ِ
ضَل ـ ِـة اْلَقْلب
حًق ــا «َفِإَّن ـ ُـه م ـ ْـن َف ْ
َيتَ َكَّلم اْلَف ـ ـ ـ ـ ــمِ .
الص ِال ُح
ـان َّ
اإل ْن َسَـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُ
ُ
الص ِال ـ ِـح ِف ــي اْلَقْل ــب
ِم ـ َـن اْل َكن ــْـ ِـز َّ
الص ِالحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـات ،و ِ
ـان
اإل ْن َس ـ ُ
ُي ْخ ِر ُج َّ َ
َ
ُّ
الش ـ ِّـر ِ
ور.
الش ـ ِّـر ُير ِم ـ َـن اْل َك ْن ـ ِـز ِّ
ِّ
ير ُي ْخ ـ ِـر ُج الش ـ ُـر َ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ـــم
َولك ـ ْـن أَُق ـ ُ
ـول َل ُك ـ ْـم :إ َّن ُك َّل َكل َمـــ ٍة َبطاَلـــ ٍة َي َت َكل ُ
ِ
ِب َهـــا َّ
ـــابا َي ْو َم
ف ُي ْع ُ
ـــو َ
ط َ
اس َس ْ
ون َعْن َها ح َس ً
الن ُ
ِّ
ِ
ِ
الد ِ
ان»
ـــك َت َتَب َّ
ـــرُر َوب َِكالَم َ
ـــك ِب َكالَم َ
ين.ألََّن َ
ـــك ُت َد ُ
(مت ــى.)37-33:12

ف ــي حي ـ ـ ـ ــاة البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كلم ــات
قليل ــة ف ــي حروفه ــا وعظيم ــة في
معانيه ــا ،مثل كلم ـ ـ ـ ــات  :أس ــرة،
وط ــن ،عل ــم ،ه ــواء ...ومن بين
ه ــذه الكلم ــات كلم ــة «أُم» وه ــي م ــن حرفي ــن
فق ــط ،ويقول ــون إنه ــا اختص ــار عب ــارة «هللا
محب ــة» ،ول ــذا فه ــي كلم ــة غالي ــة ج ـ ًـدا.
واألم إذ تعطي الحياة ،تحتل مكانة ممتازة
ف ــي حي ــاة الن ــاس كم ــا ف ــي تاري ــخ الخ ــاص.
وه ــذا م ــا قص ــده آدم بتس ــمية امرأت ــه «حواء»
بمعن ــى أنه ــا «أم األحي ــاء» (تكوين.)20:3

والكنيس ــة الت ــي اس ــتودعها المس ــيح إل ــى
تالميذه ورس ــله ،عندما قال لبطرس الرس ــول
الص ْخ ـ َـر ِة
«و َعَل ــى ه ـ ِـذِه َّ
ف ــي حض ــور التالمي ــذ َ
أَبن ــي َكِن ِ
ِ
اب اْل َجحيـ ـ ِم َل ـ ْـن تَْق ـ َـوى
ْ
يس ــتيَ ،وأ َْب ـ َـو ُ
َ
ِ
الس ــماو ِ
ِ
ِ
ات،
ـوت
ـ
ك
ل
م
ـح
ـ
ي
ات
ف
م
ـك
ـ
ي
ط
ُع
أ
و
ـا
ـ
ه
ي
ل
ع
َ َْ َ َ ْ َ ََ َ ََ ُ
َّ َ َ
ِ
طا
و
ب
ر
م
ـون
ـ
ك
ي
ض
ط ـ ُـه َعَلى األ َْر َ ُ ُ َ ْ ُ ً
َف ـ ُـك ُّل َم ــا تَ ْر ِب ُ
الس ــماو ِ
ِ
ات .و ُك ُّل م ــا تَ ُحُّل ـ ُـه َعَل ــى األ َْر ِ
ض
َ
ف ــي َّ َ َ
َ
الس ــماو ِ
ي ُك ــون محُل ً ِ
ات» (مت-18:16
َ ُ َْ
ول في َّ َ َ
يخص
ـكالم
ـ
ل
ا
ـذا
ـ
ه
ان
ـد
ـ
ح
أ
ـن
ـ
ظ
ي
ـا
ـ
 ،)19ولئ
ٌ
ّ
بطرس الرس ــول فقط ،رغم أن الس ــيد المس ــيح
قال ــه ف ــي حض ــور التالمي ــذ ،ولك ــن اندف ــاع
بط ــرس الرس ــول وإجابت ــه الس ــريعة جعل ــت
يوج ــه ل ــه ال ــكالم ،ولك ــن نف ــس ه ــذا
المس ــيح ّ
الكالم قاله الس ــيد المس ــيح الى جموع التالميذ
ول َل ُك ـ ْـمُ :ك ُّل َما
ف ــي (مت ــى« )18:18اَْل َح ـ َّ
ـق أَُق ُ
ِ
ون ـ ُـه َعَل ــى األ َْر ِ
ط ــا ف ــي
ـون َم ْرُبو ً
تَ ْر ِب ُ
ط َ
ض َي ُك ـ ُ
َّ ِ
ُّ
ون ُه َعَل ــى األ َْر ِ
ون
الس ـ َـماءَ ،و ُك ُّل َم ــا تَ ُحل َ
ض َي ُك ُ
الس ــم ِ
محُل ـ ً ِ
اء».
َْ
ـول في َّ َ
وهك ــذا ص ــارت الكنيس ــة بصيغ ــة الملكي ــة
للمس ــيح «كنيس ــتي» (مت ــى ،)18:16ول ــذا
نس ـ ّـميها :عروس المسيح أو كنيسة المسيح أو
بيت هللا أو بيت المالئكة أو بيت القديس ــين...
عب ــر عن ــه أح ــد أبنائن ــا حي ــن
ال ــخ ،وه ــو م ــا ّ
وض ــع كلم ــات الترنيم ــة المش ــهورة «كنيس ــتي
كنيس ــتي كنيس ــتي ه ــي بيت ــي ،ه ــي أم ــي ،ه ــي
س ــر ف ــرح حيات ــي» .وه ــذا تعبي ــر بلي ــغ ع ــن
وضعي ــة ومكان ــة الكنيس ــة بالنس ــبة لإلنس ــان
القبط ــي ..إنه ــا بي ــت ،وأم ،وف ــرح.
أول :بيت ألن فيها األبوة (سر الكهنوت)،
ً
وفيها الراحة والشفاء (سر مسحة المرضى).
وثاني ــا :أم ألن أس ــرتي ُوِل ــدت فيه ــا (س ــر
ً
الزيج ــة) ،وأن ــا ُوِل ــدت فيها (س ــر المعمودية)،
تثب ـ ُّ
ـت ف ــي عضويتها (س ــر الميرون).
ً
وايض ــا ّ
وثالثً ــا :فرح ألني في حضنها أتوب (س ــر
االعت ــراف) ،وعل ــى مائدته ــا أتغـ ـ ّذى وأش ــبع
(س ــر التن ــاول) وأفرح.

وهك ــذا ص ــارت أموم ــة الكنيس ــة حاض ــرة
م ــن خ ــال أس ــرارها الس ــبعة المقدس ــة ،الت ــي
نمارس ــها عل ــى ي ــد آبائه ــا األس ــاقفة والكهن ــة،
م ــن جي ــل إل ــى جيل.

دائم ــا ألنه ــا
وأموم ــة الكنيس ــة حاض ــرة ً
ب ــكل ف ــرح تل ــد كل ي ــوم بني ــن وبن ــات ،فالمرأة
أما تتهّل ــل ،وحواء عند والدتها
عندم ــا تصب ــح ًّ
األول ــى ابتهج ــت (تكوي ــن ،)1:4وإس ــحق
يذكرن ــا بضح ــك س ــارة وفرحها س ــاعة والدته
ّ
(تكوي ــن .)6:21والوصاي ــا العش ــر تعل ــن أن ــه
احترام ــا
يح ــق ل ــأم أن تج ــد له ــا عن ــد أبنائه ــا
ً
ِ
ـك ل َك ــي
ـاك َوأ َّ
ُم ـ َ
تمام ــا« :أَ ْك ـ ِـر ْم أََب ـ َ
مث ــل األب ً
ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
الر ُّب
يك َّ
تَ ُ
َّام َك َعَلى األ َْرض التي ُي ْعط َ
ط َ
ول أَي ُ
ِ
ـك» (خ ــروج .)12:20وأي ته ــاون ف ــي
له ـ َ
إُ
حق األم أو األب له عقاب ٍ
ـــت َم
«:و َم ْن َش َ
قاس َ
ـــل َق ْت ًل» (خـــروج،)17:21
ـــاه أ َْو أ َّ
ُم ُ
أََب ُ
ـــه ُي ْق َت ُ
ِ
ٍ
ُم ُه َفِإَّن ُه ُيْقَت ُلَ .ق ْد
أ
َو
أ
اه
َب
أ
ـب
ـ
س
ـان
ـ
س
ن
إ
ل
ك
َ َّ َ ُ ْ َّ
و« ُ ُّ ْ
َ
ُم ُهَ .د ُم ُه َعَل ْي ِه» (الويين،)9:20
َس ـ َّ
ـب أََباهُ أ َْو أ َّ
وكذل ــك ف ــي س ــفر الالويي ــن (.)21-18:21
أم ــا ف ــي س ــفر األمث ــال فيق ــول:
«م ْن َس ـ َّ
ـب أََباهُ
ّ
َ
ط ِف ــئ ِس ــراجه ِف ــي حدَق ـ ِـة َّ
الظـ ـاَمِ»
ن
ي
ـه
ـ
ُم
أ
َو
َّ
َ
ْ
ََ
ُ َ ُُ
َُ
أْ
(أمث ــال.)20:20
وه ــذه الوصاي ــا ليس ــت لألموم ــة الجس ــدية
أو األب ــوة الجس ــدية فقط ،ولكنه ــا وثيقة الصلة
باألموم ــة الروحي ــة أي أموم ــة الكنيس ــة،
وباألب ــوة الروحي ــة أي آب ــاء الكنيس ــة .وهن ــاك
خط ــورة بالغ ــة عل ــى من يكس ــر ه ــذه الوصايا
ويس ــتهين به ــا ،ويش ــرح الس ــيد المس ــيح ذل ــك
ـس َم ــا
«اس ـ َـم ُعوا َوا ْف َه ُم ــواَ .ل ْي ـ َ
للجم ــوع قائ ـ ًـاْ :
ِ
َي ْد ُخ ــل اْلَف ــم ُيَن ِّجس ِ
ـانَ ،ب ـ ْـل َما َي ْخ ُر ُج م َن
اإل ْن َس ـ َ
ُ
ُ َ
ِ
ِ
ـان» (مت ــى-10:15
ـ
س
ن
اإل
ـس
ـ
ج
ن
ي
َْ َ
اْلَفـ ـ ِم هـ ـ َذا َُ ّ ُ
َع َم ــى
ان أ ْ
 ،)11ث ــم ق ــدم المث ــل الش ــهير «ِإ ْن َك َ
طِ
ان ِكالَ ُه َم ــا ِف ــي ُحْف ـ َـر ٍة»
َع َم ــى َي ْسـ ـُق َ
َيُق ـ ُ
ـود أ ْ
(مت ــى ،)14:15ويخت ــم بقولهَ ...« :ما َي ْخ ُر ُج
ِم ـ َـن اْلَفـ ـ ِم َف ِم ـ َـن اْلَقْل ــب يص ـ ُـدر ،و َذ َ ِ
ـس
اك ُيَن ّج ـ ُ
َْ ُ َ
ِ
ـان» (مت ــى.)18:15
اإل ْن َس ـ َ

أكتُب هذا بروح أمومة الكنيس ــة الصادقة،
وخوفي الش ــديد علي من يس ــتهينون بالكتابات
والمق ــاالت وم ــا أكثره ــا ،وه ــم ال ي ــدرون م ــا
يفعل ــون؟! ..بم ــاذا س ــتجيب الدي ــان العادل يوم
الدي ــن؟؟ ال تظ ــن أيه ــا الحبيب أن ــك ُمصلح أو
عال ــم أو ُمعّل ــم ،فه ــذه خ ــدع ش ــياطين .س ــوف
ترتف ــع وترتف ــع وس ــوف تش ــتهر وتش ــتهر،
وتظ ــن أنه ــم يس ــتمعون إلي ــك ،وأن ــت ال تدري
السـ ـُق ِ
ِ ِِ
وط
ـاءَ ،وَق ْب ـ َـل ُّ
أن ــه «َق ْب ـ َـل اْل َك ْس ــر اْلك ْبرَي ـ ُ
وح» (أمث ــال.)18:16
ـام ُخ ال ـ ُّـر ِ
تَ َش ـ ُ
ه ــذه أق ــوال هللا ..ه ــل تصدقه ــا؟ ّإي ــاك
تس ــتهين بلط ــف هللا.

الكنيس ــة وأمومته ــا المتدفقة نح ــوك تحتمل
وتصب ــر وتتأن ــى وتصلي من أجل كل ش ــارد،
حت ــى وان كان ابنه ــا العزي ــز ال ــذي تنتظ ــر
عودت ــه ورجوع ــه وتوبت ــه ونق ــاوة لس ــانه.
تنتظره حتى يس ــتيقظ من غواية الش ــيطان له.
واس ــتمع إل ــى كلم ــات القدي ــس بولس الرس ــول
الحاس ــمة وه ــو ينادي ــك:
«اس َتْي ِق ْظ أَُّي َها َّ
الن ِائ ُم،
ْ
و ُقم ِمن األَمو ِ
ات،
َ ْ َ َْ
َفي ِضيء َل َك اْلم ِ
يح.
س
َ ُ
ُ
َ
ون ِب َّ
الت ْد ِق ِ
يق،
ك
ل
س
ت
ف
ي
ك
وا
ر
ظ
ن
َفاْ ُُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
اء،
الَ َك ُج َهالَ َء َب ْل َك ُح َك َم َ
ِ
ِ
ـــام ش ِّ
ـــر َير ٌة»
ـــت أل َّ
يـــن اْل َو ْق َ
ُم ْف َتد َ
َن األََّي َ
(أفســـس .)16 -14 :5
م ــن فضل ــك أع ــد ق ــراءة الكلم ــات الس ــابقة
بتمع ــن ..إنه ــا ل ــك حت ــى ال يضي ــع عم ــرك
ُّ
باط ـ ًـا ،وف ــي غفل ــة الحي ــاة يأتي ــك الم ــوت.
اس ــتيقظ اآلن ولي ــس غ ـ ًـدا ،وات ــرك ماضي ــك
ـــب
«م ْن َس َّ
ال ــرديء وقلم ــك الش ــرير ،وأعل ــم َ
ط ِفـــئ ِســـراجه ِفـــي حد َقـــةِ
ـــاه أ َْو أ َّ
ََ
ـــه َيْن َ ُ َ ُ ُ
ُم ُ
أََب ُ
َّ
الظـــاَمِ» (أمثـــال.)20:20
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اجتماع قداسة ابلابا مع اللجنة ادلائمة للمجمع املقدس
فــي إطــار متبعــة الوضــع الصحــي وانتشــار جائحــة فيــروس كورونــا،
وقـ اررات الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء األخيـرة ،اجتمعــت اللجنــة الدائمــة
للمجمــع المقــدس بالكنيســة القبطيــة األرثوذكســية (عبــر تقنيــة الفيديــو
كونف ارنــس) صبــاح الســبت  27يونيــو 2020م ،برئاســة قداســة البابــا
ـر لحــاالت العــدوى واإلصابــات والوفــاة واختــاف
تواضــروس الثانــي .ونظـ ًا
معدالتهــا مــن إيبارشــية إلــى أخــرى وبمســتويات شــديدة  /متوســطة /
خفيفــة ،رأت اللجنــة أن يقــوم األب األســقف مــع مجمــع الكهنــة فــي كل
إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات
يجيــا مــع م ارعــاة كافــة
بالكنائــس لمــدة أســبوعين أو أكثــر ،أو فتحهــا تدر ً
اإلج ـراءات الصحيــة ،م ارعــاة كاملــة وشــاملة ،وبصــورة جديــة.
مــع تعليــق الصلـوات بشــكل كامــل بكافــة إيبارشــيات الكـ ارزة المرقســية

يومــي األحــد والجمعــة وفًقــا لقـرار مجلــس الــوزراء.
وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في ّأية إيبارشية ،نوصي بااللتزام
بكافة التعليمات التي ستصدر الحًقا في مذكرة خاصة.
وبالنســبة لكنائــس القاه ـرة واإلســكندرية (إيبارشــية قداســة البابــا)،
تفاعــا فــي نســب اإلصابــات والعــدوى ،لــذا يتــم تأجيــل
وحيــث أنهــا تشــهد ار ً
ويعــاد وقتهــا تقييــم الموقــف.
فتــح الكنائــس حتــى منتصــف يوليــوُ ،
وعلــى ســبيل االســتثناء يقــام قــداس يــوم عيــد الرســل بعـ ٍ
ـدد محـ ٍ
ـدود ال
ُ
ـردا مــع م ارعــاة كافــة االحتياطــات الصحيــة.
يزيــد عــن  25فـ ً
«إله الســام نفســه يقدســكم بالتمام ،ولتُحفظ روحكم ونفســكم وجســدكم
كاملــة بــا لوم» (1تس)23:5

ً
أهم اإلجراءات الواجب اتباعها يف اإليبارشيات اليت ستقوم بالفتح اتلدرييج مستقبل
 +اســتمرار تعليــق خدمــة مــدارس األحــد
وكافــة االجتماعـ ـ ـ ـ ـ ــات واألنشطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخدميــة
بمختلــف أنواعهــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي جمي ـ ـ ـ ــع اإليبارشــيات
بــا اســتثناء.
 +يســمح بالمشــاركة في صلوات الجنازات
ألسـرة المتوفى فقط.
 +يسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح بالمشارك ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي صل ـ ـ ـ ـ ـوات
ســر الزيجــة (اإلكليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل) لعــدد ســتة أف ـراد
فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط فــي الصل ـوات إلــى جانــب الكاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
والعروســين والشــماس.
وي ارعــى
 +تُغَلــق كاف ـ ـ ـ ـ ــة دورات الميــاة ُ
التباعــد االجتماعــي بالنســبة لخدمــات الكانتيــن
ومكتبــات البيــع بجميــع الكنائــس وذلــك فــي
وقــت القــداس اليومــي.
 +يــؤدي صــاة القــداس كاهــن واحــد
فقــط ،وأربعــة شمامســة داخــل وخــارج الهيــكل،
ـردا مــن الشــعب ،ليصبــح إجمالــي
وعشــرون فـ ً
ـردا فقــط ،وفــي
المشــاركين فــي القــداس  25فـ ً
حالــة اســتقرار األوضــاع يمكــن زيــادة األعــداد
بعــد أســبوعين.
ُ +يســمح بإقامــة أكثــر مــن قــداس فــي اليــوم
الواحــد مــع تطبيــق اإلجراءات االحت ارزية.
 +يتولــى الكاهــن الخديــم إتمــام طقــس
صــرف المناولــة (غســل األوانــي المقدســة
بالمــاء وتناولــه) بمفــرده.
حجــز القداس ـ ـ ـ ــات بمواعيــد مســبقة
 +تُ َ
بمعرفــة كل كنيســة ،وذلــك إلتاحــة فــرص
متســاوية للصالة لجميع أفراد شــعب الكنيســة.
 +تقوم كل كنيسة بتشكيل لجنة تضم من
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بيــن أعضائهــا أطبــاء ،تكــون مهمتها األساســية
متابعــة تطبيــق اإلجـراءات االحت ارزيــة ،والتـزام
الجميــع بها.
 +يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسئولية
تنظيــم حركــة دخــول وخــروج المصليــن ،والتأكد
مــن أن الداخليــن ضمــن المســجلين للمشــاركة
فــي القــداس ،وكذلــك القيــام بعمليــات التطهيــر
ومتابعــة تنفيــذ المصليــن إلج ـراءات الوقايــة
المناســبة لمهمتهــم.

 +يلتــزم كل ُمصـ ِّـل بإحضــار منديــل
التنــاول (اللفافــة) الخــاص بــه ،وكذلــك زجاجــة
ميــاه صغيـرة ،وغطــاء رأس بالنســبة للســيدات،
تمامــا
وذلــك لالســتخدام الشــخصيُ ،
ويمتنــع ً
التشــارك فــي اســتخدام هــذه األدوات بيــن
المصليــن ،كمــا ُيمتنــع أن تقــوم أي كنيســة
بتوزيــع هــذه األدوات علــى المصليــن.
 +يجــب أن يرتــدي كل شــخص الكمامــة
عمومــا ،س ـواء لصــاة
عنــد دخــول الكنيســة
ً
القــداس أو غي ـره.
 +يتــم قيــاس درجــة ح ـ اررة الداخليــن إلــى
الكنيســة باســتخدام أجه ـ ـ ـ ـزة قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الح ـ اررة
عــن ُبعــد.

 +تتــم عمليــة تطهيــر س ـريعة للمصليــن
فــور وصولهــم عنــد بــاب الكنيســة الخارجــي،
وذلــك بتطهيــر أحذيتهــم بقطعــة قمــاش مغمــورة
فــي محلــول الكلــور ،وكذلــك تطهيــر األيــدي
بالكحــول اإليثيلــي  ،%70وعلــى الجميــع
التجــاوب التــام مــع توجيهــات أعضــاء الفريــق
المنوطيــن بعمليــة التطهيــر.
 +غيــر مســموح بالمصافحــة باأليــدي

بأيــة طريقــة تتطلــب اقتـراب
داخــل الكنيســة ،أو ّ
أو تالمــس ،بمــا فيهــا مصافحــة األب الكاهــن
أو حتــى تصافــح الكهنــة فيمــا بينهــم ،ويكتفــي
الجميــع بتبــادل التحيــة مــن علــى بعــد.
 +تُ ارعــى المســافة اآلمنــة أثنــاء التواجــد
داخــل الكنيســة ( 2متــر مربــع) بيــن الكهنــة
والشمامســة والشــعب المشــارك فــي الصــاة.

ُ +ي َّ
فضــل أن توضــع عالمــة إرشــادية
تشــير إلــى كل مــكان مــن الخمســة والعش ـرين
مكانــا المخصصــة لجلــوس المصليــن لضمــان
ً
الحفــاظ علــى المســافة اآلمنــة بيــن كل شــخص
والمحيطيــن بــه.
 +يجــب أن يكــون المــكان الــذي تتــم فيــه
الصل ـوات جيــد التهويــة ،ويلــزم فتــح النوافــذ
واألب ـواب ،لضمــان تجديــد اله ـواء بالمــكان.

خصــص لــكل مــن الكاهــن المصلــي
ُ +ي َّ
وكل شماس من الشمامسة األربعة المشاركين
معــه فــي الصــاة ،ميكروفــون خــاص بــه ،يتــم
تطهي ـره قبــل وبعــد القــداس .وال يجــوز ألي
ســبب تبــادل الميكروفــون بيــن المصليــن.
 +يستخدم كل مصلي تطبيقات الصلوات
الطقســية الموجــودة علــى جهــاز التليفــون
ـدل مــن الكتــب
المحمــول الخــاص بــه بـ ً
الطقســية (مــا عــدا كتــاب القطمــارس).
 +يجــب ّأل يقتــرب المتنــاول
الكاهــن لحظــة تقدمــه للتنــاول ،أو
حديــث إليــه ،حتــى ولــو بغــرض
أو ن ـوال الحــل ،لئــا يفقــد احت ـراز
اآلمــن بينهمــا.

مــن األب
توجيــه أي
االعت ـراف
التباعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

 +م ارعــاة عــدم توزيــع لقمــة البركــة عقــب

َ ْ
ذو اإلفراز (اتلميزي) بكرسة خزب يشرتي نلفسه امللكوت ،ومن يفرق ماهل بغري إفراز فباطل عمله( .الشيخ الروحاين)

القــداس ،وكذلــك عــدم تقديــم قربانــة البركــة
للشــعب ،بالكنيســة ،س ـواء قبــل القــداس أو
بعــده ،أو فــي أي وقــت آخــر.
 +يجــب علــى جميــع المصليــن مغــادرة
الكنيســة بســرعة ،دون ت ازحــم ،عقــب انتهــاء
القــداس ،ويتولــى فريــق الكشــافة متابعــة هــذا
بــكل دقــة .كمــا يجــب علــى األب الكاهــن أن
يحــرص علــى عــدم القيــام بــأي عمــل رعــوي
أي مــن المصليــن عقــب القــداس.
تجــاه ّ

 +عقـ ـ ـ ـ ــب انتهـ ـ ـ ـ ـ ــاء الق ـ ـ ـ ـ ـ ــداس ،وانصراف
الجميــع ،تقــوم مجموعــة التطهيــر بعملهــا فــي
تطهيــر الكنيســة بالكامــل.
 +فــي حالــة االشتبـ ـ ـ ــاه فــي إصابــة أي
ـاركا في أحد القداســات يجب
شــخص كان مشـ ً
إبــاغ كاهــن الكنيســة ،ليقــوم الكاهــن بإبــاغ
األب األســقف التخــاذ الــازم.

