“العُو َكســـة” تعبير شـــعبي قديم استخدمه
اآلبـــاء الرهبـــان الشـــيوخ داللة علـــى الذين
يســـيرون في حياتهـــم بطريقه معاكســـة عن
جـــادة الصـــواب واليقين .وكذلك اســـتخدموه
إشـــارة إلـــى محاربـــات الشياطيــــــــن التي
تعـــوق مسيــــرة اإلنســـان الروحــــي السائر
فـــي طريق هللا.
وهذا التعبير مشتــــق من الفعل “عكــــس”
أو ضـــد  .opposite / againstوهـــو في
معنـــاه العام يشـــير إلـــى طائفة مـــن الناس
تقف عكـــس اآلخرين شـــرً ا وحســـ ًدا وكذبًا،
ويمكـــن أن تتواجـــد هـــذه الطائفـــة فـــي أي
عصـــر وأي زمـــان مثلمـــا كانت فـــي زمان
الســـيد المســـيح متمثلة في الكتبة والفريسيين،
حيـــث خصـــص القديـــس متـــى الرســـول
األصحـــاح  23من بشـــارته والمشـــهور بأنه
“أصحـــاح الويالت” ،والذي جمـــع فيه أقوال
السيد المســـيح التي تصف ســـلوكيات هؤالء
وآثارهم الســـلبية والمحبطة فـــي مجتمعاتهم،
وكيـــف أنهـــم يســـتح ّقون الويل تلـــو الويل،
بل ويصفهـــم بأنهـــم الحيـــات أوالد األفاعي
(متـــى  ،)33:23وكيـــف أن مصيرهم جهنم
ودينونتهـــم النار.
ويصفهـــم القديـــس بولس الرســـول حين
يتحدث عن موكب النصـــرة « ...ألننا رائحة
المســـيح الذكية هلل في الذيـــن يخلصون ،وفي
الذيـــن يهلكـــون .لهؤالء رائحـــة موت لموت
وألولئـــك رائحة حياة لحيـــاة» (2كو.)15:2
وفي رســـالته الثانية إلـــى تلميذه المحبوب
تيموثـــاوس ،يصـــف القديس بولس الرســـول
بألفاظ شـــديدة وحادة ســـمات أنـــاس األزمنة
األخيـــرة بأنهـــم يقاومـــون الحـــق ،وهـــم
أنـــاس فاســـدة أذهانهـــم ،ومن جهـــة اإليمان
مرفوضون (2تيمو ،)8:3وســـيكون وقت ال
يحتملـــون فيه التعليم الصحيـــح ...وينحرفون
إلـــى الخرافـــات2( .تيمو.)4:4
ومنـــذ حوالي ثالثيـــن عامًا بدأ االنتشـــار
التدريجـــي لشـــبكه المعلومـــات الدوليـــة
المعروفـــة بـ“االنترنـــت  ،”internetوالتي
ُتســـمّى كثيرً ا “الشـــبكة العنكبوتيـــة” ،والتي
ً
متواصل
غـــزت العالم وجعلتـــه افتراضيًـــا
بصـــورة لم يشـــهدها البشـــر من قبـــل ،بينما
ً
مجال فســـيحً ا للعمل
وجد هـــؤالء العوكســـة
لحســـاب إبليـــس الشـــيطان كمـــا نعبّـــر عن
ذلك فـــي صالة الشـــكر قائلين“ :كل حســـد،
كل تجربـــة ،كل فعـــل الشـــيطان ،مؤامرات
النـــاس األشـــرار ،قيـــام األعـــداء الخفييـــن

متابعة اخبارية:
املتحدث الرمسى للكنيسة القبطية

تطبيق األندرويد :iOS -
القمص ابراهام عزمي

“الشـــيء األكثر إزعاجً ا في الحيـــاة اآلن هو
أن الشـــخص الصـــادق يخســـر دائمًا صراع
الكلمات ألنـــه مقيّد بالحقيقة ،بينما الشـــخص
الـــكاذب يمكنه أن يقول أي شـــيء”.
وكمـــا أن األواني الفارغـــة تحدث ضجة
أكثـــر من األوانـــي الممتلئة ،كذلك البشـــر ال
يحدث ضجـــة ّإل ذوي العقـــول الفارغة.
والنصيحـــة التـــي يقدمها الحكمـــاء“ :ال
تضيّـــع وقتك فـــي المجادلة معهـــم” .أو كما
قـــال فولتير الفيلســـوف الفرنســـي“ :يصعب
تحرير الحمقى من األغالل التي يقدســـونها”.
ويمكـــن أن نصـــف هـــؤالء العوكســـة
أو النـــاس األشـــرار علـــى مواقـــع الشـــبكة
العنكبوتيـــة بالعبـــارات التاليـــة:
والظاهرين ،انزعها ع ّنا وعن ســـائر شـــعبك
عـــن موضوعك المقدس هـــذا .”...واضح أن
الشـــيطان يســـتخدم أناسًـــا يُصيّرهم أشرارً ا
حيـــث يســـلّمون إرادتهم ليد الشـــيطان -دون
أن يـــدروا وقد يدرون أنهم فعلـــوا ذلك ولكن
بعد فـــوات األوان -ويصيـــروا أبوا ًقا ألكاذيبه
وخداعاتـــه تحـــت مســـميات النقـــد الب ّنـــاء
واإلصالح المنشـــود وإهانـــة الرموز وتحقير
األشـــخاص بالذ ّم والهدم والوهم والتشـــهير.
والشـــيطان هـــو الكائن الذي يتهـــم الناس
بال رحمة أمـــام منبر هللا ويقـــف في طريقهم
كمـــا نقرأ فـــي تجربه أيـــوب الصديق (أيوب
 ،)7:2–6:1وفي ســـفر أخبـــار األيام األول
( )1:21اُســـ ُتعمِلت الكلمـــة للمـــرة األولـــى
بدون أداة التعريف “شـــيطان” كاســـم علم تدل
على “المُجـــرِّ ب” ،وصار الشـــيطان مصدرً ا
لكل شـــر حيـــث يُبلبـــل عالقه هللا مع شـــعبه
ويدفـــع الناس إلى الخطية ويعرقل مســـيرتهم
الروحيـــة والخالصيـــة ،وفي مفهـــوم الكتاب
المقـــدس هـــو رئيـــس المالئكـــة الســـاقطين
أو المتمرّ ديـــن الكـــذاب أبـــو الكـــذاب ،وقد
أُطلِـــق عليه ألفاظ أو تســـميات مثـــل :إبليس
– بليعـــال – بعل زبوب  -ســـيد هـــذا العالم
(يوحنـــا  – )30:14الشـــرير (متى )19:13
ُلهم
– العـــدو (متى  - )39:13المجـــرِّ ب  -م ِ
عبادة األوثان والســـحر (أع - )10:13الحية
(2كـــو - )3:11ســـلطان الظالم  -المســـيح
الدجّ ـــال أو ضد المســـيح (2تس.)9:2

الخالصـــــــــة أنهـــم يخلطـــون الخطيـــة
بالفضيلـــة والحق بالباطـــل ،وذات يوم طلبوا
بارابـــاس المجرم وصلبوا المســـيح الحق!!
صديقي :احذر أن تكون واحدًا منهم...
فاليوم لك وغدًا ال تدري لمن يكون!!...

لقد صـــار العالم افتراضيًـــا وليس حقيقيًا،
وفقـــد الحق والحقيقـــة ،وصار فـــي الضياع
ودوامـــات الـــكالم .ويقـــول أحـــد اآلبـــاء:

جملة الكرازة يشرف على إصدارها :نيافة األنبا مكاريوس أسقف املنيا وتوابعها
جرافيك:
القس بوال وليم

 +هم أصحاب اللســـان الـــاذع والذين ال
يعرفون احترامًـــا وال توقيرً ا ألحد...
 +ســـعادتهم في إيذاء اآلخريـــن ورميهم
بأفظـــع األلفاظ ،حيث ال يرون ســـوى ذواتهم
وأنانيتهـــم وال يهم اآلخرين.
 +طبعهــــــــم الغالب هــــــــــو اإلدانـــــة
واتهـــام اآلخريـــن والتســـلي بالفضائح دون
تقديـــر للنتائج.
 +هـــم القائلـــون للشـــرّ خيـــرً ا وللخيـــر
شـــرً ا ،الجاعلـــون الظـــام نـــورً ا والنـــور
ظالمًـــا ،الجاعلـــون المُرّ ً
حلوا والحلـــو م ًُّرا.
(إش .)20 :5
 +جهلهـــم بحقائـــق األمور يشـــيع المذمّة
والفرقـــة فـــي قلـــوب اآلخريـــن وفـــي حياة
المجتمعـــات اآلمنة.
 +ينشـــرون اليـــأس واإلحبـــاط باحتقار
األشـــخاص والرموز والكيانـــات ،ويعتبرون
ً
وامتيازا.
ذلك شـــجاعة وبطولـــة
 +هـــم أصحاب دوامات التشـــكيك بالغش
واالنتقـــاد والحقـــد والكـــذب ،وال يعرفـــون
حـــدو ًدا فـــي عقولهـــم أو توبة فـــي قلوبهم.
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حريق كنيسة الشهيد أبو سيفني
مبنطقة مطار إمبابة – إيبارشية شمال اجليزة
شـــبَّ حريق كبير في كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين فـــي منطقة
مطـــار إمبابة ،أثنـــاء القداس اإللهي صباح يوم األحد  14أغســـطس
2022م ،ممـــا أســـفر عـــن إصابة بعـــض المصلين ،تـــم نقلهم إلى
مستشـــفى إمبابـــة العـــام ومستشـــفى العجـــوزة .وقد انتقـــل جرّ اء
الحادث  41شـــخصًا بينهم أحـــد اآلباء كهنة الكنيســـة ،وً 16
طفل،
بينمـــا بلـــغ عـــدد المصابين  14شـــخصًا مـــن بينهم بعـــض رجال
الحمايـــة المدنية.

وق ّدم قداســـة البابـــا التعزية في الضحايا مشـــيرً ا إلـــى أنه يتابع
مع األجهـــزة المعنية كافة األمـــور المتعلقة بالحادث .وقال قداســـته
فـــي تعزيتـــه“ :نتابع بكل األســـى الحـــادث األليم الـــذي وقع صباح
اليوم في كنيســـة الشـــهيد العظيـــم مرقوريوس أبي ســـيفين بمنطقة
مطـــار إمبابة ،شـــمال الجيـــزة .ونحن علـــى تواصل مســـتمر مع
القيـــادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المســـؤولين .وإذ
نعزي أســـر الضحايا فإننا نصلي من أجـــل المصابين والمجروحين
واثقيـــن أن يد هللا ترحمنـــا جميعًا».

أسماء املنتقلني يف احلريق
 -1القمص عبد المســـيح بخيت 50 ،عامًـــا -2 .إيريني عاطف
رمـــزي 34 ،عامًـــا -3 .ميرنا عاطـــف رمـــزي 25 ،عامًا-4 .
ماجـــدة نبيه حبيـــب 61 ،عامًا -5 .دميانة ذكريـــا زكي 29 ،عامًا.
 -6ميرنـــا تامـــر وجيـــه 5 ،ســـنوات -7 .بارثنيا تامـــر وجيه5 ،
ســـنوات -8 .إبـــرآم تامر وجيه 5 ،ســـنوات -9 .مهرائيل باســـم
أميـــر 5 ،ســـنوات -10 .يوســـف باســـم أمير 5 ،ســـنوات-11 .
فيلوباتيـــر باســـم أميـــر 5 ،ســـنوات -12 .كيرلس نـــور عطا5 ،
ســـنوات -13 .إيالريـــا أشـــرف عزمـــي 7 ،ســـنوات -14 .مينا
أشـــرف عزمـــي 13 ،عامًـــا -15 .كيرلـــس رامي عريـــان10 ،
ســـنوات -16 .مينـــا صالح فاخـــر 16 ،ســـنة -17 .عادل عجيب
أيوب 45 ،ســـنة -18 .نادية ســـعيد بطرس 45 ،سنة -19 .ماري
نعيـــم عامر 28 ،ســـنة -20 .روماني عزت جاد 35 ،ســـنة-21 .
جومانة إدوارد الســـيد 9 ،ســـنوات -22 .ماري إدوارد الســـيد5 ،

ســـنوات -23 .فادي إدوارد الســـيد 11 ،عامًـــا -24 .راندا لمعي
زكـــي حنا 35 ،عامًـــا -25 .عبـــد المالك حنا عبـــد المالك63 ،
عامًـــا -26 .زكريـــا منير شـــحاتة 62 ،عامًـــا -27 .نوال صليب
بقطر 67 ،ســـنة -28 .نادية فايـــق رزق هللا 40 ،عامًا -29 .داود
فـــرج ناصح 38 ،عامًـــا -30 .فرج كمال فـــرج 75 ،عامًا-31 .
نادي فايق إســـحق 52 ،عامًا -32 .ســـامية فايق إسحق رزق هللا،
 85عامًـــا -33 .كيرلس صابر ســـمير 13 ،ســـنة -34 .بيشـــوي
صابر ســـمير 9 ،ســـنوات -35 .إيريني رفعت غيث 9 ،ســـنوات.
 -36فيلوباتيـــر رفعـــت غيث 4 ،ســـنوات -37 .ماريان موســـى
مجلي 27 ،ســـنة -38 .مارويتشـــا ســـامح عطاهللا «العمر سنة».
 -39شـــنوده ندش شـــنوده 74 ،عامًا -40 .أرزاق عبده سعد37 ،
ســـنة -41 .بســـطا عبيد فرج 55 ،عامًا.

الرئيس السييس يقدم اتلعزية

ً
اتصال هاتف ًّيـــا ،يوم األحـــد  ١٤أغســـطس ٢٠٢٢م ،من ســـيادة الرئيس عبد الفتاح السيســـي ،قدم ســـيادته خالل
تلقـــى قداســـة البابـــا
االتصـــال التعزية لقداســـة البابـــا في وفاة عدد مـــن أبناء الكنيســـة بحادث الحريق الذي وقع في كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين بإمبابة ،كما
أكد إنه يتابع بنفســـه تطـــورات الحادث وحالـــة المصابين.

اتصاالت للتعزية من املسئولني
كما تلقى قداسة عد ًدا من االتصاالت التليفونية من كل ٍّ من:
 +الرئيـــس اللبناني ميشـــال عـــون ،قدم
ســـيادته خاللها التعزية لقداســـة البابا معربًا
عن خالـــص المواســـاة في ألســـر الضحايا
وأمنياته بالشـــفاء للمصابين.
 +الدكتـــور مصطفـــى مدبولـــي رئيس
مجلـــس الوزراء ،قدم خالله التعزية لقداســـة
البابا فـــي ضحايا الحريق ،كما أكد ســـيادته
أثناء االتصـــال الهاتفي أنه يتابـــع ً
أول بأول
كافـــة الجهود التـــي بذلتها وتبذلهـــا الحكومة
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فيما يتعلـــق بالحـــادث منذ وقوعـــه ،متمنيًا
الشـــفاء العاجل للمصابين.
 +فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتورأحمد
الطيـــب شـــيخ األزهـــر الشـــريف ،والذي
أعـــرب عن خالـــص تعازيه فـــي الضحايا،
وصادق مواســـاته ألســـرهم وذويهـــم متمنيًا
الشـــفاء العاجـــل للمصابين .وأكـــد فضيلته
على الشدائد تجـــــمع المصرييـــــن على قلب
رجـــــل واحد.

 +المستشـــار حمـــادة الصـــاوي النائب
العـــام ،حيث قـــدم خاللـــه التعزية لقداســـة
البابـــا مشـــيرً ا إلى أنـــه أمر بســـرعة انتقال
فريـــق مـــن النيابـــة العامـــة لمعاينـــة موقع
الحـــادث للوقوف على أســـباب الحريق ،كما
أكـــد ســـيادته على أنـــه أمر بســـرعة إنهاء
كافة اإلجـــــــــراءات الخاصـــــــة بدفــــــن
ضحايـــا الحادث.

يف هناية الصالة أو العظة نقول ⲓⲡⲙⲟⲣ̀ⲛ ⲉ ϣأي عقبال مائة سنة

إعداد/

جرجس إبراهيم يوسف

اهليئة اهلندسية تعيد إعمار كنيسة إمبابة

أصـــدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســـي توجيهات للهيئة الهندســـية
للقوات المســـلحة بتولي عملية ترميم وإصالح كنيســـة الشهيد مرقوريوس
أبـــي ســـيفين التـــي تعرضـــت لحريـــق كبير يـــوم األحد  ١٤أغســـطس
٢٠٢٢م ،راح ضحيتـــه  ٤١شـــخصًا وأصيب  ١٤آخرون .وتلقى قداســـة

ً
اتصال هاتف ًّيا ،من اللواء أ .ح .هشـــام الســـويفي
البابـــا تواضروس الثاني،
رئيس الهيئة الهندســـية للقوات المســـلحة ،قدم خالله التعزية لقداســـة البابا
في ضحايا الحادث ،مشـــيرً ا إلـــى أن الرئيس عبد الفتاح السيســـي أصدر
توجيهاتـــه للهيئة بإعادة إعمار الكنيســـة المحترقة.

صلوات جتنزي املنتقلني يف حادث حريق كنيسة إمبابة
وقد أُقيمت مســـاء يـــوم األحد  ١٤أغســـطس ٢٠٢٢م ،صلوات تجنيز
ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين بمنطقة
مطـــار إمبابـــة ،التابعة إليبارشـــية شـــمال الجيـــزة ،والبالـــغ عددهم ٤١
شـــخصًا ،بينهم القمص عبد المســـيح بخيت أحد كهنة الكنيســـة المحترقة.
أُقيمـــت الصالة علـــى المجموعـــة األولى مـــن الضحايا في كنيســـة
الســـيدة العذراء ورئيس المالئكـــة ميخائيل بمنطقة الـــوراق ،تالها تجنيز
المجموعـــة الثانيـــة مـــن المنتقلين في كنيســـة الســـيدة العـــذراء األثرية
بمنطقـــة الـــوراق أيضًا ،وذلك بعد أن تـــم توزيع جثاميـــن المنتقلين لكثرة
عددهم على الكنيســـتين.

شـــارك في صلـــوات التجنيز من أحبار الكنيســـة :نيافـــة األنبا يوحنا
أســـقف شـــمال الجيزة ،وأصحاب النيافة :األنبا بيمن أسقف نقادة وقوص،
واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائس قطاع وســـط القاهـــرة ،واألنبا
مارتيروس األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة الحديـــد ،واألنبا
إرميا األســـقف العام ،واألنبا ثيؤدوســـيوس أسقف وســـط الجيزة ،واألنبا
بافلي األســـقف العام لقطـــاع كنائس المنتزه .وقدم قداســـة البابـــا التعزية
في أبنائـــه ضحايا الحادث ،معربًا عـــن تمنياته للمصابين بالشـــفاء ،معل ًنا
أنه يتابـــع تطورات الوضـــع ً
أول بأول مع الجهـــات المعنية.

