




3جملة الكرازة - 22 فرباير 2019

الصــــــــــــــوم  نبـــــــــــدأ  ونحـــن 
المقـــدس وندخـــل إلـــى أعمـــاق 
الحيـــاة الروحيـــة حيـــث يشـــكل 
الصــــــــــوم الكيـــــــــان الروحـــــــــــــي 
والتأمـــل  والصمـــت  للصــــــــــــاة 

باآلخريـــن  واالحســــــــاس  والجـــوع  والقـــراءة 
الداخلـــي.  والسكــــــــــــون  الـــذات  واتضـــاع 
المتجـــدد  القلبـــي  التعبيـــر  هـــي  فالصـــاة 
المتجـــرد  الواعـــي  الوجـــود  حيـــث  بالنعمـــة 
اإللهيـــة  الحضـــرة  أمـــام  شـــيء  كل  مـــن 
ألن البعـــض يظـــن أن اســـتعداد المصلـــي 
وأعمالـــه الصالحـــة تولد الصـــاة، في حين 
أن الصـــاة هـــي فـــي الحقيقة منبـــع المآثر 
َل ُكلِّ  والفضائل إذ يقول الكتاب »َأْطُلُب َأوَّ
َشْيٍء، َأْن ُتَقاَم.. َصَلَواٌت« )1تيمو1:2(. 
والهـــدف الرئيســـي للصلـــوات والطلبات هو 
الخـــاص األبـــدي وكل مـــا يقـــود إليـــه ألن 

احتياجـــات اإلنســـان الضروريـــة هـــي:

أ. الخوف من دينونة هللا.

ب. أن يكره الخطية.

جـ. أن يحب الفضيلة.

ء. أن يتوسل هلل باستمرار.

ولـــذا فالصـــاة الحقيقية هـــي الصحو 
»ِاْســـَهُروا  مكتـــوب  هـــو  كمـــا  هللا  لذكـــر 
َوَصلُّـــوا«؛ »ِاْســـَهُروا« أي الذهـــن يصحـــو 
وبعيـــدة،  قريبـــة  أفـــكار  فـــي  يتشـــتت  فـــا 
»َصلُّـــوا« أي الذهـــن يلتصـــق باســـم الـــرب 
يسوع. ومعنى ذلك أن صحو الذهن يقترن 
بالصـــاة وخاصـــة الصلـــوات القصيرة مثل 

صـــاة اســـم يســـوع.
يقـــول القديس غريغوريــــــوس النزينزي 
»يلـــزم أن نبـــدأ وننهـــي كل عمل بأن نقدم 
هلل صـــاة قصيـــرة، نقـــدم القلـــب، وكل مـــا 
نعملـــه. إنـــه – هللا – ال ينظـــر إلـــى القليل 
الـــذي نصنعـــه، ولكـــن إلى المشـــاعر التي 
الـــذي  القلـــب  يرفـــض  ال  إنـــه  تحركنـــا. 
يملـــك ومـــا  مـــا  الفقـــر  فـــي حالـــة  يعطـــي 
يســـتطيع أن يعطيـــه، معترًفـــا بفضل الرب 

وســـلطانه عليـــه«.

أمـــا القديـــس باســـيليوس الكبيـــر فيـــرى 
أن الصـــاة علـــى نوعين صـــاة االعتراف 
الطلـــب  وصـــاة  هللا،  وتمجيـــد  والشـــكر 
والتضـــرع. والصاة مناســـبة لـــكل األوقات 
ومـــن الممكـــن أن تصاحـــب كل أعمالنا في 
شـــكل التمجيـــد والشـــكر هلل ســـواء بصـــوت 

عـــاٍل أو فـــي داخـــل قلوبنـــا.

حًقـــا عظيمـــة هـــي فاعليـــة الصـــاة، 
لكـــي  صغيـــرة  حجـــة  منـــا  يطلـــب  فـــاهلل 
يقـــوم هـــو بـــكل العمـــل. ومـــن هنـــا بـــرزت 
فـــي تاريـــخ الكنيســـة مـــا ُنســـميه »الصـــاة 
القصيـــرة« التـــي هي صاة يســـوع الداخلية 
المتواصلـــة وفيهـــا ذكـــر اســـم يســـوع بصورة 
مســـتمرة با توقف بالشـــفتين والقلب والفكر 
فـــي صيغتهـــا األساســـية »أيها الرب يســـوع 
الخاطـــئ«. ويعبـــر  أنـــا  المســـيح ارحمنـــي 
اآلبـــاء عن قوة هـــذه الصاة بقولهم »قوات 
الظـــام ال تخشـــى شـــئ كما تخـــاف صاة 

القلـــب الداخليـــة«.

ومن تداريب اآلبـــــاء في 
الصدد: هذا 

- اجعل الصــــالة شغلك 
الشـــاغل وكل عطية صالحة 

تأتي. من هللا 

- تـــدرج فـــي هـــذه الصـــالة القصيرة 
حتـــى تصيـــر علـــى وزن التنفس.

- حيــــــــن تجلـــس للمائـــــــــدة أعـــِط: 
جســــــــــدك قوتــــــــه، وروحـــــك القــــــــراءة، 

الصالة. وقلبـــك 

وثمة ماحظتان وأنت تصلي ســـواء 
الصـــاة القصيـــرة أو الصلـــوات المتنوعـــة 
مثل المزاميــــــــــــر أو األلحــــــــان أو الترانيــــم 

أو التسابيح:

المالحظـــة األولـــى: أن الدموع تنعش 
صاتـــك عندمـــا تدخـــل إلـــى األعمـــاق ألن 
الدمـــوع التـــي تحـــرق الخطيـــة هـــي دمـــوع 
التوبـــة وهـــي مـــن فعـــل النعمـــة. كمـــا أن 

الدمـــوع تشـــعرك بلـــذة روحانيـــة فائقـــة.

كانـــت  إن  أنـــه  الثانيـــة:  المالحظـــة 
أفـــكارك مشـــتتة فاجهتـــد أن تقـــرأ أكثـــر مما 
تصلـــي. ويجب أن تختـــار قراءاتك بما هو 
مناســـب لقانـــون حياتـــك ألن كل كتـــاب ال 
يصلـــح ألن يجمـــع أفـــكارك، فمثـــًا الكتـــب 
التـــي تتحدث عـــن المناقشـــات والمحاورات 
الاهوتيـــة ال تســـاعد علـــى تدريبـــات نقـــاوة 
اعترافـــك  أب  بمشـــورة  اختـــر  لـــذا  القلـــب. 
كتاًبا روحًيا يناسب في فترة الصوم للقراءة 
الروحيـــة بجـــوار القـــراءة اإلنجيليـــة اليوميـــة 
واقـــرأ بخشـــوع ألن هـــذا هو مصدر الصاة 
الشـــيطان.  ســـهام  تصـــد  التـــي  الطاهـــرة 

...» »ُيَصلَّـــى ُكلَّ ِحيـــٍن َواَل ُيَمـــلَّ
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قـــام قداســـة البابا األنبا تواضـــروس الثاني بزيارة رعوية 
إليبارشـــية اإلســـماعيلية يومي األربعاء والخميس 6، 7 فبراير 
2019م، حيـــث اســـتقبلت توجـــه قداســـته عصـــر يـــوم األربعـــاء 
6 فبرايـــر 2019م إلـــى مدينـــة اإلســـماعيلية، وكان في اســـتقبال 
قداســـته اللـــواء حمـــدي عثمـــان محافـــظ اإلســـماعيلية وعـــدد من 
قياداتهـــا، والفريـــق مهـــاب مميـــش رئيـــس هيئـــة قناة الســـويس، 
ونيافة األنبا ســـارافيم أســـقف اإلســـماعيلية. وقد اصطفت فرق 
كشـــافة مطرانيـــة اإلســـماعيلية الســـتقبال قداســـة البابـــا، وســـط 

حضـــور إكليروســـي وجماهيـــري كبير.

والتســـابيح، وباركهـــم قداســـة البابـــا، وقـــدم لهـــم هدايـــا. وبعـــد ذلـــك 
قـــام قداســـة البابـــا بإلقـــاء عظتـــه األســـبوعية، بكنيســـة األنبـــا بيشـــوي 
باإلســـماعيلية، وفـــي بداية كلمته حكى قداســـة البابـــا عن ذكرياته عن 
إيبارشـــية اإلســـماعيلية، ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا العظة عـــن التأمل في 
ْوا.  اآليـــة: »ِاْســـَهُروا. اْثُبُتـــوا ِفـــي اإِليَمـــاِن. ُكوُنوا ِرَجـــااًل. َتَقوَّ

ِلَتِصـــْر ُكلُّ ُأُموِرُكـــْم ِفـــي َمَحبٍَّة«.

تدشني كنيسة األنبا بوال أول السواح 
باإلسماعيلية

وفـــي صبـــاح اليـــوم التالـــي، الخميـــس 7 فبرايـــر 2019م، ذهب 
قداســـة البابـــا إلـــى كنيســـة األنبـــا بـــوال باإلســـماعيلية، وكان خـــورس 
شمامســـة الكنيســـة في اســـتقبال قداســـة البابا باأللحان لحظة وصوله 
الكنيســـة لتدشـــينها. ثـــم قـــام قداســـته واألحبـــار المشـــاركون بتدشـــين 
مذابـــح وأيقونـــات الكنيســـة، حيـــث تـــم تدشـــين ثاثـــة مذابـــح: المذبـــح 
الرئيســـي باســـم القديس األنبا بوال، والمذابح الجانبية: باســـم القديســـن 
بولـــس وبطـــرس الرســـولين، والمذبـــح الثالـــث باســـم اآلبـــاء الســـواح، 
وأيقونـــة البانطوكراطـــور وحامـــل األيقونـــات والشـــرقيات. وقـــد ألقى 

قداســـة البابـــا عظـــة عـــن مثـــل العـــذارى الحكيمـــات والجاهالت.

قداسة ابلابا يلتىق 
بمجمع كهنة اإليبارشية وأرسهم

وبعـــد ذلـــك التقـــى قداســـة البابـــا - بحضـــور نيافة األنبا ســـارافيم 
- بمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليباراشـــية، وأســـرهم، وألقـــى عليهـــم كلمـــة 

روحية مناســـبة.

ثـــم غـــادر قداســـته مدينـــة اإلســـماعيلية عائـــًدا إلـــى القاهرة. 
جدير بالذكر أن هذه هي الزيارة األولى لقداســـته لإليبارشـــية منذ 

جلوســـه في 2012م.

اجتماع األربعاء بكنيسة األنبا بيشوي 
باإلسماعيلية

وبـــدأت صلـــوات رفـــع بخـــور العشـــية بكنيســـة األنبـــا بيشـــوي 
باإلســـماعيلية عقـــب وصـــول قداســـته مقـــر المطرانية، وعقـــب انتهاء 
صلـــوات العشـــية اســـتمع قداســـة البابـــا لشـــرح مفصـــل عـــن خريطـــة 
وتاريـــخ الكنائـــس فـــي إيبارشـــية اإلســـماعيلية، مـــن القس مقار كرم 
كاهـــن كنيســـة الســـيدة العذراء باإلســـماعيلية والذي قـــدم عرًضا وافًيا 
لهـــا. ثـــم قـــدم فريق الكـــورال التابـــع للمطرانية مجموعة مـــن الترانيم 

السيد اللواء حمدي عثمان محافظ اإلسماعيلية في استقبال قداسة البابا

والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
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برعايـــة ورئاســـة واســـتضافة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، 
بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، ُأقيمت فعاليـــات المؤتمر 
الدولـــي التاســـع بعنـــوان »األدب القبطـــي« لمؤسســـة ســـان مـــارك لتوثيـــق 
التراث )مؤسســـة القديس مرقس لدراســـات التاريخ القبطي سابًقا(، بمركز 
لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي بديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. وافتتـــح 
قداســـته المؤتمـــر بكلمـــة بعنـــوان األدب القبطـــي يـــوم األحـــد 10 فبرايـــر 
2019م، بحضور أصحاب النيافة: األنبا توماس أسقف القوصية ومير، 
واألنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائس شـــرق الســـكة الحديـــد، واألنبا 
مـــكارى األســـقف العـــام لكنائس شـــبر الجنوبية، واألنبا آنجيلوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس شـــبر الشـــمالية. وقد قدم أ.د. جـــودت جبره كلمة رّحب فيها 
بالحضـــور، وتاهـــا زيارة للمكتبـــة الباباوية المركزية بمركز »لوجوس«، 
حيـــث قـــام قداســـة البابـــا بنفســـه بشـــرح قاعـــات المكتبـــة للحضـــور. حضـــر 
االفتتـــاح عـــدد كبيـــر مـــن المتخصصيـــن والمهتميـــن بالدراســـات القبطيـــة، 
باإلضافـــة إلـــى وفـــد مـــن جمعيـــة محبـــي التـــراث القبطـــي وعلـــى رأســـه م. 
ســـامي متري رئيس الجمعية، واســـتمر المؤتمر حتى الخميس 1٤ فبراير 
2019م. ولقـــد قـــام باإلعـــداد العلمـــي لهـــذا المؤتمـــر د. صموئيل معوض. 
مـــن 7 دول مختلفـــة،  أجنبًيـــا  المؤتمـــر 17 محاضـــًرا  فـــي  شـــارك 
باإلضافـــة إلـــى 10 محاضريـــن مصرييـــن، وُقدمـــت 2٤ ورقـــة بحثية، هذا 
باإلضافـــة إلـــى حضـــور عدد كبير من المتخصصين فـــي مجال القبطيات.
مـــت: البحـــث المقـــدم مـــن األب أ.د.  ومـــن األوراق البحثيـــة التـــي ُقدِّ
مـــارك شـــيريدان بعنـــوان التفســـير الكتابـــي فـــي األدب القبطي، وذكـــر عدًدا 
مـــن المؤلفيـــن األقبـــاط، ومنهـــم روفـــس أســـقف شـــطب. وبعنـــوان الروحانية 
الرهبانيـــة فـــي النصـــوص األدبية القبطية قدمت د. كارولين شـــنايدر ورقة 
بحثية تحدثت من خالها عن ازدهار النصوص األدبية الرهبانية بمختلف 

اللهجـــات القبطيـــة مـــن القـــرن الرابـــع إلى القـــرن الثاني عشـــر الميادي.
أمـــا أ.د. بـــاوال بـــوزي فقد تناولت موضوع األدب القبطي في ســـياقه 
الجغرافـــي، وعرضـــت مشـــروع أطلـــس أثـــري لـــأدب القبطي. وقـــدم أ.د. 
هوجـــو لوندهـــوج موضـــوع بعنـــوان تقاليـــد األبوكريفا فـــي األدب القبطي 

تنـــاول فيهـــا نصـــوص وتقاليـــد األبوكريفا عبر تاريـــخ األدب القبطي. 
أّما أ.د. يوحنا نســـيم فتناول موضوع الحياة اليومية في مصر وفًقا 

للنصـــوص األدبيـــة التـــي ال تـــزال ُتاحـــظ حتى اآلن. في حيـــن قدمت أ.د. 
مريـــم عيـــاد موضوًعـــا عن المرأة فـــى األدب القبطي، وعرضت كيف يتم 

تمثيل المرأة في ســـيرة حياة القديســـين من الذكور واإلناث.

وتناولـــت د. آن بـــودر موضوًعـــا بعنـــوان األدب األصلـــي فـــي مقابل 
األدب المترجـــم. رؤيـــه جديـــدة؟ حيـــث أوردت أنه يوجد تقســـيم تقليدي بين 
األدب القبطـــي األصلـــي واألدب المترجـــم مـــن اليونانيـــة إلـــى القبطية. كما 

قـــدم أ.د. ســـتيفن إيميـــل موضوع نقـــل األدب القبطي لأجيـــال القادمة.

فـــي حيـــن قـــدم القـــس زكا لبيب ورقة عـــن األدب القبطي فـــي التقليد 
الســـرياني، وكيف اهتمت التقاليد الســـريانية اهتماًما كبيًرا الستقبال األدب 

ونقله. المصري 

وقـــدم األب د. وديـــع عوض الفرنسيســـكاني بحًثا متميـــًزا موضوعه 
النصـــوص األدبيـــة القبطيـــة التـــي ُترجمت إلى اللغـــة العربية.

بينمـــا قـــدم د. جرجـــس بشـــرى موضـــوع األدب القبطي فـــى الكتابات 
اآلبائية اليونانية، وتناول د. مارك مالفيز موضوع أدب الرحات القبطي.

وقـــدم أ. هانـــي تـــكال ورقـــة بحثيـــة بعنـــوان األدب القبطـــي البحيـــري 
فـــي ديـــر أبـــو مقـــار، وهـــذه الورقة مهـــداة  للمتنيـــح األنبـــا إبيفانيوس رئيس 

ديـــر أبـــو مقار.

وقدمـــت د. نجـــالء حمـــدي بطـــرس وم. رفيـــق عـــادل ورقـــة بحثيـــة 
تخـــص جمـــع المخطوطـــات القبطيـــة في صـــورة رقمية بهـــدف عمل قاعدة 
بيانـــات موســـعة تحـــوي أكبـــر عـــدد مـــن المخطوطـــات لتكـــون بذلـــك أكبـــر 
قاعـــدة بيانـــات تحـــوي فهـــارس علمية للمخطوطات القبطيـــة.  بينما قدم د. 
إبراهيم ســـاويرس موضوع فهرســـة المخطوطات مع تقديم نموذج عملي  
للفهرســـة. أّما األب الراهب ميصائيل البرموســـي فقدم موضوع المكتبات 
فـــي األديـــرة القبطيـــة. وتنـــاول أ. مـــالك نصحي جداول حســـابات األبقطي 
علـــى جـــدران الديـــر األحمـــر. وقدمـــت د. ســـوزانا هـــودك األدب القبطـــي 
كمصـــدر للفـــن القبطـــي، وقـــدم نيافـــة األنبـــا مارتيروس موضوًعـــا بعنوان 
جهـــود الباحثيـــن المصرييـــن فـــي العصر الحديـــث لدراســـة األدب القبطي، 
وغيرهـــا مـــن االوراق البحثيـــة التـــي ســـوف ُتنشـــر فـــي مجلـــد ويصـــدر في 

المســـتقبل القريب.
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رقـــد فـــي الـــرب نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف البحـــر األحمر، 
مســـاء يـــوم الثاثـــاء 12 فبراير 2019م، بعد حيـــاة رهبانية مباركة، 
وخدمـــة رعويـــة مثمـــرة بإيبارشـــية البحـــر األحمـــر، عـــن عمـــر ناهز 
77 ســـنة، قضـــى منهـــا أكثـــر مـــن ٤٣ ســـنة فـــي الرهبنة، وبعـــد أكثر 

مـــن 26 ســـنة أســـقًفا للبحـــر األحمر.

