






جملة الكرازة - 29 نوفمرب 2019

مجلة الكرازة يشرف على إصدارها: نيافة األنبا مكاريوس األسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص

www.alkirazamagazine.com :المطبعة: مطابع النوبار - العبور  -  موقع مجلة الكرازة www.facebook.com/alkerazamagazine -

جرافيك: 
القس بوال وليم

التنسيق الداخلي: 
عادل بخيت

المراجعة اللغوية: 
بشارة طرابلسي

محرر: 
بيتر صموئيل

الموقع اإللكتروني: 
ديفيد ناشد

خطوط: 
مجدي لوندي

تصوير: 
مرقص اسحاق

 :iOS - تطبيق األندرويد
القمص ابراهام عزمي

متابعة اخبارية: 
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

هكـــــــــــذا الوصيـــة فـــي الكتــــــــــــــاب 
المقـــدس »قـــد هلـــك شـــعبي مـــن عـــدم 
المعرفـــة« )ســـفر هوشـــع6:4(، وهـــي 
ضـــرورة  فـــي  جـــًدا  واضحـــة  وصيـــة 

توفيـــر المعرفـــة لـــكل جيـــل وفـــي كل زمـــن. 
ومـــن هنـــا اُعُتِبـــرت المكتبـــة - أّيـــة مكتبـــة 
- هـــي المصـــدر الرئيســـي للمعرفـــة، حتـــى 
قيـــل: »إن بيًتـــا بال مكتبة، جســـد بال روح«. 
وقـــد أنعـــم علينـــا المســـيح خـــالل هذا الشـــهر 
فـــي  المركزيـــة  البابويـــة  المكتبـــة  بافتتـــاح 
المقـــر البابـــوي في دير األنبا بيشـــوي بوادي 
النطـــرون، وقـــد اشـــتركنا واألحبـــار األجـــالء 
أعضـــاء المجمـــع المقـــدس في االفتتـــاح يوم 
مبهجـــة  احتفاليـــة  فـــى  2019/11/19م، 
لتأســـيس هذا الصرح الكبير، والذي ســـيكون 
لـــه أثـــر فـــى تحصيـــل المعرفـــة ودراستهــــــــــا. 
التــــــــــي  األســـئلة  بعـــض  علـــى  إجابـــة  ولنـــا 

ُأثيـــرت ومنهـــا:
1( المكتبـــة تمثل أحد أركان المنظومة 
لذلـــك  أشـــرنا  فـــي كنيســـتنا، وقـــد  التعليميـــة 
فـــي افتتاحيـــة مجلـــة الكرازة، العـــدد 36،35 

 .2019/9/20 بتاريـــخ 
يت »البابويـــة« ألنها ســـتحظى  2( ُســـمِّ
البابـــــــــــــــــــا  مـــن  المباشــــــــــــــــــــر  باإلشـــــــــــــراف 
للبحـــث  مركـــز  بمثابـــة  لتكـــون  البطريـــرك، 

والتفكيـــر.  والدراســـة 
يت »المركزيـــة« ألنهـــا ســـتكون  3( ُســـمِّ
عـــــــــــدد  بجـــوار  للمعرفـــة،  الرئيســـي  الوعـــاء 
كبيـــر مـــن مكتبـــات األديــــــــــــــــرة والكنائـــــــــــس 

األخـــرى.  والمراكـــز 
أحـــد  المكتبـــة  بتصميـــم  قـــام   )4
المهندســـين المصريين المعماريين الشـــباب، 
وقـــد اســـتخدمنا الطـــراز المعمـــاري اليونانـــي 
الســـيد  تجســـد  وقـــت  ســـائًدا  كان  والـــذي 
قـــد  العهـــد الجديـــد  المســـيح، وال ننســـى أن 

اليونانيـــة. باللغـــة  ُكِتـــب 
مهندســـون  المكتبـــة  بتنفيـــذ  قـــام   )5
بالكنيســـة  خـــدام  اصـــاًل  هـــم  إنشـــائيون 
وشمامســـة، وقـــد اهتمـــوا بكل صغيـــرة وكبيرة 
فـــي كل التفاصيـــل، حتـــى تكـــون فـــي أجمل 
أيقونـــة مفرحـــة لكل من يزورها. وقد ُأنِشـــئت 
فـــي البرية حيـــث الهدوء وروح العبادة والجو 

المناســـب للبحـــث والدراســـة.
تبرُّعـــات  علـــى  المكتبـــة  قامـــت   )6
الكنائـــس واألديـــرة واإليبارشـــيات فـــي مصـــر 
وخـــارج مصـــر، وبأمـــوال األقبـــاط المحّبيـــن 

للمعرفة، وســـوف يستمر تقديم الدعم المالي 
مـــن أمـــوال وتبرعـــات األقبـــاط.

بتقديــــــــــم  األقبـــاط  مـــن  كثيـــر  قـــام   )7
كتـــب كثيـــرة قديمـــة وجديـــدة، كمـــا قـــام عـــدد 
كتـــب  بتقديـــم  مصـــر  خـــارج  شـــبابنا  مـــن 
كإهـــداء  متعـــددة،  بلغـــات  وموســـوعات 
للمكتبـــة. ومازالـــت المكتبة تســـتقبل إهداءات 

الجميـــع. مـــن  الكتـــب 
8( قـــام بعض األحبار اآلجالء بإهداء 
مثـــل  المكتبـــة  أعمـــال  فـــي  تســـاعد  أجهـــزة 
 smart video  ،laptops  ،scanners

وغيرهـــا...  ،projectors
9( تـــم اإلســـتعانة بخبـــرات األديـــرة فـــي 
إدارة المكتبـــات مثـــل دير البرموس، دير أبو 

مقـــار، وديـــر مارمينـــا العجايبي بمريوط. 
10( ســـوف يتم تكوين مجلس لألمناء 
ومجلـــس إدارة للمكتبـــــــــــة تحـــــــــــــت رئاســــــــــــة 
البابـــا البطريـــرك، حتـــى تقـــوم بـــأداء مهامها 

بأفضـــل صورة.
إن الكنيسة القبطية االرثوذكسية، وهي 
أقـــدم كيـــان شـــعبي علـــى أرض مصر حيث 
تأسســـت فـــي القـــرن األول الميـــالدي علـــى 
يـــد القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول الطاهـــر 
والشـــهيد، والـــذي نـــال الشـــهادة علـــى أرض 
بالمســـيح  كـــرز  بعدمـــا  اإلســـكندرية  مدينـــة 

وأّســـس مدرســـة اإلســـكندرية الالهوتيـــة. 
والكنيســـة القبطيـــة كنيســـة شـــعبية، ولم 
وقـــد  اإلمبراطـــور،  أو  الملـــك  كنيســـة  تكـــن 
اندمجـــت مع الشـــعب فـــي كل آالمه وأفراحه 

ولغته. وثقافاتـــه 
كمـــا أنهـــا صارت عبـــر العصور خزانة 
أســـرار الحضارة المصرية من آداب وعمارة 

ولغـــة وفنون وغيرها.

واالهتمـــام بالحضـــارة المصريـــة 
الغنيـــة يمتد مـــن العصــــــور الفرعونية 
إلى العصور المســـيحية إلى العصور 
جامعـــات  اهتمـــت  وقـــد  اإلســـالمية. 
كثيـــرة فـــي العالـــم بهـــذه الحضـــارة فـــي كل 
مراحلهـــا، ومـــن هنـــا كان تأســـيس المكتبـــة 
البابويـــة المركزية لخدمة األنشـــطة المعرفية 
بالحقبـــة  خاصـــة  والدراســـية،  واألكاديميـــة 
القبطيـــة التـــي تـــزدان بهـــا مصر وســـط كل 
حقبـــات التاريـــخ. وقـــد ُأنِشـــئت المكتبـــة فـــي 
مهـــد الرهبنـــة الـــذي يعـــود إلـــى القـــرن الرابـــع 
)الصحـــراء(  جـــاف  جـــو  وفـــي  الميـــالدي، 
لتحفـــظ مـــا يوجـــد داخـــل المكتبـــة مـــن كتـــب 
تراثيـــة وحديثـــة وأوراق بحثية متنوعة. وبذلك 
ـــر المكتبة مســـاحة أكاديميـــة تهّيئ البيئة  توفِّ
القبطيـــة التراثيـــة للدراســـة والقـــراءة والبحـــث 

لـــكل المهتميـــن فـــي القبطيـــات. 
وســـوف تعمل المكتبة على رفع الوعي 
القبطيـــة كونهـــا جـــزًءا  المجتمعـــي بالحقبـــة 
نات وطننـــا الحبيب مصر،  أصيـــاًل مـــن مكوِّ
الفكـــري.  وتراثـــه  الحضـــاري  وجدانـــه  ومـــن 
كمـــا ســـتكون مركـــًزا للتعـــاون مـــع جامعـــات 
مصريـــة وغيـــر مصريـــة وهيئـــات أكاديميـــة 
فـــي دعـــم الباحثيـــن محلًيـــا وعالمًيـــا اّتباًعـــا 
الدومينيـــكان  لنمـــوذج مكتبـــة معهـــد اآلبـــاء 

للدراســـات الشـــرقية بالقاهـــرة. 
نأمـــل أن تكـــون المكتبـــة نموذًجا لكيان 
مصـــري عربي ناجح ورائد على التفاعل مع 
مجتمـــع المعلومـــات الحديـــث يخـــدم الكليات 
الالهوتيـــة فـــي كنيســـتنا داخـــل وخارج مصر 

وكذلك معاهدنا الدراســـية. 
إننـــا نشـــكر هللا كثيـــًرا الـــذي أفرحنــــــــــــــا 
بهـــذه المكتبـــة بعـــد جهـــد متواصـــــــــــل حوالي 
ثـــالث ســـنوات رغـــم العقبـــات والصعوبـــات 
التـــي صادفتنـــا، ولكـــن هللا أكمــــــــــــل العمـــل 
بأكثـــر ممـــا كنـــا نظـــن وبأفضـــل ممـــا كنـــا 
المكتبـــــــــــــــــة  تفتـــح  وســـوف  نتصـــــــــــــور... 
أبوابهـــا قريًبـــا فـــــــــــي زيـــارات للتعــــــــــــرُّف على 

ومحتوياتهـــا. إمكانياتهـــا 
ومازالت الوصية قائمة في آخر اسفار 
الكتـــاب المقـــدس »طوبـــى للذي يقـــرأ... ألن 

الوقت قريب« )ســـفر الرؤيا3:1(.
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السيمنار السابع لآلباء أعضاء املجمع املقدس
األسقف والاكهن، أبوة وبنوة

إعداد القس رافائيل ثروت

ُعِقد سيمينار لآلباء أعضاء المجمع المقدس حول »األسقف 
والكاهـــن، أبـــوة وبنـــوة« فـــي الفتـــرة مـــن االثنيـــن 18 نوفمبر إلى 
الخميـــس 21 نوفمبـــر 2019 م بمركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابوي 
بديـــر االنبـــا بيشـــوي، بحضور ورعاية قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي، ونيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمع 
المقدس، وحضور 110 من اآلباء المطارنة واألســـاقفة أعضاء 

المجمـــع المقـــدس ووكيلي البطريركية بالقاهرة واإلســـكندرية.
وبـــدأ الســـيمينار بمحاضـــرة افتتاحيـــة لقداســـة البابـــا بعنـــوان 
»األســـقف والكاهـــن، أبـــوة وبنـــوة«، بدأهـــا قداســـته بقـــراءة كتابية 
مـــن )هـــو4: 6 و6:6(، وتنـــاول فيهـــا: وظائـــف الكاهـــن، معنـــى 
كلمـــة »كاهـــن«، ضعفـــات الكاهـــن، وعالقاته. اشـــتمل الســـيمينار 
بعـــد ذلـــك علـــى عـــرض أوراق بحثيـــة علميـــة بمرجعيـــة كتابيـــة 
وآبائيـــة، تـــم تحضيرها من خالل اآلباء المطارنة واألســـاقفة قبل 
الســـيمينار بوقـــت كاٍف، وتـــم إرســـال األبحـــاث إلكترونًيـــا إلى كل 
أعضاء المجمع المقــــــــــــدس لدراستها. واشترك اآلباء في مناقشة 

حـــرة مفتوحـــة منظمـــة حـــول األوراق البحثيـــة.
تـــم إتاحـــة 45 دقيقـــة لعـــرض الورقـــة البحثيـــة، و45 دقيقـــة 

للمناقشـــة لكل جلســـة. 
كان جدول السيمينار كالتالي:

الجلسة األولى: قبل أن يصير كاهًنا 
معرفـــة تفاصيـــل حيـــاة المرشـــح: دراســـته، أســـرته، بيئتـــه، 
خدمته، صحته الجســـدية والنفســـية، أســـلوب الترشيح، أخطاء في 

الترشـــيح، فتـــرة تدريـــب ودراســـة قبل الرســـامة.
المتكلـــم: نيافـــة األنبا باخوميوس مطـــران البحيرة ومطروح 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة، وأدار الحـــوار والمناقشـــة نيافـــة األنبـــا 

أنتونـــي أســـقف أيرلنـــدا واســـكتلندا وشـــمال شـــرق إنجلترا.
الجلسة الثانية: اليوم األول من الكهنوت

الواجبـــات والحقـــوق، مســـاءلة الكاهـــن، أبـــوة األب األســـقف 
للكاهـــن بيـــن الحقـــوق والواجبـــات، الترّقـــي، المرتـــب، احتياجاتـــه 

والروحية. النفســـية 
المتكلـــم: نيافـــة األنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفر الشـــيخ 
مكاريـــوس  األنبـــا  نيافـــة  والمناقشـــة  الحـــوار  وأدار  والبـــراري، 

األســـقف العـــام بالمنيـــا وأبـــو قرقـــاص.
الجلسة الثالثة: أبوة األسقف

متابعـــة ورعايـــة عالقـــات الكاهن مع إخوته الكهنة، أســـرته، 

المســـئولين  شـــعبه،  الكنيســـة،  خـــدام  الكنيســـة،  مجلـــس  أعضـــاء 
التابعيـــن للدولـــة فـــي حـــدود كنيســـته، تعامل األســـقف مع خالفات 

الكهنـــة فـــي الكنيســـة الواحدة.
المتكلـــم: نيافـــة األنبـــا لوكاس أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط 
الجديدة، وأدار الحوار والمناقشـــة نيافة األنبا اســـطفانوس أســـقف 

والفشن. ببا 
الجلسة الرابعة: نوعيات وعالجات

رعايـــة الكاهـــن المشـــكلة، مـــن هـــو؟ لمـــاذا؟ كيفيـــة العـــالج؟ 
ومـــا العمـــل إذا تعـــّذر العالج، مشـــاكل )الذات - الجنس – المال(
المتكلم: نيافة األنبا مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا، وأدار 

الحوار والمناقشـــة نيافة األنبا برنابا أســـقف تورينو وروما.
الجلسة الخامسة: الظروف الخاصة بالكاهن 

إمكانيـــة تغييـــر إيبارشـــية خدمـــة الكاهـــن، إعفـــاء الكاهـــن من 
مســـئولياته اإلداريـــة والماليـــة بعـــد ســـن معيـــن، االهتمـــام بإعـــداد 
صف ثاٍن، مرض أي طرف من األســـرة، والدة أطفال ُمعاقين، 

هجـــرة أســـرته، رفـــض الكاهـــن أن ُيرســـم معـــه كاهن آخر.
المتكلـــم: نيافـــة األنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــادة وقـــوص، وقد أدار 

نيافتـــه المناقشـــة عقـــب ذلك.
+ تـــم توزيـــع آبـــاء المجمع علـــى خمس مجموعات لمناقشـــة 

الموضوعـــات الخمســـة، وأدار المناقشـــة فـــي مجموعات العمل:
ـــوس أســـقف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المجموعـــة األولـــى: نيافـــة األنبـــا ثيئودسيـ

وســـط الجيـــزة.
ـــورك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ المجموعـــة الثانيـــة: نيافـــة األنبـــا دافيـــد أســـقف نيويـ

ونيـــو إنجالنـــد.
المجموعـــة الثالثـــة: نيافـــة األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام 

لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديد.
المجموعـــة الرابعـــة: نيافة األنبا تيموثاوس أســـقف الزقازيق 

القمح. ومنيا 
المجموعـــة الخامســــــــــــة: نيافــــــــــــــــة األنبــــــــــــا يوحنـــــــــــــــا أســـقف 

شـــمال الجيـــزة.
وانتهى السيمينار بجلسة ختامية تم فيها ما يلي:

1( عرض توصيات مجموعات العمل 
2( كلمـــة ختاميـــة لقداســـــــــــــة البابـــا تواضـــــــــــــروس عـــن »من 

الكاهن؟« هـــو 
الـــرب يســـتخدم هـــذا الســـيمينار لمجـــد اســـمه القـــدوس ونمـــو 

كنيســـته المقدســـة وخـــالص نفوســـنا.
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افتتاح املكتبة ابلابوية املركزية 
بمركز لوجوس ابلابوي بوادي انلطرون

الثالثـــاء  يـــوم  مســـاء  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  افتتـــح 
19 نوفمبـــر 2019م، المكتبـــة البابويـــة المركزيـــة، بالمقـــر البابـــوي 
بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. شـــارك فـــي االفتتـــاح 
أعضـــاء المجمـــع المقدس للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، والذين كانوا 
يشـــاركون فـــي ذلـــك الوقـــت فـــي ســـيمينار المجمـــع المقـــدس، وقـــد ألقى 

قداســـة البابـــا كلمـــة بمناســـبة االفتتـــاح.
المكتبـــة البابويـــة مســـاحة أكاديميـــة للباحثين فـــي القبطيات، حيث 
تأتي الرؤية التي تم على أساســـها تم إنشـــاء المكتبة البابوية المركزية 
لتشـــير إلـــى أنهـــا تســـعى إلـــى توفيـــر مســـاحة أكاديميـــة رائـــدة، تهّيـــئ 
بيئـــة علميـــة تراثيـــة للدراســـة والبحـــث لـــكل المهتميـــن بالقبطيـــات فـــي 
مصـــر والعالـــم. وقـــد ُوِضعـــت عـــدة أهـــداف تســـعى المكتبـــة البابويـــة 
المركزيـــة إلـــى تحقيقهـــا بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى الكنيســـة والمجتمـــع 
المحلـــي والعالمـــي، إلـــى جانـــب المســـاهمة فـــي حفـــظ اإلنتـــاج المعرفي 

ودعـــم البحـــث العلمـــي. وجـــاءت أهـــداف المكتبـــة كالتالـــي:
1- رفـــع الوعـــي المجتمعـــي بالحقبـــة القبطيـــة كونهـــا حقبـــة مـــن 
تاريـــخ مصـــر والشـــرق األوســـط شـــكلت جـــزًءا أصيـــاًل مـــن الوجـــدان 

الحضـــاري والتـــراث الفكـــري ومـــا يتعلـــق بذلـــك مـــن دراســـات.
2- حفـــظ اإلنتـــاج المعرفـــي عـــن القبطيـــات الصـــادر مـــن هيئات 
بالبحـــث والتوثيـــق ســـواء كان مقـــروًءا )دراســـات،  أكاديميـــة معينـــة 
أو  مســـموًعا  أو  مجـــالت(  دوريـــات، صحـــف،  كتـــب،  موســـوعات، 

بصرًيـــا بمختلـــف اللغـــات.
3- تكثيـــف البحـــث العلمـــي فـــي القبطيات وما يتبع ذلك من نشـــاط 
في حركة النشر والترجمة في هذا المجال مع سائر المؤسسات المعنية.
وتوثيقـــه  وترميمـــه  نوعياتـــه  بـــكل  القبطـــي  التـــراث  جمـــع   -4
وتصنيفـــه لتســـهيل عرضـــه وإتاحتـــه لجمهـــور الباحثين والدارســـين في 
مـــكان واحـــد بالتنســـيق مـــع األديـــرة القبطيـــة والقطاعـــات الجغرافيـــة 

بالكنيســـة واألفـــراد مـــن أصحـــاب المقتنيـــات الخاصـــة.
5- تنشـــيط ودعـــم حلقـــة تبـــادل المعرفـــة ومجتمـــع الباحثين محلًيا 
وعالمًيـــا وبالتالـــي تحقيـــق نمـــوذج لمؤسســـة مصريـــة ثقافيـــة ناجحـــة 

ورائـــدة قـــادرة علـــى التفاعـــل مـــع مجتمـــع المعلومـــات الحديـــث.

اجتماع األربعاء من مركز لوجوس ابلابوي
وعلـــى هامـــش الســـيمينار، عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني 
2019م،  نوفمبـــر   20 األربعـــاء  يـــوم  مســـاء  األســـبوعي،  اجتماعـــه 
بكنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجـــوس البابـــوي بديـــر القديس األنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون، التي كانت بعنوان »عمل النعمة« )تجدها منشـــورة 

في هـــذا العـــدد صـ13(.
وقـــد رأس قداســـة البابـــا القداس اإللهي من كنيســـة التجلي بمركز 
لوجـــوس بديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، فـــي صبـــاح اليـــوم 
التالـــي، وشـــاركه الصـــالة أعضـــاء المجمـــع المقـــدس للكنيســـة القبطيـــة 

األرثوذكســـية، بمناســـبة عيـــد جلـــوس قداســـته الســـابع.

قرار بابوي رقم 14 لسنة 2019
خبصوص تشكيل جلنة بابوية

تزور إيبارشية سيدين
تكليف األحبار األجالء أصحاب النيافة:

ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادي وسكرتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـ ـ ـ ـ ـ ـ 1- نيافـ
المجمـــع المقـــدس.

