َما  داود »َيا َربُّ
َخاَلٌص  َلُه  َلْيَس  ِلَنْفِسي:  َيُقوُلوَن  َكِثيُروَن  ؟..  َعَليَّ
داود  يتابع  خالص؟!  ال  حًقا  هل  ولكن  ِبِإلِهِه«. 
َمْجِدي  ِلي.  َفُتْرٌس  َربُّ  َيا  »َأْنَت  فيقول  تأمالته 
َوَراِفُع َرْأِسي..« )مز٣(. مهما طال الوقت، لبد أن 
يأتي الرب، ولو في الهزيع الرابع.. مهما هاجت 
»يدوس  الماء،  ماشًيا على  الرب  سيأتي  األمواج، 

كبرياء البحر. عند ارتفاع لججه، هو يسكتها«..
إًذا اطَمئن:

اطمئن على عمل هللا، وثق من كل أعماقك، 
أنه يعمل. قل كما قال داود »ِإَذا ِسْرُت ِفي َواِدي ِظلِّ 
اْلَمْوِت اَل َأَخاُف َشرًّا، أَلنََّك َأْنَت َمِعي« )مز٢٢(. 
»إن َنَزَل َعَليَّ َجْيٌش اَل َيَخاُف َقْلِبي. ِإْن َقاَمْت َعَليَّ 
« )مز٢7(. إن اإليمان  َحْرٌب َفِفي ذِلَك َأَنا ُمْطَمِئنٌّ

يوّلد االطمئنان.
جميل أن نثق بعمل هللا، فنطمئن إلى رعايته 
نتذكر أن هللا  أمورنا،  وحمايته وتدبيره. وفي كل 
َيْعَمُل  »َأِبي  عبارة  إن  ونفرح«.  »فنستريح  يعمل 
َحتَّى اآلَن« ل شك عبارة معزية. إن اآلب يعمل، 
معنا،  يعمل  القدس  والروح  يعمل،  أيًضا  واالبن 
الثالوث كله يعمل  وندخل معه في شركة الروح.. 
معنا، وكل قوات السماء، وأرواح القديسين، وسفراء 
حاّلة  هللا  مالئكة  أليست  األرض..  على  المسيح 
حول خائفيه وتنجيهم »َأَلْيَس َجِميُعُهْم َأْرَواًحا َخاِدَمًة 
ُمْرَسَلًة ِلْلِخْدَمِة أَلْجِل اْلَعِتيِديَن َأْن َيِرُثوا اْلَخاَلَص!« 

)عب١(.
وأنتم  عنكم  يقاتل  »الرب  معزية  عبارة  إنها 
تصمتون«.. غير أن هللا يعمل في الوقت المناسب 

وبالطريقة المناسبة.
إنه يعمل بحكمة، وتؤدة، ويمّهد لكل شيء، 
وأنت  انتظره  الرب.  انتظر  بل  تقلق.  فال  ويرتب، 
واثق.. قل إن هذا الموضوع سيحله الرب. سيتمجد 

فيه هللا. أنا واثق.
َنعَمل مَعه:

وفي ثقتك بعمل الرب، أعمل معه.. قل أنت 
أيًضا »َأِبي َيْعَمُل َحتَّى اآلَن َوَأَنا أيًضا َأْعَمُل«. ال 
بنا.  ويعمل  معنا،  ويعمل  فينا،  يعمل  هللا  تكسل. 
ونحن آلت في يديه. قل له: سأعمل معك يا رب، 
سوى  أملك  ال  أنا  ضعفي.  عليك  أخفي  ال  ولكن 
الوادي، وال سالح لي  خمس حصوات ملساء من 
غيرها أحارب به جليات. وثق أن هللا سيقول لك: 
هذه الحصوات الخمس كثيرة جًدا، سأجعلك تنتصر 

بواحدة منها. واحتفظ باألربع الباقيات تذكاًرا..
وستقـــــول للرب اغفر ضعـــــــف إيمانـــــي، إذ 
أحضرت خمس حصــــــوات. لقد علمتنــــــي بالخبرة 

أن واحدة تكفي، ألن َأِبي َيْعَمُل َحتَّى اآلَن.
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ُجِل الَِّذي َلْم َيْســـُلْك ِفي  »ُطوَبـــى ِللرَّ
َمُشـــوَرِة اأَلْشـــَراِر، َوِفـــي َطِريـــِق اْلُخَطاِة 

َلـــْم َيِقْف«
طوبـــى للرجـــل أي طوبـــى لإلنســـان. هـــذا 
المزمـــور يتكـــون مـــن ســـت آيـــات ألن اإلنســـان 
ه لإلنســـان،  ُخِلـــق فـــي اليوم الســـادس، فهو ُموجَّ
ويضع لنا إطاًرا لمن هو اإلنســـان الذي يســـلك 
فـــي مخافـــة هللا، ويقـــدم هـــذه الصـــورة بطريقـــة 

مبســـطة للغاية.
يحدد المزمـــــــــــــــور ثـــــــــــالث مراحــــــــــل 
ألشكال الخطيـــــــــــة: ١-الفكـــــــــــــــر )البــــــــــــــذرة(. 
٢- االنشـــغال بهذه البذرة. ٣- الفكرة أو البذرة 

تتحـــول إلـــى فعل.
ُجـــِل )أو اإلنســـان، رجـــل أو  »ُطوَبـــى ِللرَّ
امـــرأة، كبيـــر أو صغيـــر( الَّـــِذي َلْم َيْســـُلْك ِفي 
َمُشـــوَرِة اأَلْشَراِر« المشـــورة فكر، وإنسان شرير 

يعطينـــي مشـــورة وفكرة شـــريرة.
»َوِفـــي َطِريـــِق اْلُخَطـــاِة َلْم َيِقـــْف« أي لم 
يقـــف عنـــد الفكـــرة... كلنـــا تأتـــي علينـــا أفـــكار، 
ولكنهـــا مجـــرد فكـــرة عابـــرة، والخوف مـــن الفكرة 
التي تقتحم الفكر وتثبت، وينشـــغل بها اإلنســـان 

فتتحـــول إلـــى المرحلة الثالثـــة.. الفعل.
»َوِفـــي َمْجِلِس اْلُمْســـَتْهِزِئيَن َلْم َيْجِلْس« 
الفكـــرة جلســـت واســـتقرت، وأســـفرت عـــن فعـــل 
وســـلوك فـــي حيـــاة اإلنســـان.. أقرب مثـــال لهذه 
المنظومة هو مثل االبن الضال )لو١٥(، كان 
شـــاًبا فاضـــاًل تربى فـــي بيت رائع جدا، لكنه بدأ 
يســـتمع إلى صوت أصحابه، بالتأكيد لم يذهب 
ألبيـــه فجـــأة وقال له »أعطنـــي نصيبي«.. البد 
أن أصحابـــه ألّحـــوا عليـــه، وابتـــدا ينشـــغل بهـــذه 
الكلمـــة  تلـــك  لـــه  وقـــال  الفكـــرة، وذهـــب ألبيـــه 
الخارجـــة عـــن حـــدود اللياقـــة »أعطنـــي نصيبي 
من المال«... البذرة كانت شـــيًئا بســـيًطا، لكنها 
تجـــّذرت فـــي عقلـــه وكبرت وشـــغلت كل حياته، 
فتكلـــم مـــع أبيـــه بوقاحـــة، واعتبـــره ميًتـــا وأراد أن 
يرثـــه وهـــو بعد حـــي! بالتأكيد نصحه أبوه مرات 
عديـــدة، لكـــن الخطيـــة كانـــت قـــد تمّلكـــت منـــه، 
فذهـــب إلـــى مجلـــس المســـتهزئين وجلـــس بيـــن 
أصدقـــاء الشـــر وعـــاش فـــي هذا الشـــر... ولكن 
رحمـــة هللا افتقدتـــه فتـــاب وعاد إلـــى أبيه: »أقوم 

اآلن وأذهـــب إلـــى أبي«.
لذلـــك بدايـــة الســـلوك ابتعـــد عـــن هـــذه 
الثالثـــــــــــة: ١- البذرة. ٢- االنشغال بالبـــــذرة. 
٣-فعـــــــــــــــل الخطيــــــــــــة أو السلـــــــــــــوك الخاطـــــــئ 

عامة. بصفـــة 

ما هي الوسيلة التي تساعد اإلنسان؟
حّدد المزمزر لنا الوســـيلة وبوضوح شـــديد 
فـــي اتبـــاع الوصيـــة.. عـــالج اإلنســـان فـــي كل 
زمـــان أن يعيـــش الوصيـــة.. ال أتخيـــل أنه يوجد 
هـــواء  ويتقـــدس  المقـــدس،  الكتـــاب  يقـــرأ  بيـــت 
البيـــت بمـــا يقـــرأه، وأن يكـــون فيه مشـــكلة تصل 

إلـــى التفـــّكك واالنفصـــال! عـــالج هـــذا كلـــه هـــو 
مـــن خـــالل الوصية.

يقـــول المرنـــم فـــي المزمـــور: »لكـــن فـــي 
نامـــوس الرب مســـرته« أي أن فرحه وســـروره 
وبهجتـــه فـــي الوصية. بمجـــرد أن تأتي الوصية 
أمامـــه يمتلـــئ فرًحـــا. القديـــس يوحنـــا ذهبي الفم 
يقـــول: »الكتـــاب المقـــدس منجم آللـــئ«. في 
ناموس الرب مســـرته، يســـير في ظل ربنا، في 

ظـــالل الوصية.
ســـفر األمثـــال يجمـــع لنـــا خبـــرات الحيـــاة، 
وعندمـــا تقـــرأه يمكنـــك أن تختصره فـــي كلمتين: 
»مـــن يســـير مـــع هللا دائًمـــا يفرح ويتعـــّزى، ومن 
يبعـــد عـــن الوصيـــة دائًمـــا واقـــع فـــي خطايـــا، 

وأيامـــه غيـــر ســـعيدة«.
وفـــي  مســـرته،  الـــرب  نامـــوس  »فـــي 

وليـــاًل« نهـــاًرا  يلهـــج  ناموســـه 
حياتـــه  هـــو  الكتـــاب  يصيـــر  أن  يعنـــي 
بالنهـــار وبالليـــل. النهـــار تعبيـــر عـــن العمـــل، 
والليـــل تعبيـــر عـــن الصالة والتمتـــع بالهدوء مع 
هللا. يأخـــد كلمـــة هللا ليـــاًل، ويســـلك بهـــا نهاًرا... 
بهـــذه الصـــورة يقـــدر يعيـــش أن حيـــاة ناجحـــة.

