حالي ــا أجواء لم يعش ــها س ــكان
يعي ــش العال ــم ً
األرض م ــن قب ــل .ولم يعد هناك حديث في جميع
دول العالم ّإل عن فيروس كورونا (كوڤيد،)19-
وال ــذي يواصل انتش ــاره الواس ــع عبر ق ــارات العالم
ب ــا توق ــف ،ف ــي حي ــن توقف ــت معظ ــم األنش ــطة
المخيف
المجتمعي ــة األخ ــرى .ومع هذا االنتش ــار ُ
ويص ــاب مئ ــات اآلالف
يس ــقط آالف الضحاي ــاُ ،
ف ــي مواض ــع كثيـ ـرة على مس ــتوى المس ــكونة .ولذا
أخ ــذت الحكوم ــات إجـ ـراءات غي ــر مس ــبوقة م ــن
غل ــق المدارس والجامعات ،وإلغاء كافة األنش ــطة
والتجمع ــات الس ــكانية ،وطالب ــت الس ــكان بالبق ــاء
بالمن ــازل كإجـ ـراء وقائي نادر ،مع اصدار الحظر
ف ــي الخ ــروج إل ــى الشـ ـوارع ،ب ــل وتحول ــت بع ــض
البل ــدان إل ــى حج ــر صح ــي كبي ــر مث ــل إيطالي ــا
وتون ــس وغيره ــا ،وتوقف ــت حرك ــة الطيـ ـران بي ــن
ال ــدول والق ــارات وم ــن بينه ــا مص ــر ،وأ ِ
ُغلقت دور
تجم ــع يزي ــد م ــن ح ـ ّـدة الموق ــف
العب ــادة لمن ــع أي ُّ
الصح ــي ...لق ــد توقف ــت الحي ــاة ف ــي ذه ــول أم ــام
البشـ ـرية .إن ــه زلـ ـزال م ـ ٍّ
ـدو أص ــاب اإلنس ــان ف ــي
مقت ــل ،وربم ــا يذكرن ــا بح ــادث انتش ــار الطاع ــون
األس ــود (1353-1346م) حي ــث راح ضحيت ــه
 75مليون من البش ــر ،وكذلك اإلنفلون از األسبانية
( )1920-1918الت ــي قتل ــت حوال ــي  50مليون
ش ــخص ح ــول العالم..
ويأت ــي السـ ـؤال :لم ــاذا؟! وبعي ـ ًـدا ع ــن ّأي ــة
تفس ــيرات سياس ــية أو اقتصادي ــة أو صحي ــة أو
اجتماعي ــة ،يمك ــن أن نجي ــب م ــن منظ ــور روحي
مس ــيحي .لق ــد ص ــار اإلنس ــان عاب ـ ًـدا لذات ــه وليس
يوم ــا بع ــد ي ــوم يبع ــد ع ــن هللا
خالق ــه .وص ــار ً
خالق ــه باختراعات ــه واكتش ــافاته ونظريات ــه ،وتهاون
ف ــي ح ــق خالق ــه إل ــى أبع ــد م ــدى بص ــور متع ــددة
كاإللح ــاد والعن ــف واإلباحي ــات والس ــرعة واألناني ــة
والحياة حس ــب المزاج ...ومن هذه وغيرها تسـ ـّلل
إلي ــه الخ ــوف والقلق واالحب ــاط والتخبُّط واالكتئاب
واالنتح ــار ورف ــض الحي ــاة والش ــعور بالذن ــب...
ال ــخ ،وص ــار المخل ــوق كأن ــه ب ــا خال ــق ..ص ــار
خالي ــا م ــن هللا واه ــب الحي ــاة؟!!...
العال ــم ً
ولك ــن هللا م ــن كثـ ـرة ُّ
تحنن ــه ومراحم ــه لم يدع
اإلنس ــان يفن ــى بش ــروره ،ب ــل أراد أن يوقظ ــه م ــن
وحب ــا في ــه وش ــفف ًة بأبديت ــه،
س ــباته ،خوًف ــا علي ــه ً
ف ــكان ه ــذا االنتش ــار الواس ــع والسـ ـريع والمفاج ــئ
والخطي ــر لوب ــاء من فيروس صغي ــر للغاية ،يمثل
حجمه بالنس ــبه لإلنس ــان واحد على خمس ــة مليون
ج ــزء ...وهك ــذا ظه ــرت حقيقة اإلنس ــان وضعفه.
م ــا أضعف ــك أيه ــا اإلنس ــان! وكي ــف انهزم ــت أمام

ه ــذا الفي ــروس؟ وأي ــن ه ــي إنجا ازت ــك واختراعات ــك
وتباهي ــك بذات ــك ،ووصول ــك إل ــى الكواك ــب
واألقم ــار ،واس ــتعراض قوت ــك باألس ــلحة والحروب
والم ــال واإلره ــاب والعن ــف والق ــدرة والق ــوة وغي ــر
ذلك...؟
لق ــد ذكر الدكتور س ــمير مرق ــس في مقال له
بجري ــدة األهـ ـرام المصرية بتاري ــخ 2020/3/21م
ع ــن أن منظم ــة الصح ــة العالمي ــة  WHOحذرت
ف ــي مطل ــع الع ــام الماض ــي (2019م) م ــن 10
أخط ــار ته ـ ّـدد الصح ــة العالمي ــة عل ــى مس ــتوى
التغيـ ـرات
البشـ ـرية وه ــي -1 :تل ـ ُّـوث الهـ ـواء و ُّ
المناخي ــة -2 .األمـ ـراض الصامت ــة مثل الس ــكر.
ُ
 -3وباء اإلنفلون از العالمي -4 .السكن في بيئات
غي ــر صحية -5 .ضع ــف المقاومة للميكروبات.
 -6وب ــاء اإليبـ ـوال -7 .ضع ــف الرعاي ــة الصحية
األولي ــة -8 .ع ــدم فاعلي ــة اللقاح ــات واألمص ــال
ّ
ف ــي بع ــض الح ــاالت -9 .ناموس ــة الذب ــح الت ــي
تس ــبب أعـ ـراض اإلنفلونـ ـزا -10 .اإلي ــدز.
وعندم ــا اجتمع ــت اللجن ــة الدائم ــة بالمجم ــع
المق ــدس مرتي ــن خ ــال ش ــهر م ــارس الحال ــي
لد ارس ــة الموق ــف خاص ــة ونح ــن ف ــي فتـ ـرة الص ــوم
الكبي ــر ،تل ــك الفتـ ـرة الروحي ــة المحبوب ــة لجميعن ــا
ظا عل ــى أبناء مصر،
ف ــي كنيس ــتنا القبطية ،وحفا ً
وم ــن منطلق مس ــئوليتنا الوطنية والكنس ــية ،أخذنا
القـ ـرار الصع ــب ولكنه ضروري إلغ ــاق الكنائس
منع ــا
وتوق ــف كاف ــة الخدم ــات واألنش ــطة مؤقتً ــاً ،
وطلب ــا للوقاي ــة والس ــامة،
لالزدح ــام والتجم ــع،
ً
ب ــدالً م ــن كارث ــة تب ــدو مالمحه ــا في األف ــق .يقول
إش ــعياء النب ــي:

توب ــة حقيقي ــة ،ويرف ــع القل ــب بصلـ ـوات ودم ــوع
وقرع ــات الص ــدر ،ويفي ــق اإلنس ــان م ــن غفوت ــه
وحيات ــه الش ــكلية أو الريائي ــة ،واهتمامه بالترابيات،
ُّها
اس ــتَْي ِق ْ
ظ أَي َ
ونس ــيانه الس ــماويات والملك ــوت «ْ ..
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـيح.
ـيء َل ـ َ
ـك اْل َمس ـ ُ
النائ ـ ُـم َوُق ـ ْـم م ـ َـن األ َْم ـ َـوات َفُيض ـ َ
ـف تَ ْسـ ـُل ُكو َن ِبالتَّْد ِقي ـ ِ
ـق ،الَ َك ُج َهـ ـاَ َء
َف ْان ُ
ظ ـ ُـروا َك ْي ـ َ
ِ
ـت أل َّ
َّام ِش ـ ِّـر َيرةٌ»
ـاءُ ،مْفتَدي ـ َـن اْل َوْق ـ َ
َب ـ ْـل َك ُح َك َم ـ َ
َن األَي َ
(رس ــالة أفس ــس .)16-14:5
اآلن زم ــن طل ــب الرحمة م ــن صاحبها ،وأن
تصي ــر نبض ــات القل ــب م ــا ه ــي ّإل كلم ــة واحدة:
«ارحمن ــي ي ــا هللا» تصليه ــا وتطلبه ــا ف ــي لجاج ــة
واس ــتمرار ...لنعب ــر ه ــذه األي ــام ف ــي س ــام ل ــكل
أح ــد ..وه ــا ه ــي رس ــالة اطمئن ــان م ــن هللا إلي ــك:

ِ
ـت األَْف ـ َـك َار َّالِت ــي أََن ــا ُمْفتَ ِكٌر ِب َها
«ألَّن ــي َع َرْف ـ ُ
ُع ِطَي ُك ْم
ول َّ
الر ُّب ،أَ ْف َك َار َسالَ ٍم الَ َش ّر ،أل ْ
َع ْن ُك ْمَ ،يُق ُ
ِ
ُّ
ِ
صل ــو َن ِإَل َّي
ـاءَ .فتَ ْد ُع َ
ونن ــي َوتَ ْذ َهُب ــو َن َوتُ َ
آخ ـ َـرًة َوَر َج ـ ً
طُلب ِ
ونِن ــي
ونِن ــي ِإ ْذ تَ ْ
طُلُب َ
ونن ــي َفتَ ِج ُد َ
َس ـ َـم ُع َل ُك ـ ْـمَ .وتَ ْ ُ َ
َفأ ْ
ِ
ِ
ِ
الر ُّبَ ،وأ َُرُّد َس ـ ْـبَي ُك ْم
ول َّ
ب ـ ُـك ّل َقْلب ُك ـ ْـمَ .فأ َ
ُوج ـ ُـد َل ُك ْمَ ،يُق ُ
وأَجمع ُك ــم ِم ــن ُك ِل األُمـ ـ ِم و ِم ــن ُك ِل اْلمو ِ
اض ـ ِـع»...
َ ْ َ ُ ْ ْ ّ َ َ ْ ّ ََ
(س ــفر إرميا )14-11:29
اآلن زم ــن توب ــة ل ــكل إنس ــان ،م ــن القل ــب
وم ــن األعم ــاق ،ألن ه ــذا الزم ــن بأحداث ــه وأخباره
المرعب ــة تدف ــع اإلنس ــان ليك ــون صادًقا مع نفس ــه،
وينّق ــي قلب ــه ف ــي مخدع ــه ،ويعي ــش م ــع أسـ ـرته

كونوا ُمعافين في الرب.
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العالم يواجه انتشار وبأ «كورونا»

ينش ــغل العال ــم كل ــه الي ــوم بوب ــأ
الكورون ــا ،وال ــذي ظه ــر ف ــي مقاطع ــة
وه ــان بالصي ــن ف ــي ديس ــمبر 2019م،
وم ــا لب ــث أن انتش ــر بس ــرعة كبيـ ـرة ف ــي
مختل ــف دول العال ــم ،مس ـ ِّـبًبا مئ ــات
اآلالف م ــن اإلصاب ــات وآالف م ــن
الوفيات حول العالم .وفي س ــرعة ش ــديدة
ب ــدأت مختل ــف دول العال ــم ف ــي اتخ ــاذ
العدي ــد م ــن اإلجـ ـراءات االحت ارزية لتقليل
انتش ــار الوب ــأ ،وب ــدأ بعضه ــا ف ــي ف ــرض
إجـ ـراءات أكث ــر صرامة ف ــي البلدان التي
تفش ــي الوب ــاء.
فق ــدت الس ــيطرة عل ــى ّ

COVID-19

وف ــي كل م ــكان ف ــي المس ــكونة تجاوب ــت
الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية م ــع ه ــذه
اإلجـ ـراءات الت ــي س ـ ّـنتها الحكوم ــات،
وذل ــك للحف ــاظ عل ــى حي ــاة ال ــكل ،سـ ـواء
م ــن أبن ــاء الكنيس ــة أو غيره ــم .ومن هذا
المنطل ــق ب ــدأت الكنائ ــس ف ــي المهج ــر
يجي ــا ،وقص ــر
ف ــي تقلي ــل الخدم ــات تدر ً
حض ــور القداس ــات عل ــى أع ــداد محدودة
للح ــد م ــن التجمع ــات ،وف ــي كثي ــر م ــن
ظ ــر اآلب ــاء إل ــى تعلي ــق
األماك ــن اُض ُ
كاف ــة الخدم ــات النوعي ــة والليتورجي ــة في
الكنيس ــة ،وحت ــى إش ــعار آخ ــر.

وفـــي مصرنـــا الحبيبـــة ،بـــدأت الدولـــة بمجموعـــة مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة
فـــي شـــهر مـــارس الجاري ،حيـــث قامت بتعليـــق الدراســـة بالمـــدارس والجامعات،
وتحديد مواعيد لغلق المحال التجارية .ومن واقع إحســـاس الكنيســـة بالمســـئولية
المجتمعيـــة أصـــدر قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني ،بابـــا اإلســـكندرية وبطريرك
الكرازة المرقسية ،البيـــــــــــان التالــــــي:
تضامن ــا م ــع توجيه ــات الس ــيد
ً
رئي ــس الجمهوري ــة بتعلي ــق الد ارس ــة
بالم ــدارس والجامع ــات للوقاي ــة
الصحي ــة م ــن في ــروس كورون ــا الجدي ــد
 ،COVID-19ق ــررت الكنيس ــة
القبطية األرثوذكس ــية العم ــل بالق اررات
التالي ــة لم ــدة أس ــبوعين:
 تعلي ــق كاف ــة خدم ــات التربي ــةالكنسية على اختالف المراحل العمرية
وكذل ــك االجتماع ــات النوعي ــة والعامة.
 تعلي ــق كاف ــة األنش ــطة الكنس ــيةالت ــي به ــا تجمع ــات مث ــل (الحضانات
– م ارك ــز التأهي ــل – الرحالت ..إلخ).
 تعلي ــق الد ارس ــة بكاف ــة المعاه ــدوالكلي ــات الالهوتي ــة.
 م ــن الممك ــن إقام ــة أكث ــر م ــنتجنب ــا للزح ــام وباألخص
يومي ــا ً
ق ــداس ً
أي ــام المناس ــبات واإلج ــازات.

 الح ــرص قب ــل التوج ــه لحض ــورالقداس ــات عل ــى التأك ــد م ــن ع ــدم
اإلصاب ــة بارتف ــاع درج ــة الحـ ـ اررة أو
أعـ ـراض األنفلونـ ـ از م ــع إحض ــار كل
مصل ــي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة
مي ــاه وغط ــاء الـ ـرأس للس ــيدات).

