


قدم نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي التهنئة 
لدولة  رئيًسا  النتخابه  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 
الشيخ  السمو  قلبية لصاحب  التهنئة: “تهنئة  املتحدة، وجاء نص  العربية  اإلمارات 
العربية  اإلمارات  لدولة  رئيًسا  انتخابه  مبناسبة  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  بن  محمد 
املتحدة طالبني إلى الله أن يوفقه ملا فيه اخلير لدولة اإلمارات ويكمل مسيرتها الناجحة، 
ونهنئ شعب دولة اإلمارات بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

وليبارك الله الدولة ويحفظ قادتها”

نيافة األنبا إرميا
 يقدم التهنئة

 لصاحب السمو الشيخ حممد بن زايد بن سلطان آل نهيان 
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-الرئيس السيسي يستقبل رؤساء كنائس الشرق األوسط 
ص ٨

بطريرك  يستقبل  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة   -
القدس الالتني ص٩

نيافة  يستقبل  الثانى  تواضروس  األنبا  البابا  قداسة   -
األنبا إرميا

زابولوس  الدكتور  السيد  يستقبل  إرميا  أنبا  نيافة   -
أنِزلم زورومي  ص١٠

الكلدان  بطريرك  يستقبل  األزهر  شيخ  فضيلة   -
الكاثوليك في العراق والعالم ص١١
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                                   الثبات فى اهللمقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

بقلم: مثلث الرحمات أنبا بيشوي

يتساءل البعض هل نحن نثبت يف الرب بالتناول من جسده ودمه، أم يف رس التثبيت أي املسحة املقدسة بواسطة زيت 
املريون؟ ونجيب عىل ذلك بأننا نثبت يف الرب يسوع املسيح يف التناول من جسده ودمه األقدسني حسب قوله: “َمْن يَأْكُْل 
َجَسِدي َويَْشَْب َدِمي يَثْبُْت يِفَّ َوأَنَا ِفيِه” )يو6: 56(. كام أننا نثبت يف الرب ىف رس املسحة املقدسة الذي يدعى رس التثبيت 
حسبام ورد يف رسالة بولس الرسول الثانية إىل أهل كورنثوس: “َلَِكنَّ الَِّذي يُثَبِّتَُنا َمَعُكْم يِف الَْمِسيِح، َوقَْد َمَسَحَنا، ُهَو اللُه. الَِّذي 

َختََمَنا أَيْضاً، َوأَْعطَى َعْربُوَن الرُّوِح يِف قُلُوِبَنا” )2كو 1: 21، 22(.

ويقول السيد املسيح يف مناجاة مع اآلب الساموي: “لِيَُكوَن الَْجِميُع َواِحداً كَاَم أَنََّك أَنَْت أَيَُّها اآلُب يِفَّ َوأَنَا ِفيَك لِيَُكونُوا ُهْم 
أَيْضاً َواِحداً ِفيَنا لِيُْؤِمَن الَْعالَُم أَنََّك أَرَْسلْتَِني” )يو17: 21(.

يشح القديس كريلس الكبري هذه العبارة بقوله: “إذاً، فهو يصىل من أجل رباط املحبة والوفاق والسالم، ليك يجعل الذين 
يؤمنون يف وحدة روحية؛ حتى أن اتحادهم بواسطة التعاطف الكامل ووحدة النفس بدون انفصال، ميكن أن يشبه مالمح 
الوحدة الطبيعية الجوهرية املوجودة بني اآلب واالبن. ولكن رباط املحبة الذي فينا، وقوة الوفاق لن تنفع يف ذاتها باملرة 
أن تحفظهم يف نفس حالة االتحاد غري املتغرية كام هي كائنة بني اآلب واالبن، اللذان يحفظان وحدتهام بجوهرهام الواحد. 
فإن هذه الوحدة )التي بني اآلب واالبن(، هي بالحقيقة طبيعية وفعلية، وتوجد يف صميم تعريف وجود الله، بينام الوحدة 
األخرى )التي بني املؤمنني( فهي فقط تتخذ شكل تلك الوحدة الحقيقية. ألنه كيف يكون الشبه متاماً مثل الحقيقة نفسها؟ 
ألن شبه الحق ليس كالحق نفسه بل يأخذ مظهراً مشابهاً”. ويكمل قائالً: “فكام أن قوة جسده املقدس تجعل أولئك الذين 
يوجد فيهم أن يكونوا من نفس الجسد، هكذا باملثل أيضاً فإن روح الله غري املنقسم الذي يسكن يف الجميع، إذ هو واحد، 

فهو يضم الجميع معاً إىل الوحدة الروحية.”

ثم يجمل القديس كالمه يف رشح هذه العبارة قائالً: “لذلك فإننا جميعاً واحداً يف اآلب واالبن والروح القدس، أعنى واحد 
يف نفس الحالة الذهنية، وأيضاً واحد يف حياة الرب وىف رشكة جسد املسيح املقدس، وىف رشكة الروح القدس الذي هو واحد 

كام قلنا منذ قليل” )رشح إنجيل يوحنا 20:17(.

وىف رشح نفس العبارة يقول القديس كربيانوس: “أنظروا اآلن ماذا كانت رغبته يف مناجاته، كانت أنه كام أن اآلب واالبن 
هام واحد، هكذا أيضاً يجب علينا نحن أن نبقى يف وحدة مطلقة. من هنا يتضح جلياً كم تكون خطية من يقسم الوحدة 
والسالم عظيمة، حيث أن الرب نفسه طلب من أجل هذا اليشء نفسه” )الصالة الربية 30(. ويقول القديس باسيليوس الكبري: 
“ألن الله الذي هو واحد، هو يف كل منا، فإنه يجعل الكل واحداً: فيتالىش العدد يف سكنى الوحدة” )الرسالة 8 للقيرصيني(.

وكان مثلث الرحامت البابا شنودة الثالث –نيح الله روحه ونفعنا بصلواته- يشح أن الرب قال “ليكونوا واحداً فينا” 
وليس “واحداً معنا” فنحن ال ميكننا أن نكون واحداً مع الثالوث القدوس، بل واحداً فيه.

تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 



مقــــاالت

5

                                 إمكانيــات )5(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

كأمثلة  الشخصيات  وبعض  مثال  كالعقل  اإلمكانيات  نوعيات  عن  مقاالت  أربع  يف  تحدثنا 
لنوعيات من اإلمكانيات يف القيادة مثل قداسة البابا شنودة الثالث ويف هذا املقال نتحدث عن 

نوعيات من اإلمكانيات..

وهي السلطة: فالبعض يرى السلطة أنها إمكانية للقمع والتحكم يف الناس وفرض السيطرة والهيمنة والبعض ميتد إيل 
ما هو أكرث فيجعل السلطة لتحقيق سياسات مغرضة لصالحهم الشخيص فيقعون يف الفساد السيايس والبعض يتامدى أكرث 
يف الرتبح من وراء السلطة فيحقق املكاسب املادية فيقع يف الفساد االقتصادي وبسبب ذلك يصلون ايل الفساد االجتامعي 
وتتواىل املسريات الفاسدة بسبب السلطة والطمع يف املال ومحاولة تحقيق مكاسب ذاتية ولكن ليس هذا هو معنى السلطة 

أو الهدف منها أو طريقة مامرستها وهذا ما نريد توضيحه اآلن..

السلطة: إمكانية مينحها القانون ملن يتوالها لتحقيق أهداف عليا لصالح املجتمع ولرفعة الوطن فكل مسئول يف مكانه 
مخول بسلطة متنحه اإلمكانية لإلصدار تعليامت ترتجم اللوائح العملية الجل مامرسة صحيحة للعمل حتى يتخذ القرارات 
املناسبة التي تحقق صالح الوطن وتحقيق العدل بني املواطنني واملساواة بني كل العاملني حتى يسرتيحون وال يقع عليهم 

ظلم أو غني أو ما شابه..

