


3 + األخبار       

4 قداسة البابا تواضروس  + األعياد الكنسية   

5 ترنيمة وتأمل   + مرمي هل كنت تعلمني؟  

6 القس أغسطينوس حنا  + ويُدعى أسمه عجيباً  

8 القمص جوارجيوس قلته  + ذكريات خادم )أعبر وأعنّا(  

10 د. نشأت عزيز   + عناية اهلل الفائقة  

11 د. موريس تواضروس   + رسالة صريحة جدا  

12 القس أغسطينوس حنا  + اُمنياتى باآليات للعام اجلديد  

13 + مسابقة العام اجلديد 2018     

14 القس أغسطينوس حنا  + شخصيات حول امليالد  

16 القس أغسطينوس حنا  + قانون اإلميان هو قانون إجنيلى 

17 القس أغسطينوس حنا  + قصص قصيرة هادفة  

18 القس أغسطينوس حنا  + كيف تعيش فى أمان  

20 + فهرس موضوعات اجمللة لعام 2017    

21 + إجتماعيات – تعازى     

22 2016 في صور      

»وُيدعى أمسه عجيباً مشريًا آهلاً قديرًا 
)أش9 : 6)أباً أبدياً رئيس السالم«
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كنيسة ماريوحنا
بكوفينا – كاليفورنيا تهنئ

 قداسة البابا تاوضروس ونيافة احلبر اجلليل األنبا سرابيون مطران لوس 
أجنلوس وصاحبّى النيافة األسقفني العموميني األنبا إبراهام واألنبا 

كيرلس واألكليروس وكل الشعب القبطى مبصر وحول العالم

بالعام اجلديد 2018 وعيد امليالد اجمليد
أعادهما الرب على اجلميع باخلري والسالمة.



1 – قداس عيد امليالد اجمليد
حتتفل   2018 يناير   7 األحد  يوم  فى 
الكنيسة بعيد امليالد اجمليد. وقداس العيد 
مساء   7 الساعة  من  يناير   6 السبت  يبدأ 
إلى منتصف الليل ويباركنا فيه نيافة االنبا 
سرابيون ويعقبه اإلفطار بقاعة الكنيسة.

2 – عيد ماريوحنا احلبيب
فى يوم اجلمعة 12 يناير حتتفل كنيسة 
نياحة  بعيد  بكوفينا  احلبيب  ماريوحنا 
شفيعها القديس يوحنا التلميذ احلبيب 
التى  رسائل  والثالث  الرابع  اإلجنيل  كاتب 

والقداس  يناير  والعشية اخلميس 11  الرؤيا.  حتمل أسمه وسفر 
اجلمعة من 8-10 صباحاً.

3 – عيد اخلتان
العيد السيدى  الكنيسة بهذا  يناير حتتفل  يوم األحد 14  فى 

اهلل  بني  عهداً  كان  اخلتان  الصغير. 
وإبراهيم ونسله فى سفر التكوين ص 

17 وكان رمزاً للمعمودية )كو2 : 11).

4 – عيد الغطاس اجمليد 
حتتفل   2018 يناير   19 اجلمعة  يوم  فى 
أيضاً  واملعروف  الغطاس  بعيد  الكنيسة 
العيد  قداس  ويبدأ  األلهى،  الظهور  بعيد 
مساء   7 الساعة  من  يناير   18 اخلميس 

بالعشية يعقبها لقان غسل األرجل ثم القداس وإفطار العيد 
بالقاعة.

5 – عيد عرس قانا اجلليل
السيدى  العيد  بهذا  الكنيسة  حتتفل 
وهو   2018 يناير   21 األحد  يوم  )الصغير( 
يعاصر عيد الشهيدة دميانة واألربعني عذراء.

 6 – عيد األمري تادرس املشرقى )السبت 20 يناير(

7 – عيد األنبا أنطونيوس
)30يناير(

10 – صوم يونان )29 – 31 يناير(
ثالثة  ومدته   2018 يناير   29 األثنني  يوم  من  نينوى  صوم  يبدأ 

أيام تنتهى بعيد فصح يونان اخلميس أول 
فبراير. وتقام فيه قداسات يومية متأخرة 
الظهر  بعد   3 إلى  ظهراً   12 الساعة  من 
وقداس عيد يونان اخلميس 1 فبراير من 8 

– 10 صباحاً.

عملية  تواضروس  البابا  قداسة  أجرى   +
فى  باملانيا  الفقرى  بالعمود  جراحية 
اللهلنجاح  ونحمد  املاضى.  نوفمبر  أواخر 

العملية ومتاثل قداسته للشفاء.

+ قام قداسته فى يوم األحد 12 نوفمبر 
إليبارشيات  جدد  أساقفة  بسيامة   2017
وإقامة  أساقفتها،  بنياحة  خلت 
اآلباء  بعض  وجتليس  جديدة،  إيباراشيات 

األساقفة العموم فى إيبارشيات جديدة.

بصالة  سرابيون  االنبا  نيافة  يباركنا   +
ماريوحنا  بكنيسة  امليالد  عيد  قداس 

بكوفينا 6 يناير من الساعة 7 مساًء.

االبراشية  كهنة  اجتماع  نيافته  يرأس   +
الشهري بكنيسة ماريوحنا اخلميس 4 يناير 

9 – نيافة األنبا سرابيون

أخبار وأعياد يناير وفرباير   2018

8– قداسة البابا تواضروس الثانى
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ويبدأ القداس 9 صباحاً.
)أرميا(  جرمايا  القس  بسيامة  سرابيون  األنبا  نيافة  قام   +
كاهناً لكنيسة املالك ميخائيل بسيمى فالى مع القس مرقس 
حنا – تهانينا ومتنياتنا باخلير والبركة للكاهن اجلديد والكنيسة.

األرجل  نيافة مطران لوس أجنلوس عن خدمة غسل  + حتدث 
بكنيسة  أنعقد  الذى  األجتماعية  واخلدمة  الدياكونية  مبؤمتر 

ماريوحنا بكوفينا يوم السبت 21 أكتوبر املاضى.

11 – نياحة األنبا بوال أول السياح
تذكر الكنيسة فى قداس اجلمعة 9 فبراير 2018 نياحته.

 12 – الصوم الكبري )12 فرباير(
فبراير   12 املوافق  األثنني  يوم  من  املقدس  الكبير  الصوم  يبدأ 

وميتد حتى عيد القيامة اجمليد فى 8 إبريل 2018.

13 – عيد دخول املسيح إىل اهليكل
حتتفل   2018 فبراير   15 اخلميس  يوم  فى 
إلى  يسوع  الطفل  دخول  بعيد  الكنيسة 
األعياد  من  وهو  يوماً.  أربعني  وعمره  الهيكل 
السيدية الصغرى السبعة. القداس 8 صباحاً

14 – عيد إستشهاد يعقوب الرسول
إستشهاد  بعيد  الكنيسة  حتتفل  فبراير   17 اجلمعة  يوم  فى 

القديس يعقوب بن حلفى الرسول وأسقف أورشليم.

أشرتاك  بتجديد  القراء  تذكر  ماريوحنا  جملة   –  15
اجمللة للسنة اجلديدة 2018
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ما   أبهج   أيام   األعياد !... الكل   يفرح ... الصغار   والكبار ... فالعيد  
 يعني   الفرح ... ومن   منظور   كنيستنا   األرثوذكسية   نعتبر   كل  
عيد.   ولذا   نبدأ   قراءة   كتاب   السنكسار   يوميا   بالعبارة    يوم   أنه 
 التقليدية نعيد   في   هذا   اليوم   بتذكار .. وعلي   هذا   األساس   تكون  
 كنيستنا مفرحة   وهي   سمة   ال   جند   لها   نظيرا   عند   اآلخرين .  هيا  

 بنا   في   رحلة   ثالثية   حول   أفراحنا ... أقصد   أعيادنا ... 

أوال: أنواع أعيادنا ثالثة
) ماعدا     األعياد   السنوية :  وهي   التي   تتكرر   مرة   واحدة   سنويا  
 عيد   الصليب   اجمليد   يتكرر   مرتني (  وهي   تخص   أوال   ربنا   وإلهنا  
 ومخلصنا  يسوع املسيح ثم   بعد   ذلك   القديسني   وعلي   رأسهم  

 فخر   جنسنا   أمنا   القديسة   مرمي   العذراء . 

بحسب   الطقس   القبطي   يتكرر   خالل    2-  األعياد   الشهرية :  
 كل   شهر   قبطي   ثالثة   تذكارات   ثابتة   وهي : 

أ -  يوم 12:  تذكار   املالك   اجلليل   ميخائيل . 

ب -  يوم 21:  تذكار   أمنا   العذراء   مرمي . 

وامليالد  )29 كيهك (  29:  تذكار   البشارة )29 برمهات (   يوم   ج -  
 والقيامة  )29 برموده (. 

األعياد   األسبوعية :  وهو   يوم   األحد   من   كل   أسبوع   ونسميه يوم  
 القيامة   وهو   الذي   نقصده   عندما   ندخل   اللحن   اجلميل ... الليلويا  

 هذا هو اليوم الذى صنعه الرب

ثانيا:األعيادالسيدية الثابتة يوم األحد ثالثة
 1- أحد   السعف  ) الشعانني (:  وهو   األحد   السابق   لعيد   القيامة  

 اجمليد ،  وبنهايته   تبدأ   صلوات   األسبوع   املقدس   أي   أسبوع   اآلالم . 

وهو   قمة   أعيادنا   ورأسها , ويستمر    2- أحد   القيامة   اجمليد :  
 االحتفال   به   خمسني   يوما   مينع   فيها   الصوم   ونسميها   اخلمسني  

 املقدسة . 

أي   عيد   حلول   الروح   القدس   ومولد    3- أحد   العنصرة :  
 الكنيسة . وهو   اليوم   الفاصل   بني   اخلمسني   املقدسة   وصوم  

 الرسل . 

األعياد السيدية املرتبطة بالقداسات الليلية  ثالثا: 
ثالثة

حيث   كان   مالك   البشري   السارة   لرعاة    1- عيد   امليالد   اجمليد :  
 البادية   في   الليل , وأيضا   ظهور   النجم   للمجوس   في   املشرق . 

 2- عيد   الغطاس   اجمليد :  حيث   الليل   ميثل   العهد   القدمي  
 والشريعة   املوسوية . ومع   الفجر   يبدأ   عهد   النعمة   من   خالل   سر  

 املعمودية . 

 3- عيد   القيامة   اجمليد :  حيث   كانت   القيامة   فجرا , ولذا   تستمر  
 صلوات   القداس   إلي   فجر   يوم   األحد . 

رابعا: األعياد املرتبطة بقداسات اللقان ثالثة
عيدالغطاس :  يسبق   قداس   العيد ... قداس   تقديس   املياه    -  1
 املسمي   باللقان  ) وهو   وعاء   املاء   الذي   يتم   تقديسه (  ويرمز   الرشم  

 مبياه   اللقان   إلي الوالدة اجلديدة   من   خالل   املعمودية . 

والرشم   مباء   اللقان   هنا   يرمز   إلي   العهد    2-  خميس   العهد :  
 اجلديد   الذي   صار   لنا   بفداء   املسيح   يسوع   إلهنا . 

3 – عيد الرسل: والرشم مباء اللقان هذا ميثل التكريس للعمل 
الروحى واإلنطالق للخدمة اجلديدة. والكرازة بإسم املسيح يسوع 

إلهنا.

خامسا: األعياد اليت تأتي دائما يوم اخلميس ثالثة
 1-  فصح   يونان :  وهو   يختم   صوم   نينوي   ملدة   ثالثة   أيام   تسبق  

 الصوم   الكبير   بأسبوعني . 

هو   أحد   أعيادنا   السيدية   الكبري   ويأتي   العهد:  خميس   –  2 
 عقب   أيام   البصخة   التي   ال   ترفع   فيها   قداسات   وال   تقدم   ذبيحة ، 

ويعتبر   هذا   اليوم هو تأسيس   سر   األفخارستيا ) التناول (. 

 3- خميس   الصعود :  ملا   كان   صعود   السيد   املسيح   إلي   السماء  
 في   اليوم   األربعني   لقيامته   وكانت   القيامة   يوم   أحد   فإن   عيد  

 الصعود   يأتى دائماً يوم اخلميس.
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صحراء«  وسط  »واحة  يعبيص  صالة  تسمّى 
إذ ذُكرت وسط 9 تسعة إصحاحات من األنساب 
وذكرت  تقريباً.  داود،  إلى  آدم  املواليد من  وأسماء 
هكذا: »وكان يعبيص أشرف من أخوته وأسمته 
أمه يعبيص قائلة ألنى ولدته بحزن. ودعا يعبيص 
وتوسع  تباركنى  »ليتك  قائالً  إسرائيل  إله 
تخومى، وتكون يدك معى وحتفظنى من الشر 

لئال يتعبنى. فأتاه اهلل مبا سأل« (1أخ4 : 10).

حكيمة  وصالة  للبركة،  جميلة  صالة  أنها 
القراء  جميع  أن  أرجو  طلبات.  أربع  من  قصيرة 
إلى  ويضيفوها  قلب  ظهر  عن  يحفظونها 

صلواتهم اليومية خالل السنة اجلديدة 2018

)1( ليتك تباركنى

)2( توسع تخومى

)3( تكون يدك معى

)4( حتفظنى من الشر لئال يتعبنى

وقد ُسرّ بها الرب وأستجابها.
***

بركة العهد القدمي

وبنيه  هرون  »كَّلم  قائالً  موسى  الرب  وكلم 
قائالً هكذا تباركون بنى إسرائيل قائلني لهم 
بوجهه  الرب  يضئ  ويحرسك  الرب  ..يباركك 
عليك  وجهه  الرب  يرفع  ويرحمك  عليك 

ومينحك سالماً« )عد6 : 24).
***

بركة العهد اجلديد

اهلل  ومحبة  املسيح  يسوع  ربنا  »نعمة 
آمني«  جميعكم.  مع  القدس  الروح  وشركة 

(2كو13 : 14).

البحر  املياه  تُغّطى  الرب كما  »األرض متتلئ من معرفة مجد  –أن   1
)حب2 : 14).

اُنشودة املالئكة امليالدية »اجملد هلل فى األعالى وعلى  2 –أن تتحقق 
األرض السالم وبالناس املسرّة« )لو2 : 14).