خاصــة بالمناعــة أو مــن ضعــف المناعــة،
التنسيق مع األب الكاهن ومناولته ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،سواء
فــي الكنيســة أو فــي المنــزل .مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع م ارعــاة
أن يتخـ ـ ـ ـ ـ ــذ األب الكاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات
الوقائيــة الالزمــة عنــد قيامــه بمناولــة المرضــى
فــي المنــازل.

تماما عن المجيء إلى الكنيســة،
 +يمتنع ً
سـواء لصــاة القــداس أو غيـره ،اآلبــاء الكهنــة
أو الشمامســة أو الشــعب ممن يعانون من أي
مــن األعـراض أو األمـراض التاليــة:
 ارتفــاع –ولــو طفيــف– فــي درج ـ ـ ـ ـ ـ ــةح ـ اررة الجســم.
 حالــة إسه ـ ـ ـ ـ ــال أو سع ـ ـ ـ ــال أو التهــابعمومــا.
بالحلــق أو آالم بالجســم
ً

 +يمكــن لآلبــاء الكهنــة الذيــن يعانـ ـ ـ ـ ـ ــون
مــن ّأيــة أمـراض مزمنــة ،أو مــن لــدى أي مــن
أف ـراد أس ـرته مــن يعانــون مــن أم ـراض ،تمثــل
ـر عليه ـ ـ ـ ـ ــم،
اإلصابــة بعــدوى الفيــروس خطـ ًا
ّأل يقوم ـوا بخدمــة القداســات خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ــذه
الفت ـرة االســتثنائية.

بأي شكل.
 ّأية أعراض تنفسية ّ أمـراض مناعيــة تعــرض حياتــه للخطــرإذا أُصيــب بالعــدوى.
 وكذلــك المرافقيــن أو المخالطيــن ألنــاسثبــت إصابتهــم بالفيــروس أو هنـ ـ ـ ـ ـ ــاك ش ـ ـ ـ ـ ـ ٍـك
فــي إصابتهــم.

 +يســتمر الكاه ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي افتقــاد شــعبه
باســتخدام الطــرق البديلــة (التليفــون – وســائل
التواصــل االجتماعــي).

 +يمكــن لمــن يعانــون مــن ّأيــة أم ـراض

ويف إيبارشيات الكرازة املرقسية
وعلــى خلفيــة هــذا القـرار ،أعلنــت أغلــب إيبارشــيات الكـ ارزة المرقســية بمصــر ،عــن تعليــق الصلـوات فيهــا لمــدة أســبوعين ،علــى أن ُيعــاد تقييــم الوضــع
منخفضــا مــن اإلصابــات ،بالبــدء فــي صلـوات القــداس
ـددا
الصحــي منتصــف شــهر يوليــو الجــاري .وقامــت عــدد قليــل مــن اإليبارشــيات التــي ســجلت عـ ً
ً
اإللهــي ،مــع االلت ـزام بكافــة اإلج ـراءات االحت ارزيــة التــي أقرهــا المجمــع المقــدس .كمــا أعلنــت كل أدي ـرة مصــر عــن اســتمرار عــدم اســتقبال الرحــات

أمــا عــن اإليبارشــيات خــارج مصــر ،فهــي تلتــزم باإلجـراءات التــي يتــم إقرارهــا فــي الــدول التــي تتواجــد بهــا ،بحســب
والزائريــن لحيــن اســتقرار األوضــاعّ .
الوضــع الصحــي فــي كل بلــد.

قداسة ابلابا يشارك يف احتفاالت  ٣٠يونيو
شــارك قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،صبــاح يــوم االثنيــن  ٢٩يونيــو
٢٠٢٠م ،فــي النــدوة التثقيفيــة للق ـوات المســلحة والتــي أُقيمــت بمجمــع
الجــاء ،بحضــور الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي وكبــار رجــال الدولــة،
بمناســبة الذكــرى الســابعة لثــورة  ٣٠يونيــو .وافتتــح الرئيــس اليــوم ذاتــه
ـددا مــن المشــروعات القوميــة ،أهمهــا مطــاري ســفنكس
بالمناســبة ذاتهــا ،عـ ً
ن
والعاصمــة اإلداريــة ،وأعمــال تطويــر قصــر البــارو .
وقــد صــدر البيــان التالــي عــن الكنيســة بهــذه المناســبة المجيــدة فــي
تاريــخ مصــر:
تشــارك الكنيســة القبطيــة المصريــة األرثوذكســية وعلــى أرســها قداســة
البابــا تواضــروس الثانــي ،جمــوع الشــعب المصــري العظيــم ،احتفالهــا

بالذكــرى الســابعة لثــورة  30يونيــو المجيــدة ،التــي حفظــت تماســك الدولــة
الوطنيــة المصريــة وشــارك فيهــا المالييــن مــن أبنــاء الشــعب المصــري،
ودافع ـوا عــن حقهــم فــي هويــة ودولــة مصريــة تعبــر عــن كل المصرييــن،
وتمســكوا بالــدور الوطنــي لجيشــهم الباســل فــي مواجهــة أعــداء الوطــن وقــوى
الظــام ،والــذي انحــاز بــدوره إلــى الشــعب ورفــض أن يســاوم أعــداء الوطــن
فــي تلــك اللحظــات المصيريــة الحاســمة ،وأنقــذ مصــر مــن كل المؤام ـرات
واألطمــاع الدوليــة التــي كانــت وما ازلــت تحيــط بنــا.
حمــى هللا مصــر وشــعبها وجيشــها الباســل وقيادتهــا السياســية الحكيمــة
مــن كل ســوء.
األحد  28يونيو 2020م 21-بؤونه 1736ش

الكنيسة القبطية األرثوذكسية تنيع الفريق حممد العصار
تنعي الكنيســة القبطية المصرية األرثوذكســية ،وعلى أرســها قداســة
ـز
البابــا تواضــروس الثانــي ،قيمــة وطنيــة عظيمــة ،وقائـ ًـدا ف ـ ًذا ورمـ ًا
مضيئــا مــن الرمــوز العســكرية المصريــة ،وهــو الفريــق محمــد العصــار،
ً
وزيــر الدولــة لإلنتــاج الحربــي والــذي وافتــه المنيــة اليــوم ،شــارك فــي إدارة
شــئون البــاد كعضــو فــي المجلــس األعلــى للقـوات المســلحة ،وكان لــه
دور بــارز فــي إدارة ملــف العالقــات الخارجيــة وتطويــر تســليح القـوات

المســلحة ،وســاهم فــي رفــع مكانــة الجيــش المصــري وجعلــه مــن أكثــر
ـور علــى مســتوى العالــم.
الجيــوش تطـ ًا
خالــص العـزاء للقـوات المســلحة ،وألســرة الفقيــد العزيــز ومحبيــه
وتالميــذه وعارفــي فضلــه علــى مســتوى الوطــن.
االثنين  6يوليو 2020م 29-بؤونه 1736ش
مج ةل الكرازة  10 -يوليو 2020
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مقابالت قداسة ابلابا عرب الفيديو كونفرانس

ـددا مــن اللقــاءات مــع بعــض اآلبــاء األســاقفة
علــى مــدار األســبوعين الماضييــن ،عقــد قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،عـ ً
والكهنــة فــي مختلــف إيبارشــيات الكــرازة المرقســية ،كالتالــي:

اآلباء أساقفة وكهنة كنائس اإلسكندرية

اآلباء أساقفة إيبارشيات وأديرة أوروبا

 +التقى قداسة البابا مساء يوم األربعاء األول من يوليو 2020م،
مجمــع كهنــة قطــاع المنت ـزه باإلســكندرية ،بمشــاركة نيافــة األنبــا بافلــي
األســقف العــام لقطــاع المنت ـزه .وقــد ألقــى قداســته كلمــة روحيــة عــن
الرجــاء وأجــاب علــى أســئلة المشــاركين.
 +وفــي مســاء اليــوم الســبت  4يوليــو 2020م ،التقــى قداســته
مجمــع آبــاء كهنــة غــرب وشــرق ووســط اإلســكندرية ،بمشــاركة نيافــة
األنبــا إيالريــون األســقف العــام لقطــاع غــرب اإلســكندرية ،ونيافــة األنبــا
هرمينــا األســقف العــام لقطــاع شــرق اإلســكندرية ،والقمــص أبـرآم إميــل
معب ـرة،
وكيــل البطريركيــة فــي اإلســكندرية ،وقــد ألق ـوا كلمــات روحيــة ّ
روحيــا عــن «هللا لــم يعطنــا روح الفشــل»،
ثــم ألقــى قداســة البابــا تأمـ ًـا
ً
وكانــت هنــاك فرصــة للمناقشــة وإجابــة تســاؤالت الحضــور.

اآلباء أساقفة إيبارشيات وأديرة الصعيد

 +مســاء اليــوم االثنيــن  6يوليــو 2020م ،التقــى قداســته باآلبــاء
األحبــار األجــاء أســاقفة إيبارشــيات وأدي ـرة أوروبــا ،واســتهل قداســة
البابــا االجتمــاع بتأمــل روحــي بعن ـوان «افرح ـوا بالــرب كل حيــن» ،ثــم
اطمــأن قداســته مــن اآلبــاء األســاقفة علــى األوضــاع الروحيــة والصحيــة
والرعويــة ألبنائــه كهنــة ورهبــان وشــعب هــذه اإليبارشــيات .اشــترك فــي
االجتمــاع اآلبــاء أعضــاء لجنــة الســكرتارية بالمجمــع المقــدس ،أصحاب
النيافــة :األنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع المقــدس،
األنبــا غبريــال أســقف بنــي ســويف ،األنبــا جبرييــل أســقف النمســا،
واألنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس قطــاع مصــر القديم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وأســقفية الخدمــات.

موجيه الرتبية ادلينية املسيحية

 +صبــاح الخميــس  2يوليــو 2020م ،اجتمــع قداســة البابــا باآلبــاء
المطارنــة واألســاقفة إليبارشــيات وأديـرة الصعيــد ،حيــث اطمــأن قداســته
علــى األوضــاع الروحيــة والصحيــة ألبنائــه كهنــة ورهبــان وشــعب هــذه
اإليبارشــيات ،وتحدث معهم على أهمية زرع روح الرجاء في حياتهم،
مــع العمــل علــى تســديد احتياجــات النــاس المتنوعــة والتــي أُضيــرت مــن
جـ ّـراء انتشــار جائحــة فيــروس الكورونــا.
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ـاء مــع
وعقــد قداســته يــوم الخميــس  ٢٥يونيــو ٢٠٢٠م ،لقـ ً
موجهــي عمــوم التربيــة الدينيــة المسيحي ـ ـ ـ ـ ــة ،حيــث ألقــى عليهــم
ّ
كلمــة مناســبة حملــت عنـوان «التربيــة المدرســية المســيحية» .يأتــي
هــذا اللقــاء فــي إطــار أنشــطة اللجنــة المجمعيــة للتربيــة الدينيــة
لموجهي عموم التربية الدينية
لقاء أســبوعيًّا ّ
المســيحية ،والتي تعقد ً
المســيحية بمختلــف محافظــات مصــر ،وذلــك عــن طريــق تطبيــق
أيضــا .وتهــدف هــذه اللقــاءات إلــى رفــع الكفــاءة المعرفيــة
ً Zoom
وصقــل خب ـرات موجهــي التربيــة الدينيــة المســيحية لتمكينهــم مــن
االرتقــاء بمســتوى المــادة ،ممــا ينعكــس علــى المســتوى األخالقـ ـ ـ ـ ـ ــي
والسلوكـ ـ ـ ـ ـ ــي للطالــب .ويتولــى الدكتــور عبــد هللا حنــا المنســق العــام
للجنــة المجمعيــة الترتيــب لالجتمــاع األســبوعي ،ويحاضــر فيــه
نخبــة مــن اآلبــاء الكهنــة والخــدام.

ً
من يرتحم ىلع إنسان ،يصري باب الرب مفتوحا لطلباته يف لك ساعة( .الشيخ الروحاين)

تطييب جسدي القديسني األنبا موىس
واألنبا إيسيذورس بدير الربموس

طيــب قداســة البابــا تواضــروس الثانــي وعــدد مــن أحبــار الكنيســة،
ّ
جســدي القديســين أنبــا إيســيذورس قــس القاللــي والقــوي األنبــا موســى،
يــوم االثنيــن  ٢٩يونيــو ٢٠٢٠م ،فــي ديــر الســيدة العــذراء (البرمــوس)
ب ـوادي النطــرون ،وقــد اســتقبل قداســته لــدى وصولــه نيافــة األنبــا
إيســوذورس أســقف ورئيــس الديــر ،واآلبــاء مجمــع رهبــان الديــر ،وذلــك
بمناســبة عيــد استشــهاد القديــس والــذي يوافــق األول مــن يوليــو مــن
كل عــام.

قداسة ابلابا يهنئ املطران منري حنا
ً
باختياره رئيسا ألساقفة إقليم اإلسكندرية
هنــأ قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،نيافــة المط ـران منيــر
ّ
أنيــس حنــا ،رئيــس الكنيســة األســقفية بمصــر ،بمناســبة اختيــاره
ئيســا ألســاقفة إقليــم اإلســكندرية للكنيســة األنجليكانيــة األســقفية.
ر ً
وقــال قداســته فــي برقيــة التهنئــة التــي بعــث بهــا:
«نيافة المطران منير حنا أنيس

رئيس الكنيسة األسقفية بمصر
ِ
ئيسا ألساقفة إقليم اإلسكندرية
أن ّ
يطيب لي ْ
أهنئكم باختياركم ر ً
بالكنيســة األنجليكانيــة األُســقفية .ذاكريــن محبتكــم الصادقــة التــي
أظهرتموهــا نحــو كنيســتنا القبطيــة األثوذكســية عبــر الســنوات
أن يبــارك عملكــم وجهودكــم،
الماضيــة .ونصلــي ِإلــى هللا القديــر ْ
فــي اســمه المبــارك».

توضيـــح

ردا علــى مــا أُثيــر مــن تســاؤالت حــول صحــة قداســة البابــا
ً
تواضــروس الثانــي ،نــود التأكيــد أن قداســته بخيــر وفــي أتــم
الصحــة بنعمــة هللا .وهــو يمـ ـ ـ ـ ـ ــارس عملــه الرعــوي بشــكل كامـ ٍـل
مــن خــال تواصلــه مــع اآلبــاء األســاقفة والكهنــة والشــعب عبــر
شــبكة اإلنترنــت.
ونوضــح للجميــع أن طلبــة الصــاة مــن أجــل األب البطريــرك
التــي ُنشــرت علــى صفحــة المتحــدث باســم الكنيســة القبطيــة
األرثوذكســية ،أول أمــس ،جــاءت ضمــن حلقــات سلســة تدريبــات
الصــاة اليوميــة التــي أطلقهــا قداســة البابــا فــي بدايــة صــوم اآلبــاء
”معــا بنفــس واحــدة“ ،وتتضمــن طلبــة
الرســل مــن خــال حلقــات ً
نصلي بها في صلواتنا اليومية (مثل الصالة من أجل المرضى،
المتألمين ،المســجونين ،المضغوطين ،األطباء ،الصالة من أجل
جميعــا
أيضــا المســئولين فيهــا ...إلــخ) .وهــذه الطلبــات
مصــر و ً
ً
عمومــا س ـواء فــي صلواتهــا الطقســية أو فــي
تصلــي بهــا الكنيســة
ً
صلواتنــا الخاصــة .لــذا وجــب التوضيــح...
المركز اإلعالمي للكنيسة القبطية األرثوذكسية
الثالثاء  7يوليو 2020م 30-بؤونه 1736ش

إقامة راهبني جديدين دلير
الشهيد مار مينا املغلق جببل أبنوب

قــام نيافــة األنبــا لــوكاس أســقف أبنــوب
والفتــح ،ورئيــس ديــر الشــهيد مــار مينــا
المعلق بجبل أبنوب ،بتتميم طقس الرهبنة
يــوم االثنيــن  ٢٢يونيــو ٢٠٢٠م ،فــي عيــد
ظهــور جســد الشــهيد مــار مينــا العجائبــي،
الثنيــن مــن طالبـ ـ ـ ـ ــي الرهبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالدي ـ ـ ـ ــر،
وشــاركه صاحبا النيافة :األنبا بموا أســقف
الســويس ،واألنبا أرســانيوس أســقف الوادي
الجديــد والواحــات .والراهبــان الجديــدان
همــا )1( :ال ارهــب بول ـ ــس األبنوب ـ ـ ـ ــي،
( )2وال ارهــب إســحق األبنوبــي .خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا لــوكاس،
وللراهبيــن الجديديــن ،ولمجمــع اآلبــاء رهبــان الديــر.

إقامة مخس راهبات جديدات
بدير مار جرجس للراهبات يف نقادة

فــي يــوم الجمعــة  ٣يوليــو ٢٠٢٠م ،قــام نيافــة األنبــا بيمــن أســقف نقــادة
وقــوص ،والمشــرف علــى ديــر مــار جرجــس للراهبــات بنقــادة‘ يشــاركه نيافــة
األنبــا كاراس األســقف العــام بالمحلــة الكبــرى ،بصــاة طقــس إقامــة الراهبــات
لخمــس مــن طالبــات الرهبنــة بديــر الشــهيد مــار جرجــس ببريــة األســاس فــي
نقــادة ،وهــن )1( :الراهبــة أســتير )2( ،والراهبــة أناســيمون )3( ،والراهبــة
أغابــي )4( ،والراهبــة إيرينــي )5( ،والراهبــة مريــم .حضــرت طقــس الســيامة
األم تــكال رئيســة ديــر مــار جرجــس للراهبــات بمصــر القديمــة وعــدد مــن
وي َعــد ديــر الشــهيد مــار جرجــس بنقــادة (الشــهير بديــر المجمــع)
الراهبــاتُ ،
أول ديــر للراهبــات بالصعيــد األعلــى .خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا بيمــن،
والراهبــات الجديــدات ،ولمجمــع راهبــات الديــر.

نياحة القمص يوسف نصيف
من إيبارشية املنيا وأبو قرقاص

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة يــوم الســبت  ٤يوليــو ٢٠٢٠م ،القمــص
يوســف نصيــف ،كاهــن كنيســة القديــس مــار مرقــس الرســول (مقــر المطرانيــة
بالمنيــا) ،عــن عمــر تجــاوز الــ ٨٠ســنة ،بعــد أن قضــى فــي الخدمــة الكهنوتيــة
بقريــة عزبــة المصــاص ومدينــة المنيــا ،أكثــر مــن  ٥٥ســنة .وصلــي نيافــة األنبــا
مكاريــوس األســقف العــام للمنيــا وأبــو قرقــاص ،صــاة تجني ـزه بكنيســته فــي
التاســعة مــن صبــاح اليــوم التالــي.
ُوِلــد األب المتنيــح فــي  ٢٧ينايــر ١٩٤٠م ،وحصــل علــى بكالوريــوس الكليــة
كاهنــا بيــد المتنيــح
اإلكليريكيــة باألنبــا رويــس عــام ١٩٦٣م ،وتمــت ســيامته ً
األنبــا ســاويرس مطـران المنيــا واألشــمونين علــى كنيســة رئيــس المالئكــة ميخائيــل

َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ ُ َّ َ ُ َ ْ ْ َ
ب لُ( ».أيوب )١٤ :٣٥
«فإِذا قلت إِنك لست تراه ،فادلعوى قدامه ،فاص ِ
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قمصــا علــى كنيســة
بعزبــة المصــاص يــوم  ١٢مــارس ١٩٦٥م .وتمــت رســامته ًّ
القديــس مــار مرقــس الرســول بمدينــة المنيــا بيــد المتنيــح األنبــا أرســانيوس مطـران
المنيــا وأبــو قرقــاص يــوم  ٢١مــارس ١٩٩٦م .خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا
مكاريــوس ،ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية ،فــي نياحــة األب المبــارك القمــص
يوســف نصيــف ،وألسـرته وكل محبيــه.

نياحة القمص باخوميوس فؤاد
من إيبارشية جنع محادي

رقــد فــي الــرب مســاء يــوم الثالثــاء  ٣٠يونيــو ٢٠٢٠م ،القمــص باخوميــوس
فــؤاد ،كاهــن كنيســة القديــس مــار يوحنــا الحبيــب بنجــع حمــادي ،عــن عمــر
تجــاوز الــ ٧٣ســنة ،قضــى منهــا أكثــر مــن  ٤٠ســنة فــي الخدمــة الكهنوتيــة.
ُوِلــد األب ال ارحــل فــي مدينــة ســوهاج فــي  ٤أبريــل عــام ١٩٤٧م ،وتخــرج
فــي كليــة الز ارعــة جامعــة المنيــا عــام ١٩٦٨م ،التحــق بالق ـوات المســلحة عــام
١٩٦٩م وخــدم بهــا كضابــط احتيــاط وشــارك فــي حربــي االســتنزاف وأكتوبــر
مدرســا بمدرســة
١٩٧٣م ،وأنهى خدمته العســكرية في ديســمبر ١٩٧٤م ليعمل
ً
كاهنــا علــى مدينــة نجــع حمــادي يــوم  ١٦مــارس
ســوهاج الثانويــة الزخرفيــة .ســيم ً
١٩٨٠م ،ونــال رتبــة القمصيــة يــوم  ٢١نوفمبــر ١٩٨٢م.
عانــى لســنوات مــن عــدة أم ـراض ،واشــتدت عليــه آالم المــرض مؤخـ ًـرا،
قبــل أن يصــاب بعــدوى فيــروس كورونــا المســتجد قبــل بضعــة أيــام مــن انتقالــه.
وأُقيمــت صل ـوات تجني ـزه فــي ســاعة مبك ـرة مــن صبــاح اليــوم التالــي بحضــور
أس ـرته ،تطبيًقــا لتعليمــات الكنيســة بســبب الظــروف الحاليــة .خالــص تعازينــا
لنيافــة األنبــا كيرلــس أســقف نجــع حمــادي ،ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية ،فــي
نياحــة األب الفاضــل القمــص باخوميــوس ف ـؤاد ،وألس ـرته وكل محبيــه.

نياحة القس جرجس سدمن بإيبارشية أسوان

رقــد فــي الــرب يــوم األحــد  ٥يوليــو ٢٠٢٠م ،القــس جرجــس ســدمن ،كاهــن
كنيســة الشــهيد مــار جرجــس بقريــة اللديــد بمركــز إدفــو التابــع إليبارشــية أسـوان،
إثــر إصابتــه بفيــروس كورونــا المســتجد .وقــد قضــى فــي خدمــة الكهنــوت ١٣٣
يومــا فقــط ،حيــث تمــت ســيامته يــوم أحــد رفــاع الصــوم الكبيــر ( ٢٣فب اريــر
ً
الماضي) ،ويبلغ من العمر حوالي  ٣٨سنة حيث ولد يوم  ٣أكتوبر ١٩٨٢م.
وكان القــس جرجــس قــد أصيــب يــوم  ١٧يونيــو الماضــي بفيــروس كورونــا ،ورقــد
فــي الــرب علــى أثــر ذلــك .وقــد أقيمــت صل ـوات تجني ـزه فــي اليــوم ذاتــه بديــر
الشــهداء بإســنا .خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا هــد ار مط ـران أس ـوان ،ولمجمــع
اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية ،فــي نياحــة القــس جرجــس ،وألس ـرته وكل محبيــه.

نياحة الراهبة األم رفقة

بدير األنبا بضابا يف جنع محادي

رقــدت فــي الــرب يــوم االثنيــن  ٢٩يونيــو ٢٠٢٠م ،بشــيخوخة صالحــة ،األم
المباركــة الراهبــة رفقــة األنبــا بضابــا ،الراهبــة بديــر القديــس أنبــا بضابــا التابــع
إليبارشــية نجــع حمــادي ،عــن عمــر قــارب الــ ٨٥ســنة ،قضــت منــه فــي الرهبنــة
ق اربــة  ٤١ســنة .خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا كيرلــس أســقف نجــع حمــادي
ولمجمــع راهبــات الديــر ،فــي رحيــل األم الفاضلــة الراهبــة رفقــة األنبــا بضابــا.