ولذلك: نجد يف كل قرار ملسئول إن ينص أوال عىل القوانني ومواد الدستور التي تعطيه الحق يف اتخاذ هذا القرار وما ينتج 
عنه من أثار ونتائج ... وهكذا تكون القرارات للصالح العم وليس غري ذلك

الدراسة السلطة ال تعطي الحق يف اتخاذ القرارات للصالح العام وليس غري ذلك

الدراسة: السلطة ال تعطي الحق يف اتخاذ القرارات فقط بل تعطي للمسئول حق مساءلة الجميع ممن هم تحت سلطته 
لبحث كل املالبسات والدراسات حتى يحصل عىل نتائج حقيقية تحدد عدة أمور:

1. االحتياجات: مثل االحتياج ملحطة رفع مياه صالحة للشب أو االحتياج إىل رصف صحي او االحتياج ايل مكان للعبادة 
)مسجد أو كنيسة( ودراسة االحتياجات املجتمعية او إلفراد يف منطقة معينة مهام كانت صحية أو تعليمية أو دينية أو أمنية 
أو رصف شوارع أو إقامة مؤسسة خدمية أو تأسيس جمعية خريية إلعالة الفقراء.. كل هذه األمور تحتاج دراسة مستفيضة 
مع كل اإلطراف.. ثم دراسة يف القانون الذي ينظم طريقة اإليفاء باالحتياجات حتى يخرج قرار الوزير أو املحافظ أو من يف 

سلطته إصدار القرار كافيا لتحقيق الدراسة واإليفاء باالحتياج حتى يسرتيح الناس وينالوا ما يحتاجون..                      

2. روح القانون: البعض يهتم بنص القانون فيخرج القرار غري كايف وغري مريح ويكون سببا يف اختالفات وتصادمات كثرية 
بسبب النص وليس روح القانون أي تحقيق الصالح حسب قصد املشع وليس نص الكلامت.. هكذا يجب ان تكون ثقافة 
إصدار القرارات فاملسئول يحتاج إيل التدريب عىل الثقافة املقنعة بتحقيق االحتياج بروح القانون رغم عدم إيفاء النص 

الوارد للقانون.. 

وهنا أهمية وجود لوائح تفسريية للقانون حتى ال يكون قارصا أو غري كاف أو غري مشجع عىل إصدار القرار املناسب 
لتحقيق االحتياج املطلوب واقعيا.. كل هذه األمور يجب إن تتوفر للمسئولني لالستفادة من سلطاتهم املخولة لهم من الدولة 

فال يشعر احد بالظلم أو بعجز املسئول عن اإليفاء باالحتياجات بل تكون إمكانية حقيقية نافعة 
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»البابا أثناسيوس املصرى« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

»الرسوىّل«، »عمود الكنيسة«، »أبو األرثوذكسية«، »حامى اإلميان«، »أروع أساقفة اإلسكندرية«؛ جميعها ألقاب أُطلقت عىل 

البابا »أثَناسيوس« خليفة مار »َمرقس الرسول« عىل كرىّس اإلسكندرية، العشين من اآلباء البطاركة. وقد احتفلت الكنيسة القبطية 

بذكرى هذا القديس ىف الخامس عَش من مايو. ويُعد َدور البابا »أثناسيوس« وحفاظه عىل اإلميان غري مقصور عىل ِمرص بل هو دور 

عاملى، حتى قيل عنه: »لوال أثَناسيوس لصار العامل كله آريوسيًّا«. عارص البابا »أثناسيوس« خمسة أباطرة، ونال كثريًا من الشدائد ىف 

حياته، إال أنه ظل أميًنا إلميانه راعيًا للكنيسة املرِصية.

نشأة »أَثناسيوس«: »أثَناسيوس« اسم معناه »خالد«. وُلد عام 2٩6م من أبوين وثنيِّني باإلسكندرية، وإن كان بعض املؤرخني 
ذكروا أنه وُلد بالصعيد، ثم نزحت عائلته إىل اإلسكندرية، وتُوىف والده وهو صغري. أصبح مسيحيًّا ىف صباه، ودرس العلوم الالهوتية مبدرسة 

اإلسكندرية الالهوتية التى أنشأها مار »َمرقس الرسول«. كان بارًعا ىف تلقى العلوم والثقافة حتى أصبح من علامء عرصه. تتلمذ »أثَناسيوس« 

عىل يد القديس أنبا »أنطونيوس« أب الرهبان، ويتضح هذا ىف كتاباته عندما قال: »لقد رأيُت أنطونيوس مرارًا، وتعلمت منه ألننى الزمته 

ا للبابا  زمًنا طوياًل…«؛ فقد قّض »أثَناسيوس« قرابة الثالثة أعوام مع أنبا »أنطونيوس« متتلمًذا له. ثم عاد ليصبح سكرتريًا وشامًسا خاصًّ

»ألكسندروس« بابا اإلسكندرية آنذاك. ظهر نبوغ »أثَناسيوس« ىف سن صغرية عندما ألف كتابني قبل أن يتخطى الواحدة والعشين، وهام: 

»رسالة إىل الوثنيِّني«، و»َوحدانية الله«.

حرمان آريوس: وىف ذلك الوقت، انتشت تعاليم غري سليمة كان مصدرها قَس ليبّي ـ فالكنيسة الليبية كانت تتبع الكريّس 
املَرقيّس ـ جاء إىل اإلسكندرية يُدعى »آريوس«، حاول البابا »ألكسندروس« نصحه للعدول عن أفكاره وتعاليمه الخاطئة ىف مجمع 

ُعقد ىف 31٩م. إال أنه مل يقبل التوقف عن تعاليمه، فام كان من البطريرك إال أن عقد مجمًعا آخر حرم فيه »آريوس« بحضور جميع 

أساقفة ِمرص وليبيا ىف 321م.

مجمع نيقية ٣٢5م:وجد »آريوس« أنه قد ُحرم ىف اإلسكندرية، فبدأ ىف بث أفكاره خارج ِمرص. وحدثت بلبلة عظيمة آنذاك، 
حتى وصل الخرب إىل اإلمرباطور »قسطنطنني الكبري« الذى قرر عقد مجمع مسكوىّن ىف نيقية عام 325م، شارك فيه أساقفة من جميع 

كنائس العامل. وحرض املجمع البابا »ألكسندروس« يرافقه شامسه »أثَناسيوس«، ليصري هذا الشاب اليافع بطل مجمع نيقية. فقد 

جادل »آريوس« موضًحا خطأ تعليمه واعتقاده. وجذب الشاب »أثَناسيوس« انتباه الجميع، وكان موضع إعجابهم مبناقشاته، حتى 

قيل عنه: »كان أثَناسيوس ىف نيقية أعظم املرافقني لألساقفة!« وأيًضا قيل إن قسطنطني امللك قال له: »أنت بطل كنيسة الله«. وانتهى 

مجمع نيقية بقرار حرمان »آريوس« ليبدأ اضطهاد من اآلريوسيّني ـ التابعني لتعليم آريوس ـ ضد »أثَناسيوس« عاناه هذا البطل 

معظم أيام حياته، وقيل عن هذا: »إن فصاحة أثناسيوس ىف املجمع النيقاوّي قد جرّت عليه كلَّ الباليا التى صادفته ىف حياته«. ولٰكْن، 

يتضاءل التعب واملعاناة أمام إميان اإلنسان املرِصى العميق؛ فشجاعة »أثَناسيوس« النادرة وثباته صارتا ِمَحط أنظار العامل بأرسه.

»أَثناسيوس« البطريرك: ىف 326م، تنيح البطريرك »ألكسندروس« بعد أن أوىص األساقفة بإقامة »أثَناسيوس« خلًفا له. 
ومع محاوالت هربه من هذه الكرامة إال أن الشعب أرص عىل اختياره ورُسم بطريركًا ىف العام نفسه؛ وكان حينئذ ىف الثامنة 

والعشين. وقد حاول اآلريوسيُّون منع رسامته إال أنهم مل ينجحوا.

حياة وأتعاب وبطوالت: تْكشف لنا حياة البابا »أثَناسيوس« عن مدى صالبته وقوته وصموده من أجل الدفاع عن الحق 
واإلميان املستقيم أمام الجميع، فلم يتنازل أو يضُعف أمام األباطرة أو النفى أو األتعاب، وقد بدأها حني تحايل »آريوس« حتى يُْصدر 

ًما إليه إميانًا  اإلمرباطور »قسطنطني« عفًوا عنه بواسطة شقيقه اإلمرباطور الذى استدعى »آريوس« من منفاه ليخدع اإلمرباطور مقدِّ

ملتويًا غري صحيح، فرِضَ به. ثم أُرسل إىل ِمرص بتوصية اإلمرباطور وصورة إميانه. ولٰكّن البابا »أثناسيوس« مل ينخدع مبوقف »آريوس« 

ورفَض عودته، وأرسل إىل »قسطنطني« قائاًل إنه ال ميكنه أن يقبل ىف كنيسته رؤوس الهراطقة املحرومني من املجمع النيقاوّي. وقد ثار 
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اإلمرباطور »قسطنطني«، ووجدها اآلريوسيُّون فرصة للتدخل؛ فأخذوا يَنسبون إىل البابا »أثناسيوس« التهم واألخطاء الشنيعة. فاستدعى 

»قسطنطني« البابا الذى نجح ىف إقناع اإلمرباطور بسالمة موقفه وبراءته من التهم املنسوبة إليه، وكَشف له مخادعة »آريوس«.

