


 ٣ + األخبار       

٤    ]Çfl“<Ó<›]Ç~◊÷<åÊÜï]Ái<^e^f÷]<Ì€◊“ +
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٧ + ⁄^i^fläu<ÿ“<ÿq_<‡⁄<hÜ◊÷<ÅÖ_<]É‰  القس أغسطينوس حنا 

٨ القمص جوارجيوس قلته     ›Å^}<l^ËÜ“É +

١٠ القس أغسطينوس حنا    ̀Ş}<ÌæÁÀ¶<l^Ëa +
١٢ تشيكوف   ...h^j”÷]<ÌÈeÉ^q<Ê_<4fiÁ◊π]Ê<Ó⁄^-] +

Üí⁄<Ó<ÌäÈfl“<Â^È⁄<ÏÖÊÅ<x◊ífi<Ó”÷ +
١٤ واملادة الثانية فى الدستور      

١٥ ديل كارجنى   D^ŒÇë˘]<gä”i<ÃÈ“<h^j“E<‘÷<l_ÜŒ +

Ö^Ş√÷]<gÈõ<Ü€≠Ê<ØflË<kÈπ]<h^eÑ÷] +
١٦ القس أغسطينوس حنا      

١٨ + ‚ãÈ◊ec<gâ^fli<·_<ÇËÜi<ÿ] نتيجة مسابقات الصيف 

١٩ للقمص تادرس ملطى  + _JJJ]Áv®<Ω^fŒ (د. وصفى صالح) 
       ٢٠ + اجتماعيات – تعازى     

٢١   
⁄]Ü‚^e<⁄̂u^®<NLMP<›^√÷<ÌäÈfl”÷]<öÜ√⁄<|^® +

٢٢         öÜ√π]<ÖÁë +

+ صدر باللغة األجنليزية اجلزء األول من كتاب 

<–ËÜõ<‡¬<åÇœπ]<h^j”÷]<Ìâ]ÖÅ
Ì◊Úâ˘]

للقس أغسطينوس حنا وهو عبارة عن 
التوراه أى أسفار موسى اخلمسة (تكوين 

– خروج – الويني – عدد – تثنية). 
موجود مبكتبة الكنيسة.

+ Just off the Press, a new book:
«Bible Study through Questions» 

By Fr. Augustinos R. Hanna. 
The torah in English available in St. 

John Church book store: 
Tel. (562) 900–2695 
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D2€Áfi<NQE<Å¯Èπ]<›Áë<_Çe –<M
يبدأ صوم امليالد من يوم الثالثاء ٢٥ نوفمبر وينتهى فى ليلة عيد امليالد ٦ 

ً تستقبل األعياد الكبرى بالصوم والصالة. يناير ٢٠١٥ أن كينستنا دائما

D2€Áfi<NSE<Ü”é÷]<ÇÈ¬ –<N
فى يوم اخلميس ٢٧ نوفمبر حتتفل أمريكا بيوم الشكر (بعد الصوم بيومني). 
وحتتفل به كنيسة ماريوحنا بالقداس من ٨ ص واألفطار وكلمة عن الشكر 

بإجتماع املسنني.

‘„È“<l]Ü„â –<O
 ١٣ السبت  يوم  من  كيهك  سهرات  تبدأ 
صلوات  بعد  أسابيع  أربعة  ملدة  ديسمبر 
فى  الليل  منتصف  حتى  وتستمر  العشية 
ومتاجيد  والتجسد  امليالد  وتسابيح  صلوات 

للعذراء القديسة مرمي.

DMQKحتتفل  <NLMPE <ÌËÅ¯Èπ] <Ìflä÷] <å_Ö <Ì◊È◊e <Ÿ^Àju˘]  – <P
األربعاء  يوم  فى  السنة  رأس  بليلة  بكوفينا  احلبيب  ماريوحنا  كنيسة 
عشية  البرنامج  ويتضمن  مساء   ٧:٣٠ الساعة  من   ٢٠١٤ ديسمبر   ٣١
ومسابقات  لألوالد  الهدايا  كلوز  سانتا  وتقدمي  وترانيم  روحية  وكلمات 
أول  يوم  فى  آخر  قداس  ثم  الفجر  فى  بقداس  وتنتهى  الشموع  وصلوات 

.ً السنة اجلديدة من ٨ صباحا

^flu<åÁflÈŞä∆_<ãœ◊÷<ÓñÀ÷]<ÿÈeÁÈ÷] –<Q
بنعمة اهللا واحساناته يستكمل القس أغسطينوس راغب حنا فى ١٤ نوفمبر 
٢٠١٤ السنة اخلامسة والعشرين لرسامته فى الكهنوت وفى خدمة كنيسة 
ماريوحنا بكوفينا ومجلة ماريوحنا وهو يشكر جميع الذين صلوا ألجل شفائه 
الفضى  بالعيد  الكنيسة  وستحتفل  لضعفه.  اجلميع  صلوات  ويلتمس 

لسيامته يوم االحد املوافق ١٦ نوفمبر الساعة ٥ مساءً بقاعة الكنيسة. 

Ÿ^Èfi]Å<ãœ◊÷<åÅ^ä÷]<ÇÈ√÷] –<R
واللجنة  الكهنة  ماريوحنا،  كنيسة 
الشعب،  وكل  واخلدام  والشمامسة 
يهنئون األب احملبوب القس دانيال حبيب 
بعيد رسامته السادس ويدعون له باخلير 

والصحة واخلدمة املثمرة. 

نة 
ب، 
يب 
خلير 

NLMP<2€äËÅÊ<2€Áfi<Ö^f}_

حتتفل   ٢٠١٤ نوفمبر   ١٨ يوم  فى   +
لتتويج  الثانى  بالعيد  الكنيسة 
الرب  ليمنحه  تواضروس.  البابا 
والتأييد  الطويل  والعمر  الصحة 

اآللهى.
فى  تواضروس  البابا  قداسة  قام   +
رعوية  برحلة  املاضى  أغسطس 
خاللها  زار  وكندا  اوربا  إلى  طويلة 
وفرنسا  وأجنلترا  وسويسرا  هولندا 
وأيرلندا  وأملانيا  والنمسا  وايطاليا 
والسويد وبلجيكا والدمنارك وحضر 
 ٨٠٠ مع  الكرازة  مهرجان  خاللها 
األنبا  نيافة  و  اوربا  فى  شبابنا  من 

موسى.

Ófi^n÷]<åÊÜï]Ái<^e^f÷]<Ìâ]ÇŒ –S<

+ وفى كندا احتفل قداسته باليوبيل الذهبى لكنيسة مارمرقس فى 
القبطى.  املتحف  وأفتتح  مرقس  مرقس  القمص  وكاهنها  تورونتو 
وفى مسيسوجا حضر احتفاالت ضخمة ومشرفة وزار بالد أخرى مثل 

كاجلارى وفاكوفر ومونتريال وبرومبتون واوتاوا وغيرها. 

+ سافر نيافة احلبر اجلليل األنبا سرابيون إلى 
كندا للترحيب بقداسة البابا تواضروس فى 

أول رحلة له إلى كندا.
+ وسافر نيافته إلى لندن لزياره نيافة األنبا 
باخوميوس واألطمئنان عليه باملستشفى. 
رأس  سبتمبر   ١٨ اخلميس  يوم  فى  ثم   +

·ÁÈe]Üâ<^ffi˘]<Ì^Èfi –<T

نيافته صلوات اجلناز على جثمان املتنيح القمص بيشوى غبريال كاهن 
الكاهن  مبآثر  فيها  أشاد  كلمة  وألقى  أجنلوس  بلوس  مارمرقس  كنيسة 

الراحل وفضائله وتأسيسه للكثير من الكنائس اجلديدة.
+ فى ٢٧ سبتمبر احتفل بقداس عيد الصليب بكنيسة ماريوحنا ورسم 

شمامسة وبارك معرض الكنيسة السنوى.

ÇÈ.]<Å¯Èπ]<ÇÈ¬<å]ÇŒ –<U

بقداس  ماريوحنا  كنيسة  حتتفل 
 ٢٠١٥ يناير   ٦ الثالثاء  يوم  امليالد  عيد 
منتصف  إلى  مساء  السابعة  من 
بقاعة  الشعب  إفطار  ويعقبه  الليل 

الكنيسة.



NLMP<2€jfâ<Ó<]Çfl“
ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة رائعة للخدام قال فيها:

اخلادم هو ثالث كلمات:

Ó◊}]Ç÷]<‹Èøflj÷] –<N<<<<^„ËÅˆË<Ój÷]<Ì⁄Ç§] –<M
∞⁄ÊÇ~€◊÷<‰jf¶ –<O

كنيسة  شكل  لترسموا  فنان  بريشة  ممسكني  أنتم  خدام  يا 
مستقبل  سيصبح  واضح  غير  كالمكم  كان  لو  املستقبل. 
ومنها  إصحاح   ١٠٠ بولس  الرسول  كتب  واضح.  غير  الكنيسة 
ما أوصى به تلميذه تيموثاوس: «فتقوّ أنت يا أبنى بالنعمة التى 
 ً فى املسيح يسوع. وما سمعته منى بشهود كثيرين أودعه أناسا
ً» (٢تى٢ : ١ ، ٢). وقال  أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا
اخلدام  كان   .«.. وتعليم  أناة  بكل  عظ   – إنتهر   – وبخ   – له: «إكرز 
السبعني  ثم   ً رسوال عشر  األثنا  هم  املسيح  يسوع  للرب  األوائل 
ً دعى وأختار الرسول بولس. فما هى اخلدمة يا خدام  ً وأخيرا تلميذا

وخادمات؟

Definition<ÃËÜ√j÷]Ê<ÇËÇvj÷]<^fl€„Ë
١ – وزنة أعطاها لك املسيح مثل الصحة أو األسرة أو العلم، 

العمل، الفكر، األبداع.

٢ – األمانة واملسئولية

فى  بل  بذاتك  ليس  ولكن  املقدس،  الكتاب  على  أعتمد   –  ٣
ضوء ما علّمنا به اآلباء.

فى  اهللا  مع  خاص  وقت  لك  ليكن  روحية.  خلوة   .. اعكف   -  ٤
ً يتكلم. ً ولسانا ً ملتهبا الصالة. فالبد أن متتلئ وتكون قلبا

٥ - األمتالء : فترة توبة وقراءة وأمتالء بالروح وللشحن والشبع. 
فيجب أن يكون لك لقاء شخصى يومى مع مسيحك فى صمت 
وهدوء واألبتعاد عن الضوضاء والتليفونات. أن مزمور ٣٧ : ٤ يقول 
«تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك». قل له «أحبك يارب يا قوتى 
أنت  منك  قوتى  له  قل  جيش.  قائد  أو  أسرة  رب  كنت  لو  «حتى 

ياربى.

ً مركزه املسيح وعمله. ألنه  ً دسما ٦ - عظ وعلم : قدم تعليما
ما الفرق بني العظة واحملاضرة؟ الوعظ يجب ان يكون عن املسيح 
وعمله واحلث على التوبة. أما احملاضرة فليس فيها ذلك. أن تعليم 
التعليم  القديسني.  تصنع  دسامة  فيه  األرثوذكسية  الكنيسة 
الصحيح كالذهب يلمع بجماله وهو مبنى على الكتاب املقدس 
بروح  يعمل  آخر  وخادم  ممل،  خامل  خادم  فيوجد  اآلباء.  وتعاليم 

املسيح وكالمه له جاذبية للقلب والعقل، فيه روح وحياة وحالوة، 
يتوارى هو ليظهر املسيح. إظهر اجلواهر املوجودة فى كنيستنا، 

تاريخ ٢٠٠٠ سنة خبرة وحياة.   

فى القرن الرابع زار القديس يوحنا ذهبى الفم قاللى رهبان 
مصر فقال: «السماء بكل جنومها ليست فى جمال برية مصر 

وآبائها وتعاليمهم».

والقديس يوحنا كاسيان كتب أيهما أفضل الكالم أم الصمت؟ 
اذا كان الكالم من أجل اهللا فهو جيد. واذا كان الصمت من أجل 
اهللا فهو جيد. واملهم هو الهدف من وراء كالمك أو صمتك. فلكى 
يكون له قيمة إكرز – اُعكف – عظ – كُفّ عن الكسل وأصحو، 
ألنه مكتوب «ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة». وأذكروا مثل 
الوقت، واجلاهالت اللواتى  قيمة  قدرن  العذارى احلكيمات اللواتى 
ألن  الوقت  «مفتدين  يوصينا  والكتاب  الوقت.  قيمة  تعرفن  لم 

.ً األيام شريرة»، وأن الرخاوة ال متسك صيدا

واملدرسة  البيت  األوالد،  تربية  فى  الكنيسة  مع  ويشترك 
أحد..   أى  فى  الرجاء  تفقد  وال  اإلعالم.  ووسائل  واألصدقاء 
إصح فى كل شئ فاخلادم مآلن عيون، ويصلى من أجل ادومني 
الروحية  الصحة  كلمة  من  مأخوذة  كلمة  إصح  بإستمرار. 

والصحو. فال مكان للنائمني واملتكاسلني.

٧ - إحتمل املشقات :

اخلدمة فيها متاعب ومشقات فهل حتتمل وتصبر. ال تسكت 
مجهود  وأبذل  أعرق  السهلة.  اخلدمة  عن  تبحث  وال  اخلطأ  على 

وضحى بوقت ومال.

٨ - اعمل عمل املبشر :

وكن  ونشاط  دائمة  حركة  اعمل  وسلوكك.  وصورتك  بكالمك 
مثل الدينامو ويجب أن تضيف وجتدد وتطور ... «آمني آمني مبوتك 

يارب نبشر ...» 

٩ - أمراض اخلدمة أربعة : (١) الفقر فى األبداع  

(٢) األسراف في التكرار     (٣) التنسى الهدف  

ً ولكن قدم خدمتك بصورة جميلة ومشوقة. (٤) ال تكن ممال

١٠ - متم خدمتك : املسيح ال يقبل اخلدمة الناقصة. والتحضير 
اجليد مطلوب. صلى قبل اخلدمة، وليكن عندك وسائل تعليمية 
اخلدمة  أن  وأذكر  املوت.  إلى   ً أمينا وكن  بوزنتك  تاجر  وتوضيحية. 
حافظت  فهل  اهللا  أمام   ً حسابا عنها  تعطى  سوف  مسئولية 

على مخدوميك ؟!