م ــع مراعاة تقليل التصافح باأليدي
بقدر اإلمكان.

وس ــنظل نصل ــي ألج ــل أن يحف ــظ
هللا مص ــر وب ــاد العال ــم أجمع من كل
س ــوء وأن ينج ــي البشـ ـرية م ــن خط ــر
األمـ ـراض واألوبئ ــة واثقي ــن ف ــي وع ــده
األمي ــن «ه ــا أنا معك ــم كل األيام وإلى
انقض ــاء الدهر آمين» (مت.)20:28
السبت  14مارس 2020م.
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تعليق «اجتماع األربعاء» األسبويع
وإذاعة العظة األسبوعية مبارشة من املقر ابلابوي

كمــا قـ ّـرر قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،تعليــق اجتمــاع األربعــاء األســبوعي
حتــى عيــد القيامــة المجيــد ،علــى أن يلقــي قداســته العظــة األســبوعية فــي موعدهــا
ن
ـدءا مــن األربعــاء  ١٨مــارس
المعتــاد مــن المقــر البابــوي بالقاهـرة بــدو حضــور أحــد ،بـ ً
وحتــى  ٨أبريــل المقبــل .وســتُذاع العظــة علــى الهـواء مباشـرة علــى القنـوات الفضائيــة
القبطيــة .يأتــي قـرار قداســة البابــا فــي إطــار قـرار الكنيســة بتعليــق كافــة االجتماعــات
الكنســية لمــدة أســبوعين للمســاهمة فــي الوقايــة مــن فيــروس كورونــا.
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ّ
ً
الكنائس تتحول بلث اخلدمة رقميا

ـداء بقداس ــة الباب ــا ،ق ــام العدي ــد م ــن اآلباء
واقت ـ ً
المطارن ــة واألس ــاقفة والكهن ــة ،بلقاء ش ــعوبهم عبر
س ــاحات الفض ــاء اإللكترون ــي ،وإلق ــاء العظ ــات
الروحي ــة ودروس الكت ــاب .كم ــا ق ــام العدي ــد م ــن
الخ ــدام والخادم ــات ،ف ــي مختل ــف الكنائ ــس ح ــول
العالم ،بتقديم خدمات التربية الكنس ــية األس ــبوعية
م ــن خ ــال ش ــبكات اإلنترن ــت.

قناة «كوچي» تقدم خدمة
مدارس األحد األطفال عرب شاشة

أطلقــت قنــاة كوچــي القبطيــة األرثوذكســية لألطفــال ،يــوم الجمعــة 20مــارس ٢٠٢٠م،
نامجــا يحاكــي فعاليــات فصــول التربيــة الكنســية التــي تُقــام بالكنائــس لألطفــال بعن ـوان
بر ً
«حبيبتــي مــدارس األحــد»ُ ،يــذاع مباش ـرة علــى القنــاة أيــام الجمعــة .كمــا تُعـ َـرض حلقــات
ـجلة منــه خــال أيــام األســبوع فــي تمــام الثانيــة بعــد الظهــر .وقــد نشــرت مقطــع فيديــو
ُمسـ ّ
لقداســة البابــا تواضــروس الثانــي يشــرح فيــه فكـرة البرنامــج ،إلــى إعــداده وتصويـره وبثّــه ليكــون
بمثابــة أحــد فصــول مــدارس األحــد بــكل محتوياتهــا مــع األطفــال فــي المنــازل.

ومــع ازديــاد حــاالت اإلصابــة بالوبــأ فــي مصرنــا ،ارتــأى قداســة البابــا ،واآلبــاء األجــاء أعضــاء المجمــع المقــدس لكنيســتنا القبطيــة

األرثوذكســية ،ممثليــن فــي أعضــاء اللجنــة الدائمــة للمجمــع المقــدس مــا يلــي:

بيان الكنيسة القبطية خبصوص فريوس كورونا
اجتمعــت اللجنــة الدائمــة للمجمــع
المقــدس ،برئاســة قداســة البابــا تواضــروس
الثانــي ،صبــاح اليــوم لمناقشــة آخــر
التطــورات بشــأن موضــوع انتشــار فيــروس
كورونــا المســتجد  ،COVID-19وأصــدرت
نصــه:
اللجنــة ً
بيانــا ،هــذا ّ

فــي إطــار متابعــة الوضــع االســتثنائي
الــذي يمـ ّـر بــه العالــم هــذه األيــام ،وكــذك
تباعا منظمة الصحة
البيانات التي تصدرها ً
العالميــة والتــي تظهــر االنتشــار الس ـريع
لفيــروس كورونــا المســتجد COVID-19
فــي مختلــف دول العالــم ،ومــن بينهــا بالدنــا
العزيزة مصر ،التي يبذل مســئولوها قصارى
جهدهــم فــي ســبيل احتـواء الوبــاء ،الــذي ُي َعــد
أكبــر أزمــة صحيــة خطي ـرة نواجههــا منــذ
التجمعــات تمثــل
ـر ألن
مئــات الســنين .ونظـ ًا
ُّ
ـؤدي إلــى ســرعة
الخطــر األكبــر الــذي يـ ّ
انتشــار الفيــروس ،قــررت الكنيســة القبطيــة
األرثوذكســية مــن منطلــق مســئوليتها الوطنيــة
جميعا:
ظا على أبناء مصر
والكنيســة ،وحفا ً
ً
 غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدماتالطقسية والقداسات واألنشطة.

ِ
ـك» (مــت ،)7:4تناشــد
لهـ َ
«الَ تُ َجـ َّـرب الـ َّـر َّب إ َ
جمــوع األقبــاط فــي مصــر والخــارج عــدم
التهــاون إزاء األمــة الحاض ـرة ،وااللت ـزام
باإلج ـراءات التــي تعلنهــا إزاء األزمــة
الحاضـرة ،وااللتـزام باإلجـراءات التــي تعلنهــا
الســلطات المســئولة ،للمســاهمة بفاعليــة فــي
تفــادي كارثــة تلــوح فــي األفــق ،يترجمهــا ت ازيــد
أعــداد المصابيــن بالفيــروس والمتوفيــن فــي
العالــم .فليــس مــن الحكمــة أو األمانــة أن
ـببا فــي إصابــة اآلخريــن أو
يكــون اإلنســان سـ ً
فقــد أحــد أحبائــه.

وتدعــو الكنيســة الجميــع إلــى رفــع

صل ـوات وتضرعــات فــي كل موضــع ،واثقــة

فــي أن صلواتهــم ســوف تصــل إلــى مســامع
الــرب القديــر وأنــه ســيتحنن علينــا ويرفــع هــذه
ـاما وطمأنينــة
ـفاءا وسـ ً
الضيقــة ،ويعطــي شـ ً
لــكل العالــم ويبــارك كل الجهــود التــي تبــذل

لمواجهــة هــذا الوبــاء الــذي يهــدد العالــم كلــه.
السبت  21مارس 2020م
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جديــر بالذكــر أن كافــة الطوائــف المســيحية بمصــر ،ووزارة األوقــاف ،قامــت بتعليــق
ممارســة شــعائر العبــادة الجماعيــة بالكنائــس والمســاجد فــي مختلــف أنحــاء الجمهوريــة،
لمــدة أســبوعين وحتــى إشــعار آخــر.

فايــروس كورونــا قبــل أن يوصــل إلــى الرئــة يبقــى فــي الحنجــرة أربعــة
بالكحــة وألــم الحنجــرة فــإذا شــرب
أيــام وفــي هــذا الوقــت يبــدأ الشــخص َ
ـر وغرغــرة بالمــاء والملــح أو الخــل يقضــي علــى الفايــروس
ـاءا كثيـ ًا
مـ ً
(أنشــر هــذه المعلومــة ألنــه يمكنــك أن تنقــذ أحـ ًـدا بهــذه المعلومــة)

 غلــق قاعــات الع ـزاء واقتصــار أيجنــاز علــى أس ـرة المتوفــي فقــط ،علــى أن
تقــوم كل إيبارشــية بتخصيــص كنيســة واحــدة
منــع الزيــارات إلــى جميــع أديـرة
للجنــازات ،وتُ َ
الرهبــان والراهبــات.
 يســرى هــذا الق ـرار مــن اليــوم الســبت 21مــارس ولمــدة أســبوعين مــن تاريخــه،
ولحيــن إشــعار آخــر.
وإذ تُ َذ َّكــر الكنســية بقــول الســيد المســيح:
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قداسة ابلابا يدعو إىل وقفة صالة
يوم االربعاء  25مارس ٢٠٢٠م

ودعــا قداســة البابــا كل المســيحيين ًّ
كل فــي موضعــه،
إلــى الصــاة باالشــتراك مــع كل كنائــس العالــم ألجــل
تدخــل هللا وحفــظ بالدنــا وكل العالــم مــن أخطــار وبــاء
كورونــا المســتجد .وتضمنــت دعــوة قداســة البابــا أن
كل فــي بيتــه أو عملــه،
يصلــي الجميــع فــي كل مــكانٌّ ،
فــي تمــام الســاعة الثانيــة عش ـرة (ســاعة الصليــب) ظهــر
الرّبَِيــة «أبانــا
يــوم األربعــاء  25مــارس 2020م ،الصــاة َ
الذي في الســموات ،»...تليها طلبة «ارحمنا» التي تُقال
ضمــن صل ـوات القــداس الغريغــوري بالكنيســة القبطيــة،
والتــي نصهــا« :شــعبك وبيعتــك يطلبــون إليــك ،وبــك
إلــى اآلب ،معــك قائليــن :ارحمنــا يــا هللا مخلصنــا .أعـ ِـط
اجــا حسـًـنا للهـواء» .كمــا دعــا قداســته
طمأنينــة للعالــم ،ومز ً
إلى أن تســبق هذه الصالة المشــتركة رفع كل إنســان قلبه
لمــدة خمــس دقائــق ،بصلـوات وتضرعــات إلــى هللا ليتحنــن
علــى كل ســكان األرض.
وشــارك قداســة البابــا المصليــن مــن المقــر البابــوي
أيضــا مــن
بالقاهـرة ،وذلــك عبــر القنـوات القبطيــة األربــع ،و ً
علــى الصفحــة الرســمية للمتحــدث الرســمي باســم الكنيســة
القبطيــة األرثوذكســية علــى موقــع فيــس بــوك.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
عقــد قداســة البابــا تواضــروس الثانــي،
اجتماعــه األســبوعي يــوم األربعــاء يــوم 11
مــارس 2020م ،بكنيســة الســيدة العــذراء
والقديس األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســية
بالعباســية .وفــي مســتهل االجتمــاع تنــاول
قداســته المخــاوف المنتشــرة بخصــوص
فيروس كورونا الجديد (،)COVID-19
حيــث قــال قداســته« :أحــب أن ألفــت
النظــر ،كل األعــام يتكلــم عــن الفيــروس
الــذي ينتشــر فــي العالــم بصــورة شــديدة
ويحتــاج منــا كمصرييــن أن نتجنــب الزحــام،
ألن أكثــر مــا يســاعد علــى انتشــاره الزحــام.
ونحــن فــي مصــر نعيــش علــى مســاحة %٨
فقــط مــن المســاحة الكليــة .وأريــد أن أضــع
أمامــك ثــاث نقــاط مهمــة ،هــذا الزمــن:
 )١زمن توبة :اإلنسان يجب أن يلتفت
حتــى ال تنتهــي حياتــه فجــأة ،عندمــا يســمح
هللا بمثــل هــذه التجــارب علــى المســتوى
العالمــي ألجــل إيقــاظ النــاس .ونحــن فــي
الصــوم الكبيــر ..فرصــة أن نقــدم توبــة.
 )٢زمــن صــاة :ارفــع قلبــك بصــاة
مســتمرة ،واطلــب رحمــة ربنــا ،واطلــب أن
تحــل الرحمــة علــى كل النــاس ،وأن يرحــم
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هللا العالــم مــن كل هــذه الشــرور الكثي ـرة،
هلعــا عنــد
ألن انتشــار الفيــروس يحــدث ً
الكثيــر مــن النــاس ،وتتأثــر بــه حركــة
الســفر واالقتصــاد والســياحةَ .حـ ِّـول الطاقــة
التــي لديــك إلــى طاقــة صــاة ،وصـ ِّـل
باســتمرار المزمــور « :٩٠الســاكن فــي
يوميــا فــي
عــون العلــي »...وال1ي نصليــه ً
صــاة الســاعة السادســة.

 )٣زمــن ســام :إن كان فــي حياتــك
وعالقاتــك مــع النــاس مشــاكل ،فهــذا زمــن
أحيانا ال يكون في الحياة
مصالحة وسالم.
ً
متســع للمصالحــة ،فاحــذر .هللا يعطيــك
نوعــا
فرصــة فانتبــه .انظــر لحياتــك واعمــل ً
مــن المصالحــة والســام ،إنــه زمــن ســام
علــى كل المســتويات .هللا يعطيــك فرصــة
ألنــه زمــن توبــة وصــاة وســام».

كمــا نعــى قداســة البابــا ،مثلــث
الرحمــات األنبــا صرابامــون أســقف
ورئيــس ديــر القديــس األنبــا بيشــوي
بــوادي النطــرون ،الــذي رقــد فــي الــرب
يــوم األحــد  8مــارس ،وقــال قداســة البابــا:
ودعنــا مثلــث الرحمــات نيافــة
«باألمــس ّ
أنبــا صربامــون ،أســقف ورئيــس ديــر األنبــا

بيشــوي ،وأحــد آبــاء الرهبنــة فــي الجيــل
ومدبــر
المعاصــر ،وشــيخ ومــاك البريــةّ ،
حيــاة ديــر األنبــا بيشــوي وحيــاة الكثيــر مــن
اآلبــاء الرهبــان ،وأب اعت ـراف لكثيــر مــن
اآلبــاء .وخدمتــه طويلــة وعميقــة مــن ســنة
ـقفا ســنة
دخولــه الديــر  ،١٩٥٩ثــم صــار أسـ ً
ـقفا للديــر مــن
 ،١٩٧٣ومدبـ ًا
ئيســا وأسـ ً
ـر ور ً
ســنة  .١٩٧٧وتلمذتــه فــي ديــر الس ـريان،
ثــم رئاســته لديــر األنبــا بيشــوي ،والحيــاة
التــي ربطــت بينــه وبيــن المتنيــح البابــا
شــنوده ،والتاريــخ الروحــي طويــل ،ويكفــي
أن خــرج مــن تحــت يــد األنبــا صربامــون
وقــدم للكنيســة أكثــر مــن  ٥٠مــن اآلبــاء
المطارنــة واألســاقفة الذيــن يخدمــون بأمانــة
وإخــاص فــي كثيــر مــن المواقــع داخــل
وخــارج مصــر .نطلــب صلواتــه وشــفاعاته،
وأنــه\ يصلــي مــن أجــل الكنيســة ومــن أجــل
الرهبنــة والحيــاة الديريــة ،ومــن أجــل حياتنــا
فــي مصــر ،وينفعنــا ربنــا بصلواتــه».
بعــد ذلــك ألقــى قداســة البابــا العظــة
األســبوعية والتــي كانــت بعن ـوان «شــفتين
نقيتيــن( »...تــم نشــرها فــي العــدد الســابق
مــن المجلــة بتاريــخ  13مــارس 2020م).

