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باأ�صمائهم نتبارك، وب�صريتهم نتعّزي، وبتذكارهم نتقّوى 

من جيل اإىل جيل.

ففي م�صهد من اأ�صد امل�صاهد اإيالًما كان ا�صت�صهاد 21 م�رشًيا 

قبطًيا يف ليبيا...

هم �صهداء الوطن لأنهم ُقِتلوا على هويتهم امل�رشية، وهم 

ا �صهداء الإميان لنتمائهم الديني واعرتافهم بامل�صيح. اأي�صً

نقراأ عنه يف كتب  امُلذاعة �صورة مما  امل�صاهد  لنا  وقدمت 

القرون الأوىل للم�صيحية، كانوا يف منتهى الثبات الإن�صاين، 

مل يرهبوا املوت ومل ي�صتعطفوا اأحًدا، ويف جالل ال�صمت مل 

�صمعنا  الذي  بالت�صبيح  �صفاههم  ونطقت  ي�رشخوا،  اأو  يبكوا 

القليل منه، وكان ا�صم الله هو اآخر لفظ على ل�صانهم، وبالتاأكيد 

كانت ال�صلوات عامرة يف قلوبهم ومل ن�صمعها بالطبع.

امل�رشيني  نف�صية  اإ�صعاف  لهم  امل�صطهدون  اأراد  لقد 

واإخافة الأقباط منهم...

لقد اأرادوا تغييب وحدة امل�رشيني لي�صقطوا يف �رشاعات 

وحروب ونزاعات طائفية...

اأّما �صعب م�رش العظيم فقد ازداد وحدة وتالحًما، وازداد 

الأقباط �صجاعة واإقداًما، وفا�صت م�صاعر اجلموع امل�رشيني 

جميًعا �صد هذا العمل اجلبان، وارتفعت ال�صلوات اإىل الدّيان 

العادل الذي ل يغفل ول ينام وهو ي�صمع �رشاخ دماء هوؤلء 

الأبرار الب�صطاء، مثلما قال الله لقايني بعد اأن قتل اأخيه هابيل 

الأر�ِض.  ِمَن  اإَلَّ  �صاِرٌخ  اأخيَك  َدِم  �صوُت  فَعلَت؟  »ماذا 

َدَم  لَتقَبَل  فاها  فتَحْت  اّلتي  الأر�ِض  ِمَن  اأنَت  َملعوٌن  فالآَن 

َتها.  اأخيَك ِمْن َيِدَك. َمَتى َعِملَت الأر�َض ل تعوُد ُتعطيَك قوَّ

تائًها وهاِرًبا تكوُن يف الأر�ِض« )تكوين4: 12-10(.

الوطنية  ال�صهادة  اأبنائها يف  التي قدمت  العائالت  اأّما هذه 

والإميانية فطوباهم لأن لهم اأبناء �صنعوا تاريًخا و�صاروا يف 

عداد القدي�صني، حيث كانت حياتهم رخي�صة وهم يف اأر�ض 

غربة ومل يتغّربوا عن اإميانهم ومل ي�صتجيبوا لأي اإغراء باأي 

�صكل من الأ�صكال، و�صاروا قدوة لالأجيال، لأن قيمة حياة 

الإن�صان لي�صت بطول عمره واإمنا مبا يرتكه من اأثر.

لقد انتق�ض الوطن كله اأمام ب�صاعة ما حدث، بل و�صالت 

دموع كل اإن�صان يف كل مكان من العامل على الإن�صانية التي 

�صاعت...

بنب�ض  ت�صعر  واعية  بالدنا  قيادة  اأن  نفتخر  اأن  ولنا 

ال�صيد  األقى  اخلرب  اإذاعة  من  ق�صري  وقت  بعد  اإذ  ال�صعب، 

عرب  الأّمة  اإىل  كلمة  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  اجلمهورية  رئي�ض 

قامت  ب�صاعات  التليفزيون، وكان حا�صًما وحازًما، وبعدها 

اأن  كما  وانتقاًما،  ثاأًرا  موجعة  جوية  ب�رشبة  امل�صلحة  قواتنا 

اإن�صانية  م�صاعر  يف  البابوي  باملقر  وزارنا  تف�صل  �صيادته 

ا عن م�صاركته يف هذا امُل�صاب اجللل. ً خال�صة معربِّ

ويف نف�ض الوقت قام ال�صيد رئي�ض جمل�ض الوزراء املهند�ض 

بتقدمي  الوزراء  ال�صادة  من  كبري  عدد  مع  حملب  اإبراهيم 

عزائهم يف القاهرة ويف �صمالوط باملنيا، واأ�صدروا القرارات 

ال�صهيد  بالإعانات ومعا�ض  الأ�رش  هذه  موا�صاة  الت�صامنية يف 

الدكتورة  ال�صدة  بذلت  وقد  والتعليمية،  ال�صحية  والرعاية 

يف  م�صكوًرا  جهًدا  الجتماعي  الت�صامن  وزيرة  وال  غادة 

الإ�رشاع بالإجراءات التي تنفذ القرارات التي �صدرت.

كني�صة  تن�صئ  �صوف  اأنها  احلكومة  اأعلنت  ذلك  وفوق 

الواحد والع�رشين �صهيًدا يف القرية التي منها العدد الأكرب من 

هوؤلء ال�صهداء.

وقد عّزانا باملقر البابوي جموع غفرية من م�رش وخارج 

م�رش، من كل امل�صتويات ومن �صائر القطاعات والهيئات، 

امل�رشيني  عزمية  من  زادت  نبيلة  وم�صاعر  اأ�صيلة  حمبة  يف 

ووحدتهم و�صالبتهم.

ومن  احلادث  عن  بيانها  اإ�صدار  بعد  الكني�صة  قامت  كما 

والكهنة  الأ�صاقفة  من  وفود  باإر�صال  الأزمة،  متابعة  خالل 

لل�صالة والتعزية واملوا�صاة  اإىل �صمالوط وقراها  وال�صمام�صة 

�صمالوط  اأ�صقف  بفنوتيو�ض  الأنبا  نيافة  مع  كامل  بتن�صيق 

اأّية  وت�صديد  الأ�رش  هذه  على  لالطمئنان  ا  واأي�صً وتوابعها، 

لتاأبني  املرق�صية  بالكاتدرائية  قدا�ًصا  واأقمنا  لهم.  احتياجات 

كما  الثالثاء 2015/2/17(،  )يوم  الثالث  اليوم  ال�صهداء يف 

�صنتقابل مع هذه الأ�رش قريًبا جًدا، ويف نف�ض الوقت �صيعمل 

عدد من رجل الأعمال على دفع بع�ض م�رشوعات للتنمية يف 

هذه القرى لإتاحة املزيد من فر�ض العمل والت�صغيل. 

هذا التعبري ُيطلق على »كني�صتنا امل�رصية«، ونحفظه يف تراثنا القبطي والعربي لي�صّجل ال�صفحات 
املنرية لتاريخ ال�صهادة؛ فهناك ع�رص ال�صهداء، وهناك تقومي لل�صهداء، وهناك عيد ال�صهداء، وهناك �صجّل 

ال�صهداء، وهناك اأحلان لل�صهداء، وهناك مزارات لل�صهداء...

يارب اقبل اإليك نفو�س �صهدائك، وافتح لهم باب الرحمة والرّب لي�صاركوا جميع القدي�صني، وافتح لهم باب 
الراحة والفردو�س ليتنعموا بك، واأفتح لهم باب النعيم، ولتدخلهم مالئكة النور اإلى احلياة اجلديدة...

اذكرونا ليُكمِل الرب لنا غربتنا ب�صالم، ويعطينا النهاية ال�صاحلة.  
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جرت  وقد  لالختطاف،  ليبيا  يف  العاملني  من  قبطًيا  ع�رشون  تعر�ض 

عملية الختطاف قبل �صهر من قتل ال�صهداء، وذلك على مرحلتني، الأوىل 

حني قرر �صبعة منهم العودة اإىل م�رش، ب�صبب تدهور الأو�صاع، حيث اتفقوا 

مع اأحد ال�صائقني على تو�صيلهم للحدود امل�رشية - الليبية، ولكن ال�صائق عاد 

بعد �صاعتني ليعلن اختطاف ال�صبعة يف قرية »زلة«، والتي تبعد اأكرث من 6 

�صاعات عن مدينة �رشت، ومع مطلع �صهر فرباير اجلاري، وبالتحديد يف 

منت�صف الليل، حدثت عملية الختطاف الثانية، التي �صارك فيها عدد كبري 

من عنا�رش التنظيم الإرهابي »داع�ض«، ومتت العملية بدقة، حيث دخلوا 

م�صلمني  بامل�رشيني  البيت  امتالء  رغم  الأقباط  ي�صكنها  بعينها،  غرف  اإىل 

التحديد،  وجه  على  قبطًيا  الـ14  ا�صتهدفت  العنا�رش  تلك  واأن  وم�صيحيني. 

واأنه بالرغم من املحاولت احلثيثة التي اأجراها عدد من قيادات القبائل يف 

»�رشت« لتحريرهم، فاإن اجلهود قد باءت بالف�صل.

والتهديد  الإغراء  بني  ما  �صديدة  ل�صغوط  املخطوفون  تعر�ض  وقد   

لرتك اإميانهم، وملا مل يذعنوا اأو ي�صعفوا قرر الإرهابيون قتلهم. وقد متت 

اأثارت الكثري من ال�صتياء وردود الأفعال يف  عملية قتلهم بطريقة وح�صية 

خمتلف دول العامل، كما ا�صتنكر كثري من امل�صلمني احلادث �صواء من جهة 

الكني�صة �صهداء  القتل. وقد اعتربتهم  اأو من جهة طريقة  الختطاف والقتل 

وقد  هذا  الوطن.  اأجل  من  �صهداء  الدولة  اعتربتهم  كما  الإميان،  اأجل  من 

اتخذت م�رش رئي�ًصا وحكومة عدة اإجراءات ما بني ال�صتنكار، واملوا�صاة، 

والرد الع�صكري احلا�صم على مواقع اجلماعات الإرهابية، واإقامة �صبعة اأيام 

للحداد على ارواح ال�صهداء، والتو�صية لالهتمام باأ�رشهم. وما تزال ردود 

الأفعال تتواىل على خمتلف الأ�صعدة للتنديد مبا حدث.

ه: وقد اأ�صدرت الكني�صة القبطية حال تاأكيد خرب ا�صت�صهادهم بياًنا هذا ن�صّ

»ت�صتودع الكني�صة القبطية الأرثوذك�صية وعلى راأ�صها قدا�صة البابا الأنبا 

توا�رشو�ض الثاين، يف هذه اللحظات الع�صيبة �صهداءها الأبرار، واثقني اأن 

العادل  جزاءهم  الأ�رشار  اجلناة  ينال  حتى  بال  له  يهداأ  لن  العظيم  وطنهم 

واهتمام  موؤ�ص�صاتها  بكافة  الدولة  نثق يف دور  كما  النكراء،  اإزاء جرميتهم 

الداخل  يف  مواطنيها  بكل  الأزمة-  بداية  منذ  ظهر  -والذي  امل�صئولني 

واخلارج مبا ي�صمن حقوقهم. واإذ ن�صارك اأ�رش اأبنائنا الأحباء، فاإننا نعزي 

الوطن كله، ونح�صب اأن دماءهم ت�رشخ اأمام الديان العادل الذي ل يغفل 

اأن  الله  اإىل  يداه، ون�صلي  اأحد عّما �صنعته  ينام، و�صوف يجازي كل  ول 

يحفظ م�رش ووحدتها، واأن ينعم بال�صالم يف ربوع البالد«.

الغربية،  البحرية ومطروح واخلم�ض مدن  باخوميو�ض مطران  الأنبا 

والأ�صى  احلزن  ببالغ  يوّدعون  الإيبار�صية،  و�صعب  الكهنة  الآباء  وجممع 

اأبناء الكني�صة القبطية الأرثوذك�صية الذين ُا�صُت�صِهدوا اأم�ض على يد اجلماعات 

والقيم  الإن�صانية  امل�صاعر  كل  من  جتّردوا  الذين  بليبيا،  الربابرة  املتطرفني 

بابا  الثاين  توا�رشو�ض  الأنبا  البابا  قدا�صة  اإىل  العزاء  يقدمون  كما  الدينية، 

الإ�صكندرية وبطريرك الكرازة املرق�صية واإىل الكني�صة واأ�رش ال�صهداء.

املحبوب/  الرئي�ض  ال�صيد  اإل  والتقدير  ال�صكر  بخال�ض  يتقدمون  وكذلك 

احلدث  هذا  يف  النبيل  موقفة  على  اجلمهورية  رئي�ض  ال�صي�صي  الفتاح  عبد 

على  يحمل  الذي  احلبيب  امل�رشي  ال�صعب  اأفراد  كل  ي�صكرون  كما  اجللل. 

والعدل  للخري  املحّبة  ال�صعوب  لكل  مناًرا  �صتظل  عريقة  ح�صارة  كاهله 

ات�صلوا  الذين  الليبي  ال�صعب  من  الأحباء  كل  ي�صكرون  وكذلك  وال�صالم، 

مقدمني العزاء واملوا�صاة يف �صهداء الوطن، واثقني اأن الله قد تقّبل اأرواح 

هوؤلء ال�صهداء الأبرار الذين انطلقوا اإىل ال�صماء وهو يرّددون مع الغالبني 

اأن�صودة الن�رشة، واأن دماءهم الزكية قد تقّبلها الله قرباًنا مقد�ًصا مقبوًل.

اخلري...  اإىل  ال�رش  يحّول  واأن  والإميان،  ال�صرب  يهبنا  اأن  قادر  الله 

وتثبيت  والتعمري  البناء  قوة  علينا  القائمني  معطًيا  �صعبنا ووطننا  يحفظ  واأن 

اأوا�رش ال�صالم للوطن وكل العامل. كما متت �صلوات القدا�صات خالل اأيام 

الرب  لكي مينح  الثالثاء والأربعاء واخلمي�ض 16 فرباير حتى 18 فرباير 

نياًحا لنفو�ض ال�صهداء الأبرار، وتعزيات الروح القد�ض لأ�رشهم.

قدم الرئي�ض عبد الفتاح ال�صي�صي التعزية يف �صهداء الوطن والكني�صة 

امل�رشيني الـ21 الذين ُقِتلوا ذبًحا على يد تنظيم داع�ض الإرهابي على 

�صاطئ البحر املتو�صط بليبيا، وذلك يف الكاتدرائية املرق�صية بالعبا�صية 

لقدا�صة  تعزياته  الرئي�ض  قدم  حيث   ،2015 فرباير   16 الثنني  يوم 

وقوة  �صالبة  تزيدنا  املحن  اأن  ًدا  موؤكِّ الثاين  توا�رشو�ض  الأنبا  البابا 

ونحن نثاأر لدمائهم فال�صعب كله جمروح ب�صبب هذا احلادث، م�صرًيا 

املنطقة  اأن  م�صيًفا  تفتيت وحدتنا،  يريدون  كثريين  اأعداء  لنا  اأن  اإىل 

 7000 عمرها  ح�صارة  هو  امل�رشيني  ماميّيز  ولكن  ُم�صتهَدفة  كلها 

ا عن ثقته اأن الله مبثل هذه الأحداث يزيدنا قوة ومتا�ُصًكا  ً �صنة، معربِّ

العميق للرئي�ض  البابا عن �صكره  اأعرب قدا�صة  و�صالبة. ومن جهته 

لهذه اللفتة الكرمية ولأجل جهوده التي بذلها لأجل هوؤلء ال�صهداء، 

قد  ال�صي�صي  الرئي�ض  وكان  ال�صهداء.  لأ�رش  تعزياته  �صينقل  اأنه  ًدا  موؤكِّ

حممد  واللواء  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  حملب  اإبراهيم  املهند�ض  كّلف 

كما  التعزية،  لتقدمي  �صمالوط  اإىل  بالتوجه  الداخلية  وزير  اإبراهيم 

الزيارة  ح�رش  ال�صهداء.  لأ�رش  الالزمة  التعوي�صات  ب�رشف  اأمر 

دانيال  والأنبا  لل�صباب،  العام  الأ�صقف  مو�صى  الأنبا  النيافة  اأ�صحاب 

اأ�صقف املعادي، والأنبا رافائيل الأ�صقف العام لكنائ�ض و�صط القاهرة 

ملدينة  العام  الأ�صقف  مك�صيمو�ض  والأنبا  املقد�ض،  املجمع  و�صكرتري 

ال�صالم واحلرفيني. 

يوم  فجر  منذ  بداأت  قد  كانت  امل�رشية  اجلوية  القوات  اأن  ُيذَكر 

لداع�ض  تابعة  مواقع  لتدمري  جوية  طلعات  عّدة  فرباير   16 الثنني 

ا على ا�صت�صهاد امل�رشيني الـ21. مبدينة �رشت بليبيا ردًّ

وفد  يرافقه  الدفاع،  وزير  �صبحي  �صدقي  اأول  الفريق  قام 

ع�صكري من: رئي�ض الأركان الفريق حممود حجازي، والفريق عبد 

اأ�صامة اجلندي، والفريق يون�ض امل�رشي،  الرتا�ض، والفريق  املنعم 

والفريق اأ�صامة ع�صكر، واللواء حممد �صعيد الع�صار، واللواء توحيد 

توفيق، واللواء �صيد اأبو الف�صل، بزيارة الكاتدرائية يوم الثنني 16 

فرباير 2015 لتعزية قدا�صة البابا الأنبا توا�رشو�ض يف �صهداء م�رش 

والكني�صة الذين ُقِتلوا على يد داع�ض بليبيا.. اأّكد الوزير اأنه لن ي�صتطيع 

اأحد اأن يخرق اأو ميزق الن�صيج امل�رشي الواحد، مقدًما تعزياته با�صم 

طوال  م�رش  اأن  البابا  قدا�صة  اأ�صار  حني  يف  كله،  امل�رشي  اجلي�ض 

.
ّ

تاريخها توؤكد اأنها دولة عريقة واأ�صيلة ب�صعبها الأبي

يف يوم الثنني 16 فرباير 2015م. قام املهند�ض اإبراهيم حملب 

بزيارة قرية العور والتي ينتمي اإليها خم�صة ع�رش من ال�صهداء الواحد 

والع�رشين، حيث قدم التعزية لنيافة الأنبا بفنوتيو�ض ولأ�رش ال�صهداء، 

وحمل اإليهم قرار احلكومة باإن�صاء كني�صة على ا�صم ال�صهداء على نفقة 

الدولة، وقد رافق �صيادته يف تلك الزيارة ال�صيد وزير الداخلية اللواء 

الع�رشي،  ناهد  الدكتورة  العاملة  القوى  ووزيرة  اإبراهيم،  حممد 

وحمافظ املنيا اللواء �صالح زيادة.

الثالثاء 17 فرباير  الثاين يوم  البابا الأنبا توا�رشو�ض  قام قدا�صة 

اأ�صقف  بفنوتيو�ض  الأنبا  بنيافة  تليفوين  ات�صال  باإجراء   .2015

�صمالوط، وذلك يف اإطار متابعة قدا�صته لأحوال اأ�رش ال�صهداء.
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اختطافهم،  خرب  �صماع  عند  بالنزعاج  اأ�رشهم  اأُ�صيبت  وقد 

م�صريهم،  بخ�صو�ض  والياأ�ض  الأمل  بني  تتاأرجح  �صارت  ثم 

وحزنهم  �صدمتهم  وبقدر  ولكن  ا�صت�صهادهم.  بخرب  عوا  ُروِّ واأخرًيا 

قليل  عما  اأنهم  اإّل  ال�صديدين،  وال�صتياء  بالعجز  و�صعورهم  اجل�صيم 

�صيدركون اأنه مهما عال اأولدهم وارتفعوا وك�صبوا وتزوجوا واأجنبوا 

وا�صتهروا، فاإن كل ذلك ل ي�صاوي 

من  با�صت�صهادهم،  لهم  حتّقق  ما 

و�صرية  طيبة  وذكرى  وخلود  جمد 

الثبات  يف  نادر  ومنوذج  م�رشفة، 

الأخري.  النف�ض  اإىل  الإميان  على 

وال�رشاخ  البكاء  اأن  �صك  ول 

لها  تعّر�ض  التي  الإغماء  وحالت 

جاءت  اأ�رشهم،  اأفراد  من  البع�ض 

والُبعد  الب�رشي  ال�صعف  ب�صبب 

ا ل�صت�صهادهم  الإن�صاين ولي�ض رف�صً

اأو تذمًرا على الله، وهو احلال مع 

الأمهات  حتى  ال�صهداء،  اأكرث  اأ�رش 

لال�صت�صهاد  اأولدهن  �صلمن  الالئي 

ملوتهم  تاأثرن  اأنهن  �صك  من  ما 

وبكني عليهم مثلما بكى ال�صيد امل�صيح 

الواقفون  وعّلق  لعازر  قرب  اأمام 

ُه!«  قائلني: »انُظروا كيَف كاَن ُيِحبُّ

)يوحنا11: 36(.

