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»ُشـــْكًرا هلل الَّـــِذي َيُقوُدَنا ِفي 
َمْوِكـــِب ُنْصَرِتـــِه ِفـــي اْلَمِســـيِح ُكلَّ 
ِحيـــٍن، َوُيْظِهُر ِبَنـــا َراِئَحـــَة َمْعِرَفِتِه 

َنـــا َراِئَحـــُة اْلَمِســـيح الذَِّكيَّـــِة«  ِفـــي ُكلَّ َمـــَكاٍن. أَلنَّ
)2كورنثـــوس15-14:2(

بالحقيقـــة كان يوًمـــا مشـــهوًدا مـــا حـــدث فـــي 
مدينـــة بـــاري اإليطاليـــة، وربمـــا ليـــس لـــه مثيـــل منـــذ 
قـــرون عديـــدة، حيـــث اجتمعـــت كل مشـــاعر المحبة 
المســـيحية الصادقـــة والتـــي تربـــط المؤمنيـــن باســـم 
ربنا وإلهنا ومخلصنا يســـوع المســـيح، في لقاء حب 

وســـام. وصاة 
كان اللقـــاء فـــي مدينـــة »بـــاري« اإليطالية وهي 
جنـــوب العاصمـــة رومـــا، وهي مدينة ســـاحلية جميلة 
الموقـــع بمبانيهـــا األثريـــة وشـــوارعها النظيفة وشـــعبها 
المضياف وقديسيها وأشهرهم القديس سانت نيقوالوس 

)بابـــا نويـــل( وله كنيســـة ومزار مشـــهور للغاية...
وكان اللقـــاء يـــوم الســـبت الســـابع مـــن الشـــهر 
الســـابع عـــام 2018، بدعـــوة مـــن قداســـة بابـــا روما، 
حيث تم اإلعداد له قبل حوالي شـــهرين من موعده.

وكان المدعوون رؤساء الكنائس األرثوذكسية 
والكاثوليكيـــة مـــع ممثلـــي بعـــض الكنائـــس اإلنجيلية 
وغيرهم. باإلضافة إلى عشرات اآلالف من الجموع 
التي شـــاهدت الحدث مباشـــرة، غير المشـــاهدين له 

عبر البـــّث الفضائي والتليفزيون.
أّمـــا هدف اللقاء فكان المشـــاركة في »صاة 
فـــي منطقـــة  الســـام خاصـــة  مســـكونية مـــن أجـــل 
الشـــرق األوسط، وقد سادته روح المحبة المسيحية. 
اآلبـــاء  فيهـــا  اشـــترك  التـــي  الصـــاة  هـــذه  وكانـــت 
البطاركـــة مـــع ترانيم الكورال بعيدة عن ممارســـة أي 
صلوات ليتورجية أو ســـرائرية، كما لم تكن بمابس 
الخدمـــة البيضاء. كانت فقـــط صلوات قلبية، أعدها 
مســـبًقا كل بطريـــرك واختار اللغـــة التي يصلي بها، 
ثـــم ُطِبعـــت فـــي كتـــاب واحـــد دون ترتيـــب معيـــن إاّل 

روح الصـــاة ليكـــون العمـــل كله متناســـًقا.
كان اللقـــاء علـــى مســـرح كبيـــر خلفيته البحر، 
وجلـــوس اآلبـــاء بصـــورة نصـــف دائريـــة جميلـــة فـــي 
مواجهـــة الجمـــوع الحاشـــدة التـــي ارتـــدت »الـــكاب« 
الـــذي عليـــه شـــعار اليـــوم »فيكـــم الســـام«، وذلـــك 
للحمايـــة مـــن شـــدة الحـــرارة في ذلـــك اليـــوم. وانتهت 
الصاة بأن حمل كل بطريرك شمعة كبيرة وانتظموا 
في موكب واحد لوضع الشـــموع في تشـــكيل معدني 
جميـــل يعبـــر عـــن الســـام الـــذي نصلي مـــن أجله.

وقـــد اســـتغرقت الصـــاة حوالـــي 70 دقيقـــة، 
وُاســـُتخِدمت فيـــه تســـع لغـــات: العربيـــة واإلنجليزيـــة 
والفرنســـية واليونانيـــة والقبطيـــة والســـريانية واألرمنية 

واإليطاليـــة والاتينيـــة.
المســـكوني  الصـــاة  لقـــاء  وعلـــى هامـــش 

كانـــت هنـــاك ثـــاث فعاليـــات:
1- زيـــارة مـــزار القديـــس نيقـــوالوس والصـــاة 
كنيســـته  فـــي  وذلـــك  فرديـــة،  طلبـــات  فـــي  هنـــاك 

»بـــاري«. فـــي  المشـــهورة 

2- لقـــاء علـــى مائـــدة مســـتديرة دون رئاســـة 
البطاركـــة  اآلبـــاء  مـــن  واحـــد  كل  رؤيـــة  حـــول 
المشـــاركين حول تفعيل الســـام في الشرق األوسط، 
وكان منســـق المناقشـــات المطـــران »بيتســـبيا« من 
البطريركيـــة الرســـولية الاتينيـــة فـــي أورشـــليم. وقـــد 
اســـتغرق اللقـــاء حوالـــي الســـاعتين، وانتهـــى بكلمـــة 
موجزة من بابا روما، وبعدها أطلق اآلباء البطاركة 
الحمـــام إلـــى الســـماء تعبيًرا عن الســـام الذي صلوا 
من أجله وســـط فرح وتصفيق الجماهير والمشـــاعر 
التـــي هـــّزت الوجـــدان وهـــي تطلب الســـام من ملك 
الســـام ليكـــون فـــي كل مكان ليصير أرض ســـام.

3- تلبيـــة دعـــوة أســـقفية بـــاري لمائـــدة الغـــذاء 
لجميـــع اآلبـــاء البطاركـــة المشـــاركين مـــع عـــدد مـــن 
األســـاقفة الكاثوليـــك الذيـــن حضـــروا هـــذه المناســـبة 
الطيبـــة، وانتهـــى الغــــــــــذاء عندمـــا قـــّدم بابـــا رومـــــــــا 
تـــذكاًرا لـــكل اآلبــــــــــــاء البطاركــــــــــة يحمــــــــــل شعــــــــــار 

اللقـــاء المســـكوني. 
ولـــم نتواجـــد فـــي »باري« إال ليلـــة واحدة فقط، 
غـــروب  حتـــى   2018/7/6 الجمعـــة  مســـاء  مـــن 
السبت 2018/7/7 حيث عدنا إلى روما بالطائرة.

األنبـــا  نيافـــة  »بـــاري«  فـــي  يصحبنـــا  وكان 
برنابـــا أســـقفنا القبطـــي فـــي تورينـــو ورومـــا، والـــذي 
تعـــب معنـــا كثيـــًرا فـــي اإلعـــداد لهذه الزيـــارة من كل 
وجـــه. وكانـــت زيارتنا إلى روما يومين فقط، بدأناها 
بالقـــداس اإللهـــي لألقبـــاط الموجوديـــن مـــن بعـــض 
كنائســـنا هنـــاك وذلـــك فـــي كاتدرائية »ســـان باولو«، 
أســـوار  خـــارج  رومـــا  فـــي  كاتدرائيـــة  أكبـــر  ثانـــي 
الفاتيـــكان، وواحـــدة مـــن أربـــع كاتدرائيـــات يصلـــي 
خالصـــة  مســـيحية  محبـــة  وفـــي  رومـــا.  بابـــا  فيهـــا 
لتســـتوعب  هارفـــي  مايـــكل  الكاردينـــال  لنـــا  قدمهـــا 
أعـــداد األقبـــاط القادميـــن مـــن عـــدة كنائـــس، وكانـــوا 
أكثـــر مـــن ثاثـــة آالف حضـــروا القـــداس اإللهـــي، 
وقـــد تحـــدث فيه الكاردينـــال الروماني ومندوب وزارة 
الخارجيـــة اإليطاليـــة والســـفير هشـــام بـــدر ومنـــدوب 

عـــن الفاتيـــكان.
كمـــا رحـــب بنا نيافة األنبـــا برنابا قبل أن ألقي 
العظـــة الروحيـــــــــة للشـــعب الحاضـــــــــر، وقـــد جعلنـــا 
الحديـــث علـــى قسميــــــــــــــن: األول روحـــــــــي تعليمـــي 

)األحــــــــــــــد األول مـــــــــن أبيـــــــــــــــــــب(، 
والثانـــــــــي عن حياتنــــــا في مصــــــــر، 
ثـــم توزيـــــــــــع بعـــض الهدايـــــــــــــــا على 

المســـئولين الموجودين.
وبعد نهاية القداس جلسنا لتحيــــــة كل الشعب 
الحاضـــر فـــرًدا فـــرًدا، مـــع أخـــذ الصـــور التذكاريـــة 

وتوزيـــع الهدايا.
وفـــي مســـاء األحـــد ُزرنا الســـفارة المصرية في 
روما، وتقابلنا مع الســـيد الســـفير هشام بدر وأعضاء 
الســـفارة الموقرين، كما حضر الســـيد وزير الخارجية 
اإليطالـــي – فـــي ســـابقة غيـــر معتادة – مـــع المديرة 
العام للخارجية اإليطالية ومسئولة الشئون الخارجية 
بمجلـــس النـــواب اإليطالـــي والوفـــد القبطـــي، وتناولنا 
الطعـــام مًعـــا مع إلقاء الكلمـــات الُمعبِّرة وتقديم هدايا 
الشـــكر لـــكل الحاضريـــن.. وأخـــذ الصـــور التذكاريـــة 
بعـــد جولة في مقر الســـفارة )الـــذي كان قصًرا للملك 

فـــاروق( وكذلك فـــي حدائقه الجميلة.
وفي صباح االثنين 2018/7/8 زرنا الســـيد 
رئيـــس الجمهوريـــة اإليطاليـــة، ووجدنـــا حفـــاوة كبيـــرة 
للغاية واهتماًما بالشـــئون المصرية. وكانت الجلســـة 
مع ســـيادته بحضور الســـفير المصري ونيافة األنبا 
برنابـــا والقـــس آنجيلـــوس إســـحق الســـكرتير. كانـــت 
الجلســـة عميقـــة وفيهـــا حضور فكـــري وثقافي كبير.

زرنـــا  اليـــوم  نفـــس  مـــن  الظهـــر  وقـــت  وفـــي 
عمـــدة رومـــا وهـــي ســـيدة شـــابة )32 ســـنة( حاصلة 
علـــى الدكتـــوراة، وكان اســـتقبااًل طيًبـــا، وقـــّدم أحـــد 
المســـئولين مـــن مكتبها شـــرًحا عن اآلثـــار الرومانية 
الموجـــودة حـــول مبنى العمودية، كما جلســـنا جلســـة 
ذات حـــوار طيـــب عـــن مصـــر، ودعوناهـــا للزيـــارة 

والتمتـــع ســـياحًيا وثقافًيـــا.
وكان ختـــام زيارتنـــا إلـــى إيطاليـــا، زيارة الســـيد 
الســـفير محمـــود ســـامي ســـفيرنا فـــي الفاتيـــكان فـــي 
الســـفارة المصريـــة الموجـــودة فـــي موقـــع فريـــد يليـــق 
بمصـــر، وهـــو قصـــر مؤجر بإيجـــار مرتفـــع، وغالًبا 
العاقـــات  فـــي صالـــح  يكـــون  ال  عنـــه  االســـتغناء 
القويـــة التـــي تربـــط مصر بالفاتيكان ودولـــة إيطاليا، 
كمـــا قـــد تشـــتريه دول أخـــرى ال يليـــق لهـــا أن تكـــون 

فـــي ذلـــك الموقـــع الـــذي يـــزوره بابـــا روما ســـنوًيا.
أننا نشـــكر هللا كثيًرا علـــى كل هذه البركات، 
وعلى الدور الذي تقوم به كنيســـتنا األرثوذكسية، 
التاريـــخ العريـــق،  كنيســـة اإلســـكندرية صاحبـــة 
واإليمـــان المســـتقيم، واالحتـــرام الكامـــل مـــن ِقَبل 
كنائـــس العالـــم نظـــًرا لكونهـــا مـــن أقدم الكراســـي 

الرســـولية بتراثهـــا الغني عبـــر األجيال.
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القـــدس. نيافـــة المطـــران هياريـــــــــون، مســـئول إدارة العاقـــات 
الكنســـية الخارجيـــة ببطريركيــــــــــة موســـكو، نيابـــة عـــن قداســـــــة 
كيريـــــــــــــــــــل،  البطريــــــــرك 
بطريــــــــــــــرك موسكـــــــــــــــــــــــــــــو. 
المطــــــــــــــــــــــــران  نيافــــــــــــــــــة 
فاسيليــــــــــوس، نائًبـــا عــــــــــن 
البطريــــــــــــــــرك  غبطـــــــــــــــــــــة 
كريسوستومـــــــــــوس الثاني 

رئيـــس أســـاقفة قبـــرص.

عـــــــــــــن الكنيســــــــــــــــة 
الكاثوليكية: قداسة البابــــــــا 
فرنسيـــــــــــــــــس األول بابــــــــــا 
للقـــاء.  والداعـــي  الفاتيـــكان، 
غبطـــة البطريرك األنبـــــــــــــا 
إبراهيـــم إســـحق، بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليك. غبطـــة البطريرك 
إغناطيوس يوســـف الثالث، بطريرك الســـريان الكاثوليك. غبطة 
الكاردينـــال مـــار بشـــارة بطـــرس الراعـــي، بطريـــرك الموارنـــة. 
نيافـــة المطـــران جان-كليمنـــت جانبـــارت، مطـــران حلـــب للـــروم 
الكاثوليك، نيابة عن غبطة البطريرك يوســـف عبســـي، بطريرك 
إنطاكية للروم الملكيين الكاثوليك. غبطة الكاردينال لويس ساكو 
رفائيـــل األول، بطريـــرك الكلـــدان الكاثوليـــك. غبطـــة الكاردينـــال 
كريكـــور بيدور الثانـــي، بطريرك األرمن الكاثوليك. بيرباتيســـتا 

بيتســـاباال، المدّبـــر الرســـولي لبطريركيـــة الاتيـــن بالقدس.

عـــن الكنيســـة اللوثريـــة: القس ســـاني إبراهيم عـــازر، من 
الكنيســـة اللوثريـــة اإلنجيليـــة فـــي األردن واألراضـــي المقدســـة.

مـــن مجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط: د. ثريا بشـــعاني، 
القائـــم بأعمـــال األميـــن العـــام لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط.

عن الكنيســـة اآلشـــورية: مار جورجيوس الثاني، بطريرك 
الكنيسة األشورية الشرقية.

جديـــر بالذكـــر أنـــه تـــم اختيـــار مدينـــة بـــاري، ألنهـــا تقـــع على 
الساحل الشرقي إليطاليا في مقابل باد الشرق األوسط، ومدفون 
بهـــا القديـــس نيقـــوالوس )بابـــا نويـــل(، وهـــو مـــن اآلبـــاء المعترفين 
فـــي القـــرن الرابـــع، وتعتـــرف كل الكنائـــس بقداســـته. وقـــد شـــارك 
فـــي اللقـــاء، إلـــى جانـــب رؤســـاء الكنائـــس والوفـــود المرافقـــة لهـــم، 
اآلالف مـــن الحضـــور، كمـــا تمـــت إذاعتـــه علـــى مختلـــف القنـــوات 

التليفزيونيـــة حـــول العالم. 

وقـــد اســـتمر اللقـــاء مـــا يزيـــد عـــن الســـاعة، وقـــدم كل رئيـــس 
مت  لكنيســـة صاة من أجل الســـام بلغة كنســـيته المحلية، حيث ُقدِّ
والفرنســـية  واإلنجليزيـــة  العربيـــة  هـــي:  لغـــات  بتســـع  الصلـــوات 
واليونانيـــة والقبطيـــة والســـريانية واألرمنية واإليطاليـــة والاتينية. 
وانتهـــت الصـــاة بـــأن حمل كل بطريرك شـــمعة كبيـــرة، وانتظموا 
فـــي موكـــب واحـــد لوضع الشـــموع في تشـــكيل معدنـــي جميل يعّبر 

عن الســـام.

سافـــــــر إلى مدينـــة بـــــاري، الجمعة 6 يوليو 2018م، قداســـــة 
البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، للمشـــاركة فـــي يـــوم الصـــاة 
الـــذي دعـــا إليـــه قداســـة البابا فرنســـيس األول بابــــــــا الفاتيكـــــــــــان، 

بمدينــــــــة بــــــــاري - بإيطاليا، 
كــــــــــــل بطاركــــــــــــة الشـــــــــــرق 
األوســـط مـــن كل الطوائـــف 
األرثوذكسيــــــــة والكاثوليكيـــة 
وبعـــض الطوائف اإلنجيلية. 
وقـــــــــــد صحبــــــــــه القــــــــــــــس 
آنجيلوس إسحــــــق سكرتير 
قداســـته. وكان فـــي اســـتقبال 
قداستــــــــه بالمطـــار كل مـــن: 
نيافـــة األنبـــا برنابـــا أســـقف 
تورينــــــــــــو ورومـــا، وســـيادة 
الســـفير هشـــــــــــام بدر سفير 
مصـــر بإيطاليــــــــا، ومعه وفد 

مـــن الســـفارة المصريـــة برومـــا، وســـيادة الســـفير محمـــود ســـامي 
ســـفير مصـــر لـــدى الكرســـي الرســـولي بالفاتيـــكان، ومعـــه ســـيادة 
المستشـــار أحمد الشـــوربجي من الســـفارة، والمونســـنيور جابريل 
كويـــك مـــن مكتب وحـــدة الكنائـــس بالفاتيكان، ومنـــدوب من ديوان 
وخـــدام  آبـــاء  ومجمـــع  اإليطاليـــة،  الخارجيـــة  بـــوزارة  المراســـم 

إيبارشـــية تورينـــو ورومـــا.
وبعـــد ذلـــك توجـــه قداســـة البابا إلـــى مدينـــة بـــاري بالطائرة، 
حيـــث كان فـــي اســـتقبال قداســـته بعـــض من الشـــعب القبطـــي المقيم 
 Hyacinthe بالمدينة. وقد اســـتقبل قداســـته عقب وصوله، األب

Destivelle، منـــدوب الفاتيـــكان بمدينـــة بـــاري اإليطالية.