تعليقات قداسة ابلابا ىلع احلادث
قـــدم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي
التعزيـــة ألســـر ضحايا حادث حريق كنيســـة
الشـــهيد مرقوريـــوس أبـــي ســـيفين بمنطقة
مطـــار إمبابـــة الذي وقـــع صباح يـــوم األحد
 ١٤أغســـطس ٢٠٢٢م ،مؤكـــ ًدا أنـــه كأب
يشـــعر باأللم لفـــراق األبنـــاء ،فكلهـــم أبناؤنا
وبناتنا وشـــعبنا ،وأضاف بـــأن طبيعة الحادث
تزيـــد من هـــذا األلم .ولكنه شـــدد علـــى أننا
يجـــب أن نتحلـــى باإليمان بـــأن هللا هو الذي
يعطينـــا الحيـــاة وهـــو الـــذي يحـــدد موعـــد
نهايتهـــا ،وكذلـــك الطريقـــة التـــي تنتهي بها
حياتنـــا ،وحتى لـــو كانت الطريقـــة مؤلمة إال
أننـــا تعودنا أن نشـــكره على كل حـــال .جاء
ذلـــك خـــال مداخلة هاتفيـــة أجراها قداســـته
مـــع برنامـــج «مســــــــاء الخير» علـــى قناة
مارمرقـــس القبطية.
وأشـــار قداســـة البابا إلـــى أنه ظـــل منذ
وقوع الحـــادث ،وعلى مدار اليـــوم ،يتابع مع
اآلباء أســـاقفة الجيـــزة ومع الجهـــات المعنية
بمحافظة الجيـــزة ووزارة الصحة وغيرها من

الجهـــات كافة التفاصيـــل والتطورات الخاصة
بالحـــادث ،وأنه طلـــب توزيـــع الضحايا على
أكثـــر من كنيســـة نظـــرً ا لكبر عددهـــم لتتاح
فرصـــة مناســـبة للصـــاة عليهـــم ،حيث لن
تســـتطيع كنيســـة واحدة اســـتيعابهم جميعًا.

الكنيســـة وفي فتـــرة صوم العـــذراء وهو أمر
يعطينـــا تعزيـــة خاصـــة ،مضي ًفا بـــأن العدد
الكبيـــر لمن انتقلـــوا إلى الســـماء ،يدفعنا ألن
نتطلـــع دومًـــا نحو الســـماء حيث مســـكنهم،
ويصبــــــــح قلبنا متعلق بالســـماء.

وأكـــد بأن الكنيســـة لـــن تتأخر عـــن تلبية
كافـــة احتياجات أســـر الضحايـــا والمصابين،
الف ًتا إلى أن الكنيســـة عـــادة ال تعلن عما تفعله
مـــع أبنائها ،وشـــدد بأنـــه رتب كافـــة األمور
مع أســـقفية الخدمات بخصوص هذه الجزئية.

وقدم قداســـته التعزية ألســـرة القمص عبد
المســـيح بخيت كاهن الكنيســـة الـــذي تنيح في
الحـــادث مشـــيرً ا إلـــى أنـــه كان محبوبًا في
وســـط شعبه.

وأكـــد قداســـته علـــى أننـــا في مثـــل هذه
المواقـــف الصعبـــة يجب أن نتيقـــن أن يد هللا
تضبط وأن كل األشـــياء تعمل معا للخير للذين
يحبون هللا .وأشـــار إلـــى أننا نســـتلهم التعزية
مـــن هللا ،مقدمًا تعزياته لكل أســـرة ولكل بيت
وكل فـــرد ،وأنـــه يصلي من أجـــل المصابين
لكن ينعـــم هللا عليهم بالشـــفاء والعافية.
وألمـــح قداســـة البابـــا إلى أن هللا ســـمح
بانتقـــال هـــؤالء األبنـــاء وهـــم يصلـــون في

وعن الجهود التي بذلتهـــا الدولة المصرية
أشـــار قداســـة البابا إلى أنه تلقى منذ اللحظات
ً
اتصـــال هاتف ًّيا مـــن الســـيد الرئيس
األولـــى
ومـــن رئيس الـــوزراء والعديد مـــن الوزراء
ورئيســـي مجلســـي النواب والشـــيوخ ،ومن
فضيلـــة اإلمام األكبر ،ورؤســـاء بعض الدول
ورؤســـاء الكنائـــس المختلفـــة والســـفارات،
مشـــي ًدا بجهود وزارة الصحة ووزارة الداخلية
والحمايـــة المدنيـــة ،وهيئة اإلســـعاف ،داعيًا
الجميع إلـــى عدم االلتفات لبعـــض المعلومات
التـــي تم ترويجهـــا على غيـــر الحقيقية.
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مارجريت ⲥⲏⲧⲓⲣⲅⲣⲁⲙ ،من األمساء الكالسيكية يف مصر ،وتعين اجلوهرة ،واللؤلؤة

5

وفد كنيس يزور مصايب حادث كنيسة إمبابة

أوفـــد قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي يوم االثنين  ١٥أغســـطس ٢٠٢٢م ،نيافـــة األنبا يوليوس األســـقف العام لمصـــر القديمة وأســـقفية الخدمات،
وبرفقتـــه القمـــص كيرلس األنبا بيشـــوي مديـــر مكتب قداســـته والقمص رافائيـــل ثروت ،نائب أســـقف الخدمات ،لزيـــارة مصابي حادث حريق كنيســـة
الشـــهيد أبي ســـيفين بمنطقـــة مطار إمبابة والذي وقـــع في اليوم الســـابق .زار الوفد مقر مطرانية شـــمال الجيزة حيـــث قدموا التعزية لنيافـــة األنبا يوحنا
أســـقف شـــمال الجيزة ثـــم توجهوا إلى مستشـــفى إمبابة العام ومستشـــفى العجوزة حيث اطمأنـــوا على حالة المصابيـــن ،ونقلوا لهم محبة واهتمام قداســـة
البابـــا ،وأنـــه يتابـــع أمورهم ً
أول بـــأول ،وقاموا بالصـــاة لهم ومباركتهـــم بالدهن بالزيت المقـــدس .واطمأن الوفـــد كذلك على حالة الشـــاب محمد يحيى
الـــذي أصيب في الحـــادث أثناء محاوالتـــه إنقاذ المتواجدين في الكنيســـة.
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والئم احملبة اليت تقام يف املناسبات ،تسمى األغايب ⲏⲡⲁⲅⲁ أي احملبة ابلقبطية واليواننية

قداس اثلالث للمنتقلني يف حريق كنيسة إمبابة

أقيم صبـــاح يوم الثالثاء  ١٦أغســـطس ٢٠٢٢م ،القـــداس اإللهي في
مطرانيـــة شـــمال الجيزة ،بمناســـبة اليـــوم الثالث النتقال ضحايا كنيســـة
الشـــهيد مرقوريـــوس أبـــي ســـيفين بمنطقة مطـــار إمبابة .تولـــى خدمة
القـــداس نيافة األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق
األدنى وشـــاركه أصحـــاب النيافة األنبا أغاثون أســـقف مغاغـــة والعدوة

ّ

واألنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة واألنبا يوحنا أســـقف شـــمال
الجيـــزة وعدد مـــن اآلباء كهنة االيبارشـــية وكهنة عدد من اإليبارشـــيات
األخـــرى .وشـــارك في القداس أســـر المنتقليـــن إلى جانب أعـــداد كبيرة
مـــن الشـــعب .وعقب انتهـــاء القـــداس توجه اآلبـــاء الكهنة إلـــى منازل
المنتقليـــن وذلك إلقامة صـــاة الثالث.

قداسة ابلابا يعلق ىلع احلادث يف اجتماعه األسبويع

قـــدم قداســـة البابا خالل كلمتـــه باجتمـــاع األربعاء األســـبوعي ،يوم
األربعـــاء  ١٧أغســـطس ٢٠٢٢م ،من كنيســـة التجلي بمركـــز لوجوس
البابـــوي بدير األنبا بيشـــوي ،التعزيـــة ألهالي ضحايا الحـــادث الذي وقع
بكنيســـة الشهيد أبي ســـيفين بمنطقة مطار إمبابة ،كما أشـــاد قداسته بدور
الجهـــات المعنية فـــي التعامل مـــع الموقـــف ،وقال إن األزمـــة أظهرت

تكاتـــف المصرييـــن ومعدنهم األصيـــل .كما كشـــف قداســـة البابا كذلك
أنـــه دخل في عـــزل صحي يوم األحد الســـابق ،حســـب توجيـــه الطبيب
إلصابتـــه بفيـــروس كورونا ،وأضـــاف أن نتيجة التحليل الـــذي خضع له
اليوم أتت ســـلبية ،وأنه ســـيلتقي بأهالـــي من انتقلوا جـــراء الحادث خالل
وقت قريب.

وجاء نص تصريحات قداسة البابا كما يلي:

«و َّدعنـــا منـــذ أيـــام أحباء لنـــا على
رجـــاء القيامـــة في حـــادث كنيســـة أبو
ســـيفين في إمبابـــة ،و ّدعناهم إلى أحضان
المســـيح ،ونحن نؤمن بأن الكنيســـة على
األرض كنيســـة مجاهدة ومتألمة ،ولكنها
أيضًـــا ممتـــدة إلى الكنيســـة في الســـماء
الكنيســـة المنتصـــرة المتهللـــة ،نعـــزي
الكنيســـة فـــي األب الكاهـــن الـــذي تنيح
وهـــو أبونا عبد المســـيح بخيـــت ،نعزي
أســـرته ونعزي أبناءه وزوجته الفاضلة،
ونعـــزي شـــعبه وأحبـــاءه ،وهـــو كان
كاه ًنـــا محبوبًـــا حتى الوقـــت األخير في
حياته ،نعزي شـــعب الكنيســـة في أبنائها
وأحبائهـــا الصغار والكبـــار ،عالمين أنهم
مع المســـيح وذاك أفضل ج ًّدا ،نشـــكر هللا
على كل الذين ســـاهموا فـــي احتواء هذه
األزمة مـــن األجهزة المعنية فـــي الدولة
والمســـئولين والشـــعب والجيران ،وظهر
معـــدن الشـــعب المصـــري األصيل في
كل المســـاهمات التـــي تمت خـــال هذه
األزمة الشـــديدة ،نشـــكر كل معونة وكل

مســـاندة قُدمـــت وقـــت األزمـــة لكي ما
يخـــف وقعها.

على تعزيتهم ومشـــاركاتهم ومواســـاتهم
التي قدموهـــا لنا.

طبعًا تقـــدم العديد للعـــزاء في هؤالء
الذيـــن انتقلوا إلـــى الســـماء ،برقية طيبة
وكانـــت مبكرة جـــ ًّدا من الســـيد الرئيس
عبـــد الفتاح السيســـي ،ومـــن دولة رئيس
الـــوزراء الدكتـــور مصطفـــى مدبولي،
والســـيد النائب العـــام المستشـــار حمادة
الصـــاوي ،وأيضًـــا مـــن فضيلـــة اإلمام
األكبـــر الدكتـــور أحمـــد الطيـــب ،كافة
الـــوزراء والســـفراء والمســـؤولين فـــي
جهـــات أخرى كثيـــرة جـــ ًّدا داخل مصر
وخارجهـــا ،وأيضًـــا بعـــض مـــن قـــادة
الكنائـــس فـــي منطقة الشـــرق األوســـط
وخارجها أيضًا ،وجاليات كثيرة أرســـلت
لنـــا برقيـــات تعزيـــة ،جاليات إســـامية
وجاليات مســـيحية في بـــاد كثيرة ،حتى
مـــن البرازيل جاءتنا برقيـــات تعزية من
الجاليات اإلســـامية هناك ،نشكر الجميع
ونشـــكر األحباء ،ونصلـــي أن يعطي هللا
الجميـــع الســـامة والصحة ،ونشـــكرهم

والحقيقـــة أن يومـــي الســـبت واألحد
الماضييـــن كان عندي جـــدول عمل كبير
جـــ ًّدا ،وكان فيـــه مقابالت ،ففي الســـبت
افتتحنـــا مدرســـة جديـــدة فـــي الجيزة،
وكان يومًـــا مبـــار ًكا ،وبدأت أشـــعر من
يوم الســـبت بالوهن والتكســـير في الجسم
وتعـــب بالـــزور ،ويـــوم األحـــد أجريت
ً
تحليـــا والطبيـــب قـــال إنه اشـــتباه في
اإلصابة بكورونا ،فطلب أن أعزل نفســـي
فترة أســـبوع ،وبالفعل عزلت نفســـي منذ
األحـــد ،واليـــوم خضعـــت لتحليـــل آخر
وجاءت النتيجة ســـلبية نشكر هللا ،وسمح
لـــي الطبيـــب بممارســـة المســـؤوليات،
وكنـــت ســـأعتذر عـــن االجتمـــاع لكن
الحمد هلل ربنا ســـمح وأشعر بتحسن كثير
جـــ ًّدا وكبيـــر ،وأتمنى أن يتمتـــع الجميع
بالصحـــة والعافيـــة ،وبنعمـــة ربنا خالل
أيـــام قليلة أقابـــل أهالي الذيـــن انتقلوا في
حادثة كنيســـة أبـــو ســـيفين بإمبابة».
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التقى قداســـة البابـــا بالمقر البابوي بالقاهرة ،صباح يوم الجمعة  ١٩أغســـطس ٢٠٢٢م ،أســـر األحباء الذين انتقلـــوا في حادث حريق
كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين بمنطقة مطار إمبابة .وقدم لهم قداســـته التعزيـــةً ،
قائل :أنا متألم معكـــم وكل اآلباء كذلك والكنيســـة ومصر
كلهـــا ،أشـــعر بأوجاعكم ونحن موجوعـــون مثلكم ،ولكن مـــا يعزينا أن أرواح من انتقلوا تســـكن حاليًا في الســـماء ،وكلما نشـــتاق إليهم
نرفـــع أعيننا نحو الســـماء ،وهو ما يجعـــل أعيننا متجهة دومًا نحو الســـماء.

وقـــرأ قداســـته جزءًا من األصحاح الحادي والعشـــرين من ســـفر
الرؤيا والذي يرد فيه وصف للســـماء ،مشـــيرً ا إلـــى أن هذا ما يعزينا
أن يـــد هللا ستمســـح كل دمعـــة من العيون وســـتزيل األلـــم والحزن،
وأكد أن الســـماء ال يوجد فيها ســـوى الفرح والســـام.
كمـــا ألمح إلى أن األحبـــاء الراحلين ،انتقلوا في لحظات مقدســـة،
وهـــم يصلون القـــداس وهم صائمون ومســـتعدون ،ووصف قداســـته
المشـــهد برحلـــة انطلقت إلى الســـماء وفـــي مقدمتهـــا األب الكاهن
المتنيـــح (القمص عبد المســـيح بخيت).
وقال قداســـته :كان اآلباء الشـــيوخ في الديـــر يعلموننا هذه الطلبة:
«يـــا رب أعطينـــي النهايـــة الصالحـــة» وطلـــب مـــن الحضور أن
يرددوا هـــذه الطلبة معه عدة مـــرات .كما طلب أيضًـــا ترديد كلمات
مزمور « :٢٣إِ َذا سِ ـــرْ ُ
ـــرا ،ألَ َّن َك
ت الَ أَ َخافُ َش ًّ
ت فِي َوادِي ظِ ِّل ْال َم ْو ِ
أَ ْن َ
«و َنحْ نُ َنعْ َل ُم أَنَّ ُك َّل األَ ْشـــ َيا ِء
ـــت َمعِي» (مـــز ،)٤:٢٣وكذلك اآليةَ :
هللا» (رو )٢٨:٨ورددها الحضور
ِيـــن ُي ِحب َ
َتعْ َمـــ ُل َمعًا ل ِْل َخي ِْر لِلَّذ َ
ُّـــون َ
أيضًـــا مع قداســـته .وطلـــب منهم أن يعلمـــوا هذه الطلبـــات واآليات
ألوالدهـــم لتكون بمثابـــة مبادئ يواجهون بهـــا الضيقات.

ثم اســـتمع قداســـته لبعض األســـئلة واآلراء من الحضـــور الذين
عبـــر بعضهم عن مشـــاعرهم المتألمة ،والبعض اآلخـــر عن تعزيات
شـــعروا بها وســـاندتهم في هذه المحنة وشجعهم قداســـة البابا باهتمام،
مؤكـــ ًدا أنـــه رغم المرارة الشـــديدة التي نشـــعر بهـــا إال أن ما حدث
ســـيكون له بركات كثيرة.
وطلـــب الحاضـــرون أن يتوفر لهم مكان مالئم يقيمون فيه كنيســـة
أكبر من حيث المســـاحة لتســـتوعب األعداد الكبيرة التي تســـكن في
المنطقـــة مـــع احتفاظهم بالكنيســـة الحاليـــة التي صـــارت تحمل لهم
ذكريات ال تنسى.
ومـــن جهتـــه قـــدم نيافـــة األنبا يوحنا أســـقف إيبارشـــية شـــمال
الجيزة ،الشـــكر لقداســـة البابا على اهتمامـــه بأبنائـــه ومتابعته لكافة
األمـــور منذ اللحظـــة األولى عقب وقـــوع الحـــادث ،وحرصه على
لقاء أعضاء األســـر.
حضر اللقـــاء إلى جانب نيافـــة األنبا يوحنا ،نيافـــة األنبا يوليوس
األســـقف العام لمصر القديمة وأســـقفية الخدمات.

قداسة ابلابا يستقبل السكرتري السابق بلابا الفاتياكن للتعزية
اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني في المقر
البابوي بالقاهرة يوم الســـبت  ٢٠أغســـطس ٢٠٢٢م،
المونســـينيور د .يوأنـــس لحظـــي جيـــد ،الســـكرتير
الشخصي الســـابق لقداســـة البابا فرنســـيس ،ورئيس
مؤسســـة األخوة اإلنســـانية للخدمات .نقل المونسينيور
جيد لقداســـته تعزية قداســـة البابا فرنسيس في األحباء
الذيـــن انتقلوا في حـــادث إمبابـــة ،مؤك ًدا أن قداســـة
البابا فرنســـيس يصلـــي من أجلهم ومن أجل أســـرهم
وكذلك مـــن أجل شـــفاء المصابين .كما تنـــاول اللقاء
الحديـــث عن مؤسســـة اإلخـــوة اإلنســـانية للخدمات
والمشـــاريع الخيرية التـــي تنوي إقامتهـــا في مصر،
ومـــن بينها مشـــروع واحة الرحمة لأليتام ومشـــروع
مستشـــفى «البامبينـــو جيـــزو» لألمومـــة والطفولة
بالعاصمـــة اإلدارية الجديـــدة بالتعاون مع مستشـــفى
البامبينـــو جيـــزو التابعـــة للفاتيـــكان والتـــي تعد من
أهـــم مراكز األبحـــاث العلميـــة المتخصصة في مجال
عـــاج األمراض النـــادرة ونقل األعضـــاء بالعالم.
وأثنى قداســـة البابا تواضروس هـــذه المجهودات
التي تهـــدف لدعـــم ومســـاعدة الفقـــراء والمحتاجين
والمرضـــى ،وتأكيـــد مكانـــة مصر في قلـــب العالم .وفي نهايـــة اللقاء أهدى المونســـينيور جيد ،قداســـة البابا ،الميداليـــة الخاصة بجمعيـــة البامبينو جيزو
كمـــا أهدى قداســـته ،المونســـينيور ،أيقونة زيـــارة العائلة المقدســـة لمصر.

