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+ الذيــــــــــــــــــن يشّقـــــــون 
الكنيســــــــــة هـــم أســــــــــــوء من 
الشيطــــــــــــان. )ذهبـــي الفـــم(

دامـــت  مـــا  النـــاس  آلراء  قيمـــة  ال   +
ُمريًحـــا. ضميـــًرا  تمنحـــك  أفعالـــك 

+ مـــن تـــركك أثنـــاء انهيـــارك، ال يحـــق 
لـــه العـــودة بعـــد ازدهارك.

+ الحياء أشد جاذبية من الجمال.
+ الهزيمــــــــــة للشجعـــــــان، فالجبنـــــــــاء ال 

يخوضـــون المعارك.
+ ال يتواضع إال من كان واثًقا بنفسه، 

وال يتكبر إال من كان عالًما بنفسه.
+ النـــاس نوعـــان: أحدهمـــا يـــراك طيًبـــا 
فيحبـــــــــــــك، واآلخـــــــــــر يـــــــــــراك طيًبـــا فيأكلك. 

)جـــورج برناردشـــو(
+ ســـأل أحدهـــم جـــال الديـــن الرومي: 
»نـــراك تقـــرأ وتكتـــب كثيـــًرا، فمـــاذا عرفت؟«. 

فأجـــاب قائـــًا: »عرفت حـــدودي«.
+ مع كل فجــــــــــــر جديــــــــــــد ال يكـــــــــــــون 
العالـــم هـــو نفســـه، وال تكـــون أنـــت الشـــخص 

)كافكا( نفســـه. 
+ أيها الموجوع صبًرا

إن بعد الصبر بشرى
يا عزيز القلب مهًا

إن بعد الُعسر ُيسًرا.
+ هنـــاك قلـــوب جميلـــة، تتحـــدث معهـــا 

مـــرة وتتعلـــق بهـــا إلـــى األبد.
+ زراعـــة الحـــب صعبـــة، لكـــن حصـــاد 

الحـــب مفرح.
+ إذا تألمـــت أللـــم إنســـان فأنـــت نبيـــل، 
أمـــا إذا شـــاركت فـــي عاجـــه فأنـــت عظيم.

+ جميـــل أن يكـــون لديـــك عقـــل جميـــل 
وقلـــب جميـــل، واألهـــم من ذلـــك روح جميلة.

+ االبتســـامة أقـــل تكلفـــة مـــن الكهربـــاء 
ولكنهـــا أكثر إشـــراًقا.

+ ال شـــيء يعود كالســـابق، احفظ هذه 
العبارة جيًدا قبل أن تكســـر شـــيًئا.

+ أمـــران يحـــددان شـــخصيتك: صبـــرك 
حيـــن ال تملك شـــيًئا، وتصرفاتـــك حين تملك 

شيء. كل 

+ القلب يتمنى والعقل يتأنى.
+ الوطــــــــــن بحاجــــــــــــة لمخلـــــــص وليس 

مـــخ لص.
+ الكلمـــات قـــد تكـــذب لكـــن التصرفات 
دائًمـــا تقـــول الحقيقـــة، شـــكًرا للمواقـــف التـــي 

تظهـــر لنـــا حقائق البشـــر.
+ السعادة طريقة، ال طريق.

+ إذا كان الجسد العاري دليل الحضارة 
فهنيًئا للحيوانات. )مصطفى الرافعي(

+ لكل شــــــــــيء جمـــــــــــــــــــــال ولكـــــــــــــــن ال 
يـــراه الجميع.

+ متـــى اتســـع نطـــاق محبتـــك، اتســـع 
نطـــاق الجمال في حياتك، ألنك ال تســـتطيع 
أن تـــرى قباحـــة فيمـــا تحـــب، وال جمـــااًل فيما 

تكـــره. )ميخائيـــل نعيمة(
+ مـــن يـــزرع الغـــش والخـــداع، يحصـــد 

الخيبـــة والفضيحـــة.
+ لـــن يرحـــــــــــــل الحــــــــــــــزن مـــا ُدمــــــــــــــــت 

تحســـن ضيافتـــه.
+ قد يؤخر هللا الجميل ليجعله أجمل.

+ كيــــــــــــــف تخشــــــــــــــى الفقــــــــــــــــر وأنـــــــــت 
عبـــد الغني؟

+ فـــي حيــــــــــــاة اآلخريــــــــــــن كـــن كحبات 
السكـــــــــــــر، حتى وإن اختفيــــــــــــــــــت تركـــــــــــــــــــت 

طعًمـــا حلًوا.
+ ذو العقـــل يشـــقى فـــي النعيـــم بعقله..
وأخـــو الجهالة في الشـــقاوة ينعـــُم. )المتنبي(

+ حاولـــــــــــــــــــو أن يدفنونــــــــا، ولـــم يعلمـــوا 
أّنـــا بذور.

+ الهـــدوء فـــن؛ فـــإذا كنـــت فناًنـــا فـــي 

هدوئـــك، صــــــــــــرت مبدًعـــا 
فـــي كامـــك.

+ حيـــن تشـــتاق إلنســـان بشـــدة، يصبح 
العالـــم كأنـــه خاٍل من البشـــر.

+ مـــال الوقـــف يهد الســـقف )أي ســـرقة 
مـــال الوقف بالكنيســـة(.

+ »َقاَل اْلَكْســـَاُن: اأَلَســـُد ِفي الطَِّريِق، 
ـــَواِرِع!« )األمثال 13:26( ـــْبُل ِفي الشَّ الشِّ

+ ازرع عطـــاء تحصـــد محبـــة، وازرع 
تواضًعـــا تحصـــد احتراًما، ازرع أمانة تحصد 
ثقـــة، وازرع اجتهـــاًدا تحصـــد نجاًحـــا، ازرع 

إيماًنـــا تحصـــد طمأنينة.
+ حيـــن يســـألونك عـــن أعظـــم األعمال 

اإلنســـانية؛ فحدثهـــم عـــن: جبـــر الخواطر.
+ عصفور الكناري من أرق العصافير 
شـــكًا ولوًنـــا وجســـًدا، والغريـــب أنـــه ال يغني 
إذا تـــزوج بـــــــــــــــل يقـــــــــــدم أعـــذب أغانيــــــــــــه مـــا 

عازًبا. دام 
+ تجمعنـــا صدف رائعة، وتفرقنا أعذار 
تافهـــة، وال يقـــدر علـــى الفـــراق إال مـــن لديـــه 

البديـــل. )نـــزار قباني(
+ ســـــــــــوء الظــــــــــــن: عاصفة تقتــــــــل كل 

جميـــل خلفها.
+ إذا مـــأت عقلـــك بصغائـــر األمـــور 
فلـــن يبقـــى فيه مكان لكبارها، فالعقل كالحقل 
إن لـــم تتعهـــده بالنباتـــات الجيـــدة نمـــت فيـــه 

الضارة. الحشـــائش 
+ النقاشـــات بيـــن المحبيـــن ينهـــزم فيهـــا 

األكثـــر حًبـــا، وليـــس األضعـــف حجة.
+ الخيـــال هـــو ليل الحيـــاة الجميل، هو 
حصننـــا وماذنا من قـــوة النهار الطويل، إن 
عالم الواقع ال يكفي وحده لحياة البشـــر، إنه 
أضيـــق مـــن أن يتســـع لحيـــاة إنســـانية كاملة. 

الحكيم( )توفيق 
+ زوجتـــك تـــرى رجولتـــك فـــي حنانـــك، 
وفـــي شـــعورها باألمان والحمايـــة وهي معك، 
وفـــي احتوائـــك لهـــا بالحب وليـــس بالتخويف 

أو التهديـــد.
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قداسة ابلابا يهنئ 
إخوتنا الاكثويلك بالكريسماس

قـــّدم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني التهنئـــة بعيد المياد 
المجيـــد بحســـب التقويـــم الغربـــي لغبطـــة األنبـــا إبراهيم إســـحق 
بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليـــك بمصر. كان قداســـة البابا قد زار 
مقـــر بطريركيـــة األقبـــاط الكاثوليـــك بكوبري القبـــة صباح يوم 
األربعـــاء 2٥ ديســـمبر 2٠1٩م وبرفقتـــه وفـــد كنســـي كبيـــر، 
واســـتقبله غبطـــة البطريـــرك األنبـــا إبراهيـــم إســـحق ومطارنـــة 
البابـــا  لقداســـة  المرافـــق  الوفـــد  تكـــون  الكاثوليكيـــة.  الكنيســـة 
مـــن أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، 
األســـقف  اكليمنـــدس  واألنبـــا  العـــام،  األســـقف  إرميـــا  واألنبـــا 
العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة والهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصر، 
واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة 
والوايلي. كما ضم الوفد القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل 
البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس بشـــرى ســـكرتير قداســـة 
البابـــا، واألســـتاذ جرجس صالح األميـــن العام الفخري لمجلس 

كنائس الشـــرق األوســـط.

قداسة ابلابا يهنئ بطريرك
اإلسكندرية وسائر أفريقيا للروم األرثوذكس

وبعـــد ذلـــك زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي والوفـــد 
المرافـــق لـــه، غبطـــة البطريرك ثيئـــودورس الثانـــي، بطريرك 

اإلســـكندرية وســـائر أفريقيـــا للـــروم األرثوذكس،
للتهنئـــة بعيـــد الميـــاد المجيـــد، بمقـــر بطريركيـــة القديـــس 
نيقـــوالوس بمنطقـــة الحمـــزاوي بوســـط القاهـــرة. وكان لقـــاًء 
مملـــوًءا مـــودة، حيـــث تبـــادل صاحبـــا القداســـة كلمـــات التهنئـــة.

ثالث صحف جتري حوارات
مع قداسة ابلابا

أجـــرت صحـــف المصـــري اليـــوم واليـــوم الســـابع والوطـــن، يـــوم 
الثاثـــاء 1٠ ديســـمبر 2٠1٩م، لقـــاًء صحفًيـــا مجمًعـــا مـــع قداســـة البابا 
تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، 
وتنـــاول فيـــه موضوعـــات تخـــص الكنيســـة والدولـــة والمجتمـــع، حيـــث 
أشـــار قداســـته إلى قرب االنتهاء من مســـودة قانون األحوال الشخصية 
الموحـــد، كمـــا تحـــدث قداســـته عن المكتبـــة البابوية المركزيـــة والتي تم 
افتتاحهـــا الشـــهر الماضـــي، وأوضـــح قداســـته أنـــه معني بترتيـــب البيت 

مـــن الداخـــل وتحديـــث النظام اإلداري بالكنيســـة. 

قرار بابوي رقم )2019-17(
نائب بابوي إليبارشية سيدين - اسرتايلا

بعد االطاع على تقرير اللجنة البابوية التي زارت إيبارشية 
ســـيدني باســـتراليا مؤخـــًرا، يتـــم تكليف نيافة األنبـــا تادرس مطران 
بورســـعيد باإلشـــراف الكامـــل علـــى إيبارشـــية ســـيدني باســـتراليا من 
كافة النواحي الرعوية واإلدارية والمالية. وله أن يسترشد بأسقف 
اإليبارشـــية فـــي بعـــض الموضوعـــات التـــي تحتاج إلـــى ذلك. وعلى 

النائـــب البابـــوي تقديم تقرير نصف ســـنوي عن اإليبارشـــية.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة

مقابالت قداسة ابلابا 
التقـــى قداســـة البابـــا علـــى مـــدار األســـبوعين الماضييـــن، بالمقـــر 
مـــن  عــــــــدًدا  بالعباسيـــــــــــة،  الكبـــرى  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البـــاوي 

كالتالـــي: الزائريـــن 
يوم  األربعاء ١١ ديسمبر ٢٠١٩م

+ كهنة ومجلس كنيسة العذراء ويوسف النجار بعزبة النخل.
يوم الخميس ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ م

+ نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام بالمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، 
وأســـرة تحريـــر مجلـــة الكرازة.

+ مطـــران الكنيســـة األرثوذكســـية الروســـية ببلجيـــكا، مع وفد من 
األبـــاء الكهنـــة وزوجاتهـــم، والذين يـــزورون مصر حالًيا.

الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠١٩م
التابعـــة  الخاصـــة  القـــدرات  لـــذوي  الفرحـــان”  “القلـــب  أســـرة   +

المنصـــورة. إليبارشـــية 

يوم االثنين ١٦ ديسمبر٢٠١٩م
+ نيافـــة األنبـــا اكليمندس األســـقف العام لكنائـــس ألماظة والهجانة 

وشـــرق مدينـــة نصر، واآلباء كهنـــة القطاع وزوجاتهم.

يوم الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠١٩م
+ الدكتـــورة ثريـــا بشـــعاني األميـــن العام لمجلس كنائس الشـــرق 

األوســـط والوفـــد المرافق لها.

اللقاء السنوي السادس لقداسة ابلابا 
مع أساقفة وكهنة الوجه ابلحري ومدن القناة 

خلدمة الراعية االجتماعية
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، ظهـــر يـــوم الخميـــس 12 
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  رويـــس  األنبـــا  بمســـرح  2٠1٩م،  ديســـمبر 
بالعباســـية، اللقـــاء الســـنوي الســـادس ألســـاقفة الوجـــه البحـــري ومـــدن 
القناة واآلباء الكهنة المســـئولين عن خدمة إخوة الرب. وألقى قداســـته 
خـــال االجتمـــاع كلمـــة أوضح فيها الهدف من هذا اللقاء وهو االرتقاء 
بالخدمات الكنســـية وتطويرها، مستشـــهًدا بقول القديس بولس الرســـول 
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»تمـــم خدمتـــك«، كمـــا شـــدد علـــى أهميـــة االســـتقامة والتجديـــد وخاصـــة 
تجديـــد الفكـــر والقلـــب والخدمـــة، فنحـــن علـــى أعتـــاب ســـنة جديـــدة فـــا 
ندخلهـــا وقلبنـــا قديـــم، بـــل نهتـــم بـــأن نبـــدأ بـــدًءا حســـًنا. وخـــال اللقاء تم 
اســـتعراض أنشـــطة خدمـــة الرعايـــة االجتماعيـــة وبرامـــج الخدمـــة التي 
ُتطّبـــق فـــي عـــدة مجـــاالت وخاصـــة في مجـــال التعليـــم، وأيًضـــا تطوير 

المنظومـــة اإللكترونيـــة لهـــذه الخدمة.
ثـــاث  تكريـــم  تـــم  الخدمـــة،  لهـــذه  وتنشـــيًطا  اللقـــاء،  نهايـــة  فـــي 
األنبـــا  نيافـــة  رعايـــة  تحـــت  البحيـــرة  ايبارشـــية  وهـــم:  إيبارشـــيات 
باخوميـــوس، وإيبارشـــية بورســـعيد تحـــت رعاية نيافـــة األنبا تادرس، 
وإيبارشـــية طنطـــا تحـــت رعايـــة نيافـــة األنبا بـــوال، لتمّيزهـــم باالهتمام 
بمجـــال التعليـــم. وعّبـــر جميـــع اآلبـــاء عـــن ســـعادتهم الغامـــرة بلقـــاء 

قداســـة البابـــا.
حضـــر اللقـــاء أصحاب النيافـــة: األنبا تادرس مطران بورســـعيد، 
واألنبـــا بـــوال مطـــران طنطـــا، واألنبـــا ســـارافيم أســـقف اإلســـماعيلية، 
واألنبـــا داود أســـقف المنصـــورة، واألنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر، 
واألنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، واألنبا 
كاراس األســـقف العـــام للمحلـــة الكبـــرى، واألنبـــا باڤلـــي األســـقف العـــام 
لكنائـــس حـــي المنتـــزه باإلســـكندرية، واألنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط 
وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس 
شـــبرا الشـــمالية ومقـــرر اللجنـــة المجمعيـــة للرعايـــة االجتماعية وبيوت 
اإليواء، واألنبا بموا أســـقف الســـويس، واألنبا إياريون األســـقف العام 
لكنائس غرب اإلســـكندرية، واألنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس حي 
شـــرق اإلســـكندرية. كمـــا حضـــر القـــس أبرآم إميـــل وكيـــل البطريركية 
باإلســـكندرية، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء كهنـــة الوجـــه البحـــري، والقمـــص 

بيشـــوي شـــارل ســـكرتير قداســـة البابـــا لخدمـــة الرعايـــة االجتماعية.

اجتماع األربعاء األسبويع
االجتمـــاع  ديســـمبر 2٠1٩م،  األربعـــاء 11  يـــوم  قداســـته  عقـــد 
)البطرســـية(  وبولـــس  بطـــرس  الرســـولين  كنيســـة  مـــن  األســـبوعي 
بالعباســـية، بحضـــور عـــدد مـــن أحبار الكنيســـة، وكانت العظـــة بعنوان 
»المـــرأة المتقيـــة زينـــة الكنيســـة«، وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى شـــهداء 

البطرســـية. كنيســـة 
كمـــا عقـــد قداســـته يـــوم األربعـــاء 1٨ ديســـمبر2٠1٩م، االجتماع 
رويـــس  األنبـــا  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة  مـــن  األســـبوعي 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، بمشـــاركة عدد من أحبار الكنيســـة، 

وكانـــت العظـــة بعنـــوان »آميـــن تعـــاَل أيهـــا الرب يســـوع«.

قداسة ابلابا يشهد حفل توزيع شهادات 
كورس اللغة الروسية

شـــهد قداســـة البابا مســـاء يوم الثاثاء 2٤ ديسمبر 2٠1٩م بالمقر 
البابـــوي بالقاهـــرة، حفـــل توزيـــع شـــهادات إتمام كورس اللغة الروســـية 
على الدارســـين من طاب وأســـاتذة من داخل معهد الدراســـات القبطية 
وخارجـــه، والـــذي وصـــل عددهـــم إلى ٥٠ دارًســـا. يأتي هـــذا الكورس 
فـــي إطـــار التعـــاون بين الجامعات الروســـية ومعهد الدراســـات القبطية 

كمنحـــة مقدمـــة من الجامعة الروســـية لصداقة الشـــعوب للمعهد.

حضـــر الحفـــل الدكتـــور نيكوالي أوســـكين نائب رئيـــس الجامعة، 
والـــذي قـــدم الشـــكر لقداســـة البابـــا إلتاحـــة فرصـــة لمثل هذه الدراســـات 
والتـــي تعـــد خطـــوة أولـــي فـــي ســـياق التعـــاون المســـتمر بيـــن الجامعات 
والمعاهـــد الروســـية والمصريـــة. كما حضره الدكتور حســـين الشـــافعي 
مديـــر المؤسســـة المصريـــة الروســـية للثقافة والعلوم، والدكتور إســـحق 
عجبـــان عميـــد معهـــد الدراســـات القبطيـــة. وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة 
أعـــرب خالهـــا عـــن ترحيبـــه بالتعـــاون مع الجامعات الروســـية مشـــيًرا 
إلـــى أن تعليـــم اللغـــة يفتـــح أفاًقـــا جديدة لإلنســـان. كما شـــكر قداســـته كل 

مـــن ســـاهم فـــي هـــذه الـــدورة متمنًيا لهـــم الســـعادة في العـــام الجديد.

تابع انتدابات عيد امليالد املجيد 2020م
يتم انتداب القمص اســـتفانوس عازر للخدمة والصاة بكنيســـة 
الســـيده العـــذراء ومارجرجـــس - إيســـت لنـــدن، فـــي الفتـــرة من 26 

ديســـمبر 2٠1٩م، وحتـــى أول مارس 2٠2٠م.

إيبارشية إمخيم وساقلتة

فـــي يـــوم األربعـــاء 11 ديســـمبر 2٠1٩م، قـــام نيافـــة األنبا بســـاده 
مطران إخميم وســـاقلته، بكنيســـة الرســـولين بطرس وبولس، وشـــاركه 
نيافـــة األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العـــذراء بجبل إخميم، 
بســـيامة ثاثة كهنة لجدد، وهم: )1( الشـــماس أشـــرف رمســـيس كاهًنا 
علـــى مذبـــح ديـــر القديـــس األنبـــا شـــنوده الشـــرقي بإخميـــم باســـم القـــس 
إرميـــا. )2( والشـــماس شـــنوده طلعـــت كاهًنـــا عاًما باإليبارشـــية، باســـم 
القـــس بيجـــول. )3( والشـــماس بطـــرس كمال كاهًنا عاًما باإليبارشـــية، 
باســـم القـــس ميخائيـــل وذلـــك لخدمـــة ذوي القـــدرات الخاصـــة من الصم 
والبكـــم. اشـــترك فـــي القـــداس بعـــض من رهبـــان أديرة الســـيدة العذراء 
بجبـــل إخميـــم، واألنبـــا تومـــاس بجبـــل شنشـــيف، واألنبـــا شـــنوده، وعدد 
مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية ومـــن إيبارشـــية ســـوهاج. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا بســـاده، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية حلوان واملعرصة

قـــام  نيافـــة األنبا بيســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، صباح يوم 
السبت 1٤ ديسمبر 2٠1٩م، برسامة القس صموئيل متري جرجس، 
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كاهـــن كنيســـة مـــار مرقس الرســـول بمدينـــة 1٥ مايو، قمًصـــا. كما قام 
نيافتـــه برســـامة مئـــة وتســـعين من أبناء اإليبارشـــية في رتبـــة إبصالتس 
)مرتـــل(. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بيســـنتي، وللقمـــص صموئيـــل، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد شـــعب اإليبارشـــية.