الـــرب  يوصـــي  »بالنهـــار  المرنـــم:  يقـــول 
رحمتـــه، وبالليـــل تســـبيحه عنـــدي، صـــالة إللـــه 
حياتـــي« )مزمـــور ٨:٤٢(.. أنت أيها اإلنســـان 
الســـالك فـــي وصيـــة هللا، هللا يرســـل رحمته لكي 
مـــا تعينـــك وتســـندك وتســـاعدك وتظلـــل عليـــك. 
فـــي النهـــار دور هللا أن يرحمـــك، وفـــي الليـــل 
ِعش في التســـبيح وكلمة ربنا، اشـــكره على كل 
مـــا فعلـــه معـــك طول النهار.. هـــو إله حياتي.. 
إله حياتنا كلنا.. اإلحســـاس الشخصي بالعالقة 

الشـــخصية التـــي تربـــط هـــذا اإلنســـان باهلل...
إًذا العـــالج هـــو التمســـك بالوصية.. ِعش 
الوصيـــة.. اعـــرف الوصيـــة.. افهـــم الوصيـــة.. 
تأمـــل فـــي الوصيـــة.. تكلـــم بالوصيـــة... وكلكم 
تحبـــون هـــذه اآليـــة »ليـــس بالخيـــز وحـــده يحيـــا 
اإلنســـان، بـــل بـــكل كلمـــة تخـــرج مـــن فـــم هللا« 

)مـــت ٤:٤(.
الجـــزء الثالث واألخيـــر في النصف األول 
مـــن المزمـــور، يعطينـــا صـــورة رائعـــة عـــن هـــذا 
اإلنســـان الـــذي لـــم يســـلك في مشـــورة األشـــرار، 

يكـــون كالشـــجرة.. ينجـــح وينمو.
الشجـــــــــــرة رمـــز للصليـــــــــــب الـــذي هــــــــــــــو 
الخـــالص.. الشـــجرة كائـــن حـــي، وكائـــن ينمـــو 
ويفرح.. الشـــجرة وسيلة لتجديد الهواء.. الشجرة 
تقـــدم الظالل.. الشـــجرة تقـــدم المنظر الجميل.. 
الشـــجرة تقـــدم ثمًرا وغـــذاًء ودواًء ومواد صناعية 
ُتســـتخدم.. الشـــجرة تقـــدم خشـــب الذي ُيســـتخدم 
علـــى نطاق واســـع فـــي األثاث.. الشـــجرة يمكن 

أن تصير وقـــوًدا...

هــــــــــل أنت مثــــــــــل 
الشـــجرة التـــي تعطـــي؟؟

أهـــــــم شـــــيء تقدمــــــه 
الشـــجرة أنهـــا تقـــدم الصمـــت والهـــدوء. ال يوجـــد 
شـــجرة تعتـــدي على أخـــرى أو تفتـــرس بعضها. 

الشـــجرة تنمـــو فـــي هدوء وفـــي صمت.
الشجــــــــر متنــــــــوع األشـــكال واألنواع، وهذا 

يعلمنـــا أن نقـــّدر التنوع اإلنســـاني.
وحيـــن يتكلـــم المزمـــور عـــن الشـــجرة يذكر 
يحـــب  ال  هللا  مغروســـة..  أنهـــا  شـــيء  أهـــم 
لـــه  يكـــون  لكـــن  يكـــون ســـطحًيا،  اإلنســـان أن 
جـــذر.. الجـــذور فـــي حيـــاة الكنيســـة هـــم اآلبـــاء 

الذيـــن ســـلمونا الحيـــاة مـــن جيـــل إلـــى جيـــل.
الشـــجرة الضعيفـــة يقتلعهـــا الهـــواء، لكـــن 
أحـــد.  فيهـــا  يؤثـــر  ال  الثابتـــة  القويـــة  الشـــجرة 
األشـــجار وســـائل تعليميـــة طبيعيـــة أوجدهـــا هللا 

أمامنـــا. 
ممتـــدة،  جـــذور  لهـــا  المغروســـة  الشـــجرة 
وبامتدادهـــا تبحث عن غذاء صحيح.. الشـــجرة 
المغروســـة لهـــا تاريـــخ، وجذورهـــا وجذورنـــا كلنا 
هـــم اآلباء الذين ســـلمونا إيماننـــا.. بهذه الجذور 
تبحـــث عـــن الميـــاه. مجـــاري الميـــاه أي الميـــاه 
متجـــددة،  لكـــن  راكـــدة،  وليســـت  تجـــري  التـــي 
لذلـــك هـــذه الشـــجرة يانعـــة. وفـــي الفهـــم الروحي 
الكنســـي، مجـــاري الميـــاه هي األســـرار الكنســـية 
التـــي نأخـــذ فيهـــا النعم، والتي يعمـــل فيها الروح 

القدس.
»التـــي تعطـــي ثمرها فـــي أوانـــه« الثمر 
مثـــل  اإلنســـان  الفضائـــل.. يصيـــر  حيـــاة  هـــو 
الشـــجرة، والفضائـــل تظهـــر فـــي حياتـــه فـــي كل 
أوان. أحد التداريب القوية في حياتنا هي ســـير 

القديســـين، نقرأهـــا لكـــي نعـــرف ثمـــر حياتهـــم.
»وورقهـــا ل يذيـــل« أي مكســـوة بالنعمة، 
بالحضـــور المســـيحي. دائًمـــا خضـــراء متجددة، 
منظرهـــا رائـــع، والســـبب أنهـــا مرتبطـــة بمجـــاري 

المياه.
هـــي  هـــذه  ينجـــح«  يصنعـــه  مـــا  »وكل 
النتيجـــة الطبيعيـــة.. كل ما يصنعـــه ينجح، كل 
مـــا يضـــع يـــده فـــي شـــيء ينجـــح.. ألنـــه يعيش 
الوصيـــة. هـــذه هـــي الصـــورة المثاليـــة، وليســـت 
بعيدة عن أي إنســـان مّنا.. اإلنجيل في أيدينا، 

والوصيـــة أمامنـــا...
المزمـــور األول يضـــع خطـــة عامة تصلح 
لـــكل البشـــر، ويقـــدم هـــذا الـــدرس الروحـــي مـــع 
الوســـيلة التعليميـــة واســـعة االنتشـــار فـــي العالـــم 
وهي الشـــجر، ويقول لك: ِعش وتمتع بوجودك 
فـــي هـــذا الجـــو الروحـــي لتكـــون حياتـــك كلهـــا 
لـــك  يكـــون  الناجحـــة أي أن  ناجحـــة، والحيـــاة 

نصيـــب فـــي األبديـــة وفـــي الســـماء.

اجتماع األربعاء ١9 ديسمبر ٢0١٨م من كنيسة السيدة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية

تأمالت يف املزمور األول
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املنتدى العليم للخدام املتطوعني 
بأسقفية اخلدمات

أقـــام مركـــز الحيـــاة األفضـــل لمكافحـــة اإلدمـــان واإليـــدز التابـــع 
ألســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة، بمقـــر األســـقفية بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية بالعباســـية، يوم الثالثاء ٥ فبراير ٢0١9م، المنتدى العلمي 
للخـــدام المتطوعيـــن في مجـــال خدمة اإلدمان من اآلباء الكهنة والخدام 
والخادمـــات وأوليـــاء األمور. وحاضـــر في المنتدى نيافة األنبا رافائيل 
شـــكري  طـــارق  والدكتـــور  القاهـــرة،  وســـط  لكنائـــس  العـــام  األســـقف 

استشـــاري الطـــب النفســـي واإلدمان.

إيبارشية ملوي حتتفل 
بعيد استشهاد أطفال بيت حلم

احتفلـــت إيبارشـــية ملـــوي وأنصنـــا واألشـــمونين يـــوم الســـبت ٢ 
فبرايـــر ٢0١9م، بتـــذكار استشـــهاد أطفـــال بيـــت لحـــم وهـــروب العائلة 
المقدســـة إلـــى أرض مصـــر وذلـــك بكـــوم ماريـــا، ديـــر أبوحنـــس. رأس 
االحتفال نيافة األنبا ديمتريوس، أســـقف اإليبارشـــية وشـــاركه أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا أغابيـــوس أســـقف ديـــر مـــواس ودلجـــا، واألنبـــا قزمـــان 
أسقف سيناء الشمالية، واألنبا اكليمندس األسقف العام لكنائس ألماظة 
وعزبـــة الهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصر، واألنبا إيالريون األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس 
الدير المحرق، واألنبا ســـاويروس األســـقف العام لديري القديس األنبا 
توماس بالخطاطبة والقديس األنبا موســـى بالعلمين، إلى جانب مجمع 

كهنـــة اإليبارشـــية وبعـــض من كهنـــة اإليبارشـــيات المجاورة.
وفـــي بـــدء االحتفـــال تمـــت إزاحـــة الســـتار عـــن ماكيـــت للعائلـــة 
المقدســـة وكاتدرائيـــة ميـــالد المســـيح ومســـجد الفتـــاح العليـــم وماكيـــت 
للرئيس السيســـي وقداســـة البابا وشـــيخ األزهر، وتم توزيع علم مصر 
علـــى الحضـــور الكـــرام. تـــال ذلـــك عـــروض لفـــرق الكشـــافة، وعرض 
مســـرحي يجســـد زيارة المجوس وهروب العائلة المقدســـة إلى مصر، 
وإســـكتش عـــن رحلـــة العائلـــة المقدســـة فـــي ملـــوي، وقدم كذلـــك كورال 

اإليبارشـــية بعـــض التراتيل.
حضـــر االحتفـــال أصحـــاب الفضيلـــة مشـــايخ األوقـــاف واألزهر، 
وأعضـــاء بيـــت العائلـــة المصريـــة، ومهـــاب عدلـــي وهبـــة مديـــر عـــام 
جمعيـــة إحيـــاء التـــراث الوطنـــي، وعـــادل الجنـــدي مدير عـــام العالقات 
الســـياحة،  بـــوزارة  المقدســـة  العائلـــة  مشـــروع  عـــام  ومنســـق  العامـــة 
والدكتـــور أحمـــد عبـــد الحميـــد مســـئول اآلثـــار القبطيـــة وملـــف العائلـــة 

المقدســـة بمكتـــب وزيـــر اآلثـــار، وبعـــض مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 
بمعهد الدراســـات القبطية، والوفد المســـئول عن تقديم الملف المصري 
لمنظمة اليونســـكو بخصوص اإلثراء الســـياحي لرحلة العائلة المقدســـة 
فـــي مصـــر، وعـــدد مـــن الشـــخصيات العامـــة بملـــوي باإلضافـــة ألعداد 

غفيـــرة مـــن أبنـــاء القريـــة والقـــرى المجـــاورة ومدينـــة ملـــوي.

االحتفال بايلوبيل اذلهيب خلدمة 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية يف أسرتايلا

قـــام نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا  صبـــاح يـــوم 
الســـبت ٢6 ينايـــر ٢0١9م، باالحتفـــال بالذكـــرى الخمســـين للكنيســـة 
القبطيـــة فـــي أســـتراليا، وذلـــك بإقامـــة القـــداس اإللهـــي بكنيســـة العـــذراء 
ومـــار مينـــا بمنطقـــة Bexley. تال هـــذا االحتفال احتفال بيوم أســـتراليا 
 ،Gladys Berejiklian /مع رئيســـة وزراء نيو ســـاوث ويلز الســـيدة
وحضـــور القمـــص تـــادرس ســـمعان وكيـــل إيبارشـــية ســـيدني، وكهنـــة 
العامـــة  العالقـــات  لجنـــة  رئيـــس  نـــور  جـــون  واألســـتاذ/  اإليبارشـــية، 

باإليبارشـــية، ولفيـــف مـــن أعضـــاء البرلمـــان األســـترالي.

لقاءات اخلدام بإيبارشية طما

نظمت لجنة الطفولة بإيبارشـــية طما اللقاء األول لخدام وخادمات 
مرحلـــة الطفولـــة باإليبارشـــية، تحـــت عنـــوان »أهـــداف ورؤيـــة مرحلـــة 
الطفولـــة«، بديـــر القمـــص يّســـى ميخائيـــل بطمـــا، بحضـــور نيافـــة األنبـــا 
إسحق أسقف طما وتوابعها، وشاركه عدد من اآلباء الكهنة إلى جانب 
خدام الطفولة. وقد ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان »شـــروط الخدمة«، 
ثـــم محاضرتـــان عـــن عمـــل النعمة في الطفـــل وأهداف ورؤيـــة الطفولة.