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية باألنبا رويس بالعباسية بالقاهرة ،عددًا من الزائرين ،كالتالي:
يوم الجمعة  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م
 +نيافة األنبا تكال أسقف دشنا وتوابعها ،الذي عرض على قداسته عد ًدا من الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في اإليبارشية.
وفـــي المقـــر البابوي بديـــر القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون ،اســـتقبل قداســـته عددًا مـــن الزائرين الذين قدمـــوا التعزية لقداســـة البابا في
ضحايـــا حادث حريق كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين بمنطقـــة مطار إمبابـــة ،واطمأنوا على صحة قداســـته عقـــب تعافيه من فيـــروس كورونا.
يوم الخميس  ١٨أغسطس ٢٠٢٢م
 +نيافـــة األنبا بوال مطـــران طنطا ،وجرت
أثنـــاء اللقاء مناقشـــة موضوع مشـــروع قانون
األحوال الشـــخصية للمسيحيين.
 +نيافـــة األنبـــا أولوجيوس أســـقف ورئيس
ديـــر القديـــس األنبا شـــنودة رئيـــس المتوحدين
بســـوهاج ،وقد عرض على قداســـة البابا بعض
الملفات الخاصـــة بالدير.
 +نيافـــة األنبا يواقيم األســـقف العام إلســـنا

وأرمنـــت ،والـــذي ناقش مع قداســـة البابا بعض
الموضوعـــات المتعلقـــة بالخدمـــة الرعوية في
كنائس إســـنا وأرمنت.
 +نيافة األنبا بيتر أســـقف إيبارشـــية نورث
وســـاوث كارولينا وكنتاكـــي ،بالواليات المتحدة
األمريكية .جـــرت أثناء اللقاء مناقشـــة عدد من
الملفات الرعوية الخاصة اإليبارشـــية.
 +األب الراهـــب القمص تـــكال الصموئيلي
وكيل إيبارشـــية جنـــوب إفريقيـــا وذلك لعرض
بعض األمـــور الخاصة باإليبارشـــية.

 +القمـــص مـــارك عزيـــز والقـــس إيليـــا
إســـتفانوس كاهني كنيســـة القديـــس مارمرقس
الرســـول بالعاصمة األمريكية واشنطن ،اطمأن
منهمـــا قداســـة البابـــا علـــى ســـير العمـــل في
الكنيســـة ،كما تمت مناقشـــة بعض الموضوعات
الخاصـــة بخدمتهمـــا فيها.
يوم الثالثاء  ٢٣أغسطس ٢٠٢٢م
 +نيافة األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط ،الذي
قدم لقداســـة البابـــا التهنئة بعيد الســـيدة العذراء،
واطمأن على صحة قداســـته.

قرار بابوي رقم  ٤لسنة 2022

خبصوص دير القديس متاؤس الفاخوري بإسنا
يتـــم تكليف نيافة األنبا يواقيم ،األســـقف العام إليبارشـــية إســـنا وأرمنت (محافظـــة األقصر) ،ليكون نائبًا بابويًا مشـــر ًفا على ديـــر القديس متاؤس
الفاخـــوري بجبـــل أصفون في إســـنا ،ومدبـــرً ا رهبانيًا وماليًـــا على الدير وكافة أنشـــطته ،ويقدم لنـــا تقريرً ا تفصيليًـــا كل ثالثة شـــهور ،على أن يبدأ
عملـــه من األول ســـبتمبر 2022م .وعلى ابن الطاعـــة تحل البركة،،
البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
القاهرة في  19أغسطس 2022م
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احلنطور ،من وسائل املواصالت اليت جيرها احلصان ،ابلقبطية ⲣⲱⲧ ϩⲁⲛϩأي األحصنة

قداسة ابلابا يفتتح مدرسة سان چوزيف
حبدائق األهرام

افتتـــح قداســـة البابا تواضـــروس الثاني يوم
الســـبت  ١٣أغســـطس ٢٠٢٢م ،مدرســـة سان
چوزيـــف بحدائـــق األهـــرام التابعة إليبارشـــية
وســـط الجيزة ،برعاية نيافة األنبا ثيؤدوســـيوس
أســـقف اإليبارشـــية ،وذلك ضمن سلسلة مدارس
«عيـــون مصـــــــــر» التـــي تدعمها الكنيســـة
القبطية األرثوذكســـية مـــن خالل المكتـــــــــب
البابوي للمشـــروعات.
شـــهد حفـــل االفتتـــاح اللـــواء أحمد راشـــد
محافـــظ الجيزة ،والدكتور رضـــا حجازي نائب
وزيـــر التربية والتعليم لشـــئون المعلمين (وزير
التربيـــة والتعليـــم حاليًـــا) ،وقيـــادات الوزارة،
ونـــواب البرلمـــان عـــن محافظة الجيـــزة ،إلى
جانـــب القيـــادات األمنيـــة والمحليـــة والتنفيذية
للمحافظـــة .كما شـــهد حفل االفتتاح عشـــرة من
اآلبـــاء األســـاقفة وعـــدد كبيـــر من اآلبـــاء من
مجمـــع كهنة وســـط الجيزة.
تفقد قداســـة البابا المدرســـة الجديدة التي تم
تجهيزهـــا وتزويدها بأحدث الوســـائل واألجهزة
بمـــا يســـهم فـــي تطبيـــق اســـتراتيچيات التعلم
التـــي تســـعى وزارة التربية والتعليـــم لتطبيقها،

واســـتمع قداســـته لشـــرح لما تنتوي المدرســـة
تطبيقه من اســـتراتيچيات التعلـــم الحديثة ،حيث
قدم معلمـــو المدرســـة نماذج لبعـــض الدروس
المزمع تدريســـها للطالب.
وألقـــى نيافـــة األنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف
وســـط الجيزة شـــكر فـــي بدايتهـــا الرئيس عبد
الفتاح السيســـي على الجهود التنميـــة التي تقوم
بهـــا الدولة للنهوض بمصر ،كما شـــكر قداســـة
البابـــا على دعمـــه الدائم للمدارس التـــي تقيمها
إيبارشـــيات الكرازة المرقســـية ،وشـــكر كذلك
كافـــة قيادات محافظـــة الجيـــزة ووزارة التربية
والتعليـــم .كما ألقـــى محافظ الجيـــزة كلمة كذلك
حيـــا خاللها قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني
والكنيســـة القبطية األرثوذكســـية على المشاركة
التنمويـــة الحقيقية وبناء الوعي الوطني ونشـــر
المحبة التـــي تقدمها فـــي المجتمع.
فـــي الختـــام ألقـــى قداســـة البابا كلمـــة قدم
خاللهـــا التحية لـــكل الحضـــور مقدمًا الشـــكر
لنيافة األنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة
على اهتمامه بإنشـــاء المدرسة ،مشـــيرً ا إلى أن
للكنيســـة القبطية عبـــر التاريخ دوريـــن ،أولهما

الـــدور الروحي ،وهـــو خدمة اإلنســـان المؤمن
المســـيحي لكيما يكـــون له نصيب في الســـماء،
والـــدور اآلخـــر هـــو الـــدور االجتماعـــي أي
خدمـــة المجتمـــع الموجودة فيه ليـــس في مصر
فقـــط وإنما فـــي أي مـــكان توجد فيـــه ،تخدمه
بالمستشـــفى وبالعيـــادة ومراكـــز تعليـــم اللغات
ومراكـــز التأهيـــل المهنـــي وغيرهـــم .وألمـــح
قداســـته إلـــى أن الجهـــود التنمويـــة تقـــوم بها
الدولة ،ولكـــن في ظل الزيادة الســـكانية الكبيرة
تطلب الوضـــع الجهود المدنية لمســـاعدة الدولة
فـــي عمليـــة التنمية ،مشـــي ًدا بســـمعة المدارس
التـــي أقامتها الكنائس عبر التاريـــخ واص ًفا إياها
بأنهـــا قويـــة ونقية وأنهـــا تعتنـــي باألخالق قبل
التعليم .وأشـــار قداســـة البابا إلـــى أن المدارس
التـــي تقيمها الكنيســـة القبطية تعمـــل وف ًقا لرؤية
تتضمـــن التركيز على خمســـة مجـــاالت ،هي:
( )1محبـــة هللا )2( ،محبـــة اآلخـــر )3( ،محبة
الوطن )4( ،محبـــــــــــة الطبيعـــــــــة (البيئة)،
( )5محبة الســـماء.

اهلوجل وهو هلب أو مرساة السفينة وابلقبطية ⲗⲁⲁⲩϫ
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ويستقبل هيئة اتلدريس والعاملني يف مدرسة سان أرساين

التقـــى قداســـة البابا تواضروس الثاني فـــي المقر البابوي بالقاهرة صبـــاح يوم األحد  ١٤أغســـطس ٢٠٢٢م ،نيافة األنبا رافائيل األســـقف العام
لكنائـــس قطاع وســـط القاهرة وأعضاء هيئة تدريس والعاملين في مدرســـة ســـان أرســـاني للغـــات التابعة لقطاع كنائس وســـط القاهـــرة .قدم نيافة
األنبـــا رافائيل الشـــكر لقداســـة البابا علـــى إتاحة الفرصة لفريق العاملين بالمدرســـة لاللتقاء بقداســـته ،ثم قدم شـــرحً ا لنظام العمل في المدرســـة.
وألقـــى قداســـة البابـــا كلمة أشـــار خاللها إلى المدرســـة وقيمتهـــا والمدرس وقامتـــه ودورهما فـــي بناء المجتمع ،ثـــم تحدث عـــن الرؤية التى
تعمـــل بها المدارس التابعة للكنيســـة ،وعقب الكلمة اســـتمع قداســـة البابا إلى أســـئلة الحضـــور وأجاب عليها ثم قـــدم لهم بعض الهدايـــا التذكارية.

ووفد احتاد املرصيني باخلارج

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني فـــي المقر البابوي بالقاهـــرة صباح يوم األحد  ١٤أغســـطس ٢٠٢٢م ،مجموعة من العلمـــاء ورجال األعمال
األعضـــاء فـــي اتحاد المصرييـــن بالخارج :أ .رأفت صليب ،رئيس االتحاد العام ،د .هشـــام العســـكري ،لجنـــة العلماء ،د .طارق حســـانين ،لجنة العلماء،
د .محمـــد ثـــروت ،لجنـــة العلماء ،م .محب ريـــاض ،لجنة العلماء ،أ .علي المانســـترلي ،لجنة الســـياحة ،إعالمي /وائل لطف هللا ،لجنـــة اإلعالم ،د .عماد
باشـــا ،لجنة العلماء ،أ .حســـانين يوســـف (عصام) ،نائب رئيس االتحاد ،محاســـب /صموئيل المراغي ،لجنة االســـتثمار ،د .شـــيرين النجار ،لجنة العلماء،
د .عصـــام عطـــوة ،لجنـــة العالقات الخارجيـــة .دار الحوار أثناء اللقاء حول الشـــأن العام المصري والحـــوار الوطني ،والموضوعـــات ذات األولوية التي
ســـتدور حولها المناقشـــات فـــي الحوار الوطني .وفي ختـــام اللقاء قدم لهم قداســـة البابا بعض الهدايـــا التذكارية.
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ⲓⲁⲃ بعبع أو عفريت ،لذلك عندما يتضايق أحد من أمر ما فيقول «ايابي»

عظة األربعاء  17أغسطس من كنيسة التجلي مبركز لوجوس البابوي بدير األنبا بيشوي
أريـــد أن أكلمكـــم اليـــوم عن بعض الرســـائل
التـــي من الممكـــن أن ُتقدَّم لنا في حـــاالت الضيق.
اإلنســـان في حياته يتعـــرض لضيقـــات كثيرة ،قد
تكـــون خفيفـــة وقد تكـــون ثقيلة ،ضيقـــات قصيرة
زمنيًـــا ويمكن أن تطول في الوقـــت .كيف نواجهها
بشـــكل مســـيحي ســـليم ،ال بالكالم أم اإلشاعات أو
اليـــأس أو التشـــكيك .كيـــف نتصرف فـــي حاالت
الضيق؟ القديس بولس الرســـول في رســـالته ألهل
روميـــة ،األصحـــاح  ،12وضع لنـــا مجموعة من
العبارات واآليات التي تســـاعدنا أن نرسم خطواتنا
وقـــت الضيـــق .وقد اختـــرت آية واحـــدة فقط فيها
ثـــاث محطات تســـاعدنا كيف نواجـــه الضيقات.

يق،
الرجاءِ ،
صابريـــنَ في ّ
«فرحيـــنَ في َّ
الض ِ
ِ
ِ
َ
الصـــاةِ» (روم َية )12:12
مواظِ بينَ ع َلى َّ

الرجاءِ
فرحينَ في َّ
(ِ )1

العالمة األساســـية للرجاء هي الفرح .اإلنســـان
المســـيحي دائمًا فـــرح في كل األحـــوال ،حتى في
ســـاعة مواجهة المـــوت .الموت يرتقي باإلنســـان
الـــى الســـماء ،ونصلـــي قائليـــن إنه “ليـــس موت
لعبيـــدك بل هو انتقـــال” ،وأتذكـــر أن المتنيح البابا
شـــنوده قال عـــن المـــوت إنـــه القنطـــرة الذهبية
التـــي تنقـــل اإلنســـان من الحـــال األرضـــي إلى
حـــال الســـماء .الفرح هـــو ثمرة من ثمـــار الروح
القـــدس «محبة ،فرح ،ســـام ،»...بل هـــو الثمرة
األولـــى لعمل الـــروح القـــدس في حياة اإلنســـان
المبنيـــة على المحبـــة .كن فرحً ا ،هذه رســـالة أمل
وعدم يـــأس ،لأن الحـــرب التي تحارب اإلنســـان
هـــي حرب اليـــأس ،وأن يفقـــد اإلنســـان األمل أو
الرجـــاء ،لذلك يقول لنـــا القديس بولـــس «فرحين
فـــي الرجاء».
أيضًـــا فرح اإلنســـان فـــي مواجهـــة الضيقات
يرجـــع إلـــى منبع الفـــرح الرئيســـي وهـــو قيامة
الســـيد المســـيح ،مثلما حدث للمريمـــات في صباح
أحـــد القيامة .فـــي كل ضيقـــة يتضايـــق فيها قلب
اإلنســـان ،اذكـــر فرح المســـيح الذي أعطـــاه لك،
واذكـــر األبديـــة التي هـــي رجاء كل إنســـان.
مـــن العالمـــات الجميلة فـــي كنيســـتنا القبطية
أننـــا نكثر مـــن ترتيل كلمـــة “هللويـــا” (هللوا هلل)
عالمـــة الفـــرح ،وكأن الكنيســـة تعلّمنـــا من خالل
صلواتها وتســـابيحها أنها تخلق فينا إنســـان هللويا،
اإلنســـان الفرح .ال تنســـوا أن الفرح عالمة الصحة
الروحيـــة ،اإلنســـان ذو اإليمـــان الصحيـــح وقلبه
ممتلئ بالمســـيح ،يكـــون فرحً ا .أما اإلنســـان الذي
ينطـــق باألكاذيـــب وعبـــارات التشـــكيك واليأس،
فليس المســـيح في قلبه .مثل هذه اإلنســـان ينزعون
الرجـــاء واألمـــل ،ويجعلـــك تغرق فـــي حالة من
الكـــذب والمتاعـــب واأللم ويغيب عنـــك الفرح.
إخوتنا الذين ســـبقونا للســـماء في حادثة كنيسة

أبو ســـيفين في إمبابـــة ،كانوا يحضـــرون القداس،
ومـــن يأتي لحضور القـــداس يأتي بإرادته مســـتع ًد
لكـــي يتناول ،والمســـيح قـــال «من يأكل جســـدي
ويشـــرب دمـــي يثبت فـــيّ وأنـــا فيه» ،المســـيح
وثبـــات المســـيح فيك هو ســـبب الفـــرح« .فرحين
فـــي الرجـــاء» ،عندما ترفـــع قلبـــك وعينيك نحو
المســـيح تجد الرجـــاء ،وعندما تجـــد الرجاء يمتلئ
قلبـــك بالفرح .لنـــا رجاء في يد المســـيح وفي عمل
المســـيح ويـــده الممـــدودة على الصليـــب من أجل
اإلنســـان .ال تجعل هـــذه الحقيقة تغيب عنـــك أب ًدا.
فرحنا بســـبب الرجـــاء الذي عندنا .حيـــن نقرأ عن
الشـــهداء ،نجدهـــم يتقدمـــون إلى المـــوت وهم في
حالة الفـــرح ،وأتذكـــر أبناءنا شـــهداء ليبيا وهكذا
كانـــوا .توجـــد الضيقـــات ولكـــن يوجد فـــرح في
الرجـــاء ،وإن كان لنا أبناء أحباء كبـــارً ا أو صغارً
انتقلـــوا على الرجـــاء ،فنحن نودعهـــم على رجاء
القيامة .مســـيحيتنا ليســـت مســـيحية الحزن .نحن
معشـــر المســـيحيين لنا فـــرح خاص وال يســـتطيع
أحـــد أن ينزع فرح المســـيح مـــن داخلنا.