مجمع ُصْور: وىف 335/33٤م مبدينة ُصْور، نجح اآلريوسيُّون ىف عقد مجمع ملحاكمة »أثَناسيوس« بعد اتهامه بالقتل والزنا!! ولكّن 
الله أظهر براءته، واستاء األساقفة األرثوذكسيُّون وخرجوا قبل انتهاء املجمع؛ فخال الجو لآلريوسيِّني الذين أرسعوا باغتنام الفرصة وحكموا 

ا بسبب إبعاد راعيه  بنفى البابا. وكان هذا هو النفى األول الذى تعرض له البابا »أثَناسيوس« بطل كرىّس اإلسكندرية. حزِن الشعب جدًّ

األمني، وطلبوا إىل أنبا »أنطونيوس« التدخل لدى امللك، فأرسل إليه برسالة، لٰكنها مل تغري من موقفه نحو البابا. وحني حاول »آريوس« 

العودة إىل ِمرص مات ميتة بشعة، وعندما علِم »قسطنطني« مبوته أراد أن يعيد البابا »أثَناسيوس« إىل كرسيّه، ولكنه مات بعد أن أوىص 

ابنه »قسطنطني الثاىن« الذى حكم الغرب بعودته، وبذلك عاد البابا ىف 337م بأمر منه، ومل يستِطع أخوه اآلريوىّس »قسطنطينوس« 

حاكم الشق بالوقوف ضد أخيه.

النفى الثانى:  مل تتوقف مؤامرات اآلريوسيِّني، فقد نجحوا ىف إقناع اإلمرباطور »قسطنطينوس« بعزل البابا »أثَناسيوس« مرة 
ثانية؛ بخاصة بعد موت »قسطنطني الثاىن« إمرباطور الغرب، وعينوا مكانه »غريغوريوس الكبادوىكّ« الذى حرض بالقوة إىل الكنيسة 

لقتل البابا »أثَناسيوس« الذى ُحمل من املكان وجرى تهريبه. واستُخدم العنف والوحشية ضد املَسيحيِّني املرِصيِّني لرفضهم التخىل عن 

إميانهم. وذهب البابا إىل روما ىف 33٩م، وعاد 3٤6م وقد استُقبل استقبااًل قيل فيه: »إن القوم توافدوا من أنحاء املدينة عىل اختالف 

نزعاتهم للقائه.. وكان ازدحامهم أشبه بالنِّيل ىف عز فيضانه«.

النفى الثالث:وىف 356م، نفى »قُسطَنِطيوس الثاىن« البابا »أثَناسيوس« مرة أخرى، وعنّي آخر يُسمى »ُجورجيوس الَكباُدوىكّ«. 
عندئذ ذهب البابا إىل الصحراء ليُقّض بني الرهبان عدة سنوات ثم عاد إىل كرسيّه ىف 362م، بعد موت كل من اإلمرباطور واألسقف 

الدخيل، بأمر من اإلمرباطور »چوليان«.

النفى الرابع: ومل متر سوى أشهر قليلة حتى قام اإلمرباطور »چوليان« املرتد إىل الوثنية بنفى البابا »أثَناسيوس« املرة الرابعة 
ة الحكم. ليعود ىف 36٤م مع ارتقاء »چوفيان« ُسدَّ

النفى اخلامس: توىل حكم البالد اإلمرباطور »ڤالنس« الذى أمر بنفى البابا »أثَناسيوس« مرة خامسة ىف 365م. وثار الشعب 
ثورة عارمة حتى أمر اإلمرباطور بعودة البابا ىف 366م، وكان الشعب ىف سعادة ال توصف بعودة راعيهم األمني.

رعايته للكنيسة فى ِمصر:  وعىل ما قاساه البابا »أثَناسيوس« طوال حياته من اآلريوسيِّني، إال أنه اهتم برعاية الكنيسة 
املرِصية. ففى بداية خدمته، زار كنائس الوجه القبىّل حتى وصل إىل أُسوان حيث التقى أنبا »باخوميوس« ورهبانه. وهو مؤسس 

كنيسة الحبشة ورسم لها »فروِمنتوس« أسقًفا، وبذلك صارت الكنيسة املرِصية ترعى الكنيسة اإلثيوبية قرونًا طويلة حتى انفصلت 

رئاسة الكنيستني. وتعد املدة من 3٤6م حتى 356م من أزهى أزمنة الكنيسة املرصية، فقد كان عرص سالم وازدهار روحّى ىف البالد. 

وبعد عودته من النفى الثالث ىف 362م، قام البابا بعمل مجمع باإلسكندرية ملناقشة املشكالت التى تتعرض لها الكنيسة ىف ِمرص. 

وكانت السنوات األخرية من رئاسة البابا »أثَناسيوس« بعد عودته من النفى الخامس فرتة سالم، اهتم فيها برعاية الشعب والكنيسة 

املرِصية ليتنيَّح بسالم ىف مايو 373م.

خامتة:إن حياة البابا »أثَناسيوس« هى أيقونة مضيئة لحياة امتألت من اإلميان العميق والصرب والعمل ألجل الحفاظ عىل اإلميان. 
فهو الذى وضع قانون اإلميان الذى يُتىل ىف العامل كله، وترك تراثًا من الكتابات يصل إىل ثالث ومثانني رسالة. وقد ذكر عنه أحد املؤرخني: 

أثَناسيوس هو املحور الذى كانت تدور حوله الكنيسة والالهوت ىف العرص النيقاويّّى.. وقد لُقب بالكبري عن جدارة تأكدت باالضطهادات 

واآلالم التى تحّملها سنني طويلة ىف مقاومة أخطاء شنيعة تحصنت أحيانًا بسلطان اإلمرباطور… وما التعبري املشهور »أثَناسيوس وحده 

صار ضد العامل وصار العامل كله ضده« إال تعبريا جيدا عن جرأته الفريدة الحرة وأمانته التى ال تهتز من جهة ما يؤمن به.. كان أثَناسيوس 

مبفرده ىف وقت من األوقاتـ  وحدهـ  حاماًل للحق، ولذلك ُسّمى فيام بعد »أبو األرثوذكسية«.
هذا هو »أَثناسيوس« البطل امِلصرّى بابا اإلسكندرية الذى شِهد له العالم، الذى ُأبعد عن كرسّيه خمس 
مرات ليعيش فى منفاه ما يقرب من العشرين عاًما!! ولكْن، لم تستِطع املعاناة واآلالم أن ُتثنيه عن إميانه 

الثابت. 
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السييس يوم 17مايو 2022 بقرص االتحادية، بحضور سعادة السفري/ سامح شكرى 
وزير الخارجية، رؤساء الكنائس املشاركني يف الجمعية العمومية ملجلس كنائس الشق األوسط، والذي تنعقد 

دورته الحالية يف القاهرة، وذلك بحضور البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية.

بالحضور يف ضوء  الرئيس رحب  بأن  الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث  بسام راىض،  السفري  ورصح 
انعقاد الجمعية العامة ملجلس كنائس الشق األوسط ألول مرة يف مرص منذ تأسيس املجلس عام 1٩68، مؤكداً 

أن األخوة املسيحيني يف جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج املجتمع العريب.

كام شدد الرئيس عىل أن املواطنة والحقوق املتساوية للجميع هي قيم ثابتة متثل نهج الدولة املرصية تجاه 
جميع املواطنني، وهو ما ترسخه الدولة من خالل مامرسات فعلية وواقعية يف جميع مناحي الحياة يف مرص لتعظيم 
تلك القيم اإلنسانية من السالم واملحبة وعدم التمييز ألي سبب ونش ثقافة التعددية وحرية االعتقاد، ويف املقابل 
مكافحة التعصب والتشدد، مؤكداً أن هذا هو التوجه االسرتاتيجي للدولة املرصية دون ارتباط بفرتة زمنية محددة.

