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من الكتب التراثية في كنيستنا 
كتـــاب »بســـتان الرهبـــان«، وهـــو 
كتـــاب قديـــم وتـــم تجديـــد طباعـــة 
عـــدة مـــرات، وهـــو كتـــاب يحـــوي 
خالصـــــــــــــــة الحيـــــــــــــــاة الرهبانيـــــة 

والتلمـــذة الديريـــة من خـــالل قصص موجزة 
لشـــخصيات كثيرة تقدم نماذج وقدوة للحياة 
الرهبانيـــة، وأيًضـــا أقوالهم وســـيرهم ومواقف 
بالتلمـــذة  اســـتودعوها  التـــي  حياتهـــم  مـــن 
حتـــى  الروحييـــن،  أبنائهـــم  فـــي  الحقيقيـــة 
صـــاروا هـــم معلمـــو الرهبنـــة فـــي أصالتهـــا 

وعمقهـــا الروحـــي.

وعلـــى غـــرار هـــذا الكتـــاب الثميـــن، قـــام 
آبـــاء وخـــدام كنيســـة مـــار مرقـــس القبطيـــة 
الجديـــــــــــدة  مصـــر  فـــي   – األرثوذكسيــــــــــــة 
اســـمه  كتـــــــــــــــاب  بإعـــداد  قامـــوا  بالقاهـــرة، 
»بســـتان الكهنـــة«، حيـــث جمعـــوا فيه أقوال 
المباركـــة  الشـــخصيات  مـــن  ســـبعين  نحـــو 
مـــا بيـــن بطاركـــة ومطارنـــة وأســـاقفة وكهنة 
وشمامســـة ورهبـــان، ثـــم قامـــوا بتبويـــب هذه 

األقـــوال تحـــت عشـــرة أبـــواب هـــي:

1- العنايــــــــة االلهيــــــــــة: معيـــــــــــة 
هللا وخالصـــه وحمايتـــه ومحبتـــه ونعمتــــــــــه 

ورحمتـــه وقوتـــه.

2- الحـــروب الروحيـــــــــــة: الخطية 
واألفكـــــــــــــــــــــــــار واللســــــــــــــــــــــــان واإلدانــــــــــــــــــــــــة 

والغضب. والـــذات 

3- التجـــارب والضيقـــات: أنواعهـــا 
وبركاتها وأســـبابها، وكيف نواجهها؟ وعمل 

معنا. هللا 
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الجهـــاد، وكيـــف نجاهـــد في مســـيرة طويلة.

5- وسائـــــــط النعمــــــــــة: الصــــــــــالة 
المقـــدس  والكتـــاب  والميطانيـــات  والتســـبيح 
والقـــراءة الروحيـــة والخلوه والصوم والنســـك.

6- الفضائـــل: مثـــل المحبـــة وطـــول 

فـــي  القـــــــــــــوي  وتأثيـــره  وكرامتـــه 
نشـــأة وتربيـــة ورعايـــة األجيـــال، 
ألنـــه مـــن تحـــت يـــد الكاهـــن فـــي 
كل كنيســــــــة يخــــــــــرج اإلنســـــــــان 
الفاضـــل والتائب، ويخرج الخادم 
والخادمـــة، والشـــماس والراهـــــــــــــب والراهبـــة، 
والكاهـــن واألســـقف  والمكرســـة،  والمكـــرس 
والبطريـــــــــــــرك.. كمـــا يتخرج من تحت يدية 
كل أســـرة حديثة تتكون في مخافة المسيح. 
إن الكاهـــن لـــه دور قـــوي وفّعال ومؤثر في 
حيـــاة المؤمنين في كنيســـتنا المقدســـة، ولذا 
قال المســـيح له المجد: »إن الحصاد كثير 
ولكّن الفعلة قليلون...«، والمقصود الكهنة 
الفعلـــة أي أصحـــاب التأثيـــر اإليجابـــي فـــي 
حيـــاة المؤمنيـــن بنمـــوذج حياتهـــم وقدوتهـــم 
فـــي  وتعاليمهــــــــــــــم األمينـــــــــــــة المخلصـــــــــــــة 

المقدسة. كنيســـتنا 

الذيـــن  والخـــــــــدام  اآلبـــاء  أحّيـــي  أن  أود 
البســـتان  هـــذا  إعـــداد  فـــي  بالحقيقـــة  تعبـــوا 
الـــذي كنـــت أتـــوق لـــه منـــذ زمـــن بعيـــد. لقـــد 
قدمـــوا عمـــاًل أميًنـــا لخدمـــة الكنيســـة أجيـــاًل 
وأجيـــاًل، ولمنفعة الذيـــن يبحثون عن الحياة 
الروحيـــة األصيلـــة وعـــن الخدمـــة الكهنوتيـــة 
األمينة. إنني أحســـب أن هذا الكتاب الفريد 
ســـيكون بال شـــك عالمـــة فارقة فـــي تواصل 
اإلجيـــال وفـــي تســـليم الوديعـــة األمينـــة فـــي 
نقـــاء وإخـــالص... وكمـــا نصلي في طلبات 
القـــداس »أعـــِط بهاًء لإلكليروس«، ســـيكون 
هـــذا البســـتان وســـيلة حقيقيـــة فـــي حفظ هذا 
البهـــاء والنقـــاء، وتقديمـــة مـــن خـــالل عمـــل 
األب الكاهن مع كل رعية وفي كل كنيسة. 
إننـــي أدعـــو كل خـــادم وكل كاهـــن لقتنـــاء 
ومطالعتـــة  بتأنـــي،  وقراءتـــه  الكتـــاب  هـــذا 
باســـتمرار، ليحفظ خدمتة في مسارها السليم 
كما استودعه المسيح هذا الكهنوت المبارك 

مـــن أجـــل رعيتـــه فـــي كل مكان.

األنـــاه والتســـامح والعطـــاء والفـــرح والســـالم 
والشكـــــــــر والحكمـــــــــــة واألمانـــــــــــة والتلمــــــــذة 

الـــخ. والتواضـــع... 

7- الكنيســـة واألســـرار: الممارســـة 
الروحيـــة والتقويـــة لألســـرار الكنســـية.
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المســـيحية، والحرية والنجاح واللتزام، وقوة 

الســـلوك المســـيحي.

9- الخدمــــــــــة والخــــــــــــادم: معنى 
الخدمة، والخـــــــــــادم الحقيقــــــــــــــــي ومسيـــــــــــــــرة 

التكريـــس الكامـــل.

10- الحيــــــــاة األبديــــــــة: الســـماء 
والوصـــول إليها – القديســـون وغربة العالم.

وقـــد تـــم تدعيم الكتـــاب – بجوار األقوال 
حيـــاة  مـــن  وقصـــص  بمواقـــف  المذكـــورة– 
خبـــرات  تقـــدم  روحيـــة  معـــاٍن  ذات  اآلبـــاء 

روحيـــة عمليـــة لمـــن يطالـــع الكتـــاب.

قوًيـــا  ســـنًدا  الكتـــاب  ســـيكون  وبالتاكيـــد 
للكثريـــن فـــي جهادهـــم الروحـــي وســـلوكهم 
المســـتقيم وســـط هـــذا العالـــم. كمـــا ســـيكون 
الكاهـــن  األب  لحيـــاة  ومرجًعـــا  مرشـــًدا 
الكهنـــوت  بركـــة  يعيـــش  أن  يريـــد  الـــذي 
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زار قداسة البابا تواضروس الثاني، 
صباح يوم السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٠م، 
األكاديميـــة العربيـــة للعلـــوم والتكنولوجيا 
وكان  باإلســـكندرية.  البحـــري  والنقـــل 
وصولـــه  لـــدى  قداســـته  اســـتقبال  فـــي 
الدكتـــور إســـماعيل عبـــد الغفـــار رئيـــس 
اســـتقبله  كمـــا  وقياداتهـــا،  األكاديميـــة، 
الحـــرس الشـــرفي لألكاديميـــة بعـــرٍض، 
تبعـــه الســـالم الجمهوري، ثـــم جرى لقاء 
فـــي  األكاديميـــة  ورئيـــس  قداســـته  بيـــن 
بعـــدد  قداســـته  التقـــى  وبعدهـــا  مكتبـــه، 
مـــن طالب األكاديمية وأســـاتذتها وألقى 
منشـــآت  بعـــض  وتفقـــد  كلمـــة،  عليهـــم 

وأقســـام األكاديميـــة.
الزيـــارة  فـــي  البابـــا  قداســـة  رافـــق 
صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا 

إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائس قطاع غرب اإلســـكندرية، والقمـــص أبرآم إميل 
باإلســـكندرية. البطريركيـــة  وكيـــل 

وقـــد أعـــرب قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عن ســـعادته بزيـــارة األكاديمية 
مشـــيًرا إلى أنها ُتَعد صرًحا تعليمًيا متميًزا في البالد العربية. وقال قداســـة البابا 
في كلمته أمام قيادات وطلبة األكاديمية: »أنا في غاية الســـعادة وأنا أزور هذا 
الصـــرح العظيـــم، وســـعيد أن أتقابـــل مـــع األســـتاذ الدكتور إســـماعيل عبـــد الغفار 
رئيـــس األكاديميـــة داخـــل هـــذا الصـــرح العلمـــي المتميـــز«، وأضـــاف: »العمـــل 
الـــذي تقومـــون بـــه عمـــٌل عظيـــم وجـــودة التعليـــم هي قاطـــرة التقدم، العمـــل والعلم 
نجدهما هنا في هذا المكان، وجدت إنســـاًنا يعمل كمايســـترو مبدع -في إشـــارة 
للدكتـــور إســـماعيل عبـــد الغفـــار- يعمـــل فـــي هذا الصـــرح الذي يجيد الســـتثمار 
في البشـــر، أشـــاهد مســـتقباًل مشرًقا وأشـــاهد أماًل واضًحا أمامنا جميًعا«. واختتم 

قداســـته: »أحّييكـــم علـــى كل شـــيء رأيته في هـــذه األكاديمية«.

ومـــن جانبـــه رحـــب رئيس األكاديمية بقداســـة البابا والوفـــد المرافق له، وقال: 
»إن زيـــارة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ُتعـــد لحظـــة تاريخيـــة، وأن األكاديمية تفخر 
وتعتز بتشـــريف قداســـة البابا في اإلســـكندرية عاصمة البحر المتوســـط، المدينة 
التي حملت مشاعل الفكر والمعرفة لجميع الحضارات«. وأضاف: »إن حرص 
البابـــا تواضـــروس علـــى تلبيـــة دعوتنـــا يعكـــس مـــدى اهتمـــام قداســـته بـــدور العلم 
فـــي بنـــاء أوطاننـــا الغاليـــة«. كمـــا أّكد أنه: »لســـبيل لنا إّل العلـــم، و ليس بخفي 
على أحد أن قداســـة البابا شـــخصية تتســـم بالوطنية الخالصة والحكمة الشـــديدة 
فـــي التعامـــل فـــي مختلـــف المواقف من خـــالل المحبة والتفانـــي والحترام والعمل 
الـــدؤوب«. واختتـــم رئيـــس األكاديميـــة كلمتـــه: »ذلـــك اليوم ســـنظل نذكـــره جميًعا 

بفخـــر واعتـــزاز فـــي األكاديمية العربيـــة للعلوم والتكنولوجيـــا والنقل البحري«.
وقـــد تبـــادل قداســـة البابـــا والدكتـــور إســـماعيل عبد الغفـــار رئيـــس األكاديمية 

الهدايـــا أثنـــاء زيـــارة قداســـته لمقـــر األكاديمية.

قداسة ابلابا توارضوس اثلاين يزور األاكديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا 
وانلقل ابلحري باإلسكندرية

ويفتتح مؤتمر “GPS” لشباب  انلمسا وشمال فرنسا بمركز لوجوس 

بـــدأت يـــوم الجمعـــة ١٤ فبرايـــر ٢٠٢٠م، بمركز 
لوجـــوس البابـــوي بديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بوادي 
النطـــرون، أعمال مؤتمر شـــباب إيبارشـــيتي النمســـا، 
وباريـــس وشـــمال فرنســـا مـــن الخـــدام، فـــي ضيافـــة 
عنـــوان  تحـــت  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة 
”GPS“. وألقـــي قداســـة البابـــا المحاضـــرة الفتتاحية 
والتـــي حملـــت نفـــس عنـــوان المؤتمـــر وتحـــدث عـــن 
األحـــرف الثالثـــة التـــي تشـــير إلـــى ثـــالث كلمـــات، 
صـــالة(،   P= Pray(و هللا(،   G= God( حيـــث 

كلمـــات  ثـــالث  وهـــي  خدمـــة(،   S= Service(و
نحتاجهـــا فـــي الطريـــق إلـــى الســـماء ويجمعهـــا قـــول 
بولـــس الرســـول »اإليمـــان العامـــل بالمحبـــة«. كمـــا 
رحب قداســـة البابا خالل كلمته بالشـــباب الحاضرين 
وأثنى على خدمتهـــــــــــــم وارتباطهـــــــــــم بالكنيســــــــــة األم 

مصر. فـــي 
وُتعـــد هـــذه هـــي الســـنة السادســـة لخدمـــة شـــباب 
إيبارشـــية النمســـا في مصر والثانية لشـــباب إيبارشـــية 
باريـــس وشـــمال فرنســـا. ويحاضـــر فـــي هـــذا المؤتمر 

عـــدد من اآلباء األســـاقفة هـــم أصحاب النيافة: األنبا 
صرابامون أســـقف ورئيس دير القديس األنبا بيشـــوي 
أســـيوط،  أســـقف  يوأنـــس  واألنبـــا  النطـــرون،  بـــوادي 
واألنبـــا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع مصر 
والجتماعيـــة،  العامـــة  الخدمـــات  وأســـقفية  القديمـــة 
واألنبا ميخائيل األســـقف العام لكنائس قطاع حدائق 
القبـــة والوايلي ومنشـــية الصدر، ومـــن اآلباء الكهنة: 
القمـــص يوحنـــا باقـــي، والقس موســـى نصري، والقس 

يوســـف ســـمير، والقس يوســـف وديع.
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 الفقراء ليسوا إال مّحالني ينقلون أمتعتنا من األرض إىل السماء. إذن فلتعطوهم ما دليكم فإنهم حيملونها إىل السماء.. )القديس أغسطينوس(

قداسة ابلابا يلتيق جممع كهنة إيبارشية ابلحرية وتوابعها
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الســـبت ١٥ فبرايـــر ٢٠٢٠م، بمركـــز لوجـــوس البابـــوي بديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، نيافة األنبا 
باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس المدن الغربية، ونيافة األنبا إيســـاك األســـقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس الســـكندري بجبل القاللي، 

ومعهمـــا مجمع كهنة اإليبارشـــية.