إيبارشية بنها وقويسنا

قـــام نيافـــة األنبـــا مكســـيموس أســـقف بنهـــا وقويســـنا، صبـــاح يـــوم 
األربعاء 11 ديســـمبر 2٠1٩م، بتدشـــين كنيســـة الســـيدة العذراء مريم 
والقديـــس يوحنـــا المعمـــدان، بقريـــة الرملـــة مركـــز بنهـــا. وتـــم تدشـــين 
المذبـــح الرئيـــس علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء ومذبـــح آخـــر علـــى اســـم 
ـــنت أيقونـــات الكنيســـة وأوانـــي  القديـــس يوحنـــا المعمـــدان، وكذلـــك ُدشِّ
القـــداس اإللهـــي وخالـــه منـــح كاهـــن  الخدمـــة. صلـــى بعدهـــا نيافتـــه 

الكنيســـة، القـــس شـــنوده وهيـــب رتبـــة القمصيـــة.
يـــوم  نيافتـــه  قـــام  كمـــا 
الســـبت 1٤ ديســـمبر 2٠1٩م، 
بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 
بنهـــا،  مركـــز  عطـــاهلل،  بكفـــر 
بســـيامة الشـــماس ألبير ميخاييل 
أنطونيوس كاهًنا على الكنيســـة 
مـــكاري.  القـــس  باســـم  ذاتهـــا 

خالص تهانينا لنيافة األنبا مكســـيموس، والقمص شـــموده والقس 
مكاري، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية أوتاوا ومونرتيال ورشق كندا

قام نيافة األنبا بولس أســـقف أوتاوا ومونتريال وشـــرق كندا، يوم 
الســـبت 11 ديســـمبر 2٠1٩م، بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول 
القـــس ميخائيـــل عزيـــز كاهـــن الكنيســـة ذاتهـــا،  بمونتريـــال، برســـامة 
قمًصا، وذلك في الذكرى الخامســـة والعشـــرين لســـيامته كاهًنا. كما قام 
نيافتـــه برســـامة بعـــض مـــن أبناء الكنيســـة في رتبـــة إبصالتس )مرتل(. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا بولس، وللقمـــص ميخائيل، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

تدشني كنائس
تدشني كنيستني بإيبارشية سمالوط 

مطـــران  بفنوتيـــوس  األنبـــا  نيافـــة  دشـــن 
 16 االثنيــــــــــــن  يــــــــــوم  صبــــــــــــاح  سمالـــــــــــوط، 
ديســـمبر2٠1٩م، كنيسة الســـيدة العذراء بعزبة 
عبد هللا الخواجة التابعة لإليبارشـــية. كما دشـــن 
جانـــب  إلـــى  الجديـــد  األيقونـــات  حامـــل  نيافتـــه 
أيقونات الكنيســـة ذاتها. وتمت توســـعة الكنيســـة 
لتصـــل مســـاحتها إلـــى ٨٠٠ متـــر. وأقيـــم عقب 
التدشـــين القـــداس اإللهـــي الـــذي شـــهد مشـــاركة 
شـــعبية كبيرة من أهل القرية. ويوجد بالكنيســـة 
مبنـــي خدمـــات علـــى نفس المســـاحة بـــه فصول 
إلـــى  هـــذا  ومســـرح.  كنيســـة وحضانـــة  تربيـــة 
جانـــب نـــادى اجتماعـــي يحـــوي ملعـــب كرة قدم 

علـــي مســـاحة 1٠٠٠ متـــر.
كنيســـة  2٠1٩م،  ديســـمبر   22 األحـــد  يـــوم  نيافتـــه  دشـــن  كمـــا 
جديدة بدير الســـيدة العذراء بجبل الطير على اســـم القديســـة ســـالومي. 
والكنيســـة الجديـــدة مقامـــة علـــى مســـاحة ٨٠٠ متـــر. كمـــا دشـــن نيافتـــه 
بمبنـــى  موســـى  األنبـــا  القـــوي  والقديـــس  ســـيفين  أبـــي  الشـــهيد  كنيســـة 

الخدمـــات التابـــع للكنيســـة ذاتهـــا. 

تدشني كنيسة املالك رافائيل 
باتلتايلة – إيبارشية القوصية

دشـــن نيافـــة األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر، صبـــاح يـــوم 
االثنيـــن 23 ديســـمبر2٠1٩م، كنيســـة رئيـــس المائكـــة رافائيـــل بقريـــة 
التتاليـــة التابعـــة لإليبارشـــية. كما دشـــن نيافتـــه حامل األيقونـــات الجديد 
إلـــى جانـــب أيقونـــات الكنيســـة ذاتهـــا. وتمـــت توســـعة الكنيســـة لتصـــل 
مســـاحتها إلـــى 1٠٠٠ متـــر. وقـــد ُأقيـــم في اليوكم الســـابق احتفال شـــهد 
مشـــاركة شـــعبية كبيـــرة من أهل القرية باإليبارشـــية بمختلـــف أطيافها.

تنويه
العـــدد القـــادم مـــن المجلـــة يصـــدر بتاريـــخ الجمعة ١7 

ينايـــر ٢٠٢٠ بـــداًل مـــن ١٠ ينايـــر ٢٠٢٠م
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نيافة األنبا أباكري يستقبل 
مطران الكنيسة ايلونانية بديولكيا

اســـتقبل نيافة األنبا أباكير أســـقف إيبارشـــية الدول االســـكندنافية، 
نيافـــة المطـــران كاليســـتوس ويـــر، العالـــم الاهوتـــي ومطـــران الكنيســـة 
الثاثـــاء 12 ديســـمبر  يـــوم  اليونانيـــة األرثوذكســـية بمدينـــة ديوكليـــا، 
فـــي مقـــر المطرانيـــة بكنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا والقديـــس  2٠1٩م، 
التذكاريـــة  الهدايـــا  النيافـــة  صاحبـــا  تبـــادل  الســـادس.  كيرلـــس  البابـــا 
وكلمـــات المحبـــة، وأكـــدا علـــى عمـــق العاقات بيـــن الكنيســـتين القبطية 
األرثوذكســـية واليونانيـــة األرثوذكســـية، كمـــا نقـــل المطـــران اليونانـــي 
تقديـــر كنيســـته لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني وزيارتـــه األخيرة إلى 
اليونـــان والتـــي فتحـــت آفاًقـــا جديـــدة للعاقات بين الكنيســـتين، كما وجه 

تحياتـــه للكنيســـة القبطيـــة.

تدشني كنيسة جديدة بكفر عطا اهلل سليمان 
بإيبارشية ميت غمر ودقادوس

دشـــن نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس، صباح 
يوم الخميس 1٩ ديســـمبر 2٠1٩م، مذبح ومعمودية وأيقونات كنيســـة 
جديـــدة علـــى اســـم القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بكفـــر عطـــا هللا 
ســـليمان - مركز ميت غمر. وأقيمت الكنيســـة الجديدة بمبنى خدمات 
أنشـــئ لخدمـــة أهـــل القريـــة البالـــغ عددهـــم مـــا يقـــرب مـــن 6٥٠ أســـرة 

مســـيحية، وهـــو مجـــاور لكنيســـة الســـيدة العذراء. 

نيافة األنبا أرساين يستقبل 
سفرية دولة اإلمارات بهونلدا

اســـتقبل نيافة األنبا أرســـاني أسقف هولندا يوم األحد 22 ديسمبر 
2٠1٩م، بالمركـــز الثقافـــي القبطـــي بأمســـتردام، وفًدا من ســـفارة دولة 
اإلمـــارات، برئاســـة ســـعادة الســـفيرة الدكتورة/ حصة عبـــد هللا العتيبة، 
ســـفيرة دولـــة األمـــارات بالمملكـــة الهولنديـــة. حضر اللقـــاء اآلباء كهنة 
كاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء مريـــم بأمســـتردام. جـــاءت هـــذه الزيارة في 
إطـــار احتفـــال دولـــة األمارات الشـــقيقة بعام التســـامح.  قـــام الوفد اثناء 
الزيـــارة باســـتعراض أنشـــطة المركـــز الثقافـــي وااللتقـــاء مـــع أطفـــال 
وشـــباب الكنيســـة. كمـــا عقـــدت الســـفيرة لقـــاًء عاًمـــا مـــع أبنـــاء الكنيســـة 
القبطيـــة، وعبـــرت أثنـــاء اللقـــاء عـــن ســـعادتها بوجودهـــا فـــي المركـــز 
الثقافـــي القبطـــي، وبالجـــو األســـري الدافـــئ، وتحدثـــت عـــن دور دولـــة 
اإلمارات في نشـــر التســـامح والســـام واألمان، ونبذ العنف والتطرف، 
ومبادرات ترســـيخ الســـام، وقد أشـــارت أيًضا إلى زيارة قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي لدولـــة االمـــارات عـــام 2٠1٤م. وألقـــى نيافة األنبا 
أرســـاني كلمة عبر فيها عن ســـعادته بهذه الزيارة. وفي نهاية الزيارة 
قامـــت ســـعادة الســـفيرة بتوزيع الهدايـــا على األطفال بالمركـــز الثقافي.

أولوية للكنيسة القبطية بمونرتيال 
يف رشاء كنائس الالتني الاكثويلك

ومونتريـــال  أوتـــاوا  إيبارشـــية  أســـقف  بولـــس  األنبـــا  نيافـــة  زار 
وشـــرق كنـــدا، يرافقـــه وفـــد مـــن إيبارشـــيته، يـــوم الخميس 1٩ ديســـمبر 
2٠1٩م، نيافـــة المطـــران كريســـتيان ليبيـــن رئيـــس أســـاقفة مونتريـــال 
للكنيســـة الاتينيـــة الكاثوليكيـــة. تـــم خـــال اللقـــاء تبـــادل الخبـــرات فـــي 
خدمـــة المجتمـــع الكنـــدي، والوقـــوف علـــى أهـــم التحديـــات العصريـــة 
وكيفية التعامل معها، ثم تطرق الحوار إلى منح ميزة نســـبية للكنيســـة 
القبطيـــة وذلـــك بعـــرض الكنائـــس المطلـــوب بيعهـــا قبل طرحها بســـوق 
العقـــارات. ُيذَكـــر أن نيافـــة األنبـــا بولـــس قد بدأ في إنشـــاء قاعدة بيانات 
دقيقـــة تســـاعد علـــى ربط شـــراء الكنائـــس وفق التوزيع الســـكاني ألبناء 
اإليبارشـــية. وفـــي نهايـــة اللقـــاء تم تفويض الســـكرتارية من الكنيســـتين 

لترتيـــب لقـــاء دوري ووضعـــه علـــى األجنـــدة الســـنوية.
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إننـــا نطلب من الرب 
أن  الشـــكر  صـــاة  فـــي 
ينجينـــا مـــن قيـــام األعـــداء 
الخفييـــن والظاهريـــن. فمـــن همـــا هـــذان النوعـــان من 

األعـــداء؟
هـــم  يكـــون  الخفييـــن  األعـــداء  أن  يمكـــن 
الشـــياطين. بينمـــا األعـــداء الظاهـــرون هـــم النـــاس 
تعرفـــه،  تـــراه وال  عـــدًوا ال  هنـــاك  األشـــرار. أي أن 
وعـــدًوا آخـــر تعرفـــه.. أو مـــن األعداء مـــن يعمل في 

الخفـــاء. ومنهـــم مـــن هـــو صريـــح فـــي عداوتـــه.
أو ربمـــا من األعـــداء الخفيين: العقل والقلب 
والنيـــة. كل هـــؤالء يعملـــون أحياًنا فـــي الخفاء داخل 
فـــي  دفينـــة  شـــهوات  وتتبعهـــم  تراهـــم.  وال  نفســـك، 
أعماقـــك، أو رغبـــات لـــم ُتكَمـــل بعـــد.. تحاربـــك، وقد 

تســـقطك. وأنـــت ال تـــدري، أو وأنـــت تـــدري...
وقـــد تعاديـــك أكثـــر مـــن األعـــداء الخارجيـــن، 
ســـواء مـــن الشـــياطين أو مـــن الناس األشـــرار. عداوة 

الشـــهوات هـــي أكثـــر ضـــراوة وعنًفـــا..
إنهـــا مشـــاعر اشـــتعلت فيـــك فـــي الماضـــي ثـــم 
خمـــدت، أو ظننـــت أنـــت أنهـــا خمـــدت. ولكنهـــا فـــي 
الواقع ترّســـبت في أعماقك، وتظهر في حين معين، 
عندمـــا تجـــد مـــا يثيرهـــا. مثـــل الـــدواء المكتـــوب عليه 
»رج الزجاجـــة قبـــل االســـتعمال«. فمـــا أن يرجهـــا، 
حتـــى تقـــوم المـــواد المترســـبة، وتختلط بالســـائل الذي 
هـــو فوقهـــا، فتعكـــره.. هكـــذا بعـــض مشـــاعرك التـــي 
غاصـــت وترســـبت في أعماقـــك. لم تقم بتصفيتها في 
حينهـــا. فاختفـــت وظننـــت أنها زالـــت، وهي مازالت!!

من األعداء الخفيين أيًضا اإلخوة الكذبة.
الذيـــن أشـــار إليـــه القديـــس بولـــس الرســـول في 
)2 كـــو26:11( بقولـــه فـــي ســـرد متاعبـــه »ِبَأْخَطاٍر 
ِمـــْن ِإْخـــَوٍة َكَذَبـــٍة«. أولئـــك الـــذي ُحســـبوا فـــي نطـــاق 
اإلخـــوة، ولـــم يكونـــوا إخـــوة حقيقييـــن. مثـــل يهوذا في 
وســـط االثني عشـــر. كان يغمس اللقمة في الصحفة 
مع السيد المسيح، بينما كان في نفس الوقت متآمًرا 
عليـــه!! )مـــت26: 23(. وقد قّبله أمام الجند، وكان 

بالقبلـــة يســـَلمه إلى األعداء!! )مـــت٤٨،٤7:26(.
مثـــل هـــؤالء: الذيـــن قـــال عنهـــم القديـــس يوحنا 
الرســـول فـــي رســـالته األولـــي »ِمنَّـــا َخَرُجـــوا، لِكنَُّهـــْم 
َلـــْم َيُكوُنـــوا ِمنَّـــا، أَلنَُّهـــْم َلـــْو َكاُنـــوا ِمنَّـــا َلَبُقـــوا َمَعَنـــا« 

)1يـــو2:1٩(.
ومـــن أمثلتهـــم أيًضـــا الذيـــن قال عنهـــم القديس 
بولـــس الرســـول: »أَلنَّ َكِثيِريـــَن.. ِممَّْن ُكْنـــُت َأْذُكُرُهْم 
َلُكـــْم ِمـــَراًرا، َواآلَن َأْذُكُرُهـــْم َأْيًضـــا َباِكًيـــا، َوُهـــْم أَْعـــَداُء 
َصِليـــِب اْلَمِســـيِح، الَِّذيـــَن ِنَهاَيُتُهـــُم اْلَهـــَاُك.. َوَمْجُدُهْم 
اأَلْرِضيَّـــاِت«  ِفـــي  َيْفَتِكـــُروَن  الَِّذيـــَن  ِخْزِيِهـــِم،  ِفـــي 

)فـــي3:1٨،1٩(.
ولعـــل مـــن هـــؤالء تلميـــذه أو معاونـــه ديمـــاس، 
الـــذي كان القديـــس يذكـــره أحياًنـــا مـــع لوقـــا ومرقـــس 
أخيـــًرا  عنـــه  قـــال  ثـــم  )كـــو1٤:٤(.  وارســـترخس.. 
اْلَحاِضـــَر«  اْلَعاَلـــَم  َأَحـــبَّ  ِإْذ  َتَرَكِنـــي  َقـــْد  »ِديَمـــاَس 

)2تـــي1٠:٤(.
مـــن األعـــداء الخفيين أيًضا، مـــن قال عنهم 
الـــرب: »َيْأُتوَنُكـــْم ِبِثَيـــاب اْلُحْمـــَاِن، َولِكنَُّهـــْم ِمـــْن 

َداِخـــل ِذَئـــاٌب َخاِطَفـــٌة« )مت7:1٥(.
وثيـــاب الحمـــان هي الرياء الذي يلتحفون به، 

الذي قال عنه الشـــاعر:
ثوب الرياء يشفُّ عّما تحته

فإذا التحفَت به فإنك عاٍر
هـــؤالء كانـــوا يأتون أحياًنا إلى الســـيد المســـيح، 
وينادونـــه بعبـــارة »يـــا معلم«. ويطلبـــون منه نصيحة 

أو يســـألونه ســـؤااًل، فيمـــا هم يحاولـــون أن يصطادوه 
بكلمـــة! وبعضهـــم – مثـــل ســـمعان الفريســـي – دعاه 
إلـــى بيتـــه. ليـــس حًبـــا أو طلًبـــا للبركـــة، إنمـــا لكـــي 

يراقبـــه، محـــاواًل أن يجـــد مـــا ينتقـــده عليـــه )لو7(!!
جماعـــة  أيًضـــا،  الخفييـــن  األعـــداء  مـــن 
المتمّلقيـــن. وهـــم أيًضـــا مـــن النـــوع الـــذي يلبـــس 

الحمـــان. ثيـــاب 
إنهـــم يمدحـــون الشـــخص حتـــى فـــي تصرفاتـــه 
الخاطئـــة. وبهـــذا يضّرونه ألنـــه – نتيجة لمديحهم – 

يثبـــت فـــي أخطائـــه، فتضيع نفســـه.
كانـــوا  الذيـــن  الكذبـــة  األنبيـــاء  أمثلتهـــم  ومـــن 
ســـينجح  أنـــه  لـــه  يصـــورون  آخـــاب،  الملـــك  حـــول 
فـــي حروبـــه ويحثّـــون علـــى ذلـــك. بينمـــا كان دخولـــه 
الحـــرب هـــو باب هاكه. ولذلك لم يســـمع لكام نبي 
هللا ميخـــا الـــذي حـــذره فلـــم يقبـــل منـــه التحذيـــر وهلك 

)1مـــل22:37-2٠(.
إن كام المتمّلقين مثل الســـم في العســـل. وقد 

حـــذر الوحـــي اإللهي منه كثيًرا في ســـفر األمثال.
ويشـــبه هـــذا األمـــر، مـــا قـــال عنـــه الكتـــاب 
َبْيِتـــِه« )مـــت36:1٠(. َأْهـــُل  اإِلْنَســـاِن  »َأْعـــَداُء 

كانـــت إيزابـــل زوجـــة أخـــاب الملـــك تبـــدو كمـــا 
لـــو كانـــت تحبـــه وتدافـــع عنـــه. فلمـــا رأتـــه حزيًنا ألنه 
لـــم يســـتطع الحصـــول علـــي حقل نابـــوت اليزرعيلي، 
ســـاعدت بمكيـــدة شـــريرة لكـــي يحصـــل علـــى بغيتـــه. 
وذلـــك باتهــــــــــام نابـــوت كذًبـــا أنـــه قـــد جـــــــــــّدف علـــى 
الرب، واســـتحضار شـــهود زور إلثبـــات ذلك. وهكذا 
تـــم رجـــم نابـــوت اليزرعيلي فمات )1مـــل21(. وورثه 

الملك. آخـــاب 
وكانـــت النتيجـــة أن هللا غضـــب علـــى أخـــاب. 
وقـــال »فـــي المـــكان الـــذي لحســـت فيـــه الـــكاب دم 
نابـــوت اليزرعيلـــي، تلحـــس دم آخـــاب أيًضـــا«.. حقًا 
كانـــت هـــذه الزوجـــة من األعـــداء الخفيين بمشـــورتها 

المهلكـــة التـــي تبـــدو فيهـــا حانيـــة علـــى زوجها!!
ولعـــل ممـــا ينطبـــق علـــي هـــذا الوصـــف أيًضـــا 

قـــول الرب:
»َفـــِإْن َكاَنـــْت َعْيُنـــَك اْلُيْمَنـــى ُتْعِثـــُرَك َفاْقَلْعَها 
َوَأْلِقَهـــا َعْنـــَك.. َوِإْن َكاَنـــْت َيـــُدَك اْلُيْمَنـــى ُتْعِثـــُرَك 

)مـــت5:2٩،3٠(. َعْنـــَك«  َوَأْلِقَهـــا  َفاْقَطْعَهـــا 
وليـــس المعنـــى الحرفـــي هـــو المقصـــود بهـــذه 
الوصيـــة. وإنمـــا عبـــارة »عينـــك اليمنـــى« تعنـــي أعز 
وأحـــب إنســـان لديك«. كمـــا أن عبارة »يدك اليمنى« 
هـــؤالء  كان  فـــإن  يســـاعدك.  إنســـان  أكثـــر  تعنـــي 
يعثرونـــك – أي أقـــرب النـــاس إليـــك – فاقطع صلتك 
بهـــم، حرًصـــا علـــى أبديتـــك. فأعـــداء اإلنســـان أهـــل 
بيتـــه. واعتبـــر أن هـــؤالء األقربـــاء الُمعِثريـــن هـــم مـــن 

األعـــداء الخفييـــن.
مـــن األعداء الخفيين أيًضا: بعض الشـــركاء 

العمل. في 
ونقصد منهم ما ُيســـّمى بالشـــريك المخالف، أو 
الشـــريك الـــذي يأتمنه صاحـــب، فيورطه في ديون قد 
تـــؤدي بـــه إلى اإلفاس أو إلـــى قضايا في المحاكم. 