3 –أن »جميع الناس يخلصون وإلى معرفة احلق يُقبلون« (1تى2 : 4).

4 –أن »االمُم يطبعون سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل. ال ترفع اُّمة 
على اُّمة سيفاً وال يتعلمون احلرب فى ما بعد« )أش2 : 2).

5 –أن ميلك املسيح من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصى األرض. 
أمامه جتثوا أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب. يسجد له كل امللوك 
املسكني  على  يشفق  ألنه   .. له  تتعبد  االمُم  وكل  هدية  له  ويقدمون 
إلى  أسمه  يكون  أنفسهم.  ويفدى  الفقراء  أنفس  ويخلص  والبائس 
الدهر. ويتباركون به. كل األمم يطّوبونه ولتمتلئ األرض من مجده. آمني 

ثم آمني.

يواظبون  »كانوا  األعمال  وسفر  اخلمسني  يوم  بركات  نعيش  –أن   6
الرسل والشركة وكسر اخلبز والصلوات، وكانت عجائب  على تعليم 
كل  عندهم  وكان  معاً  كانوا  آمنوا  الذين  وجميع  جترى،  كثيرة  وآيات 
ويتناولون  واحدة  بنفس  الهيكل  فى  يواظبون  وكانوا   .. شئ مشتركاً 
الطعام بإبتهاج وبساطة قلب. مسبحني اهلل ولهم نعمة لدى جميع 
الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون« )أع2 
تبنى وتسير فى خدمة  الكنائس لها سالم وكانت  »وكانت   .(47-42  :
الرب وبتعزية الروح القدس تتكاثر« )أع16 : 5). »وكان أسم الرب يسوع 
يتعظم .. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة« )أع19 : 17 ، 20).

7 –«ليقل الضعيف بطل أنا« )يوئيل3 : 10). »فيكون العاثر فى ذلك 
اليوم مثل داود وبيت داود مثل اهلل« )زك12 : 8).

 : )مز107  تهلكاتهم«  من  وجناّهم  فشفاهم  كلمته  »أرسل   –  8
20(،«وكل من ملسه ُشفى« )مر6 : 56). 

 .. عليك  أشرق  الرب  ومجد  نورك  جاء  قد  ألنه  أستنيرى  »قومى   –  9
كل  الرب.  بتسابيح  وتبشر  ولباناً  ذهباً  حتمل  االمُم،  غنى  أليك  يتحول 
غنم قيدار وكباش نبايوت )أوالد إسماعيل( تصعد مقبولة على مذبحى 

.. ويكون شعبك كلهم أبرار )أش60 : 1 ، 6 ، 7 ، 21).
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بثمانية  املسيح  قبل مجئ  الذى كُتب  النبى  أشعياء  ان سفر 
قرون – 800 سنة – هو من أغنى أسفار أنبياء العهد القدمي بالنبوات 
اخلاصة برب اجملد يسوع املسيح، سواء عن ميالده املعجزى املنقطع 
النظير من عذراء، أو صفاته اآللهية، أو هروبه طفالً إلى مصر، أو 

حلول روح اهلل عليه أو معجزاته أو آالمه وفدائه.

وسوف أقتصر فى هذا املقال على النبوة املذكورة أعاله أو على 
اجلزء األول منها وهى التى تقول: »ألنه يولد لنا ولد ونعطى أبناً، 

ويدعى أسمه عجيباً مشيراً آلهاً قدير أباً أبديا رئيس السالم ..«

هل كان اليهود يعلمون بأن املسيح – املسيا – هو أبن اهلل؟

األجابة نعم وذلك يظهر من املزمور 2 : 7 »الرب قال لى أنت 
تساؤالت  فى  األمثال  سفر  من  وأيضاً  ولدتك«.  اليوم  أنا  أبنى 
فى  الريح  جمع  من  ونزل.  السموات  إلى  صعد  »من  سليمان: 
حفنتيه، من صر املياه فى ثوب، من ثبت جميع أطراف األرض؟ ما 

أسمه وما أسم أبنه إن عرفت؟« )أم30 : 4).

لنا  يولد  ألنه   « أعاله  املذكورة  أشعياء  نبوة  تقول  وكذلك 
أبديا  أباً  آلهاً قدير  ويدعى أسمه عجيباً مشيراً  ولدونعطى أبناً، 
النبى  رابعة قال فيها  نبوة  وهناك   ،)6  : )أش9   ».. السالم  رئيس 
أشعياء »يعطيكم السيد نفسه آية. ها العذراء حتبل وتلد أبناً 
 14  : وتدعو أسمه عمانوئيل – الذى تفسيره اهلل معنا« )أش7 
 – البنوة فهماً خاطئاً  اليهود هذه  23(. ولكن لم يفهم   : ، مت1 
كما  تزاوج  أو  تناسل  نتيجة  أبن  أنه  على  املسلمون  فهمه  كما 
غير  روحية عجيبة  بنوة  أنها  على  ولكن  – حاشا  اإلنسان  يفعل 
طبيعة  ذات  يحمل  األبن  هذا  ان  مبعنى  ولكن  كنهها،  مدرك 
.. من أنه قادر أن يصعد  اآلب اآللهية »ألهاً قديراً« وذات صفاته 
للسموات وينزل ويجمع الريح فى حفنتيه ويثبت أطراف األرض، أى 

أنه قادر على كل شئ.

املكان  ولضيق   .. التفصيل  من  بشئ  النبوة  هذه  نتناول  واآلن 
ً أكتفى باألسم األول فقط من اآلية: ويُدعى أسمه عجيبا

فى أحد ظهورات املسيح السابقة على التجسد بشكل مالك 
ملنوح أبى شمشون، سأله هذا عن أسمه فأجابه: »ملاذا تسأل عن 
الذبيحة  نار  لهيب  فى  الرب  مالك  وصعد   .. وهو عجيب  أسمى 

إلى السماء – فسجد منوح وقال قد رأينا اهلل« )قض13 : 22-18). 
وهنا بعد مئات السنني نطق الروح القدس على فم أشعياء النبى 
عجيباً«!  أسمه  »يدعى  وأولها  العذراء  مولود  وصفات  بأسماء 
كان املسيح عجيباً فريداً فى كل شئ إذ دخل عاملنا من طريق 
بالروح  وإمنا  رجل  بدون  طهور  عذراء  من  بالوالدة  بشر  يدخله  لم 
القدس )لو1 : 35(. وقد ظل سرّ التجسد اآللهى هذا مكتوماً منذ 
رأس  املرأة سيسحق  نسل  بأن  حواء  اهلل  وعد  عندما  الدهور  أول 
بقوله:  بولس  القديس  وصفه  ما  وهذا   .)15  : )تك3  إبليس  احلية 
»عظيم سر التقوى. اهلل ظهر فى اجلسد«، )1تى3 : 16( وقال عنه 
ينقض  لكى  اهلل  أبن  وظهر  هذا  »ألجل  احلبيب:  يوحنا  الرسول 
أعمال أبليس« (1يو3 : 8(. وأكده داود النبى – وأقره السيد املسيح 
– بقوله: »احلجر الذى رذله البناؤون قد صار رأس الزاوية. من الرب 

كان هذا وهو عجيب فى أعيننا« )مز118 : 32 ، مت21 : 42).

وكان املسيح عجيباً فى تعاليمه الفائضة بحكمة اهلل وحبه 
وعلمه وكماله، كما لم يُعلم مخلوق من قبله وال من بعده، وهو 
ما شهد به أعداؤه »لم يتكلم قط إنسان مثل هذا اإلنسان!« 

)يو7 : 46).

وكان عجيباً فى إنتهار البحر والعاصفة فصار هدوء عظيم 
)مر4 : 39(، وباملشى فوق املاء )مت14 : 25(، وبإقامة املوتى بكلمة 
منه حتى الذى مات منذ أربعة أيام وتعفن )يو11(، وبشفاء ألوف 
املرضى بجميع األمراض املستعصية بلمسة أو كلمة ولو فى 

بلد أخرى )مت8 : 16 ، يو4 : 54-46).

لصالبيه  وغفرانه  لألعداء  محبته  فى  عجيباً  املسيح  كان 
والتشفع فيهم )لو23 : 34(. وكان عجيباً فى رحمته وعطفه 
والفقراء  واألرامل  والضعفاءواملرضى  اخلطاة  على  وشفقته 

واملعذبني من أرواح شريرة. 

أنه حتدى  وكماله حتى  قداسته وعصمته  فى  وكان عجيباً 
أعداءه بقوله »من منكم يبكّتنى  على خطية« )يو8 : 46(!

وكان املسيح عجيباً فى تصريحاته عن نفسه، وهى األخرى 
لنفسه  يّدعيها  أن  مالك  أو  نبى  أو  مخلوق  يجرؤ  لم  عجيبة 
كأقواله له اجملد: »أنا واآلب واحد« )يو10 : 30( ومن رآنى فقد رأى 
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1 – هل كنت تعلمني أن أبنك يسوع 

سيمشى فوق املاء     

هل تعلمني أن أبنك احلبيب 

يَُخّلص اخلطاة     

2 – هل كنت تعلمني أن أبنك احلنون 

سيفتح العيون     

وبيده يهدئ الرياح 

يأمرها بالسكون     

3 – أو تعلمني أن له تسجد كل املالئكة 

وإذا تقبّليه تقبلني وجه اهلل    

الُعمّى يبصرون والُصّم يسمعون

كذا يُحيى األموات 

والعرج ميشون واخلُرس ينطقون بالتسبيحات  

4 – هل كنت تُدركني أن أبنك الوليد 

صانع الوجود     

أو هل تعلمني أن الطفل الرضيع

ُملكه يسود     

هل تعلمني أن أبنك الصغير 

ذبيحة الفداء     

النائم فى حضنك 

هو اآلله     

اآلب« )يو14 : 8 ، 9(. وقوله ثالث مرات:

»أنا هو نور العالم من يتبعنى ال ميشى فى ظلمة« ) يو8 : 
، 36(. وقوله عن نفسه »أنا هو القيامة   35  :  12 ،  5  :  9 ،  12
واحلياة من آمن بى ولو مات فسيحيا، وكل من كان حياً وآمن 
خبز  هو  »أنا  26(وقوله   ،  25  : )يو11  األبد«  إلى  ميوت  فلن  بى 
احلياة من يقبل إلّى فال يجوع« )يو6 : 35، »وأنا هو الطريق واحلق 
واحلياة ليس أحد يأتى إلى اآلب إالّ بى« )يو14 : 6). وقال: »السماء 
واألرض تزوالن وكالمى اليزول« )مت24 : 35) ونادى »تعالوا إلّى يا 
جميع املتعبني والثقيلى األحمال وأنا أريحكم« )مت11 : 28(، 
فى  أكون  هناك  بإسمى  ثالثة  أو  أثنان  أجتمع  »حيثما  وقوله 
إلى  األيام  كل  أنا معكم  »ها  وقوله   ،)20  : )مت18  وسطهم« 
إنقضاء الدهر« )مت28 : 20(، وقوله »تأتى ساعة فيها يسمع 
فعلوا  الذين  فيقوم  اهلل  أبن  صوت  القبور  فى  الذين  جميع 
قيامة  إلى  السيئات  فعلوا  والذين  احلياة  لقيامة  الصاحلات 
الدينونة« )يو5 : 28(، وقوله »اآلب ال يدين أحداً بل أعطى كل 
الدينونة لألبن« )يو5 : 22(، وقوله »ليس كل من يقول يارب يارب 
وبإسمك  شياطني  أخرجنا  وبإسمك  تنبأنا  بإسمك  أليس   ...
صنعنا قوات كثيرة، فأصرح لهم إنى لم أعرفكم قط. إذهبوا 
21-23(. وهناك عشرات التصاريح   : عنى يا فاعلى األثم« )مت7 
واألعالنات األخرى التى قالها السيد املسيح عن نفسه وال يجرؤ 
مخلوق أن ينسبها لنفسه .. أنه ُمخّلص العالم الوحيد الذى قال 
انه »أتى لكى يطلب ويُخّلص من قد هلك« )لو19 : 10) ألم يكن 
املسيح عجيباً فى ميالده الذى جاء لتحقيق أكثر من ثالثمائة 
نبوة من أكثر من ثالثني نبى .. وحتركت جنوم السماء لترشد عن 
مبيالدة،  وتبشر  تنشد  السماء  مالئكة  وظهرت  ميالده،  مكان 
حّير  صباه  وفى  هيرودس،  امللك  وأرعب  أزعج  طفولته  وفى 
حكماء وعلماء اليهود من حكمته )لو2(، وفى رجولته سيطر 
على قوات وعناصر الطبيعة، ورفض أن يتقاضى ديناراً واحداً 
لم  أنه  وفى  مذود  فى  مبيالده  الفقر  وقدس  األشفية،  ألوف  عن 
يكن له منزالً يسند فيه رأسه، ولم يكتب كتاباً واحداً، ومع ذلك 
كتبت عنه ماليني الكتب ونرجمت كلماته إلى ألفّى لغة ولهجة 

من لغات األرض...

عنف  وال  سيف  وال  حرب  بدون  دينه  نشر  فى  عجيباً  وكان 
كلمته  وقوة  والسالم  واحلق  والرحمة  واخلير  باحلب  ولكن 
.. نعم أنه فادينا العجيب الذى  وحكمته بقوة الروح القدس 
سجد له حكماء اجملوس فى ميالده ويسجد له ملوك ورؤساء 
وقضاة العالم على مدى 21 قرن فى كل مكان من العالم والذى 
ستجثوا له كل ركبة فى السماء وعلى األرض ومن حتت األرض 
السماء  سحب  على  مجداً  اململؤ  املوف  الثانى  مجيئه  فى 
واملسلمون  اليهود  وخاصة  طعنوه  والذين  عني  كل  وستراه 
والوثنيون ليت اجلميع يؤمنون ويتوبون ويعبدون املسيح الكامل 
العجيب )قبل فوات األوان( الذى نحتفل بعيد ميالده كما أعلن 
املالك للرعاة ألنه »ولد لكم اليوم ُمخّلص هو املسيح الرب«. )لو1 

.(11 :
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والسبب  الفقراء،  خدمة  أحببت  شبابى،  منذ   +
فى ذلك اخلادم األمني إبراهيم املنقبادى الذى كرس 
حياته فى مدينة أسيوط خلدمة األطفال اليتامى، 
املاضى  القرن  من  األربعينيات  آواخر  فى  وأستأجر 
من  طفالً  أربعني  حوالى  يرعى  وكان  جميالً،  بيتاً 
وعندما  إبراهيم«،  »بابا  ينادونه  الكل  وكان  األيتام، 
األطفال  وجوه  على  والبهجة  السعادة  أرى  أزوره 
قلباً  اهلل  رتب  ولكن  والديهم،  من  حرموا  الذين 
حنوناً عوضهم غياب الوالدين. وزادت عندى رغبتى 
فى خدمة الفقراء عندما ألتقيت باملتنيح القمص 
خاصاً  إهتماماً  يقدم  كان  الذى  إبراهيم  ميخائيل 
بإخوة الرب كما كان يدعوهم.ومن كلماته املأثورة: 
»خليك حنني عليهم«، »خليك سخى فى العطاء«، 
»كفاية الزمن قاسى عليهم«، »وسع القناية املياه 
جترى«. وكذلك كان يهتم بالطلبة الفقراء وكلفنى 

أن أفتقدهم وأتعرف على كل إحتياجاتهم.