لخـــدام وخادمـــات  اللقـــاء األول  أيًضـــا  كمـــا نظمـــت اإليبارشـــية 
ًمـــا فـــي التعليـــم نقـــاوة« وذلـــك يومـــي  اإليبارشـــية تحـــت عنـــوان »مقدِّ
الخميـــس ٣١ ينايـــر والجمعـــة األول مـــن فبرايـــر ٢0١9م، بحضـــور 
نيافـــة األنبـــا إســـحق وعدد من اآلباء الكهنة إلـــى جانب خدام وخادمات 
اإليبارشـــية. تضمن اللقاء مناقشـــة خمســـة محاور أساســـية وهي: نقاوة 

الفكـــر. نقـــاوة اإليمـــان. نقـــاوة التعليـــم. نقـــاوة الســـيرة. نقـــاوة الهـــدف.
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اجتماع صالة ألجل 
الوحدة بباريس

شـــاركت الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية بباريس في اجتماع 
صـــالة ألجـــل الوحـــدة بمشـــاركة عـــدد مـــن ممثلـــي الكنائـــس هناك 
يوم األربعاء ٢٤ يناير ٢0١9م. كان االجتماع السنوي الكنائس 
المســـيحية بباريـــس فـــي ضيافـــة المونســـينيور إيمانويـــل مطـــران 

الكنيســـة اليونانيـــة األرثوذكســـية في العاصمة الفرنســـية.

رسالة ماجستري بمعهد الراعية والرتبية

تحت رعاية صاحب الغبطة والقداسة البـابـا تواضـــــروس الثـــانى 
بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية - الرئيـــس األعلـــى 
لمعهد الرعاية والتربية وبحضور وتشـــريف نيافة الحبر الجليل األنبا 
موســـى األســـقف العام للشـــباب ووكيل معهد الرعاية والتربية تم اليوم 
الســـبت الموافـــق ٣ نوفمبـــر ٢0١٨م مناقشـــة رســـالة للحصـــول علـــى 
درجـــة الماجســـتير للباحث/ مايـــكل إدوارد عبده ميخائيل وموضوعها: 
»رؤيـــة مســـتقبلية لتطويـــر معهـــد الرعايـــة والتربيـــة بمـــا يتناســـب مـــع 
متغيـــرات العصـــر«  حيـــث تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن: أ.د. رســـمى 
عبدالملـــك رســـتم، أ.د. مـــراد حكيـــم بباوى، أ.د. تيـــودرى مرقس حنا، 
أ.د. جمـــال شـــحاتة حبيـــب، أ.د. مانيرفـــا رشـــدى أميـــن. وذلـــك بمدرج 
الســـيدة العـــذراء مريم بمعهـــد الرعاية والتربية. وبعد أن تمت المداولة 
بيـــن أعضـــاء اللجنـــة أوصـــت اللجنـــة بمنـــح الباحـــث درجة الماجســـتير 
بتقديـــر »ممتـــاز« مـــع التوصيـــة بتبادل الرســـالة مـــع األقســـام المناظرة 
بالجامعـــات المصريـــة والدوليـــة والمراكـــز البحثيـــة. تهانينـــا للباحـــث 

والـــرب يجعـــل هذا البحـــث لمنفعة الخدمة والكنيســـة

 metropolitanpakhom@yahoo.com

ثانًيـــا: في اختبارات 
الضيقـــــــة: فـــي الضيقات 
يتعلم اإلنســـان اختبــــــــارات 
كثيرة في الحيـــاة الروحية، 
وهــــــــــذه أمثلــــــــة مـــن حيـــاة 

رجـــال الكتـــاب المقدس:
١( موســـى النبي: اجتاز موســـى مع شـــعب 
هللا ضيقات كثيرة إلى أن وجدوا أنفســـهم أمام بحر 
ســـوف ويتبعهـــم خيل فرعـــون ومركباته وفرســـانه.. 
فـــي وقـــت الضيـــق فقـــط تعلـــم موســـي النبـــي أن 
العصا التي في يده ليســـت هي عصاته الخاصة، 
إنمـــا هـــي عصـــا الـــرب التـــي شـــّقت البحـــر وصار 
اختبـــره  االختبـــار  هـــذا  الشـــعب.  وعبـــر  كالســـور 
موســـى فقـــط عندمـــا تعـــّرض للضيـــق.. لذلـــك فـــي 
كل ضيقـــة ال تســـلم قلبـــك للضيـــق، ولكـــن تذّكـــر 

عصـــا الـــرب فـــي حياتك.
٢( جيحـــزي: فـــي الضيقة عندما التف الجند 
لمهاجمـــة أليشـــع وخـــاف جحـــزي، صلى مـــن أجله 
أليشـــع، وهنـــا رأى جيحـــزي وآمـــن أن الذيـــن معنـــا 
أكثـــر مـــن الذيـــن علينـــا.. ففـــي الضيـــق يتعامـــل 
هللا معنـــا وينقذنـــا، ونعــــــــرف أننـــا ينبغــــــــي أاّل نســـّلم 

لليأس. نفوســـنا 
٣( إيليـــا النبي: اختبر إيليا الضيقات مرات 
كثيـــرة. كان إيليـــا نبًيـــا نارًيـــا قوًيـــا في الحـــق، وربما 

شـــعر بذاتـــه أنـــه جبـــار وصانـــع معجـــزات، وربمـــا 
كبـــرت ذاتـــه فـــي عينيـــه، فســـمح الرب لـــه بضيقة، 
الملكـــة. وفـــي الضيقـــة  وَهـــَرب مـــن وجـــه إيزابـــل 
اختبـــر إيليـــا كيـــف تعولـــة امـــرأة فقيـــرة أمميـــة، وفي 
الضيقـــة أرســـل لـــه الـــرب مالكـــه ليطعمـــه، وفـــي 
الضيقة دعاه الرب لرســـالة جديدة.. فاعلم يا ابني 
أنـــه فـــي الضيقـــات يتحّنـــن الـــرب علينا ويرســـل لنا 

معونـــة ســـماوية ويهبنـــا معونـــة جديدة.
٤( نقـــل جبـــل المقطـــم: عانت الكنيســـة من 
أحـــداث مؤلمـــة وُمـــرة فـــي عصـــر البابـــا أبـــرآم بـــن 
زرعـــة، وأصـــّر الوالـــي أن ينقـــل المســـيحيون جبـــل 
المقطـــم.. ولكـــن في هذه الضيقة أعلن الرب مجده 

وأنقـــذ الكنيســـة وكســـب الوالـــي لإليمان.
ثالًثا: اختبارات من خالل طاعة الوصية 

فـــي إيماننـــا المسيحـــــــــــي الكثير مـــن الوصايا 
التـــي يراهـــا البشـــر وصايـــــــــــا قاســـية وصعبـــة )مـــن 
ل لـــه اآلخـــر  ضربـــك علـــى خـــدك األيمـــــــــــن فحـــوِّ
أيًضـــا... ال تقاومــــــــــوا الشـــــــــــر بالشـــــــــــر... الـــخ(، 
والكثيـــرون يســـتصعبون الوصايا، ولكن من يختبر 
الوصيـــة يســـتطيع أن يـــدرك أن هنـــاك قـــوة خاصـــة 
بعـــض  وهـــذه  الوصيـــة..  لتنفيـــذ  اإلنســـان  ينالهـــا 

األمثلـــة الكتابيـــة...
١( إبراهيـــم أبـــو اآلبـــاء: اهتـــم أبونـــا إبراهيم 
أن يكمـــل الوصيـــة فـــي حياتـــه وأطـــاع الـــرب مهما 

طلـــب منـــه.. فخرج من بيته وعشـــيرته وســـار وراء 
هللا، وبتكميلـــه لوصيـــة هللا اســـتطاع أبونـــا إبراهيـــم 
أن ينـــال اختبـــار اإليمان. وعندمـــا طلب الرب منه 
أن يقـــدم ابنـــه الوحيد إســـحق ذبيحـــة باإليمان، َقِبل 
إبراهيـــم وتعلـــم مـــن تنفيـــذ الوصية اختبـــار الطاعة، 
وكيـــف أن هللا يســـتطيع أن يـــرد لـــه ابنه حيًّا.. فمن 
خـــالل تنفيـــذ الوصيـــة اختبـــر أبونـــا إبراهيـــم أعمـــق 

االختبـــارات الروحية.
٢( دانيـــال النبـــــي: تعـــرض دانيـــال النبـــي 
لمكيـــدة وهـــو فـــي أرض الســـبي، وألنـــه أصـــّر أن 
ًهـــا وجهــــــــه  ينّفـــذ الوصيـــة، وأن يدعـــــــــو إلهـــه ُموجِّ
جهـــة أورشـــليم مدينـــة آبائـــه. أصـــدر الملـــك ُحكمه 
بإلقاء دانيال لألســـود الجائعة لتفترســـه.. وأظن أن 
الليلـــة التـــي قضاهـــا فـــي الجـــب، كانـــت من أســـعد 
ليالـــي حيـــاة دانيـــال، ألنـــه عندمـــا أطـــاع الوصيـــة 
ونّفذهـــا اختبـــر كيف يســـّد هللا أفواه األســـود الجائعة 
فــــــــــــال تمّســـــــــــه، اختبـــــــــر كيف يعتنــــــــــي هللا بأوالده 
ويحافـــظ عليهـــــــــــم ألنهـــم أحبـــوا وصايـــاه وجعلوهـــا 

دســـتوًرا لحياتهـــم.
وهكـــذا يســـتطيع أوالد هللا أن يختبـــروا كيـــف 
ل  تســـندهم يـــد الـــرب وســـط الضيـــق، وكيـــف يحـــوِّ
هللا األلـــم إلـــى فـــرح.. لذلك فـــي كل الضيقات نحن 
فـــي  ونعيـــش  مظلمـــة  بعيـــن  للمســـتقبل  ننظـــر  ال 
عمـــق الضيقـــة، لكننـــا نختبـــر يـــد الـــرب، ونعلم أنه 
وســـط الضيقـــات الكثيـــرة البـــد أن ينقذنـــا ويجعـــل 
كل األشـــياء تعمـــل مًعـــا للخيـــر ألننـــا نحـــب الرب، 
فنســـتطيع أن نحتفظ برجائنا وسط الضيق ونصرخ 
نحـــو الـــرب “نحـــن ِملـــك لـــك”، ونعيـــش فـــي حيـــاة 
التســـليم، ونتمســـك بإيماننا أنه ال يتركنا وال يهملنا.

الضيقات.. واختبار اهلل )٢(
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الراهب القمص برنابــا الربمويس
والراهب القمص أيوب الربمويس

البرموســـي،  برنابـــا  القمـــص  الراهـــب  الـــرب  فـــي  رقـــدا 
والراهـــب القمـــص أيـــوب البرموســـي، في مســـاء يـــوم األحد ٢7 
ينايـــر ٢0١9م، إثـــر حـــادث أليـــم فـــي طريـــق العلميـــن. وقـــد أقيمت 
صـــالة الجنـــازة اليوم االثنين ٢٨ يناير الســـاعة الثانية ظهًرا، وقام 
بالصـــالة نيافـــة األنبـــا إيســـوذورس أســـقف ورئيس الدير، وشـــاركه 
فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس 
ديـــر األنبـــا بيشـــوي، واألنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـريان، 
واألنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام بالمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، واألنبـــا 
مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبية، واألنبـــا آنجيلوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، األنبـــا هرمينـــا األســـقف 
العـــام لكنائـــس شـــرق اإلســـكندرية. كمـــا اشـــترك فـــي الصـــالة آبـــاء 
الديـــر ومحبوهمـــا من اآلباء الرهبان والكهنـــة والعلمانيين. خالص 
نعازينـــا لنيافة األنبا إيســـوذورس، ومجمع اآلبـــاء رهبان الدير، 

محبيهما. وكل 

الراهب القمص برنابا البرموســـي: ُولد في ١9٤٢/١/٢0م 
بكفـــر الخيـــر، محافظـــة كفـــر الشـــيخ. ترّهـــب فـــي ١9٨٤/٤/٤م، 
وســـيم كاهًنـــا فـــي ١99١/١١/6م، وقمًصـــا فـــي ٢00٥/٣/٢7م، 

وقـــد خـــدم فـــي القـــدس فـــي تســـعينات القرن الســـابق. 

