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والقيـــــــــــــــام ببعـــــــــــــض األعمــــــــــــــال 
اإلنتاجيـــة، مما يســـهم فـــى تعمير 

وتنميـــة المجتمـــع والوطن. 
9- بالطبع دخول منطقة وادى النطرون 
مواقـــع  إلـــى  الُنســـــــــك(  مـــكان   = )اإلســـقيط 
التـــراث العالمـــي فـــي هيئـــة اليونســـكو أمـــر 
ُمشـــرِّف وإضافة لبالدنـــــــــا مصر. ولكن نرى 
أّل يكـــون هـــذا الدخـــول علـــى حســـاب الحياة 
الرهبانيـــة المســـتقرة والهادئـــة، وعلـــى حســـاب 
اإلدارة الكاملـــة لـــكل ديـــر مـــن خـــالل قداســـة 

البابـــا ورئيـــس الديـــر واآلبـــاء الرهبـــان. 
10- نأمل ان تهتم وزارة اآلثار والسياحة 
باآلثـــار القبطيـــة )األديـــرة والكنائس( التي ل 
تجـــد من يصونها ويحفظها ويقوم بصيانتها. 
وأّمـــا أديرتنـــا العامـــرة فهـــي محفوظـــة بفضـــل 
الحيـــاة الرهبانيـــة التـــي لـــم تنقطع يوًمـــا فيها، 
ول يجـــوز بعـــد هـــذه القـــرون الطويلـــة أن يتـــم 
التدخـــل فـــي شـــئون األديـــرة والرهبـــان تحـــت 

ُمسّمى.  أي 
11- إن الكنيســـــــــــــة القبطيــــــة لـــم تتأخـــر 
يوًما عن دعم مشـــروعات الترميــــــــم الخاصة 
باألديرة تحت إشـــــــــــراف قطـــــــــــــــاع اآلثــــــــــــــــــار 

اإلســـالمية والقبطية. 
12- الكنيســـة القبطيـــة معروفـــة بمواقفها 
الوطنيـــــــــــــة الراسخـــــــــــــة وأدوارهـــا المجتمعيـــة، 
واألديـــــــــــــرة هــــــــــي تراثهــــــــــــا الغالـــي جًدا على 
المســـتوي المصري والمســـتوى الكنســـي، ولها 
أثرهـــا الروحـــــــــــــي العميـــق فـــي حيـــاة األقبـــاط 
والشـــعب المصـــــــــــــــــري بصفـــة عامـــة، وأّيـــة 
إجراءات محليــــــــة أو دولية بخصوصها يجب 
أن تراعـــي كافـــة الجوانب المتعلقة بالموضوع 
ودون أي مســـاس بالحيـــاة الرهبانيـــة والديرية 

بأّيـــة صورة مـــن الصور.
فـــي القـــرن الرابـــع الميـــالدي زار القديـــس 
يوحنـــا ذهبـــي الفـــم مـــن القســـطنطينية منطقة 
اإلسقيط )وادي النطــــــــــــــرون(، وعندمــــــــا عاد 
بالده قال: »الســـماء بكل نجومها ليســـت في 
جمـــال بّريـــة مصر بـــكل رهبانها وُنّســـاكها«.

حفظ هللا مصر بتراثها الغالي.

مصــــــــــــــــر هـــــــــي التي صّدرت 
التـــي  والديريـــة  الرهبانيـــة  الحيـــاة 
نشأت على أرضهــــــــــا فــــــــي القرن 
الثانـــي والثالث الميالدييـــــــــــــن إلى 

العالـــم أجمـــع، فـــأول راهـــب فـــي العالـــم هـــو 
المصـــري القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس الكبير، 

أب جميـــع رهبـــان العالـــم.
كما أن نظام »حياة الشـــركة« التي تســـير 
عليه معظم أديرتنا القبطية في مصــــــــر وفي 
الخـــارج، هـــو مـــن وضع القديـــس باخوميوس 
في القـــــــــــرن الرابـــــــــــــع الميــــــــــــــالدي ونسّميـــــــــه 

»أب الشركة«.
وحـــول هـــذا التــــــــــراث الغالـــي لنا عدة 

هامة: مالحظـــات 
1- إن األديـــــــــــرة القبطيـــة األرثوذكســـية 
تـــراث مصــــــــرى أصيــــــــــــل، إذ نشـــأت الرهبنة 
علـــى أرض مصـــر أوًل منـــذ القـــرن الثالـــث 
الميـــالدي، ثـــم امتـــدت إلـــى كل العالـــم بدون 
اســـتثناء. وتاريـــخ األديـــرة يمتـــد إلـــى 17 قرًنا 
مـــن الزمـــان. وطبيعـــة الرهبنـــة القبطيـــة وفًقـــا 
لتقاليدها الرهبانية ومبادئها الروحية الراســـخة 
تقـــوم علـــى حيـــاة الهـــدوء والســـكون والعبـــادة 
لالرتبـــاط باهلل الواحد. وعـــاش اآلباء الرهبان 
حياة نســـك وزهد بنظام روحى نســـكي اســـتقر 

فـــي حياة الكنيســـة ومســـتمر حتـــى اآلن.
2- قداســـة البابـــــــــــــا هـــو الرئيـــس األعلى 
لـــكل األديـــرة القبطيـــة، ويفـــوِّض لـــكل ديـــر 
رئيـــس أن يدّبـــر حيـــاة الدير والرهبـــان روحًيا 
وإدارًيـــا ومالًيا وتنظيمًيا ومعيشـــًيا، ولكل دير 

هيـــكل إدارتـــه الخـــاص به.
3- رهبـــان األديـــرة مواطنـــون مصريـــون 
ويتعـــاون  العــــــــــــــام،  للقانـــــــــــــــون  خاضعـــون 
كل ديـــر مـــع المؤسســـات الحكوميـــة كل فـــي 
نطاقـــه، ورئيـــس الديــــــــــــــر هـــو المســـئول عن 
الدولـــة  مؤسســـات  مـــع  العالقــــــــــــــات  كافـــة 

تخصصهـــا.  بحســـب 
4- بحســـب المـــادة الثالثـــة مـــن الدســـتور 
المصـــري الذي يعطي الحق للمســـيحيين في 
اتبـــاع شـــرائعهم وتقاليدهم في إدارة شـــئونهم، 
ـــل أّيـــة جهـــة فـــي  وبالتالـــي ليـــس مقبـــوًل تدخُّ

إدارة األديـــرة تحـــت أّي ُمســـّمى.
5- هنـاك فرق قوي بين التراث اإلنساني 
المـــادي والحجـــري والذي تشـــرف عليـــه وزارة 
اآلثـــار والســـياحة باعتبـــاره آثـــار ل يوجد من 
يرعاهـــا أو يصونهـــا. أّمـــا األديـــرة فهـــي تراث 

إنسانـــــــــــى »عامـــــــــــر بســـّكانه مـــن الرهبان«، 
ويشـــرف عليـــه الرهبـــان جياًل بعد جيل عــــبر 
17 قرًنـــا من الزمان، وحافظوا عليه وصانوه 
مـــن كل ناحيـــة، ول يصـــّح أن ُيعاَمل معاملة 

األحجار واآلثـــار الصماء. 
6- القـــرار الجمهـــورى رقـــم 550 لســـنة 
2018م اهتـــم بـــإدارة مواقـــع التـــراث العالمـــي 
التـــي ل تجـــد مـــن يرعاها أو يهتـــم بها، وهذا 
ل ينطبـــق علـــى األديرة المحفوظة منذ قرون 
برهبانهـــا القاطنيـــن فيها، وقبل أن توجد وزارة 
لآلثـــار نفســـها فـــي مصر كراعــــية لآلثار، أو 

منظمـــة اليونســـكو على مســـتوي العالم.
7- رغـم أن لكل دير رئاسة دينية وهيكل 
إدارة يشـــرف علـــى كل النواحـــى اإلداريـــة فى 
ودواء  غـــذاء  )مـــن  اليوميـــة  الرهبـــان  حيـــاة 
اإلنســـانية(،  الحتياجـــات  وكافـــة  ومالبـــس 
الرهبانـــي  التقليـــد  حســـب  الديـــر  يقـــوم  كمـــا 
بتوزيـــع األعمـــال اليومية علـــى الرهبان حتى 
يفـــي الديـــر باحتياجـــات أبنائـــه، إّل أنه توجد 
لجنـــة مجمعيـــة )مـــن المجمـــع المقـــدس أعلى 
ســـلطة فـــي الكنيســـة القبطيـــة( تشـــرف علـــى 
ســـالمة الحياة الرهبانية في كل األديرة بدون 
استثناء، مـــــــــــع حــــــــــــل أّية مشكــــــــــالت تظهر 

فـــي األفق. 
8- لألديـــرة القبطيـــة دور وطنـــي متميِّز، 
حيـــث أن مـــن مبـــادئ الرهبنة القبطيـــة القيام 
بأعمـــال يدويـــة وإنتاجيـــة، وانعكس ذلك بقيام 
الرهبـــان بتعــــمير بعـــض الُبقـــع الصحراويـــة، 
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افتتاح مزار القديس مار مرقس بعد جتديده، وتطييب الرفات املقدسة

افتتـــح قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، ظهر 
القديـــس  مـــزار  الســـبت 7 نوفمبـــر 2020م،  يـــوم 
المصريـــة،  الديـــار  كاروز  الرســـول  مرقـــس  مـــار 
بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى بالعباســـية، وذلك بعد 
تجديـــده. وقد ُأنشـــئ هـــذا المزار فـــي حبرية القديس 
البابـــا كيرلـــس الســـادس عـــام 1968م، على خلفية 
إعـــادة رفـــات القديـــس مـــار مرقـــس مـــن رومـــا فـــي 

العـــام ذاته.
وتقـــدم خـــورس الكلية اإلكليريكيـــة باألنبا رويس 
موكـــب قداســـة البابـــا المتجـــه إلـــى منطقـــة المـــزار، 
وهـــم يرتلـــون ألحـــان اســـتقبال األب البطريـــرك، ثـــم 

لكنائـــس قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمات، 
واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لقطـــاع حدائـــق 

القبـــة والوايلـــي ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكية.

وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة قصيـــرة قـــال فيها إن 
القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول هـــو كاروز أفريقيـــا 
كلهـــا وليـــس مصـــر فقـــط، وأشـــاد قداســـته بالجهـــد 
الـــذي بذلـــه الراهب القمص مكســـيموس األنطوني 
الـــذي قـــاد الفريـــق الـــذي تولى عمليـــة تجديد وترميم 
بالكاتدرائيـــة  الكائـــن  مرقـــس  مـــار  مـــزار  أيقونـــات 

المرقســـية بالعباســـية.

أزاح قداســـته الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة التـــي 
بوضـــع  قـــام  ثـــم  الـــكاروز،  مـــزار  لتجديـــد  تـــؤرخ 
األطيـــاب والحنـــوط علـــى المقبرة التـــي تحوي رفات 
القديـــس مـــار مرقس وســـط التماجيـــد وألحان الفرح، 
كمـــا تمـــت قـــراءة السنكســـار يـــوم 30 بابـــه الموافق 
9 نوفمبـــر، وهـــو تـــذكار ظهـــور رأس مـــار مرقـــس 

وتكريـــس كنيســـته باإلســـكندرية.
شـــارك في الفتتاح وتطييب الرفات من أحبار 
الكنيســـة، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمع المقـــدس، واألنبا إرميا 
األســـقف العـــام، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام 

إقامة 1٧ راهبة يف دير العذراء بانلوبارية 
تمـــم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، صبـــاح يوم الثالثاء 10 نوفمبـــر 2020م، صلوات رهبنة 17 من طالبات الرهبنة بدير الســـيدة العـــذراء في النوبارية. 
شـــارك فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين، واألنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقـــدس، واألنبا 
يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بالبحـــر األحمر، واألنبا دانيال األنبا بوال أســـقف ورئيس ديـــر القديس األنبا بول بالبحـــر األحمر، واألنبا 
ثيؤدســـيوس أســـقف وســـط الجيزة، واألنبا يوليوس األســـقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، واألنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ 
والبراري ودير الشـــهيدة دميانة بالبراري، واألنبا ســـاويرس األســـقف العام والمشـــرف على أديرة األنبا توماس بســـوهاج والخطاطبة واألنبا موســـى بالعلمين ومار 

بقطـــر بالخطاطبـــة، إلى عدد من األمهات رئيســـات أديـــرة الراهبات.