ُوِلَد األب األسقف المتنيح في أبريل عام 19٤2م، وتخرج في 
كليـــة الهندســـة بجامعـــة عين شـــمس عام 1967م، ثـــم ترهب في دير 
الســـريان بـــوادي النطـــرون عـــام 197٥م باســـم الراهـــب إغناطيـــوس 

ـــا في 197٨م، وُرِســـم قمًصا في 19٨0م.  الســـرياني، وســـيم قسًّ

انتُـــِدب للخدمـــة ككاهـــن للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية بفرنســـا 
بين عامي 19٨٨م-1992م، ثم ســـامه مثلث الرحمات البابا شـــنوده 
الثالـــث أســـقًفا للبحـــر األحمـــر فـــي 1٤ يونيـــو عـــام 1992م، بعـــد أن 
صـــارت البحـــر األحمر إيبارشـــية مســـتقلة بعـــد فصلها عن إيبارشـــية 
قنا عقب نياحة مثلث الرحمات األنبا مكاريوس مطران قنا السابق.

ود نعـــاه قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، يـــوم األربعاء 1٣ 
فبرايـــر 2019م، فـــي بـــدء اجتماعـــه األســـبوعي، وقـــال: »يعز علينا 
انتقـــال نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف البحـــر األحمـــر بعـــد فتـــرة 

صـــراع طويلة مـــع المرض، لكن هللا 
أراحـــه من هـــذه األتعاب«. 

صلوات جتنزي نيافة األنبا 
ثاؤفيلس 

صلـــى قداســـة البابـــا فـــي الثانيـــة 
عشـــرة ظهر يوم الخميس 1٤ فبراير 
مثلـــث  تجنيـــز  صلـــوات  2019م، 
الرحمات نيافة األنبا ثاؤفيلس أســـقف 
بالكنيســـة  األحمـــر  البحـــر  إيبارشـــية 
ألقـــى  وقـــد  بالعباســـية.  البطرســـية 
قداســـته عظـــة الجنـــاز وقـــال فيهـــا:

»نـــودع على رجاء القيامه مثلث 

الرحمـــات نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف إيبارشـــية البحـــر األحمـــر. 
نودعـــه بعـــد أن حمـــل صليـــب المـــرض طويـــًا وتعب كثيـــًرا، ولكننا 

علـــى رجـــاء القيامـــة نودعه.

إننـــا يـــا إخوتنـــا األحبـــاء عندمـــا نـــودع الذيـــن عاشـــوا معنـــا على 
األرض وخدمـــوا، وكانـــوا يتحركـــون أمامنـــا فـــي كل مـــكان ولهـــم 
صـــوت، واآلن كل شـــيء قـــد ســـكن وانتقـــل إلـــى يـــد هللا. إننـــا نقـــف 
فـــى لحظـــات المـــوت وهـــي أصـــدق اللحظـــات التـــي نعيشـــها علـــى 
األرض، فكثيـــًرا مـــا تكـــون حياه اإلنســـان في هموم ومشـــاكل العالم، 
ينســـى ذاته، ينســـى نفســـه، ينســـى حياته، وينســـى آخرته.. ولكن هللا 
يســـمح لنـــا بانتقـــال أحبائنـــا ونجتمـــع جميًعـــا لكي ما نودعهـــم، لكي ما 
نذّكـــر أنفســـنا بهـــذه النهايـــة المكتوبـــة على كل إنســـان ُخِلق على وجه 

األرض.

المـــوت هـــو انتهـــاء لهموم العالـــم ومتاعبه ومشـــاكله وأمراضه، 
ولكنـــه فـــي نفـــس الوقت بداية ال نهاية، فنحن نؤمن باألبدية وبالخلود 
وبالحيـــاة األخـــرى. اإلنســـان يعيـــش علـــى األرض كثيـــًرا أو قليـــًا، 
وتمتـــد حياتـــه ســـنوات، ولكنهـــا على عمر األرض قصيـــرة؛ ثم ينتقل 
إلـــى الجانـــب اآلخـــر مـــن الحياة الذى نســـميه الحياة األبديـــة أو الحياة 
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األخـــرى، ونعرفـــه أنه هو الخلود، فالحيـــاة األخرى هي الباقية وهي 
المســـتمرة، باعتبـــار أن األرض حياتهـــا فانيـــة. المـــوت بدايـــة يبدأهـــا 
اإلنســـان بعد أن حصل حياته على األرض، فيبدأ في الســـماء البداية 
الجديـــدة التـــي ال تنتهـــي، وتكون حياته علـــى األرض بمثابة تحضير 

لحياته الســـماوية. 

أيًضـــا المـــوت هـــو حـــزن ولكنه حـــزن با يأس، ألننـــا ال نحزن 
كالباقيـــن الذيـــن ال رجـــاء لهـــم. هـــو حـــزن بـــا شـــك، ألننا بمشـــاعرنا 
اإلنسانية وبعاقاتنا االجتماعية نرتبط بمن رّبونا وعلمونا وأعطونا 
فرصـــة أن ننضـــج فـــي هـــذه الحيـــاة، ومثلمـــا ســـمعنا يقـــول الكتـــاب 
المقـــدس: »ُاذكـــروا مرشـــديكم الذيـــن كلموكـــم بكلمـــة الحـــق، انظـــروا 
لنهايـــة ســـيرتهم وتمّثلـــوا بهم«، ونحن نذكـــر كل الذين عّلمونا والذين 
أرشـــدونا. وعمل األب األســـقف هو عمل التعليم أواًل، األســـقف معّلم 
ليـــس بالكلمـــة فقـــط ولكنـــه معلـــم بالقدوة، فالقـــدوة هي وســـيلته األولى 

كمـــا كان الســـيد المســـيح فـــي خدمتـــه على األرض. 

يعيـــش  اإلنســـان  الســـام.  مـــن  راٍق  نـــوع  هـــو  المـــوت  أيًضـــا 
علـــى األرض ويبحـــث عـــن الســـام، ســـواء لشـــخصه أو لمجتمعه أو 
لإلنســـانية كلهـــا، ولكن ألن مجتمـــع األرض يعيش في الخطية وتمتد 
الخطيـــة مـــن مـــكان آلخر، فلذلك يهرب الســـام، فا يمكن أن يجتمع 
الســـام مع الخطايا الكثيره التي توجد.. أّما في الســـماء، فهي خالية 
مـــن كل خطيـــة، إنهـــا مجتمـــع النقـــاوة، ولذلـــك فالســـماء هـــي مجتمـــع 
الســـام الكامـــل، ولذلـــك الذي ينتقل نقـــول إنه قد »تنيح«، وكلمه تنيح 

معناهـــا أنـــه نـــال راحـــة وســـاًما ال ينتهى في الســـماء. 

نيافة األنبا ثاوفيلس أســـقف في الكنيســـة القبطية األرثوذكسية، 
ُوِلـــد فـــى األربعينـــات، وخـــدم فـــي الخمســـينات، وتخـــرج مـــن كليـــه 
الهندســـة جامعـــة عيـــن شـــمس فـــي الســـتينات، وفي وســـط الســـبعينات 
التحـــق بالديـــر وبـــدأ فـــي تكريـــس حياتـــه فـــي الحيـــاة الرهبانيـــة وفـــي 
خدمـــه الكنيســـة. وفـــي الثمانينـــات اختير لكي يخدم في فرنســـا، وخدم 
أكثـــر مـــن ســـت ســـنوات، وكانـــت الخدمـــة فـــي فرنســـا فـــي بدايتهـــا. 
انتدبـــه المتنيـــح البابـــا شـــنوده لكي مـــا يخدم هناك، وخـــدم خدمة طيبة 
وناجحـــة. وفـــي التســـعينات اختارتـــه الســـماء لكـــي مـــا يكـــون أســـقًفا 
لهـــذه اإليبارشـــية الجديـــدة، إيبارشـــية البحر األحمر. كانت إيبارشـــية 
البحـــر األحمـــر جزًءا من إيبارشـــيه أخرى كبيرة فـــي قنا أيام المتنيح 
األنبـــا مكاريـــوس، وفـــى زمـــن البابـــا شـــنوده تـــم تقســـيمها فصـــارت 
البحـــر األحمـــر إيبارشـــية خاصـــة، ويصيـــر األنبـــا ثاوفيلـــس هـــو أول 
أســـقف على هذه اإليبارشـــيه الهامة، إيبارشـــية ســـاحلية يتردد عليها 
مصريـــون وأجانـــب مـــن كل مكان، ولكن األنبـــا ثاوفيلس خدمها بكل 
أمانـــة، فشـــّيد الكنائـــس وأماكـــن الخدمـــة، واهتـــم بالخدمـــات الرعوية، 
واهتـــم باالجتماعـــات الروحيـــة لـــكل القطاعـــات فـــي هـــذه اإليبارشـــية 
المتراميـــة األطـــراف، بحســـب مـــا أعطـــاه هللا مـــن جهـــد ومـــن صحـــة 
ومن وقت. خدم واهتم، وكانت إيبارشـــيته محل لزيارات كثيرة من 
اآلبـــاء األســـاقفة إخوتـــه، واآلباء الكهنة فى أوقـــات كثيرة، ولذلك كنا 
نـــرى المحبـــة المتوفـــرة والوافـــرة في هذه اإليبارشـــية.. ولكن بعد أن 
كمـــل عملـــه وخدمتـــه، وبعـــد أن خـــدم في هـــذه اإليبارشـــيه 27 عاًما، 
وحمـــل صليـــب المـــرض وقًتـــا طويًا، ولكنـــه كان أميًنا إلـــى النهاية، 

واختـــاره هللا لكـــي مـــا يكون عنده، وكأنه يســـتمع إلى النـــداء: »تعالوا 
إلـــيَّ يـــا جميـــع الُمتَعبين وثقيلي األحمـــال وأنا أريحكم«. 

باســـم الكنيســـة القبطية والمجمع المقدس وكل اآلباء الحضور، 
اآلبـــاء المطارنـــة واآلباء األســـاقفة واآلبـــاء الكهنة، والشمامســـة وكل 
الحضـــور، نعـــّزي هـــذه اإليبارشـــية، نعـــّزي أبنـــاءه الروحييـــن وكل 
الذيـــن خـــدم معهم. نعّزي مجمع اإليبارشـــيه لآلبـــاء الكهنة، والخدام، 
والمكرســـين، الذيـــن خـــدم معهـــم وتربـــوا علـــى يديـــه وتعلمـــوا منـــه. 

نعـــّزي كل كنيســـة، ونعـــّزي نفوســـنا... 

إننـــا نودعـــه علـــى رجـــاء القيامـــة، وكمـــا قلـــت إننـــا ال نحـــزن 
كالباقيـــن الذيـــن ال رجـــاء لهـــم، نحـــن نودعـــه ونشـــكر هللا أنـــه أعطانـــا 
راعًيـــا صالًحـــا خـــدم كل هـــذه الســـنوات، وعندمـــا أتـــّم رســـالته ذهـــب 
إلـــى هللا. اإلنســـان لـــه رســـالة، يخلقـــه هللا لرســـالة، فعندما يكـــون أميًنا 
فيهـــا تكتمـــل هـــذه الرســـالة ويكتمـــل عمله، ويكون نصيبه فى الســـماء 
وبحســـب الوصيـــة »كـــن أميًنا إلى الموت فســـأعطيك إكليـــل الحياة«. 
نـــودع أخانـــا الحبيـــب نيافـــة األنبـــا ثاوفيلـــس، نودعـــه ونحـــن في ملء 
الرجـــاء، ونصّلـــي أن يدّبـــر هللا حـــال هذه اإليبارشـــية ويدّبر خدمتها. 
وســـيكون نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس دير األنبا بـــوال بالبحر 
األحمـــر مشـــرًفا علـــى هـــذه اإليبارشـــية لحين تدبير مـــن يرعاها ومن 
يدّبـــر كنائســـها. يباركنـــا هللا بـــكل بركة روحية، ويكمل أيامنا بســـام، 

لـــه كل المجـــد والكرامـــة مـــن اآلن وإلـــى األبـــد امين«.

بعـــد ذلـــك تـــم نقـــل جثمـــان المتنيـــح األنبـــا ثاؤفيلـــس إلـــى 
إيبارشـــيته، حيث قد ُوِضع جثمانه بكنيســـة القديس األنبا شـــنوده 
رئيـــس المتوحديـــن بمدينـــة الغردقة إلتاحة الفرصـــة ألبنائه إللقاء 

نظـــرة الـــوداع األخيـــرة عليه.

جتنزي األنبا 
ثاؤفيلس بالغردقة

بـــــــــــــدأت صلــــــــــــوات 
تجنيـــز مثلث الرحمــــــــــات 
نيافة األنبــــــا ثاؤفيلـــــــــــس، 
أســـقف إيبارشية البحــــــــــر 
األحمــــــــــر يـــــــوم الجمعــــــة 
1٥ فبــــرايـــــــــــــر 2019م، 
القديـــس األنبـــا  بكنيســــــــــة 
شـــنوده رئيس المتوحدين 
بالغردقة، بمشـــاركة عدد 
الكنيســـــــــــة،  أحبــــــــار  مـــن 
ولفيـــف من اآلباء الكهنة 
مـــن عـــدة إيبارشـــيات، ثم 
الطاهـــر  أودع جثمانـــــــــــه 
فـــي مدفن ُأعد خصيًصا.
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قرار بابوي رقم )2019-8(
خبصوص تكليف نيافة األنبا دانيال 

أسقف ورئيس دير القديس األنبا بوال بابلحر األمحر
باإلرشاف الاكمل ىلع إيبارشية ابلحر األمحر

تم تكليف األنبا دانيال أســـقف ورئيس دير القديس األنبا بوال 
بالبحـــر األحمـــر باإلشـــراف الكامـــل على إيبارشـــية البحـــر األحمر، 

بعـــد نياحـــة أســـقفها المتنيح األنبـــا ثاؤفيليس لحين تدبير أســـقًفا لها.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة

قرار بابوي رقم )2019-9(
خبصوص تعيني الراهب القس بولس الربامويس 

نائًبا بابويًا إليبارشية رشق كندا وتوابعها
بابوًيـــا  نائًبـــا  البراموســـي  بولـــس  القـــس  الراهـــب  تعييـــن  تـــم 
إليبارشـــية شـــرق كندا وتوابعها، ويكون مســـئواًل عن متابعة العمل 

الرعـــوي واإلداري للكنائـــس، ويقـــدم تقريـــًرا كل ثاثـــة شـــهور.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة

قرار بابوي رقم )2019-10(
خبصوص تكليف نيافة األنبا ابرآم مطران الفيوم 

باملسئويلة الاكملة عن وادي الريان
تـــم تكليـــف نيافـــة األنبـــا ابـــرآم مطـــران الفيـــوم وكل توابعهـــا، 
بالمســـئولية الكاملـــة عـــن وادي الريـــان والمقيمين فيـــه من الرهبان، 
روحًيـــا وإدارًيـــا ومالًيـــا ورهبانًيـــا، علـــى أن يقـــدم لنـــا تقارير دورية 

عـــن االلتـــزام الرهبانـــي الدقيق لـــكل أحد.
على ابن الطاعة تحل البركة

قداسة ابلابا يستقبل
عضو جملس أوصياء اجلامعة األمريكية

المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
بالعباســـية، يـــوم الجمعـــة ٨ فبرايـــر 2019م، الســـيد بـــروس لودفينـــج 
عضـــو مجلـــس أوصياء الجامعة األمريكية بالقاهرة، وبصحبته الســـيدة 
كاروليـــن لودفينـــج الناشـــرة المعروفـــة، والتـــي قامـــت بنشـــر العديـــد من 
الكتـــب عـــن الكنائـــس القبطيـــة، وهـــي أســـرة معروفـــة بحبهـــا لمصـــر 
والكنيســـة القبطيـــة. رافـــق »لودفينـــج« خـــال الزيـــارة عالـــم القبطيـــات 
الدكتـــور جـــودت جبـــره والدكتـــورة مـــاري ميســـاك والمصـــور الفنـــان 
شـــريف ســـنبل والدكتـــور ســـينوت دلـــوار وذلـــك لعرض مشـــروع كتب 

جديـــدة عـــن رحلـــة العائلـــة المقدســـة.

االحتفال باذلكرى السادسة 
تلأسيس جملس كنائس مرص

شـــارك قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الســـبت 9 
فبرايـــر 2019م، فـــي احتفـــال مجلـــس كنائس مصر بالذكرى السادســـة 
لتأسيســـه، وتســـليم أمانتـــه مـــن القس رفعـــت فتحي لـــأب بولس جرس. 
وُأقيـــم االحتفـــال فـــي الكليـــة اإلكليريكيـــة لأقبـــاط الكاثوليـــك بالمعـــادي. 
حضـــر االحتفـــال إلـــى جانـــب قداســـة البابـــا، غبطـــة البطريـــرك إبراهيم 
إســـحق بطريرك األقباط الكاثوليك، والقس أندريا زكي رئيس الطائفة 
اإلنجيليـــة، والمطـــران منيـــر حنـــا رئيـــس الكنيســـة األســـقفية بمصـــر، 
ومنـــدوب عـــن قداســـة البطريـــرك ثيئـــودورس الثانـــي بطريـــرك الـــروم 
األرثوذكس. وقد ألقى رؤساء الكنائس المشاركون عدًدا من الكلمات.

اجتماع قداسة ابلابا األسبويع 
بمركز لوجوس ابلابوي بدير األنبا بيشوي

عقد قداســـة االجتماع األســـبوعي مســـاء يوم األربعاء 1٣ فبراير 
2019م، بكنيســـة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير األنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون، وكانـــت العظـــة بعنـــوان »ليكن كالمكـــم نعم نعم وال 

ال« )تجدها منشـــورة في هـــذا العدد صـ11(.

وقد حضر االجتماع مجموعة من الشـــباب القبطي من إيبارشـــية 
النمســـا والقطـــاع األلمانـــي مـــن سويســـرا، حضروا بصحبـــة نيافة األنبا 
جابرييـــل لقضـــاء أســـبوعين فـــي الكنيســـة األم بمصـــر، وعمـــل قوافـــل 
خدميـــة لعـــدد مـــن القـــرى بمنطقة كينج مريـــوط، وقد تقابلوا مع قداســـة 
البابـــا فـــي المقـــر البابـــوي بكنج مريوط، وفي مركـــز لوجوس البابوي.

