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علمــــــــــــــــــاء  ُيالحـــــــــــــــــــــظ 
االجتمـــــــــــــاع علـــــــى مستــــــوى 
العالـــم ازديـــاد واتســـاع ظاهرة 

الكـــذب والخــــــــداع علـــى كل المســـتويات، بـــدًءا 
من األفراد وحتى مســـتوى الجماعات والشـــعوب 

والقـــادة والمســـئولين.
وصـــار شـــاغلهم ليـــس الظاهرة نفســـها، بل 
مـــا بعـــد الظاهـــرة، أي مـــا بعـــد الكـــذب، كيـــف 

ســـيكون حـــال البشـــرية؟
وصـــارت ألـــوان الكذب والريـــــــــاء والنفــــــــاق 
والتظاهر ومجافاة الحق وسيطرة القوة واستغالل 
الضعفـــاء والخـــداع والنصـــب واالحتيـــال وغيـــر 
ذلـــك مـــن صـــور هو الشـــائع في العالم والســـائد، 
حتـــى أن الكتـــاب المقدس يقـــول: »اْلَعاَلَم ُكلَُّه َقْد 

يِر« )1يوحنا19:5(. ـــرِّ ُوِضـــَع ِفـــي الشِّ
واألمــــــــر جـــّد خطيـــر، خاصـــة وفـــي آخـــر 
أســـفار الكتـــاب المقـــدس )ســـفر الرؤيـــا(، توجـــد 
آخـــر  فـــي  خاصـــة  وكثيـــرة  واضحـــة  تحذيـــرات 

يقـــول: إذ  أصحاحيـــن 
ـــــــــــا اْلَخاِئفُـــــــــــوَن َوَغْيُر  )رؤيـــا8:21(: »َوَأمَّ
ـــَحَرُة  َناُة َوالسَّ اْلُمْؤِمِنيـــَن َوالرَِّجُســـوَن َواْلَقاِتلُـــوَن َوالزُّ
َوَعَبـــَدُة اأَلْوثَـــاِن َوَجِميـــُع اْلَكَذَبـــِة، َفَنِصيُبهُـــْم ِفـــي 
اْلُبَحْيـــَرِة اْلُمتَِّقـــَدِة ِبَنـــاٍر َوِكْبِريـــــــــــــٍت، الَّـــِذي ُهــــــــــــَو 

اْلَمـــْوُت الثَّاِنـــي«.
)رؤيــــــــــــا15:22(: »أَلنَّ َخاِرًجا اْلِكـــــــــــاَلَب 
َناَة َواْلَقَتَلَة َوَعَبَدَة اأَلْوثَاِن، َوُكلَّ َمْن  ـــَحَرَة َوالزُّ َوالسَّ

ُيِحـــبُّ َوَيْصَنُع َكِذًبا«.
ولكن لماذا يكذب اإلنسان؟

قـــد يكـــذب لكـــي يتجّمـــل، أو يبّجـــل الذات، 
ق، أو لكـــي يخفي شـــيًئا  أو يختلـــق مـــا هـــو مشـــوِّ
مـــا، أو ليحقّـــق منفعـــة. وقـــد قـــرأت فـــي مجلـــة 
National Geographic تحقيًقـــا علمًيا )عدد 
يونيـــو 2017( عـــن الكـــذب وبنســـب مئوية كما 

يلـــي:22% للتســـتُّر علـــى خطـــأ أو خطية
16% للمنفعة االقتصادية المالية

15% للهروب من الناس وتفاديهم
8% لتشكيل صورة إيجابية عن الذات

7% ألسباب غير معروفة حتى لنا
ضحاك الناس 5% للدعاية واإ

5% لمساعدة اآلخرين بأّية وسيلة
4% إليذاء اآلخرين

2% أسباب مرضية / تجاهل الواقع
2% أسباب اجتماعية أو أدبية

ويقـــول العلمـــاء إذا كان الصـــدق يخرج من 
اإلنســـان بتلقائيـــة طبيعيـــة، فـــإن الكـــذب يتطلّـــب 
جهـــًدا وذهًنـــا وفكًرا ووقتًـــا. وقد تبّين للباحثين أن 

الكـــذب أمـــر يبـــرع فيـــه معظـــم البشـــر ويعتبرونه 
أمـــًرا ســـهاًل، ســـواء أكاذيـــب صغيـــرة أو كبيـــرة، 
والزمـــالء واألصدقـــاء  واألقربـــاء  الغربـــاء  علـــى 
واألحباء. أيًضا وتشـــير دراســـات المختصين أن 
الميل لمخادعة اآلخرين هو ســـلوك متأّصل في 
الطبيعـــة البشـــرية، ويعتبـــرون أن الكـــذب ســـهل 
جـــًدا مقارنة بوســـائل ســـلوك آخر، فمثـــاًل اللجوء 
أســـهل  شـــخص  مـــال  علـــى  للحصـــول  للكـــذب 

بكثيـــر مـــن ضربـــه علـــى رأســـه لســـرقة ماله!!
وتشـــير التجـــارب العلميـــة إلـــى امتــــــــــــالك 
البشـــر »موهبة خداع اآلخرين«، وأيًضا قابليتنا 
لالنخداع على نحو واســـع جًدا خاصة في زمن 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، حتـــى بـــات مـــن 

الصعـــب التمييـــز بيـــن الصـــدق والكذب.
ويبـــدأ الكـــذب مـــع الطفولـــة، والغريـــب أن 
اآلبـــاء واألمهـــات يعتبـــرون كذب األطفـــال دليل 
علـــى فقـــدان بـــراءة الطفولة، بينما يعتبـــره علماء 
النفـــس دليـــل علـــى النمــــــــــو الفكــــــــــري الصحيـــح 
والطبيعـــي لألطفال، حتـــى أنهم يقولون أنه كلما 
كبـــر األطفــــــــــــال ازدادت مهارتهـــــــــــــــم وقدرتهـــــــــــم 

علـــى الكذب.
والغريب أن الكذبة األولى يمكن أن تؤدي 
إلـــى كذبـــة ثانيـــة ثم ثالثـــة وهكذا، ويســـمون ذلك 
»الكـــذب الســـلس«، والـــذي ينـــزع وخـــز الضمير 
شـــيًئا فشـــيًئا حتـــى يصـــل اإلنســـان إلـــى نوعيـــة 
الغشاشـــين المحترفيـــن الذيـــن بـــال تأنيـــب ضمير 
المصـــري  المثـــل  يقـــول  ذلـــك  وفـــي  يعيشـــون. 
القديـــم »الكـــذب مالـــوش رجليـــن«، وأيًضا »بيت 

الغشـــاش مـــا يعالش«.
ولكـــن مـــن المدهش أن الباحثيـــن أكدوا أن 
البشـــر ميَّالـــون ميـــاًل خالًصـــا لقبـــول األكاذيـــب 

التـــي تؤيِّـــد نظرتنـــا الفرديـــة للعالم.
ن واجـــه معلومـــة ال تتفـــق مع وجهة  أّمـــا واإ
نظـــره، فإنـــه إّمـــا ال ينتبـــه إليهـــا أو يتجاهلهـــا أو 
يســـّفهها أو يســـتغربها، وربما يهاجمها إن شـــعر 
الكـــذب  عالـــم  الخاصـــة.  معتقداتـــه  تهـــدد  أنهـــا 

أضحـــى واســـًعا جـــًدا بســـبب 
التقنيـــــــــات الحديثـــــــــــة التــــــــــي 
فتحــــــــــت آفاًقا جديــــــدة، حتى 
صـــار البشـــر ينقســـمون إلـــــــــى )نفوس كاذبــــــــــة( 

و)نفـــوس صادقـــة(.
وسيظل الصراع األزلي مشتعاًل بينهم.

وُتعتبر واقعة حنانيا وســـفيرة )ســـفر أعمال 
الرســـل 1:5-11( مثـــااًل صارًخـــا علـــى حالـــة 
الكـــذب طمًعـــا فـــي الحصـــول علـــى الكرامة أمام 
الرســـل، غيـــر أن اهلل لـــم يـــرَض عـــن ذلـــك ولـــم 

يســـكت، وكان العقـــاب هـــو موتهمـــا.
لقـــد تظاهـــرا بوضع روحي زائف، واســـتمّرا 
فـــي هـــذا الريـــاء، واختلســـا مـــن ثمـــن مـــا باعـــاه، 
وبالتالـــي كانـــت خطيـــة ريائهمـــا الروحـــي المبني 

علـــى األنانينـــة هـــي الخطيـــة األعمق واألشـــد.
فـــي  تتكلـــم  المقدســـة  األســـفار  وكتابـــات 
الواســـعة  الخطيـــــــــــة  هـــذه  عـــن  كثيـــرة  مواضـــع 
االنتشـــار باعتبارهـــا غـــش وخداع وعـــدم مطابقة 
الفكـــر واللســـان، وكأن الكـــذب هـــو عـــودة إلـــى 
الطبيعـــة المشـــوهة بالخطية »اَل َتْكِذُبـــوا َبْعُضُكْم 
اْلَعِتيـــَق..  اإِلْنَســـاَن  َخَلْعتُـــُم  ِإْذ  َبْعـــٍض.  َعَلـــى 

)كولوســـي10،9:3(. اْلَجِديـــَد«  َوَلِبْســـُتُم 
ويديـــن الـــرب يســـوع أيًضـــا قـــادة الشـــعب 
اليهـــودي العميـــان )متى 23(، فهـــؤالء المراءون 
إاّل  هـــم  مـــا  بـــه،  يؤمنـــوا  أن  يرفضـــون  الذيـــن 
ســـائر  مثـــل  ومثلهـــم  )يوحنـــا55:8(،  كّذابـــون 
الكذبـــة الذين ســـيظهرن علـــى مدى كل العصور 
ليبعـــدوا النـــاس عـــن اإلنجيـــل: مســـحاء دجالـــون 
)1يوحنـــا18:2-28( ورســـل كذبـــة )رؤيـــا2:2( 
خوة كذبة  وأنبيـــاء كذبـــة )2تيموثاوس3:4، 4( واإ

)غالطيـــة4:2(.
الشيطـــــــــــان هـــو الكـــــــــــذاب وأبو الكــــــــــــذاب 
)يـــو41:8-44(، وكانـــت الحيـــة القديمـــة التـــي 
أغـــوت حـــواء ثـــم آدم )تكويـــن13:3( ثـــم كانـــت 
الســـقطة األولى والخطية التي دخلت إلى العالم 
بحســـد إبليـــس كمـــا نصلي فـــي القـــداس اإللهي.

أيهـــا القـــــــــارئ الحبيـــب، عـــش صادًقـــا مـــع 
نفســـك، وفي أســـرتك وعملك وخدمتك ومجتمعك 
ووطنـــك، وال تستســـهل هـــذه الخطيـــة التي يمكن 
أن تطيـــح بـــك بعيًدا عـــن الملكوت. والتجرد عن 
كل كـــذب هـــو مطلـــب أّولـــي من مطالـــب الحياة 
المســـيحية )1بطـــرس1:2( ألن الـــرب هـــو إلـــه 

»اْلَحـــقَّ اْلَحـــقَّ َأقُـــوُل َلُكْم..«.

»ِلَيُكْن َكاَلُمُكْم: َنَعْم َنَعْم، اَل اَل...« 
)متى37:5؛ يعقوب12:5(.
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وفـــي األســـبوع التالـــي عقـــد قداســـته اجتماعـــه األســـبوعي يـــوم 
األربعـــاء 5 يوليو 2017م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس األنبا 
بيشـــوي بمنطقـــة األنبـــا رويـــس بالعباســـية، وحملـــت العظـــة عنـــوان 
»تأّنـــوا علـــى الجميـــع« )تجدها منشـــورة في هـــذا العـــدد صـ11(.

قداسة ابلابا يف حفل خترج
مركز القديسة فريينا للتدريب باهلجانة

شـــارك قداســـة البابـــا يـــوم الجمعـــة الموافـــق 2017/7/7 فـــي 
حفـــل تخـــرج مركـــز القديســـة فيرينـــا للتدريـــب بالهجانـــة، بحضـــور 
صاحبـــي النيافـــة: األنبـــا مكســـيموس األســـقف العـــام لكنائـــس مدينة 
الســـالم والحرفيين، واألنبا إكليمندس األســـقف العام لكنائس ألماظة 
والهجانـــة وزهـــراء مدينـــة نصر وتوابعها، ولفيـــف من اآلباء الكهنة 

بالهجانـــة والمناطـــق األخـــرى بالقاهـــرة والمطرانيـــات المختلفة.
وقـــد ُأنِشـــئ هـــذا المركز لتعويض العجز الشـــديد في التمريض 
مـــن  خاصـــة،  بصفـــة  والكنيســـة  عامـــة،  بصفـــة  الطبيـــة  بالهيئـــات 
مستشـــفيات ومراكـــز طبيـــة وعيـــادات. وبالتالـــي فإن هـــدف المركز 
األول هـــو تخريـــج مقدمـــي رعاية صحية بالحقـــل الطبي على كفاءة 
عاليـــة ومبـــادئ إنســـانية، خريجين هدفهم خدمـــة المريض وتوصيل 
محبـــة إلهنـــا الطبيـــب الشـــافي إليـــه، بمعنـــى تخريـــج خـــدام يقدمـــون 

خدمـــة روحيـــة فـــي صـــورة طبية.
والهـــدف الثانـــي للخدمة بالمركز هو إيجاد فرص عمل ألبنائنا 
وبناتنـــا خريجـــي التعليـــم المتوســـط وأحياًنـــا فـــوق المتوســـط والعالي 

الذيـــن ال يجـــدون عماًل لســـنوات طويلة بعـــد تخرجهم.
وقـــد تلـــى الخريجـــون التّهد أمام قداســـة البابا والـــذي قام بدوره 

بتهنئـــة الخريجيـــن وتوزيع شـــهادات التخرج عليهم.

مقابالت قداسة ابلابا
قـــام قداســـة البابا بعدة اســـتقباالت بالمقر البابـــوي بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية، بحضور ســـكرتيرا قداســـته: القس آنجيلوس 
إســـحق والقـــس أمونيـــوس عادل والســـيدة بربارة ســـليمان مدير 

المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات والعالقات، حيث اســـتقبل قداســـته:
االثنين 10 يوليو 2017م:

+ الســـيد تاييه أسكيسيالســـى، الســـفير اإلثيوبي لـــدى مصر، 
وقـــد حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبـــا بيمن أســـقف نقاده وقوص ومنســـق 

العالقـــات مع الكنيســـة اإلثيوبية الشـــقيقة.
+ السيد سرخيو ألبرتو باور، سفير دولة األرجنتين بالقاهرة.

+ السيد ستيفان روماتيه، سفير فرنسا الجديد بالقاهرة.
الثالثاء 11 يوليو 2017م

+ الســـيد ملحم ريـــاش وزيــــــــــر اإلعـــــــــــالم اللبنانـــــــي والوفـــــــــد 
له.  المرافـــق 

ن مـــن: رئيـــس  + وفـــد مـــن مجلـــس الشـــيوخ اإليطالـــي، مكـــوَّ
 Maurizio Gasparri ونائبـــه   Nicola Latorre المجلـــس 
الوفــــــــــد  رافــــــــــــق  وقـــــــــــــد   ،Vincenzo Santangelo والسيــــــــــد 
بالقاهـــرة. الســـفير اإليطالـــي  القائـــم بأعمـــال   Stefano Catani

قداسة ابلابا يستقبل 
َس كنيسة الرحاب وأطفاهلم

ُ
مؤتمر أ

اســـتقبل قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثاني، يوم الســـبت 
األول مـــن يوليـــو 2017م، أعضـــاء مؤتمـــر األســـرة الـــذي تنّظمـــه 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمدينـــة الرحـــاب، حيـــث ألقـــى عليهـــم كلمـــة 
روحيـــة. كمـــا حـــرص قداســـته علـــى أن يلتقي باألطفـــال الحاضرين 

مـــع أســـرهم وَقـــصَّ عليهـــم قصة.

ويشهد ختريج دفعة جديدة 
من طلبة املعهد القبطي للقيادة

شـــهد قداســـة البابـــا مســـاء يـــوم األربعـــاء 5 يوليـــو 2017م، 
مـــن  الثانيـــة  الدفعـــة  عقـــب محاضرتـــه األســـبوعية، حفـــل تخريـــج 
فـــي  بالعباســـية،  البابـــوي  بالمقـــر  وذلـــك  للقيـــادة،  القبطـــى  المعهـــد 
حضـــور صاحبـــي النيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف إيبارشـــية المعـــادي 
ودار الســـالم والبســـاتين وتوابعهـــا، واألنبـــا يوليوس األســـقف العام 
لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأســـقفية الخدمات، و66 
خريًجـــا بواقـــع: 7 كهنـــة، 8 أعضـــاء مجالـــس، 2 أمين عـــام خدمة، 
2 مســـاعد أميـــن عـــام، 13 أميـــن مرحلـــة، 2 مســـاعد أميـــن مرحلة، 
باإلضافـــة إلـــى 5 خـــدام و28 دارس من فصـــل البابا كيرلس الرابع 

إلعـــداد وتأهيـــل القادة الشـــباب.
ر عـــن المعهـــد، تبعـــه  بـــدأ االحتفـــال بعـــرض تقديمـــي ُمصـــوَّ
اســـتعراض لبعـــض نمـــاذج مشـــاريع التخـــرج مـــن ِقَبـــل الدارســـين 
والتـــي ُنفِّـــذ بعضهـــا بالفعـــل. وُاختُِتم الحفل بكلمة لقداســـة البابا أشـــاد 
فيهـــا بأالفـــكار اإلبداعيـــة للمشـــروعات المقدمـــة، مؤكـــًدا على أهمية 
تغييـــر الفكـــر لنمو الخدمة والعمل الرعوي، أعقبها توزيع شـــهادات 

التخـــرج والهدايـــا التذكاريـــة.
تم افتتاح المعهد في منتصف شـــهر أكتوبر من عام 2015م، 
بكنيســـة الشـــهيد مار مينا بفم الخليج، ومدة الدراســـة به ثمانية أشهر 
تبدأ في ســـبتمبر وتنتهي في يونيو، مقســـمة على فصلين دراســـيين، 
يتلقـــى خاللهـــا الـــدارس 8 مـــواد هـــي: القيادة فى الكتـــاب المقدس - 
البنـــاء الداخلـــي للقائـــد - مهـــارات القيادة - فنـــون القيادة - مهارات 
التفكيـــر - مهـــارات العـــرض والتقديـــم - إدارة الصراع - حل لغز 

الناس، وُتختتم الدراســـة بمشـــروع تخرج.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
اســـتكمل قداســـة البابـــا فـــي اجتماعـــه األســـبوعي التأمـــل فـــي 
األصحاح الخامس من رســـالة القديس بولس الرســـول األولى ألهل 
تســـالونيكي، حيـــث ُعِقـــد االجتماع يوم األربعـــاء 28 يونيو 2017م 
ببيـــت الكرمـــة بكينـــج مريـــوط، وكانـــت كلمـــة قداســـته حـــول اآليـــة 
َعَفاَء«. وأشـــار قداســـته في بداية كلمته في االجتماع  »َأْســـِنُدوا الضُّ
إلـــى االحتفـــال بذكـــرى األربعين لشـــهداء حادث طريـــق دير القديس 
األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمـــون، وأنـــه ســـوف تُقـــام عـــدة 
قداســـات علـــى أيـــام متتابعـــة فـــي عـــــــــدة أماكــــــــــن مختلفـــــــــة لتذكــــــــار 

الشـــهداء. أربعين 
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حفل تسليم شهادات املقبلني ىلع الزواج 
بمعهد الراعية

أقيـــم بمعهـــد الرعاية والتربية بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية 
يوم االثنين 3 يوليو 2017م، حفل توزيع شهادات الدورة التدريبية 
السادسة للمقبلين على الزواج بحضور نيافة األنبا موسى األسقف 
العـــام للشـــباب ووكيـــل المعهد. كانت الدورة الدراســـية والتي حملت 
عنـــوان »اســـتعد لالرتبـــاط« قد شـــهدت مشـــاركة 160 شـــاب وفتاة 
مـــن المقبليـــن علـــى الـــزواج بينمـــا قـــام بالتدريـــس فيهـــا متخصصون 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة واألســـاتذة األكاديميين. هذا ومـــن المقرر أن يبدأ 
دورة جديـــدة األحـــد مـــن كل أســـبوع في الفتـــرة من 30 يوليو وحتي 

10 ســـبتمبر المقبل.