ـــات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي الواليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــف أســـقف جنوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2- نيافـــة األنبـــا يوسـ
األمريكيـــة. المتحـــدة 

3- نيافة األنبا بيمن أسقف نقادة وقوص – صعيد مصر.
بزيـــارة إيبارشـــية ســـيدني بأســـتراليا فـــي الفترة مـــن 11/25–

2019/12/5، وذلك لمتابعة بعض المالحظات التي وردت إلينا، 
ومقابلـــة أصحـــاب الشـــكاوى مـــن قطاعـــات الخدمـــة كلهـــا، وتقديـــم 
تقريـــر واٍف عـــن عمـــل اللجنـــة بعـــد عودتهـــم بالســـالمة إلى مصر.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة.
البابا تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

لقاء مبادرة لوزان والكنائس االرثوذكسية 
يف اللوغوس

تحـــت عنـــوان: الشـــهادة للمســـيح: »عيشـــوا كمـــا يحـــق إلنجيـــل 
 Christian Witness: “A life worthy of the( المســـيح« 
والكنائـــس  لـــوزان  مبـــادرة  لقـــاء  عقـــد  تـــم   )Gospel of Christ
األرثوذكســـية بصحـــراء وادي النطـــرون فـــي مبنـــى اللوغـــوس بالمقـــر 
البابـــوي بديـــر األنبـــا بيشـــوي. افتتـــح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي 
اللقـــاء الـــذي اســـتمر لمـــدة أربعـــة أيـــام مـــن 5 إلـــى 8 نوفمبـــر، وكانـــت 
أوراقـــه جميعهـــا باللغـــة االنجليزيـــة إذ ضـــم 50 مشـــارًكا يمثلـــون 15 
دولـــة، بينهـــم الوفـــد القبطي 10 مشـــاركين من آباء أســـاقفة وآباء كهنة 
وأســـاتذة مـــن الكليـــة اإلكليريكيـــة ومعهـــد الدراســـات القبطيـــة. وأيًضـــا 
بحضـــور ومشـــاركة نيافـــة األنبـــا آنجيلوس أســـقف إيبارشـــية لندن وهو 

أحـــد مؤسســـي المبـــادرة ورئيـــس مشـــارك فيهـــا.
افتتـــح قداســـة البابـــا اللقاء بكلمة رّحب فيهـــا بالوفود، وتحدث عن 
أهميـــة التقـــارب ســـعًيا للوحدة بيـــن الكنائس، وحّدد فـــي كلمته خطوات 
هـــذا التقـــارب والتـــي تتمثّـــل فـــي: بناء عالقـــات المحبة في المســـيح؛ ثم 
دراســـة اآلخـــر: تاريًخـــا، وأفـــكاًرا، وإيماًنا؛ ويلي ذلك خطـــوة الحوار؛ 
ثم الخطوة الهامة وهي الصالة.. وتلت افتتاحية قداســـة البابا جلســـتان 
فـــي اليـــوم األول مـــن المؤتمـــر وثالث جلســـات في اليـــوم الثاني ومثلها 
فـــي اليـــوم الثالـــث.. وتـــم فـــي كل مـــن تلـــك الجلســـات عـــرض أوراق 
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المؤتمـــر والتـــي لـــم تخـــُل مـــن اقتبـــاس كلمـــات قداســـة البابـــا الخاصـــة 
بخطـــوات التقـــارب والتـــي افتتـــح بها البابـــا اللقاء.

كانـــت رســـالة القديـــس بولـــس الرســـول إلى فيلبي هـــي الموضوع 
العـــام الـــذي دارت فـــي إطـــاره أوراق ومناقشـــات اللقـــاء. وكان الفـــرح 
رغـــم الضيقـــات كطريق للحياة باإلنجيل هـــو موضوع تلك التأمالت.. 
وبالتالـــي تـــم تنـــاول الكـــرازة والشـــهادة واالستشـــهاد فـــي أوراق عـــن 
القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول كاروز الديـــار المصريـــة بـــل وأفريقيا، 
وأيضا عن مار جرجس القديس والشـــهيد والشـــفيع الذي ُيدعى اســـمه 

علـــى كنائـــس كثيـــرة جًدا فـــي كل أنحـــاء العالم.

وفـــي إطـــار تلـــك المناقشـــات أكـــد نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس على أن 
الكنيســـة القبطيـــة طـــوال تاريخهـــا الملـــيء بالشـــهداء لـــم تخـــف الموت، 
ولم يرهب أبناؤها ســـيوف المضطهدين.. وأن شـــهداء ليبيا في القرن 
الحادي والعشـــرين خير دليل على ذلك.. وبالرغم من هذا، لم تشـــعر 
الكنيســـة المصريـــة فـــي أّيـــة فتـــرة مـــن تاريخ االستشـــهاد الطويـــل الذي 
عاشـــته أنهـــا ضحيـــة، أو أن أبناءهـــا مقهـــورون، بـــل عاشـــت وتعيـــش 
الفـــرح المســـيحي والنصـــرة التـــي يهبهـــا الـــرب لكنيســـته كلمـــا زادت 

الضيقـــات التـــي تحيـــط بها.

تاريًخـــا  القبطيـــة  الكنيســـة  عظمـــة  عـــن  أوراق  عـــدة  تحدثـــت 
وحاضـــًرا، كمـــا تخلـــل اللقـــاء زيارة طويلـــة لدير القديس األنبا بيشـــوي 
رأى فيهـــا المشـــاركون جمـــال التاريخ الرهبانـــي، واأليقونات القبطية، 
ووقفـــوا طويـــاًل أمـــام جســـد األنبا بيشـــوي، وأمـــام الحصـــن وكيف كان 
الرهبـــان الُمحاَصـــرون مـــن البربـــر يدّلـــون الطعـــام والـــدواء لهـــؤالء 
الذيـــن يحاصرونهـــم.. وكانـــت تلـــك الزيارة بمثابة تأكيـــد على األوراق 
الخاصـــة بالفـــرح المســـيحي وقـــت الضيقـــة، وكيـــف عاشـــته الكنيســـة 
القبطيـــة علـــى أرض الواقـــع متمثّـــال ال فـــي التاريـــخ فحســـب بـــل وفـــي 
الحاضـــر أيًضـــا.. هـــذا وقـــد قـــام أحـــد المشـــاركين بذكـــر التعزيـــة التـــي 
رآهـــا الجميـــع علـــى القنوات التليفزيونية في لقاءات أهالي شـــهداء ليبيا 

فـــي ورقتـــه البحثية.

واســـتعرض اللقـــاء مفهـــوم النـــور وســـط الظلمـــة كشـــهادة حيـــة 
لإلنجيـــل وحيـــاة ُمعاشـــة بـــه.. وهـــو مـــا ســـّلط الضـــوء علـــى أن قبـــول 
الضيقـــة واالستشـــهاد ومـــا يبـــدو ظالًمـــا هـــو مـــا يبّيـــن النـــور ويظهـــره 
للعالـــم كلـــه.. وكيـــف ظهـــر الشـــهداء دائًمـــا منيريـــن فـــي مقابـــل قاتليهـــم 
الذين يحاولون نشـــر الظلمة.. وأن الكنيســـة القبطية تضع في أيقونات 
الشهداء هالة من النور حول رؤوسهم، وال يظهرون أبًدا في األيقونة 
كُمضطَهدين أو مقهورين أو ُمعذَّبين، بل بنصرة وفرح ونور وســـالم 

وتهليـــل المنتصريـــن الغالبيـــن المـــوت والظلمة.

واختتـــم اللقـــاء بجلســـة ختامية في صبـــاح الجمعة 8 نوفمبر حيث 
عّلـــق الحاضـــرون المشـــاركون على فعاليات اللقـــاء وأوجه الفائدة التي 
نالهـــا الجميـــع. وشـــكر نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس كالًّ مـــن القائميـــن علـــى 
المبـــادرة مـــن ناحيـــة، والوفـــد القبطـــي مـــن ناحيـــة أخـــرى، علـــى نجاح 

اللقـــاء والمشـــاركة الفّعالـــة فيه.

قداسة ابلابا يشارك يف احتفال
مؤسسة القديس مرقس دلراسات اتلاريخ القبطي
بصدور كتاب »مار مرقس اكروز ادليار املرصية«

إعداد د. أشرف ناجح 

القديـــس  مؤسســـة  احتفاليـــة  فاعليـــات  ُأقيمـــت 
مرقس لدراســـات التاريخ القبطي بمناســـبة صدور 
كتـــاب »مـــار مرقـــس كاروز الديـــار المصريـــة«، 
فـــي عشـــية تذكار تجليس قداســـة البابـــا تواضروس 
الكـــرازة  وبطريـــرك  اإلســـكندرية  بابـــا   – الثانـــي 

المرقســـية - يـــوم األحـــد 17 نوفمبـــر 2019م.
وتحدث قداسة البابا في ثالثة محاور:

أواًل: مؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ القبطي كمؤسسة 
أكاديميـــة عريقـــة، ومـــا تقـــوم بـــه مـــن دور علمـــي للكنيســـة وللمجتمـــع 

محلًيـــا وعالمًيا.
ثانًيـــا: القديـــس مرقـــس الرســـول وكرازتـــه فـــي مصـــر، والكنائس 
ســـت على اســـم القديس مرقس  واألديرة القبطية األرثوذكســـية التي ُكرِّ

فـــي العالم.
ثالًثـــا: كتـــاب »مـــار مرقـــس كاروز الديار المصرية«، موســـوعة 

علميـــة شـــاملة وكتـــاب وثائقـــي عـــن القديس مرقس الرســـول.
وتضمنـــت االحتفاليـــة كلمـــة لنيافـــة ألنبـــا توماس أســـقف القوصية 
ومير واألب الروحي للمؤسســـة، حيث رّحب بالحضور وقدم الشـــكر 
لـــكل مـــن ســـاهم فـــي إصـــدار هـــذا الكتـــاب، وبصفـــة خاصـــة د/ فـــوزي 

اســـطفانوس مؤســـس المؤسسة.
وقدم د/ أشـــرف ناجح كلمة عن المؤسســـة وخطواتها المستقبلية، 
أوضح فيها ما قدمته المؤسســـة خالل أكثر من عشـــرين عاًما مضت، 

وخطتها المســـتقبلية في األعوام القادمة.
وقـــدم أ.د/ جـــودت جبـــره كلمـــة أشـــاد فيهـــا بتفـــرد هـــذا الكتـــاب، 

وأبـــدى ســـعادتة لصـــدوره، وتمنياتـــه أن يقتنيـــه كل قبطـــي.
وقـــدم أ/ وجـــدي رزق غالـــي كلمـــة عـــن رحلـــة الكتـــاب، أوضـــح 
فيهـــا أنـــه كتـــاب ذو موســـوعية وشـــمول فـــي تغطيـــة جميـــع جوانـــب 
حيـــاة وشـــخصية مـــار مرقـــس، ونتـــاج أقـــالم اثنـــي عشـــر عالًمـــا خبيًرا 
بـــكل فـــروع القبطيـــات، وأنـــه غنـــي بصـــور األيقونـــات والمخطوطـــات 
النـــادرة، وُموثَّـــق بالمصـــادر والمراجـــع العربيـــة واألجنيـــة، وتتصـــدره 
كلمـــة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني منشـــورة بخط قداســـته الجميل.

حضـــر االحتفاليـــة نيافـــة األنبـــا ديمتريوس أســـقف ملـــوي وأنصنا 
واألشـــمونين، وعـــدد مـــن اآلبـــاء الرهبـــان واآلبـــاء الكهنـــة، ومجموعـــة 

مـــن رجـــال األعمـــال والباحثيـــن والمثقفين.
وفـــي نهايـــة الحفـــل قـــام عازفـــون من كورال كنيســـة مـــار مرقس 

بكليوباتـــرا بـــأداء باقـــة من األلحـــان والترانيم.
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جملس بطاركة الكنائس الاكثويلكية 
يف ضيافة الكنيسة القبطية 

األرثوذكسية بالقاهرة
فـــي صبـــاح يوم الخميس 28 نوفمبر 2019م، اســـتقبل قداســـة 
مـــن  وفـــًدا  بالقاهـــرة،  البابـــوي  بالمقـــر  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا 
أصحاب الغبطة بطاركة الكنيســـة الكاثوليكية بالشـــرق األوســـط في 
مؤتمرهم السابع والعشرين وعنوانه »اإلعالم في خدمة اإلنجيل«، 
والـــذي ُيقـــام هـــذه المـــرة في مصـــر؛ وهم أصحاب الغبطـــة: إبراهيم 
إســـحق بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليـــك، ومار بشـــارة يوســـف الراعي 
بطريـــرك الكنيســـة المارونيـــة، ويوســـف يونـــان بطريـــرك الســـريان 
الكاثوليـــك، ويوســـف العبســـي بطريـــرك الـــروم الكاثوليـــك الملكيين، 
ومنســـنيور حنـــا كلـــدان الذي حضر عـــن بطريركية الالتين بالقدس، 
واألب بولـــس ســـانتي الحاضـــر عن الكاردينـــال البطريركي للكلدان 

مـــار لويس روفائيل ســـاكو.
فـــي بدايـــة اللقـــاء الـــذي ســـاده المحبـــة، رحـــب قداســـة البابـــا 
مصـــر،  فـــي  البلـــدان،  مختلـــف  مـــن  والنيافـــة  الغبطـــة  بأصحـــاب 
ونرحـــب بهـــم فـــي الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية التـــي تجمعهـــا 

بالجميـــع. محبـــة  عالقـــات 
وألقى قداســـته كلمة عن الكنيســـة الخادمة والتي تخدم اإلنســـان 
والوطن والســـماء؛ فهي تخدم اإلنســـان وكل اإلنســـان، وتســـاعد في 
اســـتقرار الوطـــن وتنشـــر المحبـــة بيـــن الجميـــع، كمـــا أنهـــا تنظر إلى 
الحيـــاة األبديـــة، فنحـــن نعيـــش علـــى األرض ولكـــن قلوبنـــا تهفو إلى 

الســـماء التـــي ســـنصل إليهـــا بمـــا تحمله أعمالنـــا من محبة.
ألقـــى أصحـــاب غبطـــة البطاركـــة الحاضـــرون بالوفـــد كلمـــات 
عّبروا فيها عن اعتزازهم بشـــخص قداســـة البابا تواضروس الثاني 

ومحبتهـــم للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية.
فجـــاءت كلمـــة غبطـــة البطريـــرك إبراهيـــم إســـحق بطريـــرك 
األقبـــاط الكاثوليـــك، مؤكـــدة علـــى أهمـــة روح المحبـــة وأهمية العمل 
الرعوي المشـــترك، فدور الكنيســـة هو أن تشـــهد للمســـيح، وبالنظر 
إلـــى موضـــوع المؤتمـــر فنحـــن فـــي محاضراتنا ننظر إلـــى إيجابيات 
والمســـموعة  المرئيـــة  صـــوره  بـــكل  العصـــر  لغـــة  فهـــو  اإلعـــالم 
والمقـــروءة، ولكـــن لـــه تحدياتـــه وســـلبياته، فنحـــن نريـــد أن تكـــون 

كنائســـنا شـــاهدة لمحبـــة ونـــور الســـيد المســـيح.
وتكلـــم غبطـــة البطريرك مار بشـــارة بطرس الراعي بطريرك 
أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق للموارنـــة، عـــن احتياجـــات الخدمـــة بـــكل 
بلـــد، وكيفيـــة مواجهـــة الكـــذب بـــكل صـــوره، وأمنياتـــه بـــأن يســـكب 
هللا المحبـــة فـــي قلـــوب الجميـــع، فالمحبـــة الكبيـــرة تنتج خدمـــة كبيرة 

والعكـــس صحيح.
ومـــن جهتـــه ألقـــى غبطـــة البطريـــرك مـــار إغناطيوس يوســـف 
كلمـــة  الملكييـــن،  الكاثوليـــك  الســـريان  بطريـــرك  يونـــان  الثالـــث 

شـــكر فيهـــا قداســـة البابـــا علـــى محبتـــه وصلواتـــه لجميـــع الكنائـــس، 
ومســـاهماته الفّعالـــة فـــي حيـــاة الشـــركة بيـــن الكنائـــس الموجـــودة في 
الشـــرق األوســـط علـــى تنوعهـــا، إلـــى أن نصـــل إلـــى الوحـــدة الكاملة 

للكنيســـة بعمـــل الـــروح القـــدس.
كمـــا أكـــد غبطة البطريرك يوســـف العبســـي بطريـــرك أنطاكية 
وســـائر المشـــرق واإلســـكندرية وأورشـــليم للروم الكاثوليك، أن مثل 
هـــذه اللقـــاءات هـــي التـــي تقـــّوي أواصـــر المحبة بالحقيقـــة بين جميع 

الكنائـــس علـــى تنوعها وليـــس اختالفها.
وأضاف المنسنيور حنا كلداني النائب البطريركي لبطريركية 
الالتيـــن بالقـــدس، أنـــه يشـــعر بأنـــه فـــي حضـــرة القديـــس مـــار مرقس 
الرســـول عنـــد الجلوس مع قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، ويكون 
فـــي حضـــرة القديـــس بولـــس الرســـول عنـــد الجلوس مع قداســـة البابا 
فرانســـيس بابـــا الفاتيـــكان.. فالصداقـــة التـــي بين القديســـين يراها في 
الصداقـــة بينهمـــا، متمنًيـــا الوصـــول إلـــى الوحـــدة الكاملـــة للكنيســـة 

بقيـــادة الـــروح القدس.
وتحـــدث نيافـــة المطران أغســـطينوس كريكـــور، الحاضر نيابة 
عن غبطة البطريرك كريكور بدروس العشـــرين بطريرك األرمن 
الكاثوليـــك، عـــن المحبـــة البّنـــاءة بيـــن أبنـــاء الكنيســـة، وتحـــدث عـــن 
إقامة ألعاب رياضية جمعت بين شـــباب الكنيســـة القبطية والكنيســـة 

الكاثوليكيـــة، فهـــذه المحبـــة هـــي التي تؤثر فـــي روح الجميع.
كمـــا أضـــاف األب بولـــس ســـاتي، الحاضـــر عـــن الكاردينـــال 
البطريـــرك مـــار لويـــس روفائيـــل ســـاكو بطريـــرك الكلـــدان، أنهـــم 
أطلقـــوا شـــعار »أصالـــة – وحـــدة – تجـــدد« في كنيســـتهم؛ فاألصالة 
هـــي العـــودة بالكنيســـة للجـــذور، والوحـــدة التـــي يســـعى لهـــا غبطـــة 
البطريـــرك مـــع كل الكنائـــس، والتجـــدد الـــذي يحـــاول أن يوّصـــل به 
الصالة بأســـلوب ســـهل للمؤمنين، وهذا كله ينمي روح المحبة بين 

الكنيســـة. أبناء 
وفـــي نهايـــة اللقاء الذي حضـــره أصحاب النيافة: األنبا توماس 
أســـقف القوصيـــة وميـــر، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس 
مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، واألنبا آنجيلوس األســـقف العام 
لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس 
منطقـــة القبـــة والوايلـــي، باإلضافـــة إلـــى األســـتاذ جرجـــس صالـــح 
األميـــن العـــام الفخـــري لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط.. اقتـــرح 
قداســـة البابـــا إطـــالق حملـــة ُتقـــام فـــي جميـــع الكنائـــس بعنـــوان »كـــن 
صادًقـــا«، تبـــدأ مـــع العـــام الجديـــد، لبنـــاء قيمـــة الصـــدق فـــي خدماتنا 

وعائالتنـــا وأبنائنـــا.
وعّبـــر الوفـــد عـــن شـــكرهم العميـــق لقداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي وحســـن اســـتقباله لهـــم، فهـــذا مـــا عهدوه منـــه دائًما، ثـــم قاموا 
بزيـــارة الكاتدرائيـــة المرقســـية، وقـــّدم لهم الهدايـــا التذكارية، وانتهى 

اللقـــاء بمأدبـــة غـــذاء تعبيـــًرا عـــن روح المحبة. 
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مقابالت قداسة ابلابا
التقـــى قداســـة البابـــا علـــى مـــدار األســـبوعين الماضييـــن، بالمقـــر 
ـــدًدا مـــن  ـ ـ ـ ـ ـــة، عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ البـــاوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى بالعباسيـ

كالتالـــي: الزائريـــن 

يوم األربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩م

+ الدكتـــور ياســـر علـــوي، ســـفير مصـــر الجديـــد بلبنـــان، بغـــرض 
التعـــارف بمناســـبة توليـــه منصبـــه الجديـــد ســـفيًرا لمصـــر فـــي لبنان.

يوم الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠١٩م

+ الكاردينـــال فراشيســـكو مونتينجرو، كاردينـــال جزيرة صقلية، 
وبصحبتـــه ســـير كالوجيـــرو فيريتـــو عمدة مدينـــة أجريچنتـــو اإليطالية، 
والوفـــد المرافـــق لهمـــا. حضـــر اللقـــاء الدكتـــور عبـــد العزيـــز قنصـــوه 
الهدايـــا  تبـــادل  تـــم  اللقـــاء  نهايـــة  وفـــي  الســـابق،  اإلســـكندرية  محافـــظ 
التذكاريـــة بينمـــا قـــّدم محافظ اإلســـكندرية درع المحافظة لقداســـة البابا.