نياحة وادل نيافة األنبا ثاؤفيلس
أسقف منفلوط

فــي يــوم األربعــاء  8يوليــو 2020م ،رقــد فــي الــرب األرخــن الفاضــل،
األســتاذ /شــاكر ســلوانس ،والــد نيافــة األنبــا ثاؤفيلــس أســقف منفلــوط وتوابعهــا.
خالــص تعازينــا لنيافتــه ،ولــكل أف ـراد األس ـرة.
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نستكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
الحديـ ـ ـ ـ ـ ــث ع ـ ـ ـ ـ ــن خدمـ ـ ــة معلمنا
بط ــرس الرس ــول...
أيضا
من د ارس ــة س ــفر األعنال ً
ن ــدرك كي ــف أعط ــى معلمنا بطرس
خاص ــا بخدم ــة
اهتمام ــا
الرس ــول
ً
ً
المـ ـرأة ،فيذك ــر ع ــن خدم ــة طابيث ــا
ف ــي مدين ــة يافا ،وكي ــف أنها كانت
تخ ــدم الفقـ ـراء وكي ــف أنه ــا كان ــت
أعمال صالحة وإحس ــانات
«ممتلئة
ً
كان ــت تعملها» (أع  ،)36:9وربما
كان ه ــذا أول ذك ــر المـ ـرأة تعم ــل
ف ــي خدم ــة الكنيس ــة بع ــد تأس ــيس
الكنيس ــة ي ــوم الخمس ــين .وكان ــت
طابيث ــا تخ ــدم كـ»تلمي ــذة» لي ــس
بنف ــس المعن ــى ال ــذي نطلق ــه عل ــى
التالمي ــذ االثن ــي عش ــر ،فل ــم يك ــن
للمـ ـرأة دور ف ــي الكهن ــوت أو خدمة
األسـ ـرار كم ــا كان لآلب ــاء التالمي ــذ
والرس ــل ،ولكنها كانت تخدم خدمة
المحب ــة العميقة متبعة وصايا الرب
يس ــوع ،فالمرأة كان ــت تخدم الفقراء،
واحتياج ــات النس ــاء واالش ــتراك
ف ــي التس ــبيح م ــع الش ــعب ،وكان ــت
طابيث ــا تخ ــدم بف ــرح دون انتظ ــار
لمدي ــح أو مكاف ــأة.
كم ــا كان ــت خدم ــة معلمن ــا
بط ــرس الرس ــول ف ــي ياف ــا تُظه ــر
روحي ــا ف ــي الخدم ــة ،فق ــد
منهج ــا
ً
ً
َذ َك ــر الكت ــاب أن معلمن ــا بط ــرس
الرس ــول ق ــد انتق ــل م ــن ل ــدة إل ــى
ياف ــا عندم ــا أخب ــروه بم ــوت طابيثا،
وه ــي كم ــا قلن ــا مس ــافة ليس ــت
قليل ــة ،فنح ــن نؤمن بالتع ــب والفرح
بالتع ــب ،فالخدم ــة ليس ــت حس ــب
استحس ــاننا الش ــخصي لك ــن عل ــى
الخ ــادم أن يخ ــدم مهم ــا كان ــت
ظروفه الش ــخصية ،فقد كان اآلباء
يضع ــون ذواته ــم ع ــن الرعي ــة،
كم ــا تظه ــر قص ــة إقام ــة طابيث ــا
خاص ــا فق ــد اخ ــرج معلمن ــا
ً
منهج ــا ً
بط ــرس الجمي ــع الذي ــن كانوا يبكون
وينوح ــون وجث ــا ه ــو عل ــى ركبتي ــه
وصل ــى ،أما بع ــد أن أقامها «نادى
القديس ــين واأل ارم ــل وأحضره ــا
حي ــة» (أع ،)41:9وم ــن هذا ندرك
ّ
يص ــا عل ــى مش ــاعر
ر
ح
كان
ـف
ـ
كي
ً
أوالده ،وكي ــف أراد أن يحم ــل عنهم

آالمه ــم ،ويخف ــي دموع ــه وص ارع ــه
أم ــا
م ــع هللا ،ف ــاآلالم يحمله ــا ه ــو ّ
األفـ ـراح فيدع ــو اآلخري ــن ليش ــاركوه
فيه ــا .وهك ــذا اتب ــع كل اآلب ــاء
البطارك ــة الجالس ــين عل ــى كرس ــي
مارمرق ــس الرس ــول منه ــج اآلب ــاء
دائما ّأل يعرضوا
الرس ــل ،فاختاروا ً
رعيته ــم لآلالم ب ــل يحملونها عنهم،
فق ــد طل ــب الباب ــا بط ــرس خات ــم
الش ــهداء الجند المقبلين لتنفيذ حكم
الم ــوت في ــه أن يخرجوه م ــن الباب
الخلف ــي للس ــجن وينف ــذوا الحك ــم
بعي ـ ًـدا عن أوالده المجتمعين للدفاع
عن ــه حت ــى ال يعرضه ــم ل ــآالم.
كم ــا كان معلمن ــا بط ــرس جي ــد
ومطيع ــا
اإلصغ ــاء لص ــوت ال ــرب
ً
إلرش ــاد ال ــروح الق ــدس ،فف ــي قصة
قب ــول كيرنيلي ــوس لإليم ــان على يد
معلمنا بطرس الرس ــول ،نرى كيف
كان هللا يع ــده لقب ــول الخدم ــة بي ــن
األم ــم ،وكي ــف أط ــاع ه ــو ص ــوت
ال ــرب ،فق ــد كان اآلب ــاء الرس ــل
جميع ــا حت ــى ه ــذا الوق ــت متحيزين
ً
فهم
فقط،
ـود
ـ
ه
الي
بين
ة
ز
ر
ا
ـ
ـ
ك
ال
ة
ر
لفكـ ـ
ُ
ن
المدع ــوو بحس ــب اختي ــار هللا في
األزمنة القديمة ،أما بطرس فعندما
أعلم ــه ال ــرب بض ــرورة الذهاب إلى
وتفه ــم
كيرنيلي ــوس األمم ــي أط ــاعّ ،
دنس ــا أو
أن هللا ال ي ــرى إنس ـ ً
ـانا ً
نجس ــا ،وأك ــدت الرؤي ــا ل ــه ذل ــك،
ً
ـاكنا عن ــد البح ــر ،ليتذك ــر
وكان س ـ ً
حول ــه
دعوت ــه للخدم ــة ،وكي ــف ّ
الرب من صياد للس ــمك إلى صياد
للن ــاس ،فتفه ــم كيف أن هللا مس ــتعد
أن يعمل بالجميع ويقبل إليه الكل.
فقص ــة إيم ــان كيرنيلي ــوس كان ــت
تحك ــي بص ــورة أخ ــرى كي ــف كان
معلمن ــا بط ــرس خادم ــا ِّ
طي ًع ــا للرب
ً
متفهما لخطوات
ولروح ــه الق ــدوس،
ً
إع ــداده لقب ــول الكـ ـ ارزة بي ــن األم ــم،
مندفعا
فل ــم يك ــن معان ـ ًـدا ،ولم يك ــن
ً
ألي ــة خط ــوة ّإل بدع ــوة وتوجيه من
ال ــروح له ..وهك ــذا ينبغي أن يكون
حساس ــا لص ــوت ال ــرب.
الخ ــادم
ً
برك ــة آبائن ــا الرس ــل األطه ــار
نتشبه بهم.
تكون معنا وتعطينا أن ّ

َ َّ ْ ْ َ َ ْ
ْ َ َْ ْ َ َ
ْ َ ْ َ ُّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
«ألن ُ
اللم يأ ِت مِن كثة ِ الشغ ِل ،وقول اله ِل مِن كثة ِ الكال ِم( ».جامعة )٣ :٥

وحكما عل ــى ق ارراتي.
أص ــدروا نق ـ ًـدا
ً

إن أصع ــب المواق ــف كان ــت القس ــاوة الت ــي
أجده ــا عن ــد بعضه ــم..

ُنشرت في جريدة األهرام يوم الجمعة  3يوليو 0202م

أس ــكن بالطاب ــق الثال ــث ف ــي بناي ــة ذات أرب ــع
طواب ــق ،وكن ــت أح ــب غرفت ــي ب ــل وأعش ــقها رغ ــم
أثاثه ــا البس ــيط ج ـ ًـدا ..سـ ـرير ودوالب وكرس ــي
وس ــجادة ب ــاألرض وإض ــاءة كافية بالس ــقف ،كنت
أح ــب الجل ــوس فيه ــا ولوق ــت طوي ـ ـ ـ ـ ــل ،دون مل ــل
أو ضج ــر.
ورغم أن لي مس ــكن آخر في مدينة أخرى...
دائما في حياتي
ّإل أن هذه الغرفة كانت تجذبني ً
التي أعيشها بمفردي داخلها.
دوم ــا :لم ــاذا أح ــب غرفتي هذا
كن ــت أتس ــاءل ً
الح ــب الكبي ــر؟ وعندم ــا بحث ــت ع ــن الس ــبب...
وج ــدت ضالت ــي!
ف ــي غرفت ــي ناف ــذة مس ــتطيلة ذات ضلف ــة
ائعا.
زجاجي ــة واح ــدة ومن خالله ــا يبدو المنظ ــر ر ً

منه ــا أرى امت ــداد الس ــماء الصافي ــة في خلفية
المش ــهد الجمي ــل والش ــمس تنيره ــا بضي ــاء خ ـ ّـاب
كل صب ــاح ،وهن ــاك ش ــجرة كاف ــور ضخمة وعالية
حت ــى أن فروعه ــا تص ــل إل ــى الطاب ــق ال ارب ــع...
ولك ــن هن ــا من النافذة أرى ج ــزًءا يتمايل ويتراقص
م ــن ه ــذه الف ــروع م ــع حرك ــة الهـ ـواء ...أن ــه ف ــرع
ممت ــد م ــن الش ــجرة ومن ــه تخ ــرج ف ــروع أصغ ــر
وتتدل ــى منها األوراق الخضراء المس ــتطيلة ،والتي
م ــع حرك ــة الهـ ـواء تص ــدر أصواتً ــا عدي ــدة وكأنها
تتنف ــس الهـ ـواء عندم ــا يم ــر بينها...
ويكتم ــل المش ــهد بالعصافي ــر المنطلق ــة
حين ــا عل ــى ف ــروع
والس ــابحة ف ــي الهـ ـواء ..تق ــف ً
وحين ــا آخ ــر تتح ــرك وتمش ــي وتص ــدر
الش ــجرةً ،
أصواته ــا العذب ــة ف ــي تناغ ــم بدي ــع ج ـ ًـدا.
وكأني أس ــتمع إلى لحن موس ــيقي رقيق ...وال
ّ
يوج ــد غي ــر أصواته ــا الت ــي أش ــعر أنه ــا تتكل ــم مع
بعضه ــا ربم ــا بلغة تف ــوق معرفتنا...

والجمي ــل أن ــه ال توج ــد أي أصـ ـوات بشـ ـرية..
الس ــماء صافي ــة والهـ ـواء نق ــي والش ــمس س ــاطعة
ّ
والعصافي ــر تع ــزف ألحانه ــا وه ــي بف ــرح غام ــر
هم ــا أو قلًق ــا
وس ــام تتح ــرك وتطي ــر وال تحم ــل ًّ
ألي ش ــيء.
ـاكنا أمام هذة النافذة
ف ــي كل صب ــاح أجلس س ـ ً
والتي أشعر أن هللا يتطّلع إلي من خاللها ،وكنت
ّ
دائما أتس ــأل عن س ــر هذا الجمال المدهش الذي
ً
أراه من خالل النافذة المحدودة في مس ــاحتها.
ف ــي كل صب ــاح أرى أف ــكاري وحيات ــي م ــن
خ ــال ه ــذه الناف ــذة المحيـ ـرة.

حب ــا من خاللها يتدفق من الس ــماء
كن ــت أرى ً
والش ــمس والش ــجرة والعصافير واألصوات والهواء
والن ــور ...أنه ــا لوحة بديعة.
لق ــد وج ــدت ه ــذة الناف ــذة وكأنه ــا تحدثن ــي عن
حيات ــي وأي ــام عم ــري وأن ــا اآلن ف ــي نهاي ــة العق ــد
الس ــابع م ــن العم ــر وعرف ــت نافذت ــي من ــذ العق ــد
الخام ــس ول ــم اك ــن ملتفتً ــا اليه ــا ّإل اآلن.
حرك ــة ف ــروع الش ــجرة أمام ــي حرك ــة دائم ــة
أحيانا
تمث ــل حرك ــة أيام عمري وم ارح ــل الحياة...
ً
تتح ــرك بح ــركات خفيف ــة وفي أحي ــان أخرى تكون
ش ــديدة وهك ــذا م ـ ّـرت حياتي..

م ارح ــل وأي ــام هادئ ــة س ــاكنة ف ــي كثي ــر م ــن
األحي ــان ولك ــن كان ــت هن ــاك مواقف ش ــديدة وربما
مؤلم ــة وربم ــا قاس ــية ...ه ــل هي صدم ــات القدر
وتعب ــا من
ألم ــا ً
عندم ــا نفق ــد أحب ــاء لن ــا أو نعان ــي ً
أالما جس ــدية مبرحة
آخري ــن؟ أو نجت ــاز أمر ً
اض ــا و ً
ونحت ــاج ج ارح ــات خطيـ ـرة لعالجه ــا؟؟
وكأن الناف ــذة تحك ــي وتص ـ ّـور مرور الس ــنوات
وم ّرها..
بحلوه ــا ُ

المميزة لش ــجرة
ألن م ــن الف ــروع تتدّلى األوراق َّ
الكافور ذات الرائحة العطرية المعروفة ...وأتخيل
أن ه ــذه األوراق تمثّ ــل البش ــر الذي ــن عرفته ــم ف ــي
مشـ ـوار الحي ــاة الطوي ــل ..سـ ـواء أقرب ــاء أو أحب ــاء
أو حت ــى عابري ــن ف ــي حيات ــي ...ال معن ــى للحي ــاة
ب ــدون البش ــر وال معن ــى للحي ــاة ب ــدون الحب الذي
يجعل هذة األوراق مترابطة على فرع الش ــجرة في
انس ــجام عجيب.
الح ــب ..ذلك اإلحس ــاس الجميل الذي يش ــعر
ب ــه اإلنس ــان م ــن خ ــال اآلخري ــن ،لق ــد أحبب ــت
معظ ــم الذي ــن عرفته ــم ..أسـ ـرتي ،أصدقائ ــي،
زمالئي ،معارفي ،زواري ...وأن تفاوتت مش ــاعر
الح ــب م ــن إنس ــان آلخ ــر.
جدا في عالقاتي اإلنس ــانية...
أش ــعر بالح ــب ً
ـر ج ـ ًـدا وي ــكاد أنن ــي
قلب ــا كبي ـ ًا
أش ــعر أنن ــي أحم ــل ً
أص ــرخ ف ــي قلب ــي تج ــاه كل أح ــد «أن ــا بحب ــك»..
أقوله ــا ع ــن إحس ــاس وش ــعور عميق ف ــي داخلي،
ـانا أو س ــمحت
يوم ــا أنن ــي خاصمت أنس ـ ً
ال أذك ــر ً
ق
للكراهي ــة أن تط ــر ب ــاب قلب ــي.
وعندم ــا وضعتن ــي العناي ــة اإللهي ــة ف ــي بداي ــة
كبيرا،
العق ــد الس ــابع م ــن عم ــري أن أك ــون مسـ ـؤال ً
شعرت أن طاقة الحب تتدفق بالحقيقة مثل تدفق
ينب ــوع المي ــاه العذب ــة نح ــو ال ــكل وب ــدون اس ــتثناء،
موقفا من ــي أو عادوني أو
حت ــى م ــع الذين أخ ــذوا ً

وكأن قلبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ــا رحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ب ــا إحس ــاس،
ب ــا ح ــب...
وأتعج ــب كي ــف يوجد أن ــاس بال حب في حقل
مؤهله األول الحب؟!
عم ــل ّ

إن األوراق المتدّلي ــة م ــن ف ــروع الش ــجر ت ــروح
وتج ــيء م ــع حرك ــة الري ــح ،ويأت ــي وق ــت الخريف
ويتس ــاقط بعضها جاًفا بصفرة الموت ولكن الحياة
تس ــتمر ..لق ــد فقدت أعـ ـزاء وتألمت لغيابهم ،ولكن
م ــازال حبهم ف ــي قلبي.
أحيان ــا وتقف على
أم ــا العصافي ــر الت ــي تأت ــي ً
ّ
ف ــروع الش ــجرة ،وأ اره ــا منطلق ــة فرح ــة وتتحرك في
انس ــيابية مذهل ــة يعجز عنها أه ــل األرض ،وأظن
أن كل مـ ـرة يأت ــي عصف ــور أم ــام النافذة أنه يحمل
رس ــالة خاصة م ــن هللا لي...
ف ــي حركت ــه الرش ــيقة أش ــعر بي ــد هللا الحاني ــة،
وف ــي صوت ــه الرقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق أشعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت هللا
الحن ــون ،وف ــي مجيئ ــه وذهاب ــه أش ــعر بدفق ــات
الحي ــاة المتج ــددة.
ـر م ــا عمل هللا معي بش ــكل مذه ــل ...في
كثي ـ ًا
تماما ما يح ــدث معي من
طفولت ــي ل ــم أك ــن أدري ً
نجاح ــات وإخفاقات ...أتذك ــر آالم مرض والدي،
ومعاناة والدتي ،ومس ــيرة دراستي ،وطبيعة عملي،
وه ــدف حيات ــي ..وعندم ــا أنظ ــر إل ــى الماض ــي
طا
أتعج ــب وأنده ــش كيف م ـ ّـرت حياتي هكذا محا ً
بيد هللا القوية ،وكأني ذلك العصفور الذي يتحرك
ب ــا خ ــوف وال ه ـ ّـم بل ف ــي حرية وانط ــاق وفرح.

كانت زقزقة العصافير بمثابة أصوات تس ــبيح
وص ــاة وبهج ــة واطمئن ــان ...وهو ش ــعور متبادل
بينهم وبيني.
إنه ــا بالحقيق ــة لوح ــة جمالي ــة مدهش ــة وس ــط
ُّ
اله ــدوء والس ــكون
وتطلع ــات الحي ــاة م ــن خ ــال
ه ــذه الناف ــذة الت ــي تجعلني أس ــبح ف ــي الماضـ ـ ـ ـ ـ ــي
وأعي ــش الحاض ــر وأتطّل ــع إلى المستقب ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
س ــام وأطمئن ــان.
أحيانا ان هذه النافذة مصدر س ــعادتي
أش ــعر
ً
وبهج ــة قلب ــي ،ب ــل أنن ــي أكاد أس ــميها « ناف ــذة
رج ــاء» ألن ــه كلم ــا تعصف بي الحي ــاة في مواقف
أحيان ــا مؤلم ــة ،أع ــود إل ــى «صديقت ــي»
صعب ــة و ً
عالم ــا أن كل األش ــياء
ألن ــال قسـ ـ ً
طا م ــن الرج ــاء ً
مع ــا للخير ...إن تفاصيل ه ــذه النافذة وما
تعم ــل ً
أراه م ــن خالله ــا له ــو يعن ــي ل ــي أن الحي ــاة حل ــوة
وأنه ــا بخي ــر ،رغ ــم الش ــرور التي نجدها أو نس ــمع
عنها ...وأش ــعر أن مش ــاعري تجاه صديقتي هي
مش ــاعر راحة وس ــام...
هذة النافذة ترسم لوحة حياتي الجميلة.
مج ةل الكرازة  10 -يوليو 2020
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ات ،فإِنهم هكذا طردوا األنبِياء الِين قبلكم( ».مىت )١٢ :٥
«ا ِفرحوا وتهللوا ،ألن أجركم ع ِظيم ِف السماو ِ
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اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ــي حيات ــه يش ــبه
ـافر في الطريق ،وأمامه طريق
مس ـ ًا
يوصل إل ــى األبدية
س ــهل لك ــن ال ّ
الس ــعيدة ،وطري ـ ـ ـ ـ ــق آخ ــر صع ــب
لك ــن مضم ــون الوص ــول ،وف ــي
(إرمي ــا« )8:21ه ــا أن ــذا أجع ـ ـ ـ ـ ـ ــل
أمام ــك طري ــق الحي ــاة وطري ــق
الم ــوت» واالختي ــار لإلنس ــان.
وف ــي (م ــز« )23:50المق ـ ِّـوم
طريق ــه أري ــه خ ــاص هللا» ،وف ــي
(أم« )15:1ي ــا ُبن ــي ال تس ــلك في
الطري ــق معه ــمِ ،امن ــع رجل ــك ع ــن
مس ــالكهم» ويقص ــد م ــع الهالكي ــن
يوضح يش ــوع
كطريق واس ــع .كما ّ
ب ــن س ــيراخ «طري ــق الخاطئي ــن
مفروش بالبالط ،وفي منتهاه حفرة
مث ــوى الموت» (س ــيراخ.)10:21
وينص ــح الحكي ــم قائ ـ ًـا« :توج ــد
طري ــق تظه ــر لإلنس ــان مس ــتقيمة
وعاقبته ــا الم ــوت» (أم،)12:14
ث ــم يص ــف ه ــذه الطري ــق فيق ــول:
«ال تدخ ــل في س ــبيل األشـ ـرار وال
تس ــر ف ــي طري ــق األثمة ،لك ــن ِح ْد
عن ــه واعب ــر» (أم.)15-14:4
ويق ــول القدي ــس م ــار إس ــحق:
“كل فضيل ــة ال يتضاي ــق فيه ــا
الجس ــد فلتك ــن عن ــدك كالس ــقط
بغي ــر حي ــاة ،فقرابي ــن الصديقي ــن
ه ــي دم ــوع أعينه ــم وتنهده ــم ف ــي
بأن ــات يصرخ ــون
الس ــهر ،ألنه ــم ّ
هلل م ــن ثق ــل الجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وحرب ــه،
فيستريحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون بمرافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القـ ـوات
الس ــمائية لقربه ــم منه ــم” .والس ــيد
المس ــيح يوصين ــا «ادخلـ ـوا م ــن
الب ــاب الضيق ،ألنه واس ــع ورحب
الطري ــق الم ــؤدي إل ــى اله ــاك
وكثي ــرون ه ــم الذي ــن يدخلون منه،
وم ــا أضيق الب ــاب وأكرب الطريق
الم ــؤدي إل ــى الحي ــاة وقليل ــون ه ــم
الذي ــن يجدون ــه» (م ــت-13:7
 ،)14ولك ــن الرب يس ــوع ُيطمئنهم
ويق ــول« :أن ــا ه ــو الطري ــق والحق
والحي ــاة» (ي ــو ،)6:14والقدي ــس
بول ــس يص ــف ه ــذا الطري ــق الذي
س ــيصطحبنا في ــه الس ــيد المس ــيح
ويق ــول« :ف ــي ضرب ــات ،ف ــي
س ــجون ،ف ــي اضط ارب ــات ،ف ــي
أتع ــاب ،في أس ــهار ،ف ــي أصوام»
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(2كو ،)5:6ويضيف« :في تعب
ار كثيرة ،في
وك ـ ّـد ،في أس ــهار مـ ـرًا
ج ــوع وعط ــش ،ف ــي أصـ ـوام ،ف ــي
ب ــرد وع ــري» (2ك ــو.)27:11
ولك ــن ينص ــح القدي ــس بول ــس
تلميذه األس ــقف تيموثاؤس ويقول:
«فتق ـ َّـو أن ــت ي ــا ابن ــي بالنعمة التي
ف ــي المس ــيح يس ــوع ،وم ــا س ــمعته
من ــي بش ــهود كثيري ــن أودع ــه
أناس ــا أمن ــاء يكون ــون أكف ــاء أن
ً
أيض ــا» .ويعّل ــق
ـن
ـ
ي
ر
آخ
ا
و
ـ
ـ
م
يعل
ً
القدي ــس جيروم فيرك ــز حديثه عن
الب ــاب الواس ــع ال ــذي ربم ــا يقصده
كثي ــرون ،وربم ــا الغالبية العظمى،
بينم ــا قليل ــون يدخل ــون م ــن الب ــاب
الضي ــق بف ــرح داخل ــي ،ويق ــول:
احترسـ ـوا م ــن م ــا ّذ الدني ــا ألنه ــا
تُضع ــف القل ــب وتقض ــي عل ــى
روح المثابـ ـرة وتجع ــل َم ـ ْـن يج ــري
وراءه ــا أن يرج ــع م ــن منتص ــف
الطري ــق وال يكمل ــه ،لذل ــك قليل ــون
ـتمرون فيه فرحين بصليب
َم ْن يس ـ ّ
المخل ــص ليدركوا القيامة الحقيقية
والف ــرح األب ــدي ال ــذي ال يوج ــد ّإل
ف ــي الس ــماء” .والخبـ ـرة مهم ــة:
والنصيح ــة الت ــي نحتاجه ــا ف ــي
الطري ــق ه ــي «مختبري ــن م ــا ه ــو
َم ْرض ــي عند الرب» (أف،)10:5
يؤكد« :لتختبروا
وف ــي (روّ )2:12
ماه ــي إرادة هللا.»...
فحًق ــا إن دره ــم خبـ ـرة عملي ــة
أفضل من قنطار معلومات ،لذلك
نلج ــأ إل ــى خبرات اآلب ــاء وأقوالهم،
ألنه ــم يدلونن ــا عل ــى الطري ــق
صعب ــا،
الصحي ــح حت ــى ل ــو كان
ً
ويق ــول القدي ــس أغس ــطينوس:
“الطري ــق ال ــذي س ــار فيه المس ــيح
س ـ ْـر أن ــت في ــه ،وال تس ــر حس ــب
إرادت ــك الخاص ــة ،ب ــل ف ــي ض ــوء
كلم ــة هللا ألن ــه «سـ ـراج لرجل ــي
كالم ــك ونور لس ــبيلي»” ،ووصية
اآلب ــاء لن ــا (اجته ــدوا) ،فالب ــد م ــن
ب ــذل جه ــد كبي ــر ف ــي الطريق دون
مل ــل وال كل ــل ،بل بتعزي ــات الروح
الق ــدس كانت الكنائس أيام الرس ــل
ت ــزداد وتس ــير ف ــي طري ــق النصـ ـرة
بذه ــن مس ــتنير وروح قوي ــة.
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ف ــي نهاي ــة كل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة م ــن
صلـ ـوات السـ ـواعي نكرر ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
ياليصـُـ ـ ـ ــون  41م ـ ـ ـ ـ ـ ـرة .وه ـ ـ ـ ــذا
كير ْ
الع ــدد يعني:
 39 +جلـــدة ألهبـ ـ ـ ــت ظه ــر
المسي ـ ـ ـ ـ ــح داخ ــل دار الواليـ ـ ـ ــة من
أجلنا« ..أخذ بيالطـ ـ ـ ـ ـ ــس يس ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
وجلده» (يو .)1:19وحس ــب تقليد
اليه ــود :أربعي ــن جل ــدة إال واح ــدة
(2ك ــو )24:11أي  39جل ــدة.
 +إكليل الشـــوك :أخذ عس ــكر
الوالي يسوع إلى داخل دار الوالية
وضفروا إكليالً من شوك ووضعوه
على أرس ــه (مت.)29-27 :27
 +الطعنـــة :بعد موت المس ــيح
عل ــى الصلي ــب ،جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
م ــن العس ــكر وطعن ــه ف ــي جنب ــه
بحرب ــة ،وللوق ــت خ ــرج دم وم ــاء
(ي ــو 39( .)34:19جلدة  +إكليل
الش ــوك  +طعن ــة الحرب ــة = .)41

