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 ) ۷:۳٥مز( أخفوا �� هوة شبك��م. بال سبب حفروا لنف��ي"أل��م بال سبب "

 وهو   ٢٠٢٢أبر�ل    ٧ونحن نحتفل اليوم    
ً
 ومرارة

ً
 وأسفا

ً
�عيد البشارة ا�جيد، عيد ا�خ�� السار، جاءنا خ�� أليم مأل قلو�نا حزنا

العذراء   السيدة  �اهن كنيسة  أرسانيوس وديد  القمص  بكرموز خ�� استشهاد  الرسول  بولس  يد   والقد�س  باإلسكندر�ة ع�� 

  
ً
 �� ا�حال.�� عنمجرم إرها�ي قام بطعنھ غدرا

ً
ومن املعروف عن القمص أرسانيوس وديد أنھ �ان   قھ طعنة نافذة أردتھ شهيدا

 رقيق املشاعر. وهنا تكمن املفارقة ال�جيبة ب�ن شهيد ود�ع  
ً
 حنونا

ً
 ُ�غود�عا

َ
 ُ�غب من حنانھ وقاتل عنيف  ل

َ
قساوة قلبھ.  ب من  ل

 منذ البدء!  إ��ا املفارقة الدائمة ب�ن أبناء مل�وت ا�حب، وأبناء إبليس ا
ً
 لذي �ان قتاال

 �� مواسم االحتفال بأعيادنا املسيحية     
ً
  و�ذ تتكرر تلك ا�حوادث اإلرهابية �� مصر وخصوصا

ً
تبحث تظل قلو�نا ال�ي تدمي أملا

 سوى قول  �ل هذا ا�حقد والِغل والعنف متح��ة عن إجابة سؤال يطرح نفسھ �� �ل مرة وهو: ملاذا  
ً
املزمور: ؟ ولكننا ال نجد ردا

. �عم بال سبب ُيقتل األبر�اء وهذا يجعل ا�جرم أشنع  )٣٥:٧""أل��م بال سبب أخفوا �� هوة شبك��م. بال سبب حفروا لنف��ي" (مز

وهذا �عينھ ما يجعل �ل قوات السماء تتحرك أمام صرخات دماء الشهداء الودعاء وأن�ن أسرهم وأحبا��م ومخدوم��م   وأعظم!!

.    املكتو�ن بنار األلم،
ً
للت خدمتھ بإ�ليل االستشهاد  واملرارة، بل والغضب أيضا

ُ
�عم، نحن و�ن كنا نفرح لهذا األب ا�جليل الذي �

كيف ال �غضب   إال أننا ال �عتفي أن �علن أننا غاضبون!!  : "أدخل إ�� فرح سيدك"،  واثق�ن أنھ حصل اليوم ع�� �شارة مفرحة

! ولكننا إذ �غضب ال نخطئ ؟ثل تلك ا�جرائم اإلرهابية املتبجحةملتكرار  ال  أمام هذاكيف ال �غضب    !أمام شر عظيم مثل هذا؟

  ن انمرة �شق عطاعة لوصية الكتاب. �غضب لكن دون كراهية. �غضب لكن دون عنف. �غضب لكننا نحول غضبنا إ�� صرخات  

 ).١٩:١٢السماء وتدخل إ�� محضر اإللھ الديان العادل الذي قال: "�� النقمة أنا أجازي" (رو 
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