مساهامتها  إىل  مشريين  الرئيس،  بلقاء  وتشفهم  بزيارة مرص  سعادتهم  عن  املشاركون  أعرب  جانبهم؛  من 
القيمة يف تاريخ البشية وسعيها لتحقيق السالم، فضالً عن أهمية الدور الذي تقوم به مرص يف الشق األوسط، 
ومثمنني جهودها بقيادة الرئيس من أجل التوصل لتسويات للمشاكل امللحة واملعقدة التي تتعرض لها املنطقة 
والفكر  اإلرهاب  مكافحة  يف  مرص  لجهود  دعمهم  التأكيد  مع  للبش،  كبرية  إنسانية  معاناة  يف  تتسبب  والتي 

املتطرف، فضالً عن تحقيق التنمية والبناء والتعمري يف مرص والشق األوسط بالكامل.

وذكر املتحدث الرسمي أنه تم خالل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العالقات بني مرص ومجلس 
كنائس الشق األوسط، خاصًة ما يتعلق بجهود دعم الحوار واملواطنة، ونبذ التطرف والتشدد يف مختلف دول املنطقة.

كام استعرض الرئيس ما تم يف مرص من ترميم للعديد من اآلثار واملواقع والكنائس املسيحية األثرية الزاخرة 
إطار  يف  وذلك  املقدسة،  العائلة  مسار  إحياء  مشوع  عن  فضالً  الفريدة،  التاريخية  واأليقونات  باملخطوطات 

االهتامم بحامية الرتاث املسيحي املرصي.

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء كنائس الشرق األوسط 
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التقى قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية يوم 22مايو 2022، بيري باتيستا 
بيتساباال بطريرك القدس لالتني، وذلك بحضور األب رفعت بدر.

األردن،  يف  التاريخيّة  املقّدسة  األماكن  إىل  مرص  من  املسيحّي  الحج  أهميّة  عىل  التأكيد  تمَّ  اللقاء  وخالل 
وباألخص موقع معموديّة السيد املسيح املغطس، وإىل األماكن املقّدسة يف فلسطني، وأهّمها كنيسة القيامة يف 

القدس، وكنيسة املهد يف بيت لحم.

قداسة البابا األنبا تواضروس الثانى يستقبل نيافة األنبا إرميا

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل بطريرك القدس الالتني

استقبل قداسة البابا األنبا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املرقسية، يف املقر البابوي بالقاهرة، 
يوم 8مايو 2022، نيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، وقد ناقش األنبا إرميا مع 

قداسته عدًدا من األمور الخاصة بخدمة نيافته.
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العام رئيس  أنبا إرميا األسقف  بدعوة من نيافة الحرب الجليل األنبا بفنوتيوس أسقف ساملوط، ألقى نيافة 
املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس عظة بعنوان "حياتنا مع السيد املسيح "، بعشية اليوم الرابع من نهضة شهداء 
اإلميان والوطن بليبيا املوافق 1٤ مايو 2022، وذلك بكاتدرائية شهداء اإلميان والوطن بقرية الشهداء )العور( 

بساملوط – املنيا.

نيافة أنبا إرميا يستقبل السيد الدكتور زابولوس أنِزلم زورومي 
أنبا  الجليل  الحرب  نيافة  استقبل 
املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا 
يوم  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف 
الثقايف  املركز  مبقر   ،2022 مايو   25
الدكتور  السيد  األرثوذكيس،  القبطي 
زابولوس أنزمِل زورومي، رئيس الثقافة 
األدبية الوطنية – مجلس أمناء املجر، 
القانون  تاريخ  أبحاث  مركز  مدير 
لبحوث  الدويل  املركز  مدير  الدويل، 
والتاريخ،  املبكر  املسيحي  األدب 
بجامعة  القانون  قسم  ورئيس  أستاذ 
 ،)PPCU( بازماين.  كاثوليك  بيرت 
 )PPCU( متقاعد،  أستاذ  بودابست، 

بودابست.

أنبا إرميا يلقي محاضرات عن تاريخ العصور الوسطى.
ألقى نيافة الحرب الجليل أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يوم 7مايو 2022م، 
محارضتني يف مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنيس، التابع لكنائس وسط القاهرة بإرشاف نيافة الحرب الجليل 

األنبا رافائيل األسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

عظة  " حياتنا مع السيد املسيح.. " لنيافة أنبا إرميا 
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أحمد  الدكتور  األكرب  اإلمام  فضيلة  استقبل 
مايو   1٤ يوم  الشيف،  األزهر  شيخ  الطيب، 
لويس  البطريرك  األزهر،  مشيخة  مبقر   2022
يف  الكاثوليك  الكلدان  بطريرك  ساكو،  روفائيل 

العراق والعامل.

ورحب فضيلة اإلمام األكرب بالبطريرك لويس 
األزهر،  رحاب  يف  له  املرافق  والوفد  روفائيل 
اإلسالمي  الحوار  الستمرار  األزهر  سعي  مؤكدا 
املسيحي، ومالحقة األزهر لألفكار واملعاين التي 
بالعالقة  يتعلق  فيام  خاصة  املجتمعات،  تؤرق 

بني املسلمني واملسيحيني، واستهداف العالقة بني أتباع املعتقدات، مشرياً إىل أن األزهر بادر برفض تعميم مصطلح 
واملسئولة  والواجبات  الحقوق  يف  تساٍو  من  املصطلح  هذا  يتبع  وما  “املواطنة”  مبصطلح  واستبدله  األقليات، 

املجتمعية.

من جانبه أعرب بطريرك الكلدان الكاثوليك يف العراق، عن سعادته بلقاء فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر، 
مؤكداً أن العراق، مسلمني ومسيحيني، ينتظرون بشغف زيارة فضيلته إىل العراق، كام أنه يتابع بشكل شخيص 
تحركات اإلمام األكرب وخطواته لنش ثقافة السالم والتعايش بني الجميع، مؤكدا أن وثيقة االخوة اإلنسانية التي 

وقعها فضيلة اإلمام األكرب والبابا فرنسيس هي خارطة الطريق يف العالقة بني املسلمني باملسيحيني.

عماد الطفلة »مارينا تامر نظمي«
قام نيافة الحرب الجليل أنبا إرميا األسقف العام، رئيس 
املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يوم 6 مايو 2022 م، 
بعامد الطفلة »مارينا« نجلة م. تامر نظمي حنا مهندس 
الصوت بقناة »ME Sat«، وذلك مبعمودية الكاتدرائية 

املرقسية الكربى باألنبا رويس بالعباسية.

نيافة أنبا إرميا يرأس صالة جناز األب الفاضل األستاذ يحيى شفيق
املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  أنبا  نيافة  ترأَس 
صالة   ،2022 مايو   7 يوم  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف 
والد كل من  يحيى شفيق،  األستاذ  الفاضل  األب  جناز 
أ. چون يحيى مدير اإلنتاج بقناة ME Sat، وأ. سيمون 
الخيمة،  شربا  مبطرانية  وذلك  يحيى،  ساندرا  وأ.  يحيى 

وقد شارك نيافته الصالة عدد من اآلباء الكهنة.

فضيلة شيخ األزهر يستقبل بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم
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برعاية أ. د. محمود املتيني رئيس جامعة عني شمس، أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون 
التعليم والطالب، وأ. د. أمين صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأ. د. هشام متراز 
 ،2022 مايو   2٩ يوم  شمس  عني  جامعة  نظمت  البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب 
ندوة بعنوان “ثقافة االختالف وفن الحوار”، بحضور نيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي 
األرثوذكيس، وفضيلة الشيخ أ. د. عمرو الورداين أمني الفتوى مدير إدارة التدريب بدار اإلفتاء املرصية، والكاتب 

الصحفي عبد اللطيف املناوي رئيس تحرير جريدة “املرصي اليوم”.

ويف كلمته أكد نيافة الحرب الجليل أنبا أرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، إنه يجب 
أال يحمل االختالف يف اآلراء والثقافات أي مشاعر سلبية تجاه البش وبعضهم البعض لالرتقاء والوصول إىل أهم 

النقاط اإليجابية.

وأكد نيافته أن مرص استضافت جميع الديانات وفتحت أبوابها لكل الثقافات املختلفة، وأشار إىل أن أي عالقة 
إنسانية بدون احرتام لآلخر لن تكون عالقة سوية، ألنها سيغلب عليها طابع املشاحنات وسيؤدي إىل الفوضوية 

والعشوائية املبالغ فيها.

وأوضح نيافة األنبا إرميا، أنه من األمور املهمة يف ثقافة االختالف هي الحرية، منوًها بشط أن تكون الحرية 
املسؤولة، الفتا إىل أن اإلرهاب الغاشم مل يفرق بني املسيحيني واملسلمني، مؤكًدا أن الشعب املرصي يد ونسيج 
واحد ويظهر ذلك يف وقت املحن واألزمات، وأن من يسعى لتمزيق شمل وجمع الشعب املرصي األصيل لن يفلح 

يف تنفيذ كيده ومكره.