يجب أن نتذكر كل هذه اآلالم
الت ــي قاس ــاها المس ــيح م ــن أجلن ــا
عن ــد ت ــاوة ه ــذه الص ــاة القصيـ ـرة
ف ــي مبناه ــا ،العظيمة ف ــي معناها.
نتذك ــر آالم المس ــيح وتق ــول مـ ـرة:
«ي ــا َم ــن ُجِلدت م ــن أجلنا ارحمنا،
ي ــا َم ــن ُكِّلل ــت بالش ــوك م ــن أجلن ــا
ط ِعن ــت بالحرب ــة
ارحمن ــا ،ي ــا َم ــن ُ
م ــن أجلن ــا ارحمن ــا» .وهك ــذا ل ــن
يكفي ــك العم ــر كل ــه ف ــي طل ــب
الرحم ــة م ــن إل ــه الرحم ــة.

ياليص ـُ ـ ـ ـ ـ ــون كلم ــة يوناني ــة
كير ْ
ركب ــة م ــن مقطعي ــن:
ُم ّ
 )1كيريي :تعني رب.

 )2إليسون :تعني ارحم.

فيك ــون معنـ ـ ـ ـ ـ ــى الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :يا
رب ارح ــم.

ياليص ـُ ـ ـ ـ ـ ــون مث ــل
ص ــاة كير ْ
ارئ ــع للص ــاة بلجاج ــة حس ــب أمر
المخل ــص ،والص ــاة بلجاج ــة ال
ترج ــع فارغ ــة كم ــا علمن ــا ال ــرب
يس ــوع ف ــي َمثَ ــل قاض ــي الظل ــم
ال ــذي قام وأنصف المرأة المظلومة
م ــن أج ــل لجاجته ــا (ل ــو-1:18
ومثَ ــل صدي ــق نص ــف اللي ــل
َ ،)7

(لو )13-5:11الذي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال في
نهايت ــه« :أقول لكم :إن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال
يق ــوم ويعطي ــه لكون ــه صديقه ،فإنه
م ــن أج ــل لجاجت ــه يق ــوم ويعطي ــه
ق ــدر م ــا يحت ــاج».
ياليصـُـ ـ ـ ــون
إن تكرار صالة كير ْ
لي ــس ه ــو تكـ ـرار ال طائ ــل تحت ــه،
ب ــل ه ــو لجاج ــة ف ــي طل ــب رحم ــة
فلتكرره ــا ولس ــان حالنا يقول
ربن ــاّ .
ف ــي كل مـ ـرة طلب ــة خاصة.

ياليصـُـ ــون :يا رب ارحمني
كير ْ
من األفكار الشريرة.
ياليصـُـ ــون :يا رب ارحمني
كير ْ
من عاداتي الس ــيئة.
ياليص ـُ ـ ـ ـ ـ ــون :ي ــا رب ارح ــم
كير ْ
ف ــان م ــن ضيقته.
ياليص ـُ ـ ـ ـ ـ ــون :ي ــا رب ارح ــم
كير ْ
أوالدك م ــن مغري ــات الخطي ــة.
ياليص ـُ ـ ـ ـ ـ ــون :ي ــا رب ارح ــم
كير ْ
أوالدك م ــن ح ــروب الش ــيطان.
ياليص ـُ ـ ـ ـ ـ ــون :ي ــا رب ارح ــم
كير ْ
كنيس ــتك م ــن األع ــداء الخفيي ــن
والظاهري ــن.
ياليص ـُ ـ ـ ـ ـ ــون :ي ــا رب ارح ــم
كير ْ
العال ــم م ــن األوبئ ــة واألمـ ـراض.
وهكذا...
ياليصـُــون
نالحظ أن صالة كير ْ
تش ــمل كل مطال ـ ـ ـ ـ ـ ــب واحتياج ــات
اإلنس ــان في كل م ــكان وزمان.
فلنكـ ـ ـ ـ ــررها بال ـ ـ ـ ـ ــروح والح ـ ـ ـ ـ ــق
وبصـ ـراخ االس ــتغاثة ،ث ـ ـ ـ ــم نقـ ـ ـ ـ ــول
قطع ــة «ق ــدوس ق ــدوس قدوس رب
الصب ــاؤوت» ،فيه ــا نس ــبح ونقدس
هللا م ــع المالئك ــة ،ونطل ــب الرحمة
والمعونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وغفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران الخطاي ـ ـ ـ ـ ــا
بكاف ــة أنواعها.
ونخت ــم بالص ــاة الرباني ــة التي
علمه ــا لن ــا الرب« :أبان ــا الذي في
الس ــموات ،»...فندخ ــل ف ــي مجال
أبوت ــه الحاني ــة الغالي ــة الش ــاملة،
فنتع ــزى تعزي ــة ليس ــت بقليل ــة
ونصل ــي بال ــروح والح ــق .آمي ــن.
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 -1ونح ــن ف ــي أيام عيد الرس ــل،
ومازلن ــا نعي ــش هذه األي ــام في أجواء
“وبـــاء كورونا” ،الذي يجت ــاح العالم
كل ــه ،بفي ــروس صغي ــر ج ـ ًـدا ،ل ــم
يس ــتطع العلم ــاء أن ي ــروه تح ــت أدق
الميكروس ــكوبات اإللكتروني ــة ،الت ــي
تق ــوم بالتكبي ــر آالف المـ ـرات! وه ــذه
ه ــي المش ــكلة ،ب ــل أن ــه ينتش ــر ف ــي
الهـ ـواء ع ــن طري ــق التنف ــس لش ــخص
حامل للمرض ،ثم يدخل إلى الجس ــم
ويتحول إلى كائن حي ،يدمر كل ما
ّ
حول ــه م ــن أعض ــاء! وم ــن هن ــا تكمن
خطورت ــه ..ندعو ال ــرب أن يرفع عن
العال ــم كل ــه ه ــذا الوب ــاء ،بش ــفاعات
هـ ـؤالء الرس ــل القديس ــين.
 -2وطالم ــا نح ــن على األرض،
علين ــا أن نس ــعى للحي ــاة م ــع هللا،
وخدم ــة إس ــمه الق ــدوس ،وق ــال الس ــيد
«ك َما أَْر َسْل َت ِني
المس ــيح عن تالميذهَ :
ِ
ِإَلـــى اْل َعاَل ِم أَْر َســـْل ُت ُه ْم أََنا إَلى اْل َعاَلمِ»
(يو)18:17
 -3فالمس ــيحية ال تدعون ــا إل ــى
االنسحاب ،بل بالحري إلى االنتماء،
فاالنتماء إلى الوطن والمجتمع يش ــبع
احتياج ــات عدي ــدة فين ــا وه ــي  :أ-
االحتي ــاج اإلنس ــاني ،ب -االحتي ــاج
النفس ــي ،ج ـ ـ  -االحتي ــاج الروحي.
 -4له ــذا فالمجتم ــع فرصة لتنفيذ
وصاي ــا المحبة هذه.
شيئا
 -5واالنتماء داوئر تتســـع ً
فشـــيئا م ــن :األسـ ـرة ،إل ــى الكنيس ــة
ً
المحلي ــة ،إل ــى الطائف ــة ،إل ــى الدي ــن،
إل ــى الوط ــن ،إلى البشـ ـرية.
 -6واالنتمـــاء يحتـــاج منـــا إلى
ِّ
مقومـــات هامـــة مثل:
أ -الحــــــــــــــــــــب اإللهــــــــــــــــــــي:
ال ــذي يرفعن ــا ف ــوق الذاتي ــة والطائفي ــة
التعص ــب ،فنح ــب اآلخرين من قلب
و ُّ
طاهر ،وبش ــدة.
ب -الوعـــي :فاإلنس ــان المنتمي
اعي ــا بم ــا حول ــه ،وبم ــن
يك ــون و ً
حول ــه ،من بش ــر وتي ــارات وتفاعالت
وثقاف ــة ...إل ــخ.
ج -المرونــــــــة القويــــــــــة :فه ــو
دائم ــا،
يس ــير ف ــي االتج ــاه الصحي ــح ً
سـ ـواء م ــع التي ــار (إن كان مناس ـ ًـبا
وصالح ــا) ،أو ض ــد التي ــار (إن كان
ً
غي ــر مناس ــب) ..ذلك ألنه كالس ــمكة
الحي ــة الت ــي تخت ــار وجهتها ،وليس ــت
ّ

كالح ــوت المي ــت ال ــذي تقذفه األمواج
إلى الش ــاطئ.
د -اإلســـهام اإليجابـــي :فه ــو
يش ــعر ب ــدور الب ــد أن يؤدي ــه ف ــي
خدم ــة المجتم ــع والوط ــن ،سـ ـواء
ف ــي المدرس ــة أو الجامع ــة أو الح ــي
ّ
أو العم ــل أو الح ــزب أو النقاب ــة أو
االتح ــاد الطالب ــي ..إل ــخ.

هـ ــ -وهكـــذا نكون
رســـا للســـيد
ً
المســـيح فـــي العالـــم ،نحم ــل صورة
المس ــيح ف ــي أعماقنا ،وف ــي مالمحنا،
ـر نقدم ــه للجمي ــع،
ـاما وخي ـ ًا
ً
حب ــا وس ـ ً
غير ناظرين إلى الفروق االجتماعية
أو التعليمية أو السياس ــية أو الدينية،
فاإلنس ــان هو اإلنس ــان ،مخلوق على
تبدل ــت المالم ــح
ص ــورة هللا ،ومهم ــا ّ
الخارجي ــة ،ه ــو ف ــي ف ــي النهاية أخي
في اإلنس ــانية.
وهك ــذا نشـــهد لمســـيحنا فـــي
المجتمـــع المحيط بن ــا :ولهذا أوصانا
ـــب
الرس ــول ف ــي روميـــةَ :12
«ح َس َ
َ ِ
ِ
ِ
الن ِ
يـــع َّ
ـــاس»
ـــم َســـال ُموا َجم َ
طا َقت ُك ْ
ِ
ـــد ُّو َك
ـــاع َع ُ
(رو« ،)18:12إ ْن َج َ
ِ
ش َفاس ِ
ِ
ـــق ِه ،أل ََّن َك
ـــهَ .وإ ْ
َفأَ ْطع ْم ُ
ِن َعط َ ْ
ـــع َج ْمَر َن ٍار َعَلى
ِإ ْن َف َعْل َ
ـــت َه َذا َت ْج َم ْ
ِ
ـــك
َ ْأر ِســـه» (رو« ،)20:12الَ َي ْغِلَبَّن َ
ـــرَ ،ب ِ
اغِل ِ
ـــب َّ
َّ
ـــر ِباْل َخْي ِ
ـــر»
ـــل ْ
الش َّ
الش ُّ
(رو.)21:12
ختاما:
ً

إن الجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الرقم ــي الحاض ــر
(المتفاع ــل م ــع الن ــت والدات ــا
والميديا )..لديه وسائل كثيرة للتفاعل
االجتماع ــي .ومن خ ــال اإلمكانيات
الهائل ــة لإلنترن ــت والتكنولوجي ــا،
ومواقع التواص ــل االجتماعي والفيس
ب ــوك والميس ــنجر والواتس ــاب والفايبر
والتلجـ ـرام واالنس ــتجرام وال ــزووم
حسنا
وغيرها ،يس ــتطيع أن يس ــتثمرها ً
لبن ــاء الجماع ــة الوطني ــة ف ــي محب ــة
ووح ــدة وتآل ــف .وها نح ــن في برنامج
“زووم” بأس ــقفية الش ــباب نتواص ــل
خدام ــا
م ــع الجمي ــع :أطف ـ ً
ـال وش ـ ً
ـباباً ،
وآب ــاء ،م ــن خ ــال ه ــذه الوس ــيلة
الممت ــازة ،الت ــي تجعل ــك تتح ــدث
وجه ــا لوج ــه م ــع من تراه على شاش ــة
ً
الكمبيوت ــر أو الموباي ــل.
ليتنـــا نمـــارس دورنـــا المطلـــوب
منا ،لمجد اســـمه القـــدوس ،وامتداد
ملكوتـــه فـــي القلـــوب .ونعمـــة الرب
جميعا،،،
تشـــملنا
ً
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لم ــا وق ــف إرمي ـ ـ ـ ـ ـ ــا النب ــي ف ــي
دار بي ــت ال ــرب وتنب ــأ بالش ــر عل ــى
أورش ــليم ،س ــمع فش ــحور ب ــن إمي ــر
الكاه ــن (وه ــو ناظ ــر أول ف ــي بي ــت
ال ــرب) ه ــذا الكالم فغض ــب وضرب
إرمي ــا النب ــي وجعل ــه ف ــي المقطرة في
ب ــاب بنيامي ــن األعل ــى ال ــذي عن ــد
بي ــت ال ــرب .وف ــي الغ ــد لم ــا أخ ــرج
فش ــحور إرمي ــا النب ــي م ــن المقطـ ـرة
ق ــال ل ــه إرميا« :لم يدعُ الرب اس ــمك
فش ــحور ب ــل َمجور ِم َّس ــا بي ــب .ألنه
هك ــذا ق ــال ال ــرب هأنذا أجعل ــك خوًفا
لنفس ــك ولكل محبيك» (إر.)4-3:20
وكلمة «فشحور» تعنـ ـ ــي ازدهار
«مجـ ـ ـ ـ ـ ــور ِم َّس ــا
م ــن كل جانب ،أما َ
بي ــب» فتعن ــي «خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف م ــن كل
جانب» .أي أن فش ــحور ،الذي كان
كاهن ــا والرج ــل الثان ــي بع ــد رئي ــس
ً
الكهن ــة ف ــي الهي ــكل ف ــي أي ــام إرمي ــا
النب ــي ،جل ــب عل ــى نفس ــه بتطاول ــه
عل ــى إرمي ــا النب ــي وع ــدم تصدي ــق
كالم هللا عل ــى لس ــانه ،اللعن ــة ب ــدل
البرك ــة إذ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خوًف ــا لنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ول ــكل محبي ــه بع ــد أن كان س ــبب
ازده ــار للجمي ــع.
ُيعتب ــر الخ ــوف لعنـ ـ ـ ـ ـ ــة تدمـ ـ ـ ـ ــر
حي ــاة اإلنس ــان الزمني ــة واألبديـ ـ ـ ـ ــة.
فالخ ــوف يش ـ ّـل كل تح ــركات الم ــرء،
ويبت ــر عالقات ــه ،ويفس ــد استمتاعـ ـ ـ ــه
أيض ــا بس ــبب الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف
بالحي ــاة .و ً
ُيط ــرح الكثي ــرون في الجحي ــم« :وأما
الخائفون وغير المؤمنين والرجس ــون
والقاتل ــون والزن ــاة والسح ـ ـ ـ ـ ـ ـرة وعب ــدة
األوثان وجميع الكذبة ،فنصيبهم في
البحيـ ـرة المتق ــدة بن ــار وكبريت ،الذي
ه ــو الم ــوت الثان ــي» (رؤ.)8:21
وللخ ــوف أنـ ـواع كثيـ ـرة ،وأصع ــب
أنواع ــه ه ــو أن يصي ــر اإلنس ــان
«خوًفا لنفس ــه» .يعني ذلك ّأل يكون
ـدر خارج ــي للخ ــوف،
هن ــاك مص ـ ٌ
ٌ
ب ــل ينب ــع الخ ــوف م ــن داخ ــل قل ــب
اإلنس ــان وفكـ ـره ،فينطب ــق علي ــه قول
الحكي ــم« :الشـ ـرير يه ــرب وال طارد»
(أم .)1:28وم ــن أروع نص ــوص
الكت ــاب المقدس التي تصف الخوف
الناب ــع من الوهم الداخلي ،األصحاح
الس ــابع عش ــر م ــن س ــفر الحكم ــة،
حي ــث يص ــف ح ــال المصريي ــن لم ــا
أت ــت عليه ــم ضرب ــة الظالم م ــن بين
الضرب ــات العش ــر .إن ــه يص ــف بدقة

ش ــديدة الخ ــوف والرع ــب ال ــذي كانوا
في ــه ،وكي ــف كان ه ــذا الخ ــوف ف ــي
نابعا من أفكارهم الش ــخصية
أغلبيت ــه ً
وتص ــورات قلوبه ــم فص ــاروا خوًف ــا
«ويتوهم ــون م ــا يظه ــر
ألنفس ــهم:
ّ
له ــم أه ــول مما ه ــو» (ح ــك)6:17؛
ويتوَّق ـ ْـون
«فيهلك ــون م ــن الخ ــوف َ
(يتجنب ــون) حت ــى الهـ ـواء ال ــذي ال
ّ
محي ــد عن ــه» (ح ــك)9:17؛ «ف ــإن
الخ ــوف إنم ــا ه ــو ت ــرك الم ــدد ال ــذي
م ــن العقل» (ح ــك)11:17؛ «فدوي
الري ــح ،وأغاري ــد الطي ــور عل ــى
األغص ــان الملتف ــة ،وص ــوت المي ــاه
المندفع ــة بق ــوة ،وقعقع ــة الحج ــارة
المتدحرجة ،وركض الحيوانات الذي
ال ُي ــرى ،وزئي ــر الوح ــوش الضاري ــة،
والص ــدى المتردد في بطون الجبال،
كل ذل ــك كل ــن يذيبه ــم م ــن الخ ــوف»
ـر يصف
(ح ــك .)18-17:17وأخي ـ ًا
تدميره ــم ألنفس ــهم بخوفه ــم قائ ـ ًـا:
«لكنه ــم كانـ ـوا على أنفس ــهم أثقل من
الظلم ــة» (ح ــك.)20:17
لم ــاذا أتن ــاول بالحدي ــث ه ــذا
الموض ــوع بال ــذات؟ ألنن ــي الحظ ــت
كثـ ـرة الذين صاروا «خوًفا ألنفس ــهم»
ف ــي م ــا يس ــمونه «زم ــن الكورونا»!!
فم ــا أكث ــر نوب ــات الهل ــع ،والفوبي ــا،
والوسـ ـواس القه ــري ،واالكتئ ــاب التي
أصاب ــت الكثيري ــن ودم ــرت حياته ــم
أكث ــر مم ــا دمره ــا في ــروس الكورون ــا
نفس ــه! والعام ــل المش ــترك بين جميع
تلك األهوال النفس ــية «الخوف» .لقد
ص ــارت فضيل ــة التمييز أه ــم فضيلة
نحتاجه ــا ف ــي زمانن ــا ه ــذا أكث ــر م ــن
أي زم ــان مض ــى .إننا نحتاج لتفكير
موضوع ــي ال يه ـ ِّـون المخاط ــر م ــن
جه ــة ،وال «يتوه ــم م ــا يظه ــر ل ــه
أه ــول مم ــا ه ــو» م ــن جه ــة أخ ــرى
يذكرن ــا لوق ــا الرس ــول
(ح ــكّ .)6:17
أن إح ــدى عالم ــات الزم ــان األخي ــر
أن «الن ــاس ُيغش ــى عليهم من خوف
وانتظ ــار م ــا يأت ــي عل ــى المس ــكونة»
(ل ــو.)26:21
م ــن يخُل ــص إ ًذا؟!! اإلجاب ــة
«أم ــا المس ــتمع ل ــي فيس ــكن
ه ــيّ :
آمن ــا ويس ــتريح م ــن خ ــوف الش ــر»
ً
(أم .)33:1لق ــد صار فش ــحور خوًفا
لنفس ــه لم ــا رف ــض االس ــتماع ل ــكالم
ال ــرب وقبول ــه ،أم ــا حافظ ــو الوصي ــة
المتضع ــون فالب ــد أن يخلصـ ـوا م ــن
كل خ ــوف ِ
وظ ـ ّـل خ ــوف!!
مج ةل الكرازة  10 -يوليو 2020
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نؤم ــن أن ال ــرب يس ــوع س ــوف
يأت ــي ثانية؛ ليدين العالم ،ويعطي
كل واح ــد حس ــب أعمال ــه .وه ــذا
االيم ــان ه ــو حقيق ــة مؤك ــدة .ق ــال
المالك آلبائنا الرس ــل عند صعود
الس ــيد المس ــيح إلى الس ــماءِ« :إ َّن
ع َهـ ـ َذا َّٱل ِذي ْٱرتََف ـ َـع َع ْن ُك ْم ِإَلى
َي ُس ــو َ
ِ
ِ
َّ
ٱلس ـ َـماء َس ـ َـيأْتي َه َك َذا َك َم ــا َأرَْيتُ ُموهُ
ِ
ِ
ِ
ٱلس ـ َـماء» (أع.)١١:١
طلًقا إَلى َّ
ُم ْن َ
ويؤك ــد الكت ــاب المق ــدس ف ــي
أكث ــر م ــن موض ــع ،عل ــى هـــذا
المجـــيء الحتمـــيِ :
«لََّن ُك ـ ْـم أ َْنتُ ـ ْـم
تَ ْعَل ُم ــو َن ِبٱلتَّ ْح ِقي ـ ِ
ـق أ َّ
َن َي ـ ْـوَم ٱل ـ َّـر ِّب
َكِل ـ ٍ ِ
َّ ِ
ِ
ـيء»
ّ
ـص ف ــي ٱلل ْي ــل َه َكـ ـ َذا َيج ـ ُ
(١ت ــس.)٢:٥