وحضر االجتماع المشـــاركون في أســـبوع الصاة ألجل الوحدة، 
والـــذي ُأقيمـــت فعالياتـــه خـــال ذلـــك األســـبوع برعايـــة مجلـــس كنائـــس 
الشـــرق األوســـط ومجلـــس كنائس مصر. وخال االجتمـــاع ألقى األب 
بولـــس جـــرس األميـــن العـــام الجديـــد لمجلـــس كنائـــس مصـــر، والقـــس 
رفعت فكري رئيس مجلس ســـنودس النيل اإلنجيلي، كلمات مناســـبة.

زيارة قداسة ابلابا للجامعة الربيطانية
زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الســـبت 16 فبرايـــر 
2019 م، الجامعـــة البريطانيـــة بمدينـــة الشـــروق. كان فـــي اســـتقبال 
قداســـته لـــدى وصولـــه رجل األعمال محمـــد فريد خميس رئيس مجلس 
أمنـــاء الجامعـــة، والدكتـــور أحمـــد حمد رئيس الجامعـــة، وأعضاء هيئة 
التدريـــس. تأتـــي زيـــارة قداســـة البابـــا للجامعـــة البريطانيـــة للمشـــاركة 
فـــي النـــدوة التثقيفيـــة التـــي نظمتهـــا الجامعـــة اليـــوم ذاتـــه والتـــي ألقـــى 
قداســـته فيهـــا محاضـــرة بعنـــوان »قيـــم المحبـــة والتســـامح وأثرهمـــا فـــي 
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بنـــاء المجتمعـــات«. شـــارك فـــي النـــدوة أيًضـــا فضيلـــة الدكتـــور محمـــد 
مختـــار جمعـــة وزيـــر األوقـــاف، والدكتور مصطفى الفقـــي مدير مكتبة 
اإلســـكندرية. وقـــد تفقـــد قداســـة البابا عدًدا من كليـــات الجامعة والمكتبة 
المركزية بها، واســـتمع لشـــرح من الدكتور أحمد حمد عن اإلمكانيات 

المتوافـــرة بهـــا، وقـــام كذلـــك بكتابـــة كلمـــة في ســـجل كبـــار الزوار.

قداسة ابلابا يلتيق وفد »ديسموس«
اســـتقبل قداســـة بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، 
يـــوم األحـــد 17 فبرايـــر 2019م، وفـــد االتحـــاد الكشـــفي األرثوذكســـي 
القائـــد  الوفـــد  ضـــم  عبـــود.  چـــورچ  برئاســـة  »ديســـموس«،  العالمـــي 
والرئيـــس  ديســـموس  مؤســـس  )اليونـــان(  باباجيورجيـــو  خريســـتوس 
اليونانـــي  للكشـــاف  التدريـــب  مفـــوض  يانـــي  والقائـــد  لهـــا،  الشـــرفي 
المغتـــرب، كمـــا حضـــر دكتـــور عاطـــف عبـــد المجيـــد رئيـــس االتحـــاد 
العربي للكشـــافة. تناول اللقاء أهمية الكشـــافة في مجالي تربية النشء 
والخدمـــة العامـــة. حضـــر اللقاء القس آنجيلوس ســـكرتير قداســـة البابا، 
والدكتـــور صموئيـــل متيـــاس منســـق عـــام الكشـــافة القبطيـــة، والدكتـــور 

أنطـــوان داود ممثـــل الكنيســـة القبطيـــة فـــي ديســـموس.

وجممع كهنة منطقة القبة والواييل
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
بالعباسية يوم األحد 17 فبراير 2019م، نيافة األنبا ميخائيل األسقف 
العـــام لقطـــاع كنائس حدائق القبة والعباســـية والوايلـــي، وبرفقته مجمع 
كهنـــة القطـــاع وزوجاتهـــم. ألقـــى قداســـة البابـــا عليهم كلمة عـــن أخطاء 
يونـــان النبـــي )التمـــرد واالســـتهانة واألنانيـــة(، كمـــا أجاب قداســـته على 

أســـئلة اآلبـــاء الكهنة.

ويستقبل وفد أساقفة الالتني
البابـــوي  بالمقـــر  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية يـــوم الثاثـــاء 19 فبرايـــر 2019م، 

األوســـط. الشـــرق  لمنطقـــة  الاتيـــن  أســـاقفة  مـــن  وفـــًدا 

تدشني كنيسة القديس يوسف 
بدير أيب سيفني بمرص القديمة

دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الثاثـــاء 19 فبرايـــر 
2019م، مذابح وأيقونات كنيســـة القديس يوســـف النجار بدير الشـــهيد 
»أبـــي ســـيفين« للراهبـــات بمصـــر القديمة، ثم صلى قـــداس اليوم الثاني 
من صوم نينوى مع الراهبات. شـــارك في صلوات التدشـــين والقداس 
نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية 
الخدمـــات، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق ســـكرتير قداســـة البابـــا، ومجمـــع 

راهبـــات الدير.

تدشني ثالثة مذابح بكنيسة املالك ميخائيل 
بقرية العراقية – إيبارشية املنوفية

قـــام نيافـــة األنبـــا بنيامين مطران المنوفية يوم الســـبت 16 فبراير 
2019م، بتدشـــين ثاثة مذابح بكنيســـة رئيس المائكة ميخائيل بقرية 
العراقيـــة، مركـــز الشـــهداء بالمنوفيـــة، وصلـــى نيافتـــه القـــداس اإللهـــي 
بالكنيســـة ذاتهـــا. والمذابـــح التـــي تم تدشـــينها هي المذبح الرئيســـي على 
اســـم رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل، والمذبـــح القبلـــي علـــى اســـم الســـيدة 
العـــذراء مريـــم، والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم الشـــهيد مارجرجـــس. 
شـــارك فـــى الصلـــوات لفيـــف مـــن اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية وعـــدد كبير 

مـــن شـــعب »العراقية«. 

سيامة أربعة كهنة جدد 
إليبارشية إمخيم وساقلته

قـــام نيافـــة األنبـــا بســـاده مطـــران إخميـــم وســـاقلته، يـــوم الســـبت 9 
فبرايـــر 2019م، بســـيامة أربعـــة كهنـــة جدد للخدمة بقرى اإليبارشـــية، 
بكنيســـة الرســـولين بطـــرس وبولـــس )مقـــر المطرانية(، واآلبـــاء الكهنة 
الجـــدد هـــم: )1( الشـــماس أيمن ســـليمان كاهًنا باســـم القـــس تواضروس 
للخدمـــة فـــي ديـــر األمير تـــادرس بناحية الصوامعة شـــرق إخميم. )2( 
الشـــماس وائـــل وصفـــي كاهًنـــا باســـم القـــس آنجيلـــوس، )٣( والشـــماس 
باهر عياد كاهًنا باســـم القس لوقا للخدمة بكنيســـة الشـــهيد مارجرجس 
بالعزبـــة والعـــرب. )٤( الشـــماس أمجـــد القـــس داود باســـم القـــس أباكير 
كاهًنـــا عاًمـــا علـــى قـــرى اإليبارشـــية. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس 
والســـيامة نيافـــة األنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن، بغـــرب ســـوهاج، وآبـــاء كهنـــة ورهبان من 
إيبارشـــيات وأديـــرة ســـوهاج، إلـــى جانـــب رهبـــان ديـــر القديـــس يوحنـــا 
الحبيـــب بطريـــق اإلســـماعيلية، وشـــعب غفيـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 
األنبـــا بســـاده، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.
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كنـــــــــت فــــــــــــي جنـــــاز 
أحــــــد اآلبــــــــاء الكهنة وكان 
اإلنجيل عن الوزنات )مت2٥(: الرب أعطى لواحد 
خمــــــس وزنــــــــات، ولآلخــــــــر وزنتيـــن، وللثالث وزنة. 
وَمْن تاجر بوزناته وربــــح قال له الرب »كنت أميًنا 
في القليل فسأقيمك على الكثير ادخـــــــــــــل إلى فرح 
سيدك«. وإذا كّنا في أيامنا هذه ننظر إلى الوزنة 
وكأنها موهبة من هللا. فإن كل إنسان مّنا وهبه هللا 
الضمير،  العقل، ووزنة  منها: وزنة  كثيرة،  وزنات 
ووزنة الحواس، ووزنة القلب. وأحياًنا وزنة السلطة 
أو  بالوزنة  يهتم  أن  منا  كل  وعلى  المسئولية.  أو 

الوزنات التي أعطاها هللا إياها.
َوزنــــــــة الَعقــــــل: أعطـــــــاك هللا عقًا. فينبغــــــي 
أن تهتم بملكاته. وملكات العقل هي التفكير والفهم 
واالستنتاج والذاكرة وغير ذلك، وعليك أن تهتم بكل 
عقلك،  بتقوية  تهتم  أن  وعليك  إياه.  وهبك هللا  ما 
هناك  ألن  ذلك  عقلك.  باستخدام  وتهتم  وتنميته. 
أناًسا لهم عقول ولكنهم ال يستخدمونها. والبعض 
يقترب من الواحد منهم ويحثه قائًا »شغل مخك«. 
وكأنه يرد لست قادًرا أو ال أريد!. أمثال هؤالء قد 

دفنوا وزنتهم في التراب!
بالدراسة  ذلك  يأتي  عقلك؟  تقّوي  كيف   +
مثًا. وأتذكر ونحن صغر كنا ندرس في المدارس 
واحًدا  ولعل  والطبيعة.  والكيمياء  والهندسة  الجبر 
لي  وأنا  المواد  هذه  أستخدم  أي شيء  في  يسأل: 
الحياة؟ والجواب هو أن كل هذه  طريق آخر في 
تفكر. وأيًضا  لتجعلك  لك  أُعطيت  الدراسية  المواد 
مخك  تشغل  أن  عليك  معينة  مشكلة  وجدت  إذا 
لكي تجد لها حًا. مثال ذلك إذا وجدت في تمرين 
الحل  تجد  تفكر كيف  فإنك  هندسة مشكلة معقدة 
موهبة  ننّمي  لكي  لنا  أُعِطي  ذلك  كل  إًذا  لها... 
عن  عملًيا  ننفصل  وقد  والدراسة.  والفهم  التفكير 
الفهم  موهبة  فينا  تبقى  ولكن  المواد،  هذه  دراسة 

وموهبة التفكير وموهبة حل المشكات.
الفهم  ولكن  الفهم.  موهبة  هللا  وهبك  لقد   +
على أنواع: كيف تصل مثًا إلى سرعة الفهم، وإلى 
سرعة  جهة  ومن  الفهم.  سامة  وإلى  الفهم،  دقة 
الفهم يقول البعض مثًا )فان( يفهمها وهي طايرة: 
بل يقولون عن آخر )وهذا يفهمها قبل أن تطير( 
أي أن هذا له سرعة الفهم يلتقط األمر الازم فهمه 
بسرعة. وقد يقول لمن يتكلم معه في بداية موضوع 
موضوعك  تقوله.  أن  تريد  ما  فهمت  )أنا  معين 
أيًضا  العقل  مواهب  من  ألن  ذلك  كذا..(.  كذا.. 
االستنتاج. فأنت حينما تريد أن تنمي عقلك، ينبغي 

أن تنمي فيه التفكير والفهم واالستنتاج.
+ من جهة التفكير، ينبغي أن توسع مجال 
تفكيرك، وتنمي تفكيرك. فا تفكر في ناحية وتترك 
الناحية األخرى بل ينبغي أن يكون تفكيرك شمولًيا 
يشمل كل النواحي. وفي التفكير تنال موهبة التمييز 
وغير  الازم  وبين  والخطأ،  الصحيح  بين  فتميز 
الازم، والائق وغير الائق. ويسمون التمييز في 
كتب الرهبنة بفضيلة اإلفراز، أي اإلفراز بين األمور 
بعضها والبعض اآلخر. وفي قوة التفكير ننتقل من 
بطريقة  يفكر  إنسان  هناك  العمق.  إلى  السطحية 
سطحية ال يصل بها إلى عمق األمور. وفي العمق 
في  اإلنسان  فيفكر  النتائج.  إلى  الواقع  من  ننتقل 
نتائج ما يريد أن يعمله قبل أني يعمله، يفكر في 
ردود الفعل عند بقية الناس. فما يريد أن يفعله، أي 

تأثير سيتركه في كل مجموعة من الناس؟ وما هي 
ردود الفعل؟ ويفكر في حل المشكات وفي عاج 

األخطاء، وفي الُبعد عن الخزعبات.
يبعد  إذ  الفكر.  بتنقية  تتعلق  النقطة  وهذه 
عن الا معقول، وليست كل فكرة تطرأ على ذهنه 
إلى  تدخل  أن  قبل  ويحفظها  يأخذها  بل  يعملها. 
ذهنه. وإن وجدها ال تنفع ال يفتح لها باب العقل 
لتدخل فيه. مثل ذلك ما قيل أيًضا في سفر النشيد: 
»أختي العروس جنة مغلقة، ينبوع مختوم«. أي أن 
كل فكر ال يقدر أن يدخل إلى داخلها، وكذلك كل 
شهوة، بل هي جنة مغلقة. وكما نقول في التسبحة: 
مغاليق  قّوى  الذي  أورشليم...  يا  الرب  »سبحي 
أبوابك«، أي أن أبوابك ليست مفتوحة ألي خطأ: 
سواء أبواب الحواس أو أبواب الفكر. وال يكون عقل 

اإلنسان كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
ــّر البهـــتان فيـه     وأنطــوي الـزور عليه   أثـــ
  يــــا لـــه مــن ببغــاء    عقلــــه فــــــــــي أذنـــــيه

تتبع  ال  أنك  لعقلك،  تنقيًة  فيك  فالمفروض 
الخزعبات،  من  عقلك  فتنقي  الببغاوات،  أسلوب 
أكاذيب  ومن  معقول،  الا  ومن  األوهام،  ومن 
مخك.  ُتَشغل  وأنت  أفكارهم.  ومخترعات  الناس 
فإن  أمخاخهم.  تشغيل  يحاولون  ال  الناس  بعض 
أو  بابا،  أشاور  لما  يقول لك:  الواحد منهم  كلمت 
فهو  المرشد...  أشاور  لما  أو  الست،  أشاور  لما 
في كل ذلك ال يعتمد على عقله إنما على عقول 
يشّغله بطريقة  إذا شّغل مخه،  اآلخرين. والبعض 
منحرفة، أو بطريقة ملتوية. ومن هنا يأتي الخبث 
في  أو  االحتيال،  في  يعلمون  الذين  أو  والمكر، 
الحيل  وفي  المؤامرات،  في  أو  باآلخرين،  اإليقاع 
ويستخدمون عقلهم في الشر. أما الحكيم فا يشّغل 
عقله إال في الخير. عقلك أيًضا عليك أن توسعه، 
وذلك بالمعرفة وبالدراسة. ويمتد توسيعه حتى يصل 
إلى أن يصبح دائرة معارف. فيعرف أشياء كثيرة 
االستيعاب. وفيما توسع عقلك، تنمي أيًضا ذاكرتك 
بأن تحفظ وتداوم على استخدام المعلومات، وتتمرن 
على االستنتاج. وإذا أمكنك تنمية مواهبك العقلية، 
حينئذ تتحول إلى درجة أعلى، وهي سرعة البديهة. 
إجابة  بسرعة  تجاوب  ُتسأل سؤاًل:  أنك حينما  أي 
صحيحة وممتازة. إن كل هذه النتائج العقلية تأتي 
حينما تتاجر في وزنة العقل وتربحها مثل صاحب 
إنك أعطيتني وزنة  للرب:  الخمس وزنات. وتقول 
واستطعت  هذا.  كل  واكتسبت  بها  فتاجرت  العقل 
الحياة، واإلخاص في  النجاح في  إلى  أن أصل 
وبموهبة  الناس.  أمام  واألمثولة  والقدوة  العمل، 
العقل أيًضا استطعت أن أفهم الروحيات فا أنغلب 
فيها واكتشف حيل الشياطين وما عدت أنخدع بها، 
كما أنني بالعقل أصبحت أتعمق في فهم وصاياك 

والتأمل في الكتاب.
الَضميــــــــر: لقد أعطـــــــاك الرب ضميًرا فيجب 
يبلع  هو  ال  صالًحا،  ضميًرا  وتجعله  به  تهتم  أن 
الجمل، وال ُيصّفي عن الباعوضة. إنما يحكم حكًما 
سليًما. وتقوي ضميرك بالقراءة في الكتاب المقدس 
وفي سير القديسين. وتنقي الضمير من المؤثرات 
والتقاليد  العادات  مثل  عليه  تؤثر  التي  الخارجية 
أن  عليك  وينبغي  الناس.  إرضاء  على  والحرص 
ورغباتك.  شهواتك  على  سيطرة  لضميرك  تجعل 
ألني كما قلت في عظة أخرى: الضمير هو حاكم 
عادل لكنه يعجز عن تنفيذ أحكام! فينبغي عليك 

إًذا أن تدّرب ضميرك على أن تكون له سيطرة على 
تصرفاتك، وسيطرة على فكرك وحواسك ومشاعر 
قلبك. وأيًضا ال تجعل الضمير يتأثر بالمجامات. 
فا تجامل نفسك وال تجامل أحباءك على حساب 
الضمير. فالضمير يحكم عليك وعليهم جميًعا. وإن 
وجدت صديًقا لك يخطئ أو يتصرف تصرًفا رديًئا 
وتنقل ضميرك  مخطئ  بأنه  عليه ضميرك  يحكم 

