




جملة الكرازة - 17 أغسطس 2018

+ هللا هــــــو األمــــــان 
في فوضى هذا الزمان.

+ الغبـــاوة هي البحث عن الســـعادة 
بعيًدا عن هللا.

+ لـــم يغرق موســـى الرضيـــع وهو 
فـــي قمـــة ضعفـــه، بينمـــا غـــرق فرعون 

وهـــو فـــي قمـــة جبروته. 
+ من كان مع هللا، كان هللا معه.

+ الوطـــن ســـهل وجبـــال. الوطـــن 
ســـواعد رجـــال. الوطـــن مجـــد وكرامـــة. 

الوطـــن عـــّز وشـــهامة.
+ ما يؤلم الشـــجرة ليس الفأس، ما 

يؤلمها حًقا أن يد الفأس من خشـــبها.
ـــْيُخوَخِة َأَنـــا ُهَو، َوِإَلى  + »َوِإَلى الشَّ
ـــْيَبِة َأَنا َأْحِمُل. َقْد َفَعْلـــُت، َوَأَنا َأْرَفُع،  الشَّ

َوَأَنا َأْحِمُل َوُأَنجَّي« )إشـــعياء4:46(.
+ عندمـــا ال تســـتطيع التحـــدث مع 
هللا، اذهـــب إليـــه بصمتـــك وهو ســـيفهم 

صمتـــك. )األم تريـــزا(
+ الصمـــت يمنحك متعـــة التنزُّه في 

اآلخرين. عقول 
+ صـــاة: يـــا رب ماليـــش غيـــرك، 

أنـــام وأصحـــى علـــى خيرك.
بالرجـــاء،  الســـماء  فـــي  نحـــن   +
وهـــو معنـــا علـــى األرض بالحـــب. )ق. 

أغســـطينوس(
+ ال تحـــزن عند الصدمات، فلوالها 
لبقينـــا مخدوعيـــن لمـــدة طويلـــة.. هـــي 

قاســـية.. لكنهـــا صادقة.
لشـــيء،  يحتاجـــك  مـــن  هنـــاك   +
وهنـــاك مـــن يحتاجـــك ألنـــك كل شـــيء.

ِهـــَي  َتـــُزوُل.  اَل  »َمَراِحَمـــُه   +
َجِديـــَدٌة ِفـــي ُكلَّ َصَبـــاٍح« )مراثـــي إرميـــا 

)23،22:3
مـــن  األول  الفصـــل  تقـــارن  ال   +
مـــن حيـــاة  العشـــرين  بالفصـــل  حياتـــك 

آخـــر. شـــخص 

+ بعض األشـــخاص مجـــرد حروف 
أســـمائهم كفيلة بتغيير مـــزاج يوم كامل.

+ دائًما هناك قلوب ُخِلقت لتســـعدنا 
وتخبرنـــا أن الحياة ما زالت جميلة.

+ الخطـــأ خطــــــــأ حتـــى لـــو فعلـــــــه 
كل أحـــد، والصـــواب صواب حتـــى إن لم 

أحد. يصنعـــه 
+ قـــال لي جدي: يـــا ولدي ال تغّرك 
الصحبـــة التي تدوم ســـنين، ألن موقف 
ويجعلـــك  العيــــــــــن،  لـــك  يفتـــح  بســـيط 
تعرف أن بعـــــــــــض الصحبـــــــــة: »ُصِنع 

فـــي الصين«.
تعلـــم:  تدخلهـــا  كل غرفـــة  فـــي   +
الســـقف يقـــول: الطموح عاٍل، والشـــباك 
تقـــول:  الغـــد، والســـاعة  يقـــول: تأمـــل 
ابـــدأ  تقـــول:  والمرايـــا  ثميـــن،  الوقـــت 
بقـــوة،  ادفـــع  يقـــول:  والبـــاب  بنفســـك، 
وعلـــى األرض يكـــون ســـجودك واضًعـــا 

أمنياتك وهللا لن يرّدك خائًبا. 
+ مـــــــن صخــــــــر لبنــــــــــان. مــــــــــن 

الندى.  هذا 
كان فجٌر للزمان. كان عمٌر للمدى.
+ الكتـــب ليســـت أكوام مـــن الورق 
الميـــت، إنها عقول تعيش على األرفف.

إلـــــــه يحتضــــــن   +
أوجاعنــــــــــــا، ويسمـــــــــع 
الصمـــت، ويســـمع خفق 
القلـــب بـــل وأنين الـــروح.. هللا يعلـــــــم.. 

يكفي. وهـــذا 
+ عن شـــهر بؤونة )الشهر العاشر 
من الســـنة القبطية( يقـــول المصريون: 
بؤونـــة نقل وخزيـــن المؤنة، وبؤ يوصلنا 

بمعونة. ألبيب 
+ حـــب الجميـــع، ثـــق بالقليـــل، وال 

تخطـــئ بحـــق أحد.
+ ســـر الحياة المسيحية هو الحب. 
فالحـــب وحده يمـــأ الفراغـــات والفجوات 
الســـلبية التـــي يحضرها الشـــر فـــي قلبنا 

فرنسيس( )البابا 
+ الفقـــر ليـــس هـــو الجـــوع والعري 

فحســـب، الفقـــر هـــو القهر.
+ نحـــن ال نعلـــم مـــا هـــو القـــادم، 
ولكـــن نثـــق أن القـــادم هـــو مـــن يد هللا.

+ بيتـــــك الصغيـــــــــر هــــــــــو حلـــــــــم 
كل مشرد، 

مالك القليل هو حلم كل مدين،
عافيتك.. هي حلم كل مريض،
ابنك المزعج هو حلم كل عقيم،

عملك الشاق هو حلم كل عاطل،
ابتسامتك هي حلم كل مهموم.

+ عنـــد الطبيـــب يجـــب أن تشـــرح 
معاناتـــك بدقـــة، لكـــن مـــع هللا يكفي أن 

تقـــول: يـــا رب.
+ عبارة على مدخل أحد الفنــــــادق: 
إن أرضينـــــــــاك فتحــــــــــدث عنـــا، وإن لم 
نرضك فتحدث إلينا )تصلــــح لحياتــــــــــك 

باآلخرين(. وعاقتك 
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 11 الســـبت  يـــوم  صبـــاح  فـــي 
أغسطس 2018م، رقــــــــد في الــــــــــرب 
بشـــيخوخة صالحـــــــــة نيافـــــــــة األنبـــــــــا 
أرســـانيوس مطـــران إيبارشـــية المنيا 
وأبوقرقـــاص عـــن 90 عاًما، قضى 
منها 60 سنة راهًبا وراعًيا، قدم 
خاللهــــــا نموذًجـــا ُيحتـــذى 
في الرهبنـــــــــــة الحقـــــــــــة 
والرعايــــــــة األمينــــــــــة 

بعد خدمة رعة لإليبارشيــــــة دامت 
ألكثـــر من 42 سنــــــة.

وقـــــد أقيمـــــــت صلــــــوات 
تجنيـــــــزه بكنيســـــــــــة األميـــــــــــر 
تــــــادرس بمدينـــة المنيــــــا فـــي 
الســــــاعة الخامســــــــة مســــاًء، 
األنبـــا  البابـــا  قداســـة  برئاســـة 
تواضـــروس الثانـــــــي، وحضور 
لفيـــف مـــن اآلبـــــــــــاء المطارنــــــــــــة 
واألســـاقفة، هـــم: أصحاب النيافــــــــة: 
)1( األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران القـــدس 
األورشليمـــــــــــــي والشــــــــــــــرق األدنـــــــــــى، 
)2( األنبــــــــا بفنوتيـــــــــــوس مطــــــــــــــران 
ســـمالوط، )3( األنبا تادرس مطران 
بورســـعيد، )4( األنبـــــــــــا بطــــــــــرس 
األســـقف العام، )5( األنبا بســـاده 
األنبـــا   )6( إخميــــــــم،  أســـقف 
ديميتريـــوس أســـقف ملوي، 
)7( األنبـــــــــا لوكــــــــــــــاس 
أسقــــــــــــــف أبنـــــــــــوب، 
)8( األنبــــــــــــــــــــــــا 
س  بيـــــــو غا أ
ســـــــــقف  أ
ديــر 

مـــــــــواس ودلجـــــــــــــــــــــــــا، 
)9( األنبا تومـــاس أسقف القوصيــــة، )10( 
األنبـــا يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا 
أنطونيـــوس بالبحـــر األحمـــر، )11( األنبـــا 
دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، )12( األنبا 
بيمن أســـقف نقاده وقوص، )13( األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، )14( 
األنبـــا غبريـــال أســـقف بنـــي ســـويف، )15( األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف 
الزقازيـــق، )16( األنبـــا إســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن، )17( األنبـــا 
أغاثـــون أســـقف مغاغـــة، )18( األنبـــا جورجيـــوس أســـقف مطـــاي، )19( 
األنبـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس ديـــر مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة، )20( األنبا 
دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، )21( األنبـــا 
مقار أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، )22( األنبا زوســـيما 
أســـقف أطفيـــح، )23( األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر 
القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، )24( األنبـــا مكاري األســـقف العـــام لكنائس 
شـــبرا الجنوبية، )25( األنبا أولوجيوس أســـقف ورئيس دير األنبا شـــنوده 
بسوهاج، )26( األنبا ماركوس األسقف العام لمنطقة حدائق القبة، )27( 

األنبـــا بيجـــول أســـقف 
ورئيـــس دير المحرق، 
)28( باالضافـــة إلى 
مكاريـــــــــــــوس  األنبــــــــــا 
األســـقف العـــام للمنيا 
وابوقرقــــــــاص. كمـــــــــــا 
بالحضــــــــــــــور  شـــارك 
األنبــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــــــرس 
مطـــــــــــــــــران المنيــــــــــــــــــا 
لألقبـــاط الكاثوليــــــــــــــك 
ووفـــد مرافـــق لـــه مـــن 
الكهنة والراهبــــــــــــــــات، 
وكذلـــك عـــــــــــــــــــــدد من 
قيــــــــــادات الكنائـــــــــــــس 

البروتســـتانتية.
إلى جانب مئات من اآلباء كهنة اإليبارشية واإليبارشيات المجاورة، 
ورهبـــان كثيريـــن، وعـــدد كبيـــر مـــن المكرســـين والمكرســـات، وآالف كثيرة 
مـــن شـــعب اإليبارشـــية الذيـــن احتشـــدوا بالكنيســـة والمنطقـــة المحيطـــة بها 

إللقـــاء نظـــرة الـــوداع األخيرة على جثمـــان نيافته. 
شـــارك بالحضور الســـيد اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، وعدد 
من قيادات المحافظة، ونواب الشـــعب وعدد كبير من إخوتنا المســـلمين. 

وبـــذل رجـــال األمن جهًدا كبيـــًرا في ذلك اليوم.

وأبـــو  للمنيـــا  العـــام  األســـقف  مكاريـــوس،  األنبـــا  نيافـــة  ألقـــى  وقـــد 
قرقاص، كلمة قصيرة، شـــكر فيها قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني، 
واآلباء المطارنة واألســـاقفة، ومســـئولي المحافظة، على تكبُّدهم المشـــاق 

لحضـــور الجنـــازة. وقـــال نيافته:
»باســـم اآلبـــاء الكهنـــة، كهنـــة مجمـــع إيبارشـــية المنيا وأبـــو قرقاص، 
والمؤسســـات  والخادمـــات  والخـــدام  والمكرســـات  المكرســـين  وجميـــع 
والجمعيـــات القبطيـــة وجميع أفراد الشـــعب القبطي، نتقدم بخالص الشـــكر 
والتقدير لحضرة صاحب لقداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني من أجل 
محبتـــه ومـــن أجـــل اهتمامـــه، وأن يحضـــر متكبـــًدا هـــذه المشـــاق من أجل 
أن يعزينـــا ويشـــاركنا هـــذه الصـــالة ويرأســـها. وكان لمجيء قداســـته األثر 

الكبيـــر جـــًدا فـــي التخفيـــف عنا وفـــى تعزيتنـــا وتعويضنا.
نتقـــدم مـــرات ومـــرات بالشـــكر لقداســـته رغـــم انشـــغاله ومســـئولياته 
الجســـام إال أن قداســـته أصر رغم كل شـــيء أن يقطع كل هذه المســـافة 

الطويلـــة ليعزينـــا ويباركنـــا«.
كمـــا قـــدم نيافته الشـــكر للســـيد اللـــواء عصام البديـــوي محافظ المنيا، 
والســـيد اللـــواء مجـــدي عامـــر مديـــر أمـــن المنيـــا، والســـيد العميـــد أيمـــن 
حســـني مفتـــش األمـــن الوطنـــي، والســـيد العميـــد مجدي ســـالم مديـــر إدارة 
البحـــث الجنائـــي، والســـيد اللـــواء عـــالء يحيـــى نائب مدير األمن، والســـيد 
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العقيـــد أكـــرم علـــي المستشـــار العســـكري، والســـيد اللواء مصطفى درويش مســـاعد الســـيد 
المحافـــظ، والســـيد اللـــواء محمـــد عبـــد الفتـــاح الســـكرتير العـــام، والســـادة النـــواب: النائـــب 
أشـــرف جمال، والنائب األســـتاذ حســـين غيتة، واألســـتاذ عز الدين راشد نقيب المحامين، 

وجميـــع رجـــال األمـــن الذيـــن بذلـــوا جهـــًدا كبيـــًرا لتنظيم هـــذا اليوم.
كمـــا قـــدم الشـــكر لجميـــع اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة، وجميـــع اآلبـــاء والوفـــود التي 
حضـــرت تنـــوب عـــن بعـــض اآلباء الذيـــن منعتهم ظروف خاصة من المجيء لالشـــتراك 
ومنهـــم: نيافـــة األنبـــا موســـى أســـقف الشـــباب، ونيافـــة األنبـــا إيســـوذورس أســـقف ورئيـــس 
دير البرموس، ونيافة األنبا إشـــعياء أســـقف طهطا وجهينة، ونيافة األنبا برســـوم أســـقف 
ديروط وصنبو، ونيافة األنبا أثناســـيوس أســـقف بني مزار، ووفد عن إيبارشـــية منفلوط، 

واآلبـــاء الكهنـــة من اإليبارشـــيات المحيطة.

بعـــد ذلـــك ألقـــى قداســـة البابـــا عظة عـــن مثلث الرحمـــات نيافـــة األنبا 
أرســـانيوس، قـــال فيهـــا إن نيافتـــه عـــاش المحبـــة بصورهـــا األربعـــة، فقـــد 
كان محًبـــا للتعيـــم، محًبـــا للتعميـــر، محًبا للتســـبيح، ومحًبـــا للتدبير )تجدها 

منشـــورة فـــي هذا العـــدد صـ7(
وبعـــد انتهـــاء صلـــوات الجنـــاز انتقـــل قداســـة البابـــا الـــى حيـــث سُيســـّجى الجثمـــان 
الطاهـــر وذلـــك أســـفل الهيـــكل بكنيســـة مـــار مرقـــس بالمطرانيـــة للمشـــاركة فـــي دفنـــــــــــه 

الختاميـــة. والصـــالة 

لمحات من حياته:
+ ُوِلـــد أميـــن نصـــر في 21 اغســـطس 1928م في القاهرة، وهـــو ينتمي لعائلة من 
المنوفيـــة فـــي قريـــة بنـــي العـــرب، وهـــو مـــن أســـرة كنســـية يرتبـــط جميـــع أفرادها بالكنيســـة 
محبيـــن للخدمـــة والتســـبيح، وهـــو شـــخصًيا تتلمذ على المعلـــم ميخائيـــل البتانوني الكبير، 
ويـــروي عنـــه الكثيـــر مـــن القصـــص. وقـــال عنـــه المتنيـــح البابـــا شـــنوده إن صوتـــه رخيـــم 
جميـــل وهـــو يرتـــل األلحـــان الطويلـــة، وكان نيافته حتى األســـبوع األخير مـــن حياته يرّدد 

بعـــض األبيـــات من المدائح والتســـبحة.
+ حصـــل علـــى بكالوريـــوس الهندســـة عـــام 1951م، وكذلـــك بكالوريـــوس العلـــوم 
الالهوتيـــة مـــن الكليـــة اإلكليريكيـــة بالقاهـــرة عـــام 1954م، وخـــدم لســـنوات مـــع المتنيـــح 

األنبـــا بنياميـــن مطـــران المنوفيـــة الراحـــل. 
+ عمـــل مديـــًرا لفـــرع شـــركة ايجيكـــو بالمنيـــا، ممـــا جعلـــه يقـــوم ببنـــاء الكثيـــر مـــن 

الكنائـــس وخاصـــة فـــى قـــرى إيبارشـــية المنيـــا واألشـــمونين آنـــذاك.

+ رهبنته:
- اجتمع أربعة من الشـــباب في الخلوات مترّددين على دير الســـريان العامر، وهم 
محـــب )المتنيـــح القمـــص أنطونيوس باقـــي(، وأمين )المتنيح األنبا أرســـانيوس(، ورؤوف 
)الراهـــب القمـــص يوحنـــا المقاري(، ونظير )المتنيح البابا شـــنوده الثالـــث(؛ وكان المتنيح 
األنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـريان الســـابق، يداعبهـــم في كل مـــرة قائاًل: »إن 

هللا محـــب، أميـــن، رؤوف، ال نظيـــر له«. 
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- ترّهـــب بديـــر الســـريان العامـــر عـــام 1958 باســـم الراهـــب دانيـــال 
الســـرياني، وفـــي ســـنة 1975 دعـــاه المتنيـــح البابا شـــنوده صديقـــه القديم 
وســـامه كاهًنا، ثم كّلفه بتعمير دير البرموس مع رهبان آخرين هم األنبا 
بنياميـــن أســـقف المنوفيـــة، والمتنيـــح األنبـــا ياكوبـــوس أســـقف الزقازيـــق، 
والقمص بالديوس الســـرياني. ثم عينه الحًقا رئيســـا لدير البرموس حيث 

اســـتمر في رئاســـة الدير لمدة خمســـة عشـــر عاًما.