ا�صت�صهادهم  خرب  ن�رش  وفور 

م�صيحيني  كلها  م�رش  انتف�صت 

غ�صبهم  معلنني  وم�صلمني، 

بادر  بينما  تعزياتهم،  ومقدمني 

الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�ض 

فيه  ينعي  بيان  اإلقاء  اإىل  ال�صي�صي 

ال�صهداء ويقدم العزاء مل�رش اأوًل ثم 

لأ�رش ال�صهداء، كما اأ�صدر الرئي�ض 

احلداد  اإعالن  منها  قرارات،  عدة 

و�رشف  ال�صهداء،  على  اأيام  �صبعة 

اإعانة لأ�رشهم، والإعالن عن حق 

الرد على ما حدث حيث  م�رش يف 

اليوم  فجر  امل�صلحة  القوات  قامت 

التال -بعد اجتماع طارئ مع جلنة 

دقيقة  �رشبات  بتوجيه  الدفاع- 

يف  الرهابي  للتنظيم  مواقع  على 

الرئي�ض  قام  كما  الليبية،  الأرا�صي 

لقدا�صة  بنف�صه  العزاء  بتقدمي  ال�صي�صي 

البابا يف املقر البابوي يف العبا�صية، 

وقام كذلك املهند�ض اإبراهيم حملب بزيارة لأ�رش ال�صهداء يف قراهم يف 

مركز �صمالوط باملنيا. ويف جميع املحافظات وكثري من الكنائ�ض املحلية 

قام امل�صئولون بتقدمي واجب العزاء يف ال�صهداء، كما قام الكثريون، 

م�صيحيون وم�صلمون، بعمل وقفات ولقاءات لإعالن رف�ض ما حدث 

هذا  حول  املقالت  مئات  ُن�رِشت  كما  ال�صهداء،  اأ�رش  مع  والتعاطف 

اخللفية  على  والقتل  العنف  رف�ض  اجتاه  يف  جميعها  ت�صّب  احلادث 

الدينية والوح�صية التي مّت بها. 

هذا  ليبيا  يف  للم�صيح  �صهداء  اأنف�صهم  �صاًبا  وع�رشون  واحد  قدم 

اأن  بعد  غانا،  من  فقط  واحد  با�صتثناء  الأقباط  من  جميعهم  ال�صهر، 

من  عنا�رش  يد  على  �صهرين  من  اأكرث  منذ  م�صكنهم  من  اختطافهم  مت 

طالعتنا  فقد  »داع�ض«؛  وال�صام  العراق  يف  الإ�صالمية  الدولة  تنظيم 

مواقع التوا�صل الجتماعي والقنوات الف�صائية يوم الأحد 15 فرباير 

�صبابنا  ا�صت�صهاد  بوثيقة  2015م. 

الأقباط يف ليبيا، وذلك من خالل 

وهم  ومرعب،  �صادم  فيديو 

اأجل  من  �صهداء  مزايدة-  -وبال 

من  �صهداء  هم  مثلما  الإميان، 

ثم  ُاخُتِطفوا  لأنهم  الوطن،  اأجل 

ُقِتلوا فقط لكونهم م�صيحيني، ولو 

كانوا قد خ�صعوا لل�صغط والتهديد 

قتلوهم،  ملا  اإ�صالمهم  واأ�صهروا 

ثمًنا  فاإنهم دفعوا حياتهم  ومن هنا 

بنا  يليق  فاإنه  َثّم  ومن  لإميانهم، 

لأنهم  ونطّوبهم،  بهم  نفتخر  اأن 

ومما  ال�صهداء،  عداد  يف  �صاروا 

ُيقتلوا  مل  اأنهم  �صهداء  كونهم  يوؤكد 

كان  واإمنا  اختطافهم،  مبجرد 

من  مت�صع  اختطفوهم  الذين  لدى 

اإميانهم،  على  لي�صاوموهم  الوقت 

فر�صة  هناك  كانت  وبالتال 

�صانحة لهوؤلء ال�صباب للتخلي عن 

اإميانهم ومبائهم، مقابل ا�صتبقائهم 

اأحياء.

يبعث  ومما  امللفت  ومن 

اأمامهم،  والنحناء  الفخر  على 

وينكر  يُجنب  مل  منهم  واحًدا  اأن 

اأنواع  اأب�صع  اأمام  وذلك  اإميانه، 

التهديد  ثم  بالأع�صاب،  اللعب 

الب�صع. لقد �صّجل  بالقتل الرببري 

ظهروا  كيف  الفيديو  �رشيط  لنا 

اللحظة  اإىل  ومتما�صكني  رجاًل 

الأخرية، حيث ارتفعت اأ�صواتهم 

ال�رشوع  عند  الله  اإىل  بالت�رشع 

اإننا  ي�صوع«.  »ياربي  قتلهم  يف 

جميع  كان  وهكذا  بهم،  ن�رشف 

ا�صت�صهاد،  واقعة  كل  يف  ال�صهداء 

هذه  لنا  توافر  اأنه  فقط  والفرق 

املرة فيديو ي�صور ا�صت�صهادهم.

موؤمًلا،  امل�صهد  كان  ما  وبقدر 

وثيقة  اأغلى  ُيَعد  اأنه  اإل  بال�صدمة،  �صاهدوه  الذين  اأ�صاب  ما  وبقدر 

النف�ض  اإىل  باإميانهم  ومت�ّصكهم  ا�صت�صهادهم  وال�صورة  بال�صوت  توؤيد 

الأخري، اإننا ن�صتقي �صري ال�صهداء من املخطوطات والكتب، وروايات 

ال�صور  وبع�ض  ال�صهداء،  عن  الأخرية-  الآونة  -يف  العيان  �صهود 

 ل�صباب 
ّ

والأيقونات كنوع من التوثيق، ولكن هذا الفيلم هو توثيق حي

احتفظ باإميانه الغال حتى اآخر حلظة، واأّكد الفيديو املن�صور مناداتهم 

ي�صوع امل�صيح قبل اأن يلفظوا اأنفا�صهم الأخرية.
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7- ال�صهيد مالك اإبراهيم �صنيوت:
وهو من مواليد 1986/9/24، �صافر اإىل ليبيا منذ خم�صة �صهور، 

وقد �صبق له ال�صفر عدة مرات. 

متزوج من ال�صيدة )مرمي جناح غالب(، ويعول طفاًل وحيًدا وهو 

ا يعول والديه كبار ال�صن وجميعهم  )فيلوباتري وعمره عامان(. واأي�صً

ُمقيمني يف �صكن م�صرتك.

8- ال�صهيد جابر مكني ذكي و�صهرته )ميالد منري(:
ليبيا يف  اإىل  وهو من مواليد 1988/10/1، عامل نقا�صة، �صافر 

فرباير 2014.

متزوج من ال�صيدة )مرمي �صحاتة معو�ض(، ويعول طفاًل وحيًدا 

وهو )�صموئيل، وعمره عامان(، وله من الأ�صقاء ثالثة وهم: )هاين 

واأمرية ومالك(، وترتيبه بني اإخوته الثالث.

9- ال�صهيد يو�صف �صكري يونان:
وهو من مواليد 1990/6/3، �صافر اإىل ليبيا �صعًيا لتوفري القوت 

ال�رشوري.

اأعزب، ويعول والدته واأ�صقاءه ال�صتة.

10- ال�صهيد اأبانوب عياد عطية:
جتارة،  دبلوم  على  حا�صل   ،1991/7/23 مواليد  من  وهو 

عامل، �صافر اإىل ليبيا منذ عام ون�صف.

اأعزب، ويعول والده امُل�صن وله من الأ�صقاء اثنان.

11- ال�صهيد جرج�س �صمري جملي:
وهو من مواليد 1991/10/1، قرية �صموم، حا�صل على دبلوم زراعة.

متزوج من ال�صيدة )مرمي يو�صف حنا( ويعول طفاًل وحيًدا.

12- ال�صهيد مينا فايز عزيز:
وهو من مواليد 1991/10/8، عامل.

بكلية  )كريل�ض  وهو  وحيد  �صقيق  وله  والديه،  ويعول  اأعزب 

الآداب(.

13- ال�صهيد كريل�س ب�رصى فوزي:
وهو من مواليد 1991/11/11، جنار م�صلح، �صافر اإىل ليبيا يوم 

26 اأكتوبر العام املا�صي.

اأعزب، ويعول والديه وله من الأ�صقاء خم�صة.

14- ال�صهيد بي�صوي ا�صطفانو�س كامل:
15- وال�صهيد �صموئيل ا�صطفانو�س كامل:

�صنايع،  دبلوم  على  حا�صل   ،1990/9/14 مواليد  من  بي�صوي 

وفيما يلي ��سماء �ل�سهد�ء �لبر�ر، �ول �سهد�ء �سمالوط:

1- ال�صهيد توا�رصو�س يو�صف توا�رصو�س:
وهو من مواليد 1968/9/16م، �صافر اإل ليبيا منذ عام ون�صف.

وهم  اأبناء  ثالثة  ويعول  ر�صمي(  عياد  )ملكة  ال�صيدة  من  متزوج 

وله  �صنوات(،   7 و)يو�صف  �صنة(،   13 و)اإجني  �صنة(،   15 )�صنوده 

�صتة اأ�صقاء منهم: ماهر يو�صف ونورا يو�صف وبباوي يو�صف.

2- ال�صهيد ماجد �صليمان �صحاتة:
وهو من مواليد 1973/8/4م، عامل بناء، �صافر اإىل ليبيا يوم 6 

مايو املا�صي، �صعًيا لتوفري القوت ال�رشوري ونفقات تعليم الأبناء، 

ويقيم مع العائلة الكبرية يف منزل واحد. 

متزوج من ال�صيدة )مرمي ملك �صحاتة( ويعول ثالثة اأبناء، وهم: 

فيفي ماجد )طالبة بكلية اأداب(، و�صموئيل )بال�صف الثالث الثانوي(، 

ومرينا )بال�صف ال�صاد�ض البتدائي(. 

3- ال�صهيد هاين عبد امل�صيح �صليب:
وهو من مواليد 1983/1/1، �صافر اإل ليبيا يف اأغ�صط�ض املا�صي.

متزوج من ال�صيدة )مايزة عزيز كامل( ويعول اأربعة اأبناء وهم 

ُيقيم مع  اأ�صقاء،  اأربعة  )مارينا ورفقة وفيول وباخوميو�ض(، ولديه 

والديه يف �صكن ُم�صرتك. 

4- ال�صهيد مالك فرج اإبراهيم:
وهو من مواليد 1984/1/1، قرية ال�صوبي، حا�صل على دبلوم 

�صنايع، عامل نقا�صة، و�صافر اإىل ليبيا منذ ت�صعة �صهور.

متزوج من ال�صيدة )كر�صتني جمدي نخلة( منذ ثمانية �صهور فقط، 

وترك زوجته ُحبلى يف ال�صهر الثامن، والقدر حرمه من روؤية ابنته 

الوحيدة )مرمي(.

5- ال�صهيد عزت ب�رصى ن�صيف:
يف  ليبيا  اإىل  �صافر  َدَف�ض،  قرية   ،1984/8/14 مواليد  من  وهو 

يونيو املا�صي.

متزوج من ال�صيدة )مارية يو�صف فكري( ويعول طفلة وحيدة، 

وله من الأ�صقاء اثنان وهم: )عاطف ون�صيف(.

6- ال�صهيد �صموئيل الهم ول�صن:
وهو من مواليد 1986/7/27، حا�صل على دبلوم �صنايع، عامل 

�صباكة، �صافر اإىل ليبيا منذ 11 �صهًرا وقد �صبق له ال�صفر عدة مرات.

اأطفال  ثالثة  ويعول  ملعي(،  ن�صحي  )انت�صال  ال�صيدة  من  متزوج 

وهم: )بيرت 6 �صنوات، واإيريني 4 �صنوات، وبول عامان(، وله من 

الأ�صقاء ثالثة، وُيقيم مع والديه يف �صكن م�صرتك.
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�صعر الأقباط بل وامل�صيحيون جميًعا يف العامل، بالفخر ال�صديد ملوقف 

املوت  من  موقفهم  اأو  الإميان،  على  ثباتهم  جهة  من  �صواء  ال�صهداء 

ومقابلته ب�صجاعة نادرة، اأعادت اإىل الأذهان م�صاهد ال�صت�صهاد على 

مدار تاريخ الكني�صة يف كل مكان يف العامل، ول �صيما الكني�صة القبطية 

والتي مل تكّف حتى اليوم عن تقدمي ال�صهداء. ولعل �رش قوة الكني�صة 

قّدم  بامل�صيح، وقد  للكرازة  اأقوى و�صيلة  القبطية هو ال�صت�صهاد، فهو 

ولعلنا  اأو خارجها،  �صواء يف م�رش  �صهادتهم  القبطية  الكني�صة  �صهداء 

نتذكر الآن ال�صهداء الأقباط التابعني للكتيبة الطيبية وهم من الأق�رش، 

ولكنهم ُا�صُت�صِهدوا يف بع�ض بالد اأوروبا مثل فرن�صا و�صوي�رشا، وما 

ب التذكاري لهم موجوًدا يف اأكرث من مكان هناك. يزال الُن�صُ

هنا نع�صم اأن ُتبنى لهم كني�صة لحًقا يف املكان الذي ُا�صُت�صِهدوا فيه، 

احلكومة  ت�صعى  واأن  لهم،  تذكارًيا  ًبا  ُن�صُ الليبية  احلكومة  تقيم  واأن 

ا م�رشيني  امل�رشية يف ذلك، فهم مع كونهم �صهداء اأقباط اإل اأنهم اأي�صً

�صموًخا  اإعدام-  كتيبة  اأب�صع  -واأمام  هناك  واأظهروا  ليبيا،  يف  ُقِتلوا 

واإباًء م�رشًيا يبعث على الفخر.

اإن ا�صت�صهاد هوؤلء �صوف ياأتي بنفو�ض كثرية للم�صيح، فاإن دماء 

ال�صهداء بذار الإميان، وكل �صهيد ي�صقط ينع�ض الكني�صة، ويقوم مكانه 

مئات، ويقّوي اإميان الباقني ول �صيما ال�صعفاء، و�صيظل م�صهد هوؤلء 

ال�صهداء م�صدر تعزية وت�صجيع للجميع. فلقد تبّكت الكثريون وتابوا 

عن �رشورهم، ومتّنى كثريون اأن يكون موتهم كموت هوؤلء، واأن 

تكون له �صجاعتهم، ورّدد الكثريون ما ت�صليه الكني�صة دائًما يف �صالة 

التجنيز: »احفظنا يف اإميانك الأرثوذك�صي اإىل النف�ض الأخري«.

اّدعى البع�ض باأن ظهور ال�صباب يف �رشيط الفيديو بهذا الثبات، 

بينما يف�صل بينهم وبني املوت دقائق، كان ب�صبب اإعطائهم املهدئات، 

ولكن هذا لي�ض �صحيًحا، اإذ اأنه من م�صلحة الرهابيني الذين قتلوهم 

الرعب  عالمات  عليهم  تظهر  متخاذلني،  �صعفاء  يظهروهم  اأن 

والفزع وفقدان التوازن، ورمبا ال�صتعطاف اأو الهياج اأو الرتاجع؛ 

كيف  التخدير  حتت  الواقع  اأن  كما  يحدث،!  مل  هذا  من  �صيًئا  ولكن 

�صُيقَتل  اأنه  يدرك متاًما  امل�صيح وهو  ي�صوع  با�صم  منتبًها ويهتف  يكون 

يكونوا  مل  اأنهم  توؤكد  وركوعهم  �صريهم  طريقة  اأن  كما  لأجله؟  حاًل 

حتت تاأثري اأّي خمدر.

من  ال�صهداء  ملوت  اإ�صافًيا  دلياًل  باأنف�صهم  الإرهابيون  قدم  لقد  بل 

»اإنهم ماتوا على كفرهم ونطقوا  قائلني على مواقعهم:  امل�صيح،  اأجل 

ذبحهم،  عند  واأعلنوه  باإميانهم  مت�صكوا  اأنهم  اأي  معبودهم«،  با�صم 

فكيف كانوا فاقدي الوعي؟!

اأعزب، عامل نقا�صة. �صافر اإىل ليبيا منذ عام ون�صف.

و�صموئيل 1992/11/26، حا�صل على دبلوم زراعة، اأعزب 

عامل نقا�صة. �صافر اإىل ليبيا منذ �صبعة �صهور.

والأخوان من مواليد قرية العور مركز �صمالوط.

ثانيا �سهد�ء مطاي:

1- ال�صهيد لوقا جناتي اأني�س:
وهو من مواليد 1987/11/8، قرية اجلبال، يعمل مبجال العمارة.

حديًثا  تزوج  وقد  روؤوف(،  بباوي  )تقية  ال�صيدة  من  متزوج 

يرها  مل  �صهور(   8 )مرمي  وحيدة  طفلة  ولدية   2013/6/16 بتاريخ 

حيث ُوِلدت اأثناء تواجده بليبيا، وكان يعول والديه كبار ال�صن.

2- ال�صهيد �صامح �صالح فاروق:
وهو من مواليد 1988/8/20، قرية منقريو�ض مبركز �صمالوط، 

عامل نقا�صة، �صافر اإىل ليبيا �صهر مايو املا�صي.

متزوج ولديه طفلة وحيدة مل يرها منذ ولدتها، وله �صقيق وحيد 

وهو )اإ�صحاق( ووالداه متوفيان.

3- ال�صهيد ع�صام بدار �صمري:
وهو من مواليد 1990/4/15، قرية من�صية منقطني، حا�صل على 

دبلوم �صنايع، عامل نقا�صة، �صافر اإىل ليبيا منذ عام وثمانية �صهور.

اأربعة وهم: ماريا )بكالوريو�ض تربية  اأعزب، وله من الأ�صقاء 

طفولة(، ونرمني واأبانوب وروماين، ووالده يعمل فالًحا.

4- ال�صهيد جابر منري عديل:
وهو من مواليد 1992/1/25، قرية منبال مركز مطاي، �صافر 

اإىل ليبيا يف �صهر فرباير 2014، عامل نقا�صة.

اأعزب وله من الأ�صقاء ثالثة.

5- ال�صهيد جرج�س ميالد �صنوت:
وهو من مواليد 1992/12/7، �صافر اإىل ليبيا منذ عام.

اأعزب، ويعول والده امُل�صن، ووالدته متوفية.

ثالثًا �ل�سهيد �لفريقي:

1- ال�صهيد ماثيو اأياريجا:
الفيديو، وكان  اأ�صدقاوؤه من  وهو من مواليد غانا، تعرف عليه 

يعمل يف جمال البناء مبدينة �رشت الليبية.
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حتية لك اأيتها الأم القبطية التي رّبت اأولدها - مثل كل الأمهات 

بق�ص�ض  وخيالهم  فكرهم  واألهبت  ال�صت�صهاد،  حب  على  القبطيات- 

تهتم  مل  التي  الأم  اإىل  حتية  اأظافرهم.  نعومة  منذ  الأبطال  ال�صهداء 

مثال  الثالثة  الفتية  فلنا يف  �صماًنا،  اأولدها  لي�صبح  فقط  اجل�صد  برتبية 

يف الن�صك وهم اأ�صحاء، اأو بعواطفهم فقط ليكونوا غري واقعيني، ول 

البنية،  اأقوياء  رّبتهم  واإمنا  عقالنيني،  جمرد  ليكونوا  فقط  بعقولهم 

متما�صكني، متعّقلني؛ ولكنها بالأكرث رّبتهم م�صيحًيا لتعدهم للملكوت. 

اإنها اأم قبطية ككل الأمهات القبطيات، وهو �صهيد بطل مثل اأجداده. 

الَعدمَي  الإمياَن  ُر  اأَتَذكَّ »اإذ  بول�ض:  القدي�ض  تكلم  الإميان  هذا  مثل  عن 

اأفنيكي،  َك  مِّ
ِتَك لوئي�َض واأُ َجدَّ ًل يف  اأوَّ اّلذي �صَكَن  اّلذي فيَك،  الّرياِء 

ا« )2تيموثاو�ض 1: 5(. ُه فيَك اأي�صً ولكني موِقٌن اأنَّ

امل�صيح، وهو  امل�صتقيم ومالأت قلبه مبحبة  ابنها الإميان  لقد �صّلمت 

واإن كان قد غادر البالد بحًثا عن �ُصُبل العي�ض، اإىل بلد �صارت منكوبة 

النهاية مل  القتل الوح�صي، فهو يف  بالع�صابات والإرهاب وجماعات 

يقبل املزايدة اأو امل�صاومة على اإميانه وم�صيحيته وحياته الأبدية. 

ورمبا اأَِمل يف العودة ببع�ض الدينارات، غري اأنه عاد ليحمل اللوؤلوؤة 

الكثرية الثمن، وليعلن اأنه فاز بالكنز الذي يف هذا العامل، عاد ليحمل 

لها ولقريتها والكني�صة والتاريخ، اأعظم اإجناز ميكن اأن يقدمه اإن�صان يف 

ر مباٍل ول يفنى ول يتدن�ض ول ي�صمحل، وها  حياته، نال اإكلياًل ل ُيقدَّ

قد بداأت الأمهات يدركن اأنه مهما كرب ابنها، اأو عال �صاأنه، اأو ُا�صُتِهر 

واغتنى، واأجنب الأبناء، و�صال وجال، فاإنه مل يكن ليحّقق ما حققه 

با�صت�صهاده. لقد تخّلد ا�صمه هنا، ول�صوف ينعم باخللود مع الله.

بالفخر واطمئني  افرحي وا�صعري  الغالية، بل  الأم  اأيتها  تبِك  ل 

اإىل م�صتقبل ابنِك، اأّما الأم التي يتوجب عليها اأن تبكي فهي اأم ال�صفاح 

الذي نّفذ اجلرمية، بل ليتِك ت�صلي من اأجل تلك الأمهات ومن اأجل 

اأولدهن. اإن الأمر اأ�صبه ما يكون باأم تفّوق ابنها يف درا�صته، وهي 

الآن توا�صي اأمهات الذين ر�صبوا اأق�صد »�صقطوا«.