الراهب القمص أيوب البرموســـي: ُوِلد في  ١9٥١/9/٢٨م 
بالمنيا. ترّهب في ١9٨٨/٣/٢7م، وسيم كاهًنا في ١99٨/7/١م، 

وقمًصا في ٢007/٣/٢م.

الراهب القس ويصا الصموئييل
رقـــد فـــي الـــرب يوم ٢٥ يناير ٢0١9م، الراهب القس ويصا 
الصموئيلـــي، عـــن عمـــر يناهـــز ســـتة وســـبعين عاًمـــا، بعـــد صراع 
طويـــل مـــع المـــرض. ترهـــب فـــي ٤ يوليـــو ١97٨م بديـــر القديـــس 
األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بالقلمـــون، ونـــال درجـــة القسيســـية فـــي 
١٨ ديســـمبر ١9٨٣م. صلـــى عليـــه نيافـــة األنبا باســـيليوس أســـقف 
ورئيـــس الديـــر، ومجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الديـــر، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء 
الكهنـــة، وُدِفـــن فـــي طافـــوس الديـــر. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا 
باســـيليوس، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبان الدير، وعـــزاًء لكل محبيه.

القمص ميخائيل عامنوئيل 
من إيبارشية طهطا وجهينة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم األربعـــاء ٢٣ ينايـــر 
رئيـــس  كنيســـة  كاهـــن  ميخائيـــل عمانوئيـــل،  القمـــص  ٢0١9م، 
المالئكـــة ميخائيـــل بقريـــة الصوامعـــة غـــرب، التابعـــة إليبارشـــية 
خدمـــة  وبعـــد  ســـنة،  الــــ70  تجـــاوز  عمـــر  عـــن  وجهينـــة  طهطـــا 
كهنوتيـــة اســـتمرت لمـــدة ٣7 ســـنة. وصلـــى نيافـــة األنبـــا إشـــعياء 
مســـاء  مـــن  التاســـعة  فـــي  تجنيـــزه  صلـــوات  اإليبارشـــية  مطـــران 

اليـــوم ذاتـــه بكنيســـة الشـــهيدين كيرياكـــوس ويوليطـــة 
أمـــه بســـاحل طهطـــا، وشـــاركه مجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة 

وأعـــداد كبيـــرة مـــن الشـــعب القبطـــي. والقمص 
ميخائيـــل عمانوئيـــل من مواليد يوم ٢7 نوفمبر 
١9٤٨م، ســـيم كاهًنـــا بيـــد نيافـــة األنبـــا إشـــعياء 

يـــوم ١0 ينايـــر ١9٨٢م، - نـــال رتبـــة القمصيـــة يـــوم ٣0 
ديســـمبر ١990م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا إشـــعياء، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

القمص أبرآم إبراهيم
من إيبارشية القوصية ومير

رقـــد فـــي الـــرب يوم األحد ٣ فبرايـــر ٢0١9م، القمص أبرآم 
إبراهيـــم، كاهـــن كنيســـة مار يوحنا المعمـــدان بالقوصية، عن عمر 
تجـــاوز الــــ76 ســـنة بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة قاربـــت ٣0 ســـنة. ُوِلـــَد 
بالقوصيـــة فـــي 9 أغســـطس ١9٤٢م، وحصـــل علـــى بكالوريـــوس 
الزراعـــة عـــام ١96٥م، وبكالوريـــوس الالهـــوت عـــام ١97١م، 
وماجســـتير فـــي التاريخ الكنســـي مـــن معهد الدارســـات القبطية عام 
١97٣م، ودبلـــوم فـــي الدراســـات التنمويـــة بالجامعـــة األمريكية في 
تنميـــة وتطويـــر المجتمـــع الريفـــي. بـــدأ خدمـــة مـــدارس األحـــد عـــام 
١9٥7م، فـــى كنيســـة القديـــس مـــار يوحنـــا المعمـــدان بالقوصيـــة، 
وبـــدأ اجتمـــاع للشـــابات بالتعـــاون مـــع خـــدام الكنيســـة. كمـــا أســـس 
فكـــرة فصـــول التقويـــة الصيفيـــة )فـــي المواد الدراســـية(. بـــدأ خدمة 
إخـــوة الـــرب وظـــل أميًنـــا للخدمـــة حتـــى موعـــد ســـيامته قًســـا بيـــد 
نيافـــه األنبـــا توماس أســـقف القوصية ومير فـــي ٣0 يوليو ١9٨9م 
فـــي ٤ فبرايـــر ١99٨م. صلـــى صلـــوات  ونـــال رتبـــة القمصيـــة 
تجنيـــزه نيافـــة األنبـــا تومـــاس فـــي الثانيـــة عشـــرة مـــن ظهـــر اليـــوم 
ذاتـــه بكنيســـته، وشـــاركه مجمـــع اآلبـــاء الكهنة، وجمـــوع كبيرة من 
أبنـــاء اإليبارشـــية. خالص تعازينا لنيافـــة األنبا توماس، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته وكل محبيه.

القمص زخارياس عبد املسيح 
من إيبارشية إخميم وساقلتة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم الثالثـــاء ٥ فبرايـــر 
٢0١9م، القمص زخارياس عبد المســـيح، كاهن كنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بالديابـــات، التابعـــة إليبارشـــية إخميـــم وســـاقلته، عن 
عمـــر قـــارب الــــ7٥ ســـنة، وبعد خدمـــة كهنوتية اســـتمرت لمدة ٢0 
ســـنة. ولـــد القمـــص زخارياس يوم ٢ يونيـــو ١9٤٤م. حصل على 
بكالوريـــوس الطـــب البيطـــري وعمـــل فـــي مجـــال تخصصـــه لفتـــرة 
تزيـــد عـــن الــــ٢0 ســـنة قبـــل ســـيامته كاهًنـــا بيـــد نيافـــة األنبـــا بســـاده 
مطـــران اإليبارشـــية في ١9 فبرايـــر ١999م، ونال رتبة القمصية 
9 يونيـــو ٢0١٤م. صلـــى نيافـــة األنبـــا بســـاده مطـــران اإليبارشـــية 
صلـــوات تجنيـــزه فـــي الواحـــدة مـــن بعـــد ظهـــر اليـــوم ذاتـــه بكنيســـة 
القديســـين بطرس بولس بإخميم )مقر المطرانية(، وشـــاركه مجمع 
اآلبـــاء الكهنـــة وبعـــض مـــن كهنـــة اإليبارشـــيات المجـــاورة وأعـــداد  
كبيـــرة مـــن الشـــعب القبطـــي. خالـــص تعازينا لنيافة األنبا بســـاده، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته وكل محبيه.
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التوبـــة تجديـــد ذهنـــي مســـتمر، وميطانيـــة 
دائمة التوبة، وقيامـــــــــة أولى، وحيــــــــاة متجددة 
تمهدنـــا للقيامة الثانية، وتنقذنا من الموت الثاني.

5- مثمـــرة: »َفاْصَنُعوا َأْثَماًرا َتِليُق ِبالتَّْوَبِة« 
)مت٨:٣(، فالمســـيحية ال تكتفي بالّشـــق الســـلبي 
بـــل  فـــي التوبـــة، أي الخـــالص مـــن الســـلبيات، 
تتجـــه بنـــا إلى الِشـــق اإليجابـــي، أن نصنع أعمااًل 
مقدســـة، ونطـــرح ثمـــاًرا الئقة. ومـــن غير المعقول 
أن شـــجرة التوبـــة تظـــل عقيمة، بينما الرب يســـوع 
يطلـــب منـــا ثمـــار الـــروح: »َمَحبَّـــٌة، َفـــَرٌح، َســـاَلٌم، 
َوَداَعـــٌة،  ِإيَمـــاٌن،  َصـــاَلٌح،  ُلْطـــٌف،  َأَنـــاٍة،  ُطـــوُل 

ـــٌف« )غـــل٢٢:٥-٢٣(. َتَعفُّ

المطلوب إًذا لحياتنا ونمونا: 
١- التوبــــــــة والعتـــــراف األمين أمام هللا 

واألب الكاهـــن.. لننـــال الِحْل واإلرشـــاد.
٢- التنـــاول بانتظـــام لنأخذ المســـيح داخلنا 

ونثبـــت فيـــه ويثبت فينا.
٣- تسبقهما )المعمودية والميرون( لنصير 
أعضاء في جسده المقدس »الكنيسة المقدسة«..

٤- وبارشـــــــــــاد األب الكاهـــــــــــن نحيـــا بنقـــاوة 
ونأخذ بركات باقي األســـرار الكنســـية السبعة التي 
تبني حياتنا: مســـحة المرضى )فيه توبة واعتراف 
أيًضا(، حتى سر الزيجة لمن سيتزوجون )يسبقه 
ســـر االعتـــراف واالســـتعداد(، ثـــم ســـر الكهنـــوت 
)للرجـــال فقـــط( يناله المدعو من هللا لهذه الخدمة، 
وهـــو الـــذي يمـــارس ذلـــك كله كأمر الـــرب. )يتبع(

مالمــــــح هامــــــــــــة 
للتوبــــــــــة: لكـــي تكـــون 
التوبـــــة ناجحــــــــة، يجب 
أن تشتمـــــــــــل علـــــــــــــى 

التالية: المالمـــح 
١- ســـريعة: فمـــا أخطـــر تســـويف العمـــر 
باطـــاًل »َأنََّهـــا اآلَن َســـاَعٌة ِلَنْســـَتْيِقَظ ِمـــَن النَّـــْوِم، 
ـــا َكاَن ِحيـــَن آَمنَّـــا«  َفـــِإنَّ َخاَلَصَنـــا اآلَن َأْقـــَرُب ِممَّ
)رو١١:١٣(. »ُهـــَوَذا اآلَن َوْقـــٌت َمْقُبـــوٌل. ُهـــَوَذا 

اآلَن َيـــْوُم َخـــاَلٍص« )٢كـــو6:٢(.
٢- حاســـمة: فالتائـــب المتردد هـــو: »َرُجٌل 
ُذو َرْأَيْيـــِن ُهـــَو ُمَتَقْلِقٌل ِفي َجِميِع ُطُرِقِه« )يع٨:١(، 
ومـــن المهـــم أن يحســـم اإلنســـان أمـــوره بعـــد أن 
يحســـب حســـاب النفقـــة قائـــاًل: »َكـــْم ِمـــْن َأِجيـــٍر 
أَلِبـــي َيْفُضـــُل َعْنـــُه اْلُخْبُز َوَأَنـــا أَْهِلُك ُجوًعـــا! َأُقوُم 
َوَأْذَهـــُب ِإَلـــى َأِبي َوَأُقوُل َلُه: َيـــا َأِبي، َأْخَطْأُت ِإَلى 

اَمـــَك« )لـــو١٥:١7-١٨(. ـــَماِء َوُقدَّ السَّ
٣- شاملـــــــــة: فالتوبـــة الســـليمة يجـــب أن 

تشـــمل كل جوانـــب النفـــس، وزوايـــا الحيـــاة:
- إنهــــــــــــــا توبــــــــــــــــة الفكــــــر، عــــــــــــن كـــــــــــــــــل 

انحـــراف ذهني.
- وتـــــــوبــــــــــــــة الحــــــــــــواس، عـــــــــــــــن كــــــــــــــل 

اســـتخدام خاطـــئ.