إن له اســـم شـــريك وهو من األعداء الخفيين.
ومثـــل شـــركاء العمـــل، الشـــركاء فـــي اللهو، 

مـــن أصدقاء الســـوء.
هـــؤالء الذيـــن يجـــّرون صاحبهـــم إلـــى الخطيـــة 
والفســـاد، وأحياًنـــا إلـــى اإلدمـــان. ونتيجـــة لعشـــرتهم 
يضيـــع مســـتقبله، أو تضيـــع ســـمعته وصحتـــه، بينما 
يظهـــرون أنهـــم موضـــع محبتـــه وتســـليته. وقـــد قـــال 

المرتـــل فـــي المزمـــور األول عـــن الرجـــل البـــار »في 
طريـــق الخطـــاة ال يقـــف، وفـــي مجلـــس المســـتهزئين 
ال يجلـــس«، هـــؤالء ليســـوا أصدقـــاء، إنمـــا هـــم مـــن 

األعـــداء الخفييـــن.
القـــادة  أيًضـــا:  الخفييـــن  األعـــداء  ومـــن 
َشـــْعِبي،  الـــرب »َيـــا  قـــال  أمثالهـــم  العميـــان. وعـــن 
ُمْرِشُدوَك ُمِضلُّوَن« )إش12:3(. وكرر نفس العبارة 
فـــي )إش16:٩(. بـــل وصـــف هـــؤالء المرشـــدين في 
)مـــت16:23( بأنهـــم قـــادة عميان. وقـــال عن أمثال 
هـــؤالء المرشـــدين المضليـــن مـــن الكتبـــة والفريســـيين 
اَم النَّاِس، َفَا َتْدُخُلوَن  َماَواِت ُقدَّ »ُتْغِلُقوَن َمَلُكوَت السَّ
اِخِليَن َيْدُخُلـــوَن« )مت13:23(.  َأْنتُـــْم َواَل َتَدُعـــوَن الدَّ
وقـــال لهـــم أيًضـــا »َتُطوُفـــوَن اْلَبْحـــَر َواْلَبـــرَّ ِلَتْكَســـُبوا 
َدِخيـــًا َواِحـــًدا، َوَمَتـــى َحَصـــَل َتْصَنُعوَنـــُه اْبًنـــا ِلَجَهنَّـــَم 

َأْكَثـــَر ِمْنُكـــْم ُمَضاَعًفـــا« )مـــت23:1٥(.
فليحذر كل إنســـان من أن يســـلم نفســـه لمرشـــد 
ُمِضـــّل، ألن »أعمـــي يقـــود أعمـــي، كاهما يســـقطان 
في حفرة«. ال شـــك أن هذا المرشـــد الذي يضّيع من 

يسترشـــدون بـــه، هو من األعـــداء الخفيين.
وقد يكون المرشـــد مـــن األصدقاء المحيطين 

بالشـــخص ويطلب مشورتهم.
مثـــل الشـــباب الذيـــن كانـــوا يحيطـــون برحبعـــام 
بن ســـليمان. فلما أتاه يربعام ومعه جماعة إســـرائيل 
يطلبـــون إليـــه أن يخفف عنهم النير الذي تحملوه من 
عبوديتهـــم ألبيـــه، ســـأل المشـــورة مـــن الشـــباب الذين 
نشـــأوا معـــه. فقالـــوا لـــه: قـــل لهـــم »ِخْنَصـــِري أَْغَلـــُظ 
ُبُكـــْم  ـــَياِط َوَأَنـــا ُأَؤدِّ َبُكـــْم ِبالسِّ ِمـــْن َمْتَنـــْي َأِبـــي.. َأِبـــي َأدَّ
ِباْلَعَقـــاِرِب« )1مـــل11،1٠:12(. ونفـــذ رحبعـــام هذه 
النصيحـــة، فانقســـم الشـــعب عليـــه. وعشـــرة أســـباط 

انشـــقوا عليـــه ســـاروا وراء يربعـــام.
مـــن  األصدقـــاء  الشـــباب  هـــؤالء  كان  وهكـــذا 
األعـــداء الخفييـــن. وبالمثل كل مشـــورة ضارة تصدر 

مـــن أي صديـــق.
يدخـــل تحت عنوان )األعـــداء الخفيين( أيًضا 

كل الُمســـّليات الضارة داخل البيت.
بعـــض  أو  الكتـــب،  أو  القصـــص  مـــن  ســـواء 
برامـــج اإلنترنـــت والتليفزيـــون، وســـائر وســـائل اللهـــو 
التـــي تبـــدو مجـــااًل للمـــرح والفـــرح. وهي فـــي حقيقتها 

مـــن األعـــداء الخفييـــن.
وينطبـــق على هذا أيًضا بعـــض األدوية التي 
ُيقَصـــد بهـــا العـــاج، بينمـــا لهـــا تأثيـــرات جانبيـــة 

.Side effects ضـــارة
وهكـــذا كل عـــاج يصفـــه غيـــر متخصـــــــــــص، 

فيضـــر أكثـــر ممـــا ينفع.
الماحظــــــــــــة األخيـــــــــــــرة التي أقولهــــــــــــا في هذا 

الموضـــوع هي:
إن بعـــض األعـــداء الخفييـــن يتحولـــون إلى 

ظاهرين. أعـــداء 
وذلك أنهم ينكشفون بالوقــــــــــــت أو بالخبـــــــــــــــرة، 
مـــن  كان  األســـخريوطي  فيهـــوذا  بأعمالهـــم..  أو 
األعـــداء الخفييـــن، كواحـــد من رســـل المســـيح االثني 
عشـــر، أخطـــاؤه غيـــر مكشـــوفة إلـــى أن كشـــفه الرب 
بقولـــه »َواِحـــًدا ِمْنُكـــْم ُيَســـلُِّمِني... الَّـــِذي َيْغِمـــُس َمِعي 

ْحَفـــِة«.. ِفـــي الصَّ
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 االفتتاحية 
 لقداسة البابا تواضروس الثاني

الرسااةلالالبةبة اللد الالال  ال
 1/ 9،ل5 م9152شل5371الالج ال

 7/ 4،ل7 الرعة الةاإلسكنار ا
كلالالقااساااااالالبةبةلوةا ااااارة ل
لا ربدااااة ل لاجوالااااة  لتا الااااااةنا

ملالنلكن ساااالا نبةل71/5/9152
 أنطةن ة لبزهرا لالالدةاي

 7/ 6،ل1

 7/ 8،ل3 الص ة..لقةونة
 7/ 51،ل2 الصةم..لوةبونة

 7/ 59،ل55 الحبونة ..الصاقا
 7/ 54،ل57 خ صنة ..الصل ب

 7/ 56،ل51 الق ةالا..لترحونة
الرساااةلالالبةبة اللد الالق ةالال

 1/ 58،ل53 م9152الالج اللسنال

 7/ 91،ل52 الخوةراتلحلةلالك م
 7/ 99،ل95 واب رلالدالللالكنسا
 7/ 94،ل97 طر قلاالسونةرة

 7/ 96،ل91 الخوةراتلحلةلالك م
 7/ 98،ل93 الكن سالةأتر ق ة
 7/ 71،ل92 (5) الودل ملالكنسا

 7/ 79،ل75 (لالالنهج9الودل ملالكنسال)
 7/ 74،ل77 ( الالودل ِّم7الودل ملالكنسال)

ل) لالااكاانساااااااااا ( 4الااوااداالاا اام
اات الودل م  7/ 76،ل71 السةعِّ

(لالوةر خل1)الودل ملالكنسااااال
 7/ 78،ل73 أقةىلالدلم

 7/ 41،ل72 الخوةراتلحلةلالك م
 7/ 49،ل45 اتوقةالالكنةئ 

 7/ 44،ل47 نقطالالال ةهلبوفرق
 4/ 46،ل41 الالدرتالةالالكوبا
 7/ 48،ل43 االسوقةالالةالوجا ا

 7/ 11،ل42 الخوةراتلحلةلالك م
 قداسة البابا تواضروس الثاني

عظااالقاااا لع ااالال طااة ل
 55/ 4،ل7 ش5371م..ل9152الالج ال

 55/ 6،ل1 وأال تلتالالالزالةرلا ةل
 55/ 8،ل3 ل كنلك الكملندملندملةاللال

 51،ل2/ 55 ا الةنالالق ة لالا نةنا
وذكةراتلالبةركالتالشاااااااهرل

 55/ 59،ل55 الةر 

 2/ 54،ل57 هللواركلعط الاللهللك؟
 55/ 56،ل51 أور الأنلوبرأ؟
 2/ 99،ل95 لاأانةس ة لالرسةالقا  لالبةبةل

 55/ 94،ل97 النلهةلا بلا سقف؟
ندالاااالةجةالالكن ساااااااااالتال

 55/ 96،ل91 ح ةونة

 2/ 98،ل93 الكن سالةالكوةبلالالقا 
 2/ 71،ل92  نهلسورنة

كلالالقااساااااالالبةبةلتالقاا ل
الاااذكرىلالسااااااانة اااالا ةل ل

 لن ةتالا نبةلإب فةن ة 
 55/ 79،ل75

 55/ 74،ل77 ندالالالشفقا
الكااةنااالالكوااةبلالالقااا لتال

 55/ 76،ل71 الودل ملالكنسا

كةت الح ةة  55/ 78،ل73 الحر ِّ
 55/ 41،ل72 ندالالالح ةة

 55/ 49،ل45 الك م
 51/ 44،ل47 كةنةا رجةاًل 
 57/ 46،ل41 عالللالندالا

 55/ 48،ل43 الوسب حلبهجالالكن سا
 57/ 11،ل42 آال نلودةللأ هةلالربل سة 

 بابويةقرارات 
بااخصااااااااة لالااجاالاا ل (5)

الكن سااااالالالرقساااا الالكبرىل
 بكلةتلبك

 53/ 9،ل5

بااخصااااااااة لالااجاالاا ل (9)
كن سالالقا سالالدذرا لالر مل
ةالشاااااااه ااةلالاةر ناةلالداذرا ل

 الال  االبحةرةلالرةم

 53/ 9،ل5

بااخصااااااااة لالااجاالاا ل (7)
كن سالالقا سالالدذرا لالر مل
 ةا نبةلب شةيلشةر لالج ش

 53/ 9،ل5

بااخصااااااااة لالااجاالاا ل (4)
كن سالالقا سالالدذرا لالر مل

 بجةرانلس وا
 53/ 9،ل5

بااخصااااااااة لالااجاالاا ل (1)
كن سالالقا سالالدذرا لالر مل

 بةلفجةلا
 53/ 9،ل5

بااخصااااااااة لالااجاالاا ل (6)
 53/ 9،ل5 كن سالالةرالرق لبش كةغة

ل لقرار لإلا   (6)إ اااااااااااةتااااا
بخصاااااة لالجل لكن ساااااال

 الةرالرق لبش كةغة
 6/ 4،ل7

بخصة لانواابلالق ل (3)
ت لةباااةو رلنب اااهلالدة لتال
ساااااااكروااةر ااالالالقرلالبااةبةيل

 بةلقةهرة

 6/ 4،ل7

بخصاااااااة لوكل فلن ةتال (8)
ا نبااةلاان ااةللأساااااااقفلةرئ  ل
ا رلالقاا  لا نبااةلبةاللبااةلبحرل
ا حالرلبااةإلشااااااارافلالكااةالاالل
 عل لإ بةرش الالبحرلا حالر

 8/ 8،ل3

بااخصااااااااة لوااداا اا اانل (2)
الاااراهاااابلالااااقااا لبااااةلاااا ل
ة  ة باااةبة اااً البرالةساااااااا ناااةئباااً
إل بااةرشااااااا ااالشااااااارقلكناااال

 ةوةابدهة

 8/ 8،ل3

باخصاااااااة لوكل فل (51)
لالطرانل لابرآم لا نباااة ن اااةتاااا
الف ةملباةلالسااااااائةل االالكاةاللال

 عنلةاايلالر ةن

 8/ 8،ل3

بخصاااااااة لالجل ل (55)
كن سااااالالشااااه الالةرجرج ل
ةالقاااا  ل ةسااااااافلالنجاااةرل

 ()أالر كةلالشالةل ا

 6/ 56،ل51

باخصاااااااة لوادا  نل (59)
ا ساااااااوةذلالاكوةرلاساااااااحةقل
إبراه ملعجبةنلعال ًااللالدهال

 القبط ا الاراسةت

 1/ 74،ل77

بخصاااااااة لوجااا اااال (57)
ود  نلا ساوةذلالاكوةرلعةالل
تخري صااااةاق ةك  ً لالدها 

 الاراسةت

 1/ 74،ل77

باخصاااااااة لوكل فل (54)
الؤساساالسةنلالةركلللوةر خل
القبطالبإنشاة ل)ةحاةلعلال ال

 لحفظلالوراثلالقبطا(

 4/ 78،ل73

بخصاااااة لوشااااااك لل (51)
لجنالبةبة الوزةرلإ بةرشاااا ال

 س انا
 6/ 46،ل41

بخصاااااااة لالجل ل (56)
كن سااااااااالالسااااااا اااةلالدااذرا ل

 بش كةغة
 4/ 48،ل43

  اإل بةرش بةبةي نةئب( 53)
 4/  11،ل42 اسورال ة – س انا

 المتنيح البابا شنوده الثالث
 51/ 4،ل7 إراحالالنة 
 51/ 6،ل1 أبال دالل..
 51/ 8،ل3 الةزنةت

أهال الالصةملةرةحةن وهلالعل
 51/ 59،ل55 واار ب

 8/ 54،ل57 ح ةةلالس ملالاائم
 51/ 56،ل51 أسبة لاآلالم

 51/ 91،ل52 البركا
 8/ 99،ل95 النلا عةاز

 51/ 94،ل97 ع الحلةللالرةحلالقا 
الكوةبلالالقا لتالالكن سااااال

 51 /96،ل91 القبط ا

ة  "كاال ا شااااااا ااة  ودالاال الدااً
 8/ 98،ل93 للخ رلللذ نل حبةنلالرب"

لبا اانل لواداارجاةن لالااوا  حاوا 
 8/ 71،ل92 الفرقو ن؟

 51/ 79،ل75 نةع  ةت
 51/ 74،ل77 ع الالن رةز..لع الالشهاا 

 51/ 76،ل71 اللكةتلالله
 51/ 78،ل73 الشك

 51/ 41،ل72 حنة  الله
 51/ 49،ل45 بد لصفةتلالله

 54/ 44،ل47 الال فرة
 59/ 46،ل41 الفكر
 51/ 48،ل43 النظةم

 8/ 11،ل42 ا عاا لالخف  نلةالظةهر ن
 نيافة األنبا باخوميوس

 والخمس مدن الغربيةومطروح مطران البحيرة 
ال ااااااا قااةت..لةاخوبااةرلاللااهل

 59/ 4،ل7 (5)

ال ااااااا قااةت..لةاخوبااةرلاللااهل
 57/ 6،ل1 (9)

 54/ 8،ل3 ااخلةالالنلالبةبلال  ق
 



 11/ 11، 11 طوبى ألناس عّزهم بك
تأمالت  ي  ياأأاي يا اأا ي:     

 11/ 11، 11 ي: ه اعت   واع م

 11/ 11، 11 ال تشته الا :قرا ك
 11/ 11، 11 ال ت مسا  
 11/ 11، 11 ي:قااالةيخت ار 

 11/ 11، 11 الابا:كم خائفان؟
 11/ 11، 11 ي:ك اسة الوضع ي:فرح

 1/ 11، 11 ال تشته الا :قرا ك
 11/ 11، 11 سوف ترى أعظم الن هذي

 11/ 11، 11 يشتااقا  ي:ى يألكا:ال
صأأتي ويوو ي:    فييعل كما 

 11/ 11، 11 نطقتف

 11/ 11، 11 (1سفر هوشع )
 11/ 11، 11 ي:شهديء يضائل أجديونا

وروس روياأأأأة ي  سأأأأأأأفر 
 11/ 11، 11 ف1ف هوشع

 11/ 11، 11 أنا عارف ضاقتك
 11/ 11، 11 يااي الوسى ي:   

 11/ 11، 11 ي: ه.. وأج حة ي: سور
يكتشاف ي:مويهب وي:وزنا  

 11/ 11، 11 ف1ف

يكتشاف ي:مويهب وي:وزنا  
 11/ 11، 11 ف1ف

يكتشاف ي:مويهب وي:وزنا  
 11/ 11، 11 ف1ف

 نيافة األنبا أنطونيوس مرقس
 مطران جنوب أفريقيا

ي:ك اسة ي:ق طاة يألرثوذكساة 
 ي  وو:ة ج وب أيراقاا

11 ،11 /11- 
11 

 نيافة األنبا بنيامين 
 مطران المنوفية
أوجأأأه ي:شأأأأأأأ أأأه بان ي:ماتو 

 11/ 1، 1 وي:غطاس

ي:ثعا:ب ي:صأأأأأأغار ي:مفسأأأأأأدي 
 11/ 1، 1 ي:كروم

 11/ 1، 1 أخوك؟أان هابال 
 11، 1/ 11 ي:صوم ويااي ي:سهر

 11/ 11، 11 يااي ي: مو
 11/ 11، 11 ي:قديسة و: اس ي:عرس

 11/ 11، 11 ي:مح ة ي:غايري
 11/ 11، 11 نور ي:قااالة ا دو ي:ظ مة

 11/ 11، 11 ي:قااالة وي:حااي
 11/ 11، 11 جسد ي:قااالة

 11/ 11، 11 ي:قااالة وعمل ي:روح ي:قدس
 1/ 11، 11 ي:خاوم وي:فضا ة
 11/ 11، 11 ي:ك اسة ي:رسو:اة

 11/ 11، 11 خطوري ي: دع وي:هرطقا 
 11/ 11، 11 قوي يإلامان

 11/ 11، 11 سك ى ك مة ي:مساح يا ا
 11/ 11، 11 أهماة ي: اتورجاا

 11/ 11، 11 ي: اتورجاا وويدي ي:ك اسة
عاشأأأأأأأوي كمأأا اح  إلن اأأأل 

 11/ 11، 11 ي:مساح

 11/ 11، 11 ي:حراة ي:حقاقاة
 11/ 11، 11 ي:صتي ي:فرواة
 11/ 11، 11 ياع اة ي:صتي
 11/ 11، 11 ي:صوم كعتج

 11/ 11، 11 الفتدان ي:وقت
 نيافة األنبا بوال 

 مطران طنطا
يالسأأأأأتشأأأأأهاو بان ي:ماضأأأأأ  

 11/ 11، 11 وي:حاضر

 نيافة األنبا متاؤس 
 أسقف ورئيس دير السريان

 11/ 11، 11 غّماالئال
 نيافة األنبا موسى 

 الشبابالعام سقف األ
ين  1111شأأأأأأأعار الهرجان 

 11/ 1، 1 ( فنقوم ون   ف1شاء ي: ه )

ين  1111شأأأأأأأعار الهرجان 
 11/ 1، 1 ( فنقوم ون   ف1شاء ي: ه )

ين  1111شأأأأأأأعار الهرجان 
 11/ 1، 1 ( فنقوم ون   ف1شاء ي: ه )

ري أأة ي  أنأأاجاأأل ي:صأأأأأأأوم 
 11، 1/ 11 ي:ك ار

ي:أمسأأأأأأأاح هو ا  وع ي:مأأأأاء 
 11/ 11، 11 ي:ح 

 11/ 11، 11 يالست اري ي  ياات ا
 11/ 11، 11 ذباحة وييدي ويديء أبدي

 11/ 11، 11 الع ي:مساح ي:قائم
ظهر ألكثر الن خمسان أخ.. 
ظهر :اعقوب.. ثم ي:رسأأأأأأأأل 

 أجمعان
11 ،11 /11 

 11/ 11، 11 فها أنا أرس   ف
 11/ 11، 11 ري ت ا الع ي:روح ي:قدس

فبأأأأ أأأأوك الأأأأثأأأأل غأأأأروس 
 11/ 11، 11 ي:زاتونف

 11/ 11، 11 الصاور ي:مشاكل يألسراة
 11/ 11، 11 الصاور ي:مشاكل يألسراة

 11/ 11، 11 خدالة يآلخر
 11/ 11، 11 ي:ش اب وي:خدالة

 11/ 11، 11 الصاور ي:مشاكل يألسراة
 11/ 11، 11 الصاور ي:مشاكل يألسراة

يالجتماع  ي:مساحاة وي:عمل 
 11/ 11، 11 )ي:مساحاة وي:خ ز(

ي:مساحاة وي:عمل يالجتماع  
 11/ 11، 11 )ي:مساحاة وي:تحرر(

 11 /11، 11 الاتوٌ ع اب
 نيافة األنبا تكال 

 أسقف دشنا
 11/ 1، 1 عُرس قانا ي:  ال

 11/ 1، 1 سفر ي:توبة
 11/ 1، 1 ري ة ي:صوم ي:ك ار

يأليأأأد ي:ثأأأان  الن ي:صأأأأأأأوم 
 11، 1/ 11 أيد ي:ت ربةي:ك ار 

يأليأأأد ي:ريبع الن ي:صأأأأأأأوم 
 11/ 11، 11 ي:ك ار أيد ي:ساالراة

يأليأد ي:خاال  الن ي:صأأأأأأأوم 
 11/ 11، 11 ي:ك ار أيد ي:مخ ع

اوم يأليد ي:سابع الن ي:صوم 
 11/ 11، 11 ي:ك ار  أيد ي:شعانان

 11/ 11، 11 عاد يالنتصار
 11/ 11، 11 (1كان البد أن اقوم )