قداسة ابلابا يف احتفايلة عرض الفيلم الوثائيق »مسار العائلة املقدسة”
احتفلت الكنيســـة القبطية مســـاء يوم الســـبت 7 نوفمبر 2020م، بعرض 
إصـــدار  فـــي مصـــر«، وكذلـــك  المقدســـة  العائلـــة  الوثائقـــي »مســـار  الفيلـــم 
كتـــاب عـــن نفـــس الموضـــوع، وكالهمـــا مـــن إنتـــاج دير الشـــهيد مـــار جرجس 
للراهبـــات بمصـــر القديمـــة. بـــدأت فعاليـــات الحتفاليـــة بمســـرح األنبـــا رويـــس 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، بحضور قداســـة البابا تواضروس الثاني، 
والدكتـــور خالـــد العنانـــي وزيـــر الســـياحة واآلثـــار، والمهنـــدس محمـــد شـــاكر 
وزيـــر الكهربـــاء والطاقـــة المتجـــددة، والســـفيرة نبيلة مكرم وزيـــرة الدولة للهجرة 
وشـــئون المصرييـــن فـــي الخارج، والفريـــق كامل الوزير وزير النقل، وعدد من 
الســـفراء، وممثلـــي الطوائـــف المســـيحية، ولفيـــف مـــن اآلباء األســـاقفة، وكهنة 

جميـــع المناطـــق التي يشـــملها المســـار.

وتمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي اإلنجليزية واإليطالية والفرنسية 
والروسية واأللمانية واألسبانية، كما تم عمل دوبالج للفيلم باللغات ذاتها.

وتضمنـــت الحتفاليـــة عـــرض الفيلـــم الـــذي اســـتغرق 46 دقيقـــة، وكلمات 
لقداســـة البابـــا ووزير الســـياحة واآلثار ونيافـــة األنبا دانيال وممثل فريق عمل 
الفيلـــم، وعـــرض تســـبيحي لفريـــق دافيـــد. وتم فـــي ختام الحتفاليـــة تكريم فريق 
عمـــل الفيلـــم، والمشـــاركين فـــي إنتـــاج الكتـــاب وكل مـــن لهـــم جهـــود داعمـــــــــة 

للفيلـــم والكتاب.
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تدشني كنيسة السيدة العذراء مريم  والشهيدة دميانه – بابا دبلو بشربا
فـــي صبـــاح يوم األربعـــاء 4 نوفمبـــر 2020م، 
قـــام قداســـة البابا بتدشـــين كنيســـة الشـــهيدة دميانه 
ببابا دبلو بشبرا، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة، 
وذلـــك بعـــد تجديدهـــا بالكامـــل. شـــارك فـــي صلوات 
التدشـــين والقـــداس نيافـــة األنبا آنجيلوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الشـــمالية، وأصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير 
المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهـــرة، واألنبـــا مارتيروس 
األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة الحديد، 
واألنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، واألنبا مكاري 
األسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، واألنبا 
ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، 
واألنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع 
ألماظـــة والهجانـــة وشـــرق مدينة نصر. وشـــارك في 
الصلـــوات أيًضـــا اآلباء كهنة قطاع شـــبرا الشـــمالية 

أبانـــوب النهيســـي، ومذبـــح علـــى اســـمي القديســـين 
وذلـــك  الســـائح.  كاراس  واألنبـــا  بيشـــوي  األنبـــا 
بالكنيســـة الكائنـــة فـــي الطابـــق العلوي. وقام قداســـة 
البابا كذلك بتدشـــين المعمودية وأيقونات الكنيســـة.

وخـــالل عظـــة القـــداس، هّنأ قداســـة البابـــا نيافة 
األتبـــا آنجيلوس، واآلباء كهنة الكنيســـة والحضور، 
بتجديد الكنيســـة وتدشـــينها، وفاجأ قداسته الحضور 
بإعالنـــه أنـــه نـــال ســـر المعمودية في هذه الكنيســـة 
بهـــذه  مرتبـــط  »أنـــا  قـــال:  حيـــث  1953م،  عـــام 
ســـنة 1953م،  فيهـــا  تعميـــدي  تـــم  فقـــد  الكنيســـة، 
وأيًضـــا دخلـــت الديـــر ســـنة ظهـــور الســـيدة العـــذراء 

بهـــا ســـنة 1986«.
كمـــا ألقـــى نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس كلمـــة شـــكر 
فيهـــا قداســـة البابـــا واآلبـــاء األســـاقفة، وقـــال نيافته: 
»إن كنيســـة العذراء بابا دبلو دشـــنت قداســـة البابا، 

وقداســـته رّد لهـــا الديـــن وقـــام بتدشـــينها اليوم«.

الكنيســـة، وأعضـــاء مجلســـها،  وخـــورس شمامســـة 
دون مشـــاركة الشـــعب، وذلـــك لتجنـــب التجمعـــات 

للوقايـــة مـــن تفشـــي فيـــروس كورونا المســـتجد.
وعقـــب وصـــول قداســـة البابـــا إلـــى الكنيســـة، 
أزاح قداســـته الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة التـــي 
تـــؤرخ لتدشـــين الكنيســـة، والتقطـــت صـــورة تذكاريـــة 
أمـــام اللوحة لقداســـته ونيافة األنبـــا آنجيلوس وكهنة 
الكنيســـة. ثـــم قـــدم كـــورال أطفـــال الكنيســـة بعـــض 
ذلـــك  وبعـــد  البابـــا،  قداســـة  اســـتقبال  فـــي  الترانيـــم 
بـــدأت صلـــوات التدشـــين، حيـــث تـــم تدشـــين المذبح 
الرئيس على اســـم الســـيدة العذراء، بينما تم تدشـــين 
المذبـــح الجانبـــي علـــى اســـم القديـــس القـــوي األنبـــا 
والمذبـــح  شـــيهيت،  شـــيوخ  شـــهيًدا  والــــ49  موســـى 
الجانبي اآلخر على اســـم الشـــهيدة دميانة والعذارى 
األربعين. كما تم تدشـــين مذبح على اســـمي الشهيد 
مـــار مينـــا والقديـــس البابـــا كيرلس الســـادس، ومذبح 
آخر على اســـمي األمير تادرس الشـــطبي والشـــهيد 

قداسة ابلابا يديل بصوته يف انتخابات »انلواب”
أدلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بصوته في انتخابات مجلس النواب، التي بـــدأت المرحلة الثانية منها يوم الســـبت 7 نوفمبر 2020م، حيث توجه 

قداســـته صبـــاح اليـــوم ذاتـــه إلى مدرســـة القبة الفداوية بالوايلي، حيث لجنته النتخابية، وأدلـــى بصوته أداًء للواجب الوطني.

ويستقبل جمموعة من أعضاء جملس الشيوخ
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، يوم الجمعـــة 6 نوفمبـــر 2020م، في المقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى باألنبـــا رويـــس بالعباســـية، القاهـــرة، مجموعـــة مـــن 
األعضـــاء الجـــدد فـــي مجلـــس الشـــيوخ المصـــري، وهّنأهـــم علـــى هـــذه العضويـــة والمســـئولية 
الجديدة، وأرســـل تحياته مع الســـيدة الوكيلة فيبي فوزي إلى الســـيد رئيس المجلس المستشار 
عبـــد الوهـــاب عبـــد الـــرازق والســـيد الوكيل المستشـــار بهـــاء أبو شـــقة وإلى بقيـــة أعضاء 
المجلـــس الموقـــر. وكان لقـــاًء للتعـــارف، حدثهـــم قداســـته عن المســـئولية الوطنية والمشـــاركة 
المجتمعيـــة فـــي نهضـــة مصـــر الحديثـــة وانتهـــى اللقـــاء بأخذ صـــور تذكارية بهذه المناســـبة.

ويشارك يف حفل خترج 
معهد مشورة املعادي 

شـــهد قداســـة البابا مســـاء يوم الثالثـــاء 3 نوفمبـــر 2020م، 
التابـــع  األرثوذكســـية  المشـــورة  معهـــد  أقامهـــا  التـــي  الحتفاليـــة 
إليبارشـــية المعـــادي، بمســـرح األنبا رويـــس بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية. وســـلم قداســـة البابـــا الخريجيـــن البالـــغ عددهـــم 250 
خريًجـــا، شـــهادات التخـــرج مـــن المعهـــد، بعـــد أن درســـوا فيه لمدة 
ســـنتين دراســـيتين للحصول على درجة الدبلوما في علم المشـــورة.

تدشني مذابح وأيقونات دير  القديس األنبا موىس بطريق العلمني

فـــي يـــوم الثنيـــن 9 نوفمبـــر 2020م، قـــام قداســـة البابـــا بتدشـــين مذابـــح 
وأيقونـــات كنائـــس ديـــر القوي القديس األنبا موســـى بطريق العلمين، بحضور 
أصحاب النيافة: األنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة، واألنبا ساويرس 
األســـقف العـــام والمشـــرف علـــى الديـــر، وأيًضـــا الراهب القـــس كيرلس األنبا 
بيشـــوي مدير مكتب قداســـة البابا. وتم تدشـــين ثالثة مذابح: المذبح الرئيس 
علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء، والبحـــري على اســـم القديس مار مرقـــس، والقبلي 

على اســـم القديســـين األنبا بيشـــوي واألنبا كاراس الســـائح، فيما دشـــن بعض 
اآلبـــاء األســـاقفة المشـــاركين فـــي الصلـــوات مذابـــح أخرى بكنائـــس الدير. وقد 
أزاح قداســـة البابـــا الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة التـــي تؤرخ لتدشـــين كنائس 
الديـــر لـــدى وصولـــه الكنيســـة، قبل أن تبدأ صلوات التدشـــين. خالص تهانينا 

لنيافـــة األنبا ســـاويرس واآلباء مجمـــع رهبان الدير.
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اســـتقبل قداســـة البابا على مدار األسبوعين الماضيين، عدًدا من الزائرين 
بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى باألنبا رويس بالقاهرة كالتالي:

يوم األربعاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠م
+ الســـيد ســـفين أولينـــج، ســـفير الدنمـــارك الجديـــد بالقاهـــرة، تأتـــي زيـــارة 
الســـفير الدنماركـــي لقداســـة البابـــا بغيـــة التعارف، بعـــد تعيينه الشـــهر الماضي 

ســـفيًرا لبـــالده بمصر.
+ نيافـــة األنبـــا ســـلوانس، أســـقف ورئيـــس دير القديـــس األنبـــا باخوميوس 
)الشـــايب( باألقصـــر، والـــذي عـــرض نيافتـــه علـــى قداســـة البابـــا خـــالل اللقـــاء 

بعـــض األمـــور الخاصـــة بالدير.
يوم الخميس ٢9 أكتوبر ٢٠٢٠م

+ القمـــص مرقـــس كمـــال، كاهـــن كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس بمصـــر 
الجديـــدة، وبرفقتـــه المهنـــدس عدلـــي توما وبعض من خدام الكنيســـة، تم خالل 

اللقـــاء مناقشـــة تطويـــر مكتبة الكنيســـة.
يوم االثنين ٢ نوفمبر ٢٠٢٠م

+ الراهـــب القمـــص أخنوخ األنبا بيشـــوي، حيث قـــدم لقداســـته تقريًرا عن 
خدمتـــه فـــي دول أفريقيـــا، ناميبيا وبتســـوانا ومالوي.

+ الراهـــب القمـــص رويـــس األنبـــا بيشـــوي، كاهـــن كنيســـة القديســـين 
بأيرلنـــدا. ودوماديـــوس  مكســـيموس 

+ الراهـــب القـــس إيرينئـــوس البرموســـي، بعـــد أن أتم رســـالة الماجســـتير 
الخاصـــة بـــه فـــي جامعـــة أثينـــا باليونـــان، فـــي مجـــال القانـــون الكنســـي، ودار 
موضـــوع الرســـالة حـــول القانـــون الكنســـي المبكـــر، حيـــث ركزت علـــى القوانين 
الكنســـية للفترة من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشـــر، وحصلت الرســـالة 

علـــى تقديـــر امتيـــاز مع مرتبة الشـــرف.

مقابالت قداسة ابلابا

قداسة ابلابا يف اإللكرييكية الالهوتية باألنبا رويس

يوم الثالثاء 3 نوفمبر ٢٠٢٠م
+ Prof. Laurent Coulon مديـــر المعهـــد العلمـــي الفرنســـي لآلثـــار 
مديـــر    Prof. Frederic Abecassisوبرفقتـــه  ، )IFAO( الشـــرقية

الدراســـات بالمعهـــد، والدكتـــور مجـــدي جرجـــس األســـتاذ بالمعهـــد.
+ الســـفير عمرو حمزة، ســـفير مصر في قبرص، والذي تم تعيينه ســـفيًرا 

لمصـــر بالعاصمة القبرصية نيقوســـيا في يوليو الماضي.
+ القمـــص أنطونيوس تكال، كاهن كنيســـة الشـــهيد أبانـــوب والقديس األنبا 

أنطونيوس بنيوجيرســـي، أمريكا.
يوم الخميس 5 نوفمبر ٢٠٢٠م

+ مجموعـــة مـــن طلبـــة مدارس مصـــر الدولية، برفقة وفد من أعضاء هيئة 
التدريس الخاصة بالمدارس.

