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1 – صوم وعيد الرسل 
فى يوم األثنين 9 يونيو تبدأ الكنيسة صوم 
 12 فى  الرسل  عيد  حتى  الرسل  األباء 
يوليو فى ذكرى إستشهاد الرسولين بطرس 
وبولس، وهو من اقدم أصوام الكنيسة عمالً 
العريس  ارتفع  »متى  يسوع  الرب  بقول 
فحينئذ يصومون« ويعرف بصوم الخدمة. 
نقرنه  ولكن  فقط  بالصوم  نكتفى  ال  فليتنا 

بخدمات كثيرة، ونقرأ خالله سفر أعمال الرسل ورسائل الرسل.

2 – إستشهاد الرسول يعقوب بن حلفى
استشهاد رسول عظيم آخر  الكنيسة،  تذكر  يوليو  الجمعة 25  فى 
من األثنى عشر وهو اُسقف أورشليم وكاتب رسالة األعمال التى 
تحمل اسمه، والذى رأس مجمع اورشليم )أع15(. وننصح بقراءة 

رسالته العملية باستمرار.

3 – أعياد أخرى لمشاهير القديسين
موسى  األنبا  استشهاد  يوليو   1  )1

األسود
2( 9 يوليو استشهاد الرسول تداوس 
كيرلس  البابا  نياحة  يوليو   10  )3

الكبير البابا 24
شنوده  األنبا  نياحة  يوليو   14  )4

رئيس المتوحدين
بيشوى  األنبا  القديس  نياحة  يوليو   15 )5

كوكب البرية
مارآفرام  القديس  نياحة  يوليو   22  )6

السريانى
7( 31 يوليو استشهاد القديس أبانوب

4 – حفل الخريجين
فى السبت 21 يونيو إحتفلت كنيسة ماريوحنا بتكريم الخريجين من 

إعدادى وثانوى وجامعة ووزعت عليهم الجوائز والهدايا

5 – رحلة المسنين البحرية
بكنيسة  المسنين  نادى  يقوم 
برحلته   ، بكوفينا  ماريوحنا 
البحرية الثانية Cruise إلى 

الكاربيان والباهاما وسان توماس وبرتوريكو وذلك من 25 أكتوبر 
إلى 2نوفمبر.

 للمزيد من المعلومات والحجز إتصل بـ:
ماهر صالح : )626( 222 – 6558 

6 – قداسة البابا تواضروس
األقباط  بأسم  التهنئة  تواضروس  البابا  قدم   +
لرئيس مصر الجديد المنتخب عبد الفتاح السيسى 

ودعى له بالتوفيق.
+ فى أول يونيو قام قداسته برسامة سبعة أساقفة جدد.
الفيوم  أسقف  أبرام  األنبا  القديس  عيد  فى   +
ومرور مائة عام على ذكراه، قام قداسته بزيارة 

الفيوم وإفتتاح عدة مشروعات كنسية بدير األنبا ابرام.

7 – نيافة الحبر الجليل األنبا سرابيون
+ سافر نيافة األنبا سرابيون إلى مصر على عيد 

العنصرة لحضور اجتماعات المجمع المقدس.
+ أفتتح نيافة األنبا سرابيون كنيسة جديدة فى يوم 
14 يونيو فى تشينو هيلز بأسم كنيسة التجلى وتكون 

الخدمة فيها باألنجليزية لعائالت الشباب والتبشير.

8 – صوم وعيد القديسة العذراء مريم
يوم  فى  العذراء  مريم  القديسة  صوم  يبدأ 
حتى  اسبوعان  ومدته  أغسطس   7 الخميس 
عيد العذراء فى 22 أغسطس. وتقام قداسات 

يومية ابتداء من االسبوع الثانى.

9 – عيد التجلّى
تحتفل  أغسطس  من   19 الثالثاء  يوم  فى 
القداس  ويكون  المجيد  التجلى  بعيد  الكنيسة 
من 8 صباحاً وفى مشهد التجلى نرى لمحة 

من القيامة واألبدية.

10 – نيافة األنبا بطرس
االُسقف  بطرس  األنبا  الجليل،  الحبر  نيافة  قام 
بصالة  الحبيب  ماريوحنا  كنيسة  بمباركة  العام 

قداس عيد العنصرة فى األحد 9 يونيو.

اخبار وأعياد يوليو و أغسطس 2014

معرض ومهرجان الكنيسة السنوى الكبير
تقيم كنيسة ماريوحنا بكوفينا معرضها السنوى الكبير فى 
إلى  الجمعة 26  أيام من  ثالثة  لمدة  الصليب  مناسبة عيد 
28 سبتمبر 2014 بقصد تقديم أنشطة الشباب والسيدات 
وإتمام  الكنيسة  ديون  لسداد  التبرعات  وجمع  والشيوخ 

أيقوناتها وحامل االٌيقونات ومساعدة القادمين الجدد ...
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عبد  المشير  هو  الجديدة،  مصر  أو  الجديد،  مصر  رئيس 
الفتاح السيسى، وهو من مواليد 1954 وله تاريخ ُمشرف 
قوية  بشخصية  ويتمتع  ووطنياً  وعسكرياً  وعلمياً  أخالقياً 

قيادية متكاملة وشجاعة. 

تّخرج من الكلية الحربية فى سنة 1977، وحصل على عّدة 
البريطانية  الحربية  الكلية  من   – ماجيستير   – عليا  درجات 
هو  الوقت  نفس  وفى  األمريكية.  العسكرية  األكاديمية  ومن 
وّصبور،  ومتواضع  ورزين  وحكيم،  معتدل  متدين  رجل 

وعاطفى وبسيط، قليل الكالم وكثير األعمال.

لقد استخدم هللا هذا الرجل كما استخدم فى العهد القديم الملك 
كورش فى إنهاء السبى البابلى وإعادة بناء الهيكل )أش44 
: 28 ، 45 : 1-6(. وهكذا عمل هللا على يديه معجزة إزاحة 

مرسى وجماعته الهدامة.

المصريين،  جميع  وتقدير  حب  على  السيسى  الرئيس  حاز 
فى  الساحق  إنتصاره  من  ظهر  وهذا  وأقباط،  مسلمين 
األنتخابات بشبه إجماع )96%(. وقد حلف اليمين الدستورية 
عيد  عندنا  وافق  )الذى   2014 يونيو   8 األحد  يوم  فى 
العنصره(. لقد ورث السيسى تركة مثقلة بديون باهظة ووعد 
أن يعمل بكل قوته على إصالح أخطاء الماضى الفادحة وأن 

ينهض بمصر داخلياً وخارجياً.

أنه اليملك عصا سحرية ولكنه يتكل على قوة هللا ومعونته 
ومساعدة جميع الشعب له بإخالص وحماس. وال ننسى أن 
له أعداء شرسين يتربصون له فى الداخل والخارج، نصلى 

أن يحميه الرب منهم. 

أن  الفرنسيين  نابليون  علّم  كما  يومياً  له  نصلى  أن  علينا 
يعلمنا  وكما  بل  الكبار،  إلى  األطفال  من  بدءاً  ألجله  يصلوا 
أول  »أطلب  بولس  الرسول  أوصى  فقد  والكنيسة.  األنجيل 
كل شئ أن تقام طلبات وصلوات وأبتهاالت وتشكرات ألجل 
مطمئنة  حياة  نقضى  لكى  منصب  فى  الذين  وجميع  الملوك 

هادئة فى تقوى ووقار« )1تى2 : 1 ، 2(.

لماذا نصلى باألجبية:
نصلى بها لورحانيتها ومثاليتها، وألسباب عديدة منها:

1 – لنطيل فترة الوجود فى حضرة هللا :
قد يقف إنسان ليصلى، فيقول بضع كلمات وينتهى األمر، وال 
يجد بعد ذلك ما يقوله . ولكن المصلى باألجبية يجد مادة دسمه 

للصالة ، تجعله يمكن إن يقف أمام هللا فى كل مرة ربع 
ساعة أو أكثر إن أراد .

2 – األجبية مدرسة نتعلم بها الصالة : 
يكفى  نصلى.  كيف  نتعلم  أن  محتاجون  ونحن 
أن  يا رب  »علمنا  قائلين  سألوه  الرب  تالميذ  أن 
نصلى« )لو11 : 1(. باألجبية نتعلم ماذا نقول فى 

صلواتنا، وما هو األسلوب الالئق أن نخاطب به هللا 
ويتدرب لساننا وقلبنا على الحديث مع هللا.

3 – واألجبية تشمل كل أنواع الصالة :
ربما إذا صلى إنسان بدون أجبيه ، قد يذكر بعض طلبات ويختم 
من الصلوات  أنواعاً  أما باألجبية ، فيدرك أن هناك   . صالته 
القلب ،  الشكر ، واإلتضاع وانسحاق  الطلب ، وأيضا  ، منها 
التمجيد والتسبيح ،  . ومنه أيضاً صلوات  واالعتراف والتوبة 
مثالً  فأنت  الجميلة  هللا  صفات  فى  والتأمل   ، الحب  وصلوات 
عندما تقول هلل » قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت ، السماء 
واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك » .. هنا أنت ال تطلب 
شيئاً . وليست هذه صاله شكر ، وال توبة . وإنما هنا تمجيد هلل ، 
وتأمل فى قداسته وعظمته .. وأنت حينما تقول فى ختام صلوات 
األجبية » المسيح إلهنا الصالح ، الطويل الروح ، الكثير الرحمة 
، الجزيل التحنن ، الذى يحب الصديقين ويرحم الخطاة .. » هنا 

أنت تتأمل فى صفات هللا الجميلة .

4 – من مزايا األجبية أنها تعلمنا التسبيح :
تكثر  ولهذا   .. الجميلة  هللا  صفات  فى  والتأمل  التمجيد  تعلمنا 
فى مزاميرها عبارة » سبحوا الرب » .. » سبحوا الرب أيها 
الفتيان » » سبحوا الرب تسبيحاً جديداً .. فما معنى هذا التسبيح 

؟ إننا نتعلمه من صلوات األجبية ..

5 – نصلى باألجبية أيضاً ، ألنها تشمل تفاصيل عديدة :  
من منا إذا صلى بمفرده من أجل غفران خطاياه ، يصلى من 
أجل مغفرة الخطايا التى صنعها بإرادته وبغير إرادته ، بمعرفة 
كلها  هذه  ولكن   ! ؟  والظاهرة  الخفية  الخطايا   ، وبغير معرفة 
نذكرها فى صلواتنا باألجبية . ومن منا إذا شكر هللا فى صلواته 
 ، وأعاننا   ، سترنا  ألنه   « األجبية  فى  كما  يشكره   ، الخاصة 

وحفظنا ، وقبلنا إليه ، واشفق علينا ، وأتى بنا إلى هذه الساعة 
، طهر  أرواحنا  قدس   « التفاصيل  هذه  يذكر  منا  ومن   ! ؟   «
واغفر   ، أمراضنا  اشف   . نياتنا  نق   ، أفكارنا  قوم   ، أجسامنا 
بمعسكرهم  نكون  لكى   ، القديسين  بمالئكتك  أحطنا   . خطايانا 

محفوظين ومرشدين .. ؟ .