جامعة عني شمس تنظم ندوة بعنوان “ثقافة االختالف وفن احلوار”
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تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السييس 
جميع  يضم  شامل  وطني  حوار  إقامة  إىل 
أطياف املجتمع، نظمت جمعية محبي مرص 
السالم برئاسة هاين عزيز يوم 17مايو 2022، 

مؤمتر بعنوان “بالحوار نصنع املستقبل”.

نيفني  الدكتورة/  معايل  باملؤمتر  شارك 
القباج وزيرة التضامن االجتامعي، واملهندس 
البرتول األسبق، والسفرية  أسامة كامل وزير 
القومي  املجلس  رئيس  خطاب  مشرية 
القصبي  الهادي  عبد  ود.  اإلنسان،  لحقوق 
ائتالف  رئيس  الصوفية  الطرق  مشايخ  شيخ 
دعم مرص مبجلس النواب، نيافة األنبا إرميا 
القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف 
عضو  القوي  عبد  طلعت  ود.  األرثوذكيس 
مجلس النواب رئيس اإلتحاد العام للجمعيات 
األهلية، وأ.د. سعد الدين الهاليل أستاذ الفقه 
شاهني  مظهر  ود.  األزهر،  بجامعة  املقارن 
رئيس  الدجوى  نوال  ود.  اإلسالمي،  الداعية 
مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة 
املسؤولني  من  لفيف  جانب  إىل  واآلداب، 

والشخصيات العامة والربملانيني.

مؤمتر بعنوان “باحلوار نصنع املستقبل”



أخبار

14

شعب مصر العظيم،
عامالت وعمال مصر الكرام في كل ربوع الوطن،

السيدات والسادة،
بداية، يسعدين أن أتوجه إليكم جميًعا وإىل األمة العربية واإلسالمية بأسمى آيات التهاين، مبناسبة االحتفال 
بالخري والرسور والرخاء، إن  الحبيبة،  الله تعاىل علينا، وعىل مرصنا  العامل أعادهام  املبارك، وعيد  الفطر  بعيد 
بناء  يف  تقدم  من  األوفياء  عامل مرص  أحرزه  ما  عىل  للوقوف  حقيقية  فرصة  هو  اليوم  العامل  بعيد  احتفالنا 
الجمهورية الجديدة ومناسبة، ألن نستشف مًعا مستقبل أبنائنا بروح جديدة مليئة باألمل والعمل مًعا فبالعمل 

تبنى األمم، وتقام الحضارات.

 عامالت وعمال مصر الكرام،
لقد مر العامل خالل السنوات األخرية بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة فريوس "كورونا" وال شك أن 
العمل تأثر كثريًا بتداعيات تلك الجائحة حيث فقد ماليني العامل يف العامل وظائفهم وظهرت أمناط جديدة من 
العمل تعتمد اعتامًدا كليًا عىل التكنولوجيا الحديثة وكان الرابح خالل تلك الفرتة هو من أحسن االستفادة من 
جميع  يف  الرقمي  بالتحول  بالًغا  اهتامًما  أولينا  فقد  ولذلك  وتريتها  وواكب رسعة  الحديثة،  الرقمية  التطورات 

مجاالت الدولة، وكافة خدماتها.

الدولة  للفئات األكرث احتياًجا فقامت  الالزمة،  الدعم والحامية االجتامعية  التوازي، فقد قمنا بتقديم  وعىل 
بتقديم املنح االجتامعية النقدية، للعاملة غري املنتظمة فضاًل عن متكينهم اقتصاديًا وتوفري فرص العمل املناسبة 
لهم والعمل عىل دمجهم بالقطاع الرسمي كام تم الوفاء بأجور العاملة املنتظمة بالشكات املتعرثة من خالل 
اإلعفاءات واملزايا  نتواىن يف دعم أصحاب األعامل فأصدرنا حزمة من  للعامل كام مل  الطوارئ  إعانات  صندوق 
النقدية لتخفيف األعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميًعا تلك األزمة عىل نحو أكرث صالبة وأشد بأًسا وقد أشادت 

بتلك اإلجراءات املنظامت والجهات الدولية والتي اعتربت مرص من التجارب الدولية الرائدة يف هذا الشأن.

وباإلضافة إىل جائحة "كورونا"، فإن التطورات األخرية، التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ األثر عىل 
االقتصاد العاملي حيث تؤثر بشكل مبارش عىل حركة النمو االقتصادي الدويل وال شك أن مرص جزء من هذا العامل 
تتأثر مبا يتأثر به، إيجابًا وسلبًا فكان لزاًما علينا، أن نتخذ بعض القرارات االحرتازية، التي تهدف إىل حامية النظــام 
االقتصادي املرصي مــن االختــالل كام أن اإلنجازات املتالحقة واملشوعات العمالقة، التي تحققت يف مرص خالل 
السنوات السبع املاضية باتت سببًا رئيسيًا يف الصمود أمام التحديات واألزمات وكلها وبال استثناء، استهدفت أواًل 

وقبل أي يشء، تحسني جودة الحياة وتحقيق حياة كرمية لكل مواطن وللشعب املرصي بأكمله.

 السيدات والسادة،
لقد أدرك املرصيون عىل مر العصور واألزمان، قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد، جياًل بعد جيل فعال شأنهم، 
وازدهرت حضارتهم، وسبقوا بذلك كل األمم، وال يخفى عليكم، أننا مقبلون عىل مرحلة مهمة من العمل واإلنتاج 

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبناسبة االحتفال بعيد العمال
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للوصول إىل آفاق جديدة، ملستقبل وطننا الغايل وما يتطلبه ذلك من إسهامات عامل مرص الســتكامل الطريـق 
الصحيـح الـذى بـدأناه فلقد كان اإلنسان دامئًا، هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا عىل االستثامر فيه من خالل 
تنمية مهاراته، وقدراته املهنية واالرتقاء مبستوى وعيه ومعرفته وقد حققت مرص إصالًحا ملحوظًا يف منظومة 

التدريب املهني والتعليم الفني وفًقا ملعايري الجودة العاملية وارتفعت يف ذلك مؤرشاتنا الدولية.

كام وجهنا بالعمل عىل وصول الخدمات التدريبية إىل قرى مرص من خالل وحدات التدريب املتنقلة عىل 
مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة "حياة كرمية" وذلك لتحسني مستوى الخدمات اليومية املقدمة للمواطنني 

وتوفري فرص العمل باملشوعات الصغرية واملتوسطة.

 شعب مصر األبي،
للحد من ظاهرة  املبذولة  الجهود  تكثيف  الدولة، من خالل  بالغ من  باهتامم  العمل،  الحق يف  لقد حظي 
املتوسطة والصغرية  تنمية املشوعات  الكربى، وإنشاء جهاز  القومية  التوسع يف املشوعات  بينها  البطالة ومن 
ومتناهية الصغر لتحفيز الشباب عىل البدء يف مشوعاتهم، وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثني عن عمل، 
ولضامن تحقيق ذلك، فقد وجهت الحكومة برسعة االنتهاء من االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف إىل 
توفري فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق منو يف الوظائف يتامىش مع النمو االقتصادي وهي االسرتاتيجية التي 
ستتواءم، مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع املتغريات االقتصادية املفاجئة، والتحوالت التكنولوجية 

الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف املستقبل.

كام أولت مرص اهتامًما خاًصا بزيادة الحد األدىن لألجور للعاملني بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة االقتصادية 
والخدمية وعىل التوازي، فقد انتهى املجلس القومي لألجور إىل التوافق عىل تحديد الحد األدىن لألجور، للعاملني 
بالقطاع الخاص ألول مرة يف مرص منذ العديد من السنوات، وعىل جانب آخر؛ فلقد أضحى جليًا أن متكني املرأة 
اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها يف سوق العمل يساعد عىل رسعة النمو االقتصادي للبالد ويعمل عىل زيادة الدخل 
القومي ويضاعف معدالت التنمية لذلك، فقد قامت الدولة، بالعديد من اإلصالحات الخاصة باملرأة العاملة كام 
وجهت برضورة وضع إطار داعم لتمكني املرأة يف سوق العمل ومساندتها لاللتحاق بوظائف املستقبل وحاميتها 

يف أماكن العمل.