يوم الصالة من أجل الرشق األوسط 
»فيكم السالم« 

وفـــي يـــوم الســـبت 7 يوليـــو 2017م، شـــارك قداســـة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي، فـــي يوم الصاة من أجل الســـام في الشـــرق 
األوســـط، الذي دعا إليه البابا فرنســـيس بابا الفاتيكان بمدينة باري 
بايطاليـــا، لـــكل بطاركة الشـــرق األوســـط. وقد شـــارك فـــي اللقاء: 

عـــن الكنائـــس األرثوذكســـية الشـــرقية: قداســـة البابـــا أنبـــا 
تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 
غبطـــة البطريـــرك مـــار إغناطيـــوس أفـــرام الثانـــي، بطريـــركءء 
الســـريان األرثوذكـــس. نيافـــة المطران هوافاكيم، مطـــران المملكة 
الثانـــي  كاريكيـــن  الكاثوليكـــوس  عـــن  نائًبـــا  وأيرلنـــدا،  المتحـــدة 
كاثوليكـــوس األرمـــن األرثوذكـــس بأرمينيـــا. الكاثوليكـــوس آرام 
األول كشيشـــيان، كاثوليكـــوس األرمـــن األرثوذكـــس ببيـــت كيليكيا 

الكبيـــر – أنطليـــاس، لبنـــان.
عـــن الكنائـــس األرثوذكســـية البيزنطية: قداســـة البطريرك 
غبطـــة  القســـطنطينة.  بطريـــرك  األول،  برثلمـــاوس  المســـكوني 
البطريـــرك ثيئـــودوروس الثانـــي بطريـــرك اإلســـكندرية وســـائر 
أفريقيـــا للـــروم األرثوذكـــس. صاحـــب الغبطـــة نكتاريوس، رئيس 
أســـاقفة أنثيـــدون والنائـــب البطريركي في القســـطنطينية، نيابة عن 
البطريـــرك ثيئوفيلـــوس الثالـــث بطريـــرك الـــروم األرثوذكس في 
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الصالة اليت صالها 
قداسة ابلابا توارضوس اثلاين

Qen `vran `m`Viwt nem `Psyri nem Pi`pneuma 
E;ou`ab ounou] `nouwt@ Amyn.

أيهـــا الســـيد الـــرب اإللـــه ضابـــط الـــكل، أبـــو ربنـــا وإلهنـــا 
ومخلصنـــا يســـوع المســـيح، نشـــكرك على كل حـــال ومن أجل 
كل حال وفي كل حال، ألنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا 
إليـــك، وأشـــفقت علينـــا وعضدتنـــا، وأتيـــت بنا إلى هذه الســـاعة.
نشـــكرك مـــن أجـــل اجتماعنـــا هـــذا، ونصلـــي إليـــك مـــن 
أجـــل أن يحـــل ســـامك فـــي قلوبنـــا. اذكـــر يا رب كل الشـــهداء 
الذيـــن ماتـــوا علـــى اســـمك القـــدوس. اذكـــر يـــا رب المرضـــى 
والمصابيـــن والمجروحيـــن فـــي كل مكان، بشـــفاعة والدة اإلله 

مريم.  العـــذراء 
نســـألك يـــا رب أن تعطـــي ســـاًما وهـــدوًءا لـــكل مناطـــق 
الصـــراع. اطـــرد الشـــيطان عـــدو كل خيـــر مـــن حياتنـــا، وامأل 
قلوبنا فرًحا ونعيًما، واثقين أن عينيك علينا من أول السنة إلى 
ميـــن مـــع داود النبي: »الرب نوري وخاصي،  آخرهـــا، ومرنِّ

ممـــن أخـــاف؟ الـــرب حصن حياتي، ممـــن أرتعب؟«. 
يـــا ملـــك الســـام أعطنـــا ســـامك،  أيهـــا المســـيح إلهنـــا، 
ر لنـــا ســـامك، وِاغفـــر لنـــا خطايانا. ألن لك القـــوة والمجد  قـــرِّ

والبركـــة والعـــزة إلـــى األبـــد، آميـــن.

لقاء رؤساء الكنائس 
حول رؤيتهم للسالم

وعقب انتهاء الصاة، قام قداســـة البابا تواضروس الثاني، 
ورؤســـاء الكنائـــس المشـــاركون فـــي اللقـــاء، بزيارة كنيســـة القديس 
نيقـــوالوس ومـــزاره. ثـــم اجتمعـــوا جميًعا في مائدة مســـتيرة تبادلوا 
فيهـــا طـــرح رؤاهـــم المختلفـــة حـــول الســـام فـــي الشـــرق األوســـط. 

وفـــي نهايـــة اليـــوم، عـــاد قداســـة البابا لمقـــر إقامته بروما.

قداسة ابلابا يصيل القداس اإلليه 
بكاتدرائية القديس بولس خارج الفاتياكن

وفـــي يـــوم األحـــد 8 يوليـــو 2018م، صلـــى قداســـة البابـــا 
القـــداس اإللهـــي ببازيليـــكا القديـــس بولس، والواقعة خارج أســـوار 

الفاتيـــكان. شـــارك فـــي الصـــاة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ويصـــا 
مطـــران البلينـــا، األنبـــا برنابـــا أســـقف تورينـــو ورومـــا، واألنبـــا 
أنطونيو أسقف ميانو ورئيس دير القديس األنبا شنوده بميانو، 
ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية تورينـــو ورومـــا. وقـــد حضر القـــداس ما 
يزيـــد عـــن الثاثة آالف من األقبـــاط المقيمين بإيطاليا. وقد حضر 
القداس الســـفير هشـــام بدر ســـفير مصـــر بروما، وأعضـــاء البعثة 
ســـامي،  محمـــود  بالفاتيـــكان  المصـــري  والســـفير  الدبلوماســـية، 
وأعضـــاء الســـفارة، والكاردينـــال چيمـــس مايكل هارفـــي، ونيافة 
األنبـــا أنطونيـــوس عـــن الكنيســـة القبطيـــة الكاثوليكيـــة، وكاوديـــا 
ديـــل ري نائبـــة وزير الخارجية اإليطالي، والمونســـنيور جابرييل 

كويـــك مندوًبـــا عـــن الفاتيكان.

وقـــد قـــدم الكاردينـــال مايـــكل هارفـــي هديـــة تذكاريـــة لقداســـة 
البابـــا عبـــارة عـــن صورة للقديس بولس الرســـول، وشـــكره قداســـة 

البابـــا قائـــًا: »لقـــد فتـــح قلبـــه لنـــا قبل كنيســـته«.

وخـــال القـــداس رســـم قداســـته القس آنجيلـــوس جابر كاهن 
كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا والبابـــا كيرلـــس بفلورنســـا، قمًصا. وبعد 
القـــداس قـــام قداســـة البابـــا بالســـام علـــى كل أبنائـــه الحاضريـــن، 
والتقـــط الصـــور معهـــم. كمـــا قـــام قداســـته بمباركة خاتمـــي خطوبة 

اثنيـــن مـــن فريـــق الكشـــافة التابـــع إليبارشـــية تورينـــو وروما.

مأدبة غذاء ىلع رشف 
قداسة ابلابا توارضوس اثلاين

أقـــام نيافـــة األنبـــا برنابا أســـقف تورينـــو وروما، ظهـــر اليوم 
ذاتـــه، مأدبـــة غـــذاء على شـــرف قداســـة البابـــا بمقر إقامة قداســـته 
برومـــا. حضـــر المأدبة الســـفير هشـــام بدر ســـفير مصـــر بإيطاليا، 
والســـفير محمود ســـامي ســـفير مصـــر بالفاتيـــكان، والقنصل العام 
برومـــا المستشـــار شـــريف الجمـــال، وعدد مـــن أعضاء الســـفارة. 
كمـــا حضـــر المأدبـــة صاحبـــا النيافـــة: األنبا ويصا مطـــران البلينا، 
واألنبـــا أنطونيو أســـقف ميانـــو، ومجمع كهنـــة إيبارشـــية تورينو 
ورومـــا. وكذلـــك المونســـنيور ِجْبِريل كويـــك، واألب روبرتو موتا 
رئيـــس رهبنـــة ســـان باولـــو، واألنبـــا أنطونيوس عزيز من كنيســـة 

األقبـــاط الكاثوليكـــي بمصر. 

قداسة ابلابا يستقبل 
حفيد مؤسس املستشىف اإليطايل

اســـتقبل قداســـة البابا بمقر إقامته بالعاصمة اإليطالية روما، 
يـــوم األحـــد 8 يوليـــو 2018م، عائلـــة أيوجينيـــو بنيديتـــي، وهـــو 
حفيـــد مؤســـس المستشـــفي اإليطالـــي بالقاهـــرة - مصر. وقد أشـــار 
بنيديتـــي خـــال اللقـــاء إلـــى أنـــه كان يذهـــب إلـــى مصـــر مـــع جـــده 
كثيـــًرا، ومـــن هنـــا أحب مصر جًدا، وهـــو قارئ جيد لتاريخ مصر 

علـــى مـــدار العصور.
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أن الشـــعب المصري بمســـلميه ومســـيحييه يعيش في انســـجام تام، 
وال يمكـــن أن يفـــرق بينهـــم شـــيء. وأن مصـــر تســـعى جاهـــدة في 
طريـــق النمـــو االقتصادي واالجتماعي. وقد أهدى قداســـته أيقونة 
العائلـــة المقدســـة لعمـــدة رومـــا، ودعاها لزيارة مصـــر. كما قامت 
العمـــدة باصطحـــاب قداســـته فـــي المنطقـــة األثريـــة المحيطـــة بمقر 

العموديـــة، وشـــرح معالمها لقداســـة البابا.

ويزور مقر السفارة املرصية بروما

وفـــي مســـاء يـــوم األحـــد 8 يوليـــو 2018م، زار قداســـة البابـــا 
مقر الســـفارة المصرية بروما، حيث كان في اســـتقباله الســـيد الســـفير 
هشـــام بـــدر، ســـفير مصر برومـــا، وطاقم الســـفارة. كما حضـــر اللقاء 
وزيـــر الخارجيـــة اإليطالـــي إنزو موافيرو ميانيزي، في ســـابقة غير 
معتـــادة. وقـــد أعـــرب الســـيد الســـفير عـــن تقديـــره لقداســـة البابـــا كقيمـــة 
دينيـــة ووطنيـــة ورمـــز مصـــري، وســـفير يرفـــع اســـم مصـــر عالًيـــا في 
شـــتى المحافـــل الدوليـــة. وقـــال الســـفير: »إن قداســـة البابـــا يقدم صورة 
صادقـــة عـــن الوطنيـــة، وِلـــَم ال وهـــو الـــذي حمـــي مصـــر وشـــعبها مـــن 
االنقســـام والفتـــن، ودافـــع عـــن ســـامة الوطـــن خـــال األزمـــات التـــي 
مـــرت بهـــا مصـــر«. كما رّحـــب وزير خارجيـــة إيطاليا بقداســـة البابا: 
»دوركـــم فـــي نشـــر رســـالة الحـــب والتســـامح لـــه تأثيـــر كبيـــر علـــى 
االســـتقرار والتعايـــش الســـلمي بيـــن كل المعتقـــدات«. واســـتطرد قائًا: 
»يســـّرني ويزيدنـــي شـــرًفا أن أتقابـــل مـــع قداســـتكم وأتبـــارك منكـــم، 
فوجودكـــم مـــع اآلبـــاء البطاركـــة والبابـــا فرنســـيس في اجتمـــاع الصاة 

المســـكوني يزيـــد مـــن مســـاحة حريـــة العبـــادة التـــي ندعـــو إليها«.

قداسة ابلابا يزور سفارتنا بالفاتياكن

ـــن 9 يوليـــو 2018م، وختاًمـــا لزيارتـــه إليطاليا،  وفـــي يـــوم االثني
قـــام قداســـة البابـــا بزيارة مقر ســـفارة مصر فـــي الفاتيـــكان، وكان في 
اســـتقباله الســـفير محمـــود ســـامي وأعضـــاء الســـفارة، ورافـــق قداســـته 
خـــال الزيـــارة ســـفيرنا بروما الســـفير هشـــام بدر، ونيافـــة األنبا برنابا 
أســـقف تورينـــو ورومـــا، والقس آنجيلوس إســـحق ســـكرتير قداســـته.

وبذلـــك انتهـــت فعاليـــات زيـــارة قداســـته إليطاليـــا، حيـــث غادر 
ًهـــا لفيينـــا فـــي زيـــارة رعوية للنمســـا. رومـــا متوجِّ

الرئيس اإليطايل يستقبل قداسة ابلابا

وفـــي صبـــاح يـــوم االثنيـــن 9 يوليـــو 2018م، اســـتقبل الرئيـــس 
اإليطالـــي ســـيرجو ماتاريلا، بقصـــر الكورونالي بالعاصمـــة اإليطالية 
رومـــا، قداســـة البابـــا أنبا تواضـــروس الثانـــي. وقد اصطـــف حرس 
الشـــرف لتحيـــة قداســـة البابا في اســـتقبال رســـمي. وقد أعـــرب الرئيس 
اإليطالـــي عـــن ترحيبـــه بقداســـة البابا قائـــًا: »إنه لشـــرف عظيم وكبير 
لـــي وبركـــة كبيـــرة أن أســـتقبل قداســـتكم بالقصـــر الرئاســـي، لمـــا لكـــم 
مـــن دور كبيـــر، فكنيســـتكم أقـــدم وأعـــرق كنيســـة، وصوتكـــم مســـموع 
فـــي كل العالـــم، ولكـــم تقديـــر كبيـــر جـــًدا لرســـالتكم المملـــوءة بالمحبـــة 
والســـام ومســـاندة اآلخـــر. وزيارتكـــم تدعم أواصـــر الصداقة واألخوة 
بين إيطاليا ومصر«. ومن جانبه شـــكر قداســـة البابا الرئيس اإليطالي 
علـــى حفـــاوة االســـتقبال، وعلـــى مســـاندة إيطاليـــا لمصـــر فـــي محاربـــة 
ااٍلرهاب، وأيًضا في مشـــروعات التنمية التي يقوم بها الســـيد الرئيس 
عبـــد الفتـــاح السيســـي والحكومـــة المصريـــة لبنـــاء مصـــر الحديثـــة. وقد 
أوضـــح الرئيـــس اإليطالـــي: »إن الـــذي ســـيقضي علـــى ااٍلرهـــاب هـــو 
التربيـــة والتعليـــم، وسيســـاعد علـــى التنميـــة وتقـــدم الشـــعوب«. وعّلـــق 
قداســـة البابـــا: »إن مصـــر اآلن ترســـم اســـتراتيجية جديـــدة للتعليـــم«. 
كمـــا دعـــا قداســـته الرئيـــس اإليطالي إلـــى زيارة مصر، مشـــيًرا إلى أنه 
اســـتقبل فـــي مصـــر أول فوج ســـياحي مـــن إيطاليا لزيارة مســـار العائلة 
المقدســـة. وقـــد علـــق الرئيـــس اإليطالـــي على نمـــوذج التعايش الســـلمي 
الموجـــود فـــي مصـــر، وأشـــاد بمتانـــة العاقـــة بيـــن الكنيســـة القبطيـــة 
واألزهـــر، والتقـــارب بيـــن قداســـة البابـــا وفضيلـــة اإلمـــام األكبـــر مـــن 

خـــال بيـــت العائلة.

قداسة ابلابا يزور عمدة روما

بعـــد ذلـــك زار قداســـة البابـــا عمـــدة مدينـــة رومـــا، الدكتورة 
فرجينيا راججي، بمقر بلدية روما بالكامبودليو، والتي اســـتقبلت 
قداســـته أمام مقر البلدية. وقد أعرب قداســـته عن ســـعادته بلقاءاته 
فـــي بـــاري ورومـــا، مشـــيًرا إلـــى أن هناك كثير مـــن العوامل التي 
تربـــط بيـــن شـــعبي إيطاليـــا ومصـــر، حيـــث أن كا البلديـــن لـــه 
تاريـــخ عريـــق، وكاهمـــا يطـــل علـــى البحـــر المتوســـط، فالبحـــر 
يربطهمـــا وال يفصـــل بينهمـــا، وأضاف: »هناك كثير من العادات 
والتقاليـــد المشـــتركة بيـــن شـــعبي البلدين«، وأوضح قداســـته كيف 
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وصـــل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضروس الثانـــي، إلـــى العاصمة 
النمســـاوية فيينـــا مســـاء االثنيـــن 9 يوليـــو 2018م، بعـــد انتهـــاء زيارته 
إليطاليـــا والفاتيـــكان. كان فـــي اســـتقبال قداســـته بمطـــار فيينـــا صاحبـــا 
النيافة: األنبا جابرييل أســـقف النمســـا والقطاع األلماني من سويســـرا، 

واألنبـــا مارك أســـقف باريس وشـــمال فرنســـا.

يف حفل تقديم كتاب 
عن قرص األمري أوجيني 

وقد شـــهد قداســـة البابا الثاثاء 10 يوليو، الحفل الذي ُأقيم بدير 
القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بفيينـــا، لتقديـــم كتـــاب قصـــر األميـــر أويجين 
بفيينـــا لمؤلفـــه الدكتـــور أدولـــف بايـــر، وهو باحث نمســـاوي في التاريخ 
األوروبـــي والمصـــري، وقـــد أعـــد كتاًبـــا عـــن قصر أوبر ســـيبين برون 
الـــذي اشـــتراه األقبـــاط فـــي نوڤمبـــر 2001 ونجحوا فـــي ترميمه. وهذا 
القصـــر هـــو الـــذي صـــار ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس القبطـــي فـــي النمســـا. 
واســـتغرق المؤلـــف خمـــس ســـنوات فـــي البحـــث والكتابـــة حتـــى أتم هذا 
الكتـــاب. شـــهد الحفـــل أصحـــاب النيافـــة: األنبا جابرييـــل واألنبا مارك، 
واألنبـــا جوڤانـــي أســـقف وســـط أوروبـــا،  كمـــا حضـــره ســـفير مصـــر 
بالنمســـا الســـفير عمـــر عامـــر، وقنصـــل مصـــر الســـفير محمـــد فـــرج، 
وهالة يوســـف نائب الســـفير، ولفيف من المســـئولين النمساويين وعدد 

مـــن األقباط والنمســـاويين.