السنة السادسة والعشرون - العدد ٢٨٣ - نوفمبر / ديسمبر ٢٠١٤

اعداد: د/ ماري ساهر ميخائيل

٤



السنة السادسة والعشرون - العدد ٢٨٣ - نوفمبر / ديسمبر ٢٠١٤

النهاية مهمة أكثر من البداية وهى النتيجة املطلوبة من كل 
كيف  ولكن  بدأت  كيف   ً كثيرا يهمك  ال  قصة  قرأت  اذا   .. شئ 
واذا  نهايته.  ولكن  بدايته  ليس  فاملهم   ً كتابا كتبت  واذا  تنتهى. 
قمت برحلة فال يهمك كيف بدأت وكيف سارت بقدر ما يهمك 
من  خير  أمر  نهاية  سليمان  احلكيم  قال  ولذلك  أنتهت.  كيف 
بدايته، وزعيم األدب العربى د. طه حسني فقد بصره، فكيف 
التعليم  ووزير  اسكندرية  جامعة  عميد  صار  حياته؟  انتهت 
فكيف وصل إلى هذه النهاية. وكذلك عندما نقرأ عن الشاعر 
ً وكيف وصل  العربى الشهير أبى العالء املعرى الذى كان ضريرا
إلى هذه النهاية الطيبة من النجاح والشهرة. وكذلك القديس 
وكتب  الالهوتية  للكلية   ً عميدا صار  الذى  الضرير  ديدميوس 
له القديس أنطونيوس يعزيه عن فقد بصره وقال له «ال حتزن يا 
احليوانات  فيه  معنا  تشترك  الذى  اجلسدى  البصر  فقد  عن  أخى 
التى  الروحية  البصيرة  أعطاك  اهللا  ألن  أفرح  ولكن  واحلشرات، 
ترى بها السماويات». وأخترع طريقة الكتابة البارزة قبل برايل 
والقديس  النهاية.  هذه  إلى  وصل  فكيف   ً قرنا عشر  بخمسة 
وتألم  وظاملة  باطلة  تهمة  له  لفقت  الذى  الصدّيق  يوسف 
ولكنه وصل إلى أعظم نهاية بأن صار أعظم رجل فى أرض مصر 
فى عصره وحصل على لقب صفنات فعنيح الذى يعنى كاشف 

األسرار.

فى  ولكن  سنوات  عدة  إضطهد  أنه  فى  نفكر  نعد  لم  نحن 
كشخص  به  أنتهى  الذى  وأنتصاره  وفضائله  العظيم  مركزه 
فى  تفكر  وال  مناسب  غير   ً شابا حتب  التى  البنت  أو  الرب.  باركه 
طريق  فى  ميشى  الذى  الشخص  أو  العكس.  أو  طريقها  نهاية 
اصدقاء  على  بيتعرف  شخص  أو   !! سدّ  بحارة  تنتهى  خطأ 
أشرار يعلموه شرب السجاير (أو الشيشة) ويقولوا له جرّب 
 ً ومريضا  ً مدمنا يصير  عندما  النهاية  فى  يفكر  وال  نفس،  خذ 
فوق  مشروع  فى  يدخل  شخص  أو  بذلك.  كل مستقبله  ويتأثر 
على  شيك  أو  أمانه  إيصال  أو  رصيد  بدون  شيك  فيكتب  طاقته 
النهاية!  فى  يفكر  لم  ألنه  السجن،  فى  األمر  به  وينتهى  بياض 
 ً فيجب على كل شخص قبل أن يكتب أو يتصرف أو يتخذ قرارا
فى حياته يفكر هذا سيوصله على فني؟ وكذلك املشاركة فى 
األعمال مع شريك غير مضمون فيورطه شريكه غير األمني الذى 
سرقه وهرب وينتهى به األمر إلى األفالس أو السجن ولم يفكر 

من األول فى نهاية هذه الشركة.

 من عظة البابا شنوده يوم األربعاء ١٢ 
أغسطس ٢٠٠٩

فرغها القس أغسطسنوس حنا 
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ُذكر» .. هذه اموعة اجلديدة كلها تدور حول كلمة «ا

ً فى حياة الشكر  ٣٨٦ – اُذكر إحسانات اهللا أليك تعيش دائما
وتنمو فى اإلميان والثقة مبحبة اهللا. 

تسقط  وال   ً حرصا أكثر  تكون  حينئذ  ضعفاتك،  اُذكر   – ٣٨٧
فى الكبرياء واد الباطل.

٣٨٨ – اُذكر أن اهللا واقف أمامك يراك، حينئذ التستطيع أن 
تخطئ وأنت تراه.

كلما  معك  احللو  وماضيهم  لك  الناس  محبة  اُذكر   –  ٣٨٩
حاربك شك فى إخالصهم، ويزول غضبك منهم.

وإن  ضيقتك،  فى  فتتعزى  اجلميلة  اهللا  وعود  اُذكر   –  ٣٩٠
نسيتها فأذكر قول داود النبى: «اُذكر لى كالمك الذى جعلتنى 
أحيانى»  قولك  ألن  مذلتى  فى  عزانى  الذى  هذا  أتكل  عليه 

(مز١١٩ : ٥٠). 

٣٩١ – اُذكر دم املسيح املسكوب ألجلك فتعرف قيمة حياتك 
فتصبح غالية فى عينيك وال تبددها بعيش مسرف .

٣٩٢ – اُذكر نذورك التى نذرتها هللا فى املعمودية وتعهد بها 
وأفكاره  أعماله  وكل  الشيطان  جحد  فى  عنك  نيابة  والداك 

وحيله الشريرة.

٣٩٣ – اُذكر بإستمرار إنك غريب على األرض، وأنك راجع إلى 
هذه  فى  وأعمالك  إهتمامك  تركز  ال  حتى  السماوى  وطنك 

الدنيا.

٣٩٤ – اُذكر املوت فتزول من أمامك مغريات العالم وتشعر أن 
الكل باطل وقبض الريح.

رأيت  وإن  للملكوت،  املوّصل  فهو  الضيق  الباب  اُذكر   –  ٣٩٥
ً أمامك فإهرب منه، ألن كل الذين دخلوا  الباب الواسع مفتوحا

منه هلكوا.

٣٩٦ – اُذكر إنك أبن هللا وينبغى أن تكون لك صورته وأسلك 
كما يليق بأوالد اهللا فاوالد اهللا ظاهرون.

اهللا  روح  حتزن  وال  القدس  للروح  هيكل  إنك  اُذكر   –  ٣٩٧
.ً ً مقدسا الساكن فيك فتكون هيكال

٣٩٨ – اُذكر أبديتك وأعمل ألجلها كل حني.

هات. ٣٩٩ – اُذكر أن محبة الذات من اخلطايا االُمّ
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ً كان له اليد  امنيتي أن تتكلل هذه الزيارة بالنجاح وأن تأخذ سلطة البيت األبيض دورا بحماية الشوريون واملسيحيني بشكل عام وأن حتمي شعبا
البضاء في احلضارة األولى للبشرية منها فقط للذكر وليس للحصر قوانيني حمورابي و برج بابل والدوالب احلروف األبجدية (الف بيث ) واحلدائق املعلقة. 

و… وغيرها كثيرة… فهل نسيت البشرية هذا العطاء.

يتحملوا  أن  وأوباما  أمريكا  على  شرف  داود  املوصل  مطران  قال  كما  الوحش  بهذا  نستخف  ال  أن  علينا  من؟  وغدا  واليزيدي  االشوري  الشعب  اليوم 
مسؤليتهم أمام احلضارة العاملية واإلنسانية وإال سيلعنهم التاريخ واألجيال القادمة.

بالد الرافدين وتاريخها مرتبط بشعب سومر أكد كلدو اشور والسريان فهل نسيت الشعوب التاريخ؟

طلب واحد فقط. منطقة أمنة لشعب الرافدين اشور كلدو واليزيدين حتميها اإلمم املتحدة ومنظمة األونسكو إلنها ملك احلضارة العاملية.

السنة السادسة والعشرون - العدد ٢٨٣ - نوفمبر / ديسمبر ٢٠١٤ ٦
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الة  من  نوفمبر  أعداد  جميع  فى  كتبنا  الشكر  عيد  مبناسبة 
وكما  سنة.   ٢٦ ديسمبر)   – (نوفمبر  الشهر  هذا  فى  تكتمل  التى 
 ً أيضا الشكر  مجاالت  فان  تنتهى،  ال   ً جدا كثيرة  اهللا  أحسانات  أن 

ً ال تنضب ... كثيرة جدا

منذ فجر التاريخ واإلنسان يشعر بواجب الشكر واحلمد هللا وقد 
عبّر عن ذلك بالكالم والعمل واخلدمة والذبائح والعطاء والعشور 
والنذور والتسابيح، وكلما أرتقى اإلنسان وتقدم فى احلياة الروحية 
ومعرفة اهللا كلما منا فى حياة الشكر وصار قلبه ولسانه يلهجان 
فى   ً أيضا ولكن  الطيبة  الظروف  فى  فقط  ليس  للرب  بالشكر 

الظروف الصعبة والقاسية والضيقات التى يتعرض لها.

من  كانت  التكوين  سفر  فى  ألينا  وصلت  شكر  صالة  أول  ولعل 
أبينا يعقوب عندما قال للرب «يا آله أبى ابراهيم وآله أبى أسحق... 
إلى  صنعت  التى  األمانة  وجميع  ألطافك  جميع  عن  أنا  صغير 
عبدك» (٣٢ : ٩ ، ١٠) فرمبا كانت تشكرات هابيل ونوح وابراهيم فى 
جند  حتى  النبى  داود  إلى  نصل  أن  ما  ولكن  ومحرقات.  ذبائح  هيئة 

سفر املزامير يفيض بتسابيح احلمد والشكر بغزارة.

يا  «باركى   : يبدأ  الذى   ١٠٣ مزمور  الشكر  مزامير  أشهر  ومن 
باركى  القدوس.  أسمه  يبارك  باطنى  فى  ما  وكل  الرب  نفسى 
أهم  بذكر  إستطرد  ثم  حسناته»  كل  تنسى  وال  الرب  يانفسى 
يشفى  الذى  ذنوبك.  جميع  يغفر  «الذى  وهى  اهللا  إحسانات 
يكللك  الذى  حياتك.  احلفرة  من   يفدى  الذى  أمراضك.  كل 
بالرأفة والرحمة. الذى يشبع باخلير عمرك فيتجدد مثل النسر 
شبابك». وقد سبق أن حتدثنا عن هذا املزمور. لذا أخترت لهذا العدد 
آية العنوان املذكورة فى مزمور ١١٦ : ١٢ التى يعبر فيها داود النبى 

عن شكره للرب فى صيغة سؤال وجواب. فسأل نفسه:

س - : ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لى ؟!».

جـ - وأجاب على سؤاله : «كأس اخلالص أتناول – وبأسم الرب 
أدعو – اُوفى نذورى للرب ..».

إحسانات  تعديد  مرحلة  من  إنتقل  قد  النبى  داود  جند  هنا 
الرب  جميل  رد  فى  هو  دوره  إلى  بالكالم،  عليها  والشكر  اهللا 
وإحساناته بالعمل. لقد خلص داود النبى أهم ثالثة أشياء نرد بها 

على إحسانات الرب لنا وحسن صنيعه معنا وهى:

VŸÊ^fljfi<î¯§]<å`“ –<⁄̃ Ê_
ان اخلالص الذى كان يعرفه داود ويتحدث عنه فى أيامه هو اخلالص 
فى  زكريا  ماذكره  وهذا  والفلسطينيني  جليات  أمثال  أعدائه  من 
مبغضينا»  جميع  أيدى  ومن  أعدائنا  من  «خالص  بقوله  تسبحته 

(لو١ : ٧١). وهذا النوع من اخلالص ال يقاس بأمجاد خالص املسيح 
من  اخلالص  وهو  داود،  من  سنة  ألف  بعد  الصليب  على  مت  الذى 
اخلطية والشيطان واملوت واجلحيم. ورمبا كان كأس اخلالص املذكور 
بنى  به  الرب  خلص  الذى  الفصح  كؤوس  أحد  هو  املزمور  هذا  فى 
إسرائيل من عبودية فرعون. ورمبا كان نبوة عن كأس خالص العهد 
اجلديد فى سر العشاء الربانى أى األفخارستيا والتناول من دم 
املسيح»  دم  شركة  هى  أليست  نباركها  التى  «الكأس  املسيح»، 
يبدو  أتناول»  اخلالص  «كأس  الرد  هذا  ان  والعجيب   .(١٦  : (١كو١٠ 
أنه ال يصلح إجابة للسؤال : «ماذا أرد للرب؟» ألنه كيف نرد للرب 

باألخذ منه ؟!

على  منا  رد  أعظم  ألن  وحكيم،  سليم  رد  أنه  احلقيقة  ولكن 
وجندد  فيه  ونثبت  بخالصه  نتمتع  أن  هو  وإحساناته  الرب  جميل 
الرب  ألن  اخلالص  كأس  بشرب  حبه  صدى  نرد  إننا  له.  الوفاء  عهود 
ّ بأن نعطيه قلوبنا وتالحظ أعيننا طرقه  غير محتاج لشئ منا، إال

(أم٢٣ : ٢٦). فمن سبق فأعطاه؟

VÁ¬Çfi<hÜ÷]<‹â`e –<⁄̂Èfi^m
كل  ونخبر  بإسمه  بالدعوة  للرب  وشكرنا  عرفاننا  عن  نعبّر  اننا 
إنسان عنه وعن حبه وجماله وكماله وإحساناته وخالصه وغفرانه 

وشفائه وإنقاذه وصالحه.

وتقدمي  أسمه  بتمجيد  لنا  حسناته  كل  أجل  من  للرب  نرد  إننا 
مسكوب  كطيب  الرب  أسم  وجعل  له  والتسبيح  احلمد  ذبائح 
تفيح رائحته الزكية فى كل مكان. ونقول له مع داود أسمك يارب 

محبوب، هو طول النهار تالوتى.

