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َأنَّـــَك  َعِلْمـــُت  »َقـــْد   +
َتْســـَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء، َواَل َيْعُسُر 
َعَلْيـــَك َأْمـــٌر« )أيوب 2:42(.

+ السعادة هي رضاك عن نفسك.

كلمـــا  للراعـــي،  قرًبـــا  أكثـــر  كنـــا  كلمـــا   +
الذئـــاب. مـــن  أماًنـــا  أكثـــر  أصبحنـــا 

أشـــد  هـــو  رؤوســـنا،  فـــي  نحملـــه  مـــا   +
ثقـــًا. أحمالنـــا 

+ وردة واحدمـــة إلنســـان علـــى قيد الحياة، 
أفضـــل مـــن باقة كاملـــة على قبره.

فـــي صدقـــه،  + صـــادق صديًقـــا صادًقـــا 
صـــادق. فـــي صديـــق  الصداقـــة  فصـــدق 

شـــو  لبرنـــارد  مغـــرور  كاتـــب  قـــال   +
تكتـــب  ألنـــك  منـــك  أفضـــل  »أنـــا  الفيلســـوف: 
عـــن المـــال وأنـــا أكتـــب عـــن الشـــرف«، فأجابـــه 
الفيلســـوف على الفور: »صدقت كل منا يبحث 

ينقصـــه«. عمـــا 

+ ال أراك ولكني ألقاك، فرؤية العين رؤية، 
ورؤية القلب لقاء. )جال الدين الرومي(.

+ البيـــــــــت ليــــــــــس فقــــــــــــط مكاًنا، ولكنـــــــــــــــــه 
شعور ومشاعر.

+ عندمـــا ُســـئل رئيـــس وزراء اليابـــان عـــن 
ســـر نهضتهـــا، أجـــاب: نحـــن ال نملـــك عقـــواًل 
خارقـــة، ولكـــن لدينا معادلة بســـيطة هي: علم + 

أخـــاق + عمـــل = نهضـــة.

+ الكلمـــة الطيبـــة التي تقولها اليوم ســـتأتي 
غًدا. بثمرها 

+ أرقـــى أنـــواع عـــزة النفـــس هـــو الصمـــت، 
فـــي الوقـــت الذي ينتظـــر منك الجميـــع االنفجار 
بالـــكام.. الصمـــت قـــد يكـــون أبلـــغ مـــن الكام.

+ األيـــام التــــــــــــي تكســــــــــــرك هـــــــــــي األيـــام 
التـــي تصنعـــك.

+ سيسخـــــــــــــرون مــــــــــن أحامـــــــــــــك.. ثــــــــــم 
سيســـألونك: كيف حققتها؟!!

+ أنـــا أمشـــي ببـــــــــــطء، ولكـــن لـــــــــــم يحدث 
أبـــًدا أننـــــــــــــي مشـــيت خطــــــــــــــوة واحـــدة للــــــــــــوراء 

)أبراهـــام لنكولـــن(.

+ أفضـــــــــل مقيـــاس لنجـــــــــــاح الزوجـــة هـــو 
صحـــة زوجهـــا )مثـــل إنجليـــزي(.

+ اإلنسان ال يعرف طعــــــــــم الراحة إال إذا 
عـــرف طعم التعب.

+ الشرف أفضل من الربح.

+ النقـــاش مـــع الجهـــاء مثـــل الرســـم على 
المـــاء، مهمـــا أبدعـــت فلـــن يحدث شـــيء.

+ المهزوم إذا ابتســــــــــم، أفقــــــــــد المنتصــــــــر 
لـــذة الفوز.

+ من يخشى أن يتألم، يتألم مما يخشى.

+ كثــــــــــــرة ُحســـــــــــــادك شهـــــــــــــادة لك علــــــــى 
نجاحـــك. )فيثاغـــورس(.

فقـــال  المتنبـــي،  يحـــرج  أن  رجـــل  أراد   +
لـــه: »رأيتـــك مـــن بعيد فظننتـــك امـــرأة«، فقال له 
المتنبـــي: »وأنـــا رأيتـــك من بعيـــد فظنتك رجًا«.

+ لو زال منك األنا، الح لك من أنا.

+ كـــن كالســـحاب: صمتـــه ظـــل، وكامـــه 
خير. قطـــرات 

+ ال تطمئـــــــــــــن إلــــــــــــــى من خدعـــــــــــك ولو 
مـــرة واحدة.

+ إذا ســـلمت مـــن األســـد فـــا تطمـــع فـــي 
صيـــده )مثـــل صينـــي(.

+ اصنـــع لنفســـك يوًمـــا جميـــًا وال تنتظـــر 
جمـــال يومـــك مـــن أحد.

+ الحـــزن الوحيـــد اللي حســـب قلب هللا هو 
الحـــزن على الخطية، غيـــر كده: افرح.

+ ال تكـــره أيامـــك، فالحلـــوة منهـــا أعطتـــك 
ســـعادة، والحزينـــة منهـــا أعطتـــك خبرة، والقاســـية 

منهـــا أعطتك دروًســـا.

+ األبرة تكسو الناس وهي عريانة.. تأمل.

+ امتـــاك الجـــرأة علـــى المحاولـــة.. تلـــك 
هـــي الحيـــاة.

+ كلنـــا كالقمــــــــــر... له 
جانـــب مظلم.

+ البسمة بالبسمة، والبادئ أجمل.

+ حـــروف كلمـــة »خطيـــة« هـــي خائـــن + 
طائـــش + يائـــس + هالـــك.

+ ال تطعـــــــــــن فـــــــــــي ذوق زوجتـــــــــــك، فقـــد 
اختارتـــك أواًل.

+ مـــن لـــم يحبـــك بمـــا فيـــك، لـــن يحبك إن 
غيـــرت مـــا فيك.

+ للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، 
وللزمـــن صيف وشـــتاء، أمـــا الحق فا يحول وال 

يـــزول وال يتغير )جبران خليل جبران(.

+ ملهاش إعادة، عيشها بسعادة.

+ يظـــل الرجـــل طفـــًا حتـــى تمـــوت أمـــه، 
فـــإذا ماتـــت شـــاخ فجـــأة.

+ ال تكثر من الشـــكوى فيأتيك الهم، أكثر 
من الشـــكر تأتيك السعادة.

+ الســـعادة تنمـــو وتتضاعـــف إذا قســـمناها 
علـــى اآلخريـــن )مانديا(.

+ األدب مال، استعماله كمال.

+ كن ســـيًدا على إرادتك وعبًدا لضميرك. 
)مثل روسي(.

+ الســـكوت فـــي التفاهـــات هيبـــة، والـــكام 
فـــي الهيافـــات خيبـــة، والضحك وقـــت الجد عيبة 

)انظـــر أفســـس 29:4(

+ المرونة في بعض األحيان.. قوة.

+ أي جريمـــة أكبـــر مـــن ضيـــاع الوقت... 
وأشـــقى النـــاس مـــن يجهـــل كيف يســـتخدم وقته.

+ إذا ارتفعـــت العقـــول بأفكارهـــا، طابـــت 
بحديثهـــا. األلســـن 

+ قـــــــــــد تكــــــــــــــون النيــــــــــــــة طيبــــــــــــة، لكـــــــــــن 
الوســـيلة سيئة.

+ ال يجـــب أن تقـــول كل مـــا تعرف، ولكن 
يجـــب أن تعـــرف كل ما تقول.

+ من أحب هللا رأى كل شيء جميًا.



نيافـــة األنبـــا أثناســـيوس مطـــران مارســـيليا وطولـــون التـــي تتبعها الكنيســـة، 
عـــن منطقـــة  الفرنســـي  البرلمـــان  بوبونـــي عضـــو  الســـيد  إلـــى  باإلضافـــة 
سارســـيل، وعمدتهـــا الســـيد باتريـــك حـــداد. وألقـــى نيافـــة األنبـــا أثناســـيوس 
كلمـــة عـــن ظـــروف شـــراء الكنيســـة، كمـــا ألقـــى كل مـــن نائـــب المنطقـــة 

وعمدتهـــا كلمـــة ترحيبيـــة بقداســـة البابـــا.

زيارة السفارة املرصية بباريس
كمـــا زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي خـــال اليوم مقر الســـفارة 
المصريـــة بالعاصمـــة الفرنســـية باريـــس، وكان في اســـتقباله الســـفير إيهاب 
بـــدوي وأعضـــاء الســـفارة، وأبدى قداســـة البابا إعجابه بالطـــراز المعماري 
العريـــق لمبنـــى الســـفارة وكذلك بيت الســـفير، وكاهما مـــن المباني األثرية 
المميـــزة بباريـــس. وأعـــرب قداســـته خـــال اللقـــاء عـــن ســـعادته بزيـــارة 
الســـفارة والســـيد الســـفير وأعضـــاء الســـفارة وال ســـيما أنهـــا المـــرة األولـــى 

التـــي يقـــوم فيها قداســـته بزيـــارة رعوية لفرنســـا.
حضر اللقاء الســـفير جان كريســـتوف بوســـل مستشـــار الشئون الدينية 
بوزارة الخارجية الفرنسية، والسيد منير فخري عبد النور وزير التجارة 
والصناعـــة األســـبق. وخـــال اللقـــاء أّكد الســـفير إيهاب بدوي ســـفير مصر 
بفرنســـا إن الكنيســـة القبطيـــة كنيســـة وطنيـــة ولهـــا مواقـــف مشـــرفة، معرًبا 
عن ترحيبه بزيارة قداســـة البابا تواضروس الثاني لفرنســـا. وشـــكر قداســـة 
البابـــا أعضـــاء الســـفارة، وقـــد أهـــدى أيقونـــة العائلة المقدســـة هديـــة تذكارية 

من قداســـته للســـفير إيهاب بدوي.

+ الجمعة 11 أكتوبر 2019م

اجتماع قداسة ابلابا مع كهنة ورهبان فرنسا
اجتمـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الجمعـــة 11 أكتوبـــر 
2019م، بكهنـــة ورهبـــان إيبارشـــية باريـــس وشـــمال فرنســـا وإيبارشـــية 
جنـــوب فرنســـا بمقـــر المطرانيـــة فـــي منطقـــة درافـــي، وألقـــى قداســـته كلمـــة 
روحيـــة عـــن التكريـــس والخدمـــة، وأجـــاب علـــى استفســـارات الحضـــور. 
شـــارك فـــي االجتمـــاع أصحاب النيافة: األنبا أثناســـيوس مطران مارســـيليا 
وطولـــون، واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، 
واألنبا جبرييل أســـقف النمســـا، واألنبا لوقا أســـقف جنوب فرنســـا وچنيڤ، 
واألنبـــا مـــارك أســـقف باريـــس وشـــمال فرنســـا، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف 

العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة والوايلـــي والعباســـية.

ولقاء باتلليفزيون املرصي
الثانـــي أن مصـــر تربطهـــا بفرنســـا  البابـــا تواضـــروس  أكـــد قداســـة 
عاقـــات قويـــة وكبيـــرة، جـــاء ذلـــك خـــال مقابلة مـــع التليفزيـــون المصري 
على هامش زيارة قداســـته الرعوية لفرنســـا. وأضاف قداســـة البابا: نتذكر 
أدبـــاء تحدثـــوا عـــن فرنســـا كثيـــًرا مثـــل توفيـــق الحكيـــم. وعـــن المصرييـــن 
الذين يهاجرون إلى فرنســـا قال قداســـته: نشـــجع أوالدنا على االندماج في 

في يوم األربعاء 9 أكتوبر 2019م، غادر قداســـة البابا تواضروس 
الثاني الباد في مســـتهل جولة رعوية جديدة لعدد من إيبارشـــيات الكرازة 
المرقســـية بقـــارة أوروبـــا يبدؤهـــا بفرنســـا. ويرافـــق قداســـته خـــال الزيـــارة 
صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، 
واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة والوايلـــي 
والعباســـية، والقمـــص أنطونيـــوس باقـــي، والقـــس كيرلس بشـــرى ســـكرتير 

قداســـة البابـــا، والشـــماس رامي رزق.
وقد وصل قداســـة البابا والوفد المرافق له إلى مطار شـــارل ديجول 
بالعاصمـــة الفرنســـية باريـــس، وكان فـــي اســـتقبال قداســـته لـــدى وصولـــه 
الســـفير إيهـــاب بـــدوي ســـفير مصـــر بفرنســـا والســـفير شـــريف الديوانـــي 

العام. القنصـــل 

قداسة ابلابا يف مقر إيبارشية 
باريس وشمال فرنسا

وفـــور وصولـــه ثـــم توجـــه قداســـة البابـــا إلـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
ورئيـــس المائكـــة رافائيـــل بمنطقة درافـــي بباريس )مقر إيبارشـــية باريس 
أســـقف  مـــارك  األنبـــا  نيافـــة  اســـتقباله  فـــي  كان  حيـــث  فرنســـا(،  وشـــمال 
اإليبارشـــية واآلبـــاء الكهنـــة، وصلـــى قداســـته صـــاة الشـــكر ثـــم ألقـــى كلمة 

قصيـــرة علـــى الحضـــور.

+ يوم الخميس 10 أكتوبر 2019م

زيارة قداسة ابلابا ملجلس قطاع باريس
زار قداســـة البابـــا تواضروس الثاني مســـاء يـــوم الخميس 10 أكتوبر 
2019م، مقر مجلس قطاع باريس وضواحيها واســـتقبلته رئيســـة المجلس 
والمســـئولة  البابـــا  قداســـة  بيـــن  حـــوار  ودار   .Valerie PECRESSE
المحليـــة الفرنســـية حـــول أهميـــة التعليـــم والدعـــم الذي يمكـــن تقديمه لمصر 

في هـــذا المجال.

يف جولة تفقدية ملطرانيتنا يف باريس
وقـــد تفقـــد قداســـة البابـــا مقـــر مطرانيـــة باريـــس وشـــمال فرنســـا، فـــي 
جولـــة اصطحبـــه فيهـــا نيافـــة األنبا مارك أســـقف اإليبارشـــية. وأطلع نيافته 
قداســـة البابـــا علـــى تاريخ كنيســـة الســـيدة العذراء ورئيـــس المائكة رافائيل 
بدرافـــي )مقـــر المطرانيـــة( وآخـــر التطـــّورات التـــي ُأجريـــت عليهـــا مـــن 

تجديـــدات وأيقونـــات.

يف كنيسة »ابلاباوين« بسارسيل 
مع عمدة املنطقة ونائبها بالربملان

وفـــي اليـــوم ذاتـــه صلـــى قداســـة البابـــا تســـبحة العشـــية فـــي كنيســـة 
القديســـين البابا أثناســـيوس والبابا كيرلس بمنطقة سارسيل، واستقبله هناك 
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المجتمـــع وإجـــادة اللغـــة مـــع االحتفـــاظ بتراثنا القبطي. وعن زيارة قداســـته 
لمقر الســـفارة المصرية بباريس قال: الحقيقة ســـيادة الســـفير إيهاب بدوي 
رجـــل نشـــيط وكان فـــي اســـتقبالنا بالمطـــار وتمـــت دعوتنا بالســـفارة وأيًضا 
مأدبـــة عشـــاء بالســـفارة واســـتغل الفرصـــة ألشـــكره وكل طاقـــم الســـفارة. 
وبخصـــوص زيـــارة الرئيـــس الفرنســـي األخيـــرة لمصر، قال قداســـة البابا: 
إن تأثيـــر زيـــارة الرئيـــس ماكـــرون كان كبيـــًرا ووجـــدت كل ترحـــاب مـــن 
الحكومـــة والشـــعب المصـــري وربمـــا زيارتـــه هـــي التـــي شـــجعتني علـــى 

زيـــارة فرنســـا وســـوف أكـــون ســـعيًدا جـــًدا بمقابلته.

CTV لقاء قداسة ابلابا بقناة
تحدث قداســـة البابا تواضروس الثاني عن زيارته إليبارشـــية باريس 
وشـــمال فرنســـا التـــي بدأهـــا يـــوم األربعـــاء 9 أكتوبـــر 2019م، وكذلـــك 
زيارتـــه للســـفارة المصريـــة بفرنســـا، مشـــيًرا إلـــى أن زيارتـــه رعويـــة فـــي 
المقـــام األول، جـــاء ذلـــك خال لقائه مع مراســـل قناة  CTVالقبطية، وقال 
قداســـته: بدأنـــا الزيـــارة بالمطرانيـــة وهـــو مبنـــى جميـــل وكبيـــر وأعتقـــد أن 
هللا ســـمح بشـــرائه مـــن أجـــل المســـتقبل.. وكانـــت لدينا فرصة طيبـــة لزيارة 
الســـفارة المصريـــة بفرنســـا والتقينـــا بالســـيد الســـفير إيهاب بـــدوي وهو ملم 
بـــكل األشـــياء ولـــه مكانـــة هامة مع الجانب الفرنســـي. وأيًضا زرنا كنيســـة 
خاضعة لرئاســـة األنبا أثناســـيوس وكان يوًما جميًا. والزيارة رعوية في 

األســـاس يتخللهـــا بعض المقابات الرســـمية.

أطفال إيبارشية شمال فرنسا 
يستقبلون باباهم

اســـتقبل أطفـــال مـــدارس األحـــد بإيبارشـــية باريـــس وشـــمال فرنســـا، 
بحفاوة بالغة، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019م، قداســـة البابا لدى وصوله 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيـــس المائكـــة رافائيـــل بمنطقـــة درافـــي )مقـــر 
الترانيـــم  األلحـــان  مـــن  بباريـــس، ورتّـــل األطفـــال مجموعـــة  المطرانيـــة( 
باللغتيـــن العربيـــة والفرنســـية. وروى لهـــم قداســـة البابـــا بعـــض القصـــص 
المناســـبة وقـــدم لهـــم هدايـــا تذكاريـــة، وامتـــأت الكنيســـة باألطفـــال الذيـــن 
بلـــغ عددهـــم مـــا يقـــرب مـــن 1000 طفـــل. شـــهد اللقـــاء إلـــى جانـــب نيافـــة 
األنبا مارك أســـقف اإليبارشـــية أصحاب النيافة: األنبا أثناســـيوس مطران 
مارســـيليا وطولـــون، واألنبـــا لوقا أســـقف جنوب فرنســـا والقطاع الفرنســـي 

مـــن سويســـرا، واألنبـــا أنطونيـــو أســـقف ميانـــو.

+ السبت 12 أكتوبر 2019م

قداسة ابلابا يصيل أول قداس يف فرنسا
صلى قداســـة البابا تواضروس الثاني صباح يوم الســـبت 12 أكتوبر 
2019م، القـــداس اإللهـــي بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس مـــار مرقـــس 
الرســـول بشـــانتي مابري التابعة إليبارشـــية باريس وشمال فرنسا. شارك 
في صلوات القداس عدد من اآلباء األســـاقفة والكهنة وخورس الشمامســـة 
وأعـــداد كبيـــرة مـــن الشـــعب القبطـــي. وقـــد ألقى قداســـة البابا عظـــة القداس 

عـــن العذارى الحكيمات واســـتغال الوقت.