قداسة ابلابا يستقبل 
الاكردينال كريستوف شون بورن

اســـتقبل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي بمقـــر اقامتـــه 
بفيينا، يوم الثاثاء 10 يوليو 2018م، الكاردينال كريســـتوف شـــون 
بـــورن، رئيـــس مجلـــس أســـاقفة الكنيســـة الكاثوليكيـــة بالنمســـا. حضـــر 
المقابلـــة صاحبـــا النيافـــة األنبـــا جابرييـــل واألنبـــا مـــارك. وكان لقـــاًءا 
وديًّـــا ســـادته روح المحبـــة والتفاهـــم، ودار الحـــوار حول لقـــاء بطاركة 
الشـــرق مـــع بابـــا الفاتيكان واجتماع الصاة المســـكوني الـــذي انعقد في 
مدينـــة بـــاري اإليطالية قبل ذلـــك بأيا، كما تطرق الحوار إلى العاقات 

الطيبـــة مـــع الكنيســـة الكاثوليكيـــة وعن مســـيحيي الشـــرق األوســـط.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا بكنيسة 
العذراء املنترصة واملالك ميخائيل بفيينا 

البابـــا  يـــوم األربعـــاء 11 يوليـــو 2018م، عقـــد قداســـة  وفـــي 
اجتماعـــه األســـبوعي بكنيســـة العـــذراء المنتصـــرة والمـــاك ميخائيـــل 
بالعاصمـــة النمســـاوية فيينـــا، بحضور أصحاب النثافـــة: األنبا جابرييل 
أســـقف النمســـا، واألنبـــا مـــارك أســـقف باريس وشـــمال فرنســـا، واألنبا 
أنطونيـــو أســـقف ميانـــو ورئيس ديـــر األنبا شـــنوده بميانو، وحضور 
مجمـــع كهنـــة إيبارشـــية النمســـا، وجمـــع غفيـــر مـــن الشـــعب. وكانـــت 
العظـــة حـــول موضوع »القديســـون شـــهود الكنيســـة«. وفي مســـتهل 
العظـــة أشـــار قداســـته إلـــى زيارتـــه إليطاليـــا ولقاءاتـــه هنـــاك، كمـــا قـــدم 
قداســـته التعزيـــة فـــي اللـــواء أركان حـــرب فتحي قزمـــان مرقس الذي  
كان رئيـــس الهيئـــة الهندســـية للقـــوات المســـلحة األســـبق، والـــذي رحـــل 

عـــن عالمنـــا قبـــل أيام.

تدشني كنيسة 
العذراء واألنبا موىس جبراتس

وفـــي صبـــاح الخميـــس 12 يوليـــو 2018م، دشـــن قداســـة البابـــا 
كنيســـة القديســـة العـــذراء مريـــم والقديـــس القـــوي األنبـــا موســـى فـــي 
جراتـــس بالنمســـا، ثـــم صلـــى لقـــان وقـــداس عيـــد استشـــهاد الرســـولين 
بطرس وبولس )عيد الرســـل(. شـــارك في الصلوات أصحاب النيافة: 
األنبـــا جابرييـــل واألنبـــا مـــارك واألنبـــا أنطونيـــو، وعـــدد مـــن اآلبـــاء 

الكهنـــة، والشـــعب القبطـــي هنـــاك.
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قداسة ابلابا يستقبل 
جمموعة من انلواب الفرنسيني

اســـتقبل قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية، صبـــاح يـــوم األربعـــاء 4 يوليـــو 2018م، عـــدًدا مـــن 

النـــواب الفرنســـيين فـــي مجلـــس النـــواب )المجلـــس الوطني(:
Mr. Gwendal Rouillard, Mr. Claude Goasguen, 
French MPs from the lower chamber (Assemblée 
Nationale).

تطييب جسد القديس األنبا بيشوي 
واالجتماع األسبويع 

بدير األنبا بيشوي بوادي انلطرون
وفـــي مســـاء يـــوم األربعـــاء 4 يوليو 2018م، توّجه قداســـة 
البابـــا إلـــى ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، حيـــث 
كان فـــي اســـتقبال قداســـته نيافـــة أنبـــا صرابامون أســـقف ورئيس 
الديـــر، ومجمـــع رهبـــان الديـــر، وعـــدد مـــن اآلبـــاء األســـاقفة. وقد 
قام قداســـته بإعداد الحنوط وتطييب جســـد القديس الذي يقع عيده 
يـــوم 8 أبيـــب / 15 يوليـــو مـــن كل عـــام. وقـــد ألقـــى قداســـته كلمة 
ًحـــا أنـــه راهـــب عـــاش باإلنجيـــل وعـــاش فـــي  عـــن القديـــس موضِّ

االنجيـــل وأثمـــر اإلنجيـــل فـــي حياتـــه وداعة وُنســـًكا.
بعـــد ذلـــك ألقـــى قداســـته عظتـــه األســـبوعية بكنيســـة التجلـــي، 
بمركـــز لوجـــوس البابـــوي بالديـــر، وحملـــت عنـــوان »القداس هو 
حيوية الكنيســـة«، ضمن سلســـلة كنوز الكنيسة التي يقدمها قداسة 
البابـــا مـــن خـــال اجتماع األربعاء ويتناول فيها المامح األساســـية 

للحياة الكنســـية.

قداسة ابلابا يعزي 
ابلطريرك املاروين

أرســـل قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي، يـــوم االثنين 
16 يوليـــو 2018م، برقيـــة تعزيـــة إلـــى البطريـــرك بشـــارة 
الراعـــي بطريـــرك الموارنـــة بلبنان، للتعزيـــة في ظرف وفاة 
شـــقيقة غبطته، السيدة فرحة الراعي. وقال قداسة البابا في 
برقيته: »غبطة البطريرك بشارة الراعي بطريرك الموارنة 
بلبنان، آلمني نبأ رحيل الســـيدة الفاضلة فرحة الراعي شـــقيقة 
غبطتكـــم، أطلـــب لكـــم ولجميع أفـــراد العائلة الكريمـــة تعزيات 

الروح القـــدس الجزيلة”.

يف احتفال سفارتنا يف فيينا 
بذكرى ثورة يويلو

وفـــي مســـاء اليـــوم ذاتـــه، وبدعـــوة مـــن الســـفير عمرو عامر 
ســـفير مصـــر فـــي فيينـــا، حضـــر قداســـة البابـــا احتفـــال الســـفارة 
المصريـــة فـــي النمســـا بمناســـبة مـــرور 66 ســـنة علـــى قيـــام ثورة 
23 يوليـــو 1952. حضـــر الحفـــل مـــا يزيـــد عـــن خمســـين ســـفيًرا 
مـــن  ثاثمائـــة  مـــن  وأكثـــر  المختلفـــة،  الـــدول  مـــن  ودبلوماســـًيا 

الحضـــور، والذيـــن أبـــدوا ســـعادتهم بمقابلـــة قداســـة البابـــا.

قداسة ابلابا يزور املقر الرئييس 
”KAICIID“ لـ

زار قداســـة البابـــا يرافقه نيافـــة األنبا جابرييل، يوم الجمعة 
بـــن عبـــد العزيـــز  13 يوليـــو 2018م، مركـــز الملـــك عبـــد هللا 
 ،”KAICIID“ العالمـــي للحـــوار بيـــن أتبـــاع األديـــان والثقافـــات
بمقـــره الرئيســـي فـــي العاصمـــة النمســـاوية فيينـــا. ُتَعـــد هـــذه هـــي 
زيـــارة قداســـته األولـــى للمركـــز الذي ُأنِشـــئ عـــام 2012 بمبادرة 
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وبمشـــاركة عـــدة دول عربيـــة 
وآســـيوية وأوروبيـــة. ُيذَكـــر أن الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية 
تشـــارك علـــى منصـــة الحـــوار لجميـــع ورش العمـــل التـــي يقيمهـــا 

المركـــز ســـواء داخـــل مصـــر أو خارجهـــا.
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سَيامات َورَساَمات يف إيَبارشّيات الِكرازة

رسامة راهبني جديدين 
بالقدس

قـــام نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي األورشـــليمي 
والشـــرق األدنـــى، برســـامة راهبيـــن جديديـــن فـــي ديـــر القديـــس األنبـــا 
أنطونيوس بالقدس، وهما: )1( الراهب شـــنوده األورشـــليمي، )2( 
الراهـــب باخوميـــوس األورشـــليمي؛ وذلـــك فجـــر يـــوم الســـبت 14 
يوليـــو 2018م الموافـــق عيد االنبا شـــنوده رئيـــس المتوحدين. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس، والراهبيـــن الجديديـــن، ومجمع 

رهبـــان الدير.

رسامة سبعة قمامصة 
يف إيبارشية املنيا وأبوقرقاص

قـــام صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا أرســـانيوس مطـــران المنيـــا وأبـــو 
قرقـــاص، واألنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام لإليبارشـــية، يـــوم األحـــد 
8 يوليـــو 2018م، ســـبعة مـــن كهنـــة اإليبارشـــية فـــي رتبـــة القمصيـــة، 
هـــم: القمص بيمـــن الطحاوي، والقمص تيموثـــاوس بديع، والقمص 
شـــنوده نصيف، والقمص جورجيوس عبد السيد، والقمص جورجي 
ثابـــت، والقمـــص أنسطاســـي حليـــم، والقمـــص لوقـــا حنـــا. خالـــص 
تهانينـــا لصاحبـــي النيافـــة: األنبـــا أرســـانيوس واألنبـــا مكاريـــوس، 
واآلبـــاء القمامصـــة الجـــدد، ومجمع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وكل 

أفراد اشـــعب.

سيامة اكهن جديد 
بإيبارشية لوس آچنلوس

للخدمـــة  كاهـــن جديـــد  ســـيامة  آنچلـــوس  لـــوس  بإيبارشـــية  تمـــت 
Belflower بــــ  بكنيســـتنا 

نيافـــة األنبـــا  قـــام  يوليـــو 2018م،  مـــن  يـــوم األحـــد األول  فـــي 
ســـيرابيون مطـــران لـــوس آنچلـــوس، بســـيامة الدياكـــون چـــون غالـــي 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بــــBelflower، باســـم القس 
چـــون. شـــارك فـــي الصلـــوات نيافـــة األنبـــا أبراهـــام األســـقف العـــام 
باإليبارشـــية. خالـــص تهانينـــا ألصاحـــب النيافـــة: األنبا ســـيرابيون، 
واألنبـــا أبراهـــام، واألنبـــا كيرلـــس؛ وللقـــس چـــون، ولمجمـــع اآلباء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

سيامة مخسة كهنة جدد بديروط

في يوم الســـبت 7 يوليو 2018م، قام نيافة األنبا برســـوم أســـقف 
إيبارشـــية ديـــروط وصنبـــو، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بديـــروط )مقـــر 
المطرانيـــة(، بســـيامة خمســـة كهنـــة جـــدد، وهـــم: )1( الشـــماس صابـــر 
مرزوق كاهًنا على كنيســـة الماك ميخائيل واألنبا أبرآم بنزلة ســـرقنا 
باســـم القـــس موســـى. )2( الشـــماس يـــارن فتحـــي كاهًنـــا علـــى كنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس الرومانـــي بالمنـــدرة باســـم القـــس هـــارون. )3( 
الشـــماس مخلـــص جمـــال كاهًنـــا على حي حســـام كياني بديروط باســـم 
القـــس أباهـــور. )4( الشـــماس أســـامة عبـــد المـــاك كاهًنا على كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء واألنبـــا شـــنوده بعزبـــة ويصا باســـم القس زكريا. )5( 
الشـــماس مينـــا راجـــي ملـــك كاهًنـــا على كنيســـة الســـيدة العـــذراء واألنبا 
شـــنوده بعزبـــة ويصـــا باســـم القس يونان. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا 
برســـوم، والكهنـــة الجدد، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

9
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أهميتَهـا: في الحقيقة 
إن كل مـــا يصـــدر عّنـــا من 
أعمـــال أو أقـــوال أو أفـــكار، يقابله ثاث محاســـبات: 
حســـاب من هللا، وحســـاب من الناس، إن كان العمل 
ظاهـــًرا للنـــاس. وحســـاب مـــن أنفســـنا ألنفســـنا )مـــن 
البعـــض يحاولـــون أن يهربـــوا  الضميـــر(. وإن كان 
مـــن محاســـبتهم ألنفســـهم، إال أنـــه مـــن الخيـــر لنا أن 
نحاســـب أنفســـنا وندين أنفســـنا. وال نسمح خال ذلك 
بأّيـــة اعتـــذارات أو تبريـــرات تقلـــل مـــن المســـئولية أو 
تلغيهـــا..! قـــال القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس: »إن 
نســـينا  وإن  هللا.  لنـــا  ينســـاها  خطايانـــا،  تذكرنـــا 
خطايانـــا، يذكرها لنا هللا«. بمعنـــى أن الطريقة التي 
تشـــعر بهـــا أن هللا تـــرك خطايـــاك، وما عـــاد يذكرها، 
هـــي أن تجعـــل خطايـــاك ثابتـــة فـــي ذاكرتـــك.. وقـــال 
القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس أيًضـــا: »إن ِدّنـــا أنفســـنا، 
رضـــي الديـــان عنـــا«. وقال القديس أبـــا مقار الكبير: 
يحكمـــوا  أن  قبـــل  نفســـك،  علـــى  أخـــي  يـــا  »ُاحكـــم 
عليـــك«. إن جهـــاز اإلدانـــة الـــذي ســـمح هللا بوجـــوده 
فينـــا: وظيفتـــه هـــي أن نديـــن بـــه أنفســـنا، ال أن ندين 
بـــه اآلخريـــن. كمـــا أنـــه ســـمح أن توجـــد بيـــن غرائزنـــا 
غريـــزة الغضـــب، لنغضـــب بها علـــى أخطائنا، وعلى 
الخطيـــة عموًمـــا، ال أن نغضـــب بها علـــى اآلخرين. 
الحـــظ نفســـك: قـــال القديـــس بولـــس الرســـول لتلميذه 
تيموثاوس األســـقف: »الحظ نفســـك والتعليم، وداوم 
علـــى ذلـــك. ألنـــك إن فعلـــت هـــذا، تخلص نفســـك 

والذيـــن يســـمعونك أيًضا« )1تـــي16:4(.
تصوروا أنه يقول هذا – ليس لشـــخص عادي 
– بـــل ألســـقف! فـــإن كان البـــد لألســـقف أن ياحـــظ 
نفســـه، فكـــم باألولـــى باقـــي النـــاس.. ثـــم هـــو يقول له 
نفســـك )قبـــل التعليـــم(. ألنـــه إن لـــم ياحـــظ نفســـه، 
فتعليمـــه لـــن ينفـــع بشـــيء!.. أمـــا نحـــن فمـــن عادتنـــا 
أن ناحـــظ اآلخريـــن كيف يتصرفون! ولكن الرســـول 

يقـــول »الحظ نفســـك..«.
وماحظـــة النفـــس معناهـــا أن تضعهـــا تحت 
مراقبـــة دائمـــة. + تاحـــظ مـــا الـــذي يحـــدث داخـــل 
نفســـك مـــن أفـــكار ورغبات ونيات. ومـــا يصدر عنك 
مـــن تصرفـــات. وليـــس فقـــط تاحـــظ نفســـك فـــي فترة 
محـــددة، وإنمـــا »داوم علـــى ذلـــك«.. والحـــظ نفســـك 
ألنهـــا تقبـــل منك المراقبة والمحاســـبة، بل تقبل أيًضا 

التبكيـــت والتوبيـــخ. وقـــد ال تقبـــل هـــذا مـــن الغير..
+ الحـــظ نفســـك مـــن جهـــة الخطايـــا التـــي 
التـــي تنقصـــك،  ترتكبهـــا، ومـــن جهـــة الفضائـــل 
تعمـــل.  ولـــم  تعملهـــا  أن  عليـــك  التـــي  والواجبـــات 
كالتواضـــع  الكبـــار  الفضائـــل  جهـــة  مـــن  وبخاصـــة 
والوداعـــة واإليمـــان، وثمـــار الـــروح التـــي وردت فـــي 
جهـــة  مـــن  نفســـك  تاحـــظ  إًذا  )غـــل23،22:5(. 
اإليجابيـــات، وليـــس مـــن جهـــة الســـلبيات فقـــط. + 
الحـــظ نفســـك أيًضـــا من جهـــة الوقت كيـــف تقضيه.
+ الحـــظ نفســـك كذلـــك مـــن جهـــة النمو في 
حياتـــك الروحيـــة. فهـــل روحياتـــك تنمـــو، أم وقفـــت 
»كونـــوا  يقـــول  الـــرب  بينمـــا  وتجّمـــدت؟!  حـــدٍّ  عنـــد 
هـــو  الســـموات  فـــي  الـــذي  أباكـــم  أن  كمـــا  كامليـــن 
كامـــل« )مـــت48:5(. إننـــا نقـــول في الصـــاة الربية 
كل يـــوم »أغفـــر لنـــا خطايانـــا«. وربمـــا نحـــن نقولهـــا 
وليســـب فـــي ذهننـــا مـــا هـــي تلـــك الخطايـــا!! ولكننـــا 
بمحاســـبة النفـــس ندركهـــا. ونســـردها فـــي ذهننـــا أمام 
هللا، وقـــد نصحبهـــا بمطانيـــات. + حاســـب نفســـك 
علـــى كل أنـــواع الخطايـــا: علـــى خطايـــا الحـــواس، 
القلـــب  وخطايـــا  العمـــل،  وخطايـــا  الفكـــر،  وخطايـــا 
كلهـــا.. علـــى خطايـــاك تجـــاه اآلخريـــن، وتجـــاه هللا، 