الكنيسة القبطية تنيع الرئيس األسبق حسين مبارك

مع وفد من مؤتمر »ألين أب« اذلي ينظمه بيت العائلة املرصية

تنعـــي الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية وعلى 
رأســـها قداســـة البابا تواضروس الثاني، ببالغ 
الحـــزن، رئيـــس الجمهوريـــة األســـبق محمـــد 
حـــرب  وأبطـــال  قـــادة  وأحـــد  مبـــارك،  حســـني 
أكتوبـــر المجيـــدة، وتحّمـــل مســـئولية الوطن في 
ظـــرف عصيـــب، واســـتمر علـــى مـــدى ثالثـــة 
عقـــود فـــي قيـــادة البـــالد. ونتذكـــر مـــا قالـــه قبل 
تنحيـــه: »هـــذا الوطن العزيز هـــو وطني، فيه 

اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، مســاء 
يــوم الثالثــاء ١٨ فبرايــر ٢٠٢٠م، بالمقــر البابــوي 
بالكاتدرائيــة المرقســية الكبــرى باألنبــا رويــس، وفــًدا 
وأصحــاب  الكهنــة  اآلبــاء  مــن  عضــو   ١٠٠ يضــم 
الفضيلــة الشــيوخ مــن أعضــاء بيــت العائلــة، وذلــك 
ضمــن فعاليــات مؤتمــر »ألنــي أب« الــذي ينظمــه 
بيت العائلة المصرية والكنيســة القبطية األرثوذكســية 
بالتعــاون مــع مبــادرة ”Wellspring Egypt“. بــدأ 
اللقــاء بكلمــة ألقاهــا الدكتــور محمــد عبــد العاطــي، 
عــن  فيهــا  أعــرب  المصريــة،  العائلــة  بيــت  منســق 
قداســته  إن  وأضــاف  البابــا،  قداســة  بلقــاء  ســعادته 
مــن أكثــر الشــخصيات الداعيــة للمحبــة والســالم فــي 
العالــم. ومــن جهتــه رحــب قداســة البابــا بالحضــور، 

عشـــت، وحاربـــت مـــن أجلـــه، وعلـــى أرضـــه 
أمـــوت. وإن الوطن باٍق واألشـــخاص زائلون. 
وســـيحكم التاريـــخ علـــيَّ وعلى غيـــري بما لنا 
أو علينـــا«. وتتقـــدم الكنيســـة بخالـــص العـــزاء 
ألســـرة الراحـــل لقيـــادة وضبـــاط وجنـــود القـــوات 
المســـلحة ولكافـــة مؤسســـات الدولـــة، داعين هللا 

أن يتغمـــده برحمتـــه الجزيلـــة.
الثالثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠م-١7 أمشير ١736ش

وألقــى كلمــة أّكــد فيهــا أن هــذا اللقــاء لــه طعــم مميــز، 
ويقــدم رســالة قويــة لــكل مــن يريــد أن ينــال مــن مصــر 
بأّيــة صــورة، كمــا عّبــر عــن ســعادته لالختيــار الرائــع 
لعنــوان المؤتمــر )ألنــي أب( ألنــه يحمــل رســائل قويــة 
للمجتمع. ألن »كلمة أب غنية للغاية، فاألبوة تحمل 
العديــد مــن المعانــي، فهــي تعنــي الحتــواء والحــب 
الكامــل والحتمــال، كمــا تعنــي القلــب الكبيــر الــذي 
والســقطات  الضعفــات  عــن  ويصفــح  دائًمــا  يســامح 
ألبنائــه. واألبــوة هــي حــب ومشــاعر متدفقــة مــدى 
الحياة«. وأّكد قداسته على أهمية دور األب واألسرة 
فــي تربيــة األبنــاء حتــى ل تتغلــب عليهــم ســلوكيات 
العنــف واإلرهــاب. وشــكر الدكتــور كاســي كارســتنز، 
قداســة  أب«،  إلــى  يحتــاج  »العالــم  حركــة  مؤســس 

هـــذا وقـــد شـــارك قداســـة البابا 
في الجنازة العســـكرية التي ُأقيمت 
حســـني  محمـــد  األســـبق  للرئيـــس 
مبـــارك يـــوم األربعـــاء 26 فبراير، 
بحضـــور الرئيـــس عبـــد الفتــــــــاح 
الجمهوريـــة،  رئيـــس  السيســــــي 
والمستشـــــار عدلــــــــــي منصــــــــور 
رئيس الجمهوريـــــــــــة السابــــــــــق، 

وكبـــار المسئوليــــــــن بالدولـــة.

البابــا علــى هــذا اللقــاء الــذي ينتظــره دائًمــا، وأهــدى 
»كارســتنز« قداســته كتاًبــا عنوانــه »العالــم يحتــاج إلــى 
أب«، وعّبــر عــن محبتــه الشــديدة لقداســته. فــي نهايــة 
عــن  نبــذة مختصــرة  الحاضريــن  بعــض  قــدم  اللقــاء 
اإلفــادة التــي نالوهــا مــن المؤتمــر، وقــدم لهــم قداســة 
البابــا أيقونــة العائلــة المقدســة عليهــا شــعار »المحبــة 
أرميــا  األنبــا  نيافــة  اللقــاء  أبــًدا«. حضــر  تســقط  ل 
األميــن  صالــح  جرجــس  واألســتاذ  العــام،  األســقف 
األوســط،  الشــرق  كنائــس  لمجلــس  الفخــري  العــام 
سكرتيــــــــر  بيشـــــــــــوي  األنبــا  كيرلــس  القــس  والراهــب 

قداســة البابــا.
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»ومىت صمتم فال تكونوا اعبسني اكملرائني، فإنهم يغرّيون وجوههم ليك يظهروا للناس صائمني« )مىت ٦: ١٦(

قداسة ابلابا يكرم املدربني املتمزيين بمرشوع ١٠٠٠ معلم كنيس

املؤتمر السابع للمتغربني مع قداسة ابلابا

اجتماع قداسة ابلابا األسبويع بالاكتدرائية

التقى قداســة البابا ظهر يوم األربعاء ١٩ فبراير 
مــن  مجموعــة  بالقاهــرة،  البابــوي  بالمقــر  ٢٠٢٠م، 
المدربيــن المتميزيــن التابعيــن لمشــروع ١٠٠٠ معلــم 
كنســي فــي المرحلــة الثانيــة )ضمــن برنامــج قداســة 
البابــا لتطويــر التعليــم الكنســي(، والتــي حملــت عنــوان 
»تــدّرب«، وشــارك فيهــا مــا يزيــد عــن ١٠٠ شــخص 
مليئــة  مشــروعات  وقدمــوا  إيبارشــية،   ٢٢ يمثلــون 
التعليــم باســتخدام أســاليب مبتكــرة. والجديــر  بعمــق 

قداسة ابلابا يفتتح مؤتمر 
كهنة مرص القديمة

افتتــح قداســة البابــا تواضــروس الثانــي يــوم 
الثنيــن ٢٤ فبرايــر ٢٠٢٠م، المؤتمــر الســنوي 
القديمــة  قطــاع مصــر  كنائــس  كهنــة  لمجمــع 
والمنيــل وفــم الخليــج، والمنعقــد بمركــز لوجــوس 
بــوادي  بيشــوي  األنبــا  القديــس  بديــر  البابــوي 
يوليــوس  األنبــا  نيافــة  بحضــور  النطــرون، 
البابــا  للقطــاع. شــارك قداســة  العــام  األســقف 
فــي المؤتمــر بمحاضــرة افتتاحيــة حملــت عنــوان 

الروحيــة«. »األبــوة 

بالذكــر أنــه ســيتم اختيــار ١٤ مشــروًعا مــن بيــن هــذه 
المشــروعات لتكــون النــواة الرئيســية لتدريبــات ١٠٠٠ 

معلــم كنســي للعــام الجــاري.

بالفوائــد  مشــيدين  الحضــور  مــن  عــدد  وتحــدث 
التــي ُأضيفــت إليهــم خــالل مشــاركتهم فــي فعاليــات 
المشــروع منــذ بدايتــه منــذ ثالثــة أعــوام، وذلــك علــى 
مســتوى خدمتهــم وأســرهم وأشــخاصهم. ومــن جانبــه 

التــي  الجهــود  علــى  كلمتــه  فــي  البابــا  قداســة  أثنــى 
بذلهــا الفريــق التدريبــي للمشــروع، وأعــرب عــن ترحيبــه 
بالحضــور مــن اآلبــاء الكهنــة والخــدام والخادمــات، 
وحّياهــم علــى حرصهــم علــى المشــاركة فــي أعمــال 
التدريــب بالمشــروع. وفــي نهايــة اللقــاء وزع قداســة 
الهدايــا  وبعــض  التدريــب  إتمــام  شــهادات  البابــا 

المشــاركين. علــى  التذكاريــة 

بــدأت، صبــاح يــوم الجمعــة ٢١ فبرايــر ٢٠٢٠م، فعاليــات النســخة الســابعة مــن مؤتمــر المتغربيــن الــذي نظمتــه أســقفية الشــباب فــي بيــت القديــس ســمعان الخــراز 
بــوادي النطــرون. ويلتقــي الشــباب المتغربــون فــي هــذا المؤتمــر مــع قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، ويحضــره هــذا العــام مــن أحبــار الكنيســة أصحــاب النيافــة: األنبــا 

موســى أســقف الشــباب، واألنبــا رافائيــل األســقف العــام لكنائــس قطــاع وســط القاهــرة، واألنبــا داود أســقف المنصــورة، واألنبــا ثاؤفيلــس أســقف منفلــوط.

أقــام قداســة البابــا تواضــروس الثانــي اجتماعــه األســبوعي، يــوم األربعــاء 
١٩ فبرايــر ٢٠٢٠م، بكنيســة الســيدة العــذراء والقديــس األنبــا رويــس بالكاتدرائيــة 

المرقســية بالعباســية، وألقــى قداســة البابــا العظــة التــي كانــت بعنــوان »مــن يصعــد 
إلــى جبــل الــرب« )تجدهــا منشــورة فــي هــذا العــدد صـــ١3(.
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إيبارشية ابلحرية ومطروح واخلمس مدن الغربية

فــي صبــاح يــوم الســبت ٢٢ فبرايــر ٢٠٢٠م، قــام نيافــة األنبــا باخوميــوس 
القديــس  ديــر  ورئيــس  الغربيــة،  مــدن  والخمــس  ومطــروح  البحيــرة  مطــران 
مكاريــوس الســكندري بجبــل القاللــي، بكنيســة القديــس مــار مرقــس الرســول 
بكرمــة دمنهــور، وشــاركه أصحــاب النيافــة: األنبــا إيســاك األســقف العــام 
والمدبــر الروحــي لديــر القديــس مكاريــوس الســكندري بجبــل القاللــي، واألنبــا 
هرمينــا األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرق اإلســكندرية، واألنبــا ثاؤفيلــس 
 )١( وهــم:  باإليبارشــية،  للخدمــة  جــدد  كهنــة  بســيامة 6  منفلــوط،  أســقف 
الشــماس معــوض جــورج كاهًنــا علــى كنيســة الســيدة العــذراء بمدينــة الســادات 
باســم القــس بشــارة. )٢( الشــماس راضــي فتحــي كاهًنــا علــى مذبــح األنبــا 
بــول الطموهــي بكفــر داود باســم القــس أبوللــو. )3( الشــماس بيشــوي صبحــي 
كاهًنــا علــى كنيســتي األنبــا تــكال هيمانــوت بشــرنوب واألنبــا بــول ببشــارة، 
ومذابــح كنائــس اإليبارشــية باســم القــس غبريــال. )٤( الشــماس كامــل فــرج 
كاهًنــا علــى كنيســة الســيدة العــذراء والشــهيدة كاتريــن بالناصريــة باســم القــس 
ســمعان. )٥( الشــماس بشــاي بولــس كاهًنــا علــى كنيســة الســيدة العــذراء 
ألفــي كاهًنــا  بــول  الشــماس  القــس ونــس. )6(  بالعامريــة باســم  والشــهيدين 
علــى كنيســة القديــس القــوي األنبــا موســى األســود ببنجــر مريــوط باســم القــس 
أباهــور. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا باخوميــوس، والكهنــة الجــدد، ولمجمــع 

اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية أسوان

قــام نيافــة األنبــا هــدرا مطــران أســوان، صبــاح يــوم األحــد ٢3 فبرايــر 
بإدفــو، بســيامة خمســة كهنــة جــدد  العــذراء  الســيدة  فــي كنيســة  ٢٠٢٠م، 
للخدمة باإليبارشية، وهم: )١( الشماس أشرف يّسى باسم القس داود، )٢( 
والشــماس جرجــس ســدمن باســم القــس جرجــس لكنيســة الشــهيد مــار جرجــس 
القــس مكســيموس  باســم  القمــص شــاروبيم  باللديــد، )3( والشــماس يوحنــا 
لكنيســة الشــهيد أبــي ســيفين بحاجــر القنــان، )٤( والشــماس شــكري شــوقي 
باســم القس كيرلس لكنيســة الشــهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس الســادس 
بالفــوزة، )٥( والشــماس كيرلــس زخــاري باســم القــس بنياميــن لكنيســة الســيدة 
العــذراء بإدفــو. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا هــدرا، والكهنــة الجــدد، ولمجمــع 

اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية شربا اخليمة

فــي يــوم األحــد ٢3 فبرايــر ٢٠٢٠م، قــام نيافــة األنبــا مرقــس مطــران شــبرا 
الخيمــة، بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بمقــر المطرانيــة، بســيامة تســعة آبــاء 
كهنــة جــدد وهــم: )١( الشــماس صبحــي بــدري كاهًنــا باســم القــس باخوميــوس 
للخدمة بكنيسة القديسة دميانة واألنبا توماس بأرض الجنينة. )٢( الشماس 
مكــرم محــروس باســم القــس مايــكل للخدمــة بكنيســة المــالك ميخائيــل بهتيــم. 
)3( الشــماس إبراهيــم عيــاد باســم القــس شــينوتي للخدمــة بكنيســة القديســة 
دميانــة واألنبــا تومــاس بــأرض الجنينــة. )٤( الشــماس رومانــي ألكســان باســم 
القــس ســليمان للخدمــة بكنيســة الســيدة العــذراء واألنبــا رويــس بشــبرا البلــد. 
)٥( الشــماس بيشــوي داود باســم القس أبادير للخدمة بكنيســة الســيدة العذراء 
والقديــس يوحنــا الســنهوتي بمدينــة الفتــح. )6( الشــماس صبــري راشــد باســم 
القــس جاورجــي للخدمــة بكنيســة الشــهيد مــار مينــا وأبــو ســيفين بمنطــي. )7( 
الشــماس جمــال داود باســم القــس ميــرون للخدمــة بكنيســة الســيدة المــالك 
ميخائيــل بهتيــم. )٨( الشــماس جــورج جميــل باســم القــس ماركــوس للخدمــة 
القــس  باســم  مايــكل عطيطــو  الشــماس   )٩( بالقطــاوي.  الشــهداء  بكنيســة 
الفتــح.  العــذراء والبابــا كيرلــس بمدينــة  الســيدة  للخدمــة بكنيســة  بفنوتيــوس 
خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا مرقــس، والكهنــة الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة 

اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية بين سويف

قام نيافة األنبا غبريال أســقف إيبارشــية بني ســويف، صباح يوم الســبت 
١٥ فبرايــر ٢٠٢٠م، بكنيســة القديــس مــار مرقــس الرســول بقريــة الشــناوية، 
مركز ناصر التابعة لإليبارشــية، برســامة القس ســارافيم ملك كاهن الكنيســة 
قمًصــا. شــارك فــي الصلــوات عــدد مــن اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وأعــداد كبيــرة 
مــن شــعب الكنيســة. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا غبريــال، والقمــص ســارافيم، 

ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

قام نيافة األنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، يوم الثنين ٢٤ 
فبرايــر ٢٠٢٠م، بكنيســة الســيدة العــذراء والقديــس مــار يوحنــا الحبيــب بمقــر 
المطرانيــة، بســيامة ثالثــة مــن شمامســة اإليبارشــية كهنــة وهــم: )١( الشــماس 
القــس  باســم  نبيــل  بــول  بولــس، )٢( والشــماس  القــس  باســم  نجيــب كمــال 
باســيليوس، كاهنيــن علــى كنيســة رئيــس المالئكــة ميخائيــل بالزقازيــق، )3( 
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  يلكن شغفنا حنو األمور املقبلة ثابًتا، نلخزن الرجاء ف األمور العتيدة ككٍن نلا. نلجمع أمامنا ألنفسنا لك هذه األمور اليت بها نتأهل لعطايا اهلل. )القديس كريلس الكبري(

والشــماس رضا ســليمان باســم القس برنابا كاهًنا على كنيســة الســيدة العذراء 
والقديــس األنبــا رويــس بكفــر فــرج فــي منيــا القمــح. كمــا قــام برســامة القــس 
أبــرآم نجيــب كاهــن كنيســة رئيــس المالئكــة ميخائيــل، بكفــر يوســف ســمري، 
منيــا القمــح، قمًصــا. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا تيموثــاوس، والقمــص أبــرام، 

والكهنــة الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية مطاي
في يوم السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٠م، 
أســقف  جوارجيــوس  األنبــا  نيافــة  قــام 
مــار جرجــس  الشــهيد  بكنيســة  مطــاي، 
بمطــاي، بســيامة كاهنيــن جــدد للخدمــة 
باإليبارشــية، وهمــا: )١( الشــماس حنــا 
حكيــم كاهًنــا علــى كنيســة الشــهيد مــار 
بشــاي.  القــس  باســم  باســطال  جرجــس 
)٢( الشــماس أيمــن عــادل كاهًنــا علــى 
كنيســة القديــس األنبــا أبــرام بعزبــة متــى 

باســم القــس بمــوا. 
خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا جوارجيــوس، والكاهنيــن الجديديــن، ولمجمــع 

اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية اإلسماعيلية

قــام نيافــة األنبــا ســارافيم أســقف اإلســماعيلية، صبــاح يــوم الثنيــن ٢٤ 
فبرايــر ٢٠٢٠م، بســيامة الشــماس بســاده جميــل راضــي كاهًنــا علــى كنيســة 
الســيدة العــذراء مريــم بفنــاره باســم القــس بســاده، واشــترك فــي صلــوات الســيامة 
نيافــة النبــا بطــرس األســقف العــام، ونيافــة األنبــا بمــوا أســقف الســويس. 
خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا ســارافيم، القــس بســاده، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة 

اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم

قــام نيافــة األنبــا دوماديــوس أســقف 6 أكتوبــر وأوســيم، يــوم الثنيــن ٢٤ 
فبرايــر ٢٠٢٠م، بكنيســة الســيدة العــذراء والقديــس مــار مرقــس الرســول بمقــر 
ــا باســم القــس  المطرانيــة، بســيامة الشــماس جــورج القمــص مــكاري كاهًنــا عامًّ

دانيــال للخدمــة بمنطقــة البراجيــل التابعــة لإليبارشــية، كمــا رســم نيافتــه ثالثــة 
فــي رتبــة القمصيــة، وهــم: )١( القمــص بالمــون  مــن قســوس اإليبارشــية 
يواقيــم كاهــن كنيســة رئيــس المالئكــة ميخائيــل بمنطقــة ابنــي بيتــك، )٢( 
والقمــص يوليــوس ســعد كاهــن كنيســة الســيدة العــذراء بمنطقــة كفــر غطاطــي، 
مــار  والقديــس  العــذراء  الســيدة  بكنيســة  الكاهــن  قســطنطين  والقمــص   )3(
مرقــس الرســول بمقــر المطرانيــة. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا دوماديــوس، 
واآلبــاء القمامصــة الجــدد، والقــس دانيــال، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، 

وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية طما

فــي يــوم الثنيــن ٢٤ فبرايــر ٢٠٢٠م، بكاتدرائيــة الشــهيد أبــي فــام بطمــا، 
قــام نيافــة األنبــا إســحق أســقف طمــا، يشــاركه أصحــاب النيافــة: األنبــا باخــوم 
أســقف ســوهاج والمنشــاة والمراغــة، واألنبــا أولوجيــوس أســقف ورئيــس ديــر 
األنبــا شــنوده بســوهاج، واألنبــا متــاؤس أســقف ورئيــس ديــر الســيدة العــذراء 
بجبــل إخميــم، وعقــب صــالة الصلــح، بســيامة ســبعة آبــاء كهنــة جــدد وهــم: 
)١( الشــماس مكــرم نصيــف كاهًنــا باســم القــس عــزرا للخدمــة بكنيســة المــالك 
ميخائيــل بســاحل طمــا البحــري. )٢( الشــماس صبحــي عزيــز كاهًنــا باســم 
القــس مكســيموس للخدمــة بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بقريــة القطنــة. )3( 
الشــماس أشــرف نبيــل كاهًنــا باســم القــس أثناســيوس لكنيســة الشــهيد مــار 
مرقس الرســول بســاحل طما. )٤( الشــماس يوســف ميالد كاهًنا باســم القس 
مينــا لكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بقريــة المدمــر. )٥( الشــماس بيشــوي 
لمعــي كاهًنــا باســم القــس فــام لكنيســة الشــهيد أبانــوب المنشــية. )6( الشــماس 
مايــكل مكــرم كاهًنــا باســم القــس داود لكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بطمــا. 
)7( الشــماس بيتــر خيــري كاهًنــا باســم القــس رويــس لكنيســة الشــهيد مــار 
جرجــس بنجــع الســوق، وكنيســة األنبــا أنطونيــوس واألنبــا بــول بنزلــة ســعيد. 

كمــا تــم قــام برســامة ســبعة كهنــة اإليبارشــية فــي رتبــة القمصيــة وهــم: )١( 
القمــص كيرلــس نــاروز كاهــن كنيســة األنبــا صموئيــل بالمنشــية. )٢( القمــص 
غبريــال عبدالمــالك كاهــن كنيســة اآلبــاء الرســل بســاحل طمــا الغربــي. )3( 
مــار مرقــس بســاحل طمــا  الشــهيد  القمــص ســوريال فكــري كاهــن كنيســة 
القبلــي. )٤( القمــص بقطــر كمــال كاهــن كنيســة األنبــا شــنوده بقريــة كــوم 
غريــب. )٥( القمــص صليــب شــكري كاهــن كنيســة الشــهيد مــار مينــا بنجــع 
التــوي. )6( القمــص روفائيــل كامــل كاهــن كنيســة القديــس األنبــا بيشــوي 
بقريــة الحلفــا. )7( القمــص مرقــس زكريــا كاهــن كنيســة الشــهيد مــار جرجــس 
بطمــا. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا إســحق، واآلبــاء القمامصــة والقســوس 

الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.
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املؤتمر األول للجنة املجمعية للمرأة

أقامــت اللجنــة المجمعيــة للمــرأة مؤتمرهــا األول بعنــوان »العنــف ضــد 
المــرأة«، والــذي بــدأ صبــاح يــوم الثنيــن ١7 فبرايــر ٢٠٢٠م، وانتهــى اليــوم 
التالــي، فــي ديــر الســيدة العــذراء بجبــل أســيوط )درنكــة(، بمشــاركة أصحــاب 
النيافــة: األنبــا لــوكاس أســقف أبنــوب والفتــح، واألنبــا يوأنــس أســقف أســيوط، 
واألنبــا ثاؤفيلــس أســقف منفلــوط، ومــا يقــارب ٥٠٠ مــن الكهنــة والخــدام مــن 
ثالث عشــرة إيبارشــية، وهي إيبارشــيات محافظات أســيوط وســوهاج والوادي 
الجديــد. وشــهد المؤتمــر مشــاركة قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بمداخلتيــن 
عبــر تقنيــة Video conference، باإلضافــة إلــى ٩ محاضــرات لمناهضــة 

العنــف ضــد المــرأة.

اللجنة املجمعية خلدمة املرأة تدشن 
نشاطها بمؤتمرات ملناهضة العنف ضد املرأة

بــدأت اللجنــة المجمعيــة لخدمــة المــرأة )وهــي لجنــة فرعيــة منبثقــة مــن 
لجنة األســرة ومقررها نيافة األنبا مكســيموس أســقف بنها وقويســنا(، نشــاطها 
بوضــع رؤيــة للخدمــة وهــي »أن تصــل خدمــة الكنيســة لــكل امــرأة لتكــون 
شــخصية مميــزة فــي كل المجــالت«، وتحقيًقــا لتلــك الرؤيــة قامــت لجنــة 
خدمــة المــرأة تحــت إشــراف مقررهــا القمــص أبــرآم إميــل وكيــل البطريركيــة 
باإلســكندرية، بإقامــة خمســة مؤتمــرات خــالل شــهر فبرايــر الجــاري، غطــت 
من خاللها اللجنة جميع إيبارشــيات الكرازة المرقســية داخل مصر، وشــملت 
المؤتمــرات الخمســة عــرض رســالة تحفيزيــة مســجلة بالفيديــو مــن قداســة البابــا 
شــرح خاللهــا أهميــة خدمــة المــرأة فــي الكنيســة. وشــجع الحضــور علــى العمــل 
بجديــة فــي هــذا المجــال الهــام. كمــا شــملت المؤتمــرات محاضــرة عــن مكانــة 
المــرأة فــي المســيحية، وأخــرى عــن تأثيــر العنــف وخطورتــه. وشــارك مســئولو 
المجلــس القومــي للمــرأة فــي المحافظــات المختلفــة بمحاضــرة عــن الخدمــات 
التــي يقدمهــا المجلــس للمــرأة فــي المجــالت المجتمعيــة. وخرجــت المؤتمــرات 
بتوصيــات متعــددة أهمهــا نشــر التعليــم الصحيــح حــول مكانــة المــرأة فــي 
المختلفــة  الكنســي لألعمــار  التعليــم  فــي  العنــف  المســيحية وكذلــك رفــض 
وكذلــك الهتمــام بالفئــات الخاصــة مثــل األرامــل والســيدات الالتــي يتعرضــن 
النيافــة:  الكنيســة، أصحــاب  أحبــار  مــن  المؤتمــرات  فــي  للعنــف. حاضــر 
األنبــا موســى أســقف الشــباب، واألنبــا لــوكاس أســقف أبنــوب والفتــح، واألنبــا 
بيمــن أســقف نقــاده وقــوص، واألنبــا يوأنــس أســقف أســيوط، واألنبــا مكاريــوس 
األســقف العــام بإيبارشــية المنيــا وأبوقرقــاص، واألنبــا آنجيلــوس األســقف العــام 
لكنائــس قطــاع شــبرا الشــمالية، واألنبــا ثاؤفيلــس أســقف منفلــوط والعديــد مــن 

اآلبــاء الكهنــة والمتخصصيــن. وُعقــدت المؤتمــرات كالتالــي:
الصعيــد  جنــوب  إليبارشــيات  بنقــاده  المــالك  ديــر  فــي   -١

فبرايــر.  6 يــوم  األحمــر  والبحــر 
٢- في دير السيدة العذراء بدرنكة إليبارشيات وسط الصعيد 

والوادي الجديد يومي ١7 و١٨ فبراير.
3- فــي ديــر الســيدة العــذراء ببيــاض ببنــي ســويف إليبارشــيات 

شــمال الصعيــد يومــي ١٤ و١٥ فبرايــر.
القاهــرة  لكنائــس  بــدر  بمدينــة  مرقــس  مــار  بيــت  فــي   -٤
فبرايــر. و٢٠   ١٩ يومــي  وســيناء  القنــاة  ومــدن  والجيــزة  وإيبارشــيات 

الوجــه  إليبارشــيات  العــرب  بــرج  فــي  القديســين  كنيســة  بيــت  فــي   -٥
فبرايــر. و١٨   ١7 يومــي  باإلســكندرية  الرعويــة  والقطاعــات  البحــري 

شــارك فــي المؤتمــرات ٢٢3 أًبــا كاهًنــا و٥٠٨ مــن الخــادم والخادمــات 
مــن الذيــن يخدمــــــــــــــون فــي اجتماعــــــــــــــات تخــــــــــص المــــــــــــــرأة واألســـــــــــــــرة مــن 

جميــع اإليبارشــيات.

االحتفال بعيد شهداء العرص احلديث
ف اآلرشيديوسيس بسان فرانسيسكو

في يوم السبت ١٥ فبراير ٢٠٠٢م، قامت آرشيديوسيس سان فرانسيسكو 
بدعــوة الكنائــس األرثوذكســية بالمنطقــة وكذلــك الكنيســة الكاثوليكيــة للمشــاركة 
فــي الحتفــال بعيــد شــهداء العصــر الحديــث )شــهداء ليبيــا(، وقــد حضــر ابــاء 
كهنــة مــن: الكنيســة األرثوذكســية الصربيــة، الكنيســة األرثوذكســية الهنديــة، 
الكنيســة األرثوذكســية اإلريتريــة، الكنيســة األرثوذكســية اإلنطاكيــة، الكنيســة 
الكاثوليكيــة. اســتمر اللقــاء ســاعتين، وأعقبــه وجبــة غــداء، وُألقيــت كلمــات 

مناســبة مــن الضيــوف الحاضريــن.

إزاحة الستار عن انلُُصب اتلذاكري 
لشهداء يلبيا بإيبارشية سمالوط

بعيــد  ٢٠٢٠م،  فبرايــر   ١6 األحــد  يــوم  ســمالوط  إيبارشــية  احتفلــت 
تــذكاًرا لستشــهاد ٢٠ مــن أبنــاء بعــض  شــهداء العصــر الحديــث، وذلــك 
إيبارشــيات المنيــا. وأزاح نيافــة األنبــا بفنوتيــوس مطــران ســمالوط مســاء اليــوم 
الســابق الســتار عــن النصــب التــذكاري الخــاص بالشــهداء، والــذي تــم إنشــاؤه 
بالكاتدرائيــة التــي تحمــل اســمهم بقريــة العــور التابعــة لإليبارشــية، كمــا افتتــح 
نيافتــه المــزار الخــاص بهــم والــذي تــم تصميمــه ليكــون بمثابــة بانورامــا تحكــي 
قصــة حياتهــم، وظــروف استشــهادهم، ثــم تدشــين الكاتدرائيــة الخاصــة بهــم، 
والتوصــل إلــى المــكان المدفونــة فيــه جثامينهــم، ومراســم اســتقبال الجثاميــن 
فــي مطــار القاهــرة ثــم وضعهــا فــي المــزار الــذي تــم تجهيــزه لهــم بكاتدرائيتهــم 

بقريــة العــور التــي ينتمــي إليهــا أغلبهــم.
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 كن صبورًا وحتمل املحن اليت تتعرَّض هلا ف طريقك للوصول إىل اهلل، فإنه يقبل اذلين يصربون ف الضيق بشكرٍ.. )القديس أغسطينوس(

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الثنيـــن ٢٤ فبرايـــر 
٢٠٢٠م، بكاتدرئيـــة ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، 
بســـيامة ٢٥ كاهًنـــا جديـــًدا للخدمـــة بعـــدة كنائـــس ومناطـــق بالكـــرازة 
المرقســـية فـــي مصـــر والخارج، من بينهـــم ٩ كهنة عموم لخدمة الكرازة 
بأفريقيا وبعض البلدان األخرى، و١٢ كاهًنا للقاهرة، وثالثة إليبارشية 
المحلـــة الكبـــرى، وكاهن واحد إليبارشـــية ملبورن بأســـتراليا. شـــارك في 
الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر 
األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، األنبا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير 
المجمـــع المقـــدس، األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــرق 
الســـكة الحديـــد، األنبـــا كاراس األســـقف العـــام للمحلـــة الكبـــرى، األنبـــا 
مـــارك أســـقف باريـــس وشـــمال فرنســـا، األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام 
لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي والعباســـية، ومعهم القمص ســـرجيوس 
ســـرجيوس وكيـــل البطريركيـــة بالقاهـــرة، وعدد كبير من اآلبـــاء الكهنة، 

وحشـــود كبيـــرة مـــن الشـــعب القبطـــي. والكهنـــة الجـــدد هم:

: القاهرة
ً

أوال
١( القـــس بـــــــــــــول لكنيســــــــــــة السيــــــــــــــدة العـــــــــــــــذراء والشـــهيد مـــار 

بمدينتـــي. جرجـــس 
٢( القس صموئيل لكنيسة المالك ميخائيل بشيراتون.

3( القس أنطونيوس لكنيســـة الشـــهيد فيلوباتير أبي سيفين والقديس 
األنبا مقار بالتجمع األول.

٤( القس ثيؤدور لكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية.
٥( القس رويس لكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية.

6( القس مينا لكنيسة السيدة العذراء باألميرية.
7( القس ميخائيل لكنيسة دير المالك البحري، حدائق القبة.

٨( القس أرسانيوس لكنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية الصدر.
٩( القس بطرس لكنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي.
١٠( القس بولس لكنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي.

١١( القـــس أنـــدراوس لكنيســـة القديـــس األنبا بيشـــوي واألنبا كاراس 
مدينـــة النور، الزاويـــة الحمراء.

١٢( القس بقطر كاهًنا عاًما بالقاهرة.

ثانيًّا: خدمة الكرازة باخلارج
١3( القس فيلبس كاهًنا عاًما للكرازة بأفريقيا.
١٤( القس رافائيل كاهًنا عاًما للكرازة بأفريقيا.
١٥( القس دانيال كاهًنا عاًما للكرازة بأفريقيا.
١6( القس مايكل كاهًنا عاًما للكرازة بأفريقيا.

١7( القس مينا كاهًنا عاًما للكرازة بأفريقيا.
١٨( القس بيشوي كاهًنا عاًما للكرازة بأفريقيا.
١٩( القس إسحق كاهًنا عاًما للكرازة بأفريقيا.

٢٠( القس كيرلس كاهًنا عاًما للكرازة.
٢١( القس بيتروس كاهًنا عاًما للكرازة.

ثاثلًا: إيبارشية املحلة الكربى
بمدينـــة  العـــــــــــــــــذراء  الســـيدة  لكنيســــــــــة  دوماديـــــــــــــوس  القـــس   )٢٢

الكبـــرى. المحلـــة 
٢3( القس مينا لكنيسة السيدة العذراء بمدينة المحلة الكبرى.

٢٤( القس بطرس كاهًنا عاًما باإليبارشية.

رابًعا: إيبارشية ملبورن، أسرتايلا
٢٥( القـــس جوناثـــان لكنيســـة القديســـين األنبـــا شـــنوده واألنبــــــــــــا 

بملبـــورن. بيشـــوى 
خالـــص تهانينا للآلبـــاء الكهنة الجدد، وأصحـــاب النيافة: األنبا 
كاراس واألنبـــا ميخائيـــل، ومجامـــع اآلبـــاء كهنـــة القاهـــرة والمحلـــة 

وملبورن، وكل الشـــعب.

