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1 – الصوم الكبير
بدأ الصوم الكبير من 24 فبراير ويستمر حتى عيد القيامة فى 20 أبريل 

وتكون قداسات الصوم كاآلتى : 
األثنين والثالثاء والجمعة من 12 – 3 بعد الظهر.

واألربعاء والخميس من 9 – 12 صباحاً.
2 – عيد ظهور الصليب المجيد

بعيد  الكنيسة  تحتفل  مارس   19 األربعاء  يوم  فى 
وزفة  الشعانينى  باأللحان  القداس  الصليب.  ظهور 
صباحاً،   7:30 باكر  بخور  رفع  فى  الصليب 

والعشية الثالثاء 7 مساء.
3 – أشهر أعياد قديسى مارس

)1( 8 مارس – إستشهاد القديس بوليكاربوس

)2( 9 مارس – نياحة البابا كيرلس السادس

)3( 17 مارس – إستشهاد الرسول متياس
)4( 17 مارس – نياحة البابا شنوده الثالث

)5( 21 مارس – نياحة القمص بيشوى كامل

)6( 26 مارس – نياحة القمص ميخائيل ابراهيم

4 – عيد رسامة القمص جوارجيوس الـ 33
+ كنيسة ماريوحنا، الكهنة والشمامسة واللجنة والشعب 
قلته  جوارجيوس  القمص  الموقر  الحبيب  األب  يهنئون 

بعيد رسامته الثالث والثالثين )15 مارس 1981(.
ويدعون له بالصحة والعافية والمزيد من الخدمة المثمرة 

المؤيدة بالروح القدس وبطول العمر.
على  ليعرض  16فبراير  فى  مصر  إلى  جوارجيوس  أبونا  يسافر   +

المجمع المقدس فكرة أفضل فى عمل الميرون المقدس.
5 – العيد األول لرسامة القس جورج عزيز

بعيد  عزيز  جورج  القس  بكوفينا  ماريوحنا  كنيسة  تهنئ 
له بكل بركة روحية وجسدية فى  رسامته األول وتدعو 

حياته وخدمته.
6 – العيد األول لرؤساء الشمامسة توماس وأنطونيوس

واألرشيدياكون  موسى  توماس  األرشيدياكون  تهنئ  ماريوحنا  كنيسة 
فى  والتوفيق  بالصحة  لهما  داعية  األول  بعيدهما  يواقيم  أنطونيوس 

الخدمة.

7 – قداسة البابا تواضروس
تواضروس  البابا  قداسة  أستقبل  يناير   5 يوم  فى   +
بعيد  مهنئاً  البابوى  بالمقر  منصور  عدلى  الرئيس 
أستقبلها  مبادرة جميلة وجريئة  المجيد وهى  الميالد 
باالرتياح والتقدير  المسلمين  األقباط والمعتدلين من 
التعصب  زرع  من  مظلمة  عقود  بعد  واألعجاب 

األعمى والكراهية والفتنة الطائفية.
فبراير   17 يوم  تواضروس  البابا  قداسة  أفتتح   +

الماضى السيمنار الثانى ألعضاء المجمع المقدس بدير األنبا بيشوى تحت 
تواجه  التى  للمتغيرات  وتعرضوا  أفضل(  مستقبل  نحو  )الكنيسة  عنوان 

الكنيسة من جميع النواحى.
8 – نيافة األنبا سرابيون

كهنة  أربع  بسيامة  سرابيون  األنبا  نيافة  قام   +
جدد

القديس  أسم  تحمل  كنيسة  أول  نيافته  أسس   +
البابا كيرلس السادس فى منطقة سانتا آناّ.

كهنة  إجتماع  سرابيون  األنبا  نيافة  يرأس   +
اإليبارشية يوم الخميس 13/3 بكنيسة ماريوحنا 

للبابا شنودة  الثانية  السنة  في ذكري  اإللهي  القداس  كما يصلي  بكوفينا 
األحد 3 / 16 بكنيسة ماريوحنا.

أخبار ومناسبات أبريل 2014
1 – عيد تجلّى العذراء بالزيتون 2 أبريل

أبريل   6 الفقير  وغداء  التناصير  أحد   –  2
والتذاكر بالمكتبة

3 – عيد البشارة األثنين 7 أبريل – القداس 
من 8 صباحاً

به  تحتفل   – أبريل   13 الشعانين  أحد   –  4
كنيسة ماريوحنا فى قداس واحد يبدأ 7:30 صباحاً إلى 12 ظهراً يعقبه 

الجناز العام.
5 – خميس العهد 17 أبريل

صالة البصخة 8 صباحاً يعقبها لقان غسل األرجل ثم قداس االفخارستيا 
حتى الساعة 2 بعد الظهر. والبصخة المسائية من الساعة 5 – 9 مساء.

6 – الجمعة العظيمة 18 أبريل
تحتفل كنيسة ماريوحنا بهذا اليوم العظيم للصلب والفداء من الساعة 8 

صباحاً إلى 6 مساءاً.
7 – عيد القيامة المجيد 20 أبريل

يبدأ القداس السبت 7:30 مساء إلى بعد منتصف الليل.

8 – مؤتمر األسرة السنوى
تعقد كنيسة ماريوحنا مؤتمرها السنوى الخامس والعشرين لألسرة من 

24 – 26 مايو والتفاصيل بالعدد القادم.

اخبار وأعياد مارس وأبريل 2014
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past seven months, is traveling to

every corner of the country: west

into Washington state and then

south to refineries near Los An-

geles; south to Gulf Coast refin-

ers; north into Canada; and east

to refineries in New Jersey and

Philadelphia.
Railroads and oil shippers

wouldn’t detail oil-train move-

ments through their networks,

citing security concerns. The Wall

Street Journal identified routes

through investor presentations

and industry marketing material,

as well as interviews with indus-

try officials and experts.
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there are trying to get up to

speed on how to handle a poten-

tial oil-train accident, as are their

peers from Chicago to Denver to

New Orleans.
Railroad officials don’t like to

talk about it, but oil trains are

rumbling through many large cit-

ies because of surging output

from North Dakota’s Bakken

shale. Functioning as pipelines on

rails, tanker cars full of oil pass

through Detroit, Philadelphia, To-

ronto, St. Louis, Kansas City and

Houston, among others.
Bakken crude, which has been

involved in three major explo-

sions after rail accidents in the

Every day, a train more than a

mile long travels alongside a

highway in Albany, N.Y., a half

mile from the state capitol build-

ing and even closer to houses. Its

cargo is crude oil from North Da-

kota, which federal regulators

and railroads fear is more explo-

sive than other oils.
In the past year, Albany has

become an unlikely hub for the

U.S. oil business, taking in ship-

ments by rail and sending them
out by ship down the Hudson

River to refineries. Now officials
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What’s
News

i i i

World-Wide
n European spy agencies se-
cretly met with Assad’s dele-
gates to share information on
European extremists operat-
ing in Syria, officials said. A1

n Egyptians voted on a new
constitution in a referendum
on the military-backed gov-
ernment’s rule. Election vio-
lence left at least 11 dead. A7

n Four Hezbollah members
will go on trial Thursday
over their alleged involve-
ment in a former Lebanese
premier’s 2005 killing. A8

n The U.S. issued a rebuke
after Israel’s defense minis-
ter was quoted criticizing
Kerry over his pursuit of a
Mideast peace accord. A8

n Efforts at a bipartisan deal
to extend jobless benefits for
the long-term unemployed
collapsed in the Senate. A6

nWhite House aides crafting
the State of the Union address
are meeting resistance from
congressional Democrats over
the free-trade issue. A4

n Oklahoma’s ban on gay
marriage was struck down
by a federal judge, who ruled
it was unconstitutional. A3

nNew Jersey Gov. Christie
sought to strike a bipartisan
tone in his state of the state
address in thewake of a scandal
over bridge-lane closures. A3

nA judge declined to endorse
the NFL’s $764 million concus-
sion settlement with retired
players, questioning whether
the sumwas sufficient. A3

n Police said a Danish tourist
was gang-raped in New
Delhi, the latest in a series of
such attacks in India. A12

i i i

An appeals court threw out
FCC rules requiring broad-

band providers to treat all In-
ternet traffic equally, clearing
the way for new fees. A1

nWells Fargo’s earnings rose
16% to $21.8 billion last year,
making it the top annual profit
maker among U.S. banks. J.P.
Morgan dropped to No. 2. C1

nApple’s dealwith China Mo-
bile to sell iPhones won’t be
limited to handsets but will
entail broader cooperation, the
carrier’s chairman said. B1

nRetail sales rose at a steady
pace in December, suggesting a
strengthening U.S. economy.A2
n The Dow surged 115.92 to
16373.86 on the data to snap
a four-day losing streak. C4

n A doctor testified that he
gave an SAC manager confi-
dential drug-trial results. C1

nGM plans to resume paying
a dividend after posting a 4%
rise in global sales volume. B6

n JAL reported a battery
malfunction on a Boeing 787
parked at a Tokyo airport. B2

nNasdaq plans to stop running
a central part of the U.S. trading
system that failed last year. C3

n Regulators agreed to let
banks retain certain CDOs
under the Volcker rule. C3

nThe Supreme Court threw
out a suit alleging rights abuses
by Daimler in Argentina. B3

nBeanie Babies’ creatorwas
sentenced to probation for hid-
ing funds in Swiss accounts. B3

nViacom plans to launch a
children’s TV channel that can
be programmed by parents. B1

Business&Finance

BY RUSSELL GOLD

AND LYNN COOK

Cities Grapple With Oil-Train Safety

WASHINGTON—A U.S. appeals

court on Tuesday threw out fed-

eral rules requiring broadband

providers to treat all Internet

traffic equally, raising the pros-

pect that bandwidth-hungry

websites like Netflix Inc. might

have to pay tolls to ensure qual-

ity service.
The ruling was a blow to the

Obama administration, which has

pushed the idea of “net neutral-

ity.” And it sharpened the struggle

by the nation’s big entertainment

and telecommunications compa-

nies to shape the regulation of

broadband, now a vital pipeline

for tens of millions of Americans

to view video and other media.
For consumers, the ruling

could usher in an era of tiered

Internet service, in which they

get some content at full speed

while other websites appear

slower because their owners

chose not to pay up.
“It takes the Internet into

completely uncharted territory,”

said Tim Wu, a Columbia Univer-

sity law professor who coined

the term net neutrality.
Adopted in 2010, the Federal

Communications Commission

rules said that companies like

Verizon Communications Inc.

and Comcast Corp. had to treat

all similar content on their net-

works equally, whether it was a

YouTube video or a home video

posted on a personal website.
Deciding a lawsuit brought by

Verizon, a three-judge panel of the

U.S. Court of Appeals for the Dis-

trict of Columbia Circuit struck

down the rules. The court said the

FCC saddled broadband providers

with the same sorts of obligations

as traditional “common carrier”

telecommunications services, such

as landline phone systems, even
Pleaseturntothenextpage

BY GAUTHAM NAGESH

AND AMOL SHARMA

Court Tosses
Rules of Road
For Internet
Federal Regulations on ‘Net Neutra

lity’

Are Voided, Clearing Way for New Fees

RIVERSIDE, Calif.—Deborah Clark said a voice

named Dora told her to burn books in a hall closet.

She lighted them while her elderly, ailing parents

slept and then walked to the store to buy dog food.

Smoke from the fire in April 2012 killed both of

them, the local coroner ruled. Prosecutors ch
arged

Ms. Clark with arson and murder. The 49-year-old

woman is in protective custody in a Riverside

County jail, awaiting a court hearing Thursday on

whether she is competent to go on trial.

When her siblings visit, she asks if she can go

home. Ms. Clark says she misses her mother and fa-

ther and dreams about them almost every night.

Ms. Clark has schizophrenia and an IQ of 63. The

voices she hears are a symptom of her mental ill-

ness, and her childlike mental functioning is a devel-

opmental disability. While her case ended in extreme

tragedy, it spotlights the huge challenges facing an

estimated 1.5 million people in the U.S. who suffer

from a debilitating combination of mental illness and

developmental disability.
For most of her life, Ms. Clark bounced around a

fragmented treatment and support system that left

her and family members who tried to help mostly on

their own, according to interviews with relatives and

a review of some of her medical records.

In most states, including California, mental-health

treatment is overseen by counties, while state offi-

cials coordinate developmental-disability services.

The splintered system makes it extremely hard to

coordinate treatment, and few professionals are

trained to even identify coexisting conditions.

Odd or aggressive behavior might be wrongly at-

tributed to the developmental disability and thus

dismissed as untreatable. Many serious mental ill-

nesses can be treated through medication. Services,

funded by different parts of government, cater to

one problem or the other but rarely both.