VhÜ◊÷<^fiÖÊÑfi<ÓÁfi –<⁄̂n÷^m
بنذورى،  بالوفاء  أرد  لى؟  حسناته  كل  أجل  من  للرب  أرد  ماذا 
والتعهدات  والوعود  بالعهود  ولكن  احلرفية  النذور  فقط  وليست 
فكم  بها  أفى  ولم  ونسيتها  أهملتها  أو  خالفتها  أو  لتها  أجّ التى 
كانت لنا تعدات فى املعمودية أو فى الزواج أو فى ليالى رأس السنة 
البابا  الرحمات  مثلث  يقول  كما  علينا،  مرت  التى  الضيقات  أو 

شنوده فى أشعاره

ً     ليتنى من خوف ضعفى لم أعد كم وعدت اهللا وعدا حانثا

ليتنا فى عيد الشكر، وفى نهاية العام نذكر هذه اآلية اجلميلة 
ونرددها ... «ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لى» كأس اخلالص 
أتناول وبإسم الرب أدعو. أوفى نذورى للرب» (مز١١٦ : ١٢). يا من 
كل  أجل  من  لك  أرد  وكيف  ماذا  علّمنى  وأوجد  وأحترك  أحيا  به 

حسناتك لى؟

القس أغسطينوس حنا
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من  وكثير   (١٩  : (١يو٥  الشرير  فى  وُضع  قد  كله  العالم   +
املسيحيني ال يسلكون بإستقامة حسب حق األجنيل، والقديس 
 ،(٤  : (غل١  الشرير  احلاضر  العالم  من  يحذرنا   الرسول  بولس 
ألن كثيرين يذهبون وراء العالم فى شهوة النجاسة ويصيرون 
كأسد  خصمنا  أبليس  أن  يدرون  وال  والفساد  للدعارة   ً عبيدا
ً من يبتلعه هو (١بط٥ : ٨)، فاهللا لم يدعنا  زائر يجول متلمسا
للنجاسة بل فى القداسة (١تس٤ : ٧) التى بدونها لن يرى أحد 

الرب (عب١٢ : ١٤).

وعمورة،  سدوم  هالك  فى   ً سببا النجاسة  خطية  كانت   +
وبسبب هذه اخلطية مات من شعب بنى إسرائيل بالوباء أربعة 
ً فى يوم واحد ألنهم زنوا مع بنات موآب (عد٢٥ :  وعشرون ألفا
٩)، وبسبب التعلق بإمرأة أجنبية فقد شمشون قوته وقُلعت 
عمله  الذى  الفاحش  العمل  وبسبب   .(١٦-٢١  : (قض١٦  عيناه 
أهل جبعة مع زوجة الالوى قتل بنى إسرائيل ٢٥ ألف رجل من 
سبط بنيامني فى يوم واحد (قض٢٠ : ٤٦). ولقد عاش العالم 
قبل إعتناق املسيحية حياة الزنا، لذلك كانت وصية الرب للذين 

آمنوا من األمم أن ميتنعوا عن الدم وانوق والزنا (أع١٥ : ٢٠).

+ لذلك يقول القديس بولس الرسول أن الزناة وعبدة األوثان 
والفاسقون واملأبونون ومضاجعوا الذكور ال يرثون امللكوت اهللا، 
يقول  ثم  زانية.  أعضاء  وجنعلها  املسيح  أعضاء  نأخذ  فكيف 
يخطئ  يزنى  الذى  لكن   .... الزنى  من  «اهربوا  العبارة:  بصريح 
الروح  هيكل  هو  جسدكم  أن  تعلمون  لستم  أم  جسده.  إلى 
أنه  الرسول  بولس  القديس  وأوضح   ،(١٩  ،  ١٨  : القدس»(١كو٦ 
وعبادة  والطمع  والنجاسة  الزنى  حياة  يعيشون  الذين  بسبب 
هى  هذه  وأن  املعصية،  أبناء  على  اهللا  غضب  يأتى  األوثان 
أعمال ظلمة وال يجب أن يشترك فيها أبناء النور بل يجب أن 
يوبخوها (أف٥ : ٥-١٤). كما يجب أن نفترق ونبتعد عن الزناة، وال 
نخالطهم وال نأكل معهم (١كو٥ : ٩-١٣)، ألن الزناة سيدينهم 

اهللا (عب ١٣ : ٤).

ً واملضجع  + حتى املتزوجون أمرهم اهللا بأن يكون الزواج مكرما
وزوجته  الرجل  بني  اجلسدية  العالقة  وأن   ،(٤ : جنس (عب١٣  غير 
اآلخر  أحدهم  يسلب  ال  وأن  بينهما،  وفاق  على  تكون  أن  يجب 
(١كو٧ : ٣-٥)، وان املتزوج  يهتم كيف يرضى امرأته (١كو٧ : ٣٢) 
ً من  ً: «أشرب مياها كذلك يوصى سليمان احلكيم املتزوجون قائال

ً وأفرح بامرأة شبابك» (أم٥ : ١٥). جبك ... ليكن ينبوعك مباركا

الشريرة  املرأة  من  «حلفظك   : احلكيم  سليمان  يقول  كما   +
من ملق لسان األجنبية. ال تشتهى جمالها بقلبك وال تأخذك 
 ... خبز  رغيف  إلى  املرء  يفتقر  زانية  امرأة  بسبب  ألنه  بهديها 
إنسان  ميشى  أو  ثيابه.  حتترق  وال  حضنه  فى   ً نارا إنسان  أياخذ 
أمرأة  على  يدخل  من  كل  هكذا  رجاله.  تكتوى  وال  اجلمر  على 
ً» (أم٦ : ٢٤، ٢٥)، ثم يقول:  صاحبه. كل من ميسها ال يكون بريئا
ال  وعاره  يجد   ً وخزيا  ً ضربا العقل...  فعدمي  بامرأة  الزانى  «أما 

ميحى» (أم٦ : ٣٣).

+ فى هذه األيام جند أن هناك حمى قد تفشت بني الناس أال 
وهى جنون اجلنس، ولألسف فان احلكومات تقنن الزنا، وال توجد 
ً يفعل  عقوبة للزناة، وذلك بحجة أن اإلنسان يجب أن يعيش حرا
الفاسدة  األخالق  وتسرب  الدينى  الوازع  أن  عن   ً فضال يشاء  ما 
له  الشباب  من  كثير  فنجد  مباحاً،  الزنى  جعل  اتمعات  إلى 
صداقات مع اجلنس اآلخر تصل إلى حد املمارسات اجلنسية، بل 
من  ونوع  قدمية  موضة  والعفة  الطهارة  حياة  يعتبر  من  هناك 

الرجعية والتخلف.

تنشر  الغرب)  فى  (خاصة  األعالم  وسائل  كل  جند  ولألسف   +
من  نوع  ألى  األعالنات  فى  حتى  اجلنسى  والهوس  الدنس  حياة 
التجارة، فالقنوات الفضائية تتنافس على املسلسالت اجلنسية 
واألفالم الدنسة التى جتتذب الشباب ملشاهدتها ولألسف كثير 
التى  اجلنسية  األنحرافات  وكثرت  لرؤيتها،  يتوق  الشباب  من 
يعيشها ليس الشباب املراهقني فقط بل البالغني واملتزوجني 
ً. وهنا أود أن اسرد قصة حقيقية لشاب وُضع فى هذه  أيضا

التجربة القاسية وأنقذه اهللا مبعجزة.

ً على اجتماع الشباب وعلى حضور  ً ومواظبا ً متدينا + كان شابا
سنني  طوال  كان  بل  بإستمرار،  والتناول  واألعتراف  القداسات 
دراسته اجلامعية ال يتأخر عن الكنيسة وميارس كل األنشطة 
ً ما كان  بالكنيسة. كنت أخاف عليه من الغرور ألنه كان كثيرا
األجتماعات  ويترك  الشوارع  فى  يتسكع  الذى  الشباب  ينتقد 
قائم  أنه  يظن  «من  مسامعه  على  اجلملة  هذه  أردد  وكنت 
بتفوق  الشاب  هذا  وجنح   .(١٢  : (١كو١٠  يسقط»  لئال  فلينظر 
مع  الطيب  بسلوكه  أعجب  وكنت  مرموقة،  بوظيفة  وألتحق 
يرتبط  أن  يريد  ال  أنه  لى  يقول  وكان  والشبات،  الشبان  اجلميع 
من  يقلل  يجعله  قد  الزواج  ألن  سنوات  بضعة  بعد   ّ إال بالزواج 

النشاط الروحى واخلدمة.
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العمل،  فى  وزمالئه  زميالته  سلوك  من  لى  يشكو  كان   +
فأحاديثهم غير مهذبة وغير الئقة، يتحدثون فى أمور جنسية 
من  يتهرب   ً احيانا كان  بل  باخلجل،  يشعر  وكان  حرج،  بال 
صداقتهم أو مشاركتهم أى نشاط اجتماعى بسبب املستوى 
املتدنى الذى كانوا يعيشونه. وتذكرت قصة لوط وشعب سدوم، 
ألنه كان لوط البار بالنظر والسمع وهو ساكن وسطهم يُعذب 
التى  الدعارة  وحياة  األثيمة  باألفعال  البارة  نفسه   ً فيوما  ً يوما

كانوا يعيشونها، (٢بط٢ : ٧).

من  يقلل  وان  وراءهم  األنسياق  من  احذره   ً دائما كنت   +
فى  يجلس  أن  يجب  ال  املسيحى  اإلنسان  ألن  معهم،  اجللوس 
الردية  املعاشرات  ألن  اخلطاة  مع  يقف  وال  املستهزئني  مجلس 
يشترك  ال  أن  ونصحته   ،(٣٣  : (١كو١٥  اجليدة  األخالق  تفسد 
فى احاديثهم وال يدع فمه ينطق بكالم قبيح وأن يكون صورة 

املسيح املقرؤة.

+ لكن عدو اخلير حسده إذ بدأت بعض الفتيات فى العمل 
ميدحون سلوكه الطيب، ويعزمونه فى والئمهم، وطلبت منه 
أكثر من مرة أن يعتذر عن الذهاب معهن فى حفالتهن ويحترس 
بدأ  أنه  وشعرت  قوية،  كانت  األغراءات  لكن  ابليس،  حيل  من 
من  وتأكدت  احلفالت،  بعض  ويحضر  العمل  مجتمع  يساير 
ذلك عندما وجدته يتغيب عن اجتماعات الكنيسة وتوقف 
عن ممارسة األعتراف، فأرسلت رائد اجلتماع ليفتقده، وعلم من 
ّ بعد منتصف الليل ويقول لها  والدته انه ال يعود إلى املنزل إال
أنه كان مع أصحابه يتسامرون معاً، وقالت له األم انها تشك 

فى سلوكه ألن مالبسه تفوح منها العطور.

+ عندما علمت ذلك إتصلت بوالدته وطلبت منها أن أتقابل 
مع أبنها وذهبت ملقابلته بعد أن ذكرته فى القداس، وكان ذلك 
بعد قداس يوم اجلمعة مباشرة ووجدته نائماً، وعندما استيقظ 
فى  كان  لقد  خالص».  ضعت  «أنا  لى:  وقال  بكى  ألىّ،  ونظر 
بعض  معها  وكان   ً صباحا الثانية  حتى  سيده  مع  سهرة 
شهور  ستة  من  ألكثر  احلياة  تلك  يعيش  كان  وقد  البنات، 
وأقر أنها حياة دنسة وأنه كان مخدر ومنساق، وأن السيدة 
التى كانت تغويه لهذه احلياة مطلقة وتكبره بحوالى عشر 
سنوات، وقال أنه كان مسلوب األرادة لدرجة أنه لم يقدر أن 
ً وأن ارادته  ً يوميا يرفض طلبها، وكان يذهب إلى بيتها تقريبا
فعله  ما  على  نفسه  يبكت  صباح  كل  وكان   ،ً جدا ضعيفة 
استمر   .ً مساءا مصاحبتها  من   ً مفرا يجد  لم  ولكن  باألمس، 
احلديث معه بضعة ساعات، وشعرت فى نهاية اجللسة بالندم 
السيدة  هذه  من  نحميه  كيف  ولكن  حديثه.  فى  احلقيقى 

.ً ً جدا الشريرة؟ لقد أصبح ضعيفا

لفترة  العمل  من  أجازة  يطلب  أن  الشاب  على  اقترحت   +

له  وسمحت  النطرون  وادى  أديرة  أحد  فى  يقضبها  أسبوعني، 
أن يسرد قصته على أحد الرهبان (املسئول عن املضيفة) لكى 
كل  فى  الذبيحة  أرفع  أن  ووعدته  الصلوات  فى  معه  يشترك 
قداس من أجله لكى يُعطيه الرب توبة وقوة إرادة لكى ال يعود 
إلى املاضى الشرير. وأوضحت له أن اهللا يقبل توبتنا عندما ال 
نعود إلى نفس اخلطأ مرة أخرى بإرادتنا، وأن التوبة جتعل الزانى 
هذه  تكون  أن  منه  وطلبت  الكنيسة،  آباء  أحد  قال  كما   ً بتوال
املدة فترة صوم وصالة وحساب للنفس. لكى ينجيه الرب من 

هذه التجربة، ويعطيه قوة وحكمة وطهارة.

وشعرتُ  بى  وأتصل  الدير  من  الشاب  رجع  اسبوعني  بعد   +
من كلماته أنه تاب ولن يعود إلى األتصال بتلك السيدة مهما 
كلفه األمر حتى ولو ترك عمله. نصحته بأن يرفض أى لقاءات 
إلى   ً مسرعا يعود  وأن  العمل  فى  شخص  أى  مع  اجتماعات  أو 
يسنده  أن  قلبى  من  له  ودعوت  العمل  ساعات  بعد  منزله 
مبجرد  يقابلنى  أن  منه  طلبتُ  أخرى.  مرة  يسقط  ال  حتى  الرب 
رافقه  قد  اهللا  أن  ألطمئن  حالته  ملتابعة  العمل  من  إنصرافه 
بعد  العمل  فى  وزميالته  لزمالئه  مقابلته  عند  نعمة  ومنحه 

فترة األجازة.

أجله  من  أصلى  كنت  حيث  بالكنيسة  قابلنى  عندما   +
 ً منشرحا وجهه  وجدت  عنه،  سارة  أخبار  الرب  يسمعنى  لكى 
فأستراحت نفسى قبل أن يتحدث. قال لى أن هناك أخبار سارة 
وهى أن السيدة التى كان يخطئ معها فى أجازة فلم يتقابل 
 ً نفسيا متعبة  وهى  أيام  عدة  من  توفيت  والدتها  وأن  معها 
لوفاة والدتها التى كانت تسكن معها وترعى ابنتيها، وهى ال 
تدرى كيف تتصرف فى املستقبل، بل وتفكر فى األستقالة من 
عملها لرعاية أبنتيها حيث أن زوجها الذى طلقها يعيش مع 
السابقة  بزوجته  عالقة  له  يكون  أن  ترغب  ال  وهى  أخرى  زوجة 
أو بأبنتيه، وأخبره الزمالء أن هذه السيدة ليست فقط حزينة 
وأن  اكتئاب  فى  تعيش  ولكن  فجأة  توفيت  التى  والدتها  على 

اجازتها وبعدها عن العمل قد يستمر عدة سنوات.