ويستمع لكورال الكنيسة عقب القداس
اســـتمع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، واآلبـــاء األســـاقفة والكهنـــة 
الحاضرون وشـــعب كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس مار مرقس بشـــاتني 
مابـــري، عقـــب انتهاء صلوات القـــداس اإللهي، إلى مجموعة من الترانيم 
التـــي قدمهـــا كورال الكنيســـة، وقّدم قداســـة البابا ونيافة األنبـــا مارك الهدايا 
التذكاريـــة ألعضـــاء الكـــورال، وألقـــى أيًضـــا قداســـة البابـــا كلمـــة لشـــعب 
الكنيســـة. كما ألقى المونســـنيور جولنيشـــه مسئول إحدى الجمعيات المعنية 
بشـــئون المســـيحيين الشـــرقيين، والقمص جرجس لوقا كلمة قصيرة ترحيًبا 
بقداســـة البابـــا. وُالتقطـــت بعـــض الصـــور التذكاريـــة لقداســـة البابـــا واآلبـــاء 
األســـاقفة والكهنـــة مـــع الكـــورال وخورس الشمامســـة وعدد مـــن الحضور، 
وقـــام قداســـة البابـــا بتوزيـــع هدايـــا تذكاريـــة للشـــعب الحاضـــر اللقـــاء مـــع 

قداســـته بالكنيسة.

مع وفد أعضاء اجلايلة املرصية بفرنسا
التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اليـــوم ذاتـــه، بمقـــر مطرانيـــة 
باريـــس وشـــمال فرنســـا بدرافـــي، بوفـــد الجاليـــة المصريـــة بفرنســـا. وألقـــى 

قداســـته خـــال اللقـــاء كلمـــة دار موضوعهـــا عـــن »الحكمـــة«.

مع شعب إيبارشية باريس وشمال فرنسا 
والتقى قداســـته في مســـاء نفس اليوم بكنيســـة الســـيدة العذراء ورئيس 
المائكة رافائيل بمنطقة درافي )مقر المطرانية( شـــعب إيبارشـــية باريس 
وشـــمال فرنســـا. بـــدأ اللقـــاء بصاة العشـــية، ألقـــى بعدها نيافـــة األنبا مارك 
كلمـــة ثـــم قدمـــت نبـــذة عـــن تاريـــخ مقـــر المطرانيـــة بدرافـــي. ورتّـــل فريـــق 
الكـــورال مجموعـــة مـــن الترانيـــم بأداء فني راٍق، وعلق قداســـة البابا قائًا: 
»صـــوت الكـــورال كأنـــه قـــادم من الســـماء«. وألقى قداســـة البابـــا كلمة عن 
الزواج واألســـرة، وأجاب قداســـته على أســـئلة الشعب، وقد قّدم نيافة األنبا 

مارك هدية شـــعب إيبارشـــية باريس وشـــمال فرنســـا لقداســـة البابا.

+ األحد 1٣ أكتوبر 2019م

تدشني كنيسة العذراء واملالك بدرايف
دّشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني صباح يوم األحـــد 1٣ أكتوبر 
2019م، كنيســـة الســـيدة العذراء ورئيس المائكة رافائيل بمنطقة درافي، 
)مقر المطرانية(. وتم تدشـــين المذبح الرئيســـي على اســـم الســـيدة العذراء 
ورئيـــس المائكـــة رافائيـــل، بينمـــا ُدشـــن مذبح آخر على اســـم الـ49 شـــهيًدا 
شـــيوخ شـــيهيت، كمـــا تـــم تدشـــين معموديـــة الكنيســـة وأيقوناتها، شـــارك في 
صلـــوات التدشـــين والقـــداس الـــذي تاها عـــدد من اآلباء األســـاقفة والكهنة. 
وحـــرص قداســـة البابـــا علـــى مصافحـــة كل الشـــعب المشـــارك فـــي القداس، 
عقـــب انتهائـــه. كمـــا حضـــر قيـــادات الكنيســـة الكاثوليكيـــة بفرنســـا وأحـــد 
المســـئولين المحليين للتهنئة بتدشـــين الكنيســـة. وهذه أول كنيســـة ُتدشـــن بيد 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بفرنســـا، وهي أيًضا أول كنيســـة يدشـــنها 

فـــي جولته الرعويـــة بأوروبا.
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لقاء قداسة ابلابا مع شباب شمال فرنسا
أقيـــم مســـاء اليـــوم ذاتـــه بكنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيـــس المائكـــة 
رافائيـــل بمنطقـــة درافـــي بباريـــس لقـــاء قداســـة البابـــا مـــع شـــباب إيبارشـــية 
باريس وشـــمال فرنســـا. وألقى قداســـة البابا عظة للشـــباب بعنوان »السلوك 
بالتدقيـــق«، وقـــد وّجـــه الشـــباب مجموعة من األســـئلة لقداســـة البابا تنوعت 
موضوعاتهـــا بيـــن األمـــور الحياتيـــة الخاصـــة بالمجتمـــع الذي يعيشـــون فيه 

واألمـــور الروحية والكنســـية.

+ االثنين 1٤ أكتوبر 2019م

زيارة قداسة ابلابا ملدينة 
أوريلون الفرنسية

زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يوم االثنيـــن 14 أكتوبر 
2019م، كنيســـة إيليـــا النبـــي والقديس األنبـــا صرابامون أبو طرحة بمدينة 
أورليـــون بفرنســـا، وهـــي الزيـــارة األولـــى لبطريرك قبطـــي للمدينة. صلى 
قداســـة البابـــا لـــدى وصولـــه صـــاة العشـــية، بمشـــاركة شـــعب الكنيســـة مـــن 
مختلـــف األعمـــار. وألقـــى كاهـــن الكنيســـة القـــس ديمتريـــوس بنياميـــن كلمة 
ترحيـــب بمجـــيء قداســـة البابـــا لزيـــارة الكنيســـة مشـــيًرا أن شـــعب الكنيســـة 
بالكامـــل حتـــى األطفـــال، شـــارك فـــي عمليـــات تجديـــد وتجميـــل الكنيســـة 
وإضافـــة تجهيـــزات جديـــدة لهـــا فـــور علمهـــم بزيـــارة قداســـة البابـــا، كمـــا 
قـــّدم عمـــدة المدينـــة ثلثـــي المـــواد المطلوبـــة لعمليـــة التجديـــد والتجميـــل دون 
مقابـــل تقديـــًرا لزيـــارة قداســـته. ثـــم قدم القـــس ديمتريوس شـــرًحا لمحتويات 
الكنيســـة. كمـــا ألقـــى الدكتـــور ألفريـــد أحـــد أعضـــاء الكنيســـة كلمـــة ترحيـــب 
بقداســـة البابا، ورّتل كورال الكنيســـة مجموعة من الترانيم، وألقى قداســـة 
البابـــا كلمـــة لشـــعب الكنيســـة عـــن وصايا مـــن رســـالة بولـــــــــــــس الرســـــــــــــول 

ألهـــل كورنثوس.

+ الثالثاء 1٥ أكتوبر 2019م

قداسة ابلابا يصل بروكسل
وصـــل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الثاثـــاء 1٥ أكتوبـــر 
2019م، إلـــى العاصمـــة البلجيكيـــة بروكســـل فـــي إطـــار جولتـــه الرعويـــة 
الحاليـــة بإيبارشـــيات الكـــرازة المرقســـية بقـــارة أوروبـــا، واســـتقل قداســـته 
والوفد المرافق القطار من باريس إلى بروكســـل، حيث كان في اســـتقباله 

الســـفير خالـــد البقلـــي ســـفير مصـــر ببروكســـي.

قداسة ابلابا يزور الربملان األورويب 
زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني اليوم ذاتـــه، البرلمان األوروبي 
 David بالعاصمـــة البلجيكيـــة بروكســـل. وكان رئيس البرلمـــان األوروبي
Maria Sassoli فـــي اســـتقبال قداســـة البابـــا لـــدى وصولـــه مقـــر البرلمان 
حيـــث كتـــب كلمـــة تذكاريـــة في ســـجل كبـــار الزوار. وعقد جلســـة حضرها 
إلـــى جانـــب رئيـــس البرلمان، رئيـــس مجموعة العمل المعنيـــة بالحوار بين 
الثقافـــات واألديـــان بكتلة حزب الشـــعب األوروبـــي EPP، النائب المجري 

György HÖLVÉNYI والسفير المصري ببلجيكا خالد البقلي. وأعرب 
قداســـة البابـــا أثنـــاء اللقـــاء عـــن ســـعادته بزيـــارة البرلمان األوروبي مشـــيًرا 

إلـــى أن األحـــوال في مصر في تحســـن مســـتمر.

ويلتيق رئيسة اتلحالف اتلقديم 
بالربملان األورويب

والتقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بمقـــر البرلمـــان األوروبي، 
رئيســـة التحالف التقدمي لاشـــتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان األوروبي، 

.Iratxe García Pérez النائبـــة األســـبانية

حفل استقبال أبناء اجلايلة القبطية ببلجياك 
لقداسة ابلابا وبترشيف السفري املرصي

أقيـــم حفـــل اســـتقبال مـــن أبنـــاء الجاليـــة القبطيـــة ببلجيـــكا علـــى شـــرف 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني بحضور اآلباء األســـاقفة، واآلباء الكهنة، 
وأيًضـــا حضـــره الســـفير المصـــري خالـــد البقلـــي، وبعض أعضاء الســـفارة 
المصرية، وعدد من الشـــخصيات الرســـمية والدينية. وقام الحضور بإلقاء 
كلمـــات الترحيـــب بقداســـة البابـــا كمـــا ألقـــى قداســـته كلمـــة تحـــدث فيهـــا عـــن 
حـــرب أكتوبـــر بمناســـبة احتفـــال مصر بها هذه األيام، وقدم الشـــكر للجالية 
القبطيـــة علـــى حفـــاوة االســـتقبال وكذلك شـــكر قداســـته الســـيد الســـفير الذي 

يقـــوم بمجهـــودات كبيرة.

+ األربعاء 1٦ أكتوبر 2019م

تدشني اكتدرائية العذراء والرسل بلجياك
دّشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم األربعـــاء 1٦ أكتوبـــر 
2019م، كاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء مريم واآلباء الرســـل بلوفان ببلجيكا، 
وأيًضـــا قـــام بتدشـــين مذبـــح وأيقونـــات كنيســـة األنبـــا بـــوال واآلبـــاء الســـواح 
بنفـــس الكنيســـة الكبيـــرة، وأيًضـــا تدشـــين معموديـــة الكنيســـة. صلى قداســـته 
بعدهـــا القـــداس اإللهـــي بالكاتدرائيـــة المدشـــنة، بحضـــور اآلبـــاء األســـاقفة 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا أثناســـيوس، واألنبـــا دانيـــال، واألنبا دانيال أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، واألنبـــا لوقـــا، واألنبـــا مـــارك، 
واألنبـــا ميخائيـــل، والقمـــص أغابيوس األنبا بوال راعي الكنيســـة، والقمص 
موســـى ســـرور، والقمـــص أنطونيـــوس باقـــي. وبعـــد انتهـــاء القـــداس ألقـــى 
كلمـــات الترحيـــب القمـــص أغابيـــوس األنبـــا بـــوال راعـــي الكنيســـة، وبعض 
شـــباب الكنيســـة، وقـــّدم كـــورال األطفـــال وكورال الشـــباب بالكنيســـة بعض 
التراتيـــل فـــي حضـــور قداســـة البابـــا، ثم اســـتمع قداســـته لفقـــرة تقديم عزف 
موســـيقى ترانيـــم مـــن طفلتيـــن. وقدمـــت الكنيســـة هدايـــا أيقونـــات لقداســـته 
والوفـــد المرافـــق لـــه، وســـط محبـــة كبيـــرة وفرحة من شـــعب الكنيســـة الذي 
ابتهـــج بنعمـــة تدشـــين الكنيســـة ومذابحهـــا والمعموديـــة واأليقونـــات، ثـــم قام 

قداســـته بتوزيـــع البركـــة والهدايـــا التذكارية.
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االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
من كنيسة العذراء واألنبا رويس بالاكتدرائية

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، مســـاء يـــوم األربعاء 
األســـبوعي،  األربعـــاء  باجتمـــاع  عظتـــه  2019م،  اكتوبـــر    2
بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريم والقديس األنبـــا رويس بالكاتدرائية 
المرقســـية باألنبـــا رويـــس. وفي بداية االجتماع قال قداســـة البابا: 
»أحـــب أن نتذكـــر اليـــوم مـــرور ســـنة على نياحة مثلـــث الرحمات 
نيافـــة األنبـــا بيشـــوي، ذلـــك المطـــران الذي خدم في الكنيســـة وفي 
إيبارشـــية دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري حوالي 4٦ ســـنة. خدم  
بحســـب مـــا أعطـــاه هللا من نعمة ومن عمـــر ومن جهد ومن فكر، 
وكان بطـــًا فـــي شـــرح اإليمـــان«. وعـــن دوره المســـكوني قـــال 
قداســـة البابـــا: »مثّـــل الكنيســـة القبطيـــة فـــي مؤتمرات ومناســـبات 
ومجالـــس كثيـــرة«. واختتم: »نذكره بالخير وبكل الحب، ونطلب 

صلواتـــه مـــن أجلنـــا ومن أجل الكنيســـة«.
كما أشـــاد قداســـته بنصر أكتوبر منوًها إلى أهمية أن يعرف 
الشـــباب تاريـــخ هـــذه الفتـــرة المجيـــدة، وهّنـــأ جمـــوع المصرييـــن 

بمناســـبة مـــرور 4٦ عاًمـــا علـــى هذا االنتصـــار العظيم.
وقد ألقى قداســـة البابا عظته األســـبوعية، التي كانت بعنوان 

»نعمة الحياة«.

توقف اجتماع األربعاء األسبويع 
لسفر قداسة ابلابا

أعلـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني أن اجتمـــاع األربعاء 
األســـبوعي ســـوف يتوقـــف حتـــى منتصـــف شـــهر نوفمبـــر المقبـــل 

نظـــًرا لســـفر قداســـته إلـــى الخـــارج في رحلـــة رعوية.

قداسة ابلابا يشارك 
يف احتفاالت مرص أكتوبر

شـــارك قداســـة البابـــــــا تواضـــــــــروس الثانـــي صبـــاح 
مصـــر  احتفـــاالت  فـــي  2019م،  أكتوبـــر   ٣ الخميـــس  يـــوم 
بانتصـــارات أكتوبـــر المجيـــدة مـــع كبـــار رجـــال الدولـــة وقـــادة 
القوات المســـلحة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيســـي 
فـــي النصـــب  الجنـــدي المجهـــول  قبـــر  إكليـــل الزهـــور علـــى 
النصـــر  حققـــوا  الذيـــن  األبطـــال  لذكـــرى  تخليـــًدا  التـــذكاري، 

واســـتعادة األرض يـــوم الســـادس مـــن أكتوبـــر 19٧٣م.

قداسة ابلابا يستقبل سفري الفاتياكن بمرص
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بالمقـــر البابـــوي 
أكتوبـــر   ٨ الثاثـــاء  يـــوم  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة 
مـــوزارو،  برونـــو  المطـــران  الرســـولي«  »القاصـــد  2019م، 
لتوديعـــه بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة عملـــه كســـفير للفاتيـــكان بمصـــر. 

تومـــاس. جـــان  اللقـــاء مستشـــاره  حضـــر 

ويستقبل رحلة من الكنيسة املارونية 
كمـــا اســـتقبل قداســـته يـــوم الثاثـــاء ٨ أكتوبـــر 2019م، فـــي 
مـــن  رحلـــة  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  المقـــر 
بصحبـــة  مصـــر  إلـــى  أتـــوا  الذيـــن  اللبنانيـــة  المارونيـــة  الكنيســـة 
األب إليـــاس المارونـــي، واألب بييـــر المارونـــي، بقصـــد الســـياحة 
الدينيـــة. وكان لقـــاًء مفرًحـــا تحـــدث فيـــه قداســـة البابـــا عـــن محبـــة 
هللا والتســـامح والغفـــران، وعـــن العاقـــات الطيبـــة بين الكنيســـتين 
المصريـــة واللبنانيـــة، وأجـــاب علـــى أســـئلة الحاضريـــن، واختتـــم 

اللقـــاء بالصـــاة وأخـــذ الصـــور التذكاريـــة.

اجتمع أعضاء اللجنة ادلائمة 
للعائلة األرثوذكسية الرشقية

إعداد األستاذ جرجس صالح
األمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق األوسط

اجتمـــع أعضـــاء اللجنـــة الدائمـــة للعائلـــة األرثوذكســـية الشـــرقية، 
األول،  آرام  الكاثوليكـــوس  قداســـة  الـــدوري بضيافـــة  اجتماعهـــم  فـــي 
والثاثـــاء  االثنيـــن  يومـــي  وذلـــك  األرثوذكـــس،  األرمـــن  كاثوليكـــوس 
14، 1٥ أكتوبـــر، بكاثوليكوســـية األرمـــن األرثوذكـــس لبيـــت كيليكيـــا 
بأنطلياس. وقد مّثل الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية نيافة األنبا توماس 
أســـقف القوصيـــة وميـــر، ونيافـــة األنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس 
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شـــبرا الشـــمالية، واألستاذ جرجس صالح األمين العام الفخري لمجلس 
كنائس الشـــرق األوســـط. ومّثل الكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية نيافة 
المطـــران جـــورج صليبـــا مطـــران جبـــل لبنـــان للســـريان األرثوذكـــس، 
ونيافـــة المطـــران دانيال كوريه مطران بيروت للســـريان األرثوذكس. 
ومثّـــل الكنيســـة األرمنيـــة األرثوذكســـية لبيـــت كيليكيـــا نيافـــة المطـــران 
ناريـــج اليمازيـــان مطـــران لبنان لأرمن األرثوذكـــس، والمطران مقار 
مـــن الكاثوليكوســـية. وقـــد تـــدارس المجتمعـــون كل ما يخـــص حوارات 
العائلـــة مـــع الكنائـــس األرثوذكســـية البيزنطيـــة، والكنيســـة الكاثوليكيـــة، 
والكنيســـة األنجليكانيـــة. وكذلـــك اســـتعرض المجتمعـــون كل مـــا تـــم في 
العـــام الماضـــي مـــن اجتماعـــات لمجلـــس الكنائـــس العالمـــي ومجلـــس 
كنائـــس الشـــرق األوســـط، وماســـيتم خـــال العـــام القادم مـــن اجتماعات 
للجمعيـــات العامـــة واللجـــان التنفيذيـــة. وكذلك اســـتمعوا إلـــى تقرير من 
نيافـــة المطـــران جـــورج صليبـــا عّمـــا تـــم مؤخـــًرا مـــن أحـــداث للكنيســـة 

الســـريانية األرثوذكســـية فـــى الهند.

وقـــد زار الوفـــد القبطى قداســـة البطريرك مـــار إغناطيوس أفرام 
الثانـــي، بطريـــرك أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق للســـريان األرثوذكـــس، 
بمقر البطريركية بالعطشـــانة، وســـلموا قداســـته رســـالة من قداسة البابا 
تواضـــروس الثانـــي. وكذلـــك التقـــوا بقداســـة الكاثوليكـــوس آرام األول، 
كاثوليكوس األرمن األرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير، وســـلموا قداســـته 

أيًضـــا رســـالة مـــن قداســـة البابا تواضـــروس الثاني.