اأثمرت  والذي  ال�صغرية،  القرية  هذه  الكاهن يف  الأب  اإىل  حتية 

الأحد  مدار�ض  وخادمات  خلدام  حتية  احللوة.  الثمار  هذه  تعاليمه 

الذين تلمذوا هوؤلء ال�صهداء. حتية اإىل اأ�صقف هذه الإيبار�صية والذي 

العمل  اإجنازات  اأعظم  اإنهم  الالآلئ احل�صنة،  اإيبار�صيته بهذه  الله  زّين 

الرعوي. وحتية اإىل كل اأب وكل اأم وكل خادم وخادمة: هذه ثمار 

الثمار  ترون  ل  كنتم  واإن  اخلدمة،  ويف  الرتبية  يف  وتعبكم  اأمانتكم 

وا�صحة اأو �رشيعة اأو فورية، واإمنا ت�صتودعون الإميان النقي وحب 

مزيًدا  اأولدنا  ي�صتحق  اأما  الثمر.  هو  وهذا  اأولدكم،  قلوب  يف  الله 

من التعب وال�صهر والفتقاد؟ لقد ت�صلمناهم من املعمودية على �صورة 

للم�صيح،  اأولًدا  قدمناهم  حتى  ال�صورة  هذه  على  وحافظنا  امل�صيح، 

ومناذج م�صيحية فرح بها الله والكني�صة.

ال�صعب  اأيها  الكرمي،   
ّ

الأبي ال�صعب  اأيها  العظيم،  م�رش  �صعب 

نيابة  واأتوجه  العزاء،  بخال�ض  اإليكم جميًعا  اأتقدم  ال�صامد،  امل�رشي 

عن كل امل�رشيني اإىل اأ�رش وعائالت اأبنائنا �صهداء الإرهاب الغادر، 

خال�ض العزاء يف م�صابهم، فم�صابهم هو م�صاب م�رش كلها.

اأّما ال�صبب احلقيقي وراء ثباتهم فهو اأن الروح القد�ض يعطي قوة 

ال�صهداء  �صري  يف  كثرًيا  ذلك  عن  قراأنا  وقد  ال�صت�صهاد،  عند  خا�صة 

الإميان  فيهم حديثو  الكثريون -مبن  الكني�صة، عندما كان  تاريخ  يف 

بل واملوعوظون- ي�صتمدون قوة كبرية، ويظهرون بالتال �صجاعة 

الإرهابيني،  اأن كثرًيا من  اأ�صك  بها م�صطهديهم، ول  اأبهروا  نادرة 

�صواء الذين نّفذوا املذبحة اأو الذين �صاهدوا احلدث على مواقع التوا�صل 

باإميانهم،  و�صيتاأثرون  ال�صهداء  ب�صجاعة  �صُيعَجبون  الجتماعي، 

و�صوف ن�صمع ونقراأ عن كثريين اآمنوا بامل�صيح ب�صبب ذلك، واإن كان 

بالأحرى  هكذا  القد�ض  الروح  اأعمال  من  عمل  بامل�صيح  العرتاف 

ال�صت�صهاد يعمل فيه الروح القد�ض بقوة.

قلوبهم  ب�صطاء ولكنهم يحملون يف  ُعّمال  ال�صهداء  لقد كان هوؤلء 

كل خمزون الإميان وحمبة امل�صيح، ويدركون جيًدا معنى ال�صت�صهاد 

لأجل امل�صيح. وِمن ال�صهداء الأقباط من كان مزارًعا مثل الفالحني 

اخلم�صة  اأولدها  كان  حيث  دولجي  ال�صهيدة  واأ�رشة  با�صنا،  الثالثة 

ومارمينا،  مارجرج�ض  مثل  ال�صباط  ومنهم  احلقل.  من  عائدين 

الأمراء  ومنهم  وغريه،  اجلندي  بيجول  اأنبا  مثل  اجلنود  ومنهم 

مهًما  فلي�ض  ب�صاي وغريهم؛  �صيدهم  مثل  التجار  ومنهم  والأمريات، 

ب�صبب  اإذا مات  �صيما  اإميانه ول  املهم  ال�صخ�ض، ولكن  ما هي وظيفة 

كه بالإميان. مت�صُّ

ومل ينتبه الرهابيون الذين نّفذوا املذبحة، اأنهم وبينما ي�صتخدمون 

يقدمون  احلقيقة  كانوا يف  امل�صهد،  ت�صوير وتوثيق  التقنيات يف  اأعلى 

اإذ قدموا لنا وثيقة تاريخة بال�صوت وال�صورة  خدمة جليلة للكني�صة، 

واحلركة ل�صت�صهاد بع�ض الأقباط. ولو كان قد و�صلنا خرب ا�صت�صهادهم 

ًبا، اأو جمرد �صورة، اأو برواية �صاهد عيان، ملا ا�صتطاع خيال  ُمقَت�صَ

خمرج واإمكانياته واأعلى التقنيات اأن يقدم وثيقة حّية مثل هذه. وهم 

واإن كانوا قد اأرادوا اأن يبّثوا الرعب يف م�صاهدي الفيديو، فاإذا بهم 

قتل  اأن  كما  اإ�صافية.  ل�صجاعة  �صبًبا  كله  العامل  للم�صيحيني يف  يقدمون 

جهة  من  والوح�صية  التنفيذ،  وقت  جهة  من  الب�صاطة  بهذه  ال�صهداء 

اأن  الأكرثين  على  �صي�صّهل  ال�صهداء،  جهة  من  وال�صجاعة  الطريقة، 

ميوتوا من اأجل الإميان، واأن ي�صتخّف الكثريون باملوت.

مك�صويف  ال�صهداء  ظهر  فلقد  متناق�صات،  عدة  امل�صهد  قدم  كما 

من  طابور  هناك  كان  وجوههم.  القتلة  اأخفى  بينما  �صجعاًنا  الوجوه 

واأولئك  هوؤلء  وخلف  ال�صهداء،  من  كوكبة  واأمامهم  املجرمني 

اقرتفه  ما  ب�صبب  باخلزي  ي�صعرن  واأخريات  باأولدهن،  تفخر  ن�صاء 

اأولدهن. �صخ�ض با�صم الدين يقتل، واآخر من اأجل الله ُيقَتل، واإن 

البع�ض يظنون اأنهم يقتلون با�صم الله »بل تاأتي �صاَعٌة فيها َيُظنُّ ُكلُّ َمْن 

ُم ِخدَمًة للِه« )يوحنا16: 2(. ُه ُيَقدِّ َيقُتُلُكْم اأنَّ
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�صهداء  يف  للتعزية  بنف�صه  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�ض  توّجه  وقد 

الوطن والكني�صة، وذلك يف الكاتدرائية املرق�صية بالعبا�صية يوم الثنني 

الأنبا  البابا  لقدا�صة  تعزياته  الرئي�ض  قدم  حيث   ،2015 فرباير   16

م�رش  واأن  وقوة،  �صالبة  تزيدنا  املحن  اأن  موؤكًدا  الثاين  توا�رشو�ض 

�صوف تثاأر لدمائهم، فال�صعب كله جمروح ب�صبب هذا احلادث، م�صرًيا 

اإىل اأن لنا اأعداء كثريين يريدون تفتيت وحدتنا، م�صيًفا اأن املنطقة كلها 

م�صتهدفة، ولكن ما مييز امل�رشيني هو ح�صارة عمرها 7000 �صنة ، 

ا عن ثقته اأن الله مبثل هذه الأحداث يزيدنا قوة ومتا�صًكا و�صالبة.  ً معربِّ

لهذه  للرئي�ض  العميق  �صكره  عن  البابا  قدا�صة  اأعرب  جهته  ومن 

دا  اللفتة الكرمية، ولأجل جهوده التي بذلها لأجل هوؤلء ال�صهداء موؤكِّ

اأنه �صينقل تعزياته لأ�رش ال�صهداء.

املرق�صية  بالكاتدرائية  اإلهًيا  قدا�ًصا  البابا  قدا�صة  اأقام  وقد  هذا 

اأقامت  كما  الثالثاء 17 فرباير 2015م.  التال  اليوم  بالعبا�صية، يف 

ال�صهداء، يف  اأرواح  قدا�صات على  ثالثة  �صمالوط ومطاي  اإيبار�صيتا 

القرى التابعني لها، كما اأقيمت قدا�صات اأخرى يف بالد كثرية مب�رش 

واخلارج، و�صدرت بيانات عديدة من كثري من دول العامل والهيئات 

واملوؤ�ص�صات والأفراد م�صتنكرة احلادث الأليم.

يف لفتة تاريخية وتقديًرا من الدولة ل�صهداء الوطن، قّرر الرئي�ض 

عبد الفتاح ال�صي�صي اإن�صاء كني�صة على ا�صم �صهداء الكني�صة والوطن يف 

قرية العور ب�صمالوط، على اأن تتحمل الدولة تكلفة البناء، وقد اأثلج 

القرار �صدور الأقباط ول �صيما اأ�رشهم، والذين ي�صعرون بالمتنان 

جتاة الرئي�ض ال�صي�صي وكافة موؤ�ص�صات ورجال الدولة.

الآباء  كل  با�صم  الكني�صة،  كل  يف  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  كل  با�صم 

هذه  نعّزي  معنا،  احلا�رشين  وال�صمام�صة  الكهنة  والآباء  الأ�صاقفة 

�صهيد،  فيها  �صار  اأ�رشة  فكل  لهم،  نبارك  ا  واأي�صً نعزيهم  الأ�رش. 

و�صار فيها �صفيع يف ال�صماء. كل اأ�رشة نقول لها طوباها! لأنه �صار 

�صار  الأخ  واأيها  الأب  واأيها  الزوجة،  واأيتها  الأم  اأيتها  اأبنائك  من 

لك �صهيد و�صفيع يف ال�صماء. هم ي�صفعون من اأجلنا يف ال�صماء، ونحن 

نذكرهم ونذكر حياتهم.

كانت  حياتهم  نهاية  اأن  نعرف  ولكننا  تفا�صيل،  نعرف  ل  رمبا 

امليالد )جامعة7: 1(،  نهاية مباركة، لأن يوم املمات خري من يوم 

فانظروا اإىل نهاية �صريتهم ومتثلوا باإميانهم )عربانيني13: 7(.

يعطينا ربنا ي�صوع امل�صيح كل التعزية، ويحفظ بالدنا م�رش، ويحفظ 

راأ�صها  وعلى  قيادتها،  بكل  م�رش  اأن  متاًما  نثق  ونحن  م�صئوليها.  كل 

الفكر  هذا  حماربة  ولذلك  حق،  اأ�صحاب  جميًعا  اأنهم  الرئي�ض،  ال�صيد 

ال�صاّل وهذا ال�رّش، واإن كانت �صتطول، ولكن الن�رش لأر�ض م�رش.

حفظ الله م�رش، وبارك بالدنا وكني�صتها. لإلهنا كل جمد وكرامة 

اإىل الأبد. اآمني.

م�رشيني  كمواطنني  جميًعا  ن�صعر  الع�صيبة  اللحظات  هذه  يف  اإننا 

اأبناء  طال  الذى  اخل�صي�ض  الإرهاب  فهذا  والغ�صب،  والأمل  باحلزن 

م�رش اإمنا هو حلقة جديدة فى الإرهاب امل�صت�رشى يف العامل كله، وهو 

ما يفر�ض علينا جميًعا ال�صطفاف من اأجل ا�صتئ�صال جذوره وحماية 

العامل من انت�صار �صمومه. اإن م�رش ودول العامل اأجمع تواجه معركة 

�رش�صة مع تنظيمات اإرهابية تتبنى الفكر املتطّرف وتت�صارك يف نف�ض 

الأهداف التي ل تخفى على اأحد، وقد اآن الأوان للتعامل معها جميًعا 

اإن هذه الأعمال اجلبانة لن  املعايري.  اأو ازدواجية يف  انتقائية  بدون 

تنال من عزميتنا، واإن م�رش التي هزمت الإرهاب من قبل لقادرة 

العظيم على دحره والق�صاء عليه، فم�رش ل  �صعبها  واإرادة  بت�صميم 

تدافع عن نف�صها فقط ولكن تدافع عن الإن�صانية باأكملها من هذا اخلطر 

املحدق بها. 

والتوقيت  وبالأ�صلوب  الرّد  بحق  لنف�صها  حتتفظ  م�رش  اإن 

اأب�صط  من  املتجردين  واملجرمني  القتلة  هوؤلء  من  للق�صا�ض  املنا�صب 

فوًرا  لالنعقاد  الوطني  الدفاع  جمل�ض  دعوت  ولقد  الإن�صانية،  قيم 

القرارات  حول  والتباحث  املوقف،  تطورات  ملتابعة  دائم  وب�صكل 

اإىل  بالوقوف  احلكومة  وّجهت  كما  اتخاذها،  امُلقرر  والإجراءات 

جانب اأ�رش �صهداء الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للتخفيف 

التنفيذ ال�صارم  من م�صابهم. وّجهت احلكومة كذلك بال�صتمرار يف 

لقرار منع امل�رشيني من ال�صفر اإىل ليبيا يف ظّل هذه الأو�صاع املرتّدية 

اأجهزة الدولة املعنية باتخاذ كافة  اأرواحهم، كما وّجهت  حفاًظا على 

يف  الراغبني  امل�رشيني  عودة  وت�صهيل  بتاأمني  الكفيلة  الإجراءات 

ا ال�صيد وزير اخلارجية بال�صفر  العودة اإىل اأر�ض الوطن، كّلفت اأي�صً

فوًرا اإىل نيويورك لإجراء الت�صالت العاجلة مع كبار امل�صئولني يف 

الأمم املتحدة والدول الأع�صاء يف جمل�ض الأمن، وامل�صاركة يف القمة 

الدولية حول الإرهاب، من اأجل و�صع املجتمع الدول اأمام م�صئولياته 

واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تتفق مع ميثاق الأمم املتحدة، باعتبار 

اأن ما يحدث يف ليبيا ُيَعد تهديًدا لل�صلم والأمن الدوليني.

حفظ الله م�رش وحفظ �صعبها العظيم وال�صالم عليكم...

 16 الثنني  يوم  اأرواحهم  على  التجنيز  �صلوات  اأُقيمت  وقد 

فرباير 2015م. يف الواحدة ظهًرا، بح�صور نيافة الأنبا بفنوتيو�ض 

اأ�صقف �صمالوط، ووفد من الآباء الأ�صاقفة مندوبني عن قدا�صة البابا، 

العامة  للخدمات  العام  الأ�صقف  يوؤان�ض  الأنبا  النيافة:  اأ�صحاب  وهم 

ثيئودو�صيو�ض  والأنبا  العام،  الأ�صقف  اإرميا  والأنبا  والجتماعية، 

م�رش  لكنائ�ض  العام  الأ�صقف  يوليو�ض  والأنبا  اجليزة،  و�صط  اأ�صقف 

اأ�صقف  اأغاثون  النيافة: الأنبا  القدمية، كما ا�صرتك يف ال�صالة �صاحبا 

مغاغة والعدوة، والأنبا مكاريو�ض الأ�صقف العام للمنيا واأبوقرقا�ض، 

الكهنة والرهبان  الآباء  �صمالوط، وكثري من  اإيبار�صية  وجممع كهنة 

من اإيبار�صيات اأخرى، وعدد من ال�صادة ال�صيوخ امل�صلمني ممثلني عن 

بالدولة وال�صخ�صيات  امل�صئولني  الآزهر والأوقاف، وعدد كبري من 

القرية  �صوارع  امتالأت  كما  ال�صعب،  من  غفرية  وجموع  العامة، 

باأفراد ال�صعب من امل�صيحيني وامل�صلمني رجاًل ون�صاء.

ناقاًل  يوؤان�ض  الأنبا  نيافة  من  كل  ال�صلوات  نهاية  يف  حتدث  وقد 

ما التعزية  تعزيات قدا�صة البابا، كما حتدث اأحد ال�صيوخ امل�صلمني مقدِّ

با�صم كل م�صلم، واختتم نيافة الأنبا بفنوتيو�ض بكلمة عزاء و�صكر.
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... نعزي فيهم م�رش، وجميع امل�رشيني م�صلمني وم�صيحيني، 

ويقلعوا عن  الله عيونهم،  يفتح  قتلوهم حتى  الذين  اأجل  ون�صلي من 

�رشورهم وي�صع الرحمة يف قلوبهم. ون�صلي من اأجل ليبيا ال�صقيقة، 

ومن اأجل اإخوتنا امل�رشيني املوجودين حتى يعودوا �صاملني...

اأرواح  اإىل  اتوّجه  اأن  اأريد  اأحبائي،  يا  نقاط  ثالث  اأقول  اأن  اأريد 

اأولدنا واأحبائنا وفلذات اأكبادنا، واأقول لهم ثالث نقاط: دماوؤكم غالية يف 

عيني الله، ودماوؤكم غالية يف عيني م�رش، ودماوؤكم غالية يف الكني�صة.

اأوًل: دماوؤكم غالية يف عيني الله 

هابيُل  »اأين  لقايني:  الله  قال  هابيل،  اأخاه  قايني  قتل  فحينما 

اأخوَك؟«، فقال قايني: »ل اأعَلُم! اأحاِر�ٌض اأنا لأخي؟«، فقال له الرب 

»ماذا فَعلَت؟«، فلم يرّد قايني، وقال الله: »�صوُت َدِم اأخيَك �صاِرٌخ 

اإَلَّ ِمَن الأر�ِض«، لي�ض متكلًما اأمنا �صارخ )تكوين4: 9، 10(!!

اإىل  �صارٌخ  املجد  اإىل  �صبقونا  الذين  واأبنائنا  اأحبائنا  دم  ف�صوت 

والعدل،  احلق  يطلب  الرب  اإىل  الأر�ض  من  �صارٌخ  الرب، 

ا يا  اأي�صً و�صي�صتجيب الله... فدماوؤكم غالية جًدا يف عيني الله. نقراأ 

اأحبائي يف �صفر اخلروج اأ�صحاح 34، حينما تراءى الله ملو�صى النبي 

ِب وكثرُي  الَغ�صَ َبطيُء  وَروؤوٌف،  اإلٌه رحيٌم  بُّ  »الرَّ ههنا يف م�رش: 

لوٍف. غاِفُر الإثِم واملَع�صَيِة  الإح�صاِن والَوفاِء. 7حاِفُظ الإح�صاِن اإىَل اأُ

واخَلطيَِّة. ولكنُه لن ُيرِبَئ اإبراًء« )خروج34: 6، 7(، فمن ل يتوب 

عن خطيته ل يرّبئه الرب، َمن ي�صكب الدم ل يرّبئه الرب، الله اإلهنا 

اإله احلق والعدل، فدماوؤكم غالية يف عيني الله.

الرائي: »ومَلّا  اأ�صحاح 6 يقول معلمنا يوحنا  الروؤيا  نقراأ يف �صفر 

فتَح اخَلتَم اخلاِم�َض، راأيُت حتَت املَذَبِح ُنفو�َض اّلذيَن ُقِتلوا ِمْن اأجِل كِلَمِة 

هاَدِة اّلتي كانْت ِعنَدُهْم )اأولدنا �صهدوا للم�صيح(،  اللِه، وِمْن اأجِل ال�صَّ

الُقّدو�ُض  ُد  يِّ ال�صَّ ها  اأيُّ َمَتى  »حتَّى  قائلنَي:  عظيٍم  ب�صوٍت  خوا  َ و�رشَ

، ل تق�صي وَتنَتِقُم لِدمائنا ِمَن ال�ّصاِكننَي عَلى الأر�ِض؟« فاأُعطوا  واحَلقُّ

ا حتَّى  ا، وقيَل لُهْم اأْن َي�صرَتيحوا َزماًنا َي�صرًيا اأي�صً ُكلُّ واِحٍد ثياًبا بي�صً

ِمثلُهْم«  ُيقَتلوا  اأْن  الَعتيدوَن  ا،  اأي�صً واإخَوُتُهْم  ُرَفقاوؤُُهْم،  الَعبيُد  َيكَمَل 

)روؤيا6: 9-11(. فدماوؤكم غالية جًدا يف عيني الله.

ثانًيا: دماوؤكم غالية يف عيني م�رش 

2015/2/16م(  )الثنني  اليوم  �صباح  ال�صي�صي  الرئي�ض  �صيادة 

وّجه �رشبة جوية من اأجل دمائكم، لأن دماءكم غالية يف نظر م�رش. 

�صيادة الرئي�ض الذي نحبه جًدا ذهب اليوم م�صكوًرا اإىل املقّر البابوي 

لكيما يعزي يف انتقالهم. �صيادة رئي�ض الوزراء يف الطريق لكي يزور 

القرية بعد قليل، طلب اأن يزور كل بيوت الذين ُا�صُت�صِهدوا، يح�رش 

لكي  الأجالء  امل�صلمني  �صيوخ  الف�صيلة  اأ�صحاب  من  كبري  عدد  معنا 

يعّزونا من كل قلوبهم.

اليوم، وطوال الطريق، اإخواتنا امل�صلمون يقولون اأن العزاء لهم 

امل�صئولني،  الوزراء وكل  رئي�ض  �صيادة  فقط  ولي�ض  اأهل.  نحن  ولنا، 

ولكن كل ال�صعب، فنحن ن�صيج حمب نحب بع�صنا، حتى ولو ُوِجدت 

جمموعة قليلة من خارج هذا الن�صيج... فدماوؤكم غالية يف نظر م�رش.

ثالًثا: دماوؤكم غالية جًدا يف نظر الكني�صة 

ال�صهداء  دماء  من  دم  ُي�صَفك  ما  فكل  الكني�صة،  بكم  ازدانت  وقد 

تتقوى �صجرة الكني�صة وتزداد �صالبة، فنحن نفخر اأننا اأولد ال�صهداء. 