َ َ َ َُ َُ ُ َ ْ َ ْ َ
َ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ً َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ً َ
َ
ً
ج ع ا ،وع لِ م أن ل زم ان ا ك ثِريا ،ف ق ال ل« :أت ِريد أن ت بأ؟»» (يوحنا )٦ :٥
«هذا رآه ي س وع م ض ط ِ

اإليبارشيات ومجيع الكنائس تمتثل لقرارات ادلولة وتدبري الكنيسة
ـال لإلج ـراءات االحت ارزيــة التــي أقرتهــا الدولــة ،والتدبي ـرات
وامتثـ ً
الرعويــة التــي أعلنهــا المجمــع المقــدس ،قامــت كل الكنائــس بمختلــف
إيبارشيات الك ارزة المرقسية والقاهرة واإلسكندرية ،بتعليق كافة الخدمات

الطقســية والليتورجيــة ،واالجتماعــات واألنشــطة النوعيــة .كمــا قــام العديــد
مــن الشــباب بالمشــاركة فــي أعمــال تطهيــر وتعقيــم الكنائــس والمســاجد

والمنشــآت العامــة بمختلــف أنحــاء الجمهوريــة.

نصلــي أن يرفــع هللا عــن العالــم هــذا الوبــاء ،وينعــم بالشــفاء والعافيــة
لــكل المصابيــن ،ويعــزي كل مــن فقــدوا أحباءهــم ،ويرشــد القــادة
والحكومــات فــي كل أنحــاء العالــم لمــا فيــه خيــر البش ـرية وســامها،
بشــفاعة أمنــا الطاه ـرة العــذراء القديســة مريــم ،والقديــس مــار مرقــس
اإلنجيلــي كاروز الديــار المصريــة ،وبصل ـوات أبينــا قداســة البابــا
تواضــروس الثانــي ،وشــركائه فــي الخدمــة الرســولية اآلبــاء المطارنــة
واألســاقفة فــي كل أنحــاء المســكونة.

فوج شبايب من املهاجرين إىل كندا يف اجتماع قداسة ابلابا
وقــد شــهد االجتمــاع ،حضــور فــوج مــن شــباب األقبــاط المقيميــن بكنــدا ،الذيــن جــاءوا فــي رحلــة كنســية إلــى مصــر ،بصحبــة اثنيــن مــن كهنتنــا بكنــدا.

«أرحــب بالشــباب مــن كنــدا ،وأبونــا آنجيلــوس وأبونــا بيشــوي ،وهــم فــي زيــارة فــي مصــر وهــم معنــا اليــوم» .وفــي نهايــة
رحــب بهــم قداســة البابــا قائـ ًـاّ :
وقــد ّ
االجتمــاع قـ ّـدم الشــباب ترنيمــة ،ونالـوا بركــة قداســة البابــا.

قداسة ابلابا يستقبل ممثلينا يف زيارة العائلة األرثوذكسية الرشقية للفاتياكن

اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،يــوم الجمعــة  ٢٠مــارس
٢٠٢٠م ، ،فــي المقــر البابــوي بالكاتدرائيــة المرقســية بالعباســيةًّ ،
كل
مــن )1( :ال ارهــب لوقــا المقــاري )2( ،القــس صموئيــل ميــاد )3( ،القــس
إرميــا فهمــي؛ وذلــك عقــب عودتهــم مــن الفاتيــكان بعــد مشــاركة الكنيســة

القبطيــة األرثوذكســية مــع الكنائــس الشــرقية األرثوذكســية األخــرى ،فــي
الدعــوة المقدمــة مــن الفاتيــكان لزيــارة وتوطيــد العالقــات والتبــادل الثقافــي

والمعرفــي والحضــاري بيــن الكنائــس الشــرقية األرثوذكســية والفاتيــكان،
وذلــك فــي القت ـرة مــا بيــن  14فب اريــر وحتــي  28فب اريــر 2020م.
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َ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َّ َ ْ َ
َ َ َ َ ْ
ني َوال ق ِو َّيَ ،وأ ْرعه ا ب ِع دل( ».حزقيال )١٦ :٣٤
تد ال م ط رود ،وأج ِب ال ك ِس ري ،وأع ِص ب ال ِريح ،وأب ِيد الس ِم
«وأط ل ب الض ال ،وأس ِ
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عزاء املتنيح األنبا رصابامون
بمسقط رأسه بأرمنت

اء لمــدة
نظــم نيافــة األنبــا يواقيــم األســقف العــام إلســنا وأرمنــت ،عـز ً
ثالثة أيام ،من األربعاء  11إلى الجمعة  13مارس ٢٠٢٠م ،لمثلث
الرحمــات األنبــا صرابامــون ،أســقف ورئيــس ديــر القديــس األنبــا بيشــوي
بـوادي النطــرون ،وذلــك فــي كنيســة الشــهيد مــار جرجــس بمدينــة أرمنــت
الحيــط مســقط رأس نيافتــه .وكان علــى رأس الحاضريــن نيافــة األنبــا
يوســاب األســقف العــام لكنائــس األقصــر ،وعــدد مــن اآلبــاء الكهنــة،
ورهبــان ديــري الشــهيد مــار جرجــس بالرزيقــات ،والقديــس أنبــأ متــاؤس
الفاخــوري بإســنا ،وقيــادات محافظــة األقصــر.

املسئول اإلقلييم لشهادة األيزو بالرشق األوسط
ِّ
يقيم أعمال املركز اإلعاليم للكنيسة القبطية

قــام المســئول اإلقليمــي بالشــرق األوســط ،الدكتــور عصمــت دوس،
صبــاح يــوم الخميــس  ١٢مــارس ٢٠٢٠م ،بالقيــام بأعمــال المراجعــة
ألنشــطة وخدمــات المركــز االعالمــي ُممِثّـ ًـا عــن الهيئــة المانحــة
لشــهادة االعتمــاد والجــودة  .Centiriorويقضــي نظــام منــح األيــزو
بإعــادة تقييــم المؤسســات التــي تحصــل علــى الشــهادة ســنويًّا بغيــة
التأكــد مــن التزامهــا بتطبيــق سياســة الجــودة وفًقــا للمعاييــر المقـ ّـررة مــن
قبــل الهيئــة المانحــة .وتمــت اعمــال المراجعــة مــن ِقَبــل الهيئــة المانحــة
بغيــة إعــادة منــح المركــز اإلعالمــى للكنيســة القبطيــة األرثوذكســية
شــهادة ادارة نظــام الجــودة (.)ISO 9001 :2015
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سيامة اكهن جديد

بإيبارشية بورسعيد

قــام نيافــة األنبــا تــادرس مط ـران بورســعيد ،يــوم الجمعــة  28فب اريــر
2020م ،وشــاركه نيافــة األنبــا ســارافيم أســقف اإلســماعلية ،بســيامة
كاهنــا علــى مذبــح كنيســة الســيده العــذراء مريــم
الشــماس مينــا مكــرم ً
ببورســعيدِ ،باســم القــس أغســطينوس.
وقــد شــارك فــي صل ـوات الســيامة عــدد مــن اآلبــاء الكهنــة وشــعب
غفيــر .خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا تــادرس ،والقــس أغســطينوس،
ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية ،وكل أف ـراد الشــعب.

َ َ ُّ َ َّ َ
ْ َ ْ َ َ ُّ َ ِّ َ ٌ ْ
َْ ََ َ ْ
«ارح ِن ي ا رب ألن ض ِع يف .اش ِف ِن ي ا رب ألن عِظ ِام ق د رج ف ت» (مز )٢ :٦

تدشني مذابح كنيسة العذراء
نيافة األنبا بيسنيت يصيل جنازة ضحايا

وابلابا أثناسيوس بهونلدا

«زرايب مايو» حبضور وزيرة اتلضامن االجتمايع

فــي يــوم الســبت  ١٤مــارس ٢٠٢٠م ،صلــى نيافــة األنبــا بيســنتي
أســقف حلـوان والمعصـرة ،صــاة الجنــازة علــى ضحايــا الســيول بمنطقــة
ز اريــب  ١٥مايــو التابعــة لإليبارشــية ،فــي كنيســة القديــس مــار مرقــس
الرســول بمدينــة  ١٥مايــو .وقــد حضــرت الجنــازة وزي ـرة التضامــن
االجتماعــي نيفيــن القبــاج ،وعــدد مــن المســئولين المحلييــن والقيــادات
التنفيذيــة .وكانــت موجــة الطقــس الســيئ قــد تسـ ّـببت فــي انهيــار عــدد
مــن المنــازل فــي منطقــة ز اريــب  ١٥مايــو ،ممــا أســفر عــن انتقــال ٥
من أبناء اإليبارشــية هم )1( :حياة كامل )2( ،ومهرائيل بولس)3( ،
ومريــم ميخائيــل )4( ،وســمعان عطــا )5( ،وبرلنــت عزيــز.

سيامة دياكون للخدمة يف هونلدا

قــام نيافــة األنبــا أرســاني أســقف هولنــدا ،يــوم األحــد  ١٥مــارس
 ٢٠٢٠م ،في كنيسة السيدة العذراء بأمستردام ،بسيامة األستاذ عادل
إســكندر أحــد خــدام اإليبارشــية ،فــي درجــة الدياكــون باســم الدياكــون
مينــا .شــارك فــي صلـوات القــداس والســيامة نيافــة األنبــا أباكيــر أســقف
الــدول اإلســكندنافية .خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا أرســاني ،والدياكــون
مينــا ،ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية ،وكل أف ـراد الشــعب.

احتفلــت إيبارشــية هولنــدا يــوم الخميــس  12مــارس ٢٠٢٠م،
بتدشــين مذابــح كنيســة الســيدة العــذراء والقديــس البابــا أثناســيوس بمدينــة
 Assenالهولندية .رأس الصلوات نيافة األنبا أرساني أسقف هولندا،
وشــاركه نيافــة األنبــا أباكيــر أســقف الــدول األســكندنافية .وتــم تدشــين
مذبــح الكنيســة الرئيســية علــى اســم الســيدة العــذراء والبابــا أثناســيوس،
بينمــا ُد ِشــن مذبــح الكنيســة الصغــرى علــى اســم القديســين األنبــا شــنوده
أيضــا
رئيــس المتوحديــن واألنبــا كاراس الســائح .شــارك فــي الصل ـوات ً
كهنــة اإليبارشــية وعــدد كبيــر مــن الشــعب القبطــي مــن المقيميــن هنــاك.

مؤتمر إاعدة بناء أفريقيا

شــاركت الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية فــي مؤتمــر إعــادة بنــاء
أفريقيــا مــن خــال إعــادة استكشــاف مواردهــا الطبيعيــة :رؤيــة علمــاء
مصــر ،وذلــك ضمــن  37مؤسســة مصريــة بقيــادة نقابــة المهــن العلميــة
ورعايــة وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وذلــك يومــي  26و27
فب اريــر  .2020وقــد مثــل الكنيســة األســتاذ الدكتــور مهنــدس عــادل
توفيــق ،حيــث ألقــى كلمــة الكنيســة فــي الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر.

ْ َ َ ُْ
َ ْ َ َّ ِّ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ
ج يب ِن مِن ج ب ِل ق د ِس ِه» (مز )٤ :٣
«ب ِص و ِت إِل الرب أصخ ،ف ي ِ
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كل ع ــام وأنت ــم طيب ــون ..نحتف ــل بعي ــد
الصلي ــب وه ــو يأتي في تاريخ  10برمهات،
ول ــه عي ــدان ،أحدهم ــا ف ــي الص ــوم الكبي ــر،
واآلخ ــر في ش ــهر س ــبتمبر .ومابين العيدين
نحتفل به في الجمعة العظيمة .وفي أسابيع
الصوم نحتفل بها كدرجات لنصعد بها سلم
الصليب ،وبهذه الصورة نجد أن كل أس ــبوع
ه ــو عب ــارة عن درجة م ــن درجة من درجات
الص ــوم .وم ــن الكتب الهام ــة التي نقرأها في
ه ــذه الفتـ ـرة كت ــاب «س ــلم الس ــماء» للقدي ــس
يوحن ــا الدرج ــي .وفكـ ـرة الس ــلم والصع ــود
والت ــدرج ذكرته ــا معكم من قبل ،أننا في فترة
الصوم الكبير نصلي صالة القس ــمة ،ونردد
كلمتي ــن هامتين« :الص ــوم والصالة» ،وهما
الوس ــيلة المهم ــة الت ــي يص ــل به ــا اإلنس ــان
ويبل ــغ إل ــى الفضيل ــة .وف ــي نهاي ــة القس ــمة
نق ــول« :ونح ــن فلنصم عن كل ش ـ ّـر بطهارة
وب ـ ّـر .»...والمؤه ــات الت ــي تس ــاعدنا أم ــام
هللا نذك ــر ثماني ــة درج ــات« :طه ــر نفوس ــنا
وأجس ــادنا وأرواحن ــا ،لك ــي ( )1بقل ــب طاهر
( )2ونف ــس مس ــتنيرة ( )3ووجه غير مخزي
( )4وإيم ــان ب ــا رياء»...
واليوم نتحدث عن اإليمان بال رياء..
الري ــاء م ــن الموضوع ــات الت ــي تح ــدث
عنه ــا الكت ــاب المق ــدس ،وه ــو آف ــة الحي ــاة
الروحي ــة ،ونس ــميه «العم ــل الخارج ــي».
يتصن ــع اإلنس ــان التق ــوى،
والري ــاء ه ــو أن
ّ
وتك ــون خارجي ــة ع ــن طري ــق ممارس ــات
ش ــكلية ،دون عم ــق داخل ــي .الري ــاء أي أن
إنسانا شفتاه
يعيش اإلنسان حياتين ..تخيل
ً
تذكران اس ــم هللا ،وقلبه بعيد! التدين الش ــكلي
يخ ــدع الن ــاس ،لكن ف ــي الحقيقة يحتاج مثل
ه ــذا اإلنس ــان أن يدخ ــل إل ــى العم ــق ،وه ــذا
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يحول ــه م ــن «إيمان به ري ــاء إلى «إيمان
م ــا ّ
ب ــا ري ــاء» .فه ــل إيمان ــك إيمان ش ــفتين ،أم
م ــن القلب؟
الص ــورة الخارجي ــة ال تفيد اإلنس ــان ،ال
ب ــد م ــن قلب طاه ــر وضمير صال ــح وإيمان
ص ــادق من القل ــب ..واإليم ــان الصادق هو
محص ــور بي ــن القل ــب الطاه ــر والضمي ــر
الصال ــح ،و ّإل تصي ــر حيات ــه مج ــرد كالم.
والقدي ــس بول ــس الرس ــول ف ــي رس ــالته إل ــي
تيموث ــاوس يق ــول« :مش ــتاًقا أن أراكِ ،
ـر
ذاك ـ ًا
ْ َ
ُ
لك ــي َِ
َّ
اإليمان
ر
ك
ذ
أت
إذ
ا،
ح
فر
دموع ــك
َ
ََ ُ
ئ ًَ
أمتل َ
ُ َ َ َ ْ
ِ
سك َن َّأوًل في
فيك ،اّلذي َ
الرياء اّلذي َ
ديم ّ
َ
الع َ
ج َّدِت ــك لوئي ــس وأ ِ
ـك أفنيكي ،ولكن ــي موِق ٌن
ـ
ُم
َ ّ َ
َ َ
ـاو َس الثّاني ُة -4:1
ـك ً
َّأن ـ ُـه في ـ َ
أيض ــا» (تيموث ـ ُ
 .)5واإليم ــان الحقيق ــي يتعلمه اإلنس ــان في
األسـ ـرة أوًل ،وتيموث ــاوس خ ــادم ناج ــح ألن ــه
إيمان ــا بال رياء .واإليمان يمر بثالث
يحم ــل ً
خطوات:
 .1إيمانك أن هللا موجود ،أي حاضر
في زمننا.
 .2إيمانـــك أن هللا عامـــل ،أي يعم ــل
ف ــي كل ي ــوم من ــذ خلق ــة اإلنس ــان وم ــا قب ــل
خلقت ــه .وعم ــل هللا ال يمك ــن وصفه ،وأعمال
هللا ال تنته ــي.
 .3إيمـــان أن هللا فاعـــل فـــي حياتك،
يعرفك ،ويعرف ظروفك ،واسمك بشخصك،
وعين ــه علي ــك من أول الع ــام إلى آخره.
ولإليمان جانبان..
الجانب األول :حفظ الوصية
القدي ــس يوحن ــا الحبي ــب يض ــع تعر ًيف ــا