+ تعمير دير البرموس:
- خـــالل رئاســـته للديـــر )راهًبـــا ثـــم أســـقًفا(، قـــام نيافته ببناء كنيســـة 
األنبـــا موســـى، والمضيفـــة، وبيـــت الخلـــوة وعـــدد مـــن مجمعـــات القاللـــي 
وســـور الديـــر، وقـــام بتجديـــد الكنائس والقاللي القديمـــة، كما بدأ في عهده 

اســـتصالح وزارعـــة األراضـــي بالدير.
- ومـــن ناحيـــة التعميـــر الرهبانـــي قـــام نيافتـــه بســـيامة أكثر من 70 
راهًبـــا، منهـــم 16 نالـــوا نعمـــة األســـقفية: األنبـــا موســـى أســـقف الشـــباب، 
األنبـــا بـــوال أســـقف طنطـــا، األنبـــا أنطونيـــوس مرقس أســـقف عـــام أفريقيا، 
المتنيـــح األنبـــا كيرلـــس مطـــران ميالنو، األنبا إيســـوذورس أســـقف ورئيس 
ديـــر البرمـــوس، األنبا مكســـيموس األســـقف العام، األنبا رافائيل األســـقف 
العـــام، األنبـــا ســـارافيم أســـقف اإلســـماعيلية، األنبـــا أبوللـــو أســـقف ســـيناء 
الجنوبية، األنبا داود أســـقف المنصورة، األنبا مكاريوس األســـقف العام، 
األنبـــا مايـــكل - الواليـــات المتحدة، األنبا مرقوريوس أســـقف جرجا، األنبا 

أرســـاني أسقف هولندا، 
األنبا ميشـــائيل أســـقف 
األنبـــا  ديـــر  ورئيـــس 
بألمانيـــا،  أنطونيـــوس 
أســـقف  لوقـــا  األنبـــا 

جنـــوب فرنســـا.

+سيـــامتـــــــــــــه 
أسقًفا وتعميـــــــــــــــــر 

اإليبارشية:
فــــــي يونيـــــــــــــــو   -
1976 ســـامه المتنيـــح 
البابا شنوده أسقًفا على 
وأبـــو  المنيـــا  إيبارشـــية 
قرقـــاص، خلًفـــا للمتنيح 
األنبا ســـاويرس مطران 
المنيــــــــــــــــا )بعـــد فصلها 
عن ملوي وســـمالوط(، 
وتـــم تجليـــس نيافته في 

يوليـــو مـــن نفـــس العـــام. ثـــم ُرِســـم مطراًنا فـــي نوفمبـــر 2006.
- أنشـــأ فرًعـــا للكلية اإلكليريكيـــة بالمنيا، وكان يدرس فيها الالهوت 

الروحـــي والديـــن المقـــارن. وألحق بها معهـــد مار مرقس لأللحان.
- ســـام أكثـــر مـــن 250 كاهًنـــا، وأنشـــأ الكثيـــر مـــن الكنائـــس، وأعاد 
بنـــاء 20 كنيســـة مـــرة أخـــرى، كمـــا بنـــى العديـــد مـــن المؤسســـات مثـــل 
المـــدارس والمراكـــز الطبيـــة، وأســـس مركـــزي الرجـــاء، ومركـــز أغابـــي، 

إضافـــة إلـــى العديـــد مـــن العيـــادات الخاصـــة فـــي الكنائـــس.
- كمـــا أولـــى نيافتـــه الفقـــراء اهتماًمـــا كبيـــًرا، وكان يوصـــي اآلبـــاء 
واللجـــان كثيـــًرا بهـــم، وأنشـــأ لذلـــك مركـــزي األنبـــا أبـــرآم فـــي المنيـــا وأبـــو 
قرقاص لخدمة الفقراء، بجانب اإلنفاق بســـخاء على إعاشـــتهم وعالجهم.

+ موقفه عند التحفظ:
فـــي أثنـــاء األزمـــة التـــي تعرضـــت لهـــا الكنيســـة وخـــالف الرئيـــس 
الســـادات مـــع البابـــا شـــنوده والتحفـــظ عليه، قـــام المتنيح األنبا أرســـانيوس 

بجمـــع توقيعـــات جميـــع أعضاء المجمع المقـــدس برفض قرار تعيين لجنة 
خماســـية إلدارة الكنيســـة، وإعـــالن التمســـك بالبابـــا شـــنوده بابـــا وبطريـــرًكا 
للكنيســـة، واســـتلزم ذلـــك مـــن نيافته المرور على الجميـــع، وُيَعد هذا موقًفا 
تاريخًيـــا ال ســـيما وإنـــه كان مـــن الخطـــر فـــي ذلـــك الوقـــت القيـــام بمثــــــــــــــل 

هـــذه الخطوة. 

+ صفاته وفضائله:
+ كان نيافتـــه شـــخصا رصيًنـــا ُمهاًبـــا، ومـــع ذلـــك فقـــد كان خفيـــف 
الظـــل ســـريع البديهـــة، بارًعـــا فـــي الجنـــاس اللغوي، يجيد اســـتخدام أشـــباه 
الكلمـــات، ومـــع ذلـــك فقـــد كانـــت لغتـــه كنســـية وكان عفيـــف اللســـان، كما 
كان ضليًعـــا فـــي اللغـــة العربيـــة مثـــل المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث. وقـــد 
راجـــع الكثيـــر مـــن الكتـــب التـــي أصدرهـــا آبـــاء ديـــر البرمـــوس وشـــجعهم 

على نشـــرها.
+ كان محًبـــا بشـــكل خـــاص للكتـــاب المقـــــــــــدس والصـــالة، وكان 
دائـــم القـــراءة فيـــه لفتـــرات طويلـــة. وكان محًبـــا جـــًدا للقداســـات والعشـــيات 
والتماجيد والتســـبحة، ويحفظ أكثر ألحان الكنيســـة وال ســـيما الكبير منها. 
الشـــيء الوحيـــد الـــذي الزمـــه حتـــى نياحتـــه هو الصـــالة والتســـبيح، وآخر 
عبـــارات نطـــق بهـــا هـــي: »يـــا رب اغفـــر لـــي كل ذنب وإثـــم وخطية، يا 
رب ارحمنـــي، يـــا رب ســـامحني، يا رب اغفر لي«، كمـــا رّدد الكثير من 

مقاطـــع التســـبحة بشـــكل تلقائـــي وهـــو في شـــبه غيبوبة.
+ كمـــــــــا احتمـــــــــل 
نيافتـــــــــه الكثيـــــــــــر مــــــن 
التجـــارب واآلالم فـــــــــــي 
مدة خدمته، احتملهــــــــــا 
كلهـــــا بشكـــــــــر، وفــــــــــــي 
جميعهــــــــــا لـــــــــم يســـــــــئ 

قـــط ألحد.
+ وقد ُاشُتِهر عن 
نيافتـــه التجـــرُّد الكامل، 
يأكل ببساطة، ويرتدي 
البســـيط من الثيـــــــــــاب، 
ويســـتقل أّية سيـــــــــــــــارة، 
أثـــاث قاليتــــــــــــــه بســـيط 
فراشـــه،  وكذلـــك  جـــًدا، 
ســـواء قاليتـــه بالدير أو 
بالمقر البابـوي بالقاهرة 

المنيا.  أو 

+ مرضه األخير ونياحته:
- ُأصيـــب بســـرطان الكبـــد فـــي 2015، وأجريـــت لنيافتـــه جراحـــة 
بالمنظـــار وقتهـــا، ورغـــم تقديـــر األطباء أنه لن يعيش أكثر من 6 أشـــهر، 
ولكـــن هللا مـــد عمـــره أكثـــر من ثالث ســـنوات، عانـــــــــى فيهـــــــــــــــا الكثيــــــــــــــر 

مـــن اآلالم. 
- وقـــد زاره قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، فـــي آخـــر مـــرة 

دخـــل فيهـــا المستشـــفى فـــي القاهـــرة، فـــي يـــوم 26 مـــارس 2018م.
- وقـــد فاضـــت روحـــه الطاهـــرة فـــي تمام التاســـعة والربع من صباح 
الســـبت 11 اغســـطس 2018 بحضـــور نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف 
العـــام، وطبيبـــه الخـــاص. نياًحـــا لروحـــه الطاهـــرة، والعـــزاء من هللا لكل 
اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة، ولمجمـــع كهنـــة إيبارشـــية المنيـــا وأبـــو 
قرقـــاص وجميـــع أفـــراد شـــعبها، بصلوات أبينـــا صاحب القداســـة البابا 

األنبـــا تواضـــروس الثاني.
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والـــروح  واالبـــن  اآلب  باســـم 
تحـــل  آميـــن.  الواحـــد  اإللـــه  القـــدس 
علينـــا نعمتـــه وبركتـــه مـــن اآلن وإلـــى 

آميـــن. األبـــد 
يقـــول الســـيد المســـيح: »َتَعاَلـــْوا ِإَلـــيَّ َيـــا َجِميـــَع 
اْلُمْتَعِبيـــَن َوالثَِّقيِلـــي اأَلْحَمـــاِل، َوَأَنـــا ُأِريُحُكـــْم«، وهـــذا 
النـــداء اســـتعمه حبيبنـــا مثلـــث الرحمات نيافـــة األنبا 
أرســـانيوس، وهـــو اآلن يرتاح ويجـــد الراحة في قلب 
المســـيح. يعـــّز علينـــا أيهـــا األحبـــاء أن نـــودع هـــذا 
العمـــر  الـــذي أعطـــاه هللا بركـــة  الجليـــل،  المطـــران 
الطويـــل -حيـــث كان ســـيحتفل في هذا الشـــهر بعيد 
ميـــالده التســـعين- قضـــى منهـــا 60 عاًمـــا في حياة 
الرهبنة، راهًبا وأســـقًفا ومطراًنا وراعًيا، وحياته تشـــهد 
لـــه كثيـــًرا. وقـــد عرف المتنيح البابا شـــنوده منذ زمن 
بعيـــد، فترّهـــب فـــي نفس دير الســـريان. ونيافة االنبا 
أرســـانيوس قامة كبيرة في حياة الكنيســـة المعاصرة، 
ونموذج في الخدمة والتعب والمحبة، وفىي الصالة 
وفـــي الصمـــت. وإن تأملنـــا حياتـــه نجد فيهـــا المحبة 
بصورهـــا األربعـــة: )1( كان محًبا للتعليـــــــــم، )2( 
كان محًبا للتعمير، )3( كان محًبا للتســـبيح، )4( 

كان محًبـــا للتدبير.

أواًل: كان محًبا للتعليم
للتعليـــم،  نيافـــة االنبـــا أرســـانيوس كان محًبـــا 
وقـــدم لنـــا نموذًجـــا فـــي محبتـــه للتعليـــم منـــذ أن كان 
خادًمـــا، ومنـــذ أن تخـــرج مـــن كليـــة الهندســـة وصار 
مهندًســـا، وعمل في مجاالت كثيرة. خدم وهو خادم 
قبـــل أن يدخـــل الديـــر، وعندمـــا أعطـــاه هللا وزنه هذه 
اإليبارشـــية صـــار محًبـــا للتعليـــم، وافتتـــح هنـــا كليـــة 
إكليركيـــة، وكان لـــه اجتماعـــات، وشـــارك في العديد 
مـــن مؤتمـــرات الخدمـــة. وأتذكـــر أننـــي مـــن ســـنوات 
طويلـــة اشـــتركت معـــه فـــي بعـــض هـــذه المؤتمرات. 

كانـــت محبتـــه للتعليـــم محبـــة أصلية أرثوذكســـية.

ثانًيا: كان محًبا للتعمير
األمـــر اآلخـــر كان محًبا للتعميـــر، بُحكم كونه 
مهندًســـا وعمـــل فـــي عمـــل الهندســـة أحـــب التعميـــر 
حتـــى قبـــل دخوله للدير، وعندما دخل دير الســـريان 
كّلفـــه البابـــا شـــنودة بعمـــل أكبـــر عـــام 1975م بـــأن 
يذهـــب الـــى ديـــر الســـيدة العـــذراء مريـــم )برمـــوس( 
بـــوادي النطـــرون، وكان الديـــر يحتـــاج إلـــى عمليـــة 
تعمير كبيرة وواسعة، ولم يكن الدير وقتها بالصورة 
التـــي نراهـــا به اآلن، وقام قداســـة البابا المتنيح البابا 
شـــنوده بتغيـــر شـــكله كونـــه راهًبـــا فـــي دي الســـريان 
ليصيـــر منتمًيا إلـــى دير البرموس. ولكن بعد نياحة 
المطران األنبا ســـاويرس عام 1976م اختاره شـــعب 
المنيـــا -أنتـــم الشـــعب المبـــارك- اختـــاروه ليصيـــر 
أســـقًفا  فصـــار  المباركـــة،  االيبارشـــية  لهـــذه  أســـقًفا 
إليبارشـــية المنيـــا وأبـــو قرقـــاص، وبـــدأ فيهـــا خدمـــة 
كبيـــرة وعمـــاًل واســـًعا في التعمير أيًضـــا، وفي افتقاد 
القرى والنجوع، وكان بالحقيقة يبحث عن كل أحد. 
وفـــي الســـنوات األخيـــرة بـــدأ نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس 
يســـاعده فـــي الخدمـــة، وقبـــاًل كان يســـاعده بعـــض 
اآلبـــاء الرهبـــان وأتذكـــر منهـــم نيافـــة المتنيـــح األنبـــا 
كيرلـــس مطـــران ميالنـــو الـــذي تنيـــح العـــام الماضي 
وعيد نياحته بعد أيام قليلة وكان يحب المنيا كثيًرا. 
األنبا أرســـانيوس محبته للتعمير بحســـب دراســـته أو 

بحســـب مســـئوليته وإحساســـه بالمســـئولية لألماكـــن 
التـــي تحتاج إلـــى التعمير. لم يكن التعمير مقصوًدا 
بـــه فقـــط التعمير المعمـــاري، ولكن التعمير الرهباني 
والخدمـــة، وترّهـــب علـــى يديـــه أكثـــر مـــن ســـبعين 
لهـــم ومســـئواًل عنهـــم.  راهًبـــا وراهبـــة، وكان رئيًســـا 
التعميـــر  كان  ومطراًنـــا،  أســـقًفا  هنـــا  كان  وعندمـــا 
هّمـــه، وأيًضـــا بإعداد الخدام واآلبـــاء الكهنة ليخدموا 
هذه اإليبارشـــية الواســـعة. كان محًبا للتعمير، وهذه 

المحبـــة تنشـــأ من أحساســـة بالمســـئولية.

ثالًثا: كان محًبا للتسبيح
لـــم يكـــن فقـــط محًبـــا للتعميـــر بـــل كان محًبـــا 
للتســـبيح منـــذ أن كان المهنـــدس أميـــن، كان خادًمـــا 
محًبـــا  كان  األديـــرة،  فـــي  كثيـــرة  خلـــوات  ويأخـــذ 
لســـهرات التســـبيح والتســـبحة وســـهرات كيهـــك، كل 
هـــذه بقـــوة الصـــالة، فكانـــت تنـــّم علـــى عمـــق حياتـــه 
فـــي الخدمـــة الكنســـية وعمـــق الكنيســـة وفـــي العمـــق 
التســـبيح هـــي  العميـــق، فمحبـــة  الروحـــي، وإيمانـــه 
تعبيـــر عـــن عمـــق الصـــالة فـــي كنيســـتنا، وهـــو أحد 
أركان العمق الروحي والكنســـي. والتســـبيح هو الذى 
يمتـــد بنـــا إلـــى الســـماء، فالحيـــاة يـــا إخوتـــي بعـــد أن 
نترك هذه األرض ونكون في الســـماء، يكون عملنا 
هـــو التســـبيح. والتســـبيح هـــو الفـــرح الداخلـــي، ليـــس 
التســـبيح هـــو مجـــرد تأدية الصلوات، ولكن التســـبيح 
يعنـــي أن اإلنســـان بداخلـــه طاقـــة فـــرح، وهـــذا الفرح 
ُيعّبـــر عنـــه بصلـــوات ذات موســـيقى ولحـــن، وُيعبـــر 

عـــن هـــذا الفـــرح بالصلـــوات التـــي 
هـــي أقصى ما يمكن أن نقدمه هلل، 
ماذا يستطيع أن يقـــــــــــــدم اإلنســــــــــان 
هلل أكثـــر مـــن التســـبيح والصلـــوات 
العميقـــة وروح الفـــرح التـــي تســـكن 

اإلنســـان؟ كان محًبـــا للتســـبيح كثيـــًرا جـــًدا.

رابًعا: محًبا للتدبير
كان مدبـــًرا، ســـواء عنـــد تســـلم مســـئولية ديـــر 
أو  الســـريان،  ديـــر  فـــي  راهًبـــا  كان  أو  البرمـــوس، 
بعدها عندما صار أســـقًفا في هذه اإليبارشـــية. كان 
إنســـاًنا مدبًرا... التدبير يعني كان حكم الرعاية في 
الخدمـــة، فالكنيســـة مســـئولة عـــن رعايـــة كل إنســـان 
ورعايـــة كل اإلنســـان، مســـئولة عـــن رعايـــة الموجود 
فـــي المدينة والقرية، مســـئولة عن اإلنســـان الموجود 
التعليـــم،  قليـــل  أو  التعليـــم  خـــارج  أو  التعليـــم  فـــي 
مســـئولة عن كل إنســـان ليكون إنســـاًنا صالًحا على 

األرض، وأيًضـــا إنســـاًنا صالًحـــا للســـماء. 
إننـــا عندمـــا نجتمع يـــا إخوتي األحبـــاء، ومعنا 
اآلبـــاء المطارنـــة واآلبـــاء األســـاقفة أعضـــاء المجمع 
المقـــدس، وأيًضـــا اآلبـــاء الكهنة والشمامســـة والخدام 
وكل  والمكرســـات  المكرســـين  وكل  والخادمـــات 
الشـــعب؛ عندمـــا نجتمـــع لكـــي مـــا نـــودع أًبـــا محًبـــا 
ومطراًنـــا جليـــاًل، خـــدم فـــي هـــذه اإليبارشـــية حوالـــى 
42 ســـنة، وخـــدم خدمـــة كبيـــرة، وتعلـــم وتتلمـــذ على 
يديـــة اآلالف مـــن الناس ونالوا بركته، وعاشـــوا بركة 
نودعـــه  نحـــن  الســـنين...  هـــذه  صلواتـــه عبـــر كل 
مطمئنيـــن أن يكـــون له نصيب في الســـماء، فمحبته 
الكبيرة التي قدمها عبر ســـتين ســـنة من حياته عبر 
الرهبنـــة وعبـــر حياتـــه أيًضـــا قبـــل الرهبنـــة وخدمتـــه 
هنـــا، وإن كان فـــي الســـنوات األخيـــرة حمـــل صليـــب 
المرض الشـــديد لســـنوات كثيرة. زرته في المستشفى 
منـــذ شـــهور قليلـــة، وعندمـــا دخلـــت غرفتـــه وجدتـــه 
يســـبح ويقـــول بعـــض مقاطع التســـبحة حتـــى وإن لم 
يكـــن فـــي وعيـــه الكامـــل، ولكـــن كان لســـانه يتحـــرك 
كقيثـــارة حـــب هلل. نحـــن نودعـــه، ونطلـــب صلواتـــه 
الكثيرة، ويتشـــفع من أجل ضعفاتنا. ونشـــكر هللا من 
أجـــل أن أعطانـــا أًبـــا ومدبـــًرا لحياة هذه اإليبارشـــية. 
خـــدم  الـــذى  مكاريـــوس  األنبـــا  نيافـــة  نعـــّزي 
معـــه كثيـــًرا، ونعـــّزي اآلبـــاء األحبـــاء الذيـــن خدمـــوا 
فـــي هـــذه اإليبارشـــية، ونشـــكر كل المســـئولين الذين 
جاملونـــا بمحبتهـــم ولشـــعورهم الطيـــب، ونشـــكر كل 
الذيـــن تعبـــوا معنـــا فـــي هـــذا اليـــوم. ليمـــأل المســـيح 
إلهنـــا قلوبكـــم بـــكل تعزياته، ويعطنا دائًما أن نســـتعد 
للســـماء. إللهنـــا كل المجـــد والكرامـــة مـــن اآلن وإلى 