دم ال�صهداء يجعل �صجرة الكني�صة تتقوى وتر�صخ يف الأر�ض... منذ 

اأحد  عي�صكم،  لقمة  ت�صعون لأجل  مباركني  �صباًنا  كنتم  اأ�صبوع  حوال 

الأحباء قال عنكم اأنكم �صهداء لقمة العي�ض؛ فاأنتم �صهداء م�رش و�صهداء 

�صباب  جمرد  ل�صتم  اليوم  ولكن  العي�ض...  لقمة  و�صهداء  امل�صيحية 

مباركني، بل قد و�صلتم لل�صماء، و�صلتم للفردو�ض يف مكانة متميزة 

جًدا...

جميع  من  مكثفة  زيارات  ومطاي  �صمالوط  مركزا  �صهد   

والرهبان  الكهنة  اأو  الأ�صاقفة  الآباء  �صواء  امل�رشي،  ال�صعب  اأطياف 

واملحافظني  والوزراء  الإ�صالمي،  الدين  ورجال  والإكلريو�ض، 

العاديني،  ال�صعب  واأفراد  بالدولة،  وامل�صئولني  العامة،  وال�صخ�صيات 

وفخًرا  جمًدا  واكت�صبا  وللتربك،  للحج،  مكاًنا  �صارا  املركزين  وكاأن 

كن�صًيا ووطنًيا، واأ�صبحا حمّط اأنظار العامل كله، يت�صابق الكثريون الآن 

لزيارة اأ�رش ومنازل هوؤلء ال�صهداء، لريوا اأين ترّبوا وكيف ت�صّلموا هذا 

الإميان، واكت�صبوا هذه ال�صجاعة امل�صيحية.

ومن بني الذين زاروا املنطقة لتقدمي واجب العزاء: نيافة الأنبا مو�صى 

املجمع  و�صكرتري  تاعام  الأ�صقف  رافائيل  الأنبا  ونيافة  ال�صباب،  اأ�صقف 

املقد�ض، يرافقهما جمموعة من الآباء الكهنة واملكر�صات بالأ�صقفية. ونيافة 

نبا اأغابيو�ض  الأنبا دميرتيو�ض اأ�صقف ملوي واأن�صنا والأ�صمونني. ونيافة الأ

ونيافة  واأراخنتها.  الإيبار�صية  كهنة  الآباء  من  وعدد  ديرموا�ض  اأ�صقف 

الكهنة. ووفد  الآباء  اثنان من  باملحلة ومعه  العام  الأ�صقف  الأنبا كارا�ض 

من رهبان من دير املحرق العامر، وطالب الكلية الإكلرييكية باملحرق، 

كهنة  الآباء  من  بع�ض  وبرفقته  منفلوط  اأ�صقف  اأنطونيو�ض  الأنبا  ونيافة 

اإليبار�صية، ورئي�صي م�صلحتى ال�رشائب باملنيا والفيوم ومعهما عدد من 

ماأمورى ال�رشائب، ووفد عن حمافظ ا�صوان، ونيافة الأنبا ب�صادة اأ�صقف 

اخميم و�صاقلتة يرافقه عدد من الآباء كهنة اإخميم. ووفد من مطرانية بني 

�صويف. وزار وفد من كهنة الأ�صكندرية قرية ال�صهداء للتعزية، ووفد من 

اإيبار�صية ببا والف�صن. وكابنت اأحمد ح�صن، كابنت منتخب م�رش، ووفد من 

جبهة املراأة العربية، ومبادرة املحاميات امل�رشيات.

والأنبا  �صمالوط  اأ�صقف  بفنوتيو�ض  الأنبا  النيافة  �صاحبي  بح�صور 

ب�صاده اأ�صقف اإخميم، ولفيف من الآباء الرهبان والآباء الكهنة، اأقيمت 

�صالة الثالث لنياحة ال�صهداء الـ21 يف كني�صة ال�صيدة العذراء بقرية العور 

ب�صمالوط، وكذلك قرى ال�صهداء اخلم�صة باإيبار�صية مطاي. يف ح�صور 

كبري جًدا لالآباء الكهنة وال�صعب. كما �صارك يف ال�صالة وفد من كهنة 

اإيبار�صية القو�صية ومري.

اأقامت جمعية ال�صبان امل�صلمني باملنيا، يوم اخلمي�ض، �رشادق عزاء 

مذبحة  �صحايا  اأرواح  فى  املعزين  ل�صتقبال  ور�صمي،  و�صعبي  وطني 

ليبيا. وقدم اللواء �صالح الدين زيادة، حمافظ املنيا، والقيادات التنفيذية 

باملحافظة، واجب العزاء يف ال�صحايا، الذين �صقطوا �صحية الإرهاب.
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ا  عو�صً ي�صتم  يكن  فلم  هو  اأّما  ي�صتمونه.  وكانوا   .)3  ،2 )مرق�ض6: 

)1بطر�ض2: 23(...

كم من ال�صتائم والإهانات، حتملها ال�صيد امل�صيح �صامًتا!

وقالوا   .)48 )يوحنا8:  �صيطان«  وبك  �صامري  »اإنك  له:  قالوا 

اإن�صان  )لوقا11: 15(. واأنه  ال�صياطني«  اإنه: »ببعلزبول يخرج  عنه 

للم�صارين واخلطاة« )متى11: 19(.  »اأكول و�رشيب خمر، حمب 

واإنه  قي�رش،  �صد  واإنه  لل�رشيعة،  ناق�ض  لل�صبت،  كا�رش  اإنه  وقالوا 

ل. ويف حماكمته قال عنه رئي�ض الكهنة: »قد جّدف. ما  �صال وُم�صِ

حاجتنا بعد اإل �صهود؟!« )متى26: 65(.

كذلك ما اأ�صهل اأن نتتبع ال�صتائم والإهانات التي تعر�ض لها الأنبياء 

والقدي�صون...

الأنبياء  طردوا  هكذا  »فاإنهم  امل�صيح:  ال�صيد  قال  اأجله  من  ولعل 

الذين قبلكم« )متى5: 12(.

ا هوان.. اإنه �صيء  مل تكن حياة الر�صل كلها جمًدا، بل كان فيها اأي�صً

اأحياًنا الهوان، وال�صيت  اآباءنا الر�صل كانوا يقا�صون  اإن  موؤثر حًقا، 

الردئ، ويو�صفون اأحياًنا بال�صالل، ويقا�صون ال�صطهاد... اإنك 

اإًذا يف ال�صطهاد، ت�صارك الر�صل يف اآلمهم..

ينبغي اأن نعرف حقيقة قائمة وهي:

اإن ال�رش موجود يف العامل، يعمل، وبقوة...

الزوان ما يزال موجوًدا يف حقل الرب اإل جوار احلنطة. ولي�ض 

احل�صاد  يوم  اإل  ينمو  و�صيظل  ينمو.  هو  اإمنا  فقط  موجوًدا  الزوان 

)متى13: 30(.

اأ موجودة. وعندما خلق  اإن النور موجود يف العامل، والظلمة اأي�صً

الله النور، مل يقل ل تكن ظلمة، بل قال ليكن نور. وبقيت الظلمة، 

ا �صلطان. بل �صار لها اأي�صً

تكون  واأحياًنا  والرب.  اخلري  حتارب  اإًذا،  موجودة  ال�رش  قوي 

اأقوى، لأن و�صائلها بال �صوابط.

ال�رش  اأّما  واخلري.  كال�صدق  كثرية  بقيود  مقيد  البار  الإن�صان 

ويد�ّض  احليل،  يدّبر  واأن  يخدع وميكر،  واأن  يكذب،  اأن  في�صتطيع 

واأن  يهّدد  واأن  ينتقم،  واأن  يوؤذي  اأن  وي�صتطيع  واملكائد،  الد�صائ�ض 

�صيًئا  ي�صتخدم  اأن  يقدر  فال  البار  الإن�صان  اأما  اإلخ.  ال�رّش...  يف�صي 

من هذا كله. ولذلك تبدو الكفتان غري مت�صاويتني. وقد ينت�رش ال�رش 

مكائد  كل  بره  اأجل  من  البار  الإن�صان  ويتحمل  الأمر.  بادئ  يف 

الأ�رشار... ويظل هكذا اإىل اأن يفتقده الله بنعمته وينجيه...

�ض لأن يقا�صي كثرًيا من الأ�رشار.. البار اإًذا ُمعرَّ

منذ  حاربوين  كثرية  »مراًرا  املزمور:  يف  يقول  املرتل  هوذا 

»على  ا:  اأي�صً ويقول  �صبابي«  منذ  قاتلوين  كثرية  مراًرا  �صباي... 

هنا  اإثمهم« )مزمور128(. نالحظ  واأطالو  ظهري جلدين اخلطاة، 

اإثمهم. اأي ا�صتمروا يف هذا الإيذاء  اأنهم مل يجلدوه فقط، اإمنا اأطالوا 

اإذ يقول: »الرب �صّديق  اأخرًيا،  الله جناه  اأن  فرتة طويلة... ومع 

لإيذاء  التعر�ض  مينع  ل  هذا  اأن  اإّل  اخلطاة«،  اأعناق  يقطع  هو، 

اخلطاة، منذ ال�صبا، ومنذ ال�صباب، على مدى زمني طويل.

الأبرار لي�صتطيعون اأن يردوا باملثل على الأ�رشار..

وعلى الرغم من كل هذا، فاإن الأبرار هم بال �صك اأف�صل حاًل من 

م�صطهديهم..

من كتاب تاأمالت يف العظة على اجلبل

مفرو�ًصا  �صهاًل  طريًقا  النا�ض  اأمام  ي�صع  مل  امل�صيح  ال�صيد  اإن 

بالورود...

»ما  لهم:  قائاًل  ال�صيق،  والبابا  الكرب  الطريق  عن  حدثهم  بل 

وقليلون هم  احلياة،  اإىل  يوؤدي  الذي  الطريق  واأكرب  الباب  اأ�صيق 

يتعبوا  اأن  من  لهم  لبد  اأنه  واأراهم   .)14 )متى7:  يجدونه«  الذين 

لأجل ا�صمه، ولأجل الرب، ولهذا قال لهم: »طوبي للمطرودين لأجل 

الرب، لأن لهم ملكوت ال�صموات، طوبي لكم اإذا عريوكم وطردوكم، 

وقالوا عليكم كل كلمة �رشيرة من اأجلي كاذبني...« )متى25: 10-

12؛ لوقا6: 2، 23(.

لبد اأن تكون هذه احلقيقة وا�صحة اأمام كل م�صيحي:

امل�صيح:  ال�صيد  قال  وكما  �صيتعب.  لبد  الرّب،  طريق  يف  �صار  اإنه 

»َمْن اأراد اأن يتبعني، فليحمل �صليبه، وينكر ذاته« )متى16: 24(. 

ا اإنه: »ب�صيقات كثرية ينبغي اأن ندخل ملكوت  وح�صًنا قال الكتاب اأي�صً

ا هناك �صبب اآخر ملتاعبه وهو: الله« )اأعمال15: 22(. واأي�صً

اإن ال�صياطني حت�صد اأولد الله على برهم، فتتعبهم.

لكي  كثرية،  معوقات  لهم  تر�صل  اأو  ي�صايقهم،  َمْن  لهم  فرت�صل 

يرتكوا طريق الله، اأو لكي ي�صعروا ب�صعوبته فيعجزوا عن ال�صتمرار 

بال�رّش، ويقول  َمْن يعرّيهم وَمْن يحكي عنهم  لهم  اأو تر�صل  فيه... 

فيهم كل كلمة �رشيرة مدعًيا مبا لي�ض فيهم، اأو تر�صل لهم َمْن ُيهينهم 

ويطردهم.

ول �صك اأن الذين يطردونكم من اأجل الرب، مدفوعون اإل ذلك 

ه اإليهم بل اإىل ال�صيطان. بفعل ال�صيطان. وهكذا فاإن عداءنا ل ُيوجَّ

وبهذا املنطق ميكننا اأن نحب اأعداءنا من الب�رش لأنهم لي�صوا الأعداء 

احلقيقيني. فعدونا احلقيقي هو ال�صيطان. وما الب�رش الأعداء اإلَّ �صحايا 

لل�صيطان، الذي بّث فيهم العداوة. وعلينا اأن ن�صفق عليهم ونلتم�ض لهم 

النجاة منه...

وهكذا نفهم معنى و�صية الرب القائلة: »�صلوا لأجل الذين ي�صيئون 

اإليكم ويطردونكم« )متى5: 44(.

عليهم،  ال�صياطني  �صيطرة  من  الرب  يعتقهم  لكي  لأجلهم  �صلوا 

وهكذا ينجيهم من �رشهم، ويقودهم اإىل التوبة. و�صلوا لأجلهم، لأنهم 

اإن تخّل�صوا من �رشهم، ل يعودون اإىل اأذيتكم.. اأّما اأنتم املطرودين 

لأجل الرب. فلكم اأجركم يف ال�صماء، لحتمالكم ول�صالتكم عنهم...

اأن  تظنوا  فال  الرب،  من  معونة  لكم  الأر�ض،  على  هنا  وحتى 

احلياة مع الله، كلها طرد، بال عزاء، اأو بال معونة اإلهية..!

وتعيرًيا  اإهانات  كلها  لي�صت  اأمًلا،  كلها  لي�صت  الروحية  احلياة 

)اأ�صعياء49: 16(، »حتى  يقول: »نق�صتكم على كفي«  وطرًدا. لأنه 

)متى10: 30(. »ل يرتك ع�صا  �صعور روؤو�صكم جميعها حم�صاة« 

اأيديهم  ال�صديقون  ميّد  لئال  ال�صديقني،  ن�صيب  على  ت�صتقر  اخلطاة 

ت�صتقر  تلم�صهم، ولكن ل  اأن  اجلائز  )مزمور124(. من  الإثم«  اإل 

عليهم... وهكذا نلّخ�ض حياة الرب يف اأنها قد تكون:

اأمًلا من النا�ض، وتعزية من الله...

اإلهية من  تعزية  ياأتي من اخلارج، ت�صحبه  الذي  اإن ال�صطهاد 

الداخل، مع معونة يف اخلارج...

اإن ال�صيد امل�صيح مل يقل هذا الكالم لنا فح�صب، واإمنا �صار يف هذا 

ا. الطريق اأي�صً

ًبا، يقدر اأن  ولذلك يقول عنه الر�صول اإنه: »فيما هو قد تاأمل جمرَّ

يعني املجربني« )عربانيني2: 18(. لقد ا�صتهانوا به قائلني: »من اأين 

به«  يعرثون  فكانوا  مرمي؟..  ابن  النجار  هو  هذا  األي�ض  هذه؟!  لهذا 
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اآلم  الأر�ض،  على  الإن�صان  اآلم  ينهي  ف�صله  ويف  قيمته  يف  املوت 

اآلم  البعد،  اآلم  الوجع،  اآلم  املر�ض،  اآلم  العوز،  اآلم  الغربة، 

هذه  لكل  انتهاء  فاملوت  املوت،  ينهيها  وغريها  هذه  كل  اخلوف. 

الآلم، ولذلك يقول الإن�صان يف الكتاب »َغريٌب اأنا يف الأر�ِض. ل 

ُتخِف َعّني و�صاياَك« )مزامري 119: 19(، هو يعي�ض على الأر�ض 

يف غربة، ولذلك عندما تنتهي الغربة فما اأ�صعده! 

لقاء...  ا  اأي�صً هو  انتقاء،  فقط  هو  ول  انتهاء،  فقط  لي�ض  املوت 

املوت فيه لقاء بال�صمائيني، املوت فيه لقاء يف احل�رشة الإلهية، رمبا 

اإىل عيونهم، ماذا كانوا  انتقلوا وننظر  الذين  اإخوتنا  اإىل  عندما ننظر 

يرون؟! كانت مرفوعة اإىل ال�صماء، وكاأن ال�صماء ت�صتدعيهم، وكاأن 

ال�صمائيني يف يوم  اإنهم �صاروا من  ال�صماء ت�صتعد لهم، فكما قلت لكم 

لي�صت  العيون  هذه  ال�صماء وكانت  اإىل  �صاخ�صة  فكانت عيونهم  عيد، 

كلنا  لقاء،  هو  املوت  لأن  املرتفع  القلب  عيون  ولكن  اجل�صد  عيون 

اللقاء حينما ي�صتاق الإن�صان ل�صخ�ض ما غاب عنه فرتة طويلة  جربنا 

وبالأبرار  الإلهية  باحل�رشة  بالك  فما  هذا،  جربنا  كلنا  يتقلبالن،  ثم 

اأمناء و�صارت موا�صعهم يف  وال�صديقني والقدي�صني والذين �صاروا 

الأر�ض  لقاءات  مثل  لي�ض  اللقاء  اللقاء! وهذا  هذا  اأ�صهى  ما  ال�صماء؟! 

يبداأ وينتهي، اإنه لقاء فيه البقاء، فالأبدية لي�ض لها زمن، ن�صميها احلياة 

الأبدية اأو احلياة الأخرى. 

�صفر  يقول  الإن�صان،  حلياة  هناء  املوت  وذاك،  هذا  كل  وفوق 

 :11 )�صرياخ  موته«  قبل  �صعيًدا  اأحًدا  تعترب  »ل  �صرياخ:  ابن  ي�صوع 

30( فال توجد �صعادة حقيقية على الأر�ض، ال�صعادة احلقيقية والهناء 

احلقيقي والفرح احلقيقي هو يف ال�صماء.

اإننا نوّدع هوؤلء الأحباء بكل قلوبنا، اأوًل هم اأبناء للوطن، اأبناء 

لبالدنا العزيزة م�رش، وقد ظهر هذا جلًيا يف كل ما قدمه كل امل�رشيني 

من م�صاعر ومن تعبري ومن �صعور داخلي يف القلوب، بداية من ال�صيد 

الرئي�ض عبد الفتاح ال�صي�صي عندما قدم خطاًبا بعد الواقعة مبا�رشة، فلقد 

كان يحمل يف داخله كل امل�رشيني وي�صعر بكل امل�صاعر التي اجتاحتنا. 

يف م�رش م�صاعر الغ�صب وم�صاعر القلق وامل�صاعر الإن�صانية واحلياة 

عت يف الرتاب،  الإن�صانية التي ُانُتِهكت، والكرامة الإن�صانية التي ُو�صِ

وكرامة احلياة التي اأعطاها الله لالن�صان كاأعظم كرامة لكل اأحد فينا، 

يف  ل  وتف�صّ الليلة،  ذات  يف  الكلمة  تلك  األقى  اخلال�ض  قلبه  فبم�صاعر 

التعزية  وكانت  با�صمه،  تعزية  وقدم  وزارنا  امل�رشيني  لكل  حمبته 

الدرب  نف�ض  ل�صيادته ولنا جميًعا، فهو حبيب لكل امل�رشيني. وعلى 

وال�صادة  حملب  اإبراهيم  املهند�ض  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  �صيادة  كان 

و�صعورهم  فيا�صة  م�صاعرهم  كانت  امل�رشية،  احلكومة  يف  الوزراء 

بب�صاعة هذا اجلرم الذي ُارُتِكب يف حق اأبناء الوطن حتى واإن كانوا 

خارج البالد، فقدموا م�صاعرهم، كما اتخذوا عدًدا من الإجراءات، 

اتخذوها للتخفيف من هذه الآلم على كل الأ�رش التي تعر�صت لهذه 

ا يف تف�صلهم ويف �صماحتهم اأو�صوا ببناء كني�صة  ال�صيقة ال�صديدة. واأي�صً

اأبنائنا  معظم  منها  التي  القرية  يف  الـ21  ال�صهداء  كني�صة  ا�صم  حتمل 

لفتات طيبة  الأماكن هناك، وهذه كلها  ا زاروا  انتقلوا، واأي�صً الذين 

ومعرّبة عن م�رشيتنا وعن كل امل�صئولني الذين يحيوا بهذه ال�صوره 

يف متابعة حال م�رش يف الداخل ويف اخلارج، كل ال�صعب امل�رشي 

بكل قطاعاته قدم التعزيه �صواء باحل�صور اأو التليفونات اأو الربقيات، 

زارنا ف�صيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد الطيب مع وفد من الأزهر 

بداأ  الذي  املقد�ض  ال�صوم  يف  الثاين  اليوم  وهو  املبارك  اليوم  هذا 

بالأم�ض، وهو الفرتة املقد�صة التي تاأتينا كل عام لكي ما نحيا يف حياة 

روحية ويف عالقة روحية بالله، لكي ما يتقوى اإمياننا ومتتلئ حياتنا 

مب�صاعر احلنني اإىل ال�صماء دائًما.

اإىل  امل�صيح  ال�صيد  دخول  عيد  يوم  كان  اأم�ض  اأول  الأحد  يوم  يف 

الهيكل، وهو اليوم الذي ياأتي بعد اأربعني يوًما من عيد امليالد املجيد، 

وفيه �صمعنا اأخبار انتقال اأحبائنا الذين قدموا حياتهم بهذه ال�صورة التي 

باأّية �صورة  اأمام املوت  اإخوتي الأحباء  يا  �صمعناها وراأيناها، ونحن 

من ال�صور ل منلك اإل ثالثة اأمور.

1( اأمام املوت نحن نوؤمن بالله، ونوؤمن اأنه �صابط الكل، ونوؤمن 

الأخري  العدو  هو  املوت  كان  فاإن  �صيء.  كل  يدّبر  الذي  هو  الله  اأن 

ليزعزع  املوت  هذا  ولكن  اإن�صان،  اأمامه  ليقف  والذي  لالإن�صان 

اإمياننا لأن تاريخ وطننا وتاريخ كني�صتنا ي�صهدان اأن كل �صهيد ي�صقط 

اإمنا هو يقّوي الإميان اأكرث واأكرث.