كنيستنا تشارك يف اجتمااعت 
اجلمعية الربملانية لألرثوذكسية

بنـــاء علـــى دعـــوة الجمعيـــة البرلمانيـــة لألرثوذكســـية، شـــارك 
نيافـــة األنبـــا برنابا أســـقف تورينـــو وروما فـــي أعمال اللقـــاء الرابع 
والعشـــرين للجمعية. نوقش خالل اللقاء - الذي أقيم بمقر البرلمان 
اإليطالـــي - موضـــوع »المفهـــوم المســـيحي لألزمـــات العالميـــة 
وطـــرق التغلـــب عليها«. ألقـــى نيافة األنبـــا برنابا كلمـــة نقل خاللها 
تحيـــات قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي للحضـــور. كمـــا 
التقـــى نيافتـــه علـــى هامـــش اللقـــاء الدكتور أندريـــاس ميخالس أمين 
عـــام الجمعيـــة البرلمانيـــة لألرثوذكســـية والدكتور ســـيرجي بوبوف 
رئيـــس الجمعيـــة العموميـــة للجمعيـــة ذاتهـــا. ولفيـــف من المشـــاركين 

مـــن بعـــض الـــدول اإلفريقية.

قداسة ابلابا حيارض يف 
الكورسات املتخصصة بأسقفية الشباب

ألقـــى قداســـة البابا يوم االثنين 10 يوليـــو 2017م، محاضرة 
فـــي العهـــد الجديـــد علـــى دارســـي كـــورس الكتـــاب المقـــدس ألســـرة 
»الكورســـات المتخصصـــة« التابعـــة ألســـقفية الشـــباب. حضر اللقاء 

نيافـــة األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب.

إقامة اثنيت عرشة راهبة 
دلير أيب سيفني بمرص القديمة

قـــام قداســـة األنبـــا البابا تواضـــروس الثاني يـــوم الثالثاء 11 
يوليـــو 2017م، بإتمـــام طقـــس إقامـــة »الراهبة« الثنتي عشـــرة أخًتا 
مـــن طالبـــات الرهبنـــة بديـــر القديـــس فيلوباتيـــر مرقوريـــوس »أبـــي 
ســـيفين« بمصـــر القديمـــة، ممـــن اجتـــزن فتـــرة االختبـــار المقـــررة 
بالديـــر. وألقـــى قداســـة البابـــا كلمة علـــى أن الراهـــب والراهبة يجب 
أن يتمّيـــزا بالفكـــر البســـيط. اشـــترك مـــع قداســـته أصحـــاب النيافـــة: 
األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـريان، األنبا يســـطس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس، األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام 
لكنائـــس وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، األنبـــا دانيـــال 
أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــوال، األنبـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس دير 
مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة، األنبـــا إبيفانيـــوس أســـقف ورئيـــس دير 
القديـــس أنبـــا مقـــار، األنبـــا صموئيل أســـقف طمـــوه، األنبا يوليوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس مصر القديمـــة والمنيل وفم الخليج وأســـقفية 
الخدمـــات، األنبـــا إســـحق األســـقف العـــام بالفيـــوم، األنبـــا ماركوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي، واألنبـــا كليمنـــدس 
األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة وعزبـــة الهجانـــة. خالـــص تهانينـــا 

للراهبـــات الجديـــدات ومجمـــع راهبـــات الديـــر.

بيان الكنيسة القبطية 
خبصوص اهلجوم اإلرهايب يف رفح

تديـــن الكنيســـة القبطية المصرية األرثوذكســـية وعلى 
رأســـها قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، الهجـــوم 
اإلرهابـــي الغـــادر علـــى بعـــض نقـــاط التمركـــز جنـــوب رفـــح 
مـــن رجـــال مصـــر  الوطـــن  شـــمال ســـيناء، وتنعـــي شـــهداء 
األبـــرار مصّليـــن إلـــى اهلل أن يهـــب أســـر الشـــهداء الصبـــر 
والتعزيـــة، ويعطـــي نعمـــة الشـــفاء للمصابيـــن. أّيـــد اهلل جيـــش 
مصـــر وشـــرطته البواســـل فـــي حربهـــم العادلـــة والمنتصـــرة 
ضـــد اإلرهـــاب وقـــوى الشـــر التي تســـتهدف مقـــدرات الوطن 
وأمنـــه واســـتقراره. عاشـــت مصـــر قويـــة آمنة فـــي رعاية اهلل 
بتضحيـــات أبنائهـــا األشـــداء ووحـــدة وتماســـك شـــعبها العظيـــم.
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احتفلت أربعة من إيبارشـــيات الصعيد بتذكار األربعين لشـــهداء 
جبل القلمون، هي إيبارشـــيات: ببا والفشـــن، ومغاغة والعدوة، وبني 
مـــزار، والمنيـــا وأبـــو قرقـــاص. وقد أتـــاح اآلباء المطارنة واألســـاقفة 
فـــي تلـــك اإليبارشـــيات الفرصـــة ألهالـــي الشـــهداء ليختـــاروا المواعيد 
التـــي تُقـــام فيهـــا قداســـات األربعيـــن، ولذلـــك فقد تمـــت االحتفاالت في 
الفترة من السبت األول من يوليو، وحتى الثالثاء 4 يوليو 2017م، 
وقـــد شـــارك عـــدد مـــن اآلبـــاء األســـاقفة مـــع أســـاقفة اإليبارشـــيات في 
الصـــالة، كمـــا شـــهدت الكنائـــس التي ُأقيمـــت فيها القداســـات حضوًرا 
كبيـــًرا مـــن اآلبـــاء الكهنـــة وأفـــراد الشـــعب المشـــارك، وألقـــى اآلبـــاء 
األســـاقفة كلمات مناســـبة تضمنت الفخر بشهدائنا وطلب الراحة لهم، 
وطلـــب تعزيـــة لذويهـــم والذين نقدر شـــعورهم باأللـــم، والصالة ألجل 
المصابيـــن، والصـــالة كذلك من أجـــل الجناة لكي يفتح اهلل بصائرهم، 
كمـــا قدمـــوا الشـــكر للســـيد رئيـــس الجمهوريـــة وألجهـــزة الدولـــة التي 
بذلـــت جهـــًدا كبيًرا بعد وقوع الحادث. كما قامت اإليبارشـــيات بعمل 

هدايا تذكارية مناســـبة.

دير القديس األنبا صموئيل املعرتف
ُأقيم يوم األحد 2 يوليو 2017م، بكنيســـة الشـــهداء بدير القديس 
األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمـــون، قـــداس ذكـــرى األربعيـــن 
للــــشهداء. وصلـــى القـــداس نيافـــة األنبـــا باســـيليوس أســـقف ورئيـــس 

أصحـــاب  وشـــاركه  الديـــر، 
النيافـــة األنبا صموئيل أســـقف 
كـــــــاراس  واألنبــــــا  طمــــــوه، 
إليبارشيــــــــة  العـــــــــام  األســـقف 
المحلـــة الكبـــرى. كمـــا شـــارك 
عـــدد من اآلباء الكهنة ممثلون 
عـــن أصحـــاب النيافـــة األنبــــــا 
بفنوتيوس مطران ســـمالوط، 
واألنبا إســـطفانوس أسقف ببا 
والفشـــن، واألنبـــا أثناســـيوس 
أســـقف بنـــي مـــزار والبهنســـا. 

ثم حضــــــــــر للديـــــــــر اللــــــــواء 
عصـــام البديـــــــوي محافـــظ المنيـــا 
التعـــــــــازي ألســـــــــر  لتقديــــــــم  وذلـــك 
الشـــهداء بالدير، كما قام بتســـليمهم 
شـــيكات بالمســـتحقات التـــي قررتها 
برفقــــــــة  لهـــــــم. وحضـــــــــر  الدولــــــــة 
ســـيادته: اللـــواء ممـــــــدوح عبــــــــد 
المنيــــــا،  أمـــــن  مديـــر  المنصــــــــف 
اللـــواء أحمـــــد مظهـــــــر حكمـــدار 
أيمـــــــن  العميـــد  المنيـــــــــا،  شمـــــــال 
الوطنـــي،  حسنــــــي مفتـــش األمـــن 
المستشـــار  علـــي  أكــــــــرم  العقيـــد 
العميــــــــد  للمحافظـــــــة،  العســـكري 
أشـــرف ريـــاض مســـاعد المنطقـــة 
لألمـــن العـــام، العميـــد د/ منتصـــر 
عويضـــة مديـــر المباحـــث، العقيـــد 
عـــالء مختـــار من األمن الوطنـــي، العقيد أحمـــد محيي مفتش األمن 
العام، العقيد عبد الســـميع رئيس فرع شـــمال المنيا، العقيد أشـــرف 
عبـــد المالـــك رئيس فرع شـــمال المنيا، المقـــدم محمد خيري مأمور 
مركز العدوة، الســـيد رئيس مباحث مركز العدوة، األســـتاذ مصطفى 
وكيـــل وزارة التضامـــن بالمنيا، وعدد من الســـيدات والســـادة أعضاء 

مجلـــس النـــواب.
ـــام نيافـــة األنبـــا باســـيليوس بتوزيـــع مجموعـــة مـــن  عقـــب ذلـــك ق
الصـــور والكتـــب التذكاريـــة علـــو الحاضريـــن، ثـــم توجـــه نيافتـــه إلـــى 

مـــكان الحـــادث برفقـــة أســـر الشـــهداء وقامـــوا بعمـــل وقفـــة صـــالة. 

إيبارشية مغاغة والعدوة
صبـــــــــاح  أقيــــــــــــم 
األول  السبـــــــت  يـــوم 
من يوليـــــــو 2017م، 
بكنيســــــــــــــة الشهيــــــــــــــــد 
مار جرجــــــس بمقــــــر 
بمدينـــــــــة  المطرانيــــة 
قـــــــــــــــداس  مغــــــــــــــــــاغ، 
األربعيـــن لــــثالثة من 
وصلــــــى  الشهــــــــــــداء. 
القداس نيافــة األنبــــــــا 
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أغاثـــون أســـقف مغاغة والعدوة وشـــاركه عدد 
كبيـــر من اآلباء الكهنة، وســـط حضور شـــعبي 
االثنيـــن  يـــوم  نيافتـــه صبـــاح  قـــام  كمـــا  كبيـــر. 
الموافـــق 3 يوليـــو 2017م ، بصـــالة القـــداس 
اإللهـــي فـــي ذكـــرى األربعيـــن لشـــهداء القلمون 
بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بقرية ديـــر الجرنوس 

مغاغة. بمركـــز 

إيبارشية ببا والفشن
حيـــث ُأقيـــم قداس األربعيــــــــن لشهــــــــداء القلمــــــــون مـــن أبناء قرية 

نزلـــة حنـــا التابعـــــــة إليبارشـــية ببـــا والفشـــن يوم االثنيـــن 3 يوليو.
االثنيـــــــــــن 3 يوليـــــــــو 2017م، بكنيســـــــــة الشـــهيد مارجرجـــس 
بنزلـــة حنـــا التابعـــة لمركـــز الفشـــن بمحافظـــة بنـــي ســـويف، بحضور 
لفيـــف رهبـــان ديـــر األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف، والعديـــد مـــن اآلبـــاء 
الكهنـــة الذيـــن حضروا بالنيابة عن أصحاب النيافة األنبا بفنوتيوس 
أســـقف ســـمالوط، األنبـــا أبـــرآم أســـقف الفيـــوم، األنبـــا باســـيليوس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبا صموئيـــل المعترف، األنبا غبلاير أســـقف 

بني ســـويف.

إيبارشية املنيا وأبو  قرقاص
وفـــي الثالثـــاء 4 يوليـــو 2017م، احتفلـــت إيبارشـــية المنيـــا وأبو 
قرقاص، بتذكار األربعين للشهداء، حيث ُأقيم القداس اإللهي بكنيسة 
الشـــهدي أبـــي ســـيفين بالفكريـــة – مركز أبو قرقـــاص، بحضور نيافة 
األنبـــا مكاريوس األســـقف العام باإليبارشـــية، وجمع كبيـــر من كهنة 

اإليبارشـــية وأفراد الشعب.

إيبارشية بين مزار
وفـــي يـــوم الثالثـــاء 4 يوليـــو، صلـــى نيافـــة األنبـــا أثناســـــــيوس 
أســـقف بنـــي مزار والبهنســـا، القداس اإللهــــــــي 
مــــــــــزار  بنـــي  لشـــهداء  األربعيـــن  لتـــذكار 
بكاتدرائيــــــــة القديس مارمرقس الرســـول ببني 
مزار، بمشـــاركة العديد من كهنة اإليبارشـــية، 
أعقبـــه جلســـة أغابي بمقـــر المطرانية بحضور 
نيافـــة األنبـــا أثناســـيوس واآلبـــاء الكهنـــة، مـــع 

المعترفيـــن مـــن مصابـــي الحـــادث.
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جملة الكرازة - 14 يوليو 2017

ثالثة كهنة ُجدد 
بإيبارشية املنوفية

قـــام نيافـــة األنبـــا بنياميـــن مطـــران المنوفيـــة وتوابعهـــا، يـــوم 
الســـبت الموافـــق 8 يوليـــو 2017م، بســـيامة ثالثـــة مـــن آبـــاء الكهنـــة 

وهم:  الجـــدد 
1- الشـــماس جـــان الفونـــس عازر، باســـم القـــس جيروم كاهًنا 

على كنيســـة العذراء بمنشـــأة شـــنوان.
2- الشـــماس أميـــر ناجـــي إســـحق باســـم القـــس كيرلـــس علـــى 

منوف. مركـــز 
3- الشـــماس فؤاد نادي يّني باســـم القس برناباس كاهًنا على 

كنيســـة القديسين بطرس وبولس بشبين الكوم.
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بنياميـــن، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، 

ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية المنوفيـــة، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

سيامة اكهن جديد 
بإيبارشية سيدين

نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا برســـامة  قـــام 
الشـــماس ماجـــد موريـــس كاهًنا عاًما بإيبارشـــية ســـيدني باســـم القس 
موريـــس، وأيًضـــا لعمل كورســـات المشـــورة للمقبلين علـــى الزواج 
باإليباراشـــية. حضر الســـيامة السيد Alex Hawke وزير الهجرة 
والســـيد Craing Laundy نائـــب وزيـــر الهجـــرة. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا دانييـــل، والقـــس موريـــس، ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية 

ســـيدني، وســـائر أفراد الشـــعب.

مخسة رهبان ُجدد دلير 
األنبا باخوميوس - إدفو ومزرعته باخلطاطبة

فـــي صبـــاح يـــوم األحـــد 9 يوليـــو 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا 
القديـــس األنبـــا باخوميـــوس  ديـــر  أســـوان ورئيـــس  هـــدرا مطـــران 
بحاجـــر إدفـــو، بإتمـــام طقـــس الرهبنة لخمســـة رهبان جـــدد للدير من 
طالبـــي الرهبنـــة المقيميـــن بمزرعـــة الديـــر بالخطاطبـــة. شـــاركه في 
الصالة نيافة األنبا يواقيم األســـقف العام إليبارشـــية إســـنا وأرمنت. 
والرهبـــان الجـــدد هـــم: )1( الراهـــب باخوميـــوس الباخومـــي، )2( 
الراهـــب يوســـف الباخومـــي، )3( الراهـــب مقـــار الباخومي، )4( 
الراهـــب يوئيـــل الباخومي، )5( الراهـــب يوحنا الباخومي. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا هـــدرا، واآلبـــاء الرهبـــان الجـــدد، ومجمـــع آبـــاء 

ديـــر القديـــس األنبـــا باخوميـــوس بحاجـــر إدفو.

اكهنان ثالثة رهبان جدد بدير 
القديس األنبا موىس بطريق العلمني

في يوم الخميس 29 يونيو 2017م، قام نيافة األنبا ماركوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس القبة والوايلي والمشـــرف علـــى دير القديس 
األنبا موســـى األســـود بالعلمين، بإقامة ثالثة رهبان جدد من طالبي 
الرهبنـــة هـــم: )1( الراهـــب أثناســـيوس آفـــا موســـى، )2( الراهب 
بـــوال آفـــا موســـى، )3( الراهـــب أنطونيـــوس آفا موســـى. كما تم 
ســـيامة اثنيـــن مـــن الرهبـــان فـــي رتبة القسيســـية همـــا: )1( الراهب 
القس موســـى آفا موســـى، )2( الراهب القس دانيال آفا موســـى. 
وشـــارك فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا متـــاؤس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر، األنبـــا داود أســـقف المنصـــورة، واألنبـــا إبيفانيوس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر أنبـــا مقـــار، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العام 
لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ماركـــوس 
واآلبـــاء الرهبـــان والقساوســـة الجـــدد، ومجمـــع رهبـــان ديـــر القديـــس 

األنبـــا موســـى األســـود بطريـــق العلمين.
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نيافة األنبا سلوانس يستقبل 
قائد الفرقة 15 دفاع جوي دلير الشايب

اســـتقبل نيافة األنبا ســـلوانس أســـقف ورئيس دير القديس األنبا 
باخوميـــوس )الشـــايب( باألقصـــر صبـــاح يـــوم الســـبت األول مـــن يوليو 
2017م، اللـــواء أركان حـــرب يســـري محمـــد علـــي الجعـــب قائـــد 
الفرقـــة 15 دفـــاع جـــوي، يرافقـــه اللواء طارق رئيس عمليات الفرقة، 
وهـــي الوحـــدة العســـكرية المتمركـــزة بالقـــرب مـــن الديـــر. تأتـــي زيارة 
اللـــواء الجعـــب للديـــر بهـــدف التعـــارف بعد تعيينـــه مؤخًرا قائـــًدا الفرقة 
15، ودار اللقـــاء - الـــذي حضـــره عـــدد مـــن رهبان الديـــر - في إطار 

مـــن الترحـــاب والمودة.