ً ألن اهللا القدير قام بإنقاذ حياة الشاب  + وهنا وقفنا وصلينا معا
بعمل إلهى لم نكن نفكر فيه، فاإلنسان فى التفكير والرب فى 
التدبير. قلت للشاب أن اهللا قد استجاب لصلوات القداسات 
التى كانت تقدم عنه فى الكنيسة وفى الدير، وقدمت له نظام 
روحى دقيق يسير عليه، وان يداوم على األعتراف واألرشاد ألنه 
معه،  حروبه  فى  يسكت  لن  اخلير  عدو  وألن  النقاهة  فترة  فى 
اهللا  نعمة  بفضل  ضحاياه  أحد  يده  قبضة  من  أنفلت  قد  إذ 

الصة جلميع الناس.

يهلك  ال  ان  الصاحلة  ومشيته  محبته  أجل  من  للرب   ً شكرا
أناس بل أن يقبل اجلميع إلى التوبة.
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متهيد البد منه

املقدس  الكتاب  آيات  يرددون  الوعاظ  بعض  أن  يحزننى  كم 
القنوات  فى  وخاصة  تدقيق،  وال  فهم  وال  حتفظ  بدون  خطأ 
الفضائية، وذلك بإضافة كلمة من عندياتهم أو حذف كلمة أو 
ً ما يحدث هذا عن غير قصد  تبديلها بأسلوبهم اخلاص. وغالبا

ولكن بإهمال وسطحية فى التفكير.

أمرنا  حيث  اهللا  وارادة  املقدس  الكتاب  منهج  يخالف  وهذا 
وقول   ،(٤  : (أم٤  كالمى»  قلبك  «ليضبط  كقوله:  بالتدقيق 
ً» (مز١١٩ : ٤)،  داود النبى «أنت أوصيت بوصاياك أن حتفظ متاما
احفظ  عندك.  وصاياى  وأذخر  كالمى  احفظ  أبنى  يا   ً وأيضا
على  اربطها  عينك.  كحدقة  وشريعتى  فتحيا  وصاياى 
أصابعك. اكتبها على لوح قلبك» (أم٧ : ١-٣). وكذلك قوله 
كان  بل   .(٦  : فتكذّب» (أم٣٠  يوبخك   ّ لئال كلماته  على  تزد  «ال 
أشدّ حتذير من زيادة أو حذف شئ من أقوال اهللا هو ما جاء فى 
األخيرة  والصفحة  كله  املقدس  الكتاب  من  األخير  األصحاح 
والسطور األخيرة «إن كان أحد يزيد على هذا يزيد اهللا عليه 
الضربات املكتوبة فى هذا الكتاب. وأن كان أحد يحذف من 
احلياة  سفر  من  نصيبه  اهللا  يحذف  النبوة  هذه  كتاب  أقوال 

ومن املدينة املقدسة ..» (رؤ٢٢ : ١٨ ، ١٩).

تعطى  أنها  من   ً أيضا خطأ  اآليات  ترديد  خطورة  وتظهر 
عن  فكرة  تعطى  انها  كما  مشوهة،  أو  خاطئة  رسالة 
الواعظ نفسه أنه مهمل أو مستهتر وغير صالح للتعليم، 
وهذا باإلضافة ألى أن ذلك يساعد على نشر وحتفيظ كلمة 
اهللا خطأ للسامعني! فليتنا نحفظ كلمة اهللا بدقة ونتحفظ 
سفر  قصة  ولنذكر  وتدقيق.  وتقديس  مهابة  بكل  لنطقها 
القضاة التى تخبرنا انه بسبب عدم التحفظ فى نطق كلمة 
واحدة قد أدى هذا إلى سقوط ٤٢٠٠٠ أثنني وأربعني ألف قتلى 

من سبط افرامي! (قض١٢ : ٤-٦).

وفيما يلى أضرب أمثلة لهذه اآليات التى تذكر خطأ وأوضح 
أوجه اخلطأ فيها وأذكر األية الصحيحة :

اليوم  فى  مرات  سبع  يسقط  «الصدّيق  اخلطأ:  اآلية   –  ١
والرب يقيمه»!

وصحتها: «الصدّيق يسقط سبع مرات ويقوم» (أم٢٤ : ١٦)

سمعت أحد اخلدام يكرر هذه اآلية اخلطأ ثالث أو أربع مرات مما 
.ً يدل على أنه يحفظها خطأ وليس سهوا

ً – انه أضاف من عندياته أربع كلمات  وأوجه اخلطأ هنا أوال
هى «فى اليوم والرب يقيمه»!

ً – أعطى رسالة خاطئة ألن املقصود باآلية أن الصدّيق  وثانيا
أى املؤمن التقى مهما يسقط، ألن رقم ٧ هو رقم الكمال، فانه 
يقوم أى ال يفشل وال ييأس وال يستسلم للسقوط ولكنه يقوم 
ويقاوم ويتوب. كما تقول اآلية أنه هو الذى يقوم وينتفض، ولم 
مبثابة  هذا  كان   ّ وإال مرة،  كل  فى  يقيمه  الذى  هو  اهللا  أن  تقل 
التصريح له بسبع سقطات كل يوم وهذه تعتبر كارثة. أنه قد 
يسقط عن ضعف أو جهل أو عدم إحتراس مرة أو أثنني ولكن 
عمل  فأين   ّ وإال اليوم  فى  مرات  سبع  السقوط  يكرر  أن  يليق  ال 

النعمة.

يشرح الرسول يوحنا هذا بقوله: «يا أوالدى أكتب أليكم لكى 
ال تخطئوا. وأن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب ..» (١يو٢ : ١). 
ّ نخطئ ولكن بسبب الضعف البشرى وعدم  أى أن املفروض إال
عصمة اإلنسان ميكن أن يخطئ، ولكن فى هذه احلالة ال ييأس 

بل يتوب ألنه يوجد شفيع.

حديد  سكة  قطار  عن  سنوات  بضعة  كل  نسمع  اننا 
خرج عن الشريط وأنقلب وأحدث خسائر كبيرة ولكننا لم 
ً أن القطار يسقط وينقلب سبع مرات فى اليوم  نسمع أبدا
ّ ملا سافر أحد!! إذن فلنحترس لئال نعطى رسالة خاطئة  وإال
– وكأننا نشجع املؤمنني أن يسقطوا سبع مرات كل يوم مادام 

اهللا سيقيمهم إلى ما ال نهاية.

أطغانى  الشيطان  ان  أذكر  ال  الكنيسة «أنا  آباء  أحد  قال 
فى خطية واحدة مرتني». 

٢ – اآلية اخلطأ هى قول أيوب للرب «بسمع االُذن سمعت 
عنك واآلن رأتك عيناى».

وصحتها: «بسمع االُذن قد سمعت عنك واآلن رأتك عينى» 
(أى٤٢ : ٥).

١٠
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ً بني عيناى وعينى؟! أقول نعم.  قد تسأل هل يتغير املعنى كثيرا
فأنا عندما أقول «رأتك عيناى» أشير إلى العينني اجلسديتني وال 
يقول  فالكتاب  اجلسدية  بعينيه  اهللا  يرى  أن  أحد  يستطيع 
«اهللا لم يره أحد قط» (يو١ : ١٨). ولكن املقصود هو أنه رأى 

اهللا بعينه الداخلية، عني القلب والعقل والفهم والروح.

٣ – اآلية اخلطأ: «فتّشت قلب داود بن يسى فوجدته مثل 
قلبى»!

الذى  قلبى  حسب   ً رجال يسى  بن  داود  «وجدت  وصحتها: 
ً أن هناك فرق  سيصنع كل مشيئتى» (أع١٣ : ٢٢). واضح أوال
تأليف  من  هى  التى  الصناعية  واآلية  الكتابية،  اآلية  بني  كبير 
اآلية  فى  موجودة  غير  كلمات  أربع  أضاف  الذى  الواعظ  ذلك 
ثمانى  وحذف  مثل)!  فوجدته   – قلب  (فتشت  هى  األصلية 
ً حسب – الذى سيصنع كل  كلمات هى (وجدت داود – رجال
مشيئتى) وبذلك يكون قد غيّر الكلمات والصياغة واملعنى.

قد يقول قارئ ساذج ولكنها قريبة من األصل. والرد هو انه ال 
ميلك مخلوق أن يُعدل ويغير كلمة واحدة من كالم اهللا. 

املغلوطة  اآلية  فى  كبير  الهوتى  خطأ  يوجد   –  ً وثانيا
يجعلها أقرب إلى التجديف ألنه ال يوجد قلب بشرى خاطئ 
مثل قلب اهللا القدوس الكامل، فاهللا يصف القلب البشرى 
بقوله «القلب أخدع من كل شئ وهو جنيس من يعرفه. أنا 

الرب فاحص القلب ومختبر الكُلى ..» آر١٧ : ٩ ، ١٠).

 ً ولكن املقصود باآلية – أن الرب (بعد خلع شاول) وجد داود رجال
حسب قلبه أى يحبه ويطيعه ويعمل مشيئته وهو ما صرّح به 
الرسول بولس فى اجلزء األخير من اآلية فقال «الذى سيصنع 
«أن  مزاميره  فى  نفسه  داود  قاله  ما  هو  وهذا  مشيئتى».  كل 
أفعل مشيئتك آلهى سررت وشريعتك فى وسط أحشائى» 
(مز٤٠ : ٨). فيكون داود هو رجل حسب قلب اهللا (وليس مثله)، 
الضمير  أو  احمللى  التوقيت  حسب  املضبوطة  كالساعة  أى 
املستنير بكلمة اهللا واملنضبط حسب مشيئة ووصاياه. وأصل 
اآلية أقتبسها الرسول بولس من كالم صموئيل النبى لشاول: 
الرب  وصية  حتفظ  لم  أنحمقت.  قد  لشاول  صموئيل  «فقال 
إلهك التى أمرك بها .. وأما اآلن فمملكتك ال تقوم. قد أنتخب 

ً حسب قلبه ..» (١صم١٣ : ١٣ ، ١٤). الرب لنفسه رجال

٤ – اآلية اخلطأ: «املال أصل كل الشرور»!

إبتغاة  إذ  الذى  الشرور  لكل  أصل  املال  «محبة  وصحتها: 
قوم ضلوا عن اإلميان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة» (١تى٦ 

.(١٠ :

«محبة  وهى  فيها  كلمة  أهم  فقدت  املغلوطة  اآلية  هذه 
املال»، كما انها ناقصة ألنها لم تذكر األسباب ملاذا هى أصل 
ألن  املعنى  تعكس  املشوهة  بصورتها  هى   ً وثالثا الشرور.  لكل 
املال فى ذاته ليس أصل كل الشرور، وامنا هو عطية جيدة من 

من  كثيرون  وهناك  اخلير  عمل  فى  استخدامه  اُحسن  اذا  اهللا 
ويوسف  وداود  ابراهيم  مثل  أغنياء  كانوا  القديسني  اهللا  رجال 
الرامى. إذن فتحذير اآلية لم يكن من املال ولكن من محبة املال 

أكثر من اهللا.

٥ – اآلية الغلط: «وجدت كالمك كالشهد فأكلته»!

للفرح  لى  كالمك  فكان  فأكلته  كالمك  وصحتها: «وُجد 
ولبهجة قلبى» (آر١٥ : ١٦).

فى هذه اآلية غيروا األفعال وأضافوا كلمة الشهد أو لعلهم 
اآلية  فى  ملاذا   ّ أما  .١٠  :  ١٩ مزمور  مثل  أخرى  آيات  من  نقلوها 

الصحيحة الفعل مبّنى للمجهول «وُجد كالمك»؟ 

فيرجع السبب إلى أن سفر الشريعة كان قد فُقد ثم وٌجد 
بعد  اهللا  كلمة  وجود  كان  وسواء  يوشيا  التقى  امللك  أيام  فى 
 ً فترة غياب سبب فرح وبهجة لدى يوشيا أو أرميا فكالهما فرحا
ً وهو تعبير مجازى يدل على احلب  ً وأكالها أكال ً عظيما بها فرحا
اهللا  كلمة  عن  تعلمنا  واآلية  اهللا.  لكلمة  العظيم  واألشتياق 
إنها غذاء لألكل وطعام روحى باق، وليست رد القراءة واملعرفة 
العقلية، كما أن محبتنا لكلمة اهللا هى الدليل العملى على 
محبتنا هللا كقول الرب يسوع» الذى عنده وصاياى ويحفظها 
حلزقيال  اهللا  قال  ولذلك   .(٢٣  ،  ٢١  : (يو١٤  يحبنى»  الذى  فهو 
فمى  فى  فصار  فأكلته   – السفر  أى  الدرج»  هذا  «كل  النبى 

كالعسل حالوة» (حز٣ : ١-٣ ، رؤ١٠ : ٩ ، ١٠).

٦ – اآلية اخلطأ: «أدب أبنك بعصا من حديد»!

التأديب  عصا  عن  األمثال  سفر  فى  آيتان  توجد  وصحتها: 
للولد وكالهما خاليتان من احلديد!

عصا  الولد.  بقلب  مرتبطة  «اجلهالة  هى:  األولى  اآلية 
التأديب تبعدها عنه» (أم٢٢ : ١٥)

واآلية الثانية هى: «ال متنع التأديب عن الولد ألنك إن ضربته 
بعصا ال ميوت. تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية» 

(أم٢٣ : ١٣ ،١٤). 

املقصود هو التأديب واحلزم وهو عالمة احلب «الذى يحبه الرب 
وهذا  تقتله  أو  جترحه  أن  فيمكن  احلديد  العصا   ّ وأما يؤدبه»، 
 «Child Abuse» يتعارض مع احلب ويعتبر جرمية أو سؤ تربية أو
ولذلك يقول فى مثل ثالث «أدب أبنك ألن فيه رجاء ولكن على 
أماتته ال حتمل نفسك» (أم١٩ : ١٨) .. أى جتنب العنف والقسوة 
أو   ً جبانا  ً إنسانا منه  وتخلق  نفسك –  وتؤذى  تؤذيه –  فأنت   ّ وإال

.. ً مجرما

٧ – اآلية اخلطأ: «وتطلبوننى فتجدوننى اذ تطلبونى بكل 
قلوبكم» (آر ٢٩ : ١٣ ).

