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- مقال الشهيد ص٦
عيد  مبناسبة  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  تهنئة   -

القيامة املجيد ص٨
- قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية  ص٨

“النور  يستقبل  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة   -
املقدس” باملقر البابوي ص١٠

القبطي  الثقافي  املركز  مقر  يصل  املقدس”  “النور   -
األرثوذكسي ص١١

القبطي  الثقافي  املركز  إلى  املستوى  رفيعة  زيارة   -
األرثوذكسي  ص١٢

“األزهر ودوره في التكامل الثقافي والعلمي بني  ندوة 
مصر ودول جنوب شرق آسيا.. إندونيسيا منوذجا” ص١٢
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                        أهمية الوقت ووعود السنة اجلديدة )٣(مقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

بقلم: مثلث الرحمات أنبا بيشوي

ما أريد أن أقوله إن اإلنسان يجب أن يفكر يف حياته الحارضة ويقول أنا ال أضمن كم يتبقى يل من العمر مثلام يقول 
يف املزمور "كم هي أيام عبدك متى تجرى حكاًم عىل الذين يضطهدونني" )مز ١١9: 84( كم متبقي من الزمن فأنا ما زلت 
أعيش يف هذه املذلة, متى تجرى يل حكاًم عىل الذين يضطهدونني )الشياطني(؟!. حتى اإلنسان يف شبابه هل يضمن كم 
سيعيش من الزمن؟ متى سيصبح كنغم من قيثارة داود يفرح قلب الله بحياته؟ متى تكون حياته أنشودة تفرح بها املالئكة 
وتسرتيح بها أحشاء القديسني؟ متى متتلئ آنيته من الزيت مع الخمس عذارى الحكيامت؟ متى تجرى يل حكاًم عىل الذين 
يظلمونني؟... معاكسات الشياطني أشكال وألوان وال نهاية لها، ويقول أحيانًا "كادوا يفنونني عىل األرض" )مز ١١9: 87( 
مبعنى أسقطوين وراحوا يدقون يف حتى كادوا أن مييتوين، ويقول "إَِل َمتَى يَرْتَِفُع َعُدوِّى َعىَل!... الذين يحزنونني يتهللون إن 

أنا زللت" )مز ١٢: ١, 4(.

 ولذلك فاإلنسان يف بداية السنة الجديدة يقول: يا رب أنا أريدك أن تطرد هذه الخطايا الثابتة يف حيايت, ال أريد أن متر 
عىّل سنة وراء األخرى وأنا كام أنا ال أتغري؛ ألن عدم التغيري وعدم النمو مقياس مرعب, فال يوجد أحد ينمو فجأًة من ال 
يشء، مثاًل تكون حياته خالية من الفضيلة متاًما وقبل نياحته بعرش دقائق سيصبح إنسانًا مملوًءا من الفضائل الروحية!! هذا 

" )مت ٢5: 4(.  املفهوم ال يتفق مع مثل العذارى الحكيامت اللوايت "أََخْذَن َزيْتًا يف آنِيَِتِهنَّ َمَع َمَصاِبيِحِهنَّ

 اجلهاد اإليجابي 
 اإلنسان يف بداية السنة الجديدة ال يجب أن يفكر فقط يف النواحي السلبية يف حياته ولكن أيًضا يف النواحي اإليجابية، 
يقول: يا رب نفيس أفرح قلبك بثامر الروح القدس, ولقد قال السيد املسيح "اأَلَِمنُي يف الَْقلِيِل أَِمنٌي أَيًْضا يف الَْكِثريِ" )لو ١6: 
١0(, إذا كنت أميًنا عىل أفكارك أثناء اليقظة الله يعطيك الفكر املقدس أثناء النوم، اإلنسان األمني عىل حواسه يعطيه الله 
قداسة املشاعر, واإلنسان األمني عىل مشاعره يعطيه الله نقاوة األفكار, وهكذا اإلنسان الذي يصىل بعاطفة ويكون أميًنا يف 
صلواته ويصىل من قلبه ومن فكرة يعطيه الله أن يصىل بالروح. اإلنسان يعمل بقدر ما يستطيع يف جهاده مع ربنا فينظر 
الله ألمانته فيعطيه ما هو أعظم، إذا اقتنى  مثار الروح القدس ربنا يعطيه مواهب الروح القدس. ما هي مثار الروح القدس؟ 
ٌف" )غل 5: ٢٢, ٢3(، وما هي مواهب الروح  ا مَثَُر الرُّوِح فَُهَو: َمَحبٌَّة فََرٌح َسالٌَم، طُوُل أَنَاٍة لُطٌْف َصالٌَح، إِميَاٌن َوَداَعٌة تََعفُّ "َوأَمَّ
القدس؟ مواهب الروح القدس هي أن يعرف اإلنسان األرسار اإللهية, مثلام قال معلمنا بولس الرسول يف رسالة كورنثوس 
األول إنه من ضمن مواهب الروح القدسموهبة النبوة. يف العرص الرسويل كانت هناك موهبة أخرى هي التكلم باأللسنة, 
وهي من أجل الكرازة لشعوب العامل وملا مل يعد لها رضورة اآلن انتهت وبطلت. لكن باقي مواهب الروح القدس موجودة 
ونسمع عنها ونراها باستمرار يف سري القديسني الذين لديهم مواهب الروح القدس. ولكن األهم من مواهب الروح القدس 
هو مثار الروح القدسفي الحياة, ألنه إن أخذ أحد مواهب وهو ال ميلك مثار الروح القدس يضيع, مثل أن يكون هناك شخص 
ما لديه موهبة شفاء األمراض وهو بعيد عن الله؛ فينطبق عليه قول السيد املسيح "كَِثريُوَن َسيَُقولُوَن يِل يف َذلَِك الْيَْوِم: يَا 
 , ُح لَُهْم: إِينِّ لَْم أَْعرِفُْكْم قَطُّ رَبُّ يَا رَبُّ أَلَيَْس ِباْسِمَك تََنبَّأْنَا َوِباْسِمَك أَْخرَْجَنا َشيَاِطنَي َوِباْسِمَك َصَنْعَنا قُوَّاٍت كَِثريًَة؟ فَِحيَنِئٍذ أَُصِّ
اْذَهبُوا َعنِّى يَا فَاِعِل اإلِثِْم" )مت 7: ٢٢, ٢3(, هذه املواهب من املمكن أن يأخذوها من أجل هدف إلهي أراده الله؛ من 

أجل بنيان الكنيسة, من أجل راحة إنسان مريض. لكن الثامر ينبغي أن تسبق املواهب.

تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 
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                                 إمكانيــات )٧(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

ىف عدة مقاالت تحدثنا عن إمكانيات عديدة لىك نحاول اإلستفادة منها وفهم معناها الحقيقى 
وىف هذا املقال نتحدث عن "إمكانيات املعلومة" : مبعنى أن املعلومة إمكانية كبرية تعمل عمالً 

كبرياً.. 

فالعلم : يفتح الذهن للتفكري العلمى املنطقى الذى يتلقى املعلومة ويُفكر فيها ويستنتج من هذه املعلومة معاىن كثرية 
تهيئ الذهن للرد عىل املعلومة ىف حوار فكرى متعقل إل أن يصل إل نتائج معينة تبنى عليها قرارت هامة فيها التعقل .. 