2( اأمام املوت نر�صى بكل ماي�صنعه الله، فالله �صانع اخلريات، 

تذمر  اأّي  داخلنا  الر�صى وينزع من  يعطينا  فاإمياننا  تدبري،  له  والله 

اأو اأّي اعرتا�ض. نحن نر�صى مبا يفعله الله، فالله له عيون ل ترى 

ال�صباح فقط، الله ل يغفل ول ينام، يعلم ويعرف، يعرف موؤامرات 

النا�ض الأ�رشار، وقيام الأعداء اخلفيني والظاهرين.. يعلم، ونحن 

لذلك عندما نرفع عيوننا اإىل ال�صماء نر�صى، وهذا الر�صى نابع من 

اإميان قوي يف داخلنا اأنه مدبر حياتنا كلنا.

ا ن�صكره، ن�صكر  3( نحن ل نوؤمن فقط ول نر�صى فقط ولكننا اأي�صً

الله على كل حال ومن اأجل كل حال ويف كل حال، ن�صكره يف �صائر 

الأ�صياِء  »ُكلَّ  اأن  باحلقيقة  نعلم  لأننا  الله؟..  ن�صكر  ملاذا  الأحوال، 

الأ�صياء  كل   ،)28  :8 )رومية  اللَه«  ُيِحّبوَن  لّلذيَن  للَخرِي  َمًعا  تعَمُل 

نتعود  التي مل  الأ�صياء  املوؤملة والفاجعة واملتعبة، وحتى  الأ�صياء  حتى 

اأن »ُكلَّ  ال�رش، ولكننا نثق ونوؤمن  ن�صمع عنها، وحتى  اأو  اأن نراها 

الأ�صياِء تعَمُل َمًعا للَخرِي لّلذيَن ُيِحّبوَن اللَه«، نثق يف هذا ونوؤمن بذلك 

كثرًيا جًدا.

اإخوتنا الذين انتقلوا، بكل الظروف التي اأحاطت بهذا املو�صوع، 

اإىل  انتقلوا   - �صباب  ومعظمهم   - الأر�ض  على  حياتهم  �صارت 

ا  ال�صماء، ولكننا كما �صمعنا وكما راأينا وجدناهم ثابتني و�صامتني واأي�صً

ا�صم  ل�صانه  ويف  فمه  وعلى  الإن�صان  ينتقل  اأن  اأ�صهى  وما  م�صبحني، 

ملكوِتَك«  ِجئَت يف  َمَتى  َربُّ  يا  »اذُكرين  يقولون:  كيف  راأينا  الله، 

الله كعظيم رحمتك«  يا  )لوقا 23: 42(، وراأينا و�صمعنا: »ارحمني 

انا  ارحمني  امل�صيح  ي�صوع  ربي  »يا  و�صمعنا:   ،)1  :50 )مزامري 

اأكرث  كان  القلوب  يف  كان  ما  ولكن  �صمعناه...  ما  هذا  اخلاطئ«، 

نقف  عندما  ونحن  الله،  ي�صمعها  ال�صامتة  فال�صلوات  واأكرث،  واأكرث 

يف حلظات الوداع نتذكر اأن هذا الوداع وهذه ال�صهادة وهذه احلياة 

انتقاء،  هو  اأوًل  املوت  اأن  نتذكر  اأعيننا  اأمام  انتهت  التي  الإن�صانية 

فالكتاب املقد�ض يقول: »طوبى ملن اخرتته وقبلته، لي�صكن يف ديارك« 

الر�صول:  بول�ض  القدي�ض  قال  ملاذا  لنا  يف�رّش  )مزامري 65: 4(، وهذا 

ا« )فيليبي  ِجدًّ ُل  اأف�صَ املَ�صيِح، ذاَك  اأنَطِلَق واأكوَن مع  اأْن  ا�صِتهاٌء  »َل 

1: 23(، فاملوت اختيار اأو انتقاء. 

والهموم،  واملتاعب  والأوجاع  الآلم  لكل  انتهاء  املوت  ا  واأي�صً

عظة قدا�ض تاأبني ال�صهداء يوم الثالثاء 2015/2/17
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زارنا  ال�صفراء،  من  امل�صئولني  من  كثري  زارنا  امل�صلمني،  واإخوتنا 

ا جمموعة من  جمموعة من الوزراء الليبيني وال�صفري الليبي هنا، واأي�صً

لة يف القاهرة، زارنا جموع من الفنانني مب�صاعرهم  �صفراء الدول امُلمثَّ

وال�صعبية  التنفيذية  املجالت  يف  ال�صعب  كل  من  ونوعيات  الرقيقة، 

وزير  �صيادة  ا  اأي�صً زارنا  والأمنية،  والدينية  والت�رشيعية  والق�صائية 

الدفاع وجمع كرمي من القادة الع�صكريني، وقد قاموا بردٍّ �رشيع �صفى 

غليل امل�رشيني ولو قلياًل، وكان هذا الرد رد م�رش التي ل ترتك حقها 

اأبًدا، و�صعرنا باحلقيقة اأن القوات امل�صلحة وقوات ال�رشطة موجودين 

كدرع حاٍم للوطن لأنهم اأبناء الوطن. هذه ال�صورة ن�صيف اإليها من 

عّزانا من اخلارج: قدا�صة البابا فرن�صي�ض يف مكاملة تليفونية و�صالة، 

البطاركة  الآباء  بع�ض  ماتيا�ض،  اأبونا  الإثيوبي  البطريرك  قدا�صة 

من  �صواء  عنهم  ممثلني  اأر�صلوا  النيافة  واأ�صحاب  الغبطة  واأ�صحاب 

الكنائ�ض يف م�رش اأو من الكنائ�ض خارج م�رش، بع�ض الوفود قدمت 

هذه  على  اجلميع  ن�صكر  نحن  وهكذا...  الأملانية  الكني�صة  مثل  تعزية 

املحبة الكبرية. 

ويف  �صمالوط،  اأ�صقف  بفنوتيو�ض  الأنبا  نيافة  مع  توا�صل  يف  كنا 

اإيبار�صية �صمالوط مبحافظة املنيا توجد القرى التي منها هوؤلء الذين 

انتقلوا، بالأم�ض عدد من الآباء الأ�صاقفة و�صلوا اإىل هناك، و�صلوا مع 

الأ�رش املجروحة، وبع�ض الآباء الأ�صاقفة زاروا املطرانية، واليوم 

ا جمموعات من الآباء يقدمون التعزية وامل�صاركة،  باملثل، وغًدا اأي�صً

وهذا القدا�ض الذي نقيمه وكاأننا نقيمه يف اليوم الثالث يف �صالة الثالث 

على اأرواح هوؤلء الذين �صبقونا اإىل ال�صماء. 

هذه ال�صورة اجلميلة لل�صهداء نقول عنهم اأنهم حملوا اإكليلنْي، اإكليل 

اأنهم من م�رش فهم ُقِتلوا لأنهم من م�رش، فاإكليل الدفاع عن الوطن، 

اإكليل ا�صم الوطن الذي نحمله. والأمر الآخر اأنهم �صهداء لالإميان فرمبا 

اإميانهم ولكنهم ظلوا ثابتني.  تعّر�صوا ل�صغوط كثرية لكي ما يرتكوا 

اأّية املعلومات، مل نكن نعلم وكان  فلقد كانت الفرتة ال�صابقة خالية من 

الغمو�ض يحيط بالأمر، واإن كانت الدولة ممثلة يف كل موؤ�ص�صاتها منذ 

بداية الأزمة لي�ض من يومني فقط، من البداية منذ حوال �صهر ون�صف 

تتابع ونتكلم ونبحث  ُيقال،  ُي�صَنع  ما  لي�ض كل  تتابع، ولكن  والدولة 

وجنري ات�صالت م�صتمرة من اأجل الو�صول لأّية معلومات، ولكن 

كان الغمو�ض كثرًيا اإىل اأن ات�صح الأمر يف نهايته.

اأي  وليقبله  الأديان  ولتقبله  اإن�صان  ليقبله  �صك  بال  العمل  هذا 

مكان، ولكن ماحدث لي�ض املوت ولكن هم �صهداء لالإميان، فقد حافظوا 

لهوت،  كليات  يف  يتعلموا  مل  رمبا  الأخري،  وقتهم  اإىل  اإميانهم  على 

يف  راأى  الله  ولكن  الكني�صة،  يف  النتظام  لهم  تتح  مل  غربتهم  ورمبا 

قلوبهم نقاوة فاأعطاهم اأن يح�صلوا على اإكليل الإميان واإكليل ال�صهادة. 

كني�صتنا نقول عنها: »اأم ال�صهداء جميلة، اأم ال�صهداء نبيلة«، ونحن 

ية  نعلم دائًما اأن ع�صور ال�صهداء هي ع�صور زاهية، وهي ع�صور مقوِّ

وال�صالة  وال�صوم  �صوم،  فرتة  يف  اإننا  البداية  يف  قلت  كما  حلياتنا. 

خالل  من  يعمل  وال�صيطان  باحلقيقة،  ال�صياطني  يخرجان  اللذان  هما 

فر�صة  يعطي  فالله  ال�رش؟..  الله  يرتك  ملاذا  ت�صاءلتم  واإذا  الأ�رشار، 

لل�رشير لكي ما يتوب، فالله ل يق�صي على ال�رشير ولكن مينحه فر�صة 

واثنتني وثالث لعله يتوب، وق�ص�ض الإن�صانية حتكي لنا عن اأ�رشار يف 

اأجل  من  ن�صلي  نحن  لذلك  الرب،  عمق  يف  و�صاروا  تابوا  ال�رش  عمق 

�صتنتهي  الإن�صانية  فاحلياة  الأ�رشار،  هوؤلء  اأجل  ومن  املعتدين  هوؤلء 

يوًما وهذا ل يهم، الذي يهم ما بعد ذلك، فامل�صري الأبدي هو الأهم، 

هو  عادًل  دياًنا  هناك  واأن  اأبدية  حياة  هناك  اأن  تنا�صوا  الذين  هوؤلء 

جزاءه  وينال  الإن�صان  اأمامه  �صيقف  الذي  وهو  الإن�صان،  خلق  الذي 

عما �صنعته يداه. اإننا ن�صلي من اأجل هوؤلء الأ�رشار الذين �صاروا يف 

الإن�صان  اأن  وظنوا  حياتهم،  وتنا�صوا  اإن�صانيتهم  وتنا�صوا  القلب،  عمى 

وتب  انتبه  حياتك  طالت  مهما  ال�رشير  اأيها  فيا  الأر�ض،  على  �صيبقى 

مفاهيم خاطئة  باأّية  ت�صلك  الذي  الن�صان  اأيها  يا  الأوان،  يفوت  اأن  قبل 

انتبه، فال�رش والعنف والظلم والقهر والإرهاب حتى واإن تخّفوا حتت 

واأ�رشع  انتبه حلياتك  انتبه،  الله.  اأمام  مقبولة  فما هي  الأديان،  �صتار 

فاحلياة  انتبه  العنف،  ال�رش وفاعل  فاعل  الإن�صان  اأيها  انتبه  خلال�صك، 

الإن�صان  اأو فريو�ض �صغري ي�صيب  اأبًدا، فرمبا ميكروب  لك  تدوم  لن 

يقعده ومينعه من اأّية حركة. انتبه فمهما ظهرت لك قوة، ومهما ظهر 

منك عنف، فهذه لي�صه خ�صال الإن�صان املقبول اأمام الله، مهما ظهرت 

هذه الأمور فيك فهي ل تّزكيك لل�صماء. اأيها الإن�صان الذي تفعل ال�رش 

انتبه حلياتك ومل�صتقبلك الأبدي، فعندما تكتمل �صنوات عمرك �صيو�صع 

ج�صدك يف الرتاب، ولكنك يف يوم الدينونة �صتقف اأمام الله، فماذا تقول 

عندما  املقد�ض  الكتاب  ي�صورهم  ال�رش  يف  �صاروا  الذين  هوؤلء  له؟.. 

يقفون اأمام الله اأنهم ينادون اجلبال لكي ما تغّطيهم، لأنهم ل ي�صتطيعون 

الوقوف قدام الله من ال�رش والأفعال الآثمة التي اقرتفتها اأيديهم، ولذلك 

ا وعنًفا وظلًما وقهًرا اأن ينتبه لنف�صه  اأنا اأوّجه هذا النداء لكل من ي�صنع �رشًّ

اأوًل، فلن ياأخذ الإن�صان معه اإل العمل ال�صالح، ول ياخذ معه اإل اإميانه 

ال�صالح، ول ياخذ معه اإّل املحبة التي �صنعها وقدمها.

اأننا  نح�صب  ولكننا  املنا�صبات،  هذه  يف  يطول  اإخوتي  يا  احلديث 

ك�صبنا 21 �صهيًدا يف ال�صماء، ولذلك تاريخ الكني�صة يذكرهم، وتاريخ 

ال�صماء، رمبا  الوطن يعرفهم، هم تركوا الأر�ض ولكن �صاروا يف 

كانت حياتهم عادية جًدا مثلما ن�صمع عن ق�ص�ض �صهدائنا يف القرون 

املا�صية، فال�صهيد اإن�صان عادي، ولكن يف حلظة ما ُطِلبت حياته فقدمها 

عن ر�صا، ومات وهو يحمل ا�صم الله على فمه، ولذلك منحه الله هذه 

الأكاليل. نحن نعلم اأن هوؤلء الأحباء اختارهم الله لكي ما ي�صكنوا يف 

دياره وي�صرتيحوا من اأتعاب الأر�ض.

اإننا نعّزي با�صم املجمع املقد�ض للكني�صة القبطية الأرثوذك�صية، با�صم 

كل الهيئات واملوؤ�ص�صات يف الكني�صة، با�صم كل الآباء الأ�صاقفة والآباء 

نعزيهم  الأ�رش،  هذه  نعّزي  معنا،  احلا�رشين  وال�صمام�صة  الكهنة 

اأ�رشة �صار فيها �صهيد و�صار فيها �صفيع يف  ا نبارك لهم، فكل  واأي�صً

الأم  اأيتها  اأبنائك  لها طوباها لأنه �صار من  نقول  اأ�رشة  ال�صماء، كل 

يف  و�صفيع  �صهيد  لك  �صار  الأخ  واأيها  الأب  واأيها  الزوجة،  واأيتها 

ال�صماء، هم ي�صفعون من اأجلنا جميًعا، نحن نذكرهم ونذكر حياتهم، 

نهاية  كانت  حياتهم  نهاية  اأن  نعرف  ولكننا  تفا�صيل  نعرف  ل  رمبا 

مباركة، لأن يوم املمات خري من يوم امليالد )جامعة7: 1(، فانظروا 

اإىل نهاية �صريتهم ومتثلوا باإميانهم )عربانيني13: 7(.

يعطينا ربنا ي�صوع كل التعزية، ويحفظ بالدنا م�رش، ويحفظ كل 

م�صئوليها ويحميهم، ونحن نثق متاًما اأن م�رش بكل قيادتها وعلى راأ�صها 

الفكر  هذا  حماربة  ولذلك  حق،  اأ�صحاب  جميًعا  اإنهم  الرئي�ض،  ال�صيد 

ال�صاّل وهذا ال�رش واإن كان �صتطول ولكن الن�رشة لأر�ض م�رش.

حفظ الله م�رش، وبارك بالدنا وكني�صتها. لإلهنا كل جمد وكرامة 

من الآن واإىل الأبد. اآمني.
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الدكتورة/ نادية زخاري وزيرة البحث العلمي ال�صابقة.

ال�صيدة/ عائ�صه عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ال�صابقة.

املهند�ض/ اأ�صامه كمال وزير البرتول الأ�صبق.

ال�صيد/ كمال اأبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة ال�صابق.

ال�صيد/ طاهر اأبو زيد وزير الدولة للريا�صة ال�صابق.

الدكتور/ حمدي زقروق وزير الأوقاف الأ�صبق.

ال�صفريه / م�صرية خّطاب وزيرة الأ�رشة وال�صكان ال�صابقة. 

اللواء/ م�صطفي هدهود حمافظ البحرية الأ�صبق.

ومن �ل�سادة �ل�سفر�ء:

ال�صيد ال�صفري/ نبيل العربي اأمني عام جامعة الدول العربية.

معال الوزير/ �صلطان بن جابر وزير الدولة الإماراتي.

ال�صيدة ال�صفرية / انيتا نريودي ممثل الأمم املتحدة املقيم مب�رش.

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  :بريطانيا،  من  كلٍّ  و�صفراء 

بوركينا  الأردن،  الكويت،  كندا،  الرنويج،  النم�صا،  فل�صطني، 

فا�صو، ُكرواتيا، ونائب �صفري الفاتيكان.

ومن �لهيئات �لق�سائية

امل�صت�صار/ اأمين عبا�ض رئي�ض اللجنة العليا لالنتخابات.

امل�صت�صار/ اأحمد الزند رئي�ض نادي الق�صاة.

امل�صت�صار/ عمر مروان املتحدث الر�صمي للجنة العليا لالنتخابات.

امل�صت�صار/ خالد زين رئي�ض نادي م�صت�صاري ق�صايا الدولة.

امل�صت�صارة/ تهاين اجلبال نائب رئي�ض املحكمة الد�صتورية العليا الأ�صبق.

امل�صت�صار/ وائل �صلبي من جمل�ض الدولة.

امل�صت�صار/ كامل �صمري من مكتب النائب العام.

امل�صت�صارة/ عال را�صي امل�صت�صار بالنيابة الإدارية.

الأ�صتاذ/ �رشيف اأبو طالب من مكتب وزير العدل.

كما ��ستقبل قد��سته �لتعزية من �ل�سيد وزير �لدفاع �لفرن�سي

ال�صيد/ جان ايف لودران وزير الدفاع الفرن�صي.

ادمريال/ با�صكال او�صري مدير املكتب الع�صكري لوزير الدفاع الفرن�صي.

ال�صيد/ لوي�ض فاي�ض امل�صت�صار الدبلوما�صي.

ال�صيد/ هوجو ريت�صارد نائب مدير املكتب املدين لوزير الدفاع.

ال�صيد/ كري�صتوف �صالومون م�صت�صار �صئون ال�صناعة.

ال�صيدة/ كر�صتيني مونوجاي م�صت�صار ال�صوؤن ال�صيا�صية والنيابية.

ال�صيد/ �صا�صا مانديل م�صت�صار الت�صال والإعالم.

وفد �لربملان �لعربي

معال ال�صيد/ احمد بن حممد اجلروان رئي�ض الربملان العربي.

�صعادة ال�صفري/ فهمي فايد الأمني العام امل�صاعد للربملان العربي.

�صعادة ال�صيد/ مبارك اخلرينج نائب رئي�ض جمل�ض الأمة الكويتي.

بالعجيد  م�صبح  ال�صيد/  �صعادة  العربي  الربملان  اأع�صاء  وال�صادة 

الكتبي، معال ال�صيد/ �صامل بن هويدن، �صعادة الدكتور/ نور الدين ال�صد.

وفد �حلكومة �لليبية 

الدكتور/ عبد ال�صالم البدري نائب رئي�ض وزراء ليبيا.

د/ فتحي املجريي وزير التعليم.

ال�صيد/ ح�صن ال�صغري وكيل وزارة اخلارجية.

ال�صفري/ حممد فايز جربيل �صفري ليبيا.

عبد  الدين  �صالح  امل�صت�صار/  الدكتور  التاأبني:  بقدا�ض  ح�رش  وقد 

امل�صت�صار/  وال�صيد  الليبي،  الوطني  للجي�ض  القانوين  امل�صت�صار  الكرمي 

رمزي الروميح امل�صت�صار ال�صابق للقوات امل�صلحة الليبية.

ومن روؤ�ساء وممثلي �لطو�ئف �مل�سيحية:

الدكتور الق�ض/ �صفوت البيا�صي رئي�ض الطائفه الإجنيلية )وقتها، وال�صابق حالًيا(. 

الق�ض/ اأندريا ذكي نائب رئي�ض الطائفة الإجنيلية )وقتها، ورئي�ض الطائفة حالًيا(.

ومنذ الإعالن عن ا�صت�صهاد اأبنائنا يف ليبيا، بداأ توافد املعزون على 

املقّر البابوي بالأنبا روي�ض بالقاهرة، وكان على راأ�ض الذين جاءوا 

جمهورية  رئي�ض  ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  الرئي�ض/  ال�صيد  العزاء  لتقدمي 

الوزراء،  اإبراهيم حملب رئي�ض جمل�ض  املهند�ض/  م�رش، وب�صحبته 

وال�صيد اللواء/ حممد اإبراهيم وزير الداخلية.

كما ا�صتقبل قدا�صة البابا الدكتور/ كمال اجلنزوري م�صت�صار رئي�ض 

اجلمهورية لل�صئون القت�صادية، والدكتورة/ فايزة اأبو النجا م�صت�صار 

الدين  اأحمد جمال  اللواء/  القومي، وال�صيد  رئي�ض اجلمهورية لالأمن 

م�صت�صار رئي�ض اجلمهورية لالأمن.

ومن �ل�سادة �لوزر�ء �حلاليني:

اللواء/ عادل لبيب، وزير التنمية املحلية.

الدكتور/ حممد خمتار جمعة وزير الأوقاف.

الدكتور/ �صيد اأحمد عبد اخلالق وزير التعليم العال.

الدكتور/ اأ�رشف العربي وزير التخطيط واملتابعة والإ�صالح الإداري.

اأ.د/ حممود اأبو الن�رش وزير الرتبيه والتعليم.

الدكتورة/ ناهد ع�رشي وزيرة القوي العاملة والهجرة.

امل�صت�صار/ اإبراهيم الهنيدي وزير العدالة النتقالية وجمل�ض النواب.

ال�صيد/ منري فخري عبد النور وزير التجاره وال�صناعة.

الدكتور/ اأ�رشف �صلمان وزير ال�صتثمار.

الدكتور/ خالد حنفي وزير التموين.

الدكتور/ خالد عبد العزيز وزير ال�صباب والريا�صة.

