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عزيزي القارئ

نحـــــــــن على مشـــــــــــــارف 
نودعـــه  والـــذي  العـــام  نهايـــة 
بحلــــــــــــوه وُمـــــــــــّره، ونستعــــــــــــــد 

الســـتقبال العـــام الجديـــد 2020، وهـــو يعني 
أننا ننهي ُخمس القرن الـ21.. هكذا بســـرعة 
النفـــس  فـــي مراجعـــة  مـــرت األيـــام، وغالًبـــا 
نجـــد أننـــا ابتعدنـــا عن االســـتقامة فـــي الكالم 
والعالقات والمواقف، وكثيًرا ما خانتنا إرادتنا 
وخطايـــا  وســـهوات  ضعفـــات  فـــي  وســـقطنا 
صنعناهـــا بإرادتنـــا أو بغيـــر إرادتنـــا، بمعرفـــة 
أو بغيـــر معرفـــة، فـــي الخفـــاء أو فـــي العلن. 
ومـــن جانـــب آخـــر تعّرضنـــا للملـــل والضجر 
والزهـــق وغيـــر ذلك من األفعال التي تصيبنا 

عندمـــا يغيـــب التجديـــد مـــن حياتنا.

والعجـــب أننـــا نردد مزمـــور التوبة مرات 
عديـــدة كل يـــوم، ســـواء فـــي الكنيســـة أو فـــي 
البيـــت أو أي مـــكان آخـــر.. واألعجـــب أننـــا 
محـــورْي  فـــي  تـــدور  التوبـــة  هـــذه  أن  نـــرى 
االســـتقامة والتجديـــد مـــن خالل اآليـــة: »َقْلًبا 
ده  َنِقيًّا اْخُلْق ِفيَّ َيا َاهلُل، َوُروًحا ُمْســـَتِقيًما َجدِّ

َأْحَشـــاِئي...« ِفي 

بمعنـــــــــــــــــى أن القلــــــــــــــــب النقـــــــــــــي الذي 
ننشـــــــــــده يحـــوي الــــــــــروح المســـتقيم ومسيـــــــــرة 

الداخلي. التجديـــد 

أنـــت تحتـــاج عزيـــزي القـــارئ إلـــى ذلـــك 
الـــروح المســـتقيم الـــذي يعمـــل فـــي كل أفعال 
الحيـــاة.. واالســـتقامة في أبســـط معانيها هي 
أن تبعـــد عـــن أي انحـــراف أو اعوجـــاج أو 
ســـوء النّيـــة، وال تخـــدع نفســـك وال تبّررهـــا، 
واكتشـــف الزيـــف الـــذي فـــي داخلـــك.. ومـــن 
أشـــهر مظاهـــر عـــدم االســـتقامة هـــو الكـــذب 
أشـــكاله وأنواعـــه ومبرراتـــه.. كمـــا أن  بـــكل 
الكاذبـــة  واألخبـــار  للشـــائعات  االســـتماع 
وترويجها شـــكل من أشـــكال عدم االستقامة.

علـــى الجانـــب اآلخـــر هنـــاك تجديـــد 
ده  مســـيرة الحيـــاة: »َوُروًحـــا ُمْســـَتِقيًما َجدِّ
ِفـــي َأْحَشـــاِئي«، ويمكـــن أن نضع خمســـة 

مجـــاالت للتجديـــد فـــي حياتنا:

1- جـــدد قلبـــك بالتوبـــة.. فمـــا أروع 
القلـــب الـــذي يتجـــدد بالحقيقـــة وينّقـــي داخلـــه 

مـــن األمـــور التـــي تحرمنـــا مـــن التفكيـــر فـــي 
الملكـــوت..  فـــي  وفـــي نصيبنـــا  الســـماويات 
عزيـــزي: أنـــت تحتـــاج جلســـة أو أكثـــر مـــع 
نفســـك لتراجع مبادئـــك وتفحص ذاتك وتحدد 
ضعفـــات القلـــب.. احـــذر مـــن تبريـــر ذاتـــك 
وأعلـــم أن لـــك نفًســـا واحـــدة، فـــإن خســـرتها 
خســـرت كل األشـــياء، ومـــاذا ينتفـــع اإلنســـان 
علـــى األرض إن ربـــح كل شـــيء واســـتحوذ 

علـــى كل شـــيء وخســـر نفســـه؟

2- جـــدد فكـــرك بالقـــراءة والدراســـة 
والمعرفـــة: العالـــم يتطـــور بســـرعة مذهلـــة، 
والتكنولوجيا صارت تلهث وراء اإلنســـان في 
كل يـــوم.. تحتـــاج أن تجـــدد عقلك وال تكتفي 
بجـــوار  قرأتـــه..  أو  درســـته  أو  عرفتـــه  بمـــا 
القـــراءات اإلنجيليـــة والروحية اليومية، حاول 
أن تقـــرأ فـــي المجـــاالت اإلنســـانية الخصبـــة، 
وفـــي التدبيـــر والتنمية، وفـــي تحديث كالمك 
وأحاديثـــك ســـواء فـــي حـــدود األســـرة والعمـــل 
أو باتســـاع الصداقـــات والزمـــاالت. والكتـــاب 
ِبَتْجِديـــِد  َشـــْكِلُكْم  َعـــْن  »َتَغيَّـــُروا  يوصينـــا 
الذهـــن  تجديـــد   ،)12 )روميـــة  َأْذَهاِنُكـــْم« 

وصيـــة إنجيليـــة وضـــرورة حياتيـــة.

3- جـــدد عالقاتـــك بالمحبـــة والـــود 
والتعاطـــف.. عندما تفحـــص ذاتك ربما تجد 
أنـــك أهملـــت عالقـــات مـــع أقربـــاء أو أحبـــاء 
أو أصدقـــاء.. ربمـــا هنـــاك فتـــور أو برود أو 
ُبعـــد.. ِابحـــث عـــن هـــؤالء وجـــدد العالقـــات 

بالمحبــــــــــة الفّياضـــة التـــي ال 
تسقــــــــط أبــــــًدا )1كو8:13(. 
ربمـــا وقعت في خصومـــــــات 
أو قطيعـــة مـــع أحـــد، وزادت 
الفجــــــــوة بينكمـــا، وصـــــــــــارت 
الحواجـــز النفســـية والعقليـــة تفصـــل محبتكـــم 
عـــن بعضكمـــا.. حتـــى داخـــل األســـرة جـــدد 
ونحـــو  زوجـــك(،  )أو  زوجتـــك  نحـــو  حبـــك 

أبنائكـــم وإخوتـــك.

4- جـــــــدد خدمتــــــــــك ومسئولياتـــــــك 
بالتطويـــر واإلبــــــــداع: لقـــد صارت أســـاليب 
كل  وعلــــــــــــى  عامـــــــــــــة  -بصـــــــــــورة  الخدمـــة 
للتجديـــد  بالـــغ  احتيـــاج  فـــي  المســـتويات- 
وتحتـــاج  والتحســـين،  واإلضافـــة  والتنميـــة 
كاملـــة وشـــاملة ومبهـــرة  تكـــون  أن  الخدمـــة 
نفـــوس  إلـــى  تجـــد طريقهـــا  حتـــى  ومتجـــددة 
وعقـــول أبنائنـــا. من األمثلـــة المحبطة »اللي 
نعرفـــه أحســـن من اللي مـــا نعرفوش« ومثال 
آخـــر: »اللـــي نبـــات فيـــه نصبـــح فيـــه«، هذه 
األمثلـــة وغيرهـــا تعـــوق خدمتنـــا وتصيبها في 
مقتـــل. تذكـــر معـــي مـــا قالـــه بولـــس الرســـول 
ـــْم  َتمِّ  ..« تيموثـــاوس  لتلميـــذه  وصيتـــه  فـــي 

ِخْدَمَتـــَك« )2تيمـــو 4(.

5- جـــدد صحتك وجســـدك بالمشـــي: 
لقـــد اعتبـــرت األبحـــاث الصحيـــة أن أخطـــر 
اختـــراع علـــى حيـــاة اإلنســـان هو »الكرســـي« 
والـــذي أصاب اإلنســـان بقلة الحركة مما أثر 
علـــى الـــدورة الدموريـــة والســـمنة والمفاصـــل 
مـــن  وغيرهـــا...  والســـكر..  الـــدم  وضغـــط 
فضلك ِامِش كل يوم 2 كيلو متًرا، واســـتخدم 
أّيـــة وســـيلة لذلـــك ســـواء طبيعيـــة أو آليـــة.. 
وكمـــا يقولـــون: »الحركـــة بركـــة«. ال تهمـــل 
فـــي هـــذا الواجب، وتخّلى قلياًل عن اســـتخدام 
كثيـــًرا  والجلـــوس  النقـــل،  أو وســـيلة  الســـيارة 
ســـواء بالمنزل أو العمل أو الكنيســـة أو أثناء 
الفسحة... صحتك رأسمالك.. اهتم بها وعلَّم 

اآلخريـــن وشـــجعهم علـــى نفـــس االهتمـــام.

ـــا اْخُلْق ِفيَّ َيـــا َاهلُل، َوُروًحا  »َقْلًبـــا َنِقيًّ
ده ِفي َأْحَشـــاِئي« ُمْســـَتِقيًما َجدِّ
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قداسة ابلابا يشارك يف االحتفال 
بالعيد الستني لرهبنة نيافة األنبا رصابامون

شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، مســـاء يـــوم االثنين 
2 ديســـمبر 201٩ م، فـــي االحتفـــال الـــذي أقامـــه مجمـــع رهبـــان 
ديـــر القديـــس األنبـــا يشـــوي بـــوادي النطـــرون، بمناســـبة الذكـــرى 
الســـتين لرهبنـــة نيافـــة األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس الديـــر. 
شـــارك فـــي االحتفـــال عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة ورهبـــان األديرة 
المجـــاورة. تضمـــن االحتفـــال عدًدا من كلمـــات المحبة، باإلضافة 
إلـــى األلحـــان والترانيـــم الكنســـية التـــي قدمهـــا الرهبـــان، وُاخُتتـــم 
الحفـــل بكلمـــة شـــكر من نيافة االنبـــا صرابامون، وكلمة تقدير من 

قداســـة البابـــا مـــع الصالة.

اللقاء السنوي السادس لقداسة ابلابا
مع أساقفة وكهنة الوجه القبيل 

خلدمة الراعية االجتماعية
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، ظهـــر يـــوم الخميـــس 
٥ ديســـمبر 201٩م بمســـرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية، اللقـــاء الســـنوي الســـادس مـــع أســـاقفة الوجـــه القبلـــي 
واآلبـــاء الكهنـــة المســـئولين عن خدمة إخوة الرب. وألقى قداســـته 
خـــالل اللقـــاء كلمـــة وّضـــح فيهـــا أهميـــة التجديـــد مـــن الداخـــل مـــن 
خـــالل اآليـــة الواردة في المزمور الخمســـين: »َقْلًبـــا َنِقيًّا اْخُلْق ِفيَّ 
ْد ِفـــي َداِخِلـــي«. وشـــّدد علـــى أهمية  َيـــا َاهلُل، َوُروًحـــا ُمْســـَتِقيًما َجـــدِّ

تجديـــد الفكـــر والخدمـــة والعالقـــات والصحة.
وتـــم أيًضـــا خـــالل اللقـــاء اســـتعراض أنشـــطة خدمـــة الرعاية 
االجتماعيـــة وبرامـــج الخدمـــة التـــي ُتطبَّـــق فـــي مجـــاالت التعليـــم 
والصحة ورفع مســـتوي المعيشـــة، وأهمية تطبيق معايير التنمية 
ونظـــام  اإليبارشـــيات،  مســـتوى  علـــى  الـــرب  إخـــوة  فـــي خدمـــة 

المتابعـــة اإللكترونيـــة علـــى المســـتوي العـــام. 
حضـــر اللقـــاء مـــن اآلبـــاء أســـاقفة الوجـــه القبلـــي، أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي، واألنبـــا ديمتريوس 
أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين، واألنبا أغابيوس أســـقف دير 
مـــواس ودلجـــا، واألنبـــا يوأنس أســـقف أســـيوط، واألنبا مكاريوس 
أســـقف  بيجـــول  واألنبـــا  قرقـــاص،  وأبـــو  للمنيـــا  العـــام  االســـقف 
ورئيس الدير المحرق، واألنبا أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديد 
والواحـــات. كمـــا حضـــر نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام 
لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية ومقـــّرر لجنة خدمة الرعايـــة االجتماعية 
وبيـــوت اإليـــواء، ولفيف من اآلباء كهنـــة الوجه القبلي، والقمص 
بيشـــوي شـــارل سكرتير قداســـة البابا لخدمة الرعاية اإلجتماعية.

قرار بابوي رقم 15 لسنة 2019م
خبصوص جملس كنيسة السيدة العذراء 

بشياكغو
يتكـــون مجلـــس كنيســـة الســـيدة العـــذراء بشـــيكاغو، مـــن 
كهنـــة الكنيســـة: القمـــص يوحنا نصيف، القـــس مرقس داود، 
القـــس ديفيـــد حنـــا، وعضويـــة التالـــي أســـماؤهم: 1.كاتريـــن 
نبيـــل   .4 شـــكري.  دانيـــال  متـــري.  جـــورج   .2 بولـــس. 
جرجـــس. 5.عـــادل فـــرج. 6. جيرميـــن توفيـــق. 7. طاهـــر 

صبحـــي. 8. كـــرم منصـــور.

مقابالت قداسة ابلابا 
التقى قداســـة البابا على مدار األســـبوعين الماضيين، بالمقر 
البـــاوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى بالعباسيـــــــــــة، عــــــــدًدا من 

الزائريـــن كالتالي:

يوم األربعاء 27 نوفمبر 2٠1٩م
عائلـــة  مـــن  الفرنســـية  الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  مـــن  وفـــد   +

حالًيـــا. مصـــر  يـــزورون  الذيـــن  الفرنسيســـكان 
+ السفير محمود زايد، سفيرنا الجديد بأستراليا.

+ الســـيدة Ulrika Sundberg المبعـــوث الخـــاص لمنظمـــة 
التعـــاون اإلســـالمي والحـــوار بين الثقافـــات واألديان.

+ الســـفير Wilmer Omar Barrientos، ســـفير فنزويـــال 
الجديـــد بالقاهرة.

يوم الثالثاء 1٠ ديسمبر 2٠1٩م
+ السفير Dominic GOH، سفير سنغافورة الجديد في مصر

اجتماع األربعاء األسبويع
عقـــد قداســـته يـــوم األربعـــاء 2٧ نوفمبـــر 201٩م، االجتماع 
األســـبوعي مـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا رويـــس 
أحبـــار  مـــن  بالعباســـية، بمشـــاركة عـــدد  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة 
الكنيســـة، وكانت العظة بعنوان »االصوام توبة الكنيســـة«، وذلك 
بمناســـبة بـــدء صـــوم الميـــالد. ورحـــب قداســـته بنيافـــة المطـــران 
أنطونيـــوس الســـوري مطـــران زحلـــه وبعلبـــك للـــروم األرثوذكس 

بلبنـــان، والـــذي كان حاضـــًرا.
 ، 201٩م  ديســـمبر   4 األربعـــاء  يـــوم  قداســـته  عقـــد  كمـــا 
والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة  مـــن  األســـبوعي  االجتمـــاع 
األنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، بمشـــاركة عـــدد 
مـــن أحبـــار الكنيســـة، وكانـــت العظـــة بعنـــوان »التســـبيح بهجـــة 

الكنيســـة« )تجدهـــا منشـــورة فـــي هـــذا العـــدد صــــ11(. 
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إيبارشية أسوان

في يوم األحد األول من ديســـمبر 201٩م، قام نيافة األنبا هدرا 
مطـــران أســـوان، بكنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس المحطـــة بكـــوم امبـــو، 
وشـــاركه نيافـــة األنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام إلســـنا وأرمنـــت، بســـيامة 
كاهنين جديدين وهما: )1( القس متى مراد كاهًنا على كنيســـة رئيس 
المالئكـــة ميخائيـــل بقريـــة بنبـــان، )2(  والقس بيشـــوي حنـــا كاهًنا على 
كنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس المحطة بكـــوم امبو. خالـــص تهانينا لنيافة 
األنبـــا هـــدرا، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية شربا اخليمة

قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطران إيبارشـــية شـــبرا الخيمـــة، صباح 
يـــوم الجمعـــة 2٩ نوفمبـــر 201٩م، بســـيمة كاهنيـــن جديديـــن للخدمـــة 
باإليبارشـــية، وهمـــا: )1( الشـــماس أمجـــد صالـــح باســـم القـــس تادرس، 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء ومـــار بولـــس بقريـــة قلمـــا، )2( 
والشـــماس ميـــالد مكيـــن، كاهًنـــا باســـم القـــس بيشـــوي علـــى كنيســـتي 
الســـيدة العـــذراء بقريـــة المنيـــرة، والمريمـــات بقريـــة الحوالـــة. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبا مرقـــس، والكاهنين الجديدين، ولمجمع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد شـــعب اإليبارشـــية.

