(“ )1أنه يعرف الراعي”

( )4الشيخ والموت

كان هناك فنان مشـــهور حضر الكنيســـة،
فطلبـــوا منه أن يقول مزمـــور «الرب راعيّ
ً
وفعـــا كان يحفظ
فال يعوزني شـــيء» ،فقام
ً
المزمور ،وصفق الناس له تصفيقا شـــدي ًدا...
ثـــم طلبوا مـــن رجل مســـنّ أن يقـــول نفس
المزمـــور ،فقـــام هـــذا المســـن وكان صوته
بالـــكاد يُســـمع ،وبـــدأ فـــي المزمـــور ،ولما
انتهـــى من المزمـــور وجـــدوا أن الحاضرين
جميعهم دموعهم تســـيل مـــن أعينهم...
فقـــام واحد مـــن الحاضرين يســـأل الفنان
المشـــهور“ :ما الفرق بينك وبيـــن هذا الرجل
الذي أبكـــى الجميع؟!!”
رد الفنـــان ً
قائل“ :أنا أعـــرف المزمور...
ولكن هـــذا الرجـــل يعـــرف الراعـــي” ..يا
ليت كل واحد فينا يســـأل نفســـه :هل يعرف
المزمور أم يعـــرف الراعي؟؟
( )2ما هو الحب؟؟
سُـــئِلت امـــرأة عجـــوز عن الحـــب وما
هـــو معناه؟ أجابـــت“ :أول مرة ســـمعت هذه
الكلمـــة كنـــت طفلـــة صغيـــرة ،وكانت من
والـــدي الذي قبّلنـــي وقال :إنـــي أحبكِ  ،فقلت
الحـــب هو الحنـــان واألمان وحضـــن دافئ..
عندما بلغت ســـن الرشـــد وجدت رسالة تحت
باب المنزل أرســـلها ابن الجيـــران ،عنوانها
اســـمي ومحتواها إنـــي أحبكِ  ،فقلـــت الحب
هو :جـــرأة وجنـــون ..وعندمـــا ُخطِ بت البن
الجيـــران وتعرّ فت عليـــه ،أول كلمة قالها لي
هي :أحبـــكِ  ،فقلت الحب هـــو :طموح وعمل
وهـــدف وإرادة ..تزوجـــت ،وفـــي ثاني يوم
زواج قبّلنـــي زوجـــي على رأســـي وقال لي:
إني أحبـــكِ  ،فقلت الحب هو :شـــوق وحنين..
مرّ ت ســـنة فولـــدت أول أوالدي ،كنت متعبة
ملقاة على ســـريري ،فجائني زوجي وأمســـك
يـــدي وقـــال :إني أحبـــكِ  ،فقلـــت الحب هو:
شـــكر وتقدير وعطف وحنـــان ...بعد مرور
الســـنين شـــاب شـــعر الرأس وتزوج األبناء،
فنظـــر زوجي لشـــعري مبتســـمًا وقـــال لي:
أحبـــكِ  ،فقلـــت الحب هو :رحمـــة وعطف...
طـــال العمـــر وصرنـــا عجـــزة ،وفـــي
كل مـــرة زوجـــي العزيـــز يقول لـــي أحبكِ ،
فأقـــول الحب هـــو :وفاء وصـــدق وإخالص
وعطـــاء ...هـــذا هو الحـــب كلمـــا زدنا في
العمر كلما اكتشـــفنا أســـراره ..هذا هو الحب
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بعـــد أن احتطب شـــيخ فـــي الغابة ،وضع
حزمـــة الحطـــب علـــى ظهـــره .كان عليـــه
أن يحملهـــا بعيـــ ًدا عـــن الغابـــة .وإذ أنهكه
التعب ،وضـــع حمله وقال« :وا أســـفاه! ليت
المـــوت يســـتطيع أن يأتـــي!» .وفجـــأة جاء
المـــوت وقـــال“ :هأنـــذا ،ماذا تريـــد مني؟”،
أجاب الشـــيخ وقـــد تملكه الخـــوف“ :أريد أن
تســـاعدني على تحميـــل هذا الحطـــب ،مرة
أخـــرى!” ..تمت.
تعقيب:

يبدأ صغيرً ا فيكبر شـــي ًئا فشـــي ًئا ...الحب من
هللا يأتـــي وإليه يعود ...هللا محبـــة ومن يثبت
فـــي المحبة يثبت فـــي هللا...
( )3قصة وعبرة
يحكـــى أن فالحً ـــا كان يمتلـــك حمارين،
قـــرر فـــي يوم مـــن األيـــام أن يحمـــل على
أحدهمـــا ملحً ا وعلى اآلخـــر صحو ًنا وقدورً ا،
أنطلـــق الحماران بحمولتهمـــا ..وفي منتصف
الطريق شـــعر الحمـــار حامل الملـــح بالتعب
واإلرهاق حيـــث إن كمية الملـــح كانت أكثر
وأثقل مـــن القدور الفارغـــة ،بينما كان حامل
القـــدور ســـعي ًدا بحمولتـــه حيث كانـــت أقل
وأخـــفّ  .على كل حـــال قرر الحمـــار حامل
الملح من شـــدة اإلعيـــاء أن ينغمس في بركة
من المـــاء كانت بجوار الطريق كي يســـتعيد
قـــواه التي خـــارت من وطـــأة الملـــح ،فلما
خرج مـــن البركة شـــعر كأنه ُبعِـــث حيًا من
جديـــد ،فقـــد ذاب الملح المحمّـــل على ظهره
ً
نشـــيطا كأن لم يمســـه
فـــي البركـــة ،وخرج
تعـــب من قبـــل .لمـــا رأى حامل القـــدور ما
نـــزل على صاحبـــه من النشـــاط ،قفز بدوره
فـــي البركة لينـــال ما نال صاحبـــه ،فامتألت
القـــدور بالمـــاء ،فلمـــا أراد أن يخـــرج من
البركـــة كان ظهره انقســـم قســـمين من وطأة
القدور المحملـــة بالماء.
العبرة من القصة...

( )5الكرات الخمس
الرئيس التنفيذي لشـــركة جوجل ســـاندر
بيتشـــاي ألقـــى خطابًـــا فـــي  60ثانيـــة فقط
قـــال فيـــه :تخيل الحيـــاة لعبة مـــن  5كرات
ً
محـــاول أال تقع...
تتالعـــب بها في الهـــواء
هذه الكرات أحدهــــــــــا مطاطية والباقـــــي
مـــن الزجاج.
الكـــرات الخمس هـــي :العمـــل ،العائلة،
الصحـــة ،األصدقـــاء ،الروح.
ولـــن يطول بـــك الحـــال قبـــل أن تدرك
أن “العمـــل” عبـــارة عن كـــرة مطاطية كلما
وقعـــت قفـــزت مرة أخـــرى ،بينمـــا الكرات
األخـــرى مصنوعـــة من زجاج ،إذا ســـقطت
إحداهمـــا فلـــن تعـــود إلـــى ســـابق عهدها.
وســـتصبح إمـــا معطوبـــة أو مجروحـــة ،أو
مشـــروخة ،أو حتـــى متناثرة.
عليـــــــك أن تعـــــي ذلك ،وأن تجاهــــــــد
في سبيله.
أدر عملـــك بكفاءة خالل ســـاعات العمل،
واخرج وقـــت االنصـــراف لتكـــون مطمئ ًنا
بإخالصـــك وأعطِ الوقـــت الـــازم لعائلتك،
ً
قســـطا مناســـبًا من الراحة،
وأصدقائك ،وخذ
واهتـــم بصحتك فإن ذهبت فمـــن الصعب أن
ترجع كمـــا كانت.

ما يفيـــد غيرك قد ال يفيـــدك بل يضرك..
فاحـــذر أن تتقمص شـــخصية هي ال تشـــبهك
حافظ على مقاســـك.
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مهمـــا بلغ اإلنســـان الســـوي فـــي إظهار
كراهيتـــه للموت لشـــقاء ألم به ،تبقـــى الحياة
غالية فـــي نظره .ولـــو عاش اإلنســـان ألف
عام ثم جـــاء المـــــــــوت ،لتمنـــى أن يعيش
أل ًفـــا أخرى.
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مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة ،عددًا من الزائرين ،كالتالي:
يوم الخميس  ٨سبتمبر ٢٠٢٢م
 +نيافـــة األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي
األورشـــليمي والشـــرق األدنى ،وبرفقته الراهب
القمـــص مينـــا األورشـــليمي كاهـــن الكنيســـة
القبطيـــة فـــي العـــراق ،وكاهنا كنيســـة رابطة
القـــدس ،وقـــدم نيافـــة األنبا أنطونيوس الشـــكر
لقداســـة البابا علـــى زيارته لمقـــر رابطة القدس
بحي الظاهر وتدشـــين كنيســـة القيامة المقدســـة
والســـيدة العذراء به .واســـتمع قداســـته لشـــرح
عـــن خدمة الكنيســـة القبطية في العـــراق ،ودار
حـــوار حـــول وضع الخدمـــة هناك ،كما تســـلم
ً
شـــامل عن هـــذا الموضوع.
تقريـــرً ا
 +نيافـــة األنبـــا أنيانوس أســـقف بني مزار
والبهنســـا ،وبرفقتـــه بعـــض مـــن اآلبـــاء كهنة
اإليبارشـــية وعـــدد مـــن أراخنتهـــا .وذلك في
إطـــار حـــرص قداســـته علـــى متابعـــة العمل
الرعوي في اإليبارشـــيات .رحب قداســـة البابا
فـــي بدايـــة اللقـــاء بأبنائـــه الكهنـــة واألراخنة،
ً
حديثـــا أبو ًّيا دار حول أســـاليب
وتحدث معهـــم
الخدمـــة في كلمـــة بعنوان “بهـــا ًء لإلكليروس”.
دارت عقـــب الكلمة مناقشـــة حـــول الخدمة في
اإليبارشـــية ،وأهميـــة المحبـــة والتعـــاون فيها،
وأبدى قداســـته ســـعادته باللقاء وتمنى لهم عامًا
قبط ًّيـــا ســـعي ًدا ومثمرً ا .وفـــي نهايـــة اللقاء قدم
قداســـته لهم بعـــض الهدايا التذكاريـــة والتقطوا
مع قداســـته عـــد ًدا مـــن الصور.
يوم الجمعة  ١٦سبتمبر ٢٠٢٢م
 +نيافـــة األنبـــا جابريـــل أســـقف النمســـا،
وحـــرص على لقاء قداســـة البابـــا حيث عرض
على قداســـته بعـــض الملفات الخاصـــة بخدمته

الرعويـــة فـــي النمســـا ،ورافـــق نيافتـــه خالل
زيارته لمصر مجموعة من شـــباب اإليبارشـــية
الذيـــن قاموا بجولة فـــي بعض الكنائـــس لتقديم
خدمات متنوعـــة بها.
 +نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام
لقطاع كنائـــس حدائق القبة والوايلي والعباســـية
ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة بالقاهـــرة ،تناول
اللقاء مناقشـــة عـــدد من الترتيبـــات بخصوص
العام الدراســـي الجديـــد بالكليـــة اإلكليريكية.
 +نيافـــة األنبـــا كيرلـــس األســـقف العـــام
بإيبارشـــية لوس آنجلـــوس بالواليـــات المتحدة
األمريكيـــة .يأتـــي اللقـــاء قبـــل ســـفر نيافـــة
األنبـــا كيرلـــس ضمـــن وفـــد الكنيســـة القبطية
األرثوذكســـية للمشـــاركة في الحـــوار الالهوتي
مـــع الكنيســـة الروســـية األرثوذكســـية.
يوم األحد  ١٨سبتمبر ٢٠٢٢م
 +نيافـــة األنبـــا ســـيرابيون مطـــران لوس
آنجلـــوس ،وذلـــك قبل ســـفر نيافته إلى روســـيا
على رأس الوفد الكنســـي القبطي األرثوذكســـي
للمشـــاركة فـــي الحوار مع الكنيســـة الروســـية
األرثوذكســـية .كما تم خالل اللقاء مناقشـــة عدد
مـــن الملفات الرعويـــة األخرى.
يوم الثالثاء  20سبتمبر ٢٠٢٢م
 +المهنــدس زيــاد المــكاري وزيــر اإلعــام
اللبنانــي ،وقــد تحــدث قداســة البابــا أثنــاء اللقــاء
عــن الكنيســة القبطيــة وتاريخهــا ودورهــا الحالــي
فــي دعــم قضايــا الوطــن ،وأكــد قداســته أن للبنــان
محبــة خاصــة لــدى قداســته ،ولــدى المصرييــن
بصفــة عامــة ،مشــيرً ا إلــى أنــه ال يــزال يصلــي
ألجــل اســتقرار لبنــان .تأتــي هــذه الزيــارة فــي

إطــار زيــارة الوزيــر اللبنانــي لمصــر للمشــاركة
فــي مؤتمــر وزراء اإلعــام العــرب .حضــر
اللقــاء الســفير علــى الحلبــي ســفير لبنــان فــي
مصــر ،والمستشــار بطــرس فرنجيــة المستشــار
القانونــي لوزيــر اإلعــام اللبنانــي ،والراهــب
القــس كيرلــس األنبــا بيشــــــوي مديــر مكتــب
قداســة البابــا.
 +أمنــا مارينــا المشــرفة علــى ديــر القديــس
يوحنــا الحبيــب للراهبــات بأوهايــو بالواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،وبرفقتهــا اثنتــان مــن راهبات
الديــر .حيــث قدمــت تقريــرً ا لقداســة البابــا عــن
أحـــــوال الديــر وتدبيــر العمــل الرهبانــي بــه.

قداسة ابلابا يلتيق أعضاء كورال
األنافورا القبطي
اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي فــي
المقــر البابــوي بالقاهــرة مســاء يــوم الثالثــاء ٢٠
ســبتمبر ٢٠٢٢م ،أعضاء فريــق كورال األنافورا
القبطــي وذلــك قبــل ســفرهم لبولنــدا للمشــاركة
فــي مهرجــان الموســيقى الكنســية الــذي ســيُقام
فــي العاصمــة البولنديــة وارســو .مــن المنتظــر
أن يشــارك الفريــق علــى هامــش المهرجــان فــي
عــروض أخــرى للموســيقي واأللحــان القبطيــة
فــي فرنســا وألمانيــا ولكســمبورج .وقــدم الفريــق
خــال اللقــاء عــد ًدا مــن األلحــان والتراتيــل
المقــرر عرضهــا فــي المهرجــان ،وأثنــى قداســة
البابــا علــى أداء الفريــق وحثهــم علــى تقديــم
الصــورة البديعــة والجميلــة التــي تحملهــا األلحــان
والتراتيــل القبطيــة مــن عمــق وروحانيــة.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقـــى قداســـة البابـــا العظة فـــي االجتماع
األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء  ٧ســـبتمبر
٢٠٢٢م ،من كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس
األنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائية بالعباســـية ،وبُثت
العظة عبر القنـــوات الفضائية المســـيحية وقناة
 C.O.Cالتابعـــة للمركـــز اإلعالمي للكنيســـة
على شـــبكة اإلنترنت .اســـتكمل قداسته السلسلة
التعليميـــة الجديدة «االتحاد الزيجي» كأســـاس
لبناء أســـرة مســـيحية مقدســـة ،حيث تحدث عن
«كيف تشـــهد األســـرة للمسيح؟”
وقـــد هنـــأ قداســـة البابـــا أبنـــاء الكنيســـة
بمناســـبة عيد النيـــروز الذي وافـــق األحد 11
ســـبتمبر 2022م ،وقال قداســـته« :األحد القادم
ســـنحتفل بعيد النيـــروز ،رأس الســـنة القبطية،
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ســـنة الشـــهداء ،أو التقويـــم القبطي فـــي العام
الجديـــد ١٧٣٩ش ،وهو من األعيـــاد الثابتة في
الكنيســـة ،في  ١توت وبداية الســـنة بشـــهورها
القبطيـــة وبالنظام الكنســـي الذي فيهـــا ،أهنئكم
جميعًا ،وهـــذا العيـــد نحتفل به لمـــدة  ١٧يومًا
حتـــى عيـــد الصليب ...ومـــن براعـــة األقباط
أيضًا أنهم اســـتخدموا ما هو نتـــاج األرض في
هذا الوقت (ســـبتمبر) وأكثر شـــيئين موجودين:
البلـــح والجوافة ،وحتـــى الترانيم فـــي مدارس
األحـــد (يـــا بلح لونـــك أحمر ،)..وهـــذه براعة
أن نربـــط الطعام باإليمان بالمناســـبات واألعياد
ونحيا بها هكذا ،حتى اإلنســـان البســـيط يعرف
أنه وقت الجوافة والبلح ،وفي كنائســـنا بالخارج
ال يوجد فـــي بالدهم الجوافة ،فيســـتورودها منا

ويوزعوهـــا علـــى أطفالنا في مـــدارس األحد،
فتثبـــت داخلهم المعانـــي الروحية مـــع الترانيم
الروحية ،كل ســـنة وأنتم طيبيـــن ،ودائمًا نقول
«نوفـــري شـــاي» ومعناها عيد ســـعيد وردها
أيضًا «نوفري شـــاي» ،وهـــي باللغة القبطية».
كما ألقـــى قداســـته العظـــة فـــي االجتماع
األســـبوعي مســـاء يوم األربعاء  ١٤ســـبتمبر
٢٠٢٢م ،من كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس
األنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائية بالعباســـية ،وبُثت
العظة عبر القنـــوات الفضائية المســـيحية وقناة
 C.O.Cالتابعـــة للمركـــز اإلعالمي للكنيســـة
على شـــبكة اإلنترنـــت .وكانت حـــول« :كيف
نبني فكرً ا ألســـرة مقدســـة؟».
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االسم دميرتيوس يف األصل اإلغريقي ،كان يُصور برجل ذو حلية ميسك عنقود عنب يف يده

إعداد/

جرجس إبراهيم يوسف

عظة األحد لقداسة ابلابا ىلع قناة ON
ألقـــى قداســـة البابـــا صباح يـــوم األحد ١١
ســـبتمبر ٢٠٢٢م ،كلمـــة عبر قنـــاة  ONإحدى
قنوات الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات اإلعالمية
المالكـــة لقنـــوات ( – ON – DMCالحيـــاة –
 ،)CBCوذلك فـــي إطار برنامـــج عظة األحد
ا أل سبو عي .
وأشـــار قداســـته إلى أن الكنيســـة تحتفل في
ذلـــك اليوم برأس الســـنة القبطية (عيـــد النيروز

أو الشـــهداء) وقـــدم قداســـته في البدايـــة خلفية
عن هـــذا العيـــد والســـنة المصريـــة المرتبطة
بالزراعة وســـبب تســـمية هذا العيد «بالنيروز»
وتأســـيس تقويم الشـــهداء الـــذي نحتفـــل اليوم
ببدايـــة الســـنة ١٧٣٩ش منـــه .ثم قدم قداســـته
العظة مـــن إنجيل قـــداس اليوم والـــذي أوضح
أنه يعطينا ما يشـــبه اإلرشـــادات أو المعالم التي
تميز الســـنة الجديدة ،وهي :أن نبشـــر المساكين

اكهن جديد بإيبارشية بنها وقويسنا

قام نيافة األنبا مكســـيموس أســـقف اإليبارشـــية بنها وقويســـنا ،يوم
الجمعة  ١٦ســـبتمبر ٢٠٢٢م ،بكنيســـة القديس مار يوحنا الحبيب ببنها،
بســـيامة الشـــماس ماجد رأفت كاه ًنا على الكنيســـة باســـم القس بيشوي
كامـــل رأفت .خالـــص تهانينا لنيافة األنبا مكســـيموس ،وللقس بيشـــوي
كامل ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر الخدام وأفراد الشـــعب.

رسامة أرشيدياكون بالفيوم

قـــام نيافة األنبا أبـــرآم مطران ورئيـــس أديرة الفيوم ،يـــوم الجمعة
 9ســـبتمبر 2022م ،بدير القديس األنبا أبرآم بالعزب ،برســـامة دياكون
إسحق حنا الشـــماس بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس بالفيوم (المطرانية)
في رتبة األرشـــيدياكون ليكون رئيسًـــا لشمامســـة إيبارشـــية الفيوم .كما
قام نيافتة برســـامة  ٢٨٠من أبناء كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بالفيوم
فـــي رتبة إبصالتس وذلك للخدمة بالكنيســـة ذاتها .خالـــص تهانينا لنيافة
األنبا أبرآم ،ولألرشـــدياكون إســـحق ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية،
وســـائر الخدام وأفراد الشعب.

(الذيـــن يجهلون أو يهملون وجود هللا) .مســـاعدة
منكســـري القلوب (المهزومين مـــن ضعفاتهم).
البحث عـــن المأســـورين (المســـتعبدين للخطية
المُـــرة) لتشـــجيعه علـــى التوبة .تربيـــة األبناء
علـــى اإلفـــراز والتمييـــز بين ما هـــو صحيح
ومـــا هـــو خاطئ .أن نعلـــم أن ال أحد يســـتطيع
أن يرســـل الشـــخص المســـحوق (المأسور لدى
الشـــيطان) إلـــى الحرية غيـــر يد هللا.