لإليم ــان ،يق ــول ف ــي رس ــالته األول ــى:
إن َح ِفظن ــا
ف َّأنن ــا ق ــد َع َرفن ــاهُْ :
«وبه ــذا َنع ـ ِـر ُ
ـال« :ق ــد َع َرفتُ ـ ُـه» وه ــو ال
وصاي ــاهَُ .م ـ ْـن ق ـ َ
ِ
ـق
الح ـ ُّ
حفـ ـ ُ
َي َ
ظ وصاي ــاهُ ،فه ــو كاذ ٌب ولي ــس َ
في ـ ِـه .وأم ــا م ــن ح ِفـ ـ َ ِ
فحًّق ــا في هذا
ظ كل َمتَ ـ ُـهَ ،
ّ َ ْ َ
ِ
(يوحن ــا األوَل ــى
ق ــد َّ
تكمَل ـ ْـت َم َحَّبـ ـ ُة هللاَ »...
 .)5-3:2يش ــرح ال ــرب يس ــوع اإليم ــان ب ــا
ـب
ري ــاء بص ــورة عملي ــة وواضح ــة« :تُ ِح ـ ُّ
ِ
ال ـ َّـر َّب إله ـ ِ
ـك،
ـك م ْن ُك ِّل َقلِب َك ،و ِم ْن ُك ِّل َنفس ـ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك ،و ِم ـ ْـن ُك ّل فك ـ ِـر َك ،وقر َيب َك
درت ـ َ
و ِم ـ ْـن ُك ّل ُق َ
ِ
ِ
ـك» (لوق ــا ،)27:10وم ــا تقول ــه
مث ـ َـل َنفس ـ َ
يكش ــف ه ــذه المحب ــة فتح ــب إله ــك م ــن كل
قلب ــك وقريب ــك كنفس ــك بدون تذم ــر ومحبتك
لنفس ــك ح ــب داخل ــي .ه ــذا هو جان ــب حفظ
الوصاي ــا.
الجانب الثاني :حفظ صورتك
فبس ــاطة التعبي ــر ه ــي اإليم ــان ب ــا
ري ــاء ،وأن يك ــون س ــلوكك كالمس ــيح ،لئ ــا
ـكليا ,واإلنس ــان ال ــذي يتكل ــم
يك ــون ً
إيمان ــا ش ـ ً
وال يس ــلك كم ــا المس ــيح ،ه ــو م ارئ ــي .وم ــن
خ ــال معام ــات المس ــيح نأخ ــذ س ــلوكنا،
فه ــو تعامل مع الشـ ـرير والجي ــد ،وهذا يكمل
أحيانا يعتبر اإلنس ــان
إيمان ــا ب ــا ري ــاء.
ً
لن ــا ً
مدافع ــا عن اإليم ــان ،ولكنه ال يعيش
نفس ــه
ً
اإليم ــان! ف ــإن ل ــم تك ــن ل ــه معام ــات عل ــى
أرض الواق ــع فه ــو مي ــت ف ــي ذات ــه ،لذل ــك
ترج ــم إيمان ــك إل ــى محب ــة ،اإليم ــان العام ــل
بالمحب ــة (غالطي ــة  ..)6:5ه ــذا ه ــو تعاليم
الس ــيد المس ــيح والكت ــاب المق ــدس.
الخالصة:
إذا أردت أن تصع ــد إل ــى جب ــل ال ــرب،
يج ــب أن يك ــون لديك إيمان بال رياء :تحفظ
وصايا الس ــيد المس ــيح ،تسلك كما سلك هو؛
ه ــذا ه ــو اإليم ــان العام ــل بالمحب ــة .ليعطن ــا
مس ــيحنا أن نصع ــد لجب ــل ال ــرب بأق ــدام
ثابت ــة ..إللهن ــا المج ــد الدائ ــم آمين.

َ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ
ِّ
َْ ُ َ َ ْ
َ َّ ْ َ
اس َت ج ْب ل يَا إهلَ ب ِّ
ت ِل .ت راءف َّ
ع َواس م ع ص ال ِت» (مز)١ :٤
يق رح ب
الض
ف
ي.
ر
«عِن د دع ِئ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ

metropolitanpakhom@yahoo.com

دبورة أحد قضاة ش ــعب إسـ ـرائيل
في عصرالقضاة الذي اس ــتمر حوالي
اربعمائة عام .وتميزت دبورة بمالمح
أهلته ــا لتكون قاضية
روحي ــة خاص ــة ّ
لش ــعب ال ــرب ،فه ــي تمث ــل المـ ـرأة
الحكيم ــة .إن اهتمام الكتاب المقدس
بس ــرد قصة دبورة القاضية يحمل لنا
رس ــالة إلهي ــة أن هللا يس ــتخدم المـ ـرأة
كما يس ــتخدم الرجل ،فالكتاب يعطي
المـ ـرأة ك ارم ــة كبيـ ـرة ،ويؤك ــد أن هللا
يس ــتخدمها ف ــي مواض ــع كثيـ ـرة ،فهي
تق ــود وتقضي وتعّلم وتخدم .والكتاب
يذك ــر نس ــاء كثيـ ـرات ،فيتح ــدث ع ــن
مري ــم أخ ــت موس ــى وه ــارون ،وع ــن
ارح ــاب ،وأس ــتير ،و ارع ــوث ،وفيب ــي،
وبريس ــكال ،وطابيث ــا ،وليديا...
ورغ ــم أن الكت ــاب ق ــد أعط ــى
المـ ـرأة ك ارم ــة خاص ــة وخدم ــات
متع ــددة ،ورغ ــم أن المـ ـرأة كان ــت ف ــي
الكتاب ُم ِنقذة للش ــعب كأس ــتير ،وفي
صف ــوف التس ــبيح كمري ــم ،وكان ــت
خادم ــة ك ارع ــوث وطابيث ــا ...وكله ــا
أعم ــال لها ك ارم ــة كبيرة ،لكن الكتاب
أيض ــا ل ــم يذك ــر أن المـ ـرأة -رغ ــم
ً
الك ارم ــة والرس ــالة الت ــي وضعه ــا هللا
عليه ــا -قام ــت بمهم ــة الكهن ــوت،
فأمن ــا الع ــذراء مري ــم رغ ــم اختياره ــا
كخادم ــة لس ــر التجس ــد االله ــيّ ،إل
أن الكت ــاب ل ــم يذك ــر أب ـ ًـدا أنها قامت
بعم ــل كهنوت ــي ،ولم تش ــترك ف ــي ّأية
خدم ــة كهنوتي ــة م ــع الرس ــل االثن ــي
عش ــر .كذل ــك ل ــم تُختَ ــر مري ــم أخ ــت
موس ــى وهارون في صفوف الكهنة.
فللمـ ـرأة خصائ ــص جس ــدية ونفس ــية
خاص ــة ال تناس ــب خدم ــة الكهن ــوت،
وه ــذا بالطب ــع ال يتعارض م ــع كرامة
المـ ـرأة .كم ــا أن تاريخ الكنيس ــة حافل
بس ــير قديس ــات عظيم ــات كالقديس ــة
مارين ــا والقديس ــة بائيس ــة والقدس ــية
صوفي ــا ...ال ــخ ول ــم يك ــن م ــن بينهن
جميع ــا م ــن أُس ـ ِـندت له ــا خدم ــة
ً
كهنوتي ــة.
أمـــا دبـــورة كامـــرأة قاضية ،فقد
ّ
تميـــز المـــرأة
امـــور
ة
بعـــد
تميـــزت
ّ
ّ
الحكيمـــة:
 -1تميـــزت دبـــورة بقـــوة
الشـــخصية والقـــدرة علـــى القيـــادة:
اس ــتطاعت أن تق ــود الش ــعب ف ــي
حربه ــم ض ــد يابي ــن ،واس ــتطاعت أن
تتخّل ــص م ــن سيسـ ـ ار قائ ــد جي ــوش

الغرب ــاء ،فالمـ ـرأة التي تتمتع بخاصية
القي ــادة الروحي ــة يمكنه ــا أن تحف ــظ
بيته ــا م ــن ّأية ح ــروب روحي ــة تواجه
أسـ ـرتها ،وتحف ــظ أبناءه ــا منتصري ــن
عل ــى الع ــادات الرديئ ــة (كالش ــجار
ومحب ــة الذات والغضب والخصام...
ال ــخ).
 -2أشـــركت دبـــورة بـــاراق
معهـــا فـــي حروبهـــا مـــع الشـــعوب
الغربـــاء ..وه ــي ف ــي ه ــذا تعلمن ــا أن
المـ ـرأة مهم ــا كان ــت قدراته ــا القيادية،
ّإل أنه ــا ال ينبغ ــي أن تتمي ــز بح ــب
التس ـ ُّـلط ،فالمـ ـرأة الحكيم ــة ال تتكال ــب
لئل
عل ــى االنفراد بالس ــلطة األسـ ـرية ّ
يك ــون هناك انش ــقاق في األسـ ـرة ،بل
بحكم ــة تق ــدم زوجه ــا في كل ش ــيء،
إذ ه ــي تفه ــم رس ــالة الكنيس ــة ف ــي
اإلكلي ــل أن الرج ــل ه ــو رأس المـ ـرأة،
فتش ــترك بمحب ــة مع ــه ،وتقب ــل توزي ــع
األدوار في األسـ ـرة ،وتخضع لزوجها
بمحب ــة واتض ــاع.
 -3تمتعـــت دبـــورة بأمومـــة
حانية وبمشـــاعر رقيقة ،ظهرت في
تس ــبحتها الت ــي قدمتها «أن ــا أنا للرب
أرن ــم» (ق ــض ،)3 :5لك ــن رّقته ــا ل ــم
تتع ــارض م ــع قدراتها القيادي ــة ،فرّقة
ضعفا ،بل من
مش ــاعر المرأة ليس ــت
ً
تفهمه ــا لمس ــئوليتها يمكنه ــا
خ ــال
ُّ
بالكلم ــة والموق ــف الحكي ــم أن تن ــال
كل حقوقه ــا.
 -4تميـــزت دبـــورة بقـــوة
اإليمـــان ،فرغ ــم جس ــامة مس ــئولية
دوره ــا كقاضي ــة تق ــود الش ــعب ف ــي
تقوت
حروب ــه ض ــد الغرب ــاءّ ،أل أنها ّ
بإيمانه ــا بأن الرب يس ــتطيع أن يهزم
به ــا الغرب ــاء .ورغ ــم كل التحدي ــات
التي تواجه األسـ ـرة المسيحيةّ ،إل أن
المرأة تس ــتطيع بإيمانها أن تواجه كل
الصعوب ــات ،واثق ــة ف ــي أن ي ــد ال ــرب
تعم ــل معه ــا لتحف ــظ أسـ ـرتها بس ــام.
 -5كانـــت دبـــورة الســـند لـــكل
مـــن فـــي الســـاحة ،فكان ــت تش ــجع
ب ــاراق وتدفع ــه للمش ــاركة اإليجابي ــة
ف ــي تخلي ــص الش ــعب .كذل ــك المـ ـرأة
الحكيم ــة تس ــتطيع أن تس ــاند أه ــل
بيته ــا وال تجعله ــم يستس ــلمون لصغر
النف ــس ،ب ــل تضمد كل الجـ ـراح التي
تصنعه ــا ظ ــروف الحي ــاة ،وتدفعه ــم
لالستمرار والمثابرة في طريق الرب،
ب ــروح الرج ــاء والمس ــاندة األمين ــة.

anbabenyamin@hotmail.com

م ــن األمـ ـراض الت ــي وردت
ف ــي الكت ــاب المق ــدس (الوب ــأ
المنتش ــر) مث ــل في ــروس كورون ــا
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مع ــا عن ما
وأح ــب أن نبح ــث ً
يتفش ــى
مرض
ج ــاء عن الوبأ ،وهو
ّ
وينتش ــر كل عدد كبير من السنين.
وق ــد ورد ف ــي (حبق ــوق:)5:3
«قدام ــه ذه ــب الوب ــأ ،وعن ــد رجلي ــه
الح َّمى» ،وه ــذا ما ُيطمئننا
خرج ــت ُ
قوي ــا يتالش ــى
أن الوب ــأ مهم ــا كان ً
أم ــام هللا .وق ــد ج ــاء في (م ــز:)91
«الس ــاكن ف ــي ِس ــتر العل ــي في ظل
ّ
القدي ــر يبي ــت ...ألن ــه ينجي ــك م ــن
ـخ الصي ــاد وم ــن الوب ــأ الخط ــر...
فـ ّ
وتح ــت جناحي ــه تبي ــت» .وحي ــن
انتش ــر الوب ــأ أم ــام موس ــى النب ــي،
أخ ــذ هارون رئي ــس الكهنة البخور،
فابت ــدأ ورك ــض إلى وس ــط الجماعة
فامتن ــع الوب ــأ (ع ــدد،)48:16
والبخ ــور هن ــا يش ــير إل ــى عم ــل هللا
النات ــج ع ــن رف ــع الصلـ ـوات.
م ــن ه ــذه المقدم ــة ن ــرى أن
الوب ــأ م ــرض منتش ــر يقض ــي عل ــى
اإلنس ــان ،ولك ــن هللا -وه ــو الملج ــأ
للبش ــر -م ــن خ ــال الصلـ ـوات
المقبول ــة أمام ــه ،يخل ــص اإلنس ــان
أي وب ــأ مهم ــا كان ــت خطورت ــه
م ــن ّ
وانتش ــاره ف ــي العال ــم كل ــه .ونذك ــر
وعد هللا في (هوش ــع« )14:13من
ي ــد الهاوي ــة أفديه ــم ،م ــن الم ــوت
أخلصه ــم .أي ــن غلبت ــك ي ــا م ــوت؟
أي ــن ش ـ ِ
ـوكتك ي ــا هاوي ــة؟» .لذل ــك
نح ــن ننظ ــر لألح ــداث م ــن خ ــال
اإليم ــان ،إذ نض ــع هللا أمامن ــا ونثق
ف ــي قدرت ــه عل ــى إ ازل ــة أي خط ــر
يواجه المؤمنين .ولكن قد يتســـاءل
اإلنســـان :مـــا ســـبب الوبأ؟
أسبابا صحية
ال شك أن هناك ً
لألوبئ ــة التي تحدث ضد اإلنس ــان،
ولك ــن األكث ــر خطورة من األس ــباب
الجس ــدية األس ــباب الروحي ــة ،فق ــد
ُذ ِك ــر ف ــي (ت ــث« )20:28من أجل
س ــوء أفعال ــك إذ تركتن ــيُ ،يلص ــق
ب ــك ال ــرب الوب ــأ حت ــى يبي ــدك ع ــن
األرض الت ــي أن ــت داخ ــل إليه ــا»،