نيافة األنبا دانييل يستقبل 
رئيس وزراء أسرتايلا

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا دانييل أســـقف ســـيدني وتوابعها فـــي صباح 
يوم األحد 25 يونيو 2017م، الســـيد Malcolm Turnbull رئيس 
وزراء أســـتراليا ومعه الســـيد Alex Hawke وزير الهجرة والســـيد 
Craing Laundy نائب وزير الهجرة وذلك لتقديم العزاء للكنيســـة 

القبطية األرثوذكســـية في شـــهداء القلمون بالمنيا.

تسعة كهنة جدد 
بإيبارشية مغاغة والعدوة

قـــام نيافـــة األنبـــا أغاثون أســـقف كرســـي مغاغة والعـــدوة، يوم 
الثالثـــاء الموافـــق 4 يوليـــو 2017م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 
)المطرانية(، بسيامة تسعة آباء كهنة جدد للخدمة بإيبارشية مغاغة 
والعدوة وهم: 1- القس/ طوبيا فايز بشـــرى – كاهًنا على كنيســـة 
مارجرجـــس – المطرانيـــة. 2- القـــس/ غبـــلاير فرحـــات وهبـــه – 
كاهًنـــا عاًمـــا بمدينـــة العـــدوة. 3- القس/ يواقيـــم عزيز صموئيل – 
كاهًنـــا عاًمـــا لقرية نزلة عصر. 4– القس/ إســـحق جمال اســـكندر 
– كاهًنـــا علـــى كنيســـة مارجرجـــس – جزيـــرة شـــارونه. 5– القس/ 
موســـى إســـحق كامـــل – كاهًنـــا علـــى كنيســـة مارجرجـــس – قريـــة 
الشـــيخ زياد. 6– القس/ إشـــعياء أمير رسمى - كاهًنا على كنيسة 
مارجرجـــس – جزيـــرة شـــارونه. 7– القـــس/ بيمن أســـامة مجدي 
عزيـــز - كاهًنـــا علـــى كنيســـة مارجرجـــس – قريـــة اشـــنين. 8– 
القس/ هدرا نجاح بشـــرى - كاهًنا عاًما لقرى برطباط وباغوص 
وتوابعهمـــا. 9– القـــس/ تـــادرس ســـعيد حنـــا – كاهًنا على كنيســـة 
المـــالك ميخائيـــل – نزلـــة رمضـــان. شـــارك فـــي الصـــالة لفيـــف من 
كهنـــة اإليبارشـــية، وبعـــض اإليبارشـــيات المجاورة. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا أغاثـــون، واآلباء الكهنة الجدد، ومجمع كهنة إيبارشـــية 

مغاغـــة والعدوة، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة دياكونني 
يف إيبارشية السويس

قـــام نيافـــة األنبـــا بموا أســـقف الســـويس، يـــوم الجمعـــة 7 يوليو 
2017م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم بحي األربعين بالســـويس، 
بســـيامة اثنيـــن مـــن الشمامســـة فـــي درجـــة الشماســـية الكاملـــة وهـــم: 
الشـــماس نبيـــل وليـــم، باســـم دياكـــون بولس، والشـــماس عمـــاد حنا، 
باســـم دياكـــون برنابا. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا بموا، والدياكونين 

الجديديـــن، وســـائر أفراد الشـــعب.
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بولـــس  القديـــس  قـــال 
ِلْلَيهُـــوِد  »َفِصـــْرُت  الرســـول 
َكَيهُـــوِديٍّ أَلْرَبـــَح اْلَيهُـــوَد.. َوِللَِّذيـــَن ِبـــاَل َناُمـــوٍس َكَأنِّي 
ِبـــاَل َناُمـــوٍس.. أَلْرَبـــَح الَِّذيـــَن ِبـــاَل َناُمـــوٍس. ِصـــْرُت 
َعَفـــاَء. ِصـــْرُت ِلْلُكلِّ  َعَفـــاِء َكَضِعيـــٍف أَلْرَبـــَح الضُّ ِللضُّ
ُكلَّ َشـــْيٍء، أُلَخلِّـــَص َعَلـــى ُكلِّ َحـــال َقْوًمـــا. َوهَذا َأَنا 

)1كـــو23-19:9(. اإِلْنِجيـــِل...«  أَلْجـــِل  َأْفَعلُـــُه 
 – للـــرب   – النـــاس  يربـــح  أن  يريـــد  إنـــه 

تريحهـــم. التـــي  بالطريقـــة 
أن  يمكـــن  للعمـــل  نموذًجـــا  لنـــا  تـــرك  وهكـــذا 
نتبعـــه. فـــال نضغـــط علـــى اآلخريـــن، وال نعاملهم بما 

ال يقبلونـــه، بـــل نريحهـــم..
فلنحـــاول أن نربـــح النـــاس ألن »َرابـــُح النُّفُـــوِس 

َحِكيـــٌم« )أم30:11(.
يريـــح  أن  يقصـــد  كان  بولـــس  القديـــس  طبًعـــا 
النـــاس لإليمـــان، وليـــس للصداقـــة الشـــخصية. فيكلم 
اليهـــودي مـــن آيـــات الكتـــاب المقـــدس. والذيـــن بـــال 
نامـــوس يكلمهـــم بالمنطـــق وبطريقـــة عقالنيـــة. أمـــا 
الضعفاء فينزل إلى مســـتواهم ليرفعهم إلى المســـتوى 

المطلـــوب. وهكـــذا يربـــح الـــكل فـــي تعاملـــه معهـــم.
راحـــة الكل أمر مطلوب مـــن الكل: مطلوب  واإ
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، ومـــن العائالت، ومن الرؤســـاء، 
ومـــن األصدقـــاء، ومـــن المرؤســـين، ومـــن كل أحـــد. 

إنـــه منهـــج عـــام: أن نربـــح َعَلى ُكلِّ َحـــال َقْوًما.
فمـــن المفـــروض أن تفهـــم نفســـية كل أحـــد 
وطبعه، وتتمشـــى معه بما يوافق نفســـيته وطبعه.
فإن تعاملت مع شـــخص حســـاس جـــًدا، يتعب 
مـــن أقـــل شـــيء، تكـــون حريًصـــا فـــي الـــكالم معـــه، 
وتبعـــد عـــن أي تصـــرف تـــرى أنـــه يخـــدش شـــعوره.. 
ن تعاملـــت مـــع إنســـان دقيـــق فـــي أحكامـــه، تعامل  واإ
معـــه بدقـــة. أمـــا الشـــخص المـــرح الواســـع الصـــدر، 
فكـــن هكـــذا معـــه، وتحـــدث براحـــة وصراحـــة مــــــــــادام 

ال يتضايـــق...
أيًضا أعرف ظروف كل شـــخص واحتياجاته، 

وتعامـــل معـــه بما يوافق كل هذا.
ولكـــى تربـــح النـــاس وتريحهم، كن بشوًشـــا 

لطيًفا. مبتســـًما 
ويســـتريحون  البشـــوش  الشـــخص  يحبـــون  فالنـــاس 
لـــه، حتـــى أن أي إنســـان تؤخـــذ لـــه صـــورة، يقولـــون 
لـــه ابتســـم، ألنـــه فـــي ابتســـامه يكـــون شـــكله مقبـــواًل. 
أمـــا الشـــخص الِكشـــري فعلـــى رأى المثـــل أن وجهـــه 

»َيقطـــع الخميـــرة مـــن البيـــت«!
والكتـــاب يقـــول »َوُكوُنـــوا ُلَطَفـــاَء َبْعُضُكـــْم َنْحـــَو 
)أف32:4(.  ُمَتَســـاِمِحيَن..«  َشـــُفوِقيَن  َبْعـــٍض، 
واللطـــف هـــو أحـــد ثمـــار الـــروح )غـــال23:5(. وهـــو 
يتفـــق مـــع الوداعـــة. والســـيد المســـيح يقـــول »َتَعلَُّمـــوا 
ِمنِّـــي، أَلنِّـــي َوِديـــٌع َوُمَتَواِضـــُع اْلَقْلـــِب، َفَتِجـــُدوا َراَحـــًة 

)مـــت29:11(. ِلُنُفوِســـُكْم« 
كـــن  النـــاس وتربحهـــم،  لكـــى تريـــح  لذلـــك 

تتكبـــر. وال  متواضًعـــا، 
وال تنظـــر إلـــى أحـــد مـــن فـــــــــوق. وعامـــل الكل 
بلطـــف أًيـــا كــــــــــــان مركزهـــــــــــــم، حتــــــــــــــى األطفـــــــــــــال 

والخـــدم والمرؤوســـين..
تكلـــم مـــع كل أحـــد بـــأدب ولياقـــة، وال تجـــرح 

شـــعور أحـــد..
ومـــن جهة الـــكالم، ال تكلم أحـــًدا إال إذا كان 

مســـتعًدا لسماعك.
فـــإن كان غيـــر مســـتعد، أي مشـــغواًل بمـــا هـــو 

أهم، فلن يســـمعك، وربما كالمك يرهقه، ويســـأم من 
اإلصغـــاء إليك.

وهنا أوجه نصيحة للزوجات. فقد يرجع الزوج 
ذا  مـــن عملـــه وهـــو مرهق يريـــد أن يهدأ ويســـتريح، واإ
بزوجتـــه تحـــاول أن تدخلـــه فـــي حديـــث عـــن مشـــاكل 
وهـــو غيـــر مســـتعد لســـماعها. ولكـــن الزوجـــة تصـــر 
علـــى الـــكالم، فيرجوهـــا أن تصمـــت أو تتحـــدث فـــي 
تلـــك األمـــور فيمـــا بعـــد، ولكنهـــا تســـتمر فـــي عرض 
مـــا تريـــده مـــن موضوعـــات، وربما ينتهـــي األمر بأن 

ينتهرهـــا أو يدخـــال في شـــجار!
يـــا ابنتـــي ال تكلمـــي زوجـــك إال حينما تكون له 
أذنـــان للســـمع. وال تطلبـــي منـــه طلًبـــا وهـــو مشـــغول 
عنـــِك. انتظـــري إلـــى أن يكـــون فايـــق ورايـــق ومـــش 

متضايـــق. حينئـــذ يســـمع ويســـتجيب..
عموًمـــا انتهـــزوا الوقـــت المناســـب للـــكالم حتى 
تريحـــوا مـــن يســـتمع إليكـــم. وتكلمـــوا فـــي ما يســـتريح 
إليـــه غيركـــم. وكمـــا قـــال أحـــد األدبـــاء »لـــكل كلمـــة 

أذن، ولعـــل أذنـــك لســـت لكلماتـــي«.
ذا تكلمتم فال تكثـــــــروا الكــــــــــالم، بأزيـــــــــــد  واإ

ممـــا يلزم.
األمـــر الـــذي يحتـــاج إلـــى كلمـــة، ال تقولـــوا فيه 
جملـــة أو محاضـــرة! والعجيـــب أن هنـــاك نوًعـــا مـــن 
النـــاس يظـــل يتكلم ويتكلـــم، دون أن يضع في ذهنه: 
هـــل الـــذي يتحـــدث إليـــه عنـــده وقـــت للســـماع أم ال؟ 

ويظـــل يتكلـــم حتـــى يســـأم ســـامعه أو يتضايق.
يقول ســـليمان الحكيم في سفر الجامعة »ِلَتُكْن 
َكِلَماتُـــَك َقِليَلـــًة« )جـــا2:5(. ويقول في ســـفر األمثال 

»َكثْـــَرُة اْلـــَكاَلِم اَل َتْخُلو ِمْن َمْعِصَيٍة« )أم19:10(.
ولكـــن يحـــدث أن البعض يتكلـــم ويكثر الكالم. 
ويطلـــب الســـامع منـــه أن يصمت إذ ليـــس لديه وقت 
للســـماع. ولكنـــه يصـــر قائاًل »هذا موضـــوع خطير، 
والبـــد أن تســـمع«! وقـــد ال يكـــون خطيـــًرا. َوحتـــى لـــو 
كان كذلـــك، فيلنتهـــز لـــه الوقت المناســـب. ولألســـف 
بعـــض المكالمـــات التليفونيـــة ال ُيراعـــى فيهـــا الوقـــت 

ومشـــغولية من يســـمع!
وفـــي الـــكالم ال تدخـــل فــــــــــي المجـــــــــادالت 

المتعبـــة... الكثيـــرة 
هـــوذا الرســـول يقـــول »ِاْفَعلُـــوا ُكلَّ َشـــْيٍء ِبـــاَل 
َدْمَدَمـــٍة َواَل ُمَجاَدَلـــٍة« )فـــي14:2(. لكـــن هنـــاك مـــن 
يحـــاول أن يجـــادل لكـــى يثبـــت أن لـــه فكـــًرا ورأًيـــا! 
وليـــس لـــه هـــدف أن يصـــل إلـــى نتيجـــة. بـــل هدفـــه 
أن ينتصـــر علـــى غيـــره فـــي المناقشـــة. وقـــد يتكلـــم 
هـــذا الغيـــر، فيقاطعـــه هو فـــي الـــكالم، ويعلو صوته 
عليـــه. ويبـــدو االثنـــان للنـــاس وكأنهمـــا فـــي شـــجار 
وليسا في حـــــــــوار. إنه وضع غير مريح. ومثل هذه 
المجادالت ال تفيـــــــــد شيًئا. بـــــــــــل تعطـــــــــــي صـــــــــــورة 

الئقة. غيـــر 
لذلـــك إن رأيـــت فـــي مـــن يناقشـــك إنـــه يريـــد أن 
يدخـــل فـــي جـــدل عقيـــم، حـــاول أن تنهـــي المناقشـــة 

ما... بطريقـــة 
أيًضـــا في كالمـــك مع الناس، ال تظل تســـأل 
أســـئلة كثيـــرة ومتنوعة تدخل فـــي دور التحقيقات.
كأن تسأل: حينما ذهبت إلى المكان الفالني، 
مـــن الـــذي قابلتـــه؟ ومـــاذا قلـــت لـــه؟ ومـــا الـــذي قالـــه 
هـــو؟ ومـــاذا كانـــت نتيجـــة الحديث؟ ويشـــعر الســـامع 
أنـــه أمـــام وكيـــل نيابـــة، وليس أمام صديـــق، وأن من 

يســـأله يتدخـــل فيمـــا ال يعنيه..

لهـــذا، لكـــى تريـــح النـــاس، ال تتدخـــل فـــي 
الخاصـــة. شـــئونهم 

وال تبحـــث عـــن أســـرارهم وتحـــاول أن تعرفهـــا. 
فكل شـــخص له خصوصياته فال تســـأله عنها. ربما 
يريد أن يحتفظ بذلك لنفســـه. فيشـــعر أنك غير مريح 

أسئلتك. في 
فـــي بالد الغـــرب ال يتدخلون في خصوصيات 
غيرهـــم، ويســـمونها Privacies. فإن وصل خطاب 
لزوجـــة، ال يجـــرؤ زوجهـــا أن يفتحـــه. وكذلـــك األب 
بالنســـبة البنه. فإن أرادت الزوجة أن تكشـــف ما في 
الخطـــاب، فهـــذا فـــي إرادتهـــا، وأيًضـــا لالبـــن لـــه أن 

يقـــول أو ال يقول..
فـــإن أردت أن تريـــح غيرك، ال ترغمه أن يقول 

لـــَك ما ال يريد أن يقوله.
ليســـت  الغيـــر  علـــى  الضغـــط  سياســـة  إن 
مريحـــة له وكذلك اإللحاح غيـــر المقبول، فكالهما 

مقبول. غيـــر 
اســـأل فـــي حـــدود المعقـــول. فإن رأيـــت أن من 
تســـأله ال يريـــد أن يجيـــب، فال تلح عليه وال تضغط.
أيًضـــا إن أردت أن تربـــح النـــاس وتريحهـــم، 
ال تطلـــب منهـــم فـــوق مـــا يطيقـــون.. بـــل أطلـــب 
مـــا يقـــدرون علـــى تنفيـــذه. وكمـــا يقـــول المثـــل »إن 
ن كانـــوا ال  أردت أن ُتطـــاع، ســـل مـــا ُيســـتطاع«. واإ
ألنهـــم  تلـــح وتضغـــط،  أن  تحـــاول  يســـتطيعون. ال 
بذلـــك يشـــعرون أنـــك قد أصبحت ثقـــاًل عليهم، وعلى 

إرادتهـــم وعلـــى أعصابهـــم..
لعـــل هـــذه مـــن األســـباب التـــي تجعـــل بعـــض 
الزيجـــات تفشـــل، وال يســـتمر الزوجـــان فـــي حياتهمـــا 
المشـــتركة: أعنـــي الضغـــط واإللحـــاح، والـــكالم فـــي 
غيـــر وقتـــه، وطلـــب ما هـــو فـــوق القـــدرة واالحتمال.
إن أردت أيًضـــا أن تريـــح النـــاس، اعطهـــم 
حقوقهـــم وطلباتهـــم مـــا دام ذلـــك في إمكانـــك ويتفق 

الخير.. مـــع 
َعـــْن  اْلَخْيـــَر  َتْمَنـــِع  »اَل  يقـــول  الكتـــاب  هـــوذا 
َأْهِلـــِه، ِحيـــَن َيُكـــوُن ِفـــي َطاَقـــِة َيـــِدَك َأْن َتْفَعَلـــُه. اَل 
َتقُـــْل ِلَصاِحِبـــَك: اْذَهـــْب َوُعـــْد َفُأْعِطَيَك َغـــًدا َوَمْوُجوٌد 

)أم28،27:3(. ِعْنـــَدَك« 
إن الشخص الذي يعطي هو إنسان محبوب.

كذلـــك إن أردت أن تربـــح الناس وتريحهم، ال 
تكن كثير االنتهـــار والتوبيخ والعقوبة.