اذلكرى السنوية األوىل نلياحة
نيافة األنبا بيشوي

مطران دمياط وكفر الشيخ والرباري
أقيـــم صبـــــــــــاح يـــوم األربعـــــــــــــاء 2 أكتوبـــــــــــــــــــــــــر 2019م، قـــداس 
األنبــــــــا  الرحمـــــــــــــات  مثلـــث  لنياحـــــــــــــة  األولـــى  الســـنوية  الذكـــــــــــــرى 

بيشـــــــــــــــوى مطــــــــــــــــــــران 
دميــــــــــــــــــــاط وكفر الشيخ 
ورئيس ديـــــــــــر القديســـة 
بالبــــــــــراري،  دميانـــــــــــــــة 
وسكرتيــــــــــر المجمـــــــــــــــع 
المقدس األســـبق. صلى 
القــــــــــــداس الـــذي أقيــــــــــــم 
بدير القديســـة دميانـــــــــــــة 
بالبـــــــــــراري، أصحــــاب 
النيافـــة: األنبـــا بنياميـــن 
مطــــــــــــــران المنوفيـــــــــــــة، 
بـــــــوال مطـــران  واألنبـــا 

طنطـــا، واألنبـــا إرميا األســـقف العـــام، إلى جانب نيافـــة األنبا ماركوس 
أســـقف دميـــاط وكفـــر الشـــيخ ورئيـــس ديـــر القديســـة دميانـــة بالبـــراري 
الحالـــي. ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية وعدد مـــن اآلباء الكهنـــة والرهبان 
من خارج اإليبارشـــية. كما شـــارك في صلوات القداس الدكتور كمال 
شـــاروبيم محافـــظ الدقهليـــة. وأقيـــم عقـــب انتهـــاء القـــداس حفـــل تأبيـــن 
للمطـــران الجليـــل الراحـــل، تضمن عدة فقـــرات، وألقى محافظ الدقهلية 

وأحبـــار الكنيســـة كلمـــات عـــزاء ورثـــاء.

وتـــم نقـــل جثمـــان مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح األنبـــا بيشـــوي إلـــى 
المـــزار الجديـــد الـــذي تـــم إعـــداده لـــه خصيًصـــا بديـــر القديســـة دميانـــة 
بالبـــراري، حيـــث حمـــل اآلبـــاء الكهنـــة الصندوق الذي يحـــوي الجثمان 
وطافـــوا بـــه الهيـــكل الرئيســـي بالديـــر والكنيســـة ثم توجهوا إلـــى المزار 

ووضعـــوه فـــي المدفـــن الخـــاص به.

صدور طبعة جديدة من مناهج 
الرتبية الكنسية لألطفال

صدرت عن لجنة تطوير المناهج بالمجمع المقدس، طبعة جديدة 
مـــن مناهـــج التربيـــة الكنســـية لمرحلتـــي ريـــاض األطفـــال واالبتدائـــي. 
وتتكـــون الطبعـــة الجديـــدة من تســـعة كتـــب، منها ثاثـــة لمرحلة رياض 
األطفـــال وســـتة كتـــب للمرحلـــة االبتدائيـــة بصفوفهـــا الســـتة. ويضم كل 
كتـــاب دروس التربيـــة الكنســـية للُثُلـــث األول مـــن الســـنة القبطية )توت 
– كيهـــك(. وتتبـــع لجنـــة تطوير المناهج لجنة اإليمان والتعليم بالمجمع 
المقـــدس. يطلـــب مـــن مجلـــة الكـــرازة بالكاتدرائيـــة المرقســـية العباســـية 

ت: 0100٦1٦٧9٥4

حريق بكنيسة مار جرجس حلوان
شـــب يوم األحد 1٣ أكتوبر 2019م، حريق بكنيســـة الشـــهيد مار 
جرجس بشـــرق حلوان التابعة إليبارشـــية حلوان والمعصرة. وتســـبب 
الحريق في إلحاق أضرار بمبنى الكنيســـة ولم ُيصب أي شـــخص من 
جـــراء الحـــادث، وتولَّـــت قـــوات الدفـــاع المدنـــي عمليـــة الســـيطرة علـــى 
الحريـــق، حتـــى تمكنـــت من الســـيطرة علـــى الحريق، وقامـــت األجهزة 

المختصـــة بعملها لمعرفة أســـباب انـــدالع الحريق.

وتلـــك الكنيســـة هـــي كنيســـة صغيرة أنشـــأتها الجاليـــة األلمانية في 
نهايـــة الطـــرف الشـــمالي الشـــرقي مـــن مدينـــة حلـــوان، ويعـــود تاريـــخ 
بنائهـــا إلـــى ســـنة 1٨9٨م. واســـتمرت الخدمـــة بهـــا حتـــى قيـــام الحرب 
العالميـــة األولـــى )1914–191٨(. وبعـــد انتهـــاء الحـــرب وهزيمـــة 
ألمانيـــا توقفـــت الخدمـــة فـــي الكنيســـة، وظلـــت مغلقـــة ومهملـــة لعقـــود. 
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وفـــي عـــام 19٧1 تمكـــن مثلـــث الرحمـــات المتنيح األنبا بولس أســـقف 
حلـــوان والمعصـــرة الســـابق مـــن شـــرائها مـــن المســـئولين األلمـــان مـــع 
األرض الفضـــاء بجانبهـــا بمبلـــغ ثاثـــة آالف جنيـــة. وقـــد جـــدد مبانيها 
ســـها كنيســـة باســـم الشهيد العظيم مار جرجس.  على قدر اإلمكان وكرَّ
وظلت الخدمة قائمة ومســـتمرة بالكنيســـة على مدار 4٨ ســـنة إلى أن 

طالهـــا الحريق.

نيافة األنبا بيسنيت وحمافظ القاهرة 
يتفقدان كنيسة مار جرجس برشق حلوان

تفقـــد اللـــواء خالـــد عبـــد العـــال محافـــظ القاهـــرة بعـــد ظهـــر يـــوم 
االثنيـــن 14 أكتوبـــر 2019م، كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بشـــرق 
حلوان، واســـتقبله نيافة األنبا بيســـنتي أســـقف حلوان والمعصرة وعدد 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة. كان نيافة األنبا بيســـنتي قد زار الكنيســـة المحترقة 
ظهـــر اليـــوم ذاتـــه وتفقـــد آثـــار الحريق، كمـــا زار الكنيســـة أيًضا بعض 
أعضـــاء مجلـــس النواب عن حلوان. وقامت األجهزة المختصة بتفريغ 

كاميـــرات المراقبـــة للوقـــوف علـــى أســـباب انـــدالع الحريق.

حريق بكنيسة مار مينا وابلابا كريلس
 باملنصورة

شـــب حريق يوم األربعاء 1٦ أكتوبر 2019م، بكنيســـة مار مينا 
والبابـــا كيرلس التابعة لكنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس بمدينة المنصورة 
والكائنـــة بالـــدور الثانـــي بالكنيســـة ذاتها. وتمكنت قـــوات الدفاع المدني 
بمعاونـــة المتواجديـــن بالكنيســـة من الســـيطرة على الحريق بشـــكل تام، 
ولـــم يصـــب أي شـــخص مـــن جـــراء الحـــادث. وقـــد أصـــدر نيافـــة األنبا 

داود أســـقف المنصـــورة بياًنـــا جاء فيه:

للمســـيح  المحـــب  الشـــعب  وجميـــع  الموقريـــن  الكهنـــة  »اآلبـــاء 
بايبارشـــية المنصورة وتوابعها بركة رب المجد يســـوع المســـيح وأمنا 
العـــذراء تكـــون معكـــم.. نخبركـــم أن ما حدث بكنيســـة مارمينـــا و البابا 
كيرلـــس الملحقـــة بكنيســـة الشـــهيد العظيم مار جرجـــس بالمنصورة هو 
حريـــق أتـــى علـــى الكنيســـة بأكملهـــا حيـــث أنها من الخشـــب. وإلى اآلن 
ال نعلـــم ســـبب الحريـــق، و لكننـــا علـــى ثقـــة أن هللا سيســـمح ببنائهـــا مرة 
أخـــرى بنعمـــة ربنـــا. ونشـــكر كل مـــن حضـــر واطمـــأن علينـــا فـــي هـــذا 
الحدث الجلل، سيادة المحافظ ومدير األمن وقوات الشرطة والجيش، 
والحمايـــة المدنيـــة، واإلطفـــاء وفضيلـــة الشـــيخ طـــه زيـــادة وكيل وزارة 
األوقـــاف، وأعضـــاء مجلـــس النـــواب. رجـــاًء اتبـــاع الهدوء والســـام و 

الصـــاة مـــن أجـــل ترتيـــب كل خيـــر لمجد اســـمه القدوس.

سيامة أربعة كهنة جدد 
إليبارشية شربا اخليمة

فـــي يـــوم األحـــد ٦ أكتوبـــر 2019م، قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس 
مطـــران شـــبرا الخيمـــة، بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بشـــبرا الخيمـــة 
)مقر المطرانية(، بســـيامة أربعة كهنة جدد، وهم: )1( الشـــماس أمير 
غالـــي كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس أبو مقـــار بمنطقة 
ابـــن الحكـــم بشـــبرا الخيمـــة باســـم القـــس مقـــار. )2( الشـــماس مســـعود 
بـــدري كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء وداود النبي بشـــبرا الخيمة 
باســـم القـــس ياكوبـــوس. )٣( الشـــماس ماجـــد ناجـــي كاهًنـــا على كنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بقليـــوب البلـــد باســـم القس مـــارك. )4( الشـــماس 
ريمون كحيل كاهًنا على كنيســـة القديس يوســـف النجار بمنطي باســـم 
القـــس بيتـــر. خالص تهانينا لنيافة األنبـــا مرقس، ولآلباء الكهنة الجدد، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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أحب أن أكلمكم اليوم 
عن حنو هللا. ونحن نذكر 
ذلك في صلواتنا فنقول عن الرب »الكثير الرحمة 
هللا  حنان  عن  الكام  أكثر  وما  التحنن«.  الجزيل 
في المزامير وأسفار األنبياء. وهو حنان ناتج عن 
محبة هللا ورحمته، وهما من طبيعته. فمن طبيعة هللا 
أنه متحنن. وهو متحنن على الكل، وبخاصة عل 
ى الخطاة، حتى أن داود النبي يقول: »أقع في يد 
كثيرة«  إنسان، ألن مراحم هللا  يد  في  أقع  هللا، وال 

)2صم14:24(.
عليهم  يتحنن  هللا  فإن  الخطاة،  جهة  ومن 
لسببين: من جهة ضعف طبيعتهم التي تميل إلى 
الخطأ، وأيًضا لقوة وحيل الشيطان الذي يحاربهم. 
وهكذا نرى داود النبي يقول في المزامير »األقوياء 
في  ويقول  نفسي«.  طلبوا  األعزاء  علّي...  قاموا 
)المزمور 10٣(: »الرب رحيم ورؤوف طويل الروح 
وكثير الرحمة. لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم 
يجازنا حسب آثامنا.. ألنه يعرف جبلتنا. يذكر أننا 
الشياطين  حرب  في  أنه  ومعروف  نحن«..  تراب 
ضد القديس أنطونيوس الكبير، إنه كان يقول لهم 
»أيها األقوياء ماذا تريدون مني أنا الضعيف؟!... 
أنا أضعف من أن أقاتل أصغركم«.. ونحن نقول 
في صاة الستار »أنت يا رب تعرف يقظة أعدائي، 
فلهذين  خالقي«.  يا  تعلمه  أنت  طبيعتي  وضعف 

السببين يتحنن هللا علينا.
وهللا – فــــي حنــــــــوه على الخطـــــــاة – يسعى 
إليهم ليجذبهــــــم إليـــــــه: مثال ذلك سعيه لخاص 
بيته وما كان ذلك اإلنسان  العشار. فقد دخل  زكا 
الخاطئ ينتظر ذلك. وقال الرب لليهود الذي تعجبوا 
لدخوله بيت رجل خاطئ »إن ابن اإلنسان قد جاء 
)لو10:19(.  هلك«  قد  ما  ويخلص  يطلب  لكي 
الوالة  أقسى  من  كان  الذي  أنصنا  والي  وأريانوس 
إلى  وجذبه  إليه،  هللا  سعى  للمسيحيين،  اضطهاًدا 
اإليمان، وحّوله إلى شهيد. وأيًضا كان قد فعل ذلك 
مع شاول الطرسوسي، فحوله من مضطهد للكنيسة 

إلى رسول )أع9(.
ومن حنان هللا في جذب الخطاة، أنه ال يذكر 
بذكر  شعورهم  يجرح  وال  القديمة،  خطاياهم  لهم 
ماضيهم األثيم. فمع يعقوب أبي اآلباء، لم يذكر له 
أنه خدع أباه )تك2٧(. والمرأة الخاطئة التي قابلته 
في بيت الفريسي، لم يذكر لها أنواع خطاياها )لو٧(. 
ومن جهة تاميذه، لم يعايرهم بهربهم وخوفهم. كذلك 
لم يعاير يونان النبي بهربه منه، بل احتمله.. والرب 
في كل ذلك ال يوبخ كثيًرا. ولم يقل لبطرس الرسول: 

كيف أنكرتني وقلت ال أعرف الرجل؟!
ومن حنو هللا، أنه يفرح برجوع الخطاة ويقبل 
 99 من  أكثر  يتوب  واحد  بخاطئ  يفرح  توبتهم. 
يقود  وهو  )لو1٥:٧(.  توبة  إلى  يحتاجون  ال  باًرا 
مع  فعل  كما  شديد،  برفق  االعتراف  إلى  الخطاة 
حنوه،  درجات  أعمق  ومن  )يو4(.  السامرية  المرأة 
أنه كان يدافع أحياًنا عن بعض الخطاة مع بشاعة 
أخطائهم، كما دافع عن المرأة المضبوطة في ذات 
منكم  كان  »من  برجمها  طالبوا  لمن  وقال  الفعل، 
با خطية، فليرمها بأول حجر« )يو٧:٨(. وكشف 
ألولئك القساة أخطاء كل منهم، فانسجبوا وتركوها. 
وال  أذهبي  أدينك.  ال  أيًضا  »وأنا  للمرأة  قال  ثم 

تخطئي أيًضا«.
ومن حنو هللا، أنه يغفر للخطاة، مهما كانت 
خطاياهم ثقيلة. فهو ال ُيَسّر بموت الخاطئ، بل أن 

يرجع ويحيا وحينئذ كل معاصيه التي فعلها ال ُتذكر 
له )حز22:1٨،2٣(.

وهكــــــــــــذا فإنه دعـــــــــا إلى عرســـــــــــه: الجــــــــــــدع 
المساكين )لو21:14( أي  والعرج، والعمي وسائر 

العاجزين روحًيا.
ومن حنو هللا على الخطاة، أنه كان يقبلهم 
مهما تأخروا في التوبة: كما قبل الذين لجأوا إليه 
الباقين  مثل  وأعطاهم  عشرة،  الحادية  الساعة  في 
)مت9،٦:20(. ومثلما قبل اللص اليمين في آخر 
ساعات حياته )لو4٣:2٣(. وكما قبل أوغسطينوس 

الذي قال له »تأخرت كثيًرا في حبك«.
وحنو هللا ليس فقط على الخطاة، وإنما أيًضا 
على المرضى، وعلى أهل الموتى، وعلى التعابى، 

وعلى الجياع.
+ فمن جهة المرضى، قصص إشفاقه عليهم 
إنه  الكتاب  قول  ويكفي  حصر.  تحت  تدخل  ال 
»كان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب« 
عبارة  الشفاء،  يسبق  كان  ما  وكثيًرا  )مت4:2٣(. 
»فتحنن«. ومن أشهر قصص الشفاء، مريض بيت 
حسدا الذي لم يكن له إنسان يهتم به، فاهتم به الرب 

وقال له »قم أحمل سريرك وِامِش« )يو٨:٥(.
أرملة  قصة  فنذكر  الموتى،  أهل  عن  أما   +
نايين التي كانت تبكي على ابنها »فلما رآها الرب 
تحنن عليها وقال لها ال تبكي«. ثم أقام ابنها من 

الموت، ودفعه إلى أمه )لو1٣:٧-1٥(.
الرب في  التعابى، يظهر حنو  + ومن جهة 
قوله »تعالوا إلّى يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال، 

وأنا أريحكم« )مت11:2٨(.
+ ومن جهـــــــــة اشفاقــــــــه على الجيــــاع، قصة 
والسمكتين  خبزات  الخمـــــــــس  من  الجمـــــــــوع  إشباع 
األربعــــــــة  إشبـــــــــــاع  وأيًضا  )مت21-14:14(، 
آالف )مت٣2:1٥-٣٨(. ويبدو حنوه في قوله »إني 
أشفق على الجميع.. لئا يخوروا في الطريق«. ومن 
حنو الرب أيًضا على الجياع، قوله في يوم الدينونة 
للذين عن اليسار »اذهبوا عني يا ماعين إلى النار 
فلم  جعت  ألني  ومائكته،  إلبليس  المعَدة  األبدية 
تطعموني.. الحق أقول لكم: بما أنكم لم تفعلوه بأحد 
فيمضي  تفعلوا.  لم  فبي  األصاغر،  هؤالء  أخوتي 

هؤالء إلى عذاب أبدي« )مت49-41:2٥(.
+ حنو الرب شمل األطفال: فقال »من أعثر 
أن  له  فخير  بي،   المؤمنين  الصغار  هؤالء  أحد 
ُيعلق في عنقه حجر الرحي ويغرق في لجة البحر« 
لم  الوسط وقال »إن  )مت٦:1٨(. وأقام طفًا في 
ملكوت  تدخلوا  فلن  األوالد،  مثل  وتصيروا  ترجعوا 

السموات« )مت1٨:٣(.
المطرودين:  على  أيًضا  يشفق  وكان   +
فالمولود أعمى – بعد شفائه – لما طرده اليهود خارج 

المجمع، وجده الرب ودعاه لإليمان )يو9:٣٥(.
أيًضا:  المديونين  الرب كان يشمل  + وحنو 
مديونــــــــــان، على  له  كان  للفريسي »مدايــــــــــن  فقال 
خمســــــون.  اآلخر  وعلى  دينار،  خمسمائة  الواحد 
جميًعا«  سامحهما  يوفيان،  ما  لهما  يكن  لم  وإذ 
)لو40:٧-42(. وجميلة عبارة »سامحهما جميًعا«. 
وتؤخذ في عمقها عن خطايانا: إذ ال نستطيع أن 

نوفي، فالرب يسامحنا جميًعا..
الرب أيًضا يحنــــــو على الغرباء. ففي العهد 
القديــــــــم يوصــــــــي بإضافـــــــــة الغريب، ويقول »تحبه 

مصر«  أرض  في  غرباء  كنتم  ألنكم  كنفسك. 
تنسوا  »ال  الجديد  العهد  وفي  )ال19:٣٣،٣4(. 
إضافة الغرباء، ألن بها أضاف أناس مائكة وهم 

ال يدرون« )عب2:1٣(.
+ ما أجمل ما قيل في حنان الرب إنه:

+ معين من ليس له معين، ورجاء من ليس 
له رجاء ميناء الذين في العاصف...