قص ــد به ش ــر
وس ــوء األفع ــال هن ــا ُي َ
اإلنس ــان .ون ــرى ف ــي ه ــذه األي ــام
البع ــد
وق ــد انتش ــر اإللح ــاد ،أي ُ
ع ــن الدي ــن وعب ــادة هللا م ــن قل ــب
نق ــي ..ب ــل وحت ــى وس ــط المتديني ــن
نج ــد المظهري ــة ،والعبادة الش ــكلية،
والتباه ــي بالعم ــل الصال ــح،
واإلحس ــاس باألفضلية على الغير،
وضع ــف الصلـ ـوات واإلسـ ـراع فيه ــا
اجب ــا يت ــم عمل ــه
كم ــا ل ــو كان ــت و ً
لمج ــرد إرض ــاء ال ــذات ،واالفتخ ــار
الداخل ــي والتعال ــي عل ــى اآلخري ــن،
وغي ــر ذل ــك م ــن أحق ــاد دفين ــة أو
كراهي ــة مس ــتترة ،وكل ه ــذا وس ــط
التظاه ــر بالعب ــادة والتواج ــد ف ــي
صف ــوف الخ ــدام والق ــادة...
م ــن هن ــا نج ــد ض ــرورة التوب ــة
كح ـ ّـل حقيق ــي اختبـ ـره كثي ــرون،
ـعوبا ،مث ــل :الس ــامرية،
فـ ـرادى وش ـ ً
أيضا
و
ـار،
ـ
ش
الع
و
ـة،
ـ
والمـ ـرأة الخاطئ
ً
أه ــل نين ــوى ،ورج ــال الس ــفينة م ــع
يون ــان النب ــي اله ــارب ،ونازف ــة الدم
ـفاء ،وابن ــة األرمل ــة،
الت ــي نال ــت ش ـ ً
والمفل ــوج ،والمول ــود أعم ــى ،والكثير
مم ــن التقـ ـوا م ــع ال ــرب ونالـ ـوا من ــه
عطاي ــا روحي ــة جزيل ــة اس ــتحقوا بها
نعم ــة الش ــفاء والحي ــاة م ــن الم ــوت:
ابن ــة ياي ــروس ،ولع ــازر ال ــذي أنتن
ف ــي القب ــر ،واب ــن األرمل ــة إذ كان
ف ــي طريق ــه للدف ــن .ونح ــن ف ــي
ه ــذا الص ــوم المق ــدس نرف ــع قلوبن ــا
ونحن ــي رؤوس ــنا ونس ــجد ضارعي ــن
أم ــام هللا الحن ــون طالبي ــن م ــن هللا
غفرًان ــا وقب ــوًل للصلـ ـوات واألصـ ـوام
والصدق ــات في تكام ــل للعبادة ،مع
فرص ــة الخل ــوة المقدس ــة في مخادع
نقية إذ أ ِ
ُغلقت أماكن العبادة بسبب
الفي ــروس للح ــد من انتش ــاره بس ــبب
التجمعات .وال ش ــك أن هللا الحنون
حي ــن ي ــرى دموعن ــا وتضرعاتن ــا
القوي ــة وس ــجداتنا ف ــي مخادعن ــا
وتمتعن ــا بحديثه وكلماته اإللهية في
كتاب ــه المق ــدس ،س ــيعطينا س ــامه
الكام ــل ونعمت ــه الغافـ ـرة وقوت ــه
الكامل ــة ،ويحف ــظ الجمي ــع م ــن ه ــذا
الوب ــأ الخطي ــر المنتش ــر..
جملة الكرازة  27 -مارس 2020

ً
ً
إنه بعنايته يهتم بنا يومي ا ،بصفة اعمة وىلع وجه اخلصوص ،علن ا وخفية ،حىت وإن كنا ال ندرك ذلك (العالمة أورجيانوس)
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أحد الش ــعانين هو عيد دخول
الس ــيد المس ــيح أورش ــليم وه ــو
األعي ــاد الس ــيدية الكب ــرى.
عن ــد دخ ــول الس ــيد المس ــيح
أورش ــليم حس ــب نب ــوة زكري ــا النبي
ِ
ِ
هي ْو َن،
«ابتَ ِهج ــي ِج ـ ًّـدا ي ــا َ
ابنـ ـ َة ص َ
ِ
ـليم .ه ــوذا
أورَش ـ
اهتف ــي ي ــا بن ـ َ
ـت ُ
َ
مِل ـ ُـك ِك يأت ــي إَلي ـ ِـك .ه ــو ع ـ ِ
ـاد ٌل
َ
ِ
ـب عَل ــى
ـور ودي ـ ٌـع ،وراك ـ ٌ
ومنص ـ ٌ
َ
ـار وعَل ــى َجح ـ ٍ
ـش اب ـ ِـن أت ـ ٍ
ِحم ـ ٍ
ـان»
(زكري ــا.)9:9
وحمل مس ــتقبلو المسيح سعف
النخ ــل (ي ــو ،)13:12وكانـ ـوا
«أوصن ــا ..مب ــارك
يصرخ ــون:
ّ
اآلتي باس ــم الرب ملك إسرائيل».
وم ــازال حم ــل س ــعف النخ ــل
وضفـ ـره وعم ــل الصب ــان والقرب ــان
محبب ــا ل ــدى األقب ــاط إل ــى
من ــه،
ً
يومن ــا ه ــذا ف ــي أح ــد الش ــعانين،
كمش ــاركة فعلي ــة للكنيس ــة ف ــي
الف ــرح باس ــتقبال المس ــيح المل ــك
أيض ــا
الودي ــع الظاف ــر .وتوج ــد ً
تش ــبيهات كثيـ ـرة بي ــن النخل ــة
والمؤم ــن المس ــيحي ،فه ــي:
 -1مرتفعـــة شـــاهقة العلـــو:
كذل ــك المس ــيحي يج ــب أن يك ــون
تفع ــا ف ــي الفضيل ــة والقام ــة
مر ً
الروحي ــة.
غالبـــا بـــا
 -2مســـتقيمة
ً
تعويـــج وال التـــواء فـــي ســـاقها:
كذل ــك المؤم ــن يج ــب أن يك ــون
مس ــتقيم القلب والسيرة في عالقته
م ــع هللا والن ــاس.
 -3مثمـــرة :كذل ــك المؤم ــن
يج ــب أن يك ــون حام ـ ًـا لثم ــار
«م َحَّب ٌة
ال ــروح الق ــدس الت ــي ه ــيَ :
ٍ
ـف
ـ
ط
َف ـ َـرٌح َسـ ـاَ ٌمُ ،
ـول أََن ــاة ُل ْ ٌ
طـ ُ
ِ
ـف»
يم ـ ٌ
اعـ ـ ٌة تَ َعُّف ـ ٌ
ـان َوَد َ
صـ ـاَ ٌح ،إ َ
َ
( غ ــل.)23،22:5

 -4حلـــوة الثمـــر :يج ــب أن
تك ــون فضائ ــل المؤم ــن حل ــوة
ل ــكل م ــن يتالم ــس مع ــه ويحت ــك
ب ــه ويطل ــب االس ــتفادة من ــه،
حت ــى يش ــهد ال ــكل «أن المس ــيح
بالحقيق ــة فيك ــم».
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 -5فـــي نموهـــا تحتـــاج إلى
زمـــان طويل :كذلك المؤمن يجب
طويل ويصبر على كل
أن يثاب ــر
ً
ِ
المعوقات في سبيل نموه
العوامل و ّ
الروح ــي وارتف ــاع قامت ــه الروحية.
ِ
ص ْب ِرُك ـ ُـم ا ْقتَُنـ ـوا
وال ــرب يوصين ــا «ب َ
أ َْنُف َس ـ ُـك ْم» (ل ــو .)19:21ويوصينا
الرس ــول أيض ــا قائ ـ ًـاْ« :لنح ِ
اض ـ ْـر
ً
َُ
الصب ـ ِـر ِف ــي اْل ِجه ـ ِ
ض ــوِع
و
م
ل
ا
ـاد
ْ
َْ ُ
ِب َّ ْ
َ
امَن ــا» (ع ــب« ،)1:12ألََّن ُك ـ ْـم
َم َ
أَ
الص ْب ـ ِـرَ ،حتَّ ــى
اج ــو َن ِإَل ــى َّ
تَ ْحتَ ُ
ِ
ِ
ِ
ـيئ َة هللا تََناُل ــو َن
صَن ْعتُ ـ ْـم َمش ـ َ
إ َذا َ
ويبي ــن
اْل َم ْو ِع ـ َـد» (ع ــبّ .)36:10
يعق ــوب الرس ــول عظم ــة الصب ــر
الص ْب ـ ُـر َفْلَي ُك ـ ْـن َل ـ ُـه
َم ــا َّ
«وأ َّ
بقول ــهَ :
ِ
ِ
امي ـ َـن
َع َم ـ ٌـل تَ ـ ٌّ
ـام ،ل َك ـ ْـي تَ ُك ُ
ونـ ـوا تَ ّ
ِ
وَك ِ
ِ
ِ
امِلي ـ َـن َغ ْي ـ َـر َناقصي ـ َـن ف ــي
َ
َش ــي ٍء» (ي ــع.)4:1
ْ
 -6دائمـــة الخضـــرة :يج ــب
أن يك ــون المؤم ــن دائ ــم الخضـ ـرة
الروحي ــة ،ال تج ــف من ــه عص ــارة
محب ــة هللا ،وال يذب ــل ورق جه ــاده،
ٍ
وس ـ ٍـة
ب ــل يك ــون َ
«ك َش ـ َـج َرة َم ْغ ُر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِع ْن ـ َـد َم َج ــارِي اْلمَياه ،الت ــي تُ ْعطي
ثَ َم َرَه ــا ِفي أ ََو ِان ِهَ ،وَوَرُق َها الَ َي ْذُب ُل»
(مز.)3:1
 -7متينـــة األصـــل :جذوره ــا
متعمق ــة في األرض إلى مس ــافات
ّ
بعي ــدة ،لذل ــك ه ــي ثابت ــة ال تؤث ــر
فيه ــا العواصف والرياح الش ــديدة.
تتعم ــق
كذل ــك عل ــى المؤم ــن أن ّ
ج ــذور محب ــة هللا فيه ،حتى يصل
إل ــى مي ــاه النعم ــة وتعزي ــات الروح
الق ــدس ،فيش ــرب منه ــا ويرت ــوي،
وقوي ــا .يج ــب
فيصب ــح ثابتً ــا
ً
أن يك ــون ثابتً ــا عل ــى الصخـ ـرة
الحقيقية أي الرب يس ــوع المس ــيح
ـام َعَل ــى
حس ــب ق ــول المرن ــم« :أََق ـ َ
ِ
ط َوات ــي»
ـت ُخ ُ
ص ْخ ـ َـرٍة ِر ْجَل ـ َّ
ـي .ثََّب ـ َ
َ
(م ــز .)2:40يج ــب أن يك ــون
مؤس ًس ــا عل ــى أس ــاس هللا ال ارس ــخ
َّ
«عَل ــى
ومبني ــا
(2ت ــي)19:2
َ
ً
ِ
ِ
ِ
أَس ـ ِ
ـاس ُّ
الرُس ــل َواأل َْنبَي ــاءَ ،وَي ُس ــوعُ
َ
ِ
اْلم ِ
ـيح َنْفس ـ ُـه َح َج ـ ُـر َّ
الزِاوَي ــة»
ـ
س
َ ُ ُ
(أف.)20:2
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يأتـــي إنجيـــل “شـــفاء المفلوج”
ثـــم إنجيـــل “المولـــود أعمـــى” هذا
العام ،متزامًنا مع الهجمة الشرســـة
لفيـــروس “كورونـــا” الـــذي أصـــاب
تقريبا ،وأحدث خســـائر
العالـــم كلـــه ً
كثيرة في صحة البشـــر ،واالقتصاد،
والنشـــاط اإلنســـاني كله..
وإنجيـــل “مريـــض بيت حســـدا”
عاما.
الـــذي عانى من المرض ً 38
نجـــد فيـــه لقـــاء الســـيد المســـيح،
الطبيـــب الحقيقـــي الـــذي يســـعى
نحـــو المريـــض دون أن يطلبـــه..
فعلينـــا أن نلجـــأ إلى الرب ،لشـــفاء
اإلنســـانية مـــن أمراضهـــا الكثيـــرة.
 -1لقد عجزت الذراع البشـــرية
عـــن شـــفاء هـــذا المفلـــوج ،لذل ــك
تدخ ــل الس ــيد المس ــيح ليهب ــه حي ــاة
جدي ــدة ف ــي بي ــت حس ــدا الت ــي تعن ــي
“بي ــت الرحم ــة”.
 -2ن ــرى ف ــي ه ــذه المعجـ ـزة
كيـــف ُشـــفي المريـــض بكلمـــة مـــن
فـــم الـــرب؟! -وألن ــه القـــادر علـــى
كل شـــيء فهـــو بكلمـــة يوقـــف هذا
الوبـــاء المدمـــر -وكيف قـــام وحمل
ســـريره؟! وكيـــف أخذ يمشـــي بقوة؟!
وهكذا فـــي أيام “كورونـــا” هذه التي
نحياهـــا اآلن ،علـــى مســـتوى العالم،
شـــافيا ،يســـعى إلينا
محبا
ً
إلها ً
نجـــد ً
ليشـــفينا مـــن كل أوبائنـــا! وفـــي هذه
المعجـــزة نرى:
أول :المبادرة اإللهية
ً