يق
()2
صابرينَ في ّ
الض ِ
ِ

الصبر هنـــا يعني ّأل تقع فـــي بالوعة اليأس أو
بالوعة التشـــكيك .فـــي الضيقات يحاول الشـــيطان
أن يشـــ ّكك في محبـــة هللا ،وفي أيّة إجـــراءات تتم
بأيّة صـــورة من الصـــور ،وفي محبـــة اآلخرين،
يشـــ ّكك في ســـامة العقول ...انتبه أيهـــا الحبيب.
تذكـــروا معي يوســـف الصديـــق وما تعـــرّ ض له
مـــن ضيقـــات ،ولكنه صبر فـــي الضيـــق والنهاية
كانـــت أنـــه صـــار الثانـــي لفرعـــون فـــي مصر
وأنقـــذ مصر مـــن المجاعة .الضيق ينشـــئ صبرً ا،
وبصبركـــم تقتنون أنفســـكم .القديـــس بولس يقول
إن «كل األشـــياء تعمل معًا للخير( »...رو.)28:8
قد يتســـاءل البعـــض :ما هـــو الخير فـــي احتراق
الكنيســـة وانتقـــال الكثيريـــن؟ ولكن الكتـــب يؤكد
أن كل االشـــياء تعمـــل معًـــا للخير ،قـــد ال ندرك
اآلن مـــا هو هـــذا الخير ،ولكننا نؤمـــن أن الوصية
صادقـــة ،وأن اإليمـــان حاضـــر .نحـــن نحب هللا
مهمـــا كان نوعيـــة الضيقات ،ومهمـــا تألمنا لفراق
األحبـــاء ،ومهمـــا كانـــت نوعيـــة المتاعـــب التي
يقـــع فيها اإلنســـان .قل لـــه« :أنا أحبـــك يا رب،
وأعلـــم أني ابنـــك (أو ابنتـــك) ،وأن عينـــك عليّ ،
وتمســـك بيدي في وســـط الضيقة ،وحتى إن سرت
فـــي وادي ظـــل المـــوت ال أخاف شـــرً ا ألنك أنت
معـــي” .والكتـــاب المقـــدس مليء بقصـــص الذين
جـــازوا فـــي الضيقات ،بل إن الســـيد المســـيح قال
لنـــا« :فـــي العالم ســـيكون لكـــم ضيق ،لكـــن ثقوا
أنا قـــد غلبـــت العالم» ،وقـــال أيضًـــا« :بصبركم
تقتنون أنفســـكم» ،فالمســـيح اشـــترى نفوسنا بدمه،
ونحـــن نقتني نفوســـنا بالصبـــر .في ســـفر الرؤيا
نقرأ هـــذه العبارة الجميلة «هنا صبر القديســـين»،
فاألبديـــة يملؤها القديســـون الذين عاشـــوا بالصبر

وتكلّلـــوا بهـــذا الصبـــر .الضيقات التـــي تقابلنا في
حياتنـــا تصنـــع فـــي حياتنا أكاليـــل .أنـــا متألم مع
كل أحبائنـــا الذيـــن رحلوا عند المســـيح ،متألم لمن
ً
عزيـــزا ،لكن عندنا اإليمـــان الكافي
فقد حبيبًـــا أو
أننا ســـنراهم فـــي األبديـــة ،وأننـــا اســـتودعناهم
في يـــد المســـيح ،وكأننا اســـتودعنا كنيســـة كاملة
فيها الكبيـــر والصغير ،الشـــاب والشـــابة ،الرجل
والمرأة ،اســـتودعناهم جميعًا عند المســـيح .صحيح
الموقـــف مؤلم ومتعـــب والحادثة مفجعـــة ،لكن لنا
رجـــاء ،نحن فرحـــون في الرجـــاء وصابرون في
الضيـــق .الصبر فـــي الضيق يجعل اإلنســـان دائمًا
مســـتع ًدا لألبديـــة ،فمـــن يعيش علـــى األرض بال
ضيقـــات ال يمكـــن أن يفكر في األبديـــة .الضيقات
تعلمنـــا أن نرفع قلوبنـــا وعيوننا للســـماء ،ونطلب
تعزيات المســـيح.

الصال ِة
( )3مواظِ بينَ ع َلى َّ
أمّـــا الخطوة الثالثـــة والدائمة فهـــي «مواظبين
علـــى الصـــاة» ،مواظبتنا على الصـــاة في حال
الفـــرج أو فـــي حـــال الضيق ،فـــي بدايـــة حياتك
ونهايتهـــا .هؤالء انتقلـــوا وهم في حـــال الصالة،
والصـــاة هـــي صمـــام األمان فـــي الفـــرح وفي
الضيقـــات .فى الفـــرح أصلي وأشـــكر الرب ،وفي
الضيقـــات أصلي وأشـــكر الرب وأطلـــب معونته.
حينمـــا يقف اإلنســـان ليصلي ويرفع عينه للســـماء
وقلبـــه نحـــو المســـيح ،ويحـــس أنه فـــي تواصل،
وكأن المســـيح يقول لـــك :أنا أســـمعك ،تكلم وعبّر
عمّا بداخلـــك .في كل مرة نصلي ،نقـــدّس أعمارنا
ونقـــدس ســـاعات العمـــر .فـــي كل مـــرة نصلي
نســـتجلب الفـــرح من المســـيح .في مهايـــة القداس
ً
تهليل”.
يصلـــي الكاهن« :امتأل فمنا فرحً ا ولســـاننا
وعنـــد ذهابنا للكنيســـة نرتـــل« :فرحـــت بالقائلين
لـــي إلى بيت الـــرب نذهب” .الصـــاة أقوى معين
لإلنســـان وقت األلم .الصالة تن ّقـــي الحواس وتنقي
القلـــب .داود النبـــي يقول« :محبوب هو اســـمك يا
رب ،فهو طـــول النهار تالوتي» ،يقـــول هذا رغم
الضيقـــات كثيـــرة التـــي تعـــرّ ض لها فـــي حياته.
الصـــاة مصـــدر تعزية فـــي الضيقـــات ،ومصدر
ّ
تعـــزي وهي التي
فرح فـــي الضيقات ،هـــي التي
تفـــرح اإلنســـان ،وهي التي تســـاعد اإلنســـان أن
يجتـــاز هذه اآلالم فـــي حياته .ونحـــن نجتاز وقت
ضيقة بســـبب حادث كنيســـة إمبابة وانتقـــال أحباء
لنـــا ذهبـــوا إلى الســـماء وصـــاروا فـــي أحضان
المســـيح ،ونتألّـــم جـــ ًدا ،لكـــن هذا األلـــم له وضع
خاص بســـبب رجائنا فـــي المســـيح ،وصبرنا في
الضيـــق ،ومواظبتنـــا علـــى الصالة .فـــي إنجيل
معلمنـــا يوحنـــا يقـــول الـــرب« :اطلبـــوا فتأخذوا
ً
كامل» ،اطلبـــوا بالرجاء وبالصالة
ليكـــون فرحكم
ً
كامل.
فتأخـــذوا بالصبـــر فيكون فرحكـــم
هـــذا هـــو اإلنســـان المســـيحي فـــي مواجهة
الضيقـــات التي تواجهـــه في حياته .نحـــن نتعزى
بكلمـــة هللا وبيد المســـيح ،وعيوننا تكـــون مرفوعة
ّ
ويعزي
للســـماء دائمًـــا .ليحفظكم المســـيح إلهنـــا
قلـــوب الجميـــع ،ويذكر كنيســـته ،ويذكـــر عمله،
ويحرســـنا من كل الضيقات .أقـــدم التعزية للجميع،
وأيضًـــا أقدم الشـــكر لـــكل الذين ســـاندونا في هذه
الضيقـــة .ربنـــا يحفـــظ الجميـــع .إللهنـــا كل مجد
وكرامـــة مـــن اآلن وإلى األبـــد آمين.
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قداسة ابلابا يستقبل شباب أكاديمية شباب املتوسط

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثانـــي في المقر البابـــوي بالقاهرة
بعد ظهر يوم الســـبت  ٢٠أغســـطس ٢٠٢٢م ،مجموعة من الشـــباب من
المشـــاركين في البرنامـــج التدريبي ألكاديمية شـــباب المتوســـط ،التابعة
لوزارة الشـــباب والرياضة ،والمنعقد في اإلســـكندرية هـــذه األيام .ينتمي
شبان وشـــابات األكاديمية ،البالغ عددهم  ١٢٠شـــابًا وشابة ،للدول المطلة
علـــى البحر األبيـــض في أفريقيـــا وآســـيا وأوروبا ،ويســـتمر برنامجهم
التدريبي لمدة خمســـة أيام.
ألقـــى قداســـة البابا كلمـــة خالل اللقـــاء رحب خاللها بهـــم في مصر،
ثـــم تحدث عن الحضـــارة المصرية العريقة ،وعن تميز مصـــر بأنها البلد
الوحيدة التي زارتها العائلة المقدســـة ،وعن مســـار العائلة المقدســـة الذي
توليـــه الدولـــة المصرية اهتمامًـــا كبيرً ا .كمـــا تناول حديث قداســـة البابا
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الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية التي لها تاريخ كبيـــر وبصمات واضحة،
واســـتمع قداسته إلى أســـئلة واستفســـارات الشـــباب عن الكنيسة ودورها
فـــي العمل المجتمعـــي في مصر ،ومشـــاركاتها فـــي دعم قضايـــا البيئة
وحقوق المـــرأة والطفل ،وغيرها من األســـئلة.
حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبا ميخائيـــل األســـقف العام لكنائـــس قطاع
حدائق القبـــة ،ووكيل الكليـــة اإلكليريكية باألنبا رويـــس ،الذي اصطحب
الشـــباب في جولة داخل مقـــر الكلية اإلكليريكية حيـــث تعرفوا على نظام
الدراســـة بها والبرامج التـــي تقدمها.
وتعد هـــذه هي النســـخة الثانية من أكاديمية شـــباب المتوســـط ،وهي
تســـعى لدعـــم الحـــوار بين أوروبـــا وآســـيا وأفريقيـــا ،وزيـــادة الوعي
بالتحديات التـــي تواجه

ⲣⲉⲃⲣⲟⲃ مبعىن سقط ،لذلك يقال «نزل يور»

ختام دورة املكتب ابلابوي للمرشواعت الصيفية للغات

اختتـــم المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات يوم الســـبت  ٢٠أغســـطس
٢٠٢٢م ،الدورة الخامســـة لبرنامج اللغـــات الصيفي لتعليم اللغة اإلنجليزية
والفرنســـية ،والتـــي شـــارك فيهـــا ً ٢١٣
طفل مـــن كنائس وإيبارشـــيات
القاهـــرة والذيـــن تراوحت أعمارهم بين ســـن  ١١إلى  ١٧ســـنة .وســـلم
قداســـة البابا الطلبة المشـــاركين في الدورة شـــهادات التقديـــر الجتيازهم
البرنامج بنجاح .كما ســـلم شـــهادات تقدير للمدرســـين األجانـــب القائمين
علـــى التدريـــس هذا العـــام والذين يحضـــرون من بالدهـــم خصيصًا من

أجل المشـــاركة في التدريس فـــي البرنامج .وحرص أوليـــاء أمور الطلبة
المشـــاركين فـــي البرنامج على تقديم الشـــكر لقداســـة البابـــا على إتاحة
الفرصـــة ألبناهم الكتســـاب خبرات ممـــا تعلموه فـــي البرنامج.
ويُعـــد برنامج تعليم اللغات منحـــة مجانية بالكامل ،مقدمة من قداســـة
البابـــا ألبنائه ،والذي بدأ عـــام  ٢٠١٦بتوجيهات من قداســـته بهدف تنمية
مهـــارات األطفال والشـــباب فـــي اللغات حيـــث أصبح مـــن الضروري
اكتســـاب اللغـــات المختلفة في ظـــل العولمة التي نعيشـــها اليوم.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي
العظـــة فـــي االجتماع األســـبوعي مســـاء يوم
األربعـــاء  ١٠أغســـطس ٢٠٢٢م ،مـــن المقر
البابوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباسية ،وبُثت
العظة عبر القنـــوات الفضائية المســـيحية وقناة
 C.O.Cالتابعـــة للمركـــز اإلعالمي للكنيســـة
على شـــبكة اإلنترنـــت ،دون حضور شـــعبي.
واســـتكمل قداســـته السلســـلة التعليميـــة الجديدة
«االتحـــاد الزيجـــي» كأســـاس لبنـــاء أســـرة
مســـيحية مقدســـة ،حيث تناول األصحاح الثالث
مـــن رســـالة القديس يعقوب الرســـول ،وأشـــار
إلى «مفـــردات التفاهم الحســـن» فـــي الزواج،
وأوضـــح أن االختـــاف في حياة األســـرة أمرً ا

مفيـــ ًدا وفرصة قوية ج ًّدا لكي يكتشـــف الطرفان
بعضهما أكثـــر فأكثر.
وخـــال االجتمـــاع طالـــب قداســـة البابـــا
تواضـــروس الثانـــي ،كافة إيبارشـــيات وكنائس
الكرازة المرقســـية في مصر بضـــرورة مراعاة
ترشـــيد اســـتهالك الطاقة بســـبب زيادة األعباء
علـــى خلفية األزمـــة االقتصاديـــة العالمية.
كما ألقـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني
العظـــة فـــي االجتماع األســـبوعي مســـاء يوم
األربعـــاء  ١٧أغســـطس ٢٠٢٢م ،من كنيســـة
التجلـــي بمركز لوجـــوس بالمقر البابـــوي بدير
األنبا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون ،وبُثت العظة

عبر القنوات الفضائية امســـيحية وقناة C.O.C
التابعـــة للمركز اإلعالمي للكنيســـة على شـــبكة
اإلنترنت .وقدّم قداســـته اليـــوم موضوعًا خا ًّ
صا
عن الرســـائل المُقدمـــة لنا في حـــاالت الضيق
وكيـــف نواجـــه ضيقـــات حياتنا ،وقال قداســـة
البابـــا إننا تألمنـــا النتقـــال أحبائنا إلى الســـماء
الذيـــن صاروا في أحضـــان المســـيح ،لكن هذا
ِين فِـــي الرَّ َجا ِء
األلـــم له طابـــع خـــاصَ « ،ف ِرح َ
ين فِـــي ال ِّ
ْق
ص ِاب ِر َ
(رجاؤنا فـــي المســـيح)َ ،
ضي ِ
ين
(و َمـــنْ قال أن حياتنـــا بال ضيقـــات) ،مُواظِ ِب َ
صالَةِ» (تجدها منشـــورة فـــي هذا العدد
َع َلـــى ال َّ
صـ ١٣مـــع ترجمـــة إنجليزية صـ.)23
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دير السيدة العذراء (برموس)

فى يوم الســـبت  ١٣أغســـطس ٢٠٢٢م ،قام النيافه األنبا إيسوذورس
أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء مريم (برموس) ،يشـــاركه أصحاب
النيافـــة :األنبا مكارى األســـقف العام لكنائس شـــبرا الجنوبيـــة ،واألنبا
آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائس شـــبرا الشـــمالية ،واألنبـــا هرمينا
األســـقف العام لكنائس وسط وشـــرق اإلســـكندرية ،واألنبا ديسقوروس
أســـقف ورئيس ديـــر القديس يحنـــس القصير بطريق العلميـــن ،برهبنة
اثنين من طالبي الرهبنة باســـم )1( :الراهب يحنـــــــس البرموســـــــي،
( )2والراهب هرمينا البرموســـي.
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا إيســـوذورس ،والراهبيـــن الجديدين،
ومجمـــع اآلباء رهبـــان دير الســـيدة العـــذراء (برموس).

إيبارشية املنيا وتوابعها

حريق بكنيسة األنبا بيشوي
بإيبارشية رشق املنيا

شـــب حريق ،ظهر يـــوم الثالثاء  16أغســـطس 2022م ،بكنيســـة
القديس األنبا بيشـــوي بمدينة المنيا الجديدة ،أســـفر عـــن تدمير محتويات
الكنيســـة بالكامـــل ،ودون وقوع أيّة حاالت إصابـــة أو وفاة .وعلى الفور
حضـــرت قوات الحمايـــة المدنية التي اســـتطاعت احتـــواء الحريق قبل
أن يمتـــد أكثر ،باإلضافة إلى حضور ســـيارات اإلســـعاف.
وصل إلـــى موقـــع الحادث عقـــب وقوعه نيافـــة األنبا فام أســـقف
إيبارشـــية شـــرق المنيا التي تتبعها الكنيســـة ،واللواء أوســـامة القاضي
محافـــظ المنيا ،وقيـــادات المحافظة.
وقـــد توصلـــت التحقيقـــات التـــي أجرتها النيابـــة العامـــة والمعمل
الجنائـــي وبعـــد تفريغ كاميـــرات الكنيســـة وجهاز الــــ ،D.V.Rإلى أن
منشـــأ الحريـــق بعض الشـــموع التـــي كان يلهـــو بها طفالن مـــن أبناء
الكنيســـة داخـــل الهيـــكل بالقرب مـــن المذبـــح ،وذلك عـــن غير قصد
منهمـــا .واســـتدعت النيابـــة العامـــة الطفالن وأســـرتيهما وتم ســـؤالهم
وأقـــروا بمـــا ظهر في التســـجيالت المصـــورة التي ظهـــرت في تفريغ
الكاميرات.
ونؤكـــد أن النيابـــة العامـــة قامـــت بواجبها مشـــكورة علـــى أكمل
وجـــه باالشـــتراك مع أجهـــزة وزارة الداخلية ســـواء فـــي التحريات أو
التحقيقيـــات التي جـــرت بمنتهى الســـرعة والجدية والدقة والشـــفافية،
مما ســـاهم في إجـــاء حقيقـــة الحادث.
وســـوف تبدأ إيبارشـــية شـــرق المنيا ،التي تتبعها الكنيسة ،فورً ا في
عملية اإلصالح وإعـــادة المكان إلى مـــا كان عليه ً
قبل.