يوم السبت ١٦ نوفمبر ٢٠١٩م

+ أعضاء المجلس الملي العام.

يوم الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩م

+ الســـيدة كلوديـــن عون، رئيســـة المجلس األعلـــى لمنظمة المرأة 
العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ورئيســـة الهيئة الوطنية لشـــئون 
المـــرأة اللبنانيـــة، وذلـــك خـــالل زيارتهـــا للقاهـــرة لتـــرأس اجتماعـــات 
شـــيحان مطـــران  چـــورچ  المطـــران  نيافـــة  الضيفـــة  المنظمـــة. رافـــق 

الكنيســـة المارونيـــة بمصر.

يوم الثالثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م 

+ وفـــد مـــن الكهنـــة الصينييـــن من كنيســـة نهر الحيـــاة في أمريكا. 
وقد أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة قداسة البابا واعتزازهم 
بشـــخصه، وأوضحـــوا أن لهـــم 250 كنيســـة منتشـــرة حـــول العالم، كما 

أن لهـــم قنـــاة تليفزيونية تقدم عظـــات باللغة الصينية.

قداسة ابلابا يشارك يف احتفال ايلوبيل اذلهيب 
لكنيسة جورجيوس بأيب طاقية بشربا - القاهرة

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم األربعـــاء 13 نوفمبر 
2019م، االجتمـــاع األســـبوعي بكنيســـة الشـــهيد العظيـــم جورجيـــوس 
بشـــارع أبي طاقية بشـــبرا، بمناســـبة اليوبيل الذهبي لتأسيســـها، والذي 
اتخـــذ عبـــارة »إنـــه يوبيـــل« عنواًنـــا لـــه. وافتتـــح قداســـته لـــدى وصولـــه 
مبنـــى خدمـــات األميـــر التابـــع للكنيســـة، وقـــام بتكريـــم القائميـــن علـــى 
العمـــل، كمـــا اســـتمع لبعـــض التســـابيح مـــن كـــورال األطفـــال بكنيســـة 
الشـــهيد مـــار مينـــا الكائنـــة أســـفل الكنيســـة الرئيســـية. ثـــم توجـــه قداســـة 

البابا إلى مبنى الكنيســـة الرئيســـية يتقدمه خورس شمامســـتها باأللحان، 
حيـــث صلـــى صالة العشـــية، وعقـــب انتهائها ألقى القمـــص يعقوب حنا 
كاهـــن الكنيســـة كلمـــة ترحيـــب بقداســـة البابـــا، هنـــأ فيهـــا قداســـته بعيـــد 
ميـــالده وتـــذكار القرعـــة الهيكليـــة وعيـــد جلوســـه، وألقـــى نيافـــة األنبـــا 
آنجيلوس األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الشـــمالية كلمة ذكر فيها 
نبـــذة عـــن تاريـــخ الكنيســـة التـــي أسســـها القديـــس البابا كيرلس الســـادس 
عـــام 1969م، وصلـــى فيهـــا قداســـة البابـــا شـــنوده آخـــر قـــداس وهـــو 
أســـقف للتعليـــم قبـــل اإلعالن عن القرعـــة الهيكلية. بعدها عرض فريق 
الصرخـــة المســـرحي فيلًمـــا تســـجيلًيا عن تاريخ الكنيســـة، وقـــّدم كورال 
رئيس الســـالم ترانيم روحية وتســـجياًل لشـــعار اليوبيل، وكّرم قداســـته 
رواد الخدمـــة األوائـــل فـــي خدمـــة الكنيســـة، وصافح الســـادة الرســـميين 
ـــوان  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـــن الحضـــور، ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا كلمتـــه التـــي كانـــت بعنـ

الكنيســـة«. »كرامة 

تكريم مدريب مرشوع 
1000 معلم كنيس

احتفاليـــة  2019م،  نوفمبـــر   14 الخميـــس  يـــوم  مســـاء  ُأقيمـــت 
تكريـــم المميزيـــن مـــن مدربـــي المرحلـــة الثانية من برنامج قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي لتطويـــر التعليـــم الكنســـي »تـــراث كنيســـتنا.. روح 
وحيـــاة«، بمســـرح األنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. 
وكـــّرم قداســـة البابـــا خـــالل االحتفاليـــة 269 مدرًبـــا ينتمـــون إلـــى 21 
إيبارشـــية شـــملتها الفتـــرة األولـــى مـــن المرحلـــة الثانيـــة للمشـــروع، إلى 
جانـــب المنّســـقين اإلعالمييـــن لإليبارشـــيات المشـــاركة، والذيـــن أداروا 

عمليـــة التدريـــب بالمشـــروع فـــي مرحلتيـــه األولـــى والثانيـــة.
وبـــدأت االحتفاليـــة بمجموعـــة مـــن الترانيـــم قدمهـــا كـــورال »ثمـــر 
شـــفاه« التابـــع لمطرانيـــة ســـوهاج. كمـــا تضمنـــت مجموعة مـــن األفالم 
التســـجيلية وهـــي: المركـــز اإلعالمـــي، مشـــروع 1000 معلـــم كنســـي، 
بابـــا الكنيســـة. وأجـــرى مقـــدم الحفل اإلعالمي أســـامة منير حـــواًرا مع 
أربعـــة مـــن المحتفـــل بهـــم. ثـــم ألقـــى نيافة األنبـــا دانيال أســـقف المعادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس كلمة تحدث فيها إنجازات الســـبع ســـنوات 
الماضيـــة منـــذ جلـــوس قداســـة البابـــا علـــى الكرســـي المرقســـي. وفـــي 
الختام ألقى قداســـة البابا كلمة أشـــار خاللها إلى عن العمل المؤسســـي 
المركـــز  إنشـــاء  وكذلـــك  المســـئولية،  توليـــه  بـــدء  منـــذ  انتهجـــه  الـــذي 
اإلعالمـــي بهـــدف نقـــل صـــورة حيـــة للكنيســـة إلـــى المجتمـــع الكنســـي 
والمجتمـــع المحلـــي والعالمي، وتأســـيس المركز القبطـــي للقيادة إلعداد 
كـــوادر مؤهلـــة إدارًيـــا لدعـــم وتطويـــر العمـــل الرعـــوي فـــي الكنيســـة. 
وقدم قداســـته الشـــكر لكل المشـــاركين في المشروع، مشيًرا إلى ذكرى 

مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده الثالث.
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قداسة ابلابا يف حفل خترج ادلفعة الرابعة 
للمعهد املسكوين للرشق األوسط

شـــهد قداســـة البابـــا ظهر يـــوم الجمعة 15 نوفمبـــر 2019م، حفل 
تخرج الدفعة الرابعة للمعهد المســـكوني للشـــرق األوســـط، والذي ُأقيم 
بالمقـــر البابـــوي بالقاهـــرة. وألقـــى قداســـته كلمـــة أّكـــد فيهـــا علـــى قيمـــة 
المحبـــة الحقيقيـــة النابعـــة مـــن القلـــب دون النظر إلى اللـــون أو الجنس، 
فنحـــن أوالد هللا علـــى اختالفاتنـــا. وأضـــاف إننا يجب أن نهتم بالكنيســـة 
ونعـــرف جذورها وتاريخها وطقســـها، ونهتـــم بثقافة الحوار فيما بيننا، 
علـــى أن تحركنـــا فـــي كل هـــذا قوة الصالة، فهي التـــي تحرك اليد التي 
تحـــرك العالـــم. كمـــا ألقـــى عـــدد مـــن أســـاتذة وخريجـــي المعهـــد كلمـــات 
مناســـبة أثنـــاء الحفـــل، وفـــي الختـــام قـــّدم قداســـة البابـــا شـــهادات تقديـــر 
للخريجيـــن ودروع لنيافـــة األنبا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس مصر 

القديمـــة وأســـقفية الخدمات وألســـاتذة المعهد.

ويشهد حفل خترج ادلفعة 14 
من معهد املشورة بأرض اجلولف

شـــهد قداســـة البابا مســـاء يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019م، حفل 
تخـــرج الدفعـــة 14 مـــن معهد العائلة المقدســـة للمشـــورة األرثوذكســـية، 
التابع لكنيســـة الســـيدة العذراء بأرض الجولف بمصر الجديدة. حضر 
الحفـــل القمـــص آنجيلوس رشـــدي كاهن الكنيســـة، والقمص داود لمعي 
كاهـــن كنيســـة مـــار مرقـــس بمصـــر الجديـــدة، والدكتـــور نبيـــل نصـــري 
مديـــر المعهـــد، وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس. وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة 
تنـــاول خاللهـــا أهميـــة تربيـــة النفس الشـــبعانة بالتوبة والتلمـــذة والتعليم.

وخيتتم مؤتمر اجلنة املجمعية للصحة 
انلفسية وماكفحة اإلدمان عن املثلية اجلنسية

شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يوم الســـبت 16 نوفمبر 
للصحـــة  المجمعيـــة  للجنـــة  عشـــر  الخامـــس  المؤتمـــر  فـــي  2019م، 
النفســـية ومكافحـــة اإلدمـــان، والـــذي ُأقيم ببيت ســـان مـــارك للمؤتمرات 
بالخطاطبـــة، وناقـــش موضوع »المثلية الجنســـية: الوقاية .. التعافي«. 
وتحـــدث قداســـة البابـــا فـــي محاضرتـــه عـــن حيـــاة الطهـــارة والقداســـة، 

وأجـــاب قداســـته عقـــب المحاضـــرة علـــى أســـئلة المشـــاركين.
شارك في المؤتمر الذي امتد لثالثة أيام ما يقارب 400 شخص 
يمثلون 52 إيبارشـــية وقطاًعا رعوًيا بالكرازة المرقســـية، وهم الكهنة 
والخـــدام والخادمـــات المســـئولون عـــن خدمة الصحة النفســـية ومكافحة 
العـــام  نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل، األســـقف  ألقـــى  بإيبارشـــياتهم.  اإلدمـــان 
لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة ومقرر اللجنـــة المجمعية للصحة النفســـية 
ومكافحـــة اإلدمـــان، المحاضرة االفتتاحية للمؤتمر، وحاَضر فيه أيًضا 
نيافـــة األنبا يوســـف أســـقف جنوبي الواليات المتحـــدة األمريكية، وعدد 

مـــن األكاديمييـــن المتخصصيـــن فـــي مجال عالج المثلية الجنســـية.

ويستقبل وفد مبادرة بناة احلوار 
اتلابعة ملنظمة KAICIID ادلويلة

اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي باألنبـــا رويـــس بالقاهـــرة، 
ظهـــر يـــوم األحـــد 17 نوفمبـــر 2019م، وفـــد مبـــادرة »بنـــاة الحـــوار« 
التابعـــة لمنظمـــة KAICIID الدوليـــة. وتناولـــت المبادرة التي اســـتمرت 
4 أيـــام، الحـــوار المسيحي-اإلســـالمي وعقباتـــه وســـبل حل المشـــكالت 
وفض النزاعات. اشترك في المبادرة أربعة وأربعون من المسيحيين 
والمســـلمين، منهـــم رجـــال ديـــن وإعالميـــون وأســـاتذة جامعات وشـــباب 
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ واحتياجاتـ اإلنســـان  عـــن  كلمـــة  قداســـته  وألقـــى  دول.  عـــدة  مـــن 
المتنوعـــة والتـــي ُيعـــد مـــن أهمهـــا الحـــب. كمـــا أجـــاب علـــى كثيـــر مـــن 
أســـئلة الحاضرين. جدير بالذكر أن منظمة KAICIID الدولية أسســـها 
العاهـــل الســـعودي الراحـــل عبـــد هللا بـــن عبـــد العزيــــــــــز عـــام 2012م، 
بهـــدف إقامـــة حـــوار بين أتبـــاع الديانـــات والثقافات، ومقرهـــا العاصمة 

النمســـاوية ڤيينا.

تدشني مذابح وأيقونات كنيسة 
العذراء ويوسف انلجار بعزبة انلخل

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم الســـبت 23 
نوفمبـــر 2019م، بتدشـــين مذابـــح وأيقونـــات كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
والقديـــس يوســـف النجـــار بعزبـــة النخـــل، حيـــث دّشـــن قداســـته المذبـــح 
الرئيســـي على اســـم الســـيدة العذراء والقديس يوســـف النجار، والمذبح 
البحري على اســـم الشـــهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي ســـيفين، والمذبح 
القبلـــي علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار مينـــا والقديـــس البابـــا 
كيرلـــس الســـادس، باإلضافـــة إلـــى أيقونـــات الكنيســـة والمعموديـــة، كما 
دّشـــن كنيســـة أخـــرى باســـم الســـيدة العـــذراء ومـــار مرقـــس الرســـول 
والشـــهيد مـــار جرجـــس. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة عقـــب صلـــوات 
التدشـــين مهنًئـــا شـــعب الكنيســـة، وكانـــت عظـــة القـــداس بعنـــوان »كيف 

نفـــرح قلـــب هللا؟«.

رسامة ثالثة من كهنة املنطقة قمامصة 
وقـــد منـــح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي رتبة القمصيـــة لثالثة 
مـــن كهنـــة كنائـــس عزبـــة النخـــل، والقمامصـــة الجدد هـــم: )1( القمص 
والقمـــص   )3( جميـــل،  مرقـــص  والقمـــص   )2( إدوارد،  رافائيـــل 
أصحـــاب  الصـــالة،  فـــي  قداســـته  مـــع  اشـــترك  مرجـــان.  أنطونيـــوس 
الخيمـــة، واألنبـــا مارتيـــروس  النيافـــة: األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــرق الســـكة الحديد، واألنبـــا تيموثاوس 
أســـقف الزقازيـــق، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العام لقطاع كنائس شـــرق 
اإلســـكندرية، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة 

والوايلـــي ومنشـــية الصـــدر، واألنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف منفلـــوط.
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قداسة ابلابا يف حفل ختريج ثالث دفعات 
من املعهد القبطي للتدبري الكنيس واتلنمية

كما شـــارك قداســـة البابا مســـاء يوم الســـبت 23 نوفمبر 2019م، 
فـــي حفـــل تخريـــج ثـــالث دفعـــات مـــن المعهـــد القبطـــي للتدبيـــر الكنســـي 
والتنميـــة، مـــن عام 2017م وحتى 2019م. وســـلم قداســـته الشـــهادات 
للخريجيـــن، البالـــغ عددهـــم 375 خريًجـــا مـــن بينهـــم 169 كاهًنـــا إلـــى 
جانـــب 206 مـــن قيـــادات الخدمـــة وأعضـــاء مجالـــس الكنائـــس بســـبع 
إيبارشـــيات. شـــهد االحتفاليـــة أصحـــاب النيافـــة: األنبا موســـى األســـقف 
المجمـــع  المعـــادي وســـكرتير  أســـقف  دانيـــال  للشـــباب، واألنبـــا  العـــام 
المقدس، واألنبا مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا، واألنبا مقار أســـقف 
مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا اكليمندس األســـقف العام 
لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشـــرق مدينة نصر، والدكتور مجدي 

لطيـــف عميـــد المعهـــد، والفريـــق التدريبي.

ويشهد العرض األول لفيلم
»مصباح أورشليم املنري«

شهد قداسة البابا مساء يوم األحد 24 نوفمبر 2019م، العرض 
الخاص للفيلم التسجيلي »مصباح أورشليم المنير« وذلك على مسرح 
األنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، والذي يتناول بشـــكل 
وثائقي مســـيرة حياة مطران الكرســـي األورشـــليمي الراحل نيافة األنبا 
أبراهـــام، الـــذي حلـــت الذكرى الرابعة لنياحته اليوم التالي )االثنين 25 
نوفمبـــر(. قـــام بإخـــراج الفيلـــم عفاف جورج وصموئيل ســـامي، وتولى 
اإلعالمـــي أســـامة منيـــر التعليـــق الصوتي عليـــه، بينما قامـــت مطرانية 
شـــمال الجيـــزة بإنتـــاج الفيلـــم، حيـــث خـــدم المطـــران المتنيـــح بمنطقـــة 
شـــمال الجيـــزة لفتـــرة طويلـــة قبـــل رهبنته. شـــارك بالحضـــور أصحاب 
النيافة: األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي، واألنبا مقار 
أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، واألنبا يوحنا أســـقف 

شـــمال الجيزة.

ويشارك يف احتفايلة 
خرييج معهد ادلراسات القبطية 

شـــهد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم الثالثـــاء 26 
نوفمبـــر 2019م، احتفاليـــة معهـــد الدراســـات القبطيـــة بخريجيه، وذلك 
بمســـرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية. وســـّلم قداســـة 
البابا شهادات التخرج للحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير 
والدبلومـــات بجميـــع أقســـام المعهد لألعوام مـــن 2014م إلى 2019م، 
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة خـــالل االحتفالية عـــن مســـئولية خريجي 
المعهد تجاه الكنيســـة والمجتمع كمســـئولية علمية، وجماعية، وعملية، 

كمـــا قـــام قداســـته بتكريم أســـاتذة المعهد.

ويشارك بكلمة مسجلة يف احتفال
كنيسة مار مرقس بشياكغو بيوبيلها اذلهيب

احتفلـــت كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول بمدينـــة شـــيكاغو 
األمريكيـــة باليوبيـــل الذهبـــي لتأسيســـها وبـــدء الخدمـــة بمنطقـــة وســـط 
غـــرب الواليـــات المتحدة األمريكية. حضر االحتفالية الســـفير الدكتور 
ســـامح أبو العينين قنصل مصر في شـــيكاغو، والدكتور محمد عيســـى 
ممثـــل األزهـــر الشـــريف، ولفيـــف من كهنة وممثلي الكنائس في وســـط 
أمريـــكا، والمهنـــدس كميـــل حليم رجـــل األعمال المصـــري، والدكتورة 
هـــدى حليـــم رئيـــس جمعية المحافظـــة على التراث القبطـــي، وعدد من 
األقبـــاط من أســـاتذة الجامعات والخبـــراء. وتضمنت االحتفالية عرض 
كلمـــة تهنئـــة مســـجلة وجههـــا قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني للكنيســـة 
المحتفلـــة تـــم بثهـــا خـــالل االحتفاليـــة، ذكـــر فيها عمـــل الكنيســـة القبطية 
بالمهجـــر. وقـــال الســـفير دكتـــور ســـامح أبو العينين قنصـــل مصر العام 
م  بشـــيكاغو: »ننتظـــر زيـــارة البابـــا تواضـــروس لوســـط أمريـــكا«. وُقـــدِّ
عـــرض تاريخـــي لبدايـــة الخدمـــة في شـــيكاغو، كما ُألقيـــت عدة كلمات، 
مـــت كذلـــك نبـــذة عـــن خدمة الشـــباب ومدارس األحد وأســـماء كهنة  وُقدِّ
الكنائـــس بشـــيكاغو. وقـــدم كورال الكنيســـة باقة مـــن الترانيم واأللحان.

تنويهات طقسية لفرتة صوم امليالد وشهر كيهك
من جلنة األحلان باملجمع املقدس

 Pimici ̀ebol ‘en ~Viwt ‘‘ajwou ̀nni`ewn throu جملة +
ُتقـــال فـــي قانـــون ختـــام الصلـــوات االجتماعيـــة، وفـــي األسبســـمس 

الواطـــس، منـــذ بداية صـــوم الميالد.
+ ُيصّلى مزمور التوزيع في شـــهر كيهك بدون مرد اســـتناًدا 

على المراجع الُمعتبرة في الكنيســـة.
ل  + في األسبســـمس اآلدام لألحد األول من شـــهر كيهك، ُيفضَّ
اســـتبدال الّنـــص: Zaxariac piouhb ̀p]hri ̀mBaraxiac بهذا 

  Zaxariac piouhb ̀ebol ‘en ̀tta[ic ̀nte ~Abia.:النص
ملحوظـــات:  - هـــذا األسبســـمس لـــم يوجـــد مكتوًبـــا فـــي كتـــب 
ترتيـــب الِبيعـــة. - كلمـــة فرقـــة لكهنـــوت العهد القديـــم وردت بمعنى 

ta[ic فـــي )1أخ28: 13(.

+ قـــراءات وألحـــان ومـــردات عيـــد الميـــالد المجيـــد )7 ينايـــر 
ر ثانـــي يـــوم عيـــد الميـــالد  2020م – 28 كيهـــك 1736ش(، ُتكـــرَّ

)8ينايـــر 2020م – 29 كيهـــك 1736ش(.
+ فـــي عيـــد الختـــان، ُيصّلـــى لحـــن الثالثـــة تقديســـات )لحـــن 
مـــن  )يـــا   ~Oekparqenou genneqic مـــرات:  ثـــالث   )~Agioc

ُوِلـــدت مـــن العـــذراء. ارحمنـــا(. وُيقـــال je aumack فـــي نهايـــة 
~K`cmarwoutوtenouw]t 

+ ال توجـــد دورة بلحـــن galile`a: بعـــد اإلنجيـــل إاّل فـــي 
عيـــد دخـــول الســـيد المســـيح الهيكل.
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أريـــد أن أكلمكم اليوم 
عن الفكر واألفكار.