ولخطورة هذا املوضوع نود أن نعرف : 

أواُل : كيف نعرف: البعض يعرفون من خالل األذنني فقط .. مبعنى أن ما يسمعه هو املصدق بينام تكون املعلومة 
املتداولة بني الناس وتسمعها أذىن كل شخص نوع من الشائعات املغرضة التى تهدف إل إشاعة فكرة معينة أو تقصد إل 
حشد الناس ىف اتجاه معني بعيد عن الحقيقة وما يحدث عىل أرض الواقع وهذا نوع من تضليل الجامهري وتوجيههم إل 
طريق يخدم فريق بعينه دون اآلخر لذلك يجب تحرى الدقة قبل اتخاذ قرارات أو عمل ردود فعل للمعلومة تكون غري 

حقيقية لذلك يجب أن تكون املعومة موثقة وحقيقية وليست شائعة حتى تكون ردود الفعل متعقلة والقرارات سليمة ..

تكون  أن  يجب  وال  فيها  وموثوق  الدقة  تتوخى  حقيقية  املصادر  تكون  أن  يجب   : املعلومة  مصادر  ما هى   : ثانيُا 
الشائعات هى مصدر املعلومة أو اإلعالم املشبوه وال الجرائد الصفراء وال أصحاب املصلحة أو املنتفعني الذين يبثون إعالماُ 
مغرضاُ لتحقيق أهدافاُ خاصة ضد الصالح العام للوطن أو ضد عموم الجامهري لذلك يجب تلقى املعلومة من مصادر مسئولة 
ر من الحوارات الفلسفية  ومعروفة مبصداقيتها وحرصها عىل تحقيق الصالح العام لخري املواطنني عموماً .. وهنا يجب أن نَُحذَّ
التى تبلبل الناس وتوصل إل استنتاجات غري حقيقية موجهة لغري الحقيقة .. وكلام تقدمت املجتمعات البرشية كلام ظهرت 

الحقيقية برسعة ..

ثالثاً : كيف نحلل املعلومة : يعتمد ذلك عىل مقارنة التفاصيل التى تشملها املعلومة بطريقة موضوعية وعلمية مجردة 
بدون ميل إل إتجاه معني، وكلام حرص َمْن يستمع للمعلومة عىل معرفة الحقيقة سيحرص عىل مقارنة األخبار واملعلومات 
من مصادر عديدة وتفاصيل كاملة بطريقة سديدة وهذا من شأنه أن يظهر الحقيقة ويوضح الصورة جلياً وعىل هذا األساس 
تتكامل املعرفة وبتجليها تحليالً جيداً مبقارنات املعلومات بعضها ببعض نصل إل الخالصة من املعلومة ومن خصائص العقل 
أنه يلد أفكاراً من املعلومة فنصل إل الفكر املتكامل الذى يهيئ للقرار املناسب واالختيار األفضل والرأى النافذ واملطلوب ..

رابعاً : كيف تتحول املعلومة إل قرار ؟: هذا هو جوهر هذه اإلمكانية )املعلومة( ألن قيمة املعلومة ىف تحويلها إل 
قرار.. وذلك من خالل البحث عن اتجاه املعلومة ومصدر املعلومة وأعامق املعلومة ونتائج تحليل هذه املعلومة وتوالد 

األفكار ىف الذهن لتجميع كل ذلك حتى يخرج القرار صائب متاماً..

القرار طبعاً هو أوالً قبول املعلومة ثم اإلقتناع بها ثم اإلستنتاج من املعلومة عن املقاصد  القرار: يكون  ولكن ما هو 
التى تقصدها وتوجه الذهن لها .. ومن كل ذلك نخرج بقرار رد الفعل للمعلومة إما بالتأييد أو املعارضة أو اإلستفسار عن 
التفاصيل أو إتخاذ موقف من هذه املعلومة باإللغاء أو اإلضافة أو تكوين خطط الزمة تجاه هذه املعلومة..هذا هو ما أردت 
توضيحه عن هذه اإلمكانية الرائعة وهى املعلومة التى تعطيها كل أجهزة اإلعالم وكل الصحف وكل الربامج الحوارية التى 
تُعقد ىف القنوات الفضائية التى وصلت إل املئات حالياً وكل لحظة تتلقى الجامهري منها معلومة وأكرث وصار ذلك سبباً ىف 

تثقيف الشعب والحراك السياىس الحادث ىف وطننا العزيز اآلن.
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»الشهيد« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

اتقدم بخالص العزاء إل املرِصيِّني جميًعا، يف استشهاد القمص “أرسانيوس وديد” قبل أيام قليلة، واثقني أنه 
انضم إل صفوف الشهداء الذينفي أعىل منزلة عند الله، ومصلني إل الله أن يحفظ “ِمرص” من كل رش.

ويف  الله.  سبيل  يف  يُقتل  أن  اصطالحيًا  به  به،وقُصد  يدين  الذي  لإلميان  اإلنسان  شهادة  هو  االستشهاد  إن 
“املَسيحية”، نطلق لقب الشهداء عىل كل من احتملوا الشدائد بسبب اإلميان قُتلوا أو مل يُقتلوا. واليوم، نطلقها 
عىل كل من قِبل أن يقدم حياته كذبيحة حب إل الله ألجل إميانه؛ فُقتل عىل الُهوية الدينية. والالفت لالنتباه 
بشدة يف تاريخ “املَسيحية” املمتد ألفي سنة ويزيد، أن االستشهادكان أمرًا مثاراندهاش العامل كله؛ إذ يرى الشهداء 
وهم يالقون املوت بشجاعة دون رهبة أو خوف، بليتقبلونه بشوقوفرح يذهالن معذبيهم ومضطهديهم،وكأنهم 

عىل موعد لطاملا انتظروه وتاقوا إليه!!!

واالستشهاد يف “املسيحية” بدأ مع ميالد السيد املسيح وقتل أطفال “بيت لحم”، ثم عرفته”ِمرص” عند زيارة 
“العائلة املقدسة”حني استُشهد عدد من املرصيني كالشهيد “َوداُمون األرَمنتّي”. وقد استُشهد تالميذ السيد املسيح 
عدا “يوحنا اإلنجيّل”. وبدأت موجات كثرية من االضطهادات حيث روى الشهداء بدمائهم بذرة اإلميان؛ وكان 
»الكنيسة  وشهداء  كِفة  يف  كله  العامل  شهداء  ُوضع  “لو  قيل:  الشهداءحتى  عدد  يف  األعظم  النصيب  لـ”مرص” 
القبطية« يف كِفة أخرى، لرجحت كِفة شهداء »الكنيسة القبطية«.”. وال تزال “الكنيسة القبطية” تقدم شهداء يف 
عرصها الحديث، منهم ـ عىل سبيل املثال ال الحرص: الشهيد “الَقس رويس زاخر” من أبو تيج، و”الَقس مينا عبود” 
و”الَقس رافائيل موىس” شهيدي العريش، والشهيد “الَقمص سمعان شحاتة” من بني سويف، والشهيد “القمص 
أرسانيوس وديد” من اإلسكندرية، و”شهداء ليبيا”، وشهداء حادثتي طريق “دير أنبا صموئيل املعرتف”، وشهداء 

“الكنيسة البطرسية” و”كنيسة مار جرجس بطنطا” و”كنيسة القديسني باإلسكندرية”، وكثريين آخرين.