وســـبب هـــذا المجـــئ هـــو
المحاســـبةِ« :إ ْذ ه ــو ع ـ ِ
ـاد ٌل ِع ْن ـ َـد
َُ َ
ون ُكم ُيج ِاز ِ
َن َّٱل ِذي ـ َـن ُي َ ِ
ٱهللِ أ َّ
يه ْم
ضايُق َ ْ َ
ضيًق ــا  ،وِإي ُ َّ ِ
ِ
ض َايُقو َن
َّاك ـ ُـم ٱلذي ـ َـن تَتَ َ
َ
ِ
ٱلر ِّب
ٱس ـ ِـت ْع َل ِن َّ
َر َ
احـ ـ ًة َم َعَنا  ،ع ْن َد ْ
اء م ــع م َلِئك ــةِ
ِ
ِ
ع م ـ َـن َّ
ٱلس ـ َـم َ َ َ َ
َي ُس ــو َ
ـار َل ِهي ـ ٍ
ُقَّوِت ـ ِـه ِ ،ف ــي َن ـ ِ
ـب ُ ،م ْع ِطًي ــا
َنْق َمـ ـ ًة ِلَّل ِذي ـ َـن َل َي ْع ِرُف ــو َن ٱهللَ ،
ِ
َّ ِ
يع ــو َن ِإ ْن ِجي ـ َـل َرّبَِن ــا
َوٱلذي ـ َـن َل ُيط ُ
يس ــوع ٱْلم ِس ـ ِ َّ ِ
ين َسُي َعاَقُبو َن
ـيح  ،ٱلذ َ
َُ َ َ
ٱلر ِّب َو ِم ْن
ِب َه ـ َـا ٍك أََب ـ ِـد ٍّي ِم ْن َو ْج ِه َّ
ِ ِِ
اء ِلَيتَ َم َّج َد ِفي
َمِ ْج ــد ُقَِّوته َ ،متَى َج َ
ِ ِ
يع
ـب ِم ْن ـ ُـه ِف ــي َج ِم ِ
ق ّديس ــيه َوُيتَ َع َّج ـ َ
ٱْل ُم ْؤ ِمِني ـ َـن٢( ».ت ــس)١٠-٦:١
وعلى قـــدر تأكدنا من حقيقة
المجـــئ الثانـــي ،على قـــدر عدم
معرفتنا موعده:
« +وأ َّ ِ
ـك
ـك ٱْلَي ـ ْـوُم َوِتْل ـ َ
َم ــا َذل ـ َ
َ
ـاع ُة َف ـ َـا َي ْعَل ــم ِب ِ
َح ـ ٌـد،
أ
ـا
ـ
م
ه
َّ
ٱلس ـ َ
ُ َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ٱلس ـ َـم َاوات ،إل أَب ــي
َوَل َم َلئ َكـ ـ ُة َّ
َو ْح ـ َـدهُ» (م ــت.)٣٦:٢٤
ـس َل ُك ـ ْـم
ـال َل ُه ـ ْـمَ :ل ْي ـ َ
َ« +فَق ـ َ
ِ
ـات
َن تَ ْع ِرُفـ ـوا ْٱل َْزمَنـ ـ َة َو ْٱل َْوَق ـ َ
أْ
ِ
ِ
ِ
ِ
طانه»
َّٱلت ــي َج َعَل َه ــا ْٱل ُب ف ــي ُسـ ـْل َ
(أع .)٧ :١
ِ +
«ا ْس ـ َـه ُروا ِإ ًذا ِلََّن ُك ـ ْـم َل
ِ
ِ
ـاع ٍة َيأِْت ــي
تَ ْعَل ُم ــو َن ف ــي أََّي ــة َس ـ َ
ف
َرب ُ
ُّك ـ ْـمَ .و ْ
ٱعَل ُموا َهـ ـ َذا :أََّن ُه َل ْو َع َر َ
ِ ِ
َي َه ِزي ـ ٍـع َيأِْت ــي
َر ُّب ٱْلَب ْي ــت ف ــي أ ِّ
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ع َب ْيتَ ـ ُـه
َّ
ِقَ ،ل َس ـ ِـه َر َوَل ـ ْـم َي ـ َـد ْ
ٱلس ــار ُ
ِ
ِ
ض ــا
ـك ُك ُ
ونـ ـوا أ َْنتُ ـ ْـم أ َْي ً
ـب .ل َذل ـ َ
ُي ْنَق ـ ُ
مس ــتَ ِع ِّدينِ ،لََّنـ ـ ـ ـ ـ ــه ِ
ـاع ٍة َل
ـ
س
ـي
ـ
ف
َ
َ َ
ُ
ُْ
ظُّنـ ـ ـ ـ ـ ــو َن َيأِْتـ ـ ـ ـ ـ ــي ْٱب ُن ِْ
ٱل ْن َس ـ ِ
ـان»
تَ ُ
( م ــت.)٤٤-٤٢:٢٤

ـات
«وأ َّ
َم ــا ْٱل َْزِمَنـ ـ ُة َو ْٱل َْوَق ـ ُ
َ +
ِ
َن
أ
ة
ـو
ـ
خ
ٱل
ـا
ـ
ُّه
َي
أ
ـم
ـ
ك
ل
ة
ـ
ـ
اج َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ
َف ـ َـا َح َ
ِ
ـب ِإَل ْي ُك ـ ْـم َع ْن َه ــا  ،لََّن ُك ـ ْـم أ َْنتُ ـ ْـم
أَ ْكتُ ـ َ
ِ
تَ ْعَل ُم ــو َن ِبٱلتَّ ْحقي ـ ِ
ـق أ َّ
َن َي ـ ْـوَم ٱل ـ َّـر ِّب
َكِل ـ ٍ ِ
َّ ِ
ِ
ـيء.
ّ
ـص ف ــي ٱلل ْي ــل َه َكـ ـ َذا َيج ـ ُ
ِ
ِ
ن
«س ـ َـا ٌم
:
ـو
ـ
ل
و
ق
ي
ـا
ـ
م
ين
ح
ُ
ُ
َ
لََّن ـ ُـه َ َ َ
َ
ـان»ِ ،ح َينِئ ـ ٍـذ يَف ِ
ك
َم ـ ٌ
اجُئ ُه ـ ْـم َه ـ َـا ٌ
ُ
َوأ َ
َب ْغتَـ ـ ًة َ ،كٱْلم َخ ـ ِ
ـاض ِلْل ُحْبَل ــى َ ،ف ـ َـا
َ
َم ــا أ َْنتُ ــم أَيُّه ــا ِْ
َي ْن ُج ــو َنَ .وأ
َّ
ٱل ْخ ـ َـوةُ
ْ َ
ٍ
ظْل َم ــة َحتَّ ــى ُي ْد ِرَك ُك ـ ْـم
َفَل ْس ــتُ ْم ِف ــي ُ
َذِل ــك ٱْلي ــوم َكِل ٍ ِ
اء
َ َُْ ّ
صَ .جم ُ
يع ُك ـ ْـم أ َْبَن ُ
ـور َوأ َْبَن ــاء َن َه ـ ٍ
ُن ـ ٍ
ـارَ .ل ْس ـ َـنا ِم ـ ْـن َلْي ٍل
ٍُ
ظْل َم ــة» (١ت ــس.)٥-١:٥
َوَل ُ
« +وَل ِك ـ ْـن س ـ َـيأِْتي َكِل ـ ّ ٍ
ـص
َ
َ
ِف ــي َّ
ٱلل ْي ـ ِـلَ ،ي ـ ْـوُم ٱل ـ َّـر ِّب َّ ،ٱل ـ ِـذي
ِ ِ
ض ِجي ـ ٍـج
ول َّ
ٱلس ـ َـم َاو ُ
ات ِب َ
في ــه تَ ـ ُـز ُ
 ،وتَْنح ـ ُّـل ٱْلعن ِ
اص ـ ُـر ُم ْحتَ ِرَقـ ـ ًة،
ََ
َ َ
ـات
ـ
وع
ن
ص
م
ل
ٱ
و
ض
َوتَ ْحتَ ــر ُ
ِق ْٱل َْر ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ
َِّ
ِ
يه ــا» (٢ب ــط.)١٠:٣
ٱلت ــي ف َ
ويرتب ــط إيمانن ــا بالمج ــئ
الثان ــي ،بحقيق ــة معرفتنـــا بقيامة
األمـــوات ،وحيـــاة الدهـــر اآلتي.
ويخل ــط بع ــض الن ــاس بي ــن
الحي ــاة األبدي ــة ،والمل ــك األلف ــي
للس ــيد المس ــيح.
فه ــل المل ــك األلف ــي للمس ــيح
كما ورد في األس ــفار المقدس ــة-ه ــو ملك زمن ــي أرضي؟ وهل هو
س ــابق أم الح ــق للمج ــيء الثاني؟
اختلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف المفس ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ف ـ ـ ـ ــي
تحدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ،بسبـ ـ ـ ـ ــب غم ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
النبـ ـوات ،ورمزي ــة الكتاب ــة ف ــي
س ــفر الرؤي ــا ،ال ــذي أخبرن ــا ع ــن
ه ــذا المل ــك األلف ــي .وبالرغ ــم م ــن
ه ــذا االخت ــاف التفس ــيري ،لك ــن
كنيس ــتنا القبطي ــة األرثوذكس ــية،
مش ــتركة م ــع كنائ ــس أخ ــرى
تقليدي ــة ،تؤم ــن بحقيق ــة واح ــدة،
سنش ــرحها ف ــي المق ــال المقب ــل...

anbamartyros3@yahoo.com

عندمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تتطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع إل ــى
شرقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الهيكـ ـ ـ ـ ــل ،ترى رس ــم
جالس ــا عل ــى
البانطوك ارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورً ،
كرس ــي مج ـ ـ ـ ـ ـ ــده ،وحول ــه عل ــى
مع ــا،
س ــبيل المث ــال والحص ــر ً
األربع ــة كائنات الحي ــة ،الحاملة
ع ــرش هللا ،ف ــي ش ــكل مالئكة..
أو ت ــرى األربعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إنجيليي ــن،
والذي ــن يش ــيرون إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى طبيع ــة
المسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح وكلمتـ ـ ـ ـ ـ ــه الت ـ ـ ـ ـ ـ ــي
انتش ــرت إلى جمي ــع جه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
األرض األرب ــع.
وق ــد وص ــف الوح ــي اإلله ــي
ش ــكل األربع ــة كائن ــات الحي ــة
بأنه ــا «ش ــبه وجوهه ــا وج ــه
إنس ــان ووج ــه أس ــد لليمين ووجه
ث ــور ووجه نس ــر» (حز،)10:1
وق ــد ُنس ــب ه ــذا الش ــبه ف ــي الفن
المس ــيحي لألربع ــة إنجيليي ــن.
ويضي ــف الوح ــي بمعلوم ــات
عيون ــا م ــن
أخ ــرى أنه ــا «ممل ــوة ً
ق ــدام وم ــن وراء ...ل ــكل واح ــد
منه ــا س ــتة أجنح ــة حوله ــا...
ـار ولي ــا قائل ــة:
وال تـ ـزال نه ـ ًا
ق ــدوس ،ق ــدوس ،ق ــدوس ،ال ــرب
اإلل ــه الق ــادر عل ــى كل ش ــيء،
ال ــذي كان والكائن والذي يأتي»
(رؤ .)8-6:4وهن ــا نالحظ أنها
كائن ــات «ش ــبه» ل ــذا ترم ــز إل ــى
ناس ــوته المتح ــد بالهوت ــه ،وه ــو
األس ــد الخ ــارج من س ــبط يهوذا،
ذبيح ــة كفاري ــة ع ــن العال ــم.
أيض ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
ويرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ً
البانطوك ارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،األربع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والعش ــرون
قسيسا «جالسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ً
متسـ ـربلين بثي ــاب بي ــض ،وعلى
رؤوس ــهم أكالي ــل م ــن ذه ــب..
يس ــجدون للح ــي إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أب ـ ـ ـ ـ ـ ــد
اآلبدي ــن ،ويطرح ــون أكاليله ــم
امام الع ــرش( »..رؤ10-4:4؛
 ،)16:11ون ارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يمس ــكون
بالمباخ ــر «جام ــات م ــن ذه ــب
ـور هـ ـ ـ ـ ــي صلـ ـ ـ ـ ـ ـوات
مملوة بخ ـ ـ ـ ـ ـ ًا
القديس ــين»(رؤ.)8:5

أحيان ــا ُيرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
و ً
البانطوك ارت ــور األربع ــة المالئكة

المبوقة ،كما تذكر اآلية «يرسـل
مالئكت ــه بب ــوق عظي ــم الص ــوت
فيجمع ــون مختاري ــه م ــن األرب ــع

الري ــاح م ــن أقص ــاء الس ــماوات
إل ــى أقصائه ــا» (م ــت31:24؛

رؤ.)1:7

وف ــي منظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فريـ ـ ـ ـ ــد آخ ــر
للبانطوكراتور من القرن الس ــابع
المي ــادي ،حي ــث ُرِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حوله

حوله العذراء عن يمينه ،ويوحنا
المعمدان عن يس ــاره يشير بكلتا
يديه على السيد المسيح ويقول:
«ه ــوذا حم ــل هللا ال ــذي يرف ــع

خطي ــة العالم» (ي ــو .)29:1أما
الع ــذراء فه ــي تش ــير بكلت ــا يديها
عل ــى الس ــيد المسي ـ ـ ـ ـ ـ ــح وتق ــول:

أم ــا أحش ــائي فتلته ــب عن ــد
«و ّ
نظ ــري إلى صلبوت ــك الذي أنت
صاب ــر علي ــه م ــن أج ــل ال ــكل،
ي ــا ابن ــي وإلهي» (قطع الس ــاعة

التاس ــعة) .إن ه ــذا المنظ ــر من

أروع المناظ ــر الت ــي تؤك ــد هللا
ال ــذي تجس ــد ،وص ــار ذبيح ــة،

وأصب ــح كفارة عن خطايانا ،بعد
أن تألم ومات عنا بالجس ــد على
ع ــود الصلي ــب ،وخل ــص العال ــم

كل العال ــم ،حت ــى والدته العذراء
مري ــم .وم ــن ناحية أخ ــرى يمكن
أن تُرس ــم السيدة العذراء وحولها
التالمي ــذ تح ــت البانطوك ارت ــور،
فن ــرى منظ ــر الصعـ ـ ـ ـ ـ ــود ،حيث

ارتف ــع المس ــيح عنه ــم (أع،)9:1
أو منظر التجلي وحوله موس ــي

وإيلي ــا (مر.)3:9
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في عام 1503م ،اعتلى البابا
يولي ــوس الثان ــي كرس ــي البابوي ــة
ومولع ــا
ف ــي روم ــا ،وكان ش ــغوًفا
ً
بالفن ــون واآلث ــار ،وق ــد كّلف ــه حب ــه
يكل ــف المهندس «دوناتو
للف ــن أن ّ
يصم ــم ل ــه كنيس ــة
بارامانت ــي» أن
ّ
ـدل م ــن القديم ــة الت ــي
فخم ــة ب ـ ً
بناه ــا المل ــك قس ــطنطين في القرن
ال ارب ــع المي ــادي،وبالفعل ظهرت
للنور كاتدرائية «س ــان بيترو» في
الفاتي ــكان ،والت ــي تُع ــد واح ــدة م ــن
أروع كنائ ــس العال ــم ألن أصاب ــع
ماي ــكل آنجل ــو وأصاب ــع آخري ــن
رس ــمت ونحت ــت أروع اللوح ــات
والتماثي ــل فيه ــا ،ول ــم يك ــن هذا ّإل
يم ــا لرف ــات القدي ــس بط ــرس
تكر ً
الرس ــول ال ارق ــد تح ــت مذبحه ــا.
إن ــه ســـمعان بـــن يونـــا ال ــذي
رأين ــاه يتح ــول بفعل ال ــروح القدس
وقوت ــه إلى القديس بطرس الناري
في خدمته ،س ــمعان بن يونا الذي
يوم ــا« :حاش ــاك ي ــا رب ال
ص ــرخ ً
يك ــون ل ــك ه ــذا» (م ــت،)22:16
ث ــم انكم ــش أم ــام جاري ــة قائ ـ ًـا:
ـت أع ــرف ه ــذا الرج ــل»
«لس ـ ُ
(م ــت ..)٧٢:٢٦نـ ـراه يتح ــول
لبط ــرس المصلوب منكس الرأس،
ويعل ــن بكل ق ــوة أمام الجمهور إنه
يع ــرف الرج ــل ،ويع ــرف تعاليم ــه،
ويع ــرف الهوت ــه ،ب ــل ورأى مج ــده
عل ــى جب ــل طاب ــور.
إن ال ــروح الق ــدس العام ــل ف ــي
األنبي ــاء والرس ــل والقديس ــين إل ــى
يومن ــا ه ــذا ،ق ــد ح ـ ّـول س ــمعان بن
يون ــا إلى ش ــخص آخر يناقض ما
ق ــد عرفن ــاه قب ــل صل ــب المس ــيح،
لق ــد عم ــل فيه ،وب ــه ،ومن خالله،
لينطل ــق بط ــرس م ــن أورش ــليم
واليهودي ــة والس ــامرة إل ــى أنح ــاء
العال ــم القدي ــم والم ــدن الباهـ ـرة.
حول خوفـ ـ ـ ـ ــه ورعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
لق ــد ّ
وإن ــكاره ،إل ــى ق ــوة ورغب ــة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
إع ـ ـ ــان إيمان ــه وإظه ــاره.
لق ــد وع ــد رب المج ــد يس ــوع
تالمي ــذه أن «الروح القدس يعلمكم
ويذكرك ــم ب ــكل م ــا قلت ــه لك ــم،»...

جليا في
وبالفعـ ـ ـ ـ ـ ــل رأينـ ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــذا ً
سمعان الجليلي الذي ك ـ ـ ــان يتلعثم
ف ــي كلم ــات قالئ ــل ،نـ ـراه بط ــرس
أمما ويبش ــر قبائل.
ال ــذي يجاه ــر ً

س ــمعان ب ــن يون ــا ال ــذي كان
ـمكا كان يم ــوت ف ــي
يصط ــاد س ـ ً
بط ــون البش ــر ،نراه الي ــوم يصطاد
ـر أمـ ـوات ليحييهم رب البش ــر.
بش ـ ًا
بط ــرس ال ــذي ذاب ــت ش ــجاعته
وه ــو بجـ ـوار الن ــار يصطل ــي ،نراه
يرممها ويش ــعلها بإجهار وبالموت
ال يعتن ــي!! لق ــد انكم ــش أم ــام
الجاري ــة وه ــرب ال ــدم م ــن عروقه،
لكن ــه انتع ــش ب ــروح ناري ــة وق ــدم
دم ــه لم ــن يق ــوده.
إن ــه ال ــروح القدس ال ــذي يعمل
ف ــي بط ــرس المندف ــع والخائ ــف
والناك ــر ،ليحول ــه إل ــى المتض ــع
الع ــارف والس ــاهر.
لذل ــك دعون ــا نس ــأل ونق ــول:
ه ــل اختب ــرت ال ــروح الق ــدس ف ــي
حيات ــك ،أم أن ــك مازل ــت تق ــول:
«وال س ــمعنا أن ــه يوج ــد ال ــروح
الق ــدس» (أع)٢:١٩؟ ه ــل إيمانك
ـش ،أم أن ــه
مندف ــع وس ــطحي وه ـ ّ
إيم ــان «بطرس ـ ـ ـ ـ ـ ــي» وصخ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ـش؟!
ب ــا غ ـ ّ
ه ــل ه ــو إيم ــان يعب ــر الس ــدود
ويكس ــر كل قي ــود ،أم
والح ــدود
ّ
ط ــاه
أن ــه إيم ــان ابتلع ــه الم ــوت وغ ّ
الرم ــاد والجم ــود..؟!
اُطل ــب الي ــوم وح ـ ّـدد م ــاذا تريد
أن تك ــون :س ــمعان ب ــن يون ــا ،أم
بط ــرس الرس ــول؟ صياد س ــمك أم
صي ــاد ن ــاس؟ تص ــرخ وتص ـ ّـرح وال
تفع ــل ،أم تق ــوم وتصل ــي وتفع ــل؟
أرج ــوك ي ــا يس ــوع الناص ــري:
اجعلن ــي بط ــرس ال ــذي تح ــدث
ي ــوم الخمس ــين بي ــن الجم ــوع ول ــم
يخ ــف ،وال تجعلن ــي بط ــرس الذي
أنك ــر ف ــي (الس ــنهدريم) بكل خنوع
ّ
وكل أس ــف !!!...هبن ــي روح ــك
وحي ــاة رس ــلك مم ــن
الق ــدوس َ
س ــبقونا ،ال حياة وضعف س ــمعان
ب ــن يون ــا!!!...

الخطيئــة كمصــدر للمــرض :البــد
أن أؤكــد أن الخطيــة ســبب مــن أســباب
المــرض ،لكنهــا ليســت الســبب الوحيــد،
كمــا ســأذكر بعــد ذلــك.
ألن هللا عــادل ،فقــد جــاء العقــاب
بعــد أن كســر أبوانــا آدم وح ـواء
ون ـ ٌة
الوصيــة ،كنتيجــة طبيعــة«َ ...مْل ُع َ
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ـود» (تــك.)19-16:3
تُـ َـراب تَ ُعـ ُ
ويعبــر الكتــاب المقــدس عــن
ّ
خطيئــة إسـرائيل بشــخص مريــض علــى
ض َرُبــو َن َب ْعـ ُـد؟
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ج
ل
ب
ة
ح
ص
يه
ف
س
َّأ
َّ ٌ َ ْ ُ ْ ٌ َ ْ َ ٌ
ْس َل ْي َ
صـ ْـب
ض ْرَب ـ ٌة َ
َو َ
صـ ْـر َوَلـ ْـم تُ ْع َ
ط ِرَّي ـ ٌة َلـ ْـم تُ ْع َ
الزيـ ِ
وَلــم ُتَلَّيـ ْـن ِب َّْ
ـت» (إش.)6،5:1
َ ْ
وهكــذا اســتمرت الخطيئــة م ِّ
ســببة
ُ
للمــرض فــي حيــاة اإلنســان :فالســيد
المســيح عندمــا شــفى المفلــوج ،قــال لــه:
ِ
ـاك»
ـك َخ َ
ـق َيــا ُبَنـ َّ
ط َايـ َ
ـورةٌ َلـ َ
«ثـ ْ
ـيَ .م ْغُفـ َ
(مــت ،)2:9ومــن هنــا يتضــح أن خطاياه
ـببا فــي مــرض الفالــج ،فقبــل
كانــت سـ ً
التمتع بالشفاء البد من غفران الخطيئة.
كذلــك معلمنــا القديــس بولــس
ـببا للمــرض أالَّ وهــو
الرســول يذكــر سـ ً
االســتهانة باألسـرار الكنســية وال ســيما
تناول اإلفخارستيا بدون استحقاق «أل َّ
َن
ِ ِ
اسـ ِـت ْحَق ٍ
اق
َّالـ ِـذي َي ـأ ُ
ْك ُل َوَي ْشـ َـر ُب بـ ُـدون ْ
ِ
ِ
ِ
ون ـ ًة لَنْفســه َغ ْيـ َـر
َي ـأ ُ
ْك ُل َوَي ْشـ َـر ُب َد ْيُن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يكـ ْـم
ف
ا
ذ
ـ
ه
ـل
ـ
َج
أ
ـن
ـ
م
.
ب
ـر
ـ
ل
ا
ـد
ـ
س
ج
ـز
ـ
ي
َّ
ْ ْ ََ ُ
ُم َمّ َ َ َ ّ
ِ
ضــى َوَكِثيـ ُـرو َن
ر
م
و
ـاء
ض َعَفـ ُ َ َ ْ َ
َكثيـ ُـرو َن ُ
َي ْرُقـ ُـدو َن» (1كــو.)30،29:11
ارتبــاط المــرض بالخطيئــة يؤكــده
أيضــا الفكــر اآلبائــي:
ً
يقــول القديــس باســيليوس الكبيــر:
[إننــا لــو كنــا قــد بقينــا فــي الفــردوس لمــا
احتجنــا إلــى تعــب وعــرق فــي الفالحــة
والــزرع ،كذلــك لــو بقينــا بغيــر ألــم
كالنعمــة التــي كانــت لنــا فــي بــدء جبلتنــا
قبــل المخالفــة لمــا احتجنــا إلــى مــداواة
الطــب .وكمــا إننــا مــن بعــد نفينــا إلــى
ـك
هــذا الوطــن وســمعنا أنــه «ِب َعـ َـر ِق َو ْج ِهـ َ
ْك ُل ُخ ْبـ ًـزا» (تــك ،)19:3حينئـ ٍـذ بتعــب
تَـأ ُ
وشــقاء أقمنــا صناعــة الفالحــة ،وتعزينــا
فــي أوجــاع اللعنــة بمــا أنعــم هللا بــه علينــا
أيضــا لمــا عدنــا
مــن معرفتهــا ،كذلــك ً
إلــى األرض التــي أخذنــا منهــا وربطنــا
آالمــا وطرحنــا إلــى حكــم
بجســد مملــوء ً
الفســاد مــن أجــل الخطيئــة ،لحقتنــا