إيبارشية أبو تيج وصدفا والغنايم

قـــام نيافـــة األنبـــا أنـــدراوس مطـــران أبوتيـــج وصدفـــا والغنايـــم، 
يـــوم األحـــد األول مـــن ديســـمبر 201٩م، بكنيســـة القديـــس مـــار مرقس 
الرســـول بأبـــو تيـــج، بســـيامة ثالثـــة شمامســـة فـــي درجـــة القسيســـية، 
وهـــم: )1( الشـــماس مايـــكل وجيـــه كاهًنـــا علـــى مذبحـــي كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء وكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالغنايـــم باســـم القـــس فلتاؤس. 
)2( الشـــماس إميـــل كميـــل كاهًنـــا علـــى مذبـــح كنيســـة الشـــهيد مـــار مينا 
بالنخيلة باســـم القس أثناســـيوس. )3( الشـــماس أمجد ســـمير كاهًنا على 
مذبح كنيســـة الســـيدة العذراء بالمشـــايعة باســـم القس فيلوباتير. شـــارك 
فـــى صلـــوات القـــداس لفيف مـــن اآلباء كهنة اإليبارشـــية وأعداد غفيرة 
مـــن الشـــعب. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أنـــدراوس، واآلبـــاء الكهنـــة 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بالفيوم

فـــي يـــوم الثالثـــاء 3 ديســـمبر 201٩م، قـــام نيافـــة األنبـــا أبـــرآم 
أبـــرآم  األنبـــا  القديـــس  بديـــر  الفيـــوم،  أديـــرة  الفيـــوم ورئيـــس  مطـــران 
القـــس  الراهـــب   )1( وهـــم:  جـــدد،  كهنـــة  خمســـة  بســـيامة  بالعـــزب، 
صموئيل، )2( الراهب القس يوســـف، على كنيســـة القديس مكاريوس 
بمنطقـــة القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بالفيـــوم. )3( الراهـــب القـــس 
النقلونـــي، علـــى  يوســـف  القـــس  الراهـــب  النقلونـــي، )4(  مكســـيموس 
ديـــر رئيـــس المالئكـــة غبريـــال بجبـــل النقلـــون بالفيـــوم. )٥( الشـــماس 
اإلكليريكـــي وائـــل زغلـــول باســـم القس ونس كاهًنا على كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء واألنبـــا رويس، البياضة، ســـيال، مركـــز الفيوم. كما قام نيافته 
بتدشـــين بعـــض أوانـــي الخدمـــة الخاصـــة بعدد مـــن كنائس اإليبارشـــية. 
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شـــارك في صلوات القداس والســـيامة مجمع كهنة اإليبارشـــية واآلباء 
الرهبـــان بديـــر رئيس المالئكة غبريال بجبـــل النقلون وبمنطقة القديس 
مكاريـــوس الســـكندري بالفيـــوم وشـــعب غفيـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 
بجبـــل  المـــالك غبريـــال  ديـــر  اآلبـــاء رهبـــان  أبـــرآم، ومجمـــع  األنبـــا 
وكهنـــة  الريـــان،  بـــوادي  الســـكندري  مكاريـــوس  والقديـــس  النقلـــون، 

إيبارشـــية الفيـــوم، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية منفلوط

قـــام نيافـــة األنبـــا ثائفيلـــس أســـقف منفلـــوط وتوابعهـــا، يـــوم الســـبت 
30 نوفمبـــر 201٩م، بكنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس )مقـــر المطرانية(، 
بســـيامة ثالثة كهنة جدد للخدمة باإليبارشـــية. والكهنة الجدد هم: )1( 
دياكـــون جميـــل عطيـــة كاهًنـــا عاًمـــا باســـم القـــس مرقـــص. )2( دياكون 
نجيـــب أبـــو الســـعد كاهًنـــا عاًمـــا باســـم القـــس بيجـــول. )3( دياكـــون مينا 
مجـــدي كاهًنـــا عاًمـــا باســـم القس بيمن. اشـــترك في الصـــالة نيافة األنبا 
بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر المحرق، عدد من اآلباء الكهنة وشـــعب 
غفيـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ثاوفيلـــس، واآلبـــاء الكهمـــة الجدد، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد شـــعب الشـــعب.

إيبارشية هونلدا

قـــام نيافـــة األنبـــا ارســـاني أســـقف هولنـــدا، برســـامة اثنيـــن مـــن 
الشمامسة في رتبة الشماس الكامل )الدياكون(، وذلك يوم الخميس ٥ 
ديســـمبر 201٩م، بكاتدرائية الســـيدة العذراء مريم بأمستردام بهولندا. 
والشمامســـة الجـــدد هـــم: )1( الشـــماس إيهـــاب وديـــع باســـم الدياكـــون 
فيلوباتيـــر.  الدياكـــون  باســـم  رمـــزي  ســـامح  الشـــماس   )2( مـــكاري. 
شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس والرســـامة نيافـــة األنبـــا تـــادرس مطـــران 
بورســـعيد وتوابعهـــا، وأيًضـــا كهنـــة إيبارشـــبة هولنـــدا، وأعـــداد كبيـــرة 

مـــن الشمامســـة والشـــعب القبطـــي بهولندا. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا 
ارســـاني، وللدياكـــون مـــكاري، وللدياكـــون فيلوباتيـــر، ولمجمـــع اآلبـــاء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية وسط اجلزية 

 ، يـــوم  الجيـــزة،  أســـقف وســـط  ثيئودوســـيوس  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
بتكريس ثماني مكرســـات في كنيســـة الســـيدة العذراء مريم بالعمرانية، 
وهـــم: )1( مريـــم وهبـــة وقيـــم باســـم تـــكال. )2( جوليـــت تشرشـــل شـــبل 
باســـم كيريـــة. )3( جانيـــت تشرشـــل شـــبل باســـم مونيـــكا. )4( ســـيلفيا 
شـــكري حنا باســـم مارســـلينا. )٥( نانسي فرج سعد باسم براكسيا. )6( 
مريـــم يعقـــوب عطيـــة باســـم آن. )٧( مارجريـــت أخنـــوخ موســـى باســـم 
فيرونيـــكا. )8( مريـــم صبحـــي ظريـــف باســـم فيلومينـــا. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا ثيئودوســـيوس، ولمجمـــع مكرســـات اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

تدشني كنيسة العذراء ومار بقطر
بقرية حليم بطرس - إيبارشية ابلحرية

دشن نيافة األنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس 
مدن الغربية، صباح يوم الســـبت ٧ ديســـمبر 201٩م، كنيســـة الســـيدة 
العذراء مريم والشـــهيد مار بقطر بن رومانوس بقرية حلمي بطرس، 
مركـــز أبـــو المطاميـــر. وتـــم تدشـــين مذبحـــي الكنيســـة، المذبـــح الرئيس 
على اســـم الســـيدة العذراء مريم والشـــهيد مار بقطر، والمذبح البحري 
علـــى اســـم القديســـين األنبـــا تومـــاس الســـائح واألنبـــا باخوميـــوس أب 
ـــنت معمودية الكنيســـة وأيقوناتها وأواني الخدمة.  الشـــركة. وكذلك ُدشِّ
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شـــارك فـــي صلـــوات التدشـــين والقـــداس الـــذي تالهـــا صاحبـــا النيافـــة 
األنبـــا بافلـــي األســـقف العام لكنائـــس قطاع المنتزة باإلســـكندرية واألنبا 
هيرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية. والكنيســـة 
المدشـــنة صـــادر لهـــا القـــرار الـــوزاري رقـــم 18 لســـنة 2018، وقـــدم 
نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس خـــالل عظتـــه الشـــكر للرئيـــس عبـــد الفتـــاح 
السيســـي رئيـــس الجمهوريـــة علـــى صـــدور قانـــون بنـــاء الكنائـــس الذي 
ُيعـــد نقلـــة حضاريـــة جديـــدة لترســـيخ مبـــدأ المواطنـــة التـــى نـــادى بهـــا 
الدســـتور المصـــري. خالـــص تهانينا لنيافة األنبـــا باخوميوس، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

تدشني كنيسة مار بولس الرسول 
بقرية دفش – إيبارشية سمالوط

دشـــن نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطران ســـمالوط صبـــاح يوم األحد 
8 ديســـمبر 201٩م، كنيســـة القديس مار بولس الرســـول بقرية دفش. 
كمـــا تـــم تدشـــين المعموديـــة وااليقونـــات. ُأقيمـــت علـــى مســـاحة 1300 
متر، وبها مبنى خدمات على نفس المســـاحة به فصول تربية كنيســـة، 
وحضانـــة، ونـــادي اجتماعـــي وقاعة عزاء. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا 

بفنوتيوس، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

تدشني كنيسة جديدة 
بكنيسة العذراء بإمخيم

دشـــن نيافـــة األنبـــا بســـاده مطـــران إخميـــم وســـاقلته يـــوم األربعـــاء 
4 ديســـمبر 201٩م، كنيســـة األربعـــة وعشـــرين قسيًســـا )وذلـــك فـــي 
تـــذكار عيدهـــم(. والكنيســـة الجديدة كائنة بالدور الرابع بكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بإخميـــم، وتـــم تدشـــين مذبحهـــا علـــى اســـم األربعـــة وعشـــرين 
قسيًســـا والقديـــس القـــوي األنبا موســـى األســـود والقديس إيســـيذوروس. 

شـــارك في صلوات التدشـــين والقداس الذي تالها عدد كبير من كهنة 
اإليبارشـــية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا بســـاده، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

مؤتمر األحلان )٣1( 
للكهنة بدير مارمينا بمريوط

نظمـــت لجنـــة األلحـــان بأســـقفية الشـــباب، فـــي الفترة مـــن األحد 1 
حتـــى الخميـــس ٥ ديســـمبر 201٩م، بديـــر الشـــهيد مارمينـــا العجائبـــي 
بمريـــوط، مؤتمـــر األلحـــان الحـــادي والثالثين للكهنة، حضـــره ما يزيد 
عـــن ســـبعين كاهًنـــا مـــن اإليبارشـــيات والقطاعـــات الرعويـــة بالقاهـــرة 
واإلســـكندرية للكـــرازة المرقســـية. تضمـــن المؤتمـــر عـــدة محاضـــرات 
األنبـــا كاراس  النيافـــة  ألقاهـــا صاحبـــا  حملـــت موضوعـــات رعويـــة، 
األســـقف العـــام للمحلـــة الكبـــرى، واألنبـــا هرمينا األســـقف العـــام لقطاع 
مـــن  أجـــزاء  تســـليم  علـــى  اشـــتمل  كمـــا  اإلســـكندرية.  شـــرق  كنائـــس 
القداســـات الباســـيلي والغريغـــوري والكيرلســـي باللغـــة القبطيـــة قادهـــا 
عـــدد مـــن مرتلـــي الكنيســـة وهـــم: المرتـــل أمير فـــوزي والمرتل ســـامح 

كمـــال والمرتـــل بـــوال منيـــر.

انهيار احلائط الغريب للكنيسة 
األثرية بدير أبوفانا بإيبارشية ملوي

فـــي ســـاعة مبكـــرة مـــن صبـــاح يـــوم األحـــد األول مـــن ديســـمبر 
201٩م، انهار الحائط الغربي بالكنيســـة األثرية لدير القديس أبو فانا 
التابـــع إليبارشـــية ملـــوي، ممـــا أدى إلـــى وفـــاة ثالثة أشـــخاص وإصابة 
أربعـــة أخريـــن، ومـــا تـــزال أعمـــال الفحـــص والتحقيـــق للوقـــوف علـــى 

أســـباب الحـــادث جارية.
وقـــد تنيـــح علـــى أثـــر الحـــادث: )1( الطفل كاراس شـــنوده زكريا 
)٧ ســـنوات(، مـــن مركـــز القوصيـــة بأســـيوط، )2( والطفـــل تومـــاس 
شـــنوده عياد )4 ســـنوات( من مركز القوصية بأســـيوط،، )3( والســـيدة 

ســـميرة صبحـــي حنـــا )6٥ عاًمـــا( مـــن مركـــز القوصية بأســـيوط.
كمـــا أســـفر الحـــادث عـــن إصابة كل مـــن: )1( مريم شـــنوده عياد 
)6 ســـنوات(، ونـــوال كامـــل إســـحق )4٥ عاًمـــا(، ومريـــم شـــفيق خليـــل 

)٥٥ عاًمـــا( وجميعهـــم مـــن مركـــز القوصية بأســـيوط.
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وقـــد ُأقيمـــت صبـــاح يـــوم االثنيـــن 2 ديســـمبر 201٩م، بكنيســـة 
رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بالقوصيـــة، صلوات تجنيـــز ضحايا الحادث 
بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي وأنصنـــا 
واألشـــمونين ورئيـــس ديـــر القديـــس آفـــا فينـــي، واألنبـــا تومـــاس أســـقف 
القوصيـــة وميـــر، واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس الدير المحـــرق. كما 
شـــارك فـــي التجنيـــز عدد من اآلباء كهنة إيبارشـــيتي ملـــوي والقوصية 
ومـــن رهبـــان الديـــر المحـــرق ودير القديس آفا فينـــي، إلى جانب أعداد 

كبيـــرة مـــن الشـــعب. خالـــص تعازينـــا ألســـر الضحايـــا، وكل محبيهم.

تدشني كنيسة األنبا أبرآم 
بإيبارشية دشنا 

دشـــن نيافـــة األنبـــا األنبا تكال أســـقف دشـــنا وتوابعهـــا، صباح يوم 
الثالثـــاء 26 نوفمبـــر 201٩م، مذابـــح كنيســـة األنبـــا أبـــرآم بمطرانيـــة 
دشـــنا، بأســـماء القديســـين األنبـــا أبـــرآم والشـــهيد ونـــس، ومذبـــح الرســـل 
بطـــرس وبولـــس وبرنابـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا تـــكال، واآلبـــاء 

كهنـــة الكنيســـة، وســـائر أفراد الشـــعب.

املؤتمر الـ٣1 لآلباء كهنة وسط القاهرة

نظـــم مجمـــع كهنـــة كنائـــس قطـــاع وســـــــــــــط القاهـــــــــــرة مؤتمرهــــــــــم 
الحـــادي والثالثيـــن فـــي الفتـــرة مـــن الثالثـــاء 26 وحتـــى الخميـــس 28 
ببيـــت  وذلـــك  القطـــاع وزوجاتهـــم،  كهنـــة  نوفمبـــر 201٩م، حضـــره 
مـــاري النـــد للمؤتمـــرات بمدينـــة الشـــروق. ناقـــش المؤتمـــر موضـــوع 
»الكاهـــن والليتورجيـــا«، وحاضـــر فيـــه نيافـــة األنبـــا رافائيـــل األســـقف 
العـــام للقطـــاع ذاتـــه، وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام المتخصصيـــن 

فـــي علـــوم الليتورجيـــا. 

رئيس املجر يزور دير الشايب

زار الرئيس المجري يانوش أدير، يوم األحد األول من ديسمبر 
201٩م، ديـــر القديـــس األنبـــا باخوميـــوس )الشـــايب( باألقصـــر. وكان 
فـــي اســـتقباله نيافـــة األنبـــا ســـلوانس أســـقف ورئيـــس الديـــر وعـــدد مـــن 
اآلبـــاء الرهبـــان. تجـــول الرئيـــس المجري فـــي كنائس الديـــر ومعالمه، 
وتعـــرف مـــن نيافـــة األنبـــا ســـلوانس علـــى تاريخـــه وال ســـيما الكنيســـة 
األثريـــة التـــي ُأنِشـــئت فـــي القرن الرابـــع الميالدي. رافق الســـيد يانوش 
أديـــر خـــالل الزيـــارة، الســـيدة قرينتـــه وابنتـــه وســـفير المجـــر بالقاهـــرة. 

كمـــا رافقـــه نيافـــة األنبـــا إرميا األســـقف العام.

املؤتمر انلصف سنوي لكهنة 
إيبارشية املنيا وأبو قرقاص

اختتم مجمع كهنة إيبارشـــية المنيا وأبوقرقاص يوم الخميس 28 
نوفمبـــر 201٩ م، مؤتمرهـــم النصـــف ســـنوي، والـــذي أقيم فـــي الفترة 
مـــن االثنيـــن 2٥ وحتـــى الخميـــس 28 نوفمبـــر 201٩م، تحـــت عنوان 
»بـــدع حديثـــة«. وحاضـــر فيـــه نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام 
لإليبارشـــية، وصاحبـــا النيافـــة: األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع 
شـــرق اإلســـكندرية، ونوقشـــت خاللـــه عـــدة موضوعـــات مـــن بينهـــا: 
الكتـــاب المقـــدس والوحـــي، وكيـــف قاومـــت الكنيســـة الهرطقـــات عـــن 
الليتورجيـــة،  إلـــى  الليتورجيـــة، وإشـــارات اآلبـــاء  طريـــق النصـــوص 
بيـــن الحقيقـــة واألســـطورة فـــي الكتـــاب المقـــدس، الطائفية بيًن التمســـك 

ومحبـــة اآلخـــر، األديـــان الحديثـــة، وغيرهـــا مـــن الموضوعـــات.
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زيارة أسقف الكنيسة الروسية ببلجياك 
دلير األنبا شنوده رئيس املتوحدين بسوهاج

زار أســـقف الكنيســـة الروسية ببلجيكا Bishop Simon، يرافقه 
اثنـــان مـــن كهنتـــه وزوجاتهمـــا، يـــوم األحـــد 8 ديســـمبر 201٩م، ديـــر 
القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل الغربـــي بســـوهاج. 
وكان فـــي اســـتقبالهم نيافـــة األنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس الديـــر 
وعـــدد مـــن اآلبـــاء الرهبـــان. تأتـــي زيـــارة Bishop Simon للديـــر 
ضمـــن جولـــة بأديـــرة الصعيـــد. وقـــام الوفـــد الروســـي بجولـــة بالديـــر 
األثـــري وتعرفـــوا علـــى تاريخـــه وتاريـــخ حيـــاة القديـــس األنبـــا شـــنوده 

والقوانيـــن التـــي وضعهـــا للحيـــاة الرهبانيـــة.