فالـــرب يســـوع يأتي بنفســـه إلى
عالما أن هذا المفلوج
بركة حســـداً ،
ال يســـتطيع البحث عنـــه أو الذهاب
إليـــه .وهـــذا دليـــل بحث الـــرب عن
الخطـــاة ،فاإلنس ــان الخاطئ مش ــلول
روحي ــا ،وغي ــر ق ــادر عل ــى الحرك ــة،
ً
م ــا ل ــم تعم ــل في ــه نعم ــة ال ــرب،
فتح ــرك قلب ــه بالروح الق ــدس ،ليتوب،
ويس ــتيقظ م ــن غفلت ــه ،وين ــال الش ــفاء
م ــن كل أم ارض ــه.
ثانيا :القدرة اإللهية
ً
أليس ــت ه ــذه كله ــا تنطب ــق
عل ــى “كورونـــا”؟! لك ــن هن ــاك م ــع
ـور أخ ــرى وأهم
العالج ــات الطبي ــة أم ـ ًا
مث ــل:
 -1الرب يســـوع أثبـــت ألوهيته
فـــي هـــذه المعجزة ،حينمـــا أقام هذا
المريض المشـــلول منذ  38ســـنة،

والـــذي أصبحـــت عظامـــه هشـــة،
وأعصابه ميتـــة ،وعضالته ضامرة.
كيف قام من شـــلل مرضـــه؟ وكيف
حمـــل ســـريره؟ وكيـــف أخذ يمشـــي
وطبي ــا،
عقلي ــا
ً
بقـــوة؟ ه ــذا مس ــتحيل ً
ِ
يل
ولكن ممكن
«ه ْل َي ْس َ
إيمانيا!! َ
ً
ـــتح ُ
الر ِّب َشـــي ٌء؟» (ت ــك.)14:18
َعَلى َّ
ْ
 -2وهنـــا يعطـــي الـــرب يســـوع
الشـــفاء الشـــامل الذي يســـري على
كل م ِّ
كونـــات اإلنســـان:
ُ
 -1ش ــفاء ال ــروح :فه ــذا الرج ــل
وغالب ــا كان
بعيـــدا عـــن هللا،
كان
ً
ً
نابع ــا ع ــن خطية!! لك ــن الرب
ش ــلله ً
وعرفه بنفس ــه ،ونصحه
ش ــفاه
روحياَّ ،
ً
أن ال يع ــود للخطيئ ــة ،حتى ال يكون
له أش ـ ّـر.
 -2ش ــفاء العق ــل :فه ــذا الم ــرض
يس ــمى “ ”GPIحي ــث يك ــون هن ــاك
ن ــوع م ــن الخل ــل العقل ــي ،باإلضاف ــة
إل ــى الش ــلل الرباع ــي .ولك ــن ال ــرب
ش ــفى عقل ه ــذا الرجل ،فب ــدأ يتعرف
عل ــى ال ــرب يس ــوع.

 -3ش ــفاء النف ــس :حي ــث عاش
طويل فـــي مرارة نفس
الرجـــل زماًنـــا ً
وتعاســـة وندم ،بسبب الخطيئة التي
ارتكبهـــا ،والنتائـــج التـــي حصدها!.
ومع ــروف أن الســـام يهـــرب حينما
تأتـــي الخطيئة.
 -4ش ــفاء الجس ــد :وبس ــرعة
عجيب ــة ،بينم ــا كان ــت عضالتـــه قـــد
تمامـــا مـــن طـــول الرقـــاد،
ضمـــرت ً
وع ــدم االس ــتخدام ،كما وهنت عظامه
تمامـــا م ــن س ــوء التغذي ــةّ ..إل أن
ً
ســـريعا ،ومشـــى ،وحمل
شـــفاه
الرب
ً
فراشـــه ،وذهـــب إلـــى بيتـــه.
 -5الش ــفاء االجتماع ــي :حي ــث
عـــاد الرجـــل إلـــى بيتـــه ،وأصدقائه،
ويك ـ ِّـون عالقات
وب ــدأ يرت ــاد الهي ــكلُ ،
اجتماعي ــة جدي ــدة وناضج ــة ،وه ــي
ثمـ ـرة لعم ــل هللا الناجح في اإلنس ــان.
وهكذا كان الش ــفاء الش ــامل في حياة
ه ــذا المفلوج.
جميعـــا أن
ليتنـــا نصلـــي
ً
يرفـــع الـــرب عـــن العالـــم “وبـــاء
الكورونـــا” ..ونحـــن نصلـــي فـــي
الصلـــوات الكنســـية قائليـــن“ :ارفع
عـــن العالم الموت والغـــاء والجالء
والوبـــاء وســـيف األعـــداء” ..تعالوا
نصلـــي لننـــال النجـــاة والشـــفاء،،،

َ َ َ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ َ ِّ َ
َْ ً َ ْ ُ
ِّ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ًّ َ َّ َ َ ْ َ َ
َ
ت ال أخ اف شا ،ألن ك أن ت م ِع .ع ص اك وع كزك ه م ا ي ع زي ان ِِن» (مز )٤ :٢٣
«أي ض ا إِذا ِست ِف وادِي ِظ ل ال م و ِ
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 )1أنواعه:
(أ) غضــب ســليم( :وهــو
ألســباب مقدســة مــن أجــل الحــق،
وال تدخــل فيــه الــذات) ،ويكــون
بأســلوب ســليم وليــس بعصبيــة
(أي بــدون نرف ـزة) ،وال يكــون
بجهــل وال بســرعة ..مثــل غضــب
هللا علــى الخطيــة والشــر..
حيــث أنــه ال يرضــى عنهمــا.
فيأخــذ الغضــب صــورة العقوبــة
أو التهديــد (مثــل غضبــه علــى
ســدوم وعمــورة – وعلــى قــورح
وداثــان وأبي ـرام – وعلــى أهــل
نينــوى) «ألن غضــب هللا ُمعَلــن
مــن الســماء علــى جميــع فجــور
النــاس وإثمهــم» (رو.)18:1
فليــس معنــى الوداعــة أن ال ينفعــل
اإلنســان إطالًقــا و ّأل يحســم أي
أمــر ...كذلــك هــذا الغضــب
الســليم هــو أن يغضــب اإلنســان
علــى أخطائــه وطباعــه ..ويحــاول
تصحيحهــا . .
(ب) غضــب خاطــئ :هــو
الغضــب ألســباب شــخصية أو
ألمــور ماديــة أو عالميــة وليــس
لســبب مقــدس ..وفيهــا يفقــد
اإلنســان أعصابــه ويخطــئ ..فيهــا
يشــترك الصــوت مــع األعصــاب
مــع المالمــح ..ويصــل الموضــوع
إلــى عــدم مغف ـرة ،وقســوة تصــل
إلــى الضــرب وإلــى االعتــداء وإلــى
أحيانــا ..فيــه يقــع اإلنســان
القتــل
ً
فــي الشــتيمة واإلهانــة وخطايــا
اللســان واإلدانــة...
)2
و منهــا :

أســباب

الغضــب:

(أ) الكرامــة والــذات :حيــث
يغضــب اإلنســان مــن أجــل
كرامتــه ،فهــو ال يحتمــل نقـ ًـدا
نصحــا..
أو معارضــة أو حتــى
ً
يحــب أن يســير الــكل علــى هـواه..
يحــب أن يتدخــل فــي شــئون غيـره
وصيــا.
ويقيــم نفســه
ً

(ب) اإلرهــاق :قــد يكــون
ســبب الغضــب اإلرهــاق الجســدي
أو العصبــي ،ونتيجــة اإلرهــاق ال
إلحاحا.
نقاشا أو
يحتمل اإلنسان ً
ً

(ج) أســباب أخــرى :إن
ـببا
ســوء الظــن
ً
أحيانــا يكــون سـ ً
فــي عــدم االحتمــال أو التســرع
فــي الحكــم دون فهــم ..أو عــدم
البســاطة.
 )3عالج الغضب:
(أ) بالتواضــع :قــال أحــد
القديســين“ :اإلنســان المتواضــع
ال ي ِ
غضــب أحـ ًـدا وال َيغضــب مــن
ُ
أحــد” ،ألنــه يشــعر أن خطايــاه
هــي الســبب فــي متاعبــه وهجــوم
النــاس عليــه .المتضــع يشــعر أن
أحيانــا يجعــل النــاس
هللا بمحبتــه
ً
تهاجمــه لكــي مــا ينتبــه لخطايــاه،
ويحاســب نفســه عليهــا ويتــوب.
(ب) بعــدم التســرع :كمــا
قــال الكتــاب المقــدس« :ليكــن كل
إنســان مســرًعا فــي االســتماع،
ُّ
بطئــا
بطئــا فــي
التكلــمُ ،م ً
ُم ً
فــي الغضــب ،ألن غضــب
اإلنســان ال يصنــع بـ ّـر هللا»
علينــا
(يعقــوب.)20-19:1
التمهــل وفهــم الموضــوع
بالتأنــي و ُّ
ّ
جيـ ًـدا وس ـؤال أكثــر مــن شــخص.

(ج) بالحكمــة :تعــرف متــى
تتكلــم ومتــى تصمــت؟ تعــرف
متى تنســحب من المناقشــة ومتى
تســتمر؟ تعــرف كيــف تكســب
اآلخريــن بالــكالم اللطيــف،
بالهدايــا ،بمقابلــة اإلســاءة
باإلحســان ،بالتفاهــم الهــادئ
والعتــاب الرقيــق ،بالتســامح
والمغف ـرة ،بطــول البــال وســعة
الصــدر ،بعــدم الضغــط عليهــم،
بعــدم عمــل شــيء يثيرهــم ،بهــدوء
الصــوت والمالمــح والكلمــات...

ق ــد تتعج ــب م ــن أن الس ــيد
المس ــيح ال ــذي أش ــار إل ــى
أصغ ــر الح ــروف العبري ــة وه ــو
«الي ــودا» ،وه ــو نفس ــه باليونانية
أيض ــا ،حي ــث ق ــال:
وبالقبطي ــة ً
أن
ـول ُ
ّ
لك ْم :إَلى ْ
«فإن ــي َ
الح َّق أق ـ ُ
زول
ـماء و ُ
األرض ال َي ُ
َ
تزول الس ـ ُ
ِ
ِ
ح ــرف و ِ
ط ٌة واح َدةٌ م َن
اح ـ ٌـد أو ُنق َ
َ ٌ
َّ
ِ
ن
النام ــوس حت ــى يك ــو َ ال ـ ُـك ُّل»
ّ
(م ــت ..)18 :5فه ــذا الح ــرف
ط صغي ــر وفوق ــه
ه ــو مج ــرد خـ ـ ّ
نقط ــة ف ــي العبري ــة ،وه ــو نفس ــه
ذك ــر
وي َ
«اليوت ــا» باليوناني ــةُ .
أن «الي ــودا» ه ــو أول ح ــرف
م ــن اس ــم هللا أهي ــة ،أو يه ــوه،
فكلم ــة يش ــوع ف ــي العبري ــة ه ــي
م ــن مقطعي ــن «يه ــوه ش ــوع»
أي هللا يخل ــص ،وه ــي نفس ــها
ف ــي اآلرامي ــة «يس ــوع» ،وف ــي
اليوناني ــة إيس ــوس .Ιησού� ς
وق ــد كت ــب إيرني ــؤس ع ــن
إيس ــوس ض ــد الدوس ــتيين أو
الخياليي ــن ،وهم أح ــد الجماعات
الغنوس ــية الذي ــن ل ــم يؤمنـ ـوا
بيس ــوع ال ــذي ظهر في الجس ــد،
وحي ــث أن ح ــرف اليوت ــا هو رقم
 ١٠ف ــي اليوناني ــة ،لذل ــك فس ــر
القدي ــس إكليمن ــدس األس ــكندري
تعبي ــر «القيث ــارة ذات العشـ ـرة
أوت ــار» ف ــي المزم ــور  ٣٣على
أنها تش ــير إلى اس ــم يس ــوع ،بل
أن قواني ــن الم ارس ــيم الرس ــولية
تط ـ ِّـوب الذي ــن آمنـ ـوا باليوت ــا،
يقص ــد إيس ــوس – يس ــوع .وق ــد
اس ــتخدمه المس ــيحيون
قديم ــا
ً
سـ ـواء ف ــي الش ــرق والغ ــرب-للدالل ــة عل ــى اس ــم المخل ــص
يس ــوع ،وتغنـ ـوا به ــذا الحرف في
تس ــابيحهم ،سـ ـواء ف ــي ص ــاة
يس ــوع الس ــهمية ،والت ــي أوص ــى
به ــا القدي ــس أبو مق ــار أب جبل