 11/ 11، 11 (1أن اقوم )كان البد 
 11/ 11، 11 رسا:ة الن رجل ي:عطاء

 11/ 11، 11 يألن ا الوسى يألسوو
 11/ 11، 11 سما  والمازي 

 11/ 11، 11 يث ان خاٌر الن وييد
 11/ 11، 11 ستة أج حة

 11/ 11، 11 ي:فرح ي:حقاق 
 11/ 11، 11 :ا  خش ة و:كن

 11/ 11، 11 عن ي:طمع
 11 /11، 11 خطاة ي: طر

 11/ 11، 11 يإلوينة
 11/ 11، 11 عن ي:كذب
 11/ 11، 11 عن ي:ك رااء

 11/ 11، 11 نهااة.. ويست اري
 نيافة األنبا يوسف

 أسقف جنوبي الواليات المتحدة األمريكية
 11/ 11، 11 : غرس وقت

روح ي: أأأه ارف ع ى وجأأأه 
 11/ 11، 11 ي:مااه

 11/ 11، 11 يطرح رويءه
صأأأأأأأورتأأه وو:أأد و:أأدلي ع ى 

 11/ 11، 11 كش هه

 11/ 11، 11 وقوس قزح يول ي:عرش
 11/ 11، 11 ونفوس ي: اس
 11 /11، 11 ي:ع وي الاروز

 نيافة األنبا رافائيل
 األسقف العام لكنائس وسط القاهرة

بخصأأأأأأو  قضأأأأأأاة وريثة 
 11/ 11، 11 (1خطاة آوم )

بخصأأأأأأو  قضأأأأأأاة وريثة 
 11/ 11، 11 (1خطاة آوم )

 مكاريوسنيافة األنبا 
 وأبو قرقاص األسقف العام بالمنيا
 11/ 11، 11 آباؤنا ي:رسل شهوو وشهديء
بان ي: اروز وي:صأأأ اب )أاام 

 11/ 11، 11 ي:فرح(

 11/ 11، 11 ناقوس نصف ي: ال
  المتنيح األنبا غريغوريوس

أسقف عام الدراسات الالهوتية والثقافة 
 يالقبطية والبحث العلم

 11/ 11، 11 ي:حقاقاةعتالا  ي:ك اسة 
 المتنيح األنبا ياكوبوس

 أسقف الزقازيق ومنيا القمح
 11/ 11، 11 عاد ي:ص اب

 القمص بنيامين المحرقي
ف:اكن كل ينسأان السرعلا ي  

 11/ 1، 1 يالستماعف

 11/ 11، 11 ي  ي:صوم  تقواة :إلريوي
 11/ 11، 11 ي  ي:صوم ييتقدوي يألريالل

 11/ 11، 11 قااالة ي:مساح أقاالت ا
ا أوجاع  فأقأاالأه ي: أه نأاقضأأأأأأأل

 11/ 11، 11 ي:مو ف

 11/ 11، 11 فيكرزوي باإلن الف
 11/ 11، 11 ي:كريزي با:مساحاة ي  يرنسا
ال تصأأأأأأأأدقوي كأأل روح بأأل 

 11/ 11، 11 يالتح وي يألرويح

عصأر يالسأتشهاو ي  ك اسة 
 11/ 11، 11 يرنسا

 11/ 11، 11 يقاقة وجوو ي: ه
 



عصر االسترهاد فا كايسة  ا
 61/ 33،ا33   ن  

 61/ 31،ا33 حقةق اوجوفااللله
الءايسة  االلعذرت ريخاتأتةسا

 61/ 34،ا33 بم تةلة 

 63/ 34،ا31 نمجدامةالفكاغة االلمدرك
هيعجداَلفي  ْج بري ترررررررج لَُل جل ََ ََرج ي ِي َوحرَ 

ةلي الل َّالَمي )َف  61 /34،ا33 (63 :1إينججي

 القمص يوحنا نصيف
 63/ 3،ا3 تُويَاق نوناالإليم ن

 61/ 1،ا3 الِي وال اللمقةّديَ
 61/ 4،ا1 مذالق االل وح
ا ية لساالل رررررررررر ف االلرارررر برررر 

 64،ا3/ 63 والألبوةاالل وحة 

بمس ترررا اتذي راَربعةَاترررس ا
على نة ح  اللقّمص بةاررررررو  

   علة االلهس ول :ي مل
 63/ 61،ا66

 61/ 63،ا63 معسىاحملااللصلةب
 61/ 61،ا63 مالمحامملُ االلم ةح

 61/ 64،ا61   حااللهالمةذاإِارَوالاالل ب
 61/ 14،ا63 اللم ةحاهوااللط يق

القه الباعةداحلولابمس تررررررا ا
الل وحااللقرررد :اغسىاالل وحا

 ومسفع االآلخ يَ
 63/ 11،ا16

بمس تررا امررومانب اس االل تررلا
 61/ 11،ا13 الألطد راشوي ا كااللج د..!

 61/ 34،ا13 اللج د..امديقاَماعدو
 61/ 31،ا36 بةَااللا  ط اوالل طحة 

 61/ 33،ا33 ب حثاعَااللا ي 
 61/ 31،ا33 يةفان هفةدامَاالأللْ؟!

الررلررحررقاوتررررررر ا اللاررررررردرررر فة
 61/ 34،ا31 اللظ وفااللصعا 

 63/ 31،ا36 َحدالثاعلىاجالااللزيهون
االلمجرررردا اوشررررررردوة اللرُا يرررر ء

 63/ 31،ا33 الألرضك

 القمص بيشوي شارل
االلرررر عرررر يرررر ا اخرررردمرررر  حررررول

 63/ 3،ا3 "3السجهم عة ا"

 القس إبراهيم القمص عازر
 63/ 3،ا3 البَاالإلن  ن

 61/ 1،ا3 قْاالم خاإلىاإلدك
 61/ 4،ا1 النطالقاالل وح

 كااللح وباالل وحةرر اإبلةسا
 64،ا3/ 63 خصمُْ

 كااللح وباالل وحة االلُورةا
 64/ 61،ا66 اللاعةدة

 63/ 63،ا63 ساهذالاَخطأاوساَبواله
 61/ 61،ا63  ُ نتاظلم اعلىاالألرض

 61/ 64،ا61 راةسااللحة ة
 61/ 14،ا63 اللقة م اوحة ةااللُسة  

 63 /11،ا16 ي  بقامَاَجلس 
 63/ 13،ا13  ااََّ هل بة وع

 61/ 11،ا13 بط  اوبولساالل توسن
اوالإلن رررررررررر نا اللررم رررررررةررحررةرررر 

 61/ 14،ا11 اللمع م 

 61/ 33،ا33 اللحة ةاالألبدي 
 63/ 31،ا36 اللحة ةااللم ةحة 

 63/ 31،ا33 اللف قابةَاالإليم ناواللد طق 

 61/ 34،ا31  كاملءااللزم نا..اَخلىاِالته
 61/ 34،ا33 ت ريخااللخالص

 القس باسيليوس صبحي
 613ـررررررررالسحهف لاب لذي ىاالل

اتررررأترررررررةرسااللرُلةرررر ا إلعرررر فة
اوالترررررررهرم الرا الإليرلرةر يرُرةرررر 

 م ة تد 

 16/ 1،ا6

اعةرررد االلمةالفا بمسررر تررررررراررر 
االلررمررسررمررسررمرررر  ا واللرراررطرررر  :
ر  اللقاطة  مَ إنجةل ملصوَّ

 63/ 3،ا3

اوخرر يررجرركا اَترررررررررر تررررذة فور
االلسد ررررررررر ا ا ك الإليلة يُةررر 
اللحديث ا كااللخم رررررةَاترررررس ا

-6433الألولىامَاتر ريخد ا
 اللمقدم  - م6333

 64/ 1،ا3

بمسرر ترررررررارر االسحهفرر لابم ويرر ا
م:اترررررعداب شررررر ا6363ثورةا

اترررردريررسا اوترررر ريررخ زغررلررول
 اللديَ

 64/ 61،ا66

اوخرر يررجرركا اَترررررررررر تررررذة فور
االلسد ررررررررر ا ا ك الإليلة يُةررر 
اللحديث ا كااللخم رررررةَاترررررس ا

-6433الألولىامَاتر ريخد ا
ث نةً : نارررر  يهب  – م6333

تفرر ترررررررة اَترررررررفرر رااللُهررر با
 اللمقد 

 63/ 63،ا63

اوخرر يررجرركا اَترررررررررر تررررذة فور
االلسد ررررررررر ا ا ك الإليلة يُةررر 
اللحديث ا كااللخم رررررةَاترررررس ا

-6433الألولىامَاتر ريخد ا
ثررر لثرررً : طاررر عررر   – م6333

اللُهربااللقط رررررررة اللُسة ررررررر ا
 اللقاطة 

 63/ 61،ا63

اوخرر يررجرركا اَترررررررررر تررررذة فور
االلسد ررررررررر ا ا ك الإليلة يُةررر 

اللخم رررررةَاترررررس ا اللحديث ا ك
-6433الألولىامَاتر ريخد ا

 ي ىاعادااللم ةح – م6333

 61/ 14،ا63

الألنا اث ؤ ةلساالألولاَتررررقفا
 64/ 13،ا13 مسفلوط

اوخرر يررجرركا اَترررررررررر تررررذة فور
االلسد ررررررررر ا ا ك الإليلة يُةررر 
اللحديث ا كااللخم رررررةَاترررررس ا

-6433الألولىامَاتر ريخد ا
رالبعًر :  ك مج ل  – م6333

اللخدم اواللعملااللم رررررُونك:ا
اللقمصابط  اعوضاالللرررها

 م(6333-6433نموًِج  )

 63/ 11،ا13

اللرررذي ىااللثمرررر نةَالسةرررر حرررر ا
اللقمصاَرمرر نةو احااررررررركا

 شه االلا م و 
 63/ 34،ا13

ت ريخاإمرررع فاج رررداالل رررةدةا
 61/ 31،ا36 اللعذرالءاح بااللهقلةدااللقاطك

اوخرر يررجرركا اَترررررررررر تررررذة فور
ا ك اللسد ررررررررر ا الإليلة يُةررر 

اللحديث ا كااللخم رررررةَاترررررس ا
-6433الألولىامَاتر ريخد ا

خ مً  :  ك مج ل  – م6333
اللهألةفاواللساررررررر االلارررررررم  ا

   ح ج جس نموًِج 

 63/ 33،ا33

اوخرر يررجرركا اَترررررررررر تررررذة فور
االلسد ررررررررر ا ا ك الإليلة يُةررر 
اللحديث ا كااللخم رررررةَاترررررس ا

-6433الألولىامَاتر ريخد ا
ت فًت : اللم  هم   – م6333
الألحداترأترررررررةسامردالر ا كا

اللقمصاترررررررالم امسصرررررررورا
اَحررررررررردا6446-6316) م(

 اللمؤت ةَ

 61/ 34،ا31

بمسر ترررررررار االلرذي ىااللثمرر نةَا
ل حةلهايوتررفاب شرر اتررلةم نا

 م6333 -6413
 61/ 31،ا36

بمس تررررررا ام وراتررررررس اعلىا
تدشررةَااللُ تدرالاة االلم ق ررة ا
بر لعار ترررررررةر اوترذي راظدورا

 م قساالل تول رَ ام ر

 14/ 31،ا33

 رهبان دير البرموس
االلعرررر لْا  ركاِير ىانرةرررر حرررر 
والل الهربااللس ترررررررك:االلقمصا
عارررداللم رررررررةحااللم رررررررعوف ا

 اللا موتك

 64،ا3/ 64

ور ،ابقلْاِالألتررررقفاإي ررررو
 61/ 3،ا3 الألته ِاي ملام لح

 دكتور رسمي عبد الملك رستماألستاذ 
 61/ 3،ا3 َن اي لخزفابةَايديك

بمسرر ترررررررارر االسحهفرر لابم ويرر ا
ا اعاةررردا6363ثورة امُ م م:

االلرثرررر ار  وعرالقرهررررها اللرقرارطرك
 بقدالت االلا ب اشسوفهااللث لث

 63/ 63،ا63

بمسر ترررررررارر االسحهفر س ابعةرردا
اللقة م االلمجةد:اهلاي ررررهحةلا

 علىاالل باشكء؟
 61/ 61،ا63

يةفاَترررررررلرركابعرردااللقةرر مرر ؟ا
 61/ 64،ا61 )رؤي ات بوي (

اللقديساَثس تررةو االل تررولكا
 64/ 14،ا63 شفةعااللمظلومةَ

 64/ 11،ا13 (6ساَن ا)
 63/ 34،ا13 (1ساَن ا)

ع ترررررررُسك  للارر حثةَ عَ تجم 
 61/ 33،ا33 نمَ

الله بةرر اللاررررررردرر فةاَترررررررر  ا
 64/ 31،ا33 اللمحا االلم ةحة 

الله بةرر اللاررررررردرر فةاَترررررررر  ا
 61/ 34،ا31 (1اللمحا االلم ةحة ا)

لم ررررررر  اط يفرر ا كاط يقا
 64/ 34،ا33 اللحة ة

َضرروالءامَا ُ اقدالترر االلا ب ا
 66/ 33،ا33 توالض و االلث نك

اللررر وحررركا)رؤيرررر ا ىاللرررعرررمررر
 61/ 34،ا33 ت بوي (

 



 أستاذ سينوت دلوار شنوده
صفففت مجهولة منهواهيم   ه

 81/ه4،ه3 (6ودا سهاألحده)

صفففت مجهولة منهواهيم   ه
 81/ه1،ه7 (7ودا سهاألحده)

صفففت مجهولة منهواهيم   ه
 87/ه81،ه9 (1ودا سهاألحده)

 دكتور مجدي إسحقاألرشيدياكن أستاذ 
هلهي به"ه4خ اطرهنتسينه"

 86/ه4،ه3 امصتمجهامنمج ن؟

 81/ه34،ه33 "أنسىهومهه هو اء"
 81/ه36،ه32 واهممه تشلهممه تعلمهامنلمح

 83/ه31،ه37 وملهامعقله أس
 83/ه31،ه39 امرضىهبمبهامسعمدة
 81/ه34،ه33 احذ هوممهيق مههمنتسك

 دكتور سامح فاروق
هلهسمعه فقمءهب مسهص جه
 87ه/1،ه7 امربهعلىهطر قهدوشق؟

 بشيرأستاذ زكريا 
يصففففففف  رهجففدا  همصففففففف ةه

 87/ه86،ه82 قسمنهولكيهصمد 

 أستاذ زكريا عبد السيد
قداسفففففففنهامامبمهي اضفففففففروسه
امثمنيهفيهعيدهجل سههامسمبعه
هبففففممفففعففف ففففمءه هحففففمفففففل وعففففمف

 واإلنلمزاج

-83/ه44،ه43
83 

 أستاذ مدحت حلمي تادرس
امقفد سفففففففنهاففمميتفمميفمهامراهاففنه

 82/ه41،ه39 أختهامشةيدهأبمد ر

 المتنيح األرشيدياكون رمسيس نجيب
 81،ه9/ه86 امخمدفهوع قتههوعهاآلخر ا

 أستاذ إسحق الباجوشي
كهأوله شفففففففمفنه أسففففففقِّه ك ل 

 81/ه31،ه37 مل مم نهوامنظمف

 أ.د/ إسحق إبراهيم عجبان 
وعةففدهامففد اسففففففففمجهامقا يففنه
 سفففففممتههوأهدافهسسهأقسفففففموهه

 ويخصصميه
 9ه-1/ه36،ه32

امقا يهبمعةدهقسففففففمهامتم   ه
ه81ه/21،ه49هامد اسمجهامقا ين

 سأ.د/ نصيف فهمي منقريو
هوامتربيففففنه هاوجتمففففم  قسفففففففم

 87/ه43،ه48 بمعةدهامد اسمجهامقا ين

 أستاذ شريف رمزي
وعترفهواهامقركهامعمشفففففففره

 84/ه31،ه37 )ام اضحهباه جم(

هونك  38/ه46،ه42 جالهقدههُزَّ
 أستاذ نبيل نعيم تادرس

ه هوففففيفففف د األنففففاففففمهوفففف فففف  ففففن
 87/ه31،ه37 ار غ    س

 أ. م. د./أماني سمير فريج 
 87/ه41،ه47  يِّهنربيهأوودنمهجممميًم؟

 أ.د هند فؤاد إسحق
هامقا يهبمعةففففده هامفتا قسفففففففم

 81/ه31،ه37 امد اسمجهامقا ين

 أستاذة جرمين جورج
 81/ه86،ه82 بيتيهبيتهامص ة

 أستاذة ماجي حسني

 81/ه86،ه82 ز م ةهميلين
 84/ه31،ه39 م سسس

 81/ه36،ه32  جلهأجملهاممتنمقضمج
أحي  هشخصينهاستثنمئينهفيه

 81/ه43،ه48 أونهوثنين!

 81/ه41،ه47 سترهاممكمبيياهاألول
 أستاذة ماريان إدوارد

يففالو جهفيهأوثففملهامسفففففففيفففده
 87/ه1،ه7 اممسيحهعاسسهامز  

 81،ه9/ه86  سممنهإمىهأخي
مذ  83/ه31،ه37 ولرده جلسسهش ل

 84/ه31،ه39 امخمرسسهفرات
 81/ه34،ه33 امعتمبسسه ثمرهإ ممنًمهعظيًمم!
ه فف ففتفف سسه ه ففتففةففمسس  ففقففاففففلسس

 81/ه43،ه48 وبممصاره ثمر!

 أسرة تحرير المجلة
 9/ه34،ه33 امخ انهاألومىهمعيدهامنيروز

 83/ه34،ه33 عيدهامنيروز
 حوارات
ح ا هوعهاممةنفففدسهإبراهيمه
سفففففففمففكهأحففده وادهام ففمقففنه

ه هاويففف ففففمدهامفففنفففظفففيفففتففففن ففففي
األو وبيهوعضففففف هاممللسه
اوسففتشففم  هامرئمسففيهمكام ه
هوصفففففففرسه هوخففاففراء عففلففمففففمء
هاألسفففففففتففففمذة/ه أجرجهام  ا 

 بربم ةهسليممك

 86/ه83،ه88

ح ا هوعهامد ت  ه رفهو كه
 فففموفففلهعميفففده ليفففنهامتربيفففنه
امم سفففففففيقيفنهجفموعنهحل اكسه
هاألسفففففففتففففمذة/ه أجرجهام  ا 

 بربم ةهسليممك

-83/ه36،ه32
83 

 ملفات
هامسفففففففيفففده  فففميفففد ائيفففنهوي د
اممسفففيحهبممعمصفففمنهاإلدا  نه

 املد دة
 88-6/ه3،ه8

  فزو هامفرئفيفسهامفتفرنسفففففففي
 4/ه6،ه2 قداسنهامامبم

هوففففم ه هاما ر رك قففففداسففففففففففن
هامفثففففمني  إافنففففمطفيف سهأففراف
فيهز فم ةه نيسفففففففتنفمهامقا ينه

 األ ث ذ سين

 2/ه6،ه2

 6/ه6،ه2 ميماترامخدونهفيهأس
هاألنفففاففففمه هامفففاففففمبففففم قففففداسففففففففففن

امثفففمنيه زو هي اضفففففففروسه
 إ ام شينهاإلسممعيلين

 4/ه1،ه7

هامتففففمسفففففففعه هامففففدومي اممؤيمر
ممؤسفسفنهسفمكهوم كهمت ثيقه
هاألدبه امفففتفففرااهبفففعفففنففف اك 

 امقا ي

 2/ه1،ه7

نيففمحففنهنيففمفففنهاألناففمهثففم فيلسه
 7ه-6/ه1،ه7 أسقِّهاما رهاألحمره

هامففففاففففمبففففمه هقففففداسففففففففففن ز ففففم ة
ي اضروسهامثمنيهإل ام شينه

 ب  سعيد
 4/هه81،ه9ه

امسففففففن  نهامسففففففمبعنهامذ رىه
منيفمحفنهوثلفلهامرحممجهامامبمه

 شن دههامثممل
 81،ه9/ه81

قداسففففففنهامامبمه رأسهصفففففف ةه
قففداسهعيففدهامقيففموففنهاممليففده

 ف3189شه8732
 9-6/ه81،ه87

قفففداسففففففففنهامافففمبفففمهفيهز فففم ةه
 2-4/ه31،ه89  ع  نهألو وبم

هامففف هففف يفففيففففنه األ ففففمد فففمفففيففففن
 امفففففففففففففففروسففففففففففففففففففففففيفففففففففففففففن
فيهز فم ةهامكنيسفففففففنهامقا ينه

وم  هه83ه–6)األ ث ذ سففينه
ف(،هإعدادهد/هإسفففففف قه3189

إبراهيمهعلاففمكهو يففلهوعةففده
 امد اسمجهامقا ين

 7-6/ه31،ه89

 88/ه31،ه89   فهامم انهاألخ  ن
هامففففاففففمبففففمه هقففففداسففففففففففن ز ففففم ة
ي اضففففروسهامثمنيهامرع  نه

 ألو وبم
 7-4/ه33،ه38

 سفففففففمونهو راكهوسفففففففيمونه
 2-4/ه34،ه33 أ بعنهأسمقتنهجدد

هاممقففففدسه هامفمفلمع اجفتفمففففم 
هامفففقفففاففف فففيففففنه مففكفففنفففيسففففففففتففنففففم

 األ ث ذ سين
 6/ه34،ه33

قفففداسففففففففنهامافففمبفففمهفيهز فففم ةه
 6ه-4/ه41،ه39  ع  نهألو وبم

قفففداسففففففففنهامافففمبفففمهفيهز فففم ةه
 2-4/ه43،ه48  ع  نهألو وبم

امعيدهامسفففمبعهملل سهقداسفففنه
امامبمهي اضروسهامثمنيهعلىه
 رسفففففففيهامقفد سهوم ورقسه

 امرس ل

-81/ه44،ه43
83 

امسفففففففيمنففم هامسفففففففمبعهم بففمءه
أعضفففففففففمءهامملمعهاممقفففدسه
هاألسقِّهوامكمها،هأب ةهوبن ة

ه2/ه46،ه42
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عظة األربعاء 1٨ ديسمبر 2٠1٩م من كنيسة العذراء واألنبا رويس بالكاتدرائية

نتأمـــل فـــي آخـــر آيـــات الكتـــاب المقـــدس، 
وذلـــك بمناســـبة أننـــا نقتـــرب مـــن نهايـــة الســـنة 
الســـنة  وتنتهـــي  قليلـــة  أيـــام  ويتبّقـــى  المياديـــة، 

الجديـــد..  العـــام  لنســـتقبل 
كل سنة وحضراتكم بخير.