وأيًضا إبعد عن النكد وكل أســـباب الخصومة 
علـــى قـــدر اســـتطاعتك.. وكذلـــك حـــاول أن تكـــون 
بالخيـــر  المبشـــرين  يمـــدح  فالكتـــاب  بالخيـــر  مبشـــًرا 

)أش7:52(. والســـالم 
كذلـــك إن أردت أن تريـــح النـــاس ال تفـــرض 

عليهم. رأيـــك 
يقبلـــه،  إن عرضـــت رأًيـــا ووجـــدت غيـــرك ال 
وشـــرحت حكمـــة هـــذا الـــرأي وظـــل مرفوًضـــا، فأترك 

غيـــرك علـــى حريتـــه.
النــــــــــاس حريـــة، حتـــى إن  إلهنـــا نفســـه منـــح 
اســـتخدموها فـــي كســـر وصايـــاه، وهـــو يقول للشـــعب 
ـــَماَء  السَّ اْلَيـــْوَم  َعَلْيُكـــُم  »ُأْشـــِهُد  التثنيـــة  ســـفر  فـــي 
َواأَلْرَض. َقـــْد َجَعْلـــُت ُقدَّاَمـــَك اْلَحَياَة َواْلَمـــْوَت. اْلَبَرَكَة 
َواللَّْعَنـــَة. َفاْختَـــِر اْلَحَيـــاَة ِلَكـــْي َتْحَيـــا َأْنـــَت َوَنْســـُلَك« 

)تـــث19:30(.
غيـــرك  تجعـــل  أن  تحـــاول  ال  أنـــت.  كذلـــك 
يطيعـــك علـــى الرغـــم مـــن إرادتـــه. لـــك أن تنصـــح، 

ترغـــم. أن  لـــك  وليـــس 
ولتربطــــــــــــــــك بالنــــــــــــــاس عالقــــــــــــــة المحبــــــــــــــة، 

وليســـت الســـيطرة.
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عظة األربعاء 5 يوليه 2017م من كنيسة العذراء مريم واألنبا بيشوي باألنبا رويس

الفعل يتأنــى هو أحــــــــد األفعـــــال اإلنسانيــــــــــــة 
الراقيـــة، ويتعلمـــه اإلنســـان مـــن الطبيعـــة قبـــل أن 
يتعلمـــه مـــن اهلل. مثـــاًل حيـــن نزرع النبـــات، نضع 
البـــذرة وننتظـــر ربمـــا شـــهوًرا وأحياًنـــا ســـنين، مثل 
النخلة التي قد تحتاج عشـــرين سنــــــة في األرض 
قبـــل أن تطـــرح ثمارهـــا. علـــى مســـتوى اإلنســـان 
أيًضـــا نتعلـــم التأنـــي مـــن الجنيـــن البشـــري الـــذي 

يحتـــاج تســـعة شـــهور قبـــل الوالدة.
األول،  األنـــــــــــاة  طـــــول  صاحـــب  هـــو  اهلل 
هـــو صاحـــب ســـعة الصــــــــدر وضبــــــــط النفـــس. 
واهلل يعلمنـــا طـــول األنـــاة فـــي أمثلـــة كثيـــرة جـــًدا 
فـــي اإلنجيـــل، لدرجـــة أنـــه يقـــول: »الـــرَّبُّ َطويـــُل 
الـــّروِح كثيـــُر اإلحســـاِن« )عـــدد18:14(. ونـــرى 
طـــول أنـــاة اهلل مـــع شـــعب نينـــوى، والـــذي كانـــت 
طـــول أناة اهلل ســـبب توبتهـــم، وصارت قصة أهل 
نينـــوى المثـــال األروع فـــي توبـــة شـــعب بأكملـــه. 
وفـــي المقابـــل يذكـــر لنـــا الكتاب كيـــف أن فرعون 
مصـــر لـــم يـــرد أن يطلـــق الشـــعب رغـــم الضربات 
العشـــر التـــي ضـــرب بهـــا اهلل أرض مصـــر، حتى 

أصبـــح فرعـــون مثـــااًل لقســـاوة القلـــب. 
مـــن اآليـــات الجميلة في رســـالة رومية: »أم 
مهاِلـــِه وطول أناِتـــِه، َغيَر  تســـَتهيُن بِغَنـــى ُلطِفـــِه واإ
عاِلـــٍم أنَّ ُلطـــَف اهلِل إنَّمـــا َيقتـــاُدَك إَلـــى التَّْوَبـــِة؟« 
)رو4:2(، ومـــن األمثلـــة المشـــهورة التـــي نحبهـــا 
مثـــال شـــاول الطرسوســـي، الـــذي كان يقـــف أمـــام 
المســـيحية الوليـــدة بـــكل عنـــف، ولكـــن اهلل يريـــده 
إنـــاًء مختـــاًرا، فيطيـــل أناتـــه عليـــه حتـــى أبـــواب 
مدينـــة دمشـــق حيث تغيـــــــــــــر وتبــــــــــــــدل وصــــــــــــار 

جديًدا.  إنســـاًنا 
الرجـــل  الجديـــد نسمــــــــــع عـــن  العهـــد  وفـــي 
الـــذي كان يذهـــب إلـــى أرضـــه وال يجد فـــي التينة 
ثمـــًرا لمـــدة ثـــالث ســـنين، فأمـــر بقطعهـــا، ولكـــن 
الفـــالح الـــذي يفلـــح األرض طلـــب مـــن صاحـــب 
األرض أن يتركهـــا هـــذه الســـنة الرابعة لعلها تثمر 

)لـــو9-6:13(.
كـــم أن طــــــــــول األنــــــــــاة يجعلنـــــــــا نكســــــــــــب 
اآلخريـــن، مـــا أســـهل أن يصـــدر مســـئول قـــراًرا أو 
أمـــًرا وينتهـــي الموضـــوع، لكن طول األناة يســـاعد 
أنـــه يكســـب اآلخريــــــــن، لذلك انتبهـــوا أننا كل يوم 
نصلـــي فـــي باكر: »أســـألكم أنا األســـير في الرب 
أن تســـلكوا كمـــا يحـــق للدعـــوة التـــي ُدعيتـــم إليها، 
بـــكل تواضـــع القلب ووداعة وطـــول أناة...«. اهلل 
يذكرنـــا فـــي أول صالة كل يوم أن نســـلك بالدعوة 
التـــي ُدعينـــا إليهـــا بكـــــــــــل تواضـــــــــــــع ووداعـــــــــــــة 

وطـــول أناة.
طـــول األنـــاة يســـتطيع أن يغلب الشـــياطين، 
نســـمع عـــن األم ســـاره، وهـــي قامـــة مـــن القامـــات 
الروحية في تاريخ الرهبنة في مصر، أن شيطان 
ســـنة،  أو 13  مـــده 12  الطهـــاره حاربهـــا  عـــدم 
وكانـــت تثبـــت فـــي تدريباتهـــا الروحيـــة حتـــى تقف 

أمـــام هـــذه الحـــــــــــرب، وانتصــــــــــرت فـــي النهاية. 
مـــن خطيـــــــــــة  يخلصـــــــــك  األنــــــــــــاة  طـــــــــول 
االندفاع والتسرع، وهي خطية مشهورة جًدا اآلن، 
فنحـــن فـــي عالم الســـرعة، كل شـــيء يتم بســـرعة، 
واألجهـــزة التـــي معنـــا تحقق لنا هـــذا. حتى أصبح 
هنـــاك مـــرض عنـــد اإلنســـان المعاصـــر يســـمونه 
ssenwon يعنـــي اآلنيـــة! طـــول األنـــاة يعالــــــــــج 
اإلنســــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن التســــــــــــــــــــرع واالندفـــــــــــــــــــاع، 

الندم. ويجنبـــه 

كيف يكون اإلنسان صاحب طول أناة؟  
1( التأني في الحياة الروحية: 

عندمـــا يريـــد اإلنســـــــــــان أن يطـــرد خطية ما 
مـــن حياتـــه، يحتـــاج إلى صبر، كذلـــك إذا أراد أن 
يتخلص من عادة رديئة، ال يمكن أن يحدث هذا 
بيـــن يـــوم وليلة، ولكـــن من خالل برنامج بمشـــورة 
أب االعتــــــــــراف، وتدريبـــــــــــــات روحية، وممارســـة 
العبـــادة واألصـــوام والصلـــوات والتأمـــل. اإلنســـان 
فـــي بدايـــة حياته الروحية كأنـــه يأخذ دواء، وعادة 
ال يســـعد اإلنســـان بأخذ ألدوية. وبعدما يتقدم في 
حياتـــه الروحيـــة، ييتحـــول الممارســــــــــات من دواء 
مر إلـــــــــى ما يشـــبه البقول، الطعـــــــام الذي يبني، 
وبعـــد فتـــرة كافيـــة تتحـــول الحيـــاة الروحيـــة كأنهـــا 

كالفاكهــــــــة، طعمها حلو.
حينمـــا تصلـــي، فإنـــك تطـــرح طلبتـــك أمـــام 
اهلل الـــذي يـــرى هـــل هـــذا الطلـــب فـــي صالحك أم 
ال، وهـــو يقـــرر زمـــان االســـتجابة، لكـــن المهم أن 

تســـتمر فـــي الصـــالة بشـــكل متواتـــر. 

2( التأني في الحياة الجسدية 
تمتـــع اإلنســـان بفضيلـــة طـــول األنـــاة هـــو 
أحـــد األمـــور التـــي تخّفـــف حـــدة األلـــم والمـــرض. 
حتـــى فـــي طعامنا اليومي، عملية المضغ تســـاعد 
اإلنســـان علـــى الهضـــم واالســـتفادة مـــن الطعـــام، 
فالتأنـــي مطلـــوب حتـــى فـــي تناول الطعـــام. أيًضا 
فـــي محيـــط المعامالت، كلنا نغضب أو نحزن أو 
نتضايق، لكن طول أناتك يخرجـــــــك مــــــــــن هــــــــــــذا 

الفكــــــــــر أو هـــــــــــذا اإلحســـاس سريًعا. 

3( في مجال الحياة األسرية
يقـــول القديـــس بولـــس فـــي أنشـــودة المحبـــة: 
)1كـــو4:13(،  وَترفُـــــــــــُق«  تتأنَّـــــــــــى  »الَمَحبَّــــــــُة 
الحظـــوا ارتبـــاط الكلمتيـــن مـــع بعضمـــا، التأنـــي 
والرفـــق. وهـــذا يتضـــح لنـــا جـــدا في مجـــال الحياة 
األســـرية، ففـــي بدايـــة الـــزواج مـــن الطبيعـــي أاّل 
يتفاهـــم الزوجـــان بشـــكل كامـــل، وأحياًنـــا تظهـــر 
بعـــض المشـــكالت الصغيـــرة، ولكـــن طـــول األنـــاة 
لديهمـــا يحقـــق ثبـــات هـــذه الزيجـــه. طـــول األنـــاة 
يعطـــي نوًعـــا مـــن التكيُّـــف، هـــو يتحملهـــا وهـــي 
تتحملـــه. أتذكـــر أنـــه أثناء خدمتي كأســـقف قابلت 
زوجيـــن لـــم يعطهمـــا اهلل نســـاًل، وكنـــت كل ســـنة 

أقابلهـــم وأطيب خاطرهم، 
وأقـــول لهـــم أنـــا واثـــق أن 

ربنـــا ســـيعطيكم فـــي وقـــت مـــن األوقـــات. وبعـــد 
أربـــع وخمـــس ســـنوات رزقهـــم اهلل طفـــاًل، فوجئـــت 
أن الزوجـــه قالـــت لـــي إن اهلل لـــم يعطهـــم أطفـــااًل 
بســـرعة ألنهمـــا لـــم يكونـــا علـــى وفـــاق، فانتظـــر 
وأطـــال أناتـــه حتى عرفا بعضهما البعـــــض جيًدا، 
وهكـــــــذا يستطيعـــــــــان أن يربيـــــــا أطفـــااًل بخـــــوف 
اهلل. طـــــــــول األنـــاة فـــــــي محيـــط الحيـــاة األســـرية 
هـــو العامـــل الرئيســـي فـــي تربيـــة أوالدنـــا وبناتنـــا، 
فاســـتخدام العصـــا أو الكلمـــات الصعبة أو الحادة 
أو أســـلوب اإلهمـــال ال يصلـــح أبـــًدا فـــي تربيـــة 
أبنائنـــا. مـــره قـــال لي شـــاب يشـــغل مركـــًزا مرموًقا 
أنـــه عّذب والديه بشـــقاوته وهو طفـــل، ولوال أنهمأ 
أطـــاال بالهمـــا عليـــه، ولـــم ييأســـا من نصحـــه، مرة 
بالهـــدوء، ومـــرة بالكالم والحوار، لوال طول أناتهما 
لما كــــــــــــــــــان قــــــــــــــد وصــــــــــل للمكانة التي شغلها.

أيًضـــا أبناؤنـــا فـــي مرحلـــة المراهقــــــــــــة، التي 
هـــي مرحلـــة المشـــاكل والمشـــاغل، يحتاجـــون منا 
ومـــن المربيـــن بصفه عامة إلـــى طول األناة حتى 
يجتازوا هذه المرحلة. طــــــــــــول األنــــــــــــــاة تحفــــــــــــــظ 

من الفشـــل.
4( في محيط الحياة االجتماعية 

فـــي الصداقـــة والعالقـــات اإلنســـانية دائًمـــا 
ســـقطات  هنـــاك  اآلخريـــن،  لضعفـــات  نتعـــرض 
البعـــض، ومـــن ال يكونوا على مســـتوى الصداقه، 
أو مـــن يجـــرح صديقه... الـــخ. الصداقه هي قمه 
العالقات اإلنســـانية غير الرســـمية، فنحن كبشـــر 
إنســـانية  العالقـــات: عالقـــه  مـــن  نوعـــان  عندنـــا 
غيـــر رســـمية وهـــي الصداقـــة، وعالقـــة إنســـانيه 
رســـمية اســـمها الـــزواج. وكال العالقتيـــن -الزواج 
والصداقـــة- يحتاجـــان لطـــول األنـــاة لكي تكســـب 
الرفيـــق الـــذي معـــك. الصداقـــة تحمـــي كل عالقة 
حتـــى الـــزواج واألخوة. الحيـــاه االجتماعية تحتاج 
المحبـــه التـــي تتأنـــى وترفـــق، تحتاج طـــول األناة. 

4( في محيط الحياة الكنسية 
فـــي الكنيســـة كمجتمـــع، مهـــم جـــًدا أن يكون 
لنـــا البال الطويل، ســـواء في خدمـــة من نخدمهم، 
أو من نخدم معهم. طول األناة يعني أن تثق أن 
اهلل يســـتطيع أن يغيـــر النفـــوس، وهـــذا شـــيء مهم 
جـــًدا فـــي اإلنســـان وعالقتـــه فـــي داخـــل الكنيســـة. 
إّيـــاك أن تصـــف إنســـاًنا أنـــه غيـــر صالـــح طـــوال 
الوقـــت. ثـــق أنـــك لـــو رفعـــت صـــالة مـــن أجلـــه، 
واســـتطعت أن تكـــون طويـــل البال، فســـيمكنك أن 
تأتـــي بثمـــر، وربمـــا ألجـــل تعبـــك وصالتـــك قـــد 
يغيـــر اهلل قلـــب اآلخـــر ويعـــّدل فـــي حياتـــه. طـــول 
األنـــاة مطلـــوب مـــن األب األســـقف، ومـــن األب 
الكاهـــن، مطلـــوب من الخـــادم، من أمين الخدمة، 
فأحـــد عوامـــل النجـــاح هـــي اإلدارة بطـــول أنـــاة، 

فهـــي تأتـــي بثمـــر كثيـــر جًدا. 
هـــذه هـــي اللؤلـــؤه الخامســــــــة »َتَأنَّـــْوا َعَلـــى 
يقدمهــــــــا  التـــي  الآللـــئ  سلســـله  فـــي  اْلَجِميـــِع«، 
لنـــا القديـــــــــــس بولــــــــــــــس الرســـول فــــــــي حياتنـــــــــــا 

المســـيحية.  وســـلوكياتنا 
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مؤتمر خلدام وخادمات 
كنائس رشق السكة احلديد

علـــى مـــدار يوميـــن نظمـــت كنائس منطقة شـــرق الســـكة الحديد 
بالقاهـــرة، مؤتمـــًرا لخـــدام وخادمـــات المنطقـــة، تحـــت عنوان»جـــدد 
خدمتـــك«. ُأقيـــم المؤتمر يومي 3 و4 يوليـــو الجاري بحضور نيافة 
األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، 
كمـــا شـــارك فيـــه صاحبـــا النيافـــة األنبا إرميا األســـقف العـــام، واألنبا 
اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائس ألماظة وعزبـــة الهجانة وزهراء 
مدينـــة نصـــر، والقـــس برســـوم كامـــل. حاضـــر نيافـــة األنبـــا إرميـــا 
عـــن خطـــورة الميديـــا فـــي حقـــل الخدمـــة، فيمـــا عـــرض نيافـــة األنبـــا 
إكليمنـــدس خبـــرات نافعـــة فـــي عالـــم الخدمـــة، وتناول القس برســـوم 
كامـــل موضـــوع الخدمة فـــي حياة بولس الرســـول والمنهج الرعوي 

فـــي الخدمة.

افتتاح أكاديميات فنون متخصصة 
بإيبارشية ميت غمر

فـــي يـــوم الســـبت األول مـــن يوليـــو 2017م، افتتـــح نيافـــة األنبا 
متخصصـــة  أكاديميـــات  ودقـــادوس،  غمـــر  ميـــت  أســـقف  صليـــب 
تابعـــة لإليبارشـــية فـــي حفـــل شـــاركت فيـــه فـــرق الكشـــافة. تقـــدم هذه 
األكاديميـــات دورات تدريبيـــة فـــي مجـــاالت الموســـيقى والمســـرح 

والنحـــت والرســـم، إلـــى جانـــب بعـــض اللعبـــات الرياضيـــة.

بدء شهر الشباب بإيبارشية املحلة الكربى
بـــدأ يـــوم األربعـــاء 5 يوليـــو 2017م، بكنيســـة الشـــهيدة دميانـــة 
بالمحلـــة الكبـــرى اليـــوم األول مـــن أيـــام شـــهر الشـــباب الـــذي تنظمـــه 
اإليبارشـــية. اســـتضاف اليـــوم األول نيافـــة األنبـــا زوســـيما أســـقف 
أطفيـــح الـــذي تحـــدث عـــن »كيـــف أفـــرح بكنيســـتي؟«. ُيذَكـــر أن 
شـــهر الشـــباب ُيقـــام فـــي شـــهر يوليـــو مـــن كل عام بمشـــاركة شـــباب 
اإليبارشـــية، وهـــو عبـــارة عـــن لقـــاء أســـبوعي علـــى مـــدار الشـــهر 
تســـتضيفه كل أســـبوع كنيســـة من كنائس اإليبارشية، وترجع الفكرة 
إلـــى فتـــرة حبرية المتنيح األنبا يوأنس أســـقف الغربية الســـابق وهي 

مســـتمرة حتـــى اآلن.

مؤتمرات الشباب بكنائسنا باملهجر
أقيمـــت فـــي الفتـــرة الســـابقة عـــدة مؤتمـــرات للشـــباب بكنائســـنا 
بالمهجـــر بعـــدة إيبارشـــيات، ففـــي إيبارشـــية تورينـــو ورومـــا، اختتـــم 
مؤتمـــر شـــباب المرحلـــة الثانويـــة أعمالـــه يـــوم الخميـــس 29 يونيـــو 

2017م، حيـــث صلـــى نيافة األنبا برنابا أســـقف اإليبارشـــية القداس 
الختامـــي للمؤتمـــر، كمـــا ألقـــى محاضـــرة حملـــت عنـــوان »التذمـــر 
وكيفيـــة عالجـــه«. وقد بـــدأت أعمـــال المؤتمر يـــوم االثنين الســـابق 
بمقر المطرانية بمدينة روما تحت عنوان »الحظ نفسك والتعليم«.