“Each system points their finger at the other, and
PleaseturntopageA14

BY CLARE ANSBERRY

VOICES IN HER HEAD

Splintered System Often Fails

Mentally Ill With Low IQs

BEIRUT—European intelli-

gence agencies secretly met

with Syrian President Bashar al-

Assad’s delegates to share infor-

mation on European extremists

operating in Syria, Western and

Middle Eastern officials said,

the first known encounters since

withdrawing their ambassadors.
The meetings were intended

to gather information on at least

1,200 European jihadists that

Western officials say have joined

militant groups in Syria, amid

European concerns these citi-

zens will pose a threat when

they return home.
The talks are narrowly fo-

cused on the extremists and on

al Qaeda’s growing might in

Syria and don’t represent a

broader diplomatic opening, the

Western and Middle Eastern of-

ficials and diplomats said.
But Mr. Assad’s opponents in

Syria and in Istanbul, where the

political opposition is based,

said they are concerned that the

information sharing suggests

Western capitals are starting to

accept the possibility the Syrian

leader will retain power for the

foreseeable future.
Opposition members also are

concerned the contacts—coupled

with an international effort un-

der way to remove Syria’s chem-

ical arms—could grow into

wider cooperation in fighting

terror groups in Syria.
That could bolster Mr. As-

sad’s argument that his leader-

ship is needed to fight al Qaeda,

which has gained Syrian terri-

tory in recent months.
“We worry that these prelimi-

nary discussions could lead to

broader cooperation,” said a

Syrian opposition member in Is-

tanbul.
A retired official from MI6,

the British foreign intelligence

arm, was the first to visit Da-

mascus in midsummer on behalf

of the British government, two

people said. German, French and

Spanish intelligence agencies

have been speaking to regime
PleaseturntopageA8

BY MARIA ABI-HABIB

European Spies
ReachOut to Syria

Egyptians Cast Votes on New Constitution

ONE VOTE: Coptic Pope Tawadros II displays an ink-stained finger after voting Tuesday in a referendum on

a new constitution supported by Egypt’s military-backed government. Two days of voting, coming six months

after the ouster of President Mohammed Morsi, are being held amid political tension and violence. A7
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JEJU, South Korea—On pic-

turesque Jeju island, visitors can

hike through tangerine orchards

to a dormant volcano, watch

women dive for shellfish or, if it

strikes their fancy, take in the

World Eros Museum.
It’s one of Jeju’s three sex

museums. From
there, visitors can
visit two chocolate
museums, three
teddy-bear muse-
ums and, by one
count, seven muse-
ums that special-
ize in “trick art,”
images that let
people pose as if
they are stuck in a
shark’s mouth or
having a drink with five scantily

clad women.
There are more than 100 mu-

seums on this island about half

the size of Rhode Island, most of

which opened in the past few
years. The new competition has

set off feuds among museum

owners who accuse each other of

copycatting, running lame muse-

ums and cutting deals with tour

operators to bring in busloads of

free-spending Chinese tourists.
Recently the owner of the

Loveland Museum, one of the

sex museums, accused the Secret

Garden Museum across the

street of changing its exhibitions
from glass to sex.
“About 90% of
their exhibition
had a sexual
theme,” said Lee
Sung-hyung, gen-
eral officer at
Loveland Museum,
a collection of tit-
illating sculptures
and exhibits. “We
raised the issue to
the province,” he

says. “They removed exhibits

that were problematic.” Secret

Garden management couldn’t be

reached for comment.
Jeju sits off the southern tip

of South Korea in the sea be-

tween China, 300 miles away,
PleaseturntopageA14

BY ALEX FRANGOS

Korean Island’s Battle of Museums

Isn’t Exactly a Culture War
i i i

Tourist Spots Dedicated to Teddy B
ears, Sex,

Chocolate, More Set Off Resort Squabble

Teddy bear Mona Lisa

A train carrying crude oil collided with another train and caught fire on Dec. 30 near Casselton, N.D.

 Four Hezbollah members going

on trial in Lebanon...................... A8
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أبنائي األحباء في المهجر األباء األساقفة واألباء الكهنة والشمامسة 
وكل الشعب أهئنكم بعيد الميالد المجيد في بداية عام جديد 2014 
والسالم  والفرح  الخير  من  المزود  وليد  بركات  للجميع  واتمني 
والمحبة لكل أحد في كل مكان في بالدنا مصر وفي كل كنائسنا 

في كل العالم.  

أشتركت  معاً  وسماوي  أرضي  وحدث  عمل  األلهي  التجسد  ان 
يتجسد  ان  للبشر اعطانا  فيه. وهللا من محبته  السماء مع األرض 
وان يأتي ألينا . كما في األية التي نسميها األنجيل الصغير في )يو 
3 : 16( هكذا احب هللا العالم حتي بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك 
كل من يؤمن بل تكون له الحياة األبدية. وهذا التالقي بين السماء 
واألرض كان من ناحية هللا الذي قدم في محبة نازلة نحو البشر 
وايضا من ناحية االنسان الذي قدم اشتياقات صاعدة نحو هللا . فكان 
هذا التالقي في ملء الزمان مثل ما يحدثنا الكتاب المقدس ، وفي 
بطن امنا العذراء حيث تجسد ربنا يسوع المسيح في حبه .  في 
خلقة االنسان هللا اظهر حبه لكل احد ولكن في تجسده أكد علي هذا 
الحب أما في صلبه وقيامته فتمم هذا الحب الجارف نحو االنسان. 

النجم  ـ نقرأ عن  ـ وهي متعددة وكثيرة  الميالد  اننا في ذكريات 
السماوي ونقرأ عن المزود االرضي ونقرأ عن المجوس الذين 
جاءوا من بالد بعيدة ونقرأ عن الذين كانوا بقرب الحدث ونقرأ عن 
صغار في السن مثل الرعاة ومثل امنا العذراء ونقرأ عن شيوخ 
والقديسة  الشيخ  سمعان  والقديس  النجار  يوسف  القديس  مثل 
العالم في  البشر. ولكن  النوعيات من  النبية ، فنقرأ عن كل  حنة 
 . وأمم  يهود  اساسيين  قسمين  الي  ينقسم  كان  المسيح  السيد  زمن 
 ، السماء واألرض  بين  انفصال  او  انقسام  الوقت  نفس  في  وكان 
وفي ميالد  يسكنها األرضيين.  المالئكة واألرض  يسكنها  السماء 
جاء   : أوالً     : الثالثة  الجماعات  هذه  أجتمعت  المسيح  السيد 
المجتمع  فئات  ابسط  من  كانوا  الرعاة  وهؤالء  الساهرين  الرعاة 
اليهودي وكانت رعايتهم وسهرهم في البادية وفي البرية من اجل 
التي  الذبائح  تؤخذ  القطعان  هذه  ومن  يرعونها  التي  القطعان  كل 
تقدم فى الهيكل، فكان الرعاة قوم رحل ليس لهم مكان ثابت لألقامة 

اختارهم  الوقت  نفس  في  ولكن  المحاكم  امام  بشهادتهم  تؤخذ  وال 
هللا كنوع من االمانة والنهم بسطاء واراد هللا ان يكرمهم ألمانتهم 
فاعلن لهم هذا الميالد من خالل المالك الذي ظهر لهم وقال: ها انا 
ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب .  الرعاة الساهرين كانوا 
يهود فكأن هللا اختار من العالم اليهودي ليمثلوا قطاع اليهود. اما 
بقية العالم ويمثلها االمم الوثنية ، فاختار هللا المجوس الساجدين 
الذين اتوا من بالد بعيدة من المشرق وكانوا علماء في الفلك وفي 
دراسة النجوم وفي رسم األحداث التي ممكن أن تحدث ، فأتوا من 
هذه األماكن البعيدة لكيما يبحثوا ويسجدوا امام المولود ملك اليهود 
.  ووصلوا الي المزود حيث مكان الطفل يسوع المسيح ويقدموا 
هداياهم. بهذا يكون العالم األرضي  قد اجتمع حول السيد المسيح 

في المزود .   

اما العالم السمائي فقد جاء من خالل المالئكة، المسبحين واالنجيل 
 : الشهيرة  التسبحة  يسبحون  المالئكة  من  جمهور  ظهر   : يقول 
المجد هلل في االعالي وعلي االرض السالم  وبالناس المسرة . .. 
ان المجوس قدموا هذه الهدايا  الذهب واللبان والمر ، ان الذهب 
رمز بان هذا المولود هو ملك واللبان ان هذا المولود كاهن والمر 

بان هذا المولود متألم ومصلوب. 

الفالسفة كانت تعني رمزياً  المجوس  الهدايا من هؤالء  ان هذه 
تعبيراً عن حياة االنسان، الذي يعيش حياة عمره كلها متمثلة في 
الذهب واللبان والمر .  يعني اي شخص منا حياته عبارة عن  أيام 

فيها ذهب وفيها أيام لبان وفيها أيام مر.    

أيام الذهب هي : أيام النجاح والصحة واألنتصار والغني والوفرة 
والحياة المستريحة والمتعة التي يتمتع بها األنسان. 

اما هدية اللبان فتعبر عن ايام التعب واالجتهاد والخدمة واما ايام 
المر هي  المر(، فايام  المر )وحياة االنسان يجب ان يكون فيها 
ايام الحزن والضيق والعوز واالحتياج وايام المرض وااليام التي 
يعاني منها االنسان بالمشاعر السلبية وايام القلق كل هذه يمثلها 
هدية المر. فكل واحد منا حياته تدور بين الذهب واللبان والمر ، 
 ، الذهب  وايام  اللبان  أيام  تأتي  ايام مر فسوف  ان وجدت  ولذلك 
وحياة االنسان كلها هي التي قال عنها الكتاب :  كل االشياء تعمل 
معاً للخير للذين يحبون هللا ، ان ميالد السيد المسيح يعطينا رجاء 
انني اهنئ   . اليومية  للحياة  وامل وحياة جديدة في رؤية جديدة 
جميعكم االباء الكهنة واهنئ كل الشعب وكل اسرة واطلب من هللا 
ان يعطي نعمة وان يمأل حياتكم دائما بفرح الميالد وتكون حياتنا 
دائما هي لتمجيد اسمه القدوس. ولربنا كل مجد وكرامة من اآلن 

والي األبد أمين .       

قداسة البابا تواضروس الثانىرسالة الميالد لعام 2014
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أحبائى أبناء الكنيسة المباركين

يسعدنى أن اهنئكم جميعاً بعيد ميالد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع 
المسيح. جاء المسيح إلى عالمنا لكى يخلصنا من عبودية الخطية 
ويملك على قلوبنا ويدخلنا ملكوته السمائى.المجوس الذين جاءوا 
ليروا مولود بيت لحم األلهى هم باكورة كنيسة األمم. جاءوا من 
بالد بعيدة إلى بلد غريب ليسجدوا للطفل األلهى ويقدموا خضوع 
المولود  قائلين »أين هو  األمم له. لقد جاء المجوس إلى أورشليم 
اليهود. فاننا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا لنسجد له«. جاء  ملك 
أو  كلدانيون  ملوك  الوقت  نفس  وفى  كهنة  هم  الذين  المجوس 
ليسجدوا  الفلكية  الظواهر  دراسة  فى  وقتهم  يقضون  فارسيون  
لمولود بيت لحم. لقد ادركوا أن مولود بيت لحم ليس مولوداً عادياً 
له  يقدمون  جاءوا  إلهى  مولود  هو  بل  ملكياً.  مولوداً  فقط  وليس 
لم  لهم  ظهر  الذى  النجم  أن  أدركوا  لقد  العبادة.  وسجود  خضوع 
يكن نجماً عادياً. فالقديس يوحنا ذهبى الفم يرى أنه لم يكن نجماً 
إنما هو مالك ظهر فى شكل نجم أرسله  النجوم،  كسائر  حقيقياً 
مخلص  مولد  مكان  إلى  الفلك  فى  العاملين  المجوس  ليرشد  هللا 
العالم.كان للنجم مساراً مختلفاً وكان ساطعاً فى الظهيرة والشمس 
مشرقة وكان يظهر أحياناً.ويختفى أحياناً وكان منخفضاً فقادهم 

حتى جاء ووقف حيث كان الصبى.
لقد أختارت الكنيسة قراءة زيارة الرعاة لمولود بيت لحم فى قداس 
البرامون إذ هم يمثلون بسطاء اليهود الذين فرحوا بميالد المخلص. 
وأختارت انجيل قداس عيد الميالد أن يكون عن زيارة المجوس 
الثالثة الذين يمثلون كل اجناس البشرية المتسلسلة عن أوالد نوح 
بسطاء  مع  يلتقون  جاءوا  األممية  الشعوب  بكور  وكأنهم  الثالثة 
اليهود –الرعاه- فى السجود للمسيا فيضمهم معاً كنيسة واحدة له. 
فكما يقول القديس أغسطينوس »من هم هؤالءالمجوس إال بكور 
األولون  أممين. كان  اسرائيلين والمجوس  الرعاه  لقد كان  األمم؟ 
مالصقين له واآلخرون جاءوا إليه من بعيد. لقد أسرع الكل إلى 
حجر الزاوية«. لقد أختارت الكنيسة القراءات من سفر المزامير 
لعشية وباكر وقداس عيد الميالد لتأكيد حقيقة أن زيارة المجوس.

هى تحقيق للنبوات عن خضوع األمم لمولود بيت لحم

مزمور عشية »ملوك ترسوس والجزائر، يقدمون له هدايا ، ملوك 
العرب وسبأ يقدمون له العطايا )مز72 : 10(.

مزمور باكر »يعيش ويعطى له من ذهب أرابيا ويصلون من أجله 
كل حين ويباركونه كل يوم«)مز72 : 15(.

مزمور القداس األلهى »الرب قال لى أنت أبنى وأنا اليوم ولدتك، سلنى 
فأعطيك األمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار األرض« )مز2: 8-7(.

وقدموا  الحقيقى  للملك  وملوك  كهنة  هم  الذين  المجوس  سجد  لقد 
الحقيقى  بأنه األله  إعترافاً  الملوك، ولباناً  أنه ملك  إقراراً  له ذهباً 
الذى تقدم له العبادة، ومراً خضوعاً للملك المتألم الذى.يملك بموته 

المحى على الصليب.