َيســـوُع«  الـــرَّبُّ  أيُّهـــا  تعـــاَل  »آميـــَن. 
)رؤ2٠:22(.. هـــذه الكلمـــات هـــي ختام الكتاب 
المقـــدس، وهـــي الكلمـــات التـــي تعّدنـــا للســـماء، 
وهـــذه الكلمـــات تمثـــل شـــهوة قلـــب اإلنســـان نحـــو 
مجـــيء هللا. آميـــن بمعنـــى »اســـتجب يـــا رب«، 
نعّبـــر  الثانـــي  المجـــيء  نحـــو  اإلنســـان  وشـــهوة 
عنهـــا بطقـــوس كثيـــرة فـــي كنيســـتنا، ولكـــن مـــن 
أهـــم الصلـــوات التـــي نصليهـــا وبهـــا هـــذا التعبيـــر 
مـــرد الشـــماس: »أيهـــا الجلـــوس قفـــوا«، ودائًمـــا 
الوقـــوف هـــو اســـتعداد، »وإلـــى الشـــرق انظـــروا« 
هذا هو االســـتعداد الداخلي وانتظار مجيء ربنا 
يســـوع المســـيح. ونصلـــي ونقـــول: »عيوننا عليك 
يـــا رب، منتظرينـــك«. ويجـــب أن تراجـــع نفســـك 
فـــي كل يـــوم حتـــي ال تختفـــي هـــذه الشـــهوة أو 
تفتـــر، انتبه.. فهذه الشـــهوة وهذا االشـــتياق الذي 
يزيـــد كل يـــوم، وهـــذا النـــداء ال يقولـــه إاّل األبـــرار 
المســـتعدون، وهنـــاك خمـــس محطـــات نتكلم فيها 
بهـــذا التعبيـــر »آميـــَن. تعـــاَل أيُّها الرَّبُّ َيســـوُع«.
المحطـــــــــــــة األولـــــــــــى: االستغاثـــــــة في 

وقـــت الصاة
فالصـــاة موقـــف حياتـــي نقـــف فيـــه أمـــام 
أشـــارة  هنـــاك  العالـــم  فـــي  بـــه،  ونســـتغيث  هللا 
االســـتغاثة )SOS(، وهـــي أشـــارة عالميـــة. أّمـــا 
نحـــن فاســـتغاثتنا هـــي »آميـــَن. تعـــاَل أيُّهـــا الرَّبُّ 
َيســـوُع«، وهـــي تعنـــي الصاة الحـــارة التي ننادي 
بها هللا، وهي اســـتجابة لما قاله الســـيد المســـيح: 
»هأَنـــذا واِقـــٌف عَلـــى البـــاِب وأقَرُع. إْن ســـِمَع أَحٌد 
ـــى معُه  صوتـــي وَفَتـــَح البـــاَب، أدُخـــُل إليـــِه وأَتَعشَّ
فـــي  لـــو  طوبـــاك  )رؤيـــا3:2٠(.  َمعـــي«  وهـــو 
صاتـــك الحـــارة تكـــون العبـــارة التـــي ينطـــق بهـــا 
قلبـــك: »آميـــَن. تعـــاَل أيُّهـــا الرَّبُّ َيســـوُع«. تشـــّبه 
ُم  بالســـيدة العـــذراء التي ســـبحت هللا قائلـــة: »ُتَعظِّ
، وَتبَتِهـــُج روحـــي بـــاهلِل ُمَخلِّصـــي«  َنفســـي الـــرَّبَّ
)لـــو٤7،٤6:1(، فعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه لـــم يكن 
هنـــاك الصليـــب بعـــد، وفـــرح الخـــاص لـــم يـــأِت 
بعـــد، ولكـــن أمنـــا العـــذراء تعطينـــا هذا االشـــتياق 
الحار في تسبحتها وصلواتها، والتي هي صدى 

العهـــد  فـــي  صموئيـــل  أم  حنـــة  لصـــاة 
القديـــم. فـــي الصـــاة اســـتغث، واجعل في 
كل صلواتـــك هـــذه العبـــارة »آميـــَن. تعـــاَل 
أيُّهـــا الـــرَّبُّ َيســـوُع«. في كل مـــرة تقرأ فيها 
الكتـــاب المقـــدس، ُقـــل هلل: أريـــد أن أراك 
وأن أشـــعر بـــك.. فـــي الصـــاة والكتـــاب 

هـــي اســـتغاثة وطلـــب.

المحطـــــــة الثانيـــــــــة: االستغاثـــــة 
فـــي التوبة

محطـــــــة التوبـــــــــــــة، اإلنســــــــــان الذي 
يريـــد أن يتـــوب يريـــد أن تكـــون حياتـــــــــــه 
بأمكانيتنـــا  نستطيـــــــــــــع  نقيـــة، وأحياًنـــا ال 

يـــده، فتكـــون  لنـــا  يمـــد  لمـــن  البشـــرية، ونحتـــاج 
اســـتغاثتنا »آميـــَن. تعـــاَل أيُّها الرَّبُّ َيســـوُع« مثل 
صرخـــة الغريـــق الـــذي يســـتغيث. ويعلمنـــا ســـفر 
إرميـــا »توبنـــي يـــا رب فأتـــوب« )إر31:1٨(.. 
أنـــا بمفـــردي ال أســـتطيع ألن إرادتـــي ضعيفـــة، 
والكنيســـة تجعلنـــا نصـــوم لتقويـــة اإلرادة لنرفـــض 
الخطيـــة. ففـــي كل مـــرة تعتـــرف وتســـمع إرشـــاد 
األب الكاهـــن، اطلـــب مـــن الـــرب يســـوع أن يأتي 
لمعونتـــك. وكذلـــك في نهاية الســـنة حين نفحص 
ذواتنـــا.. ابـــدأ عامـــك الجديـــد وُقل »آميـــَن. تعاَل 

أيُّهـــا الرَّبُّ َيســـوُع«.

المحطة الثالثة: االستغاثة في الضيقات
هنـــاك مثـــل يقول« الصديق عند الضيق«، 
والســـيد المســـيح هـــو أوفـــى صديـــق، خاصـــة في 
لنـــا:  يقـــول   ٥٠ مزمـــور  فـــي  الضيـــق.  وقـــت 
َدنـــي«  »وادُعنـــي فـــي يـــوِم الّضيـــِق ُأنِقـــذَك فُتَمجِّ
تليفـــون  هـــو  هـــذا  أن  وعلمونـــا  )مـــز1٥:٥٠(، 
الســـماء ٥٠1٥. أحياًنـــا نفكـــر كيـــف نخـــرج مـــن 
هـــذه الضيقـــة وال نعـــرف، مثـــل دانيـــال عندمـــا 
ألقـــوه فـــي جـــب األســـود، وفـــي اليـــوم الثاني جاء 
الملك فقال له دانيال: »إلهي أرَســـَل َماَكُه وَســـدَّ 
نـــي« )دا22:6(، وكان  أفـــواَه اأُلســـوِد فَلـــْم تُضرَّ
لســـان حالـــه ينبـــض ويقـــول »آميـــَن. تعـــاَل أيُّهـــا 
الـــرَّبُّ َيســـوُع«، لـــن أخـــرج مـــن هـــذه الضيقـــة إال 
بـــك أنـــت.. وبالمثـــل عندما كان يونـــان في بطن 
الحـــوت، وكان يصلي فـــي بطن الحوت »آميَن. 
تعـــاَل أيُّهـــا الـــرَّبُّ َيســـوُع«.. فـــي كل مـــرة تواجـــه 
الجماعـــي،  أو  الفـــردي  المســـتوى  ضيقـــة علـــى 
اطلـــب دائًمـــا حضـــور هللا، واطلبـــه بثقـــة، وهللا 

يأتـــي ويفـــك الضيقـــة وينجيـــك منهـــا.

المحطة الرابعة : االستغاثة في المشاكل
أجعل دائًما نقطة االنطاق لحل المشـــكلة 
هـــي مـــن عنـــد هللا وليســـت مـــن عنـــدك، اجعـــل 
القاعـــدة التـــي تنطلق منهـــا هي كلمة هللا »آميَن. 
تعـــاَل أيُّهـــا الـــرَّبُّ َيســـوُع«، تعـــاَل اكشـــف أبعـــاد 
المشـــكلة وســـاعدني ألخـــرج منهـــا.. مثـــل هامان 
قـــرر  وعندمـــا  أســـتير،  قصـــة  فـــي  ومردخـــاي 

هامان إبـــادة اليهود وقتل 
مردخـــاي، انقلـــب األمـــر 
الملـــك  وأكـــرم  ليلـــة  فـــي 

مردخـــاي، هـــذا هو عمـــل هللا. »آميَن. تعاَل أيُّها 
الـــرَّبُّ َيســـوُع«.. إن كنـــت أميـــن تعيـــش باألمانة 
فـــي حياتـــك يحـــل هللا لك المشـــكلة، وتخـــرج منها 
بحـــل لـــم يخطـــر علـــى بالك، مثـــل الفتيـــة الثاثة 
فـــي آتـــون النـــار ويظهـــر رابع شـــبيه بابـــن اآللهة 
ويتـــم إنقاذهـــم، ويصيـــر اآلتـــون ندًى بـــارًدا.. في 
كل المشـــاكل اطلب حضور هللا لُتَحل المشـــاكل، 
اطلب بلجاجة »آميَن. تعاَل أيُّها الرَّبُّ َيســـوُع«، 
واختبـــر هـــذا االختبـــار. ليكن »آميـــَن. تعاَل أيُّها 
الـــرَّبُّ َيســـوُع« اختبـــار العـــام الجديـــد، فـــي كل 

صـــاة فـــي كل مشـــكلة فـــي كل أمـــر تواجهه.

المحطة الخامسة االستغاثة في الخدمة
الخدمـــــــة عمــــــــــــل الكنيســـــــــة، كلنـــــــــا خدام، 
لكـــن »إْن َلـــْم َيبـــِن الـــرَّبُّ الَبيـــَت، فباِطـــًا يتَعـــُب 
الَبّنـــاؤوَن. إْن َلـــْم َيحَفـــِظ الـــرَّبُّ المدينـــَة، فباِطـــًا 
َيسَهُر الحــــــــــاِرُس« )مز1:127(. أيــــــــــــن عمــــــل 
المســـيح؟ إن لـــم يبـــن الـــرب الخدمة، فمـــاذا يفعل 
الخدام؟ كن مثل شـــاول الطرسوســـي، والذي بعد 
أن كان اســـمه مرعًبـــا، ولكـــن عندمـــا ظهـــر لـــه 
الســـيد المســـيح فـــي الطريـــق قـــال لـــه شـــاول »يـــا 
، مـــاذا ُتريـــُد أْن أفَعـــَل؟« )أع6:٩(، ويأتـــي  َربُّ
يـــوم ويفتخـــر أنـــه ســـفير للمســـيح فـــي ساســـل 
نطـــق  ألنـــه  التحـــول؟!  هـــذا  مـــا  )أف6:2٠(. 
بالعبـــارة التـــي تقـــول »آميـــَن. تعـــاَل أيُّهـــا الـــرَّبُّ 
َيســـوُع«.. وفـــي حـــوار الســـيد المســـيح مـــع المرأة 
الســـامرية، وفي النهاية تقول له »أنت المســـيا«، 
وبالتدريـــج وصـــل نموهـــا الفكـــري واإليمانـــي إلي 

»آميـــَن. تعـــاَل أيُّهـــا الـــرَّبُّ َيســـوُع«.

أمامكـــم:  أضعهـــا  خمـــس  محطـــات  هـــذه 
التوبـــة،  المقـــدس، وفـــي  فـــي الصـــاة والكتـــاب 
وأطلـــب  والخدمـــة..  والمشـــاكل،  والضيقـــات، 
منكـــم أن تجعلوهـــا تدريـــب العـــام الجديـــد. فـــي 
الســـنة الجديـــدة قـــل هلل: »يـــا رب أنـــا أريـــد 
يـــوم  وكل  جديـــدة،  ســـنة  معـــك  أبـــدأ  أن 
أدعـــوك وأطلبـــك، وأريـــد أن تحضـــر معي 
وكنيســـتي  وخدمتـــي  وعملـــي  بيتـــي  فـــي 
أواجهـــه  مـــا  فـــي كل  الخاصـــة،  وحياتـــي 
الـــرَّبُّ  أيُّهـــا  تعـــاَل  »آميـــَن.  يـــوم  كل 
َيســـوُع«...« وحيـــن تســـمع نـــداء الشـــماس 
فـــي القـــداس »أيهـــا الجلـــوس قفـــوا... وإلى 
الشـــرق انظـــروا«، تذكـــر وضع االســـتعداد 
واالشـــتياق لمجـــيء الـــرب المســـيح. ربنـــا 
العـــام  نبـــدأ  يحفظنـــا جميًعـــا ويعطينـــا أن 
معنـــا،  بحضـــورة  نشـــعر  ونحـــن  الجديـــد 
إللهنـــا كل مجـــد وكرامـــة مـــن األن وإلـــى 

األبـــد آميـــن.
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نصائــــــح  عشــــــــــر 
للتعامـــل مـــع المواهـــب:

وهنـــا نحـــب أن نقدم 
عشـــر نصائـــــــــــــح للخـــــدام 
حتى يســـتطيع كل إنســـان 

أن يســـتثمر وزناتـــه..
١- التخلـــص مـــن ســـلبيات الســـلوك التي 
حدثـــت فـــي حيـــاه اإلنســـان: فنحـــن نقـــول لـــكل 
إنســـان ال ترهـــب مـــن اســـتخدام مواهبـــك بســـبب 
تجـــارب الفشـــل الســـابقة، ولكـــن بمحاولـــة التخلص 
فـــي  تنجـــح  أن  يمكنـــك  الماضـــي  ســـلبيات  مـــن 

مواهبـــك. اســـتثمار 
٢- كـــن خادمـــا عّمـــااًل: فالخـــادم العّمـــال 
تظهـــر لـــه مواهب كثيـــرة، لذلك فمن أخطر األمور 
التـــي تواجـــه الخدام هي محبة الراحة، فهي تضرنا 

روحًيـــا، وتضـــر وزناتنـــا، وتضر كيـــان الخدمة. 
٣- ضـــرورة اإلحســـاس باألمـــان وتجنـــب 
التوقعـــات الخاطئـــة: فبعـــض الخـــدام يتخوف من 
اســـتثمار مواهبـــه فـــي الكنيســـة بســـبب الخوف من 
تغيـــرات المســـتقبل، ولكـــن علـــى الخـــادم أن يحيــــا 
باإليمـــان، ويشـــعر بـــأن هللا لـــن يتخلـــى عنـــه حتى 

وإن تخلـــي عنـــه البشـــر. 
4- الحـــذر مـــن الخجل المفـــرط: فما دمت 
كخـــادم تقـــدم عمًا مقبواًل تقّره الكنيســـة، وُتكلَّف به 

مـــن شـــخص مســـئول، فـــا تخجـــل وال تخف، ألن 
ذلـــك يجعلـــك ال تتقـــدم في خدمتك.

5- االرتفاع بمســـتوى األداء إلى مســـتوى 
رغباتـــك  تـــدع  فـــا  منـــك:  المطلوبـــة  التوقعـــات 
وأفـــكارك فـــي الخدمـــة هي التي تقـــودك، بل حاول 
منـــك  يطلبـــه  الـــذي  بالمســـتوى  الخدمـــة  تقـــدم  أن 

المدّبـــر المســـئول عـــن الخدمـــة.
٦- تجنـــب اإلحســـاس بالرفـــض: ألن هذا 
ويجعـــل  باإلحبـــاط،  الشـــعور  إلـــى  يـــؤدي  الفكـــر 
الخـــادم ال يقـــدم أقصـــى جهد. فالشـــخص صاحب 
المواهـــب قـــد يتعرض لاعتـــداء من اآلخرين )مثل 
يوســـف الصديق(، أو قد يشـــعر بعدم تقديرهم له، 
أو يشـــعر بأنـــه غيـــر مقبـــول مـــن الجماعـــة، وهنـــا 
البـــد أن يتذكـــر الخـــادم أن هـــذه األمـــور -حتـــى 
وأن كانـــت حقيقيـــة، فينبغـــي لـــه أن يكـــون فوقهـــا، 
وذلـــك عندمـــا يتذكـــر محبـــة المســـيح لـــه، وتكـــون 
قناعتـــه الكاملـــة أنـــه في حضن أميـــن ال يمكن أن 

يتخلـــى عنه.
7- المراجعـــة الدائمـــة للـــذات وتصحيـــح 
ولكـــن  للخطـــأ،  ُمعـــرَّض  فالجميـــع  األخطـــاء: 
المحاســـبة اليوميـــة للـــذات والمراجعـــة قبـــل التناول 
تجعـــل صاحـــب المواهـــب يتأكـــد دوًما هـــل هو في 

الطريـــق الســـليم أم ال؟
ـــب العثـــرة: ألن العثـــرة تفســـد الثمر  8- تجنُّ

الـــذي يمنحـــه الـــرب لنا بعـــد جهاد ســـنوات طويلة.
ـــب القـــرارات الغير مدروســـة: التي  ٩- تجنُّ
قـــد ُتتََّخـــذ فـــي فترات الغضـــب، فالقـــرارات الخاطئة 
أو القاســـية قـــد تفقدنـــا الكثير مـــن الثمر الذي تعبنا 

فيه لســـنين طويلة.
١٠- االهتمـــام بالوقـــت والســـعي للتعلـــم 
إضاعـــة  مـــن  يحـــذر  أن  الخـــادم  فعلـــى  الدائـــم: 
الوقـــت، وعـــدم اســـتثماره فـــي القـــراءة والنمـــو فـــي 
المعرفـــة، ألن المعرفـــة تصقـــل المواهب والوزنات.

ال شـــك أن المواهـــب والوزنـــات التـــى يعطيها 
الـــرب لنـــا، نحتـــاج دائًمـــا -كمدّبريـــن وخـــدام- أن 
نهتـــم بهـــا وننّميهـــا، ولعلنـــا قـــد تعرضنـــا لذلـــك فـــي 
لوســـائل  عرضنـــا  كمـــا  الخـــدام،  إعـــداد  موضـــوع 

التدريـــب الهامـــة وجوانبـــه المتعـــددة وتشـــمل:
أ- التدريـــب المعرفـــي: ومـــن خالـــه يتدرب 
الخـــادم علـــى القـــراءة والدراســـة فـــي المياديـــن التي 

مســـؤليتها. يتحمل 
ب- التدريـــب الســـلوكي: وفيـــه يتـــم تدريـــب 
الخـــادم علـــى الســـلوك الروحـــي وكيفيـــة اســـتخدام 
مواهبـــه بعيـــًدا عـــن الكبرياء والغضـــب، وتقديم كل 
خدمـــة بـــروح اإلنجيـــل، واالهتمـــام بخدمـــة غســـل 
األرجـــل وهـــي اإليمان بـــأن االتضاع هو رأس كل 
فضيلـــة وإزار كل موهبـــة إذ هـــو عطيـــة من الرب.