تهاب  نراها متكللة بفضائل عديدة، منها: شجاعة متناهية ال  الشهداء،  نلقي نظرة رسيعة عىل حياة  وحني 
املوت، واحتامل أتعاب وآالم وضيقات أدهش الُوالة والحكام واملضطهدين،وثبات وصرب وقوة ال تخور تحتوطأة 
األمل،مع وداعة عجيبة التتمرد والتشاغب وال تنتقم لنفسها!! وتُعد كلامت “الكتيبة الطِّيبية” املستشهد أفرادها 
جميًعا مثاالًناصًعا؛ فقد كتبوا رسالة إل اإلمرباطور الرومايّن، فيها: “أيها القيرص العظيم، إننا جنودك، لٰكننا يف الوقت 
نفسه عبيد الله … لسنا ثواًرا، فاألسلحة لدينا، وبها نستطيع أن ندافع عن أنفسنا ونعصاك، لٰكننا نفضل أن منوت 
أبرياء عن أن نعيش ملوَّثني!! ونحن عىل أتم االستعداد أن نتحمل كل ما تصبه علينا من أنواع التعذيب!!! ألننا 

َمسيحيون، ونُعلن َمسيحيتنا ِجهاًرا …”.

أما عن حق الشهداء، فنثق أنه لن يضيع أبًدا.فإن “قاِيني”حني قام عىل أخيه”هابيل” وقتله،جاءه جزاء فعلته 
الشنعاء من الله “فقال: »ماذا فعلَت؟ صوت دم أخيك صارخ إيلَّ من األرض.فاآلن ملعون أنت من األرض التي فتحت 
فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عِملَت األرض ال تعود تُعطيك قوتها. تائًها وهاربًا تكون يف األرض«.”. ويذكر لنا 
“القديس يوحنا اإلنجيّل” يف رؤياه أن الله سوف يقيض للشهداء من قاتليهم: “وملا فَتََح الَختم الخامس، رأيتُتحت 



مقــــاالت

7

املذبح نفوس الذين قُتلوا من أجل كلمة الله، ومن 
هادة التي كانت عندهم،وصخوا بصوت  أجل الشَّ
القدوس  السيد  أيها  متى  قائلني:»حتى  عظيم 
والحق، ال تقيض وتنتقم لدمائنا من الساكنني عىل 
لهم  وقيل  ِبيًضا،  ثيابًا  واحد  كلُّ  فأُعطُوا  األرض؟« 
العبيد  يَكَمل  أيًضا حتى  أن يسرتيحوا زمانًا يسريًا 
يُقتلوا  أن  العتيدون  وإخوتهأميًضا،  رفقاؤهم، 
األرشار  عىل  ا  جدًّ الطويلة  الله  أناة  إن  مثلهم”. 
ـ من أجل  تبارك اسمه  ما هي إال فرصة مينحهاـ 
الكل،  عىل  تُحىص  وال  تُعد  التي  الكثرية  مراحمه 
فرصة اختبار لثقة من يؤمنون به، وفرصة للخطاة 
واملخطئني للتوبة والندم عىل الرش، وفرصة للبرش 
أن يسلكوا بالعدل فيام بينهم جميًعا. ولٰكن، حتاًم 
ظُلم  من  لكل  الله  فيه  يحكم  الذي  الوقت  يأيت 
ا ما  أو اضطُهد أو قُتل من أجل الرب واإلميان.وحقًّ
إذ  أن تكون؛  العتيدة  الدينونة  تلك  أصعب وقت 

“مخيف هو الوقوع يف يدي الله الحّي!”.

ينبض  واحد،  قلب  واحد،ذو  بلد  “ِمرص”  إن 
بنبض كل ِمرصييعيش عىل أرضها أو يف أي بقعة 
من العامل؛ فقد تعلمنا منذ نعومة أظفارنا أن بالدنا 

من  عاملني  ذهبنا،  أينام  نحملها  قلوبنا،  يف  تعيش 
أجل رفعتها وسالمها؛لٰذلك كلنايُعوزنا:

•إدراك معنى التنوع املجتمعيوقَبوله؛بَفهمنااآلخرالذي يعيش يف مجتمعنا وبتفهمنا إياه.

•تأكيدقيم التعايش املشرتك ومبادئه ومعامالتهواملساواة بني جميع املواطنني، دون وضع عدد من أبناء الوطن 
يف مكانة أقل، أو حرمانهم من حقوقهم أو واجباتهم أو حياتهم ملجرد االختالف يف الجنس أو العرق أو الدين.

املجتمع  أفراد  بني  التعايش  قواعد  أهم  إذ هام من  الوطن؛  أبناء  ابن من  والتقدير”نحوكل  “االحرتام  •غرس 
النبل واألصالة  أبنائه كل معاين  يُزرع يف  إن مل  تقدم ملجتمع  املجتمعات وُسموها، فال  رقّي  ودعامئه، وهام رس 

واالحرتام.

إن عبارة “الوطن للجميع” كانت شعاًرالثورة ١9١9م التي أظهرت َوحدة الشعب املرِصّي ألجل حرية بالده. 
وقد ظهرت املواطنة يف فكر املساواة بني أبناء الوطن الواحد، التي عرّب عنها الزعامء والقادة عىل مر التاريخ، والتي 

نسعى لتحقيقها يف كل عرص.و…!
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بتهنئة  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  تقدم 
 : نصها  وجاء  املجيد  القيامة  عيد  مبناسبة 
للمرصيني  خالصة  بتهنئة  أتوجه  أن  "يسعدين 
األقباط، مبناسبة عيد القيامة املجيد، أعاده الله 

عىل مرص بكل خري.

لتأكيد  جديدة  لفرصة  املناسبة  هذه  إن 
وحدتنا عىل أرضية الوطن واملواطنة، التي هي 

عامد جمهوريتنا الجديدة.

لقد قطعنا خطوات مهمة يف طريق املواطنة، وال يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون عىل استكامله إل النهاية، 
فبوحدتنا تحيا مرص.. كل عام وأنتم بخري ومرص يف عزة وتقدم ورخاء."

قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية 

تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبناسبة عيد القيامة املجيد

ترأس قداسة البابا توارضوس الثاين، يوم ٢3 ابريل ٢0٢٢م، قداس عيد القيامة املجيد يف الكاتدرائية املرقسية 
الكربى بالعباسية، مبشاركة عدد من اآلباء األساقفة العموم، ووكيل البطريركية بالقاهرة، وبعض اآلباء الكهنةوالرهبان. 

حرض القداس للتهنئة مندوبون عن السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفضيلة شيخ األزهر، والسيد رئيس 
جهاز املخابرات العامة وعدد من كبار املسؤولني. 

والبيئة،  والتموين،  الكهرباء،  ووزراء  والحدودية،  النائية  للمناطق  الرئيس  مستشار  أيًضا  للتهنئة  حرض  كام 
والسياحة واآلثار، والتضامن االجتامعي، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، وعدد من كبار قيادات القوات 

املسلحة، ووزارة الداخلية وسفراء بعض الدول، وممثلو العديد من الهيئات واملؤسسات. 
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الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  ترأس 
أحد  عيد  قداس  ٢0٢٢م  ابريل   ١7 يوم 
السعف”بالكاتدرائية  “أحد  الشعانني 
العيد  وهو  باإلسكندرية،  املرقسية 

املعروف شعبيًا بـ “أحد السعف”.

واستقبل خورس شاممسة الكاتدرائية 
وهم  والصلبان  بالسعف  البابا  قداسة 
يرتلون لحن الشعانني “افلوجيمينوس”، 

وصىل قداسته دورة الشعانني.