هــذه األم ـراض فأنعــم هللا علينــا بع ـزاء
صناعــة الطــب معونــة للمــرض].
الرتبــاط المــرض بالخطيئــة ،لذلــك
دائمــا مــا يأتــي
كان طلــب الشــفاء ً
مقترًنــا بطلــب التوبــة:
ـاو ْن
«يــا ُبِنـ َّ
ـي ا َذا َم ِر ْ
َ
ضــت َفــا تَتَ َهـ َ
ِ
ِ
ـى اْلـ َّـر ُّب َف ُهـ َـو َي ْشــفَي َك ،اْقلـ ْـع
صـ ِّـل اَلـ َّ
َبـ ْـل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك
ـ
ب
ل
ق
ـق
ـ
ن
و
ـك
ـ
ل
ا
م
اع
م
ـو
ـ
ق
و
ـك
ـ
ب
و
ن
ذ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َعـ ْـن ُ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ َ َ ّ
ً ِمـ ْـن ُك ِّل َخ ِط ْيَئـ ٍـة» (ســي.)10،9:38
ومرتبــط بالعــرض علــى الكاهــن:
«ا ْذهــب أ َِر نْفســك ِلْل َك ِ
اهـ ِـنَ ،وَقـ ِّـد ِم
َ َ
َ ْ
اْلُقربــان َّالـ ِـذي أَمـَـر ِبـ ِ
وســى َشـ َـه َاد ًة
م
ـه
َْ َ
َ
ُ َ
َ
َل ُهـ ْـم» (مــت.)4:8
ـر مــن تعبي ـرات
كذلــك نجــد كثيـ ًا
التوبــة وطلــب مغف ـرة الخطايــا فــي
ســر مســحة المرضــى[ :أمنــح
صــاة ّ
يــارب الشــفاء لعبــدك الــذي التجــأ تحــت
ظــال كنفــك ...أغفــر لــه مــا عليــه،
ومــا صنعــه فــي ســائر عم ـره ،أتــرك
لــه جميــع زالتــه التــي صنعهــا بإرادتــه
وبغيــر إرادتــه] .وغيرهــا كثيــر...
ومــا يؤكــد أن المــرض اجتــاز
طبيعتنــا نتيجــة الخطيئــة ،أن الســيد
المســيح فــي فتــرة تجســده علــى
األرض ،لــم يتعــرض للمــرض ،لكونــه
بــا خطيئــة :الســيد المســيح شــابهنا فــي
ِ
كل شــيء ماخــا الخطيئــة وحدهــا ،فهــو
ّ
حمل سمات طبيعتنا :جاع (مت،)2:4
عطــش (يــو ،)28:19تعــب (يــو.)6:4
بكــى (لــو ،41:19يــو)35:11؛ لكــن
يذكــر القديــس أثناســيوس الرســولي
أنــه لــم يمــرض[ :ألنــه لــم يكــن الئًقــا
أن يمــرض الــرب وهــو الــذي ُيشــفي
أيضــا
أمـراض اآلخريــن .ولــم يكــن الئًقــا ً
أن يضعــف ذلــك الجســد الــذى بــه َقـ ّـوى
ضعفــات اآلخريــن .ولمــاذا إ ًذا لــم يمنــع
حــدوث المــوت كمــا منــع المــرض مــن
أن يســيطر (علــى الجســد)؟ ذلــك ألنــه
ألجــل هــذا (المــوت) اتخــذ الجســد ،ولــم
يكــن الئًقــا أن يمنــع المــوت لئـ ّـا تتعطــل
أيضــا
أيضــا .ولــم يكــن الئًقــا ً
القيامــة ً
أن يســبق المــرض موتــه لئــا ُيظــن
أن ذاك الــذي كان فــي الجســد كان
ضعيفــا .ألــم يعـ ِ
ـان الجــوع إ ًذا؟ نعــم!
ً
إنــه جــاع بســبب أن (الجــوع) هــو مــن
خ ـواص جســده (الصحيــح) ،علــى أن
(هــذا الجســد) لــم يهلــك مــن الجــوع ألن
الــرب لبــس هــذا الجســد .لهــذا فإنــه وإن
كان قــد مــات ألجــل فــداء الجميــع ،لكنــه
ـليما
لــم يــر فسـ ً
ـادا .فقــد قــام جســده سـ ً
تمامــا إذ لــم يكــن ســوى جســد ذاك الــذي
ً
هــو الحيــاة عينهــا] ( تجســد الكلمــة
.)5:22،7،6:21
(يتبـــــــع)
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ت ــرد كلمة «الرحوم» في العبارة:
«فلنش ــكر صان ــع الخيـ ـرات الرح ــوم
منصوب ــا بالفتح ــة
هللا »...نعتً ــا
ً
للمنع ــوت ،صان ــع الخيـ ـرات ،وه ــي
صيغ ــة مبالغ ــة عل ــى وزن «فع ــول»
م ــن اس ــم الفاع ــل « ارح ــم» وتعن ــي:
كثي ــر الرحم ــة.
تعبـــر صيـــغ
وبوجـــه عـــام ّ
المبالغـــة عـــن الزيـــادة والمغـــاالة،
مثلم ــا نق ــول :ش ــكور ب ــوزن فعـ ـ ـ ـ ـ ــول
أي كثي ــر الش ــكرَّ ،
فعال
وبن ــاء بوزن َّ
(بتش ــديد العي ــن) أي كثي ــر البن ــاء،
ط ــاء ب ــوزن ِمْف َع ــال ،أي كثي ــر
و ِم ْع َ
ِ
ِ
وخط ــر ب ــوزن َفع ــل (بفت ــح
العط ــاءَ ،
الفاء وكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن) بمعنـ ـ ـ ــى
ش ــديد الخط ــورة.
والصيغة «رحـــوم» تأتي وصفا
لتعبر عن زيـــادة الرحمة
لإلنســـان ّ
فنق ــول :ه ــذا رج ــل رحوم ،وق ــد تأتي
خب ـ ًـرا ،فنق ــول :ه ــذا الرج ــل رح ــوم،
وإذا وصفن ــا به ــا امـ ـرأة فإنه ــا تعن ــي
أن ه ــذه المـ ـرأة تعان ــي م ــن داء ف ــي
الرح ــم ،بي ــد أن كلم ــة «رح ــوم»
ل ــم ت ـ ِ
ـأت ف ــي المعاج ــم العربي ــة
كصف ــة يوص ــف به ــا هللا ،ب ــل تأت ــي
«الرحم ــن» كصف ــة مقص ــورة عل ــى
هللا وح ــده ،كم ــا تأت ــي «الرحي ــم»
كصفة ليس ــت مقص ــورة عليه وحده،
أيض ــا،
ب ــل يوص ــف به ــا اإلنس ــان ً
رج ـ ًـا كان أو امـ ـرأة .إذا هن ــاك
ث ــاث صي ــغ م ــن صي ــغ المبالغ ــة
تعب ــر ع ــن معن ــى الرحم ــة ال ازئ ــدة:
األول ــى «الرحم ــن» وه ــي مقص ــورة
عل ــى هللا وح ــده .والثاني ــة «الرحوم»
ويوص ــف بها الرجل والمرأة بمعنيين
مختلفين ،وال يوصف بها هللا مطلًقا.
والثالث ــة «الرحي ــم» ويوصف بها هللا
واإلنسان .وفي نصوصنا الليتورجية
يوص ــف هللا بوصفي ــن« :الرح ــوم»
وذل ــك عل ــى ّقل ــة ،و»الرحي ــم» عل ــى
كثـ ـرة .أم ــا ف ــي الترجم ــات العربي ــة
للكت ــاب المق ــدس ،كترجم ــة فاندايك،
واآلب ــاء اليس ــوعيين ،والعربي ــة
المش ــتركة والحي ــاة ،فلم تس ــتخدم أي
واح ــدة منه ــن «الرح ــوم» كصفة هلل،
ب ــل اس ــتخدمت صيغ ــة «الرحي ــم»
كوص ــف هلل واإلنس ــان ،وقص ــرت
صيغ ــة «الرح ــوم» عل ــى اإلنس ــان ،
كم ــا ف ــي األمثل ــة التالي ــة:
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الر ِحي ـ َـم»...
َ« +ف َد َع ـ ُـوا ال ـ َّـر َّب َّ
( س ــي)٢٢:٤٨
ِ
ِ
ـك،
«وَب ْع َد َم ــا َف َرُغـ ـوا م ـ ْـن ذل ـ َ
َ +
ِ
ِ
ين ال ـ َّـر َّب
صـ ـاَ ًة َع َّ
امـ ـ ًة َس ــائل َ
امـ ـوا َ
أََق ُ
الر ِحي ـ َـم» (٢م ــك)٢٩:٨
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج َمعه ــم ُيَب ِارُك ــو َن
َ« +ف َ
طفُقـ ـوا بأ ْ
الر ِحي ـ َـم» (٢م ــك)٩:١١
هللاَ َّ
« +أَيُّه ــا ال ـ َّـر ُّب ال ـ َّـر ُّبِ ،
اإلل ـ ُـه
َ
ِ
ِ
وب اْلَق ـ ِـو ُّي اْل َع ِاد ُل
ـق اْل ـ ُـك ّل اْل َم ْرُه ُ
َخال ـ ُ
ِ
الرحي ـ ُـم٢( »...م ــك )٢٤:١
َّ
ُّ
ض َّرُعـ ـوا
َ« +فَف َعُلـ ـوا ُكل ُه ـ ْـم َوتَ َ
ِ
الص ـ ْـو ِم
ِإَل ــى ال ـ َّـر ِّب َّ
الر ِحيـ ـ ِم ِباْلُب ـ َـكاء َو َّ
الس ــج ِ
ود٢( »...م ــك)١٢:١٣
َو ُّ ُ
وق ــد جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت الكلم ــة «رحي ــم»
ـر ع ــن هللا في ثمانية
وصف ــا ،أو خب ـ ًا
ً
موضع ــا ،منه ــا س ــبعة عش ــر
ـر
عش ـ
ً
ف ــي العه ــد القدي ــم ،ومـ ـرة واح ــدة في
(ل ــو )٣٦:٦كم ــا ف ــي:
«الر ُّب ِإ ِ
وف»...
َّ +
يم َوَرُؤ ٌ
ٌ
له َرح ٌ
(خر)٦ :٣٤
الر َّب ِإلهك ِإ ِ
« +أ َّ
يم»...
َن َّ
ََ ٌ
له َرح ٌ
(تث. )٣١:٤
ـك َر ِحي ـ ٌـم»...
«ار َح ْمَن ــا ألََّن ـ َ
ْ +
(يهود ي ــت )٢٠ :٧
وقـــد جـــاءت الكلمـــة «الرحيم»
باأللـــف والالم ،أو بدونها مســـندة
إلـــى اإلنســـان ،كما في:
ِ
« +مع َّ ِ
يما»...
ََ
الرحي ِم تَ ُكو ُن َرح ً
(مز٢٥:١٨؛ و٢صم)٢٦:٢٢
الر ِحي ـ ُـم ُي ْح ِس ـ ُـن
« +اَ َّلر ُج ـ ُـل َّ
ِإَل ــى نْف ِس ـ ِـه ،واْلَق ِ
اس ــي ُي َك ـ ِّـد ُر َل ْح َم ـ ُـه»
َ
َ
(أم )١٧ :١١
ـدل
وق ــد أت ــت كلم ــة» رح ــوم» ب ـ ً
م ــن «رحي ــم» ف ــي الترجم ــة العربي ــة
المش ــتركة للن ــص الـ ـوارد ف ــي (٢صم
ِ
يما».
«م َع َّ
الرُحوِم تَ ُكو ُن َرح ً
َ )٢٦:٢٢
* والخالصـــة أن الترجمـــات
العربيـــة للكتـــاب المقدس لم تصف
هللا بالكلمـــة «رحـــوم» ب ــل وصفت ــه
بكلم ــة «الرحي ــم» ،فيم ــا وصف ــت
ـادر
اإلنس ــان بكلم ــة «الرحي ــم» ،ون ـ ًا
بكلم ــة «الرح ــوم» ،وكان ـ ـ ـ ـ ـ ــت ف ــي
ذل ــك متوافق ــة م ــع قواع ــد وفني ــات
اللغ ــة العربي ــة.
أم ــا ماج ــاء ف ـ ـ ـ ـ ــي نص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص
اصف ــا هللا
كتبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الليتورجيـ ـ ـ ـ ـ ــة و ً
بوص ــف «الرح ــوم» فه ــذا مخال ــف
لفصي ــح اللغ ــة.

fryohanna@hotmail.com

أول :وضــــــــــ���وح الهــــــ���دف في
ً
القدي ــس بول ــس يكـــرز
كان
الخدمـــة
ّ
بالمســـيح وليـــس بنفســـه ..كم ــا
أك ـ�د م ـ�رًاراَ« :ل ْســـَنا َن ْك ِرُز ِبأَْن ُف ِســـَنا،
ّ
ِ
ِ
ِ
ـــن
لك
و
ـــا،
ب
ر
ع
ـــو
س
ي
ـــيح
س
م
ل
ا
ب
ـــل
ِ
ًّ
ْ
َ ْ
َُ َ َ
َب ْ َ
ِ
َجـــلِ
ِ
ِبأَْن ُف ِســـَنا َعب ً
ـــم م ْ
ـــن أ ْ
يـــدا َل ُك ْ
َي ُســـو َع2( ».كـــو .)5:4فه ــو ال
يه ـ�دف في خدمته إل ـ�ى الظهور ،وال
يتع���ب إذا انتق ــل لم ـ ٍ
ـكان مختل ــف أو
َ
خدم ـ�ة أخرـــى ..ولع ـ ّـل ه ــذا يحت ــاج
كل ي�وــم ..ه ــو
إل ــى إن�كــار ال���ذات ّ
يختفيـــ َليظهـــر المس�يــح ..يربـــط
النـــاس بالمســـيح ..ويشـــهد فقـــط
ومحبته وأعماله
لشخص المســـيح
ّ
العظيمــ�ة ..فتمجيـــد هللا هو ُشـــغله
الشــ�اغل علــ�ى الــ�دوام.
بـــأن الحقـــول
ثانيـــا :إيمانـــه ّ
ً
م ّتســـعة لذل ــك اهت ـ ّـم بثالث ــة أم ــور:
 -1العمل المشـــترك مع آخرين
كثيرين..
أحـــدا فـــي
 -2أالّ يزاحـــم
ً
الخدمة ..فنحن َلســـنا في منافسة،
«كْن ُت
كم ـ�ا ّ
أكد ف ـ�ي إحدى الم ـ ّ�راتُ :
ِ
ـــس
ـــر َ
ُم ْح َت ِر ًصـــا أ ْ
َن أَُب ّش َ
هكـــ َذاَ :لْي َ
ِ
ِ
ـــيحِ ،لَئـــاَّ أَْب ِني
َحْي ُ
ـــم َي اْل َمس ُ
ـــث ُس ّ
َ
ـــرَ .ب ْل َك َمـــا ُه َو
ـــاس َ
َس ٍ
آلخ َ
َعَلـــى أ َ
م ْك ُتـــوبَّ :ال ِذيـــن َلـــم ي ْخبـــروا ِبـــهِ
ٌ
َ ْ ُ َُ
َ
ِ
س ِ
ـــم ُعوا
س
ـــيْبصُرو َنَ ،و َّالذ َ
َ ُ
يـــن َل ْ
ـــم َي ْ َ
ـــي ْف َه ُمون» (رو.)21-20:15
َس َ
 -3أن يعمـــل بـــدون حدود أو
كل مكان
قيود أو انحصار ،بل في ّ
أن
وكل الظروفً ،
مؤمنا ّ
وكل وقت ّ
ّ
«كلمـــة هللا ال ُتَقَّيد» (2تي.)9:2
القوة
ثال ًثاّ :
محبة المســـيح هي ّ
الدافعـــة التي كانـــت تغ ّذيه بالطاقة
حب يســـوع على
للخدمـــة لقد َت َمّل َك ّ
محبة هللا
قلبـــه ..كما َذكر مرًا
ار ّ
أن ّ
قد انســـكبت فـــي قلبـــه (رو،)5:5
محبة المســـيح تحصره ،فيسوع
وّ
أن ّ
ِ
ِ
ِ
يش
«مـــات ألَجـــل الجميـــع ك
ـــي َيع َ
َ َ ِْ ْ َ ِ َ ْ
ـــد الَ ألَ ْن ُف ِس ِ
ـــه ْم،
يمـــا َب ْع ُ
األ ْ
َحَي ُ
ـــاء ف َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـــام»
ـــل للـــذي َم َ
ـــات أل ْ
َب ْ
َجل ِه ْ
ـــم َوَق َ
(2كو.)15:5
لذل ــك كان عل ــى اس ــتعداد أن
حس ــب مثل غن ٍم
كل ي ــومُ ،
يم ــوت ّ
وي َ
للذب ـ�ح (رو ،)8م ــن أج ــل اب ــن هللا
ّ
أحبه وأس ــلم نفس ــه للموت من
ـذي
ال ـ
ّ
أجله (غـــل.)20:2
هك ــذا نحت ــاج كأعض ــاء ف ــي

جس ــد المس ــيح أن ُن ِ
الح ّب
ضرم هذا ُ
المحبـــة
أم ــا إذا ضعفـــت
ّ
داخلن ــاّ ..
فبالتأكيـــد ســـتضعف خدمتنـــا!..
األبوة  +هذه الروح
ابعـــا :روح ّ
رً
َوَل َدت كثيرين للمســـيح ،واحتضنت
نمو الكثيرين..
ّ
أن َم ــن يك ــرز
 +كان َيعتب ــر ّ
له ــم ،هو َيِلدهم للمســـيح؛ باإليمان
المعمودي ــة ..فيصي ــروا أبنـــاء هللا
و
ّ
وأبنـــاء الكنيســـة..
تتمي ـ�ز بالقل ــب
أبوت ـ�ه ّ
 +كان ـ�ت ّ
أيضا..
المتّس��عـ م���ع الح���زم ،والب���ذل ً
وكأن ـ�ه يتم ّخض لكـــي تظهر صورة
ّ
المســـيح في أبنائه( ..غل.)19:4
أهمّيـــة أن يكـــون
ً
خامســـاّ :
الراعـــي قـــدوة فـــي الـــكالم وفـــي
المحبـــة واإليمـــان
الســـلوك ،وفـــي
ّ
والطهـــارة ..ولذل ــك اس ــتطاع أن
ِِ
ين ِبي َك َما أََنا
يق ــولُ :
«كوُنـــوا ُم َت َم ّثل َ
ِ
ـــيح» (1كـــو.)1:11
أَْي ًضـــا ِباْل َمس ِ
كل
سادســـا :االســـتفادة مـــن ّ
ً
القدي ـ�س بولس يؤمن
الظـــروف كان ّ
َش ِ
ـــل َم ًعا ِلْل َخْي ِر
«أ َّ
َن ُك َّل األ ْ َ
ـــياء َت ْع َم ُ
َِّ ِ
ِ
ن
هللا» (رو..)28:8
ـــو
ب
ح
ي
يـــن
للذ َ ُ ُّ َ َ
لذل���ك فف ـ�ي وقوف ــه أم ــام المل ــوك
والـ ـوالة :فيلكس وفس ــتوس وأغريباس
وقيص��رـ ،أو ط ــرده م ــن بع ــض
األماك ــن ،أو ف ــي وج ــود مقاومي ــن
كل الظروف
شرس ــين ..كان
يستغل ّ
ّ
للكـــرازة بالمســـيح!..
ُّ
بالســـمائيات
التعلـــق
ســـابعا:
ّ
ً
وهدفـــه اقتنـــاء مجد المســـيح فكان
الزم ِ
ـــان
يق ــول بيقي ـ�ن «أ َّ
َن آالَ َم َّ َ
ـــد اْلع ِتيدِ
ـــر الَ ُتَقـــاس ِباْلمج ِ
اْلح ِ
اض ِ
َْ
َ
َ
ُ
ـــت ْعَل َن ِفيَنـــا» (رو-17:8
َن ُي ْس َ
أْ
ـــه
.)18
و«إن ُكَّنـــا َق ْ
ْ
ـــد ُم ْتَنـــا َم َع ُ
ِ
ـــه .إ ْن ُكَّنـــا
َف َســـَن ْحَيا أَْي ًضـــا َم َع ُ
ـــه»
ع
م
ـــا
ض
ـــر َف َســـَن ْمِل ُك أَْي ً
ََ ُ
َن ْص ِب ُ
تمام ــا
(2تـــيَ .)12-11:2
وي َ
فه ــم ً
ِ
ـجل س ــيرته ف ــي الس ــماوات
ّأن ــه ُي َس ـ ّ
ِ
ـجل
(فـــي ،)20:3ولي ــس فق ــط ُي َس ـ ّ
تاريخ ــا أو إنج ــاز ٍ
ات عل ــى األرض..
ً
كل الكنيسة أن يقتني
مع
هدفه
بل
ّ
ربنا يســـوع
مجـــد
الملكـــوت،
مجـــد
ّ
المســـيح ،ال ــذي اختارن ــا م ــن الب ــدء
للخ ــاص بتقدي ــس ال ــروح وتصدي ــق
ـق (2تســـا ..)14-13:2وهذا
الح ـ ّ
جميعا
مـــا ينبغي أن تكـــون عيوننا
ً
ُم َّ
ركـــزًة عليـــه!..

ُ
احذر من ايلأس من نفسك ،فقد أوصيت أن تتلك ىلع اهلل ال ىلع ذاتك( .القديس اغسطينوس)

frantoniosge@hotmail.com

س ــبق وتحدثنا ع ــن بعض طرق
مقترحة الس ــتم اررية الخدمة في زمن
الكورونا ،وهنا نس ــتكمل الحديث..

