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- تدشين مذابح كنيسة العذراء واألنبا موسى باإلسكندرية 
ص٨

- قداسة البابا يستقبل وفًدا من "األكاديمية البحرية" ص٩
كنائس  لمجلس  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  زوم..  عبر   -

الشرق األوسط ص١٠
بمركز  الكراهية”  ومناهضة  اإلنسانية  “األخوة  ندوة   -

الهناجر للفنون في دار األوبرا ص١٤
- نيافة األنبا إرميا يستقبل معالي السفير رامون جيل 

كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة ص١٥
كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

 الجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم 
العليا والمجالس الدستورية
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"لما جاء ِملء الزمان، مقــــاالت
أرسل اهلل ابنه مولوًدا من امرأة ..." )غل ٤: ٤(

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي
تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 

ٰهذا يعني أن "ِملء الزمان" هو يوم ميالد السيد املسيح الذي نحتفل به يف ٰهذا العيد.

إن تاريخ البرشية، من آدم إىل يوم الدينونة يف مجيء الرب الثاين، قد صار يُحسب بسنة كذا قبل امليالد وسنة كذا 

بعد امليالد، أْي إن امليالد قد صار هو محور الزمن. والعجيب أن غري الزمنّي قد دخل إىل الزمن وجعل املايض حارًضا 

بتحقيق النُّبوات عرب آالف السنني، وجعل املستقبل حارًضا يف شخصه الذي هزم املوت وأنار الحياة والُخلود، وارتفعت 

له األبواب الدهرية ليرتاءى أمام اآلب ألجلنا يف املقادس السامئية.

ل كل ِملء الالهوت جسديـًّا، بالرغم من محدودية جسده وناسوته عمومـًا، إال  إن عقولنا تنبهر بذاك الذي فيه يِحُ

ل فيه أيضـًا كل  أن ٰهذا االتحاد الطبيعّي بني الالهوت والناسوت يفوق الوصف يف شخصه املبارك. فليس عجيبـًا أن يِحُ

ِملء الزمان ألنه الكائن يف كل زمان أِي "... الكائن والذي كان والذي يأيت، القادر عىل كل يشء." )رؤ ١: ٨(.

إن "ملء الزمان" يعني أيضـًا أن الرب قد أعد كل يشء: مثل ُوجود "القديسة الطاهرة مريم" املمتلئة نعمة، وُوجود 

املالئكة  لهم  الذين ظهرت  الرعاة  اإللٰه"، ووجود  والدة  "مريم  "يوسف" خطيب  والقديس  الصابغ"،  السابق  "يوحنا 

النبّي" كبري املجوس، وُوجود "ِهريُوُدس" امللك، وبعد  بُنبوات "دانيال  الذين آمنوا  يف ليلة امليالد، وُوجود "املجوس" 

الكهنة، ووجود "يهوذا  الوايل، و"ِهريُوُدس" اآلخر، وُوجود "قَيافا" و"َحنانِيّا"  رئييس  ِبيالطُس"  ٰذلك ُوجود "بُونِتيوس 

الرسول"، و"مريم املجدلية"، وسائر  الرب يحبه، وُوجود "بطرس  الذي كان  اإلسخريوطّي"، وُوجود "يوحنا اإلنجييّل" 

الرسل والنسوة، وقائد املئة، و"لُنجينوس الجندّي"، وُوجود "يوسف الرامّي" و"نيُقوِدميُوس"، وُوجود الكتبة والفريسيِّني، 

وُوجود "َملُخس" عبد رئيس الكهنة، وُوجود "لعازر" حبيب الرب وشقيقتيه "مرثا" و"مريم"، وُوجود املرأة السامرية، 

و"زكا" رئيس العشارين، وكثري من الشخصيات التي كان لها َدور يف أحداث خدمة السيد املسيح؛ مثل عرويس قانا 

الجليل ورئيس املتكأ والخدام حيث صنع يسوع أول معجزة يف خدمته بعد العامد، وأظهر بها مجده فآمن به تالميذه، 

وكان ٰذلك بشفاعة "العذراء مريم".

ويف ِملء الزمان، تحققت النبوات التي نطق بها األنبياء بوحي من الرُّوح القدس، وتحققت املواعيد التي أعطاها 

الرب لقديسيه منذ آدم إىل املسيح.

إننا نفرح بأن الرب قد حقق مواعيده، وهو مستحق أن يحقق مواعيده يف حياتنا الشخصية. أفنحيا بأرواحنا يف 

"ِملء الزمان" الخاص بنا؟ إن "ملء الزمان" يف حياتنا الشخصية هو كلام استقبلنا عمل الله فينا، الذي يعطينا الثبات 

يف املسيح، ومواصلة الجهاد الروحّي، سعيـًا نحو "القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب" )عب ١٢: ١٤(.  

فليبارك الرب حياتكم
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الحكمة )٨(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

تتواىل بنا مقاالت الحكمة وأهميتها لبقية الفضائل لتتألق الحكمة كفضيلة كل الفضائل. 
كام رأينا ىف فضائل املحبة واإلتضاع واإلميان والصالح والعفة.. هكذا نجد للحكمة دور يف 

بقية الفضائل كالوداعة واللطف والسالم والفرح وطول األناة والصرب..الخ.

)+( فالوداعة: بدون الحكمة تتحول إىل خناعة وضعف شخصية.. ولكن الحكمة تكمل الوداعة بالشجاعة.فالوداعة 
تحفظ الشجاعة من التهور والثورة غري الحكيمة، والشجاعة تحفظ الوداعة من النخاعة والضعف..وهكذا بالحكمة 

تكمل الفضائل بعضها يف تناغم عذب ومفيد ونافع..

)+( كذلك اللطف: بدون الحكمة ممكن أن يتحول إىل تساهل ىف الحقوق وتهاون ىف الواجبات املهمة، فالرئيس 
الذي يعامل مرؤوساً لديه بلطف وهو مقرص ىف أداء مهامت منصبه سيقوده حتامً إىل التهاون واملزيد من التقصري 
فيصري العمل ضعيفاً ألن رئيسه متساهالً ىف حقوق العمل..وأيضا تحفظ الحكمة اللطف من أن يتحول إىل استهزاء 
باآلخرين والتندر عليهم بألفاظ ال تليق وبذلك تتكامل فضيلة الجدية مع فضيلة اللطف.. فالجدية تحفظ اللطف 
من التحول إىل التسيب والعبث واالستهزاء..الخ، وفضيلة اللطف تحفظ الجدية من القسوة والتشدد..الخ فال شك إن 

الحكمة تجعل من الفضائل حبات من حجر كريم ولؤلؤ ىف عقد جميل يزين اإلنسان 

)+( والسالم أيضاً: كفضيلة مهمة تحفظها الحكمة من التحول إىل الالمباالة وعدم االكرتاث بالنتائج..واالستهانة 
بردود األفعال والربود ىف مواجهة املواقف..وهنا تأىت الحكمة بفضيلة االهتامم لتتوازن مع فضيلة السالم..فاالهتامم 
يحفظ السالم من سلبيات الالمباالة وعدم الشعور باملسئولية، والسالم يحفظ االهتامم من حمل الهم والتوتر ألتفه 
األسباب والشد ىف الحديث مع الناس حتى مع الرؤساء.. الخ..فالحكمة تحفظ الفضائل من السلبيات والترصفات ىف 
املامرسة العملية.. فتكون متوازنة.. )+( والفرح كذلك:بدون حكمة يتحول إىل سلوك مذموم ىف التعبري عن نفسه، إذ 
يتحول إىل الضوضاء والصخب وإزعاج اآلخرين بدون داعي..بينام الفرح الحكيم املتعقل يعرب عن نفسه بأساليب ال 

تسئ لآلخرين.. فمن حقك أن تفرح ولكن من واجبك أن النحزن أحدا أو تضايقه..أو تسئ إىل حريته..