سيامة ٢٥ اكهًنا لكنائس القاهرة 
وإيبارشييت املحلة الكربى وملبورن بأسرتايلا، وأفريقيا 
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 األشداء ألنهم يرتكزون ع أساٍس قوٍي. )القديس أغسطينوس(
ِّ

اء ف اإليمان، فقد تكون مؤملة، لكنها تُودل رِج رجاال ً أشدَّ
ُ

 إن نار اتلجارب والصعوبات إنما ت

ــا صبــاح يــوم الثالثــاء ٢٥ فبرايــر ٢٠٢٠م،  كمــا قــام قداســة الباب
بكاتدرئيــة ديــر القديــس األنبــا بيشــوي بــوادي النطــرون، بســيامة ٢3 
كاهًنــا جديــًدا للخدمــة بكنائــس اإلســكندرية بقطاعاتهــا الرعويــة األربعــة، 
مــن بينهــم خمســة كهنــة عمــوم. شــارك فــي الصلــوات أصحــاب النيافــة: 
األنبــا صرابامــون أســقف ورئيــس ديــر القديــس األنبــا بيشــوي بــوادي 
النطرون، واألنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء )السريان( 
بــوادي النطــرون، واألنبــا بافلــي األســقف العــام لكنائــس قطــاع المنتــزه، 
واألنبــا إيالريــون األســقف العــام لكنائــس قطــاع غــرب اإلســكندرية، 
واألنبــا مــارك أســقف باريــس وشــمال فرنســا، واألنبــا هرمينــا األســقف 
العــام لكنائــس قطــاع شــرق اإلســكندرية، واألنبــا ميخائيــل األســقف العــام 
لكنائــس قطــاع حدائــق القبــة والوايلــي والعباســية، ومعهــم القمــص أبــرآم 
إميــل وكيــل البطريركيــة باإلســكندرية، وعــدد كبيــر مــن اآلبــاء الكهنــة 

وأفــراد الشــعب. والكهنــة الجــدد هــم:
١( القس روفائيل لكنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج.

٢( القس داود لكنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج.
3( القس يعقوب لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب، المراغي.

٤( القس إسحق كاهًنا عاًما بقطاع شرق.
٥( القس مينا كاهًنا عاًما بقطاع وسط.

6( القس بولس لكنيسة الشهيدة دميانة بالورديان.
ــة المــــــــــــالك والقديــس األنبــا كاراس،  ــل لكنيســـــــ 7( القــس ميخائيــــــــــ

أرض الفولــي.
٨( القــس إيالريــون لكنيســة الســيدة العــذراء والشــهيد مــار جرجــس 

نجــع العــرب.
٩( القس أبسخيرون كاهًنا عاًما بقطاع المنتزه.

١٠( القــس بشــاره لكنيســة الســيدة العــذراء والشــهيد أبــي ســيفين، 
بشــائر الخيــر.

١١( القس بيتر لكنيسة السيدة العذراء، العصافرة.
١٢( القــــــــــــــــس يوناثــــــــــــان لكنيســـــــــــــــــــة القديسيـــــــــــــــن مكسيمـــــــــــوس 

العصافــرة. ودوماديــــــــــوس، 
١3( القس يوساب لكنيسة القديس األنبا شنوده، القباري.

ســمعان  والقديــس  العــذراء  الســيدة  لكنيســة  ميخائيــل  القــس   )١٤
غربــال. الخــراز، 

١٥( القس أبوللو لكنيسة السيدة العذراء، الدخيلة.
١6( القــس يوأنــــــــــــــــس لكنيســة الســيدة العــذراء والقديـــــــــــــــــس مــار 

البيطــاش. مرقــس، 
١7( القس بيشوي لكنيسة القديس األنبا رويس، الفلكي.

مــار  والقديــس  العـــــــــــــذراء  الســيدة  لكنيســة  مـــــــــــــــــارك  القــس   )١٨
ســكينة. مرقــس، 

١٩( القس موريس كاهن عام بقطاع المنتزه.
األنبــا  والقديــس  العــذراء  الســيدة  لكنيســة  أنطونيــوس  القــس   )٢٠

النامــوس. كوبــري  باخوميــوس، 
٢١( القس أرسانيوس لكنيسة السيدة العذراء، شارع سيف.
٢٢( القس مقار لكنيسة القديس األنبا أبرام، زين العابدين.

٢3( القس بافلوس كاهًنا عاًما بقطاع المنتزه.
خالــص تهانينــا للآلبــاء الكهنــة الجــدد، وأصحــاب النيافــة: األنبــا 
كهنــة  اآلبــاء  ومجمــع  هرمينــا،  واألنبــا  إيالريــون  واألنبــا  بافلــي 

الشــعب. اإلســكندرية، وكل 

سيامة ٢٣ اكهًنا جديًدا لكنائس اإلسكندرية 
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 حًقا اكن الئًقا بذاك اذلي جاء يلحل موتنا بموته، أن يغلب أيًضا جتاربنا بتجاربه. )القديس غريغوريوس الكبري(

اختيار ادلكتورة ماريان اعزر
عضًوا ف املجلس االستشاري ادلويل للتكنولوجيا

ف مؤسسة ايسااك )ISACA( العاملية
تم اختيار الدكتـــــــورة ماريـــــــــان أمير 
ــواب، عضــًوا  عــازر عضــو مجلــس النــــــ
فـــــــــي المجلــــــــــس الستشـــــــــــاري الدولــــــي 
للتكنولوجيــــــــــا فـــــــــــي مؤسســـــــــة ايساكـــــــــا 
)ISACA( العالميــة المعنيــــــــة بتدقيـــــــــــق 

ومراقبــة نظــم المعلومــات. 
ايساكا هي مؤسسة أمريكية ل تهدف للربح تضم أكثر من ١٤٠,٠٠٠ 
عضــو فــى ١٨٠ دولــة، تأسســت عــام ١٩6٩ بالوليــات المتحــدة األمريكيــة. 
 ISACA مؤسســة  مــع  الناشــئة  للتكنولوجيــا  الستشــاري  المجلــس  يشــارك 
Global لتحديــد التقنيــات الناشــئة وتطبيقهــا فــي الصناعــة، وكذلــك لدعــم 
التكنولوجيــا  تأثيــر  لمعالجــة  الــالزم  المحتــوى  إلنشــاء  الالزمــة  األنشــطة 
اختصاصــات  وتشــمل  تخدمهــا.  التــي  والمهــن   ISACA علــى  الناشــئة 
المجلــس الستشــاري تحديــد وترتيــب أولويــات احتياجــات محترفــي المعلومــات 
المتعلقــة بمكونــات  تقديــم خدمــات المؤسســة  فــي  المشــاركين  والتكنولوجيــا 
وتحليــل  والتطبيقــات  المعلومــات  تكنولوجيــا  وأنظمــة  المؤسســة  معلومــات 
حاجــة الســوق الحاليــة لحلــول وخدمــات التعلــم التكنولوجــي الناشــئة وتحديــد 
مكانــة ايســاكا ISACA العالميــة فــي الســوق. باإلضافــة إلــى تحديــد وترتيــب 
عمــل  أطــر  قبــل  مــن  فريــد  بشــكل  ســدها  يمكــن  التــي  الفجــوات  أولويــات 
ISACA، ومنتجــات المعرفــة، والتعليــم، وتحديــد المجــالت التــي يمكــن أن 
أو  الشــراكات  أو  التعاونيــة  التطويــر  أنشــطة  مــن   ISACA فيهــا  تســتفيد 

العالقــات األخــرى والتوصيــة بأطــراف ثالثــة للنظــر فيهــا. 
وتهــدف مؤسســة ايســاكا لمســاعدة الممتهنيــن حــول العالــم لتطبيــق وبنــاء 
الثقــة فــي المجتمــع الرقمــي المتنامــي فــي العالــم مــن خــالل تقديــم أفــكار 
ومعلومــات متطــورة ومعاييــر، باإلضافــة إلــى بنــاء جســور التواصــل بيــن 
المحترفيــن حــول العالــم، مــع طــرح شــهادات مهنيــة معتــرف بهــا دولًيــا. كمــا 
ترعــى ISACA مبــادرات بالتعــاون مــع الجامعــات المختلفــة لبنــاء أجيــال 
 ISACA تتخصــص  المجــال.  هــذا  فــى  المحترفيــن  المهنييــن  مــن  قادمــة 
فــي عــدة مجــالت منهــا أمــن المعلومــات الســيبراني وإدارة أمــن المعلومــات، 
إدارة مخاطــر نظــم  المعلومــات،  َحْوكمــة نظــم  المعلومــات،  مراجعــة نظــم 
المعلومــات ولــــISACA عــدة شــهادات دوليــة مرموقــة كـــشهادة CISA وهــي 
األولــى دولًيــا فــي مجــال مراجعــة و تدقيــق نظــم المعلومــات واألمــن الســيبرانى 
CSX إلى جانب إطارها المعروف COBIT فى مجال الحوكمة المؤسسي 

لنظــم المعلومــات. 
الجديــر بالذكــر أن الدكتــورة ماريــان أميــر عــازر حاصلــة علــى الماجســتير 
تأميــن  مجــال  فــي  واللكترونيــات  التصــالت  هندســة  فــي  والدكتــوراه 
المعلومــات. وهــي رئيــس لجنــة المــرأة والشــباب فــي البرلمــان الدولــي للتســامح 
والسالم، ورئيس مجلس إدارة ايساكا العالمية )ISACA( في مصر. وأستاذ 
مســاعد بجامعــة النيــل، وأســتاذ مســاعد ومديــر مركــز المعلومــات بالمعهــد 
التصــالت  وزيــر  معــاون  كانــت   ، البرلمــان  قبــل  لالتصــالت.  القومــي 
وتكنولوجيــا المعلومــات للمبــادرات الســتراتيجية. حصلــت علــى الكثيــر مــن 
الجوائــز والتقديــر علــى الصعيديــن الدولــي والوطنــي. ُكرِّمــت فــي أبريل ٢٠١٩ 
بصفتهــا امــراة العقــد فــي األوســاط األكاديميــة فــي المنتــدى القتصــادي للمــرأة 
فــي الهنــد بحضــور قيــادات وشــخصيات بــارزة مــن ١٢٠ دولــة. اختارتهــا وزارة 
الثقافة في عام ٢٠١٨ من بين أفضل ١٠ شــخصيات عامة على المســتوى 
الوطنــي. تــم تصنيفهــا بيــن أفضــل ٥٠ ســيدة مؤثــرة فــي مصــر لعــام ٢٠١7. 
كرمهــا رئيــس مجلــس النــواب لختيارهــا ضمــن أفضــل ١٠٠ شــخصية علــى

تدشني كنيسة مار جرجس 
بعزبة شهات بإيبارشية مطاي

قــام نيافــة األنبــا جوارجيــوس أســقف مطــاي، يــوم الســبت ١٥ فبرايــر 
٢٠٢٠م، بتدشــين كنيســة الشــهيد مارجرجس بقرية شــهات التابعة إليبارشــية 
مطــاي وذلــك بعــد توســعتها وتجديدهــا. وتــم تدشــين ثمانيــة مذابــح بالكنيســة، 
فــي ثالثــة طوابــق. وبــدأت الكنيســة داخــل جمعيــة عــام ١٩٥٠م، وتــم بناؤهــا 
ككنيســة فــي عــام ١٩7١م. ثــم صــدر لهــا قــرار إحــالل وتجديــد ليتــم بنــاًء 
عليــه توســعتها لتصــل إجمالــي مســاحتها، بالمبانــي الملحقــة بهــا إلــى مــا يزيــد 

عــن ٢٠٠٠ متــر.

مؤتمر »ف حب مرص« بهونلدا

نظــم بيــت العائلــة المصريــة فــي أمســتردام، واتحــاد األقبــاط األرثوذكــس 
بهولنــدا و بلجيــكا، مســاء يــوم الثالثــاء ١٨ فبرايــر ٢٠٢٠م، مؤتمــًرا بعنــوان 
»فــي حــب مصــر«. حضــر المؤتمــر الســفير أمجــد عبــد الغفــار ســفير مصــر 
بأمســتردام، ونيافــة األنبــا أرســاني أســقف هولنــدا، والســيد محمــود الســالموني 
رئيــس بيــت العائلــة المصريــة بأمســتردام، والســيد مريــت ســالمة رئيــس اتحــاد 
األقبــاط األرثوذكــس بهولنــدا وبلچيــكا، وعــدد مــن أبنــاء الجاليــة المصريــة 
بهولنــدا. تضمــن المؤتمــر تكريــم بعــض رمــوز الجاليــة المصريــة بهولنــدا 
الذيــن كان لهــم دور مميــز وخدمــات ألبنــاء الجاليــة المصريــة بهولنــدا، فأربعــة 
الفــارس،  بلقــب  ناســو(  )أورانيــا -  الملكــي  الوســام  علــى  منهــم حاصلــون 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن الكلمــات ألقاهــا نيافــة األنبــا أرســاني، والســفير أمجــد 

عبــد الغفــار الــذي كرمــه المؤتمــر فــي ختامــه.

المعلومــات  وتكنولوجيــا  التصــالت  هندســة  مجــال  فــي  العالــم  مســتوي 
بيــن  تصنيفهــا  تــم  األمريكيــة.  المتحــدة  بالوليــات  ســاميت  جــاب  بمؤتمــر 
أفضــل ١٠ متحدثيــن فــي مصــر فــي عــام ٢٠١٠، وتمــت دعوتهــا كمتحــدث 
رئيســي فــي العديــد مــن األحــداث الدوليــة، علــى ســبيل المثــال ل الحصــر: 
التحــاد الدولــي لالتصــالت )ITU(، جمعيــة تدقيــق ومراقبــة نظــم المعلومــات 
)ISACA(، البنــك الدولــي، منظمــة الروتــاري الدوليــة. هــي أول مصريــة يتــم 
اختيارهــا للتحــدث فــي المؤتمــر الدولــي للروتــاري بألمانيــا بحضــور 3٠ ألــف 
شــخص مــن مختلــف أنحــاء العالــم، منــذ نشــأة المؤتمــر عــام ١٩١٠. هــي 
أيًضــا صاحبــة أكثــر مــن 7٥ بحًثــا علمًيــا فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي مجــال 
التصــالت وتكنولوجيــا المعلومــات. حاصلــة علــى العديــد مــن الشــهادات 
عــازر  د.  البشــرية.  التنميــة  مجــال  فــي  األمريكيــة  المتحــدة  الوليــات  مــن 
عضــو فــي منظمــات الدوليــة والوطنيــة فــي مجــالت متنوعــة مثــل التصالت 
والسياســة والمــرأة والعلــوم والتكنولوجيــا والثقافــة والســتثمار والحوكمــة، ولديهــا 

أيًضــا بطــولت فــي الســباحة و كــرة الســلة وجوائــز فــي الغنــاء.
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عظة األربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠ من كنيسة العذراء والقديس األنبا رويس بالكاتدرائية

كل ســـنة وحضراتكـــم بخيـــر. بدأ الصوم 
الكبيـــر، وهـــو فتـــرة مكّثفـــة وبهـــا دســـم روحي 
ولـــه طعـــم حلو وُمحبَّب. وألنـــه فترة في غاية 
األهمية، ومثلما صام الســـيد المســـيح أربعين 
يوًمـــا وأربعيـــن ليلـــة، فنحـــن أيًضـــا نصومـــه. 
فهـــو فتـــرة غاليـــة ومهمـــة لحيـــاة كل إنســـان. 
أن  اإلنســـان  فيهـــا  يقـــدر  التـــي  الفتـــرة  وهـــو 
يكشـــف نفســـه. لهذا نبدأ سلســـلة موضوعات 

هامـــة للصـــوم الكبير.
نهايتـــه  فـــي  نصلـــي  قـــداس  كل  فـــي 
القســـمة وفيهـــا نكـــرر عبارتيـــن.. وانتبهوا أن 
كل كلمـــة فـــي هـــذه القســـمة هـــي ُمرَســـلة لنـــا 

وتتكـــرر طـــوال أيـــام الصـــوم.
1( عبارة »الصوم والصالة«.

أيًضـــا  »ونحـــن  القســـمة:  ختـــام   )2
فلنصـــم عـــن كل شـــر بطهـــارة وبـــّر«.