 +تشجيع المخدومين على قراءة
الكت ــاب المق ــدس أو الكت ــب الروحية
(يمك ــن مج ــرد قـ ـراءة فص ــول) ،ع ــن
طري ــق تخصيص س ــاعة كل يومين
مث ـ ًـا للقـ ـراءة الجماعي ــة والتفاعلي ــة،
م ــع التعلي ــق وااليض ــاح إن أمكن.
 +تش ــجيع المخدومي ــن عل ــى
القـ ـراءة ع ــن طري ــق عمل مس ــابقات
وأس ــئلة ف ــي مناهج أو كت ــب متنوعة
تتن ــاول الكت ــاب المق ــدس والطق ــس
والعقي ــدة والثقاف ــة العلمي ــة والتربوية،
وي َّ
فضل
م ــع عم ــل هدايا تش ــجيعيةُ .
أن تك ــون عل ــى مس ــتوى اإليبارش ــية
أو الكـ ـ ارزة كله ــا ،مث ــل الت ــي تقدمه ــا
أنش ــطة «مهرج ــان الكـ ـ ارزة» ال ــذى
يش ــمل العدي ــد م ــن المج ــاالت
لمختل ــف المراحل ،ومعروف بفائدته
وش ــموليته ومدى حم ــاس المخدمين
وخصوص ــا وق ــد
للمش ــاركة في ــه،
ً
ت ــم تطويـ ـره بع ــد مجه ــودات كبيـ ـرة
أيض ــا مثل
ليناس ــب ه ــذه المرحل ــة .و ً
مس ــابقة «اق أر واعرف واكسب» التي
ينظمها مركز «إيمي» باإلس ــكندرية
تحدد س ــبعة كتب في مجاالت
التي ّ
متنوع ــة ،ويت ــم عمل امتحان بعد أن
يت ــم التس ــجيل واالش ــتراك .on line
 +تش ــجيع الخ ــدام والخادم ــات
لمرحل ــة الطفول ــة وإع ــدادي عل ــى
اس ــتخدام تطبي ــق «أبن ــاء الن ــور»
م ــن الموباي ــل « coptic sons of
 »lightال ــذى يعم ــل عل ــى الموبايل
والتابل ــت األندرويد واأليفون واأليباد
إل ــى جان ــب متصف ــح اإلنترن ــت
 browsersوقد أطلقة قداس ــة البابا
تواض ــروس ف ــي االحتف ــال بمئوي ــة
م ــدارس األح ــد ف ــي يوني ــو ،٢٠١٨
حي ــث ُب ـ ِـذل في ــه مجه ــود ضخ ــم
ج ـ ًـدا ليمك ــن اإس ــتخدامه للمتابع ــة
م ــن األب األس ــقف واألب الكاه ــن
وأمي ــن الخدم ــة والخ ــادم والمخ ــدوم،
ويح ــوى مناه ــج التربي ــة الكنس ــية
 preloadedمث ــل منه ــج لجن ــة
اإليم ــان والتعليم بالمجم ــع المقدس،
ومناه ــج المهج ــر مث ــل منه ــج نياف ــة
األنبا يوس ــف ،ومنهج كندا والس ــويد
ومـ ـواد إضافي ــة  mediaومه ــام
روحي ــة ونوتة روحي ــة ،وبداخله ربط

لمحتوي ــات م ــن قن ــاة كوجي وصوت
ال ارع ــي ،ويتم في ــه التعديل والتطوير
بش ــكل دائ ــم ،ويتاب ــع خدم ــات
الشمامس ــة واأللح ــان والكت ــاب
المق ــدس والكش ــافة .والتطبي ــق يعمل
باللغتي ــن العربي ــة واإلنجليزي ــة.
ومتابع ــة المخدومي ــن ومكافأته ــم
وبث مباشر
وعرض وسائل إيضاح ّ
وتقاري ــر وتفاع ــل ،ويس ــتطيع الخادم
والكاه ــن التواص ــل م ــع المخدومي ــن
بس ــهولة وتس ــجيل المتابع ــة.
 +تش ــجيع المخدومي ــن عل ــى
حف ــظ األلح ــان وتس ــجيل األلح ــان
للمخدومي ــن ،وإرس ــالها لآلباء الكهنة
واآلب ــاء األس ــاقفة للتش ــجيع ،ويمك ــن
الممي ــز منه ــا عل ــى صفح ــات
نش ــر
َّ
الكنيس ــة أو الب ــث المباش ــر.

 +عم ــل بع ــض كورس ــات
متنوع ــة للمخدومي ــن أون الي ــن
حس ــب ميوله ــم واختياراته ــم ،فيمكن
اإلع ــان ع ــن ك ــورس متكام ــل ف ــي
الكت ــاب المق ــدس أو العقي ــدة ف ــي
مواعي ــد مح ــددة ،ويتم عم ــل امتحان
وإعطاء ش ــهادة .ولن ــا تجربة إيجابية
ف ــي مدين ــة اإلس ــكندرية م ــع مرك ــز
الباب ــا كيرل ــس عمود الدي ــن لخريجي
اإلكليريك ــة ،ومدرس ــة تيرانس ،حيث
ت ــم تنظي ــم كورس ــات ش ــارك فيه ــا
مئ ــات ،وق ــد تتعجب ــون ل ــو قل ــت:
آالف م ــن الدارس ــين.
 +عمـ ـ ـ ـ ــل أنشطـ ـ ـ ـ ـ ــة تعليميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مهاري ـ ـ ـ ـ ـ ــة مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الرسـ ـ ـ ـ ــم والع ــزف
والتصوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر والكتاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والش ــعر
ومه ــارات ب ارم ــج الكومبيوت ــر.

ننصح بعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
صغيـ ـرة لمواه ــب المخدومي ــن وع ــدم
وض ــع كل المخدومي ــن ف ــي فئ ــة
واح ــدة لضم ــان تفاع ــل الجمي ــع م ــع
تقدي ــر مواهبه ــم وتنميته ــم
وهللا ال ــذي ُغِل ــب م ــن محبت ــه،
وأت ــى إل ــى محبوبه اإلنس ــان ،وعاش
حيات ــه ليرفع ــه إليه ،قادر أن يش ــرق
فين ــا األف ــكار النوراني ــه الق ــادرة أن
تن ــزل إل ــى عم ــق حي ــاة المخدومي ــن
وتلم ــس احتياجاته ــم لترفعه ــم إلي ــه،
وتجذبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وتربطه ـ ـ ـ ـ ـ ــم برباطـ ـ ـ ــات
محبت ــه ،وه ــو الضام ــن لخالصه ــم،
ويحفظ س ــامهم وحياتهم بال عيب،
وليب ــارك ف ــي القلي ــل ال ــذي عندن ــا.

fribrahemazer2003@gmail.com

مختوما
ـفر
رأى القديس يوحنا س ـ ًا
ً
م ــن الداخـ ـ ـ ـ ــل والخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج ،موج ــود
ع ــن يمي ــن هللا .ثم ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ـ ـ ــاك
متحدي ــا
وص ــرخ بص ــوت عظي ــم،
ً
كل الخالئ ــق األرضي ــة والكائن ــات
«م ْن يس ــتحق أن
الس ــماوية .قائ ـ ًـاَ :
يفت ــح الس ــفر ويف ــك ختوم ــه؟» ،فل ــم
يوج ــد لي ــس فق ــط م ــن يف ــك الخت ــوم،
وال حت ــى م ــن يس ــتطيع أن ينظ ــر
إلي ــه! فبك ــى يوحن ــا ،حت ــى ج ــاءه
قائل:
واح ــد م ــن الكائنات الس ــماوية ً
«إن األس ــد الخارج من س ــبط يهوذا،
ق ــد غل ــب وانتصر ،وس ــيفتح الس ــفر
وس ــيفك ختومه» ،أي س ــيق أر الس ــفر
ويحق ــق م ــا في ــه ،س ــيعلن األخب ــار
الس ــارة ويس ــهر عل ــى تتميمه ــا.
ه ــذا الس ــفر ه ــو س ــفر أخب ــار
الكنيس ــة ،س ــفر حي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة أوالد هللا،
تاريخ الكنيس ــة منذ نش ــأتها ثم نموها
وامتداده ــا وحت ــى لحظ ــات ضعفه ــا
والضي ــق ال ــذي يحيط بها .هو س ــفر
طيات ــه كل م ــا يخ ــص
يض ــم بي ــن ّ
الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :ماضيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وحاضرها
ومس ــتقبلها ،أمجاده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وضيقاتها،
نموهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وامتداده ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وأيضـ ـ ـ ـ ـ ــًــا
ضعفه ــا وانحس ــارها.
السفر عن يمين هللا ،وهذا إشاره
إل ــى أن إلهن ــا ه ــو الممس ــك حياتن ــا،
ه ــو الذي يمس ــك زم ــام كل األمور،
يوج ــه األح ــداث بحس ــب حكمت ــه
ّ
أيض ــا
ة
ر
ـا
ـ
ش
إ
هللا
ـن
ـ
ي
يم
ـة.
ـ
ي
الالنهائ
ً
للعناي ــة ،ف ــاهلل يهت ــم بن ــا وبأح ــداث
بعيدا
حياتن ــا ،لي ــس غاف ـ ًـا ّ
عن ــا ،وال ً
من ــا ،فه ــو يهت ــم ب ــكل م ــا ي ــدور م ــن
ّ
أح ــداث ف ــي حي ــاة أوالده .اليمي ــن
أيض ــا يش ــير إل ــى قوت ــه وقدرت ــه،
ً
فنح ــن ف ــي يمي ــن قدرت ــه وعظمت ــه،
منقوش ــين عل ــى كّف ــه ،ومحفوظي ــن
ـس حدق ــة
مس ــنا يم ـ ّ
ف ــي قلب ــه .م ــن ُي ّ
عيني ــه .لذل ــك مهما كان ــت األحداث
ـتمر بنا وبالكنيسة،
العاصفة التي س ـ ّ
فل ــن تؤذيها أو حت ــى تضعفها ،فهي
بق ــوة الحم ــل محفوظ ــة.
حدثنا عن ضيقات
س ــفر الرؤيا ُي ّ
رهيب ــة س ــتعاني منهـ ـ ـ ـ ــا الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ــة،
ضيق ــات عندم ــا أراد هللا ان يعلنه ــا
وينقله ــا لن ــا ش ـ ّـبهها بـ»الف ــرس»،
والف ــرس ه ــو وس ــيلة الحرب في ذلك
الزم ــان؛ فالكنيس ــة ف ــي حال ــة ح ــرب
مس ــتمرة وأزمن ــة الس ــام قليل ــة .لق ــد
أعل ــن هللا ع ــن نوعي ــة تل ــك الحروب

ـتمر بها الكنيس ــة وستجتازها
التي س ـ ّ
عب ــر تاريخه ــا ووجوده ــا:
 +ح ــرب االضطهـ ـ ـ ـ ـ ــاد والضيق
والم ــوت الجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي« ،الفـــــــــــرس
األحمـــر» والجال ــس علي ــه مل ــوك
وأباطـ ـرة ذل ــك العال ــم.
 +ح ــرب البـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع والهرطق ــات
والفق ـ ـ ـ ـ ـ ــر الروح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي« ،الفـــــــــرس
األســـــــــــــود» الجال ـ ـ ـ ـ ـ ــس علي ـ ـ ـ ــه هم
الهراطق ــة ،والمبتدع ــون.
 +ح ــرب الم ــوت الروح ــي
والفس ــاد األخالق ــي« ،الفـــــــــــــرس
األخضـــر» (أخض ــر مائ ــل للصفرة)
والجال ــس علي ــه ه ــو اس ــمه الم ــوت.
ولك ــن ف ــي كل ح ــرب تخ ــرج
الكنيس ــة منتصـ ـرة ومزده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة.
فعص ـ ـ ـ ـ ـ ــر االضطه ــادات الروماني ــة
كان عص ــر نم ــو الكـ ـ ارزة ،فدم ــاء
الش ــهداء ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار للكنيسة .وعصر
الهرطق ــات خرج ـ ـ ـ ـ ــت من ــه الكنيس ــة
بأبط ــال االيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وكن ــوز روحي ــة
وكتاب ــات الهوتي ــة .هللا يطمئنن ــا بأن
كل األم ــور ف ــي ي ــده ،وأن الكنيس ــة
ف ــي يمين ــه.
نح ــن ال نخاف ألن ــه خرج غالبا
ولك ــي يغل ــب ،فالكنيس ــة منتصرة به
وفي ــه .األخب ــار المزعج ــة ه ــي م ــن
أم ــا داخ ــل قل ــب المؤمني ــن
الخ ــارجّ ،
س ــام هللا يف ــوق كل عق ــل .وم ــا
يطمئنن ــا أننا «فـــرس أبيض» يقوده
المس ــيح نفس ــه لينتص ــر بن ــا وفين ــا
«لقدـــ ش ّ���بهتك ي ــا حبيبت ــي بفرس في
مركب ــات فرع ــون» (ن ــش.)9:1
واألجم ــل ه ــو أن ال ــرب يس ــوع
ال ــذي كش ــف لن ــا ع ــن األخب ــار
أيضا يكش ــف لنا عن
المؤلم ــة ،ه ــو ً
التعزي ـ�ات الت ـ�ي س ـ�يعطيها ألوالده.
فبع ــد أن رأين ــا كل ه ــذه الح ــروب،
وكل ه ــذه النف ــوس الت ــي تم ــوت
م ــن أج ــل اس ــم المس ــيح ،ن ــرى أي ــن
تذه ــب هذه النفوس حتى نطمئن وال
نخ ــاف عل ــى أنفس ــنا .إنه ــا « تحـــت
المذبـــح» ،أي أنه ــا محفوظ ــة ف ــي
محض ــر هللا ،اس ــتراحت م ــن األل ــم
والتع ــب وه ــي تنتظ ــر المج ــازاة .هللا
يعل ــن أن نف ــوس الش ــهداء ي اره ــم هللا
كذبيح ـ�ة تح ـ�ت المذب ـ�ح الس ـ�ماوي.
المس ــيح ق ــدم نفس ــه ذبيح ــه ألجلن ــا،
أيضا نقدم نفوس ــنا ذبيحة من
ونحن ً
أج ــل هللا.
مج ةل الكرازة  10 -يوليو 2020
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ونحــن نحتفــل بأعي ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الرســل،
ومــن خــال مسي ـ ـ ـ ـرة أبائنــا القديســين،
أود أن نتأمــل فــي خطـ ـ ـ ـ ـ ــة معلمنــا
يســوع المسيـ ـ ـ ــح عنــد بنــاء تالميــذه
لقي ـ ـ ــادة رسال ـ ـ ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ـ ــاص للعالـ ـ ـ ـ ــم
كل ـ ـ ـ ـ ــه ،وكيــف كانــت مرحلــة اإلعــداد
والتدريــب العملــي.
( )١أســلوب االختيـــــــــار :اختــار
المسيح تالميذه بنفسه بتنوع وبحكمة،
تنــوع فــي التخصــص ،وفــي المرحلـ ــة
العمريــة ،وفــي الســمات الشخصي ــة،
وتلمــس هــذا مــن اســتعراض بعــض
التالميــذ مثــل :بطــرس رجــل بســيط،
ـيئا مــن
صيــاد ســمك لــم يتلـ َّ
ـق شـ ً
التعليــم ،عامــي ،بــدأ خدمتــه كبيــر
الســن ،ربمــا كان أكبــر سـ ًـنا مــن
متزوجــا ..وقــال
جميــع الرســل ،وكان
ً
لهــم« :ليــس أنتــم اخترتمونــي ،بــل أنــا
اخترتكم» (يو ..)١٦ :١٥وما أجمله
شـرًفا للخادم أن يشــعر أنه أ ِ
ُرســل من
هللا ،وهكــذا اُعتُِبــر الرســول ممثـ ًـا
ـخصيا لمرســله ،وقــال لهــم« :مــن
شـ ً
يقبلكــم يقبلنــي» (مــت.)٤٠ :١٠
( )٢توضيــح للرســالة والهــدف
مــن اختيارهــم :وهــي نشــر رســالة
الخــاص للعالــم كلــه باإلرشــاد
الروحــي بقيــادة الــروح القــدس ،ألنــه
ـيئا مــن ذاتــه ،بــل كل
ال يعمــل أحــد شـ ً
شــيء حســب أمــر الــرب.
( )٣توضيــح مبــادئ وأخالقيــات
تحقيــق الرســالة :اللتـزام الكامــل بمــا
يأمرهــم بــه المعلــم ،الجديــة ،حفــظ
الوديعــة واألمانــة فــي خدمــة الكلمــة،
اتبــاع األســاليب التعليميــة التــي
تحــول الوصايــا واألق ـوال إلــى أفعــال
وممارســات حياتيــة «ليــرى النــاس
أعمالكــم الحســنة فيمجــدوا أباكــم
الــذي فــي الســموات» ،الجهــاد فــي
حفــظ وتنفيــذ وصايــا الــرب إلعدادهــم
معرفيــا ومهارًيــا لشــرح قيمــة خالصنــا
ً
الــذي صنعــه الــرب للبش ـرية كلهــا،
الشــهادة للمســيح مهمــا صادفهــم
مــن آالم بالفــرح ،باعتبــار أن األلــم
واالضطهــاد واإلهانــات والمشــقات
مــن طبيعــة الحيــاة المســيحية ،ممــا
يتطّلــب االســتعداد لالحتمــال ،كمــا
رأينــا ذلــك مــع الســيد المســيح نفســه
فــي رحلــة صلبــه ،ورأينــاه بالفعــل فــي
استشــهاد العديــد مــن تالميــذه بعــد
رحلــة االضطه ـ ـ ـ ـ ـ ــادات واإلهانــات،
فنجــد يعقــوب بــن زبــدي ،أول مــن
اُستُشــهد مــن اآلبــاء الرســل بالســيف
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نحــو عــام٤٤م ،وبط ـ ـ ـ ـ ـ ــرس الرس ـ ـ ـ ـ ــول
صلبا
الذي اُستُشهد على يد نيـ ـ ـ ــرون ً
منكــس ال ـرأس ،وأنـ ـ ـ ـ ــدراوس الرســول
صلبــا فــي اليونــان ،وكان
اُستُشــهد
ً
صليبــه علــى شــكل حــرف × ،وبولــس
الرســول اُستُشــهد بقطــع أرســه علــى
يــد نيــرون عــام ٦٤م ،وتومــا الرســول
الــذي وجــدوه يعلــم المســجونين طريــق
الخـ ـ ــاص فعذبـ ـ ـ ـ ـ ــوه بمختلــف أن ـواع
العــذاب ،ثــم قطعـ ـ ـ ـوا أرس ـ ـ ـ ـ ـ ــه فن ـ ـ ـ ـ ــال
إكليــل الشــهادة...
( )٤توليــد اســتعدادهم للخدمــة
والكرازة والتبشــير :إن خدمتهم ليســت
روتينيــة أو مجــرد أداء مهــام وظيفيــة،
بــل هــي روح وحيــاة ،ولهــا تأثيرهــا
النفســي للوصــول إلــى العمــق الروحــي
الســليم ،لذلــك اهتــم الســيد المســيح
بخلــق اســتعدادهم ورغبتهــم وقناعتهــم
بهــا ،وقــد تــم ذلــك مــن خــال:
 تقديــم ذاتــه كقــدوة ،وممارســةعملية أمامهم ليشــاهدوا بأنفســهم ثمرة
مــا يعمــل (مثــل :كيــف تحــاور مــع
الم ـرأة الســامرية ،الحــزم مــع بطــرس،
طــول األنــاة معهــم ومــع ضعــف
إيمانهــم وعــدم فهمهــم لمــا يفعــل أو
تحملــه لتومــا تلميــذه الــذي شــك
يقــولّ ،
فــي قيامتــه ،صالتــه مــن أجــل الذيــن
يســيئون اليــه ،غســل أرجــل تالميــذه).
 تكويــن عالقــة حــب مــعتالميــذه ،بالتشــجيع ،وإكســابهم الثقــة
والقــوة ،وتشــجيع العمــل الجماعــي
ومشــاركتهم فــي عملــه (توزيــع الخبــز
علــى الجمــوع ،ورفــع الحجــر عــن قبــر
عمليــا وتوجيههــم
لعــازر ،تدريبهــم
ً
وتعديــل المفاهيــم الخاطئــة لديهــم).
 جاذبيــة طــرق التعليــم لهــمبصــور متنوعــة ،حيــث شــاهدوا كيــف
«ب ِهت ـوا
كان تعليــم المســيح ج ّذابــا ُ
مــن تعليمــه» حيــث اســتخدم األمثــال
والتشــبيهات والقصــص ،واألســئلة...
الــخ ،ويتحــدث معهــم بمــا يتناســب مــع
خصائصهــم ومســتواهم العقلــي ،مــع
ـدرج فــي التعليــم مــن المعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
التـ ّ
إلــى المجهــول.
 شموليــــــــة التعليـــــــــم ،فــكانيعملهــم الهوتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،وسلوكيـ ـ ـ ــات،
وقيمــا ،ومبــادئ ،وأحداثًــا تاريخيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ً
لربــط العهــد القديــم بالجديــد...
 بــذل الــذات« ،إن أراد أحــد أنيأتــي و ارئــي ،فلينكــر نفســه ،ويحمــل
صليبــه كل يــوم ويتبعنــي».