)+(أما طول األناة: فالحكمة تقود إىل اإلصالح الداخيل للمخطئني وليس التسيب وعدم االهتامم..فالحكمة تكمل 
طول األناة بفضيلة املتابعة واليقظة وإقناع اآلخرين بنفس طويل اليكل وال ميل.

)+( وهكذا الصرب: ال يؤىت بنتيجة إال إذا كان اإلنسان واعيا للحقائق ومتابعا لألحداث فيكون صربه وانتظاره مفيداً 
لكل األطراف..فللصرب حدود ىف أطار الحكمة املتعقلة.. فإذا صربت عىل شجرة ال أمل ىف أمثارها فقد تعطل األرض التي 

بها هذه الشجرة..ولكن املعنى يختلف إذا صربت عىل مثرة مل تنضج بعد..هنا للصرب قيمة ومنفعة..

)+( وأخرياً توازن الحرية واملسئولية: فاإلنسان حر فيام يفعل ويختار مصريه بحرية كاملة ولكنه مسئول مسئولية 
كاملة عن ما يفعل..فلك الحرية أن تفعل ما تشاء ولكن عليك أن تتحمل النتائج.. لك الحرية أن تأخذ ما تشاء من 
قرارات ولكنك مسؤول عن تبعات هذه القرارات..لذلك فاإلحساس بالحرية يحكمه اإلحساس باملسؤولية..إذ يكمل 
كالهام األخر ىف تناغم رائع..هذه هي الحكمة التي تجعل من الفضائل نغامت متناسقة ىف سيمفونية رائعة ال نشاذ 

فيها عىل اإلطالق...

وإىل اللقاء يف العدد املقبل لنلتقي حول معنى جديد للحكمة..
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»مًعا« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

بعض أسباب الرصاعات التى تُفتت املجتمع ومتنع سالمه: كالجهل، والتعصب، والظلم، وعدم َقبول اآلخر، وبأن 
غرس مفهوم »التنوع« يحتاج كثريًا من العمل الجاّد.

وكام أن »التنوع« إحدى الدعائم، فإن قَبول »التنوع« مبنّى عىل فكرة »التعايش مًعا«، فأبناء الوطن الواحد يجب 
أن يُدركوا مًعا حتمية وحدتهم من أجل تقدمه وثباته. فام من شك أننا جميًعا مسافرون بسفينة واحدة: متى تعرضت 
للغرق غرق الجميع، ومتى فقدت سبيلها ومل تصل تاه الجميع، وحني تنجح فالجميع ناجحون. إن التعايش مًعا هو 

مفتاح االستقرار والنجاح.

أن  أى وطن هى كلمة »مًعا«. ولنكن »مًعا« علينا  والنجاح واالزدهار ىف  االستقرار  إىل  الحقائق  أهم  إن إحدى 
نعرف الطريق إىل »التعايش مًعا«. إن إحدى رسائل التاريخ بالغة األهمية إلينا: أننا »مًعا« نستطيع تحقيق مرادنا، أما 
االنقسامات فليس لها إال مصري واحد: الفشل والهزمية. أود أن أضع أمام حرضاتكم حدثني من صفحات التاريخ املرِصى، 

فيتضح الفارق ىف نتائج موقفني: حني يكون أبناء الوطن مًعا، وحني يتفرقون.

الربيطانية، بعد أن استغرقت  القوات  الكبري«، نرى هزمية »عراىب« والجيش، وانتصار  نتأمل معركة »التل  عندما 
املعركة 30 دقيقة تقريبا!! وقد كتب »عراىب« ىف مذكراته، ىف أثناء طريقه إىل النفى إىل جزيرة »سيالن«، أنه أُلقى القبض 
عليه قبل أن يتمكن من ارتداء حذائه العسكرّى!! هذا عىل الرغم مام حققه من نجاح سابق حني فِشل الربيطانيون 
ىف دخول »كفر الدوار« لاِم أظهره الجيش املرِصّى من بسالة. ويتضح األمر حني نُدرك أن سبب الهزمية هو الخيانة 
وعدم َوحدة صف الجميع مًعا، فقد وجد العُدو من مده مبعلومات عن ثغرات ىف الجيش، فكانت الهزمية واالحتالل.

املرِصيني مل  لكّن  م،  ثورة ١9١9  إبان  املرِصية  الَوحدة  تفتيت  املتوقفة ألجل  االحتالل غري  نجد محاوالت  املقابل،  وىف 
يُخدعوا وظهرت قمة حركتهم الوطنية، فيذكر أحد املؤرخني: »كانت ثورة شعبية قلبًا وقالبًا، حيث تشارك فيها الجميع: الفالح 

والعامل واملوظف، املرأة والرجل، املسلم واملَسيحّى، ومن هنا تجلت الحركة املرِصية«، ونجحت الثورة ىف بلوغ مطالبها.

إن وحدة أبناء الوطن »مًعا« لتمنحهم:

* قوًة: فال قوة تعادل قوة اتحاد البرش مًعا لتحقيق أمر ما، ومن أزهى األمثلة »الهند«: كيف بتوحد شعبها مًعا 
استطاعت تحرير أراضيها من االحتالل الربيطاىّن، دون إطالق رصاصة واحدة!! أما »أملانيا« فقد حققت إعادة بنائها، 
بعد تدمريها ىف »الحرب العاملية الثانية«، وهكذا أيًضا »اليابان«: عىل الرغم من تعرضها للقصف بقنبلة ذرية، صارت 
من أعظم قوى العامل فيام بعد. لذا، علينا أن نُدرك هذه الحقيقة: »متحدون نقْف. متفرقون نسقْط«، ملتفتني إىل قول 
الزعيم األمريىّك »مارتن لوثر كينج« ـ الذى عاش حياته يناضل ضد التفرقة العنرصية ىف بالده: »علينا أن نتعلم العيش 

مًعا إخوًة، أو الفناء مًعا أغبياء«!.

* نجاًحا: يقال: »ال يتم عمل والتعاضد مفقود، وال يكون فشل واالتحاد موجود«، نعم، فأبواب النجاح مفتوحة 
عىل مصاريعها ملن يعرفون ويُدركون مًعا معنى وجودهم وقيمته، ويركزون ىف أهدافهم، للوصول إىل القمم وتحقيق 
اإلنجازات، وهذا ما أقره عظامء حققوا نجاحات وإنجازات هائلة سواء عىل املستوى الفردّى أو الجامعى: كاألسطورة 

ا، و)مًعا( ميكننا أن نفعل كثريًا«. »هيلني كيلر« التى بَهرت العامل، القائلة: »)وحدنا( ميكننا أن نفعل قليالً جدًّ
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* رسعًة: العمل »مًعا« يساعد ىف إنجاز العمل املطلوب ىف وقت أرسع، وإتقان أعىل، ومتيز ال يقاَرن، كل فرد منا 
يؤدى ما يجيده، فيتكامل العمل مبجهود أقل.

 إن “التعايش باحرتام” لَمن أهم قواعد املعايشة بني أفراد املجتمع، وهو رس رقّي املجتمعات وسموها، فال تقدم 
لها إال بأن تغرس يف أبنائها جميع معاين النبل واألصالة واالحرتام. وجميعنا يُدرك جيًدا أن االحرتام يُعد إحدى حاجات 

اإلنسان النفسية األساسية، كاحتياج الهواء واملاء والطعام.