+ الرب يحنو أيًضا على الُمجربين: فهو أمين 
بل  تستطيعون،  ما  فوق  ُتجرَّبون  يدعكم  »الذي ال 
سيجعل مع التجربة أيًضا المنفذ، لكي تستطيعوا أن 

تحتملوا« )1كو10:1٣(.
إلى  المحتاجين  على  أيًضا  يحنو  وهو   +
كانوا  إذ  عليهم،  »تحنن  هؤالء  أبصر  فلما  رعاية: 
لتاميذه:  قال  حينئذ  لها.  كغنم ال راغي  منزعجين 
الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون. فاطلبوا من رب 
الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده« )مت9:٣٦-
٣٨(. وقال عن هؤالء أيًضا في سفر حزقيال النبي 
»هأنذا اسأل عن غنمي وافتقدها.. أطلب الضال، 
وأعصب  الكسير،  وأجبر  المطرود،  واستطَرد 

الجريح« )حز٣4:11-1٥(.
دين  + وهو أيًضا يحنو على الضعفاء والُمهدَّ
من أعدائهم. وفي هذا يقول المزمور »لوال أن الرب 
كان معنا حين قام الناس علينا... نجت أنفسنا مثل 
ونحن  أنكسر  الفخ  الصيادين.  فخ  من  العصفور 
السماء  صنع  الذي  الرب  عند  من  عوننا  نجونا. 

واألرض« )مز124(.
المسبيين  على  يحنو  أيًضا  الرب   +
المساكين. أعصب  أبشر  والمأسورين: فيقول ».. 
منكسري القلوب. أنادي للمسبيين بالعتق، وللمأسورين 
باإلطاق« )إش1:٦1(. هو باستمرار إله الضعفاء 
والرافع  التراب،  من  المسكين  »المقيم  والمساكين 

البائس من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبه«.
الرب أيًضا يشمل حنوه الحيوانات والطيور.

وحمار  ثور  على  تحرث  »ال  يقول  فهو   +
من  أقوى  الثور  ألن  ذلك  )تث10:22(.  مًعا« 
الحمار، فإنه يرهقه إن عما مًعا. والرب يشفق على 
أوصى  عندما  الرب  فإن  كذلك  الضعيف.  الحمار 
بيوم راحة في األسبوع، قال »ال تعمل عمًا، أنت 
وابنك وابنتك، وعبدك وأمتك، وبهيمكن ونزيلك الذي 

داخل أبوابك« )خر20:٨-10(.
فقال »إنها ال  الطيور.  + وكان حانًيا على 
وأبوكم  مخازن،  إلى  تجمع  وال  تحصد،  وال  تزرع 
»أليس  وقال   .)2٦ )مت٦:  يقوتها،  السماوي 
عصفوران يباعان بفلس. وواحد منهما ال يسقط على 

األرض بدون أبيكم« )مت29:10(.
+ الرب أيًضا يحنو على المخلوقات الضعيفة، 
ويعطيها سبًبا للهروب فينقذها من أعدائها. فالغزال 
في  أعطاها سرعة  ولكن هللا  األسود،  من  أضعف 
الجرى لتهرب منه. والقط أضعف من الكلب، ولكن 
والفأر  ليهرب.  الشجر  تسلق  على  قدرة  أعطاه  هللا 
أضعف من القط، ولكن هللا أعطاه قدرة على حفر 

أنفاق ليهرب.
فوعدها  الكنيسة.  أيًضا شمل حنوه  الرب   +

بأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها )مت1٦:1٨(.
األوثان  عبدة  من  األمم  حنوه  + وشمل 
واألرواح والطبيعة فجذبهم كلهم إلى اإليمان. كذلك 
كما  لإليمان،  أيًضا  وقادهم  الملحدين،  أشفق على 
من  جًدا  نحب هللا  إننا  الشيوعية.  روسيا  مع  فعل 
أجل حنوه، فلوال هذا الحنو ما استطاع أحد منا أن 

يبقى حتى اليوم.
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عظة األربعاء 2 أكتوبر 2019م من كنيسة العذراء واألنبا رويس بالكاتدرائية

عـــن  الماضيـــة  األســـابيع  خـــال  تكلمنـــا 
لنـــا جميًعـــا،  يعطيهـــا هللا  التـــي  الســـبع  النعـــم 
والتـــي نذكرهـــا فـــي صـــاة الشـــكر: )1( نعمـــة 
الســـتر – )2( نعمـــة المعونـــة – )٣( نعمـــة 
الحفـــظ – )٤( نعمـــة القبـــول – )٥( نعمـــة 
الشـــفقة – )٦( نعمـــة التعضيـــد. واليـــوم ختام 
هـــذه النعـــم الســـبع التـــي نصليهـــا فـــي صـــاة 
الشـــكر، ونصليهـــا بالصيغة الجماعية وبشـــكل 
فـــردي، وفـــي صلواتنـــــــــــــــا العامـــة والخاصـــــــــــة، 
واألب الكاهـــن يصليهـــا بالصيغة الطقســـية في 
مناســـبات الكنيســـة، ونفتتـــح بهـــا كل صلواتنـــا 
بـــدون اســـتثناء.. النعمـــة األخيـــرة »أتى بنا إلى 

هـــذه الســـاعة«، وهـــي نعمـــة الحياة.
نعمة الحياة هي النعمة التي أعطانا أياها 
هللا، و»هذه الســـاعة« أي الســـاعة التي نصلي 
فيهـــا. وجودنـــا هـــو نعمة مـــن هللا، وأنـــه أعطانا 

أننـــا نعيش لهذه الســـاعة هـــو نعمة آخرى. 

نعمــــة الوجــــــود:
لهـــذه  نعيـــش  أن  وأعطانـــــــــا  أوجدنـــا  هللا 
الوجـــود.  نعمـــة  هـــي  النعمـــة  الســـاعة، وهـــذه 
لقـــد خلقنـــا هللا ألنـــه يحبنـــا، ومحبته لنـــا جعلته 
يوجدنـــا لكـــي نشـــترك في هذه الحيـــاة، وأعطانا 
أن تمتد بنا الحياة لهذه الســـاعة. هناك نفوس 
فـــي هذه الســـاعة انتهت إقامتهـــا على األرض 
وانتلقـــت إلـــى الســـماء. فـــي صبـــاح كل يـــوم 
نشـــكرك يـــا رب ألنـــك أعطيتنـــا نهـــاًرا جديـــًدا 
وعمـــًرا جديـــًدا. كل يـــوم يعطيـــه هللا لنـــا هـــو 
نعمة في حد ذاته. أول شـــيء يجب أن تعرفه 
هـــو أن محبـــة هللا هـــي ســـبب وجـــودك، ألن 
هللا يحبـــك بصـــورة خاصـــة، وقـــد أوجـــدك فـــي 
هـــذه الحيـــاة ليكـــون لك هـــدف، ولخطة ولعمل 
خلقـــه  اإلنســـان  هللا  خلـــق  عندمـــا  ولقصـــد. 
بقصـــد.. صحيـــح أن اإلنســـان اشـــترك مـــع هللا 
فـــي الخلقـــة وفـــي وجـــود اإلنســـان مـــن خـــال 
ســـر الزيجـــة، ولكـــن هللا يعطـــي الحيـــاة؛ وهـــذا 
هـــو التكويـــن الجميـــل للبشـــرية: أن آدم ومـــن 
مثلـــه، وحـــواء ومـــن مثلهـــا، عندمـــا يرتبطـــان 
ينتـــج ابـــن أو ابنـــة، وهـــذا االبـــن أو االبنة يبدأ 
جنيًنـــا صغيـــًرا جـــًدا مـــن خايـــا قليلـــة، ثم ينمو 
لمـــدة 9 أشـــهر حتى يأتي هـــذا الطفلن وعندما 
يأتـــي تكـــون فرحـــة كبيرة لـــأب واألم ولأســـرة 
وللمجتمـــع، ويصير إنســـاًنا معـــدوًدا، موجوًدا، 
وتبـــدأ الكنيســـة تمـــارس دورهـــا بصـــاة الحميم 
والمعموديـــة وممارســـة األســـرار، وتبـــدأ مراحل 
حيـــاة اإلنســـان، وتظهـــر خطـــة هللا فـــي حياتـــه 

يصنع.  ومـــاذا 
عندمـــا يخلـــق هللا اإلنســـان يكـــون هدفـــه 
األساســـي والوحيـــد هو المحبـــة، لذلك نقول إن 
هللا محبـــة، ومـــن هـــذه المحبـــة أوجد اإلنســـان، 
واإلنســـان ال يســـتطيع أن يعيش إاّل من خال 
هـــذه المحبـــة. هللا عندمـــا يخلـــق اإلنســـان ال 
ينســـى إي إنسان »هل تنســـى المرأة رضيعها، 

)إش49:1٥(،  بطنهـــا؟«  ابـــن  ترحـــم  فـــا 
وتظـــل  البيضـــة  ترعـــي  التـــي  النعامـــة  ومثـــل 
تنظـــر إليهـــا، وبيضـــة النعـــام تظهـــر عناية هللا 
باإلنســـان »الـــرب راعـــيَّ فـــا يعوزنـــي شـــيء« 
)مـــز1:2٣(. وعلـــى الرغـــم من كل هـــذا يقول 
وكأنـــه  مهـــم..  غيـــر  وجـــودي  إن  البعـــض: 
يعتـــدي علـــى نعمـــة هللا! قديًمـــا رفـــض شـــعب 
ورفضـــوا  ونبواتـــه  إرميـــا  كام  يهـــوذا  مملكـــة 
التوبـــة فأكتـــأب إرميـــا وقـــال: »ملعـــون اليـــوم 
الـــذي ُوِلـــدت فيـــه، لمـــاذا خرجـــت مـــن الرحـــم 
ويونـــان  )إر14:20(،  وحزًنـــا؟«  تعًبـــا  ألرى 
النبـــي عندمـــا ذبلـــت اليقطينـــة يقـــول: »موتـــي 
خيـــر مـــن حياتي« )يون٣:4(. أيوب الصديق 
مثـــال آخر تعرض لتجارب وآالم شـــديدة جًدا، 
يقـــول: »ليتـــه هلـــك اليـــوم الـــذي ُوِلـــدت فيـــه« 
)أي٣:٣(، هنـــاك مـــن يعتـــرض علـــى وجوده، 
لكـــن أيـــوب بعـــد ما دخل التجربـــة وتعلم كانت 
النتيجـــة أنـــه عـــاش 140 ســـنة، وأعطـــاه هللا 
نعمة الوجود، ويمكن أن يقف ويقول: أشكرك 
يـــا رب ألنـــك أتيـــت بـــي إلـــى هـــذه الســـاعة.. 

وكثيـــرون يتعرضـــون لهـــذه المواقـــف. 
علـــى  االعتـــداء  ولذلـــك  نعمـــة،  الحيـــاة 
الحيـــاة ُيعتبـــر خطيـــة، لذلـــك اإلدمـــان خطيـــة، 
نعمـــة  علـــى  اعتـــداء  واالنتحـــار خطيـــة ألنـــه 
الحيـــاة. يعقـــوب أبـــو األبـــاء عندمـــا عـــرف أن 
يوســـف حّي، يقول الكتاب »َجَمَد قلبه ألنه لم 
يصدقهـــم، وقـــال لهـــم: يوســـف ابني حـــّي بعد، 
أذهـــب وأراه قبـــل أن أمـــوت« )تـــك4٥:2٨(، 
فعندمـــا تـــاه يوســـف كان يعقـــوب مثـــل الميت، 
فيـــه  ابنـــه حـــي رّدت  ولكـــن عندمـــا علـــم أن 
ليوســـف  يعقـــوب  فقـــال  ثانيـــة،  مـــرة  الحيـــاة 
»أمـــوت اآلن بعدمـــا رأيـــت وجهـــك أنـــك حـــّي 
بعـــد« )تـــك٣0:4٦(، وفـــي هـــذه اللحظة وقف 
وقال: أشـــكرك يا رب ألنك أتيت بي إلى هذه 
الســـاعة. وفـــي العهـــد الجديـــد ســـمعان الشـــيخ 
ُوِلـــد قبـــل المســـيح، واشـــترك فـــي ترجمـــة العهد 
القديـــم لليونانيـــة، وتوقـــف عنـــد كلمـــة »عـــذراء 
تحبـــل وتلـــد«، فوضـــع بـــدل كلمة عـــذراء كلمة 
فتـــاة، فقـــال له ماك أنه ســـوف يعيش إلى أن 
تتحقـــق هـــذه النبـــوة، وعندمـــا عـــاش ألنـــه علـــم 
أنـــه »ال يـــرى المـــوت قبـــل أن يعايـــن مســـيح 
الـــرب« )لـــو2٦:2(، وعندمـــا دخلـــت العـــذراء 
مريم وهي تحمل الطفل يســـوع قال: »أشـــكرك 
يـــا رب أنـــك أتيت بنا لهذه الســـاعة«... مجرد 
أن يأتـــي بـــك هللا لهـــذه الســـاعة فهـــذه فرصـــة، 
ألن في نفس هذه الساعة انتهت هذه الفرصة 

عنـــد آخريـــن... وهـــذه الســـاعة فرصـــة لـ...:
1- فرصة توبـــــة: ربما لم يقدر اإلنسان 
هنـــاك  اليـــوم  ولكـــن  باألمـــس،  التوبـــة  علـــى 
فرصـــة للتوبـــة وتنقيـــة القلـــب، وهـــذه الفرصـــة 
قـــد تضيـــع أن لـــم ينتهـــز اإلنســـان الفرصـــة. 

لـــو كان القديس موســـى 
األســـــود قد عانـــــد، كان 
ســــــــــــــــوف يظــــــــل فــــــــــي 

ولكنـــــــــــــه  عنـــــــــــه،  يسمــــــــع  أحـــد  وال  خطيتـــه 
اســـتغل فرصـــة التوبـــة وتحول من إنســـان قلبه 
أســـود إلـــى قلـــب أبيـــض وقديـــس نتشـــفع بـــه، 
ويقـــف ويقول: أشـــكرك يـــا رب ألنك أتيت بي 

إلـــى هـــذه الســـاعة، ســـاعة التوبة.
2- فرصـــــــــــة مصالحــــــــــة: ربما تكون 
متخاصًمـــا مـــع أحـــد، لمـــاذا تســـمح أن تنتهـــي 
هنـــاك  األشـــياء؟  هـــذه  تحمـــل  وأنـــت  حياتـــك 
فرصـــة للمصالحـــة، وعندمـــا تتقـــدم للمصالحة 
أنـــت تصنـــع عمـــًا ســـمائًيا. أشـــكرك يـــا رب 
ألنـــك أتيـــت بنـــا لهـــذه الســـاعة، فهـــي فرصـــة 
اآلخريـــن،  مـــع  الســـام  ولصنـــع  للمصالحـــة 
ولنبـــدأ صفحـــة جديدة. تخيل أبو االبن الضال 

لـــم يقبلـــه، فســـوف يعـــود االبـــن لخطيتـــه.
٣- فرصـــة عمـــل وخدمـــة: »الكســـان 
يقـــول األســـــــــــــد في الطريـــــــــــــق« )أم22:1٣(، 
قات وال يســـتطيع أن يقول  الكســـان يضع معوِّ
كلمـــة »أخطـــأت« مـــن قلبـــه.. أتيـــت بنـــا إلـــى 
هـــذه الســـاعة فرصـــة عمل، »أبـــي يعمل حتى 
اآلن وأنـــا أعمـــل« )يـــو1٧:٥(. الـــرب يســـوع 
فـــي ســـنوات الخدمـــة كان فـــي عمل مســـتمر.. 
ال تؤجـــل عمـــًا أو خدمة، اســـتخدم إّية ســـاعة 

فـــي عمـــل الخدمة.
٤- فرصــــــــــــة للنمـــــــــــــو: تنمو روحًيا، 
نمـــو علـــى كل األصعـــدة  معرفًيـــا، دراســـًيا.. 

لتكـــون شـــخصيتك متكاملـــة.
٥- فرصـــــــــة صــــــــــــالة: فرصة لعاقة 
روحيـــة أكثـــر، فيكون لك نصيب في الســـماء، 
وتعـــرف طريقـــك. ومـــن تقليـــد الكنيســـة لدينـــا 
الصـــاة الســـهمية )الدائمـــة(. اســـتغل الوقـــت 
فـــي الصـــاة وفي قـــراءة الكتاب المقدس، وكل 
مـــا تتأجـــج فيـــك روح الصـــاة، كل مـــا تكـــون 
حياتـــك أكثـــر اســـتنارة، وتكـــون ابـــن الســـماء، 

ويكـــون فـــي قلبـــك نور.
إلـــى  بنـــا  أتيـــت  يـــا رب ألنـــك  نشـــكرك 
هـــذه الســـاعة.. نعمـــة الحيـــاة التـــي يعطيهـــا 

لإلنســـان.  هللا 
هـــذه النعـــم الســـبع نشـــكر هللا عليهـــا 
أنـــه يعطيهـــا لنـــا، والقصـــد مـــن طـــرح هـــذه 
المجموعـــة من الموضوعـــات أن ُتقّدر النعم 
الكبيـــرة التـــي يعطيهـــا هللا لنـــا كلنـــا، ونحـــن 
نصليهـــا بصيغـــة الجماعـــة وكأننـــا نصلـــي 
حتـــى عن الذيـــن ال يصلـــو،. ليحفظكم الرب 
جميًعا ويكـــون معكم. إللهنا كل مجد وكرامة 

مـــن األن وإلـــى األبـــد. آمين.
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رسامة قمص بكنائس وسط القاهرة

بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، قام نيافة األنبا رافائيل 
األســـقف العام لقطاع كنائس وســـط القاهرة، برســـامة القس أنطونيوس 
فكـــري، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالفجالـــة، قمًصـــا، وذلـــك يـــوم 
األربعـــاء 9 أكتوبـــر 2019م، بالكنيســـة ذاتهـــا. وقـــد أثـــرى القمـــص 
أنطونيوس المكتبة القبطية بالكثير من الكتابات الهامة، أهمها تفسيره 
للكتـــاب المقـــدس بعهديـــه إلـــى جانـــب األســـفار القانونيـــة الثانيـــة، والتي 
تعـــد مرجًعـــا هاًمـــا لتميـــزه بالبســـاطة والجاذبيـــة مـــع العمـــق. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا رافائيـــل، وللقمـــص أنطونيـــوس فكـــري، ولآلبـــاء 

كهنـــة المنطقة.