آمين. األبـــد 
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بمصـــر، أ.د. رســـمي عبـــد الملـــك رســـتم نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة 
الهيئـــة، وعـــدد مـــن المشـــرفين علـــى الوفـــد بروســـيا. وقـــد أكـــد قداســـة 
البابـــا للحضـــور أن مصـــر بلد الحضارة والتاريخ، بلد األمن والســـالم 
والمحبـــة، وأبـــدى ســـعادته بوجودهـــم وبفوزهـــم وزيارتهـــم للبلـــد التـــي 
تخيلوها في إبداعاتهم ورســـوماتهم، لتحويل الخيال إلى حقيقة ويرون 
بأعينهـــم هـــذه الحضـــارة، ويلتقـــون مع شـــعبها المحب لكل بـــالد العالم، 
وهنأهـــم بهـــذا الفـــوز وشـــكر هيئـــة الشـــبان المســـيحية بمصـــر على هذه 
المبـــادرة الرائعـــة في حب مصر، واســـتضافتها للوفـــد، وتنظيم برنامج 
ســـياحي وثقافي واجتماعي لهم خالل الفترة من 5 إلى 14 أغســـطس 
الجـــاري. وكذلـــك مؤسســـة الصداقـــة التي نظمت هذه المســـابقة ألطفال 
روســـيا وتحويل الشـــعارات واألقوال إلى أفعال، ثم قام قداســـته بتكريم 
الفائزيـــن، وأدار مـــع كل منهـــم منفرًدا حـــواًرا، وأهدى كاًل منهم أيقونة 
العائلـــة المقدســـة فـــي رحلتهـــا إلـــى مصـــر، وطلـــب منهـــم قداســـة البابـــا 
قائـــاًل: »أن نصلـــي جميًعـــا ودائًمـــا مـــن أجـــل مصـــر، وأنـــا ســـأصلي 
مـــن أجلكـــم«، وطالـــب الحضور باســـتمرار بذل الجهد المشـــابه للتبادل 
بيـــن األطفـــال والشـــباب لتوطيـــد العالقـــات، والتبـــادل الثقافـــي خاصـــة، 
وأضـــاف قائـــاًل: »وكمـــا علمت اليوم أن مادة الحضـــارة المصرية هي 
مادة تدريس في المدارس الروســـية«، كما عبر قداســـته أنه ســـعيد أن 
تأتـــي هـــذه الزيـــارة فـــي إطار االحتفال بمناســـبة مـــرور 75 عاًما على 

العالقـــات الدبلوماســـية المصرية الروســـية.

قرار بابوي رقم  2018/16
خبصوص جملس كنيسة العذراء ومار يوحنا احلبيب

 بيكرينج - تورنتو - كندا
يتم اعتماد تشكيل مجلس الكنيسة باألعضاء اآلتي أسماؤهم:

2- أ. عاطف دميان.  1- القس دانيال بساده.  
4- أ. إبراهيم سليمان.  3- أ. أشرف حنا.   

6- أ. أشرف سعد.  5- أ. عاطف جرجس.  
8- أ. حنا قلليني.  7- أ. نادر ذكي.   

9- أ. روال ندا

قرار بابوي رقم 17 /2018
خبصوص اللجنة اإللكرييكية لشئون الكهنة
تشكيل اللجنة اإلكليريكية لشئون الكهنة على النحو التالي:

أ- نيافـــة األنبـــا لوكاس أســـقف أبنوب والفتح وتوابعها لشـــئون 
كهنـــة وجه قبلي

ب- نيافـــة األنبـــا ثيؤدوســـيوس أســـقف الجيـــزة لشـــئون كهنـــة 
وجـــه بحـــري مـــع القاهـــرة واإلســـكندرية

ويعمـــل بهـــذا القـــرار لمـــدة ثـــالث ســـنوات تنتهـــي فـــي يوليـــو 
2021م

وعلى ابن الطاعة تحل البركة

قداسة ابلابا يهنئ اإلمام األكرب 
بعيد األضىح

في يوم األربعاء 8 أغســـطس 2018م، زار قداســـة البابا األنبا 
تواضروس الثاني على رأس وفد كنســـي مكون من أصحاب النيافة: 
األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة، واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، ومعهـــم 
القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، 
والقس آنجيلوس إســـحق ســـكرتير قداســـة البابا، والقس بولس حليم 
القبطيـــة األرثوذكســـية، واألســـتاذ  الكنيســـة  المتحـــدث الرســـمي باســـم 
جرجس صالح األمين العام الفخري لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط؛ 
مقر مشـــيخة األزهر الشـــريف، حيث كان في اســـتقبالهم فضيلة اإلمام 
األكبـــر الدكتـــور أحمد الطيب شـــيخ الجامع األزهر، والدكتور شـــوقي 
الجمهوريـــة، والدكتـــور محمـــد مختـــار جمعـــة وزيـــر  عـــام مفتـــي 
األوقـــاف، وقيـــادات المشـــيخة. وقـــد قـــدم قداســـة البابـــا وأعضـــاء الوفـــد 
التهنئـــة للمســـتقبلين، علـــى رأســـهم فضيلـــة اإلمام األكبر، بمناســـبة عيد 

األضحـــى المبارك.

ويستقبل وزير اخلارجية اإليطايل
اســـتقبل قداســـة البابا، وزير الخارجية اإليطالي إينزو موافيرو 
ميانيزي والوفد المرافق له، يوم األحد 5 أغســـطس 2018م، بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، وذلـــك علـــى هامـــش زيارة 
الوزير اإليطالي لمصر. كان قداســـة البابا قد التقى بالوزير اإليطالي 

نفســـه خـــالل زيارته إليطاليا فـــي يوليو الماضي.

يف مؤتمر كهنة اخلليج يف مركز لوجوس
افتتـــح قداســـة البابا األنبا تواضـــروس الثاني، يـــوم الثالثاء 31 
يوليو 2018م، في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير األنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون، المؤتمـــر الثالـــث لكهنـــة دول اإلمـــارات والبحريـــن 
وعمـــان وقطـــر. بـــدأ اليـــوم األول للمؤتمـــر بمحاضـــرة افتتاحيـــة ألقاهـــا 
قداســـة البابـــا، ثـــم محاضرات ألقاهـــا نيافة األنبا رافائيل األســـقف العام 
لكنائـــس وســـط القاهـــرة، والقمـــص يوحنـــا باقـــي، والقمـــص بولـــس 

جـــورج، كاهنـــي كنيســـة مـــار مرقس الرســـول بمصـــر الجديدة.

قداسة ابلابا يستقبل وفًدا من األطفال 
أعضاء مجعية الشبان املسيحية بروسيا

إعداد أ.د. رسمي عبد الملك
قداســـته  اســـتقبل  2018م،  أغســـطس   7 الثالثـــاء  يـــوم  فـــي 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، وفًدا من األطفال )تتراوح أعمارهم 
بيـــن 10-16 عاًمـــا(، وهـــم الفائـــزون في المســـابقة الفنيـــة التي نظمتها 
مؤسســـة الصداقـــة المصريـــة الروســـية الثقافيـــة، بالتعـــاون مـــع الهيئـــة 
العامـــة لجمعيـــات الشـــبان المســـيحية بمصـــر، تحـــت عنـــوان »صداقتنـــا 
ســـر قوتنـــا«، وجـــاءت المســـابقة فـــي الفنـــون وموضوعهـــا »فـــي حـــب 
مصر«، وشـــمل إنتاجهم رســـوًما تشـــكيلية عن حضارة وملوك مصر 
الفرعونيـــة. حضـــر اللقـــاء أ.د. حســـين الشـــافعي رئيـــس المؤسســـة، 
المهنـــدس ســـامي إرميـــا مديـــر عـــام الهيئـــة العامـــة للشـــبان المســـيحية 
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تواضـــروس الثانـــي أبنـــاءه بمناســـبة بدء صوم الســـيدة العذراء، مشـــيًرا 
إلـــى أنـــه آخـــر أصـــوام الســـنة القبطيـــة، حيـــث تبـــدأ بعـــده ســـنة جديـــدة. 
كمـــا نعـــى قداســـته األرخـــن الفاضـــل المستشـــار ملـــك مينـــا، ســـكرتير 
هيئـــة األوقـــاف القبطيـــة، وعضـــو المجلـــس الملـــي العـــام، والذي شـــغل 
مناصـــب عديـــدة فـــي القضـــاء، ولـــه خدمات كثيـــرة في الكنيســـة. كذلك 
نعـــى قداســـته العالـــم الالهوتـــي الدكتـــور موريـــس تواضـــروس الـــذي 
رحـــل عـــن عالمنـــا يـــوم األحد 5 أغســـطس 2018م. وقال عنه قداســـة 
البابـــا إنـــه »أســـتاذ األجيـــال«. بعـــد ذلك ألقى قداســـته عظته األســـبوعية 
عـــن الحيـــاة الرهبانيـــة. وفـــي إطـــار العظـــة أكـــد قداســـته أن القرارات 
الــــ12 التـــي صـــدرت عـــن اللجنـــة المجمعيـــة للرهبنة وشـــئون األديرة، 
جـــاءت لضبـــط الحيـــاة الرهبانيـــة، واستشـــهد قداســـته بقـــرارات مماثلـــة 
صـــدرت فـــي عهـــد القديس البابا كيرلس الســـادس، والمتنيح قداســـة 

الثالث. البابا شـــنوده 

جتريد راهب
أصدرت اللجنة المجمعية لشئون الرهبنة واألديرة، يوم األحد 5 
أغســـطس 2018م، قـــراًرا بتجريـــد أحد رهبان ديـــر القديس مقاريوس 
ببرية شـــيهيت وهو الراهب إشـــعياء المقاري. وقد اعتمد قداســـة البابا 

فـــي اليـــوم ذاتـــه قرار اللجنة المجمعية، هـــذا وقد نص القرار: 
بعـــد التحقيـــق الرهبانـــي بواســـطة لجنة خاصة مشـــكلة مـــن اللجنة 
المجمعيـــة لشـــئون الرهبنـــة واألديـــرة، مـــع الراهـــب إشـــعياء المقـــاري 
بخصـــوص االتهامـــات والتصرفـــات التـــي صدرت عنـــه والتي ال تليق 
بالســـلوك الرهبانـــي والحيـــاة الديريـــة وااللتزام بمبادئ ونـــذور الرهبنة 

مـــن الفقـــر االختيـــاري والطاعـــة والعفة، قررنـــا اآلتي:
1. تجريـــد الراهـــب المذكـــور وطـــرده مـــن مجمـــع ديـــر القديـــس 

العظيـــم مكاريـــوس الكبيـــر بـــوادي النطـــرون.
2. عودتـــه إلـــى اســـمه العلمانـــي/ وائـــل ســـعد تواضـــروس وعـــدم 

انتســـابه إلـــى الرهبنة.
3. حّثه على التوبة وإصالح حياته من أجل خالصه وأبديته.

إذ ندعـــو جمـــوع األقبـــاط إلـــى الحفاظ على نقـــاوة الرهبنة القبطية 
بتاريخهـــا المجيـــد، وحيـــاة األبـــاء الرهبـــان التـــي اختاروهـــا بأنفســـهم، 
وتركـــوا العالـــم طلًبـــا للهـــدوء والتوبـــة وخـــالص النفـــس، لـــذا نرجـــو 
مـــن الجميـــع عـــدم تعـــّدي الحـــدود الواجبـــة فـــي المعامـــالت والعالقات، 
وااللتـــزام بالتعليمـــات التـــي تصدرها األديرة فـــي الزيارات والخلوات، 

وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل البركة.

قداسة ابلابا يفتقد أرسة الراهب املجرد
فـــي يـــوم الجمعـــة 10 أغســـطس 2018م، أجـــرى قداســـة البابـــا 
إشـــعياء  )الراهـــب  تواضـــروس  ســـعد  وائـــل  بوالـــدة  تليفونًيـــا  اتصـــااًل 
المقـــاري ســـابًقا(، حيـــث اطمأن عليها وأّكـــد لها على حرصه واهتمامه 
بكل أحوالها. ومن جانبها أعربت األم عن امتنانها لقداســـة البابا للفتة 
األبويـــة الكريمـــة التـــي قدمهـــا باتصالـــه بهـــا واالطمئنـــان عليهـــا. وفـــي 
الســـياق ذاتـــه التقـــى قداســـة البابـــا بشـــقيق الراهب الســـابق وهـــو راهب 

بأحـــد أديرتنـــا بمنطقـــة الصعيد.

قرار انتداب
تقـــرر انتـــداب الراهـــب القمص ميســـاك المحرقـــي، وكياًل لدير 
الشـــهداء بأخميم، بداًل من الراهب القمص مقار الســـرياني الذي عاد 
إلـــى ديـــر الســـريان العامـــر، ولم يعد له صلة بدير الشـــهداء بأخميم.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة 

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يف خترج دفعة جديدة من 
املعهد القبطي للقيادة 

كـــّرم قداســـة البابـــا خريجـــي الدفعـــة التـــي أتمـــت دراســـتها هـــذه 
الســـنة فـــي المعهـــد القبطي للقيادة، يـــوم االثنين 30 يوليو 2018م، في 
مركـــز لوجـــوس البابوي بـــوادي النطرون. حضر االحتفال أيًضا نيافة 
األنبـــا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس مصر القديمة والمشـــرف على 
كنائـــس الخليـــج، وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالمعهـــد. وشـــمل االحتفـــال 
عرًضـــا لمشـــروعات تخـــرج كنائـــس دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة، 
وعـــدًدا مـــن الكلمـــات اختتمـــت بكلمـــة قداســـة البابـــا حـــول أهميـــة علـــوم 
قداســـته  بيـــن  مفتـــوح  حـــوار  ثـــم  بالكنيســـة،  للخدمـــة  القيـــادة واإلدارة 
وحضـــور االحتفـــال، ومـــن بعـــده كـــّرم قداســـته الخريجيـــن مـــن اآلبـــاء 

الكهنـــة وقيـــادات الخدمـــة فـــي كنائـــس اإلمارات.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا 
من كنيسة اتلجيل بمركز لوجوس ابلابوي

عقـــد قداســـة البابـــا اجتماعه األســـبوعي يوم األربعـــاء األول من 
أغســـطس 2018م، بكنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي 
بدير األنبا بيشوي، وفي بداية العظة نعى قداسة البابا مثلث الرحمات 
نيافـــة األنبـــا إبيفانيوس، أســـقف ورئيس دير القديس أنبـــا مقار بوادي 
النطرون، والذي رقد في الرب فجر األحد 29 يوليو 2018م، وقال 
قداســـة البابـــا: »بـــكل اإليمـــان وعلـــى رجـــاء القيامـــة ودعنا نيافـــة األنبا 
إبيفانيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر مقاريـــوس الكبيـــر فـــي بريـــة شـــيهيت 
وادي النطـــرون. هـــذا األســـقف المبـــارك والمســـتنير الـــذي لمســـنا فـــي 
خـــالل خدمتـــه فـــي الســـنوات الخمس، لمســـنا فيه محبة المســـيح ومحبة 
الكنيســـة ومحبـــة الرهبنـــة. وكان بالحقيقـــة منـــارة ومدرســـة لإليمان في 
المحبـــة، والصـــورة المشـــرقة للرهبنـــة، والصـــورة النقيـــة فـــي الخدمـــة 
وفـــي الصـــورة البهيـــة لألســـقفية«. بعـــد ذلـــك جـــاءت عظة قداســـته عن 

»الســـيد المســـيح فخر الرسل«.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
من كنيسة العذراء مريم واألنبا بيشوي 

بالاكتدرائية بالعباسية
عقـــد قداســـة البابا، اجتمـــاع األربعاء األســـبوعي، يـــوم األربعاء 
8 أغســـطس 2018م، بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. وفـــي بدايـــة العظـــة هنأ قداســـة البابا 
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فشل حماولة تفجري 
كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

فـــي صبـــاح يـــوم الســـبت 11 أغســـطس 2018م، علـــى بعد 250 
متًرا من الباب الرئيسي لكنيسة العذراء، التي تقع في منطقة مسطرد 
التابعـــة لمحافظـــة القليوبيـــة، اســـتقل إرهابـــي دراجـــة نارية فـــي محاولة 
لتفجيـــر الكنيســـة، إال أن التشـــديدات األمنيـــة أجبرتـــه على تفجير نفســـه 
قبـــل وصولـــه للكنيســـة، مـــا أســـفر عـــن إصابة أمين شـــرطة واستشـــهاد 
عامـــل، وانتقلـــت القيـــادات األمنيـــة لكشـــف مالبســـات الواقعـــة. وصّرح 
القمص عبدالمســـيح بســـيط، راعي كنيســـة العذراء بمســـطرد، إن قوات 
األمـــن نجحـــت فـــي إحبـــاط محاولـــة إرهابيـــة تســـتهدف كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بمســـطرد، مبيًنـــا أنـــه شـــوهد شـــخص يرتـــدي مالبـــس عمـــال 
بشـــركة »أوراســـكوم«، يحاول أن يدخل الكنيسة، وبإيقافه فجر حزامه 
الناســـف بالقـــرب من الكنيســـة. وقـــد انتقلت قوات األمن لمـــكان الواقعة 
وفرضـــت كردوًنـــا أمنًيـــا. جديـــر بالذكـــر ان الكنيســـة -وهـــي إحـــدى 
الكنائس األثرية- تشـــهد إقبااًل من األقباط في تلك األيام عن أي وقت 
آخـــر، وقـــد أنقـــذت عنايـــة هللا األقباط، حيث أنه قـــام بعمليته متأخًرا بعد 

انصـــراف األقبـــاط مـــن الكنيســـة، وكان الكوبـــري خالًيا مـــن المارة.