إلى إرادتك.
المسئوليــــة: من ضمن الوزنات التي يعطيها 
وزنة  إدارة،  أو  رئاسة  منصب  في  هم  لمن  هللا 
المسئولية. على شرط أن يستعمل السلطة أو اإلدارة 
بعدل لخير الناس. ألن السلطة التي في يدك أنت 
فينبغي أن تستخدمها  مجرد وكيل عليها من هللا. 
يقول هللا  ولذلك  وإسعادهم.  الناس  راحة  أجل  من 
في )لو21( »يا ُترى من هو الوكيل األمين الحكيم 
طعامهم  ليعطيهم  عبيده  على  سيده  يقيمه  الذي 
إذا جاء سيده  الذي  العبد  لذلك  في حينه. طوبى 
يجده يفعل هكذا...«. كذلك المسئول عن غيره ال 
ينبغي أن ُيماطل غيره، ويقول له تعاَل باكًرا فأحل 
موضوعك ألنه ُمعقد! ولذلك فأنا أتذكر في أول يوم 
اجتمعت فيه من لجنة البر التي عندنا في القاهرة 
من  آيتين  بتحفيظهم  قمت  أنني  خميس،  يوم  كل 
سفر األمثال إصحاح ٣ إذ يقول: »ال تمنع الخير 
عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. ال 
تقل لصاحبك إذهب وتعاَل غًدا فأعطيك وموجود 
أن  يجب  الفقراء  مع  فالمتعاملون  لذلك  عندك«. 
يكونوا رفقاء وال يتعبوهم بالفحص والتأجيل. وأتذكر 
أنني قلت مرة في اجتماع عام: »الموظف الطيب 
يجد حًا لكل مشكلة. والموظف الُمعقد يجد مشكلة 
لكل حل«. إن هللا الذي أعطاك موهبة اإلدارة، ال 
يقبل أن تستخدمها في تعقيد األمور، وال يقبل أن 
تكون لك قسوة في المعاملة. فاجعل الناس يحبونك 
تترك  عليك  يوم  سيأتي  أنه  وتذكر  تحبهم.  بأن 
الناس عنك وقتها؟ هل  فيه المسئولية فماذا يقول 
إن  عليك؟.  يحزنون  أم  تمضي،  حينما  سيفرحون 
الخير الذي تعمله لن ُينسى وظيفتك التي أعطتك 
اإلدارة سوف تنساها، ولكن الخيـر الذي عملته فيها 
لن ينساه الناس، وكذلك تعقيداتــــــــك ومشاكلك لــــــن 
أمــــــــام  حساًبا  عنها  وستعطـــــــــي  الناس.  ينساهـــــــا 

هللا فيما بعد.
إن تكلمنـــــــا عن المسئوليـــــــــة نتكلــــــــم أيًضا عن 
الكهنوت، فهو مسئولية أيًضا وليس مجرد رئاسة. 
نصيحة أقولها لآلباء الكهنة: ال تهتموا بأنفسكم بل 
اهتموا بالرعية ألن الرب يقول في )حزقيال ٣٤( 
»ها أنا ضد الرعــــــــاة الذين يرعون أنفسهــــــم وليس 
الرعية. ويقول عنهم جعلوا غنمـــــــي غنيمة«. وما 
أصدق قول الشاعر: ومن رعى غنًما فـــــي أرض 

ماسدة... ونام عنها تولى رعيها األسد.
فأنـــــــت أيها اآلب الكاهـــــــــن كنت مسئواًل عن 
نفسك فقط قبل الرسامة. أما اآلن فأنت مسئول عن 
نفسك وعن الرعية أيًضا. وسوف يسألك هللا عن كل 
واحد منها ويطالبك بدمه كما ورد أيًضا في سفر 
حزقيال النبي )إصحاح ٣ وإصحاح ٣٣(. وعلى 
استخدام  أن يكون حريًصا جًدا في  أيًضا  الكاهن 
الِحل والَربط. فالبعض يستخدمه با مباالة!. وعلى 
الكاهن في مسئوليته أن يتذكر قول السيد المسيح 
لآلب »الذين أعطيتني عّرفتهم اسمك، وسأعّرفهم، 
ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم« 

)يوحنا 17(.
وشروط المسئوليـــــــة وهدفها ووسيلتها، أقولهــــــا 
لكل مسئول. لأبوين في تربية أوالدهم، وللخدام في 

نطاق خدمتهم.
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بســـم اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس، اإللـــه 
الواحـــد آميـــن. تحـــل علينـــا نعمتـــه وبركتـــه من 

اآلن وإلـــى األبـــد آميـــن.
أرحـــب أواًل بـــكل اآلبـــاء األحبـــاء: اآلبـــاء 
الرهبـــان.  واآلبـــاء  الكهنـــة  واآلبـــاء  األســـاقفة 
أرحـــب بأحبائنـــا مـــن الكنائـــس المســـيحية فـــي 
باســـتمرار.  نتبادلهـــا  التـــي  ومحبتنـــا  مصـــر، 
وكلمـــات  تكلمـــوا  الذيـــن  األحبـــاء  كل  أشـــكر 
البركـــه التـــي قالوهـــا وقدموهـــا مـــن قلوبهـــم قبل 
أفواههـــم. نرحـــب أيًضا ببعض المشـــاركين في 
مؤتمـــر األدب القبطـــي. نرحـــب أيًضـــا ببعض 
األحبـــاء مـــن شـــباب إيبارشـــية النمســـا الذيـــن 
يقضـــون مؤتمـــر وخلـــوة روحيـــة هنـــا. أرحـــب 
بالجميع في أول مرة نشـــترك جميًعا من خال 
أســـبوع الصاه العالمي، الذي نشـــترك فيه في 
حضـــرة البرية المقدســـة، بريـــة وادي النطرون، 
بريـــة شـــيهيت، ميـــزان القلـــوب؛ وهـــذا أعتقد أنه 
جيـــد، أي مشـــاركة الكنيســـة ومشـــاركة األديـــرة 
فـــي هـــذه المناســـبة التـــي نصلي فيهـــا من أجل 
أن نكون واحًدا كما اشـــتهى ربنا يســـوع المسيح 

قبـــل ســـاعات قليلـــة مـــن الصليب. 
فـــي  اســـتمعنا  كمـــا   - اليـــوم  هـــذا  وفـــي 
القـــراءات التـــي ُقرئـــت - نتكلـــم عـــن اللســـان 

والـــكام... 
يقولون إن اإلنســـان يقضي نصف حياته 
متكلًمـــا، بـــل يوجـــد مـــن يتكلـــم وهـــو نايـــم، أو 
وهو يمشـــي، وكل واحد يطبق الشـــعار: »اتكلم 
بفلـــوس؟«... موضـــوع  الـــكام  براحتـــك، هـــو 
الـــكام موضـــوع خطيـــر، ومثلمـــا ذكـــر األب 
بولـــس: الـــكام أكبـــر تجـــاره رائجـــة فـــي العالـــم 
مـــن خـــال وســـائل كثيـــرة.. ولكـــن تأتي وصية 
َنَعـــْم،  َنَعـــْم  الســـيد المســـيح: »لَيُكـــْن كاُمُكـــْم: 
ال ال« )مـــت٣7:٥(. وأول مـــا يلفـــت االنتبـــاه 
فـــي هـــذه الوصيـــة أنهـــا قصيـــرة ومـــن كلمـــات 
واضحـــة  أنهـــا  الثانيـــة  والماحظـــة  معـــدودة. 
يفهمهـــا الكبيـــر والصغيـــر. وثالًثـــا أنهـــا تنبهنـــا 
أن اإلنســـان كثيـــًرا مـــا يقـــع فـــي خطيـــة »اللـــف 
والـــدوران«. ُيقـــال إن اللســـان -والـــذي يصفـــه 
الكتـــاب المقـــدس أنه نار تحـــرق- يرتكب أكثر 
النميمـــة خطيـــة، إطـــاق  مـــن 100 خطيـــة! 
القســـم  خطيـــه،  الكـــذب  خطيـــة،  الشـــائعات 
خطيـــة، الشـــتيمة خطيـــة... وقيســـوا علـــى ذلك 

خطايـــا كثيـــرة يســـقط فيهـــا اللســـان. 
العبـــارة  األمـــر،  خطـــــورة  يزيـــد  وممـــا 
التحذيريـــة التـــي نقرأهـــا فـــي الكتـــاب المقـــدس: 
تُـــداُن«  وبكاِمـــَك  ُر  تَتَبـــرَّ بكاِمـــَك  »ألنَّـــَك 
)مـــت٣7:12(، فصـــار الـــكام عمـــًا إنســـانًيا 
مرتبًطا بيوم الدينونة! ستقف أمام هللا وُتحاَسب 
علـــى كل كلمـــة قلتها، وأرجوكم أن تلتفتوا معي 
أنـــه ليـــس المقصـــود الـــكام الـــذي نقولـــه فـــي 
العلـــن، ولكـــن أيًضـــا الـــكام الـــذي نقولـــه ســـًرا 
ســـوف نـــدان عنـــه أو نتبـــّرر بـــه. عندمـــا تقـــف 
لتصلـــي فـــي مخدعك، كامـــك وصلواتك التي 

في المخدع يمكن أن تبررك. قد تكون جالًســـا 
مع شـــخص وتتكلم معـــه كاًما يدينك.. ولذلك 
هـــذا األمـــر فـــي غايـــه الخطـــورة عندمـــا نتكلـــم 

عـــن موضـــوع اللســـان وموضـــوع الـــكام. 
القاعـــده الذهبيـــة فـــي هذا األمـــر نأخذها 
مـــن آبـــاء البريـــة.. ســـألوا أحـــد آبـــاء البريـــة: 
»أيهمـــا أفضـــل: الـــكام أم الصمـــت؟«، فـــرد 
ا حكيًمـــا: »إن كان الـــكام مـــن أجـــل هللا  ردًّ
فهـــو جيـــد، وإن كان الصمـــت مـــن أجـــل هللا 
فهـــو جيـــد«. الموضـــوع إًذا ليـــس الـــكام أو 
الـــكام  وراء  مـــن  الهـــدف  ولكـــن  الصمـــت، 

الصمـــت.  وراء  والهـــدف 
وهـــذا ينقلنـــا لقـــول آخـــر مـــن أقـــوال آبـــاء 
أيـــام الصـــوم:  فـــي  البريـــة، ونســـتخدمه كثيـــًرا 
»ســـكِّت لســـانك ليتكلـــم قلبـــك، وســـكِّت قلبـــك 
ليتكلـــم هللا«. وهـــذه المراحـــل الثـــاث )لســـان-
قلب-هللا( مرتبطة ببعضها البعض. وهذه هي 
الحكمـــة فـــي وجـــود فترات صمـــت في صلوات 
الكنيســـة، فـــي التســـبحه مثـــًا نصلـــي بطريقـــه 
المرابعـــة، فبينمـــا يرتـــل الخـــورس البحـــري ربًعا 
يصمـــت الخـــورس القبلـــي، ثـــم العكـــس، وهـــذا 
الســـكوت للفائـــدة، لكـــي مـــا أكـــون فـــي وســـط 
الجمـــوع قـــادًرا أن أكلمه وأناجيه وحدي.. حتى 
مـــا  لكـــي  بالمرابعـــة،  نرددهـــا  »كيرياليســـون« 
يصلـــي اإلنســـان هـــو صامت فيســـتمع لصوت 
هللا. حتـــى فـــي الصـــاة الجماعيـــة توجد فترات 
مـــن الصمـــت كي مـــا يتعلم اإلنســـان ويصلي. 
أن  ُيحكـــى  البريـــة،  آبـــاء  قصـــص  فـــي 
أحـــد البابـــوات زار البريـــة وأرشـــدوه ألحد اآلباء 
ســـاكني البريـــة أنـــه أب قديـــس، وكانـــت عـــاده 
البريـــة الموجـــودة أن يطلـــب الزائـــر مـــن اآلبـــاء 
كلمـــة منفعـــة، وهكـــذا جلـــس األب البطريـــرك 
أمـــام هـــذا الناســـك القديـــس فظلـــوا صامتيـــن، 
ســـاعة واثنتيـــن بـــل ثاث ســـاعات انتظر كلمة 
منفعـــة، بينمـــا الناســـك صامـــت! أحـــد مرافقـــي 
البابـــا قـــال لهـــذا القديـــس: »قـــل كلمـــه منفعـــة 
للبابـــا حتـــى ينصرف«، فرد عليه بهـــذه العبارة 
الخالـــدة: »مـــا لم ينتفع مـــن صمتي، فلن ينتفع 
مـــن كامـــي«، واعتبرهـــا البابـــا الحاضـــر كنـــًزا 
وعـــاش بهـــا وعّلـــم بهـــا، ووصلـــت لنـــا لكـــي ما 
نتعلـــم منهـــا.. ليكـــن كامكـــم قليـــًا وواضًحـــا 
ًدا، ليـــس فيـــه خبـــث أو نفـــاق  وصريًحـــا ومحـــدَّ
أو الـــدوران واللـــف بأّيـــة صـــورة مـــن الصـــور، 
ألن الكتـــاب المقـــدس يقول لنا إن »كثَرُة الكاِم 
ال تخلـــو ِمـــْن َمعصَيـــٍة« )أم19:10(... لذلـــك 
أريـــد أن أقـــول لكم بعـــض النصائح لكي نطبق 
هـــذه اآليـــة فـــي حياتنـــا »لَيُكـــْن كاُمُكـــْم: َنَعـــْم 
َنَعـــْم، ال ال«، وانتبهـــوا ألن كلمـــة قـــد تطيـــح 
هـــي  وتلـــك  الملكـــوت،  عـــن  بعيـــًدا  باإلنســـان 

خطـــورة األمـــر...

1( اضبط لسانـــك 
عــــن طريـــــق العقـــــــل: 
أي أن تفكـــــر جيــــًدا قبــــــل 

أن تتكلـــم، ال داعـــي للـــكام المتواصـــل. يقـــول 
الكتـــاب فـــي رســـاله يعقوب: »لَيُكْن ُكلُّ إنســـاٍن 
التَّكلُّـــِم«  فـــي  ُمبِطًئـــا  ااِلســـِتماِع،  فـــي  ُمســـِرًعا 
)يـــع19:1(. فّكـــر لئـــا تجرح إنســـاًنا بكامك. 
كلمة قد تنقذ إنســـاًنا من بالوعة اليأس. اضبط 
»لســـانك  شـــعبي  مثـــل  يقـــول  وكمـــا  لســـانك، 

حصانـــك، إن صنتـــه صانـــك«. 
2( اعـــرف متـــى تتكلـــم ومتـــى تصمت: 
الوصيـــة تقـــول فـــي ســـفر األمثـــال: »ُتّفـــاٌح ِمْن 
ـــٍة، كِلَمـــٌة َمقوَلـــٌة  َذَهـــٍب فـــي َمصـــوٍغ ِمـــْن ِفضَّ
فـــي َمَحلِّهـــا« )أم11:2٥(، فـــي هـــذا التصوير 
االجميـــل يخبرنـــا ســـليمان الحكيـــم أن الكلمـــه 
التـــي ُتقـــال فـــي مكانهـــا ووقتهـــا ومحلهـــا، هـــي 
طبـــق  فـــي  الذهـــب  مـــن  جميلـــة  تفاحـــة  مثـــل 

مشـــغول بالفضـــة. اعـــرف متـــى تتكلـــم...
لكـــي تحفـــظ وصيـــة »ليكـــن كامكـــم نعم 
مـــن  آيـــات  تحفـــظ  أن  حـــاول  ال«،  وال  نعـــم 
الكتـــاب المقـــدس وأقـــوال اآلبـــاء تكـــون شـــاهدة 
علـــى كامـــك، »كل مـــا تعملـــه خـــذ لـــه شـــاهًدا 
مـــن الكتـــاب المقـــدس« وهـــذه إحـــدى عبـــارات 
مـــن  تتعلـــم  أن  حـــاول  أنطونيـــوس.  القديـــس 
اآلخريـــن الذيـــن يتكلمـــون، فـــإذا رأيت شـــخًصا 
تفعـــل  أاّل  تعلـــم  الـــكام،  فـــي  يتكلـــم ويخطـــئ 
مثلـــه، حتـــى المثـــل العامـــي يقـــول »المافـــظ 
وألفاظـــه  مـــن كامـــه صعـــب  هنـــاك  ســـعد«. 

قاســـية، ال تكـــن مثـــل هـــذا... 
اجعـــــل كالمـــــــك »نعــــم نعـــــم«، الكلمـــة 
الهادئة، الكلمة المشـــجعة، كلمات البركة التي 
تســـند اآلخـــر، كلمات فيهـــا قوه تمنحها لآلخر، 
كلمـــة تعزيـــة، كلمـــة نصح، كلمـــة حكمة، كلمة 
مـــن  وغيرهـــا  هـــذه  كل  حـــق..  كلمـــة  تعليـــم، 

الـــكام الطيب.
كلمة التشـــجيع هـــي إحدى الكلمات التي 
يســـتخدمها اإلنســـان عندمـــا يبحـــث عّمـــا هـــو 
إيجابـــي فـــي اآلخـــر، وأظنكـــم تعرفـــون القصة 
المشـــهورة للشـــركة التـــي كانت تخســـر، فجمع 
رئيـــس الشـــركة جميـــع العامليـــن فـــي الشـــركة، 
ولكي يشـــجعهم أحضر ســـبورة بيضاء ووضع 
العاملـــون  دخـــل  ســـوداء،  نقطـــه  فـــي طرفهـــا 
بالشـــركة ووجدوا الســـبورة أمامهم، فلما ســـألهم 
مـــاذا يـــرون؟ قالـــوا أنهـــم يـــرون نقطة ســـوداء، 
فقـــال لهـــم رئيســـهم إن العيب هـــو انهم لم يروا 
المســـاحة  وتجاهلـــوا  الســـوداء  النقطـــة  ســـوى 
أن  يريـــد  الـــذي  اإلنســـان  الكبيـــرة.  البيضـــاء 
يكـــون كامـــه نعـــم نعـــم وال ال، يســـتطيع أن 
يـــرى مســـاحة بيضـــاء فـــي كل آخـــر وفـــي كل 
حـــدث وفـــي كل موقـــف، لكن النقطة الســـوداء 

عيوننا. تأخـــذ 

اجتماع األربعاء 1٣ فبراير 2019م من مركز لوجوس البابوي دير األنبا بيشوي بوادي النطرون
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نيافة األنبا أبرآم يشارك 
يف افتتاح املستشيف اجلاميع بالفيوم

شـــارك نيافـــة األنبـــا أبرآم مطـــران الفيوم، يوم الثاثـــاء ٥ فبراير 
2019م، فـــي افتتـــاح مستشـــفي الفيـــوم التخصصـــي الجامعـــي الجديـــد، 
برفقـــة األســـتاذ الدكتـــور أشـــرف رحيـــل القائـــم بأعمـــال رئيـــس جامعـــة 
الفيـــوم. شـــارك أيًضـــا في حفـــل االفتتاح وكيلـــة وزارة الصحة بالفيوم، 
والدكتـــور خالـــد الخشـــاب عميـــد كليـــة طـــب الفيـــوم، وعـــدد مـــن عمداء 

كليـــات الجامعـــة وأعضـــاء هيئـــة التدريس.