الدكتوره/ غاده وال وزيرة الت�صامن الجتماعي.

الدكتور/ هاين قدري وزير املالية.

ال�صيد / ح�صام كمال اأبو اخلري وزير الطريان املدين.

املهند�ض/ هاين �صاحي وزير النقل واملوا�صالت.

الدكتور/عادل عدوي وزير ال�صحة.

الدكتور/ ح�صام مغازي وزير الري واملوارد املائية.

الدكتور/ عادل البلتاجي وزير الزراعة.

الدكتور/ م�صطفي مدبول وزير الإ�صكان.

الدكتور/ حممد �صاكر وزير الكهرباء والطاقة.

اللواء/ اإبراهيم يون�ض وزير الدولة لالإنتاج احلربي.

املهند�ض/ عاطف حلمي وزير الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات.

الدكتور/ خالد فهمي وزير الدولة ل�صئون البيئة.

ال�صيدة / ليلي ا�صكندر وزيرة الدولة للتطوير احل�صاري.

ال�صادة حمافظو القاهرة واجليزة والقليوبية.

ومن �لهيئات �لإ�سالمية

ف�صيلة الإمام الأكرب الدكتور/ اأحمد الطيب �صيخ اجلامع الأزهر.

الدكتور/ �صوقي عالم مفتي الديار امل�رشية.

د/ عبا�ض �صومان وكيل اجلامع الأزهر.

اأ.د/عبد احلي عزب رئي�ض جامعة الأزهر.

د/ توفيق نور الدين نائب رئي�ض اجلامعة.

مع وفد كبري من عمداء واأ�صاتذة الكليات بجامعة الأزهر.

ال�صيد/ حممود ال�رشيف نقيب الأ�رشاف.

ال�صيخ/ حممد جميعه من�صق بيت العائلة امل�رشي.

د/ م�صعد عوي�ض رئي�ض جلنه �صباب بيت العائلة.

ال�صيخ/ عالء اأبو العزامي رئي�ض الحتاد العاملي للطرق ال�صوفية.

ومن �ل�سادة �لوزر�ء و�ملحافظني �ل�سابقني

الدكتور/ ع�صام �رشف رئي�ض جمل�ض الوزراء الأ�صبق

الدكتور/ عبد القوي خليفة وزير املرافق ومياه ال�رشب ال�صابق.

الدكتور/ اأحمد الربعي وزير القوي العاملة  والهجرة الأ�صبق.
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ات�صاًل من  الوزراء  اإبراهيم حملب رئي�ض جمل�ض  املهند�ض  تلقى 

وتعازي  تعازيه  خالله  قدم  الثني،  عبدالله  الليبي  الوزراء  رئي�ض 

الذين  الوطن  �صهداء  يف  و�صعًبا،  قيادة  مل�رش  كله  الليبي  ال�صعب 

راحوا �صحية العمل الإجرامي، الذي وقع على اأيدى تنظيم داع�ض 

الإرهابي، م�صرًيا اإىل اأن هناك وفًدا ليبًيا رفيع امل�صتوى برئا�صة نائب 

رئي�ض الوزراء �صي�صل اإىل م�رش لتقدمي واجب العزاء.

قلًبا  تقف  ليبيا  اإن  الت�صال،  خالل  الليبى  الوزراء  رئي�ض  وقال 

وقالًبا مع م�رش، فم�صرينا م�صرتك، ونقف يف �صف واحد ملواجهة 

اجلوية  القوات  بها  قامت  التي  اجلوية  ال�رشبات  ًنا  مثمِّ الإرهاب، 

امل�رشية، والتي ا�صتهدفت مواقع ومراكز تخزين تابعة لتنظيم داع�ض 

اأن هناك تن�صيًقا كاماًل بني  الليبية، وموؤكًدا  الإرهابي يف مدينة درنة 

البلدين لدح�ض الإرهاب.

ا�صتقبل قدا�صة البابا الدكتور نبيل العربي اأمني عام اجلامعة العربية 

وذلك يف الكاتدرائية املرق�صية  بالعبا�صية، وذلك لتقدمي واجب العزاء 

يف ال�صهداء امل�رشيني. وكان �صيادته قد اأدان باأ�صد العبارات اجلرمية 

من   21 �صد  الإرهابي  داع�ض  تنظيم  ارتكبها  التي  املروعة  الهمجية 

اأبناء م�رش الأبرياء يف ليبيا. واأعترب الأمني العام يف بيان له اأن هذه 

اجلرمية النكراء هي و�صمة عار يف جبني الإن�صانية

اأدان الرئي�ض الرو�صي، فالدميري بوتني، واأع�صاء جمل�ض الأمن 

ليبيا، واأعربوا عن  يد »داع�ض« يف  الرو�صي، مقتل امل�رشيني على 

املتحدث  وقال  التنظيم.  لن�صاط  اجلغرايف  النطاق  تو�صع  من  قلقهم 

»الأمن  اإن  بي�صكوف،  دميرتي  الرو�صية،  الرئا�صة  با�صم  الر�صمي 

اإىل  بي�صكوف  واأ�صار  »داع�ض«،  ن�صاط  ت�صاعد  بحث  الرو�صي« 

للرئي�ض،  العميقة  تعازيهم  عن  اأعربوا  الجتماع  يف  امل�صاركني  اأن 

عبدالفتاح ال�صي�صي وال�صعب امل�رشي. 

وعموم  مو�صكو  بطريرك  كرييل  البطريرك  غبطة  اأر�صل  كما 

رو�صيا، ر�صالة تعزية لقدا�صة البابا الأنبا توا�رشو�ض الثاين يف �صهداء 

الإميان والوطن.

املطران/ منري حنا رئي�ض الكني�صة الأ�صقفية مب�رش واأفرقيا.

املطران/ يوحنا قلتة النائب البطريركي لالأقباط الكاثوليك.

املطران/ جورج �صيحان مطران املوارنة.

املطران/ جورج بكر مطران الروم الكاثوليك.

املطران/ اأ�صود مطران الأرمن الأرثوذك�ض مب�رش واأفريقيا.

املطران/ فيليب جنم مطران الكلدان مب�رش.

املطران/ عادل زكي مطران الالتني.

الق�ض الدكتور/ ثروت فادي من الكني�صة الإجنيلية امل�صيخية باأملانيا.

الربوفي�صور/ مارتن نامكا الأ�صتاذ باجلامعة اللوثرية الأملانية.

الأب/ كابريل من طائفة الأرمن الأرثوذك�ض.

الأب/ رفيق جري�ض املتحدث الر�صمي للكني�صة الكاثوليكية مب�رش.

الأب/ بطر�ض دانيال رئي�ض املركز الكاثوليكي لل�صينما.

�صياده الأر�صمندريت/ بول�ض قريط راعي كاتدرائية القيامة.

وكان قدا�صته قد تلقى العزاء تليفونًيا من:

قدا�صة البابا/ فران�صي�ض الأول بابا الفاتيكان.

قدا�صة البطريرك/ كريل بطريرك الكني�صة الرو�صية الأرثوذك�صية.

بطريرك  كرمي  الثاين  اأفرام  اإغناطيو�ض  مار  البطريرك/  قدا�صة 

اأنطاكية لل�رشيان الأرثوذك�ض.

قدا�صة البطريرك/ اأبونا ماتيا�ض الأول بطريرك اإثيوبيا.

قدا�صة البطريرك/ مار ب�صارة الراعي بطريرك املوارنه بلبنان.

قدا�صة البطريرك/ يوحنا العا�رش بطريرك اأنطاكية للروم الأرثوذك�ض.

قدا�صة البطريرك/ غريغوريو�ض الثالث حلام بطريرك الروم الكاثوليك.

جممع الكني�صة الإريرتية الأرثوذك�صية.

جنيب  واملهند�ض/  الغار،  اأبو  حممود  د/  التعازي  �صاركنا  قد  و 

�صاويرو�ض، مع عدد كبري من روؤ�صاء واأع�صاء الحزاب امل�رشية.

من  كبري  عدد  مع  ال�صحفيني،  نقيب  ر�صوان  �صياء   / الأ�صتاذ 

الأدباء والُكتاب، وروؤ�صاء جمال�ض وحترير ال�صحف والإعالميني، 

ووفد من التلفزيون امل�رشي.

الأ�صتاذ/ �صامح عا�صور نقيب املحامني مع وفد من جمل�ض النقابة.

�صامح  والفنان/  املمثلني،  نقيب  الغفور  عبد  اأ�رشف  الفنان/ 

ال�رشيطي وكيل اأول الحتاد العام للنقابات الفنية، مع وفد كبري من 

الفنانني والفنانات.

ال�صتاذ/ ع�صام اجلنيني مع وفد من املجل�ض القومي للقبائل العربية.

ال�صيد/ ح�صن فهمي رئي�ض هيئه ال�صتثمار العربي.

اللواء/ عاطف يعقوب رئي�ض جهاز حماية امل�صتهلك.

الدكتور/ اأحمد كمال اأبو املجد رئي�ض املجل�ض القومي حلقوق الإن�صان.

ال�صيد جبال حممد املراغي رئي�ض احتاد عمال م�رش.

ال�صفرية/ مرفت التالوي رئي�ض املجل�ض القومي للمراأة.

للدرا�صات  اجلمهورية  مركز  مدير  اليزل  �صيف  �صامح  اللواء/ 

الأمنية وال�صرتاتيجية.

الدكتور/ ي�رشي اأبو �صادي كبري خرباء الطاقة النووية، واملفت�ض 

ال�صابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الدكتور/ طلعت عبد القوي رئي�ض الحتاد العام للجمعيات الأهلية.

الفريق/ ح�صام خري الله وكيل جهاز املخابرات العامة الأ�صبق.

الأ�صتاذ/ ه�صام علي رئي�ض جمعية م�صتثمري جنوب �صيناء.

ال�صيخ/ عبيد العجرمي الأمني العام للمجل�ض القومي للقبائل العربية 

والوفد املوافق له.

الأزهر  ل�صباب  الدول  الحتاد  رئي�ض  النوبي  احلبيب  د/ 

واجلمعيات  واحلركات  الروابط  وفود  من  كبري  وعدد  وال�صوفية، 

صالة الجناز عيل ارواح الشهداءالأهلية وال�صعبية.
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هذا هو اليوم الذى �صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه

يتقدم جممع رهبان دير ال�صيدة العذراء )ال�رشيان( العامر بالتهنئة

 

القلبية لأبيهم وراعيهم نيافة احلرب اجلليل

�لأنبا متاوؤ�ص

اأ�صقف ورئي�ض الدير، مبنا�صبة اليوبيل الذهبي لرهبنته املباركة، �صارعني اإىل رب

املجد ي�صوع امل�صيح اأن يعطيه العمر الطويل، واأن يحفظه مبالئكة ال�صالمة.

كما يتقدمون اإىل قدا�صة البابا املعظم

�لأنبا تو��رضو�ص �لثاين

بخال�ض ال�صكر والمتنان ملباركته حفل اليوبيل، وكذلك �رشكائه يف اخلدمة الر�صولية الآباء املطارنة

والأ�صاقفة الذين �رّشفونا احلفل املبارك، وكذلك اآباء املجامع الرهبانية، والآباء الكهنة، والأراخنة الأحباء.

الرب يعّو�ض اجلميع اأجًرا �صمائًيا 

1965/2/7 اإىل 2015/2/7 

��رضة �ملرحوم فرج �سعد
 يهنئون اأبونا الراهب

�لق�ص يعقوب �ملقاري
مبنا�صبة عيد كهنوته اخلام�ض

 بيد �صاحب القدا�صة البابا املعظم

�لأنبا �سنوده �لثالث

 

ويتقدمون باأ�صمى اآيات ال�صكر

ل�صاحب القدا�صة والغبطة البابا املعظم

�لأنبا تو��رضو�ص �لثاين
و�رشيكة يف اخلدمة الر�صولية نيافة

�لأنبا �إبيفانيو�ص
اأ�صقف ورئي�ض الدير لرعايتهم واأبوته لرهبان الدير العامر،

عديدة  �صنني  رئا�صته  يدمي  واأن  والعافية،  ال�صحة  دوام  له  راجني 

وازمنة �صالمية مديدة، واإىل منتهى الأعوام.

تتقدم اأ�رشة القم�ض كريل�ض فخري

برزقة دير املحرق العامر

بخال�ض التهاين لأبينا املحبوب

 

�لقم�ص �آجنيلو�ص كامل
لنواله نعمة القم�صية

القم�ض كريل�ض وتا�صوين نادية.

الق�ض مي�صائيل وفيبي.

د/ بي�صوي ود/ مرمي.

م/ مالك وكر�صتني.

م/ مينا واأغابي.
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اأيها ال�صهداء العظماء، ما هذا الذي يراه العامل فيكم؟!

اأيها الأبطال، ما هذا الذي ي�صمعه الكل عنكم؟!

ما هذا الإميان الذي يرّدده عنكم ال�صغري والكبري، القريب منكم والبعيد عنكم؟!

م�صهد عجيب؛ الكل يت�صاءل: كيف يتحول احلمل اإىل اأ�صد وهو يف قب�صة 

الذئب اخلاطف؟!

احلمل  اأمام  وجهه  الناطق  الذئب  ذاك  يخّبئ  كيف  عجيب؛  م�صهد 

الناطق!!! وملاذا هذا ال�صعف؟!

اأيها احلمالن، بالأم�ض التقط الذئب لكم �صوًرا لذبحكم معتقًدا اأنه يرعب ويخيف 

بها باقي احلمالن، اليوم يندم ويتح�رّش على الذي قام بت�صجيله وت�صويره...

العامل عن  اليوم يف كل  به  ُيكَرز  الذئب،  بيد   مت 
ّ

ت�صجيل وت�صوير حي

حالوة الع�رشة مع ال�صيد امل�صيح...

م�صهد نرى فيه ِحمالًنا ناطقة �صيقت للذبح، ومل تفتح اأفواهها. هم حمالن 

ناطقة كانت تقتفي اآثار امل�صيح، وب�صعفها اأظهرت ما هو اأعظم من القوة.

اأيها احلمالن ال�صهداء، من اأين اأتتكم هذه ال�صجاعة؟!

التي  الكني�صة  اأمكم  حكايات  تذكرمت  هل  الذئب،  قب�صة  يف  كنتم  عندما 

تعلمتموها منذ الطفولة عن اآبائكم ال�صهداء؟

�صهداء،  اأبطال  عن  لكم  عر�صتها  التي  التمثيلية  العرو�ض  تذكرمت  هل 

فامتالأمت بالقوة؟

اأو هل يف طفولتكم ا�صرتكتم يف عر�ض متثيلي عما حدث لآبائكم يف القدمي؟

اأنتم مل ت�صجلوا للعامل وللتاريخ فيلًما، اأنتم ل�صتم ممثلني. العامل والتاريخ 

هما اللذان �صّجال لكم قوة اإميانكم، وعظمة رجائكم، وكمال حمبتكم لله.

بل  قلوبهم،  ي�صعف  اأو  النا�ض  يخيف  رعب  فيلم  يف  ممثلني  تكونوا  مل 

ُكْنُتْم ممثلني ل�صفراء املوطن ال�صمائي، اأقدامكم كانت على الأر�ض، وقلوبكم 

كانت حُملِّقة يف �صماء ال�صماوات.

ومل  اأ�صلـكم،  حقيقة  تعرف  مل  وذبحـتـكم  خطفتـكم  التي  الناطقة  الذئاب 

تعرف تاريـخ اآبائـكم واأجدادكم، مل يعرفوا حالوة و�صالبة اإميانكم، مل يعرفوا 

ما هو حمفور يف قلوبكم منذ الطفولة، ومل يعرفوا اأن الروح الذي يغّذي اأعماقكم 

يعلمكم اأن اآلم هذا الزمان احلا�رش ل ُتقا�ض باملجد العتيد اأن ُي�صتعَلن فيكم. 

ا اأن الروح الوديع الهادئ هو كثري الثمن عند الله، ومل  مل يعرفوا اأي�صً

اأ�صد العذابات واأحدث اأنواعها لكم ما هي اإل ج�رش  يعرفوا ومل ي�صدقوا اأن 

ذهبي للحياة الأبدية.

اأنتم فخر لأمكم الكني�صة اأم ال�صهداء، اأنتم ال�صهداء اأبناء ال�صهداء، اأنتم فخر لنا...

ا�صتفانو�ض الذي ُرِجم، ل  ال�صهيد  ال�صهيد، بالأم�ض كنَت مثل  يا �صيدي 

لأجل �رشٍّ ارتكبه بل لأجل اأنه تابع للم�صيح الذي يجول ي�صنع خرًيا...

بالأم�ض كان الذين حولك مثل الذين كانوا حوله، كانوا يرقبون موته 

رجًما، كما كانوا يرقبون ذبحك.

الأحجار  حدود  روؤيتهم  تتخَط  مل  ا�صتفانو�ض  ال�صهيد  وراجمو  ذابحوك 

وال�صيوف، اأّما اأنتم فراأيتم ال�صماء مفتوحة اأمامكم ولكم، وراأيتم ال�صيد امل�صيح 

جال�ًصا على عر�ض جمده مي�صح كل دمعة من عيونكم.

ذبحكم وقتلكم وفراقكم موؤمل لقلوبنا، لكن ا�صتقبال ال�صماء لكم يحطم الأمل.

بالأم�ض كنَت ت�صقى وتبحث عن عمل يعرق به جبينك لكي تاأكل خبزك وتق�صمه 

مع اأهلك، واليوم ت�صرتيح يف ح�صن خالقك الذي يطعم اإخوتك ويرويهم بكّفيه.

بالأم�ض كنت مت�صي بثياب املحكوم عليهم بالذبح، اليوم اأنت غلبت، لذا 

�صتلب�ض الثياب البي�ض ومت�صي مع امل�صيح، كوعده ال�صادق لكل من يغلب.

اليوم  و�صماءها،  الأر�ض  ترى  كنت  للذبح  واأنت يف طريقك  بالأم�ض 

اأنت حتيا يف �صماء جديدة واأر�ض جديدة.

الله الكا�صف لالأعماق يعرف قلبك، لهذا �صمح لك اأن يغرّي م�صلكـك من 

عامل ب�صيط اإىل �صاهد له.

بالأم�ض كنت تطلب مَمن هم حولك اأن ي�صلوا لأجلك لكي ت�صافر بعيًدا 

وجتد فر�صة للعمل، اليوم �صار لك عمل عظيم، اليوم اأنت �صفيع للفقراء، 

ر القوي للملتجئني اإليه. اأنت يف ح�صن الله املدبِّ

اأقول لك: اذكرين  اأنا  اليوم  اأنا ابنك،  بالأم�ض كنت تقول ل: اذكرين 

اأنت يا �صيدي ال�صهيد.

k.anba@hotmail.com

اأجل  ا�صت�صهاد واحد وع�رشين من  يوم  وتاريخًيا،  يوًما جميًدا  كان 

معرتفني  كانوا  بل  فقط،  �صهداء  يكونوا  مل  وهوؤلء  بامل�صيح..  اإميانهم 

تعذيب، وترغيب،  يوًما يف  ق�صوا حوال 45  اأنهم  ا، حيث علمنا  اأي�صً

القتل  من  ليفلتوا  امل�صيحي  الإميان  برتك  اإغراء  وحماولت  وترهيب، 

وال�صهادة، ولكنهم -جميًعا- رف�صوا ذلك با�صتماتة، ومت�صكوا مب�صيحهم 

وم�صيحيتهم، اأمام اأ�رشار اإرهابيني، وحتت حد ال�صكني!!

من  رخي�صة  دماءهم  قدموا  ح�رش،  بال  �صهداء  تاريخنا  يف  عندنا 

اأّما  التعذيب.  للم�صيح واحتملوا  امل�صيح. وعندنا معرتفون، �صهدوا  اأجل 

هوؤلء فجمعوا بني الثنني: العرتاف وال�صهادة. وقفوا �صاخمني ثابتني، 

الراأ�ض والهامة، وعينهم مثّبتة نحو م�صيحهم احلي، وفاديهم  مرفوعي 

املحب، وخمل�صهم القدو�ض.

كانت �صفاههم تتحرك بكلمات واحدة: »ياربي ي�صوع اإرحمني«... 

»ياربي ي�صوع اأعني«... »اذكرين يارب متى جئت يف ملكوتك«... 

القاتلني وانت�رشوا  ارتفعوا فوق  املوت وانت�رشوا عليه.  ارتفعوا فوق 

عليهم.

اإميانه، ويهرب من  ينكر  اأن يروا واحًدا منهم  القاتلني  اأمنية  كانت 

ال�صت�صهاد، وف�صل انتظارهم.

نيافة الأنبا بفنوتيو�ض:

واأبيهم  ال�صهداء،  اأ�رش  لتعزية  رافائيل  الأنبا  نيافة  مع  ذهبت  حني 

هوؤلء  اإميان  لنا  يحكي  نيافته  م�صى  بفنوتيو�ض،  الأنبا  نيافة  الروحي 

الأحباء، وثباتهم اأياًما عديدة، ثم وقفتهم ال�صاخمة اأمام قاتليهم، وكيف 

كانت عيونهم تلمع - كما راأينا على �صا�صات التليفزيون ويف ال�صحف - 

اإذ كانت ترى الرب ي�صوع قائًما اأمامهم، ينتظرهم لي�صع الأكاليل فوق 

روؤو�صهم!

هم  وهوؤلء  �صيدنا،  يا  جهادك  ثمرة  »هذه  لنيافته:  قلت  اأنني  واذكر 

 ،
ّ

تاج فوق راأ�ض نيافتك! فاأنت والآباء واخلدام �صلمتموهم الإميان احلي

وروح ال�صهادة، فكانت دماوؤهم لديهم رخي�صة يف �صبيل امل�صيح«

من الطفولة اإىل ال�صهادة:

طفولتهم  منذ  حّية،  اأع�صاء  املقد�صة،  الكني�صة  يف  اأبطال  هوؤلء  كان 

�صجرة،  �صارت  التي  البذرة  اإنها  ا�صت�صهادهم.  �صاعة  وحتى  املبكرة، 

وال�صجرة التي حملت اأثماًرا: البذرة ت�صري �صجرة اإميان وارفة الظالل. 