سيامة مخسة آباء كهنة جدد
بإيبارشية وسط اجلزية

قام نيافة األنبا ثيئودوســـيوس، أســـقف وســـط الجيزة، صباح يوم 
الثالثاء 7 أغسطس 2018م، بسيامة خمسة آباء كهنة إليبارشية وسط 
الجيـــزة، وقـــد حضـــر وشـــارك فـــي طقس الســـيامة نيافـــة األنبا ماركوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي، واآلباء الجـــدد هم: )1( 
الشـــماس مايكل ســـامح ســـامي، باســـم القس دانيال. )2( الشماس مايكل 
موريـــس فتحـــي، باســـم القـــس صموئيـــل. )3( الشـــماس هانـــي عريـــان 
شـــرموخ، باســـم القـــس إقاديـــوس. )4( الشـــماس جوزيف نبيـــل مينا، 
باســـم القس ميصائيل. )5( الشـــماس بيشـــوي مجدي بديع، باســـم القس 
دوماديـــوس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ثيئودوســـيوس، واآلباء 
الكهنة الجدد، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

نياحة الراهب 
القمص إرميا الربمويس

في فجر يوم الســـبت الموافق 11 أغســـطس 2018م، تنيح في 
سيخوخة صالحة، الراهب القمص إرميا البرموسي عن عمر 84 

عاًمـــا. رأس الصـــالة عليـــه نيافة األنبا إيســـيذورس أســـقف ورئيس 
الديـــر، وشـــاركه فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا صرابامون 
أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بيشـــوي، واألنبـــا أبوللـــو أســـقف ســـيناء 
الجنوبيـــة، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس المطريـــة وعين 

شـــمس وعزبة النخل. 
نجـــع  هـــّو،  فـــي  البرموســـي  إرميـــا  القمـــص  الراهـــب  ُوِلـــد 
حمـــادي فـــي 1934/9/1م باســـم يعقـــوب دانيـــال نخلـــة، ودخـــل دير 
الســـيدة العـــذراء برمـــوس فـــي 1959/10/21م، ســـيم راهًبـــا فـــي 
1960/1/21م، ونـــال نعمـــة الكهنـــوت فـــي 1964/8/22م، ونـــال 
القمصيـــة فـــي 2000/7/5م. وكان هو الراهب المعتني باحتياجات 
األب الناســـك عبـــد المســـيح الحبشـــي البرموســـي، وكان كثيـــًرا مـــا 

يذهـــب إليـــه فـــي مغارتـــه.
+ خـــدم فـــي عزبـــة الديـــر بطـــوخ مـــن مايو ســـنة 1965م حتى 

مارس ســـنة 1970م.
+ خدم في أم درمان بالســـودان من فبراير ســـنة 1973م حتى 

فبراير سنة 1976م.
ـــس بالمنيا مـــن إبريل ســـنة 1976م حتى  + خـــدم فـــي نزلـــة حنِّ

يونيو 1983م.
+ خـــدم فـــي مطرانيـــة منفلـــوط مـــن يونيو 1983م حتـــى يوليو 

2000م.
رجـــع للديـــر ســـنة 2000م وظـــل بـــه أًبـــا شـــيًخا وقـــوًرا راهًبـــا 
حًقـــا، وقـــد فقـــد البصـــر فـــي إحـــدى عينيه فـــي الســـنوات األخيرة من 
حياتـــه، إاّل أنـــه كان مداوًمـــا علـــى صلـــوات الســـواعي والقداســـات. 
وقـــد رقـــد فـــي الرب بعـــد أن أمضى في حياة الرهبنـــة والجهاد أكثر 

من 58 ســـنة. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا إيســـوذورس، ومجمـــع رهبان 

الديـــر، وكل محبيه.

نياحة القمص سوريال اكمل 
شيخ كهنة مغاغة

رقـــد فـــي الـــرب يوم الثالثاء 7 أغســـطس 2018م، بشـــيخوخة 
صالحـــة، القمـــص ســـوريال كامـــل كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مارمينـــا 
مغاغـــة  إيبارشـــية  كهنـــة  وشـــيخ  مغاغـــة،  بمدينـــة  كيرلـــس  والبابـــا 
والعدوة. وُأقيمت صالة تجنيزه اليوم ذاته الســـاعة الخامســـة مســـاًء 
بكاتدرائيـــة الشـــهيد مار جرجس بمغاغة )مقـــر المطرانية( بحضور 
نيافـــة األنبـــا أغاثون أســـقف اإليبارشـــية ومجمـــع كهنتهـــا وعدد من 
كهنـــة اإليبارشـــيات المجـــاورة. ُوِلـــد األب الراحـــل فـــي 10 أبريـــل 
1949م، وســـيم كاهًنـــا بيـــد المتنيـــح األنبـــا أثناســـيوس مطـــران بنـــي 
ســـويف الســـابق فـــي 16 ينايـــر 1978م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة 
األنبـــا أغاثـــون، ولمجمع اآلبـــاء كهنة إيبارشـــية مغاغة والعدوة، 

وأســـرته وكل محبيه.
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أ.د. موريس توارضوس يف سطور
+ ُوِلد في 14 مارس 1929، بمدينة األقصر، وكان والده 

كاهًنا باســـم تواضروس عبد مريم.
+ التحق بالكلية اإلكليريكية )القســـم النهاري( ســـنة 1946، 
وتتلمـــذ علـــى يـــد القديـــس األرشـــيدياُكن حبيـــب جرجـــس، وتخرج 

ســـنة 1949، وكان أول دفعتـــه.
منهـــا  وتخـــرج  الفلســـفة  قســـم  اآلداب  بكليـــة  التحـــق   +

.1954 ســـنة 
القمـــص  المتنيـــح  مـــع  الجيـــزة  فـــي  الخدمـــة  بـــدأ   +

ســـوريال. صليـــب 
عـــام  عليهـــا  وحصـــل  اليونـــان،  فـــي  الدكتـــوراة  درس   +
عنـــد  اإلنســـانية  »الشـــخصية  رســـالته  موضـــوع  وكان   ،1956

الرســـول«. بولـــس  القديـــس 
بالكليـــة  الجديـــد  والعهـــد  اليونانيـــة  اللغـــة  بتدريـــس  قـــام   +
اإلكليريكيـــة ومعهـــد الدراســـات القبطيـــة. كمـــا كان رئيـــس قســـم 
الكتـــاب المقـــدس بالكليـــة اإلكليريكية. وقد أشـــرف على عشـــرات 
الرســـائل العلميـــة فـــي درجتي الماجســـتير والدكتـــوراة في كل من 

الكليـــة اإلكليريكيـــة ومعهـــد الدراســـات القبطيـــة.
+ شـــغل منصـــب المنســـق لقســـم اإليمـــان والوحـــدة بمجلـــس 

كنائـــس الشـــرق األوســـط.
الدكتـــور موريـــس تواضـــروس إلعـــادة تأســـيس  ُانتُـــِدب   +
الســـريانية  الكنيســـة  فـــي  اإلكليريكيـــة  الكليـــة  فـــي  والتدريـــس 

ســـوريا. فـــي  األرثوذكســـية 
+ لـــه مؤلفـــات كثيـــرة جـــًدا نذكـــر منهـــا على ســـبيل المثال ال 
الحصـــر: اللغـــة اليونيانيـــة للعهـــد الجديـــد، مشـــكلة االختيـــار، علم 
الالهـــوت العقيـــدي )3 أجـــزاء(، اإلنجيـــل فـــي حياتـــك اليوميـــة، 
المجـــيء الثانـــي والدينونـــة، الـــروح القـــدس للقديـــس أثناســـيوس، 
رســـائل القديـــس كيرلـــس الكبيـــر، مفهـــوم التبريـــر، المدخـــل للعهد 
الجديـــد، اللوغـــوس، تعييـــن هللا الســـابق في تعليم الرســـول بولس، 
اإليمان في رســـائل القديس بولس، شـــرح قانون اإليمان، التحليل 
اللغوي إلنجيل متى ومرقس، الخطية األصلية والخطية الفعلية، 

الفكـــر الالهوتـــي عنـــد القديـــس بولـــس، مفهوم الزمـــن واألبدية.
+ كما أصدر العديد من التفاســـير ألســـفار من العهد الجديد 
كورنثـــوس  بطـــرس،  رســـالتي  العبرانييـــن،  روميـــة،  )الرؤيـــا، 

الثانيـــة، يعقـــوب، أفســـس(.
+ وقـــد تنيـــح وقيـــد الطبـــع تفســـيره إلنجيـــل يوحنـــا ورســـالة 

األولـــى. تيموثـــاوس 
خالـــص تعازينـــا ألســـرة الدكتـــور موريـــس تواضـــروس، 

وتاميـــذه وكل محبيـــه.

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يـــوم األحد 5 أغســـطس 
2018م، العالـــم الالهوتـــي الكنســـي الكبيـــر، األســـتاذ الدكتـــور 
موريـــس تواضروس، والذي ُيّعد بحق معلم األجيال، فقد كرس 
حياتـــه لخدمـــة التعليـــم والبحـــث، وهو من أهم المعلمين الكنســـيين 
خـــالل النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن الماضـــي والقـــرن الحالـــي، 
وحتـــى رحيلـــه حيـــث أنـــه لـــم يتوقـــف عـــن التعليـــم والخدمـــة حتى 
آخـــر أيـــام حياتـــه. وقـــد ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي الرابعة من 
عصـــر اليـــوم ذاتـــه بكنيســـة القديس مـــار مرقس الرســـول بمصر 
الجديـــدة، بحضـــور أصحاب النيافة: األنبا مكســـيموس األســـقف 
العـــاك لكنائـــس مدينـــة الســـالم، مندوًبـــا عـــن قداســـة البابا، األنبا 
أبرآم اســـقف الفيوم، األنبا بيســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصرة، 
األنبا أغاثون أســـقف مغاغة والعدوة، األنبا مكاريوس األســـقف 
العـــام بالمنيـــا، األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، إلى جانـــب القمص 
بالقاهـــرة،  البطريركيـــة  عـــام  وكيـــل  ســـرجيوس  ســـرجيوس 
والراهب القمص بيشـــوي األنبا بيشـــوي مشـــرف مكتبـــة الكلية 
اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس مندوًبـــا عـــن أصحـــاب النيافـــة األنبـــا 
بيشـــوي مطـــران دميـــاط واألنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس 
للشـــباب،  العـــام  بيشـــوي واألنبـــا موســـى األســـقف  ديـــر األنبـــا 
الراهـــب القمـــص بطـــرس البرموســـي والراهـــب القمـــص أور 
البرموســـي نيابـــة عـــن نيافـــة األنبا إيســـوذورس أســـقف ورئيس 
ديـــر البرمـــوس، القمـــص بطـــرس جيـــد نيابـــة عـــن نيافـــة االنبـــا 
غبريـــال أســـقف بنـــي ســـويف، والراهـــب القس بولـــس آفا مينا 
نيابـــة عـــن نيافـــة األنبـــا كيرلـــس أســـقف ورئيـــس دير مـــار مينا، 
كمـــا حضـــر العديـــد مـــن اآلبـــاء الكهنة والمئات من أفراد الشـــعب 

مـــن مـــن تالميـــذ الراحـــل ومحبيه.
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رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة، مســـاء الخميس 2 أغســـطس 
الفاضـــل المستشـــار ملـــك مينـــا، رئيـــس محكمـــة  2018م، األرخـــن 
الجنايات وأمن الدولة األســـبق، وســـكرتير عام هيئة األوقاف القبطية، 
وعضـــو المجلـــس الملـــي العـــام، بعـــد أن خـــدم الوطن والكنيســـة لعقود، 
حيـــث شـــغل الراحـــل العديـــد مـــن المناصـــب الهامـــة فـــي الدولـــة، إلـــى 

جانـــب إســـهاماته المتعـــددة فـــي مجـــاالت الخدمـــة المختلفة.
+ ُوِلـــد فـــي نزلـــة عبيـــد بالمنيـــا فـــي 1935/3/1، وتخـــرج مـــن 
ـــن بالنيابـــة العامـــة وترقـــى بالمناصـــب  كليـــة الحقـــوق فـــي 1956، وُعيِّ
القضائيـــة حتـــى وصـــل ألعلـــى مناصب القضـــاء منها: رئيًســـا لمحكمة 
بنها االبتدائية من سنة 1992 الى 1996، ورئيًسا لمحكمة الجنايات 

وأمـــن الدولـــة العليـــا حتى يونيـــه 1999.
+ كمـــا كان رئيـــس لجنـــة التوفيـــق والتصالـــح بمجلـــس النـــواب 

)الشـــورى ســـابًقا( منـــذ ســـنة 2000 وحتـــى وفاتـــه.
مـــن  متتاليـــة  دورات  لعـــدة  المّلـــي  بالمجلـــس  عضـــًوا  وكان   +
1985وحتـــى نياحتـــه، وســـامه مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده 

أرشـــيدياكون.  الثالـــث 
+ وقـــد شـــغل منصـــب ســـكرتير عـــام هيئـــة األوقـــاف القبطيـــة منذ 

عـــام 2001 وحتـــى نياحتـــه.
+ ودّرس مـــادة األحـــوال الشـــخصية بالكليـــة االكليريكية بالقاهرة 
وبورســـعيد لمـــدة طويلـــة، كمـــا مّثل الكنيســـة في مؤتمر كنائس الشـــرق 

األوســـط لألحـــوال الشـــخصية المنعقد بقبرص.
+ وهـــو عضـــو بعـــدد مـــن مجالـــس الكنائـــس بمصر منها: كنيســـة 
مـــار جرجـــس بالمنيـــل، وكنيســـة العـــذراء قصريـــة الريحان، والقديســـة 

بربـــارة بمصـــر القديمـــة، والمـــالك بعيـــاد بك بشـــبرا، وغيرها. 
+ وكان عضـــو اللجنـــة البابويـــة التـــي أنشـــأها مثلـــث الرحمـــات 

قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث لرعايـــة الكهنـــة وأســـرهم بالقاهـــرة.
+ ولـــه نشـــاط فـــي بعـــض الجمعيـــات منهـــا جمعيـــة رئيس الســـالم 
القبطيـــة  وجمعية القديســـة بربارة ونائـــب رئيس مجلس إدراة الجمعية 

القبطيـــة للرعايـــة االجتماعية ســـابًقا وغيرها.
+ وكان مستشـــاًرا لكثيـــر مـــن أديـــرة الرهبـــان والراهبات في حل 

أمورهم ومشـــاكلهم القانونية.
+ وأحـــد أعضـــاء اللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات الرئاســـية منـــذ عـــام 

إلـــى2010.  2000
+ كمـــا كان مدرًســـا ومحاضـــًرا فـــي مركـــز الدرســـات القضائيـــة 

العدل. بـــوزارة 
+ واشـــترك في إعداد قانون األحوال الشـــخصية لغير المســـلمين، 
وكان عضـــًوا رئيســـًيا باللجنـــة التـــي كان يرأســـها قداســـة البابـــا شـــنوده 

الثالـــث لوضـــع مســـودة قانـــون األحـــوال الشـــخصية لغيـــر المســـلمين، 
والتـــي تـــم التوقيـــع عليهـــا مـــن جميع الطوائف المســـيحية عـــام 1999، 
وُســـلِّم لـــوزارة العـــدل فـــى حينـــه ولـــم يخـــرج للنـــور وقتهـــا. ثـــم بعدهـــا 
بعـــدة ســـنوات كان عضـــًوا باللجنة التي ُشـــكِّلت بقـــرار من وزير العدل 
لوضـــع قانـــون األحـــوال الشـــخصية لغيـــر المســـلمين فـــى عـــام 2010، 

وأخـــرى في عـــام 2013.
+ وكان عضـــًوا فـــي اللجنـــة الوزارية المشـــتركة فيمـــا بين هيئتي 

األوقـــاف القبطيـــة والمصرية الســـترداد األوقاف القبطية.
+ وعضـــو لجنـــة الترشـــيحات المشـــرفة على انتخـــاب البابا عقب 

نياحة البابا شـــنوده.
البابـــا  قداســـة  قبـــل  مـــن  المشـــكلتين  باللجنتيـــن  وعضـــو   +
تواضـــروس الثانيـــى لحصـــر وتقنيـــن أمـــالك الكنيســـه وأوقافهـــا ونظر 

ضدهـــا. المقامـــة  القضايـــا 
وقـــد ُأقيمـــت صالة الجناز يوم الجمعة 3 أغســـطس، بكنيســـة مار 
جرجـــس بالمنيـــل، بحضـــور أصحاب النيافة: األنبا صرابامون أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا بيشـــوي، واألنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
الســـريان، واألنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمـــع المقدس، 
واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة، واألنبا إرميا 
األســـقف العـــام، واألنبا يوليوس األســـقف العام لكنائـــس مصر القديمة 
والمنيـــل وفـــم الخليـــج وأســـقفية الخدمـــات، إلى جانب العديـــد من اآلبائ 
الكهنة والمئات من تالميذه محبيه. وقد صلى نيافة األنبا باخوميوس 
مطـــران البحيـــرة صـــالة الثالـــث. خالص العزاء لكل أســـرته ومحبيه.