ُ
«ما دمت يف العالم فأنا نور العالم» (يوحنا )٥ :٩

شيهيت ،أو في ثيؤطوكية األحد
عن ــد م ــدح الس ــيدة الع ــذراء مريم
حي ــث تق ــول« :س ــبق أن دّلتن ــا
عل ــى الـ»يوت ــا» ،اس ــم الخالص
ال ــذي ليس ــوع المس ــيح».
واس ــتخدموا ه ــذا الح ــرف في
الف ــن م ــن خ ــال رس ــم زخ ــارف
وأشكال صلبان بتقاطع الحرفين
مع ــا ،وعم ــل جدائ ــل زخرفي ــة
ً
من ــه ،ليكون التأمل في الصليب
ـتمر كاس ــتمرار الجدل ــة.
مس ـ ًا
وكذل ــك عم ــل أش ــكال للصلي ــب
ب ــه عبارة ع ــن حرفين متقاطعين
بش ــكل ح ــرف ( Xحرف الكي)،
ث ــم وض ــع ح ــرف ال ــرو  Rف ــي
ِّ
ـار
ليكون ــا اختص ـ ًا
الوس ــط،
س ـ ّـرًيا لبداي ــة كلم ــة خريس ــتوس
 Χριστóςأي المس ــيح ،وه ــي
نفس ــها بالقبط ــي .وبحس ــب
تفس ــير إكليمندس السكندري في
كتاب ــه «المتفرق ــات» ،يق ــول إن ــه
أس ــتخدم حرف اليوتا  Iوهو رقم
 ،10بجـ ـوار ح ــرف اإليت ــا وه ــو
رق ــم  ،8وهم ــا الحرف ــان األوالن
م ــن كلم ــة إيس ــوس Ιησού� ς
بالقبطي ــة ،فيصب ــح الحرف ــان
مع ــا ه ــو رق ــم  ،١٨وه ــو الرق ــم
ً
الس ــري أو الش ــفرة الدال ــة عل ــى
معط ــي الحي ــاة عن ــد العبرانيين.
ويذك ــر بع ــض الباحثي ــن أن
الدول ــة الروماني ــة بع ــد عه ــد
قس ــطنطين المل ــك ،ق ـ ّـررت س ــن
البل ــوغ عن ــد الرجل يبدأ من س ــن
رجوع ــا إل ــى إختص ــار
الـ ــ،١٨
ً
وتيمًن ــا باس ــم
اس ــم إيس ــوس ُّ ،IH
يس ــوع .وحي ــث أن الرقمي ــن 10
و 8ع ــددا كم ــال ،ل ــذا ُيكتَ ــب
معا أحيانا بجوار هالة
الحرفي ــن ً
الس ــيد المس ــيح ف ــي األيقونة ،أو
وس ــط الزخارف الفنية المختلفة،
ألن ــه المخل ــص الوحي ــد.
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ي ــا هللا ارحمنا ،هكذا تبدأ الطلبة
ف ــي خت ــام التس ــبحة ،ألن ــه «لي ــس
لن ــا معي ــن ف ــي ش ــدائدنا وضيقاتن ــا
سـ ـواك» .فطل ــب الرحم ــة أكث ــر
الطلب ــات الت ــي نطلبه ــا م ــن هللا.
يا هللا ارحمنا ألن لك الســـلطان
المطلق :يصل ــي معلمنا داود النبي
الد ُه ـ ِ
ـك ُك ِّل ُّ
ـور
«مْل ـ ُـك َك ُمْل ـ ُ
قائ ـ ًـاُ :
ِ
ِ
ٍ
ط ُان َك ف ــي ُك ّل َد ْور َف ـ َـد ْور»
َو ُسـ ـْل َ
(م ــز .)13:145ف ــاهلل يس ــتطيع
بقوته المطلقة أن ينفذ سلطانه على
اإلنس ــان دون جب ــر ،وم ــن شـ ـواهد
«و ُه ـ َـو َيْف َع ــل
الكت ــاب ف ــي ذل ــكَ :
ِ
ِ
َكما ي َش ـ ِ
الس ــماء َوس ـ َّـك ِ
ان
ُ
ـاء في ُج ْند َّ َ
َ َ ُ
وج ـ ُـد َم ـ ْـن َي ْمَن ُع َي َدهُ أ َْو
ي
ال
و
األرضَ ُ َ ،
ـول َل ُهَ :م ــا َذا تَْف َع ُل؟» (دا.)35:4
َيُق ـ ُ
س ــلطان هللا يش ــمل كل خالئق ــه م ــن
أعاله ــا إل ــى أدناها ،كم ــا أنه مطلق
غي ــر ُم َّقي ــد ،فه ــو ينّف ــذ إرادت ــه ف ــي
جن ــد الس ــماء وس ــكان األرض ،كم ــا
إن ــه غي ــر متغير.
عم ــل العناي ــة اإللهي ــة ،ه ــي أن
هللا يتص ــرف م ــع خليقت ــه بطريق ــة
تح ـ ِّـول كل أعماله ــم ،وكل ما يحدث
ِ
تم ــم
ف ــي الك ــون ،إل ــى وس ــائط تُ ّ
مقاص ــده ،ب ــدون معارض ــة لحريتهم
كل منهم
ولخواص طبيعتهم ،فيبقى ٌّ
ـار ح ـ ًـرا ،وه ــذا يقتض ــي
فاع ـ ًـا مخت ـ ًا
ـلطانا مطلًق ــا عل ــى
ـ
س
و
حكم ــة فائق ــة
ً
كل األس ــباب الثانوي ــة حت ــى يجعلها
تكم ــل كل م ــا قصده من ــذ األزل في
ّ
المعي ــن ب ــدون أدن ــى خل ــل،
الوق ــت
َّ
بواس ــطة عنايت ــه اإللهي ــة الفعال ــة.
يا هللا ارحمنا ألننا ال نســـتطيع
أن نخرج خارج ســـلطانك :حًقا قال
ض َر ُب ِباْلُبو ِق
عام ــوس النبي« :أ َْم ُي ْ
ِ
ِف ــي م ِد َين ـ ٍـة و َّ
الش ـ ْـع ُب الَ َي ْرتَع ـ ُـد؟ َه ْل
َ
َ
ِ
الـــر ُّب َل ْم
ـــد ُث َبِلَّيـــ ٌة ِفـــي َمديَن ٍة َو َّ
َت ْح ُ
َي ْصَن ْع َهـــا؟» (عا .)6:3وق ــال إرميا
َّ ِ
ـول َفَي ُكو َن
«م ـ ْـن َذا ال ــذي َيُق ـ ُ
النب ــيَ :
ْم ـ ْـر؟ ِم ـ ْـن َفـ ـ ِم اْل َعِل ـ ِـي
أ
ي
ـم
َوال ـ َّـر ُّب َل ـ ْ َ ُ
ِ ّ
ُّ
ور َواْل َخ ْي ـ ُـر؟ ل َم ــا َذا
أَالَ تَ ْخ ـ ُـرُج الش ـ ُـر ُ
ِ
َي ْش ــتَ ِكي ِ
الر ُج ـ ُـل م ْن
ـي َّ
ـان اْل َح ـ ُّ
اإل ْن َس ـ ُ
ِقص ـ ِ
اياهُ؟» (مرا.)39-37:3
ـاص َخ َ
طَ
َ
فق ــد يتب ــادر إل ــى أذهانن ــا أن هللا
مع ــا،
ه ــو مص ــدر الش ــر والخي ــر ً
ِ
وعَّل ــة الظ ــام والنور ،وه ــذا في حد
ذات ــه إهان ــة واحتقار لل ــذات اإللهية،
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الت ــي ه ــي مطل ــق الخي ــر ،لكن:
 -1أعمال البشر الشريرة ،التي
ـماح
ال تحق ــق إرادة هللا ،تك ــون بس ـ ٍ
من ــه ،ولكنه ــا م ــع ذل ــك داخ ــل دائرة
س ــلطانه ،إن ــه ال يس ـ ِّـببها ،ب ــل ِعَّلتها
ه ــى اس ــتخدام الحري ــة الممنوح ــة
لإلنس ــان بطريق ــة خاطئ ــة ،ولك ــن
ويعي ــن حدوده ــا،
هللا يحك ــم عليه ــا ّ
ول ــو ش ــاء لق ــدر أن يمن ــع حدوثه ــا.
منع هللا ألبيمالك
والمث ــال على ذلك ُ
مل ــك جـ ـرار م ــن أن يم ــد ي ــده لس ــارة
ض ــا
زوج ــة أبين ــا إبراهي ــم« ،أََن ــا أ َْي ً
ِ
ِ
ـت
ـك َف َعْل ـ َ
َعل ْم ـ ُ
ـك ِب َسـ ـاَ َمة َقْلِب ـ َ
ـت أََّن ـ َ
َن
ض ــا أ َْم َس ـ ْـكتُ َك َع ـ ْـن أ ْ
َهـ ـ َذاَ .وأََن ــا أ َْي ً
ِ
ئ ِإَل َّي ِل َذِل َك َل ْم أ ََد ْع َك تَ َم ُّس ـ َـها»
تُ ْخط َ
(ت ــك .)6:20وهللا ال يت ــرك للشـ ـرير
حري ــة كامل ــة ولك ــن يس ــمح ل ــه إل ــى
ح ــد معي ــن ،فالش ــيطان عندما طلب
أن يض ــرب أي ــوب ،س ــمح هللا ل ــه
بح ــدود معين ــة :أول مـ ـرة أن يم ــد
ي ــده إل ــى أمالكه فق ــط ،وف ــى الثانية
أن ال يم ــس عقل ــه ،وف ــى ذل ــك
يق ــول داود النب ــي« :تَأ ِْد ًيب ــا أ ََّدَبِن ــي
ّ
ال ـ َّـر ُّب َوِإَل ــى اْل َم ـ ْـو ِت َل ـ ْـم ُي ْس ـ ِـل ْمِني»
(م ــز .)18:118حت ــى م ــع الخليقة
غي ــر العاقل ــة نج ــد أن الش ــياطين لم
تق ــدر أن تدخ ــل ف ــي الخنازي ــر ّإل
بس ــماح م ــن هللا (م ــر.)13-10:5
 -2هللا ي ــرد عل ــى الذي ــن
يعتق ــدون بأكثر م ــن إله ،فهناك من
وآخر للش ــر
اعتق ــد بوجود إله للخير َ
(الديانات المثنوية كالفارس ــية) .فهو
ينف ــي وج ــود عّلتي ــن أو أصلي ــن أو
إلهي ــن لخل ــق العال ــم .ويؤك ــد أن ــه ال
ِعَّل ــة أخ ــرى غيـ ـره وال مصدر سـ ـواه.
لذل ــك لي ــس علينا ّإل أن نصرخ
ِ
ـت َك ِع ْج ـ ٍـل
قائليـ��ن «أ ََّد ْبتَن ــي َفتَأ ََّد ْب ـ ُ
ِ
َغ ْي ـ ِـر م ـ ُـر ٍ
وب أل ََّن َك
وض .تَِّوْبن ــي َفأَتُ َ
َ
ـت ال ـ َّـر ُّب ِإَل ِه ــي» (إر،)18:31
أ َْن ـ َ
ف ــي أش ــد الحاج ــة أن نلم ــس ه ــدب
ثوب ــه ،بإيم ــان كالنازفة ،أن نمس ــكه
كم ــا أمس ــكته عروس النش ــيد ،التي
َم َس ـ ْـكتُ ُه َوَل ـ ْـم أ َْر ِخ ـ ِـه َحتَّى
قال ــتَ « :فأ ْ
أ َْدخْلتُ ــه بي ــت أ ِ
ُم ــي َو ُح ْج ـ َـرَة َم ـ ْـن
َ ُ َْ َ ّ
َحِبَل ـ ْـت ِب ــي» (ن ــش ،)4:3ونق ــول
ل ــه «ي ــا هللا ارحمن ــا» فل ــه وح ــده
الس ــلطان المطل ــق.
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تتحدى
 +الكنيس ــة ..هي التـــي ّ
العالـــم والعصـــر .و ّأول َم ــن تح ـ ّـدى
العال�مــ ه���و رّبن��اـ يس���وع قائ���لًا« :ثقوا
أنا قـــد غلبـــت العالم».
 +نتيج ــة لضع ــف اإليم ــان ب ــدأ
أن العال ــم
ـيحيون ّ
يظن ــون خط ــأ ّ
المس ـ ّ
أن ال ــرب يس ــوع قد
ا
و
ـ
ـ
س
ون
ـيغلبهم،
سـ
ّ
غل ــب العالم.

تقـــوِي
 +عل ــى الكنيس ــة أن
ّ
إيمـــان أوالدهـــا ،حتّ ــى ُيصبحـ ـوا
أقوي ــاء وأش ـ ّـداء أم ــام ّتي ــارات العال ــم،
كاألم الت ــي تُعِّل ــم ابنها كيف يمش ــي،
ّ
وبع ــد ذل ــك تترك ــه يمش ــي وح ــده ف ــي
الطري ــق.
 +يجـــب علـــى الكنيســـة أن
تســـهر علـــى ذبيحة إيمـــان أوالدها
(فـــي ،)17:2وتُق ـ ّـدم له ــم المس ــيح
ليحيـ ـوا ب ــه -المس ــيح ال ــذي غل ــب
العال���م -ثمـ ّــ تتركهم يخرج ــون للعالم
وحياتهـــم مســـتترة مع المســـيح في
هللا (كـــو ،)2:3بإيم ـ ٍ
أن الـــذي
ـان ّ
معهـــم أقـــوى من الـــذي فـــي العالم
(1يـــو ..)4:4ال يواجه ــون العال ــم
بذواتهـ��م ،بل بالمسـ��يح الـ��ذي فيهم!..
 +إيماننا يعتمد على أّننا هياكل
للروح القـــدس (1كو .)19:6فنحن
حامل�وــن المس ـ�يح ف�يــ حياتن ــا ..ه ــذا
اإليم ــان يعن ــي أّننـــا ِصرنـــا أكثر من
أن هن ــاك إضافـــة
أنفســـنا .يعـ��ني ّ
لبشـــريتنا
إلهيـــة غيـــر محـــدودة
ّ
ّ
المحدودة.
أن هللا التح ــم
 +نح ــن نؤم ــن ّ
بطبيعتن ــا “أخـــذ الـــذي لنـــا وأعطانا
الـــذي لـــه” ،ونح ــن نؤم ــن بالطبيعة
الواح ــدة للمس ــيح بع ــد االتّحاد بجس ــد
نؤك ــد
بشـ ـرّيتنا .ه ــذا اإليم ــان يجعلن ــا ّ
أّننـــا نعمـــل أعمال المســـيح وأعظم
منهـــا (يـــو ..)12:14كي ــف ذل ــك،
وكيف يكون أعظم منها إالّ بالمسيح
ـال فين ــا!..
الح ـ ّ

 +اإلنس ــان الع ــادي إرادتـــه تقف
أما المسيحي فاإلرادة
عند ّ
حد ّ
معينّ .
عنده تس ــاوي إرادته الضعيفة ُمضاًفا
عليه ــا إرادة هللا في ــه .وهنـــا يرتفـــع
مســـتوى إرادتنـــا إلـــى مـــاال نهايـــة،
ـيحية تصل
إلى الموت .اإلرادة المس ـ ّ
الذب ــح« ،مـــن أجلـــك ُنمـــات
إل ــى ّ
ِ
غنـــم
مثـــل
ـــبنا
س
ح
قـــد
النهـــار،
كل
ٍ
ُ
ّ
للذبح» (رو .)36:8فالمس ــيحي هو

َ َ ُّ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ْ
َ
«ي ا رب اف ت ح ش ف َّ
ح ك)١٥ :٥١( ».
ب ف ِم ب ِت س بِي ِ
ت ،ف ي خ ِ

المق ــاد للذب ــح ،ل ــه إرادة
كالخ ــروف ُ
ـاف إليه ــا إرادة رئيـــس إيماننـــا
ُمض ـ ٌ
ومكمله يســـوع (عب ..)2:12إرادة
ّ
نهائي ــة.
ال ّ