+ بعد سيامتى كاهناً فى مصر اجلديدة فى مارس 
1981، حاولت أن أتعرف على العائالت الفقيرة ولكن 
أحسست بالضيق ألنى لم أجد عائالت فقيرة فى 
العمارات  حترس  التى  العائالت  وحتى  الكنيسة، 
)البوابني( كان دخلهم يكفى ويزيد عن إحتياجاتهم. 
إلى  يرشدنى  أن  اهلل  من  وأطلب  أصلى  وأخذت 
بعد  خدمتهم  من  اُحرم  ال  لكى  فقيرة  عائالت 
فتاة  حضرت  تقريباً،  أشهر  ستة  وبعد  الكهنوت. 
جامعية إلى الكنيسة لتعترف، وعلمت منها أنها 
 12 حوالى  الكنيسة  عن  يبعد  مكان  فى  تسكن 

أنها تسكن  فأعلمتنى  املكان عائالت فقيرة،  ذلك  اذا كان فى  كيلو متر وسألتها 
فى مدينة السالم حيث يوجد عدد كبير من العائالت الفقيرةالتى مت تهجيرها من 
املنازل التى اُزيلت فى الفجالة والظاهر وعشش الترجمان واألزبكية وغيرها. إتفقت 

معها أن نخصص يوم األثنني لزيارة العائالت فى تلك املدينة. 

+ بدأت اخلدمة معها منذ عام 1981 إلفتقاد األسر املسيحية هناك، وعلمت ان 
مبانى تلك املدينة مقسمة إلى 24 منطقة، كل منطقة تسمى بأسم الشركة 
العرب،  املقاولني  ومنطقة   ،  3  ،  2  ،  1 سبيكو  منطقة  فمثال  بنائها،  أمتت  التى 
وغيرها، ومت عمل مسح شامل ملعرفة العائالت املسيحية ومعرفة األسر احملتاجة. 
لقد وجدُت أعداداً كبيرة من األسر املُعدمة التى تعيش على أقل الكفاف، وأخترت 
مجموعة من خدام مدارس األحد لتعمل معنا ووصل عددهم بعد ثالث سنوات إلى 
28 خادماً وخادمة، وأدركنا من مستواهم الروحى الضعيف جداً أنه يجب أن نرسل 
مواصالت لتنقلهم إلى كنيسة القديسني جوارجيوس واألنبا أنطونيوس، ووفقنا 
اهلل لشركة أتوبيسات ميلكها شخص مسيحى، وأتفقنا معه على أن يرسل لنا 
عشر أتوبيسات يوم األحد صباحاً حلضور القداس األلهى وبعد الظهر ملدارس األحد 
لألطفال والشباب، ويتم ذلك مرتني، مرة مبكرة جداً، وأخرى متأخرة لكل أتوبيس، 
اليوم. عرضنا  األتوبيس يذهب 4 مرات فى  الكنيسة، فكان  أتوبيس  إلى  باإلضافة 
يلق طلبنا إستجابة، فأعتمدنا  اجملاورة مساعدتنا، ولكن لم  الكنائس  على بعض 

على اهلل وإمكانيات الكنيسة.

واألنبا  جوارجيوس  القديسني  لكنيسة  احلضور  املدينة  سكان  بدأ  عندما   +
أنطونيوس، حدث تذمر من بعض عائالت مصر اجلديدة لتفاوت املستوى األجتماعى 
والثقافى واملظهرى، وألن سكان مدينة السالم ال يحترمون النظام داخل الكنيسة 
أثناء الصالة، باإلضافة إلى مالبسهم ومالبس أبنائهم غير نظيفة، ففكرنا أن نصلى 
قداسني أحدهما لشعب مدينة السالم واآلخر لشعب مصر اجلديدة، وطلبنا من 
هؤالء تقدمي بعض املالبس الفائضة للكنيسة لتوزيعها لألسر الفقيرة من شعب 
مدينة السالم، وهؤالء طلبنا منهم أيضاً احلضور إلى الكنيسة مبالبس نظيفة تليق 

بالوقوف فى حضرة اهلل، وأن يستعدوا جسدياً قبل حضورهم الكنيسة.
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+ وأريد أن اُدون بعض ذكرياتى أثناء خدمة ذلك الشعب الذى 
لم يكن يرعاه أحد لسنوات طويلة حيث لم توجد كنيسة أو 
هيئة لرعايتهم روحياً أو أجتماعياً، وبدأنا تقدمي مساعدات مادية 

لهم.

زرت إحدى العائالت الفقيرة فى املدينة، وكانت أرملة ولديها 
تنظيف  تعمل فى  وكانت  الضريرة معهم،  أطفال وحماتها   6
بعض املنازل بأجر خمسة جنيهات يومياً، وكانت من ضمن األسر 
الذى  الشقة  إيجار  لهم  تدفع  الكنيسة  كانت  حيث  احملتاجة 
تلك  وكانت  الشهر،  فى  جنيهاً   35-28 بني  إيجارها  يتراوح  كان 
الشقق ملكاً للحكومة وكنا ندفع اإليجارات فى بلدية املدينة. 
بذلك  اليومية  أسرتها  نفقات  تدبير  كيفية  عن  األرملة  سألت 
فول  لهم  تشترى  أنها  فأخبرتنى  تتقاضاه.  الذى  الزهيد  املبلغ 
مدمس وشطة وعيش لكل يوم ولم يكن دخلها يكفيهم، فقررنا 

مساعدتها شهرياً مببلغ ثابت باإلضافة إلى دفع إيجار سكنها.

وزوجته  ملح  شوال  له  نشترى  أن  فقررنا  ضريراً،  رجالً  كان 
أحد  وفى  منزله،  أمام  للبيع  يضعها  يومياً  أكياس   10 له  تعبئ 
اآلحاد لم نراه فى الكنيسة فذهبنا إلفتقاده ملعرفة سبب تغيبه 
عن الكنيسة، وعندما طرقنا باب شقته، أخبرنا أن زوجته كانت 
بالقلب،  مريضة  وهى  الثالث  الطفل  فى  حامل  ألنها  مجهدة 
اللحظة،  تلك  فى  نفسها  بتّولِد  أنها  لى  قال  عندما  وتعجبت 
وطلب  »داية«،  مولِدة  إحضار  بسرعة،  ليلى  األخت  من  فطلبت 
فى  حمام  مربى  أنه  وجدت  دخلت  وعندما  شقته،  دخول  منى 
وعاتبته  عليها،  للجلوس  نظيفة  غير  الكراسى  وكل  البيت 
وهى  نفسها  تولد  وكيف  بحالةزوجته  الكنيسة  يخبر  لم  ألنه 
مريضة بالقلب، وحضرت املولدة وأنصرفنا، وبعد حوالى شهرين 
نساء  أمراض  دكتورة  إلى  وحولتها  لعماده،  واملولود  األم  أحضر 
إنها  بالقلب حيث  تنجب ملرضها  ال  لكى  للزوجة  لعمل عملية 

أجنبت ثالث أوالد.

جاءنى رجل يطلب منى أن أذهب إلى منزله لعمل قنديل فى 
بيته لكى أطرد »العفاريت«– الشياطني من البيت وأخبرنى أن 
البيت  فى  سواء  العفاريت  تضربهم  دائماً  الثالثة  وبناته  زوجته 
أو فى املدرسة فيقعون على األرض فى حالة إغماء. سألته عن 
دخله الشهرى، فأخبرنى أنه يشكر الكنيسة ألنها تدفع له إيجار 
 5 منها  يدفع  جنيه،   36 وهى  مرتبه  مفردات  وأعطانى  الشقة، 
جنيهات )أبونيه أتوبيس( للذهاب إلى عمله كفراش فى جمعية 
تعاونية حكومية، والباقى مخصص لألكل ولوازم األوالد. وأخبرنى 
أنه يشترى لهم خضار مخفض من عمله، وأنهم صائمون صوم 
امليالد، فى ذلك اليوم كان أكلهم سندوتشات بطاطس مسلوقة 
أدركت أن املشكلة ليست عفاريت كما يدعى ولكن عدم تغذية. 
وبعد أن صليت أخذته إلى جمعية مسيحية لكى يشتغل فيها 
اليوم  وفى  التحصيل.  من  نسبة  ويأخذ  العمل  بعد  محصل 
أن  فرفض  للعيد،  حلمة  كجم   3 له  قدمنا  امليالد  لعيد  السابق 
يأخذها كلها ألنه ال ميلك ثالجة، وطلب منى أن يأخذ نصف كيلو 
جرام كل أسبوع والباقى نحفظه له فى ثالجة الكنيسة. وقال 
لى أنه عندما يريد أن يشترى حلوم لعائلته يشترى نصف كيلو 

عظام ويطبخ عليها شربة.

ذهبنا لزيارة أرملة لديها أربعة أطفال، ولم جندها فى البيت 
إناء على  أن هناك على األرض  ألنها ذهبت لشراء عيش، ووجدنا 
النار تخرج منه أبخرة، فكشفنا الغطاء ووجدنا أن األرملة تطبخ 
»فتة«  بعمل  لتقوم  الزبالة  من  جمعته  ملون  قشر  ألطفالها 
بنا  رحبت  وعندما حضرت  لتشتريه  ذهبت  التى  املرجتع  بالعيش 
وبدأت تشكر اهلل ألن الكنيسة تدفع لها إيجار شقتها، وعلمت 
ان دخلها كله عشرين جنيهاً، عشرة جنيهات »معونة السادات« 
اخلفاء،  فى  لها  تعطيها  مسيحية  سيدة  من  جنيهات  وعشرة 
آخر ملساعدتها للمعيشة،  فقررت أن تعطيها الكنيسة مبلغاً 
فأطفالها صغار وال تقدر أن تتركهم فى ذلك العمر وتذهب إلى 

أى عمل.

والعائالت  مسيحيني،  غير  املدينة  سكان  معظم  أن  حيث 
عالية  روحية  ضحالة  فوجدت  أحد،  يرعاها  يكن  لم  املسيحية 
عمل  إلى  ذهبت  املرات  أحدى  فى  إسالمية.  أفكار  إلى  باإلضافة 
خطوبة فى بيت فى تلك املدينة وكان سكانها يغنون ويطبلون، 
وبعد  وصل«،  »املأذون  لألسرة،  تقول  الفتيات  إحدى  فسمعت 
أن صليت وأنصرفت شعرت مبدى اجلهل الروحى الذى يعيشونه 

وغياب الرعاية الروحية. 

زوجها  أرملة فقدت  بيت  الثالث فى  ذهبت لصالة  أخرى  ومرة 
وُصدمت  صحية،  رعاية  بدون  أشهر  لبضعة  مريضاً  كان  الذى 
ألنى وجدت شيخ يقرأ قرآن، وملا رآنى توقف. وعندما عاتبتها لهذا 

العمل، أخبرتنى قائلة: »مش كله كالم ربنا«. 

وأثناء  وزوجته  رجل  بني  مصاحلة  لعمل  ذهبت  أخرى  ومرة 
املناقشة قالت لى: »والنبى ده حصل«. 

ومرة أخرى التقينا بفتاه فى بداءة العشرينات وأخبرتنى أنها 
تريد أن تهرب من بيت أبيها الذى قرر تزويجها لشخص مسلم 
نظير مبلغ من املال، كان هذا الوالد قد أستلفه للعالج وكتب به 
كمبيالة، وعندما لم يتمكن من تسديد املبلغ ساومه الشخص 
املسلم على الزواج من أبنته. والعجب ان الفتاة لم ترفض الزواج 
من  بأكثر  يكبرها  ألنه  ترفض  كانت  بل  مسيحى  غير  ألنه  منه 
الوالد  فأمسكت  أوالد.   4 وعنده  متزوج  أنه  كما  سنة،  عشرين 
بدفع  الكنيسة  وقامت  املقيت،  التصرف  لهاذا  بشدة  وعنفته 
أن يواظب على حضور  املديونية وإيجاد عمل لألب، وطلبت منه 

الكنيسة هو وعائلته.