مؤتمر عن العمارة والفنون القبطية
بإيبارشية ببا والفشن

إعداد القس بولس رمزي

نظـــم معهد األنبا أثناســـيوس للدراســـات 
علـــى  وتوابعهـــا  ببـــا  بمطرانيـــة  المســـيحية 
مـــدار يومـــي الجمعـــة والســـبت 4-٥ أكتوبـــر 
2019م، مؤتمـــًرا علمًيـــا فـــي مجـــال التـــراث 
القبطـــي، حمـــل عنـــوان: »العمـــارة والفنـــون 
بـــدأت  القبطيـــة؛ توثيقهـــا والحفـــاظ عليهـــا«، 

فاعليـــات المؤتمـــر بالســـام الجمهـــوري، ثـــم شـــاهد واســـتمع الحضـــور 
لكلمـــة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، وقد قـــدم فيها قداســـته محاور 
المؤتمـــر وأهميـــة البحـــث العلمـــي والتوثيـــق وزيـــادة الوعـــي المصـــري 
هـــذه  مثـــل  تكـــرار  علـــى  وشـــجع  التـــراث،  علـــى  الحفـــاظ  بأهميـــة 
المؤتمـــرات. وقـــد ألقـــي نيافـــة األنبـــا اســـطفانوس، أســـقف اإليبارشـــية، 
الكلمـــة االفتتاحيـــة، والتـــي ألقـــي فيهـــا الضـــوء علـــى أهميـــة التـــراث 
المصـــري الـــذي أذهـــل العالـــم إلـــى يومنـــا هـــذا، حتـــى أن مصـــر يوجـــد 
 ،»Egyptology المصريـــات  بــ«علـــم  ُيســـمي  خـــاص  ِعلـــم  باســـمها 

كمـــا أشـــار نيافتـــه إلـــى أهميـــة األيقونـــة القبطيـــة والتـــي ال تحتـــاج معها 
لكتـــب تفســـير وشـــرح، فالصـــورة خيـــر مـــن ألـــف كلمـــة، وفـــي نهايـــة 
كلمتـــه تمّنـــى نيافتـــه لجميـــع المشـــاركين فـــي أعمـــال المؤتمـــر النجـــاح 
والفرصـــة للتعليـــم والتعلـــم، وتبـــادل الخبـــرات العلميـــة التـــي تخلق حياة 
وحيويـــة فـــي المجتمـــع المصـــري بكافـــة صـــوره، فمقومـــات التقـــدم في 
أيـــة ُأمـــة هـــو تمســـكها بهويتهـــا وتراثهـــا وحفاظها على الحضـــارة. كما 
أشـــار د. مجـــدي منصـــور رئيـــس المؤتمـــر إلـــى تنوع العمائـــر القبطية 
ودور الفنانيـــن المصرييـــن فـــي تزيينهـــا مـــن الداخـــل والخـــارج بالفنون 
والزخـــارف المختلفـــة، ســـواء النحـــت أو الرســـم والتلويـــن، وبصفـــة 
خاصـــة األيقونـــات القبطيـــة. وعـــن معهـــد األنبـــا أثناســـيوس للدراســـات 
المســـيحية أشـــار القـــس بولـــس رمزي منســـق عـــام المؤتمـــر أن المعهد 
تأســـس فـــي لوائحـــة وضوابطـــة علـــى الائحـــة التـــي أقراهـــا المجمـــع 
وقانـــون  القبطيـــة  والدراســـات  الاهوتيـــة  العلـــوم  المقـــدس ألكاديميـــة 

الجامعـــات المصريـــة. 

وقد شهدت فعاليات المؤتمر سبعة جلسات علمية تخللها 2٧ بحًثا 
مـــن علمـــاء وباحثيـــن متخصصيـــن من الجامعـــات المصريـــة واألجنبية 
ووزارة اآلثـــار المصريـــة، كمـــا شـــارك نيافـــة األنبا مارتيـــروس بورقة 
بحثيـــة عـــن: »بركـــة األديرة بوادي النطرون«، وقد تم نشـــر ملخصات 
مـــت فـــي المؤتمـــر فـــي ُكتيب خـــاص، وجـــاري إعداد  األبحـــاث التـــي ُقدِّ
كتاب يشـــتمل على كل أعمال المؤتمر بعد االنتهاء من عملية التحكيم 
والذي سيشارك فيها العديد من العلماء بالجامعات المصرية واألجنبية 

ووزارة اآلثـــار، لتوثيـــق أعمال المؤتمر وإتاحتها للنشـــر الدولي.

نيافة األنبا ماكريوس يشارك يف
تكريم 600 من املتحررات من األمية

أقامـــت إيبارشـــية المنيـــا وأبـــو قرقـــاص حفـــل تكريـــم لعـــدد ٦00 
من المتحررات من األمية )مســـلمات ومســـيحيات( من ســـاكنات قرى 
اإليبارشـــية. وقد تم تنظيم عدد 40 فصًا لهم في 2٨ قرية، بالتعاون 
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بيـــن اإليبارشـــية والهيئة العامة لمكافحـــة األمية وتعليم الكبار بمحافظة 
المنيـــا، مـــن خـــال توقيـــع بروتوكـــول للتعـــاون فـــى بدايـــة عـــام 2019 
ولمـــدة ثـــاث ســـنوات. أشـــرف علـــى تنفيـــذ المشـــروع بقـــرى مركـــز 
المنيـــا القـــس كاراس مجـــدي، ولقـــرى مركـــز أبوقرقـــاص القس يؤانس 
لويـــس بإشـــراف القمـــص أبـــرآم زكـــي. كمـــا شـــارك بايجابيـــة كل مـــن 
جمعية نســـائم الرحمة اإلســـامية والكنيســـة الرســـولية بقرية بني أحمد 
الغربيـــة. وقـــد شـــارك فـــي فعاليـــات االحتفاليـــة نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس 
األســـقف العـــام بالمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، واألســـتاذ/ وائـــل محمـــد مكـــي 
مديـــر ادارة هيئـــة تعليـــم الكبـــار بالمنيـــا، واألســـتاذة/ عزه عبـــد الرازق 
مديـــر إدارة هيئـــة تعليـــم الكبـــار بأبوقرقـــاص، واألســـتاذ/ شـــادي رزق 
مديـــر العاقـــات العامـــة بهيئـــة تعليـــم الكبـــار بالمنيا، والمستشـــار/ عمر 
محمـــد حمزة مستشـــار وزيـــرة التضامن االجتماعي، واألســـتاذة/ هدى 
بشـــرى واألســـتاذ وليـــد ماهـــر مديـــري المشـــروع بالمنيـــا وأبوقرقاص، 
إلـــى جانـــب عـــدد كبير من اآلبـــاء الكهنة، والمتخرجات مـــن البرنامج، 
وأفـــراد الشـــعب. شـــملت االحتفاليـــة تقديـــم الكلمـــات من قبل المســـئولين 
والدارســـات، كمـــا قدمـــت الدارســـات عـــدًدا مـــن الكلمـــات واألشـــعار 
مكاريـــوس  األنبـــا  نيافـــة  وقـــدم  التعبيريـــة.  واالسكتشـــات  واألناشـــيد 
الـــدروع التذكاريـــة للســـادة الضيـــوف واآلبـــاء الكهنـــة وهدايا تشـــجيعية 

الدارســـات. لجميع 

»فال تكن إال فرًحا« 
مؤتمر لشباب أوروبا

آفـــا  »كينـــورو  بمركـــز  اإلســـكندنافية  الـــدول  إيبارشـــية  نظمـــت 
كيرلس« بمحافظة نورشـــوبينج بالســـويد، مؤتمًرا للشـــباب خال شـــهر 
أكتوبـــر شـــارك فيـــه مئتا شـــاب وشـــابة من كنائســـنا وإيبارشـــياتنا بقارة 
أوروبـــا. حضـــر المؤتمـــر وحاضـــر فيـــه صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا أباكير 
أســـقف الدول اإلســـكندنافية، واألنبا بافلوس أســـقف اليونان، وعدد من 
كهنـــة أوروبـــا. وتناولـــت المحاضـــرات وكذلـــك ورش العمـــل موضوع 
»الفـــرح« مـــن كافـــة جوانبـــه، كما تضمن عدًدا  من األنشـــطة الروحية 

األخـــرى إلـــى جانـــب أنشـــطة ترفيهية وجولة ســـياحية بالســـويد.

ادلورة اخلامسة ملركز ابلابا ديسقورس 
بوسط القاهرة

أفتتـــح نيافـــة األنبـــا رافائيـــل، األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع وســـط 
القاهـــرة، يـــوم األربعـــاء 9 أكتوبـــر 2019م، الـــدورة الخامســـة لمركـــز 
البابـــا ديســـقورس للدراســـات الاهوتيـــة بكنائس وســـط القاهـــرة، والتي 
حملـــت عنـــوان »التجســـد اإللهـــي وطبيعـــة الســـيد المســـيح«. حيث ألقى 
نيافتـــه محاضرتيـــن دارتـــا حـــول موضـــوع »التجســـد والفـــداء فـــي فكر 
القديـــس أثناســـيوس الرســـولي«. وفـــي ختـــام اليـــوم تـــم تكريـــم األوائـــل 
وتســـليم الشـــهادات للناجحيـــن بالـــدورة المنتهيـــة والتـــي حملـــت عنـــوان 

»الفـــروق العقائديـــة مـــع البروتســـتانت«.

نياحة الراهب 
القمص رسجيوس الرسياين

علـــى رجـــاء  رقـــد  أكتوبـــر 2019م،  االثنيـــن 14  يـــوم  فـــي 
القيامة الراهب القمص ســـرجيوس الســـرياني، أمين دير السريان 
العامـــر. ُوِلـــد فـــي 19٥٨/12/٦م، وترهـــب بديـــر الســـريان العامر 
ـــا في 2004/٧/1٨م، ثم ُرِســـم قمًصا  في 199٧/٣/22م، ســـيم قسًّ
فـــي 2014/٣/9. وقـــد خـــدم كأمين لدير الســـيدة العذراء الســـريان، 
يخـــدم جميـــع الرهبـــان بحـــب وتواضـــع، وتنيـــح فـــي حجـــرة الرباتية 
ســـريًعا إثـــر أزمـــة قلبيـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا متـــاؤس 

أســـقف ورئيـــس الديـــر، ومجمع اآلبـــاء الرهبـــان، وكل محبيه.
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سفـــــــــــــــــر الرؤيــــــــــــــــــــا 
يتحــــــــــــــدث عـــن الحيـــــــــــــاة 
الســـماء.  فـــي  المســـتقبلية 
السفــــــــــــــر  هـــــــــــذا  ويتميـــز 
بحديثـــه عـــن ثاثـــة أمـــور 
والغلبـــة  الرجـــاء  وهـــي: 
والتســـبيح، فالســـفر فيـــه الكثيـــر مـــن الرجـــاء ألنـــه 
يحمـــل الكثيـــر مـــن الوعـــود لـــكل مـــن يكمـــل حياته 
بأمانة، و يتحدث أيًضا عن طريق الغلبة الروحية 
)مـــن خـــال اإليمـــان والجهـــاد الروحـــي(، كمـــا أنه 
يتميـــز أيًضـــا بالتســـبيح الـــذي يجعل اإلنســـان يحيا 
دائًمـــا فـــي حيـــاة الفـــرح. ويحدثنـــا ســـفر الرؤيـــا عن 
رســـائل ســـبع ُمرَســـلة مـــن هللا إلـــى الكنائـــس الســـبع 
الموجـــودة في آســـيا الصغرى فـــي تلك الفترة، وهي 
تمثـــل رســـائل خاصـــة مـــن هللا إلى كنيســـته في كل 
زمـــان فـــي الظـــروف المختلفـــة. والرســـائل أيًضـــا 
بمثابـــة رســـائل روحيـــة شـــخصية لـــكل إنســـان فـــي 
أحوال حياته الروحية المختلفة. ورســـالة الرب إلى 
مـــاك كنيســـة ســـميرنا )وهـــو القديـــس بوليكاربوس 
الـــذي عاش طويـــًا ألكثر من ثمانين عاًما، وخدم 
كأســـقف، وتعرضـــت حياتـــه لاضظهـــاد، وأنهـــى 
حياته شـــهيًدا على اســـم الرب يســـوع عندما رفض 
أن ينكـــر االيمـــان(، هـــي رســـالة لكل مـــن تتعرض 
حياتـــه لألـــم أو االضطهـــاد بأّية صـــورة، وفيها لنا 

عـــدة رســـائل معزية:

يطالبنــــــــــا الرســـــــــــــول 
بولـــس بالســـلوك وااللتـــزام 
فـــي الحيـــاة وفًقـــا للوصايـــا 
الكتابيــــــــــة، ألن الكتـــــــــــــاب 
المقـــــــــــدس هـــــــــــو منهــــــــــــــج 
ودســـتور لحياتنــــــــــــا، لذلـــك 
يقـــول: »فقـــط عيشـــوا كمـــا يحـــق إلنجيـــل المســـيحـ 
أســـمع  غائًبـــا  كنـــت  أو  ورأيتكـــم  جئـــت  إذا  حتـــى 
فـــي روح واحـــد مجاهديـــن  تثبتـــون  أنكـــم  أموركـــم 
مًعـــا بنفـــس واحدة إليمـــان اإلنجيل« )فـــي1:2٧(. 
وكلمـــة فقـــط تربـــط بيـــن هـــذا العـــدد وما قبلـــه، فإن 
كان بولـــس قـــد فضـــل البقـــاء فـــي الجســـد من أجل 
خيـــر أوالده، فإنـــه يريـــد أن يـــرى كل واحـــد منهـــم 
إنجيـــًا معاًشـــا، فيصيـــرون قديســـين، وهـــذه أعظـــم 
كـــرازة صامتـــه بالقـــدوة الحســـنة... والســـؤال: كيف 

يعيـــش اإلنســـان بحٍق فـــي اإلنجيل؟
1- الثبـــات في الـــروح الواحد: يحثهم على 
أن يحيـــوا كمواطنيـــن ســـماويين كمـــا يليـــق بإنجيـــل 
الرســـول حضـــوره  يشـــغل  وال  الســـماوي،  المســـيح 
بالجسد أو غيابه، ففي كل األوضاع يحّثهم بثباتهم 
فـــي الـــروح الواحـــد فـــي اإليمـــان، وكـــذا جهادهـــم 
القانونـــي حســـب اإلنجيـــل بـــروح الوحدة مًعـــا. وهنا 
يركـــز علـــى الثبـــات فـــي المعركة الروحيـــة. والروح 
القـــدس هو المســـئول عـــن وحدانية الكنيســـة، لذلك 
كل عمـــل انفـــرادي أنانـــي هـــو ضـــد روح الجماعـــة 

اآلالم،  عـــن  تتحــــــــــدث  الرسالــــــــة   )1
ويرســـلها إلـــه غلـــب اآلالم »هذا مـــا يقولـــه األول 
)رؤ2:٨(،  فعـــاش«  ميًتـــا  كان  الـــذي  واآلخـــر، 
فالرســـالة كانـــت رســـالة تعزيـــة لكنيســـة ســـتتعرض 
لـــآلالم والضيقـــات، لكنهـــا كانـــت تتحـــدث عـــن هللا 
ضابـــط الـــكل منـــذ بـــدء الخليقة إلـــى نهايـــة العالم، 
وهـــو أيًضـــا الـــذي غلـــب كل ألـــم، وأبطـــل أعظـــم 
ضيقـــة وهـــي المـــوت، بقـــوة قيامتـــه.. فهـــي رســـالة 
لنـــا فـــي كل ضيـــق أن هللا موجـــود، وهـــو يضبـــط 

األحـــداث. كل 
2( الرســـالة تتحـــدث عـــن فقـــر وغنى »أنا 
عـــارف أعمالـــك وضيقتـــك وفقـــرك.. مـــع أنـــك 
غنـــّي«: فقـــد تحمـــل حيـــاة اإلنســـان الكثيـــر مـــن 
اآلالم واإلحباطـــات فـــي طريقـــه للســـماء، لكـــن هللا 
يضمـــن أنهـــا كلهـــا تقـــود إلـــى غنى روحـــي.. غنى 
الفضائـــل  المتألـــم، وغنـــى  ينالهـــا  التـــي  النعمـــة 
الروحيـــة التـــي تزّيـــن حياتـــه بســـبب اآلالم، وأيًضا 
غنـــى الثمر الروحـــي واألبنـــاء الروحيين.. فكلما 
تألمـــت الكنيســـة أو الخـــادم، كان ذلـــك ســـبًبا فـــي 
نمـــو الكنيســـة.. وكل عصـــور االستشـــهاد تشـــهد 
بـــأن الضيـــق والـــدم كانا دائًما بـــذار اإليمان والثمر 
الروحـــي المتكاثـــر، فلـــم تثمـــر حلقـــات االضطهـــاد 
العشـــر فـــي تاريـــخ الكنيســـة أاّل اتســـاًعا للكنيســــــــــة 

وانتشـــاًرا لإليمـــان.
٣( الرســـالة تتحـــدث عـــن ضيـــق، لكنهـــا 

وضـــد روح هللا ذاتـــه.
2- الجهـــاد بنفس واحـــدة بإيمان اإلنجيل: 
ليـــس مـــا ُيفـــرح قلـــب الرســـول مثـــل جهادهـــم بنفس 
واحـــدة وفكـــر واحـــد إنجيلـــي، إذ لهـــم شـــركة الـــروح 
القدس )أف٣:4(، وهنا يلزم الجهاد ضد الخطية، 
والجهـــاد للحفـــاظ علـــى اإليمـــان الواحـــد، والجهـــاد 
لكـــي يكـــون لنـــا فكـــر المســـيح الواحـــد، والجهاد في 
الكـــرازة )إيمـــان إنجيلي( أي اإليمان بصدق مواعيد 
اإلنجيـــل – ألنـــه كيـــف يدافـــع اإلنســـان عن قضية 

ال يقتنـــع بها؟
وهنـــا يتحـــدث عن وحدة الـــروح ووحدة النفس 
مًعـــا،  العامليـــن  يســـند  القـــدس  فالـــروح  )الفكـــر(، 
والذيـــن يحملـــون فكـــًرا واحـــًدا يســـندهم فـــي جهادهم 
ليعلـــن بشـــارة اإلنجيـــل المفرحة وســـط آالمهم، لهذا 
يوصـــي الرســـول بقبولـــه: »خـــذوا خـــوذة الخـــاص 
وســـيف الـــروح الذي هـــو كام هللا« )أف1٧:٦(.. 