نيافة األنبا داود وحمافظ ادلقهلية
يفتتحان مركز »القلب الفرحان«

بكنيسة العذراء تورييل

قـــام نيافـــة األنبـــا داود أســـقف المنصـــورة، يصحبـــه الدكتور كمال 
شـــاروبيم محافـــظ الدقهليـــة، يـــوم الجمعـــة ٨ فبرايـــر 2019م، بافتتـــاح 
مركـــز القلـــب الفرحـــان لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة التابـــع لكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء مريـــم بتورييـــل بالمنصـــورة. يأتـــي افتتـــاح المركـــز 

ضمـــن احتفـــاالت الدقهليـــة بالعيـــد القومـــي للمحافظـــة.

كرنڤال اكتشاف الموهوبين
بإيبارشية املنيا وأبوقرقاص للعام السادس

قرقـــاص،  وأبـــو  المنيـــا  بإيبارشـــية  الموهوبيـــن  خدمـــة  نظمـــت 
الكرنڤـــال الســـادس الكتشـــاف الموهوبين، يومـــي الخميس والجمعة 7، 
٨ فبرايـــر 2019م، بحضـــور نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام 
بالمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، وراعـــي األكاديميـــة، والفنـــان إيهـــاب صبحـــي، 

والفنـــان منيـــر مكـــرم، والفنـــان جميـــل عزيـــز، والفنـــان أيمـــن أميـــر.

اشـــترك بالكرنڤال 1٥٨ كنيســـة من إجمالي 6 إيبارشـــيات عاوًة 
علـــى إيبارشـــية المنيـــا وأبوقرقـــاص. وبلـــغ إجمالي حضـــور التصفيات 
6٤٨2 موهوًبـــا وموهوبـــة مـــن المســـيحيين والمســـلمين الذيـــن قدمـــوا 
عرًضـــا غنائًيـــا بعنـــوان »مصـــر البهيـــة«. وبلـــغ عـــدد خـــدام أكاديميـــة 
الموهوبيـــن الذيـــن نظمـــوا الكرنڤـــال 120 خادًمـــا وخادمـــة، باإلضافـــة 

إلـــى ٣٥0 خادًمـــا وخادمـــة مـــن منســـقي الكنائس.
ومـــن خـــال تصفيـــات مهرجـــان المواهـــب يتـــم اختيـــار أفضـــل 
المواهـــب مـــن المتســـابقين بمختلـــف قطاعـــات الكرنڤـــال، وتصعيدهـــم 
بشـــكل  الموهبـــة  لمـــدة عاميـــن لصقـــل  المواهـــب  بأكاديميـــة  للدراســـة 

علمـــي، حيـــث تخـــدم األكاديميـــة كافـــة إيبارشـــيات الصعيـــد.

رسامة قمص بإيبارشية املحلة الكربى

قـــام نيافـــة األنبـــا كاراس األســـقف العـــام إليبارشـــية المحلـــة، يـــوم 
الســـبت 16 فبرايـــر 2019م، بكنيســـة القديســـين البابـــا كيرلـــس األول 
والبابـــا كيرلـــس الســـادس بمدينـــة المحلـــة، برســـامة القـــس جورجيـــوس 
حمايـــة قمًصـــا، كمـــا دشـــن مجموعـــة من أوانـــي جديدة للخدمة. شـــارك 
في الصلوات مجمع كهنة اإليبارشـــية وعدد كبير من شـــعب الكنيســـة. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا كاراس، والقمـــص جورجيـــوس، ومجمع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

نيافة األنبا أرسانيوس حيتفل 
باذلكرى السنوبة األوىل للمتنيح األنبا بقطر

صلـــى نيافـــة األنبـــا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديـــد، القـــداس 
اإللهـــي يـــوم الســـبت 16 فبرايـــر 2019م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بالخارجـــة )مقـــر المطرانية(، بمناســـبة الذكرى الســـنوية األولى لنياحة 
مثلـــث الرحمـــات األنبـــا بقطر أســـقف وادي الجديد الســـابق، الذي رحل 
عـــن عالمنـــا عصـــر الجمعـــة 16 فبرايـــر العـــام الســـابق. اشـــترك فـــي 
الصاة مجمع كهنة اإليبارشـــية وخورس الشمامســـة وشـــعب الكنيســـة، 
وعقـــب صـــاة القـــداس تـــم وضع بعـــض الحنـــوط على جثمـــان المتنيح 

األنبـــا بقطـــر بالمـــزار الخـــاص بـــه بالكنيســـة ذاتها.

12



جملة الكرازة - 22 فرباير 2019جملة الكرازة - 12 أكتوبر  2018

»focus« مؤتمر شباب الوادي
بأسيوط اجلديدة

نظمـــت إيبارشـــية الـــوادي الجديـــد مؤتمـــًرا للشـــباب الجامعي من 
أبنـــاء اإليبارشـــية، ببيـــت »الـــكاروز« بمدينة أســـيوط الجديـــدة، وحمل 
اعـــرف  إلهـــك،  اعـــرف  موضوعـــات:  وتنـــاول   »focus« عنـــوان 
نفســـك، اعـــرف اآلخريـــن. وتضمـــن برنامجـــه أيًضـــا، ورش عمـــل 
وحفلـــة ســـمر وجولـــة بديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا المعلـــق بجبـــل أبنـــوب. 
فـــي المؤتمـــر نيافـــة األنبـــا أرســـانيوس أســـقف اإليبارشـــية،  حاضـــر 
ونيافـــة األنبـــا لوكاس أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط الجديدة، وبعض 

مـــن كهنـــة أبنوب.

نياحة القمص صليب مىت ساويرس 
راعي كنيسة مار جرجس بالجيوشي بشبرا

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم االثنين 1٨ فبرايـــر 2019م، القمص صليب متى 
ســـاويرس، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالجيوشـــي بشـــبرا. ُوِلد في 
10 يونيـــو 19٤٤م. حصـــل علـــى بكالوريـــوس التجـــارة مـــن جامعـــة القاهرة 
فـــي يونيـــو 196٣م، ثـــم دراســـات فـــي إدارة األعمال من الجامعـــة األمريكية 
فـــي 196٥م. ســـيم كاهًنـــا بيـــد القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس فـــي ٣ أكتوبر 
1969م، وُرِســـم قمًصـــا بيـــد مثلـــث الرحمـــات األنبـــا أندراوس أســـقف دمياط 
فـــي ٣ أكتوبـــر 1971م. كان عضـــًوا بالمجلس الملي العام، ورئيًســـا لجمعية 
الســـام القبطيـــة األرثوذكســـية، وعضـــًوا فـــي اتحـــاد الجمعيـــات القبطيـــة، بدأ 
نشـــاطه في خدمة ســـكان شـــبرا، وكان أول من أنشـــأ بيًتا للمغتربين وحضانة 
أطفـــال. ازدهـــرت خدمتـــه بعـــد أن تولـــى خدمـــة الســـجون بنـــاء علـــى ترشـــيح 
مـــن المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث، كواعـــظ بالســـجون، ليصبـــح أول كاهـــن 
موظـــف بالدولـــة، وهـــو األمـــر الـــذي اســـتمر لمـــدة ٣0 عاًمـــا، إلـــى أن ُأحيـــل 
علـــى المعـــاش فـــي 200٤م، علـــى درجـــة مدير عام الوعظ المســـيحي بقطاع 
الســـجون، وبعدهـــا صـــدر قـــرار وزاري باالســـتمرار فـــي العمـــل إاّل أنـــه لـــم 
يكمـــل بســـبب كبـــر ســـنه. كانـــت خدمتـــه فـــي الســـجون تقتضي إعداد الســـجين 
للتأقلـــم والتصالـــح مـــع نفســـه ومن حوله، حتى يســـتطيع العيش بشـــكل طبيعي 
بعـــد خروجـــه إلـــى المجتمـــع مـــرة ثانية، إضافة إلـــى الخدمة المالية ألســـرهم، 
إذا كانـــوا بحاجـــة إليهـــا، وكذلك الدعم المعنوي لهم. كان عضو االتحاد العام 
للجمعيـــات األهليـــة بمصـــر، ثاث مرات بالتعيين، ومرتين باالنتخاب، وكان 

عضـــو المجلـــس الشـــعبي لمحافظـــة القاهرة لمـــدة 20 عاًما.
وقـــد صلـــي نيافـــة األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس شـــبرا الجنوبية، 
يـــوم الثاثـــاء 19 فبرايـــر 2019م، القـــداس اإللهـــي بكنيســـة الشـــهيد مـــار 
جرجـــس بالجيوشـــي، شـــبرا، وبعـــده صلـــوات الجنـــاز علـــى جثمـــان المتنيـــح 

القمـــص صليـــب متى ســـاويس. وقد أناب قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، 
القـــس أمونيـــوس عادل ســـكرتير قداســـته، للمشـــاركة فـــي الصلـــوات وتقديم 
العـــزاء. وشـــارك فـــي الصلـــوات مـــن أعضاء المجمـــع المقدس للكنيســـة، إلى 
جانـــب نيافـــة األنبـــا مـــكاري األســـقف العام لكنائس شـــبرا الجنوبيـــة، أصحاب 
النيافة: األنبا موســـى أســـقف الشـــباب، واألنبا بطرس األســـقف العام، واألنبا 
بيســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، واألنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، واألنبا 
مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق السكة الحديد، والقمص سرجيوس 
ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركية بالقاهرة. كما شـــارك فـــي الصاة لفيف 
مـــن اآلبـــاء الرهبـــان وكهنـــة القاهـــرة الكبـــرى وبعـــض اإليبارشـــيات. وكذلـــك 
ممثلـــو بعـــض الطوائـــف المســـيحية وجمهـــور غفير من شـــعب كنائس شـــبرا. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مـــكاري، ومجمع اآلبـــاء كهنة قطاع شـــبرا 
الجنوبية، وشـــعب كنيســـة مار جرجس بالجيوشـــي، وأسرته، وكل محبيه.

نياحة القمص بيشوى صموئيل
كاهن كنيسة العذراء والمالك ميخائيل بالجونة

رقـــد فـــى الـــرب يـــوم االثنيـــن 11 فبرايـــر 2019م، القمـــص بيشـــوي 
صموئيل كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء والماك ميخائيل بالجونة، إيبارشـــية 
البحـــر األحمـــر. شـــارك في صـــاة الجنازة نيافة األنبا دانيال أســـقف ورئيس 
ديـــر القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، واآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وعدد 
كبيـــر مـــن الشـــعب. قضـــى األب الراحـــل فـــي الخدمـــة الكهنوتيـــة حوالـــي 17 
ســـنة، حيث ســـيم كاهًنا على كنيســـة السيدة العذراء والماك ميخائيل بالجونة 
فـــي 2٥ نوفمبـــر عـــام 2001م، واتســـمت خدمتـــه بالمحبـــة والوداعة. خالص 
تعازينـــا فـــي نياحـــة القمـــص بيشـــوي، لمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، 

وأســـرته وكل محبيه.

ْم َواْمِش
ُ
مركز ق

تلمكني ودمج األشخاص ذوي اإلاعقة
Rise Up and Walk Center for Disabled People

تحت رعاية صاحب القداســـة البابا المعظم األنبا تواضروس 
الثاني وتدبير وحكمة شـــريكه في الخدمة الرســـولية األنبا يوليوس 
أســـقف عـــام الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة الـــذي اهتـــم بتأســـيس 
وافتتـــاح مركـــز لخدمـــة األطفـــال واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ألول 
مرة عام 2016م. في حضن الكنيســـة باســـم »برنامج ُقْم َواْمِش« 

وهـــي نفـــس كلمات المخلـــص التي قالهـــا للمفلوج.
+ أقســـام المركز: 1- قســـم التمكين األسري والتدخل المبكر 
المعاقيـــن(  واألطفـــال  الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي  أســـر  )خدمـــة 
2- قســـم التخاطـــب )لعـــاج مشـــاكل الـــكام(. 3- قســـم األجهـــزة 
التعويضية والوســـائل المعينة )لمســـاعدة معاقي الحركة(. 4- قســـم 
التأهيـــل المهنـــي والتشـــغيل )لمســـاعدة معاقـــي القـــدرات الذهنيـــة(. 

5-مشـــروع الكـــف البصـــري )لمســـاعدة المكفوفيـــن(.

13



جملة الكرازة - 22 فرباير 2019

 metropolitanpakhom@yahoo.com
لوصيـــة  تأملنـــا  فـــي 
البــــاب  مــــن  الدخـــول 
أنهـــا  نكتشـــف  الضيـــق، 
وليســــت  ُملِزمــــــة  وصيـــة 
وربنـــا  اختيـــــارية،  وصيـــــة 
يســـوع المسيح نفسه دخــــــــل 
مـــن البـــاب الضيـــق: ُوِلـــد فـــي مـــكان فقيـــر، وكــــــــان 
محّل مقاومــــــــة من هيــــــــــرودس. وقوبلـــــــــــت خدمتـــــــــه 
بحـــروب واضطهـــادات، وانتهـــى الطريـــق بـــأن ُيســـلَّم 
للمـــوت حســـًدا ويحتمل آالم الصليـــب. والعذراء مريم 
فُوِضعـــت موضـــع  الضيـــق  البـــاب  اختبـــرت  أيًضـــا 
نفســـها  فـــي  ســـيجوز  أنهـــا  ســـمعان  وبّشـــرها  شـــك، 
بـــكل  والخـــدام  والقديســـون  الرســـل  واآلبـــاء  ســـيف. 
درجاتهـــم، وكل أبنـــاء الكنيســـة المؤمنـــون، ُدُعـــوا أن 
يجتـــازوا اختبـــار البـــاب الضيق. فالبـــاب الضيق هو 
للكل.. لكل إنســـان مســـيحي. فالرب يســـوع لم يدعنا 
لحيـــاة مريحـــة، بـــل كان وعـــده لشـــاول الطرسوســـي 
»ألّنـــي ســـُأريِه كـــْم َينَبغـــي أْن يتألََّم ِمْن أجِل اســـمي« 
)أع16:9(. فطبيعـــة الطريـــق فـــي حيـــاة اوالد هللا هو 

الضيـــق.  البـــاب 
واإلنســـان المسيحي يختبر الباب الضيق في 
عّدة أمور: 1. في حياتـــــــه الروحية الشخصيــــــــة 
وطريـــــــــق عبادته: فالباب الضيق منهــــــــــج تنتهجه 
وأصـــوام  بصلـــوات  تلتـــزم  فهـــي  القبطيـــة،  الكنيســـة 
وعبـــادات تســـير فيهـــا بمنهـــج البـــاب الضيـــق لتحفظ 
أوالدهـــا داخـــل األبـــواب. أّمـــا إن تخّلينـــا عـــن منهـــج 

الباب الضيق، فســـنفقد أوالدنا، فنحن نحتاج أن نحافظ على 
تراثنـــا القديـــم لنعيـــش في روح اإليمـــــــــان األصيـــل، حتى وإن 
كانت فيه مامــــــــــح التضييـــــــــق على النفس. 2.في محاولــة 
التخلي عن الضعفات الشـــخصية والشهــــــــوات الرديئــــــــة: 
فالحيـــاة المســـيحية مرتبطـــة أيًضـــا بالجهـــاد الدائـــم مـــن أجـــل 
بالحقيقـــة،  مســـيحًيا  ليعيـــش  اإلنســـان  يجتهـــد  وأن  النقـــاوة، 
وبحســـب تعبير الكتاب أن »يحفظ اإلنســـان نفســـه با دنس 
فـــي العالـــم« )يـــع27:1(، وهكـــذا فعـــل يوســـف العفيف. نعم 
يتألـــم اإلنســـان عندمـــا يجتهـــد ليحفظ نفســـه با دنـــس، ولكنه 
بعـــد هـــذا يســـتطيع أن يختبر الراحة الحقيقيـــة ويتمتع بمعونة 
الـــرب. 3. في التخلــــــي عن الــــــذات: واإلنســـان المســـيحي 
مدعـــو ألن يتخلـــى عـــن فكـــره وعـــن راحتـــه، فقـــد نفقـــد أمـــوًرا 
وراحتنـــا  بذواتنـــا  مرتبطيـــن  نكـــون  عندمـــا  كثيـــرة  وبـــركات 
الشـــخصية. 4. فــــــــي خدمتنـــــــا إلخوتنــــــا: فكل من يســـلك 
طريـــق الخدمـــة البـــد أن يكـــون مســـتعًدا للدخـــول مـــن البـــاب 
الضيق، فموســـى الذي كان حليًما جًدا كان عليه أن يحتمل 
تمرد الشـــعب، وأثناســـيوس الرسولي َقِبل أن يكون ضد العالم 
مـــن أجـــل حفاظـــه على اإليمـــان. وأنت عندمـــا ُتدعى لخدمة 
وتجـــد فيهـــا صعوبـــات، ال تتراجع، بـــل تذكر أن هللا قد دعانا 
ـــك اإلنســـان بربنـــا  لندخـــل مـــن البـــاب الضيـــق. فعامـــة تمسُّ
يســـوع واقتناعـــه بالطريـــق اقتناًعا حقيقًيا، هـــي قبوله الدخول 
من الباب الضيق. لذلك عندمـــــــا ُتصــــــــاب بالكســــــــــل، أو 
بالنظر إلى الـــــــوراء، عندمـــــا تضيـــــــق نفسك أو تتعب في 
الطريـــــــــق، ال تسمــــــــح لهـــــــذه المشاعــــــر أن تدخـــل إلى 

قلبـــك، بـــل تذكر أنـــك ُدعيت للبـــاب الضيق.