هـــذا وقـــد حاضـــر فـــي المؤتمـــر أيًضـــا عدد مـــن اآلبـــاء الكهنة، 
كمـــا كان لشـــباب المؤتمـــر لقـــاء فـــي ندوة مفتوحة مع الدكتور ســـعد 
قـــالدة أســـتاذ األدب االيطالـــي. كانـــت اإليبارشـــية ذاتهـــا قـــد أقامـــت 
األســـبوعين الماضيين مؤتمرين مماثلين ألطفال المرحلة االبتدائية 

وفتيـــات المرحلـــة اإلعدادية علـــى التوالي.
وفـــي سويســـرا وجنـــوب وشـــمال فرنســـا، ُأقيـــم مؤتمر للشـــباب 
تحـــت عنـــوان »اتبعنـــي« فـــي األول مـــن يوليـــو 2017م، بحضـــور 
صاحبـــي النيافـــة األنبا لوقا أســـقف جنوب فرنســـا والجزء الفرنســـي 
من سويســـرا، واألنبا مارك األســـقف العام لباريس وشـــمال فرنســـا.
وكنـــدا  أمريـــكا  شـــباب  أســـقفية  أقامـــت  بنســـلفانيا،  فـــي  أمـــا 
)CACYB( ببيـــت عنيـــا )مقـــر األســـقفية( ببنســـيلفانيا أيـــام الجمعـــة 
والسبت 30 يونيو حتى األول من يوليو 2017م، معسكًرا لفتيات 
المرحلة اإلعدادية وبداية الثانوية، لكنائس منطقة بنســـيلفانيا، تحت 
شـــعار »تجاســـر أن تكون مختلًفا«. تخلل المعســـكر القداس اإللهي 

وتعليـــم األلحـــان وبعـــض األلعـــاب واألنشـــطة الرياضيـــة المختلفة.

صالة جنازة اجلندي الشهيد بدير مواس
ودعـــت إيبارشـــية ديـــر مـــواس ودلجـــا ظهـــر يـــوم االثنيـــن 
3 يوليـــو 2017م شـــهيد الوطـــن الشـــهيد المجنـــد وســـيم مفيـــد 
إســـتمالك الـــذي استشـــهد فـــي هجـــوم إرهابـــي وقـــع علـــى مدرعة 
تابعـــة للقـــوات المســـلحة. ُأقيمـــت صـــالة الجنـــازة بكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بديـــر مـــواس بحضور عـــدد من اآلباء كهنة اإليبارشـــية 
ومندوبـــي قيـــادة الجيـــش الثانـــي ورئيـــس مجلـــس ومدينـــة ديـــر 
مـــواس والقيـــادات األمنيـــة وجمـــع غفيـــر مـــن الشـــعب. خالـــص 

تعازينـــا ألســـرة الشـــهيد المجنـــد وســـيم مفيـــد، وكل محبيـــه.

مناقشة رسالة ماچستري بمعهد الراعية

تمـــت يـــوم االثنين 10 يوليو 2017م، بمعهد الرعاية والتربية 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية مناقشـــة رســـالة الماچستير المقدمة 
خـــادم  »دور  وموضوعهـــا:  يعقـــوب  وديـــع  منـــى  الباحثـــة:  مـــن 
اإلرشـــاد الكنســـي في خدمة األســـر التي لديها أطفال يعانون من 
اضطرابـــات األوتيـــزم«. تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن: أ.د. نصيف 
فهمـــي، وأ. د. مـــراد حكيـــم، وأ.د. ســـامية بـــارح. كمـــا حضـــر 
المناقشـــة نيافة األنبا موســـى األسقف العام للشـــباب ووكيل المعهد. 
هـــذا وقـــد أوصـــت اللجنـــة بمنـــح الباحثـــة درجـــة الماچســـتير بتقديـــر 
»ممتـــاز« مـــع التوصيـــة بالتداول مع المراكـــز البحثية المتخصصة. 

خالـــص تهانينـــا للباحثة.
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كــــــان عنـــــــد بولـــــــس 
الرســـول رغبـــــــة حـــارة فـــي 
كـــرازة اليهـــود؛ ألنـــه قبـــل 
كان  بالمســـيح  يؤمـــن  أن 
فـــي دراســـة  جـــًدا  ًقـــا  متعمِّ
العهـــد  أســـفار  مقدمتهـــا  وفـــي  اليهوديـــة،  الديانـــة 
)أع6:23(،  فريســـي  ابـــن  فريســـي  فهـــو  القديـــم. 
مـــن  )أع3:22(  غماالئيـــل  يـــدي  علـــى  وتتلمـــذ 
كبـــار معلمـــي اليهود. ولكن النعمـــة اإللهية حّولت 
مـــا لديـــه مـــن إمكانيـــات إلـــى فهـــم عميـــق للتدبيـــر 
اإللهي في حياة الشـــعب اإلســـرائيلي منذ دعوة اهلل 
ألبينـــا إبراهيـــم، والدخـــول معه في العهـــود والوعود 
المختصة بالخالص. واســـتطاع أن يتصدى لتيار 
د فـــي المســـيحية، أي منـــع التمسُّـــك بحرفيـــة  التهـــوُّ
الديانـــة مثـــل موضوع الختـــان إلى حرية مجد أوالد 
اهلل فـــي ســـر المعموديـــة. هـــو لـــم يقصـــد أن يغّيـــر 
جوهر الديانة اليهودية، بل أن يبرز أن جوهرهــــــــــا 

هــــــــــــو خـــــــــــالص اهلل في المســـيح.
ولكـــي يؤّكـــد بولـــس الرســـول محبتـــه لليهـــود 
وســـعيه ألجـــل خالصهم بالرغم مـــن كرازته لليهود 
ُحْزًنـــا  ِلـــي  قـــال »ِإنَّ  أنـــه  بالمســـيح  لكـــي يؤمنـــوا 

َعِظيًمـــا َوَوَجًعـــا ِفـــي َقْلِبـــي اَل َيْنَقِطـــُع. َفِإنِّـــي ُكْنـــُت 
َأَودُّ َلـــْو َأُكـــوُن َأَنـــا َنْفِســـي َمْحُروًمـــا ِمـــَن اْلَمِســـيِح 
أَلْجـــِل ِإْخَوِتـــي َأْنِســـَباِئي َحَســـَب اْلَجَســـِد. الَِّذيَن ُهْم 
ِإْســـَراِئيِليُّوَن َوَلُهُم التََّبنِّي َواْلَمْجُد َواْلُعُهوُد َوااِلْشـــِتَراُع 
واْلِعَبـــاَدُة َواْلَمَواِعيـــُد. َوَلهُـــُم اآلَبـــاُء َوِمْنهُـــُم اْلَمِســـيُح 

اْلَجَســـِد« )رو5-2:9(. َحَســـَب 
النامـــوس  بأعمـــال  يتمســـكون  كانـــوا  اليهـــود 
كعهـــد الختـــان، وكتقديـــم الذبائـــح الحيوانيـــة لمغفـــرة 
بالوراثـــة.  الهارونـــي  الكهنـــوت  وخدمـــة  الخطايـــا، 
وبولس الرسول كان يوّضح لهم أن الختان لم يعد 
ختـــان الجســـد بقطـــع جـــزء منه؛ بـــل »ِختَـــاُن اْلَقْلِب 
وِح« )رو29:2( الذي يتم في المعمودية لقطع  ِبالرُّ
اإلنســـان العتيق »َعاِلِميَن َهَذا: َأنَّ ِإْنَســـاَنَنا اْلَعِتيَق 
َقـــْد ُصِلـــَب َمَعـــُه ِلُيْبَطَل َجَســـُد اْلَخِطيَِّة َكـــْي اَل َنُعوَد 
ُنْســـَتْعَبُد َأْيًضـــا ِلْلَخِطيَّـــِة« )رو6:6(. وأن الذبائـــح 
الحيوانيـــة كانـــت رمـــًزا لذبيحـــة الصليـــب التـــي بهـــا 
تـــم خالص البشـــرية مـــن حكم المـــوت األبدي لكل 
مـــن يؤمن ويعتمـــد. وأن خدمة الكهنـــوت الهاروني 
قـــد أبطلهـــا كهنـــوت المســـيح الـــذي قال الـــرب عنه 
»أْقَســـَم الرَّبُّ َوَلْن َيْنَدَم، َأْنَت َكاِهٌن ِإَلى اأَلَبِد َعَلى 

ُرْتَبـــِة َمْلِكـــي َصـــاِدَق« )عب21:7(.

ولكـــن الســـيد المســـيح كان قـــد أعـــّد بولـــس 
الرســـول لكـــرازة األمـــم حتـــى أنـــه صـــار لـــه لقـــب 
مـــن  وبالرغـــم  )رو13:11(.  ِلأُلَمـــِم«  »َرُســـوٌل 
رغبتـــه الحـــارة فـــي كرازة اليهـــود، إاّل أنه قد اســـتقبل 
توجيهـــات مـــن الـــرب قـــال عنهـــا: »َوَحَدَث ِلـــي َبْعَد 
َمـــا َرَجْعـــُت ِإَلـــى ُأوُرَشـــِليَم َوُكْنُت ُأَصلِّي ِفـــي اْلَهْيَكِل 
َأنِّـــي َحَصْلـــُت ِفـــي َغْيَبـــٍة. َفَرَأْيتُـــُه َقاِئـــاًل ِلي: َأْســـِرْع 
َواْخـــُرْج َعاِجـــاًل ِمـــْن ُأوُرَشـــِليَم أَلنَُّهـــْم اَل َيْقَبلُـــوَن 
َشـــَهاَدَتَك َعنِّـــي. َفُقْلـــُت: َيـــا َربُّ ُهـــْم َيْعَلُمـــوَن َأنِّـــي 
الَِّذيـــَن  َمْجَمـــٍع  ُكلِّ  ِفـــي  َوَأْضـــِرُب  َأْحِبـــُس  ُكْنـــُت 
ُيْؤِمُنـــوَن ِبـــَك. َوِحيـــَن ُســـِفَك َدُم اْســـِتَفاُنوَس َشـــِهيِدَك 
ُكْنـــُت َأَنـــا َواِقًفـــا َوَراِضًيـــا ِبَقْتِلـــِه َوَحاِفًظا ِثَيـــاَب الَِّذيَن 
َقَتلُـــوُه. َفَقـــاَل ِلـــي: اْذَهْب َفِإنِّي َسُأْرِســـُلَك ِإَلى اأُلَمَم 
»َوِفـــي  أيًضـــا:  وقـــال  َبِعيـــًدا«)أع21-17:22(. 
اللَّْيَلـــِة التَّاِلَيـــِة َوَقـــَف ِبـــِه الـــرَّبُّ َوَقـــاَل: ِثـــْق َيـــا ُبوُلُس 
أَلنَّـــَك َكَمـــا َشـــِهْدَت ِبَمـــا ِلـــي ِفـــي ُأوُرَشـــِليَم َهَكَذا 
َيْنَبِغي َأْن َتْشـــَهَد ِفي ُروِمَيَة َأْيًضا« )أع11:23(.

وقـــد تأّكـــد ذلـــك مـــن َقبل الكنيســـــــــة فـــي لقاء 
بولس الرسول مع اآلباء الرسل يعقوب أخي الرب 
وبطرس ويوحنا في أورشـــليم، إذ كتب في رســـالته 
إلـــى أهـــل غالطية »َفـــِإْذ َعِلَم ِبالنِّْعَمـــِة اْلُمْعَطاِة ِلي 
َيْعقُـــوُب َوَصَفـــا َوُيوَحنَّـــا، اْلُمْعَتَبـــُروَن َأنَّهُـــْم َأْعِمـــَدٌة، 
َأْعَطْوِنـــي َوَبْرَناَبـــا َيِميـــَن الشَّـــِرَكِة ِلَنُكـــوَن َنْحـــُن 

ِلأُلَمـــِم َوَأمَّا ُهْم َفِلْلِختَـــاِن« )غل9:2(.
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ونحــــــــــــــــن نحتفــــــــــــــل 
بتذكار عيد آبائنا الرســل، 
نتذكـــر كلمــــــــــات معلمنـــــــــا 
لفيلكـــس  الرســـول  بولـــس 
الوالـــي إذ كان واقًفا أمامه 
للمحاكمـــة، يتكلـــم بكلمـــة الخـــالص، مهتًمـــا بنجاة 
والبـــّر  اإليمـــان  عـــن  متحّدثًـــا  الوالـــي وخالصـــه، 

)أع25:24(. والدينونـــة  والتعفُّـــف 
وفي الكتاب يمكننا أن نمّيز بين موضوعين 
عّلـــم عنهمـــا معلمنـــا بولس، الكنيســـة، وهما: ثمار 
الـــروح التي كتب عنهـــا ألهل غالطية »وأّما َثَمُر 
الّروِح فهو: َمَحبٌَّة، فَرٌح، سالٌم، طوُل أناٍة، ُلطٌف، 
َصـــالٌح، إيمـــاٌن، وداَعـــٌة، تَعفُّـــٌف« )غـــل22:5(، 
ومواهـــب الروح القدس وتشـــمل التدبيـــر والخدمة 
والشـــفاء والتحـــدث بالســـنة وغيرهـــا مـــن المواهـــب 
1كورنثـــوس11.  رســـالته  فـــي  عنهـــا  تكلـــم  التـــي 
فالمواهـــب  ببســـاطة،  بينهمـــا  نميـــز  ان  ويمكننـــا 
هـــي ِنَعـــم مجانيـــة يمنحهـــا اهلل ألوالده ألجل بنيان 
الكنيســـة، وهـــي ال ُتعطـــى ألجـــل بـــّر اإلنســـان، 
ووجودها أو غيابها ال يؤثر في خالص اإلنســـان 
الشـــخصي. أّمـــا ثمـــار الـــروح القـــدس فهـــي ثمـــار 
تظهـــر فـــي حياة اإلنســـان المســـيحي بســـبب عمل 
نعمـــة اهلل في اإلنســـان، لكنهـــا أيًضا تحتاج لجهاد 
اإلنســـان الروحـــي بـــال انقطاع، وســـعيه أن يعيش 

فـــي حيـــاة البر.
وأحد ثمار الروح هي ثمرة التعفف...

والتعّفـــف قـــد يظنـــه البعـــض أنه أمـــر يتعّلق 

فقـــط بعّفـــة الجســـد وطهارتـــه... لكن ثمـــرة التعّفف 
هـــي أشـــمل مـــن هـــذا المفهـــوم القاصـــر، فالتعّفف 
هـــو ثمـــرة تتعلـــق بحيـــاة اإلنســـان كلهـــا، وتفحـــص 
التـــي نصلـــي عنهـــا  كل جوانـــب حيـــاة اإلنســـان 
فـــي صـــالة النـــوم: “يـــا رب، جميـــع مـــا أخطأنـــا 
بـــه إليـــك... إن كان بالفعـــل أو بالقـــول أو بالفكـــر 
أو بجميـــع الحـــواس.. فاصفـــح واغفـــر لنـــا”. لذلك 
تحتـــاج ان نراجـــع بعـــض المفاهيـــم التـــي تخـــّص 

التعّفف. ثمـــرة 
1( عفة الفعل: وهي ال تعني فقط االمتناع 
عن الشـــهوات الجســـدية، لكنها أيًضا تشـــمل عفة 
العمـــل فـــي كل مـــا تمتـــد إليـــه يـــدك، فـــال تصنـــع 
شـــًرا، وال تقبـــل مـــااًل حراًمـــا، بل تمتد يـــدك بالخير 
الـــرب. وال تســـلك  للمشـــاركة فـــي كل مـــا يمجـــد 
طريًقـــا يـــؤدي إلـــى الهالك. وحفظ مشـــاعرك نقية، 
مشـــارًكا للجميـــع فـــي أفراحهـــم وأحزانهـــم بطهـــارة 
ونقـــاوة. كمـــا أيًضـــا بالضـــرورة تلتـــزم بعفة الجســـد 
التـــي هـــي أكثـــر خطية تحـــزن قلب الـــرب وتجلب 
غضبـــه، كمـــا حـــدث فـــي مدينـــة ســـدوم وعمـــورة. 
العالقـــات  مـــن  الحـــرص  تعنـــي  ال  أيضـــا  وهـــي 
الجســـدية المباشـــرة، ولكـــن أيًضـــا الحـــرص مـــن 
المشـــاهدات الغير نقيه على الفضائيات وشـــبكات 
ن  اإلنترنـــت، فهـــي تســـلب اإلنســـان تعّففـــه حتى واإ
كان لـــم يتمـــم الخطيـــة بالفعـــل. عفـــة الفعـــل أيًضا 
تشـــمل مهارة اســـتخدام الوقت فيما يفيد وما يبني.
2( عفـــة القـــول: وهـــي ال تعنـــي أاّل تتفـــّوه 
أيًضـــا  لكنهـــا  فقـــط،  نقيـــة  غيـــر  جســـدية  بألفـــاظ 

تشـــمل القـــدرة علـــى ضيـــط الحديـــث بـــكل صـــورة، 
فـــال تصيـــر لغتـــك تشـــبه لغـــة أهـــل العالـــم، بـــل 
تصيـــر لغتـــك تظهـــر أنـــك مســـيحي، تعـــرف متـــى 
تتكلـــم وكيـــف ولمـــاذا تتكلـــم، وبـــأي كلمـــات تتكلم، 
لكـــي تكـــون كلماتـــك بحكمـــة وللبنيـــان دائًمـــا، فـــال 
َتُطـــل كلماتـــك اآلخريـــن بذمٍّ أو إدانة، فكل إنســـان 
لمواله، وأنت لم يقمك اهلل دّياًنا للناس، بل شـــريًكا 

لهم فـــي اإلنســـانية.
تعنـــي  ال  أيًضـــا  وهـــي  الفكـــر:  عفـــة   )3
أاّل ينشـــغل فكـــرك بالشـــهوات الجســـدية فقـــط، بـــل 
تمتـــد لتشـــمل كل فكـــر ال يرضـــي الـــرب، فالفكـــر 
دائًمـــا يترجـــم حالـــة القلـــب، والقلـــب النقـــي ينشـــئ 
إدانـــة إلنســـان،  أفـــكار  يحمـــل  فكـــًرا طاهـــًرا، وال 
يحـــب الـــكل بنقـــاوة مـــن قلـــب طاهر فوق مســـتوى 
الجســـد. كمـــا أنـــه فكـــر ال يخّطط إليـــذاء اآلخرين 
أو اإلضـــرار بهـــم أو بحياتهـــم. فكر ال يبحث عن 
كرامتـــه وذاتـــه ووضعـــه الخاص، بـــل يعلم أن من 