وتجـــاه نفســـك.. + حاســـب نفســـك باألكثـــر علـــى 
الخطايـــا الثابتـــة فيـــك، التـــي تحولـــت إلـــى طبـــاع 
أو عـــادات. التـــي ترتكبهـــا باســـتمرار، وتشـــّكل جـــزًءا 
دائًمـــا فـــي اعترافاتـــك المتكـــررة.. + حاســـب نفســـك 
مـــن جهـــة قراءاتـــك، ومـــن جهـــة فهمك.. + حاســـب 
نفســـك أيًضا من جهة الخدمـــة وعمل المحبة نحو 
اآلخريـــن: مـــن جهـــة تنفيذك لآلية التـــي تقول »كنت 
جوعاًنـــا فأطعمتمونـــي. كنـــت عطشـــاًنا فســـقيتموني، 
فزرتمونـــي..«  ومريًضـــا  فكســـوتموني،  وعرياًنـــا 
»الديانـــة  تقـــول:  التـــي  واآليـــة  )مـــت36،35:25(. 
افتقـــاد  هـــذه:  هـــي  اآلب  هللا  عنـــد  النقيـــة  الطاهـــرة 
اليتامـــي واألرامـــل في ضيقهم، وحفظ اإلنســـان نفســـه 
بـــا دنـــس مـــن العالـــم« )يـــع27:1(. وأمثـــال هـــذه 
اآليـــات.. + حاســـب نفســـك بـــكل جديـــة وحزم، وال 
تدلل نفســـك. وال تقـــل الظروف كانـــت ضاغطة! أو 
كنـــت مضطـــًرا ولـــم يكن أمامـــي حـــَل، أو فعلت ذلك 
ســـهًوا.. ومـــا أشـــبه.. إنـــك إن فعلت هـــذا، لن تتوب! 
نتائج محاَســـبة النفس: محاســـبة النفـــس ومعرفة 
وفـــي  االنســـحاق.  تســـّبب  ونقائصهـــا،  خطاياهـــا 
انســـحاق النفس يوجـــد التواضع والدمـــوع والتوبة. 
هناك أشـــخاص ال يتوبون، ألنهم ال يشـــعرون بســـوء 
حالتهـــم. وكل ذلـــك ألنهـــم ال يحاســـبون أنفســـهم. أما 
االبـــن الضـــال فلمـــا حاســـب نفســـه، ووجـــد أنـــه فـــي 
حالـــة أقـــل من ُأَجـــراء أبيه، قادته هذه المحاســـبة إلى 
التوبـــة، وإلـــى االنســـحاق، فقـــال: »أقـــوم وأذهـــب إلى 
أبي. وأقول له اخطأت إلى الســـماء وقدامك، ولســـت 
مســـتحًقا أن أدعـــى لـــك أبًنا. أجعلنـــي كأحد أجرائك« 
)لـــو19،18:15(. + داود النبـــي – في محاســـبته 
لنفسه – كان يقول »خطيئتي أمامي في كل حين« 
)مـــز3:51(. قـــال ذلك بعد أن ســـمع بمغفرتها على 
فـــم ناثـــان النبـــي )2صـــم13:12(. ولكنـــه كان يقول 
»في كل ليلة أعّوم ســـريري، وبدموعي أبّل فراشـــي« 
)مـــز6(، »مزجـــت شـــرابي بالدمـــوع«، ويقـــول للـــرب 
»دموعـــي فـــي زق عنـــدك« )مـــز119( »أنصت إلي 
دموعـــي«... + أنظـــروا كـــم أوصلته محاســـبة النفس 
إلـــى الـــذل والتواضع والتوبـــة والدموع.. ولكن البعض 
قـــد يتوبـــون، ثـــم يرجعـــون إلـــي الخطيـــة مـــرة أخـــري. 
ذلك ألنهم لم يتذللوا بســـبب خطاياهم. وأســـرعوا إلى 
حيـــاة الفـــرح، فنســـوا خطاياهم وما عـــادوا يذكرونها.. 
+ محاســـبة النفـــس تقـــود إلى تبكيـــت النفس وإلى 
معاقبتهـــا أحياًنا. إن لم ينل اإلنســـان عقوبة أرضية 
مـــن هللا بســـبب خطايـــاه، وال عقوبة مـــن أب اعترافه، 
فإنـــه كثيـــًرا مـــا يعاقـــب نفســـه: ليـــس فقـــط بتبكيـــت 
الضميـــر، والدمـــوع كمـــا فعل داود النبـــي.. بل أحياًنا 
باألصـــوام والتذلـــل، وأحياًنـــا بالمطانيـــات، أو بمنـــع 
ذاتـــه عـــن كثيـــر مما يشـــتهيه. أما إن كانت محاســـبة 
النفـــس، تنتهـــي إلـــى مجرد االعتـــراف بها ونســـيانها، 
وكأن شـــيًئا لم يحدث، وكأن النفس لم تتدنس مطلًقا 
بالخطيـــة، دون إذالل داخلـــي.. فمـــا أســـهل أن يرجع 
اإلنسان إلى الخطية مرة أخرى، ألن ثمارها المرة لم 
ترســـخ فـــي أعماقـــه. مثل هذا اإلنســـان، قـــد يأكل من 
الفصـــح، وليـــس »على أعشـــاب ُمـــّرة« كما أمر الرب 
)خـــر8:12(. + بمحاســـبة النفس يصل الشـــخص 
إلـــى حيـــاة التدقيـــق، وإلـــى الحرص، وإلـــى مخافة 
هللا.. يصـــل إلـــى التدقيـــق، إذ كان يحاســـب نفســـه 
بتدقيـــق وليـــس بتســـاهل، وإذا كان يكتشـــف كـــم هـــي 
الخطيـــة مـــرة، وكـــم تحـــوي بعـــض الخطايـــا المركبـــة 
العديـــد مـــن الخطايـــا.. وبمحاســـبة ذاتـــه يصـــل إلى 
مخافـــة هللا، إذ كان يـــدرك أن الخطيـــة موجهـــة إلـــى 
قـــال داود  أمامـــه، كمـــا  بغيـــر حيـــاء  هللا، ومرتكبـــة 

النبـــي للـــرب »إليـــك وحـــدك اخطـــأت، والشـــّر قدامك 
صنعـــت« )مز4:51(. وكما امتنع يوســـف الصديق 
عـــن الخطيـــة قائـــًا »كيـــف أفعـــل هـــذا الشـــر العظيم 
وأخطـــئ إلـــى هللا« )تـــك9:39(. وبوصـــول اإلنســـان 
إلـــى حيـــاة التدقيـــق، يبعـــد عـــن الخطـــوة األولـــى التي 
تقـــود إلـــى الخطيـــة، وال يدع مجـــااًل للثعالب الصغيرة 
المفســـدة للكـــروم )نـــش15:2(. وال يســـتهين بكلمـــة 
)رقـــا(، وال بكلمـــة )يـــا أحمـــق(، ألن الـــرب قـــد أورد 
عقوبـــة كل منهمـــا )مـــت22:5(، وال بمجـــرد النظـــرة 
الخاطئة )مت28:5(. + وبمحاســـبة النفس وتذكر 
خطاياهـــا، يكون اإلنســـان مســـتعًدا أن يتقبل النقد 
مـــن اآلخريـــن وإدانتهم له. حـــدث ذلك لـــداود النبي 
لمـــا ســـَبه شـــمعي بـــن جيـــرا بكلمـــات الذعـــة وشـــامتة 
وكان يرشق بالحجارة. وأراد أحد رجال داود أن ينتقم 
لتلـــك اإلهانـــات ويتقدم لقتل شـــمعي بـــن جيرا. فمنعه 
داود بقوله له »دعوه يســـب، ألن الرب قال له: ُســـَب 
داود« )1صـــم5:16-10( متذكـــًرا بذلك خطاياه وما 
تســـتحقه مـــن عقوبـــة.. هـــذه الخطايـــا التـــي جعلهـــا 
أمامـــه فـــي كل حيـــن. أمـــا الشـــخص الواثـــق بنفســـه 
المعتـــد بذاتـــه، الذي لم يحاســـب نفســـه على خطاياه، 
فإنـــه ال يحتمـــل مطلًقـــا كلمـــة نقـــد، ويعتبرهـــا جارحـــة 
لكرامتـــه تشـــَوه صـــورة نفســـه الجميلـــة فـــي عينيه!! + 
محاســـبة النفس تســـاعد أيًضا على إصاح الذات 
وتقويمهـــا. وكمـــا أن معرفـــة المـــرض أو تشـــخيصه 
إنمـــا تســـاعد علـــى العـــاج، فكذلـــك محاســـبة النفـــس 
علـــى  تســـاعد  إنمـــا  ونقائصهـــا،  خطاياهـــا  ومعرفـــة 
وضـــع التداريـــب الروحيـــة الازمـــة لمعالجـــة النفـــس، 
مـــع عـــرض كل ذلـــك علـــى هللا ألخـــذ معونـــة منـــه 
علـــى التخلـــص من تلـــك الخطايا والنقائـــص. وبدون 
محاســـبة النفـــس، يبقى الخاطـــئ حيث هو في عيوبه 
الروحيـــة، ال يعرفهـــا وال يعالجهـــا.. لذلـــك فالشـــيطان 
هـــو الـــذي ُيبعـــد اإلنســـان عـــن محاســـبة نفســـه، حتى 
ال يتنبـــه للعيـــوب التـــي فيـــه فيعمـــل علـــى تافيها. + 
بمحاســـبة اإلنسان لنفســـه ومعرفة خطاياه، تجعله 
يشـــفق علـــى المخطئين وال يدين غيره إن ســـقط.. 
بـــل يقـــول لنفســـه: أنـــا أيًضـــا قد ســـقطت، وما أســـهل 
أن أســـقط مرة أخرى. فكيف أنســـى خطاياي، وأركز 
علـــى خطايـــا غيـــري؟! فهكـــذا فعـــل القديـــس موســـي 
األســـود، حينما ُدِعَي إلى حضور مجمع إلدانة أحد 
اإلخـــوة، فذهـــب إلي هناك وهـــو يحمل زمبيًا مملوًءا 
بالرمـــل ومثقوًبـــا تنـــزل حبات الرمـــل منه. وكان يقول 
»هـــذه خطايـــاي وراء ظهري تجري، وقد جئت ألدين 
بولـــس  القديـــس  قـــال  المجـــال  هـــذا  وفـــي  أخـــي«!! 
الرســـول »أذكـــروا المقيديـــن كأنكـــم مقيـــدون معهـــم، 
والمذلين كأنكم أنتم أيًضا في الجسد« )عب3:13(. 
مناَســـبات محاَســـبة النفس: + حاســـب نفســـك كل 
يـــوم، ألنـــك كل يـــوم تخطـــئ. وكل يـــوم تقـــول للـــرب 
فـــي صاتـــك »ِاغفـــر لنـــا خطايانـــا«. ويقـــول القديس 
يوحنـــا الرســـول »إن قلنـــا إنـــه ليس لنـــا خطية، نصل 
أنفســـنا وليـــس الحـــق فينـــا« )1يـــو8:1(. إًذا حاســـب 
نفســـك كل يـــوم، »وداوم علـــى ذلـــك« )1تى16:4(. 
+ حاســـب نفســـك بعـــد كل عمـــل مخطـــئ تعملـــه. 
فلتســـتيقظ روحـــك بســـرعة، ولتقـــل كمـــا فـــي المزمـــور 
»أنـــا أســـتيقظ مبكـــًرا« )مـــز3(. بل قبـــل العمل أيًضا 
حتـــى ال نخطـــئ. + وحاســـب قبل الذهـــاب إلى أب 
اعترافـــك. حتـــى تتذكـــر كل خطايـــاك، وال تنَس منها 
شـــيًئا فـــي اعترافاتـــك. + وحاســـب نفســـك كلما تفكر 
ـــر نفســـك بالمثـــل القائل »من  أن توبـــخ غيـــرك. وَذكِّ
كان بيتـــه مـــن زجـــاج، ال يقذف الناس بالحجارة«. + 
وحاســـب نفســـك على خطايـــاك، كلما ُتحـــارب البر 
الذاتـــي. كلمـــا تـــري نفســـك جميـــًا فـــي عينيـــك، أو 
تبدو حكيًما في عيني نفســـك، أو تتذكر عمًا حســـًنا 
عملتـــه حينئـــذ تذكـــر خطايـــاك، حتـــى تقيم بهـــا توازًنا 

مـــع محاربـــات شـــيطان المجـــد الباطل.
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عظة األربعاء 11 يوليو 2018م من كنيسة العذراء المنتصرة بفيينا

القديســـون شـــهود الكنيسة، يشهدون عبر 
تاريخها. في ســـفر إشـــعياء يقول الرب: »أنُتْم 
، وَعبدي اّلـــذي اخَترُتُه،  ُشـــهودي، يقـــوُل الـــرَّبُّ
لَكـــْي تعِرفـــوا وتؤِمنوا بـــي وَتفَهموا أّني أنا هو« 
)إش10:43(، فكل قديس هو شـــاهد هلل وهللا 
اختـــاره. إن القديسيــــــــــــن عبـــر تاريـــخ الكنيســـة 
الممتد ألكثر من 2000 ســـنة، يمثلون أعمدة 

إنـــارة تنير لنـــا الطريق. 
كنيســـتنا كنيســـة قديســـين بصـــورة مبهـــرة، 
فـــي  يـــوم  كل  ونذكرهـــم  بهـــم  نفتخـــر  ونحـــن 
مجمـــع التســـبحة، والذكصولوجيـــات التـــي هي 
تماجيـــد القديســـين، وفـــي تحليـــل الخـــدام، وفي 
كتـــاب السنكســـار الذي هـــو أخبار القديســـين، 
وفـــي مجمـــع القـــداس، والهيتنيـــات التـــي هـــي 
الشـــفاعات. وحيـــن يقـــول الكاهن فـــي القداس: 
»القدســـات للقديســـين«، فهي دعوة لك لتنضم 
إلى زمرة القديســـين. لســـنا وحدنا في الكنيســـة، 
بـــل نحيـــا وأمامنـــا شـــهود كثيـــرون عـــن حيـــاة 
القداســـة مـــن كل فئـــات البشـــر: رجال، نســـاء، 
شـــويخ، شـــباب، أطفـــال، ضبـــاط، أطبـــاء... 
ولهـــذا أريـــد أن أكلمكم عن كيف أن القديســـين 

شـــهود للكنيســـة...
1. شهـــــادة اإليمــــــان:

عبـــر تاريـــخ كنيستنــــــــا، هنـــــــــاك شهـــــــــــود 
كثيـــرون لإليمـــان، وفـــي هـــذا الشـــهر نحتفـــل 
بالقديـــس كيرلـــس عمـــود الديـــن البطريـــرك 24 
فـــي تاريـــخ بطاركـــة كنيســـتنا )3 أبيـــب – 10 
يوليـــو(. كان هـــذا القديـــس مدافًعـــا قوًيـــا عـــن 
لقـــب  اســـتخدام  رّســـخ  الـــذي  وهـــو  اإليمـــان، 
عـــن  ودافـــع  اإللـــه(،  )والـــدة  ثيئوطوكـــوس 
اإليمان المســـتقيم فـــي المجامع التي حضرها، 
التـــي  والكتـــب  خاضهـــا،  التـــي  والمناقشـــات 
أّلفهـــا، وصـــار شـــاهًدا مـــن شـــهود اإليمان في 
الكنيســـة. ومثله القديس أثناســـيوس الرســـولي، 
والقديـــس ديســـقوروس، ومار مرقس، وكثيرون 
ال نســـتطيع ان نحصيهـــم عبـــر التاريخ، وحتى 
يـــوم هـــذا الكنيســـة تحفـــظ اإليمـــان، ونفتخـــر 
أننـــا علـــى إيمـــان أثناســـيوس وديســـقوروس... 
لذلـــك نجـــد ان الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية 
كنيســـة حيـــة وشـــاهدة لإليمـــان، ومـــن خـــال 
حضورهـــا فـــي أي لقـــاء علـــى مســـتوى العالـــم 
هـــي تشـــهد لإليمـــان المســـتقيم. علـــى ســـبيل 
العالمـــي  الكنائـــس  مجلـــس  أنِشـــئ  المثـــال، 
مـــن 70 ســـنه، بهـــدف تحقيـــق التقـــارب بيـــن 
الكنائـــس. 85% مـــن الكنائـــس المشـــاركو بـــه 
أرثوذوكســـية.  كنائـــس  و%15  بروتســـتانتية، 
وكنيســـتنا تشـــــــــــارك بفاعليـــة في هـــذا المجلس 
منـــذ أيــــــــــام البابـــا يوســـــــــــــاب الثانـــي )115(، 
ملتزميـــن باإليمـــان المســـتقيم، وبوصيـــة الـــرب 

أن نكـــون ملًحـــا لـــألرض ونـــوًرا للعالـــم.