6 – من مثالية الصالة باألجبية أيضاً حسب مشيئة هللا .
ألنها   ، تستجاب  ال  وصلواتنا  نصلى  ما  كثيراً 
الصالة  فى  نقول  لذلك  لمشيئة هللا.  موافقة  ليست 
باألجبية،  الصالة  أما  مشيئتك«.  »لتكن  الربانية 
 . بالمزامير  غالبيتها  مشيئة هللا.ألن  حسب  فكلها 

والمزامير قالها داود بالروح ) مت22 : 43 ( .
إذن فنحن فى الصالة بالمزامير ، إنما نكلم هللا بكالم 
هللا نفسه، الذى أوحى به الروح على فم داود. فنضمن 
أن صلواتنا تكون حسب مشيئة هللا. وباقى الصلوات وضعها 

أباء قديسون وكل ما فيها يتفق مع روح الكتاب.

7 – ومن مثاليةالصالة باألجبية، أنها تذكرنا بمناسبات عديدة 

لوال   ، يومياً  نذكرها  كنا  ما  ربما  المناسبات  وهذه   : مقدسة 
صلوات األجبية .

+ فنحن فى صالة باكر ، نذكر أزلية الرب وتجسده ، وأنه النور 
الحقيقى ، ونطلب أن ينيرنا .

+ وفى صالة الساعة الثالثة ، نذكر حلول الروح القدس على 
التالميذ ، ونطلب عمل الروح فينا .

+ وفى صالة الساعة السادسة : نذكر صلب الرب عنا ، بما 
يحمل ذلك من مشاعر .

+ وفى الساعة التاسعة : نذكر اعتراف اللص اليمين ، وموت 
الرب عنا ..

آخر  فى  الرب  إلى  أتوا  الذين  نذكر   : الغروب  وفى صالة   +
النهار ، فى الساعة الحادية عشرة ..

 ، والدينونة  العالم  وفناء  الموت  نذكر   ، النوم  صالة  وفى   +
ووجوب االستعداد لها .

+ وفى صالة نصف الليل : نذكر المجيء الثاني للرب ، وما 
يستلزمه من سهر وتوبة ودموع ..

من منا يذكر هذه المناسبات ، ويتمتع بتأثيراتها الروحية ، لو 
كان يصلى بدون أجبية ! 

8 - ونحن نصلى باألجبية ، ألنها تحفظ عقلنا ثابتاً فى هللا باستمرار .
إذ ال تمر علينا ثالث ساعات ، بين صالة وصالة ، إال ونعود 
للصالة مرة أخرى. وهكذا عن طريق األجبية نصل إلى تنفيذ 

مثالية وروحانية الصالة باألجبيةمــن هو السيسى رئيس مصر الجديــــــــد 
مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث

الذي  السيسي  الطفل  جعلت  التي  التاريخية  المصافحة 
صافح وقدم التحية للخالد عبد الناصر يدخل الكلية الحربية 

ليصبح الفريق عبد الفتاح السيسي رئيس مصر
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حدثنا البشيرون الثالثة األوائل متى ومرقس ولوقا فى أناجيلهم 
رسول  عشر  لألثنى  المجد  له  المسيح  يسوع  الرب  دعوة  عن 
الذين أسماهم تالميذ أيضاً. )لو6 : 23 -16 ، مت10 :4-1 ، 

مر6 : 12-7(.

القديس لوقا األنجيلى »وبعد ذلك عيّن الرب سبعين  ثم أخبرنا 
مدينة  كل  ألى  وجهه  أمام  أثنين  أثنين  وأرسلهم  أيضاً  آخرين 

وموضع. )لو10 : 11-1(.

نعرف  ولكننا  السبعين  هؤالء  أسماء  لوقا  البشير  يذكر  ولم 
التقليد  تواريخهم ومن  المقدس ومن  الكتاب  من  منهم  الكثيرين 
وأقوال آباء الكنيسة األولين، )وتوجد قائمة كاملة بأسمائهم فى 
The Ortho-  ختام العهد الجديد الطبعة اليونانية المعروفة بأسم

dox Study Bible ص 818(.

األنجيلى،  ولوقا  األنجيلى  مرقس  القديس  أشهرهم  من  ولعل 
وأكيال،  وأكليمنضوس  وحنانيا،  وبرنابا  وأمبلياس،  وأبلّوس 
وابفراس  وأرتيماس،  وكاربوس  وأغابوس،   وأرستورخس 
وكليوباس  ولوكيوس  وهرماس  وغايوس،  )أبفرودتس(  و 
وسيال  وبروخورس،وكوارتوس  ونيكانور  واُوليمباس، 
وزيناس  وكوادراتوس  واستفانوس  المبشر  وفيلبس  )سلوانس( 
– وكان هؤالء السبعون على مثال السبعين من شيوخ اسرائيل 
الذين عينهم موسى مساعدين له فى الخدمة )سفر العدد 11 : 

.)25 ، 24

القديس  رسائل  فى  أسماؤهم  وردت  السبعين  هؤالء  معظم  ان 
الكتاّب  أغلب  كان  ولما  الرسل.  أعمال  وسفر  الرسول  بولس 
على  الضوء  إلقاء  فى  فكرت  فقد  األثنى عشر،  على  يركّزون 
بعض هؤالء السبعين بقدر ما توفرت لنا من معلومات محدودة، 
المقدسة  حياتهم  عن  لنا  تكشف  سوف  السماء  سجالت  ولكن 
وفضائلهم وخدماتهم الرائعة المثمرة فى نشر ملكوت هللا وآالمهم 
وأمجادهم. لقد سبق أن كتبت عن القديسين مرقس ولوقا وفيلبس 
المبشر وعن برنابا وأكتفى فى هذا المقال بالكتابة عن ابفرودتس 

أبفرودتس )وأبفراس(

أو  أبفرودتس ومعناه »وجيه  يونانى إختصار  أسم  ابفراس هو 
جميل أو حسن المنظر«. وكان خادماً غيوراً فى كنائس كولوسى 
والودكية وهيرابوليس. كما كان العامل الرئيسى فى تأسيس هذه 
الكنائس. وهو الذى حمل إلى بولس فى السجن أخباراً طيبة عن 

كنيسة كولوسى )كو1 : 7 ، 8 ، 4 : 12 ، 13(.

بعض  أن  إالّ  البفرودتس  إختصار  هو  أبفراس  اسم  أن  ومع 

الوصية القائلة : صلوا كل حين وال تملوا ) لو18 : 1(  وكذلك 
وصية » صلوا بال انقطاع » ) 1تس5 : 17 ( 

وتنفيذ ذلك سهل : يحفظ صلوات األجبية ، وترديدها بدون كتاب 
، خالل ساعات لنهار ، ولو برفع القلب إلى هللا ، والصالة فى 
صمت دون أن يحس أحد .. ولو إلى دقائق أو لحظات .. المهم 

أن نحتفظ بالوجود فى حضرة هللا 

9 – وانشغال العقل باهلل هكذا يمنح استحياء للفكر .
فيخجل الفكر من التفكير فى خطية ، ومن التفكير فى التفاهات ، 
نتيجة لتأثره بكلمات الصالة التى تصحبه باستمرار .. حتى فى 
غير وقت الصالة ، تكون فى ذهنه ، وتصد عنه شروراً كثيرة . 

كما أنها من الناحية اإليجابية تكون مصدر تأمالت .

10 - ومن مثالية الصالة باألجبية أنها تحوى عنصراً وعظياً 

تعليمياً .
أهل  إلى  بولس  رسالة  من  جزءاً  تشمل  باكر  صالة  فمثالً   +
أفسس ، يقول فيه » أسالكم أنا األسير فى الرب أن تسلكوا كما 
والوداعة  القلب  تواضع  بكل   ، إليها  دعيتم  التى  بالدعوة  يليق 
حفظ  إلى  مسرعين   ، بعضاً  بعضكم  محتملين   ، األناة  وطول 
وحدانية الروح برباط الصلح الكامل .. » ) أف4 : 1 – 3 ( . 
إنها خطة روحية للسلوك بها أثناء النهار . وفى نفس الوقت تقدم 
لنا المزمور وفيه أيضاً نصيحة روحية نسلك بها ، وفى طول 
النهار » طوبى للرجل الذى لم يسلك فى مشورة األشرار ، وفى 
 . يجلس  لم  المستهزئين  مجلس  وفى   ، يقف  لم  الخطاة  طريق 
لكن فى ناموس الرب مسرته ، وفى ناموسه يلهج نهاراً وليالً . 
يتذكر المصلى كالم المزمور هذا ، فيكون عظة له فى يومه .. 
ثم يعود ليقرأ فى المزمور الرابع عشر » يارب من يسكن فى 
مسكنك ، أو من يصعد إلى جبل قدسك ، إال السالك بال عيب ، 
الفاعل البر . المتكلم بالحق فى قلبه . الذى ال يغش بلسانه ، وال 
يصنع بقريبه سوءاً ، وال يقبل عاراً على جيرانه .. » إنها عظة 

أخرى يقولها لنفسه أثناء صالته ، ويذكر نفسه بها .
فى  أخرى  عظة  إلى  يستمع   : الثالثة  الساعة  صالة  وفى   +
المزمور 23 ) 24 ( ، إذ يقول » من يصعد إلى جبل الرب ، أو 
من يقوم فى موضع قدسه : الطاهر اليدين ، النقى القلب ، الذى 

لم يحمل نفسه إلى الباطل ، ولم يحلف بالغش .
من  وجزء  التطويبات  إلى  يستمع   : السادسة  الساعة  وفى   +
العظة على الجبل . ويختم مزاميره بعبارة » بيتك تليق القداسة 

يارب » ..
+ وفى صالة الساعة التاسعة : عظة أخرى فى مزمور 101 » 
رحمة وحكماً » إذ يقول » كنت أسلك بدعة قلبى فى وسط بيتى 
. لم أضع أمام عينى أمراً يخالف الناموس .. لم يلصق بى قلب 
معوج .. والذى يغتاب قريبه سراً كنت أطارده .. » ) مز100 

األقل كالم  فعلى   ، الوضع  بهذا  المصلى  يكن  لم  إن  . حتى   )
المزمور يذكره بالوضع السليم .

+ وفى صالة نصف الليل نأخذ عظة كبيرة فى المزمور الكبير 
)مز119( عن العالقة بكالم هللا ووصاياه وشهاداته بقوله مثالً 
»كلماتك حلوة فى حلقى، أفضل من العسل والشهد فى فمى » » 

سراج لرجلى كالمك ونور لسبيلى » ..

11 – ومن مثالية الصالة باألجبية ، أنها تعودنا حفظ كالم هللا 
وآيات اإلنجيل .

الصالة  يتعود  والذى   . اإلنجيل  من  فصالً  تشمل  صالة  فكل 
باألجبية سيجد نفسه قد حفظ عشرة فصول من اإلنجيل لساعات 
النهار ، وهجعات نصف الليل الثالث ، إلى جوار حفظه لآليات 

التى يتلوها فى المزامير وهي عديدة جداً .
لذلك فالمواظب على الصالة باألجبية ، تراه بالضرورة يحفظ 
والمزامير  اإلنجيل  من  وآيات   ، جداً  عديدة  كتابية  نصوصاً 
يمكن أن يستخدمها فى حياته العادية ، ويكون لها تأثيرها على 

مشاعره .

12 – ونحن نصلى باألجبية ألنها توحد كل أعضاء الكنيسة 
فى صالة واحدة .