الفكـــر إما أن يكـــون فكًرا مقدًســـا طاهًرا، أو 
يكون فكًرا شـــريًرا خاطًئا. أو يكون فكًرا طائًشـــا ال 

هـــو خير وال شـــر، إنمـــا ضياع وقت.
+ أمـــا عـــن الفكـــر الطائـــش، فهـــو أن يفكـــر 
الشـــخص فـــي التفاهـــات، أو يتحـــدث فيهـــا. وقـــد ال 
تكـــون فـــي هـــذا الفكـــر أّيـــة خطيـــة ســـوى إضاعـــة 
الوقـــت فـــي تفكيـــر كهـــذا.. ومـــا أجمـــل ما قالـــه أحد 
اآلبـــاء »أحياًنـــا نجهـــد أنفســـنا فـــي معرفـــة أمـــور، ال 

نـــدان فـــي اليـــوم األخيـــر علـــى جهلنـــا إّياهـــا«!
أمـــا الفكر الطاهـــر المقدس، فهـــو كالتفكير 
فـــي هللا نفســـه. وهذا أســـمى أنـــواع التفكيـــر. كما 
إلـــى  نقـــول فـــي )مـــز1:42( »كمـــا يشـــتاق األّيـــل 
جـــداول الميـــاه، هكـــذا تشـــتاق نفســـي إليـــك يـــا هللا«، 
وأيًضـــا »عطشـــت نفســـي إلى هللا، إلـــى اإلله الحي. 

متـــى أجـــيء وأتـــراءى قـــدام هللا« )مـــز2:42(.
التفكيـــر المقـــدس هـــو التفكيـــر فـــي هللا، وفـــي 
ســـمائه ومالئكتـــه، وفـــي وصايـــاه. كلها أفـــكار خّيرة 
طاهـــرة.. أو التفكيـــر فـــي عمـــل الخيـــر. كإنســـان 
يجلـــس ويفكـــر: مـــاذا يمكـــن أن يعملـــه مـــن الخيـــر 
فـــي هـــذا اليـــوم؟ بحيـــث ال يمر اليـــوم دون أن يعمل 
فيـــه خيـــًرا.. أو التفكيـــر فـــي الخدمـــة وفـــي مســـاعدة 
وفـــي  هللا  ملكـــوت  فـــي  التفكيـــر  أو  اآلخريـــن.. 
الكنيســـة.. أو التفكير في إحســـانات هللا، وفي التوبة 
وكيـــف يرجـــع الشـــخص إلـــى هللا ويصطلـــح معـــه..

الهذيـــذ،  المقـــدس:  التفكيـــر  ضمـــن  ومـــن 
والتأمـــل، والصـــالة الدائمـــة، كمـــا كان اآلبـــاء فـــي 
البريـــة يشـــغلون فكرهـــم. أو هـــو تفكيـــر فـــي محبـــة 
هللا، كمـــا يقـــول الكتـــاب: »تحـــب الـــرب إلهـــك مـــن 
قلبـــك، ومـــن كل نفســـك، ومـــن كل فكـــرك«  كل 
)مـــت37:22(. الحظـــوا أنـــه يقـــول: مـــن كل فكرك، 
وليـــس مجـــرد فكـــرك. يمكـــن لإلنســـان أن يحب هللا. 
ولكـــن هـــل يســـتطيع أن يعطـــى كل فكـــره هلل؟! هـــذه 
درجة عالية جًدا بال شـــك. ليت هللا يســـاعد عليها.. 
ومـــن اآليـــات الجميلـــة عـــن الفكر الطاهـــر المقدس، 
قـــول الرســـول: »أمـــا نحـــن، فلنـــا فكـــر المســـيح« 
)١كـــو١٦:٢(. تصـــوروا لمـــا اإلنســـان يفكـــر بنفس 

فكـــر المســـيح، مـــاذا يكـــون حينئـــذ؟
+ أمـــا الفكـــر الخاطـــئ فهـــو علـــى أنـــواع 
كثيـــرة: إمـــا فكر شـــهوة جســـدية، أو فكر غضب، 
أو انتقـــام، أو تدبيـــر ســـيء. أو فكـــر كبريـــاء، أو 

عظمـــة، ومجـــد باطل..
+ وفكـــر الكبريـــاء هو الذي وقع فيه الشـــيطان 
وكان ســـبب هالكه. كما قيل عنه في ســـفر إشـــعياء 
النبـــي »وأنـــت قلَت في قلبك: أصعد إلي الســـموات، 
أرفع كرسّي فوق كواكب هللا.. أصعد فوق مرتفعات 
الســـحاب. أصيـــر مثل العلـــّي« )إش14،13:14(. 

عجيـــب أن يفكـــر في أن يصير مثل هللا!!
+ أمـــا أفـــكار المجـــد الباطـــل، فهـــي كإنســـان 
يتخيـــل لنفســـه أوضاًعـــا مـــن العظمة، وقد يســـمونها 
»أحـــالم اليقظـــة«.. ويقـــول فـــي نفســـه »أصيـــر كذا 
وكـــذا..« مـــن خيـــاالت مـــن الصعـــب أن تتحقـــق.. 

ويصحـــو فـــي فكـــره، فيجـــد أنـــه ال شـــيء!
+ ومـــن أخطـــر أنـــواع الفكر الخاطـــئ، فكر 
التجديـــف.. أو فكـــر الهرطقـــة، وأفـــكار البـــدع فـــي 
اإليمـــان والعقيـــدة. الفكـــر فيـــه طبقتـــان: إحداهمـــا 
أن  للعقـــل  ويمكـــن  ســـطحية..  واألخـــرى  عميقـــة 
يشـــتغل فـــي االثنيـــن مًعا.. كإنســـان يصلـــي، وتكون 

صالتـــه فـــي الطبقـــة العميقـــة مـــن ذهنـــه. ومـــع ذلك 
يســـرح فـــي أمـــور، تطفـــو فـــي الطبقة الســـطحية. أما 
إذا زاد السرحان جًدا، فإنه يدخل في الطبقة العميقة 
مـــن الذهـــن، وتبقـــي الصالة فـــي الطبقة الســـطحية! 
حتـــى ال يعـــرف هـــذا الشـــخص هـــل هـــو صّلـــى أم 
ال؟! هـــذه يســـمونها طياشـــة الفكـــر، أو ســـرحان 
الفكـــر. والســـرحان الـــذي يدخـــل في الطبقـــة العميقة 
مـــن الذهـــن، قـــد يســـتمر أياًمـــا، ينـــام بـــه الشـــخص 
ويصحـــو، ويمشـــي معـــه فـــي الطريـــق. ومـــا أن يهدأ 
لنفســـه حيًنـــا، حتى يعود إليـــه الفكر مرة أخرى، ألنه 
دخـــل فـــي الطبقـــة العميقة من ذهنه واســـتمر. وربما 
عنـــه يقـــول المزمـــور »إلى متى أردد هذه المشـــورات 
فـــي نفســـي، وهـــذه األوجـــاع في قلبي، النهـــار كله؟! 
إلـــى متى يرتفع عدوي علـــّي؟!« )مز2:13(.. مثل 
هـــذا قـــد ملـــك الفكر عليه.. هذا الفكـــر العميق الذي 
يســـتمر أياًمـــا، قـــد يدخل في العقل الباطن، ويســـتقر 
فيـــه، الــــ Back Head. يســـتقر فـــي داخلـــه. ثـــم 
يخـــرج أحياًنـــا كأحـــالم، أو ظنون، أو أفـــكار أخرى، 
أو يبـــرز كشـــهوات.. وأحياًنـــا يســـأل شـــخص عـــن 
أحالمـــه الخاطئـــة: هـــل ُتحســـب خطيـــة عليـــه، وهو 
يعتـــذر بـــأن ال إرادة لـــه فيهـــا!! نقـــول إنهـــا ُتحســـب 
خطيـــة، إن كان ســـبب هـــذه األحـــالم شـــيًئا كان فـــي 
وعيـــه قبـــل ذلـــك: ســـواء فـــي رغبـــة، أو فـــي فكـــر، 
أو فـــي قـــراءة، أو فـــي أحـــد المناظـــر.. وُتعتبـــر هذه 
ذلـــك ألنـــه  مـــن األمـــور شـــبه اإلراديـــة..  األحـــالم 
توجـــد أمـــور إراديـــة، وأخـــري غيـــر إراديـــة، وثالثـــة 
شـــبه إراديـــة. أي أنهـــا فـــي صورتهـــا غيـــر إراديـــة، 
ولكـــن ســـببها هـــو عمـــل إرادي ســـابق، اختفـــى فـــي 
العقـــل الباطـــن، ثـــم ظهـــر هنـــا كحلـــم. وفي الحديث 
عـــن األفـــكار الخاطئة، يجب التفريـــق بين أمرين: 
حـــرب الفكـــر، والســـقوط بالفكـــر... أما عـــن حرب 
الفكـــر، فهـــو أن تطـــرأ أفـــكار علـــى الذهـــن، والمـــرء 
ال يقبلهـــا، بـــل يحـــاول طردهـــا. وهـــي تلـــح عليـــه.. 
مـــن  حـــرب  هـــي  هـــذه  عليهـــا..  ينتصـــر  أن  إلـــى 
الخـــارج، غالًبا من الشـــيطان. ومقاومة اإلنســـان لها 
ُتحســـب لـــه بـــًرا. وال ُيعتبـــر أنـــه قـــد ســـقط بعـــد فـــي 
الخطيـــة. ولكـــن يعتبـــر الفكـــر خطيـــة، إذا ما قبله 
الشـــخص، ورضـــي به، أو ألتذ به، وتســـاهل معه 
بإرادتـــه، وتركه يســـتمر دون مقاومـــة. وتحول الفكر 
إلـــى حكايـــات وقصـــص.. هنـــا يكـــون قـــد وقـــع فـــي 
خطيـــة.. إًذا حـــرب الفكر غير إرادية، أما الســـقوط 
بالفكـــر فعمـــل إرادي. حـــرب الفكر هي مـــا يقاومه 

الشـــخص. أمـــا الســـقوط فهـــو مـــا يرضى به.
حـــرب الفكـــر: إذا مـــا اســـتمر الشـــخص فـــي 
مقاومتهـــا، حينئـــذ تفتقـــده النعمـــة وتعينـــه، ويفارقـــه 
بالفكـــر،  الســـقوط  أمـــا  نزاهتـــه.  أجـــل  مـــن  الفكـــر 
فيســـتمر ويطول، ويتطور إلى أســـوأ. الفكر الخاطئ 
يجـــس نبضـــك، يختبـــرك: هـــل أنـــت تقبلـــه أم ال؟ إن 
قبلتـــه يســـتمر. وإن لـــم تقبلـــه يهـــرب منـــك.. وغالًبـــا 
يقبـــل الشـــخص الفكـــر، حيمـــا يكـــون فـــي قلبـــه مـــا 
يشـــبهه، أو مـــا يحـــن إليـــه! إنـــه يقبـــل فكـــر الخطية، 
حينمـــا تكـــون فـــي قلبه شـــهوة للخطيـــة.. وهنا نبحث 
مًعـــا مـــا هـــي عالقـــة الفكـــر بالقلـــب؟ أو عالقـــة 
القلـــب بالفكر؟ مـــا أثر ذلك عل تطـــور الفكر. في 
الواقـــع إن الفكـــر والقلـــب يتبـــادالن العمـــل مًعـــا.. ما 
يأتـــي مـــن الفكـــر يصـــل إلـــى القلـــب. ومـــا يأتـــي من 
القلـــب يصـــل إلـــى الفكر. والفكر إذا نـــزل من العقل 
إلـــى القلـــب، يتحـــول فيـــه إلـــى شـــهوة أو رغبـــة. أمـــا 
إذا صـــدرت الرغبـــة مـــن القلـــب، فإنهـــا تتحـــول إلـــى 

فكـــر.. إًذا كمـــا قلـــت: همـــا يتبـــادالن العمـــل مًعـــا.. 
والســـيد المســـيح قد شـــرح هذا األمر فقال: »اإلنسان 
الصالـــح: مـــن الكنز الصالح الذي في القلب، يخرج 
الصالحـــات. واإلنســـان الشـــرير: مـــن الكنز الشـــرير 
يخرج الشـــرور« )مت35،43:12(. فإذا كانت في 
القلب شـــهوة معينة، تخرج منه أفكار شـــهوة. أما إن 
أتتـــه أفـــكار الشـــهوة مـــن الخـــارج، فإن القلـــب يرحب 

بهـــا، ألن فـــي داخلـــه ما يشـــبهها..
نتحـــدث اآلن عن تطور الفكر... من الجائز 
أن يكـــون لإلنســـان مجـــرد فكـــر فـــي ذهنـــه. فيتطور 
الفكـــر إلـــي انفعـــال ينفعـــل بـــه. ثم يتطـــور االنفعال، 
فيتحول إلى رغبة أو شـــهوة. أو يتطور الفكر فيؤثر 
علـــى نفســـيته أو علـــى أعصابـــه. أو يســـتمر الفكـــر 
فـــى تطـــوره حتـــى يصبـــح عمـــاًل قد تـــم تنفيـــذه.. وإذا 
ـــذ، مـــن الجائـــز أن يرســـب فـــي العقـــل الباطـــن،  ُنفِّ
ويخـــرج منـــه بصورة متعـــددة، أو يلد أفـــكار أخري..
هنـــا ونناقـــش عالقة الفكـــر بـــاإلرادة: الفكر 
علـــى  تطـــوره  ويتوقـــف  الخـــارج.  مـــن  يأتيـــك  قـــد 
إرادتـــك.. إذا أنـــت تســـاهلت مـــع الفكـــر، فإنـــه يأخـــذ 
ســـلطاًنا عليـــك. أمـــا إذا قاومـــت الفكـــر، فإنـــك تأخـــذ 
ســـلطاًنا عليـــه.. فهـــل أنـــت تســـيطر علـــى أفـــكارك، 
أم تتســـلط األفـــكار عليـــك؟ إن القلـــب األميـــن، ال 
يتســـاهل مـــع الفكـــر، وال يجعلـــه يتجـــرأ عليـــه، ويمـــد 
جـــذوره فـــي داخله. فإن دخل الفكـــر إليك قاومه، وال 
تتركـــه ليتعمـــق فيـــك. وهنـــاك نصيحة جميلـــة يقولها 
لنـــا القديـــس بولس الرســـول وهي: »مستأســـرين كل 
فكـــر إلى طاعة المســـيح« )٢كـــو٥:10(. أي أنه 
إذا أتـــاك فكـــر، تأســـره، وتجعلـــه في طاعة المســـيح.
ننتقـــل اآلن إلى عـــالج الفكر، وكيف يكون؟ 
المســـألة تحتاج إلي وقاية، أو حصانة، أو عالج..

+ فالوقايـــة تعنـــي الُبعـــد عـــن األســـباب التـــي 
تجلـــب األفـــكار الخاطئـــة.

+ والحصانـــة هـــي أن تحصـــن فكـــرك بمحبة 
هللا ومحبـــة الفضيلـــة.. وأن تشـــغل ذهنـــك بحيـــث ال 
تتركـــه إلـــى فـــراغ يتعبـــك. وكمـــا يقـــول المثـــل »عقل 

الكســـالن معمـــل للشـــيطان«.
يفيـــد.  بمـــا  باســـتمرار  مشـــغواًل  فكـــرك  اجعـــل 
فـــإن أتـــى الشـــيطان، وطـــرق علـــى أبـــواب ذهنـــك، 
يجدهـــا مقفلـــة أمامـــه، فال يعرف كيـــف يدخل إليك. 
وكمـــا قيـــل عـــن عـــذراء النشـــيد إنهـــا »جنـــة مغلقـــة، 
عيـــن مقفلـــة، ينبـــوع مختـــوم« )نـــش12:4(. فالبـــر 
قـــد أغلـــق أبوابهـــا أمـــام عـــدو الخيـــر.. َمـــا هـــَو إًذا 
عـــالج األفـــكار؟ إذا هاجمك فكر شـــرير، حاول أن 
تغيـــر مجـــرى تفكيرك: ســـواء كان ذلـــك بالقـــراءة أو 
الدراســـة، أو باالنشـــغال بحديـــث مع أحـــد الناس، أو 
بالصـــالة.. المهـــم الهروب من الفكـــرة بأية الطرق.. 
أو بـــأن تنشـــغل بفكـــر آخـــر، علـــى شـــرط أن يكـــون 
أكثـــر عمًقـــا. ألن األفـــكار الســـطحية ال تنقـــذك. هنا 
وأحـــب أن أقـــول إن الخلـــوة والوحـــدة قـــد ال تنفـــع 
فـــي محاربـــة األفـــكار. إنهـــا تنفـــع الشـــخص الـــذي 
يحســـن اســـتغالل الخلـــوة والوحـــدة فـــي فكـــر مقـــدس 
وفـــي محبـــة هللا. لكنهـــا تضـــر الشـــخص الـــذي ال 
يجـــد شـــيًئا ينشـــغل بـــه فـــي خلوتـــه. فيأتيه الشـــيطان 
ليقـــول لـــه: أنـــا علـــي اســـتعداد ألن أشـــغلك، وأســـَلي 
وحدتـــك..! نصيحـــة أخـــري: إن ذهبـــت لتنـــام، نم 
فـــي وقـــت تكون فيـــه متعًبـــا ومثقل الـــرأس، لكي 
تنـــام مباشـــرة، دون فتـــرة تتعبك فيهـــا األفكار. ال 
تنـــم ولـــك أفـــكار تســـرح هنـــا وهنـــاك، لئال تقـــف عند 
محطـــة شـــريرة فتزعـــج عقلك. وكذلك يفيـــدك أن تقرأ 
قـــراءة روحيـــة قبـــل الذهـــاب إلـــى النـــوم، لكـــي تكـــون 
مجـــااًل لتفكيـــرك.. كذلـــك يحســـن أن تقـــدس فراشـــك 
بالصـــالة قبـــل النـــوم..  وبهذا كلـــه تبعد عن األفكار 
الطائشـــة وعـــن األفـــكار الخاطئـــة. ولتكـــن مالئكـــة 

الـــرب معـــك تحـــرس أفـــكارك حتـــى ال تضـــل..
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عظة األربعاء 20 نوفمبر 2019م من كنيسة التجلي بمركز لوجوس 
البابوي بدير األنبا بيشوي

بمناســـبة السيمينــــــــــــار السنــــــــــــوي للمجمـــع 
المقدس للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، أريد أن 
أحدثكـــم اليـــوم عن عمل النعمـــة في حياتنا نحن 
كآبـــاء أســـاقفة أو آبـــاء كهنـــة أو خـــدام.. النعمـــة 
هـــي التـــي تعمل فينا، كلنا تحت الضعف، وكلنا 
غيـــر مســـتحقين لهـــذه الخدمة العظيمـــة والمملؤة 
ســـًرا، ولكن النعمة تعمل.. لذلك ســـوف أتحدث 
عـــن عمـــل النعمـــة، ثـــم صفـــة الخـــادم، ثـــم أتكلم 
عـــن النعمـــة التـــي تعمـــل فـــي الخـــادم والمخـــدوم 

وطبيعـــة الخدمة.

أواًل: نضع اساسيات عن النعمة
١( النعمـــة لهـــا قـــوة أعظـــم مـــن الطبيعة: 
كل مـــادة فـــي الطبيعـــة لهـــا قوة: الحديد، الخشـــب، 
النســـيج... تختلـــف من شـــيء آلخـــر، ولكن عندما 
توجـــد النعمـــة تكـــون أقوى من الطبيعـــة. مثال لهذا 
العصـــا التـــي كانـــت فـــي يـــد موســـى عندمـــا شـــّق 
البحـــر، هـــي عصا عادية معـــروف قدرتها وقوتها، 
ولكن بالنعمة التي فيها استطاعت أن تشق البحر 
ويعبـــر الشـــعب ويغـــرق فرعـــون ومركباتـــه، وتكون 
قـــوة عظيمـــة، وتســـجلها الكنيســـة فـــي تاريخهـــا من 

خـــالل الهـــوس األول في التســـبحة.
نتكاســــــــــل:  عندمـــــــــا  يعطينـــا  ال  ٢( هللا 
هللا يعطينـــا عندمـــا ال نســـتطيع. هللا ال يعمـــل مـــع 
اإلنســـان الكســـالن أبـــًدا، ولكنـــه يعمل مع اإلنســـان 
معـــه  يعمـــل  هـــذا  أقـــدر«،  »ال  لـــه  يقـــول  الـــذي 
هللا. نحـــن نقـــول إنهـــا معجـــزات أو عمـــل كبيـــر، 
ولكـــن هـــذه هـــي طبيعـــة هللا أن يعمـــل عندمـــا ال 
حياتنـــا؛  فـــي  العظيمـــة  قوتـــه  وتظهـــر  نســـتطيع، 
ولكن إذا تكاســـل اإلنســـان تكون النتيجة ال شـــيء، 
وكمـــا يقـــول الحكيـــم: »الرخـــاوة ال تمســـك صيـــًدا« 
)أم27:12(. النعمـــة تســـتطيع أن تعمـــل، وتقـــدر 
مـــع اإلنســـان الـــذي يقـــول إنـــه ال يســـتطيع. وأتذكر 
عبـــارة المتنيـــح البابـــا شـــنوده: »عندما توجـــد النّية، 

هللا يعطـــي اإلمكانيـــة«.
٣( النعمـــة تكـــره الفـــراغ: الفـــراغ شـــكل مـــن 
أشـــكال الكســـل: فـــراغ العقل أو القلـــب أو الروح أو 
النفـــس أو الوقـــت. النعمة تكره الفراغ، النعمة تحب 
المـــلء، ولذلـــك خدمتنـــا -وكمـــا قال معلمنـــا بولس 
الرســـول- »... فـــي أواٍن خزفيـــة، ليكـــون فضـــل 
القـــوة هلل وليـــس مّنـــا« )2كـــو7:4(. والخدمـــة فـــي 
تطورهـــا الكامـــل هي »من هللا، باهلل، إلى أن نصل 
إليـــه«، هـــو مصدرها وقوتها وهدفهـــا، وهذه الثالثة 
أساســـيات التـــي نضعهـــا في حياتنا لنعـــرف طبيعة 

النعمـــة التـــي تعمـــل في حياة اإلنســـان.