anbabenyamin@hotmail.com هـــذا ســـــؤال سيســـأله 
عّمـــْن  شـــخص  لـــكل  هللا 
أو  ضياعـــه  فـــــي  تســـبب 
االعتــداء عليه بأّية صورة. 
والقصـــة معروفـــة أن قايين 
بـــل غضـــب مـــن  تضايـــق 
بينمـــا  قبـــول هللا لذبيحـــة هابيـــل ورفضـــه لذبيحتـــه، 
كان األولـــى بقاييـــن أن يطيـــع ويقـــدم ذبيحـــة بنفـــس 
المواصفـــات التـــي طلبهـــا هللا وأطاعهـــا هابيـــل )وهي 
الذبيحـــة الدمويـــة كرمـــز لـــدم الســـيد المســـيح الـــذي 
ُيطهـــر مـــن كل خطيـــة(، وليـــس كالتـــي قدمهـــا قايين 
مـــن محاصيل األرض ألنهـــا ملعونة ونتاجها ملعون 
ال يقبله هللا. وبســـبب غضب قايين وغيرته قام على 
هابيـــل وقتلـــه.. لذلـــك ســـأله هللا عـــن أخيـــه مســـتنكًرا 
هـــذا القتـــل، بدليـــل أن هللا حيـــن ســـمع إجابـــة قاييـــن 
»أحـــارس أنـــا ألخـــي؟!«، فقـــال لـــه هللا: »دم أخيـــك 
.. ملعـــون أنت )قايين( من األرض التي  صـــارخ إلـــيَّ
فتحـــت فاهـــا وقبلـــت دم أخيـــك مـــن يديـــك«، فصـــار 
بعـــد  والقتـــل  العنـــف  بســـبب  ونســـله  ملعوًنـــا  قاييـــن 

مخالفـــة الوصيـــة )تـــك٤:11(. 
َمــــــــْن هــــــــــو هابيــــــــــــل الذي يســـــــــأل عنه 
هللا؟: هـــو كل شـــخص تحـــت مســـئولية كل إنســـان، 
مثـــل ســـــــــــؤال األب عـــن أبنائــــــــــه وبناتـــه واألم أيًضا 
عنهـــم أمـــام هللا فـــي يـــوم الدينونـــة، فالنســـل موضـــوع 
فـــرح األهـــل إن كانـــوا صالحون ويعيشـــون في نطاق 
الحيـــاة مـــع هللا بقداســـة الســـيرة والســـريرة، وهنا أهمية 
فـــي  الوالـــدان  بهـــا  يقـــوم  مهمـــة  كأصعـــب  التربيـــة 

 . تهما حيا
وهابيـــل هـــو كل شـــخص سُيســـَأل عنـــه رجـــل 

الديـــن فـــي إطـــار خدمتـــه، فـــكل خـــادم وخادمـــة، وكل أب 
كاهـــن أو أب أســـقف، سُيســـأل أيًضـــا عـــن النفـــوس المؤتَمـــن 
عليهـــا، والبـــد أن يعلمهـــم فـــي اجتماعات منتظمـــة، ويفتقدهم 
بقـــدر الطاقـــة حســـب إمكانياتـــه فـــي الوقت والجهـــد، ويذكرهم 
فـــي صلواتـــه أمـــام هللا فـــي القداســـات والليتورجيـــات، وهذا ما 

نســـتطيع عملـــه فـــي خدمتنـــا وقدوتنا. 
صـــــــــــــوت هللا لقاييـــــــــــن: لكــــــــــي يقــــــــــــوده للتوبـــة... 
ولكـــن إجابـــة قاييـــن »أحـــارس أنـــا ألخي؟!« لم تقـــدم هلل إرادة 
تائبـــة، ألن َمـــْن يرفـــض التوبة ويدافع عن نفســـه يضع نفســـه 
فـــي العقوبـــة، لذلـــك نـــال قاييـــن اللعنـــة وفقـــد مكانتـــه وظـــل 
هارًبـــا تائًهـــا طيلـــة حياتـــه خائًفـــا مـــن القتـــل. ومـــن األمـــور 
التـــي تســـتحق التأمـــل أن قاييـــن ســـقط وجهـــه، وجـــاء صـــوت 
هللا لـــه قائـــًا: »إْن أحَســـنَت أَفـــا َرفـــٌع؟ وإْن َلـــْم ُتحِســـْن فِعنـــَد 
البـــاِب َخطيَّـــٌة راِبَضـــٌة، وإَليـــَك اشـــتياُقها وأنـــَت تســـوُد عَليها« 
)تـــك7:٤(. ويقـــول القديـــس ديديمـــوس الضريـــر: »كأن هللا 
يقـــول لقاييـــن: ال تظـــن أن جريمتـــك هربـــت مـــن أمـــام عينـــي 
ومـــن رعايتـــي التـــي ال تغفـــل«. حًقا إن عدل هللا لن يتغاضى 
عـــن صرخـــة مظلـــوم، وأذنيـــه تســـمعان صـــوت الـــدم البريء. 
ويقـــول القديـــس أمبروســـيوس: »للـــدم صوت عـــاٍل يصل إلى 
عنـــان الســـماء«، ويؤيـــده القديس إكليمندس الســـكندري قائًا: 
»دم هابيـــل يرمـــز إلـــى دم المســـيح الـــذي ال يتوقـــف عـــن 
صوتـــه الكفـــاري فـــي كل نفـــس تســـتحق هـــذا الصوت، يشـــفع 
فيهـــا لتخلص مـــن خطاياها بغفرانها نتيجة اإليمان والتوبة«. 
ولذلـــك هابيـــل يرمـــز لإلنســـان البار فـــي العهـــد الجديد، الذي 
تبرر بدم ربنا يســـوع المســـيح الذي قيل عنه كنبوة قيلت عن 
هابيـــل الصديـــق »وإن مـــات يتكلـــم بعـــد«، فدم المســـيح يظل 
يطّهر من كل خطية من يتناوله في ســـر اإلفخارســـتيا ليتبّرأ 

مـــن ثمـــن الخطيـــة بعـــد التوبـــة واالعتراف.

ا« »َمَع اْلَمِسيِح، َذاَك َأْفَضُل ِجدًّ

رقدت على رجاء القيامة

المقدسة

إيزابيل إبراهيم فوزي
زوجة المرحوم 

األستاذ عبد الملك صليب
ووالدة األم كيريـــا

وكيلة دير مار جرجس العامر
بحارة زويلة

وإيڤيلين جرجس 
حرم المهندس سمير جرجس بكندا، 

والمهندس فؤاد صادق
زوج نادية عطية 

والمحاسب عادل عبد الملك
زوج تريز الوزان

والدكتورة ڤيكتوريا عبد الملك
زوجة المهندس رشدي عدلي

وجدة كلٍّ من
عادل وماريان وفادي سمير، 

وديفيد ومايكل فؤاد،
ومريت ومادونا عادل،

وسليفيا وفيرينا وماريز رشدي
وشيعت الجنازة يوم 11 فبراير. 

وشكر خاص
لنيافة الحبر الجليل
األنبـــا مكـــــاري

أسقف كنائس شبرا الجنوبية 
لترأسه صاة الجناز
ولكل اآلباء الكهنة 

الذين شاركوا في الصاة
وكل من تقدم بواجب العزاء

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

14



جملة الكرازة - 22 فرباير 2019

والهربـــس المؤلـــم والضـــار.. إلـــخ. ومـــا ينطبـــق 
علـــى  أضرارهـــا  حيـــث  مـــن  النجاســـة  علـــى 
الصحـــة اإلنســـانية - ينطبـــق علـــى التدخيـــن، 
مـــر الرئتين والقلـــب والمعدة واإلبصار،  الـــذي يدِّ
وينطبـــق أيًضـــا علـــى المخـــدرات التـــي تتســـبب 
في ضمور العقل، مع آالم االنسحاب الرهيبة، 
وعلـــى الخمـــر التـــي تتســـبب فـــي ســـرطان الكبد 

الكلى. وفشـــل 
2- منضبًطـــا نفســـًيا: فالشـــخص يحتاج 
إلـــى النعمة والصفـــــــــاء والســــــــــــــــام الداخلــــــــــي، 
وضبـــــــــط الغرائـــــــــــــــــز والعواطــــــــــــف، وإشبـــــــــــــاع 
االحتياجــــــــــــات المختلفـــة: كالحاجة إلى الحب، 
والتقديـــــــــــر، واالنتمــــــــــــاء، واختيـــــــــــــار العــــــــــادات 

واالتجاهات الســـليمة.
النفـــس،  الخطيئــــــــــة  تدمــــــــر  كذلـــك 
فالنفـــس اآلثمـــة تكون دائًمـــا مرتبكة ومنفلتة 
وغير متماســـكة، فاقدة للســـالم والسعادة »اَل 
بُّ ِلأَلْشـــَراِر« )إش22:48(،  َســـاَلَم، َقـــاَل الـــرَّ
المنضبطـــة  التائبـــة،  النفـــس  تكـــون  بينمـــا 
بالـــروح، والمقدســـة بالنعمة، قـــادرة على قمع 
تيـــارات اإلثـــم العاملـــة فـــي الداخـــل والخـــارج 
مًعـــا، إذ تســـيطر بقـــوة الـــروح القـــدس علـــى 
غرائزهـــا، وحاجاتهـــا النفســـية، وعلى عاداتها 
وعواطفهـــا واتجاهاتهـــا فتصير نفًســـا هادئة، 

يشـــع منها ســـالم ســـمائي. )يتبــــــــــع(

شعـــــــــار مهرجــــــــــان 
هــــــــــذا العـــــــــام: »َنُقـــــــــوُم 
َوَنْبِنـــــي«.. تحدثنــــا عن 
أواًل: نقوم .. فما معنـــى 

لحياتنا؟ نبني 

ثانًيا: نبنــي
ال يكفـــــي أن نقــــوم.. ونقـــــف صامتيـــــن 
كسالى!! لكن ينبغـــــــــي بعــــــــــــد القيــــــام.. أن 
يبـــدأ البنـــاء!! فنبنـــي: حاضرنـــا ومســـتقبلنا.. 

والبنـــاء هنا:
1- بنـــــــــــاء الجســــــــــد: »َلْم ُيْبِغْض َأَحٌد 
َجَســـَدُه َقطُّ، َبـــْل َيُقوُتُه َوُيَربِّيـــِه« )أف٥:29(.. 

ْبَعاَنُة  2- بنــــــــــاء النفــــــــس: »َالنَّْفُس الشَّ
عســـل  ويقصـــد  )أم7:27(،  اْلَعَســـَل«  َتـــُدوُس 
الخطية المســـموم!! فالشـــبع بالرب يسوع يجعل 
اإلنســـان يعـــزف عـــن أطعمة العالم والشـــيطان، 

ألنهـــا فاســـدة ومدّمـــرة للكيان اإلنســـاني كله.
3- بنـــــــــاء الذهـــــــــن: فالوجود في بيت 
هللا، وشـــركة المؤمنيـــن ومجاالت الخدمة، يبني 
الذهـــن بأفـــكار مقدســـة بنـــاءة »ُمْســـَتِنيَرًة ُعُيـــوُن 

)أف1:1٨(.. َأْذَهاِنُكْم« 

4- بنــــــــــــاء الــــــــروح: إذ تشبع أرواحنــــــا 
بالمســـيح، وشركة القديسين، واألسرار الكنسية، 
والمناســـبات  المختلفـــة،  الصلـــوات  وأنـــواع 

الكنســـية، واألصـــوام المقدســـة.. إلـــخ.
5- بناء عالقات مقدســـة اجتماعيــــــــة: 
داخـــل األســـرة، وفـــي الكنيســـة، ومكان الدراســـة 
والمجتمـــع.. فنحيـــا كنور للعالـــم وملح لأرض، 
مثمريـــن فـــي كل عمـــل صالـــح، واديـــن بعضنـــا 

البعـــض بالمحبة.
إن الشـــخصية المســـيحية يجـــب أن تكـــون 
شـــخصية متكاملـــة، وناجحـــة فـــي كل شـــيء، 
والـــرب يســـوع هـــو طريقنا الوحيد إلـــى تكوين 
هذه الشـــخصية التـــي يكون فيها الشـــخص:

1- ســـليًما جسدًيا: أن تكــــــــون صحتـــــــــه 
جيـــدة، بالغـــذاء والراحة والرياضة فإن »اْلَجَســـَد 
ِللـــرَّبِّ َوالـــرَّبُّ ِلْلَجَســـِد« )1كـــو1٣:6(. حيث ال 

انحرافـــات وال إدمان وال نجاســـة.
كما أن الخطيئــــة تدمر الجسد، وهذا أمر 
معـــروف، فالنجاســـة لهـــا أمراضهـــا الخطيـــرة، 
م جهـــاز المناعة،  وأخطرهـــا اإليــــــدز الذي يحطِّ
والكاالميديــــــــا التـــي تصيـــب األنثـــى بالعقـــم، 

mossa@intouch.com

ونحــــــــن في بدايــــــــة 
الصـــــــــــوم الكبير تقودنـــــــا 
كنيستنا القبطية الُملَهمــــة 
مـــن الـــروح القــــــــدس فـــي 
الصـــوم، في رحلـــة مثلها 
مثـــل باقــــــــــــــي الرحــــــــــــــات، لها اســـتعداد وهدف 

ووســـيلة للوصـــول إلـــى هـــذا الهدف.

االستعداد للرحلة:
مثـــل أّيـــة رحلة نســـتعد لها، ُتعّدنا الكنيســـة 
فـــي أحـــد الرفـــاع إلـــى هـــذه الرحلـــة، فتكلمنا عن 
أركان العبـــادة: الصـــوم والصاة والصدقة، لكي 
نعـــرف أننـــا ال يمكـــن أن نصـــوم بـــدون الصـــاة 

والصدقـــة، فهمـــا جناحـــا الصوم وبهمـــا ُيقبل.

الهدف من الرحلة:
تضــــــــــع لنا الكنيسة في األحـــــــــــد األول من 
الصـــوم الهـــدف مـــن الصـــــــــــوم وهـــو الملكـــوت، 
فتختـــار الفصـــل الـــذي يقـــول فيـــه رب المجـــد: 
»اطلبـــوا أواًل ملكـــوت هللا وبـــّره، وهـــذه كلهـــا تُـــزاد 
لكـــم«، وتشـــرح لنـــا ثاث خطـــوات للملكوت: أن 
نهتـــم بـــأن يكـــون كنزنا في الســـماء ألنـــه »حيث 

يكـــون كنـــزك هنـــاك يكـــون قلبك«، ولكـــي ندخل 
الملكـــوت علينـــا أن تكـــون لنا العيـــن النقية ألنها 
ســـراج الجســـد الـــذي يجعلـــه كلـــه نيـــًرا، والخطـــوة 
الثالثـــة هـــي عـــدم االنشـــغال بالعالم ومـــا فيه من 

مـــال وممتلكات.

كيف نصل للهدف؟
 تضـــع الكنيســـة شـــروط دخـــول الملكـــوت 

مـــن خـــال األســـابيع التاليـــة:
لنـــا  تضـــع  الثانـــي  األســـبوع  ففـــي   .1
الكنيســـة أول وأهـــم شـــرط لدخـــول الملكوت وهو 
اجتيـــــــــــــاز تجـــــــــــــارب الشـــيطان والعالم بنجاح.. 

فالغالبـــون هـــم الُمكلَّلـــون.
2. وفي األسبوع الثالث والرابع والخامس 
تضـــع لنـــا الكنيســـة أمـــًا للمهزوميـــن حيـــث باب 
التوبـــة مفتـــوح حتـــى آخـــر لحظـــة. وهنـــاك تـــدّرج 
رائـــع فـــي التوبـــة وقبـــول الرب للتائـــب، فا نيأس 

وال نفقـــد أملنـــا ورجاءنا فـــي الملكوت.
+ األحد الثالـــث االبن الضال الذي أخطأ 
وأنفصـــــــــل عـــن أبيـــه، ولكنـــه عـــرف أن الســـعاده 
ليســـت فـــي المـــال أو األصدقاء أو الشـــر، وإنما 

فـــي القـــرب مـــن اآلب الســـماوي، فعـــاد وحـــده، 
وقبلـــه األب فرًحا.

+ وفـــي األحـــد الرابع الســـامرية الخاطئة 
فتابـــت  الطريـــق،  فـــي  الـــرب  بهـــا  التقـــي  التـــي 

وبشـــرت بالمســـيح، وقبلهـــا الـــرب.
+ وفـــي األحـــد الخامـــس المخلـــع الـــذي 
أخطـــأ وتخلـــى عنـــه الجميـــع، ولكن الـــرب ذهب 
إليـــه وشـــفاه ورّده مـــرة أخـــرى وقبلـــه. إنهـــا مثـــل 
معجـــزات األقامـــة مـــن المـــوت: األولـــى )ابنـــه 
يايـــرس( فـــي البيـــت، والثانية )ابن أرملـــة نايين( 
القبـــر...  فـــي  فـــي الطريـــق، والثالثـــة )لعـــازر( 
وهـــي تـــدرج أيضـــا للتوبـــة وقبـــول الـــرب للتائب.

3. األحـــد الســـادس تصـــف لنـــا الكنيســـة 
حالـــة الخاطـــئ الـــذي تـــاب مثـــل األعمـــى الـــذي 
صـــار بصيـــًرا، فالخاطئ يحيا فـــي ظام وحينما 

يتـــوب يعـــود إلـــى النـــور فيبصر.
4. وفي األحد الســـابع )الشـــعانين( تقول 
حياتنـــا  يدخـــل  الـــرب  جعلنـــا  إن  الكنيســـة:  لنـــا 
ويملـــك عليهـــا، فمـــا نعجـــز علـــى عمله يقـــوم به 
الـــرب، فهـــو الـــذي يطّهـــر الهيـــكل مـــن الباعـــة 

فيه. الذيـــن 
نطلـــب مـــن الـــرب أن يقودنـــا فـــي هـــذه 
الرحلـــة بنجـــاح، ويصيـــر هـــو الملـــك لـــكل ما 
فينـــا، ويطهرنـــا مـــن كل خطيـــة، ويقودنـــا في 

موكـــب نصرتـــه لنتمتـــع بـــه فـــي ملكوتـــه.

avvatakla@yahoo.com
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األصيـــل، الحيـــاة الفوقيـــة الســـمائية. فـــا يمكـــن أن 
تنطلـــق الـــروح، والكيـــان يحيـــا فـــي التراب ومشـــغول 
عـــن  االنســـان  تصـــرف  ملهـــاة  إنهـــا  بالماديـــات، 
حقيقيـــة كيانـــه الروحـــي األصيـــل. وألن الحيـــاة فـــي 
الـــروح تثيـــر قوى الشـــر، فالتجربـــة قادمة، وحروب 
العـــدو منـــذ القديـــم ال تتغيـــر فـــي جوهرهـــا، ولكـــن 
تحـــت اشـــكال مختلفـــة وبقناعـــات واهيـــة. والتعثُّـــر 
والســـقوط وارد، ولكـــن هـــذا ليس معناه خســـارة للبنوة 
»االبـــن الضال«، فمهمـــا كان طول زمـــان الخطية 
»الســـامرية«،  جذورهـــا  عمـــق  أو  »المفلـــوج«، 
فالتوبـــة تعيدنـــا إلـــى حضـــن هللا، وتنيـــر البصيـــرة ال 
البصـــر فقـــط )المولـــود أعمـــى(. ولكن مـــا نحتاجه 
حًقـــا هـــو أن يملـــك الـــرب علـــى أورشـــليمنا الداخليـــة 
»الشـــعانين«. عندهـــا نصيـــر روحييـــن، إذ نمـــوت 
مـــع المســـيح، ونســـّمر إنســـاننا العتيـــق »الصليب«، 
»القيامـــة«،  الجديـــدة  للحيـــاة  مســـتحقين  فُنحَســـب 

وشـــركة الســـمائيين »ســـبت الفرح«. 
والكنيســـة التـــي تحيا بالـــروح القدس هي ينبوع 
للروحانيـــة ومصـــدر لحرية الـــروح. فالمولود من هللا 
ثانًيـــة )المعموديـــة(، يحصـــل علـــى طبيعـــة جديـــدة 
يثّبتنـــا فيهـــا روح هللا القـــدوس )الميـــرون(. غذاؤهـــا 
وشـــبعها هللا وحـــده )ســـر اإلفخارســـتيا(. وبالجهـــاد 
والتوبـــة تنمـــو وتســـمو وتتجّلـــى حتـــى نصـــل لتلـــك 
الصـــوره عينهـــا )صـــورة المســـيح(. فيشـــتّم اإلنســـان 
نسيم الحرية، ورائحة الفرح الروحي، منتظًرا الرجاء 
المبـــارك، ومجـــيء ربنـــا لينطلق بنا نحـــو حياة أبدية 
مجيـــدة روحيـــة، ال دنـــس فيهـــا وال غضـــن أو أي 

شـــيء لـــه عاقـــة بالحياة الجســـدانية وشـــهواتها.