جــــ- التدريــــــــــب االنفعالـــي: ومـــن خالـــه 
يتـــم تنميـــة إحســـاس الخـــادم بالمســـئولية، والتركيز 
علـــى أهميـــة االســـتجابة الحتياجـــات الكنيســـة فـــي 
ميدان تخصصه، وســـرعة التحرك إلتمام العمــــــــل 

المكلـــف به.

anbabenyamin@hotmail.com
في بدايـــــــة عــــــــــام 
جديد، نرجو أن نحــــــرص 
فـــي هـــذا العــــــــــــام بتنفيذ 
وصيـــة هامـــــــــــة للقديس 
بولس الرسول إذ ينصـــــح 
أهل أفســـــــــــس بقولـــــــــه: 
»مفتديـــن الوقت ألن األيام شـــريرة« )أف5:١٦(.. 
ثـــم ينصـــح أيًضا أهـــل كولوســـي بقوله: »اســـلكوا 
بحكمـــة مـــن جهـــة الذيـــن هم مـــن خـــارج مفتدين 

الوقـــت« )كـــو5:4(.. ولنا أن نســـأل: 
١- مـــا معنـــى افتـــــــــــداء الوقـــت؟ المقصود 
باالفتـــداء توفيـــره حتـــى ال يضيـــع، أي إنقـــاذه مـــن 
فيكـــون  يفيـــد،  ال  فيمـــا  فيـــه  التفريـــط  أو  الضيـــاع 
الوســـيلة  اختيـــار  فـــي  والحكمـــة  والســـرعة  اإلنجـــاز 

للهـــدف. للوصـــول  والنظـــام 
٢- مـــا أهميـــة الوقـــت؟ الوقـــت هـــو الزمـــن 
وهـــو الحيـــاة وهـــو العمـــر: أي أن مجمـــوع الثوانـــي 
ن عمـــر اإلنســـان، لذلـــك يجـــب تطبيق  والدقائـــق يكـــوِّ
مبـــدأ »اجمعـــوا الكســـر فـــي الوقـــت« فـــا يضيع منه 
شـــيء.. ويقول ســـفر الجامعة )1:3(: »لكل شـــيء 
زمـــان، ولـــكل أمـــر تحـــت الســـماوات وقـــت«، فهناك 
وقـــت للزراعـــة، ووقـــت للحصـــاد، والحصـــاد مترتـــب 
علـــى الزراعة. أيًضـــا للطفولة وقت، وللرجولة وقت، 
وال وجـــود للرجولـــة بـــدون الطفولـــة. للضحـــك وقـــت، 
وللبـــكاء وقـــت، وال غنـــى عـــن أحدهمـــا للتعبيـــر عـــن 
الشـــعور اإلنســـاني المتكامل. للوالدة وقت، وللممات 

وقـــت، وال غنـــى ألحدهمـــا عـــن اآلخـــر؛ وهكـــذا... 
للـــكام وقـــت وللصمـــت وقـــت، لّلعـــب وقـــت وللجدية 
وقـــت، وهنـــاك وقـــت لأخـــذ ووقـــت للعطـــاء، ولـــوال 
التعليـــم  فـــي  يحـــدث  كمـــا  العطـــاء  كان  مـــا  األخـــذ 
والخدمـــة. وفـــي الحيـــاة الكنســـية: لـــكل وقـــت نظامـــه 
الجماعيـــة والفرديـــة، وفـــي  فـــي الصلـــوات  وطقســـه 

األصـــوام واألعيـــاد... الـــخ.
 +أيًضـــا ُيقـــاس التقدم والنجاحـــات بالوقت: 
فالتخلـــص مـــن الخطيـــة فـــي مراحلهـــا األولـــى تنقـــذ 
النفـــس مـــن الغـــرق فـــي ظلمـــة الخطية )أقـــوم اآلن(، 
وإرشـــاد  بأســـلوب حكيـــم  لإلنســـان  الروحـــي  والنمـــو 
صالـــح ُيقـــاس بالوقـــت، وكـــذا االهتمـــام والســـرعة في 
حل المشـــكات له أهميته في عدم اتســـاع المشـــكلة، 

وربمـــا مـــع اتســـاعها يصعـــب حلها.
+ إن تقـــدم الـــدول ُيقـــاس بمـــدى الســـرعة 
مـــع اإلتقـــان: فوســـائل المواصـــات الســـريعة غيـــر 
البطيئـــة، فســـيارة اإلســـعاف ومـــدى سرعتهـــــــــــا فـــي 
الحركــــــــــــــة يتوقــــــــــف عليها حيـــــــــــــاة إنســـان ومـــــــــــــدى 

إنقـــاذ حياتـــه.
+ الوقـــت يحدد كل شـــيء: فالنبـــات لكل نوع 
منه وقته لكي يثمر، ولكل مرحلة من نمو أي كائن 
وقـــت )دودة القـــز مثـــًا، ومـــدة الطائـــر فـــي البيضة، 
ومـــدة الكائـــن فـــي البطـــن ليولـــد... الخ(، لكل شـــيء 
لـــه وقتـــه بدقـــة، ال قبـــل وال بعد.. فـــي التصنيع أيًضا 
لـــكل مـــادة وقـــت فـــي تصنيعهـــا وقـــت وهكـــذا.. وفي 

التعليم والدراســـة »الوقت كالســـيف«، فهناك الطالب 
الـــذي يســـتفيد مـــن كل كلمـــة فـــي الشـــرح وكل وقـــت 
للمذاكـــرة، وهنـــاك مـــن يضيـــع وقتـــه فيمـــا ال يفيـــد، 
وتتوقـــف درجـــة النجـــاح للطالـــب على مـــدى حرصه 

علـــى الوقت.
+ نفـــس هـــذا المنهج فـــي الحيـــاة الروحية: 
علـــى  الروحـــي  اإلنســـان  فيهـــا  يحـــرص  التـــي 
االســـتفادة مـــن كل دقيقـــة مـــن المعرفـــة الروحيـــة 
واالهتمـــام بـــكل اإلمكانيـــات وتوظيـــف كل شـــيء 
روحـــي ووســـائط النعمـــة والعمـــل الجـــاد للوصول 

إلـــى المنفعـــة الروحيـــة..
٣-مـــا عوامل ضيـــاع الوقت؟ غيـــاب الهدف 
– غيـــاب اإلرادة - غيـــاب النظـــام - غيـــاب التدقيق 
الازمـــة –  الوســـائل  الحكمـــة – غيـــاب  – غيـــاب 
غيـــاب التحديـــث فـــي وســـائل اإليضـــاح – غيـــاب 

ترتيـــب األولويـــات... الـــخ.
لـــكل عصـــر ســـماته ووســـائله  مـــن هنـــا كان 
فـــي التقـــدم، ســـواء فـــي الســـفر أو الحركـــة أو طريقـــة 
المبانـــي وأدوات المبانـــي.. الـــخ، وكـــذا االختراعـــات 
الحديثـــة فـــي كل نواحـــي الحياة في الزراعـــة والتجارة 
والصناعـــة ووســـائل المواصات وخافه، كلها أمور 
تســـاعد على اســـتخدام الوقت بطريقه ُمثلَى للوصول 

للهـــدف فـــي أقـــل وقـــت وبأفضـــل النتائج.
نطلـــب من إلهنـــا الصالح أن يكون هذا العام 
لـــه ثمـــاره الكثيـــرة النافعة فـــي حياتنا، باالســـتفادة 
الكاملـــة مـــن كل فرصـــة وكل دقيقـــة للوصول إلى 
الهـــدف األمثـــل فـــي فتـــرة غربتنـــا علـــى األرض، 
لنتّمـــم مقاصـــده فينـــا فـــي هـــذه الحيـــاة المقدســـة 
بالمعيـــة للرجولة بـــدون الطفولـــة الدائمة مع هللا.
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لقــــــــد تحّير النـــــــــاس 
منـــذ اللحظـــة األولـــى التي 
سرت فيها أنبـــاء الميــــــــاد 
المجيــــــــــد، فهـــــذا المولـــــــود 
اإللهـــي جـــاء فـــي ظروف 
عجيبـــة وفريـــدة، لـــم تحـــدث مـــع أحـــد مـــن قبل في 
تاريـــخ البشـــرية الطويـــل، ومن بين هـــذه العامات 

د المولود العجيب مـــا يلي: التـــي تؤكـــد تفـــرُّ
1- ماك بشـــر بالمياد العجيب.. »ُأْرِسَل 
ِجْبَراِئيـــُل اْلَمـــَاُك ِمـــَن هللِا..َ َهـــا َأْنِت َســـَتْحَبِليَن 
يَنُه َيُســـوَع« )لو31-26:1(. َوَتِلِديَن اْبًنا َوُتَســـمِّ

2- مـــاك أقنـــع يوســـف، وشـــرح له ســـر 
العـــذراء الطاهـــرة.. »اَل َتَخـــْف َأْن َتْأُخـــَذ َمْرَيـــَم 
وِح  اْمَرَأَتـــَك. أَلنَّ الَّـــِذي ُحِبَل ِبِه ِفيَهـــا ُهَو ِمَن الرُّ

اْلُقـــُدِس« )مـــت1:21-2٠(.
3- روح أنبـــأ أليصابـــات ونطق على فمها 
ـــا َســـِمَعْت َأِليَصاَبـــاُت َســـَاَم َمْرَيَم  فقالـــت: »َفَلمَّ
اْرَتَكـــَض اْلَجِنيُن ِفي َبْطِنَهـــا، َواْمَتأَلْت َأِليَصاَباُت 
وِح اْلُقـــُدِس، َوَصَرَخـــْت ِبَصـــْوٍت َعِظيـــٍم  ِمـــَن الـــرُّ
؟«  َوَقاَلـــْت ِمـــْن َأْيَن ِلي َهَذا َأْن َتْأِتـــَي ُأمُّ َربِّي ِإَليَّ

)لو٤1:1-٤3(.
٤- روح يمـــأل يوحنا المعمدان وهو جنين 
في بطن أمه.. فيســـجد للمســـيح الجنين في بطن 

أمـــه! »َوَصَرَخـــْت ِبَصـــْوٍت َعِظيـــٍم.. َفُهـــَوَذا ِحيَن 
َصـــاَر َصْوُت َســـَاِمِك ِفي ُأُذَنيَّ اْرَتَكـــَض اْلَجِنيُن 

ِباْبِتَهـــاٍج ِفي َبْطِني« )لـــو٤2:1-٤٤(. 
٥- تسبحة زكريا: »ُمَباَرٌك الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئيَل 
ـــُه اْفَتَقـــَد َوَصَنـــَع ِفَداًء ِلَشـــْعِبِه. َوَأَقـــاَم َلَنا َقْرَن  أَلنَّ

َخَاٍص ِفي َبْيـــِت َداُوَد َفَتاُه« )لـــو1:6٨-6٩(.
بميـــاد  الرعـــاة  يبشـــرون  مائكـــة   -6
ِ ِفـــي اأَلَعاِلـــي  المخلـــص ويرنمـــون: »اْلَمْجـــُد لَّ
اْلَمَســـرَُّة«  ـــاِس  َوِبالنَّ ـــَاُم  السَّ اأَلْرِض  َوَعَلـــى 

)لـــو2:1٤(.
7- ســـمعان الشـــيخ يحيـــا إلـــى أن يـــراه، 
عامـــة  عـــن  ويتنبـــأ  خـــاص،  تســـبحة  وينشـــد 
الصليـــب، وآالم العـــذراء، »َوَكاَن َقـــْد ُأوِحـــَي ِإَلْيِه 
وِح اْلُقـــُدِس َأنَُّه اَل َيَرى اْلَمـــْوَت َقْبَل َأْن َيَرى  ِبالـــرُّ

« )لـــو26:2(. بِّ َمِســـيَح الـــرَّ
٨- حنـــة النبيـــة تتهلـــل وتســـبح الـــرب، 
وتتكلـــم »َعْنـــُه َمـــَع َجِميـــِع اْلُمْنَتِظِريَن ِفـــَداًء ِفي 

)لـــو2:3٨(. ُأوُرَشـــِليَم« 
٩- نجـــم خـــاص، يظهر في وقـــت محدد، 
ويتحـــرك فـــي اتجـــاه المولـــود، ليقـــود مجـــوس مـــن 
المشـــرق إليه، مخاطًبا إياهم باللغة التي يفهمونها 
كمتابعيـــن لحركة الفلـــك، وكمنتظرين مياد الملك 

حســـب نبـــوة بلعـــام: »َيْبـــُرُز َكْوَكٌب ِمـــْن َيْعُقوَب« 
)عد17:2٤(.

1٠- اضطـــراب لـــدى هيرودس وأورشـــليم 
كلهـــا، وكأنـــه أحـــس بالملـــك البديـــل! بعـــد قـــدوم 
اآلراء  أرجـــح  حســـب   - كانـــوا  الذيـــن  المجـــوس 
- أعـــداًدا كبيـــرة تحمـــل ثاثـــة أنـــواع مـــن الهدايـــا، 
ـــا َســـِمَع ِهيـــُروُدُس اْلَمِلُك اْضَطـــَرَب َوَجِميُع  »َفَلمَّ

ُأوُرَشـــِليَم َمَعـــُه« )مـــت3:2(. 

أشـــارت  الرمزيـــة  المجـــوس  11- هدايـــا 
إلـــى: ملـــك الملـــوك.. الكاهـــن األعظـــم.. خالق 

األنبيـــاء، المتألـــم مـــن أجلنـــا.

اليهـــود  عرفهـــا  محـــددة  نبـــوات   -12
وانتظرهـــا رؤســـاؤهم: »َوَأْنـــِت َيا َبْيَت َلْحـــٍم َأْرَض 
ْغَرى َبْيَن ُرَؤَساِء َيُهوَذا أَلْن ِمْنِك  َيُهوَذا َلْســـِت الصُّ
ــــٌر َيْرَعى َشـــْعِبي ِإْســـَراِئيَل« )مي٥:2،  َيْخـــُرُج ُمَدبِّ

مـــت6:2(.

13- ومـــاك يقـــود المجـــوس فـــي طريق 
أخـــرى إلـــى كورتهـــم، ضـــد رغبـــة هيـــرودس، »ُثمَّ 
ِإْذ ُأوِحـــَي ِإَلْيِهـــْم ِفـــي ُحْلـــٍم َأْن اَل َيْرِجُعـــوا ِإَلـــى 

)مـــت12:2(. ِهيـــُروُدَس« 

1٤- ومـــاك يقـــود األســـرة المقدســـة فـــي 
الذهـــاب إلـــى مصـــر، ثـــم العـــودة »َوِمـــْن ِمْصـــَر 

مـــت2:1٥(. )هـــو1:11،  اْبِنـــي«  َدَعـــْوُت 
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ونحـــن نودع عـــــــــــــــام 
2٠1٩، يطيـــــــــــــب لنــــــا أن 
نتأمـــل فـــي تلـــك النهايــــــــــــة 
لتستنير عقولنــــــا ونعــــــــرف 
كيف نســـلك فـــــــــــي عـــــــــــــام 
جديــــــــــد، نرجـــــــــــو أن يكون 
متغيـــًرا فـــي كل شـــيء ال فـــي األرقام فقـــط، بل وفي 

الســـلوك والتصرفـــات والحيـــاة كلها.
)١( فـــي النهايـــة محبـــة إلهية: إنهـــا محبة 
مـــن هللا أن يعطينـــا عـــدة نهايـــات لكـــي ال ُنفاَجـــأ 
بنهايتنـــا المحتومـــة. فيعطينـــا هللا نهايـــة لـــكل ثانيـــة 
ودقيقـــة وســـاعة ويـــوم وشـــهر وســـنة. نهايـــة الســـنة 
مـــن عمـــرك ونهايـــة الســـنة مـــن عمـــر األرض. كل 
هـــذه النهايـــات تحذرنـــا وتنبهنـــا وتنيـــر عقولنـــا مـــن 
ظلمات الجهل والنســـيان. وتجعلنا نقف مع أنفســـنا 
ونحاســـبها ونعـــرف مـــدى اســـتعدادنا لهـــذه النهايـــة 
الموضوعـــة لـــكل البشـــر »ُوِضـــع للنـــاس أن يموتـــوا 
مـــرة ثـــم بعـــد ذلـــك الدينونـــة« )عـــب27:٩(. لذلـــك 
ليتنـــا ننتبـــه عنـــد كل نهايـــة لشـــخص أو لشـــيء. 

الحكمـــة  وهـــذه  حكمـــة:  النهايـــة  فـــي   )٢(
تقـــول »إن لـــكل بدايـــة نهاية«. فـــاألرض وما عليها 
ســـتفنى وتنتهـــي.. لذلـــك فـــا يغّرنـــا العالـــم ومـــا فيه 
مـــن مـــال أو جمـــال أو قـــوة أو ممتلـــكات. فـــإن لـــم 
نتركـــه ســـيتركنا، وال بـــد مـــن النهايـــة.. لذلـــك علينـــا 
أن نســـتغل هـــذه األشـــياء كوســـائل في عمـــل الخير 

وخدمته ال عمل الشـــر ومســـاعدته. فمن يزرع خيًرا 
ال بـــد أن يجنـــي خيـــًرا فـــي حياتـــه أو حتـــى بعـــد 
مماتـــه. وكمـــا يقول الكتـــاب المقدس: »الذي يزرعه 
اإلنســـان إيـــاه يحصد أيًضا« )غـــل7:6(. والعجيب 
أن هـــذه الحكمـــة قـــد تكـــون مفرحة للبعـــض ومحزنة 
للبعـــض.. فقـــد تكـــون مفرحـــة للمرضـــى والحزانـــى 
والمتألمين، ولكنها تكون محزنة للظالمين واألشرار 

ومـــن يتســـببون فـــي إتعـــاب وإضـــرار الناس. 
)٣( فـــي النهايـــة معرفة: وهـــذه المعرفة هي 
للوقـــت أنـــه قصيـــر مهمـــا طـــال، وأنـــه ســـينتهي وال 
يمكـــن إرجاعـــه. لذلـــك هـــذه المعرفـــة تجعلنا نمســـك 
فـــي الوقـــت وال نضيعـــه، ونســـتفيد به بـــكل ما يمكن 
االســـتفادة. فـــا نهـــدر الوقـــت بـــا فائـــدة فـــي لهـــو 
وشـــر أو بـــا ثمـــر.. فمن يقضـــون الوقت با عمل 
مفيـــد يخســـرون كثيـــًرا.. ومـــن يحاولـــون أن يضيعوا 
الوقـــت بـــا معنـــى هـــم يفقـــدون عمرهـــم بـــا فائـــدة. 
ليتنـــا نعـــرف هـــذا لنســـتفيد مـــن الوقـــت. إنـــي دائمـــا 
أقـــول إن الذيـــن فـــي الجحيم يتمنـــون أن يعودوا إلى 
األرض ولـــو للحظـــة ليقدمـــوا توبـــة لينجـــوا من النار 
والدمـــار، ولكـــن هيهـــات. فلمـــاذا إًذا نضيـــع الوقـــت 

فـــي الخطيـــة والشـــر؟ أال نتعلم؟! 
)4( فـــي النهايـــة تغيُّـــر: ليتنـــا نســـتفيد مـــن 
تغيـــر العـــام بتغييـــر الســـلوك أيًضـــا.. فالمفـــروض 
أن نطـــوي مـــع العـــام المنتهـــي صفحة مـــن الخطايا 
مســـتقيمة..  وحيـــاة  توبـــة صادقـــة  لنبـــدأ  والشـــرور 

لنبـــدأ  والخصـــام  المشـــاكل  مـــن  صفحـــة  نطـــوي 
صفحـــة جديـــدة من الصلح والســـام. نطوي صفحة 
الحقـــد والكراهيـــة لنبـــدأ صفحـــة مـــن الحـــب والحنان 
والعطـــف. نطـــوي صفحـــة من الفشـــل واليـــأس لنبدأ 
صفحـــة مـــن التصميـــم واإلصـــرار علـــى النجـــاح، 
ولنتمســـك باألمـــل والرجاء.. نطـــوي صفحة ونغلقها 
بـــكل مـــا فيهـــا لنبـــدأ صفحـــة جديـــدة نكتـــب فيهـــا ما 

نريـــد مـــن جديد. 
أن  شـــك  ال  اســـتقامة:  النهايـــة  فـــي   )5(
إحســـاس اإلنســـان بالنهايـــة يعطيـــه ســـلوًكا مختلًفـــا 
عن اإلنســـان الذي ينســـى هذه الحقيقة. وكما يقول 
القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس أبـــو الرهبـــان »إن مـــن 
يضـــع المـــوت أمامـــه كل يـــوم ال يخطـــئ أبـــًدا«. 
فـــإن كانـــت البدايـــة ســـيئة فلنحاول تحســـين النهاية، 
وإن كانـــت البدايـــة غيـــر مثالية فلنحـــاول أن نجعلها 
مثاليـــة. لذلـــك يركـــز الكتـــاب المقـــدس علـــى النهاية 
ويقـــول »نهايـــة أمـــر خيـــر مـــن بدايته« )جـــا7:٨(. 
إحساســـك بأن النهاية يمكن أن تكون في أي وقت 
يجعلـــك فـــي حالـــة اســـتعداد دائـــم وانتبـــاه دائـــم لئـــا 
تأتـــي النهايـــة فجـــأة فتجـــدك غيـــر مســـتعد.. فمـــاذا 

ســـتكون النتيجـــة؟ 
بالفـــرح  تمســـك  اإلحســـاس  هـــذا  مـــع  ولكـــن 
واألمـــل والرجـــاء فـــي الغد أنه ســـيكون أفضل، وفي 
ذاتـــك أنـــك ســـتحقق ما تتمناه، وفـــي هللا القادر على 
كل شـــيء والقادر على منحك الفرح الدائم األبدي.