ويف إطاللة لغوية رسيعة، نجد أن لفظة “احرتام” اسم مشتق من الفعل “احرتَم”، و”احرتام الذات”: يعني احرتام 
النفس والشعور بالكرامة، و”جدير باالحرتام”: أي جدير بالتقدير واالعتبار. أّما تعبري “يكّن له كل احرتام” فمعناه أنه 

يوقره ويُجلّه.

الله  ويف أساسنا اإلنسايّن، يجب أن يحرتم بعضنا بعًضا؛ ألن جميعنا يحمل السامت اإلنسانية نفسها التي خلقنا 
ه إىل جميع البرش؛ ومن ثَم نُدرك  وفطرنا عليها. فالله خلقنا جميعنا برًشا، منلك مشاعر إنسانية راقية، َحِرّي بها أن توجَّ
أن احرتام كل منا لآلخر هو احرتام لعمل الله يف خليقته بغض النظر عن اختالفاتهم. يقولون: “عندما ال تشعر مبن 
حولك ممن جرحتهم، وال تهتم بأحاسيسهم، وال تبايل مبشاعرهم، فاعلم أنك فاقد بعض األدب واألخالق واالحرتام.”؛ 
كام قيل: “إذا سقط االحرتام سقط معه كل يشء”. فأية َعالقة إنسانية دون احرتام هي َعالقة غري سوية: فاملحبة بال 
القرابة التي ال تحمل  البعد عن معنى املحبة، وصداقة بغري احرتام فقدت معنى الصداقة، حتى  احرتام بعيدة كل 

احرتاًما تخرج عن إنسانيتها وال معنى لها.

واالحرتام دليل عىل اإلميان وحسن الخلق واألدب؛ وٰهذا ما عرّبت عنه األديان وحثت عليه، فـ”املَسيحية” تأمر بتمسك 
ْه قَلْبََك إِىَل  ْك ِبٱأْلََدِب، الَ تَرِْخِه، ٱِْحَفظُْه فَِإنَُّه ُهَو َحيَاتَُك.”، وبأن يرغب فيه من عمق قلبه: “َوجِّ اإلنسان باألدب: “مَتَسَّ
ٱأْلََدِب، َوأُُذنَيَْك إِىَل كَلِاَمِت ٱلَْمْعرِفَِة.”، وبالسعي نحو اقتنائه: “ٱِقَْتِ ٱلَْحقَّ َوالَ تَِبْعُه، َوٱلِْحْكَمَة َوٱأْلََدَب َوٱلَْفْهَم.” وقد قال 
ٱلَْمْجَمعِ، َوَمْن قَاَل: يَا أَْحَمُق،  السيد املسيح عن عقوبة عدم احرتام اآلخرين: “َوَمْن قَاَل أِلَِخيِه: رَقَا، يَُكوُن ُمْستَْوِجَب 
َن ٱللِه لِْنَت لَُهْم  يَُكوُن ُمْستَْوِجَب نَاِر َجَهنََّم.”. و”اإلسالم” ينبه إىل أثر فظاظة القلب ويطلب البعد عنها: ﴿فَِباَم رَْحَمٍة مِّ
واْ ِمْن َحْولَِك فَٱْعُف َعْنُهْم َوٱْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِورُْهْم يِف ٱأْلَْمِر﴾، ويحض عىل الكالم الطيب  َولَْو كُْنَت فَظًّا َغلِيَظ ٱلَْقلِْب َلنَْفضُّ
واألسلوب اللنّي يف املحادثات واملعامالت: ﴿َوقُولُواْ لِلنَّاِس ُحْسًنا﴾، ويلفت إىل أن من اإلميان مخاطبة الشخص باألسلوب 
الذي يحب أن يخاطَب هو به، ففي الحديث: “اَل يُْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى يُِحبَّ أِلَِخيِه َما يُِحبُّ لَِنْفِسِه”، وأن من عالمات 

الََم بَيَْنُكْم”، وٰهكذا نجد ارتباطًا كبريًا بني السالم واحرتام اآلخرين. التَّحاّب واالحرتام إفشاء السالم بني البرش: “أَفُْشوا ٱلسَّ

ويخطئ بعض الناس حني يظنون أن االحرتام عالمة ضعف أو احتياج!! والحقيقة إن قدرة اإلنسان يف معاملة الناس 
باحرتام تؤكد حقيقة إنسانيته، وتظهر أنه ذو مبادئ وخلق. وصدقت العبارة التي تقول: “االحرتام هو أجمل أثر يرتكه 

اإلنسان يف قلوب اآلخرين”. أتذكر كلامت مثلث الرحامت “البابا شنوده الثالث”: “احرتْم غريك، يحرتْمك غريك.

احرتْم غريك، احرتاًما إلنسانيته، أيًّا كان ِسّنه، وأيًّا كان مركزه ووضعه يف املجتمع؛ فهو مثلك: إنسان … احرتامك 
للناس يكسبك محبتهم، وال يفقدك مهابتك.”. 

األخرى.  املخلوقات  من  غريه  عن  مييزه  ما  وأهم  رفعته،  وعالمة  لإلنسان،  األساسية  األخالق  من  االحرتام  إن 
واالحرتام تجاه كل إنسان؛ فال يقترص عىل بعض األشخاص يف املجتمع دون غريهم، وأن يكون بني فئات املجتمع كافة 
بعضها نحو بعض بتقدير وإجالل. ومن أجل التعايش باحرتام: يجب تأكيد مفهوم األمة الواحدة، ومعاين اإلنسانية، 

ومعنى الحرية الصحيح. و… والحديث يف “مرص الحلوة” ال ينتهي!.
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تدشين مذابح كنيسة العذراء واألنبا موسى باإلسكندرية

يوم  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  دشن 

١٤فرباير ٢0٢١م مذابح كنيسة السيدة العذراء 

والقديس القوي أنبا موىس يف منطقة املنشية 

باإلسكندرية، باإلضافة إىل أيقونة رشقية الهيكل 

)حضن اآلب( وحامل األيقونات. 

الرئيسة  للكنيسة  الثالثة  املذابح  دشنت 

األساقفة  اآلباء  ومبشاركة  البابا  قداسة  بيد 

الرعوية  القطاعات  عن  املسؤولني  العموم 

بافيل،  األنبا  النيافة  أصحاب  باإلسكندرية 

واألنبا إيالريون، واألنبا هرمينا. 

الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  دشن 

فرباير   ١5 يوم  الكنيسة،  أحبار  من  وخمسة 

٢0٢١، ٦ مذابح بكنيسة الشهيد مار جرجس 

بك  محرم  مبنطقة  أنطونيوس  األنبا  والقديس 

يف اإلسكندرية، باإلضافة إىل أيقونات رشقيات 

الهياكل وحامل األيقونات.

تدشين ٦ مذابح بكنيسة مار جرجس واألنبا أنطونيوس بمحرم بك

عبر زوم.. اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق األوسط 
عقدت اللجنة التنفيذية ملجلس كنائس الرشق 

األوسط اجتامًعا يوم ٢5 فرباير ٢0٢١م عرب تطبيق 

زوم عىل شبكة اإلنرتنت. 

صاحبا  األرثوذكسية  القبطية  كنيستنا  مثل 

النيافة األنبا بنيامني مطران املنوفية واألنبا توماس 

أسقف القوصية ومري واألستاذ جرجس صالح األمني 

العام الفخري للمجلس.