2. شهــــــادة التوبــــــة:
القديســـين شـــهود بالتوبة للكنيسة، وهناك 
امثلة ال حصر لها عن أناس تابوا وعاشوا في 

التوبـــة. كلكـــم تحبـــون القديســـة مريـــم المصرية 
التي ارتبطت قصتها بالقديس زوســـيما القس. 
ســـلكت  بدايـــة حياتهـــا  فـــي  المصريـــة  ومريـــم 
ســـلوًكا خاطًئـــا، وأرادت أن تنقـــل هـــذا الســـلوك 
أورشـــليم، ولمـــا  فـــي  فلســـطين  إلـــى  الخاطـــئ 
أرادت أن تدخـــل الكنيســـة وجـــدت يـــًدا خفيـــة 
تمنعهـــا، فبـــدأت تفكـــر فـــي خطيتهـــا وقدمـــت 
توبـــة، وعاشـــت فـــي بـــراري األردن، وبتوبتهـــا 
شـــهدت وصـــارت شـــاهدة فـــي الكنيســـة. وفـــي 
هذا الشـــهر )يوليو( نحتفل بالقديس القوي أنبا 
موســـى األســـود، الذي كان أيًضا ســـلوكه بعيد 
عـــن ربنـــا، وتعـــرف علـــى القديـــس إيســـيذورس 
وتـــاب علـــى يديـــه. ومـــن القصـــص الجميلـــة 
أنـــه ُيحكـــى عـــن القديـــس موســـى القـــوي أنـــه 
كان يـــأكل خروًفـــا كل يـــوم، فلمـــا بـــدأ يحيا في 
النســـك انتقـــى القديـــس إيســـيذورس فرع شـــجرة 
ضخًمـــا، واتفـــق مـــع القديـــس موســـى أن يأكل 
مـــا يســـاوي وزن الفـــرع، وأخذ الفرع يجف قليًا 
قليـــًا، وكذلـــك طعـــام القديـــس موســـى الـــذي 
تخلـــص مـــن الشـــره بـــل وصـــار يصـــوم يومين 
يوميـــن، ونمـــا فـــي توبته وصار قديًســـا عظيًما 
وشـــاهًدا فـــي الكنيســـة، نذكـــر اســـمه، ونـــزور 
ديره، ونســـمي أوالدنا على اســـمه. مثلما هناك 
فـــي كنيســـتنا شـــهود لإليمـــان، هنـــاك شـــهود 
للتوبـــة نضعهـــا أمامنـــا. وحين يصلـــي الكاهن 
فـــي القـــداس – بعد المجمـــع - ويقول: »ِاهدنا 
يـــا رب إلـــى ملكوتك«، فمعناها: اجعلنا يا رب 

نعيـــش مثلمـــا عـــاش هـــؤالء شـــهوًدا لك.

3. شهـــــــود للفضيلـــة:
كمـــا  عيشـــوا  »فقـــط  اإلنجيـــل:  يعلمنـــا 
َيِحـــقُّ إلنجيِل الَمســـيِح« )فـــي27:1(، فوصايا 
شـــاهًدا  منـــي  تجعـــل  التـــي  هـــي  اإلنجيـــل 
للفضيلة. الفضيلة ال تعني مجرد أن اإلنســـان 
يمتلـــك صفات إنســـانية جيـــدة، بل تعني أن له 
صفات مســـيحية أصيلة تصل إلى حد تطبيق 
الوصيـــة »أحبـــوا أعداءكـــم«، أن يســـتطيع أن 
يحب كل إنســـان. كل يوم نصلي صاة باكر 
وتقرأ قول الرســـول بولس: »أســـألكم أنا األسير 
فـــي الـــرب، أن تســـلكوا كمـــا يحق للدعـــوة التي 
ُدعيتـــم إليهـــا، بـــكل تواضـــع القلـــب والوداعـــة 
وطـــول األنـــاة، محتمليـــن بعضكـــم بعًضـــا فـــي 
المحبـــة، مســـرعين إلـــى حفـــظ وحدانيـــة الـــروح 
برباط الصلح الكامل«، كل يوم كنيستنا تحثنا 
علـــى حيـــاة الفضيلـــة، وأن نكـــون شـــهوًدا لهـــا. 
مـــن العبـــارات الجميلة التي قالهـــا القديس مار 
إســـحق: »شـــهية جًدا هي أخبار القديســـين في 
مســـامع الودعـــاء، كالغـــروس الجديـــدة«، فـــإن 
كنـــت تشـــعر أن حياتـــك فيهـــا كســـل أو فتـــور، 
أو أنك بعيد عن هللا وال تحس بوجود المســـيح 
في حياتك، أنصحك أن تقرأ في السنكسار أو 

بعـــض ســـير القديســـين، 
ألنهـــم نمـــاذج للفضيلـــة 
أمامــــــــك. فقــــــــط عيشـــوا 

كمـــا يحـــق إلنجيـــــــل المسيـــــــــح، فحينمـــا يكـــون 
اإلنجيـــل حاضـــًرا فـــي حياتك، تحيـــا الفضيلة. 
اجعـــل كلمة ربنا حاضـــرة أمامك دائًما، ولتكن 
كلماتـــك مملحـــة بعبارات مـــن اإلنجيل، واجعل 
يقولـــون  كثيـــرون  باإلنجيـــل.  مشـــغواًل  فكـــرك 
لـــي أن ذهنهـــم فيـــه أفـــكار رديئـــة، تأتيهـــم مـــن 
اإلنترنـــت أو التليفزيـــون أو مـــن النـــاس أو من 
الشـــارع... فكيـــف التخلـــص منهـــا؟ اإلنجيـــل 
المقـــدس هو الوســـيلة الفّعالة لتنقيـــة أفكارنا... 
فـــكام اإلنجيـــل هـــو روح وحياة، وهكذا عاشـــه 
اآلبـــاء وفســـروه وقدمـــوه، وعاشـــوا بـــكل كلمـــة 

مقدســـة شـــهوًدا للفضيلـــة.

4. شهــــــادة الــــدم:
مـــدى  وعلـــى  شـــهداء،  نســـميهم  وهـــؤالء 
التاريخ المســـيحي أعدادهـــم ال ُتحصى، وحتى 
يومنـــا هـــذا المســـيحية فـــي مواقـــع كثيـــرة فـــي 
العالـــم تقـــدم شـــهداء. وفـــي مصـــر لنـــا نصيب 
كبيـــر فـــي شـــهادة الـــدم، التـــي هـــي قمـــة أنـــواع 
الشـــهادة. اإلنســـان الـــذي صـــار شـــهيًدا، شـــهد 
بدمـــه مثلمـــا شـــهد بحياتـــه، وفـــي هـــذا الشـــهر 
القـــوي،  موســـى  القديـــس  باستشـــهاد  نحتفـــل 
واألميـــر تـــادرس، والقديســـة مارينـــا، والقديـــس 
أبانـــوب الطفـــل. وقـــد يظـــن النـــاس أن شـــهادة 
العكـــس  لكـــن  بموتهـــم،  تنتهـــي  الشـــهداء 
صحيح، فقد صاروا شـــهوًدا للكنيســـة بدمائهم، 
وصـــارت ســـيرتهم حاضـــرة وموجـــودة، بـــل في 
تاريـــخ المســـيحية ُبنيـــت الكنائـــس فـــوق مقابـــر 
الشـــهداء. هنـــاك عبـــارة جميلـــة تقـــول: »مقابر 
خـــدام المصلـــوب أروع مـــن قصـــور الملوك«، 
والشـــهاء  القديســـين  لمـــزارات  نذهـــب  وكلنـــا 

ونتبـــّرك منهـــم. 
مـــا أعظــــــــم بركـــة صلـــوات القديسيـــــــــن! 
إننـــا نتشـــّفع بهـــم. انظـــروا الغنـــى الموجـــود في 
كنيســـتنا، كيـــف أننـــا ونحـــن علـــى األرض لنـــا 
أصدقـــاء فـــي الســـماء، ولنـــا تاريـــخ حافـــل. وال 
يـــدرون  الســـماء ال  فـــي  القديســـين  تطنـــوا أن 
وســـبقونا  القداســـة،  عاشـــوا  لقـــد  بـــل  بحالنـــا، 
إلـــى الســـماء، وهم شـــهود فـــي حياتنـــا اليومية. 
صلـــوات القديســـين لهـــا قوتهـــا العظيمـــة فـــي 
حياتنـــا، وعندمـــا نطلـــب شـــفاعتهم وصلواتهم، 

فهـــذه الصلـــوات تصيـــر قويـــة جـــًدا.
الخاصــــــــــة أن القديســـين هم شـــهود 
الكنيســـة، وطوبـــاك لو كـــــــــان لـــك عدد من 
هـــؤالء الشـــهود، تعـــرف ســـيرهم، وتعيـــــــش 
حياتهـــــــــم، وتـــزور مواضعهم، وتستخـــــــــدم 

أســـمائهم وهكـــذا....
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مؤتمر اللجنة املجمعية لألرسة

عقـــدت اللجنـــة المجمعيـــة لألســـرة فـــي الفتـــرة مـــن 1-4 يوليـــو 
»حـــاالت  عنـــوان  تحـــت  والعشـــرين  الثالـــث  مؤتمرهـــا  2018م، 
مشـــورية«. تركـــزت المناقشـــات خال المؤتمر علـــى كيفية التعامل 
مـــع بعـــض المشـــاعر التـــي تؤثـــر ســـلًبا علـــى األســـرة، مثل الشـــعور 
االكتئـــاب  واليـــأس،  اإلحبـــاط  والخـــوف،  القلـــق  والشـــك،  بالغيـــرة 
والغضـــب، الوحـــدة، الخجـــل. حاضر في المؤتمـــر أصحاب النيافة: 
األنبـــا لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح ومقـــّرر اللجنـــة المجمعيـــة 
لألســـرة، واألنبا مكسيموس أســـقف بنها وقويسنا، واألنبا صموئيل 
أســـقف طمـــوه، واألنبـــا بموا أســـقف الســـويس، إلى جانـــب عدد من 

اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام المتخصصيـــن.

مؤتمر اللجنة املجمعية 
لراعية املسجونني وأرسهم

وأســـرهم  المســـجونين  لرعايـــة  المجمعيـــة  اللجنـــة  أقامـــت 
مؤتمرها التاســـع عشـــر لكهنة وخدام المســـجونين وأســـرهم وكهنة 
شـــعار  تحـــت  الجمهوريـــة  محافظـــات  بجميـــع  المشـــردين  وخـــدام 
مـــن 18-16  الفتـــرة  فـــي  المطابـــق«  أو  الســـجون  فـــي  »والذيـــن 
يوليـــو 2018 بمطرانيـــة 6 أكتوبـــر وأوســـيم. حاضـــر فـــي اللقـــاء  
المجمعيـــة  اللجنـــة  مقـــرر  دوماديـــوس  األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب 
لرعايـــة المســـجونين وأســـرهم، واألنبا رافائيل أســـقف عـــام كنائس 
وســـط القاهـــرة، واألنبا يوليوس أســـقف عام كنائـــس مصر القديمة 
وأســـقفية الخدمـــات. كمـــا حاضـــر فيـــه أيًضـــا لفيـــف مـــن العلمـــاء 
واألســـرة  الســـجون  خدمـــة  مجـــال  فـــي  والمتخصصيـــن  والكهنـــة 
والصحـــة  الصغيـــرة  المشـــروعات  وإدارة  االجتماعيـــة  والشـــئون 

النفســـية واإلدمـــان والقانـــون وغيرهـــا.

سيامة اكهنني جديدين 
بإيبارشية أسيوط

قـــام نيافـــة األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط وســـاحل ســـليم والبداري، 
يـــوم األحـــد 3 يونيـــو 2018م، بصاة القداس اإللهي بكاتدرائية رئيس 
المائكـــة ميخائيـــل بمدينة أســـيوط، وقام نيافته بســـيامة كاهنين جديدين 
للخدمة باإليبارشـــية، وهما: )1( الشـــماس بخيت بِاســـم القس بيشـــوي 
للخدمـــة بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريم بالبـــداري، )2( والشـــماس بيتر 
بِاســـم القـــس كاراس للخدمـــة بكنيســـة األنبـــا كاراس بالكدرايـــك بمركز 
البـــداري. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا يوأنـــس، والكاهنين الجديدين، 

ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة اكهنني 
بإيبارشية سيدين

قـــام نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا يـــوم الســـبت 
7 يوليـــو 2018م، بكنيســـة القديســـين األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا بـــوال 
بمنطقة جلفورد بســـيدني، برســـامة )1( الشـــماس سمير فاخوري كاهًنا 
عاًمـــا بإيبارشـــية ســـيدني باســـم القـــس متـــاؤس، )2( والشـــماس حنـــا 
صليـــب كاهًنـــا باســـم القـــس صليـــب لكنيســـة الشـــهيدين مـــار جرجـــس 
واألميـــر تـــادرس الشـــطبي بمنطقـــة ليفربول بســـيدني. وقد اشـــترك مع 
نيافتـــه فـــي الصـــاة أصحـــاب النيافة: األنبا بيمن أســـقف نقاده وقوص، 
واألنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة الحديد، واألنبا 
دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبا شـــنوده بســـيدني، ولفيف مـــن اآلباء 
كهنـــة اإليبارشـــية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا دانييـــل، والكاهنين 
الجديديـــن، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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نيافة األنبا بفنوتيوس 
يفتتح مزاًرا ملتعلقات شهداء يلبيا

افتتـــح نيافـــة األنبا بفنوتيوس مطران ســـمالوط، مـــزاًرا لمتعلقات 
شـــهداء اإليمـــان والوطـــن بليبيـــا، فـــي كاتدرائيتهـــم بقريـــة العـــور، يـــوم 
األحـــد 8 يوليـــو 2018م. يضـــم المزار - الموجـــود بجوار المقصورة 
التـــي تحـــوي رفـــات الشـــهداء - كل متعلقـــات الشـــهداء التـــي كانـــت مع 
جثامينهـــم العائـــدة مـــن ليبيـــا في مايـــو الماضى، وتتمثل فـــي: الصناديق 
التي حملت رفاتهم، والزي البرتقالي الذي كان يرتديه كل منهم أثناء 
االستشـــهاد، وأربطـــة أيديهـــم، المابـــس الشـــخصية، بعـــض المتعلقـــات 

مثـــل النقـــود الليبيـــة وإثباتات الشـــخصية لبعضهم.

مدرسة املبدعني بأسقفية الشباب

نظمـــت مدرســـة المبدعيـــن بأســـقفية الشـــباب ببيـــت مـــار مرقـــس 
بالعجمـــي، دورات الفنـــون واإلبـــداع لصيـــف 2018م، تحـــت شـــعار 
»الفنـــان األعظـــم«، حضرهـــا 650 مبدًعـــا يمثلـــون 45 إيبارشـــية مـــن 
إيبارشـــيات الكـــرازة المرقســـية إلـــى جانـــب عـــدد مـــن أحيـــاء القاهـــرة. 
حضرهـــا وحاضـــر فيهـــا صاحبـــا النيافـــة: األنبا موســـى األســـقف العام 
للشـــباب، واألنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة، ولفيف 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام. جـــرت فعاليـــات التدريـــب بالمدرســـة مـــن 
خـــال مؤتمريـــن، أولهما ُعقد في الفتـــرة من 26-30 يونيو الماضي، 
واختص بمجاالت المســـرح والفنون التشـــكيلية واالبتكارات الهندســـية 
والعلميـــة. بينمـــا ُعِقـــد المؤتمـــر الثاني مـــن الثاثين مـــن يونيو الماضي 
وحتـــى الرابـــع مـــن يوليـــو الجـــاري، وتـــم خالـــه التدريب فـــي مجاالت 
الموســـيقى والكـــورال والكمبيوتـــر. ُيذَكـــر أن هذا هو العـــام الـ15 الذي 
ُتعقـــد فيـــه دورات الفنـــون واإلبـــداع والتـــي ُتقـــام ضمـــن أعمال مدرســـة 
المبدعيـــن المســـتمرة فـــي عملهـــا طـــوال العـــام والتـــي تقـــدم حوالـــي 40 

نوًعـــا مـــن الفنون.

نيافة األنبا باخوم يفتتح بيت »كينونيا« 
جبزيرة الشورانية بإيبارشية سوهاج

افتتح نيافة األنبا باخوم، أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، يوم 
االثنين 9 يوليو 2018م، بيت »كينونيا« للمؤتمرات ، والتابع لكنيســـة 
الســـيدة العذراء والقديس األنبا توماس الســـائح بقرية الشـــورانية، مركز 
المراغة التابعة لإليبارشية. سبق االفتتاح عرض لفرق الكشافة، وفيلم 
تســـجيلي تاريـــخ الكنيســـة ورحلـــة بنائهـــا وتعميرهـــا معمارًيـــا ورعوًيـــا، 
وعرض لكورال الكنيســـة وخورس الشمامســـة. تبلغ القدرة االســـتيعابية 
لــــلبيت الجديـــد 120 ســـريًرا، ويضم قاعة لاجتماعـــات وأخرى للطعام 

وملعًبـــا لكـــرة القـــدم وحديقة بها بعض اللعبـــات الترفيهية لألطفال.

نيافة األنبا تيموثاوس 
يدشن كنيسة جديدة بالزقازيق

دشـــن نيافـــة األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، 
كنيســـة جديـــدة علـــى اســـم الشـــهيد أبـــي ســـيفين والقديـــس األنبـــا كاراس 
الســـائح بمدينـــة الزقازيـــق، صبـــاح يـــوم الســـبت 14 يوليـــو 2018م، 

حيـــث قـــام بتدشـــين مذابـــح الكنيســـة وأيقوناتهـــا وأوانـــي المذبـــح.
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الراهب القمص أاغبيوس الصموئييل
الراهـــب  األحـــد 2018/7/15،  يـــوم  فجـــر  فـــي  تنيـــح 
القمـــص أغابيوس الصموئيلي، عن عمـــر يناهز 64 عاًما، 
بعـــد أن أمضـــى فـــي الرهبنـــة 31 عاًمـــا و3 شـــهور. ُوِلـــد 
1954/12/1، وترّهـــب فـــي 1987/4/11 فـــي دير القديس 
األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمـــون. ســـيم قًســـا فـــي 
2000/12/18 ، وُرِســـم قمًصـــا فـــي 2014/5/25. وكان 
راهًبـــا مجاهـــًدا وديًعـــا، أميًنـــا فـــي كل عمـــل ُيكلَّـــف به. صلى 
علـــى جثمانـــه الطاهـــر في ديـــر القديس األنبـــا صموئيل نيافة 
األنبـــا باســـيليوس أســـقف ورئيـــس الديـــر، ومجمـــع رهبـــان 
الديـــر. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا باســـيليوس، واآلباء 

مجمـــع رهبـــان الديـــر، وكل محبيه.