 عامالت وعمال مصر الكرام،
بناة األوطان باعثي األمل صانعي مستقبل األجيال القادمة أنتم الركيزة الصلبة لهذا املجتمع وسبيله الرئييس 
للبقاء واالستمرار وقوته الدافعة نحو النمو واالزدهار اعملوا وأحسنوا العمل وستجدونني دامئًا إىل جانبكم منحازًا 

لقضاياكم وداعاًم لحقوقكم.

وختاًما، أجدد لكم عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزميتكم الصادقة كام أهنئكم جميًعا بعيدكم وكل عام 
وأنتم بخري.

ودامئًا وأبًدا تحيا مرص تحيا مرص تحيا مرص.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

األحد, 01 مايو 2022 / 10:00 ص
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النمو في احلياة الروحية
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

البُعد عن  الغاية، حينام يتوبون ويبتعدون عن ارتكاب الخطايا. ولكن  يظن البعض أنهم قد وصلوا إىل 
الخطية، إمنا مُيثِّل فقط الجهاد السلبي يف الحياة الروحية. فامذا إذن عن اإليجابيات...؟ إنها طريق طويل. 
م. وهكذا فإن حياة النمو  فالحياة الروحية ال تقف مطلًقا عند حد. إمنا سائرة باستمرار. تنمو يف كل حني وتتقدَّ

هي إحدى خصائص ومعامل الطريق الروحي.
وقد ُشبِّه اإلنسان الروحي بالشجرة التي تنمو باستمرار وال تتوقف لحظة عن النمو. والشجرة تنمو بطريقة 

هادئة، رمبا ال تلحظها وأنت متر عليها كل يوم. ولكنها تنمو باستمرار ويظهر منوها بعد حني.
** واإلنسان الروحي ينمو يف كل عنارص الحياة الروحية: ينمو يف معرفة اللَّه، ويف مخافته ومحبته. وينمو 

يف حياة النقاوة ويف الصالة والتأمل.. والذي ال ينمو هو ُعرضة للفتور، بل ُعرضة إىل أن يرجع إىل الوراء.
** ولكن إىل أين ميتد اإلنسان الروحي يف منوه؟ إنه يصل إىل القداسة. وال يقف عند هذا الحد، بل ينمو 
يف القداسة حتى يصل إىل الكامل. واملقصود طبًعا هو الكامل النسبي، ألن الكامل املُطلَق هو للَّه وحده. إمنا 
الكامل النسبي هو الكامل الذي يستطيع اإلنسان أن يصل إليه، يف حدود إمكانياته، ونسبة إىل ما وهبه اللَّه 

من نعمة ومعونة، وما تُحيط به من ظروف.
** وإن كنت ال تستطيع أن تصل إىل هذا الكامل النسبي، فمهام فعلت ومهام جاهدت يف حياة الروح، 

ِقف أمام اللَّه كخاطئ وُمقرصِّ ألنك بعيد عن هذا الكامل املطلوب.
إنَّ اإلنسان الذي يسعى إىل الكامل يُشبّه مبَن يطارد األفق: يرى األُفق بعيًدا يف آخر الطريق حيث تنطبق 
السامء عىل األرض. فيذهب إىل هناك لريى األفق أمامه عند النهر. فيذهب إىل النهر ويرى األُفق امتد إىل 
الجبل... وهكذا إىل ما ال نهاية. فاإلنسان الروحي ينىس كل ما فعله من خري، ألنه ميتد إىل خري أسمى وأعىل، 
حتى يحب الرب اإلله من كل قلبه ومن كل فكره، وبكل قوته. ومثل هذا الشخص الذي ال يوجد يف قلبه سوى 
اللَّه تبارك اسمه ... هذا ال توجد أيَّة محبة أخرى يف القلب تنافس محبة اللَّه... فهل تشعر بذلك يف قلبك؟ إنك 

تكون كذلك قد وصلت إىل مذاقه امللكوت وأنت عىل األرض.
وإن كنت مل تصل، فال تيأس وال تحزن واعرف أن أطول طريق أوله خطوة. فابدأ إذن بهذه الخطوة، مهام 
كانت قصرية ومهام كانت ضعيفة وفاترة. حينئذ حينام يرى اللَّه رغبتك يف الحياة معه، سرُيسل لك معونات 
إلهية من عنده، وتفتقدك نعمته بكل قوة. واللَّه الذي عمل يف القديسني واألبرار وأوصلهم، وهو قادر أن 
يعمل فيك أيًضا. لكن نعمة اللَّه العاملة ليست تشجيًعا لك عىل الكسل وعىل التهاون واإلهامل. إمنا النعمة 
تعمل فيك، وأنت تعمل بها ومعها. كُن جاًدا يف روحياتك. افتح قلبك ليك ميأله اللَّه، واحرص أالَّ تفتحه ملحبة 

خاطئة. وكُن أميًنا يف القليل الذي تستطيعه، فيُقيمك اللَّه عىل الكثري الذي يُريده لك.
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** عىل أن النمو يف الحياة الروحية قد تُقابله عقابات كثرية وأولها حروب الشياطني. فالشيطان ال يقف 
أحيانًا  ى  يُسمَّ ما  لذلك يقف ضده وهذا  الروحي  باستمرار يف طريقه  قدام  إىل  إنسانًا ميتد  إن وجد  ساكتًا 
بحسد الشياطني. إنهم يحسدون َمن يسري يف حياة الرِبِّ التي فقدوها. وُمحاربات الشياطني قد توِقف النمو 
عند البعض، وقد تُرجع البعض إىل الوراء. فإن تعرَّضت لهذه الحروب، ال تتضايق إنها يشء طبيعي. بل قاِوم 

واستمر يف منّوّك، وثِق أن نعمة تُحيط بك أقوى من أعدائك األرشار.
يف  وُمرافقيك  ومعارشيك  أصدقاءك  تخريَّ  لذلك  املُعطِّلة.  البيئة  الروحي:  النمو  معوقات  ومن ضمن   **
الطريق. فكام أن الصديق الصالح يجذبك معه إىل فوق، كذلك الصديق الشير يجذبك إىل أسفل ويُعطِّل 

منوك.
نفس الوضع يحدث بني األزواج. ولعلنا رأينا تأثري البيئة عىل لوط يف أرض سدوم. إذن فالبيئة الخاطئة 
ا إذا ضغطت عليه فإنها  والضغوط الخارجية مُيكن أن تعطل الروحيات. ألن البار إذا انترص عليها حيًنا، فُرمبَّ
ب نفسه يوًما فيوم ولهذا احرتس يف مامرستك الروحية من استصحاب أحد ميكن أن يعوقك. فابعد إذن  تُعذِّ

س دون أن تخنقه البيئة املحيطة. واذكر دامئًا قول الشاعر: عن األشواك حتى ينمو زرعك املُقدِّ
متى يبلغ البُنيان يوًما متامه        إذا كنت تبنيه وغريك يهدم

** ِمامَّ يحارب النمو الروحي أيًضا: االكتفاء يف الروحيات. حيث يصل اإلنسان إىل مستوى روحي ُمعنيَّ فال 
م بعده ظانًا أنه وصل إىل نهاية املستوى دون أن يُفكِّر يف تخطيه إىل ما هو أعىل. أو يحاربه الشيطان  يتقدَّ

بأن ما فوق هذا املستوى هو لون من التطرف.
إنَّ الذي يقف منوه هو ُمعرَّض للرجوع إىل الوراء. لذلك ال تكتفي مطلًقا مبا أنت فيه. ولكن بحكمة ضع 

أمامك املستويات الُعليا التي وصل إليها األبرار، ليك يُحفزك ذلك إىل مزيد من الجهاد.
** هناك أسباب أخرى تعوق النمو الروحي منها إرشاد الخاطئ ألنه كام يقول املثل: "أعمى يقود أعمى، 
كالهام يسقطان يف حفرة"، لذلك ال تسمع نصيحة كل أحد، وال تطلب اإلرشاد إالَّ من املختربين. كام يقول 

الشاعر:
فخذوا العلم عىل أربابه        واطلبوا الحكمة عند الُحكامِء

التقليد الخاطئ حيث يحاول شخص أن يلبس شخصية غريه دون متييز،  الروحي:  النمو  ** وِمامَّ يعوق 
ا ما يناسب شخًصا ال يناسب غريه. وقد يحدث  ودون معرفة الفوارق بينهام من حيث الطبيعة واألسلوب. فُرمبَّ