عن  مشارك  عام  أمني  انتخاب  االجتامع  خالل  وتم 

العائلة الكاثوليكية وهو األب الدكتور نيقوالس بسرتوس 

عميد معهد القديس بولس للفلسفة والالهوت بحريصا، 

لبنان.
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باملقر  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 

فرباير٢0٢١م،   ٢3 الثالثاء  يوم  بالقاهرة،  البابوي 

وفًدا من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري.. 

إسامعيل  الدكتور  األستاذ  من  الوفد  تكون 

عبد الغفار رئيس األكادميية، واألستاذة الدكتورة 

لشؤون  األكادميية  رئيس  برسوم مستشار  إيناس 

عميد  السقطي  خالد  الدكتور  واألستاذ  الطالب، 

كلية النقل الدويل واللوجستيات بفرع القاهرة، 

واألستاذ هاين عياد املدرس املساعد بكلية النقل 

ميخائيل  والطالب  اإلسكندرية،  فرع  الدويل 

مجدي بكلية الهندسة فرع القرية الذكية'

قداسة البابا يستقبل وفًدا من "األكاديمية البحرية" 

استقبل قداسة البابا توارضوس الثاىن السبت 

البابوي  املقر  لوجوس  مبركز   ٢0٢١ فرباير   ٢0

النطرون  بوادي  بيشوي  األنبا  القديس  بدير 

نيافة األنبا يوليوس اسقف كنائس قطاع مرص 

القدمية وأسقفية الخدمات العامة واالجتامعية 

هاين  والدكتور  ثروت  رافائيل  القس  وبرفقته 

الخدمات  ألسقفية  التنفيذي  املدير  سمري 

وامش”  :قم  برنامج  وخادمات  خدام  وفريق 

لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة.

بابا  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  افتتح 

 ٨ يوم  املرقسية،  الكرازة  اإلسكندرية وبطريرك 

بأسقفية  الحسية  التنمية  غرفة   ٢0٢١ فرباير 

األنبا  بحضور  واالجتامعية،  العامة  الخدمات 

مرص  قطاع  لكنائس  العام  األسقف  يوليوس 

خدام  من  وعدد  الخدمات،  وأسقفية  القدمية 

األسقفية.

ويستقبل فريق خدمة “قم وامش” التابع ألسقفية الخدمات

افتتاح “غرفة التنمية الحسية” بأسقفية الخدمات
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نياحة القمص أنجيلوس آفا مينا
الراهب القمص أنجيلوس آفا مينا  رقد يف الرب يوم ٢ فرباير ٢0٢١ 

أحد شيوخ دير الشهيد مارمينا العامر مبريوط قىض يف الرهبنة ٤5 عاًما 

مجاهًدا خادًما محبًا.

ولد يف ١/١١/ ١9٤٨. بشطب أسيوط وعمل موظفا بهيئة املواصالت 

 .١9٧٦ نوفمرب   ٢٧ يف  مبريوط  مينا  مار  الشهيد  بدير  وترهب  السلكية 

الدفعة السادسة وهو الراهب التاسع بالدير.سيم قسا ٢0 يناير ١99٦ ثم 

قمصا يف 3 نوفمرب ٢00٧

نياحة القمص أنطونيوس عزيز موسي
رقد يف الرب يوم 9 فرباير ٢0٢١، عن عمر بلغ 93 سنة قىض منها ٤5 

عام  أنطونيوس عزيز موىس ووكيل  القمص  الكهنوتية.  الخدمة  سنة يف 

البحرية  مطران  باخوميوس  نيافة  ترأس  وقد  وتوابعها  البحرية  مطرانية 

العام واألب  األسقف  إيساك  األنبا  النيافة  التجنيز بحضور صاحبا  صالة 

بافيل  القاليل واألنبا  بجبل  السكندري  القديس مكاريوس  لدير  الروحي 

األسقف العام لكنائس قطاع املنتزة باإلسكندرية ومجمع كهنة إيبارشية 

البحرية. 

نياحة القمص أرسانيوس صبري 
املبارك  األب  فرباير ٢0٢١،  يوم ١0  بشيخوخة صالحة،  الرب  رقد يف 

مبنطقة  جرجس  مار  الشهيد  كنيسة  كاهن  صربي،  أرسانيوس  القمص 

خدمة  بعد  سنة،   ٧٦ قارب  عمر  عن  اإلسكندرية  رشق  بقطاع  باكوس 

وأفريقيا  املنوفية  بإيبارشية  فيها  خدم  سنة   ٤٤ حوايل  دامت  كهنوتية 

)دولة غانا( واإلسكندرية. 

ولد األب املتنيح يوم ٢ يوليو ١9٤5، وسيم كاهًنا يف ٢٧ مايو ١9٧٧، 

ونال رتبة القمصية يف ١ مايو ١99٧. 

نياحة القمص توماس الصموئيلي
توماس  القمص  الراهب  ٢0٢١م،  فرباير   ١٤ يوم  الرب،  يف  رقد 

الصموئييل عن عمر ناهز ٦١ سنة بعد أن قىض يف الحياة الرهبانية ما 

يقرب من 3٤ سنة. 

ولد األب املتنيح يوم ١0 أكتوبر ١9٦0، وترهب بدير القديس األنبا 

ونال   ،١9٨٧ عام  من  أبريل   ١١ يوم  القلمون  بجبل  املعرتف  صموئيل 

درجة القسيسية يف ١٨ ديسمرب ٢000 ورتبة القمصية يف ٢5 مايو ٢0١٤، 

وخدم خالل السنوات األخرية يف إيبارشية طموه. 
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نياحة القس ميساك كريم
رقد يف الرب يوم ١٦ فرباير ٢0٢١ األب املبارك القس ميساك كريم 

كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بأسيوط الجديدة عن عمر 

قارب 5٦ سنة بعد خدمة كهنوتية دامت ملدة ١٤ سنة. 

نياحة القمص أنجيلوس نجيب
رقد يف الرب بشيخوخة صالحة يوم ٢١فرباير ٢0٢١، األب املبارك 

ميخائيل  املالئكة  رئيس  كنيسة  كاهن  نجيب  أنجيلوس  القمص 

بالقطوشة التابعة إليبارشية مطاي، محافظة املنيا، عن قارب ٧٨ سنة، 

بعد أن خدم خدمة كهنوتية امتدت ألكرث من ٤٢ سنة. 

ولد األب املتنيح يوم ٢ أبريل ١9٤3 وسيم كاهًنا يف ٢٤ ديسمرب 

١9٧٨ ونال رتبة القمصية يوم ٢٤ ديسمرب ١9٨٨. 

نياحة القمص مرقس جرجس 
رقد يف الرب بشيخوخة صالحة يوم ٢١فرباير ٢0٢١، األب املبارك 

القمص مرقس جرجس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالخصوص، 

التابعة إليبارشية شبني القناطر، ومسؤول خدمة السجون بالقاهرة.

نياحة الراهب القس روفائيل النقلوني 
روفائيل  القس  الراهب   ،  ٢0٢١ فرباير   ٢٢ يوم  الرب  يف  رقد 

النقلوين عن عمر ناهز ٦٤سنة بعد أن قىض يف الحياة الرهبانية ما 

يقرب من ١١ سنة. 

ولد األب املتنيح يوم ٢ سبتمرب ١95٧، وترهب بدير رئيس املالئكة 

غربيال بجبل النقلون بالفيوم يوم ١5 مارس من عام ٢0١0م، ونال 

درجة القسيسية يف ١9 مارس من عام ٢0١5م. 