- وتوبة القلــب، عن كل مشاعر سلبية.
- وتوبـــة اإلرادة، عن كل نية غير سليمة، 

أو اتجـــاه غير بنَّاء.
- وتوبة األعمــال، عن كل تصرف سلبي، 

أو سلوك ال يمجد هللا.
- وتوبـــــــــــــة الخطـــــــــــــــــــــوات، إذ تلتــــــــــــــــــزم 

بطريـــق الملكـــوت.
إن أخطـــر مـــا فـــي التوبة، أن تظـــل خطيئة 
محبوبـــة، مقبولـــة منـــا، وال نجاهـــد ضدهـــا، فالذي 
ل يعطــــــــــي الـــرب كل شــــــــــيء، كأنـــه لم يعطه 

شيء. أي 
٤- مستمــــــــــــرة: فالتوبــــــــــــة في المفهـــــــــوم 
األرثوذكســـي والكتابـــي هـــي توبـــة مســـتمرة طـــوال 
العمـــر، وهـــذا واضـــح مـــن غســـل الســـيد المســـيح 
ألرجـــل تالميـــذه، دون تكـــرار غســـل أجســـامهم، 
إذ  تتكـــرر،  التوبـــة  لكـــن  تتكـــرر  فالمعموديـــة ال 
تتســـخ أرجلنـــا من ســـلوكيات هذه الحيـــاة، ونحتاج 

أن نغســـلها.
ومـــا أحلـــى أن يحاســـب اإلنســـان نفســـه بعد 
كل ســـقطة، ويقـــوم!! ولكـــن أحلـــى مـــن ذلـــك، أن 
يحاســـب اإلنســـان نفسه قبل أي ســـقطة، فينتصر 

هللا!! بنعمة 

mossa@intouch.com

anbabenyamin@hotmail.com

تشيــــــــــــــر الثعالـــــــــــــــــب 
الصغـــار إلـــى خطايـــا تبدو 
للنـــاس أنهـــا صغيــــــــرة، وقد 
ال ينشغــــــــــل البعـــض بهـــذه 
األفكـــــــــار التي قد ال يشعر 
بهـــا البعـــض، بينمــــــــا هـــي الســـبب فـــي ضيـــاع ثمار 

روحيـــة كثيرة..
هنـــا ُنشـــبه حياتنـــا الروحيـــة بالكـــروم حســـبما 
قـــال الـــرب يســـوع : »أنـــا هـــو الكرمة الحقيقيـــة وأبي 
الكّرام، كل غصن فيَّ ال يأتي بثمر ينزعه، وكل ما 
يأتـــي بثمر ينقيـــه ليأتي بثمـــر أكثر«)يو١:١٥-٢(. 
فالحيـــاة مـــع هللا مثـــل الكرمة، أو حتى الحياة العملية 
أو الحيـــاة العائليـــة.. كلهـــا ُمشـــبهة بالكرمـــة، والعبرة 
الكرمـــة  عـــن  ينتـــج  الـــذي  الثمـــر  هـــي  الحيـــاة  فـــي 
)العناقيـــد(. ومعـــروف أن أي نبـــات ينتـــج عنـــه ثمـــر 
تظهـــر زهرات يجـــب الحفاظ عليها حتى تتحول هذه 
الزهـــرات إلـــى ثمـــر )العنقـــود( الـــذي يحمـــل عصـــارة 
الكـــروم... ودخول الثعالـــب الصغيرة التي ال تتغذى 
علـــى النبـــات ولكـــن تحـــاول إفســـاد العناقيـــد بنفـــض 
الزهرات عنها حتى ال تخرج حبات العنب المفيدة.. 
»خـــذوا لنـــا الثعالـــب الصغـــار المفســـدة الكـــروم ألن 

كرومنـــا قـــد أقعلـــت )أزهرت(« )نـــش١٥:٢(.
فالســـبب فـــي الحذر مـــن الثعالب الصغار أنها 
مفســـدة الكـــروم، ألن الكـــروم قـــد أزهـــرت أي بـــدأت 
فيهـــا األزهـــار تظهـــر وهـــي مقدمة الثمـــر، فإذا قضم 

الثعلـــب العنقـــود وأفســـد إزهـــاره لـــن تظهـــر فيه حبات 
العنـــب كثمر...

هنـــا خطـــورة الحـــرب الروحيـــة التـــي تســـتهدف 
النصـــرة  فـــي  العبـــرة  ألن  الثمـــر،  علـــى  القضـــاء 
الروحيـــة بظهـــور الثمـــر. وورد علـــى لســـان يوحنـــا 
المعمـــدان: »هـــوذا الفـــأس قـــد ُوِضعـــت علـــى أصل 
الشـــجرة، فكل شـــجرة ال تصنع ثمًرا ُتقَطع وُتلقى في 
النـــار« )لـــو9:٣(، وهـــذا ُيظهر خطـــورة عدم الثمر، 
لمـــاذا؟ ألن النتيجـــة هـــي عـــدم االســـتمتاع بالعريس 
كمـــا فـــي )نـــش١6:٢( »حبيبـــي لي وأنا لـــه، الراعي 

السوســـن«. بين 
أو  اضبطـــوا  أو  أمســـكوا  أي  »خـــذوا«  كلمـــة 
التـــي هـــي مفســـدة  الثعالـــب الصغـــار  إلـــى  انتبهـــوا 
فعـــل  إلـــى  ُيشـــير  وهـــذا  ثمرهـــا...  وتمنـــع  الكـــروم 
الضبـــط، ألن الســـهو عـــن هـــذا أمـــر خطيـــر جـــًدا، 
وهـــذا يتطّلـــب الحـــرص مـــن هـــذه الثعالـــب الصغـــار 
المفســـدة الكـــروم، خاصـــة الكـــروم التـــي تفيـــح رائحة 
القعـــال )األزهـــار(.. غيـــر أن رائحـــة األزهـــار فـــي 
النفـــس البشـــرية المؤمنـــة )العـــروس( تجعـــل العريس 
ويطلـــب  ينـــادي  المســـيح(  يســـوع  )ربنـــا  الســـماوي 
»قومـــي يـــا حبيبتي يا جميلتي يـــا كاملتي«!!! مجرد 
ظهـــور الزهـــر الـــذي يشـــير إلـــى الثمر يعلـــن الكمال 
الُمنتَظـــر المرغـــوب، ولذلك يطلب العريس الســـمائي 
مـــن عروســـه »يـــا حمامتـــي فـــي محاجـــئ الصخـــر 
فـــي ســـتر المعاقـــل أرينـــي وجهـــك أســـمعيني صوتك 

ألن صوتـــك لطيـــف ووجهـــك جميل« )نـــش١٤:٢(، 
والمقصـــود بمحاجـــئ الصخـــر وســـتر المعاقـــل هـــي 
األماكـــن اآلمنـــة التـــي ال تســـمح بدخـــول أي ثعلـــب 
صغيـــر، وبالتالـــي ال يؤثـــر علـــى العناقيـــد المزهـــرة، 
فيتحقـــق الثمـــر وتســـري العصـــارة فتصنـــع العناقيـــد 
بحبـــات العنـــب المفيـــدة، فتتكامـــل الكرمـــة بثمارهـــا 

َفُيْســـتفاُد بهـــا...
لكـــن يجـــب الحذر جًدا من تـــرك منافذ صغيرة 
بدخـــول  تســـمح  ولكنهـــا  أحـــد  منهـــا  يخـــاف  ال  قـــد 
الثعالـــب الصغيـــرة، فقـــد يبنـــي صاحب الكرم أســـواًرا 
عاليـــة ليحمـــي كرمـــه مـــن الثعالـــب بـــكل أنواعهـــا، 
ولكـــن قـــد يتـــرك فتحـــات صغيـــرة جـــًدا يتســـلل منهـــا 
ثعالـــب صغيـــرة قـــد ال يتحّســـب منهـــا أحـــد، فتدخـــل 
وتفســـد الكـــرم إذ ينجـــذب إلـــى رائحـــة األزهـــار فـــي 
الكرمـــة ويقصـــد أن يفســـدها ويســـقطها مـــن العنقـــود 
حتـــى ال تتحـــول إلـــى ثمـــار حقيقيـــة. لذلـــك نصلـــي 
لحـــن “أيهـــا الـــرب إله القوات ارجـــع وأطلع على هذه 

الكرمـــة التـــي صنعتهـــا يـــداك”.
بيـــن  جـــًدا  الخاصـــة  المقدســـة  العالقـــة  إنهـــا 
النفـــس البشـــرية المؤمنـــة وعريســـها الســـمائي ألنـــه 
أســـمعيني صوتـــك )ألن صوتـــك  »قائـــاًل:  يحبهـــا: 
لطيـــف( وأرينـــي وجهك )ألن وجهـــك جميل(«، وكل 
ذلـــك يعكـــس مـــدى خطـــورة الثعالـــب الصغيـــرة التـــي 
ُتفســـد كل هـــذه العالقـــة ألنها لـــن تثمر ثمـــًرا حقيقًيا، 
ألن األزهـــار ستســـقط بفعـــل الثعالـــب الصغـــار هذه، 
بيـــن  العالقـــة  وتنتفـــي  المثمـــرة  العناقيـــد  فتختفـــي 
العريـــس وعروســـه. لذلك نطلـــب عمل هللا في حياتنا 
الروحيـــة ليحفظهـــا ويطهرها ويقدســـها ويحفظ ثمارها 
مـــن الضيـــاع، ويحوطنا بحراســـته اإللهيـــة لننجو من 

الثعالـــب التـــي تتســـلل إلـــى العناقيـــد المزهـــرة...
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َساٍن ُمرْساًِع يِف االْستَِماِع« 
ْ
»يِلَُكْن ُكُّ إِن

)يع١٩:١(
f.beniamen@gmail.com

تــــأتـــــــــــــــي الكــلـــمــــــــــــــة 
اليونانيـــة α͗ωύοκ بمعنى 
ينصت باهتمــــــــام، معبــــــــرة 
عــــــــن اإلدراك عن طريـــــق 
الســـمع. وهـــو األمـــر عينـــه الـــذي يوصى به يشـــوع 
بن سيراخ، قائاًل: »كن سريعا في االستماع وكثير 
التأني في إحارة الجـواب« )سي١٣:٥(. لقد أعطى 
هللا الخالق لإلنســـان ُأذنين بارزتين من رأســـه، لكي 
»مســـرًعا«  وكلمـــة  االســـتماع.  عمليـــة  لـــه  يســـهل 
تعنـــي راغًبـــا أن يســـمع باشـــتياق وبحـــب؛ فبالتالـــي 
هـــو ال يســـتمع بهـــدف الجـــدال أو المخاصمـــة، بـــل 
بعـــد الســـماع واإلدراك يدخـــل حيـــز التنفيـــذ والعمل. 
فنصلي في أوشـــية اإلنجيل: ]فلنســـتحق أن نســـمع 
ونعمـــل، بأناجيلـــك المقدســـة، بطلبـــات قديســـيك[. 
ولكـــن يجـــب أن نالحـــظ أن اإلســـراع في االســـتماع 
ليـــس مطلًقـــا، فهنـــاك أشـــياء لـــو ســـمعها اإلنســـان 
تضـــّره، لذلـــك يوصينـــا ســـليمان الحكيـــم، »اَل َتَضْع 
َقْلَبَك َعَلى ُكلِّ اْلَكاَلِم الَِّذي ُيَقاُل ِلَئالَّ َتْســـَمَع َعْبَدَك 
َيِســـبَُّك« )جـــا٢١:7(. ومنهـــا أن ال نشـــغل أنفســـنا 
بكلمـــات الغير ضدنـــا، فاالهتمام بكالم أهل العالم، 
يجعلنـــا نصيـــر عبيـــًدا للنـــاس. فـــال نبالـــي ال نحـــب 
مديحهم، وال نكره ذّمهم. بل اإلســـراع في االســـتماع 
لمـــا يخـــص خـــالص النفـــس والســـماع إلـــى »َخَبـــِر 
اإِليَماِن« )غال٥:٣(. فهذا واجب بأن نســـرع دائًما 

للجلـــوس تحـــت أقـــدام المســـيح إلهنـــا، كمـــا جلســـت 
مريـــم أخـــت لعازر.