يوم الجمعة 6 نوفمبر ٢٠٢٠م
+ نيافـــة األنبـــا ميصائيـــل، أســـقف برمنجهـــام بإنجلتـــرا، حيث ناقشـــا عدًدا 

مـــن األمـــور الرعوية.
+ الســـفيرة عبيـــر عمر ســـليمان، القنصل المصـــري الجديد فـــي هامبورج 

بألمانيـــا، قبـــل الســـفر إلـــى مهمتها هناك.
يوم األربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٠م

+ الدكتـــورة رشـــا راغـــب المديـــر التنفيـــذي لألكاديميـــة الوطنيـــة للتدريـــب، 
تأتـــي زيـــارة د. راغـــب لقداســـة البابـــا للتعـــارف.

+ القمـــص أنطونيـــوس صبحي، كاهن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالعاصمة 
ـــان، اطمئـــن قداســـة البابا خـــالل اللقاء على الخدمـــة الرعوية التي  األردنيـــة َعمَّ

تقدمهـــا الكنيســـة هناك ألبنائنـــا المقيمين باألردن.

اجتماع األربعاء األسبوع
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اجتماع األربعاء األســـبوعي مســـاء يوم األربعـــاء 28 أكتوبر 2020م، بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، وألقـــى قداســـته عظـــة بعنـــوان »ثقافـــة التضرع«. وأشـــار قداســـة البابا إلى تعديـــل موعد بدء الجتماع ليصبح الســـاعة السادســـة 

 .COVID-19 مســـاًء بـــدًل مـــن الســـابعة، مـــن األربعـــاء التالـــي. كمـــا قدم قداســـته عدًدا مـــن النصائح للوقايـــة من عدوى فيـــروس كورونا المســـتجد
كما عقد قداســـته الجتماع األســـبوعي مســـاء يوم األربعاء 4 نوفمبر 2020م، بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، 

وكانـــت العظة حـــول »مركزية المحبة«.

الكليـــة  مقـــر  نوفمبـــر 2020م،  الخميـــس 5  يـــوم  البابـــا  قداســـة  زار 
اإلكليريكيـــة الالهوتيـــة باألنبـــا رويـــس، وألقـــى محاضـــرة علـــى طلبـــة الكليـــة 
بعنـــوان »مقدمـــات العهـــد الجديد«. كما عقـــد اجتماًعا مـــع أعضاء مجلس 

الكليـــة. واســـتقبل نيافـــة األنبا ميخائيل األســـقف العام لقطـــاع كنائس حدائق 
القبـــة والوايلـــي ووكيـــل الكلية، وأعضاء مجلســـها قداســـة البابا لدى وصوله 

الكليـــة، بينمـــا رتـــل الطلبـــة ألحـــان اســـتقبال األب البطريرك.
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جديـــد لمجمـــع رهبـــان الديـــر، وكذلـــك ســـيامة ثالثة مـــن اآلبـــاء الرهبان كهنة 
فـــي درجـــة القسيســـية، وثمانيـــة مـــن الرهبـــان القســـوس فـــي رتبـــة القمصيـــة. 
اشـــترك فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبا بيمن أســـقف نقـــاده وقوص، 
واألنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، واألنبـــا غبريـــال أســـقف بني ســـويف، واألنبا 
إســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن، واألنبـــا كاراس األســـقف العـــام إليبارشـــية 
المحلـــة الكبـــرى، واألنبـــا ميخائيل األســـقف العام لقطـــاع كنائس حدائق القبة 

والوايلـــي، واألنبـــا ثاؤفيلـــوس أســـقف منفلـــوط، ومجمـــع رهبـــان الدير.
وحمـــل الراهب الجديد اســـم الراهـــب بولس المحرقي. والكهنة الجدد وهم: 
)1( الراهـــب القـــس بمـــوا المحرقـــي، )2( والراهـــب القـــس شيشـــوى المحرقي، 
)3( والراهـــب القـــس نحميـــا المحرقـــي. والقمامصة الثمانية هـــم: )1( الراهب 
القمـــص فـــام المحرقـــي، )2( الراهـــب القمـــص ويصا المحرقـــي، )3( الراهب 
القمـــص ســـلوانس المحرقـــي، )4( الراهـــب القمـــص تـــادرس المحرقـــي، )5( 
الراهـــب القمـــص بنياميـــن المحرقـــي، )6( الراهب القمص بطـــرس المحرقي، 
)7( الراهب القمص داود المحرقي، )8( الراهب القمص أغابيوس المحرقي. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا بيجول، وللقمامصة والقســـوس الجدد، وللراهب 

الجديـــد، ولمجمع اآلبـــاء رهبان الدير.

دير العذراء جببل إمخيم

فـــي يـــوم الســـبت 31 أكتوبـــر 2020م، قـــام نيافـــة األنبـــا متاؤس أســـقف 
ورئيس دير الســـيدة العذراء بجبل إخميم الشـــرقي، الحواويش، بســـيامة أربعة 
كهنـــة جـــدد مـــن بين رهبان الدير، وكذلك رســـامة خمســـة آخريـــن من رهبانه 
ممـــن يحملـــون درجـــة القسيســـية، قمامصـــة. شـــارك فـــي الصلـــوات أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا بســـاده مطران إخميم وســـاقلته، واألنبا باخوم أســـقف ســـوهاج 
والمنشـــاة والمراغـــة، واألنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل الغربـــي بســـوهاج، ومجمـــع رهبـــان الدير. 
والقســـوس الجـــدد، هـــم: )1( الراهـــب القـــس بيجـــول اإلخميمـــي. )2( الراهب 
القـــس أنطونيـــوس اإلخميمـــي. )3( الراهـــب القـــس صموئيـــل اإلخميمـــي. 
)4( الراهـــب القـــس كيرلـــس اإلخميمـــي. أّمـــا القمامصـــة، فهـــم: )1( الراهـــب 
القمـــص موســـى اإلخميمـــي. )2( الراهـــب القمـــص جرجـــس اإلخميمي. )3( 
الراهـــب القمـــص بيشـــوي اإلخميمـــي. )4( الراهـــب القمـــص مينـــا اإلخميمي. 
)5( الراهـــب القمـــص بـــول اإلخميمـــي. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا متاؤس، 

وللقمامصـــة والقســـوس الُجـــدد، ولمجمـــع اآلباء رهبـــان الدير.

مبادرة جديدة من اللجنة املجمعية لألرسة
أطلقـــت لجنـــة المـــرأة المنبثقـــة عـــن اللجنـــة المجمعية لألســـرة مبادرة 
جديـــدة موجهـــة لألمهـــات والزوجـــات تحـــت عنـــوان »غيـــري الطريقة«. 
وتهـــدف المبـــادرة إلـــى توعيـــة األمهـــات فيمـــا يخـــص طريقـــة معاملتهـــن 
مع أولدهن في أمور حياتهم المختلفة ول ســـيما في موضوع اســـتذكار 
المـــواد الدراســـية. وتقـــدم مبـــادرة »غيـــري الطريقـــة« عـــدة أفـــكار مبتكـــرة 

لمســـاعدة األمهـــات علـــى أداء أدوارهـــن بشـــكل فعال.

َماَواِت.« )مىت10: ٧( وُت السَّ
ُ
ك

َ
َتََب َمل

ْ
ِد اق

َ
ائِلنَِي: إِنَُّه ق

َ
ِرُزوا ق

ْ
ْنُتْم َذاِهُبوَن اك

َ
»َوفِيَما أ

دير القديس األنبا باخوميوس حباجر إدفو

أتم نيافة األنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس األنبا باخوميوس 
بحاجـــر إدفـــو، يـــوم األحـــد األول مـــن نوفمبـــر 2020م، طقـــس صلـــوات 
رهبنـــة اثنيـــن مـــن طالبي الرهبنة بالمزرعة التابعة للدير بالخطاطبة. اشـــترك 
فـــي الصلـــوات نيافـــة األنبـــا يواقيـــم األســـقف العام إلســـنا وأرمنـــت، والراهبان 
الجديـــدان همـــا: الراهـــب كيرلـــس الباخومـــي، والرهـــب ســـدراك الباخومـــي. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا هـــدرا، وللراهبيـــن الجديديـــن، ولمجمـــع اآلبـــاء 

رهبـــان الدير.

إيبارشية شربا اليمة
قام نيافة األنبا مرقس مطران شبرا 
الخيمـــة وتوابعها، صبـــاح األحد األول 
مـــن نوفمبر 2020م، بكنيســـة الســـيدة 
بعزبـــة  اســـطفانوس  والشـــهيد  العـــذراء 
رســـتم، برســـامة كاهـــن الكنيســـة القـــس 
القمصيـــة،  رتبـــة  فـــي  مهنـــي  بيشـــاي 
ودشـــن كذلـــك بعض األوانـــي الخاصة 
بخدمـــة المذبـــح. وعقـــب القـــداس افتتح 
التخصصيـــة  العيـــادات  مبنـــي  نيافتـــه 

الجديـــد التابـــع للكنيســـة. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقس، وللقمـــص بيشـــاي، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

دير السيدة العذراء املحرق

فـــي يـــوم األحـــد 8 نوفمبـــر 2020م، قـــام نيافـــة األنبـــا بيجـــول، أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل قســـقام )الديـــر المحـــرق(، بإقامـــة راهـــب 



�ب  ٨2020
ف

لة الكرازة - 13 نو� مب

ليست األبوة يف جوهرها إال حب، والب عطاء حىت الفناء يف لك أوجه الياة. )القمص يوسف أسعد(

نيافة األنبا اكراس يهنئ 
سفري مرص اجلديد بالواليات املتحدة 

فـــي يـــوم الخميـــس 29 أكتوبـــر 2020م، قـــدم نيافة األنبا كاراس أســـقف 
بنســـلڤانيا وديالوير وميريالند ووســـت ڤيرجينيا، التهنئة للســـفير معتز زهران 
ســـفير مصـــر الجديـــد بالوليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وذلـــك بمناســـبة توليـــه 
مهام منصبه، ســـفيًرا لمصر بواشـــنطن. جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها 
نيافته لمقر الســـفارة بواشـــنطن، حيث اســـتقبله الســـيد الســـفير وطاقم السفارة.

تدشني كنيسة القديسني األنبا أنطونيوس 
واألنبا بوال بدير املالك غربيال 

جببل انلقلون بالفيوم 

يـــوم األربعـــاء  الفيـــوم،  أديـــرة  أبـــرآم مطـــران ورئيـــس  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
11 نوفمبـــر 2020م، وبمشـــاركة نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر 
ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية، وحضـــور مجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الديـــر وعدد من 
ببريـــة  اإلســـكندري  القديـــس مكاريـــوس  بمنطقـــة  المقيميـــن  الرهبـــان  اآلبـــاء 
الريـــان، بتدشـــين كنيســـة القديســـين األنبـــا أنطونيوس واألنبا بـــول بدير رئيس 
المالئكـــة غبريـــال بجبـــل النقلـــون بالفيـــوم. تـــم تدشـــين ثالثة مذابح للكنيســـة، 
المذبح األوســـط على اســـم القديســـين األنبا أنطونيوس واألنبا بول،  والمذبح 
البحـــري علـــى اســـم القديـــس األنبـــا أور، والمذبـــح القبلـــي علـــى اســـم القديس 
األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف. كمـــا تـــم التدشـــين أقونـــات بالكنيســـة و عـــدد من 

الخدمة. أوانـــي 

القمص دوماديوس خبيت 
إيبارشية االقصر

القمـــص  نوفمبـــر 2020م،  الثنيـــن 2  يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــد 
دوماديوس بخيت كاهن كنيســـة القديســـين األنبا أنطونيوس واألنبا 
بـــول باألقصـــر، عـــن عمـــٍر قارب الـ66 ســـنة، وبعد خدمـــة كهنوتية 
امتـــدت لحوالـــي 37 ســـنة. ولـــد فـــي 21 فبرايـــر 1955م، وحصـــل 
علـــى بكالوريـــوس العلـــوم الالهوتيـــة عام 1979م. ســـيم قًســـا في3 
ديســـمبر 1983م، علـــى مذبـــح ديـــر الشـــهيد مـــار بقطـــر بحجـــازة 
بقـــوص بيـــد مثلـــث الرحمـــات األنبـــا مكاريـــوس مطران قنا الســـابق، 
ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 6 أغســـطس 1989م. انتقـــل للخدمـــة 
بكنيســـة القديســـين األنبـــا أنطونيوس واألنبا بـــول باألقصر. وُأقيمت 
صـــالة تجنيـــزه فـــي كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل باألقصـــر، 
بحضـــور صاحبـــي النيافة األنبا بيمن أســـقف نقاده وقوص واألنبا 
يوســـاب األســـقف العام لألقصر في الرابعة من مســـاء اليوم ذاته. 
كهنـــة  ولمجمـــع  يوســـاب،  األنبـــا  لنيافـــة  تعازينـــا  خالـــص 

محبيـــه. وكل  وألســـرته  اإليبارشـــية، 

القمص إشعياء حمروس 
إيبارشية البحيرة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األربعـــاء 11 نوفمبـــر 2020م، القمـــص 
إشـــعياء محـــروس، كاهن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بأبـــو المطامير 
بالبحيرة عن عمر بلغ 78 ســـنة بعد خدمة كهنوتية مباركة امتدت 
لمـــا يقـــارب 34 ســـنة. حيـــث ُوِلد يـــوم 25 نوفمبر 1942م، وســـيم 
كاهًنـــا يـــوم 1 مـــارس 1987م. كان األب المتنيح قد ُأصيب مؤخرا 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد COVID-19 ونقـــل إلـــى المستشـــفى 
ليخضـــع لعـــالٍج مكثـــف إل أن حالتـــه اســـتمرت فـــي التدهـــور حتى 

فاضـــت روحـــه صباح اليـــوم ذاته. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة 
وتوابعهـــا، ولمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته وكل محبيـــه.