مشاركة الكنيسة القبطية يف 
ايلوم العاليم للتضامن مع فلسطني

شـــاركت الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية يوم الخميس 28 نوفمبر 
الـــدول العربيـــة بمناســـبة  الـــذي نظمتـــه جامعـــة  201٩م، فـــي اللقـــاء 
اليـــوم العالمـــي للتضامـــن مـــع الشـــعب الفلســـطيني. وكلـــف قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي نيافـــة األنبا اكليمندس األســـقف العام لكنائس قطاع 
ألماظـــة والهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصـــر، بالمشـــاركة فـــي اليـــوم وإلقـــاء 

كلمـــة الكنيســـة القبطيـــة، والتـــي جـــاء فيها:
»معالـــي الســـيد أحمـــــــــــد أبـــو الغيـــــــــــــط، األميـــن العـــــــــــام لجامعـــــــــــه 

الـــدول العربيـــة. 
الدائـــم  المنـــدوب  نايـــف رشـــيد،  الدكتـــور أحمـــد  الســـفير  ســـعادة 
لجمهوريـــة العـــراق، ورئيـــس الـــدورة الحاليـــة لمجلـــس جامعـــة الـــدول 

العربيـــة علـــى المســـتوى الـــوزاري.
ســـعادة الســـفير ديـــاب اللـــوح - ســـفير دولـــة فلســـطين بجمهوريـــة 

العربية. مصـــر 
الســـيدة راضيـــة عاشـــــــــــــوري - مديـــر مركــــــــــــز األمـــم المتحـــــــــــدة 

لإلعـــالم بالقاهـــرة.. 

السيدات والسادة.. الحضور الكرام.. 
يســـعدني اليـــوم أن أقـــف بينكم ألنقـــل لكم تحيات الكنيســـة القبطية 

األرثوذكســـية، وعلى رأســـها قداســـه البابا تواضروس الثاني.
إن التضامـــن الحقيقـــي مـــع القضيـــة الفلســـطينية هـــو العمـــل علـــى 
إيجـــاد حـــل نهائـــي يوفـــر للشـــعب الفلســـطيني عيًشـــا كريًمـــا فـــي أرضه 
وتحـــت ســـيادته. فهنـــاك مســـئولية علـــى العالــــــــــــم كلـــه، إليجــــــــــاد حـــــــــــل 
للقضيـــة الفلســـطينية، والعمـــل علـــى تفعيـــل قـــرارات األمـــم المتحـــدة، 
إلمكانيـــة العيـــش المشـــترك، وتوفيـــر الحمايـــة للشـــعب الفلســـطيني مـــع 

الحيـــاة الكريمـــة.
بموجـــب  الفلســـطنيين،  حلـــم  لتحقيـــق  دوًرا واضًحـــا  لمصـــر  إن 

الدوليـــة. الشـــرعية 
إن التأييد الكامل والشـــامل للقضية ســـيعطي قــــــــــــوة للســــــــــالم في 
الشرق األوســــــــــط والعالم أجمــــــــــــع، حيــــــــــث أن الســـــــــــالم ُيبنى علــــــــــى 

الحـــق والعدل.  
إن الكنيســـة ترفـــع الصلـــوات كل يـــوم مـــن أجل أن يســـود الســـالم 
فـــي العالـــم أجمـــع، وبخاصـــة جيراننـــا فـــي الشـــرق األوســـط، ولكـــي 
تصير القدس واحة للســـالم. إن الســـالم وثيق الصلة باالنســـانية عامة، 
وبالمســـيحية خاصـــة، حيـــث ترنمـــت المالئكة عند ميالد المســـيح قائلة: 
»المجـــد هلل فـــي األعالـــي وعلـــى األرض الســـالم وبالناس المســـرة«.:

الراهب أوغريس األنبا بيشوي
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الجمعـــة 6 ديســـمبر 201٩م، إثر حادث 
أليـــم، الراهب أوغريس األنبا بيشـــوي، بينمـــا يرقد القمص بنيامين 
األنبـــا بيشـــوي فـــي الرعاية المركزة بمستشـــفى اآلنجلـــو. وقد صلى 
عليـــه نيافـــة األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئـــي الدير، ومجمـــع اآلباء 
الرهبـــان. خالـــص تعازينا لنيافة األنبـــا صرابامون ومجمع رهبان 

دير األنبا بيشـــوي.

القس سمعان شنوده بإيبارشية ابلحرية
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الجمعـــة 2٩ نوفمبـــر 201٩م، القـــس 
ســـمعان شـــنوده، كاهـــن كنيســـة المـــالك والقديـــس أنبا أبـــرآم بقرية 
كـــوم امبـــو، التابعـــة إليبارشـــية البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن 
الغربيـــة، ووكيـــل كليـــة القديـــس أثناســـيوس اإلكليريكيـــة ومعهـــدي 
األلحـــان والكتـــاب بدمنهـــور، عـــن عمـــر تجـــاوز الــــ٥3 ســـنة، بعـــد 
خدمـــة كهنوتيـــة جـــاوزت الـ16 ســـنة. وُأقيمت صلـــوات التجنيز في 
الحاديـــة عشـــرة صباًحـــا بكنيســـته بحضـــور نيافـــة األنبـــا باخوميوس 
مطران اإليبارشية، ونيافة االنبا بافلي األسقف العام لكنائس قطاع 
المنتـــزة باإلســـكندرية. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبـــا باخوميوس، 

ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، ووألســـرته وكل محبيه.
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إن هللا – تبــــــــــــارك 
النظـــام،  يحـــب  اســـمه– 

الـــذي أوجده. وهـــو 
نـــرى ذلـــك فـــي أيـــام الخليقـــة، كل مـــا حـــدث 
فيها كان بترتيب عجيب. نّظم هللا كل شـــيء قبل 
خلـــق اإلنســـان، ثـــم خلقـــه ليجـــد كل األمـــور معـــّدة 

للحيـــاة بتنســـيق تـــام بين الســـماء واألرض.
+ مـــا أعجـــب النظـــام الـــذي وضعـــه هللا فـــي 
وســـائر  والقمـــر،  الشـــمس  بيـــن  والعالقـــة  الَفَلـــك، 
األجـــرام الســـماوية مـــن الكواكب والنجـــوم، ودوران 
بعضهـــا حـــول البعـــض بطريقـــة ثابتـــة ال تتغيـــر، 
حتـــى قـــال عنهـــا المرتـــل فـــي المزمور »الســـموات 
تحـــدث بمجـــد هللا، والفلـــك يخبـــر بعمـــل يديـــه..« 
هـــذه  كل  ذلـــك  إلـــى  ُيضـــاف  )مـــز1:1٩(.. 
والنهـــار،  الليـــل  تتابـــع  فـــي  واألرض  الكواكـــب، 

وتتابـــع الفصـــول، فـــي نظـــام ثابـــت.
+ ُيضـــاف إلـــى ذلك النظام الذي وضعه هللا 
مـــن جهـــة العالقـــة بيـــن الحـــرارة والضغـــط والرياح 

واألمطـــار، وعالقـــة كل ذلك باإلنســـان والنبات.
+ بل ما أعجب النظام الذي وضعه هللا في 
جســـم اإلنســـان، من حيث وظيفة كل عضو فيه، 
والعالقـــة القائمـــة بين كل األعضاء وتعاونها، وما 
يقـــوم بـــه المـــخ والقلب والـــدم واألعصـــاب، وأجهزة 
اإلنـــذار إذا حـــدث أي خلـــل فـــي مـــكان مـــا مـــن 
الجســـم.. ُيضاف إلى ذلك عجب آخر في تكوين 
الجنيـــن فـــي بطن أمـــه، ونموه حتى يتكامل ويخرج 
إنســـاًنا كامـــاًل. مـــع عجب آخر في نظـــام الوراثة!

+ ونـــرى أن هنـــاك نظاًمـــا قد وضعه هللا في 
عالـــم الطيـــور والحشـــرات وتنـــوع الحيوانـــات. فمـــا 
أعجـــب النظـــام في رحالت الطيـــور المهاجرة، وما 
أعجـــب النظـــام أيًضا عند النحـــل: ملكاته وعّماله، 
وانتاجه للشـــهد وتكوين خالياه! وما أعجب النظام 
أيًضـــا في عالم األشـــجار. من حيـــث عمل الجذر 
فـــي باطـــن األرض وعمـــل األغصـــان والفروع من 

فوق، وموســـم إنتاج الزهـــر والثمر..
نـــرى محبـــة هللا للنظام واضحة في أســـفار 

العهديـــن القديم والجديد.
وعملهـــا.  المالئكـــة  رتـــب  فـــي  عجيـــب  نظـــام   +
فهنـــاك مالئكـــة للتســـبيح مثـــل الســـارافيم )إش6(. 
أن  العتيديـــن  ألجـــل  للخدمـــة  ُمرســـلة  ومالئكـــة 
القـــوات،  الخـــالص )عـــب14:1(. وهنـــاك  يرثـــوا 
والعـــروش والربوبيـــات، وأيًضـــا رؤســـاء المالئكـــة، 
والرئيـــس األكبـــر لهـــم ميخائيل.. وفي ســـفر الرؤيا 
نجـــد أعمـــااًل معينـــة لطوائـــف وأفراد مـــن المالئكة. 
وعـــن كل المالئكـــة يقول المزمور »باركوا الرب يا 
مالئكتـــه المقتدريـــن قـــوة الفاعليـــن أمره عن ســـماع 

صـــوت كالمـــه« )مـــز20:103(.
+ ونـــرى النظـــام العجيـــب أيًضـــا فـــي ترتيب 
خيمـــة االجتمـــاع حســـبما أمـــر الـــرب موســـى كمـــا 
ورد في ســـفر الخـــروج: الخيمة بمذابحها، والمائدة 
والمنـــارة. الـــكل رّتبـــه الرب بحكمتـــه، حتى مالبس 
هـــارون رئيـــس الكهنـــة وصفهـــا الـــرب بدقـــة لكـــي 
تصنع حســـب مشـــيئته. وكذلك وضع نظاًما لعمل 

دهـــن المســـحة والبخور العطـــر )خر30(.
+ ووضـــع الـــرب نظاًما ثابًتا لجميع الذبائح: 

المحرقـــة، وذبيحـــة الخطية، وذبيحة اإلثم، وذبيحة 
الســـالم )فـــي ســـفر الالوييـــن(. وقبـــل ذلـــك الفصح 
فـــي ســـفر الخــــــــــــــــــروج )خـــر12(. ونّظـــم لهـــم كل 
تفاصيـــل هـــذه الذبائــــــــــــح، وأيًضا ممـــــــــــا يفعلونـــــــــــه 
فـــي يـــوم الكفـــارة العظيـــم )ال16(. كمـــا نّظـــم لهـــم 
جميـــع األعيـــاد والمحافـــل المقدســـة، ومـــا يعملونـــه 

فيهـــا )ال23(.
لـــم يتـــرك الـــرب أي أمـــر مـــن شـــئون العبادة 
إال ورّتبـــه لهـــم. ومن ذلك أيًضا ما يخص القدس، 

وقـــدس األقـــداس، وتابوت العهد.
+ ورّتب لموســـى النبي أمور اإلدارة، وكيف 
يكـــون مســـاعدوه. رؤســـاء ألـــوف، ورؤســـاء مئات، 
ورؤســـاء خماســـين.. كمـــا نظـــم لـــه أمـــور الجيـــش 
وشـــروط المحاربيـــن. كل التفاصيـــل رتبهـــا الرب.

+ وفـــي العهـــد الجديـــد نجد محبـــة هللا للنظام 
فـــي معجـــزة الخمـــس خبـــزات والســـمكتين: إذ قـــال 
الـــرب لتالميـــذه عـــن الشـــعب قبـــل توزيـــع الطعام: 
أن يتكئوهـــم رفاًقـــا رفاًقا، صفوًفا صفوًفا، مئة مئة، 
وخمســـين خمســـين )مـــر40،3٩:6(. وبهذا أمكن 

إطعـــام األلـــوف مـــن الشـــعب في نظـــام وهدوء.
+ ومـــا أجمـــل مـــا قيــــــــــل فـــي الكتـــاب عـــن 

والترتيـــب: النظـــام 
»ليكـــن كل شـــيء بلياقية وحســـب ترتيب« 

)1كو40:14(.
وقيـــل عـــن القيامـــة والســـماء »كل واحـــد في 

)1كـــو23:1٥(. رتبته« 
النظـــام أيًضـــا وضعتـــه الكنيســـة فـــي كل 

أمـــور العبـــادة:
+ ففـــي الصلـــوات وضعـــت نظـــام الصلـــوات 
الســـبع النهارية والليلية )في األجبية( حتى يصلي 

الجميع بـــروح واحدة.
الصلـــوات  لـــكل  نظاًمـــا  كذلـــك وضعـــت   +
تكـــون  مـــاذا  الكنيســـة:  فـــي كل أســـرار  الطقســـية 
المســـحة  المعموديـــة، وســـر  ســـر  فـــي  الصلـــوات 
اإلفخارســـتيا  ســـر  وفـــي  )الميـــرون(،  المقدســـة 
)بـــكل  الكهنـــوت  ســـر  وفـــي  اإللهـــي(،  )القـــداس 
الـــزواج، وســـر  درجـــة مـــن درجاتـــه(، وفـــي ســـر 
مســـحة المرضـــى. كل شـــيء بترتيـــب خـــاص، ال 
ُيتـــَرك ألي أب كاهـــن أن يقول ما يشـــاء، بل يلتزم 

الجميـــع بنظـــام واحـــد.
+ كذلـــك نظمـــت الكنيســـة مـــا ُيقـــال فـــي رفع 
تدشـــين  التدشـــين:  تفاصيـــل  كل  وفـــي  البخـــور، 
المذابـــح، واأليقونـــات، والمعموديـــات، وكل أوانـــي 
وأدوات الخدمـــة. وأيًضـــا ما ُيقال في رشـــم مالبس 
الخـــدام. ونظمـــت الكنيســـة القـــراءة كل يوم حســـب 

كتـــاب )القطمـــاروس(.
+ وترتيـــب الكنيســـة أيًضـــا اختصـــاص كل 
فـــي  العامليـــن  وكل  الكهنـــوت:  رتـــب  مـــن  رتبـــة 
رتبتـــه،  حـــدود  أحـــد  يتجـــاوز  فـــال  اإلكليـــروس. 
ووضعـــت القوانيـــن التـــي تنظـــم عمـــل كل واحـــد.
مـــن  التنـــاول  أيًضـــا  نظمـــت  والكنيســـة   +
لذلـــك،  االســـتعداد  وشـــروط  المقدســـة،  األســـرار 
الكتـــاب  باســـتحقاق حســـب وصيـــة  يكـــون  حتـــى 
)1كـــو2٩:11(. ونظمت أيًضا األصوام واألعياد 
بولـــس  القديـــس  قـــول  أجمـــل  ومـــا  ومواعيدهـــا. 

الرســـول لتلميذه تيطس أســـقف كريت »تركتك في 
كريـــت لكـــى تكمـــل ترتيب األمـــور الناقصة، وتقيم 

فـــي كل مدينـــة قسوًســـا« )تـــي1:٥(.
+ واهتمت الكنيسة بالنظام كما قال الرسول 
»أوصيكم أيها اإلخوة باســـم ربنا يســـوع المسيح أن 
تتجنبـــوا كل أخ يســـلك بـــال ترتيـــب« )2تـــس6:3( 

وأيًضـــا قوله »أنـــذروا الذين ال ترتيب«.
مـــن أجـــل هذا نقـــول إن اإلنســـان المثالي 

يجـــب أن يكـــون منظًما.
+ يكـــون منظًمـــا فـــي تفكيـــره: يفكـــر بطريقـــة 
أفـــكاره بطريقـــة  تتابـــع  منظمـــة ومرتبـــة ومنســـقة. 
منطقيـــة بتسلســـل وبغيـــر تشـــويش. وإذا تكلـــم أو 
كتـــب، يعـــرض أفـــكاره بوضـــوح ونظـــام. وهـــو فـــي 
ذلـــك، إنمـــا يحتـــرم عقليـــة القـــارئ أو الســـامع، وإذا 
قـــام بالتدريـــس، يســـتطيع أن يوّضـــح لتالميـــذه مـــا 
يلقيـــه مـــن دروس بأســـلوب منظـــم يســـّهل عليهـــم 
اســـتيعاب مـــا يقـــول، بواســـطة ترتيـــب المعلومـــات 

وتوضيحهـــا.
+ اإلنســـان المثالي أيًضا يهتم بتنظيم وقته، 
وبحيث يشـــمل مســـئولياته دون ارتباك شيء منها، 
كمـــا يقـــاوم أيًضـــا الوقـــت الضائـــع، الـــذي يضيـــع 
هبـــاًء دون أّيـــة فائـــدة. وفـــي هـــذا المنطلـــق أيًضـــا 
ينظـــم مواعيـــده. ويحـــرص فـــي نفـــس الوقـــت علـــى 
مواعيـــد غيـــره. فال يزور أحًدا بدون موعد مســـبق. 