حياة  تعطي  والثمار  العابرين.  ت�صبع  مثمرة،  اأغ�صاًنا  حتمل  وال�صجرة 

روحية مقد�صة، ور�صوًخا اإميانًيا جميًدا.

الكني�صة وال�صهداء:

لأبنائه..  حبه  على  �صاهد  خري  ودموعه  البابا  قدا�صة  م�صاعر  كانت 

وقد قام بعدة اإجراءات رعوية من اأجلهم. كما كان نيافة الأنبا بفنوتيو�ض 

ممتاًزا يف تربيتهم واإعدادهم وجتهيزهم ليوم ال�صهادة! وقد زارهم عدة 

مرات، وهو م�صتمر يف رعايتهم اليومية!

ال�صهداء ال�صاخمون:

ال�صماء،  اإىل  اإىل فوق، واأعينهم  ماتوا �صاخمني، رافعني روؤو�صهم 

وعلى �صفاههم ا�صم امل�صيح. كانوا من قرى ب�صيطة، وعا�صوا حياة فقرية، 

لكنهم كانوا اأغنياء يف الإميان، واأثرياء بامللكوت الذي �صعوا اإليه. كانت 

اأعمارهم متباينة، ولكنهم ت�صابهوا يف �صالبتهم و�صمودهم اأمام املوت، 

واأمام �صيوف الإرهابيني.

ُترى من هو املنت�رش؟

القاتل.. اأم ال�صهيد؟! الأ�رشار.. اأم الأبرار؟! حامل ال�صيف.. اأم 

-فقط-  ُقِتلوا  الذين  املنت�رشون،  الظافرون  هم  نعم!  ال�صليب؟!  حامل 

كهم مب�صيحيتهم!! لإميانهم بامل�صيح، ومت�صُّ

هل ت�صمت ال�صماء؟

ِمَن  َلَّ  اإِ اِرٌخ  اأَِخيَك �صَ َدِم  ْوُت  لقايني »�صَ الرب  قال  اإذ  طبًعا ل.. 

ال�صهداء  نفو�ض  اإليه  قبل  الذي  والرب  )تكوين10:4(..  الأَْر�ِض« 

الأبرار »�َصُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َح�َصَب اأَْعَماِلِه« )رومية 6:2(.

mossa@intouch.com

اإىل نفو�ض �صهدائنا بليبيا
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يتطلع الكثريون اإىل �صهدائنا املعا�رشين بغرية �صديدة م�صتاقني اأن 

ا حمالًنا مذبوحة على مذبح ال�صت�صهاد. وعلى الرغم  ي�صريوا هم اأي�صً

اأن تلك ال�صتياقات ل تخلو من حما�صة واندفاعية العواطف الب�رشية، 

اإّل اأن الله ُي�رش بها.

حدث ال�صت�صهاد هو يف الواقع حدث يفوق كل اإمكانيات الإن�صان 

الطبيعي. فمن ذا ل يجزع اأمام ب�صاعة الطرق التي يتفّن الذئب يف 

اخرتاعها من اأجل التنكيل باحلمل واإذلله؟ ومن ذا الذي ل يرتعب 

مّتخذة  به  تفتك  لكي  ال�صغري  القطيع  �صد  امُلجيَّ�صة  ال�رش  جيو�ض  من 

الكراهية والبغ�صة وقوًدا مغذًيا لكل حتركاتها؟ ومن ذا الذي ل  من 

ا من هدوء و�صمود ووداعة ال�صهيد؟ يتعجب اأي�صً

وعلى الرغم من اأن م�صهد ال�صت�صهاد يتكّون من �صاحة ا�صت�صهاد، 

وقتلة فقدوا كل معامل الإن�صانية، و�صحايا ُي�صاقون مبذّلة اإىل املوت، 

ومتفّرجني يف اأنحاء العامل كله اإّل اأن الكوالي�ض حتتوي على الكثري. 

فال�صت�صهاد هو يف الواقع ذروة ال�رشاع بني عملني: عمل ال�صيطان 

يف قلوب اأتباعه، وعمل الروح القد�ض يف قلوب املنقادين به.

فاإن�صاننا  وحده،  القد�ض  الروح  وعطية  عمل  هو  ال�صت�صهاد  نعم 

باأّي حال من الأحوال على احتمال ولو ظّل املوت  العتيق ل يقوى 

عبادة  اعتاد  الذي  وهو  ذلك  له  وكيف  اللحظات.  تلك  يف  املوجود 

ظامليه،  �صد  بغ�صب  والندفاع  الإهانات،  احتمال  وعدم  الذات، 

املوت  يواجه  اأن  ل�صهيد  ميكن  كيف  حقوقه؟  على  املعتدين  واإدانة 

عن  التنازل  تقبل  ل  ولوائحها  الذات  فقوانني  ؟ 
ّ

حي العتيق  واإن�صانه 

كيف  احلياة؟!  واأجّل من حق  اأعظم  واأّي حق  احلريات واحلقوق، 

ميكن ل�صهيد اأن ي�صري �صورة حّية لفاديه دون اأن يكون الروح القد�ض 

هو العامل فيه بقوة وفاعلية؟ 

القانون  هذا  اأدرك  قد  الر�صول  بطر�س  هوذا 
الروحي فقال: »واإلُه ُكلِّ ِنعَمٍة الّذي َدعانا اإَلى جَمِدِه 
َي�صرًيا،  ُتْم  تاأملَّ َبعَدما  َي�صوَع،  امَل�صيِح  يف  الأبديِّ 
ُنُكْم«  كِّ وُيَ وُيَقّويُكْم،  ُتُكْم،  وُيَثبِّ ُلُكْم،  ُيَكمِّ هو 

)1بطر�س5: 10(.
امل�صيح  اأجل  من  يتاأمل  فالذي  الكلمات!  تلك  واأدق  اأروع  ما  حًقا 

يتوىل الروح القد�ض مهمة تثبيته، وتقويته، ومتكينه حتى ي�صل به اإىل 

الكمال من خالل ال�صت�صهاد. والكمال الذي يطالبنا به ال�صيد امل�صيح هو 

الو�صول اإىل قيا�ض قامة ملء امل�صيح. ولي�ض ال�صت�صهاد هو الطريقة 

اأكرثها و�صوًحا  واإن كان هو  الكمال  لتحقيق هذا  الوحيدة  احل�رشية 

بامل�صيح  احلقيقي  الت�صبُّه  اإىل  الو�صول  عن  تعرّب  �صورة  فاأّية  وجتلًيا. 

بِح، وكَنعَجٍة �صاِمَتٍة اأماَم  اأكرث من �صورة �صهيد »ك�صاٍة ُت�صاُق اإىَل الذَّ

جاّزيها« )اإ�صعياء53: 7(؟! 

يف  عملك  من  يتعجب  كله  العامل  هوذا  القدو�ض،  الله  روح  فيا 

الطلب  ك�صهداء حتت  ت�رشفك  اأنف�صنا حتت  ن�صع  نحن  وها  ال�صهداء. 

م�صتاقني اأن ننال ن�صيبهم. اإّل اأننا يف حال رديئة اإذ قد ت�صخمت ذواتنا 

حتى �رشنا يف اأ�صد احلاجة اإىل  جراحة عاجلة ل�صتئ�صال جذري لكل 

ومر�صدنا  املاهر  طبيبنا  تكون  اأن  اإليك  نت�رشع  اخلبيثة.  الأنا  اأورام 

على  وحدك  منك  نح�صل  يديك  بني  حياتنا  �صّلمنا  ما  اإذا  حتى  الأمني 

التثبيت والقوة والتمكني، فن�صل بك وفيك اإىل كمال ال�صت�صهاد.

اختار الربُّ ي�صوُع تالميَذه الثني ع�رص، واأر�صلهم 
ي�صجعهم  اأن  عليه  يجب  وكان  بالإجنيل.  للكرازة 
حتى ل يرتاجعوا عن الكرازة. لكننا نراه وكاأنه يبثُّ 
الرعَب يف قلوبهم: »َها اأََنا اأُْر�ِصُلُكْم َكَغَنٍم يِف َو�َصِط 
َماِم.  َكاحْلَ َوُب�َصَطاَء  اِت  يَّ َكاحْلَ ُحَكَماَء  َفُكوُنوا  ِذَئاٍب، 
اإَِلى  �َصُي�ْصلُِموَنُكْم  ُهْم  لأَنَّ ا�ِس  النَّ ِمَن  اْحَذُروا  َوَلِكِن 
اأََماَم  َوُت�َصاُقوَن  َيْجلُِدوَنُكْم.  اِمِعِهْم  جَمَ َويِف  اِل�َس  جَمَ
)متى  َوِلالأَُمِم«  َلُهْم  �َصَهاَدًة  اأَْجلِي  ِمْن  َوُمُلوٍك  ُوَلٍة 

.)18-16 :10
يدركوا  اأن  اأرادهم  بل  اأن يرعب تالميذه،  الرب  يكن هدف  مل 

ممن يخافون؟ وملاذا اخلوف؟

ِذيَن  ممن نخاف؟ قالها الرب ي�صوع �رشاحة: »َوَل َتَخاُفوا ِمَن الَّ

ْف�َض َل َيْقِدُروَن اأَْن َيْقُتُلوَها«؛ وملاذا اخلوف:  �َصَد، َوَلِكنَّ النَّ َيْقُتُلوَن اجْلَ

�َصَد ِكَلْيِهَما يِف  ْف�َض َواجْلَ ِذي َيْقِدُر اأَْن ُيْهِلَك النَّ ِريِّ ِمَن الَّ »َبْل َخاُفوا ِباحْلَ

حياتنا  لأن  احلياة،  نهاية  لي�ض  اجل�صد  فقتل   .)28  :10 )متى  َم«  َجَهنَّ

يف يد الله، حياتنا الأبدية، وخال�صنا الأبدي. وال�صيء الوحيد الذي 

يرعبنا من املوت، اأن يتبع هذا املوت الهالُك الأبدي.

هل يخاف املوؤمن من املوت؟ فكيف اإًذا يكون موؤمًنا، وهو دائًما 

ُه َقاِدٌر  ْن اآَمْنُت، َوُموِقٌن اأنَّ ِني َعامِلٌ مِبَ يردد مع بول�ض الر�صول: »لأَنَّ

اأْن َيْحَفَظ َوِديَعِتي اإىَل َذِلَك اْلَيْوِم« )2تيموثاو�ض 1: 12(.

اأن  قادر  اأنه  واإميانهم  ي�صوع،  بالرب  والتالميذ  الر�صل  ثقة  اإن 

 تتوارثه الأجيال، 
ّ

يحفظهم بيمينه حتى النف�ض الأخري، هي مرياث حي

برحيل  متت  مل  ثقة  هي  الكني�صة،  يف  القد�ض  الروح  بفعل  اإلينا  ينتقل 

جيل الر�صل والتالميذ، بل هي ثقة حّية على مدى الع�صور، ت�صاهدها 

الكني�صة كل يوم، وحتياها وتختربها يف اأولدها. 

اأَْنُظُر  اأََنا  »َها  ا�صتفانو�ض:  ال�صما�ض  راآه  ما  املنيا  �صهداء  راأي  هل 

نِي اللِه« )اأعمال 7: 56(؟  َماَواِت َمْفُتوَحًة َواْبَن الإِْن�َصاِن َقاِئًما َعْن مَيِ ال�صَّ

اأحٌد منهم، ومل يرتاجع عن  اأكرث من ذلك، لذلك مل يجفل  رمبا راأوا 

ال�صهادة، بل قدموا حياتهم الأر�صية بخوًرا على مذبح احلب ال�صماوي.

وعندما تقدموا لل�صهادة، كانوا على ثقة اأن نفو�صهم �صوف ت�صعد اأمام 

العر�ض الإلهي، لت�صتقر حتت املذبح، حلني اأن يكمل اأخوتهم يف الإميان 

ِذيَن  َت امْلَْذَبِح ُنُفو�َض الَّ اِم�َض، َراأَْيُت حَتْ ْتَم اخْلَ اجلهاد مثلهم: »َومَلَّا َفَتَح اخْلَ

ِعْنَدُهْم« )روؤيا  َكاَنْت  ِتي  الَّ َهاَدِة  ال�صَّ اأَْجِل  َوِمْن  اللِه  َكِلَمِة  اأَْجِل  ِمْن  ُقِتُلوا 

دين  مردِّ �صجاعة،  بكل  تقدموا  كانوا  ما  واإل  اأعتقده،  ما  هذا   .)9  :6

ا  مَّ
ْجِل اْلرِبِّ َفُطوَباُكْم. َواأَ ُْتْم ِمْن اأَ كلمة بطر�ض الر�صول: »َوَلِكْن َواإِْن َتاأَملَّ

َطِرُبوا« )1بطر�ض 3: 14(. َخْوَفُهْم َفاَل َتَخاُفوُه َوَل َت�صْ

ِلالأَْمَواِت  ُطوَبى  اْكُتْب.  ِل:  َقاِئاًل  َماِء  ال�صَّ ِمَن  ْوًتا  �صَ »َو�َصِمْعُت 

يُحوا   َي�ْصرَتِ
ْ

وُح، ِلَكي بِّ ُمْنُذ الآَن - َنَعْم َيُقوُل الرُّ وُتوَن يِف الرَّ ِذيَن مَيُ الَّ

ْعَماُلُهْم َتْتَبُعُهْم« )روؤيا 14: 13(. ِمْن اأَْتَعاِبِهْم، َواأَ

epiphaniusmacar@hotmail.com hgby@suscopts.org
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الرّاأَفِة  اأبو  امَل�صيِح،  َي�صوَع  نا  َربِّ اأبو  اهلُل  »ُمباَرٌك 
واإلُه ُكلِّ تعزَيٍة، الّذي ُيَعزّينا يف ُكلِّ �صيَقِتنا، حتَّى 
َن�صَتطيَع اأْن ُنَعزَّي الّذيَن ُهم يف ُكلِّ �صيَقٍة بالتَّعزَيِة 
اآلُم  تكُثُ  كما  ُه  لأنَّ اهلِل.  ِمَن  بها  َنحُن  َنَتَعزَّى  الّتي 
اأي�ًصا«  امَل�صيِح فينا، كذلَك بامَل�صيِح تكُثُ تعزَيُتنا 

)2كورنثو�س1: 5-3(.
احلادث الإرهابي املوؤمل الذي حدث يف ليبيا لأبناء م�رش الأقباط 

درجة  كانت  مهما  حادث  هو  نْف�ًصا،  وع�رشون  واحد  فيه  وُا�صُت�صِهَد 

ينزع  اأن  ي�صتطيع  ولن  الكني�صة،  اإميان  يهّز  اأن  ي�صتطيع  لن  ب�صاعته 

د على ثالثة اأمور: فرحنا بامل�صيح اإلهنا.. ويف هذه املنا�صبة اأوّد اأن اأوؤكِّ

الكني�صة.. فهي على مدار  اأوًل: ال�صطهادات لي�ض غريبة على 

ال�صهداء  اأبناء  فنحن  والإبادة،  املذابح  من  للعديد  تعّر�صت  تاريخها 

الذين فهموا اأّنهم غرباء يف هذا العامل واأّن وطنهم احلقيقي هو ال�صماء، 

ا بعد اأن �صّحوا  ا نقيًّ فحفظوا لنا الإميان القومي واأو�صلوه لنا اأرثوذك�صيًّ

حمّبتهم  �صبيل  يف  والعذابات  ال�صطهادات  بكل  وا�صتهانوا  بدمائهم، 

ل م�صرية اآبائنا واأجدادنا يف اأر�ض  ا �صنوا�صِ للملك امل�صيح.. ونحن اأي�صً

غربتنا، حتى نعرب اإليهم يف موا�صع الراحة واملجد.

�صيقات  �صنالقي  اأّننا  عديدة  مّرات  امل�صيح  ال�صّيد  لنا  اأّكد  وقد 

وا�صطهادات يف هذا العامل، ولكّنه اأو�صانا اأّل نخاف اأو ن�صطرب، 

نا اإىل النهاية.. لعّلنا نتذّكر الآن  رَبْ بل نثق اأّننا �صننت�رش ونفرح اإن �صَ

بع�ض كلماته املعزية:

ا�صَطَهدوين  قد  كانوا  اإْن  ِدِه.  �صيِّ ِمْن  اأعَظَم  َعبٌد  »لي�ض   +

ف�صَي�صَطِهدوَنُكْم« )يوحنا15: 20(.

ُم ِخدَمًة للِه. 3و�َصَيفَعلوَن  ُه ُيَقدِّ + »تاأتي �صاَعٌة فيها َيُظنُّ ُكلُّ َمْن َيقُتُلُكْم اأنَّ

ُهْم مَلْ َيعِرفوا الآَب ول َعَرفوين« )يوحنا16: 3-2(. هذا بُكْم لأنَّ

 » + »يف العامَلِ �صيكوُن لُكْم �صيٌق، ولكن ِثقوا: اأنا قد َغَلبُت العامَلَ

)يوحنا16: 33(.

تزيدها  بل  الكني�صة،  اإميان  ُت�صِعف  ل  احلوادث  هذه  مثل  ثانًيا: 

يذبحوا  اأن  ا�صتطاعوا  قد  احلياة  اأعداء  الإرهابيون  كان  فاإن  قّوة.. 

البع�ض فهم لن ي�صتطيعوا اأن يقتلوا الإميان داخل قلوبنا، ولن ي�صتطيعوا 

ا كلمات الإجنيل: حتطيم الكني�صة ول امل�صيحّية.. وتعّزينا اأي�صً

ها الأولُد، وَقْد َغَلبُتموُهم لأنَّ اّلذي فيُكم اأعَظُم  + »اأنُتْم ِمَن اللِه اأيُّ

« )1يوحنا4: 4(. ِمَن اّلذي يف العامَلِ

ٌة اأم �صيٌق اأِم ا�صِطهاٌد اأم  ِة املَ�صيِح؟ اأ�ِصدَّ بَّ ُلنا عن حَمَ + »َمْن �صَيف�صِ

نا ِمْن اأجِلَك مُناُت  جوٌع اأم ُعرٌي اأم َخَطٌر اأم �صيٌف؟ كما هو َمكتوٌب: اإنَّ

َيعُظُم  جميِعها  هِذِه  يف  ولكننا  بِح.  للذَّ َغَنٍم  ِمثَل  ُح�ِصبنا  قد  النَّهاِر.  ُكلَّ 

نا« )رومية8: 37-35(. انِت�صاُرنا باّلذي اأَحبَّ

ثالًثا: لبد اأن نكون منفتحيـن على ينابيع للتعزية يف و�صط ال�صيقات.. 

بل  امُلحزنة والأحاديث والنفعالت،  الأخبار  اأّل نغرق و�صط  مبعنى 

املقّد�صة وبكلمات  د بالأ�رشار  ل ال�صالة وال�صكر والت�صبيح والتزوُّ نوا�صِ

الأول..  اهتمامنا  مو�صع  هي  التعزية  ينابيع  فتكون  املعّزية،  الإجنيل 

اأّن امل�صيح الذي نتاأمّل لأجله هو قادر على تعزيتنا، بل هو  ولنثق متاًما 

ملتزم بتعزيتنا.. فكلمات الإجنيل �صادقة: »كما تكرُثُ اآلُم املَ�صيِح فينا، 

ا« )2كورنثو�ض1: 5(. كذلَك باملَ�صيِح تكرُثُ تعزَيُتنا اأي�صً

fryohanna@hotmail.com

اإلهنا ملك امللوك، يف كل  ن�رشت هذه اجلماعة ا�صم امل�صيح ي�صوع 

اأرجاء العامل بطريقة �رشيعة موؤثرة، مل تكن عظات العامل ول اآلف 

الكتب ول ع�رشات ال�صنني تكفي ملا فعلوه هم يف دقائق.

العامل  الرجولة،  تكون  كيف  اأروهم  امليوعة  يف  الغارق  والعامل 

الفا�صد راأى الطهارة، العامل املظلم راأى النور، والعامل املتهافت على 

املجد واملنا�صب والألقاب والغنى واجلاه راأى كيف يحتقر امل�صيحيون 

العامل وي�صتهون املوت بال خوف ول وجل ..

من  الوثنيون  وراأى  الأوىل،  القرون  من  �صهداء  العامل  راأى 

يوؤمنون بالله الواحد احلقيقي.. وراأى امللحدون من يوؤمنون بي�صوع 

حلظات  يف  با�صمه  ي�صهدوا  اأن  ي�صتحوا  ومل  ا،  وخمل�صً وفادًيا  رًبا 

املوت.. وعرف العامل ق�صة جديدة من �صري اأبطال الإميان بال�صوت 

وال�صورة ..

ب�رشت داع�ض بامل�صيح يف كل العاملـ وحققت كلمات اإله امل�صيحيني 

الذئاب ..ب�رشت داع�ض  ونبوته عما �صوف يالقون كحمالن و�صط 

الأمم  وجلميع  لهم  �صهادة  عملوه  ما  و�صار  ا�صمه  ون�رشت  بامل�صيح 

با�صمه  نادت  ينكرونه..  بامل�صيح وهم  ال�صيد.. ب�رشت داع�ض  كقول 

يف كل الأر�ض!

رجال داع�ض املب�رشين بامل�صيح .. �صكًرا لكم ..