القمص ميخائيل عزيز 
بمونتريال

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يوم األحـــد األول من نوفمبر 
2020م، القمـــص ميخائيـــل عزيـــز، كاهـــن كنيســـة القديـــس مـــار 
مرقـــس الرســـول بمونتريـــال، التابعـــة إليبارشـــية شـــرق كنـــدا، عـــن 
عمـــر بلـــغ 76 ســـنة، بعـــد أن خـــدم المذبح المقدس لمدة 26 ســـنة. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا بولـــس أســـقف شـــرق كندا، 

ولمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية وألســـرته وكل محبيـــه.
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يًْضا.« )تيموثاوس األوىل 4: 16(
َ
ِيَن يَْسَمُعونََك أ

َّ
ُص َنْفَسَك َوال

ِّ
َل َت هَذا، ختُ

ْ
نََّك إَِذا َفَعل

َ
»الَِحْظ َنْفَسَك َواتلَّْعلِيَم َوَداوِْم َعَ ذلَِك، أل

عبــــــــــــــــارة خالـــدة ســـمعها العالـــم 
كلـــه ليلـــة عيـــد الميـــــــــــــــالد، ذكرهـــا 
عنـــد حضــــــــوره -كمـــا عودنـــا منـــذ 
توليـــه رئاســـة مصـــر بعـــد أن أنقذها 
مـــن الدمـــار- الرئيـــس عبـــد الفتـــاح 
ًها  السيســـي. قال في كلمتـــه لنا موجِّ
كالمـــه لقداســـة: »لن ينســـى التاريخ 
مقولتكـــم الوطنيـــة الرائعـــة ياقداســـة 
البابـــا: وطـــن بـــال كنائـــس خيـــر من 
شـــهادة  وطن«.وهـــذه  بـــال  كنائـــس 
حـــق، فجميـــع المصرييـــن يشـــهدون 
بمواقـــف قداســـته اإليجابيـــة لتعزيـــز 
شـــأنه  وإعـــالء  الوطنـــي،  النتمـــاء 
داخـــل مصـــر وخارجها عنـــد زياراته 
الرعويـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
وعقلـــه  قلبـــه  فـــي  مصـــر  يحمـــل 
ووجدان. فيقول على ســـبيل المثال: 
مثيـــل  لـــه  ليـــس  وطـــن  »مصـــر 
العالـــم، وبالتالـــي ل يضارعـــه  فـــي 
العالـــم، وإن كانـــت  فـــي  أي وطـــن 
مصـــر تتعّرض فـــي بعض األوقات 
كثيـــرة  فأوقـــات  الضعـــف،  لبعـــض 
وأوقـــات  قـــوة  أوقـــات  تاريخهـــا  فـــي 
ســـالم وأوقـــات محبـــة.. إننـــا نعتـــّز 
بـــأرض مصـــر وترابهـــا، فلقـــد عاش 
وســـار على أرضها المقدســـة الســـيد 
المســـيح، كما يعيش كل المصريين 
مًعـــا كأســـرة واحدة حـــول نهر النيل، 
تجمعهـــم المحبـــة فـــي نســـيج نـــادر 
بـــل ل يوجـــد مثيله فـــي جميع أنحاء 
العالم.. أنا مصري قبل كل شـــيء، 
وأدافـــع عـــن مصـــر بلدنـــا، هـــذا هو 

المبـــدأ العـــام«.
ومـــن هـــذه النزعـــة الفطرية لدى 
قداســـته، نلمس كيف أصبح مدرسة 

للوطنيـــة الحقـــة بال رياء:
حـــــــــــــــّدد رؤيتـــــــــــــــه عــــــــــــــن 

واألوطان:  األديان 
»الديـــــــــــن اعتبـــــــــــــــار شخصـــــــــي 
لإلنســــان، سيحمله معه بعد حياته، 
ويقف به أمام هللا فقط، لكن وجودنا 
فـــي مجتمع، وجودنا في بلد، اســـمه 
وطـــن، نحملـــه جميًعـــا، لذلـــك يجب 
أن يكــــــــــون الجميـــع متســـاوين فـــي 
الحقـــوق والواجبـــات، فقبـــل أن أكون 
مسلًمــــــــــا أو مسيحًيـــــــا أو يهودًيـــــا أو 

أي ديـــن آخـــر، أنا إنســـــــــــان، ُوِلدت 
على أرض مصــــــــــر، فأنـــــــا مصري، 
وهـــذا هـــو العامـــل المشتــــــــــرك الذي 
يجمعنـــا كلنا« )جريـــــــــــــدة األهــــــــــــــرام 

.)2017/7/4
يشـــهد له الجميع، بأنه يسعى 

بـــكل قدرته على:
+ الحفاظ على الوحدة الوطنية، 

وأطلق عليها المحبة الوطنية.
+ الحراســــــــــــــة األمينـــة الصادقة 
علـــــــــــى هـــــــــــــــذه الوحــــــــــــــــدة، رغـــــــــــــم 

التحديات. كل 
+ الدعـــــــــــوة الصادقــــــــة لالنتماء 

للوطـــن األم الذي يعشـــقه.
+ إعـــالء مصلحـــة الوطـــن فوق 
كل اعتبار، وتقديـــــــــم المحبـــــــــة دائًما 

من أجل ســـالمة مصر وشـــعبها.
+ زرع بـــــــــــــذور الخيــــــــــــر واألمل 
رســـالته  يـــؤدي  والحـــب،  والرجـــاء 
والوطنيـــة  والجتماعيـــة  الروحيـــة 
كأروع مـــا يكـــون األداء فـــي حكمة، 
وكأنـــه اســـتحضر تاريـــخ الحضـــارة 
نقـــول  وكأننـــا  العريقـــة،  المصريـــة 
أنـــه:  قيـــل عـــن موســـى  عنـــه كمـــا 
»تهـــّذب بـــكل حكمـــة المصرييـــن«، 
حقا تشـــعر بأنك أمام شـــخصية في 
غايـــة الـــذكاء، صاحب قلـــب كبير، 
هادئ، متزن، بسيط، عالم، معلـــــم، 
حارس على عقيدته األرثوذكسيــــــــــــة 
عن إيمـــــــــــــــان، ل حــــــــــــــــّد لغيرتــــــــــــــه 
المقدســـة علـــى الكنيســـة التـــي دعاه 

هللا لرئاســـتها.
إنــــــــه البابــــــــــــا العاشـــــــــق لوطنه، 
والباحــــــــــث اإليحابــــــــــي عن خالص 
كل إنسان، عـــــــــرف الجميـــــــــــــع عنه 
وظهـــر  حكيـــم،  مواقـــف  رجـــل  أنـــه 
ذلـــك بكفـــاءة عالية ووطنيـــة صادقة 
مـــع كل األحـــداث الداخليـــة، وكيف 
أثبـــت للعالم كلـــــه أسلـــــــــوب مواجهة 
هـــذه األحـــداث الداخليـــــــــــــة لمنــــــــــــــع 
أي شـــيء يســـّبب الحتقان الطائفي 

المصريين. بيـــن 
تــــــرى في قداستـــــه روح الجديــة، 
والقـــــــــدرة علـــى تحمــــــــــل المســـئولية، 

والتأنـــــــــي فـــــــــي العمــــــــــــل، 
وكفـــاءة عاليـــــــــــــــة فـــي فـــن 
اإلدارة بالحـــــــــــب، وهندســة 
األداء، وقدرتــــــــــــه علــــــــــــــى 
التشخيــــــــــــــــص المبكــــــــــــــــــر 
للمخاطـــر، ووضـــع برامج 

والتطوير.  للتحديـــث 
مشاهـــــــــده التاريخيــــــــــة 
التــــــــــــــي بـــــــــــــرزت عقـــــــــب 
جلوســـه بطريرًكا للكنيسة، 
فـــي صـــورة لـــــــــــن ينســـاها 
العالــــــم، وبجـــــــــواره فضيلة 
اإلمــــــــــام األكبــــــــر شيــــــــــــــخ 
األزهر، وكالهمـــــــا خلــــــــف 
المشير عبـــــــــــد الفتــــــــــــــــــــاح 
السيســــــــــي، وزيــــــــر الدفاع 
وقتئـــذ، إلنقـــاذ مصـــر فـــي 

.2013/6/30
وبنفس الحكمــة عندما 
أحرقـــــــت يـد الغـــــــــدر أكثر 
مـــن 70 كنيســـة فـــي يـــوم 
واحــــــــــد، كمخطـــط يهـــدف 

الـــى إشـــعال الصــــــــــراع الطائفـــي، ل 
ننســـى قول قداستــــــــــــــــــه: »إن حرقوا 
نصلـــي  فســـــــــــوف  كلهـــا،  الكنائـــس 
إلى جانـــــــــــــــب إخوتنـــــــــــــــــــا المسلمين 
فـــي الجوامـــع، وإذا ُهِدمت كـــــــــــــــــــــــل 
المســـاجد سنصلي نحن وإخوتنــــــــــــــــــا 
المســـلمين فـــي الشـــوارع، مـــن أجـــل 

ومســـتقبلها«. مصر 
ويتـــّوج هـــذا إصـــراره الجـــاد مـــع 
فضيلـــة األمـــام الكبـــر على دعــــــــــم 
بيـــت العائلـــة المصرية للحفاظ على 
النســـيج الوطنـــي، والعمـــل مًعـــا فـــي 
المســـاحة المشـــتركة بيـــن األديـــان، 
وبّث القيم الروحيــــــــــــــة المشتركـــــــــــــــة 
بيـــن أبنـــاء مصــــــــر مـــن خـــالل فرق 
المصريـــة،  العائلـــة  بيـــت  أصدقـــاء 
بعـــد أن وافقـــت وزارة التربية والتعليم 
علـــى تكوينهـــا فـــي جميـــع مـــدارس 
مصـــر بمرحلة التعليم قبل الجامعي 
الثانويـــة  إلـــى  الحضانـــة  )مـــن 
بالمناصفـــة  وعضويتهـــا  العامـــة(، 

بيـــن المســـلمين والمســـيحيين.
حًقـــا.. قداستـــــــــه مدرســـة تربوية 

روحيـــة وطنيـــة، وهـــذا ليـــس بغريـــب على 
األرثوذكســـية.  القبطيـــة  كنيســـتننا  تاريـــخ 
ومشـــاعر اإلكبـــار والحــــــــــــــــــــب واإلعجاب 
والفخر لكل كلمات قداســـته، وســـحر لغته 
وإيقاعهـــا المميـــز بالدبلوماســـية الفائقة في 
انتقـــاء مفـــردات األلفـــاظ بالدقـــة والتناغـــم 
والحكمـــة، ممـــا يجعلـــك مشـــدوًدا ومتأثـــًرا 
لمـــا يقـــول، وعلـــى ســـبيل المثـــال فما زلت 
متأثـــًرا بقولـــه: »انـــا معتمد على نعمة هللا، 
ومحبة كل اآلباء واألراخنة، وكل الشعب 
القبطـــي، وعلـــى قـــدر مـــا يعطيني هللا من 
جهـــد، ســـأبذل مـــا فـــي وســـعي لخدمة كل 
فـــرد، صلـــوا مـــن أجلـــي، ومـــن أجـــل هـــذه 
المكانـــة التـــي ســـمح بهـــا الـــرب عـــن غير 
اســـتحقاق لهــــــــــــــــــذه المسئوليــــــــــــــــة الثقيلـــة، 
لـــن ينجـــح فيهـــا أحــــــــــــــــد إّل مـــــــــــــــن خالل 

روح الصـــالة«.
أّمـــا نحــــــــن -أبناءكــــــــــــــم فـــي أنحــــــــــــاء 
الكرازة- نرجو من هللا أن يهبكم كل ســـند 
وحكمـــة، »فـــال أحـــد يأخـــذ هـــذه الكرامـــة 
بنفســـه، بـــل المدعـــو مـــن هللا، كما هارون 
تشـــملنا  ورعايتكـــم  )عـــب4:5(،  أيًضـــا« 
ســـيدنا الحبيب رمز األبوة الصادقة، وإلى 

األعـــوام... منتهى 
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لزنرع تلك ابلذور الصالة بسخاء حىت حنصد يف الوقت املناسب بسخاء، اآلن هو وقت للزرع. )القديس يوحنا ذهيب الفم(

العقــل: إن العقــل الــذي مّيزنــا بــه هللا هــو نعمــة وعطيــة وهبــة مــن هللا لــك 
أيهــا اإلنســان، فقــد أعطــاك هــذا العقــل بمثابــة نــور، وأيًضــا أعطــاه لــك حتــى 

تنميــه وتجعلــه يتســع بالمعرفــة.
ــح: العقــل المنفتــح ل يتعلــم مــن األشــخاص فقــط، بــل يتعلــم  ــل المنفت العق
مــن الطبيعــة واألشــياء أيًضــا، فمثــاًل يحّثنــا الكتــاب المقــدس أن نتعلــم مــن النملــة 
والنحلــة، وهكــذا فــي طريــق حياتنــا نتعلــم مــن كل مــا نــراه أو نســمعه أو يمــر بنــا.