نفس الصلوات يصليها كل أبناء الكنيسة ، فى كل أنحاء الكرازة 
والمهجر  الشرق  بالد  وكل  وأورشليم  والسودان  مصر  فى   ،
وأفريقيا  واستراليا  وأوربا  وكندا  أمريكا  فى  الصلوات  نفس   .
بحياة  فيشعرون   . واحد  وفكر  واحدة  بروح  الجميع  يصلى   .
بنفس  اإلفخارستيا  سر  يصلون  كما  تماماً   ، المقدسة  الشركة 

القداسات ، وباقى أسرار الكنيسة بنفس الليتورجات .

13 – وهذه الصلوات الواحدة ، توجد أيضاً القلوب والمشاعر .
بل أيضا تساعد على وجود وحدة فى الروحيات ، بوحدة ألفاظ 
التى تشمل عليها  الروحية  العظات والتعاليم  الصالة ، ووحدة 
األجبية ، وأيضاً وحدة التأمالت والمشاعر ، وما تغرسه ألفاظ 
الصالة فى النفوس من أحاسيس . وبهذا كله نكون كنيسة واحدة 
، ليس فقط فى العقيدة والطقوس ، وإنما أيضاً فى الروحيات. 
وال يمكن أن نكون هكذا ، إن اقتصرنا على العبادة الفردية كل 

منا حسب هواه وفكره . ) البقية ص 13(

علماء الكتاب المقدس يعتقدون إنهما يعتقدون إنهما شخصان 
وأما  كولوسى  كنيسة  فى  كان مركز خدمته  فأبفراس  مختلفان 
أبفرودتس فكان فى فيلبى، وقد انتدبت كنيسة فيلبى ابفرودتس 
ليحمل عطايا محبتهم للرسول بولس فى سجن رومية إذ ُكتب 
لهم قبلت من ابفرودتس األشياء التى من عندكم نسيم رائحة 

طيبة مقبولة مرضية عند هللا، )فى4 : 18 ، 19(.

خطير  بمرض  اُصيب  رومية  إلى  ابفرودتس  وصول  وبعد 
وحزن عندما علم أن أخبار مرضه قد وصلت إلى فيلبى وأحدثت 
قلقاً لألخوة هناك. ولذلك فبمجرد أن استرد صحته أرسله بولس 
بسرعة إلى فيلبى مرة ثانية وهذا ظاهر من كتابة الرسول بولس 
أليهم يقول : »ولكنى اُرسل اليكم ابفرودتس أخى والعامل معى 
إلى  كان مشتاقاً  اذ  لحاجتى  والمتجند معى ورسولكم والخادم 
مرض  فانه  مريضاً،  كان  انه  سمعتم  ألنكم  ومغموماً  جميعكم 
قريباً من الموت. لكن هللا رحمه، وليس أياه وحده ولكن اياى 
أيضاً لئال يكون لى حزن على حزن. فأرسلته اليكم بأوفر سرعة 
حتى اذا رأيتموه تفرحون أيضاً وأكون أنا أقل حزناً. فاقبلوه فى 
الرب بكل فرح وليكن مثله مكرماً عندكم، ألنه من أجل عمل 
المسيح قارب الموت مخاطراً بنفسه ..« )فى2 : 25-30(. وقد 

حمل ابفرودتس رسالة بولس إلى المؤمنين هناك.

كان ابفرودتس واحداً من الذين ارتبطوا ببولس الرسول برباط 
مع  »الزق  له  صار  حتى  الحميمة  والصداقة  العميقة  المحبة 
المحبة  هذه  أوصاف  سيرته  مفسرى  أحد  لّخص  وقد  األخ«. 
عن  يفصح  الحقيقى  »الصديق  األتية:  الكلمات  فى  األصيلة 
مكنونات صدره بحّرية – وينصح بأمانة – ويتأهب للمساعدة 
– ويخاطر بجسارة – ويتحمل كل شئ بصبر – ويدافع بشجاعة 
فى  ابفرودتس  نجح  وقد  النهاية«.  الى  بثبات  ويظل صديقاً   –
التمتع بكل هذه المقومات حتى أن الرسول بولس يشير اليه فى 
كتاباته الى كنيسة فيلبى بالقول انه »رسولكم« )فى2 : 25 – 
Messenger  و Apostle 30(، وكلمة رسول فى اليونانى

بمعنى واحد.

هذه  من  البفرودتس  ومحبته  بولس  الرسول  تقدير  ويظهر 
والعامل   – أوالده(  من  انه  )رغم  »أخى  الجميلة:  األوصاف 
معى« وكأنهم على نفس المستوى – »والمتجند معى« وهى 
وسط  الروحية  الحرب  فى  السالح  رفيق  عن  معبرة  صورة 
عن  وتحدث   – باحياجاتى  المعتنى  »وخادمى«   – وثنية  بيئة 
حساسيته بأنه حزن لمجرد علمه بأن شعبه حزن لمرضه كما 

امتدحه لمخاطرته بحياته من أجل »عمل المسيح«. 

القس أغسطينوس حناأبفرودتس من مشاهري السبعني
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بعد أن استقرت المسيحية 16 ستة عشر قرناً من الزمن على 
والتقليد  التاريخ  عبر  وتطوبيها  العذراء  مريم  القديسة  تكريم 

بل  األوائل  الكنيسة  آباء  أقوال  وإجماع 
 – ذلك  على  والمحلية  المسكونية  والمجامع 
فى  ظهرت  التى  البروتستانتية  بالحركة  اذا 
القرن الـ16 تجادل وتشكك ألول مرة فى هذا 
األجماع المسيحى وتنازع فى إستحقاق القديسة 
بل وتطرف  والتطويب،  التكريم  لهذا  العذراء 
كنائس  إتهام جميع  إلى  ذلك  أكثر من  البعض 
ال  انه  بمقولة  الوثنية  بالعبادة  المسيحى  العالم 
سند لذلك من كلمة هللا وأنكم تحتفلون بميالدها 
ونياحتها  لمصر  والهروب  الهيكل  ودخولها 
وإعتبار هذه المناسبات اعياداً وأن هذا كله ال 

وجود له فى األسفار المقدسة !!
نذكر  والمغالطة  التطرف  هذا  على  وللرد 

الحقائق اآلتية:

الشخصية  العذراء مريم هى  القديسة   – أوالً 
فى  نبوات  عنها  ورد  التى  الوحيدة  النسائية 
العهد القديم صراحة وضمناً. فقال عنها اشعياء 
النبى »يعطيكم السيد نفسه آية. ها العذراء تحبل 
وتلد إبناً وتدعو اسمه عمانوئيل« )أش7 : 14( 

وقد اشار متى البشير فى أنجيله إلى هذه النبوة 
وتحقيقها )مت1 : 23( وردت عنها نبوة أخرى فى أشعياء 12 
للبشرية بالخالص عقب  1. بل كان أول نبوة ووعد من هللا   :
سقوط اإلنسان فيه اشارة إلى هذه القديسة العظيمة بأن نسل هذه 
المرأة سيسحق رأس الحية أبليس )تك3 : 15(. كما توجد نبوات 
ورموز أخرى كثيرة للعذراء فى العهد القديم مثل سلم يعقوب 

والعليقة وعصا هرون التى أفرخت.
ثانياً – كانت القديسة مريم مملوءة من الروح القدس ويخبرنا 
أنجيل لوقا أن مجرد سالمها على اليصابات جعل هذه األخيرة 
تمتلئ من الروح القدس ويرتكض الجنين )المعمدان( بإبتهاج 
مدى  عن  فكرة  يعيطنا  وهذا   ،)42  ،  41  : )لو1  بطنها  فى 

قدسيتها وامتالئها من النعمة.
ثالثاً – قال الروح القدس على فم القديسة مريم العذراء »هوذا 

منذ اآلن جميع األجيال تطّوبنى 

ألن القدير صنع بى عظائم ...« )لو1 : 48(.

العذراء  القديسة  زارت  عندما   – رابعاً 
اليصابات صرخت هذه بصوت عظيم )وهى 
ممتلئة بالروح القدس( وقالت: »مباركة أنت 
فى النساء ومباركة هى ثمرة بطنك، فمن أين 
لى هذا أن تأتى اُم ربى إلّى ..« )لو1 : 42 (.

أعظم  والدة   – اليصابات  كانت   – خامساً 
مواليد النساء من األنبياء – هى أول من قام 
العذراء )حتى قبل أن تقول  القديسة  بتطويب 
األجيال تطوبنى«(  العذراء »منذ اآلن جميع 
وقالت لها: »طوبى للتى آمنت أن يتم ما قيل 

لها من قبل الرب« )لو1 : 45(.

سادساً – عندما بّشر المالك جبرائيل القديسة 
بالميالد والتجسد اآللهى منها  العذراء  مريم 
قال لها: »سالم لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب 
معك، مباركة أنت فى النساء..« )لو1 : 28(. 
ورد على سؤالها بقوله: »الروح القدس يحّل 
عليك وقوة العلّى تظللك فلذلك أيضاً القدوس 

المولود منك يدعى ابن هللا« )لو1 : 35(.

إذن فقد كانت القديسة العذراء ممتلئة نعمة )كما 
فى األصل اليونانى( وكانت ممتلئة بالروح القدس، وحل عليها 
الروح القدس حلوالً خاصاً الزماً للتجسد لآللهى لم يحدث ألى 
اُم القدوس  لقب  إنسان آخر فى التاريخ وأعطاها المالك أيضاً 

واُم أبن هللا« لذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن هللا«.

تطويب  أن  أيضاً  أنجيله  فى  لوقا  القديس  لنا  روى   – سابعاً 
العذراء مريم قد بدأ فى حياة السيد المسيح نفسه وهو على 
األرثوذكسية  الرسولية  الكنائس  تأليف  من  )وليس  األرض 
والكاثوليكية( عندما قال: »وفيما هو )يسوع( يتكلم رفعت امرأة 
صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذى حملك والثديين 
على  المسيح  علّق  وعندما   .)27  : )لو11  رضعتهما«  اللذين 
للذين  بقوله »بل طوبى  المرأة ألُمه  تطويب هذه  المسيح على 
يسمعون كالم هللا ويحفظونه«، لم يكن يعترض كما يسئ البعض 
تفسير اآلية، ولكنه قصد ان تطويبها ليس فقط ألنها حبلت به 
وأرضعته، ولكن أيضاً ألنها كانت تحفظ كلمة هللا )لو11: 28(، 

وفى نفس الوقت عمم له المجد فى إتضاع ذلك التطويب لكل من 
يسمع كالم هللا ويحفظه مثلها.

ثامناً – وضع مجمع أفسس المسكونى الثالث سنة451م مقدمة 
لقانون اإليمان قال فيها »نعظمك يا اُم النور الحقيقى ونمجدك 
أيتها العذراء القديسة والدة اآلله ألنك ولدت لنا مخلّص العالم 

..« ألخ.  