آميـــن يا رب ســـامحنا على مـــا فعلناه في هذا 
العـــام المنقضـــي، واجعـــل هـــذا العـــام الجديـــد عاًمـــا 

مبـــارًكا ومفرًحـــا للجميع.

avvatakla@yahoo.com
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لمـــــا ترنمــــت دبـــــــــورة 
النبيــــــــــــــة بعــــــــــد انتصـــــــار 
شعــــــــب إسرائيــــــــــل علــــــــى 
أعدائـــــــــه قالــــــــــــــــت فــــــــــــــي 
ترنيمتهـــــــــــــــــــــا: »ِالَعنـــــــــــــــــوا 
. ِالَعنــــــوا ساِكنيهــــــــا  ميـــــروَز قاَل َماُك الرَّبِّ
، َمعوَنِة  َلعًنا، ألنَُّهــــــْم َلْم يأتوا لَمعوَنـــــِة الرَّبِّ
ويـــــرى  )قض٥:23(.  الَجباِبَرِة«  َبيَن  الرَّبِّ 
بعد  تقع على  قرية  ميروز هي  أن  الُشــــّراح 
12 ميًا من السامرة، مما يعني أن سكانها 
كانوا من شعب بني إسرائيل إاّل أنهم تقاعسوا 
عن الخـــــــروج مـــــــع إخوتهــــــم لمحاربة أعدائهم 

مما أوقع عليهم اللعنة.
وقصـــــة أهـل ميروز هي قصة كل إنسان 
متراٍخ في عمل الرب. إنه ليس فقط يغضب 
الرب بل األصعب من ذلك أنه يجلب على 
نفسه اللعنة. هذا بعينه ما حذر منه الكتاب 
َعَمَل  َيعَمُل  َمْن  المقدس في قوله: »َملعوٌن 
عن  سيَفُه  َيمَنُع  َمْن  وَملعوٌن  بِرخاٍء،  الرَّبِّ 
ِم« )إر1٠:٤٨(. هذا ما أكد عليه السيد  الدَّ
َمعي  ليس  »َمْن  حديثه:  في  أيًضا  المسيح 

، وَمــــْن ال َيجَمُع َمعي فهو ُيَفرُِّق«  فهـــــــو عَليَّ
في رسالته:  الرسول  ويعقوب  )لو23:11(، 
»فَمْن َيعِرُف أْن َيعَمَل َحَسًنا وال َيعَمُل، فذلَك 

َخطيٌَّة لُه« )يع٤:17(.
يعني ذلك أنه ال يوجد في قوانين الملكوت 
يقع  وإال  واإلحجام  والتراخي  للسلبية  مجااًل 
المـــــرء تحـــــت »لعنـــــة ميـــروز«. فكل من رأى 
 ، »أًخأ وُأخًتا ُعرياَنيِن وُمعتاَزيِن للقوِت اليوميِّ
اسَتدِفئا  بَساٍم،  »امضيا  أَحُدُكُم:  لُهما  فقاَل 
واشَبعا«، ولكن َلْم ُتعطوُهما حاجاِت الَجَسِد« 
)يع1٥:2-16( يكون مستوجًبا لعنة ميروز. 
وكل من كان نازاًل في الطريق من أورشليم 
بين  مجروًحا  معرًى  أخاه  ونظر  أريحا  إلى 
حيٍّ وميت فرآه وجاز مقابله يكون مستوجًبا 
جائًعا  المسيح  رأى  من  وكل  ميروز.  لعنة 
فلم يطعمه، وعطشاًنا فلم يسقه، وغريًبا فلم 
يكِسه، ومريًضا ومحبوًسا  فلم  يأوه، وعرياًنا 
ميروز.  لعنة  مستوجًبا  يكون  فإنه  يزره  فلم 
ًما  ُمقدَّ مقداره  هذا  خاًصا  يهمل  من  وكل 
عن  متكاسًا  الملكوت  إلى  للدخول  بسعة 
الجهاد حتى الدم مقاوًما ضد الخطية يكون 

مستوجًبا لعنة ميروز. وكل من يطمر الوزنة 
المسلمة له مدعًيا قساوة السيد وإجحافه في 
المطالبة بالثمر يكون مستوجًبا لعنة ميروز. 
وكل من يمتنع عن الشهادة للحق كما يوحنا 
قائًا:  يدوي  صوته  ظل  الذي  المعمدان 
»ال يحل لك« يكون مستوجًبا لعنة ميروز. 
وكل أب أو أم أو خادم أو كاهن يكف عن 
المؤتمن  أوالده  أجل  من  والتضرع  الصاة 
وكل  ميروز.  لعنة  مستوجًيا  يكون  عليهم 
يجيب على طلب  المسيح  في جسد  عضو 
الروح القدس: »اذَهِب انُظْر ساَمَة إخَوِتَك« 
ألخي؟«  أنا  »أحاِرٌس  قائًا:  )تك37:1٤( 
)تك٩:٤( يكون مستوجًبا للعنة ميروز. وكل 
من يستعفي من تلبية دعوة الحضور لعشاء 
بقر  أزواج  خمسة  أو  حقل  بسبب  الخروف 
ميروز.  لعنة  مستوجًبا  يكون  فإنه  امرأة  أو 
وكل من يحب أًبا أو أًما أو امرأة أو أوالد أو 
إخوة أو أخوات أكثر من المسيح فإنه يكون 
مستوجًبا لعنة ميروز. وكل من يستعفي من 
يكون  يوم  كل  عليه  والصعود  صليبه  أخذ 

مستوجًبا لعنة ميروز.
فلننظر إًذا جميًعا يا إخوتي لكي نكون 
أبناء بركة ال لعنة، ولئا نضع أنفسنا بتراخينا 

وتهاوننا تحت الدينونة والحكم. 

f.beniamen@gmail.com

علـــى  المؤمـــن  حيـــاة 
األرض مـــا هـــي إاّل رحلـــة 
ففـــي  لأبديـــة،  اســـتعداد 
فقـــد  توبـــة.  حيـــاة  مجملهـــا 
أخفـــى عنـــا المســـيح إلهنـــا 
ســـاعة مجيئـــة، لكي مـــا نكون مســـتعدين على الدوام 
»اْســـَهُروا ِإًذا أَلنَُّكـــْم اَل َتْعَلُمـــوَن َمَتى َيْأِتي َربُّ اْلَبْيِت 
يِك َأْم َصَباًحا.  َأَمَســـاًء َأْم ِنْصـــَف اللَّْيـــِل َأْم ِصَيـــاَح الدِّ
)مـــر36:13(.  ِنَياًمـــا«  َفَيِجَدُكـــْم  َبْغَتـــًة  َيْأِتـــَي  ِلَئـــاَّ 
وســـيأتي الموت فجأة، لذا علينا أن نســـتعد وال تغرينا 
الحيـــاة األرضيـــة. يقـــول القديس يوحنـــا ذهبّي الفم: [
ليس أضعف من حياة البشـــر. وأيُّ تعبير يمكن أن 
نســـتخدمه للتعبيـــر عـــن تفاهـــة هـــذه الحياة، ســـيعجز 
عـــن إظهـــار حقيقـــة هـــذه التفاهـــة. فســـواء شـــبَّهتها 
بالبخار، أو الُعشـــب، أو الُحلم، أو زنابق الحقل، أو 
بـــأي اســـٍم كان؛ فهـــي زائلـــة وأكثر زوااًل مـــن العدم]. 
تشـــجع  القـــدس،  بالـــروح  الملهمـــة  والكنيســـة 
وتحـــول  الدائـــم،  االســـتعداد  حيـــاة  علـــى  أبناءهـــا 
علـــى  وحـــّث  مناســـبة  إلـــى  واألعيـــاد  المناســـبات 
تعيشـــه  الـــذي  الميـــاد  صـــوم  ومنهـــا  االســـتعداد، 

األيـــام: هـــذه  فـــي  الكنيســـة 
– صـــوم الميـــاد: الصـــوم هو فرصـــة لتركيز 
اهتمـــام اإلنســـان فـــي الروحيات، وتقويـــة اإلرادة لكي 
نســـتطيع، حســـب مـــا يوصينـــا معلمنـــا القديس بولس 
ُلوا َشـــْهَوَة اْلَجَســـِد«  وِح َفَا ُتَكمِّ الرســـول: »اْســـُلُكوا ِبالرُّ

)غـــا16:٥(. وكما صام موســـى النبي أربعين يوًما 
)خر1٨:2٤(، اســـتعداًدا لكي يتسلم لوحي الشريعة، 
التـــي هـــي كلمـــة هللا، لكـــي يعـــرف بنـــو اســـرائيل هللا 
مـــن خـــال الوصيـــة المكتوبة. هكذا تصوم الكنيســـة 
صـــوم الميـــاد لكـــي نؤهـــل لميـــاد الكلمـــة المتجســـد 
في قلوبنا، وننال معرفة هللا الفائقة، فالســـيد المســـيح 
بتجســـده ]أظهـــر لنـــا نـــور اآلب وأنعـــم علينـــا بمعرفة 
الـــروح القـــدس الحقيقّيـــٍة[. فلكي نتمتـــع وننال بركات 
التجســـد اإللهـــّي، البـــد أن نســـتعد بالصـــوم والتســـبيح 
وال ســـيما ترتيـــب التســـابيح فـــي شـــهر كيهـــك، وهـــو 
معروف بصلواته وطقوســـه وألحانه وتســـابيحه، التي 
ُيطلق عليها »ســـبعة وأربعة« وذلك إشـــارة إلى: سبع 
ثيؤطوكيات )وهي مدائح وتطويبات خاصة بالســـيدة 
العذراء مريم( وأربعة هوســـات )والهوس كلمة قبطية 

معناها تســـبحة(.
صـــوم الميـــاد معـــروف عنـــد جميـــع الكنائـــس 
التقليديـــة، مـــع اختـــاف مدته. ففي الكنيســـة القبطية 
مدتـــه ٤3 يوًمـــا، ترجـــع إلـــى األربعيـــن يوًمـــا التـــي 
صامها موســـى النبى، كي يتســـلم الشـــريعة، مضاف 
إليهـــا الثاثـــة أيام التي صامهـــا األنبا ابرآم بن زرعة 
السريانّي )٩7٥-٩7٨(، البطريرك 62 من بطاركة 
الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، وصام معه الشـــعب 
القبطـــّي قبـــل معجزة نقـــل جبل المقطم، فصار صوم 

الميـــاد في الكنيســـة القبطيـــة ٤3 يوًما.
ونحـــن نعيـــش صـــوم الميـــاد، البـــد أن نضـــع 

فـــي أذهاننـــا – كمـــا تأمل القديس أغســـطينوس - أن 
رقـــم ٤٠ ُيشـــير إلى كمال حياتنـــا األرضّية، لذا يليق 
بالمؤمـــن أن يقضـــي كل أيـــام حياته وهو ]على جبل 
هللا، أي فـــي شـــريعة هللا ووصايـــاه، يتأمل مجد الرب 
وينعـــم باللقـــاء معـــه وجًهـــا لوجه. وكما صام موســـى 
األربعيـــن يوًمـــا هكـــذا يعيـــش المؤمـــن الحقيقـــي فـــي 
حيـــاة الزهـــد كل أيـــام غربته، ليس من أجل الزهد في 
ذاتـــه إنمـــا ألجـــل ارتفاع قلبه لحياة الشـــركة مع هللا[.
فـــوق  )بصـــوم  اســـتعداد  وهـــو  البرامـــون:   –
العادة( للعيد. أي الســـهر والتيقظ واالســـتعداد الروحي 
للعيـــد، وهـــو خـــاص بعيـــدي الميـــاد والغطـــاس. وقـــد 
أمر اآلباء الرسل أن ُيصام يوم البرامون إلى المساء 
وال يـــؤكل فيـــه ســـمك. وفـــي قـــداس البرامـــون ُتصلـــى 
الثانيـــة عشـــرة )أو  صـــاة الســـواعي حتـــى الســـاعة 
الســـتار في األديرة(، وُيصلى بالطقس الســـنوي. ففى 
برامـــون عيـــد الميـــاد االســـتعداد لنوال بركات تجســـد 
الكلمـــة األزلـــّي مخلص العالم، وفـــي برامون الغطاس 

االســـتعداد الســـتقبال إســـتعان الثالـــوث القدوس.
يصـــام البرامـــون يوًمـــا واحـــًدا إذا جـــاء العيـــد 
)الميـــاد أو الغطـــاس( يـــوم ســـبت. بينمـــا إذا جـــاء 
العيـــد يـــوم األحد؛ يكون البرامون يومين هما الجمعة 
والســـبت وذلـــك ألن الســـبت ال ُيصـــام إنقطاعًيا. وإذا 
جـــاء العيـــد يـــوم االثنيـــن فالبرامـــون ُيصـــام ثاثة أيام 
الســـبت واألحـــد ال  الجمعـــة والســـبت واألحـــد؛ ألن 

ُيصـــام فيهمـــا الصـــوم انقطاُعـــا إلـــى المســـاء. 
بالصلـــوات  والمصحوبـــة  األصـــوام  وبهـــذه 
نفوســـنا  نهيـــئ  أن  نســـتطيع  التوبـــة  وأعمـــال 
ـــَاِم« )أف1٥:6( ونســـتقبل  »ِباْســـِتْعَداِد ِإْنِجيـــِل السَّ

المـــذود. مولـــود 

)أف6: 15(

hgby@suscopts.org
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الخلـــــــق هو بدايـــــــــــــة 
الزمن الكونـــــــــــي، والتجســـد 
هـــــــــــو مركـــــــــــــــــــز التاريــــــــــخ 
اإلنسانـــــــــي، أّما األبديـــــــــــــة 
فهي نهايــــــــــة الزمن وكمال 
اإلنســـانية. الخليقــــــــــة هـــي 
ســـر  هـــو  فـــاهلل  اإللهـــي،  الوجـــود  عـــن  إعــــــــــــــان 
الوجـــود، لذلـــك كل وجـــود هـــو إعـــان عـــن حقيقـــة 
وجـــود هللا، فـ»بـــه كل شـــيء كان، وبغيـــره لـــم يكـــن 
شـــيء مّمـــا كان«. الخليقـــة في جوهرها هي تجســـيد 
للمحبـــة اإللهيـــة، وإعـــان لـــإلرادة اإللهيـــة، وإظهار 
هللا  مـــن  المتدفـــق  فالحـــب  هلل.  اإلبداعيـــة  القـــدرة 
الثالـــوث، أراد أن يكـــون اإلنســـان، فأوجده في إطار 
زمانـــي وحّيـــز مكاني، فكان بدايـــة التاريخ. فالخليقة 
والكـــون كتـــاب مفتـــوح يعلـــن مجـــد هللا.. فـــإذا أردت 
أن تعـــرف شـــخصية الفنـــان، فمـــا عليـــك إاّل التأمـــل 
فـــي لوحاتـــه. هكـــذا فـــي الخلـــق نفهـــم القـــدرة االلهية 
والقـــوة اإلبداعيـــه هلل، فالخليقـــة تعطينـــا صـــورة أّولية 
عـــن هللا، ولكـــن هللا ال يكتفـــي بصـــورة أوليـــة عـــن 
شـــخصه، بـــل يدخـــل فـــي أعمـــاق التاريخ اإلنســـاني 
والزمن البشـــري، يتدخل هللا بأفعال بشـــرية تتماشـــى 
مـــع الخطـــة اإللهية، وبحســـب االحتياج اإلنســـاني، 
فالتاريـــخ البشـــري هـــو مجـــال وموضـــوع إعـــان هللا 

عـــن ذاتـــه وعـــن عاقته باإلنســـان. 

وألن الســـقوط في الخطية كان مخالًفا للخطة 
إلنقـــاذ  هللا  يتدخـــل  أن  البـــد  كان  لذلـــك  االلهيـــة، 
اإلنســـان وخاصـــه. لذلـــك صـــار للخـــاص تاريـــخ 
يـــؤرَّخ، وأحـــداث ُتســـطر، وشـــخصيات تصنعـــه. لقد 
قســـم الـــرب يســـوع بميـــاده التاريـــخ الخاصـــي لمـــا 
قبلـــه ومـــا بعـــده. مـــا بيـــن إعـــداد وتحقيـــق، ظـــال 
وأصـــل، رمـــز وحقيقـــة. فمـــا قبـــل المســـيح يختلـــف 
كثيـــًرا عّمـــا بعـــد ميـــاده. فـــي العهـــد القديـــم جـــاء 
الخـــاص مرتبًطـــا بتاريـــخ شـــعب »بنـــي إســـرائيل«، 
فالعهد القديم يحكي لنا تاريخ شـــعب بني إســـرائيل، 
هـــذا الشـــعب الـــذي اختـــاره هللا مـــن بيـــن الشـــعوب 
ليعلـــن مـــن خالـــه مجـــده وجالـــه. هـــي حًقـــا قصـــة 
فـــي  ولكنهـــا  وأحداًثـــا،  أشـــخاًصا  تشـــمل  تاريخيـــة 
ورمزيـــة  أهدفهـــا،  فـــي  خاصيـــة  قصـــة  الحقيقـــة 
أحداثهـــا وشـــخصياتها. فالخـــاص فـــي العهد القديم 
كان خاًصـــا مادًيـــا، مرتبًطـــا بدعـــوة ابراهيم، ونجاة 
شـــعب بنـــي إســـرائيل مـــن أرض مصـــر، ثـــم تكويـــن 
األنبيـــاء  الســـبي.  مـــن  أخيـــًرا  والعـــودة  المملكـــة، 
كانـــوا صـــوت هللا الصـــارخ والواضـــح، الذيـــن أعلنـــوا 
وعـــود هللا وخاصـــه، ليـــس فقـــط مـــن يـــد أعدائهـــم 
ومبغضيهـــم، ولكنهـــم كشـــفوا أيًضـــا عـــن االحتيـــاج 
الحقيقـــي للخـــاص الروحـــي من الخطيـــة، ومجيء 
المســـيا، وإفاضـــة روح هللا، وتحقيـــق عهد جديد بين 

هللا وشـــعبه. 

يوحنـــا المعمـــدان هو نبـــي العهدين، حمل في 
بقـــرب  شـــخصه كل اشـــتياقات األنبيـــاء ورســـالتهم 
مجـــيء المخلـــص. وعندمـــا ذهبـــت العـــذراء لمقابلـــة 
أليصابات، ســـجد يوحنا، ثم تهّلل، وأعلن أن العمل 
النبـــوي قـــد انتهـــي بمجيء الَحَمل الذي ســـوف يرفع 
خطايـــا العالـــم. لقـــد كان تجســـد الـــرب يســـوع مركـــز 
التاريـــخ الخاصـــي، فمـــا قبله هـــو تمهيد للخاص، 
ومـــا بعـــده هـــو تحقيـــق للخـــاص. فلقـــد تجســـد فـــي 

منتصـــف التاريخ وقســـمه. 

الخاصـــي.  للعهـــد  امتـــداد  هـــي  والكنيســـة 
لفـــوق،  التاميـــذ عيونهـــم شـــاخصين  فعندمـــا رفـــع 
تنظـــرون  واقفيـــن  بالكـــم  »مـــا  المـــاك:  لهـــم  قـــال 
ويقدمـــوا  للبشـــر  يذهبـــوا  أن  فعليهـــم  للســـماء...«، 
البشـــارة للعالـــم كلـــه، ثـــم أخـــذوا قـــوة الـــروح القـــدس 
ليتّممـــوا خـــاص هللا بخـــوف ورعـــدة. الكنيســـة هي 
مـــكان التقاء نعمـــه هللا الُمخلِّصة وإرادة اإلنســـان 
الحـــرة. هللا يقـــدم نعمتـــه ســـرائرًيا، واإلنســـان يقبـــل 
بفـــرح خـــاص هللا. واإلنســـان بقبولـــه لخـــاص هللا 
التاريـــخ اإلنســـاني، ويقـــوده نحـــو  ونعمتـــه، يحقـــق 
الهـــدف النهائـــي وهو إعان ملكوت هللا »توبوا ألنه 

قـــد اقتـــرب ملكـــوت هللا«. 

لقـــد أعلـــن الرب يســـوع أنه ســـيعود لكي يدعو 
العروس)كنيســـته( لتحيا معه في ملكوته.. فالتاريخ 
اإلنســـاني قـــد ابتـــدأ بالمســـيح، وســـينتهي إليـــه. فهو 
أمـــس واليـــوم وإلى األبد. وبمجيئه ثانًيا تبدأ البشـــرية 
عهـــًدا جديـــًدا وتاريًخـــا مجيـــًدا، لكنـــه فـــوق الزمـــن 
والمكان، هناك يكون هللا كل شـــيء في كل شـــيء.