أحبائى
نفرح فى هذا العيد المبارك بميالد مخلصنا ونقدم له خضوع وسجود 
قائلين »نسجد لك أيها المسيح مع أبيك  العبادة فنحن نسبحه دائماً 
الصالح والروح القدس ألنك ُولِدت وخلصتنا«. ومع تغير المناسبة 
للمسيح  فسجودنا  وخلصتنا.  قمت  أو  أوُصلبت  أتيت  ألنك  نقول 
إلهنا هو سجود للثالوث القدوس اإلله الواحد نسجد له فى ميالده 
ومجيئه وفى.صلبه وفى قيامته سجودنا لمسيحنا هو إعتراف أنه 
اإلله المتجسد هو إعتراف يهبنا هدوء وسالم وطمأنينة مثلماحدث 
مع المجوس. فالقديس يوحنا ذهبى الفم يقول عن المجوس »قبل 
رؤيتهم الطفل كانت.«المخاوف والمتاعب تضغط عليهم من كل 
إذ  أيضاً  ونحن  واالمان،  الهدوء  فحل  السجود  بعد  أما  جانب، 
تحيط بنا المتاعب والضيقات وإذ نتابع أخبار أخوتنا األحباء فى 
مصروما يتعرضون له من إضطهاد وآالم وضيقات علينا أن ال 
ننزعج. فمسيحنا الذى نتألم ألجله وهو إله قوى تخضع له جميع 
األمم. نعم هو يسمح بالضيقات ويطيل روحه على األشرار وقد 
يهرب من أمام الشر كما هرب من هيرودس وقد تنجح مؤامرات 
الناس األشرار ولكن علينا أن نتذكر قول المزمور »الساكن فى 
السموات يضحك والرب يستهزئ بهم. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه 
ويرجفهم بغيظه..... تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف 
الواحدة  الكنيسة  سالم  ألجل  نصلى   .)9،  4: )مز2  تكسرهم« 

المقدسة الجامعة الرسولية.

نصلى ألجل أبينا الحبيب قداسة البابا تاوضروس الثانى.
وألجل  أسرهم  جميع  وألجل  الشهداء  أحبائنا  أنفس  ألجل  نصلى 

شفاء المصابين.
نصلى ألجل جميع المتضايقين والمتألمين.

نصلى أن يشرق مولود بيت لحم األلهى بنوره على قلوبنا فتمتلئ 
فرحاً وسالماً وهدؤاً.                             وكل عام وأنتم بخير

نيافة األنبا سرابيونسجدوا له .. وقدموا له هدايا
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الصوم الكبير عبارة عن ثالثة أصوام:

األربعين المقدسة في الوسط. يسبقها أسبوع أما أن نعتبره تمهيدياً 
التي ال يجوز  السبوت  أيام  أو تعويضياً عن  المقدسة،  لألربعين 
فيها اإلنقطاع عن الطعام. يعقب ذلك أسبوع اآلالم. وكان في بداية 

العصر الرسولي صوماً قائماً بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

والصوم الكبير أقدس أصوام السنة.

ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، ألن سيدنا يسوع المسيح قد صامه. 
وهو صوم من الدرجة األولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات.

هو فترة تخزين روحي للعام كله.

فالذي ال يستفيد روحياً من الصوم الكبير، من الصعب أن يستفيد 
الصوم   الكبير  أيام  يقضي  والذي  أقل روحانية.  أخري  أيام  من 
باستهانة، من الصعب عليه يدقق في باقي أيام السنة. حاول أن 
ألحانه وقراءاته وطقوسه وروحياته  تستفيد من هذا الصوم في 

الخاصة وقداساته التي تقام بعد الظهر.

كان اآلباء يتخذون الصوم   الكبير مجاالً للوعظ.

ألن الناس يكونون خالله في حالة روحية مستعدة لقبول الكلمة. 
حقاً وان الوعظ مرتب في كل أيام السنة. ولكن عظات الصوم  
 الكبير لها عمق أكثر. وهكذا فإن كثيراً من كتب القديس يوحنا 
ذهبي الفم، كانت عظات له ألقاها في الصوم الكبير، وكذلك كثير 
من كتب القديس أوغسطينوس. بل أن الكنيسة كانت تجعل أيام 

الصوم   الكبير فترة إلعداد المقبلين لإليمان.

فتعدهم بالوعظ في الصوم   الكبير ليتقبلوا نعمة المعمودية.

فكانت تقام فصول للموعوظين خالل هذا الصوم تلقي فيها عليهم 
عظات لتعليمهم قواعد اإليمان وتثبيتهم فيها. وهكذا ينالون العماد 
التالي  األحد  المؤمنين  مع  يعيدوا  لكي  التناصير،  أحد  يوم  في 
وأفراح  البصخة  صلوات  في  معهم  ويشتركون  الشعانين  أحد 

عيد القيامة . ومن أمثلة ذلك عظات القديس كيرلس األورشليمي 
أيام  في  اإليمان  قانون  لهم  بشرحه  لإليمان  الموعوظين  إعداد 

الصوم الكبير.

والهتمام الكنيسة بالصوم الكبير جعلت له طقساً خاصاً.

خاصة،  قراءات  وله  أكبر.  إنقطاع  فترة  خاصة،  ألحان  فله 
ومردات خاصة، وطقس خاص في رفع بخور باكر، ومطانيات 
)اكلينومين  فيها  نقول  الخدام  تحليل  قبل  القداس  في  خاصة 
تاغوناطا(. ولهذا يوجد للصوم الكبير قطمارس خاص. كما انه 
روحي  جو  له  يكون  وهكذا  القديم.  العهد  من  قراءات  فيه  تقرأ 
خاص.بل الكنيسة مهدت له أيضا بصوم يونان. فصوم يونان، 
بنفس  ويكون  بأسبوعين،  الصوم   الكبير  يسبق  نينوي  أو صوم 
الصوم   لقدوم  الناس  يتنبه  حتى  األلحان،  وبنفس  تقريباً  الطقس 

 الكبير ويستعدون له بالتوبة التي هي جوهر صوم نينوي. 

وإن كان السيد المسيح قد صام هذا الصوم عنا، وهو في غير 
حاجة إلي الصوم، فكم ينبغي أن نصوم ونحن في مسيس الحاجة 

إلي الصوم. 

فهو الصوم   الكبير في مدته، والكبير في قدسيته.

إنه اكبر األصوام في مدته التي هي خمسة وخمسون يوماً. وهو 
اكبرها في قدسيته، ألنه صوم المسيح له المجد مع تذكاراً آالمه 

المقدسة. لذلك فالخطية في الصوم   الكبير أكثر بشاعة.

واالستهانة بقدسية األيام، دليل علي قساوة القلب.

أنه  المقدسة، ال شك  األيام  هذه  بروحانية  يتأثر  الذي ال  فالقلب 
الناحية الروحية قلب قاس يخطئ في الصوم، ينطبق عليه  من 
قول السيد المسيح »إن كان النور الذي فيك ظالماً، فالظالم كم 
المنيرة  المقدسة  األيام  هذه  كانت  إن  أي  يكون« )مت 6:23(. 

فترة للظالم، فاأليام العادية كم تكون؟!

وأن كنا ال نستطيع أن نطوي األيام كما كان يفعل السيد المسيح له 
المجد فعلي األقل فلنسلك بالزهد الممكن، وبالنسك الذي نستطيع 
أن نحتمله. وأن كنا ال نستطيع أن ننتهر الشيطان ونهزمه بقوة 
قاله  ما  ولنذكر  لمقاومته.  فلنستعد  األقل  فعلي  الرب،  فعل  كما 
»لم  معاتباً  العبرانيين  إلي  رسالته  في  الرسول  بولس  القديس 
تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية« )عب 12: 4(. 
مفروض إذن أن يجاهد اإلنسان حتى الدم في مقاومة الخطية. إن 
كانت ثالثة أيام صامتها استير وشعبها، وكان لها مفعولها القوي 

ن فكم باألولي خمسة وخمسون يوماً.

هنا ونقول ألنفسنا في عتاب:

كم صوم كبير مر علينا في حياتنا، بكل ما في الصوم   الكبير من 
روحيات؟ لو كنا نجني فائدة روحية في كل صوم، فما حصاد هذه 
السنين كلها في أصوامها الكبيرة التي صمناها، وباقي األصوام 
وإلي  الصوم،  في  جدية  إلي  تحتاج  المسأله  إن  أيضاً؟  األخري 

روحانية في الصوم، وال نأخذ األمر في روتينية أو بال مباالة.

الصوم الكبير
لمثلث الرحمات البابا شنوده
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+ الصليب هو حياتى فال حياة إال من خالل 

الصليب.
+ سيظل يسوع فاتحاً ذراعيه بإستمرار ألنه 

يريد خالص نفسك التى مات عنها.
+ ليس الصليب مكاناً للعدل اإللهى فقط ولكن 

مكاناً للحب حتى الموت.
+ كان الصليب فى مظهره الخارجى تعبيراً عن 
ظلم العالم، أما من الداخل فالصليب كله سرور 

وحب وتسليم لآلب ألجل خالص العالم.
»مع  هللا  مع  النفس  إتحاد  هو  الصليب   +

المسيح ُصلبت«.
+ إن الذى يسير مع الرب يسوع حتى الصليب يستحق أن يأخذ 

العذراء أماّ له.
+ الهرب من الصليب يعادل الهروب من المجد اآللهى.

+ الصليب مدرسة .. فالهرب منها ضياع للمستقبل األبدى.
+ الصليب هو الطريق الوحيد إلى القيامة. 

+ من فقد صليبه فقد مسيحه و افتقد طريقة إلى هللا.
+ من فقد صليبه صارت حياته باردة فاترة ال تعامل هللا.

+ إن التأمل المتواصل فى صليب ربنا يكسب النفس حرية وسالماً 
وقوة وغفراناً.

+ الصليب فى طبيعته أقوى درجات الحب وأعمقها.
فى  التأمل  على  فتدرب  الخطية  من  الحرية  تطلب  كنت  إن   +

المسيح المربوط ألجلك على الصليب.
+ الصليب هو طريق الحرية من قيود العالم وشهوة الجسد.

+ إن تدرب اإلنسان على تذوق الحالوة فى كلمة هللا والصليب 
سيجعل النفس تتأفف من كل لذة جسدية.

+ نفس بال صليب كعروس بال عريس.
+ أثر المسامير شهادة أبدية على محبة الرب لنا وعالمة أبدية 

لنزول الدم والغفران. وبدون ألم ليس هناك إكليل.
+ الصليب هو سالحنا األساسى أثناء الحرب الروحية.

+ إن كل رضى وتسليم بمرض أو ألم بشكر وفرح ورضى هو 
حمل للصليب، وكل تذمر يعنى رفضى للصليب.

فطمت  التى  النفوس  عمل  هى  )الصليب(  الطيب  خدمة  إن   +

عواطفها ومشاعرها عن حب العالم وشهواته وربطتها بحب هللا.

من أقوال أبونا بيشـــــوى كامـــــل 
عن الصليـــــــب

كنّا قد وصلنا إلى 350 كلمة ذهبية 
مأثورة لمثلث الرحمات البابا شنوده 
نوفمبر/ديسمبر  المجلة  عدد  حتى 
2013 – ونستكمل المزيد من هذه 

الكلمات المباركة فى هذا العدد ..

من  الكثير  فيها  المسيحية   –  351
السامية  والفضائل  والقيم  المبادئ 
 ... العميقة  السليمة  والعقائد  جداً، 
شخص  هو  فيها  ما  أجمل  ولكن 

المسيح نفسه.

فيها  بل  يأس وال فشل،  المسيحية وال  352 – ال صعب فى 
الذى  المسيح  فى  شئ  كل  »أستطيع  المسيحى  اإلنسان  يقول 

يقوينى« )فى4 : 13(.

قوة  .. هى  لها طابع روحى  قوة  المسيحية  القّوة فى   – 353
بعيدة عن اخطاء العنف واألعتداء وقهر اآلخرين، وإنما فى 

إحتمالهم وربحهم.

المن  وهو  بها،  نتغذى  التى  الحياة  شجرة  هو  هللا   –  354
ذاتها، وهو  الحياة  هو  الحياة،  وماء  الحياة  هو خبز  المخفى، 

الحق والنور الحقيقى وهو الحكمة والمتعة الحقيقية.

أماّ  التاريخ عن هللا هوعمل غير روحى،  ان فصل   – 355
الروحيون فبتأملون يد هللا فى التاريخ.

356 – ان تذكرنا ان أسم هللا قدوس، حينئذ ال ننطق به إالّ 
بكل تقديس وإجالل قائلين كل حين »ليتقدس أسمك«، وال يليق 
التسبيح  فى  وإنما  األمور  من  التافه  فى  هللا  أسم  نستخدم  أن 

والصلوات.

357 – هللا هو الذى يملكنا ويملك كل ما نملك، ونحن مجرد 
وكالء.

الشيطان فذهب.  حينما طرد  المسيح قوياً  السيد  358 – كان 
فإطرده إذن أنت أيضاً بقوة المسيح العاملة فيك.

المسيح فى فترة تجسده على  السيد  تأملوا فى هدوء   – 359
األرض، هدوء فى الرد على معارضيه من الكتبة والفريسيين 
عليه  القبض  وأثناء  الشعب،  وشيوخ  والكهنة  والصديقيين 
ومحاكمته، ولما ُصلب ودفن قام من الموت فى هدوء عجيب.

فيبكون  المصلوب  المسيح  صورة  يرون  كثيرون   –  360
يوم  كل  المسيح  يصلبون  هم  بينما  قلوبهم،  فى  ويتألمون 

بخطاياهم.

اقوال ذهبية مأثورة لقداسة البابا شنودة 
»تفاح من ذهب فى مصوغ من فضة ..« )15(

تجميع القس أغسطينوس حنا
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كنت أشعر بالفخر وأنا طفل صغير عندما أقول إنى من أنتسب 
هو  من   : نفسى  وأسأل  أعود  ثم  فلمنج،  مارمينا  كنيسة  إلى 
فلمنج؟ هل هو والد مارمينا؟ وماذا عن صديقى الذى ينتمى 

لكنيسة المالك مصطفى كامل !!