بدأت بعدها صلوات القداس اإللهي، 
وألقى قداسة البابا عظة القداس، أوضح 
عىل  الوحيد  اليوم  ألنه  مميز  يوم  أنه 
الذي نعيش فيه 3 مظاهر  السنة  مدار 
فريدة مجتمعة: يف الصباح الباكر دورة 
أثناء  أناجيل   4 من  القراءة  السعف، 

القداس، طقس الجناز العام.

قداس خميس العهد من دير الشهيد مار مينا العجائبي العامر مبريوط 
البابا  قداسة  ترأس 
قداس  الثاين  توارضوس 
)الخميس  العهد  خميس 
الكبري( يوم ٢١ ابريل ٢0٢٢م، 
بدير الشهيد مار مينا مريوط 
، وبدأت الصلوات بصالة باكر 
تضمنت  التي  العهد  خميس 
الخائن،  يهوذا  تبكيت  دورة 
السواعي  صلوات  باقي  ثم 
اللقان،  صالة  تالها  النهارية، 
ثم القداس اإللهي، واختتمت 
الساعة  بصالة  الصلوات 
يوم  من  عرشة  الحادية 

الخميس.

قداس أحد الشعانني من الكاتدرائية املرقسية الكبرى باإلسكندرية
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استقبل قداسة البابا توارضوس الثاين يوم ٢7ابريل ٢0٢٢ “النور املقدس” باملقر البابوي باألنبا رويس عقب 
وصوله مرص بعد انقطاع دام قرابة 50 عاما

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل أرملة الشهيد القمص أرسانيوس وديد
استقبل قداسة البابا توارضوس الثاين 
يوم االثنني ١١ أبريل ٢0٢٢م، الدكتورة 
مرثا مرقس أرملة األب الشهيد القمص 
عبد  ماركوس  والقس  وديد  أرسانيوس 
.قدم  الشهيد  األب  أقارب  أحد  املسيح 
العائلة  وألفراد  مرثا  لتاسوين  قداسته 
الفرح  عن  معهم  وتحدث  التعزية، 
بالسامء وعن رسالة اإلنسان يف الحياة.

وكيل  إميل  أبرآم  القمص  اللقاء  حرض 
البطريركية باألسكندرية.

قداسة البابا تواضروس الثاني يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان على مائدة اإلفطار

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل “النور املقدس” باملقر البابوي

)الرسيان(  العذراء  السيدة  دير  استضاف 
مائدة   ،٢0٢٢ ابريل   ٢5 يوم  النطرون،  بوادي 
توارضوس  البابا  قداسة  جمعت  التي  اإلفطار 
الثاين بعدٍد من اآلباء املطارنة واألساقفة، عقب 

انتهاء القداس اإللهي.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية مبناسبة القيامة
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استقبل نيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس صباح األربعاء ٢7 أبريل ٢0٢٢م، 
“النور املقدس” عقب وصوله مرص بعد انقطاع دام قرابة 50 عاما.

زيارة رفيعة املستوى إلى املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي 
أنبا  نيافة  استقبل 
العام  األسقف  إرميا 
الثقايف  املركز  رئيس 
األرثوذكيس،   القبطي 
ابريل   ٢8 الخميس  يوم 
٢0٢٢م   السيد ماكسيم 
روبني املستشار السيايس 
الروسية  للسفارة 
بجمهورية مرص العربية.

وقد تناول اللقاء اخر 
التعاون  وكم  التطورات 

املشرتك بني البلدين.

“النور املقدس” يصل مقر املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
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عقد يوم األحد ١0 أبريل ٢0٢٢م،  الندوة التثقيفية، »األزهر ودوره يف التكامل الثقايف والعلمي بني مرص ودول 
جنوب رشق آسيا.. إندونيسيا منوذجا« بالتعاون مع جامعة »رشيف هداية الله« الحكومية، يف دولة إندونيسيا، 

بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر 

  شارك فيها الدكتور محمد املحرصاوي، رئيس جامعة األزهر، والدكتور أسامة العبد، األمني العام لرابطة العامل 
األوقاف،  وزير  جمعة،  مختار  محمد  الدكتور  بحضور  النواب،  مبجلس  الدينية  اللجنة  رئيس  ونائب  اإلسالمي، 
والدكتور شوقي عالم، مفتي الديار املرصية، السفرية نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املرصيني 
الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  نيافة  الرشيف،  األزهر  الضويني، وكيل  والدكتور محمد  بالخارج، 
القبطي األرثوذكيس، الدكتورة أماين لوبيس، رئيس جامعة »رشيف هداية الله اإلسالمية« يف إندونيسيا، وممثل 

سلطنة بروناي، وأدارها اإلذاعي الكبري سعد املطعني.

ألقى نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس كلمة جاء بها إن معالجة الحوادث 
اإلرهابية الفردية وأخرها طعن القمص أرسانيوس وديد والذي أدى إل استشهاده مبحافظة اإلسكندرية، ال تكون 

بالحل األمني فقط بل يجب تغيري ثقافة املجتمع وغرس ثقافة قبول واحرتام اآلخر.

وأضاف نيافته، أن العمليات اإلرهابية موجودة يف كل بالد العامل وليست مقترصة عىل مرص، موجها الشكر 
لألجهزة األمنية ألنها توفر جوا من االستقرار األمني خالل الفرتة األخرية.

ندوة “األزهر ودوره 
في التكامل الثقافي والعلمي بني مصر ودول جنوب شرق آسيا.. إندونيسيا منوذجا”
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وأوضح أن تصحيح املفاهيم املغلوطة ونرش صحيح الدين وثقافة قبول واحرتام األخر يقع عىل عاتق مؤسسة 
األزهر وجامعة األزهر.

وذكر أن اإلرهاب يبدأ باحتقار اآلخر ورفضه يف املجتمع وكذلك حرمانه من بعض الوظائف مؤكدا أن التعصب 
هو املادة الخام إلشعال الفنت.

وطالب نيافة األنبا إرميا برضورة التكاتف بني األزهر والكنيسة واإلعالم وجميع مؤسسات الدولة لتحقيق مبدأ 
التعصب  الدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف يف نبذ  ، مشيدا بدور  الوعي  بناء  املواطنة وخوض معركة 

ومواجهة التطرف.

.ويف كلمتها، أكدت وزيرة الهجرة، أن األزهر الرشيف جامعا وجامعة صح شامخ، وهو البيت الذي يفتح أبوابه 
أمام املرصيني ليمثل ركنا قويا مع الكنيسة املرصية للتكامل والتكاتف الحقيقي يف الجمهورية الجديدة، وهام 

مصدر رسائل املحبة والوالء للوطن ، الذي يغلفه دعم اإلخاء بني املرصيني.

 وأشارت إل تثمينها التعاون مع الكنيسة األرثوذكسية ومؤسسة األزهر الرشيف، حيث يحرص فضيلة اإلمام 
األكرب وقداسة البابا توارضوس الثاين عىل استقبال أبناء الجيلني الثاين والثالث ورشح املفاهيم املهمة، كونهم سفراء 
مرص بالخارج ومعا يكونان بيت العيلة وتابعت: "رشف يل االنضامم إل مجلس أمناء بيت العائلة" ودورنا ان نزرع 

فيهم التسامح وقبول اآلخر.

 وتناولت وزيرة الهجرة مبادرة "مرص بداية الطريق" التي تسلط الضوء عىل القيادات والزعامء األفارقة الذين 
تخرجوا يف مرص، مشرية إل اعتزام الوزارة إطالق النسخة السادسة من "مرص تستطيع بالصناعة" مبشاركة أفريقية 

أيضا، ما يؤكد أن مرص هي ملتقى الجميع.