القمص إبراهيم إسطفانوس 
شيخ كهنة إيبارشية سمالوط

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، القمـــص إبراهيـــم 
إســـطفانوس، شـــيخ كهنـــة إيبارشـــية ســـمالوط، بعـــد خدمـــة 
كهنوتية امتدت لحوالي 52 ســـنة وعمر تجاوز الـ76 عاًما. 
ُوِلـــد فـــي 28 فبراير 1942م بقرية العور، ســـمالوط. تخرج 
مـــن الكليـــة اإلكليريكيـــة عام 1963م، وحصل على ليســـانس 
اآلداب قســـم التاريـــخ عـــام 1980م. ســـيم كاهًنـــا بيـــد المتنيـــح 
األنبـــا ســـاويروس مطـــران المنيـــا فـــي 18 مـــارس 1966م. 
خـــدم قرابـــة 30 ســـنة بقريـــة العـــور مســـقط رأســـه، وبكنيســـة 
العذراء مريم بقرية عبد هللا الخواجة 22 ســـنة. ُرِســـم قمًصا 
فـــي 5 مـــارس 2016م بيـــد نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران 
ســـمالوط. وُأقيمـــت صـــاة تجنيـــزه صبـــاح يـــوم الثاثـــاء 3 
يوليـــو 2018م، بكاتدرائيـــة مخلـــص العالـــم، بحضـــور نيافـــة 
األنبـــا بفنوتيوس ومجمـــع كهنة اإليبارشـــية. خالص تعازينا 
اإليبارشـــية،  كهنـــة  ولآلبـــاء  بفنوتيـــوس،  األنبـــا  لنيافـــة 

وأســـرته وكل محبيه.

نياحة وادلة نيافة األنبا باسيليوس
رقدت على رجاء القيامة، الســـيدة الفاضلة المرحومة 
عايـــده حليم، والـــدة نيافـــة األنبا باســـيليوس أســـقف ورئيس 
ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيل المعترف بجبـــل القلمون، وذلك 
يـــوم الســـبت 2018/7/14، وتمـــت صـــاة التجنيـــز بكنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بالفيـــوم. نياًحـــا لنفســـها فـــي فـــردوس 
النعيـــم، وخالـــص العـــزاء لنيافـــة األنبا باســـيليوس وجميع 

أفراد األســـرة.

كنيسة جديدة بإيبارشية مطاي

افتتـــح نيافـــة األنبـــا جورجيـــوس أســـقف مطـــاي، يـــوم الســـبت 7 
يوليـــو 2018م، كنيســـة القديســـة العـــذراء والقديـــس األنبـــا بيشـــوي فـــي 
قريـــة لطـــف هللا. ُتَعـــد الكنيســـة المفتتحـــة حديًثـــا هـــي الكنيســـة األولـــى 

بالقريـــة، وتخـــدم 400 أســـرة.

نيافة األنبا دانييل يستقبل 
NSW رئيسة وزارة والية

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا، صبـــاح 
يـــوم األحـــد 8 يوليـــو 2018م، ومعـــه نيافـــة األنبـــا بيمـــن أســـقف نقاده 
وقـــوص، بكنيســـة مـــار مرقـــس بمنطقـــة Arncliffe بســـيدني، الســـيدة 
Gladys Berejiklian رئيســـة وزارة بواليـــة NSW، وبعًضـــا من 
أعضـــاء البرلمـــان األســـترالي، واألســـتاذ جـــون نور مســـئول العاقات 
العامـــة بايبارشـــية ســـيدني وتوابعهـــا. ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن رئيســـة 
الـــوزراء هـــي مـــن أصـــل أرمنـــي أرثوذكســـي، وقـــد ألقـــت كلمـــة عـــن 
نشـــأة الكنيســـة القبطية على يد القديس مار مرقس الرســـول وتاريخها 
وشـــهدائها، وذكرياتهـــا عـــن زيـــارة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني 

لســـيدني العـــام الماضي.

االحتفال بعيد القديس األنبا شنوده 
بديره بسوهاج

يـــوم الجمعـــة 13 يوليـــو 2018م، االحتفـــال بعشـــية عيـــد  ُأقيـــم 
نياحـــة القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحدين، بديـــره بالجبل الغربي 
بســـوهاج والمعـــروف بــــ »الدير األبيـــض«. رأس الصلوات نيافة األنبا 
أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس الدير، وســـط حضور شـــعبي كبير. وفي 
صبـــاح اليـــوم التالـــي تولـــى نيافـــة األنبـــا يوأنس أســـقف أســـيوط خدمة 
قـــداس العيـــد بكنيســـة الديـــر األثرية، وشـــاركه نيافـــة األنبا أولوجيوس 
واآلبـــاء رهبـــان الديـــر. ومـــن المقرر أن تســـتمر االحتفـــاالت حتى يوم 

األحـــد 29 يوليـــو 2018م.
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»لمـــاذا قـــال الســـيد 
َأَحـــٌد  َأَراَد  »ِإْن  المســـيح: 
َأْن َيْأِتـــَي َوَراِئـــي، َفْلُيْنِكـــْر 
َصِليَبـــُه  َوَيْحِمـــْل  َنْفَســـُه 
َوَيْتَبْعِنـــي« )مـــت24:6(. 
وهـــذا معنـــاه أن تاميـــذ المســـيح البـــد أن يتحملـــوا 
الشـــدائد والضيقـــات واآلالم واألحـــزان. ولكـــن من 
بعمـــل  المســـيح  الســـيد  وعدهـــم  اآلخـــر  الجانـــب 
الـــروح  ثمـــر  ألن  حياتهـــم!  فـــي  القـــدس  الـــروح 
»َمَحبَّـــٌة َفـــَرٌح َســـَاٌم، ُطـــوُل َأَنـــاٍة ُلْطـــٌف َصـــَاٌح، 
ـــٌف« )غـــل23،22:5(. وقـــال  ِإيَمـــاٌن، َوَداَعـــٌة َتَعفُّ
َيْفـــَرُح.  َواْلَعاَلـــُم  َوَتُنوُحـــوَن  َســـَتْبُكوَن  لهـــم: »ِإنَُّكـــْم 
ُل ِإَلـــى َفَرٍح«  َأْنتُـــْم َســـَتْحَزُنوَن َوَلِكـــنَّ ُحْزَنُكـــْم َيَتَحـــوَّ
)يـــو20:16(، »َفَأْنتُـــْم َكَذِلـــَك ِعْنَدُكـــُم اآلَن ُحْزٌن. 
ـــي َســـَأَراُكْم َأْيًضـــا َفَتْفـــَرُح ُقُلوُبُكـــْم َواَل َيْنِزُع َأَحٌد  َوَلِكنِّ
َفَرَحُكـــْم ِمْنُكـــْم« )يـــو22:16(. وقـــال لهـــم أيًضـــا: 
َلْيـــَس  أُْعِطيُكـــْم.  ســـَاِمي  َلُكـــْم.  َأْتـــُرُك  »ســـَاًما 
َكَمـــا ُيْعِطـــي اْلَعاَلـــُم أُْعِطيُكـــْم َأَنـــا« )يـــو27:14(. 
ويقـــول بولـــس الرســـول: »ِاْفَرُحـــوا ِفـــي الـــرَّبِّ ُكلَّ 
ِحيـــٍن َوَأُقـــوُل َأْيًضـــا اْفَرُحـــوا« )فـــي4:4(. وقـــال: 
»َكَحَزاَنـــى َوَنْحـــُن َداِئًمـــا َفِرُحـــوَن« )2كـــو10:6(.

الســـؤال هنا: هل التلمذة للســـيد المسيح هي 
حيـــاة حزن أم حياة فرح؟! 

من خـــال قراءتنـــــــــــا 
للكتـــاب المقـــدس نكتشـــف 
أن مـــن أهـــم ألقاب ربنـــــــــــــا 
يســـــــــــوع المســـيح أنـــه هـــو 
المعلم الصالـــح، فقد كان 
الرب يسوع يعّلم دائًما طوال فترة خدمته الجهارية. 
فقـــد بـــدأ خدمتـــه الجهاريـــة بالموعظـــة علـــى الجبـــل 
كأول عمـــل لـــه بيـــن الجمـــوع، وال شـــك أن التعليـــم 
في الكنيســـة هو أســـاس خاص اإلنســـان ألننا من 
خالـــه نتعـــّرف علـــى عمق الاهوت وســـر الثالوث 
وســـر التجسد ووســـائط النعمة واالســـتعداد لابدية، 
وبـــه يتضـــح طريق خاصنا ونتعـــرف على ملكوت 
الســـموات وكيفيـــة تكويـــن العاقـــة مـــع الرب يســـوع 
الفـــادي والمخلـــص، وكل هـــذه العقائـــد واإليمانيـــات 

إن لـــم نعرفهـــا ال يكـــون لنـــا بـــركات الخاص. 
لذلـــك فإن التعليم في كنيســـتنا ضرورة، ولهذا 
تيموثـــاوس:  تلميـــذه  يوصـــي  بولـــس  معلمنـــا  نجـــد 
كمـــا  )1تـــي16:4(.  والتعليـــم«  نفســـك  »الحـــظ 
يســـّجل الوحـــي اإللهـــي فـــي العهـــد القديـــم كلمـــات 
النبي »هلك شـــعبي من عدم المعرفة« )هو6:4(. 
كمـــا تخاطـــب الدســـقولية اآلبـــاء في الكنيســـة قائلة: 
“امـــُح الذنـــب بالتعليـــم”. ونحـــن نـــرى أن أســـلوب 
التعليـــم االنفعالـــي الـــذي يعتمد على إثارة المشـــاعر 
فقـــط هـــو أســـلوب تعليـــم غيـــر نافـــع لإلنســـان ألنـــه 

قـــول الســـيد المســـيح »َســـَأَراُكْم َأْيًضـــا َفَتْفـــَرُح 
ُقُلوُبُكـــْم« كان يقصـــد بـــه رؤيتهـــم لـــه بعـــد قيامتـــه 
مـــن األمـــوات الـــذي حـــّول أحـــزان الصليـــب إلـــى 
أفـــراح القيامـــة. وكأن الفـــرح قـــد ُوِلـــد مـــن الحـــزن!

إن مواعيـــد الــــــــــــــــرب أكيــــــــــــــدة أن الفــــــــــــــرح 
الروحـــــــــــــــي يفـــــــــــــــوق األحـــــــــــــــزان التي يتحملهــــــــــا 
تاميذه بســـبب إيمانهم، وبسبب كرازتهم، وبسبب 

لوصاياه. تنفيذهـــم 
لذلـــك يتســـاءل المرنـــم في المزمـــور: »لماذا 
أنت حزينة يا نفســـي؟ ولماذا تزعجينني؟ توكلي 
علـــى هللا فإنـــي أعتـــرف لـــه. خـــاص وجهـــي هـــو 

إلهـــي« )مز5:42(.
البـــد أن نجتاز أحـــزان الصليب حتى نصل 
إلـــى أفـــراح القيامة. حتى في طقس أســـبوع اآلالم 
الـــذي يســـبق عيـــد القيامـــة المجيد تعيش الكنيســـة 

مـــع ذكريـــات اآلالم قبل أفـــراح القيامة.
عيلنـــا أن نتذكـــر دائًمـــا أن »الذيـــن يزرعون 
)مـــز5:125(،  باالبتهـــاج«  بالدمـــوع يحصـــدون 
وأنهـــم »ســـيًرا كانـــوا يســـيرون وهم باكـــون حاملون 
أغمارهـــم«  حامليـــن  بالفـــرح  ويعـــودون  بذارهـــم، 

)مـــز6:125(.
حيـــاة التلمـــذة للســـيد المســـيح ال يمكـــن أن 

يعتمـــد علـــى التأثيـــر النفســـي فقـــط، وال يهتـــم كثيـــًرا 
بالعمـــق الروحـــي الســـليم الـــذي يســـاعد الناس على 
لذلـــك كان علينـــا أن نكتشـــف  خـــاص نفوســـهم، 
التعليـــم، وعلـــى مامـــح  فـــي  يســـوع  الـــرب  منهـــج 
ووســـائل التعليـــم التـــي اســـتخدمها الـــرب يســـوع... 

وهـــذه بعـــض األفـــكار...

أواًل: عاقــــة الــــرب يســـــــوع بـــــأوالده 
التعليم: في 

1( كان يســـوع كمعلـــم يحتفـــظ فـــي قلبـــه 
بحـــب غيـــر محـــدود ألوالده، 

فقـــوة المعلـــم تظهـــر فـــي مـــدى محبتـــه لمـــن 
يعلمهـــم، فـــكان يســـوع دائًمـــا يعلـــن لتاميـــذه عـــن 
محبتـــه لهـــم قـــواًل وعمًا، فقـــد أحبهم حتـــى المنتهى 
وقبـــل المـــوت مـــن أجلهـــم، وأعلمهـــم بهـــذا الحـــب 
مـــرات كثيـــرة. وكانت محبة الرب يســـوع تظهر لكل 
مـــن يتعامـــل معهم أو يعلمهم: لتاميـــذه، وللخطاة، 
الشـــعب  مـــن  جنســـه  لبنـــي  وللبعيديـــن،  للقريبيـــن، 
اليهـــودي، وللغربـــاء كالســـامرية والكنعانيـــة... فقـــد 
أحب الجميع، وقدم لهم كل الحب، فسار من أجل 
الســـامرية مســـافات طويلـــة، وانتظـــر موعًدا مناســـبا 
لهـــا، وامتدحهـــا رغـــم ضعفها وخطيتها! كان يســـوع 
كمعلـــم يمتـــاز بمحبتـــه لـــكل مـــن يعّلمهـــم.. وحتـــى 
فـــي المواقـــف التـــي كانـــت تحتـــاج إلى الحـــزم، كان 

تتحقـــق بـــدون اإليمـــان كما أشـــار الســـيد المســـيح 
هـــو نفســـه وقـــال لتاميـــذه: »ِفـــي اْلَعاَلـــِم َســـَيُكوُن 
َلُكـــْم ِضيـــٌق َوَلِكـــْن ِثُقـــوا: َأَنـــا َقـــْد َغَلْبـــُت اْلَعاَلـــَم« 
)يـــو33:16(. وقـــال الرســـول يوحنا: »َوَهـــِذِه ِهَي 
اْلَغَلَبـــُة الَِّتـــي َتْغِلـــُب اْلَعاَلـــَم: ِإيَماُنَنا« )1يو4:5(. 
َفُهـــَو  اإِليَمـــاُن  ـــا  »َوَأمَّ الرســـول:  بولـــس  وقـــال 
تُـــَرى«  اَل  ِبُأُمـــوٍر  َواإِليَقـــاُن  ُيْرَجـــى  ِبَمـــا  َقـــُة  الثِّ
)عـــب1:11(. يلزمنـــا اإليمـــان والثقـــة فـــي وعـــود 
الســـيد المســـيح بأنـــه ال يتركنـــا وال يتخّلى عّنا، بل 
ُبوَن  وكمـــا يقـــول بولـــس الرســـول: »اَل َيَدُعُكـــْم ُتَجرَّ
َفـــْوَق َمـــا َتْســـَتِطيُعوَن، َبـــْل َســـَيْجَعُل َمـــَع التَّْجِرَبـــِة 

اْلَمْنَفـــَذ« )1كـــو13:10(. َأْيًضـــا 
إن حيـــاة اإلنســـان المســـيحي هـــي سلســـلة 
الصعـــاب،  عبـــور  فـــي  اإليمانيـــة  الخبـــرات  مـــن 
المقاصـــد  تحقيـــق  وفـــي  الـــرب،  معونـــة  وفـــي 
اإللهيـــة بالرغـــم مـــن كل الصعوبـــات. ليـــس هناك 
الصعوبـــات  إن  بـــل  للمؤمـــن،  مســـتحيل  شـــيء 
والمضايقـــات تتحـــول إلى أمجـــاد، مما دفع بولس 
الرســـول أن يقـــول: »َوَنْحـــُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشـــَياِء 
َتْعَمـــُل َمًعا ِلْلَخْيِر للَِّذيَن ُيِحبُّوَن هللَا« )رو28:8(. 
كل األشـــياء تعمـــل مًعا للخيـــر: حتى الصعوبات 
واالضطهـــادات واإلســـاءات وغيرهـــا، كلهـــا تعمل 
مًعـــا للخيـــر، ألن عطايـــا الرب الفائقـــة ترافق هذه 

األشـــياء وتحّولهـــا جميًعـــا للخيـــر. 