تدور أحداث حكايتنا فى أواخر القرن التاسع عشر فى اسكتلندا، 
حيث يعيش فالح فقير يدعى فلمنج كان يعانى من ضيق ذى 
يتذمر ولكنه كان خائفاً على  أو  لم يشكو  المدقع،  اليد والفقر 
أبنه، فلذة كبده فهو قد استطاع تحمل شظف العيش ولكن ماذا 
عن أبنه وهو مازال صغيراً والحياة ليست لعبة، كيف سيعيش 

فى عالم ال يؤمن سوى بقوة المادة؟

المراعى، سمع  فلمنج فى أحد  ذات يوم كان وبينما يتجول 
صوت كلب ينبح نباحاً مستمراً، فذهب فلمنج بسرعة ناحية 
وعلى  الوحل  من  بركة  فى  يغوص  طفالً  وجد  حيث  الكلب 
محياة الرقيق ترتسم عالمات الرعب والفزع، يصرخ بصوت 
... ولم يفكر فلمنج، بل قفز  الرعب  غير مسموع من هول 
بمالبسه فى بحيرة الوحل، وأمسك بالصبى، أخرجه. وأنقذ 

حياته.

وفى اليوم التالى، جاء رجل تبدو عليه عالمات النعمة والثراء 
أندهش  حارسان،  ومعه  الخيول  تجرها  مزركشة  عربة  فى 
فلمنج من زيارة هذا اللورد الثرى له فى بيته الحقير، هنا أدرك 

أنه والد الصبى الذى أنقذه من الموت.

قال اللورد الثرى: »لو ظللت أشكرك طوال حياتى، فلن أوفى 
لك حقك، أنا مدين لك بحياة ابنى، اطلب ما شئت من أموال 

أو مجوهرات أو ما يقر عينك.

يمليه علّى  أفعل سوى ما  لم  أنا  اللورد،  فلمنج: سيدى  أجاب 

ضميرى، وأى فالح مثلى كان سيفعل مثلما فعلت، فإبنك هذا 
مثل أبنى. أجاب اللورد الثرى: حسناً، طالما تعتبر أبنى مثل 
تعليمه حتى يصير  ابنك وأتولى مصاريف  فأنا سآخذ  أبنك، 

رجالً متعلماً نافعاً لبالده وقومه.

لم يصدق فلمنج نفسه، طار من السعادة، أخيراً سيتعلم ابنه فى 
العظماء، وبالفعل تخرج فلمنج الصغير من مدرسة  مدارس 
رجالً  الصغير  الصبى  وأصبح  الطبية،  للعلوم  مارى  سانت 

متعلماً بل عالماً كبيراً.

 1881( فلمنج  ألكسندر  سير  نفسه  هو  الصبى  فذلك  نعم، 
– 1955( مكتشف البنسلين فى عام 1929، وأول مضاد 
له فى  الفضل  األطالق، ويعود  البشرية على  حيوى عرفته 
القضاء على معظم األمراض الميكروبية، كما حصل ألكسندر 

فلمنج على جائزة نوبل فى عام 1945.

لم تنته تلك القصة الجميلة هكذا بل حينما مرض ابن اللورد 
الثرى بإلتهاب رئوى، كان البنسلين هو الذى أنقذ حياته.

انتظر  لكن  الغريبة،  تبدو  المصادفات  من  مجموعة  نعم 
أنقذ  )الذى  الثرى  الرجل  ابن  الصبى  فذلك  األكبر،  المفاجأة 
حياته  األبن  فلمنج  ألكسندر  وأنقذ  مرة  حياته  األب  فلمنج 
مرة ثانية بفضل البنسلين( رجل شهير للغاية، فالثرى يدعى 
اللورد راندولف تشيرشل، وأبنه يدعى ونستون تشرشيل، 
أعظم رئيس وزراء بريطانى على مر العصور، الرجل العظيم 
الذى قاد الحرب ضد هتلر النازى أيام الحرب العالمية الثانية 
فبفضل ذكاء ونستون  الحلفاء.  إنتصار  الفضل فى  له  ويعود 
إشاعة  نشر  على  إعتمدت  )التى  الشهيرة  وخدعته  تشرشل 
سينهى  سرى  لسالح  الوصول  استطاعت  أنجلترا  إن  تدعى 
إنتصار  ولوال  قليلة(،  سويعات  فى غضون  العالمية  الحرب 

الحلفاء لكان العالم كله يعانى من نير النازية حتى اآلن.

كم   !! البسيط  الفالح  هذا  عمل  تأثير  كان  الدرجة  هذه  إلى 
فرصة لعمل الخير أضيعها أنا ؟؟

حقاً ما أصدق كتابنا المقدس حين قال: »إرم خبزك على وجه 
المياه، فإنك تجده بعد ايام كثيرة« )جا11 : 1(.

ألننا  الخير  عمل  فى  نفشل  »ال  الجديد  العهد  قول  وكذلك 
سنحصد فى وقته إن كنا ال نكّل« )غل 6 : 9(.

فالح اسكتالنـــــــدى !
د. مارك تكال )باريس(
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القمص جوارجيوس قلته

»اعترفوا بعضكــــم لبعض بالزالت« 

+ وهناك ثالث بركات يتمتع بها المعترف :

الكاهن  فى حضور  أمام هللا  بخطاياه  المعترف  يقر  عندما   )1
لجراحاته  خالصى  عالج  الكاهن  من  يطلب  قلب،  بإنسحاق 
يصلى  إرتكبها،  التى  الخطايا  عن  الصفح  ويطلب  الروحية 
ويُعطى  الخطايا  يغفر هللا  لكى  اإليمان  أجله صالة  الكاهن من 
للمعترف الحل من خطاياه، كذلك الكاهن يعطيه تدريبات روحية 

لكى ينمو ويمتنع عن تكرار السقوط فى الخطية.

مشاكله  المعترف  يعرض  األعتراف  سر  ممارسة  أثناء   )2
والكاهن  األرشاد،  ويطلب  الكاهن  على  تصادفه  التى  ومتاعبه 
لهذه  حالً  يقدم  السنين  وخبرة  وحكمة  القدس  الروح  بنعمة 
المشاكل، ألن الغريق ال يقدر ان ينقذ نفسه ولكن يحتاج إلى يد 

أمينة تنقذه.

3 – كذلك عندما يجلس اإلنسان مع أب إعترافه بإنتظام يتعلم 
اسلوبه فى حياته الروحية ويتتلمذ على يديه، فهذه وصية السيد 
ان   .)19  : )مت28  األمم«  جميع  وتلمذوا  »إذهبوا  المسيح: 
معظم قديسى الكنيسة تتلمذوا على أيدى أباء إعتراف قديسين. 
هذا كان منذ القدم، فقد تتلمذ يشوع على يد موسى النبى وتتلمذ 

أليشع على يد ايليا النبى.

لبعض  الواقعية  القصص  أقدم بعض  ان  أود  المقدمة،  بعد هذه 
الذين مارسوا هذا السر المقدس:

+ كان أبونا المتنيح القمص ميخائيل ابراهيم أب أعتراف روحانى 
ومثالى وحكيم، وكنت أثق فى ارشاداته، وأتمتع بالجلوس معه 
وكان يصلى قبل بداءة األعتراف وكأنه يستدعى الروح القدس 
ليتكلم ويُرشد ويعمل. فى إحدى المرات جلست معه لألعتراف 
واألرشاد، وذكرت له قصة شاب أخطأ مع سيدة تخدم فى منزل 
أثناء جلستى مع  والديه، وعنفته بقسوة حتى بكى. ذكرت ذلك 
أبونا ميخائيل الذى قال لى بصوته الحانى: »هات لى الشاب يا 
سيدى بسرعة«. وبعد بضعة ساعات أحضرت الشاب وسلمته 
الشاب.  إنتظار  فى  الكنيسة  خارج  وجلست  ميخائيل،  ألبونا 
نصف  من  أكثر  وبعد  توبة صادقة.  يقدم  لعله  أصلى  وجلست 
أبونا يريد الجلوس  أبونا وقال لى  ساعة خرج الشاب من عند 
ظروف  إدرس  سيدى  »يا  لى:  قال  أبونا  صلى  أن  بعد  معى. 
الخطية،  فى  وقع  الذى  اإلنسان  على  تغضب  وال  الموضوع 
وتعامل معه برفق ووداعة؟ ثم اخبرنى ان السيدة الشغالة هى 

المسيح من األموات نفخ فى وجوه تالميذه  السيد  قيامة  + بعد 
له. ومن  تغفر  القدس من غفرتم خطاياه  الروح  »إقبلوا  وقال: 

أمسكتم خطاياه اُمسكت« )يو20 : 22 ، 23(.

وكان قد سبق وقال بفمه الطاهر للقديس بطرس نفس هذا الكالم 
متى  أنجيل  فى  القديسين  لتالميذه  وكرره   ،)19  : )مت16 

)مت18 : 17 ، 18(. 

سلطان  وخالفاءهم  تالميذه  أعطى  أنه  الرب  كالم  من  يتضح 
كيف  لكن  مسكها.  أو  الخطايا  غفران  إعالن  أو  والربط  الحل 
يمكنهم أن يربطوا الخطايا أو يحلوها ويعلنوا غفرانها إال بعد 
األقرار واألعتراف بها علناً؟ لذلك نرى أن الذين كانوا يتوبون 
ويؤمنون يأتون للرسل مقرين ومخبرين بأفعالهم )أع19 : 18(. 
ويقول القديس يوحنا الحبيب: »ان أعترفنا بخطايانا فهو أمين 

وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل أثم« )1يو1(

العصر  منذ  واألعتراف  التوبة  سر  الكنيسة  مارست  ولقد   +
الحل  سلطان  وخلفائهم  التالميذ  مارس  وكذلك  الرسولى، 
مع  السلطان  هذا  الرسول  بولس  القديس  استعمل  وقد  والربط، 
قدم  الكنيسة وعندما  من  وفرزه  إذ حرمه  كورونثوس،  خاطئ 
توبه عاد وحله من قصاصه وأعاده إلى الكنيسة )1كو5 : 5-3 ، 
2كو2 : 6 ، 7(، كذلك ربط القديس بولس الرسول عليم الساحر 
الذى كان يقاوم عظاته فى بافوس )أع13 : 9-11(. وهكذا فعل 
القديس بطرس الرسول مع حنانيا وسفيره )أع5 : 1-10(، كما 
مارس الرسل سر التوبة واألعتراف مع كل الذين آمنوا فكانوا 
يأتون مقرين ومخبرين بافعالهم والذين كانوا يستعملون السحر 

قدموا توبة واعتراف )أع19 : 20-18(.

شريعة  حسب  القديم  فى  يمارس  األعتراف  سر  كان  ولقد   +
ويكفر عن خطيته  بخطاياه  يعترف  التائب  وكان  النبى  موسى 
وترمز   ،)7  ،  6  : ، عد5  )ال5: 6-1  الدموية  الذبيحة  بتقديم 
الذبيحة إلى دم يسوع المسيح الذى يطهر من كل خطية. فالكاهن 
اآلن يقبل توبة واعتراف اإلنسان الخاطئ ويلقى خطيته فى دم 
للتائب.  يهبه  لكى  القدس  الروح  الحل من  المسيح ويأخذ  السيد 
وفى صالته السرية فى القداس اإللهى يقول: »يكونون محاللين 
مع  نون  أبن  يشوع  هذا  مارس  ولقد  القدوس«.  بروحك  بفى 
الملك  داود  مع  النبى  وناثان   ،)19  : )يش7  كرمى  بن  عخان 
)2صم12 : 13(. لذلك يقول الحكيم: »من يكتم خطاياه ال ينجح 

ومن يقر بها ويتركها يُرحم« )أم28 : 22(.

ذكريات خادم

)يع5 :16(
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التى أغوته وأوقعته فى الخطية، وطلب منى أن أصلى من أجله 
لزيارة  التالى  اليوم  فى  ميخائيل( ألنه سيذهب  أبونا  أجل  )من 
أسرة الشاب لكى يستغنوا عن خدمتها، ثم ختم كالمه معى قائالً: 
»ال تزجر تائباً بل سهل له طريق التوبة. »دم يسوع المسيح 
السيدة  أن  بعد  فيما  الشاب  من  علمت  خطية«.  كل  من  يطهر 
قبل  بلدتها، وذلك  إلى  المال وهربت  من  مبلغاً  الشغالة سرقت 

زيارة أبونا ميخائيل لألسرة.

+ كان أبونا ميخائيل أبراهيم أباً 
روحياً لكثيرين من كهنة القاهرة 
وبالد  واألسكندرية  والجيزة 
لهم  مرشداً  وكان  كثيرة  أخرى 
حياتهم،  شئون  من  الكثير  فى 
الكاتدرائية  إلى  حضر  أن  حتى 
يوم تشييع جثمانه أكثر من 150 
فتشت  المرات  إحدى  فى  كاهناً. 
أعترف  لكى  الكنيسة  فى  عنه 
الشباب  إجتماع  إنصراف  بعد 
وأطلب منه إرشاداً لمشكلة شاب 
مساءاً،  العاشرة  الساعة  وكانت 
كالمعتاد،  منزله  إلى  فذهبت 
عشرة  من  أكثر  وجدت  ولكنى 
فى  دورهم  منتظرين  شباب 
األعتراف، وكان هناك أيضاً أب 
انتظر  وجلست  يديه  قبلت  كاهن 

دورى فى األعتراف. بعد دقائق خرج أبونا ميخائيل من الحجرة 
التى يأخذ فيها األعترافات ونظر الينا، ثم نادانى ألخذ دورى فى 
األعتراف بعد أن قال لى: »تعال أنت أوالً أنت ساكن بعيد« قلت 
له أن يسبقنى أبونا، فقال: »ال أبونا بيشوى كامل سيسهر معى 
ونصلى القداس معاً باكراً«. وتعجبت أن أبونا بيشوى يسافر من 
األسكندرية لكى يعترف عند أبونا ميخائيل فى القاهرة وكانت 

هذه أول مرة أشاهد أبونا بيشوى كامل. 