والســـؤال: لماذا الســـلوك بإنجيل المســـيح؟
1. ألهميـــة هـــذا اإلنجيــــــــــل كوصيـــة فرح 
)البشــــــــــارة المفرحــــــــــة(:  إذ يقـــول »خذوا خوذة 
كلمـــة هللا«  هـــو  الـــذي  الـــروح  وســـيف  الخـــاص 
انشـــغالنا  فـــإن  للـــرأس،  الواقيـــة  هـــي  الخـــوذة  ألن 
بالخـــاص ورجاءنـــا في الثمـــر من العقوبات اآلتية 
والتمتـــع بالميـــراث الســـماوي، هـــو الخـــوذة الروحية 
التـــي تحمـــي إيماننـــا بالمســـيح الـــرأس. أمـــا ســـيف 
الـــروح الـــذي نمســـك بـــه لنحارب فهـــو كلمة هللا، به 

تنصـــح بعـــدم الخـــوف »ال تخف البتـــة مما أنت 
الـــذي  بـــه« )رؤ10:2(، فـــاهلل  عتيـــد أن تتألـــم 
دعانـــا لإليمـــان وســـمح لنـــا بالضيقـــات، لـــن يتركنا 
ولـــن يتـــرك كنيســـته. والوعـــد »ال تخـــف« هـــو وعد 

مريـــح وســـط الضيقـــات.
٤( الرســـالة تطلـــب مّنـــا أمريـــن: األمانـــة 
آذاننـــا  نفتـــح  أن  الداخلـــي:  التامـــة، واالســـتماع 
الداخلية لنســـمع »من له أذنان للســـمع فليســـمع«، 
فقـــد يســـمع االنســـان ولكـــن يقّســـي قلبـــه، أو يؤجـــل 
االســـتجابة، أو يرفـــض بكبريـــاء، أو يقـــارن نفســـه 
بآخريـــن، أو يبـــّرر ذاتـــه وال يلـــوم نفســـه، وفـــي هذه 
الحالـــة ال يأخـــذ بركـــة اآلالم التـــي يتعـــرض لهـــا. 
ويطلب هللا مّنا أيًضا أن نكون أمناء إلى النهاية 
»كـــن أميًنا إلى المـــوت« )رؤ10:2(، نكون أمناء 
فـــي عاقاتنـــا مـــع أنفســـنا ومـــع هللا ومـــع اآلخرين، 
فـــي عبادتنـــا وخدمتنـــا وفـــي كل معاماتنـــا.. حتى 

فـــي وقـــت الضيق. 
٥( الرسالة تتحـــــــــــدث عن وعديــــــــن »كن 
أميًنا إلى الموت، فســـأعطيك إكليل الحيـــــــــاة... 
مـــن يغلـــــــــــب ال يؤذيه الموت الثانـــي« فاحتمال 
اآلالم والضيقـــات بأمانـــة قـــد ال يعفينـــا مـــن مـــوت 
الجســـد فجميعنـــا ســـنرقد، لكنـــه ســـيضمن لنـــا أاّل 
يكـــون للمـــوت الثانـــي أي الهـــاك االبـــدي ســـلطان 

علينـــا، كمـــا يعدنـــا أيًضـــا بإكليـــل الحيـــاة المفرح.
لتكـــن رســـالة هللا لمـــاك الكنيســـة المتألمـــة 
هـــي رســـالة لحيـــاة كل مّنـــا وســـط ضيقـــات العالـــم 
المتعـــددة، ولتكـــن لنـــا تعزيـــة ورجاء ومرشـــًدا كيف 

نســـلك وســـط الضيـــق.

نضـــرب داخلنـــا فنعـــزل بقوة بين مـــا هو هلل وما هو 
خـــارج عـــن هللا، بـــل بالســـيف )اإلنجيـــل( نبتـــر كل 
فســـاد.. يقـــول المرنـــم: »رذلـــت ســـائر الذيـــن حادوا 
عـــن وصاياك ألن فكرهم ظلم« )مز119:11٨(.

2. اإلنجيل قوة هللا للخالص: »ألني لســـت 
أستحي بإنجيل المسيح ألنه قوة هللا للخاص لكل 
مـــن يؤمـــن بـــه، لليهودي أواًل ثـــم لليوناني، ألن فيه 
ُمعَلـــن ِبـــّر هللا بإيمان إليمان، كما هو مكتوب: أّما 
البـــار فباإليمان يحيا« )رو1٦:1-1٧(. فاإلنجيل 
ليـــس مجـــرد رســـالة نظرية أو فلســـفة فكرية تعليمية 
إنمـــا »عمـــل إلهـــي ديناميكـــي« في حياة اإلنســـان، 
هـــو حركـــة حـــب إلهـــي ال تتوقـــف لتبلـــغ بـــه إلـــى 
شـــركة األمجـــاد اإللهية »لذلك اطرحوا كل نجاســـة 
المغروســـة  الكلمـــة  بوداعـــة  فاقبلـــوا  شـــر،  وكثـــرة 
القـــادرة أن تخلـــص نفوســـكم« )يـــع12:1(، فبكلمة 
هللا نقلـــع الشـــر مـــن جـــذوره ليحـــل محلـــه ثمـــــــــــار 

كلمته المقدســـة.
٣. الوصيـــة عالقة محبـــة هلل: »من يحبني 
يحفـــظ وصايـــاي. إن أحبنـــي أحـــد يســـمع كامي« 
)يـــو14(. تنفيـــذ الوصيـــة وطاعتهـــا يعكـــس محبـــًة 
لقائلهـــا، فالطاعـــة وليـــدة محبـــة وعامة لهـــا، لذلك 
فـــرح هللا بيوســـف ورفعـــة، وكذلك نـــوح كافأه، ولوط 
أنقـــذه.. كمـــا أن الوصيـــة هـــي »ترمومتـــر« لمحبة 
هللا فـــي القلـــب، بـــل هـــي مـــرآة تعكـــس مـــدى نجاح 
اإلنســـان فـــي طريـــق هللا وااللتصـــاق بـــه، والجســـد 
عبـــد ينفـــذ مـــا ترغبـــه الروح، كمـــا أن الحواس تعلن 
ما تشـــتهيه النفس، واألعمال الروحية هي انعكاس 

لمـــا فـــي داخـــل قلـــب اإلنســـان من إيمـــان وحب.
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أواًل: معنى الكلمـــة: 
هو الرغبـــــــــــة في الشــــــــــيء 
وإشـــتهاؤه. وقـــد جـــــــاء فـــي 
الوصيــــــــــــــــــه العاشــــــــــرة من 
الوصايــــــــــــــــا العشـــــــــــــر »اَل 
َتْشَتــــــــِه َبْيـــَت َقِريِبــــــــــــــــَك. اَل 
َتْشـــَتِه اْمـــَرأََة َقِريِبـــَك َواَل َعْبـــَدُه َواَل َأَمَتـــُه َواَل َثـــْوَرُه َواَل 
ِحَمـــاَرُه َواَل َشـــْيًئاِممَّا ِلَقِريِبـــَك« )خـــر1٧:20(، وقـــال 
الـــرب إن الطمـــع بيـــن أشـــر الخطايـــا التـــي تخـــرج 
اِخـــِل ِمْن  مـــن قلـــب اإلنســـان الشـــرير »أَلنَّـــُه ِمـــَن الدَّ
يَرُة: ِزنـــًى ِفْســـٌق  ـــرِّ ُقُلـــوِب النَّـــاِس َتْخـــُرُج اأَلْفـــَكاُر الشِّ
يَرٌة  َقْتـــٌل ِســـْرَقٌة َطَمـــٌع ُخْبـــٌث َمْكـــٌر َعَهـــاَرٌة َعْيـــٌن ِشـــرِّ
ـــُروِر َتْخـــُرُج  َتْجِديـــٌف ِكْبِرَيـــاُء َجْهٌل.َجِميـــُع َهـــِذِه الشُّ
ُس اإِلْنَســـاَن« )مـــر٧:21-2٣(.  اِخـــِل َوُتَنجِّ ِمـــَن الدَّ
ولذلـــك حـــّذر مـــن الطمـــع »اْنُظـــُروا َوَتَحفَُّظـــوا ِمـــَن 
الطََّمـــِع َفِإنَّـــُه َمَتـــى َكاَن أَلَحـــٍد َكِثيـــٌر َفَلْيَســـْت َحَياتُـــُه 
ِمـــْن َأْمَواِلـــِه« )لـــو1٥:12(. وهكـــذا حـــّذر القديـــس 
َنـــا َوُكلُّ َنَجاَســـٍة َأْو َطَمـــٍع  ـــا الزِّ بولـــس الرســـول »َوَأمَّ
يِســـيَن« )أف٣:٥(.  َفـــَا ُيَســـمَّ َبْيَنُكـــْم َكَمـــا َيِليـــُق ِبِقدِّ
وقـــال القديـــس مـــار إســـحق الســـرياني: »ازهـــد فـــي 
الدنيـــا يحبـــك هللا، وازهـــد فيمـــا بيـــن إيـــدي النـــاس 
يحبـــك النـــاس«.. وهناك أمثلة مـــن الكتاب المقدس 
عـــن الطمـــع مثـــل: 1. الشـــيطان: الـــذي خلقـــه هللا 
فـــي صـــورة بهيـــة، ولكنـــه لأســـف نظـــر إلـــى هللا 
وطمـــع فـــي أن يأخـــذ كرامـــة ومجًدا ليســـا لـــه »َهَكَذا 

: َأْنـــَت َخاِتُم اْلَكَماِل, َمـــآلٌن ِحْكَمًة  ـــيُِّد الـــرَّبُّ َقـــاَل السَّ
ُكلُّ   .ِ َجنَّـــِة للاَّ َعـــْدٍن  ِفـــي  ُكْنـــَت  اْلَجَمـــاِل.  َوَكاِمـــُل 
َحَجـــٍر َكِريـــٍم ِســـَتاَرُتَك، َعِقيـــٌق َأْحَمُر َوَياُقـــوٌت َأْصَفُر 
َوَياُقـــوٌت  َوَيْشـــٌب  َوَجـــْزٌع  َوَزَبْرَجـــٌد  َأْبَيـــُض  َوَعِقيـــٌق 
ٌد َوَذَهـــٌب. َأْنَشـــُأوا ِفيَك َصْنَعَة  َأْزَرُق َوَبْهَرَمـــاُن َوُزُمـــرُّ
ِصيَغـــِة الُفُصـــوِص َوَتْرِصيِعَهـــا َيـــْوَم ُخِلْقـــَت. َأْنـــَت 
اْلَكـــُروُب اْلُمْنَبِســـُط اْلُمَظلُِّل. َوَأَقْمتُـــَك. َعَلى َجَبِل للاَِّ 
ـــْيَت. َأْنـــَت  ِس ُكْنـــَت. َبْيـــَن ِحَجـــاَرِة النَّـــاِر َتَمشَّ اْلُمَقـــدَّ
َكاِمـــٌل ِفـــي ُطُرِقـــَك ِمـــْن َيـــْوَم ُخِلْقـــَت َحتَّـــى ُوِجـــَد ِفيَك 
ِإْثـــٌم« )حـــز12:2٨-1٥(. 2. آدم وحـــواء: هكـــذا 
أيضا آدم وحواء اشـــتهيا أن يصيرا مثل هللا عارفي 
الخيـــر والشـــر.. فســـقطا... ٣. عخـــان بن كرمي:  
كان طمعـــه ســـبًبا فـــي هزيمة بني إســـرائيل من قرية 
صغيرة اســـمها عاي )يـــش19:٧-21(. ٤. آخاب 
ونابـــوت اليزرعيلـــي: وكان طمـــع آخـــاب ســـبًبا في 
قتـــل نابـــوت، وقـــد عاقـــب هللا آخـــاب وزوجتـــه علـــى 
ذلـــك )1مـــل11(. ٥.يهـــوذا اإلســـخريوطي: مـــن 
أجل طمعه وجشـــعه باع المســـيح وخسر كل شيء: 
أبديتـــه ورســـوليته وســـمعته... ٦. حنانيا وســـفيرة:  

طمعـــا وكذبـــا وخســـرا أيًضـــا ُكل شـــيء.
ثانًيـــا: خطـــورة الطمـــع: الطمع مـــن الخطايا 
األمهـــات التـــي تقـــود إلى عـــدة خطايا أخـــرى منها: 
وحـــواء  آدم  مـــع  حـــدث  مثلمـــا  1. عصيـــان هللا: 
وعخـــان بن كرمي وشـــاول الملـــك. 2.الكذب: مثلما 
حـــدث مـــع جحيـــزي تلميـــذ إليشـــع النبي الـــذي كذب 

إليشـــع.. فُأصيـــب  الســـرياني وعلـــى  علـــى نعمـــان 
بنفـــس مـــرض البـــرص... وكذلـــك حنانيا وســـفيرة لم 
يكذبـــا علـــى بطرس الرســـول بل على الروح القدس. 
٣. الســـرقة: مثلمـــا حـــدث مع يهوذا اإلســـخريوطي 
الذي كان يســـرق ما ُيلقى في الصندوق. ٤.القتل: 
مثلمـــا حـــدث مع آخاب الـــذي طمع في حقل نابوت 
اليزرعيلي فقتله. ٥.الخســـارة: كل األمثلة الســـابقة 
في الطمع خســـرت البركة والســـام وعاشـــوا في قلق 
وحـــزن. ٦. فقـــدان األبديـــة: قـــال القديـــس بولـــس 
َيِرثُـــوَن  َطمَّاُعـــوَن...  َواَل  َتِضلُّـــوا!...  الرســـول »اَل 

َمَلُكـــوَت هللِا« )1كـــو٦:10،9(.
ثالًثـــا: عـــالج الطمـــع: 1. الـــكل باطـــل: ال 
بـــد أن نقتنـــع بـــأن العالـــم ســـيزول وكل مـــا فيـــه.. 
)جـــا4:2- فـــي  الحكيـــم  ســـليمان  قالـــه  مـــا  راجـــع 
11(. 2.القناعـــة: أن نقتنـــع أن ســـر الســـعادة هـــو 
الممتلـــكات والمقتنيـــات.  فـــي  »القناعـــة«، وليســـت 
فالمـــال يشـــتري القصـــر ال الســـعادة وال الســـام وال 
المحبـــة وال راحـــة البـــال.. ويشـــتري الســـرير ال النوم 
الهادئ، ويشتري الطعام ولكن ال يشتري الشهية وال 
الصحة. ٣.الشـــكر: البد من تعلم حياة الشـــكر كما 
تعلمنـــا الكنيســـة أن نقـــول: »نشـــكرك علـــى كل حال 
ومـــن أجـــل كل حـــال وفي كل حال«. ٤. البعد عن 
صداقـــة الطماعين: إن الخطيـــة معدية.. تنتقل من 
شـــخص آلخـــر »ال تضلـــوا فـــإن المعاشـــرات الرديئة 
تفســـد األخـــاق الجيـــدة« )1كـــو٣٣:1٥(. الطمـــوح 
مشـــروع ولكن الطمع ممنوع.. لنجتهد ونبذل كل ما 
في وسعنا لنحيا حياة كريمة، ولكن نضع حدوًدا ال 

نتخطاهـــا.. حتـــى ال نفقـــد أبديتنـــا... آمين.

avvatakla@yahoo.com

هنــــــــــــــاك سيرتــــــــــان 
قبطيتـــان للشـــهيد أباديـــر 
وأختـــــــه إيرائـــــــــي، األولى 
ُمختصـــرة وناقصـــة قليـــًا 
مـــن نهايتهـــــــــا، وُينســــــــــب 
وضعهـــــــــا إلى الشمــــــاس 
صموئيـــل، ورئيس الشمامســـة إيســـاك، وموجودة 
رقـــم  القبطـــي  الفاتيـــكان  كودكـــس  بمخطـــوط 
)C.V.C.63(، وقـــد قام بنشـــرها ســـنة 1٨٨٦م 
إلـــى  ترجمتهـــا  مـــع  )بالقبطيـــة،  هنـــري هيفرنـــاه 
الفرنســـية(، وفي ســـنة 19٧0م، قام مليكة حبيب 
يوسف، ويوسف حبيب بتعريبها ونشرها، وأيًضا 
مـــع نصهـــا  أخـــرى ونشـــرها  مـــرًة  بتعريبهـــا  قـــام 
القبطي المتنيح األنبا مكاري أســـقف ســـيناء سنة 
199٦م. والســـيرة الثانيـــة طويلـــة جـــًدا، وقـــد ُفقد 
نصهـــا القبطـــي منذ زمن بعيـــد، ولكن تم تعريبها 
فـــي القـــرون الوســـطى، وُوِجـــدت فـــي الكثيـــر من 
المخطوطـــات العربية بالكنائس واألديرة القديمة، 
وُينســـب وضعهـــا إلـــى أحـــد أســـاقفة األشـــمونين 
الُقدامـــى. وقـــد جـــاء بالســـيرة الُمختصـــرة أنه كان 
للشـــهيد أباديـــر أختـــان، األولـــى »إيرائـــي« )التي 
ُاستشـــهدت مـــع أخيهـــا علـــى يـــد أريانـــوس والـــي 
أنصنـــا(، والصغيـــرة »كالونيا« )واســـمها يوناني، 
أباديـــر  تـــرك  َجَمـــال(، وحـــدث بعـــد أن  يعنـــي: 

وإيرائـــي بيتهمـــا، وســـافرا لاستشـــهاد فـــي مصر، 
أن تقـــدم ُمحـــاٍم شـــاب باســـل ُيدعـــى قســـطنطين، 
إلـــى الملـــك دقلديانـــوس، طالًبـــا منـــه أن يســـمح 
بزواجـــه مـــن كالونيـــا، ولكـــن لمـــا رفضـــت أمهـــا 
هـــذا الطلـــب )لتتعـــزى بهـــا بعـــد ذهـــاب أخيهـــا 
وأختهـــا(، قـــام دقلديانوس بإيفاد وزيـــره رومانوس 
)الـــذي ِقيـــل أنـــه خـــال الشـــهيدين(، فأجبـــر ابنـــة 
أختـــه علـــى الـــزواج مـــن قســـطنطين، إلـــى اليـــوم 
الـــذي فيـــه ضـــرب الـــرب دقلديانـــوس، لكي يملك 
قســـطنطين عوًضـــا عنـــه )وربمـــا األصـــح أنهـــا 
صـــارت خطيبتـــه لفتـــرة محـــدودة، حيـــث ال تذكر 
المراجـــع ُمطلًقا أن قســـطنطين تـــزوج بفتاة ُتدعى 
كالونيـــا، بـــل تـــزوج مرتيـــن، األولـــى بفتـــاة ُتدعى 
منرفينـــا، فـــي أيـــام شـــبابه، وانجـــب منهـــا ولـــده 
كريُســـُبس، والزيجـــة الثانيـــة بفتـــاة ُتدعى فاوســـتا، 
وهي ابنة مكســـيميانوس، والتي أنجبت له أوالده 
الثاثـــة المعروفيـــن، وثاث بنـــات ُأخريات(. أما 
الُصغـــرى  األخـــت  أن  فتذكـــر  لـــة  الُمطوَّ الســـيرة 
للشـــهيد أباديـــر هـــي »إيرائـــي«، واألخـــت الكبرى 
ُتدعـــى فـــي بدايـــة الســـيرة بإســـم »إغاتيـــكان«، 
ُتدعـــي  الســـيرة  مـــن  األخيـــر  الجـــزء  فـــي  بينمـــا 
»غاليـــا فاليـــا« )وغالًبـــا هذا االختاف في شـــكل 
االســـم، وترتيـــب األعمـــار ناتـــج عـــن أخطاء في 
الترجمـــات القديمـــة، أو أن هـــذه األخـــت كانـــت 