 +الطهـــارة والقداســـة فـــي
الالنهائية
المســـيحية هي قداس ــة هللا
ّ
ّ
الس ــاكن ف ــيُ ،مضاًف ــا إليه ــا جه ــادي
ّ
الضعي ــف ج ـ ًّـدا م ــن أج ــل القداس ــة،
الحال في.
يســـا بالمسيح
فأصير ّ
قد ً
ّ ّ
ـيحيين
المعط ــى للمس ـ ّ
لذل ــك فاللق ــب ُ
“القديســـون” .والقداس ــة ليس ــت
ه ــو ّ
إمكاني ــات بشـ ـرّية ،ب ــل وج ــود هللا
ّ
الق ـ ّـدوس ف ــي حيات ــي .إ ًذا نحـــن
التنازل عـــن هذا اللقب
قديســـون ،و ُ
ّ
اض ًعا ،بل قّلة إيمان بوجود
ليـــس تو ُ
الـــروح القـــدوس في حياتـــي ..هذه
الالنهائي ــة ال تزي ــد أو تقّلل
اإلضاف ــة
ّ
ـيئا.
ـ
ش
ـكينة
ـ
س
الم
ـي
م ــن ذات ـ
ً
 +الخـــوف ..يعن ــي ع ــدم
اإلحس ــاس بوج ــود المس ــيح فين ــا.
أن
بمعن ــى نســـيان أّننا
ُّ
مسيحيون ،و ّ
حياتنا مســـتترة مع المســـيح في هللا
(كـــو .)3:2اإليم ــان بوج ــود هللا ف ــي
ملكي ــة المس ــيح،
حياتن ــا ،و ّأنن ــا ف ــي ّ
و ّأن ــه اش ــترانا بدم ــه ،هـــذا اإليمـــان
هـــو العـــاج الوحيـــد لمـــرض القلق
والخـــوف ..الخ ــوف م ــن الم ــوت هو
«مـــن
نس ــيان ّأنن ــا أخذن ــا المس ــيح َ
يأكلنـــي فهو يحيا بي» (يو.)57:6
األبدية-
االتحاد بالمســـيح -الحياة
ّ
هـــو العـــاج الوحيـــد لعـــدم الخوف
مـــن الموت.
الداخلي ــة
الجب ــارة
ّ
 +به ــذه الق ـ ّـوة ّ
يخ ــرج ش ــبابنا وأطفالن ــا ليتح ـ ّـدوا
إغـ ـراءات العصر .ليس عندنا ش ــاب
تحركه ــا الري ــاح كالقصب ــة
أو ش ـ ّ
ـابة ّ
وراء موض ــات العال ــم وإغراءات ــه،
ب ــل عندن ــا بوتامينـــا العفيف ــة،
ومارجرجـــس الش ــجاع الطاه ــر...
ـاباتها
الكنيس ــة كّله ــا ف ــي ُش ـ ّـبانها َ
وش ـ ّ
ب ــروح المس ــيح الس ــاكن فيه ــم طاهـــرة
كالشـــمسُ ،م ِ
شـــرفة كالصبـــاح،
ِ
كجيـــش
بـــة
ه
ر
م
ٍ
جميلـــة كالقمـــرُ ،
بألوية (نـــش ..)10:6كّلهم أقوياء،
تحديـــات العصـــر ،بـــل
ال َيرَهبـــون ّ
ُيرِهبون العالم بقداس ــتهم وش ــجاعتهم
وطهارته ــم كجي ـ ٍ
ـش بألوي ــة.
[ع ــن كت ــاب “ذبيح ــة إيمانن ــا” -
القم ــص
المقالـ��ة األول��ىـ -
ّ
للمتني ـ�ح ّ
بيش ــوي كام ــل]

ف ــي كل خدم ــة توج ــد فئ ــات
متنوع ــة م ــن المخدومي ــن ،ول ـ ـ ـ ـ ــو
افترضن ـ ـ ـ ـ ــا تقسيمه ـ ـ ـ ــم بحسـ ـ ـ ـ ــب
الحض ــور نجد منه ــم :المواظبين،
والمترددي ــن ،والبعيدي ــن ..ولك ــن
توج ــد فئة أخ ــرى وهي المفقودون،
تماما ،ولألس ــف
وهم الذين اختفوا ً
ربم ــا نس ــيناهم.
وذل ــك يرج ــع ألس ــباب كثيرة..
ربم ــا ابتع ــدوا ع ــن هللا وجذبته ــم
ضعف ــات متنوع ــة ،أو تركـ ـوا البلد
أو المنطق ــة ،أو وج ــدوا صداق ــات
ف ــي أماك ــن أخ ـ ـ ـ ــرى ،أو ارتبطـ ـوا
بعم ــل ف ــي أماكن بعي ــدة ...وربما
أ ِ
ُعث ــروا ف ــي ش ــخص أو وض ــع..
ط ِردوا لس ــبب أو
واألخط ــر :ربم ــا ُ
آلخ ــر ...كل ه ــذا مط ــروح طالما
ه ــم ف ــي دائـ ـرة اهتمامن ــا ،ويج ــب
أما في حالة
افتقاده ــم ومتابعتهمّ .
نس ــيانهم وتركه ـ ـ ـ ـ ــم ،هن ــا ُي َع ـ ّـدون
م ــن المفقودي ــن...
ومهم ــا كان س ــبب ابتعاده ــم،
ال نخل ــي مس ــؤليتنا م ــن خدمته ــم،
فق ــد تعلمن ــا من مخلصن ــا الصالح
و ارع ــي الخـ ـراف الحقيق ــي إذ قال:
ُرس ــل ّإل إل ــى خـ ـراف بي ــت
«ل ــم أ َ
إسـ ـرائيل الضال ــة» (م ــت:15
 ،)24وق ــد تن ــازل وأت ــى إلينا لكي
يطل ــب ويخل ــص م ــا ق ــد هل ــك
(ل ــو .)10 :19لذل ــك عّلمن ــا
بأمث ــال ثمين ــة ليق ـ ّـرب لن ــا معن ــى
المفقودي ــن والبح ــث عنه ــم ،ف ــي
مث ــل الدره ــم المفق ــود والخ ــروف
الض ــال ،وكذل ــك في طلب وترُّقب
واس ــتقبال االب ــن ال ــذى كـ ـ ـ ــاد ُي َع ــد
م ــع المفقودي ــن.
وهن ــا يعلمن ــا ّأل نس ــكت عل ــى
دائم ــا
فق ــدان أح ــد ،ب ــل نتذكـ ـره ً
ونترق ــب عودت ــه كل ي ــوم ،ونوق ــد
سـ ـراجنا ،ونحض ــر أصحابن ــا،
ونت ــرك التس ــعة وتس ــعين لنبح ــث
ع ــن الواحد ...فق ــد قيل عنه ليس
عن ــده خس ــارة ّإل هالكن ــا...

علينا أن نوقد سـ ـراجنا ونكنس
البي ــت ونبح ــث ونطل ــب الذي ــن
ُف ِق ــدوا داخ ــل البي ــت (الكنيس ــة)..

وهن ــا نتعج ـ ـ ـ ــب! أيوجـ ـ ـ ـ ــد داخـ ـ ــل
الكنيس ــة مفق ــودون؟
نع ــم! فهن ــاك م ــن ه ــو بعي ــد
مكاني ــا ولكنه قريب
ع ــن الكنيس ــة
ً
قلبي ــا ،وهن ــاك م ــن ه ــو قري ــب
ً
قلبي ــا ..ف ــا نطمئن
ـد
ـ
ي
وبع
ـا
ـ
مكاني
ً
ً
لمج ــرد وج ــود البعض أم ــام أعيننا
بالكنيس ــة ،فهن ــاك م ــن ه ــم داخ ــل
أسـ ـوار الكنيس ــة ولألس ــف ه ــم
أبع ــد م ــا يكونـ ـوا ع ــن جوهر عمل
أيض ــا
الكنيس ــة .هـ ـؤالء يحتاج ــون ً
إل ــى م ــن يفت ــش عنه ــم ويجتذبهم،
وق ــد يك ــون جذبه ــم أصع ــب مم ــن
ه ــم خ ــارج الكنيس ــة.
أيض ــا نخ ــرج خـ ـ ـ ــارج البي ــت
و ً
لنبح ــث ونفت ــش باجته ــاد ع ــن كل
نف ــس تائه ــة ،ونخرج م ــن الحظيرة
ونفت ــش ع ــن الخ ــروف الض ــال
ال ــذى قي ــل عن ال ارع ــى إنه أضاع
واح ـ ًـدا منه ــا ( ل ــو ،)4 :15أي
نس ــب الضي ــاع لل ارع ــي ولي ــس
للخ ــروف ،فمعروف عن الخروف
ع ــدم الفه ــم وضع ــف البص ــر.
أما م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ازغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا وعانـ ـ ـ ـ ــدوا
ّ
وباع ـ ـ ـ ـ ـ ـوا نصيبهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،فلنذكرهـ ـ ـ ـ ــم
باكي ــن ،ونصل ــي له ــم ،ونترقـ ـ ـ ـ ــب
رجوعه ــم ،ونفت ــح األب ـ ـ ـ ـواب ونع ــد
الوليم ــة والحل ــة والحذاء والخات ـ ـ ـ ــم
الس ــتقبالهم ،فهم أبناء ولهم ح ـ ـ ــق
الميـ ـراث وإن لم يكونوا في البيت.

ولنص ـ ِّـل إل ــى ارع ــي النف ــوس
األعظ ــم :نطل ــب الي ــك ع ــن كل
دره ــم ُف ِق ــد ،فه ــو درهم ــك وإن ل ــم
ـودا ف ــي كيس ــك ..وكل
يك ــن موج ـ ً
خ ــروف ضائع ،فه ــو خروفك وإن
ـودا ف ــي حظيرت ــك..
ل ــم يك ــن موج ـ ً
وم ــن أج ــل كل اب ــن ت ــرك البي ــت،
ـودا
فه ــو ابن ــك وإن ل ــم يك ــن موج ـ ً
ف ــي بيت ــك ..ه ــم ل ــك ،ه ــم ملكك،
مع ــدودون علي ــك وإن ل ــم يكونـ ـوا
مع ــك ..فاطلبه ــم أنت ،واس ــتردهم
بصالح ــك ي ــا ارع ــي الخـ ـراف
األمي ــن ،ألن ــك الزلت تس ــأل ليس
من يجمع التائهين (إر..)5 :49
س ــامحنا عل ــى تقصيرن ــا ،ألنن ــا قد
أهملن ــا ونافقن ــا.

 -٣مـــن األهمية أن يشـــعر
الطفـــل أنـــه ال يوجـــد تنـــازع
بيـــن األبويـــن ،وال تناقـــض أو
تضـــارب فـــي ق ارراتهمـــا ،وه ــذا
يوج ــه الوالدي ــن إل ــى وض ــع نظام
ّ
وقواع ــد يلت ــزم به ــا الجمي ــع،
بحي ــث تُت ــاح الفرصة أم ــام جميع
أعض ــاء األسـ ـرة للقي ــام بواجباتهم
ومس ــئولياتهم ومعرف ــة حقوقه ــم،
وإدراك قواع ــد مب ــدأ الثـ ـواب
والعق ــاب.
 -٤االهتمـــام بتعزيـــز
الـــدور النفســـي لفكـــرة التكامـــل
والمشـــاركة التربويـــة بيـــن
الوالدين ،في تش ــكيل ش ــخصيات
األبن ــاء وحياته ــم ،وإش ــاعة روح
الطمأنين ــة واألم ــان ،ويتوّل ــد
لديه ــم الرغب ــة ف ــي المش ــاركة في
نس ــج خي ــوط التماس ــك األس ــري،
واالس ــتمتاع بمناخها ،بل ُّ
وتجنب
العدي ــد م ــن المش ــكالت الت ــي
تص ــادف األبن ــاء ،طالم ــا يس ــود
ه ــذا المن ــاخ االلتـ ـزام بالحـ ـوارات
الديمقراطي ــة ف ــي ج ــو م ــن البن ــوة
والصداق ــة والمحب ــة ،م ــع توفي ــر
قس ــط م ــن الحري ــة له ــم للتصرف
ف ــي ش ــئونهم الخاص ــة ،وع ــدم
التس ـ ُّـلط عليه ــم ،وإحساس ــهم
بالمسئولية ،ومشاركتهم في اتخاذ
القـ ـ اررات الصائب ــة م ــن خ ــال
عي ــون ت ارق ــب وتوج ــه وتحت ــرم وال
تقّل ــل أو تحب ــط ،والح ــرص عل ــى
خل ــق الثق ــة بي ــن اآلب ــاء واألبناء،
الثق ــة المتبادل ــة بي ــن الطرفي ــن
م ــع االحتـ ـرام المتب ــادل ،وااللتـ ـزام
بثب ــات أُس ــلوب التعام ــل وع ــدم
تذبذ ب ــه.
 -٥إن مشـــاركة اآلبـــاء في
تربيـــة األبنـــاء في ســـن مـــا قبل
المدرســـة ( ٥-٢ســـنوات) ،لها
آثارها اإليجابيـــة ،فلقد أوضحت
الد ارس ــات النفس ــية والتربوي ــة
أن األطف ــال الذي ــن ش ــارك ف ــي
تربيته ــم آباؤه ــم م ــع أمهاته ــم
فعال ــة ف ــي ه ــذه المرحلة
مش ــاركة ّ
العمري ــة ،يميل ــون لالنفت ــاح عل ــى

اآلخري ــن ،ويصب ــح لديه ــم الق ــدرة
التكي ــف االجتماع ــي
عل ــى
ُّ
السـ ـريع ،ويميل ــون إل ــى التعاي ــش
االجتماع ــي ،وحب االس ــتطالع،
ورغب ــة ف ــي مواجه ــة التحدي ــات.
-٦كمـــا أن مشـــاركة اآلباء
مـــع األمهـــات في تربيـــة األبناء
فـــي ســـن المدرســـة ،يحقـــق
قـــدرة األبنـــاء علـــى أداء أفضل
فـــي المســـئولية المدرســـية ،ب ــل
وي ــزداد تفوقه ــم بالنس ــبة ألقرانهم،
كم ــا يتول ــد لديه ــم تقدي ــر أفض ــل
لل ــذات ،كم ــا يضم ــن -إل ــى ح ـ ّـد
كبي ــر -عن ــد وصوله ــم لمرحل ــة
المراهق ــة رفضه ــم لإلدم ــان بكافة
ص ــوره.
 -٧إعطـــاء الوقـــت الكافـــي
للتواجـــد مـــع األبنـــاء مهما نرى
مـــن أعـــذار دفاعية لعـــدم إيجاد
الوقت! لكل ش ــيء تحت الس ــماء
وق ــت ،ه ــذه العطي ــة (األبن ــاء)
وكل ــك عليه ــا ال ــرب ه ــي
الت ــي ّ
مس ــئوليتكم األول ــى ف ــي الحي ــاة،
ـابا عنه ــا
يوم ــا حس ـ ً
وس ــتعطي ً
َع ـ ِـط حس ــاب وكالت ــك» ،الوقت
«أ ْ
فرص ــة ونعمة للتعايش في وس ــط
أسـ ـرتي ،ومناقش ــة األبن ــاء ف ــي
مختل ــف أم ــور الحي ــاة.
 -٨اإللمـــام بقـــدر كبير من
المعلومـــات وخاصـــة الحديثـــة
والعصريـــة ،وف ــي مختلف ش ــئون
الحي ــاة ،أو عل ــى األق ــل يع ــرف
كي ــف يحص ــل عل ــى المعلوم ــة
ومصدره ــا ،بص ــدق وش ــفافية،
وب ــا تهوي ــل أو تهوي ــن أو مبالغة
أيضا في
أو إنقاص ،وهذا يس ــهم ً
نظـ ـرة أبنائن ــا لن ــا وحت ــى ال يروننا
أصبحن ــا «موض ــة قديم ــة»!
فت ــزداد الفج ــوة بينن ــا.
جملة الكرازة  27 -مارس 2020
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