زرت أسرة مكونة من الوالدين وأربعة بنات كبار فى السن، 
مبانى،  كعامل  عمله  فى  األب  لغياب  الدخول  من  أمتكن  ولم 
ووجدت باب الشقة مغلق من اخلارج بقفل كبير. وعندما طرقت 
الباب أخبرتنى أحدى البنات أن والدهم يضع هذا القفل كل يوم 
من  وأمهم  البنات  على  يخشى  ألنه  العمل  إلى  يذهب  عندما 
العمل،  هذا  على  عاتبته  األب  وعندما حضر  بهن،  اجليران  حترش 
ألنه إذا حدثت مشكلة فى الشقة ال يقدرن على اخلروج والبنات 
يشعرن أنهن فى سجن. قال لى األب أنه يكفى أن يخرج معهم 
يوم األحد إلى الكنيسة، وأنه يحمى بناته وزوجته من معاكسات 
التى حتتوى على 48  العمارة  املسيحى فى  الوحيد  اجليران، فهو 
البنات من  لزواج  الَعَدّل  يأتى  إلى حني  شقة، وأصر على موقفه 

أبن احلالل!!
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وهى  املدينة،  فى  األسر  إحدى  لزيارة  ذهبت 
مكونة من الوالدين وأبنني وبنتني، واألب واألبناء 
أحدى  فى  عامالت  يعملن  والبنتني  يعملون 
ووجدت  السالم،  مدينة  من  القريبة  املصانع 
املدينة  لسكان  العادة  غير  على  الشقة 
وعندما  اآلثاث،  بأحدث  أنها مفروشة  الفقراء 
حتدثت معهم عن األهتمام بحياتهم الروحية 
حيث ال يحضرون إلى الكنيسة، قدموا بعض 
أقنع  أن  املسيح  بنعمة  ولكن متكنت  األعذار، 
األبناء باملواظبة على الصالة وقراءة كلمة اهلل 
بناتها  أن  األم  لى  قالت  القداسات.  وحضور 
يعشن حياة الطهارة واألمانة وحضرت األبنة 
الصغرى إلى الكنيسة وأرادت أن جتلس معى 
مع  عالقة  لها  أختها  أن  وأخبرتنى  لألعتراف 
شاب غير مسيحى يسكن فى الشقة اجملاورة، 
وعندما حتدثت مع البنت الكبرى أخبرتنى إنها 
نفسها  أجهضت  وأنها  منه  سفاحاً  حملت 
خوفاً من الفضيحة وبعد عدة جلسات إعتراف 
نهائياً،  العالقة  هذه  وقطعت  توبة  قدمت 
لألعتراف  معى  اجللوس  على  تواظب  وبدأت 
الوالدين  أقنع  أن  املسيح  بنعمة  ومتكنت 
باإلنتقال من املنطقة التى يعيشون فيها إلى 
منطقة أخرى فى نفس املدينة وعملوا بدل مع 

أحدى العائالت املسيحية.

مدينة  خدمة  من  األمثلة  بعض  هذه   +
السالم، ونشكر اهلل أن مثلث الرحمات البابا 
شنوة الثالث، وافق على سيامة كاهنني لهذه 
الناجحة  اخلدمة  مقدار  أتذكر  كما  املدينة، 
عندما  سرابيون  األنبا  نيافة  بها  قام  التى 
سفرى  قبل  بدأ  إذ  للخدمات،  اُسقفاً  كان 
املدينة  تلك  بشعب  باإلهتمام  أمريكا  إلى 
روحياً، وأجتماعياً. لقد أجنح الرب ذلك العمل 
من  آخرين  كاهنني  رسامة  ذلك  بعد  مت  حيث 
بناء  مت  كما  املدينة  فى  يعيشون  كانوا  خدام 
كنيستني فيها بعد ذلك، وإزدادت اخلدمة بتلك 
املدينة منواً بفضل سيامة األنبا مكسيموس 
اُسقفاً عليها، كما مت سيامة كهنة من الذين 

كانوا يساعدوننا فى اخلدمة. 

القديس  شاهدها  التى  الرؤيا  تذكرت  لقد 
بولس الرسول حيث رأى رجالً يقول له: »اُعبر 
خدام  مع  عبرنا  لقد  وأعنا«.  مكدونية  إلي 
كنيسة جوارجيوس واألنبا أنطونيوس لتقدمي 
الثمانينات،  واألجتماعية فى  الروحية  املعونة 
وبعد ذلك بدأت كنائس مصر اجلديدة تساعد 
بخدامها فى تلك املدينة، وبدأت كل كنيسة 

تهتم بأكثر من منطقة.

10

مستحق هو اهلل من كل اخلليقة أن متجده وتسبحه وتشكره من أجل 
أختياره لنا ليشملنا برعايته وعنايته وحبه.

فلقد حتدث لنا اهلل فى املقال األول عن مدى أهتمامه ورعايته )بفراخ 
روحية  وحقيقة  عن عطية   34 املزمور  فى  اهلل،  يحدثنا  واليوم  الغربان(. 
رائعة تبدو لنا رمبا غريبة أو صعبة القبول والتصديق. فقال اهلل فى املزمور 
»األشبال أحتاجت وجاعت أما طالبوا الرب فال يعوزهم شئ من اخلير«. 
األشبال هى األسود الشابة التى من الصعب والنادر جداً أن حتتاج أو جتوع 
قادرة  فهى  دائمة  بصفة  الطعام  لهم  وتوفر  بصغارها  تعتنى  فاألسود 
لقوتها ومهارتها على الصيد أن توفر الطعام وبأستمرار لصغارها ولكن 
فطالبوا  األشبال  أحتاجت وجاعت هذه  وان  ويقول حتى  املزمور  يفترض 
الرب ال يعوزهم شئ من اخلير. قارئى العزيز تأمل جيداً ودقق النظر فى 
آخر كلمة فى هذا الوعد وهى »من اخلير«. وأجعلنى أسأل نفسى وأسألك.

هل توقف أى منا طيلة حياته ان يطلب بل يصرخ إلى اهلل من أجل اخلير 
؟ مبعنى أن يطلب اخلير لشخصه، ألوالده، ألقاربه وألصدقائه. لكل الناس 
الذين حولهإلحتياج كل أنواع اخلير )الصحة – املال – النجاح – العمل – 

الزواج .. ألخ(.

فسألت نفسى وسألت اهلل ان لم أطلب اخلير فماذا أطلب؟

فهذا هو ما تعلمته ومارسته وعرفته وهو أن اهلل هناك ليمطر علّى 
هذه  فى  هناك  هل  تفسى  أسأل  اخلير.وبدأت  كل  باخلير  خليقته  وعلّى 

احلياة وعلى هذه األرض أناس ال يطلبون اخلير.

وهنا توارد إلى فكرى األنبا بوال – األنبا أنطونيوس –مرمي املصرية .. وغيرهم 
أقدامهم.  األرض وطأه  باحلقيقة ال تستحق  الذين  القديسني  وكثير من 
فهؤالء عندما وجدوا وذاقوا اخلير األعظم ينبوع احلياة والفرح والسالم لم 
يطلبوا سواه وعاشوا ودعوا اهلل لهم ولكل البشرية. »إطلبوا أوالً ملكوت 
اهلل وبره وهذه كلها تزاد لكم« )مت6 : 33(، ففى حياة األنبا بوال لم أجد 
خيراً مرئياً أو ملموساً فلقد عاش قرابة 84 عام لم يرى وجه إنسان. وكان 
نصف  وكانت  الليف(  أبو  سمى  )لذلك  جسده  غطاء  هو  النخيل  ليف 
وحر  الشتاء  برد  عن  إذاً  وماذا  اليومى،  الغراب هى طعامه  فم  من  خبزة 
الصيف؟ وماذا أيضاً عن وحوش البرية والوحدة وحروب الشياطني، وماذا؟ 
وماذا عن طريق لم يسلكه أحد من قبل؟لقد أعتنى به اهلل فى كل ذلك، 

ويعتنى بكل منا.
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)من مؤمتر العقيدة(

أصبحت  قد  ولكنها  التعليم(  )في  واحدة  تعد  لم  الكنيسة 
أن  قبل  لذلك  يريده..  ما  ويقول  يُعلم  شخص  فكل  جتمعات.. 
محتاجني  نحن  األخرى..  الكنائس  مع  الوحدة  عن  نتحدث 

باألكثر إلى وحدة داخلية!

أثناسيوس وكيرلس..  لم يخلق في الكنيسة من هم مثل 
أن  يقول  الذي  من  قال..  أبونا عالن  أو  قال  فالن  أن  لي  تقل  فال 
نستبدل علماء الكنيسة وآبائها الكبار العظام وأعطونا تعاليم 
أحد!..   بأي  ونسطور  أريوس  أمام  ووقفوا  للنفي  وتعرضوا  دقيقة 
الكبار  ومعلمينا  الكبار  آبائنا  نستبدل  أننا  أخوة  يا  لألسف 
ببعضاألشخاص الذين حصلوا على شهادة من هنا أو هناك..

بل  واحدة  تعد  لم  الكنيسة  اآلن..  احلالة  هذه  نعيش  أننا 
أصبحت جتمعات.. وكل جتمع له رأي.. وكل جتمع له معلم..

أننا  العقيدة ليست شيء نحتاج لتكوينه.. يخطئ من يظن 
سنبني العقيدة!.. يخطئ من يظن أننا ميكن أن نكون مجموعة 
لكي تعلمنا العقيدة.. هل الكنيسة القبطية ال متلك عقيدة؟!.. 
إلى عقيدتها؟.. هل  القبطية حتى اآلن لم تصل  الكنيسة  هل 
والعشرين سنبدأ  الواحد  القرن  اآلن في تكوينها؟!.. في  سنبدأ 
لنكون عقيدة الكنيسة!.. ويأتي أناس ليقولوا لنا آراء لم نسمع 

بها طيلة ال2000 سنة!

أرى  عندما  ُمتعبني..  الشباب  من  كثير  إلي  ويأتى  ُمتعب..  أنا 
في قلب اإلكليريكية أن الطالب يسمع من أستاذ كالم )تعليم( 
ويسمع من أستاذ آخر كالم مختلف متاًما.. أحدهم يؤكد له وجود 
وراثة اخلطيئة األصلية.. واآلخر يسخر من وجود اخلطيئة األصلية 
الكبير!  ذلك.. من هذا فالن  يقول  الكبير كان  أن فالن هذا  قائاًل 

الذي يشوش في العقيدة.

سُنعلم  ذلك؟..  بعد  سُنعلم  ماذا  مهزلة..  في  نعيش  نحن 
فهم  في  االختالف  تأجيج  نعلم  اخلالف..  تأجيج  نُعلم  ماذا!.. 
العقيدة.. بهذه الطريقة نحن نقتل العقيدة!.. ما موقف الطالب 
اإلكليريكي حني يسمع ذلك.. ماذا يفعل الطالب اإلكليريكي؟!.. 
شيء..  كل  سيفقد  يذهب؟..  أين  يسارا؟..  أم  ميينا  يذهب  هل 
بذار  هذه  صدقوني..  اإلميان..  فيفقد  األمر  به  ينتهي  أن  وأخشى 

اإلحلاد.. حتى وإن كان ال يعلن..

قداسة البابا تواضروس في العدد األخير جمللة اإلكليريكية حتدث 

األرثوذكسية.. عن عقيدتها  القبطية  الكنيسة  في مقاله عن 
»نحن  جًدا..  لطيفة  عبارة  وقال  القومي..  إميانها  عن  السليمة.. 
كنيسة أرثوذكسية ولسنا خلقيدونيني« هذه الكلمة جذبتني.. 
فالبابا في كلمته أوضح أن اإلميان له حدود.. وقال »أننا ننتمي إلى 
وحافظت  تاريخ..  لها  التي  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة 
في  بالكنائس  أما عن عالقتنا  العصور..  عبر كل  اإلميان  على 
العالم كله.. ميكن أن أحتفظ مبا يناسبني.. لكن في إطار أمانة 

التسليم«.

إذن ال يصح في اإلكليريكية أن يستمع الطالب لكالم )تعليم( 
ثم يستمع لعكسه.. الوسيلة التي تعيش بها الكنيسة حاليا 

قاتله.. قد ال ينتظر الوقت حتى أجد بني الرعية أحياء!

يقولون ما رأيكم أن أبونا متى املسكني يقول كذا ود جورج 
بباوي يقول كذا.. ما هذا.. هل هؤالء سيعلموننا؟!!.. نحن نريد 

تعليم أثناسيوس وكيرلس..

باقي كلمة أخيرة..

ملن يفخر مبعرفته باللغة اليونانية.. اللغة اليونانية يستطيع 
يتعلمها.. سنة  أن  اجلهد  واحدة من  أي شخص في خالل سنة 
اللغة  وأعلمهم  شخًصا  خمسون  أعطوني  فقط..  اجلهد  من 

اليونانية..

فقط  اخلالف  يعد  لم  اليونانية  الكنيسة  مع  خالفنا  في 
على موضوع طبيعة املسيح.. هذا كان في املاضي.. الكنيسة 
الكنيسة  عن  تعليمها  في  جًدا  بعيدة  حاليا  اليونانية 
كان  الذي  املستقيم  التعليم  عن  وبعيدة  القدمية..  اليونانية 
للكنيسة اليونانية القدمية. فما نسمع به من تعليمهم لم يعد 
في  دخل  مما  أكثر  الكنيسة  في  دخل  فالتحرر  اآلباء..  تعليم  هو 
اجملتمع.. والتحرر دخل في الكنيسة اليونانية.. سأذكر لكم مثال 
أنا لدي كتب يونانية وأتيت بها ألوالدنا.. مختلفة متاما  بسيط.. 
اآلن بعيد جدا.. ليس لغة  عن كتبهم احلديثة.. ما يتم تعليمه 

اآلباء بل ترجمة حديثة.. 

أن  قررت  نفسي  وبني  بيني  مرتاًحا..  ولست  خطر..  في  نحن 
أنسحب من كل عمل في الكنيسة.. وأن أفرع نفسي لتنظيم 
خاللها  من  التي  اليونانية  اللغة  أسلمهم  لكي  اجملموعة  هذه 

يخضعوا لفكر اآلباء وال يستطيع أحد أن يضللهم.



ضبط  مع  الطاعة  أن  أنطونيوس  القديس  قال   –  1
النفس تُخضع الوحوش.

السامعون  أظهر  فلما  اهلل!  أخاف  ال  أنا  وقال:   –  2
دهشة، أجاب:  ألنى أحبه. واحملبة تطرد اخلوف خارجاً )1يو4 

.(18 :

جانباً  فوضعه  األمبراطور  من  خطاب  مرة  –جاءه   3
وركنه، وملا سأله تالميذه بتعجب كيف ال يتلهف لقراءته، 
أجاب: لقد أرسل لنا اهلل ملك امللوك ورب األرباب خطاباً 
)يقصد الكتاب املقدس( فهل تتلهفون على قراءته مثل 

خطاب األمبراطور؟!

4 – وقال أيضاً: ان احلياة واملوت يتوقفان على القريب، 
وإذا أعثرنا أخانا  نربح املسيح،  إذا ربحنا أخانا فإننا  ألننا 

نخطئ إلى املسيح.

5 – سأله القديس مبوا مباذا تنصحنى؟ فأجاب القديس 
أنطونيوس: ال تثق ببرك، وأمسك بطنك ولسانك.

6 – وقال أيضاً: »اليقدر أحد أن يدخل ملكوت اهلل بدون 
جتارب. إرفع التجارب فال يخلص أحد.

األرض.  على  ممدودة  الشيطان  فخاخ  وقال:رأيت   –  7
فقلت متنهداً »يارب من ينجو من هذه؟ فسمعت صوتاً 

يقول: التواضع  املتواضعون ينجون منها.