ذلك حينام يريد الشخص أن يكون الشخص ُمجرَّد صورة من مرشده.
** وِمامَّ يُعطِّل النمو الروحي: االهتامم بالفضائل الظاهرة دون الُعمق. فمقاييس الروحيات ليست بالكرثة، 
وإمنا بالجودة. فال يصح أن يفرح إنسان بكرثة الصلوات، دون أن يدرك ما تحمله الصالة من ِصلة باللَّه، ومن 
خشوع ومن ُعمق وفهم لكل عبارة وما يليق بها من مشاعر. كام ال يجوز أن يهتم بالعفة من جهة الشكل 

الخارجي، وإمنا بعفة القلب من الداخل يف مشاعره وأحاسيسه.
** وقد يقف النمو الروحي بسبب الكربياء. فإذا ما ارتفع القلب بسبب مستوى روحي وصل إليه الشخص 
حينئذ تبعد النعمة عنه ليك يشعر بضعفه فيتضع. فالنمو الروحي ليس هدفه الكربياء، فإذا وصل إىل الكربياء 

يسمح اللَّه أن يقف هذا النمو.
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 املسيحية والصليب )4(

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

كيف حملت الكنيسة الصليب:
هناك مفاهيم كثرية ميكن أن تدخل تحت عنوان " الكنيسة والصليب “.. هو موضوع يصف حقبة 
من حياة الكنيسة مضت وانتهت، أم هو موضوع الحارض املعارص ... إن املعنى يشمل األمرين معا! 
الحارض عىل ضوء املاض.. وما نعنيه هو " كيف حملت الكنيسة الصليب “؟ كيف أحبته فاحتضنته.. 
كيف تعاملت معه، وكيف حملته.. كيف ترصفت إزاء الضيقات، وكل قوى الش التي تصدت لها يف 
شاهدة  كيف صارت  الصليب..  فيها عىل حمل  عضو  وكل  أبنائها،  من  ابن  كل  عاونت  كيف  العامل.. 
ينطبق عىل  ما  أن كل  املوضوع  الخوض يف  قبل  ننبه  أن  الشير.. ونود  للصليب وسط عامل وضع يف 

الكنيسة، ينطبق عىل كل عضو فيها.

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

الكنيسة كام أسسها املسيح:

مواصفات هذه الكنيسة :
أ - حمالن بني ذئاب:

 يف إرسالية السبعني رسوال التدريبية، حينام أرسلهم الرب يسوع أثنني أثنني أمام وجهه إىل كل مدينة 
وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأيت، قال لهم " اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل حمالن بني ذئاب " )لوقا 

.)3 :10

والحمالن صورة للمؤمنني باملسيح يف وداعتهم وبساطتهم.. أما الذئاب فرمز ألهل العامل يف غدرهم 
ورشهم.. طبيعة الكنيسة كام أسسها املسيح وكام يريدها دامئا " حمالن بني ذئاب "

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

صورة للمسيح الوديع الذي دعانا أن نتعلم منه الوداعة وتواضع القلب فنجد راحة لنفوسنا.. املسيح 
حمل الله الذي بال عيب يدعو كل من يتبعونه أن يكونوا حمالنا. هكذا يقدمهم للعامل ...

" حمالن بني ذئاب " ... إنه منظر يبعث الرعب يف النفس ... إن ذئبا واحدا يكفي الفرتاس قطيع من 
الحمالن الصغرية التي ال تقوى عىل الحركة أو الهرب.. هل يعقل أن مسيحنا املحب يرسل أوالده للعامل 
الذئاب  أنه قادر عىل حاميتهم من رضاوة  كحمالن بني ذئاب؟! نعم.. هكذا أرسلهم، ألنه كان يعلم 
وحشيتها.. والعجيب، أنه يف النهاية - كام يقول القديس أغسطينوس - حولت الحمالن الذئاب وجعلت 

منهم حمالنا!!
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هذه  بفضل  طبيعتها  وتغريت  باملسيح  آمنت  التي  الوثنية  الشعوب  بذلك  أوغسطينوس  ويعنى 
الحمالن!!

ب - متجردة من املقتنيات:

" ال تقتنوا ذهبا وال فضة وال نحاسا يف مناطقكم، وال مزودا للطريق وال ثوبني وال عصا " )متى 10: 
..)10 ،٩

" ال تحملوا شيئا للطريق " )لوقا ٩: 3( ... هذا ما أوىص به السيد املسيح رسله وتالميذه حينام أرسلهم 
يف إرساليات تدريبية.. لقد جردهم من كل يشء: من املال والطعام والثياب وحتى العصا التي يدافع 
بها عن نفسه يف الطريق املوحشة.. لقد جردهم من كل يشء ليكون هو لهم كل يشء ... ال تحملوا 
شيئا للطريق: ألنه هو نفسه الطريق.. املسيح للنفس املؤمنة هو كل يشء.. هو غناها فمن التصق به 
وافتقر إىل يشء؟ وهو غذاء النفس، وكساؤها.. أمل يوصينا بولس الرسول أن نلبس الرب يسوع املسيح 

)رو 13: 1٤(.

لقد عاشت الكنيسة املسيحية وصية سيدها ومعلمها: " ليس يل فضة وال ذهب " ... )أع 3: 1 - 8(.

لكنها كانت غنية بإميانها " كفقراء ونحن نغنى كثريين، كأن ال يشء لنا ونحن منلك كل يشء " )2 كو 
..)10 :6

وحينام منتلك املسيح فنحن منلك كل يشء.. وحينام عاشت الكنيسة أمينة لتعاليم الرب ووصاياه، 
كان هو أمينا معها يف 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 
ابنه ليكون هو بكرا بني إخوة كثريين " )رومية 8: 2٩(. وأحد أوجه الشبه مع ابن الله هو األمل ... يتنبأ 

إشعياء النبي عن السيد املسيح فيقول عنه أنه:

" رجل أوجاع ومخترب الحزن " )إش 53: 3( ... هذه صفة أصيلة يف املسيح املخلص.. فاملسيح مل ير 
يوما ضاحكا، لكنه شوهد باكيا عند قرب لعازر )يو 11: 35(.. وقبيل آالمه عىل الصليب، كان محصورا 

فيام كان عتيدا أن يكمله، وسمع يقول:

" نفيس حزينة جدا حتى املوت " )مر 1٤: 3٤( ... فلقد تجسد ابن الله من أجل فداء البش، والفداء 
استلزم األمل والصليب ... وإن كان املسيح قد تأمل، فليس التلميذ أفضل من معلمه، وال العبد أفضل من 

سيده )متى 10: 2٤(. 
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نشأة القديس
ال نستطيع أن نحدد السنة التي ولد فيها القديس مار جرس بالضبط ولكن نستدل من كتب الكنيسة أن ولد يف 
أواسط النصف الثاين من القرن الثالث امليالدي مبدينة اللد بإقليم كبادوكية بفلسطني من أبوين مسيحيني أتقياء. 
فوالده األمري أنسطاسيوس حاكم مالطية وأمه ثيؤبستى ابنة ديونيسيوس حاكم اللد وكانت له أختان إحداهام كاسيا 

والثانية مدرونة. وكان والد القديس مار جرس مؤمنا بالسيد املسيح. وقد اشتهر بالصالح والعدل.
ذهاب القائد جرجس إلى مدينة صور

إىل صور توجه القائد جرجس يرافقه خادمه سقراط يف أمر يخص الجندية وملا وصل إليها وجد جموع الحكام 
والشعب يبخرون لألصنام وقد تركوا عبادة اإلله الحقيقي يسوع املسيح واهتموا بعبادة األصنام وتقديم الذبائح 
والبخور إىل األوثان الحجارة الصامء. كام أن امللك داديانوس اجتمع مع تسعة وستون من امللوك والرؤساء يف دولته 
مبناسبة عيد أبولون وأصدروا منشورا ينص عىل هدم جميع الكنائس – طرد جميع املوظفني املسيحيني من أعاملهم 
حرق الكتب املقدسة – تقديم الذبائح والبخور آللهة امللك وكل من يرفض الخضوع ألوامر امللك يعذب عذابا شديدا 

حتى املوت.
شجاعة القائد جرجس

عىل دم الشجاعة والشهامة يف عروق القديس وقام بتمزيق املنشور أمام جنود امللك داديانوس وبرسعة فائقة 
قبض الجنود عىل األمري جرجس وساقوه إىل امللك مكبالً بالقيود الحديدية. لينال عقابه عىل ما فعله ضد أوامر امللك.