بشريته  جسم  المسيح  يسوع  المجد  رب  أخذ  لقد   – تاسعاً 
وناسوته من جسد هذه القديسة الطاهرة العذراء مريم ورضع 
لها )لو2  أنه كان خاضعاً  منها وتربى فى حضنها وقيل عنه 
على  بناء  الجليل  قانا  فى  معجزاته  أول  صنع  والتى   ،)51  :
طلبها وشفاعتها رغم أن ساعة لم تكن قد جاءت بعد، فهل يعتبر 
أن  ؟!  كتابية  وغير  وثنية  وعبادة  بدعة  لها  وتطويبها  تكريمنا 
من يقول هذا بال شك مختل العقل فاسد الذوق وجاهل بالكتاب 
المقدس والتاريخ والتقليد وقرارات المجامع المسكونية المسيحية 

وأقوال اآلباء القديسن معاً.

»أين  النشيد  عروس  سؤال  على  الرب  أجاب  لقد   – عاشراً 
النساء  بين  الجميلة  أيتها  تعرفى  لم  »ان  بقوله:  ترعى؟« 
فاخرجى على آثار الغنم وأرعى جداءك عند مساكن الرعاة« 
)نش1 : 8(. وأّكد الرسول بولس هذا المبدأ بقوله »مبنيين على 
الزاوية«  حجر  نفسه  المسيح  ويسوع  واألنبياء  الرسل  أساس 
)أف2 : 20(. ومعنى هذا إننا اذا لم نعرف أو حوربنا بالشكوك 
فعلينا أن نخرج على آثار الغنم ونتبع الرعاة واألنبياء والرسل 
وسوف نجد المسيح المعلم الصالح والراعى صالح الذى يقود 
كل هذا القطيع منذ ألوف السنين، وال نشذ بكبرياء عن تراث 

آبائنا وأجدادنا الذى سلمونا هذا االيمان القويم بدمائهم.

وال حاجة بنا ان نسترسل فى الحديث عن بديهيات، كالقول بأننا 
نكرم اُمنا العذراء لفضائلها إيمانها وتواضعها وكمالها وقدوتها، 
وإننا نكرم المسيح باكرامنا الُمه كقوله »من يكرمكم يكرمنى« 
وأن كنا نحتفل بأعياد ميالدنا وإنتقالنا للسماء، أفكثير أن نحتفل 
مصر  ومباركة  مصر  إلى  أبنها  مع  مجيئها  أو  ميالدها  بعيد 

ووضع نواة الكنيسة المصرية؟!

واذا كان الرب يسوع قد سلمها وهو على الصليب لتلميذه يوحنا 
الحبيب وقال له: »هوذا اُمك«، وأوصانا »إكرم أباك واُمك«، 
أ فليست هى أعظم اُم روحية لنا ويشرفنا أن تصير اُم القديس 
لنا  اُّماً  االله  والدة  المسيح،  يسوع  الرب  واُم  الرسول  يوحنا 

تستحق منا كل تكريم واحترام وحب وتطويب وتعظيم ؟!! 

نثريات – وتنبيهات
1 – تغيير e-mail القس أغسطينوس ومجلة ماريوحنا 

Frhanna7@gmail.com  :إلى

أو  المجلة  أشتراك  يسددوا  لم  للذين  تذكرة  هذه   –  2
وقد  اآلن عن 2014  إلى  والتعازى  التهانى  أعالنات 

أنقضى نصف العام.

3 – ال تنسى واجبك نحو الكنيسة فهى التزال مديونة 
بعدة ماليين ولم تستكمل حامل األيقونات واأليقونات، 

فكن أميناً وسخياً فى عشورك.

فكل  المجلة  استمارة  ملئ  فى  للكسل  داعى  ال   –  4
بيان فيها مطلوب وله نفع وحكمة، ومن مصلحتك ذكر 
حساب  فى  لك  يحسب  حتى  والتبرع  االشتراك  قيمة 
الضرائب )ألن الشيك يذهب إلى جهة والبيانات إلى 
جهة أخرى(، كما نرجو وضع عالمة على المظروف 
تبين هل المبلغ للكنيسة أم للمجلة حيث أن لكل منهما 

حساب مستقل.

5 – عندما تطلب من الكاهن صالة خاصة فى القداس 
التكتب جواب طويل ولكن يكفى سطر واحد أو أثنين 

على األكثر حتى ال تتعطل الصالة أو تهمل الورقة.

أثنين وفى  أو  فيكفى اسم  اذا أردت ذكر ترحيم   – 6
أو ذكرى سنوية، ولكن غير  أربعين  أو  وفاة  مناسبة 
بأسماء  )لِّستة(  قائمة  قداس  كل  فى  ترسل  أن  مقبول 

األهل واألقارب واألصدقاء!

بوليس  اذا سارت خلفك سيارة  الجدد:  للقادمين   –  7
بجانب  تركن  أن  فيجب  الملونة،  أنوارها  وأضاءت 
وال  الموتور(،  )تبطيل  المحرك  وإيقاف  الطريق، 
ويجب  ذلك.  منك  طلب  اذا  إالّ  سيارتك  من  تخرج 
السارية  القيادة  رخصة  له  لتقّدم  مستعداً  تكون  أن 
عليها  تأمين  ووجود  السيارة  تسجيل  ودليل  المفعول 
حتى ال تتعرض لمصادرة السيارة أو سحب الرخصة 

والغرامة أو الحبس، وأفهم سبب المخالفة.

8 – رجاء سرعة إرسال صور الخريجيين والزواج 
والمعموديات والتعازى للمجلة.

ملاذا نكرم العذراء مريم ؟
القس أغسطينوس حنا
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القمص جوارجيوس قلته

الشاب  وكذلك  )أع54(  الممتلكات  لمحبي  عبرة  وصارا  وماتا 
الغنى الذى آراد ان يرث الملكوت، منعته محبة المال من أن يتبع 
السيد المسيح ومضى حزيناً ألنه كان ذا أموال كثيرة )مت19(.

حياتهم  على  غناهم  يؤثر  ولم  األغنياء  من  كثير  هناك  ولكن   +
الروحية، أبونا ابراهيم كان غنياً جداً ويمتلك خيرات كثيرة، ولكن 
كان ينظر إلى الميراث األبدى وألى المدينة التى لها األساسات 
نفسه  يحسب  وكان   .)10  : وبارئها هللا )عب11  التى صانعها 
تراب ورماد، بل غريباً ونزيالً فى هذا العالم. وكذلك داود النبى 
كان يفضل ان يسكن فى بيت الرب كل أيام حياته ويتفرس فى 
هيكله المقدس، وعندما جمع ماالً لبناء هيكل هللا، قال: »من يدك 
اعطيناك«. كذلك نجد الرسل القديسين عاشوا فقراء ولكن اغنوا 
كثيرين، ونجد القديس بولس يقول: »احسب كل شئ نفاية لكى 
أربح المسيح« )فى3 : 8(. كأن ال شئ له ولكن كأنه يملك كل 
وممتلكاتهم  أموالهم  تركوا  القديسين  من  كثير  نجد  وكذلك  شئ. 
وعاشوا كل أيام حياتهم للسيد المسيح: إذ باعوا الرخيص واشتروا 
الغالى، مثل القديس األنبا أنطونيوس، حيث عاشوا حياة الترك 
األختيارى من أجل محبتهم فى المسيح، وهناك من أعطوا كل 
اعوازهم مثل المرأة التى ألقت الفلسين وكان هذا كل عيشتها ولم 
تفكر فى خطر العوز. وهناك كثير من األغنياء حتى عصرنا هذا 
ينفقون بسخاء على أعمال الخير ويهتموا بالفقير والمحتاج ألن 

الذى يعطى الفقير يقرض الرب وعن معروفة يجازيه.

أفسدت  المال وكيف  أقدم قصتين عن محبة  أن  أريد  واآلن   +
العالقات الزوجية إحداهما حدثت فى مصر واألخرى حدثت فى 

الواليات األمريكية.

+ كنت فى زيارة اُسرة كانت تتردد الزوجة على الكنيسة بإنتظام 
هى وأبنتها، ولكن كان الزوج منهمك فى تجارته التى كانت تدر 
مصر  فى  أرض  قطعة  بشراء  قام  أنه  حتى  كثيرة  أمواالً  عليه 
الجديدة بثمن باهظ، وكنت ال آراه إالّ نادراً عند زيارتى لألسرة 
إلفتقاده، وكان يعدنى بالحضور إلى الكنيسة لممارسة األسرار 
بالصدفة  كنت  وعندما  بوعده،  يوفى  لم  لألسف  ولكن  الكنسية، 
أجده فى المنزل أثناء زياراتى لألسرة، كان حديثه مركزاً على 
أقرأ فصل  عندما  إلى كالم هللا  ينصت  وال  ومشاريعه،  تجارته 
كلمة  تفسير  فى  يشترك معى  أن  أود  المقدس. كنت  الكتاب  من 
لم  أنه  زوجته  لى  قالت  الكلمة.  قراءة  على  يعقب  لم  ولكن  هللا 
يكن كذلك منذ عشرين عاماً عندما تزوجته، ولكن محبته للمال 

إزدادت سنة بعد أخرى، وكانت تحدثه عن ضحالة عالقته باهلل 
ولكنه لم يتراجع عن إهماله. كثيراً ما كلمته أن أبنتيه يحتاجان 
ألب أكثر من المال، لكنه لم يستمع لها مطلقاً. كانت تقول أنه كل 
ما تزيد أرباحه ويزيد رصيده فى البنك ينهمك أكثر فى تجارته.

فى احدى المرات أخبر زوجته أن المال الذى جمعه هو للمستقبل 
لها وألبنتيه وأنه اذا إنتقل من هذا العالم يكون لديهم المال الذى 
يحمى مستقبل األسرة. وكانت تقول له: »ماذا ينتفع اإلنسان لو 
وإهتمامه  يتغير  لم  فكره  ولكن  نفسه«،  وخسر  كله  العالم  ربح 
بالمستقبل كان يسيطر على فكره. كان يعيش ذليالً للمال وعبداً 
له. كان يرفض مصاحبة أسرته إلى المصيف فى شقته الجميلة 
تجارته  بان  مصاحبتهن  عن  يعتذر  وكان  البحر،  على  المطلة 
إنها تزوجت بنك وليس  ستتأثر . كانت الزوجة تقول لى كثيراً 

زوجاً يشاركها حياتها.

الجديدة فى  بناء عمارة فى مصر  فى  فكر  ثروته  عندما زادت 
أدوار وكل دور  يبنيها ستة  أن  يملكها وقرر  التى  األرض 

على شقتين . عندما بدأ فى البناء ذادت 
انشغالته حتى أنه لم يهتم بصحته أو 
بنوع الطعام الذى يتناوله فى متجره. 
واستمر هذا الحال لمدة سنتين تقريباً، 
زيادة  عن  لى  وتشكو  تئن  وزوجته 
وكانت  عاطفياً،  وألبنتاه  لها  إهماله 
عن  توبه  يقدم  لكى  بلجاجة  تصلى 
محبته للعالم وأن يهتم بحياته الروحية.