وال يطيـــل وقـــت الزيارة بـــدون داٍع.
مـــن  فـــي غذائـــه،  منظًمـــا  يكـــون  كذلـــك   +
جهـــة مـــا يلـــزم صحتـــه، ومـــن جهـــة مواعيـــد تناول 
الطعـــام، وبقـــدر إمكانـــه يبتعـــد عـــن تنـــاول الطعام 

بيـــن الوجبـــات.
+ واإلنســـان المنظـــم يكـــون منظًما أيًضا في 
مالبســـه. وقـــد يعّبر البعض عـــن هذا األمر بكلمة 
)األناقـــة(. بحيـــث ال يكـــون ذلـــك مبالًغـــا فيهـــا، أو 
ملفًتـــا للنظـــر. وكمـــا يكـــون منظًمـــا فـــي مالبســـه، 
يكـــون منظًمـــا أيًضـــا فـــي أثــــــــــــاث بيتـــــــــــه، وفــــــــــي 

أوراق مكتبـــه..
+ واإلنســـان المثالـــي يكون أيًضا منظًما في 
عملـــه، وفي كل مســـئولية ُتعهـــد إليه. وبالذات في 
أمـــور اإلدارة، وفـــي الحســـابات الماليـــة مـــن جهـــة 

الوارد والمنصـــرف والرصيد.
بالنظـــام:  تتصـــف  التـــي  الهيئـــات  ومـــن   +
الخطـــوة  علـــى  بالتدريـــب  تبـــدأ  التـــي  العســـكرية 
المنتظمـــة، ثـــم دروس فـــي الداخليـــة أي فـــي قواعد 
الســـلوك فـــي المعســـكر. وتصـــل قمـــة النظـــام فـــي 
إلـــى هـــذا كلـــه،  التكتيـــك العســـكري. وباإلضافـــة 

النظـــام فـــي الرتـــب العســـكرية.
+ وأيًضـــا مـــن الهيئـــات المشـــهورة بالنظـــام 

رجـــال الســـلك السياســـي أو الدبلوماســـي.
+ ونحـــن ننصـــح أوالدنـــا أن يكونـــوا منظمين 

في كل شـــيء.
وأن يكونـــــــــوا منظميــــــــــن، باألكثـــــــــر في 

الكنيســـة واألديـــرة.
بالبعـــد عـــن مظاهـــر الزحـــام غيـــر الالئـــق، 
وبخاصـــة أثنـــاء التنـــاول مـــن األســـرار المقدســـة، 

وفـــي كل االســـتقباالت ونـــوال البركـــة.
+ وننبـــه أيًضـــا إلـــى الفوضى التـــي يقوم بها 
كثيـــر مـــن المصوريـــن فـــي تزاحمهـــم بطريقـــة تمنع 
الشـــعب من الرؤية. كما ننبه المنظمين أن يقوموا 
بعملهـــم فـــي هـــدوء، فال يعلو صوتهـــم، وال ينتهروا 

الشـــعب بطريقـــة غيـــر الئقة بحجة حفـــظ النظام!
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عظة األربعاء 4 ديسمبر 201٩م، من كنيسة العذراء واألنبا رويس بالكاتدرائية

شـــهر  وهـــو  كيهـــك،  شـــهر  اقتـــراب  بمناســـبة 
التســـبيح في الكنيســـة، لذلك أريد أن أتأمل معكم في 

هـــذا العنـــوان »التســـبيح بهجـــة الكنيســـة«...
مـــن  وأعمـــق  أشـــمل  كلمـــة  البهجـــة  كلمـــة 
كلمـــة الفـــرح، وكلمـــة البهجـــة ُذِكـــرت عندمـــا قالـــت 
ســـالمك  صـــوت  صـــار  حيـــن  »هـــوذا  إليصابـــات: 
فـــي أذنـــّي، ارتكـــض الجنيـــن بابتهـــاج فـــي بطنـــي« 
أمنـــا  ســـبحت  عندمـــا  الثانيـــة  والمـــرة  )لـــو44:1(، 
العـــذراء مريـــم: »تعظم نفســـي الـــرب، وتبتهج روحي 

)لـــو1:48،4٧(. مخلصـــي«  بـــاهلل 
التســـبيح هـــو الصـــورة األرقـــى واألرفـــع التـــي 
كالًمـــا  الصـــالة  تكـــون  قـــد  الصـــالة..  فـــي  نقدمهـــا 
نقولـــه، باعتبـــار أن اإلنســـان كائـــن ناطـــق، أعطـــى 
لـــه هللا قـــدرة النطـــق ثـــم جـــاءت اللغـــة، وأصبح هناك 
لغـــات كثيـــرة.. لكـــن التســـبيح هـــو الصـــورة األرفـــع 
مقاًمـــا فـــي مخاطبة هللا، عندما نخاطب هللا نســـتخدم 

لغـــة التســـبيح. 
التـــي  الصـــالة  هـــو  باختصـــار  والتســـبيح 
المســـاحة  ويأخـــذ  النغـــم.  أو  الموســـيقى  يصاحبهـــا 
األكبـــر فـــي العبادة، كل صلواتنا عبارة عن تســـبيح، 
مثـــال لذلـــك صـــالة العشـــية والتـــي هـــي عبـــارة عـــن 
تســـبيح، ســـواء فـــي ألحـــان الشمامســـة أو صلـــوات 
الكاهـــن، والشـــعب فـــي مشـــاركته كل هـــذه األشـــكال 
من التســـبيح، وأيًضا القداس تســـبيح، وهناك تســـبحة 
نصـــف الليـــل، وهنـــاك التســـبحة الكيهكيـــة، وهنـــاك 
تســـابيح األعيـــاد والترانيـــم واأللحـــان.. هنـــاك زخـــم 
وتـــراث كبيـــر فـــي كنيســـتنا القبطيـــة، التســـبيح هـــو 

بهجـــة وفرحـــة وســـعادة الكنيســـة.
لماذا التسبيح بهجة الكنيسة؟

أواًل: التسبيح هو صالة حية متجددة
التســـبيح يجعـــل الصـــالة التـــي نقدمهـــا متجّددة 
فـــي كل مـــرة، والتســـبيح عمـــاده األلحـــان. كنيســـتنا 
بهـــا أكثـــر مـــن 100 لحـــن، هنـــاك ألحـــان صغيـــرة 
مثـــل كيرياليســـون ونقولهـــا بطـــرق كثيـــرة، أو هيللويـــا 
نقولهـــا أيًضـــا بطـــرق كثيـــرة.. لكـــن التســـبيح الـــذي 
علـــى  تحافـــظ  وســـيلة  أكثـــر  هـــو  األلحـــان  عمـــاده 
العقيـــدة وليـــس مجـــرد كلمـــات حلـــوة، األلحـــان التي 
فـــي التســـبيح هي أحد الوســـائل التـــي تحافظ على 
العقيـــدة األرثوذكســـية التـــي نعيشـــها ونؤمن بها. 
والتســـبيح نكـــرره فـــي كثيـــر مـــن المناســـبات حســـب 
كل مناســـبة، ويكـــون التكـــرار وســـيلة لحفـــظ العقيـــدة 
مـــن االنحـــراف أو النســـيان، وتكـــون العقيـــدة ماثلـــة 
أمامنـــا باســـتمرار. التســـبيح يشـــرح العقيـــدة واإليمان، 
فـــي  نعـــي  يجعلنـــا  وجداننـــا،  فـــي  العقيـــدة  ويرســـم 
داخلـــك معنـــى الحياة القبطية األرثوذكســـية ونعرفها، 
وإذا جائـــت نغمـــة غريبـــة أو فكـــرة غريبـــة أو تعليـــم 
غريـــب، تكـــون آذاننـــا حساســـة لـــه، ووجدانك يشـــعر 
بـــه. التســـبيح يشـــرح العقيـــدة ويرســـمها بســـهولة فـــي 
الوجـــدان، لذلـــك عندمـــا نعّمـــد األطفال نعّلـــم األم أن 
ُتحضـــر الطفـــل الصغير إلى الكنيســـة حتى تنســـكب 
ألحـــان الكنيســـة داخـــل وجدانـــه، وهـــذا مهـــم جـــًدا، 
وينمـــو الطفـــل والحيـــاة الكنســـية فـــي وجدانـــه، ويكبر 
وهـــو ابـــن النعمـــة، ويمتلـــئ بالـــروح، وتكون الكنيســـة 
الـــذي يحتضنـــه.. التســـبيح  هـــي الحضـــن الكبيـــر 
هـــو الصـــالة الحية المتجـــددة التي تشـــرح العقيدة 

وترســـمها فـــي الوجدان بســـهولة. 
الـــروح وهـــو دواء  التســـبيح ينشـــط  ثانًيـــا: 

النفـــس لســـالمة 
لذلـــك عندما تدخل الكنيســـة تشـــعر بالخشـــوع، 
هـــدوء  هـــي  »األلحـــان  نشـــيًطا..  يجعلـــك  التســـبيح 
للنفس، وراحة للروح، وســـلطان الســـالم الذي يســـّكن 

األمواج ويســـّكت عواصف حركات قلوبنا« )القديس 
باسيليوس(، »ال شيء يعطي للنفس أجنحة وينزعها 
مـــن األرض ويخلصهـــا من رباطات الجســـد ويعلمها 
بالنغمـــات  التســـبيح  مثـــل  الزمنيـــة  األمـــور  احتقـــار 
الموزونـــة« )ذهبـــي الفـــم(.. هناك دراســـات كثيرة في 
العالـــم عـــن معالجـــة بعـــض األمـــراض بالموســـيقي، 

فالتســـبيح ينشـــط الروح ويكـــون دواء للنفس.
ثالًثا: يحول اإلنسان إلى قيثارة

القيثـــارة آلـــه وتريـــة بهـــا حوالـــي عشـــرة أوتـــار، 
تعطـــي نغًمـــا جميـــاًل. وحـــرف الـ«يوتـــا« هـــو الحـــرف 
العاشـــر فـــي اللغـــة القبطية، وهو أول حرف في اســـم 
إيســـوس )يســـوع(. في أحد التأمالت نقرأ أن لإلنسان 
جســـًدا ونفًســـا، الجســـد لـــه خمس حـــواس، والنفس لها 
خمســـة قدرات )مثل العقـــل والوجدان والعواطف...(، 
مجموعهـــم عشـــر قـــدرات، وكأن كل واحـــد منـــا عبارة 
عـــن قيثـــارة، عندمـــا تعـــزف هـــذه القـــدرات مـــن خالل 
التســـبيح يشـــعر اإلنســـان بالســـعادة الداخلية. القيثارة 
هـــي رمـــز لإلنســـان الـــذي له عشـــرة أوتار، والتســـبيح 
يضبـــط هـــذه األوتـــار العشـــرة، فيشـــعر اإلنســـان وهو 
يســـبح أن جســـده ونفســـه وروحـــه وعقلـــه وقدراته كلها 
متناغمـــة مـــع بعضهـــا. نقـــول فـــي تســـبحة كيهـــك: 
»قلبـــي ولســـاني يســـبحان الثالـــوث«، القلـــب تعبيـــر 
عـــن الحيـــاة الداخليـــة، واللســـان يعبـــر عـــن النطـــق 
والعقـــل، كل كيانـــي يشـــترك فـــي التســـبيح. التســـبيح 
هـــو الـــذي يحّول اإلنســـان إلـــى حالة الفـــرح الداخلي، 
والذي جّرب هذا الشـــعور هو الذي يفهم هذا الكالم. 
عندما يدخل اإلنســـان في حالة التســـبيح يشـــعر بهذه 
الحـــالوة، ويتحـــول كيانـــه كله إلـــى قيثـــارة، وهي التي 
تعطيـــه الراحة النفســـية. »إن المؤمنين صـــاروا أنهاًرا 
تفيـــض عليهـــا الميـــاه من النهر األصلي ربنا يســـوع، 
تصّفق بالعمل الروحي المستمر كما باأليدي، تسبح 
للثالـــوث القدوس بالســـلوك الحـــي« )القديس جيروم(. 
هـــذه بـــركات التســـبيح الثـــالث: تعطينـــا صـــالة 
متجددة، ونشاًطا للروح، وتعطينا بهجة وفرًحا داخلًيا.

العـــذراء مريـــم: »تعظـــم نفســـي  تقـــول  عندمـــا 
الـــرب، وتبتهـــج روحـــي بـــاهلل مخلصـــي«، تربـــط بين 
نســـميها »بهجـــة  »تبتهـــج« و«مخلصـــي«،  كلمتـــي 
الخـــالص«، ونقـــول فـــي األجبيـــة في صالة الســـاعة 
السادســـة: »مـــأت الـــكل فرًحـــا أيهـــا المخلـــص لمـــا 
أتيـــت لتعيـــن العالـــم، يـــا رب المجـــد لـــك«. عندمـــا 
يســـبح اإلنســـان ويعيـــش بهجة الخـــالص يمتلئ بهذه 
البهجة الداخلية، وهو ما نســـميه: الســـعادة الروحية.

ماذا سنصنع عندما نذهب إلى السماء؟
الجديـــد  التســـبيح  مـــن  حالـــة  نعيـــش  ســـوف 
للمـــرة  جديـــًدا  شـــيًئا  تســـتعمل  أن  مثـــل  المســـتمر، 
األولـــى، فنشـــعر بالســـعادة، وهـــذه الســـعادة هي حياة 

دائًمـــا.  جديـــًدا  اإلحســـاس  ويكـــون  الســـمائيين، 
عندمـــا نصلـــي بالتســـبيح كالًمـــا ونغًمـــا، يخرج 
الـــكالم مـــن اللســـان والنغـــم مـــن القلـــب، والكلمـــة مع 
لحـــن  تســـمع  مثلمـــا  المشـــاعر،  بهـــا  يكـــون  النغمـــة 
عندمـــا  المقابـــل  فـــي  بالفـــرح،  فتشـــعر  »إبـــؤورو« 
»غولغوثـــا«  أو  »أومونوجينيـــس«  لحـــن  تســـمع 
تشـــعر بالحـــزن. وبعـــض االلحـــان ترجـــع للموســـيقى 
الموســـيقي  حفظـــت  القبطيـــة  فالكنيســـة  الفرعونيـــة، 

الكلمـــات. تغييـــر  مـــع  الفرعونيـــة 
الموســـيقي أقـــدم الفنـــون، وهـــي عمـــاد التســـبيح، 
والموسيقى علم له قواعد ونظريات ُتدرَّس، ولغة ُتكَتب 
وُتقَرأ وُتسَمع، ويتعلمونها في كليات التربية الموسيقية. 

أول موسيــــقــــــــــــــــــــــــــــــي 
البشـــر  فـــي تاريـــخ  ُعِرفـــت 
هـــي الصفـــــــــــــــــارة، والثانـــي 
التصفيــق، إلى أن وصلــت 

لدرجـــة الغنـــاء. والموســـيقي عندما نقـــول بها األلحان 
وهـــي  الطبيعيـــة  الموســـيقية  اآللـــه  فيهـــا  نســـتخدم 
الحنجـــرة واألحبال الصوتيـــة، وهي من أكثر أعضاء 
جســـم اإلنســـان حساســـية، ولها طريقة في االستخدام 

المغنون. يتعلمهـــا 
ثانًيـــا: نســـتخدم آلـــة، واآلالت الموجـــودة فـــي 
الكنيســـة فـــي الناقـــوس والمثلـــث، وهي آالت بســـيطة 
عامـــة  بصـــورة  المقـــدس.  الكتـــاب  فـــي  ِذكـــر  لهـــا 
النغمـــات البطيئـــة تعطي مشـــاعر الحـــزن، والنغمات 
الســـريعة تعطـــي مشـــاعر الفـــرح، والنغمـــات المثيـــرة 
مثـــل األغانـــي العســـكرية تعطـــى الحمـــاس. عندمـــا 
نرتـــل يكـــون من خالل خورســـين )البحـــري والقبلي(، 
وفـــي فتـــرة الصمـــت هنـــاك فائدتان: الراحـــة والصالة 
)طريقـــة األنتيفـــون(. المرابعـــة هـــي أشـــهر وأســـهل 
طريقـــة. وطريقـــة ثانيـــة أن يقـــول واحـــد والجمـــوع ترد 
عليـــه، وهنـــاك طريقـــة أن يشـــارك الجميـــع. والطريقة 
غيـــر المســـتحبة في الكنيســـة أن واحـــًدا يقول والباقي 
يســـمع، وهـــي ليســـت كثيـــرة فـــي الكنيســـة. ويجب أن 
فيصيـــر صـــالة  االتضـــاع،  بـــروح  التســـبيح  ُيغلَّـــف 
مرتفعـــة. وعندمـــا يقـــع اإلنســـان فـــي فـــخ أن ُيعَجـــب 
بنفســـه، يقـــع فـــي فـــخ الـــذات، فـــال تصير صـــالة وال 
يصيـــر تســـبيح، وإذا قبلـــت مديـــح النـــاس فلن تصعد 

صالتـــك هلل.
مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  المقـــدس  الكتـــاب  فـــي 
أخـــت  ومريـــم  وتوبـــال،  يوبـــال،  مثـــل:  المســـبحين 
موســـى، وداود النبي، وآســـاف، والمالئكة... وســـفر 
الرؤيا مملوء بتسابيح كثيرة، وهو السفر الذي يؤّهلنا 
للســـماء، وجميع تســـابيح ســـفر الرؤيا جماعية. نحن 
نعيـــش التســـبيح علـــى األرض لنكملـــه فـــي الســـماء. 
وعندمـــا نســـتخدم اآلالت الموســـيقية البســـيطة، فهـــو 
لضبـــط اإليقـــاع، لتكـــون الفتـــرات الزمنيـــة فـــي اللحن 

متوازنـــة، لينســـاب اللحـــن إلـــى أعمـــاق اإلنســـان. 
المهم في هذا كله أن يعيش اإلنســـان في هذا 
التســـبيح بتوافقيـــة، ذهنـــك مشـــغول بقـــراءة التســـبحة، 

وتعيـــش الـــكالم وتفهمه، وتنســـاب النغمة داخلك. 
وتســـابيح شـــهر كيهك أخذت الصورة الشعبية، 
تســـمية  وهـــي  وأربعـــة«،  »ســـبعة  ســـهرات  وُتســـّمى 
شـــعبية، والهـــدف منهـــا أن نقول الســـبع ثيئوطوكيات 
الخاصـــة بالعـــذراء مريـــم، وكل يـــوم لـــه ثيؤطوكيـــة، 
ممـــا يجعلنـــا نعيـــش مـــع أمنـــا العـــذراء، ونفهـــم كيـــف 

قالـــت: »تبتهـــج روحـــي بـــاهلل مخلصـــي«. 
و«هـــوس«  هوســـات،  أربعـــة  بهـــا  والتســـبحة 
مـــن  قطـــع  وهـــي  تســـبحة،  معناهـــا  قبطيـــة  كلمـــة 
الكتـــاب المقـــدس: الهـــوس األول تســـبحة مريـــم مـــن 
ســـفر الخـــروج 1٥، الهـــوس الثانـــي مزمـــور الشـــكر 
136 فـــي مزاميـــر داود، الهـــوس الثالث صالة الفتية 
الثالثة ويدعون الخليقة كلها للتسبيح )دا3(، الهوس 
الرابـــع آخر ثالثة مزاميـــر: 1٥0،14٩،148، وهي 
تســـابيح تعد لإلنســـان مكاًنا وســـط القديســـين. يتخلل 
هـــذه الهوســـات ألحـــان غايـــه فـــي اإلبـــداع مـــن حيث 
الموســـيقى أو الـــكالم. هذه األربعة هوســـات نصليها 
مـــع بعـــض المدائـــح التـــي ُوِضعـــت بطريقـــة شـــعرية 
وأحياًنـــا أبجديـــة، ويحفظهـــا النـــاس ويتمتعـــون بهـــا، 

ويصبـــح الشـــهر كله شـــهر تســـبيح.
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أواًل: أوروبا
+ إيبارشية لندن

- القس روفائيل رجائي، كنيسة مارمينا نيو مولدن.
+ إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا
.htuomylP القمص يعقوب وديع، كنيسة العذراء مريم -

- القمــــــــص صرابامــــــــــون فـــــــــاروق، كنيســـــــــــة القديس 
.drofdliuG أغسطينسوس

+ إيباشية النمسا والقطاع األلماني من سويسرا
- الراهب القمص فام األنبا بيشوي.