اإلســـتماع وصية إلهية: يبـــدأ هللا حديثه في 
الوصايـــا العشـــر، قائـــاًل: »ِإْســـَمْع َيا ِإْســـَراِئيُل ...« 
)تـــث٤:6(. فاالســـتماع أفضـــل مـــن تقديـــم الذبيحة 
)١صم٢٢:١٥(، بل ويطلب معلمنا إشـــعياء النبي 
مـــن الطبيعـــة غيـــر العاقلـــة أن تســـتمع »ِاْســـَمِعي 
ـــَماَواُت َوَأْصِغـــي َأيَُّتَهـــا اأَلْرُض أَلنَّ الـــرَّبَّ  َأيَُّتَهـــا السَّ
َيَتَكلَّـــُم...« )إش٢:١(. يقول القديس أمبروســـيوس: 
]لـــم يقـــل »تكلـــم« بـــل »اســـمع« فقد ســـقطت حواء، 
ألنهـــا تكلمـــت مـــع آدم بمـــا لـــم تســـمعه مـــن الـــرب 
إلهها. فالكلمة األولى التي يقول لك هللا: »اسمع«. 
فـــإن كنـــت تســـمع تحتـــاط في طريقك، وإن ســـقطت 
تصلح بســـرعة طريقك. ألنه »بماذا يصلح الشـــاب 
طريقـــه إالَّ بحفـــظ كلمـــة الـــرب؟!« )مـــز١١9:9(. 
لذلـــك قبـــل كل شـــيء اصمـــت واســـمع، فـــال تســـقط 
بلســـانك. إنـــه لشـــر عظيـــم أن ُيـــدان اإلنســـان بفمه[ 

.)Duties of the Clergy,Book1, ch. 2(

ووصايـــاه  لصـــوت هللا،  الســـتماع  وعـــدم 
خطيئـــة: قبـــل ســـبي بابـــل كانـــت مهمـــة األنبيـــاء 
أن ينـــادوا بـــأن هللا ســـيدين مـــن ال يســـمع لصوتـــه، 
بـــل وجعـــل المســـيح إلهنـــا لمـــن ال يســـمع لصـــوت 
والعشـــار  كالوثنـــّي  الكنيســـة؛  مـــن  أو  المصالحـــة 

)مـــت١7:١٨(. مـــع مالحظـــــــــة قـــــــــــول المسيـــــــــــح 
ـــي«  َيْســـَمُع ِمنِّ َيْســـَمُع ِمْنُكـــْم  إلهنـــا للرســـل »َالَّـــِذي 
)لـــو١6:١0(، فالكنيســـة ال تتكلـــم إال بـــكالم هللا.

هللا يســـمع: كمـــا يطلـــب هللا مـــن أبنائـــه أن 
يســـتمعوا لـــه، هـــو أيًضـــا يســـمع لهـــم، ويســـتجيب. 
وهـــذا مـــا يميـــز اإللـــه الحـــي الحقيقـــّي عـــن اآللهـــة 
الكاذبة، التي لها آذان وال تســـمع: »فحســـبوا جميع 
أصنـــام األمـــم آلهـــة، مع أنها ال تبصر بعيونها، وال 
تتنشـــق الهـــواء بأنوفهـــا، وال تســـمع بأذنها وال تلمس 
بأصابـــع أيديهـــا. أمـــا أرجلهـــا فعاجزة عن المشـــي« 

)حـــك١٥:١٥(.

الســـتماع لآلخـــر: يعالـــج معلمنـــا القديـــس 
مـــع  حوارنـــا  فـــي  خطيـــر  أمـــٌر  الرســـول،  يعقـــوب 
بعضنـــا البعـــض، فنحـــن قـــد ال نعطـــى فرصـــة لمن 
ـــر عن نفســـه، بـــل نقاطعه  يريـــد أن يتكلـــم حتـــى ُيعبِّ
لنعلـــن رأينـــا نحـــن!! وهنا نســـمع الطريقة الصحيحة 
للحـــوار، أن نعطـــي للمتكلـــم فرصة كافية وال نقاطع 
المتكلـــم. فاالســـتماع فـــي حـــد ذاتـــه وســـيلة للعالج، 
فقـــد يكـــون المتكلـــم يريـــد أن يخـــرج مـــا بداخلـــه مـــن 
أمـــور مكبوتـــه، وفقط يطلب من يســـمعه، وهذا أمٌر 

هـــام بالنســـبة لـــألب الكاهـــن أو اإلخـــوة الخـــدام. 

مـــن ناحيـــة أخـــرى ســـماع اآلخـــر، وال ســـيما 
صاحب الرأي اآلخر، سواء في حواٍر الهوتّي، أو 
مناقشـــة مـــن تعّرض ألفـــكار إلحادية؛ وســـيلة هامة 
جـــًدا أن نســـتمع لهـــم حتـــى نحـــدد الفكـــر الخاطـــئ 
بدقـــة، وال نتوهـــم نحن المشـــكلة، فمن يســـمع للناس 

بهـــدوء لـــن يخطـــئ في الـــرد عليهم.

»مـــن األعمـــاق صرخـــت إليك« التـــي بها تركيز 
ومشـــاعر واحســـاس وإيمـــان ورجاء.

٣( الصـــوم: هـــو الجنـــاح اآلخـــر للتوبـــة، 
وهـــو وســـيلة رائعـــة جـــًدا النطالق الـــروح والتذلل 
هلل، مثـــل مـــا فعـــل أهـــل نينـــوي، صامـــوا ولبســـوا 
حتـــى  صغيرهـــم،  إلـــى  كبيرهـــم  مـــن  مســـوًحا 

صامـــت. الحيوانـــات 

٤( محاســـبة النفس: حينما وقعت القرعة 
على يونان وعرفوا أنه سبب المشكلة، لم يحكموا 
عليه وأنما حاســـبوه أواًل. ونحن علينا أن نحاســـب 
قبل أن نحكم. وعلينا باألكثر أن نحاسب أنفسنا 
جيـــًدا لنعـــرف مـــا هـــي أخطاؤنـــا، وكيـــف ســـقطنا 

فيهـــا، وكيف ننجو منهـــا وال نعود اليها.

5( تنقيـــة الداخل: داخلنا أثقـــال قد تؤدي 
إلـــى الغـــرق، لذلـــك علينـــا أن ننقـــي داخلنـــا »قلًبا 
نقًيـــا اخلـــق فـــّي يـــا هللا«، نلقي ما فـــي القلب من 

خطايـــا وشـــهوات وأتعـــاب، مثلما فعـــل البحارة.

٦( الرحمـــة: كما فعل البحارة مع الخاطئ 
الشـــاطئ،  إلـــى  يونـــان حينمـــا حاولـــوا إرجاعـــه 

»طوبـــى للرحمـــاء ألنهـــم ُيرحمون«.

7( تغيير الســـلوك: كما فعـــل أهل نينوي، 
رجـــع كل واحـــد عـــن طريقـــه الردية، وعـــن الظلم 

الـــذي فـــي أيديهم، لذلـــك رحمهم هللا.

وكل صوم وأنتم بخير...

بدراستنـــــــــــا لسفــــــــــــر 
يونـــان نستطيع أن نضع 
لـــه هذا العنوان »سفـــــــر 
التوبـــــــة«، فـــكل من في 
الســـفر تـــاب مـــن خـــالل 
حـــّول  الـــذي  هـــو  فالـــرب  العجيـــب،  عمـــل هللا 
هـــروب يونـــان إلـــى خدمـــة للبحـــارة، ومـــن خالل 
عصيانـــه عـــرف البحـــارة الرب وخافـــوا منه خوًفا 

عظيًمـــا، بـــل نـــذروا لـــه نـــذوًرا وتابوا.
وكذلـــك أهـــل نينـــوى الذين أرســـل لهم الرب 
يونـــان رغم أنهم ليســـوا يهـــوًدا، فالرب اهتم بالكل 
ســـواء فـــي العهـــد الجديـــد أو فـــي العهـــد القديـــم، 
وبمجـــرد منـــاداة يونـــان علـــى المدينـــة بالهـــالك، 
فـــي  توبـــة  أكبـــر  توبتهـــم  وكانـــت  أهلهـــا  تـــاب 
الكتـــاب المقـــدس حيـــث تـــاب ١٢0 ألـــف نســـمه 

واحدة. مـــرة 
وأخيـــًرا تـــاب يونـــان من خـــالل عمل الرب 

معـــه فـــي اليقطينـــة والدودة والرياح والشـــمس.
وقد استخدم الــــــــــرب في هذه القصص كل 
األنواع واألشكال: البشر )يونـــــــــــــان(، الحيـــــــــــوان 
)الحــــــــــوت(، والنبـــــات )اليقطينــــــــــــة(، والحشرات 

)دودة(، والمياه، والرياح، والشـــمس.

ال فائـــدة مـــن الســـفر إن لمـــن نتـــب، ولكـــن 
كيـــف نتـــوب طبًقا للســـفر؟

١( الطاعـــة: لكـــي نتـــوب البـــد أن نطيع، 
نحيـــا فـــي طاعـــة هللا وتنفيذ وصايـــاه، والُبعد عن 
كل مـــا ينهـــي عنـــه، فالطاعـــة خيـــر مـــن تقديـــم 
ذبيحـــة، والعنـــاد كالوثـــن والترافيـــم. ومـــاذا جنـــى 
يونـــان مـــن عنـــاده وعـــدم طاعتـــه؟ خســـر مالـــه 
وســـمعته، وكاد يخســـر حياتـــه )لـــوال تدخل هللا(.

والعجيـــب أن كل الخليقـــة مطيعـــة هلل إاّل 
اإلنســـان، هـــو الوحيـــد الـــذي يعصـــاه؛ ولكن من 
أطـــاع تـــاب، ربـــح أبديتـــه مثل أهل نينـــوي الذين 
بمجـــرد ســـماع كلمـــات يونـــان فقـــط تابـــوا توبـــة 
عميقـــة صـــارت مثـــااًل لـــكل مـــن يريـــد أن يتوب. 

وكذلـــك أطـــاع البحـــارة فعرفـــوا الـــرب وتابـــوا.