ال نعـــرف كـــم وكيف 
عـــاش آدم حياتــــــــــه )قبـــــــل 
السقــــوط(، ولكــــــن المؤكــــــــد 
أنـــــــــــه عـــاش حيــــــــــــــاة ذات 
خبــــــــــرات فردوسيــــــــــة. لقـــــد 
ُخلـــق بحســـب الصـــورة والمثـــال. عاش اإلنســـان مع 
هللا، في تجانس، منســـجًما مع الخليقة العاقلة )ذاته 
وحـــواء(، وأيًضـــا مـــع الخليقـــة الغيـــر الناطقـــة. كان 
هللا هـــو األســـاس، الهدف والغايـــة، البداية والنهاية؛ 
والخليقة وســـيلة، يتســـلط عليها اإلنسان ويخضعها. 
االنســـان »تاج الخليقـــة«، والمخلوقات خاضعة له، 
لتحقيق رســـالته. لقد كان اإلنســـان مســـكًنا هلل، يملك 
علـــى حياتـــه ويقود خطواته. وكان الوجود الدائم في 
محضـــر هللا هـــو ســـر روحانية اإلنســـان. فاإلنســـان 
الروحـــي ليـــس هـــو ذلـــك اإلنســـان الـــذي با جســـد، 
أو الـــذي يحيـــا متجاهـــا جســـده واحتياجاتـــه، وكأن 
هنـــاك انفصـــااًل بين روح اإلنســـان وجســـده. الحقيقة 
أنـــه ال يمكـــن أن نفصـــل بيـــن الـــروح والجســـد فـــي 
الكيـــان الواحـــد، فإّمـــا أن ينضبـــط الكيـــان اإلنســـاني 
كلـــه روًحـــا وجســـًدا تحـــت قيـــادة روح هللا )اإلنســـان 
الروحـــي(، وإّمـــا أن يتلـــوث وينفلـــت، فتتدنس الروح 
والجســـد مًعا )دنس النفس والروح والجســـد( ويصير 
اإلنســـان خاضًعـــا للخطيـــة. فـــا يوجـــد فـــي المفهوم 
المســـيحي ذلك الفكر الغنوسي الفلسفي الذي وضع 

اإلنســـان روح  الـــروح، وكأن  مقابـــًا ضـــد  الجســـد 
مجـــردة ُحِبســـت فـــي جســـد أرضي. وعندمـــا يتحدث 
كتابنـــا المقـــدس وآباؤنـــا عـــن ضبـــط الجســـد، فهم ال 
يتحدثـــون عـــن الجســـد )flesh( ولكـــن الكيـــان كلـــه 
في اتجاه الجســـدي. فبولس الرســـول يضبط جســـده 
أي الكيان كله روًحا وجسًدا. واإلنسان الروحي هو 
ذلـــك الـــذي كيانه -جســـًدا وروًحـــا- تحت قيادة روح 
هللا. فالصـــراع ليـــس صراًعـــا بيـــن الجســـد والروح في 
اإلنســـان، ولكنـــه صـــراع طبائـــع )جســـدية وروحية(، 
صراع اتجاهات )روحي وجســـدي(. فاإلنســـان كيان 
واحـــد، يعمـــل في اتجاه روحـــي بطبيعة جديدة تحت 
قيـــادة روح هللا، أو اتجـــاه جســـدي بالطبيعـــة القديمة 

فيســـلك بالجســـد ويصير إنســـاًنا جسدانًيا. 
يأتي الصـــــــــــــوم الكبيـــــــــــــر بأجوائه وصلواتـــــــــــه 
وقراءاتـــه، كأحـــد المحطـــــــــــــات الهامـــة في طريـــــــــــق 
حيــــــــــــاة الـــــــــــروح. هو يضعنـــــــــــــا علـــــــــــــــى الطريــــــــــق 
قاته ومعّطاته.  ويرســــــــم لنا أبعاده، كما ينبهنا لمعوِّ
فــــ »أحــــــــــد االستعـــــــــــداد« هـــو تذوق لتلـــك الخبرة 
الفردوســـية، فـــي أبعادهـــا الثاثية: الصـــوم والصاة 
والصدقـــة، حينمـــا كان اإلنســـان يحيا في حضرة هللا 
)الصـــاة(، يـــرى فـــي اآلخـــر شـــخًصا يحبـــه وليـــس 
شـــئًيا يســـتهلكه )العطـــاء(، والـــذات يضبطها ويملك 

عليهـــا )الصوم(. 
ثم يأتي األحـــــد األول ليعلن عن اتجاه الحياة 

يمتـــــــــاز القديـــــــس 
مكاريــــــــوس الكبيـــــــــــــــــر 
)300-390م( فـــــــــــــــي 
باستخــــــــــدام  كتاباتــــــــــه 
تشـــبيهات لطيفة متنّوعة 

للتعبيــــر عـــــن أفكــاره الروحّيـــة.
أقتطـــف لحضراتكـــم فـــي هـــذا المقـــال ســـبعة 
تشـــبيهات َأوَرَدها في العظة الســـابعة عشـــرة من 
عظاته الخمســـين الشـــهيرة؛ والتـــي اســـَتخَدم فيها 
ًعا إّياكـــم علـــى  مئـــات التشـــبيهات البديعـــة.. مشـــجِّ

قـــراءة هـــذه العظـــات العميقـــة واللذيذة..
1- كمـــا كانـــت المســـحة في أّيـــام األنبياء 
هـــي أثمـــن مـــن جميـــع األشـــياء، إذ أّن المســـحة 
جعلتهــــم ملوًكا وأنبياَء، هكذا األشخاص الروحّيون 
الســـماوّية  بالمسحـــــــــــــة  ُيمَسحـــــــــــــون  الذيـــن  اآلن، 
بحســـب  ُمَســـَحاء  يصيـــرون  فإّنهـــم  )الميـــرون( 
ملـــوًكا وأنبيـــاء  أيًضـــا  هـــم  فيكونـــون  النعمـــة، 
لألســـــــرار الســـماوّية. هـــؤالء هـــم أبنـــاء وأرباب 
هللا،  لنعمـــة  وُمســـتعَبدون  مأســـورورن  وآلهـــة، 
ومســـتغِرقون فـــي الُعمـــق، مصلوبـــون وُمكرَّســـون..

2- حينمـــا يكـــــــــون إنســــــــــــــاٌن مــــــــــــــا صديًقـــا 
لإلمبراطـــــــــــــور، ويعمـــل فـــي قصــــــــــــــره، ويتعـــّرف 
علـــى أســـراره وخفايـــاه، وَينُظـــر ُأرجواَنـــه )مابســـه 
الملوكّيـــة(، فـــإذا صـــار ذلـــك اإلنســـان هـــو نفســـه 

إمبراطـــوًرا فيمـــا بعـــد، وتُـــوِّج، فإّنـــه ال يندهـــش أو 
ُيصـــَدم )بمـــا في القصر( حيث أّنه ســـبق أن تدّرب 
طويـــًا فـــي أســـرار القصـــر وخفايـــاه. فا يســـتطيع 
شـــخص ســـاذج أو جاهـــل أو غريـــب عـــن خفايـــا 
القصـــر أن َيدخـــل القصـــر ويملـــك، بـــل يســـتطيع 
ذلـــك فقـــط أولئـــك الذيـــن لهـــم خبـــرة وتـــدرُّب. كذلك 
المســـيحيُّون الذين ســـيملكون فـــي الدهر اآلتي، 
فإّنهـــم ال َيســـتغِربون، إذ أّنهـــم ســـبق أن تعّرفـــوا 

علـــى أســـرار النعمـــة وخفاياها.
٣- كمثل إنســـاٍن فقير، يرى نفســـه غنيًّا في 
حلـــم الليـــل، وحينمـــا يســـتيقظ مـــن النـــوم يجد نفســـه 
فقيـــًرا عرياًنـــا مـــّرًة أخـــرى، كذلـــك الذيـــن يتحّدثـــون 
يتحدثـــون  الروحانـــي، وَيظَهـــرون كأّنهـــم  الحديـــث 
بكفـــاءٍة تاّمـــة، ولكّنهـــم إن لـــم يكونـــوا حاصليـــن 
ًقا في  على الشـــيء الـــذي يتحّدثون عنـــه، ُمتحقَّ
قلوبهم بالتذّوق والقّوة واالختبار الشـــخصي فإّنه 
ال يكـــون لهم ســـوى مظهر باطـــل وخيال وهمي.

٤- كمـــا أّن الســـمكة ال تســـتطيع أن تعيـــش 
خـــارج المـــاء، وال يســـتطيع أحـــد أن يمشـــي بـــدون 
قدميـــن، أو يـــرى النـــور بـــدون عينيـــن، أو يتكّلـــم 
بـــدون لســـان، أو يســـمع بـــدون أذنين، هكـــذا بدون 
الـــرب يســـوع وعمـــل قّوتـــه اإللهّية، ال يســـتطيع 
أحد أن يعرف أســـرار هللا وحكمته، أو أن يحصل 

علـــى الغنـــى الحقيقي ويصير مســـيحيًّا.

ا علـــى أي إنســـان أن  ٥- مـــن الســـهل جـــدًّ
يقـــول: “هـــذا الخبـــز مصنوع من القمـــح”. ولكن 
كان ينبغـــي أن يخبرَنـــا عـــن كيفّيـــة إعـــداده وَعجِنـــِه 
ر من  ث عـــن التحرُّ بالتفصيـــل. هكـــذا فـــإّن التحـــدُّ
األهـــواء وعـــن الكمال هو أمر ســـهل، ولكن خبرة 

ًنا. الوصـــول إلـــى الكمال ليَســـْت أمـــًرا هيِّ
باألحاديـــث  يتحّدثـــون  الذيـــن  أولئـــك   -6
الروحّيـــة، بـــدون أن يتذّوقوا مـــا يتحّدثون عنه، 
ُيشـــبهون إنســـاًنا مســـافًرا فـــي صحـــراء ُمقِفـــرة 
تحت أشـــعة الشـــمس الُمحِرقة، وبســـبب عطشـــه 
فإّنـــه يتخّيـــل صـــورة ينبـــوع مـــاٍء جـــاٍر ويـــرى نفســـه 
وهـــو يشـــرب منـــه، بينما تكون شـــفتاه ولســـانه كّلها 
جاّفـــة مشـــتعلة مـــن شـــّدة العطـــش الـــذي يتمّلكـــه. 
أو كمثـــل إنســـاٍن يتحـــّدث عن العســـل ويقـــول أّنه 
حلـــو، مـــع أّنـــه لـــم يُذْقُه قـــط، ولذلك فإّنـــه ال يعرف 

حاوته. قـــّوة 
7- المســـيحّية هـــي فـــي الحقيقـــة طعـــاٌم 
وشـــراب؛ فكّلما أكل اإلنســـان منها ازداد قلبه وَلًعا 
بحاوتهـــا، فـــا يتوقَّف أو يكتفي بل يطلب المزيد، 

ويســـتمّر يـــأكل بـــا شـــبع أو امتاء.
وإذا أُعِطـــَي شـــراٌب ُحلـــٌو إلنســـان عطشـــان، 
فإّنه بعد أن يتذّوقه يزداد عطًشـــا إليه ويشـــتاق إليه 

بحـــرارٍة أكثر مـــن األّول.
الحقيقـــة أّن مذاقـــة الـــروح ُتشـــِبه ذلـــك، 
ولكـــن بغيـــر حـــدود، حّتـــى أّنـــه ال يوَجـــد شـــيء 
يمكـــن أن ُيمثَّـــل به. هذه ليســـت مجـــّرد كلمات، 
فهـــذا ِفعـــل الروح القدس وعملـــه الذي يعمله في 

الخفـــاء فـــي القلب.

fryohanna@hotmail.com
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اعتمد الرب يســــــــوع 
فـــي تعليمـــــــــــه لتاميـــــــــــذه 
وللجمـــــــــوع ولنا طريقــــــــــة 
»األمثـــــــــــال«، والمثــــــــــل، 
وإن كـــــــــان يجســـــد الفكرة 
ويجعلهـــا واقعيـــــــــة فندركهـــــــــــا بسهولـــــــة، إاّل أن 
األمثـــال لهـــا غرض أعمــــــــــق وأكثـــر ذكاء.. فهو 
يجعلنـــا نفكـــر في مغزى المثـــــــــــل، والتفكير نعمة 
إنسانيـــــــــــة عظمـــى اهتـــم الـــرب جــــــــــًدا أن ينميها 

ويباركهـــا فينا!
ومـــن األمثلـــة الكثيـــرة التـــي اهتم الـــرب بها 

هـــي »الـــــزرع«...
الــــــــــــــزرع هــــــــــو عمــــــــل هللا وكلمتـــــــــه فــــــــــي 

قلب اإلنسان.
والمؤمـــن الصالـــــح هو نتـاج عوامل كثيرة، 

تماًما كاألشجار والنباتات والحقول. 
يعملنا الــــــــــرب عن المؤمـــــــــن أنه كغصــــــن 

يثبت في أصل الشـــجرة. 
ويخبرنــــــــا عـــن »الـــــــــــذات« التـــي يجب أن 
تمـــوت كمـــا تمـــوت البـــذرة فـــي األرض، وعندمـــا 
تمـــوت الـــذات تنبـــت حياتـــه كشـــجرة كبيـــرة تأوي 

بهـــا الطيـــور.. فالمؤمـــن مغـــروس علـــى مجاري 
الميـــاه الحّيـــة يســـتقي غذاءه من الـــروح القدس..

ولكـــــــــن من أهم العوامـــــــــل وأولهـــــــــــا هـــــــــي 
»التربــــــة«.. األرض.. وفــــــي هذا ذكــــــــر الــــــرب 
يسوع مثل »الزارع«، المثـــــل المشهـــــــور، وحدثنا 
عـــن كلمته التي ســـقطت كالبــــــــــذور على أراٍض 
مختلفـــــــــــــة، علـــــــــــى طريـــــــــــــق وعلـــى صخــــــــــــــور 

وبين أشـــواك.
كثيًرا ما نـــــــرى أن التربة هي أنواع مختلفة 
مـــن البشـــر، ولكـــن.. مـــــــــاذا لـــو كانـــت التربـــة 

المختلفـــة هـــي إلنســـان واحـــد؟!
مـــاذا لـــو كانـــت مراحـــل نمـــّر بهـــا بالترتيب 

أو نتنقـــل بينهـــا علـــى مـــدار حياتنـــا الروحية؟!
فكلنـــا ُكّنـــا ذات يـــوم »كالطريـــق«، نســـمع 
كلمـــة الـــرب بالصدفة وال نبذل الجهـــد لنفهمها.. 
فتأكلهـــا الطيـــور ويخطفهـــا إبليس قبـــل أن ندرك 

أهميـــة هـــذه الصدفـــة العظيمة!
وأحياًنـــا نكـــون كالصخـــر.. نتـــرك الكلمـــة 
تتعّمـــق وتطلـــق جـــذوًرا بداخلنـــا فنفـــرح.. ونظـــن 
أن هـــذه الجـــذور الضعيفـــة كافيـــة، ونعتمد على 
أنفســـنا ونظـــن الصخـــر قوًيا وكافًيا، وال نتمســـك 

باألصـــل، وال نثبـــت فـــي المســـيح، كغصـــن غير 
ثابـــت فـــي الكرمة ما أســـهل أن يجف وُيقتلع مع 

أّيـــة تجربـــة واضطهاد!
وأحياًنـــا.. نحيط قلوبنا بهموم ومشـــغوليات 
وأموال، ونتـــــرك كلمة هللا في خطر االختنــــــاق.. 
رغـــم نموهـــــــــــا، ورغـــــــــم وفـــرة الغـــــــــــذاء.. أاّل أنها 

تختنـــق.. با ثمر!
فهـــــــل حًقا تمـــــــر أذهاننــــــــا وقلوبنـــــــا بهـــــــذه 

الثاثة؟ األطوار 
وهل نــــدرك ذلك فنغّير سريًعا من العوامل 

التي تؤثر علينا؟
هـــل تظـــن أن هـــذا نوع تربتك وشـــكل قلبك 

الـــذي ال يمكن تغيُّره؟!
لقـــد علمنـــا الـــرب هـــذا المثل ال لكـــي نلقِّب 
النـــاس ألقاًبـــا: فهـــذا ال يفهم، وهـــذا غير متأصل 
ولكنـــه  بالدنيـــا...  مهمـــوم  وهـــذا  المســـيح،  فـــي 
علمنـــا المثـــل لكـــي نفحـــص قلوبنـــا وأذهاننا، في 
أّيـــة مرحلـــة وطـــور نحـــن؟ ونســـرع لنطلـــب عمل 