وفـــي خـــالل فترة الصوم يحّدد لنا ثماني 
درجـــات للســـلم حتـــي نصـــل لجبـــل الجلجثة، 
إذ نصلـــي ونقـــول: »نســـألك يـــا ســـيدنا طّهـــر 
نفوسنا وأجسادنا وأروحنا، لكي بقلب طاهر، 
ونفـــس مســـتنيرة، ووجه غير مخـــزي، وإيمان 
بـــال ريـــاء، ومحبة كاملة، ورجـــاء ثابت...«

هـــذه ثمانـــي درجـــات نصعـــد بهـــا خالل 
الصـــوم لنصـــل للجلجثـــة. هـــذه هـــي خطـــة 
الصـــوم الكبيـــر. والصـــوم فرصـــة لـــكل واحـــد 

لكـــي ينتبـــه إلـــى نفســـه.
فـــي خـــالل األســـابيع القادمـــة نأخذ هذه 
الدرجـــات ونشـــرحها بمغزاهـــا الروحـــي. أؤكد 
علـــى الكلمـــات ألن هـــذا األمـــر نافـــع لنـــا. 
هـــذه الثمانـــي درجـــات هـــي آحـــاد الصـــوم، 
وكل أحـــد لـــه معنـــاه وترتيبـــه. أكـــّرر وأقـــول 
أن هـــذا الـــكالم نـــص اإلنجيل، وكلـــه يرتبط 

بخدمتـــك وبحياتـــك.
القلب الطاهر:

فـــاهلل هـــو مـــن يـــرى القلـــب، فيجـــب أن 
يكـــون نقًيـــا ليـــس فـــي داخلـــه أّيـــة شـــوائب. 
والقلـــب النقـــي هـــو الـــذي ل يحمـــل خطايـــا، 

كيف نصعد إلى جبل الرب؟

فـــي الحيـــاة الرهبانيـــة نتعلـــم مـــن كتـــاب 
وَضـــــــــــــع  وحياتـــك،  لنفســـك  انتبـــه  الســـلم. 
أمامك الفرصة أن تتغير في هذا الصـــــــــــــوم، 

والحـــل هـــو:

1( المعونـــة اإللهيـــة: يجب أن تشـــعر 
فاطلـــب  مـــن هللا،  تطلـــب  عندمـــا  بالمعونـــة 

واشـــعر واســـتعد.

قويـــة  توبـــة  علـــى  اعـــزم  التوبـــة:   )2
وصادقـــة، وخـــذ العـــزم علـــى توبـــة حقيقيـــة 
وعن تجربة. الصوم هو أنســـب وقت للتوبة. 

انتبـــه فـــكل يـــوم لـــه توبتـــه.

3( الوقايـــة خيـــر مـــن العـــالج: »فوق 
مخـــارج  منـــه  ألن  قلبـــك  احفـــظ  ـــظ  تحفُّ كل 
يضّيـــع  عّمـــا  ابتعـــد   ،)٢3 )أم٤:  الحيـــاة« 
وقتـــك وعينـــك وقلبـــك، ل ُتدخـــل فيـــه ســـوى 

األشـــياء النقيـــة، وِعـــش نقًيـــا.

4( افعـــل كل هـــذه ولديك رجـــاء: انتبه 
وِعـــش برجـــاء. »انتظر الـــرب«، عش برجاء 
حتـــى تصـــل ليـــوم الصليـــب وتفـــرح بالقيامة. 
الرجـــاء بالـــرب هـــو النتظـــار الواثـــق. كـــن 

صادًقـــا مع نفســـك. 

هـــذا الصعود يكـــون بقلوبنا وحياتنا. في 
نهايـــة القســـمة نصلـــي ونقـــول: »نســـألك يـــا 
ســـيدنا طهر نفوســـنا وأجســـادنا وأروحنا، لكي 
بقلـــب طاهـــر..« هـــذه هـــي درجـــات الســـلم 
التـــي نصعــــــــــــد عليهـــا مـــع األحــــــــــد األول؛ 

الكنوز. أحـــد 

إللهنـــا كل مجـــد وكرامـــة مـــن اآلن وإلى 
األبـــد آمين.

وإذا كان بـــه خطايـــا ل يســـتطيع أن يصعـــد 
إلـــى جبـــل الـــرب.

فما هي الشوائب التي تمنعنا؟
1- اإلنســـان الـــذي يتعلـــق بالخطية: 
أي صـــارت الخطيـــة محبوبـــة لـــه. فاحتـــرس 

أن تصـــل إلـــى هـــذه المرحلـــة.
2- شـــائبة الريـــاء: انتبـــه لئـــال تكـــون 
حياتـــك مرائيـــة؛ ذات وجهيـــن. احترس أن ل 
تكـــون مثـــل القديســـين. احتـــرس، فمـــن يكون 
هكذا ل يســـتطيع أن يصعد إلى جبل الرب.

3- األفـــكار الشـــريرة: القلـــب والعقـــل 
بهـــا  صالـــة  يشـــبه  والعقـــل  المعمـــل.  مثـــل 
كراســـي تدخل إليه األفكار وتجلس، ويصير 
المقـــدس  الكتـــاب  وقـــراءة  كالميـــدان.  العقـــل 
تنقـــي العقـــل. احفـــظ عقلك طاهـــًرا؛ فاألفكار 

الشـــريرة تمنـــع نقـــاوة القلـــب.
4- القلب المخادع: القلب يخدع بحب 
غيـــر طاهـــر، وأحياًنـــا قـــد يخدعـــك ويجعلـــك 
تظـــن الســـوء. وفي كنيســـتنا المرشـــد الروحي 
وأب العتـــراف )أي المرجعية( يســـاعد على 

نقـــاوة القلـــب... نقِّ قلبك واحرســـه.

هذه األربعة ُتسّمى الشوائب األربعة:
 -٢ للخطيـــة،  الُمحـــب  النســـان   -١
الشـــريرة، ٤-  األفـــكار  الريـــاء، 3-  شـــائبة 

الُمخـــادع. القلـــب 
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د تماًما أن العدّو يهاجم القلب عن طريق امتالء ابلطن. )األب يوحنا من كرونستادت(
ّ
 تأك

 metropolitanpakhom@yahoo.com

تذّكرنا الكنيسة دائًما على مدار 
العـــام فـــي صلـــوات النـــوم والســـتار 
)الخاصـــة باآلبـــاء الرهبـــان(، بفكـــرة 
انتهـــاء العمـــر والوقوف أمام هللا في 
اليـــوم األخيـــر، باعتبـــار أن نهايـــة 
النهـــار هـــو مثـــال  اليـــوم وانقضـــاء 
لنقضاء العمر. ول تقصد الكنيســـة 
أن تخيفنـــا، ولكن لتجعلنا مســـتعدين 
لمالقـــاة الرب. وتقـــدم قطع الطلبات 
دســـمة  مـــادة  الصلـــوات  هـــذه  فـــي 
للعمـــل الروحي والســـتعداد للوقوف 
أمـــام الـــرب.. ول يوجـــد أمـــر يجعلنا 
مســـتعدين للوقـــوف أمـــام الـــرب إّل 

الرتبـــاط بحيـــاة التوبة.
والكنيســــــــة تعتبــــــــــر أن فتــــــــــــرات 
الصـــوم هـــي أزمنـــة مناســـبة للتوبة، 
وفتـــرة اســـتعداد وتنقيـــة للنفـــس لكـــي 
ل يأتـــي علينـــا ذلـــك اليـــوم كلـــص. 
لذلـــك ففتـــرة الصـــــــــوم المقـــدس فـــي 
نشـــاط  يصحبهــــــــــا  فتـــرة  الكنيســـــــــــة 
روحي عميق، من صــــــوم انقطاعي 
عـــن الطعـــام، إلـــى قداســـات متأخرة 
للمساء، وتكثيــــــــــف في القــــــــــــــراءات 
الكتابيـــة، فتضيـــف الكنيســــــــة قـــراءة 
خاصـــة بفتـــرة الصـــــــوم الكبيـــر وهي 
قـــراءة النبـــوات اثنـــاء رفـــع بخــــــــــور 
باكر )والنبـــــــــــوات مشـــحونة بالدعوة 
للتوبــــــــــــة(، وطقـــــــــــــــــس الميطانيـــات 
)السجود المتكــــــــرر أمام هللا( لطلب 
إلـــى  باإلضافـــة  والغفـــران،  الرحمـــة 
األلحـــان الُنســـكية الخشـــوعية التـــي 
نطلــــــــــب مـــن الـــرب فيهـــــــــــا الغفـــران 
)ألنـــه ليـــس عبـــد بـــال خطيـــــــــة، ول 

ســـيد بال مغفـــرة(.
وفـــــــــي صلـــوات األجبيـــة هنـــاك 
عــــــــــــدة حقائـــــــــــق تساعدنـــــــــــــا علـــى 

الـــرب: لمالقـــاة  الســـتعداد 
+ حقيقة أن العمر سينقضــي: 
وهـــي حقيقة تذّكرنـــا بها قطع النوم، 
ل لتخيفنـــا ول لتحزننا لكن لنســـتعد. 
فنحـــن عندما نصلي هـــذه الصلوات 
يقظيـــن،  نكـــون  بـــل  نتشـــاءم،  ل 
فالمســـتعد يطلـــب مـــن الـــرب )اآلن 
يـــا ســـيد تطلـــق نفـــس عبـــدك بســـالم 

حســـب قولك(.
+ إن الوقـــوف أمام هللا حقيقة 
فـــي  اليوم-ونحـــن  فنحـــن  مؤكـــدة: 
رحـــوم  كإلـــه  هللا  نعـــرف  العالـــم- 
ورؤوف، ولكـــن بعـــد انقضاء حياتنا 

ســـنقف أمامـــه كدّيـــان عـــادل )هـــوذا 
الديـــان  أمـــام  أقـــف  أن  عتيـــد  أنـــا 
العـــادل(.. فـــإذا تركنـــا العالـــم غيـــر 
مســـتعدين فســـنقف أمامـــه مرتعبين، 
بالتوبـــة  نفوســـنا  أعددنـــا  إذا  أّمـــا 

فســـنقف أمامـــه فرحيـــن بلقيـــاه.
+ تذكــــــــر ضعفنـــــا البشـــــــري 
وشراســـة العـــدو الشـــيطان: )أنـــت 
تعلـــم يقظــــــــــــة أعدائـــــــــي، وضعـــــــف 
طبيعتـــي أنـــت تعلمـــه يـــا خالقـــي(. 
وكأن الكنســـية تعّلمنا أّل نثق بقوتنا 
نحـــرص  بـــل  الروحـــي،  تقدمنـــا  أو 
للضعـــف  أنفســـنا  نســـّلم  أّل  دائًمـــا 
الصـــوم  علـــى  والتـــدرُّب  البشـــري، 
النقطاعـــي هو مـــن أنجح التداريب 

للتغلُّـــب علـــى الضعـــف البشـــري.
+ االهتمـــام بقـــراءة كلمة هللا: 
لذلـــك تعّلمنـــا الكنيســـة )َأِنـــر عينـــّي 
بعظمة أقوالك(، فالرتباط بالقراءات 
الكتابية الكنســـية والشخصية تساعد 
ضعفـــات  إدراك  علـــى  اإلنســـان 

النفـــس والتوبـــة عنهـــا.
كلهـــا  أعمالنـــا  أن  + حقيقـــة 
مكشـــوفة أمـــام الـــرب: وأن التوبـــة 
ر الوحيـــد للســـتر، فنحـــن  هـــي المبـــرِّ
نشـــكر هللا هنـــا ألنـــه َســـَتَرنا، أّما في 
الســـتر،  زمـــان  فســـينتهي  الســـماء 
هنـــا  اإلنســـان  يســـتر  مـــا  وليـــس 
خطايـــاه  عـــن  ورجوعـــه  توبتـــه  إّل 
)ستنكشف أعمالِك الرديئة وشرورِك 

العـــادل(. الديـــان  أمـــام  القبيحـــة 
ك بالرجــــاء: فالكنيسة  + التمسُّ
تعّلمنـــا أنـــه مهمـــا كانـــت شرورنـــــــــــا 
عظيمــــــــــــة، ومهمـــــــــا سّلمنا أنفسنــــــــا 
للتهاون أو التقصير أو الكســـل، إّل 
أن الكنيســـة تعّلمنـــا أن نتخـــذ صورة 
العشـــار ونقرع صدورنا )لكني أتخذ 
صورة العشـــار قائـــاًل: اللهم ارحمني 

أنـــا الخاطئ(.
+ طلـــب معونـــة القديسيــــــن: 
القطعـــة  الكنيســـة  تخّصـــص  لذلـــك 
فـــي  اليوميـــة  الطلبـــة  مـــن  األخيـــرة 
معونـــة  لطلــــــــــب  األجبيـــة  صلـــوات 
لـــي  ئـــي  )هيِّ مريـــم  العـــــــــــذراء  أمنـــا 
أســـباب التوبــــــــــــة.. فإليـــِك أتضـــّرع، 
وبــــــــــِك أستشفـــــــــــــع، وإّيـــــــــاِك أدعــــــــو 

أخـــزى(. لكـــي ل 

التوبـــــــــــة هـــي يقظة روحيــــــــــــة 
بعــــــــــــــد غفلــــــــة مــــــــــــع الخطيـــــــــــــة، 
والكتـــاب يخبرنــــــــــــا بذلـــك حيـــــــــــــن 
يقـــول فـــي: )رو١3: ١١(: »َأنََّها 
اآلَن َســـاَعٌة ِلَنْســـَتْيِقَظ ِمـــَن النَّـــْوِم، 
ـــا  ِممَّ َأْقـــَرُب  اآلَن  َخاَلَصَنـــا  َفـــِإنَّ 
َكاَن ِحيـــَن آَمنَّـــا«. وفـــي اليقظـــة 
الروحيـــة رجـــوع التائب إلى نفســـه 
الضـــال  البـــن  عـــن  قيـــل  كمـــا 
»فرجـــع إلى نفســـه وقـــال: كم من 
أجيـــر ألبـــي يفضـــل عنـــه الخبـــز 
وأنـــا هنـــا أهلـــك جوًعـــا« )لـــو١٥: 
١7(، وهـــذا يعنـــي أنـــه عـــاد إلـــى 
إلـــى  تفكيـــره  واســـتحضر  وعيـــه 
قـــرار صائـــب يعتمـــد علـــى إدراك 
مـــوت  مـــن  يقـــوم  وهنـــا  روحـــي، 
الخطيـــة إلى حيـــاة التوبة )أف٢: 
بالخطايـــا  أمـــوات  »ونحـــن   )٥
أحيانـــا مـــع المســـيح، بالنعمة أنتم 
ُمخلَّصـــون«، وبالتوبـــة ينتقـــل من 
المـــوت إلـــى الحيـــاة حســـبما قـــال 
أيهـــا  »اســـتيقظ  بولـــس:  القديـــس 
النائـــم وقـــم من األمـــوات فيضيء 

.)١٤ المســـيح« )أف٥:  لـــك 
وركائز التوبة هي: 

علــــــــــــى  ملكيــــــــــة هللا   -١
اإلنســـان: حتى ل تملـــك الذات: 
»توبـــوا ألنـــه قـــد اقتـــرب ملكـــوت 
الســـموات« )مـــت3: ٢(. فالتوبـــة 
هـــي نتيجـــة محبـــة هللا، وبالتالـــي 
تنفيـــذ إرادتـــه في قداســـة اإلنســـان 
من الداخل، إذ يملك هللا البواعث 
الســـلوك  مجـــرد  وليـــس  الداخليـــة 
الخارجـــي المنضبـــط ول المكبوت 
فـــي الغيـــظ أو الشـــهوة أو التمّنـــي 
إليـــه  أشـــار  مـــا  وهـــذا  الباطـــل، 
حيـــن  الرســـول  بطـــرس  القديـــس 
قـــال: »شـــركاء الطبيعـــة اإللهيـــة 
فـــي  الـــذي  الفســـاد  مـــن  هاربيـــن 
العالم« )٢بط١: ٤(، أّي التشـــبُّه 
بـــاهلل فـــي رفـــض الشـــر وكراهيـــة 
الخطيـــة بالهروب من المحاربات 

الروحيـــة والكثـــرة مـــن الصـــالة.
2- الصـــالة: والقديـــس مـــار 
إســـحق يقـــــــــــول: “َمـــْن يظـــــــــن أن 
هنـــاك باًبـــا للتوبـــة غيـــر الصـــالة 

فهـــو مخـــدوع مـــن الشياطيــــــــــن”. 
وفـــي الصـــالة يرفع اإلنســـان قلبه 
كمـــا لـــو كان يريـــد أن يعـــرض ما 
فـــي قلبـــه ليـــراه هللا، ســـواء أفـــكار 
أو آمـــال أو مخـــــــــاوف أو إيمـــان 
آلم  أو  خاصــــــــــــة  مشـــيئات  أو 
أو شـــكوى هلل مـــن نفســـه أو مـــن 
للتوبـــة  القلـــب  يفتـــح  غيـــره، ممـــا 
الحقيقيـــة والقـــرار القـــوي، ويظهر 
مـــن هـــذا أن التوبة تقوى بالصالة 
المملؤة بالحب القلبي هلل كمدرسة 
دة والمضيئة للحياة  للتوبـــة الُمَجـــدِّ
الحقيقيـــة مـــع هللا، الـــذي ل يريـــد 
يرجـــع  أن  مثـــل  الخاطـــئ  مـــوت 
موســـى  القديـــس  ويقـــول  ويحيـــا. 
األســـود: “الـــذي يتهـــاون في عّفة 