الدكتوراه يف  املتنيح حاصل عىل درجة  بالذكر أن األب  والجدير 

التاريخ الكنيس وكان يعمل قبل الرهبنة أستاًذا يف الكلية اإلكلرييكية 

وبعد  بالقاهرة  القبطية  الدراسات  مبعهد  وكذلك  املنيا  بإيبارشية 

الرهبنة أصبح لفرتة املمثل القانوين ملدارس القديس األنبا أبرآم للغات 

ثم أستاًذا مبعهد األرشيدياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث 

واأللحان  للموسيقى  أرسينوي  ومبعهد  والكنسية  الالهوتية  للعلوم 

الكنسية بإيبارشية الفيوم. 

نياحة األرخن الفاضل " رمزي حنا باخوم"
رقد يف الرب يوم   ٢٧ فرباير ٢0٢١م األستاذ/ رمزي حنا باخوم 

شقيق نيافة الحرب الجليل األنبا شاروبيم أسقف قنا و قفط و توابعها. 
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شارك نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقاىف القبطي االرثوذكيس، واألمني العام املساعد لبيت العائلة 

الهناجر للفنون يف ساحة دار األوبرا املرصية، تحت عنوان  املرصية يوم االثنني ٢٢ فرباير ٢0٢١م يف ندوة مبركز 

“االخوة اإلنسانية ومناهضة الكراهية”. وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد األمري، نائب رئيس جامعة األزهر 

واملنسق العام لبيت العائلة املرصية، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مظهر شاهني الداعية 

اإلسالمي، واإلعالمي تامر حنفي، بقناة النيل لألخبار بالتليفزيون املرصي .

هذا وقد أدار الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقايف.

بلد  القبطي األرثوذكيس أن مرص هي  الثقايف  املركز  العام رئيس  إرميا األسقف  األنبا  نيافة  أكد  وخالل كلمته 

املواطنة وأعطى مثاالً ملا حدث يف ثورة ١9١9 والتي أظهرت وحدانية الشعب املرصي والدليل أحد مناذجها وهو 

الشيخ محمد عبده الذي مل يفرق بني أي مواطن مرصي بسبب اختالف ديني وكون برنامج للحزب الذي أسسه 

وجاء يف مادته الخامسة حيث أشار إىل أن الحزب مؤلف من رجال مختلفي العقيدة واملذاهب وأن جميع النصارى 

واليهود وكل من يحرص عىل ارض مرص ويتكلم لغتها فنحن جميعا إخوان وهذه هي املواطنة الحقيقة.

باختالف  االخر  قبول  تحثنا عىل  التي  املسيح  السيد  تعاليم  نعيش عىل  كأقباط  إننا  إرميا  األنبا  نيافة  وأضاف 

معتقداتهم ونتعامل مع الجميع وهذا ما قدمه السيد املسيح لكل الناس الذين عارصوه، وهناك العديد من النامذج 

واالحداث التي تؤكد هذا الكالم وذلك عىل مر العصور، فاملرصيون يف محبة عىل مدار الـ ١٧ قرن املاضية.

وعندما يحدث من خطابات كراهية خالل فرتات متباعدة أكد نيافة األنبا إرميا إنها دخيلة عىل املرصيني ودوما 

ما يتصدوا لها فاألزهر والكنيسة حريصان عىل غرس املفاهيم الصحيحة للمواطنة وقبول اآلخر وال أنىس دور الراحل 

أ.د/ محمود حمدي زقزوق يف هذا األمر من خالل تأسيس برنامج لالختالط والتعايش بني اآلمئة والقساوسة لغرس 

قيم املحبة واآلخاء. 

ندوة “األخوة اإلنسانية ومناهضة الكراهية” بمركز الهناجر للفنون في دار األوبرا
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إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  استقبل 

القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف 

األحد  اليوم  صباح  املركز  مبقر  األرثوذكيس، 

٢٨ فرباير ٢0٢١م، معايل السفري رامون جيل 

وبرفقته  بالقاهرة،  إسبانيا  سفري  كاساريس 

البعثة  رئيس  نائب  بييانويبا  بيالر  السيدة 

سانس  جونثالو  والسيد  بالقاهرة،  األسبانية 

سانتشيث سكرتري أول الشؤون السياسية – 

بسفارة أسبانيا.

نيافة األنبا إرميا يستقبل معالي السفير رامون جيل كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة
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السادة القضاة األجالء،
أصحاب السعادة،

السيدات والسادة،
يسعدين أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خرية العقول القانونية لقارة إفريقيا، يف الوقت الذي يجري 
فيه اإلعداد الستقبالكم من جديد بالقاهرة قريباً؛ وهو التقليد الذي أرسيناه عىل مدار السنوات الخمس املاضية 
اليوم يف ظل  اجتامعكم  ويأيت  القاهرة.  إفريقيا تحت مظلة واحدة يف  العليا يف  القضائية  الهيئات  لجمع شمل 
ظروف غري عادية عمت دول العامل. فإفريقيا، مثل باقي دول العامل، تواجه العديد من الصعوبات يف التعامل مع 

تداعيات جائحة كورونا.
من هنا؛ فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جامعية يف كيفية التعامل مع التحديات الناشئة 
عن الجائحة من منظور قانوين ودستوري؛ إىل جانب التحديات التقليدية األخرى وعىل رأسها التعاون من أجل 
آليات  خالل  من  مساهمتكم  يستدعي  وبالتايل  واالستقرار،  التنمية  مسرية  يعوق  أنه  حيث  اإلرهاب،  مكافحة 
لجعل  إطار سعينا  وبصفة خاصة يف  املمكنة،  الطرق  بكل  الداهم  الخطر  للقضاء عىل هذا  الدستوري  القانون 
إفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدي أدىن شك يف أننا نأمل جميعاً أن تسفر تلك الجهود عن فوائد 

جمة لكافة الشعوب اإلفريقية، ولألجيال القادمة من الشباب والشابات يف قارتنا العريقة.
الرقمي  التحول  املتسارع، وغري املسبوق، نحو  التوجه  الناشئة عن جائحة كورونا يف  التحديات  وتتمثل أهم 
يف مجتمعاتنا، وعملية إصالح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو االقتصاد األخرض، حيث 
العرصية  الدستورية  التحتية  البنية  توافر  لتأمني  عميقاً، وذلك  تأمالً وتفكرياً  املتغريات  التعامل مع تلك  يتطلب 
القادرة عىل التعامل مع التحديات الناجمة عنها، مبا فيها تنظيم التعامالت والتفاعل الرقمي لألفراد والكيانات 
الخاصة، وهو ما يشمل ضبط اإلطار القانوين املنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها األمن املعلومايت، 
والحوكمة القانونية لوسائل التواصل االجتامعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبرية عىل الداخل والخارج، واألطر 

كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
 الجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية االفريقية. 
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القانونية املنوط بها تنظيم عمل املنصات اإللكرتونية، باإلضافة إىل األطر القانونية املعنية بتنظيم التعامل مع قواعد 
البيانات الضخمة، واملعلومات الشخصية ملواطنينا.