 وأكدت وزيرة الهجرة أننا نعيش عهدا ذهبيا، فنجد رئيس الجمهورية بنفسه يذهب إل الكاتدرائية للتهنئة 
باألعياد، مؤكدة أن بلدنا يفتح األبواب أمام الجميع،

 مؤكدة أن الله يحمي مرص بأذان املساجد وأجراس الكنائس ودعوات البسطاء يف ربوع الوطن أن يعم األمن 
والرخاء.

ورحبت وزيرة الهجرة بكلمة الدكتورة أماين لوبيس، رئيس جامعة "رشيف هداية الله اإلسالمية" والتي ولدت 
املسؤولية  مواقع  يف  والناجحات  املناضالت  مرص  لسيدات  رائعا  مثاال  لترضب  مرصية،  ألم  مرص  يف  وترعرعت 
الجميع علام  يسع  كبري  بيت  أن مرص  والتحدث بسالسة، مؤكدة  العربية  لغتها  بحرصها عىل  املختلفة، مشيدة 

وثقاقة يف كل املحافل. 

 وتابعت وزيرة الهجرة أن حرصها عىل املشاركة يف هذه االحتفالية، والتي تأيت مواكبة لذكرى مرور أكرث من ألف 
عام عىل بناء األزهر، مؤسسة الوسطية والسامحة يف العامل أجمع، مثمنة دوره البارز يف استقبال أبناء الجيلني الثاين 
والثالث من أبناء املرصيني بالخارج، للرد عىل كافة تساؤالتهم.. وكذلك ذكرى انتصار العارش من رمضان، والذي 

يؤكد أن تكاتفنا طريق النرص والبناء يف الجمهورية الجديدة، ما يدعم دور بيت العائلة املرصية.
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السيدات والسادة احلضور الكرمي،
الشعب املصري العظيم،

أعيادنا،  فيها  اختلطت  التي  املباركة  األيام  بتلك  املرصيني  لكل  التهنئة  بتوجيه  اليوم  إليكم  حديثي  استهل 
مسلمني ومسيحيني، فكانت أيام شهر رمضان الفضيل متزامنة مع خميس العهد والجمعة العظيمة وعيد القيامة، 

كل عام ونحن أمة كرمية ووطن عظيم، وطن يجمعنا بالخري والسالم واملحبة.

 السيدات والسادة،
إن العهد الذي بيني وبينكم منذ أن ترشفت باملهمة التي كلفت بها بأمر الشعب املرصي العظيم، هو عهد الصدق 
يف القول واإلخالص يف العمل والنوايا والتجرد من كل انتامء، االنتامء لله والوطن ابتغاًء لوجه الله سبحانه وتعال، ويف 
سبيل إنفاذ إرادة األمة وتحقيق أحالم أبنائها كانت خطواتنا ثابته وراسخة وعزميتنا ال تلني من أجل تحقيق البقاء 
والبناء ملرصنا العزيزة، وعىل مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا يف اجتيازها كانت أعظم، 
وكانت حمالت التشكيك والتشويه ممنهجة ومكثفة فكانت اإلنجازات هي الرد عليها، كان اإلرهاب الغاشم يسعى 

للنيل من عزميتنا وإرادتنا فكانت دماء املرصيني و تضحياتهم هي الثمن املدفوع لتبقى مرصنا عزيزًة وقادرة.

وبقراءة رسيعة عىل دفرت اإلنجاز اليومي القومي عىل مدار السنوات التي تلت ثورتنا العظيمة يف 30 من يونيو 
العامل والفالحني  الشهداء األبرار وسواعد  إننا مًعا قد صنعنا مجًدا نفتخر به مجدًدا، صنعته دماء  ٢0١3 نجد 

  كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار األسرة املصرية
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الرشفاء وعقول العلامء واملفكرين واملثقفني، وأصبح الوطن مساحة مشرتكة تجتمع فيها أحالمنا للغد، ويف سبيل 
إعادة بناء قدرات الدولة املرصية تحملنا مًعا، دولة وشعبًا، تحديات هائلة وضغوطات كثرية فقد توالت جهود 
إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة مع تنفيذ برنامج طموح لإلصالح االقتصادي، وقد تحمل املواطن املرصي 
اآلثار الناجمة عن تلك اإلصالحات وكانت يف طليعة املسرية املرأة املرصية العظيمة، والتي مل تتواين يف لحظة عن 

أن تكون يف مقدمة صفوف العمل الوطني.

التحتية  البنية  حققت مرشوعات  فقد  الكل،  االقتصاد  مؤرشات  عىل  وانعكست  اإلصالح  مثار  تحققت  وقد 
والطاقة نتائج مذهلة عززت من قدرات الدولة ورفعت من قيمة أصولها وجعلت مرص مقصًدا لالستثامر األجنبي، 
كام انخفضت معدالت البطالة بعد أن وفرت املرشوعات القومية املنفذة فرًصا للعاملة كام تم تحقيق نقلة نوعية 
يف إنشاء مدن الجيل الرابع بعد أن تم إنشاء عدد من املدن الجديدة بطول الجمهورية وعرضها لسد الفجوة ما 

بني الطلب عىل اإلسكان واملعروض، وذلك لتوفري الوحدات السكنية الالزمة لشباب مرص.

ودارت عجلة البناء واإلنتاج يف كل املجاالت والقطاعات، وكان املواطن املرصي وتوفري مقومات جودة الحياة هو 
الهدف األنبل والغاية السامية، فأطلقنا مبادرات للصحة حققت نتائج ملموسة ومؤثرة انعكست إيجابًا عىل صحة 
املرصيني، كام تم إطالق املرحلة األول من أكرب مرشوع تنموي لتطوير الريف املرصي يف التاريخ "حياة كرمية"، 
إذن تضمن الدولة انعكاًسا مبارًشا ملعدالت النمو عىل املواطن األكرث احتياًجا يف الريف املرصي، ولضامن تحقيق 
العدالة االجتامعية التي نادى بها املرصيني يف يناير ٢0١١ ويونيو ٢0١3 فقد تم إقرار حزمة معتربة من إجراءات 
الحامية االجتامعية لتوفري مظلة آمنة للفئات األكرث احتياًجا، ومل تنحرص جهود الدولة يف املجال االقتصادي فقط 
إمنا سعت الدولة املرصية إل ترسيخ مفهوم امتالك القدرة فطورت قدراتها األمنية والعسكرية، وكانت تلك رضورة 
حتمية وسط إقليم تعصف به رياح االضطراب والرصاع وقد باتت هذه القدرات اليوم ضامنًا لحامية مقدرات 
هذا الوطن وظهريًا الستقراره، كام نجحت الدولة املرصية يف إعادة رسم أمناط عالقاتها الدولية واإلقليمية بناًء عىل 

مفهوم االحرتام املتبادل وتعزيز املصالح املشرتكة والدفاع عن األمن القومي املرصي بدوائره القريبة والبعيدة.