يفكــر  فكــر  وإن  يفكــر،  ل  العقــل  تجعــل  الخطيــة  إن  والعقــل:  الخطيــة 
بانحــراف، فالخطيــة تجعــل عقــل اإلنســان ضيًقــا حتــى لــو كان هــذا اإلنســان 

متعلًمــا وذا ثقافــة عإليــة، ومــا أصعــب العقــل الضيــق.
القــراءة: إن القــراءة تبعــد الفكــر عــن التوافــه، فالمــرء الــذي ل يعــرف ســوى 
نفــع  بــال  تكــون شــخصيته ســطحية، وأحاديثــه  الحفــالت والنــوادي والمقاهــي 
وتضــر، وعلــى العكــس الرجــل الــذي يقــرأ ويــدرس ويثّقــف نفســه هــو قــادر أن 

يزيــد غيــره علًمــا ومعرفــة.
خيــر أنــواع القــراءة: خيــر أنــواع القــراءة هــو مــا يبنــي النفــس، ويثقــف ويشــبع 
الــروح والعقــل، فكــن حكيًمــا فــي اختيــــــــــــــــار مــا تقــرأه، فليســت كــــــــــــل قــراءة نافعــة 

ول بنــاءة.
فقــر الفكــر: لقــد اتضــح أن الــذي يكمــن وراء كل المشــاكل التــي تحيــط 
باإلنســان بصفــة عامــة هــو فقــر الفكــر الــذي يمكــن التغلــب عليــه مــن خــالل 

المعرفــة »مــن يحــب التأديــب يحــب المعرفــة« )أم12: 1(.
الحكمــة: هــي نــور داخلــي ينيــر العقــل والقلــب، كمــا أنهــا نــور خارجــي ينيــر 

لآلخريــن طريقهم.
األبــوة: ل يســتطيع أحــد أن يحمــل لقــب أب ويغلــق أحشــاءه، فمــا دام حمــل 
لقــب أب بالجســد أو بالــروح عليــه أن يفتــح أحشــاءه علــى الــدوام، ويتســع قلبــه 

لــكل أحــد.
حاجتنــا إلــي القلــب المتســع: القلــب المتســع يحتاجــه قــادة الفكــر، وقــادة 

الثقافــة، وقــادة الســتنارة، وقــادة التنويــر.
الخــــــــــــادم واالتضـــــــــــاع: التضــــــــــــاع هــو أهــم درس عنــد اإلنســان الــذي 
يخــدم بصفــة عامــة وليــس خدمــة الكنيســة فقــط، فالــذي يخــدم يجــب أن يمتلــك 

الــروح المتضــع.
ــرب يســوع: فــي الــرب يســوع تظهــر ليــس فقــط القــدرة اإللهيــة التــي مــن  ال
دونهــا َلَمــا ُكّنــا فــي الوجــود، بــل والمحبــة اإللهيــة أيًضــا التــي مــن دونهــا لُكّنــا قــد 

هلكنــا جميًعــا.
تحتقــر  أنــك  يعنــي  اآلخريــن، ول  مــن  أقــل  أنــك  معنــاه  ليــس  االتضــاع: 
إمكانياتــك ومواهبــك، فالمواهــب نعمــة مــن عنــد هللا يعطيهــا لنــا حتــى نكّمــل 
الــذات. فــي  التفكيــر  مــن  الكامــل  ر  التحــرُّ البعــض، فالتضــاع هــو  بعضنــا 

التعلــم مــن كل أحــد: علِّــم نفســك أن تتعلــم مــن كل أحــد مهمــا كان كبيــًرا أو 
صغيــًرا، ولــًدا أو بنًتــا، علِّــم نفســك دائًمــا أن تلتقــط أّيــة معلومــة أو تصــرف جيــد، 

وهــذا مــا ُيســمى التعليــم باللتقــاط، فاإلنســان يحتــاج أن يكــون تلميــًذا.
الحيــاة الروحيــة: الحيــاة الروحيــة هــي اإلطــار الــذي يجمــع ثالثــة محــاور 

هامــة: النعمــة وعملها،اإلنســان بتوازنــه، وأخيــًرا الكنيســة وأســرارها.
النظــام الروحــي: قــد تبــدأ نظاًمــا روحًيــا بحمــاس شــديد، ولكــن بعــد فتــرة 
قصيــرة يتســلل الفتــور إلــى قلبــك، لكــن القانــون الروحــي الــذي يضمــن الســتمرار 
هــو »قليــل دائــم خيــر مــن كثيــر متقّطــع«، فالقليــل الدائــم هــو الــذي يجعــل حياتنــا 

مســتمرة، فالمســيح ل يطلــب منــا الكــّم بــل يطلــب الكيــف.
الخضــوع: الخضــوع يــا صديقــي هــو صمــام األمــان فــي الحيــاة الروحيــة، إنــه 

الضمان الوحيد أن يحيا اإلنســان تلميًذا في مدرســة التواضع.

كل شــيء هــو مــن هللا: ثــق أن كل مــا تمــّر بــه هــو مــن يــد هللا صانــع 
الخيــرات محــب البشــر، كل شــخص تقابلــه هــو هبــة مــن هللا، كل ظــرف تجــوزه 

هــو هديــة هللا لــك، كل مــا تــراه مــن أشــجار ومبــاٍن هــو عطايــا هللا.
الصــالة الحقيقيــة: هــي رغبــة واشــتياق وحــب قبــل أن تكــون فرًضــا أو أمــًرا 

أو مجــرد وصيــة أو مجــرد عبــادة أو مجــرد طلــب.
دافــع الصــالة: ل بــد أن يكــون الدافــع هــو الحــب وليــس الطلــب، وهــذا 
الحــب نقدمــه فــي ثقــة تامــة بأننــا ننــال مــا نســأل، ول نشــك فــي أن هللا مهتــم بنــا، 

وقــادر أن يعطينــا طلبنــا.
الكتاب المقدس:

– هو كالم هللا )هو رسالة هللا وحديثه لإلنسان(.
– وهو تاريخ البشرية )حياة اإلنسان على األرض(.

– وهو قانون الدينونة )دستور يوم الحساب األخير(.
– وهو موضع لقاء )مكان يلتقي فيه اإلنسان مع هللا(.

قــراءة الكتــاب بمداومــة: ضــع فــي ذهنــك أن نقطــة المــاء إذا نزلــت بمداومــة 
علــى صخــرة فإنهــا تحفــر فيهــا مجــرى وطريًقــا، وكلمــة هللا هــي تلــك القطــرة التــي 

بمداومــة القــراءة لبــد أن تحفــر فــي قلبــك طريًقــا يغّيــر مــن حياتــك بجملتهــا.
الســبب الرئيســي للضعــف الروحــي: الســبب الرئيســي للضعــف الروحــي 
والهزيمــة المســتمرة أمــام الخطيــة، يعــود إلــى إهمــال كلمــة هللا، فالــذي ل يــداوم 
علــى قــراءة كلمــة هللا تذبــل حياتــه الروحيــة وتجــف، ويقــع فــي خطايــا عديــدة 

وُيســاق إلــى الدينونــة.
اإلنســان والعطــاء: اإلنســان بحاجــة إلــى أن يعطــي، إذ يحّقــق هــذا وجــوده 
وكيانــه ويشــعره بقيمتــه وآدميتــه، وهــذا الشــعور هــو إحــدى مكّونــات الشــخصية 
الناجحــة، حتــى أن علمــاء النفــس كثيــًرا مــا يذكــرون أن العطــاء يكــون مصحوًبــا 

براحــة قلبيــة.
ــة العطــاء: فضيلــة العطــاء أو الصدقــة تشــّكل إحــدى ركائــز الحيــاة  فضيل
الروحيــة )صــوم وصــالة وصدقــة(، والمعــروف أن كلمــة صدقــة وكلمــة صديــق 

مــن أصــل لغــوي واحــد، فــكأن الصديــق هــو الــذي يصنــع الصدقــة.
ــادة: ل بــد أن تكــون المحبــة هــي الدافــع األول وراء صــدق  ــة والعب المحب
المشــاعر التــي نقــدم بهــا عبادتنــا وعطايانــا هلل ولآلخريــن، وكمــا قــال ســفر 
احتقــاًرا«  ُتحتَقــر  المحبــة  بــدل  بيتــه  ثــروة  اإلنســان كل  النشــيد: »إن أعطــى 

)نــش7:8(.
اإلنســان المســيحي والمحبــة: اإلنســان المســيحي ل يعــرف إّل المحبــة، 
والعالــم اليــوم فــي أشــد الحاجــة إلــى المحبــة النقيــة الحقيقيــة، تلــك المحبــة التــي 

يقّدمهــا اإلنســان المســيحي الحقيقــي فــي معامالتــه مــع الجميــع.
صناعــة الســالم: ُتســمى صناعــة الســالم بالصناعــة الصعبــة، بــل إنهــا 
صناعــة يحتاجهــا العالــم اليــوم، فالعالــم أضحــى ممتلًئــا بالتوتــر فــي كل مــكان.

والحكمــة  بالحكمــة،  إل  فضيلــة  تكــون  ل  الفضيلــة  والحكمــة:  الفضيلــة 
تتجســد فــي حيــاة اإلنســان بشــكل عملــي فــي ُحســن التصــرُّف، أو فــي عــرض 

موضــوع مــا، أو فــي حــّل مشــكلة.
قيمــة اإلنســان: اإلنســان قيمتــه بقيمــة دم المســيح، فحياتــه غاليــة ومقدســة 

وأبديــة، فجميــع البشــر لهــم قيمــة غاليــة عنــد هللا. 
حيــاة الرضــا: إَن الرضــا هــو شــعور إيمانــي وإيجابــي، فاإلنســان الــذي 
يشــعر بالرضــا فــي حياتــه، ليــس هــو شــخًصا ســلبًيا يقــول: »ليــس فــي اإلمــكان 

أفضــل ممــا كان«، ولكنــه شــخٌص إيجابــي ومجتهــد.
القلــب والرغبــات: إَن القلــب البشــري مهمــا ُوِضــَع فيــه لــن يمتلــئ، كمــا قــال 
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ال قيمة للحياة الزمنية أمام بلوغ اإلنسان هدفه حنو خالص نفسه وخالص إخوته. )القمص تادرس يعقوب ملطي(

أحــد الفالســفة: »إن اإلنســان بئــُر مــن الرغبـــــــــــــــــــــــات«، فاإلنســــــــــــــــــــــان يريــــــــــــــد 
بصفــة مســتمرة. 

تدبيـــــــــر هللا: هللا لــه ترتيــب جميــل فــي كل يــوم، ويجــب أن تكــون لنــا الثقــة 
الكاملــة فــي أن هللا يدّبــر كل شــيء لخيرنــا، حتــى إن صادفنــا فــي أحــد األيــام 
شــيًئا غيــر متفِّــق مــع رغباتنــا، فيجــب أن نتأكــد أن هــذا أيًضــا لخيرنــا، وذلــك إن 

ُكّنــا أمنــاء فــي حياتنــا مــع هللا.
احــــــــذر التذمُّــر: احـــــــــــذر التذمُّــر أو التمــرُّد، فــكل أفعــال هللا دائًمــا لخيــرك، 
ــان غيــر مقبولــة للعقــل، لكــن هللا ســوف  ــَدت فــي بعــض األحيـــــــــــــــــــ حتــى وإن َب

يســتخدمها لخيــرك.
اإلنســان الراضــي: إَن اإلنســان الراضــي جميــع نبضــات قلبــه تشــكر هللا فــي 

كل وقــت، علــى عطايــاه التــي ل يمكــن حصرهــا.
اعمــل واجتهــــــــــــد: إن هللا ل يعطينــا عندمــا نتكاســل، ولكنــه يعطينــا عندمــا 
ل نســتطيع، لذلــك يجــب علــى اإلنســان أن يعمــل ويجتهــد، ويكــون اعتمــاده 

علــى هللا.
هللا يعمــل دائًمــا لخيرنــا: يجــب أن نتأكــد أن عطايــا هللا لنــا هــي دائًمــا لخيرنــا 

وسالمنا، مهما َبَدت الصورة أحياًنا غير واضحة، فاهلل يعمل دائًما لخيرنا.
الخطايــا الصغيــرة تــؤدي للكبيــرة: الشــيطان عندمــا يبــدأ محاربتــه لإلنســان 
يبــدأ بمحاولــة إيقاعــه فــي خطيــة صغيــرة وتافهــة، ثــم يأتــي لــه بأخــرى صغيــرة 
فالخطايــا  الكبيــرة.  الخطايــا  فــي  ُيوقعــه  ذلــك  بعــد  يبــدأ  ثــم  أيًضــا، وهكــذا... 