صلـــى نيافة األنبـــا مكاريوس أســـقف المنيـــا القـــداس اإللهي لعيد
تـــذكار إعالن إصعاد جســـد الســـيدة العـــذراء ،صباح يـــوم االثنين ٢٢
أغســـطس ٢٠٢٢م ،بكنيســـة الســـيدة العذراء بقرية صفط اللبن ،التابعة
لإليبارشـــية ،ورســـم نيافته عقب صـــاة الصلح األب القـــس مكاريوس
عبد المســـيح في رتبـــة القمصية بالكنيســـة ذاتها.
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مكاريـــوس ،وللقمـــص مكاريوس،
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر أفراد الشـــعب.
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وصلـــى نيافـــة األنبا فام أســـقف شـــرق المنيا صباح يـــوم األربعاء
 ١٧أغســـطس ٢٠٢٢م ،في كنيسة القديس األنبا بيشـــوي بالمنيا الجديدة
والتي تعرضت لحريـــق كبير بعد ظهر اليوم الســـابق .وأُقيمت صلوات
القـــداس في فناء الكنيســـة نظرً ا لعدم جاهزية مبنى الكنيســـة بســـبب ما
خلفـــه الحريق من تدمير كامل لمحتوياته .شـــارك فـــي القداس عدد من
اآلباء كهنة اإليبارشـــية وخورس الشمامســـة وشعب الكنيسة.
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طري ،ومنها جاء التعبري «لكلك يف الكالم»
ⲕⲉⲗⲕⲟⲗ أي صار لينًا أو ً
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ُُ
َّ ُ
َ َ ُ
أبديةَ .و ِ َ
ه اليت تشهد يل» (يو)39 :5
«فتشوا الكتب ألنكم تظنون أن لك ْم فيها حياة

نرحـــب بكم في المكتبـــة البابوية المركزية ،إحدى أهم المنشـــآت الحديثة
في منظومة التعليم في الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية في مصر.
تبلـــورت فكرة إنشـــاء هذه المكتبة لدى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني
مع ازديـــاد عدد المعاهد ومراكـــز األبحاث الالهوتية ،والتي تســـتلزم وجود
مكتبـــة كبيـــرة ومركزيـــة تحظـــى بالرعاية الكنســـية .من هنـــا كانت فكرة
إنشـــاء هـــذه المكتبة في المقـــر البابوي بديـــر القديس األنبا بيشـــوي بوادي
النطـــرون في مصر.
تســـعى المكتبة أن تجمع في مكان واحد أكبر كميـــة من الكتب والمراجع
والرســـائل العلمية والمخطوطات التـــي تفيد الباحثين فـــي القبطيات والعلوم
الالهوتية والعلوم الكنســـية بصفة عامة.
وفـــي  19نوفمبـــر 2019م ،وبحضـــور أعضـــاء المجمـــع المقدس ،تم
االفتتـــاح الرســـمي لهـــذه المكتبة لكـــي تبدأ عملهـــا وخدماتهـــا ،تأكي ًدا على
اهتمـــام الكنيســـة القبطية بنواحـــي التعليم والدراســـة والبحث.
األهداف:
 .1جمـــع التـــراث القبطـــي بـــكل أنواعه وترميمـــه وتوثيقه وفهرســـته
وتصنيفـــه ل َيســـهُل عرضـــه وإتاحته للدارســـين والباحثين في مـــكان واحد.
 .2حِفـــظ اإلنتـــاج المعرفي عـــن القبطيات الصادر من هيئـــات أكاديمية
معنية بالبحـــث والتوثيق.
 .3تنشـــيط ودعم حلقة تبـــادل المعرفة ومجتمع الباحثيـــن محليًا وعالميًا،
وبالتالـــي الوصول إلـــى نموذج لمؤسســـة مصريـــة ثقافية ناجحـــة ورائدة
قـــادرة على التفاعل مـــع المجتمع الحديـــث للمعلومات.
 .4إتاحة األوعيـــــــــة المعرفية الموجـــــــــــودة بالمكتبة لالستعمال من
خالل موقـــع المكتبة.
لماذا الحاجة لمكتبة مركزية اليوم؟
الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية هي مؤسســـة مصرية وطنيـــة خالصة،
وهـــي المؤسســـة الوحيـــدة التي لـــم تحمل نيـــر االحتالل فـــي أي عصر،
وهي في األســـاس كنيســـة شـــعبية (لم تكـــن في نشـــأتها كنيســـة الملك أو
اإلمبراطـــور) ،لذا أخذت علـــى عاتقها مســـئوليتين:
األولى :االندماج مع الشعب بكل آالمه وأفراحه وثقافته ولغته.
الثانية :أن تكون خزانة أســـرار الحضارة المصرية ســـواء اللغة واألدب
المصري القديم أو العمـــارة والفنون المصرية.
ومـــن هنا جـــاء تأســـيس المكتبـــة البابويـــة المركزية في موقـــع برية
شـــيهيت الفريد ،حيث اإلســـقيط مهـــد الرهبنـــة والمعرفة والنســـك.

صورة أرشيفية

األقسام
ً
أول :أقسام المكتبة
( )1قســـم الكتاب المقدس – ( )2قســـم العلوم الالهوتية – ( )3قسم تاريخ
المسيحية – ( )4قســـم المعارف العامة – ( )5قسم الدوريات والمجالت.
ثان ًيا :القاعات
قاعـــات متحفية :تجمـــع المكتبة بين كونهـــا مكتبة ومتح ًفـــا .في مدخل
قاعـــة التاريـــخ يوجد جزء من خشـــبة الصليـــب المقدس التـــي صُلب عليها
ربنا يســـوع المســـيح ،والـــذي أَهداهُ مثلـــث الرحمات األنبـــا مرقس مطران
الكنيســـة الفرنســـية القبطية األرثوذكســـية إلى الكنيســـة القبطيـــة في مصر
عام 1975م.
قالية البابا شـــنوده :كان يســـتخدمها في كتابة الكتـــب والمقاالت ،وحاليًا
بها بعضُ مُتعلقاتِه الشـــخصية كمتحف.
الممـــر المتحفي :به بعـــض المقتنيات والهدايا التذكاريـــة ،والتي لها بُع ٌد
ثقافي وتاريخي وفني.
قاعة االستقبال ( 100فرد).
قاعة االجتماعات الرسمية ( 50فر ًدا).
قاعة المالتي ميديا
الملحقات:
 +بيت ضيافة للباحثين.
 +أماكن القراءة والبحث واالطالع.
 +قاعـــة أجهزة الماســـحات الضوئيـــة المتخصصـــة والتصوير ،وعن
طريقهـــا يتم تحويل الكتب والمخطوطات إلى نســـخة رقميـــة .وتحتوي على
جهازيـــن V-Shape Scanner :و.Flatbed Scanner
 +معمل الترميم.
 +قاعة استقبال وتعقيم الكتب.
 +مكاتب اإلدارة.
ً
طويـــا ...فعلـــى الرغم من
“كانـــت هـــذه المكتبة حلمًا شـــغل خاطري
وجـــود مكتبات في الكنائـــس واألديرة ّإل أننا ك ّنا ُنفكر في مؤسســـة مركزية
متكاملة نســـتطيع من خاللها إظهار عناية الكنيســـة القبطيـــة بنواحي التعليم
والدراســـة والبحث العلمي .ف َنشـــ ُكر هللا أنه أعطانا هذه النعمـــة الكبيرة ،فما
كان مجـــرد حلـــم أصبـــح اآلن واقعًا” (من أقوال قداســـة البابـــا تواضروس
الثاني عـــن المكتبة).

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

ِيع فِي ُك ِّل َشـــيْ ءٍ ،غَ ي َْر
قـــال معلمنا بولس الرســـول« :أَ َنا أَ ْيضًا أُرْ ضِ ـــي ْال َجم َ
َطالِـــ ٍ
ِيـــن ِبي َك َما
يـــن ،لِ َكيْ َي ْخلُصُـــواُ ،كو ُنوا ُم َت َم ِّثل َ
ِير َ
ب َمـــا ي َُواف ُِق َن ْفسِ ـــيَ ،ب ِل ْال َكث ِ
َ َ
ْ
ـــيح» (1كو .)33:10كان الســـيد المســـيح له المجد يبغي من وراء
أ َنا أ ْيضًا ِبالمَسِ ِ
خدمتـــه أن الكل يخلصـــون وإلى معرفة الحق يقبلون (1تـــي .)4:2لذلك كان يتعب
فـــي خدمته مـــن أجل راحة اآلخريـــن كان يجول ماشـــيًا على قدميه هـــو وتالميذ
في كل بالد اليهودية من شـــمالها إلى جنوبها يصنع خيرً ا ويشـــفي جميع المتســـلط
عليهـــم إبليـــس ،يعظهم ويشـــفي مرضاهم ويُعد لهـــم موائد األغابي المشـــبعة ،لقد
كان يهتـــم بالناس جســـديًا وروحيًـــا .يهتم بكل إنســـان وبكل اإلنســـان ،إلى جانب
هـــذا يتحمـــل نقدهم ومضايقاتهـــم له ولتالميـــذه ،يتعب هو ليســـتريح الناس .يعمل
مـــا يوافقهـــم وليس ما يوافق نفســـه .بولس الرســـول الخادم األمين تعلم من ســـيده
شـــروط الخدمة والرعايــــــة الناجحـــة والتعب من أجـــل اآلخرين فيقـــول« :مِنْ
ُ
ون (يوغسالفيــــا في أوربا)َ ،ق ْد أَ ْك َم ْل ُ
ير
ـت ال َّتبْشِ َ
يري ُك َ
أو ُر َشلِيــــ َم َو َما َح ْو َل َها إِ َلــــى إِللِّ ِ
ْ
ْ
ـــيح» (رو .)19:15وفـــي كل خدمته الواســـعة كان غرضه مجد هللا
ِبإِن ِج ِ
يـــل المَسِ ِ
وخـــاص النفـــوس لم ينظـــر إلى راحته الشـــخصية بـــل مجد هللا وراحـــة الناس
ُ
استعبــــدت نفســـي للجميــــع
وربحهـــم للمســـيح فيقول« :إذ كنت حرً ا من الجميع،
(أي خدمهـــم في اتضاع وانســـحاق كأنه عبد لهم اشـــتروه بأموالهـــم)» ،لماذا هذا
كله؟ يقـــــول« :ألربح األكثرين للمســـيح» بالمعاملة الطيبــــة والمحبة الصادقــــة
ُ
صـــرت لليهـــود كيهودي ،أي
واالهتمـــام األميـــن .ويكمل معلمنا بولــــس فيقول:
أحتـــرم شـــريعتهم وال أهاجمهـــا مع االحتفـــاظ بإيماني بالمســـيح .لمـــاذا؟ يقول:
ً
حديثـــا) كأني مثلهم
ألربـــح اليهود .وللذين تحـــت الناموس (من األمـــم المتهوِّ دين
مبتـــدئ في اإليمـــان ،ألربح الذين تحـــت الناموس .وللذين بال نامـــوس مكتوب بل
الناموســـي الطبيعي في اإلنســـان وهـــو الضمير صوت هللا في اإلنســـان ،عاملتهم
حســـب مســـتواهم البســـيط فيما ال يتعارض مع إيماني بالمســـيح ألني لســـت بال
نامـــوس بل تحت ناموس المســـيح ألربـــح الذين بال ناموس ،صـــرت للضعفاء في
اإليمـــان كإنـــي ضعيف مع االحتفـــاظ بإيمانـــي وعقيدتي ألربح الضعفاء للمســـيح
وأجذبهـــم إلـــى فوق إلـــى اإليمان بالمســـيح .وبالجملـــة :صرت للكل كل شـــيء،
عاملـــت كل فئة حســـب مســـتواها مـــع االحتفلظ بإيمانـــي ومبادئـــي دون الوقوع
فـــي أخطائهـــم أو اعتنـــاق مبادئهم الفاســـدة ،بل غرضـــي الوحيـــد أن أربح على
كل حال قومًـــا (1كو ،)22-19:9وأن أجذب الجميع لإليمان بالمســـيح وللســـلوك
ً
وصول لخالص نفوســـهم ووصولهم لألبدية الســـعيدة في ملكوت
المســـيحي القويم
راع أن يحذو حـــذوه في خدمتـــه ورعايته
الســـموات .ثـــم يناشـــد كل خـــادم وكل ِ
ِين ِبي َك َما أَ َنـــا أَ ْيضًا ِب ْ
ـــيح» (1كو.)1:11
م
ال
َسِ
الناجحة فيقـــولُ « :كو ُنـــوا ُم َت َم ِّثل َ
ِ
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معني القناعة في المسيحية:
القناعـــة هي الشـــعور باالكتفاء
والرضا وعـــدم التذمر على هللا فيما
أعطاه لنا ،إذ يشـــعر االنسان القنوع
أن كل مـــا عنـــده هو مـــن نعم هللا
عليه وأنـــه غير مســـتحق لكل هذه
العطايا ،بل يشـــعر انهـــا أكثر مما
يســـتحق ،ويدرب ذاته على أن يحيا
في «اكتفاء ورضـــا» أمام هللا ،كما
كان القديـــس بولـــس الرســـول في
خدمتـــه حيث قال في رســـالته ألهل
ْـــس أَ ِّني أَقُـــو ُل مِنْ ِج َه ِة
فيلبيَ « :لي َ
ـــاجَ ،فإِ ِّني َق ْد َت َعلَّمْ ُ
ون
ـــت أَنْ أَ ُك َ
احْ ِت َي ٍ
َ
َ
م ُْك َت ِفيًـــا ِب َما أنا فِيـــهِ» (في.)11:4
مفهـــوم القناعـــة .1 :قناعـــة
فـــي الطعـــام :ال ننشـــغل كثيـــرً ا
بالطعـــام والشـــراب وكثـــرة األكل
كقول المســـيح «ال تهتمـــوا لحياتكم
بمـــا تأكلـــون وبمـــا تشـــربون»..
(مـــت ،)25:6بـــل نطلـــب الكفاف
كما في الصـــاة الربانيـــة «خبزنا
كفافنـــا أعطنا اليـــوم.»..
 .2قناعـــة في اللبـــاس :حذرنا
الســـيد المســـيح من االهتمام الزائد
بالمالبس «فال تهتمـــوا قائلين :ماذا
نـــأكل؟ أو مـــاذا نشـــرب؟ أو ماذا
نلبـــس؟» (مـــت ،)31:6ويكـــون
عندنـــا القناعة «فـــإن كان لنا قوت
وكســـوة فلنكتفِ بهما» (1تي،)8:6
وعدم الجـــري وراء الموضات في
المالبس ســـواء للنســـاء والبنات أو
للشـــباب والرجال.
 .3قناعة في المـــال :إن المال
وســـيلة للحياة وليس غايـــة أو هد ًفا.
لتكـــن حياتنا خالية مـــن محبة المال
«لتكـــن ســـيرتكم خالية مـــن محبة
المـــال كونـــوا مكتفين بمـــا عندكم
ألنه قـــال :ال أهملـــك وال أتركك»
(عب.)5:13
 .4قناعة فـــي الماديات :اكتفاء
المؤمـــن بمـــا لديـــه مـــن ماديات،
ويكـــون راضيًا بحاله ،شـــاكرً ا هللا
دائمًا علـــى وضعـــــــه االقتصادي
واالجتماعـــي ،ويقبـــل األمـــور بال
تذمـــر أو ضجر «فإني قد تعلمت أن
أكـــون مكتفيًا بما أنـــا فيه (المقصود
في الماديـــات)» (في.)11:4
هـــل تتعـــارض القناعـــة مـــع
الطمـــوح؟ بالطبـــع ال! ألن الطموح
مفيـــد ج ًدا لحياتنا ،فهـــو بمثابة حافز
يدفـــع الشـــخص للتقدم فـــي جميع
مســـتويات حياتـــه .هنـــاك طموح

روحـــي ،وهـــو فـــي نفـــس الوقت
يتفق مع طبيعة اإلنســـان ،فاالشتياق
إلـــى الكمال هـــو فضيلـــة ،ونقصد
ً
نســـبة إلى ما
بـــه الكمال النســـبي،
يستطيعه اإلنســـان وما وُ هب له من
نعمـــة ومن عون إلهـــي .أما الكمال
المطلـــق فهو هلل وحـــده .وقد وضع
هللا في طبيعة اإلنســـان أن يشـــتاق
إلى النمو وإلى الكمـــال ،حتى بذلك
يمكنـــه أن ينمـــو فـــي الفضيلة وفي
عمـــل الخير .وهذا بال شـــك طموح
روحـــي ،يجـــب على اإلنســـان أن
يســـعى إليه...
ولكن القناعة عكســـها الجشع:
الجشــــــع :هـــو مطـــاردة مفرطة
للحصـــول علـــى واقتنـــاء كل مـــا
هو مـــادي (أموال  -ســـلع ...إلخ)،
وهـــو خطية .يقول الكتـــاب المقدس
ـــير ُت ُك ْم َخالِ َي ًة
مـــا يلـــي «لِ َت ُكـــنْ سِ َ
ِين
ـــالُ .كو ُنـــوا م ُْك َتف َ
مِـــنْ َم َح َّب ِة ْال َم ِ
ك
ِب َمـــا عِ ْندَ ُك ْم ،ألَ َّنـــ ُه َقـــا َل :الَ أُهْ ِملُ َ
ك» (عـــب .)5:13عندئذ
َوالَ أَ ْتـــ ُر ُك َ
ســـنمتلئ بســـام عجيب وشـــعور
باالكتفـــاء والرضـــا مهمـــا كانـــت
الظــــــــروف التـــي نعيش فيهـــــــا
بينمـــــا ننتظر أن يتمم الرب مشيئته
فـــي حياتنا.
نصائح لتحقيـــــــق القناعـــــــة
والرضـــا .1 :البعد عن اإلســـراف
والتبذيـــر وتعويـــد النفـــس علـــى
االقتصاد في اإلنفـــاق .وبَّخ يعقوب
األَغنيـــاء المســـرفين في رســـالته،
ض،
فكتـــبَ « :ق ْد َت َر َّف ْه ُتـــ ْم َع َلى األَرْ ِ
َو َت َنعَّمْ ُتـــ ْم َو َر َّب ْي ُتـــ ْم قُلُو َب ُكـــ ْمَ ،ك َما فِي
َّ
ْـــح» (يع.)2:5
َي ْو ِم الذب ِ
 .2تعويـــد النفس علـــى القناعة
يكـــون تدريجيًـــا :فيجـــب القـــراءة
عـــن الطمـــع وعواقبه الســـيئة التي
تهـــوي بصاحبها للجحيـــم« .القليل
مـــع مخافة الـــرب ،خير مـــن كنز
عظيـــم مع هـــم أكلـــة مـــن البقول
حيـــث تكـــون المحبـــة ،خيـــر من
ثـــور معلـــوف ومعـــــه بغضـــة»
(أم.)17-16:15
 .3المداومـــة بالنظـــر لمن هو
أقـــل م ّنا فـــي الرزق ،وشـــكر هللا
على نعمة التي ال ُتعـــدَ :
«ل َت ْه َتمُّوا
َ
ِب َشـــيْ ءٍَ ،ب ْل فِي ُك ِّل َشـــيْ ٍء ِبٱلصَّل ِة
ُّعا ِء َم َع ٱل ُّش ْ
ـــك ِر ،لِ ُتعْ َلـــ ْم طِ ْل َبا ُت ُك ْم
َوٱلد َ
َّ
ُ
ُ
َ
هلل ٱلذِي َيف ُ
وق ك َّل
هللَ .و َســـا ُم ٱ ِ
َلدَ ى ٱ ِ
َع ْق ٍلَ ،يحْ َف ُ
ار ُك ْم فِي
ـــظ قُلُو َب ُكـــ ْم َوأَ ْف َك َ
ْ
ُـــوع» (في:4-٦.)٧
يح َيس َ
ٱلمَسِ ِ
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يُســـمَّى أشـــعياء النبي بالنبي
اإلنجيلـــي لمـــا حملتـــه نبواتـــه
مـــن وصف دقيـــق لحياة الســـيد
المســـيح بـــدءًا من والدتـــه حتى
صلبـــه وقيامتـــه وملكوتـــه .ومن
أروع اآليـــات فـــي هذا الســـياق
قوله« :ويكون فـــي ذلك اليوم أن
ً
راية للشـــعوب
أصل يسّـــى القائم
إيـــاه تطلـــب األمم ويكـــون محله
مج ًدا» (إش .)10:11والمقصـــود
بأصـــل يـــسّى الســـيد المســـيح
المُشـــار فـــي تلـــك اآليـــة إلـــى
ً
(رايـــة) ،وقيامته (القائم)،
صليبه
وصعوده إلـــى الســـماء (محله).
وكلمـــة محلـــه فـــي الترجمـــة
العبريـــة هي «مينوخـــاه» وتعني
موضع راحته ،أما فـــــي الترجمة
السبعينيـــــــة فهي «أناباوسيس»
 anapausisوتعنـــي الســـكينة
وراحـــة النفـــس .بالتالـــي ،يكون
المعنـــى األدق لآليـــة“ :ويكـــون
موضــــــع راحتــــــه أو موضـــع
ســـكينته مجدًا”.
وبالطبـــع ،لـــم تكـــن تلـــك
المـــرة الوحيدة التي تحـــدث فيها
الكتـــاب المقـــدس عـــن موضع
راحـــة الـــرب .ومـــن أعجبهـــا
الحـــوار الصريح الـــذي دار في
مزمور  ،132وهـــو أحد مزامير
المصاعـــد ،حيث يحـــث المرتل
ً
قائـــا« :قم يـــا رب إلى
الـــرب
راحتـــك أنـــت وتابـــوت عزك»
(مـــز)8:132؛ فيجيبـــه الـــرب
ً
قائـــا عـــن صهيـــون« :هذه هي
راحتـــي إلـــى األبد .ههنا أســـكن
ألني اشـــتهيتها» (مز.)14:132
ومـــن الواضـــح ج ًدا مـــن خالل
هذيـــن النصّيـــن الكتابييـــن فـــي
إشـــعياء  ،11ومزمـــور 132
ارتباط القيامـــة بالراحة الحقيقية.
والراحـــة المذكــــــــورة هنا
تختلـــف عـــن الراحـــة المذكورة
تســـع مرات في ســـفر العبرانيين
حيث اُســـ ُتعمِلت الكلمـــة اليونانية
«كاتاباوســـيس» katapausis
أي التوقف عـــن العمل والحركة:
ً
«إذا بقيت راحة لشـــعب هللا .ألن
الـــذي دخـــل راحته اســـتراح هو
أيضًـــا مـــن أعماله ،كمـــا هللا من