وقام  العمارة  بناء  أكمل  سنتين  حوالى  بعد 
بوضع أثاث فيها مستورد من الخارج، يناسب 

أن  الزوجة  منى  وطلبت  يقول،  كان  كما  هب مركزه  ذ أ
لزيارتها فى البيت الجديد ألصلى فيه صالة تبريك، فطلبت منها 
له  وأبارك  يحضر  لكى  التبريك  صالة  بميعاد  زوجها  تبلغ  أن 
وأنصحه بالعودة إلى ممارسة أسرار الكنيسة ولكى يكون قدوة 
ألبنتيه. وعندما ذهبت للصالة أخبرتنى زوجته أنه نسى أن يقول 
لها أن لديه ميعاد مع المقاول الذى بنى العمارة، ليطلب منه تغيير 
المصعد ألنه ال يتالئم مع ديكور مدخل العمارة وقالت لى الزوجة 
الروحية،  الحياة  أن هذه كلها اعذار واهية ألنه ال يشعر بمتعة 
وكانت تشكو وتقول لى: »الحمل كله علّى يا أبونا«. أصر الزوج 
على إنتقال الزوجة والبنات إلى السكن الجديد فى العمارة بينما 
بقى هو فى السكن القديم لوجود مكتبه به. بعد أسبوع من إنتقال 
مكتبه  ينقل  أن  الزوج  قرر  الجديد  السكن  إلى  وبناتها  الزوجة 
اليوم  نفس  وفى  الجديدة،  الشقة  إلى  القديمة  شقته  من  الخاص 
الجديدة، وترك  الشقة  فى  واحداً  يوماً  يسكن  ولم  فاضت روحه 
الزوج  على  شديد  حزن  فى  وهن  عنهن  ورحل  وبنتيه  زوجته 
للمال ونسى األهتمام بحياته  ذليالً  واألب الذى كان يعيش عبداً 
الروحية واألهتمام باسرته وأن يظهر لهم أى محبة أو مشاركة.

+ القصة التالية ألسرة تعيش فى نكد مستمر بسبب محبة المال. 
كان الزوجان مواظبان على الكنيسة ولكن كانت الزوجة تشكو 
ما  أن  الزوجة  لى  قالت  يخنقها.  أن  كاد  الذى  الشديد  بُخله  من 
تعانيه من بخل زوجها عقاب من هللا ألنها لم تستمع إلى نصيحة 
قبل  عليها  جداً  مقتراً  الزوج  كان  الزواج.  قبل  إعترافها  أب 
الزواج. لم يقدم لها أى هدية سوى دبلة الخطوبة، وكان عندما 
يرغب فى تناول الطعام خارج المنزل يأخذها إلى مطاعم الفول 
فى الصيام وفى الفطار )Taco Bell(، ولم يكن بخله بسبب قلة 
المادة ولكن لمحبته فى جمع المال، اذ كان لديه مبالغ كبيرة جداً 

فى سندات مالية.

لقد قصت لى هذا الحديث عندما قابلتى بعد سنوات، وقالت لى 
ان بخله كاد يخنقها، وأن هناك مشكلة بينهما، وطلبت منى أن 
الذى يمتلكونه  المنزل  المشكلة وقالت لى أن سجاد  أتدخل لحل 
تنظيفه  فى  الغسيل  يفلح  ولم  جداً  أتسخ 
يمكن  أنه  مع  تغيره  يرفض  وهو 
بالتقسيط  جديد  سجاد  شراء 
وجلست  الزوج  مع  تقابلت 
إقناعه  لمحاولة  ساعتين  معه 
طلب  نهائياً  يرفض  كان  ولكن 
تعظم  ذلك  ويعتبر  الزوجة 
الزوجة  ثارت  وعندما  معيشة. 
منذ  عليها  تقطيره  مرات  تعدد  وأخذت 
زواجهما وهددته باإلنفصال، أرتبك الزوج وأبتدأ ان 
بالعدول عن هذا  إقناع زوجته  يتكلم بصوت منخفض لمحاولة 

الطلب فقالت له »أنت بتذلنى علشان أنا ال أعمل«.

تدخلت فى الحديث وطلبت من الزوجة أن أنفرد بالزوج، وقلت 
له أن يتوقف بضعة شهور عن إيداع فائض مصاريفه فى البنك 
ويقوم بشراء سجاد بالتقسيط ويفرح قلب زوجته أو يأخذ مبلغاً 
من ودائعه الكثيرة، فقال لى بالحرف الواحد: »يا أبونا خذ من 
التل يختل«. بعد حوالى نصف ساعة مناقشات مع الزوج رفض 

طلبى. حضرت الزوجة وقالت لى »أنا ها أتصرف«.

ذهبت الزوجة إلى تاجر السجاد فى أول الشهر وأشترت السجاد 
األمر  أمام  زوجها  ووضعت  األكل،  مصروف  من  بالتقسيط 
الواقع. كنت أخاف عليه لئال يرتفع ضغط الدم عنده ويحدث له 
مشكلة صحية. تذكرت قول الحكيم: »إذا دققت األحمق فى هاون 
ال تبرح عنه حماقتة« )أم27(. قامت مشاجرة بين الزوجين ولم 
يدرك أن بخله سبب المشاكل التى تحدث بينهما، وأستمر الحال 
على هذا المنوال، وعاشت األسرة فى نكد مستمر ال يعلم نهايته 

إال هللا وحده. 

العبرانيين  إلى  الرسول  بولس  القديس  يقدمها  الوصية  هذه   +
يوصينا  بولس  فالقديس   ، إنسان،  لكل  هللا  يقدمها  وصية  وهى 
يرحم عبيده،  قاس وال  اآلخر ألنه  السيد  نحترس من عبادة  ان 
والسيد المسيح له المجد يحذرنا من محبة المال فى الموعظة على 
الجبل: »اليقدر أحد ان يخدم سيدين ... ال تقدرون ان تخدموا هللا 
والمال« )مت6 : 24(. فان محبة المال محبة مدمرة ألنها تدمر 
المسيحى يجب ان يدرك ان حياته  محبة اإلنسان هلل. واإلنسان 

ليست من أمواله )لو15(

+ والكتاب يقدم أمثلة واضحة عن أناس فقدوا حياتهم بل وأبديتهم 
من أجل محبة المال. فنجد مثالً:

أن هزيمة بنى أسرائيل امام قرية عاى الصغيرة بعد إنتصارهم 
على أريحا كانت بسبب إنسان أحب المال والممتلكات وهو عخان 
بن كرمى الذى كسر وصية هللا واخذ من الحرام رداءاً شنعارياً 
وطمرها  شاقل  خمسون  وزنه  ذهب  ولسان  فضة  شاقل  ومئتى 
اسرائيل«.  يا  حرام  وسطك  »فى  ليشوع  هللا  فقال  خيمته،  فى 
فأخذ يشوع عخان وكل ماله ورجمهم جميع اسرائيل بالحجارة 

)يش7(.

نعمان  هدايا  فى  طمع  النبى  أليشع  خادم  جحزى  نجد  كذلك 
السريانى الذى شفاه أليشع، وأخذ منه وزنتين فضة وحلتى ثياب، 
فحكم عليه أليشع وقال له أن برص نعمان السريانى يلصق به 

وبنسله إلى األبد )2مل6(.

ليعازر  فى مثل الغنى وليعازر، كان الغنى يتمتع بأمواله تاركاً 
عند باب داره بال مأوى أو طعام ونسى األهتمام بالفقير، وكان 
وأنت  يتعزى  »هو  ابراهيم  أبونا  قاله  ما  وهذا  جهنم،  نصيبه 

تتعذب« )لو16(.

وأيضاً فى مثل الغنى الغبى التى أخصبت كورته، قال: »أعمل 
هذا، إهدم مخازنى وأبنى أعظم منها وأجمع هناك جميع غالتى 
وخيراتى وأقول لنفسى لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة 
إستريحى وكلى وأشربى وأفرحى«. فقال له هللا: »يا غبى هذه 
الليلة تطلب نفسك منك. فهذه التى أعددتها لمن تكون« )لو12( 
لذلك يقول الرب معقباً: »متى كان ألحد كثير فليست حياته من 

أمواله«.

وهكذا نجد محبة المقتنيات أماتت حنانيا وسفيرة فى أيام الرسل: 
الرسول،  بطرس  القديس  أمام  القدس  الروح  على  كذبوا  عندما 

 )عب13 : 5(
»لتكن سيرتكم خالية من محبة المال«

ذكريات خادم
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القمص أشعياء ميخائيل

* ملخص الكلمة التى ألقاها األب الموقر فى 
مؤتمر األسرة التاسع عشر لكنيسة ماريوحنا 

مساء السبت 24 مايو 1998
نتيجة  األسرة،  داخل  السالم  فقدان  هو  النكد 
مناقشات أو نتيجة تصرفات، أو طباع. والنكد 
ال يفقد الحياة األرضية السعيدة فقط، بل ويفقد 
أيضاً الحياة الروحية ويجعل اإلنسان فى حالة 
توتر مما تفقده السلوك السوى داخل األسرة 

وخارجها ونتحدث عن ثالثة أمور:

أوالً: ما هو الزواج؟
لنا  يكون  حتى  الزواج  هو  ما  نعرف  أن  البد 

السلوك السليم الذى يساعدنا على الحياة األسرية السعيدة:
خالل المسيح  فى  زوجته  مع  الزوج  إتحاد  هو  الزواج   –  1 

      الكنيسة.
أبناء وإعداد  الخلقة  فى  هللا  مع  إشتراك  هو  الزواج   –  2 

      الملكوت.
3 – الزواج هو طريق الخالص ومسيرة نحو األبدية.
4 – الزواج هو سباق فى الحب والعطاء والتضحية.

وقبول األحترام  على  قائمة  متبادلة  عالقة  هو  الزواج   –  5 
      لألخر.

6 – الزواج هو تأسيس كنيسة صغيرة فى البيت.
7 – الزواج هو رباط ال ينفصل إال بالموت أو الزنا.

ثانياً – أسباب النكد العائلى:
1 – غياب المسيح وإنعدام الروحانية.

2 – عدم قبول اآلخر )ضعفات اآلخر – عيوب اآلخر – طباع 
اآلخر(.

سريعة  قرارات  وإصدار  والتوتر  واإلنفصال  الغضب   –  3
ويدخل فيها الغيرة والشك والعناد.

4 – التسلط والكبرياء )سواء تسلط الزوج أو الزوجة أو أسرة 
الزوج أو أسرة الزوجة قد تكون الحماة وقد تكون والدة الزوج 

وقد تكون أخت الزوج أو الزوجة.
5 – الخالفات المالية.

6 – األمور الجنسية.
أ( رفض الزوجة وامتناعها عن المعاشرة الزوجية.

ب( الضعف الجنسى عند الرجل.
ج( وجود مفاهيم خاطئة على أن العالقات الزوجية نجاسة وتفسد 
العالقة مع هللا، وبصفة خاصة نقول أن رغبة أحد الطرفين التى 

لم تشبع تسبب نوعاً من النكد. 
7 – الوقوف عند المحطات الصغيرة – توافه األمور ال يجب 

أن تكون سبباً فى النكد.
عن  الزوجة  وإنصراف  األول  اإلنجاب  بعد  ما  مشاكل   –  8
سبب  مما  األول.  اإلنجاب  بعد  إهماله  أو  بزوجها  األهتمام 

مضايقات الزوج ويجعل النكد يسود البيت.
9 – الخالفات حول أسلوب تربية األوالد وأن يكون الزوج أو 

للزوجة رأى مخالف لآلخر
10 – الروتين والملل الذى يصيب الحياة الزوجية خصوصاً بعد 

مرور أكثر من عشرين عاماً على الزواج.