ثانًيـــا: تعريف الخادم )األب األســـقف 
أو األب الكاهـــن أو الخادم(

فـــي الخدمـــة هناك صفات لهـــذا الخادم يجب 
أن تكـــون حاضره على الدوام.

١- لديه إحســـاس كامـــل وحقيقي بالنعمة 
أو  أو مطراًنـــا  أســـقًفا  هللا جعلنـــي  لـــه:  المعطـــاة 
كاهًنـــا.. يجـــب أن يكـــون لدّي اإلحســـاس الحقيقي 
بالنعمـــة التـــي يعطيهـــا لـــي هللا، أن أقّدرهـــا وأعـــرف 
قيمتهـــا وعظمتهـــا، وكيـــف منحهـــا هللا لـــي، ولـــدّي 
وهـــذا  لـــي،  المعطـــاة  بالنعمـــة  حقيقـــي  إحســـاس 
حيـــاة  فـــي  ومســـتمر  ودائـــم  متجـــّدد  اإلحســـاس 
اإلنســـان، ولذلك ال نشـــيخ، وكما ُيقال: »المسيحية 

ال تعـــرف الشـــيخوخة«، الســـن يكبـــر ولكـــن القلـــب 
يبقي في الصورة الشـــبابية، النعمة تجعل اإلنســـان 
شـــاًبا، النعمـــة »تجـــّدد مثـــل النســـر شـــبابك«، ال 
تجعل ســـنك يجعلك تشـــيخ. كن دائًما في إحســـاس 
الشـــباب، الجســـد يضعف ولكن إحساســـك الداخلي 

هـــو إحســـاس حقيقـــي بالنعمـــة.
كل  إلشـــباع  اهتمـــام  لديـــه  الخـــادم   -٢
النفـــوس: نحـــن نعمـــل فـــي عمـــل خـــاص.. هدفنا 
النفـــوس. الطبيـــب يهتـــم بصحة اإلنســـان، المدرس 
بنـــاء  المهنـــدس هدفـــه  يعّلـــم اآلخريـــن،  هدفـــه أن 
مساكن لآلخرين... أّما الخادم الذي لديه إحساس 
بالنعمـــة، فعنـــده اهتمام بالـــغ بالنفوس وليس العدد، 
مهتم بإشـــباع النفوس المفدية على عود الصليب: 
اإلشـــباع  الجديـــدة...  األســـرة  الشـــاب،  الطفـــل، 

إحســـاس بالمســـئولية، وهـــي مســـئولية مســـتمرة.
٣- خادم المســـيح لديه أشواق وطموحات: 
تدعـــوا  وال  يحلـــم..  أن  عـــن  يتوقـــف  ال  اإلنســـان 
اإلحبـــاط يتســـرب إليكـــم.. الكلمـــات المحبطـــة مـــن 
نوعيـــة »ليـــس فـــي اإلمـــكان أفضـــل مّمـــا كان«. 
خـــادم المســـيح لديـــه أشـــواق وطموحـــات، وعندمـــا 
يســـمح هللا أن نحتفـــل بأعيـــاد الرســـامة والميـــالد، 
هـــذه األعيـــاد هدفهـــا أن أشـــكر هللا علـــى مـــا فات، 
وأضـــع أحالمي وأشـــواقي عند قدميـــه، ويكون لدّي 

طموحـــات روحيـــة.
4- لديـــه حرص واحتـــراس من عدو الخير 
نصلـــي في صالة الشـــكر: »قيـــام األعداء الخفيين 
والظاهريـــن، انزعهـــا عّنـــا وعـــن ســـائر شـــعبك«. 
خـــادم المســـيح لديه حرص أاّل يســـرق أحـــد إكليله، 
حريـــص  ولكنيســـته،  ولخدمتـــه  لنفســـه  يحتـــرس 
باســـتمرار ومنتبه لنفســـه. لذلك نأخذ فترات أصوام 
وخلـــوات، لكـــي نراجع أفكارنـــا وحياتنا، ونقابل آباء 

اعترافنـــا، ويكـــون اإلنســـان دائًما محترًســـا.

كيف تعمل النعمة في كل خادم مّنا؟
فـــي  نقـــول  للخدمـــة:  دعوتنـــا  فـــي   -١
القـــداس: »ونحـــن المدعويـــن بنعمتـــك إلـــى خدمتك 
ونحـــن غيـــر مســـتحقين...«، مدعـــوون بالنعمة... 
النعمـــة هـــي التـــي دعتنـــا كلنـــا، وهللا يعمـــل معنـــا، 
وكل شـــيء عنـــد هللا بهـــدف. هللا يقصـــد اليوم الذي 
ُرِســـمت فيه، والمســـئولية التي أوكلها إليك، وخدمة 
كل واحـــد منـــا مهما كان نـــوع الخدمة. النعمة التي 
دعتـــك وتعمـــل معـــك، والنعمـــة التـــي تجعـــل فيـــك 
هوايـــة خـــالص النفوس )وهـــذا تعبير القديس يوحنا 
ذهبـــي الفـــم(، وهـــي هوايـــة ال يوجد فيهـــا إجبار... 
هوايـــة »تتويـــب« النفـــوس. الصـــراع الحقيقي الذي 
نعيشـــه في خدمتنا هو كيف نســـاعد اآلخرين على 
التوبـــة، وتأتـــي فتـــرات األصـــوام لتجـــّدد فينـــا روح 
التوبـــة. والصلـــوات تســـاعدنا فـــي تتويـــب النفـــوس. 
علينـــا مســـئولية ضخمـــة جـــًدا، بقدرتنـــا ال نســـتطيع 
أن نتممهـــا، ولكـــن بعمـــل النعمـــة نســـتطيع. أنـــت 
مدعـــو بالنعمـــة، وتعمـــل بالنعمـــة، وتطلـــب النعمـــة 
يـــد  فـــي  أداة  الخـــادم هـــو  دائًمـــا(.  الســـتر  )نعمـــة 
فإننـــا ال  أيدينـــا  علـــى  النعمـــة، ومهمـــا عمـــل هللا 
ننســـب شـــيًئا لنا، ولكن كله عمل هللا، كله منســـوب 

إلـــى عمـــل النعمة. 

نفــــــــوس  فـــي   -٢
المخدوميـــــــــــــــــن: النعمة 

ال تعمـــل فينـــا فقـــط، ولكـــن أيًضـــا فـــي نفـــوس مـــن 
نخدمهـــم، وتهّيـــئ قلوبهـــم، مثل الـــزارع الذي يحرث 
األرض. نقـــرأ فـــي محاكمـــة بولـــس الرســـول أمـــام 
أن  تقنعنـــي  »بقليـــل  القـــال:  أن  الملـــك  اغريبـــاس 
أصيـــر مســـيحًيا« )أع26: 28(، النعمـــة هـــي التي 
حّركت قلب الملك.. النعمة أيًضا هي التي تشـــبع 
الـــذي  مـــا  لهـــا.  فيســـتجيبوا  المخدوميـــن وترويهـــم 
يجعـــل شـــاًبا ما يســـتمر في حضـــور اجتماع؟ ألنه 
يشـــعر أنـــه شـــبع وارتـــوى، وألنـــه محتـــاج »النفـــس 
النعمـــة   .)7:27 )أم  العســـل«  تـــدوس  الشـــبعانه 
تســـّبب النمـــو التدريجـــي فـــي حياة أوالدنـــا، وهذا ما 
حـــدث مـــع القديـــس أثناســـيوس عندمـــا رآه القديـــس 
البابـــا ألكســـندروس وتبّنـــاه روحًيـــا. عمـــل النعمـــة 
جعـــل أثناســـيوس يتـــدرج فـــي الخدمـــة حتـــى وصل 
ليكون بطريرًكا عظيًما في تاريخ الكنيســـة. نصلي 
ونقـــول: »الخطـــاة الذيـــن تابوا عّدهم مـــع مؤمنيك، 
ومؤمنـــوك عدهـــم مـــع شـــهدائك، والذيـــن هـــا هنـــا 
اجعلهـــم متشـــّبهين بمالئكتـــك«، الحظـــوا التـــدرج.

٣- النعمـــة تعمـــل فـــي جوهـــر الخدمـــة:  
مناســـب  هـــو  مـــا  نختـــار  أن  تســـاعدنا  النعمـــة  
لنقدمـــه لمـــن نخدمهم، أن تختار الشـــيء المناســـب 
ق ومـــا ســـوف يصـــل. توجـــد اآلن قنـــوات  والُمشـــوِّ
كثيـــرة للتواصـــل، ولكن التواصل الحّي هو المؤثر. 
النعمـــة تجعلنـــا نطـــّور ونجـــّدد في طبيعـــة الخدمة، 
األســـلوب  وهـــذا  حركـــة،  بهـــا  متجـــّددة  فالنعمـــة 
يجعـــل الخدمـــة جذابـــة ومبهـــرة. في تاريخ الكنيســـة 
قصـــص ومواقـــف نحتـــاج أن نبحـــث عنهـــا وأيًضـــا 
م؟  فـــي اإلنجيـــل. كيـــف نبـــدع فـــي العمل الـــذي ُيقدَّ
هـــذا الزمـــن يحتـــاج أن يكـــون كل شـــيء مبهـــًرا، 
كمـــا يجـــب أن نســـتخدم أوالدنـــا ليســـاعدونا.. فـــي 
مســـاعدين  األوائـــل  يعينـــون  ســـنغافورا  جامعـــات 
للـــوزراء لمشـــاركة الخبـــرة مـــع الفكـــر الجديـــد، وهذا 
يســـاعدنا  أن  يجـــب  البـــالد.  هـــذه  نهضـــة  ســـبب 
أوالدنـــا فـــي اإلبـــداع والتجديـــد. النعمة تســـاعدك أن 
تبنـــي نظاًمـــا، وترتـــب كيف يكون اجتمـــاع الخدمة 

ومجمـــع الكهنـــة وبرنامـــج الموضوعـــات. 
النعمـــة هـــي التـــي تعمـــل فـــي حياتنـــا، وهـــي 
قـــوة أعظـــم مـــن الطبيعـــة، وتعمل معنـــا ليس عندما 
نتكاســـل بـــل عندمـــا ال نســـتطيع، والنعمـــة ال تحب 
الفـــراغ، والقديـــس بولـــس فـــي الرســـالة الثانيـــة ألهل 
)2كـــو1:4  نفشـــل«  »ال  كلمـــة  يكـــرر  كورنثـــوس 
ويعطيـــه  لإلنســـان،  رجـــاًء  يعطـــي  وهـــذا  و16(، 

الحيويـــة للخدمـــة. 
هللا يعطينـــا هـــذه النعـــم دائًمـــا، ويبـــارك فـــي 
خدمـــة كل إيبارشـــية، وخدمـــة كل كنيســـة، وخدمـــة 
كل مـــكان هنـــا فـــي مصـــر وخـــارج مصـــر، مـــن 
أقاصـــي األرض إلـــى أقاصيهـــا، وعمـــل هللا الـــذي 
يمتـــد ويفرحنـــا جميًعـــا. لـــه كل مجـــد وكرامـــة مـــن 

اآلن وإلـــى األبـــد آميـــن.
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رسامة قمص بإيبارشية حلوان واملعرصة

قـــام نيافـــة األنبا بيســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصرة، يـــوم الثالثاء 
26 نوفمبـــر 2019م، بصـــالة القـــداس اإللهـــي بكنيســـة شـــهداء حلـــوان 
بمنطقـــة حدائـــق حلوان، وشـــاركه نيافـــة األنبا صموئيل أســـقف طموه، 
ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية وأســـر االشـــهداء وعـــدد كبيـــر مـــن شـــعب 
اإليبارشـــية. وخـــالل القـــداس رســـم نيافتـــه القـــس غبريـــال بخيت كاهن 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بحلـــوان قمًصـــا. وهذا هو القـــداس األول 
الـــذي ُيقـــام بكنيســـة شـــهداء حلـــوان منـــذ وضـــع حجـــر أساســـها. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بيســـنتي، والقمـــص غبريال، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة اكهن جديد 
بإيبارشية دشنا

قـــام نيافـــة األنبـــا تـــكال، أســـقف دشـــنا وتوابعها، صباح يـــوم األحد 
24 نوفمبـــر 2019م، بكاتدرائيـــة الشـــهيد مارجرجس بدشـــنا، بســـيامة 
الشـــماس اإلكليريكي فرحان ســـليم، كاهًنا على كنيســـة الســـيدة العذراء 
مريـــم والقـــوي األنبـــا موســـي األســـود بفـــاو بحري، بِاســـم القـــس يواقيم 
ســـليم، وهو أول كاهن ُيســـام على هذه الكنيســـة الجديدة. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا تـــكال، والقـــس يواقيـــم، واآلبـــاء مجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، 

وشـــعب المنطقة.

سيامة أربعة كهنة جدد 
بإيبارشية املنصورة

قـــام نيافـــة األنبـــا داود أســـقف إيبارشـــية المنصـــورة، صبـــاح يـــوم 
الســـبت 23 نوفمبـــر 2019م، بســـيامة أربعـــة مـــن خـــدام اإليبارشـــية 
ـــا باإليبارشـــية بِاســـم  كهنـــة وهـــم: )1( الشـــماس مينـــا ســـمير كاهًنـــا عامًّ
القس مويســـيس، )2( والشـــماس أفرايم فخري كاهًنا عامًّا باإليبارشـــية 
ِباســـم القـــس باڤلـــي، )3( والشـــماس مرقـــس ألفونس كاهًنا على كنيســـة 
الشـــهيدة مارينـــا والقديـــس أنبـــا كاراس بحـــي الفـــردوس بالمنصـــورة، 
)4( والشـــماس بيشـــوي القمص يســـطس كاهًنا على كاتدرائية الســـيدة 
العـــذراء ورئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بالمنصـــورة باســـم القـــس لوكاس. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا داود، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

رسامة أربعة قمامصة 
بإيبارشية دمياط وكفر الشيخ

الشـــيخ  وكفـــر  دميـــاط  أســـقف  ماركـــوس  األنبـــا  نيافـــة  صلـــى 
والبـــراري، القـــداس اإللهـــي صبـــاح يوم الســـبت 23 نوفمبـــر 2019م، 
بكنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا والقديس البابـــا كيرلس الســـادس بمدينة كفر 
الشـــيخ، في الذكرى األولى لتجليســـه على كرســـي اإليبارشـــية. ورســـم 
نيافتـــه خـــالل القـــداس أربعة من كهنة اإليبارشـــية قمامصة، وهم: )1( 
القمـــص تيموثـــاوس ينـــي، )2( والقمـــص داود ســـمير، )39 والقمـــص 
يوحنـــا وديـــع، )4( والقمـــص تومـــا القمـــص يوســـف. خالـــص تهانينـــا 
لنيافـــة األنبـــا ماركوس، واآلبـــاء القمامصة الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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سيامة اكهن جديد إليبارشية بنسلفانيا

قـــام نيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف بنســـلفانيا وديالويـــر وميرالنـــد 
ووســـت فيرجينيـــا، يـــوم األحـــد 24 نوفمبـــر 2019م، بصـــالة القـــداس 
اإللهـــي بكنيســـة القديـــس برنابـــا الرســـول والعفيفـــة سوســـنة ببلتيمـــور 
بوالية ميرالند، حيث قام نيافته بســـيامة الشـــماس المهندس مكاريوس 
صليـــب كاهًنـــا عاًمـــا باإليبارشـــية باســـم القـــس مكاريـــوس. شـــارك فـــي 
صلـــوات القـــداس عـــدد مـــن اآلباء الكهنة من داخل وخارج اإليبارشـــية 
إلى جانب شـــعب الكنيســـة. خالص تهانينا لنيافة األنبا كاراس، وللقس 
مكاريـــوس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إقامة ثماين مكرسات جديدات 
بإيبارشية أسيوط

فـــي يـــوم الســـبت 23 نوفمبـــر 2019م، قـــام نيافـــة األنبـــا يوأنـــس 
أســـقف أســـيوط وســـاحل ســـليم والبداري، ورئيس دير العذراء القديســـة 
مريم بجبل درنكة بأسيوط، بإقامة ثماني مكرسات جديدات، هن: )1( 
المكرســـة ابرســـفيا، )2( والمكرســـة ميرا، )3( والمكرســـة ماريا، )4( 
والمكرســـة تريز، )5( والمكرســـة فرح، )6( والمكرســـة جريس، )7( 
والمكرســـة آنجيلوس، )8( والمكرســـة ســـما. حضر صلوات التكريس 
والقداس اإللهي لفيف من اآلباء كهنة اإليبارشـــية والشمامســـة، وحشـــد 
غفيـــر مـــن الشـــعب. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا يوأنس، والمكرســـات 

الجديدات، ومجمع مكرســـات اإليبارشـــية، وكل الشـــعب.

وفد إلكرييكي قبطي يزور 
اللكيات الالهوتية بروسيا

زار وفـــد الكليـــة اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس ومعهـــد الدراســـات 
القبطيـــة بالقاهـــرة، فـــي الفتـــرة مـــن 7-14 نوفمبـــر 2019م، عدًدا من 

الكليـــات والمعاهـــد الالهوتيـــة التابعة للكنيســـة األرثوذكســـية الروســـية. 
حيـــث  الالهوتيـــة  كليـــة سيرنســـكايا  بزيـــارة  الزيـــارات،  برنامـــج  بـــدأ 
اســـتقبل الوفـــد نيافـــة المطـــران أمبروســـيوس رئيـــس الكليـــة وفريق من 
أســـاتذة الكليـــة، ثـــم زار الوفـــد جامعة روســـيا األرثوذكســـية وعقـــد لقاًء 
مـــع أســـاتذتها برئاســـة األب بطـــرس. وجـــاءت ثالث الزيـــارات لجامعة 
القديـــس تيخـــون األرثوذكســـية، وعقـــد لقـــاء مع األســـاتذة برئاســـة األب 
فيالديميـــر، كمـــا زار الوفـــد معهـــد القديـــس كيرلـــس للدراســـات العليـــا 
والتقى أســـاتذته األرثوذكســـية، وزار أيًضا الكاتدرائية الكبري للكنيسة 
الروســـية، وهي كاتدرائية المســـيح المخلص بموســـكو. ثم ســـافر الوفد 
إلى دير الثالوث حيث كلية القديس ســـرجيوس الالهوتية، التي يدرس 
فيهـــا أكثـــر مـــن ألف طالـــب. وأخيًرا قام الوفد القبطي بلقاء مع أســـاتذة 
كلية القديس ســـرجيوس برئاســـة األسقف بتريم وتم خالل اللقاء تكوين 
ـــول تبـــادل زيارات  ـ ـ ـ ـ ـ لجنـــة مصغـــرة لتحديـــد االتفـــاق النهائـــي لبروتوكـ

وفـــود بيـــن الكليـــة اإلكليريكيـــة القبطية ونظرائها بالكنيســـة الروســـية.
تكون الوفد األكاديمي القبطي من نيافة األنبا مقار أسقف مراكز 
الشـــرقية ومدينـــة العاشـــر مـــن رمضـــان ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة، 
وثالثة من األســـاتذة، وعميد معهد الدراســـات القبطية الدكتور إســـحق 
إبراهيـــم ومعـــه ثالثـــة مـــن أســـاتذة معهـــد الدراســـات القبطيـــة، وطالبْين 

مـــن أوائـــل الكليـــة وطالبين من معهد الدراســـات.
ُيذكر أن وفًدا أكاديمًيا روســـًيا برئاســـة المطران أمبروســـيوس قد 

زار الكليـــة اإلكليريكيـــة باألنبا رويس في شـــهر مايو الماضي.

لقاء األحلان جيمع أبناء 
العائلة األرثوذكسية يف الكنيسة املرقسية

العائلـــة  لقـــاء  يـــوم الخميـــس 21 نوفمبـــر 2019م،  أقيـــم مســـاء 
األرثوذكســـية الشـــرقية بالكنيســـة المرقســـية الكبرى بكلوت بك، وكان 
اللقـــاء،  شـــهد  المختلفـــة.  الكنائـــس  بيـــن  الترانيـــم  األلحـــان  موضوعـــه 
صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط 
القاهـــرة، والمطـــران أشـــود )ممثـــل الكنيســـة األرمينيـــة(. شـــارك ممثلو 
كنائـــس العائلـــة األرثوذكســـية الشـــرقية بتقديم األلحـــان بمختلف اللغات 
التقليديـــة للكنائس، وهي: القبطية، والســـريانية، واألرمنية، واألمهرية 
)الكنيســـة اإلثيوبيـــة(، والتجرينيـــة )الكنيســـة اإلريتريـــة(، باإلضافة إلى 
اللغـــة العربيـــة التـــي يشـــترك فيهـــا أبنـــاء البـــالد الناطقة بالعربيـــة، ولغة 

الجئـــز التـــي تشـــترك فيهـــا الكنيســـتان اإلثيوبيـــة واإلريتريـــة.
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حمافظ القليوبية يزور 
كنيسة العذراء األثرية بمسطرد

زار الدكتـــور عـــالء عبـــد الحليـــم محافـــظ القليوبية، يـــوم األربعاء 
20 نوفمبر 2019م، يرافقه لجنة تتبع مســـار العائلة المقدســـة، كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء األثريـــة بمســـطرد، والتـــي ُتعـــد ضمـــن األماكـــن التـــي 
يحويهـــا المســـار. كان فـــي اســـتقبال الوفـــد الزائـــر القمـــص إرميا عدلي 

وكيـــل مطرانيـــة شـــبرا الخيمة وكهنة الكنيســـة.