8 – سأله رجل »ماذا علّى أن أحفظ لكى أرضى اهلل؟« 
فأجابه: »حيثما تذهب ليكن اهلل نصب عينيك. وليكن 
عمل  كل  على  املقدس  الكتاب  من  )آية(  شاهد  لك 

تعمله«.

أنطونيوس: »سيأتى وقت يصير فيه  القديس  9 –قال 
سيقاوموه  عاقالً،  إنساناً  يرون  وعندما  مجانني،  البشر 

قائلني: أنه مجنون! والسبب أنه يختلف عنهم«!

وإن  لنا،  اهلل  يذكرها  خطايانا  نسينا  »إن  وقال:   –  10
تذكرنا خطايانا ينساها اهلل لنا«.

أقوال نورانية للقديس أنطونيوس
مبناسبة عيده قى 30 يناير

ودقة  صحة  اآلثار  علم  ويثبت  جديدة  إكتشافات  تظهر  يوم  كل  فى 
كل كلمة، ذكرت فى الكتاب املقدس من أحداث تاريخية مرّ عليها ألوف 

السنني.ونضرب بعض األمثلة لذلك:

1 – إكتشاف جيش فرعون الغارق فى البحر األحمر:

أن  احلاضرة،  أيامنا  فى  املذهلة  األكتشافات  أحدث  من  هذا  لعل 
بقايا  األحمر  البحر  قاع  فى  أكتشفوا  املصريني  اآلثار  علماء  بعض 
يؤيد صحة  الذى  األمر  الكبير ومركباته وخيوله.  جنود جيش فرعون 
ودقة األحداث التاريخية التى وردت فى سفر اخلروج األصحاحني 14 ، 15 
وتأييد العهد اجلديد لذلك فى األصحاحات 10 من رسالة القديس بولس 
، واألشارة فى   29  : الرسول األولى إلى كرونثوس ورسالة العبرانيني 11 
فى  طرحهما  وراكبه  »الفرس  موسى  ترنيمة  إلى   3  :  15 الرؤيا  سفر 
البحر« )خروج15 : 21(، »ومركبات فرعون وجيشه ألقاهما فى البحر 
فغرق أفضل جنوده املركبية فى بحر سوف – وهو األسم القدمي للبحر 
األحمر – تغطيهم اللجج. قد هبطوا فى األعماق كحجر« )خر15 : 

.)4

كما أشار داود النبى – بعد موسى بخمسمائة سنة – إلى هذه الواقعة 
أجل  من  فخلصهم  سوف.  بحر  عند  »فتمردوا  بقوله   106 مزمور  فى 
أسمه ليعرف بجبروته وأنتهر بحر سوف فيبس وسّيرهم فى اللجج 
مضايقيهم  املياه  وغطت  العدو.  يد  من  وفداهم  وخلصهم  كالبرية 
واحد منهم لم يبق. فآمنوا بكالمه وغنوا بتسبيحه« )مز106 : 12-9).

وقد ذُكر هذا األكتشاف اخلطير بالتلفزيون األسرائيلى ان بقايا جيش 
فرعون مت العثور عليها فى القسم األسفل من خليج السويس على بعد 
1:5 كياو متر من الشاطئ من مدينة رأس غارب أثناء التفتيش عن سفن 
غارقة أثرية ترتبط بالعصر احلجرى والبرونزى فى منطقة البحر األحمر 

حيث مت أكتشاف كتلة كبيرة جداً من العظام واجلماجم اإلنسانية.

وان طاقم اآلثار املصرى بقيادة البروفيسور محمد عبد القادر من كلية 
أربعمائة هيكل عظمى  أكثر من 400  القاهرة عثر على  اآلثار بجامعة 
نختلف ومئات من قطع األسلحة والدروع وبقايا مركبات حربية منتشرة 
على مساحة 200 متر مربع، وان هناك أكثر من 5000 خمسة آالف هيكل 

عظمى آخرين منتشرة فى مساحة أوسع جارى العمل على إخراجها!

)للموضوع بقية(
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1 – قال الرب يسوع املسيح »أنا هو األول واآلخر«)رؤ1 : 11 ، 17). 
وهذا التعريف يثبت ألوهيته لألسباب اآلتية ماعدا:

أ( اهلل هو الذى قال عن نفسه ذلك )أش44 : 6).
ب( »أنا هو«، هو أسم اهلل الذى أعلنه ملوسى النبى فى العليقة 

وهو فى العبرية »أهيه« )خر3 : 14( أى الكائن الدائم.
جـ( اليوجد أحد قبل األول وال أحد بعد اآلخر.
د( ألنه هو أحبنا أوالً وأختارنا قبل أن نختاره.

2 – هذه اآليات تثبت أن املسيح أزلى وأنه جتسد، ما عدا:
أ( »فى البدء كان الكلمة .. »والكلمة صار جسداً« )يو1 : 1 ، 14).

األزل«   »أيام  منذ  مخارجه  حلم  بيت  فى  يولد  الذى  »املُدبّر  ب( 
)ميخا5 :2).

جـ( »منذ األزل ُمسحت« )أم8 : 22).
د( »فى البدء خلق اهلل السموات واألرض« )تك1 : 1).

أجنيل  األرثوذكسية بحكمة  القبطية  اختارت كنيستنا   –  3
صالة باكر من يوحنا 1 : 1 »فى البدء كان الكلمة ..« لتذكرنا 

باحلقائق اآلتية ما عدا:
أ( أن نبدأ يومنا اجلديد باملسيح

ب( أن نبدأ يومنا بكلمة اهلل )األجنيل(.
عنده  الذى  الكل  الضابط  املسيح  بإلوهية  اإلميان  بتثبيت  جـ( 

مفاتيح احلياة والبركة والنجاح وإستجابة الصالة.
د( إننا نأخذ منه كل صباح نعمة فوق نعمة.

هـ( ان يوحنا هو التلميذ الذى كان يسوع يحبه.

4 – فى بداية العام اجلديد نذكر هذه األولويات، ما عدا:
أ( الشكر فى أول كل صالة

ب( طلب ملكوت اهلل وبره قبل أى طلب.
جـ( إخراج اخلشبة من أعيننا قبل إدانة اآلخرين.

د( نظافة داخل الكأس قبل جتميل اخلارج.
هـ( مصاحلة اآلخرين قبل تقدمي القرابني.

و( أن لنا خيرات كثيرة لسنني عديدة.

5 – َشّبه الكتاب الذين بدأوا بداية حسنة ولم يكملوا بأنهم:
أ( كمن يبدأ فى إقامة بناء بدون أن يحسب النفقة فيتوقف.

ب( كمن يخرج حلرب بدون إستعداد.
جـ( كمن يبدأ بحماس ثم يفتر ويترك محبته األولى.

د( مثل البذار التى وقعت على األرض الشوكية.

6 – لنبدأ العام اجلديد بداية حسنة باآلتى ما عدا:
املاضى.ب(  العام  للرب على خيراته وإحساناته طوال  بالشكر  أ( 

بالتوبة وإصالح أخطاء املاضى مثل زكا.
جـ( بتكرار وعود السنني املاضية وعدم تنفيذها.

وصلوات  املقدس،  الكتاب  دراسة  من  روحى  برنامج  بعمل  د( 
األجبية واملواظبة على األعتراف والتناول ودفع العشور.

هـ( باخلدمة فى اجملاالت التى تناسبك )إقرأ نبذة 125 خدمة(.
و( بأخذ مبادرة الصلح والغفران للمسيئني.

7 – ملاذا يبدأ الكثيرون بداية طيبة ثم يتوقفون؟!
أ( ألنهم يبدأون بالعاطفة وحدها دون إلتزام.

ب( ألنهم يقطعون على أنفسهم عهوداً كثيرة فوق طاقتهم.
جـ( يلزم الثبوت واملواظبة والصبر.

د( أهملوا التعامل مع الثعالب الصغيرة واملفسدة.
هـ( كل ما سبق.

8 – ما هى أهم متنياتك للعام اجلديد بإستثناء؟
أ( األهتمام بخالص نفسى وأفراد أسرتى.

ب( كسب أكبر قدر من املال ومديح الناس.
جـ( سالم الكنيسة والعالم من األنقسام واألرهاب.

د( خالص ثلث العالم الوثنى وثلثه األسالمى مبعرفة املسيح.

9 – كل عام ميُر علينا يُقرّبنا من نهاية العمر ومن األبدية، فما 
هو موقفنا؟ الكل ماعدا:

أ( يصف الكتاب أيامنا بأنها قصيرة 70 سنة ومع القوة 80 فى 
مزمور 90.

ب( كرر امللك حزقيا مرتني فى صالته عبارة »النهار والليل تفنينى« 
)أش38 : 12).

فتعقلوا  أقتربت  قد  شئ  كل  نهاية  بطرس:  الرسول  يقول  جـ( 
وأصحوا للصلوات.

د( علينا أن نضاعف إستعدادنا وان نعمل لألبدية مادام نهار.
هـ( لنأكل ونشرب طاملا غداً منوت.

10 – ان شروق الشمس البد أن يليه غروب. فاذاً أردت أن يكون 
غروبك جميالً فعليك أن:

أ( تعمل اخلير كل يوم كأنه آخر يوم فى عمرك.
ب( تالحظ نفسك والتعليم وتداوم على ذلك )1تى4 : 16).

جـ( جتدد توبتك كل يوم، وتدقق فى كالمك وأعمالك.
د( تسهر ومتأل مصباحك بالزيت يومياً.

هـ( تدفن رأسك فى الرمل كالنعامة وتقول أين هو موعد مجيئه  
(2بط3).

)تقدم األجابات حتى 3 فبراير 2018(
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سّجل الوحى اآللهى فى األجنيلني األول والثالث، أى أجنيل متى 
وأجنيل لوقا، اللذين حتدثا عن ميالد املسيح الزمنى فى التجّسد، 
تلك  فى  دوراً  لعبت  التى  الهامة  الشخصيات  بعض  أسماء 
والبعض صاحلاً  الفترة وصفاتها وأعمالها. بعضها كان شريراً 

خّيراً. وفيما يلى نتناول بإيجاز هذه الشخصيات ..

أواًل – هريودس الكبري امللك املاكر الشرير
عندما سمع هيرودس امللك األخبار العجيبة عن ملوك وحكماء 
اجملوس الذين أتوا من الشرق يبحثون عن طفل ولد ليكون ملكاً 
لليهود، أضطرب ألنه أعتقد أنه سيعيش حتى يكبر هذا الطفل 
الوليد ويحتل عرشه! كان هيرودس نصف يهودى ونصف أدومى: 
وقد دعى »الكبير« لعدة إعتبارات فقد كان احلاكم الوحيد فى 
فلسطني الذى أستطاع أن يحفظ األمن والسالم فى تلك البالد 
املضطربة. كما كان صاحب مشروعات عمرانية كبيرة أشهرها 
أنه اعاد جتديد بناء الهيكل فى أورشليم، وقد خفض الضرائب 
ق.م   25 عام  اجملاعة  وقت  وفى  األزمات.  أوقات  فى  الشعب  عن 
لينقذ  باعها ليشترى قمحاً  إلى سبيكة  الذهبى  حّول طبقه 

الشعب من املوت جوعاً.

لم  لألسف  ولكنه  حسنة  بداية  هيرودس  بدأ  لقد  إذاً 
يُكّمل إذ كان يفتقر إلى األتزان فى شخصيته بسبب كثرة 
هواجسه وشكوكه وخوفه على عرشه. فكان إذا شك فى أى 
إنسان ينافسه أزاله من الوجود وقتله بال تردد! ومن عجب أنه 
بسبب ذلك قتل زوجته مريام )وهى واحدة من عشر زوجات 
له( وكذلك قتل أمها الكسندرا، كما قتل أبنه األكبر أنتيباتر 
قيصر  أغسطس  أن  لدرجة  وأرستوبولس،  الكسندر  وأبنيه 
قال عنه »خير لك أن تكون خنزيراً فى حظيرة هيرودس من أن 
تكون إبناً فى قصره!«. وقد ظهرت وحشية هذا الرجل وجنونه 
ملا بلغ سن السبعني وأدرك أنه على وشك املوت وأنه مكروه من 
شعبه بسبب جرائمه ولن يبكيه أحد عند موته، فقبض على 
كل أشراف شعبه بإتهامات ملفقة ثم أمر بقتلهم جميعاً 

فى ساعة موته ليضمن أنه سيكون هناك بكاء عند موته!

مكان  عن  ليسألهم  والكتبة  الكهنة  رؤساء  هيرودس  دعا 
وقد  األنبياء.  ونبوات  املقدسة  األسفار  حسب  الطفل  والدة 
 5 النبى  ميخا  نبوة  حسب  اليهودية  حلم  بيت  فى  بأنه  أجابوا 

زمان  منهم  وحتقق  سراً  اجملوس  هيرودس  فأستدعى   ،2  :
البشعة وقال لهم  الذى ظهر وبدأ يخطط جلرميته  النجم 
مبكر »أذهبوا وأفحصوا بالتدقيق عن الصبى ومتى وجدمتوه 
وكان   )8  : )مت2  له«  وأسجد  أيضاً  أنا  آتى  لكى  فأخبرونى 

يرمى بذلك إلى قتله!

املسيح  من  للناس  مواقف  ثالثة  لنا  يتضح  وهنا 
املُّلص– عموماً وليس فى ميالده فقط وهى:

الذى  هيرودس  كموقف  والكراهية  العداء  موقف   )1(
جاء  الذى  الطفل  قتل  وأراد  للشيطان  نفسه  أسلم 
والشيطان  القدمية  احلية  بالتنني  وُصف  ولذلك  ليخلصه! 

الذى وقف قبالة املرأة ليبتلع ولدها متى ولدت )رؤ12 : 4).

)2( موقف عدم املباالة ممثالً فى رؤساء الكهنة والكتبة 
الذين ظلوا منشغلني فى عبادتهم الطقسية ولم يعيروا 
ألتفاتاً باملسيا الذى كانوا ينتظرونه ويحفظون النبوات عنه 

وأرشدوا هيرودس عن مكان ميالده بدون أى مشاعر لقتله!

)3( موقف العبادة واألكرام ممثالً فى جماعة اجملوس الذين 
وضعوا عند أقدام الطفل يسوع أثمن هداياهم، وهو موقف 
كل من يعرف املسيح ويتذوق محبة اهلل فينحنى ساجداً 

له.