حزمـــه ال يخلـــو مـــن الحـــب، فعندمـــا صنـــع ســـوًطا 
وطـــرد باعـــة الحمـــام من الهيـــكل، كان قلبـــه ممتلًئا 
غيـــرة وحًبـــا وحزًنا للمخالفين لوصايـــا الناموس، فلم 
يؤذهـــم بـــل خاطبهـــم »بيتـــي بيـــت الصـــاة ُيدعـــى، 
وأنتـــم جعلتمـــوه مغـــارة لصـــوص« )مـــت13:21(. 
وهـــو بهـــذا يعلمنـــا أن المعلـــم النافـــع فـــي الكنســـية 
هـــو ذلـــك المعلـــم الـــذي يحمـــل قلًبـــا ملتهًبـــا بالحـــب 

تجـــاه قطيعه. 
2( كان يسوع كمعلم يمتاز بطول األناة: 

فكثيـــًرا مـــا كان يفّســـر للتاميـــذ تصرفاته التي 
يتســـاءلون عنهـــا، ويفســـر لهـــم أســـباب تصرفه رغم 
أنـــه لـــم يكـــن ُمطاَلًبـــا أن يقـــدم لهم تفســـيًرا لســـلوكه. 
فعندما تساءلوا عن سبب جلوسه مع امرأة سامرية، 
بـــدأ يشـــرح لهـــم عن رؤيتـــه لخاص البشـــرية كلها. 
وحتـــي فـــي المواقف التي تشـــكك فيهـــا تاميذه فيه، 
كان يقابلهـــا بطـــول األنـــاة دون رفـــض أو عتـــاب، 
فهكـــذا فعـــل مع توما عندما تشـــكك في قيامته. كما 
كان يتعامـــل أيًضـــا بطـــول أنـــاه مع الذيـــن يعجزون 
عـــن تنفيـــذ وصيته، فنراه يتحدث إلى الشـــاب الغني 
الـــذي دعـــاه ليتبعـــه ولكـــن اموالـــه كانـــت عائًقـــا له، 

ونجـــده يعاملـــه بكل رفـــق )مت13:19(.
3( كان الـــرب يســـوع كمعلـــم يقـــدم ذاتـــه 

نموذًجـــا عملًيـــا وقـــدوة قبـــل أن يعلـــم. 
كان يصلـــي فيعلـــم تاميـــذه الصـــاة، وكان 
يعفـــو قبـــل أن يعلـــم التســـامح، وكان يقبـــل الجميـــع 
قبـــل أن يعلمهـــم أن يذهبـــوا للعالـــم أجمـــع... فلـــم 
يكـــن يســـوع معلًمـــا بالكلمـــات فقط، بـــل كان عامًا 

ومعلًمـــا بكلمـــة الخـــاص... 

 demiana@demiana.org
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anbabenyamin@hotmail.com

كفضيلـــة  للطاعـــة 
بـــركات كثيـــرة فـــي حيـــاة 
َمـــْن ينفذهـــا فـــي حياتـــه 

أولهـــا: ولعـــل 
أنهـــــــــا دليـــــــــــل لإليمـــــــــــان: إذ قيل في 
ُدِعـــي  لمـــا  إبراهيـــم  »باإليمـــان  )عـــب8:11( 
أطـــاع أن يخـــرج إلـــى المـــكان الـــذي كان عتيًدا 
أن يأخـــذه ميراًثـــا، فخـــرج وهـــو ال يعلـــم إلى أين 
يأتـــي، باإليمـــان تغّرب فـــي أرض الموعد كأنها 
غريبـــة«، فطاعـــة أبينـــا إبراهيـــم هلل دّلـــت علـــى 
إيمانـــه وثقتـــه بـــاهلل، وخروجـــه وراء هللا رغـــم أنه 
ال يعـــرف المـــكان، ورغـــم أنـــه ســـيتغّرب بعيـــًدا 
عـــن أهلـــه وعشـــيرته لكنـــه واثـــق فـــي قيـــادة هللا 
هـــي ترجمـــة  فالطاعـــة  إًذا  الصغيـــرة.  ألســـرته 
لإليمـــان القلبـــي بعمـــل هللا، ممـــا يهـــب للمطيـــع 
بركات العنايـــــــــة اإللهيــــــــــة والقيـــــــــــادة الروحيـــــــة 

لحياتهـــم باســـتمرار. 
الطاعـــة دليـــل المحبـــة: حينما آمـــن أهل 
نينـــوى بـــاهلل كنتيجـــة إلنـــذار يونـــان النبـــي لهم، 
أطاعـــوا فصاموا وصلـــوا صارخين إلى هللا لكي 
يرحمهم وجلســـوا في الرماد، وهذا يدل على أن 
الطاعـــة كدليـــل لإليمـــان والثقـــة فـــي َمـــْن ُيطيـــع 

اإلنســـان وهـــو هللا، أو َمـــْن يختـــاره هللا للقيـــادة، 
تولِّـــد محبة حقيقية هلل وللقيادة، فالطاعة ذبيحة 
حـــب ورضـــى وســـرور تتناســـب مـــع اإليمـــان، 
وتـــزداد بحـــب البذل وحمل الصليب والتضحية، 
وكمثـــال مـــا جاء في الوصيـــة للزوجات »كذلك 
أيتهـــا النســـاء ُكـــنَّ خاضعـــات لرجالكـــن حتـــى 
إن كان البعـــض ال يطيعـــون الكلمـــة ُيرَبحـــون 
بســـيرة النســـاء بدون كلمة« )1بط1:3(. ويعّلق 
“المـــرأة  ويقـــول:  الفـــم  ذهبـــي  يوحنـــا  القديـــس 
بطاعتهـــا للرجـــل يصير وديًعـــا، نحوها فالمحبة 
ُتزيـــل كل مقاومـــة، حتـــى إن كان الرجـــل غيـــر 
مؤمـــن أو وثنـــي يقبل اإليمان ســـريًعا، وإن كان 
مؤمًنـــا يصيـــر إلـــى األفضـــل دائًمـــا، فـــا ينبغي 
أن تقابـــل حـــب رجلهـــا بكبريـــاء بـــل بخضـــوع 

كترجمـــة لمحبتهـــا لـــه، وتبـــادل محبتـــه لها”. 
وفـــي أفســـس )24،25:5(: »ولكـــن كمـــا 
تخضع الكنيســـة للمســـيح كذلك النساء لرجالهن 
فـــي كل شـــيء. أيهـــا الرجـــال أحبـــوا نســـاءكم 
كمـــا أحب المســـيح الكنيســـة أيًضا وَســـلََّم نفســـه 
ألجلهـــا«. ومـــن كل هـــذه األقـــوال يتضـــح أن 
الطاعـــة نتيجـــة إيمـــان وثقة، وينتـــج عنها محبه 

وتضحية.  وبـــذل 

أّمـــا عن طاعة أب االعتراف أو المرشـــد 
الروحـــي: ففـــي )عـــب17:13( وصيـــة إلهيـــة 
تقول: »أطيعوا مرشـــديكم وأخضعوا لهم، ألنهم 
يســـهرون ألجـــل نفوســـكم كأنهـــم ســـوف ُيعطون 
حســـاًبا، لكـــي يفعلـــوا ذلـــك بفـــرح ال آّنيـــن ألن 
هـــذا غيـــر نافـــع لكـــم«. ويعلـــق القديـــس ذهبـــي 
الفـــم فيقـــول: “بـــدون المايســـترو ال ينتظم اللحن 
الموســـيقي، وإذا لـــم يوجـــد قائـــد الجيش ال يثبت 
الجنـــود في المعركة، وإذا فقدت الســـفينة قائدها 
)أب  الروحـــي  المرشـــد  بـــدون  هكـــذا  تغـــرق؛ 
االعتـــراف( تهلـــك الرعيـــة، وكذلـــك الذيـــن بـــا 
قائـــد روحـــي يضّلون الطريق إلى الحياة األبدية 
كهـــدف”. مـــن هنـــا كان يخاطـــب القديس بولس 
تلميـــذه بـ”االبـــن الحبيـــب”، ويقـــول ذهبـــي الفـــم 
إن هـــذا اللقـــب فيـــه إعـــان عـــن طاعـــة القديس 
تيموثـــاوس لمعلمـــه بولـــس الرســـول رغـــم وجـــود 
أبنـــاء كثيريـــن لـــه، ولكـــن َمْن يزداد فـــي الطاعة 
يزداد في اإليمان وبالتالي في المحبة بين األب 
وأبنائـــه وبيـــن الزوجيـــن فـــي األســـرة، وغير ذلك 
ال ينال اإلنســـان البركة كما في )عب8-7:2( 
»فلكـــم أنتـــم الذيـــن تؤمنـــون الكرامـــة، وأما الذين 
ال ُيطيعـــون... الذيـــن يعثـــرون غيـــر طائعيـــن 

للكلمـــة األمـــر الـــذي ُجعلـــوا له«.
ونخلـــص إلـــى أهميـــة الطاعـــة وبركاتها 

باإليمـــان والمحبـــة الباذلـــة والعطاء.

الرحمـــة، الصـــاة، الصوم، العبـــادة، الخدمة 
وباقـــي الفضائـــل التي تســـبقنا لآلخرة وتشـــفع 
فينـــا وال تدعنا نســـقط فـــي أيدي أعدائنا الذين 

يريـــدون هاكنا.

حًقـــا: »ُطوَبى ِلأَلْمـــَواِت الَِّذيَن َيُموُتوَن 
وُح، ِلَكْي  بِّ ُمْنُذ اآلَن َنَعْم َيُقـــوُل الرُّ ِفـــي الـــرَّ
َيْســـَتِريُحوا ِمْن َأْتَعاِبِهْم، َوَأْعَماُلُهْم َتْتَبُعُهْم« 

)رؤ 13:14(.

ثاثـــة  لـــه  رجـــل 
يحـــب  كان  أصدقـــاء، 
اثنيـــن منهـــم ويكرمهمـــا 
أمـــا  جزيلـــة،  إكرامـــات 
الصديـــق الثالـــث فكان 
يســـتهين بـــه وال يعطيـــه حقـــه مـــن االهتمـــام.

وقـــع هـــذا الرجـــل فـــي مشـــكلة وتكاثرت 
عليـــه الديـــون واســـتدعاه القاضـــي للتحقيـــق. 
األول  للصديـــق  فذهـــب  األمـــر  بـــه  ضـــاق 
أنـــا لســـت  فـــرد عليـــــــــــــه:  يطلـــب مســـاعدته 
صديقـــك وال حتـــى أعرفـــك وال أســـتطيع أن 
أعطيـــك إال ثوًبـــا تذهـــب بـــه إلـــى القاضـــي. 
حـــزن الرجـــل وذهـــب إلـــى الصديـــق الثانـــي 
وقـــال له: تذكر صداقتنا واإلكرامات الجزيلة 
التـــي أكرمتـــك بهـــا، واليوم أنـــا في ضيقـــــــــــــــة 

شديــــــــــــــدة ومحتـــاج مســـاعدتك.

أجـــاب الصديــــــــــــــق: أنا ال أستطيـــــــــــــــــع 
مســـاعدتك ألنـــي واقـــع فـــي مشـــاكل وديـــون 
كثيـــرة معقـــدة ولكني سأســـير معك حتى باب 
القاضـــي، ثم أعود إلى أعمالي وانشـــغاالتي. 

فلمـــا ســـمع الرجـــل حـــزن وخـــاب أملـــه. ثـــم 
ذهـــب للصديـــق الثالـــث بخجل شـــديد وطلب 
منه المســـاعدة باســـتحياء، وفوجئ أنه يرحب 
بـــه ويضـــع كل إمكانياته تحت أمره ويطمئنه 
أنـــه ســـيذهب معـــه إلـــى القاضـــي ليدافع عنه 
ويمنـــع عنـــه أّيـــة عقوبة، بكـــى الرجـــل متأثًرا 

بهـــذا الموقـــف العظيم.

التفسيـــــــر:

@ الصديـــــــــــــق األول هـــو المـــال أصل 
كل الشـــرور، وعنـــد المـــوت لـــن ينفعنـــا هـــذا 

المـــال إال بثمـــن الكفـــن والصنـــدوق فقـــط.

@ الصديــــــــــــق الثانــــــــــــي هـــــــــــو األوالد 
واإلخـــوة واألقـــارب واألصدقـــاء الذين نتفانى 
فـــي خدمتهـــم وســـعادتهم، وعنـــد موتنـــــــــا لـــن 
يســـتطيعوا أن يعملـــوا شـــيًئا ســـوى تشـــييعنا 
إلـــى أعمالهـــم  يعــــــــــــــــودون  ثـــم  القبـــر،  إلـــى 

وشـــئونهم الخاصـــة.

@ أما الصديـــــــــق الثالث فهو األعمال 
التوبـــة،  مثـــل  الكاملـــة  والفضائـــل  الفاضلـــة 

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

أبونا الحبيب 

القمص ساويرس هارون
نهنئكــــم

بنعمة الكهنوت

ابنك بشرى فرح واألسرة
بنقادة وقوص
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كان التاميـــذ وهـــم ســـائرون فـــي الطريـــق 
بعيـــًدا عن الســـيد المســـيح يتحدثون فيمـــا بينهم: 
مـــن هـــو األعظـــم؟.. فـــأراد الســـيد أن يعلمهـــم 
درًســـا هاًمـــا يعالـــج هـــذا الفكـــر المتكبـــر أال وهو 
درس االتضـــاع.. »فجلس ونادى االثني عشـــر 
وقـــال لهـــم: إذا أراد أحـــد أن يكـــون أواًل فيكـــون 
آخـــر الـــكل وخادًمـــا للـــكل« )مـــر35:9(. وهنـــا 

نـــود أن نتحـــدث عـــن هـــذه الفضيلـــة الهامـــة لحياتنـــا وأبديتنـــا.. 

أ– ما هو االتضاع؟ ُســـِئَل القديس برصنوفيوس ما هو االتضاع؟ 
فأجـــاب: »االتضـــاع هو أن يحســـب اإلنســـان نفســـه تراًبا ورمـــاًدا، ويكون 
ماشـــًيا بخضـــوع كثيـــر فـــي طرقـــه، وإذا ُاحُتِقـــَر وُرِذل ال يغضـــب«. وقـــال 
األنبـــا موســـى األســـود: »تواضـــع القلـــب يتقـــدم الفضائـــل كلهـــا، والكبرياء 
هـــي أســـاس الشـــرور كلهـــا«. وُســـئل أحـــد القديســـين: مـــا هـــو االتضـــاع؟ 
فقـــال: »إنـــه عمـــل كبيـــر إلهـــي، وطريقـــة متعبـــة للجســـد، وأن تعد نفســـك 
خاطًئـــا وأقـــل النـــاس كلهـــم«، فُســـِئل مـــرة أخـــرى: »وكيـــف أكـــون أقـــل 
النـــاس؟«، أجـــاب القديـــس: »ذلـــك بأاّل تنظر إلـــى خطايا غيرك بل تنظر 
الـــى خطايـــاك، كما تســـأل هللا دائًما أن يرحمك«. قـــال األنبا باخوميوس: 
»كمـــا أن األرض ال تســـقط أبـــًدا لكونهـــا موضوعـــة هكـــذا إلـــى أســـفل، 
كذلـــك مـــن وضـــع ذاتـــه ال يســـقط أصـــًا«. وقـــال أيًضـــا: »اســـلك طريـــق 
االتضـــاع ألن هللا ال يـــرد المتواضـــع خائًبـــا، لكنـــه يســـقط المتكبـــر وتكون 
ســـقطته شـــنيعة، فاغلـــب أعدائـــك بتـــرك الكبرياء، واحذر طلبهـــا لئا تفرِّح 
أعـــداءك«. وقـــال كذلك: »كن متضًعا ليحرســـك الرب ويقويك. فإنه يقول 

إنـــه ينظـــر إلـــى المتواضعين«.

ب– أهــــميته: 1( بـــه نخلـــص: فـــداود النبـــي يقـــول فـــي المزمور: 
»الـــرب حّنـــان وصّديـــق وإلهنـــا رحيـــم. الـــرب حافـــظ البســـطاء. تذّللـــت 
)اتضعـــت( فخلصنـــي« )مـــز6،5:116(. فكيـــف يخلـــص المتكبـــر وهـــو 
يشـــعر أنه با خطية؟ وقال الكتاب المقدس »إن قلنا إنه ليس لنا خطية 
ُنضـــّل أنفســـنا وليـــس الحـــق فينـــا« )1يـــو8:1(، فإنـــه فى وضعـــه ذلك لن 
يتـــوب؛ فهـــو بـــا خطيـــة؛ فعـــن أي شـــيء يتـــوب ويعتـــذر؟!.. والكتـــاب 
المقـــدس يقـــول: »إن لـــم تتوبـــوا فجميعكم كذلك تهلكـــون« )لو5،3:13(. 
2( بدونـــه ال نصـــرة علـــى الشـــياطين: فـــا يمكـــن أن تنتصـــر علـــى 
الشـــياطين وأنـــت متكبـــر.. فالكبريـــاء هـــو الســـبب الـــذى أســـقط المـــاك 
وصّيـــره شـــيطاًنا، فكيـــف تنتصـــر عليـــه وأنت متكّبر مثلـــه.. أما إن أردت 
أن تهزمـــه فـــا يهزمـــه غيـــر االتضـــاع.. فالشـــيطان يخشـــى ويخـــاف مـــن 
المتضع ألن المتضع أقوى منه، وَفَعَل ما فشـــل هو فيه.. ففي ذات مرة 
ظهـــر الشـــيطان للقديـــس أبـــو مقـــار الكبير معترًفـــا قائًا: »إنـــك تطرحني 
علـــي األرض بقـــوة عظيمـــة، وأنـــا ال أســـتطيع أن أغلبـــك. ولكـــن انظـــر، 
هـــوذا كل عمـــل تعمله أنت أســـتطيع أنـــا أيًضا أن أعمله. أنت تصوم وأنا 
ال آكل أبًدا. أنت تســـهر، وأنا ال أنام مطلًقا. ولكن هناك شـــيء واحد به 
تغلبنـــي«، حينئـــذ قـــال لـــه القديـــس: »وما هو هـــذا؟«، فقال له الشـــيطان: 
»إنـــه تواضعـــك. ألنـــه مـــن أجل هذا ال أقدر عليك«، فبســـط القديس يديه 

للصـــاة، وحينئـــذ اختفى الشـــيطان.

جــــ– اقتنـــاؤه: يمكـــن أن نقتنـــي االتضـــاع بتداريب كثيـــرة أهمها ما 
يلي: ـ 1- الطاعة: فمن يخضع لغيره ويتعلم كيف يكون مطيًعا ينكسر 
عنـــده الكبريـــاء، ويصيـــر متضًعـــا. 2- الهـــروب مـــن محبـــة األماكـــن 
األولـــى: كلمـــا هربـــت مـــن حـــب أن تكـــون أول الـــكل فـــي كل شـــيء: في 
الـــكام، فـــي الجلـــوس، فـــي الكرامـــة.. كلمـــا اتضعـــت. 3- عدم اإلدانة: 
لكـــي تتعلـــم االتضـــاع يجـــب أاّل تنظر إلـــى خطايا غيرك وتدينـــه عليها.. 
فالمتضع ال يرى سوى خطايا نفسه، ويشعر أنه أكثــــــــــر الخطـــــــــــاة. 4- 
عـــدم التذمـــر: المتضع قانع ويرضـــى بما أعطاه له هللا.. أّما المتكبر فا 
يعجبـــــــــه شـــــــــيء وال شخــــــــص.. 5- الهـــروب مـــن المديح: من يريد أن 
يتعلـــم االتضـــاع عليـــه أن ينســـب الفضـــل هلل ولمـــن هـــم أكبر منـــه، الذين 
أرشـــدوه وســـاعدوه ليصـــل إلـــى مـــا وصل إليه.. 6- احتمـــال اإلهانة: ال 
نقصـــد أن يكـــون ُمهاًنـــا، ولكـــن إذا جاءتـــه يحتملهـــا ويصبـــر عليها، فهي 
تســـحقه وتنقيـــه كمـــا تنقـــي النـــار الذهـــب مـــن الشـــوائب. 7- الخدمـــــــــة: 
اخـــــــــــدم غيــــــــــــرك وأحبه واتعــــــــب ألجلــــــــه، وستجـــــــــــــــد نفســــــــــــــــــك متضًعا. 
8- محاســـبة النفـــس: حاســـب نفســـك أواًل بـــأول لتـــرى أخطـــاءك، وهـــذا 

يعطيـــك اتضاًعـــا. ليتنـــا نتعلـــم مـــن الرب االتضـــاع فنحيا آخـــر الكل...