أو  الكنيسة  أن  املفروض  ألن  قلبكم»  «بكل  وصحتها: 
جماعة الرب لها قلب واحد وفكر واحد.
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باشا  هيكل  حسني  محمد  أن  نسمع  عندما  نندهش  لعلنا 
رئيس مجلس الشيوخ املصرى األسبق نشر فى مجلة الهالل 
سنة ١٩٢٦ هذه القصة التى ترجمها بنفسه من روائع األدب 
وغير  تشيكوف  انطون  الشهير  الروسى  للقصصى  العاملى 

اسمها الى جاذبية الكتاب املقدس! وتقول القصة: 

ً دعى الى قصره نخبة من املثقفني لندوة  ً روسيا أن مليونيرا
العدالة  يخدم  وأيهما  االعدام  حكم  عدالة  مدى  تناقش 

ويتفق مع اإلنسانية أكثر ... السجن املؤبد أو األعدام؟

وبسط  االعدام  عقوبة  يساند  الذى  الرأى  املليونير  وتزعم 
الذى  اآلخر  الرأى  شاب  محام  تزعم  بينما  تؤيده  التى  احلجج 
يطالب بإلغاء عقوبة األعدام ووجوب استبدالها بالسجن مدى 

احلياة. وخلص املليونير رأيه فى اآلتى :

١ – العدالة االلهية فوضت القضاء سلطة احلكم باألعدام 
ونزع احلياة من القتلة ارمني (تك٩ :٦ ، خر١٨).

منع  الى  يؤدى  لألشرار  رادع  أقوى  هو  االعدام  حكم  ان   –  ٢
اجلرمية أو تقليلها الى أقل حد ممكن.

٣ – حكم األعدام يساعد على استتباب األمن بني الناس.

 ً ٤ – إن العدالة تقتضى أن يُقتل القاتل وتؤخذ نفسه عوضا
عن النفس التى قتلها.

الطعام  باهظه  مبالغ  الدولة  يكلف  املؤبد  السجن  إن   –  ٥
وعالج القتلة ارمني. 

٦ – إن السجن املؤبد أشد قسوة من االعدام ألنه قتل بطئ 
ودفن باحلياة، بينما يستغرق تنفيذ حكم األعدام دقيقة واحدة 

أو ثوان.

عدالة  اكثر  املؤبد  السجن  أن  فى  احملامى  رأى  وتلخص 
لألسباب اآلتية:

والغش  بالكذب  وتتأثر  تخطئ  ما   ً كثيرا األرض  عدالة  إن   -١
وشهادة الزور والتزوير واحملاباة (أو التعصب الدينى والسياسى) 
من  مذنب  الف  تبرأة  للعدالة   وخير  ظلم،  الى  تتحول  وبذلك 

إدانة برئ واحد.

٢- اذا حكمت احملكمة بإعدام متهم ومت اعدامة ثم ظهر دليل 
جديد  على براءته، ال ميكن إصالح هذا اخلطأ. فى حني لو كان 

احلكم بالسجن املؤبد وظهر دليل البراءة، ففى هذه احلالة ميكن 
تدارك اخلطأ   

 وإصالحه باطالق سراح املتهم البرئ ودفع تعويض له.

 ٣ -  ان اعدام القاتل يعتبر مبثابة مقابلة جرمية القتل بجرمية 
قتل اخرى وال يليق باتمع ان يقتل أو يتصف باالجرام!

يحوز  احملامى  برأى  فاذا  األصوات  وأخذت  اجلدال  واحتدم 
مباشر  حتدى  فى  ودخل  وغضب  املليونير  ثار  وهنا  األغلبية. 
للمحامى بقوله له: أنا مستعد أن أتنازل لك عن كل ثروتى 
ً وأمام جميع هؤالء الشهود اذا قبلت أنت أن تُسجن  اآلن فورا
ليس مدى احلياة، ولكن ملدة خمسة عشر سنة فقط لتعرف 
أن السجن املؤبد هو أقسى وأصعب من األعدام! وإذا باحملامى 
يجيب: وأنا قبلت التحدى وأوافق على ذلك! وتدخل احلاضرون 
لتخفيف حدة التوتر ونصح الطرفني بعدم أخذ املوضوع بصورة 

شخصية ولكن دون جدوى اذ أصر االثنان على موقفهما...

احملامى  كتبه  الذى  العقد  لكتابة   ً أوراقا املليونير  وأحضر 
وملخصه:

البند األول – أقر أنا املوقع أدناه ... (املليونير) املقيم ... بأننى 
قبلت التنازل عن كل ثروتى التى تقدر مببلغ ... (نحو ١٠ مليون 
دوالر) مبا فى ذلك القصر الذى أسكن فيه الى االستاذ ... احملامى 
وذلك فى مقابل قبوله احلبس االنفرادى ملدة ١٥ سنة فى الغرفة 

الكائنة بحديقة القصر.

على  باالنفاق  (املليونير)  األول  الطرف  يقوم   – الثانى  البند 
يحتاجه  ما  كل  وتدبير  حبسه  مدة  أثناء  الثانى  الطرف  طعام 

من كتب وعالج وحراسة ...ألخ.

احلبس  هذا  مغادرة  الثانى  للطرف  يجوز  ال   – الثالث  البند 
ألى سبب من  األسباب بحيث لو خرج أو هرب منه خالل مدة 
اخلمسة عشر سنة ولو قبل انتهاء املوعد بيوم واحد يعتبر هذا 

ً وينقضى التزام الطرف األول. العقد مفسوخا

(كذا)  يوم  من   ً إعتبارا العقد  هذا  تنفيذ  يبدأ  الرابع –  البند 
وينتهى فى يوم (كذا) سنة (كذا).

ومت توقيع العقد بني الطرفني والشهود. وفى الغد دخل احملامى 
زنزانته وهى عبارة عن غرفة واحدة مبنافعها بها سرير ومكتب 

وكرسى ويقف على بابها حارس.
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احملامى  فيها  دخل  وثقيلة  بطيئة  األولى  السنة  ومضت 
«ماذا  لنفسه  يقول  وهو  هائل  نفسى  صراع  فى  السجني 
ً كهذا وكيف قبلت أن أبيع افضل  ً جنونيا دهانى حتى أقبل عرضا
سنوات عمرى وشبابى وصحتى مقابل اموال الدنيا بأسرها ... 
قيمة  وما  سنة؟  عشرة  اخلمس  هذه  أعيش  أن  أنا  أضمن  وهل 
هذه املاليني لى فى شيخوختى؟ ومما يزيد خسارتى إننى سأكون 
السعيد  الزواج  فرص  نفسى  على  أضعت  قد  خروجى  عند 
قد  الرجل  كان  واذا  ينقصنى؟  كان  ماذا  أيضاً؟  أسرة  وتكوين 
فانه  اجلدال،  معركة  خسر  أن  بعد  الوجه  ماء  حلفظ  اندفع 
أو  حماسة  إال  ماهذا  بكلمته...  أتصيده  أن  بى  يليق  كان  ما 
أن  بى  يليق  فال  أمر  من  يكن  مهما  ولكن   ... شباب  طياشة 

أتراجع وأصير محل سخرية اجلميع ...

من   ً بدال أنه  السجني  احملامى  فكر  الثانية  السنة  وخالل 
املميزات  من  يستفيد  أن  فاألفضل  الندم،  فى  االسترسال 
كتب  من  يشاء  ما  يطلب  أن  ومنها  العقد  له  كفلها  التى 
اللغات  بعض  يتعلم  أن  وطلب  وخالفه.  تعليم  ووسائل 

اجلديدة واستمر فى ذلك طوال السنتني الثانية والثالثة.

أن  الرابعة  السنة  فى  طلب  والضجر  امللل  ضايقه  وملا 
يتعلم املوسيقى فأرسل له املليونير اآلآلت املوسيقية التى 

طلبها مع استاذ للموسيقى واستمر ذلك سنتني أخرين.

ً كثيرة عن أديان العالم  وفى السنة السادسة طلب كتبا
طلب  حبسه  من  السابعة  السنة  ختام  وقرب  األخرى. 
الكتاب املقدس ألول مرة. ومرت السنوات الثامنة والتاسعة 
ً آخر  والعاشرة الى الرابعة عشر دون أن يطلب السجني شيئا
 ً ً ولم يفهم تفسيرا على األطالق حتى تعجب املليونير جدا

لهذا اللغز!

شهر  سوى  يتبق  ولم  تنتهى  أن  العقد  مدة  كادت  أن  وما 
واحد، حتى طار نوم املليونير وقال لنفسه «وكيف أعيش أنا 
شيخوختى،  فى  أنا  أذهب  وأين  وبيتى،  ثروتى  كل  أعطيته  اذا 
وما الذى استفيده من هذه املهزلة؟ وهل كانت مناقشة تلك 
املشكلة يستدعى التضحية بكل ثروتى وتعب عمرى؟! لقد 
اثبت الرجل أنه يستطيع قضاء خمسة عشر سنة فى احلبس 

كما طلبت منه؟!!!! 

املأزق  من  للخروج  الشيطان  له  وسوس  أو  تفكيره  وهداه 
ً اال بالتخلص من هذا السجني ... بأنه ليس هناك حال

 وانتهز املليونير ليلة عاصفة من ليالى الشتاء كان احلارس قد 
ً من البرد القارص فتسلل فى الظالم  ً فرارا انصرف فيها مبكرا
وفتح غرفة السجني بحرص وهدوء ومعه سكني حادة. فوجد 
ً على وجهه وقد غلبه النوم وهو جالس على  السجني منكفئا
اخلافت  املصباح  ضوء  وعلى  جرميته  يرتكب  أن  وقبل  مكتبه 

لفت نظره ورقة على املكتب كتب فيها احملامى اآلتى:

إقرار بالتنازل
العقلية  قواى  بكامل  وأنا  احملامى   ... أدناه  املوقع  أنا  أقر 
عشرة  مبلغ  فى  حقى  عن  واختيارى  إرادتى  مبحض  بالتنازل 
مليون دوالر والقصر الذى يقيم فيه صديقى املليونير (فالن) 
تلبية  فى  سيادته  كرم  أشكر  أن  وأود   ... املؤرخ  العقد  محل 
جميع طلباتى ورغباتى خالل فترة اخلمسة عشر سنة املاضية. 
ولكنى  االوليني  السنتني  خالل  اللغات  بعض  تعلمت  لقد 
ً. وتعلمت املوسيقى فأعطتنى بعض  لم أستفد منها كثيرا
السنتني  خالل  األديان  ودرست  تعزية.  بغير  ولكن  التسلية 
السادسة والسابعة ولكنها لم تشبع نفسى ولم ترد على 

.ً ً وأطمئنانا أسئلتى احلائرة ولم تقنعنى ولم تعطنى سالما

السنة  حتى  بعد  املقدس  الكتاب  طلبت  قد  أكن  ولم 
وصباى  طفولتى  فى  علىّ  أبى  ضغوط  بسبب  السابعة 
لقراءة وحفظ أجزاء منه. ولكن زاد إشتياقى لقراءته ودراسته 
الكتاب  قرأت  وملا  اآلخرى.  العالم  أديان  على  إطلعت  أن  بعد 
 ً وفرحا  ً نورا لى  قدم  ألنه  آخر   ً شيئا بعده  أطلب  لم  املقدس 
ً ورجاء وحياة أبدية. لقد وجدت  ً وتعزية وراحة وروحا وسالما
فيه كنز الكنوز وعن طريقه عرفت السيد املسيح مخلص 

العالم ومخلص نفسى. 

كتابه  ملعرفة  قادنى  الذى  احلبس  أجل  من  اهللا  أشكر  إنى 
ومسيحه. ومن ضمن ما تعلمته من الكتاب املقدس أنه ال 
يقول  ألنه  حق  وجه  بدون  غيرى  ثروة  على  أستولى  أن  يحل 

ً» (تك٣ : ١٩). «بعرق وجهك تأكل خبزا

وملا كنت أخشى اذا اكتفيت بالتنازل عن حقوقى أن يتهمنى 
التزامى  أكسر  أن  قررت  فلذلك  علىّ  ويحجرون  باجلنون  أهلى 
أرجوه  ما  وكل  بأسبوع.  املدة  نهاية  قبل  أهرب  وأن  بالعقد 
من أخى (املليونير) أن يتبرع بجزء من األموال التى وفرتها له 

بشراء كتب مقدسة وتوزيعها على من ليس لهم.

له  مفاجأة  كان  الذى  العجيب  التنازل  هذا  املليونير  قرأ 
يومني  وبعد   ... دخلها  كما  بهدوء  الغرفة  من   ً خارجا وتسلل 
هرب  لقد  سيدى  يا   ... سيدى  يا  ويقول  يصيح  احلارس  جاءه 

السجني. فقام بابالغ البوليس وأثبات الواقعة ...

الى هنا تنتهى القصة .. ولكن املترجم – الوزير املسلم – 
أسماها جاذبية الكتاب املقدس وعلق عليها بقوله تصوروا 
كيف إن أكتشاف الكتاب املقدس جعل ذلك االنسان ال يندم 
ً من عمره، وكيف أن آيه واحدة  على ضياع خمسة عشر عاما
عشرة  قدرها  ثروة  عن  يتنازل  جعلته  املقدس  الكتاب  من 

مليون دوالر!!

يكتشف  أن  انسان  كل  الى  وأتوسل  أناشد  بدورى  وأنا 
وخالصه  احلقيقى  اهللا  ملعرفة  يقوده  الذى  املقدس  الكتاب 
فى املسيح، ويقرأه ويدرسه ويعيش به كل يوم إبتداء من اآلن 

وسوف يشهد نفس هذه الشهادة الرائعة. 
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املادة الثانية من الدستور والشريعة األسالمية ضد:

١ – ضد املسيحيني

٢ – ضد اليهود

٣ – ضد حقوق اإلنسان

٤ – ضد املرأة

 ،  ٤٦  ،  ٤٠  ،  ١ املادة  (ضد  الدستور  مواد  باقى  ضد   –  ٥
قوانني األحوال الشخصية ..)

٦ – ضد مصلحة مصر

٧ – ضد األديان األخرى التى تزدرى بها حتى انه فى ظلها 
جمهورى  بقرار   ّ إال كنيسة  فى  مياه  دورة  إصالح  يجوز  ال 

ووجود عسكرى البوليس مع السباك!