الطفل  قتل  مبحاولة  يكتف  فلم  الشرير  هيرودس  أماّ 
إلى  الشيطانى  جنونه  فى  ذهب  ولكنه  وحده  اآللهى 
أبشع جرائم القتل اجلماعية الوحشية فى التاريخ ضد 
أكثر من ألف طفل بريئ فى بيت حلموالبالد املتاخمة لها 
مأسوف  غير  أغريباس  »الكبير«  هيرودس  مات  !!وأخيراً 
إبناً وحفيداً سفاحني يحمالن  عليه وهلك بعد أن أجنب 
الذى  أنتيباس  هيرودس  هما  األجرامية،  وصفاته  أسمه 
هيرودس  حفيده  وأما  املعمدان  يوحنا  القديس  قتل 
)الثالث( فهو الذى قطع رأس القديس يعقوب أبن زبدى– 
أخى يوحنا – بالسيف وكان مزمعاً ان يقتل الرسول بطرس 
الدود  يأكله  وصار  فمات  الرب  مالك  ضربه  أن  لوال  أيضاً 
وهو حى وأنقذ بطرس من السجن مبعجزة بواسطة مالك 

وصلوات الكنيسة بلجاجة من أجله )أع12 : 17-1).
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ثانياً – زكريا وأليصابات
زكريا  عن  لوقا  أجنيل  يقول  الشرير  هيرودس  عكس  على 
الكاهن وزوجته أليصابات التى كانت هى األخرى من بنات هرون 
– أى سبط الكهنوت – »وكانا كالهما بارين أمام اهلل سالكني 
وهذه   .)7-5  : )لو1   ».. لوم  بال  وأحكامه  الرب  وصايا  جميع  فى 
شهادة رائعة ونادرة ترينا أوالً – حسن إختيار الزوج لزوجته البارة 
القديسة وبركات رؤى املالئكة والتمتع باملعجزات كالوالدة فى 
سن الشيخوخة ووالدة أعظم املولودين من النساء من األنبياء أى 
القديس يوحنا املعمدان، واألمتالء بالروح القدس والنطق بنبوات 
كما  اخلالص.  وقرن  الفداء  صانع  املسيح  عن  جميلة  وأناشيد 
القديسة  عن  القدس  بالروح  قالت  من  أول  أليصابات  كانت 
مرمي العذراء أنها »والدة اهلل« ... »من أين لى هذا أن تأتى أم ربى 

إلّى« )لو1 : 43). 

ثالثاً – مسعان الشيخ
خلص أجنيل لوقا حياته فى تسعة سطور من نور فقال: بأنه 
كان  القدس  والروح  إسرائيل  تعزية  ينتظر  تقياً  باراً  رجالً  كان 
عليه. وكان قد أوحى إليه بالروح القدس أنه ال يرى املوت قبل أن 

يرى مسيح الرب ..« )لو2 : 35-25).

التقليد  فى  وردت  كما  الشيخ  سمعان  القديس  قصة  ان 
الكنسى تتلخص فى أنه كان أحد األثنني وسبعني شيخاً من 
اليهود الذين طلب منهم بطليموس فيالدلفوس ترجمة العهد 
املعروفة  وهى  اليونانية  اللغة  إلى  العبرية  اللغة  من  القدمي 
بالترجمة السبعينية التى متت فى األسكندرية سنة 285 ق.م 
وقد قيل أنه أثناء ترجمة اآلية الواردة فى سفر أشعياء 7 : 14 
»هوذا العذراء حتبل وتلد أبناً وتدعو أسمه عمانوئيل« أنه شك 
فى دقة كلمة »العذراء« وأقترح إستبدالها بكلمة مرادفة مثل 
فتاه أو سيدة. فظهر له مالك الرب وحذره من تغيرها وقال له 
أنه لن يرى املوت حتى يرى مولود العذراء هذا. وقد مت هذا حرفياً 
إذ أتى بالروح إلى الهيكل فى وقت دخول القديسة مرمي العذراء 
عادة  حسب  له  ليصنعا  يسوع  بالطفل  يوسف  والقديس 
الناموس، فأخذه على ذراعيه وبارك اهلل وقال: »اآلن تطلق عبدك 
يا سيد حسب قولك بسالم ألن عينّى قد أبصراتا خالصك .. ألخ« 
)لو2 :25-35( ويقول التقليد أن سمعان الشيخ عرف يسوع ألنه 
رأى أشعة من نور تنبعث من وجهه املنير ولذلك قال »نور إعالن 

لألمم«. ومن ذلك نرى احلقائق األتية:

1 – عمر سمعان الشيخ كان نحو 355 سنة عند رؤية الطفل 
يسوع فى الهيكل وحتقق من دقة نبوة أشعياء

الذين  الشيوخ  ضمن  من  كان  )فإذا  له  املالك  وقول   14  :  7  
ترجموا الترجمة السبعينية سنة 285 ق.م وأفترضنا عمر هذا 
الشيخ كان وقتئذ 70 سنة، فيكون عمره يوم ألتقى بالرب فى 
الهيكل )285 + 70 = 355 سنة(! ولذلك فقد أشتهى األنطالق 
ناحية،  السن من  الطاعنة فى  الشيخوخة  من اجلسد بسبب 
الطفل  حمل  من  نالها  التى  النعمة  بسبب  أخرى  ناحية  ومن 

يسوع على ذراعيه ورؤيته »خالص اهلل« أو املُّلص.

2 – تنبأ أن السيد املسيح هو ُمخّلص جميع الشعوب ونور 
إعالن لألمم ومجداً لشعب إسرائيل.

وقيام  لسقوط  وضع  فد  العجيب  الطفل  هذا  وأن   –  3
كثيرين.

4 – وتنبأ سمعان الشيخ أيضاً عن الصليب وآالم املسيح 
الصليب فقد  وهى عالمة   )34  : )لو2  تقاوم«  »ولعالمة  فقال: 
قاومه اليهود بجهل وصلبوه، كما قاومه املسلمون أيضاً بجهل 

عندما أنكروا صلبه وفداءه وقاومه الرومان.

5 – وتنبأ الشيخ سمعان كذلك عن آالم األم العذراء عند 
»وأنت  لها:  قال  إذ  الصليب  على  املسيح  أبنها  آالم  رؤيتها 

أيضاً يجوز فى نفسك سيف« )لو2 : 35).

أنشودة  األرثوذكسية بحكمة  وقد وضعت كنيستنا   –  6
املشبه   – النوم  أجنيل صالة  قراءة  فى  هذه  الشيخ  سمعان 
باملوت الصغير – ألن املؤمن باملسيح لم يعد يخاف املوت بعد 
أن أبصرت عيناه خالص الرب وصار مستعداً له فى كل ليلة، 
إذ كما يقول الكتاب أن »الصّديق واثق عند موته« )أم14 : 32).

7 – ان قصة سمعان الشيخ هذه تؤكد عظمة الوحى اآللهى 
العهد  أو  القدمي  العهد  فى  سواء  كلمة  كل  وصدق  وصحته 
اجلديد، ودقة النبوات وقول الرب »أنا ساهر على كلمتى ألجريها« 
)أر1 : 12(، وقول رب اجملد يسوع املسيح »السماء واألرض تزوالن 

وكالمى ال يزول« )مت24 : 35).

رابعاً – حّنة النّبية بنت فنوئيل
رب  ميالد  حول  كالكواكب  املضيئة  الشخصيات  هذه  ومن 
تدعى  قديسة  لنّبية  نسائية  شخصية  املسيح،  يسوع  اجملد 
حنّة ومعناها »حنان اهلل«، وكانت نبية مثل مرمي أخت موسى 
وهرون )خر15 : 20)، ودبورة )قض4 : 4) النبية والقاضية وخلدة 

النّبية (2أخ34 : 22).

كانت حنّة أيضاً ُمسنّة ومتقدمة فى أيام كثيرة يبلغ عمرها 
أكثر من مائة سنة. )فإذا تصورنا أنها تزوجت فى سن العشرين 
وعاشت مع زوجها 7 سنني وترّملت ملدة 84 سنة فيكون اجملموع 

20+7+84= 111 سنة(.

أنها  املُسنات«  »رائدة  السيدة  هذه  عن  األجنيل  ويخبرنا 
مالزمة للهيكل »ال تفارق الهيكل«، وأنها كانت عابدة للرب 
وصلوات  بأصوام  هذا  الطويل  بتكريس عجيب آلخر عمرها 
حياة  لنا  لوقا خلّص  البشير  ان  أى   .)37  ،  36  : )لو2  ونهاراً  ليالً 
هذه النّبية القديسة فى عددين أثنني! لقد عاشت للرب وماتت 
هذه  حياتها  من  اقتبس  قد  بولس  الرسول  ولعل  العالم،  عن 
»ولكن  قال:  عندما  املثاليات  األرامل  بها  وصف  التى  الصفات 
على  رجائها  ألقت  فقد  ووحيدة  أرملة  باحلقيقة  هى  التى 
وأّما  ونهاراً.  ليالً  والصلوات  الطلبات  على  تواظب  وهى  اهلل 
املتنعمة فقد ماتت وهى حّية« (1تى5 : 5 ، 6(. لقد وقفت حنّة 
رغم شيخوختها تسبح اهلل وتكلمت عنه مع جميع املنتظرين 

فداء فى أورشليم.
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وأمثالهم  السبتيني  أو  يهوه  شهود  من  شخصاً  تناقش  عندما 
وتستشهد بقانون اإلميان، يقولون لك أن أثناسيوس )أو أى مجمع( 
هو إنسان غير معصوم واملهم هو األجنيل وحده! والرد على ذلك 
هو ان كل بند وكلمة فى قانون اإلميان األرثوذكسى تستند على آية 

أجنيلية أى أنه قانون أجنيلى 100% كما يبني من الشواهد اآلتية:

 ،  1،17: 1–باحلقيقة نؤمن بإله واحد، اهلل اآلب ضابط الكل )تك1 
تث6 : 4 ، يع2 : 19 ، 1تى2 : 5 ، عب1 : 3).

2–خالق السماء واألرض )تك1 : 1-31 ، أى38).

3–ما يرى وما اليرى )يو1 : 3 ، كو1 : 15 ، 16).

4–وبرب واحد يسوع املسيح )يو3 : 16 ، أع20 : 28 ، 1كو12 : 5).

5–أبن اهلل الوحيد )مز2 : 7 ، مت3 : 17 ، يو1 : 18 ، يو3 : 16).

6–املولود من اآلب قبل كل الدهور )يو1 : 1 ، 2 ، 8 : 58 ، كو1 : 16 ، 
فى2 : 6).

7– نور من نور. إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق )يو1 : 1 – 9 ، 
يو8 : 12 ، 12 : 35، 16 : 27 ، 28).

8–مساوى لآلب فى اجلوهر )يو10 : 30 ، 14 : 10 ، 11 ، 17 : 22 ، 23).

9–الذى به كان كل شئ )يو1 : 3 – 10 ، كو1 : 16).

10–هذا الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا  )يو3 : 16 ، 
1يو4 : 14 : 1تى2 : 5 ، 1).

11–نزل من السماء )يو3 : 13 ، 31 ، يو6 : 12 – 38).

12–وجتسد من الروح القدس )لو1 : 35).

13–ومن مرمي العذراء تأنس )أش7 : 14 ، لو1 : 35 – 46)

14–تأنس )يو1 : 14 ، فى 2 : 6 – 8 ، عب2 : 14 – 17).

15–وُصِلب عنا على عهد بيالطس البنطى )مت27 : 24 – 31).

16–تألم وقُِبر )مر15 : 46-16).

17–وقام من األموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب (1كو15 : 3 ، 
4 ، لو24 : 1-12 ، مت12 : 40-38).

18–وصعد إلى السموات )لو24 : 50 – 53 ، مر16 : 16 – 19 ، أع1 : 
9-11 ، مز68 : 18 ، أف4 : 8).

19–وجلس عن ميني أبيه )رو8 : 34 ، أف1 : 20).

20–وأيضاً يأتى فى مجده )دا 7 : 13 ، 14 ، زك14 : 5 ، مت16 : 27 ، 24 
، يهوذا 14 ، 15).

21–ليدين األحياء واألموات )رؤ20 : 11-15 ، أع10 : 42). 

22–الذى ليس مللكه إنقضاء )مز145 : 13 ، دا 7: 14، لو 1: 33).

23–نعم نؤمن بالروح القدس )تك1 : 2 ، مت3 : 16 ، أع2 : 4-1).

24–الرب احملى املنبثق من اآلب )يو15 : 26).

25–نسجد له ومنجده مع اآلب واألبن )مت3 : 17 ، لو10 : 22 ، يو4 : 24).

26–الناطق فى األنبياء )أع2 : 17 ، 18 ، 10 : 43، 2بط1 : 21).

27–وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية (1كو12 : 12 ، 13 ، 
أف2 : 19-22 ، 2تس2 : 15).

28–ونعترف مبعمودية واحدة ملغفرة اخلطايا )مت3 : 16 ، يو3 : 5 ، 
أع2 : 38 ، 8 : 36-40 ، أف4 : 5).

29–وننتظر قيامة األموات (1كو15 : 12-58 ،1تس4 : 17-13).

30–وحياة الدهر اآلتى )رو8 : 17-25 ، 2بط3 : 13).

آمني
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قصص قصرية

1 – كان
البابا كريلس

مكشوفًا
عن عينيه

القداسات  بعض  حضور  على  الطيارين  أحد  أعتاد 
اليومية للبابا كيرلس السادس بالكنيسة املرقسية 
إلى  الكنيسة  من  مباشرة  يتوجه  وكان  باألزبكية، 

املطار عقب القداس.