فقد  األجتماع  أحد شباب  ميخائيل فى موضوع  أبونا  أستشرت 
كان يجمع بعض من زمالئه ويلعب قمار معهم طوال الليل لعدم 
وجود رقيب ألن والديه يعيشون خارج القاهرة. وسألته »كيف 
بحكمة  معهم  اتعامل  لكى  نصيحة  لى  وقدم  معهم؟«  أتصرف 
وحب وأقوم بزيارتهم بعد األجتماع حيث نقرأ بعض من كلمات 
النعمة ونصلى صالة نصف الليل معاً. طلبت منه أن يصلى من 
العادة وقدموا  إمتنعوا عن هذه  ببركة صالته وإرشادته  أجلنا، 

توبة صادقة.

الدراسة  فى  يالزمنى  كان  زميل  مع  األيام  أحد  فى  تقابلت   +
الجامعية، وأخبرنى بأنه يعانى من حالة إحباط وإنهيار نفسى، 
وأنه ذهب إلى أعظم طبيب نفسى فى ذلك الوقت لكى يعالجة مما 
يعانيه. وبعد أن جلس أمامه وبدأ يدون معلومات عن حياته وعلم 

أنه مسيحى قال له بالحرف الواحد: »يا أبنى اذهب إلى كنيستك 
وأجلس مع أحد قسوسكم وأعترف له. ده أحسن دواء« وكان هذا 
الطبيب غير مسيحى. ثم سألنى زميلى »ما تعرفش قسيس طويل 
فأبتسمت  نصائحه«؟.  فى  شاطر  ويكون  شكواى  يحتمل  البال 
وقلت له بأخالص: »مش أبونا اللى بيرشد أو ينصح لكن روح 
أبونا  إلى  أخذته  أبونا«.  فم  على  يتكلم  الذى  هو  القدوس  هللا 
ميخائيل أبراهيم، بعد أن أخبرته 
مع  صديقى  جلس  ظروفه.  عن 
ذلك  وبعد  ساعة،  حوالى  أبونا 
خرج وعلى وجهه إبتسامة وقال 
كثيراً،  أراحنى  ده  »أبونا  لى: 
من  وخرج  مفاهيمى  كل  وغير 
لى  وأوضح  إضراب  كل  نفسى 
أهدافى فى الحياة. علمنى كيف 
أهرب من أبليس. وكيف أعيش 
أحاسب  وكيف  التسليم،  حياة 
األعتراف«.  جلسة  قبل  نفسى 
فى  بالتغيير  فعالً  شعرت  ولقد 

حياة ذلك الزميل.

الكهنوتية  خدمتى  فترة  فى   +
سر  بعمل  وإقتنعت  شعرت 
حياة  فى  واألعتراف  التوبة 
كثيرين، وكنت أرى عمل الروح 
يبكت  القدس  الروح  كان  بل  المعترفين.  نفوس  فى  القدس 
آخر  فى  حتى  األعتراف،  إلى  ثم  التوبة  إلى  ويقودهم  كثيرين 
أيام حياتهم، وأريد أن أقدم قصة توضح عمل الروح القدس فى 
توبتنا. طلب منى أحد الخدام أن أذهب لمناولة والده المريض 
بالمستشفى، ونبهنى أن ال أناوله إال بعد أن يعترف. أخذت معى 
مناولة للوالد، ولما رآنى بكى وطلب أن يعترف قبل ان يتناول. 
ولكن عندما رأيت دموعه أدركت إنها دموع التوبة، ادركت أن 
إعترافه يحتاج إلى وقت طويل فصليت له التحليل وناولته حتى 
أتمكن من الجلوس معه فترة كافية واألستماع إلى إعترافاته. بدأ 
المريض يذكر كل اخطائه منذ صباه واستمرت جلسة االعتراف 
كان  بدموعه.  ممتزج  كالمه  وكان  ونصف.،  ساعة  من  أكثر 
يبكت نفسه على خطاياه وتقصيره وتسويفه وتأجيل األعتراف 
وإمتناعه عن التناول لسنين كثيرة. بعد أن صليت نظرت إلى 
بدقائق  المستشفى  بعد أن تركت  وفرحاً.  وجهه ورأيته مبتهجاً 
أسلم روحه لفاديه. عندما علمت ذلك مجدت هللا الذى تركه حتى 
للرب: »ما  العالم، وقلت  إنطالقه من هذا  قبل  يتوب ويعترف 
أعظم حبك للبشر. ألنك ال تشاء موت الخاطئ بل دائماً تسهل لنا 
طريق التوبة، حتى اذا ما تركنا العالم نسعد معك فى األبدية«.
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في   أول   سبتمبر   من   كل   عام   يحتفل   سكان   مدينة   تسورتساخ  
Aargau  بذكري   Zurzach  السويسرية   بمقاطعة   أرجاو  
 القديسة   فيرينا ,  ويكون   اليوم   عطلة   رسمية   وتنظم   معارض  
 وحفالت   موسيقية   كما   توجد   لها   العديد   من   المزارات   التاريخية  
 التي   سميت   باسمها   مثل   بئر   فيرينا   في   تسورتساخ ,  وصخرة  
 فيرينا   في   سولوتورن ,  ومياه   فيرينا   في   بادن ,  وأقيم   لها   قبر  

 وأصبح   مزارا . 

عندما   ذهبت   إلي   السفارة   السويسرية   بالقاهرة  
1959  للحصول   علي   تأشيرة   دخول    عام  
 سويسرا   لدراسة   الدكتوراه   شاهدت   في   مدخل  
 حديقة   السفارة   تمثاال   بالحجم   الطبيعي   المرأة  
 بهية   الطلعة   سمحة   القسمات   وهي   تمسك   في  
 يدها   بقاوروة   الطيب   وباليد   األخري   مشطا ,  وقد  
 نقش   علي   التمثال   الفتاة   التي   علمت   سويسرا  

 النظافة   وعلمت   فتياتها   العفة   والطهارة . 

القديسة   فيرينا   من   قرية   جراجوس   بقنا   إلي   مدينة  
 تسورتساخ     بسويسرا

 *  في   سويسرا   يحتفلون   بعيدها   في   شهر   سبتمبر .. 
 وفي   مصر   يحتفلون   بتدشين   كنيستها   في   شهر   فبراير

 *  فيرينا   خرجت   من   مصر   مع   الكتيبة   الطيبية  
 وبقيت   في   سويسرا   لتصل   إلي   مرتبة   القديسين

 * 70  كنيسة   في   سويسرا   تحمل   اسمها   و 30  كنيسة   في   ألمانيا .. 
 وفي   مصر   كنيسة   واحدة

*  البابا   شنودة   تسلم   جزءا   من   رفاتها   ودشن   كنيستها   بعد  16 
 قرنا   بعيدا   عن   مصر

 **  الدكتور   محمد   رجائي   الطحالوي   األستاذ   بكلية   هندسة  
 أسيوط   كان   محافظا   لعاصمة   أسيوط   أربع   سنوات   من   عام  
1996  إلي   عام  1999..  وتعد   هذه   السنوات   من   أزهي   سنوات  
 أسيوط   حيث   شهدت   العديد   من   المشروعات   التنموية ,  فضال  
 عن   روح   المحبة   واإلخاء   التي   أعادها   إلي   الشعب   األسيوطي .. 
 وصلتنا   رسالته   التي   تحدث   فيها   عن   القديسة   فيرينا   وتجربته  
 الذاتية   في   التعرف   بها   خالل   سنوات   إقامته   في   سويسرا   لدراسة  
 الدكتوراه ..  وال   أعتقد   أن   رسالة   الدكتور   الطحالوي   وصلتنا   في  
 هذا   التوقيت   مصادفة ..  يبدو   أنه   خصنا   بها   قبل   بداية   سبتمبر  
 وهو   الموعد   الذي   تحتفل   فيه   سويسرا   بعيدها ..  ولكني   رأيت   في  
 رسالته   ما   هو   أكثر   من   هذا ..  رأيت   فيها   دعوة   للبحث   عن   جذور  
 هذه   القديسة   وتتبع   سيرتها ,  فهي   من   القديسات   الالتي   لم   يسمع  

 عنهن   الكثيرون . 

البداية .. 

 **  البداية   ترجع   إلي   القرن   الثالث   الميالدي   أثناء   الحكم  
 الروماني   وكان   دقليديانوس   علي   رأس   اإلمبراطورية   واسعة  
 األطراف ..  وكان   جيش   اإلمبراطور   من   كل   الشعوب   الخاضعة  
 لسلطانها   ومن   بينها   مصر ..  وفي   مدينة   طيبة   األقصر   حاليا   كانت  
6600  جندي   مسيحي   قبطي   بقيادة   قائد   شجاع   هو   كتيبة   من  
موريس   وصدرت   األوامر   بارتحالها   من   مصر  
 إلي   أوربا   لمساعدة   ماكسيميان   إمبراطور   الغرب  
 والذي   اختاره   دقليديانوس   ليكون   شريكه   في  
 حكم   اإلمبراطورية   الرومانية ..  وسارت   السفن  
 الصغيرة   عبر   النيل   حتي   وصلت   إلي   ميناء  
 اإلسكندرية ,  ومن   هناك   استقلوا   السفن   الضخمة  
 والتي   اتجهت   بهم   شماال   حتي   وصلوا   مقاطعة  
 فاليه   جنوب   غرب   سويسرا   بين   الحدود   الفرنسية  

 والسويسرية   والبلجيكية . 

البذرة   الطيبة

 **  في   دراسة   جامعية   للدكتور   محمد   عبدالشافي  
 المغربي   األستاذ   بجامعة   جنوب   الوادي   أكدت  
 أن   فتاة   مصرية   قنائية   تدعي   فيرينا   الثمرة   أو  
 البذرة   الطيبة ..  ولدت   بقرية   جراجوس   التابعة  
 لمركز   قوص   ألبوين   مسيحيين   صالحين   وتربت  
 علي   األدب   واألخالق   المسيحية ,  خرجت   مع   الكتيبة   الطيبية  
 حيث   اعتاد   قادة   الفرق   الرومانية   اصطحاب   بعض   أفراد   أسرهم  

 لمعاونتهم . 

 **  وتشير   ذات   الدراسة   إلي   أنه   في   عصر   الدولة   البيزنطية  
 شهدت   قنا   تقدما   علميا   كبيرا   في   مجال   الطب ,  وأن   كثيرا   من  
 المصادر   تشير   إلي   مهارة   المرأة   المصرية   في   العهد   البيزنطي  
 في   تركيب   العقاقير   المستخرجة   من   األعشاب   الطبية ..  ومن   أبرز  
 النساء   الماهرات   في   ذلك   الزمن   وهذه   المهنة   كانت   فيرينا   التي  
 حظيت   بأوسع   شهرة   وأطيب   سيرة ,  وبسبب   عملها   اإلنساني  

 رفعت   إلي   مرتبة   القديسين . 

قانون   ميالنو

 **  نعود   إلي   الكتيبة   الطيبية   لنعرف   كيف   وصلت   فيرينا   إلي  
 مرتبة   القديسين ..  المصادر   التاريخية   تجمع   علي   أنه   ما   أن   وصلت  
 الكتيبة   حتي   دعاها   اإلمبراطور   مكسيميان   للتبخير   مع   كهنة  
 المعبد   وتقديم   العبادة   لآللهة ,  ولكن   القائد   موريس   وعدد   كبير  
 من   الجنود   األقباط   رفضوا   فما   كان   من   اإلمبراطور   مكسيميان  

بقلم :  د .  محمد   رجائي   الطحالوي محافظ أسيوط األسبق

القديسة الصعيدية   التي   علمت   سويسرا   النظافة ..  وعلمت   فتياتها   العفة   والطهارة
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 إال   أن   أبادهم   جميعا ..  وتذكارا   لهذه   الواقعة   سميت   هذه   المقاطعة  
 فيما   بعد   باسم   القديس   موريس   وأصبحت   مزارا   لكثيرين   من  
 السياح   الذين   يفدون   من   كل   مكان   في   العالم ,  ومن   يزورها   يقرأ  
 قصة   الكتيبة   الطيبية ..  وتقول   القصة   إن   اإلمبراطور   مكسيميان  
 قام   أيضا   بتسريح   الممرضات   المصريات   الالتي   صحبن   الكتيبة , 
 واضطرت   كثيرا   إلي   العودة   لمصر ,  إال   أن   القديسة   فيرينا  
 فضلت   البقاء   مع   مجموعة   من   العذاري   في   كهف   صغير   ضيق  
 في   الحدود   بين   ألمانيا   وسويسرا   يتعبدون   فيه   إللههم   ويقومون  

 بتطريز   وحياكة   المالبس   وأعمال   التمريض   سرا . 

**  مضت   األيام   والسنوات   سريعة ..  ومع   بداية   القرن   الرابع  
 الميالدي  - 305 م  -  انتهي   حكم   اإلمبراطور   دقلديانوس   ومعه  
 األمير   مكسيميان ..  وتقلد   مقاليد   الحكم   اإلمبراطور   قسطنطين  
 الكبير   الذي   اعترف   بالمسيحية   كواحدة   من   الديانات   المصرح  
313 م    بممارستها   في   اإلمبراطورية   الرومانية ,  وأصدر   عام  
 قانون   ميالنو   الذي   يعترف   بالمسيحية   كدين   رسمي ..  وانطلقت  

 فيرينا   تقوم   بأعمال   التبشير   بالمسيحية . 