ثالثاً – كيف تقهر النكد العائلى:
القراءة   – العائلى  )المذبح  األسرة  فى  اإللهى  التواجد   –  1
 – للعائلة  المشترك  التناول   – المقدس  الكتاب  فى  المشتركة 

المشاركة فى الخدمة(.
العنصر  وهو  األشبين  بمثابة  هو  لألسرة  الروحى  األب   –  2
المحايد الذى يقود السفينة بحكمة ويدرب كل من الزوج والزوجة 

على الحياة األسرية السعيدة.

والهدوء  واالحترام  الحب  على  القائم  والتفاهم  الحوار   –  3
والتواضع وسعة الصدر واألستعداد للتنازل عن الرأى.

4 – االنسالخ من الماضى )حياة الزوج أو الزوجة قبل الزواج 
فيها التدليل وفيها االتكال على اآلخرين( البد من االنسالخ من 

مثل هذه األمور.
النفسى والعاطفى يعطى كل من الزوج والزوجة  النضج   – 5

القدرة على االحتمال وإسعاد اآلخر وإراحته
6 – وحدة الميزانية للزوجين )وحدة الذمة المالية( مع ضرورة 

وجود تنظيم وترشيد مالى.
7 – الشبع الجنسى. »النفس الشبعانة تدوس العسل« )أم(.

1( ليس للرجل تسلط على جسده بل المرأة )1كو7(.
2( ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل )1كو7 : 4(.

3( ال يمنع أحد نفسه على اآلخر.
4( ضرورة وجود المودة والتعاون فى المنزل وإختيار أنسب 
األوقات مع التهيأة للعالقات الزوجية بالمودة والمساعدات فى 

األعمال المنزلية وإزالة كل أنواع الخالفات.
5( هللا يبارك العالقات الزوجية وهى ال تفقد اإلنسان روحانياته 
نتناول  الذى سوف  القداس  )ليلة  تعتبرها مجرد فطر  والكنيسة 

فيها يتم االمتناع عن المعاشرات الزوجية(.
ما  له  ويقدم  اآلخر  الطرف  إحتياج  تلبية  عليه  طرف  كل   )6

يحتاجه.
كوسيلة  الزوجية  المعاشرات  عن  االمتناع  استخدام  عدم   )7

للعقاب والتأديب )كما فى األسالم(.

8 – نتيجة الحب والمشاعر:
1( استخدام المناسبات )عيد الميالد – عيد الزواج( والتعبير عن 

المناسبات السعيدة بالهدايا وعبارات الحب والمديح.
الزوج  يقوم  األسرة،  خارج  العمل  أو  المرض  أوقات  فى   )2
األخرى  المنزلية  األمور  فى  التعاون  وكذلك  زوجته  بمساعدة 
)فليس عبياً أن يساعد فى التنظيف وترتيب المنزل وتجميله أو 

إعداد الطعام أو غسل الصحون(.
3( االحتمال والتسامح والسعى نحو إرضاء اآلخر وراحته ولو 

على حساب نفسه.
 – المعسكرات   – بالرحالت  االهتمام  االجتماعية  الحياة   –  9
المصايف – النادى – المجامالت والزيارات العائلية .. ألخ يزيد 
االستمتاع بالحياة ويجدد النشاط ويريح األعصاب ويشغل وقت 

الفراغ فى أشياء مفيدة وال يعطى مجاالً للنكد
10 – اإلجازات الزوجية لمدد قصيرة مفيدة )فى السنة األولى 
تكون لمدة يوم واحد فقط ثم بعد ذلك ممكن أن تكون يومين ثم 

بعد ذلك تكون أسبوع( تساعد على تنمية األشواق ومراجعة كل 
طرف.

وفى النهاية، أستطيع أن أقول أن هناك شخصية نكدية ال تهدأ 
وال تستريح إال فى النكد ولذلك يلزم الطرف األخر أن يحتمل 

ويصبر ويصلى ويحاول أن يساعد لتغيير هذه الطباع.
وهناك أيضاً روح المرح والضحك واالبتسامة وأحياناً النكتة أو 

الفكاهة تساعد على الخروج من جو النكد وتطرده
وال شك أن هللا قادر أن يجعل بيوتنا بيوت صالة وبيوت طهارة 
وبيوت بركة وبيوت فرح وسالم بالتواجد اإللهى الحقيقى وسعى 
األبتسامة  مع ضرورة  التوتر  وعدم  اآلخر  إلسعاد  كل طرف 

وتأجيل مناقشة المواقف الحرجة لحين الهدوء.

النكد فى األسرة

)بقية مقال مثلث الرحمات المنشور بـ ص5(
المثالية  الصالة  ألنها   ، باألجبية  نصلى  ونحن   –  14

التى صلى بها آباونا القديسون .
كنيسة  فقط  نكون  وال   ، المقدسة  التقاليد  نحفظ  وبهذا 
مستوى  على  والروحيات  والطقس  العقيدة  فى  واحدة 

جيلنا ، إنما كنيسة واحدة على مستوى األجيال كلها . 
فى  تغرس  أن  باألجبية  الصالة  مثالية  ومن   –  15

النفوس العقائدية اإليمانية ..
فنحن فى كل صالة ، نتلو أيضا قانون اإليمان ، فتغرس 
تعاليمه فى النفوس ، ونأخذ منه مشاعر روحية . ونذكر 
 . تقديسات  الثالثة  تسبحة  فى  أيضاً  القدوس  الثالوث 
 ، باكر  صالة  فى  وتجسده  والهوته  االبن  أزلية  نذكر 
ونذكر أنه اإلبن الوحيد الكائن فى حضن األب . ونذكر 
صلبه وموته فى صالة الساعة السادسة وصالة الساعة 
التاسعة . ونذكر مجيئه الثاني فى صالة نصف الليل . 

ونذكر الروح القدس فى صالة الساعة الثالثة .
لنا  تنظم  أنها  باألجبية  الصالة  أهمية  ومن   –  16

صلواتنا .
نشعر  بحيث   . إليها  وتدعونا   ، بمواعيدها  وتذكرنا 
وربما   . فيه  نصل  لم  وقت  علينا  مر  إن   ، بالتقصير 
وفقدنا  الصالة  ألهملنا   ، وحريتنا  أنفسنا  إلى  تركنا  لو 

المواظبة عليها.
17 – والصالة باألجبية مملوءة بالمشاعر ، على شتى 

أنواعها .
هي صالة حب ، وصالة خشوع ، وصالة عزاء ، وصالة 
فرح وتهليل .. ولعل كل فقرة من هذه األنواع تحتاج إلى 
مزيد من االستفاضة .. )يضاف إلى هذا كله أن صالة 
األجبية ليست هى كل مانصليه، فنحن ال نقتصر عليها 
ولكنها فاتح شهية وجزء من صلواتنا والكتاب يوصينا 

»مصلين بكل صالة وطلبة« )أف5 : 18((
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فى  المسالمين  الرهبان  من   37 اصبح  مقدمات  وبدون  فجأة 
دير سانت كاترين يهددون األمن القومى لمصر ، ومتهمون 
االطلسى  شمال  وحلف  األوروبى  واألتحاد  للموساد  بالعمالة 
ويغيرون  سيناء،  جنوب  مساحة  من   20٪ على  واإلستيالء 
أعلى  الحربية من  الطائرات  خرائط سيناء، ويشوشون على 
منطقة فى مصر!!! ، وذلك رغم أنهم محاطين بأكثر من مائة 
عامل وموظف فى الدير أغلبهم من المسلمين،ورغم أن الدير 
يخضع إلشراف وزارتى األثار والثقافة المصرية، وتحرسه 
عن  تصدر  الخرائط  أن  ورغم  المصرية،،  المسلحة  القوات 

المساحة  هيئة 
وليس  المصرية 
الدير،ورغم  عن 
الرهبان  وجود 
المكان  هذا  فى 
منذ مئات السنيين 
منهم  تحدث  ولم 
على  شكاوى 
ولم  االطالق 
فى  أحد  يسمع 
الحروب  ذروة 

أنهم  واألزمات 
شوشروا على أحد، ورغم أن كل أمالك الدير ال تتجاوز 300 
الجبالى  قبيلة  أن  للملكية،ورغم  بحجج  مدعومة  كلها  فدان 
المسلمة هى التى تتولى حراسات الدير منذ قرون،ورغم أن 
الدير  أنه  سيناء،ورغم  بدو  على  توزع  الدير  خيرات  معظم 
هو الوحيد فى العالم الذى بداخله مسجد مبنى منذ عهد الحاكم 

بأمر هللا،.

مافيا األراضى ومافيا التعصب انفتحت شهيتهم فى السنوات 
أن  بالرهبان،رغم  تحيط  التى  الساخنة  الرمال  األخيرة على 
مئات  منذ  القاسية  القاحلة  الصحارى  هذه  عمرت  الرهبنة 
السنين. اجتمعا  معا على دير سانت كاترين المقدس العظيم 
األثرى الذى يقترب عمره من 16 قرنا، والذى يعتبر واحدا 
من أعظم األثار المسيحية فى العالم، والذى تحتوى مكتبته 
على 6000 مخطوطة تعتبر االكبر بعد مكتبة الفاتيكان فى 
اليهودية  وتبجيله  تقديسه  على  تجتمع  الصدد،والذى  هذا 

والمسيحة واإلسالم معا نظرا لقدسية وطهارة هذه المنطقة 
التى أستلم فيها نبى هللا موسى لوحى الشريعة  حيث تكلم هللا 
مراراً مع موسى من هذا الجبل  المقدس الذى كان يتحول إلى 

نار ودخان رهبة من صوت الرب المهيب.

فى يوم واحد من أيام حكم االخوان األغبر، وبالتحديد فى 26 
مايو 2012 هبت رياح التعصب االخوانى من خالل رئيس 
بتحرير 71  قام  العال صقر،الذى  متعصب وهو عبد  مدينة 
فيها  بما  األثرية  المنطقة  معظم  تشمل  إزالة  وقرار  مخالفة 
كنيسة جبل موسى 
وكذلك إزالة دير 
كاترين  سانت 
تقريبا  بالكامل 
على  والمبنى 
 6775 مساحة 
مترا مربعا، رغم 
يسميه  ما  أن 
التعديات  إزالة 
لألثار  إزالة  هو 
التى  نفسها 
وزارة  اقرت 
أثار  أن  ورغم  منها،  شئ  على  يتعدى  لم  الدير  أن  الثقافة 
هذا الدير مسجلة فى اليونسكو ويخضع إلشراف اليونسكو، 

ورغم أن المنطقة بالكامل مسجلة كمحمية طبيعية عالمية.