اعتــاد المرتل ـ ـ ـ ــون أن يطلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا
علــى هــذا اللح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اســم «ألل ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ـار للكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
القرب ـ ـ ـ ـ ـ ــان» اختصـ ـ ـ ـ ـ ًا
العبريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «هلليلويــا» ،وهــو بدايــة
لحـ ــن المزمـ ـ ـ ـ ــور (:)26-24:118
«الليلويـ ـ ـ ـ ـ ــا .هــذا هــو اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الــذي
صنعــه الــرب ،فلنبتهــج ونفــرح فيــه.
يا رب خلصنا .يا رب سـ ِّـهل ســبلنا.
مبــارك اآلتــي باســم الــرب .الليلويــا».
ُيقــال هــذا اللحــن بعــد االنتهــاء
مــن صل ـوات الس ـواعي وبعــد تقديــم
القرابيــن المقدســة الختيــار إحداهمــا
ليتــم عليهــا صلـوات التقديــس لتصيــر
بفعــل الــروح القــدس جســد الســيد
المســيح المقــدس الــذي يعطــي حيــاة
أبديــة لــكل مــن يتنــاول منــه .ويــرى
البعــض خطــأ أن هــذا اللحــن ُيقــال
فــي مناســبات األعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الســيدية
الكبي ـرة ،ولكــن فــي الواقــع أن هــذا
اللحــن «ســنوي» بمعنــى أنــه ُيقــال
فــي صل ـوات القــداس اإللهــي علــى
مــدار الســنة الكنســية.
يعــود هــذا اللح ـ ـ ـ ـ ــن إلــى القــرن
الســادس الميــادي حيــث جــرت
يتقبلــون
العــادة أن الشمامســة كان ـوا ّ
القرابيــن مــن الشــعب وهـ ـ ـ ـ ــم وقــوف
عنــد البــاب الجنوب ـ ـ ـ ـ ـ ــي للكنيســة،
ويأتــون بهــا (أي الخبــز والخمــر)
أمــام الهيــكل ،ويقدمونهــا للكاهــن
الــذي يقــف أمــام الهيــكل ووجهــه
متجــه ناحيــة الغــرب .فبعــد اختيــار
«الحمــل» يبــدأ الكاهــن بذكــر الذيــن
قدم ـوا القرابيــن والذيــن ُق ِّدمــت عنهــم
والذيــن ُق ِّدمــت بواســطتهم.
وهــذا اللحــن يصــور مرحلــة آالم
ـدءا مــن دخولــه
الســيد المســيح بـ ً
أورشــليم حتــى دفنــه فــي القبــر.
لذلــك يعتقــد الكثيــرون خطــأ أن
موســيقى هــذا اللحــن «فرايحــي»،
ولكــن فــي الواقــع أن موســيقى اللحــن
تحمــل طابــع الحــزن والندامــة مــع
التوبــة .فنجــد أن اللحــن بــه قطــع
موســيقية مأخــوذة مــن لحــن «أتيــت
إلــى الذبــح» فــي قــداس القديــس
غريغوريــوس ،والتــي تصـ ِّـور اآلالم
التــي قاســاها الســيد المســيح بالجســد
وهــو علــى الصليــب .وهــذا واضــح
مــن الترتيــب الطقســي ،إذ بعــد
اختيــار «الحمــل» يقــوم الكاهــن
باســتبراء «الحمــل» أو القربانــة التــي
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تــم اختيارهــا مــن العيــوب الخارجيــة
بمســحها ب ارحــة يديــه مــع قليــل مــن
المــاء (ويجــب التنبيــه هنــا أن مســح
القربانــة بالمــاء ال يشــير كمــا يعتقــد
البعــض خطــأ إلــى لحظــة عمــاد
الســيد المســيح فــي نهــر األردن،
فجميــع الكتــب الطقســية القديمــة
لــم تذكــر طقــس مســح القربانــة أو
ـف
«الحمــل» بالمــاء) .بعــد ذلــك يلـ ّ
الكاهــن الحمــل فــي «لفافــة» حريــر
إشــارة إلــى إن ـزال جســد الــرب يســوع
مــن علــى الصليــب وتكفينــه بكتــان
أبيــض نقــي ،إشــارة إلــى األكفــان
التــي و ِ
ضعــت علــى جســد المخلــص
ُ
بعــد إن ازلــه مــن الصليــب ،ثــم يضعهــا
فــوق أرســه وخلفــه الشــماس ممسـ ًـكا
بقــارورة الخمــر ،ويطوفــان حــول
المذبــح دورة وهمــا يمثّــان فــي ذلــك
يوســف ونيقوديمــوس اللذيــن حمــا
جســد الــرب يســوع ووضعــاه فــي
القبــر .وبعــد االنتهــاء مــن صــاة
الشــكر يقــوم الكاهــن بتغطيــة الحمــل
والخمر بســتر نقي من الكتان إشــارة
إلــى وضــع جســد المســيح المحيــي
فــي القبــر حيــث و ِ
ضــع حجــر عظيــم
ُ
علــى بــاب القبــر.
إن موســيقى لحــن «أللــي»
القربــان تصــور لنــا قصــة آالم الســيد
المســيح مــن خــال ثالثــة م ارحــل:
األولــى تصـ ّـور لنــا دخــول الســيد
المســيح إلى أورشــليم ،حيث نجد أن
ـدرج مــن الهــدوء
موســيقى اللحــن تتـ ّ
إلــى االرتفــاع ،حيــث قــال الــرب
يســوع لتالميــذه «هــا نحــن صاعــدون
إلــى أورشــليم( »...مــت.)18:20
المرحلــة الثانيــة مــن اللحــن تتحــول
فيهــا نغمــات اللحــن إلــى الصعــود
لتصـ ّـور لنــا يســوع المســيح الــذي
أصعــد ذاتــه ذبيحــة علــى الصليــب
ألجلنــا ،وفيهــا أيضــا تصويــر
طلبــا للم ارحــم
لصـراخ النفــس إلــى هللا ً
اإللهيــة .أمــا المرحلــة الثالثــة فنجــد
أن موســيقى اللحــن تعــود إلــى
النــزول والهــدوء والســكون ،لتصـ ِّـور
لنــا حالــة الخشــوع التــي صاحبــت
إن ـزال جســد الــرب يســوع مــن علــى
الصليــب ووضعــه فــي القبــر.
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مدينــة إســفحت قهقــوة ،هــي مــن
(وحاليــا مــن الق ـ ـ ـ ـُـرى) القديمــة
المــدن
ً
بمركــز ِ
صدفــا ،بمحافظــة أسيـ ـ ـ ـ ــوط؛
حاليــا «كـ ـ ـ ـ ــوم إســفحت»،
سمـ ـ ـ ـ ـ ــى ً
وتُ ّ
وُذكــرت فــي المخطوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات باســم
«س ِفهـ ـ ـ ـ ـ ــت»؛ ِ
«سِبح ـ ـ ـ ـ ــت»؛ ِ
ِ
«س ـِبحت
قهقــوة» ،وباليونان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي «أبوللون ـ ـ ــوس
كاتــو» ،أو «أبوللونوبوليــس بارفــا»،
ـز لهــا
الســفلى (تمييـ ًا
أي الصغــرى أو ُ
عــن مدينــة «أبوللونوبوليــس ماجنــا»،
أي الكبــرى ،وهــي مدينــة إدفــو الحاليــة
وسـ ّـميت إســفحت
بمحافظــة أس ـوان)؛ ُ
فيمــا بعــد «كــوم إســفحت» ،بســبب
خرابها وتحولها إلى كو ٍم من األطالل؛
وهــي علــى الجانــب الغربــي مــن النيــل
فــي ُمقابــل مدينــة قــاو الشــهيرة ،التــي
تقــع بشــرق النيــل؛ ويظهــر مــن اســم
قهقــوة أن اســمها هــذا قبطــي يتكــون
مــن مقطعيــن« :كاهــي= أرض»،
و«قــو= المعبــودة المصريــة هاتهــور
(حاتحــور) ،التــي كان ـوا ُيمّثلونهــا
بقرنــي البق ـرة قــاو» ،علــى اعتبــار أنهــا
ٍ
أرض ُمســطحة ،فــي ُمقابــل مدينــة قــاو
األصليــة ،التــي يعنــي اســمها «الجبــل
تتعبــد للرّبــة
العالــي» ،والتــي كانــت ّ
أيضــا .وقــد دخلــت المســيحية
هاتهــور ً
ِ
إلــى إســفحت قهقــوة فــي عصـ ٍـر ُمبَّكــر
وسـ ِّـي َم لهــا أســاقفة منــذ بدايــة
جـ ًـداُ ،
القــرن ال اربــع الميــادي (أو قبــل ذلــك
بقليــل) ،والمعــروف لنــا مــن أســاقفتها
عــدد قليــل للغايــة؛ وقــد انقطعــت أخبــار
أســاقفتها مــن نحــو منتصــف القــرن
ُ
الســابع الميــادي ،بعــد دخــول العــرب
وض َّمــت بالدهــا إلــى
مصــر ُمباش ـرةًُ ،
ُكرســي مدينــة قــاو ،التــي تقــع بالجانــب
الش ـرقي مــن النيــل ،منــذ ذلــك الوقــت
وحتــى نهايــة القــرن الحــادي عشــر
تقر ًيبــا (الوقــت الــذي تــم فيــه تخريــب
وإلغاء ُكرسي مدينة قاو) .ثم تم إنشاء
ُكرســي أســقفي فــي مدينــة أبوتيــج التــي
بالجانــب الغربــي مــن النيــل ،فــي بدايــة
القــرن الثالــث عشــر الميــاديَ ،لي ِحــل
َم َحــل ُكرســي مدينــة قــاو ،فصــارت
إســفحت مــن بيــن البــاد الصغي ـرة،
ض َّمــت إلــى بــاد ُكرســي أبوتيــج،
التــي ُ
قديمــا
حتــى اليــوم (بعــد أن كانــت
ً
ـر للكرســي األصلــي) .وقــد وجدنــا
مقـ ًا
فــي بعــض المخطوطــات أن بعــض
ـق
أســاقفة ُكرســي إســفحت قهقــوةُ ،يطَلـ ُ
عليهــم لقــب «أســقف إســفحت قهقــوة،
وقــاو» ،ممــا ُيشي ـ ـ ــر إلــى أن بطاركــة
الكرســيين
الكنيســة كان ـوا يعتبــرون ُ
«إســفحت قهق ـ ـ ـ ـ ــوة» ،و«ق ـ ـ ـ ـ ــاو» ،فــي
الكثيــر مــن األحيــان ُكرسـ ًـيا واحـ ًـدا،
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ولــم يقوم ـوا بســيامة أســقفين فــي نفــس
الكرســيين ،حيــث أنــه كان
الوقــت علــى ُ
مــن المفــروض أن أســقف قــاو يقــوم
باإلشـراف على ُكرســي إســفحت قهقوة،
أو أن أســقف إســفحت قهقــوة يقــوم
باإلشـراف علــى ُكرســي قــاو ،ولــم ُيشـ ّذ
عــن هــذه القاعــدة إال فــي ســنة 431م،
عندمــا نق ـ أر عــن األنبــا بابيســكوس
ـر
أســقف إســفحت ،أنــه كان حاضـ ًا
لمجمــع أفســس المســكوني ،مــع األنبــا
مقــار أســقف قــاو (الــذي ُربمــا ُسـ ِّـي َم
كمســاعد
حديثًــا لرعايــة ُكرســي قــاو ُ
لألنبــا بابيســكوس أســقف إســفحت،
الــذي يبــدو أنــه كان قــد شــاخ وتقــدم فــي
العمــر) .وهــذه أســماء مــن عرفناهــم
لودوخــس
مــن أســاقفة ُ
الكرســيُ -1 :أب ُ
(أبولوتارخــوس) أســقف قــاو وإســفحت
(فــي نحــو عامــي 304م و305م).
 -2األنبــا تــاودروس أســقف إســفحت
(فــي نحــو عــام 319م) -3 .األنبــا
ديــووس أســقف إتقــاو وأبوللونوبوليــس
بارفــا (إســفحت قهقــوة) (فــي عــام
325م) -4 .األنبــا بولوتيــون أســقف
الســفلى (تََنيَّح نحو عام
أبوللونوبوليس ُ
339م) -5 .األنبــا ســيرابيون أســقف
(سـ ِّـي َم نحــو
الســفلى ُ
أبوللونوبوليــس ُ
عــام 339م) -6 .األنبــا بابيســكوس
أســقف أبوللونوبوليــس بارفــا ِ
(س ـِبحت)
(فــي عــام 431م) -7 .األنبــا [...ـ]
ــيس أســقف أبوللونوبوليس هيبت (من
القــرن الخامــس الميــادي) -8 .األنبــا
يوســاب (يوســف) أســقف إسفحـ ـ ـ ـ ــت
(مــن نحــو عــام 580م ،إلــى نحــو عــام
625م) -9 .األنبـ ـ ـ ـ ـ ــا إفنوم ـ ـ ـ ـ ــيوس
أسقف إسفح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت (م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن
الســابع الميــادي).
الم ارجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع -1 :مدحــت حلمــي
تــادرس ،مقــال «التطــورات التــي طـرأت
علــى الك ارســي األســقفية بأســيوطُ ،منــذ
فجــر المســيحية وحتــى اليــوم (مــن
الجنــوب إلــى الشــمال)» ،منشــور فــي
«دوريــة التُ ـراث العربــي المســيحي»،
العــدد الثالــث ،الصــادر فــي يوليــو
2017م (من ص  ،)482-475ص
.476،475
 -2مدحــت حلم ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ــادرس،
مقــال «مــن تاريــخ الك ارســي األســقفية
بمحافظــة أسي ـ ـ ـ ـ ــوط (مــن الجن ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
ُ
إلــى الشم ـ ـ ـ ــال) ،جُ .1كرس ـ ـ ـ ــي مدينــة
إسفحت قهقوة [قائمة بـ  9أساقفـ ـ ـ ــة]»،
منشور في «دوريـ ـ ـ ـ ــة التُراث العرب ـ ـ ـ ـ ــي
المسيحي» ،العدد الخامس ،الصـ ـ ــادر
فــي يوليــو 2019م (مــن ص -209
 ،)220ص .220-212

يذكـ ـ ـ ـ ــر التاريـ ـ ـ ـ ــخ
أن األقب ـ ـ ـ ــاط أول من
أطلق ـوا كلم ــة بابــــــــــا
علــى بطريركهــم ،وقــد
كانــت هــذه الكلمــة شــائعة فــي مصــر
أيــام العصــر الفرعونــي ،وممــا يــدل
علــى ذلــك وجــود هــذه الكلمــة حتــى
اآلن فــي واحــة ســيوة ،وهــي منطقــة
منعزلــة عــن العالــم ،وتُطلــق خاصــة
مــن الصغيــر للكبيــر الحتـرام الكبــار،
وهــذه الكلمــة يســتعملها أهــل واحــة
ســيوة فــي لغتهــم األمازيغيــة والتــي
اختلطــت بــا شــك باللغــة الفرعونيــة
قديمــا .وباللغــة اإلنجليزيــة تُنطــق
ً
 Babaوتعنــي Title of respect
 ،for the eldersوتُقــال فــي مصــر
امــا لألكبــر فــي الســن
تقديـ ًا
ـر واحتر ً
والمقــام والمركــز ،س ـواء أكان قر ًيبــا
أو غر ًيبــا .كمــا وقــد أخــذت الكنيســة
الكاثوليكيــة هــذا اللقــب فيمــا بعــد مــن
الكنيســة المصريــة .أي أننــا أول مــن
صــاغ مصطلــح «بابــا الكنيســة»،
وأول مــن أدرك أن ارعــي رعاتنــا هــو
أبونــا وكبيرنــا!
المقربيــن أنــه
حكــى لــي أحــد
ّ
ـر يــوم القرعــة الهيكليــة
كان حاضـ ًا
ســنة  ،2012ووصــف كــم كان ذلــك
هيبــا ،حيــث كان النــاس كلهــم
الوقــت ر ً
يصّلون من عمق قلوبهم لكي يختار
هللا مــن هــو أصلــح لشــعبة وكنيســته،
ووصــف لــي مشــاعر النــاس فــور
إعــان نيافــة األنبــا باخوميــوس
اســم «األنبــا تواضــروس» ليكــون
البطريــرك الجديــد ،ومقــدار الفرحــة
الحقيقيــة التــي شــعر بهــا الجميــع
أن هللا اســتجاب صلواتهــم باختيــار
ال ارعــي المناســب لهــذا الزمــان! ولكــي
نفهــم كلمــة «بابــا األقبــاط» وقيمتــه
فــي كنيســتنا ،دعــون نتذكــر الكلمــات
التاريخيــة للعظيــم فــي المطارنــة األنبــا
صغار
ًا
باخوميوس حين قال« :نرجع
تحــت أقــدام أبينــا البابــا تواضــروس»،
بينمــا قداســة البابــا هــو ابنــه ،والــكل
يعلــم هــذا ،وهــو مــا حصــل حتــى
عاينــا كــم الدمــوع التــي
اآلن .لقــد
ّ
ذرفهــا نيافــة األنبــا تواضــروس فــي
ـركا ،وتعجــب
قــداس جلوســه بطريـ ً
الكثيــرون! فليســت هــذه دمــوع الفــرح
بالمنصــب والمكانــة الجديــدة ،وهــي
بالحقيقــة لــم تكــن دمــوع فــرح ،بــل
دمــوع اإلحســاس بالمســئولية التــي
هــو مقبــل عليهــا ..إن مــن اســتقبل
المنصــب بهــذا الشــكل ،ال يمكننــا ّإل
أن نصــدق أنــه يحمــل الكنيســة فــي
قلبــه فعـ ًـا .مــا مناســبة هــذا الــكالم؟
ألننــا نحتــاج أن ن ارجــع نفســنا..
مــن يكــون قداســة الباب ـ ـ ــا بالنسبـ ـ ـ ـ ــة

لنــا كأقبــاط؟ هــو أبونــا وكبيرنـ ـ ـ ـ ــا،
الشخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص الــذي نث ـ ـ ــق بــه ،ونؤمــن
أن اختيــاره مــن هللا لهــذه المســئولية
ائيا ،بــل يســبق االختيــار
ليــس عش ـو ً
صل ـوات لمــدة شــهور ،وعنــد رســامته
يضــع اآلبــاء األســاقفة كلهــم عليــه
األيــادي ،وتؤمــن كنيســتنا أن الــروح
القــدس يحــل عليــه ليســتطيع أن يقــود
كنيســة هللا المجيــدة ..أم أننــا ال نثــق
فــي صلواتنــا وفــي إلهنــا الــذي يدبــر
الكنيســة؟! تذكــرت كل هــذا وشــعرت
بفخر واعتزاز وأنا أتابع بيانات اآلباء
المطارنــة واألســاقفة ،حيــث األغلبيــة
الســاحقة منهــم أعلنـوا وحدانيــة القلــب
والفكــر التــي لكنيســتنا ،واتحــدوا فــي
اســتمرار إغــاق الكنائــس (بالرغــم مــن
صعوبــة القـرار علــى الجميــع) .وحتــى
مــن أروا -ألســباب قّلــة الحــاالت-
أنــه يمكنهــم البــدء بالصل ـوات ،أعلن ـوا
إن هــذا طاعــة لتعليمــات اللجنــة
المجمعيــة برئاســة قداســة البابــا،
وكانــت ملحمــة رائعــة طمأنتنــي علــى
كنيســتنا العظيمــة ومجمعهــا المبــارك.
هــل انتهــى األمــر بهــذا؟ بالطبــع ال!
فالكنيســة طـوال عمرهــا يحاربهــا عــدو
الخيــر مــن داخلهــا ،وفــي كل زمــان
يوجــد يهــوذا الخائــن ،وهنــاك القليلــون
مــن ذوي األص ـوات العاليــة يعبــدون
ذواتهــم ،وهــم معــذورون ألنهــم أج ـراء
وليس ـوا رعــاة ،ينطبــق عليهــم -كمــا
يقولــه أهلنــا فــي الصعيــد -إنهــم «زرع
شــيطاني» ..ومســيرهم إلــى زوال.
ختامــا :همســة فــي أذن خدامنــا
ً
جدا..
وشمامســتنا وكهنتنا المحبوبين ً
حين تشجع ابنك أو أخاك أن يخطئ
فــي حــق أبيــك البابــا أو األســقف أو
يخونــه ،فلــن يحترمــك بالتالــي.
أن ّ
ـر علــى رئيــس كهنــة
حيــن تتركــه ليتجـ ّأ
الكنيســة ،تــرى مــاذا ســيقول عليــك؟
حيــن تطيــر الطائـرة فــي جــو عاصــف
مطبــات هوائيــة ،هــل
وصعــب وبــه ّ
الطيــار أنــه هــو الســبب
ســتتهم
ّ
تهيــج الــركاب
أو
ـه
ـ
ع
م
ـاجر
وتتشـ
ّ
عليــه ،وكأن المشــكلة فيــه هــو؟! وال
تــدري أن حياتــك مرتبطــة بقيادتــه
للطائ ـرة التــي مصيــرك فيهــا مرتبــط
بمصي ـره ومرتبــط بهدوئــك ومســاندتك
لــه ...اإلنســان العاقــل فــي مثــل
ذلــك الموقــف ،يربــط ح ـزام األمــان،
ويصلــي لكــي يعطــي هللا قائــد الطائـرة
حكمــة وقــدرة علــى القيــادة ،سـواء كان
اكبــا أو حتــى مــن الطاقــم.
رً
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هناك الكثير من اآلباء الذين خدموا الكنيسة في العديد من المجاالت
أيضــا فــي مجــاالت اجتماعيــة
ليــس فــي المجــال الروحــي فحســب ،بــل و ً
وتعليميــة ،وبعضهــم لــه إصالحــات اقتصاديــة لقريتهــم ومجتمعهــم ،وقــد
أمكنــا إحصــاء
كان مــن بينهــم هــذا األب المبــارك ســليل عائلــة كهنوتيــة ّ
بعــض منهــم وتواريخهــم ،ويعــود ذلــك لق اربــة أربعــة قــرون مــن الزمــان.

ُوِلــد القمــص مقــار القمــص غبريــال القمــص ميخائيــل فــي قريــة ديــر
حاليــا،
المــاك بالريرمــون التابعــة لملــوي مديريــة أســيوط (حينــذاك) ،المنيــا ً
قســا مع والده وابن
في غضون عام 1847م تقر ًيبا ،وبعد أن ترعرع ســيم ً
عمومتــه القمــص تاوضــروس القمــص روفائيــل فــي عــام 1875م تقر ًيبــا،
بيــد األنبــا ياكوبــوس أســقف كرســي المنيــا واألشــمونين ،وذلــك لخدمــة
إيبارشــية ديــر المــاك (كمــا كانــت تُســمى حينــذاك وذلــك لتبعيــة كثيــر مــن
القــرى لهــا) ،حيــث كان فــي دائ ـرة رعايتــه ُقــرى ديــر المــاك ،والريرمــون،
والبياضيــة ،والروضــة ،وقلنــدول والمحــرص ،واإلدارة ،واألشــمونين ،وكثيــر
مــن التوابــع األخــرى ،وبعــد أن تنيــح القديــس البــار القمــص تاوضــروس
عــام 1890م ،أصبــح مس ـؤالً عــن كافــة البــاد التابعــة لخدمتــه.

بنــاء الكنائــس :قــام بترميــم كنيســة المــاك ميخائيــل بالريرمــون ،وأعــاد
بنــاء القاليــة التــي كانــت عامـرة ببعــض الرهبــان الذيــن يفــدون للقريــة بيــن
الحيــن واآلخــر (منهــم ال ارهــب غبريــال العابــد والــذي تتشــابه حياتــه مــع حيــاة
خاصــا
خاصــا لــه وجعــل بــه
األنبــا برســوم العريــان) ،وبنــى منـ ً
ً
جناحــا ً
ـزل ً
بســكنى المط ـران (حيــن زيارتــه للقريــة) يطــل علــى فنــاء الكنيســة .وكذلــك
ُ
قــام ببنــاء كنيســة مــار جرجــس بالبياضيــة 1901م ،وكنيســة العــذراء مريــم
بالروضــة عــام 1902م ،وأعــاد إصــاح كنيســة األشــمونين التــي اســتولى
عليهــا األخــوة بعدئــذ.
فــي مجــال التعليــم :فقــد أصلــح ُكتّــاب القريــة ،وأحضــر لــه بعــض
النســاخ ،وقــام ببنــاء مدرســة الروضــة لألقبــاط عــام 1902م
المعلميــن و ُ
والتــي تخــرج منهــا القمــص ميصائيــل بحــر والقمــص إرميــا إقالديــوس
وغيرهــم مــن آبــاء الكنيســة حينــذاك ،وقــام بإنشــاء مدرســة فــي البياضيــة
وعيــن لهــا المســيو بشــاي
بالتعــاون مــع الخواجــة قرياقــص حنــا صرابامــون َّ
فانــا فــي عــام 1908م.
وفــي نســاخة المخطوطــات :فقــد كان ذا خــط جميــل فــي اللغتيــن
القبطيــة والعربيــة ،وزخرفــة المخطوطــاتُ ،يشــبه إلــى حــد كبيــر خــط
القمــص عــوض البراموســي (األنبــا تومــاس مط ـران كرســي المنيــا فيمــا
بعــد) ،ولــه عـ ّـدة مخطوطــات منهــا :قوانيــن ابــن العســال ورســائل قانونيــة
وأبواب من الدســقولية بتاريخ  18بؤونة 1608ش ( 25يونيو 1892م)،
وبعــض مخطوطــات أخــرى منهــا :كتــاب التجنيــز بديــر المــاك نســاخة
أيضــا مــن ُمحبــي نشــر الكتــب التراثيــة والطقســية،
عــام 1905م ،.وكان ً
وكان ُيرســل إلــى اإلكليريكيــة والمطابــع القبطيــة واآلبــاء األســاقفة والرهبــان
للكتــاب أو القتنائهــا بديــر المــاك،
ويحجــز ُنسـ ًـخا مــن الكتــب إلهدائهــا ُ
واهتــم بالكتــب الكنســية ونســخها ،وقــام بالحفــاظ علــى مكتبــة المخطوطــات
ظــا
بالكنيســة ،وواظــب علــى الد ارســة فيهــا والتعليــم ،ممــا َّ
أهلــه أن يكــون واع ً
وخطيبــا بارًعــا ثاقــب الرؤيــة.
ـر
قديـ ًا
ً
ظــا علــى قوانيــن الكنيســة،
فــي المجــال االجتماعــي :فقــد كان محاف ً
وع َهـ َـد إليــه البابــا كيرلــس
وتربطــه عالقــة وطيــدة بكافــة أراخنــة عص ـرهَ ،
الخامــس وكذلــك األنبــا تومــاس بحــل الكثيــر مــن المشــاكل الزوجيــة

والمواريــث وتقســيمها ،والتــي اســتطاع أن يقــوم بد ارســتها وحّلهــا حســب
الشـريعة المســيحية والقوانيــن البيعيــة ،ويوجــد لدينــا العديــد مــن الم ارســات
الخاصــة بذلــك ،وســاهم فــي إنشــاء بوســتة (بريــد) الروضــة.
فــي المجــال االقتصــادي :فقــد قــام بش ـراء قطعــة أرض مســاحته 45
فدانــا ليقــوم باســتزراعها وليعمــل بهــا أبنــاء القريــة ،وإلتاحــة فــرص عمــل
ً
لكثيريــن مــن أبنــاء تلــك الناحيــة ،وبديـ ًـا لمصنــع الســكر الــذي أُغلــق فــي
عصــارة
الريرمــون واآلخــر الــذي أُغلــق فــي الروضــة ،لــذا قــام بإنشــاء ّ
قصــب الســكر فــي 1902م ،وتــم ترخيصهــا فــي 1910م بعــد أن أحضــر
أيضــا ببنــاء وابــور طحيــن لطحــن الغــال،
لهــا المعــدات مــن إنجلتـرا ،وقــام ً
العليقة
ـاء ً
ذاتيــا بعــد أن كانـوا ينتظــرون ورود َ
وبذلــك عمــل ألهــل القريــة اكتفـ ً
الســنوية (حصــة الغــال) مــن ُعمــدة قريــة اإلدارة ،وقــد جلــب لهــا القصــب
مــن الم ارغــة وجرجــا وطهطــا وطمــا بســوهاج وأبــو تيــج فــي أســيوط ،ممــا
انتعاشــا للنشــاط التجــاري بيــن البــاد عــن طريــق النقــل النهــري،
عمــل
ً
(حمالين الجمال) ،وكذلك انتعاش تربية المواشي والجمال
وعمل َّ
الجمالة ّ
وتجارتهــا ،ممــا ّأدى النتعــاش اقتصــادي للقريــة وبعــض القــرى المجــاورة،
العصــارات ،وقامــت تلــك
لــذا حــذا حــذوه بعــض أعيــان الُقــرى فــي إنشــاء ّ
المنشــأة باإلنفــاق علــى المشــروعات التعليميــة والكنائــس.
نياحتــه :تنيــح هــذا البــار يــوم الســبت  23كيهــك 1648ش ،الموافــق
ود ِفــن بمدفــن العائلـ ـ ـ ـ ـ ــة
عامــاُ ،
 2ينايــر 1932م ،عــن عمــر يناهــز ً 85
بديــر البرشــا.
أمــا عــن خدمــات ابنــه وأحفــاده للكنيســة والقريــة فــا يمكــن حصرهــا،
كاهنــا للكنيســة،
فقــد خــدم ابنــه القــس زخــاري بيــن عامــي1974-1932م ً
وحفيــده اإلكليريكــي غبريــال القــس زخــاري ،وال يـزال أحفادهــم خــدام أمنــاء
فــي البيعــة المقدســة.
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