نياحة تاسوين فريينا
املكرسة بإيبارشية املنيا وأبو قرقاص

رقـــدت فـــي الـــرب يـــوم الثالثـــاء 7 أغســـطس 2018م، تاســـوني 
فيرينـــا المكرســـة بإيبارشـــية المنيـــا وأبـــو قرقـــاص عـــن عمـــر ناهـــز 
األربعيـــن عاًمـــا، قضـــت معظمـــه فـــي خدمـــة الـــرب والكنيســـة. ُوِلـــدت 
 4 التكريـــس  ببيـــت  والتحقـــت  1978م،  أغســـطس  مـــن  األول  فـــي 
أغســـطس 2004م، وُرِســـمت فـــي الـــزي البيـــج 14 ديســـمبر 2005م، 
وترقيتهـــا فـــي 3 ينايـــر 2009م، وتنيحـــت فـــي 7 أغســـطس 2018م. 
وقـــد كانـــت لهـــا خدمـــات متعـــددة في اإليبارشـــية في مركـــز المعلومات 
والتكنولوجيـــا، كمـــا كانـــت المنســـق اإلعالمـــي لإليبارشـــية، ومســـئولة 
عـــن خدمـــة زوجـــات الكهنـــة وأراملهم، وأســـرة قزمان ودميـــان لخدمة 
بات الموظفات. وقد رأس صالة الجناز نيافة  المرضـــى، وبيـــت المتغرِّ
األنبـــا مكاريوس األســـقف العـــام باإليبارشـــية، في حضـــور العديد من 
اآلبـــاء الكهنـــة، مجمـــع المكرســـين والمكرســـات باإليبارشـــية، وجمـــوع 
من الشـــعب التي أحبتها وتالمســـت مع خدمتها. خالص تعازينا لنيافة 

األنبـــا مكاريـــوس، ولمجمـــع مكرســـات اإليبارشـــية، وكل محبيها.
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السيــــــــــد المسيـــــــــــح 
له المجــــــــد كـــــــان يعّلـــــم 
باســـتمرار. فـــي كل مـــكان وفـــي كل وقـــت. 
وكانـــوا يدعونـــه »يـــا معلـــم« أو »أيهـــا المعلم 
الصالـــح«. وهـــو كمثالي في كل شـــيء، كان 
يدعـــو إلـــى المثاليـــات. وفي مقدمـــة ذلك كان 
يدعـــو إلـــى الكمال، إذ يقـــول »كونوا كاملين، 
كمـــا أن أباكـــم الذي في الســـموات هو كامل« 

)مت48:5(.
+ وطبًعا الكمال الذي يدعو إليه الســـيد 
المســـيح هـــو الكمـــال النســـبي، ألن الكمـــال 

الُمطلـــق هـــو هلل وحـــده ال غيـــر...
والكمـــال النســـبي ُنســـميه كذلـــك، نســـبة 
إلـــى مـــا عند اإلنســـان من مقـــدرة وإمكانيات، 
ونســـبة لمـــا يمنحـــه هللا مـــن معونـــة ومـــن قـــوة 
للســـير فـــي الطريـــق الروحـــي، ومـــا يعطيـــه 
أيًضـــا مـــن نعمـــة تســـاعده وتقويـــه. وكذلـــك 
نســـبة إلـــى مـــدى تجـــاوب اإلنســـان مـــع عمل 

هللا فيـــه، ومـــع عمـــل هللا معـــه.
+ وحيـــاة الكمـــال الروحي تشـــمل عالقة 
تبـــارك اســـمه – وعالقتـــه  بـــاهلل –  اإلنســـان 

بالنـــاس، وعالقتـــه بنفســـه أو بذاتـــه.
فقـــد  بـــاهلل،  اإلنســـان  عالقـــة  عـــن  أمـــا 
لخصهـــا بقولـــه »تحـــب الـــرب إلهـــك مـــن كل 
فكـــرك«  ومـــن كل  نفســـك  ومـــن كل  قلبـــك، 
قلبـــك«،  كل  »مـــن  وعبـــارة  )مـــت37:22(، 
تعنـــي أنـــه ال يكـــون فـــي قلبـــك أي منافـــس 
هلل. فـــال تحـــب شـــيًئا وال شـــخًصا ضد محبتك 
هلل، وال أزيـــد مـــن محبتـــك هلل. وفي ذلك يقول 
الســـيد الـــرب »من أحـــب أًبا أو أًما أكثر مني 
فـــال يســـتحقني. ومـــن أحب ابًنـــا أو ابنة أكثر 

منـــي فـــال يســـتحقني«.
+ ومحبتنـــــــــا هلل تعنـــي أن نطيعـــــــــه فـــي 
كل شـــيء. فهـــو يقـــول »مـــن يحبنـــي، يحفـــظ 
وصايـــــــــــاي«. وإن حـــــــــــــدث وكسرنــــــــــا إحدى 
وصايـــاه، فعلينـــا بالتوبـــة ســـريًعا. فالتوبة هي 
شـــرط الزم لمغفـــرة هللا لنا. فهـــو يقول »إن لم 

تتوبـــوا، فجميعكـــم كذلـــك تهلكون«.
ولكـــي ننـــال مغفـــرة هللا لنـــا، علنيـــا أن 
نغفـــر أيًضـــا لمـــن أذنـــب إلينـــا. ونحـــن نقـــول 
فـــي صلواتنـــا اليوميـــة باســـتمرار: »اغفـــر لنـــا 
ذنوبنـــا، كمـــا نغفـــر نحـــن أيًضـــا لمـــن أذنـــب 
إلينـــا«. وعلمنـــا الســـيد المســـيح قائـــاًل »إن لم 
تغفـــروا للنـــاس زالتهـــم، ال يغفـــر لكـــم أبوكـــم 

زالتكـــم«. الســـماوي 
+ وفـــي محبتنـــا هلل علينـــا أن نطلـــب في 
كل حيـــن ملكوتـــه. والســـيد المســـيح قد تحدث 
كثيـــًرا عـــن ملكـــوت هللا، وملكـــوت الســـموات. 
وعلمنـــا فـــي صلواتنـــا اليومية – التـــي نرددها 

مرات عديدة كل يوم – أن نقول هلل باستمرار 
»ليـــأِت ملكوتـــك«. وهذه الطلبـــة تعني العديد 
مـــن المعانـــي: منهـــا أن يأتي ملكوتـــك علينا، 
على قلوبنا، ومشـــاعرنا وحواســـنا. فتملك أنت 
يـــا رب كل مـــا فينـــا. وتملـــك إرادتنـــا ونكـــون 
لـــك، نفعـــل فـــي كل حيـــن ما يرضيك حســـبما 
نقـــول هـــذه الطلبـــة دوًمـــا فـــي صـــالة باكـــر. 
وكلمـــة »ليـــأِت ملكوتـــك« تعنـــي أن يملـــك هللا 
علـــى ســـائر النـــاس، ويقودهــــــــــم إلـــى حيـــــــــــاة 

البـــر والفضيلة.
+ ومن كمــــــــــال محبتنــــــــــا هلل الصــــــــــــالة 
الحقيقيـــة، التـــي ليســـت من الشـــفتين، بل من 
القلـــب. فـــإن هللا وّبـــخ الشـــعب قديًمـــا قائـــاًل 
قلبـــه  أمـــا  بشـــفتيه،  يكرمنـــي  الشـــعب  »هـــذا 
فمبتعـــد عنـــي بعيـــًدا«. لذلـــك ليـــس كل مـــن 
يقـــول يـــا رب يـــا رب يدخـــل ملكـــوت هللا، بـــل 

الـــذي يفعـــل مشـــيئة هللا.
وفي كمال الصالة، قال السيد المسيح: 
صلـــوا كل حيـــن وال تمّلوا، صلوا بال انقطاع. 
ومعنـــى ذلـــك أنـــه ال يقتصـــر اإلنســـان علـــى 
صلـــوات معينـــة ويكتفـــي بذلـــك، بـــل فـــي كل 

حيـــن يمكنـــه أن يرفـــع قلبـــه هلل ويصلي.
+ ومـــن كمـــال محبتنا هلل، أن نؤمن به، 
ونؤمـــن بعنايتـــه بنـــا، واهتمامـــه بـــكل أمورنـــا. 
فقال الســـيد المســـيح له المجد »ال تهتموا بما 
تأكلـــون ومـــا تشـــربون... انظـــروا إلـــى طيـــور 
الســـماء، إنهـــا ال تـــزرع وال تحصـــد وال تجمـــع 
إلـــى مخـــازن وأبوكـــم الســـماوي يقوتها. ألســـتم 
أنتـــم بالحـــرى أفضـــل منهـــا؟ ولمـــاذا تهتمـــون 
كيـــف  الحقـــل  زنابـــق  تأملـــوا  تلبســـون؟  بمـــا 
تنمـــو! ال تتعـــب وال تغـــزل. ولكـــن أقـــول لكـــم 
إنـــه وال ســـليمان فـــي كل مجـــده، كان يلبـــس 
كواحـــدة منهـــا!! «.. »هللا يعلم أنكم تحتاجون 
إلـــى هـــذه كلهـــا. أطلبوا أواًل ملكـــوت هللا وبره، 

وكل هـــذه تزدادونهـــا«..
+ أمـــا الـــكالم المطلـــوب مـــن اإلنســـان 
لألنقيـــاء  »طوبـــى  المســـيح:  الســـيد  فيقـــول 
 .» الســـالم...  لصانعـــي  طوبـــى  القلـــب... 
والقلـــب النقـــي ال يوجـــد فيـــه شـــر أبـــًدا، بل ال 
توجـــد فيـــه ســـوى محبـــة هللا، ومحبـــة النـــاس 
جميعهـــم. والقلـــب النقـــي ال تخـــرج مـــن فمـــه 
كلمة خاطئة. وفي ذلك يقول الســـيد المسيح: 
»اإلنســـان الصالـــح: مـــن كنز قلبـــه الصالح، 
يخـــرج الصـــالح، أمـــا اإلنســـان الشـــرير فمـــن 

كنـــز قلبـــه الشـــرير، يخـــرج الشـــرور«. 
اإلهانـــة  كلمـــة  الشـــريرة،  فالكلمـــة  إًذا 
والشتيمة، أو كلمة القسوة، أو كلمة التحقير، 
ومـــا إلـــى ذلـــك... كل هـــذه مصدرهـــا القلـــب، 
فهـــي خطيـــة مزدوجـــة: خطية قلـــب ثم خطية 
لســـان... والســـيد المســـيح يحـــذر مـــن خطايـــا 
اللســـان، فيقـــول »بكالمـــك تتبـــرر، وبكالمـــك 
تُـــدان«. ويقـــول أيًضا »كل كلمة بطالة تخرج  
مـــن أفواهكـــم، تعطـــون عنهـــا حســـاًبا فـــي يوم 
الديـــن«. وعبـــارة كلمـــة بّطالـــة ال تعنـــي فقـــط 
الكلمـــة الشـــريرة، بـــل تعنـــي أيًضـــا كل كلمـــة 

ليســـت للبنيـــان، أي ال تنفـــع بشـــيء...
+ أمـــا قـــول الســـيد المسيــــــــــــح »طوبـــى 
بيننـــا  يكـــون  أن  فتعنـــي  الســـالم«  لصانعـــي 
نصنـــع  أن  وأيًضـــا  ســـالم.  اآلخريـــن  وبيـــن 
ســـالًما بيـــن اآلخرين بعضهـــم بعًضا. وأتذكر 
أننـــي كلمـــا كنـــت أزور بيًتـــا من بيـــوت أبنائنا 
فـــي الغرب، كانـــت أول كلمة لي، وأنا أخطو 
أول خطـــوة، هـــي: قـــال ربنـــا يســـوع المســـيح: 
»أى بيـــت دخلتمـــوه، فقولـــوا: ســــــــــــالٌم ألهـــل 

هـــذا البيـــت«...
مـــع  الســـالم  إلـــى كمـــال  ولكـــي نصـــل 
النـــاس، وضـــع لنـــا الســـيد المســـيح قاعدتيـــن: 
هـــي  والثانيـــة  والتســـامح،  االحتمـــال  أولهمـــا 
المغفرة للمســـيئين. وفي ذلك قال لنا »ســـمعتم 
أنـــه قيـــل للقدمـــاء: عيـــن بعين، وســـن بســـن. 
أمـــا أنـــا فأقـــول لكـــم: ال تقاومـــوا الشـــر... بل 
مـــن أراد أن يخاصمـــك أو يأخذ ثوبك، فأترك 
لـــه الـــرداء أيًضـــا. ومن ســـخرك ميـــاًل، فامِش 

اثنين«. معـــه 
+ ولعـــل مـــن أكمـــــــــــل الوصايـــــــــــا التـــي 
قدمهـــا الســـيد المســـيح مـــن جهـــة التعامل مع 
األعـــداء أو المســـيئين، هـــي قولـــه »أحبـــــــــــوا 
أعداءكـــــــــم، باركـــوا العينكـــم، أحسنــــــــــــوا إلـــى 
مبغضيكـــم، وصلــــــــــوا ألجـــل الذيـــن يســـيئون 
إليكـــم ويطردونكـــم... ألنـــه إن أحببتـــم الذيـــن 
يحبونكـــم، فـــأي أجر لكـــم؟! أليس العشـــارون 
المسيحيــــــــــة  ذلـــك؟!«. إن  يفعلـــــــــــــون  أيًضـــا 
تعتبـــر أن عدونـــا الحقيقـــي هـــو الشـــيطان أما 
األعـــداء مـــن البشـــر، فهـــم ضحايا للشـــيطان 
يحتاجـــون أن نصلـــي مـــن أجلهـــم، ونحتملهـــم 

لهم... ونغفـــر 
+ ومـــن كمـــال الوصايـــا التـــي وضعهـــا 
البشـــر،  مـــع  التعامـــل  فـــي  المســـيح  الســـيد 
أحياًنـــا  ُتســـمى  التـــي  العطـــاء،  هـــي وصيـــة 
بالصدقـــة. فقـــال »مـــن ســـألك فأعطـــه. ومـــن 
أراد أن يقتـــرض منـــك، فـــال تـــرده«. وهكـــذا 
رفـــع النـــاس مـــن مســـتوى دفع العشـــور، الذي 
كان في العهد القديم، واعتبره الســـيد المســـيح 
مجـــرد الحـــد األدنـــى للعطـــاء. وأمـــر بوصيـــة 
والعريـــان،  والعطشـــان  بالجائـــع  االهتمـــام 
والغريـــب والمســـجون. وقـــال »مهمـــا فعلتمـــوه 
بأحـــد أخوتـــي هؤالء األصاغر فبي قد فعلتم« 
)مت25(. ورفع مســـتوى العطاء إلى الكمال 
فـــي قولـــه »ليـــس حـــب أعظـــم مـــن هـــذا، أن 

يضـــع أحـــد نفســـه عـــن أحبائـــه«.
+ ومـــن أجمـــل تعاليـــم الســـيد المســـيح 
قولـــه:  هـــي  النـــاس،  مـــع  العالقـــات  فـــي 
»مهمـــا تريـــدون أن يفعـــل النـــاس بكـــم، افعلوا 
أنتـــم بهـــم«. وقولـــه أيًضـــا »بالكيـــل الـــذي بـــه 
الوضـــع  هـــو  فهـــذا  لكـــم«.  ُيـــكال  تكيلـــون، 
األصيـــل والكامـــل في التعامـــل: أن نعمل مع 

النـــاس مـــا نشـــتهي أن يعملـــوه معنـــا...
+ ومـــن كمـــال مـــا يريده الســـيد المســـيح 
فـــي عالقاتنـــا مـــع األمـــور العالميـــة والمادية، 
هـــي قولـــه »مـــاذا ينتفـــع اإلنســـان، لـــو ربـــح 
العالـــم كلـــه وخســـر نفســـه!! أو مـــاذا ُيعطـــي 
عوًضـــا عـــن نفســـه؟!«. إن العالـــم كلـــه. ال 

شـــيء بالنســـبة إلـــى مصيرنـــا فـــي األبديـــة.

مجلة الكرازة 22 يناير 2010 - العددان 2-1

13



جملة الكرازة - 17 أغسطس 2018

 metropolitanpakhom@yahoo.com

إن لقــــــب »والـــــــدة 
اإللــــــــه« يتردد كثيـــــــــــًرا 
فـــي صلـــوات الكنيســـــــة 
الجامعـــــــــــــة الطقسيـــــــــــــــة 
كمصطلـــح مقبول كنســـًيا، تـــــــــــــم قبولـــــــــــه على 
مســـتوى الكنيســـة الجامعة في مجمع مسكوني 
وهــــــــــــو المجمـــــــــــــع المسكونــــــــــــــي الثالث فــــــــــــي 

أفســـس 431م. 
وهـــذا اللقـــب هـــو لقـــب ُمحبَّب إلـــى قلوب 
أبنـــاء الكنيســـة المخلصيـــن المحبيـــن للقديســـة 
العـــذراء مريـــم والـــدة اإلله ويحلو لهـــم ترديده.

في القداس اإللهي
يرتـــل كل الشـــعب لحن: »بشـــفاعة والدة 
اإلله القديسة مريــــــــــــم يــــــــــــــا رب أنعـــــــــــــم لنــــــــــــا 

بمغفـــرة خطايانا«.
ونفـــس العبـــارة تقـــال فـــي الهيتنيـــات قبـــل 

قـــراءة البولـــس. 
في مقدمة قانون اإليمان

التي وضعهــــــــــــــا البابــــــــا كيرلــــــــس عامود 

فـــي العـــدد الماضـــي 
حدثتكــــــــــــــــم عـــن مالمــــــــــــح 
التعليـــم عنـــد ربنـــا يســـــــــــوع 
واليـــوم  كمعلـــم..  المســـيح 
أود أن أحدثكم عن وسائل 
التعليـــم التـــي اســـتخدمها الـــرب يســـوع. كان منهـــج 
الرب يســـوع أن يعلم دائًما بالكلمة، ولكن باإلضافة 
إلـــى التعليـــم بالكلمـــة، كان الـــرب يســـوع لـــه وســـائل 

كثيـــرة للتعليـــم منها:
1- التشجيع كان الرب يسوع دائًما يستخدم 
تشجيع  كلمات  يقدم  فكان  تعليمه،  أثناء  التشجيع 
قلِت  للسامرية »هذا  فقال  يتعامل معهم،  لكل من 
»طوبى  قال:  ولبطرس  )يو18:4(،  بالصدق« 
ودافععن  يونا« )مت17:16(،  بن  يا سمعان  لك 
حسًنا«  عماًل  بي  »عملت  قائاًل:  الطيب  ساكبة 
أمرين:  بين  نميز  ان  يجب  وهنا  )مت10:26(. 
لكنه  للتشجيع  أسلوب  المديح  والتشجيع،  المديح 
فيجعل  التشجيع  أّما  لإلنسان،  الغرور  يسّبب  قد 
كل  يحتاجه  أمر  وهو  ربنا،  بمجد  يفرح  اإلنسان 
إنسان مهما كان سّنه أو مقامه ليؤكد له أنه يعمل 
ألجل مجد ربنا. لذلك ونحن نعّلم نحتاج أن نشجع 

من نخدمهم بكلمات خالية من المديح.
2- التوبيخ: وقد يتعّجب البعض أن يسوع 
يستخدم التوبيخ في تعليمه، لكننا نراه يوبخ الكتبة 
والفريسين ويخاطبهم »ويل لكم...« )مت23(، كما 

الديـــن؛ ُتتلـــى فـــي رفـــع بخـــور العشـــية وباكـــر 
الصلـــوات  كل  وفـــي  اإللهـــي  القـــداس  وفـــي 
الطقســـية والتـــي نقـــول فيهـــا: »نعظمـــك يـــا أم 
النـــور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديســـة 

اإلله«. والـــدة 
وفي مجمع القداس

يقول الكاهــــــــن: »وباألكثـــــــــــر القديســــــــــــة 
المملـــوءة مجـــًدا العـــذراء كل حيـــن والدة اإلله 

القديســـة مريم«.
في صاة األجبية

فـــي كل ساعـــــــــــة مـــن ســـواعي الصلـــوات 
)إن  والسادســـة  الثالثـــة  القطعـــة  نجـــد  الســـبع 
ُوجـــدت ثـــالث قطع أخرى( من قطع الصلوات 
التـــي ُتتلـــى بعد قـــراءة اإلنجيل كلها مخصصة 
للســـيدة العـــــــــــــــذراء ويتــــــــــــــردد فيهـــــــــــــــا لقــــــــــــــــب 

»والـــدة اإلله«.
في تسبحة نصف الليل

لوالـــدة  »تمجيـــد  أي  ثيئوطوكيـــة  هنـــاك 
اإللـــه« لـــكل يـــوم مـــن أيـــام األســـبوع، وهـــي 

له،  إنكاره  على  الرسول  بطرس  معلمنا  وّبخ  أنه 
عندما نظر إليه بنظرة عتاب أثناء محاكمته. ولكن 
توبيخ الرب يسوع كان دائًما ممزوًجا بالحب، لذلك 
تكلم مع معلمنا بطرس بعد قيامته قائاًل »يا سمعان 
بن يونا أتحبني؟« )يو16:21(، فمناداته له باسمه 
القديم كان نوًعا من التوبيخ لبطرس، ولكنه أيًضا 
كان توبيًخا مملوًءا حًبا، فقد أكمل الرب يسوع كلماته 
قائاًل له: »ِارَع غنمي« )يو17:21(.  مع بطرس 
لذلك ففي تعليمنا يمكننا أن نوبخ، ولكن بأسلوب 