فـــي تأمـــل عميــــــــــــــــق 
فـــي معجـــزة شـــفاء المولـــود 
أعمــــــــى، تساءلـــــت: هـــــــــــل 
األعمـــــــــــــى هـــو من فقــــــــــــــد 
بصـــــــــــره فقط؟ أم هنــــــــــــــــاك 
العمـــى؟!  أنـــواع  يكـــون أخطـــر  قـــد  عمـــى روحـــي، 
المعجـــزة  أنكـــروا  الذيـــن  الفريســـيين،  مـــن  أتعجـــب 
»لدينونـــة  يســـوع:  فقـــال  أعمـــى،  المولـــود  وطـــردوا 
الذيـــن  يبصـــر  العالـــم، حتـــى  هـــذا  إلـــى  أنـــا  أتيـــت 
فقـــال  يبصـــرون«،  الذيـــن  ويعمـــى  يبصـــرون،  ال 
الفرســـيون لـــه: »ألعلنـــا نحـــن أيًضـــا عميـــان؟«، قال 
لهـــم يســـوع: »لـــو ُكنُتم عمياًنا لمـــا كانت لكم خطية، 
ولكـــن اآلن تقولـــون إننـــا نبصر، فخطيتكـــم باقية«.. 

هـــذا هـــو بحـــق »العمـــى الروحـــي«
سمات فاقد البصيرة الروحية

+ مـــن ال يقبـــل أنـــه فـــي البـــدء كان الكلمـــة، 
والكلمـــة هـــو هللا، وفيـــه كانـــت الحيـــاة، والحيــــــــــــــــــاة 
الظلمـــة  فـــي  النـــاس، والنـــور يضـــيء  نـــور  كانـــت 

والبصيـــرة. للبصـــر 
+ مـــن ال يفهـــم أن النامـــوس بموســـى أُعِطـــي، 

وأّمـــا النعمـــة والحق فبيســـوع المســـيح صارا.
+ مـــن ال يلتفـــت بعناية للعظـــة القصيرة للعذراء 
التي توّجهنا لنبصر مجد هللا »مهما قال لكم فافعلوه«.

بيـــت هللا »غيــــــــــــــــرة  علـــى  يغيـــر  مـــن ال   +
أكلتنـــي«. بيتـــك 

+ مـــن ال يؤمـــن أن هللا أحـــب العالـــم حتـــى 
بـــذل ابنـــه الوحيـــد، لكـــي ال يهلك كل مـــن يؤمن به، 
بـــل تكـــون لـــه الحيـــاة األبدية. وأن هللا لم يرســـل ابنه 
إلـــى العالـــم ليديـــن العالـــم، بـــل ليخّلـــص بـــه العالـــم، 
وأن الـــذي يؤمـــن بـــه ال ُيـــدان، والـــذي ال يؤمـــن قـــد 
ديـــن، النـــه لـــم يؤمـــن باســـم ابـــن هللا الوحيـــد، وهـــذه 
هـــي الدينونـــة »أن النـــور قد جاء إلـــى العالم، وأحب 
الناس الظلمة أكثـــــــــــــر من النـــــــــــــور، ألن أعمالهـــــــــم 

شـــريرة«. كانت 
+ كل مـــن يعمـــل الســـيئات يبغـــض النور، وال 
يأِتـــي الـــى النـــور لئـــا ُتوّبـــخ أعماله »وأمـــا من يفعل 
الحـــق فيقبـــل إلـــى النـــور، لكـــي تظهـــر أعمالـــه أنهـــا 

بـــاهلل معمولة«. 
+ الـــذي ال يؤمـــن ِباالبـــن، لـــن »يـــرى« حيـــاة 
أبدية، بل يمكث عليه غضب هللا، الن هذه مشـــيئة 
الـــذي أرســـلني أن كل من »يـــرى« االبن ويؤمن به، 

تكـــون له حيـــاة أبدية.
+ مـــن ال يبكتـــه ضميـــره، وال يفحـــص نفســـه 
ويمتحنهـــا، بـــل يديـــن اآلخريـــن »يـــا مرائـــي أخـــرج 
أواًل الخشـــبة مـــن عينـــك، حينئـــذ تبصر جيـــًدا لتخرج 

القـــذى مـــن عيـــن أخيـــك«.
كيف أتخلص من هذا العمى الروحي؟

+ اســـتمع إلـــى كلمـــات النعمـــة مـــن فـــم يســـوع 
المســـيح نفســـه )يو12:٨(: »أنا هو نور العالم، من 
يتبعنـــي فـــا يمشـــي فـــي الظلمـــة، بـــل يكون لـــه نور 

الحيـــاة«، »مـــادام لكم النـــور آمنوا بالنـــور، لتصيروا 
أبنـــاء النـــور، فســـيروا مـــادام لكـــم النور لئـــا يدرككم 
الظـــام، والـــذي يســـير فـــي الظـــام ال يعلـــم إلى أين 

يذهـــب؟!« )يـــو12: 36-3٥(.
ومـــع أن يســـوع قـــد صنـــع أمـــام اليهـــود، آيات 
هـــذا عددهـــا، لم يؤمنوا به، ليتم قول إشـــعياء النبي: 
»قـــد أعمـــى عيونهـــم، وأغلـــظ قلوبهـــم، لئـــا يبصـــروا 
فأشـــفيهم«،  ويرجعـــوا  بقلوبهـــم،  ويشـــعروا  بعيونهـــم 
ولنتذكـــر أن إشـــعياء قال هـــذا حين رأى مجده وتكلم 

عنـــه )يوحنـــا12: ٤3-3٨(,
أهـــم  وبصيـــرة،  رؤيـــة  لديـــك  يكـــون  »أن   +
بكثيرمـــن أن يكـــون لديـــك بصـــر جيـــد وليـــس لـــك 
رؤية«. ُســـئلت هيلين كيللر ذات مرة: ماذا ســـيكون 
أســـوأ مـــن أن أولـــد أعمـــى؟ فأجابت: الشـــيء الوحيد 
األســـوأ من أن يكون أعمى، هو وجود بصر، ولكن 

بـــا رؤية!!
+ أن تسبح مع المرنم بمزاميره: »اكشف عن 
عينـــّي فـــأرى عجائـــب مـــن شـــريعتك« )11٩:1٨(، 
ل عينّي عن النظر إلى الباطل« )37:11٩(،  »حوِّ

»أنـــر عينّي لئّا أنام نـــوم الموت« )13(...
وتأمـــل  الحكيـــم،  ســـليمان  إلـــى  واســـتمع   +
مايقوله: »نفس اإلنسان سراج الرب« )أم13:2٠(، 

»افتـــح عينيـــك تشـــبع خبـــزا« )أم27:2٠(.
+ ونقـــرأ فـــي صـــاة األجبيـــة: )فـــي تســـبحة 
المائكـــة /صـــاة باكـــر(: »أوامـــرك هـــي نـــور على 
األرض«، )وفـــي تحليـــل باكـــر(: »ليشـــرق لنـــا نـــور 
وجهـــك، وليضـــئ علينا نور علمـــك االلهي، واجعلنا 
يـــا ســـيدنا بنـــي النـــور، وبنـــي النهـــار.. أنـــر عقولنـــا 

وقلوبنـــا وأفهامنـــا ياســـيد الـــكل«.
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أهـــداف القســـم: ال شـــك أن التاريـــخ هـــو الجـــذور 
والهويـــة واالنتمـــاء، ومـــن َثـــّم تأتـــي أهمية دراســـة التاريخ 
بكونـــه ذاكـــرة الشعــــوب واألمـــم، وحينمـــا تهتـــم الشـــعوب 
بدراســـة تاريخهـــا، فإنهـــا تأخـــذ منـــه الـــدروس والخبـــرات 
التـــي تســـاعد علـــى إدراك وفهم الحاضر وبناء المســـتقبل. 
ويعمل قســـم التاريخ بمعهد الدراســـات القبطية على دراســـة تاريخ الكنيســـة 
والوطـــن وتاريـــخ الحضـــارات اإلنســـانية بصفـــة عامـــة، مـــع التركيز علـــى تاريخ 
األقبـــاط وتاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة وتاريـــخ المجتمـــع القبطـــي، وتاريـــخ وحضارة 
مصر في العصر المســـيحي )العــــصر القبطي(، عــــبر مقررات دراســـية متكاملة 
تمثـــل كافـــة العصـــور، بمنهج بحثي تاريخي وروحـــي، يقوم على تحليل األحداث 

واســـتنتاج الدروس والخبرات..
مقـــررات القســـم: تشـــمل مقـــررات القســـم دراســـة التاريـــخ القبطـــي بجميـــع 
عصـــوره ومراحلـــه، بدايـــة مـــن ميـــاد الســـيد المســـيح )له المجـــد( ورحلـــة العائلة 
المقدســـة إلـــى مصـــر، وفتـــرة حياتـــه وخدمته، وعــــصر اآلبـــاء الرســـل وتاميذهم 
وحتـــى العــــصر الحديـــث والمعاصـــر، بمـــا فـــى ذلـــك تاريـــخ المجامـــع المســـكونية 
والمحلية ودور آباء الكنيســـة فيها. ودراســـة تاريخ بطاركة اإلســـكندرية، وتاريخ 
مدرســـة االســـكندرية الاهوتيـــة وآبائهـــا وعلمائهـــا، وتاريخ الرهبنة واالستشـــهاد، 
ودراسة دور األقباط في األحداث السياسية واالجتماعية واالقتصادية عــــلى مر 
العــــصور، وبخاصـــة دورهـــم فى الحركة الوطنية، ودراســـة الحضارات القديمة، 
ودراســـة تاريـــخ مصـــر فـــى العــــصور القديمـــة والوســـطى والحديثـــة، وبخاصـــة 
تاريخ مصر في العــــصر المسيحي، وتاريخ العــــصر القبطي والحضارة القبطية 
بكل أحداثها ومظاهرها وجوانبها. ودراســـة التراث الشـــرقي المســـيحي، وتاريخ 
الكنائـــس الشـــرقية القديمـــة، وكتابـــات وأقـــوال اآلبـــاء )الباترولوجـــي(، والمصادر 
التاريخيـــة اليونانيـــة والقبطية والســـريانية والعــــربية واألجنبية وغيرها، ودراســـة 
منهـــج البحـــث التاريخـــي، وتحـقــــيق المخطوطـــات والبرديـــات، ودراســـة وتحليـــل 
الوثائق وما ُينشـــر بالدوريات المتخصصة، واالهتمام بدراســـة وتســـجيل التاريخ 
تأريـــخ مســـتمرة،  مـــن حركـــة  ذلـــك  يتطلبـــه  بمـــا  للكنيســـة  الحديـــث والمعاصـــر 
والمشـــاركة فـــي تحريـــر ومراجعـــة وتصحيـــح الموســـوعات والكتـــب والمقـــاالت 
التاريخيـــة. مـــع دراســـة مـــا يلـــزم من العــــلوم المساعــــدة للدراســـات التاريخية مثل 
اللغـــات القبطيـــة واإلنجليزيـــة ونصـــوص متخصصـــة بلغـــات أجنبيـــة وتكنولوجيـــا 

المعلومـــات وغيرها. 
تاريخ القســـم: ويرجع تاريخ تأســـيس القســـم مع بداية تأســـيس المعهد ســـنة 
1٩٥٤م، وكانـــت قـــد ســـبقت تأســـيس القســـم إنشـــاء لجنـــة تســـمي »لجنـــة التاريـــخ 
القبطـــي« تأسســـت ســـنة 1٩17م بجهـــود القديـــس االرشـــيذياكون حبيـــب جرجس 
واألســـتاذ كامـــل صالـــح نخلـــة واالســـتاذ فريـــد كامـــل، وقـــد أصـــدرت اللجنـــة أول 
كتبهـــا عـــام 1٩1٨م، ثـــم صـــارت هـــذه اللجنـــة مـــن ســـنة 1٩61م تابعـــة لجمعيـــة 
التوفيق القبطية، ثم أصبحت من ســـنة 1٩73م تابعة لمعهد الدراســـات القبطية. 

وفـــي 2٠٠6م تجـــددت فكـــرة إحيـــاء لجنـــة التاريـــخ القبطي. 
مـــن  طلـــب  علـــى  وبنـــاء  ســـنة 1٩٥٨م  فـــي  القســـم:  وفعاليـــات  أنشـــطة 
الكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، قـــام المعهـــد بتحقيق علمي ألســـماء وتواريخ 
اآلبـــاء البطاركـــة المدفونيـــن بهـــا. كمـــا أقـــام المعهد احتفـــااًل بالعيد المئـــوي لنياحة 
البابـــا كيرلـــس الرابـــع )أبـــو اإلصـــاح( يـــوم 31 ينايـــر 1٩61م، وتـــم فيـــه توزيع 
شـــهادات خريجـــي المعهـــد بحضـــور الســـيد كمـــال الديـــن حســـين وزيـــر التربيـــة 
والتعليـــم وقتـــذاك. وأيضـــًا مشـــاركة القســـم فـــي ســـيمينار التاريـــخ الحديـــث بكليـــة 
اآلداب جامعة عين شـــمس: ندوة وثائق تاريخ مصر الحديث )أبريل 1٩٨٨م(. 
وفـــي عهـــد المتنيـــح مثلـــث الرحمات البابا شـــنوده الثالث، كان لقداســـته لقاء 
مـــع أســـاتذة قســـم التاريـــخ يـــوم 23 فبرايـــر 1٩٩٩م، حيـــث ناقـــش معهـــم مناهـــج 
ومراجـــع المقـــررات التـــي يدّرســـونها بالقســـم. وسلســـلة محاضـــرات فـــي التاريـــخ 
الكنســـي تشـــمل 3٥ محاضـــرة، قـــدم خالهـــا العديـــد مـــن المبادئ من أجل دراســـة 
التاريـــخ دراســـة علميـــة ســـليمة، منهـــا: مبـــدأ تحقيق التاريـــخ والتحقق مـــن الوقائع 
والتفاصيـــل، ومبـــدأ تخليـــص التاريـــخ مـــن الفلكلـــور والخرافـــات، ومبـــدأ االعتماد 

علـــى المصـــادر األصليـــة األكثـــر قدمًا. 
ومنـــذ جلـــوس قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي علـــى الكرســـي المرقســـى 
ســـنة 2٠12م )أطـــال هللا حياتـــه(، وفـــي إطـــار اهتمـــام قداســـته بالكليـــات والمعاهد 
التعليميـــة بالكنيســـة القبطيـــة، وجهـــود قداســـته لتطويـــر معهـــد الدراســـات القبطية، 
تـــم وضـــع خريطـــة بحثيـــة للقســـم )2٠17م(، وخطـــة تطويـــر قســـم التاريـــخ وفقـــًا 
لمعاييـــر جـــودة التعليـــم )2٠1٨م(، وكذلـــك االهتمـــام بإيفـــاد بعــــثات تعليميـــة مـــن 

القســـم لدراســـة التاريخ القبطي ببعض الجامعات بالخارج، وأيضًا اســـتقبال عدد 
من الدارســـين الوافدين من دول متعــــددة للدراســـة بالقســـم، كما شـــهد القســـم العديد 
من الفعاليات واألنشـــطة منها: مناقشـــة العديد من رســـائل الدكتوراه والماجستير، 
والتعـــاون العلمـــي واألكاديمـــي مـــع الجامعـــات المصريـــة )مـــن خـــال المؤتمرات 
والنـــدوات واإلشـــراف المشـــترك ومناقشـــة الرســـائل العلميـــة( وبخاصـــة مـــع قســـم 
التاريـــخ بكليـــة اآلداب جامعـــة القاهـــرة، وقســـم التاريـــخ بكليـــة اآلداب جامعة عين 
شـــمس، وكليـــة البنـــات بجامعـــة عين شـــمس، ومعهد الدراســـات والبحوث القبطية 
بجامعة اإلســـكندرية، ومركز الدراســـات القبطية بجامعة دمنهور، وكلية السياحة 

والفنـــادق بجامعـــة حلـــوان، وغيرها. 
وكذلـــك األنشـــطة والفعاليات المشـــتركة مع المجلس األعلـــى للثقافة، ونقابة 
الصحفييـــن، ونقابـــة المرشـــدين الســـياحيين، وجمعيـــة اآلثـــار القبطيـــة، والمركـــز 
الثقافـــي القبطـــي األرثوذكســـي، ومؤسســـة مار مرقـــس لدراســـات التاريخ القبطي 
)ســـان مـــارك لحفـــظ التـــراث(، وجمعيـــة محبـــي التـــراث القبطـــي، وبروتوكـــول 
التعـــاون مـــع موقـــع األهـــرام للحضـــارات )2٠1٥م(، وبروتوكـــول التعـــاون مـــع 
مركـــز البابـــا شـــنوده للتاريـــخ الكنســـي بوســـط القاهـــرة )2٠16م(، ومع إيبارشـــية 

الفيـــوم )2٠16م(. 
وقـــد أصـــدر القســـم العديـــد مـــن المطبوعـــات منهـــا: تاريـــخ العاقـــات بيـــن 
الكنيســـتين القبطيـــة والروســـية، وكتـــاب وثائقـــي عـــن رحلـــة العائلـــة المقدســـة إلى 
مصـــر. والمشـــاركة فـــي اللجنـــة العلميـــة التـــي تقـــوم بإعـــداد الملـــف الـــذي تقدمـــه 
مصـــر لوضـــع مســـار العائلـــة المقدســـة ضمـــن قائمـــة التـــراث اإلنســـاني العالمـــي 
باليونســـكو. ويجـــري العمـــل إلعــــداد سلســـلة دراســـات متخصصـــة عـــن التاريـــخ 

والحضـــارة القبطيـــة، وأنشـــطة وفعاليـــات أخـــرى. 

حفل اخلرجيني للسنوات من 2014 إىل 2019م
بمعهد ادلراسات القبطية

في يوم الثاثاء 26 نوفمبر 2٠1٩م، أقام معهد الدراسات القبطية حفل 
الخريجين للســـنوات من 2٠1٤م إلى 2٠1٩م، وقام قداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي بتوزيـــع شـــهادات التخـــرج لـــكل الخريجين مـــن كل أقســـام المعهد )علم 
الاهـــوت واللغـــة القبطيـــة، واأللحان والموســـيقي القبطيـــة، والتاريخ القبطي، 
والفـــن القبطـــي، واآلثـــار القبطيـــة، والعمـــارة القبطيـــة، واالجتمـــاع والتربيـــة، 
والدراســـات األفريقيـــة، والدراســـات االعاميـــة(، وتشـــمل الحاصليـــن علـــى 
درجة الدكتوراه أو الماجســـتير )2٨ خريًجا(، ودرجة دبلوم الدراســـات العليا 
)3٥2 خريًجـــا( كالتالـــي: خريجـــي 2٠1٤م )63 خريًجا(، وخريجي 2٠1٥م 
)٥3 خريًجـــا(، وخريجـــي 2٠16م )61 خريًجـــا(، وخريجـــي 2٠17م )٤1 
خريًجـــا(، وخريجـــي 2٠1٨ )٥٠ خريًجا(، وخريجي 2٠1٩م )٨٤ خريًجا(، 
وكذلك الدارسين الوافدين من دول أخرى من روسيـــــــــــا وسوريـــــــا وإثيوبيـــــــــا 

)7 خريجين(.
وقـــد شـــهد االحتفـــال عـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة، وقـــد 
تضمـــن االحتفـــال تكريـــم العمـــداء الســـابقين، وتكريـــم أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 
بالمعهـــد، وتكريـــم المهنـــدس واصف بطرس غالي رئيس مجلس إدارة جمعية 
اآلثـــار القبطيـــة، وإهـــداء درع تـــذكاري إلحيـــاء ذكـــري المتنيـــح نيافـــة األنبـــا 
بيشـــوي تســـلمه نيافة األنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ ودير القديسة 
دميانـــة.. وكذلـــك إهـــداء شـــهادات تقديـــر خاصـــة للدارســـين الذيـــن انتقلـــوا إلى 
الســـماء قبـــل اســـتكمال دراســـتهم بالمعهـــد.. وقـــام العميـــد الحالـــي للمعهـــد مـــع 
العمداء الســـابقين بإهداء درع المعهد لقداســـة البابا، كما شـــارك في االحتفال 
وكيـــل المعهـــد أ.د عـــادل فخـــري صـــادق، وممثلـــون عـــن بعـــض الجامعـــات 
فـــي  المصريـــة ومنهـــا جامعـــة عيـــن شـــمس وجامعـــة حلـــوان، وقـــد شـــارك 

االحتفـــال خـــورس الكليـــة االكليريكيـــة وخـــورس المعهـــد.
وشـــمل برنامـــج االحتفـــال كلمـــة الخريـــج رأفـــت منيـــر عـــن الخريجيـــن، 
ثـــم كلمـــة باللغـــة القبطيـــة مـــن مـــدرس مســـاعد مريـــم ماهـــر نيابـــة عـــن نيافـــة 
األنبـــا ديمتريـــوس رئيـــس قســـم اللغـــة القبطية، وأعقبها كلمة مـــن أعضاء هيئة 
التدريـــس ألقاهـــا ا.د نصيـــف فهمـــي رئيـــس قســـم االجتمـــاع والتربيـــة، وكلمـــة 
عميـــد المعهـــد أ.د إســـحاق إبراهيـــم عجبـــان، ثـــم كلمـــة قداســـة البابـــا وتناولـــت 
المســـئولية العلميـــة للمعهـــد، وقـــام بتقديـــم االحتفـــال رئيـــس قســـم الدراســـات 
اإلعاميـــة الدكتـــور رامـــي عطـــا، والدكتـــورة كريســـتين ميخائيـــل نائب رئيس 
القســـم. وُأقيم على هامش االحتفال معرض فني ألعمال الخريجين بإشـــراف 

أ.د هنـــد فـــؤاد رئيس القســـم.

isaacagpan@yahoo.com

18