الرحيل .. 

 **  وفيما   كانت   فيرينا   تبشر   بالمسيحية   الحظت   أن   سكان   مدينة  
 تسورتساخ   السويسرية   ال   يعرفون   المبادئ   األولية   للعناية  
 بصحتهم ,  وال   يعتنون   بنظافة   أجسامهم ,  فظلت   تتجول   بين  
 منازلهم   وتشارك   األهالي   في   تنظيف   مساكنهم   وتضمد   جراح  
 المرضي   وتطهرها   من   الميكروبات   بدرايتها   وخبرتها   الواسعة  
 في   العالج   باألعشاب ,  وتعلمهم   مبادئ   الصحة   العامة ..  وهكذا  
 استطاعت   فتاة   قرية   جراجوس   أن   تغير   العادات   والتقاليد   القديمة  
 في   مجتمعات   أوربا   الوسطي ,  وأن   ترسخ   فيهم   مفاهيم   النظافة  
 والوعي   الصحي ..  وفي   أواخر   أيامها   اعتكفت   في   قالية   صغيرة  
 لمدة  11  عاما   في   زهد   وتقشف   إلي   أن   انتقلت   عام  344 م 2  عن  
 عمر   يناهز  64  عاما ,  ودفنت   في   مدينة   تمبورتاخ   بسويسرا , 
 وبنيت   كنيسة   فوق   مقبرتها ..  وذاع   صيتها   مع   األيام   قبلغت   عدد  
70  كنيسة   في   سويسرا   وحدها ,   الكنائس   التي   تحمل   اسمها  
 و 30  كنيسة   في   ألمانيا ,  وعند   منتصف   الجسد   المقام   علي   نهر  
 الراين   بين   سويسرا   وألمانيا   يوجد   تمثال   لها   وهي   تحمل   جرة  

 بها   ماء . 

 **  هذه   هي   القديسة   فيرينا   التي   عاشت   في   نهاية   القرن   الثالث  
 وبدايات   القرن   الرابع   الميالدي ,  واستطاعت   بإيمان   كامل   بسيدها  
 المسيح   وتعاليمه ,  وبعقلية   متفتحة   تجاوزت   حدود   الزمان   والمكان  
 أن   تخدم   شعوب   وقبائل   وأن   تغير   عادات   وتقاليد   بالية ,  بينما   ظل  
 المصريون   المسيحيون   حتي   وقت   قريب   ال   يعرفون   كل   هذا .. 
 وبعد   غياب   امتد  16  قرنا   من   الزمان   جاء   وفد   سويسري   عام  
1986   وسلم   قداسة   البابا   شنودة   الثالث   جزءا   من   رفاتها ,  وضع  
 في   كنيسة   باسمها   واسم    القديس   موريس   قائد   الكتيبة   الطيبية  

 في   أعلي   مبني   أسقفية   الخدمات   باألنبا   رويس   بالعباسية . 

رد اآلخر: »ماذا؟ ، هل سيكون شيء بعد الوالدة ؟

- » هراء » رد اآلخر : » ليس هناك حياة بعد الوالدة. 
ماذا عساها أن تكون هذه الحياة ؟ 

الضوء  أنا ال أعرف، ولكن سيكون هناك مزيد من   « -
عن هنا. ربما سوف نسير بأرجلنا ونأكل من أفواهنا ». 

أمر مستحيل.  هو  المشي  أمر سخيف!  اآلخر: »هذا  رد 
وكذلك تناول الطعام بأفواهنا أمر مثير للسخرية . الحبل 
مستبعد  أمر  الوالدة  بعد  الحياة   . بالغذاء  يمدنا  السري 

تماماً فالحبل السري قصير جداً«. 

- »أعتقد أن هناك شيئا قادم وأظنه مختلفاً عما نحن عليه. 

رد اآلخر: » لم يعد أحد يوماً من هناك مرة أخرى ليخبرنا. 
الوالدة هى نهاية الحياة، وبعد الوالدة ليس سوى الظلمة 

والقلق والالشئ«. 

بالتأكيد سوف  أنا ال أعرف بالضبط .. ولكننا  - »حسنا، 
نرى األم وهي سوف ترعانا وتهتم بنا«. 

- »األم ؟ أنت تؤمن باألم ؟ أين هي اآلن؟

- »إنها في كل مكان حولنا . إنها هى التى نحيا فيها وبها 
نتحرك ونوجد. بدونها ال يكون هذا العالم« 

- »أنا ال أراها، لذلك فمن غير المنطقي أى وجود لها«!.  

- أجاب اآلخر: »أحياناً عندما تلتزم الصمت تستطيع أن 
تستمع إليها، وإلى دقاّت قلبها ويمكنك أن تدرك وجودها. 
أعتقد أن هناك حياة حقيقية بعد الوالدة، ونحن هنا لنعد 

أنفسنا لهذا الواقع الجديد والحياة الجديدة القادمة«.

)أليس هذا هو نفس منطق غير المؤمنين عن الحياة بعد 
الموت؟!(.

طفالن برحم األم 
ســــــأل أحدهما 

اآلخر : 
»هل تؤمن بالحيـاة 
بعــــــــد الــوالدة ؟« 
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)13 نوفمبر 1933-5 يناير 2014(

يعز علّى أن أنعى للشعب القبطى فى كل العالم رحيل المناضل 
الحقوقى الكبير الدكتور سليم نجيب الذى رحل عن عالمنا الفانى 
يناير 2014 ليحتفل فى السماء بميالد رب  إلى السماء يوم 5 

المجد يسوع. 

يعتبر الدكتور سليم هو رائد العمل القبطى الحقوقى فى المهجر 
واآلب الروحى للحركة القبطية فى الخارج ، حيث أسس أول 
منظمة حقوقية،وهى الهيئة القبطية الكندية فى 2 فبراير عام 
1969،وشارك بعد ذلك مع رفيق كفاحه الدكتور شوقى كراس 
رحلة العمل النضالى حتى رحيل الدكتور شوقى كراس للسماء 
عام 2003. ساهم الدكتور سليم نجيب كذلك فى المشاركة فى 
تأسيس أو تشجيع معظم المنظمات الحقوقية القبطية فى المهجر. 
عام  السياسية  العلوم  فى  الثانية  الدكتوراة  لرسالة  مناقشته  فبعد 
العام  نفس  فى  األقباط،أسس  حقوق  عن  كانت  والتى   1992
المنظمة القبطية الفرنسية كأول منظمة حقوقية قبطية فى اوروبا 
والدكتور  لرئاستها  وقتها  خزام  البير  الدكتور  اختيار  وتم  كلها 
مشاركا  سليم  دكتور  للرئيس،واستمر  نائبا  زكى  سامى  مجدى 
أمريكا وكندا واستراليا حتى منظمة  فى  المنظمات  تأسيس  فى 
التضامن القبطى،كبرى المنظمات الحقوقية فى المهجر حاليا،إذا 
منظمة  فكرة  أن  بل  البداية،  من  فيها  مؤسس  كعضو  شارك 
التضامن القبطى نفسها خرجت من مؤتمر مونتريال الذى عقد 
المنظمة  كرمته  وقد  نجيب،  سليم  الدكتور  برعاية   2006 فى 
بمنحه  عام 2012  فى  الكونجرس  فى  السنوى  مؤتمرها  فى 
الحقوقى  العمل  الريادة فى  هو والدكتور شوقى كراس جائزة 
القبطى فى المهجر. كما شارك فى دعم منتدى الشرق األوسط 
للحريات وظل فى مجلس مستشاريه حتى رحيله. وبسفره إلى 
المناضلين  من  لكوكبة  أنضم  قد  سليم  الدكتور  يكون  السماء 
الكبار من آجل الحقوق العادلة والمتساوية لكل المصريين أمثال 
وعدلى  كراس  وشوقى  سيدهم  وانطون  كامل  بيشوى  القمص 
رمسيس  مثل  العامة  لدى  المعروفين  غير  من  وغيرهم  أبادير 
سرجيوس  وحكيم  مرقص  ورائف  مرقص  جبراوى،ومكين 
هللا  عوض  وسمير  زكى  وايهاب  خير  وناجى  سليمان  ومراد 

والقمص انطونيوس حنين وآخرين ال يتسع المجال لذكرهم.

ولد الراحل الكبير ألسرة قبطية صعيدية مرموقة ولها عراقتها 
الشهيد كان عضوا فى  باشا عبد  الوطنى،فجده مقار  العمل  فى 
مجلس شورى القوانين،ومن األعضاء العاملين فى الحقل الكنسى 
مع بطرس باشا غالى فى القرن التاسع عشر،ووالده سامى بك 
نجيب المحامى والمناضل الذى اشترك فى ثورة 1919،وحارب 
االستعمار البريطانى، وعمه كان نقيب المحامين بسوهاج عام 
آجل  من  مناضال  نهجهم  على  سليم  الدكتور  واستمر   ،1969

حقوق اإلنسان من منطلق مصرى وطنى خالص.

كما أن الدكتور سليم حصل على تعليم أكاديمى راق،فبعد حصوله 
شمس  عين  جامعة  من   1956 عام  الحقوق  ليسانس  على 
حصل بعد ذلك على دبلوماتين فى القانون العام والخاص عامى 
جامعة  من  القانون  فى  الدكتوراة  درجة  ثم   ،1958،1959
 ، الشرف  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير  بفرنسا عام 1963  ليون 
ثم درس الحقوق مرة أخرى بتفوق فى جامعة مونتريال بكندا، 
محكمة  فى  قاض  إلى  به  وصل  الذى  المهنى  عمله  يبدأ  لكى 
عام  وفى  المعاش.  بعد  دولى  محامى  ثم  األبتدائية،  مونتريال 
السياسية  العلوم  فى  الثانية  الدكتوراة  على  حصل   1992
وتهنئة  الشرف  مرتبة  مع  بامتياز  بفرنسا  آساس  جامعة  من 
جامعات  مع  وتبادلها  الرسالة  بطبع  والتوصية  التحكيم  لجنة 
العالم،وكانت الرسالة بعنوان« حقوق اإلنسان فى مصر: حالة 
بالفرنسية  كتاب  فى  ذلك  بعد  طبعها  بالفعل  تم  وقد  األقباط«، 
للعربية،وقد تشرفت  تم ترجمتها  عام 1996،وفى عام 2000 
بمراجعة وتقديم الكتاب العربى الذى صدر عام 2000 عن دار 
هذا  التاريخ«،وبخالف  األقباط عبر   « بعنوان  بالقاهرة  الخيال 
الفرنسية.  باللغة  الدكتور سليم ثالثة مراجع قانونية  الكتاب قدم 
ولعله من المفيد ونحن نحتفى بأنتقاله إلى السماء أن أنقل بعض 
 « للدكتوراة:  الثانية  رسالته  من  الكاشفة  المركزة  العبارات 
األقلية القبطية الكبيرة لها جذورها العميقة الضاربة فى أعماق 
المعانأة  من  تجد  وهى  المصرى،  والتاريخ  المصرية  األرض 
األقليات.  كل  تعرفه  ما  بمسيحيتها  التمسك  فى  والمصاعب 
وأهل الغرب ال يدركون أن القبط، منذ الغزو العربى، قد انطووا 
على أنفسهم متراجعين واتخذوا موقفا محافظا كحراس إليمان 
يتهدده الخطر،فمنذ الغزو العربى عرف القبط وضعهم كذميين 
المصرى  التاريخ  فترات  بتقلب  أحوالهم  وتقلبت  محميين 

وداعـــــا 
دكتور سليم نجيـب

مجدى خليل
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الذمية قد  الحكام ونزعاتهم. إن أربعة عشر قرنا من  وأهواء 
خلقت بوضوح موقفا قبطيا يتسم بكونه حذرا محترسا ولكنه 
أيضا فخور بإخالصه الطويل الغيور لتقاليده. والمشكلة الدينية 
لم تحقق لسكان مصر الوحدة الوطنية بدرجة كافية منذ الغزو 
العربى فى القرن السابع.لقد مرت على القبط أربعة عشر قرنا 
من التقلبات والقلق،وال يستطيع فهمهم إال الذين اعتادوا على 
التضحيات وإنكار الذات. إن األقباط كانوا دائما فى حالة تيقظ 
تتمثل  كانت  التى  لقلقهم  البسيطة  المسكنات  واحتراس،ألن 
فى حكم عادل يحظون به حينا،كانت دائما يشوبها الجزع من 
فى  قد وضعوا  بأنهم  دائما  يحسون  لألحوال،أنهم  حتمى  تبدل 
الروح  أصابت  الثانية،ومن هذا  الدرجة  المواطنين من  مرتبة 
القبطية تجربة طويلة من الكآبة والقلق والجزع الدائم يعترف 
هذه  أن  معى  تتفقون  لعلكم  بذلك«.  يتهمهم  من  أحيانا  بها 
التاريخ  عبر  القبطية  المعانأة  وصف  فى  ودقيقة  ذهبية  كلمات 
الدكتور  أن  نقول  أن  المفيد  من  ولعله  الحاضر.  وقتنا  وحتى 
القيمة هذه فصال مسهبا عن خطورة  قدم فى اطروحته  سليم 
حركة االخوان المسلمين واالصولية اإلسالمية،واصفا االخوان 
مستوى  على  الحديث  العصر  فى  أصولية  حركة  أول  بأنهم 
الحكومى  الجهاز  تغلغلهم فى  العالم،ونبه مبكرا فى فصل عن 
الدولى  التنظيم  عبر  والعالمية  العربية  وامتداداتهم  المصرى 
فى  العام  المرشد  بزمامها  يمسك  عامة  إلدارة  طبقا  لالخوان 
يديرون  القاهرة والقرضاوى فى قطر وخليفة فى عمان،وهم 
الدكتور  كتبها  كلمات  الصقليين،هذه  لدى  المافيا  مثل  أمورهم 
بل  اآلن،  المصريون  واكتشفها  قرن  ربع  من  أكثر  منذ  سليم 
أنه وصف ايدلوجيتهم بقوله: » أنهم لم يخترعوا إسالما جديدا 
ولكنهم صنعوا إسالما سياسيا حيا فعاال فى أعقاب تلك الموجة 
من اإلصالح اإلسالمى الدينى التى كانت غامضة ملتبسة يحفها 
الخجل،أما هم فنادوا بإعادة أحياء اإلسالم وأقامة الخالفة وأسلمة 
السبعينات  اقتراب  الدنيوية،وعند  والهياكل  والمؤسسات  الحياة 
مخرب  مدمر  بموضوع  اهتمامهم  يولون  أصبحوا  والثمانينات 
البنا كان من أشد  العاجل.إن حسن  العنيف  السياسى  العمل  هو 
للنهضة  يعتبرهما زعيمين  المعجبين بهتلر وموسولينى،وكان 
يجدر  التى  المثلى  النماذج  من  بوصفهما  ويذكرهما  الحديثة 
بالمصريين األقتداء بها«.هذا ما كتبه فى رسالة دكتوراة علمية من 
جامعة مرموقة منذ ربع قرن،فهل احتجنا إلى كل هذا الوقت لكى 

نكتشف ما حذرنا منه هذا المناضل الحقوقى األكاديمى الشجاع.