أراد أن يكـــون أواًل ليكـــن آخـــر الجميـــع. 
4( عفة الحواس: وتشـــمل حرص االنســـان 
علـــى نقـــاوة مشـــاهداته، وكل مـــا يصـــل ألذنيـــه، 
ـــت على خصوصيات  والحـــرص علـــى عدم التنصُّ
اآلخريـــن، والحـــرص مـــن اللمســـات الغيـــر نقيـــة، 
ورفـــض اللمســـات التـــي تتعـــدى حـــدود اللياقـــة في 
المعامالت ووســـائل المواصالت، والحرص أيًضا 
فـــي االهتمـــام بالمظهـــر الخارجي.. فـــال يكفي أن 
يكون اإلنســـان جمياًل، بل أن يحرص أاّل يخدش 

مظهـــره نقـــاوة اآلخرين.
الرســـل،  اآلبـــاء  بعيـــد  احتفالنـــا  مـــع  لذلـــك 
لجهـــاد  يحتـــاج  الـــروح  ثمـــر  أن  دائًمـــا  لنتذكـــر 
اإلنســـان الشـــخصي المســـتمر إلى جانب مســـاندة 

لـــه. النعمـــة اإللهيـــة 
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أواًل: مـــــــــــا هــــــــــو 
المســـيحي؟ الزواج 

1- هـــــــــو نامـــوس 
طبيعـــــــــي أسســـه اهلل أواًل 
منـــذ البـــدء بدليـــل قولـــه: »َذَكـــًرا َوأُْنثَـــى َخَلَقُهـــْم. 
َوَباَرَكُهـــُم اهلُل َوَقاَل َلُهْم: َأْثِمـــُروا َواْكُثُروا َواْمأُلوا 
اأَلْرَض َوَأْخِضُعوَها َوَتَســـلَُّطوا..« )تك28-27:1(، 
ـــُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِه  »ِلَذِلـــَك َيْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَّ

َوَيُكوَنـــاِن َجَســـًدا َواِحًدا« )تـــك24:2(.
2- الـــزواج المســـيحي مختلـــف: - حًقـــا - 
عـــن أي نمـــط آخـــر مـــن أنمـــاط الـــزواج الســـائدة 
فـــي المجتمـــع، فهـــو ليـــس تعاقـــًدا مدنًيـــا، بـــل هو 
شـــركة فـــوق العـــادة، فيه يحل الـــروح القدس على 
العروســـين المؤمنيـــن كقـــوة إضافيـــة تســـاندهما، 
وتوّحدهمـــا فـــي كيـــان مســـيحي فائـــق الوصـــف، 
اهلل،  نحـــو  متجًهـــا  منهمـــا  يكـــون كل  مـــا  بقـــدر 
طالًبـــا وجهـــه، وناظًرا وجه شـــريكه بطهـــارة، ونّية 

صافيـــة، وقلـــب بســـيط.. 
- فالـــزواج االجتماعي رابطة ثنائية )الزوج 
+ الزوجـــة (، الـــزواج المســـيحي رابطـــة ثالثيـــة 
)المســـيح يربـــط بيـــن الـــزوج والزوجـــة(، فالـــزواج 
المســـيحي هـــو - فـــي الواقـــع - ارتبـــاط ثالثـــي 

بيـــن شـــاب مؤمـــن وشـــابة مؤمنـــة يجمـــع بينهمـــا 
عجيـــب،  بســـر  القـــدس  الـــروح  بفعـــل  المســـيح، 
ولذلـــك يرتفـــع االرتبـــاط بيـــن الزوجيـــن إلـــى درجة 
االتحـــاد الســـرائري، فـــال ينفصـــل الزوجـــان )أي 
ال طـــالق(، ألن »الـــذي جمعـــه اهلل ال يفرقـــه 
إنســـان« )مت6:19(.. ، وهذا االتحاد مؤسَّـــس 
علـــى صخـــرة قويـــة هو الرب يســـوع، فـــال يتزعزع 
واألمانـــة  باإلخـــالص  يســـلكان  الزوجـــان  مـــادام 

والطاعـــة هلل..

في الزواج المســـيحي - إًذا - تنفتح الحياة 
اإلنســـانية علـــى الحياة اإللهية، مـــن خالل تواجد 
الزوجيـــة  للحيـــاة  ويكـــون  العائلـــة،  فـــي  المســـيح 
مـــذاق خـــاص يختلـــف - بالتأكيد - عن أّية حياة 
زوجيـــة أخـــرى ليـــس فيهـــا المســـيح، وليـــس فيهـــا 
زوجـــان خضعـــا إلرشـــاد الـــروح القـــدس، واكتســـبا 

أخالًقـــا خاصـــة مـــن قبله. 

3- الـــزواج المســـيحي عـــودة إلـــى الزواج 
األصيـــل: إنـــه - فـــي الواقـــع - تجديد لـــزواج آدم 
وحـــواء الذي فشـــل بالســـقوط، ومن خـــالل الزواج 
المســـيحي يحقـــق اهلل مـــا أراده منـــذ البـــدء، يـــوم 
خلـــق اإلنســـان، »َوَباَرَكُهُم اهلُل َوَقاَل َلُهْم: َأْثِمُروا 
َواْكثُـــُروا َواْمأُلوا اأَلْرَض« )تك28:1(، يحقق ما 

لـــم يمكـــن تحقيقـــه من خـــالل الـــزواج األول الذي 
ضـــاع بهاؤه بالســـقوط. 

فـــي الزيجـــة المســـيحية يعـــود االرتبـــاط نقًيـــا 
بيـــن الرجـــل والمـــرأة، بعـــد أن افتـــدى الرب يســـوع 
طاهـــًرا  شـــئ  »كل  ليصيـــر  وقدســـها،  الجنســـية 
للطاهريـــن« )تـــي15:1(.. لـــم يثبـــت آدم وحواء 
فـــي الحـــب والطاعـــة هلل، لذلـــك ســـقطا وُحِرما من 
البـــركات اإللهيـــة التـــي كانت ُمعـــدَّة لهما.. ولكن 
مـــا فشـــل آدم وحـــواء في تحقيقه، يمكـــن للزوجين 
المســـيحيين أن يحققاه بقـــوة الروح القدس والنعمة 
الروحيـــة،  الحيـــاة  وجهـــادات  لهمـــا،  الُمعطـــاة 
خالص للرب،  فالزواج المســـيحي طريـــق أمانة واإ
وهو ســـعي مشـــترك في حياة القداسة، وهو قلبان 

اتفقـــا علـــى بلـــوغ الملكـــوت األبدي.
فـــي الـــزواج المســـيحي - إًذا - يعـــود اهلل 
ويتطلـــع مـــن جديـــد، بعـــد آالف الســـنين، فيـــرى 
المســـيحيين  الزوجيـــن  الجديـــد”، أي  “اإلنســـان 
اللذيـــن قبـــال المســـيح واتحـــدا بـــه، وتجـــّددا بفعـــل 
“إنســـاًنا  العروســـين  اهلل  يـــرى  القـــدس..  الـــروح 
جديـــًدا” مخلوًقـــا علـــى صـــورة اهلل، ومتحـــًدا مـــن 
البـــدء،  منـــذ  خلقـــه  مثلمـــا  تماًمـــا  وامـــرأة،  رجـــل 
وينظـــر فـــإذا “اإلنســـان” حســـن جـــًدا مـــرة أخـــرى.   
بعـــد كل هـــذه النعـــم التـــي ســـكبها المســـيح 
علـــى العروســـين، وبعـــد هـــذا التقديـــس لكيانهمـــا 
من خالل ســـر الزيجة، هل يبخل الزوجان على 
المســـيح بحياتهمـــا؟.. أال ينبغـــي أن يبقى قلباهما 

متجهيـــن هلل، ونفســـاهما ملتصقتيـــن بـــه؟
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تــواجـــدنــــــــــــــــا فــــــــــــــي 
الكنيســــة ليــــــس عــــالقــــــــــــة 
بمكـــــان، ولكنهـــــــا عالقـــــة 
بكيـــــــان روحـــــــــي حياتـــــــي 
يمدنا بكل مـــــــــا نحتاجـــــــــه 
روحًيـــا، بمعنـــى أن الكنيســـة هـــي كيـــان روحـــي، 
والســـيد المســـيح باعتباره رأس الكنيســـة ومخلص 
بإمكانيـــة  الكنيســـة  الجســـد )أف23:5(، فتمدنـــا 
العالقـــة الروحيـــة المتميـــزة بالســـيد المســـيح، أي 
عالقـــة العضـــو بالـــرأس، ولذلـــك يجـــب أن نعـــي 
وبالســـيد  الكنيســـة  فـــي  عضويتنـــا  تكـــون  كيـــف 

المســـيح مـــن خـــالل الكنيســـة فيمـــا يلي:

)1( مركز الســـيد المســـيح في الكنيســـة: 
لـــكل  كمصـــدر  ومعطـــي  الدائـــرة،  مركـــز  هـــو 
العطايـــا الروحيـــة ألنه: إن كانت الكنيســـة ســـفينة 
فهـــو ربـــان الســـفينة، وصليبـــه هو شـــراع الســـفينة 
لكـــي تكـــون قـــادرة علـــى اإلبحـــار عكـــس التيـــار 
)أي تيـــار الشـــر الـــذي فـــي العالـــم الـــذي قيـــل إنه 
ن كانـــت الكنيســـة مانحة  ُوِضـــع فـــي الشـــرير(. واإ
لالســـتناره، فالمســـيح هو نور العالم ومصدر هذه 
االســـتنارة. وكذلك الكنيســـة تعطي الحياة، والسيد 
المسيـــــــح هـــو مصـــدر الحيـــــــــاة، وهـــو الســـامري 

لالستشـــفاء  الفنـــدق  إلـــى  يقـــود  الـــذي  الصالـــح 
الكامـــل. لذلـــك الذي ال يرى المســـيح في كنيســـته 
ال يأخذ شـــيًئا نافًعا لحياته، وتتحول الكنيســـة إلى 
مجـــرد مـــكان يمـــارس فيـــه أمـــوًرا اجتماعيـــة تخلو 

مـــن الـــروح فقط. 

)2( سمات الكنيسة التي توّصل للمسيح: 

أواًل: ليســـت من هذا العالم: »لو كنُتم ِمَن 
َتُه« )يو19:15(،  العاَلـــِم لكاَن العاَلُم ُيِحبُّ خاصَّ
والخـــداع  المكـــر  أســـلوب  للكنيســـة  ليـــس  أي 
والمداهنة والرياء، ولكن أســـلوب الحياة المقدســـة 
المملـــوءة بالنقـــاء والطهـــارة والصراحـــة الحكيمـــة، 
ولهـــا مبادؤهـــا الســـامية التـــي تمنـــح ســـالًما قلبًيـــا 
عميًقـــا، وتتمســـك باهلل وملكوته فـــي كل الظروف 
المحيطـــة، والســـعي نحـــو إرضـــاء اهلل وتحقيـــق 
ملكوتـــه كمـــا نصلي دائًما »ليـــأِت ملكوتك، لتكن 
مشـــيئتك«. ونقصـــد بالعالـــم هنـــا »الشـــر«، كمـــا 

ورد فـــي )يـــع4:4( »َمَحبَّـــَة العاَلـــِم َعـــداَوٌة هلِل«.

ثانًيا: الكنيســـة أقوى مـــن العالم: كما قال 
الرب: »ِثقوا: أنا قد َغَلبُت العاَلَم« )يو33:16(، 
والكنيســـة تجّســـد هـــذا المعنـــى، وقـــد ُكِتـــب فـــي 
)1يـــو13:2( »أكُتُب إَليُكـــْم أيُّها األحداُث، ألنَُّكْم 

فـــي  الكنيســـة  ـــّريَر«. وقيـــل عـــن  الشِّ َغَلبتُـــُم  قـــد 
)نـــش10:6( »َمـــْن هي الُمشـــِرَفُة ِمثـــَل الّصباِح، 
َجميَلـــٌة كالَقَمـــِر، طاِهَرٌة كالشَّـــمِس، ُمرِهَبٌة كَجيٍش 
بألوَيـــٍة؟«. والكنيســـة قويـــة فـــي غناهـــا بالمســـيح 
»كُفَقـــراَء وَنحـــُن ُنغنـــي كثيريـــَن« )2كـــو10:6(، 
رغـــم أنهـــا ال تملـــك ذهًبـــا وال فضة كقـــول القديس 
بطـــرس لألعـــرج قبـــل شـــفائه. وألنها قويـــة حّولت 
الوحـــوش إلـــى حمـــالن، مثـــل أريانـــوس الوالـــي، 
وموســـى األســـود، وغيرهما... إذ أحبـــوا الصليب 
فتقـــّووا، وأحبـــوا المصلـــوب فتمّثلـــوا بـــه، فحملـــوا 

قوتـــه فـــي قلوبهـــم فانتصروا.. 

ثالثًـــا: الكنيســـة كارزة للعالـــم: بمعنـــى أن 
الكنيســـة ال تدعـــو لمذهـــب أخالقـــي أو اجتماعي 
أو مالـــي، ولكنهـــا تحمـــل عمـــل المخلـــص الـــذي 
افتدى اإلنســـان ليخلصه من ضعفه وشـــهواته، إذ 
جذب الرب متى العشار، وزكا رئيس العشارين، 
ل الزانيـــة إلـــى قديســـة وعفيفـــة. ولكـــي تكرز  وَحـــوَّ
الكنيســـة، تمتلـــئ بقوة قيامة الـــرب المحيية، فتقدم 
الخطيـــة  علـــى رائحـــة  المنتصـــرة  الحيـــاة  رائحـــة 
المنتنـــة... فـــي تواضـــع وقـــوة ُتضّمـــد جراحـــات 
وتشـــفي  الصليـــب،  يحملـــون  الذيـــن  المتألميـــن 
األمـــراض مثـــل الـــرب الـــذي شـــفى نازفـــة الـــدم 
وكل َمْن لمســـه ُشـــفي من المرض، وتقوِّي إيمان 
خـــالل  مـــن  لليائســـين  وتهـــب رجـــاء  الضعفـــاء، 
الصلـــوات والعبـــادات المقبولـــة. لذلـــك في فرصة 
صـــوم الرســـل نمـــارس هـــذه اإلمكانيـــات الروحية 

التـــي تهبهـــا الكنيســـة لنـــا فرحين.

anbabenyamin@hotmail.com
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في بدايــــــــــة دعـــــــــوة 
حزقيــــــــال لعمــــــــل النبـــــــوة 
انفتحـــــــــــــت السمــــــــــــــــــوات 
ورأى منظــــــــر عــــرش اهلل 
المحمـــول على األربعــــــــة 
حيوانـــات التـــي هـــي الشـــاروبيم. ومـــن بيـــن مـــا 
أجنحـــة  أربعـــة  منهـــم  واحـــد  لـــكل  كان  أن  رآه 
»وأجنحتهـــا متصلـــة الواحد بأخيـــه« )حز9:1(، 
»أمـــا أجنحتهـــا فمبســـوطة مـــن فـــوق. لـــكل واحد 
اثنـــان متصـــالن أحدهما بأخيه واثنـــان يغطيان 
أجسامهمــــــــــا« )حــــــــــز11:1(، »وتحـــت الُمَقبَّب 
أخيـــه«  نحـــو  الواحـــد  مســـتقيمة  أجنحتهـــا 
)حـــز23:1(. والُمقبَّـــب هـــذا هـــو الـــذي يحمـــل 
عـــرش اهلل. وبالتالـــي لكي تحمـــل تلك الحيوانات 
الروحيـــة العـــرش كانـــت تبســـط أجنحتهـــا الواحـــد 

نحـــو أخيـــه بشـــكل مســـتقيم.
الكنيســـة هي بيت اهلل وعرشـــه. إنها أيًضا 
جماعـــة المؤمنين الذين يشـــّكلون جســـد المســـيح 
الســـري. وكما تعين على الشـــاروبيم أن يبســـطوا 
أجنحتهـــم باســـتقامة نحـــو بعضهـــم البعـــض لكي 
يكونـــوا قادريـــن علـــى حمـــل عـــرش اهلل، هكـــذا 
يتعيـــن علـــى كل أعضـــاء الكنيســـة أن »يتصـــل 

الواحــــــــد بأخيـــــــــه« بشـــــــرط أن يكـــــــون هــــــــذا 
االتصال باســـتقامة.

غيـــاب االستقامـــــــــة هـــو أحــــــــــــد األمـــراض 
الروحيـــة المتفشـــية فـــي هـــذه األيـــام بيـــن شـــعب 
اهلل. وبالتالـــي، ال يجـــد اهلل مكاًنا لســـكناه ولثبيت 
عرشـــه فـــي قلـــوب أبنائـــه. والمراوغـــة وااللتـــواء 
هـــي فـــي الحقيقـــة ســـمة من ســـمات عـــدو الخير 
»كانـــت الحية أحيل جميـــع حيوانات البرية التي 
عملهـــا الـــرب اإللـــه« )تـــك1:3(. أّما االســـتقامة 
فهـــي أحـــد صفـــات اهلل ذاته إذ قيـــل عنه: »الذي 
ليـــس عنـــده تغييـــر وال ظـــل دوران« )يع17:1(. 
واالستقامـــــــــة هـــي في األصـــــــــل استقامــــــــة 
القلـــب، ولكنهـــا البد وأن تَُترَجم إلى اســـتقامة في 
الســـلوك واســـتقامة في الكالم. أما ذوي اللسانين 
المرائيـــن فإنهـــم »يرضـــون بالكــــــــذب. بأفواههـــم 
يباركـــون وبقلوبهـــم يلعنون« )مـــز4:62(. اللف 
والـــدوران هو ســـمة الكثيرين »أّمـــا الرجل األمين 
فمـــن يجـــده« )أم6:20(. والشـــخص الـــذي يلف 
ويـــدور ويـــراوغ كثيـــًرا قد يكون مدفوًعـــا إما بدافع 
الخـــوف، أو المداهنـــة، أو الرغبــــــــة فـــي إرضـــاء 
النـــاس، أو عـــدم الشـــجاعة فـــي الشـــهادة للحـــق، 
أو الرغبـــة فـــي الحصـــول علـــى مكاســـب معينة، 

وكل هـــذه الدوافـــع وغيرهـــا هـــي دوافـــع اإلنســـان 
العتيـــق الـــذي ال تجـــد المحبـــة الحقيقيـــة موضًعا 
لها فيه. أما النفس المســـتقيمة فيشـــهد لها الروح 
القـــدس قائـــاًل: »هـــذه هـــي راحتـــي إلـــى األبـــد. 
ههنـــا أســـكن ألني اشـــتهيتها« )مـــز14:132(. 
ثمـــرة االســـتقامة لذيـــــــــذة. فهـــــــــــي تهـــــــــــدي 
أصحابها »استقامــــــــــــة المستقيميــــــــــن تهديهــــــــــم، 
واعوجاج الغادرين يخربهم« )أم3:11(، وتجعل 
البركـــة تحـــل عليهـــم »خيمة المســـتقيمين تزهر« 
)أم11:14(، وتجعلهـــم يرثـــون الملكـــوت »ألن 
المستقيميـــــــــــــن يسكنــــــــــون األرض« )أم21:2(، 
ويدخلـــون حضرة العلي »المســـتقيمون يجلســـون 
فــــــــــــي حضرتــــــــــــك« )مز13:140(، كمــــــــــــا أن 
الـــرب يســـتجيب صلواتهـــم »صـــالة المســـتقيمين 
مرضاتـــــــــــه« )أم8:15(، ويعطيهـــــــــــــم استنــــــــــــارة 
حقيقيـــة »نـــور أشـــرق فـــي الظلمة للمســـتقيمين« 
)مز4:112(، ويخلصهـــــــــــم »ترســــــــــــي عند اهلل 
مخلـــــــــــــص مســـتقيمي القلـــــــــــوب« )مـــز10:7(. 
أيًضا ال تعــــــــــــّم بركــــــــــة االستقامة على الشخص 
وحـــده بـــل علـــى كل المحيطيـــن بـــه طالمـــا أنـــه 
»ببركـــة المســـتقيمين تعلـــو المدينة وبفم األشـــرار 