ولقد قامت جمهورية مرص العربية يف السنوات القليلة املاضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفري البنية التحتية 
الالزمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجاباً عىل جودة هذه الخدمات يف مجاالت 
متعددة، وعىل رسعة تقدميها للمواطنني، وذلك يف إطار رؤية شاملة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل ملنظومة 
العمل والخدمات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص عىل ذلك التحول أيضاً، وهي الخطوات التي برزت أهميتها 

يف ظل انتشار جائحة كورونا.
عىل جانٍب آخر؛ تُعد عملية تطوير وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية أحد أهم تلك التحديات أيضاً، حيث 
يوجد العديد من املعضالت األخالقية والقانونية التي تفرض نفسها عىل تلك العملية يف مسائل عديدة، منها حق 
والقواعد  والتوزيع،  التسعري  وعمليات  الالزمة،  والتطعيامت  الدواء  ذلك  يف  مبا  الصحية،  الخدمات  عىل  الحصول 
قهرية  طارئة  وإنتاجها، يف ظل ظروف  واختبارها،  واللقاحات،  األدوية  ترخيص  إقرار  لعمليات  املنظمة  القانونية 
تنظيم  الجائحة، وكل ذلك يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم يف عملية  فيها  تتفىش 

القواعد واإلجراءات املتبعة ملواجهة التحديات التي تفرضها تلك الظروف االستثنائية.
التي  الرعاية الصحية، واالرتقاء بجودة خدماتها  ولقد كان ملرص رؤية جامعة ومنهجية نحو النهوض مبنظومة 
تقدمها للكافة، بوصفها إحدى ركائز وأهداف التنمية املستدامة، فقد عملت أجهزة الدولة املعنية عىل تطويع سبل 
التحول الرقمي للخدمات الطبية والعالجية، لالرتقاء مبستوياتها وفقاً ألعىل املعايري الدولية، وذلك من خالل تطوير 
الصحية،  القومية  تنفيذ املرشوعات  بها يف  الصحية، واالستعانة  الرعاية  التكنولوجية واملؤسسية ملنشآت  املنظومة 
والتي يأيت عىل قمتها مرشوع التأمني الصحي الشامل، والذي يهدف إىل توفري الخدمات الصحية لكافة أفراد األرسة 

املرصية.
عليها  سيكون  والتي  اإلفريقية،  القارة  لدول  أيضاً  كبرياً  تحدياً  األخرض  االقتصاد  نحو  التحول  عملية  متثل  كام 
مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجالً عىل النظام التجاري الدويل بصورة من شأنها التأثري سلباً عىل تلك الدول 

التي ال تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يرتتب عىل ذلك من آثار قانونية.
السيدات والسادة،

إن دساتري بالدنا هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود الترشيعية والقانونية، واألنشطة االقتصادية 
والسياسية، يف التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر. كام أنها يجب أن تخضع دوماً للمراجعة والتحديث، 
بيئة  تتطور مالمحه يف ظل  تعاملها مع عامل  أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خالل  لتقدم 

اقتصادية واجتامعية وسياسية وقانونية رسيعة التغري.
وعليه؛ فإنني أدعوكم اليوم، كخرية العقول القانونية اإلفريقية، إىل التباحث حول تلك التحديات عند ترشيفكم 
املعنية ذات االختصاص  الدولية  الجهات  الدوليني، وكافة  الخرباء  التشاور مع  القادم، وإىل  مرص خالل شهر يونيو 
الفني يف تلك املوضوعات، والعمل بصورة جامعية نحو وضع قواعد دستورية إفريقية مشرتكة للتعامل مع تلك 

التحديات، مبا يدعم رؤيتنا املشرتكة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر إلفريقيا.
يف  إطالقها  تم  والتي  األفريقية،  القضائية  الرقمية  املنصة  من  االستفادة  إىل  أيضاً  السياق  أدعوكم يف هذا  كام 
القاهرة، وفقاً ملا اتفقتم عليه يف اجتامعاتكم السابقة، يف التواصل، والتباحث، حول تلك املوضوعات املهمة مبا يأيت 

بالنفع والخري عىل إفريقيا، ومستقبل شعوبها.

عند  لرؤيتكم جميعاً  اليوم، وتطلعي  التحضريي  بنجاح اجتامعكم  نهاية حديثي عن متنيايت  أن أعرب يف  وأود 
ترشيفكم مرص لحضور اجتامعكم الخامس رفيع املستوى قريباً إن شاء الله.

أشكركم عىل حسن االستامع...
تحيا مصر، وتحيا إفريقيا...

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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»تأمالت في سفر يونان النبي« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

١- مقدمة في سفر يونان النبي
إن سفر يونان النبي مملوء بالتأمالت الروحية الجميلة. وهدفنا يف هذه 
املحارضات أن نتعرض لهذا السفر ممن الناحية الروحية البحتة وليس من 
ومن  الله،  عمل  من  نستفيد  لحياتنا.  نافعة  دروسا  الالهويت.  الجدل  جهة 

فضائل الناس، ومن أخطائهم..
وما أجمل ما فعلته الكنيسة إذ اختارت هذا السفر ليكون مقدمة للصوم 
أيام  للتوبة، وللصوم، حتى نستقبل  بأسبوعني، بقصة جميلة  الكبري، يسبقه 

األربعني املقدسة بقلب نقي ملتصق بالرب.
ركاب  وينسون  وصومهم،  نينوى  أهل  عىل  يركزون  يونان،  سفر  يدرسون  الذين  من  كثريين  أن  والعجيب 

السفينة، وينسون يونان النبي ومشكلته. فامذا كانت مشكلة يونان؟

2- مشكلة يونان
يف سفر يونان النبي، يريد أن يعرفنا حقيقة هامة هي إن األنبياء ليسوا من طبيعة أخرى غري طبيعتنا. بل هم 
أشخاص "تحت اآلالم مثلنا" )يع 5 : ١٧(، لهم ضعفاتهم، ولهم نقائصهم وعيوبهم، ومن املمكن أن يسقطوا كام 
نسقط. كل ما يف األمر أن نعمة الله عملت فيهم، وأعطتهم قوة ليست هي قوتهم وإمنا هي قوة الروح القدس 

العامل يف ضعفهم، ليك يكون فضل القوة لله وليس لنا كام يقول الرسول )٢ كو ٤ : ٧(.
وقد كان يونان النبي من" ضعفاء العامل " الذين اختارهم الرب ليخزى بهم األقوياء )١ كو ١: ٢٧(. كانت له 
عيوبه، وكانت له فضائله. وقد اختاره الرب عىل الرغم من عيوبه، وعمل به، وعمل فيه، وعمل معه وأقامه نبيا 
قديسا عظيام ال نستحق الرتاب الذي يدوسه بقدميه، ليك يرينا بهذا أيضا انه ميكن آن يعمل معنا ويستخدم 

ضعفنا. كام عمل مع يونان من قبل..

3 – سقطات في هروب يونان
سرنى بعضا من ضعف يونان يف موقفه من دعوة الرب. يقول الكتاب "وصار قول الرب إىل يونان بن أمتاي 
قائاًل: قم اذهب إىل نينوى املدينة العظيمة، وناد عليها، ألنه قد صعد رشهم أمامي. فقام يونان ليخرج إىل تر 

شيش من وجه الرب".
وهنا نرى يونان النبي وقد سقط يف عدة أخطاء.