٢( الصــــــــــالة )بعمــــــق ورجــــــــاء(: مثل 
البحـــارة الذيـــن لمـــا تعّرضـــوا للتجربـــة، أول مـــا 
فكـــروا، فكـــروا فـــي الصـــالة »فصـــرخ كل واحـــد 
إلـــى إلهـــه«، وكذلـــك يونـــان فـــي جـــوف الهاويـــة 
صـــرخ وصلـــى برجاء قائـــاًل: »أعود أنظر هيكل 
قدســـك«. وأهـــل نينـــوي صرخـــوا إلـــى هللا بشـــدة. 
ليســـت الصـــالة الروتينيـــة الفاترة، ولكـــن العميقة 
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علـــى الـــكل، يهتم بالبحارة وأهل نينوى، بل وحتى 
بالحيوانات الكثيرة. وفي خالصة يســـتخدم يونان 
مـــن أجـــل البحـــارة وأهل نينوى، ويســـتخدم البحارة 
مـــن أجـــل يونان، ويســـتخدم الخليقـــة الغير ناطقة 
)النبـــات والحيـــوان( مـــن أجـــل خـــالص خليقتـــه 

)اإلنســـان(.  الناطقة 
في الحقيقية إن ســـفر يونان هو ســـيمفونية 
رائعـــة يعلـــن فيهـــا هللا عـــن شـــخصه، ويكشـــف 
مـــن  الـــدوؤب  وســـعيه  الخالصـــي،  عملـــه  عـــن 
أجـــل اإلنســـان محبوبـــه. هللا الـــذي يقتـــرب مـــن 
اإلنســـان، كاشـــًفا عـــن ذاتـــه، معلًنـــا لخليقتـــه أن 
ســـلطانه وقدرته وقوته هي في الحقيقية من أجل 
خـــالص خليقتـــه والعناية بها. ولذلك يأتي مشـــهد 
يونـــان وهـــو ملقـــًى فـــي بطـــن الحوت، ثـــم خارًجا 
منـــه حًيـــا، كآيـــة تخـــرج مـــن نطاقهـــا التاريخـــي 
لتحمـــل لنـــا ُبعـــد آخـــر رمزًيـــا، كشـــف عنـــه الرب 
يســـوع في العهد الجديد. كمعجزة ترمز إلى ســـر 
خالصـــه، الـــذي تّممـــه بموته وقيامتـــه، ليعلن لنا 
أن آيـــة يونـــان النبـــي هـــي اآليـــة العظيمـــة لهـــذا 
الجيـــل وكل األجيـــال، إذ تعلـــن ســـر الخـــالص 
وقوته، أي ســـر موت المســـيح وقيامته في اليوم 
الثالـــث. فالمســـيح لـــه كل المجد هـــو يونان العهد 
الجديـــد الـــذي أعلن خـــالص هللا، الخالص الذي 
فتـــش وبحـــث وتنبـــأ عنـــه األنبيـــاء، فجـــاء الـــرب 
يســـوع وتممـــه بذبيحـــه جســـده الـــذي قدمـــه علـــى 
عـــود الصليـــب، ثم قام ناقًضـــا أوجاع الموت، إذ 

لـــم يكـــن ممكًنـــا أن ُيمســـك منه.

في آريــوس باغــوس 
وجــــــد بولـــــــــــس الرســـــــــــول 
مذبحــًــــــا مكتـــــــــوًبا عليــــــــــه 
فالنــــاس  مجهــــول،  إللـــه 
قـــد يجهلـــون هللا، ولكنهـــم 
ال يكفـــون عـــن البحـــث عنـــه. وفـــي الســـفينة لجـــأ 
أنـــه  يظنـــون  مـــن  إلـــى  البحـــارة  مـــن  واحـــد  كل 
هـــو هللا. فاإلنســـان قـــد يحيـــد عـــن معرفـــة اإللـــه 
الحقيقـــي، ولكنـــه دائًمـــا يترجـــاه ويلجـــأ إليـــه فـــي 
محنتـــه وضيقـــة نفســـه. فالبحث عن هللا هو رغبة 
كيانيـــة عميقـــة ومتأصلـــة، ومغروســـة فـــي الكيان 
اإلنســـاني، ومطبوعة في أعماق القلب البشـــري. 
حًقـــا قـــد تخفـــت أحياًنا، أو تخطـــئ االتجاه أحياًنا 
أخـــرى، ولكنهـــا أبـــًدا ال تنتهـــي أو تختفـــي. فـــاهلل 
هـــو أصـــل هـــذه الرغبـــة ومصدرهـــا، هـــو هدفهـــا 
وغايتهـــا. لقـــد ُخلقنا هلل ولـــن نرتاح اإّل فيه. ولكن 
ســـعي اإلنســـان نحو هللا يقابله من البداية ســـعي 
وشـــوق إلهي غير متناه، فاهلل دائًما هو صاحب 
المبـــادرة. فـــاهلل يبـــادر فيرســـل يونـــان إلـــى أهـــل 
نينـــوى برســـالة مباشـــرة، وفـــي الطريـــق يســـتخدمه 
مـــع البحـــار’. حًقـــا هـــو إلـــه اإلعالن، فـــاهلل يريد 
شـــخصه،  عـــن  ويعلـــن  ذاتـــه  عـــن  يكشـــف  أن 
ويعطـــي معرفـــة حقيقيـــة ونقية، غيـــر مختلطة ال 

بأفـــكار النـــاس وال بخبراتهـــم المشـــوهة. فـــاهلل فـــي 
ســـفر يونان ال يتجاهل اإلنســـان، حتى لو أهمل 
اإلنســـان هللا، ســـواء جهـــاًل )البحـــارة(، أو عمـــًدا 

)نينـــوى(، أو ضعًفـــا )يونـــان(. 
وفـــي كشـــفه عـــن ذاتـــه، يقـــدم نفســـه، بأنـــه 
اإللـــه المخّلـــص. ففـــي ســـفر يونـــــان يكشـــف هللا 
فقـــط باعتبـــاره اإللـــه الخالـــق  ليـــس  عـــن ذاتـــه، 
المطلـــق  والســـلطان  الســـيادة  صاحـــب  العظيـــم 
علـــى خليقتـــه العاقلة وغيـــر الناطقة، ولكنه أيًضا 
اإللـــه المخّلـــص، إلـــه الوعـــود والعنايـــة والرعاية. 
ولذلك فبالرغم من أن هلل أســـماء كثيرة في العهد 
القديـــم، تعّبـــر عن عمله وتكشـــف عن شـــخصه، 
مثـــل »إيلوهيــــــــــم« )هللا الخالـــــــــــق(، »أدونـــــــــــاي« 
)الســـيد الـــرب(، »إيليـــون« )اإللـــه العلـــي(، »إيل 
شـــّداي« )اإللـــه القديـــر(؛ ولكننـــا نـــراع فـــي ســـفر 
يونان يســـتخدم اســـًما آخر وهو » يهوه«، االســـم 
إلـــى ارتبـــط بقصـــة خالص الشـــعب مـــن عبودية 
فرعـــون، فهـــو اإلله المخلـــص. اإلله الذي يبحث 
عـــن اإلنســـان، كل إنســـان. يبحـــث عـــن خالص 
الذيـــن  والبحـــارة  يعرفـــه،  الـــذي  الخـــادم  يونـــان 
يجلهونـــه، وأهل نينـــوى الذين يعصونه. هو اإلله 
الشـــخصي الـــذي يهتـــم بالفـــرد، وهـــو إلـــه مبـــارك 

قم ارصخ إىل إهلك )يونان ١:6(

»اذكــــروا المقّيديـن 
كأّنكـــــم ُمَقيَّدون معهـــــم، 
والُمَذّليـــــــن كأّنكــــــــم أنتم 
أيًضا فــــــــــي الجســــــــــد« 

)عب٣:١٣(..
َوَرَدت هـــذه اآليـــة الجميلـــة ضمـــن الوصايا 
الختامّيـــة فـــي رســـالة القديـــس بولس الرســـول إلى 
العبرانييـــن.. وهـــي في مجملها وصايا تحّث على 
ـــك بالمحّبـــة العملّيـــة.. فلمـــاذا يطلـــب ِمّنـــا  التمسُّ
الرســـول أن نذكـــر المقّيديـــن بمثـــل هذه المشـــاعر 

الحـــاّرة..؟! األخوّية 
١- الحقيقـــة أّن المحّبـــة األخوّيـــة تبـــدأ 
باإلحســـــــــــاس باآلَخـــــــــــر.. اإلحساس بمشاعره 
وظروفـــه واحتياجاتـــه، إذ أّننـــا أعضـــاء فـــي جســـد 
واحـــد، وأعضـــاء بعضنـــا لبعـــض )١كـــو١٢(.. 
فالمحّبـــة تربطنـــا ببعـــض، مثـــل األعصـــاب التـــي 
ـــل  وتوصِّ ببعضهـــا  الجســـد  أعضـــاء  كّل  تربـــط 
اإلحســـاس بينهـــــــــا.. فـــإذا غابـــت المحّبـــة ســـيفقد 
ســـتفقد  وبالتالـــي  باآلَخـــر،  اإلحســـاس  اإلنســـان 
الممارســـات الروحّيـــة معناهـــا، بـــل وتكـــون غيـــر 
مقبولـــة أمـــام هللا.. وينطبـــق علينـــا قـــول الكتـــاب: 
»أّن لك اسًما أّنك حّي، وأنت مّيت« )رؤ١:٣(.
٢- التالمـــس مـــع المتأّلميـــن هو تالمس 

مـــع المســـيح شـــخصيًّا.. تالمـــس مـــع أعضائـــه 
المجروحـــة، كمـــا حـــدث مـــع توما.. فاشـــتعل قلبه 
وأضـــاء بنـــور اإليمـــان وصـــرخ: »رّبـــي وإلهـــي« 
)يـــو٢8:٢0(. وهـــذا التالمـــس مـــع المقّيديـــن قد 
يكـــون فـــي زيـــارة لمســـجون أو افتقـــاد لمريض في 
مستشـــفى، أو اهتمـــام بأحـــد ِكبـــار الســـّن ِمّمـــن 
تقديـــم  مـــع  واألمـــراض..  الشـــيخوخة  أقعدتهـــم 

مســـاهمة فـــي احتياجـــات كّل هـــؤالء..
٣- المقّيدون ليســـوا هم فقط المحبوسين 
والمربوطيـــن بأمراض جســـدّية صعبـــة، ولكّنهم 
أيًضـــا المقّيـــدون بالخطّيـــة.. بعـــادات رديئـــة.. 
بمحّبة ضــــــــــــاّرة.. بعالقــــــــــات شـــّريرة.. هؤالء 
ونهتـــّم  فـــي صالتنـــــــــــــــا،  نذكرهـــم  أن  يحتاجـــون 
م لهم شـــخص  بخالص نفوســـهم قدر طاقتنا، ونقدِّ
ر مـــن كّل قيـــد.. نقـــّدم لهـــم  المســـيح الـــذي يحـــرِّ
الُحـــّب واإلرشـــاد وكالم اإلنجيـــل الُمحيـــي، بـــروح 

االتضـــاع والحكمـــة..
٤- كمـــا عّلمنا الســـّيد المســـيح، وأعطانا 
نفســـه مثـــاًل، هكـــذا ينبغـــي أن نســـلك.. فكمـــا 
تأّلـــم ألجلنا وحمـــل أوجاعنا، هكـــذا نحن يلزمنا 
أن نذكـــر المقّيديـــن والُمذلِّيـــن، متذّكريـــن اآليـــة 
الجميلـــة التـــي جـــــــــــــاءت في رســـالة غالطيـــــــــــــــة: 
موا  »احملـــوا بعضكـــم أثقـــال بعـــض، وهكـــذا تمِّ

نامـــوس المسيـــــــــح« )غـــل٢:٦(.. فكمـــا حمـــل 
المسيـــــــــح أثقالنـــا، هكـــذا نحـــــــــــــن ملتزمـــون بهـــذا 
المنهـــج، أن نحمـــل أثقـــال اآلخريـــــــــــــن متمّثليــــــــــن 

بإلهنـــا ومخّلصنـــا..
5- عندمـــا نذكـــر المقّيديـــن والُمَذلِّيـــن، 
فنحن نخرج خارج ذواتنا، ونكسر طوق أنانّيتنا، 
فتّتســـع دوائرنـــا وننفتـــح على اآلخريـــن.. وهذا 
يســـاعد علـــى نمّونـــا النفســـي وُيثـــري شـــخصّيتنا.. 
وهـــو مـــا أوصانـــا بـــه اإلنجيل أيًضـــا: »ل تنظروا 
كّل واحـــد إلـــى ما هو لنفســـه، بـــل كّل واحد إلى 