شخصا  نجيب  سليم  الدكتور  كان  اإلنسانى  المستوى  على 
متواضعا مرحا مشجعا للصغار والكبار على السواء، ولكن جادا 
حادا ثائر فى قول الحق،وحيث أنه لم يرزق باوالد فقد أعتبرنا 
ابناءه وكان مشجعا وداعما ومساندا لنا حتى رحيله، وقد ضعفت 
ذاكرته فى شهوره األخيرة ولكنه مع هذا كان يتذكرنى ويحثنى 
ورفيقة  الفاضلة  لزوجته  كذلك  وقال  النضال،  مواصلة  على 
بالقضية  اوصيكى  األخيرة  الفراق  لحظات  فى  وهو  عمره 
القبطية.. ال تتخلى عن األقباط المضطهدين. واعترف أن الذى 

شجعنى ووضعنى على طريق اآلالم ودرب المعانأة فى الدفاع 
عن حقوق األقباط المظلومين هما الدكتور سليم نجيب والدكتور 
شوقى كراس،فقد الحا عليى فى نهاية تسعينات القرن الماضى 
لتكريس حياتى لهذا العمل لبناء جيل جديد من النشطاء،وأعترف 
أننى دفعت ثمنا ثقيال فى هذا الطريق وانا راض وشاكر ألنها 

إرادة هللا أن اسلك هكذا.

دكتور سليم نم اآلن مطمئنا مستريحا أيها الفارس النبيل الثائر 
يقترب من نصف  بوزناتك،وعلى مدى  تاجرت وربحت  فقد   ،
قرن وأنت تسير فى هذا الدرب الشائك وتحملت الكثير من آجل 
المضطهدين ومن آجل كلمة الحق ومن آجل أمانتك وشجاعتك.

سالما لروحك سيدى فى عالم الخلود والراحة......ستبقى ذكراك 
الشرفاء...سنستمر  قلوب وعقول  قلوبنا وعقولنا وفى  فى  دائما 

على دربك حتى نلتقى... 

+++

وأنت أيها الجبـــــــــار المصــلوب

مناجاة لجبران خليل جبران

إلى  الجلجثة  أعالى  من  الناظر  المصلوب،  الجبار  أيها  وأنت 
بالدماء  المضرجة  الصليب  خشبة  على  أنت  األجيال.  مواكب 
أكثر جالالً ومهابة من ألف ملك على ألف عرش فى ألف مملكة.

بل أنت بين النزع والموت أشد هوالً وبطشاً من ألف قائد فى ألف 
جيش فى ألف معركة. 

أنت بكآبتك أشد فرحاً من الربيع بأزهاره. أنت بأوجاعك أهدأ 
أكثر حرية من  الجالدين  بين  وانت  بسمائها،  المالئكة  من  باالً 

أشعة الشمس.

أن إكليل الشوك على رأسك أجّل وأجمل من تاج بهرام. والمسمار 
فى كفك أفخم من صولجان سليمان، وقطرات الدم على قدميك 
الذين  الضعفاء  هؤالء  فسامح  فينوس.  قالئد  من  لمعاناً  أسنى 
نفوسهم.  على  ينوحون  كيف  يدرون  ال  ألنهم  عليك،  ينوحون 
وأغفر لهم ألنهم ال يعلمون أنك صرعت الموت بالموت ووهبت 

الحياة للذين فى القبور.
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ذكر الرسول بولس فى رسالته إلى غالطية أربع آيات ذهبية 
رائعة عن الصليب تستحق الحفظ ..

فقال فى األصحاح الثانى: »مع المسيح ُصلبت فأحيا ال أنا بل 
المسيح فّى )غل2 : 20(. وفى األصحاح الثالث وبخ الغالطيين 
يسوع  ُرسم  قد  عيونكم  أمام  الذين  »أنتم 

 
للحق طاعتهم  لعدم 

المسيح مصلوباً!« )غل3 : 1(. وفى األصحاح الخامس يقول: 
»الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع األهواء والشهوات« 
)غل5 : 24(. وأخيراً قال فى األصحاح السادس: : »وأناّ من 
جهتى فحاشا لى أن أفتخر إالّ بصليب ربنا يسوع المسيح الذى 

به قد ُصلب العالم لى وأنا للعالم« )غل6 : 14(.

 1953-8-14 فى  الصادرة  المصرية  األخبار  بجريدة  جاء 
تحت عنوان )جزر اليونان تتحول إلى قبور وأنقاض،  الكنيسة 
األهالى  الخليج وقف  يلى: »عبر  ما  الدمار(  تنجو من  وحدها 
تنحدر  والحين  الحين  وبين  ويتضرعون،  ينظرون  مندهشون 
المنهارة  المنازل  لترقب  مدينتهم  إلى  السماء  من  أبصارهم 
كنيسة   .. شامخاً  بقى  واحد  بناء  مع  ترتفع  ثم  النار.  وألسنة 
القديس ديونيسيوس .. وترتفع أبصارهم مع البرج إلى الصليب 
هذا  اللهب!«.  وألسنة  القتام،  وسط  متحدياً  يقف  الذى  الضخم 
ما حدث منذ 61 سنة ويحدث من حين آلخر زالزل وحروب 
ضد الصليب ولم تقوى عليه ومنذ ألفى سنة تزلزلت األرض, 
القبور فى مدينة  الصخور وتفتحت  الشمس وتشقّقت  واظلمت 
والتآمر  الشّر  متحدياً  األصلى  المسيح  أورشليم ووقف صليب 
والكراهية والشيطان ومملكة الظالم والموت وأبواب الجحيم، 
اسبوع  إقتراب  مناسبة  وفى  القيامة.  بمجد  الصليب  وإنتصر 
ودموعنا  قلوبنا  فيها  نسكب  التى  العظيمة،  والجمعة  اآلالم 
ومشاعرنا وتسابيحنا أمام صليب المسيح الفادى، يجدر بنا أن 

أن نتأمل فى هذين السؤالين موضوع العنوان :

أوالً – لماذا نفتخر بالصليب؟
1 – فى الصليب لنا الغفران والفداء

كرر الرسول بولس هذه اآلية مرتين فى الرسالتين إلى أفسس 
الخطايا«  غفران  بدمه  الفداء  لنا  فيه  »الذى  كولوسى  وإلى 
»دم  أن  يوحنا  الرسول  ويضيف   .)14  : كو1   ،  7 : )أف1 
يسوع المسيح يُطّهرنا من كل خطّية« )1يو1 : 7(. لقد صار 

المسيح بالصليب لنا فادياً ونائباً وبديالً حمل خطايانا واُجرتها 
األماكن  استبدل  الكامل.  بّره  وأعطانا  الموت  أى  وقصاصها 
لم  »الذى  القدوس  أن  بالقول  ذلك  الكتاب عن  يعبّر  كما  معنا 
يعرف خطّية صار خطية – أو ذبيحة خطية – ألجلنا لنصير 
نحن بر هللا فيه« )2كو5 : 21(. لقد ُوضعت عليه جميع خطايا 
البشرية المخجلة منذ بدء الخليقة حتى نهاية العالم، وهذه تشمل 
اُجرتها ودفنها فى  خطاياى وخطاياك فمات بسببها وسّدد عنا 
قبره إلى األبد. ولكن ال يستفيد من هذا الفداء، والغفران إالّ من 
آمن به وأعتمد وتاب فعالً عن الخطية )مر16 : 16 ، لو13 : 
3 ، 5 ، يو5 : 24(، وبذلك »ُدفنا معه بالمعمودية« وقمنا معه 

لحياة جديدة مقدسة )رو6 : 4(.

ولذلك فنحن نفتخر بالصليب ألنه صار لنا فيه الفداء والخالص 
تستمد  الغفران  بها  ننال  التى  األسرار  وغفران خطايانا. وكل 

فاعليتها من الصليب.

2 – فى الصليب لنا شفاء

عندما تذمر بنى أسرائيل على الرب وعلى موسى إلخراجهم 
من مصر وقالوا عن المّن السماوى الذى أحياهم أربعين سنة 
فى البرية »كرهت أنفسنا هذا الطعام السخيف«، عاقبهم الرب 
بإرسال حيات سامة محرقة لدغتهم فمات ألوف منهم وأستغاث 
الشعب بموسى معترفين بخطيتهم فتشفع ألجلهم. وأعلن له هللا 
ويضعها  محرقة  لحيّة  تمثاالً  يصنع  بأن  وهى  العالج  وسيلة 
 : )عد21  ويحيا.  يشفى  إليها  ونظر  لُدغ  من  فكل  راية  على 
4-9 ، 1كو10 : 9 ، 10( وقد فّسر السيد المسيح هذا الرمز 
لنيقوديموس بقوله: »وكما رفع موسى الحيّة فى البرية هكذا 
ينبغى أن يُرفع ابن اإلنسان لكى ال يهلك كل من يؤمن به بل 

تكون له الحياة األبدية« )يو3 : 14(.

فاذا كان العالج المقترح يبدو غير معقول وال مقبول علمياً وال 
منطقياً إالّ انه أثبت صحته وفاعليته المعجزية إذ يستمد قوته من 
كلمة هللا الذى بيده الحياة والموت والسلطان على كل الخليقة، 
المسيح  فى صليب  تّمت  أعظم  لحقيقة  كونه رمزاً  من  وايضاً 
الذى سحق رأس الحية القديمة الكبرى ابليس وشفى بدِمه كل 
من تسّمم دُمه بلدغة الشيطان المهلكة. »لكى يبيد بالموت ذاك 
 ،)15 ،  14  : ..« )عر2  ابليس  أى  الموت  له سلطان  الذى 
إلى  »التفتوا  قائالً:  النبوة  بروح  إنسان  كل  هللا  ينادى  ولذلك 

لماذا نفتخر بالصليب وكيف ...؟
القس أغسطينوس حنا
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لفتة  واخلصوا يا جميع أقاصى األرض« )أش45 : 22(. ان 
الشفاء.  تمنحنا  عليع  والمصلوب  الصليب  إلى  اإليمان  ونظرة 
وتوقف مفعول ُسّم الحية وتهب الحياة للمؤمنين، فالمسيح »أخذ 

اسقامنا وحمل أمراضنا« )مت8 : 17(.

3 – فى الصليب مصالحة السماء
أول شئ حدث عقب موت المسيح على الصليب مباشرة هو أن 
»حجاب الهيكل قد إنشق إلى أثنين من فوق إلى أسفل« )مت27 
: 50 ، 51(. ولما كان ذلك الحجاب بين هللا واإلنسان قد بدأ 
على أثر سقوط اإلنسان فى الخطية والعصيان فيكون إنشقاق 
المصالحة  معناهاحصول  السماء  ناحية  فوق  من  الحجاب  هذا 
والعفو االلهى وزوال الغضب والقطيعة واإلنفصال والعقاب. 
العالم  المسيح مصالحاً  فى  كان  ان »هللا  الكتاب  يقول  ولذلك 
انفسه غير حاسب لهم خطاياهم« )2كو5 : 19(. قديماً صرخ 
يده على كلينا«  بيننا مصالح يضع  أيوب مخاطباً هللا : »ليس 
األبن  جاء  الزمان  ملئ  فى  انه  هلل  ولكن شكراً   .)33  : )أى9 
الكلمة وصالحنا مع أبيه الصالح »صانعاً الصلح بدم صليبه« 
)كو1 : 20(. ان رسالة الصليب لك يا أخى ولك يا اُختى فى 
هذه األيام المقدسة هى إصطلح مع هللا وإرجع إليه فتجد الراحة 

والسالم واألطمئنان على حياتك الحاضرة واألبدية.

4 – فى الصليب غلبة األعداء

كما ظهر الصليب النورانى لألمبراطور قسطنطين وهو ذاهب 
العالمة  »بهذه  له  يقول  السمائى  الصوت  وسمع  الحرب  إلى 
تنتصر« فآمن وإنتصر. هكذا نحن أيضاً بالصليب نغلب جميع 

أعدائنا الروحيين وهم:

األهواء  مع  الجسد  صلبوا  قد  للمسيح  »فالذين   : الجسد   +
والشهوات« )غل5 : 24(.

+ العالم : »الذى به ُصلب العالم لى وأنا للعالم«. – أى مات 
تأثيره وجاذبيته وسلطانه )غل6 : 14(.