٨ – ضد املدنية واحلضارة

٩ – ضد الدميوقراطية

١٠ – املذاهب األسالمية كلها ضد بعضها

١١ – ضد العدالة (فاملرتد عن األسالم وحده الذى يقتل 
ونطبل  له  ونرقص  نكافأه  املسيحية  عن  املرتد  ولكن   –
ر الذين إرتد أحد والديهم عن  صّ له ونزمر له) واألوالد القُ
بالقوة  دينه  له  ونغير  أبيه  أو  أمه  من  ننتزعه  األسالم 

 ! (ً واألكراه ألنه يتبع خير األبوين دينا

واملرتد عن األسالم يفقد ميراثه ويفقد أهليته ويكون 
كان  إذا  مسكنه  من  حتى  ويطرد   !! امليت  حكم  فى 

ً لشقة أو بيت إذ يبطل عقد إيجاره !! مستأجرا

وأكثر من هذا الظلم الفاحش وذاك أنه يُفرق بينه وبني 
بعد  فهل  ويسقط!  يُبطل   ً أيضا زواجه  عقد  ألن  زوجته 

هذا من ظلم وفوضى وإجرام وبلطجة وتخريب ؟!!.

الرفق  جمعية  مبادئ  ضد  األسالمية  الشريعة   –  ١٢
كما  قتله  ويجب  جنس  واخلنزير  جنس  فالكلب  باحليوان 

حدث فى مذبحة اخلنازير فى مصر!

أن شريعة الغاب أكثر عدالة منها وال أمل فى صالح أو 
إصالح ملصر أو غيرها مالم يتم فصل الدين عن الدولة، 
ّ فنحن نخدع أنفسنا ونضحك الدنيا علينا ونشجع  وإال
نلوم  ملاذا  ثم  مقطوعة.!!  قربة  فى  وننفخ  اإلحلاد  على 

داعش التى تطبق القرآن والشريعة األسالمية ؟!

<l^⁄Ç}<ÇÈ¬]Á⁄Ê<s⁄]Üe
ÌäÈfl”÷]

من  الصغيرة  بالكنيسة  العربى  القداس   +  VÇu˜]
.ً الساعة ٨ – ١١:١٥ صباحا

+ القداس األجنليزى بالكنيسة الكبيرة من       
.ً                الساعة  – ١١ صباحا

+ مدارس األحد بعد القداس مباشرة.  

+ اجتماع إعداد اخلدام بعد القداس.  

+ اجتماع اخلدام (اجنليزى) من الساعة ١٢ – ١    
ً األحد األول والثالث من الشهر.    ظهرا

ً + اجتماع الكشافة ١٢ ظهرا  

.ً [˘V^√eÖ القداس من الساعة ٨ – ١٠ صباحا
[§€VãÈ اجتماع األُسرة عربى (القس أغسطينوس) 
من  األول  (اخلميس  مساء،   ٩:٣٠  –  ٧:٣٠ الساعة  من 
الثالث  واخلميس   – فوزى  عماد  الشماس  الشهر 
محاضرات  سلسلة  يقدم  واصف  رمسيس  املهندس 

فى تاريخ الكنيسة).

.ً [¢€√VÌ + القداس من الساعة ٨ – ١٠ صباحا
      + اجتماع الشباب (عربى) أبونا جوارجيوس
                    وخدام آخرون من الساعة ٨ – ١٠ مساء. 

[÷Vkfä  + رفع بخور عشية من ٦:٣٠ – ٨ مساء    
                   عظة ثم إعترافات والتسبحة. 

                  + اجتماعات شباب اعدادى وثانوى وجامعة   
                   (أجنليزى) من ٧:١٥ مساء. – ٩ مساء.

VÌë^}<l^⁄Ç}Ê<l^¬^€jq]
(نقلت  والثالث  األول  األحد  اانية..  الطبية  العيادة   +

.(.Grand Ave إلى

+ دروس الكمبيوتر .. (تفاصيل اجلدول باملكتبة)

 ١١ الساعة  من  اخلميس  املسنني  نادى  اجتماع   +
.ً صباحا

الثانى  اخلميس  (البوتيك)  واملالبس  الطعام  بنك   +
والرابع من كل شهر الساعة ٦ – ٧:٣٠ مساء، ويشرف 

عليه جرجس اسكندر.

+ فصل لتقوية التالميذ من احلضانة واألعدادى والثانوى 
األربعاء ٦ مساء (ونحتاج متطوعني للمساعدة).
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عرض وتلخيص القس أغسطينوس حنا

ً كتاب «كيف تكسب  من الكتب احملبّبة والواسعة األنتشار جدا
اخلبير  كارنيجى  ديل  الشهير  ملؤلفه  الناس»  فى  وتؤثر  األصدقاء 
والذى  كارنيجى  معهد  ومؤسس  اإلنسانية  العالقات  فى  واألستاذ 

اُطلق إسمه على الكثير من الشوارع فى مختلف واليات أمريكا.

ً باألجنليزية حتت عنوان : وقد صدر هذا الكتاب أصال

 «How to Win Friends and Influence People»

وهو موجود بكل املكتبات بأمريكا وتُرجم إلى العربية ومتاح بكل 
ّ أنه يتبنى  ً إال املكتبات الكبرى مبصر. وهذا الكتاب وإن كان ليس دينيا
وإجتماع  نفس  علم  وفيه  اإلجنيل  على  املؤسسة  املسيحية  املبادئ 
والتاريخ  السياسة  فى  العالم  وعظماء  قادة  مشاهير  وخبرات 
والعملية  احلقيقية  والقصص  األمثال  وعشرات  واألدب  واألقتصاد 
جميلة  بصورة  املعامالت  فى  الشائعة  األخطاء  من  والتحذيرات 
مشوقة، وتلخيص ذلك فى هيئة قواعد بأقل الكلمات فى آخر كل 
فصل. ولذلك بيع من هذا الكتاب حتى اآلن ٤ أربعة مليون نسخة 
كتاب «دع  العربية  إلى  املترجم   ً أيضا كارنيجى  كتب  أشهر  ومن   !

القلق وأبدأ احلياة». 

وهذه بعض األمثلة من كتاب «كيف تكسب األصدقاء ..».

١ – إذا أردت أن جتنى العسل فال حتطم خليّة النحل : ويقصد 
بهذا إنك إذا أردت أن جتد الشئ احللو أو احلسن فى الشخص اآلخر 
فال تهاجمه وال حتطمه، ألن من يحطم خلية النحل سوف يُهاجمه 
النحل  بلدغات   ً أيضا نفسه  ويؤذى  واخللية  العسل  فيخسر  النحل 
أصدقاءنا  نخسر  أن  أسهل  وما  أكثر  وما  نفسه.  عن  بدفاعه  له 
وحتطيمهم  مبهاجمتهم  الفج  الساذج  األسلوب  هذا  بإستعمال 

! ً فتخسرهم وتشبع تقريصا

٢ – إذا أردت صيد السمك بنجاح ضع فى سنارتك دودة وليس 
فراولة :

فلن  سنارتك  فى  وضعتها  إذا  ولكن  الفراولة  حتب  أنت  تكون  قد 
يقترب منك السمك. ولكن إذا وضعت دودة يحبها السمك فسوف 
ً فال حتدثه مبا  تنجح فى إصطياده. وهكذا إذا أردت أن تكسب صديقا
حتبه أنت ولكن فيما يحبه هو. فالطريق املثالى للتأثير فى صديق هو 
أن حتدثه فيما يريد هو وليس ما تريده أنت. أتبع هذه القاعدة بصرف 

النظر عما اذا كنت تتعامل مع أطفال أو حتى قردة الشمبانزى !

٣ – لو كانت لك رغبة أن يحبك الناس، إبتسم لهم :

أنه  بنيويورك  الكبرى  املتاجر  أحد  فى  للتوظيف  مدير  أخبرنى 
ل توظيف بائعة لم تُنه دراستها لو حتلّت بإبتسامة حلوة، عن  يُفضّ

توظيف دكتور فلسفة بوجه متجهم. 

الذين  تثرى  انها  الكثير.  تفعل  لكنها   ً شيئا تكلف  ال  اإلبتسامة 

ولكن  ثانية،  فى  حتدث  إنها   .ً شيئا مانحها  تفقد  وال  يستقبلونها 
آثارها تدوم فى الذاكرة. اإلبتسامة تريح القلقني وتشجع اخلائفني. 

وتنشر احملبة والسالم والسعادة وحتل املشاكل.

٤ – إذا أردت كسب الناس إحفظ أسماءهم :

درّب نفسك على حفظ إسم من يحدثك، وتذكر أن أسم الشخص 
بالنسبة له هو أحلى وأهم صوت يسمعه.

عن  احلديث  على  اآلخرين  ع  وشجّ  ً جيدا  ً مستمعا كن   –  ٥
 .ً يقظا  ً مستمعا فكن   ً بارعا  ً محدثا تكون  أن  أردت  فلو  أنفسهم: 

.ً هماًّ كن مهتما ولكى تكون مُ

٦ – إجعل الشخص يشعر باألهمية :

فى  دافع  أعمق  أن  ديوى  وجون  فرويد  مثل  النفس  علماء  يقول 
ً. فأجعل من تتعامل  ما طبيعة اإلنسان هو الرغبة فى أن يكون مهّ

معه يشعر بأهميته. إفعل هذا بصدق وإخالص.

٧ – جتنّب الزاوية احلادة وال تكون كثير اجلدال :

انه خير لك أن تكسب الشخص ولو خسرت اجلدل، من أن تكسب 
نقاش  على  للحصول  ُثلى  امل الطريقة  ان  الشخص.  وتخسر  اجلدال 
أفضل هو جتنّبه. انها صياغة مشابهة لقول الكتاب «أما اادالت 

ً إنها تولد خصومات». الغبية والسخيفة فإجتنبها عاملا

: ً ً جميال ٨ – إمنح الكلب إسما

عليك  يسهل   ً سيئا  ً أسما الكلب  «إعط  يقول  قدمي  مثل  هناك 
ً وأنظر ماذا يحدث.  ً جميال بعد ذلك أن تشنقه» ولكن اعطه إسما
تهبه  ملا   ً وفقا يتصرف  شريف  أو  لص  فقير،  أو  غنى  شخص  كل 
مثل  جميلة  أسماء  كالبهم  إعطاء  فى  الناس  يتفنن  سمات.  من 
 ... فُلة  أو  بالنش  أو  شارلى  أو  بالالتينى)  ملك  (ومعناه   Rex ركس 
ً يتناسب مع أحد صفاته اجلميلة مثل  ً جميال ألخ يختارون له إسما
أمانته وإخالصه أو جماله أو نشاطه أو لونه .. ألخ أفال يليق بنا أن 
ً ؟! وهناك مبادئ أخرى أكتفى  ً جميال ً أو لقبا مننح كل إنسان إسما

بذكر عناوينها فقط.

٩ – أجعل اخلطأ الذى تريد تصحيحه يبدو سهل التصحيح. 

١٠ – إبدأ باإلستحسان والثناء.

١١ – نبّه الناس إلى أخطائهم من طرف خفى.

١٢ حتدث عن أخطائك قبل أن تنتقد الشخص اآلخر.

ً من إلقاء أوامر مباشرة. ١٣ – قدم إقتراحات بدال

١٤ – دع الشخص اآلخر ينقذ ماء وجهه.

ً فى استحسانك. ١٥ – إمتدح أقل جناح وكن سخيا

ر يفرح ويحب إقتراحك. ً وأجعل الشخص اآلخّ ١٦ شجع دائما

١٥
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ً، ومن سمات حكمته «قوة  ً جدا كان امللك سليمان حكيما
احلقيقة  وهذه  بها.  يتمتع  كان  التى  املدهشة  املالحظة» 
تأيدت، بعدد كبير من الدروس التى حوتها كتاباته. أن أمثاله 
التى بلغت ثالثة آالف ٣٠٠٠ مثل (١مل٣٢:٤) تأسست بصورة 
واضحة على أحداث احلياة اليومية ومشاهداته ومالحظاته 
استخالص  على  احلكيم  الرجل  مقدرة  إلى  تشير  والتى 
احلكمة حتى من األخطاء التى قد تدعو للسخرية فى نظر 
البعض. ان مثله احلالى عن الذباب فى العطور (الكولونيا أو 
إذ  العصور  عبر  الناس  ويستعمله   ً مشهورا أصبح  البارفان) 
بال  على  تخطر  تكن  لم  ومركزة  جميلة  قليلة  بكلمات  ورد 

أحد.

 ً يوما فتح  عندما  احلقيقة  هذه  إلى  سليمان  توصل  رمبا   
من  وفاخر  نادر  نوع  على  حتتوى  أنها  املفروض  طيب  قارورة 
وإذ  امللكى،  فى.قصره  خصيصأ  تصنع  التى  امللكية  العطور 
بها ينبعث منها رائحة كريهة بدل الرائحة اجلميلة املتوقعة! 
التى  سبأ  ملكة  مع  أُحرج  بها  الذى  سليمان  امللك  وأتصور 
أهداها هذه الزجاجة العطرية الفاسدة، يأمر بالتحقيق فى 
منه  ويسمع  العطور)  صانع  (أو  العطاّر  ويستدعى  املوضوع 
عن سبب اخلطأ الذى أدى إلى هذه النتيجة الشاذة املؤسفة 
الفاخر،  امللكى  سليمان  قصر  أن  البيان  عن  وغنى  واجلة. 
الذى بنى فى ثالثة عشر سنة، وفرع «احلرملك أو احلرمي» الذى 
كان يضم زوجاته السبعمائة وجواريه الثالثمائة، بــاإلضافة 
إلى ضيوفه من امللوك وامللكات... البد أن كانت له متطلبات 
التى  الوفيرة  الغالية  الهدايا  إعداد  من  وعظمى  ضخمة 
تغطى هذا الكم الهائل من النساء وضيوف امللك واململكة. 
ويبدو أن مصنع العطور كان له وقتئذ مكان ومكانه ممتازين 

عند امللك سليمان بشكل لم يسبق له مثيل!

بقدرته   ً ومفتخرا  ً سعيدا عمله  عن   ً راضيا العطار  كان 
إعجاب  حازت  التى  العطور  أفخر  صنع  فى  وخبرته  ومهارته 
حدث  الذى  فما   ... نفسه  سليمان  امللك  فيهم  مبن  اجلميع 
الشك  ؟!  باإلعدام  عليه  احلكم  إلى  يؤدى  وكاد  اجلو  وعكر 
النتيجة  عكس  إلى  فأدىّ  حدث  قد   ً دخيال  ً خارجيا  ً شيئا أن 

املرجوّة.