جســـده يخجـــل فـــي صالتـــه”.
3- الصــــــــوم: وهـــو فضيلـــة 
عالقـــة  مجــــــــــــرد  وليـــس  روحيـــة 
بـــاألكل أو الجـــــــــــــوع أو العطـــش، 
ولكن يســـمو الصائم فوق شهوات 
الطعـــام لحســـاب الشـــبع الروحي، 
وتقويـــة الـــروح لجــــــــــذب الجســـد، 
وشـــهواته  أثقالـــه  مـــن  فتخّلصـــه 
إلـــى  لينجـــذب  الماديـــة  ورغباتـــه 
فـــوق، ليتفـــق الجســـــــــد مـــع الروح 
أوقــــــــــــــات روحيـــة  يقضـــي  حتـــى 
حقيقية تؤثر على الفكر والحـــواس 
محبـــة  عـــن  فيتـــوب  والغرائـــز، 
الماديـــات وينـــال مـــن صـــالح هللا 
ل  ومحبتـــه، فيبتعـــد عـــن كل معطِّ
فـــي  الصائـــم  نمـــو  دون  يحـــول 
النعمـــة والقامـــة الروحيـــة، والتلذُّذ 
بالتأمـــالت، والفـــرح بالمقدســـات، 
الجســـدية  المـــالذ  عـــن  بعيـــًدا 
الُمحرَّمة. وســـيظل الصوم وسيلة 
قويـــة للتوبـــة مثلمـــا حدث مع أهل 
نينـــوى، والملكة أســـتير والشـــعب، 
وكل  فتيـــة،  والثالثـــة  ودانيـــال 
مـــن  للتخلُّـــص  بقـــوة  الصائميـــن 
حـــب الـــذات ويســـلك فـــي إنـــكار 
الطاقـــات  بـــكل  والســـمو  الـــذات 
علـــى  للنصـــرة  الـــروح  لحســـاب 
شـــهوات الجســـد والغضـــب وحـــب 
والنزعـــاج  والكبريـــاء  النتقـــام 

الـــخ. والعنـــف...  الســـريع 

anbabenyamin@hotmail.com
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َرِّب الرَّبَّ إِلَهَك« )مىت ٤: ٧( يًْضا: الَ جتُ
َ
ُتوٌب أ

ْ
 »..َمك

ذكرنـــا في العددين الماضيين 
أن هنــــــــــاك بعـــــــــض المبـــــادئ 
األساســـية فـــي حياة المكرســـين 
والمكرســـات والتـــي تميز حياتهم 

عن حيـــاة األخرين:
وذكرنا منهم:

١- االتحاد بالمسيح.
٢- مبدأ اإليمان.
ونستكمل حديثنا..

3- مبدأ الشركة المنّمية:
- الشـــركة ليســــــــــت سياســـــــــــة 
كنسية مـــــــــن أجـــــــــــل أن يتعــــــــاون 
الناس مًعا.. وليســـت ميزة تجارية 
أن الـــكل يعطـــي أكثر من مجموع 
هـــي  الشركــــــــــة  ولكـــن  األجـــزاء، 

مفهـــوم الكنيســـة حًقا..
- فالكنيســـــــــــة هـــــــــي جماعـــة 
القديســـين )المؤمنيـــن( المجتمعين 
بقيـــادة  المدشـــن  هللا  بيـــت  فـــي 
اإلكليروس، وبحضـــــــور المالئكة 
والقديســـين، حـــول جســــــــــــد الـــرب 
ودمـــه األقدســـين.. فإن لـــم تتحقق 
لســـنا  إذا  فنحـــن  بيننـــا،  الشـــركة 
أعضـــاء فـــي كنيســـته المقدســـة!.. 
الكنيســـة،  هامـــش  علـــى  ونكـــون 
بـــل آســـف أننـــي أقـــول: ســـنكون 

نقصـــد!.. أن  دون  الكنيســـة 
- فالكنيســــــــة هـــــــــي مجموعـــة 
أعضـــاء فـــي جســــــــد واحـــد، هـــو 
جســـد المسيح.. تحيـــــــــا في شركة 
مقدســــــة، وفـــي وحـــــــــدة قلـــب، 
ووحـــدة هدف، ووحـــدة طريق.. 
بفعـــل الـــروح القــــــــدس، الـــذي وّزع 
المواهـــب علـــى كل عضـــــــــو، ثـــم 
جمـــع الـــكل وصيرهم واحـــًدا.. في 

واحد. كيـــان 
- ولذلــــــــك أملنـــــــــــا ورجاؤنـــــــــــا 
وجهادنـــا اليومـــي فـــــــــي كل عمـــل 
)ســـواء علـــى مستـــــــــــوى بيــــــــــــــوت 
التكريــــــــــــس، أو علــــــــــــى مستـــــــــوى 
مجموعـــات خـــدام تخـــدم مًعـــا(.. 
هـــو أن نكـــون جماعـــة واحدة، ل 
أفـــراًدا. وهـــذا يحتـــاج إلـــى اتضاع 
وإنـــكار ذات، ويحتـــاج إلـــى طاقـــة 

بمناســـبة أحـــد التجربـــة نـــود 
أن نتكلم عن فوائد التجارب...

أواًل: باأللم يتمجد هللا
كيـــف تفـــوح رائحـــة البخـــور 
بالنـــار؟  ُيحـــرق  حينمـــا  إل 
لـــم  إن  رائحتـــه  ُتَشـــم  وكيـــف 
وكلمـــا  محروًقـــا؟  يتصاعـــد 
كلمـــا  متوهًجـــا  الجمـــر  كان 
يـــا  إنهـــا  عالًيـــا..  عطـــره  فـــاح 
عزيـــزي آلمـــي وآلمـــك.. بـــل 
هـــي اآللم التـــي قبلناهـــا مـــن 
أجـــل هللا، واحتملناهـــا حًبا فيه، 
اآللم. بهـــذه  فينـــا  فتمّجـــد هللا 
ثانًيا: باأللم نزداد اتضاًعا

اتضـــــــــــــاع  وســـيلة  األلـــــــــم 
لتضـــاع  وحفـــظ  وانســـحاق، 
قلوبنـــــــــــا.. وبقـــدر مـــا تكثــــــــــــــر 
الفضائـــل والمواهـــب الروحيـــة، 
علـــى  اآللم  تـــزداد  مـــا  بقـــدر 
ل  حتـــى  الروحـــي،  اإلنســـان 
عقلـــه  ويتشـــامخ  قلبـــه  يرتفـــع 
ويفقـــد أبديته. لذلـــك ل نتعجب 
بولـــس  القديـــس  نـــرى  حينمـــا 
الرســـول يتطّلـــع ويتوّســـل نحـــو 
أن  بلجاجـــة  مـــرات  ثـــالث  هللا 
يزيل عنه شـــوكة جســـده، وكان 
قائـــاًل:  عليـــه  الـــرب  جـــواب 
»تكفيـــك نعمتـــي ألن قوتي في 
)٢كـــو١٢:  ُتكَمـــل«  الضعـــف 
٩(، وحينما قبل معلمنا القديس 
بولـــس شـــوكته فرًحـــا محتمـــاًل، 
أدرك فيمـــا بعـــد ســـّرها، فصاح 
بفـــرط  أرتفـــع  »ولئـــاّل  قائـــاًل: 
شـــوكة  أُعطيـــت  اإلعالنـــات، 
فـــي الجســـد، مـــالك الشـــيطان 
ليلطمنـــي لئـــاّل أرتفـــع... لذلـــك 
والشـــتائم  بالضعفـــات  ُأَســـر 
والضطهـــادات  والضـــرورات 
والضيقـــات« )٢كـــو١٢: 7(.. 
أجـــل  مـــن  يطلـــب  كان  الـــذي 
ُيَســـر  اآلن  آلمـــه،  ُترَفـــع  أن 

حـــب كبيـــرة وعطاء يفيـــض كذلك 
إلـــى حرص على نمو هذه الوحدة 

المقدسة. والشـــركة 
- ولكي نصل إلى هذه الشركة 
المقدســـة، ينبغي أن نكون جماعة 
متحـــدة، وواحـــدة بالمســـيح، وفـــي 
المســـيح، وليســـت مجرد شكليات. 
حتـــى فـــي أي نشـــاط اجتماعـــي، 
نتحـــد مع بعضنا البعـــض، ونتحد 
مـــع المســـيح، فـــال يمكـــن أن نتحد 
مع بعضنا البعض، دون أن نتحد 
مـــع المســـيح أوًل: علـــى المســـتوى 
الشـــخصي أوًل، ثم الجماعة ثانًيا.
- حيـــاة الشـــركة إًذا: ليســـت 
وليســـت  اجتماعيـــة،  مجامـــالت 
تزييًفـــا، ول خداعـــات نفســـانية، بل 
حقائـــق ثابتة داخل كل واحد فينا.

- انهـــا حيـــاة شركــــــــة مقدســـة 
فيهـــا كل فـــرد يتجـــه نحـــو الســـيد 
المســـيح! وينظـــر الـــكل.. فيجـــدوا 
أنفســـهم وقـــد اتحــــــــــــدوا مًعـــا  فـــي 
الســـيد المسيــــــــــــــــــح.. وهكذا تكون 
فـــي حيـــــــــــاة  المقدســــــــــــــة  الشـــركة 

والمكرســـات. المكرســـين 
- الشـــركة تنمـــو من خالل: 
الصــــــــالة الجماعيــــــــة، والعمل 
مــــــــــع  الجماعـــي، والخدمــــــــــة 

البعض.. بعضهـــم 
- ولكـــن إن كــــــــان كل هـــذا 
بـــدون روح ونيـــة قلـــب حقيقية 
بالمســـيح، واالتحــــــــاد  لالتحـــاد 
باآلخـــر، فيمكـــن أن تتحـــول كل 
هذه األشـــياء إلى شكليات فقط، 
وال تصـــل إلـــى شـــركة حقيقيـــة.

الـــرب يعطينا أن نحيــــــــا هذه 
المبـــادئ األساسيــــــــة، فـــكل من 
يريـــد أن يحيـــا حيـــــــــاة البتوليـــة 
والتكريـــــــس للــــــــــرب عليـــه أن 

إلى: يســـعى 
+ االتحاد بالمســـيح. + حياة 

اإليمان. + حياة الشركة
والروح القــــــــدس هو العامل 
فينـــــــــا لنـــــــــدرك كل هذا بنعمته 

المقدسة،،

بـــل يفتخـــر بهـــا، لذلـــك »فبـــكل 
فـــي  بالحـــري  أفتخـــر  ســـرور 
ضعفاتـــي، لكي تحـــّل علّي قوة 

.)٩ )٢كـــو١٢:  هللا« 

ثالًثـــا: باأللـــم نحصل على 
توبـــة قوية

باأللــــــــــم نرجـــــــــع إلـــــــــى هللا، 
ناطقيــــــــــــــن بكلمـــــــــــات النـــــــــــدم، 
راجعيـــن عـــن طرقنـــــــــــــا الردية. 
فباآللم تلين طبيعتنا القاســـية، 
وتنســـاب الدمـــوع مـــن عيوننـــا. 
فـــي  نتهـــاون  فحينمـــا  لذلـــك 
حياتنـــا وننســـى إلهنـــا، وحينمـــا 
نشـــرد بعيًدا عنـــه، فللرب طرق 
كثيـــرة لجتذابنـــا.. تبـــدأ بالليـــن 
وتتـــدّرج حتى يصل إلى هدفه، 
ألن مســـرة األب هي في عودة 
ســـالًما.  أحضانـــه  إلـــى  ابنـــه 
هكـــذا هللا المحب الذي يريد أن 
الجميـــع يخلصـــون وإلى معرفة 
أعجـــب  فمـــا  يقبلـــون.  الحـــق 
طرقـــك يـــا إلهـــي! ومـــا أطهـــر 
تســـتأصل  حينمـــا  مشـــرطك 
زوائـــد الضعف التـــي فينا! إنها 
تألـــم  مـــن  »فـــإن  مقدســـة  آلم 
في الجســـد ُكـــفَّ عن الخطية« 
)١بـــط٤: ١(. باأللم نرجع إلى 

هللا ونغّيـــر طرقنـــا ونتـــوب.. 

كيـــف  علمنـــي  ربـــي.. 
أفهـــم صوتـــك، وال أهـــرب من 
ســـوطك.. علمنـــي أاّل أخجـــل 
منـــك، وال أهـــرب عنـــك.. بـــل 
والرجـــاء،  الجـــرأة  أعطنـــي 
الجـــرأة ألعـــود، والرجـــاء فـــي 
قلـــب  أحـــّن  فإنـــك  الوعـــود.. 
وأقـــدس أب.. ربـــي لـــك منـــي 

آميـــن.  الحمـــد  كل 

mossa@intouch.comavvatakla@yahoo.com
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رَّبِّ إِلِهَك تَْسُجُد َوإِيَّاهُ وَْحَدهُ َتْعُبُد« )مىت ٤: ١٠( ُتوٌب: لِل
ْ
نَُّه َمك

َ
 »..أل

بـــدأ الطـــب النفســـي كأحـــد فـــروع الطب عـــام ١٨٠٨ أي منـــذ حوالي مائتي 
عـــام، ومعنـــاه الحرفـــي »العـــالج الطبـــي للـــروح«، ألن كلمـــة النفـــس معناهـــا 
بأمـــر ربـــي. واآلن الســـم الحديـــث هـــو »العلـــوم العصبيـــة  »الـــروح« وهـــي 

الســـلوكية« أمـــا علـــم األعصـــاب فهـــو »العلـــوم العصبيـــة العضويـــة«.
وكان يقـــوم بعـــالج المرضـــى قبل ذلك رجال الدين والفلســـفة، وألنه ل يوجد 
عـــالج فقـــد كانـــوا يوَدعون المستشـــفيات العقلية طوال حياتهـــم لحماية المجتمع 
منهم. ولم يبدأ العالج اإلنســـاني لهؤلء إّل بعد اكتشـــاف العالجات النفســـانية، 

والدوائيـــة، وتنظيم إيقاع المخ.
ُيعـــرَّف الطـــب النفســـاني علـــى أنـــه أحـــد فروع الطـــب، فالفصـــام هو مرض 
دماغـــي فـــي مراكـــز التفكيـــر )الشـــكل، المحتـــوى، التحكـــم والتأثيـــر( واإلدراك، 
والعواطف والحواس يؤدي -إن لم ُيعاَلج- إلى تدهور في الشـــخصية. ويســـببه 
خلـــل فـــي تنظيـــم واتصالت الدوائر العصبية الدماغيـــة والموصالت العصبية، 
وعالجـــه يكـــون بتنظيـــم هذه الدوائر العصبية بالعالج النفســـاني أو الدوائي، أو 

جلســـات تنظيـــم إيقاع المخ )ليســـت صدمـــات كهربائية(.
بـــدأت الوصمـــة عندمـــا حـــدث النفصال بيـــن النفس والجســـد، وكان قدماء 
القلـــب والرحـــم  فـــي  المصرييـــن يعتبـــرون المـــرض النفســـاني هـــو اضطـــراب 

وبالطبـــع ل يوجـــد وصمـــة...
ويوجـــد فـــي العالـــم حســـب منظمة الصحة العالمية واحد لـــكل أربعة يعانون 
مـــن المـــرض النفســـاني، وقـــد وصل من يعانون من الكتئـــاب والقلق في العالم 
إلى حوالي 6١٥ مليون نسمة بزيادة في العشر سنوات األخيرة حوالي ٥٠%.