+ الشيطان : »إذ محا الصّك الذى علينا مسمراً اياه بالصليب 
إذ جّرد الرياسات والسالطين أشهرهم جهاراً ظافراً به فيه« 

)كو2 : 14 ، 15(.

+ الخطية : »بدمه غفران الخطايا ومحو الصك« ... وما أجمل 
القصيدة التى قال فيها الشاعر األزهرى المتنصر مناجياً السائح 

المسيحى والصليب بقوله:

يا سائحاً نحو السماء تشّدداً أنت الحبيب فال تخف شّر العدى
ان إنتصارك بالصليب مؤكداً  بل إننى اعددت عندى للمدى

لك منزالً فى غاية التزيين

5 – فى الصليب باب الرجاء

رؤياه  فى  يوحنا  القديس  رآه  الذى  المحصى  غير  الجمع  ان 
من  أتوا  الذين  هم  السماء  فى  البيضاء  بالثياب  متسربلين 
الضيقة العظيمة وغسلوا ثيابهم وبيضوها فى دم المسيح حمل 
هللا )رؤ7 : 9 – 17(. »فبالصليب فُتح لنا باب الرجاء الحى 
فى  المحفوظ  يضمحل  وال  يتدنس  وال  يفنى  ال  الذى  للميراث 
السماء ألجلنا نحن الذين بقوة هللا محروسين« )1بط1 : 5-3(. 

الصليب لنا هو باب الرجاء والسماء ومفتاح الحياة األبدية.

ثانياً – كيف نفتخر بالصليب ؟

فى نقاط قليلة مركزة نقول:

1 – برسم عالمة الصليب : راجع مقالنا عن عالمة الصليب 
عنها  اآلباء  وأقوال   1992 سبتمبر  عدد  ماريوحنا  بمجلة 
وأساسها الكتابى والعقيدى والتاريخى. )يوجد نبدة عنها بمكتبة 

الكنيسة(.

2 – بحب بعضنا بعضاً : إذ ليس ألحد حب أعظم من هذا أن 
يبذل أحد نفسه ألجل أحبائه )يو15 : 13(.

3 – بمسامحة بعضنا لبعض : كانت اُولى كلمات المصلوب 
»إغفر لهم يا أبتاه« فيجب على كل من يفتخر بالصليب أن يغفر 
ويسامح وينسى اإلساءة 70 مرة فى سبع مرات أى إلى ما ال 

نهاية.

4 – بحمل الصليب خلف المسيح : والسير فى الطريق الضيّق 
العالم  محبة  وعدم   )13  : : 34، مت7  )مر8  للحياة  المؤدى 

الذى صلبه.

 : الظلمة  ومملكة  والشر  الخطية  على  الحرب  بإعالن   –  5
واإلنتصار على اعدائنا الروحيين بقوة الصليب للخالص.

6 – بالصبر فى التجارب والضيقات واألضطهادات واألمراض 
واألحزان بال تذمر ولكن بشكر وسرور »الذى من أجل السرور 

الموضوع أمامه إحتمل الصليب« )عب 12 : 2(.

7 – باألتضاع وطاعة الوصايا حتى الموت : »ليكن فيكم الفكر 
أخلى   ... إذ كان فى صورة هللا  الذى  المسيح يسوع  فى  الذى 
كإنسان وضع  الهيئة  فى  ُوجد  وإذ   ... عبد  صورة  آخذاً  نفسه 

نفسع وأطاع حتى الموت موت الصليب« )في 2(.

8 – بحياة التضحية : والخدمة الباذلة ومساعدة اآلخرين فى 
إحتياجاتهم وضيقاتهم وآآلمهم )مت20 : 28(.

9 – بذكر القيامة المجيدة وإنتصار المصلوب.  
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1 – إن األساس اإلنجيلى للصوم الكبير هو:
أ( صوم موسى اربعين يوماً. ب( صوم إيليا اربعين يوماً.

ج( صوم السيد المسيح اربعين يوماً.         د( الكل
2 – من أشهر أناجيل آحاد الصوم الكبير اآلتى ما عدا:

أ( التجربة    ب( األبن الضال ج( السامرية       
د( عرس قانا الجليل     هـ( المفلوج

3 – أفضل ما يساعدك على الصوم المقبول، دراسة:
أ( إصحاح 58 من سفر أشعياء ب( إصحاح 2 من سفر يوئيل

ج( إصحاح 3 من سفر يوناند( متى 6         
هـ( كتاب روحانية الصوم للبابا شنوده و( كل ما سبق

4 – من هو القديس الذى قال: »إن أردت لصالتك أن تصعد 
بقوة الى السماء، خذ لها جناحى الصوم والصدقة؟«

أ( متى البشير            ب( أغسطينوس
ج( يوحنا ذهبى الفم      د( مار إسحق السريانى

5 – الصوم مهم وأساسى لألسباب اآلتية ما عدا:
أ( المسيح القدوس صام         ب( األنبياء والرسل صاموا

ج( وسيلة للعبادة                  د( وسيلة للخدمة
هـ( أهمله الذين آلههم بطنهم     و( إنه مدرسة للفضائل

6 – ما الذى قصده سمعان الشيخ بقوله للقديسة مريم عن 
الطفل يسوع أنه ُوضع لعالمة تقاوم وانه يجوز فى نفسها 

سيف؟
أ( الصليب                    ب( الختان   ج( حرب روحية             

د( قيام دين ينكر الصليب  هـ( ال شئ مما سبق
7 – من أشهر النبوات عن آالم المسيح وصليبه اآلتى 

بإستثناء:
أ( مزمور 22         ب( مزمور 69      ج( أشعياء 53
د( زكريا 11 ، 12 ، 13                    هـ( أشعياء 35

8 – من أشهر رموز العهد القديم للصليب:
أ( ذبيحة اسحق فى تكوين 22

ب( بركة يعقوب إلبنّى يوسف بيدين متقاطعتين
ج( الصخرة المضروبة فى خروج 17

د( الحيّة النحاسية )عد21(
هـ( خشبة أليشع الغاطسة فى األردن )2مل6(

و( كل ماسبق
9 – من كلمات المسيح على الصليب اآلتى ماعدا:

أ( إغفر لهم يا أبتاه ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون
ب( اليوم تكون معى فى الفردوس

ج( قد اُكمل             د( اُريد رحمة ال ذبيحة
هـ( الذى يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص

و( الكل ما عدا )د ، هـ(
10 – قيامة المسيح هى أعظم برهان على:

أ( ألوهيته         ب( صدق قوله انه ابن هللا وانه لم يجدف
ج( صحة كل كلمة قالها المسيح    د( قيامتنا      هـ( الكل

القس اغسطينوس حنا

ماهى إجابتك 
النهائية ؟

1 – ج         2 – د           3 – و         4 – ب 
5 – هـ         6 – أ           7 – هـ        8 – و

9 – و        10 – هـ األجابات الصحيحة

إجابات ضاحكة للبابا شنوده
1 – قال له أحد المعجبين بسخائه فى العطاء »يا سيدنا إحنا 

هـ نسميك البابا المعطى«.

فأجابه البابا : ال. أنا اسمى عبد المعطى!
2 – طلبت منه سيده الصالة ألجلها ألن عندها 
مشكلة فى البول. فقال لها »هذه تحتاج لشفاعة 

سان بول!
3 – روى الدكتور طارق حجى أنه كان يزور البابا فى الدير 

مرة فجاءه راهب عجوز يشكو إنه زرع عنب أمام قاليته ولكن 
العصافير تأكله وطلب جهاز يطرد العصافير.

فقال له البابا: حاضر. ولكن العصفور يحتاج إلى مزمور! فقال 
له د. طارق حجى أنا عارفه وهو الذى يقول »إنفلتت أنفسنا 

مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ إنكسر ونحن نجونا!



19 السنة السادسة والعشرون - العدد ٢79 - مارس/أبريل ٢٠١٤ St. John

»انا هو القيامة والحياة«

2014 - 1928
إنتقل إلى راحة األبرار بالفردوس

الدكتور فؤاد كيرلس بطرس
مشرقى  ماجدة  الفاضلة  السيدة  زوج 
زوجة  تادرس  شيرين  الدكتورة  ووالد 
شريف  واألستاذ  تادرس  هانى  الدكتور 
وجد  بطرس  هبة  السيدة  زوج  كيرلس 
كيرلس،  وايزابيال  وأنتونى  صموئيل 

وشقيق الدكتور سعيد كيرلس بتكساس.

كانت حياته تجسيداً لتطويبات الموعظة 
القلب،  ألنقياء  طوبى  الجبل،  على 
طوبى  يرحمون،  ألنهم  للرحماء  طوبى 
طوبى  األرض،  يرثون  ألنهم  للودعاء 
يدعون.  أبناء هللا  السالم ألنهم  لصانعى 
كان أميناً يخاف هللا محباً للجميع عطوفاً 
األربعين  قداس  وسيكون  الفقراء،  على 

السبت 15 مارس. 
لروحه  نياحاً  تلتمس  ماريوحنا  وكنيسة 
والعزاء  النعيم  فردوس  فى  الطاهرة 

ألسرته ومحبيه.
+++

الحبيب  المسنين بكنيسة ماريوحنا  نادى 
بكوفينا يودع على رجاء القيامة والحياة 

األبدية المجيدة المرحومين

الدكتور فؤاد بطرس - فاروق ابراهيم

ويلتمس لهما مكافأة األبرار بفردوس النعيم 
وخالص العزاء لالُسرتين العزيزتين.

كنيسة ماريوحنا بكوفينا تودع ألحضان 
القديسين األبن البار 

2013 - 1936

فاروق رزق هللا ابراهيم
زوج السيده الفاضلة مادلين جرجس ووالد 
كل من األبنة المباركة أمانى زوجة اسامة 
إيناس  وزوجته  أمجد  واألبن  سولاير، 
للراحل  وصموئيل.  كيرلس  وجد  ريدر 
والعائلة  العزاء.  ولألسرة  الرحمة  الكريم 
تشكر جميع من تفضل بمواساتها وتدعو 

لهم بالصحة وطول العمر.
+++

رقد على رجاء القيامة
الدكتور جمال أمين حلمى

شقيقة  غالى  نجيب  نيللى  السيدة  زوج 
تاسونى نانسى نجيب قلتة، ووالد كل من 
وشقيق  عاطف،  والدكتور  هانى  الدكتور 
كل من األخوة رجائى أمين ومحسن أمين 
قلته.  القمص جوارجيوس عطاهلل  وعديل 
الطاهرة  لنفسه  نياحاً  الرب  من  نطلب 

وعزاءاً لجميع افراد األسرة.
+++

رقد على رجاء القيامة
المحاسب مفيد لطفى

السيدة  ووالد  وصفى  نبيلة  السيدة  زوج 
زوجة  مارسيل  السيدة  وشقيق  ماريان 
عادل عطاهلل قلته، وخال كل من الدكتور 
ان  الرب  مينا عادل ومارك عادل. نسأل 

ينيح نفسه ويعزى جميع افراد األسرة.

الذكرى السنوية

حبيبنا الغالى سركيس كراس

نفتقد كلماتك المملؤة محبة وصلواتك 
لكل منا وابتسامتك الدائمة أنت فى 

قلوبنا دائماً. صلى لنا. 

زوجتك وأوالدك وأحفادك.
+++

»حيثما يُكرز باألنجيل يخبر بما فعلته هذه 
تذكاراً لها«

بكوفينا  الحبيب  ماريوحنا  كنيسة 
لنيافة  العزاء  خالص  تقدم  كاليفورنيا 
الحبر الجليل األنبا أبوللو اسقف جنوب 
السيدة  إلنتقال  الشيخ  وشرم  سيناء 

الفاضلة والدته البارة.

الرب ينيح نفسها الطاهرة فى الفردوس 
ويعزى نيافته وجميع االُسرة.

»امرأة فاضلة ثمنها يفوق الآللئ«

مادلين وشنوده جيد يقدمون تعزياتهم القلبية

جنوب  اُسقف  ابوللو  األنبا  الجليل  للحبر 
ملتمسين  البارة،  والدته  إلنتقال  سيناء 
نياحاً لنفسها الطاهرة فى فردوس النعيم. 
وتعزيات الروح القدس لنيافته واألسرة 

الكريمة

اجتماعيـــــات - تعـــــازى
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Congratulations

St. John Church in Covina, California 

congratulates         

Maggie and Peter Nabil 
on their blessed wedding, and prays for their future life 
together in love, joy, peace and harmony, to build up 

an ideal Christian home rooted on Christ, the Rock of 
Ages.

The church also congratulates their parents,                
Dr. Nashat & Dr. Samia Ateia; Mr. Nabil &               
Mrs. Samira Costandi for this happy event. 

St. John Church congratulates Maged and 
Nourhan on the baptism of  t heir baby b oy                            

Kevin 
Congratulations also to his sisters Sandra and Rose-
anna for this joyful occasion, praying the Lord Jesus 

Christ to bless the baby’s life and grant him growth in 
health, grace and knowledge.

St. John Church in Covina congratulates 

Attorneys Maged Soliman and Monica for the baptism 
of  their twin babies

Joshua and Talia                                                                                                                                      
May the Lord Jesus bless them with health, growth and 

every blessing in God’s fear and love to abide in Christ 

and His Orthodox faith. Congratulations also to their 

grandparents, Engineer Magdy Hanna and Dr. Susan 

and Mrs. Nabila Soliman

St. John Church congratulates 

Grace and Mark Anwar Selim 

for their happy marriage, wishing them every blessing in 
God’s fear, love and faithfulness.             

May the Lord crown them with honor and glory, health and 
fulfill all their hopes together.                   

 The Church also congratulates their parents, Wafik and  
Andrea Messiha; and Anwar & Mona Selim.