رسالة ماجستري بمعهد الراعية عن أهمية
دور اإلشبني لألرسة املسيحية
خالل السنوات األوىل للزواج

تـــم يـــوم األحـــد الموافـــق 17 نوفمبـــر 2019م، مناقشـــة رســـالة 
للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير للباحثـــة/ رانيـــا ألفونـــس يعقـــوب، 
وموضوعها: »أهمية دور اإلشـــبين لألســـرة المســـيحية خالل السنوات 
األولـــى للـــزواج«. تكونـــت لجنة المناقشـــة من: نيــافــــــة األنبـــــا يــوســـــف 
أســـقف جنوبي الواليات المتحدة، رئيًســـا ومناقًشا. األسـتـــــاذ الدكــتـــــور/ 
رســـمي عبـــد الملـــك، مشرفــًــــا. األسـتـــــاذ الدكــتـــــور/ منير عبد المســـيح، 
مناقشـًـا. الدكـــتـــــور/ عــــادل حليــم، مناقشـًـا. وذلك بمدرج السيدة العذراء 
مريم بمعهد الرعاية والتربية، وبحضور نيافة األنبا موســـى األســـقف 
العـــام للشـــباب ووكيـــل معهد الرعاية والتربية. وبعـــد أن تمت المداولة 
بيـــن أعضـــاء اللجنـــة أوصـــت اللجنـــة بمنـــح الباحثـــة درجـــة الماجســـتير 
بتقديـــر »ممتـــاز«. تهانينـــا للباحثـــة، والـــرب يجعـــل هـــذا البحـــث لمنفعة 

األســـرة المســـيحية بالكنيســـة كلها.

نياحة القمص غربيال فهيم 
كاهن كنيسة السيدة العذارء بقرية الضهرية 

إيبارشية البحيرة
رقـــد فـــي الرب يوم األحـــد 17 نوفمبر 2019م، القمص غبريال 
فهيـــم، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذارء بقريـــة الضهريـــة، مركـــز إيتاي 
البـــارود، التابعـــة إليبارشـــية البحيـــرة وتوابعهـــا. ُوِلـــد األب المتنيح يوم 
24 فبرايـــر 1956م، وســـيم كاهًنـــا يـــوم 23 فبرايـــر 1996م، ونـــال 
رتبـــة القمصيـــة فـــي 24 فبرايـــر 2017م. وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه 
بكرمة مار مرقس الرســـول بدمنهور بحضور نيافة األنبا باخوميوس 
مطـــران اإليبارشـــية ومجمـــع كهنتهـــا. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا 
باخوميـــوس، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته وكل محبيه.

نياحة تاسوين أجنيل باسييل
زوجة المتنيح القمص بيشوي كامل

وشقيقة نيافة األنبا ديمتريوس
قـــارب 89  عـــن عمـــر  بشـــيخوخة صالحـــة  الـــرب  فـــي  رقـــدت 
ســـنة، يـــوم األحـــد 24 نوفمبـــر 2019م، تاســـوني أنجيـــل باســـيلي، 
زوجـــة المتنيـــح القمـــص بيشـــوي كامل كاهن ومؤســـس كنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بســـبورتنج باإلســـكندرية، وشـــقيقة كلٍّ مـــن: نيافـــة األنبا 
بيجـــول  ملـــوي وأنصنـــا واألشـــمونين، والقمـــص  أســـقف  ديمتريـــوس 
بفرانكفورت-ألمانيـــا،  مرقـــس  مـــار  القديـــس  كنيســـة  كاهـــن  باســـيلي 
والقمـــص كيرلـــس باســـيلي بفلوريـــدا بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، 
وأيًضا الراهبة يوســـتينا والراهبة أغابي بدير أبي ســـيفين. وقد تنيحت 

فـــي الذكـــرى الــــ60 لزفافهـــا )24 نوفمبـــر 1959م(.
وُأقيمت صلوات تجنيزها بكنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج 
الكرســـي  مطـــران  أنطونيـــوس  األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  بحضـــور 
األورشـــليمي، واألنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين، 
واألنبا اســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن، واألنبا كيرلس آفامينا أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار مينا بمريـــوط، واألنبا إرميا األســـقف العام، 
واألنبا صليب أســـقف ميت غمر، واألنبا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط 
الجيزة، واألنبا يوليوس األســـقف العام لكنائس مصر القديمة وأســـقفية 
الخدمـــات، واألنبـــا بافلـــي األســـقف العام لكنائس قطـــاع المنتزه، واألنبا 
إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، واألنبـــا 
اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة والهجانـــة وشـــرق مدينـــة 
نصر، واألنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلسكندرية، 
واألنبا ســـاويروس األســـقف العام والمشـــرف على ديري األنبا موســـى 
بالعلميـــن واالنبـــا تومـــاس بالخطاطبة. كما شـــارك أيًضـــا القمص أبرآم 
إميـــل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، ووفد مـــن رهبان دير مارمينا، 
ومجمـــع كهنـــة اإلســـكندرية، ووفـــد مـــن كهنـــة ملوي، وبعـــض راهبات 
دير الشـــهيد أبي ســـيفين بمصر القديمة والمكرســـات. وقد أرسل قداسة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي رســـالة تعزيـــة. خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا 
ديمتريوس، ولكل أفراد األســـرة المباركة، وســـائر شـــعب اإلسكندرية.
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الهامـــة  األمــــور  مـــن 
التـــي ينبغــــــــي أن يتميـــز بها 
ـــر المسئــــــــــول  شخــــــص المدبِّ
عـــن الخدمـــة وســـط آخرين، 
قدرتــــــــــــه علـــــــــــــى اكتشـــــــــــاف 
أن  نحـــب  لذلـــك  المواهـــب. 

نتحـــدث اليـــوم عـــن “المدبـــر واكتشـــاف الوزنـــات”.
ونحـــن فـــي الكنيســـة نؤمـــن أن لـــكل واحـــد منـــا 
موهبة قد أُعِطيت له من هللا، وذلك لكي تكون الكنيسة 
التـــي هـــي جســـد المســـيح كاملـــة وقويـــة، ففـــي الكنيســـة 
ليـــس هنـــاك إنســـان غير نافـــع لملكوت الســـموات، فكل 
إنســـان يســـمح لـــه الـــرب أن يكـــون ضمـــن خرافـــه البـــد 
أن تكـــون لـــه رســـالة محـــددة، ولكننا ينبغي أن نكتشـــف 
هـــذه الرســـالة... إًذا فـــكل إنســـان لـــه موهبـــة أو وزنـــة، 
وهـــذه الموهبـــة هـــي معطاة له من الـــرب، وهي ال غنى 
عنهـــا، وهـــي تكمـــل رســـالة باقـــي األعضاء في الجســـد 
الواحـــد.  وعـــن ذلـــك يكتـــب معلمنـــا بولـــس الرســـول: 
»ولكـــن هـــِذِه ُكلَّهـــا َيعَمُلهـــا الـــّروُح الواِحُد بَعيِنِه، قاِســـًما 
لـــُكلِّ واِحـــٍد بُمفـــَرِدِه، كمـــا َيشـــاُء. ألنَّـــُه كمـــا أنَّ الَجَســـَد 
هـــو واِحـــٌد ولـــُه أعضـــاٌء كثيـــَرٌة، وُكلُّ أعضـــاِء الَجَســـِد 
الواِحِد إذا كانْت كثيَرًة هي َجَســـٌد واِحٌد، كذلَك الَمســـيُح 
أيًضـــا. ألنَّنـــا جميَعنـــا بـــروٍح واِحـــٍد أيًضـــا اعَتَمدنـــا إَلـــى 
َجَســـٍد واِحـــٍد، َيهـــوًدا ُكّنـــا أم يونانّييـــَن، َعبيـــًدا أم أحراًرا، 
وجميُعنـــا ُســـقينا روًحـــا واِحـــًدا. فـــإنَّ الَجَســـَد أيًضـــا ليس 
ُعضـــًوا واِحـــًدا بل أعضاٌء كثيَرٌة« )1كو11:12–14(.

والكتاب المقدس يقدم لنا أمثلة كثيرة لشخصيات 
متعـــددة اســـتخدم الـــرب وزناتهـــم جميًعـــا برغـــم اختالف 
شـــخصياتهم، وتفاوت مســـتوياتهم االجتماعية وقدراتهم 

المعرفيـــة. كمـــا يتحـــدث الكتـــاب المقـــدس عـــن العديـــد 
مـــن أنـــواع المواهـــب.. فـــاهلل اســـتخدم وزنـــات البســـطاء 
كعامـــوس النبـــي الذي كان جانًيا للجميز، كما اســـتخدم 
الصياديـــن البســـطاء وصّيرهـــم تالميـــذ له.. وهـــو أيًضا 
اســـتخدم مواهـــب معلمنـــا بولس الرســـول الـــذي كان من 
أعظـــم فالســـفة عصـــره.. كذلـــك يوصـــي معلمنـــا بولس 
الرسول تلميذه »فلهذا السبب أذّكرك أن تضرم الموهبة 
التـــي فيـــك بوضـــع يـــدي، ألن هللا لم يعطنا روح الفشـــل 
)2تـــي6:1–7(.  والنصـــح«  والمحبـــة  القـــوة  روح  بـــل 
ـــر هـــذه المواهـــب فيمـــن يخدمـــون  فكيـــف يكتشـــف المدبِّ
معـــه؟ وكيـــف ينّميهـــا؟ وكيـــف يتجنـــب الســـلبيات التـــي 
تظهـــر أثنـــاء التعامـــل مـــع مواهـــب اآلخريـــن؟... هـــذه 
كلهـــا أمـــور هامـــة نحب أن نتحدث عنها في اختصار.
كيـــف نكتشـــف مواهبنـــا ومواهـــب اآلخريـــن؟  
يمنحهـــا  التـــي  والوازنـــات  المواهـــب  نكتشـــف  ولكـــي 
الـــرب للخـــدام علينـــا أن نراعـــي... ١- روح الصـــالة: 
فالمدّبـــر يجـــب أن يطلـــب أن يعّرفـــه الـــرب وزنـــات من 
يعملـــون معـــه لكـــي يكـــون أميًنا فـــي اســـتثمارها، فطلب 
اكتشـــاف الموهبـــة أو الرســـالة هـــو طلـــب يحـــب هللا أن 
يســـمعه مّنا. فالخادم ال يحتاج أن يســـأل فقط من أجل 
اختيـــار الطريـــق )ســـواء خدمـــة أم رهبنـــة أم تكريـــس(، 
بـــل أيًضـــا يحتـــاج أن يطلـــب مـــن أجـــل أن يكشـــف لـــه 
الـــرب الوزنـــات التـــي أعطاها لـــه ولكل ابن مـــن أبنائه. 
وكذلـــك يجـــب علـــى الخـــادم أن يطلب دائًمـــا “ماذا تريد 
، فما  يـــا رب منـــي؟ أؤمـــن يـــا ســـيدي أن لـــك قصًدا فـــيَّ
هـــو؟ كمـــا كان معلمنا بولس الرســـول يســـأل: ماذا تريد 
يـــا رب أن أفعـــل؟ هـــل أعـــود ألخدم األمـــة اليهودية؟ أم 
أذهـــب للبريـــة؟ أم أنزل للكـــرازة بين األمم؟” ولكن يجب 

أن يكـــون ذلـــك بـــروح االتضـــاع، ويكـــون األســـاس هـــو 
الشـــعور بـــأن فضـــل القوة هلل ال مّنـــا. ٢- االتكال على 
نعمـــة الـــروح القدس: لم يكـــن معلمنا بطرس الرســـول 
قبل حلول الروح القدس يتصور أن تصل ثمار خدمته 
إلـــى هـــذا الحـــد ليكســـب بعظتـــه يـــوم الخمســـين ثالثـــة 
آالف نفـــس، وال أن يكتـــب رســـائل تحمـــل كل هذه القوة 
الروحيـــة؛ ولكـــن هـــي نعمـــة الـــروح القـــدس التـــي تعمل 
فـــي كل إنســـان لتمنحه مواهـــب ووزنات قد ال يتصورها 
أو يتوقعهـــا، وهـــي أيًضـــا التـــي جعلـــت معلمنـــا بطـــرس 
كارًزا لإلنجيـــل يمكنـــه أن يكســـب نفوًســـا كثيـــرة للـــرب. 
٣- طاعـــة اإليمـــان وقبـــول العمل: فاهلل يســـتخدم كل 
مـــن يســـّلم فكـــره وحياته بـــروح طاعة اإليمـــان. فالكتاب 
يحدثنـــا عـــن كثيريـــن طلـــب منهـــم الرب رســـالة محددة، 
والبعـــض اعتـــذر بســـبب اإلحســـاس بصغـــر النفـــس أو 
الدونيـــة أو عـــدم االســـتحقاق وهـــرب كمـــا فعـــل موســـي 
النبـــي قائـــاًل »لســـت أنـــا بصاحـــب كالم منـــذ أمـــس وال 
أول مـــن أمـــس« )خـــر10:4(، وذلـــك رغـــم أن الـــرب 
كان يعـــّد موســـى النبـــي لهـــذه المهمـــة لمـــدة 80 ســـنة، 
وعندمـــا أصـــّر الـــرب أن يذهـــب موســـى، وعندما أطاع 
موســـى، صـــار قائـــًدا ناجًحـــا. 4- جديـــة الســـلوك: 
لكـــي نكتشـــف مواهبنـــا نحتـــاج أيًضـــا أن نســـلك بجديـــة 
فـــي الخدمـــة.. فيونـــان عندمـــا أطـــاع ودخل إلـــى مدينة 
نينـــوي ونـــادى عليهـــا »آمـــن أهـــل نينـــوى بـــاهلل، ونـــادوا 
بصـــوم، ولبســـوا مســـوًحا مـــن كبيرهـــم إلـــى صغيرهـــم« 
الهـــروب  أن  نالحـــظ  أن  يجـــب  لذلـــك  )يونـــان5:3(. 
واالعتـــذار والشـــعور بالنقـــص والخوف من الفشـــل كلها 
أشـــياء تعّطـــل اإلنســـان مـــن اكتشـــاف المواهـــب التـــي 
يمنحهـــا الـــرب ألوالده. فالمدّبـــر يصّلي ويدعو للخدمة، 
القـــدس،  الـــروح  نعمـــة وعطيـــة  يعتمـــد علـــى  والخـــادم 
ويطيـــع ويســـلك بجديـــة.. وهكذا يســـتخدم الـــرب مواهب 
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الصـــــــــــــــــالة هـــــــي 
العامـــل المشـــترك الذي 
عاشـــــــــه كــــــل القديسين 
بكل فئاتهـــــــم، ســـــــــــــــواء 
الرســـــــــل القديسيـــــــن أو 
الشـــهداء أو الرعاة بكل رتبهم أو في البراري 
والجبـــال، كانـــت الصـــالة هـــي حياتهـــم التـــي 
ـــرون بهـــا عـــن حبهـــم لفاديهـــم القـــدوس،  ُيَعبِّ
لذلـــك نحـــب أن نقـــدم ســـمات هـــذه الصلوات 

التـــي عاشـــوا بهـــا جميًعا..
الخليقـــة  بدايـــة  فمنـــذ  هادفـــة:  + صـــالة 
وضـــع هللا آدم وحـــواء فـــي فردوس معـــه لتحقيق 
الحياتيـــة  الشـــركة  وهـــو  الهـــام،  الهـــدف  هـــذا 
مـــع هللا للتعبيـــر عـــن الحـــب المتبـــاَدل بيـــن هللا 
وحـــواء،  آدم  بشـــخص  بدايتهـــا  منـــذ  والبشـــرية 
ألنـــه  بينهمـــا  متباَدلـــة  قويـــة  مشـــاعر  لتحريـــك 
خلق اإلنســـان على صورته ومثاله في القداســـة 
والبـــر وحـــب الخيـــر وتزكية الروح فوق الجســـد، 
لذلـــك عاش اإلنســـان في وجـــود دائم في حضرة 
هللا، ليعمـــل فـــي حياتـــه معطًيـــا لـــه نعمـــة الحياة 
النقيـــة، ليـــرى كل شـــيء بعيـــن هللا، فـــال يقـــوى 
الشـــيطان أن يحّرفـــه عـــن هذا التوجـــه الهام بين 

هللا واإلنســـان... مما أثار حســـد الشـــيطان الذي 
بكبريائـــه ُحـــِرم مـــن هـــذه الحياة مـــع هللا، وصار 
مقاوًمـــا ومعانـــًدا هلل ال توجـــد هـــذه الشـــركة فـــي 
حياته، ومن هنا حسد الشيطان اإلنسان وبدأت 

المشـــكلة بغوايتـــه لحـــواء مـــن خـــالل الحيـــة.
+ نوعيـــة الصـــالة: لـــم تكـــن الصـــالة في 
ذلـــك الحيـــن طلبـــة ألن هللا أعطاهمـــا ُكلَّ شـــيء 
فالخيـــرات  الـــخ(،  شـــيًئا..  معـــوًزا  تدعنـــي  )لـــم 
الزمنيـــة ليســـت هدًفا نســـعى إليـــة بالصالة ألنها 
عطيـــة هللا للجميـــع بدون طلـــب، فالصالة كانت 
التســـبيح والتمجيد هلل، والشـــكر الدائم على النعم 
المعطـــاة لهمـــا.. فالـــذي يحيـــا مـــع هللا يدخل في 
ومحبتـــه،  بـــاهلل  التمتـــع  هدفهـــا  متميـــزة  عالقـــة 
والشـــركة مـــع النـــور اإللهـــي، بـــل والمجـــد الـــذي 
أعده هللا لإلنســـان من قبل إنشـــاء العالم.. ولكن 
أخـــرى  أهـــداف  اإلنســـان صـــارت  ســـقوط  بعـــد 
روحيـــة أيًضـــا كطلـــب الغفـــران، والحفاظ بصورة 
البنـــوة الحقيقيـــة والدالـــة الروحيـــة، وحفـــظ نقـــاوة 
الضمير اإلنســـاني والفكـــر الداخلي لمعرفة هللا، 
ومشـــاعره الســـامية واإلحساســـات المقدســـة التي 
ُتغـــذي الـــروح وتقّويهـــا للنصرة علـــى اإلغراءات 

والشـــهوات والحـــروب مـــن عـــدو الخير.
ومـــن هنـــا كانـــت أهميـــة الصـــالة كطلبات 

روحيـــة قويـــة يحتاجها اإلنســـان للنصـــرة الدائمة 
علـــى أّيـــة مشـــاعر مضـــادة للروحيـــات »َأِحبُّـــوا 
ِإَلـــى  َأْحِســـُنوا  اَلِعِنيُكـــْم.  َباِرُكـــوا  أَْعَداَءُكـــْم. 
ُمْبِغِضيُكـــْم، َوَصلُّـــوا أَلْجـــِل الَِّذيَن ُيِســـيُئوَن ِإَلْيُكْم 
هلل  كأبنـــاء  ألننـــا  )مـــت44:5(،  َوَيْطُرُدوَنُكـــْم« 
نحتـــاج لحمايتـــه مـــن أي مشـــاعر ســـلبية ضـــد 
المحبـــة الروحيـــة، لذلـــك نصلـــي مـــن أجـــل إزالة 
روح العـــداوة التـــي يزرعهـــا الشـــيطان بين الناس 
وكلهـــا  الكراهيـــة،  ونشـــر  والضغينـــة  للتقاتـــل 

مشـــاعر مرفوضـــة ال نقبلهـــا..
+ احتياجـــات ننالهـــا بالصـــالة: وأهمهـــا 
يرفـــع  وهـــذا  هلل،  الدائـــم  باالشـــتياق  اإلحســـاس 
المصلـــي إلى إحساســـات روحيـــة لحب الفضيلة 
ونشـــرها من محبة وســـالم وفرح وتعفف وصبر 
وطـــول أنـــاة ينالهـــا اإلنســـان، ويرتبـــط ارتباًطـــا 
روحًيـــا يحفظـــه مـــن الرذائـــل والذاتيـــة والمحبـــة 
الغاشـــة والنجاسة الشريرة والربح القبيح والبرودة 
الروحية، وغيرها من المشـــاعر الســـلبية الشـــريرة 
التي تفقده روح البنوة التي منحها لنا هللا وطلب 
أن نتمســـك بها »لكي تكونوا بني العلي«.. أي 
أبنـــاء لنـــا صـــورة هللا أبينا اآلب الســـماوي، وابنه 
الوحيد يســـوع المســـيح ربنا يقودنا في هذه البنوة 
الســـاكن  القـــدس  الـــروح  بعمـــل  جـــًدا،  الســـامية 
فينـــا، والعامـــل بقوته فـــي قلوبنا لنحتفـــظ بالنقاوة 
الـــرب،  يـــرى أحـــد  لـــن  التـــي بدونهـــا  والقداســـة 
ونظـــل فـــي هـــذه المشـــاعر البنويـــة حتـــى نفـــوز 