أما اللواء أحمد رجائى عطية الذى أقام قضايا تعدى ضد الدير 
صدق  فقد  صقر،  العال  عبد  اللواء  وصديقه  بزميله  محتميا 
أنها  الدير ورهبانه ورئيسه رغم  أكاذيب عن  ما يروجه من 
قصص مختلقة من وحى خياله ومصالحه جاءت فى توقيت 
اصبحت  الثلج  كرة  أن  الخطورة  مريبة.  وبدوافع  غامض 
ألخرى  صحيفة  من  األكاذيب  لهذه  توالد  تتدحرج،وحدث 
لتصريحات  إلى أخرى،حتى وصل األمر  ومن وسيلة إعالم 
مستهجنة ومرفوضة كتبها الدكتور مصطفى رجل األجهزة 
وأحد رجال الدولة العميقة،  يوم 6 مايو 2014 يصف فيها 
الدير بأنه مستعمرة يونانية ويدعو الكنيسة القبطية لإلستيالء 
عليه. من قال لك يا سيد مصطفى أن الكنيسة القبطية تشتغل 
 ، تعلم  اال  الكنائس األخرى؟  أمالك  بالبلطجة وتستولى على 

وأنت المثقف الذى تقول أنك على تماس مع الثقافة القبطية ، 
أن هناك اتفاقيات دولية بين الكنائس حددتها منذ قرون المجامع 
اال تعلم  المسكونية واتفاقيات وتفاهمات الشراكة المسيحية؟، 
أن طائفة الروم األرثوذكس التى تشرف على الدير هى طائفة 
مسيحية مصرية وعضو فى مجلس كنائس مصر؟،إال تعلم 
يا دكتور أن اآلب داميانوس أسقف الدير حائزا على أعلى 
وسام عسكرى مصرى من الرئيس السادات وهو نجمة سيناء 
لدوره الوطنى البارز فى منع اإلسرائيليين من بناء مستوطنة 
تعلم  الدير؟،اال  تهويد  من  ومنعهم  المقدس  المكان  هذا  فى 
يا دكتور مصطفى أن هذا األسقف يحمل الجنسية المصرية 
رئيس  من  بقرار  هذا   موقعه  فى  تعيينه  على  ومصدق 
الجمهورية المصرية؟، وهو كطبيب باطنى قبل الرهبنة يعالج 
سكان المنطقة منذ عقود مجانا؟، اال تعلم يا دكتور أن الدير 
نفسه يتبع نظام الرهبنة الباسيلى القبطى الذى أسسه األنبا 
المنطقة  الرهبان حافظوا على هذه  الكبير؟،وأن  باسيليوس 
وأثارها وحفظوا أثار الدير الثمينة بكل أمانة ووطنية وزهد 
الحجاج والسواح والعلماء  الدير مقصدا آلالف  حتى اصبح 
العالم؟، الم تستمع لما قاله رئيس  والباحثين من كل أنحاء 
قبيلة االجبالى من أن كل غايات الرهبان هى الصالة وتوزيع 
خيرات الديرعلى البدو؟،هل تعلم قدر محبة أهل المنطقة من 
البدو للدير وحرصهم عليه وحمايتهم له لما شاهدوه على مدى 
الرهبان فى خدمتهم؟،هل سمعت  قرون من محبة وتفان من 
ما قاله رئيس هيئة األثار بجنوب سيناء  أسامة صالح عن أن 
الدير حافظ على أثار المنطقة ولم يعتدى على أماكن أثرية؟،اال 
تعلم أن الدير تعاقب عليه 23500 راهب عبر تاريخه كانوا 
مثاال لإللتزام الوطنى واألمانة وتسلموا أكثر من 2000 اتفاق 
الدينية  والحرية  اآلمان  تعطيهم  والوالة  الحكام  من  وفرمان 
وتشيد بأمانتهم وزهدهم وحيادهم التام تجاه السياسة وحفاظهم 

على األمن القومى لمصر؟.

كاترين،  سانت  دير  عن  األثمة  األيادى  ابعدوا  السادة  أيها 
الدير مصرى مائة  الدير فورا،فهذا  التحريض ضد  واوقفوا 
القوات المسلحة  فى المئة يقع على أرض مصرية وتحميه 
المصرية ،ويسكنه رهبان مسالمون زاهدون وطنيون شرفاء 
ومحبتهم  وأمانتهم  وطنيتهم  على  يزايد  أن  أحد  يستطيع  ال 

وتفانيهم فى خدمة المصريين.             

مجدى خليل

رياح التعصب ومافيا األراضى 
1 – نزاع الحماميستهدفان دير سانت كاترين

القمص تادرس يعقوب ملطى

نشأ المعلم إبراهيم الجوهرى فى أسرة فقيرة، لكن بجهاده 
كتبة  رئيس  حتى صار  الكثير  وهبه هللا  تقواه  مع  وأمانته 

وهى  المماليك،  عهد  فى  المصرى  القطر 
وظيفة يمكن تشبيهها اآلن برئاسة الوزراء.

العذراء  السيدة  كنيسة  إلى  يوماً  دخل 
فى  ملتزماً  وكان  ليصلى،  بحارة زويلة 
مبكراً.  ديوانه  إلى  يذهب  أن  اليوم  ذلك 

إبراهيم  القمص  الكنيسة  إلى كاهن  أرسل 
أن  لك  يقول  »المعلم  له  يقول  عصفورى 

وتبكر فى الصالة ليتمكن من اللحاق  تسرع قليالً 
المعلم  تقوى  يعرف  وهو  الكاهن  سمع  إذ  بالديوان«.  
وبسخاءه فى العطاء على المساكين وخدماته الكثيرة للجميع 
من بينهم األقباط وصداقته الحميمة إلبينا البطريرك، أجابه: 
»المعلم واحد فى السماء، والكنيسة هلل وليست إلحد، فإن لم 
المعلم إبراهيم  فليبن كنيسة أخرى«. بلغت الرسالة  يعجبه 
الذى لم يثر ولم يغضب من الكاهن. لم يشتكه ألبينا البابا وال 
أعتزل كنيسته المحبوبة لديه، بل حسب كلمات الكاهن كما 
من هللا. فبنى كنيسة الشهيد العظيم أبى سيفين شمال كنيسة 
إبراهيم  القمص  إليه  ذهب  البناء  تم  ولما  العذراء.  السيدة 
عصفورى يشكره قائالً: »حمداً هلل الذى جعل إستيائك سبباً 

فى بناء كنيسة أخرى، فزاد ميراثك وكثرت إحساناتك«.

وإن  فإنهم  الرب.  فى  معاً  المؤمنون  يتعامل  الروح  بهذه 
لكن  أخاه  ينقر  الذى  كالحمام  يتنازغون  إنما  أختلفوا 
لهذا  معاً.  ويطيرون  لألكل  معاً  الكل  يجتمع  ما  سرعان 
يقول السيد المسيح : »كونوا ... بسطاء كالحمام«. ويقول 
القديس أغسطينوس : »ليتنا نتنازع مثل الحمام وال نحب 
الذئاب  بينما صداقة  حناناً  يحمل  الحمام  نزاع  كالذئاب«! 

تحمل إفتراساً.

2 – ثمن النور

فى  فرنك   27 وضعت  باريس  فى  عمياء  فقيرة  سيدة 
طاقة  فوق  »هذا  أحدهم:  لها  فقال  تبشيرى.  أجتماع  طبق 
فأنا عمياء وقد سألت  يا سيدى.  فأجابت: كال  أمكانياتك«. 
زمالئى، كم يكلفكم فى السنة ثمن الزيت ألضائة مصابيحكم 
للعمل فى الليالى المظلمة؟ فقالوا »27 فرنك«. فقلت أننى 
لمصابيح  أحتاج  وال  عمياء  ألننى  السنة  فى  كثيراً  اُوفر 

وأردت أن أضئ النور فى تلك البالد المظلمه.

قصـــــــص قصيـــــــرة

كتبة  رئيس  حتى صار  الكثير  وهبه هللا  تقواه  مع  وأمانته 
وهى  المماليك،  عهد  فى  المصرى  القطر 

وظيفة يمكن تشبيهها اآلن برئاسة الوزراء.

العذراء  السيدة  كنيسة  إلى  يوماً  دخل 
فى  ملتزماً  وكان  ليصلى،  بحارة زويلة 
مبكراً.  ديوانه  إلى  يذهب  أن  اليوم  ذلك 

إبراهيم  القمص  الكنيسة  إلى كاهن  أرسل 
أن  لك  يقول  »المعلم  له  يقول  عصفورى 



16St. John17 St. John  السنة الخامسة والعشرون - العدد 281 - يوليو/ أغسطس 2014 السنة الخامسة والعشرون - العدد 281 -يوليو/ أغسطس 2014

برامج ومواعيد خدمات الكنيسة
االحد: + القداس العربى بالكنيسة الصغيرة من 

الساعة 
       8 – 11:15 صباحاً.

   + القداس األنجليزى بالكنيسة الكبيرة من الساعة 
      8 – 11 صباحاً.

   + مدارس األحد بعد القداس مباشرة.
   + اجتماع إعداد الخدام بعد القداس.

   + اجتماع الخدام )انجليزى( من الساعة 12 – 1 
ظهراً 

      األحد األول والثالث من الشهر.
     + اجتماع الكشافة 12 ظهراً

األربعاء: القداس من الساعة 8 – 10 صباحاً.
الخميس: اجتماع األُسرة عربى )القس 

أغسطينوس( من
             الساعة 7:30 – 9:15 مساء.

الجمعة: + القداس من الساعة 8 – 10 صباحاً.
             + اجتماع الشباب )عربى( أبونا 

جوارجيوس
                و د. ناجى زكى من الساعة 8 – 10 

مساء. 
السبت: + رفع بخور عشية من 6:30 – 8 مساء    

              عظة ثم إعترافات والتسبحة. 
            + اجتماع األجانب الجدد )أبونا دانيال( من     

               الساعة 7- 8 مساء 
           + اجتماعات شباب اعدادى وثانوى 

وجامعة   
               )أنجليزى( من 7:15 مساء. – 9 مساء.

اجتماعات وخدمات خاصة:
+ العيادة الطبية المجانية .. األحد األول والثالث 

بعد الكنيسة .
+ دروس الكمبيوتر .. )تفاصيل الجدول بالمكتبة(
+ اجتماع نادى المسنين الخميس من الساعة 11 

صباحاً.
+ بنك الطعام والمالبس )البوتيك( الخميس الثانى 

والرابع
   من كل شهر الساعة 6 – 7:30 مساء.

+ فصل لتقوية التالميذ من الحضانة واألعدادى 
والثانوى األربعاء 6 مساء.

أقوال مأثورة للبابا شنوده (١٦)
»تفاح من ذهب فى مصوغ من فضة كلمة..« )أم25(

تجميع القس أغسطينوس حنا

371 – اإلنسان الذى ال يذهب إلى الكنيسة، تذهب الكنيسة 
اليه.

372 – المشاكل دائماً لها شكل هرمى، ترتفع إلى قّمتها ثم 
تنحدر إلى الوجه اآلخر.

373 – وأنت سائر فى الطريق الروحى إحرص لئال تكبر فى 
عينّى نفسك فتسقط

374 – نحن ال نحطم الطاقة الغضبية إنما نُحسن توجيهها، 
ألنها يمكن ان تنتج الحماس والغيرة المقدسة والنخوة، وان 

تحطمت صار اإلنسان خامالً.
المخفاة  وبالفضائل  الداخلى  وبالنمو  بالروح  اهتم   –  375

غير الظاهرة.
376 – ليس الطموح خطية، بل هو طاقة مقدسة به يتجه 

اإلنسان إلى الكمال كصورة هللا.
377 – بينما يتباحث العلماء فى عوائص الالهوت، يتسلل 

البسطاء إلى ملكوت هللا.
378 – الخمر للعالج وليس للمزاج.

379  - سمكة صغيرة حيّة أفضل من كتلة خشب ضخمة، 
ألن فيها حياة ولها إرادة.

380 – عجبت لألب الكاهن الذى تشغله مشاكل الخدمة عن 
الخدمة نفسها.