+ إيبارشـــية جنوب فرنســــــــــا والقطـــــــــــاع الفرنسي 
من سويســـرا 

- القس متاؤس سيف، مذبح نيس.
+ إيبارشية باريس وشمال فرنسا

- الراهب القس ساويرس األنبا بيشوي.
- القس مرقوريوس دميان.

+ إيبارشـــية ديـــر العـــذراء وأبوســـيفين بهوســـكتر، 
والكنائـــس التـــي حولـــه، ألمانيا

- القس جرجس عدلي.
+ أسبانيا 

- القس مويسيس أيوب.
- القس مرقس زاهر.

+ إيبارشيــــــــــــة المجــــــــــــر ورومانيـــــــــا والتشيــــــــك 
وبولندا وســـلوفانيا 

- القس كيرلس إيليا.

ثانًيا: الواليات المتحدة األمريكية
+ إيبارشية نيويورك ونيو إنجالند

- الراهب القس جوارجيوس أفا مينا، نيويورك ونيوانجالند.

- القمص أقالديوس يواقيم، كنيسة العذراء استاتن آيالند.
- القس لوكاس جرجس.

+ إيبارشيـــــــــة بنسلفانيـــــــــــا وديالوير وميريالنـــــــــد 
فيرجينيا ووســـت 

العـــــــــــذراء  كنيسة  عـــــــــادل،  سارافيــــــــــم  القــــــــس   -
والبابــــــــــــا أثناسيوس ميريالند.

- القس مينا فرج، كنيسة مارمينا بنسلفانيا.
- القمص أبرآم عزيز، كنيسة مارجرجس ميريالند.

وســــــــــــاوث  كارولينـــــــــــا  نـــــــــــورث  إيبارشـــية   +
وكنتاكـــي كارولينـــا 

- القمص يوسف جيد.

ثالًثا: كندا
+ إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا

- الراهب القمص دانيال السرياني.
- أبونا رافائيل نظمي.

- القس يسطس كامل نخلة، كنيسة مارمرقس تورنتو.

 metropolitanpakhom@yahoo.com

تحدثنـــا فـــى المرة الســـابقة عن واكتشـــاف المواهب 
التعامـــل مـــع اكتشـــاف المواهـــب.  والوزنـــات، وكيفيـــة 
ونواصل حديثنا اليوم عن أمور تســـاعد على اكتشـــاف 

المواهـــب، وأمـــور يجـــب علـــى المدّبـــر أن يعرفها...

أمور تساعد على اكتشاف المواهب وتنميتها:

1- القـــراءة والدراســـة: مـــن خالل القراءة والدراســـة يســـتطيع اإلنســـان 
أن يكتشـــف موهبتـــه وأن ينميهـــا، والقـــراءة قـــد تكون في الكتـــاب المقدس كما 
أيًضـــا فـــي كل فـــروع المعرفـــة األخـــرى التي قـــد تصقل المواهـــب وتظهرها. 

2- تســـليم اآلخريـــن: إن عـــدم االســـتئثار بالعمـــل وإشـــراك اآلخريـــن 
فيـــه ينمـــي موهبـــة اإلنســـان، ويعـــد أجيـــااًل جديدة لخدمـــة المســـتقبل، فالخادم 
عندمـــا يعطـــي إلخوته من خبراته ويشـــركهم معه فـــي العمل، فهو بهذا ينمي 
قدراتهـــم وكذلـــك مواهبـــه الشـــخصية، ألن العطـــاء مرتبـــط باألخـــذ، فالُمـــروي 
هـــو أيًضـــا ُيـــروى، لذلـــك يحـــرص الخـــادم أاّل يمنع مـــا يتعلمـــه أو يختبره عن 
اآلخريـــن.. الكنيســـة القبطيـــة كنيســـة تســـليم، وتؤمـــن بالتلمـــذة، فالمعلـــم كلما 
يعطـــي كلمـــا يأخـــذ مـــن هللا »ألنَّ ُكلَّ َمـــْن لـــُه ُيعَطـــى فَيـــزداُد، وَمـــْن ليـــس لُه 
فاّلـــذي ِعنـــَدُه يؤَخـــُذ ِمنـــُه« )مت2٩:2٥(، »فُكلُّ َمْن أُعطـــَي كثيًرا ُيطَلُب ِمنُه 

كثيـــٌر، وَمـــْن يوِدعوَنـــُه كثيـــًرا ُيطاِلبوَنُه بأكَثـــَر« )لو48:12(.

3- الممارســـة العمليـــة للخدمة: فكثير مـــن الخدام لم يكونـــوا يعرفون 
أنهـــم يصلحـــون لخدمـــة معينة )كالتعليم مثـــاًل( إاّل بعد أن قبلوها واختبروا أن 

الرب يمكن أن يســـتخدمهم فيها. 

وفي التعامل مع المواهب ينبغي على المدبر أن يحترس من:

1- الغيرة والحســـد وصغـــر النفس: قد ُيصاب البعـــض بالغيرة عندما 
يـــرى مواهـــب غيـــره، لذلـــك علـــى المدّبـــر أن يؤكـــد للخـــدام علـــى حقيقـــة أن 
المواهـــب ال ُتعطـــى لنـــا بســـبب قدراتنـــا أو اســـتحقاقنا الشـــخصي، بـــل هـــي 
عطيـــة مجانيـــة يمنحهـــا الرب لنا ألجل بنيان الكنيســـة. وعندما يدرك الجميع 
ذلـــك يمكنهـــم أن يتجنبـــوا خطيـــة الغيرة والحســـد، ويمكنهم أن يطلبوا من أجل 
ازديـــاد اآلخريـــن، وعندهـــا فقـــط يمكـــن لإلنســـان أن ينـــال ِنعًما أكثـــر »َينَبغي 

أنَّ ذلـــَك َيزيـــُد وأّنـــي أنا أنُقـــُص« )يو30:3(.

2- الحـــرص مـــن الكرازة بالذات: يحتـــاج المدبر أيًضـــا أن يؤكد على 
أن مـــا ننالـــه مـــن مواهب وقدرات ينبغي أال نســـتخدمه لمجـــد ذواتنا لكي ننال 
شـــعبية أو تبعيـــات، أو ليكـــون لنـــا مادحـــون أو معجبـــون، بـــل نســـتثمر كل 
وزنـــة ألجـــل مجـــد الرب »فإنَّنا َلســـنا َنكِرُز بأنُفِســـنا، بل بالَمســـيِح َيســـوَع َربًّا، 
ولكـــن بأنُفِســـنا َعبيـــًدا لُكـــْم ِمـــْن أجِل َيســـوَع« )2كو٥:4(، فالرب يســـوع جاع 
ل الحجـــارة إلـــى خبـــز من أجل نفســـه، بل  واحتـــاج أن يـــأكل، ولكنـــه لـــم يحـــوِّ
بـــارك الخمـــس خبـــزات مـــن أجـــل أن َيشـــبع الجمـــوع، لذلـــك علـــي المدّبـــر أن 
يؤكـــد علـــى الفكـــر الكتابـــي »ولكـــن لنـــا هـــذا الَكنـــُز فـــي أواٍن َخَزفيَّـــٍة، ليكـــوَن 

فضـــُل القـــوَِّة هلِل ال ِمّنـــا« )2كو4:٧(.
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anbabenyamin@hotmail.com
تكلمنـــــــــا كثيـــًرا عـــن 
أنـــه  وكيــــــــــــف  الصـــــــــــوم 
هللا،  محبـــة  عـــن  تعبيـــر 
وهـــو الدليـــل الـــذي طلبـــه 
هللا مـــن آدم وحـــــــــــــــواء إذ 
َأْوَصـــى الـــرَّبُّ اإِللـــُه آَدَم 
َقاِئـــاًل: »ِمـــْن َجِميـــِع َشـــَجِر اْلَجنَّـــِة َتـــْأُكُل َأْكاًل، 
وأّمـــا شـــجرة معرفة الخير والشـــر فـــال تأكل منها 
ألنـــك يـــوم تأكل منها موًتـــا تموت« )تك16:2-
1٧(.. ولكـــن الصـــوم ُيعتبـــر عالًجـــا لخطايـــا 
عديـــدة وخطيـــرة، نحـــاول الحديـــث عنهـــا لكي 

ُنشـــفى منهـــا بالصوم.
محبـــة الـــذات: وهـــي ســـبب كل الخطايـــا، 
فكلمـــا يتمركـــز اإلنســـان حول ذاتـــه كلما يقع في 
هـــذه الخطايـــا مثـــل الصدام مـــع اآلخرين: لذلك 
َدَعـــا الـــرب يســـوع اْلَجْمَع َمَع َتاَلِميـــِذِه َوَقاَل َلُهْم: 
»َمـــْن َأَراَد َأْن َيْأِتـــَي َوَراِئـــي َفْلُيْنِكْر َنْفَســـُه َوَيْحِمْل 
َصِليَبـــُه َوَيْتَبْعِنـــي« )مـــر34:8(، وهـــذا يكشـــف 
الصليـــب.  الـــذات ضـــد حمـــل  محبـــة  أن  عـــن 
وأوصانا الرب أيًضا أن نحب هللا من كل القلب 
والنفـــس والفكر والقدرة، ونحب القريب كأنفســـنا، 
ومـــن هنـــا كان الصـــوم هو نوع مـــن الجهاد ضد 
الـــذات لالنتصـــار عليهـــا، فيدخـــل فـــي فضائـــل 
عديـــدة وهامـــة، مثـــل مـــا يحـــدث فـــي الغضـــب: 

إذ يغضـــب اإلنســـان المحـــب لذاتـــه وكرامتـــه إذا 
ـــَها مـــن بعيـــد، ويريـــد  جـــرح أحـــد كرامتـــه أو َمسَّ
االنتقـــام ممـــن يفعـــل ذلـــك، وكلما اشـــتد الغضب 
اشـــتد الخصام واالنتقام. ومثل البخل أو الُشح: 
فالـــذي يحـــب ذاتـــه يكون أنانًيا يبخل بكل شـــيء 
وال يعطـــي بـــل يحـــب األخـــذ.. فالشـــاب الغنـــي 
حيـــن طلـــب الـــرب يســـوع منـــه أن يبيـــع مـــا لـــه 
ويتبـــع الســـيد الـــرب، مضـــى حزيًنـــا ألنـــه كان ذا 
أمـــوال كثيـــرة، إذ يميـــل األنانـــي إلـــى االســـتحواذ 
والتجميـــع لحســـابه دون آخـــر مهمـــا كان هـــذا 
اآلخـــر. وكذلـــك حـــب العظمـــة والكبريـــاء: إذ 
يريـــد أن يكبـــر ولـــو علـــى حســـاب غيـــره ليســـود 
علـــى الجميـــع بـــال اســـتثناء، والعظمـــة والكبريـــاء 
تجعلـــه يحتقـــر اآلخريـــن وال يســـمع ألحـــد، بـــل 
ومـــن  ألحـــد.  يخضـــع  وال  يطيـــع  وال  يخالـــف 
محبـــة الـــذات يخـــرج الزنـــى أيًضـــا: بمعنى حب 
الشـــهوات الجســـدية وحـــب التلـــذذ بطريقـــة تؤذي 
الـــروح وتجعـــل الجســـد يتمـــرد برغباتـــه الشـــريرة، 
ممـــا يجعلـــه ينغمس فـــي النجاســـة ويعتدي على 
أجســـاد أخـــرى كتعبيـــر عـــن الشـــهوات الدفينـــة 
والعميقـــة فـــي قلبـــه وفكـــره ونفســـه.. ومـــن يحـــب 
ذاتـــه يقـــع فـــي محبة االمتـــالك: ومن هنـــا يأتي 
الجشـــع والســـرقة وأخـــذ مـــا ال يحـــق لـــه أخـــذه، 
فـــكل اللصـــوص محبون لذواتهم، ويتســـّببون في 

مشـــاكل كثيـــرة كنتيجـــة ألخذ مـــا ال يخصهم من 
خيـــر. وينتـــج أيًضـــا عـــن محبـــة الـــذات الغيـــرة 
والحســـد والتنافـــس الدنـــيء غيـــر الشـــريف، ممـــا 
يجعـــل األنانـــي يحـــب أن يرتفـــع علـــى حســـاب 
غيـــره ويحقـــق أحالم اليقظة الخاطئة ألنه عاجز 
عـــن النجـــاح الحقيقـــي. وحب الذات من أمراض 
الطفولـــة: إذ الطفـــل يحـــب أن ُيَدلَّـــل أنـــه وحـــده 
دون آخـــر، لكـــن كلمـــا ينضـــج ُيشـــفى بالصـــوم. 
ومـــن أســـباب االعتـــداء علـــى اآلخريـــن تســـلط 
الـــذات علـــى صاحبهـــا ممـــا يجعلـــه عدوانًيـــا في 

أمـــور كثيرة.
كل هـــذه األمـــراض الروحيـــة وأكثـــر منهـــا 
ُيعالج بالصوم الذي يســـاعد على إنكار الذات، 
ومـــن َثـــمَّ يدخـــل فـــي بـــذل الـــذات، ويصـــل إلـــى 
محبـــة هللا والبـــذل والتضحيـــة ألجلـــه، فيتخلـــص 
مـــن كل هـــذه المظاهـــر التي تتســـبب فيها محبة 
الذات.. ال شـــك أن الجوع والعطش في الصوم 
والميطانيـــات فـــي الصالة وحب العطـــاء للفقراء 
يقـــول  لـــذا  بالصـــوم،  المرتبطـــة  والمحتاجيـــن 
تجـــد  لـــم  »إذا  الثالـــث:  شـــنوده  البابـــا  المتنيـــح 
مـــا تقدمـــه لهـــؤالء - ويقصـــد الفقـــراء - َفُصـــْم 
وأعطهـــم طعامك«، وهذا يربـــط الصوم بالعطاء 
علـــى  اآلخـــر  تفّضـــل  التـــي  الباذلـــة  والمحبـــة 
الـــذات، وتقـــدم المثـــل والقـــدوة لـــكل العالجـــات 

للضعفـــات الكثيـــرة.. 
مـــن هنـــا نجـــد أن الصـــوم لـــه فـــؤاد عديـــدة 

إيجابيـــة وعالجيـــة أيًضـــا لســـلبيات عديـــدة...

تدعــــو  المسيحيـــــــــة 
الحريـــة!!  إلـــى  اإلنســـان 
ليــــــــــــــس إلــــــــــــــى الحريــــــــة 
والسياسيـــــــــة  االجتماعية 
فقـــط، بـــل إلـــى الحريـــة الروحيـــة مـــن الداخـــل، 
وشـــهواته  ذاتـــه  مـــن  اإلنســـان  يتحـــرر  حينمـــا 
وأنانيتـــه، ويتحـــد بإخوتـــه فـــي المســـيح، ويخـــدم 

إخوتـــه فـــي المجتمـــع بـــكل حـــب.
ومـــع أن المســـيحية لـــم تـــدُع إلـــى الثـــورة 
ضـــد الســـادة، فـــي القـــرن األول، حيـــث كانـــوا 
دائًمـــا  كانـــت  لكنهـــا  كعبيـــد،  البشـــر  يشـــترون 
تشـــجعهم على التحرر بطريقة ســـلمية، إذ يقول 
الرســـول بولـــس: ُدعيـــَت وأنت عبد فال يهمك!! 
وإن اســـتطعت أن تصيـــر حـــًرا، فاســـتعملها 
بالحـــري!! ألن من ُدِعي فـــي الرب وهو عبد، 
فهـــو عتيق الـــرب!! كذلك أيًضـــا الحر المدعو 
هـــو عبـــد المســـيح!! »َقـــِد اْشـــُتِريُتْم ِبَثَمـــٍن، َفاَل 
ـــاِس« )1كـــو٧:23-21(. َتِصيـــُروا َعِبيـــًدا ِللنَّ

الحظ هذه المبادئ:
1- إذا كنـــت عبـــًدا، ال يهمـــك، المســـيح 

حـــّررك مـــن الداخـــل!
2- اإلنســـان الحـــّر اجتماعًيـــا، هـــو عبـــد 

للمســـيح، بإرادتـــه!
3- ال تصيروا عبيًدا للناس!

فـــال تتأخـــر  ر،  4- إذا اســـتطعت التحـــرُّ
عـــن ذلـــك!