لقاء مشرتك بني مؤسسة برو أورينتا
وجملس كنائس مرص للشباب

عُقـــد مؤتمر للشـــباب المصري المســـيحي فـــي الفترة مـــا بين ١٦
إلـــى  ١٨ســـبتمبر ٢٠٢٢م ،في مركـــز لوغوس البابوي فـــي دير األنبا
بيشـــوي بوادي النطرون ،تحـــت عنوان «الشـــباب والمجعية :نحو دور
أكثـــر فاعلية فـــي حياة الكنيســـة والوطـــن»؛ وذلك في ضيافة قداســـة
البابـــا تواضـــروس الثاني ،وبتنظيم من مؤسســـة «بـــرو أورينته للعمل
المســـكوني» ،بالتعاون مع مجموعة «نختار الحيـــاة» ،وبرعاية مجلس
كنائس مصـــر ،وبحضور رئيس مؤسســـة «بـــرو أورينتـــه» الدكتور
ألفونـــــــوس كلـــوس .وقد حضـــر المؤتمر  23شـــابًا من كنائـــــــــس
المجلـــس الخمس.
تخلّـــل اليـــوم األول للمؤتمر لقـــاء حـــواري قادته الدكتـــورة فيوال
الراهـــب مع األميـــن العـــام لمجلس كنائـــس مصر األرشـــمندريت د.
ذمســـكينوس األزرعـــي ،واألمناء المشـــاركين للمجلس :القس بيشـــوي
حلمـــي عن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية ،والقس يشـــوع يعقوب عن
الكنيســـة األســـقفية ،ودار اللقاء حول دور الكنيســـة في مساعدة الشباب
ليكـــون أكثـــر فاعلية فـــي الوطن والكنيســـة ،كمـــا تضمن اليوم نفســـه
محاضرة بعنوان :خصوصيات الســـياق المصـــري للدكتور جون دانيال
أســـتاذ الكتـــاب المقدس ،واُخ ُتتـــم اليوم بورشـــة عمل بعنـــوان «رؤية
الشـــباب المســـيحي في مصر ألهميـــة دوره وآليـــات تفعيله».
أمـــا اليوم الثاني فتخلّله محاضرة بعنوان «نحو دور فعال للشـــباب»
للبروفيســـور أســـعد ّ
قطان أستاذ الالهوت ،وكذلك ورشـــة عمل بعنوان:
«رؤيـــة الشـــباب للســـير معًـــا» ،وتخلّل اليـــوم العديد مـــن مداخالت
الشباب الفعّالة.
واُختتمـــت أعمال المؤتمر فـــي اليوم الثالث بزيـــارة المكتبة البابوية
التـــي أبهرت الجميـــع بروعة مبناها وحســـن نظامها وغنـــى مقتنياتها،
ثم قـــام أعضاء المؤتمر بزيـــارة دير القديس اٱلنبا بيشـــوي حيث رحب
اآلبـــاء الرهبان بهم.
هذا وقد سُـــر الشـــباب جـــ ًدا بالمؤتمـــر وكل ما تضمّنـــه ،وطالبوا
بمزيـــد من اللقـــاءات المماثلة للتقـــارب والتعـــرّ ف على اآلخر.
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نشاط رعوي مكثف نليافة األنبا باخوميوس
افتتاح «شجرة مريم» بعد تطويرها

شـــارك نيافة األنبا آكســـيوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع عين
شـــمس والمطرية وحلمية الزيتون ،يوم الســـبت  ١٧ســـبتمبر ٢٠٢٢م،
فـــي افتتاح منطقة شـــجرة مريـــم بالمطريـــة ،حيث افتتح اللواء هشـــام
آمنـــة ،وزيـــر التنميـــة المحلية ،والســـيد أحمد عيســـى وزير الســـياحة
واآلثـــار ،واللـــواء خالد عبـــد العال محافـــظ القاهرة ،المنطقـــة األثرية
التـــي ُتعد إحـــدى نقاط مســـار رحلة العائلة المقدســـة فـــي مصر .يأتي
هـــذا في إطار اهتمـــام الدولة المصريـــة بتطوير المناطـــق التي زارتها
العائلة المقدســـة بغية إحياء مســـار العائلة المقدســـة.

نشاط مكثف للجنة املجمعية
للمقبلني ىلع الزواج

زار نيافـــة األنبا باخوميوس مطـــران البحيرة ومطـــروح والخمس
مدن الغربيـــة كنائس مدينتـــي العلمين ومطروح لتفقـــد العمل الرعوي،
فـــي الفتـــرة مـــن  ١٤وحتـــى  ١٨ســـبتمبر الجـــاري ،وخـــال جولته
افتتـــح بيت الســـيدة العـــذراء للطلبة والطالبـــات المغتربيـــن ،وبه مقر
للمطرانيـــة بمطروح ،وشـــاركه مجمع كهنـــة العلمين ومطـــروح .تفقد
نيافتـــه أيضًا أعمـــال امتحانات كليـــة القديس أثناســـيوس فرع مطروح
بكنيســـة الســـيدة العذراء بمطروح ،والتقـــى بالطلبة الجـــدد بالكلية ،كما
كرّ م طلبـــة وطالبات معهـــد الرعاية والتربية فرع مطـــروح .كما طيّب
نيافته رفات الشـــهداء بكنيســـة الســـيدة العذراء وكنيسة الشـــهيدين مار
مرقـــس ومار جرجـــس والقديـــس نيقـــوالوس ،وتفقد اعمـــال التطوير
ببيـــوت المصايف التابعة لإليبارشيـــــــــة ،والتقى بالقائمين عليهــــــــــا
وبالضيـــوف النزالء.
اختتـــم جولته صبـــاح األحد بصالة القداس اإللهي بكنيســـة الســـيدة
العـــذراء ،وخاللـــه دشـــن عد ًدا مـــن األواني لخدمـــة المذبح بالكنيســـة
ذاتهـــا ،وألقى عظـــة القداس عن «النيـــروز والصليـــب وارتباط الفرح
باالستشـــهاد» ،وعقـــب القـــداس تفقـــد حضانة “آجيـــا ماريـــا” التابعة
للكنيســـة ،ثم التقى بأســـر اآلباء الكهنة بمطروح .يُذكـــر أن نيافته يزور
كنائس مطـــروح ســـنو ًّيا تزام ًنا مع أعيـــاد النيروز.

حول احلالة الصحية نليافة األنبا موىس
األسقف العام للشباب

نظمـــت لجنة المقبلين على الـــزواج (إحدى لجـــان المجمع المقدس)
مؤتمريـــن لإليبارشـــيات ،بحضور صاحبـــي النيافة األنبا مكســـيموس
أســـقف بنها وقويســـنا ومقرر لجنة األســـرة ،واألنبا صليب أسقف ميت
غمر ودقـــادوس وبالد الشـــرقية ومقرر لجنـــة المقبلين علـــى الزواج،
حيـــث انعقد مؤتمر إليبارشـــيات الوجـــه البحري يومي  ٦و ٧ســـبتمبر
الجـــاري ،في بيـــت «أرض الفـــرح» بالخطاطبة ،بينما انعقـــد المؤتمر
الثانـــي إليبارشـــيات الوجه القبلـــي ،يومي  ١٣و ١٤ســـبتمبر الجاري،
في دير الســـيدة العـــذراء بجبل قســـقام (المحرق).
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تعـــرض نيافة األنبـــــــا
موسى األســـقف العام للشباب
لوعكـــة صحيـــةُ ،نقـــل على
أثرهـــا إلحـــدى مستشـــفيات
القاهـــرة ،حيث زاره قداســـة
البابـــا تواضـــروس الثانـــي
لالطمئنـــان علـــى صحتـــه،
وعدد مـــن أصحـــاب النيافة
المطارنة واألســـاقفة .وسافر
نيافتـــه إلـــى ألمانيـــا يوم ٩
ســـبتمبر الجـــاري لمراجعة
الطبيب المعالج لنيافته والذي
يتابـــع حالتـــه الصحيـــة منذ
ســـنوات ،وقد عاد بســـامة
هللا ألرض الوطن مســـاء يوم
االثنين  19ســـبتمبر.

جملة الكرازة  ٢٣ -سبتمرب 2022

ضا ،حلساب السنني وضعه البااب دميرتيوس الكرام الـ12
حساب األبقطي ⲏⲧⲕⲟⲡⲁ أي فاضل أو ابقي ،ويُسمى حساب الكرمة أي ً

وضع حجر أساس
كنيسة العذراء واألنبا بيشوي بأسوان

وضع نيافة األنبا بيشـــوي أســـقف أســـوان ،يوم األربعاء  14سبتمبر
2022م ،حجر أســـاس كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي
بحـــي الصداقة الجديدة في أســـوان ،التابعة لإليبارشـــية ،بحضور اللواء
أشـــرف عطيـــة محافظ أســـوان ،وعدد من أعضاء مجلســـي الشـــيوخ
والنـــواب بالمحافظـــة ،وعدد كبير من كهنة اإليبارشـــية.
هـــذا وقـــد وافـــق مجلس الـــوزراء فـــي أغســـطس الســـابق على
تخصيص قطعة أرض مســـاحتها  ٢٢٧٦متر مربع لبناء كنيســـة ،تخدم
حوالـــي  ١٥٠٠أســـرة مـــن أبناء الحـــي ذاتـــه .وكان نيافتـــه قد صلى
القـــداس اإللهـــي في الكنيســـة ذاتها ،وذلـــك قبل وضع حجر األســـاس.

قداس ذكرى األربعني
ألبناء كنيسة أيب سيفني بإمبابة

أُقيــم صبــاح يــوم الخميــس  22ســبتمبر 2022م ،قــداس ذكــرى
األربعيــن ألبنــاء كنيســة الشــهيد أبــي ســيفين بمنطقــة مطــار إمبابــة،
إيبارشــية شــمال الجيــزة ،الذيــن انتقلــوا فــي حــادث حريــق الكنيســة
منتصــف شــهر أغســطس الســابق ،وذلــك فــي الســاعة الســابعة صباحً ــا
فــي كنيســة الســيدة العــذراء بســقيل التابعــة لإليبارشــية ذاتهــا ،بحضــور
األســاقفة األجــاء :األنبــا دميــان دميــان أســقف ورئيــس ديــر العــذراء
وأبــي ســيفين بهوكســتر  -ألمانيــا ،األنبــا ثيئودوســيوس أســقف وســط
الجيــزة ،األنبــا صليــب أســقف ميــت غمــر وتوابعهــا ،األنبــا يوحنــا أســقف
شــمال الجيــزة ،األنبــا بيســنتي أســقف أبنــوب والفتــح وأســيوط الجديــدة،
ومعهــم القمــص ســرجيوس ســرجيوس وكيــل عــام البطريركيــة بالقاهــرة،
والعديــد مــن اآلبــاء الكهنــة وأعــداد غفيــرة مــن الشــعب.

metropolitanpakhom@yahoo.com

ســـفر الرؤيا هو سفر إعالنات
هللا للبشـــرية ،ملـــيء بالوعـــود
ّ
المعزيـــة وبالتأمـــات المشـــجّ عة
لالرتباط بشـــخص يسوع المسيح.
الوعـــود اإللهيـــة لهـــا قاعـــدة
روحيـــة نتعلمهـــا مـــن الكتـــاب
المقـــدس ،ونطلبها فـــي الصالة،
وننالهـــا باإليمـــان ،ونصـــل إليها
بالجهاد .لقد ســـمع يوحنـــا الرائي
الذي كشـــف الـــرب عـــن عينيه
«والصـــوت األول يبـــوّ ق ويتكلم
ً
قائـــا :اصعـــد إلـــى هنا
معـــي
فأريـــك مـــا ال بـــد أن يصير بعد
هـــذا» (رؤ ،)4ونتيجـــة لطاعـــة
القديـــس يوحنا رأى بابًـــا مفتوحً ا،
والبـــاب المفتـــوح لـــه تعزيـــات
كثيـــرة ،ومـــن خاللـــه نتعـــرّ ف
على السماء والســـمائيين؛ وعندما
تقابلنا مشـــكلة يجب أن ننظر إلى
الســـماء ،وهـــذا اختبـــار مفرح.

أبونـــا يعقـــوب وهـــو هارب
فـــي البريـــة وتعـــب مـــن كثرة
المشـــي نـــام ،وإذا بـــه يـــرى
ســـلمًا من األرض إلى الســـماء،
ومالئكـــة صاعدة ونازلـــة ،وهذه
هي الســـماء المفتوحة ،ويســـتيقظ
ويقـــول« :مـــا هـــذا ّإل بيت هللا،
وهـــذا بـــاب الســـماء» ،ويبنـــي
مذبحً ـــا ويدشـــنه بالزيـــت .لذلك
عندمـــا نأتـــي إلى الكنيســـة نرى
أن الكنيســـة هي بيت هللا ،وعندما
نقف أمـــام هيكل هللا نقول« :إذا ما
حســـب
وقفنـــا في هيكلك المقدس ُن َ
كالقيام فـــي الســـماء» ،لذلك نجد
أن اإلنســـان الذي لديه اإلحســـاس
بالعمـــق عندما يقف في الكنيســـة،
ال ينشـــغل بشـــيء ّإل بربنـــا،
ويتطلّـــع إلـــى الســـماء .وعندما
يغلـــق الكاهن ســـتر الهيكل يقول:
«اجعل يا رب بـــاب بيتك مفتوحً ا
أمـــام وجوهنا» ..يجب أن نشـــعر
أننا في الكنيســـة واقفون أمام هللا.
أشـــخاص كثيـــرون اختبروا
الباب المفتوح في للســـماء .دانيال
النبي عندما وُ شِ ـــي بـــه وأُلقِي في
الجب لتفترســـه الوحـــوش ،نظر
إلى الســـماء ووجد بابًـــا مفتوحً ا،
وأرســـل هللا له مالئكته ليحفظوه.
اســـطفانوس أول الشـــهداء وهـــو
ُرجم وفي وســـط اآلالم الشديدة،
ي َ

يتكلـــم عن مجـــد هللا ،ويشـــجعه
ويعضـــده أن يفتـــح بصـــره ليجد
بابًا مفتوحً ا .والقديس أثناســـيوس
الرســـولي ُنفِي  5مـــرات ،وقابل
ضيقات كثيرة فـــي حياته ،وقالوا
له« :العالـــم كله ضـــدك» ،فقال
لهم« :وأنـــا ضد العالـــم» .ونجد
رســـالة هللا إلـــى مـــاك كنيســـة
فيالدلفيـــا «هـــذا يقولـــه القدوس
الحق ،الـــذي له مفتـــاح داود».
اختبـــار البابا المفتـــوح يعلّمنا
ّأل نلجـــأ إلـــى وســـائل بشـــرية،
ومعلمنـــا بولـــس الرســـول أُخِـــذ
إلـــى الســـماء الثالثة لكـــي يري
مـــا لـــم تـــره عيـــن ولم تســـمع
بـــه أذن ولـــم يخطـــر علـــى قلب
بشـــر ،وعندمـــا كان يتكلـــم عن
نفســـه بكل تواضـــع ،كان يتحدث
عـــن نفســـه كأنـــه لم يصـــل إلى
شـــيء ،لكنه يســـعى لكـــي يدرك
الكمـــال .كمـــا نجـــد أيضًـــا داود
النبـــي يقـــول« :رفعـــت عينـــيّ
إليـــك يـــا ســـاكن الســـماء» لكي
يـــدرك البـــاب المفتـــوح .مزامير
المصاعـــد كانـــوا يقولونهـــا وهم
صاعدون إلـــى أورشـــليم ،ونجد
أن الكتـــاب المقدس عندمـــا يتكلم
عن أورشـــليم يقـــول «صاعد إلى
أورشـــليم» ،ولكـــن عندمـــا كان
يتكلم عن أريحـــا يقول« :نازل».
اإلنســـان بـــدون الصعـــود ال
يســـتمتع باختبار البـــاب المفتوح،
وعلّـــم إليشـــع تلميـــذه جيحـــزي
كيـــف يختبر هـــذا البـــاب عندما
قال إليشـــع إلـــى هللا« :افتح عينيّ
الغـــام لكيما يـــرى أن الذين معنا
أكثـــر من الذيـــن علينـــا» ،وهذا
يبيّـــن لنا قيمة المرشـــد في حياتنا.
أيضًـــا القديس موســـى األســـود
والقديـــس أغســـطينوس من خالل
التوبـــة اختبـــرا البـــاب المفتوح.
ولكي نســـتمتع بالبـــاب المفتوح ال
بـــد أن نترك خطايانا وانشـــغاالت
العالـــم ،ونرتفع ونســـمو عن كل
ما هـــو أرضـــي ،ونعيـــش بفكر
ســـماوي لكـــي مـــا ننظـــر «بابًا
مفتوحً ـــا في الســـماء».
جملة الكرازة  ٢٣ -سبتمرب 2022

أول امسني مت قراءهتما ابهلريوغليفية مها ‘‘كليوابترا’’ و‘‘بطليموس’’ ألهنما امسا امللكني املدوانن على حجر رشيد
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لقـــد وصف الســـيد المســـيح
القديســـين و َمـــنْ يســـمع كالمـــه
في خدمتـــه بهذا الوصـــف ألنهم
ملح األرض ،ودعونـــا نقول عدّة
اعتبـــارات كخصائص فـــي الملح
ألنـــه الزم للطعـــام وال غنى عنه
فـــي الغـــذاء ،وهكـــذا خـــدام هللا
من الرســـل القديســـين إلى اآلن،
تحتاجهـــم الكنيســـة لكـــي يعلموا
َمـــنْ يريـــد أن يتعلم بـــكالم هللا.
والملـــح يـــذوب ويختفـــي ولكنه
يؤثـــر فـــي الطعـــم ،حتى لـــو لم
يـــره أحد ممن يـــأكل الطعام الذي
وُ ضـــع عليه الملـــح .والملح أيضًا
له خاصية االنتشـــار في الســـائل
الـــذي يذوب فيه حتـــى ولو لم يره
أحد ،لكن يشـــعر بتأثيـــره .والملح
مخلوق في الطبيعـــة ،لكن يحتاج
إلـــى تنقية مـــن الشـــوائب العالقة
بـــه ،وفي هـــذا يرمـــز للمؤمنين
الذيـــن يحتاجون إلـــى تنقية دائمة
مـــن الضعفات والميـــول الخاطئة
والرغبـــات غير المقدســـة العالقة
باإلنســـان .والعجيـــب أن الملـــح
حيـــن يوضـــع علـــى طعـــام أو
شـــراب يُبرز طعم هذا المأكل أو
المشـــرب وال يلغيه لكـــن يُظهره،
هكذا اإلنســـان الصالح حين يخدم
هللا يؤثر في الشـــعب الذي يسمعه
حتـــى يظهـــر معدنهـــم الصالـــح
للـــكل ،وذلـــك بســـبب أن الخادم
الصالح ال يُفقدهم شـــخصيتهم لكن
يُبرر مـــا فيهم من معـــدن صالح
وصفات جيـــدة .والطبيعي أن تجد
َمنْ يعمـــل لصالـــح المجتمع ،إنه
كنسيم هادئ يستنشـــقه اآلخرون،
وفيه نســـمات الحـــب النقي.
تركيبـــة الملـــح (كلوريـــد
الصوديوم) وكالهما ســـام وقاتل،
لكن باتحداهما معًـــا يكوّ نان الملح
الالزم للغـــذاء ،الالزم للحياة ،مثل
اإلنســـان المكوّ ن مـــن عنصرين
(النفس والجســـد) ،وهما مختلفان
لكن ال يتصارعـــان بل يخضعان
هلل فـــي محبة حيـــن يتفقـــان معًا
فـــي توجُّ ه واحـــد نحـــو الفضيلة
وحيـــاة القداســـة؛ وهـــذا عمـــل
روح هللا ،ويقـــول القديـــس ذهبي
الفـــم“ :قـــال الـــرب للرســـل :ها
أنـــا أرســـلكم ليس إلى مـــدن فقط
ولكـــن إلى العالم كلـــه ،لمن فقدوا
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نكهتهم وفســـدوا بســـبب الخطيئة،
وقبـــل أن يرســـلهم حذرهم أن ال
يكونـــوا كملـــح فاســـد” ،ويقـــول
القديـــس أغســـطينوس“ :إن كنتم
الذيـــن بواســـطتكم ُتح َفـــظ األمم
مـــن الفســـاد تخســـرون ملكوت
الســـماوات بســـبب الخـــوف
مـــن الطـــرد الزمنـــي ،ف َمـــن هم
الذيـــن يرســـلهم الـــرب لخالص
نفوســـكم؟” ،ويقـــول القديـــس
جيروم“ :يشـــفع الكاهـــن لدى هللا
من أجل الشـــعب ألجل خطيئتهم،
ولكـــن ليس َمنْ يشـــفع في الكاهن
متى أخطـــأ” ،بمعنـــى أن الكاهن
مفـــروض أن يحفـــظ نفســـه من
الفســـاد الذي يفقده مكانته .ويفسر
القديـــس ذهبي الفم عبـــارة« :إن
فســـد الملـــح فبمـــاذا يُملّـــح؟!»،
فيقـــول“ :إن ســـقط َمـــنْ يتعلمون
ربمـــا يســـتطيعون أن ينالوا العفو
كتالميـــذ ،ولكن إن ســـقط المعلّم
فإنه بال عُذر ويســـقط تحت انتقام
غاية في القســـوة” ...لذلك ســـأل
الســـيد المســـيح« :فبماذا يُملَّح؟»
أي كيـــف يعـــود ملحً ا جيـــ ًدا بعد
أن فقـــد ملوحتـــه ...أي مـــاذا
يـــرده ملحً ـــا صالحً ا مـــن جديد؟!
أخشـــى أن يســـقط تحت عقوبات
غايـــة القســـوة ...ومعـــروف أن
الملـــح لـــه اللون األبيض إشـــارة
للنقاوة ،وهكذا اإلنســـان المسيحي
يجـــب أن يعيش وســـط المجتمع
بحيـــاة نقية (أي بيضـــاء كالملح)،
ويكون قـــادرً ا بقدوته الصالحة أن
يؤثـــر فيمـــن حولـــه ،فيمتنع عن
الفســـاد وفقـــد النقـــاوة والملوحة
الصالحـــة التـــي أعطاهـــا له هللا،
ويحذر من فقـــد القدوة ،ألن الحكم
صعب إذ يقول «وإن فســـد الملح
فبمـــاذا يُملّح؟ ال يصلح لشـــيء ّإل
أن يُطـــرح خارجً ـــا ويُـــداس من
الناس» ،أي يعـــود كاألرض التي
أُخـــذ منهـــا وتكـــون النتيجـــة أنه
يُداس مـــن النـــاس! ...لذلك طلب
الســـيد المســـيح مـــن اآلب ال أن
يأخذهم من العالـــم بل أن يحفظهم
من الشـــرير (يـــو ،)15:17لذلك
نصلـــي أن يحفظنـــا الـــرب ملحً ا
نقيًا مؤثـــرً ا ج ًدا.