 السيدات والسادة،
الشعب املصري العظيم،

كل مشاهد ومراقب لتطور الدولة املرصية منذ ٢0١4 وحتى اليوم ميكنه أن يرسد قصة أمة عظيمة استطاعت 
يف أقل من عقد من الزمان أن تحمي نفسها من السقوط، وتحول مكر الذين أرادوا لها الفشل إل إرادة وعزمية، 
لتتحول إل دولة رائدة يف إقليمها شابًة يف أحالمها قويًة بأبنائها، مل تنل منهم تهديدات اإلرهاب أو تشكيك وكذب 
من هنا وهناك، واليوم يواجه العامل ومرص أزمة عاملية مركبة ناجمة عن اآلثار التي خلفتها جائحة كورونا وعواقب 
الرصاع الرويس األوكراين، تلك األزمة التي تسببت يف ارتفاع مستويات التضخم العاملية و حالة من الكساد التجاري 
وأزمة يف سالسل اإلمداد، ومرص تواجه هذه األزمة التي أملت بالعامل بقدرات متطورة، وخطة عمل فاعلة عكفت 
عىل إعدادها الحكومة وكافة أجهزة مؤسسات الدولة بحيث تتحول هذه األزمة إل فرص لتطوير وتنمية االقتصاد 
املرصي، مع الوضع يف االعتبار العمل من أجل تقرير آلثار مبارشة عىل املواطن قدر اإلمكان من خالل التنسيق 
والتعاون بني الدولة ومؤسساتها من جهة ومؤسسات املجتمع املدين ورشكاء التنمية من جهة أخرى وتوسيع مظلة 

الحامية االجتامعية للفئات األكرث ترضًرا.
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 شعب مصر العظيم،

إن تضحيات املرصيني وأحالمهم هي ضامن بقاء أمتنا العظيمة، ومثلام عربنا مًعا التحديات السابقة سنعرب 

ونجتاز أيًضا التحديات الحالية، يف ذلك الحضور من ممثل الشعب الذين اجتمعوا عىل مائدة األرسة املرصية 

أعلن لكم بكلامت واضحة وبلساٍن مرصٍي مبني بأننا نجدد العهد بأن تجمعنا املساحات املشرتكة يف وطننا الغايل 

لنبني مرص املستقبل، ويف سبيل تحقيق ذلك أؤكد لكم بأنني قررت ما يل:

أواًل: تكليف الحكومة بعقد مؤمتر صحفي عاملي إلعالن خطة الدولة املرصية للتعامل مع األزمة االقتصادية 

املبارشة  األجنبية  االستثامرات  وجذب  االستثامر  مناخ  لتحسني  عاجلة  إجراءات  تنفيذ  تشمل  والتي  العاملية، 

البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، وتوجيه كل الدعم الالزم للمستثمرين  يف مجاالت 

املرصيني يف كافة املجاالت السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقاري والتحول الرقمي.

ثانيًا: إطالق مبادرة دعم وتوطني الصناعات الوطنية لالعتامد عىل املنتج املحل وتقليل الواردات، وذلك من 

خالل تعزيز دور القطاع الخاص الوطني يف توطني العديد من الصناعات الكربى واملتوسطة والصغرية ومتناهية 

الصغر يف مرص، مع تقديم عدد من الحوافز يف صورة أرايض بحق االنتفاع وإعفاء من الرضائب ملدة خمس 

سنوات، باإلضافة إل تقديم أوجه الدعم الالزم لتقنني األوضاع للمخالفني وتقديم الدعم الفني واملادي الالزم 

للمتعرثين.

ثالثًا: تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة باالستمرار يف دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل األهل والتنموي 

قيام  مع  أرسة  ماليني  تسعة  لعدد  االجتامعية  والحامية  الدعم  لتقديم  املاضيني  الشهرين  خالل  نفذتها  التي 

الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري، وادعوين يف هذا الجمع الكريم أن 

املبذول والتنسيق  الجهد  بالتحية والتقدير عىل  التحالف من جمعيات ومؤسسات  أتقدم لجميع أعضاء هذا 

والتكامل مع مؤسسات الدولة املختلفة إلنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بني الدولة واملجتمع املدين.

ومؤسسات  املعنية  األجهزة  كافة  أدعو  فإنني  املدين  للمجتمع  عاًما   ٢0٢٢ عام  اإلعالن  من  انطالقًا  رابًعا: 

املجتمع املدين إلطالق منصة حوار من خالل التحالف الوطني للعمل األهل التنموي ووزارة التضامن االجتامعي 

واملجلس القومي لحقوق اإلنسان لتقديم الدعم للعمل األهل واملجتمعي واقرتاح التعديالت الترشيعية الالزمة 

لتسهيل العمل املجتمعي مبا يخدم أهداف الدولة يف تحقيق التنمية املستدامة.

خامًسا: تكليف الحكومة وكافة األجهزة املعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم املقدم ملزارعي القمح يف مرص وذلك 

بزيادة املحفزات املقدمة للمزارعني سواء كانت مادية أو خدمية ومبا يحقق زيادة يف االكتفاء الذايت من القمح.

سادًسا: إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئايس التي تم تشكيلها كأحد مخرجات املؤمتر الوطني للشباب عىل 

أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع األجهزة املختصة، وال أخفي عليكم سعاديت البالغة يف خروج دفعات لعدٍد 

من أبناءنا الذين تم اإلفراج عنهم خالل األيام املاضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميًعا وإن االختالف يف 

الرأي ال يفسد للوطن قضية.
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سابًعا: تكليف الوزارات واملؤسسات واألجهزة التي ساهمت يف توفري السلع األساسية للمواطنني من خالل 
املعارض املختلفة التي تم إقامتها عىل مستوى محافظات الجمهورية باستمرار عمل هذه املعارض بتقديم كافة 

السلع األساسية للمواطنني بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.

ثامًنا: تكليف إدارة املؤمتر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية إلدارة 
حوار سيايس حول أولويات العمل الوطني خالل املرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إيل شخصيًا مع وعد 

بقيامي بحضور هذه الحوارات يف مراحلها النهائية.

تاسًعا: قيام الحكومة بإعالن عن خطة واضحة يتم االلتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي 
وكذا عجز املوازنة عىل مدار األربع سنوات القادمة.

وأعداد  أحجام  إل مضاعفة  تهدف  املرصية  بالبورصة  للنهوض  متكاملة  رؤية  بطرح  الحكومة  قيام  عارًشا: 
الرشكات املقيد لها أوراق مالية واملستثمرين املحليني واألجانب واملؤسسات املختلفة.

للدولة  اململوكة  األوصول  الخاص يف  القطاع  ملشاركة  برنامج  عن  باإلعالن  الحكومة  تكليف  الحادي عرش: 
مبستهدف عرشة مليار دوالر سنويًا وملدة أربع سنوات.

الثاين عرش: قيام الحكومة بالبدء يف طرح حصص من رشكات مملوكة للدولة يف البورصة املرصية ومن ضمنها 
الرشكات اململوكة للقوات املسلحة وذلك قبل نهاية هذا العام.

الثالث عرش: استكامل سداد املديونية الخاصة لعدد 700 من الغارمني والغارمات املتواجدين يف السجون 
بتكلفة مالية تصل إل 45 مليون جنيه إلخالء سبيلهم وذلك كدفعة أول من املساعدات املوجهة لهم وألرسهم 

والعمل عىل دمجهم يف الحياة العامة ومتكينهم اقتصاديًا.

ويف نهاية حديثي وسط هذا الجمع الكريم الرثي من أبناء شعب مرص العظيم أؤكد لكم جميًعا بأن هذا 
الوطن العزيز أقوى مام يتصور املرتبصون به وأغىل مام يظن املشككني فيه، ومرصنا الغالية القوية التي تخطي 

خطواتها األول لتدشني الجمهورية الجديدة إمنا هي قادرة عىل تخطي الصعاب وإحالة التحديات إل فرص.