هل ميكن اأن ن�صعف اإن كنا نحن؟

اأو  مارمينا  اأو  مارجرج�ض  الأقوياء  الرجال  اإىل  ل  ننظر  تعالوا 

مرقوريو�ض اأبي �صيفني اأو الأمري تادر�ض، تعالوا ننظر اإىل الفتيات 

اأج�صادهن: مارينا ودميانة والأربعني  ال�صهيدات يف رّقتهن و�صعف 

عذراء وبربارة ويوليانة وتكال ومورا وكاترين واأدرو�صي�ض ويواأنا 

وبوتامينا ويو�صتينا وبربتوا.. وكيف وقفن ب�صموخ وقوة جبال اأمام 

ال�صيف  واإرهاب  املعّذبني  وغالظة  اجلنود  وق�صاوة  الأباطرة  بط�ض 

واآلت التعذيب؟ والأمهات اخلالدات: دولجي ورفقة وكيف قدمن 

ليذهبوا  والفرح،  الت�صجيع  بعبارات  اأرجلهن  على  لُيذبحوا  اأولدهن 

حمراء  الفرح  وثياب  غريب،  عر�ض  حفل  يف  العري�ض  ح�صن  اإىل 

تقطر دًما! والأطفال ال�صغار اأبانوب وفيلوثاوؤ�ض ووّن�ض ومهرائيل 

واآلف من الذين يجدون اأج�صادهم كلما حفروا يف و�صط ال�صعيد ..

�صارعوا  وكيف  اأ�صداء،  �صاروا  وكيف  هوؤلء،  �صمد  كيف 

بقوة  تكلموا  ثبتوا ومل يجزعوا؟! كيف  وحو�ًصا يف �صكل ب�رش؟! كيف 

حتى  رقابهم  بقطع  ياأمرون  وجعلتهم  واأباطرة،  ملوك  اأرعبت 

يتخل�صوا من كرازتهم وبطولتهم و�صجاعتهم التي �صخرت من بط�صهم 

و�صيوفهم ومعدات التعذيب ..

اإنه يا اأحبائي الوعد الإلهي، واهلل ل يتغري.. فال 
ا  اأَوِبَ َكْيَف  وا  َتْهَتمُّ َفاَل  اأَ�ْصَلُموُكْم  »َفَمَتى  تخافوا... 
اَعِة َما َتَتَكلَُّموَن  ُكْم ُتْعَطْوَن يِف ِتْلَك ال�صَّ َتَتَكلَُّموَن لأَنَّ
الَِّذي  اأَِبيُكُم  ُروُح  َبْل  َتَكلِِّمنَي  امْلُ اأَْنُتُم  َل�ْصُتْم  ِبِه لأَْن 

َيَتَكلَُّم ِفيُكْم« )متى 10: 20-19(.

frbishoym@yahoo.com
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اأج�صادهم ُدِفنت ب�صالم واأ�صماوؤهم حتيا مدى الأيام

�صكر وذكرى الأربعني

لالأم البارة الغالية

 

غاليــة ب�ساي عبد �ل�سهيد
والدة القم�ض/ توما�ض ال�صموئيلي.

تتقدم الأ�رشة بخال�ض ال�صكر لكل من تف�صل مبوا�صاتهم، 

وتخ�ض بال�صكر

نيافة احلرب اجلليل

�لأنبا با�سيليو�ص
اأ�صقف ورئي�ض دير الأنبا �صموئيل

ونيافة احلرب اجلليل

�لأنبا �سموئيل
اأ�صقف اإيبار�صية طموه.

كما ت�صكر القم�ض باخوم ال�صموئيلي

والقم�ض �صموئيل ال�صموئيلي

والقم�ض اأغناطيو�ض ال�صموئيلي

وجممع رهبان دير الأنبا �صموئيل

والقم�ض اإرميا لبيب 

والق�ض زو�صيما لبيب

والق�ض توما�ض كمال

والق�ض يعقوب بر�صوم

والق�ض ميخائيل جميل

والق�ض يوحنا رمزي

والق�ض مينا ذكي.

وتدعو الأ�رشة اجلميع حل�صور القدا�ض الإلهي على 

روحها الطاهرة ال�صاعة الثامنة �صباح يوم

الأربعاء املوافق 2015/3/11

بكني�صة القدي�صة دميانة بالورديان الأ�صكندرية.

بال�صرب حتملِت اأمل املر�ض

وبهدوء املالئكة رحلِت فهنيًئا بالفردو�ض

ابناوؤك كمال وجميل ويو�صف

وح�صني وفايزة عبد املالك واأولدهم.

ذكرى ال�صديق تدوم اإىل الأبد

الذكرى ال�صنوية الأوىل للمهند�ض

 

عطية منر بو�ص
تدعوكم الأ�رشة للقدا�ض الإلهي

على روحه الطاهرة يوم اجلمعة 2015/3/6م ال�صاعة

التا�صعة �صباًحا بكني�صة ال�صهيد مارجرج�ض بقوي�صنا.

زوجتك

طوبى ملن اخرتته وقبلته لي�صكن فى ديارك اإىل الأبد

�صكر وذكرى الأربعني

لطيب الذكر املرحوم

  

رمزي نظري عبد �ملالك
ت�صكر الأ�رشة كل من تف�صل

مبوا�صاتها باحل�صور اأوالربق، وتخ�ّض بال�صكر

نيافة �لأنبا يو�ساب
النائب البابوي بالأق�رش.

ا جميع الآباء الرهبان والآباء الكهنة وت�صكر اأي�صً

الذين �صاركونا العزاء. تدعوالأ�رشة الأهل والأ�صدقاء 

والأحباء حل�صور القدا�ض الإلهي على روحه الطاهرة

وذلك مب�صيئة الرب يوم اجلمعة املوافق 2015/3/6

ال�صاعة ال�صابعة �صباًحا بكني�صة الأنبا اأنطونيو�ض والبار

الأنبا بول بالأق�رش.

تلغرافًيا/ وجدي وعاطف وهاين رمزي والعائلة.

والدي الغال

�رشيعة هي حلظة انتقالك، الأيام مل تعّو�صنا

خ�صارتك، حتّملت التجربة �صرًبا و�صمًتا، كنت للرب 

�صاكًرا متوا�صًعا. اذكرنا اأمام عر�ض النعمة حتى نلقاك.

وجدي و�صناء ومينا ومارينا

والدي احلنون يا اأغلى

جوهرة ثمينة فقدناها، للم�صيح اأودعناها كنت مالًكا 

بيننا، �صمعة حترتق لأجلنا عزاوؤنا اأنك مع امل�صيح.

وفاء وفيكتور

جدو الغال

رحيلك زلزل حياتنا، فراقك فوق احتمالنا، و�صورتك مل 

تفارقنا، وقلوبنا تبكي قبل عيوننا، عزاوؤنا اأنك مع امل�صيح.

ماريانا ومنري وكارا�ض ومارتينا ومينا

اأبي الغال احلنون

رحيلك اأدمى قلبي، فارقت الدنيا باآلمها وربحت

ال�صماء باأجمادها. هنيًئا لك بالفردو�ض

ماجدة

والدي الغال

يا من رحلت عنا بهدوء يا من كنت حتب اجلميع،

رحيلك اأدمى قلوبنا. عزاوؤنا اأنك مع القدي�صني

عاطف واأمرية

جدو الغال

رحلت عن عيوننا لكن اأنت يف قلوبنا. عزاوؤنا

اأنك مع امل�صيح وذاك اأف�صل جًدا

مريام وبيرت ومونيكا

والدي احلبيب الغال

ودعناك بالدموع وا�صتقبلتك املالئكة بال�صموع عزاوؤنا 

اأنك مع الرب ي�صوع

هاين ومنال ويو�صتينا وتوين وماتيو

�لأبر�ر ي�سيئون كال�سم�ص
يف ملكوت �ل�سمو�ت

ا�رش و�صباب جنع رزيق املقيمني

بفرن�صا ينعون اأباهم احلبيب

�لقم�ص �أثنا�سيو�ص جرج�ص
كاهن كني�صة ال�صهيد العظيم

مارجرج�ض بنجع رزيق، ويطلبون

تعزية الروح القد�ض لأبينا احلبيب

الق�ض جرج�ض القم�ض اأثنا�صيو�ض واأ�رشته

املهند�ض اأني�ض القم�ض اأثنا�صيو�ض واأ�رشته

الأ�صتاذ وجيه القم�ض اأثنا�صيو�ض واأ�رشته

الأ�صتاذ طلعت القم�ض اأثنا�صيو�ض واأ�رشته

الأ�صتاذ نبيل القم�ض اأثنا�صيو�ض واأ�رشته

اللواء يو�صف ميخائيل واأ�رشته

و�صعب جنع رزيق. اأولدك

ناظم اأندراو�ض واأ�رشته

�صليب عو�ض واأ�رشته بالنم�صا

نبيل فايز واأ�رشته

حنا �صكرالله واأ�رشته

عماد دانيال واأ�رشته

�صامي عطا واأ�رشته

�صمري فايز واأ�رشته

حنا رايد حنا الله

نا�صف ذكي منري

هاين بول�ض ملك

غال حنا غال

وائل �صليمان عو�ض

نبيل نادي عو�ض

فينار �صمري عو�ض

�صعد غالب �صعد الله

روماين �صعيد حنا لله

روماين �صامي جندي

روماين ذكرى �صفيق

روماين منقريو�ض ميخائيل

اأجمد �صامي لطفي

با�صم يعقوب �صلبي

با�صم فنيار �صاكر

�صنوده رفعت دانيال

�صكرالله يو�صف �صكرالله

جرج�ض جالل عطا الله من هولندا

الدكتور عاطف عزيز وحرمه مدام فيول

واأولدهم ماري وماثيو، ومن جنع رزيق

عاطف اأمني غربيال واأ�رشته.

اذكرنا اأمام عر�ض النعمة
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عنو�ن مر��سالت �لجتماعيات

لإر�صال الجتماعيات ملجلة الكرازة 

ت :  24882505)02(

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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كني�سة �لآباء �لر�سل 
باأ�رضوبه بنى مز�ر

كهنة و�صمام�صة وخدام وخادمات

واإخوة الرب واملهند�ض

وديع ال�صيد اأيوب

واملعلم اإبراهيم عياد وكل ال�صعب

امل�صلم وامل�صيحى يطلبون نياًحا

وراحة لنف�ض اأبينا مثلث الرحمات

القم�ض فيلب�ض اإبراهيم

اأج�صادهم ُدِفنت ب�صالم، واأ�صماوؤهم

حتيا مدى الأجيال. 

ذكرى الأربعني لالأخ الغال 

�سبحي حليم عبد �ملالك
تدعو الأ�رشة والأهل والأ�صدقاء

حل�صور القدا�ض الإلهي على روحه

الطاهرة يوم الثنني املوافق 2015/3/9م

بكني�صة ال�صيهد العظيم مارجرج�ض

اأر�ض اجلنينة - الزاوية احلمرا.

لقد ع�صَت عمرك كله تخدم اجلميع

وتعطي ب�صخاء، حتملت الآلم وحدك،

وانتقلت يف �صمت. فقدناك وافتقدناك

عمو الغال. اأولد اإخوتك

عزيز يف عيني الرب موت اأتقيائه

�صكر وذكرى الأربعني لالبن

الغال عري�ض ال�صماء املحا�صب

ميخائيل رفعت تلميذ �أرتني

تتقدم الأ�رشة بخال�ض ال�صكر

لكل من تف�صل مبوا�صاتهم

باحل�صور، وتخ�ض بال�صكر

نيافة احلرب اجلليل

�لأنبا كريل�ص
اأ�صقف جنع حمادي وبهجورة

وفر�صوط واأبو ت�صت وتوابعها، وكذلك

الآباء كهنة جنع حمادي

وبهجورة واملرا�صدة وال�صماينة

ابني احلبيب ميخائيل، بالوداعة

ع�صت وبحب اجلميع ذهبت

ومهما مّرت ال�صنون لن

نن�صاك. عزاوؤنا اأنك مع امل�صيح.

تدعو الأ�رشة الأهل  والأ�صدقاء حل�صور القدا�ض

الإلهي يوم اجلمعة املوافق 2015/3/13

ال�صاعة ال�صابعة �صباًحا يف كني�صة ال�صيدة العذراء مرمي 

بنجع حمادي

والدك احلزين ووالدتك

واإخواتك منى وماريانا

وزوجها عادل �صمري

تعازي ال�صماء

لالإكلريو�ص و�أهايل �سهد�ء �سمالوط
ونفتخر بقوة و�صجاعة اإميان ال�صهداء

فهنيًئا لهم مع امل�صيح

ب�رشى فرح واأ�رشته بنقاده وقو�ض

مع املي�صح ذاك اأف�صل جًدا

�صكر وذكرى الأربعني للمرحومة

ماجدة فوؤ�د حبيب

جون ن�صيف والأ�صتاذه مادونا جون، وباقي اأفراد 

العائلة يتقدمون بال�صكر لكل من

تف�صل مبوا�صاتهم يف م�صابهم �صواء باحل�صور اأو الربق

ويخ�صون بال�صكر نيافة

�لأنبا يو�ساب
النائب الباباوي بالأق�رش،

ونيافة

�لأنبا �أباكري
اأ�صقف فنلندا لت�صاله تليفونًيا

لتقدمي العزاء، والراهب القم�ض

با�سيليو�ص �لأنبا بي�سوي،
وجممع كهنة الأق�رش. ويدعون اجلميع حل�صور 

القدا�ض الإلهي على روحها الطاهرة ال�صاعة

ال�صابعة �صباح يوم اجلمعة 2015/3/13م بكاتدرائية 

ال�صيدة العذراء بالأق�رش. �صائلني الله

اأن ل يريكم مكروًها.

تلغرافًيا: جون ومادونا
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وفور الإعالن عن ا�صت�صهاد اأبنائنا يف ليبيا، توالت ردود الأفعال الر�صمية من خمتلف الكنائ�ض والهيئات امل�صيحية والدولية لتنعي ال�صهداء 

وت�صيد ب�صجاعتهم من ناحية، وتنّدد باحلادث الإجرامي، وتطالب بالق�صا�ض من املجرمني من ناحية اأخرى.

ويف هذا الإطار �صدرت بيانات عن: مطرانية ال�رشقية ومدينة العا�رش، وبيت العائلة امل�رشية، ولقاء م�صيحيي امل�رشق، وجمل�ض كنائ�ض 

ال�رشق الأو�صط، وجمل�ض كنائ�ض م�رش، والكني�صة الكاثوليكية بالنم�صا، وكنائ�ض جينيف.

ويف كثري من املحافظات توجه كثري من امل�صئولني ورجال الدولة وال�صخ�صيات العامة، اإىل مقار املطرانيات وبع�ض الكنائ�ض، لتقدمي واجب 

العزاء والتـاكيد على وحدة ال�صعب امل�رشي ورف�ض العنف، و�رشورة حماربة الإرهاب، ومن بني الذين حر�صوا على تقدمي هذه امل�صاعر: 

اأبراآم؛ وال�صيد هانى  امل�صت�صار وائل حممد نبيه حمافظ الفيوم، وحركتي: »مترد« و»الفيوم تريد« بالفيوم، حيث كان يف ا�صتقبالهم نيافة الأنبا 

امل�صريي حمافظ الإ�صكندرية، حيث كان يف ا�صتقباله جناب القم�ض روي�ض مرق�ض؛ واملهند�ض حممد عبد الظاهر حمافظ القليوبية، حيث كان يف 

ا�صتقباله نيافة الأنبا مرق�ض؛ والدكتور اأ�صامة حمدي حمافظ كفر ال�صيخ، حيث كان يف ا�صتقباله نيافة الأنبا بي�صوي، والدكتور ر�صا عبد ال�صالم 

املنوفية، حيث كان يف  نيافة الأنبا تيموثاوؤ�ض؛ وال�صيد ه�صام يون�ض حمافظ  ا�صتقبالهما  ال�صيد مدير الأمن، حيث كان يف  حمافظ ال�رشقية يرافقه 

ا�صتقباله نيافة الأنبا بنيامني؛ ومدير عام مديرية ال�صباب والريا�صة، ونادي اأع�صاء هيئة التدري�ض باجلامعة مبحافظة بور�صعيد، وقيادات حي 

م�رش القدمية، حيث كان يف ا�صتقبالهم نيافة الأنبا يوليو�ض؛ وكبار عائالت دير موا�ض، حيث كان يف ا�صتقبالهم نيافة الأنبا اأغابيو�ض؛ ووفد من 

قيادات الأزهر مبحافظة �صوهاج، حيث كان يف ا�صتقبالهم نيافة الأنبا باخوم. 

تعتذر ا�رشة حترير املجلة عن عدم ن�رش بع�ض املقالت يف هذا العدد نظرًا لتخ�صي�صه ل�صهدائنا البرار، ونوا�صل الن�رش من العدد القادم.
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Twitter @ a glance 
SUS Copts @suscopts   
HGB Youssef &  @BishopAngaelos held a vigil in 
honor of the 21 Coptic Martyrs of Libya.  

LACopts  @lacopts   
The New Martyrs of Libya added to the Coptic 
Synaxarium.  

Robert Anderton   @RobtAnderton 
Christian martyrs in Libya only words were 'Jesus 
help me.'  #MartyrsCrown  #Heaven  

Fr. Willy Raymond @FrWilly 
Friends, let us ever honor the martyrdom & 
witness of the  #Coptic Christians executed in 
Libya. Blood of martyrs is the seed of the faith.  

H.G. Bishop Youssef 
We are all, every race, religion, tribe, and 
nation, God's creation by His own hands 
and with His own breath. The Copts are a 
strong and peaceful people, trusting in 
God's mercies and will. As we, the Copts, 
approach the Holy Great Fast, we humble 
ourselves before the Lord and remain 
confident that He will hear our prayers, 
respond to our supplications, save His 
children, end the atrocities in this region, 
and bring justice to the world. 
 
"Lord, You have heard the desire of the 
humble; You will prepare their heart; You 
will cause Your ear to hear, To do justice 
to the fatherless and the oppressed, That 
the man of the earth may oppress no 
more." 
Psalm 10:17-18 
 
Full statement: http://www.suscopts.org/
press/2015/feb/13/statement -on-the-
abducted-copts-in-libya-by-daash/  
 
H.G. Bishop Angaelos 

Our prayers are particularly with 
the families of these young Coptic men, 
who were fathers, brothers, sons and 
friends of many within their tight-knit rural 
communities, in which their absence will 
cause significant loss and sorrow. Their 
families are not only deprived of 
breadwinners who had travelled to Libya 
to support them, but of the joy that they 
bring when they return.  

We cannot remember our Coptic 
brothers without also remembering all 
those who have lost their lives in equally 
brutal circumstances: journalists, aid 
workers, medical staff, religious leaders, a 
young pilot and communities that are 
considered incompatible with a fringe and 
intolerant element. 

While it may seem illogical or 
incomprehensible, we also pray for those 
who have carried out these horrific crimes, 
that the value of God's creation and 
human life may become more evident to 
them, and in this realisation, that the wider 
effects of pain brought by this and other 
acts of brutality may be realised and 
avoided. We pray for an end to the 
dehumanisation of captives who become 
mere commodities to be bartered, traded 
and negotiated with. 
 
Full statement: 
http://copticcentre.blogspot.co.uk/2015/02/
statement-by-hg-bishop-angaelos.html  
 
H.G. Bishop David 

His Grace Bishop David, the 
Clergy, the deacons and the Laity of the 
Coptic Orthodox Diocese of New York and 
New England express their deep grief for 
the shedding of the innocent blood of the 
Twenty-One Egyptian Christians at the 
hands of militant extremists. 

As a Church, we follow in the 
example of these martyrs, who are now 
removed from the violence of this world 

and reunited with their Heavenly Father. 
Just as they remained true to their faith in 
the face of such barbarity, and invoked the 
name of our Lord Jesus even until their 
last breaths, we also cling to our beloved 
Father during this time of mourning, in the 
knowledge that, through His love and 
grace, we are empowered to overcome 
any evil. 

We pray that the Lord reposes 
the souls of the Martyrs, and gives comfort 
to the families and loved ones of all who 
have been victimised in Libya, Iraq, Syria 
and other areas. We pray also for the 
protection of our beloved Church, our 
beloved homeland, and the brave 
Egyptian leaders and military personnel 
who are taking actions to protect their 
people throughout the world. As a Diocese 
and a community, we remain united in 
prayer for an end to all violence, and in 
gratitude to our Lord who, through His 
love, has endowed us with a spirit of 
triumph over evil. 

 
Full statement: http://www.nynecopts.org/
d i o c e s e - n e w s / s t a t e m e n t - o n - t h e -
martyrdom-of-21-copts-in-libya  

His Holiness Pope Francis 
“The blood of our Christian brothers and sisters is a 
witness that cries out to be heard. It makes no 
difference whether they are Catholics, Orthodox, 

Copts or Protestants. They are Christians! Their blood is one and 
the same. Their blood confesses Christ.” 
 

 
His Eminence Cardinal Wuerl, Archbishop of 
Washington 
“If one person is killed because of his or her faith, all 
of us suffer. We are raising our voice with you.” 
 

The Most Reverend Justin Welby, Archbishop of 
Canterbury 
“We must all weep with those affected, and know that 
in the love of Christ all evil will be overcome.”  
 
 

Rev. Dr Olav Fykse Tveit, General Secretary of the 
World Council of Churches 
We express our deepest sympathy and condolences 
to the families of the young Egyptian men who had 

travelled to Libya to work for their support, and who became the 
victims of this outrage. We pray for them, their communities and for 
the whole Church in Egypt, from whom these precious lives have 
been torn.  

Church Leaders Express Their Solidarity to Coptic Orthodox Church 

Statement on the brutal murder of  
Coptic Christians in Libya 

Edited by HG Bishop Angaelos, General Bishop in the United Kingdom  