mossa@intouch.com

خالل أيـــام نحتفل بعيد الصليب
المجيـــد ،وهنا نتذكـــر أنه هناك من
يظـــن أن الصليب محبة فقط ،ولكن
الحقيقـــة أن الصليب محبة وعدل.
 محبة :أن اإلنســـان ســـيُط َلقســـراحه وتتجدد طبيعته ،وتنسكب
فيهـــا حياة هللا مـــن جديد.
 وعـــدل :أن حكـــم المـــوتســـيتحمله هللا المحـــب ،وفي هذا
محبة مضاعفة ،إذ أن هللا ســـيتمّم
الحكـــم في نفســـه ،ويتحمل عقوبة
الخطيـــــــة في جســــــــــده ،وإال
فلمـــاذا الصليب؟!
لـــو كان األمـــر يحتـــاج إلى
محبة فقط ،فما أســـهل أن يســـامح
هللا آدم ،وكفـــى!! ولكن ألن األمر
يحمـــل شـــ ًقا قانونيًـــا ،وحكمًـــا
بالمـــوت ،لهذا تجســـد هللا وفدانا!
أ -أن محبـــة هللا عادلـــة ،وعدله
محـــب ،ويســـتحيل أن نفصـــل
كمـــاالت هللا عـــن بعضهـــا.
ب -هل يشـــك أحد في فضيلة
اســـمها «العدل» ،موجـــودة لدى
اإلنســـان بصورة نســـبية؟! فكيف
ال توجـــد هـــذه الصفـــة فـــي هللا،
وبصـــورة مطلقة؟!
ج -أال نصلـــي كل حيـــن
«مســـتحق وعادل»؟ ..وحتى إذا
أراد البعض تفســـير العـــدل بأنه
البـــر أو الحـــق ..فالحـــق أن كل
فعـــل لـــه رد فعـــل ،وكل خطيئة
لهـــا عقاب.
د -والحمـــد هلل أن هللا أخـــذ
العقـــاب علـــى عاتقه نيابـــة عنا،
وفـــي هـــذا تتجلـــى محبـــة هللا
بصـــورة مذهلة وفريـــدة ،ويأخذ
كل مـــن العـــدل والحـــب مجراه.
هـــ -وبمـــاذا نفســـر آيـــات
الدينونـــة فـــي الكتـــاب المقدس:
ِيـــف ه َُو ا ْل ُوقُـــو ُع فِي
 « ُمخ ٌـــي» (عب.)31:10
َيدَ ي ِ
هللا ا ْل َح ّ
 «ألَنَّ إِ َل َه َنـــا َنـــا ٌر آ ِك َل ٌـــة»
(عـــب.)29:12
 « َف َكـــ ْم عِ َقا ًبا أَ َـــر َت ُظ ُّنونَ
ش َّ
اس
ـــب ُم ْســـ َت ِح ًّقا َمـــنْ دَ َ
س ُ
أَ َّن ُه ُي ْح َ
ا ْبنَ هللاِ» (عـــب.)29:10

ـــع َع َل ْيـــ ِه إِ ْث َم
ض َ
ب َو َ
«الـــر ُّ
َّ
َجمِي ِع َنـــا» (إش.)6:53
ســـ ُه فِدْ َي ً
 « َب َـــة َعـــنْ
ـــذل َ َن ْف َ
ِيريـــنَ » (مـــت.)28:20
َكث ِ
ســـ ُه فِدْ َي ً
 « َب َـــة»
ـــذل َ َن ْف َ
( 1تـــي . )6 :2
يـــم»
 «ا ُ ْف ُتدِي ُتـــ ْمِ ...بـــدَ ٍم َك ِر ٍ(1بـــط.)19،18:1
 «اَ ْل َمسِ ـــي ُح ا ْف َتدَ ا َنـــا مِنْ َل ْع َن ِةوس» (غل.)13:3
ال َّنا ُم ِ
 +إن وصيـــة الــــرب آلدم
آن
كانـــت نصيحـــة وأمـــرً ا فـــي ٍ
واحد ..والنصيحة نهايــــة إهمالها
الضـــرر ..ولكـــن األمـــر نهايـــة
إهمالـــه العقاب ..مـــن هنا جاءت
العقوبـــة ،وشـــكرً ا هلل أنـــه حملها
علـــى كتفيـــه بالصليب.
 +إن إلغـــاء فكـــرة العقوبـــة
والعدل في الصليب ،هو ببســـاطة
إلغـــاء للدينونـــة! فلمـــاذا العقاب
والثواب؟ ما دام الكل ســـيخلص؟
 +بل لماذا الكرازة والتبشير؟
ما دام الكل ســـيكون موضع محبة
هللا فقط ،دون عدالته؟
 +بـــل ولمـــاذا الجهـــاد ضد
الخطيئـــة ،مـــا دامت اإلنســـانية
مقبولة فـــي المســـيح ،حتى بدون
جهـــاد وتوبة؟!
ليتنا نســـتطيع مـــن خالل فداء
المســـيح ،ودمـــه القانـــي ،وأمانة
التجارب والجهـــاد ،أن نصل إلى
أورشليـــــــــــــــم األبديــــــــــــة،
والخلود الســـعيد.
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يرمز الكرم إىل الفرح والبهجة ،لذلك عندما يفرح أح ٌد فيقول ‘‘ايحالويل’’ ⲓⲗⲟⲗⲁ ⲓⲁϩأي كرم أو غيط العنب

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

قــال القديــس كيرلــس األورشــليمي:
«كل عمــل عملــه ربنــا يســوع المســيح
هــو فخــر للكنيســة ،لكــن أكثــر األعمــال
فخــرً ا هــو الصليــب».
لذلــك قــال معلمنــا بولــس الرســول:
«وأَمَّــا مِــنْ ِج َهتِــيَ ،ف َحا َشــا لِــي أَنْ
َ
َّ
َ
ِّ
ُــوع
س
ي
ــا
ن
ب
ر
ب
ِيــ
ل
ص
ب
ال
إ
ِــر
خ
ِ
َ
َ
َ
أَ ْف َت َ ِ ِ َ
ْ
ْ
ـيح ،الَّـذِي ِبـ ِه َقـ ْـد ُ
ـب ال َعا َلـ ُم لِــي
صلِـ َ
المَسِ ـ ِ
َ
ْ
ــم» (غــا.)14:6
َوأ َنــا لِل َعا َل ِ
ومنــذ صُلــب الســيد المســيح علــى
الصليــب وحتــى اآلن تخــاف الشــياطين
وترتعــد عنــد رؤيــة الصليــب أو رشــم
عالمــة الصليــب بإيمــانَ « ،فــإِنَّ َكلِ َم ـ َة
ِيــن َج َها َل ٌ
ــةَ ،وأَمَّــا
ال َّ
صلِيــ ِ
ب عِ ْنــدَ ْال َهالِك َ
ْ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
هللا»
ـي قــوَّ ة ِ
ـن ف ِهـ َ
عِ ْندَ نــا نحْ ــنُ المُخلصِ يـ َ
(1كــو.)18:1
فــي العهــد القديـــــــم لمــا ذبحــوا
خــروف الفصـــــــح ولطخــوا بدمــه
األبــواب علــى هيئــة صليــب ،أُنقِــذ
أبكارهــم مــن المــوت.
أمــا نحــن فــي العهــد الجديــد
ــيح فِصْ َح َنــا َق ْ
ــح ألَجْ لِ َنــا»
ــد ُذ ِب َ
« َف ْالمَسِ َ
(1كــو ،)7:5فأنقذنــا مــن المــوت
الروحــي والهــاك األبــدي ألنــه
ِــرةٌ»
ون َســ ْفكِ دَ ٍم الَ َتحْ صُــ ُل َم ْغف َ
«بــ ُد ِ
ِ
(عــب.)22:9
تعمــل الكنيســة كل ســنة أســبوع
اآلالم بصلواتــه الكثيــرة وأصوامــه
ً
احتفــال بالصليــب المحيــي.
الطويلــة
كمــا تحتفـــــــــل كل ســنة بعيديــن
عظيميــن للصليــب:
 +األول فــي  10برمهــات بمناســبة
العثــور علــى الصليــب المقــدس علــى
يــد الملكــة هيالنــة حوالــي ســنة 328م،
بعــد أن أزالــوا أكــوام األتربــــــــــــة
التــي وضعهــا اليهـــــــــود علــى
الصليــب إلخفائــه.

avvatakla@yahoo.com

الصبـــر ثمـــرة مـــن ثمار
الـــروح القدس (طـــول األناة)
التـــي تحتـــاج الـــي جهـــاد
ومعرفـــة في اقتنائهـــا ،كما أنها
ال تعني عـــدم العمل أو التواكل
لتدخـــل هللا في حل المشـــكالت
دون البحـــث في حلهـــا واتخاذ
أفضل الوســـائل للوصول للحل
أو عـــاج وإنهاء المشـــكالت
التـــي نواجهها فـــي حكمة وقوة
وجهـــاد وعمـــل بتأ ّني.
مفهوم الصبر
الصبــــــــــر هــــــو التجلُّد
واالحتمـــال وطـــول األنـــاة،
المثابرة ،ضبـــط النفس ،تمالك
األعصـــاب ،والتماســـك فـــي
وجه االســـتفزاز والظلم ،وهو
ليـــس موق ًفـــا ســـلبيًا ،بـــل هو
موقـــف إرادي إيجابي .والدافع
لـــه هـــو محبـــة هللا ،ومـــن َث ّم
محبـــة المســـيحي لآلخرين.
فوائد وبركات الصبر
 -1نـــوال مواعيـــد هللا:
إننـــا نحصـــل علـــى كثير من
البـــركات والنعـــم الفضلى في
حياتنـــا من وراء الضيق واأللم.
إن غيـــوم التجربـــة قـــد تجلب
أمطـــارً ا من البـــركات «ألنكم
تحتاجـــون إلـــى الصبـــر حتى
إذا صنعتـــم مشـــيئة هللا تنالون
الموعد» (عـــب.)36:10

بركــة الصليــب المحيــي المقــدس
فلتكــن معنــا.

 -2بالصبـــر نقتنـــي الثمار
الروحيـــة :النمـــو الروحـــي
يلزمـــه الصبـــر «ناميـــن في
معرفـــة هللا» (كو« ،)6:1الذين
يســـمعون الكلمـــة فيحفظونهـــا
في قلب جيد صالـــح ويثمرون
بالصبر» (لـــو .)15:8كما أن
الصبـــر يؤهّـــل اإلنســـان إلى
الكمال «وأمـــا الصبر فليكن له
عمـــل تام لكـــي تكونـــوا تامين
وكامليـــن( »..يع.)4:1

وكل عــام وأنتـــــــــــم بخيــــــــــر
وســام .آميــن.

 -3بالصبـــر ننال الملكوت:
أوضح السيد المســـيح والرسل

 +الثانــي فــي  17تــوت تــذكارًا
لوضــع الصليــب المقــدس فــي كنيســة
القيامــة بأورشــليم بعــد بنائهــا وتدشــينها
ســنة 335م.

«أنه بضيقـــات كثيـــرة ينبغي
أن ندخـــل ملكـــوت هللا»
(أع« .)22:14إن كنـــا نصبر
فســـنملك أيضًا معـــه (لألبد)»
(تي .)12 :2
 -4الصبـــر يعلمنـــا ضبـــط
للنفس :إن ضبط النفس فضيلة
ب َخ ْي ٌر
ض ِ
ســـامية «اَ ْلبَطِ ي ُء ْال َغ َ
َّـــارَ ،و َمالِـــ ُ
ك رُو ِح ِه
م َ
ِـــن ْال َجب ِ
ْ
ُ
ً
َخيْـــ ٌر ِممَّـــنْ َيأ ُخـــذ َمدِي َنـــة»
(أم .)32:16عندمـــا تواجـــه
آخرين فيتصرفـــون معك بدون
لياقـــة وبعدم احتـــرام ،فاضبط
نفســـك وال تفقد رجـــاءك فيهم،
بل بطول أناتك اكســـبهم واعلم
أن رابـــح النفـــوس حكيم.
أنـــت تعلـــم أن هللا يقاتـــل
عنـــك وأنـــت صامـــت ،فـــا
تقابـــل األخطـــاء باألخطـــاء،
فالنـــار ال ُتط َفـــأ بالنيـــران بل
بالماء .احتمـــل االفتراءات وال
تنتقم لنفســـك ،والتمس األعذار
للنـــاس كضعف بشـــري يحتاج
إلـــى العالج والوقـــوف مع من
يســـيء إليك في خنـــدق المحبة
والتأنـــي والتر ُّفق بـــه ،وال تفقد
األمـــل في اإلصالح ،وســـيأتي
اليوم وســـتجني ثمـــر الصبر.
 -5الصبـــر يهبنـــا التنقية
والقداســـة :الصبـــر مدرســـة
لتنقيـــة المؤمن مـــن الضعفات
والشـــوائب ،ولتقويـــة اإليمان
وبنيان حيـــاة المؤمـــن لتحقيق
القداســـة التـــي هـــي إرادة هللا
مـــن أجلنـــا ،فالـــرب يـــؤدب
أوالده لكـــي يشـــتركوا فـــي
قداســـته (عب ،)13-4:12فهذا
التأديب إنما هـــو لخير المؤمن
«و َنحْ نُ َنعْ َلـــ ُم أَنَّ ُك َّل
ومنفعتـــه َ
ْ
َّ
َ
ُ
ِين
ذ
ل
ل
ْر
ي
خ
ِل
ل
ًا
ع
م
ل
م
ِ
َ
األَ ْشـــ َيا ِء َتعْ َ َ
ِ
ون
ِيـــن ُه ْم َم ْدعُوُّ َ
هللا ،الَّذ َ
ُي ِحب َ
ُّون َ
ـــب َقصْ ـــ ِدهِ» (رو.)28:8
َح َس َ
لذلـــك يجـــب علـــى المؤمن أن
يفرح فـــي كل حيـــن « ِا ْف َرحُوا
ِيـــنَ ،وأَقُو ُل
فِـــي الـــرَّ بِّ ُك َّل ح ٍ
أَ ْيضًـــا :ا ْف َرحُـــوا» (في.)4:4

ْـــس ذل َِك َف َق ْطَ ،بـــ ْل َن ْف َت ِخ ُر
«و َلي َ
َ
ِين
أَ ْيضًا فِـــي الضِّي َقـــاتَِ ،عالِم َ
أَنَّ الض َ
صبْـــرً ا»
ِّيـــق ُي ْنشِ ـــئُ َ
(رو ،)3:5كما ينشـــيء امتحان
اإليمان صبـــرً ا «اِحْ سِ ـــبُوهُ ُك َّل
ُون
َف َر ٍح َيـــا إِ ْخ َوتِي حِي َن َمـــا َت َقع َ
ِين
ب ُم َت َنوِّ َعـــةٍَ ،عالِم َ
ـــار َ
فِي َت َج ِ
ـــان إِي َما ِن ُكـــ ْم ُي ْنشِ ـــئُ
أَنَّ ا ْمت َِح َ
صبْرً ا» (يـــع.)3-2:1
َ
لقد احتمل آباؤنا القديســـون
حتـــى االضطهاد واالستشـــهاد
من أجل الثبـــات على اإليمان،
مـــن أجـــل هـــذا كرّ مهـــم هللا
«ح َّتى
والكنيســـة في كل زمان َ
إِ َّن َنـــا َنحْ نُ أَ ْنفُ َســـ َنا َن ْف َتخِـــ ُر ِب ُك ْم
ـــل
ِـــس ِ
هللا ،مِـــنْ أَجْ ِ
فِـــي َك َنائ ِ
ِيع
َ
صب ِْر ُكـــ ْم َوإِي َما ِن ُكـــ ْم فِـــي َجم ِ
ت الَّتِي
اضْ طِ َهادَ ا ِت ُكـــ ْم َوالضِّي َقا ِ
َتحْ َت ِملُو َن َهـــا» (2تـــس.)4 :1
والســـيد المســـيح يعلّـــق اقتناء
النفـــس بالصبـــر ،فبعـــد أن
يعرض الضيقـــات العتيدة التي
تصـــادف المؤمنين فـــي العالم،
صب ِْر ُك ُم ا ْق َت ُنوا
«ب َ
يصف الـــدواء ِ
أَ ْنفُ َســـ ُك ْم» (لـــو.)19 :21
 -6الصبر يثمر فينا الهدوء
والصمـــت :إن الصبـــر يثمـــر
فينـــا حيـــاة الهـــدوء والصمت
«ألَ َّن ُه ه َك َ
ـــذا َقا َل السَّـــ ِّي ُد الرَّ بُّ
ُوع
قُـــ ُّدوسُ إِسْ َ
ـــرائِي َلِ :
«بالرُّ ج ِ
ُـــونِ .ب ْال ُه ُدو ِء
ون َت ْخلُص َ
َوالسُّـــ ُك ِ
َو ُّ
الط َمأْنِي َن ِة َت ُكـــونُ قُوَّ ُت ُك ْم»َ .ف َل ْم
َت َشاءُوا» (إش .)15:30الصبر
يعطي لإلنســـان هدوء الحواس
ان َش َج َرةُ
واللســـان « ُه ُدو ُء اللِّ َس ِ
َح َيـــاةٍَ ،واعْ ِو َجا ُج ُه َســـحْ ٌق فِي
وح» (أم .)4:15لهـــذا
الـــرُّ ِ
يوصينـــا اإلنجيل «إِ ًذا َيا إِ ْخ َوتِي
ـــان
األَ ِحبَّـــا َء ،لِ َي ُكـــنْ ُك ُّل إِ ْن َس ٍ
اعُ ،مبْطِ ًئا
مُسْ ِ
ـــرعًا فِي االسْ ـــ ِت َم ِ
ُّ
ضبِ»
ـــمُ ،مبْطِ ًئا فِي ْال َغ َ
فِي ال َّت َكل ِ
(يـــع ،)19:1وســـليمان الحكيم
يعلمنـــا حكمة الصمـــت فيقول
«لِـــ ُك ِّل َشـــيْ ٍء َز َمـــانٌ َ ،ولِ ُك ِّل
ت َو ْق ٌ
مْـــر َتحْ َ
ت...
ت السَّـــ َم َاوا ِ
أَ ٍ
ـــت َولِل َّت َكلُّ ِم َو ْق ٌ
ت َو ْق ٌ
ت»
لِلسُّـــ ُكو ِ
(جا1:3و.)7
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«لذلـــك ونحـــن تاركـــون كالم
بـــداءة المســـيح لنتقـــدم إلـــى الكمال
غيـــر واضعيـــن أيضًا أســـاس التوبة
من األعمـــال الميتـــة ،واإليمان باهلل،
تعليم المعموديـــات ،ووضع األيادي،
قيامـــة األموات ،والدينونـــة األبدية»
(عـــب .)2-1:6يضـــع لنـــا بولـــس
الرســـول في تلـــك العبـــارة خريطة
واضحة للطريق الروحـــي الذي يبدأ
بوضـــع األســـاس المُكوَّ ن من ســـتة
بنود رئيســـية ،ثم يتقدم هـــذا الطريق
الروحـــي إلى نمو دائم نحـــو الكمال.
ومـــا يلفـــت النظـــر هنا أنـــه وصف
التوبة علـــى وجه الخصـــوص بأنها
توبة «مـــن األعمال الميتـــة» ،وهذا
الوصف عجيب! فمـــن المعروف أن
المـــوت والحيـــاة يخصّـــان الكائنات
الحيـــة بـــدءًا مـــن الكائنـــات الدقيقة
مثل الفيروســـات والبكتيريا ،ومرورً ا
بالنباتـــات والحيوانـــات ،وانتهـــا ًء
باإلنســـان .لكن أن توصـــف األعمال
بأنها ميتـــة فهذا غريـــب .وإن كانت
توجـــد أعمـــال ميتـــة فمـــن البديهي
أن توجـــد أيضًـــا علـــى النقيض منها
أعمـــال حيـــة .بالتالـــي ،لكـــي نفهم
المعنـــى المقصـــود بأعمـــال ميتـــة
ينبغـــي علينـــا أن نفهـــم ً
أول معنـــى
األعمـــال الحية.
العمل الحي هو:
 )1عمـــل معمول بـــروح الحياة
أي الـــروح القـــدس« .أعطيننـــا من
زيتكـــن فـــإن مصابيحنـــا تنطفـــئ»
(مـــت .)8 :25فانطفـــاء المصابيـــح
هـــو مـــوت األعمـــال الخاليـــة من
الـــروح القـــدس .بالتالـــي ،يكون كل
عمل خدمـــة ،أو تعليم ،أو نســـك ،أو
عبـــادة ...إلخ معمول خارج شـــركة
الـــروح القدسً ،
عمل مي ًتا يســـتوجب
ا لتو بة .
 )2عمـــل يخـــرج خـــارج حدود
الزمـــان والمكان ليمتد فـــي األبدية.
فعمل العبـــد الصالـــح واألمين تاجر
الوزنـــات انتقل من مرحـــة «القليل»
فـــي الزمن إلـــى مرحلـــة «الكثير»
يفـــن العمل
فـــي األبديـــة .بالتالي ،لم
َ
بموتـــه .وهـــذا بعينـــه مـــا أمرنا به
الســـيد المســـيح فـــي (مـــت)20:6
قائـــلًا« :اعملوا لكم أكياسًـــا ال تفنى
ً
وكنـــزا ال ينفد في الســـماوات ،حيث
ال يقرب ســـارق وال يبلي ســـوس»،
أي حيـــث ال يتآكل العمل ويتالشـــى
بفنـــاء« .قد عرفـــت أن كل ما يعمله
هللا أنه يكون إلـــى األبد» (جا.)14:3
ولعـــل أكثـــر األعمـــال ديمومة عمل
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الصـــاة وخاصـــة الليتورجيا التي ال
يحدّهـــا ال زمـــان وال مـــكان بل تمتد
إلـــى األبدية.
 )3عمل معمول بحســـب مشيئة
ُ
«ولســـت أفعل شـــي ًئا من نفسي
هللا.
ّ
بـــل أتكلـــم بهذا كمـــا علمنـــي اآلب.
والـــذي أرســـلني هـــو معـــي ،ولـــم
يتركنـــي اآلب وحدي ألنـــي في كل
حين أفعـــل ما يرضيـــه» (يو-28:8
« .)29كل غـــرس لـــم يغرســـه أبي
الســـماوي يُق َلـــع» (مـــت،)13:15
والقلـــع هنـــا يعنـــي حتميـــة الموت
رغـــم كل الجهد المبذول فـــي عملية
الغرس« .ألننا نحـــن عمله مخلوقين
في المســـيح يســـوع ألعمال صالحة
قـــد ســـبق هللا فأعدهـــا لكي نســـلك
فيهـــا» (أف« .)10:2مُعيَّنين ســـاب ًقا
حســـب قصد الـــذي يعمل كل شـــيء
حســـب رأي مشـــيئته» (أف.)11:1
 )4عمـــل معمـــول بالمحبـــة.
«وإن أطعمـــت كل أموالـــي ،وإن
ســـلّمت جســـدي حتى أحترق ،ولكن
ليـــس لي محبـــة فـــا أنتفع شـــي ًئا»
(1كـــو« .)3 :13عنـــدي عليك أنك
تركـــت محبتـــك األولـــى .فاذكر من
أيـــن ســـقطت و ُتب واعمـــل األعمال
األولـــى» (رؤ .)5 :2ما هي األعمال
األولـــى؟ هـــي األعمـــال المعمولـــة
بالمحبـــة األولى.
 )5عمل يحفظ وصايا هللا« .وكل
مـــن يســـمع أقوالـــي هـــذه وال يعمل
بهـــا ،يُشـــبّه برجل جاهـــل ،بنى بيته
على الرمـــل فنزل المطـــر ،وجاءت
األنهـــار ،وهبّت الريـــاح ،وصدمت
ذلـــك البيت فســـقط ،وكان ســـقوطه
عظيمًـــا» (مـــت .)27-26:7والبيت
الســـاقط هنا هو العمـــل الميت.
 )6عمـــل معمـــول فـــي النـــور.
«ألن كل مـــن يعمل الســـيّآت يبغض
النـــور ،وال يأتـــي إلـــى النـــور لئال
ُتوبَّخ أعماله» (يـــو« .)20:3فلنخلع
أعمال الظلمة ونلبس أســـلحة النور»
(رو.)12:13
 )7عمـــل معمـــول باســـم الرب
يســـوع« .وكل مـــا عملتـــم بقول أو
فعـــل ،فاعملـــوا الـــكل باســـم الرب
يســـوع» (كـــو .)17:3فـــأي عمـــل
خـــارج المســـيح القائـــم مـــن الموت
ً
عمـــا مي ًتا.
يكـــون
 )8عمـــل مصحـــوب باإليمـــان.
«فتـــرى أن اإليمـــان عمـــل مـــع
أعمالـــه ،وباألعمال أكمـــل اإليمان»
(يع .)22 :2