البركة  أخذ  القداس  إنتهاء  عقب  األيام  أحد  وفى 
برحلته  للحاق  األنصراف  فى  وأستأذن  سيدنا  من 
بالبابا كيرلس يدعوه  اجلوية األسبوعية لكنه فوجئ 
وأعلن  البابا  مقر  حيث  العلوى  للدور  معه  للصعود 
قداسته عن رغبته فى اجللوس معه بعض الوقت. وقع 
البابا وبني ميعاد  الطيار فى حيرة ما بني اجللوس مع 
عليه  وتضيع  للبابا  يعتذر  أن  له  لكن كيف   .. رحلته 
وأشار  الطيار  فصعد  كثيرون؟  يتمناها  وبركة  فرصة 
يرى  وكان  فإمتثل  الصالون  فى  باجللوس  البابا  له 
وأبتدأ  البركة،  لنوال  البابا  أمام  من  مير  طويالً  طابوراً 
وكلما  رحلته،  ميعاد  يفقد  أن  خشية  بالقلق  يشعر 
هّب بالوقوف لإلستئذان من سيدنا يشير إليه سيدنا 
كل  وفى  مرة  من  أكثر  املشهد  هذا  تكرر  باجللوس. 
القلق  مرةمينعه سيدنا عن األنصراف!! وعندما وصل 
بجانبه  للجلوس  كيرلس  البابا  دعاه  مداه  بالطيار 
وأخذ سيدنا يتحدث معه فى األمور الروحية التى تهم 
كل مسيحى وكان حديثاً طويالً، وبعد مرور وقت ليس 

بالقليل باركه سيدنا وسمح له باإلنصراف.

وعند  البطرخانة،  خارج  مسرعاً  الطيار  هرول 
ظرفاً  أن  ليبلغهم  بإدارته  إتصل  صادفه  تليفون  أول 
.. وكان  بالرحلة  القيام  ألم به جعله ميتنع عن  طارئاً 
بأن  أخبروه  بالذهول.  أصابته  مفاجأة  له  مفاجئاً  الرد 
أن يكون قائدها قد قامت  الطائرة التى كان مفترضاً 
هوت  ما  سرعان  الشديد  لألسف  ولكنها  برحلتها 
واحترقت لعيب فنى بها، ولألسف الشديد توفى كل 

من عليها من ركاب وطاقم!

لم  أنها  وعرف  شديد  بكاء  نوبة  فى  الطيار  دخل 
واملكوث  للصعود  البابا  يستدعيه  أن  مصادفة  تكن 
معه مدة طويلة، وشكر اهلل على منحه فرصة حياة 

جديدة.

الشكر  عيد   2017 نوفمبر   23 املوافق  هاتور   14 سنكسار  كان 
املاضى يحدثنا عن قصة رائعة فى حياة القديس مارتينوس أسقف 

ثراكى باليونان.

أسقف  مارتينوس  العظيم  القديس  تنيح  اليوم  هذا  مثل  ففى 
ثراكى باليونان. كان هذا القديس ناسكاً عابداً قاوم أتباع أريوس زماناً 
فأراد قتله. فسكن فى مغارة قرب ساحل البحر املتوسط. فلما زاع 
رسولية.  سيرة  فسار  ثراكى  ملدينة  أسقفاً  أنتخبوه  فضائله  صيت 
وقد شرّفه اهلل بعمل آيات ومعجزات كثيرة ومنها أنه أبصر إنساناً 
أوقف جنازة ميت ومنع أهله من دفنه بحجة ان له عليه دين كبير!. 
امليت فرفض! فصّلى  لدفن  اجلنازة تسير  يترك  أن  الناس  وطلب منه 
القديس إلى اهلل لكى يظهر احلقيقة. فقام امليت وبكّت ذلك الرجل 

مظهراً كذبه أمام جميع الناس!!

وفى احلال مات ذلك الرجل الكاذب الظالم. وأماّ الذى كان ميتاً فعاد 
إلى بيته حياّ وعاش سنني كثيرة.

وأما القديس مارتينوس فبعد أن أكمل جهاده احلسن تنّيح بسالم. 
بركة صالته فلتكن معنا. آمني.

2 – يعرتض جنازة 
ويطالب املّيت
بدين مزعوم !

الحظ أصدقاؤه، وكذلك تالميذه فى مدارس األحد أنه يلبس صليباً 
صغيراً ومعه رقم 3 على شكل حلية من نحاس المع فكانوا يسألونه 

ماذا ميعنى رقم 3 هذا؟

على   3 رقم  يضع  أن  طفولته  منذ  علمته  أّمه  بأن  يجيب  وكان 
مالبسه وفوق مكتبه وفوق سريره لسببني: األول – ليتبارك بالثالوث 

القدوس اآلب واألبن والروح القدس.

والثانى – أن يذكر أن اهلل هو رقم 1 وقريبى رقم 2 وأنا رقم 3.

4 - هل أنت رقم 3؟

وسرق  جاره  حقل  إلى  رجل  تسّلل 
بيته  إلى  ذهب  وملا  منه.  بطيخة  أكبر 
وشقها وجد أنها عجراء. وعندئذ وبخه 
أنه  على  فندم  تأنيباً  وأوسعه  ضميره 

سرق البطيخة!!

3 – سبب خاطئ للندم

تعليق: كان يجب أن يكون الندم ألنه سرق وكسر الوصية الثامنةمن 
الوصايا العشر وليس ألن البطيخة »طلعت قرعة«!

فعلنا  ألننا  ونتوب  نندم  يجعلنا  الذى  احلساس  الضمير  لنا  فهل 
أنانية جسدانية  لدوافع  نحزن  أم  السماوى؟  أبينا  قلب  وأحزنا  خطية 

بأن اخلطية لم تأت بفائدة؟
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نحن نعيش فى عالم خطر كثير املفاجآت واملتاعب والقالقل 
كثير  عالم  يوم،  فى كل  حياتنا وصحتنا وسالمتنا  تهدد  التى 
املآسى التى يأتى بعضها من جانب الطبيعة كالزالزل واألعاصير 
واألختراعات  السرعة  وبعضها من عصر  والفياضانات،  املدمرة 
األمراض  من  وبعضها  والطائرات،  السيارات  وحوادث  احلديثة 
وإعتداءاتوإضطهادات  كاجلرائم  اإلنسان  شرور  من  أو  اخلطيرة 

املتعصبني واألرهابيني واحلروب وأخبار احلروب .. ألخ.

هذه  وسط  فى  مطمئناً  آمناً  اإلنسان  يعيش  أن  ميكن  فهل 
كلها؟

األجابة بأمانة أنه ال ضمان 100%. فعاملنا موضوع فى الشرير 
ذلك  ومع  للُبطّل.  واُخضعت  وتتمخض  تئن  كلها  واخلليقة 
التى تقدم  فكتابنا املقدس يقدم لنا بعض الوصايا والنصائح 

لنا أماناً وإطمئناناً بالرغم من هذه جميعها.

ويعجبنى تعبير دانيال النبى »حتى يُطال إطمئنانك«! لقد 
نصح دانيال امللك نبوخذ نصر بقوله: »لذلك أيها امللك فلتكن 
بالرحمة  وآثامك  بالبر  خطاياك  وفارق  لديك  مقبولة  مشورتى 

للمساكني لعله يُطال إطمئنانك« )دا4 : 27).

فما هى هذه الوصايا اآللهية التى تطيل إطمئنانناً وجتعلنا 
نعيش فى أمان؟ اُشير إليها فيما يلى بإيجاز:

أواًل – »آمنوا فتأمنوا« (2أخ20 : 20). 
أن حياة اإلميان تعطينا األمان. ومبراجعة القصة موضوع هذه 
يهوشافاط  على  حرباً  شنّت  بجيوشها  دول  ثالث  أن  جند  اآلية 
للرب  وصلى  اجلرارة  جيوشهم  من  فخاف  يهوذا  سبط  ملك 
قائالً: »يا ألهنا أما تقضى عليهم ألنه ليس فينا قوة أمام هذا 
ولكن  نعمل  ماذا  نعلم  ال  ونحن  علينا.  اآلتى  الكثير  اجلمهور 
نحوك أعيننا« )2أخ20 : 12( وبدأ فى الترنيم وتسبيح الرب وإذا 
بالرب يجعل أكمنة )جمع كمني( على بنى عمون ومؤاب وعلى 
سكان جبل سعير فحاربوا بعضهم بعضاً حتى فنوا جميعاً 
(2أخ20 : 22-25(.إن إميان يهوشافاط وشعبه حقق لهم معجزة 

النصرة واألمان بدون حرب!

وما أكثر أمثلة الكتاب مثل إميان موسى وبنى إسرائيل عندما 
 (14  : )خر14  تصمتون«  وأنتم  عنكم  يقاتل  »الرب  لهم:  قال 
ففتح لهم الرب البحر األحمر مبعجزة وعبروا بسالم األمر الذى 

ملا شرع فيه املصريون غرقوا )عب11 : 29).

املالئكة  من  جيشاً  رأى  الذى  النبى  أليشع  مثال  وهناك 
الذين  من  أكثر  معنا  الذين  بأن  غالمه  فطمأن  به  يحيطون 
معهم« )2مل6 : 16). »آمنوا تأمنوا« ان اإلميان بوجود اهلل وقربه 
ومعونته وأستجابته للصالة يقدم لنا األمان بأنه«أن كان اهلل 
معنا فمن علينا« )رو8 : 31(. »وأن قامت علّى حرب ففى هذا أنا 

مطمئن« )مز27 : 3).

ثانياً – »سالمة جزيلة حمليب شريعتك )مز119 : 165):
متنح  اهلل  لكلمة  احملبة  أن  الكثيرين  بال  على  يخطر  لم  رمبا 
صاحبها – من ضمن مكافآتها الكثيرة سالمة جزيلة! ويؤكد 
الرب هذا الوعد مراراً وتكراراً، فيقول: »أّما املستمع لى فيسكن 

آمناً ويستريح من خوف الشر« )أم1 : 33).

كنهر  فكان  لوصاياى  أصغيت  »ليتك  الرب  يقول  وأيضاً 
سالمك وبرك كلجج البحر« )أش48 : 18(. ان محبة كلمة اهلل 
واألستماع إليها واللهج فيها وإطاعتها، لها بركات كثيرة جداً 
واألمان  الفائض  والسالم  اجلزيلة  السالمة  منها  واحدة  وهذه 
واألستراحة من خوف الشر )أم3 : 1 ، 2(. وبالعكس يقول الكتاب 

»من إزدرى بالكلمة يخرب نفسه« )أم13 : 13).

ثالثاً – أحفظوا املزامري حتفظكم املزامري:
ومن  شنوده،  البابا  الرحمات  ملثلث  املأثورة  األقوال  من  هذه 
أشهر مزامير احلماية اآللهية أرقام 27 ، 34 ، 37 ، 91 ، 121 التى 
خائفيه  حول  حال  الرب  »مالك  بأن  اآللهية  الوعود  تتضمن 
ستر  فى  والساكن  أنقذنى«  مخاوفى  كل  ومن   .. وينجيهم 
الصياد  فخ  من  ينجيك  ألنه   .. يبيت  القدير  ظل  فى  العلى 
ومن الوباء اخلطر .. حتت جناحيه حتتمى .. ال تخشى من خوف 

السنة الثالثون - العدد 302 - يناير / فبراير 2018



19 19

فى  يسلك  وباء  من  وال  النهار  فى  يطير  سهم  والمن  الليل 
الدجى وال من هالك يفسد فى الظهيرة. يسقط عن جانبك 
يارب  أنت  قلت  ألنك   .. يقرب  ال  اليك  ميينك.  عن  وربوات  ألف 
ملجأى وجعلت ألعلي مسكنك. ال يالقيك شر وال تدنو ضربة 
من خيمتك. ألنه يوصى مالئكته بك لكى يحفظونك فى كل 
طرقك، على األيدى يحملونك لئال تصدم بحجر رجلك. على 
األسد والصل تطأ. الشبل والثعبان تدوس. ألنه تعلق بى أجنيه، 
أرّفعه ألنه عرف أسمى .. معه أنا فى الضيق. أنقذه وأمجده. من 

طول األيام أشبعه وأريه خالصى« )مز91).

فى حرب 1967 خرج أحد جنودنا األقباط يتمشى وهو يصلى 
صالة الغروب ونسى نفسه حتى لم يعد يسمع مناداة وصراخ 
الضابط  رئيسه  سأله  صالته  من  فرغ  وملا  بالعودة.  زمالئه 
املسلم: ما هى التعويذة التى كنت تقولها ألنك كنت تسير فى 

حقل ألغام وعدت حياً سليماً مبعجزة !

فأجاب »أنا ال أستعمل تعاويذ ولكنها صلوات املزامير اليومية 
زاره  احلرب  أنتهت  أن  وبعد  وحتفظنا.  نحفظها  التى  املباركة 
الضابط رئيسه هذا فى منزله وقال له: أنا ملا رأيت هذه املعجزة 

آمنت بالسيد املسيح وأعتمدت !

رابعاً – السلوك باألستقامة:
يسلك  باإلستقامة  يسلك  »من  األمثال  سفر  يقول 
باألمان« )أم10 : 9(. وأول سرّ من أسرار هذا األمان هو فى قوله 
ويقول »بر   (17  : »منهج املستقيمني احليدان عن الشر« )أم16 

املستقيمني ينجيهم« )أم11 : 6).

واألستقامة التى تؤدى إلى األمان والنجاة هى:

)1( إستقامة الفكر: وقد صدق املثل الذى يقول:

إزرع فكراً حتصد عمالً

إزرع عمالً حتصد عادة

ً إزرع عادة حتصد خلقا

إزرع خلقاً حتصد مصيراً أبدياً.

فلو لم يزرع يهوذا أفكار الطمع واخليانة ملا حصد مصيراً أبدياً 
مظلماً ومروعاً أدى به إلى الوصف بأنه »إبن الهالك«، وأنه »كان 

خيراً له لو لم يولد« )يو17 : 12 ، مت26 : 24).

الشاب  يوسف  كان  والعواطف:  املشاعر  أستقامة   )2(
ان  لها  يسمح  فلم  عواطفه  فى  وطاهراً  وأميناً  مستقيماً 
تنحرف لتحب أو تشتهى إمرأة فوطيفار، فعاش فى مجد وأمان 
املشهور  وقوله  مبسلكه  الطاهر  للشباب  قدوة  وصار  وسعادة 
 : )تك39  اهلل«  إلى  وأخطئ  العظيم  الشر  هذا  أفعل  »كيف 
9(. وهذا ما أوصى الرسول بولس به تلميذه الشاب تيموثاوس 
قائالً« »أما الشهوات الشبابية فأهرب منها وأتبع البر« (2تى2 

.(22 :

كما أن هذا ما حتلى به أيوب الصديق إذ كان شعاره: »عهداً 

ولذلك   .)1  : )أى31  عذراء«  فى  أتطلع  فكيف  لعينّى  قطعت 
نصلى فى مزامير صالة النوم قائلني: »سبحى الرب يا أورشليم 
إستقامة  زوجني  كل  قّدس  فلو  أبوابك«  مغاليق  قّوى  قد  ألنه 
الطالق  وقضايا  الزوجية  املشاكل  عن  سمعنا  ملا  العواطف 

واخليانة الزوجية.