<4«í÷]<gfä÷]

VÏ4Ş§]<Ï4f”÷]<ÌrÈjfl÷]Ê

«الثعالب  من  مرة  حذرنا  الذى  نفسه  هو  سليمان  انه 
يحذرنا  اليوم  هو  ها  (نش١٥:٢)  للكروم  املفسدة  الصغيرة» 
من شئ آخر أصغر من الثعلب الصغير والذى يستطيع أن 
الذباب  املرة  هذه  فى  أنه   .ً جزيال  ً خيرا ويدمر  ويتلف  يفسد 
فى  أهمل  العطاًر  أن  والتحقيق  البحث  أسفر  لقد   ! امليت 
ملا  ذلك  ولوال  تصنيعها  مراحل  إحدى  أثناء  عطوره  تغطية 
أمكن للذباب الوقوع فيها لو كان غطاء الصندوق أو الزجاجة 

.ً ً ومحكما مغلقا

بالد  مثل  باملاليني،  الذباب  فيها  يتكاثر  التى  املناطق  فى 
املشرقة  والشمس  والدفئ  احلر  بسبب  األوسط،  الشرق 
معظم أيام السنة، تنجح هذه احلشرات انحة فى مضايقة 
الناس ونشر الكثير من األمراض اخلطيرة التى تؤدى إلى املوت 
فقط  األغذية  ليس  تفسد  أن  ميكن  والتى  الرهيبة  واألوبئة 
الترجمات  بعضي  ففى  ولذلك  العطار!  طيب  حتى  ولكن 
السام  الذباب  أو  املميت  والذباب  املوت»  «ذباب  اآلية:  تقول 

يننت و يخمر طيب العطار»!

بسبب  الغبى  العطار  ذلك  عطور  إلى  تسلّل  الذباب  إن 
فاستدرجه  صندوقه  على  الالزم  الغطاء  لوضع  إهماله 
تسبّب  وقد  ومات.  فيها  غرق  حتى  ورائحتها  العطور  ألوان 
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إلى  وحتويلها  اجلميلة  الرائحة  إنتان  بل  واتالف  تخمير  فى 
رائحة عفنة كريهه.كان ينبغى أن يدرك أن األعداء يحومون 
تتطلب  للملك  خدمته  وأن  كالذباب،  العالم  هذا  فى  حوله 
مضاعفة احلرص والعناية واالحتراس الشديد، ألن اقل إهمال 
وأوخم  األضرار  أكبر  إلى  يؤدى  أن  ميكن  واسهتار  وإنشغال 
الذى  الوباء  كارثة  إلى  .تؤدى  أن  ميكن  واحدة  النتائج;وذبابة 

يفنى الكثيرين.

V2j~π]<4∆<ÜŞ√÷]

اننا ميكن أن نغفر للعطار إذا كان سبب التلف حصول شئ 
التغاضى  نستطيع  ال  لألسف  ولكن  تدخل  قد  متوقع  غير 
عن أخطاء من ال عذر له. إن مجرد سقوط ذبابة فى العطر ال 
ميكن أن يؤدى فى احلال إلى هذه النتيجة, أى بإفساد العطر 
وحتويله إلى رائحة نتنة فالعطر اليتدهور مرة واحدة. ولكن 
استمرار بقاء الذباب فى العطر وعدم انتشاله فى احلال هو 
مما  التخمير  على  تدل  فقاقيع  وظهور  فساده  إلى  أدى  الذى 
رائحته  العطور  أفقدت  كافية  مدة  امليت  الذباب  بقاء  يفيد 
 » العطار  عمل  أن  هذا  معنى  التعفن.  إلى  وأدت  اجلميلة 
امليت  الذباب  جعل  الذى  هو  اختبار  وال  تدقيق  بدون  اآللى» 
ره وينتنه، ولو أنه تنّبـه إلى عمله واختبره وأخرج الذباب  يخمّ
لها  وبقيت  وسمعته،  بل  عطوره  ألنقذ   ً فورا وانتشله  امليت 

رائحتها اجلذابة اخلالية.

إن كل خبير فى صناعة العطور- السيما فى البالد احلارة- 
ولذلك  األوقات،  من  وقت  فى  جرّبه  وقد  ذلك  يعرف  أنه  البد 
والتدقيق.  واالختبار  املراجعة  ضرورة  تستدعى  اخلبرة  كانت 
لذلك يوصى الرسول بولس «الحظ نفسك والتعليم وداوم 

على ذلك....» (اتى١٦:٤)

V‰jÈeÉ^q<ÜŞ√÷]<ÇœÀË<^⁄Çfl¬
ول مصدر  ياله من عار عندما يفسد امللح ويظلم النور ويتحّ

اجلمال إلى قبح ورائحة العطر اجلذابة إلى ننت وعفونة!

إلى  تقدم  أن  ميكن  هذه  النادرة  الطيب  قارورة  كانت   
فرعون  إبنة  جلمال   ً سحرا يضيف  أو  فيأسرها،  سبأ  ملكة 
إبن  رأس  على  تسكب  أو  فيخلدها،  سليمان  تزوجها  التى 
العالم  فى  بذكرها  ويخبر  فيخلّدها  لتكفينه  وقدميه  اهللا 
الئقة  كانت  التى  القارورة  فهذه  االن  أما  لها....   ً تذكارا كله 
احلكيم  شبه  (لو٣٥:١٤)  للزبالة   ّ اال تصلح  تعد  لم  بامللك 
كما  امليت  بالذباب  القليلة  اجلهالة  املثل  هذا  فى  سليمان 
شبه احلكمة والكرامة بطيب العطار وقال أنه كما يفسد 
الذباب امليت طيب العطار ويحوله إلى رائحة كريهة فهكذا 
تفسد اجلهالة القليلة احلكمة والكرامة. فاألشخاص الذين 
رفوا باحلكمة والكرامة إذا صدر عنهم أقل قدر من اجلهالة  عُ

أو احلماقة فإنها تغطى على حكمتهم وتفقدهم كرامتهم 
بذكرهم  وتلصق  حياتهم  وتلطخ  الطيبة  وسمعتهم 
ً وقد  كنقطة سوداء أو رائحة كريهة. إنها تؤذيهم أذى كبيرا
والتبرع  حقلهما  وسفيرة  حنانيا  بيع  كان   .ً تدميرا تدمرهم 
ً وتضحية كبيرة  ً صاحلا مبعظم ثمنه لكنيسة الرسل عمال
بطرس  الرسول  على  كذبهما  ولكن  العطار،  طيب  يشبه 
احلقل  باعا  املقدار  بهذا  أنه  باإلدعاء  القدس)  الروح  على  (أو 
برنابا،  مثل  املديح  على  يحصال  حتى  ثمنه  كل  هو  هذا  وأن 
كان مبثابة الذباب امليت الذى أننت طيب العطار وبدل املديح 
والشكر حصال على توبيخ وحكم باملوت الفورى (أع١:٥-١١).

 وهكذا كانت محبة الفضة بالنسبة إلى يهوذا، ومحبة 
العطار...  طيب  أننت  ميت  ذباب  دمياس،  إلى  بالنسبة  العالم 
والقتل  الزنى  فى  داود  بسقطة  القليلة  اجلهالة  وغطت  بل 
قلب  «حسب  بأنه  وصف  الذى  العظيم  النبى  كرامة  على 
فصارت  الرائعة  وسمعته  العظيم  تاريخه  خت  ولطّ اهللا» 
بؤرة متعفنة فى حياته وبالرغم من توبته فقد أخذ عقوبات 

ً من دموع الندم بسببها. مريرة وسكب أنهارا

إذ  نفسه  سليمان  كاتبه  على  املثل  هذا  ينطبق  وكذلك   
صار انحرافه فى أواخر أيامه بالزواج من األجنبيات الكثيرات 
وحُسب  العطار  طيب  أننت  ميت  ذباب  آللهتهن،  والسجود 
تصرف حكيم األجيال الذى بنى الهيكل وكتب ثالثة أسفار 
عليه  الرب  أغضبت  وحماقة  جهالة  املقدس،  الكتاب  فى 
فمزق اململكة عنه. ليتنا نحترس من اجلهالة القليلة ونباعد 
ال  العطار  وطيب  امليت  فالذباب  شر  شبه  كل  عن  أرجلنا 
ويخمر  يننت  امليت  الذباب  أن   ً دائما نذكر  أن  علينا  يتفقان. 
طيب العطار وهكذا اجلهالة القليله هى أثقل من احلكمة 

والكرامة.

والكذب  الشتيمة  مثل  واللسان  الكالم  خطايا  إن   
والهزل،  السفاهة  وكالم  واإلدانة  والنميمة  واحللفان 
هذا  كل  والشيشة....  والدخان  واخلصام  الغضب  وكذلك 
الزكية»  املسيح  رائحة  أننا   ً أبدا ننسى  «وال  ميت...  ذباب 
رائحة  تفيح  امللك  املسيح  مع  الدائم  بجلوسنا  وأننا 

ناردينة منا. (نش١٢:١) 

وأننا نحمل معنا كلمته التى هى رائحة حياة حلياة الذين 
يخلصون (٢كو١٥:٢-١٦) ومن ثم يجب أن نقدم للعالم أطيب 

رائحة للعطار السماوى املبارك، ونحترس من الذباب امليت.
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+ كل ما عليك هو أن تبحث عن زوجة جميلة أو غنية ولكنها 
ال تعرف املسيح وال ترتبط بالكنيسة وجتهل الكتاب املقدس!

 ً + قد تسأل «وهل إلبليس أوالد وبنات؟» واألجابة هى نعم قطعا
بدليل قول السيد املسيح لليهود : «أنتم من أب هو ابليس وشهوات 

أبيكم تريدون أن تفعلوا» (يو٨ : ٤٤).

* وقال الرسول يوحنا «بهذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد أبليس» (١يو٣ 
.(١٠ :

وقالت حنة أم صموئيل لعالى الكاهن : « ال حتسب أمتك ابنة 
بليعال (أى أبليس) (١صم : ١٦)

* ويأمر الرسول بولس ويحذر بشدة: «ال تكونوا حتت نير مع غير 
املؤمنني ألنه أى خلطة للبر واألثم وأى شركة للنور مع الظلمة، وأى 

إتفاق للمسيح مع بليعال؟!» (٢كو٦).

آخاب  امللك  زواج  الفاشل،  التعيس  الزواج  ذلك  أمثلة  *ومن 
(وثنى).  ملك  وأبنة  اجلمال  بارعة  كانت  ألنها  إيزابيل  امللكة  من 
فحطمت حياته وسمعته وإميان شعبه وأبديته وهددت حياة إيليا 
النبى، وفى النهاية ماتت مثل زوجها ميتة بشعة وأكلتها الكالب 

وحلست دمها (٢مل٩ : ٣٠-٣٥).

لقد إنخدع املسكني بجمالها وغناها وأما شخصيتها وعقلها 
ه وكانت تخفى وراءها حيّة رقطاء سامة قاتلة.  وإميانها فلم تهمّ
ولعل أقل وصف ألمثالها من بنات إبليس هو وصف سليمان احلكيم 
«خزامة ذهب فى فنطيسة خنزيرة املرأة اجلميلة العدمية العقل» 

(أم١١ : ٢٢).

* والعكس صحيح أيضاً، فكل ما قلناه عن الشاب الذى يريد 
الشابة  على   ً أيضا ينطبق  بناته،  إحدى  فيتزوج  إبليس  يناسب  أن 
رد  أوالده  أحد  من  بالزواج  إبليس  تناسب  أن  تريد  التى  املسيحية 
أنه جميل (مثل ابشالوم)، أو ثرى (مثل الغنى الغبى)، أو ملحد (مثل 
داروين) أو هرطوقى (مثل شهود يهوه أو املورمون) أو سلفى إرهابى 
وعلى  عليكم  حرام  الزواج  هذا  فمثل  حرام)!!  وبوكو  داعش  (مثل 

أوالدكم ..

ÃÈí÷]<l^œe^ä⁄<ÌrÈjfi
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تقول قصة أن اهللا أرسل مالكني إلى األرض ليوم 
واحد وأعطاهما سلتني وكلف األول بجمع تشكرات 
الناس واآلخر بجمع شكاوى الناس وتذمراتهم. وفى 
قليلة،  تشكرات  بها  وسلته  األول  عاد  اليوم  آخر 
بينما عاد اآلخر ومعه سالل كثيرة مملوءة بالشكاوى 

والتذمرات !!
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فاز بإمتياز اآلتية أسماؤهم :

بالدرجة األولى 

.Walnut CA ١ – د. مارى ساهر ميخائيل من

Bayonne NJ ٢ – السيدة جانيت ميخائيل من

. Covina CA ٣ – السيده سوزان رمزى من

. Diamond Bar CA ٤ – السيده فيكتوريا عياد من

ثم بالدرجة الثانية :

.W. Covina CA ٥ – الشماس عادل خليل من

San Dimas CA ٦ – السيده هنيه استفانوس من

ً ر جل أو سيده نسى أن يكتب أسمه أو عنوانه أو تليفونه  ٧ – وأخيرا
حتى ميكن الرجوع إليه أو إليها !

أو  بالتليفون  أو   ً شخصيا أغسطينوس  بالقس  األتصال  برجاء 
.ً الفاكس أو الـ e-mail لترتيب حصولهم على اجلوائز وشكرا

ملحوظة متكررة :

١) سبعة أشخاص فقط من ثالثة آالف عائلة تصلها الة هم 
الذين أستجابوا وشاركوا فى هذه املسابقات!(فأين الباقون؟) الـ 
كذلك  األمر  كان  أن  عليهم؟  صعبة  املسابقات  هذه  هل  ؟.   ٢٩٩٣
لعالج.  يحتاج  محزن  أمر  وهذا  حادة  روحية  أنيميا  عندهم  فيكون 
ً لدرجة أنه ليس لديهم بضعة ساعات  ً جدا أم هم مشغولون جدا
والالمباالة  األهمال  هو  أم  شهور!  أربعة  مدة  فى  واألجابة  للبحث 

والفتور ؟!

٢) ان نسبة الذين أجابوا هى ستة سيدات إلى رجل واحد! فأين 
الشباب  نسبة  ان  العربية؟  يقرأون  الذين  الشباب  وأين  الرجال؟ 
فماذا  األجنليزية!  أو  العربية  للمسابقات  بالنسبة  سواء  معدومة 

دهى رجالنا وشبابنا؟!