مملوء بالحب حتى ال نفقد من نوبخهم. 
3- تقديم القدوة: والتعليم بالقدوة هو أفضل 
وعملية،  واقعية  حّية  وسيلة  ألنها  التعليم،  وسائل 
ويسوع كما سبق وتكلمنا قدم نفسه مثااًل حيًّا لكل 

أمر عّلم به.
4- التعليم باألمثال: يذكر الكتاب عن الرب 
يسوع أنه بدون مثل لم يكن يكلمهم، وكان يختار 
من األمثلة ما يناسب كل شخص يتعامل معه، ففي 
وسط الزروع تكلم عن مثل الزارع، وبين الصيادين 
تكلم عن الشبكة الملقاة في البحر التي تحمل سمًكا 
من كل نوع، وبين أصحاب األموال تكلم عن مثل 
الوزنات... لذلك فبينما نحن نعلم، كلما كانت هناك 
قصة أو مثل، كلما كان ذلك معاوًنا لنا في التعليم.
التعليم بالمثل الحي أو بتقديم نموذج   -5
عملي: فعندما تحدث تالميذه عن من هو األعظم؟ 
أحضر يسوع طفال وأقامه في وسطهم، وقدمه مثاًل 

كلها تشـــرح سر التجســـد اإللهي.. عالوة على 
أن جـــزًءا مـــن ثيئوطوكيـــة األحـــد ُيرنَّـــم كل يوم 
بعـــد الهـــوس األول، باإلضافـــة إلى ثيئوطوكية 
اليـــوم، وكلهـــا يتـــردد فيهـــا لقـــب والـــدة اإللـــه، 
كمـــا أن هنـــاك الشـــيرات التي ُتقال في تســـبحة 

الســـبت.  يوم 
ُتقـــــــــــــــــــال  التسبحــــــــــــــــــــة  وبعـــد مجمــــــــــــــــع 
الذكصولوجيـــات وهي تماجيــــــــــــــد للقديسيــــــــــــــن 
العـــذراء  الســـيدة  وفـــي مقدمتهـــا ذكصولوجيـــة 
التـــي يبـــدأ بهـــا المرتـــل كل الذكصولوجيـــات، 
وأخـــرى للســـيدة العـــذراء أيًضـــا تقـــال فـــي ختام 
الذكصولوجيـــات. وهـــذه الذكصولوجيات يتردد 

فيهـــا لقـــب »والـــدة اإلله«.
وهنـــاك ذكصولوجيـــة باكر التي تقال بعد 
صـــالة باكـــر كل يـــوم وبها جزء تمجيد للســـيدة 

العـــذراء ُتلقَّب فيه بلقـــب »والدة اإلله«.
كمـــا أن هنـــاك كثيـــر من ألحان الكنيســـة 
الخاصة بالمناســـبات الكنســـية يتردد فيها لقب 
الـــذي  العريـــق  اللحـــن  مثـــل  اإللـــه«  »والـــدة 
تـــرّدده كنيســـتنا والكنائـــس اليونانيـــة وهـــو لحن 
»أومونوجينيـــس« الـــذي يقـــال في يـــوم الجمعة 
العظيمـــة وفـــي ســـيامة اآلبـــاء البطاركـــة وفـــي 
تقديـــس الميرون ويرد فيه لقب »والدة اإلله«.

نحن  نسميه  ما  وهذا  الملكوت،  في  للعظمة  حًيا 
حالًيا وسيلة اإليضاح. فعندما أراد يسوع أن يعلم 
تالميذه عن التواضع، انحنى بنفسه تحت اقدامهم 
ليقدم لهم  المعلم والسيد،  أقدامهم وهو  وبدأ يغسل 

مثاًل حيًّا في االتضاع.
السؤال  بأسلوب  كثيًرا  يسوع  علم   -6
إني  الناس  يقول  »من  تالميذه  فسأل  والجواب: 
هل  ليجربوه  سألوه  وعندما  )مت13:16(.  انا؟« 
يدفع الجزية، سألهم »لمن هذه الصورة والكتابة؟« 
)مت20:22(. وطريقة السؤال والجواب هذه كانت 
للموعوظين في  الكنيسة األولى  التعليم في  وسيلة 
التعليم  مدرسة اإلسكندرية. وهو أسلوب شّيق في 

يمكننا أن نستخدمه بحكمة.
7- التأمل: كثيًرا ما قدم يسوع أمثلة للتأمل 
عناية هللا  يعّلم عن  أن  أراد  فعندما  تعليمه،  أثناء 
الغربان«، رغم  فراخ  للجموع: »تأملوا  قال  بالبشر 
أنها طيور غير محبوبة، لكن الرب ال يغفل عنها. 
كما وّجه نظر الجموع قائاًل: »تاملوا زنابق الحقل« 
أن  تعليمنا  في  المناسب  من  لذلك  )مت28:6(. 
تكون لنا صلوات وقراءات مشّبعة بروح التأمل إلى 

جانب القراءات البسيطة وصلوات التالوة.
8- التعليم بكلمات الكتاب: فكثيًرا ما كّرر 
الرب يسوع »ألنه مكتوب« أثناء تعليمه )مت5:2؛ 
10،6:4 وغيرها( ، لذلك في تعليمنا لنحرص دوًما 
أن يكون تعليمنا ُمشبًَّعا بكلمات الكتاب المقدس. 

أن  يمكننا  السريعة  الدراسة  هذه  ومن خالل 
نتعلم كثيًرا من الرب يسوع المعلم، ليكون تعليمنا 

مشبًعا ومؤثًرا.
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الطاعـــة  فضيلــــــــــة  ارتبطــــــت 
إذ  والقديسيــــــــن،  القداســـــــــــة  بحيـــاة 
ظهـــــــــــــرت كفضيلـــــة هـــــــــي األبــــــــــرز 
لنـــا،  قـــدوة  هـــم  َمـــْن  كل  حيـــاة  فـــي 
وأولهـــم الســـيد المســـيح الـــذي أطـــاع 
اآلب الســـماوي حتـــى المـــوت مـــوت 
الصليـــب، وكذلـــك العـــذراء التـــي أطاعـــت فـــي أمـــر يصعـــب 
اســـتيعابه حيـــن بشـــرها رئيـــس المالئكـــة غبريال المبشـــر بأنها 
ســـتحبل وتلـــد ابـــن هللا الكلمـــة متجســـًدا منهـــا، وقالـــت »هـــوذا 
أنـــا أمـــة الـــرب، ليكـــن لـــي كقولـــك« )لـــو38:1(... ومـــن هنـــا 

بالقداســـة. الطاعـــة مرتبطـــة  صـــارت 
)1( هـــي دليل اإليمـــــــــان القلبي: كما ظهـــر في حياة 
أبينـــا إبراهيـــم إذ قيـــل: »باإليمـــان إبراهيـــم لمـــا ُدعـــي أطاع أن 
يخـــرج إلـــى المـــكان الـــذي كان عتيـــًدا أن يأخـــذه ميراًثا، فخرج 
وهـــو ال يعلـــم إلـــي أيـــن يأتـــي، وباإليمـــان تغـــّرب فـــي أرض 
الموعـــد كأنهـــا غريبـــة« )عـــب8:11(، فطاعـــة أحـــد رجـــال 
اإليمـــان جعلتـــه يســـير وراء هللا وهـــو واثـــق أنه ســـيصل، حتى 
وان كان ال يعلـــم إلـــى أيـــن يذهـــب، وبذلـــك يتضـــح أن فضيلة 
الطاعـــة ترجمـــة قويـــة لإليمـــان القلبي في عمل هللا وقيادتــــــــــــــه 

لــــــــــه وألســـــــــــــرته فـــــــــــــي كـــــــــــــــــــــل أموره الحياتية...
)2( هـــي دليـــل الحريـــة الحقيقية الداخليـــة: فالطاعة 
تســـلط  مـــن  الداخليـــة  القلبيـــة  للحريـــة  األكمـــل  الشـــكل  هـــي 
األهـــواء الخاطئـــة والرغبـــات الشـــريرة، والشـــهوات القلبيـــة التي 
توقـــع اإلنســـان فـــي المعصية، وقمتها فـــي انغالق الذات على 
نفســـها فـــال تســـمع لصـــوت هللا وال تصـــدق وعـــود هللا وال تريـــد 
حتـــى االتصـــال بـــاهلل... مـــن هنـــا كانـــت الطاعـــة دليـــاًل قوًيـــا 
ر مـــن المشـــيئة الذاتيـــة التـــي تكمـــن وراءهـــا كل  علـــى التحـــرُّ
األخطـــاء والشـــهوات. ولعـــل هـــذا هو دور الـــروح القدس الذي 

يقـــود المؤمـــن إلـــى خطوات الطاعـــة اإلرادية 
التـــي تـــدل علـــى حريـــة قلبية من شـــهوات أو 
أخطـــاء أو قيـــود يضـــع فيهـــا اإلنســـان نفســـه 
نتيجـــة عـــدم الطاعة أو رفض االســـتماع القلبي الداخلي الذي 

تحدثنـــا عنـــه فـــي فضيلة الطاعـــة اإلرادية.
)3( دليل رفض المشــــــــورات الشـــريرة: يتلقى اإلنسان 
طــــــــــــوال حياتــــــــــه الزمنيـــة كثيـــًرا مـــن المعـــارف واألفـــكار مـــن 
مصـــــــــــــــادر عديـــدة، بعضهـــا صالـــح أو غيـــر صالـــح، وهنـــا 
تظهر أهمية فضيلة الطاعة في إنقاذ المؤمن من أي مشـــورة 
شريـــــــــــرة، لذلك جــــــــــــاءت الوصيــــــــة اإللهية »أطيعوا مرشديكم 
واخضعـــوا لهـــم ألنهـــم يســـهرون ألجـــل نفوســـكم كأنهـــم ســـوف 
ُيعطـــون حســـاًبا، لكـــي يفعلـــوا ذلـــك بفـــرح ال آّنيـــن ألن هـــذا 
غيـــر نافـــع لكـــم« )عـــب17:13(. وهنا نـــرى أن الطاعة تهب 
المؤمن اإلنقاذ من الشـــر من خالل إرشـــاد روح هللا له. لذلك 
يقـــول ذهبـــي الفـــم: “كيـــف يثبـــت ما يقدمـــه الخـــورس إذا ُألغي 
دور قائـــده؟ وكيـــف ينتصـــر جيـــش إذا ُأبعـــد قائـــده؟ وكيـــف 
تصـــل ســـفينة إلـــى البـــر إذا عدمـــت مديرهـــا؟ وكيـــف يســـتمر 
قطيـــع الخـــراف إذا اختفـــى الراعـــي عنـــه؟ وهكـــذا واضـــح أن 

الطاعـــة ُتنجـــي المؤمـــن من الشـــر واألشـــرار”.
)4( الطاعـــة ذبيحـــة حـــب تقـــدس النفـــس: فمجـــرد 
اســـتعداد اإلنســـان لتنفيـــذ مشـــيئة هللا فـــي طاعـــة حقيقيـــة، يقود 
إلـــي تقديـــس المشـــيئة كمـــا فـــي قـــول الكتـــاب: »ولكـــم محبـــه 
واحـــدة بنفـــس واحده مفتكرين شـــيًئا واحًدا... حاســـبين بعضكم 
إلـــى  فـــال تنظـــروا كل واحـــد  أنفســـهم.  مـــن  البعـــض أفضـــل 
مـــا هـــو لنفســـه، بـــل كل واحـــد إلـــى مـــا هـــو لآلخريـــن أيًضـــا« 
أحبائـــي  يـــا  »إًذا  بولـــس:  القديـــس  ويؤكـــد  )فيلبـــي3،2:2(. 
ورعـــدة«  بخـــوف  مـــوا خالصكـــم  تمِّ حيـــن،  كل  أطعتـــم  كمـــا 
)فـــي12:2(. وهكـــذا تقود الطاعة إلى القداســـة بكل ما تحمله 
الطاعـــة مـــن فضائـــل اإليمـــان والحرية ورفض الشـــر وتقديس 

الحـــــــــــــب إلتمـــام الخـــالص للنفـــوس الســـاعية للفضيلـــة.

أســـتاذ تفســـير الكتـــاب المقـــدس 
والنمـــــــــــــوذج  القبطيـــــــــــــة،  بالكنيســـة 
وكل  هللا  كلمـــة  حــــــــب  فـــي  الممتـــاز 
النــــــــاس، وفـــي ريـــادة أجيـــال عديـــدة 
أحبـــت كلمـــة هللا، وتعلمـــت علـــى يديـــه 
بمرجعيـــة:  وتحياهـــا  تفهمهـــا،  كيـــف 

وكنســـية.  وآبائيـــة،  علميـــة، 
أستـــــــــــــــــــاذي أ. د. موريــــــــــــــــــــــــس 
لـــي  تواضــــــــــــــروس عرفتــــــــــــــــه أستــــــــــــــــاًذا 

الشـــخصية  باإلكليريكيـــة، كمـــا أعطانـــي شـــرف الصداقـــة 
معـــه، وكان مرشـــًدا لـــي في مناســـبات كثيـــرة، حيث جعلني 
أدخـــل إلـــى دراســـة الكتـــاب المقـــدس، وقـــد ســـعدت به على 
المســـتويين األكاديمي والشـــخصي.. أقرأ مذكراته وكتبه، ثم 
أكتـــب بعـــض الدراســـات والكتيبـــات عن أســـفاره المقدســـة.. 
فهـــو الـــذي أدخلنا بمحاضراتـــه وأبحاثه إلى آفاق جديدة في 

دراســـة الكتـــاب المقدس. 
أ. د. موريس تواضروس لم يكن فقط أســـتاًذا يفّســـر 
الكتـــاب المقـــدس، بـــل كانـــت حياتـــه كتاًبا مقدًســـا فعـــاًل، إذ 
تتلمذنـــا علـــى يديـــه وصادقنـــاه عن قـــرب، فوجدنـــاه قلًبا نقًيا 

وكتاًبـــا مفتوًحـــا وتراًثا من الدراســـات الهامـــة والمتميزة. 
إن أ. د. موريـــس تواضـــروس تخـــرج علـــى يديـــه 
بطاركـــة وأســـاقفة وكهنـــة، وقيـــادات خادمـــة فـــي كل أنحـــاء 
فـــي خدمـــة  تعبـــه  الـــرب يعوضـــه عـــن  الشـــرق األوســـط. 
األلـــم  احتمـــال  فـــي  وكذلـــك  األجيـــال،  وتربيـــة  الكنيســـة، 

والمـــرض. إنـــه بحـــق مـــن األبـــرار المعاصريـــن.
لقـــد اســـتقبله الســـيد المســـيح بفـــرح، كمـــا فرحـــت 
بـــه أمنـــا العـــذراء وآبـــاء الكنيســـة: مـــار مرقـــس والقديس 
أثناســـيوس، والقديس كيرلس، والقديس ديوســـقوروس، وآباء 

العصـــر الحالـــي: مـــن البابـــا كيرلـــس أبي 
االصـــالح، إلـــى البابـــا كيرلـــس الخامـــس 
الكنســـية،  والتربيـــة  االكليريكيـــة  بابـــا 
والقديـــس األرشـــيدياكون حبيـــب حرجس، 
الســـادس رجـــل الصـــالة  والبابـــا كيرلـــس 
والمعجـــزات، ثـــم البابـــا شـــنودة الثالث بابا 

التعليـــم ومـــدارس األحـــد. 
بأمانـــة  جميًعـــا  معهـــم  خـــدم  لقـــد 
متميـــزة، وغيـــرة حقيقيـــة، الـــى أن داهمـــه 
المجـــد. ســـماء  إلـــى  بســـالم  روحـــه  لتنظلـــق  المـــرض.. 

الجهـــاد  جاهـــدت  فلقـــد  موريـــس،  د.  يـــا  طوبـــاك 
الحســـن، وحفظـــت اإليمـــان، واآلن فـــي طريقـــك إلـــى اكليل 
مـــع رب  األبـــدي  المجـــد  حيـــث  العتيـــد،  والملكـــوت  البـــر 
المجـــد، وأم النـــور، وكل اآلبـــاء القديســـين. الـــرب يعوضـــه 
عـــن جهـــاده المتميز في خدمة الكتاب المقدس، والكنيســـة، 

والعلـــم. وينيـــح نفســـه األمينـــة فـــي الفـــردوس.
الـــرب يعيننـــا كمـــا أعانـــك، ويعّزينـــا عنـــك بتعزيـــات 
روحـــه القـــدوس، ويعـــزي أســـرته، وتالميـــذه مـــن بطاركـــة 

وأســـاقفة إلـــى كهنـــة ورهبـــان وشمامســـة وخـــدام. 
تعزياتـــي لقداســـة البابـــا تواضـــررس الثانـــي، أحـــد 
علماء دراسات الكتاب المقدس أيًضا، وألسرة أ.د. موريس 
وتالميـــذه المنتشـــرين، فـــي العالميـــن: القبطي والمســـكوني، 
ولـــكل مريديـــه وعارفـــي فضلـــه... تعزيـــات الســـماء ترافقنـــا 
جميًعا، وتســـند ضعفنا بصلواته المقدســـة. ولربنا كل المجد 

إلـــى األبـــد آمين. 

فـــي  يســـير  كان  إنســـان 
مفترًســـا  وحًشـــا  فـــرأى  الطريـــق 
مقبـــاًل عليه، ففّر هارًبا، وأوشـــك 
أن يســـقط فـــي بئـــر، فتعلـــق فـــي 
بجـــوار  كانـــت  شـــجرة  غصـــن 
الشـــجرة  بجـــوار  وكان  البئـــر، 

عليـــه. فاســـتند  قديـــم  حائـــط 
ظـــّن الرجـــل أنـــه نجـــا مـــن 
فأريـــن  أبصـــر  لكنـــه  الخطـــر، 
أبيـــض  أســـود واآلخـــر  أحدهمـــا 
يقرضـــان فـــي الغصـــن الممســـك 
إلـــى أســـفل  ثـــم نظـــر  بـــه.  هـــو 
فأبصـــر تنيًنـــا فـــي البئـــر فاتًحـــا 
إلـــى  نظـــر  ثـــم  ليبتلعـــه.  فـــاه 
الحائـــط فـــرأى عدة أفاعي أطّلت 
فـــي  أوكارهـــا  مـــن  برؤوســـها 
إلـــى  الحائـــط المتهالـــك، ونظـــر 
أعلـــى الغصـــن فوجـــد خلية نحل 
فيهـــا شـــهد عســـل، ففـــرح وظـــل 
يلعق به بشـــوق ونهم ونســـى كل 

بـــه. المحدقـــة  األخطـــار 
المعنــــــى:

يرمـــــــــــــــز  الرجـــل   +
هللا  عـــن  البعيــــــــــد  لإلنســــــــــان 
المنغمـــــــــــــس فـــــــــي لذات العالم.
+ الوحـــش المفتـــرس يرمز 
للمـــوت الـــذي يهاجم كل إنســـان 

وال ينجـــو منـــه أحد.
الدنيـــا  هـــي  البئـــر   +
المملـــوءة باآلفات والشـــرور ألن 
العالـــم قـــد ُوِضـــع فـــي الشـــرير.