مرص الجديدة هي دولة دميقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسالم والبناء والتنمية، مرص 
لها  ويصنع  األمل فالحوها  لها  وزرع  أبنائها  الطيبة وصنع مجدها سواعد  أرضها  الشهداء  دماء  التي خضبت 

املستقبل عاملها وتشع بالنور ثقافًة وفًنا وعلاًم بعقول علامءها.

مرص الوطن الذي تردد له وبه دامئًا تحيا مرص تحيا مرص تحيا مرص.

والسالم عليكم ورحمة الله بركاته

الثالثاء, ٢6 أبريل ٢0٢٢ / 09:00 م
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القيامة العامة يتبعها التمتع مبا ال ُيرى
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

أهنئكم يا أخويت وأبنايئ بعيد القيامة املجيد، وبنعمة القيامة التي وهبها لنا الله، لنحيا حياة أخري يف 
األبدية السعيدة.

 أود أن أحدثكم يف هذا العام املبارك عن جوهر املتعة يف العامل اآلخر بالقيامة، وهي قول الكتاب املقدس 
"ما مل تره عني، ومل تسمع به إذن, ومل يخطر عىل بال إنسان ما أعّده الله للذين يحبونه" )اكو 9:٢(. ولهذا 
نصحنا الكتاب بقوله "غري ناظرين إل األشياء التي تُرى، بل إل التي ال تُرى، ألن التي تُرى وقتية، وأما التي ال 

تُرى فأبدية" )٢ كو 4: ١8(.
فام هي إذن تلك األشياء التي ال تُرى؟ وما الذي مل تره عني وقد ُوعدنا أن نتمتع به يف األبدية؟

 
* من األشياء التي ال ُترى: األبدية:

 نحن نسمع عن األبدية، ونقرأ عنها يف وعود الله، ولكننا مل نَر األبدية، فكل يشء أمامنا إيل زوال، وحياتنا 
عل األرض لها نهاية. فالذي ينظر باستمرار إل األبدية، وإيل امتداد حياته بعد املوت، يعمل لهذه األبدية، 
ويستعد لها باستمرار، بالتوبة والعمل الصالح ونرش الخري يف كل مكان ومع كل أحد، والذي يفكر يف األبدية 
باستمرار، ال ينظر إيل هذا العامل الحارض، وال يهتم به، موقنا بأن العامل يبيد وشهوته معه. كذلك ال يركز رغباته 
يف املادة وال يشتهيها... هو يعيش يف العامل، ولكن العامل ال يعيش فيه، كام ميكنه أن ميلك املادة، ولكن ال يسمح 

للامدة أن متلكه، بل يستخدمها للخري.
إن العامل واملادة من األشياء التي تُرى، فهي لذلك وقتية -فال يجعلهام سببا لضياعه روحيًا- فقد قال السيد 
املسيح "ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وخرس نفسه" )مت ١6: ٢6( ولهذا كل ما نفقده من العامل 

واملادة ال نحزن عليه، ألنه سوف ال يصحبنا يف اليوم األخري، وال يكون معنا يف األبدية.
 

* أيضا من األمور التي ال ُترى: املالئكة وأرواح األبرار:
إن املالئكة أرواح، وهم حولنا يروننا، وينقذوننا من أخطار كثرية، وعىل الرغم من وجودهم حولنا، فنحن 
ال نراهم بهذه العيون املادية، ولكننا سرناهم بال شك بعد القيامة يف األبدية السعيدة, وكذلك سرنى أرواح 

األبرار الذين سبقونا إيل السامء.
أما اآلن، فنحن بالروح نؤمن بوجود املالئكة، ونراهم باإلميان ونستحي أن نفعل خطية يف حرضتهم، عىل 

الرغم من أنها غري مرئية حاليًا.
 

* من األشياء التي ال ُترى أيضا: الروح:
وغذائها  بروحه،  مهتاًم  يحيا  الروحي،  فالشخص  لذلك  املرئيات،  من  فهو  الجسد  أما  تُرى,  ال  الروح 



ت
ملفا

19

الروحي,،وإن كان الجسد له غذاؤه املادي, فإن الروح تتغذى بحياة الفضيلة والرب, وتتغذي مبحبة الله وبعمل 
الخري, وبالصالة والتسبيح, وبكالم الله يف عمقه وروحانيته, واإلنسان الذي يهتم بأبديته, يحرص عىل منوه 
الروحي وعىل التدريبات الروحية النافعة له. ذلك ألن اهتاممه بروحه ومصريها األبدي يجعله يبذل كل جهده 

يف عمل ما يربطها بالله ووصياه فتكون مقدسة له.
وتدقيق,  بكل حرص  بل  لغرائزه,  أبًدا  تقود جسده, وال تخضع  التي  يجعل روحه هي  الوقت  نفس  يف 
تتخلص من شهوات الجسد, ومن طياشة الحواس, ومن شهوة العني وتعظم املعيشة. فال يكون لهذه املرئيات 

سلطان عليه...
 

* كل متع الحياة األرضية من األشياء التي تُرى, أما متع األبدية فهي ما مل تره عني, ومل يخطر عل قلب 
إنسان.

* وهكذا فإن اآلباء النّساك, قد نظروا إل كل متع هذه الحياة, فإذا هي زائلة وفانية ال تستحق اهتاممهم, 
فارتفعوا فوق مستواها وفوق كل رغبة فيها, وماتوا عن العامل, وزهدوا كل متعه األرضية, ناظرين إل ما سوف 

يتمتعون به بعد القيامة.
* ويف هذا املعنى يقول القديس أغستينس "جلست عىل قمة العامل، حينام أحسست يف نفيس أين ال أشتهي 

شيئًا وال أخاف شيئًا".
* وأكرب مثال يف االرتفاع عن كل املرئيات، وعن الحياة األرضية ذاتها، مثال الشهداء الذين تقدموا إل املوت 
بفرح، غري ناظرين إل العامل وكل ما فيه، ورافضني اإلغراءات التي عرضت عليهم. ذلك ألنهم كانوا مركّزين كل 

أبصارهم وقلوبهم يف ما ال يرى يف الحياة بعد املوت.
 

* من األشياء التي ال ُترى أيضا, املعنويات:
وأعني بها املُثل, القيم, واملبادئ, والحق, والخري, والرب... وأيًضا اإلميان ألنه هو "الثقة مبا يرجى, واإليقان 

بأمور ال تُرى" فالذي يعيش باإلميان, إمنا يعيش ناظرًا إل ما ال يُرى.
وهو حينام يتطلع إل السامء, ال ينظر فقط إل هذا الغالف الجوي املحيط بنا, الذي تسبح فيه الطائرات. 
وال إيل الَفلَك الذي توجد فيه الشمس واألجرام الساموية البعيدة, وإمنا إيل ما هو فوق ذلك بكثري... إل السامء 
التي فيها املالئكةوعرش الله, والتي فيها كل يشء يسري حسب مشيئة الله, فال خطية وال عصيان. وأيضا السامء 

التي فيها أرواح األبرار منتظرين يوم القيامة, وبدء الحياة األبدية.
 

* والذين ينظرون إل ما ال يُري, يتوجهون بقلوبهم وأفكارهم إل الله -جلّت قدرته- الله الذي مل يره أحد 
قط يف الهوته...