تهـــدم« )أم11:11(.
ليعطنـــا الــــــــرب أن نطـــرح عنـــا كل خبـــث 
والتـــواء، فنبســـط أجنحـــة اســـتقامة نحو بعضنـــــــــا 
البعض، كما الشاروبيــــــــم، فيجــــــــــد الـــــــــــرب لـــــــــه 

فينا. مســـكًنا 

القمص فادي أليشع والعائلة
يشكرون نيافة الحبر الجليل

األنبا أثناسيوس
أسقف بني مزار والبهنسا

على محبته ورعايته واحتضانه 
ألبونا فادي في تجربة مرضه

نسأل الرب أن يديم 
كهنوته وأبوته علينا 

بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم
األنبا توارضوس الثاين

الرجـــــــــــاء هو وقود الحيــــــــاة، 
وهـــو الَبـــر الـــذي نرنـــو إليـــه، وهو 
النفـــق  مـــن نهايـــة  النـــــور اآلتـــي 
المظلـــــم، وهو الدالـة التي لنا عند 
اهلل، وهـــــــو الثقـــــــة في إمكانياتــــــــه 
التعلـــق  التغييـــر، وهـــو  مكانيـــة  واإ
بمـــا هـــو آٍت، والصخـــرة التي في 
عرض بحـــــر عالمنــا المضطرب، 
وبه ننحــــــــّل مـــــــــن ُرُبــــــــط الفشــــــــل 
الراهـــن، وهـــــــو االبتسامـــــــــة التـــي 
تداعـــب المخيلـــة، والباب الذي ال 
يوصـــد، والكنـــز الذي ال يفنـــــــــى، 
والمحـــرك الـــذي يقـــــــود ويجــــــــذب 
ويرفـــع، هـــو دواء الفشـــل والحـــزن 

والقلـــق، الرجـــاء هـــو اهلل .
»ألنك أنت هو رجاؤنا كلنا« 

)أوشية اإلنجيل(
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ناقشـــنا في المقــــــــال 
الماضي بعض تســـاؤالت 
الهجـــرة،  موضـــوع  حـــول 
منهـــا كيـــف أعـــــــــرف أّن 
ومـــا  تناســـبني،  الهجـــرة 
هـــي الضغـــوط التـــي ســـتواجهني كمهاجـــر فـــي 
مناقشـــة  المقـــال  هـــذا  فـــي  ونســـتكمل  البدايـــة.. 

أخـــرى.. أســـئلة  بعـــض 

4- مـــا هـــي أكثر المشـــاكل التـــي تواجه 
المهاجر؟ الشـــباب 

+ األمـــور تختلـــف بحســـب المـــكان الـــذي 
هـــذا  المهاجـــر، وبحســـب ظـــروف  إليـــه  يذهـــب 
ن كان مهاجـــًرا للعمـــل أو يحتـــاج أن  المـــكان.. واإ
يـــدرس؟ هـــل هو متزوِّج أم ال؟ هل لديه اســـتعداد 
للعمـــل فـــي أي مجـــال، أم لديـــه خبـــرة فـــي عمـــل 

واحـــد فقط؟

+ مـــن المهـــّم فـــي حالة الهجـــرة ألمريكا أن 
يختـــار المهاجـــر الوالية المناســـبة لـــه.. وهذا أمٌر 
يحتاج للكثير من التشـــاور والتفكير قبل الســـفر، 
ألن ظـــروف العمـــل والمنـــاخ واألســـعار وتكلفـــة 

المعيشـــة تختلـــف كثيـــًرا من واليـــة لوالية.

5- هـــل لـــك أن تكّلمنـــا عـــن االختـــالف 
بيـــن الحيـــاة الكنســـّية فـــي مصـــر وأمريـــكا؟

+ الجـــّو الروحـــي والخدمـــــة فـــي الكنائـــس 
تُقـــاَرن  ال  ولكـــن  عـــام،  بوجـــه  جّيـــدة  بالمهجـــر 
بالكنيســـة فـــي مصـــر وال المنـــاخ الروحـــي فيها.. 
فاألديـــرة فـــي المهجـــر قليلة جدًّا، والمســـافات بين 

الكنائـــس متباعـــدة جـــدًّا..
+ يوَجـــد فـــي المهجر آباء كهنـــة مباركون، 
ولكـــن أيًضـــا عددهم قليل جدًّا بالمقارنة بمصر..
+ تكويـــن جيـــل مـــن اآلبـــاء الكهنة الشـــباب 
المولوديـــن فـــي المهجـــر هـــو أولويـــة هاّمـــة جـــدًّا 
لرعايـــة الجيـــل الثانـــي والثالـــث مـــن أوالدنـــا، وهذا 
أحد التحّديات الكبيرة التي يكافح من أجلها كهنة 
المهجـــر الحالييـــن.. وهـــذا يتطّلب رؤيـــًة واضحة 
الســـتيعاب  مســـتنيرة  وعقليـــة  تـــكّل  ال  ومثابـــرة 
ثقافـــة البلـــد مـــع االحتفاظ باإليمان األرثوذكســـي، 
وتقديمـــه بمذاقـــة روحّية يســـتطيع أن يســـتمتع بها 

الجيـــل الجديـــد، بـــل ويكـــرز بهـــا أيًضا.
+ الـــدور الكـــرازي للكنيســـة مفتـــوح في بالد 
المهجـــر بخالف الوضـــع في مصر، لذلك يمكن 
العمـــل  مـــن  االنطـــالق  المهجـــر  فـــي  للكنيســـة 
قـــّوة، وهـــذا  بـــكّل  الكـــرازي  إلـــى العمـــل  الرعـــوي 

يحتـــاج لتلمـــذة أجيـــال تمـــّد جذورهـــا فـــي الكنيســـة 
وَتشـــبع بالـــروح وتؤمـــن بأهّميـــة العمـــل الكـــرازي.

تقّدمهـــا  التـــي  النصيحـــة  هـــي  مـــا   -6
للشـــباب الـــذي يحّب فكــــــرة الســــــــفر بـــــــــدون 

هـــدف واضـــح؟
+ السفــــــــر ال يصلــــح أن يكــــــون هدًفا فـــــي 

ذاته. حّد 
+ أجمـــل شـــيء فـــي الحيــــــــــاة أن نتـــرك اهلل 
يختـــار لنـــا الطريـــق ويفتـــح أمامنـــا األبـــواب، فهو 
يعـــرف الصالـــح لنـــا أفضـــل بكثيـــر ِمّمـــا نعرفـــه 
ألنفســـنا.. ويجـــب أن نكـــون مســـتعّدين لطاعتـــه 

فـــي كّل األحـــوال.
+ لدينـــا وزنـــات ومواهـــب يلزمنـــا أن نتاجر 
بهـــا، فـــي أي ظـــروف يضعنا فيهــــــــــا اهلل، وفـــــــــي 
أي موقـــع علـــى الُكرة األرضّية يختاره لنا.. العقل 
وزنـــة، الِعلـــم وزنـــة، الصحـــــــــة وزنــــــــــة، الوقــــــــــت 
وزنـــة، المـــال وزنـــة، الخبرة مـــع اهلل وزنة، جذورنا 
فـــي الكنيســـة وزنـــــــــة... طوبــــــــــى لَمـــن يتاجــــــــــر 

ويربح..! بوزناتـــه 
+ قبـــل أن نطلـــب المساعــــــــدة مـــن أحــــــــد 
يجب أن نســـاعد أنفَسنا بأنفِســـنا، ونعمل كّل ما 

بوســـعنا مـــن جهد..
+ مســـتقبلنا هـــو فـــي الســـماء وليـــس علـــى 
األرض.. نحن هنا في األرِض غرباء ســـواء ُكّنا 
فـــي مصـــر أو خارجهـــــــــا.. هذه هي الحقيقة التي 

ينبغـــي أاّل تغيـــب عن أعيننـــا أبًدا.

f.beniamen@gmail.com

أوصـــــى الـــــــــرب في 
العهـــــــــد القديـــــــــــم بحســـــــن 
معـامــــلـــــــــة الغــــربـــــــاء »َواَل 
َتْضَطهــــِــــــــــِد اْلَغِريــــــــــَب َواَل 
ُتَضاِيْقـــُه أَلنَُّكـــْم ُكْنتُـــْم ُغَرَبـــاَء ِفـــي َأْرِض ِمْصـــَر« 
الطعـــام  بمشـــاركة  لهـــم  فســـمح  )خـــر22:21(، 
فـــي الســـنة الســـبتية »َوَيُكـــوُن َســـْبُت اأَلْرِض َلُكـــْم 
َطَعاًما. َلَك َوِلَعْبِدَك َوأَلَمِتَك َوأَلِجيِرَك َوِلُمْســـَتْوِطِنَك 
النَّاِزِليـــَن ِعْنـــَدَك« )ال6:25(، ومعاملتهـــم كإخـــوة 
َذا اْفَتَقـــَر َأُخـــوَك َوَقُصـــَرْت َيُدُه ِعْنـــَدَك َفاْعُضْدُه  »َواِإ
َغِريًبـــا َأْو ُمْســـَتْوِطًنا َفَيِعيـــَش َمَعـــَك. اَل َتْأُخـــْذ ِمْنـــُه 
ِرًبـــا َواَل ُمَراَبَحـــًة َبـــِل اْخـــَش ِإَلَهـــَك َفَيِعيـــَش َأُخـــوَك 

)ال36،35:25(. َمَعـــَك« 
يقـــول مـــار إســـحق: »إذا أتـــى إلينـــا غريب، 
إن كان مـــن اإلخـــوة الرهبـــان عارًفـــا بمائـــدة الحياة 
الرهبانيـــة، فالـــذي هو في قاليتـــه يجد مثله عندنا. 
وألجـــل تعبـــه فـــي مشـــي الطريق نوفـــر تعزيته مما 
هـــو ممكـــن بغيـــر قلـــق. أمـــا إذا كان غريًبـــا عـــن 
الســـيرة )الرهبانيـــة( فليعلـــم حقـــارة مـــا عندنـــا، وأن 
تلك األشـــياء هي غير ضرورية.. فليتعلم القناعة 
في القوت، ويتذكر كيف كانت مائدة المســـيحيين 

ومســـكنتها مـــن أجل وصية المســـيح«.  

وأيًضـــا تصلـــي الكنيســــــــــــة في ليتورجياتهـــــــــا 
مـــن أجـــل الغريـــب، ففـــي أوشـــية الميـــاه والـــزروع 
والثمـــار، نصلـــي: »بارك إكليل الســـنة بصالحك، 
من أجل فقراء شـــعبك، من أجل األرملة واليتيـــــــــم 

والغريـــب والضيف«.
فإضافـــة الغربـــــــــاء فضيلـــــــة: يوصـــي بها 
معلمنا القديـــــــس بولـــــــــس الرســـــــول »َعاِكِفيَن َعَلى 
ِإَضاَفِة اْلُغَرَباِء« )رو13:12(، كلمــــــــة عاكفيـــــــــــن 
فهـــذا  واالقتنـــاص،  التتبـــع  تعنـــي   διώκοντες
يبـــرز أهميـــة الفضيلـــة. ويفســـر ذلـــك القديـــــــــس 
يوحنـــا ذهبـــي، الفـــم قائـــاًل: ]لـــم يقـــل »مضيفيـــن 
للغربـــاء« بل »عاكفين« عليها، ليعلمنا أال ننتظر 
أن يســـألونا، ال يأتـــون هـــم، بـــل نحن نجـــري إليهم 
لنعكـــف حتـــى نجدهـــم... ليـــس كمـــا نفعـــل نحـــن 
عندمـــا نـــرى غريًبا أو فقيـــًرا، نقطب جبيننا وال نود 
حتـــى الحديـــث معه. وبعد أن تليـــن قلوبنا نحوهم، 
ظانيـــن  تافًهـــا،  شـــيًئا  يعطيـــه  أن  الخـــادم  نأمـــر 
إننـــا قمنـــا بواجبنـــا[ )تفســـير روميـــة، عظـــة12(. 
الكلمـــة اإلنجليزيـــة المســـتعملة فـــي هـــذا الصـــدد 
هـــي »Hospitality« أي كـــرم الضيافـــة؛ البيـــت 
المفتـــوح لالســـتضافة، نظيـــر »َبْيـــَت اْســـِتَفاَناَس« 
الذيـــن ُيقـــال عنهـــم َأنَّهُـــْم »َرتَُّبـــوا َأْنُفَســـُهْم ِلِخْدَمـــِة 
اْلِقدِّيِســـيَن« )1كـــو15:16(. كانت إحدى صفات 

أيـــوب الجميلـــة أنـــه »َغِريٌب َلـــْم َيِبْت ِفـــي اْلَخاِرِج. 
َفَتْحـــُت ِلْلُمَســـاِفِر َأْبَواِبـــي« )أي32:31(.

لذلك أوصى اهلل شـــعب إســـرائيل قائاًل: »َواَل 
َتْضَطِهِد اْلَغِريَب َواَل ُتَضاِيْقُه أَلنَُّكْم ُكْنُتْم ُغَرَباَء ِفي 
َأْرِض ِمْصـــَر« )خـــر22:12(، فنحن كغرباء على 
األرض يجب أن نهتم بالغرباء، وكأناس ُمعرَّضين 
للســـقوط تحـــت الضيـــق أن نســـند المتضايقيـــن، إذ 
يقـــول الرســـول: »ُاْذُكـــُروا اْلُمَقيَِّديـــَن َكَأنَُّكـــْم ُمَقيَّـــُدوَن 
َمَعهُـــْم، َواْلُمَذلِّيـــَن َكَأنَُّكـــْم َأْنتُـــْم َأْيًضـــا ِفـــي اْلَجَســـِد« 
بـــل  )عـــب3:13(. ال نشـــاركهم بالرثـــاء المجـــرد 

بالحـــب العامل، نشـــعر بالشـــركة الحقيقية.
هـــذه  الرســـول  بولـــس  القديـــس  جعـــل  وقـــد 
الفضيلـــة مـــن شـــروط اختيـــار األب األســـقف أن 
كذلـــك  )1تـــي2:3(.  ِلْلُغَرَبـــاِء«  »ُمِضيًفـــا  يكـــون 
اْلُغَرَبـــاَء«  »اَضاَفـــِت  األرملـــة:  الختيـــار  شـــرًطا 
)1تـــي10:5(. وألجـــل هـــذا يمتدح القديـــس يوحنا 
الحبيـــب، غايـــوس تلميـــذه، لكونـــه يخـــدم الغربـــاء 

)3يـــو5(.  بأمانـــة 
فضيلة اســـتضافة الغربـــاء، هي ثمرة إلنكار 
واتجاهـــه  ذاتـــه،  عـــن  اإلنســـان  وخـــروج  الـــذات، 

بالخدمـــة والعطـــاء نحـــو اآلَخـــر. 
والفضيلة المسيحيــــــة، تتمـــيــــز عــــــن غيرهــــــا 
من الفضائـل اإلنسانيـــــة أو األخالقّية. فالفضيلـــــة 
المسيحيــــــــة مرتبطـــة بالـــرب، وهكـــــــذا فـــي فضيلـــة 
إضافــــــــــة الغربـــــــاء، فالـــــــذي يستضيـــــــــف غريًبـــا، 
يســـتضيفه فـــي المســـيح، وألجـــل المســـيح، الـــذي 
قـــال »ُكْنـــُت َغِريًبـــا َفآَوْيُتُموِنـــي« )مـــت35:25(. 
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»مــلــكـــــــــوت اهلل«. 
ليـــــــــــس نظريـــــــــة فلسفيـــــة، 
وليـــــــــــــس »يـــــــوتـــــوبيـــــــــــــــا« 
Utopia أي مجـــرد فكـــرة 
عنهـــا  تمخضـــت  حالمـــة، 
أحـــالم الشـــعراء. ملكـــوت اهلل حقيقـــة، وليس ُحلًما. 
عمـــل لـــه تاريـــخ ملمـــوس، وليـــس وهًمـــا. فملكوت 
اهلل هـــو قصـــد اهلل الثالـــوث بدايـــة مـــن الخلـــق 
وانتهائنـــا بالمجـــيء الثانـــي، وحياتنـــا األبديـــه 
مســـرة  هـــو  ويســـود.  اهلل  يملـــك  حيـــث  معـــه، 
اآلب التـــي تّممهـــا االبـــن بالـــروح القـــدس. هو 
رســـاله المســـيحية التي ســـّجلها الكتاب المقدس 
كتاريـــخ عبـــر عهديـــه القديـــم والجديـــد، والتـــي 
حققها الرب يســـوع بتدبيـــره الخالصي، وأعلنتها 
الكنيســـة مـــن خـــالل ليتورجياتها وأســـرارها. لقد 
أّرخ الكتـــاب المقـــدس لملكـــوت اهلل عبـــر عهديـــن، 
فأعطـــى للتاريـــخ معنـــى وهدًفـــا وقصـــًدا. لقد كانت 
فكـــرة الفالســـفة عـــن التاريخ أنـــه كالدائرة، ال هدف 
لـــه وال قصـــد منـــه، فمـــا يحـــدث اآلن، حـــدث منـــذ 
زمـــان، وســـوف يحدث في المســـتقبل. هكـــذا تدور 
عجلـــة الزمـــان. أّمـــا الكتـــاب المقـــدس فيحدثنا عن 
اهلل الذي في البدء خلق الزمان والكون واإلنســـان. 
لقـــد أعـــّد اهلل األرض، ثـــم خلـــق اإلنســـان، وعَبـــر 