االعتـــدال هـــو تج ُّنـــب التطرُّ ف،
وممارســـة التح ُّفـــظ ،ويتطلّـــب ضبط
النفـــس ،فهو مقابـــل للمبالغة ســـواء
كانـــت ســـلبًا أو إيجابًـــا .فالوســـطية
موقـــف بيـــن االنحالل والتشـــدد ،بين
اإلفراط فـــي الزيـــادة ،والتفريط الذي
هـــو النقـــص ،فهـــي موقف ســـلوكي
ومنهج فكري يشـــمل ك ّل أمور الحياة.
عاش ســـليمان الحكيم حيـــاة اإلفراط،
اي َل ْم أُمْسِ ْك ُه
فقالَ « :م ْه َما ا ْشـــ َت َه ْت ُه َع ْي َن َ
َع ْن ُه َمـــاَ .ل ْم أَ ْم َنـــعْ َق ْل ِبي مِـــنْ ُك ِّل َف َر ٍح
ان
ألَنَّ َق ْل ِبـــي َف ِر َح ِب ُك ِّل َت َع ِبـــيَ .و َه َذا َك َ
َنصِ ِيبـــي مِنْ ُك ِّل َت َع ِبـــي» (جا.)10:2
ولكنه عاد فقـــالُ :
«ث َّم ْال َت َف ُّ
ـــت أَ َنا إِ َلى
اي َوإِ َلى
ُك ِّل أَعْ َمالِـــي الَّتِي َع ِم َل ْت َها َيـــدَ َ
ب الَّـــذِي َت ِع ْب ُتـــ ُه فِي َع َملِـــ ِه َفإِ َذا
ال َّت َعـــ ِ
َ
ٌ
الرِّ
ْضُ
يـــح َوالَ َم ْن َف َع َة
ب
ق
و
ل
ـــ
ْال ُك ُّل ب
َاطِ
َ
ِ
َّ
ـــمْس!» (جا.)11:2
َتحْ تَ الش
ِ

االعتـــدال صفة تالزم اإلنســـان:
الحيـــوان ال يعـــرف االعتـــدال ألنَّ
غرائـــزه ُتســـيِّره ،فهو اليملـــك حريَّة
اإلرادة .ومـــا عدم االعتـــدال أو عدم
القناعـــة ّإل جمـــوح الرغبـــة فـــي
ُـــرم
الحصـــول علـــى أمـــر ربَّمـــا ح ِ
اإلنســـان منه فـــزاد في طلبـــه و َبا َلغ.
وهنـــا يأتـــي االعتـــدال ليُلـــزم المرء
بخير األُمـــور أي بأَوســـطها.
االعتـــدال بيـــن متطلبات الجســـد
والـــروح :الحيـــاة المســـيحية حيـــاة
ً
خاصـــة
معتدلـــة فـــي كل شـــيء
فـــي المـــأكل والمشـــرب والملبـــس
والمـــرح ،فهـــي تحمي اإلنســـان من
الهـــذه األمـــور ،فيقـــول معلمنا بولس
الرســـولَ « :لـــ ْم ُي ْبغِـــضْ أَ َح ٌد َج َســـدَ هُ
َق ُّط َبـــ ْل َيقُو ُت ُه َوي َُربِّيـــهِ» (أف،)29:5
فالجســـد وزنة يُعطي عنها اإلنســـان
حســـابًا ،وهو أيضًا الذي قـــال« :أَ ْق َم ُع
َج َســـدِي َوأَسْ ـــ َتعْ ِب ُدهُ» (1كـــو،)27:9
أقمـــع جمـــوح شـــهوات الجســـد كي
أســـتعبده لطاعة الـــروح .حتى األمور
واألشـــياء الصالحة يمكـــن أن ُتصبح
حجر عثرة بالنســـبة لنا ،إذا لم ُتستخدم
باعتـــدال .النوم ضروري فاهلل «يُعْ طِ ي
َح ِبي َبـــ ُه َن ْومًـــا» (مـــز ،)2:127ولكن
اإلفـــراط فيه يقود إلـــى الفقر (أم-9:6
 .)11االعتدال هـــو ضبط النفس وهو
أحـــد ثمار الـــروح القـــدس « َت َع ُّففٌ »
(غـــا ،)23:5فـــأن تـــأكل بتعفف أي
ليس بنهم ،وهكذا تجـــاه كل احتياجات
الجســـد وحواســـه .االعتدال ليس ضد
الرغبـــة فـــي الرقـــي والطمـــوح في
الحيـــاة أو العمل ،بل يحمي اإلنســـان
مـــن الوقـــوع فـــي الطمع والجشـــع
وحُبِّ التســـلُّط والتملُّـــك واإلحتكار.
ويقـــول قداســـة البابـــا تواضرس
الثانـــي[ :الحياة الروحيـــة هي اإلطار
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الـــذي يجمـــع ثالثـــة محـــاور هامة:
النعمـــة وعملهـــا ،اإلنســـان بتوازنه،
ً
وصول
وأخيرً ا الكنيســـة وأســـرارها
إلـــى بلـــد الحـــب .خلق هللا اإلنســـان
ً
ً
عامل ،عابـــ ًدا .لكن
عاقـــا،
وجعله:
التوازن هو الركيزة األساســـية لنجاح
هـــذه المنظومـــة .فالتوازن فـــي حياة
ً
ارتباطا وثي ًقا بال ِّشـــبع
اإلنســـان مُرتبط
َّ
الروحـــي ،فالعقـــل يتغـــذى بأعمـــال
القـــراءة والمعرفـــة ،والروح تســـمو
بالعمل الروحي وال ِّشـــبع الشـــخصي
با لمسيح ] .
الرهبنـــة ومنهـــج االعتـــدال:
قـــال األنبـــا إيســـيذورس للقـــوي أنبا
موســـي[ :ينبغي عليك االعتدال في
كل شـــيء حتـــى فـــي أعمـــال الحياة
النســـكية] ،فالميراث الحقيقي للراهب
هـــو االعتـــدال والقداســـة ،فيتفـــرغ
فكره وقلبـــه ،ليس في أنانيـــة م ِّ
ُحطمة
للنفس ،وإنمـــا ألجل المجـــد المُنتظر
في الســـماء .فيقول أحـــد اآلباء[ :زينة
الراهب الشـــاب االعتـــدال في األكل
والشـــــــــــرب الذي يحفـــظ البتولية
بـــا عيب].
كان القديـــس األنبـــا أنطونيوس
ً
مثال في االعتـــدال واال ِّتزان في حياة
ُّ
النســـك والتقشـــف ،فيصفـــه القديس
أثناســـيوس الرســـولي بعـــد أن قضى
عشـــرين ســـنة دون أن يخرج ،بقوله:
[خـــرج أنطونيوس وكأنـــه يخرج من
الهيـــكل وهو يحمل هللا ويتل َّقن ســـرّ ه.
فكانت الـــمـــــرّ ة األولـــى التي يظهر
فيها خـــارج الحصن .فتعجبـــوا منه،
أل ّنهم رأوا جسده في حالــــته المُعتادة،
أي أ ّنـــه لـــم يترهّـــل كشـــخص لـــم
يُمـــارس رياضة بدنيّـــة ،ولم يضعف
بسبب كـــــثرة األصوام وصراعه مع
الشياطين] (.)14
يتكلـــم األب يوحنـــا عن فلســـفة
االعتـــدال ،فيقول[ :إذا أتخذنا الوســـط
قليـــا ً
ً
قليل إلـــى ما هو
تمامًـــا نصل
أفضـــل ،فال يجـــب علينـــا إذا وضعنا
قدمًا علـــى الدرجة األولى من الســـلم
أن نرغـــب في وضع األخـــرى على
الدرجة األخيرة مباشـــرة! ،ألن الذين
يبلغـــون إلى القامة يمكنهم أن يشـــبعوا
وأن يجوعـــوا (فـــي )12:4ألنهـــم
تدربـــوا علـــى كل شيء] (فـــردوس
اآلبــــــــاءج ،)3فاألمـــر يحتـــاج إلى
تـــدرج وتدريب.
األمـــر الوحيد الـــذي ال نحتاج أن
نقلـــق بشـــأن االعتدال فيـــه هو حب
هللا بـــا حـــدود (لـــو .)10:27وهي
الطريـــــــــق الحقيقـــي لالعتـــدال في
كافـــة األمور.

fatherebraamelabnoby@gmail com

والدته ونشاته:
وُ لِـــد المعلـــم رشـــدي عياد
بطـــرس جرجـــس بأبنـــوب -
أســـيوط مـــن عائلة تقيـــة غنية
باإليمـــان ،وســـيم شماسًـــا بيد
األنبـــا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط
وأبنـــوب (.)1929-1905
تعليمـــه :عنـــد ســـن 8
ســـنوات التحق ب ُكتاب الكنيسة
عنـــد المعلـــم مشـــرقي الكبير
(1951-1885م) ،والمعلـــم
عبـــد النـــور الكبيـــر (-1890
1962م) ،وتعلـــم وأتقن القراءة
والكتابة بطريقـــة برايل .وكان
ً
رجل مثق ًفا يشـــترك اشـــترا ًكا
شـــهريًا فـــي بعـــض المجالت
الثقافيـــة التي تأتـــي إليه وذلك
لمحبته للعلـــم والمعرفة ،وكان
يروي ألوالده فيمـــا بعد الكثير
مـــن تلـــك المعلومـــات .التحق
أيضًـــا بالمدرســـة اإلكليريكية
للدراســـات الالهوتية بمنفلوط،
والتـــي أسســـها األنبـــا لوكاس
ّ
العلمـــة صاحـــب التحفـــة
اللوكاســـية (ســـيم مطرا ًنـــا
ســـنة 1930م ،وتنيـــح فـــي 7
يناير1965م) ،،وهي مدرســـة
متخصصـــة فـــي شـــتى علوم
الكنســـية واأللحـــان القبطيـــة،
وكان الهـــدف األساســـي لهذه
المدرســـة هو وتثقيف الشمامسة
روحيًا وطقسيًا إلخراج مرتلين
وكهنـــة قادريـــن علـــى قيـــادة
الكنيســـة ،لذلك درّ س بها نيافته
شخصيًا األلحان القبطية ،وكان
يســـاعده فـــي تســـليم االلحان
المعلم فـــؤاد الكبيـــر بمنفلوط،
وبعـــض الدراســـات األخـــرى
مثـــل الالهـــوت الطقســـي
والالهـــوت العقيـــدي ،وبهـــا
أيضًا دراســـة الكتـــاب المقدس
والالهـــوت الروحـــي واللغـــة
القبطيـــة ،وكان نظام الدراســـة
بها  4ســـنوات صباحً ا ومساء،
وكان األنبـــا لـــوكاس يعتمد كل
عـــام شـــهادات التخـــرج من

المعلم رشدي ويظهر فيها بعض تالميذه :أبونا القمص ويصا والقمص شنوده وديع

اإلكليريكيـــة ويســـيم بعضًا من
الطلبـــة فـــي الرتـــب الكهنوتية
(الدياكونيـــة والقسيســـية).
كان المعلـــم رشـــدي متفو ًقا
فـــي كل هـــذه الدراســـات،
وكان ذا تركيـــز شـــديد وذاكرة
فوالذية وأذن موســـيقية جعلته
يتســـلم األلحان الكنسية الكبيرة
والمناســـبات
والصغيـــرة
وأســـبوع اآلالم وتسبحة وألحان
شـــهر كيهـــك بســـهولة وإتقان
بارع ،وأكمل دراســـته وتخرج
منهـــا ســـنة 1947م تقريبًا.
خدمتـــه :ألـــ ّح عليـــه كثيرً ا
رهبـــان الديـــر المحـــرق لكي
يســـتقر معهـــم بالديـــر لتعليم
الرهبـــان هنـــاك قبـــل زواجه،
ولكنـــه فضـــل ان يخـــدم فـــي
ً
قائـــا إن العالـــم يحتاج
العالـــم
خدمـــة أكثـــر مـــن الديـــر،
فبعـــد تخرجـــه من المدرســـة
اإلكليريكيـــة بمنفلـــوط ،بـــدأ
خدمته ســـنة 1948م بكنيســـة
رئيس الشمامســـة اســـتفانوس
بمدينة قوص ،وخـــدم بها اثنتي
عشـــرة ســـنة ،ثم طلبوه ليخدم
في مســـقط رأســـه ،فرجع إلى
كنيســـة مارجرجـــس بأبنـــوب

من ســـنة 1960م حتـــى نياحته.
تميـــز ببعـــض األلحـــان المحلية
مثـــل :توزيع صوم اآلباء الرســـل
بلحن قارب علـــى االندثار اآلن -
طريقة اإلبصاليـــة والمديحة اآلدام
لشـــهر كيهك  -لحـــن nieqnoc
 throuالدمج .ولقـــد قمنا بإضافة
هـــذه األلحان للطقـــوس التي قمنا
بتســـجيلها ،وتواصل معي المرتل
ألبيـــر جمـــال بكندا لكي يســـتعين
بـــه كمصدر لمـــرد الشـــعب «يا
رب ارحـــم» الحزاينـــي بعـــد
الترحيم الكيرلســـي فـــي مصادر
القداس الكيرلســـي ،ولذلـــك قمنا
بنعمـــة هللا بجمـــع ذلـــك التراث
فـــي أكثـــر من عشـــر ســـنوات
مـــن البحـــث والتنقيـــب على ذلك
الكنـــز الثميـــن إلـــى أن أصدرنا
اســـطوانة من دير الشـــهيد العظيم
مارمينـــا المعلـــق بجبـــل ابنوب
تحوي كثيرً ا مـــن األلحان الكبيرة
والصغيرة بصوته ،لكي تتمتـــــع
بهـــا األجبـــال القادمة.
صفاته وفضائله:
اتصـــف المعلم رشـــدي عياد
بأمانته الشـــديدة ج ًدا فيما تســـلمه
من األلحان ،ســـواء مـــن معلمي
أبنـــوب القدامـــى أو مـــن معلمي

منفلوط في المدرســـة االكليريكية
الالهوتيـــة ،وعـــدم تغييـــر هـــذه
األلحـــان ،وتدقيقـــه فـــي تســـليم
األلحان للشمامســـة.
كان ضليعًا فـــي اللغة القبطية،
وأيضًـــا فـــي العربيـــة بتشـــكيلها
وإعرابهـــا .كمـــا كان مرجعًـــا
طقســـيًا للشمامســـة ،فـــكان يهتم
ً
كامل في كل
جـــ ًدا بإتمام الطقـــس
المناســـبات ،ويرفـــض اختصار
األلحـــان أو الطقـــوس معتبرً ا ذلك
عـــدم أمانة.
ً
رجـــا مصليًـــا ،ويتمـــم
كان
صالة وتســـبحة باكر وحده إن لم
يجـــد أح ًدا ،منتظـــرً ا رفع البخور.
نياحته:
رغـــم مرضه في آخـــر أيامه،
فلقـــد كان يغصـــب نفســـه بـــكل
ما يملـــك من قـــوة للذهـــاب إلى
الكنيســـة والخدمـــة التـــي أحبها
طوال حياته ،إلى أن أســـلم روحه
الطاهرة في  10اغســـطس ســـنة
1998م بعد خدمة للكنيســـة دامت
أكثر من خمســـين ســـنة.
جملة الكرازة  ٢٣ -سبتمرب 2022
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فـــي تعليـــق القدّيـــس كيرلس
الكبير على حديث الســـيّد المسيح،
في (لـــو ،)34-32:12عـــن أ ّنه
ً
كنـــوزا ال
يلزمنـــا أن نصنـــع لنا
تفنى فـــي الســـماء ..يقول:
 +نتعلّـــم مـــن كلمـــات
المخلِّص ،الوســـائل التـــي َنصِ ل
بواســـطتها إلـــى الملكـــوت ،أل ّنه
يقـــول« :بيعـــوا ما لكـــم وأعطوا
صدَ قة» .هذه ربّمـــا تكون وصيّة
قاســـية ،و َيصعُب علـــى األغنياء
أن يحتملوهـــــــــــا ..اسمحوا لي
أن أوجِّ ـــــــــه كلمــــــــــات قليلة
ألولئـــك األغنياء:
 +حـــوِّ ل انتباهـــك قليـــاً عن
تلـــك األمـــور الزمنيّـــةُ .كفّ عن
مِثل هـــذا الفكـــر الدنيـــوي ج ًّدا،
و َث ِّبـــتْ عيـــن عقلك علـــى العالم
اآلتـــي فيما بعد ،أل ّنه بـــا نهاية.
أمّا هذا العالـــم فهو محدود وزمنه
قصيـــر ،وفترة حيـــاة ك ّل فرد هنا
محـــدودة بمقياس ،أمّـــا حياته في
العالـــم اآلتي فهي غيـــر فانية ،بل
هـــي دائمة .لذلـــك فلي ُكن ســـعينا
هـــو الجري وراء األمـــور اآلتية،
ُ
تذبـــذب أو تـــر ُّدد ،ولنختزن
بـــا
ككنـــز لنـــا ،الرجاء فيما ســـيكون
بعد .فلنجمـــع ألنفســـنا مُق َّدمًا تلك
حسب
األمور ،التي بواســـطتها س ُن َ
بالهبـــات التي
عندئـــذ جديريـــن ِ
يمنحهـــا هللا لنا.
 +عندمـــا يكـــون هنـــاك بيت
ً
جميـــل
جـــدّ ا فـــي بنائـــه ،فـــإنّ
واحـــ ًدا منكـــم -الذي يملـــك كثيرً ا
من الذهـــب ووفرة مـــن الفضّة-
تكون له الرغبة في شـــرائه ،أفال
يشـــعر بالســـعادة عندما يشتريه،
و ُي َقـــ ِّدم فـــي الحـــال النقـــود التي
كانـــت موضوعـــة فـــي خزائنه،
بـــل وقد يضيـــف إلى مـــا يمتلكه
نقـــو ًدا أخرى يقترضهـــا؟ ال أظنّ
ك
أ ّنـــه يمكـــن أن يكون هناك شـــ ّ
في هذا األمر ،بل ســـوف يشـــعر
بالســـعادة في تقديـــم أمواله ،ألنّ
الصفقـــة لـــن تعرِّ ضه للخســـارة،
بـــل بالحـــريّ فـــإنّ تو ُّقعـــــــــه
لألرباح المســـتقبل ّية ستجعله في
نشـــوة فرح.
 +اآلن فــــــــــإنّ مـــا أقولـــه
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هـــو مشـــابه لهـــذا إلى حـــ ٍّد ما.
فإله الـــكل ّ يقـــدِّ م لـــك الفردوس
لتشـــتريه ،وهناك ســـوف تحصُد
حيـــاة أبديّة ،وفرحً ـــا ال نهاي َة له،
ومســـك ًنا مكرّ مًا ومجي ًدا ،ولمجرّ د
وجـــودك هنـــاك ســـوف تكـــون
ّ
بحق ،وســـوف تملك مع
مبـــار ًكا
المســـيح .لذلـــك تعـــال َ واقترب،
واشـــتر
بحمـــاس واشـــتياق،
ٍ
ِ
المملكـــة ،واحصل علـــى األمور
األبديّـــة بهذه األشـــياء األرضيّة.
فـــان ،واربح ما
أعطِ مـــا هو
ٍ
هو ثابـــت ومضمون.
أعطِ هذه األشـــياء األرض ّية،
واربـــح تلك التي في الســـماء.
أعطِ ما ال بـــد أن تتركه ،ولو
كان ضـــدّ إرادتـــك ،لكـــي ال تفقد
األمـــور اآلتية.
أقـــرض هللا أموالـــك ،ح ّتـــى
ِ
تكـــون غن ًّيـــا بالحقيقـــة.
 +بجانـــب هـــذا ،هـــو أمـــر
ً
جـــدّ ا ،أ ّنـــه بينمـــا
ســـخيف
نحـــن نأتمن عـــاد ًة األشـــخاص
المســـتقيمين علـــى ثروتنـــا
األرض ّيـــة ،وال نشـــعر بالخـــوف
من أيّ خســـارة ،نتيجـــة ثقتنا في
اســـتقامة أولئك الذين اســـتلموها
ِم ّنـــا ،فإ ّننـــا ال نأتمـــن هللا عليها،
وهـــو الـــذي يســـتلم ِم ّنـــا هـــذه
قرض،
األمـــور األرض ّيـــة ،كأ ّنها
ٌ
وهـــو َي ِعدُنـــا أ ّنه ســـوف يعطينا
أمـــورا أبد ّيـــة ُمضافـــة إليهـــا
ً
األربـــاح!..
ُ +كـــن رقي ًقـــا ،ورحيمًـــا،
وراغبًـــا فـــي التواصُـــل مـــع
َ
اآلخريـــن ،وبشو ًشـــاُ ..كن صدي ًقا
لرفقائـــك ،رحومًا بهـــم ..هذه هي
األشـــياء التي إن مارسناها بج ّديّة،
ً
ورثـــة لملكوت
فســـوف نصيـــر
الســـموات ،بالمســـيح يسوع..
[عـــن تفســـير إنجيـــــــل لوقا
للقدّيـــس كيرلّس السكنـــــــــدري
(عظـــة  - )91إصـــدار المركـــز
األرثوذكســـــــــــي للدراســـــات
اآلبائيّـــة  -ترجمة الدكتـــــــــــور
نصحـــي عبد الشـــهيد]