تحمـــل اكثر من اســـم واحـــد(، وعموًما فربما كان 
االســـم األخيـــر قـــد أطلقـــه عليهـــا األقبـــاط كصفة 
لهـــا، ألن كلمتـــي »»غالينـــي فيليـــا« باليونانيـــة، 
واللتيـــن تبـــدوان أن اســـمها ُمشـــتًقا عنهمـــا َتعنيان 
»الهادئـــة الُمِحَبـــة« أو »ُمِحَبـــة الهـــدوء«. وتمدنا 
لـــة، بســـيرة هـــذه األخـــت القديســـة،  الســـيرة الُمطوَّ
استشـــهاد  بخبـــر  ســـماعها  بعـــد  قامـــت  وكيـــف 
أخيهـــا وأختهـــا )وكانـــت قد نـــذرت البتولية، حتى 
أن البيرقـــدار، أي حامـــل العلم للملك قســـطنطين 
الـــزواج منهـــا، فرفضـــت لحفـــظ بتوليتهـــا(،  أراد 
معهـــا  ُمصَطِحَبـــًة  مصـــر  أرض  إلـــى  وجـــاءت 
بالكنيســـة  مًعـــا  وترهبتـــا  وصيفتهـــا »صوفيـــة«، 
التـــي يوجـــد بها جســـدي الشـــهيدين أباديـــر وأخته 
باســـم  المعروفـــة حالًيـــا  بشـــينيلة،  بقريـــة  إيرائـــي 
بمحافظـــة  ديـــروط  مدينـــة  بغربـــي  »أمشـــول«، 
أســـيوط، وحينمـــا تنيحـــت في 2٧ توت )قبل عيد 
استشـــهاد أخويهـــا بيـــوم واحـــد(، تـــم دفنهـــا بجوار 
الكنيســـة، ولمـــا تنيحـــت وصيفتهـــا أيًضـــا ُدفنـــت 

إلـــى جوارها.
الفاتيـــكان  كودكـــس  مخطـــوط  المصـــادر: 
بديـــر األنبـــا  )C.V.C.63(؛ ومخطـــوط ٧41 
مقـــار؛ ومخطـــوط ٣٨ ميامـــر بكنيســـة المـــاك 
ومخطـــوط  بملـــوي؛  الريرمـــون  بديـــر  ميخائيـــل 
ديـــروط؛  غـــرب  بأمشـــول  مارجرجـــس  بكنيســـة 
الُشـــطبي  تـــادرس  األميـــر  بكنيســـة  ومخطـــوط 
بأبوقرقـــاص البلـــد بالمنيـــا )منســـوب إلـــى البابـــا 

األول(. بنياميـــن 
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ُتســـّمى كنيســـة المسيح بالكنيســـة الواحدة المقدسة 
الجامعـــة الرســـولية، فهـــي الرســـولية ألنهـــا مبنيـــة علـــى 
أســـاس الرســـل واألنبياء، وهي جامعة ألنها تضم أبناء 
هللا مـــن جميـــع األمـــم واألجنـــاس، وهـــي مقدســـة ألن 
المســـيح قّدســـها بدمـــه وروحـــه القـــدوس. وأخيـــًرا هـــي 
واحـــدة ألنهـــا غيـــر مفترقـــة وال منقســـمة، بـــل تجمعهـــا 
وحـــدة اإليمـــان ووحدة الرأي والفكـــر، وإن كانت متفّرقة 
فـــي بقـــاع العالـــم، فالوحدة وحـــدة إيمانية وليســـت وحدة 
مكانيـــة. وهـــي »وحيـــدة« ألنـــه ليـــس للمســـيح كنيســـة 
أخـــرى غيرهـــا، ألنـــه إن كان المســـيح رأس الكنيســـة، 
وإن كانت الكنيســـة جســـد المســـيح، فليس للمسيح غير 
جســـد واحد، وبالتالي ليس له غير كنيســـة واحدة. وما 
يجـــب االنتبـــاه إليـــه أن هـــذه الصفات التـــي تتصف بها 
الكنيســـة والتـــي يحتويهـــا قانـــون اإليمـــان األرثوذكســـي، 
هـــي عالمـــات تتميـــز بهـــا كنيســـة المســـيح الحقيقيـــة، 
بحيـــث أن كل هيئـــة أخـــرى ال تنطبق عليها جميع هذه 
الشروط، وال تتميز بهذه العامات، ال يمكن أن تكون 
كنيســـة للمســـيح، وال يصـــّح مطلًقـــا أن ُتلقَّب بهذا اللقب 
الســـامي مهمـــا بلغ مـــن مناداتها باإلنجيـــل، أو اّدعائها 
بتبعيتهـــا للســـيد المســـيح: ذلـــك أن الوحـــي اإللهـــي ّميز 
الكنيســـة الحقيقيـــة بهـــذه العامات لكـــي تفترق بها عن 

ســـائر الهيئـــات والجماعات.
1- الكنيســــــــة رسوليــــــــــــــــة: أّما أنها الكنيســـة 
»الرســـولية« فأن إيمانها ُسلِّم من اآلباء الرسل الذين 
أخـــذوا التعليـــم عـــن الـــرب نفســـه ألنهـــم كانـــوا معاينيـــن 
وخداًمـــا للكلمـــة، وهـــذا ضمان بصحـــة التعليم وصدقه، 
اإللهـــي،  يقينـــه، وختـــم علـــى مصـــدره  وبرهـــان علـــى 
ولذلـــك يقـــول الرســـول لشـــعب كنيســـة أفســـس »فلســـتم 
إًذا بعـــد غربـــاء ونـــزالء، بـــل رعيـــة مـــع القديســـين وأهل 
بيت هللا، مبنيين على أســـاس الرســـل واألنبياء ويســـوع 
المســـيح نفســـه حجـــر الزاويـــة« )أف20:1(. فاإليمـــان 
تعليـــم  والتعليـــم  رســـولي،  إيمـــان  إًذا  للكنيســـة  الُمســـلَّم 
رســـولي، كما أن الســـلطان ســـلطان رســـولي كذلك. أي 
أن اإليمان وســـلطان التعليم ُمســـلم للكنيســـة من الرســـل 
أنفســـهم، فهم قد تســـلموه من المســـيح بموجب السلطان 
اإللهـــي الـــذي تســـلموه منـــه عندمـــا نفـــخ فـــي وجوههـــم 
لهـــم  »َمـــن غفرتـــم  القـــدس:  الـــروح  اقبلـــوا  لهـــم  وقـــال 
خطاياهـــم ُتغفـــر لهم، ومن أمســـكتموها عليهم ُتمســـك« 
)يـــو2٣،20:22(، وعندمـــا خاطبهم قائًا »الحق أقول 
لكـــم إن مـــا تربطونـــه علـــى األرض يكـــون مربوًطـــا في 
الســـموات، ومـــا تحلونه علـــى األرض يكون محلواًل في 
الســـموات« )مت1٨:1٨(. ولقد أقام الرســـل خلفاء لهم 
فـــي الكنائـــس التي أنشـــأوها، وأودعوهم وديعة اإليمان، 
وأوصوهـــم أن يقيمـــوا قسوًســـا وأن ال يضعـــوا اليـــد على 
أحـــد بالعجلـــة، ووضـــع اليد هو الطقـــس الظاهري الذي 
كان يســـتعمله اآلبـــاء الرســـل ليحـــل الـــروح القدس على 
المدعـــو للخدمـــة، فيمتلـــئ مـــن عطيـــة الـــروح القـــدس، 
ويحمل بموجبه ســـلطان التعليم ورعاية النفوس، وبذلك 
تكـــون الخافـــة الرســـولية سلســـلة متصلة الحلقـــات تبدأ 
بالرســـل اآلخذيـــن عن المســـيح، وتنتهـــي بنهاية الدهر، 
وفًقـــا لوعـــد الـــرب بـــدوام الكهنـــوت المســـيحي فـــي قولـــه 
»فاذهبـــوا وتلمـــذوا.. وعمدوهـــم.. وعلموهـــم.. وهـــا أنـــا 
معكـــم كل األيـــام إلـــى إنقضاء الدهـــر« )مت2٨:1٨-

20(. فالكنيســـة التي تعتقد أنها كنيســـة رســـولية يلزمها 
أن تتثّبت أواًل، ثم أن يكون خدامها وكهنتها رسوليين، 
تســـلموا الكهنـــوت بخافـــة رســـولية قانونيـــة، وأن يكـــون 

إيمانهـــا وتعليمها رســـوليين.
2- الكنيســـة مقدسة: وكنيسة المسيح الحقيقية 

هـــي الكنيســـة »المقدســـة«، ألنهـــا تنتســـب إلـــى قدوس 
ًرا  القديســـين، وألن المســـيح َقّدسها في المعمودية »مطهِّ
إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة 
مجيـــدة ال دنـــس فيهـــا وال غضـــن أو شـــيًئا مـــن مثـــل 
ذلـــك، بـــل تكـــون مقدســـة  وبـــال عيـــب« )أف2٥:٥-

2٧(. وإذا كانـــت الكنيســـة هـــي جماعـــة المؤمنيـــن فإن 
الوحـــي يعتبرهـــم مقدســـين بعـــد العمـــاد، »لكن اغتســـلتم 
بل تقدســـتم بل تبررتم« )1كو11:٦(، فضًا عن أنها 
كذلـــك نظـــًرا للقديســـين الذيـــن تتأّلف منهم وهـــم »أحباء 
هللا مدعويـــن قديســـين« )رو٧:1(. وليـــس يطعـــن فـــي 
قداســـة الكنيســـة أن يكـــون بعـــض أفرادهـــا أشـــراًرا، فهـــم 
فيهـــا كالـــزوان الـــذي يتركـــه الـــرب ينمـــو مـــع الحنطـــة، 
ولكنـــه ســـيجمعه فـــي يـــوم الديـــن ليحرقه بنـــار ال ُتطفأ، 
فما دام في الكنيســـة قديســـون فالكنيســـة مقدسة، بحيث 
أنـــه إذا انعـــدم القديســـون مـــن الكنيســـة فحينئـــذ تكـــون 
أبـــواب الجحيـــم قـــد قويـــت عليهـــا فـــا يكـــون لهـــا بقـــاء. 
وعلـــى ذلـــك فالقداســـة التـــي ُدعينا للســـلوك فيها عامة 
ـــزة لكنيســـة المســـيح الحقيقيـــة، وهـــي باإلضافة إلى  ُمميِّ
العامـــة الســـابقة تكـــون برهاًنـــا علـــى تبعيـــة المؤمنيـــن 

للمســـيح تبعيـــة حقيقية. 
هـــي  المســـيح  كنيســـة  جامعـــة:  الكنيســـة   -٣
الكنيســـة »الجامعـــة« ألنهـــا تجمـــع وتضم فـــي حيازتها 
جميـــع األمـــم، إذ أمـــر الســـيد المســـيح رســـله األطهـــار 
بـــأن يكـــرزوا باإلنجيـــل للخليقـــة كلهـــا وأن يتلمذوا جميع 
األمـــم. )مـــر1٥:1٦؛ مـــت 19:2٨(، فهـــي مصـــدر 
النـــور والعرفـــان لجميـــع الشـــعوب واألجنـــاس في جميع 
الربـــوع والبقـــاع، وفـــي جميـــع األزمنـــة والعصـــور، وهي 
المؤمنيـــن  جامعـــة  أو  الخـــاص،  لطالبـــي  الجامعـــة 
مـــن يهـــود وأمـــم، عبيـــد وأحـــرار، ذكـــور وإنـــاث، كبـــار 
وصغـــار، وُتقـــدم للجميـــع جميـــع مـــا يلزمهـــم لخـــاص 
»الجامعـــة«  فهـــي  ذلـــك  وعلـــى  وأرواحهـــم.  نفوســـهم 
باعتبـــار األجنـــاس واألصـــول البشـــرية أواًل، وباعتبـــار 
المـــكان والزمـــان ثانًيـــا، وباعتبـــار االشـــتمال علـــى كل 
التعاليـــم الخاصيـــة ثالًثـــا، وباعتبـــار المســـاواة لجميـــع 
األفـــراد والطبقـــات رابًعـــا. أّمـــا باالعتبـــار األول فيقـــول 
الوحـــي »وُيكرز باســـمه بالتوبة ومغفـــرة الخطايا لجميع 
األمـــم« )لـــو4٧:24(، وباعتبار الزمـــان والمكان يقول 
القديس أثناســـيوس الرســـولي: »ُتدعى الكنيســـة جامعة 
ألنهـــا منتشـــرة فـــي كل العالم«، ويقول غيره: »الكنيســـة 
الجامعـــة هـــي الموجـــودة فـــي جميع المســـكونة، ويؤّلف 
جســـمها كنائـــس األقطار، والرأس المســـيح«، وباعتبار 
»التعليـــم« يقـــول القديس كيرلس األورشـــليمي: »ُتدعى 
الكنيســـة جامعـــة ألنهـــا تعلـــم جميـــع العقائـــد التـــي يلـــزم 
أن يعرفهـــا بنـــو البشـــر، عـــن األشـــياء المنظـــورة وغيـــر 
المنظـــورة، عـــن الســـمائيات واألرضيـــات بوجـــه العموم 
وبـــدون تـــرك شـــيء«، وأّمـــا باعتبـــار المســـاواة فيقـــول 
القديـــس بولـــس »ليـــس يهـــودي وال يونانـــي، ليـــس عبـــد 
وال حـــر، ليـــس ذكـــر وأنثـــى، ألنكـــم جميًعـــا واحـــد فـــي 

المســـيح يســـوع« )غـــل2٨:٣(. 
٤- الكنيســـة واحدة: وكنيســـة المســـيح الحقيقية 
هـــي الكنيســـة »الواحدة«: ذلك أن الكنيســـة هي جســـد 
قهـــا فـــي أماكـــن كثيـــرة  المســـيح )أف2٣:1(، وليـــس تفرُّ
فـــي العالـــم يقّســـم وحدتهـــا، مـــادام اإليمـــان الـــذي يؤمن 
بـــه جميـــع أفرادهـــا إيماًنـــا واحـــًدا، ومـــادام الـــرأي الـــذي 
ُيســـّلم بـــه أو يعتقـــده أبناؤهـــا، رأًيا واحـــًدا وعقيدة واحدة. 
فالكنيســـة واحـــدة، ويجـــب أن تظـــل واحـــدة، ألن »كل 
مملكة منقســـمة على ذاتها ُتخَرب، وكل مدينة أو بيت 

منقســـم علـــى ذاتـــه ال يثبت« )مـــت12:2٥(. 
لمـــاذا الكنيســـة واحـــدة؟ 1- ألن رّبهـــا واحـــد 
ورأســـها واحـــد. 2- ألن إيمانهـــا واحـــد. ٣- ألن 
رجاءهـــا واحـــد. ٤- ألن غايتهـــا واحـــدة. ٥- ألن 
معموديتهـــا واحـــدة. ٦- ألن ذبيحتهـــا واحـــدة. ٧- 

ألن روحهـــا واحـــدة.

أجمل التهاني القلبيه لصاحب النيافةمثلث الرحمات نيافة األنبا غريغوريوس

األنبـــــا تكـــــال
أسقف دشنا وتوابعها

بعيد تجليسه الثامن والعشرين
راجين من هللا أن يثبته

على كرسيه سنين عديدة
وأزمنة سالمية مديدة

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة
البابا توارضوس الثاين

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيه

الدكتور مجدي حليم والمهندسة جوزفين
الدكتور خلف عبيد والدكتورة عفاف

وأوالدهم الدكتور بساده والدكتورة انجي
أسرة المرحوم الدكتور صالح راغب

الدكتور شنوده مكسيموس والدكتورة فيفيان
الدكتور جميل حنين والدكتورة جاكلين
الدكتور منير مساك والدكتوره ثناء

الدكتور إميل لوكاس والدكتورة عنايات
والدكاترة كيرلس وكارولين وكالرا وكارين
الدكتور مجدي شفيق والدكتوره مريم

وأوالدهم الدكاترة ميرا ومادونا ومكاريوس
الدكتورة أماني عفت وأوالدها الدكتورة
ميرنا ودنيا والمحاسبة ندا وكيرلس

الدكتور حنا ناروز والمهندسه ماريان
وأوالدهم مينا ومايكل و مكاريوس ومارك

الدكتور مجدي استليانوس وزوجته وأوالده
الدكتور أسامة جمال والمهندسة هلبيس
الدكتور جوزيف هنري ودميانه وأوالده
الدكتور إسحق صالح حلمي واألسرة
الدكتور لوقا القمص والدكتورة ريهام

الدكتور ميخائيل قديس وماريان وأوالدهم
الدكتور أنطونيوس سمير ووالدته مارى
الدكتور جون سيفو والدكتورة مارينا
الدكتور مينا شنوده والدكتورة نورا

الدكتور كيرلس صادق والدكتورة سالي
الدكتور كيرلس شاهر والدكتورة استير
الدكتور كيرلس جمال وخطيبته مارينا

الدكتور بوال ثروت طبيب أسنان
الدكتور مينا صادق ووالده ووالدته

الدكاترة مارينا ومارتينا ممدوح أندراوس
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فـــي الوقت الذي تســـتعد 
فيـــه كنيســـة العـــذراء القديســـة 
مريــــــــــــــم والشهيـــــــد مارمينــــــــــــــا 
بمارسيليـــــــا؛ إستقبال قداســــــــــة 
البابـــا تواضـــــــــــــــــــروس الثاني، 
وهي أول زيارة رعوية لبابا اإلســـكندرية لكنيســـة قبطية 
فـــي مارســـيليا، أود أن أكتـــب عـــن تأســـيس الكنيســـة 
القبطيـــة فـــي مارســـيليا: فـــي الســـبعينيات كان أقبـــاط 
مارســـيليا نحـــو خمـــس أســـر، ومجموعـــة صغيـــرة مـــن 
الشـــباب، فكانـــوا يجتمعـــون مًعـــا كعاقـــات اجتماعية. 
فـــي الثمانينـــات بـــدأ الدكتـــور نبيـــل ريـــاض صهيـــون، 
باالهتمـــام بالجوانـــب الروحيـــة، فكانـــوا يجتمعـــون فـــي 
مـــن  ثاثـــة  يمتلكهـــا  التـــى   Cafétéria Pharaon
األقبـــاط منهـــم األســـتاذ ألبيـــر إليـــاس )عضـــو لجنـــة 
الكنيســـة حالًيـــا(، وســـعوا لطلـــب حضـــور كاهـــن مـــن 
باريـــس لصـــاة قـــداس شـــهري، وبالفعـــل كان يحضـــر 
القمـــص جرجـــس لوقـــا مـــرة كل شـــهر، للصـــاة فـــي 
إحـــدى الكنائـــس الكاثوليكيـــة. عـــاون قدســـه القمـــص 
لوكاس الســـريانّي )نيافة األنبا دانيال أســـقف المعادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس حالًيـــا( الـــذي خـــدم خال 
فترة دراســـته لمدة ســـتة أشـــهر. كذلك اشترك في خدمة 
المنطقـــة القمـــص أنطونيـــوس ثابت )لنـــدن(، والقمص 
األنبـــا  موســـى  والقمـــص  )لنـــدن(،  بشـــري  بيشـــوي 
بيشـــوي، القمـــص أفرايـــم البراموســـي، والقمـــص إيليـــا 
األنبـــا بـــوال، والقمـــص برنابـــا الســـريانّي )نيافـــة األنبـــا 
برنابـــا أســـقف رومـــا حاليـــًا(، والقمـــص برســـوم مطـــر 
والقمـــص  المحرقـــي،  شـــاروبيم  والقمـــص  )المتنيـــح(، 

ســـيرافيم المحرقـــي )المتنيـــح(.
 Association دينيـــة  جمعيـــة  تســـجيل  تـــم 
Egyptienne Copte orthodoxe De Mqr-

seille، بأمانـــة كمـــال خير بدار، رفيق صادق، ألبير 
إليـــاس، يســـري عبـــد الســـيد، عاطـــف فهيـــم. ويرجـــع 
الفضـــل فـــي تســـجيل الجمعيـــة إلـــى مثلـــث الرحمـــات 
نيافـــة األنبـــا مرقس مطران مارســـيليا وطولون لأقباط 
الفرنســـيين، عـــام 19٨٦م، حيـــث قدم مذكرة بأننا نتبع 