روحـــه الـــذي يغّيرنـــا وينقنينا. 
والعقـــول التـــي تفهم، والقلوب التي تتمســـك 
باألصـــل، األذهـــان التـــي تنفصل عن هـــم الدنيا 
وغرور المال.. هي تربة صالحة وإنســـان ســـوي 
ســـليم.. يســـتخدمه هللا لمجـــد اســـمه، ويبعـــث فيه 

ثمـــًرا بحســـب حكمته.. ثاثون وســـتون ومائة!

marianneed@hotmail.com

ـــا الرَِّجاُل اْلُمَســـاِفُروَن  نقـــرأ فـــي ســـفر أعمال الرســـل )7:9( »َوَأمَّ
ْوَت َواَل َيْنُظـــُروَن َأَحًدا«، ولكنه  َمَعـــُه َفَوَقُفـــوا َصاِمِتيـــَن، َيْســـَمُعوَن الصَّ
فـــي موضـــع آخـــر يقول: »َوالَِّذيـــَن َكاُنوا َمِعي َنَظـــُروا النُّـــوَر َواْرَتَعُبوا، 
َولِكنَُّهـــْم َلـــْم َيْســـَمُعوا َصـــْوَت الَّـــِذي َكلََّمِني« )9:22(. من هنـــــــــــا نشـــأ 
تناقض ظاهر بين الرواية األولى لتحـــــــــول بولس على طريق دمشق والروايـــــــــــة الثانيــــــــــــة 

فيمـــا يتعلـــق بصحبـــة بولـــس وهل ســـمعوا صــــــــــوت الرب من الســـماء أم لم يســـمعوا؟ 
وقبل أن نحاول توفيق القراءات نقول أواًل: إننا أمام روايتين من شخصين مختلفين، 
أال وهمـــا القديـــس لوقـــا فـــي )أعمـــال 7:9( والذي يتكلم عن بولس وقصـــة تحوله وردة فعل 
رفاقـــه فـــي الطريـــق إلـــى دمشـــق وقـــت ظهـــور الـــرب لهـــم؛ واآلخـــر هـــو القديـــس بولس في 

)أع9:22( والتـــي يروي فيها الحادث بنفســـه. 
ثانًيـــا: ســـبب صعوبـــة هـــذا الموقـــف هـــو الفعـــل ἀκούω ألنـــه ُيتَبع بحالتـــي إعراب. 
ففـــي النـــص اليونانـــي األصلـــي ال يوجـــد تناقـــض حقيقـــي بيـــن هاتيـــن الروايتيـــن. فاللغـــة 
اليونانيـــة تمّيـــز بيـــن مجرد ســـماع شـــخص أو ســـماع صـــوت كضوضاء )وفي هـــذه الحالة 
ُيتبـــع الفعـــل ἀκούω بحالـــة المضـــاف إليـــه(، وبيـــن ســـماع صـــوت واضـــح ينقـــل رســـالة 

وأفـــكاًرا )وفـــي هـــذه الحالـــة ُيتبـــع ἀκούω بحالـــة المفعـــول بـــه(. 

لذلـــك، إذا وضعنـــــــــا الروايتيــــــــــــــن مًعـــا، 
نجـــد أن رفــــــــــــاق بولـــــــــــــــــس ســـمعوا الصـــوت 
كصـــوت غيـــر واضـــــــــــح وغير مفهـــوم )مثل 
الـــذي ســـمع صـــوت اآلب يتحـــدث  الجمـــع 
إلـــى االبـــن فـــي )يوحنـــا2٨:21(، ولكنهــــــــــــم 
ظنـــوا أنهـــم ســـمعوا صـــوت رعد(، أّمـــا بولس 
فقـــد ســـمع رسالــــــــة ذات مغـــزى، وواضحـــة 
ومفهومـــة. فالقديـــس بولـــس وحـــده هـــو الذي 
ســـمع صـــوت الرب بوضـــوح )أعمال 9:٤(، 
أمـــا رفاقـــه فيقـــول عنهـــم القديـــس لوقـــا إنهـــم 
ســـمعوا صوتـــا ولكـــن كصـــوت ضوضـــاء 
أو صـــوت الرعـــد المصاحـــب للبـــرق الـــذي 
ظهـــر فيـــه الـــرب يســـوع، ولـــم يميـــزوا الكام 
الـــذي قالـــه الـــرب لبولـــس »شـــاول، شـــاول، 
لمـــاذا تضطهدنـــي؟«، وبولـــس يـــورد الفعـــل 
منفًيـــا فيقـــول »لم يســـمعوا صوًتا واضًحا«. 
والمحّصلـــة واحـــدة. وعلـــى كل حـــال لـــم يـــرد 
فـــي أيٍّ مـــن الروايتيـــن أن رفـــاق بولـــس قـــد 

ســـمعوا صـــوت الـــرب فـــي هـــذا الموقـــف. 
Cf.: Gleason L. Archer, Ency-
 clopedia of Biblical Difficulties,
 Zondervan Corporation Grand
 Rapids, Michigan 1982, pp. 382,
.383

 بولس()رواية القديس  9: 22أع   )رواية القديس لوقا( 7: 9أع  
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ 
εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς 
φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες.  

οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς 
ἐθεάσαντο τὴν δὲ φωνὴν οὐκ 
ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι.  

 

7:9؛9:22
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بمناسبــــــــــة مئويــــــــة 
مـــــــــــــــــــــــدارس األحــــــــــــــــــــد 
نستعـــــــــرض في هــــــــــــــذه 
السلســـلة مـــن المقـــــاالت 
بعض الصفحات المجهولة من تاريــخ مدارس 
األرثوذكســـية  القبطيـــة  كنيســـتنا  فـــي  األحـــد 
التـــي ربمـــا طواهـــا الزمــــن أو كادت أن تخبـــو 
مـــن ذاكـــرة التاريـــخ. وليـــس هدفنـــا مجرد ســـرد 
للتاريـــخ ولكـــن اســـتخاص دروس هامـــة مـــن 

رحلـــة مـــدارس األحـــد.

)7( رحلة مؤتمر )2/1(
هـــــــــــذه  مـــن  الماضيــــــــــــــة  الحلقـــــــــــــات  فـــي 
الصفحات اســـتعرضنا رحلة اســـم مدارس األحد 
ومنهجهـــا ولجنتهـــا العليـــا ولوائحهـــا عبـــر مائـــة 
عـــام هـــو تاريخها المجيد، وفي هذه الحلقة نشـــد 
الرحال في رحلة جديدة وســـط مؤتمرات مدارس 
األحـــد. فـــي بدايـــة األربعينـــات كانـــت الحاجـــة 
ماســـة لتجميـــع الصفـــوف، فاتجـــه التفكيـــر إلـــى 
عقـــد مؤتمـــر عام لمدارس األحـــد، وبالفعل انعقد 
المؤتمـــر في ٣1 أكتوبر وأول نوفمبر 19٤1م. 
فـــي نـــادي مـــدارس األحـــد بشـــارع قطـــة بشـــبرا، 
تحت رعاية البابا يوأنس التاســـع عشـــر، وافتتحه 
القديـــس األرشـــيدياكون حبيـــب جرجس، وحضره 
حوالـــي خمســـمائة خـــادم مـــن خمســـين فرًعـــا من 
بـــدأت  قـــد  كانـــت  التـــي  األحـــد  مـــدارس  فـــروع 
تنتشـــر فـــي جميـــع أنحـــاء البـــاد، وكان من بين 
المتكلميـــن فـــي اليـــوم األول األســـتاذ ســـعد عبـــد 
المســـيح مديـــر مـــدارس اإلخـــاص وأحـــد خـــدام 
فـــم الخليـــج. كمـــا تحـــدَّث األســـتاذ رزق جرجـــس 
ناظـــر القســـم الثانـــوي بالجامعـــة األمريكيـــة عـــن 
الولـــد والـــدرس فـــي مـــدارس األحـــد، ونـــوَّه عـــن 
حاجتنـــا لتطبيـــق قواعـــد التربيـــة الحديثـــة وعلـــم 
النفـــس فـــي التدريس الدينـــي، وكانت له صات 
وثيقـــة باللجنـــة العليا وفرع الجيزة. وتحدَّث أيًضا 
التربيـــة  ألفريـــد خليـــل األســـتاذ بمعهـــد  األســـتاذ 
العالـــي عـــن الدرس في مـــدارس األحد. وقد رأى 
مـــون أن يشـــترك األســـتاذ محروس مرجان  المنظِّ
المحامـــي، وهـــو أحـــد أعضـــاء جمعيـــة أصدقـــاء 
الكتـــاب المقـــدَّس، حتـــى يتـــم إزالـــة اللَّبـــس مـــن 
األذهـــان بســـبب مـــا كان ينســـبه البعـــض لتلـــك 
الجمعية من أنها ال تمثل االتجاه األرثوذكســـي، 
وقـــد تحـــدَّث ســـيادته عـــن مهمـــة مـــدارس األحـــد 
فـــي الكنيســـة. وقـــد ُافتتـــح اليـــوم الثانـــي بكلمـــــــــة 
من األرشيدياكـــــــــون حبيب جرجــــــــــس عن تاريخ 
ونـــّوه  القبطيـــة،  الكنيســـة  فـــي  األحـــد  مـــدارس 
بفضـــل الكتاتيـــب التـــي كانـــت ملحقـــة بكنائســـنا. 
ثـــم تكّلـــم األســـتاذ حبيـــب جورجي عميد مفتشـــي 
الرســـم بـــوزارة المعـــارف عن الكائـــن الحي الغني 
)الطفـــل(، وطـــرق تغذيتـــه روحًيـــا، وال يخفـــي ما 
لســـيادته مـــن جهـــود فـــي مجـــال التربيـــة الروحية 

والفنيـــة الـــذي كان رائدهـــا األول. وتحـــدَّث بعـــد 
ذلـــك األســـتاذ الدكتـــور عزيـــز ســـوريال عطيـــة، 
وأشـــار إلـــى مجـــد كنيســـتنا علـــى مـــر العصـــور. 
وبعـــده ألقـــى القمـــص إبراهيـــم عطيـــة المـــدرس 
بالمدرســـة اإلكليريكيـــة كلمـــة أشـــار فيهـــا أنه يقع 
خاصـــة  والكهنـــة  عامـــة  الكنيســـة  عاتـــق  علـــى 
واجب مســـاعدة مدارس األحد وتعضيدها علمًيا 
وروحًيـــا. ثـــم اختتـــم الدكتور نجيـــب زكي بطرس 
الـــذي تـــم اختياره ليمثـــل الخدام الشـــباب بوصفه 
أكبرهـــم ســـًنا، بكلمـــة عـــن العمـــل الفـــردي بيـــن 

الطلبـــة والمدرســـين فـــي مـــدارس األحـــد.

وهـــو  الثانـــي  المؤتمـــر  ذلـــك  بعـــد  وُأقيـــم 
األول بمدينـــة اإلســـكندرية فـــي 2٨ و29 يونيـــه 
19٤6م، وحضـــره عـــدد كبيـــر مـــن الخـــدام مـــن 
الحضـــور  فيـــه  يقتصـــر  ولـــم  الفـــروع،  مختلـــف 
)وهـــو  األحـــد ومتطوعيهـــا  مـــدارس  علـــى رواد 
اللفـــظ الـــذي كان يطلـــق علـــى الخـــدام فـــي ذلـــك 
الوقـــت(، بـــل حضـــره عـــدد كبيـــر مـــن جمهـــور 
أبـــدوا  الذيـــن  واألمهـــات  اآلبـــاء  مـــن  الشـــعب 
رغبتهـــم بإلحـــاح فـــي حضور هـــذا المؤتمر. وقد 
بـــدأ المؤتمـــر بتـــاوة طـــرس البركـــة مـــن قداســـة 
البابـــا يوســـاب الثانـــي الذي تاه األســـتاذ إبراهيم 
تـــكا الـــذي حضـــر مندوًبا عن قداســـته، ثم ألقى 
ســـيادته كلمة مناســـبة عن ماهيـــة مدارس األحد 
وصفـــات خدامهـــا، تلتهـــا كلمـــة وكيـــل المجلـــس 
الملـــي اإلســـكندري عن أهميـــة مدارس األحد في 
خدمـــة األســـرة، ثـــم تحّدث األســـتاذ زكي فام عن 
وســـائل حفـــظ نظـــام الفصـــل في مـــدارس األحد، 
واألســـتاذ حلمـــي ميخائيـــل عـــن وســـائل تشـــويق 
الطفـــل فـــي درس مدارس األحـــد، والفنان حبيب 
جورجي عن أســـس توحيد برامج مدارس األحد، 
واألرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس عـــن تاريخ فكرة 
مـــدارس األحـــد وازدهارهـــا باإلســـكندرية، ذاكـــًرا 
األســـتاذ جبـــران نعمـــة هللا، الـــذي يعـــد مؤسســـها 
المرقســـية.  الكـــرازة  عاصمـــة  باإلســـكندرية 
ص اليوم الثاني للمؤتمر لندوة عامة لدور  وُخصِّ
الشـــباب فـــي خدمـــة مـــدارس األحـــد، كمـــا انبثق 
عـــن هـــذا المؤتمـــر مؤتمـــر آخـــر للشـــباب ُعِقـــد 
فـــي أول يوليـــه بدعـــوة من األرشـــيدياكون حبيب 
الـــذي اســـتغل فرصـــة وجـــود الشـــباب  جرجـــس 
ودعاهـــم لهـــذا المؤتمـــر. وبعـــد أن تـــم تأســـيس 
»جامعـــة الشـــباب القبطي« فـــي مايو 19٤6م، 
وهي الصورة األولـــــــــى لخدمــــــــــة الشبـــــــــــــاب، وتم 
ـــرة مـــن بعـــض أمنـــــــــــاء  تشكيــــــــــل لجنةـــــــــ مصغَّ
الخدمـــة بالقاهـــرة والجيــــــــــــزة تختص بالســـفر إلى 
كل بـــاد القطـــر لشـــرح الفكـــــــــــرة، وتـــم ذلـــك فـــي 
الكبـــرى  البـــاد  فـــي عواصـــــــــم  مؤتمـــرات  ة  عـــدَّ
الزقازيـــق،  فـــي  والقبلـــــــــي،  البحـــري  بالوجهيـــن 
والســـويس، واإلســـماعيلية، وبورســـعيد، وطنطـــا، 
ودمنهـــور،  واإلســـكندرية،  وبنهـــا،  والمنصـــورة، 
وأســـيوط،  والمنيـــا،  ســـويف،  وبنـــي  والفيـــوم، 

وســـوهاج, واألقصـــــــــــر.. وقـــد نّفذته بـــاد كثيرة. 
ودمنهـــور،  والمنصـــــــــــــــورة،  طنطـــا،  وخاصـــة 
وأســـيوط، وســـوهاج. وتـــا هـــذا المؤتمـــر مؤتمر 
آّخر ُعِقّد أيًضا باإلسكندرية في يوليه 19٤9م. 
يبـــدو أنـــه كان أكثـــر تنظيًمـــا، حيـــث تـــم تشـــكيل 
الروابـــط  بتقويـــة  األولـــى خاصـــة  لجـــان:  أربـــع 
بيـــن الخـــدام في مختلـــف أنحاء الكـــرازة، والثانية 
عـــن الخدمـــة فـــي العطلة الصيفيـــة، والثالثة عن 
مســـئولية المدارس المســـيحية ونّظارهـــا، والرابعة 
عـــن خدمـــة القريـــة. وقـــد عرضـــت هـــذه اللجـــان 
تقاريرهـــا وخرجـــت بتوصيـــات كان أهمها إنشـــاء 
ســـجل مركـــزي للخـــدام فـــي البطريركية وتشـــجيع 
عقـــد المؤتمـــرات العامـــة لمـــدارس األحـــد، وربـــط 
فروع مدارس األحد ربًطا وثيًقا بالرئاســـة الدينية 
فـــي الكنيســـة، وتشـــجيع عمـــل نـــوادي مـــدارس 
األحد، واقتراح إنشـــاء نـــادي عام لمدارس األحد 
يضـــم األنشـــطة الرياضيـــة والرحـــات واأللعـــاب 
والكشـــافة واألنشـــطة الفنية ومكتبة وذلك لتنظيم 
الخدمـــات واألنشـــطة الصيفيـــة، ومراقبـــة تدريس 
الديـــن فـــي المـــدارس، وتوطيـــد العاقـــة الروحية 
بيـــن نظـــار المـــدارس المســـيحية ومدرســـيها مـــع 
اآلبـــاء الكهنـــة ومدارس األحد، وضـــرورة الجمع 
بيـــن الخدمات الروحيـــة واالجتماعية في القرية. 
وتحـــدَّث فـــي هـــذا المؤتمر الدكتور منير شـــكري 
عـــن عاقـــة مـــدارس األحـــد بالكنيســـة واألســـرة، 
والدكتـــور جـــورج إســـكندر عـــن عمـــل مـــدارس 
األحد في تكوين مقومات الشخصية المسيحية، 
واألســـتاذ إدوارد ســـرجيوس عـــن وســـائل تكويـــن 
مـــدّرس مـــدارس األحـــد، واألســـتاذ عيـــاد عيـــاد 
عـــن شـــخصية المـــدّرس ومســـئولياته. وكان قـــد 
ُعِقـــد مؤتمـــر آّخر في صيف نفـــس العام بمدينة 
الســـويس خـــرج بتوصيـــات مشـــابهة، وركز على 
أهمية خدمة الشـــباب وتشـــجيعهم واألخذ بأيديهم 
لنمـــو حياتهـــم الروحية، مدركين أن الشـــباب هو 

كلمـــة الســـر فـــي نهضة الكنيســـة.

الســـنوات  فـــي  المؤتمــــــــــرات  عقـــد  وتوالـــى 
التاليـــة بمعـــدل أســـرع ومحتـــوى أغـــزر وأعمـــق، 
بـــدأت  العامـــــــــــة  المؤتمــــــــــــــــــــرات  جانـــب  وإلـــى 
المناطـــق.  بعـــض  فـــي  المحليـــــــــــة  المؤتمـــرات 
ونســـتكمل فـــي الحلقـــة القادمـــة رحلـــة مؤتمـــرات 

األحـــد. مـــدارس 

نيافة الحبر الجليل
أبونا المحب للمسيح

األنبـــا إشعيـــــاء
مطران كرسي طهطا وتوابعها

تهانينا القلبية بنعمة المطرانية
الرب يديمك سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة

جدو ناجي إسكندر والعائلة
ملبورن - أستراليا
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