وكانت السقطة األوىل له هي املخالفة والعصيان.
* مل يستطع أن يطيع الرب يف هذا األمر، وهو النبي الذي ليس له عمل سوى أن يدعو الناس إيل طاعة الرب. 
عندما نقع يف املخالفة، يجدر بنا أن نشفق عىل املخالفني، واضعني أمامنا قول الرسول " اذكروا املقيدين كأنكم 
مقيدون أيضا مثلهم.." )عب ١3 : 3(. إن كان الله القدوس الذي بال خطية وحده يشفق عىل الساقطني، فاألجدر 

بنا أن نشفق عليهم نحن الذين نسقط مثلهم. ومع ذلك فأن يونان سقط، ولكنه مع ذلك مل يشفق…!
* عىل إن سقطة املخالفة التي وقع فيها يونان، كانت تخفى وراءها سقطة أخرى أصعب وأشد هي الكربياء 

ممثلة يف االعتزاز بكلمته، وترفعه عن أن يقول كلمة وتسقط إىل األرض وال تنفذ..
كان اعتزازه بكلمته هو السبب الذي دفعه إىل العصيان، وحقا أن خطية ميكن أن تقود إىل خطية أخرى، يف 

سلسلة متالحمة الحلقات.
كان يونان يعلم أن الله رحيم ورؤوف، وأنه البد سيعفو عن هذه املدينة إذا تابت وهنا سبب املشكلة!
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وماذا يضريك يا يونان يف أن يكون الله رحيام ويعفو؟
يضريين اليشء الكثري: سأقول للناس كلمة، وكلمتي ستنزل إىل األرض. سأنادى بهالك املدينة بسبب خطاياها، 
ثم ال تهلك املدينة، وتسقط كلمتي، وتضيع كرامتي وهيبتي. هذا الرب ال أستطيع السري معه عىل طول الخط. 
لو كان يثبت عىل تهديده، كنت أثبت معه!لكنى سأنادى بهالك املدينة، فتتوب املدينة، ويعود الرب فيشفق. وال 
تهلك املدينة. وتسقط كلمتي. فاألفضل أىن ال أذهب حرصا عىل كرامتي الشخصية، وحرصا عىل سمعتي، وعىل 

هيبة النبوة!!
الناس. كانت هيبته  الحد كان يونان متمركزا حول ذاته! مل يستطع أن ينكر ذاته يف سبيل خالص  إىل هذا 

وكرامته وكلمته، أهم عنده من خالص مدينة بأكملها…….
كان ال مانع عنده من أن يشتغل مع الرب، عىل رشط أن يحافظ له الرب عىل كرامته وعىل هيبة كلمته من 

أجل هذا هرب من وجه الرب، ومل يقبل القيام بتلك املهمة التي تهز كربياءه.. 
وكان رصيًحا مع الرب يف كشف داخليته له إذ قال له فيام بعد عندما عاتبه "آه يا رب، أليس هذا كالمي إذ 
كنت بعد يف أرض، لذلك بادرت إىل الهرب إىل تر شيش، ألين علمت إنك إله رؤوف ورحيم بطْي الغضب وكثري 

الرحمة ونادم عىل الرش" )يون ٤ :٢(.
* وكان هرب يونان من وجه الرب يحمل يف ثناياه خطية أخرى هي الجهل وعدم األميان...

التي  السفينة  الله موجود يف  إن  والرب موجود يف كل مكان؟!  يهرب،  أين  إىل  الرب،  يهرب من  الذي  هذا 
سرتكبها، ويف البحر الذي سيحمل السفينة، ويف ترشيش الذي تهرب إليها.فأين تريد آن تختفي من وجه الرب؟!

صدق داود النبي حينام قال للرب "أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إىل السموات 
فأنت هناك. وإن فرشت يف الهاوية فها أنت. أن أخذت جناحي الصبح وسكنت يف أقايص البحر، فهناك أيضا 

تهديني يدك ومتسكني ميينك" )مز ١39: ٧ -١0(.
أما يونان فكان مثل جده أدم الذي ظن أن يختفي من وجه الرب وراء الشجر...

أكان يونان يظن أن الله غري موجود يف السفينة أو يف البحر، وأنه ميكنه أن يفلت من يده؟! أليس يف هذا 
منتهى الجهل وعدم األميان بقدرة الله غري املحدودة؟! أم تراه عمال طفو ليا لجا إليه إنسان حائر ال يعرف كيف 
يترصف؟! وما درى أن أمر الله سيالحقه يف كل موضع..! حقا أن الخطية تطفي يف اإلنسان نور املعرفة، وتنسيه 

حتى البديهيات!
وجد يونان يف يافا سفينة ذاهبة إىل تر شيش، فدفع أجرتها، ونزل فيها...

والعجيب أن الخطية كلفته مااًل وجهًدا. دفع أجرة للسفينة ليكمل خطيته...
أما النعمة فننالها مجانا... عجيب أن نتعب فيها يرضنا، ونبذل وننفق. لعلها كانت بركة ليونان لو أنه مل يكن 

ميلك دراهم يف ذلك الوقت نساعده عىل السفر والعصيان..
عندما دفع يونان أجرة السفينة خرس مزدوجة: خرس ماله، وخرس أيضا طاعته ونقاوته...

هذه فكرة عن أخطاء يونان يف هروبه وعصيانه، فامذا كان موقف الله من ذلك؟
العجيب أن الله أستخدم عصيان يونان للخري. حقا آن الله ميكنه أن يستخدم كل يْش ملجد أسمه..

حقا أن الله صانع الخريات ميكنه أن يصنع خريا من كل يشء. ميكنه أن يستفيد من جنب بيالطس ومن خيانة 
يهوذا، فيعمالن عىل غري قصدهام يف قضية الخالص!! كل يْش يدخل يف يد الله، ال بُد آن يخرج منه خري. والله 

"يربح عىل كل حال قوًما" وكام قال الرسول "كل األشياء تعمل مًعا للخري للذين يحبون الله" )رو ٨: ٢٨(. 
لذلك يا أخي حاول أن تستفيد من كل األحداث التي متر بك، ومن كل الضيقات. استفد من خيانة الصديق، 

ومن عصيان االبن. أستفد من املرض كام من الصحة. كن مثل الله الذي يُخِرج من الجايف حالوة....
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لماذا أصوم ؟

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

        1     

   ١  -كثرة المَاكل تحرك الشهوات:
هناك عالقة وأرتباط بني طاقة اإلنسان، وما يصدر عنه من أفعال. فاألقوياء األشداء مثالً أكرث إستعداد للغضب 
والقتل ورمبا الزنا من الضعفاء الهزيلني، ألنهم يحتفظون يف جسومهم بطاقة أكرب مام يلزم لحاجتنا الطبيعية. فهم أميل 
إىل رصفها وإخراجها يف نشاط خارجي. ومعلوم أن طاقة اإلنسان ترتبط إىل حد كبري بقدر الغذاء الذي يتناوله ونوعه.

وفكرة الصوم تقوم عىل هذا األساس. فهي رياضة روحية قصد بها إذالل الجسم وإخضاعه، فضالً عن الحد من 
تغذيته حتى ال تتوفر له من الغذاء طاقة كبرية، قد ال يقوى اإلنسان عىل حسن توجيهها. يقول يوحنا كسيان يف حديثه 
عن روح النهم )البطنة("حينام متتلئ املعدة بكل أنواع الطعام ال يقدر توجيه األفكار والسيطرة عليها فليس السكر 
من الخمر وحده هو الذي يذهب العقل، لكن اإلرساف يف كل أنواع املاَكل يضعفه، ويجعله مرتددا ويلبه كل قوته يف 
التأمل النقي. إن عله خراب سدوم وفسقها مل يكن السكر بالخمر بل اإلمتالء )الشبع( منن الخبز. اسمع الرب يوبخ 
أورشليم بالنبي القائل ألنه كيف أخطأت أختك سدوم إال ألنها شبعت من خبزها بكرثة )حز ١٦: ٤9(. وبسبب الشبع 
من الخبز إشتعلوا بشهوة الجسد الجامحة فأحرقوا بعدل الله بنار وكربيت من السامء. فإن كانت زيادة الخبز وحده 
أدت إىل مثل هذا السقوط الرسيع يف الخطية عن طريق رذيلة الشبع ، فامذا نقول عن أولئك الذين لهم أجسام قوية 
ويأكلون اللحم ويرشبون الخمر بإفراط، غري مكتفني مبا تتطلبه حاجة أجسادهم بل ما متليه عليهم رغبة العقل امللحة. 

