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حًقـــا »َفِإنَّـــُه ِمـــْن َفْضَلـــِة اْلَقْلب 
اِلُح  َاإِلْنَســــــــــــاُن الصَّ َيَتَكلَُّم اْلَفـــــــــــُم. 
اِلـــِح ِفـــي اْلَقْلـــب  ِمـــَن اْلَكنــــْـــِز الصَّ
اِلَحــــــــــــــاِت، َواإِلْنَســـاُن  ُيْخِرُج الصَّ
ـــُروَر. يِر ُيْخـــِرُج الشُّ ـــرِّ يُر ِمـــَن اْلَكْنـــِز الشِّ ـــرِّ الشِّ

َولِكـــْن َأُقـــوُل َلُكـــْم: ِإنَّ ُكلَّ َكِلَمـــٍة َبطَّاَلـــٍة َيَتَكلَّـــُم 
ِبَهـــا النَّاُس َســـْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِحَســـاًبا َيْوَم 
ُر َوِبَكاَلِمـــَك ُتَداُن«  ـــَك ِبَكاَلِمـــَك َتَتَبـــرَّ يِن.أَلنَّ الدِّ

)متـــى37-33:12(.
أكُتب هذا بروح أمومة الكنيســـة الصادقة، 
وخوفي الشـــديد علي من يســـتهينون بالكتابات 
والمقـــاالت ومـــا أكثرهـــا، وهـــم ال يـــدرون مـــا 
يفعلـــون؟!.. بمـــاذا ســـتجيب الديـــان العادل يوم 
الديـــن؟؟ ال تظـــن أيهـــا الحبيب أنـــك ُمصلح أو 
عالـــم أو ُمعّلـــم، فهـــذه خـــدع شـــياطين. ســـوف 
وتشـــتهر،  تشـــتهر  وســـوف  وترتفـــع  ترتفـــع 
وتظـــن أنهـــم يســـتمعون إليـــك، وأنـــت ال تدري 
ـــُقوِط  السُّ َوَقْبـــَل  اْلِكْبِرَيـــاُء،  اْلَكْســـِر  أنـــه »َقْبـــَل 

وِح« )أمثـــال18:16(. َتَشـــاُمُخ الـــرُّ
إّيـــاك  تصدقهـــا؟  هـــل  هللا..  أقـــوال  هـــذه 

هللا. بلطـــف  تســـتهين 
الكنيســـة وأمومتهـــا المتدفقة نحـــوك تحتمل 
وتصبـــر وتتأنـــى وتصلي من أجل كل شـــارد، 
تنتظـــر  الـــذي  العزيـــز  ابنهـــا  كان  وان  حتـــى 
لســـانه.  ونقـــاوة  وتوبتـــه  ورجوعـــه  عودتـــه 
تنتظره حتى يســـتيقظ من غواية الشـــيطان له. 
واســـتمع إلـــى كلمـــات القديـــس بولس الرســـول 

الحاســـمة وهـــو يناديـــك: 
»اْسَتْيِقْظ َأيَُّها النَّاِئُم،

َوُقْم ِمَن اأَلْمَواِت،
َفُيِضيَء َلَك اْلَمِسيُح.

َفاْنُظُروا َكْيَف َتْسُلُكوَن ِبالتَّْدِقيِق،
اَل َكُجَهاَلَء َبْل َكُحَكَماَء،

يَرٌة«  ِشـــرِّ ـــاَم  اأَليَّ أَلنَّ  اْلَوْقـــَت  ُمْفَتِديـــَن 
. )16 -14 :5 فســـس )أ

مـــن فضلـــك أعـــد قـــراءة الكلمـــات الســـابقة 
عمـــرك  يضيـــع  حتـــى ال  لـــك  إنهـــا  ـــن..  بتمعُّ
المـــوت.  يأتيـــك  الحيـــاة  غفلـــة  وفـــي  باطـــًا، 
اســـتيقظ اآلن وليـــس غـــًدا، واتـــرك ماضيـــك 
الـــرديء وقلمـــك الشـــرير، وأعلـــم »َمْن َســـبَّ 
َحَدَقـــِة  ِفـــي  ِســـَراُجُه  َيْنَطِفـــُئ  ـــُه  ُأمَّ َأْو  َأَبـــاُه 

)أمثـــال20:20(. الظَّـــاَلِم« 

فـــي حيـــــــــاة البشــــــــــــــــر كلمـــات 
قليلـــة فـــي حروفهـــا وعظيمـــة في 
معانيهـــا، مثل كلمـــــــــات : أســـرة، 
وطـــن، علـــم، هـــواء... ومن بين 

هـــذه الكلمـــات كلمـــة »ُأم« وهـــي مـــن حرفيـــن 
عبـــارة »هللا  اختصـــار  إنهـــا  ويقولـــون  فقـــط، 

محبـــة«، ولـــذا فهـــي كلمـــة غاليـــة جـــًدا.
واألم إذ تعطي الحياة، تحتل مكانة ممتازة 
فـــي حيـــاة النـــاس كمـــا فـــي تاريـــخ الخـــاص. 
وهـــذا مـــا قصـــده آدم بتســـمية امرأتـــه »حواء« 

بمعنـــى أنهـــا »أم األحيـــاء« )تكوين20:3(.
إلـــى  المســـيح  اســـتودعها  التـــي  والكنيســـة 
تاميذه ورســـله، عندما قال لبطرس الرســـول 
ْخـــَرِة  فـــي حضـــور التاميـــذ »َوَعَلـــى هـــِذِه الصَّ
َتْقـــَوى  َلـــْن  اْلَجِحيـــِم  َوَأْبـــَواُب  َكِنيَســـِتي،  َأْبنـــي 
ـــَماَواِت،  َعَلْيَهـــا َوُأْعِطيـــَك َمَفاِتيـــَح َمَلُكـــوِت السَّ
َفـــُكلُّ َمـــا َتْرِبُطـــُه َعَلى اأَلْرِض َيُكـــوُن َمْرُبوًطا 
ـــَماَواِت. َوُكلُّ َمـــا َتُحلُّـــُه َعَلـــى اأَلْرِض  ِفـــي السَّ
ـــَماَواِت« )مت18:16- َيُكـــوُن َمْحُلواًل ِفي السَّ

19(، ولئـــا يظـــن أحـــٌد ان هـــذا الـــكام يخّص 
بطرس الرســـول فقط، رغم أن الســـيد المســـيح 
اندفـــاع  ولكـــن  التاميـــذ،  حضـــور  فـــي  قالـــه 
جعلـــت  الســـريعة  وإجابتـــه  الرســـول  بطـــرس 
المســـيح يوّجـــه لـــه الـــكام، ولكـــن نفـــس هـــذا 
الكام قاله الســـيد المســـيح الى جموع التاميذ 
فـــي )متـــى18:18( »َاْلَحـــقَّ َأُقوُل َلُكـــْم: ُكلُّ َما 
َتْرِبُطوَنـــُه َعَلـــى اأَلْرِض َيُكـــوُن َمْرُبوًطـــا ِفـــي 
ـــَماِء، َوُكلُّ َمـــا َتُحلُّوَنُه َعَلـــى اأَلْرِض َيُكوُن  السَّ

ـــَماِء.« َمْحُلـــواًل ِفي السَّ
وهكـــذا صـــارت الكنيســـة بصيغـــة الملكيـــة 
ولـــذا  )متـــى18:16(،  »كنيســـتي«  للمســـيح 
نســـّميها: عروس المسيح أو كنيسة المسيح أو 
بيت هللا أو بيت المائكة أو بيت القديســـين... 
الـــخ، وهـــو مـــا عّبـــر عنـــه أحـــد أبنائنـــا حيـــن 
وضـــع كلمـــات الترنيمـــة المشـــهورة »كنيســـتي 
كنيســـتي كنيســـتي هـــي بيتـــي، هـــي أمـــي، هـــي 
ســـر فـــرح حياتـــي«. وهـــذا تعبيـــر بليـــغ عـــن 
لإلنســـان  بالنســـبة  الكنيســـة  ومكانـــة  وضعيـــة 

القبطـــي.. إنهـــا بيـــت، وأم، وفـــرح.
أواًل: بيت ألن فيها األبوة )سر الكهنوت(، 
وفيها الراحة والشفاء )سر مسحة المرضى(. 
وثانًيـــا: أم ألن أســـرتي ُوِلـــدت فيهـــا )ســـر 
الزيجـــة(، وأنـــا ُوِلـــدت فيها )ســـر المعمودية(، 
وايًضـــا تثّبـــتُّ فـــي عضويتها )ســـر الميرون(. 
وثالًثـــا: فرح ألني في حضنها أتوب )ســـر 
أتغـــّذى وأشـــبع  االعتـــراف(، وعلـــى مائدتهـــا 

)ســـر التنـــاول( وأفرح.

وهكـــذا صـــارت أمومـــة الكنيســـة حاضـــرة 
مـــن خـــال أســـرارها الســـبعة المقدســـة، التـــي 
نمارســـها علـــى يـــد آبائهـــا األســـاقفة والكهنـــة، 

مـــن جيـــل إلـــى جيل.
ألنهـــا  دائًمـــا  حاضـــرة  الكنيســـة  وأمومـــة 
بـــكل فـــرح تلـــد كل يـــوم بنيـــن وبنـــات، فالمرأة 
عندمـــا تصبـــح أمًّا تتهّلـــل، وحواء عند والدتها 
وإســـحق  )تكويـــن1:4(،  ابتهجـــت  األولـــى 
يذّكرنـــا بضحـــك ســـارة وفرحها ســـاعة والدته 
)تكويـــن6:21(. والوصايـــا العشـــر تعلـــن أنـــه 
يحـــق لـــأم أن تجـــد لهـــا عنـــد أبنائهـــا احتراًمـــا 
ـــَك ِلَكـــْي  مثـــل األب تماًمـــا: »َأْكـــِرْم َأَبـــاَك َوُأمَّ
بُّ  َتُطوَل َأيَّاُمَك َعَلى اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّ
فـــي  تهـــاون  وأي  )خـــروج12:20(.  ِإلُهـــَك« 
حق األم أو األب له عقاب قاٍس:»َوَمْن َشـــَتَم 
ـــُه ُيْقَتـــُل َقْتاًل« )خـــروج17:21(،  َأَبـــاُه َأْو ُأمَّ
و» ُكلُّ ِإْنَســـاٍن َســـبَّ َأَباُه َأْو ُأمَُّه َفِإنَُّه ُيْقَتُل. َقْد 
َســـبَّ َأَباُه َأْو ُأمَُّه. َدُمُه َعَلْيِه« )الويين9:20(، 
وكذلـــك فـــي ســـفر الاوييـــن )21-18:21(. 
أّمـــا فـــي ســـفر األمثـــال فيقـــول: »َمْن َســـبَّ َأَباُه 
ـــَاِم«  ـــُه َيْنَطِفـــُئ ِســـَراُجُه ِفـــي َحَدَقـــِة الظَّ َأْو ُأمَّ

)أمثـــال20:20(.
وهـــذه الوصايـــا ليســـت لأمومـــة الجســـدية 
أو األبـــوة الجســـدية فقط، ولكنهـــا وثيقة الصلة 
الكنيســـة،  أمومـــة  أي  الروحيـــة  باألمومـــة 
وباألبـــوة الروحيـــة أي آبـــاء الكنيســـة. وهنـــاك 
خطـــورة بالغـــة علـــى من يكســـر هـــذه الوصايا 
ويســـتهين بهـــا، ويشـــرح الســـيد المســـيح ذلـــك 
للجمـــوع قائـــًا: »اْســـَمُعوا َواْفَهُمـــوا. َلْيـــَس َمـــا 
ُس اإِلْنَســـاَن، َبـــْل َما َيْخُرُج ِمَن  َيْدُخـــُل اْلَفـــَم ُيَنجِّ
)متـــى10:15- اإِلْنَســـاَن«  ـــُس  ُيَنجِّ هـــَذا  اْلَفـــِم 

11(، ثـــم قـــدم المثـــل الشـــهير »ِإْن َكاَن َأْعَمـــى 
ُحْفـــَرٍة«  ِفـــي  ِكَاُهَمـــا  َيْســـُقَطاِن  َأْعَمـــى  َيُقـــوُد 
)متـــى14:15(، ويختـــم بقوله: »... َما َيْخُرُج 
ـــُس  ِمـــَن اْلَفـــِم َفِمـــَن اْلَقْلـــب َيْصـــُدُر، َوَذاَك ُيَنجِّ

)متـــى18:15(. اإِلْنَســـاَن« 
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اجتماع قداسة ابلابا مع اللجنة ادلائمة للمجمع املقدس

ً
أهم اإلجراءات الواجب اتباعها يف اإليبارشيات اليت ستقوم بالفتح اتلدرييج مستقبل

يومــي األحــد والجمعــة وفًقــا لقــرار مجلــس الــوزراء.

وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أّية إيبارشية، نوصي بااللتزام 
بكافة التعليمات التي ستصدر الحًقا في مذكرة خاصة.

البابــا(،  قداســة  )إيبارشــية  واإلســكندرية  القاهــرة  لكنائــس  وبالنســبة 
وحيــث أنهــا تشــهد ارتفاًعــا فــي نســب اإلصابــات والعــدوى، لــذا يتــم تأجيــل 

فتــح الكنائــس حتــى منتصــف يوليــو، وُيعــاد وقتهــا تقييــم الموقــف.

وعلــى ســبيل االســتثناء ُيقــام قــداس يــوم عيــد الرســل بعــدٍد محــدوٍد ال 
يزيــد عــن 25 فــرًدا مــع مراعــاة كافــة االحتياطــات الصحيــة.

»إله الســام نفســه يقدســكم بالتمام، ولُتحفظ روحكم ونفســكم وجســدكم 
كاملــة بــا لوم« )1تس23:5(

فــي إطــار متبعــة الوضــع الصحــي وانتشــار جائحــة فيــروس كورونــا، 
وقــرارات الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء األخيــرة، اجتمعــت اللجنــة الدائمــة 
للمجمــع المقــدس بالكنيســة القبطيــة األرثوذكســية )عبــر تقنيــة الفيديــو 
كونفرانــس( صبــاح الســبت 27 يونيــو 2020م، برئاســة قداســة البابــا 
تواضــروس الثانــي. ونظــًرا لحــاالت العــدوى واإلصابــات والوفــاة واختــاف 
معدالتهــا مــن إيبارشــية إلــى أخــرى وبمســتويات شــديدة / متوســطة / 
خفيفــة، رأت اللجنــة أن يقــوم األب األســقف مــع مجمــع الكهنــة فــي كل 
إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات 
ــا مــع مراعــاة كافــة  بالكنائــس لمــدة أســبوعين أو أكثــر، أو فتحهــا تدريجًي

اإلجــراءات الصحيــة، مراعــاة كاملــة وشــاملة، وبصــورة جديــة.

مــع تعليــق الصلــوات بشــكل كامــل بكافــة إيبارشــيات الكــرازة المرقســية 

+ اســتمرار تعليــق خدمــة مــدارس األحــد 
وكافــة االجتماعــــــــــــات واألنشطــــــــــــــة الخدميــة 
ــع اإليبارشــيات  بمختلــف أنواعهــا فـــــــــــــي جميـــــــ

بــا اســتثناء.
+ يســمح بالمشــاركة في صلوات الجنازات 

ألســرة المتوفى فقط.
+ يسمــــــــــــــح بالمشاركـــــــــــــة فــي صلــــــــــوات 
أفــراد  ســتة  لعــدد  )اإلكليــــــــــــــــل(  الزيجــة  ســر 
ــن  ــط فــي الصلــوات إلــى جانــب الكاهــــــــــــــ فقــــــــــــ

والشــماس. والعروســين 
وُيراعــى  الميــاة  دورات  كافـــــــــــة  ُتغَلــق   +
التباعــد االجتماعــي بالنســبة لخدمــات الكانتيــن 
فــي  وذلــك  الكنائــس  بجميــع  البيــع  ومكتبــات 

اليومــي. القــداس  وقــت 
واحــد  كاهــن  القــداس  صــاة  يــؤدي   +
فقــط، وأربعــة شمامســة داخــل وخــارج الهيــكل، 
وعشــرون فــرًدا مــن الشــعب، ليصبــح إجمالــي 
المشــاركين فــي القــداس 25 فــرًدا فقــط، وفــي 
حالــة اســتقرار األوضــاع يمكــن زيــادة األعــداد 

بعــد أســبوعين.
+ ُيســمح بإقامــة أكثــر مــن قــداس فــي اليــوم 

الواحــد مــع تطبيــق اإلجراءات االحترازية.
طقــس  إتمــام  الخديــم  الكاهــن  يتولــى   +
المقدســة  األوانــي  )غســل  المناولــة  صــرف 

بمفــرده. وتناولــه(  بالمــاء 
مســبقة  بمواعيــد  القداســـــــــات  ُتحَجــز   +
فــرص  إلتاحــة  وذلــك  كنيســة،  كل  بمعرفــة 
متســاوية للصاة لجميع أفراد شــعب الكنيســة.

+ تقوم كل كنيسة بتشكيل لجنة تضم من 

داخــل الكنيســة، أو بأّيــة طريقــة تتطلــب اقتــراب 
أو تامــس، بمــا فيهــا مصافحــة األب الكاهــن 
أو حتــى تصافــح الكهنــة فيمــا بينهــم، ويكتفــي 

الجميــع بتبــادل التحيــة مــن علــى بعــد.
التواجــد  أثنــاء  اآلمنــة  المســافة  ُتراعــى   +
داخــل الكنيســة )2 متــر مربــع( بيــن الكهنــة 
والشمامســة والشــعب المشــارك فــي الصــاة.

إرشــادية  عامــة  توضــع  أن  ــل  ُيفضَّ  +
تشــير إلــى كل مــكان مــن الخمســة والعشــرين 
مكاًنــا المخصصــة لجلــوس المصليــن لضمــان 
الحفــاظ علــى المســافة اآلمنــة بيــن كل شــخص 

والمحيطيــن بــه.
+ يجــب أن يكــون المــكان الــذي تتــم فيــه 
النوافــذ  فتــح  ويلــزم  التهويــة،  جيــد  الصلــوات 
بالمــكان. الهــواء  تجديــد  لضمــان  واألبــواب، 

لــكل مــن الكاهــن المصلــي  ــص  + ُيخصَّ
وكل شماس من الشمامسة األربعة المشاركين 
معــه فــي الصــاة، ميكروفــون خــاص بــه، يتــم 
يجــوز ألي  وال  القــداس.  وبعــد  قبــل  تطهيــره 

ســبب تبــادل الميكروفــون بيــن المصليــن.
+ يستخدم كل مصلي تطبيقات الصلوات 
التليفــون  جهــاز  علــى  الموجــودة  الطقســية 
الكتــب  مــن  بــداًل  بــه  الخــاص  المحمــول 

القطمــارس(. كتــاب  عــدا  )مــا  الطقســية 
األب  مــن  المتنــاول  يقتــرب  أاّل  يجــب   +
الكاهــن لحظــة تقدمــه للتنــاول، أو توجيــه أي 
االعتــراف  بغــرض  ولــو  حتــى  إليــه،  حديــث 
أو نــوال الحــل، لئــا يفقــد احتــراز التباعــــــــــــــد 

بينهمــا. اآلمــن 
+ مراعــاة عــدم توزيــع لقمــة البركــة عقــب 

بيــن أعضائهــا أطبــاء، تكــون مهمتها األساســية 
متابعــة تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة، والتــزام 

الجميــع بها.
+ يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسئولية 
تنظيــم حركــة دخــول وخــروج المصليــن، والتأكد 
مــن أن الداخليــن ضمــن المســجلين للمشــاركة 
فــي القــداس، وكذلــك القيــام بعمليــات التطهيــر 
الوقايــة  إلجــراءات  المصليــن  تنفيــذ  ومتابعــة 

المناســبة لمهمتهــم.
منديــل  بإحضــار  ُمصــلِّ  كل  يلتــزم   +
التنــاول )اللفافــة( الخــاص بــه، وكذلــك زجاجــة 
ميــاه صغيــرة، وغطــاء رأس بالنســبة للســيدات، 
تماًمــا  وُيمتنــع  الشــخصي،  وذلــك لاســتخدام 
بيــن  األدوات  هــذه  اســتخدام  فــي  التشــارك 
كنيســة  أي  تقــوم  أن  ُيمتنــع  كمــا  المصليــن، 

المصليــن. علــى  األدوات  هــذه  بتوزيــع 
+ يجــب أن يرتــدي كل شــخص الكمامــة 
الكنيســة عموًمــا، ســواء لصــاة  عنــد دخــول 

القــداس أو غيــره.
+ يتــم قيــاس درجــة حــرارة الداخليــن إلــى 
الكنيســة باســتخدام أجهــــــــزة قيــــــــــــــاس الحــرارة 

عــن ُبعــد.
للمصليــن  ســريعة  تطهيــر  عمليــة  تتــم   +
فــور وصولهــم عنــد بــاب الكنيســة الخارجــي، 
وذلــك بتطهيــر أحذيتهــم بقطعــة قمــاش مغمــورة 
فــي محلــول الكلــور، وكذلــك تطهيــر األيــدي 
الجميــع  وعلــى   ،%70 اإليثيلــي  بالكحــول 
التجــاوب التــام مــع توجيهــات أعضــاء الفريــق 

التطهيــر. بعمليــة  المنوطيــن 
باأليــدي  بالمصافحــة  مســموح  غيــر   +

ذو اإلفراز )اتلميزي( بكرسة خزب يشرتي نلفسه امللكوت، وَمْن يفرق ماهل بغري إفراز فباطل عمله. )الشيخ الروحاين(
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قداسة ابلابا يشارك يف احتفاالت ٣٠ يونيو

الكنيسة القبطية األرثوذكسية تنيع الفريق حممد العصار

بالذكــرى الســابعة لثــورة 30 يونيــو المجيــدة، التــي حفظــت تماســك الدولــة 
الوطنيــة المصريــة وشــارك فيهــا الماييــن مــن أبنــاء الشــعب المصــري، 
ودافعــوا عــن حقهــم فــي هويــة ودولــة مصريــة تعبــر عــن كل المصرييــن، 
وتمســكوا بالــدور الوطنــي لجيشــهم الباســل فــي مواجهــة أعــداء الوطــن وقــوى 
الظــام، والــذي انحــاز بــدوره إلــى الشــعب ورفــض أن يســاوم أعــداء الوطــن 
فــي تلــك اللحظــات المصيريــة الحاســمة، وأنقــذ مصــر مــن كل المؤامــرات 

واألطمــاع الدوليــة التــي كانــت ومازالــت تحيــط بنــا.
حمــى هللا مصــر وشــعبها وجيشــها الباســل وقيادتهــا السياســية الحكيمــة 

مــن كل ســوء.
األحد 28 يونيو 2020م-21 بؤونه 1736ش

شــارك قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، صبــاح يــوم االثنيــن 29 يونيــو 
بمجمــع  ُأقيمــت  المســلحة والتــي  للقــوات  التثقيفيــة  النــدوة  فــي  2020م، 
الدولــة،  السيســي وكبــار رجــال  الفتــاح  الرئيــس عبــد  الجــاء، بحضــور 
بمناســبة الذكــرى الســابعة لثــورة 30 يونيــو. وافتتــح الرئيــس اليــوم ذاتــه 
بالمناســبة ذاتهــا، عــدًدا مــن المشــروعات القوميــة، أهمهــا مطــاري ســفنكس 

والعاصمــة اإلداريــة، وأعمــال تطويــر قصــر البــارون.
وقــد صــدر البيــان التالــي عــن الكنيســة بهــذه المناســبة المجيــدة فــي 

تاريــخ مصــر:
تشــارك الكنيســة القبطيــة المصريــة األرثوذكســية وعلــى رأســها قداســة 
احتفالهــا  العظيــم،  المصــري  الشــعب  جمــوع  الثانــي،  تواضــروس  البابــا 

تنعي الكنيســة القبطية المصرية األرثوذكســية، وعلى رأســها قداســة 
البابــا تواضــروس الثانــي، قيمــة وطنيــة عظيمــة، وقائــًدا فــًذا ورمــًزا 
مضيًئــا مــن الرمــوز العســكرية المصريــة، وهــو الفريــق محمــد العصــار، 
وزيــر الدولــة لإلنتــاج الحربــي والــذي وافتــه المنيــة اليــوم، شــارك فــي إدارة 
شــئون البــاد كعضــو فــي المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة، وكان لــه 
دور بــارز فــي إدارة ملــف العاقــات الخارجيــة وتطويــر تســليح القــوات 

المســلحة، وســاهم فــي رفــع مكانــة الجيــش المصــري وجعلــه مــن أكثــر 
الجيــوش تطــوًرا علــى مســتوى العالــم. 

خالــص العــزاء للقــوات المســلحة، وألســرة الفقيــد العزيــز ومحبيــه 
وتالميــذه وعارفــي فضلــه علــى مســتوى الوطــن.

االثنين 6 يوليو 2020م-29 بؤونه 1736ش

البركــة  قربانــة  تقديــم  عــدم  وكذلــك  القــداس، 
أو  القــداس  قبــل  ســواء  بالكنيســة،  للشــعب، 

فــي أي وقــت آخــر. بعــده، أو 
مغــادرة  المصليــن  جميــع  علــى  يجــب   +
انتهــاء  الكنيســة بســرعة، دون تزاحــم، عقــب 
القــداس، ويتولــى فريــق الكشــافة متابعــة هــذا 
بــكل دقــة. كمــا يجــب علــى األب الكاهــن أن 
يحــرص علــى عــدم القيــام بــأي عمــل رعــوي 

تجــاه أّي مــن المصليــن عقــب القــداس.
+ عقــــــــــب انتهــــــــــــاء القـــــــــــــداس، وانصراف 
الجميــع، تقــوم مجموعــة التطهيــر بعملهــا فــي 

تطهيــر الكنيســة بالكامــل.
أي  إصابــة  فــي  االشتبــــــــاه  حالــة  فــي   +
شــخص كان مشــارًكا في أحد القداســات يجب 
إبــاغ كاهــن الكنيســة، ليقــوم الكاهــن بإبــاغ 

األب األســقف التخــاذ الــازم.

وعلــى خلفيــة هــذا القــرار، أعلنــت أغلــب إيبارشــيات الكــرازة المرقســية بمصــر، عــن تعليــق الصلــوات فيهــا لمــدة أســبوعين، علــى أن ُيعــاد تقييــم الوضــع 
الصحــي منتصــف شــهر يوليــو الجــاري. وقامــت عــدد قليــل مــن اإليبارشــيات التــي ســجلت عــدًدا منخفًضــا مــن اإلصابــات، بالبــدء فــي صلــوات القــداس 
اإللهــي، مــع االلتــزام بكافــة اإلجــراءات االحترازيــة التــي أقرهــا المجمــع المقــدس. كمــا أعلنــت كل أديــرة مصــر عــن اســتمرار عــدم اســتقبال الرحــات 
والزائريــن لحيــن اســتقرار األوضــاع. أّمــا عــن اإليبارشــيات خــارج مصــر، فهــي تلتــزم باإلجــراءات التــي يتــم إقرارهــا فــي الــدول التــي تتواجــد بهــا، بحســب 

الوضــع الصحــي فــي كل بلــد.

المناعــة،  ضعــف  مــن  أو  بالمناعــة  خاصــة 
التنسيق مع األب الكاهن ومناولتهـــــــــــــم، سواء 
مــــــــــــــع مراعــاة  المنــزل.  فــي  الكنيســة أو  فــي 
أن يتخــــــــــــذ األب الكاهـــــــــــــــــن اإلجــــــــــــــــــراءات 
الوقائيــة الازمــة عنــد قيامــه بمناولــة المرضــى 

فــي المنــازل.

+ يمكــن لآلبــاء الكهنــة الذيــن يعانــــــــــــون 
مــن أّيــة أمــراض مزمنــة، أو مــن لــدى أي مــن 
أفــراد أســرته مــن يعانــون مــن أمــراض، تمثــل 
عليهـــــــــــم،  خطــًرا  الفيــروس  بعــدوى  اإلصابــة 
ــذه  أاّل يقومــوا بخدمــة القداســات خـــــــــــــــــال هـــــــ

الفتــرة االســتثنائية.

+ يســتمر الكاهـــــــــــــن فـــــــــــــي افتقــاد شــعبه 
باســتخدام الطــرق البديلــة )التليفــون – وســائل 

االجتماعــي(. التواصــل 

+ يمتنع تماًما عن المجيء إلى الكنيســة، 
ســواء لصــاة القــداس أو غيــره، اآلبــاء الكهنــة 
أو الشمامســة أو الشــعب ممن يعانون من أي 

مــن األعــراض أو األمــراض التاليــة:
درجـــــــــــــة  فــي  طفيــف–  –ولــو  ارتفــاع   -

الجســم. حــرارة 
- حالــة إسهـــــــــــال أو سعـــــــــال أو التهــاب 

بالحلــق أو آالم بالجســم عموًمــا.
- أّية أعراض تنفسية بأّي شكل.

- أمــراض مناعيــة تعــرض حياتــه للخطــر 
إذا ُأصيــب بالعــدوى.

- وكذلــك المرافقيــن أو المخالطيــن ألنــاس 
ثبــت إصابتهــم بالفيــروس أو هنــــــــــــاك شـــــــــــٍك 

فــي إصابتهــم.
أمــراض  أّيــة  مــن  يعانــون  لمــن  يمكــن   +
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من يرتحم ىلع إنسان، يصري باب الرب مفتوًحا لطلباته يف لك ساعة. )الشيخ الروحاين(

اآلباء أساقفة وكهنة كنائس اإلسكندرية

+ التقى قداسة البابا مساء يوم األربعاء األول من يوليو 2020م، 
مجمــع كهنــة قطــاع المنتــزه باإلســكندرية، بمشــاركة نيافــة األنبــا بافلــي 
األســقف العــام لقطــاع المنتــزه. وقــد ألقــى قداســته كلمــة روحيــة عــن 

الرجــاء وأجــاب علــى أســئلة المشــاركين.
قداســته  التقــى  يوليــو 2020م،  الســبت 4  اليــوم  مســاء  وفــي   +
مجمــع آبــاء كهنــة غــرب وشــرق ووســط اإلســكندرية، بمشــاركة نيافــة 
األنبــا إياريــون األســقف العــام لقطــاع غــرب اإلســكندرية، ونيافــة األنبــا 
هرمينــا األســقف العــام لقطــاع شــرق اإلســكندرية، والقمــص أبــرآم إميــل 
وكيــل البطريركيــة فــي اإلســكندرية، وقــد ألقــوا كلمــات روحيــة معّبــرة، 
ثــم ألقــى قداســة البابــا تأمــًا روحًيــا عــن »هللا لــم يعطنــا روح الفشــل«، 

وكانــت هنــاك فرصــة للمناقشــة وإجابــة تســاؤالت الحضــور.

اآلباء أساقفة إيبارشيات وأديرة أوروبا

+ مســاء اليــوم االثنيــن 6 يوليــو 2020م، التقــى قداســته باآلبــاء 
األحبــار األجــاء أســاقفة إيبارشــيات وأديــرة أوروبــا، واســتهل قداســة 
البابــا االجتمــاع بتأمــل روحــي بعنــوان »افرحــوا بالــرب كل حيــن«، ثــم 
اطمــأن قداســته مــن اآلبــاء األســاقفة علــى األوضــاع الروحيــة والصحيــة 
والرعويــة ألبنائــه كهنــة ورهبــان وشــعب هــذه اإليبارشــيات. اشــترك فــي 
االجتمــاع اآلبــاء أعضــاء لجنــة الســكرتارية بالمجمــع المقــدس، أصحاب 
النيافــة: األنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع المقــدس، 
النمســا،  أســقف  األنبــا جبرييــل  بنــي ســويف،  أســقف  األنبــا غبريــال 
القديمـــــــــــــة  مصــر  قطــاع  لكنائــس  العــام  األســقف  يوليــوس  واألنبــا 

وأســقفية الخدمــات.

اآلباء أساقفة إيبارشيات وأديرة الصعيد

+ صبــاح الخميــس 2 يوليــو 2020م، اجتمــع قداســة البابــا باآلبــاء 
المطارنــة واألســاقفة إليبارشــيات وأديــرة الصعيــد، حيــث اطمــأن قداســته 
علــى األوضــاع الروحيــة والصحيــة ألبنائــه كهنــة ورهبــان وشــعب هــذه 
اإليبارشــيات، وتحدث معهم على أهمية زرع روح الرجاء في حياتهم، 
مــع العمــل علــى تســديد احتياجــات النــاس المتنوعــة والتــي ُأضيــرت مــن 

جــّراء انتشــار جائحــة فيــروس الكورونــا.

موجيه الرتبية ادلينية املسيحية 
مــع  لقــاًء  2020م،  يونيــو   25 الخميــس  يــوم  قداســته  وعقــد 
ألقــى عليهــم  المسيحيـــــــــــة، حيــث  الدينيــة  التربيــة  موّجهــي عمــوم 
كلمــة مناســبة حملــت عنــوان »التربيــة المدرســية المســيحية«. يأتــي 
الدينيــة  للتربيــة  المجمعيــة  اللجنــة  أنشــطة  إطــار  فــي  اللقــاء  هــذا 
المســيحية، والتي تعقد لقاًء أســبوعيًّا لموّجهي عموم التربية الدينية 
المســيحية بمختلــف محافظــات مصــر، وذلــك عــن طريــق تطبيــق 
Zoom أيًضــا. وتهــدف هــذه اللقــاءات إلــى رفــع الكفــاءة المعرفيــة 
وصقــل خبــرات موجهــي التربيــة الدينيــة المســيحية لتمكينهــم مــن 
االرتقــاء بمســتوى المــادة، ممــا ينعكــس علــى المســتوى األخاقــــــــــــي 
والسلوكــــــــــــي للطالــب. ويتولــى الدكتــور عبــد هللا حنــا المنســق العــام 
فيــه  األســبوعي، ويحاضــر  لاجتمــاع  الترتيــب  المجمعيــة  للجنــة 

نخبــة مــن اآلبــاء الكهنــة والخــدام.

مقابلت قداسة ابلابا عرب الفيديو كونفرانس
علــى مــدار األســبوعين الماضييــن، عقــد قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، عــدًدا مــن اللقــاءات مــع بعــض اآلبــاء األســاقفة 

والكهنــة فــي مختلــف إيبارشــيات الكــرازة المرقســية، كالتالــي:
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تطييب جسدي القديسني األنبا موىس 
واألنبا إيسيذورس بدير الربموس

طّيــب قداســة البابــا تواضــروس الثانــي وعــدد مــن أحبــار الكنيســة، 
جســدي القديســين أنبــا إيســيذورس قــس القالــي والقــوي األنبــا موســى، 
يــوم االثنيــن 29 يونيــو 2020م، فــي ديــر الســيدة العــذراء )البرمــوس( 
األنبــا  نيافــة  وصولــه  لــدى  قداســته  اســتقبل  وقــد  النطــرون،  بــوادي 
إيســوذورس أســقف ورئيــس الديــر، واآلبــاء مجمــع رهبــان الديــر، وذلــك 
بمناســبة عيــد استشــهاد القديــس والــذي يوافــق األول مــن يوليــو مــن 

كل عــام. 

قداسة ابلابا يهنئ املطران منري حنا 
باختياره رئيًسا ألساقفة إقليم اإلسكندرية

منيــر  المطــران  نيافــة  الثانــي،  البابــا تواضــروس  قداســة  هّنــأ 
أنيــس حنــا، رئيــس الكنيســة األســقفية بمصــر، بمناســبة اختيــاره 
رئيًســا ألســاقفة إقليــم اإلســكندرية للكنيســة األنجليكانيــة األســقفية. 

وقــال قداســته فــي برقيــة التهنئــة التــي بعــث بهــا:

»نيافة المطران منير حنا أنيس
رئيس الكنيسة األسقفية بمصر

يطيب لي أْن أهنِّئكم باختياركم رئيًسا ألساقفة إقليم اإلسكندرية 
بالكنيســة األنجليكانيــة اأُلســقفية. ذاكريــن محبتكــم الصادقــة التــي 
الســنوات  عبــر  األثوذكســية  القبطيــة  كنيســتنا  نحــو  أظهرتموهــا 
الماضيــة. ونصلــي ِإلــى هللا القديــر أْن يبــارك عملكــم وجهودكــم، 

فــي اســمه المبــارك.«

توضيـــح
رًدا علــى مــا ُأثيــر مــن تســاؤالت حــول صحــة قداســة البابــا 
أتــم  وفــي  بخيــر  قداســته  أن  التأكيــد  نــود  الثانــي،  تواضــروس 
الصحــة بنعمــة هللا. وهــو يمــــــــــــارس عملــه الرعــوي بشــكل كامــٍل 
مــن خــال تواصلــه مــع اآلبــاء األســاقفة والكهنــة والشــعب عبــر 

اإلنترنــت. شــبكة 
ونوضــح للجميــع أن طلبــة الصــاة مــن أجــل األب البطريــرك 
القبطيــة  الكنيســة  باســم  المتحــدث  صفحــة  علــى  ُنشــرت  التــي 
األرثوذكســية، أول أمــس، جــاءت ضمــن حلقــات سلســة تدريبــات 
الصــاة اليوميــة التــي أطلقهــا قداســة البابــا فــي بدايــة صــوم اآلبــاء 
الرســل مــن خــال حلقــات ”مًعــا بنفــس واحــدة“، وتتضمــن طلبــة 
نصلي بها في صلواتنا اليومية )مثل الصاة من أجل المرضى، 
المتألمين، المســجونين، المضغوطين، األطباء، الصاة من أجل 
مصــر وأيًضــا المســئولين فيهــا... إلــخ(. وهــذه الطلبــات جميًعــا 
تصلــي بهــا الكنيســة عموًمــا ســواء فــي صلواتهــا الطقســية أو فــي 

ــذا وجــب التوضيــح... صلواتنــا الخاصــة. ل
المركز اإلعامي للكنيسة القبطية األرثوذكسية
الثاثاء 7 يوليو 2020م-30 بؤونه 1736ش

إقامة راهبني جديدين دلير 
الشهيد مار مينا املغلق جببل أبنوب

قــام نيافــة األنبــا لــوكاس أســقف أبنــوب 
مينــا  مــار  الشــهيد  ديــر  ورئيــس  والفتــح، 
المعلق بجبل أبنوب، بتتميم طقس الرهبنة 
يــوم االثنيــن 22 يونيــو 2020م، فــي عيــد 
ظهــور جســد الشــهيد مــار مينــا العجائبــي، 
ــر،  ــة بالديـــــــ ــي الرهبنــــــــــــ الثنيــن مــن طالبــــــــ
وشــاركه صاحبا النيافة: األنبا بموا أســقف 
الســويس، واألنبا أرســانيوس أســقف الوادي 
الجديــدان  والراهبــان  والواحــات.  الجديــد 

همــا: )1( الراهــب بولـــــس األبنوبـــــــــي،
لــوكاس،  األنبــا  لنيافــة  تهانينــا  خالــص  األبنوبــي.  إســحق  والراهــب   )2(

الديــر. رهبــان  اآلبــاء  ولمجمــع  الجديديــن،  وللراهبيــن 

إقامة مخس راهبات جديدات 
بدير مار جرجس للراهبات يف نقادة

فــي يــوم الجمعــة 3 يوليــو 2020م، قــام نيافــة األنبــا بيمــن أســقف نقــادة 
وقــوص، والمشــرف علــى ديــر مــار جرجــس للراهبــات بنقــادة‘ يشــاركه نيافــة 
األنبــا كاراس األســقف العــام بالمحلــة الكبــرى، بصــاة طقــس إقامــة الراهبــات 
لخمــس مــن طالبــات الرهبنــة بديــر الشــهيد مــار جرجــس ببريــة األســاس فــي 
نقــادة، وهــن: )1( الراهبــة أســتير، )2( والراهبــة أناســيمون، )3( والراهبــة 
أغابــي، )4( والراهبــة إيرينــي، )5( والراهبــة مريــم. حضــرت طقــس الســيامة 
األم تــكا رئيســة ديــر مــار جرجــس للراهبــات بمصــر القديمــة وعــدد مــن 
الراهبــات، وُيَعــد ديــر الشــهيد مــار جرجــس بنقــادة )الشــهير بديــر المجمــع( 
أول ديــر للراهبــات بالصعيــد األعلــى. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا بيمــن، 

والراهبــات الجديــدات، ولمجمــع راهبــات الديــر.

نياحة القمص يوسف نصيف 
من إيبارشية املنيا وأبو قرقاص

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة يــوم الســبت 4 يوليــو 2020م، القمــص 
يوســف نصيــف، كاهــن كنيســة القديــس مــار مرقــس الرســول )مقــر المطرانيــة 
بالمنيــا(، عــن عمــر تجــاوز الـــ80 ســنة، بعــد أن قضــى فــي الخدمــة الكهنوتيــة 
بقريــة عزبــة المصــاص ومدينــة المنيــا، أكثــر مــن 55 ســنة. وصلــي نيافــة األنبــا 
فــي  بكنيســته  للمنيــا وأبــو قرقــاص، صــاة تجنيــزه  العــام  مكاريــوس األســقف 

التاســعة مــن صبــاح اليــوم التالــي.
ُوِلــد األب المتنيــح فــي 27 ينايــر 1940م، وحصــل علــى بكالوريــوس الكليــة 
اإلكليريكيــة باألنبــا رويــس عــام 1963م، وتمــت ســيامته كاهًنــا بيــد المتنيــح 
األنبــا ســاويرس مطــران المنيــا واألشــمونين علــى كنيســة رئيــس المائكــة ميخائيــل 
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نستكــــــــــــــمل هـــــــــــــــــــذا العـــــــــــــدد 
الحديــــــــــــث عـــــــــــن خدمــــــة معلمنا 

بطـــرس الرســـول...
من دراســـة ســـفر األعنال أيًضا 
نـــدرك كيـــف أعطـــى معلمنا بطرس 
بخدمـــة  خاًصـــا  اهتماًمـــا  الرســـول 
المـــرأة، فيذكـــر عـــن خدمـــة طابيثـــا 
فـــي مدينـــة يافا، وكيـــف أنها كانت 
تخـــدم الفقـــراء وكيـــف أنهـــا كانـــت 
»ممتلئة أعمااًل صالحة وإحســـانات 
كانـــت تعملها« )أع 36:9(، وربما 
كان هـــذا أول ذكـــر المـــرأة تعمـــل 
فـــي خدمـــة الكنيســـة بعـــد تأســـيس 
وكانـــت  الخمســـين.  يـــوم  الكنيســـة 
ليـــس  كـ«تلميـــذة«  تخـــدم  طابيثـــا 
بنفـــس المعنـــى الـــذي نطلقـــه علـــى 
التاميـــذ االثنـــي عشـــر، فلـــم يكـــن 
للمـــرأة دور فـــي الكهنـــوت أو خدمة 
األســـرار كمـــا كان لآلبـــاء التاميـــذ 
والرســـل، ولكنها كانت تخدم خدمة 
المحبـــة العميقة متبعة وصايا الرب 
يســـوع، فالمرأة كانـــت تخدم الفقراء، 
واالشـــتراك  النســـاء  واحتياجـــات 
فـــي التســـبيح مـــع الشـــعب، وكانـــت 
انتظـــار  دون  بفـــرح  تخـــدم  طابيثـــا 

لمديـــح أو مكافـــأة.
معلمنـــا  خدمـــة  كانـــت  كمـــا 
ُتظهـــر  يافـــا  فـــي  الرســـول  بطـــرس 
فقـــد  الخدمـــة،  فـــي  منهًجـــا روحًيـــا 
بطـــرس  معلمنـــا  أن  الكتـــاب  َذَكـــر 
إلـــى  لـــدة  مـــن  انتقـــل  قـــد  الرســـول 
يافـــا عندمـــا أخبـــروه بمـــوت طابيثا، 
ليســـت  مســـافة  قلنـــا  كمـــا  وهـــي 
قليلـــة، فنحـــن نؤمن بالتعـــب والفرح 
حســـب  ليســـت  فالخدمـــة  بالتعـــب، 
استحســـاننا الشـــخصي لكـــن علـــى 
كانـــت  مهمـــا  يخـــدم  أن  الخـــادم 
ظروفه الشـــخصية، فقد كان اآلباء 
الرعيـــة،  عـــن  ذواتهـــم  يضعـــون 
طابيثـــا  إقامـــة  قصـــة  تظهـــر  كمـــا 
منهًجـــا خاًصـــا فقـــد اخـــرج معلمنـــا 
بطـــرس الجميـــع الذيـــن كانوا يبكون 
وينوحـــون وجثـــا هـــو علـــى ركبتيـــه 
وصلـــى، أما بعـــد أن أقامها »نادى 
وأحضرهـــا  واألرامـــل  القديســـين 
حّيـــة« )أع41:9(، ومـــن هذا ندرك 
كيـــف كان حريًصـــا علـــى مشـــاعر 
أوالده، وكيـــف أراد أن يحمـــل عنهم 

آالمهـــم، ويخفـــي دموعـــه وصراعـــه 
مـــع هللا، فـــاآلالم يحملهـــا هـــو أّمـــا 
األفـــراح فيدعـــو اآلخريـــن ليشـــاركوه 
اآلبـــاء  كل  اتبـــع  وهكـــذا  فيهـــا. 
البطاركـــة الجالســـين علـــى كرســـي 
اآلبـــاء  منهـــج  الرســـول  مارمرقـــس 
الرســـل، فاختاروا دائًما أاّل يعرضوا 
رعيتهـــم لآلالم بـــل يحملونها عنهم، 
خاتـــم  بطـــرس  البابـــا  طلـــب  فقـــد 
الشـــهداء الجند المقبلين لتنفيذ حكم 
المـــوت فيـــه أن يخرجوه مـــن الباب 
الحكـــم  وينفـــذوا  للســـجن  الخلفـــي 
بعيـــًدا عن أوالده المجتمعين للدفاع 

عنـــه حتـــى ال يعرضهـــم لـــآلالم.
كمـــا كان معلمنـــا بطـــرس جيـــد 
اإلصغـــاء لصـــوت الـــرب ومطيًعـــا 
إلرشـــاد الـــروح القـــدس، ففـــي قصة 
قبـــول كيرنيليـــوس لإليمـــان على يد 
معلمنا بطرس الرســـول، نرى كيف 
كان هللا يعـــده لقبـــول الخدمـــة بيـــن 
األمـــم، وكيـــف أطـــاع هـــو صـــوت 
الرســـل  اآلبـــاء  كان  فقـــد  الـــرب، 
جميًعـــا حتـــى هـــذا الوقـــت متحيزين 
لفكـــرة الكـــرازة بين اليهـــود فقط، فُهم 
المدعـــوون بحســـب اختيـــار هللا في 
األزمنة القديمة، أما بطرس فعندما 
أعلمـــه الـــرب بضـــرورة الذهاب إلى 
كيرنيليـــوس األممـــي أطـــاع، وتفّهـــم 
أو  دنًســـا  إنســـاًنا  يـــرى  ال  هللا  أن 
ذلـــك،  لـــه  الرؤيـــا  وأكـــدت  نجًســـا، 
وكان ســـاكًنا عنـــد البحـــر، ليتذكـــر 
حّولـــه  وكيـــف  للخدمـــة،  دعوتـــه 
الرب من صياد للســـمك إلى صياد 
للنـــاس، فتفهـــم كيف أن هللا مســـتعد 
أن يعمل بالجميع ويقبل إليه الكل. 
كانـــت  كيرنيليـــوس  إيمـــان  فقصـــة 
تحكـــي بصـــورة أخـــرى كيـــف كان 
معلمنـــا بطـــرس خادًمـــا طيًِّعـــا للرب 
ولروحـــه القـــدوس، متفهًما لخطوات 
إعـــداده لقبـــول الكـــرازة بيـــن األمـــم، 
فلـــم يكـــن معانـــًدا، ولم يكـــن مندفًعا 
أليـــة خطـــوة إاّل بدعـــوة وتوجيه من 
الـــروح له.. وهكـــذا ينبغي أن يكون 

الخـــادم حساًســـا لصـــوت الـــرب.
األطهـــار  الرســـل  آبائنـــا  بركـــة 
تكون معنا وتعطينا أن نتشّبه بهم.

ــا علــى كنيســة  بعزبــة المصــاص يــوم 12 مــارس 1965م. وتمــت رســامته قمصًّ
القديــس مــار مرقــس الرســول بمدينــة المنيــا بيــد المتنيــح األنبــا أرســانيوس مطــران 
المنيــا وأبــو قرقــاص يــوم 21 مــارس 1996م. خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا 
مكاريــوس، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، فــي نياحــة األب المبــارك القمــص 

يوســف نصيــف، وألســرته وكل محبيــه.

نياحة القمص باخوميوس فؤاد 
من إيبارشية جنع محادي

رقــد فــي الــرب مســاء يــوم الثاثــاء 30 يونيــو 2020م، القمــص باخوميــوس 
فــؤاد، كاهــن كنيســة القديــس مــار يوحنــا الحبيــب بنجــع حمــادي، عــن عمــر 
تجــاوز الـــ73 ســنة، قضــى منهــا أكثــر مــن 40 ســنة فــي الخدمــة الكهنوتيــة. 
وتخــرج  عــام 1947م،  أبريــل  فــي 4  ســوهاج  مدينــة  فــي  الراحــل  األب  ُوِلــد 
فــي كليــة الزراعــة جامعــة المنيــا عــام 1968م، التحــق بالقــوات المســلحة عــام 
1969م وخــدم بهــا كضابــط احتيــاط وشــارك فــي حربــي االســتنزاف وأكتوبــر 
1973م، وأنهى خدمته العســكرية في ديســمبر 1974م ليعمل مدرًســا بمدرســة 
ســوهاج الثانويــة الزخرفيــة. ســيم كاهًنــا علــى مدينــة نجــع حمــادي يــوم 16 مــارس 

1980م، ونــال رتبــة القمصيــة يــوم 21 نوفمبــر 1982م. 
عانــى لســنوات مــن عــدة أمــراض، واشــتدت عليــه آالم المــرض مؤخــًرا، 
قبــل أن يصــاب بعــدوى فيــروس كورونــا المســتجد قبــل بضعــة أيــام مــن انتقالــه. 
وُأقيمــت صلــوات تجنيــزه فــي ســاعة مبكــرة مــن صبــاح اليــوم التالــي بحضــور 
أســرته، تطبيًقــا لتعليمــات الكنيســة بســبب الظــروف الحاليــة. خالــص تعازينــا 
لنيافــة األنبــا كيرلــس أســقف نجــع حمــادي، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، فــي 

نياحــة األب الفاضــل القمــص باخوميــوس فــؤاد، وألســرته وكل محبيــه.

نياحة القس جرجس سدمن بإيبارشية أسوان 
رقــد فــي الــرب يــوم األحــد 5 يوليــو 2020م، القــس جرجــس ســدمن، كاهــن 
كنيســة الشــهيد مــار جرجــس بقريــة اللديــد بمركــز إدفــو التابــع إليبارشــية أســوان، 
إثــر إصابتــه بفيــروس كورونــا المســتجد. وقــد قضــى فــي خدمــة الكهنــوت 133 
يوًمــا فقــط، حيــث تمــت ســيامته يــوم أحــد رفــاع الصــوم الكبيــر )23 فبرايــر 
الماضي(، ويبلغ من العمر حوالي 38 سنة حيث ولد يوم 3 أكتوبر 1982م. 
وكان القــس جرجــس قــد أصيــب يــوم 17 يونيــو الماضــي بفيــروس كورونــا، ورقــد 
فــي الــرب علــى أثــر ذلــك. وقــد أقيمــت صلــوات تجنيــزه فــي اليــوم ذاتــه بديــر 
الشــهداء بإســنا. خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا هــدرا مطــران أســوان، ولمجمــع 

اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، فــي نياحــة القــس جرجــس، وألســرته وكل محبيــه.

نياحة الراهبة األم رفقة
بدير األنبا بضابا يف جنع محادي

رقــدت فــي الــرب يــوم االثنيــن 29 يونيــو 2020م، بشــيخوخة صالحــة، األم 
المباركــة الراهبــة رفقــة األنبــا بضابــا، الراهبــة بديــر القديــس أنبــا بضابــا التابــع 
إليبارشــية نجــع حمــادي، عــن عمــر قــارب الـــ85 ســنة، قضــت منــه فــي الرهبنــة 
لنيافــة األنبــا كيرلــس أســقف نجــع حمــادي  قرابــة 41 ســنة. خالــص تعازينــا 

ولمجمــع راهبــات الديــر، فــي رحيــل األم الفاضلــة الراهبــة رفقــة األنبــا بضابــا.

نياحة وادل نيافة األنبا ثاؤفيلس
أسقف منفلوط

الفاضــل،  الــرب األرخــن  فــي  يــوم األربعــاء 8 يوليــو 2020م، رقــد  فــي 
األســتاذ/ شــاكر ســلوانس، والــد نيافــة األنبــا ثاؤفيلــس أســقف منفلــوط وتوابعهــا. 

خالــص تعازينــا لنيافتــه، ولــكل أفــراد األســرة.
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أســـكن بالطابـــق الثالـــث فـــي بنايـــة ذات أربـــع 
طوابـــق، وكنـــت أحـــب غرفتـــي بـــل وأعشـــقها رغـــم 
وكرســـي  ودوالب  ســـرير  جـــًدا..  البســـيط  أثاثهـــا 
وســـجادة بـــاألرض وإضـــاءة كافية بالســـقف، كنت 
أحـــب الجلـــوس فيهـــا ولوقـــت طويـــــــــــل، دون ملـــل 

أو ضجـــر.
ورغم أن لي مســـكن آخر في مدينة أخرى... 
إاّل أن هذه الغرفة كانت تجذبني دائًما في حياتي 

التي أعيشها بمفردي داخلها.
كنـــت أتســـاءل دوًمـــا: لمـــاذا أحـــب غرفتي هذا 
الحـــب الكبيـــر؟ وعندمـــا بحثـــت عـــن الســـبب... 

وجـــدت ضالتـــي!
ضلفـــة  ذات  مســـتطيلة  نافـــذة  غرفتـــي  فـــي 
زجاجيـــة واحـــدة ومن خالهـــا يبدو المنظـــر رائًعا.

منهـــا أرى امتـــداد الســـماء الصافيـــة في خلفية 
المشـــهد الجميـــل والشـــمس تنيرهـــا بضيـــاء خـــّاب 
كل صبـــاح، وهنـــاك شـــجرة كافـــور ضخمة وعالية 
حتـــى أن فروعهـــا تصـــل إلـــى الطابـــق الرابـــع... 
ولكـــن هنـــا من النافذة أرى جـــزًءا يتمايل ويتراقص 
مـــن هـــذه الفـــروع مـــع حركـــة الهـــواء... أنـــه فـــرع 
أصغـــر  فـــروع  تخـــرج  ومنـــه  الشـــجرة  مـــن  ممتـــد 
وتتدلـــى منها األوراق الخضراء المســـتطيلة، والتي 
مـــع حركـــة الهـــواء تصـــدر أصواًتـــا عديـــدة وكأنها 

تتنفـــس الهـــواء عندمـــا يمـــر بينها...
المنطلقـــة  بالعصافيـــر  المشـــهد  ويكتمـــل 
والســـابحة فـــي الهـــواء.. تقـــف حيًنـــا علـــى فـــروع 
الشـــجرة، وحيًنـــا آخـــر تتحـــرك وتمشـــي وتصـــدر 

جـــًدا. بديـــع  تناغـــم  فـــي  العذبـــة  أصواتهـــا 
وكأني أســـتمع إلى لحن موســـيقّي رقيق... وال 
يوجـــد غيـــر أصواتهـــا التـــي أشـــعر أنهـــا تتكلـــم مع 

بعضهـــا ربمـــا بلغة تفـــوق معرفتنا...
والجميـــل أنـــه ال توجـــد أي أصـــوات بشـــرية.. 
الســـماء صافيـــة والهـــواء نقـــّي والشـــمس ســـاطعة 
غامـــر  بفـــرح  وهـــي  ألحانهـــا  تعـــزف  والعصافيـــر 
ـــا أو قلًقـــا  وســـام تتحـــرك وتطيـــر وال تحمـــل همًّ

شـــيء. ألي 
فـــي كل صبـــاح أجلس ســـاكًنا أمام هذة النافذة 
والتي أشعر أن هللا يتطّلع إلّي من خالها، وكنت 
دائًما أتســـأل عن ســـر هذا الجمال المدهش الذي 

أراه من خال النافذة المحدودة في مســـاحتها.
مـــن  وحياتـــي  أفـــكاري  أرى  صبـــاح  كل  فـــي 

المحيـــرة. النافـــذة  هـــذه  خـــال 

أصـــدروا نقـــًدا وحكًما علـــى قراراتي.
التـــي  القســـاوة  كانـــت  المواقـــف  أصعـــب  إن 

بعضهـــم.. عنـــد  أجدهـــا 
وكأن قلبهــــــــــــــم بـــا رحمــــــــــــــــة، بـــا إحســـاس، 

بـــا حـــب...
وأتعجـــب كيـــف يوجد أنـــاس با حب في حقل 

عمـــل مؤّهله األول الحب؟!
إن األوراق المتدّليـــة مـــن فـــروع الشـــجر تـــروح 
وتجـــيء مـــع حركـــة الريـــح، ويأتـــي وقـــت الخريف 
ويتســـاقط بعضها جاًفا بصفرة الموت ولكن الحياة 
تســـتمر.. لقـــد فقدت أعـــزاء وتألمت لغيابهم، ولكن 

مـــازال حبهم فـــي قلبي.
أّمـــا العصافيـــر التـــي تأتـــي أحياًنـــا وتقف على 
فـــروع الشـــجرة، وأراهـــا منطلقـــة فرحـــة وتتحرك في 
انســـيابية مذهلـــة يعجز عنها أهـــل األرض، وأظن 
أن كل مـــرة يأتـــي عصفـــور أمـــام النافذة أنه يحمل 

رســـالة خاصة مـــن هللا لي...
فـــي حركتـــه الرشـــيقة أشـــعر بيـــد هللا الحانيـــة، 
وفـــي صوتـــه الرقيــــــــــــــــق أشعــــــــــــــر بصــــــــــــــوت هللا 
بدفقـــات  أشـــعر  وذهابـــه  مجيئـــه  وفـــي  الحنـــون، 

المتجـــددة. الحيـــاة 
كثيـــًرا مـــا عمل هللا معي بشـــكل مذهـــل... في 
طفولتـــي لـــم أكـــن أدري تماًما ما يحـــدث معي من 
نجاحـــات وإخفاقات... أتذكـــر آالم مرض والدي، 
ومعاناة والدتي، ومســـيرة دراستي، وطبيعة عملي، 
الماضـــي  إلـــى  أنظـــر  وهـــدف حياتـــي.. وعندمـــا 
أتعجـــب وأندهـــش كيف مـــّرت حياتي هكذا محاًطا 
بيد هللا القوية، وكأني ذلك العصفور الذي يتحرك 
بـــا خـــوف وال هـــّم بل فـــي حرية وانطـــاق وفرح.

كانت زقزقة العصافير بمثابة أصوات تســـبيح 
وصـــاة وبهجـــة واطمئنـــان... وهو شـــعور متبادل 

وبيني. بينهم 
إنهـــا بالحقيقـــة لوحـــة جماليـــة مدهشـــة وســـط 
مـــن خـــال  الحيـــاة  الهـــدوء والســـكون وتطلُّعـــات 
هـــذه النافـــذة التـــي تجعلني أســـبح فـــي الماضــــــــــــي 
وأعيـــش الحاضـــر وأتطّلـــع إلى المستقبـــــــــــل فــــــــــــــي 

ســـام وأطمئنـــان.
أشـــعر أحياًنا ان هذه النافذة مصدر ســـعادتي 
نافـــذة  أســـميها »  أننـــي أكاد  بـــل  قلبـــي،  وبهجـــة 
رجـــاء« ألنـــه كلمـــا تعصف بي الحيـــاة في مواقف 
صعبـــة وأحياًنـــا مؤلمـــة، أعـــود إلـــى »صديقتـــي« 
ألنـــال قســـًطا مـــن الرجـــاء عالًمـــا أن كل األشـــياء 
تعمـــل مًعـــا للخير... إن تفاصيل هـــذه النافذة وما 
أراه مـــن خالهـــا لهـــو يعنـــي لـــي أن الحيـــاة حلـــوة 
وأنهـــا بخيـــر، رغـــم الشـــرور التي نجدها أو نســـمع 
عنها... وأشـــعر أن مشـــاعري تجاه صديقتي هي 

مشـــاعر راحة وســـام...
هذة النافذة ترسم لوحة حياتي الجميلة.

كنـــت أرى حًبـــا من خالها يتدفق من الســـماء 
والشـــمس والشـــجرة والعصافير واألصوات والهواء 

والنـــور... أنهـــا لوحة بديعة.
لقـــد وجـــدت هـــذة النافـــذة وكأنهـــا تحدثنـــي عن 
حياتـــي وأيـــام عمـــري وأنـــا اآلن فـــي نهايـــة العقـــد 
الســـابع مـــن العمـــر وعرفـــت نافذتـــي منـــذ العقـــد 

الخامـــس ولـــم اكـــن ملتفًتـــا اليهـــا إاّل اآلن.
دائمـــة  حركـــة  أمامـــي  الشـــجرة  فـــروع  حركـــة 
تمثـــل حركـــة أيام عمري ومراحـــل الحياة... أحياًنا 
تتحـــرك بحـــركات خفيفـــة وفي أحيـــان أخرى تكون 

شـــديدة وهكـــذا مـــّرت حياتي..
مراحـــل وأيـــام هادئـــة ســـاكنة فـــي كثيـــر مـــن 
األحيـــان ولكـــن كانـــت هنـــاك مواقف شـــديدة وربما 
مؤلمـــة وربمـــا قاســـية... هـــل هي صدمـــات القدر 
عندمـــا نفقـــد أحبـــاء لنـــا أو نعانـــي ألًمـــا وتعًبـــا من 
آخريـــن؟ أو نجتـــاز أمراًضـــا وأالًما جســـدية مبرحة 

ونحتـــاج جراحـــات خطيـــرة لعاجهـــا؟؟
وكأن النافـــذة تحكـــي وتصـــّور مرور الســـنوات 

بحلوهـــا وُمّرها..
ألن مـــن الفـــروع تتدّلى األوراق المميَّزة لشـــجرة 
الكافور ذات الرائحة العطرية المعروفة... وأتخيل 
أن هـــذه األوراق تمثّـــل البشـــر الذيـــن عرفتهـــم فـــي 
مشـــوار الحيـــاة الطويـــل.. ســـواء أقربـــاء أو أحبـــاء 
أو حتـــى عابريـــن فـــي حياتـــي... ال معنـــى للحيـــاة 
بـــدون البشـــر وال معنـــى للحيـــاة بـــدون الحب الذي 
يجعل هذة األوراق مترابطة على فرع الشـــجرة في 

انســـجام عجيب.
الحـــب.. ذلك اإلحســـاس الجميل الذي يشـــعر 
بـــه اإلنســـان مـــن خـــال اآلخريـــن، لقـــد أحببـــت 
أصدقائـــي،  أســـرتي،  عرفتهـــم..  الذيـــن  معظـــم 
زمائي، معارفي، زواري... وأن تفاوتت مشـــاعر 

الحـــب مـــن إنســـان آلخـــر.
أشـــعر بالحـــب جًدا في عاقاتي اإلنســـانية... 
أشـــعر أننـــي أحمـــل قلًبـــا كبيـــًرا جـــًدا ويـــكاد أننـــي 
أصـــرخ فـــي قلبـــي تجـــاه كل أحـــد »أنـــا بحبـــك«.. 
أقولهـــا عـــن إحســـاس وشـــعور عميق فـــي داخلي، 
ال أذكـــر يوًمـــا أننـــي خاصمت أنســـاًنا أو ســـمحت 

للكراهيـــة أن تطـــرق بـــاب قلبـــي.
وعندمـــا وضعتنـــي العنايـــة اإللهيـــة فـــي بدايـــة 
العقـــد الســـابع مـــن عمـــري أن أكـــون مســـؤال كبيًرا، 
شعرت أن طاقة الحب تتدفق بالحقيقة مثل تدفق 
ينبـــوع الميـــاه العذبـــة نحـــو الـــكل وبـــدون اســـتثناء، 
حتـــى مـــع الذين أخـــذوا موقًفا منـــي أو عادوني أو 
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اهتم بعمل اخلري حسب قوتك من أجل اهلل، السيما مع املسيئني إيلك ومبغضيك، ليك تغلب الرش الي فيهم من حنوك. )ابلابا أثناسيوس الرسويل(

اإلنســــــــــــــــان فـــي حياتـــه يشـــبه 
مســـافًرا في الطريق، وأمامه طريق 
ســـهل لكـــن ال يوّصل إلـــى األبدية 
الســـعيدة، وطريـــــــــــق آخـــر صعـــب 
وفـــي  الوصـــول،  مضمـــون  لكـــن 
)إرميـــا8:21( »هـــا أنـــذا أجعـــــــــــــل 
وطريـــق  الحيـــاة  طريـــق  أمامـــك 
لإلنســـان.  واالختيـــار  المـــوت« 
م  »المقـــوِّ )مـــز23:50(  وفـــي 
طريقـــه أريـــه خـــاص هللا«، وفـــي 
)أم15:1( »يـــا ُبنـــي ال تســـلك في 
الطريـــق معهـــم، ِامنـــع رجلـــك عـــن 
مســـالكهم« ويقصـــد مـــع الهالكيـــن 
كطريق واســـع. كما يوّضح يشـــوع 
الخاطئيـــن  »طريـــق  ســـيراخ  بـــن 
مفروش بالباط، وفي منتهاه حفرة 
مثـــوى الموت« )ســـيراخ10:21(. 
»توجـــد  قائـــًا:  الحكيـــم  وينصـــح 
طريـــق تظهـــر لإلنســـان مســـتقيمة 
)أم12:14(،  المـــوت«  وعاقبتهـــا 
ثـــم يصـــف هـــذه الطريـــق فيقـــول: 
»ال تدخـــل في ســـبيل األشـــرار وال 
تســـر فـــي طريـــق األثمة، لكـــن ِحْد 

)أم15-14:4(. واعبـــر«  عنـــه 
ويقـــول القديـــس مـــار إســـحق: 
فيهـــا  يتضايـــق  ال  فضيلـــة  “كل 
كالســـقط  عنـــدك  فلتكـــن  الجســـد 
الصديقيـــن  فقرابيـــن  حيـــاة،  بغيـــر 
هـــي دمـــوع أعينهـــم وتنهدهـــم فـــي 
الســـهر، ألنهـــم بأّنـــات يصرخـــون 
وحربـــه،  الجســــــــــــــــد  ثقـــل  مـــن  هلل 
فيستريحــــــــــــــــون بمرافقــــــــــــــة القـــوات 
لقربهـــم منهـــم”. والســـيد  الســـمائية 
مـــن  »ادخلـــوا  يوصينـــا  المســـيح 
البـــاب الضيق، ألنه واســـع ورحب 
الهـــاك  إلـــى  المـــؤدي  الطريـــق 
وكثيـــرون هـــم الذيـــن يدخلون منه، 
ومـــا أضيق البـــاب وأكرب الطريق 
المـــؤدي إلـــى الحيـــاة وقليلـــون هـــم 
)مـــت13:7- يجدونـــه«  الذيـــن 

14(، ولكـــن الرب يســـوع ُيطمئنهم 
ويقـــول: »أنـــا هـــو الطريـــق والحق 
والقديـــس  )يـــو6:14(،  والحيـــاة« 
بولـــس يصـــف هـــذا الطريـــق الذي 
المســـيح  الســـيد  فيـــه  ســـيصطحبنا 
فـــي  ضربـــات،  »فـــي  ويقـــول: 
فـــي  اضطرابـــات،  فـــي  ســـجون، 
أتعـــاب، في أســـهار، فـــي أصوام« 

)2كو5:6(، ويضيف: »في تعب 
وكـــّد، في أســـهار مـــراًرا كثيرة، في 
جـــوع وعطـــش، فـــي أصـــوام، فـــي 

)2كـــو27:11(.  وعـــري«  بـــرد 
ولكـــن ينصـــح القديـــس بولـــس 
تلميذه األســـقف تيموثاؤس ويقول: 
»فتقـــوَّ أنـــت يـــا ابنـــي بالنعمة التي 
فـــي المســـيح يســـوع، ومـــا ســـمعته 
أودعـــه  كثيريـــن  بشـــهود  منـــي 
أن  أكفـــاء  يكونـــون  أمنـــاء  أناًســـا 
ويعّلـــق  أيًضـــا«.  آخريـــن  يعلمـــوا 
القديـــس جيروم فيركـــز حديثه عن 
البـــاب الواســـع الـــذي ربمـــا يقصده 
كثيـــرون، وربمـــا الغالبية العظمى، 
بينمـــا قليلـــون يدخلـــون مـــن البـــاب 
ويقـــول:  داخلـــي،  بفـــرح  الضيـــق 
احترســـوا مـــن مـــاّذ الدنيـــا ألنهـــا 
علـــى  وتقضـــي  القلـــب  ُتضعـــف 
روح المثابـــرة وتجعـــل َمـــْن يجـــري 
مـــن منتصـــف  يرجـــع  أن  وراءهـــا 
الطريـــق وال يكملـــه، لذلـــك قليلـــون 
َمْن يســـتمّرون فيه فرحين بصليب 
المخلـــص ليدركوا القيامة الحقيقية 
والفـــرح األبـــدي الـــذي ال يوجـــد إاّل 
مهمـــة:  والخبـــرة  الســـماء”.  فـــي 
فـــي  نحتاجهـــا  التـــي  والنصيحـــة 
الطريـــق هـــي »مختبريـــن مـــا هـــو 
َمْرضـــي عند الرب« )أف10:5(، 
وفـــي )رو2:12( يؤّكد: »لتختبروا 

هللا...«. إرادة  ماهـــي 
إن درهـــم خبـــرة عمليـــة  فحًقـــا 
أفضل من قنطار معلومات، لذلك 
نلجـــأ إلـــى خبرات اآلبـــاء وأقوالهم، 
الطريـــق  علـــى  يدلوننـــا  ألنهـــم 
الصحيـــح حتـــى لـــو كان صعًبـــا، 
أغســـطينوس:  القديـــس  ويقـــول 
“الطريـــق الـــذي ســـار فيه المســـيح 
ســـْر أنـــت فيـــه، وال تســـر حســـب 
إرادتـــك الخاصـــة، بـــل فـــي ضـــوء 
لرجلـــي  »ســـراج  ألنـــه  هللا  كلمـــة 
كامـــك ونور لســـبيلي«”، ووصية 
اآلبـــاء لنـــا )اجتهـــدوا(، فابـــد مـــن 
بـــذل جهـــد كبيـــر فـــي الطريق دون 
ملـــل وال كلـــل، بل بتعزيـــات الروح 
القـــدس كانت الكنائس أيام الرســـل 
تـــزداد وتســـير فـــي طريـــق النصـــرة 

بذهـــن مســـتنير وروح قويـــة.

anbabenyamin@hotmail.comhgbmataeos@st-mary-alsourian.com

فـــي نهايـــة كل صــــــــــــــــاة مـــن 
صلـــوات الســـواعي نكرر صـــــــــــــاة 
كيريالْيصـُـــــــــون 41 مــــــــــــرة. وهـــــــــذا 

العـــدد يعني:
+ 39 جلـــدة ألهبــــــــت ظهـــر 
المسيـــــــــــح داخـــل دار الواليــــــــة من 
أجلنا.. »أخذ بياطــــــــــــس يســـــــــــــوع 
وجلده« )يو1:19(. وحســـب تقليد 
اليهـــود: أربعيـــن جلـــدة إال واحـــدة 

)2كـــو24:11( أي 39 جلـــدة.
+ إكليل الشـــوك: أخذ عســـكر 
الوالي يسوع إلى داخل دار الوالية 
وضفروا إكليًا من شوك ووضعوه 

على رأســـه )مت27: 29-27(.
+ الطعنـــة: بعد موت المســـيح 
علـــى الصليـــب، جــــــــــــــــاء واحـــــــــــــــد 
جنبـــه  فـــي  وطعنـــه  العســـكر  مـــن 
ومـــاء  دم  خـــرج  وللوقـــت  بحربـــة، 
)يـــو34:19(. )39 جلدة + إكليل 
الشـــوك + طعنـــة الحربـــة = 41(.

يجب أن نتذكر كل هذه اآلالم 
التـــي قاســـاها المســـيح مـــن أجلنـــا 
عنـــد تـــاوة هـــذه الصـــاة القصيـــرة 
فـــي مبناهـــا، العظيمة فـــي معناها. 
نتذكـــر آالم المســـيح وتقـــول مـــرة: 
»يـــا َمـــن ُجِلدت مـــن أجلنا ارحمنا، 
يـــا َمـــن ُكلِّلـــت بالشـــوك مـــن أجلنـــا 
ارحمنـــا، يـــا َمـــن ُطِعنـــت بالحربـــة 
لـــن  ارحمنـــا«. وهكـــذا  أجلنـــا  مـــن 
طلـــب  فـــي  كلـــه  العمـــر  يكفيـــك 

الرحمـــة مـــن إلـــه الرحمـــة.
كيريالْيصـُــــــــــــون كلمـــة يونانيـــة 

ُمرّكبـــة مـــن مقطعيـــن:
1( كيريي: تعني رب.

2( إليسون: تعني ارحم.
فيكـــون معنــــــــــــى الكلمـــــــــــــــة: يا 

رب ارحـــم.
مثـــل  كيريالْيصـُــــــــــــون  صـــاة 
رائـــع للصـــاة بلجاجـــة حســـب أمر 
ال  بلجاجـــة  والصـــاة  المخلـــص، 
الـــرب  علمنـــا  كمـــا  فارغـــة  ترجـــع 
الظلـــم  قاضـــي  َمَثـــل  فـــي  يســـوع 
الـــذي قام وأنصف المرأة المظلومة 
)لـــو1:18- لجاجتهـــا  أجـــل  مـــن 

7(، وَمَثـــل صديـــق نصـــف الليـــل 

)لو5:11-13( الذي قـــــــــــــــــــال في 
نهايتـــه: »أقول لكم: إن كــــــــــــــان ال 
يقـــوم ويعطيـــه لكونـــه صديقه، فإنه 
مـــن أجـــل لجاجتـــه يقـــوم ويعطيـــه 

قـــدر مـــا يحتـــاج«.
إن تكرار صاة كيريالْيصـُـــــــــون 
ليـــس هـــو تكـــرار ال طائـــل تحتـــه، 
بـــل هـــو لجاجـــة فـــي طلـــب رحمـــة 
ربنـــا. فلتكّررهـــا ولســـان حالنا يقول 

فـــي كل مـــرة طلبـــة خاصة.
كيريالْيصـُـــــون: يا رب ارحمني 

من األفكار الشريرة.
كيريالْيصـُـــــون: يا رب ارحمني 

من عاداتي الســـيئة.
كيريالْيصـُــــــــــــون: يـــا رب ارحـــم 

فـــان مـــن ضيقته.
كيريالْيصـُــــــــــــون: يـــا رب ارحـــم 

أوالدك مـــن مغريـــات الخطيـــة.
كيريالْيصـُــــــــــــون: يـــا رب ارحـــم 

أوالدك مـــن حـــروب الشـــيطان.
كيريالْيصـُــــــــــــون: يـــا رب ارحـــم 
الخفييـــن  األعـــداء  مـــن  كنيســـتك 

والظاهريـــن.
كيريالْيصـُــــــــــــون: يـــا رب ارحـــم 

العالـــم مـــن األوبئـــة واألمـــراض.
وهكذا...

ناحظ أن صاة كيريالْيصـُـــون 
تشـــمل كل مطالـــــــــــــب واحتياجـــات 

اإلنســـان في كل مـــكان وزمان.
فلنكــــــــــررها بالـــــــــــروح والحـــــــــــق 
وبصـــراخ االســـتغاثة، ثـــــــــم نقــــــــــول 
قطعـــة »قـــدوس قـــدوس قدوس رب 
الصبـــاؤوت«، فيهـــا نســـبح ونقدس 
هللا مـــع المائكـــة، ونطلـــب الرحمة 
والمعونــــــــــــــة وغفـــــــــــــران الخطايـــــــــــا 

أنواعها. بكافـــة 
ونختـــم بالصـــاة الربانيـــة التي 
علمهـــا لنـــا الرب: »أبانـــا الذي في 
الســـموات...«، فندخـــل فـــي مجال 
الشـــاملة،  الغاليـــة  الحانيـــة  أبوتـــه 
بقليلـــة  ليســـت  تعزيـــة  فنتعـــزى 
آميـــن. والحـــق.  بالـــروح  ونصلـــي 
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1- ونحـــن فـــي أيام عيد الرســـل، 
ومازلنـــا نعيـــش هذه األيـــام في أجواء 
“وبـــاء كورونا”، الذي يجتـــاح العالم 
لـــم  جـــًدا،  صغيـــر  بفيـــروس  كلـــه، 
يســـتطع العلمـــاء أن يـــروه تحـــت أدق 
التـــي  اإللكترونيـــة،  الميكروســـكوبات 
تقـــوم بالتكبيـــر آالف المـــرات! وهـــذه 
هـــي المشـــكلة، بـــل أنـــه ينتشـــر فـــي 
الهـــواء عـــن طريـــق التنفـــس لشـــخص 
حامل للمرض، ثم يدخل إلى الجســـم 
ويتحول إلى كائن حّي، يدمر كل ما 
حولـــه مـــن أعضـــاء! ومـــن هنـــا تكمن 
خطورتـــه.. ندعو الـــرب أن يرفع عن 
بشـــفاعات  الوبـــاء،  هـــذا  كلـــه  العالـــم 

هـــؤالء الرســـل القديســـين.  
2- وطالمـــا نحـــن على األرض، 
هللا،  مـــع  للحيـــاة  نســـعى  أن  علينـــا 
وخدمـــة إســـمه القـــدوس، وقـــال الســـيد 
المســـيح عن تاميذه: »َكَما َأْرَسْلَتِني 
ِإَلـــى اْلَعاَلِم َأْرَســـْلُتُهْم َأَنا ِإَلى اْلَعاَلِم« 

)يو18:17( 
3- فالمســـيحية ال تدعونـــا إلـــى 
االنسحاب، بل بالحري إلى االنتماء، 
فاالنتماء إلى الوطن والمجتمع يشـــبع 
أ-   : وهـــي  فينـــا  احتياجـــات عديـــدة 
االحتيـــاج اإلنســـاني، ب- االحتيـــاج 

النفســـي، جــــ - االحتيـــاج الروحي.
4- لهـــذا فالمجتمـــع فرصة لتنفيذ 

وصايـــا المحبة هذه.
5- واالنتماء داوئر تتســـع شيًئا 
فشـــيًئا مـــن: األســـرة، إلـــى الكنيســـة 
المحليـــة، إلـــى الطائفـــة، إلـــى الديـــن، 

إلـــى الوطـــن، إلى البشـــرية.
6- واالنتمـــاء يحتـــاج منـــا إلى 

مـــات هامـــة مثل: مقوِّ
أ- الحــــــــــــــــــــب اإللهــــــــــــــــــــي: 
الـــذي يرفعنـــا فـــوق الذاتيـــة والطائفيـــة 
ـــب، فنحـــب اآلخرين من قلب  والتعصُّ

طاهر، وبشـــدة.
ب- الوعـــي: فاإلنســـان المنتمي 
وبمـــن  حولـــه،  بمـــا  واعًيـــا  يكـــون 
حولـــه، من بشـــر وتيـــارات وتفاعات 

إلـــخ. وثقافـــة... 
ج- المرونــــــــة القويــــــــــة: فهـــو 
يســـير فـــي االتجـــاه الصحيـــح دائًمـــا، 
مناســـًبا  كان  )إن  التيـــار  مـــع  ســـواء 
وصالًحـــا(، أو ضـــد التيـــار )إن كان 
غيـــر مناســـب(.. ذلك ألنه كالســـمكة 
الحّيـــة التـــي تختـــار وجهتها، وليســـت 

كالحـــوت الميـــت الـــذي تقذفه األمواج 
الشـــاطئ. إلى 

فهـــو  اإليجابـــي:  اإلســـهام  د- 
فـــي  يؤديـــه  أن  البـــد  بـــدور  يشـــعر 
ســـواء  والوطـــن،  المجتمـــع  خدمـــة 
فـــي المدرســـة أو الجامعـــة أو الحـــّي 
أو العمـــل أو الحـــزب أو النقابـــة أو 

إلـــخ. الطابـــي..  االتحـــاد 
هــــ- وهكـــذا نكون رســـاًل للســـيد 
المســـيح فـــي العالـــم، نحمـــل صورة 
المســـيح فـــي أعماقنا، وفـــي مامحنا، 
حًبـــا وســـاًما وخيـــًرا نقدمـــه للجميـــع، 
غير ناظرين إلى الفروق االجتماعية 
أو التعليمية أو السياســـية أو الدينية، 
فاإلنســـان هو اإلنســـان، مخلوق على 
صـــورة هللا، ومهمـــا تبّدلـــت المامـــح 
الخارجيـــة، هـــو فـــي فـــي النهاية أخي 

في اإلنســـانية.
فـــي  لمســـيحنا  نشـــهد  وهكـــذا 
المجتمـــع المحيط بنـــا: ولهذا أوصانا 
»َحَســـَب  روميـــة12:  فـــي  الرســـول 
ـــاِس«  النَّ َجِميـــَع  َســـاِلُموا  َطاَقِتُكـــْم 
َك  َعـــُدوُّ َجـــاَع  »ِإْن  )رو18:12(، 
َفَأْطِعْمـــُه. َوِإْن َعِطَش َفاْســـِقِه، أَلنََّك 
ِإْن َفَعْلـــَت َهَذا َتْجَمـــْع َجْمَر َناٍر َعَلى 
ـــَك  َيْغِلَبنَّ »اَل  َرْأِســـِه« )رو20:12(، 
ـــرَّ ِباْلَخْيـــِر«  ، َبـــِل اْغِلـــِب الشَّ ـــرُّ الشَّ

)رو21:12(.
ختاًما: 

الحاضـــر  الرقمـــي  الجيــــــــــــــل  إن 
والداتـــا  النـــت  مـــع  )المتفاعـــل 
والميديا..( لديه وسائل كثيرة للتفاعل 
االجتماعـــي. ومن خـــال اإلمكانيات 
والتكنولوجيـــا،  لإلنترنـــت  الهائلـــة 
ومواقع التواصـــل االجتماعي والفيس 
بـــوك والميســـنجر والواتســـاب والفايبر 
والـــزووم  واالنســـتجرام  والتلجـــرام 
وغيرها، يســـتطيع أن يســـتثمرها حسًنا 
لبنـــاء الجماعـــة الوطنيـــة فـــي محبـــة 
ووحـــدة وتآلـــف. وها نحـــن في برنامج 
نتواصـــل  الشـــباب  بأســـقفية  “زووم” 
مـــع الجميـــع: أطفـــااًل وشـــباًبا، خداًمـــا 
الوســـيلة  هـــذه  خـــال  مـــن  وآبـــاء، 
تتحـــدث  تجعلـــك  التـــي  الممتـــازة، 
وجًهـــا لوجـــه مـــع من تراه على شاشـــة 

الموبايـــل. أو  الكمبيوتـــر 
ليتنـــا نمـــارس دورنـــا المطلـــوب 
منا، لمجد اســـمه القـــدوس، وامتداد 
ملكوتـــه فـــي القلـــوب. ونعمـــة الرب 

جميًعا،،، تشـــملنا 

mossa@intouch.com

فـــي  النبـــي  إرميـــــــــــــا  وقـــف  لمـــا 
دار بيـــت الـــرب وتنبـــأ بالشـــر علـــى 
بـــن إميـــر  أورشـــليم، ســـمع فشـــحور 
الكاهـــن )وهـــو ناظـــر أول فـــي بيـــت 
الـــرب( هـــذا الكام فغضـــب وضرب 
إرميـــا النبـــي وجعلـــه فـــي المقطرة في 
عنـــد  الـــذي  األعلـــى  بنياميـــن  بـــاب 
بيـــت الـــرب. وفـــي الغـــد لمـــا أخـــرج 
النبـــي مـــن المقطـــرة  فشـــحور إرميـــا 
قـــال لـــه إرميا: »لم يدُع الرب اســـمك 
ـــا بيـــب. ألنه  فشـــحور بـــل َمجور ِمسَّ
هكـــذا قـــال الـــرب هأنذا أجعلـــك خوًفا 
لنفســـك ولكل محبيك« )إر4-3:20(.

وكلمة »فشحور« تعنــــــي ازدهار 
ـــا  مـــن كل جانب، أما »َمجــــــــــــور ِمسَّ
مـــن كل  فتعنـــي »خــــــــــــــــوف  بيـــب« 
جانب«. أي أن فشـــحور، الذي كان 
رئيـــس  بعـــد  الثانـــي  والرجـــل  كاهًنـــا 
الكهنـــة فـــي الهيـــكل فـــي أيـــام إرميـــا 
النبـــي، جلـــب علـــى نفســـه بتطاولـــه 
تصديـــق  وعـــدم  النبـــي  إرميـــا  علـــى 
كام هللا علـــى لســـانه، اللعنـــة بـــدل 
البركـــة إذ صــــــــــــــار خوًفـــا لنفســــــــــــــــه 
ســـبب  كان  أن  بعـــد  محبيـــه  ولـــكل 

للجميـــع.  ازدهـــار 
تدمــــــــــر  لعنــــــــــــة  الخـــوف  ُيعتبـــر 
واألبديــــــــــة.  الزمنيـــة  اإلنســـان  حيـــاة 
فالخـــوف يشـــّل كل تحـــركات المـــرء، 
ويبتـــر عاقاتـــه، ويفســـد استمتاعــــــــه 
بالحيـــاة. وأيًضـــا بســـبب الخـــــــــــــــوف 
ُيطـــرح الكثيـــرون في الجحيـــم: »وأما 
الخائفون وغير المؤمنين والرجســـون 
والقاتلـــون والزنـــاة والسحــــــــــــرة وعبـــدة 
األوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في 
البحيـــرة المتقـــدة بنـــار وكبريت، الذي 
هـــو المـــوت الثانـــي« )رؤ8:21(. 

وللخـــوف أنـــواع كثيـــرة، وأصعـــب 
اإلنســـان  يصيـــر  أن  هـــو  أنواعـــه 
»خوًفا لنفســـه«. يعني ذلك أاّل يكون 
للخـــوف،  خارجـــٌي  مصـــدٌر  هنـــاك 
بـــل ينبـــع الخـــوف مـــن داخـــل قلـــب 
اإلنســـان وفكـــره، فينطبـــق عليـــه قول 
الحكيـــم: »الشـــرير يهـــرب وال طارد« 
نصـــوص  أروع  ومـــن  )أم1:28(. 
الكتـــاب المقدس التي تصف الخوف 
النابـــع من الوهم الداخلي، األصحاح 
الحكمـــة،  ســـفر  مـــن  الســـابع عشـــر 
حيـــث يصـــف حـــال المصرييـــن لمـــا 
أتـــت عليهـــم ضربـــة الظام مـــن بين 
الضربـــات العشـــر. إنـــه يصـــف بدقة 

شـــديدة الخـــوف والرعـــب الـــذي كانوا 
فيـــه، وكيـــف كان هـــذا الخـــوف فـــي 
أغلبيتـــه نابًعا من أفكارهم الشـــخصية 
خوًفـــا  فصـــاروا  قلوبهـــم  وتصـــورات 
يظهـــر  مـــا  »ويتوّهمـــون  ألنفســـهم: 
لهـــم أهـــول مما هـــو« )حـــك6:17(؛ 
ويتَوقَّـــْون  الخـــوف  مـــن  »فيهلكـــون 
ال  الـــذي  الهـــواء  حتـــى  )يتجّنبـــون( 
»فـــإن  )حـــك9:17(؛  عنـــه«  محيـــد 
الخـــوف إنمـــا هـــو تـــرك المـــدد الـــذي 
مـــن العقل« )حـــك11:17(؛ »فدوي 
علـــى  الطيـــور  وأغاريـــد  الريـــح، 
األغصـــان الملتفـــة، وصـــوت الميـــاه 
الحجـــارة  وقعقعـــة  بقـــوة،  المندفعـــة 
المتدحرجة، وركض الحيوانات الذي 
ال ُيـــرى، وزئيـــر الوحـــوش الضاريـــة، 
والصـــدى المتردد في بطون الجبال، 
كل ذلـــك كلـــن يذيبهـــم مـــن الخـــوف« 
)حـــك17:17-18(. وأخيـــًرا يصف 
قائـــًا:  بخوفهـــم  ألنفســـهم  تدميرهـــم 
»لكنهـــم كانـــوا على أنفســـهم أثقل من 

)حـــك20:17(. الظلمـــة« 
هـــذا  بالحديـــث  أتنـــاول  لمـــاذا 
الموضـــوع بالـــذات؟ ألننـــي الحظـــت 
كثـــرة الذين صاروا »خوًفا ألنفســـهم« 
فـــي مـــا يســـمونه »زمـــن الكورونا«!! 
فمـــا أكثـــر نوبـــات الهلـــع، والفوبيـــا، 
والوســـواس القهـــري، واالكتئـــاب التي 
الكثيريـــن ودمـــرت حياتهـــم  أصابـــت 
أكثـــر ممـــا دمرهـــا فيـــروس الكورونـــا 
نفســـه! والعامـــل المشـــترك بين جميع 
تلك األهوال النفســـية »الخوف«. لقد 
صـــارت فضيلـــة التمييز أهـــم فضيلة 
نحتاجهـــا فـــي زماننـــا هـــذا أكثـــر مـــن 
أي زمـــان مضـــى. إننا نحتاج لتفكير 
ن المخاطـــر مـــن  موضوعـــي ال يهـــوِّ
لـــه  يظهـــر  مـــا  »يتوهـــم  وال  جهـــة، 
أهـــول ممـــا هـــو« مـــن جهـــة أخـــرى 
)حـــك6:17(. يذّكرنـــا لوقـــا الرســـول 
أن إحـــدى عامـــات الزمـــان األخيـــر 
أن »النـــاس ُيغشـــى عليهم من خوف 
وانتظـــار مـــا يأتـــي علـــى المســـكونة« 

)لـــو26:21(. 
اإلجابـــة  إًذا؟!!  يخُلـــص  مـــن 
فيســـكن  لـــي  المســـتمع  »أّمـــا  هـــي: 
الشـــر«  مـــن خـــوف  آمًنـــا ويســـتريح 
)أم33:1(. لقـــد صار فشـــحور خوًفا 
لنفســـه لمـــا رفـــض االســـتماع لـــكام 
الـــرب وقبولـــه، أمـــا حافظـــو الوصيـــة 
المتضعـــون فابـــد أن يخلصـــوا مـــن 

كل خـــوف وِظـــّل خـــوف!!

hgby@suscopts.org
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»قدوس القوي الي أظهر بالضعف أعظم من القوة.« )لن أومونوجينيس(

نؤمـــن أن الـــرب يســـوع ســـوف 
يأتـــي ثانية؛ ليدين العالم، ويعطي 
كل واحـــد حســـب أعمالـــه. وهـــذا 
االيمـــان هـــو حقيقـــة مؤكـــدة. قـــال 
الماك آلبائنا الرســـل عند صعود 
الســـيد المســـيح إلى الســـماء: »ِإنَّ 
َيُســـوَع َهـــَذا ٱلَِّذي ٱْرَتَفـــَع َعْنُكْم ِإَلى 
ـــَماِء َســـَيْأِتي َهَكَذا َكَمـــا َرَأْيُتُموُه  ٱلسَّ
ـــَماِء« )أع11:1(.  ُمْنَطِلًقا ِإَلى ٱلسَّ
فـــي  المقـــدس  الكتـــاب  ويؤكـــد 
هـــذا  علـــى  موضـــع،  مـــن  أكثـــر 
المجـــيء الحتمـــي: »أِلَنَُّكـــْم َأْنتُـــْم 
َتْعَلُمـــوَن ِبٱلتَّْحِقيـــِق َأنَّ َيـــْوَم ٱلـــرَّبِّ 
َكِلـــٍصّ ِفـــي ٱللَّْيـــِل َهَكـــَذا َيِجـــيُء« 

)1تـــس2:5(.
هـــو  المجـــئ  هـــذا  وســـبب 
المحاســـبة: »ِإْذ ُهـــَو َعـــاِدٌل ِعْنـــَد 
ٱهلِل َأنَّ ٱلَِّذيـــَن ُيَضاِيُقوَنُكْم ُيَجاِزيِهْم 
ِضيًقـــا ، َوِإيَّاُكـــُم ٱلَِّذيـــَن َتَتَضاَيُقوَن 
َراَحـــًة َمَعَنا ، ِعْنَد ٱْســـِتْعَاِن ٱلرَّبِّ 
َمَاِئَكـــِة  َمـــَع  ـــَماِء  ِمـــَن ٱلسَّ َيُســـوَع 
ِتـــِه ، ِفـــي َنـــاِر َلِهيـــٍب ، ُمْعِطًيـــا  ُقوَّ
 ، ٱهلَل  َيْعِرُفـــوَن  اَل  ِللَِّذيـــَن  َنْقَمـــًة 
َربَِّنـــا  ِإْنِجيـــَل  ُيِطيُعـــوَن  َوٱلَِّذيـــَن اَل 
َيُســـوَع ٱْلَمِســـيِح ، ٱلَِّذيَن َسُيَعاَقُبوَن 
ِبَهـــَاٍك َأَبـــِديٍّ ِمْن َوْجِه ٱلرَّبِّ َوِمْن 
َد ِفي  ِتِه ، َمَتى َجاَء ِلَيَتَمجَّ َمْجـــِد ُقوَّ
ـــَب ِمْنـــُه ِفـــي َجِميِع  يِســـيِه َوُيَتَعجَّ ِقدِّ

)2تـــس10-6:1( ٱْلُمْؤِمِنيـــَن.« 

وعلى قـــدر تأكدنا من حقيقة 
المجـــئ الثانـــي، على قـــدر عدم 

موعده:  معرفتنا 
َوِتْلـــَك  ٱْلَيـــْوُم  َذِلـــَك  ـــا  »َوَأمَّ  +
َأَحـــٌد،  ِبِهَمـــا  َيْعَلـــُم  َفـــَا  ـــاَعُة  ٱلسَّ
َأِبـــي  ِإالَّ  ـــَماَواِت،  ٱلسَّ َمَاِئَكـــُة  َواَل 

)مـــت36:24(.  َوْحـــَدُه« 
َلُكـــْم  َلْيـــَس  َلُهـــْم:  »َفَقـــاَل   +
َوٱأْلَْوَقـــاَت  ٱأْلَْزِمَنـــَة  َتْعِرُفـــوا  َأْن 
ٱلَِّتـــي َجَعَلَهـــا ٱآْلُب ِفـــي ُســـْلَطاِنِه« 

.)7 )أع1:
اَل  أِلَنَُّكـــْم  ِإًذا  »ِاْســـَهُروا   +
َيْأِتـــي  َســـاَعٍة  َأيَّـــِة  ِفـــي  َتْعَلُمـــوَن 
َربُُّكـــْم. َوٱْعَلُموا َهـــَذا: َأنَُّه َلْو َعَرَف 
َيْأِتـــي  ِفـــي َأيِّ َهِزيـــٍع  َربُّ ٱْلَبْيـــِت 

َبْيَتـــُه  َيـــَدْع  َوَلـــْم  َلَســـِهَر  ـــاِرُق،  ٱلسَّ
َأْيًضـــا  َأْنتُـــْم  ُكوُنـــوا  ِلَذِلـــَك  ُيْنَقـــُب. 
يَن، أِلَنَّــــــــــــُه ِفـــي َســـاَعٍة اَل  ُمْســـَتِعدِّ
ْنَســـاِن«  َتُظنُّــــــــــــوَن َيْأِتــــــــــــي ٱْبُن ٱإْلِ

)مـــت44-42:24(.
َوٱأْلَْوَقـــاُت  ٱأْلَْزِمَنـــُة  ـــا  »َوَأمَّ  +
ْخـــَوُة َأْن  َفـــَا َحاَجـــَة َلُكـــْم َأيَُّهـــا ٱإْلِ
َأْكتُـــَب ِإَلْيُكـــْم َعْنَهـــا ، أِلَنَُّكـــْم َأْنتُـــْم 
َتْعَلُمـــوَن ِبٱلتَّْحِقيـــِق َأنَّ َيـــْوَم ٱلـــرَّبِّ 
َكِلـــٍصّ ِفـــي ٱللَّْيـــِل َهَكـــَذا َيِجـــيُء. 
»َســـَاٌم  َيُقوُلـــوَن:  ِحيَنَمـــا  أِلَنَّـــُه 
َهـــَاٌك  ُيَفاِجُئُهـــْم  َوَأَمـــاٌن«، ِحيَنِئـــٍذ 
َبْغَتـــًة ، َكٱْلَمَخـــاِض ِلْلُحْبَلـــى ، َفـــَا 
ْخـــَوُة  َأيَُّهـــا ٱإْلِ َأْنتُـــْم  ـــا  َيْنُجـــوَن. َوَأمَّ
َفَلْســـُتْم ِفـــي ُظْلَمـــٍة َحتَّـــى ُيْدِرَكُكـــْم 
. َجِميُعُكـــْم َأْبَناُء  َذِلـــَك ٱْلَيـــْوُم َكِلٍصّ
ُنـــوٍر َوَأْبَنـــاُء َنَهـــاٍر. َلْســـَنا ِمـــْن َلْيٍل 

)1تـــس5-1:5(. ُظْلَمـــٍة«  َواَل 
َكِلـــٍصّ  َســـَيْأِتي  »َوَلِكـــْن   +
ٱلَّـــِذي   ، ٱلـــرَّبِّ  َيـــْوُم  ٱللَّْيـــِل،  ِفـــي 
ِبَضِجيـــٍج  ـــَماَواُت  ٱلسَّ َتـــُزوُل  ِفيـــِه 
ُمْحَتِرَقـــًة،  ٱْلَعَناِصـــُر  َوَتْنَحـــلُّ   ،
َوٱْلَمْصُنوَعـــاُت  ٱأْلَْرُض  َوَتْحَتـــِرُق 

)2بـــط10:3(. ِفيَهـــا«  ٱلَِّتـــي 

بالمجـــئ  إيماننـــا  ويرتبـــط 
الثانـــي، بحقيقـــة معرفتنـــا بقيامة 
األمـــوات، وحيـــاة الدهـــر اآلتي.

بيـــن  النـــاس  بعـــض  ويخلـــط 
األلفـــي  والملـــك  األبديـــة،  الحيـــاة 

المســـيح. للســـيد 
للمســـيح  األلفـــي  الملـــك  فهـــل 
-كما ورد في األســـفار المقدســـة- 
هـــو ملك زمنـــي أرضي؟ وهل هو 
ســـابق أم الحـــق للمجـــيء الثاني؟

اختلــــــــــــــف المفســـــــــــــرون فـــــــــي 
غمـــــــــــــوض  بسبــــــــــب  تحديـــــــــــــــده، 
فـــي  الكتابـــة  ورمزيـــة  النبـــوات، 
ســـفر الرؤيـــا، الـــذي أخبرنـــا عـــن 
هـــذا الملـــك األلفـــي. وبالرغـــم مـــن 
هـــذا االختـــاف التفســـيري، لكـــن 
األرثوذكســـية،  القبطيـــة  كنيســـتنا 
أخـــرى  كنائـــس  مـــع  مشـــتركة 
واحـــدة،  بحقيقـــة  تؤمـــن  تقليديـــة، 
سنشـــرحها فـــي المقـــال المقبـــل...

anbaraphael@copticholysynod.org

إلـــى  تتطلـــــــــــــــــــع  عندمــــــــــــــــــا 
شرقيــــــــــــــــــة الهيكــــــــــل، ترى رســـم 
البانطوكراتــــــــــــــــور، جالًســـا علـــى 
كرســـي مجـــــــــــــده، وحولـــه علـــى 
مًعـــا،  والحصـــر  المثـــال  ســـبيل 
األربعـــة كائنات الحيـــة، الحاملة 
عـــرش هللا، فـــي شـــكل مائكة.. 
إنجيلييـــن،  األربعــــــــــــــــة  تـــرى  أو 
والذيـــن يشـــيرون إلــــــــــــــى طبيعـــة 
المسيـــــــــــــــــــــــــح وكلمتــــــــــــه التـــــــــــــي 
انتشـــرت إلى جميـــع جهـــــــــــــــــــات 

األربـــع.  األرض 
وقـــد وصـــف الوحـــي اإللهـــي 
الحيـــة  كائنـــات  األربعـــة  شـــكل 
وجـــه  وجوههـــا  »شـــبه  بأنهـــا 
إنســـان ووجـــه أســـد لليمين ووجه 
ثـــور ووجه نســـر« )حز10:1(، 
وقـــد ُنســـب هـــذا الشـــبه فـــي الفن 
إنجيلييـــن.  لأربعـــة  المســـيحي 
بمعلومـــات  الوحـــي  ويضيـــف 
أخـــرى أنهـــا »مملـــوة عيوًنـــا مـــن 
قـــدام ومـــن وراء... لـــكل واحـــد 
حولهـــا...  أجنحـــة  ســـتة  منهـــا 
قائلـــة:  وليـــا  نهـــاًرا  تـــزال  وال 
قـــدوس، قـــدوس، قـــدوس، الـــرب 
اإللـــه القـــادر علـــى كل شـــيء، 
الـــذي كان والكائن والذي يأتي« 
)رؤ6:4-8(. وهنـــا ناحظ أنها 
كائنـــات »شـــبه« لـــذا ترمـــز إلـــى 
ناســـوته المتحـــد باهوتـــه، وهـــو 
األســـد الخـــارج من ســـبط يهوذا، 

ذبيحـــة كفاريـــة عـــن العالـــم. 
ويرســــــــــــــم أيًضـــا حـــــــــــــــــــــــــــول 
البانطوكراتـــــــــــــــــــــور، األربعـــــــــــــــــة 
والعشـــرون قسيًسا »جالسيــــــــــــــــن 
متســـربلين بثيـــاب بيـــض، وعلى 
ذهـــب..  مـــن  أكاليـــل  رؤوســـهم 
أبـــــــــــــد  إلــــــــــــــى  للحـــي  يســـجدون 
أكاليلهـــم  ويطرحـــون  اآلبديـــن، 
امام العـــرش..« )رؤ4:4-10؛ 
يمســـكون  ونراهــــــــــــــم   ،)16:11
بالمباخـــر »جامـــات مـــن ذهـــب 
مملوة بخـــــــــــوًرا هــــــــــي صلـــــــــــوات 

القديســـين«)رؤ8:5(. 

وأحياًنـــا ُيرســــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــول 
البانطوكراتـــور األربعـــة المائكة 
المبوقة، كما تذكر اآلية »يرسـل 
مائكتـــه ببـــوق عظيـــم الصـــوت 
فيجمعـــون مختاريـــه مـــن األربـــع 
الريـــاح مـــن أقصـــاء الســـماوات 
إلـــى أقصائهـــا« )مـــت31:24؛ 

رؤ1:7(. 

وفـــي منظــــــــــــــر فريــــــــــد آخـــر 
للبانطوكراتور من القرن الســـابع 
الميـــادي، حيـــث ُرِســــــــــــــم حوله 
حوله العذراء عن يمينه، ويوحنا 
المعمدان عن يســـاره يشير بكلتا 
يديه على السيد المسيح ويقول: 
يرفـــع  الـــذي  هللا  حمـــل  »هـــوذا 
خطيـــة العالم« )يـــو29:1(. أما 
العـــذراء فهـــي تشـــير بكلتـــا يديها 
علـــى الســـيد المسيـــــــــــــح وتقـــول: 
عنـــد  فتلتهـــب  أحشـــائي  »وأّمـــا 
نظـــري إلى صلبوتـــك الذي أنت 
صابـــر عليـــه مـــن أجـــل الـــكل، 
يـــا ابنـــي وإلهي« )قطع الســـاعة 
التاســـعة(. إن هـــذا المنظـــر من 
تؤكـــد هللا  التـــي  المناظـــر  أروع 
ذبيحـــة،  تجســـد، وصـــار  الـــذي 
وأصبـــح كفارة عن خطايانا، بعد 
أن تألم ومات عنا بالجســـد على 
عـــود الصليـــب، وخلـــص العالـــم 
كل العالـــم، حتـــى والدته العذراء 
مريـــم. ومـــن ناحية أخـــرى يمكن 
أن ُترســـم السيدة العذراء وحولها 
التاميـــذ تحـــت البانطوكراتـــور، 
فنـــرى منظـــر الصعــــــــــــود، حيث 
ارتفـــع المســـيح عنهـــم )أع9:1(، 
أو منظر التجلي وحوله موســـي 

وإيليـــا )مر3:9(.
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إذا شاء اهلل أن يريح أبناءه القيقيني ال يرفع عنهم اتلجارب...بل يعطيهم قوة يلصربوا عليها )القديس مارإسحق الرسياين(

الخطيئــة كمصــدر للمــرض: البــد 
أن أؤكــد أن الخطيــة ســبب مــن أســباب 
المــرض، لكنهــا ليســت الســبب الوحيــد، 

كمــا ســأذكر بعــد ذلــك. 
ألن هللا عــادل، فقــد جــاء العقــاب 
وحــواء  آدم  أبوانــا  كســر  أن  بعــد 
الوصيــة، كنتيجــة طبيعــة»... َمْلُعوَنــٌة 
ِمْنَهــا  َتــْأُكُل  ِبالتََّعــِب  ِبَســَبِبَك.  اأَلْرُض 
ًُتْنِبــُت  ــاِم َحَياِتــَك. َوَشــْوًكا َوَحَســكا  ُكلَّ َأيَّ
َلــَك َوَتــْأُكُل ُعْشــَب اْلَحْقــِل. ِبَعــَرِق َوْجِهــَك 
اأَلْرِض  ِإَلــى  َتُعــوَد  َحتَّــى  ُخْبــًزا  َتــْأُكُل 
َوِإَلــى  تُــَراٌب  ِمْنَهــا. أَلنَّــَك  ُأِخــْذَت  الَِّتــي 

)تــك19-16:3(. َتُعــوُد«  تُــَراٍب 
عــن  المقــدس  الكتــاب  ويعّبــر 
خطيئــة إســرائيل بشــخص مريــض علــى 
نحــو مميــت: »َعَلــى َم ُتْضَرُبــوَن َبْعــُد؟ 
َمِريــٌض  الــرَّْأِس  ُكلُّ  َزَيَغاًنــا!  َتــْزَداُدوَن 
َوُكلُّ اْلَقْلــِب َســِقيٌم. ِمــْن َأْســَفِل اْلَقــَدِم ِإَلــى 
ٌة َبْل ُجْرٌح َوَأْحَباٌط  الرَّْأِس َلْيَس ِفيِه ِصحَّ
ــْم ُتْعَصــْب  ــْم ُتْعَصــْر َوَل ــٌة َل ــٌة َطِريَّ َوَضْرَب

ْيــِت« )إش6،5:1(.  ِبالزَّ ُتَليَّــْن  َوَلــْم 
وهكــذا اســتمرت الخطيئــة ُمســبِّبة 
فالســيد  اإلنســان:  فــي حيــاة  للمــرض 
ــه:  المســيح عندمــا شــفى المفلــوج، قــال ل
َخَطاَيــاَك«  َلــَك  َمْغُفــوَرٌة   . ُبَنــيَّ َيــا  »ِثــْق 
)مــت2:9(، ومــن هنــا يتضــح أن خطاياه 
فقبــل  الفالــج،  مــرض  فــي  ســبًبا  كانــت 
التمتع بالشفاء البد من غفران الخطيئة. 
بولــس  القديــس  معلمنــا  كذلــك 
الرســول يذكــر ســبًبا للمــرض أالَّ وهــو 
االســتهانة باألســرار الكنســية وال ســيما 
تناول اإلفخارستيا بدون استحقاق »أَلنَّ 
اْســِتْحَقاٍق  ِبــُدوِن  َوَيْشــَرُب  َيــْأُكُل  الَّــِذي 
َغْيــَر  ِلَنْفِســِه  َدْيُنوَنــًة  َوَيْشــَرُب  َيــْأُكُل 
. ِمــْن َأْجــِل َهــَذا ِفيُكــْم  ــٍز َجَســَد الــرَّبِّ ُمَميِّ
َوَكِثيــُروَن  َوَمْرَضــى  ُضَعَفــاُء  َكِثيــُروَن 

)1كــو30،29:11(.  َيْرُقــُدوَن« 
ــده  ــة يؤك ــاط المــرض بالخطيئ ارتب

ــي:  ــا الفكــر اآلبائ أيًض
الكبيــر:  باســيليوس  القديــس  يقــول 
]إننــا لــو كنــا قــد بقينــا فــي الفــردوس لمــا 
احتجنــا إلــى تعــب وعــرق فــي الفاحــة 
ألــم  بغيــر  بقينــا  لــو  كذلــك  والــزرع، 
كالنعمــة التــي كانــت لنــا فــي بــدء جبلتنــا 
قبــل المخالفــة لمــا احتجنــا إلــى مــداواة 
الطــب. وكمــا إننــا مــن بعــد نفينــا إلــى 
هــذا الوطــن وســمعنا أنــه »ِبَعــَرِق َوْجِهــَك 
َتــْأُكُل ُخْبــًزا« )تــك19:3(، حينئــٍذ بتعــب 
وشــقاء أقمنــا صناعــة الفاحــة، وتعزينــا 
فــي أوجــاع اللعنــة بمــا أنعــم هللا بــه علينــا 
مــن معرفتهــا، كذلــك أيًضــا لمــا عدنــا 
إلــى األرض التــي أخذنــا منهــا وربطنــا 
بجســد مملــوء آالًمــا وطرحنــا إلــى حكــم 
لحقتنــا  الخطيئــة،  أجــل  مــن  الفســاد 

هــذه األمــراض فأنعــم هللا علينــا بعــزاء 
ــة للمــرض[.  صناعــة الطــب معون

الرتبــاط المــرض بالخطيئــة، لذلــك 
يأتــي  مــا  دائًمــا  الشــفاء  طلــب  كان 

مقترًنــا بطلــب التوبــة:
»َيــا ُبِنــيَّ اَذا َمِرْضــت َفــا َتَتَهــاَوْن 
َبــْل َصــلِّ اَلــىَّ اْلــرَّبُّ َفُهــَو َيْشــِفَيكَ ، اْقِلــْع 
َقْلِبــَك  َم اْعَماَلــَك َوَنــقِّ  َعــْن ُذُنْوِبــَك َوَقــوِّ
)ســي10،9:38(.  َخِطْيَئــٍة«  ُكلِّ  ِمــْن 
الكاهــن:  علــى  بالعــرض  ومرتبــط 
ِم  َوَقــدِّ ِلْلَكاِهــِن،  َأِر  َنْفَســَك  »اْذَهــْب 
ِبــِه ُموَســى َشــَهاَدًة  َأَمــَر  اْلُقْرَبــاَن الَّــِذي 

)مــت4:8(. َلُهــْم« 
تعبيــرات  مــن  كثيــًرا  نجــد  كذلــك 
فــي  الخطايــا  مغفــرة  وطلــب  التوبــة 
صــالة ســّر مســحة المرضــى: ]أمنــح 
يــارب الشــفاء لعبــدك الــذي التجــأ تحــت 
عليــه،  مــا  لــه  أغفــر  كنفــك...  ظــال 
أتــرك  عمــره،  ســائر  فــي  صنعــه  ومــا 
لــه جميــع زالتــه التــي صنعهــا بإرادتــه 

كثيــر... وغيرهــا  إرادتــه[.  وبغيــر 
اجتــاز  المــرض  أن  يؤكــد  ومــا 
طبيعتنــا نتيجــة الخطيئــة، أن الســيد 
علــى  تجســده  فتــرة  فــي  المســيح 
ــه  ــم يتعــرض للمــرض، لكون األرض، ل
بــال خطيئــة: الســيد المســيح شــابهنا فــي 
كلِّ شــيء ماخــا الخطيئــة وحدهــا، فهــو 
حمل سمات طبيعتنا: جاع )مت2:4(، 
عطــش )يــو28:19(، تعــب )يــو6:4(. 
بكــى )لــو41:19، يــو35:11(؛ لكــن 
الرســولي  أثناســيوس  القديــس  يذكــر 
أنــه لــم يمــرض: ]ألنــه لــم يكــن الئًقــا 
ُيشــفي  الــذي  وهــو  الــرب  يمــرض  أن 
أمــراض اآلخريــن. ولــم يكــن الئًقــا أيًضــا 
أن يضعــف ذلــك الجســد الــذى بــه َقــّوى 
ضعفــات اآلخريــن. ولمــاذا إًذا لــم يمنــع 
حــدوث المــوت كمــا منــع المــرض مــن 
أن يســيطر )علــى الجســد(؟ ذلــك ألنــه 
ألجــل هــذا )المــوت( اتخــذ الجســد، ولــم 
يكــن الئًقــا أن يمنــع المــوت لئــّا تتعطــل 
القيامــة أيًضــا. ولــم يكــن الئًقــا أيًضــا 
ُيظــن  لئــا  موتــه  المــرض  يســبق  أن 
كان  الجســد  فــي  كان  الــذي  ذاك  أن 
نعــم!  إًذا؟  الجــوع  يعــاِن  ألــم  ضعيًفــا. 
إنــه جــاع بســبب أن )الجــوع( هــو مــن 
خــواص جســده )الصحيــح(، علــى أن 
)هــذا الجســد( لــم يهلــك مــن الجــوع ألن 
الــرب لبــس هــذا الجســد. لهــذا فإنــه وإن 
كان قــد مــات ألجــل فــداء الجميــع، لكنــه 
قــام جســده ســليًما  يــر فســاًدا. فقــد  لــم 
تماًمــا إذ لــم يكــن ســوى جســد ذاك الــذي 
الكلمــة  تجســد   ( عينهــا[  الحيــاة  هــو 

 .)5:22،7،6:21
)يتبـــــــع(
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 في عام 1503م، اعتلى البابا 
البابويـــة  كرســـي  الثانـــي  يوليـــوس 
فـــي رومـــا، وكان شـــغوًفا ومولًعـــا 
بالفنـــون واآلثـــار، وقـــد كّلفـــه حبـــه 
للفـــن أن يّكلـــف المهندس »دوناتو 
بارامانتـــي« أن يصّمـــم لـــه كنيســـة 
التـــي  القديمـــة  مـــن  بـــداًل  فخمـــة 
بناهـــا الملـــك قســـطنطين في القرن 
الرابـــع الميـــادي،  وبالفعل ظهرت 
للنور كاتدرائية »ســـان بيترو« في 
الفاتيـــكان، والتـــي ُتعـــد واحـــدة مـــن 
أروع كنائـــس العالـــم ألن أصابـــع 
آخريـــن  وأصابـــع  آنجلـــو  مايـــكل 
اللوحـــات  أروع  ونحتـــت  رســـمت 
والتماثيـــل فيهـــا، ولـــم يكـــن هذا إاّل 
بطـــرس  القديـــس  لرفـــات  تكريًمـــا 

الرســـول الراقـــد تحـــت مذبحهـــا. 
 إنـــه ســـمعان بـــن يونـــا الـــذي 
رأينـــاه يتحـــول بفعل الـــروح القدس 
وقوتـــه إلى القديس بطرس الناري 
في خدمته، ســـمعان بن يونا الذي 
صـــرخ يوًمـــا: »حاشـــاك يـــا رب ال 
يكـــون لـــك هـــذا« )مـــت22:16(، 
قائـــًا:  جاريـــة  أمـــام  انكمـــش  ثـــم 
الرجـــل«  هـــذا  أعـــرف  »لســـُت 
يتحـــول  نـــراه  )مـــت72:26(.. 
لبطـــرس المصلوب منكس الرأس، 
ويعلـــن بكل قـــوة أمام الجمهور إنه 
 يعـــرف الرجـــل، ويعـــرف تعاليمـــه، 
ويعـــرف الهوتـــه، بـــل ورأى مجـــده 

علـــى جبـــل طابـــور. 
 إن الـــروح القـــدس العامـــل فـــي 
األنبيـــاء والرســـل والقديســـين إلـــى 
يومنـــا هـــذا، قـــد حـــّول ســـمعان بن 
يونـــا إلى شـــخص آخر يناقض ما 
قـــد عرفنـــاه قبـــل صلـــب المســـيح، 
لقـــد عمـــل فيه، وبـــه، ومن خاله، 
أورشـــليم  مـــن  بطـــرس  لينطلـــق 
أنحـــاء  إلـــى  والســـامرة  واليهوديـــة 

العالـــم القديـــم والمـــدن الباهـــرة.
 لقـــد حّول خوفــــــــــه ورعبــــــــــــــــــــــــه 
وإنـــكاره، إلـــى قـــوة ورغبـــة فــــــــــــــي 

إعـــــــان إيمانـــه وإظهـــاره. 
يســـوع  المجـــد  رب  وعـــد  لقـــد 
تاميـــذه أن »الروح القدس يعلمكم 
ويذكركـــم بـــكل مـــا قلتـــه لكـــم...«، 

وبالفعــــــــــــل رأينــــــــــــا هــــــــــذا جلًيا في 
سمعان الجليلي الذي كـــــــان يتلعثم 
فـــي كلمـــات قائـــل، نـــراه بطـــرس 
الـــذي يجاهـــر أمًما ويبشـــر قبائل.

الـــذي كان  بـــن يونـــا   ســـمعان 
فـــي  يمـــوت  كان  ســـمًكا  يصطـــاد 
بطـــون البشـــر، نراه اليـــوم يصطاد 
بشـــًرا أمـــوات ليحييهم رب البشـــر.

بطـــرس الـــذي ذابـــت شـــجاعته 
وهـــو بجـــوار النـــار يصطلـــي، نراه 
يرممها ويشـــعلها بإجهار وبالموت 
أمـــام  انكمـــش  لقـــد  يعتنـــي!!  ال 
الجاريـــة وهـــرب الـــدم مـــن عروقه، 
وقـــدم  ناريـــة  بـــروح  انتعـــش  لكنـــه 

دمـــه لمـــن يقـــوده. 
إنـــه الـــروح القدس الـــذي يعمل 
والخائـــف  المندفـــع  بطـــرس  فـــي 
المتضـــع  إلـــى  ليحولـــه  والناكـــر، 

والســـاهر. العـــارف 
ونقـــول:  نســـأل  دعونـــا  لذلـــك 
هـــل اختبـــرت الـــروح القـــدس فـــي 
تقـــول:  مازلـــت  أنـــك  أم  حياتـــك، 
الـــروح  يوجـــد  أنـــه  ســـمعنا  »وال 
القـــدس« )أع2:19(؟ هـــل إيمانك 
أنـــه  أم  مندفـــع وســـطحي وهـــّش، 
إيمـــان »بطرســـــــــــــي« وصخـــــــــــــري 

بـــا غـــّش؟! 
هـــل هـــو إيمـــان يعبـــر الســـدود 
أم  قيـــود،  كل  ويكّســـر  والحـــدود 
أنـــه إيمـــان ابتلعـــه المـــوت وغّطـــاه 

والجمـــود..؟! الرمـــاد 
ُاطلـــب اليـــوم وحـــّدد مـــاذا تريد 
أن تكـــون: ســـمعان بـــن يونـــا، أم 
بطـــرس الرســـول؟ صياد ســـمك أم 
صيـــاد نـــاس؟ تصـــرخ وتصـــّرح وال 
تفعـــل، أم تقـــوم وتصلـــي وتفعـــل؟

أرجـــوك يـــا يســـوع الناصـــري: 
تحـــدث  الـــذي  بطـــرس  اجعلنـــي 
يـــوم الخمســـين بيـــن الجمـــوع ولـــم 
يخـــف، وال تجعلنـــي بطـــرس الذي 
أنّكـــر فـــي )الســـنهدريم( بكل خنوع 
روحـــك  هبنـــي  أســـف...!!!  وكل 
ممـــن  رســـلك  وَحيـــاة  القـــدوس 
ســـبقونا، ال حياة وضعف ســـمعان 

يونـــا...!!! بـــن 
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وصيت أن تتلك ىلع اهلل ال ىلع ذاتك. )القديس اغسطينوس(
ُ
احذر من ايلأس من نفسك، فقد أ

أواًل:: وضـــــــــــــوح الهـــــــــدف في 
الخدمـــة كان القّديـــس بولـــس يكـــرز 
كمـــا  بنفســـه..  وليـــس  بالمســـيح 
أّكـــد مـــراًرا: »َلْســـَنا َنْكِرُز ِبَأْنُفِســـَنا، 
َبـــْل ِباْلَمِســـيِح َيُســـوَع َربًّـــا، َولِكـــْن 
َأْجـــِل  ِمـــْن  َلُكـــْم  َعِبيـــًدا  ِبَأْنُفِســـَنا 
ال  فهـــو  )2كـــو5:4(.  َيُســـوَع.« 
يهـــدف في خدمته إلـــى الظهور، وال 
يتَعـــب إذا انتقـــل لمـــكاٍن مختلـــف أو 
خدمـــة أخـــرى.. ولعـــّل هـــذا يحتـــاج 
يـــوم.. هـــو  الـــذات كّل  إلـــى إنـــكار 
يختفـــي لَيظهـــر المســـيح.. يربـــط 
النـــاس بالمســـيح.. ويشـــهد فقـــط 
لشخص المســـيح ومحّبته وأعماله 
العظيمـــة.. فتمجيـــد هللا هو ُشـــغله 

الشـــاغل علـــى الـــدوام.
الحقـــول  بـــأّن  إيمانـــه  ثانًيـــا: 
مّتســـعة لذلـــك اهتـــّم بثاثـــة أمـــور:

1- العمل المشـــترك مع آخرين 
كثيرين..

فـــي  أحـــًدا  يزاحـــم  أاّل   -2
الخدمة.. فنحن َلســـنا في منافسة، 
كمـــا أّكد فـــي إحدى المـــّرات: »ُكْنُت 
ـــَر هَكـــَذا: َلْيـــَس  ُمْحَتِرًصـــا َأْن ُأَبشِّ
َي اْلَمِســـيُح، ِلَئـــالَّ َأْبِنَي  َحْيـــُث ُســـمِّ
َعَلـــى َأَســـاٍس آلَخـــَر. َبْل َكَمـــا ُهَو 
ِبـــِه  ُيْخَبـــُروا  َلـــْم  الَِّذيـــَن  َمْكُتـــوٌب: 
َســـُيْبِصُروَن، َوالَِّذيـــَن َلـــْم َيْســـَمُعوا 
)رو21-20:15(. َســـَيْفَهُمون« 

3- أن يعمـــل بـــدون حدود أو 
قيود أو انحصار، بل في كّل مكان 
وكّل وقت وكّل الظروف، مؤمًنا أّن 

»كلمـــة هللا ال ُتَقيَّد« )2تي9:2(.
ثالًثا: محّبة المســـيح هي القّوة 
الدافعـــة التي كانـــت تغّذيه بالطاقة 
للخدمـــة لقد َتَمّلَك حّب يســـوع على 
قلبـــه.. كما َذكر مراًرا أّن محّبة هللا 
قد انســـكبت فـــي قلبـــه )رو5:5(، 
وأّن محّبة المســـيح تحصره، فيسوع 
»َمـــاَت أَلْجـــِل اْلَجِميـــِع َكـــْي َيِعيَش 
اأَلْحَيـــاُء ِفيَمـــا َبْعـــُد اَل أَلْنُفِســـِهْم، 
َوَقـــاَم«  أَلْجِلِهـــْم  َمـــاَت  ِللَّـــِذي  َبـــْل 

)2كو15:5(.
أن  اســـتعداد  علـــى  كان  لذلـــك 
يمـــوت كّل يـــوم، وُيحَســـب مثل غنٍم 
ابـــن هللا  للذّبـــح )رو8(، مـــن أجـــل 
الـــذي أحّبه وأســـلم نفســـه للموت من 

)غـــل20:2(. أجله 
فـــي  كأعضـــاء  نحتـــاج  هكـــذا 

جســـد المســـيح أن ُنضِرم هذا الُحّب 
داخلنـــا.. أّمـــا إذا ضعفـــت المحّبـــة 

فبالتأكيـــد ســـتضعف خدمتنـــا..!
رابًعـــا: روح األبّوة + هذه الروح 
َوَلَدت كثيرين للمســـيح، واحتضنت 

الكثيرين.. نمّو 
يكـــرز  َمـــن  أّن  َيعتبـــر  كان   +
لهـــم، هو َيِلدهم للمســـيح؛ باإليمان 
والمعمودّيـــة.. فيصيـــروا أبنـــاء هللا 

وأبنـــاء الكنيســـة..
+ كانـــت أبّوتـــه تتمّيـــز بالقلـــب 
المّتســـع مـــع الحـــزم، والبـــذل أيًضا.. 
وكأّنـــه يتمّخض لكـــي تظهر صورة 
المســـيح في أبنائه.. )غل19:4(.

يكـــون  أن  أهّمّيـــة  خامًســـا: 
وفـــي  الـــكالم  فـــي  قـــدوة  الراعـــي 
الســـلوك، وفـــي المحّبـــة واإليمـــان 
أن  اســـتطاع  ولذلـــك  والطهـــارة.. 
يقـــول: »ُكوُنـــوا ُمَتَمثِِّليَن ِبي َكَما َأَنا 
َأْيًضـــا ِباْلَمِســـيِح« )1كـــو1:11(.

كّل  مـــن  االســـتفادة  سادًســـا: 
الظـــروف كان القّديـــس بولس يؤمن 
»َأنَّ ُكلَّ اأَلْشـــَياِء َتْعَمـــُل َمًعا ِلْلَخْيِر 
ِللَِّذيـــَن ُيِحبُّـــوَن هللَا« )رو28:8(.. 
الملـــوك  أمـــام  وقوفـــه  ففـــي  لذلـــك 
والـــوالة: فيلكس وفســـتوس وأغريباس 
بعـــض  مـــن  طـــرده  أو  وقيصـــر، 
مقاوميـــن  وجـــود  فـــي  أو  األماكـــن، 
شرســـين.. كان يستغّل كّل الظروف 

للكـــرازة بالمســـيح..!
بالســـمائّيات  التعلُّـــق  ســـابًعا: 
وهدفـــه اقتنـــاء مجد المســـيح فكان 
الزََّمـــاِن  آاَلَم  »َأنَّ  بيقيـــن  يقـــول 
اْلَحاِضـــِر اَل ُتَقـــاُس ِباْلَمْجـــِد اْلَعِتيِد 
)رو17:8- ِفيَنـــا«  ُيْســـَتْعَلَن  َأْن 

َمَعـــُه  ُمْتَنـــا  َقـــْد  ـــا  18(. و»إْن ُكنَّ
ـــا  ُكنَّ ِإْن  َمَعـــُه.  َأْيًضـــا  َفَســـَنْحَيا 
َمَعـــُه«  َأْيًضـــا  َفَســـَنْمِلُك  َنْصِبـــُر 
)2تـــي11:2-12(. وَيفَهـــم تماًمـــا 
فـــي الســـماوات  ل ســـيرته  ُيَســـجِّ أّنـــه 
ل  ُيَســـجِّ فقـــط  وليـــس  )فـــي20:3(، 
تاريًخـــا أو إنجـــازاٍت علـــى األرض.. 
بل هدفه مع كّل الكنيسة أن يقتني 
مجـــد الملكـــوت، مجـــد رّبنا يســـوع 
المســـيح، الـــذي اختارنـــا مـــن البـــدء 
للخـــاص بتقديـــس الـــروح وتصديـــق 
الحـــّق )2تســـا13:2-14(.. وهذا 
مـــا ينبغي أن تكـــون عيوننا جميًعا 

ـــزًة عليـــه..! ُمركَّ

fryohanna@hotmail.com

تـــرد كلمة »الرحوم« في العبارة: 
»فلنشـــكر صانـــع الخيـــرات الرحـــوم 
بالفتحـــة  منصوًبـــا  نعًتـــا  هللا...« 
للمنعـــوت، صانـــع الخيـــرات، وهـــي 
صيغـــة مبالغـــة علـــى وزن »فعـــول« 
مـــن اســـم الفاعـــل »راحـــم« وتعنـــي: 

كثيـــر الرحمـــة.
صيـــغ  تعّبـــر  عـــام  وبوجـــه 
المبالغـــة عـــن الزيـــادة والمغـــاالة، 
مثلمـــا نقـــول: شـــكور بـــوزن فعــــــــــــول 
أي كثيـــر الشـــكر، وبنَّـــاء بوزن فعَّال 
)بتشـــديد العيـــن( أي كثيـــر البنـــاء، 
كثيـــر  ِمْفَعـــال، أي  بـــوزن  وِمْعَطـــاء 
العطـــاء، وَخِطـــر بـــوزن َفِعـــل )بفتـــح 
الفاء وكســــــــــــــــر العيــــــــــــــــن( بمعنــــــــى 

الخطـــورة. شـــديد 
والصيغة »رحـــوم« تأتي وصفا 
لإلنســـان لتعّبر عن زيـــادة الرحمة 
فنقـــول: هـــذا رجـــل رحوم، وقـــد تأتي 
خبـــًرا، فنقـــول: هـــذا الرجـــل رحـــوم، 
وإذا وصفنـــا بهـــا امـــرأة فإنهـــا تعنـــي 
أن هـــذه المـــرأة تعانـــي مـــن داء فـــي 
»رحـــوم«  كلمـــة  أن  بيـــد  الرحـــم، 
العربيـــة  المعاجـــم  فـــي  تـــأِت  لـــم 
كصفـــة يوصـــف بهـــا هللا، بـــل تأتـــي 
»الرحمـــن« كصفـــة مقصـــورة علـــى 
»الرحيـــم«  تأتـــي  كمـــا  وحـــده،  هللا 
كصفة ليســـت مقصـــورة عليه وحده، 
بـــل يوصـــف بهـــا اإلنســـان أيًضـــا، 
هنـــاك  إذا  امـــرأة.  أو  كان  رجـــًا 
المبالغـــة  مـــن صيـــغ  ثـــاث صيـــغ 
تعبـــر عـــن معنـــى الرحمـــة الزائـــدة: 
األولـــى »الرحمـــن« وهـــي مقصـــورة 
علـــى هللا وحـــده. والثانيـــة »الرحوم« 
ويوصـــف بها الرجل والمرأة بمعنيين 
مختلفين، وال يوصف بها هللا مطلًقا. 
والثالثـــة »الرحيـــم« ويوصف بها هللا 
واإلنسان. وفي نصوصنا الليتورجية 
»الرحـــوم«  بوصفيـــن:  يوصـــف هللا 
وذلـــك علـــى ّقلـــة، و«الرحيـــم« علـــى 
فـــي الترجمـــات العربيـــة  كثـــرة. أمـــا 
للكتـــاب المقـــدس، كترجمـــة فاندايك، 
والعربيـــة  اليســـوعيين،  واآلبـــاء 
المشـــتركة والحيـــاة، فلم تســـتخدم أي 
واحـــدة منهـــن »الرحـــوم« كصفة هلل، 
»الرحيـــم«  صيغـــة  اســـتخدمت  بـــل 
وقصـــرت  واإلنســـان،  هلل  كوصـــف 
صيغـــة »الرحـــوم« علـــى اإلنســـان ، 

كمـــا فـــي األمثلـــة التاليـــة:

الرَِّحيـــَم...«  الـــرَّبَّ  »َفَدَعـــُوا   +
)ســـي22:48(

ذِلـــَك،  ِمـــْن  َفَرُغـــوا  »َوَبْعَدَمـــا   +
ـــًة َســـاِئِليَن الـــرَّبَّ  َأَقاُمـــوا َصـــَاًة َعامَّ

)2مـــك29:8( الرَِّحيـــَم« 
+ »َفَطِفُقـــوا ِبَأْجَمِعِهـــم ُيَباِرُكـــوَن 

)2مـــك9:11( الرَِّحيـــَم«  هللَا 
اإِللـــُه   ، الـــرَّبُّ الـــرَّبُّ  »َأيَُّهـــا   +
َخاِلـــُق اْلـــُكلِّ اْلَمْرُهوُب اْلَقـــِويُّ اْلَعاِدُل 

)24:1 )2مـــك  الرَِّحيـــُم...« 
َوَتَضرَُّعـــوا  ُكلُُّهـــْم  »َفَفَعُلـــوا   +
ـــْوِم  ِإَلـــى الـــرَّبِّ الرَِّحيـــِم ِباْلُبـــَكاِء َوالصَّ

)2مـــك12:13( ـــُجوِد...«  َوالسُّ
وقـــد جــــــــــــاءت الكلمـــة »رحيـــم« 
وصًفـــا، أو خبـــًرا عـــن هللا في ثمانية 
عشـــر موضًعـــا، منهـــا ســـبعة عشـــر 
فـــي العهـــد القديـــم، ومـــرة واحـــدة في 

)لـــو36:6( كمـــا فـــي: 
+ »الرَّبُّ ِإلٌه َرِحيٌم َوَرُؤوٌف...« 

)خر34: 6(
+ »َأنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِإلٌه َرِحيٌم...« 

)تث31:4( .
َرِحيـــٌم...«  أَلنَّـــَك  »اْرَحْمَنـــا   +

)20 )يهوديـــت7:
وقـــد جـــاءت الكلمـــة »الرحيم« 
باأللـــف والالم، أو بدونها مســـندة 

إلـــى اإلنســـان، كما في: 
+ »َمَع الرَِّحيِم َتُكوُن َرِحيًما...« 

)مز25:18؛  و2صم26:22(
ُيْحِســـُن  الرَِّحيـــُم  »َالرَُّجـــُل   +
ُر َلْحَمـــُه«  ِإَلـــى َنْفِســـِه، َواْلَقاِســـي ُيَكـــدِّ

)17 :11 )أم
وقـــد أتـــت كلمـــة« رحـــوم« بـــداًل 
مـــن »رحيـــم« فـــي الترجمـــة العربيـــة 
المشـــتركة للنـــص الـــوارد فـــي )2صم 
26:22( »َمَع الرَُّحوِم َتُكوُن َرِحيًما«.

الترجمـــات  أن  والخالصـــة   *
العربيـــة للكتـــاب المقدس لم تصف 
هللا بالكلمـــة »رحـــوم« بـــل وصفتـــه 
وصفـــت  فيمـــا  بكلمـــة »الرحيـــم«، 
اإلنســـان بكلمـــة »الرحيـــم«، ونـــادًرا 
فـــي  وكانـــــــــــــت  »الرحـــوم«،  بكلمـــة 
وفنيـــات  قواعـــد  مـــع  متوافقـــة  ذلـــك 

العربيـــة. اللغـــة 
نصـــــــــــــوص  فـــــــــــي  ماجـــاء  أمـــا 
الليتورجيــــــــــــة واصًفـــا هللا  كتبنـــــــــــــــــــــا 
مخالـــف  فهـــذا  »الرحـــوم«  بوصـــف 

اللغـــة. لفصيـــح 
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ُص ِمْنُه.« )إرميا ٣٠: ٧(
َّ
ُت ِضيق ىلَعَ َيْعُقوَب، َولِكنَُّه َسُيَخل

ْ
ُه. َوُهَو َوق

ُ
يَْس ِمْثل

َ
َْوَم َعِظيٌم َول نَّ ذلَِك ايلْ

َ
» آهِ! أل

رأى القديس يوحنا ســـفًرا مختوًما 
مـــن الداخــــــــــل والخــــــــــــــارج، موجـــود 
عـــن يميـــن هللا. ثم جـــــــــــــــاء مــــــــــــاك 
متحدًيـــا  عظيـــم،  بصـــوت  وصـــرخ 
والكائنـــات  األرضيـــة  الخائـــق  كل 
الســـماوية. قائـــًا: »َمْن يســـتحق أن 
يفتـــح الســـفر ويفـــك ختومـــه؟«، فلـــم 
يوجـــد ليـــس فقـــط مـــن يفـــك الختـــوم، 
ينظـــر  أن  يســـتطيع  مـــن  حتـــى  وال 
جـــاءه  حتـــى  يوحنـــا،  فبكـــى  إليـــه! 
واحـــد مـــن الكائنات الســـماوية قائًا: 
»إن األســـد الخارج من ســـبط يهوذا، 
قـــد غلـــب وانتصر، وســـيفتح الســـفر 
وســـيفك ختومه«، أي ســـيقرأ الســـفر 
ويحقـــق مـــا فيـــه، ســـيعلن األخبـــار 

الســـارة ويســـهر علـــى تتميمهـــا. 
أخبـــار  ســـفر  هـــو  الســـفر  هـــذا 
هللا،  أوالد  حيـــــــــــــاة  ســـفر  الكنيســـة، 
تاريخ الكنيســـة منذ نشـــأتها ثم نموها 
وامتدادهـــا وحتـــى لحظـــات ضعفهـــا 
والضيـــق الـــذي يحيط بها. هو ســـفر 
يخـــص  مـــا  بيـــن طّياتـــه كل  يضـــم 
الكنيســــــــــــــــة: ماضيهــــــــــــــــا وحاضرها 
ومســـتقبلها، أمجادهـــــــــــــــــا وضيقاتها، 
وأيضـــــــــــــًـــا  وامتدادهـــــــــــــا،  نموهــــــــــــــــا 

وانحســـارها.  ضعفهـــا 
السفر عن يمين هللا، وهذا إشاره 
إلـــى أن إلهنـــا هـــو الممســـك حياتنـــا، 
هـــو الذي يمســـك زمـــام كل األمور، 
حكمتـــه  بحســـب  األحـــداث  يوّجـــه 
الانهائيـــة. يميـــن هللا إشـــارة أيًضـــا 
بنـــا وبأحـــداث  يهتـــم  فـــاهلل  للعنايـــة، 
حياتنـــا، ليـــس غافـــًا عّنـــا، وال بعيًدا 
مّنـــا، فهـــو يهتـــم بـــكل مـــا يـــدور مـــن 
اليميـــن  أوالده.  حيـــاة  فـــي  أحـــداث 
وقدرتـــه،  قوتـــه  إلـــى  يشـــير  أيًضـــا 
فنحـــن فـــي يميـــن قدرتـــه وعظمتـــه، 
كّفـــه، ومحفوظيـــن  علـــى  منقوشـــين 
فـــي قلبـــه. مـــن ُيمّســـنا يمـــّس حدقـــة 
عينيـــه. لذلـــك مهما كانـــت األحداث 
العاصفة التي ســـتمّر بنا وبالكنيسة، 
فلـــن تؤذيها أو حتـــى تضعفها، فهي 

بقـــوة الحمـــل محفوظـــة. 
ســـفر الرؤيا ُيحّدثنا عن ضيقات 
رهيبـــة ســـتعاني منهــــــــــا الكنيســــــــــــة، 
ضيقـــات عندمـــا أراد هللا ان يعلنهـــا 
بـ«الفـــرس«،  شـــّبهها  لنـــا  وينقلهـــا 
والفـــرس هـــو وســـيلة الحرب في ذلك 
الزمـــان؛ فالكنيســـة فـــي حالـــة حـــرب 
مســـتمرة وأزمنـــة الســـام قليلـــة. لقـــد 
أعلـــن هللا عـــن نوعيـــة تلـــك الحروب 

التي ســـتمّر بها الكنيســـة وستجتازها 
عبـــر تاريخهـــا ووجودهـــا: 

+ حـــرب االضطهــــــــــــاد والضيق 
والمـــوت الجســـــــــــــــدي، »الفـــــــــــرس 
ملـــوك  عليـــه  والجالـــس  األحمـــر« 

وأباطـــرة ذلـــك العالـــم. 
البــــــــــــــدع والهرطقـــات  + حـــرب 
والفقـــــــــــــر الروحـــــــــــــــــــــي، »الفـــــــــرس 
األســـــــــــــود« الجالـــــــــــــس عليـــــــــه هم 

الهراطقـــة، والمبتدعـــون. 
الروحـــي  المـــوت  حـــرب   +
»الفـــــــــــــرس  األخاقـــي،  والفســـاد 
األخضـــر« )أخضـــر مائـــل للصفرة( 
والجالـــس عليـــه هـــو اســـمه المـــوت. 
تخـــرج  حـــرب  كل  فـــي  ولكـــن 
ومزدهــــــــــــــرة.  منتصـــرة  الكنيســـة 
فعصـــــــــــــر االضطهـــادات الرومانيـــة 
فدمـــاء  الكـــرازة،  نمـــو  عصـــر  كان 
الشـــهداء بـــــــــــــــــذار للكنيسة. وعصر 
الهرطقـــات خرجـــــــــــت منـــه الكنيســـة 
بأبطـــال االيمـــــــــــــــان وكنـــوز روحيـــة 
وكتابـــات الهوتيـــة. هللا يطمئننـــا بأن 
كل األمـــور فـــي يـــده، وأن الكنيســـة 

فـــي يمينـــه. 
نحـــن ال نخاف ألنـــه خرج غالبا 
ولكـــي يغلـــب، فالكنيســـة منتصرة به 
وفيـــه. األخبـــار المزعجـــة هـــي مـــن 
الخـــارج، أّمـــا داخـــل قلـــب المؤمنيـــن 
ومـــا  عقـــل.  كل  يفـــوق  هللا  ســـام 
يطمئننـــا أننا »فـــرس أبيض« يقوده 
وفينـــا  بنـــا  لينتصـــر  نفســـه  المســـيح 
»لقـــد شـــّبهتك يـــا حبيبتـــي بفرس في 

مركبـــات فرعـــون« )نـــش9:1(. 
واألجمـــل هـــو أن الـــرب يســـوع 
األخبـــار  عـــن  لنـــا  كشـــف  الـــذي 
المؤلمـــة، هـــو أيًضا يكشـــف لنا عن 
ألوالده.  ســـيعطيها  التـــي  التعزيـــات 
فبعـــد أن رأينـــا كل هـــذه الحـــروب، 
تمـــوت  التـــي  النفـــوس  هـــذه  وكل 
مـــن أجـــل اســـم المســـيح، نـــرى أيـــن 
تذهـــب هذه النفوس حتى نطمئن وال 
نخـــاف علـــى أنفســـنا. إنهـــا » تحـــت 
المذبـــح«، أي أنهـــا محفوظـــة فـــي 
محضـــر هللا، اســـتراحت مـــن األلـــم 
والتعـــب وهـــي تنتظـــر المجـــازاة. هللا 
يعلـــن أن نفـــوس الشـــهداء يراهـــم هللا 
الســـماوي.  المذبـــح  تحـــت  كذبيحـــة 
المســـيح قـــدم نفســـه ذبيحـــه ألجلنـــا، 
ونحن أيًضا نقدم نفوســـنا ذبيحة من 

أجـــل هللا.

fribrahemazer2003@gmail.com
ســـبق وتحدثنا عـــن بعض طرق 
مقترحة الســـتمرارية الخدمة في زمن 

الكورونا، وهنا نســـتكمل الحديث..
+ تشجيع المخدومين على قراءة 
الكتـــاب المقـــدس أو الكتـــب الروحية 
)يمكـــن مجـــرد قـــراءة فصـــول(، عـــن 
طريـــق تخصيص ســـاعة كل يومين 
مثـــًا للقـــراءة الجماعيـــة والتفاعليـــة، 

مـــع التعليـــق وااليضـــاح إن أمكن.
علـــى  المخدوميـــن  تشـــجيع   +
القـــراءة عـــن طريـــق عمل مســـابقات 
وأســـئلة فـــي مناهج أو كتـــب متنوعة 
والطقـــس  المقـــدس  الكتـــاب  تتنـــاول 
والعقيـــدة والثقافـــة العلميـــة والتربوية، 
ل  مـــع عمـــل هدايا تشـــجيعية. وُيفضَّ
أن تكـــون علـــى مســـتوى اإليبارشـــية 
أو الكـــرازة كلهـــا، مثـــل التـــي تقدمهـــا 
الـــذى  الكـــرازة«  »مهرجـــان  أنشـــطة 
المجـــاالت  مـــن  العديـــد  يشـــمل 
لمختلـــف المراحل، ومعروف بفائدته 
وشـــموليته ومدى حمـــاس المخدمين 
وقـــد  وخصوًصـــا  فيـــه،  للمشـــاركة 
كبيـــرة  مجهـــودات  بعـــد  تطويـــره  تـــم 
ليناســـب هـــذه المرحلـــة. وأيًضـــا مثل 
مســـابقة »اقرأ واعرف واكسب« التي 
ينظمها مركز »إيمي« باإلســـكندرية 
التي تحّدد ســـبعة كتب في مجاالت 
متنوعـــة، ويتـــم عمل امتحان بعد أن 
.on line يتـــم التســـجيل واالشـــتراك

والخادمـــات  الخـــدام  تشـــجيع   +
علـــى  وإعـــدادي  الطفولـــة  لمرحلـــة 
النـــور«  »أبنـــاء  تطبيـــق  اســـتخدام 
 coptic sons of « مـــن الموبايـــل
light« الـــذى يعمـــل علـــى الموبايل 
والتابلـــت األندرويد واأليفون واأليباد 
اإلنترنـــت  متصفـــح  جانـــب  إلـــى 
browsers وقد أطلقة قداســـة البابا 
بمئويـــة  االحتفـــال  فـــي  تواضـــروس 
مـــدارس األحـــد فـــي يونيـــو 2018، 
ضخـــم  مجهـــود  فيـــه  ُبـــِذل  حيـــث 
للمتابعـــة  اإســـتخدامه  ليمكـــن  جـــًدا 
مـــن األب األســـقف واألب الكاهـــن 
وأميـــن الخدمـــة والخـــادم والمخـــدوم، 
الكنســـية  التربيـــة  مناهـــج  ويحـــوى 
لجنـــة  منهـــج  مثـــل   preloaded
اإليمـــان والتعليم بالمجمـــع المقدس، 
ومناهـــج المهجـــر مثـــل منهـــج نيافـــة 
األنبا يوســـف، ومنهج كندا والســـويد 
ومهـــام   media إضافيـــة  ومـــواد 
روحيـــة ونوتة روحيـــة، وبداخله ربط 

لمحتويـــات مـــن قنـــاة كوجي وصوت 
الراعـــي، ويتم فيـــه التعديل والتطوير 
خدمـــات  ويتابـــع  دائـــم،  بشـــكل 
والكتـــاب  واأللحـــان  الشمامســـة 
المقـــدس والكشـــافة. والتطبيـــق يعمل 
واإلنجليزيـــة.  العربيـــة  باللغتيـــن 
ومكافأتهـــم  المخدوميـــن  ومتابعـــة 
وعرض وسائل إيضاح وبّث مباشر 
وتقاريـــر وتفاعـــل، ويســـتطيع الخادم 
والكاهـــن التواصـــل مـــع المخدوميـــن 

المتابعـــة. وتســـجيل  بســـهولة 
علـــى  المخدوميـــن  تشـــجيع   +
األلحـــان  وتســـجيل  األلحـــان  حفـــظ 
للمخدوميـــن، وإرســـالها لآلباء الكهنة 
واآلبـــاء األســـاقفة للتشـــجيع، ويمكـــن 
نشـــر المميَّـــز منهـــا علـــى صفحـــات 

الكنيســـة أو البـــث المباشـــر.
كورســـات  بعـــض  عمـــل   +
اليـــن  أون  للمخدوميـــن  متنوعـــة 
حســـب ميولهـــم واختياراتهـــم، فيمكن 
اإلعـــان عـــن كـــورس متكامـــل فـــي 
فـــي  العقيـــدة  أو  المقـــدس  الكتـــاب 
مواعيـــد محـــددة، ويتم عمـــل امتحان 
وإعطاء شـــهادة. ولنـــا تجربة إيجابية 
فـــي مدينـــة اإلســـكندرية مـــع مركـــز 
البابـــا كيرلـــس عمود الديـــن لخريجي 
اإلكليريكـــة، ومدرســـة تيرانس، حيث 
فيهـــا  شـــارك  كورســـات  تنظيـــم  تـــم 
قلـــت:  لـــو  تتعجبـــون  وقـــد  مئـــات، 

الدارســـين. مـــن  آالف 
+ عمــــــــــل أنشطــــــــــــة تعليميــــــــــــــة 
مهاريـــــــــــــة مثـــــــــــــــل الرســــــــــم والعـــزف 
والتصويـــــــــــــــــر والكتابـــــــــــــــــــــة والشـــعر 

ومهـــارات برامـــج الكومبيوتـــر.
ننصح بعمـــــــــــــــــل مجموعـــــــــــــــات 
صغيـــرة لمواهـــب المخدوميـــن وعـــدم 
فئـــة  فـــي  المخدوميـــن  كل  وضـــع 
واحـــدة لضمـــان تفاعـــل الجميـــع مـــع 

تقديـــر مواهبهـــم وتنميتهـــم 
وهللا الـــذي ُغِلـــب مـــن محبتـــه، 
وأتـــى إلـــى محبوبه اإلنســـان، وعاش 
حياتـــه ليرفعـــه إليه، قادر أن يشـــرق 
أن  القـــادرة  النورانيـــه  األفـــكار  فينـــا 
تنـــزل إلـــى عمـــق حيـــاة المخدوميـــن 
وتلمـــس احتياجاتهـــم لترفعهـــم إليـــه، 
وتجذبهــــــــــــــم وتربطهـــــــــــــم برباطــــــــات 
محبتـــه، وهـــو الضامـــن لخاصهـــم، 
ويحفظ ســـامهم وحياتهم با عيب، 

وليبـــارك فـــي القليـــل الـــذي عندنـــا.

frantoniosge@hotmail.com
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اعتــاد المرتلـــــــــون أن يطلقـــــــــــــــــوا 
علــى هــذا اللحـــــــــــــــن اســم »أللـــــــــــــي 
القربـــــــــــــان« اختصــــــــــاًرا للكلمـــــــــــــــــــــة 
بدايــة  العبريــــــــــــــة »هلليلويــا«، وهــو 
لحــــن المزمــــــــــور )26-24:118(: 
»الليلويــــــــــــا. هــذا هــو اليــــــــــــــوم الــذي 
صنعــه الــرب، فلنبتهــج ونفــرح فيــه. 
ل ســبلنا.  يا رب خلصنا. يا رب ســهِّ
مبــارك اآلتــي باســم الــرب. الليلويــا«. 
االنتهــاء  بعــد  اللحــن  هــذا  ُيقــال 
مــن صلــوات الســواعي وبعــد تقديــم 
القرابيــن المقدســة الختيــار إحداهمــا 
ليتــم عليهــا صلــوات التقديــس لتصيــر 
الســيد  جســد  القــدس  الــروح  بفعــل 
المســيح المقــدس الــذي يعطــي حيــاة 
أبديــة لــكل مــن يتنــاول منــه. ويــرى 
البعــض خطــأ أن هــذا اللحــن ُيقــال 
الســيدية  األعيــــــــــــــاد  مناســبات  فــي 
هــذا  أن  الواقــع  فــي  ولكــن  الكبيــرة، 
ُيقــال  أنــه  بمعنــى  اللحــن »ســنوي« 
فــي صلــوات القــداس اإللهــي علــى 

مــدار الســنة الكنســية. 

يعــود هــذا اللحـــــــــــن إلــى القــرن 
جــرت  حيــث  الميــادي  الســادس 
العــادة أن الشمامســة كانــوا يتقّبلــون 
القرابيــن مــن الشــعب وهــــــــــم وقــوف 
للكنيســة،  الجنوبـــــــــــــي  البــاب  عنــد 
والخمــر(  الخبــز  )أي  بهــا  ويأتــون 
للكاهــن  ويقدمونهــا  الهيــكل،  أمــام 
ووجهــه  الهيــكل  أمــام  يقــف  الــذي 
متجــه ناحيــة الغــرب. فبعــد اختيــار 
»الحمــل« يبــدأ الكاهــن بذكــر الذيــن 
مــت عنهــم  قدمــوا القرابيــن والذيــن ُقدِّ

بواســطتهم.  مــت  ُقدِّ والذيــن 

وهــذا اللحــن يصــور مرحلــة آالم 
دخولــه  مــن  بــدًءا  المســيح  الســيد 
القبــر.  فــي  دفنــه  حتــى  أورشــليم 
أن  خطــأ  الكثيــرون  يعتقــد  لذلــك 
»فرايحــي«،  اللحــن  هــذا  موســيقى 
ولكــن فــي الواقــع أن موســيقى اللحــن 
مــع  والندامــة  الحــزن  طابــع  تحمــل 
قطــع  بــه  اللحــن  أن  فنجــد  التوبــة. 
موســيقية مأخــوذة مــن لحــن »أتيــت 
القديــس  قــداس  فــي  الذبــح«  إلــى 
ر اآلالم  غريغوريــوس، والتــي تصــوِّ
التــي قاســاها الســيد المســيح بالجســد 
وهــو علــى الصليــب. وهــذا واضــح 
بعــد  إذ  الطقســي،  الترتيــب  مــن 
الكاهــن  يقــوم  »الحمــل«  اختيــار 
باســتبراء »الحمــل« أو القربانــة التــي 

تــم اختيارهــا مــن العيــوب الخارجيــة 
بمســحها براحــة يديــه مــع قليــل مــن 
المــاء )ويجــب التنبيــه هنــا أن مســح 
القربانــة بالمــاء ال يشــير كمــا يعتقــد 
عمــاد  لحظــة  إلــى  خطــأ  البعــض 
األردن،  نهــر  فــي  المســيح  الســيد 
القديمــة  الطقســية  الكتــب  فجميــع 
أو  القربانــة  تذكــر طقــس مســح  لــم 
»الحمــل« بالمــاء(. بعــد ذلــك يلــّف 
الكاهــن الحمــل فــي »لفافــة« حريــر 
إشــارة إلــى إنــزال جســد الــرب يســوع 
مــن علــى الصليــب وتكفينــه بكتــان 
األكفــان  إلــى  إشــارة  نقــي،  أبيــض 
التــي ُوِضعــت علــى جســد المخلــص 
بعــد إنزالــه مــن الصليــب، ثــم يضعهــا 
فــوق رأســه وخلفــه الشــماس ممســًكا 
حــول  ويطوفــان  الخمــر،  بقــارورة 
المذبــح دورة وهمــا يمّثــان فــي ذلــك 
اللذيــن حمــا  يوســف ونيقوديمــوس 
فــي  ووضعــاه  يســوع  الــرب  جســد 
صــاة  مــن  االنتهــاء  وبعــد  القبــر. 
الشــكر يقــوم الكاهــن بتغطيــة الحمــل 
والخمر بســتر نقي من الكتان إشــارة 
إلــى وضــع جســد المســيح المحيــي 
فــي القبــر حيــث ُوِضــع حجــر عظيــم 

بــاب القبــر.  علــى 

»أللــي«  لحــن  موســيقى  إن 
القربــان تصــور لنــا قصــة آالم الســيد 
المســيح مــن خــال ثاثــة مراحــل: 
الســيد  دخــول  لنــا  تصــّور  األولــى 
المســيح إلى أورشــليم، حيث نجد أن 
موســيقى اللحــن تتــدّرج مــن الهــدوء 
الــرب  قــال  حيــث  االرتفــاع،  إلــى 
يســوع لتاميــذه »هــا نحــن صاعــدون 
)مــت18:20(.  أورشــليم...«  إلــى 
المرحلــة الثانيــة مــن اللحــن تتحــول 
الصعــود  إلــى  اللحــن  نغمــات  فيهــا 
الــذي  المســيح  يســوع  لنــا  لتصــّور 
أصعــد ذاتــه ذبيحــة علــى الصليــب 
تصويــر  أيضــا  وفيهــا  ألجلنــا، 
لصــراخ النفــس إلــى هللا طلًبــا للمراحــم 
اإللهيــة. أمــا المرحلــة الثالثــة فنجــد 
إلــى  تعــود  اللحــن  موســيقى  أن 
ر  النــزول والهــدوء والســكون، لتصــوِّ
صاحبــت  التــي  الخشــوع  حالــة  لنــا 
إنــزال جســد الــرب يســوع مــن علــى 

القبــر.  فــي  ووضعــه  الصليــب 

ونحــن نحتفــل بأعيـــــــــــــاد الرســل، 
ومــن خــال مسيـــــــــرة أبائنــا القديســين، 
معلمنــا  خطــــــــــــة  فــي  نتأمــل  أن  أود 
تاميــذه  بنــاء  عنــد  المسيــــــــح  يســوع 
ــم  ــة الخــــــــــاص للعالــــــــ ــادة رسالـــــــــ لقيـــــ
كلـــــــــــه، وكيــف كانــت مرحلــة اإلعــداد 

العملــي. والتدريــب 
)1( أســلوب االختيـــــــــار: اختــار 
المسيح تاميذه بنفسه بتنوع وبحكمة، 
ــة  تنــوع فــي التخصــص، وفــي المرحلــ
العمريــة، وفــي الســمات الشخصيـــة، 
بعــض  اســتعراض  مــن  هــذا  وتلمــس 
التاميــذ مثــل: بطــرس رجــل بســيط، 
مــن  شــيًئا  يتلــقَّ  لــم  ســمك  صيــاد 
كبيــر  خدمتــه  بــدأ  عامــي،  التعليــم، 
مــن  ســًنا  أكبــر  كان  ربمــا  الســن، 
جميــع الرســل، وكان متزوًجــا.. وقــال 
لهــم: »ليــس أنتــم اخترتمونــي، بــل أنــا 
اخترتكم« )يو15: 16(.. وما أجمله 
شــرًفا للخادم أن يشــعر أنه ُأرِســل من 
ممثــًا  الرســول  اُعُتِبــر  وهكــذا  هللا، 
شــخصًيا لمرســله، وقــال لهــم: »مــن 

.)40 )مــت10:  يقبلنــي«  يقبلكــم 
)2( توضيــح للرســالة والهــدف 
رســالة  نشــر  وهــي  اختيارهــم:  مــن 
باإلرشــاد  كلــه  للعالــم  الخــالص 
الروحــي بقيــادة الــروح القــدس، ألنــه 
ال يعمــل أحــد شــيًئا مــن ذاتــه، بــل كل 

الــرب. أمــر  حســب  شــيء 
)3( توضيــح مبــادئ وأخالقيــات 
تحقيــق الرســالة: اللتــزام الكامــل بمــا 
حفــظ  الجديــة،  المعلــم،  بــه  يأمرهــم 
الوديعــة واألمانــة فــي خدمــة الكلمــة، 
التــي  التعليميــة  األســاليب  اتبــاع 
تحــول الوصايــا واألقــوال إلــى أفعــال 
النــاس  »ليــرى  حياتيــة  وممارســات 
أباكــم  فيمجــدوا  الحســنة  أعمالكــم 
فــي  الجهــاد  الســموات«،  فــي  الــذي 
حفــظ وتنفيــذ وصايــا الــرب إلعدادهــم 
معرفًيــا ومهارًيــا لشــرح قيمــة خاصنــا 
كلهــا،  للبشــرية  الــرب  صنعــه  الــذي 
صادفهــم  مهمــا  للمســيح  الشــهادة 
األلــم  أن  باعتبــار  بالفــرح،  آالم  مــن 
والمشــقات  واإلهانــات  واالضطهــاد 
ممــا  المســيحية،  الحيــاة  طبيعــة  مــن 
كمــا  لاحتمــال،  االســتعداد  يتطّلــب 
رأينــا ذلــك مــع الســيد المســيح نفســه 
فــي رحلــة صلبــه، ورأينــاه بالفعــل فــي 
بعــد  تاميــذه  مــن  العديــد  استشــهاد 
واإلهانــات،  االضطهـــــــــــــادات  رحلــة 
مــن  أول  زبــدي،  بــن  يعقــوب  فنجــد 
ُاسُتشــهد مــن اآلبــاء الرســل بالســيف 

نحــو عــام44م، وبطـــــــــــــرس الرســـــــــــول 
الذي ُاسُتشهد على يد نيــــــــرون صلًبا 
منكــس الــرأس، وأنــــــــــدراوس الرســول 
وكان  اليونــان،  فــي  صلًبــا  ُاسُتشــهد 
صليبــه علــى شــكل حــرف ×، وبولــس 
علــى  رأســه  بقطــع  ُاسُتشــهد  الرســول 
يــد نيــرون عــام 64م، وتومــا الرســول 
الــذي وجــدوه يعلــم المســجونين طريــق 
أنــواع  الخــــــاص فعذبــــــــــــوه بمختلــف 
ــال  ــه فنـــــــــ ــوا رأســـــــــــ العــذاب، ثــم قطعـــــ

الشــهادة... إكليــل 
)4( توليــد اســتعدادهم للخدمــة 
والكرازة والتبشــير: إن خدمتهم ليســت 
روتينيــة أو مجــرد أداء مهــام وظيفيــة، 
تأثيرهــا  ولهــا  وحيــاة،  روح  هــي  بــل 
النفســي للوصــول إلــى العمــق الروحــي 
المســيح  الســيد  اهتــم  لذلــك  الســليم، 
بخلــق اســتعدادهم ورغبتهــم وقناعتهــم 

بهــا، وقــد تــم ذلــك مــن خــال: 
- تقديــم ذاتــه كقــدوة، وممارســة 
عملية أمامهم ليشــاهدوا بأنفســهم ثمرة 
مــع  تحــاور  كيــف  )مثــل:  يعمــل  مــا 
المــرأة الســامرية، الحــزم مــع بطــرس، 
ضعــف  ومــع  معهــم  األنــاة  طــول 
أو  يفعــل  لمــا  فهمهــم  إيمانهــم وعــدم 
يقــول، تحّملــه لتومــا تلميــذه الــذي شــك 
فــي قيامتــه، صاتــه مــن أجــل الذيــن 
يســيئون اليــه، غســل أرجــل تاميــذه(.

مــع  حــب  عالقــة  تكويــن   -
تالميــذه، بالتشــجيع، وإكســابهم الثقــة 
الجماعــي  العمــل  وتشــجيع  والقــوة، 
ومشــاركتهم فــي عملــه )توزيــع الخبــز 
علــى الجمــوع، ورفــع الحجــر عــن قبــر 
وتوجيههــم  عملًيــا  تدريبهــم  لعــازر، 
لديهــم(. الخاطئــة  المفاهيــم  وتعديــل 

لهــم  التعليــم  طــرق  جاذبيــة   -
بصــور متنوعــة، حيــث شــاهدوا كيــف 
»ُبِهتــوا  جّذابــا  المســيح  تعليــم  كان 
مــن تعليمــه« حيــث اســتخدم األمثــال 
والتشــبيهات والقصــص، واألســئلة... 
الــخ، ويتحــدث معهــم بمــا يتناســب مــع 
مــع  العقلــي،  خصائصهــم ومســتواهم 
المعلــــــــــــــوم  مــن  التعليــم  فــي  التــدّرج 

المجهــول. إلــى 
- شموليــــــــة التعليـــــــــم، فــكان 
يعملهــم الهوتيــــــــــــــات، وسلوكيــــــــات، 
وقيًمــا، ومبــادئ، وأحداًثــا تاريخيــــــــــــة 

القديــم بالجديــد... العهــد  لربــط 
- بــذل الــذات، »إن أراد أحــد أن 
يأتــي ورائــي، فلينكــر نفســه، ويحمــل 

صليبــه كل يــوم ويتبعنــي«.

لك واحد مرياثه فيه، وغذاؤه داخله )لشيخ الروحاين(
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أجر اثلبات يف الروب )اتلجارب( أعظم من أجر األعمال الفاضلة اليت تكمل بالراحة )القديس يوحنا سابا(

يذكــــــــــر التاريــــــــــخ 
أن األقبـــــــــاط أول من 
أطلقــوا كلمـــة بابــــــــــا 
علــى بطريركهــم، وقــد 

كانــت هــذه الكلمــة شــائعة فــي مصــر 
يــدل  أيــام العصــر الفرعونــي، وممــا 
علــى ذلــك وجــود هــذه الكلمــة حتــى 
اآلن فــي واحــة ســيوة، وهــي منطقــة 
منعزلــة عــن العالــم، وُتطلــق خاصــة 
مــن الصغيــر للكبيــر الحتــرام الكبــار، 
واحــة  أهــل  يســتعملها  الكلمــة  وهــذه 
والتــي  األمازيغيــة  لغتهــم  فــي  ســيوة 
اختلطــت بــا شــك باللغــة الفرعونيــة 
ُتنطــق  اإلنجليزيــة  وباللغــة  قديًمــا. 
 Title of respect وتعنــي Baba
for the elders، وُتقــال فــي مصــر 
الســن  فــي  لأكبــر  واحتراًمــا  تقديــًرا 
قريًبــا  أكان  ســواء  والمركــز،  والمقــام 
أو غريًبــا. كمــا وقــد أخــذت الكنيســة 
الكاثوليكيــة هــذا اللقــب فيمــا بعــد مــن 
الكنيســة المصريــة. أي أننــا أول مــن 
الكنيســة«،  »بابــا  مصطلــح  صــاغ 
وأول مــن أدرك أن راعــي رعاتنــا هــو 

أبونــا وكبيرنــا!
أنــه  المقّربيــن  أحــد  لــي  حكــى 
الهيكليــة  القرعــة  يــوم  حاضــًرا  كان 
ســنة 2012، ووصــف كــم كان ذلــك 
الوقــت رهيًبــا، حيــث كان النــاس كلهــم 
يصّلون من عمق قلوبهم لكي يختار 
هللا مــن هــو أصلــح لشــعبة وكنيســته، 
فــور  النــاس  مشــاعر  لــي  ووصــف 
باخوميــوس  األنبــا  نيافــة  إعــان 
ليكــون  تواضــروس«  »األنبــا  اســم 
الفرحــة  ومقــدار  الجديــد،  البطريــرك 
الجميــع  بهــا  شــعر  التــي  الحقيقيــة 
باختيــار  اســتجاب صلواتهــم  هللا  أن 
الراعــي المناســب لهــذا الزمــان! ولكــي 
وقيمتــه  األقبــاط«  »بابــا  كلمــة  نفهــم 
فــي كنيســتنا، دعــون نتذكــر الكلمــات 
التاريخيــة للعظيــم فــي المطارنــة األنبــا 
باخوميوس حين قال: »نرجع صغاًرا 
تحــت أقــدام أبينــا البابــا تواضــروس«، 
بينمــا قداســة البابــا هــو ابنــه، والــكل 
حتــى  حصــل  مــا  وهــو  هــذا،  يعلــم 
التــي  الدمــوع  كــم  عايّنــا  لقــد  اآلن. 
فــي  تواضــروس  األنبــا  نيافــة  ذرفهــا 
وتعجــب  بطريــرًكا،  جلوســه  قــداس 
الكثيــرون! فليســت هــذه دمــوع الفــرح 
وهــي  الجديــدة،  والمكانــة  بالمنصــب 
بــل  فــرح،  دمــوع  تكــن  لــم  بالحقيقــة 
التــي  بالمســئولية  اإلحســاس  دمــوع 
هــو مقبــل عليهــا.. إن مــن اســتقبل 
المنصــب بهــذا الشــكل، ال يمكننــا إاّل 
أن نصــدق أنــه يحمــل الكنيســة فــي 
قلبــه فعــًا. مــا مناســبة هــذا الــكام؟ 
نفســنا..  نراجــع  أن  نحتــاج  ألننــا 
بالنسبــــــــــة  البابـــــــا  قداســة  يكــون  مــن 

وكبيرنــــــــــا،  أبونــا  هــو  كأقبــاط؟  لنــا 
الشخـــــــــــــــص الــذي نثـــــــق بــه، ونؤمــن 
أن اختيــاره مــن هللا لهــذه المســئولية 
ليــس عشــوائًيا، بــل يســبق االختيــار 
صلــوات لمــدة شــهور، وعنــد رســامته 
عليــه  كلهــم  األســاقفة  اآلبــاء  يضــع 
األيــادي، وتؤمــن كنيســتنا أن الــروح 
القــدس يحــل عليــه ليســتطيع أن يقــود 
كنيســة هللا المجيــدة.. أم أننــا ال نثــق 
فــي صلواتنــا وفــي إلهنــا الــذي يدبــر 
الكنيســة؟! تذكــرت كل هــذا وشــعرت 
بفخر واعتزاز وأنا أتابع بيانات اآلباء 
المطارنــة واألســاقفة، حيــث األغلبيــة 
الســاحقة منهــم أعلنــوا وحدانيــة القلــب 
والفكــر التــي لكنيســتنا، واتحــدوا فــي 
اســتمرار إغــاق الكنائــس )بالرغــم مــن 
صعوبــة القــرار علــى الجميــع(. وحتــى 
الحــاالت-  قّلــة  -ألســباب  رأوا  مــن 
أنــه يمكنهــم البــدء بالصلــوات، أعلنــوا 
اللجنــة  لتعليمــات  طاعــة  هــذا  إن 
البابــا،  قداســة  برئاســة  المجمعيــة 
وكانــت ملحمــة رائعــة طمأنتنــي علــى 
كنيســتنا العظيمــة ومجمعهــا المبــارك. 
هــل انتهــى األمــر بهــذا؟ بالطبــع ال! 
فالكنيســة طــوال عمرهــا يحاربهــا عــدو 
الخيــر مــن داخلهــا، وفــي كل زمــان 
يوجــد يهــوذا الخائــن، وهنــاك القليلــون 
مــن ذوي األصــوات العاليــة يعبــدون 
ذواتهــم، وهــم معــذورون ألنهــم أجــراء 
وليســوا رعــاة، ينطبــق عليهــم -كمــا 
يقولــه أهلنــا فــي الصعيــد- إنهــم »زرع 

إلــى زوال. ومســيرهم  شــيطاني«.. 
ختاًمــا: همســة فــي أذن خدامنــا 
وشمامســتنا وكهنتنا المحبوبين جًدا.. 
حين تشجع ابنك أو أخاك أن يخطئ 
فــي حــق أبيــك البابــا أو األســقف أو 
بالتالــي.  يحترمــك  فلــن  يخّونــه،  أن 
حيــن تتركــه ليتجــّرأ علــى رئيــس كهنــة 
الكنيســة، تــرى مــاذا ســيقول عليــك؟ 
حيــن تطيــر الطائــرة فــي جــو عاصــف 
هــل  وبــه مطّبــات هوائيــة،  وصعــب 
الســبب  هــو  أنــه  الطّيــار  ســتتهم 
الــركاب  تهّيــج  أو  معــه  وتتشــاجر 
عليــه، وكأن المشــكلة فيــه هــو؟! وال 
بقيادتــه  مرتبطــة  حياتــك  أن  تــدري 
فيهــا مرتبــط  التــي مصيــرك  للطائــرة 
بمصيــره ومرتبــط بهدوئــك ومســاندتك 
مثــل  فــي  العاقــل  اإلنســان  لــه... 
ذلــك الموقــف، يربــط حــزام األمــان، 
ويصلــي لكــي يعطــي هللا قائــد الطائــرة 
حكمــة وقــدرة علــى القيــادة، ســواء كان 

راكًبــا أو حتــى مــن الطاقــم.

مدينــة إســفحت قهقــوة، هــي مــن 
المــدن )وحالًيــا مــن القـــــــُــرى( القديمــة 
أسيــــــــــوط؛  بمحافظــة  ِصدفــا،  بمركــز 
إســفحت«،  »كــــــــــوم  حالًيــا  وُتسّمــــــــــــى 
باســم  المخطوطـــــــــــــــات  فــي  وُذكــرت 
»ِسِبحـــــــــــت«؛ »ِسِفهــــــــــــت«؛ »ِســِبحت 
»أبوللونـــــــوس  وباليونانـــــــــــــــي  قهقــوة«، 
بارفــا«،  »أبوللونوبوليــس  أو  كاتــو«، 
أي الصغــرى أو الُســفلى )تمييــًزا لهــا 
عــن مدينــة »أبوللونوبوليــس ماجنــا«، 
أي الكبــرى، وهــي مدينــة إدفــو الحاليــة 
بمحافظــة أســوان(؛ وُســّميت إســفحت 
بســبب  إســفحت«،  »كــوم  بعــد  فيمــا 
خرابها وتحولها إلى كوٍم من األطال؛ 
وهــي علــى الجانــب الغربــي مــن النيــل 
فــي ُمقابــل مدينــة قــاو الشــهيرة، التــي 
النيــل؛ ويظهــر مــن اســم  تقــع بشــرق 
يتكــون  قبطــي  هــذا  اســمها  أن  قهقــوة 
أرض«،  »كاهــي=  مقطعيــن:  مــن 
هاتهــور  المصريــة  المعبــودة  و»قــو= 
ُيمّثلونهــا  كانــوا  التــي  )حاتحــور(، 
بقرنــي البقــرة قــاو«، علــى اعتبــار أنهــا 
أرٍض ُمســطحة، فــي ُمقابــل مدينــة قــاو 
األصليــة، التــي يعنــي اســمها »الجبــل 
للرّبــة  تتعّبــد  كانــت  والتــي  العالــي«، 
هاتهــور أيًضــا. وقــد دخلــت المســيحية 
إلــى إســفحت قهقــوة فــي عصــٍر ُمبَِّكــر 
بدايــة  منــذ  أســاقفة  لهــا  وُســيَِّم  جــًدا، 
القــرن الرابــع الميــادي )أو قبــل ذلــك 
بقليــل(، والمعــروف لنــا مــن أســاقفتها 
عــدد قليــل للغايــة؛ وقــد انقطعــت أخبــار 
القــرن  ُمنتصــف  نحــو  مــن  أســاقفتها 
الســابع الميــادي، بعــد دخــول العــرب 
ــت بادهــا إلــى  مصــر ُمباشــرًة، وُضمَّ
ُكرســي مدينــة قــاو، التــي تقــع بالجانــب 
الشــرقي مــن النيــل، منــذ ذلــك الوقــت 
عشــر  الحــادي  القــرن  نهايــة  وحتــى 
تقريًبــا )الوقــت الــذي تــم فيــه تخريــب 
وإلغاء ُكرسي مدينة قاو(. ثم تم إنشاء 
ُكرســي أســقفي فــي مدينــة أبوتيــج التــي 
بالجانــب الغربــي مــن النيــل، فــي بدايــة 
القــرن الثالــث عشــر الميــادي، لَيِحــل 
فصــارت  قــاو،  مدينــة  ُكرســي  َمَحــل 
الصغيــرة،  البــاد  بيــن  مــن  إســفحت 
التــي ُضمَّــت إلــى بــاد ُكرســي أبوتيــج، 
قديًمــا  كانــت  أن  )بعــد  اليــوم  حتــى 
مقــًرا للكرســي األصلــي(. وقــد وجدنــا 
بعــض  أن  المخطوطــات  بعــض  فــي 
ــُق  أســاقفة ُكرســي إســفحت قهقــوة، ُيطَل
عليهــم لقــب »أســقف إســفحت قهقــوة، 
وقــاو«، ممــا ُيشيـــــــر إلــى أن بطاركــة 
الُكرســيين  يعتبــرون  كانــوا  الكنيســة 
»إســفحت قهقـــــــــــوة«، و»قـــــــــــاو«، فــي 
واحــًدا،  ُكرســًيا  األحيــان  مــن  الكثيــر 

ولــم يقومــوا بســيامة أســقفين فــي نفــس 
الوقــت علــى الُكرســيين، حيــث أنــه كان 
يقــوم  قــاو  أســقف  أن  المفــروض  مــن 
باإلشــراف على ُكرســي إســفحت قهقوة، 
يقــوم  قهقــوة  إســفحت  أســقف  أن  أو 
باإلشــراف علــى ُكرســي قــاو، ولــم ُيشــّذ 
عــن هــذه القاعــدة إال فــي ســنة 431م، 
بابيســكوس  األنبــا  عــن  نقــرأ  عندمــا 
حاضــًرا  كان  أنــه  إســفحت،  أســقف 
لمجمــع أفســس المســكوني، مــع األنبــا 
ُســيَِّم  ُربمــا  )الــذي  قــاو  أســقف  مقــار 
كُمســاعد  قــاو  ُكرســي  لرعايــة  حديًثــا 
إســفحت،  أســقف  بابيســكوس  لأنبــا 
الــذي يبــدو أنــه كان قــد شــاخ وتقــدم فــي 
العمــر(. وهــذه أســماء مــن عرفناهــم 
مــن أســاقفة الُكرســي: 1- أُبلودوُخــس 
)أبولوتارخــوس( أســقف قــاو وإســفحت 
و305م(.  304م  عامــي  نحــو  )فــي 
2- األنبــا تــاودروس أســقف إســفحت 
األنبــا  عــام 319م(. 3-  نحــو  )فــي 
ديــووس أســقف إتقــاو وأبوللونوبوليــس 
عــام  )فــي  قهقــوة(  )إســفحت  بارفــا 
325م(. 4- األنبــا بولوتيــون أســقف 
أبوللونوبوليس الُســفلى )َتَنيَّح نحو عام 
339م(. 5- األنبــا ســيرابيون أســقف 
نحــو  )ُســيَِّم  الُســفلى  أبوللونوبوليــس 
بابيســكوس  عــام 339م(. 6- األنبــا 
أســقف أبوللونوبوليــس بارفــا )ِســِبحت( 
)فــي عــام 431م(. 7- األنبــا ]...ـ[

ـــيس أســقف أبوللونوبوليس هيبت )من 
القــرن الخامــس الميــادي(. 8- األنبــا 
إسفحــــــــــت  أســقف  )يوســف(  يوســاب 
)مــن نحــو عــام 580م، إلــى نحــو عــام 
إفنومـــــــــــيوس  األنبــــــــــــا  625م(.  9- 
أسقف إسفحـــــــــــــــت )مـــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــرن 

الميــادي(. الســابع 
ــع: 1- مدحــت حلمــي  المراجــــــــــــــــــــ
تــادرس، مقــال »التطــورات التــي طــرأت 
علــى الكراســي األســقفية بأســيوط، ُمنــذ 
)مــن  اليــوم  وحتــى  المســيحية  فجــر 
الجنــوب إلــى الشــمال(«، منشــور فــي 
المســيحي«،  العربــي  التُــراث  »دوريــة 
يوليــو  فــي  الصــادر  الثالــث،  العــدد 
2017م )من ص 475-482(، ص 

.476،475
تــــــــــــادرس،  2- مدحــت حلمـــــــــــي 
مقــال »مــن تاريــخ الكراســي األســقفية 
الجنـــــــــــــوب  )مــن  أسيـــــــــــوط  بُمحافظــة 
ــال(، ج1. ُكرســـــــــي مدينــة  إلــى الشمـــــــ
إسفحت قهقوة ]قائمة بـ 9 أساقفــــــــة[«، 
منشور في »دوريــــــــــة الُتراث العربـــــــــــي 
المسيحي«، العدد الخامس، الصــــــادر 
فــي يوليــو 2019م )مــن ص 209-

220(، ص 220-212.
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هناك الكثير من اآلباء الذين خدموا الكنيسة في العديد من المجاالت 
ليــس فــي المجــال الروحــي فحســب، بــل وأيًضــا فــي مجــاالت اجتماعيــة 
وتعليميــة، وبعضهــم لــه إصاحــات اقتصاديــة لقريتهــم ومجتمعهــم، وقــد 
كان مــن بينهــم هــذا األب المبــارك ســليل عائلــة كهنوتيــة أمكّنــا إحصــاء 

بعــض منهــم وتواريخهــم، ويعــود ذلــك لقرابــة أربعــة قــرون مــن الزمــان.
ُوِلــد القمــص مقــار القمــص غبريــال القمــص ميخائيــل فــي قريــة ديــر 
المــاك بالريرمــون التابعــة لملــوي مديريــة أســيوط )حينــذاك(، المنيــا حالًيــا، 
في غضون عام 1847م تقريًبا، وبعد أن ترعرع ســيم قًســا مع والده وابن 
عمومتــه القمــص تاوضــروس القمــص روفائيــل فــي عــام 1875م تقريًبــا، 
لخدمــة  وذلــك  واألشــمونين،  المنيــا  كرســي  أســقف  ياكوبــوس  األنبــا  بيــد 
إيبارشــية ديــر المــاك )كمــا كانــت ُتســمى حينــذاك وذلــك لتبعيــة كثيــر مــن 
القــرى لهــا(، حيــث كان فــي دائــرة رعايتــه ُقــرى ديــر المــاك، والريرمــون، 
والبياضيــة، والروضــة، وقلنــدول والمحــرص، واإلدارة، واألشــمونين، وكثيــر 
مــن التوابــع األخــرى، وبعــد أن تنيــح القديــس البــار القمــص تاوضــروس 

عــام 1890م، أصبــح مســؤاًل عــن كافــة البــاد التابعــة لخدمتــه.
بنــاء الكنائــس: قــام بترميــم كنيســة المــاك ميخائيــل بالريرمــون، وأعــاد 
بنــاء القايــة التــي كانــت عامــرة ببعــض الرهبــان الذيــن يفــدون للقريــة بيــن 
الحيــن واآلخــر )منهــم الراهــب غبريــال العابــد والــذي تتشــابه حياتــه مــع حيــاة 
األنبــا برســوم العريــان(، وبنــى منــزاًل خاًصــا لــه وجعــل بــه جناًحــا خاًصــا 
بُســكنى المطــران )حيــن زيارتــه للقريــة( يطــل علــى فنــاء الكنيســة. وكذلــك 
قــام ببنــاء كنيســة مــار جرجــس بالبياضيــة 1901م، وكنيســة العــذراء مريــم 
بالروضــة عــام 1902م، وأعــاد إصــاح كنيســة األشــمونين التــي اســتولى 

عليهــا األخــوة بعدئــذ.
فــي مجــال التعليــم: فقــد أصلــح ُكتّــاب القريــة، وأحضــر لــه بعــض 
المعلميــن والُنســاخ، وقــام ببنــاء مدرســة الروضــة لأقبــاط عــام 1902م 
إقاديــوس  إرميــا  والقمــص  بحــر  القمــص ميصائيــل  منهــا  تخــرج  والتــي 
وغيرهــم مــن آبــاء الكنيســة حينــذاك، وقــام بإنشــاء مدرســة فــي البياضيــة 
بالتعــاون مــع الخواجــة قرياقــص حنــا صرابامــون وعيَّــن لهــا المســيو بشــاي 

فانــا فــي عــام 1908م.
اللغتيــن  فــي  خــط جميــل  ذا  فقــد كان  المخطوطــات:  نســاخة  وفــي 
خــط  كبيــر  حــد  إلــى  ُيشــبه  المخطوطــات،  وزخرفــة  والعربيــة،  القبطيــة 
القمــص عــوض البراموســي )األنبــا تومــاس مطــران كرســي المنيــا فيمــا 
بعــد(، ولــه عــّدة مخطوطــات منهــا: قوانيــن ابــن العســال ورســائل قانونيــة 
وأبواب من الدســقولية بتاريخ 18 بؤونة 1608ش )25 يونيو 1892م(، 
وبعــض مخطوطــات أخــرى منهــا: كتــاب التجنيــز بديــر المــاك نســاخة 
عــام 1905م.، وكان أيًضــا مــن ُمحبــي نشــر الكتــب التراثيــة والطقســية، 
وكان ُيرســل إلــى اإلكليريكيــة والمطابــع القبطيــة واآلبــاء األســاقفة والرهبــان 
ويحجــز ُنســًخا مــن الكتــب إلهدائهــا للُكتــاب أو القتنائهــا بديــر المــاك، 
واهتــم بالكتــب الكنســية ونســخها، وقــام بالحفــاظ علــى مكتبــة المخطوطــات 
بالكنيســة، وواظــب علــى الدراســة فيهــا والتعليــم، ممــا أهَّلــه أن يكــون واعًظــا 

قديــًرا وخطيًبــا بارًعــا ثاقــب الرؤيــة.
فــي المجــال االجتماعــي: فقــد كان محافًظــا علــى قوانيــن الكنيســة، 
وتربطــه عاقــة وطيــدة بكافــة أراخنــة عصــره، وَعَهــَد إليــه البابــا كيرلــس 
الزوجيــة  المشــاكل  مــن  الكثيــر  بحــل  تومــاس  األنبــا  وكذلــك  الخامــس 

والمواريــث وتقســيمها، والتــي اســتطاع أن يقــوم بدراســتها وحّلهــا حســب 
الشــريعة المســيحية والقوانيــن البيعيــة، ويوجــد لدينــا العديــد مــن المراســات 

الخاصــة بذلــك، وســاهم فــي إنشــاء بوســتة )بريــد( الروضــة.
فــي المجــال االقتصــادي: فقــد قــام بشــراء قطعــة أرض مســاحته 45 
فداًنــا ليقــوم باســتزراعها وليعمــل بهــا أبنــاء القريــة، وإلتاحــة فــرص عمــل 
لكثيريــن مــن أبنــاء تلــك الناحيــة، وبديــًا لمصنــع الســكر الــذي أُغلــق فــي 
بإنشــاء عّصــارة  قــام  لــذا  الروضــة،  فــي  أُغلــق  الــذي  الريرمــون واآلخــر 
قصــب الســكر فــي 1902م، وتــم ترخيصهــا فــي 1910م بعــد أن أحضــر 
لهــا المعــدات مــن إنجلتــرا، وقــام أيًضــا ببنــاء وابــور طحيــن لطحــن الغــال، 
وبذلــك عمــل ألهــل القريــة اكتفــاًء ذاتًيــا بعــد أن كانــوا ينتظــرون ورود الَعليقة 
الســنوية )حصــة الغــال( مــن ُعمــدة قريــة اإلدارة، وقــد جلــب لهــا القصــب 
مــن المراغــة وجرجــا وطهطــا وطمــا بســوهاج وأبــو تيــج فــي أســيوط، ممــا 
عمــل انتعاًشــا للنشــاط التجــاري بيــن البــاد عــن طريــق النقــل النهــري، 
وعمل الجمَّالة )حّمالين الجمال(، وكذلك انتعاش تربية المواشي والجمال 
وتجارتهــا، ممــا أّدى النتعــاش اقتصــادي للقريــة وبعــض القــرى المجــاورة، 
لــذا حــذا حــذوه بعــض أعيــان الُقــرى فــي إنشــاء العّصــارات، وقامــت تلــك 

المنشــأة باإلنفــاق علــى المشــروعات التعليميــة والكنائــس.
نياحتــه: تنيــح هــذا البــار يــوم الســبت 23 كيهــك 1648ش، الموافــق 
2 ينايــر 1932م، عــن عمــر يناهــز 85 عاًمــا، وُدِفــن بمدفــن العائلــــــــــــة 

بديــر البرشــا. 
أمــا عــن خدمــات ابنــه وأحفــاده للكنيســة والقريــة فــا يمكــن حصرهــا، 
فقــد خــدم ابنــه القــس زخــاري بيــن عامــي1932-1974م كاهًنــا للكنيســة، 
وحفيــده اإلكليريكــي غبريــال القــس زخــاري، وال يــزال أحفادهــم خــدام أمنــاء 

فــي البيعــة المقدســة.

الظلم يسبق انلور، هكذا ينبيغ أن نصرب ىلع اتلجارب حىت ترشق يف نفوسنا معرفة الق )القديس يوحنا سابا(