الزمـــان )التاريـــخ( يتحقـــق القصـــد والغايـــة في بناء 
الملكـــوت. فـــاهلل هـــو الفاعـــل والعامل فـــي التاريخ، 
مـــن خـــالل شـــخصيات وأحـــداث ُتظهـــر قـــوة اهلل 
وســـلطانه، حكمتـــه وتدبيـــره. فـــال يمكـــن أن يحدث 
أمر دون ترتيب، وال حدث دون قصد. حتى أبعد 
الحـــوادث واغربهـــا، تقـــود لذلـــك الهـــدف األســـمى. 
التاريـــخ فـــي الكتـــاب المقـــدس ليـــس عشـــوائًيا أو 
مجموعـــه مـــن األحـــداث الغيـــر مترابطـــة، ولكـــن 
تقان،  هنـــاك يـــد تحّركه وتقوده وتضبطـــه، بعنايه واإ
نحـــو ذلـــك الزمـــان أو باألحـــرى »مـــلء الزمـــان«. 
لقد كان دخول اهلل الى عالمنا متجســـًدا واتحاده 
الســـابقة  االســـتعالنات  قمـــة  هـــو  بطبيعتنـــا، 
تحقيـــق  نحـــو  االنطـــالق  ونقطـــة  وغايتهـــا، 
الملكـــوت، حيث صار حقيقة وواقًعا، وليس مجرد 
أمنيـــات مـــن الماضـــي أو أحـــالم فـــي المســـتقبل. 
لقـــد حقـــق المســـيح الملكوت في شـــخصه، كماٍض 
تمّناه األنبياء، وكحاضر لمسه الرسل، وكمستقبل 
ننتظـــر كمـــال تحقيقـــه فـــي مجيئـــه الثانـــي. فالـــرب 
)الماضـــي  التاريـــخ  يجمـــع  أن  اســـتطاع  يســـوع 
والحاضر والمســـتقبل( في شـــخصه. إذ هو »أمس 
واليـــوم«، وأن يأخذنـــا خـــارج الزمـــن، إلنـــه أيًضـــا 
»والـــى األبـــد«. لقـــد وقـــف فـــي المجمـــع معلًنـــا أن 
مـــا تنبـــأ عنه إشـــعياء النبي فـــي الماضي قد تحقق 

اليـــوم، ومـــا ســـنحوزه فـــي المســـتقبل ندخلـــه اآلن. 
لقـــد كان الـــرب يســـوع فـــي أحاديثـــه وأفعالـــه وحتى 
معجزاته تجســـيًدا لمعنـــى الملكوت ولطبيعته. فمن 
خالل معجزاته )إشـــباع الجموع، وشـــفاء المرض، 
خـــراج الشـــياطين(. كشـــف عن  قامـــة الموتـــى، واإ واإ
الملكـــوت الـــذي ال جوع فيـــه وال عطش، وال تعب، 
وال مـــرض، وال مـــوت، حيـــث ال شـــيطان يحـــارب 
وال خطيـــة تســـود. ثـــم مـــن خـــالل موتـــه وقيامتـــه 
أســـس لملـــك اهلل وســـيادته علـــى خليقتـــه والعالـــم 
كلـــه، بتجديـــد العالـــم واإلنســـان. وفـــي حديثـــه عـــن 
الملكـــوت لـــم يتكلـــم الـــرب يســـوع كفيلســـوف، يكثر 
كمعلـــم  أو  النظريـــة.  والمناقشـــات  المنطـــق  مـــن 
يعطـــي اإلرشـــادات والوصايـــا. ولكنـــه كشـــف أن 
الملكـــوت يبـــدأ منـــه وفيـــه وبـــه وينتهـــي إليـــه. 
ولذلـــك دعانـــا لالتحـــاد بـــه، مـــن خـــالل عمـــل 
الـــروح القـــدس فـــي الكنيســـة. فهـــذا الملكـــوت 
الـــذي ســـنحوزه اآلن وننتظر كمالـــه، ُتدخلنا فيه 
الكنيســـة وتمّتعنـــا بـــه وتجعلنا جـــزًءا منه، حتى 
يصيـــر واقًعـــا ملموًســـا لـــكل عضـــو فيهـــا. فـــي 
الكنيســـة نصيـــر بحـــق ورثـــة الملكـــوت، إذ نمـــوت 
مـــع المســـيح ونحـــوز الحياة الجديـــدة )المعمودية(، 
ويملؤنـــا روح اهلل )الميـــرون(، فيقدســـنا ويوحدنا مع 
المســـيح )اإلفخارســـتيا(، فنصيـــر شـــهوًدا لملكوته، 
ونلـــد أوالًدا بالـــروح ونعّدهـــم للملكـــوت )الكهنـــوت، 
ذ مـــا أصابنـــا الضعـــف والوهـــن  ســـر الـــزواج(، واإ
)الخطيـــة أو المـــرض(، ُنعاَلـــج وُنشـــَفى ونتطهّـــر 
)ســـر التوبة واالعتراف، وســـر مســـحة المرضى(، 

ونجاهـــد فنصيـــر دائًمـــا وأبـــًدا أبنـــاء الملكـــوت.

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

شكر وذكرى األربعين لألب الغالي

فيكتور رميس ملطي بريص
بقلوب تملؤها تعزيات السماء تتقدم

أسرة المرحوم بالشكر 
لكل من تفضل بمواساتنا فتخص بالشكر

األنبا يواقيم
واآلباء كهنة الكنيسة وشعب أرمنت 

الكرام
وسُيقام القداس اإللهي لروحه الطاهرة

الساعة السابعة صباًحا 
يوم الجمعة الموافق 2017/7/28م 
بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت 

الوابورات
زوجتك وأوالدك وأحفادك

»َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، َأْكَمْلُت 
السَّْعَي، َحِفْظُت اإِليَماَن، َوَأِخيًرا َقْد 

« )2تي7:4( ُوِضَع ِلي ِإْكِليُل اْلِبرِّ

نيافة الحبر الجليل
األنبا يوساب

األسقف العام إليبارشية األقصر
وكهنة وشمامسة وشعب 

ك. األنبا أنطونيوس والبار األنبا بوال
يزفون إلى السماء الشماس اإلكليريكي

ألفريد برسوم ميخائيل
وسُيقام القداس اإللهي 

لذكرى األربعين على روحه الطاهرة
يوم الجمعة الموافق 2017/7/14م

الساعة السابعة صباًحا.

»َفِإْن ُكنَّا َقْد ُمْتَنا َمَع اْلَمِسيِح، ُنْؤِمُن 
َأنََّنا َسَنْحَيا َأْيًضا َمَعُه« )روميه8: 6(

األستاذ ماجد ميشيل 
وزوجته المدام نرفين سمير
يشاركون التعزيات في انتقال

األستاذ ويلم تادرس
والد المدام شيرين مديرة قسم اللوجستيك
بشركة سامتريد، طالبيين من ربنا يسوع 

المسيح تعزيات الروح القدس، 
وراحة ونياًحا في فردوس النعيم

+ احترســـوا مـــن الخطّية، 
ودينــونـــــــة  الثـــرثــــــــــرة  والسّيمـــــــــا 
اآلَخريــــــــن، ألن هـــــــــذا يجعـــــــــل 
اإلنســـان غريًبـــا عـــن اهلل مثـــــــل 
نا والِفســـق، وقد عدَّد الرسول  الزِّ
كل هـــذه قائاًل: »إن مثل هؤالء 

ال يرثـــون ملكـــوت اهلل«.

+ ليُكـــن كل واحـــد كبيـــًرا 
فـــي عينيـــك، وال تِهـــن الذين ُهم 
أقـــل منـــك معرفـــًة، وال َتطلُـــب 
كرامـــًة مـــن أحـــد، لكـــن اّتِضـــع 
لـــكّل النـــاس. ال تغضـــب مـــن 
الـــذي يتعّظـــم عليـــك ألنـــه قليل 
المعرفـــة، ألن ِمـــن ِقلّـــة المعرفة 

يتعّظـــم األخ علـــى أخيـــه.

+ ُكـــن ميِّتًـــا عـــن العالـــم 
لكـــي تكـــون ُمختـــاًرا هلل، وُكـــن 
صغيـــًرا بيـــن الناس لكـــي تكون 

فاِضـــاًل عنـــد ربِّـــك.

+ ال يُكن أمام عينيك شيء 
ُمشَتَهى، لكي تُبِصر اهلل.
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مــــــــــــن المالحــــــــــــظ 
فــــــــــي جيـــــــــــل خدامنـــــــــــا 
الحالــــــــي الهــــــروب مـــن 
الموضوعـــات الالهوتية 
والعقائديـــة، إّمـــا عـــن خـــوف أو عـــن جهــــل أو 
أصبحـــت  أن  المؤســـف  ومـــن  تجاهـــل.  عـــن 
يختارهـــا  ومؤتمراتنـــا  موضوعاتنـــا  غالبيـــة 
أكثـــر  إعالميـــة،  بحبكـــة  وخدامهـــا  منظموهـــا 
منهـــا مـــا يفيـــد أو مـــا يبنـــي، فـــي تجاهـــل تـــام 
أو  الالهوتيـــة  المعرفـــة  تمـــس  التـــي  لألمـــور 

العقائديـــة، وفـــي هـــذا خطـــر شـــديد.

أّي خدمة روحية وأي مؤتمر وأّية كرازة، 
بـــدون معرفـــة الهوتيـــة وتأصيـــل عقيـــدي، هي 
ال ُتعد أكثر من نشـــاط أخالقي أو اجتماعي.

الالهوتيـــة  الموضوعـــات  إهمـــال  وفـــي 
والعقائديـــة احتقـــار لفحواهـــا وقيمتهـــا، األمـــر 
الـــذي ســـيؤول تباًعـــا إلـــى نســـيانها وتجاهلهـــا 
أننـــا  لذلـــك  نتيجـــة  ويكـــون  دورهـــا.  وتغييـــب 
معيـــاًرا  واألرضيـــة  البشـــرية  التعاليـــم  نجعـــل 
لألمـــور اإللهيـــة واألبديـــة، بـــداًل مـــن أن تكون 

المعرفـــة الالهوتيـــة واألبديـــة هـــي التـــي تقيـــس 
والزمنيـــة! البشـــرية  األمـــور  وتديـــن 

الالهوتـــي  التعليـــم  فـــي  قّصرنـــا  ذا  واإ  +
والعقيـــدي، نكون قـــد أجرمنا في حق الالهوت 
والعقيـــدة والمخدوميـــن، ونكون بذلك جّهلنهاهم 
عـــن الهوتهـــم وعّلقنـــاه، ربما عن جهل أو عن 
كســـل، وأصبحنـــا نميل إلـــي التعليم الفضائلي،  
ربمـــا ألنـــه يســـهل تحضيـــره، أو ألنـــه األكثـــر 
طلًبـــا مـــن المخدوميـــن، فصرنـــا نســـاير أبناءنا 
ونجاريهـــم فـــي ميولهـــم لمـــا يســـمعون... وهـــذا 

خنـــوع وضيـــاع وانعـــدام رؤيا...

كيف يستقيم اإليمان بدون تعليم ومعرفة 
الهوتية وعقائدية سليمة؟

ـــًرا لالهـــوت وخدمـــة  + أرى فـــي هـــذا تنكُّ
للشـــر... ألننـــا حين نتجاهـــل الالهوت ونعلقة 
نحـــن نصـــرح بشـــكل غير مباشـــر أنـــه ال ينفع 
وال يجـــدي! وهنـــا نعلـــم أوالدنـــا بـــداًل مـــن أن 
يمتزجوا بالمعرفة الالهوتية أن يسايروا التعاليم 
مواجهتهـــا،  مـــن  البـــد  حقيقـــة  هـــذه  الزمنيـــة! 

والســـكوت عنها أو إغفالها ُيَعد إنكاًرا لإليمان 
بشـــكل خفي. علينا أن نســـتيقظ ونراجع أنفســـنا 

كيـــف نخدم ومـــاذا نرجو من خدمتنا؟

+ ربمـــا تقديـــم الالهـــوت والعقيـــدة بشـــكل 
تلقيـــن المعلومـــات وذكر بعض االصطالحات 
بشـــكل جامد )مثل األقنوم واالنبثاق والجوهر( 
صنـــع حاجـــًزا فـــي أذهان المخدوميـــن، إذ كان 
يجـــب أن يلمـــس الالهوت أعمـــاق احتياجاتهم 

أكثـــر مما يخاطـــب عقولهم.

علينـــا أن نعّمـــــــــــــق التعليــــــــــــم الالهوتـــــــــي 
والعقيـــدي، ونطـــّور أساليبـــــــــه بما يتناســـب مع 
احتاجـــات المخدوميـــن. علينـــا أن نشـــجع على 
القـــراءة والتنويـــر والمعرفـــة والتنقيـــب في كنوز 
كتابـــات اآلبـــاء، وال نعتبر أن التعليم الالهوتي 
يقتصـــر علـــى الراغبيـــن والدارســـين، فكنيســـتنا 
بســـطاء  مـــن  تجعـــل  اســـتطاعت أن  القبطيـــة 
شـــعبها معلمين لالهـــوت من خالل نصوصها 
الليتورجية في تســـابيحها وصلواتها، وحفظتهم 
مـــن الهرطقـــات، وقدمتهـــم شـــهداء علـــى مذبح 
الحـــب واإليمـــان. فكيف ننحو نحـــن إن إهملنا 
تراثًـــا وتاريًخـــا هـــذا مقـــداره؟! علينـــا أن نعـــرف 

ونعلّـــم وال نســـكت وال ندعـــه يســـكت...
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»َفاْنُظـــــُروا َكْيــــــَف 
َتْسُلُكـــــوَن ِبالتَّْدِقيـــِق، اَل 
َكُجَهـــاَلَء َبـــْل َكُحَكَمـــاَء، 
ُمْفتَــِديـــــــــــَن اْلَوْقــــــــــــــَت 
يــــَرة«  أَلنَّ اأَليَّـــــــــــاَم ِشرِّ

)أفســـس16-15:5(
يقول قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني 
– أطال اهلل حياته: »معنى كلمة مفتدين الوقت 
هو أن تجعل وقتك بقيمة وقت الفداء«. ومعنى 
نما يســـاوي  ذلك أن الوقت ليس ثميًنا فحســـب، واإ
خـــالص نفســـي وخـــالص نفـــس كل مـــن حولي، 
لـــو وضعنـــا هـــذا المعنـــى نصـــب أعيننـــا لتغيرت 
وتبدلـــت أولوياتنـــا وأفكارنـــا ومبادئنـــا وســـلوكياتنا 
وكل أعمالنـــا. دعونـــا نتحـــدث عـــن أنـــواع مـــن 
األوقـــات التـــي يمكـــن أن تنطبـــق عليهـــا كلمـــة: 

مفتديـــن الوقت.
+ وقت التوبة: 

يجـــب أن تكـــون التوبة فـــي كل وقت ألنها 
حيـــاة مســـتمرة مع المســـيح، وبالتالي فـــإن التوبة 
غيـــر قاصـــرة علـــى الوقت الذي نمارس فيه ســـر 
نما التوبة مســـتمرة في  التوبة واإلعتراف فقط، واإ

كل وقـــت »ُهـــَوَذا اآلَن َوْقٌت َمْقُبوٌل. ُهَوَذا اآلَن 
َيْوُم َخـــاَلٍص« )2كورنثوس2:6(

+ وقت الخلوة: 
»أَلنَّـــُه هَكـــَذا َقـــاَل السَّـــيُِّد الـــرَّبُّ قُـــدُّوُس 
َتْخُلُصـــوَن.  َوالسُّـــُكوِن  »ِبالرُُّجـــوِع  ِإْســـَراِئيَل: 
َفَلـــْم  ُتُكـــْم«.  ُقوَّ َتُكـــوُن  َوالطَُّمْأِنيَنـــِة  ِباْلُهـــُدوِء 
َتَشـــاُءوا« )إشـــعياء15:30(. نحتاج إلى وقت 
نحاســـب  الخلـــوة  وقـــت  ففـــي  والخلـــوة،  للهـــدوء 
أنفســـنا فـــي ضوء كلمـــة اهلل في الكتاب المقدس، 
وفيـــه نناجـــي إلهنـــا الحبيب حيث يحلـــو الحديث 
معـــه، فمـــا أجمـــل المخـــدع ! الحيـــاة األرضيـــة 
إيقاعهـــا ســـريع وصاخـــب، فمتـــى نســـكت جميع 
فنهـــدأ  مـــن حولنـــا؟  الصاخبـــة  هـــذه األصـــوات 
ونرفـــع قلوبنا بالصالة المســـتمرة حتى في وســـط 
إلهنـــا معونـــة  المســـيح  ليعطينـــا  الصخـــب  هـــذا 
ونعمـــة فنتغلـــب علـــى كل صعوبـــات الحيـــــــــــــاة 

وهمومهـــا. ومشـــاغلها 
+ وقت الصالة: 

قـــال لنـــا الســـيد المســـيح لـــه المجـــد: صلـــوا 
كل حيـــن وال تملـــوا )لوقـــا 1:18( وقـــد قـــال مار 
إســـحق الســـرياني: »مـــن يظـــن أن هنـــاك طريًقا 

آخـــر للتوبـــة غيـــر الصـــــــــالة فهـــو مخـــدوع مـــن 
الشياطين«، ومن الواضح أنه من خالل الصالة 
نبنـــي عالقـــة وصلـــة قويـــة بـــاهلل، وأيضا يكشـــف 
لنـــا روح اهلل القـــدوس ما بداخلنا من خطايا وآثام 
حتـــى نتـــوب عنهـــا، فينبغـــي أن نصلـــي فـــي كل 
ل كل  وقـــت حتـــى في وســـط المشـــغوليات، فنحوِّ
أفكارنـــا وهمومنـــا ومشـــاكلنا إلى صالة فنســـتريح 
مـــن داخلنـــا، قـــال لنـــا الســـيد المســـيح: »َتَعاَلـــْوا 
ِإَلـــيَّ َيـــا َجِميـــَع اْلُمْتَعِبيـــَن َوالثَِّقيِلـــي اأَلْحَمـــاِل، 

َوَأَنـــا ُأِريُحُكـــم« )متى28:11(.
+ وقت الخدمة: 

اإلنســـان المســـيحي هـــو خــــــــــادم فـــي كل 
مـــكان يتواجـــد فيه »َفَمْن َيْعِرُف َأْن َيْعَمَل َحَســـًنا 
َواَل َيْعَمـــُل، َفذِلـــَك َخِطيٌَّة َلـــُه« )يعقوب17:4(، 
فســـوف ُنحاَســـب علـــى عدم أمانتنا فـــي خدمتنا، 
فلنحـــذر مـــن التهاون والتســـاهل مع أنفســـنا حتى 
نســـمع صـــوت إلهنا الحبيـــب يقـــول: »ِنِعمَّا َأيَُّها 
اِلـــُح َواأَلِميُن! ُكْنَت َأِميًنـــا ِفي اْلَقِليِل  اْلَعْبـــُد الصَّ
َفُأِقيُمـــَك َعَلـــى اْلَكِثيِر. ُاْدُخْل ِإَلى َفَرِح َســـيِِّدَك« 

)متى21:25(.
وفـــي الختـــام نحب أن ننـــوه على خطورة 
أوقـــات الفـــراغ، والتـــي يســـتغلها عـــدو الخير 
ضدنـــا، فيحاربنـــا بأفـــكار متعـــددة تبعدنـــا عن 
الخـــط الروحي الذي نســـير فيه، فيشـــغلنا عن 
خـــالص نفوســـنا، ربنا يعطينا حياة اإلســـتعداد 

الدائـــم للحيـــاة معه فـــي األبدية.
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