قال القديس فيلوكسينوس ثقل األطعمة تقهم األعضاء بالشهوات.

)2( الصوم لجام قوي للجسد:
معلوم إن اإلنسام يسكن يف جسد شهواين مشاغب، يشتهي كل ما هو مادي جسدي، هذا الجسد يجذب صاحبه 
جذبا عنيفا إىل أسفل. بل إنه يوقهه مرارا كثرية فيام ال يبتغيه وما ال يريد أن يفعله، ألن الجسد يشتهي ضد الروح 
والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحداهام االَخر حتى تفعلون ما ال تريدون" )غل5: ١٧(.. ألين لست أفعل الصالح 
الذي أريده بل الرش الذي لست أريده فأياه أفعل.. فإين أرس بناموس الله بحسب اإلنسان الباطن. ولكني أرى ناموس 
اَخر يف أعضايئ يحارب ناموس ذهني ويسبيني إىل ناموس الخطية الكائن يف أعضايئ يحارب ناموس ذهني ويسبيني 

إىل ناموس الخطية الكائن يف أعضايئ ويحي أنا األإنسان الشقي ، من ينقذين من جسد هذا املوت" )رو ٧: ١9- ٢٤(.

األلجمة  أعظم هذه  أن  لقمعه وال جدال يف  الجسد ووسائل مختلفة  تلجم هذا  قوية  ألجمة  إىل  يحتاج  واألمر 
نفعا للنفس هو الصوم، لقد أخترب أباؤنا القديسون هذا األمر ومازالت أقوالهم حية تحمل لنا هذه االختبارات . قال 
ناراسحق "كل جهاد ضد الخطية وشهواتها يجب أن يبتدئ بالصوم، خصوصا إذا كان الجهاد بسبب خطية داخلية". 
وقال القديس إيرونيموس يف حديث له عن العفة "ليس ألن الله الرب وخالق الكون يجد منفعة يف قعقة أمعائنا وخلو 
معدتنا وإلتهاب رئتينا، ولكن ألن هذه هي الوسيلة لحفظ العفة والقديس العظيم يوحنا األسيوطي يقول : "الصوم 

بالنسبة للشهوات كاملاء بالنسبة للنار".. قال أحد االباء "تأكد متاما أن العدو يهاجم القلب عن طريق إمتالء البطن".
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)3( الصوم هو بدء طريق الروح:
اإلنسان مكون من روح وجسد. وبقدر ما يعلب أحداهام عىل ااَلخر بقدر ما يصبح روحانيا أو جسديا .. فإذا أراد 
أن يكون روحانيا عليه أن يقمع جسده ويذلله ليك ميهد الطريق للروح أن تنطلق وأن تسود عىل الجسد ومخلصنا 
يسوع املسيح أعطانا هذا املثال فبعد إعتامده يف األردن صام ، حتى أن كل الذين يريدون أن يسلكوا يف جدة الروح 
والحياة )رو ٦: ٤(، عليهم أن يبدأوا  طريق الروح والحياة الجديدة بالصوم. ما أجمل ما قاله متى البشري بعد أن 
تحدث عن عامد الرب ثم أصعد يسوع ؟إىل الربية من الروح )مت ٤: ١١( وهناك يف الربية صام ويؤكد ما اسحق هذا 
املعنى فيقول" مخلصنا الصالح حينام أظهر نفسه للعامل عند األردن إبتدأ من هذه النقطة. فحينام إعتمد قادة الروح 
الذين يريدون أن يتبعوا خطواته عليهم أن يضعوا أساس  ليلية. وكل  الربية مبارشة وصام أربعني يوما وأربعني  إىل 

جهادهم عىل مثال عمله.

ويذكر يوحنا كسيان إختبارا رائعا عن ذلك فيقول " ال نستطيع أن ندخل يف معركة مع إنساننا الباطل ما مل نتحرر 
من رذلة الرشاهة . يجب أوال أن نثبت أننا قد تحررنا من االنقياد للجسد ألن ما أنغلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا"

)٤(الصوم مهد للفضائل والمواهب:
وإذا كنا نقول أن الصوم هو بدءطريق الروح فهو بال شك ممهد الفضيلة أنه يفتح الباب أمام الفضائل للتدخل إىل 
النفس وتزينها. يقول القديس مارفيلوكسينوس ب" بقدار ما يتطلف الجسد بالنسك يكون له الرشكة مع روحانيته 
وحسبام يثقل باملاَكل يجذب النفس إىل ثقله ويربط أجنحة أفكارها. أما إن نقص ثقله فإنه يخضع إلرادة النفس 
بسهولة وتجذبه النفس إىل جميع ما تختاره. وقال أيضا حينام يبدأ اإلنسان يعمل فالحه الرب بذاته فأول عمل يعمله 
هو أن يصوم ألنه بدون النسك جميع فضائل فالحة الذات مرتتخية فالصالة ال تكون نقسة .. واألفكار ال تكون متنقية 

والذهن ال يصفو واألنسان الخفي ال يتجدد.

)٥( الصوم مهذب للجسد ومدرب للحواس:
قال دواود النبي "أذللت بالصوم نفيس" )مز 35: ١3(.. أما القديس بولس الرسول فيستعمل تعبريا اخر أكرث داللة 
عىل عمل الصوم وفاعليته يقول: أقمع جسدي وأستعبده"  )١ كو 9: ٢٧(. ولفظ "قمع" يستخدم عادة يف حالة الثورات 
. فيقال مثالً: أقمعت الدولة الثورة".. والجسد فيه ثورة فعال ، وفيه مترد تقوم به بعض األعضاء املشاغبة ماذا تفعل 
الدولة لقمع أي ثورة ؟ أول شيئ تفعله هو أن تضع يدها عىل عنارص الشغب وتزج بها يف السجون. وهذا ما تنفعله 
يف الصوم .. اننا نضيق عىل أجسادنا وحواسنا بأن مننع عنها أشياء محببة أليها وعىل هذا فالصوم يعترب فرصة طيبة 

لتهذيب الجسد عن طريق تدريب حواسه الثائرة بالتداريب الروحية وأنواع النسك.

)٦( الصوم خير مقو لإلرادة:
نتيجة  يسقط  أحيانا   .. املختلفة  الخارجية  اإلعغراءات  إزاء  إرادته  هو ضعف  الخطية  يف  اإلنسان  سقوط  سبب 
القدرة  لكنة ال ميلك  للخطية واالثم  أنه يستسلم  يعلم مقدما  االغراءات وأحيانا أخرى يسقط وهو  بهذه  أنخداعه 
عىل مقاومة اإلغراء.. إن إرادته تضعف بل تنهار أمام الشهوة وهنا تربز لنا أهمية اإلرادة يف حفظ اإلنسان بال دنس..

ويأيت الصوم . خاصة اإلنقطاعي يف مقدمة الوسائل الفعالة لتقوية األرادة البرشية. فاإلنسان يصوم صوما انقطاعيا 
بارادته الفرصة متاحة أمامه أن يأكل ويرشب وأن يتناول ما لذ وطاب من املاكل واملرشب لكنه يضبط نفسه ويقمع 
جسده وال يخضع لشهوة بطنه.. اليس هذا تدريبا لإلرادة ؟! إن اإلنسان بالصوم يقاوم شهوة الطعام وهذا يقوده 
بالتدريج وبالرضورة إىل مقاومة الشهوة يف كافة صورها.. وهكذا نرى أن الصوم يعترب تدريبا هاما من تداريب تقوية 

اإلرادة
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