الكنيســـة األم القبطيـــة األرثوذكســـية بمصـــر.
الخدمـــة  اســـتقرت  مســـتقرة:  جديـــدة  مرحلـــة 
بانتـــداب القمـــص أغناطيوس الســـريانّي )المتنيح نيافة 
األنبـــا ثاوفيلـــوس أســـقف البحـــر األحمـــر( فـــي أكتوبر 
19٨٨م. وكان يقيـــم القداســـات بمارســـيليا بكنيســـتي 
Eglise Re- وكذلـــك Paroisse de la Trinité
formée، والذي كان يقيم بضعة أيام كل شهر، يهتم 
خالهـــا باالفتقـــاد والخدمة االجتماعية، وقد شـــمل في 
خدمتـــه الســـريان األرثوذكـــس، كمـــا خـــدم مدينتي نيس 
ومونبليـــه. وقدمـــت الكنيســـة الكاثوليكيـــة بـــروح المحبة 
والتعـــاون، إلـــى جانب الكنائس للصاة، منحت ســـكًنأ 
خاًصـــا للكاهـــن القبطـــي، فـــي المبنى الملحق بكنيســـة

Paroisse de la Trinité . وكانـــت هنـــاك عاقـــة 
قوية جمعت بين القمص أغناطيوس الســـريانّي واألب 
بنـــوه الكاثوليكـــي، والتـــي ظهـــرت ثمارهـــا فيمـــا بعـــد. 
قـــام المهنـــدس إميـــل إليـــاس بجمـــع بعـــض التبرعـــات، 
ووضـــع البركـــة األولـــى القمـــص أغناطيوس الســـرياني 

)٥000 فرنـــك(. 
حقـــًا إن ُكلَّ اأَلْشـــَياِء َتْعَمـــُل َمعًا ِلْلَخْيـــِر ِللَِّذيَن 
وَن َحَســـَب َقْصـــِدِه  ُيِحبُّـــوَن هللَا الَِّذيـــَن ُهـــْم َمْدُعـــوُّ

حضـــر  1990م،  القيامـــة  عيـــد  فـــي  )رو28:8(: 
النيافـــة األنبـــا مرقـــص )المتنيـــح(، واألنبـــا  أصحـــاب 
أثناسيوس للصاة، وحدث أن نسي الراهب الكاثوليكي 
تســـليمهما المفتـــاح، وســـافر )قامـــوا بالدخـــول من باٍب 
خلفـــٍي للصـــاة(، ولكن كانت هذه الواقعة بســـماح من 
هللا، حيث أنها كانت الدافع األول لفكرة شـــراء كنيســـة 
تملكهـــا الكنيســـة القبطيـــة، بتشـــجيع ســـيادة القنصـــل 
سامي يسي )المتنيح( فأخذ السيد حنا القدسي، والسيد 
إميـــل إليـــاس والدكتـــور يوحنا نســـيم )أســـتاذ القبطيات 
بالجامعـــة الكاثوليكية باســـتراليا حالًيـــا( وآخرين، حيث 
 Rue 4اختـــاروا صالـــة لألعـــاب الرياضيـــة عنوانهـــا
بمبلـــغ  1٨0م2،  مســـاحتها   ،Bugeaud 13003
٣٥0,000 فرنـــك، كان رصيـــد الجمعيـــة وقـــت ذاك 
٧0,000 وتـــم جمـــع تبرعـــات أخـــرى، وصـــل المبلـــغ 
إلـــى 1٥0,000 فرنـــك وتـــم ســـحب قـــرض مـــن البنك 
بمعرفـــة الســـيد ألفونـــس وهبـــه، وضمـــان الســـيد كمـــال 
خيـــر والســـيد ألبيـــر إليـــاس. وقـــد تحولـــت القاعـــة إلـــى 
كنيســـة باســـم القديـــس مارمرقس والشـــهيد مارجرجس. 
بعدهـــا تقـــدم شـــعب مارســـيليا بطلـــب إلى قداســـة البابا 
شـــنوده الثالـــث يطلـــب فيـــه كاهًنـــا لخدمـــة الكنيســـة، 
حيـــث قـــدم الطلـــب المتنيـــح إبراهيم إلياس، وقد أرســـل 
خـــدم  الـــذي  بيشـــوي  األنبـــا  يواقيـــم  القمـــص  قداســـته 
هنـــاك مـــن أغســـطس 199٣، حتى 2001م. واســـتلم 
الخدمـــة فـــي الكنيســـة القمص أغناطيـــوس أفا مينا من 
2002م حتـــى 201٦م. ازداد عـــدد األقبـــاط حتـــى 
وصـــل تقريبـــا إلـــى مائـــة أســـرة )مارســـيليا – طولـــون 
– إكـــس بروفانـــس – أفنيـــون( حتـــى أصبـــح المبنـــى 
الكنســـي ال يســـع لـــكل الشـــعب، وال ســـيما أن الســـقف 
كان خشبيًا. بدأت المراسات مع الكنيسة الكاثوليكية 
ليســـمحوا لنا باســـتخدام أحد الكنائس المغلقة، وشاءت 
العنايـــة اإللهيـــة أن يزور نيافة األنبا ثاوفيلوس أســـقف 
البحـــر األحمـــر، الـــذي ســـبق أن خـــدم فـــي مارســـيليا، 
وتقابل مع األســـقف بنوه الكاثوليكي، الذي كان كاهنا 
وصديًقـــا لـــه، بحضـــور القمـــص أغناطيوس آفـــا مينا، 
 Rue de Lyon 40وســـلم الكنيســـة الحالية الكائنة بـ
. وبـــذل القمـــص أغناطيـــوس آفـــا مينـــا مجهـــودًا كبيـــرًا 
فـــي تحويـــل الكنيســـة إلـــى الطـــراز القبطـــي، بالخشـــب 

واأليقونـــات القبطيـــة الرائعة.
تأســـيس إيبارشـــية جنـــوب فرنســـا: قام قداســـة 
البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي بســـيامة القمـــص لوقا 
البرموسي أسقًفا عاًما على جنيف وجنوب فرنسا عام 
201٣م، وتم تجليسه في 24مايو 201٥م. وفي2٧ 
أكتوبـــر 201٥م قـــام نيافتـــه بســـيامة القـــس ديمتريوس 
بنياميـــن الـــذي خـــدم كنيســـتنا بمارســـيليا نحـــو عامين، 
ثـــم انتقـــل إلـــى كنيســـة أورليون. ثم انتدب قداســـة البابا 
الراهـــب القـــس بنياميـــن المحرقـــي الـــذي خدم الكنيســـة 
بمرسيليا منذ 2٧ يوليو201٧، 20 أكتوبر 2019م. 
ثـــم عـــاد إلـــى الكليـــة اإلكليريكيـــة بالقاهـــرة عقـــب زيارة 
قداســـة البابـــا لفرنســـا. ويخـــدم الكنيســـة حاليـــًا القـــس 
جورجيـــوس المقـــاري منذ 2ســـبتمبر 2019م. ويتبارك 
شـــعب مارســـيليا بزيـــارة قداســـة البابـــا المعظـــم األنبـــا 
توضـــروس الثانـــي فـــي الفتـــرة مـــن 19-20 أكتوبـــر 
2019م، الـــرب يجعلهـــا زيـــارة مباركـــة ومثمـــرة لمجـــد 

اســـمه العظيـــم القـــدوس المبارك.

f.beniamen@gmail.com

شكر وذكرى األربعين للمرحوم

عسال جرجس عسال
بكل خشوع إلراده الرب

الذي شاء واسترد وديعته الغاليه
لعرش السماء، وبقلوب يملؤها اإليمان 

ويعتصرها األلم لفراق األحباب
وعلى رجاء القيامة ووعد المسيح

بالحياة األبدية حيث ال حزن وال دموع،
بل مجد وتسبيح

تدعو أسرة طيب الذكر، 
األهل واألصدقاء لحضور

القداس اإللهي النتقال روحه الطاهرة
يوم الجمعة الموافق 2019/11/1 

الساعة ٧ صباًحا
بكنيسة مارجرجس بالحيرزات الغربية

ْمِس ِفي  »ِحيَنِئٍذ ُيِضيُء اأَلْبَراُر َكالشَّ
َمَلُكوِت َأِبيِهْم« )مت1٣:4٣(

الميالد السمائي األول
للمالك الطاهر الشماس

مارك أيمن أسعد
ُيقام القداس اإللهي 

يوم الجمعة الموافق 2019/11/1 
بكنيسة السيدة العذراء مريم بنقادة. 

اذكرنا أمام عرش النعمة.  األسرة

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  ٣20٧ 9٥٣ 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

17



جملة الكرازة - 18 أكتوبر 2019

»ليـــس فـــي مشـــاوير 
بقـــدر  إال  متاعـــب  الحيـــاة 
قـــد  تشـــاؤم،  مـــن  فيهـــا  مـــا 
تفشـــل فـــي الحيـــاة وتتعثر، 
لكـــن احـــذر اليـــأس، وتذكر 
أن كثيريـــن ابتـــدأوا حياتهـــم 
مـــن الصفـــر ووصلـــوا إلـــى 
القمـــة، وهـــم اآلن ال يصل إليهم مســـتوى البصر من 
كثـــرة مـــا قطعـــوا من أشـــواط النجاح، فالحياة مدرســـة 
يتعلـــم اإلنســـان منهـــا خـــال مشـــوار حياتـــه وخبرتـــه 

المعاشـــة التـــي هـــي حصـــاد الســـنين«.
دعنـــي عزيـــزي القـــارئ بمناســـبة قـــرار المجمع 
المقـــدس األخيـــر )يونيـــو2019( بإنشـــاء قســـم جديد 
إلعـــداد كـــوادر لخدمـــة كبـــار الســـن بمعهـــد الرعايـــة 
والتربيـــة ابتـــداًء مـــن هـــذا العـــام، أعـــرض لـــك بعض 
النمـــاذج االنســـانية التـــي تميـــزت بالعطاء المســـتمر، 
رغـــم العديـــد مـــن التحديـــات والمصاعـــب والتجارب، 
أو رغـــم ســـن التقاعـــد، أو مـــن تجـــاوزوا أحياًنا المائة 
عـــام! نمـــاذج ال تعترف بالعمـــر الزمني وإنما بالعمر 
العقلـــي، الـــذي كلمـــا زاد كلمـــا نبغ، بـــل وأصبح أكثر 

قـــدرة علـــى مزيـــد مـــن العطاء...
طالعتنـــا  جاكويـــز  جوزيـــف  األلمانـــي   )1(
 ،199٦/٦/1٥ فـــي  المصريـــة  األخبـــار  جريـــدة 
تحـــت عنـــوان )عالـــم غريـــب(، بالخبـــر التالـــي مـــن 
فرانكفـــورت، بأن هـــذا األلماني قد حصل على درجة 
الدكتـــوراة مـــن جامعـــة فرانكفـــورت قبـــل بضعـــة أيـــام 
مـــن احتفالـــه ببلـــوغ مائـــة عام مـــن عمره! ويقـــول إنه 
يفخـــر بأنـــه أكبـــر طالـــب فـــي العالـــم عمـــًرا، وكان قد 
التحـــق بالجامعـــة وهـــو فـــي ســـن الثامنـــة والســـبعين، 
وأنهـــى دراســـته وهـــو في ســـن الثالثة والتســـعين، وبدأ 
دراســـته العليـــا حـــول زراعـــة الكـــروم! هـــل تفكـــر فـــي 

اســـتكمال دراســـتك؟
بصحتـــه  ُاشـــُتهر  شـــوجانجي  اليابانـــي   )2(
 )114( وعمـــره  والممتـــع  اللبـــق  والتحـــدث  الجيـــدة 
عاًمـــا، ويطلقـــون عليـــه أكبـــر معمـــر فـــي البشـــرية، 
أو عميـــد البشـــرية، فقـــد ُولـــد فـــي اليابـــان فـــي 2٣ 
مـــارس 1٨٨9، وعمـــل فـــي تربيـــة دودة الحريـــر، ثـــم 
عمـــل كموظـــف مصرفـــي، واحتفـــظ بصحـــة جيـــدة، 
وقـــدرة ورغبـــة للعمل، واألجمـــل قدرته على االحتفاظ 
بالتحـــدث اللبـــق غيـــر الممـــل وبشـــكل طبيعـــي فـــي 
الخـــارج وبيـــن عائلـــة ابنتـــه التـــي كان يعيـــش معهـــا 

حتـــى وافتـــه المنيـــة فـــي 9/2٨/200٣.
)٣( األمريكيـــة ســـارة كالرك طالعتنـــا جريـــدة 
األهـــرام المصريـــة فـــي 199٨/4/20، أن موســـوعة 
جينيـــس بنيويـــورك لأرقام القياســـية، انها البالغة من 
العمـــر )11٧( عاًمـــا وهـــي أكبـــر معمـــرة فـــي العالـــم 
بعـــد وفـــاة المعمـــرة الكنديـــة مـــاري لـــوي فبروتـــي يـــوم 
الخميـــس 199٨/4/1٦ والتـــي كانـــت تكبـــر بــــ2٦ 
يوًمـــا عـــن ســـارة، وقـــد شـــهدت ســـارة )٧( حـــروب 
وغـــرق  دول،  لرؤســـاء  اغتيـــاالت  و)٣(  أمريكيـــة، 
الســـفينة )تيتانيـــك(، ورحلة ســـفينة )أبوللـــو( للفضاء، 
وهـــزم  بعملهـــم،  باالهتمـــام  النـــاس  ســـارة  ونصحـــت 
القلـــق، وقالـــت إنهـــا تكره النكد، وتعشـــق ممارســـة ما 
تهـــواه مـــن أنشـــطة بمـــرح وســـعادة، وقالـــت إنهـــا تكره 
الخضـــروات، وتعشـــق تنـــاول الشـــيكوالته والبطاطس 

والحلـــوى!!
)٤( اللبنانـــي علـــي محمد حســـين الحطاب: 
كتبـــت أ/ حوريـــة أحمـــد )جريـــدة األخبـــار المصريـــة 
عـــام 199٧( أن اللبنانـــي علـــي، ُوِلـــد فـــي قرية قنايا 
عـــام 1٨٧٥، وكان ال يـــزال علـــى قيـــد الحياة، يتمتع 
بســـامة الحـــواس ويتطلـــع إلـــى المزيـــد. ولـــم يغّيـــر 

المعمـــر اللبنانـــي الـــذي دخـــل عامه - وقتئـــذ- الرابع 
والثاثيـــن بعـــد المائة، إيقاع حياته، ودراســـته اليومية 
أو نظرته المتسامحة رغم أنه كان يعيش حرًبا على 
لبنـــان بـــكل انـــواع القذائـــف والقنابل. هـــذا )الحّطاب( 
كان ينعـــم بـــدفء الحيـــاة الزوجيـــة، مـــع رفيقـــة حياته 
فـــي قريتـــه التـــي ُوِلـــد بهـــا، والتـــي تبعـــد 120 كـــم 
جنـــوب بيـــروت، وقـــرب أبنائـــه وأحفـــاده، يعيـــش هذا 
الحطـــاب، فـــي بيـــت مكـــون مـــن غرفـــة مشـــيدة مـــن 
الحجـــر وســـط مظاهر الطبيعة البكـــر التي تبدو أحد 
أســـرار عمـــره الطويـــل، كان يقضـــي عمـــره بعيًدا عن 
كل مظاهـــر ضغـــوط الحيـــاة الجديـــدة التـــي تســـتهلك 
يكـــون  وبذلـــك  بفنائـــه،  وتعجـــل  االنســـان،  طاقـــات 
هـــذا اللبنانـــي قـــد كســـر الرقـــم العالمـــي الذي ســـجلته 
موســـوعة جينيـــس العالميـــة المتخصصـــة فـــي رصـــد 
األرقام القياســـية، للعجوز الفرنســـية جين لويس التي 

كانـــت تبلـــغ مـــن العمـــر وقتئـــذ )120(عاًما.
)٥( طلبـــة وطالبات في ســـن ٧٥ عاًما تعاَل 
معـــي نقـــرأ هـــذا الخبـــر الـــذي نشـــرته جريـــدة وطنـــي 
المصريـــة، وهـــي تجـــول ِبَنـــا )حول العالـــم(، فقد كتب 
لنا أ/ فريد عبد الســـيد هذا الخبر )من عدة ســـنوات(: 
تتحـــدث أمريكا عن جامعة )نيوانجلند( بوالية )مين(، 
نالـــت هـــذه الجامعـــة شـــهرة واســـعة فـــي جميـــع أنحـــاء 

الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة، وطلبـــة هـــذه الجامعـــة 
مـــن كبـــار الســـن، مـــن تجـــاوزوا ٦٥ عاًمـــا، والعجيب 
أن هـــذا النظـــام التعليمـــي بالجامعـــة ال يقبـــل الطلبـــة 
الصغار الذين لم تبلغ أعمارهم سن الستين!! أنشأت 
هـــذه الجامعة هذا القســـم عـــام 19٧٦، وكانت الدفعة 
االولـــى حوالـــي200  طالب )عجـــوز(، يدفع الطالب 
90 دوالًرا، مقابل الرســـوم الدراســـية في الجامعة التي 
تســـتمر عدة أســـابيع. وتوســـعت منظمة دار المسنين 
حتى أصبح عدد المســـجلين للدراســـة ٧0 ألف طالب 
وطالبـــة أكبرهم في التســـعين من عمـــره وأصغرهم في 
الخامســـة والســـتين، وتقدم المنظمة برامج تعليمية في 
التخصصـــات األدبيـــة، والتربويـــة، والعلميـــة، داخـــل 
٧00 مؤسســـة فـــي 10 بلـــدان بأمريـــكا، كل حســـب 
رغبتـــه أو ميولـــه أو هواياتـــه، وتنظيـــم برامج ترويحية 
ورحـــات ترفيهية وثقافيـــة، ومن المجاالت التي تلقى 
قبـــواًل مـــن هـــؤالء الطلبة كبار الســـن )الفاحة / تربية 
النحـــل / رعايـــة وزراعة الحدائق وتنســـيقها(. والجدير 
بالذكـــر أن اهـــم دافـــع لانتظـــام فـــي الدراســـة، وحتـــى 
تصبـــح الجامعـــة جذابـــة وشـــيقة، تقررعـــدم إجـــراء أّية 
امتحانات، فالتعليم للمعرفة واكتساب مهارات حياتية 
يشـــعر كبير الســـن أنه يرغب في تحصيلها، فالتعليم 
للتعلـــم الذاتـــي، والعلـــم للعلـــم، لذلـــك ظهـــرت عليهـــم 
الســـيدة  مثـــل  واالبتـــكار،  واإلبـــداع  النبـــوغ  عامـــات 
»دورثـــي« مـــن بنســـلفانيا )٧٥ ســـنة( التـــي رغبت في 
دراســـة الكمبيوتر، وبعد أســـابيع تفوقت في اســـتعمال 
الكمبيوتـــر، حتـــى ُأطلـــق عليها )المـــرأة التكنولوجية(!
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