مـــن  اإلنســـان  المســـيحية  حـــّررت  لقـــد 
الداخل، لهذا أوصت العبيد: »َأِطيُعوا َســـاَدَتُكْم 
َحَســـَب اْلَجَســـِد ِبَخـــْوٍف َوِرْعـــَدٍة، ِفي َبَســـاَطِة 
ِلْلَمِســـيِح« )أف٥:6-8(، كمـــا  َكَمـــا  ُقُلوِبُكـــْم 
أوصـــت الســـادة أن يتركـــوا التهديـــد، عالمين أن 
لهـــم ســـيًدا فـــي الســـموات، ليـــس عنـــده محابـــاة 

)أف٩:٥(.
المســـيحية  غيـــرت  كيـــف  الحظنـــا  وقـــد 
الســـيد »فليمـــون«، والعبـــد »أنســـيمس« فصـــارا 
عضوين في جســـد المســـيح، وأخوين في الرب 
»اَل َكَعْبـــٍد ِفـــي َمـــا َبْعُد، َبـــْل َأْفَضَل ِمـــْن َعْبٍد: 

َأًخـــا َمْحُبوًبـــا« )فـــل 16(.
وهكذا تتغير قلوب الناس وترّق وتتسامى، 
فتحترم اإلنســـان، مهما كان مســـتواه اإلجتماعي 

أو المـــادي، وتحبـــه، وتخدمـــه، وترتفـــع به، إلى 
إحســـاس الجسد الواحد، واألخّوة المتكافئة!!

اإلنســـان،  تحريـــر  تبـــارك  المســـيحية  إن 
وإلغـــاء الـــرق، فالـــكل مخلـــوق على صـــورة هللا، 
ومـــع أنهـــا ال تدعـــو إلـــى العنـــف والثـــورة، التـــى 
تقـــود بالضـــرورة إلـــى دمـــاء وأحقـــاد، فهي تدعو 
إلـــى التغييـــر والتســـامي، بحيث يرى المســـيحي 
فـــي أخيـــه فـــي البشـــرية، إنســـاًنا مخلوًقـــا علـــى 
صـــورة هللا، فيهتـــم بـــه وبكل احتياجاتـــه، متوقًعا 
أن دينونـــة الـــرب لـــه ســـتكون علـــى أســـاس مـــا 
قدمـــه مـــن خدمات للمريض والفقير والمســـجون 
)مـــت 2٥(.. فهـــؤالء كلهـــم هـــم إخـــوة المســـيح، 

فبالحـــري هـــم أخوتـــه أيًضا!! 
دور المسيحية في المجتمع:

اإلنســـان المســـيحي له دوره في المجتمع، 
فالـــرب لـــم يقـــل لنـــا: »أنتـــم نـــور الكنيســـة« بـــل 
قـــال: »َأْنُتـــْم ُنـــوُر اْلَعاَلـــِم« )مـــت14:٥(، ولـــم 
يقـــل لنـــا »أنتم ملح المســـيحي« بل قـــال: »َأْنُتْم 
ِمْلـــُح اأَلْرِض« )مـــت٥: 13(، والرســـول بولس 
يقول: »َنْســـَعى َكُسَفَراَء َعِن اْلَمِسيِح، َكَأنَّ هللَا 
َيِعـــُظ ِبَنـــا« )2كـــو20:٥(، بـــل أن الـــرب طلب 
ـــاِس«  اَم النَّ منـــا: »َفْلُيِضـــْئ ُنوُرُكـــْم َهَكـــَذا ُقـــدَّ

)مت٥:16(.
المســـيحي إًذا: نور، ملح، وسفير!! فلُيعّنا 

الرب أن نحيا المســـيحية في عمقها.

mossa@intouch.com
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التجـــارة هـــي تبادل 
أو  للبضائـــع  طوعـــي 
الخدمـــات مقابـــل الربـــح. 
البشـــرية  فجـــر  ومنـــذ 
والنـــاس يتاجرون في كل 
شـــيء: الماشـــية، األراضي، المالبس، القماش، 
األخشـــاب، األحجـــار الكريمة، الذهب..إلخ لكن 
العجيـــب أن الكتـــاب المقـــدس يخبرنـــا فـــي ســـفر 
الرؤيـــا عـــن نـــوع غريب من التجـــارة وهو التجارة 
فـــي نفـــوس النـــاس!! إنـــه يقـــدم لنا قائمـــة مطولة 
للبضائـــع التي ســـيبكي عليها تجـــار األرض في 
يـــوم دينونـــة بابل العظيمة قائـــاًل: »ويبكي تجار 
األرض وينوحون عليها ألن بضائعهم ال يشتريها 
أحـــد فيمـــا بعـــد. بضائـــع مـــن الذهـــب والفضـــة 
والحجـــر الكريـــم واللؤلؤ والبز واألرجوان والحرير 
والقرمـــز وكل عـــود ثينـــي وكل إنـــاء مـــن العـــاج 
وكل إنـــاء مـــن أثمـــن الخشـــب والنحـــاس والحديد 
والمرمـــر وقرفـــة وبخوًرا طيًبـــا ولبناًنا وخمًرا وزيًتا 
وحنطـــة وبهائـــم وغنًما وخياًل ومركبات وأجســـاًدا 
ونفـــوس النـــاس« )رؤ11:18-13(. ماذا تكون 
يـــا تـــرى تجـــارة النفـــوس؟ ومن هم تجارهـــا؟ وأين 

يوجد ســـوقها؟
نفـــس اإلنســـان هـــي عنصـــر الحيـــاة فيـــه، 

وقواهـــا هـــي العقـــل والحـــواس والرغبـــات. يعنـــي 
ذلـــك أن التجـــارة فـــي نفـــوس النـــاس هـــي فـــي 
بحياتهـــم،  التجـــارة  وراء  مـــن  التربـــح  أساســـها 
أو التجـــارة بعقولهـــم، أو التجـــارة بحواســـهم، أو 

برغباتهـــم.  التجـــارة 
تجـــارة الســـالح هـــي تجـــارة بنفـــوس الناس. 
تجـــارة  هـــي  اإلباحيـــة  واألفـــالم  الجنـــس  تجـــارة 
بحواس ورغبات النفس. تجارة وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، واألفـــالم، والمسلســـالت، واأللعاب 
اإللكترونيـــة هـــي أيًضـــا تجـــارة بنفـــوس النـــاس. 
الســـوق هـــو العالـــم الذي رئيســـه وتاجـــره األعظم 
الـــذي  والرابـــح األكبـــر فيـــه هـــو عـــدو الخيـــر، 
هـــو علـــى اســـتعداد لدفـــع أي شـــيء لكـــي يربـــح 
النفـــوس للهـــالك. لكـــن األمر المؤســـف جًدا هو 
تحـــول الكنيســـة هـــي األخـــرى إلـــى ســـوق لتجارة 
بـــكالم  ينّمـــق عظتـــه  الـــذي  فالواعـــظ  النفـــوس. 
البالغـــة الفصيـــح الخالـــي من الـــروح، هو تاجر 
نفوس يجمع الربح لمجده الشـــخصي. والشـــماس 
الـــذي يتباهـــى بحنجرتـــه وألحانه الشـــجية الفاقدة 
تاجـــر  الحقيقـــي، هـــو  العبـــادة والتســـبيح  لـــروح 
نفـــوس يقايـــض علـــى تلـــذُّذ اآلذان. والالهوتـــي 
المزيـــف الـــذي يتفلســـف بنظريـــات مليئـــة بـــكالم 
الـــروح  برهـــان  المقنـــع دون  اإلنســـانية  الحكمـــة 

والقـــوة، هـــو تاجر نفوس يتاجـــر بدغدغة العقول 
مـــن أجـــل ربـــح شـــخصي قبيـــح. والخـــادم الـــذي 
يختـــزل الخدمـــة إلـــى رحالت وأنشـــطة اجتماعية 
وحفـــالت، هـــو تاجر نفوس يشـــتري رضا الناس 
ًما لهم مـــا يوافق ذوقهم.  عنـــه وعـــن الكنيســـة ُمقدِّ
وأحزاًبـــا  شـــيعة  لنفســـه  يصنـــع  الـــذي  والكاهـــن 
النفـــوس  يشـــتري  نفـــوس  تاجـــر  هـــو  وأتباًعـــا، 

الضعيفـــة بأبخـــس األثمـــان. 
أّما يســـوعنا الحبيـــب فهو التاجر الحقيقي، 
الذي من أجل الســـرور الموضوع أمامه اشـــترانا 
بثمـــن باهظ جـــًدا وهو دمه الكريم!! ونحن الذين 
قيـــل لنـــا: »ألنكـــم قـــد اشـــُتريتم بثمـــن فمجدوا هللا 
هـــي هلل«  التـــي  أرواحكـــم  وفـــي  أجســـادكم  فـــي 
)1كـــو20:6(؛ »قـــد اشـــُتريتم بثمن فـــال تصيروا 

عبيـــًدا للنـــاس« )1كو٧:23(.
يجتمـــع  الـــذي  المـــكان  إًذا  هـــي  الكنيســـة 
فيـــه المؤمنـــون لكـــي يســـّبحوا المســـيح، التاجـــر 
الحقيقي الشـــاطر في تجارته، قائلين: »مستحق 
ألنـــك  ختومـــه،  وتفتـــح  الســـفر  تأخـــذ  أن  أنـــت 
ُذِبحت واشـــتريتنا هلل بدمك من كل قبيلة ولســـان 
وشـــعب وأمة« )رؤ٩:٥(. أما من يفســـد كنيســـة 
هللا متاجـــًرا فـــي نفـــوس المشـــَترين بالـــدم الكريـــم، 
القائـــل:  لـــذاك  ورعـــدة  بخـــوف  إًذا  فلينصـــت 
»ارفعـــوا هـــذه مـــن ههنـــا. ال تجعلـــوا بيـــت أبـــي 

بيـــت تجـــارة« )يـــو16:2(.
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كنا قد تحدثنا في هذه 
القائمة الخطيرة عن الطمع، 
الكذب،  اإلدانة،  البطر، 
السحر، الغضب. واليوم نود 
أن نأخذ موضوعا آخر من 
هذه القائمة الخطيرة أال وهو 
أن  نود  الموضوع  هذا  في  نبدأ  أن  وقبل  الكبرياء.. 
نستعرض بعض األسئلة لنعرف هل نحتاج قراءة هذا 
الموضوع أم ال.. فليسأل كل منا نفسه هذه األسئلة: 
أو  يذّمك  بمن  وتضيق  حولك؟  من  بمديح  ُتسّر  أال 
كالمه؟  وإلى  إليه  ترتاح  ال  األقل  على  أو  يوبخك؟ 
وإرشادات  وتوجيهات  لنصائح  قبولك  مدى  هو  ما 
اآلخرين؟ ما هو مدى طاعتك؟ ما هو شعورك نحو 
هم  من  نحو  شعورك  هو  وما  منك؟  أفضل  هم  من 
أقل منك؟... )أ( ما هو الكبرياء؟ هو كاللص الذي 
يتسّلل خفية، ويسرق الناس وهم نيام، هو كالجاسوس 
هو  األعداء،  لحساب  يعمل  ولكنه  بيننا  يحيا  الذي 
تلد  خطية  هو  خطًرا،  وأكثرها  الخطايا  جميع  أعظم 
والصياح  واإلدانة  والحقد  الغضب  مثل  أخرى  خطايا 
والمجادلة والتجديف وعدم اعتراف اإلنسان بخطاياه، 
إنه خطية ال تبالي بأحد أو بشيء.  )ب( ما هي نتائج 
الكبرياء؟ )1( هللا ال يقبله: »يقاوم هللا المستكبرين، 
وقيل   )6 )يع4:  نعمة«  فيعطيهم  المتواضعون  وأما 
عن هللا: »أنزل األعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. 
فارغين«  األغنياء  وصرف  خيرات  الجياع  أشبع 
)لو٥2:1-٥3(. )2( هللا ال يقبل تقدماته: فالصالة 
المتكبرة غير مقبولة. مثل صالة الفريسي الذي وقف 

ًرا ))لو18: ٩-14(..  أمام هللا يتباهى، فلم يخرج ُمبرَّ
ألن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. 
)3( يؤدي إلى السقوط: »قبل الكسر الكبرياء، وقبل 
هو  فالكبرياء   ،)18 )أم16:  الروح«  تشامخ  السقوط 
الذي أسقط الشيطان، وهو الذي أسقط آدم وحواء، وهو 
الذي جعل نبوخذ نصر -الملك العظيم الذي لم ُيهَزم 
يديه  على  يسعى  فصار  الحيوانات،  مرتبة  في  قط- 
ورجليه وابتّل جسمه بندى السماء وأكل عشب األرض 
»الخصام  الناس:  بين  الخصومة  يثير   )4( )دا4(. 
إنما يصير بالكبرياء، ومع المتشاورين حكمة« )أم13: 
10(، فالمتكبر مكروه ومنبوذ من الناس، وفي خصام 
وعداوة مع الكل.  )5( يجّرد القلب من الرحمة والحنو 
اآلذان عن سماع صراخ  يسّد  الكبرياء  إن  والشفقة: 
المساكين، ويغمض العيون حتى ال تبصر متاعبهم، 
كبرياء  »في  عليهم  تعطف  ال  لكي  القلوب  ويقّسي 
الشرير يحترق المسكين« )مز01: 2(. )ج( ما هي 
فقد  داخلية:  نعم  أ-  النعم:   )1( الكبرياء؟  أسباب 
ينعم هللا على اإلنسان بالجمال أو الذكاء أو الصحة 
ُتسَتَغل  بها،  الرب  تمجيد  من  وبداًل  البدنية،  القوة  أو 
ضد هللا في الخطية والتعالي على اآلخرين، كما لو 
مثل  خارجية:  ونعم  ب-  اإلنسان.  صنع  من  كانت 
الغنى والمراكز والنفوذ، فتتحول إلى الخطية والكبرياء 
الذين  »وأما  المقدس:  الكتاب  قال  حًقا  الناس.  على 
وفخ  تجربة  في  فيسقطون  أغنياء  يكونوا  أن  يريدون 
وشهوات كثيرة، غبية ومضرة، تغرق الناس في العطب 
قلبك  فارتفع  ثروتك  »كثرت   ،)٩ )1تي6:  والهالك« 
عجيبة  التقوى:   )2(  .)٥ )حز28:  غناك«  بسبب 

هي خطية الكبرياء التي قد تصيب األبرار بل والذين 
يحيون حياة تقوية، فقد تحاربهم بسبب بّرهم، وصومهم 
عليها  انتظامهم  ومدى  صلواتهم  فيه،  أمانتهم  ومدى 
وقوة  تعليمهم  الجميل، حسن  فيها، صوتهم  وتركيزهم 
إقناعهم وبالغة حديثهم. حًقا قال الكتاب: »فالذبيحة 
هلل روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع ال يرذله 
قد يضع في طريقك  الشيطان:   )3( هللا« )مز٥1(. 
كل  ويحترمك..  ويكرمك  بك  وُيعجب  يمدحك  من 
يسقطك في  ما  لكي  الوصف  ذلك بطريقة زائدة عن 
الكبرياء.. بل وقد يضع في ذهنك أنك أفضل الناس 
وأعظمهم، وقد يعطيك رؤى وأحالًما، مثل قصة جميلة 
لراهب كان يصلي فظهر له الشيطان في صورة مالك 
قائال له إن الرب أرسلني إليك. فقال له الراهب: ولماذا 
إلى  ُأرسلت  لعلك  خاطئ،  إلنسان  مالًكا  هللا  يرسل 
غيري وضللت الطريق.. فانحّل الشيطان في الحال. 
)د( كيفية عالجه:  )1( نسب الخير هلل: ضع أمامك 
قول الكتاب المقدس: »كل عطية صالحة وكل موهبة 
تامة هي من فوق نازلة من عند أبي األنوار« )يع1: 
1٧(، فكل خير منك أو معك هو من هللا، وال دخل 
ما  كل  فعلتم  »متى  الفضيلة:  إخفاء   )2( به.  لك 
ُأِمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون ألننا إنما عملنا ما 
لكي  ِاخِف فضائلك  )لو10:1٧(.  كان يجب علينا« 
للسرقة.  ُكِشف تعرض  الذي متى  كالكنز  إنها  تنمو، 
)3( تذكر خطاياك: »خطيتي أمامي دائًما« )مز٥1(، 
ُتمدح..  وحينما  تنجح  حينما  تتكبر  ال  تجعلك  فهي 
إسقاطك.  يحاول  الذي  الكبرياء  شيطان  تخزي  وهي 
)4( ضع أمامك القامات الروحية: كلما حوربت بأنك 
قد وصلت وأنك أفضل من غيرك، قارن نفسك بمن 
الطريق  مازال  لنفسك:  منك.. وقل  وأفضل  أعلى  هم 
والرب  والصالة  الصوم  في  وجاهد  طوياًل..  أمامي 

يعينك وينجيك.

avvatakla@yahoo.com
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فـــي كــــــــــــل ليلــــــــــة، 
وفــــــــــي هـــــــــــــدوء الليـــــــــل 
البهيـــــــم، وخالل أغلــــــــى 
ســـاعات الليـــــل - حيث 
يخلـــد النـــاس إلـــى النوم 
عـــادة- ننفـــض النـــوم.. فقـــد صرنـــا علـــى وعد 
مـــع ذاك الـــذي ال ينعـــس وال ينـــام، أن نلتقيـــه 
فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن كل ليلة. ننتظر بشـــغف 
ناقـــوس الديـــر وهـــو يـــدق ثالث دفعـــات -هي 
الهجعـــات الثـــالث التقليدية- بصوتـــه الُمحبَّب 
ومهيـــب،  ُمريـــح  ـــا،  رجًّ البريـــة  يـــرّج  لدينـــا.. 
صريـــح وواضـــح، متمّهـــل وواثـــق.. فهـــو مـــن 
جهة يحمل البشـــرى باجتماع مالئكي وتســـبيح 
ســـمائي، ومـــن جهـــة أخـــرى يحمـــل التحذيـــر 
برفـــق للنائميـــن والكســـالى، يـــكاد ينطـــق قائـــاًل 
ـــر.. يأتي وســـط الهدوء الليلّي  إن الوقـــت ُمقصَّ
الشـــديد كصـــوت بـــوق، وكأنـــه يـــؤّذن بمجـــيء 
الثـــالث  الهجعـــات  تحمـــل  فهـــل  العريـــس.. 
المتتاليـــة معنـــى طـــول األنـــاة وتوالـــي الفرص، 
وأن الملكوت أوشـــك على اإلقبال؟ أم أن تلك 
الدقـــات تعلـــن بـــأن كل شـــيء قـــد أُِعـــّد، وأن 
رب البيـــت هنـــاك ينتظـــر المدعويـــن، فهل هنا 

ينتظر المســـيح أوالده داخل الكنيســـة، بعد أن 
أرســـل عبـــده ليقـــرع الناقـــوس، داعًيـــا الجيـــاع 

والعطـــاش لينهلـــوا مـــن كنـــوزه بســـخاء؟ 
ومع أن ناقوس الدير يدق في مناســـبات 
عـــّدة منهـــا القـــداس، ومنهـــا صـــالة الغـــروب، 
ومنهـــا باكًيـــا عتد توديع أحـــد األحباء.. إاّل أن 
دقاتـــه فـــي نصف الليـــل تأتي مختلفـــة.. فهي: 
سلســـة، دافئـــة، ُمميَّـــزة، صارمـــة، يلّبـــي نداءها 
وشـــقوق  المغائـــر  مـــن  فيخرجـــون  الرهبـــان 
األرض هائميـــن علـــى وجوههـــم، يأتـــون مـــن 
كل صـــوب كاألشـــباح، جاّديـــن فـــي مســـيرهم، 
يدلفـــون  المالئكـــة،  محّفـــات  علـــى  وكأنهـــم 

إلـــى الداخـــل فتحتويهـــم الكنيســـة 
يحتفلـــون  البســـيطة،  الحجريـــة 
بتشـــوقهم  التوالـــي:  علـــى  فيهـــا 
طلـــب  ثـــم  العريـــس،  لمجـــيء 
الدينونـــة،  فـــي  بالرحمـــة  الفـــوز 
الدائمـــة  للحيـــاة  االشـــتياق  ثـــم 
مـــع المســـيح فـــي ملكوتـــه، ومـــا 
إاّل  ذلـــك  يعقـــب  الـــذي  التســـبيح 
الحيـــاة التـــي ســـنحياها بمجد في 

معّيـــة الَخَتـــن الحقيقـــي. ومـــا أن تنتهـــي هـــذه 
الخدمـــة الليليـــة حتى يقـــرع الناقوس من جديد، 
وكأنـــه يعلـــن عـــن بدايـــة حيـــاة جديـــدة، فلقـــد 
عايـــن الراهـــب انقضاء الظلمـــة وانبالج النور.