وتمثل الضطرابات النفســـانية حوالي 3٨% من العبء العالمي لألمراض 
كلهـــا، ونعنـــي بالعـــبء هـــو عـــدد الســـنوات الضائعـــة بســـبب المـــرض، والوفـــاة 
المبكرة، ألن مريض الســـرطان، القلب، والســـكر.... الخ يســـتطيع العمل، أما 
المريض النفســـاني وخاصة مريض الكتئاب ل يســـتطيع العمل. وُيقال إن كل 
دولر ُيصـــرف فـــي العـــالج يعطيـــك عائًدا أربعـــة دولرات، وإن عالج الكتئاب 
والقلـــق يزيـــد الناتـــج القومـــي للدولة مـــن ٢-3%، وإن أكثر األمـــراض عبًئا عام 
٢٠3٠م ســـيكون الكتئاب قبل أمراض القلب والســـرطان، إًذا عالج الكتئاب 

لـــه عائـــد اقتصـــادي في زيـــادة الناتج القومي.
إن إزالـــة الوصمـــة وزيـــادة الوعـــي، والعـــالج المبكـــر هـــو الهدف األساســـي 

مـــن هـــذه الحملة.
فمثـــاًل التعريـــف الحالـــي لإلدمـــان أنه مـــرض دماغي مزمن قابل للنكســـات 
يســـبب تغيُّـــًرا فـــي مراكـــز التحفيـــز، المكافـــأة والذاكـــرة والعواطـــف والســـلوك فـــي 

الدمـــاغ، واإلدمـــان هـــو أحـــد الضطرابـــات الموجـــودة في الطب النفســـاني.
فـــي العالـــم ســـنوًيا أكثـــر مـــن الحـــروب والكـــوارث  ينتحـــر مليـــون نســـمة 

عالجـــه. يمكـــن  والـــذي  الكتئـــاب  ســـببها   %7٠ وأن  الطبيعيـــة، 
نريد إزالة مفاهيم خاطئة عن المرض النفساني.

ل يوجد كلمة مجانين أو مجاذيب في أي مرض نفساني.
يوجد مرض عصابي نفساني، ومرض ذهاني نفساني وهو األشد.

االعتقادات الخاطئة:
الفصام ليس إزدواج الشخصية.

السبــــــــــــب هــــــــــو السحــــــــــــر أو العمـــل أو الحســـد أو األرواح الشريـــــــــــرة أو 
األســـياد )خطـــأ(.

المريض النفساني ل ُيشفى )خطأ(.
فشل األهل في التربية والتنشئة )خطأ(.

الضطراب النفساني مرض معدي )خطأ(.
إن المرضـــى النفســـانيين غيـــر قادرين على الـــزواج، أو العمل أو الحصول 

علـــى بطولت )خطأ(.

أنه يعاني من عجز ذهني )خطأ(.
أنه عنيف، عدواني، غير نظيف / عاطل / ل يتحمل المسئولية )خطأ(.
يؤثر في الذكاء وقد يؤثر أثناء المرض في التركيز والستيعاب )خطأ(.

يجب الحجز في المستشفيات )خطأ(.
فقط ٠,٥% يحتاجون للمستشفى والباقي في العيادات.

اإلفراط في العادة الشبابية تسبب الفصام )خطأ(.
ل يصيب المؤمنين )خطأ( المرض يصيب الصالحين واألتقياء.

األدوية النفســـانية هي عبارة عن مهدئات ومنومات )خطأ(، يوجد عقاقير 
وأمـــــــــــــــراض  والفصـــــــــــــام،  والكتئــــــــــاب،  والوســــــــــــواس،  والهلــــــــــــع،  للقلــــــــــــــــق، 

والشـــيخوخة. الطفولة 
اعتقاد الناس أن الطب النفساني جلسات كالمية )خطأ(.

زيـــارة الطبيـــب النفســـاني مقصـــورة علـــى مـــن يعانـــون من الجنـــون )خطأ(، 
3٠ إلـــى ٤٠% ممـــن حصلـــوا علـــى نوبـــل يعانـــــــــــــون أو كانـــوا يعانــــــــــــون مـــن 

نفســـاني. مرض 
المريـــض النفســـاني أكثـــر إنســـانية من هـــؤلء الذين ل يعانـــون من أمراض 
نفســـانية، أنـــه أكثـــر حساســـية... الحيوانـــات ل تعاني من أمراض نفســـانية...

قلت الوصمة في البالد المتقدمة ألن المشـــهورون والمشـــهورات من رجال 
الفـــن، األدب، السياســـة، أســـاتذة الجامعـــة ل يخجلون مـــن الظهور في اإلعالم 
ليخبرونـــا بأنهـــم كانـــوا يعانـــون مـــن مـــرض نفســـاني والحمـــد هلل قـــد عـــادوا إلـــى 

عملهم..!!
المـــرض النفســـاني فـــي الجســـم مثـــل مـــرض القلـــب / الســـكر / الســـرطان / 

الرئـــة... الخ
ســـتعتمد الحملـــة علـــى كل األطبـــاء النفســـانيين واألخصائييـــن النفســـانيين 
وكل رجـــال اإلعـــالم فـــي كل وســـائل التواصـــل الجتماعـــي ســـواء المرئـــي أو 

المقـــروء، اإلذاعـــة، التليفزيـــون، الفيســـبوك والجرائـــد والبوابـــات.
وأقـــرب مثـــل إلزالـــة الوصمـــة هو اســـتجابة المشـــير طنطـــاوي عندما لجأت 
إليـــه عندمـــا وجـــدت أن اإلعفـــاء مـــن الجنديـــة كان ُيذَكـــر بـــه آفـــة عقليـــة، وبعد 
تشـــكيل لجنـــة، وافـــق أن تكـــون ألســـباب طبيعة، ثم اتصلت ثانيـــة لتصبح بأثر 

رجعـــي، وقـــد كان... هـــذه هـــي الخطـــوات اإليجابية إلزالـــة الوصمة.
عنـــد رئاســـتي للجمعيـــة العالميـــة للطـــب النفســـاني، قامـــت الجمعيـــة بحملة 
علـــى مســـتوى العالـــم إلزالـــة الوصمـــة بســـبب المـــرض النفســـاني، ووجـــدت أنـــه 
ســـنحت الفرصـــة اآلن للقيـــام بهـــذه الحملـــة في مصر، وقد ســـبق القيام بها في 
مصر )سيناء( د. حسيب، / د. طارق عكاشة، / د. ماجدة فهمي، ويسعدني 
أن هـــذه الحملـــة تقـــوم تحـــت رعايـــة الجمعية المصرية للطب النفســـاني برئاســـة 
أ.د. ممتـــاز عبـــد الوهـــاب، واتحاد األطباء النفســـانيين العرب، وكذلك مؤسســـة 
مصـــر الخيـــر برئاســـة العالـــم الجليـــل األســـتاذ الدكتـــور/ علـــي جمعـــة، وكل 
رؤســـاء أقســـام الطـــب النفســـاني فـــي كل الجامعـــات المصريـــة. وقـــد تحمســـت 
شـــركة جانســـن فـــي مصـــر يمثلهـــا د. رامـــز، المديـــر التنفيـــذي لشـــركة جانســـن 
لرعايـــة هـــذه الحملـــة نظًرا لهتمامها الخاص بزيادة الوعي بالمرض النفســـاني، 

وإزالـــة الوصمـــة ومحاولـــة العـــالج المبكر.
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 اتلجربة تسبق ليك تتبعها نرصة، وتأيت املالئكة فتخدم تلثبت كرامة املنترص. )القديس جريوم(

اليونانيــة  اللغــة  فــي  غيــرة  كلمــة 
ζηλος وتعنــي كفــاح متحمــس، وفــي 
الترجمــة الســبعينية تأتــي غالًبــا بمعنى 
ــه نحــو هللا. والكلمــة قــد  حمــاس موجَّ
ُيقَصــد بهــا أيًضــا حســد ونّيــة ســيئة 
يكــون  فقــد  يوســف(  إخــوة  )مثــل 
ألهــداف  الوصــول  يريــد  شــخص 

فــرد حســود وغيــور. أو  ــرة،  خيِّ
هللا غيور: يقول هللا في الوصايا 
ــي َأَنــا الــرَّبَّ ِإَلَهــَك ِإَلــٌه  العشــر: »أَلنِّ
١٠(. وغيــرة هللا  َغُيــوٌر« )خــر٢٠: 
هللا  غضــب  األول:  اتجاهيــن:  فــي 
ــْل  وعقابــه العــادل نحــو األشــرار: »َه
ْهــِر َتْســَخُط َعَلْيَنــا؟ َهــْل ُتِطيــُل  ِإَلــى الدَّ
َغَضَبــَك ِإَلــى َدْوٍر َفــَدْوٍر؟« )مــز٨٥: 
٥(، وقــد غــار المســيح إلهنــا وطــرد 
الباعــة مــن الهيــكل، وَ»َتَذكَّــَر تاَلِميــُذُه 
َأَكَلْتِنــي«  َبْيِتــَك  َغْيــَرُة  َمْكتُــوٌب:  َأنَّــُه 
)يــو٢: ١7(. والثانــي: عمــل الرحمــة 
مــع أولئــك الذيــن يتقونــه: »أَلنَّــُه َيَتَكلَّــُم 
ــاَلِم ِلَشــْعِبِه َوأَلْتِقَياِئــِه َفــاَل َيْرِجُعــنَّ  ِبالسَّ
َقِريــٌب  َخاَلَصــُه  أَلنَّ  اْلَحَماَقــِة.  ِإَلــى 
ِمــْن َخاِئِفيــِه« )مــز٨٥: ٨، ٩(. يقــول 
َكــِدْرٍع  اْلِبــرَّ  »َفَلِبــَس  النبــي:  إشــعياء 
َوُخــوَذَة اْلَخــاَلِص َعَلــى َرْأِســِه. َوَلِبــَس 
ِثَيــاَب اِلْنِتَقــاِم َكِلَبــاٍس َواْكَتَســى ِباْلَغْيــَرِة 

َكــِرَداٍء« )إش٥٩: ١7(.
الخــالص  القديســين:  غيــرة 
فــي المفهــوم األرثوذكســي هــو عمــل 
يعقــوب  معلمنــا  يقــول  جماعــي، 
الرســول: »َفْلَيْعَلــْم َأنَّ َمــْن َردَّ َخاِطًئــا 
َعــْن َضــاَلِل َطِريِقــِه ُيَخلِّــُص َنْفًســا ِمــَن 
اْلَمــْوِت، َوَيْســُتُر َكْثــَرًة ِمــَن اْلَخَطاَيــا« 
)يــع٥: ٢٠(، هكــذا غــار معلمنــا داود 
أَْعَداِئــي  الكآبــة »أَلنَّ  النبــي وملكتــُه 
 .)١3٩ )مــز١١٩:  َكاَلَمــك«  َنُســوا 
وكان القديــس بولــس الرســول غيــوًرا 
فــي خدمتــه لــكل أحــد فيقــول: »َمــْن 
ــُر  ــْن َيْعُث ــُف؟ َم ــا َل َأْضُع ــُف َوَأَن َيْضُع
َأْلَتِهــُب؟« )٢كــو١١: ٢٩(،  َل  َوَأَنــا 
وقــد احتــدت روحــه عندمــا َوَجــد مدينــة 
أثينــا مملــوءة أصناًمــا )أع١7: ١6(. 
للكورنثييــن:  بولــس  القديــس  ويقــول 
ــي أََغــاُر َعَلْيُكــْم َغْيــَرَة هللِا، أَلنِّــي  »َفِإنِّ
َم َعــْذَراَء  َخَطْبُتُكــْم ِلَرُجــٍل َواِحــٍد، ألَُقــدِّ
 ،)٢ )٢كــو١١:  ِلْلَمِســيِح«  َعِفيَفــًة 
جعلتــه  وللقديســين  للمســيح  فمحبتــه 
يغيــر لئــال يقــف أي شــخص أو أي 
المســيح.  وبيــن  بينهــم  حائــاًل  شــيء 
بالتعاليــم  الذيــن  إنــه ل يشــفق علــى 
عــن  القديســين  ُيبعــدون  الُمضلــة 
المسيح أي َمْن كان، فإن أتى رسول 

الصولجـــان هـــو عصـــا الَمِلـــك 
والُملـــك. يظهر كثيـــًرا في أيقونات 
الســـيد المســـيح الملك، خاصة في 
ينظـــره  حيـــث  بالهيـــكل،  الشـــرقية 
كل المؤمنيـــن فـــي الكنيســـة أثنـــاء 

الصلـــوات الليتورجيـــة. 
معلمنـــا  نظرنـــا  لفـــت  وقـــد 
فـــي  الديـــن  البابـــا كيرلـــس عمـــود 
كتابـــه الســـجود والعبـــادة )المقالة 
الثانية(، حيث شـــرح رمزية العصا 
التـــي كان يمســـكها موســـى لرعاية 
الغنـــم فـــي بريـــة ســـيناء، وقـــد أمره 
الـــرب يإلقائها إلـــى األرض، حيث 
جـــاء فـــي ســـفر الخروج »فقـــال له 
الـــرب: مـــا هـــذه فـــي يـــدك؟ فقـــال: 
عصـــا... ثـــم قـــال الرب لموســـى: 
مـــد يـــدك وأمســـك بذنبهـــا، فمد يده 
وأمســـك بـــه فصـــارت عصـــا فـــي 
يـــده« )خـــر٤: ٢-٤(. فهذا األمر 
العجيـــب يشـــير إلـــى أن اإلنســـان، 
أصـــل  مـــن  كان  الـــذي  الغصـــن 
الشـــجرة فـــي الفـــردوس، قـــد ُطـــِرح 
إلـــى األرض، وصـــار مثـــل الحيـــة 
منهـــا  هـــرب  لـــذا  نظـــر هللا،  فـــي 
موســـى. وهكـــذا تجســـد هللا الكلمـــة 
لكـــي يعيـــد الغصـــن مـــرة أخـــرى، 
وجـــّدد الطبيعة التي كانت فاســـدة. 
والعصـــا لـــم تعـــد بعد حيـــة بعد أن 
أمســـكها مـــن ذنبهـــا، أي بعـــد أن 
أزالهـــا من األصل، يقصد الخطية 
اإلنســـان  ورثهـــا  التـــي  األصليـــة 
وفســـاد  معهـــا  المـــوت  وورث 
الطبيعـــة التـــي كانـــت علـــى صورة 
وجـــاء   .)١-٢١7 )رو٥:  هللا 
الفنـــان المســـيحي، وجعل المســـيح 
العصـــا  يمســـك  البانطوكراتـــور 
التـــي ردهـــا مـــرة أخـــرى، ليعلن أنه 
المخلص الذي جاء ليســـحق رأس 
الحيـــة. وهـــي في يمينـــه رمز القوة 

 .)١6 )مـــز١١٨: 
وأيًضا تشير عصا الصولجان 
لـــه  الحقيقـــي،  الملـــك  أنـــه  إلـــى 
هـــو  وكـــرز  المطلقـــة،  الســـيادة 
ورســـله  تالميـــذه  وبفـــم  بملكوتـــه، 
 .)7 )مـــت١٠:  أجمـــع  للعالـــم 

ويمكـــن أن تشـــير العصـــا إلى 

أو مــالك مــن الســماء ليكــرز بإنجيــل 
آخــر فليكــن أناثيمــا )غــال١: ٨(.

الغيــرة الحســنى: هــي الغيــرة التــي 
تــؤدي إلــى عمــل بّنــاء وليــس عمــاًل 
المرتبطــة  الهّدامــة  فالغيــرة  هّداًمــا، 
أمــور  إلــى  تــؤّدي  والثــورة  بالتحــزُّب 
مــن  وهــي  اللياقــة،  عــن  خارجــة 
وقــد   .)١٩ )غــال٥:  الجســد  أعمــال 
رفضهــا معلمنــا يعقــوب الرســول، إذ 
يقــول: »َوَلِكــْن ِإْن َكاَن َلُكــْم َغْيــَرٌة ُمــرٌَّة 
َتْفَتِخــُروا  َفــاَل  ُقُلوِبُكــْم،  ِفــي  ــُزٌب  َوَتحَّ
َحْيــُث  أَلنَّــُه   ... اْلَحــقِّ َعَلــى  َوَتْكِذُبــوا 
ــُزُب ُهَنــاَك التَّْشــِويُش َوُكلُّ  اْلَغْيــَرُة َوالتَّحَّ
 .)١6  ،١٤ )يــع3:  َرِديٍء«  َأْمــٍر 
عــن  الرســول  بولــس  القديــس  وقــال 
الذيــن يغــارون ولكــن ليــس عــن صدق 
»َيَغــاُروَن َلُكــْم َلْيــَس َحَســًنا« )غــال٤: 
١7(، والباعــث لمثــل هــذه الغيــرة هــو 
ولذلــك  الذاتــّي،  المجــد  فــى  الرغبــة 
يكمــل الرســول قولــه »َبــْل ُيِريــُدوَن َأْن 
وُكــْم ِلَكــْي َتَغــاُروا َلُهــْم« )غــال٤:  َيُصدُّ
هــي  الحســنى  الغيــرة  بينمــا   .)١7
الغيــرة المرتبطــة بالمحبــة والتواضــع، 

تكــون فــي المســيح.
أيًضــا  الحســنى  الغيــرة  ترتبــط 
يكــون  فالــذي  الســليمة،  بالمعرفــة 
مشّوًشا في تعليمه يغار غيرة خاطئة 
بجهــل، متحّمًســا لمحاربــة شــيء دون 
تدقيــق،  دون  تحقيــق،  دون  معرفــة، 
لمجرد الســماع. يشــير الرســول بولس 
بالمســيح،  اإليمــان  قبــل  حياتــه  إلــى 
وكيــف كان شــديد الغيــرة علــى الديانــة 
اليهودّيــة وعلــى مقاومــة مــن يخالفهــا. 
اضطهــاده  أن  يعتــرف  أنــه  علــى 
للمســيحيين صــدر منــه عــن جهــل، 
ويتكلــم عــن رحمــة هللا التــى أدركتــه.