«فحــزن الــرب أنــه عمــــــل
اإلنســان فــي األرض وتأســف في
قلبــه» (تــك.)6:6
«والــرب نــدم ألنــه ملَّــك
شــاول علـــــــــى إسرائيـــــــل»
( 1صــم .)35 :15
 +هــل هللا يفعــل الفعــل ثــم
ينــدم عليــه؟ حاشــا!
 +هــل يختــــــــــار هللا إنســا ًنا
ثــم يكتشــــــــــف أنـــــــــه أخطــأ
االختيــار؟ حاشــا!
 +هــل هللا ال يعــرف مــاذا
يخبئــه المســتقبل؟ حاشــا!
 +هــل الصـــــــــــورة التــي
صوَّ رهــا العهــد القديــم عــن
هللا صــورة مليئــة بالتشــويش
والتناقــض وســوء الفهــم؟ أم أن
كاتبــي األســفار أخطــأوا فــي
التعبيــر؟ أم هــذه النصــــــــوص
دخيلــة وعبــــــــارات محرَّ فــة؟...
بالطبــع ال ،ألن «كل الكتــاب
هــو موحــى بــه مــن هللا»
(2تــي.)16:3
 +يمكــن أن نلخــص اإلجابــة
فــي الســطور اآلتيــة:
َّ
منــزه عــن الحــزن
 -1هللا
واألســى والنــدم ،ألن كل
شــيء مكشــوف أمامــه« ،ليــس
عنــده تغيّيــر وال ظــل دوران»
(يــع« ،)17:1نصيــح إســرائيل
ال يكــذب وال ينــدم ألنــه ليــس
إنســا ًنا لينــدم» (1صــم ،)29:15
«ألنــي أنــا الــرب ال أتغيَّــر»
(مــا.)6:3
 -2هللا ال يتغيَّــر ،ولكـــــــــن
تتغيَّــر معاملتــه لإلنســان ،طب ًقــا
لتغيُّــر موقــف اإلنســان ،فــإذا
انتقــل اإلنســان مــن الشــر إلــى
الصــاح استحـــــــــق الرحمــة
اإللهيــة ،والعكــس إذا انتقــل مــن
الصــاح إلــى الشــر ،فيحـ ّ
ـق عليــه
العقــاب اإللهــي ،وهــذا يتماشــى
تمامًــا مــع العــدل اإللهــي.
 -3الكتاب المق َّدس هو رســالة
هللا للبشريـــــــة ،يســتعمل اللغــة

البشــرية التــي يدركهــا اإلنســان
للتعبيــر عــن األحــداث اإللهيــة،
كمــن يتكلــم باإلنجليزيــة لمــن
يتحدثــون اإلنجليزيــة ،والفرنســية
للفرنســيين ...فاســتخدام الصفــات
البشــرية فــي وصــف هللا يعــرف
بمنهـــــــــــج “أنثروبومورفيــزم”
Anthropomorphism
أي تشــبيه هللا باإلنســان ،بهــدف
وصــول المعانــي اإللهيــة
لإلنســان ،فالوحــي اإللهــي
اســتخدم تلــك التعابيــر البشــرية
«فحــزن الــرب ..وتأســف فــي
قلبــه» ليع ّبــر عــن حجــم الكارثــة،
فبعــد أن ُســرَّ هللا بخلــق اإلنســان
بدافــع الصــاح والمحبــة،
عــاد وحــزن ألن هــذا اإلنســان
موضــع ســرور هللا قــد هــوى فــي
بئــر الخطيــة والشــر .إنــه تعبيــر
بشــري يحمــل معنــى مــدى نفــور
هللا مــن الشــر مــن جانــب ،ومــدى
شــفقة هللا علــى اإلنســان الــذي
ســقط وحــ َّل بــه العقــاب اإللهــي
مــن جانــب آخــر .لذلــك قــال
المزمــور عــن هللا« :وندم حســب
كثــرة رحمتــه» (مــز،)45:106
كنــدم األب وتأ ُّســفه وهــو يعاقــب
ابنــه العاصــي كــي يــرده إلــى
الصــواب ،وإن كان النــدم ينشــأ
لــدى اإلنســان بســبب حــدوث
شــيء ال يتوقعــه ،فــإن مفهــوم
النــدم لــدى هللا أنــه غ َّيــر قضــاءه
بالنســبة لإلنســان ،فمحــب البشــر
يهلــك البشــر!
 -4علينــــــــــــا أال نســتنكر
وصــف هللا بالصفــات والمشــاعر
البشــرية ،وقــد ذكــر الكتــاب يــد
هللا ،ومشــى هللا ،وعيــن هللا،
ولســان هللا ،وهــو قــد ارتضــى أن
يتجســد ويتأنــس ،فيــأكل ويشــرب
وينــام ويحــزن ويبكــي...
ً
بــدل مـــــــــن
 +وأخيــرً ا..
أن نســتنكر تأسُّــف هللا (الــذي
ال يشــمت بهــاك اإلنســان،
إنمــا يحــزن عليــه) علــى شــر
اإلنســان ،فلنتــب حتــى يفــرح
قلــب هللا بنــا ،بالتوبــة والقداســة.
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يوحنـــا ذهبـــي الفـــم“ :عـــدم معرفـــة الكتب
المقدســـة هو ســـبب وعلّة كل الشـــرور».

عظة األربعاء  ٣١أغسطس ٢٠٢٢م من املقر البابوي ابلكاتدرائية املرقسية ابلعباسية
اتفـــق آبـــاء المجمـــع المقدس لكنيســـتنا
القبطية أن نجعل التعليـــم في الفترة من يونيو
 2022إلـــى يونيو  2023عـــن موضوعات
تخص األســـرة المسيحية «أســـرتي مقدسة»
( ،)May family is holyوأن نركـــز في
اجتماعاتنـــا وموضوعاتنـــا عن األســـرة كي
نبني فكرً ا ســـليمًا فـــي أذهان أبنائنـــا وبناتنا
مـــن الشـــباب ،واآلبـــاء واألمهـــات ،ومنها
موضوع الحيـــاة الروحية من خـــال الكتاب
المقـــدس داخل البيـــت ،فأحـــد عوامل نجاح
األســـرة في بداياتها ارتباطهـــا بروح الصالة
وبروح الكتـــاب المقدس.

تدريـــب :اجعل أيام الســـنة جزئيـــن ،أيام
األصـــوام وألنها األكثر اجعلهـــا لقراءة العهد
القديـــم ،وأيـــام الفطـــار ألنها األقـــل اجعلها
لقراءة العهـــد الجديد.

األســـرة هي كيان كتابي مقـــدس تكوينها
جـــاء من خالل وصيـــة كتابيـــة ،وأيضا هي
كيان كنســـي ألنهـــا تكونت في الكنيســـة من
خالل نوال الزوجين ســـر الزيجـــة المقدس.

إن الكتـــاب المقـــدس يســـاهم فـــي بنـــاء
شـــخصية البيـــت فيجعل هناك لغة مشـــتركة
هـــي لغـــة اإلنجيـــل ،ويوحّ ـــد الفكـــر داخل
األســـرة وهـــذا يجعلهـــا تعيش بســـام.

الكتـــاب المقـــدس هو صـــوت وحضور
المســـيح في األســـرة ،وأيضًا أحـــد مصادر
القوة فـــي البيت المســـيحي ،لذا فـــإن إهماله
معنـــاه انهيـــار الحياة الروحية لألســـرة ،فمن
أين تأتـــي القداســـة والعفة والنقـــاوة؟ وكيف
ن َقـــوّ م ســـلوكيات األســـرة؟ وكيـــف نـــرى
الوصيـــة فـــي حياتها؟

من الجيد أن تقـــرأ الكتاب المقدس بصوت
مســـموع داخل البيت وتصلـــي بكلماته ،فبهذا
يمتلـــئ البيـــت بروح العبـــادة ،وتســـاعدكما
كلمـــة هللا فـــي فهـــم بعضكما البعـــض وفي
تربيـــة األبناء وفـــي مواجهة المشـــاكل ،لذا
اجعل قراءتـــك بفهم وعمـــق وتركيز.

الكتاب المقدس:
صالح لكل يـــومَ « :يسُـــو ُع ْالمَسِ ـــي ُح ه َُو
ه َُو أَمْ سًـــا َو ْال َي ْو َم َوإِ َلـــى األَ َبدِ» (عب،)8:13
ألن كلمة هللا ال تتغيـــر ،إنما متج ّددة وصالحة
لكل يوم ولكل إنســـان.
يتحدث عن اإلنســـان وطبيعته :اإلنســـان
هو اإلنســـان لم يتغير منـــذ خلقته.
يتحـــدث عـــن رســـالة هللا للبشـــر :فاهلل
يقدم نفســـه بال تغييـــر ،هو هو أمسًـــا واليوم
وإلـــى األبـــد ،كمـــا كان مـــع أبينـــا إبراهيم
وأمنـــا ســـارة ،هكذا كان مع ســـائر اآلباء في
العهديـــن القديـــم والجديد ،ومعنا فـــي زماننا
وفـــي كل زمان.
الوصية تقـــولَ « :ف َق ْط عِ ي ُ
شـــوا َك َما َيح ُِّق
يل ا ْل َمسِ ـــيح» (فـــي )27:1لذا يجب:
إلِ ْن ِج ِ
ً
أول :أن تقتنيـــا الكتـــاب المقدس ،ويكون
الكتـــاب المقـــدس مفتوحً ا داخـــل البيت ،وقد
تنوعت طرق طباعته لتناســـب كل إنســـان.

ثان ًيا :قراءتـــه باســـتمرار بفهم وصالة:
وهذا يحتـــاج إلرادة بها طاعـــة واتفاق بين
الزوجيـــن ،ليـــس المهـــم الكـــم ،لكـــن تكون
قراءتـــك بنظـــام وانتظام والتـــزام ،ألن كلمة
هللا يليـــق بها كل وقـــار واحترام ،لـــذا صلّيا
معًـــا قبل قراءة الكتاب المقـــدس لكي يفتح هللا
قلبكمـــا وذهنكما ويرســـل رســـالته لكما ،من
أجل هـــذا نقـــرأه بتركيز وصبـــر وثبات.

أيضًـــا من المهـــم أن يكـــون لديكما مكتبة
بالبيـــت ،فالمكتبة وســـيلة تعليميـــة وتربوية
وتثقيفية ،فاجعـــل الكتب كأنهـــا أصدقاؤكما،
واحـــرص على اقتنـــاء كتب التفســـير داخلها
لتســـاعدك في الفهم والدراســـة والتأمل.
ثال ًثا :احفـــظ كلمـــة هللا :داود النبي يقول
«خ َبـــأْ ُ
َ
ْك»
ت َكالَ َم َك فِي َق ْل ِبي لِ َكيْـــاَ أ ُ ْخطِ َئ إِ َلي َ
(مز .)11:119حفظ كلمـــة هللا يُطهّر الفكر،
وربنا يسوع المســـيح يعلمنا أن «اَ ْل َكالَ ُم الَّذِي
أ ُ َكلِّ ُم ُكـــ ْم ِب ِه ه َُو رُو ٌح َو َح َيـــاةٌ» (يو ،)63:6لذا
تكلـــم مع شـــريك حياتك بكلمـــات مبنية على
اإلنجيـــل فيهـــا روح وحيـــاة .والقديس بولس
هللا َحي ٌ
َّـــة َو َفعَّا َل ٌة
الرســـول يقـــول إنَّ « َكلِ َمـــ َة ِ
ضى مِنْ ُك ِّل َســـ ْي ٍ
ار َق ٌة
َوأَمْ َ
ف ذِي َح َّدي ِ
ْـــنَ ،و َخ ِ
ـــل
إِ َلـــى َم ْف َ
وح َو ْال َم َفاصِ ِ
ـــر ِق ال َّن ْف ِ
ـــس َوالـــرُّ ِ
ْ
ـــاخَ ،و ُم َمي َ
ب َو ِنيَّا ِتهِ»
ار ْال َق ْلـــ ِ
ِّـــزةٌ أَ ْفـــ َك َ
َوالم َِخ ِ
(عب.)12:4
إن كلمة هللا التي نقرؤها نشـــت ّم فيها أنفاس
هللا ،وعلـــى الجانـــب اآلخـــر يقـــول القديس

هناك ثالثـــة مزاميـــر هي األكثـــر حدي ًثا
عـــن كلمة هللا (مزمـــور  ،1ومزمـــور ،19
ومزمـــور )119؛ فـــي مزمـــور  19يحدثنا
عن ســـبعة صفـــات لكلمـــة هللا أنها:
 )1ترد النفس التائهة.
 )2تجعل اإلنسان حكيمًا.
ُ )3تفرح القلب.
 )4تنير العينين.
 )5تجعل مخافة هللا في القلب.
 )6تعرّ فك أن أحكام الرب حق وعادلة.
 )7أشـــهى مـــن الذهب واإلبريـــز وأحلى
من العســـل.
هـــذه الصفات علـــى عدد أيام األســـبوع،
اجعلهـــا أمامك ،وخـــذ منها كل يـــوم واحدة
لتقودك فـــي حياتك وفي أســـرتك وعالقاتك.
راب ًعـــا :ال تهمـــل كلمـــة هللا :فـــإن أهمل
اإلنســـان كلمة هللا:
 )1يصير بال نجـــاح حقيقي ،ألن الوصية
غير حاضـــرة أمام عينيه.
 )2يصيـــر بال ســـاح ،كاألرض الخربة،
ً
ســـهل ،ألنه أهمل
ويكون انحرافه وســـقوطه
مصــــــدر التعليم.
 )3يصيـــر تائ ًهـــا ،فالكتـــاب المقدس هو
بوصلـــة البيت المســـيحي ،إن أهمله يتعرض
للتيـــه في هـــذا العالم.
أخيـــرا فـــي ختـــام مزمـــور
ســـا:
ً
خام ً
َ
ـــوا ُل َفمِي َوف ِْكـــ ُر َق ْل ِبي
 19يقـــول «لِ َت ُكـــنْ أ ْق َ
ص ْخ َرتِـــي َو َولِيِّي»
ـــك َيا َربُّ َ ،
َمرْ ضِ ي ًَّة أَ َما َم َ
(مـــز .)14:19روح هللا يظهـــر فـــي فكرك
وكالمـــك وتصرفاتك مع شـــريكك ،لذا تف ُّكك
البيـــت وعـــدم وجود الـــروح التـــي تضمن
اســـتقراره يجعـــل البيـــت بـــار ًدا ومي ًتا ليس
فيـــه دفء الروح .ليكـــن كالمكمـــا مرضيًا
أمام هللا ،ممســـ ًكا بيديكما لتربيـــة أبناءكما في
مخافـــة هللا ومحبته.
جملة الكرازة  ٢٣ -سبتمرب 2022
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نحــن نؤمــن أن الثالــوث
القــدوس هــو الخالــق ،أي أن
األقانيــم الثالثــة اشــتركت معًــا
فــي عمــل الخلــق:

ـرى َو َمــا الَ ي َُرى،
ضَ ،مــا ُيـ َ
األَرْ ِ
ان ُعرُو ًشــا أَ ْم سِ ــ َيادَ ا ٍ
ت
ــوا ٌء َك َ
َس َ
اســا ٍ
ينْ .الــ ُك ُّل
ت أَ ْم َســاَطِ َ
أَ ْم ِر َي َ
ِبـ ِه َو َلـ ُه َقـ ْـد ُخلِـ َ
ـق .الَّـذِي ُهـ َـو َق ْب َل
ُك ِّل َشــي ٍءَ ،وفِيــ ِه َيقُــو ُم ْالــ ُكلُّ»
(كــو.)17،16:1

 فــي ســفر التكويــنُكتــب« :فِــي ْال َب ْ
ــد ِء َخ َل َ
ــق هللاُ
ت
ضَ .و َكا َنــ ِ
السَّــ َم َاوا ِ
ت َواألَرْ َ
ً
ً
األَرْ ضُ َخ ِر َبــة َو َخالِ َيــةَ ،و َع َلــى
َوجْ ــ ِه ْال َغمْــر ُ
ظ ْل َم ٌ
هللا
ح ِ
ــةَ ،و ُرو ُ
ِ
ـرفُّ َع َلــى َوجْ ـ ِه ْال ِم َيــاهَِ .و َقــال َ
َيـ ِ
ُ
ُ
ُ
ان نــورٌ»
هللاُ :لِ َيكــنْ نــورٌَ ،فــ َك َ
(تــك ،)3-1:1ويُالحــظ فــي هذه
اآليــة اشــتراك الــروح القــدس
والكلمــة مــع اآلب فــي خلــق
الســموات واألرض فــي اليــوم
األول للخلــق.

وهكــذا فقــد ورد في األســفار
المقدســة الكثيــر الــذي يثبــت أن
االبــن هــو خالــق أيضًــا مثــل
اآلب.