إننا مل نَر الله, ألن عيوننا هذه قاصة عن رؤياه. ولكننا رأينا قوته وعجائبه, وعمل نعمته فينا ويف غرينا. 
رأينا يده التي ال تُرى, وهي تتدخل يف مشاكلنا وتحلها. ورأينا كرمه الذي يفتح كوى السامء ويفيض علينا, 

ويشبع كل حي من رضاه... ورأينا الله كيف يقيم الحق, ويسحق الباطل, وكيف يحكم للمظلومني...
أما املتعة الحقيقية بعرشة الله يف األبدية فهذا ما مل نره بعد, ولكننا ننتظره باإلميان.. اإلميان مبا مل تره عني 

ومل يخطر عىل بال إنسان.
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 املسيحية والصليب )٣(

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

كيف حملت الكنيسة الصليب :
هناك مفاهيم كثرية ميكن أن تدخل تحت عنوان " الكنيسة والصليب " .. هىل هو موضوع يصف حقبة من حياة 

الكنيسة مضت وانتهت ، أم هو موضوع الحارض املعاص ... إن املعنى يشمل األمرين معا ! الحارض عىل ضوء املاىض 

.. وما نعنيه هو " كيف حملت الكنيسة الصليب " ؟ .. كيف أحبته فاحتضنته .. كيف تعاملت معه ، وكيف حملته .. 

كيف ترصفت إزاء الضيقات ، وكل قوى الرش التى تصدت لها ىف العامل .. كيف عاونت كل إبن من أبنائها ، وكل عضو 

فيها عىل حمل الصليب .. كيف صارت شاهدة للصليب وسط عامل وضع ىف الرشير .. ونود أن ننبه قبل الخوض ىف 

املوضوع أن كل ما ينطبق عىل الكنيسة ، ينطبق عىل كل عضو فيها ...

من أين نبدأ موضوعنا .. ؟ نستعرض الصورة التى أسس بها املسيح كنيسته .

 الكنيسة كما أسسها املسيح :
مواصفات هذه الكنيسة :

أ – حمالن بني ذئاب : ىف إرسالية السبعني رسوال التدريبية ، حينام أرسلهم الرب يسوع أثنني أثنني أمام وجهه إل كل 

مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأىت ، قال لهم " اذهبوا ، ها أنا أرسلكم مثل حمالن بني ذئاب " ) لوقا ١0 : 3 ( .

 .. العامل ىف غدرهم ورشهم  الذئاب فرمز ألهل  .. أما  والحمالن صورة للمؤمنني باملسيح ىف وداعتهم وبساطتهم 

طبيعة الكنيسة كام أسسها املسيح وكام يريدها دامئا " حمالن بني ذئاب " ..

إن الحمل صورة للرب يسوع الذى قيل عنه إنه ال يصيح وال يسمع أحد ىف الشوارع صوته ..

صورة للمسيح الوديع الذى دعانا أن نتعلم منه الوداعة وتواضع القلب فنجد راحة لنفوسنا .. املسيح حمل الله 

الذى بال عيب يدعو كل من يتبعونه أن يكونوا حمالنا . هكذا يقدمهم للعامل ...

" حمالن بني ذئاب " ... إنه منظر يبعث الرعب ىف النفس ... إن ذئبا واحدا يكفى ألفرتاس قطيع من الحمالن 

الصغرية التى ال تقوى عىل الحركة أو الهرب .. هل يعقل أن مسيحنا املحب يرسل أوالده للعامل كحمالن بني ذئاب ؟! 

نعم .. هكذا أرسلهم ، ألنه كان يعلم أنه قادر عىل حاميتهم من رضاوة الذئاب ووحشيتها .. والعجيب ، أنه ىف النهاية 

– كام يقول القديس أغسطينوس – حولت الحمالن الذئاب وجعلت منهم حمالنا !!

ويعنى أغسطينوس بذلك الشعوب الوثنية التى آمنت باملسيح وتغريت طبيعتها بفضل هذه الحمالن !!

ب – متجردة من املقتنيات :

" ال تقتنوا ذهبا وال فضةوال نحاسا ىف مناطقكم ، وال مزودا للطريق وال ثوبني وال عصا " ) متى ١0 : 9 ، ١0 ( ..
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" ال تحملوا شيئا للطريق " ) لوقا 9 : 3 ( ... هذا ما أوىص به السيد املسيح رسله وتالميذه حينام أرسلهم ىف إرساليات 

تدريبية .. لقد جردهم من كل ىشء : من املال والطعام والثياب وحتى العصا التى يدافع بها عن نفسه ىف الطريق 

املوحشة .. لقد جردهم من كل ىشء ليكون هو لهم كل ىشء ... ال تحملوا شيئا للطريق : ألنه هو نفسه الطريق .. 

املسيح للنفس املؤمنة هو كل ىشء .. هو غناها فمن التصق به وافتقر إل ىشء ؟ .. وهو غذاء النفس ، وكساؤها .. أمل 

يوصينا بولس الرسول أن نلبس الرب يسوع املسيح ) رو ١3 : ١4 ( .

لقد عاشت الكنيسة املسيحية وصية سيدها ومعلمها : " ليس ل فضة وال ذهب " ... )  أع 3 : ١ – 8 ( .

لكنها كانت غنية بإميانها " كفقراء ونحن نغنى كثريين ، كأن ال ىشء لنا ونحن منلك كل ىشء " ) ٢ كو 6 : ١0 ( ..

وحينام منتلك املسيح فنحن منلك كل ىشء .. وحينام عاشت الكنيسة أمينة لتعاليم الرب ووصاياه ، كان هو أمينا 

معها ىف إمتام مواعيده . وهكذا كانت تجرى املعجزات باسم الرب يسوع .. وحينام تركت الكنيسة عنها وصية مخلصها 

، فقدت السلطان أن تصنع باسمه اآليات واملعجزات .

 

جـ - مشابهة لصورة ابن الله :

يصف القديس بولس الرسول أولئك الذين يحبون الله املدعوين حسب قصده أنهم " مشابهني صورة إبنه ليكون 

هو بكرا بني إخوة كثريين " ) رومية 8 : ٢9 ( . .. وأحد أوجه الشبه مع ابن الله هو األمل ... يتنبأ إشعياء النبى عن 

السيد املسيح فيقول عنه أنه :

" رجل أوجاع ومخترب الحزن " ) إش 53 : 3 ( ... هذه صفة أصيلة ىف املسيح املخلص .. فاملسيح مل ير يوما ضاحكا 

، لكنه شوهد باكيا عند قرب لعازر ) يو ١١ : 35 ( .. وقبيل آالمه عىل الصليب ، كان محصورا فيام كان عتيدا أن يكمله 

، وسمع يقول :

" نفىس حزينة جدا حتى املوت " ) مر ١4 : 34 ( ... فلقد تجسد ابن الله من أجل فداء البرش ، والفداء استلزم األمل 

والصليب ... وإن كان املسيح قد تأمل ، فليس التلميذ أفضل من معلمه ، وال العبد أفضل من سيده ) متى ١0 : ٢4 ( .

الصليب فى حياة املسيح :
إن كان إشعياء النبى قد تنبأ عن املسيح أنه رجل أوجاع ومخترب الحزن ) إش 53 : 3 ( ، فإن هذه اآلالم واألحزان 

مل تبدأ ىف جثسيامىن ، بل بدأت منذ والدته بالجسد ...

لقد ولد الطفل يسوع وهو يحتضن الصليب ، وظل يحتضنه ىف حب ويحمله حتى علق عليه عند الجلجثة .. ونحن 

وإن كنا نجهل معظم حياة الرب يسوع بالجسد حتى بدأ خدمته الكرازية ىف سن الثالثني ، لكننا نستطيع أن نتبني 

مالمح الصليب ونراها من خالل بعض املواقف ...