الحســنى؟  الغيــرة  نقتنــي  كيــف 
الــروح القــدس هــو الــذي يشــعل فينــا 
الغيــرة نحــو مجــد هللا، فنهيــئ أنفســنا 
القــدس  الــروح  عمــل  مــع  لنتجــاوب 
فينــا، والصــوم فرصــة مالئمــة لقتنــاء 
قــراءة  مــن  فنزيــد  الحســنى،  الغيــرة 
كذلــك  والصــالة،  المقــدس  الكتــاب 
مشــاعرنا  فتلهــب  القديســين،  ســير 
نحــو هللا.. واألمــر الهــام أيًضــا فــي 
صديًقــا  اختــر  األصدقــاء..  اختيــار 
ــا وليــس صديــق  ــا وعلمًي يرفعــك روحًي
إلــى أســفل »َل  بــك  يثّبطــك ويهــوى 
ِديَّــَة ُتْفِســُد  َتِضلُّــوا! َفــِإنَّ اْلُمَعاَشــَراِت الرَّ
ــَدَة« )١كــو١٥: 33(.  اأَلْخــاَلَق اْلَجيِّ

حـــرف الـ»يوتـــا« اليونانـــي، الـــذي 
هو بداية اســـم »إيسوس« )يسوع( 
أي المخلص. فهو المخلص دون 
منـــازع، ألنـــه »ليـــس بأحـــد غيـــره 
الخـــالص. ألن ليـــس اســـم آخـــر 
بيـــن  أُعِطـــي  قـــد  الســـماء،  تحـــت 
النـــاس، بـــه ينبغـــي أن نخلـــص« 
)أع٤: ١٢(. وحـــرف اليوتـــا هـــو 
بداية اســـم »أهيه« )هللا( بالعبرية. 
إلـــى  العصـــا  تشـــير  وقـــد 
القصبـــة التـــي فـــي يمينـــه، والتـــي 
بالجســـد  آلمـــه  وقـــت  أمســـكها 
اســـتهزاًء، كملـــك اليهـــود، ليســـهام 
الفنـــان القبطـــي فـــي مقاومة الفكر 
الغنوســـي الـــذي ينكر أن المســـيح 
تألـــم بالجســـد، ألنـــه كان ذا جســـد 
اعتقـــد  كمـــا  أثيـــري!  أو  خيالـــي 

الخياليـــون.  أو  الدوســـيتيون 
غيـــر أن الفنـــان يســـجل بقـــوة 
فكـــرة أن الـــرب يســـوع هـــو الراعي 
الصالـــح مـــن خـــالل هـــذه العصا، 
ونحـــن ننظر إليـــه بثقة أنه الراعي 
الصالـــح، الـــذي بـــذل نفســـه عـــن 
الخـــراف )يـــو ١٠: ١١؛ مـــز٢3: 
١(. وهي العصا التي ســـجد على 
رأسها أبونا يعقوب، وبارك منسى 
وإفرايـــم ابني يوســـف، وهي تشـــير 
إلـــى خشـــبة الصليب التـــي حملها 
الســـيد المســـيح إلـــى الجلجثة، وقد 

ُســـّر أن ُيســـَحق بالحزن. 
وتشـــير أيًضا إلى العصا التي 
ضـــرب بها موســـى النبي الصخرة 
الصمـــاء مرتيـــن، فأخرجـــت مـــاًء 
غزيـــرا روى الشـــعب كلـــه، والمـــاء 
هنـــا رمـــز للـــروح القـــدس المعزي، 
الـــذي أرســـله لنـــا البـــن منبثًقا من 
اآلب. وتشـــير أيًضـــا إلـــي العصـــا 
الواحـــدة التـــي كانـــت ســـابًقا اثنتي 
األســـباط  بأســـماء  عصـــا  عشـــرة 
جمعهـــم  ولكـــن  عشـــر،  الثنـــي 
المســـيح في عصا واحدة. وتشـــير 
أيًضـــا إلـــى عهد الـــرب بالخالص 
لنصيـــر قدًســـا لـــه »وأمّركـــم تحـــت 
ربـــاط  فـــي  وأدخلكـــم  العصـــا، 
وانظـــر   3٩ )حـــز٢٠:  العهـــد« 

.)3٢ ل٢7: 

f.beniamen@gmail.com
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ورِ.« )يشوع بن سرياخ ٣٣: ١( ُ يِه ِمَن الرشُّ ، َويَُنجِّ َق رُضًّا، بَْل ِعْنَد اتلَّْجرَِبِة حَيَْفُظُه الرَّبُّ
ْ
َق الرَّبَّ الَ يَل  »َمِن اتَّ

يلـــّذ لـــي أن نتمتّـــع مًعـــا فـــي هذا 
المقـــال ببعـــض كلمـــات ذهبّية، من 
َنَســـمات الـــروح القـــدس علـــى فـــم 
القّديس كيرّلـــس الكبير، في تعليقه 
علـــى مـــا جـــاء فـــي إنجيـــل يوحّنـــا: 
ـــا ُكلُّ الَِّذيـــَن َقِبُلـــوُه َفَأْعَطاُهـــْم  »َوَأمَّ
ُســـْلَطاًنا َأْن َيِصيـــُروا َأْواَلَد هللِا، َأِي 
اْلُمْؤِمُنـــوَن ِباْســـِمِه. َالَِّذيـــَن ُوِلـــُدوا 
َمِشـــيَئِة  ِمـــْن  َواَل  َدٍم،  ِمـــْن  َلْيـــَس 
َجَســـٍد، َواَل ِمـــْن َمِشـــيَئِة َرُجـــل، َبْل 
ِمَن هللِا ُوِلُدوا.« )يو1: 13-12(.

+ حيـــث أّنهـــم قد َقِبلـــوا االبن، 
ـــلطان أن ُيَعـــّدوا من  فقـــد نالـــوا السُّ
أوالد هللا.. االبـــن وحـــده هـــو الذي 
ُيعِطـــي مـــا يخّص طبيعتـــه، ليصير 
ـــا بهـــم؛ جاِعـــاًل مـــا يخّصـــه  خاصًّ
لتكـــون  بينهـــم،  ـــا  وعامًّ مشـــَتَرًكا 
هـــذه هي صـــورة طبيعـــة محّبتـــــــه 

لإلنســـان وللعالـــم.
+ ليـــس هنـــاك وســـيلة أخـــرى 
الذيـــن  نحـــن  تجعلنـــا  هـــذه  غيـــر 
نهـــرب  الترابـــي”  “صـــورة  لبســـنا 
مـــن الفســـاد، إاّل إذا ُخِتمنـــا بجمال 
صـــورة الســـمائي )1كـــو15: 49( 

بدعوتنـــا إلـــى البنـــّوة.
+ ألّننـــا عندمـــا نشـــترك فيـــه 
بالـــروح القـــدس، ُنخَتـــم لنكـــــــــون 
مثله، ونرتفع إلـــى الصورة األولى، 
التـــي أخبرَْتنـــا الكتب المقّدســـة أّننا 
ُخِلقنـــا عليهـــا. وبذلـــك نكـــون قـــد 
اســـتَعدنا جمـــال طبيعتنـــا األولـــى، 
وُخِلقنـــا مـــن جديـــد، لنكـــون علـــى 
مثـــال الطبيعـــة اإللهّيـــة. ونصيـــر 
التـــي  األمـــراض  فـــوق  ُمرتفعيـــن 

أصابتنـــا بســـبب الســـقوط.
إلـــــــى  نرتفـــع  نحـــن  إذن   +
كرامـــة أســـمى من طبيعتنا، بســـبب 
أيًضـــا  ســـنكون  ألّننـــا  المســـيح، 
أبنـــاء هللا. ليـــس مثلـــه تماًما، بل 
بالنعمـــة وبالتشـــبُّه بـــه. فهو االبن 
الحقيقـــي، الكائـــن مـــع اآلب منـــذ 
األزل، أّما نحـــــــــن فبالتبّني بسبب 
تعّطفـــه، ومن خــــــــــــالل النعمـــــــــة 

التـــي أخذناهـــا.
بالحـــّق  االبـــن  هـــو  إذن   +
والطبيعـــة، ونحـــن صرنـــا بـــه أبناء 
أيًضـــا، وننـــال الخيـــرات بالنعمـــة، 
دون أن تكـــون هـــذه الخيـــرات هي 

مـــن طبيعتنـــا.
أضـــاف  هـــذا،  كّل  بســـبب   +

اإلنجيلـــي.. أّنهـــم أخذوا الســـلطان 
مـــن االبن لكي يكونـــوا “أوالد هللا” 
فنالـــوا مـــا لم يُكـــن لهم مـــن َقْبل، 
ـــي”. وبدون  بواســـطة “نعمـــة التبنِّ
مـــن  “ُوِلـــدوا  ُيضيـــف  ك  تشـــكُّ أّي 
ـــح ِعَظـــم النعمـــة  هللا”، لكـــي يوضِّ
التـــي ُأعِطَيـــْت لهـــم، ويجمـــع ذلـــك 
اآلب  عـــن هللا  غريًبـــا  كان  الـــذي 
قرابـــة  فـــي  لُيدِخلـــه  )اإلنســـان(، 
الطبيعـــة معـــه، ويرفـــع العبـــد إلـــى 
كرامة ســـّيده، بواســـطة محّبة الرب 

القوّيـــة لإلنســـان.
+ الذيـــن باإليمـــان بالمســـيح، 
َيِصلـــون إلى البنـــّوة التي من هللا، 
فإّنهـــم يعتمـــدون للثالـــوث القّدوس 
نفســـه، وبواســـطة الكلمة كوسيط، 
الـــذي اّتحـــد بمـــا هـــو إنســـاني أي 
بالجســـد، وفـــي نفـــس الوقـــت هـــو 
وهـــذا  بالهوتـــه،  اآلب  مـــع  واحـــد 
يجعلنـــا نرتفـــع مـــن رتبـــة العبودّية 
إلـــى البنـــّوة. وباالشـــتراك الحقيقي 
فـــي االبـــن، ُدِعينـــا إلـــى أن نرتفع 
إلـــى كرامـــة االبـــن. لذلـــك فنحـــن 
الجديـــدة  الـــوالدة  أخذنـــا  الذيـــن 
بالروح القـــُدس باإليمان، قد ُدعينا 

أبنـــاء ألّننـــا ُوِلدنـــا من هللا.
+ نحـــن مســـتحّقون باإليمـــان 
بالمســـيح أن نكون شركاء الطبيعة 
هللا،  مـــن  ومولوديـــن  اإللهّيـــة، 
ومدعّويـــن آلهـــة، وليـــس بفضـــل 
النعمـــة فقـــط وحدهـــا نرتفـــع إلـــى 
المجـــد الـــذي فـــوق طبيعتنـــا، بـــل 
ألّنـــه قد صـــار لنا اآلن ُســـكنى هللا 

وإقامتـــه فينـــا.
+ َيســـُكن الـــروح القدس فينا، 
بولـــس  الرســـول  جعـــل  مـــا  وهـــو 
يدعونا هيـــكل هللا )1كو3: 17(.. 
والـــذي بســـبب ُســـكناه ننـــال كّل ما 
ومـــا  بالطبيعـــة،  اآلب  يخـــّص هللا 

يخـــّص ابنـــه الوحيـــد بالِمثل.
+ أليـــس واضًحـــا للجميـــع أّنه 
نـــزل إلـــى مســـتوى العبودّية، دون 
أن يفقـــد ما يخّصه كإله. بل مانًحا 
ذاتـــه لنا، لكي بفقـــره نصير أغنياء 
)2كـــو8: 9(، ونرتفـــع إلـــى فـــوق 
إلـــى َشـــَبِهِه، أي َشـــَبِه صالِحـــِه، 
ونصيـــر آلهًة، وأبناَء هللا باإليمان.

للقّديـــس  يوحنـــا  إنجيـــل  ]شـــرح 
كيرلس الكبير. المركز اأُلرثوذكســـي 

بالقاهـــرة[ للدراســـات اآلبائّيـــة 

fryohanna@hotmail.com

يوًمـــا  الكنيســـة  عرفـــت  مـــا 
الصـــوم باعتبـــاره امتناًعـــا عـــن 
عـــن  إمســـاك  هـــو  بـــل  حـــرام، 
حـــالل، ألن مـــا نمتنع عنه في 
الصـــوم نعـــود ونتعاطـــاه خـــارج 
نمتنـــع  مـــا  كان  فلـــو  الصـــوم، 
لنـــا أن  مـــا جـــاز  عنـــه حراًمـــا 
نتناولـــه علـــى اإلطـــالق، فلماذا 

إًذا؟ الصـــوم 

يـــأكل،  مـــا  هـــو  اإلنســـان 
وليـــس غريًبـــا أن نجـــد موضوع 
جوهـــري  كموضـــوع  »األكل« 
فـــي  المقـــدس،  الكتـــاب  فـــي 
ُمفتَتـــح أســـفاره وفـــي ُمختَتمهـــا. 
هللا  عطيـــة  أوًل  هـــو  واألكل 
الدليـــل  هـــو  وثانًيـــا  لإلنســـان، 
علـــى أن الحيـــاة هبـــة ُنعطاهـــا 
عطـــاًء من هللا مصـــدر الحياة، 
بـــل  ذاتيـــة  ليســـت  وأن حياتنـــا 
تعتمـــد كلًِّيـــا عليه وحـــده، ولكن 
اإلنســـان بعدمـــا عـــرف كيانًيـــا 
المـــوُت  وعــــــــــــرف  الخطيئـــة، 
الطريـــق إليـــه، تشـــبث بالحيـــاة 
لنفســـه،  يمتلكهـــا  أن  محـــاوًل 
الممتزجـــة  رغبتـــه  فـــازدادت 
بالشـــهوة في األكل، ولكنه عبًثا 
حـــاول، ألن الحياة التي أخذها 
مملـــوءة  حيـــاة  ولنفســـه  بنفســـه 
موًتـــا، لمـــــــــــاذا؟ ألن الكائــــــــــــن 
المخلـــوق يوهـــب الحيـــاة هبـــة، 
ومـــن َثـــّم يتوّجـــب علـــى الكائن 
المخلـــوق أن يتقبـــل الحيـــاة من 
يـــد هللا نفســـه، ل أن يمـــد يـــده 
ليأخذ بنفســـه كما فعل اإلنسان 
األول. كان علـــى اإلنســـان، ل 
أن يمـــد يـــده ليأخـــذ، بـــل يمدها 

ليقبـــل الحيـــاة مـــن هللا. 

ونحـــن فـــي الصــــــــــوم نقـــوم 
بحركـــة عكســـية تماًمـــا، فبـــدًل 
مـــن الرغبـــة فـــي األخـــذ نرغـــب 
فـــي التخّلـــــــــــي بإراداتنـــــــــــا عـــن 
طلــــــــــــب األكـــــــــــل لكـــــــــي نوهب 

الحيــــــــــــاة، وهــــــــــــــذا هـــــــو معنى 
الذبيحـــة المتمّثلـــة فـــي أن يبذل 
اإلنســـان حياتـــه ليجدهـــا، كمـــا 
قـــال الـــرب لـــه المجـــد، وهذا ما 
فعلـــه أيًضـــا بشـــكل كامـــل وبال 
المقـــدس،  فـــي صومـــه  حـــدود 
أبـــًدا  فصلـــه  يمكـــن  ل  والـــذي 
عـــن الصليـــب. فمـــا الصوم إّل 
صليب ُمســـتَبق، ومـــا الصليب 
ونحـــن  مكتمـــل.  صـــوم  إّل 
المؤمنيـــن، ألننـــا أعضـــاء فـــي 
جســـد المســـيح الســـري، عندمـــا 
بشـــكل  نتخّلـــى  فإننـــا  نصـــوم  
الجســـدية  حياتنـــا  عـــن  جزئـــي 
متنّســـكين، فيؤول نسكنا ذبيحة 
فـــي ذبيحـــة المســـيح، ويصيـــر 
جهادنـــا إماتـــة في موته، وهكذا 
المســـيح  حيـــاة  علـــى  نحصـــل 
بالشـــركة في صومه وفي موته 

المملـــوء حيـــاة.
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