الصغيــرة تــؤدي إلــى الخطايــا الكبيــرة.
ذات اإلنســان والشــعور بالرضا: ذات اإلنســان تصنع جداًرا يمنع اإلنســان 

مــن الشــعور بالرضــا، ويكــون هــذا اإلنســان متذمــًرا بشــكٍل دائــٍم فــي حياتــه.
كلمــــة »ال«: كلمــة »ل« هــي كلمــة حــاّدة، لدرجــة أن الموســيقى الخاصــة 
بهــا ُتتِعــــــــــب اأُلُذن، وذلــك بعكــس كلمــــــــــة »حاضـــــــــــــــر«، فكلمــة حاضــر كلمــة 

ُمريحــة لــأُلُذن.
االبتسامــــــــة: البتسامـــــــــة هي اللغة التي يفهمها جميع الناس، ول تحتاج 
إلــى ترجمــة، بينمــا اللغــات الكالميــة تحتــاج إلــى ترجمــة، حتــى يســتطيع كل فــرد 

أن يفهمهــا بحســب لغتــه، لكــن البتســامة كمــا ُتســمَّى هــي »اللغــة العالميــة«، 
فاجعــل كالمــك دائًمــا مصحوًبــا بابتســامة.

تدريــب لحيــاة الشــكر: اكتــب ثالثيــن موهبــة أو عطيــة مــن عطايــا هللا لــك، 
واجعلهــا أمامــك دائًمــا لكــي تشــكر هللا عليهــا.

بدايــة الســعادة: الســعادة ل تبــدأ مــن علــى األرض وإنمــا تبــدأ مــن الســماء. 
واإلنســان الــذي لــه عالقــة قويــة بالســماء يشــعر بالســعادة الحقيقيــة... ألنــك 
مخلــوق علــى صــورة هللا ومثالــه، أنــت مخلــوق ســماوي، وفيــك نفخــة ونســمة 

حيــاة، مــن هللا.
ــا  ــي العطــاء: - الســعادة ليســت أبــًدا فــي األخــذ، بــل هــي دائًم الســعادة ف

فــي العطــاء.
- نالحــظ فــي حيــاة األســرة عندمــا يعطــي األب أو األم طعاًمــا أو هديــة أو 

أي عطيــة لألبنــاء، يكــون هــو أكثــر ســعادة.
د نفســك باســتمرار أن تقــّدم... وهللا  - إن أردت أن تعيــش الســعادة عــوِّ
ل يهمــه مقــدار مــا تقدمــه، بــل المحبــة التــي فــي هــذا العطــاء. فــإذا كان هــذا 

العطــاء مملــوًءا بــروح المحبــة، تكتســب الســعادة وتعيشــها كل يــوم.
الوقــت البهــي: الوقــت البهــي هــو وقــت تمــأله بأفــكار أو أعمــال أو أقــوال 
كلهــا تمّجــد اســم هللا، كمــا يقــول ُمعلمنــا بولــس: »فــِإذا ُكنتُــم تأُكُلــون أو تشــَرُبوَن 
وقــت   ...)31 )1كــو10:  لَمجــد هللا«  شــيٍء  ُكَل  فافعلــوا  شــيًئا،  تفَعُلــون  أو 
أمّجــد فيــه ربنــا، ســواء كان فــي: المذاكــرة، أعمــال المنــزل، العمــل، الخدمــة، 

والمجامــالت... الــخ.
ســيرة بــال عيــب: لحظـــــــــــــوا أن القداســة هــي األصــل فــي الســيرة التــي بــال 
عيــب، الخطيئــة هــي الســتثناء والقداســة هــي األصــل، والكتــاب يعّلمنــا: كونــوا 
قَديســين كمــا أن أباكــم هــو أيًضــا قــدوس، فكلنــا مدعــوون إلــى القداســة، ألن 

هــذا هــو األصــل.
الهـــــــــــدوء: الهــدوء هــو ســمة الحيــاة األصيلــة، فــاهلل عندمــا خلــق آدم وحــواء 
خلقهمــا فــي هــدوء، وعاشــا فــي هـــــــــــــــدوء، حتــــــــــــــى مــع تواجــد بعــض الحيوانــات 

والطيــور كانــت كلهــا أصــوات طبيعيــة.
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إن يـــــوم الثامن عشر من شهر 
نوفمبــر مــن كل عــام هــو يــوم مجيــد 
فــي تاريــخ الكنيســة القبطيــة، حيــث 
تــم تتويــج قداســة البابــا تواضــروس 
الثانــي بطريــرًكا للكنيســة القبطيــة. 
بالعــام  نحتفــل  إذ  العــام  هــذا  وفــي 
ورغــم  قداســته،  لتتويــج  الثامــن 
الظــروف التــي يمــّر بهــا العالــم وكــذا 
مصــر ومعهــا الكنيســة القبطيــة مــن 
كافــة  علــى  كورونــا  جائحــة  تأثيــر 
األنشــطة، إّل أن إنجـــــــــازات قداســة 
البابا ل تتوقف، ونهـــــــــــر العطــــــــــــاء 
يتدّفــــــــــــق. وإذ نقــدم خالــص التهانــي 
القلبيــة لقداســته، فإننــا ندعــو هللا أن 

يحفظــه لنــا ســنين عديــدة وأزمنــة ســالمية مديــدة. وعندمــا نقّلــب فــي صفحــات 
اإلنجــازات لقداســته هــذا العــام فســوف نجــد أنهــا: 

١( البابا تواضروس والرئيس عبد الفتاح السيسي 
كالعــادة فــي كل عــام تتعــدد اللقــاءات بيــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
وقداســة البابــا، وفــي هــذا العــام قــام الرئيــس بزيــارة كاتدرائيــة ميــالد المســيح 
يــوم 6 ينايــر لتهنئــة قداســة البابــا وكل المســيحيين بعيــد الميــالد المجيــد، ثــم 
التقيــا مــرة أخــرى عندمــا قــام الرئيــس بافتتــاح مشــروع البشــاير باإلســكندرية 
فــي 21 يونيــه، هــذا غيــر اللقــاءات التــي تتــم ضمــن الحتفــالت الوطنيــة 

والقوميــة الــي يشــارك فيهــا الرئيــس وُيدعــى اليهــا قداســة البابــا.
٢( سيمينارات وأعمال هامة:

فــي هــذا العــام عقــد المجمــع المقــدس الســيمنار الســابع فــي ديــر األنبــا 
بيشــوي فــي الفتــرة مــن 18-21 نوفمبــر 2019، وكان الســييمنار يــدور 
حــول »الكاهــن أبــوة وبنــوة«. وعلــى هامــش الســيمينار قــام اآلبــاء المطارنــة 
واألســاقفة برئاســة قداســة البابــا بافتتــاح المكتبــة البابويــة المركزيــة بالمقــر 

البابــوي بديــر األنبــا بيشــوي يــوم 2019/11/19م. 
ومــن األعمــال الهامــة أيًضــا اللقــاء الــذي عقــده قداســة البابــا، وجمــع فيــه 
شــباب المخترعيــن ورجــال األعمــال فــي 2020/10/19م، وذلــك لتبّنــي 
اختراعــات هــؤلء الشــباب بواســطة رجــال األعمــال. وهــذا اللقــاء يعّبــر عــن 

اهتمــام قداســة البابــا بــأولده ورعايتــه للموهوبيــن.
3( قداسة البابا تواضروس والمشاركة في االحتفاالت الكنسية:

حيث شارك قداسته في هذا العام في:
- احتفــال كنيســة مارمرقــص بشــيكاغو بيوبيلهــا الذهبــي، وكان ذلــك 

بكلمــة مســجلة ُأذيعــت فــي الكنيســة.
- كما شــارك في الحتفال الذي أقامه مجمع رهبان دير األنبا بيشــوي 
بــوادي النطــرون بمناســبة مــرور 60 عاًمــا علــى رهبنــة مثلــث الرحمــات 

نيافــة األنبــا صرابامــون رئيــس الديــر.
- وشــارك قداســته فــي اليوبيــل الذهبــي لســيامة القمــص إيليــا رويــس 

كاهــن كنيســة مارجرجــس بالمنيــل.

- كمــا قــام قداستـــــــــــــــه بافتتــاح 
ــدة العــذراء  وتدشــين كاتدرائيــة السيـــــ
ــروع البشــاير  ــن بمشـــــــــــ وأبــي سيفيــــــــ
باألسكندريــــــــــة في 2020/10/8م، 
وفــــــــــي يـــــــــــــوم 10/10 قــام بتدشــين 

كنيســة مارجرجــس بالشــاطبي.
- وفـــــــي يـــــــــوم 2020/11/4م، 
وفي ذكـــــــــرى عيــــــــد ميـــــــالد قداسته 
وذكرى القرعـــــــــــة الهيكليـــــــــة، قـــــــــــــــام 
ــن مذابــح وأيقونــات كنيســة  بتدشيـــــــــــ
القديســة دميانة-بابا دبلو في شــبرا.
4( لقاءات وزيـــــارات رعوية 

في هذا العام تعــــــددت اللقاءات 
الرعويــة لقداســة البابــا تواضــروس، حيــث التقــى قداســته مــع اآلبــاء األســاقفة 
والكهنــة للوجــه القبلــي فــي 12/5، ثــم أســاقفة وكهنــة الوجــه البحــري ومــدن 
ثــم  القاهــرة  لقطاعــات  والكهنــة  األســاقفة  اآلبــاء  ثــم  فــي 12/12،  القنــاة 
اإلســكندرية يــوم 12/26. وفــي هــذه اللقــاءات تــم اســتعراض خدمــة الرعايــة 
الجتماعيــة، وبرامــج الخدمــة الُمتبعــة فــي حــالت التعليــم والصحــة ورفــع 

مســتوى المعيشــة، ونظــام المتابعــة اللكترونيــة.
وفــي 3، 4 فبرايــر شــارك قداســته فــي الســيمينار الــذي أعّدتــه كنائــس 
المعــادي لآلبــاء الكهنــة بعنــوان »األبــوة ». وعــن طريــق برنامــج »زووم« 
التقــى قداســته أيًضــا مــع أســاقفة القاهــرة الكبــرى لمتابعــة وتعميــق البعــد 
الروحــي، وفــي 7/28 التقــى مــع كهنــــــــــــــة الخليــــــــــــــــج العربــــــي عـــــــــــن طريــق 

الفيديــو كونفرانــس.
امــا علــى مســتوى الزيــارات الرعويــة فقــد قــام قداســته بزيــارة رعويــة إلــى 
إيبارشيات محافظة سوهاج )سوهاج، جرجا، البلينا، طما، طهطا وجهينة، 
اخميــم وســاقلته(، وذلــك فــي المــدة مــن 12-16 ينايــر 2020. وفــي هــذه 
وتدشــين  اإليبارشــيات،  لهــذه  والدينيــة  السياســية  بالقيــادات  التقــى  الزيــارة 
كنائــس، وافتقــاد الشــعب، وافتتــاح المرحلــة األولــى لمشــروع »مدرســة عيــون 

مصــر - ســان جــورج« بســوهاج.
كمــا قــام قداســته يــوم الســبت 2/22 بزيــارة األكاديميــة العربيــة للعلــوم 

والتكنولوجيــا والنقــل البحــري باإلســكندرية.
5( نياحـــــة:

في هذا العام انضم إلى الكنيسة المنتصرة كل من: نيافة الحبر الجليل 
األنبــا صرابامــون، أســقف ورئيــس ديــر األنبــا بيشــوي، عــن عمــر يناهــز 84 
عاًمــا قضــى منهــا 60 ســنة فــي الرهبنــة، وذلــك فــي 2020/3/8م. وفــي 
2020/5/14م تنيــح نيافــة الحبــر الجليــل األنبــا رويــس األســقف العــام، 
عــن عمــر يناهــز 81 عاًمــا، قضــى منهــا 57 ســنة فــي الرهبنــة. هــذا غيــر 
اآلبــاء الكهنــة والرهبــان الذيــن انضمــوا إلــى ســحابة الشــهود ومنهــم: القمــص 
بيجــول باســيلي عالــم اللغــة القبطيــة، والقمــص لوقــا ســيداروس كاهــن كنيســة 
مارجرجــس اســبورتنج، والراهــب متيــاس البرموســي آخــر تالميــذ القديــس 
البابــا كيرلــس الســادس، وتاســوني آنجيــل زوجــة المتنيــح القمــص بيشــوي 