وهــا هــي الشــواهد الكتابيــة
الدالــة علــى هــذا:

«ب َكلِ َم ِة
 قيل في المزمـــورِ :ت السَّــ َم َاو ُ
الــرَّ بِّ
ُ
ات،
صن َِعــ ِ
َو ِب َن َســ َم ِة فِيــ ِه ُك ُّل ُج ُنو ِد َهــا»
(مــز ،)6:33وهــذا معنــاه أن
اآلب خلــق الســموات وجنودهــا
بكلمتــه وبروحــه القــدوس.
اآلب خالق:
ُذكــر عــن هللا اآلب« :لكِــنْ
َل َنــا إِل ـ ٌه َوا ِح ـ ٌد :اآلبُ الَّ ـذِي ِم ْن ـ ُه
َجمِيــ ُع األَ ْشــ َيا ِءَ ،و َنحْ ــنُ َلــهُ»
(1كــو ،)6:8منــه كل األشــياء
تعنــي أنــه خالــق ومصــدر كل
األشــياء.
االبن خالق:
 +الســيد المســيح يقــول:
اك (اآلب)
« َم ْه َمــا َعمِــ َل َذ َ
َف َ
ِــك»
هــذا َيعْ َملُــ ُه االبــن َكذل َ
(يــو .)19 :5
 +كتــب القديــس يوحنــا عــن
الســيد المســيح أيضًــاُ « :ك ُّل
ـر ِه َلـ ْم َي ُكــنْ
َشــيْ ٍء ِبـ ِه َك َ
انَ ،و ِب َغ ْيـ ِ
ان» (يــو.)3:1
َشــي ٌء ِممَّــا َك َ
 +وقــال عنـــه القديــس
بولــسَ « :فإِ َّن ـ ُه فِي ـ ِه ُخلِـ َ
ـق ْال ـ ُكلُّ:
ت َو َمــا َع َلــى
َمــا فــي السَّــ َم َاوا ِ
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الروح القدس خالق:
 +جــاء فـــي سفـــر أيـــوب:
ص َن َعنِــي َو َن َســ َم ُة
«رُو ُح اللـــ ِه َ
ِيــر أَحْ َي ْتنِــي» (أي،)4:33
ْال َقد ِ
وهــذا يعنــي أن الــروح القــدس
خلــق اإلنســان ،ومنحــه الحيــاة.
 +ونحــن نقــول عــن الــروح
القــدس فــي قانــون اإليمــان إنــه
«الــرب المحيــي»ً .إذا نحــن
نؤمــن أن الــروح القــدس هــو
الــذي يمنــح الحيــاة للكائنــات
الحيــة ،فهــو مانــح الحيــاة
ورازق الحيــاة ومعطــي الحيــاة.
وهكــذا يتضــح أن األقانيــم
الثالثــة تشــترك م ًعــا فــي الخلــق.
القديــس
 ويوضــحأثناســيوس الرســولي (–297
373م) هــذا األمــر ،فيقــول:
[اآلب يخلــق كل األشــياء مــن
خــال الكلمــة فــي الــروح
القــدس] (الرســالة الثالثــة إلــى
ســيرابيون ف.)5
مثــال علــى ذلــك حينمــا
تجيــب علــى ســؤال فــي امتحــان
تحريــري ،هــل تجيــب بالعقــل
أم بالعصــب الــذي يصــل
مــن العقــل إلــى اليــد أم باليــد؟
بالثالثــة معًــا بالطبــع.
هكــذا كل عمــل مــن هللا
للبشــر (بمــا فيــه عمــل الخلــق)
هــو مــن اآلب ،مــن خــال
االبــن ،فــي الــروح القــدس.

fribrahemazer2003@gmail.com

فـــي البـــدء كان الكلمة :في
البـــدء ،أي فـــي األزل وليس في
الزمـــن ،فـــي الال زمـــن ،حيث
مـــاض وال مســـتقبل ،ال أيام
ال
ٍ
أو ســـنون ،حيث تختفـــي االبعاد
الزمنيـــة والتـــي مـــن خاللهـــا
نحقق المعرفـــة ونصل للحقائق.
هنـــا ال بـــد أن يتوقـــف العقـــل
عـــن المعرفـــة ،فهذا ليـــس هذا
ضمن حـــدود اإلدراك أو مناطق
االستشـــعار .وهنا إشـــارة بليغة
لضعف اإلنســـان أو لنقل إدراك
حدوده ومناطـــق هيمنته ،فالعقل
االنســـاني عاجز عـــن أن يدرك
كل شـــيء .األزليـــة ال يمكـــن
تصوّ رهـــا أو حتـــى تخيُّلها ،فلم
يكن اإلنســـان في البـــدء بل كان
هللا وحـــده .فـــي البـــدء كان هللا،
فهـــو واجـــب الوجـــود ،الخالق
والصانع ،والـــذي ال يحده زمن
أو حتـــى وجـــود .فـــي البـــدء
يـــدرك اإلنســـان أنـــه ال يملـــك
الحقيقة ،فالحق ليـــس اجتها ًدا أو
اكتشـــا ًفا بل هو إعـــان يتطلّب
إيما ًنـــا ،إيمـــان بأننـــا نعجز عن
إدراك الحـــق وإن ك ّنـــا نســـعى
إليه ،ولكنـــه يتطلّب كشـــ ًفا إلهيًا
وإيما ًنا إنســـانيًا.

ولذلـــك ،فالكلمـــة صـــار
جســـدًا :الكلمـــة األزلـــي الذي
كان فـــي األزل اتحذ جســـ ًدا في
الزمن ،جســـ ًدا محـــدو ًدا بحدود
الزمـــن وأبعـــاده ،فمـــن البـــدء
خلـــق هللا الســـموات واألرض
وقرر أن يصير اإلنســـان جزءًا
مـــن خطتـــه اإللهيـــة للوجـــود
ّ
يتخطى
الزمنـــي ،والذي ســـوف
في مرحلـــة ما الوجـــود الزمني
حيـــث سيســـكن مـــع هللا فـــي
األبديـــة .لذلـــك لم يكن التجســـد
بعيـــ ًدا عـــن الخلـــق .فالتبيـــر
اإللهـــي والـــذي كان بدايتـــه في
الخلـــق اكتمل في التجســـد .فلقد
ُخلق اإلنســـان بحســـب الصورة
والمثال ،ليصير انعكاسًـــا للمجد
اإللهـــيِّ ،
ممثالً هلل أمـــام خليقته،
ِّ
وممثـــاً للخليقـــة أمـــام خالقها.
لقـــد كان يقـــدم الخليقـــة هلل ،ثم
يأخذ البركة مـــن هللا للخليقة ،أو

بحســـب تعبير اآلباء كان «كاه ًنا
للخليقـــة” .لذلـــك كان التجســـد
عمـــاً مزدوجً ـــا ،فيـــه اإلعالن
والشـــفاء ،فيه الحب والخالص،
ً
اكمال
فيـــه االكتمـــال والعـــاج
للتدبيـــر اإللهـــي ،ليصيـــر هللا
حياتنـــا ،وشـــفا ًء لطبيعتنـــا من
الخطية التي غرســـت أشـــواكها
فـــي بشـــريتنا ،وعالجً ـــا للموت
األبدي الـــذي امتـــزج بطبيعتنا
البشـــرية نتيجة الخطيـــة األولى
واالنفصال عن هللا .في التجســـد
كانت البداية الجديدة إلنســـانيتنا
عندما التحف بنـــا وأخذ طبيعتنا.

ثـــم رأيـــت ســـماء جديـــدة
ضـــا جديدة :هـــذه هي بدايتنا
وأر ً
الجديـــدة النهائيـــة ،ودخولنا إلى
محضر هللا بشـــكل جديد وطبيعة
جديـــدة ،دخـــول ال ندركـــه وال
نفهمـــه ،فاألبديـــة كاألزلية تفوق
اإلدراك وحـــدود التعبيـــر ،فلقد
قال الجالس علـــى العرش« :ها
أنـــا أصنـــع كل شـــيء جدي ًدا».
لقـــد كان الخلـــق بدايـــة زمننـــا
الـــذي نعرفـــه اآلن ،والمـــوت
هو نهايتـــه .نهايـــة الزمن الذي
نعرفـــه وندركـــه وليـــس نهاية
لحياتنـــا فـــي المســـيح .وألن
التجســـد كان دخـــوالً لألبـــد في
الزمـــن ،أو لنقل ليكـــون الزمن
وتاريخ كل إنســـان هـــو طريق
نحـــو األبـــد ،الطريـــق الـــذي
كرســـه المسيح بجســـده ،وصار
هـــو نفســـه الطريـــق .لذلـــك لم
يكـــن المـــوت نهاية بـــل مرحلة
نحـــو بداية ال نهايـــة لها ،ليحقق
هللا خطتـــه نحو إنســـانيتنا عندما
نســـكن مع هللا ،تتجلّـــى طبيعتنا
لنحيا فيـــه ،ويكتب اســـمه على
جباهنـــا ،لتصير حياتنـــا بالتمام
والكمـــال في المســـيح إلى األبد.
هذه رحله حياتنـــا والتي تذ ّكرنا
بها كنيســـتنا مع نهايـــة وبداية
كل عـــام قبطـــي جديد.
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هــو أحــد رجــال الصناعــة
العظــام فــي مصــر وفــي
ألمانيــا ،هــو أحــد الفراعنــة
الذيــن رفعــوا اســم مصــر
فــي ألمانيــا وعالــم الصناعــة،
إنــه الدكتــور مهنــدس نــادر
ريــاض ،فمــن هــو؟ نشــأته:
وُ لــد نــادر ريــاض فــي دميــاط
عــام  1942ألســرة مســيحية
تقيــة .كان والــده يعمــل مهنــدس
ميكانيــكا فــي وزارة األشــغال العموميــة.
أمّــا والدتــه فقــد كانــت مــن كفــر داود
– منوفيــة ،وتعلمــت فــي مــدارس
اإلرســاليات األمريكيــة ،ويُذكــر أن والــده
كانــت لــه مكانــة كبيــرة بيــن النــاس إذ كان
يختــص «بفــضّ المنازعــات» ويُذكــر
عــن والــده أيضًــا أنــه صاحــب إشــارة
اإلفطــار فــي شــهر رمضــان فــي دميــاط
لحظــة تشــغيل الكهربــاء إيذا ًنــا بــأن مدفــع
اإلفطــار قــد انطلــق ،حيــث أن الكهربــاء
كانــت تعمــل ليـ ًـا فقــط ،وكان ذلــك عــام
1937م.
التحــق نــادر ريــاض بالمــدارس
االبتدائيــة واإلعداديــة وجــزء مــن
المرحلــة الثانويــة بالقاهــرة ،وكان
مشــهو ًدا لــه بالتفــوق الدراســي والعالقــات
االجتماعيــة الطيبــة جــ ًدا.
مــن مصــر إلــى ألمانيــا :أثنــاء
دراســته فــي المرحلــة الثانويــة تعــرّ ض
لمــرض شــديد وظــل يُعالــج منــه فــي
ألمانيــا لمــدة عــام كامــل ،ورغــم ظروفــه
الصحيــة ّإل أنــه درس الثانويــة العامــة
وهــو علــى فــراش المــرض ،وعندمــا
حــاول إجــراء امتحــان الثانويــة العامــة في
ألمانيــا رفضــت الســفارة المصريــة ذلــك،
ُ
فاضطــر إلــى االلتحــاق بالدراســة فــي
ألمانيــا واجتــاز مــا يعــادل الثانويــة العامــة
بسالســة شــديدة جــ ًدا .التحــق بعــد ذلــك
بكليــة الهندســة فــي ألمانيــا ،وتخصــص
فــي ميكانيــكا اآلالت ،وفــي نفــس الوقــت
كان يتــدرب فــي شــركة لوفتهانــزا
للطائــرات وشــركة بافاريــا.
إنجــاز علمــي كبيــر :يذكــر الدكتــور
نــادر ريــاض أنــه أثنــاء تدريبــه في شــركة
بافاريــا ،أخــذت الشــركة أمــر توريــد
كبيــر مــن الجيــش األلمانــي بحوالــي
 158ألــف قطعــة إطفــاء للجيــش تعمــل
بالميــاه ،وواجهــت الشــركة مشــكلة فــي
الجهــاز ،إذ كان يعمــل بغطــاء لــه سوســتة
قابلــة للصــدأ ،ولــو تــم تغييرهــا بقطعــة
مــن االســتانلس اســتيل تكلــف الشــركة
 128ألــف مــارك ،وهنــا قــام الدكتــور
نــادر بصناعــة غطــاء أســطواني بطريقــة
معينــة يُغلــق بمفصــات وال يحتــاج
إلــى سوســتة ،ونجحــت الفكــرة ووفــرت
للشــركة  110ألــف مــارك ،وأصبــح بطــل
شــركة بافاريــا.
عــودة البطــل إلــى وطنــه :ســمح
الرئيــس جمــال عبــد الناصــر للطلبــة
المصرييــن بالعــودة إلــى مصر واســتكمال
دراســتهم ،فعــاد إلــى مصــر والتحــق بكلية
الهندســة الســتكمال الدراســة وتخصــص
فــي هندســة الطيــران ،وبعــد التخــرج مــن
كليــة الهندســة  -جامعــة القاهــرة قســم
هندســة طيــران ،كانــت أمنيتــه ان يعمــل
فــي مجــال هندســة الطيــران ،ولكــن تــم
تعيينــه فــي المصانــع الحربيــة «قســم
ثالجــات» وهــو مــا لــم يكــن راض ًيــا عنــه

ألنه عمل ال يحقق طموحه.
العــودة إلــى ألمانيــا :أشــار
عليــه والــده باســتكمال دراســته
فــي ألمانيــا ،فعــاد مــرة أخــرى
واســتكمل دراســته ،وكان
مــن المتميزيــن لــدى رؤســائه
الهتمامــه بالتطبيــق العملــي
للدراســات النظريــة ،وأصبــح
شــخصية مرموقــة فــي الكليــة
بســبب قربــه مــن األســاتذة والمعامــل
والتطبيقــات العمليــة ،كمــا أنــه أصبــح
يجيــد ثــاث لغــات عالميــة ،وحصــل
علــى درجــة الدكتــوراه فــي الهندســة
الصناعيــة مــن أمريــكا.
االســتثمار فــي مصــر وتأســيس
بافاريــا فــي عــام 1971م ،أعلــن
الرئيــس الســادات قانــون االســتثمار،
فتعاقــد مــع شــركة بافاريــا إلنشــاء شــركة
صناعيــة فــي مصــر ،وتــم التاســيس عــام
1972م ،وتعــد هــذه الشــركة أول شــركة
اســتثمارية فــي ظــل قانــون االســتثمار،
وحاليًــا هــذه الشــركة تضــم أكثــر مــن
 900عامــل يعملــون فيهــا ،وأصــدر لهــم
مجلــة «مجتمــع بافاريــا» ،كمــا أســس
لهــم ناديًــا رياضيًــا ،وفــي عــام 1992
حصلــت الشــركة علــى اآليــزو 9001
وفــي عــام  2005فــازت شــركة بافاريــا
بالمركــز األول علــى مســتوى المنشــآت
المتوســطة ،واســتحقت الحصــول علــى
الجائــزة والتفــوق فــي مجــال الجــودة.
إنجــازات أخــرى متنوعــة :فــي عــام
 2017أســس أول مكتبــة فــي الشــارع
«ضــع كتا ًبــا وخــذ كتا ًبــا» حيــث أســس 3
مكتبــات فــي شــارع األلفــي وعمــاد الديــن
تضــم  160ألــف كتــاب فــي مختلــف
العلــوم ،كمــا أســس مدرســة إعداديــة
مشــتركة فــي كفــر عمــار بالعيــاط.
الدكتــور نــادر ريــاض لديــه  128بــراءة
اختــراع ،ونتيجــة إلســهماته فــي االقتصاد
األلمانــي تــم منحــه الجنســية األلمانيــة،
هــو رئيــس مجلــس األعمــال المصــري
األلمانــي ،وعضــو مجلــس إدارة اتحــاد
الصناعــات المصريــة ،واالتحــاد العــام
للغــرف التجاريــة.
فخــر العــرب :فــي ،2003/6/23
وفــي احتفــال رســمي بمقــر الســفارة
األلمانيــة بالقاهــرة ،تــم تقليــد د .م .نــادر
ريــاض وســام االســتحقاق مــن الطبقــة
األولــى مــن الســفير األلمانــي بالقاهــرة
نيابــة عــن رئيــس جمهوريــة ألمانيــا .وفــي
عــام  2020فــاز بجائــزة فخــر العــرب
كأفضــل الشــخصيات تاثيــرً ا فــي مجــال
الصناعــة ،وكان ذلــك فــي احتفاليــة كبــرى
فــي دبــي.
دكتــور نــادر ريــاض والكنيســة:
الدكتــور نــادر عضــوا فــي المجلــس الملي
العــام لســنوات طويلــة ،وتربطــة عالقــة
وثيقــة بآبــاء الكنيســة ســواء قداســة البابــا
شــنوده ثــم قداســة البابــا تواضــروس،
وكافــة آبــاء المجمــع المقــدس ،والعديــد
مــن أبنــاء الكنيســة القبطيــة.إن مصــر
تفخــر وتعتــز أن يكــون مــن بيــن أبنائهــا
رجــل مثــل الدكتــور نــادر ريــاض ،أحــد
رمــوز الصناعــة الوطنيــة ،والــذي يفخــر
بمصريتــه ،ويســاهم فــي دفــع عجلــة
الصناعــة واالقتصــاد المصــري بشــكل
كبيــر جــ ًدا.

لكـــي يبني
ً
مستقبل
أبناؤنا
أفضل ،يلزمهم
الثقة بأنفســـهم
و بقد ر ا تهـــم ،
وهو مـــا نفعله نحـــن اآلن وهم
أطفال ،فبحســـب دراسة ُنشِ رت
ً
حديثـــا فـــي مجلة علـــم النفس
االجتماعـــي التجريبي تؤكد أن
ثقـــة األطفـــال ُتبنـــى وهم دون
الخامســـة مـــن العمـــر ،بحيث
أنـــه في ســـن الخامســـة يمكن
أن يُقارن بالبالغيـــن من األبناء
فـــي احتـــرام الـــذات والثقـــة
بأنفســـهم ،وسوف تشـــاهد هذا
بســـهولة في مجتمـــع األطفال
من خالل اآلتـــي :هناك أطفال
تجدهـــم وهـــم يلعبـــون مـــن
أقرانهـــم أكثر مثابـــرة وعندما
يفشـــل في إكمـــال أو الوصول
إلى النجـــاح مرة فـــي لعبة ما
يكمـــل ويجتهـــد حتـــى يصل،
وآخر مـــع أول تجربة ال يكمل،
الفرق هـــو أن األول لديه القدر
الكافـــي مـــن الثقة بنفســـه بنا ًء
على مـــا تربّى عليـــه واآلخر
لم يجـــد هذا.
اآلن كيف نجعـــل من أبنائنا
مثـــل الطفـــل داود وثقتـــه في
إيمانـــه وقدراتـــه حيـــن رمى
جليات الجبـــار بحصى صغيرة
ليهزم هـــذا العـــدو المخفيف؟
 -1أحبو أبناءكم دون شرط
أو قيد وبشـــكل دائم ،واحرص
على إظهـــار هذا الحـــب دائمًا
وباألحـــرى في أوقات الفشـــل
أكثر مـــن النجاح ،فـــاهلل قديمًا
قـــال «محبة أبديـــة أحببتكِ من
ُ
أدمت لـــكِ الرحمة»
أجـــل ذلك
(إر ،)3:31وفـــي العهد الجديد
بـــذل ذاته على عـــود الصليب،
فحبه لـــم يتغير مـــع العصور،
ولـــم ينتظـــر م ّنا النجـــاح فإننا
عبيد ّ
بطالـــون (لو.)10:17
 -2قضـــاء وقـــت معهـــم

واالســـتماع لهـــم ولـــو قليـــل
وبشـــكل فردي .االلتفاف حول
مائـــدة واحـــدة ،لهـــذا تأثيـــر
عظيـــم ،فـــرب المجـــد علمنا
هـــذا ،فهو جلس مع الســـامرية
في وقت خاص يناســـبها ،وقت
الظهيـــرة وقـــت خروجها وهي
المنكســـرة الخاطئة ولم يوبخها
(يو .)4
 -3نســـاعدهم علـــى تحقيق
أهدافهم ،ولنجعـــل من المواقف
الصغيـــرة فـــي نظرنـــا أهدا ًفا
ينجـــح فيهـــا طفـــل الخمـــس
ً
فمثل الوصـــول إلى
ســـنوات؛
ألعابـــه وتنظيمها هـــدف يمكن
تحقيقـــه واســـتغالل هـــذا في
تشـــجيعه وبنـــاء ثقته بنفســـه،
مثلمـــا يفعـــل معنـــا هللا ،وكما
فعل المســـيح في حياتـــه ،فهو
َمـــنْ طلـــب الخمـــس خبزات
والســـمكتين ،هـــذه قدراتنـــا،
وأثنـــى عليهـــا ومن َثـــ ّم بارك
فأشـــبع الجمع.
 -4شجّ ـــــــع مثابرتـــــــــه
واســـتمراره في المحاولـــــــة،
وأمدحهـــم فـــي محاوالتهـــم،
وبعـــد المـــدح بيّن لهـــم الخطأ
وكيفيـــة تصحيحـــه بلطف ،كما
فعـــل هللا لـــه المجد مـــع مالك
كنيســـة ثياتيـــرا« :أنـــا عارف
أعمالـــك ومحبتـــك وخدمتـــك
وإيمانك وصبرك ،وأن أعمالك
األخيـــرة أكثـــر مـــن األولى»
(رؤيا .)19 :2
 -5تعمّـــد أن يســـمع طفلك
مديحك لـــه والثنـــاء عليه أمام
ا لجميع .
إخوتي أن مستقبــــل أطفالنا
غـــ ًدا هو صناعتنا نحـــن اليوم،
فل ُن ِجـــد الصناعة ألجلهم.
جملة الكرازة  ٢٣ -سبتمرب 2022
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فكرة ونشأة المعهد
التدبيــــــــــر الكنســــــــي
أو “اإليكونوميـــــــــــــــــــا”
( )Oἰκονομίαهـــو أحـــد
الركائز الرســـولية للكنيســـة
التي أوضحها سفر األعمـــال
والرســـائل ،ويعنـــي “قيـــادة
وإدارة الكنيسة» في منظومة
واحـــدة متكاملة تعمل بشـــكل
مؤسســـي جماعـــي ،لتحقيق
رســـالة الكنيســـة الروحيـــة
لإلنســـان والمجتمع.
والهتمـــام قداســـة البابـــا
تواضـــروس الثانـــي بترتيب
البيـــت مـــن الداخـــل ،قـــام
قداســـته فـــي عـــام 2015
بتأســـيس المعهد القبطي للتدبير الكنســـي والتنمية كأحـــد المعاهد التعليمية
المتخصصـــة ،مـــن أجـــل تحقيق رؤية قداســـته فـــي التطوير المؤسســـي
والتنمـــوي لمنظومة الخدمـــة بالكنيســـة القبطية بمصـــر والمهجر ،ولدعم
جهـــود آبـــاء الكنيســـة فـــي ذلك.
الرؤية والرسالة واألهداف
الرؤية هي“ :كل كنيســـة قبطية هي مؤسســـة روحيـــة ُم َهدَّ َفة و ُمثمِرة
و َنامية” .ورســـالة المعهد مســـاعدة اإليبارشـــيات والكنائس علي استخدام
أســـاليب وأدوات التطوير المؤسســـي للكنيســـة لتكـــون كل خدماتها مُه َّدفة،
وكل أنشـــطتها مثمـــرة ،وكل أعضائها نامين في النعمـــة والخدمة .وللمعهد
أربعة أهداف رئيســـية :تدريب عملي للكوادر القياديـــة (إكليروس وخدام)؛
منح شـــهادات ودرجات علميـــة؛ تقديم خدمات استشـــارية تطبيقية؛ وبناء
الوعي الكنســـي (بالندوات وتوثيق النمـــاذج الناجحة).
نموذج “التدبير الكنسي” الذي يتبناه المعهد
الكنيســـة كيان روحي يعمل بشـــكل مؤسســـي كمنظومـــة مترابطة في
ثالثـــة مجاالت أساســـية :روحية – رعويـــة  -إدارية؛ وتدبيـــر هذا الكيان
يقوم علـــى أربعة أعمدة :تعميـــق الهوية ،تنمية الموارد (وزنات الكنيســـة
البشـــرية والمادية)؛ تطوير الخدمـــات (البرامج والمشـــروعات) ،وتحديث
أدوات القيـــادة واإلدارة والحوكمـــة .وكل أنشـــطة المعهد تـــدور حول هذه
األعمدة األربعة ،على أســـاس علمي وبتأصيل كتابي وفي ســـياق كنســـي،
وبشكل عملي.
ويقـــدم أنشـــطة المعهد فريق مـــن الخـــدام والخادمات تجمعهـــم الحياة
الكنســـية المُعاشـــة ،والخبرة العلمية والمهنية ،والعمـــل التطوعي الجماعي
تحت مظلـــة المعهد.
التدريبات والشهادات التي يمنحها المعهد
( )1شـــهادة إتمام “الدورة التدريبية األساســـية» ( 36ســـاعة تدريبية)
وتغطي أربع وحدات :التدبير الكنســـي والعمل المؤسســـي؛ هوية الكنيســـة
القبطيـــة وعناصـــر نهضتهـــا؛ التخطيط اإلســـتراتيجي للخدمـــة؛ ومبادئ
وأدوات اإلدارة الرشـــيدة (أو الحوكمة).
( )2شـــهادة إتمام “دورات تدريبية متخصصة» (متوســـط  20ســـاعة
لـــكل دورة) في الموضوعـــات التالية:
 +الكنيسة والتطوير المؤسسي لقطاعات الخدمة