مـــا هـــو آلخرين أيًضـــا« )في٤:٢(.
٦- يلزمنـــا أن نضـــع في حســـاباتنا دائًما 
أّن الجســـد ضعيـــف.. مـــا أســـهل أن َيمَرض أو 
يتأّلـــم أو ُيجـــَرح أو ُيكَســـر.. لذلـــك إذا ُكّنا بصّحة 
ـــدة ول نعانـــي مـــن أمراض أو قيـــود صّحّية،  جيِّ
فهـــذه مرحلـــة لن تـــدوم.. ومـــادام هللا قـــد أعطانا 
اآلن نعمـــة الصّحـــة والقـــّوة، فلنترّفـــق بالمقّيديـــن 
والُمَذلِّيـــن، ونمـــّد لهـــم يـــد المســـاعدة، ونحـــاول أن 

نرفـــع معهـــم بعـــض أثقالهم..
7- ل يـــُظّن أحـــــــــٌد أّن التالمــــــــس مـــع 
ـــا فـــي القلب، بل  المقّيديـــن والُمذلِّيـــن يولِّـــد غمًّ
العكـــس هـــو الصحيـــح، فـــإن العطـــاء فـــي هذا 
التجـــاه بمحّبـــة يولِّد فـــي القلب فرًحا وســـعادًة 
حقيقّيـــة.. كمـــا قـــال الســـّيد المســـيح: »الســـعادة 
فـــي العطـــاء أكثر مـــن األخـــذ« )أع٢0:٣5(.. 
ألّن العطـــاء يحـــرِّك الروح القـــدس داخلنا، فعندما 
يفــــــــــــرح الـــروح بنــــــــــــا، فإّنـــه بـــــــــــَدوِرِه يمأل قلوبنـــــــــــا 

بالفـــرح والبهجـــة..!

fryohanna@hotmail.com

اذكروا املقّيدين
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المقدمــــــــة:
دخـــــــــــــــــل المجتمــــــــــــــــــــــــــع 
ككــــــــــــــــــــــــــــــل،  المصـــــــــــــــــــــــــــري 
والكنيســـة القبطيـــة كجـــزء ال 
يتجـــّزأ من المجتمع، فـــي محاوالت النهضة والحداثة 
منذ منتصف القرن التاســـع عشـــر، في مجاالت شـــتى 
بصفـــة عامـــة، وفـــي مجـــال التعليـــم الدينـــي والتكويـــن 
الالهوتـــي لرجـــال اإلكليـــروس بصفـــة خاصـــة. فقـــد 
تأســـيس  إلعـــادة  األولـــى  المحاولـــة  التاريـــخ  ســـجل 
مدرســـة الهوتيـــة قبطيـــة والتـــى كانـــت في عهـــد البابا 
بطرس الســـابع الـ١09م ســـنة ١٨٤0م، ولكنها دامت 
حوالـــي ثمانـــي ســـنوات وتعّطلـــت ألكثـــر مـــن ســـبب. 
ثـــم كانـــت المحاولـــة الثانيـــة فـــي عهـــد البابـــا كيرلـــس 
الرابع الـ١١0 الذي أســـس مدرســـة إكليريكية لتثقيف 
رجـــال اإلكليـــروس القبطي )حوالي ســـنة ١٨٥٨م؟(، 
ووفـــر لهـــا عـــدًدا مـــن الُمعلميـــن الكـــفء...، غيـــر أن 
نياحتـــه الســـريعة أتـــت على هذا المشـــروع في مهده. 
أّمـــا المحاولـــة الثالثـــة فكانـــت فـــي بدايـــة عهـــد البابـــا 
كيرلـــس الخامـــس الــــ١١٢، في يوم الجمعة ٢٢ طوبه 
وتحدثـــت  ١٨7٥م  ينايـــر   ٢9 الموافـــق  ش   ١٥9١
عنهـــا الجريـــدة الرســـمية وقتها بكلمـــات طيبة، ولكنها 
الرابعـــة  المحاولـــة  إلـــى أن جـــاءت  أيًضـــا.  تعطلـــت 
والناحجـــة والمســـتمرة حتـــى اآلن، فـــي عهـــد قداســـته 
١6١0ش  هاتـــور   ٢١ األربعـــاء  يـــوم  فـــي  أيًضـــا، 

الموافـــق ٢9 نوفمبـــر ١٨9٣م.
ولكـــن نجـــاح تلـــك المحاولـــة لم يكـــن الهدف في 
حـــد ذاتـــه، ولـــم يعـــِن تحقيـــق كل اآلمـــال، فقـــد كانـــت 
األحـــالم كثيـــرة واآلمـــال المعقودة على هذه المدرســـة 
الفتيـــة متعـــددة. فقـــد ظـــل جيـــل الـــرواد يحـــاول بشـــتى 
الطرق والوســـائل لتفعيل دور خريجي هذه المدرســـة 
لخدمة الكنيســـة والمجتمع الناهض، والمنتظر المزيد 
مـــن العطـــاءات مـــن تلـــك المؤسســـة الكنســـية الهامـــة. 
ألجـــل ذلـــك فـــي الســـطور التاليـــة سأســـتعرض بإجـــاز 
بعـــض النقـــاط التى عمل من خاللها أســـاتذة وخريجو 

شـــعلة  إيقـــاد  علـــى  اإلكليريكيـــة 
النهضـــة فـــي الكنيســـة القبطيـــة، 
التاريخيـــة  المســـيرة  ـــًما  مقسِّ
لمراحل، أبدأها بالخمســـين ســـنة 

)١٨9٣-١9٤٣م(. األولـــى 
أوًل( طباعــــــــــة الكتــــــاب 

المقـــدس قبطًيـــا وعربًيا:
الحظ أساتــــــذة اإلكليريكية 
الكتـــــــاب  بعـــض ترجمـــــــــات  أن 
المقـــدس التـــى كانـــت معروفـــــــــة 
وقتهـــا )أي وقـــت إعادة تأســـيس 
اإلكليريكيـــة ســـنة ١٨9٣م( تكاد 
تكون تفسيًرا أكثر منها ترجمة، 
بـــاآلراء  المترجـــم  تأثـــر  قـــد  إذ 
رأيـــه  ُيعـــّزز  فأخـــذ  المذهبيـــة، 
الترجمـــة.  مـــن خـــالل  الخـــاص 
لذلـــك رأوا -أســـاتذة اإلكليريكية 
الوديعـــة- لزاًمـــا  األمنـــاء علـــى 

عليهـــم أن ُيحققـــوا اآلمـــال التـــي تجيـــش فـــي صـــدور 
هـــذه  بإخـــراج  والعلمـــاء،  المحقِّقيـــن  مـــن  الكثيريـــن 
الكنـــوز الدفينـــة، وأردفوهـــا بترجمـــة عربية صحيحة 
)مـــن مقدمـــــــــــــة الكتـــــاب المقــــــــــــدس، العهـــد الجديـــــــــــــد 

قبطًيـــا وعربًيـــا(.
ألجـــل ذلـــك وإذ كان ينـــوي كالًّ مـــن: المتنيـــح 
القمـــص ســـالمه منصـــور )كاهـــن الكنيســـة المرقســـية 
لبيـــب(  بـــك  إقالديـــوس  العالمـــة  وتلميـــذ  باألزبكيـــة، 
واألســـتاذ فـــرح جرجـــس )مـــدرس الديـــن بالمدرســـة 
اإلكليريكيـــة( أن يشـــتركا مًعـــا فـــي مشـــروع إصـــدار 
اإلنجيـــل المقـــدس بنهريـــن قبطًيـــا وعربًيـــا، غير أنهما 
رقدا في الرب قبل أن يظهر مشروعهما هذا للنور.

فأكمل المشـــروع لجنة من أســـاتذة اإلكليريكية. 
حيث ظهر في ســـنة ١6٣٨ش الموافق ١9٢٢م فقط 
٢٢ أصحـــاح مـــن إنجيـــل متـــى. غيـــر أن المشـــروع 
تعطـــل مـــرة أخـــرى بســـبب ظـــروف ماليـــة ُملّحـــة ثـــم 
وفاة أثنين من أعضاء هذه اللجنة، وهما: أ. ســـمعان 
ســـليدس ووهبـــي بـــك مديـــر المـــدارس القبطيـــة والذي 

كان يســـاعد اللجنـــة بمراجعـــة النصـــوص العربية.
وفـــي ســـنة ١6٥0ش الموافـــق ١9٣٤م تجـــدد 
القديـــس  برئاســـة  جديـــدة  لجنـــة  بتكويـــن  المشـــروع 
المدرســـة  مديـــر  جرجـــس  حبيـــب  األرشـــيدياكون 
وقتهـــا، وعضويـــة كلٍّ مـــن: عزيـــز تـــادرس )القمص 
تواضـــروس فيمـــا بعد( وشـــنوده عبد الســـيد، وكالهما 
كانـــا ُمدّرًســـا للغـــة القبطية بالمدرســـة، وراغب عطية 
)القمـــص إبراهيم فيمـــا بعد( ُمدرس الدين )الالهوت( 

بالمدرســـة )ومديـــر المدرســـة فيمـــا بعـــد(.
فأثمـــر عملهـــم فـــي شـــهر هاتور ســـنة ١6٥٢ش 
الموافـــق ديســـمبر ١9٣٥م بظهـــور الجـــزء األول من 
الكتـــاب المقـــدس العهـــد الجديـــد حاوًيا البشـــائر األربع 

بنهريـــن قبطي )بحيـــري( عربي.
فقـــد جــــــــاءت هذه الطبعــــــة 
 critical   بمثابــــة عمــــــل ُمحقـــــــق
edition لنص البشـــائر األربع، 
حيـــث قارنـــت اللجنـــة بيـــن أقـــدم 
يرجـــع  )أقدمهــــــــا  المخطوطـــات 
لســـنة 900ش( المحفوظـــة فـــي 
مكتبـــة البطريركيـــة ومكتبة دير 
أبي سيفين. ولقد راعــــــت اللجنة 
تقســـيم األناجيــــــــــل إلـــى فصـــول 
كبيـــرة وصغيـــــرة كمـــا وضعهـــا 
األبــــــــــوان القديســـــــــــان أمونيوس 
وأوســـابيوس في القــــــــرن الثالث 
الميـــــــــــــالدي وأقّرتهـــا الكنيســـــــة. 
فالفصــــــــــول الكبيــــــــــــرة عبــــــــــــارة 
عـــن أصحاحـــــــــات والصغيـــــــرة 
إنجليليــــــــــة  عبـــارة عـــن شـــواهد 
تجمعهـــــــا  البشيريــــــــــــن(  )اتفـــاق 

عشـــرة قوانين.  ُيتبــــــع

دور أساتذة وخرييج اإللكرييكية يف انلهضة احلديثة
١- يف اخلمسني سنة األوىل من تارخيها

١8٩3- ١٩43م
hamaged@yahoo.com

»من يغلب فسأجعله عموًدا في 

هيكل إلهي« )رؤ ٢١:٣(

ذكرى الصديق للبركة

تحتفل أسرة مثلث الرحمات 

نيافة األنبــــــا يوأنــــــس
أسقف الغربية

بذكرى الميالد السماوي األول 
لحبيبتهم الغالية، الزوجة الفاضلة، 

واألخت الحنون، عروس المسيح،

 المهندسة الزراعية

حياة صالح إبراهيم
وذلك بإقامة القداس اإللهي 

فى تمام الساعة التاسعة 

من صباح السبت

الموافق ٢٣ فبراير ٢0١9م. 

بكنيسة القديسين بطرس وبولس 

»الكنيسة البطرسية« باألنبا رويس

نطلب نياًحا سمائًيا للحبيبة الغالية 

في أحضان القديسين،

وأجًرا سمائًيا لكم على تعب محبتكم

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  ٣٢07 95٣ 0١٢8
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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