كامــل، وغيرهــم.
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6( تكريـــــــم:
مــن منطلــق اهتمــام قداســة البابــا بالموهوبيــن ورعايتــه ألولده المتفوقيــن، 
قــام قداســته بتكريــم المرتــل ســعد بطــرس مرتــل كنيســة مارجرجــس بخمارويــه 
بشــبرا لحصولــه علــى درجــة الدكتــوراه فــي األلحــان القبطيــة، وذلــك فــي 
اجتمــاع األربعــاء يــوم 2020/9/23م. كمــا قــام بتكريــم الدكتــورة ســالي 
كمــال زكريــا بعــد حصولهــا علــى الدكتــوراه فــي ألحــان القــداس الباســيلي 

أيًضــا فــي اجتمــاع الربعــاء يــوم 10/14.
7( قداسة البابا تواضروس وجائحة الكورونا:

فــي هــذا العــام تعــرض العالــم كلــه لتجربــة قاســية وهــي جائحــة كورونــا، 
وبالطبــع فــإن مصــر ُأضيــرت مــن هــذا الوبــاء ومعهــا الكنيســة القبطيــة، ومــع 
ذلــك فقــد بذلــت الكنيســة مجهــوًدا شــاًقا فــي الحفــاظ علــى أبنائهــا لتجنُّــب 
هــذا الخطــر والوصــول بهــم إلــى بــّر األمــان. وكانــت تنّفــذ قــرارات الدولــة 
إلــى إغــالق الكنائــس بكافــة  بــكل دقــة، حتــى ولــو أّدى ذلــك  الحترازيــة 
أنشــطتها إغالًقــا تاًمــا لعــّدة أشــهر. ومــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الكنيســة 

فــي هــذا الســياق:
فــي بدايــة ظهــور الكورونــا اجتمعــت اللجنــة الدائمــة للمجمــع المقــدس 
برئاســة قداســة البابــا تواضــروس فــي 2020/3/12م، وقــررت تعليــق كافــة 
وكافــة  والجتماعــات  مراحلهــا  اختــالف  علــى  الكنســية  التربيــة  خدمــات 
األنشــطة النوعيــة والجتماعــات العامــة، مــع التوجيــه بمراعــاة اإلجــراءات 
بتعليــق اجتمــاع  البابــا  قــام قداســة  فقــد  المنــوال  نفــس  الحترازيــة. وعلــى 

األربعــاء وإذاعــة العظــة أســبوعًيا مــن المقــر البابــوي.
قيــام الكنائــس بالتحــول لبــث الخدمــة رقمًيــا، كمــا قامــت قنــاة كوجــي 

لألطفــال بتقديــم خدمــة مــدارس األحــد لألطفــال عبــر الشاشــة.
مــع تزايــد أعــداد اإلصابــات تــم إغــالق الكنائــس تماًمــا، وتعليــق القداســات 

في جميع اإليبارشــيات.
فــي 4/2 اجتمعــت لجنــة الســكرتارية بالمجمــع المقــدس، وقــّررت تأجيــل 
عمــل الميــرون هــذا العــام، واســتمرار تعليــق الصلــوات بالكنائــس بمــا فيهــا 
صلــوات األكاليــل، وتقديــم تبــرع مالــي لصنــدوق تحيــا مصــر بمبلــغ ثالثــة 

مالييــن جنيــه للمســاهمة فــي شــراء أجهــزة تنفــس صناعــي.
تم الحتفال بأسبوع اآللم وعيد القيامة في دير األنبا بيشوي.

فــي 30 أبريــل قــرر قداســة البابــا تواضــروس الســماح بعمــل صلــوات 
اإلكليــل فــي المنــازل )اســتثناًء( أو فــي الكنيســة مــع حضــور كاهــن واحــد 

وســت أفــراد فقــط.
تــم تقديــم 1000 قطعــة مــن المالبــس الواقيــة لألطقــم الطبيــة المعالجــة 

فــي مستشــفيات العــزل، مــن إنتــاج أســقفية الخدمــات.
فــي يــوم 6/27 اجتمعــت اللجنــة الدائمــة برئاســة قداســة البابــا، وتــم 
الجمعــة  أيــام  الكامــل  الغلــق  مــع  تدريجًيــا  الصلــوات  فتــح  علــى  الموافقــة 
فتــح  مــع  الحترازيــة  اإلجــراءات  بتخفيــف  القــرارات  توالــت  ثــم  واألحــد، 
الكنائــس ولكــن مــع حضــور عــدد محــدود وزيــادة عــدد القداســات، واســتمر 
الوضــع كذلــك حتــى صــدرت قــرارات فــي شــهر أكتوبــر بالعــودة إلــى زيــادة 
اإلجــراءات الحترازيــة، وإلغــاء الرحــالت والخلــوات وصــالة الثالــث، وتقليــل 
نســبة الحضــور للحــد مــن اإلصابــات، مــع الموجــة الثانيــة مــن هــذا الوبــاء.

وفــي النهايــة نصلــي إلــى هللا ان يحفــظ كنيســته، ويحفــظ لنــا آباءهــا 
ــا تواضــروس  ورعاتهــا وكل شــعبها، بصلــوات راعــي الرعــاة قداســة الباب

الثانــي، وإلــى منتهــى األعــوام يــا ســيدنا...
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يذكـــر الكتـــاب المقـــــــــدس فـــي 
األصحـــاح الســـادس مـــــــــــن ســـفر 
يشـــوع قصـــة دخـــول الشـــعب إلـــى 
مدينـــة أريحا. وُتعتبر أريحـــــــــا هي 
أول مدينـــة فـــي أرض الموعـــــــــد، 
يقـــود  وهـــو  يشـــــــــــوع  علـــى  وكان 
أمـــر  وقـــد  يدخلهـــا،  أن  الشـــعب 
الكهنـــة  يحمـــل  أن  يشـــوع  الـــرب 
تابوت العهد، ويدوروا مع الشعب 
حول المدينة لمدة ســـتة أيام، وفي 
اليـــوم الســـابع يـــدوروا حولها ســـبع 
مـــرات، ويضـــرب الكهنـــه بالبـــوق 
وبعـــد ذلك يهتف الشـــعب بصوت 
الهتاف، وحينئذ تســـقط األسوار.. 
وفـــي هـــذه القصـــة لنـــا العديـــد من 

نقـــاط التأمـــل نذكـــر منهـــا..

االهتمـــام بــــدور اإلنســـــان 
الجهاد: في 

رقـــم 6 فـــي الكتـــــــــاب المقـــدس 
يرمـــز إلى كمال الحيــــــــاة، والســـتة 
كلهـــا،  حياتنـــا  إلـــى  تشـــير  أيـــام 
كنتـــم  إن  الـــرب:  رســـالة  وكأنهـــا 
تريـــدون أن تنتصـــروا علـــى أريحـــا 
)التـــى ترمـــز إلـــى الشـــر( وأن ان 
تعيشـــوا حيـــاة النصـــرة، يجـــب ان 
تكــــــــــون حياتكــــــــم عماًل وجهــــــاًدا. 
لمـــاذا يـــا رب ســـبعة أيـــام، وفـــي 
اليـــوم الســـابع ســـبع مـــرات؟ وكأن 
الـــرب يجيـــب: لكـــي يبذلـــوا جهًدا، 
بـــدون جهادهـــم ل  أنـــه  ويشـــعروا 

ينتصـــروا. أن  يســـتطيعون 

اإليمــــــــــــــان بعمـــــــــــــل هللا 
ومعونتـــــــه: 

ُمقَفلـــة،  مدينـــة  أريحـــا  كانـــت 
لذلـــك كانـــت تحتـــاج إلـــى معونـــه 
خاصـــة مـــن هللا، وكمـــا كان ل بد 
أن تســـند الشـــعب قـــوة إلهيـــة لكـــي 
ينتصـــروا علـــى أريحا، فقد أوصى 
الشـــعب  يـــدور  أن  يشـــوع  الـــرب 
حـــول األســـوار ســـبع مـــرات، ثـــم 
يهتفـــوا، وبقوة الرب تســـقط أســـوار 
المدينـــة، وعـــن هـــذا قـــال معلمنـــا 
بولس الرسول: »باإليمان سقطت 
)عـــب30:11(.  أريحـــا«  أســـوار 
كان الرب يؤكد لهم أن انتصارهم 

ليـــس بســـبب قوتهـــم وليس بســـبب 
لكنـــه وحـــده هـــو  فقـــط،  جهادهـــم 
الـــذي يســـتطيع أن ُيســـِقط أســـوار 
أريحـــا، وهـــو أيًضا الذي يســـتطيع 
أن يحـــّررك ويعطيك النصرة على 

كل حـــروب العـــدو.

التوبـــــــة والجهـــــاد ضـــــــــد 
الضعفات:

أن  المقـــدس  الكتــــــــــاب  يذكـــر 
ملـــك أريحا وســـكانها كانـــوا جبابرة 
بـــأس، وهذه كانـــــــــــت إشــــــــــارة إلى 
الضعفـــات والخطايـــا التـــي تملـــك 
فـــى حيـــاة اإلنســـان؛ هكـــذا حياتنـــا 
الروحيـــــــــــة، فنحـــــــــــن نحتـــــــــــاج في 
حياتنـــــــــــا الشخصيـــــــــة أن يساعدنا 
ننـــــــــــا أن ننتصـــــــر على  الرب ليمكِّ

الضعفـــات التـــي نواجهها.

استمرار الجهـــاد الروحي: 
الشـــعب  علـــى  كان  القصـــة  فـــي 
الــــــــدوران لعـــــــــــدة مــــــــــــرات حــــــــــول 
األســـوار، وهـــذا يشـــير إلـــى جّديـــة 
الجهاد، فال يأمن اإلنســـان لنفســـه 
ويســـمح لها بالســـترخاء الروحي، 
فالعـــدو يســـتطيع أن يســـقطه فـــى 
يحّذرنـــا:  وهللا  كثيـــرة.  خطايـــا 
ِاحـــذر الرخـــاوة والكســـل والتراخـــي 
الروحـــي، فقـــد نتـــكّل علـــى الجهـــد 
ونكتفـــى  أيـــام  ســـتة  بذلنـــاه  الـــذي 
بذلك، ونســـتريح فى اليوم السابع؛ 
بعـــد  معنـــا  يحـــدث  قـــد  مـــا  وهـــذا 
فترات األصـــوام والجهاد الروحي. 

جّديـــــــة الجهــــــــاد وضبـــط 
لـــــــذات:  ا

أمـــر الـــرب للشـــعب بالـــدوران 
عـــّدة مـــّرات حـــول األســـوار يشـــير 
إلـــى األمـــور التي يجـــب علينا أن 
نصنعهـــا لكـــي نثبـــت جّديتنـــا فـــي 
الجهـــاد ضـــد الخطيـــة والشـــر، إن 
كانـــت صداقة ردية، أو وقت فراغ 
نقضيـــه بطريقـــة رديـــة... فيجـــب 
علـــى اإلنســـان أن يضبـــط نفســـه 
كما قال الرســـول: »أقمع جســـدي 
وأســـتعبده« )1كـــو27:9(، فال بّد 
لإلنســـان أن يكـــون لـــه عمل يعلن 

جديتـــه فـــي الجهاد.
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تحدثنــا فــي العــدد الماضــي 
الروحــي  القانــون  بــركات  عــن 

منهــا:  وذكرنــا  للمكــرس، 
يعطــي  التكريــس  أواًل::   -

الحيــاة. فــي  تماســًكا 
ببركــة  ويفّرحنــا  ثانًيــا:   -
يعطينــا  أيًضــا  وهــو  الشــبع، 

مثــل: البــركات  مــن  المزيــد 

ثالًثا: بركة السالم الداخلي 
1- القانون الروحي يعطيني 
بالمســيح، وهــذا  فرصــة أللتقــي 
يمألنــي بالســالم. فِمــن المســيح 
ســالمي  آخــذ  المجــد-  –رب 
حيــن  إلــى  فتــرة،  يكفينــي  الــذي 
أن  وقبــل  ثانيــة.  مــرة  مقابلتــه 
يعمــل العالــم علــى تفتيــت هــذا 
نفســي  أجــد  واســتنزافه،  الســالم 
أجلــس مــرة أخــرى مــع المســيح، 
الــذي  الســالم  مــن  آلخــذ مزيــًدا 
وهكــذا. أخــرى..  لفتــرة  يكفينــي 

اإلنســان  فــإن  ولذلــك   -2
المنتظــم فــي حياتــه الروحيــة.. 
يكــون لــه فرصــة جيــدة ليجلــس 
مــع المســيح: ويســلم لــه همومــه 
إن كان هناك ما يشغله. وكذلك 
مــن  فيخــرج  لــه خطايــاه،  يســلم 
بيــن أيــدي المســيح آخــًذا ســالًما، 
يكفيــه  نفســًيا  وهــدوًءا  وصفــاًء، 
لفتــرة أخــرى. إلــى أن يتقابــل مــرة 
أخــرى مــع الســيد المســيح لمزيــد 
ل  عندمــا  ولكــن  الشــركة.  مــن 
روحًيــا  ُمنظًَّمــا  اإلنســان  يكــون 
يخــرج متوتــًرا، فيبــدأ فــي الخــالف 

مــع اآلخريــن.
3- فــإن كان يصلــي مثــاًل: 
صــالة باكــر، والغــروب، والنــوم: 
يكفــي  ســالًما  يعطــي  هــذا  كل 
لحيــن مالقاتــه ووقوفــه أمــام هللا، 

ليتجــدد ســالمه.
وهذا يعمل سالًما ثالثًيا:
أ- بيني وبين هللا.  