أعمالـــه .فلنجتهـــد أن ندخل تلك
الراحـــة لئال يســـقط أحد في عبرة
العصيان هـــذه عينها» (عب-9:4
 .)11أمـــا الكلمـــة اليونانيـــة
المســـتعملة فـــي وصـــف الراحة
األبدية فـــي الملكـــوت فهي كلمة
“أناباوســـيس”  anapausisكما
هي مســـتعملة في ســـفر الرؤيا:
«وســـمعت صوتـــا من الســـماء
ً
قائـــا لـــي« :أكتـــب :طوبـــى
لألمـــوات الذيـــن يموتـــون فـــي
الـــرب منـــذ اآلن»« .نعم» يقول
الـــروح« :لكـــي يســـتريحوا من
أتعابهـــم ،وأعمالهـــم تتبعهم»».
(رؤ.)13:14
يوجـــد ًإذا نوعـــان مختلفـــان

مـــن الراحة في الكتـــاب المقدس:
األولى تعني الكـــفّ عن األعمال
والحركـــة وهـــي نفســـها «حفظ
الســـبت» ،أمـــا الثانيـــة فتعنـــي
الســـام القلبـــي الفائق وســـكينة
النفـــس والعقـــل اللذيـــن نحـــوز
عليهمـــا فـــي الملكـــوت .األولى
مطلوبـــة م ّنـــا كوصيـــة ال بـــد
أن نجتهـــد لتحقيقهـــا هنـــا علـــى
األرض ،أمـــا الثانيـــة فهي ثمرة
ومكافأة الجهـــاد نحصل عليها في
الملكـــوت هنا وهناك .ولتبســـيط
األمـــور ،تعنـــي الراحـــة األولى
التفرُّ غ وعـــدم االربتاك بأيّ عمل
لالنشـــغال بالـــرب وحـــده ،وهو
نوع من الجهاد متعـــدد الدرجات
يصـــل فيه المتوحـــدون إلى أعلى
درجاته وهي «الســـكون» .ومن
البديهـــي أن تـــؤدي تلـــك الراحة
األولـــى إلـــى الحصـــول علـــى
الراحـــة الثانيـــة وهـــي التعزية
والفرح والســـام الســـمائي الذي
يفـــوق كل عقل.

anbamartyros3@yahoo.com

أحيا ًنـــا ُتقسَّـــم تلـــك األيقونة
إلى قســـمين رأســـيين أو ثالثة،
تحكـــي قصـــة المعجـــزة ،كما
جاءت في تصويـــرة لمخطوطة
األربعة األناجيـــل لألنبا ميخائيل
أسقف دمياط ســـنة 1179م .لقد
أورد القديـــس يوحنـــا اإلنجيلي
منفـــر ًدا معجـــزة عـــرس قانـــا
الجليـــل فـــي إنجيله (يـــو-1:2
 ،)11وكانت بـــداءة اآليات التي
تثبـــت الهوت الســـيد المســـيح
حيـــث خلـــق وحـــوّ ل العناصر
في ســـر عجيب ،حيث تتوســـل
الســـيدة العذراء مريـــم إلي ابنها
الكلمة المتجســـد ،فتخبـــر العبيد
أن يمـــأوا األجـــران بالمـــاء.
يظهر في هـــذه األيقونة الســـيد
المســـيح جالسًـــا على كرســـيه
على رأس المائدة ،يميل برأســـه

ليســـمع طلب أمـــه معل ًنـــا قبول
شـــفاعتها مـــن أجـــل صاحـــب
العـــرس الذي فرغ خمـــره الذي
يوزعـــه على المدعويـــن ،ويبدو
صاحـــب العـــرس جالسًـــا فـــي
حيـــرة مـــن أمـــره مـــاذا يفعل؟
والمدعوون مـــن حوله ،ومنظر
للتالميـــذ خلف المســـيح يعاينون
المعجـــزة ،فآمنـــوا بـــه حيـــث
عاينـــوا مجـــد الهوته.
أمر الســـيد المســـيح أن ُتمأل
األجران الحجرية الســـتة المعدة
للتطهيـــر عند اليهـــود ما ًء حيث
كانـــوا يحتفظون بهـــا طيلة أيام
األسبوع الســـتة ،ثم أمر أن يُق َّدم
منها إلـــى كبيـــر المدعوين ،وإذ
المـــاء قد تحـــول إلى خمر.

فيا عريـــس نفوسنــــــا محب
البشـــــــر الصالح ،الذي من فرط
وداعتـــه وتواضعه يلتمس موضع
راحته فـــي قلوبنا ،نتوســـل إليك
أن تعطـــي نفوســـنا أن تكف عن
الطواف والجلبـــة حتى تصل إلى
الســـكون الـــذي فيه تجـــدك أنت
وحدك ســـامنا وراحتنـــا فيصير
موضع محلـــك مج ًدا!!
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هنـــاك تزايـــد مســـتمر لحـــاالت
االنتحـــار فـــي اآلونــــــــــة األخيرة،
جعلتـــه قضيـــة أساســـية الهتمـــام
المجتمـــع ،وهـــو مـــا يدفعنـــا إلـــى
مواجهـــة هـــذه المشـــكلة والحـــد من
انتشـــارها .هناك أســـباب متعـــددة قد
تدفـــع الشـــخص لالنتحـــار ،يُعتبـــر
االكتئـــاب واليـــأس عامالن رئيســـيان
لالنتحـــار ،إلى جانـــب االضطرابات
النفســـية مـــن االضطـــراب الثنائـــي
القطب ،والشـــيزوفرينيا واضطرابات
القلـــق وتقلُّبـــات الشـــخصية وتعاطي
المخـــدرات ،واالضطـــراب العقلـــي،
كما أن هنـــاك أســـباب اجتماعية مثل
الشـــعور باالنعـــزال ،أو عـــدم القبول
من اآلخريـــن .ينظر الكتـــاب المقدس
إلـــى االنتحار بكونـــه إنـــكارً ا للحياة،
فحينمـــا قتل شـــاول نفســـه بعد موت
ً
محاول
أبنائه وهزيمته فـــي المعركة،
تفـــادي الوقوع فـــي يد الفلســـطنيين،
ال نجـــد أيّة إشـــارة إلى أنه قـــد أنهى
حياته بشـــكل بطولي (1صم5 ،4:31؛
2صـــم ،)23:17كما انتحـــر أبيمالك
ملك شـــكيم إذ أمر حامل ســـاحه بقتله
(قـــض .)54:9كذلـــك خـــاف زمري
أن يقـــع حيًا فـــي يد عُمـــري فأحرق
الدار وهو بها (1مـــل ،)18:16كذلك
انتحـــر رازيس خو ًفا مـــن الوقوع في
يـــد نكانـــورر (2مـــك.)46-37:14
وأخيتوفل شـــنق نفســـه عندما لم يعمل
أبشالوم بمشورته (2صم .)23:17كما
انتحر يهوذا بعدما أســـلَّم السيد المسيح
مضـــى وخنق نفســـه (مـــت.)5:27
يفـــرق مالينوفســـكي (عالـــم اجتماع
بولنـــدي) بيـــن دافعيـــن لالنتحـــار،
األول :االنتحـــار كتكفيـــر الذنـــب بعد
خطيئة ،وباألحرى هـــروب من تأنيب
الضمير ،ومن أمثلة هـــذا النوع يهوذا
اإلســـخريوطي ،والثاني :انتحار نتيجة
الشـــعور بالقهر بعد الشـــعور بالهزيمة
أو اإلهانة واالنكســـار ،وأخيتوفل أحد
هـــذه النماذج.
وال بـــد مـــن مراعـــاة اآلتـــي:
-1المنتحـــر قاتِل نفس :حياة اإلنســـان
مكتســـبة من هللا« :الَّذِي ِب َيـــ ِد ِه َن َفسُ ُك ِّل
ـــر» (أي،)10:12
َحيٍّ َورُو ُح ُك ِّل ْال َب َش ِ
فليس ألحد أن يدّعـــي أنه يملك حياته.
ويذكر القديس أغسطينوس أن االنتحار
هو ضد الوصية السادســـة «الَ َت ْق ُتلْ»
(خـــر – 2 .)13:20االنتحـــار ضـــد
إرادة هللا :يقـــول القديس يوســـتينوس
الشـــهيد[ :إن قمنا جميعنا بقتل أنفســـنا،
إن كان األمـــر متروك لنـــا ،فلن يولد
أحـــد بعد ،ولـــن يتعلـــم أحـــد التعاليم
اإللهيّـــة ،وهـــذا أيضًـــا ســـيؤدي إلى
زوال الجنـــس البشـــريّ  .وإن تصرفنا
هكـــذا ســـوف نكـــون مخالفيـــن إرادة
هللا] .فال تظـــن أن االنتحـــار يخلصك
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مـــن الحياة ومـــا فيها من ألـــم ،بل أنه
ســـيكون بداية لحياة أخرى كلها ألوان
من ألـــم ال يُطـــاق ،وبغير حـــدود لها
فـــي الزمـــن -3 .االنتحار حل ســـلبي
لمواجهـــة ضغـــوط الحيـــاة :يعانـــي
المنتحـــر من مشـــكلة فـــي التكيُّف مع
الضغط النفســـي ،فمهما كانت ضغوط
الحيـــاة ،فـــا بـــد أن نعـــي أن «آالَ َم
َّ
ـــر الَ ُت َقـــاسُ ِب ْال َمجْ ـــ ِد
الز َم ِ
ـــان ْال َحاضِ ِ
َ
ْال َعتِيـــ ِد أنْ يُسْ ـــ َتعْ َل َن فِي َنا» (رو،)18:8
فـــا يحق لنـــا أن ننهـــي حياتنـــا ،فقد
اعتبر القديس اكليمنضس الســـكندري
أن مواجهـــة الحياة بآالمهـــا ُتعد نوعًا
من االستشـــهاد .السيد المســـيح عندما
رســـم لنـــا عالمـــات الطريـــق ،قال
ـــد َكلَّ ْم ُت ُكـــ ْم ِب َه َ
« َق ْ
ون َل ُكـــ ْم فِيَّ
ـــذا لِ َي ُك َ
ســـاَ ٌم .فِي ْ
َ
ـــم َســـ َي ُكونُ َل ُك ْم ضِ ٌ
يق
ل
ا
ع
ال
َ
ِ
ـــد غَ َلب ُ
َو َلكِـــنْ ِثقُـــوا :أَ َنا َق ْ
ْـــت ْال َعا َل َم»
(يـــو ،)33:16بينما فـــي األبدية ،التي
نعيش على رجائها وباألحرى نســـتعد
«س َيمْ َســـ ُح هللاُ ُك َّل دَ ْم َع ٍة
لها مـــن اآلنَ :
ـــو ُ
مِـــنْ ُعيُون ِِهـــ ْمَ ،و ْال َم ْ
ت الَ َي ُكونُ فِي
َما َبعْ ـــ ُدَ ،والَ َي ُكونُ ح ْ
ُـــزنٌ َوالَ ص َُرا ٌخ
ُ
َ
ُور
َوالَ َو َجـــ ٌع فِي َمـــا َبعْ ـــ ُد ،ألنَّ األم َ
ض ْ
األُو َلـــى َق ْ
ـــت» (رؤ.)4:21
ـــد َم َ
 -4غيـــاب الترابـــط األســـري :يؤدي
إلـــى شـــعور األبنـــاء بالرعـــب من
آبائهم ،لـــذا يجب االهتمـــام بالعالقات
االجتماعية ســـواء بين أفراد األســـرة،
أو الصداقـــة الب ّناءة التـــي تكون مبنية
علـــى اإلصغـــاء والتفاهم والتســـامح.
كذلـــك مالحظـــة بعض المؤشـــرات
على أفراد األســـرة ،مثل االنســـحاب
مـــن التواصـــل االجتماعـــي ،التقلبات
المزاجيـــة ،وتعاطـــي الكحوليـــات أو
المخـــدرات ،وتغير الروتيـــن المعتاد،
بمـــا في ذلـــك أنمـــاط األكل أو النوم.
إن محاولـــة االنتحار ليســـت ً
فعل
يمـــس مرتكبيـــه فقـــط :بل
بســـي ًطا
ّ
هو صدمـــــــة عميقة تمـــسّ ك ّل أفراد
األســـرة والمجتمع ،فهو فعل متشـــعّب
المعانـــي واألطراف.
وصيــــــــة لكل أب وخـــــــــادم:
كـــن مســـتمعًا جيـــ ًدا ،وأطلـــب مـــن
ابنـــك ومخدومـــك أن يتحدثـــوا عـــن
مشـــاعرهم .وال ترفـــض االعتـــراف
بمشـــكالتهم أو تحتقرهـــا .بـــل حاول
بث روح الطمأنينـــة واإليجابية والحب
ـــل،
هللا َل ْم يُعْ طِ َنا ر َ
ُوح ْال َف َش ِ
فيهـــم «ألَنَّ َ
ُوح ْالقُوَّ ِة َو ْال َم َحبَّـــ ِة َو ال ُّنصْ ِح»
َبـــ ْل ر َ
(2تـــي .)7 :1ذ ّكـــر ابنـــك ومخدومك
بأنـــه ما من مشـــكلة إال ولها حل وأنك
ترغب في مســـاعدته وأنه «أَسْ ـــ َتطِ ي ُع
ْ
ـــيح الَّذِي ُي َقوِّ ينِي»
ُك َّل َشـــيْ ٍء فِي المَسِ ِ
(في.)13:4

ً
أول :المقصـــود بقوانيـــن اإليمان
األولى هـــو القوانيـــن المكانية ،والتي
كانـــت الكنائـــس العديدة تســـتخدمها
محليًـــا قبل قانون إيمـــان مجمع نيقية.
ثان ًيـــا :اإلجابة على هذا الســـؤال
هي نعـــم بكل تأكيـــد ،فهـــذه القوانين
كلهـــا تضمّنـــت عقيـــدة التوحيـــد
والتثليـــث ،وهـــا بعضها:
قانـــون إيمـــان اآلبـــاء الرســـل
(رومـــا  -القـــرن األول)« :أؤمن باهلل
ضابط الكل ،خالق الســـماء واألرض،
وبيســـوع المســـيح ابنه الوحيـــد ربنا،
الذي ح ُِبل به بواســـطة الروح القدس.
وُ لِـــد مـــن العـــذراء مريـــم .تألم في
عهـــد بيالطس البنطـــي .صُلب ومات
و ُدفِـــن ونزل إلى الجحيـــم .وفي اليوم
الثالث قـــام من األمـــوات .صعد إلى
الســـموات وجلس عـــن يمين هللا اآلب
ضابط الـــكل ،ثم يأتـــي ليدين األحياء
واألموات( .وأؤمـــن) بالروح القدس،
وبالكنيســـة المقدســـة الجامعة وشركة
القديســـين ،وغفران الخطايـــا ،وقيامة
الجســـد ،والحياة األبدية».
قانون اإليمــــــــــان للقديـــــــس
ايريناؤس (بـــاد الغـــــــال 170م):
«نؤمن بإله واحــــد اآلب ضابط الكل،
خالق الســـماء واألرض والبحر وكل
ما فيها .وبيســـوع المســـيح الواحد ابن
هللا (ربنـــا) ،الـــذي صار جســـ ًدا (من
العذراء) ألجل خالصنـــا ،وآالمه في
عهـــد بيالطـــس البنطـــي وقيامته من
األمـــوات ،وصعـــوده إلى الســـموات
جســـديًا ،ومجيئـــه من الســـموات في
مجـــد اآلب لكي يضم كل األشـــياء في
ً
عادل على
رأس واحد ويجـــري حكمًا
الجميع ،ونؤمن بالـــروح القدس ،وأن
المســـيح ســـيأتي من الســـموات ليقيم
كل جسد وليدين األشـــرار والظالمين
في نـــار األبدية ،ويعطي المســـتقيمين
والقديســـين خلو ًدا ومجـــ ًدا أبديًا».
قانون ترتليـــان (شـــمال أفريقيا
 200م)« :نؤمـــن بإلـــه واحد خالق
العالـــم الذي أوجـــد الكل مـــن العدم،
وبالكلمة ابنه يســـوع المســـيح ،الذي
نزل إلـــى العذراء مريـــم خالل روح
هللا اآلب وقوتـــه ،وصـــار جســـ ًدا في
أحشـــائها ووُ لِـــد منهـــاُ ،
وثبِّـــت على
الصليـــب في عهد بيالطـــس البنطي،
مـــات و ُدفِن ،قـــام في اليـــوم الثالث،
و ُرفِـــع إلـــى الســـموات وجلـــس عن
يمين هللا اآلب ،ســـيأتي ليدين األحياء
واألمـــوات ،ونؤمـــن بالـــروح القدس
ُرس ً
ـــا من عند
الباراقليـــط المقدس م َ
اآلب بواســـطة المســـيح ،وأن المسيح
ســـيتقبل قديسيــــــــه بعـــد اســـتعادة
الجســـد ،وفـــي متعـــة الحيـــاة األبدية