ولنـــأِت اآلن إلـــى قـــارع الناقـــوس نفســـه، 
يكـــون  أن  الشـــرف،  هـــذا  لـــه  أُعِطـــي  والـــذي 
»برودرومـــوس«، أن يكـــون يوحنـــا المعمـــدان 
الجديـــد، أن يكـــون ذاك الـــذي يصيـــح: »هلّموا 
جميعكـــم إلـــى عشـــاء عـــرس الحمـــل، فهـــوذا 
العريـــس قـــد أقبـــل وهـــو يدعوكـــم جميًعـــا...«. 
وأتذكـــر أننـــا ونحـــن فـــي طريقنـــا إلـــى الكنيســـة 
فـــي نصـــف الليل، أننـــا كنا نمّر بقارع الناقوس 
فنحّييه برؤوســـنا ونشـــكره ونســـتزيده.. ونهمس 
له في داخلنـــــــــــــا: »حًقا إنك تقــــــــــــوم بعمـــــــــــشل 

عظيـــم...«

macarius_bishop@yahoo.com

f.beniamen@gmail.com

تجســـد هللا الكلمـــــــة 
من العــــــــــــذراء القديســـــــــــة 
مريـــم، دون زرع بشــــــــــر. 
وُوِلــــــــــــــد ميــــــــــــالًدا بتولًيا، 
ويـــرى إيســـيذورس الفرمـــّي أن التجســـد اإللهّي 
فـــي بطـــن العـــذراء بـــدون زرع بشـــر، ليـــس أمـــًرا 
مســـتحياًل، فحـــواء ُخلقـــت مـــن ضلـــع آدم، أي 
بـــدون زرع بشـــر، إذ يقـــول: ]»َفَأْوَقـــَع الرَّبُّ اإِلَلُه 
ُســـَباًتاَعَلى آَدَم َفَنـــاَم َفَأَخـــَذ َواِحـــَدًة ِمـــْن َأْضاَلِعـــِه 
َوَمـــَأَ َمَكاَنَهـــا َلْحًما« )تـــك21:2(، حيث أنه في 
األول قد ُخِلق آدم من تراب األرض، إًذا ها أن 
الرجـــل مـــن األرض والمرأة مـــن الرجل، واالثنان 
ُخلقـــا بـــدون اتحـــاد جســـدّي. فـــأن المـــرأة كان 
عليهـــا َدْيـــٌن للرجـــل، ألنهـــا صـــارت منـــه بـــدون 
زرع بشـــر )بذرة(؛ ســـّددت له الدين بأن صارت 
ُأمَّ الـــرب وأعطتـــه جســـًدا بـــدون زرع بشـــر. إًذا 
ليـــس مـــن المســـتحيل علـــى الطبيعة، لكـــن مثلما 
قـــد صـــار بالضبـــط بالفعل مع األبويـــن األولين، 
هكـــذا أكمـــَل بتدبيـــر الـــرب، بالرغـــم مـــن أن كل 
العجائـــب ترجـــع إلـــى هـــذا المولود ذاته[ )رســـالة 

إلـــى اليهـــود فيمـــا يتعلـــق بالحبـــل اإللهّي(.

كيرلـــس  القديـــس  أيًضـــا  ذلـــك  يؤكـــد 
األورشـــليمّي )348-386(، فيتســـائل: ] كيف 
ُولـــدت حـــواء فـــي بـــدء الخليقـــة؟ مـــن هـــي األم 
التـــي حملـــت بهـــا؟ إن الكتـــاب يقـــول إنهـــا ُوِلدت 
مـــن جنـــب آدم ... فهـــل تولـــد حـــواء مـــن جنـــب 
آدم بـــدون أم، وال يولـــد طفـــل مـــن بطـــن عـــذراء 
بـــدون أب؟! إن هـــذا َدْيـــن للرجـــل علـــى المـــرأة. 
ألن حـــواء ُوِلـــدت مـــن الرجل فقط دون أن تحبل 
بهـــا أم. ولكـــن مريـــم العـــذراء أوفـــت الَدْين وردت 
الجميـــل ألنهـــا حبلـــت حبـــاًل بـــال زرع رجـــل، بل 
حبلـــت بالـــروح القـــدس حبـــاًل بال دنـــس[ )الكلمة 

صـــار جســـًدا(.
ويشـــرح القديـــس كيرلـــس الكبيـــر هـــدف 
التجســـد، موضًحـــا ]لقـــد جـــاء االبـــن وصـــار 
إنســـاًنا لكي يحّول طبيعتنا فيه هو، وابتدأ أواًل 
بالميـــالد الذي جعله مقدًســـا وعجيًبا، إذ جعله 
ميـــالًدا للحيـــاة، لكـــي ننـــال نحن هـــذه النعمة 
وتصـــل إلينـــا منـــه لكـــي نولـــد »َلْيَس ِمـــْن َدٍم 
َواَل ِمْن َمِشـــيَئِة َجَســـٍد َواَل ِمْن َمِشـــيَئِة َرُجٍل َبْل 
ِمـــَن للاَِّ« )يـــو13:1(، وبالـــروح القـــدس تولد 
نفوســـنا ميالًدا جديـــًدا روحًيا، مشـــابًها لميالد 
ذاك الـــذي هو بالطبيعـــة وبالحق االبن، وبذلك 

ندعـــو هللا أًبـــا، ويؤّهلنـــا هذا الميـــالد أن نبقى 
فـــي عـــدم انحـــالل ألننـــا امتلكنا ليـــس طبيعة 
آدم األول الـــذي فيـــه انحللنـــا، بـــل طبيعة آدم 

الثانـــي[ )المســـيح الواحد: 5(.

فحاجتنـــا لكـــي نصبـــح أبنـــاء هللا، أن يولـــد 
الكلمـــة المتجســـد مـــن عـــذراء دون زرع بشـــر، 
فاالبـــن الوحيـــد، هو ابـــن بالطبيعة: لذلك نصلي 
فـــي قانـــون اإليمـــان: ]مولـــود مـــن اآلب قبل كل 
الدهـــور[، ونؤكـــد علـــى ذلـــك أيًضـــا، أنـــه ]مولود 
غيـــر مخلـــوق[، فالمولـــود له نفـــس طبيعة الوالد، 
ولـــه نفـــس خواصـــه وطبيعتـــه، فلقـــب ابـــن غيـــر 
مضـــاف إليـــه )حـــوار حـــول الثالـــوث 1(، فـــي 
خـــارج  مـــن  جســـًدا  لنفســـه  يخلـــق  لـــم  تجســـده 
العـــذراء مريـــم، بـــل أخـــذ جســـًدا حقيقًيـــا مْحِيًيـــا 
بـــروح عاقلة من الطبيعـــة المخلوقة التى للعذراء 
مريـــم. بفعـــل الـــروح القـــدس اتخذ ناســـوًتا خاًصا 
بـــه جـــًدا، متحـــًدا بـــه اتحـــاًدا طبيعًيـــا وأقنومًيـــا، 
حقيقًيـــا، كامـــاًل، بغيـــر اختـــالط وال امتـــزاج وال 
تغيـــر، فاحتفظ كلٌّ منهما بخصائصه، فالطبيعة 
الواحـــدة لهـــا خصائـــص الطبيعتيـــن مًعـــا في آٍن 
واحد، لذلك ُيســـّمى ســـر التجســـد، وسر االتحاد. 
مســـاٍو لنـــا كالتدبير، مـــن ِقَبله أخذنا نعمة البنوة، 
وأصبحنـــا أبنـــاء هللا. لذلـــك وُلـــد الكلمة المتجســـد 

مـــن أم عـــذراء دون زرع بشـــر.
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»ومفديو الرب يرجعون إلى صهيون 

بالترنم وعلى رؤوسهم فرح أبدي«

)إشعياء٥1:11(

الذكرى السنوية الرابعة 

بسوهاج

للشماس واألب والجد المحبوب

فاروق درياس إقالديوس
إن ذكراك عندنا كالشهد

تحلو لكل لسان

وإن كنت فارقتنا بالجسد

فلك في قلوبنا مكان

فلنطلب إليك أن تذكرنا

أمام الرب الحنان

تقيم األسرة القداس اإللهي 

لروحه الطاهرة

صباح الجمعة  12/2٠/2٠1٩

بكنيسة القديسين بسوهاج

ينعي نيافة الحبر الجليل

األنبا ميخائيل
األسقف العام

وأسقف حدائق القبة والوايلي

ومنشيه الصدر وتوابعها

نيافة الحبر الجليل

األنبا ديمتريوس
أسقف ملوي ودير أبو فانا بملوي

في نياحة األخت الفاضلة

تاسوين أجنيل
زوجة المتنيح القمص بيشوي كامل

»ولما كملت أيام خدمته، مضى إلى 
بيته« )لو23:1(

ذكرى الميالد السماوي األول للمرحوم

عماد نسيم إيلاس بالمون
مدرس الفن القبطي 

بمعهد الدراسات القبطية
ما نسيناك أبًدا فأنت أمامنا كل حين 

في فكرنا،
اسمك الغالي على المذبح دائًما،

ذكراك تطّيب قلوبنا.
اذكرنا أمام عرش النعمة
بهذا التذكار الغالي 

تقيم األسرة القداس اإللهي
على روحه الطاهرة 

بكنيسة السيدة العذراء مريم
والشهيد العظي م مار مينا بمدينة نصر
يوم السبت الموافق 12/21/201٩ 

الساعه 8 صباًحا

آباء وخدام وشعب

كنيسة مار جرجس بالماظة

كنيسة العذراء ومار مينا

بمدينة نصر

كنائس منطقة الهجانة

يشاركون أباهم وأسقفهم المحبوب

نيافة الحبر الجليل

األنبا اكليمندس
تذكار األربعين لأم الفاضلة الغالية

إيفون جرجس داود
طالبين تعزيات الروح القدس لكل

أفراد األسرة المباركة

»طوبي لمن اخترته يا رب ليسكن في 
ديارك إلى األبد«

تذكار الميالد السمائي الثاني
لألم الغالية

مارسيل بطرس إبراهيم
وُيقام القداس اإللهي لروحها الطاهرة

الساعة السابعة 
صباح الجمعة الموافق 1/1٠/2٠2٠
بكنيسة القديسين األنبا انطونيوس 

واألنبا بوال باألقصر

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  32٠7 ٩53 ٠128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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fribrahemazer2003@gmail.com

عندمــــــــــــــــا أراد هللا أن 
يعلــــــن عن نفسه للشعـــــــــــــب 
قديًما. قـــام بأعمال عجيبة، 
باهـــرة،  معجـــزات  وصنـــع 
عظيمـــة.  أحداًثـــا  ودّبـــر 
فعلـــى جبـــل ســـيناء حدثـــت 
زالزل وصواعـــق، فملـــك الرعـــب قلـــوب الجميـــع، ولم 
يجرؤ أحٌد على االقتراب. أخرج شـــعبه وشـــّق البحر 
بقـــوة عظيمـــة. وأوقـــف الشـــمس فـــي جبعـــون والقمـــر 
علـــى وادي أّيلـــون. لقـــد أراد هللا إبهـــار شـــعبه بكثيـــر 
مـــن اآليـــات والمعجزات، حتى ســـمعت األرض كلها 
وذابـــت قلـــوب األمم والشـــعوب. فاإلعـــالن في العهد 
والقـــوة،  اإللهـــي والعظمـــة  بالمجـــد  القديـــم اصطبـــغ 
بالســـيادة والســـلطان، والـــذي يتطّلـــب أحياًنـــا العقـــاب 
والتأديـــب. فـــاهلل كان يهـــدف أن يعلـــن مجـــده وقوتـــه 
حتـــى تخشـــاه شـــعوب األرض، يعرفونـــه ويتقونـــه ثـــم 

يتبعـــون وصايـــاه. 
ولكـــن إعالنـــه عـــن نفســـه فـــي العهـــد الجديـــد 
جـــاء بصـــورة مختلفـــة تماًمـــا. فلـــم يعلـــن نفســـه بالقوة 
لذلـــك  بالتواضـــع.  ذاتـــه  أخلـــى  ولكنـــه  والعظمـــة، 
عندمـــا أتـــى إلـــى أرضنـــا لـــم يختـــر أثينـــا )العاصمـــة 
وال  السياســـية(،  )العاصمـــة  رومـــا  أو  الثقافيـــة(، 

اختـــار قريـــة  الدينيـــة(؛ ولكنـــه  أورشـــليم )العاصمـــة 
صغيـــرة، ونظـــر إلى فتاة فقيرة بســـيطة. وعندما فتش 
هيـــرودس عنه، اختار الهروب والذهاب إلى مصر. 
وهـــذا المنهـــج قـــاده إلى أن يقف فـــي طابور الخطاة، 
عرياًنـــا ليعتمـــد مـــن يوحنـــا المعمـــدان. وعندمـــا بـــدأ 
خدمتـــه بالجســـد، فـــي البريـــة أراد إبليـــس أن يجربـــه، 
ويحـــول الحجـــاره إلـــى خبـــز، وأن يصنـــع معجـــزات 
لإلبهـــار، فرفـــض أن يبهـــر بالمعجـــزات أو يغـــازل 
أفـــكار الجمـــوع باآليـــات. وفـــي بســـتان جثســـيماني 
جـــاءوا ليقبضـــوا عليـــه، فاســـتل بطرس ســـيفه مدافًعا 
عنـــه، فرفـــض قائـــاًل: اردد الســـيف إلـــى غمـــده، فـــال 
مـــكان للعنـــف. وُســـلِّم كمـــا ُيســـلَّم المتهمـــون، وحوكم 
وأُهيـــن وُضـــِرب وُصِلـــب ومـــات. وأخيًرا فـــي قيامته، 
اختـــار أن ال تكـــون عالنيـــة أمـــام الجميـــع، كنـــا نريد 
قيامـــة مذهلـــة ومعلنـــة. لكنـــه اختـــار أن تتـــم وُتعَلـــن 
لتالميـــذه األحبـــاء وبعـــض الشـــخصيات. لقـــد اختـــار 
أن يلتحـــف بالتواضـــع، وال يظهـــر بمظهـــر العظمـــة 
البشـــرية. لقـــد أراد أن يرتبـــط إعالنـــه عـــن شـــخصه 
فـــي العهـــد الجديـــد ليـــس بعظمـــة مظهريـــة خارجيـــة 
قـــد تجبـــر أو حتـــى تقنـــع النـــاس بعبادتـــه واتباعـــه. 
وألن إعالنـــه عـــن نفســـه مرتبٌط بســـلطان وعظمة من 
نـــوع آخـــر، تعّبر عن طبيعته، لذلـــك اختار الصليب 

ليكـــون معجزتـــه الكبـــرى، ومظهـــر عظمتـــه.. ليكون 
وســـيلة يخاطـــب بهـــا قلب وعقل اإلنســـان حتى يتبعه 