381 – اإلنسان السوى يقيم توازناً فى توزيع وقته، يعطى 
ووقتاً  الجسد  إلحتياجات  ووقتاً  لراحته  ووقتاً  لعمله  وقتاً 
للوسائط الروحية، ووقتاً لالُسرة ووقتاً للخدمة ووقتاً للعبادة

382 – أن ضعفت يوماً، فأعرف إنك نسيت قوة هللا.
خادماً  يصلح  ال  المناصب  تغيره  الذى  اإلنسان   –  383

للمسيح.
384 – نزل المسيح من السماء لألرض لينقلنا من األرض 

إلى السماء، وصار إبناً لإلنسان ليجعلنا أبناء هللا.
385 – ال تكون راحة جسدك على حساب تعب روحك.

أوالً – أين أماكن هذه اآليات الشهيرة؟
 – »هللا محبة«

2 – »المجد هلل فى األعالى وعلى األرض السالم وبالناس
      المسرة«

3 – قول السيد المسيح »أنا واآلب واحد«
4 – »تعالوا إلى يا جميع المتعبين ... وأنا اُريحكم«

5 – »الديانة الطاهرة النقية .. هى إفتقاد اليتامى واألرامل
      فى ضيقتهم وحفظ اإلنسان نفسه بال دنس من العالم«

6 – »إن لم تتوبوا فجميعكم تهلكون«
7 – »إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة، األشياء العتيقة 

قد مضت وهوذا الكل قد صار جديداً«
ثانياً – َمن ِمن هؤالء من رسل المسيح األثنى عشر وَمن

        ِمن السبعين تلميذاً؟
1 – برثلماوس        2 – تداّوس       3 – مرقس البشير

4 – سمعان القانوى  5 – لوقا األنجيلى  6 – برنابا
7 – حنانيا               8 – ابولّوس        9 – ابفراس

10 – أغابوس
ثالثاً – الوصايا المشتركة التى قالها رب المجد يسوع

        لألثنى عشر والسبعين هى اآلتية ماعدا :
أ( »ها أنا اُرسلكم كحمالن وسط ذئاب فكونوا حكماء

     كالحيات وبسطاء كالحمام«
ب( »إكرزوا قائلين قد إقترب ملكوت هللا«
ج( »إشفوا المرضى وأخرجوا شياطين«

د( »إذهبوا وتلمذوا جميع االُمم وعمدوهم بإسم اآلب واألبن
     والروح القدس«

هـ( »ال تحملوا كيساً وال مزوداً وال أحذية..«
رابعاً – من هن أشهر قديسات العهد الجديد؟

أ( القديسة التى تتمتع بأجمل األسماء النسائية وأكثرها
   شعبية وإنتشاراً فى العالم.

ب( عملت كسكرتيرة للرسول بولس وكتبت له رسالة كبيرة.
ج( أخرج منها السيد المسيح سبعة شياطين وصارت قديسة

     شهدت للرسل بالقيامة
د( كانت تصنع أقمصة لألرامل والفقراء فقامت من الموت.

هـ( كان اسمها يذكر دائماً مع زوجها، وأضافا بولس
     الرسول 18 شهراً وربحا رسوالً عظيماً.

خامساً – خادمتان فى كنيسة فيلبى طلب منهما الرسول
      بولس الكّف عن الشجار وان تفتكر فكراً واحداً :

أ( فيبى وليديا                ب( مريم ومرثا
ج( لوئيس وأفنيكى           د( افودية وسنتيخى

سادساً – ثالثة قيل أن أولهم ضحك والثانى مهذار والثالث
            مازح، فمن هم؟

أ( موسى ويشوع وكالب       ب( متى ومرقس واندراوس
ج( ابراهيم وبولس ولوط       د( عيسو واسماعيل وشاول
سابعاً – وصف أحد علماء الكتاب نشيد العذراء القديسة 

          مريم بانه أعظم وثيقة ثورية وأصالحية فى تاريخ  
          البشرية ألنه يتضمن :

أ( ثورة أخالقية »شتت المستكبرين بفكر قلوبهم«.
ب( ثورة سياسية »أنزل األعزاء عن الكراسى ورفع 

المتضعين«
ج( ثورة أقتصادية »أشبع الجياع خيرات وصرف األغنياء

     فارغين«.                  د( كل ما سبق
ثامناً – من هما البطريركان رقم 20 ، 24 من بطاركة 

األسكندرية؟
أ( مرقس           ب( بطرس خاتم الشهداء

ج(أثناسيوس        د( كيرلس
تاسعاً – كلمة طقس فى الكنيسة معناها :

أ( ترتيب أو نظام    ب( حالة الجو    ج( عقيدة     د( صالة
عاشراً – اعتبر األقباط جلوسه على العرش بداية التقويم

            القبطى للشهداء
أ( نيرون        ب( دقلديانوس

ج( اريانوس     د( الحاكم بأمر هللا
حادى عشر – من الذى فقد أبنين بسبب مخالفة طقسية؟

ثانى عشر -  من الذى قال »من يُحّول اُذنه عن سماع 
الشريعة فصالته تكون مكروهة«؟

)يوليو وأغسطس2014(

مسابقات الصيف 
القس أغسطينوس

أوالً – أين أماكن هذه اآليات الشهيرة؟
 – »هللا محبة«

أوالً – أين أماكن هذه اآليات الشهيرة؟
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 إجتماعيات - تعـــــازى
» أنا هو القيامة والحياة«

)يو11 : 25(

إنتقل إلى الفردوس ليكون مع 
المسيح

المهندس نبيل ميشيل
بسان  كيم  السيدة  زوج 
وشقيق  آنّا  والد  فرانسيسكو 
الصيدلى ألبرت سليمان بكوفينا. 
ومخافته،  هللا  محبة  فى  عاش 
وأمانته  بإيمانه  للمسيح  وشهد 
بصبر  المرض  صليب  وحمل 
وشكر. وكنيسة ماريوحنا تلتمس 
األبرار  الطاهرة مكافأة  لروحه 

والعزاء ألسرته ومحبية.

رقدت على رجاء القيامة المرحومة كاميليا حنا
زوجة األستاذ وهيب فهيم ووالدة المهندس جوزيف والدكتورة مريم زوجة القس ابرام أيوب 

وخالة القس مينا غبريال. الرب ينيح نفسها الطاهرة فى فردوس النعيم ويعزى األسرة.

»ذكر الّصديق للبركة«
)أم10 : 7(

»حيث أكون أنا فهناك يكون 
خادمى« )يو12 : 26(

كنيسة ماريوحنا الحبيب بكوفينا 
تودع على رجاء قيامة األبرار 

الخادم األمين

الدكتور أنسى سولاير قديس
أنطون  الدكتور  من  كل  والد 
بعد  وميشيل،  بولس  والدكتور 
طويل  وترمل  صالحة  حياة 
وخدمة  وقورة  وشيخوخة 
الوعظ  مجاالت  فى  مثمرة 
والعطف  والكتابة،  والتعليم 
نفسه  ينيح  الرب  الفقراء.  على 
ويعزى  الفردوس  فى  الطاهرة 

أوالده وعائلته ومحبيه.

الذكرى السنوية لألُرخن الفاضل طيب الذكر
المحاسب صبحى جرجس والمهندس جورج صبحى جرجس

 10 األحد  قداس  فى  العطرة  ذكراهما  االُسرة  تقيم 
الرب  بكوفينا.  ماريوحنا  بكنيسة   2014 اغسطس 
عنا.  صلواتهما  ويقبل  ِذكراّهما  ويُكّرم  نفسيهما  ينيح 

)I am the resurrection and life” )Jn. 11:25”
 In deep faith in the resurrection of  the saints,
 we entrust into the hands of  our Lord Jesus

,Christ, the soul of  the blessed servant

                Sally Attia
 Wife of  Mr. Ramses Attia and mother of  Eva

and Suzan in San Francisco, She was a virtu-
 ous woman, whose worth is far above rubies”;
   lived a true Christian fruitful and happy life.
 She joined the Coptic Orthodox Church and

 served the Lord, whom she loved from all
 her heart, mind, soul and strength. She was

 fond of  the writings of  H.H. Pope Shenouda
 III, served her church, family and community

 by her love, kindness, and devotion setting
 a wonderful example and a living testimony.

Sally suffered much from cancer and car-
                                             ried her cross with thankful and joyful heart.

 May the Lord repose her soul in the Paradise
 and reward her richly, and comfort her family

.and friends

In Loving Memory of  My  Mother, 

Samia Attia
She is resting peacefully in the hands of  the 
Lord Jesus Christ.  May she 
look down upon us with her 
loving grace and give us the 
strength to move on following 
her faith and patience – With 
love, Irene

اإلعدام شنقا لشابة مسيحية سودانية 
في شهرها التاسع بتهمة الردة عن اإلسالم

قضت محكمة سودانية باإلعدام شنقا على الشابة السودانية مريم 
إسحق  إبراهيم  يحيى 
)72 عاًما(، التي أدينت 
بعد  اإلسالم  عن  بالردة 
اعتناقها الديانة المسيحية. 
العفو  »منظمة  وقالت 
الدولية« إن مريم الحامل 
تقبع  الثامن  شهرها  في 
في السجن حاليا مع ابنها 

البالغ من العمر 02 شهرا. 

الفاتيكان  يختار كاهن  بابا  البابا فرنسيس 
قبطى سكرتيرًا له 

قام قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بتعيين األب الورع 
يوأنس لحظي جيد، من كهنة بطريركية األقباط الكاثوليك، 
سكرتيراً شخصياً ثانياً لقداسته، وهو بذلك ينضم إلى الكاهن 

األرجنتيني فابيان بيداكيو، السكرتير األول. 
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نيجيريا: 
حرق كنيسة يودي بحياة ثمانية مسيحيين 
اتشحت العائالت المسيحيّة مرة جديدة بالسواد في نيجيريا 
بعد هجوم الـ11 من يونيو. فعند ساعات الفجر األولى، 
أطلق ثمانية رجال مسلحين النار على المنازل في بلدات 
باشيت وريم وجول الواقعة وسط البالد واضرموا النار 
الى  البالد  احدى  كنيسة  تحولت  الهجوم،  وخالل  فيها. 

مجرد رماد والقى ثمانية مسيحيين حتفهم.

أسقف األرمن الكاثوليك : 
أردوغان سفاح وإبن سفاح وال يعلم السالم

أسقف  كوسا،  أوغسطينوس  كريكور  المطران  علق 
اإلسكندرية لألرمن الكاثوليك، على تقديم رئيس الوزراء 
التركي، رجب طيب أردوغان، عزاءه لألرمن، قائال: 
إن ما قاله أردوغان ليس اعتذارا بل تقديم التعازي، وذلك 
لكي يقول إنني بالقرب من األرمن وأحس بآالمهم، وهذا 
كله لكي يكسب الشارع التركي والشارع األوروبي لكي 

يدخل في االتحاد األوروبي. 

إبطال مفعول عبوات متفجرات بجوار 
كنيسة مارى جرجس بالنزهة

الحماية  رجال  نجح 
بالقاهرة  المدنية 
مفعول  إبطال  فى 
العثور  تم  قنبلة 
عليها داخل كرتونة 
بجوار  ملقاة  بيض 
مارجرجس  كنيسة 

بالنزهة، 
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Family Convention - San Diego

Larry and Candy
 Senior Citizen’s Cruise 