ومواعيـــــــد الســـماء ويدين األشرار
بنـــار األبدية».
قانـــــون اإليمـــــــان للقديــــــس
كبريانــــــوس (قرطاجنـــــة250م):
«نؤمن باهلل اآلب ،وبابنه المسيـــــــح،
وبالـــروح القـــدس ،ونؤمـــن بغفران
الخطايـــا ،والحيــــــــاة األبديـــة خالل
الكنيســـة المقدسة».
قانـــون القديس نوفاتيـــان (روما
 250م)« :نؤمـــن بـــاهلل اآلب الرب
ضابط الكل ،وبابن هللا يســـوع المسيح
هللا ربنـــا ،وبالروح القـــدس (الموعود
به منـــذ القديـــم للكنيســـة وأُعطِ ي في
الوقت المعين والمناســـب)».
قانـــون العالمـــــــة أوريجانوس
(اإلســـكندرية  250م)« :نؤمـــن بإله
واحد الـــذي خلق وأوجد كل شـــيء،
الـــذي في آخر األيـــــــام أرســـل ربنا
يســـوع المســـيح مولو ًدا من اآلب قبل
كل الخليقـــة ،مولـــو ًدا مـــن العـــذراء
والـــروح القدس ،تجســـد وهو ال يزال
إلهًـــا ،تألـــم ح ًقا ومـــات ،وقـــام من
األمـــوات ،و ُرفِـــع ،ونؤمـــن بالروح
القـــدس متح ًدا في كرامـــة وجالل مع
اآلب واالبـــن».
قانـــــــــون اإليمــــــــان للقديس
غريغوريـــوس (قيصريـــــــة الجديدة
 270م)« :نؤمن بـــاهلل اآلب ،وبرب
واحـــد ،إله مـــن إله ،صـــورة وهيئة
الالهـــوت ،الحكمـــة والقـــدرة التـــي
أوجـــدت كل الخليقة ،االبـــن الحقيقي
لـــآب الحقيقي ،ونؤمن بـــروح قدس
واحد ،خـــادم التقديس ،فيـــه يُع َلن هللا
اآلب ،الذي فوق كل األشـــياء ،ويُع َلن
هللا االبن الذي هو خالل كل األشـــياء
ثالوث كامل ،غير منقســـم وال مختلف
في المجـــد ،واألبدية ،والســـلطان».
ونالحظ في هذه القوانين أنها:
 قديمة جـــ ًدا إذ يرجع أحدها إلىالقـــرن األول الميـــادي ،وترجع كلها
إلـــى الثالثة قرون األولى للمســـيحية.
 أنهـــا مـــن أماكـــن مختلفة منثـــاث قـــارات العالـــم القديم.
 أنهــــــــا ُتجمع كلها علـــــــــىعقيـــــــــدة التوحيد والتثليث بحســـب
عقيدتنـــا اليوم.
وهكـــذا نســـتطيع أن نقـــول بكل
يقيـــن إن قوانيـــن اإليمـــان األولى قد
أقـــرّ ت عقيدة التوحيـــد والتثليث ،فهي
ليســـت ًإذا مـــن اختراع مجمـــع نيقية
أو مـــن وضـــع آبـــاء القـــرن الرابع
الميـــادي ،بل هي عقيدة راســـخة منذ
نشـــأة المسيحية.
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عيـــد التجلـــي أحـــد األعيـــاد
الســـيدية الصغـــرى ،وهـــو ليـــس
مجرد معجزة مـــن معجزات الرب
يســـوع ،ولكنه فـــي الحقيقـــة يُعبّر
هـــدف حياتنـــا المســـيحية ،وهو أن
يتجلى المســـيح فينا ويشـــرق بنوره
علينـــا ،فيصيـــر كل واحـــد منـــا
أيقونة شاهدة للمســـيح تعكس بهاءه
وضيـــاءه .فـــي ذات الوقـــت ي ّ
ُمثل
تمهيـــ ًدا وإعدا ًد لذلـــك المجد األبدي
اآلتـــي ،لذلك يُحســـب أيضًـــا بأنه
أيقونـــة للمجد الملكوتـــي .هو في
حقيقته صـــورة ملكوتية تعلن تالحم
الســـماء باألرض ،والزمـــن باألبد،
والجســـد بالـــروح ،والســـمائيين
مـــع األرضييـــن ،والشـــعب مـــع
الشـــعوب .هو تذوُّ ق مســـبق لمجد
المســـيح الـــذي خاطـــب اآلب بقوة
الوحـــدة القائمة بينهـــا في الالهوت،
وشـــركة الروح الواحـــد ،أن يهب
لنـــا المجد الذي كان له قبل تأســـيس
العالـــم ،ويعلـــن عن حيـــاة هللا التي
يهبهـــا للمؤمنين به ،حيـــاة ال يدانيها
المـــوت ،حياة فـــي النور.
أعظـــم ما فـــي أيقونـــة التجلي
هو مركزية الرب يســـوع المســـيح
حيـــث تتطلّـــع إليـــه كل العيـــون،
وتتجـــه نحـــوه كل القلـــوب ،يتوحّ د
حولـــه الجميـــع برغـــم االختالفات
الواضحـــة .االختالف الـــذي يجمع
شـــخصيات متعـــددة ،مـــن أزمنـــة
متفرقة ،وطبـــاع متضادة ،ومواهب
مختلفـــة ،وأهـــداف متنوعـــة.
اختالفـــات على مســـتوى الزمن ما
بيـــن إيليـــا وموســـى القادميْن من
الماضي البعيـــد ،وبطرس ويعقوب
ويوحنـــا ،حيـــث هنـــاك مئـــات
األعـــوام تفصـــل بينهـــم .اختالف
علـــى مســـتوى الطبائـــع مـــا بين
إيليا الرجل الناري وموســـى الحليم
جـــ ًدا ،ما بين يوحنـــا الحبيب التلميذ
الهـــادئ جـــ ًدا ،وبطرس الرســـول
الـــذي فـــي اندفاعه وحماســـه قطع
أذن عبـــد رئيس الكهنـــة .اختالف
على مســـتوى الثقافات والرســـاالت
والمواهـــب ،موســـى النبـــي الذي
ً
تهـــذب بـــكل حكمـــة المصرييـــن،
وبطـــرس ويعقـــوب اللذيـــن كانـــا
يعمـــان فـــي الصيـــد .اختـــاف
على مســـتوى الوضـــع االجتماعي
والثقافـــات الســـائدة والتعاليـــم.
واألعظم من كل ذلك حالة موســـى
النبـــي الذي مـــات وال يعلم أحد اين

جســـده ،وإيليـــا الصاعـــد إلي فوق
بجســـده ،بينمـــا التالميـــذ يمكثون
فـــي الحاضر والزمن .إنـــه اجتماع
جمع فيه الـــرب ّ
ممثلين مـــن العهد
القديم بفرعيْـــه (الناموس واألنبياء)،
والعهـــد الجديـــد بخدمتـــه الموجَّ هة
للعالـــم كلـــه واألمم ..ولكـــن برغم
هذا االختـــاف والتباين ،كان هناك
تناســـق وتناغم وتكامل ،استطاع أن
ّ
يتخطـــى عوامل الزمـــن ،وفجوات
األجيال ،وصـــراع الثقافات ،وتباين
األجنـــاس واألعراق.
ليكـــن هـــذا أنموذجً ا لألســـرة
المســـيحية (الـــزوج والزوجـــة
واألبنـــاء) التي تســـتطيع أن تصير
فـــي وحـــدة بالرغـــم مـــن اختالف
أعضائهـــا فـــي العمـــر والجنـــس
وحتـــى البيئـــة والتربيـــة .وهـــو
أيضًـــا مثال للكنيســـة المســـيحية
المتعـــدّدة األعضـــاء باختـــاف
مواهبهـــم وأدوارهـــم ،ولكنهم واحد
فـــي المســـيح الـــرأس فـــي تعاون
وتكامـــل وفرح .وهذا هـــو النموذج
المُهلـــم للحضـــارات والشـــعوب
وبلـــدان العالم فـــي صراعاتها التي
أنهكت البشـــرية وأتعبت اإلنسانية؛
فمركزية المســـيح وليس ذواتنا هي
الحـــل للصراعات على المســـتوى
الفـــردي واألســـري والجماعي.

وممًـــا ال شـــك فيـــه أن فكـــرة
التنـــوع مـــع الوحـــدة ،أساســـية
للحيـــاة ،وهـــي فـــي حقيقتهـــا
مســـتوحاة مـــن هللا فـــي طبيعته،
فاهلل واحد في ثالـــوث ،اآلب واالبن
والـــروح القـــدس ،ثالثـــة أقانيـــم،
تختلـــف فـــي الخاصيـــة األقنومية
(فـــاآلب والـــد ،واالبـــن مولـــود،
والـــروح القـــدس منبثـــق) ،ولكن
الثالثة إلـــه واحد ،الهـــوت واحد،
وطبيعـــة واحـــدة ،وإرادة واحـــدة.
ومـــن البدء كرّس هللا فكـــرة التنوع
مـــع الوحـــدة عندمـــا خلـــق عالمًا
متعـــدّد الخالئق واألقطـــاب ،ما بين
نباتات وحيوانات ،وحتى اإلنســـان
ً
رجل
خلقـــه من البدء ذكـــرا وأنثى،
وامـــرأة ودعاهمـــا ليكـــون االثنان
واح ًدا ،وأكـــد هللا هـــذا األمر عنما
كشـــف للقديس يوحنا عـــن األبدية
التـــي تجتمـــع فيهـــا كل الشـــعوب
والقبائـــل واألجنـــاس واأللســـنة
واقفيـــن أمـــام العـــرش يقدمـــون
التمجيـــد إللهنا.

frgregorios@sac.edu.au
بـــادئ ذي بـــدء نقـــول إن األناجيل
الغالـــب من النســـاء اللواتي عبـــدن مريم
المقدســـة لـــم تذكر لنا شـــي ًئا عـــن ميالد
علـــى أنهـــا «إلهة» ،وكـــن يقدمـــن لها
العـــذراء أو أبويهـــا أو تفاصيـــل حياتهـــا
العبـــادة ثـــم يتناولـــن كعـــكات صغيرة،
ســـواء طفولتهـــا أو بعد أن أخذهـــا يوحنا
وكان لهـــن كهنوت نســـائي ،وكتب ضدها
إلـــى بيتـــه ،أو نياحتها .يوجـــد فقط بعض
أيضًـــا في فصل  .79هاتـــان المجموعتان
المعلومـــات البســـيطة وكلها تـــدور حول
كانتـــا متواجدتيـــن فـــي شـــبه الجزيـــرة
دورهـــا فـــي التجســـد اإللهـــي وعالقتها
العربيـــة ،وقد كتـــب إبيفانيـــوس مهاجمًا
المجموعتيـــن فـــي عملـــه الســـابق ً
بالســـيد المســـيح .لكننـــا نســـتطيع أن
قائل:
نقـــول إنه بحلـــول نهايـــة القـــرن األول
«ألن المرء يســـتخف بالقديســـة العذراء
قـــد بـــدأ تشـــكيل التكريـــم لوالـــدة اإلله،
واآلخـــر بـــدوره يمجدهـــا إلـــى اإلفراط،
وبـــدأت القديســـة مريم تظهر كشـــخصية
وكالهمـــا علـــى خطـــأ ،إلن المتطرفـــون
ذات مغـــزى عقائـــدي ،حيـــث تكلـــم
متســـاوون» ،ومـــا ذكره إبيفانـــوس هنا،
إغناطيوس األنطاكي ،ويوســـتين الشهيد،
بالرغـــم من رفض الكنيســـة الجامعة لتلك
وإيرينيوس ...الخ ،في موضوعات شـــتى،
الفرقتيـــن ،يدلنـــا ليـــس فقط علـــى وجود
مثل الدفـــاع عـــن دوام بتوليتهـــا ،تلقيبها
أعيـــاد واحتفـــاالت لتكريم القديســـة مريم
بوالـــدة اإلله وعلـــى أنها حـــواء الجديدة،
بيـــن الشـــعب ،بـــل أن بعضها قـــاد إلى
وعاشـــت هـــذه المقارنـــة مع حـــواء في
مشـــكالت وهرطقـــات واجهتها الكنيســـة
كثير مـــن القطع الليتورجية (على ســـبيل
حينـــذاك .فـــي المقابـــل عندنا شـــهادات
المثـــال ثيؤطوكية االثنيـــن) ،وجاء القرن
كثيـــرة عن إكـــرام الكنيســـة لهـــا ،فعلى
الرابـــع -وهو العصـــر الذهبـــي لكتابات
ســـبيل المثال :شـــهادة القديس أثناسيوس
اآلبـــاء– الـــذي نجـــد فيـــه الكثيـــر عن
عن أنـــه يجـــب ان نحفظ تـــذكار «والدة
ً
بدايـــة بالبابا أثناســـيوس
القديســـة مريم،
اإلله» ،وذلك في رســـالته إلـــى إبكتيتوس
الرســـولي ،إبيفانيوس ،مـــار أفرآم ...الخ،
« :4ألنـــه لـــو كان الكلمـــة (أى الهوت
وعندنـــا كذلك مـــن القـــرون األولى ذكر
االبـــن) مـــن نفس جوهـــر الجســـد ،فإن
لشـــفاعة العذراء بواســـطة غريغوريوس
ذكـــر مريـــم وضرورتها يكونـــان أمرين
النيزنيـــزي ،ويعطينـــا غريغوريـــوس
ال لـــزوم لهما» ،ونفس الـــكالم كرره في
النيصي شـــهادة عن ظهورها هي ويوحنا
رســـالته إلى مكســـيموس الفيلسوف .وفي
الرســـول لغريغوريـــوس العجايبي ،وبذا
القـــرن الرابع ،في زمـــن القديس كيرلس
تكون أول إشـــارة في تاريخ الكنيســـة عن
األورشـــليمي قدمت لنا الســـائحة إيجيريا
ظهور العـــذراء .أمّا عن تكريم القديســـة
وص ًفا لمـــا يحدث في كنيســـة أورشـــليم
مريـــم من خـــال االحتفال بهـــا ،فبالتأكيد
فـــي االحتفـــال بعيـــد دخـــول المســـيح
كان هنـــاك الكثيـــر مـــن التقاليـــد القديمة
الهيـــكل والـــذي يُســـمى Hypapante
المنتشـــرة فـــي تاريـــخ الكنيســـة المبكر
«لقاء» المســـيح بســـمعان الشـــيخ وحنه
بيـــن المؤمنيـــن عنها ،وقد تبنت الكنيســـة
النبية ،ودُعـــي بعد ذلك فـــي الغرب بعيد
منـــذ عصر مبكـــر بعضًا منهـــا ،وجعلتها
تطهير العـــذراء مريم ،وبحســـب وصف
أساسًـــا لبعض مظاهـــر تكريـــم العذراء
إيجيريـــا فهذا العيـــد كان يُحتفـــل به بعد
وخصوصًـــا أعيادهـــا ،وكان معيار الحكم
أربعيـــن يومًا من الغطـــاس ،وبالرغم من
عليها هـــو الكنيســـة نفســـها ،فمـــا تب ّنته
أنه عيد كريســـتولوجي بشـــكل أساســـي،
ّ
الكنيســـة وأضافته الـــى ليتورجياتها فهو
إل أنـــه كان مناســـبة لتكريـــم العـــذراء.
صحيح وخصوصًـــا أن األعياد تر ّكز على
وشـــهادة أخرى تأتينا مـــن بداية الصراع
النســـطوري ،فقـــد ألقى بروكلـــوس عظةً
المعنى التقـــوي والعقائدي للحدث بصرف
النظـــر عن التحقيـــق التاريخـــي ولنا في
في وجود نســـطور نفســـة حوالي 430م
عيد الميـــاد أقوى األمثلـــة .فاألصل هو
في كنيســـة القســـطنطنية مدافعًا عن اللقب
اإليمان بالمســـيح هللا الظاهر في الجســـد
«ثيؤطوكـــوس» ،ذاكـــرً ا العيـــد الخاص
وأمـــه التي هـــي بحق «والـــدة اإلله» ،ثم
بالعـــذراء والـــذي كان يُحتفل بـــه في ذلك
نتيجـــة لهـــذا اإليمان كان التعبيـــر التقوي
الوقـــت ،وربمـــا كان يقصد اليـــوم التالي
مـــن المؤمنيين علـــى تكريم العـــذراء ،ثم
لعيـــد الميـــاد والذي كان مكرسًـــا لتكريم
جاءت الكنيســـة وق ّننت هـــذا التكريم طالما
والـــدة اإلله أو األحد الســـابق لعيد الميالد.
يتفق مع الكتـــاب واإليمان ورفضت ماهو
ومـــن القـــرن الخامـــس تأتينـــا واحـــدة
ضـــد أو به مغـــاالة ولنـــا دليل مـــن آباء
مـــن أقـــدم الشـــهادات ،مـــن القطمارس
الكنيســـة هو إبيفانيوس اســـقف سالميس،
األرمنـــي ،عـــن عيـــد للســـيدة العـــذراء
الذي بحســـب شـــهادته في عمله الشـــهير
«الثيؤطوكوس» ،بدأ في اورشـــليم و ُح ِّدد
 ،Panarionأنـــه كانت هناك مجموعتان
لالحتفـــال به يـــوم  15أغســـطس ،ولهذا
علـــى طرفي نقيض فـــي إكرام القديســـة
العيـــد مكانة مهمـــة في القـــرون األولى،
مريـــم :األولـــى كانـــت ضـــد أكرامهـــا
هـــذا باإلضافـــة لعيـــد البشـــارة وعيـــد
و ُتســـمى  ،Antidicomariantiesوقد
ميالدها ،ففي القرن الرابع شـــيدت هيالنه
أنكرت دوام بتولية القديســـة مريم ،وقالت
كنيســـة باســـم ميالد العذراء .فـــي النهاية
إنهـــا قـــد تزوجت بعـــد ذلك من يوســـف
تســـتطيع أن نقـــول إن تكريم والـــدة اإلله
النجـــار ،وقـــد كتـــب ضدها فـــي فصل
قد بـــدأ منذ عصـــر مبكر جـــ ًدا ،وتطور
 .78وعلى النقيـــض ،كان هناك مجموعة
ونما فـــي القرون الخمســـة األولى ،وكان
متطرفـــة مؤيدة للقديســـة مريـــمُ ،تعرف
هنـــاك أعيـــاد لتكريمهـــا ما زالـــت -هي
باســـم κολλυριδας( collyridians
وغيرهـــا -لهـــا مكانتها بيـــن الكنائس في
= كعـــك) ،وهـــي مجموعـــة تتألّـــف في
الشـــرق والغرب.
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األســــــــــــرة
كأصابع اليــــــــد،
لـــكل منها شـــكل
ً
ارتباطـــا
مرتبطـــة
قويًـــا إذا انفـــك لم
تعـــد يـــ ًدا .فلـــكل
فـــرد في األســـرة
ً
رباطا
صفـــات وشـــخصية ،غيـــر أن
ثاب ًتـــا يربطهـــا ،فتحيا وتـــؤدي دورها
فـــي جســـد البشـــرية كما تـــؤدي اليد
دورهـــا فـــي جســـد الفـــرد .وال يقوم
ســـام األســـرة علـــى صفـــة واحدة،
ولـــو كانـــت العقيدة الدينيـــة .بل هناك
صفـــات روحيـــة وأخـــرى جســـدية.
ومـــن المهم أن يـــدرك النـــاس الفرق
بيـــن النوعين .فقد يكـــون هناك خالف
في أســـلوب معالجة أمر مـــا كاإلنفاق،
أو ألـــوان دهان الحوائـــط ،أو مفارش
األســـرّ ة ،أو المالبـــس ،أو المـــآكل،
وهذه أمـــور بســـيطة .وهنـــاك أمور
أهـــم منها إذ قـــد تكون هنـــاك فروق
فـــي أنـــواع القـــراءات ،أو معاملـــة
األبناء أو األقـــارب أو المعارف .وكل
نـــواح اجتماعية وماديـــة ُتعالج
هـــذه
ٍ
بما يناســـبها.
أمـــا الخطأ األساســـي الـــذي يقع
فيـــه بعـــض المؤمنين فهو أن ينســـبوا
كل تصـــرف إلى صفـــة روحية .كأن
يعتبـــروا عـــدم المحبة ســـببًا للخالف.
وكلمـــا كان هنا أمـــر يحتاج نقا ًشـــا،
يقـــول أحـــد األطـــراف إن المحبـــة
وحدهـــا تحـــل ذلـــك! ونضـــع ً
خطـــا
تحت كلمـــة “وحدهـــا” .فالمحبة عامل
أساســـي في تنازل طرف عـــن رأيه،
أو اتفـــاق الطرفين على شـــكل معالجة
الموضـــوع .ولكـــن االقتنـــاع العقلي
عنصر هام .واإلحســـاس بالشخصية،
وحريتهـــا في الـــكالم وإبـــداء الرأي
واتخـــاذ القـــرار ،أمر يزيـــد المحبة،
ويزيـــل مـــن النفـــس الضيق .فنســـبة
كل أمـــر إلى المحبـــة أو الكراهية ،أو
عدم الطاعـــة ،أو اإليمـــان أو نقصه،
أو غير ذلـــك من الصفـــات الروحية،
دون إرجـــاع األمـــور إلـــى طبائعها،
أســـلوب فيه خلـــط كبير.
وهنـــاك خطان يجـــب مالحظتهما
فـــي فهـــم األمـــور والحالة الجســـدية
ً
مثـــا عن األول:
والصحيـــة ..ولنأخذ
نزلـــت األســـرة إلى الســـوق لشـــراء
مالبس العيد لألبناء .ولم تســـتعد لذلك
بعـــرض الميزانيـــة التـــي يتصرفون
فـــي نطاقهـــا علـــى الجميع بمـــا فيهم
األبنـــاء ..ولـــم يضع كل مـــن األوالد
تصورً ا لما تســـمح بـــه الميزانية .وقد
تخطـــئ األســـرة فـــي تصويـــر أناقة
االبـــن في المالبس الجديـــدة ،ووجوده