+ الغصـــن هو مّدة الحياة 
علـــى  اإلنســـان  يحياهـــا  التـــي 

األرض.
+ الفأران األســـود واألبيض 
هما الليل والنهار اللذان يقرضان 

الحياة حتى ينهيانها.
هــــــــــــــي  األفاعـــي   +
األمـــراض التي تصيب اإلنســـان 
ويمـــوت. جســـده  ينحـــّل  حتـــى 

+ التنيـــــــــن القاســــــــي يرمز 
للهاويـــة التـــي تبتلـــع المنهمكيـــن 

فـــي لـــذات العالم وشـــهواته.
يرمـــز  العســـل  شـــهد   +
تخـــــــــــــــدع  التـــي  العالـــم  لحـــالوة 
اإلنســــــــــــــان وال تسمــــــــــح لـــه أن 
يهتم بأبديتـــــــــــــه وخالص نفســـه.
معلمنـــا  يوصينـــا  لذلـــك 
يوحنـــا الرســـول فـــي الكاثوليكون 
َواَل  اْلَعاَلـــَم  ُتِحبُّـــوا  »اَل  بقولـــه: 
اأَلْشـــَياَء الَِّتـــي ِفي اْلَعاَلـــِم. ِإْن 
َأَحـــبَّ َأَحـــٌد اْلَعاَلَم َفَلْيَســـْت ِفيِه 
)1يـــو15:2(. اآلِب«  َمَحبَّـــُة 
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ونحن نحتفــــل بعيد 
التجلـــــــي، يكشــــــــــف لنــــــــا 
المسيح إلهنا عن طبيعــة 
النورانّيـــة  الطبيعـــة  هللا، 
المطلقـــة، فيقـــول القديـــس يوحنـــا: »ِإنَّ هللَا ُنـــوٌر 
َوَلْيـــَس ِفيـــِه ُظْلَمـــٌة اْلَبتَّـــَة« )1يـــو5:1(، ويترنـــم 
َكَثـــْوٍب«  النُّـــوَر  »الالَِّبـــُس  قائـــاًل:  النبـــي،  داود 
الـــرَّبَّ هللَا  أيًضـــا: »أَلنَّ  وقـــال  )مـــز2:104(. 
فـــي  ونصلـــي  )مـــز11:84(.   » َوِمَجـــنٌّ َشـــْمٌس 
ثيؤطوكيـــة يـــوم األثنيـــن: ]هللا هـــو نـــور وســـاكن 
فـــى النـــور تســـبحه مالئكـــة النـــور[. وهـــذا النـــور 

هـــو النـــور غيـــر المخلـــوق.
الرســـول،  بولـــس  القديـــس  معلمنـــا  ويقـــول 
عـــن هللا: »َســـاِكًنا ِفـــي ُنـــــــــــــــوٍر اَل ُيْدَنـــى ِمْنـــُه« 
)1تـــي16:6(. يشـــرح القديس يوحنـــا ذهبّي الفم 
هـــذه اآليـــة، قائـــاًل: ]أعـــر انتباهـــك دقـــة أســـلوب 
القديـــس بولـــس، فهـــو لـــم يقـــل: »الـــذي هـــو نور 
ال ُيدنـــى منـــه«، بـــل قال: »مســـكنه نور ال ُيدنى 
منـــه«. هـــذا كـــي تتعلـــم أنـــه إذا كان مســـكنه ال 
ُيدنى منه، فإن هللا الذي يقيم في هذا المســـكن، 
هـــو أيًضـــا كذلـــك، بـــل وأكثـــر كثيـــًرا ... وهـــو لم 
يقـــل: »الذي يســـكن نوًرا ال ُيـــدرك«، ولكن: »ال 

ُيدنى منه«، وهذا أقوى بكثير. إذ ُيقال عن أمر 
إنـــه ال ُيـــدرك عندمـــا ال يتوصـــل الذين يدرســـونه 
إلـــى إدراكـــه، بالرغم من بحوثهـــم وتنقيباتهم. أما 
الـــذي ال ُيدنـــى منـــه، فهـــو مـــا يتـــوارى منـــذ أول 
وهلـــة عـــن كل تنقيـــب، وال يمكـــن ألحـــد أن يدنو 

منـــه[ )هللا ال يمكـــن إدراكـــه، عظـــة3(. 
ولكون الســـيد المســـيح هو اإلله المتجســـد، 
فلـــه الطبيعـــة اإللهّيـــة النورانّيـــة كاملـــة، متحـــدة 
بطبيعـــة بشـــرّية كاملـــة. فهـــو إلـــه كامـــل وإنســـان 
كامـــل فـــي طبيعـــة واحـــدة وأقنـــوم واحـــد. وهـــو 
بهـــاء مجـــد هللا »الَِّذي، َوُهـــَو َبَهاُء َمْجِدِه، َوَرْســـُم 
ُقْدَرِتـــِه«  ِبَكِلَمـــِة  اأَلْشـــَياِء  ُكلَّ  َوَحاِمـــٌل  َجْوَهـــِرِه، 
)عـــب3:1(. ويعلـــن عـــن ذاتـــه قائـــاًل: »َأَنـــا ُهَو 
ُنـــوُر اْلَعاَلـــِم« )يـــو12:8(. فعلـــى جبـــل التجلـــي 
أظهـــر حقيقـــة جوهـــره المحتجـــب في الناســـوت، 

ولـــم يســـتمد شـــيًئا مـــن خارجـــه.
النـــور رمـــٌز طبيعـــّي لـــكل ما هـــو إيجابّي، 
وهـــو  والخيـــر،  والصـــالح  والحـــق  العـــدل  مـــن 
يشـــير أيًضـــا إلـــى الفـــرح والســـرور واالبتهـــاج. 
فالنـــور تعبيـــر مجـــازي يرمـــز إلـــى البـــر، فجـــاء 
يِقيَن  دِّ ـــا َســـِبيُل الصِّ فـــي ســـفر األمثال: بأنـــه »َأمَّ
َفَكُنـــوٍر ُمْشـــِرٍق َيَتَزاَيُد َوُيِنيُر ِإَلـــى النََّهاِر اْلَكاِمِل« 

)أم18:4(. والنور يشير إلى حياة الطهارة. وقد 
اســـتخدم المســـيح إلهنـــا النـــور كصـــورة لألعمال 
اَم النَّاِس ِلَكْي  الحســـنة: »َفْلُيِضْئ ُنوُرُكْم َهَكَذا ُقدَّ
َيـــَرْوا أَْعَماَلُكـــُم اْلَحَســـَنَة« )مـــت16:5(. فجوهـــر 

هللا نـــور، فهـــو كلي القداســـة.
أبنـــاؤه  ومـــن طبيعـــة هللا النورانّيـــة يســـتمد 
النـــور، ينالـــون قبًســـا مـــن هذا النـــور بحلول روح 
هللا فيهـــم، يقـــول العالَّمـــة أوريجانـــوس: ]حًقـــا إن 
للاَّ هـــو النـــور الذي يضـــيء أفهام القادرين على 
تقبـــل الحـــق، كما قيل فـــي المزمور 36 »بنورك 
نعايـــن النـــور«. أّي نـــور به نعاين النور، ســـوي 
للاَّ الـــذي يضـــيء اإلنســـان فيجعلـــه يـــرى الحـــق 
فـــي كل شـــيء، ويأتـــي بـــه إلـــى معرفـــة للاَّ ذاتـــه 
الـــذي يدعـــى »الحـــق«. فبقولـــه »بنـــورك يـــا رب 
نعايـــن النـــور« يعنـــي أنـــه بكلمتـــك وحكمتـــك أي 

بابنـــك نرى فيـــه اآلب[.
»ِمـــْن  ويْنَقَذَنـــا  ينقلنـــا،  فينـــا  هللا  فعمـــل 
ُســـْلَطاِن الظُّْلَمـــِة َوَنَقَلَنا اَلى َمَلُكـــوِت اْبِن َمَحبَِّتِه« 
)كـــو13:1(. فدعـــوة هللا لنـــا، دعـــوة إلـــى النـــور 
اْلَعِجيـــِب«  ُنـــوِرِه  ِإَلـــى  الظُّْلَمـــِة  ِمـــَن  »َدَعاُكـــْم 
)1بـــط9:2(. فـــإن لـــم يكـــن لنـــا النـــور، فنحن ال 
نعـــرف هللا. الذيـــن يعرفـــون هللا ويســـلكون معـــه، 
هـــم مـــن النور ويســـلكون في النـــور. وقد صاروا 
)بصـــورة  اإللهيـــة  الطبيعـــة  صفـــات  مشـــاركين 
نســـبية( »َهاِرِبيـــَن ِمـــَن اْلَفَســـاِد الَّـــِذي ِفـــي اْلَعاَلـــِم 

)2بـــط4:1(. ـــْهَوِة«  ِبالشَّ

ُيَعـــــــــــــــــد المتنيح األنبــــــــــا 
أرسانيـــــــــــــوس مطـــران المنيـــا 
وأبو قرقاص، واحًدا من أعمـــــدة 
الجيـــــــــــــــــــل.  هـــذا  فـــي  الكنيســـة 
اآلبـــاء  مـــن  ســـتة  عاصـــر  لقـــد 
البطاركـــة، وتتلمـــذ على القديس 

األرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس والمتنيـــح البابـــا 
قبـــل رهبنـــة كل  لســـنين  الثالـــث وزاملـــه  شـــنوده 
منهمـــا، واألنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
الســـريان. وصـــادق جماعـــة مـــن العمالقـــة مثـــل: 
األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة، ومـــن اآلباء 
المتنيحيـــن: األنبـــا يوأنس أســـقف الغربية، واألنبا 
غريغوريـــوس، واألنبا صموئيل أســـقف الخدمات 
العامـــة، واألنبا اثناســـيوس مطران بني ســـويف. 
وتســـلم األلحـــان الكنســـية على يـــد المعلم ميخائيل 
البتانونـــي. وعلـــى يديـــه تتلمـــذ الكثيـــر مـــن اآلبـــاء 
االفاضـــل، مثـــل المتنيـــح األنبـــا كيرلـــس مطـــران 
ميالنـــو، واألنبا موســـى أســـقف الشـــباب، واألنبا 
رافائيـــل األســـقف العـــام، وعشـــرات األســـاقفة فـــي 
الكنيسة، ومئات من الكهنة والرهبـــــــــان، ومئـــــــــــات 

األلــــــــــــــوف مــــــــــــــن أفراد الشـــعب.
تعّرفـــت علـــى نيافتـــه في ســـنة 1981، ومنذ 
ذلـــك الوقـــت ربطت بيننا صداقـــة خاصة. تتلمذت 
عليـــه فـــي الديـــر، ثـــم تعاوّنـــا مًعـــا منـــذ 2003 في 
علـــى  والشـــعب  اآلبـــاء  وخدمـــة  االيبارشـــية  إدارة 
مـــدار خمســـة عشـــر عاًمـــا. وقـــد ترك لـــي الفرصة 
كاملة وشـــجعني كثيًرا، وكنت أشـــعر براحة طالما 
هـــو موجـــود مهمـــا كانـــت حالتـــه الصحيـــة، كنـــت 

أرى أنـــه صمـــام األمـــان، واآلن نطلـــب من هللا أن 
يهـــب الجميـــع نعمـــة، وأن يهبنـــا جميًعا من روحه.
وقـــد أحببـــُت فيـــه الراهـــب الـــذي لـــم يفارقـــه 
آلخـــر لحظـــة، وحياءه ورقتـــه واتضاعـــه العجيب، 
وحيـــاة الشـــكر حتـــى فـــي أصعـــب األوقات، ســـواء 
فـــي مرضـــه أو عند تعرضه للتجارب، وكان هادًئا 
ال يتذّمـــر. كمـــا عرفتـــه محًبـــا للكتـــاب المقدس يقرأ 
فيـــه طـــوال الوقـــت، ينشـــغل عنـــه قلياًل ســـواء لينام 
أو بعـــض المقابـــالت أو القـــداس ليعـــود إليـــه مـــن 
جديـــد، وكأنـــه يغتســـل فـــي كلمـــة هللا، يـــداوم عليها 

لتحّكمـــه وتنيره.

وخالل رئاسته للدير على 
مـــدار خمســـة عشـــر عاًما، كان 
نموذجـــا للراهـــب كمـــا قرأنـــا عنه 
الرابـــع.  القـــرن  آبـــاء  ســـير  فـــي 
تزيـــن بفضائـــل الرهبنـــة، فـــكان 
الممتـــاز،  الطـــراز  مـــن  ناســـًكا 
وحظـــي باحتـــرام وتقديـــر اآلبـــاء، ورســـم أكثـــر مـــن 
70 راهًبـــا منهـــم 16 صاروا أســـاقفة في الكنيســـة، 
وقـــدم اســـتقالته مـــن رئاســـته عندمـــا زادت أعبـــاء 

اإليبارشـــية عليـــه ســـنة 1990.
وفي اإليبارشـــية قدم بحياته نموذًجا وفضيلة 
ُمعاشـــة قبـــل أن يعلـــم ويعـــظ، فقـــد تحّلـــى بالعديـــد 
والتســـبيح،  الصـــالة  حـــب  مثـــل  الفضائـــل،  مـــن 
واالتضاع وبســـاطة القلب وطـــول األناة والوداعة. 
الممتـــاز، وتشـــهد  الطـــراز  مـــن  معلًمـــا  كمـــا كان 
لة، وهي غنية بشـــّتى  بذلـــك عظاتـــه الكثيرة الُمســـجَّ
نواحـــي العلـــوم الكنســـية، مثلمـــا أنشـــأ العديـــد مـــن 
المراكـــز التعليميـــة، ثـــم محبتـــه للتعميـــر ســـواء في 
الديـــر أو فـــي المنيا )خـــالل تواجده فيها كخادم أو 
أســـقف أو مطـــران(، فقـــد أعـــاد بنـــاء الكثيـــــــــــــر من 
الكنائــــــــــــس، وبنـــــــــــــى كنائـــس جديـــدة، والعديـــد من 

المرافــــــــــــق والمستشـــفيات والمـــدارس.
وفـــي الشـــهور األخيـــرة مـــن حياته ثقـــل عليه 
المـــرض، وعانـــى كثيـــًرا، واحتمـــل بشـــكر ورضى، 
وكان يـــردد دائًمـــا عبارات التســـليم والشـــكر وطلب 
المغفـــرة مـــن هللا. نّيـــح هللا نفســـه فـــي الفـــردوس، 
وكافـــأه عـــن كل تعبـــه ومحبتـــه وأمانتـــه، بصلوات 
حضـــرة صاحـــب الغبطـــة والقداســـة البابـــا األنبا 

الثاني. تواضـــروس 
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يعّلمنا ِسفر األمثــــــال 
أّن »كثـــــــــرة الكـــــــــــام ال 
تخلـــو مـــن معصيـــة، أّمـــا 
الضابـــط شـــفتيه فعاقـــل« 
)أم19:10(، فمـــــــــا هـــــــــــي 
أهّمّيـــة الـــكالم بوجـــه عـــام؟ ومـــا هـــي خطـــورة كثـــرة 

الـــكالم؟ وكيـــف نضبـــط شـــفتينا؟

* أهميــــــة الكـــــــام:
1- بـــه نتبـــّرر وبه ُنـــدان.. كما عّلمنا الســـّيد 
المســـيح، أّن »كّل كلمـــة بّطالـــة يتكّلـــم بهـــا الناس 
ـــَك  ســـوف ُيعطـــون عنهـــا حســـاًبا يـــوم الديـــن، أَلنَّ
ُر َوِبَكَاِمَك ُتَداُن« )مت37-36:12(. ِبَكَاِمَك َتَتَبـــرَّ

2- يقـــوم اللســـان بأعمـــال عظيمـــة علـــى 
الرغـــم مـــن صغـــر حجمـــه، ِمثـــل َدّفـــة صغيـــرة تقود 
ســـفينة كبيـــرة، فالـــكالم يقـــود دّفـــة الحيـــاة إّما للســـالم 

أو للنـــار )يـــع3(.
3- الـــكام يكشـــف عـــن الكنـــز الداخلـــي، 
اِلـــُح  أهـــو صالـــح أم شـــّرير.. فـــإّن »َاإِلْنَســـاُن الصَّ
اِلَحاِت،  اِلِح ِفـــي اْلَقْلب ُيْخـــِرُج الصَّ ِمـــَن اْلَكْنـــِز الصَّ
ُيْخـــِرُج  يِر  ـــرِّ الشِّ اْلَكْنـــِز  ِمـــَن  يُر  ـــرِّ الشِّ َواإِلْنَســـاُن 

)مـــت35:12(. ـــُروَر«  الشُّ
حولنـــا  َمـــن  علـــى  تأثيـــر  لـــه  الـــكام   -4
باإليجـــاب أو الســـلب.. كمـــا أّن الكلمة ال يمكن أن 

نزيلهـــا أو نمحوهـــا بعـــد أن ننطـــق بهـــا..

* خطورة وأضرار كثرة الكام:
+ كثرة الكام تكشـــف عـــن فراغ داخلي، كما 
قـــال مـــار إســـحق الســـرياني.. وقد تكشـــف أيًضا 
عـــن ضعف روح التلمذة، فالتلميذ يســـأل ويســـمع 
أكثـــر ِمّمـــا يتكّلـــم. كمـــا أّن كثـــرة الـــكام تكشـــف 
عـــن ضعـــف فضيلـــة إنـــكار الـــذات، والرغبـــة في 

االســـتحواذ علـــى الجـــّو الُمحيط..
ُعرَضـــة  اإلنســـان  تجعـــل  الـــكام  كثـــرة   +
للخطـــأ، وقد تســـتهلك طاقة اإلنســـان بدون عمل، 
كمـــا أّنهـــا ِصفة غيـــر محبوبة مـــن غالبّية الناس، 

بـــل وقـــد تثيـــر البعـــض ضّدنا..