هى  مشكورات  أجنب  اللواتى  والشابات  السيدات  نسبة  إن   (٣
املرميات؟!  أين  الباقيات؟  فأين  للسيدات!!  بالنسبة   –  ً جدا ضعيفة 
أرجو أن حترك هذه املالحظات بعض القلوب اخلاملة واخلامدة فنرى 

بعض التحسن واألستجابة.

وأكتفى بذكر بعض اآليات التى تذيب الثلج واحلجر :

لك  فيضئ  األموات  من  وقم  النائم  أيها  «إستقيظ   +
املسيح» (أف٥ : ١٤).

 ً ً. هكذا ألنك فاتر ولست باردا ً أو حارا + «ليتك كنت باردا
ً، أنا مزمع أن أتقيأك من فمى» (رؤ٣ : ١٥). وال حارا

ً وتُب» (رؤ٣ : ١٩). + « كن غيورا



األخ  الفانى  عاملنا  عن  رحل  املاضى  أغسطس  آواخر  فى 
أقباط  أعمدة  من  صالح  سليمان  وصفى  الدكتور  احلبيب 
أوتاوا – كندا. كان الدكتور وصفى من أعز أصدقاء صباى وكان 
ً لى بشارع طوسون بشبرا فى األربعينيات واخلمسينيات  جارا
والشطرجن،  القدم  كرة  بفرقة   ً زميال وكان  املاضى  القرن  من 
ً فى دراسات الكتاب املقدس. ثم دخل هو كلية الطب  وزميال
املتشعبة  احلياة  طرق  فى  وأفترقنا  احلقوق  كلية  أنا  ودخلت 
حيث تركت شبرا وعرفت أنه هاجر إلى أمريكا وقضى فترة 
بولية  ومسالك  كُلّى  وجراح  كطبيب  والعمل  الدراسة  من 
اوتاوا  فى  وأستقر  أمريكا  ترك  ذلك  وبعد  أوهايو،  بوالية 
عاصمة كندا. ومن هناك كانت تصلنى من اآلباء واألصدقاء 

أخبار طيبة عنه أهمها :

(١) أنه حقق شهرة واسعة فى تخصصه وصار أول جراح 
يجرى عمليات زرع كلى فى كندا فى وقت مبكر لم تكن هذه 
العلماء  بتواضع  يحتفظ  وظل  بعد.  شاعت  قد  العمليات 

ويعالج الفقراء باان ويقدم لهم الدواء اجلسدى والروحى.

ً بيد مثلث الرحمات البابا شنوده أثناء  (٢) أنه رسم شماسا
القبطية  اللغة  درس  وأنه   ١٩٨٩ سنة  التاوا  الرعوية  زيارته 
األصلية  املقدس  الكتاب  لغات  درس  كما  فيها،  ة  حجّ وصار 
ً للكتاب املقدس يحبه  ً وفالحا العبرية واليونانية وصار مرجعا

ويدرسه بعمق ويحفظه ويعمل به ويُعلّمه لآلخرين.

(٣) وعلمت أنه تزوج الدكتورة محاسن غبريال وهى طبيبة 
بالوداعة  تتميز  واخلدمة  للمسيح  حبة  مُ وقديسة  أطفال 
عائلتها  أعرف  وكنت  املالئكية،  واحلياة  واحلكمة  والهدوء 

وأخوتها من مصر وفرحت لهما وشكرت اهللا من أجلهما.

(٤) وقد أسعدنى احلظ بعد ذلك بزيارة أوتاوا وزيارته وتأثرت 
أسمى  على  ماهر  أوالده  أحد  أسمى  أنه  منه  عرفت  عندما 
(قبل الكهنوت). وزرت كنيسة العذراء وسمعت الكثير من 
قصص محبته وخدماته للكنيسة من أصدقائه وقد نشرت 
الدكتور  األجنليزى.  بالقسم  بعضهم  كلمات  من  صفحة 
املسيحى  لإلنسان  ونادر  مثالى  جميل  حلن  صالح  وصفى 
 .ً وعائليا  ً وعلميا  ً وأجتماعيا  ً وكنسيا  ً روحيا الناجح  القبطى 
أحبه  الذى  املسيح  حضن  فى  الطاهرة  نفسه  ينيح  الرب 

.ً ويعزى اسرته احملبوبة ويعوض الكنيسة خيرا

األحباء الدكتورة محاسن والعائلة
ببهجة  قلوبكم  ميأل  األموات  من  القائم  مسيحنا 

قيامته.
الفردوس  الى  صالح  وصفي  الدكتور  عبور  رحلة  تبقى 

منقوشة في قلوب الكثيرين.

وهبه الرب وزنة األمانة في عمله مع حكمة وحب للعلم 
واملعرفة والرقة في تعامله مع مرضاه. تعليقات املرضى أثناء 

خدمتي بأتوا شهادة روحيّة د اهللا!

ا  عميقً كان  بحكمة،  الصمت  لوزنة  العجيب  تقديره  مع 
األصلية  اللغات  إلى  برجوعه  املقدس،  للكتاب  دراسته  في 
تاريخ  في  العميقة  دراسته  بجانب  هذا  اليونانية.  يجيد  إذ 
الكنيسة واآلباء.مع ما وهبه الرب من إمكانيات، كان محبًا 

ا إخوته عن نفسه. للعطاء، مقدمً

 ً متهلال كان  العذراء،  السيدة  كنيسة  أساسات  وضع  في 
املبكر  الصباح  في  اخلرسانة  على  املاء  برش  ببساطة  يقوم 
جدًا، غالبًا ما كان يقف وحده ليعمل بفرحٍ كمن يبني بيته.

 scholarship حبه للمعرفة الصادقة دفعه أن يتبنّى تقدمي
.Patrology الدراسات اآلبائية

كل  من  يحب  واالستقامة،  الصراحة  اجلميلة  سماته  من 
القلب، ويتحدث مبا في قلبه بال التواء.

لم يحرمه مسيحنا املتألم من التمتع ببركة األلم بشكرٍ 
والتسليم  والبساطة  للحب  جديدةٍ  بأعماقٍ  فتمتع  ورضا، 

الكامل هللا.

إننا من كل القلب نهنئه على رحلته من هذا العالم في 
حيث  لعائلته  ليصلي  الفردوس  إلى  وعبوره  اد،  رب  رفقة 
مات  كعائلة  كلها  للبشرية  حبهم  القديسني  يشارك 
املسيح وقام وصعد إلى السماء ليحملها معه إلى سماواته.

فنالوا  مرضه  أثناء  املباركة  األسرة  تعب  ننسى  لن  وإننا 
بركه خدمته. 

صلواته تسند الكنيسة كلها. الرب معكم يرافقكم، 
ويرافق كل البشرية. 

القمص تادرس ملطي وتاسوني ماري
٢٥ أغسطس ٢٠١٤
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١٩٢٨ – ٢٠١٤
فى يوم ١٤ سبتمبر سنة ٢٠١٤ رحل رجل اهللا البار األب املوقر

Ÿ^Ë2∆<ÔÁéÈe<ì€œ÷]
عن عمر ٨٦ سنة إلى األبدية السعيدة وإلى فرح سيده الذى 

خدمة وكرس حياته له بكل أمانة ونشاط وأتضاع فربح 
الكثيرين وحاز على محبة وأحترام اجلميع.

* كان أبونا بيشوى غبريال أول كاهن ثابت ألول كنيسة بلوس 
أجنلوس وهى كنيسة مارمرقس.

* أسس هذه الكنيسة فى ١٩٦٩ املتنيح القمص بيشوى كامل 
ثم توالى على خدمتها لفترات قصيرة كل من القمص تادرس 
يعقوب ملطى والقمص لوقا سيداروس واملتنيحني القمامصة 
كيرلس داود وأرسانيوس عزيز وروفائيل صبحى والقمص فليمون 
ميخائيل إلى أن قام مثلث الرحمات البابا شنوده برسامة أبينا 

بيشوى غبريال فى فبراير سنة ١٩٧٩.
* متتع أبونا بيشوى غبريال بفضائل كثيرة أهمها التقوى وطيبة 
القلب والوداعة والهدوء والقناعة والصبر واملثابرة ومحبة اهللا 

وشعبه والصالة واخلدمة.
* قام أبونا بيشوى بنشر ملكوت اهللا وتأسيس العديد من 
الكنائس فى املناطق البعيدة احملرومة ومنها هاواى والس 

فيجاس وفريزنو وكوفينا وغيرها.
* تعازينا القلبية ألبينا احلبيب نيافة احلبر اجلليل األنبا سرابيون 
وشعب وكهنة وشعب كنيسة مارمرقس وتاسونى أستر وأبنه 

العزيز هانى وكل أقباط لوس أجنلوس. وليكافئ الرب حبيبنا 
الغالى القمص بيشوى غبريال بإكليل اد الذى ال يبلى.

«أنا هو القيامة واحلياة. من آمن بى ولو مات 
فسيحيا» (يو١١ : ٢٥)

١٩ – ٢٠١٤

رحل عن عاملنا الفانى مبصر فجأة فى شبابه 
وأختصر الطريق إلى السماء طيب الذكر 

املرحوم

ÖÇfl”â]<Ì⁄^â_
 زوج السيده أجنى شكري بكوفينا ووالد 
الطفلة جينا وخال كل من أمير وأميرة 

وإيالرية حنني.
وقد أقامت األسرة قداس ذكرى األربعني على 
روحه الطاهرة يوم السبت ١٨ أكتوبر ٢٠١٤ 
بكنيسة ماريوحنا احلبيب بكوفينا. الرب 
ينيح نفسه الطاهرة فى فردوس النعيم 

ويلهم األسرة الصبر والعزاء.
+++

إستدراك
ً من تعزية املرحوم املهندس موريس حنا (باملانيا) املنشور  سقط سهوا

بالعدد السابق أسم األستاذ كرم اسكندر زوج أخته آمال بأمريكا.

Condolences
St. John Church in Covina, California extends 
her condolences to Liliane Awadalla, Mervette 
Gayed, Abraham Petrou and Amir Petrou, for 

the departure of the dear brother

Philip John Petrou
May the Lord Jesus Christ repose his soul in 
the Paradise of delight and comfort the family.

٢٠
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كاليفورنيا   – بكوفينا  احلبيب  ماريوحنا  كنيسة  أقامت 
خالل  الصليب  عيد  مناسبة  فى   ٢٦ رقم  السنوى  معرضها 

الثالثة أيام من اجلمعة ٢٦ إلى األحد ٢٨ سبتمبر ٢٠١٤ .

 ً جناحا املعرض  وجناح  الغنية  بركاته  على   ً كثيرا اهللا  ونشكر 
ً شهد له اجلميع على جميع املستويات الروحية والثقافية  باهرا

واألقتصادية واألجتماعية والغذائية ...

فقد بارك نيافة احلبر اجلليل األنبا سرابيون املعرض إذ إحتفل 
وقام  سبتمبر   ٢٧ السبت  صباح  فى  الصليب  عيد  بقداس 
وأنشطة  املعرض  أقسام  جميع  وتفقد  شمامسة  برسامة 
باملكتبة   ً بدءا واألطفال  املسنني  والشيوخ  والسيدات  الشباب 
العربية  الكتب  من  ضخمة  كمية  جمعت  التى  الكبيرة 
واألفالم  والتسجيالت  واأليقونات  والصور  واملراجع  واألجنليزية 
وجوالت  يومية،  وقداسات  عشيات  هناك  وكان  والهدايا. 

للضيوف واألجانب لتعريفهم بالكنيسة.

وقد اشترك فى خدمة هذا العام أكثر من ١٢٠ مائة وعشرين 
ً من أبناء وبنات الكنيسة.  شخصا

ا سيدات املطبخ فقد بذلن مجهودات جبارة لتقدمي مالذ  أمّ
إلشباع  الشهية  واألمريكية  املصرية  األطعمة  من  وطاب 

اجلموع! وأنضم إليهن أقسام احللويات والقهوة

والعصائر  «واملشويات  «والشاورما»  والفطائر   Star Bucks  
واملسنني  واألجنليزى  العربى   – الشباب  إجتماع  وكذلك 

وأحفادهم.

هو   – واملطبخ  املكتبة  بخالف   – الرئيسى  الثالث  واجلناح 
واملفروشات  املنزلية  باألدوات  اخلاص   Crafts «الكرافتس» 

.ً ً مضاعفا واملشغوالت اليدوية والتحف وغيرها الذى حقق دخال

الفردية  واملواهب  اهودات  املعرض  هذا  به  متيز  ما  أهم  ومن 
ّع  للكثيرين من الغيورين مثل ماسح األحذية املتواضع (الذى مل
للحاضرين بـ ١٥٠٠ دوالر) واملصوراتى الذى أخذ صور وحمضها 
وعمل لها إخراج جميل بـ ١٤٠٠ دوالر، والكشافة بنوعيها أوالد 
وبنات ٥٥٠٠ دوالروبائعة الورد التى جمعت ٨٠٠ وصانع الشموع 
دوالر،   ٥٠٠ قدم  الذى  الساعات  صلح  ومُ دوالر   ٧٠٠ بـ  باع  الذى 
والرسام املمتاز بيير ميشيل ٢٠٠٠ دوالر بخالف الفول والفالفل 
وشاركت  ألخ.   ... اجلمعة  يوم  القصب  وعصير  املشوية  والذرة 
األمريكية  الكشافة  مع  الكنيسة  أوالد  من  الكشافة  فرق 
على  واألشراف  والطبول  باألبواق  رائع  موسيقى  عرض  بتقدمي 
ومادونا  جاكى  املوهوبتان  املرمنتان  قدمت  كما  األطفال،  ألعاب 
املاهر،  األرغن  عازف  مينا  مبصاحبة  احملبوبة  الترانيم  من   ً فاصال
وقدم الطفل النابغة امير مراد ترنيمته املؤثرة «أطفال العالم 

يطلبون السالم».

واحترام  وابتسام  وأنسجام  بنظام  خدموا  اجلميع  أن  واملهم 
ومحبة وحماس وعبّر الكثيرون عن سرورهم بكل هذه األنشطة 
وبلقاء اجلماهير من أصدقائهم الذين لم يرونهم منذ سنوات. 

وقد حضر وسجل وصوّر مندوبون عن قنوات اللوجس والطريق 
وصحيفة أرثوذكس نيوز مشكورين.

تعب  من  لكل   ً وشكرا وتوفيقه  بركته  على  للرب   ً فشكرا
يكافئ  الرب  وتبرع.  ع  وشجّ حضر  من  لكل   ً وشكرا وساهم 
اجلميع باخلير مائة ضعف وهو ال ينسى تعب احملبة وال أجر كأس 

ماء بارد باسمه.
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