ْمِس ِفي  »ِحيَنِئٍذ ُيِضيُء اأَلْبَراُر َكالشَّ
ْمِع،  َمَلُكوِت َأِبيِهْم. َمْن َلُه ُأُذَناِن ِللسَّ

َفْلَيْسَمْع« )مت43:13(

شكر وذكرى األربعين
األم الفاضلة 

صبيانة موىس جوريج
تشكر األسرة

نيافة األنبا بساده
أسقف أخميم وساقلتة

الذي قام بصاة التجنيز 
على روحها الطاهرة

كما تشكر اآلباء الموقرين
الذين قاموا بتقديم واجب العزاء

نيافة األنبا متاؤس
أسقف ورئيس دير السريان

ومجمع الدير
نيافة األنبا دوماديوس

أسقف 6 أكتوبر وأوسيم
مجمع كهنة إيبارشية أخميم وساقلتة

مجمع دير العذراء بأخميم
مجمع دير الشهداء بأخميم

مجمع دير األنبا توماس بساقلتة

وسُيقام قداس األربعين
على روحها الطاهرة

يوم الخميس الموافق 2018/8/2م
 بدير الشهداء بأخميم 
الساعة السابعة صباًحا

أوالدك: الراهب القس عازر السرياني
القس شورا عبده - الشيخ رمسيس عبده

مدام فوزية عبده

سقط سهًوا مع االعتذار:

األنبـــا تـــــادرس
مطران بورسعيد

اآلباء الكهنة والشمامسة 
والخدام والخادمات والمكرسات

ولجان الكنائس 
وجميع أفراد الشعب ببورسعيد

يودعون على رجاء القيامة
األم المباركـــة

جورجيت رياض
والدة المكرسة تاسوني إيريني

راجين لها نياًحا
وراحة في أحضان القديسين

ولألسرة خالص العزاء

»طوبى لمن اخترته وقبلته إليك
ليسكن فى ديارك إلى األبد«

أسرة المرحوم األستاذ فؤاد حنا
تزف إلى السماء – األخت الغالية

األستاذة

لواحظ رمزي حنا
إخوتك وأخواتك – أوالدك عمك

الذين تربوا معِك 
ولمسوا وفاء إخاص محبتك 

يلتمسون من الرب يسوع 
نياًحا لروحك الطاهرة
في فردوس النعيم

األستاذ الدكتور فيكتور فؤاد والعائلة
المرحومة ليلي فؤاد وعائلتها
المهندسة سميرة فؤاد وعائلتها
المهندس سمير فؤاد وعائلته

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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جملة الكرازة - 20 يوليو 2018

جاءت هذه اآلية في 
ختام رســـالة القديس بولس 
الرســـول إلى أهل كولوسي 
)كـــو18:4(، وهي ضمن 
أربـــع رســـائل أرســـلها مـــن 
ِســـجنه األول فـــي رومـــا )أفســـس وكولوســـي وفيلّبي 
وفليمـــون(. فلمـــاذا يريدنـــا الرســـول بولـــس أن نذُكـــر 
قيـــوده المربـــوط بهـــا..؟! لعـــّل في ذهنـــه الكثير من 
األفـــكار التـــي جعلتـــه يقـــول هـــذه العبـــارة.. نحـــاول 

بمعونـــة الـــروح القدس أن نستكشـــفها:
1- آالم الخــــــــــّدام يلزمنـــــــــــا أن نضعهــــــــا 
ـــل عليهم، بـــل نحمل معهم  فـــي اعتبارنـــا.. فـــا ُنَثقِّ

بقـــدر طاقتنا.
2- لكـــي يصلنـــا اإليمـــان المســـتقيم، دفع 
ام والرعـــاة ثمًنا باهًظا من البذل والتضحيات  الُخـــدَّ
واألتعاب المريرة.. مع كّل كنيســـة ُتفَتح.. وَمع كّل 
ِخدمـــة ُتقـــام.. بالِفعـــل كمـــا قال الســـّيد المســـيح: أّن 
آَخريـــن تعبوا، ونحن دخلنا علـــى تعبهم )يو4(.. 
هـــذا يجـــب أن يجعلنـــا حريصين على ِحفظ الوديعة 
الُمَســـّلّمة لنا، والتمّســـك بالعقيدة السليمة إلى النَفس 
األخيـــر، مـــع االجتهـــاد فـــي تســـليم ُشـــعلة اإليمـــان 
إلـــى أجيـــال تاليـــة مهمـــا كّلفنـــــــــــا ذلـــك من أتعــــــــــاب 

تضحيات..! أو 

3- يجـــب أن نكـــــــــــون ُمعاونيــــــــــن فـــــــــي 
نعـــاون  متفرِّجيـــن..  د  ُمَجـــرَّ ال  الصليـــب،  َحمـــل 
بالصـــاة، أو بالعطـــاء بكّل نوع، أو بالمشـــاركة في 

َحمـــل المســـئولّية..
4- إذا كان هنـــاك ُخّداًمـــا ُمَقيَّدين، فواجبنا 
أن نعمـــل بأقصـــى طاقتنـــا فـــي الخدمـــة، لكـــي 

نســـتطيع تعويـــض ظروفهـــم الُمَقيَّـــدة..
فـــي كّل جيـــل ســـنجد خّداًمـــا أمنـــاء ومؤثِّرين، 
لكّنهـــم لألســـف مَقيَّدون.. بقيود الصّحـــة الضعيفة، 
الحركـــة  بقيـــود  أو  الضّيـــق،  الوقـــت  بقيـــود  أو 
)مثلمـــا  ظالـــم  ُحكـــم  نظـــام  بقيـــود  أو  المحـــدودة، 
حـــدث مـــع القّديـــس بولـــس(.. هـــذا يدفعنـــا جميًعـــا، 
طالمـــا نحـــن غيـــر مقّيدين، أن ُنشـــارك بـــكّل جهدنا 
فـــي الخدمـــة والكـــرازة وصيـــد النفـــوس لملكـــوت هللا، 
كمحاولة لتعويض النقص في عدد الخّدام، لســـبب 

القيـــود التـــي عليهـــم..!
5- عندمـــا نذُكـــر محّبـــة آبائنـــا ورعاتنـــا 
وُمرشـــدينا، ومقـــدار تضحياتهم الكبيـــرة، فإّن هذا 
يبّكتنـــا ويحـــّرك ضمائرنـــا باتجـــاه المســـاعدة في 
خدمة الكنيســـة المقّدســـة.. فإذا كانوا هم قد بذلوا 
أنفســـهم فـــي الخدمـــة، وقبلـــوا األتعـــاب واإلهانـــات 
والقيـــود مـــن أجـــل خدمـــة المســـيح والكنيســـة، فماذا 

نحـــن..؟! قّدمنا 

كبيـــرًة،  تضحيـــاٍت  اإلنســـان  رأى  إذا   -6
تهـــون عليـــه أتعابـــه الصغيـــرة.. وإذا كان يتعـــب 
بعـــض التعـــب فـــي الخدمـــة، فهـــو لـــم َيِصـــْل بعـــد 
إلـــى مســـتوى القيـــود أو الحبـــس أو ســـفك الـــدم.. 
فأيـــن نحـــن من أتعـــاب آبائنا الرســـل األطهار؟! أو 
عذابـــات الشـــهداء األبطـــال..؟! وحتّـــى إن تعّرضنا 
لبعـــض المتاعـــب ألجـــل خدمـــة المســـيح، أو ُقمنـــا 
ببعـــض التضحيـــات، فـــا يجـــب أن نتفاخـــر بهذا.. 
بـــل نتذّكـــر الـــكام الحكيـــم الـــذي عّلمـــه لنـــا الســـّيد 
المســـيح: “متـــى فعلتـــم كّل مـــا ُأِمرتم بـــه، فقولوا 
إّننـــا عبيـــد بّطالـــون. ألننـــا إّنمـــا عملنا مـــا كان 

)لـــو10:17(. يجب علينـــا” 
7- لعـــّل القديـــس بولـــس بقولـــه “اذكـــروا 
ُوُثقـــي” يريدنـــا أن ننظـــر للصليـــب، الـــذي هـــو 
عامـــة المحّبـــة.. فالقيـــود التـــي كان مربوًطـــا بهـــا 
هـــي لمحـــة مـــن الصليـــب الذي كان يحملـــه.. وهي 

عامـــة محّبتـــه العملّيـــة للمســـيح..
الحقيقـــة أّن النظـــــــــر لصليــــــــب المسيــــــــــح 
ولُخّدامـــه المصلوبيـــن معه مثـــل القديس بولس، 
ُيلِهـــب القلب بالُحـــّب اإللهي، وُيَحرِّكـــه للتضحية 
والبـــذل.. كمـــا أّنـــه يشـــفي النفـــس مـــن أمـــراض 
روحّيـــة عديـــدة؛ مثـــل ُحـــّب المظاِهـــر، والصـــراع 
بـــات.. فـــإذا  علـــى المناِصـــب، واالنشـــقاقات والتحزُّ
كانـــت قيـــود بولـــس الرســـول هـــي جـــروح فـــي جســـد 
المســـيح الســـرِّي الـــذي هو الكنيســـة، كيـــف ُنضيف 
جروًحـــا جديدة على هذه الجروح، باشـــتباكنا داخليًّا 
مـــع بعضنـــا البعض؟! أال يجـــدر بنا أن نداوي هذه 
الجـــروح بمحّبتنـــا لبعضنـــا البعـــض، واّتحادنـــا بقلب 

واحـــد ونفـــس واحـــدة ألجل بنيـــان الملكـــوت..؟!!

fryohanna@hotmail.com

f.beniamen@gmail.com

كلمـــــــــة  هــــي  آميــــــن 
عبريـــــــــة؛ )وفي اليونانيـــــــة: 
هكـــــذا  ُتنَطــــــــق   .)ἀμήν
اللغــــــــــــات،  جميـــــــــع  فـــي 
ومعناهـــا »حًقـــا« أو »استجــــــــــب يـــا هللا«. ترتبــــــــــط 
هذه الكلمة بمعنى القــــــــــــوة والحـــــــــــزم. كانت ُتستخدم 
علـــى نطـــاق واســـع في العبـــادة اليهوديـــة، ليس فقط 
تعنـــي: »فليكـــن األمـــر كذلك«، ولكن تعنـــي أيًضا: 
]هـــذا صحيـــح، كل الحـــق[. وتعنـــي أيًضـــا ثابت أو 
راســـخ أو صـــادق أو أميـــن. وقـــد وردت هـــذه الكلمة 
عـــدة مـــرات في الكتاب المقـــدس ، وقد جاءت كلمة 

آميـــن فـــي أربعـــة معاٍن:
1- »ليكـــن كذلـــك: أو لنخضـــع لهذا األمر: 
البركـــة  الكاهـــن  يتلـــو  أن  بعـــد  تقـــال  التـــي  آميـــن 
]آميـــن يكـــون[. وفـــي العهـــد القديـــم كانـــت ُتقـــال بعد 
االســـتحاف، وبعـــد البركـــة أو اللعنـــة. عندما طلب 
موســـى النبـــي، مـــن المؤمنيـــن في العهـــد القديم، أن 
يســـيروا حســـب وصايـــا هللا، فـــكان الاويـــون، أي 
جماعـــة خـــدام الهيـــكل ينادون أمام الشـــعب بمناهي 
الـــرب بصـــوت عـــاٍل، كان جميـــع الشـــعب يقـــول: 
آميـــن )تـــث15:27-26(. كذلك آميـــن التي يتلوها 
الشـــعب فـــي نهايـــة الصـــاة؛ كمـــا جاءت فـــي نهاية 
َنا  الصـــاة الربانيـــة: »َواَل ُتْدِخْلَنـــا ِفي َتْجِرَبـــٍة َلِكْن َنجِّ
يِر. أَلنَّ َلـــَك اْلُمْلـــَك َواْلُقـــوََّة َواْلَمْجـــَد ِإَلـــى  ـــرِّ ِمـــَن الشِّ

اأَلَبـــِد. آِميـــَن« )مت13:6(، كجواب مؤكد ومشـــدد 
علـــى قبـــول مـــا قالـــه الكاهن.

2– اســـتجب، أو ليتـــم هـــذا األمـــر، »ليكـــن 
هـــذا«: جـــاءت كلمـــة آميـــن بهـــذا المعنـــى فـــي عدة 
ـــَاِم  أماكـــن مـــن الكتـــاب المقـــدس منهـــا: »َوِإَلـــُه السَّ
ـــْيَطاَن َتْحَت َأْرُجِلُكْم َســـِريًعا. ِنْعَمُة َربَِّنا  َسَيْســـَحُق الشَّ
َيُســـوَع اْلَمِســـيِح َمَعُكـــْم. آِميـــَن« )رو20:16(. مثـــل 
مـــردات الطلبـــات فـــي صـــاة اللقان: ]وكمـــا باركت 
ر هذا ليكن  فـــى ذلـــك الزمان بارك األن. آمين. طهِّ
مـــاء شـــفاء. آمين. ماء مقدًســـا. آمين. ماء لغفران 
الخطايـــا. آميـــن. مـــاء الطهـــارة. آميـــن...[. وفـــي 
ليتورجيـــة ســـر الزيجـــة، يـــرد الشـــعب ]آميـــن[ عندما 
يطلـــب الكاهـــن، قائـــًا: »كللهمـــا بالمجـــد والكرامـــة 
أيهـــا اآلب آميـــن. باركهما أيهـــا االبن الوحيد آمين. 

قدســـهما أيهـــا الـــروح القـــدس آمين.
3– الحق: وقد اســـتعمل الســـيد المســـيح هذه 
الكلمـــة عـــدة مـــرات في بـــدء كامه، وغالًبـــا ما كان 
يســـتخدمها بصـــورة مضاعفـــة، للتأكيـــد علـــى جديـــة 
اإلقـــرار. مثـــل »َاْلَحـــقَّ اْلَحـــقَّ َأُقـــوُل َلُكْم: َمـــْن ُيْؤِمُن 
ِبـــي َفَلـــُه َحَيـــاٌة َأَبِديٌَّة« )يـــو47:6(، فكلمة الحق في 

بدايـــة هـــذه اآلية هـــي آمين.
هـــذا صحيح، كل الحق: عندما يعلن الكاهن 
األرثوذكســـّي  اإليمـــان  الليتورجيـــا،  صلـــوات  فـــي 
القويـــم، يـــرد الشـــعب »آميـــن«. آميـــن هنـــا بمثابـــة 

بوتقـــة تصهـــر إيمـــان الكاهـــن والشـــعب مًعـــا. مثل: 
عندمـــا يعلـــن الكاهـــن، قائـــًا: ]جســـد مقـــدس، ودم 
كريـــم حقيقـــي، ليســـوع المســـيح ابـــن إلهنـــا. آميـــن[. 
يـــرد الشـــعب: آميـــن. يقول الكاهـــن: ]مقدس وكريم، 
جســـد ودم حقيقي، ليســـوع المســـيح ابن إلهنا. آمين[ 
وهكـــذا. يـــرد الشـــعب: آميـــن. لذلـــك ]البـــد أن يؤمن 
الشـــعب علـــى األســـرار[، أي البد أن يقـــول ]آمين[. 
وهـــذا مـــا قالـــه معلمنا القديس بولس الرســـول: »َوِإالَّ 
ـــيِّ  وِح َفالَّـــِذي ُيْشـــِغُل َمـــَكاَن اْلَعامِّ َفـــِإْن َباَرْكـــَت ِبالـــرُّ
َكْيـــَف َيُقـــوُل »آِميـــَن« ِعْنـــَد ُشـــْكِرَك؟ أَلنَّـــُه اَل َيْعِرُف 

َمـــاَذا َتُقـــوُل!« )1كـــو16:14(.
4- ورد فـــي الكتاب المقدس كاســـم للســـيد 
الرؤيـــا:  ســـفر  فـــي  فجـــاء  لـــه:  وصفـــة  المســـيح 
ُوِدِكيِّيَن: »َهَذا َيُقوُلُه  »َواْكتُـــْب ِإَلى َمَاِك َكِنيَســـِة الاَّ
ـــاِدُق، َبـــَداَءُة َخِليَقـــِة  ـــاِهُد اأَلِميـــُن الصَّ اآلِميـــُن، الشَّ
هللِا« )رؤ14:3(، وقـــد ُأســـتعملت كلمـــة آميـــن هنـــا 
كاســـم للمســـيح. وهـــي من صفـــات هللا، فقد جاء في 
ُك ِفـــي اأَلْرِض َيَتَبـــرَُّك  إشـــعياء النبـــي: »َفالَّـــِذي َيَتَبـــرَّ
ِبِإَلـــِه اْلَحـــقِّ َوالَِّذي َيْحِلُف ِفـــي اأَلْرِض َيْحِلـــُف ِبِإَلِه 
بولـــس  القديـــس  ويذكرهـــا  )إش16:65(.   » اْلَحـــقِّ
المســـيح:  الســـيد  صفـــات  مـــن  كصفـــة  الرســـول، 
»أَلْن َمْهَمـــا َكاَنـــْت َمَواِعيـــُد هللِا َفُهـــَو ِفيـــِه النََّعـــْم َوِفيِه 
اآلِميـــُن، ِلَمْجِد هللِا، ِبَواِســـَطِتَنا« )2كو20:1(. وهنا 
ورد معنـــى كلمـــة آميـــن كصفـــة للمســـيح بأنـــه أميـــن 
وحـــق. كمـــا تأتـــي أيًضـــا كصفة ألبنـــاء هللا )بصورة 
نســـبية، لكـــن األمانـــة المطلقة هلل(: »َفَمـــْن ُهَو اْلَعْبُد 
َخَدِمـــِه  َعَلـــى  َســـيُِّدُه  َأَقاَمـــُه  الَّـــِذي  اْلَحِكيـــُم  اأَلِميـــُن 

ِلُيْعِطَيُهـــُم الطََّعـــاَم ِفـــي ِحيِنـــِه؟« )مـــت45:24(.
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