)3( إستقامة العقيدة واإلميان: وهذا معنى وصف كنيستنا 
وسليمة  الرأى  مستقيمة  أى  »أرثوذكسية«  بأنها  القبطية 
اإلميان حسب األجنيل وتعاليم الرسل وفكر اآلباء األولني«. إن لم 
تعرفى أيتها اجلميلة بني النساء فأخرجى على آثار الغنم وأرعى 
جداءك عند مساكن الرعاة« )نش1 : 8(. ان إستقامة العقيدة 
وسالمة اإلميان تعطى أماناً بالنسبة للمصير األبدى، ألنه توجد 
طريق تظهر لإلنسان مستقيمة وعاقبتها طرق املوت« )أم14 : 

.(12

)4( إستقامة السلوك والكالم

ان إستقامة العقيدة وحدها ال تكفى خلالص اإلنسان مالم 
أن  اإلميان  املستقيم  على  فيجب  السلوك  بإستقامة  تقترن 
يكون مستقيم األعمال واألخالق أيضاً وال يجوز أن يكون لصاً 
أو كارهاً  أو مزوراً  أو كذاباً  أو شتاماً  أو ظاملاً  أو مرتشياً  زانياً  أو 
فى كالمه  أن يكون مستقيماً  ألخ. وكذلك يجب   ... أو متآمراً 
فمه  يحفظ  فمن  الباطلة  والثرثرة  واأللتواء  الكذب  يعرف  ال 

ولسانه يحفظ نفسه من الضيقات«.

خامساً – حياة الصالة:
اهلل«  مرضاة  املستقيمني  »صالة  أن  املقدس  الكتاب  يقول 
)أم15 : 8(. ان الصالة هى حصن حصني للمؤمنني املستقيمني، 
كلمة  مع  وتعمل  والعزاء  واألرشاد  واألمان  السالم  تعطيهم 
اهلل واإلميان فى حل املشاكل وإزاحة املتاعب والتمتع بقوة اهلل 
ومعونته ورضاه وتعزياته. ويقول الرب: »اُدعنى فى وقت الضيق 

اُنقذقك فتمجدنى« )مز50 : 15).

سادساً – احلكمة وخمافة اهلل
لبينه  ويكون  شديدة،  ثقة  الرب  مخافة  »فى  الكتاب  يقول 
الرب ينبوع حياة للحيدان عن أشراك املوت«  مخافة  ملجأ. 
)أم14 : 26 ، 27(، »مخافة الرب للحياة. يبيت شبعان ال يتعهده 
23(. »هوذا مخافة الرب هى احلكمة واحليدان عن   : شر« )أم19 

الشر هو الفهم« )أى28 : 28 راجع أيضاً مز34 : 22-11).

سابعاً – أعمال الرب والرمحة
يوم  فى  املسكني.  إلى  ينظر  للذى  »طوبى  الكتاب  يقول 
الشر يُنّجيه الرب. الرب يحفظه ويحييه. يغتبط فى األرض 
فراش  على  وهو  يعضده  الرب  أعدائه.  مرام  إلى  يسلمه  وال 

الضعف. مهدت مضجعه كله فى مرضه« )مز41 : 3-1).

4(. ولنعد إلى   :  11 ، 2  : ويقول »البر يَُنجّى من املوت« )أم10 
مشورتى  »لتكن  نَّصر:  نبوخذ  للملك  النبى  دانيال  نصيحة 
بالرحمة  وآثامك  بالبر  خطاياك  وفارق  لديك  مقبولة 

للمساكني لعله يطال إطمئنانك« )دا4 : 27).
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خامسًا - مقاالت القس أغسطينوس
يناير وفبراير + مزمور الراعى رقم23 ..  

+ قصصص قصيرة ..

+ مسابقة أول السنة ..

+عندما تزهر شجرة اللوز ..

مارس وأبريل + البر يرفع شأن األّمة ..  

+ أهمية األسوار ..

+ قصص قصيرة ..

+ مزيد من الذكريات مع البابا شنودة ..

+ أمتحنوا أنفسكم ..

مايو ويونيو + مرثا ومرمي .. أو اخلدمة والعبادة 

+ النبوات أقوى دليل ضد الشك

+ كلمات قبطية ال تزال مستعملة

+ قصص قصيرة

+ نبوات ورؤى عن الروح القدس

+ مسابقة العدد

+ املسيح يحقق املستحيل )هل يغير الكوشى جلده( .. 

يوليو وأغسطس     

+ هل يتعب اهلل؟ ..

+ مسابقة الصيف ..

+ كيف أختار املسيح رسله؟ ..

+ أشياء يفضلها اهلل عن الذبائح ..

+ متى كان ينام داود النبى؟ ..

+ خطية اخلرران ..

سبتمبر وأكتوبر + سباعيات سهام كلمتك .. 

+ ربحت شخصاً عن طريق الشطرجن ..

+ مسابقة اخلريف ..

+ كيف منيز النبى احلقيقى من الكذاب .. ؟

+ تعليق على إجابات املسابقة ..

نوفمبر وديسمبر  + فداء املسيح فى عناوين وآيات .. 

+ مزمور 120 ويلى لسكنى فى خيام قيدار ..

+ قصص قصيرة ..

+ مسابقة آخر السنة ..

+ مآسى األيام األخيرة ..

+ هل نحن عبيد أم أبناء؟ ..

+ إلى هنا أعاننا الرب .. )عدد اجمللة الـ 300).

ثالثًا – نيافة األنبا سرابيون
مايو ويونيو + رسالة عيد القيامة ..  

سبتمبر وأكتوبر + ملاذا أرتبط األستشهاد باملسيحية. 

ثانيًا – مقاالت البابا شنوده
يناير وفبراير 1+ أقوال مأثورة )30( ..   

+ ليالى الصالة

مارس وإبريل +الصليب ومعانيه وكيف حتمله .. 

+ أقوال مأثورة )31)

+ أفراح القيامة

مايو ويونيو + أقوال مأثورة )32( ..  

يوليو وأغسطس + مفهوم احلب والصداقة والشهوة .. 

+ أقوال مأثورة )33)

سبتمبر وأكتوبر + الشهداء واألستشهاد ..  

+ أقوال مأثورة )34) 

نوفمبر وديسمبر + كيف مت فداء البشر ..  

فهرس موضوعات اجمللة لعام 2017

أواًل – مقاالت البابا تواضروس 
مايو ويونيو الرسالة البابوية لعيد القيامة ...   

رابعًا – مقاالت القمص جوارجيوس
يناير وفبراير + ذكرياتى مع العذراء مرمي ..  

مارس وإبريل + مرمي اجملدلية ..    

مايو ويونيو + الكنيسة واخلماسني املقدسة .. 

+ امليرون املقدس

يوليو وأغسطس + ذكريات خادم )محبة املال( .. 

+ ذكريات خادم )مخلوقني فى املسيح لألعمال الصاحلة(      

سبتمبر وأكتوبر     
+ ذكريات خادم )اهلل لم يترك نفسه بال شاهد(

نوفمبر وديسمبر     
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»إختارت مرمي النصيب الصالح الذى لن 
ينزع منها« )لو10 : 42(

إنتقلت على رجاء قيامة األبرار 

والقديسني األم البارة

مسرية بشارة رزق
والدة السيدة آمال زوجة الدكتور 
مهندس عادل بشرى نصر بلوس 
أجنلوس والدكتور فهيم إبراهيم 

بديترويت واملهندسة أميره فهيم 
بنيوجيرسى والسيدة داليا فهيم 

بدوبى واملهندس ماجد فهيم 
بنيوجيرسى وجّدة الدكتور هانى 

نصر وكرمي نصر – وقد شيعت اجلنازة 
السبت 2 ديسمبر 2017 من كنيسة 
ماريوحنا بكوفينا، بعد حياة حافلة 

باإلميان واحملبة واألعمال الصاحلة. الرب 
ينيح نفسها فى فردوس النعيم 

ويعزى جميع األسرة

»عمالً حسناً عملت بى« 
)مت26 : (

2017 – 1935
غادرت عاملنا الفانى إلى 

الفردوس لتكون مع املسيح 
األم البارة

تريزا بسطوروس 
ناشد

زوجة املرحوم الدياكون حليم 
مقار ووالدة إميان منصور 
زوجة رجل األعمال ماهر 

منصور، وأمل يوسف زوجة 
حنا يوسف، وشيرين حليم 
زوجة جورج القمص يوحنا، 

وجّدة يوليانة وكيرلس 
وستفانى ماهر منصور، ومرمي 
ودانيال وفيرونيكا وفرجينيا 
وفيكتوريا جورج، وشقيقة 

ناجى ناشد والقمص 
شاروبيم بسطوروس، 

والدكتور هانى ناشد زوج 
الدكتورة هدى، واملرحومة 
مارى بسطوروس وعفاف 

بسطوروس، وعمة كل من 
نادر وبيشوى بسطوروس، 
وجورج ويوستينا ودكتور 

مارك ومايكل ناشد. وخالة 

يوسف وحنان ومرمي عشم 
اهلل، وإبراهيم وحنان ومرمي 

عاطف إبراهيم.
عاشت حياة الفضيلة 

والكمال املسيحى، 
وكنيسة ماريوحنا تودعها 
للفردوس وتلتمس نياحاً 
لنفسها الطاهرة والعزاء 

ألسرتها.

2017 – 1916

إنتقلت إلى راحة القديسني بالفردوس 
السيدة الفاضلة واألم البارة

وديعة جرجس 
والدة جورج ملك وزوجته منى ورنيه حنا ونبيلة 

مشرقى وحليم عجور وزوجته ليلى ورنيسه 
جيد زوجة إبراهيم، وجدة أندرو وبيتر وبول 

مشرقى وفادى ونادين عجور، ومونيكا ولينيت 
وكاندس حنا ومينا وشادى ملك وأشلى جيد – 
وذلك بعد صراع مع املرض إحتملته بصبر وإميان 

وقد شهدت للمسيح فى عمرها الذى جاوز 
املائة عام بتقواها وقدوتها الصاحلة وعمل اخلير 
فكانت نعم الزوجة واألرملة واألم واجلدة احملُبة 

للجميع.
وكنيسة ماريوحنا احلبيب بكوفينا تودعها 

بكل إكرام وتعزى جميع أبنائها وبناتها 
وأحفادها اخلدام بالكنيسة وتلتمس تعزيات 

الروح القدس لهم – وذكرى األربعني متت فى 2 

ديسمبر 2017.

»ذكرى الصّديق للبركة«

الذكرى السنوية الثالثة لعروس 
السماء

نرمني ساويرس
أقامت األسرة قداس ذكرى السنة 

الثالثة لألبنة الغالية فى يوم السبت 
16 ديسمبر 2017 بكنيسة سان 

موريس – بومونا. الرب يقدس ذكراها 
ويعزى اُسرتها ومحبيها ويقبل 
صلواتها عنا –والديك وأخوتك.

»اما املرأة املتقية الرب فهي متدح« )ام31: 31(

إنتقلت إلى راحة القديسني بالفردوس 
السيدة الفاضلة واألم البارة

فيوليت اندراوس 
والدة اميي ذكي زوجة الدكتور ناجي ذكي، زهاله 
زوجة اسامة غبريال، وجدة شانتال وجوناثان، 
وشقيقة الدكتورة ايفا عزيز والدكتورة نيللي 
عزيز. الرب ينيح نفسها الطاهرة في فردوس 

النعيم ويعزي االسرة.
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“I am the resurrection and the life”
(Jn. 11:25)

Dr. George Marcos Afram
Son of Fr. Morcos Afram, Joined the vic-
torious church in heaven after a journey 
full of great deeds and witness to Christ.  
He was survived by his wife Theresa Ann 
Afram, Nicholas. M. Afram, Seen Morcos 
Afram, Monique Monet Afram, Patrick M. 
Afram, Keenan M. Afram. May the Lord 

repose his soul in Paradise of delight, re-
ward him richly and comfort all his family 

and friends.

“God will Wipe away every tear from 
thier eyes” (Rev. 21:4)

1954 – 2017

Emad Hakim
Departed to Paradise after faithfully serv-
ing the Lord, the church, the community 
and his family.  He was the loving hus-

band of Maria, brother of Aida, Magda the 
wife of Nader Sarkis, Ibrahim the husband 
of Martha, and Hana the wife of Ossama 
Saad.  May the Lord Jesus Christ repose 
his blessed soul in Paradise and comfort 

his family and friends.

Condolences
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»كنت أميناً فى القليل اُقيمك على الكثير
أدخل إلى فرح سيدك« 

)مت 25: 21(

رحيل األرخن الكبير

الدكتور ثروت باسيلّى
بينما كانت اجمللة تتهيأ للطبع جاءنا خبر 
إنتقال الشماس د. صيدلى ثروت باسيلّى

وكيل اجمللس امللّى العام لألقباط األرثوذوكس 
وعضو مجلس الشورى ورائد صناعة الدواء 

مبصر وصاحب صيدلية وشركة آمون، ومؤسس 
.CTV القناة التليفزونية القبطية

وهو زوج السيدة الفاضلة إيزيس باسيلى، ووالد 
د. إيليا وجورج باسيلّى. وقد ُعرف بخدماته 
الكثيرة للكنيسة وملصر وللفقراء واملرضى 

وبسخائه فى العطاء وتأسيسه ملصانع للدواء 
وتشغيله لعدد كبير من العاملني وخدماته 
األنسانية وبتواضعه وتقواه. لقد توفى فى 
مدينة شيكاغو بعد فترة عالج وشيعت 

جنازته من كنيسة مارمرقس هناك وصلى على 
جثمانه نيافة األنبا دافيد والقمص صموئيل 
ثابت. ثم نُِقل ألى القاهرة وُعمِلت له جنازة 

ثانية صلى عليه فيها قداسة البابا تواضروس 
وأمتدح خدماته الكثيرة للوطن والكنيسة. 
نلتمس نياحاً لروحه الطاهرة ومكافأة األبرار 

بالفردوس والعزاء إلى أسرته وُمحبّيه.