عذابات القديس
لقد ذاق القديس أمري الشهداء أشد أنواع العذابات طوال سبع سنوات كاملة من جلد ورضب بالدبابيس وتقطيع 

األعضاء ووضع داخل جري حي غري مطفأ ونشه باملنشار وعذابات كثرية أهلته أن يكون أمرياً للشهداء..
القديس داخل السجن

يدبرون  والستون  التسعة  واألمراء  امللوك  مع  مجتمعا  كان  الذي  داديانوس  امللك  إىل  القديس  الجنود  اقتاد 
ويخططون إلهالك املسيحيني، ولكن قد هالهم األمر أن الذي يقف أمامهم قائد له مكانته املرموقة يف اململكة، لذلك 
ابتدأ امللك يالطف األمري جرجس بالوعود والرتقيات إىل مناصب أعىل وأنه سوف يزوجه ابنته وسوف يعطيه من 

األموال والذهب والهدايا الكثري إذا قدم السجود والتبخري لآللهة.
ولكن األمري جرجس تذكر أنه ينبغي أن يطاع الله أكرث من الناس. مل تفلح كل محاوالت امللوك واألمراء يف إثناء 
القديس عن عبادته لإلله الحقيقي يسوع املسيح، مام جعل امللك يثور غاضباً ويأمر بوضع جورجيوس داخل السجن.

تعذيب القديس بالهنبازين وظهور رب املجد له
آلة تعذيب شنيعة عبارة عن  بالهنبازين، وهي  بتعذيبه  امللك  أمر  القديس،  املحاولة يف إخضاع  حينام فشلت 
دوالب حديدي به عجلتان من الحديد لكل منهام سكاكني حادة وتدور كل عجلة عكس األخرى. وعندما وضعوا 

جرجس داخل الدوالب وأداروا العجلتني أخذ جسده يتمزق والدم يسيل منه.
وإمعانا يف التعذيب جاءوا بنار املشاعل ومرروها عىل جروحه ثم وضعوا كميات من امللح فوق جروحه أيضا 
حتى أصبحت آالمه فوق كل احتامل ومع ذلك كان جرجس يقدم الشكر للسيد املسيح الذي احتمل آالم الصليب 

من أجل خطايا البشية.
وبينام القديس غارقا يف دمائه بني حي وميت إذ بنور قوى يظهر فجأة داخل غرفته يف السجن ويقرتب منه مخلص 
العامل ويعطيه السالم قائالً ال تخف يا حبيبي جرجس ألين معك. وعندما ملس جراحاته إذ بها تلتئم برسعة عجيبة 

وكأنه مل يصب بأي أذى. شدة عىل أربعة أوتاد يف جري حي وظهور رب املجد له للمرة الثانية ليشفيه من جراحه:
حينئذ أمر داديانوس أن يخرجوه من السجن ويحرضوه بني يديه يف مجلس الحكم وكان القديس يرتل “إلهي 
انظر إىل معونتي” وقد سأله الحارضون: يا جرجس من الذي شفاك فأجابهم القديس: أنتم ال تستحقون أن تسمعوا 
اسم الذي شفاين. حينئذ استشاطوا غيظا وأمروا أن يشد عىل أربعة أوتاد ويرضب مائة سوط عىل بطنه. ثم أمر امللك 

 القديس الشهيد مار جرجس 
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أن يأتوا بجري حي ويوضع عىل جراحاته وقروحه جميعاً. ثم يصب عىل جسده كربيت مذاب يف خل عتيق ووكل 
بحراسته مثانية جنود يحفظونه إىل الغد.

السامء ومعه مالئكته  إليه من  املخلص آلالمه فنزل  النار وهاجت يف جسده وتأمل جدا وللوقت نظر  اشتعلت 
اثبت وتقو ألين كائن  معاىف من جميع آالمك،  أنهض قامئاً صحيحاً  يا حبيبي جرجس  أقول  األطهار وقال هل: لك 
معك. عندئذ ملس الرب جسده وشفاه من جميع جروحه وأعطاه السالم وصعد إىل السامء مبجد عظيم. أما املغبوط 
جرجس فأقام بقية الليل يسبح إىل الصباح فلام رآه الجند وبقية املوكلني بحراسته أنه صحيح معايف تعجبوا وأرسعوا 

واعلموا امللوك.
اتهام القديس بأنه ساحر… وإميان الساحر أثناسيوس

يف اليوم التايل أمر امللك قائد حرسه بالذهاب إىل السجن ليتحقق من موته حتى يدفنه خارج املدينة. ولكن فوجئ 
قائد الحرس بأن وجد القديس سليامً معاىف من كل ما أصابه فذهب به إىل امللك الذي اندهش عندما رآه يف كامل 
صحته. لكن امللك وأعوانه ابتدأوا ينسبون ما حدث للقديس بأنه ساحر. لذلك أمر امللك بإحضار أعظم السحرة يف 

اململكة.
وبرسعة كان الساحر أثناسيوس أمام امللك الذي طلب منه التغلب عىل جرجس وإخضاعه بقوة السحر وحاالً أخذ 
الساحر كأساً مملؤة رشاباً ومزجها بكمية كبرية من السم القاتل وقدمها إىل القديس ليشبها، لكن القديس جرجس 

ردد يف نفسه قائالً: “إن قوة الصليب عن الهالكني جهالة. أما عندنا نحن املخلصون فهي قوة الله”
ثم مد يده ورشم الكأس بعالمة الصليب املقدس وتناول كل ما فيها، والجميع ينظرون إليه متوقعني سقوطه…. 
ولكن طال انتظارهم إذ مل يؤثر السم يف جرجس فاغتاظ الساحر جدا وأخذ كأسا أخرى وضاعف كمية السم وقرأ 
عليها أسامء شياطينه املرعبة األرش من األوىل مع ربط يدي القديس حي ال يرشم عالمة الصليب، لكن القديس رشم 

الصليب بفمه وتناول كأس السم ولكن مل يصبه أي أذى كام يف املرة األوىل.
الذي سجد بني قدمي  أثناسيوس  الساحر  فيهم  الجميع مبا  الحارضين وصاح  الدهشة بني جموع  عندئذ رست 
القديس معلنني إميانهم بالسيد املسيح اإلله الحقيقي. فاستشاط امللك غيظاً واألمراء الذين معه وأصدروا أمراً بقطع 
رؤوسهم بحد السيف ونالوا إكليل الشهادة. لكن امللك أخذ يرص بأسنانه وهو يتوعد البطل بأن يذيقه أنواع العذابات 

إذا استمر عىل إميانه بالسيد املسيح.
تعذيب القديس بالنورج… وموته للمرة األولى

أمر امللك داديانوس بعد ذلك إمعاناً يف تعذيب القديس بأن يوضع داخل نورج بعجلة كبرية ذات أطواق ومناجل 
وسيوف حادة وعندما أداروا العجلة والقديس بداخل النورج، انسحقت عظامه وتقطعت جميع أعضائه حتى إن 
امللك واألمراء أخذوا يف االستهزاء به وكيف أن آلهة مل يقدر أن يخلصه من أيديهم، ثم أمر امللك أن توضع عظامه 
ولحمه يف جب عميق حتى يتخلصوا منه نهائيا. ولكن السيد املسيح اإلله القادر عىل كل يشء أراد أن يخزي الشيطان 

وعباد األصنام. 
إذ تزلزلت األرض ألن رب الكون نزل وأقام جرجس حيا… فام أن رأى هذا أحد األمراء ويدعى اناضوليس حتى 
أعلن إميانه بالسيد املسيح إله جرجس ومعه جمع غفري كان حارضاً وشاهد املعجزة العظيمة. ولكن امللك الجاحد 
أمر حاالً بقطع رؤوسهم حتى ال يحدث شغب يف الشعب ونالوا إكليل الحياة األبدية. ثم أمر امللك بوضع القديس يف 

السجن حتى يتفنن يف طريقة يهلك بها القديس ويتخلص منه.
استشهاد القديس

اجتمع امللك داديانوس مع امللوك واألمراء ليجدوا طريقة تخلصهم من جرجس وكتبوا قضيته بأن تؤخذ رأسه بحد 
السيف ووقع عليها امللوك واألمراء التسعة والستون. وكان القديس يسري فرحاً مرسوراً إىل املكان املعد لينال إكليل 
الشهادة. وملا وصل إىل املكان صىل إىل السيد املسيح ثم تقدم بقلب ثابت قوى ومد عنقه إىل السياف الذي هوى 
بشدة عىل رقبته… ونال إكليل الشهادة يف اليوم الثالث والعشين من شهر برمودة املوافق أول مايو يف حوايل 263 م.