ويصيـــر لـــه تلميًذا. 
لذلـــك اإليمـــان بـــاهلل في المســـيحية يختلف عن 
كل إيمان آخر. فهو ليس مجرد اعتراف بعظمة هللا 
ومجـــده الظاهـــر فـــي أعماله وخليقتـــه )كمنطق العهد 
القديـــم(، ولكنـــه إيمـــان بشـــخص االبـــن الـــذي أحبنـــا 
وأســـلم نفســـه ألجلنـــا، فاســـتحق حبنـــا وتضحياتنـــا، 
فنحـــن نحبـــه ألنـــه أحبنـــا أواًل. فعظمة الحـــب هي ما 
أراد هللا أن يلفـــت األنظـــار إليـــه ويؤكده حتى يكســـب 
قلـــب اإلنســـان ويدخـــل فيه، ُحًبا وليس جبـــًرا، اختياًرا 
وليـــس إجبـــاًرا. لذلـــك لـــم يكـــن غريًبـــا وال مفاجًئـــا أن 
يكـــون عـــرش هللا، الـــذي يعّبـــر عن عظمتـــه ومجده، 
الجالـــس  واصًفـــا  رؤيـــاه،  فـــي  يوحنـــا  عنـــه  يكشـــف 
عليـــه، بأنـــه حمـــل مذبـــوح. فلـــم يختـــر األســـد أقـــوى 
الحيوانـــات، بـــل الحمـــل الـــذي هـــو أضعفهـــا. منطق 
إعـــالن العهـــد الجديد له صبغة تتماشـــى وتتوافق مع 
عظمـــة الحـــب. هو منطق الجـــراح المفتوحه، الجنب 
يتمحـــور حـــول  هـــو  المذبـــوح.  المطعـــون، والحمـــل 
اآليـــة التـــي تقـــول »ألنـــه هكذا أحـــب هللا العالم...«. 
متواضًعـــا  وديًعـــا  وجـــاء  اإلخـــالء،  اختـــار  لذلـــك 
بســـيًطا، وفّضـــل أن يســـكن، ال معابـــد أو قصـــوًرا 
مصنوعة بيد بشـــرية، بل في اإلنســـان، هيكله الذي 
صنعـــه بيـــده وهّيـــأه ليكون مكـــــــان راحتـــــــــــــه ومســـتقًرا 

القدوس. لروحـــه 

فـــي البدايـــة أحـــب أن أوّضـــح أن الجمـــال ال 
يقتصـــر علـــى الفـــن التشـــكيلي وحـــده، فنقـــول علـــى 
الشـــيء إنـــه جميل وعلـــى الفعل جميـــل، »َوَرَأى هللُا 
ا«)تك31:1( أي  ُكــــــــــلَّ َما َعِمَلُه َفِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّ
جميـــل جًدا، و»َصَنــــــــــــَع اْلُكــــــــــــــلَّ َحَســـًنا ِفـــي َوْقِتِه« 
)جـــا11:3(... ويوجـــد جمـــال في الفن، وجمال في 
الطبيعـــة التـــي هـــي أصـــل ومنبـــع كل الفنـــون، فعناصـــر الفـــن التشـــكيلي كالخطـــوط واأللـــوان والمســـاحات 
والشـــكل والفراغ، كلها عناصر مســـتمدة من الطبيعة. وفي ترتيب وتنســـيق هذه العناصر في العمل الفني 

دعـــوة إلـــى النظـــام، والنظـــام قيمة اجتماعية أساســـية وســـمة من ســـمات الشـــعوب المتقدمة. 
الجمـــال يعنـــي شـــيًئا أشـــمل مـــن الفـــن، يعني الحس والشـــعور المبهج والمســـرة التي يدركها اإلنســـان 
إزاء الموجودات التي أبدعها الخالق األعظم- في األرض وفي الســـماء والبحار، في تنوع أشـــكال البشـــر 
والحيوانـــات واألســـماك والطيـــور والفراشـــات واألزهـــار- أو التـــي صاغهـــا الفنـــان فـــي قوالـــب مختلفـــة مـــن 
الفن التشـــكيلي كالرســـم واألشـــغال اليدوية والتحف واألزياء الشـــعبية والتراث، والعمارة والموســـيقى والشـــعر 
والغنـــاء والقصـــة والمســـرحية وغيـــر ذلـــك. إنَّ الجمـــال إحســـاس داخلـــي يتحقق من خاللـــه إدراك العالقات 
المريحة للبصر، والســـمع، والنفس، والقلب وســـائر حواس اإلنســـان. هو صفة ُتالحظ في األشـــياء وتبعث 
فـــي النفـــس ســـروًرا ورًضـــا. إن إدراك الجمال والتمتع باألشـــياء الجميلة مـــن مناظر طبيعية خاّلبة، إضافة 
إلـــى األعمـــال الفنيـــة واألدبيـــة التـــي ينتجهـــا الفنان، يلعب دوًرا كبيـــًرا في تربية النفس تربيـــة جمالية، حيث 
أن تربيـــة حاســـة الـــذوق والشـــعور بالجمـــال تتجلى في التعامـــل والتمتع والتأمل في هـــذه المناظر الطبيعية 
واألعمـــال الفنيـــة. ويـــرى الفيلســـوف األمريكـــي »جـــون ديـــوي« أنـــه ال تربية مـــن دون التقاط المـــرء، طوال 
حياتـــه، للخبـــرة الجماليـــة التـــي تشـــّكل وعيـــه وتعطـــي تربيتـــه بشـــكل متواصـــل، زخمهـــا، وفي كتابـــه »الفن 
خبـــرة« والـــذي صـــدر عـــام 1٩33، ويشـــكل اتجاًهـــا جديًدا فـــي النظرة إلى الفن، وتحديًدا في رســـم العالقة 
الحقيقيـــة بيـــن الفـــن واإلنســـان، فالفـــن بالنســـبة إلى ديوي ال يمكـــن فصله عن مجريات الحيـــاة االجتماعية 
اليوميـــة وال عـــن التربيـــة. إذ ليـــس ثمـــة مجـــال لوجـــود تصـــّور للجميـــل بوصفـــه تجلًيـــا معـــزواًل تماًمـــا عـــن 
بقيـــة المفاهيـــم اإلنســـانية األخـــرى. والتربيـــة الجماليـــة مـــن هـــذا المنطلـــق هي تربيـــة للذوق والســـلوك، هي 
تدريـــب النـــاس علـــى االســـتمتاع بالحيـــاة وتـــذوق الجمال في القـــول والفعل، هي حّث األفراد على الســـلوك 
الجمالـــي، واحتـــرام اآلخـــر وتقديـــر مرافـــق البيئـــة... فقـــول الحـــق جمـــال، واالعتـــراف بالخطـــأ واالعتـــذار 
جمـــال، واإلحســـاس بوجـــود النعـــم جمـــال.. والفـــن فـــي هـــذه الحالة هو وســـيلة التربيـــة في تحقيـــق أهدافها. 
وذلـــك يحـــدث عـــن طريـــق: تقديرنـــا للجمـــال، وإنتاجنـــا لهـــذا الجمال )ممارســـة الفن(. إن الشـــعور بالجمال 
والناتـــج عـــن تربيـــة النفـــس جمالًيـــا من خالل التمتع باألشـــياء الجميلة يرهف أحاسيســـنا ومشـــاعرنا فيهذب 
ســـلوكنا النبيل بما يكفل ألنفســـنا الســـمو والترفع عن صغائر األمور قواًل وفعاًل وســـلوًكا. فاألخالق النبيلة 

تشـــكل ركًنا أساســـًيا في بناء شـــخصية أوالدنا الســـوية، ومصدر من مصادر ســـعادتهم.
والذي نـفسه بغير جماٍل          ال يـرى في الوجود شيًئا جميال.

وإن كنـــا قـــد اتفقنا ضمنًيا على عدم وجود الجمال 
خـــارج حـــدود النفـــس التـــي تتذوقـــه، فـــإن أهـــم مانفعلـــه 

ألوالدنـــا فـــى ســـبيل التربيـــة الجمالية هو:
المتبـــادل،  المحبـــة واالحتـــرام  شـــيء  أول كل   +
والتعاطـــف والتســـامح والتعـــاون وإيثـــار اآلخـــر، والقـــدوة 
الحســـنة فـــي كل شـــيء الســـيما فـــي الجوانـــب الروحية.
+ توجيـــة أبصارهـــم إلـــى الجميـــل، والفـــروق بيـــن 

أشـــكاله ودرجاتـــه.
الشـــكل  فـــي  القبيـــح  عـــن  الجميـــل  تمييـــز   +

والفعـــل. والقـــول 
ال  الحـــواس  بـــكل  األشـــياء  يتذوقـــون  جعلهـــم   +

فقـــط. بأعينهـــم 
+ اإلصغاء الى الموسيقى واأللحان والنغمات.

مثـــل  الفنيـــة  المصطلحـــات  بعـــض  تعريفهـــم   +
والتضاد...الـــخ. والتوافـــق  واالتســـاق  اإليقـــاع 

+ زيـــارة األماكـــن المقدســـة الروحيـــة، والمتاحـــف 
ومعـــارض الفنـــون.

+ وضـــع األدوات واأللـــوان ومختلف الخامات في 
متنـــاول أيديهم لممارســـة جميع أشـــكال الفنون واأللعاب 

واألنشطة الســـيما التي يفضلونها.
+ مـــع تـــرك مســـاحة للتعبيـــر مثـــل تجهيـــز حائـــط 
فـــي حجرتهم يرســـمون ويلونون ويعلقـــون أعمالهم عليه.

ولعل هذه الســـطور دعوة لممارســـة الجميع للفن، 
بهـــدف اكتســـاب الخبـــرات الجماليـــة، حيـــث أن الفـــن ال 
يقتصـــر علـــى ذوي المواهب أو القـــدرات الخاصة وإنما 
مـــن الممكـــن ألي فـــرد ممارســـة الفن فـــكل منا لديه هذا 
االســـتعداد للممارســـة ســـواء بطريقة مباشرة، أو بطريقة 
غيـــر مباشـــرة تظهـــر فـــي حياتـــه العاديـــة عنـــد اختيـــار 
مالبســـه وتنســـيق وترتيب أثـــاث منزلـــه، فالجمال –كما 
ســـبق أن أوضحنـــا- ال يقتصـــر علـــى الفنـــون وحدهـــا 
بـــل هـــو أســـلوب حيـــاة يضفـــي علـــى البيئـــة والمجتمـــع 

مذاًقـــا خاًصا.

17



جملة الكرازة - 13 ديسمرب  2019

magiwafik@yahoo.com

فــــــــــــــــي سفـــــــر المكابين األول، وهو سفر يوثّـــــق تاريخ الشعـــــب 
اليهـــودي فـــي المائتـــي عـــــام األخيـــرة قبـــل الميـــالد، وقـــت أن ســـيطر 
االحتالل اإلغريقي على الشرق، فكانت فلسطين مع سوريا تخضعان 
للســـلوقيين، خلفاء اإلســـكندر األكبر. وكان قد خرج منهم رجل شـــرير، 

هـــو أنطيوخـــس الملقـــب »إبيفانيوس«، ليملك علـــى أنطاكية.

وبالرغـــم مـــن ارتـــداد الكثيريـــن مـــن اليهـــود بســـبب االضطهـــاد الشـــديد، وقـــرار أنطيوخـــس 
بمنـــع الديانـــة اليهوديـــة، حتـــى أن البعـــض طلبـــوا مـــن الملك الوثني أن يســـمح لهم بأن يمارســـوا 

تقاليـــد األمم!

وبالرغـــم مـــن الخـــراب الذي طال أورشـــليم، والذبح والســـلب والمذلـــة... إاّل أن البعض بقوا 
أمنـــاء حتـــى النهايـــة. قـــاد هـــؤالء »متتيـــا الكاهــــــــــــــن« إلـــى البريـــة.. »أولئك الذيـــن صمموا على 

أن يظلوا مخلصين للشـــريعة«. هناك ســـكنوا مع أســـرهم ومواشـــيهم، هروًبا من وجه الشـــر.

فلما ســـمع بأمرهم رجال الملك والجند، 
تبعوهـــم إلـــى مخابئهـــم فـــي البريـــة، عارضين 
ًدا ترك شـــريعتهم وإطاعة الملك،  عليهـــم ُمجـــدَّ
يقاوموهـــم  فلـــم  هاجموهـــم،  رفضـــوا،  ولمـــا 
وال رموهـــم بحجـــر وال ســـدوا مخابئهـــم، بـــل 
قالـــوا لهـــم: »دعونـــا نمـــوت أبريـــاء، والســـماء 
ظلًمـــا«.  تقتلوننـــا  بأنكـــم  شـــاهدتان  واألرض 
فـــكان أن ُقتلـــوا مـــع عائالتهـــم وكل مـــا لهـــم.

أّمـــا »متتيـــا الكاهـــن« ومـــن معـــه، فقـــد 
ناحـــوا نواًحـــا عظيًمـــا مـــن أجـــل مـــن ُســـفك 
دمهـــم بـــال ذنـــب، فقـــرروا أاّل يستســـلموا مثلما 

فعـــل إخوتهـــم!

قال الكاهن:

سنحشـــد  لمقاتلتنـــا،  يأتـــون  »حينمـــا 
ونقاتـــل، وندافـــع  أنفســـنا 

ثــــــــــــــورة  ليـــس مـــن أجـــل عنــــــــــــــــــاد أو 
الملـــك، علـــى 

إنما ألجل أن يبقى بقية لشعب هللا!

لـــو فنينـــا عن األرض، ما تبقى إنســـان 
يعـــرف هللا عليها!«

ومــــــــــــــن  متتيـــا  إلـــى  انضـــم  وهكـــذا، 
كانـــوا معـــه جماعـــات أخـــرى ممـــن تمّســـكوا 
هللا  فبـــارك  تكاتفـــوا،  وببســـالة  بالشـــريعة، 
حماســـهم وغيرتهم. ومـــن بعد موت الكاهن، 
قـــاد الشـــعب ابنـــه، يهـــوذا المكابـــي، وظـــل 
بـــــــــــــأس  فـــي  محتشـــــــــــــــــدون  »المكابيـــون« 
وجودهـــــــــــــم  يحفظـــوا  أن  اســـتطاعوا  حتـــى 

األرض. علـــى 

إخوتهـــم  باستســـالم  هـــؤالء  يهـــزأ  لـــم 
ولـــم  قاتليهـــم،  يقامـــوا  لـــم  الذيـــن  المســـالمين 
لـــم  بالطبـــع، كمـــا  هـــؤالء  يرفـــض هللا دمـــاء 
يرفـــض حمـــاس شـــعب قـــّرر أن يعيـــش لكـــي 
يبقـــى اســـم هللا علـــى األرض. بالرغـــم من أن 
الطريقيـــن يبـــدوان متضاديـــن، إاّل أن كليهمـــا 
مقبـــوالن.. كل فـــي موضعـــه.. وكل حســـب 
قدرتـــه، طالمـــا اتفقت نيـــة القلب الخالصة أن 

تكـــّرس الحيـــاة أو المـــوت هلل.

»عّظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين«

كنائس السيده العذراء والشهيد مار مرقس

والسيده العذراء والشهيد العظيم أبو سيفين

بقريه بني عديات إيبارشية منفلوط

القمص بولس القمص بسطوروس

والقس رويس القمص مرقص
والمجلس وكل جموع الشعب وجميع األنشطة

الكنسية يتقدمون بخالص الشكر

ألبيهم المحبوب

صاحب النيافة الحبر الجليل جزيل االحترام

األنبا ثاؤفيلس
وآبائنا األساقفة األحباء

األنبا لوكاس

واألنبا يؤانس

واألنبا بيجول
على مباركة قرية بني عديات وتدشين

مذابح الكنيسة، ومنح نعمة القمصية

للقس بولس القمص بسطوروس

طالبين من هللا أن يحفظ لنا حياتكم

سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة

بصلوات صاحب القداسه والغبطة 

البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

شكر وتقدير لقداسة البابا
األنبا توارضوس الثاين

على تدشينه كنيسة السيدة العذراء مريم
والقديس يوسف النجار عزبة النخل

وقيامه بترقية

القس روفائيل إدوارد
والقس مرقس مجيل

والقس أنطونيوس مرجان
إلى القمصية يوم السبت 32 نوفمبر ٩1٠2م، 

بحضور اآلباء األحبار األجالء
نيافة األنبا مرقس - مطران شبرا الخيمة

نيافة األنبا دانيال - أسقف المعادي والبساتين ودار السالم 
وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس

نيافة األنبا تيموثاوس - أسقف الزقازيق ومنيا القمح
نيافة األنبا مارتيروس

األسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد
نيافة األنبا هرمينا - األسقف العام لكنائس شرق اإلسكندرية

نيافة األنبا ميخائيل
األسقف العام لكنائس حدائق القبة والعباسية ومنشية الصدر

نيافة األنبا ثاؤفيلوس - أسقف منفلوط
القمص سرجيوس سرجيوس - وكيل عام البطريركية
ونشكر السيد اللواء خالد عبد العال - محافظ القاهرة

على تهنئته لقداسة البابا
وإيفاد السيد المهندس إبراهيم صابر - نائب محافظ القاهرة

وقد شارك من مجلس النواب السادة
المستشار ثروت بخيت - المستشار عيد هيكل

اللواء علي الدمرداش - األستاذ إيهاب األسيوطي
األستاذ محمد الكومي - األستاذ عاطف مخاليف

األستاذ أحمد علي
ومشاركة لفيف من اآلباء الكهنة

ومجمع مكرسات دير بنات مريم في عزبة النخل
واألب يوحنا سعد عن الكنيسة الكاثوليكية
والقس رضا بشرى عن الكنيسة األسقفية

والقس صموئيل ذكي راعي الكنيسة اإلنجيلية المشيخية
والسيد صادق عبد المقصود رئيس حي المطرية

ونشكر السيد مأمور قسم المطرية
والسادة الضباط على جهودهم الواضحة

والسيدة مي محمد محمد شاهين
مدير اإلدارة التعليمية بالمطرية 

ووفد من اإلدارة ومديري مدارس نوتردام ومدرسة جابر األنصاري
ومدرسة المحبة ومدرسة علي نجم

مجمع اآلباء الكهنة
كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار عزبة النخل
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