بالحيـــاة األبديـــة الدائمة.
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مـــن  تأمالتنـــــــــــــا  فـــي 
خـــالل سلســـة دراســـة قائمـــة 
خطايـــا خطيــــــــــــــرة تفقدنــــــــــــــا 
األبديـــة، كنــــــــــــا قـــد تحدثنـــا 
الماضيــــــــــة  األســـابيع  فـــي 
عـــن الطمـــع ثـــم الَبَطـــر ثـــم 
اإلدانـــة. واليـــوم نـــود أن نتكلـــم عـــن الكـــذب. وهـــي 
خطيـــة شـــائعة فيها يتكلم اإلنســـان بخـــالف الواقع مع 
العلـــم بـــه. ويدخـــل تحـــت الكـــذب المبالغـــة المقصودة 
فـــي القـــول، وتعّمـــد عـــدم تحـــّري الدقـــة فـــي التعبيـــر، 
وهـــذه وإن كانـــت تدخـــل تحـــت خطيـــة الكـــذب فهـــي 
أيضا خطية مرّكبة ألن لها هدًفا آخر بحســـب الغاية 
التـــي مـــن أجلهـــا قيلـــت. ومـــن أمثلـــة ذلك: مـــن يبالغ 
بغـــرض االفتخـــار والمباهـــاة والكبريـــاء، أو مـــن يبالغ 
باآلخريـــن. ويدخـــل  إلحـــاق األذى والضـــرر  بقصـــد 
ضمـــن الكـــذب أيًضـــا: الـــكالم الـــذي يقصـــد بـــه قائله 
أن يكـــون ُمبهًمـــا أو ملتوًيـــا بقصـــد إعطـــاء معلومـــات 
غيـــر ســـليمة.. وقـــد ُيلِبـــس البعـــض الكـــذب ثوًبا آخر 
حتـــى ال يبـــدو ســـافًرا، وهـــم يحســـبون ذلـــك مـــن قبيـــل 
الحكمـــة أو الحـــذق.. إن هـــذا التصـــرف وأمثالـــه ال 

يخـــرج عـــن كونـــه كذًبـــا. 
ولكـــن مـــا أســـباب هـــذه الخطيـــة؟ ومـــا هـــي 
خطورتهـــا؟ وكيفيـــة عالجهـــا؟ )أ( أســـباب خطيـــة 
الكـــذب: )١( إخفـــاء الذنـــوب والخطايـــا األخـــرى: 
فحينمـــا يســـقط إنســـان فـــي خطيـــة مـــا ويرتكـــب إثًمـــا 
يلجـــأ إلـــى الكـــذب ويســـتغله ليخفـــى بـــه إثمـــه وفعلـــه 
الشـــائن. )٢( مـــن أجـــل نفع شـــخصي: كدفع ضرر 

أو جلـــب خيـــر أو قضـــاء مصلحـــة... )٣( الرغبـــة 
فـــي المـــزاح: مثـــل )كذبـــة إبريـــل(، أو الرغبـــة فـــي 
التهكـــم علـــى اآلخريـــن، خصوًصا مـــن كانوا أضعف 
أو أقـــل ثقافـــة ومعرفـــة ومركـــًزا. )4( حالـــة نفســـية: 
فقـــد يكـــذب اإلنســـان بســـبب حالة نفســـية يعانـــي منها 
نتيجـــة تربيتـــه المبكـــرة الخاطئـــة )كأن يكـــون قد تربى 
علـــى الخـــوف مما يجعلـــه هّياًبا متـــردًدا(، وقد يحدث 
أن يكبـــر اإلنســـان وتكـــون هذه الحالة قـــد تحولت فيه 
إلى عقدة نفســـية تالزمه. )٥( عوامل نفســـية أخرى: 
كالشـــعور بالنقص أو الخجل.. كالشـــاب الذي يجلس 
بين مجموعة من الشـــباب المســـتهتر الذين يفاخرون 
اآلخـــر قصًصـــا  هـــو  فينتحـــل  الشـــريرة،  بمغامراتهـــم 
ومغامـــرات لكـــي مـــا يجاريهـــم. وكالشـــاب الذي ينشـــأ 
في عائلة فقيرة ويندمج في أوســـاط أرقى من مســـتواه 
االجتماعـــي، فيكـــذب خجـــاًل وهـــو يتحدث عن نســـبه 
وعائلتـــه. )ب( خطـــورة خطية الكـــذب: )1( قد يكون 
ســـببا في إخفاء خطأ معين مما يشـــجع على التمادي 
فيـــه. )2( لـــه عالقة كبيرة بخطايا أخرى مثل الســـرقة 
والغـــش، فهـــذه الثالثـــة تتفـــق فـــي صفة عـــدم األمانة.

)3( خطيـــة ضـــد هللا باعتباره الحق )يو6:14( وضد 
وصاياه »ال تسرقوا وال تكذبوا...« )ال11:19(. )4( 
إن الكـــذاب ينتســـب للشـــيطان بـــل ُيعتبـــر ابًنـــا لـــه، إذ 
قـــال الـــرب عن الشـــيطان »ألنه كـــذاب وأبو الكذاب« 
)يـــو44:8(. )ج( عقوبة الكـــذب: ١( عقاب زمني: 
)أ( فقـــدان ثقـــة النـــاس واحترامهم نتيجـــة افتضاح 
كذبه: إذ قال هللا »ليس مكتوًما لن ُيســـتعلن وال خفي 
لن ُيعرف« )مت26:10(، وكما يقول ســـفر األمثال 

»شـــفة الصـــدق تثبـــت إلى األبد، ولســـان الكـــذب إنما 
هـــو إلـــى طرفـــة العيـــن« )أم19:12(. )ب( عقوبـــة 
جســـدية: مثل موت حنانيا وســـفيرة اللذان كذبا على 
الرســـل )أع 1:5-10(، ومثـــل انتقـــال بـــرص نعمـــان 
الســـرياني إلى جيحزي الذي كذب على معلمه أليشـــع 
)2مـــل20:5-27(.  ٢( عقاب أبـــدي: قال الكتاب 
المقـــدس »وجميـــع الكذبة نصيبهم فـــي البحيرة المتقدة 
خطيـــة  عـــالج  )د(  )رؤ8:21(.  وكبريـــت«  بنـــار 
الكـــذب: 1- يحتـــاج األمـــر إلـــى اقتنـــاع فكـــرى بقبـــح 
الكـــذب الـــذي يســـيء بـــه اإلنســـان إلى ذاتـــه، ويجلب 
لهـــا االحتقـــار حينمـــا ينكشـــف الكذب، بـــل وأكثر من 
هـــذا أن أحـــًدا ال يصبـــح مســـتعًدا لتصديـــق من تكّرر 
كذبـــه ألنـــه )كـــّذاب(. 2- ويحتـــاج األمـــر أيًضـــا إلى 
اقتنـــاع فكـــرى بعـــدم جـــدوى الكـــذب إن كان اإلنســـان 
يلـــوذ بـــه طلبا للنجاة. فالكذب حبله قصير وال يوّصل 
إاّل إلـــى نجـــاة مؤقتـــة، إن حدثـــت نجـــاة. أّمـــا الصدق 
فهـــو وإن لـــم ينـــجِّ نجاة كاملة، فهو على األقل يخّفف 
العقـــاب الزمنـــي وينّجـــي كليـــة مـــن العقـــاب األبـــدي.  
3- والكـــذب الـــذي يدفـــع إليـــه الخـــوف يلـــزم لعالجـــه 
شـــجاعة قلبيـــة نتيجـــة تمســـك اإلنســـان بخالقـــه »ألنه 
علّي اتكل فأنجيه، اســـتره ألنه عرف اســـمي، معه أنا 
فـــي الشـــدة أنقـــذه وأمجـــده« )مـــز91(. علينـــا أن نقبل 
أي ضـــرر قـــد يأتـــي علينا مـــن جّراء صدقنـــا بضمير 
مســـتريح. 4- الكـــذاب يحتـــاج )بوجه عـــام( إلى توبة 
صادقـــة وحيـــاة مقدســـة مع الرب.. فإن قلنـــا إنه يأتي 
بعـــد خطيـــة مـــا للتســـتُّر عليهـــا، فحينمـــا نحيـــا مع هللا 
الحيـــاة الَمرضيـــة ســـنجاهد للتخلص من أخطائنا، فال 
نلجـــأ إلـــى الكـــذب إلخفائهـــا. وحينمـــا يحيـــا اإلنســـان 
حياة الروح يصبح -إن ضعف أو سقط في خطية- 
مســـتعًدا لإلقـــرار واالعتراف بهـــا واالعتذار عنها لمن 
أخطـــأ أو أســـاء إليـــه، بل ويصبح مســـتعًدا عن طيب 

خاطـــر لتحمـــل العقوبة التي يســـتحقها.
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يتصـور البعـــــــــض أن 
المسيحية ديانــــــــــة أخرويـــــة، 
أي أنهــا ال تهتـم إال بالسماء 
واألبدية، وال تشعر بالتزامها 
االجتماعــــــــــي ودورهــــــــــــا في 
المجتمــــــــــــــع. والحقيقـــــــــــة أن 
ســـبب هـــذا التصـــور هـــو مـــا حدث فـــي بعـــض البالد، 
التـــي كانـــت ُتســـمى مســـيحية، وكيـــف كانـــت الكنيســـة 
ورجـــال الديـــن غائبين عن ســـاحة الخدمة االجتماعية، 
كان  وقـــد  والمطحـــون.  والجائـــع  بالفقيـــر  واإلحســـاس 
التطـــور الطبيعـــي أن يتصـــور الثّوار أن المســـيحية هي 
التـــي عّلمتهـــم ذلـــك، حتى أن ماركس تصـــور أن الدين 
هـــو أفيون الشـــعوب، بمعنى أنه المخـــدر الذي يتعاطاه 
الفقـــراء والمطحونون، بتشـــجيع من األغنيـــاء والقادرين، 
لكي يظلوا راضين بحالهم المأســـوي، منتظرين المكافأة 
والراحـــة فـــي الســـماء. وينبغـــي أن نعتـــرف أن بعـــض 
رجـــال الديـــن المســـيحي فـــي هـــذه الـــدول كانـــوا ســـبًبا 
فـــي هـــذا التصـــور، إذ عاشـــوا فـــي بذخ واســـتهتار، ولم 
يهتمـــوا بإخوتهـــم فـــي الكنيســـة والوطـــن، فلمـــا حدثـــت 
الثـــورة، لـــم تحـــدث ضـــد رجـــال الديـــن فقـــط، بـــل ضـــد 

الديـــن أيًضا. 
فهـــل المســـيحية فعـــاًل ديـــن أخـــروي ال يهتـــم 
األساســـية  واالحتياجـــات  األرض،  علـــى  بالحيـــاة 
لإلنســـان كالخبـــز والحريـــة؟!! 1- إن الرب يســــــــــــوع 
الشـــعب حديًثـــا روحًيـــا  إلـــى  تحـــدث  أن  بعـــد  نفســـه، 
مستفيًضا، ورأى أنهم جاعوا، قال لتالميذه: »َأْعُطوُهْم 
َأْنُتـــْم ِلَيْأُكُلـــوا«، وأشـــبع الجمـــوع حتـــى ال يخـــوروا فـــي 
الطريـــق )مـــت14:14-21(. 2- ومـــع أنه ركز على 

الكلمة لحياة اإلنسان، إال أنه لم يلِغ الخبز، لهذا قال: 
»َلْيـــَس ِباْلُخْبـــِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَســـاُن، َبْل ِبـــُكلِّ َكِلَمٍة 
ِ« )مـــت4:4(. 3- إن الرب يســـوع  َتْخـــُرُج ِمـــْن َفِم للاَّ
لـــم يهمـــل أبًدا حاجات اإلنســـان إلى الطعام والشـــراب، 
بـــل أكـــد لنـــا أنـــه ســـيعطينا كل ذلـــك دون أن نطلـــب، 
ورفـــع أبصارنـــا الروحيـــة إلـــى غـــذاء الـــروح، ليتكامـــل 
الغـــذاء اإلنســـاني: الروحي والجســـدي، فاإلنســـان روح 
وجسد!! 4- وإن كــــــــان الـــــــــرب يوصينـــــــــــــا: »ِإْن َجاَع 
َك َفَأْطِعْمُه. َوِإْن َعِطَش َفاْســـِقِه« )رو20:12(،  َعـــُدوُّ
إخوتنـــا  نـــرى  حينمـــا  مشـــاعرنا  تكـــون  بالحـــري  فكـــم 
فـــي حاجـــة إلـــى لقمـــة خبـــز أو شـــربة مـــاء؟! 5- إن 
المســـيحية تتســـامى بالـــروح، دون أن تهمـــل الجســـد، 
لهـــذا قـــال الرســـول بولـــس: »َلـــْم ُيْبِغـــْض َأَحٌد َجَســـَدُه 
َقـــطُّ، َبـــْل َيُقوُتـــُه َوُيَربِّيـــِه« )أف29:5(. 6- كمـــا أن 
المســـيحية توصينـــا علـــى إخوتنـــا المحتاجيـــن: »َمـــْن 
ُمْحَتاًجـــا،  َأَخـــاُه  َوَنَظـــَر  اْلَعاَلـــِم،  َمِعيَشـــُة  َلـــُه  َكاَن 
َوَأْغَلـــَق َأْحَشـــاَءُه َعْنُه، َفَكْيَف َتْثُبـــُت َمَحبَُّة هللِا ِفيِه« 
)1يو17:3(. »ِإْن َكاَن َأٌخ َوُأْخٌت ُعْرَياَنْيِن َوُمْعَتاَزْيِن 
ِلْلُقـــوِت اْلَيْوِمـــي، َفَقاَل َلُهَمـــا َأَحُدُكُم: اْمِضَيا ِبَســـاَلٍم، 
اْســـَتْدِفَئا َواْشـــَبَعا، َوَلِكْن َلْم ُتْعُطوُهَما َحاَجاِت اْلَجَسِد، 

َفَمـــا اْلَمْنَفَعُة« )يـــع16،15:2(.
إن تقســـيم العمـــل المســـيحي إلـــى عمـــل روحـــي 
معتـــاد.  خطـــأ  محـــــــــــــــض  هـــو  إجتماعــــــــــــي،  وآخـــر 
فالمســـيح لـــم يمـــزق اإلنســـان، وكال العمليـــن: الروحـــي 
)الوعـــظ والرعايـــة( واالجتماعـــي )احتياجات الجســـد(، 
عمـــالن مســـيحيان بالدرجـــة األولـــى!!  وختاًمـــا يكفـــي 
أنه من مواهب الروح القدس أن الرســـل اختاروا أناًســـا 

مملوئيـــن بالـــروح القـــدس مـــن أجـــل خدمـــة الموائـــد.

تهنئة قلبية ألبينا

القمص يوحنــا فــؤاد
راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بشنتنا الحجر 

– مركز بركة السبع محافظة المنوفية
ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الكتاب 

المقدس القبطية األرثوذكسية بالقاهرة
وفروع الجمعية بالجمهورية

نردد مع إشعياء النبي: »أنا الرب قد دعوُتك 
بالبّر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهًدا 

للشعب ونوًرا لألمم« )إشعياء 6:42(
ونتقدم بجزيل الشكر لنيافة الحبر الجليل

األنبا بنياميـــن
مطران كرسي المنوفية

»ذو الرأي الُممكَّن تحفظه سالًما سالًما ألنه 
عليك متوّكل« )إشعياء3:26(
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احتفـــال  بمناســـبة 
الكنيســـة هذا الشهر بعيد 
يوحنـــا  القّديـــس  نياحـــة 
انتقيـــُت  الفـــّم،  الذهبـــّي 
بعـــض  لحضراتكـــم 
أحاديثـــه  مـــن  مقتطفـــات 

الكبريـــاء. خطـــورة  عـــن  ـــرة،  المؤثِّ
+ ال يوَجـــد شـــيء أكثر ســـوًءا من الزهو 
والكبرياء.. هـــذا الكبرياء يحمل معه الهالك.. 
وفـــي طّياتـــه الكثير من الشـــرور.. هـــل هناك 
مـــا يكبِّدنا خســـائَر أكثـــر من هذا الكبرياء؟ وماذا 
يمكـــن أن يوَجـــد أكثـــر ُقبًحـــا وأكثـــر صعوبـــًة من 
د أن مرض المجد  هـــذا التباهـــي؟ ألّنـــه ِمن المؤكَّ

الباطل يكلِّف اإلنســـان الكثير.
+ يجـــب عليـــك أن تتطّلـــع دوًمـــا نحو هللا، 
وأن تكتفـــي بالمجـــد اإللهـــي. حتّـــى وإن كنـــَت 
ترى بعد أّن الشـــهوة تداعبك.. وتحّركك للتحدُّث 
بفخر عن إنجازاتك.. فكِّر في أّن قرار الكثيرين 
وحكمهـــم.. ســـريًعا مـــا يـــزول، ألّنـــه وإن كانوا قد 
أُعِجبـــوا بـــك للحظـــة، فعندما يعبـــر الوقت، فإّنهم 
ينســـون كّل شـــيء، وهكـــذا يكونـــون قـــد خطفوا 

اإلكليـــل الذي أعطـــاه هللا لك..
الـــذي يبـــّدل إكليله بإكليلهم هو شـــخص 
ا.. طالمـــا أّننا نســـلِّم الـــذي َيبَقى من  تِعـــس جدًّ

أجـــل الزائـــل، ومن أجل أن ننـــال مديح القليلين، 
نفقـــد كّل هذه الخيـــرات الكثيرة..

لنكتُـــب هـــذه العبـــارة على الجـــدران، وعلى 
فـــي  آذاننـــا، ونكّررهـــا  فـــي  األبـــواب، ولنرّددهـــا 
أنفســـنا دائًمـــا: ويـــل لنـــا إذا قـــال فينـــا جميـــع 

النـــاس حســـًنا )لـــو26:6(.
+ إذا كنَت تشـــتهي المجد والمديح اشـــتهاًء 
شـــديًدا، فعليـــَك أن تتجّنب مديـــح الناس، وعندئٍذ 
ســـتنال المجـــد. احتقـــر الـــكالم الُمنّمـــق، حينئذ 
ســـتتمّتع بمديـــح كثيـــر مـــن هللا ومـــن النـــاِس 
الباطـــل،  المجـــد  احتقرنـــا  نحـــن  فـــإذا  أيًضـــا.. 
وعندمـــا  الـــكّل،  إلـــه  ســـيمّجدنا  ا  جـــدًّ فبالحـــرّي 
يمّجـــدك هللا ويمتدحـــك، فَمن ذاك الذي يمكن أن 
يكـــون أكثـــر ســـعادة منـــك؟ وبالحقيقـــة فإّنه بقدر 
اّتســـاع المســـافة بيـــن المجـــد واالزدراء، هكذا 
يكـــون الفـــرق بيـــن المجـــد اإللهـــي، والمجـــد 
ا وال نهايَة له. اإلنســـاني الباطل، شاســـًعا جـــدًّ

+ مـــرض المجـــد الباطـــل ســـيؤذيك، لقد 
طـــرح الكثيريـــن أرًضـــا مـــن قبـــل، واآلن ينـــزع 
عنك كّل أجرك.. العبد يتطّلع إلى عينّي ســـّيده، 
والعامل إلى عينّي صاحب العمل الذي ســـَيدفع 
األجـــر.. بينمـــا أنت تفعل العكـــس تماًما، عندما 
تتـــرك الـــرّب الذي أســـند إليك عملـــه مقابل أجر، 
وتتطّلـــع إلـــى بشـــٍر مثلـــك.. بالرغـــم مـــن أّن لك 

شـــهوًدا يجلســـون فـــي الســـماء، فإّنـــك تجمع 
لـــك شـــهوًدا أرضّييـــن..! وإن كنَت تجاهـــد، إاّل 
أّنـــك تحـــاول أن ُتتـــّوج فـــي األرض )وليـــس فـــي 

الســـماء(، وهـــل هنـــاك غباء أســـوأ مـــن ذلك؟
+ فلنقتلـــع شـــهوة المجـــد الباطـــل مـــن 
الحّرّيـــة،  معنـــى  ســـنعرف  الجـــذور، وعندئـــٍذ 
وســـنِصل إلـــى المينـــاء، حيـــث التمتُّـــع بالهـــدوء. 
ألّن ُمِحـــّب المجـــد الباطـــل ُيشـــِبه أولئك الذين 
هم في وســـط األمواج والعواصف، فهو يرتعب 
علـــى الـــدوام ويخاف ويخدم ســـادة كثيرين، بينما 
َمـــن هـــو موجـــود خـــارج هـــذا القهـــر، فإّنـــه يشـــبه 
الذيـــن يجلســـون فـــي المواني ويتمّتعـــون بحّرّية 
واضحـــة. أّمـــا َمـــن يســـعى للمجـــد الباطـــل فليس 
كذلـــك، بـــل يضطّر أن يصير عبًدا لهذا الحشـــد 
الكبيـــر مـــن الســـادة الذين أصبـــح معروًفا لديهم.

إًذا كيـــف ســـنتحّرر مـــن هـــذه العبودّيـــة 
الُمخيفـــة؟ نتحـــّرر منهـــا حيـــن نســـعى نحـــو 
التمّتـــع بمجٍد آخـــر، المجـــد الحقيقـــي.. عندما 
ُيشـــِرق علينا المجد الســـمائي، فإّن هذا المجد 
يســـتطيع أن يبعدنـــا عن ذلك المجد البشـــري.