 +الكنيسة وإدارة التغيير
 +اإلدارة االستراتيجية للخدمة الكنسية
 +الكنيسة والتواصل الرقمي
 +إدارة منظومة الخدمة الكنسية
 +المنهـــج التنمـــوي فـــي الخدمة
الكنســـية (من اإلحســـان إلـــى التنمية)
 +الكنيسة وإدارة األزمات
“ +إدارة أصول الكنيسة”“ ،اإلدارة
المالية لغير المالييـــن”“ ،إدارة الموادر
البشـــرية بالكنيسة”“ ،الكنيســـة وتدبير
التمويـــل للمشـــروعات” (تبـــدأ مـــن
.)2023
شهادة الدبلومة االحترافية
( )1شـــهادة ماجســـتير في اإلدارة
الكنســـية (تحـــت اإلعداد).
التدريبات التـــي قدمها المعهد (من
مايو  2015حتى يونيو )2022
 +فـــي تقليد غير مســـبوق أرســـاه
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي،
ُف المعهد بتقديم الـــدورة التدربيبة
َشـــر َ
األساســـية لعدد  17من األباء األساقفة
الجدد قبل رســـامتهم (في مايو 2022
وفبرايـــر .)2021كذلـــك قـــدم المعهد
أربـــع دورات تدريبيـــة أساســـية لعدد
 177من اآلبـــاء الكهنـــة الجدد خالل
فتـــرة األربعيـــن يو ًما عقب الســـيامة
(فـــي .)2021-2019-2018
 +إجمالـــي  86دورة تدريبيـــة
أساسية ،اســـتفاد منها  1606متدرب،

يمثلـــون  187كنيســـة من  30إيبارشـــية ومنطقة خدمـــة %38 ،منهم من
اآلبـــاء الكهنة والرهبـــان ،و %62من قيـــادات الخدمة ومجالـــس الكنائس؛
وتمثـــل المرأة حوالي نســـبة  %23من إجمالـــي المتدرّبين .وقـــد تمت هذه
التدريبات تحـــت رعاية اآلباء المطارنة واألســـاقفة األجالء لإليبارشـــيات
المشاركة.
 +إجمالـــي  18دورة تدريبيـــة متخصصـــة (بالتدريـــب عـــن بُعد)،
اســـتفاد منها  248مـــن اآلباء الكهنـــة والرهبان وقيـــادات الخدمة بكنائس
داخل مصـــر وخارجها.
وقـــد تفضـــل قداســـة البابا بمنح شـــهادت إتمـــام التدريبـــات في حفلي
التخرج (عامي  2017و ،)2019واللذين شـــرَّ َفهما بالحضور قداســـة البابا
و اآلباء أســـاقفة اإليبارشـــيات المشاركة.
بروتوكوالت التعاون مع المعاهد الكنسية التعليمية
 +مـــع الكليـــة اإلكليريكيـــة بالقاهـــرة ،وتحت إشـــراف نيافـــة األنبا
ميخائيـــل وكيـــل الكلية واألســـقف العام ،تم تقديـــم مـــادة “إدارة منظومة
الخدمـــة” لطبة الســـنة النهائيـــة بالقســـم الصباحي (فبرايـــر .)2022
 +مـــع معهـــد الدراســـات القبطيـــة ،تحت إشـــراف األســـتاذ الدكتور
إســـحق عجبان ،تـــم تقديم مادة “التدبير الكنســـي الهوت ًيـــا ورعو ًيا” لطلبة
الســـنة األولي من قســـم الدراســـات الالهوتية (يونيـــو .)2022
البحوث والدراسات
 “التقييـــم المرحلي لبرنامج التنمية المجتمعية الشـــاملة والمتكاملة”والـــذي تديره أســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعية تحت إشـــراف نيافة
األنبا يوليوس (.)2020
 “الخبـــرات اإليجابية للكنائس في تقديـــم الخدمات الروحية والرعويةأثنـــاء جائحة فيروس كورونا” (.)2021

برامج الدعم الفني
 برنامـــج “ تنمية مهـــارات القيـــادة والتدبير» لعـــدد  20من اآلباءالكهنـــة حديثـــي الرســـامة في قطاع وســـط باإلســـكندرية تحت إشـــراف
القمـــص أبرآم إميل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية .وقـــد عرض اآلباء
مشـــروعات تخرجهم أمـــام قداســـة البابا فـــي  16أكتوبر .2021
 برنامـــج “التطويـــر اإلداري للديوان البابوي باإلســـكندرية” ،تحتإشـــراف القمص أبرآم إميـــل ،وكيل البطريركية باإلســـكندرية .وقد عرض
المشـــاركون عد ًدا من مشـــروعات التطوير على قداســـة البابـــا في زيارته
 7يوليو .2022
 مبـــادرة “شـــركاء التنميـــة” وقـــد شـــارك المعهد في تأســـيس هذهالمبـــادرة مـــن أجل مســـاعدة اإليبارشـــيات في تأســـيس مكاتـــب للتنمية
درب ،ولتنســـيق جهـــود الهيئات المســـيحية
المجتمعيـــة وتكويـــن فريق ُم َّ
العاملة في في مشـــروعات التنميـــة .وقد قام المعهد بتدريـــب فريق التنمية
بإيبارشـــية ببا والفشـــن وسمســـطا ( )2021بالتعاون مع الشـــركاء.
السيمينار الثامن للمجمع المقدس ( 19-16نوفمبر )2021
ُف المعهـــد بإعداد وتنفيذ الســـيمينار الثامن للمجمـــع المقدس تحت
َشـــر َ
ُ
عنـــوان “الناظـــر مـــن أعلى” .وقد شـــارك فيـــه  98مطرا ًنا وأســـق ًفا من
اآلبـــاء األحبار األجالء أعضـــاء المجمع المقدس برئاســـة قداســـة البابا.
ً
واســـتجابة للتوصيـــات القيّمة التي خـــرج بها الســـيمينار تم عمل خطة
المعهد للفتـــرة من .2025-2022
ولمزيد من التفاصيل يُرجي زيـــارة الموقع اإللكتروني للمعهد (.www
 )institiute.copticadوللتواصـــل المباشـــر ()01274440865
(واتساب).

نظـــرا لتلقينـــا بعـــض األســـئلة
مـــن القـــرّ اء المتابعين لحلقـــات آثار
الكتاب المقدس ،فســـنعود بالموضوع
إلـــى ما قبـــل دخـــول العبرانيين إلى
أرض مصـــر ،مـــرورً ا بعصـــور
مـــا قبـــل التاريـــخ وما قبـــل ظهور
الكتابة وانتشـــار القوميات الســـامية
التـــي كانـــت تســـكن شـــبه الجزيرة
وانتشـــارها فـــي أرجـــاء الشـــرق
األوســـط .ظهور الكتابة عند شـــعب
معيـــن تعني بداية تاريخـــه المكتوب.
تعريف ما قبل التاريخ
هـــو تاريخ الشـــعوب قبل ظهور
الكتابـــة أو بمعنى أصـــ ّح اختراعها،
ختـــرع فهي
ولغـــة شـــعب معيّن ال ُت
َ
تنمو وتكتمل بتجمعات بشـــرية معًا،
واالتفـــاق بطرق تلقائيـــه على معاني
األلفاظ التي تشـــير لتســـميات وأفعال
بعينهـــاً ،
مثل فـــي العربيـــة االتفاق
علـــى لفـــظ (ولـــد ،بنت ،شـــجرة،
يـــأكل ،يحـــب ...الخ) ،وهكـــذا ُتف َهم
األلفـــاظ عقليًـــا بالنطـــق وبمعناها،
وهكـــذا في لغات الشـــعوب األخرى.

معظم العصـــور الفرعونيـــة أي من
 ٣٢٠٠إلـــى  ٣٠٠ق.م .لكنها زادت
إلـــى آالف العالمـــات بيـــن العصر
البطلمـــي (الهيلينيســـتي)  ٣٣٠إلـــى
 ٣٠ق.م .ثم االســـتعمار الروماني -
البيزنطي مـــن  ٣٠ق.م .إلى ٦٤٠م،
وآخـــر نـــص (نقـــش) هيروغليفي
يوجـــد بمعبـــد فيلـــه باســـوان يُؤرَّ خ
بالقـــرن الرابـــع الميالدي.

خترع لحاجة اإلنســـان
الكتابـــة ُت َ
لتســـجيل تعبيراتـــه ،والحفاظ على ما
وصل إليه في شـــ ّتى العلوم ونواحي
ً
فضـــا عـــن التخاطب عن
الحيـــاة،
بُعـــد بين أفراد نفس الشـــعب.
نأخـــذ أمثلـــه من مصـــر القديمة
حيـــث كانـــت البداية أواســـط األلف
الرابعة ق.م .برســـوم بسيطة (رجل،
امرأة ،حيوان ،طائـــر ،فعل يكتب...
الخ).
ومن هـــذه التجربـــة البدائية أي
صورة الرســـم تد ّل علـــى المقصود
بغيـــر إعطـــاء جملـــة مفيـــدة ،ثـــم
تطـــورت تقنيـــة الكتابـــة وأصبحت
القيمـــة الصوتيـــة للعالمة هـــي التي
تدخـــل فـــي تركيـــب اللفـــظ ،فهذه
العالمـــة ُتنطـــق «فـــاء» و«الم»
ً
فبـــدل أن كل
و«واو» و«ســـين»
عالمة يُقصـــد بها صورتهـــا أصبح
اســـتخدامها صو ًتا فقـــط ،فتكون هذه
العالمات ُتنطق «فلـــوس» (محاوله
لشـــرح اللغة الهيروغليفية بالعربية).
وهكـــذا أصبـــح من الســـهل ج ًدا
تكويـــن جمل مفيـــدة بقواعـــد نحوية
حســـب اللغـــة المصريـــة القديمـــة
التي أســـماها المصريـــون :الكالم أو
النقوش المقدســـة (اإللهيـــة) «مدو-
نثـــر» وترجمها اليونانيـــون إلى لفظ
«هيروغليفيـــة» (هيـــرو = مقدس،
جليـــف = نقـــش) .وهـــذه الكتابـــة
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ليس لهـــا حـــروف هجائيـــة (ألف-
بـــاء) فهي تعتمد علـــى كل العالمات
الموجـــودة فـــي الطبيعـــة (صـــور
إنســـان وأعضائه ،حيوان وأعضائه،
أشـــجار وتفاصيلهـــا ،جبـــال ،بحار،
أشـــكال هندســـية ...الخ).
هنـــاك عالمـــات تســـاوي نطق
حرف واحد مثـــل الحروف الهجائية،
وعالمـــات الواحـــده تســـاوي نطق
حرفيـــن ،وعالمـــات تســـاوي نطق
ثالثـــة حروف ،ونـــادرً ا أربعـــة .أمّا
عـــدد العالمات فليس محـــدو ًدا ولكن
بالمجمل  ٧٠٠إلى  ١٠٠٠عالمة في

والخط الهيروغليفي اســـتمر في
كل هـــذه العصور رغـــم ظهور خط
مختصـــر في رســـم العالمـــات منذ
القـــرن  ٢٥ق.م .وهـــو الهيراطيقي،
ويُكتب في غالـــب األحوال باألحبار،
وزاد هـــذا االختصـــار كثيـــرً ا منـــذ
القـــرن الســـابع ق.م .ليكـــوِّ ن الخط
الديموطيقـــي الـــذي ظـــل يُســـتخدم
حتـــى القـــرن الخامـــس الميـــادي
بجانـــب الخـــط القبطـــي .أمّـــا الخط
القبطـــي بالمجمل فهـــو كتابة األلفاظ
المصريـــة (الهيروغليفية) بالحروف
اليونانيـــة وذلـــك منذ القـــرن الثاني
ق.م .لســـهولة الكتابة وانتشار الثقافة
اليونانيـــة منـــذ القرن الرابـــع ق.م،.
وقـــد أُضيفـــت  ٧عالمـــات مصرية
ديموطيقية أصبحـــت حرو ًفا مضافة
على األحـــرف الهجائيـــة اليونانية.
أمّـــا النـــوع الثانـــي الهـــام في
تقنيـــة الكتابة والذي انتشـــر في بالد
الرافديـــن ومـــا حولها وحتى آســـيا
الصغـــرى ببـــاد حاتـــي (الحثيين)

فهي الكتابـــه المســـمارية أو القمعية
 ،Cuneiformوتقنيتهـــا تتمركـــز
فـــي اســـتخدام عالمة واحـــدة تزداد
إلـــى  ٢أو  ٣أو  ...٤الخ ،وتتشـــ ّكل
فـــي أوضاع هندســـية مختلفة لتعطي
ً
لفظـــا معي ًنـــا ،و ُتســـمّى تكويناتهـــا
مقاطـــع  .syllablesومخترعو هذه
التقنيـــة فـــي الكتابة هم الســـومريون
الذيـــن كوّ نـــوا أول حضـــاره فـــي
جنـــوب الرافديـــن (دجلـــه والفرات)
منذ أواخـــر األلف الرابعـــة أو بداية
األلـــف الثالثـــة ق.م ،.والمرجـــح أن
أصولهـــم هندو-أوروبيـــة ،وقد أخذ
عنهـــم تقنيـــة الكتابـــة كل الشـــعوب
التـــي هجـــرت الجزيـــرة الســـامية
(حاليًـــا الجزيـــرة العربية) لتســـكن
حـــول الرافديـــن وعلـــى الســـاحل
الشـــرقي للبحر المتوســـط؛ والسبب
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في هجرات بطون الشـــعوب السامية
من شـــبه الجزيـــرة التـــي كانت في
الزمـــان الغابر خضـــراء يانعة ،هو
ظاهـــرة التصحُّ ر التـــي اجتاحت هذه
البقعـــة قبل بداية تاريخهـــا المكتوب.
كمثل باقـــي أقطار العالـــم القديم
لقـــد مـــرّ ت الجزيرة بعـــدة عصور
حجريـــة هامـــة :العصـــر الحجري
القديـــم ،ثـــم العصـــر الحجـــري
الوســـيط ،ثـــم العصـــر الحجـــري
الحديـــث  Neolithic ageالممتـــد
في العشـــرة آالف ســـنة قبل الميالد
فـــي كل بقـــاع العالـــم القديـــم ك ٍّل
حســـب مقـــدار حضارة شـــعبه ،أي
أن الحجـــري الحديث فـــي الجزيرة
يـــؤرَّ خ باأللـــف الرابعـــة ق.م .حيث
زادت حـــدّة التصحُّ ر ،ولهذا الســـبب
هجر كثيـــرون من بطون الســـاميين
بالدهـــم وزحفـــوا نحو بـــاد األنهار
في الشـــمال ،وقـــد مـــرّ ت الموجات
األولـــى من المهاجريـــن على ممالك
المـــدن الســـومارية فـــي بداية األلف
الثالثـــة ق.م ،.فأخـــذوا عنهـــم تقنية
الكتابـــة المســـمارية وتدرّ بـــوا على
كتابة لغتهم الســـامية (األكادية) بنفس
العالمـــات المقطعيـــة ،فرغـــم أنهـــا
نفس التقنيـــة ّإل أنها (أي الســـامية-
األكاديـــة) مختلفة عن الســـومرية.
هكـــذا تكونـــت بعد قـــرون من
الهجـــره أولـــى الممالـــك الســـامية
الكبـــرى وهـــي أكاد Akkad
) (Aggadتحـــت زعامة مؤسســـها
ســـرجون األكادي  Sargonثـــم
خليفتـــه نارمســـين وذلـــك حوالـــي
 ٢٣٠٠ق.م ،ثـــم توالت الهجرات من
البطـــون الســـامية أي البابليين الذين
تمكنـــوا بقوتهـــم بقيـــادة حمورابـــي
 Hammurabiمن انتـــزاع الحكم
من األكادييـــن وتكويـــن مملكة بابل
حوالـــي ١٨٠٠ق.م ،وتقريبًـــا فـــي
نفـــس وقـــت البابليين ،ومـــع حلول
هجرات أخرى في شـــمال الرافدين،
تكونـــت مملكة أشـــور  ١٧٠٠ق.م،
وظلـــت فـــي نزاع مـــع بابـــل حتى
القرن الســـابع ق.م حيث احتلت بابل
كل بـــاد الرافدين بقيـــادة نابوالصر

الذي خلفه نبوخذنصر المشـــهور في
تاريـــخ بابل.
أمّـــا الهجـــرات القليلـــة األخرى
فمنهـــم الكنعانيـــون Canaanites
بمـــا فيهـــم الفينيقيـــون حيـــث كوّ نوا
إماراتهـــم علـــى الســـاحل الشـــرقي
للبحر المتوســـط  Canaanحوالي
القـــرن التاســـع عشـــر ق.م ،ومـــن
تلـــك الهجـــرات صغيـــرة العـــدد
مـــن الســـاميين قبيلـــة العبرانييـــن
 Hebrew - Abirwالتي اســـتقرت
خـــال القرن العشـــرين ق.م بمنطقة
أور ) Ur (Ourبجوار الســـومريين
(وهـــي قبيلـــة إبراهيـــم) ،وكانـــوا
رعـــاة أغنـــام وأبقار فاعتـــادوا على
التنقـــل حتى وصلوا ألقصى شـــمال
الرافديـــن بمنطقة حـــاران .Haran
وبعـــد عدة ســـنوات فـــي حاران
ارتحلـــوا جنوبًـــا إلى شـــمال كنعان
وذلـــك بيـــن القرنين التاســـع عشـــر
والثامن عشـــر ق.م ،وكانـــوا يتنقلون
حيـــث يوجد الـــكأل بوفرة ،فعاشـــوا
كبـــدو رُحَّ ـــل كما ســـجل ذلك ســـفر
التكويـــن الـــذي أفادنـــا أيضًـــا عن
اضطرارهـــم للجوء إلـــى مصر عدة
مـــرات للبحـــث عـــن الحنطـــة في
أوقات الجدب وقلة المـــوارد المائية.
هـــذه التنقالت المذكورة فـــي الكتاب
المقـــدس قـــد ثبتـــت لنـــا مـــن نتائج
ُ
جريت في
الحفائـــر األثريـــة التـــي أ ِ
كل هـــذه المناطق بيـــن أور وحاران
وكنعـــان ،ثـــم شـــرق الدلتـــا بمصر
(أرض جاســـان) .ومـــع القـــرن ١٨
ق.م لجـــأ العبرانيون كقبيلـــه متفرّ دة
فـــي ثقافتهـــا وممارســـتها الدينيـــة
إلـــى مصـــر كمســـتقرّ لهـــم ،وحتى
خروجهـــم من مصر على يد موســـى
في بدايـــة القرن الثالث عشـــر ق.م.