بين األقـــارب ،ومـــا يقولـــون له إلى
غير ذلك ..فلـــو أعد الوالـــدان األبناء
لعملية الشـــراء بتحديد مبلغ ،وتحددت
المالبـــس القديمـــة القابلـــة للتنظيف،
وتصـــور األبنـــاء األطفـــال الفقـــراء
الذين من حقهـــم أن يفرحـــوا بالعيد..
وســـاهم كل منهم ألبناء األسرة الفقيرة
المجـــاورة ببعض المالبـــس ،ونزلوا
بعد ذلك إلـــى الســـوق ،واختلفوا على
شراء شـــيء مكلف أراده أحد األبناء،
كان من الســـهل االتفاق علـــى تنازله
أو تنـــازل أخيه عن طلب شـــراء غالي
الثمـــن ..إلى ذلك .وليس هـــذا اإلعداد
أســـلوبًا قائمًـــا على المحبـــة ،والنظر
إلـــى الواقع ،وعـــدم التشـــبث ،وغير
ذلـــك من الصفـــات االجتماعية التي ال
تلغيهـــا العقيدة أو المحبة .بل قد يســـهم
هذا األســـلوب االجتماعي فـــي تقوية
الســـام والمحبـــة واالرتياح النفســـي
ونضج الشـــخصية.
ومـــن الغريـــب أننـــا نصـــادف
بعـــض األزمات األســـرية بيـــن أفراد
متقدميـــن في المعرفـــة الدينية .ويكون
ســـببها فقدان الـــروح التـــي يتميز بها
الالعبـــون فـــي الرياضات الجســـدية
واســـمها الروح الرياضية .فاالنتصار
والهزيمـــة فـــي الـــروح الرياضية ال
يتســـببان فـــي نقـــص المحبـــة .وإن
حـــدث غيـــر ذلـــك فهناك نقـــص في
هـــذه الـــروح .أمـــا الناضجـــون في
الســـلوك الرياضي فهـــم أصدقاء قبل
وبعـــد المباريات ،وأســـر متحابة .فإن
حدث في األســـرة الموصوفـــة بالتدين
اختالفـــات في اآلراء ونســـبت جميعها
للفضائـــل أو الرذائـــل ،فهـــذا وصف
خاطـــئ لها يعطـــل إصالحهـــا ،ويفقد
الحيـــاة الروحية.
الحالـــة الصحية :وقـــد يعاني أحد
أفراد األســـرة من قلـــق او اضطراب
مزاجـــي ،يظهر في مواقـــف عصيبة
وخالفـــات مـــع الغيـــر .وقـــد يعامله
اآلخـــرون علـــى أنـــه مقصـــر فـــي
عالقاتـــه مـــع هللا ،ويطلبـــون منـــه
أصوامًـــا خاصـــة أو أداء ميطانيـــات
واعتـــذارات للغيـــر ،وغيرهـــا مـــن
الممارســـات الروحيـــة .ثم يكتشـــف
فجـــأة أنه يعانـــي من اضطـــراب في
الغـــدد ،أو زيادة في الســـكر ،أو غير
ذلـــك من األمراض التي يتســـبب عنها
الســـلوك ويبدأ عالجـــه .وكم من أناس
اســـتراحت نفوســـهم وأســـرهم حيـــن
وصلـــوا إلى نـــوع الضعـــف روحي
هـــو أم اجتماعي أم جســـمي.
فعلى األســـرة أن تتدارس أمورها
جي ًدا بـــروح اإلخـــاء والتعقل ،وترجع
كل أمر إلى جـــذوره الحقيقية.

(*) ُنشرت بمجلة الكــــرازة – السنة الثامنـة والعشرون – العدد  15و 21 - 16أبريل
 – 2000صـ7
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اليــــــــــــوم
إخوتـــي اآلبـــاء
و ا أل مهـــــــــا ت
سوف نتحــــــدث
عن صغــــــــــر
النفــــــس لـــدى
أبنائنــــــــــا مـــن حيـــث التعريف
واألســـباب وطرق العالج .صغر
النفـــس هـــو شـــعور الطفـــل أنه
أقل فـــي إمكانياته مـــن اآلخرين،
ويســـيطر عليـــه حينهـــا شـــعور
الغضب بداخله ،وال يســـتطيع أن
يســـتمتع بحياته ،ويمتلـــئ بالحقد
علـــى اآلخريـــن .األســـباب التي
تصـــل بأبنائنا إلى تلـــك المرحلة
عديـــدة ،فصغـــر النفـــس هو أمر
مكتســـب مـــن كالم المحيطيـــن
بشـــكل أساســـي لـــدى األطفال.
يتســـلل إليهم مـــن كلماتنـــا نحن
اآلبـــاء ،فكثيرً ا ما نفقد الســـيطرة
على الخيـــط الرفيع بيـــن التحفيز
وبيـــن تصغيـــر أطفالنـــا ،مثـــال
مقارنـــة أطفالنا فـــي المذاكرة مع
آخرين (فالن أشـــطر منـــك) .لو
ظللنـــا نحدّث أبناءنـــا بتلك اللهجة
ونحـــن نقصد تحفيزهـــم على بذل
جهـــد أكبـــر ،لكن عقـــل الطفل ال
يســـتوعبها هكـــذا ،بل يســـتوعب
أن فال ًنـــا أفضـــل منه ،وأنـــه أق ّل
فـــي إمكانياتـــه ،في حيـــن أن هللا
لـــم يخلق م ّنا صغـــارً ا أو ناقصين
أو محـــدودي اإلمكانيـــات ،بـــل
جعلنـــا مُكمّلين لبعضنـــا البعض،
فالقديـــس بولـــس قـــال «الَ َت ْق ِد ُر
اج َة
ْال َعيْـــنُ أَن َتقُو َل ل ِْل َيـــدِ« :الَ َح َ
لِـــي إِ َليْـــكِ !» .أَ ِو الـــرَّ ْأسُ أَ ْيضًا
اجـــ َة لِي إِ َل ْي ُك َما»،
ْن« :الَ َح َ
لِلرِّ جْ َلي ِ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ضا ُء ال َج َســـ ِد التِي
َبـــ ْل ِباأل ْولى أعْ َ
ٌ
ُوريَّة»
ِـــي َ
فه َ
َت ْظ َهـــ ُر أَضْ َع َ
ضر ِ
(1كـــو .)22-21:12بوضـــوح
شـــديد ،لـــكل واحـــد مـــن أبنائنا
بصمة خاصة ،ومؤكـــد له موهبة
مميـــزة له ليكمل الجســـد الواحد..
فلنتخيـــل أن كل البشـــرية أطباء؟
َمـــن يبنـــي لهـــم؟ ومن ومـــن...
ولكننـــا ُخلِقنـــا متنوعيـــن ،فعلينا
نحن اآلبـــاء احترام بصمات أبنائنا
ومواهبهـــم وتشـــجيعها وتنميتها.
أيضًـــا ال نميز بين األبناء حســـب
الموهبـــة التي نعتقـــد أنها أفضل،
فـــا تدلِّل االبن المجتهد دراســـيًا،

وتص ّغـــر مـــن صاحب النشـــاط
الحركـــي ،فتهدم واحـــ ًدا وال تبني
اآلخـــر ،بـــل تجعـــل حقـــ ًدا بين
االثنينً .إذا يقع علـــى عاتقنا نحن
اآلبـــاء أن نميـــز المواهـــب لدى
أبنائنـــا ،وأن نجعـــل تلك المواهب
مصدر طاقة إيجابيـــة لدى أبنائنا،
وننمّيهـــا ونجعـــل لها هد ًفـــا مفي ًدا
له وألســـرته وللمجتمع وللكنيسة،
وال نضـــع له طموحـــات أكثر من
إمكانياتـــه أو بعيـــدة عـــن مواهبه
حتـــى ال نفقـــده ،وأن نجعـــل من
الخبـــرات والتجـــارب التـــي لـــم
يُو َّفق فيها مصدرً ا جديـــ ًدا للتعلُّم،
ونســـانده بخبراتنا عن األســـباب
ّ
التخطـــي من تلك
وطريقــــــــــة
التجـــارب .والكتـــــــــاب المقدس
يؤكد مـــا نقوله فـــي كلمات رب
المجـــد مثـــل الوزنــــــــات فـــي
(متـــى  .)25لـــكل واحـــد وزنة
وعليـــه أن يتاجـــر بهـــا وينميها،
فلنشـــارك أبناءنا تنميـــة وزناتهم
ليصلـــوا إلـــى الســـماء مح ّققيـــن
هدفهـــم فـــي العالم.

«مع المسيح ذاك أفضل ج ًدا»
(في)23:1

الذكرى السنوية السابعة
لعريس السماء
واالبن الغالي

املهندس /بيرت سمري
فكري قسطندي
تقيم األسرة القداس اإللهي
على روحه الطاهرة
يوم الخميس 2022/9/8م
بكنيسة العذراء  -الزمالك
والدتك مرّ ة النفس /فيفيان حنا
والدك /سميرفكري قسطندي
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 ϩⲉⲙϫأُخذت منها الكلمة العربية محض .وكان املقصود هبا اخلل

Messages given in hardship times
The Sermon of His Holiness Pope Tawadros II in Wednesday’s meeting August 17-8-2022
Today I want to talk to you about some of
the messages that can be given to us in times
of trouble. A person in his life is exposed to
many hardships, they may be simple or difficult, short-term or long-term. How do we face
it in a healthy Christian way? not with words,
rumors and despair. How do we act in cases
of distress?
St. Paul the Apostle in his Epistle to the
Romans, chapter 12, put for us a set of phrases and verses that help us chart our steps in
times of trouble. I have chosen only one verse
in which there are three stations that help us
how to face hardships.
“Be joyful in hope, patient in affliction,
faithful in prayer” (Romans 12:12)
The primary sign of hope is joy. The Christian is always joyful in all circumstances, even
in the hour of facing death. Death raises man
to heaven, and we pray saying that “it is not
death for your servants, but rather a transition.” I remember that the late Pope Shenouda
said about death that it is the golden bridge
that transports man from the earthly state to
the heavenly one.
Joy is one of the fruits of the Holy Spirit
“love, joy, peace…”, rather it is the first fruit
of the work of the Holy Spirit in a person’s life
based on love.
Be joyful, this is a message of hope and not
despair, because the war that fights man is the
war of despair, and that man loses when he
loses hope. Therefore, St. Paul tells us, “Rejoice in hope.”
Also, the joy of man in the face of hardships
is due to the main source of joy, which is the
resurrection of the Lord Christ, as happened
to the three Marys on the morning of Easter
Sunday. When your heart becomes filled of
distress, remember the joy of Christ given to
you and remember eternity, which is the hope
of every human being.
One of the beautiful signs in our Coptic
Church is that we frequently chant the word
“Hallelujah” (Hallelujah to God), a sign of joy,
as if the Church teaches us through its prayers
and praises that it creates in us a person of
Hallelujah, a person of joy.
Do not forget that joy is a sign of spiritual
health. A person with true faith and a heart full
of Christ is always joyful. However, Christ is
not in the heart of the person who utters lies
and expressions of doubt and despair. Such
person takes away hope, and makes you
drown in a state of lies, troubles and pain, and
misses your joy.
Our brothers who preceded us to heaven
in the incident of Saint Philopater Church in
Imbaba, they were attending the liturgy, and
whoever comes to attend the liturgy comes
willingly, ready to receive communion, and
Christ said, “He who eats my body and drinks
my blood abides in me and I am in him.” Then,
Christ and the perseverance of Christ in you is
the reason for joy.
“Rejoicing in hope.” When you raise your
Romans 8:28.

When we read about the martyrs, we find
them advancing to death in a state of joy, and I
remember our sons, the martyrs of Libya, and
so they were. There are hardships, but there is
joy in hope, and if we have beloved children,
old or young, who have moved on hope, we
bid them farewell to the hope of resurrection.
Our Christianity is not the Christianity of grief.
We Christians have a special joy, and no one
can take away the joy of Christ from within us.

(2)

1 John 16: 24.

trusted an entire church full of the old and the
young, the man and the woman, we entrusted
them all to Christ.
It is true that the situation is painful and
tiring, and the incident is tragic, but we have
hope, we are rejoicing in hope and patient
in tribulation. Patience in tribulation always
makes man ready for eternity, for he who
lives on earth without hardships cannot think
of eternity. Tribulation teaches us to raise our
hearts and eyes to heaven, and to ask for the
consolations of Christ.
(3) Faithful in prayer:

Patience here means not to fall into the
cesspool of despair or doubt. In tribulations,
Satan tries to hesitate your faith in the love of
God, and in the love of others.

As for the third and permanent step, it is
“Faithful in prayer.” Our persistence in prayer
in times of relief or distress, at the beginning
and end of your life. Those who left our world
in the last accident they were in the state of
prayer, and prayer is the safety valve in joy and
in distress.

Beware, my beloved. Remember with me
saint joseph and the hardships he was exposed to, but he was patient in the tribulation
and the end was that he became the second
to Pharaoh in Egypt and saved Egypt from
famine. Tribulation produces patience, and
through your patience you acquire yourselves.

In joy I pray and thank the Lord, and in distress I pray and thank the Lord and ask for His
help. When a person stands to pray and raises his eyes to heaven and his heart towards
Christ, and feels that he is communicating with
him, listens: I hear you, speak and express
what is inside you.

St. Paul says that “And we know that in all
things God works for the good of those who
love him, who[i] have been called according
to his purpose”(1).

Every time we pray, we sanctify our lives
and the hours of our lives. We elicit joy from
Christ. At the end of the liturgy, the priest says:
“Our mouth is filled with joy, and our tongue
is rejoicing.” And when we go to church, we
sing: “I was glad when they told me to go to the
house of the Lord.” Prayer is the most powerful
helper for a person at the time of pain. Prayer
purifies the senses and purifies the heart. David the Prophet says: “Beloved is your name, O
Lord, for it is my recitation throughout the day.”
He says this despite many hardships he faced
in his life. Prayer is a source of consolation in
tribulations, and a source of joy in tribulations.
It is what comforts, and it is what makes man
happy, and it is what helps man to go through
these sufferings in his life.

(2) Patient in affliction:

(1) Be joyful in hope:

(1)

heart and eyes toward Christ, you find hope,
and when you find it, your heart would be filled
with joy. We have hope in the hand of Christ
and in the work of Christ and His outstretched
hand on the cross for the sake of man.

Some may ask: What good is the burning
of the church and the death of many?
But the bible confirm that all things work
together for good, we may not know now what
this good is, but we believe that the commandment is true, and that faith is present.
We love God no matter what kind of hardships we suffer, no matter how much we suffer
for the separation of loved ones, and no matter
what kind of troubles a person falls into. Tell
him: “I love you, Lord, and know that I am your
son (or daughter), and that your eye is upon
me, you hold my hand in the midst of tribulation, and that even if I walk through the valley
of the shadow of death I fear no evil because
you are with me.”
And the Bible is full of stories of those
who went through hardships. Indeed, the
Lord Christ said to us: “In the world you will
have tribulation, but be of good cheer, I have
overcome the world.” He also said: “With your
patience you gain yourselves.” Christ bought
our souls with his blood, and we purchase our
souls with patience.
In the Book of Revelation, we read this
beautiful phrase: “Here is the patience of the
saints.” Eternity is filled with the saints who
lived with patience and were crowned with this
patience. The tribulations that we encounter in
our lives make crowns in our lives.
I am in pain with all our loved ones who left
our world to live with Christ, in pain for those
who lost a loved one or dear one, but we have
enough faith that we will see them in eternity,
and that we entrust them to Christ, as if we en-

We are having hard time due to the accident of the Imbaba Church and the death of
our loved ones who went to heaven and became in the arms of Christ. We suffer greatly,
but this pain has a special situation because of
our hope in Christ, our patience in tribulation,
and our persistence in prayer. In the Gospel
of our teacher John, the Lord says: “Ask, and
you will receive, so that your joy may be complete.”(2)
This is the Christian in the face of the hardships he faces in his life. We are comforted
by the word of God and by the hand of Christ,
and our eyes are always lifted to heaven. May
Christ our God protect you, comfort the hearts
of all, remember His Church, remember His
work, and guard us from all afflictions. I offer
my condolences to all, and I also extend my
thanks to all who have supported us in this tribulation.
May God protect everyone. To our God
be all glory and honor from now and forever,
Amen.

 ماريان فؤاد. د:ترجمة
مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنيا

