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9-اَل ُتَضاِيِق اْلَغِريَب...

إن محبـــة الحقيقـــة هـــي التـــي 
يجـــــــــــب أن تشـــّكل حياتنـــــــــــــا، ألن 
المجتمـــع المسيحـــــــــــي يجــــــــــب أن 
يكـــون مركـــزه اإليمـــان بـــأن الحقيقـــــــــــة هـــي 
الصالحـــة لنـــا، كمـــا يعّبـــر بولـــــــــس الرســـول 
بقولـــه »صادقين في المحبة« )أف15:4(، 
وكذلـــك بطرس الرســـول يوصي المســـيحيين 
أنهـــم يجـــب أن يطرحوا كل خبث وكل مكر 
والرياء والحســـد والمذمـــة... )1بطرس1:2–3(.

معنـــى ذلـــك أننـــــــــــــا يجــــــــــــــب أن نطّعـــم 
كالمنـــا بالنعمـــة، ونمـــارس ما يســـميه العالم 
»مجاملـــة«، حيـــــــــــث بـــكل حكمــــــــــة نفترض 
أفضـــــــــــــــــل مـــا لـــدى اآلخريــــــــــــــــن، ونصـــدق 
كل شـــيء، ونرجــــــو كل شـــيء )1كـــو13(. 
فاإلطـــراء حلو، والحلوى هدية لطيفة، ولكن 
يجـــب أّل يعيـــش أحد علـــى الحلويات فقط، 
فهـــذا فيه تدمير للصحـــة العامة؛ بمعنى أن 
نمـــارس المديـــح بمقدار ألن التوبيخ الظاهر 

خيـــر مـــن الحب المســـتتر )أمثـــال5:27(.

إن قاعـــدة السلـــــــــــــوك فـــي العهـــد الجديـــد 
هـــي »ليكـــن كالمكـــــــــــــم نعـــم نعـــم، ول ل« 
)مـــت37:5(، وكالم الســـيد المسيـــــــــــــح كان 
يبـــدأ بعبـــارة »الحـــق أقول لكـــم...«. وربما 
حادثـــة حنانيـــا وســـفيرة فـــي بدايات الكنيســـة 
األولـــى )أعمـــال الرســـل5( تقـــدم لنـــا صـــورة 
واضحـــة علـــى أن الكـــذب هـــو عـــودة إلـــى 
الطبيعـــة الُمشـــوَّهة، بـــل أن الكـــذب ينطـــوي 
علـــى كل الرذائـــل )رؤيـــا8:21(.. كمـــا أن 
مشـــاهد »الشـــهود الزور« عديدة في الكتاب 
المقـــدس، مثلمـــا حـــدث مـــع اسطفانـــــــــــــــوس 
الشماس األول، وإيزابـــــــــــــل الملكة الشريــــــــــرة 
علـــى الفقيـــر نابـــوت اليزرعيلـــي، والشـــيخين 
ضـــد سوســـنة العفيفـــة. وما حدث في ســـيرة 
البابـــا أثناســـيوس الرســـولي وســـيرة القديـــس 
مكاريوس الكبير، وغيرهم من القديســـين... 
»ِلذِلـــَك اْطَرُحـــوا َعْنُكـــُم اْلَكـــِذَب، َوَتَكلَُّمـــوا 
ـــْدِق ُكلُّ َواِحٍد َمَع َقِريِبِه، أَلنََّنا َبْعَضَنا  ِبالصِّ

َأْعَضـــاُء اْلَبْعـــِض« )أف25:4(.

من أكثـــر األجـــــــــــزاء الكتابيـــــــــة 
المشـــهورة فـــي العهـــد القديـــم نـــص 
الوصايـــا العشـــر الموجـــــــــــــــودة في 
ســـفر الخروج األصحاح العشرين، 

ومكـــّررة فـــي ســـفر التثنيـــــــــــــة األصحـــــــــــــــاح 
الخامـــس، ومختصـــرة فـــي إنجيـــل القديـــس 
متى البشـــير األصحـــــــــــاح 22. وتنقسم هذه 
الوصايـــــــــــا إلـــى قســـمين: األول مـــا يخـــص 
عالقـــة اإلنســـان بـــاهلل )وهــــــــــــي 4 وصايـــا(، 
والثاني ما يخص عالقة اإلنســـان باإلنســـان 
)وهـــي 6 وصايـــا(. وتضـــع الوصايـــا إطـــار 
الســـلوك الســـليم لإلنســـان فـــي حياتـــه علـــى 
األرض، آخذيـــن فـــي العتبـــار أن الحـــرف 
يقتـــل ولكـــن الـــروح ُيحيي )2كـــو6:3(، وما 
قالـــه الســـيد المســـيح لـــه المجـــد: »مـــا جئت 
ألنقـــض بل ألكمـــل« )مـــت7:5(. ويوصي 
باتبـــاع  تالميـــذه  الناســـك  مرقـــس  القديـــس 
الوصايـــا قائـــاًل: »يختفي الرب في وصاياه، 

ومـــن يطلبـــه يجـــده فيها«.

وأشـــعر ونحـــن فـــي هـــذا الزمـــــــان حيـــث 
التواصـــل التكنولوجـــي فـــي أوســـع درجاتـــه، 
أننـــا بحاجـــة أن نفهم الوصية التاســـعة جيًدا 
وهـــي التـــي تقـــول: »ل تشـــهد علـــى قريبـــك 
شـــهادة زور« )خروج16:20(. القريب هو 
أّي إنسان آخر –تعرفــــــه أو ل تعرفه، ثم أن 
هذه الشهادة ل تخّص القاضي أو المحكمة 
أو أي وســـط آخـــر، إنمـــا الشـــهادة هـــي مـــا 
تقولـــه فـــي حـــق اآلخر ســـًرا أو جهًرا، ســـواء 
بفمـــك أوكتاباتك أو خالل الوســـائط الحديثة 
 .Social Mediaأو ما نسميه صفحات الـ
ويمكـــن اختصـــار هـــذه الوصيـــة فـــي عبـــارة 
»محبة الحقيقـــة«.. والواقع أنه منذ دخول 
الخطيـــة إلـــى العالـــم، صـــار العالـــم ل يحب 
الحقيقـــة، ول يؤمـــن أن الحقيقـــة صالحة له. 
آدم وحـــواء صّدقـــوا أكذوبـــة الشـــيطان »لـــن 
تموتـــا، َبـــِل هللُا َعاِلـــٌم َأنَّـــُه َيـــْوَم َتـــْأُكاَلِن ِمْنـــُه 
َتْنَفِتـــُح أَْعُيُنُكَمـــا َوَتُكوَناِن َكاهلِل َعاِرَفْيِن اْلَخْيَر 
« )تك5:3(. لقد شـــهد الشيطان زوًرا  ـــرَّ َوالشَّ
علـــى هللا، علـــى الحق نفســـه، وصدق أبوانا 

األّولن تلـــك الكذوبة!

ومنـــذ ذلـــك الحيـــن صار النـــاس نوعين: 
النـــوع األول يحـــب الحقيقـــة، ول يكـــذب أو 
يشـــهد زوًرا أبـــًدا. والنـــوع الثانـــي يميـــل إلـــى 
البتعـــاد عـــن الحقيقـــة بصـــور عديـــدة، مثل 
عـــدم قـــول الصـــدق، أو المحاباة، أو المديح 

الزائـــد، أو قـــول أنصاف الحقائق، أو ترويج 
اإلشـــاعات، أو الظـــن الســـيئ، أو التأويـــل 
الخاطـــئ، أو المبالغـــة، أو الرياء، أو اختراع 

األكاذيـــب... الخ.

والشـــيطان الـــذي يعمـــل في هـــؤلء الذين 
ل يحبـــون الحقيقـــة ول يقولـــون الصدق إنما 
هـــو الكـــذاب أبـــو الكـــذاب )يوحنـــا48:8(، 
إنـــه ينجـــب الكـــذب، وأطفالـــه هـــم األكاذيب 

واإلشـــاعات التـــي يلدهـــا كل يـــوم.

لنـــا  يقـــدم  الخـــروج  ســـفر  أن  والمدهـــش 
كيفيـــة تطبيـــق هـــذه الوصية فـــي األصحاح 
)1:23-9(، مـــن خـــالل عـــدة خطـــوات: 

1- اَل َتْقَبْل َخَبًرا َكاِذًبا.
2- اَل َتَضـــْع َيـــَدَك َمـــَع اْلُمَناِفِق ِلَتُكوَن 

ُظْلٍم. َشاِهَد 

. رِّ 3- اَل َتْتَبِع اْلَكِثيِريَن ِإَلى ِفْعِل الشَّ

4- اَل ُتِجـــْب ِفـــي َدْعـــَوى َماِئـــًا َوَراَء 
ِللتَّْحِريـــِف. اْلَكِثيِريـــَن 

5- اَل ُتَحاِب َمَع اْلِمْسِكيِن ِفي َدْعَواُه.

6- اَل ُتَحرِّْف َحقَّ َفِقيِرَك ِفي َدْعَواُه.

7- ِاْبَتِعـــْد َعـــْن َكَاِم اْلَكـــِذِب، َواَل َتْقُتِل 
. اْلَبـــِريَء َواْلَبارَّ

ْشـــــــَوَة  8- اَل َتْأُخــــــــْذ َرْشـــــــــَوًة، أَلنَّ الرَّ
اْلُمْبِصِريَن. ُتْعِمي 
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تدشني اكتدرائية بشائر اخلري ٣ باإلسكندرية

دّشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يوم 
الخميــــــــــس 8 أكتوبـــر 2020م، كاتدرائيـــة الســـيدة 
العذراء في بشائـــــــــــر الخيـــــــــــــــر 3 بحـــــــي القبـــــــــــاري 
إنشـــاؤها ضمـــن تطويـــر  تـــم  باإلســـكندرية، والتـــي 
الدولـــة لمنطقـــة مـــأوى الصيادين العشـــوائية لتصبح 
ثالـــث المناطـــق التي يتم تطويرها تحت الســـم ذاته 

الخير«. »بشـــائر 

وكان في اســـتقبال قداســـته لدى وصوله، نيافة 
األنبا إيالريون األســـقف العام لكنائس قطاع غرب 
اإلســـكندرية، والقمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل عـــام 

ســـيفين، والقبلـــي باســـم القديـــس األنبـــا كاراس، كمـــا 
قـــام بتعميـــد ثالثـــة أطفال.

وصلـــى قداســـة البابـــا القـــداس اإللهـــي عقـــب 
صلـــوات التدشـــين، وفي عظة القداس، قدم الشـــكر 
ألجهـــزة الدولـــة ولألراخنـــة، علـــى مجهوداتهـــم. كما 
الدولـــة  إياريـــون مؤسســـات  األنبـــا  نيافـــة  شـــكر 
المصريـــة ممثلـــة في الرئيس عبد الفتاح السيســـي 
للتبـــرع بـــاألرض التـــي ُأقيمـــت عليهـــا الكاتدرائيـــة، 
كمـــا شـــكر نيافتـــه رجـــل األعمـــال عصمـــت ناثـــان 

لتبرعـــه ببنائهـــا وتشـــطيبها.

البطريركيـــة باإلســـكندرية، والقـــس بشـــارة ناجـــي 
كاهـــن الكاتدرائيـــة، ورجـــل األعمـــال عصمت ناثان 

الـــذي تكفـــل ببنـــاء وتجهيـــز الكاتدرائية.
التذكاريـــة  الســـتار عـــن اللوحـــة  وأزاح قداســـته 
للكاتدرائيـــة، والتـــي تحـــوي ثالثـــة مذابـــح ومعموديـــة 
ومبنـــى خدمـــات، تمتـــد علـــى مســـاحة 3200 متـــًرا 
، وتضـــم مبنى خدمات  مربًعـــا وتســـع لــــ900 مصلٍّ

وحضانـــة ومســـتوصًفا طبًيـــا.
وقـــد دّشـــن قداســـة البابـــا المذبـــح الرئيـــس باســـم 
الســـيدة العذراء، والمذبح البحري باســـم الشـــهيد أبي 

»فاآلن أصلحوا طرقكم وأعمالكم واسمعوا لصوت الرب إهلكم فيندم الرب عن الرش اذلي تكلم عليكم« )أرميا ٢٦: ١٣(

قداسة ابلابا يشارك يف احتفاالت نرص أكتوبر
شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صباح يـــوم الثنين 5 أكتوبر 2020م، فـــي الحتفال بالذكرى الســـابعة واألربعين لنصر أكتوبـــر المجيد، حيث قام 
الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي بوضـــع إكليـــل مـــن الزهـــور أمام النصـــب التذكاري لشـــهداء القوات المســـلحة وعلى قبـــر الجندي المجهول. ومشـــاركة من الكنيســـة 
القبطيـــة المصريـــة األرثوذكســـية فـــي الحتفـــال بهـــذه الذكـــرى المجيـــدة، دقـــت أجـــراس الكنائـــس فـــي كافـــة ربوع مصر وذلـــك في الســـاعة الثانية وخمـــس دقائق من 

بعـــد ظهـــر يـــوم الثالثـــاء 6 أكتوبـــر 2020م. وهـــو توقيـــت ســـاعة الصفر التي بـــدأت فيها الحرب عـــام 1973م.

زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم الثالثـــاء 13 
نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس  أكتوبـــر 2020م، مدينـــة دمنهـــور، والتقـــى 
مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة ورئيـــس ديـــر القديـــس 
مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القاللـــي، حيـــث اطمـــأن على صحـــة نيافته، 
بعـــد تعرضـــه لإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا المســـتجد منـــذ حوالـــي شـــهرين. 
وكانت هناك جلســـة خاصة مع نيافته، ونشـــكر هللا على اســـتقرار الوضع 

لنيافته. الصحـــي 

قداسة ابلابا يستقبل نيافة األنبا دافيد 
ووفًدا من اآلباء كهنة أمريكا

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم األربعـــاء 30 ســـبتمبر 
2020م، نيافة األنبا دافيد أســـقف نيويورك ونيو إنجالند والنائب البابوي في أمريكا، 
ومعـــه وفـــد مـــن اآلبـــاء الكهنة ممثلين عن منطقة المقر البابوي بنيوجيرســـي وإيبارشـــية 
نيويـــورك، وتمـــت مناقشـــة لئحـــة حمايـــة الكنيســـة وأبنائهـــا مـــن الســـلوكيات المنحرفـــة، 
وهـــي لئحـــة ُملِزمـــة لكافـــة العامليـــن بكل كنيســـة لضمان نقـــاوة الخدمة بالكنيســـة، وقد 

أثنـــى قداســـة البابـــا علـــى هـــذه الالئحـــة وطلب تفعليها بـــكل شـــفافية وموضوعية.

ويستقبل نيافة األنبا يويلوس 
ووفد أسقفية اخلدمات

كمـــا اســـتقبل قداســـته اليـــوم ذاتـــه، نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامـــة والجتماعية، وبرفقتـــه القس رافائيل 
ثـــروت مستشـــار الدعـــم الفني لألســـقفية، ود. هاني رياض المديـــر التنفيذي، وأعضاء 
برنامـــج التخطيـــط والمتابعـــة والتقييـــم، حيـــث قدمـــوا لقداســـته التقريـــر الســـنوي الـــدوري 
لألســـقفية. ووقـــع قداســـته علـــى التقريـــر بنســـختيه العربيـــة واإلنجليزيـــة، وأشـــاد بالجهـــد 

المبـــذول. تأتـــي هـــذه الزيـــارة بمناســـبة التـــذكار الـ58 لتأســـيس أســـقفية الخدمات.

قداسة ابلابا يزور دمنهور لالطمئنان ىلع 
صحة نيافة األنبا باخوميوس
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»ال ختافوه يقول الرب ألين أنا معكم ألخلصكم وأنقذكم من يده« )أرميا ٤٢: ١١(

ويلتيق زوجات كهنة وسط اإلسكندرية

قداسة ابلابا يبحث موضوع نقل سور دير أيب سيفني بسيدي كرير

التقـــى قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم الســـبت 3 أكتوبـــر 2020م، بمركـــز 
لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي، زوجـــات كهنـــة قطاع 
وســـط اإلســـكندرية، بحضـــور القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل عـــام البطريركيـــة 
باإلســـكندرية. رحـــب بهـــن قداســـته فـــي بدايـــة اللقـــاء وأعطاهن فكـــرة مختصرة 

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم الجمعـــة 9 أكتوبـــر 2020م، عدًدا مـــن أحبار الكنيســـة األجالء واثنين مـــن األراخنة وذلك لتشـــكيل 
لجنـــة خاصـــة إلنهـــاء موضـــوع نقـــل الســـور الشـــمالي فـــي فـــرع دير الشـــهيد أبي ســـيفين للراهبات بمنطقة ســـيدي كرير بالســـاحل الشـــمالي. وقد توجهـــوا إلى مقر 

الديـــر بالقاهـــرة لمقابلة رئيســـة الدير بهـــذا الخصوص.

عـــن مركـــز لوجـــوس والمكتبة البابوية الجديدة، وألقـــى بعدها محاضرة بعنوان 
»نحـــن أيـــادي المســـيح« والتـــي أشـــار خاللهـــا عـــن أهميـــة اليـــد كعضو في 
الجســـد الواحـــد وهـــي أقـــوى مـــا فـــي اإلنســـان. وعقـــب المحاضـــرة اصطحـــب 
قداســـته زوجـــات اآلبـــاء الكهنة فـــي جولة بلوجوس والمكتبـــة البابوية الجديدة.

تدشني كنيسة مار جرجس الشاطيب
دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني يوم الســـبت 
10 اكتوبر 2020م، مذابح كنيســـة الشـــهيد مار جرجس 
تاريـــخ  يرجـــع  والتـــي  باإلســـكندرية،  الشـــاطبي  بمنطقـــة 
إنشـــائها إلى الربع األخير من القرن التاســـع عشـــر. شارك 
فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، واألنبا إياريون األســـقف 
العام لكنائس قطاع غرب اإلســـكندرية، واألنبا ســـاويرس 
تومـــاس  األنبـــا  أديـــرة  علـــى  والمشـــرف  العـــام  األســـقف 
بســـوهاج والخطاطبـــة واألنبـــا موســـى بالعلمين ومار بقطر 
بالخطاطبـــة، ومعهـــم القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل عـــام 
البطريركيـــة باإلســـكندرية، وكهنـــة الكنيســـة، ولفيـــف مـــن 
كهنة اإلســـكندرية وشمامســـة وشـــعب الكنيســـة، وقد وأزاح 
الســـتار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشـــين الكنيســـة، 
قبـــل أن تبـــدأ صلـــوات التدشـــين، وبعدهـــا قام قداســـة البابا 
بتدشـــين مذبحـــي الكنيســـة، كمـــا قـــام قداســـة البابـــا بتعميـــد 
ابنـــة القـــس موســـى مينـــا أحـــد كهنـــة الكنيســـة، ثـــم صّلـــى 
قداســـة البابا القداس اإللهي عقب صلوات التدشـــين وألقى 

عظـــة القـــداس عـــن الكنيســـة ومـــا تقدمـــه لنا.

حفل تدشني كنيسة مار جرجس الشاطيب
وعقـــب القـــداس اإللهـــي، أقامـــت كنيســـة 
الشـــهيد مار جرجس بالشـــاطبي باإلسكندرية، 
وذلـــك  البابـــا  قداســـة  بحضـــور  احتفاليـــة 
القمـــص  وألقـــى  الكنيســـة.  تدشـــين  بمناســـبة 
بطـــرس أمين أقدم كهنة الكنيســـة كلمـــًة نيابة 
عـــن الكهنـــة والشمامســـة والخـــدام والشـــعب، 
كلمـــة  ســـبقه  البابـــا،  قداســـة  خاللهـــا  شـــكر 
ترحيـــب مـــن القمص بيشـــوي عبد المســـيح. 
تاريـــخ  عـــن  وثائقـــي  فيلـــم  عـــرض  تـــم  كمـــا 
تأســـيس الكنيســـة والمراحـــل التـــي مـــرت بهـــا 
عمرهـــا الـــذي يمتد لـ138 ســـنة. وُتعد كنيســـة 
الشـــهيد مار جرجس بمنطقة الشـــاطبي ســـابع 
أقـــدم كنائـــس اإلســـكندرية، حيـــث ُأنشـــئت فـــي 
الربـــع األخيـــر مـــن القرن التاســـع عشـــر، عام 
1882م )1599ش(، ومؤسســـها هو موســـى 
تـــم  1944م،  عـــام  وفـــي  فرعـــون.  تـــادرس 
ترميمها بواســـطة أبناء المرحوم أنيس يوســـف 
تخليـــًدا لذكـــرى مؤسســـها حســـبما ُوِجـــد مكتوًبا 

على لوحة رخامية ُوِجدت على باب الكنيســـة 
القديمـــة بالـــدور األرضـــي. ومـــن المفارقـــات 
أن الكنيســـة ظلـــت لمـــدة 62 ســـنة، أي حتـــى 
عـــام 1944م، ل ُتقـــام بهـــا قداســـات حيـــث 
خصصـــت إلقامـــة صالة الجنـــازات فقط نظًرا 
عـــام  مـــن  وبـــدًءا  المقابـــر.  داخـــل  لوجودهـــا 
1944م كانـــت ُتقـــام صلـــوات القداســـات بهـــا 
يـــوم األحـــد مـــن كل أســـبوع، حيـــث كان يقـــوم 
بخدمـــة القـــداس راهبـــان مـــن ديـــر البرمـــوس 
همـــا، القمص غبريال البرموســـي، والقمص 

أرمانيـــوس البرموســـي.

وفي عام م2000 تم هدم الكنيسة وإعادة 
بنائها بعد عمل توســـعات من الجهة الغربية، 
وتولـــى األعمـــال الهندســـية الخاصة بالكنيســـة 
المهنـــدس المعمـــاري مينـــا نجيـــب والمهندس 
اإلنشـــائي منيـــر عزمـــي والمهنـــدس التنفيـــذي 

جورجي عشـــم توفيق.

يتـــم تشـــكيل لجنـــة من األحبـــار األجـــاء والســـادة األراخنة، على 
النحـــو التالـــي: 1- نيافــــــــــــــــــة األنبـــــــا يوأنــــــــــــــــس، أسقــــــف أســـيوط 
وتوابعها. 2- نيافــــــــــة األنبــــــا بيمــــــن، أسقف نقادة وقوص. 3- نيافة 
األنبـــا يوليــــوس، األســـقف العـــام لمصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات. 
4- المهنــــــدس/ كامل ميشيـــــــــــل، رجل أعمــــــال. 5- األستاذ/ نبيــــل 

مهنــــــــــــي األســـيوطي، رجل أعمال.

وذلك إلنهاء موضوع نقل الســـور الشـــمالي في فرع دير أبي ســـيفين 
بمنطقة كرير إلى مســـافة 15 متًرا نظًرا ألعمال توســـيع الطريق الدولي 
الســـاحلي الشـــمالي ضمـــن مشـــروع الشـــبكة القومية للطرق والـــذي تنفذه 

القـــوات المســـلحة حالًيا. وعلى ابـــن الطاعة تحل البركة،،،

2020/10/9م
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»ال ترهبوا وال ختافوا منهم. الرب إهلكم السائر أمامكم هو حيارب عنكم« )تثنية ١: ٢٩و٣٠(

التقى قداســـة البابا تواضروس الثاني، يوم الســـبت 10 اكتوبر 2020م، 
بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية أســـاتذة الكلية اإلكليريكية 
بمناســـبة بدايـــة العام الدراســـي الجديـــد بالكليـــة 2020-2021م. حضر اللقاء 
مدرســـو الكليـــة وأصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلي األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
المنتـــزه، واألنبـــا إياريـــون األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع غرب اإلســـكندرية، 
واألنبا ساويرس األسقف العام والمشرف على أديرة األنبا توماس بالخطاطبة 

قداسة ابلابا يلتيق بأساتذة اللكية اإللكرييكية باإلسكندرية

اجتماع األربعاء األسبويع

حفل بداية العام ادلرايس بإلكرييكية اإلسكندرية
وقـــد حضـــر قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، الحفـــل الـــذي أقيم فـــي اليوم ذاتـــه، بمســـرح المقر البابـــوي فـــي الكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية لبدايـــة العام 
الدراســـي الجديـــد بالكليـــة اإلكليريكيـــة باإلســـكندرية، وبـــدأ الحفـــل بتقديـــم خـــورس الكليـــة اإلكليريكية للحـــن »إي أغابي« وبعدها عرض فيلم تســـجيلي عـــن إكليريكية 
اإلســـكندرية، وبعـــده ألقـــى نيافـــة األنبـــا بافلـــي كلمـــة عـــن أســـاتذة الكليـــة اإلكليريكية بعنـــوان »تقوى المعلـــم« وبعدها ألقى قداســـة البابـــا المحاضرة األولـــى في مادة 

العهـــد الجديد.

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي، بالمقـــر البابـــــــــــوي بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية الكبـــرى باألنبــــــــــــــــــــا رويــــــــــــــــس 
بالقاهـــــــــــــــــــرة، عدًدا من الزائرين كالتالي:

يـــــــــــوم الخميـــــــــــــس األول مــــــــن 
أكتوبـــر2020م

+ السيـــــــــــد بيتـــــــــــــــر زيجارتـــــــــو وزير 
الخارجيـــة والتجـــارة المجـــري، فـــي إطـــار 

زيارتـــه لمصر.
يوم األحد 4 أكتوبر 2020م

+ الراهب القمص زكريا البرموســـي، 
ومـــار  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة  كاهـــن 

مرقـــس بالمكســـيك.
+ القمـــص إســـحق منصـــور، كاهـــن 
كنيســـة رئيس المالئكـــة ميخائيل بهويل، 
نيوجيرســـي بالوليات المتحدة األمريكية، 

وبرفقته أســـرته.

ألقـــــــى قداســـــــــة البابـــــا 
تواضـــروس الثانـــي العظة 
باجتماعـــه األســـبوعي الـــذي 
أقيم مســـاء يـــوم األربعـــــــــــــاء 
30 سبتمبـــــــــــــــــــــــــــر 2020م، 
بكنيسة السيـــــــــدة العــــــــــــــــذراء 
والقديس األنبــــــــــــا بيشــــــــــــــوي 
المرقسيـــــــــــة  بالكاتدرائيـــــــــــــــة 
بالعباســـية، وكانــــــــــــت العظة 
بعنـــوان »شهـــــوة االلتقــــاء 

بالمسيــــــــــــح«.
كما ألقى قداستــــــه عظته 

األســـبوعية مســـاء يوم األربعاء 7 أكتوبر 2020م، 
في الكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية، دار موضوع 
العظـــة عـــن النجـــاح بعنـــوان »اذكـــر خالقـــك في أيام 
شـــبابك«، وقد بدأ قداســـته الجتماع بصالة العشـــية، 
م  ثـــم عظـــة الجتمـــاع. وفـــي ختـــام الجتمـــاع، كـــرَّ
قداســـة البابا أبناءه من خريجي الجامعات الحاصلين 

علـــى المراكـــز األولـــى بجامعاتهـــم، و11 مـــن أبنائـــه 
الحاصلين على درجات الماجستيــــــــــــر والدكتـــــــــوراه، 
والمتفوقيـــن في مســـابقة برنامج »إيمي« التي أقيمت 
مـــن  للمشتركيــــــــــن  متاحـــة  وكانـــت  اإلنترنـــت  علـــى 
جميـــع اإليبارشيـــــــــــــات، وأيًضـــا، المتفوقيـــــــــــــــن مـــــــــــن 

خريجـــي الثانويـــة العامة والدبلومـــات الفنية.

وســـوهاج واألنبـــا موســـى بالعلميـــن ومـــار بقطـــر بالخطاطبـــة، وأيًضـــا القمص 
أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية، والقمص أبرآم بشـــوندي وكيل 
الكليـــة اإلكليريكيـــة باإلســـكندرية. وألقـــى قداســـته كلمة قصيرة تحـــدث فيها عن 
أربـــع نقـــاط هامـــة يجب توافرها في مدرســـي الكلية اإلكليريكيـــة وهي: التحفيز، 

واإلبـــداع، والدرايـــة بالكتاب المقدس، ودراســـة اللغات. 

قداسة ابلابا يلتيق خدام األرس 
Online اجلامعية

عقـــد قداســـة البابا تواضـــروس الثاني 
بالمقـــر البابـــوي ببيت الكرمـــة بكنج مريوط، 
لقـــاًء  2020م،  أكتوبـــر   8 الخميـــس  يـــوم 
عبـــر تطبيـــق زووم، مع أمنـــاء خدمة وخدام 
األســـر الجامعية التابعة ألســـقفية الشـــباب، 
حيـــث حدثهـــم فـــي موضـــوع بعنوان »تشـــدد 
وتشـــجع«. ونبـــه قداســـته فـــي كلمتـــه علـــى 
عـــدم الســـماح لإلحبـــاط واليـــأس بأن يتســـلل 
إلـــى نفوس مخدوميهم من الشـــباب، وكذلك 
ضغوطـــات  جـــراء  مـــن  والخـــوف  القلـــق 
الحيـــاة، والتـــي زادها ظروف تفشـــي فيروس 

كورونـــا المســـتجد.

الكنيسة القبطية تهنئ نواف األمحد 
أمري دولة الكويت

ســـمو األميـــر نـــواف األحمـــد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشـــقيقة يطيب لـــي أن أهنئكم 
بتقلدكـــم منصـــب أميـــر البـــالد خلًفـــا لســـمو األميـــر صبـــاح األحمـــد الـــذي رحـــل بعـــد مســـيرة حافلـــة 
بالنجاحـــات واإلنجـــازات. طالبيـــن مـــن هللا أن يمنحكـــم القـــوة والمعونة لتحقيق المزيـــد من التطلعات 
لشـــعبكم الشـــقيق، واســـتكمال مســـيرة التنميـــة والبنـــاء. نصلـــي أن يحفظكـــم الرب القديـــر ويبارك في 
كل مـــا تمتـــد إليـــه أيديكـــم، ويهـــدي خطاكـــم فـــي طريـــق الخيـــر والســـالم، لبالدكـــم وللوطـــن العربـــي 

الكبيـــر ولإلنســـانية كلها.
البابا تواضروس الثاني 

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
األربعاء 30 سبتمبر 2020م.. 20 توت 1737ش
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تدشني كنيسة ابلابا أثناسيوس 
بقليوب املحطة

قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، صبـــاح يـــوم األحـــد 11 
أكتوبر 2020م، بتدشـــين كنيســـة القديس البابا أثناســـيوس الرســـولي بقليوب 

المحطـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافتـــه، ولآلباء كهنة الكنيســـة وشـــعبها.

م 
ّ
نيافة األنبا بفنوتيوس يتسل

رفات »الشهيد ماثيو األفرييق«
اســـتقبلت إيبارشـــية ســـمالوط، يوم الثالثاء 29 ســـبتمبر 2020م، رفات 
الشـــهيد ماثيـــو أياريجيـــا، لتوضـــع مـــع رفـــات بقيـــة الشـــهداء األقبـــاط الذيـــن 
ُاسُتشـــهدوا فـــي ليبيـــا، وذلـــك فـــي مزارهـــم بكنيســـة شـــهداء اإليمـــان والوطـــن 
فـــي قريـــة العـــور بســـمالوط، حيـــث اســـتقبل نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران 
اإليبارشـــية ومعـــه الكهنـــة والشمامســـة الرفـــات باأللحـــان منـــذ وصولهـــا حتى 
وضعهـــا فـــي المـــكان المعـــد لها فـــي مزار الشـــهداء. وكان نيافته قـــد بدأ منذ 
فترة اإلجراءات للحصول على رفات الشـــهيد األفريقي ليوضع مع العشـــرين 

شـــهيًدا الباقين.

وفد أمريكي يزور الكنيسة املعلقة 
واملتحف القبطي 

وكنيسة شهداء اإليمان والوطن بسمالوط

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع مصـــر 
القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، الســـيد چـــون بارســـا مديـــر الوكالـــة األمريكيـــة 
للتنميـــة الدوليـــة، والســـيد چوناثـــان كوهين ســـفير الوليات المتحـــدة األمريكية 
فـــي القاهـــرة، والوفـــد المرافـــق لهما، حيث زار الوفد األمريكي كنيســـة الســـيدة 

العـــذراء بمصـــر القديمـــة )الكنيســـة المعلقـــة(، والمتحـــف القبطـــي.
كمـــا زار الســـيد چـــون بارســـا مديـــر الوكالـــة األمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة، 
كنيســـة شـــهداء اإليمان والوطن في قرية العور التابعة إليبارشـــية ســـمالوط، 
يوم الخميس 8 أكتوبر 2020م، وأعرب بارســـا عن ســـعادته وتبركه بالزيارة 
والشـــهداء فـــي كلمـــة دونهـــا بدفتـــر الـــزوار هناك، قـــال فيها: »لقـــد نلت بركة 
عظيمـــة أن آتـــي إلـــى هـــذه الكنيســـة الرائعـــة الخاصـــة بالشـــهداء، وأن أكـــون 

شـــاهد عيـــان لهـــا، هللا يبـــارك كل مـــن يأتي إلـــى هنا«.

»ألنه ليس يشء غري ممكن دلى اهلل« )لوقا ١: ٣٧(

نيافة األنبا باخوميوس 
يدشن أيقونات بكرمة بدمنهور

قـــام نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن 
بعـــض  بتدشـــين  2020م،  ســـبتمبر   30 األربعـــاء  يـــوم  صبـــاح  الغربيـــة، 
األيقونـــات الخاصـــة بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول بكرمـــة دمنهور. 
كان نيافته قد صلى عشـــية وقداس عيد الصليب المجيد مســـاء الســـبت 26 
ســـبتمبر 2020م، وصبـــاح األحـــد التالـــي فـــي الكنيســـة ذاتهـــا. يأتي هذا في 
إطـــار اســـتئناف نيافتـــه أنشـــطته الرعويـــة عقـــب تعافيه من الوعكـــة الصحية 

التـــي تعـــرض لهـــا مؤخًرا.

سيامة ثالثة كهنة 
بإيبارشية سمالوط

فـــي يـــوم الســـبت 3 أكتوبـــر 2020م، قام نيافة األنبـــا بفنوتيوس مطران 
سمالوط وتوابعها، بسيامة ثالثة كهنة جدد في درجة القسيسية بمقر المطرانية 
بســـمالوط، وهـــم: )1( دياكـــون ســـامي ســـمير، باســـم القـــس صرابامون. )2( 
دياكـــون عاطـــف ســـمير، باســـم القـــس غبريـــال. )3( دياكـــون ميـــالد نظيـــر، 
باســـم القس مـــارك. خالص تهانينا لنيافة األنبا بفنوتيوس، ولآلباء الكهنة 

الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

رسامة قمص جديد 
بإيبارشية بنها وقويسنا

رســـم نيافـــة األنبا مكســـيموس 
أســـقف بنها وقويســـنا، خالل صالة 
القـــداس اإللهي في كنيســـة الشـــهيد 
أبانـــوب بمقـــر المطرانية صباح يوم 
األحـــد 11 أكتوبـــر 2020م، أحـــد 
رتبـــة  فـــي  ذاتهـــا  الكنيســـة  الكهنـــة 
القمصيـــة، وهـــو القمـــص أبانـــوب 
زكي. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا 
مكســـيموس، وللقمـــص أبانـــوب، 
ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية،  

وســـائر أفراد الشـــعب.
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افتتاح مكتب للمشورة بغرب اإلسكندرية

افتتـــح نيافـــة األنبـــا األنبـــا إيالريـــون األســـقف العام لكنائـــس قطاع غرب 
اإلســـكندرية، يـــوم األحـــد 11 أكتوبـــر 2020م، مكتًبـــا للمشـــورة واإلرشـــاد 
الكنســـي في كنيســـة رئيس المالئكة ميخائيل والقديس األنبا تكال بالعجمي، 
كمـــا تفقـــد نيافتـــه يـــوم الجمعة الســـابق المركـــز القبطي لتأهيـــل ذوي اإلعاقة 

الذهنيـــة بمنطقـــة العجمـــي هانوفيل.

زيارة من قطاع أملاظة واهلجانة 
ورشق مدينة نرص ملتحف القوات اجلوية

ألماظـــة  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  أكليمنـــدس  األنبـــا  نيافـــة  زار 
والهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصر، ومجموعة من كهنة وخدام وشـــباب القطاع، 
يـــوم الثنيـــن 12 أكتوبـــر 2020م، متحـــف القـــوات الجويـــة بمطـــار ألماظـــة 
العســـكري، فـــي مناســـبة ذكـــرى نصـــر 6 أكتوبـــر وعيـــد القـــوات الجويـــة. 
واصطحـــب مديـــر المتحـــف وعـــدد مـــن الطياريـــن العامليـــن به، وفـــد القطاع 

فـــي جولـــة بالمتحـــف.

الراهب القس صموئيل الشايب
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الثالثـــاء 13 أكتوبـــر 2020م، الراهـــب القس 
صموئيـــل الشـــايب، وهـــو أحـــد رهبـــان ديـــر القديـــس األنبـــا باخوميوس 
الشـــايب باألقصـــر، عـــن عمـــر بلـــغ 56 ســـنة، بعـــد أن قضـــى فـــي 
الحيـــاة الرهبانيـــة أكثـــر من 17 ســـنة. ُوِلد باإلســـكندرية يوم 12 أكتوبر 
1964م، والتحـــق بالديـــر يـــوم 17 نوفمبـــر 1999م، وترهـــب فـــي 1 
مـــارس 2002م، ونـــال درجـــة القسيســـية يـــوم 7 ديســـمبر 2013م. وقد 
ُأقيمـــت مســـاء اليـــوم ذاتـــه صلـــوات تجنيـــزه بحضـــور صاحبـــي النيافـــة 
األنبـــا ســـلوانس أســـقف ورئيـــس الديـــر، واألنبـــا يوســـاب األســـقف 
العـــام لألقصـــر، ومجمـــع رهبـــان الديـــر. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا 

ســـلوانس، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الديـــر، وكل محبيه.

هو البروفسيـــــــر العالمــــــــــــــــي في 
جراحــة أورام المســتقيم والبنكريــاس، 
ــة األورام فــي  ومؤســس قســم جراحـــــــ
جامعــة الميريالنــد األمريكيــة، وأحــد 
أفضــل عشــرة أطبــاء لجراحــة األورام 

فــي العالــم.
نشأتــــــه: 

نشــأ نــادر حنــا فــي أســرة “طيبــة” 
كمــا يصفهــا هــو، حيــث كان والــداه 
وهــو  معهمــا  ســافر  وقــد  طبيبيــن، 
إلــى  عمــره  مــن  الثامنــة  ســن  فــي 
وقــد  طبيــة،  كإعــارة  “نيجيريــا” 
كانــت اإلقامــة فــي قريــة مــن القــرى 
النائيــة، فكانــت تســليته الوحيــدة هــي 
والــده  مــع  المستشــفى  الــى  التوجــه 
العمليــات،  غرفــة  علــى  والتــرّدد 
ثمانــي  الوضــع  هــذا  علــى  وظــل 
مصــر  إلــى  عــاد  حيــث  ســنوات 
وعمــره 16 ســنة. بعــد عودتــه الــى 
مصــر التحــق بمدرســة “إســماعيل 
القبانــي” الثانويــة ثــم التحــق بكليــة 

شــمس. عيــن  جامعــة  طــب 
الدكتــــــــــور نــــــــــــادر حنـــــــــــــــــا 

ــات المتحــدة: ــي الوالي ف
بعــد تخرجـــــــــه مــن كليــة الطــب 
قــّرر أن يكمــل دراســته فــي أمريــكا، 
أنــه  إّل  طبيًبــا  كونــه  مــن  وبالرغــم 
تاكســي  ســائق  أحياًنــا  يعمــل  كان 
وأحياًنــا فــي بيتــزا هــات، وكل ذلــك 
معيشــته،  احتياجــات  يوّفــر  لكــي 
أبحاثــه،  يكمــل  الوقــت  نفــس  وفــى 
وكان يقضــي الوقــت فــي مستشــفى 
ســنوات  وبعــد  بالمدينــة.  األورام 
مــن الكفــاح المضنــي حصــل علــى 
الزمالــة فــي جراحــة األورام بجامعــة 
مــن  العديــد  بنشــر  وقــام  شــيكاغو، 

البحثيــة. األوراق 
تخصص الدكتور نـــــــــادر حنـــــــا 
فــي جراحــة أورام الجهــاز الهضمــي، 
وُاشــُتِهر بإجرائــه العمليــات المعقــدة 
التــي يتجنبهــا غيــره مــن األطبــاء، 

مثل جراحة سرطان المستقيم والتي 
تســتغرق مــا بيـــــــــــن 6 و18ســاعة، 
جامعــة  فــي  ذلــك  بعــد  ليعمــل 
“الميريالنــد” األمريكيــة ويؤســس بهــا 
قســم جراحــة األورام ويصبــح مشــرًفا 

علــى 4 مستشــفيات أخــرى.
من أشهر عملياته الجراحية:

من أشهـــــــــر العمليــــــــــات التــــــــــي 
أجراها الدكتـــــــــــــــور نــــــــــــــادر حنــــــــــــــــا، 
جراحــة لمريــض مــن وليــة فلوريــدا 
األمريكيــة، حيــث كـــــــــان يحتضــــــــــر 
نظــًرا ألصابتــه بـــــــــورم خبيــــــــث فــي 
كليتــه اليمنــــــــــى، واستأصـــــــــل ســابًقا 
كليته اليسرى بسبب ورم أيًضا، وقد 
رفــض العديــد مــن األطبـــــــــــــاء إجــراء 
هذه الجراحة للمريض المحتضـــــــر، 
وهنــا قــّرر الطبيــب المصــري إجــراء 
العمليــة التــي اســتغرقت 18 ســاعة 

وينقــذ بعدهــا حيــاة المريــض.
عشقه لباده مصـــــــر:

بعدما قضـــــــى الدكتـــــــور حنـــــــــــــا 
ســنواته األولى في نيجيريـــــــــــا، ثـــــــــــــم 
أكثــر مــن نصــف عمــره فــي أمريــكا 
ــه إليهــا ونجاحــه البالــغ  بعــد هجرتــــــــ
فــي المجــــــــــــال الطبــي، حتــى صــار 
ُيصنَّــف أحــد أفضــل عشــرة جراحــي 
أورام في العالم، لم ينَس وطنه، بل 
كان يعــود إلــى مصــــــــــــــر فــي أوقــات 
إجازاتــه ويشــرف علــى العديــد مــن 
الحــالت فــي معهــد األورام القومــي 
بــدون مقابــل، ودون أن يبحــث عــن 
أضــواء أو شــهرة، بــل دائمــا يســعى 
إلــى تحقيــق رســالته األســمى. وقــد 
كرمتــه محافظــة أســوان والعديــد مــن 
المحافظــات والجامعــات فــي مصر.
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»اطلبوا الرب. اطلبوا اتلواضع. لعلكم تسرتون يف يوم سخط الرب« )صفنيا ٢: ٣(

تولـــي أســـقفية الخدمـــات العامـــة والجتماعية والمســـكونية برنامج 
تعليـــم الكبـــار أهميـــة خاصـــة، لمـــا لتعليـــم الكبـــار مـــن دور كبيـــر في 
تحقيـــق رؤيـــة مصـــر 2030، بإعـــالن مصـــر خالية مـــن األمية عام 
2030، والتركيـــز علـــى جـــودة التعليـــم وإتاحتـــه للجميـــع دون تمييز، 
كذلـــك تحقيـــق الهـــدف الرابـــع مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة الـــذي 

ينـــص علـــى ضمـــان التعليـــم الجيـــد المنصـــف والشـــامل للجميع. 
ذلـــك ألن تعليـــم الكبـــار ُيعـــد أداة لتنميـــة المجتمـــع، ويؤثـــر تأثيـــًرا 
كبيـــًرا علـــى تقدمـــه، ويهـــدف إلـــى تحســـين الطاقـــات البشـــرية ورفـــع 
مســـتواها وزيـــادة تحصيلهـــا الفكـــري وقدراتهـــا علـــى اإلســـهام في بناء 

الوطـــن وتقدمـــه.
المجاالت األساسية لبرنامج تعليم الكبار بأسقفية الخدمات:

1. محو األمية:
ُتعتبـــر األميـــة من المشـــاكل التي تعوق برامـــج التنمية واإلصالح 
فـــي مصـــر، ومـــن منطلـــق الـــدور الوطنـــي الـــذي تقـــوم بـــه أســـقفية 
الخدمـــات فـــي حـــل المشـــكالت القوميـــة التـــي يعانـــي منهـــا المجتمـــع 
ومن بينها قضية األمية. تركز األســـقفية في برامج محو األمية من 
مجرد محو األمية األبجدية إلى إعداد المواطن لجودة الحياة وإتاحة 

فـــرص التعلـــم للجميـــع خاصة المـــرأة وذوي اإلعاقة والمهمشـــين.
يركـــز البرنامـــج على إكســـاب الدارســـين والدارســـات والـــذي يفوق 
عددهـــم 7500 المهـــارات األساســـية فـــي القـــراءة والكتابـــة وبعـــض 
العمليـــات الحســـابية وهـــو مـــا ُيطلـــق عليـــه محـــو األميـــة األبجديـــة، 
ويعمـــل البرنامـــج على ربط التعليـــم بالبيئة واحتياجاتها قدر اإلمكان، 
إلـــى جانـــب زيادة العوائد الجتماعية فيما يتعلق بالمشـــاركة المدنية، 
وتحســـين الصحـــة، وانخفـــاض معدل حدوث الجريمـــة، وزيادة رفاهية 

األفـــراد وإنجازهم.
2. مواصلة التعليم:

أمـــا كل  التعلـــم  فـــرص  باألســـقفية  الكبـــار  تعليـــم  برنامـــج  يتيـــح 
الراغبيـــن فـــي مواصلـــة التعليـــم الذيـــن انقطعـــوا عن الدراســـة ألســـباب 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة، إلـــى أقصـــى حـــد تؤهلهم قدراتهـــم وإمكاناتهم. 
ويدعـــم البرنامـــج األخالقيـــات الســـلوكيات التـــي تتوافـــق مـــع الهويـــة 
المصريـــة والعربيـــة، ويحـــاول تدعيمهـــا ونشـــرها بيـــن كل الملتحقيـــن 

بالبرنامـــج باألســـقفية.
للجميـــع وإتاحـــة دورات تدريبيـــة  التعلـــم  فـــرص  توفـــر األســـقفية 
على اســـتخدام الحاســـب اآللي وفصول لتعليم المســـربين من التعليم 

لمســـاعدتهم لرســـم مســـتقبل أفضـــل لهـــم ولبالدهـــم.
3. التأهيل والتدريب:

إلـــى جانـــب محـــو األميـــة ومواصلـــة التعليـــم يقـــوم برنامـــج تعليـــم 
للملتحقيـــن  المهنـــي  التدريـــب  بتوفيـــر  الخدمـــات  بأســـقفية  الكبـــار 
بالبرنامـــج إلكســـابهم المهـــارات الالزمـــة لســـوق العمـــل، ويســـهم فـــي 
إعـــادة تشـــكيل القـــوى العاملـــة غيـــر المدربة مـــن خالل برامـــج التعليم 

باألســـقفية  المتنوعـــة  والتدريـــب 
ولقـــد اســـتفادة مـــن هـــذا التدريـــب 
أكثـــر مـــن 1000 شـــاب وشـــابة 

فـــي مجـــالت مختلفـــة.
4. مشاركــــــــــــــة طـــــــــــــاب 
الجامعـــة في المشـــروع القومي 

لمحـــو األمية:
تشــــــــــــــــــــارك أســـقفية الخدمات 
طـــالب  اســـتخدام  مشـــروع  فـــي 
الجامعـــــــــــــــات فـــي محـــو األميـــة 
وذلـــك بالتعاون مـــع الهيئة العامة 
لتعليـــم الكبـــار لتدريـــب الطـــالب 
ومشـــاركتهم في المشـــروع القومي 
الهتمـــام  مـــع  األميـــة،  لمحـــو 
نمطيـــة،  غيـــر  تدريـــس  بطـــرق 
خاضعـــة للتقييـــم المســـتمر، مـــع 

تدريـــب المعلـــم على التحليل والبتكار، وتوليد المعرفة، واستيعـــــــــــاب 
الكبـــار. تعليـــم  فـــي  التكنولوجيـــــــــــــــــــــا العصريـــــــــــــــــــــة وتوظيفهـــا 

5. مشاركة أسقفية الخدمات في الفعاليات الوطنية:
تشـــارك األســـقفية بفاعليـــة فـــي العديد من الفعاليـــات الوطنية مثل 
الحتفـــال باليـــوم العربـــي لمحـــو األميـــة فـــي الثامن من ينايـــر، واليوم 
العالمـــي لمحـــو األميـــة فـــي الثامـــن مـــن ســـبتمبر والـــذي ُيعـــد فرصـــة 
للحكومـــات ومنظمـــات المجتمـــع المدني وأصحـــاب المصلحة إلبراز 

التحســـينات التـــي طـــرأت علـــى معدلت اإللمـــام بالقـــراءة والكتابة.
الشركاء الرئيسيين:

* الهيئة العامة لتعليم الكبار.
* الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار.
* المشروع المسكوني للتربية الشعبية لبنان.

* الجمعيات األهلية الشريكة.
للتواصــــــــــل:

أسقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمسكونية
العنوان: 222 شارع رمسيس، العباسية، القاهرة، مصر.

Bishopric_bless@yahoo.com :البريد اإللكتروني
bless@blessegypt.org / infor@blessegypt.org

www.blessegypt.org/ :الموقع اإللكتروني
التليفون: 20226822299+ / 20226822215+

شكر وذكري األربعين لألب الغالي

عبد الشهيد عطانا عطا
هنيًئا لك بالفردوس

األسرة تشكر تعب محبتكم
وُأقيم القداس اإللهي لروحه الطاهرة

يوم الجمعة 2020/10/16
بكنيسه مارجرجس سوهاج البخايته
زوجتك وأوالدك وماركو وأميرة ابنتك
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» ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم لكه وخرس نفسه؟« )مرقس ٨: ٣٦(

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

تتلخـــص التســـبحة في الكنيســـة 
القبطيـــة فـــي اآليـــة التالية:

»ُجْزنـــا ِفـــي اْلَمـــاِء َوالنَّـــاِر، ثُـــمَّ 
َأْخَرْجَتَنا ِإَلى الَراْحة« )مز12:66(

مـــاء ونــــــــــــــار ثـــم راحـــة.. وآيـــة 
ِفـــي  إشـــعياء النبـــي: »ِإَذا اْجَتـــْزَت 
َمَشـــْيَت  ِإَذا  َمَعـــَك،  َفَأَنـــا  اْلِمَيـــاِه 
ِفـــي النَّـــاِر َفـــاَل ُتْلـــَذُع، َواللَِّهيـــُب َل 

)إش2:43(. ُيْحِرُقـــَك« 
1( المـــاء يمّثله الهـــــــــــــــوس 

األول والهـــوس الثانـــي:
الهـــــــــــوس األول: هو تســـبحة 
موســـى النبـــي بعــــــــــــد عبـــور ميـــاه 

البحـــر األحمـــر ويقـــول فيهـــا:
طرحهمـــا  وراكبـــه  الفــــــــــــرس   +

فـــي البحـــر.
+ مركبـــات فرعـــون وكل قواتـــه 

طرحهمـــا فـــي البحر.
+ غطاهـــم المـــاء. غطســـوا إلى 

العمق مثـــل الحجر.
+ وقـــف المـــاء وارتفعـــت المياه 
مثـــل الســـور وجمـــدت األمـــواج فـــي 

البحر. وســـط 
وفـــــــــــــــــــــــــي اللبــــــــــــــــــش يقــــــــــــــــــول 

الجميل: باللحـــن 
البحـــر  مـــاء  انقطـــع  قطًعـــا   +
مســـلًكا. صـــار  العميـــق  والعمـــق 

+ مــــــــــــــاء منحـــــــــــّل وقـــف بفعل 
معجز. عجيـــب 

الهـــوس الثانـــي: هـــو تســـبحة 
شـــكر هلل يقـــول فيهـــا داود النبـــي:

+ الـــذي شـــّق البحـــر األحمـــر 
إلـــى  ألن  هلليويـــا  أقســـــــــــــام.  إلـــى 

رحمتـــه. األبـــد 
+ وأجـــاز إســـرائيل في وســـطه. 

هلليويـــا ألن إلـــى األبـــد رحمته.
+ الـــــــــذي أخـــــــــــــرج مــــــــــــاء مـــن 
صخـــرة صمـــاء. هلليويـــا ألن إلـــى 

األبـــد رحمتـــه.
وفي اللبش يقول:

+ أمطـــر مطـــًرا علـــى األرض 
حتـــى أنبتـــت وأعطـــت ثمرهـــا.

+ أخـــرج مــــــــــــاء مـــــــــــن صخـــرة 
وســـقى شـــعبه فـــي البريـــة.

2( النـــار يمثلهــــــــــــا الهـــوس 
الثاثـــة فتيـــة  الثالـــث وإبصاليـــة 

ولبـــش الهـــوس الثالـــث.
لقـــد ســـّبح الثالثـــة فتيـــة شـــدرخ 
وميشـــخ وعبـــد نغـــو بهـــذه التســـبحة 
وهـــم في أتون النار المحمى ســـبعة 
أضعـــاف والنار مرتفعة 49 ذراًعا. 
المســـيح  يســـوع  ربنـــا  لهـــم  فظهـــر 
وأحاطهـــم وحماهـــم مـــن لهيب النار 
يتمشـــى  وأخـــذ  رباطاتهـــم،  وحـــل 
وكأنهـــم  النـــار  أتـــون  فـــي  معهـــم 
فـــي جنـــة فيحـــاء، ولـــم تكـــن للنـــار 
قـــوة علـــى أجســـادهم، وشـــعرة مـــن 
رؤوســـهم لـــم تحتـــرق ورائحـــة النـــار 

تـــأِت عليهـــم )دا27:3(. لـــم 
حتـــى ُذهـــل الملـــك نبوخذ نصر 

وأمر بإخراجهـــم وتكريمهم.
+ تسبحة الهوس الثالث تفيض 

بالثقة باهلل وبيقين النتصار.
+ ترّنـــم الكنيســـة بهذه التســـبحة 
لتنقـــل إلـــى أبنائهـــا مشـــاعر أولئـــك 
الفتيـــة المؤمنيـــن بـــاهلل لكـــي يتعلموا 
منهـــم ويكونـــوا أمناء هلل مثلهم، وهو 

كفيـــل بحمايتهم.
3( الراحـــــــــــــــة: وتنقســــــــــــــم 

إلى قســـمين:
أ( المجمـــع والذكصولوجيـــات: 
الراحـــة  إلـــى  ســـبقونا  الذيـــن  تمثّـــل 
والســـعادة األبديـــة. نذكر أســـماءهم 
ونتذكـــر جهاداتهـــم لكـــي ننظـــر إلى 
بإيمانهـــم  فنتمثـــل  ســـيرتهم  نهايـــة 

وبأعمالهـــم. )عـــب7:13( 
ومـــا  الرابـــع  الهـــوس  ب( 
بعده: نســـبح بـــه هللا مـــع الطغمات 
الســـمائية العشـــر كمـــا فـــي المزمور 
النعمـــة  بوســـائط  فنســـتعد   ،150

نصيـــب. معهـــم  لنـــا  ليكـــون 
+ الماء يرمز للجهاد الخفيف.
+ النار ترمز للجهاد العنيف.

عـــدم  لمينـــاء  ترمـــز  الراحـــة   +
التألـــم والســـالم اإللهـــي الـــذي يمـــأل 
للراحـــة  كعربـــون  المجاهـــد  قلـــب 

المجـــد. ســـماء  فـــي  األبديـــة 

 metropolitanpakhom@yahoo.com

تعلمنـــــــــــــــا الكنيســـــــــــــة أن نصلي 
بكلمـــات أبينـــا دواد النبــــــــــــي والملـــك 
فــــــــــــــــي صـــالة  ملجأنـــا...«  »إلهنـــا 
الســـاعة الثالثـــة مـــن كل يـــوم. ففـــي 
مرات كثيرة نشـــعر أن األمور تســـير 
علـــى عكس ما نريـــد، وربما تواجهنا 
وقـــد  والمتاعـــب واآللم،  الضيقـــات 
نشـــعر أن األبـــواب أمامنـــا صـــارت 
مغلقـــة وليـــس لنـــا عون، وليـــس فينا 
قوة لنواجه كل هذه الضيقات.. وفي 
مثـــل هـــذه الظروف ووســـط لحظات 
الضيق والترك، تســـندنا كلمات داود 
النبـــي »إلهنا ملجأنـــا...«، فالبعض 
يتخـــّوف من أحداث الحياة المؤلمة، 
ألن هللا  يطمئنـــون  أولد هللا  ولكـــن 

يعمـــل.. فمـــاذا يعمل؟
+ إلهنا ملجأنـــا وقوتنا: الملجأ 
يحتضـــن الكبير والصغير، يحتضن 
مـــن ليـــس لـــه مـــأوى ومـــن يتعـــّرض 
للمخاطـــر. فعندمـــا تواجهنـــا ضغوط 
الحيـــاة، وعندمـــا ل يســـتطيع العالـــم 
بـــكل قوتـــه أن يمنحنا الملجأ، يصير 
هللا بذاتـــه لنـــا ملجأ، وليس فقط ملجأ 
بـــل هللا يمنحنـــا باألكثر قـــوة ومعونة 
وســـند لمن هو بال ســـند أو بال قوة.
+ لذلـــك ال نخـــاف: مـــن أكثـــر 
مشاكل اإلنسان أن يستسلم لمشاعر 
اليأس أو الخوف أو األلم أو القلق، 
أن  المزمـــور  كلمـــات  تؤكـــد  لذلـــك 
معونـــة هللا لنـــا تحفظنـــا بـــال خـــوف. 
األرض«  تزعزعـــت  وإن  »حتـــى 
مـــا  كل  اهتـــزاز  إلـــى  إشـــارة  وهـــي 
يمكننا أن نســـتند عليه من أموال أو 
ممتلـــكات أو معونـــة بشـــرية أو أهـــل 
أو أصدقـــاء، »وانقلبـــت الجبـــال..« 
وهـــي إشـــارة لفقدان معونـــة القيادات 
إن  فحتـــى  الســـلطان،  أو أصحـــاب 

فقدنـــا معونتهـــم يجـــب أّل نخـــاف.
+ مجـــاري األنهار تفرح مدينة 
هللا: فهـــذا هـــو وعـــد هللا أن مجـــاري 
األنهـــار التـــي هـــي قنـــوات كل نعمة 
وكلمـــات  الكنيســـة  )كأســـرار  إلهيـــة 
الكتـــاب وســـير اآلبـــاء( كلهـــا تفـــرح 
قلوبنـــا التي هـــي مدينة هلل، فهذا هو 
وعـــده أن هللا رغم كل ضيق يقّدســـنا 
ويســـندنا »لقد قّدس العلي مسكنه«، 
ولذلـــك فقـــد وعـــد أّل يتركنا »هللا في 
وســـطها«، فهـــو فـــي وســـط حياتـــك 
يثّبتك وســـط الضيـــق »فلن تتزعزع« 

ويمنحـــك ســـالًم»ا مهمـــا اضطربـــت 
الظـــروف مـــن حولـــك، فهـــو معـــك 
لينصـــرك علـــى كل شـــدة، »ناصرنـــا 
هـــو إلـــه يعقـــوب«، فـــاهلل الـــذي َقِبـــل 
يعقوب رغم كل ضعفاته ولم يعامله 
بحســـب ضعفـــه بـــل أعانـــه وحفظـــه 
مـــن كل شـــر وأعطـــاه بركـــة ونصـــرة 
الماديـــة  بالبـــركات  حياتـــه  وفـــرح 
وبالبنيـــن، هـــو نفســـه الـــذي يمنحنـــا 

القـــوة رغـــم ضعفاتنـــا وخطايانـــا.
+ ينـــزع الحـــروب إلـــى أقاصي 
الضيـــق  وســـط  فـــي  فـــاهلل  األرض: 
قســـّيهم،  »يســـحق  الســـالم  يمنحنـــاا 
ويكسر سالحهم، ويحرق أتراسهم«، 
ففـــي كل الحـــروب التـــي تواجهـــك ل 
تضطـــرب فهـــو كلي القـــدرة قادر أن 
يتـــزع هـــذه الحـــروب.. كيـــف؟ قد ل 
نعلـــم! فهـــو قـــد يســـحق أو يكســـر أو 
يحـــرق.. أّمـــا نحـــن فـــال ندري ســـوي 
أنـــه هـــو إلهنا الـــذي نطلبـــه فينّجينا.

هـــذا عـــن عمل هللا معنا وســـط 
الضيـــق.. فماذا عـــن دورنا نحن؟

+ هلمـــوا فانظروا أعمال الرب: 
فـــاهلل ل يتوقـــف عـــن العمـــل، فهـــو 
يعمـــل معنـــا كما عمل مع كل رجاله 
مـــن القديـــم وحتـــى اليـــوم. علينـــا أن 
نتذكـــر أعمالـــه في حيـــاة رجاله عبر 
العصـــور وفـــي حياتنـــا، فهـــذه تقوينا 

وتحفظنـــا أقويـــاء ومطمئنين.
أنـــا  أنـــي  واعلمـــوا  ثابـــروا   +
إيماننـــا  فـــي  إًذا  فلنثبـــت  هـــو هللا: 
فـــي إلهنـــا، ونثـــق أنـــه هـــو ينقذنـــا، 
فهـــو الـــذي لـــه الســـلطان علـــى كل 
فـــي األمـــم وأتعالـــى  األمـــم »أرتفـــع 
فـــي األرض«. وكلمة “ثابروا” تحّثنا 
علـــى الجتهـــاد فـــي حفـــظ الوصيـــة 
القـــدوة  حيـــاة  وفـــي  النقـــاوة  وفـــي 
وفـــي ســـلوكنا بحســـب مشـــيئة هللا.. 
فالطالـــب يجاهـــد، والتاجـــر يجاهـــد، 
ونحـــن يجـــب علينـــا أن نجاهـــد فـــي 
والثبـــات  ونقاوتنـــا،  ومحبتنـــا  توبتنـــا 

فـــي إيماننـــا بـــأن هللا ل يتركنـــا.
معنـــا:  القـــوات  إلـــه  الـــرب   +
ففـــي وقـــت الضيق ل تفقـــد ثقتك أنه 
معـــك، فهـــذا هو وعده األكيد أن كل 
القـــوات الســـمائية تحيـــط بنـــا، فال بد 
أن ننتصـــر رغـــم كل ضيق، فاهلل ل 

يخلـــف وعده.
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»ثق، قم، هوذا يناديك« )مرقس ١٠: ٤٩(

حيـــــــــــــــــاة التكريـــــــــــــــــس معناهـــــــــا 
»التخصيـــــــــص”، أي أن يجعـــــــــــــــل 
اإلنســـــــــان من نفســـه مسكًنا للمسيح 
تكريـــس =  وكلمــــــــــــة  المجــــــــــد،  لـــه 
consecrated أي أنــــــــــه خّصص 
تعنـــي  حرفًيـــا  والكلمـــة  هلل،  نفســـه 
»عـــزل نفســـه عـــن النـــاس، ليكـــون 

مســـكًنا للـــرب«.
لســـر  ُتســـتخدم  الكلمـــة  ونفـــس 
»الميـــرون« المقدس و»الكهنوت«، 
أي أن يعـــزل اإلنســـان نفســـه عـــن 
العالم وكل ما فيه، ليصـــــير »إناًء« 
مخّصًصـــا لســـكنى المسيــــــــح. وبعد 
يحيـــا  هكـــذا،  مدشـــًنا  يصيـــر  أن 
علـــى هـــذا األســـاس: »أنـــا لســــــــــــــت 
لنفســـي بـــل للمســـيح« ولكي يســـتمر 
ًســـا« يجـــب أن يكـــون له نظام  »ُمكرَّ
حيـــــــــــاة خاصــــــــــــة، نســـميه »القانون 
الروحـــي للُمكـــرَّس”، »َفِإِن اْجَتَمَعِت 
اْلَكِنيَســـُة ُكلَُّهـــا ِفـــي َمـــَكاٍن َواِحٍد.. 
ْلَيُكـــْن ُكلُّ َشـــْيٍء ِبِلَياَقـــٍة َوِبَحَســـِب 

)1كـــو40-23:14(. َتْرِتيـــٍب« 
يتكلـــم معلمنـــا بولس الرســـول 
كنيســـة  إلـــى  األولـــى  رســـالته  فـــي 
كورنثـــوس )1كـــو15( عـــن الترتيب 
والنظـــام.. فمـــن أهـــم المقومـــات في 
المؤمـــن  لإلنســـان  الروحيـــة  الحيـــاة 
فـــي  نظـــام  لـــه  يكـــون  العـــادي، أن 
حياتـــه. وإن لـــم يوجد له نظام يدخل 
مـــا  وهـــذا   .. كثيـــرة  مخاطـــر  فـــي 
يســـميه اآلبـــاء »القانـــون الروحـــي”.
هـــذا  تطّبـــق  عندمـــا  والكنيســـة 
القانـــون فـــي حياة اإلنســـان المؤمن، 
إنمـــا  فهـــــــــــــــي  الُمكـــرَّس،  وباألولـــى 
تقصـــد الســـتفادة من بـــركات كثيرة، 
يحصـــل عليها اإلنســــــــــــــــــان حيــــــــــــن 
يكـــون لـــه »قانـــون روحـــي”، فمــــــــــــــا 

هـــي هـــذه البـــركات؟
بركات القانون الروحي :

تماسًكـــــا  يعطــــــــــــــــــــي  أواًل: 
الحيـــاة: فــــــــــي 

بمعنـــى أن اإلنســــــــــــان يكون 
لـــه نظـــام فـــي القـــــــــراءة والصاة 
فـــي الصبـــاح، وبعد الظهـــر، وفي 
الليـــل، وهكـــذا.. واإلنســـان عندمـــا 
يوجـــد عنـــده نظام روحي في حياته، 
يكـــون له نـــوع مـــن التماســـــــــــك، 
وضوابـــط ال تجعله يتكاســـل.. ألنه 

هـــواه،  حســـب  نفســـه  يتـــرك  حينمـــا 
حتًما ســـيغلبه الجســـد، والجسد ليس 
معنـــاه الِحّســـيات أو الخطيئـــة، بـــل 
الكســـل فـــي الجهـــاد الروحـــي، وفـــي 
والقـــراءة،  والميطانيـــات،  الصـــالة، 

واألصـــوام.. وهكـــذا.
اإلنســـان إذا لم يضبط الجســـد 
»حواســـه« باســـتمرار، يضيـــع منـــه 
الوقـــت، فينتهـــي اليـــوم ول يتواصـــل 
مـــع الـــرب، فـــي أي شـــيء إيجابـــي 
يومـــان،  يتبعـــه  واليـــوم  وبّنــــــــــــــاء.. 
ثم يستمـــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــده ربمــــــــــــــــا إلى 

شـــهور!.. وهكـــذا.
ولذلك جــــــــــــــاءت كلمـــــــــــــة اآلباء 
الشـــهيرة في البســـتان لمـــن لم يعرف 
أن  يعـــرف  ول  نفســـه،  يجـــد  كيـــف 
يصلـــي، فيخـــرج يلـــّف فـــي شـــوارع 
الديـــر.. يقـــول لـــه: »ارهـــن ظهـــرك 
بحائـــط القايـــة، والقايـــة تعلمـــك 
كل شـــيء”، أي اهدأ.. ألن بالهدوء 
يســـتعيد اإلنسان قوته ونشاطه، كما 
ـــُكوِن  ُجوِع َوالسُّ قـــال الكتـــاب: »ِبالرُّ
َوالطَُّمْأِنيَنـــِة  ِباْلُهـــُدوِء  َتْخُلُصـــوَن. 
ُتُكـــــــْم« )إش15:30(.  َتُكـــــــــوُن ُقوَّ
بـــركات:  لـــه  فالقانــــــــــون الروحــــــــــــي 
التماســـك.. الحـــد األدنـــى.. والمحبة 
والشـــركة.. ثـــم تأتـــي بركـــة الشـــبع.

ثانًيا: بركة الشبع:
فأّي إنســـان إذا كان أكله قليًا 
َيضُعـــف.. ولكـــن عندمـــا يكـــون لـــه 
نظام، يحدث نوع من الشـــبع. حتى 
الشـــهية  فاقـــد  كان  إن  المريـــض 
يغصب نفســـه.. فمن الضروري أن 

يـــأكل، بحســـب تعليمـــات الطبيب.
هـــذه بركـــة القانـــون الروحي، إذ 
يجـــد نفســـه أمامـــه وجبـــة، عليـــه أن 
يأخذهـــا. فالقانـــون يعطـــي شـــبًعا 
روحًيـــا في حيـــاة اإلنســـان.. ألنه 
)األكل  يـــأكل  ل  نفســـه  تـــرك  لـــو 

الروحـــي(. والغـــذاء 
القانـــون الروحـــي وجبـــة مشـــبعة 
فـــي حيـــاة اإلنســـان، وإن لـــم يوجـــد 
وقـــت  بعـــد  نفســـه  ســـيجد  نظـــام، 
يســـير، هزيـــاًل ومريًضـــا، ل ينتظـــم 
فـــي أي شـــيء ســـواء: الصـــالة.. أو 

والروحيـــة.. الكتابيـــة،  القـــراءة 

mossa@intouch.com

مـــن  بالـــكام:  نشـــهد   .1
فضلـــة القلـــب يتكلم اللســـان. نعترف 
ومخلًصـــا  وإلًهـــا  رًبـــا  بالمســـيح 
القديـــس  بـــه  اعتـــرف  كمـــا  وفادًيـــا، 
بطـــرس الرســـول »َأْنـــَت ُهَو اْلَمِســـيُح 
« )مـــر29:8(، »َيـــا  اْبـــُن هللِا اْلَحـــيِّ
، ِإَلـــى َمـــْن َنْذَهـــُب؟ َكاَلُم اْلَحَيـــاِة  َربُّ
اأَلَبِديَّـــِة ِعْنـــَدَك« )يـــو68:6(. وكما 
شـــهد عنـــه يوحنـــا المعمـــدان »ُهـــَوَذا 
َحَمـــُل هللِا الَّـــِذي َيْرَفُع َخِطيَّـــَة اْلَعاَلِم« 
قـــال: »فـــكل  والـــرب  )يـــو29:1(.. 
اَم النَّـــاِس أَْعَتِرُف  مـــن َيْعَتـــِرُف ِبي ُقدَّ
اَم َأِبـــي الَّـــِذي ِفـــي  َأَنـــا َأْيًضـــا ِبـــِه ُقـــدَّ

)مـــت32:10(. ـــَماَواِت«  السَّ

2. نشهد باألعمال والسلوك: 
الـــكالم ســـهل، ولكـــن المهـــم العمـــل 
والتنفيـــذ، ألنـــه قـــال: »َيـــَرْوا أَْعَماَلُكُم 
ـــُدوا َأَباُكـــُم الَّـــِذي ِفـــي  اْلَحَســـَنَة، َوُيَمجِّ
»َأْنتُـــْم  )مـــت16:5(.  ـــَماَواِت«  السَّ
فنأخـــذ  )مـــت14:5(  اْلَعاَلـــِم«  ُنـــوُر 
مـــن النـــور الحقيقـــى وننيـــر للنـــاس، 
الشـــمس.  مـــع  القمـــر  يفعـــل  مثلمـــا 
»َأْنتُـــْم ِمْلُح اأَلْرِض« )مت13:5(.. 
الرســـول:  بولـــس  القديـــس  ويقـــول 
ِفـــي  َمْخُلوِقيـــَن  َعَمُلـــُه،  َنْحـــُن  »َأنََّنـــا 
اْلَمِســـيِح َيُســـوَع أَلْعَمال َصاِلَحٍة، َقْد 
َهـــا ِلَكْي َنْســـُلَك ِفيَها«  َســـَبَق هللُا َفَأَعدَّ
فـــي  للمســـيح  نشـــهد  )أف10:2(.. 
ســـلوكنا، في أعمالنا، في تعامالتنا، 

فـــي مالبســـنا، فـــي احتفالتنـــا...

3. نشـــهد للمســـيح بطهـــارة 
العفيـــف  يوســـف  نذكـــر  ســـلوكنا: 
وكيـــف كان عبـــدا مملـــوًكا لســـيدة، 
ل  لكـــي  طاعتهـــا  رفـــض  ولكنـــه 
ُيغضـــب هللا، وأطـــاع هللا حتـــى لـــو 
كثيـــر  وكذلـــك  بالســـجن..  عوقـــب 
شـــاب  قصـــة   )1( القديســـين:  مـــن 
ديســـيوس  اإلمبراطـــور  فـــي عصـــر 
الـــولة  أحـــد  حـــاول   )251-249(
أن يثنيـــه عـــن إيمانـــه ففشـــل، ففكـــر 
فربطـــه  الخطيـــة،  فـــي  يســـقطه  أن 
بالحبـــال وأدخـــل إليـــه امـــرأة شـــريرة، 
قطـــع  طهارتـــه  علـــى  خـــاف  وإذ 
لســـانه بأســـنانه وبصقـــه ومعه ســـيل 
مـــن الدمـــاء فـــي وجههـــا.. فهربـــت. 
)2( القديســـة بوتامينـــا العفيفـــة التي 
اســـتحلفت الوالـــي بـــرأس اإلمبراطور 
أّل يجّردوهـــا من مالبســـها، فأنزلوها 
فـــي القـــار المغلـــى بمالبســـها. )3( 

الشـــهيدة فيرونيـــا )749م( وخدعـــة 
الزيـــت الـــذي ل تؤثر فيه الســـيوف.

4. نشـــهد بأرواحنـــا ودمائنا 
وحياتنـــا: كما فعـــل الشـــهداء الذين 
إنهـــم  المقـــدس  الكتـــاب  قـــال عنهـــم 
»لـــم ُيّحبـــوا حياتهـــم حتـــى المـــوت« 
المســـيح  الســـيد  )رؤ11:12(، ألن 
لـــه المجـــد يقـــول: »َمْن َأَحـــبَّ َأًبا َأْو 
ـــي َفاَل َيْســـَتِحقُِّني، َوَمْن  ـــا َأْكَثـــَر ِمنِّ ُأمًّ
ـــي َفـــاَل  َأَحـــبَّ اْبًنـــا َأِو اْبَنـــًة َأْكَثـــَر ِمنِّ
َصِليَبـــُه  َيْأُخـــُذ  َل  َوَمـــْن  َيْســـَتِحقُِّني، 
َوَيْتَبُعنـــي َفـــاَل َيْســـَتِحقُِّني. َمـــْن َوَجـــَد 
َحَياَتـــُه ُيِضيُعَها، َوَمـــْن َأَضاَع َحَياَتُه 
ِمـــْن َأْجِلـــي َيِجُدَها« )مـــت37:10-

إغناطيـــوس  القديـــس  وقـــال   .)39
أســـقف إنطاكيـــة ألولده: »ل أعتقـــد 
المســـيح  أحـــب ســـيدنا يســـوع  أننـــي 
ألجلـــه«.  دمـــي  ُيســـَفك  أن  دون 
لمســـيحيي  استشـــهاده  قبـــل  وكتـــب 
»أطلـــب  فيهـــا:  قـــال  رســـالة  رومـــا 
فـــي  لـــي عطًفـــا  أّل تظهـــروا  إليكـــم 
أن  لـــي  اســـمحوا  بـــل  أوانـــه،  غيـــر 
الضاريـــة  للوحـــوش  طعاًمـــا  أكـــون 
كـــي بواســـطتها أبلـــغ إلـــى هللا. إننـــي 
خبـــز هللا، فاتركونـــي ُأطَحـــن بأنيـــاب 
الوحـــوش لتصيـــر قبًرا لـــي، ول تترك 
مـــن جســـدي شـــيًئا حتـــى ل ُأتِعـــب 
أحـــًدا، فعندمـــا ل يعـــود العالـــم يراني 
أكـــون بالحقيقـــة قـــد صـــرُت تلميـــًذا 
للمســـيح.. صلـــوا ألجلـــي حتـــى أَُعـــد 
بهـــذه الطريقـــة ألصيـــر ذبيحة هللا«.

هكـــذا قابل آباؤنا الموت، وهكذا 
قدمـــوا الشـــهادة حّيـــة ومحيية، ونحن 
نتأمـــل حياتهـــم نشـــعر بغيـــرة  حيـــن 
وحمـــاس قائليـــن »هـــل مـــن الممكـــن 
أن نصيـــر شـــهداء؟«.. وهنـــا يجيبنا 
اآلباء القديســـون: »كان الستشـــهاد 
بالصمـــود  األولـــى  العصـــور  فـــي 
أمـــام األباطـــرة، ولكـــن بعـــد عصـــر 
الستشـــهاد ظّل الستشـــهاد موجوًدا 
ألننـــا نواجـــه الشـــياطين التـــي كانـــت 
تحـــّرك األباطـــرة، ومواجهتنـــا ل مـــن 
مواجهـــة  ولكـــن  أشـــخاص،  خـــالل 

مباشـــرة«.
احتمـــــــــــــــــــــال الضيقــــــــات واآللم 
ذلـــك  كل  وشـــكر  بفـــرح  والمتاعـــب 
ُيعتبـــر استشـــهاًدا، والقديـــس موســـى 
األســـود يقـــول: »مـــن يحتمـــل ظلًمـــا 

مـــن أجـــل الـــرب ُيعتَبـــر شـــهيًدا«.

avvatakla@yahoo.com
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»ومىت وقفتم تصلون، فاغفروا إن اكن لكم ىلع أحد يشء ليك يغفر لكم أبوكم اذلى يف السموات زالتكم« )مرقس ١١: ٢٥(

فــــــــــــي هـــــــــــــذا  أوّد أن أشـــارككم 
المقـــال، بتأّمـــل بديـــع للقّديـــس يوحنا 
ذهبي الفـــم بطريرك القســـطنطينّية 
)347-407م( حــــــــــــول اآليـــة التى 
نطقهـــا الـــــــــــروح القــــــــــــدس علـــى فـــم 
القّديـــس بولس الرســـول في الرســـالة 
إلـــى أهـــل روميـــة »ال ُتَشـــاِكُلوا َهَذا 
ْهـــَر، َبـــْل َتَغيَّـــُروا َعـــْن َشـــْكِلُكْم  الدَّ
َمـــا  ِلَتْخَتِبـــُروا  َأْذَهاِنُكـــْم،  ِبَتْجِديـــِد 
اِلَحـــُة اْلَمْرِضيَُّة  ِهـــَي ِإَراَدُة هللِا: الصَّ

)رو2:12(. اْلَكاِمَلـــُة« 
+ طالمـــا أّن شـــكل هـــذا الدهـــر 
هـــو زائـــل ووقتـــي ول يمثّـــل شـــيًئا، 
وليـــس فيـــه شـــيُء ســـاٍم ول دائـــم ول 
مســـتقيم، بـــل أّن كّل شـــيء فيـــه هو 
فـــاٍن، إًذا إن كنـــَت تريـــد أن تســـلك 
بطريقة صحيحة، فال ُتشـــاِكل الحياة 
الحاضـــرة، ألّنـــه ل يوجـــد شـــيٌء في 
هـــذه الحيـــاة ثابـــت ودائـــم. ولهذا فقد 
اســـتخدم )الرســـول( كلمـــة “شـــكل” 
لوصـــف هـــذا الدهـــر. وأيًضـــا يقـــول 
فـــي موضع آَخـــر »هيئة هذا العالم 
تـــــزول« )1كو31:7(... بينمـــــــــــــا 
ُيعِلــــــــــــن “بالشكـــــــــــل” أن ليـــــــــس له 

كيـــان حقيقي.
+ ألّنـــه ســــــــــــــــواء تكّلمـــَت عـــن 
الِغنى، أو المجد، أو جمال الجســـد، 
أو الُمَتـــع، أو أّي شـــيء آَخـــر مـــن 
تلـــك األمور التـــي ُتعَتَبر كبيرة، فهي 
فقـــط شـــكٌل وليســـت حقيقَة الشـــيء. 
هـــي َعـــَرٌض وِقناٌع، وليســـت كياًنا 

يبقى إلـــى األبد.
+ لـــم يتكّلـــم هنـــا عـــن التغيير 
التجديـــد  عـــن  بـــل  الخارجـــــــــــي، 
والتجّلـــي الذهنـــي، لكـــي ُيظِهـــر أّن 
الشـــكل يخـــّص العالـــم؛ بينمـــا فيمـــا 
يختـــّص بالفضيلة، فاألمر ل يتعّلق 
الحقيقّيـــة  بالصـــورة  بـــل  بالشـــكل، 
التـــي لهـــا جمـــال طبيعـــي، دون أن 
تحتـــاج للمســـاحيق الخارجّيـــة التـــي 
َتظَهـــر وفـــي نفـــس الوقـــت تختفـــي. 
الواقـــع إّن كّل هـــذه األمـــور َتظَهـــر 

أّواًل ثـــم تتحّلـــل.
عنـــك  ألقيـــت  أّنـــك  لـــو  إًذا   +
هـــذا  إلـــى  ينتمـــي  الـــذي  الشـــكل 
العالم، فســـتِصل ســـريًعا إلى الصورة 
شـــيٌء  يوَجـــد  ال  ألّنـــه  الحقيقّيـــة. 
شـــيء  ول  الشـــّر،  مـــن  أضعـــف 
يشـــيخ بســـهولة أكثر من الشـــّر... 

وألّن الناس َبَشـــٌر، وبســـبب طبيعتهم 
فُهـــم ُمعّرضـــون أن ُيخِطئوا كّل يوم، 
فإّنه )الرســـول( ُيعّزي المستمع قائاًل 

لـــه: جـــّدد نفســـك كّل يـــوم.
+ وألّننـــا نمـــارس التجديـــد داخل 
مـــا  دائًمـــا  ُنصِلـــح  حيـــث  بيوتنـــا، 
أصابـــه الِقـــَدم، فهـــذا عْيُنه اصنعه 
فـــي نفِســـك. هـــل أخطـــأَت اليـــوم؟ 
هـــل أصابـــت الشـــيخوخة نفســـك؟ ال 
تيـــأس، وال تفقـــد شـــجاعتك، بـــل 
بالدمـــوع،  بالتوبـــة،  نفســـك  جـــّدد 
وال  الخيـــر،  وِفعـــل  باالعتـــراف 

تتوّقـــف أبـــًدا عـــن ِفعـــل ذلـــك.
+ إّنكـــم تقـــدرون أن تتجـــّددوا 
منفعتكـــم،  هـــي  أيـــن  عرفتـــم  إن 
وباألولى ما هي إرادة هللا الصالحة 
المرضّيـــة؟.. هنـــاك َمـــن ل يعـــرف 
مـــا هـــو الصالـــح بالنســـبة لـــه، ومـــا 
هـــي إرادة هللا؟ أولئـــك الذين يتأّثرون 
أّن  الحاضـــرة، ويعتقـــدون  باألشـــياء 
الثـــراء يجعلهـــم متمّيزيـــن ويحتقـــرون 
ـــلطة،  السُّ نحـــو  ويســـعون  الفقـــراء.. 
ويســـّلمون أنفســـهم للمجـــد العالمي.. 
ويبنـــون  عظمـــاء..  أّنهـــم  ويؤمنـــون 
قبـــوًرا  ويشـــترون  فاخـــرة،  منـــازل 
فخمـــة.. هـــؤلء يجهلـــون أيـــن هـــي 
مصالحهـــم.. هللا يريـــد تلـــك األمور 
يريـــده  ومـــا  لمصلحتنـــا،  التـــي 
نحيـــا  أن  الفائـــدة..  لنـــا  يحّقـــق 
باتضـــاع، باحتقـــار للمجـــد الباطل.. 
ليـــس باللهـــو واللعـــب، بـــل بالصـــالة 

باســـتقامة.. والســـلوك 
يجـــب  شـــيء،  كّل  قبـــل   +
األمـــور  علـــى  ُحكُمنـــا  يكـــون  أن 
ال  ُكّنـــا  وإن  فحّتـــى  واضًحـــا. 
نمـــارس الفضيلـــة بعـــد، لكن يجب 
أن نمتـــدح الفضيلـــة، وإن ُكّنـــا ال 
نتجّنـــب الشـــّر إاّل أّنه مـــن الواجب 
أن نديـــن الشـــّر.. وهكـــذا إذ نتقّدم 
رويـــًدا رويـــًدا، ســـُيمكننا أن نِصـــل 

األعمـــال.. إلـــى 
القديـــس  رســـالة  تفســـير  ]عـــن   
روميـــه  أهـــل  إلـــى  الرســـول  بولـــس 
المركـــز  العظـــة 21 - إصـــدار   -
اآلبائّيـــة  للدراســـات  األرثوذكســـي 
- الترجمـــة عـــن اليونانّيـــة للدكتـــور 

يعقـــوب[ حكيـــم  ســـعيد 

fryohanna@hotmail.com

لـــم تكـــن خطيـــة ســـدوم وعمـــورة 
فقط الشـــذوذ ولكن أيًضا الغتصاب 
الجنســـي. الدليـــل على ذلك ما حدث 
مـــع لـــوط عنـــد قـــدوم المالكيـــن إليـــه 
حيث قال الكتاب: »وقبلما اضطجعا 
أحـــاط بالبيـــت رجـــال المدينـــة رجـــال 
ســـدوم مـــن الحـــدث إلـــى الشـــيخ. كل 
الشـــعب مـــن أقصاهـــا. فنـــادوا لوًطـــا 
اللـــذان  الرجـــالن  أيـــن  لـــه:  وقالـــوا 
دخـــال إليـــك الليلـــة؟ أخرجهمـــا إلينـــا 
لنعرفهمـــا... فقالـــوا: ابعد إلى هناك. 
ثـــم قالـــوا: جـــاء هذا اإلنســـان ليتغّرب 
وهـــو يحكـــم ُحكًمـــا. اآلن نفعـــل بـــك 
شـــًرا أكثر منهما. فألّحوا على الرجل 
لـــوط جـــًدا وتقدمـــوا ليكســـروا البـــاب« 
)تـــك4:19-9(. من َثـــّم كثر صراخ 
خطيتهـــم  وعظمـــت  وعمـــورة  ســـدوم 
جـــًدا )تـــك20:18(. أي صـــراخ إًذا 
يمكـــن أن يكـــون هـــذا الصراخ ســـوى 
والمقهوريـــن،  المـُـــغَتَصبين،  صـــراخ 
والمـَُذلين!! فلما أراد الرب أن يصدر 
أمـــًرا بهـــالك ســـدوم وعمـــورة بســـبب 
والصـــراخ  شـــعبهما  خطايـــا  تعاظـــم 
الصاعـــد إليـــه قال: »أنـــزل وأرى هل 
فعلـــوا بالتمـــام حســـب صراخها اآلتي 
إلـــّي. وإّل فأعلـــم« )تـــك 21:18(. 
والعجـــب كل العجـــب فـــي فعـــل 
الـــرب هـــذا!! هـــل اإللـــــــــــــــــه فاحـــص 
القلـــوب والكلى، الذي عيناه تخترقان 
أســـتار الظـــالم، الـــذي ل يخفـــى عنه 
أمـــر مـــا، يحتـــاج ألن ينـــزل بنفســـه 
ألـــم  األمـــر؟!!  مـــن  ويتحقـــق  ليـــرى 
تكـــن بنفســـك شـــاهًدا علـــى حـــوادث 
اغتصـــاب أطفـــال المدينـــة؟! ألم ترى 
هـــم  األطفـــال  أولئـــك  صـــار  كيـــف 
أنفســـهم ُمغَتِصبيـــن آلخريـــن عندمـــا 
صـــاروا أحداًثـــا حتـــى قيـــل إنـــه »من 
الحـــدث إلى الكبير، كل الشـــعب من 
أقصاهـــا« اجتمعـــوا ليضطجعـــوا مـــع 
الرجليـــن اللذيـــن دخـــال إلـــى لـــوط؟! 
»وإّل  عبـــارة  أن  عجًبـــا  واألكثـــر 
فأعلـــم« تعنـــي أنه قبـــل أن ينزل كان 
واضًعـــا احتمـــاًل أنه بعـــد أن يفحص 
األمـــر بنفســـه أن يجـــد شـــيًئا مغايـــًرا 
لمـــا صعـــد إليـــه وفـــي تلـــك الحالـــــــــــة 

فإنـــه »يعلـــم«!!
توجـــد فـــي الكتـــــــــــــــــاب المقـــــــدس 
ثـــالث حوادث مشـــابة لتلـــك الحادثة. 
األولـــى عندمـــا ثقلـــت عبودية فرعون 
ملـــك مصـــــــــــــر علـــــــــى شعــــــــــــب بني 
إســـرائيل فصعـــد صراخهـــم إلى الرب 

فلـــم يكتفـــي بـــأن يســـمع أنينهـــم بـــل 
»نظـــر هللا بنـــي إســـرائيل وعلـــم هللا« 
)خـــر25:2(. الحادثـــة الثانية عندما 
ابـــن يهويـــاداع  الشـــعب زكريـــا  رجـــم 
الكاهـــن بأمـــر يـــوآش الملـــك في دار 
إنـــه »عنـــد  الـــرب حيـــث قيـــل  بيـــت 
موتـــه قـــال: الـــرب ينظـــر ويطالـــب« 
يـــا  القـــول  هـــذا  مـــا  )2أخ22:24(. 
زكريـــا الكاهـــن؟! هـــل يحتـــاج الـــرب 
أن ينظـــر قبـــل أن يقضـــي وُيطالـــب؟ 
مـــاذا أبشـــع مـــن أن ُتقَتـــل غـــدًرا فـــي 
بيتـــه؟! ألـــم يـــَر الـــرب بعينيه ويشـــهد 
علـــى كل تفاصيـــل قتلـــك؟!  الحادثـــة 
الثالثة نجدها في رســـالة يهوذا حيث 
قيـــل: »وأمـــا ميخائيل رئيس المالئكة 
فلما خاصم إبليس محاًجا عن جســـد 
موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء 
بـــل قـــال: لينتهـــرك الـــرب« )يـــه9(. 
ومـــن هـــو ميخائيـــل؟ إنه رئيـــس جند 
ملـــك الملـــوك!! لمـــاذا لـــم يجســـر أن 
حدثـــت  بينمـــا  إبليـــس  علـــى  يحكـــم 
واقعـــة المحاجـــاة عـــن جســـد موســـى 
معـــه شـــخصًيا؟! مـــاذا يحتـــاج أيًضـــا 
مـــن أدلـــة لكـــي يحكم؟! ومـــاذا يمنعه 
عـــن أن يقضـــي؟ اإلجابـــة ببســـاطة 
كمـــا وضحهـــا يهوذا الرســـول أنه »لم 
يجســـر أن يـــورد حكـــم افتـــراء«!! إن 
كان هللا نفســـه العليـــم لـــم يجســـر أن 
يورد حكم افتراء على ســـدوم وعمورة 
بـــل نـــزل بنفســـه ليـــرى، أل يكون من 
الطبيعـــي أن يتشـــبه بـــه رئيـــس جنده 
فاعاًل نفس األمر؟!! ولكن ماذا عنا 
ونحـــن أبنـــاؤه الُمطاَلبـــون بـــأن نكـــون 
مشـــابهين لصـــورة ابنـــه؟!! إننـــا مـــع 
األســـف نتســـرع في إصـــدار األحكام 
على اآلخرين معتبرين أنفســـنا قضاة 
المظلوميـــن!!  المنصفيـــن  العـــدل 
وبينمـــا نندفع بكل صلف وغرور في 
ذلـــك ل ننتبـــه ألحـــكام الفتـــراء التـــي 
تصـــدر منـــا متصوريـــن أننـــا وحدنـــا 
نملـــك الحـــق كل الحـــق، ونعرف كل 
المعرفـــة!! أين نحن من بر هللا الذي 
ينـــزل ويـــرى؟! أين نحـــن من اتضاع 
رئيـــس جنـــد رب الصبـــاؤوت وتعففـــه 
عـــن الفتـــراء؟! مـــع األســـف أخشـــى 
الرســـول:  قـــول  علينـــا  ينطبـــق  أن 
»ولكـــن هـــؤلء يفتـــرون علـــى مـــا ل 
يعلمـــون« )يـــه10(!! ليرحمنـــا الـــرب 

ويتّوبنـــا جميًعـــا فنتـــوب!! 

hgby@suscopts.org
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 أمام وجهك يلحفظك يف الطريق، ويليجء بك إىل املاكن اذلي أعددته« )خروج ٢٣: ٢٠(
ً
»ها أنا مرسل مالاك

hamaged@yahoo.com
المقدمـــة: ُوِلـــد فـــي بلـــدة قـــوص- 
وفـــي  1886م،  ســـنة  قنـــا  محافظـــة 
بلدتـــه رضـــع لبن اإليمان متأثًرا بخدمة 
األصيـــل  اإلكليريكـــي  بلدتـــه،  كاهـــن 
القمـــص بطـــرس عوض هللا )1878-

1963م( الذي سمع منه للمرة األولى 
اســـم اإلكليريكية. ممـــا دفعه أن يلتحق 
بهـــا ســـنة 1902م، وتخـــرج فيهـــا بعـــد 

أن قضـــى بهـــا 4 ســـنوات.
عملـــه بالتدريس: وفــــــــــور تخرجه 
الرهبـــان  بمدرســـــــــــــة  ُمدرًســـا  تعّيــــــــــــــــن 
الالهوتيـــة التـــي كانـــت ُملحقـــة بالديـــر 
المحـــرق بأســـيوط، ثـــم أســـند لـــه األنبـــا 
أرســـانيوس )األول( أســـقف ديـــر أنبـــا 
بـــول نظـــارة مدرســـة الرهبـــان الالهوتية 
الُملحقـــة بوقـــف ديـــر أنبـــا بـــول ببـــوش 
ببني ســـويف. كما عمل ُمدرًســـا للدين 
بـــكل مـــن ســـنورس بالفيـــوم، ومدرســـة 
وأخيـــًرا  بالقاهـــرة.  القبطيـــة  البنـــات 
اإلكليريكيـــة  بالمدرســـة  ُمدرًســـا  تعيـــن 
فـــكان  1918م.  ســـنة  منـــذ  بالقاهـــرة 
أســـتاًذا ُمميـــًزا وبارًعـــا فـــي المـــواد التي 
ُأســـِند له تدريســـها، وهـــي: العهد القديم 
والالهـــــــــــــوت العقيـــــــــــدي وعلـــم الوعظ. 
حيـــــــــــــث وضـــــــــــــــــع بضــــــــــــــــــع مقـــالت 

بمجلـــة الكرمـــة.
رحيلـــه المفاجـــئ: توفـــى األســـتاذ 
 26 يـــوم  فجـــــــــــأة  ســـليدس  ســـمعان 
أغســـطس 1930 عـــن عمـــــــــــــر يناهز 
45 ســـنة، وذلك بســـبب أنه ُأصيـــــــــــب 
بحالـــة إغمـــاء أثنـــاء وجـــوده فـــي البحر 
باإلســـكندرية، فسقــــــــــــــط فـــــــــــــــي المـــاء 
واختنـــق. وُنِقـــل جثمانـــه لبلدتـــه قـــوص 
بعـــد معانـــاه وهناك ُدِفن .فنعاه بكلمات 
مؤثـــرة صديقـــه اإليغومانـــوس إبراهيـــم 
مرقـــس  مـــار  كنيســـــــــــــة  كاهـــن  لوقـــا 
بمصـــر الجديـــدة، في العـــدد الثاني من 
اليقظـــة،  مـــن مجلتـــه  الســـابعة  الســـنة 
بابـــة 1647ش-  بتاريـــخ  الصـــــــــــــادرة 
أكتوبر 1930م، ص 120. كما رثاه 
بعدهـــا القديـــس األرشـــيدياكون حبيـــب 
جرجـــس فـــي الجـــزء التاســـع من الســـنة 
السادســـة عشـــرة مـــن مجلتـــه الكرمـــة، 
الصـــادرة بتاريـــخ 22 بابه 1647ش- 
1 نوفمبر 1930م، ص510-.511 
تحـــت عنـــوان: »وفـــاة أســـتاذ فاضل«، 
حيث قال: ... ولقد خســـرت المدرســـة 
اإلكليريكيـــة بوفاته خســـارة كبرى. ألنه 
رحمـــه هللا كان مدرًســـا كفـــًؤا قديـــًرا ... 
متمكًنـــا مـــن معرفـــة الكتـــاب المقـــدس 

اليقظــــــــــة، بتاريــــــــــخ ينايـــــــــــــــر 1940م، 
ص280-275

- الجـــزء الثانـــي مـــن عظـــة األحد 
األول من شـــهر توت، العدد السادس، 
الســـنة الــــ16 من نفـــس المجلة، بتاريخ 

مـــارس 1940م، ص391-389
- عظـــة عـــن الصــــــــــــــــــوم، العـــدد 
الســـابع، الســـنة الــــ16 مــــــــــــــن نفــــــــــــــس 
المجلــــــــة، بتاريــــــــــــخ أبريـــــــــــــل 1940م، 

ص456-453
القـــول اليقيـــن فـــي الصـــاة عن 
المنتقلين ولكن كتابه األهم بال منازع، 
كان: القـــول اليقين فـــي الصاة عن 
المنتقليـــن والـــذي ُنشـــر ســـنة 1931، 
أي بعـــد نياحتـــه بســـنة. ولتأليـــف هـــذا 
الكتـــاب قصـــة لطيفـــة، أختصرهـــا فيما 
يلـــي: » أرســـل القمـــص داود منصـــور 
وكيـــل شـــريعة األقبـــاط ببلقـــاس ســـؤاًل 
لمجلـــة الحـــق في عددها الثامن عشـــر 
مـــن الســـنة الثالثـــة عشـــرة )1907م(، 
وتقديـــم  الصـــالة  هـــل  نصـــه:  هـــذا 
القرابيـــن وإســـداء الحســـنات والصدقات 
علـــى أنفس المتوفيـــن تفيدهم وتعطيهم 
ل؟  أم  مضاجهـــم  فـــي  ونياًحـــا  راحـــة 
الرســـائل  أو  اإلنجيـــل  فـــي  ورد  وهـــل 
شـــبء واضـــح عـــن ذلك بعبـــارة جلية؟ 
فأجـــاب على الســـؤال صاحـــب المجلة 
يوســـف بك منقريوس وناظر المدرســـة 
بأقـــوال  ُمتشـــهًدا  وقتهـــا،  اإلكليريكيـــة 
والقديســـين  األريوباغـــي  ديونيســـيوس 

يوحنـــا ذهبي الفم ومار أفرام الســـرياني 
وغريغوريـــوس وباسيليـــــــــــــــــوس، الذيـــن 
أكـــدوا أن الصالة علـــى الموتى تفيدهم 
فائـــدة فاضلة )ص 334-337(. فرد 
عـــوض صاحـــب  فليوثـــاؤس  جرجـــس 
هـــذه اإلجابـــة  القبطيـــة علـــى  المجلـــة 
بقوله: »... إن تعاليم صاحب )مجلة( 
الحـــق تخالـــف روح الدين القويم وتهدم 
دعامتـــه وأنـــه أراد تعليـــم المطهـــر وبيع 
الغفرانـــات بطريقـــة مســـتترة تحـــت طي 
عـــدم ذكر األســـماء. فاين مـــن يحامي 
عـــن الدين ويقوم فـــي وجه المبتدعين؟ 
ول ســـيما وقـــد اؤتمـــن )علـــى المدرســـة 
مـــن  المســـتقبل(  ورعـــاة  اإلكليريكيـــة 
يبتـــدع هـــذه البـــدع«، المجلـــة القبطية، 
ص276. فخصـــص لـــه يوســـف بـــك 
للـــرد  المقـــالت  مـــن  عـــدًدا  منقريـــوس 
عليـــه، جاءت في الســـنة الثالثة عشـــرة 
الحـــق: ص389-382،  مجلـــة  مـــن 
ص435-422.  ص398-390، 
وتابع الردود في الســـنة الرابعة عشـــرة: 
ص22-28، ص38-41، ص55-

60، ص73-77، ص109-104. 
ولمـــا كانـــت المكتبـــة المســـيحية باللغـــة 
شـــامل  بحـــث  لوجـــود  تفتقـــر  العربيـــة 
ُيفنـــد هـــذا المبحـــــــــث -األمــــــــــــــر الـــذي 
دفـــع يوســـف بـــك منقريوس لالســـتعانة 
بمصنفـــات أجنبيـــة عديـــدة- فمـــا كان 
مـــن أ. ســـمعان ســـليدس إّل أن أخـــذ 
علـــى نفســـه دراســـة هـــذا الموضوع من 
كافة جوانبه. ومن َثّم كان هذا الكتاب 
ثمـــرة هـــذه الدراســـة الجـــادة. حيـــث بـــدأ 
بنشـــرها كمقـــالت بمجلـــة الكرمة تحت 
بالصـــاة  التعليـــم  أســـاس  عنـــوان: 
علـــى المنتقليـــن أو القيامـــة المجيدة 
)راجـــع: الجـــزء الســـابع، الســـنة الرابعة 
عشـــرة، الصـــــــــــادر بتاريــــــــــــخ 1 يوليـــو 
1928، ص366-374؛ الجــــــــــــــــــــــزء 
الثامـــن، الصـــادر بتاريخ 1 أكتوبــــــــــــر، 
ص402-409؛ الجـــــــــــــــزء التاســــــــــع، 
الصادر بتاريخ 1 نوفمبر، ص473-

478؛ الجزء العاشـــر، الصادر بتاريخ 
1 ديســـمبر، ص519-527(. ويبـــدو 
انـــه كان ينـــوي أن يجمع تلك المقالت 
فـــي كتـــاب، ولكـــن العمـــر لـــم ُيمهلـــه. 
لذلـــك اهتـــم األســـقف األنبا ايســـيذروس 
بنشـــرها فـــي كتـــاب من جزئيـــن، يحوي 
464 صفحـــة. وفـــي آخـــر صفحاتـــه 
كتـــب أخيه يّســـى ســـليدس رثـــاًء لجهاد 
المراجـــع والكتـــب  فـــي  شـــقيقه وبحثـــه 
للمضايقـــات  أشـــار  كمـــا  المتنوعـــة، 
التـــي عانـــي منهـــا فـــي ســـنوات عمـــره 
القصيـــر. والجديـــر بالذكـــر، أنـــه أعـــاد 
البعـــض تصويـــر هـــذا الكتـــاب الهـــام 
ونشـــره أكثـــر مـــن مرة فـــي أواخر القرن 
العشـــرين. لتكـــن ذكاره لألبـــد، للبركـــة.

وتفســـيره، ملًمـــا بالمباحـــث الالهوتيـــة، 
ســـديد اآلراء قـــوي الحجــــــــــــة طيــــــــــــــب 

األخـــالق والصفـــات.
إنتاجـــه العلمــــــــــي: وضـــع كتاًبـــا 
عيـــد  فـــي  العبـــاد  بهجـــة  بعنـــوان: 
مـــن  العديـــد  وضـــع  كمـــا  الميـــاد. 
المصنفـــات، إل أن معظمهـــا لم ينشـــر 
إل بعـــد رحيلـــه، كمـــا أنـــه معظمهـــا لـــم 
ُتجمـــع بعـــد فـــي كتـــاب ُينشـــر باســـمه.

إبراهيـــم  اإليغومانـــوس  دفـــع  ممـــا 
لوقـــا أن يبـــدأ بنشـــر بعضها في القســـم 
»اليقظـــة«،  مجلتـــه  مـــن  التفســـيري 
ًفـــا الكاتـــب للقراء بقوله: »األســـتاذ  ُمعرِّ
ســـمعان ســـليدس كان من أفذاذ أساتذة 
الكنيســـة  خدمـــوا  الذيـــن  الالهـــوت 
التـــي  الثمينـــة  بمؤلفاتهـــم  القبطيـــة 
ـــر فـــي العلـــوم الدينيـــة  دّلـــت علـــى تبحُّ
واألبحـــاث الروحيـــة. وقـــد قضـــى الفترة 
األخيـــرة مـــن حياتـــه ُمدرًســـا بالمدرســـة 
اإلكليريكيـــة، وذهـــب شـــاًبا مبكًيـــا عليه 
مـــن الجميـــع. وقـــد رأينـــا نشـــر بعـــض 
بحوثـــه التـــي خلفهـــا ولـــم ُتنشـــر بعد«، 

حيـــث بدأهـــا بنشـــر:
- عظـــة األحـــد األول مـــن تـــوت، 
فـــي العـــدد الرابع، الســـنة الــــ16 لمجلة 
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»تعظم نفيس الرب وتبتهج رويح باهلل خمليص« )لوقا ١: ٤٦و٤٧(

مــن  ســنوات  عشــر  مــرور  بعــد 
الموســيقى  عــن  الشــاملة  الدراســة 
فــي  العالــم  بهــا  قــام  والتــي  القبطيــة 
 »Carl Engel« الموســيقى  مجــال 
لديــه  كان  والــذي   ،1864 عــام 
الموســيقى  عــن  قليلــة  معلومــات 
التطــورات  إحــدى  ظهــرت  القبطيــة، 
للموســيقى  العــام  التأريــخ  مجــال  فــي 
فــي  البلجيكــي  العالــم  ِقَبــل  مــن 
الموســيقي  والنقــد  التأليــف  مجــال 
François-Joseph Fétis الــذي 
ُوِلد في مدينة بروكسيل عام 1871، 
كتــاب  باريــس  فــي  لــه  صــدر  حيــث 
بالفرنســية يتكــون مــن خمســة مجلــدات 
للموســيقى  العــام  »التاريــخ  بعنــوان 
منــذ العصــور القديمــة وحتــى اليــوم« 
 Histoire Générale de la
 Musique depuis les temps
 les plus anciens jusqu’à
nos jours وقــد خصــص فــي البــاب 
الســابع مــن المجلــد الرابــع بحًثــا ُمطــّوًل 
بعنــوان »الترتيــل فــي كنائــس أفريقيــا« 
 Le Chant dans les Église(
de l’Africa( والــذي تضمــن مقــاًل 
مــن ســت صفحــات بعنــوان »الترتيــل 
وخصائصــه«  القبطيــة  الكنيســة  فــي 
 Le chant der l’Église(
 )copte. – Son caractère
الصلــوات  نظــام  فيــه  عــرض  حيــث 
أن  ولحــظ  القبطيــة،  الكنيســة  فــي 
الصلــوات  فــي  القبطيــة  األلحــان 
تلــك  مــن  تماًمــا  تختلــف  الكنســية 
الخاصــة بالكنيســة البيزنطيــة، بســبب 
أن اللحــن القبطــي عــادة يســتغرق عــدة 
دقائــق علــى مقطــع لفظــي واحــد، وهــذا 
الصلــوات  فــي  مفرًطــا  طــوًل  ُيســبِّب 
أربــع  مــن  يقــرب  مــا  تســتغرق  التــي 
ُيســَمح  أنــه ل  كمــا لحــظ  ســاعات. 
بالجلــوس  الكنيســة  داخــل  للمصليــن 
فقــط  لهــم  ُيســَمح  ولكــن  الركــوع،  أو 
بالتّــكاء علــى »عــكاز« نظــًرا لطــول 
عشــر  يوجــد  أنــه  وذكــر  الصلــوات. 
لأللحــان  رئيســية  طــرق  أو  نغمــات 
القبطيــة مــن الصعــب التمييــز بينهــا 
»نقــالت«  علــى  تحتــوي  أنهــا  حيــث 
فجائيــة تختلــف عــن النغمــة األساســية 
غــرار  وعلــى  اللحــن.  بدايــة  فــي 
الموســيقى الغربيــة، قــام بعمــل تحليــل 
نغمــات  أو  طــرق  للعشــر  موســيقي 
عليهــا  تقــوم  والتــي  ســماها–  -كمــا 
الليتورجيــا القبطيــة، حيــث وضــع كل 
نغمــة فــي ســلم موســيقي خــاص بهــا 
األوروبــي  الموســيقي  بالســلم  مقارنــة 

ولكــن  موســيقية.  نغمــة  كل  كأســاس 
العشــرة  للنغمــات  الموســيقي  التحليــل 
لــم يأخــذ فــي العتبــار الـ«ُربــع تــون« 
األلحــان  يميــز  الــذي   »microton«
علــى  تحليليــة  أمثلــة  وقــدم  القبطيــة. 
ســبيل  فعلــى  الموســيقية،  النغمــات 
األولــى«  »النغمــة  أن  ذكــر  المثــال 
الصــوت  يقابــل  القبطــي  اللحــن  فــي 

.mi )E( minor األوروبــي: 

فــي الفتــــــــــــــرة مــن عــام 1873–
القبطيــــــــات  عالـــــــــــــم  سافــــــــر   1874
والمتخصــص فــي دراســة الحضــارات 
المكتبــات  علــم  وكذلــك  القديمــة 
 )1911–1846( Ludwig Sertn
 Hildesheim بمدينــة  ُوِلــد  والــذي 
بألمانيــا، إلــى القاهــرة فــي بعثــة علميــة 
الهيروغليفيــة  الكتابــات  درس  حيــث 
واهتــم كذلــك بدراســة اللغــة القبطيــة، 
وأصــدر عــام 1880 كتاًبــا باأللمانيــة 
القبطيــة«  اللغــة  »قواعــد  بعنــوان 
)Koptische Grammatik(، كمــا 
الليتورجيــة  الصلــوات  بمتابعــة  قــام 
بكنيسة المعلقة بمصر القديمة، واهتم 
بدراســة النقــوش المصريــة القديمــة فــي 
المعابــد المصريــة. وبعــد عودتــه مــن 
عــام  كتــب  بالقاهــرة  العلميــة  رحلتــه 
»األقبــاط«  بعنــوان  مقــاًل   1885
وذلــك فــي »الموســوعة العلميــة العامــة 
بعــض  ذكــر  حيــث  والفنــون«،  للعلــم 
األقبــاط  عــن  التاريخيــة  المعلومــات 
كمــا  والكنائــس،  القبطــي  وتقويمهــم 
كامــاًل عــن اآللت  خصــص فصــاًل 
الموسيقية التي ُتستخدم في الصلوات 
والــدف،  الناقــوس  مثــل  الكنســية 
وســجل رؤيتــه الخاصــة حــول طرائــق 
فــي  المســتخدمة  الثمانيــة  األلحــان 
التســابيح الليتورجيــة علــى مــدار الســنة 
القبطيــة الكنســية: »الواطــس، اآلدام، 
األدريبــي،  الكيهكــي،  الســنجاري، 
الفرايحي، الحزايني، الســنوي«. وعلى 
مــا يبــدو أنــه اســتند فــي بحثــه إلــى مــا 
ســجله المــؤرخ القبطــي القــس المؤتمــن 
شــمس الرئاســة أبــو البــركات الُملّقــب 
»ابــن كبــر« بمحاولــة اكتشــاف الســلم 
الموســيقي للحــن القبطــي علــى غــرار 
اللحــن  مــن  لــكل  الموســيقي  الســلم 
الســرياني واللحــن البيزنطــي. )يتبــع(

ضـــرورة  عـــن  وتحدثنـــا  ســـبق 
دور الخـــادم فـــي نقـــل قبـــول الســـيد 
المســـيح للضعفاء والخطاة إلخوته 
هـــذا  فـــي  ونتحـــدث  المخدوميـــن، 
المقـــال عـــن قبـــول الســـيد المســـيح 

األطهـــار.. لتالميـــذه 
+ بدايـــة مـــن الختيـــار حيـــث 
واضحـــة  غيـــر  المعاييـــر  كانـــت 
جماعـــة  أنهـــم  إذ  كافيـــة،  وغيـــر 
مـــن  ومعظمهـــم  متجانســـة،  غيـــر 
والقـــدرات...  المعرفـــة  محـــدودي 
ولـــو أخـــذ رأينا في اختيارهـــم فغالًبا 

أغلبهـــم... علـــى  ســـنعترض 
+ مواقـــف كثيـــرة أثبتـــت أنهـــم 
المســـؤلية  تحمـــل  مســـتوى  دون 
والمجاهرة بالكلمة وعدم اســـتيعابهم 
نجـــد  أننـــا  إّل  اإللهيـــة،  للرســـالة 
ربنـــا يســـوع يقبلهـــم ويتأّنـــى عليهم، 
ويعلمهـــم ويحتمل ضعفهم، وُيخِرج 
بـــل  أحـــد..  يتوقعـــه  لـــم  مـــا  منهـــم 
اســـتطاع أن يجعلهـــم أفضـــل مـــن 
أنفســـهم بمقدار قبوله ومحبته لهم.
+ وجدنا أســـئلة تعبر عن عدم 
ومواقـــف  اإللهيـــة،  للرســـالة  إدراك 
لمعلمهـــم،  خذلنهـــم  عـــن  تعبـــر 
وهـــو  وحـــده  يســـهر  تركـــوه  مثلمـــا 
فـــي البســـتان ليلـــة القبـــض عليـــه، 
وقـــد أظهـــر لهم احتياجـــه لوجودهم 
بجـــواره وطلـــب أن يســـهروا معـــه.. 
وقبـــل ذلـــك بعدة ســـاعات وهو يعد 
لهـــم الفصح ويدّبر لهم أن يعطيهم 
مســـفوك،  ودمـــه  مكســـور  جســـده 
فـــي عمـــل ســـّري إلهي يحتـــاج لمن 
يســـعفه بـــّره إلدراكـــه ويتفاعـــل مـــع 
مـــن  نصيبـــه  ويأخـــذ  يحـــدث  مـــا 
أننـــا  إّل  العظيمـــة،  النعمـــة  هـــذه 
نجدهـــم قبـــل الفصح صـــارت بينهم 
مشـــاجرة َمـــْن منهـــم يكـــون األكبر: 
هـــل بالســـن أم الدعـــوة أم الـــدور؟!
+ وجدنـــا مـــن يســـعى للجلـــوس 
عـــن يمينـــه وعـــن يســـاره دون أن 
لألفضـــل  ليـــس  هـــذا  أن  يـــدرك 
ول للتباهـــي أو التميـــز، بـــل لمـــن 
يصطبـــغ بالصبغـــة وللـــذي يشـــرب 
مـــن نفـــس كأس اآللم والتعييرات.
وفــــــــــي كـــــــــــــل هـــــــــــذا بقي يقبل 

ويحتمـــل ويحـــب ويثق...

+ وجدنـــا الخيانـــة مـــن يهـــوذا، 
ومـــا أقســـاها علـــى قلـــب مـــن يحب 
أحبائـــه..  بيـــت  فـــي  ُيجـــَرح  وهـــو 
ووجدنـــا اإلنكار من معلمنا بطرس 
وهـــو ُيَعـــد مـــن أكثر التالميـــذ غيرة 
يســـوع  بربنـــا  والتصاًقـــا  وحماًســـا 
المســـيح رغـــم تحذيـــره الُمســـَبق له. 
ومـــا أقســـى تـــرك التالميـــذ لـــه فـــي 
وقـــد  الصليـــب  المحاكمـــات وعنـــد 
بعـــد  وحتـــى  واختبـــأوا...  هربـــوا 
القيامـــة المقدســـة فمنهـــم من شـــّك، 
ومـــن تـــردد، ومـــن فكـــر فـــي تـــرك 
التكريـــس والعـــودة للحيـــاة القديمـــة، 
ومـــع كل ذلـــك نجـــده يتمســـك بهـــم 
ويجـــّدد عهـــده بهـــم، ويهبهـــم الثقـــة 
بالرســـالة  ليقومـــوا  واإلمكانيـــات 
ويهبهـــم  لهـــم  ويظهـــر  اإللهيـــة، 
قلوبهـــم  رغـــم  ويفتقدهـــم  الســـالم، 
وأبوابهـــم المغلقـــة، ويبـــدد مخاوفهم 
والثقـــة،  الفـــرح  ويهبهـــم  وحزنهـــم، 
بتجديـــد  بطـــرس  معلمنـــا  ويشـــجع 
الدعـــوة أن يرعـــى غنمـــه بعـــد أن 
كان بطـــرس نفســـه يظـــن أنه خارج 

يســـتحقها... ول  الدعـــوة 

والعجيـــب أن هـــؤلء الضعفـــاء 
المتردديـــن صـــاروا كارزيـــن أمناء، 
شـــهداء حامليـــن نير الكرازة ونشـــر 
اإلنجيـــل رغـــم كل مـــا صـــدر منهم 
فـــي  وجدناهـــم  ضعفـــات،  مـــن 
قـــوة وصالبـــة ل يهابـــون الملـــوك 
مبشـــرين  جالـــوا  بـــل  المـــوت،  ول 

المســـكونة...  وفتنـــوا  بالكلمـــة، 

حًقا قبوله غّيرهم...

+ إخوتـــي األحباء.. ليتنا ننقل 
لـــكل مخـــدوم نتعامل معه ما يكفيه 
مـــن قبول المســـيح لـــه، حتى يرجع 
فـــي  ويجـــد  وفشـــله،  ضعفـــه  عـــن 
نفســـه أنـــه شـــاهد أميـــن لمخّلصـــه، 
حتـــى وإن اتفقـــت وجهات نظر من 
حولـــه أن هـــذا ل يصلـــح، إّل أنـــه 
بعيـــن مخّلصـــه ونعمتـــه الحافظـــة 
ســـيصير لـــه إنـــاء مختـــاًرا، وتعلمنا 
منـــــه ل يدعـــــــــــــــو المؤهليــــــــــن بـــــــــل 

يؤّهـــل المدعوين.

frantoniosge@hotmail.com
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أجمل التهاني القلبيه 
لصاحب النيافة

األنبــا تكــــال
أسقف دشنا وتوابعها

بعيد تجليسه التاسع والعشرين
متمنين لنيافته أزمنة سالمية مديدة
في خدمة ورعاية شعبه بالحب 

والحكمة والتدبير، في ملء الصحة 
والعافية لمواصلة العطاء

 في كرم الرب
بصلوات صاحب الغبطة والقداسة
البابا توارضوس الثاين

بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية

الدكتور خلف عبيد والدكتور عفاف
وأولدهم الدكتور بساده والدكتورة إنجي
أسرة المرحوم الدكتور صالح راغب
الدكتور منير مساك والدكتوره ثناء
الدكتور إميل لوكاس والدكتورة 

عنايات والدكاترة كيرلس وكارولين 
وكالرا وكارين

الدكتورة أماني عفت وأولدها
الدكتورة ميرنا ودنيا 
والمحاسبة ندا وكيرلس

الدكتور حنا ناروز والمهندسه ماريان 
والدكتور مينا ومايكل 

ومكاريوس ومارك
الدكتور زكريا فهيم وزوجته وأولده

الدكتور مجدي استليانوس وزوجته 
وأولده

الدكتور أسامة جمال والمهندسه 
هلبيس

الدكتور جوزيف هنري ودميانه واولده
الدكتور إسحق صالح حلمي والسرة
الدكتور لوقا القمص وريهام وثيؤدورا
الدكتور ميخائيل قديس وماريان 

وأولدهم
الدكتور أنطونيوس سمير ووالدته مارى
الدكتور جون سيفو والدكتوره مارينا 
الدكتور كيرلس شاهر والدكتوره 

استير
الدكتور بول ثروت والمهندسة سارة

الدكتور بساده صفوت طبيب أسنان 
الدكاترة هدرا وميرنا سيفو داود

شكــــر...

يتقدم نيافة الحبر الجليل 
األنبــا ويصــــا 

مطران البلينا 
ومجمع كهنة اإليبارشية وكل الشعب

بخالص الشكر
لمستشفى القديسة العذراء مريم 

أرض الجولف
وإدارة المستشفى
ونخص بالشكر 
ا.د مدحت سعد
مدير المستشفى

وأيًضا 
ا.د ميشيل فخري

الطبيب المعالج لنيافته
وجميع طاقم أطباء وتمريض وإداريي 
المستشفى على كل ما قدموه من 

اهتمام ورعاية كاملة 
لنيافة األنبا ويصا 

والقمص جبرائيل عبدالمسيح 
والقمص لعازر رزق 
حتى تماثلوا للشفاء.

وعلى رعايتهم واهتمامهم بحالة 
المتنيح القمص أثناسيوس نبيل.

طالبين من الرب 
أن يعوض تعب محبتهم.

تهنئة من جدو 
القمص بولس حبيب
وتيتا مارسيل رياض 
وبابا د. هاني أنيس
وماما د. إيسي 

وإخواتك صموئيل ودانيال

مريم هاين أنيس
المجموع الكلي باإلعدادية: %99.8

كانـــــــــــت األمــــــــــــــور تسير بشكــــــــل 
فــي  الكنســية  التربيــة  خــدام  طبيعــي، 
بالكنيســة يقدمــون دروســهم  فصولهــم 
أجيـــــــــــــــــال  مــن  تســلموه  والتعليــم كمــا 
أن  تعــودوا  وكمــا  الســابقة،  الخدمــة 
ممكنــة  جذابــة  طريقــة  بــكل  يقدموهــا 

المرجــو.. الهــدف  لتوصيــل 
إرادة  ســمحت  جديــد: وقــد  تحــٍد 
كل  فــي  عالميــة  تحــول  بلحظــة  هللا 
كورونــا  فيــروس  بانتشــار  األمــور، 
العــام،  هــذا  بدايــات  فــي  المســتجد 
فوجــد مجتمــع التربيــة الكنســية نفســه 
أمــام تحــٍد جديــد وغامــض وهــو تقديــم 
عــن  والروحيــة  التعليميــة  الخدمــة 
بشــبكة  التواصــل  منصــات  طريــق 
النترنــت. وهنــا بــدأت مرحلــة جديــدة 
ونقطــة تحــول فــي رحلــة مــدارس األحــد 
التــي بدأهــا القديــس حبيــب جرجس من 
أكثــر مــن مائــة عــام مضــت. ل ننكــر 
المحــاولت العديــدة التــي تمــت والتــي 
الحترافيــة  لحــد  بعضهــا  يصــل  قــد 
فــي عديــد مــن اإليبارشــيات، وحمــاس 
المخدوميــن فــي بــادئ األمــر، ولكــن 
مــع اعتيــاد واســتمرار الوضــع، نشــأت 
حالــة مــن الضجــر والملــل والعــزوف 
اإلنترنــت..  لقــاءات  حضــور  عــن 
وهــو مــا أصــاب كثيريــن مــن الخــدام 
والخادمــات ببعــض اإلحبــاط، خاصــة 
حتــى  يجيــدون  ل  الذيــن  اولئــك 
المنصــات،  لهــذه  البســيط  الســتخدام 
وصــار مجتمــع التربيــة الكنســية فــي 
حيرة يتســاءل: ما الحل؟ وماذا نفعل؟ 
بــدأ  حينمــا  الحكايــة:  أصــل 
بــأرض  كرازتــه  مارمرقــس  القديــس 
مصــر، نقــل اإليمــان الــذي تســلمه مــن 
تــرك  أمانــه، ولكنــه  بــكل  المجــد  رب 
هــذا اإليمــان يتفاعــل مــع الشــخصية 
لنــا  فخرجــت  المصريــة،  القبطيــة 
وغيرهــا  القبطيــة  واأليقونــة  األلحــان 
صورهــا.  أبهــي  فــي  اإلبداعــات  مــن 
فالهويــة فــي تعريفهــا هــي: »حركــة 
مــع  )الكنيســة(  الكيــان  تفاعــل 
الزمــان والمــكان«. وكمــا فعــل أبونــا 
مارمرقــس بإبــداع آنــذاك، يجــب علينــا 
ونســلك  نفكــر  ان  اآلن  أيًضــا  نحــن 
بنفــس المنهجيــة.. يجــب أن نكــون فــي 
حالــة ديناميكيــة متحركــة ومتفاعلــة مــع 
وتحدياتــه  والمــكان  الزمــان  متغيــرات 
حبيــب  فعلــه  مــا  وذلــك  الجديــدة.. 
جرجــس فــي تأسيســه لخدمــة مــدارس 
األحــد، ومــا يجــب علينــا أيًضــا اآلن 
والتعليــم  اإلنترنــت  عصــر  فــي  فعلــه 

ُبعــد. عــن 

ثاثــة مســتويات: بعــد مالحظــة 
وخادمــات  خــدام  مــن  العديــد  وســؤال 
التربيــــــــــــــــــــة الكنسيــــــــــــة بالعديــــــــــــــد مــن 
اليبارشــيات، وجدنــا أن هــذا التحــدي 

لــه ثالثــة مســتويات: 
يحتــاج  والخادمــة:  الخــادم   -1

لآلتــي: الخــدام 
• التــدرب علــى اســتخدام منصــات 
التواصــل الجتماعــي بــكل امكانياتهــا.

• التدرب على اســتخدام تطبيقات 
ومواقــع عمــل الجتماعات.

بتصويــر  يقــــــــــــــوم  كيــف  تعلــم   •
فيديــو بشــكل فنــي ســليم، بالطبــع ليــس 
لمرحلــة الحترافيــة، ولكــن علــى األقــل 
يكـــــــــــــون جذاًبــا ومريًحــا للمتلّقــي مــع 

وضــوح الصــوت.
• التــدرب علــى تكثيــف الكــــــــــــــالم 
والختصــــــــــــــــار بمـــــــــــــا ل يؤثـــــــر على 

مــا يقدمــه.
• التــدرب والتفكيــــــــــــــــــــــر المبـــــــــــدع 
ــة  ــل المختلفــــــــــ فــي طــــــــــــرق التفاعـــــــــــــــــــ

عبــر النترنــت.
2- المخدوم: يحتاج إلى: 

• اإلعــداد النفســي لتجهيــزه لتقبــل 
فكــرة الخدمــة والتعليــم عــن بعــد.

• التفاعل؛ أي ل يكــــــــــــــــون متلقًيا 
فقــط دون المشــاركة، وهنــاك تطبيقــات 
وأفــكار كثيــرة يمكــن اســتخدامها لتفعيل 

هذه المشــاركة.
• اختــالف شــكل المكافئــة، علــى 
ســبيل المثــال يقــوم بتجميــع نقــاط علــى 
كل مشــاركة وعمل معرض مشــتريات 
بالنقــاط عــن طريــق اإلنترنــت ألشــياء 

فــي دائــرة اهتمامــه.
م في فصل  3- المحتوى: ما ُيقدَّ
مــدارس األحــد بالكنيســة ل يصلــح أن 
اإلنترنــت..  إلــى  هــو  كمــا  نقلــه  يتــم 
فالمحتــوى يحتــاج أيًضــا إلــى معالجــة 
كبيــرة ليصلــح تقديمــه عبــر اإلنترنــت. 
أن  يمكــن  التــي  العظــة  مثــال: 
بالكنيســة  ســاعة  نصــف  فــي  ُتقــال 
وتكــون جذابــة ومفرحــة، إذا تــم نقلهــا 
كمــا هــي إلــى اإلنترنــت لــن ُتقاَبــل نفس 
الــرواج، لــذا ل بــد مــن معالجــة مادتهــا 
وعرضهــا بشــكل مختلــف عــن الوعــظ 

لتناســب جــو اإلنترنــت.  المباشــر 
نصلــي جميًعــا ليعطــي هللا حكمــة 
وتدبيــًرا لكنيســته، لـــــــــــه المجــــــــــــد إلــى 

األبــد. آميــن.