اســـم كل القبيلـــة بني إســـرائيل ،وقد
تبيّن لنا ذلـــك بالوثائـــق األثرية .أمّا
باقـــي البطـــون ومنهـــم العـــرب فقد
ظل أغلبهم ســـاكنين بجنوب شـــرق
شـــبه الجزيرة السامية.
ويطيـــب لنا هنـــا أن ننبّه القارئ
أن لقب «يهود» ال يمكن أســـتخدامه
فـــي كل تاريـــخ العبرانييـــن القديـــم
ّإل بعـــد تأســـيس المملكة فـــي القرن
الحـــادي عشـــر ق.م ،فـــا يجـــب
أن نقـــول :اليهـــود فـــي مصـــر ،بل
العبرانيـــون أو بنو إســـرائيل .ونود
أن نشـــير أيضًـــا لمعلومـــة هامـــة،
فرغـــم أن الكتاب المقـــدس يخدم ً
أول
اإليمـــان بالخالق والنبـــوات وتحقيق
التجســـد اإللهي واإليمان المســـيحي،
ولكنـــه أيضًـــا كتاب تاريخ البشـــرية

وتاريـــخ اإليمان والرجـــاء والمحبة،
وتاريـــخ ّ
موثـــق بـــآالف الوثائـــق
األثريـــة بعهديـــه القديـــم والجديد.
فـــي الحلقه القادمه ســـوف نكمل
مـــا بدأنـــاه مـــن إثباتـــات للتواجـــد
العبرانـــي بمصـــر ثـــم نكمـــل لباقي
األحـــداث الموثقة..
مرســـل ايضـــا بعـــض الصور
االيضاحي للمقال كمـــا ترون نيافتكم
اذا كان في مســـاحه للمقال كله يكون
ا فضل
اذا لـــم يكن هناك مســـاحه يمكن
ان يقســـم لمقالين  .A and Bبالطبع
اي شـــئ غير واضح يمكن التواصل
بالتليفون للتوضيح

وهنـــا نحيـــل القارئ إلى ســـفر
التكوين مـــن األصحاح  ٣٩إلى ،٥٠
ثـــم ســـفر الخـــروج ،ويمكـــن بداية
القراءة من األصحاح الحادي عشـــر
لالســـتفاده بتاريخ إبراهيم أبي اآلباء
ومكانتـــه علـــى رأس الثالثـــه الكبار
أي إبراهيـــم وإســـحق ويعقوب وهو
الـــذي سُـــمِّي إســـرائيل ،حيث صار
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درجت عـــادة الالهوتيين في
كل دين ،ســـواء أُطلِق عليهم اســـم
«العلمـــاء» أو «المعلميـــن» أو
«الفقهـــاء» أو “علماء الالهوت”،
أن ينظـــروا إلى الديـــن من ثالثة
جوانب :المعتقـــدات ،والعبادات،
واألعمال أو المعامـــات وقواعد
الســـلوك .Doctrines, worship and work
وتختلـــف التســـميات أيضًا فقد ُتســـتعمل Dogma
ً
بـــدل مـــن  Doctrinesوإن كانـــت Dogma
تحمـــل معنـــى المعتقدات الســـائدة تاريخيًـــا ،وكلمة
ً
بـــدل مـــن ،Worship
الطقـــوس Rituals
والســـلوكيات واألخالق  Moralsأو Conducts
ً
بـــدل مـــن المعامـــات أو األعمال؛
أو Behavior
ً
ظالل مـــن غيرها،
وكل من هـــذه الكلمـــات تحوي
ً
ظالل مـــن المعتقدات،
فالطقوس والعبـــادات تحوي
كمـــا تحـــوي المعامـــات أيضًـــا جوانـــب مـــن
المعتقـــدات .والمعتقدات تخاطب العقل ،فالمســـيحية
تؤمـــن بالوجود اإللهـــي في اإلنســـانية ،وفعل الخلق
األصلـــي ،ثم تجديد هـــذا المخلـــوق بالتداخل اإللهي
فـــي طبيعـــة البشـــر ..بينمـــا تؤمـــن ديانـــة أخرى
بطبيعة البشـــرية كمـــا هي ،ينزل إليهـــا الوحي على
لســـان نبي أو أكثـــر ليصلح من مســـار تابعيها بينهم
وبين خالقهـــم أو بين بعضهم البعـــض ،وتؤمن ثالثة
باختيـــار هللا لها لتكـــون رائدة بين غيرهـــا ،وأن لها
دورً ا قياديًـــا خاصًـــا .ولعل هذه االتجاهـــات الثالثة
هي العقائد األساســـية في ديانات الشـــرق األوســـط،
بينمـــا تقوم ديانات الشـــرق األقصى على اســـتعالء
اإلنســـان لنفسه ،عن طريق ضبط مشـــاعره الداخلية
واســـتبطانه لما فـــي أعماق كيانه .وتنفرد المســـيحية
بينهـــا جميعًـــا بأنها تحـــوي كل ذلـــك ،واضعة الكل
تحـــت قـــوة وإشـــعاعات فعل الخلـــق الجديـــد الذي
أحـــدث التطهير بالصلب ،ثم التقديـــس بحلول الروح
القـــدس ،وبدأ يحـــوي روح هللا الكيان البشـــري بكل
ما فيـــه ،فيأتي العمل مقدسًـــا ،وتأتي العبـــادة مناجاة
طاهـــرة ،وتأتي حيـــاة اإلنســـان الجديد بشـــموليتها
متفتحـــة لـــكل ارتقاء« .اإلنســـان الصالـــح من كنز
قلبـــه الصالح يُخـــرج الصالحات» (مـــت.)25:12
والعبادات تخاطب القلب واألحاســـيس ،فحينما يصلي
اإلنســـان بخشـــوع تتجـــه أحاسيســـه الداخليـــة نحو
ّ
فتتهـــذب وتنســـحق وتنت ّقـــى .ثم حين يســـبح هللا
هللا
تشـــمله مشـــاعر الفرح والســـام .ولذا رأينا األطفال
الصغـــار يتأثرون بالتســـبيح ويظهر عليهـــم التهليل
والبهجـــة .ثـــم أن العبـــادة الجماعية تـــولّد في نفس
الفرد شـــركة مقدســـة مـــع الســـمائيين واألرضيين،
وتعطـــي بُعـــ ًدا روحيًا خاصًـــا .ولـــذا أوصى الرب
«إن أردت أن تصلـــي فأدخل مخدعـــك وأغلق بابك
وصـــ ِّل إلـــى أبيك الـــذي في الخفـــاء ،فأبـــوك الذي
فـــي الخفاء يجازيـــك عالنية» ،مثلما يقـــول «حيثما
اجتمـــع اثنـــان أو ثالثـــة باســـمي فهناك أكـــون في
وســـطهم» و«ما أحلى أن يجتمع اإلخـــوة معًا ..ألنه
هناك أمـــر الرب بالبركـــة ،حياة إلى األبـــد» ،ولذا
توضـــع الصور فـــي البيوت وتوجَّ ه أنظـــار الصغار
إليهـــا فيقبلونها ويطلبون منها طلبات قصيرة كشـــفاء
أب أو أخ مريـــض .هذه عبادة روحية فيها التســـبيح
والطلـــب والشـــكر ،وفيهـــا تهذيب ــــــللنفس وإنماء

روح الحـــب المقدس والعالقة الرقيقـــة بين المخلوق
وخالقـــه .والكبـــار فـــي البيـــت يصلـــون ويحدثون
الســـماء ،ويناجـــون ســـاكنيها المهيمنيـــن عليهـــم.
والجانـــب الثالـــث جانـــب المعامـــات .وهـــو ثمر
اإليمـــان والعبـــادة .فاإليمـــان فكر ،والعبـــادة حسّ ،
والعمـــل ثمر لهما .فالبيت الهادئ المشـــبع بالســـام
ينشـــئ أبنـــاء ســـليمي النفـــوس ،هادئـــي الطبـــاع،
ســـعداء باإليمـــان ،محبيـــن للصالح .من المؤســـف
أن ُتفاجأ الكنيســـة بتصرفات من بعض األشـــخاص
المنتميـــن بشـــدة لهـــا والمالزمين للعبادة والنشـــاط،
تنـــم عن نفـــوس غير ســـوية .ويزداد األســـف حين
يلتقطـــون آيات مـــن الكتاب ليؤيدوا بهـــا تصرفاتهم،
قـــاس «الرجل رأس المـــرأة» أو
كأن يقـــول رجل
ٍ
«أدب ابنـــك بقضيـــب مـــن حديـــد» .أو يرتكبـــون
أخطـــاء جســـيمة ثم ينتقـــون قصصًا مـــن الكتاب أو
تاريـــخ الكنيســـة يلتمســـون ألنفســـهم األعـــذار عن
طريقهـــا .وحين ينشـــأ األبنـــاء بنفســـيات مضطربة
َتســـبّب الكبـــار فـــي زرع جذورها ،ال يقبلـــون النقد
ويحيلـــون أســـباب هذه األخطـــاء إلـــى غيرهم .وقد
تكـــون لهـــم نظريات فـــي الحياة قاصـــرة عن الحق
الكامـــل .كأن يطلبـــوا أن يكون بين اإلخـــوة احترام
متبـــادل ،وهـــذا كالم صحيح .ولكـــن إن وُ ِجد أخ ال
يبادل غيره هذا الشـــعور ،فإن علـــى الطرف اآلخر
أال يفقـــد أدبه والخلق الســـليم .ولو فعل ذلك لكســـب
الطرف الضعيـــف ولثبّت هو ســـلوكه الفاضل الذي
ُحاســـب عنه أمام هللا ،فظل محبًا لـــأخ مبار ًكا له
سي َ
على الرغم من ســـوء تصرفه .يقـــول الرب «أحبوا
أعداءكـــم ،باركـــوا العنيكـــم ،صلـــوا ألجـــل الذين
يطردونكـــم» .وحدثـــت أمامنا مواقف كهـــذه ،فكان
النصـــر في النهايـــة لمن كان مغلوبًـــا وصام ًتا ،بينما
تهاوت حياة المعتـــدي .فموضوع “الحـــق المتبادل”
يجعل األمـــر متوق ًفـــا علـــى رأى الطرفيـــن ،بينما
كل إنســـان يحاســـب عن نفســـه .أما الســـام السائد
والتواضـــع والمحبـــة المتبادلـــة فنتيجتهـــا نمـــو في
الفضيلـــة .ذكر األب المتنيح القمص صليب ســـولاير
القصة التاليـــة :ذهب لزيارة أســـرة معروفة بالتقوى
ً
حديثا بين
واإليمـــان .وقبـــل أن يقـــرع الباب ســـمع
الزوجيـــن ارتفع فيـــه صوتهما عن المعتـــاد ،ف ُدهِش
دهشـــة كبيرة ،ثـــم قرع البـــاب ففتحوا لـــه ورحبوا
به .ثم قصّا عليه ســـبب اختالفهمـــا .وهو أن الرجل
حصل علـــى حافز مادي مـــن عمله .وهـــو يعلم أن
الزوجة فـــي حاجة إلـــى مالبس ثقيلة مناســـبة لذلك
الشـــتاء القارس ،فطلب إليها أن تشـــتري ما يلزمها.
أمـــا هـــي فكانت تعلـــم أن حاجتـــه إلى بالطـــو يقيه
مـــن البرد فـــي الفجر حيـــن ينزل ليصـــل عمله في
المدينـــة المجاورة .فألحت عليه أن يشـــتري لنفســـه
هـــذا البالطـــو .ودار الحديث بينهما يصـــر كل منهما
علـــى تفضيـــل شـــريكه على نفســـه .وحـــاول أبونا
صليـــب أن يقنـــع أحدهما فلـــم يقتنع .فـــكان ما قدمه
مـــن حل هو أن يشـــتري الرجل البالطـــو هذه المرة،
وحيـــن يأتـــي مبلغ في حافـــز آخر تشـــتري الزوجة
مـــا يلزمها .وهـــذه صـــورة مباركة ألســـرة مؤمنة
يســـود ســـلوكها اإليمان العملي والمشـــاعر التقوية،
ً
عمل أو معاملة ســـامية .أعطانا هللا جميعًا
فأنشـــأت
هذه الحيـــاة بنعمـــة رب المجد وصلوات القديســـين
وقداســـة البابا شنوده.

(*) ُنشرت بمجلة الكرازة – السنة الثامنة والعشرون – العدد  25و 14 – 26يوليو  – 2000صـ8
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القمص أبرآم ميخائيل
من إيبارشية حلوان
رقـــد في الـــرب يـــوم األحد  11ســـبتمبر
2022م بشـــيخوخة صالحـــة ،القمـــص أبرآم
ميخائيل ،كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بوادي
حـــوف ،والوكيل األســـبق لمطرانيـــة حلوان
والمعصـــرة ،عـــن عمر تجاوز  ٧٠ســـنة بعد
خدمة كهنوتيــــــــة اســـتمرت ألكثـــر من ٢٩
سنة .وُ لِد في  ٢٧يونيـــــــــو ١٩٥٢م ،وسيـــــم
كاه ًنـــا في  ١٩فبراير ١٩٩٣م ،ورُسِ ـــم قمصًا
في مـــارس ٢٠١٣م.
صلـــوات تجنيـــز المتنيـــح القمـــص أبرآم
ميخائيـــل بـــوادي حوف
أُقيمـــت صلوات الجمازة بكنيســـة الســـيدة
العـــذراء بـــوادي حوف ،يـــوم الثالثـــاء 13
ســـبتمبر 2022م ،بمشـــاركة أصحاب النيافة:
األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير
المجمـــع المقـــدس ،واألنبـــا صموئيل أســـقف
طمـــوه ،ومجمـــع اآلباء كهنـــة اإليبارشـــية،
وعدد كبير مـــن اآلباء الكهنة من إيبارشـــيات
مختلفة ،ومكرســـات دير القديس األنبا برســـوم
العريـــان بالمعصـــرة ،وأســـرة األب المتنيح
وأبنائـــه ومحبيـــه .وألقـــى نيافة األنبـــا دانيال
كلمـــة العـــزاء .خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا
بيســـنتي أســـقف حلوان والمعصرة ،ولمجمع
اآلباء كهنة اإليبارشية ،وألسرتــــــــه المباركة
وكل محبيه.

القس سريافيم ناجح
من إيبارشية ديروط
رقد في الـــرب يوم الخميس  ١٥ســـبتمبر
٢٠٢٢م ،القس ســـيرافيم ناجـــح عزيز ،كاهن
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بقرية أمشـــول
التابعة إليبارشـــية ديـــروط وصنبو ،عن عمر
قارب  ٥٤ســـنة وبعد خدمة كهنوتية اســـتمرت
 ٢٥عامًـــا .وُ لـــد األب المتنيح فـــي األول من
ينايـــر ١٩٦٩م ،وســـيم كاه ًنـــا فـــي  ٧مارس
١٩٩٧م .أُقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بحضور
نيافة األنبا برســـوم أســـقف اإليبارشية ومجمع
كهنتها .خالـــص تعازينا لنيافة األنبا برســـوم
أســـقف ديروط وصنبو ،ولمجمـــع اآلباء كهنة
اإليبارشـــية ،وألســـرته المباركة وكل محبيه.
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ﻣﻄﺮاﻧﻴﺔ اﻻﻗﺒﺎط اﻻرﺛﻮذﻛﺲ ﺑﺎﺳﻮان
ﻧﻴﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﺮ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﺎ ﺑﻴﺸﻮى اﺳﻘﻒ اﺳﻮان وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ
وﻣﺠﻤﻊ ﻛﻬﻨﺔ أﺑﺎء اﻻﻳﺒﺎرﺷﻴﺔ واﻟﺸﻤﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﺪام
وﻛﻞ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻛﻨﺎﺋﺲ اﺳﻮان وﻛﻮم اﻣﺒﻮ وادﻓﻮ
ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻻوﻟﻰ ﻹﻧﻄﻼق

ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻄﻮﺑﻲ واﻟﺮﺣﻤﺎت
ﻧﻴﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﺮ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﺎ ﻫﺪرا

اﻟﻰ ﻓﺮدوس اﻻﺑﺮار
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻘﺎم ﺣﻔﻞ ﺗﺎﺑﻴﻦ ﺑﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ
ﺑﺎﺳﻮان وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٠٢٢ /٩ /٢٦م
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎءا وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪاس اﻻﻟﻬﻰ
ﺻﺒﺎح اﻟﺜﻼﺛﺎء  ٢٠٢٢ /٩ /٢٧م اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ
وﻧﺤﻦ اذ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺤﺒﺘﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ وﺧﺪﻣﺘﻪ اﻟﺒﺎذﻟﺔ ﻟﺸﻌﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  ٤٦ﻋﺎﻣﺎ ﻧﻄﻠﺐ راﺣﺔ وﻧﻴﺎﺣﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺒﺎرة ﻓﻰ اﺣﻀﺎن اﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ
ﻣﻠﺘﻤﺴﻴﻦ ﺑﺮﻛﺔ ﺻﻠﻮاﺗﻪ ﻋﻨﺎ اﻣﺎم ﻋﺮش اﻟﻨﻌﻤﺔ
اﻟﺮب ﻳﻌﻄﻰ ﺳﻼﻣﺎ وﺑﻨﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻨﻴﺴﺘﻪ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻗﺪاﺳﺔ اﻟﺒﺎﺑﺎ اﻟﻤﻌﻈﻢ
اﻻﻧﺒﺎ ﺗﻮاﺿﺮوس اﻟﺜﺎﻧﻰ
ادام اﻟﻠﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ

ﻧﻴﺎﻓﺔ
ﺍﻻﻧﺒﺎ ﻫﺪﺭﺍ
ﻓﻰ ﺳﻄﻮﺭ

ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻃﻨﻄﺎ ﻓﻰ ١٩٤٠ /٧ /١٣ﻡ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٣ﻡ
ﺗﺮﻫﺐ ﺑﺄﺳﻢ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ ﺟﻮﺭﺟﻴﻮﺱ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻰ ﻓﻰ  ١٩٧١ /٤ /٤ﻡ
ﺭﺳﻢ ﺍﺳﻘﻔﺎ ﻳﻮﻡ  ١٩٧٥ / ٦ /٢٢ﻡ
ﺭﻗﻰ ﻣﻄﺮﺍﻧﺎ ﻓﻰ  ١٩ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠٠٦ﻡ ﻓﻰ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ
ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺍﻻﺑﺮﺍﺭ ﻳﻮﻡ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٢٠٢١ /٩ /٢٧ﻡ

الفعل العريب «هوى» أي سقط ،منقول من الفعل القبطي ⲓⲉ ϩأي سقط أو وقع

The value of God’s word in the family
The Sermon of His Holiness Pope Tawadros II in Wednesday’s meeting 31-8-2022
The Fathers of the Holy Synod of
our Coptic Church agreed that we
concentrate our education in the period from June 2022 to June 2023 on
topics related to the Christian family
“My family is holy”, and that we focus in our meetings and our topics
on the family in order to build a sound
thought in the minds of our young
sons, daughters as well as Parents.
One of these topics is that the family’s spiritual life should be through bible. One of the factors for the success
of the family in its very beginning is
its connection with the spirit of prayer
and the spirit of the Bible.
The family is a sacred biblical entity, its formation came through a written commandment, and it is also an
ecclesiastical entity because it was
formed in the church through the
spouses receiving the sacred sacrament of marriage.
The Bible is the voice and presence of Christ in the family being one
of the sources of strength in the Christian home. That’s why its negligence
means the collapse of the spiritual life
of the family.
Then, where does holiness, chastity and purity come from? How do we
evaluate family behavior? How do we
see the will in her life?
* Holy Bible:
- Good for every day: “Jesus
Christ is the same yesterday, and
today, and for ever” (1) because the
word of God does not change but is
renewed and valid for every day and
for every person.
- Talks about man and his nature: Man is man, he has not changed
since his creation.
- Talks about God’s message to
mankind: God presents Himself without change, He is the same yesterday,
today, and forever, as he was with our
father Abraham and our mother Sarah, as he was with all the fathers in
the Old and New Testaments, and
with us in our time and in all times.
The commandment says “Whatever happens, conduct yourselves
in a manner worthy of the gospel
of Christ” (2), So we should:
(1)

Heb 13: 8.

(2)

Philippians 1: 27.

(3)

1- Not only possess the bible
but also regularly read it at home.
2- Read it constantly with understanding and prayer:
This requires a will with obedience
and agreement between the spouses.
For this reason, we read it with concentration, patience and persistence.
* Spiritual Training: divide the days
of the year two parts, the days of fasting and because they are the most,
make them for reading the Old Testament, and the days of breakfast, because they are the least, make them
for reading the New Testament.
The Bible contributes to shaping
the personality of the home, forming
a common language for the home
which is, the language of the Bible,
and unifying thought within the family,
and this makes it live in peace.
It is good to read the Holy Bible aloud at home and pray with its
words, so that the house is filled with
the spirit of worship, and the word of
God helps you in understanding each
other, raising children, and facing
problems, so make your reading with
understanding, depth and focus.
It is also important for you to have a
library at home. The library is an educational, educational and informative
tool. Make books as if they are your
friends, and be sure to have books of
interpretation inside to help you understand, study and meditate.
3- Memorize the word of God: David the Prophet says, “I have hidden
your words in my heart, that I might
not sin against you” (3). Memorizing
the word of God purifies the mind,
and our Lord Jesus Christ teaches us
that “the words that I speak to you are
spirit and life” (4), so speak with your
partner with words based on the gospel that have spirit and life.
And the Saint Paul the Apostle
says that “For the word of God is
alive and active. Sharper than any
double-edged sword, it penetrates
even to dividing soul and spirit, joints
and marrow; it judges the thoughts
and attitudes of the heart” (5).
In the word of God that we read,
we smell God’s breath. On the other

Psalm 119:11.

(4)

John 6: 63.

(5)

Heb 4:12.

(6)

hand, St. John Chrysostom says: “Not
knowing the holy books is the cause
of all evil.”
There are three psalms that speak
the most about God’s Word (Psalm 1,
Psalm 19, and Psalm 119);
In Psalm 19, he tells us about seven attributes of God’s Word:
1) Returns the lost soul.
2) It makes a person wise.
3) It makes the heart happy.
4) Illuminate the eyes.
5) Put the fear of God in the heart.
6) You know that the judgments of
the Lord are true and just.
7) More pure than gold and sweeter than honey.
These are seven features are on
the number of days of the week, put
them in front of you, and take from
them every single day to lead you in
your life, in your family and in your relationships.
4- Not to neglect the word of
God: If a person neglects the word of
God:
- He becomes without real success, because the commandment is
not present before his eyes.
- He becomes unarmed, like a
wasteland, and his deviation and fall
will be easy, because he neglected
the source of education.
- He becomes lost, for the Bible is
the compass of the Christian home.
If he neglects it, he will be lost in this
world.
5- Finally, at the conclusion of
Psalm 19 says, “Let the words of my
mouth, and the thoughts of my heart,
be pleasing to you, O Lord, my rock
and my redeemer” (6).
The Spirit of God appears in your
thoughts, words, and actions with
your partner, so the separation of
the household and the absence of
the spirit that guarantees its stability
makes home cold and dead without
the warmth of the soul.
Let your words be pleasing before
God, holding your hands to raise your
children in the fear and love of God.

Psalm 19:14.
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