+ فلنحـــذر ونحترس من المجـــد الباطل، 
ولنختبـــر بهـــاء المجـــد الســـمائي، حّتـــى أّننـــا 
بعدمـــا نتمّتـــع بجمالـــه، نتجّنـــب ُقبـــح المجـــد 
الباطـــل، مختبرين على الـــدوام ُمتعة ولّذة هذا 

الســـمائي.. المجد 
رســـالة روميـــة ص  تفســـير  )المرجـــع: 

ص4٣٩(  -  4٣٢
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أواًل: اإليمـــــــان هـــو 
إعــــــــــالن إلهي، بينمـــــــــا 
الهرطقــــــــة رؤية إنســـانية 

)مشـــوهة( 
وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه 
الـــرب يســـوع عندمـــا أعلـــن 
القديـــس بطـــرس عـــن إجابتـــه للســـؤال الشـــهير »مـــن 
يقـــول النـــاس إنـــي أنـــا؟«. لقـــد ظـــّن القديـــس بطـــرس 
أنـــه صاحـــب هـــذا االكتشـــاف اإليمانـــي، فمـــا كان 
مـــن الـــرب يســـوع إاّل أنـــه أســـرع ليوضـــح للجميع أنه 
إعـــالن وليـــس اكتشـــاًفا: »طوَبـــى لـــَك ياِســـمعاُن بـــَن 
يونـــا، إنَّ َلحًمـــا وَدًمـــا لم ُيعِلْن لَك، لكن أبي الذي في 
الســـماواِت« )مت13:16-17(. فإيماننا المســـيحي 
عـــن هللا، ليـــس نتـــاج أفـــكار إنســـانية، أو محـــاوالت 
بشـــرية، ولكـــن هـــو إعـــالن هللا عـــن نفســـه. إعـــالن 
مصدره هللا وحده، وال عالقة له بالتصورات البشرية. 
فحقيقـــة هللا فـــي المســـيحية، حقيقـــة إلهيـــة تتجـــاوز 
كل التصـــورات اإلنســـانية - بمـــا فيهـــا من تشـــوهات 
ونقائـــص - لتعلـــن لنا صـــورة اإللـــه الحقيقي. فكلمة 
اعـــالن )revelation(، بمعنـــى يكشـــف. فاإلعـــالن 
هو مجرد كشـــف عن طبيعة هللا. كشـــف لحقيقة هللا 

وطبيعتـــه األزليـــة التـــي ال تتغيـــر. 
+ بينمـــا الهرطقـــة رؤيـــة إنســـانية مشـــوهة 

)الهرطقـــة هـــي ابتـــداع إنســـاني(

الهرطقـــة أو البدعـــة، هـــي رؤيـــة مختلفـــة عـــن 
هللا، واختيـــار وانتقـــاء هـــذه الرؤيـــة بدياًل عـــن الرؤية 
اإللهيـــة الكتابيـــة. وبذلـــك تكون الهرطقـــة هي اختراع 
أو ابتـــداع شـــيء جديـــد على غيـــر العـــادة. واالبتداع 
فـــي اإليمـــان أمـــر مرفـــوض، ألن اإليمـــان ليس فكًرا 
بشـــرًيا أو اجتهـــاًدا أنســـانًيا. اإليمـــان ليـــس ظاهـــرة 
أو يطورهـــا، ولكنـــه  العقـــل  يكتشـــفها  بشـــرية حتـــى 
بالحقيقـــة إعـــالن إلهـــي. لذلـــك يقـــول معلمنـــا بولـــس 
الرســـول عـــن هـــؤالء وعـــن مصـــادر تعاليمهـــم، إنهـــا 
شـــهوات )أفـــكار( خاصـــة نابعـــة مـــن عقل اإلنســـان 
فـــي  مســـرتنا  تنطلـــق  ال  لذلـــك   .)4-4:3 )2تـــي 
الحديـــث هللا وعالقتـــه بنـــا مـــن عقـــل اإلنســـان، أو 
قدرتـــه أو فلســـفته، ولكـــن مًمـــا يقولـــه هللا عن نفســـه.

ثانًيـــا: يتميـــز اإليمـــان باإلجمـــاع الكنســـي، 
بينمـــا الهرطقـــة هـــي رأي فـــردي

اإليمـــان الســـليم أو الصحيـــح يتميـــز باإلجماع 
الكنســـي أو التقليـــد الرســـولي، فاإليمـــان هـــو إيمـــان 
الكنيســـة كلهـــا، وليـــس إيمـــان فـــرد أو شـــخص. فهو 
اإليمـــان الـــذي تســـلمته الكنيســـة )آباؤنا الرســـل( من 
رأســـها أي الـــرب يســـوع، ثـــم أودعته في فـــي التاريخ 
الكنسي بشهادة جماعية على مر التاريخ، فاإليمان 

هـــو ميراث كنســـي بشـــهادة الجماعة الكنســـية. 
بينمـــا الهرطقـــة هـــي رأي فـــردي: إذا كان 
اإليمـــان هـــو صـــوت الجماعـــة الكنســـية، فالهرطقـــة 

هـــي رأي فـــردي، هـــي استحســـان شـــخصي. بينمـــا 
اإلنســـان المســـيحي الحقيقي الذي يشـــعر أنه عضو 
فـــي الجســـد، يســـلك كباقـــي الجســـد ويفكـــر كـــرأس 
الجســـد »أمـــا نحن فلنـــا فكر المســـيح« )1كو6:2(، 
ويكون حريًصا أاّل يخرج عن إجماع الفكر الكنســـي 
والتقليـــد الرســـولي، ويبرهـــن علـــى صـــدق عضويتـــه 
بطاعتـــه، وتوافـــق فكـــره الخـــاص مـــع فكر المســـيح. 
٣- اإليمـــان يصـــّب فـــي عبـــادة الكنيســـة، 
بينمـــا تتعـــارض الهرطقة مع الممارســـة الكنســـية 

)الليتورجيـــة(
الكنســـية  الممارســـة  مـــع  الهرطقـــة  تتعـــارض 
)الليتورجيـــا الكنســـية(، ألن الليتورجيـــا هـــي التعبيـــر 
عـــن العقيـــدة. العبـــادة هـــي الوجـــة اآلخـــر للعقيـــدة، 
الليتورجيا هي اختبار العقيدة، الليتورجيا هي العقيدة 
معاشـــة ومختبـــرة. وكل عقيـــدة تصـــب فـــي ليتورجيـــا 
الكنيســـة بصيغـــات وتعبيـــرات إيمانيـــة، وتنتهـــي إلى 
عبـــادة حّيـــة وخبـــرة معاشـــة واتحـــاد حقيقـــي. لذلـــك 
القـــداس  الليتورجيـــة، ســـواء  الصلـــوات  كل كلمـــات 
اإللهي، أو التســـبحة الســـنوية، أو الخدمات الكنسية 
هـــذه  غيـــر  وخدمـــات  الســـبعة،  الكنيســـة  ألســـرار 
األســـرار الســـبعة مثـــل قـــداس اللقـــان وقـــداس تقديس 
الزيت وطقس الســـجدة وغيرها؛ تحوي تســـجياًل دقيًقا 
للتعليم الروحي والتحديد العقائدي والكنســـي لإليمان 
المســـيحي. ولذلك كانت الليتورجيا وســـتظل، إحدى 

وســـائل الدفـــاع عـــن اإليمان. 
إًذا اإليمـــان المســـيحي هـــو إعـــالن إلهـــي 
)الكتاب المقدس(، اســـتودع في الكنيســـة بشهادة 
اختبرتـــه  )التقليـــد(،  التاريـــخ  مـــر  علـــى  آبائيـــة 

الكنيســـة فـــي عبادتهـــا )الليتورجيـــا(.
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ْمِس ِفي  »ِحيَنِئٍذ ُيِضيُء اأَلْبَراُر َكالشَّ
َمَلُكوِت َأِبيِهْم« )مت43:13(

مجمع اآلباء الكهنة
بإيبارشية ملوي وأنصنا واألشمونين

ومجمع رهبان دير آفا فيني 
ومجمع راهبات دير البتول

والشمامسة والخدام والخادمات 
والمكرسين والمكرسات وكل الشعب

يودعون على رجاء القيامة
نفس البارة

تاسوىن آجنيل
زوجة المتنيح 

القمص بيشوي كامل
وشقيقة نيافة الحبر الجليل

األنبا ديمتريوس
أسقف ملوي

الرب ينيح نفسها الطاهرة 
في فردوس النعيم

ويعزي أسرتها وكل محبيها
بصلوات صاحب القداسة 

البابا المعظم

األنبا تواضروس الثاني
وشريكه في الخدمة الرسولية

نيافة األنبا ديمتريوس

hamaged@yahoo.com

يــــــــــــوم 30  فـــي 
بابـــه من كل عـــام، نحتفل 
كنيستنـــــــــا  تقليـــــــد  بحســـب 
القبطيـــة األرثوذكسيـــــــــــــــة، 
بذكـــــــــــرى ظهــــــــــــــــــور رأس 
القديـــــــــــــــس مار مرقـــــــــــــــس 
اإلنجيلــــــــــــــــي وتكريــــــــــــــــس 
الكنيســــــــــــــة التـــــــــــــي بنيـــت 
لنـــا  يذكـــر  عليهـــا. حيـــث 
التاريـــخ أن رأس القديـــس 
فـــي  ســـنة 644م  ُســـرقت 
عهـــد البابـــا بنيامين األول 
)623-662م(.  الــــ38 
وعـــادت فـــي عهـــده أيًضـــا 
وُبنيـــت عليهـــــــــــــا كنيســــــــــة 
ُعِرفـــت باســـــــــم المعلقــــــــــــــة 
باإلسكندريــــــــــة، وُكرِّســــــت 
فـــي مثـــل هـــذا اليــــــــوم فـــي 
عهـــد خليفتــــــــــه أي البابـــا 
أغاثــــــــــــــــــو الــــ39 )662-
680م(، بحســـب مـــا جاء 

فـــي السنكســـار.
أمـــا جســـد القديـــس، فقـــد ُســـرق فـــي ســـنة 815م فـــي عهـــد البابا مرقـــس الثانـــي الـ49 
)799-198م(. حيـــث كان يحفـــظ رفـــات القديـــس كالًّ من الراهب اســـترجيوس والقس تادرس. 
فاحتـــال عليهمـــا القبطانـــان )وقيـــل التاجـــران( ورســـتيكوس وتريبونـــوس مـــن أهالـــي البندقيـــة. 
دة بالهـــدم ]إشـــارة لموجـــة هـــدم الكنائـــس التـــى حدثـــت بين  وأوهماهمـــا أن الكنائـــس بمصـــر ُمهـــدَّ
سنتي 170-171ه )سبتمبر 867-يونيو 787م( في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد[، 
وأنهمـــا يخشـــيان أن تضيـــع هـــذه الذخيـــرة الثمينـــة، ولذلـــك فإنهما ســـيحفظانها فـــي البندقية حتى 

تهـــدأ ثورة هـــذه الموجة. 
فأجابهمـــا الحافظـــان إلـــى طلبهما.. ومـــا أن وصال إلى البندقية حتـــى قابلهما البنادقة 

بفـــرح عظيـــم واحتفـــاالت ال مثيـــل لها. وجعلوا جمهوريتهم تحت حماية األســـد المرقســـي )1(.
وبنـــاء علـــى هـــذه الحادثـــة وضـــع األنبـــا ســـاويرس أســـقف نســـتروه )2( ميمـــر عن مار 
مرقـــس باللغـــة القبطيـــة فـــي ليلـــة 21 أمشـــير ســـنة 465ش )51 فبراير ســـنة 830م(، وترجمه 
للغـــة الضـــاد األنبـــا مرقص القليوبي أســـقف ســـخا والمحلة )1305-1320م؟(، ونشـــره المؤرخ 
توفيـــق إســـكاروس فـــي مقالـــة بعنـــوان “مؤّرخان قبطيـــان”، بكتاب مار مرقـــص االنجيلي كاروز 
الديـــار المصريـــة، الصـــادر مـــن جمعيـــة الرابطـــة المســـيحية، بالقاهـــرة، ط. 1، مايـــو 1909م/ 

برمـــوده 1625ش، ص 30- 32 )ي(.
وأخيـــًرا عـــادت الرفـــات المقدســـة لمصـــر فـــي عهـــد القديـــس البابـــا كيرلس الســـادس الــــ116 في 
24 يونيـــو 1968م، وذلـــك بمناســـبة االحتفـــال بمـــرور 19 قرًنا على استشـــهاد القديس وافتتاح 
الكاتدرائيـــة الجديـــدة التـــى علـــى اســـمه بديـــر األنبـــا رويس بالعباســـية بالقاهـــرة. تلـــك الكاتدرائية 
التـــى ُدشـــنت فـــي يـــوم األحـــد 18 نوفمبـــر 2018م بيـــد قداســـة البابا تواضـــروس الثاني الـ118 

- أطـــال هللا حياتـــه - وبمشـــاركة اآلبـــاء األجـــالء أعضـــاء المجمـــع المقدس.

١- جرجس فليوثاؤس عوض، »مرقس االنجيلي”، مجلة اليقظة، العدد الثاني، السنة السادسة، بابه 1646- أكتوبر 1929، ص 132.
2- بلدة نستــــــروه: موقعها غير معروف بالتحديد، بحسب ابن دقمــــــاق، كانت تقع بين البحر المالح والبحيرة، ويرى البعض أن موقعها فيمـــــا بين

    دمياط ورشيد، بالقرب من بحيرة البرلس بالدلتا، راجع: محمد رمزي، القاموس الجغرافي، ص 459
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َيكَتِســــــــــــب مخطــــــــــــوط »ِسَيــــــــر الِبَيعـــــــــــــــة 
ســـــــــة«، المنســــــــــوب لألنبـــا ســـاويُرس بـــن  الُمَقدَّ
ة َكونه  الُمَقفَّع أســـقف األشـــمونين، أهميَّة خاصَّ
ر يـــؤرِّخ لوقاِئـــع »أُعجوبة َنقل  م وأهـــّم مصـــدَّ أقـــدَّ
الَجَبـــل الُمَقطَّـــم«. وعن »ِســـَير الِبَيعة« َنَقل كّل 
ُكتَّـــاب التَّاريـــخ الُقدامـــى والُمحدثيـــن وقاِئـــع ِتلك 

وُمالبســـاتها.  اأُلعجوبة 
وبرغـــم مـــا َيذَخـــر بـــه تاريخنا مـــن أحداٍث 
جســـام، فـــإنَّ أُعجوبـــة َنقل الَجَبل مـــا تزال َتحَتل 
المكانـــة األبـــَرز بيـــن تلـــك األحـــداث.. يكفـــي 
ميـــر  ُرســـوخها فـــي التُّـــراث الكنســـّي وفـــي الضَّ

القبطـــّي علـــى مـــدى عشـــرة قـــرون.
وقائـــع تلك اأُلعجوبة غنيَّـــة بالتَّفاصيل، 
ـــا على الَفخـــِر واالعتزاز.  وبعضهـــا َيبَعـــث َحقًّ
لكـــن األهـــّم من كلِّ تلـــك التَّفاصيل، وجود هللا 
نفســـه فـــي الَحـــَدِث.. راعًيـــا لَشـــعِبه، حاِفًظا 
لكنيســـِته، ُمَتِممًّا لَوعدِه: »َأْبـــَواُب اْلَجِحيِم َلْن 

َتْقَوى َعَلْيَهـــا« )مت١٦:١8(.
ـــغل  لكـــن طـــوال عقـــود َمَضـــت كان الشُّ
ـــاِغل للكثيريـــن مـــن الُبســـطاِء، وَحتَّى بعض  الشَّ
قيقة لوقائع  ارســـين، البحث في التَّفاصيل الدَّ الدَّ
َتحـــرَّك  كيـــف  وُمالبســـاتها..  اأُلعجوبـــة  تلـــك 

الَجبـــل؟ وأيـــن كان َموضعـــه؟
ل، فلم َيغَفلها  ـــؤاِل األوَّ ـــا عـــن إجابة السُّ أمَّ

»ِسَيـــــــــــــر الِبَيعــــــة«ِ:]وقف الملك الُمِعّز 
وجميــــــــــــع  جانـــــــــــــب،  فـــي  وأصحابـــه 
النَّصـــارى )المســـيحيِّين( والبطـــرك فـــي 
بَّـــــــاغ(  جانب آخــــــــــر. ووقف الرَّجل )الدَّ
خلـــــــــــــف البطـــرك، ولم َيُكـــن في الَجمِع 
َمـــن يعرفـــه إالَّ البطرك وحده. وَصَرخوا 
يـــا َرّب ارَحـــم َدَفعـــات كثيـــرة، ثـــم أَمَرهم 
وَســـَجد  كــــــــــــــوت،  بالسُّ )البطريـــرك( 
علـــــــــــــى األرض وَســـَجدوا جميعهم معه 
ثـــالث َدَفعـــات، وكّل َدفعـــة َيرَفـــع وجهه 
وُيّصِلـــب َيرَتِفـــع الجبـــل عـــن األرِض، 
فـــإذا َســـَجدوا َنـــَزل الَجَبل إلـــى َحّدِه[.

لالعتقـــاد  خالًفـــا   - َحـــدث  فمـــا 
ونزولـــه  الَجَبـــل  ارتفـــاع  هـــو  ـــاِئد-  السَّ
إلـــى َحـــّدِه )َموِضعـــه( ثـــالث َدَفعـــات، 
أي انتقـــال رأســـّي وليـــس ُأفقّي. وهذا ما 
َتذُكـــره أيًضـــا روايـــة »تاريـــخ البطاركـــة 
المنســـوب لألنبا يوســـاب أســـقف فّوة«، 
كلِّ  فـــي  نكســـار«  »السِّ روايـــة  وكـــذا 
طبعِتـــه  وفـــي  القديمـــة،  مخطوطاتـــه 
تحـــت  عـــام 1912  ـــادرة  الصَّ األولـــى 
ـــاِدق األميـــن فـــي أخبـــار  عنـــوان »الصَّ
يســـين«. ومثلـــه كتـــاب »الّدفنـــار«.  القدِّ
وعـــن تلـــك المصـــادر نقـــل كّل ُكتّـــاب 
كاألســـقف  الُمعاصريـــن  التَّاريـــخ 
يوحنـــا  منســـى  ـــمَّاس  والشَّ إيســـوذورس 
المصـــري. حبيـــب  إيريـــس  واألســـتاذة 

وهـــذه الحقيقـــة -إن جـــاز لنـــا أن ُنســـميها 
ـــدها أيًضـــا ُمثلث الرَّحمات قداســـة  كذلـــك- َجسَّ
البابـــا شـــنوده الثَّالـــث فـــي صورة شـــعريَّة راِئعة، 
الظُّلـــم  َقســـا  »كـــم  الخاِلـــدة:  قصيدتـــه  ِضمـــن 
َعليِك«، فأنَشَد َيقول: »إسألـــــي َعهد الُمعــِـــّز، 
فهو بالِخبــــَرة َيعـلـَـــم، اســـأليه كيـــف باإليماِن 
كـــِت الُمَقطَّـــم. َجـبــَـــل قـــد ُهــــّز ِمنــــِك، وإذا  َحرَّ
ـــا االختـــالف الـــذي نلمســـه  ِشـــئِت َتَحطَّــــم«. أمَّ
فترتبـــط  حالًيـــا  األعجوبـــة  تلـــك  تفاصيـــل  فـــي 
نكســـار )طبعة عام  بدايتـــه بإحـــدى طبعـــات السِّ
فـــي  -ُمَمثَّلـــة  للكنيســـة  ُيذَكـــر  وُهنـــا   .)1935
وَســـعيها  ائـــم  الدِّ الُمقـــدَّس- حرَصهـــا  َمجَمعهـــا 
الـــدَّؤوب فـــي ســـبيل ُمراجعـــة ُكتبهـــا الطَّقســـيَّة، 

نكســـار. متهـــا السِّ وفـــي ُمقدِّ
والُمَتعلِّـــق  الثَّانـــي،  ـــؤال  السُّ إجابـــة  ـــا  أمَّ
ـــؤال  بمـــكان الَجَبـــل، فـــال َتنَفِصل عن إجابِة السُّ
صعـــوًدا  مكانـــه  فـــي  الَجَبـــل  تحـــرَّك  ل..  األوَّ
ـــا مـــكان الَجَبل َمحّل  وهبوًطـــا، ولـــم َيبَرحـــه. وأمَّ
الُمعِجـــزة وَموِقعه بالتَّحديد، فَتكِشـــف عنه وثيقة 
نـــاِدرة، َتَتَمثَّـــل فـــي كتـــاب » التَّواريـــخ« ألبـــي 
شـــاِكر بطـــرس بـــن الرَّاِهـــب، َشـــمَّاس الكنيســـة 
 :)13 القـــرن  مـــن  الثَّانـــي  )النِّصـــف  الُمعلَّقـــة 
]الَجَبـــل الَمعـــروف بالُمَقطَّـــب، وهـــو المـــكان 

ـــرف األعـــال[. الَمعـــروف بالَكبـــش ثـــم بالشَّ

الَجَبـــل  أنَّ  أي   
لـــم  الُمعِجـــزة  َمحـــّل 
كّل  بـــه  ُيقَصـــد  َيُكـــن 
ـــم،  الُمَقطَّ ِتـــالل  ِسلســـلة 
بُمحـــازاة  َتمَتـــد  التـــي 
القاِهـــرة ومصـــر القديمة 
األحَمـــر  الَجَبـــل  )ِمـــن 
بالعبَّاســـيَّة وحتـــى ُطـــرة، 
حالًيـــا( بطـــول 14 كـــم، 

إنَّمـــا فقـــط إحـــدى تلـــك الِهضـــاب الُمطلَّـــة على 
ِبركـــة الفيـــل )والتـــي َيشـــَغل مكانهـــا اليـــوم حـــي 
ـــيِّدة زينب(. وهذه الَهَضبة -بحسب َوصف  السَّ
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