* كيف نضبط شفتيـنـــــا؟
+ يلزمنــــــــــا أن نفّكــــــر قليًا قبـــــــل أن نتكّلم 

نرّد. أو 
+ ينبغـــي أن ُنـــدِرك أّن الصمت هو لون من 

التعبيـــر.. فإذا لم يعطنا الـــرب كلمًة فلنصمت.
+ نحتـــاج أن نتـــدّرب علـــى انتقـــاء األلفـــاظ 
النقّيـــة الهادئـــة، والُمعّبـــرة بدّقـــة عن الفكـــرة التي 
بداخلنـــا.. ومـــا قـــّل ودّل أفضـــل من كلمـــات كثيرة 

يتـــوه أو يتبعثـــر فيهـــا المعنى!
+ من المهّم أن ننتبه ونحذر من االســـتدراج 
إلـــى أحاديـــث غيـــر بّنـــاءة.. كما يوصينا الرســـول 
ـــِخيَفُة اْجَتِنْبَها، َعاِلًما َأنََّها  »اْلُمَباَحَثاُت اْلَغِبيَُّة َوالسَّ
بِّ اَل َيِجـــُب َأْن ُيَخاِصَم،  ُتَولِّـــُد ُخُصوَمـــاٍت، َوَعْبُد الرَّ

َبـــْل َيُكوُن ُمَتَرفًِّقا ِباْلَجِميـــِع، َصاِلًحا ِللتَّْعِليِم، َصُبوًرا 
اِت...« )2تي24-23:2(. َعَلى اْلَمَشقَّ

* من أقــــــوال اآلبــــــــاء:
خيـــر  الدَرجـــي:  يوحّنـــا  القّديـــس  يقـــول   +
لإلنســـان أن يســـقط مـــن مـــكاٍن عـــاٍل، وال يســـقط 

مـــن لســـانه.
+ يقول القّديس مار إسحق السرياني:

- الـــذي ُيطِلـــق لســـانه على النـــاس بالجّيد 
والـــرديء، ال يؤهَّـــل لنعمـــة هللا.

- إن كنـــَت ال تقـــدر أن تســـّد فم المتكلم عن 
إنســـاٍن بالشـــر، فـــا أقـــل مـــن أن تحفـــظ فمك من 

مشـــاركته في هـــذا األمر.
هللا،  رُجـــل  علـــى  تتعـــّرف  أن  أردت  إذا   -

ســـكوته. مـــن  عليـــه  فاســـتِدل 
- كمـــا أن الســـحاب يحجـــب نور الشـــمس، 

فـــإّن الـــكام الكثير يبلبـــل النفس.
- إن كنـــَت تحـــّب التوبـــة فأحـــب الســـكوت، 

ألنـــه بدونـــه لـــن تكمـــل التوبة.
+ يقـــول القديـــس بيمـــن: َمـــن ُيكثـــر مـــن 
االختـــاط بالناس، ال يمكنه أن ينجو من النميمة.
+ ُيحَكـــى عن ثاثة شـــيوخ كانـــت لهم عادة 
فـــي كّل ســـنة أن يـــزوروا األنبـــا أنطونيوس. فكان 
اثنـــان منهـــم يســـألونه عـــن األفكار وعـــن خاص 
نفســـيهما، وأمـــا الثالث فـــكان يظّل صامًتـــا.. وبعد 
ِعـــّدة زيـــارات قـــال له الطوبـــاوي أنطونيـــوس: :كّل 
هـــذا الزمـــان وأنت تحضر عندي وما ســـألتني عن 
شـــيء« أمـــا هـــو فقـــال لـــه: “يكفيني النظـــر إلى 

يـــا أبي«! وجهك 

fryohanna@hotmail.com

فـــي الخامــــــس مـــن 
أغسطـــس 2018، رحـــــل 
عن عالمنا أستاذ األجيال 
بحـــــــق، كمـــــــا قـــــــال عنــــه 
قداســـة البابـــا تواضـــروس 
تتلمـــذت  أجيـــال  الثانـــي، 
علـــى يديـــه منـــذ النصـــف 
الثاني من القرن العشـــرين. رحل عن عمر يقترب 
مـــن التســـعين فهـــو مـــن مواليـــد )1929/3/14(. 
رحـــل العالـــم والمعلـــم، رحـــل األب واألســـتاذ، رحل 
القيمـــة والقامـــة، رحـــل المفكـــر والباحـــث المدقـــق، 
رحـــل ا.د/ موريـــس تواضـــروس الـــذي عـــاش راهًبا 
فـــي ســـاحة الكتـــاب المقـــدس، رحـــل عطـــر جيـــل 
الزمـــن الجميـــل، فهو تلميذ القديس حبيب جرجس، 
وزميل قداســـة البابا شـــنوده الثالث فـــي اإلكليريكية 
 ،)1949( العـــام  نفـــس  فـــي  مًعـــا  تخرجـــا  حيـــث 
وكانـــا األوائـــل فقـــد كان البابـــا األول علـــى دفعتـــه 
في القســـم المســـائية، والدكتور موريس األول على 
دفعتـــه فـــي القســـم النهـــاري. رحـــل الرجـــل المعطاء 
بعلمـــه كمعلمـــه يســـوع المســـيح »فتيلـــة مدخنـــة ال 
ُيطفـــئ«... دعونـــا نقتـــرب من شـــخصيته، لنحاول 
أن نكتســـب مـــن بحـــر جوانبها وعطائهـــا ما ُنصلح 
بـــه أنفســـنا أواًل، ومـــا نفيـــد به خدمتنـــا »انظروا إلى 

نهايـــة ســـيرتهم وتمثلـــوا بإيمانهـــم«...
د/ موريـــــــــــــس كـــّرس حياتـــه لخدمـــة التعليـــم 
والبحـــث العلمـــي، وغـــــــــاص فـــي أعمـــاق الكتـــاب 

المقدس، وتخصص في شـــخصية بولس الرســـول، 
مما دفعه بعد حصوله على ليسانس الفلسفة بكلية 
اآلداب أن يســـافر إلى اليونان، بعد حصوله على 
الماجســـتير عـــام 1968، للحصـــول علـــى درجـــة 
الدكتوراة عن موضوع »الشـــخصية اإلنســـانية عند 
القديس بولس الرسول«. ثم بدأ نشاطه التدريسي، 
فقـــام بتدريـــس اللغة اليونانيـــة والعهد الجديد بالكلية 
وكان  وغيرهـــا،  واألقصـــر  بالقاهـــرة  اإلكليريكيـــة 
بالكليـــة،  المقـــدس  الكتـــاب  قســـم  رئاســـة  يشـــغل 
القبطيـــة،  الدراســـات  بمعهـــد  الالهـــوت  وأســـتاذ 
ووكيـــاًل لمعهد الكتـــاب المقدس، كما قام بالتدريس 
بالكلية اإلكليريكية الســـريانية األرثوذكسية بسوريا، 
والمشـــاركة فـــي التخطيـــط العلمـــي للكليـــة بســـوريا. 
ومـــن جهـــة أخـــرى فقـــد كان لـــه نشـــاطه العـــام مـــن 
خـــالل عضويتـــه بالمجلـــس الملـــي العام، ونشـــاطه 
العلمـــي المســـكوني مـــن خـــالل عضويتـــه بمجلـــس 
كنائس الشـــرق األوســـط. أضف إلى ذلك عشـــرات 
الكتـــب والمؤلفـــــــــــــــات فـــي العهـــد الجديد للكتــــــــــــاب 
المقـــدس، وموضوعـــات متنوعة فـــي المجــــــــــــــاالت 
االجتماعيـــــــــــــة والتربويـــــــــــــــة والحياتيـــــــــــة باللمســـــــــة 

الكتابية. الروحيـــة 
أهم ما يمتلك من سمات شخصية:

أذكر بعًضا منها:
حـــالوة منطقـــــــــــه عنـــد تحليله العلمـــــــــــي، في 
تفســـيره وتأمالتــــــــــــه، وعذوبـــــــــــة كلماتـــه، عرضــــــــــه 

للخبـــرات، وقـــدرة علـــى شـــد االنتبـــاه لمـــن يســـتمع 
إليـــه، حيـــث كانـــت خبراتـــه خبـــرات حياتيـــة عامـــرة 
بالتفتـــح والتفاعـــل فـــي األفـــكار والمعانـــي. عميـــق 
تفكيـــره مـــن خـــالل مـــا يمتلك مـــن زاد معرفي ثري، 
وحصـــاد فكري غزير. موســـوعي فـــي علمه، وثري 
فـــي عطائـــه مـــن خـــالل تخصصـــه الدقيـــق. تميـــز 
بتقديـــر واحتـــرام وجاذبيـــة إنســـانية نـــادرة لـــكل مـــن 
الرائـــع(،  كالعطـــر  )كان  معـــه  وتعامـــل  صادفـــه 
نســـعى إليـــه )رائحـــة المســـيح الزكيـــة(، إضافة إلى 
تواضعـــه وبســـاطته رغـــم قامتـــه العلميـــة المشـــهود 
لهـــا مّنـــا جميًعا. امتلك ســـمات ومالمـــح فريدة تدل 
علـــى نبوغـــه وإبداعـــه وصالبـــة اإلرادة، والمـــودة، 
والعذوبـــة، والحيويـــة، فهـــو يمتلـــك طاقـــة شـــبابية 
)يتجـــدد مثـــل النســـر شـــبابك(. رب أســـرة مثالـــي، 
زوج محـــب وصديـــق لزوجة فاضلة بشوشـــة محّفزة 
وأبنائهـــا،  زوجهـــا  وحيـــاة  لبيتهـــا  مدّبـــرة  للخدمـــة، 
ـــرة لـــه مناًخا مناســـًبا للتفكيـــر والتأمل والخدمة،  موفِّ
لدرجـــة أنـــه لـــم يتحمـــل بعدهـــا، فقـــد انتقلـــت قبـــل 
رحيله بخمســـة أشـــهر تقريًبا، وشـــعرت وأنـــا بجواره 
للتعزيـــة عنـــد وفاتهـــا، كـــم كانت نفســـه حزينـــة جًدا 
علـــى هـــذا الفـــراق، وكأنـــه يناجيهـــا: لنا لقـــاء قريب 

جـــًدا. كمـــا كان أًبـــا يعـــي معنـــى األبـــوة الحقـــة.
وأخيـــًرا... لقـــد تركـــت طالًبـــا مـــن مدرســـتك 
الرائـــــــــدة، مفكريـــن وعلمـــاء، سيذكرونـــــــــــك دوًمـــا، 
ويتوارثـــون ذكـــراك جيـــاًل بعـــد جيـــل، وســـتظل باقًيا 
في وجداننا بإنســـانيتك، مثلما أنت باٍق في عقولنا 
فـــي  ســـتظل  المتميـــز،  وفكـــرك وعطائـــك  بعلمـــك 
مخيلتنـــا فارًســـا مـــن فرســـان الزمن الجميـــل، اذكرنا 

أمـــام عـــرش النعمـــة يـــا أســـتاذ األجيال.
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كـــــان الرجـــــــل ذو 
واقًفـــا  المشـــلولة  اليـــد 
بُركـــن في بيت العبادة، 
يصلـــي كمـــا اعتـــاد أن 
يفعل كل أسبوع! يطلب ويترّجى بكل قلبه أن 
يرفـــع هللا عنـــه هذا البالء. رغم أن يًدا واحدة 
مشـــلولة قـــد ال تبـــدو للنـــاس مشـــكلة كبيـــرة، 
فعنـــده اليـــد األخـــرى ســـليمة، وبقيـــة جســـده 
صحيـــح، لكن هـــذه »اليد« كانت طاقة حزن 
رهيبـــة »لـــه«. ربما حـــاول البعض أن يدعوه 
ليقـــاوم هـــذه اإلعاقـــة الصغيـــرة، وأن يتفـــاءل 
وأن تســـتمر الحيـــاة، ربمـــا قالوا لـــه كما نقول 
كثيـــًرا: »انظـــر لنصـــف الكـــوب الممتلـــئ.. 
ربمـــا  الصحيحـــة«..  األخـــرى  ليـــدك  أنظـــر 
يقـــول »األصحاء« كالًما كثيـــًرا، ولكن يبقى 
ألـــم خـــاص ال يشـــعر بـــه ســـوى هـــذا الرجل.

ومع هذا... وقف الرجل جانًبا دون أن 
يلفـــت نظـــر أحـــد، أو يطلـــب من أحـــد، غير 
أن الـــرب يســـوع رآه، كمـــا أنـــه رأى نظـــرات 
القســـوة فـــي عيـــن قـــادة اليهـــود )ألن اليـــوم 

دعني أحكي لك 
بعض القصص..

إدارة  فـــي  ذريًعـــا  فشـــاًل  فشـــل   -1
بعـــد  فيمـــا  وصـــار  أســـرته،  مزرعـــة 
التاريـــخ:  فـــي  رياضيـــات  عالـــم  أشـــهر 

نيوتـــن. أســـحاق 
ســـوى  حياتـــه  فـــي  يبـــع  لـــم   -2
لـــه،  صديـــق  اشـــتراها  واحـــدة  لوحـــة 
 800 مـــن  أكثـــر  رســـم  وقـــد  ومـــات 
جائـــع..  وهـــو  جميًعـــا  رســـمها  لوحـــة، 
أنـــه فينســـنت فـــان جوخ صاحـــب أغلى 

التاريـــخ. فـــي  فنيـــة  لوحـــات 
ألن  تنتهـــي  ال  مـــرات  ُرفـــض   -3
عروضـــه الفنية كانت غامضة لم يفهمها 
الناس.. أنه تشـــارلي شـــابلن أشـــهر ممثل 

كوميـــدي عرفـــه التاريخ.

كان ســـبت وهـــم ال يعملـــون فـــي الســـبت(... 
وكانـــت المعجـــزة التـــي نعرفهـــا جميًعـــا، حين 
طلب الرب من الرجل أن يقف في الوســـط، 
وطلـــب إلـــى النـــاس أن ينظـــروا إليـــه.. ربمـــا 
لـــو وقـــف فـــي الوســـط لتفّحصـــوه بقلوبهـــم ال 
العجـــز  اســـتطاعوا إدراك  بعيونهـــم... ربمـــا 
واأللـــم الـــذي يشـــعر بـــه... ربمــــــــا تالمســــــــــوا 

مـــع ألمه...
الســـبت  فـــي  يجـــوز  »هـــل  وســـألهم: 
تخليـــص نفـــس أو قتلهـــا؟«... هـــل إلـــى هذا 
الحـــد وصـــل األلـــم؟ هـــل إلـــى هـــذه الدرجـــة 
يحتـــاج البعـــض إلـــى »خـــالص« مـــن ألـــم؟! 
وهـــل يـــؤدي األلـــم إلى موت النفـــس... حتى 

لـــو لـــم يكـــن ألـــم خطيـــة؟! 
قلوبنـــا،  تغلـــظ  الحـــد  هـــذا  إلـــى  وهـــل 
نصائـــح  علـــى  بإصرارنـــا  القســـوة  وتمتلكنـــا 
وال  أو...  شـــكلية،  عبـــادات  أو  ســـطحية، 
نشـــعر بالحنـــان علـــى ألـــم يشـــعر بـــه رجـــــــــل 
لـــه يـــد »يابســــــــة« تســـبِّب لـــه وجًعـــا عظيًمـــا 

فـــي نفســـه؟

نصحـــه  لـــه  فيلـــم  أول  بعـــد   -4
المخـــرج أن يبتعـــد عـــن التمثيـــل ويعمـــل 
كغاســـل صحـــون.. أنـــه ســـيدني بواتييـــه 

أمريكـــي. ممثـــل  أول 
ليعـــول  الدراســـة  عـــن  توقـــف   -5
عائلتـــه واضطر أن يعين معهم مشـــرًدا.. 
أنه جيم كاري من أعظم ممثلي الكوميديا 

األمريكية.
6- ألقـــى أول كتاب له في القمامة، 
زوجتـــه  أخرجتـــه  عندمـــا  فقـــط  وأكملـــه 
وضغطـــت عليـــه.. أنـــه ســـتيفن كينج من 
أشـــهر كاتبـــي قصص الرعـــب والذي باع 

350 مليـــون نســـخة مـــن كتبـــه.
7- رفضته شركة تويوتا ليعمل فيها 
كمهنـــدس، فأســـس شـــركة هوندا الشـــهيرة 

للســـيارات.. أنه سويتشـــيرو هوندا.

وغضب يسوع!

مـــن اآليـــــــــــات القليلـــة التــــــــــــي غضـــب 
فيهـــا يســـوع...

»لغالظة قلوبهم«.

وقـــال لـــه الــــــــــــرب: ».. ُمـــّد يـــدك«... 
صحيحـــة! فعـــادت 

وكلمـــا قـــرأت هذه المعجزة أدعو نفســـي 
إلـــى التحنُّـــن أمام النفـــوس المتألمة، حتى لو 
كان األلـــم لســـبب »بســـيط«. وأدعـــو نفســـي 
للتفكيـــر الشـــديد قبـــل أن أســـرع بالنصائـــح. 
صـــّف  فـــي  دائًمـــا  للوقـــوف  نفســـي  وأدعـــو 

»المتألـــم« ال فـــي صـــّف المعّلـــم.

الـــرب يســـوع قد جاء لكـــي يقدم خالًصا 
بـــل  فقـــط،  ال مـــن الخطيـــة والذنـــب واإلثـــم 
خالًصـــا مـــن األلم بكل أشـــكاله، ومن الحزن 

ومـــن الوجـــع ومـــن الظلم.

قـــد يقتـــل النفـــس، ولكـــن عنـــد  الحـــزن 
»حيـــاة«. يســـوع  الـــرب 

الـــرب قـــال: »تعالـــوا«... فتعالوا نذهب 
إليـــه! تعالـــوا إليـــه يـــا جميع المتعبيـــن وثقيلي 

األحمـــال وهـــو قـــادر أن يريحكم.

8- رفـــض وصفـــات طعامـــه أكثـــر 
من ألف مطعم، فافتتح سلســـلة مطاعم.. 
أنـــه  العالـــم..  فـــي  الشـــهيرة  كنتاكـــي 
الكولونيـــل ســـاندرز والـــذي بـــدأ تأسيســـها 

فـــي واليـــة كنتاكـــي األمريكيـــة.

9- تم اســـتبعاده بالســـخرية الالذعة 
أول مـــرة ظهـــر فيهـــا على مســـرح المثيل، 
البرامـــج  مقدمـــي  أشـــهر  مـــن  فصـــار 

الفكاهيـــة.. أنـــه جيـــري ســـاينفيلد.

10- كانـــت تربـــي ابنتها من معاش 
الضمان االجتماعي بعد طالقها وفقدانها 
للعمـــل، وكانـــت تزاول خاللهـــا ذلك مهنة 
الكتابـــة، فصـــارت أول كاتبـــة مليارديـــرة 
فـــي التاريـــخ.. إنهـــا جـــوان رولينـــج مؤلفة 

سلســـلة هاري بوتر الشـــهيرة.

فكــــــــرة

الفشـــل هو أول خطوة للنجاح.. وإذا 
لـــم تفشـــل فلـــن تنجـــح، ألن الفشـــل هـــو 
وقـــود التقـــدم واالرتقـــاء، ومحـــرك االبداع.

marianneed@hotmail.com

drmagdyishak@yahoo.com
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