ب- وبيني وبين نفسي.  
اآلخريــن  وبيــن  وبينــي  ج- 

معهــم. أتعامــل  الذيــن 

رابًعا: بركة النمو 
قــال الكتــاب المقدس: »اْنُموا 
ــا«  ــِة َربَِّن ِفــي النِّْعَمــِة َوِفــي َمْعِرَف
ينتظــم  فعندمــا  )2بــط18:3(. 
أنــه  بمعنــى  ينتــج..  الشــخص 
ــاب..  ــراءة الكت إذا انتظــم فــي ق
العهــد  فــي  إصحاًحــا  يقــرأ  كأن 
الجديــد، وثالثــة إصحاحــات فــي 
العهــد القديــم كل يــوم، فســينتهي 
بعــد قــراءة الكتــاب المقــدس مــرة 
كل ســنة، لكنــه لــو تــرك نفســه 
فإنــه ل  بطريقــة غيــر منظمــة، 
هــو  وهــذا  ينمــو..  ول  ينتــج، 

النمــو فــي المعرفــة.
- ولكــن النمــو فــي المعرفــة 
يــزداد بــأن يقــرأ كتًبــا. وإن انتظــم 
فــي أنــه يقــرأ كل أســبوع كتاًبــا، 
بمعــدل كل شــهر أربعــة كتــب، 
إًذا ســيقرأ فــي الســنة 50 كتاًبــا 

تقريًبــا.. وهــذه معرفــة ممتــازة.
كبيــًرا،  كتاًبــا  كان  وإن   -
أو  أســبوعين  علــى  يقســمه 
اإلنســان  يكــون  فعندمــا  ثالثــة، 
منظًمــا فعــاًل، فينتظــم فــي القــراءة 
أربعــة  فــي  نفســه  فيجــد  ينجــز، 
جيــدة  حصيلــة  لديــه  ســنوات 
)تقريًبــا 200 كتــاب(! لكــن لــو 
تــرك نفســه بــدون نظــام لــن يقــرأ 
إل القليــل، ولــن ينمــو فــي النعمــة 

المعرفــة.  ول 
بــركات  األربعــة  هــي  هــذه 
تصــر  الكنيســة  تجعــل  التــي 
علــى أن يكــون الشــخص لــه 
نظــام روحــي فــي حياتــه.. فــإن 
كانــت هــذه هــي بــركات القانــون 
الروحــي.. فمــا هــي محتويــات 

الروحــي؟  القانــون 
)يتبع(

mossa@intouch.com hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

بمحبــة  يســوع  الــرب  أوصانــا 
أَْعَداَءُكــْم.  »َأِحبُّــوا  بقولــه:  األعــداء 
ِإَلــى  َأْحِســُنوا  َلِعِنيُكــْم.  َباِرُكــوا 
الَِّذيــَن  أَلْجــِل  َوَصلُّــوا  ُمْبِغِضيُكــْم، 
َوَيْطُرُدوَنُكــْم،  ِلَكــْي  ِإَلْيُكــْم  ُيِســيُئوَن 
ِفــي  الَّــِذي  َأِبيُكــُم  َأْبَنــاَء  َتُكوُنــوا 
َكاِمِليــَن  َأْنتُــْم  ــَماَواِت...  َفُكوُنــوا  السَّ
ــَماَواِت  َكَمــا َأنَّ َأَباُكــُم الَّــِذي ِفــي السَّ
)مــت48-43:5(.  َكاِمــٌل«  ُهــَو 
وهــو بذلــك َيعتبــر الكمــال المســيحي 

األعــداء. محبــة  هــو  الحقيقــي 
وإذا اســتصعبت يا أخي الحبيب 
والجوهريــة،  الهامــة  الوصيــة  هــذه 
أشــير عليــك بطريقــة تجعلهــا ســهلة 
وميســــورة أمامـــــــــــــك.. ِابــــــــــــدأ مــــــــــــــن 

اآلخــر لــألول:
مــن  مخدعــك  فــي  صــلِّ  أواًل: 
إليــك  يســيء  الــذي  عــدوك  أجــل 
ويضطهــدك. اطلــب لــه الهدايــة مــن 
هللا وأن يعطيــك نعمــة فــي عينيــه. 

وبســيط. ســهل  هــذا  أن  وأعتقــد 
عــدوك  إلــى  أحســن  ثانًيــا: 
الــذي يبغضــك، اســتثمر أّيــة فرصــة 
إذا  محبــة،  عمــل  معــه  واصنــع 
مــرض ُزره فــي مرضــه واطلــب لــه 
ابنــه هّنئــه وافــرح  إذا زّوج  الشــفاء، 
معــه. إذا حصلــت عنــده حالــة وفــاة 
عــزِّه وشــاطره األحــزان حســب وصيــة 
الرســول »َفَرًحــا َمــَع اْلَفِرِحيــَن َوُبــَكاًء 
وهــذا  )رو15:12(  اْلَباِكيــَن«  َمــَع 

أســهل.
ثالًثــا: باركــوا العنيكــم: كّررهــا 
ــى  معلمنــا بولــس بقولــه: »َباِرُكــوا َعَل
َوَل  َباِرُكــوا  َيْضَطِهُدوَنُكــْم.  الَِّذيــَن 
هــذه  نفِّــذ  )رو14:12(،  َتْلَعُنــوا« 

الوصيــة.
عــدوك يقــول عليــك كل مــا هــو 
رديء، وُيظهــر عيوبــك وأخطــاءك. 
وأنــت فــي المقابــل تعمــل العكــس. إذا 
جاءت ســيرته أمامك ُتظهر فضائله 
فيــه  التــي  البيضــاء  النقــاط  وتذكــر 
وتمتدحها، مثاًل تمدح ذكاءه، تعّظم 
التزامه، تثّمن أمانته وهكذا... واعلم 
أنــه إن آجــاًل أو عاجــاًل ســيصل إليــه 
ــَماِء  كالمــك الطيــب »أَلنَّ َطْيــَر السَّ
ــْوَت، َوُذو اْلَجَنــاِح ُيْخِبــُر  َيْنُقــُل الصَّ
ِباأَلْمــِر« )جــا20:10(. وكمــا يقــول 
المثــل »الحيطــان لهــا ودان«. فــإذا 
مــن  يخّفــف  الطيــب  كالمــك  ســمع 

مــن  ويقتــرب  عليــك  حقــده  حــّدة 
محبتــك.

بعــد  أعداءكــم:  أحبــوا  رابًعــا: 
أن صليــت ألجــل عــدوك، وبعــد أن 
قّدمــت لــه عمــل محبــة وعمــل خيــر 
ومجاملــة ومشــاركة فــي كل ظــروف 
حياتــه، ولــم ُتســئ إليــه ل بــكالم ول 
بعمــل بــل مدحتــه وكّرمتــه فــي غيابــه 
كما في حضوره، بعد هذا كله قطًعا 
–وبعمــل إلهــي خفي–ســيراجع موقفــه 
فيحبــك  تجاهــك.  حســاباته  ويعيــد 
كمــا  إليــك  ويحســن  أحببتــه،  كمــا 
أحســنت إليــه، أو علــى األقــل يخّفــف 
مــن عداوتــه ويقّلــل مــن اضطهــاده 
لــك. وتكــون أنــت قــد نّفــذت وصيــة 
بحكمــة  وأخــذت  العظيمــة  المســيح 
الحكمــاء التــي تقــول: إذا لــم تســتطع 
فعلــى  صديًقــا  اآلخــر  تكســب  أن 
»وُطوَبــى  عــدًوا.  تجعلــه  ل  األقــل 
هللِا  َأْبَنــاَء  أَلنَُّهــْم  ــاَلِم،  السَّ ِلَصاِنِعــي 

)مــت9:5(. ُيْدَعــْوَن« 

»ارجعي يا نفسي إلى 
موضع راحتك«

إيبارشية نورث 
وساوث كارولينا وكنتاكي
كاتدرائية العذراء مريم
–إلي- نورث كارولينا

القس ميصائيل أبو الخير
والقس مايكل حنا

ومجلس الكنيسة والشمامسة والخدام
وكل الشعب يطلبون تعزيات السماء

لصاحب النيافة الحبر الجليل

األنبــا بيتــر
في انتقال والدة نيافته

تاسـوين عواطـف إبراهيـم

نياًحا لروحها الطاهرة



١5 �ب  2020
ف

لة الكرازة - 13 نو� مب

َة َحَياِت« )مزمور 116: 1و2( ْدُعوهُ ُمَدّ
َ
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شائــــــــع طرحــه  ســـــــــؤال  يوجــد 
العديــد مــن رجــال الكتــاب المقــدس 
بصــــــــــــــور مختلفـــــــــة: »أبرُّ أنـــــــــــــت 
يا رب من أن أخاصمــــــــك، لكـــــــــن 
أكلمــك مــن جهــة أحكامــك. لمــاذا 
تنجــح طريــق األشــرار؟ اطمــأن كا 
الغادريــن غــدًرا. غرســتهم فأصلــوا. 
)إر1:12- ثمــًرا«  وأثمــروا  نمــوا 

2(؛ »لمــــــــــــاذا تحيــــــــــــــــا األشــــــــــــرار 
قــوة؟  ويتجبــرون  نعــم  ويشــيخون، 
نســلهم قائــم أمامهــم وذريتهــم فــي 
أعينهــم. بيوتهــم آمنــة وليــس عليهــم 
عصا هللا. ثورهم يلقح ول يخطئ. 
بقرتهــم تنتــج ول تســقط... يقضــون 
أيامهم بالخير« )أي7:21-13(؛ 
إذ  المتكبريــن  مــن  غــرت  »ألنــي 
رأيت ســالمة األشــرار. ألنه ليســت 
في موتهم شــدائد وجســمهم ســمين. 
ليســوا فــي تعــب النــاس ومــع البشــر 

ل يصابــون« )مــز5-3:73(. 
ِمــن الســهل علــى دارس العهــد 
القديــم أن يــدرك لمــاذا حّيــرت هــذه 
أيــوب  قلــوب  الوجوديــة  المعضلــة 
وإرميــا وداود. فالبركــة التــي وعــد 
بهــا هللا شــعبه إن حفــظ وصايــاه، 
والموجــودة فــي تثنيــة 28، تنــّص 
علــى مباركــة ثمــرة البطــن واألرض 
والبهائــم والســّلة والمعجــن والخزائــن 
وكل مــا تمتــد إليــه اليــد. أمــا كاســر 
الوصايا والفرائض فتدركه اللعنات 
التــي هــي النقيــض التــام للبــركات! 
مــن هنــا صــار أمــر بديهـــــــي لــدى 
أنــاس العهــد القديــــــــــــم أن يســتدّلوا 
علــى بــّر الشــخص ورضــا هللا عنــه 
مــن البركــة أو اللعنــة الموجــودة فــي 
حياتــه. وهــذا الســتدلل بعينــه هــو 
ــق العــار والخــزي  الــذي كان ُيلحــــــــ
بكل عاقـــــــــــر، أو مولــــــــود أعمـــــــــى، 
أو معـــــــــــوق... إلـــــــخ بالتالي، كان 
أمــًرا صعًبــا علــى رجـــــــــــال هللا أن 
القاعــدة  تنكســر  كيــف  يســتوعبوا 
مــع أشــرار علــى الرغــم مــن كــون 
يتمتعــون  أنهــم  إل  واضــح  شــرهم 

بــكل خيــرات وبــركات!!
والحقيقــة أن هــذه المعضلــة لــم 
تشــغل فقــط رجــال هللا األتقيــاء فــي 
ــر  العهــد القديــم، ولكنهــا ظلــت تحيِّ

أيًضا القديســين على مّر العصور 
حتــى يومنــا هــذا. فالكثيــرون فــي 
صــــــدر  علـــــــى  يتكئــون  ضيقهــم 
فــي  إيــاه  ســائلين  حبيبهــم  يســوع 
مــرارة الغيــرة: »لمــاذا تنجــح طريــق 
األشــرار؟« هنــــــــا يأتــي رّد الوحــي 
اإللهــي علــى لســان داود النبــي فــي 
صيغــة قانــون مــن قوانيــن الملكــوت 
الثابتــة ونصـــــــه: »نصيبهـــــــم فـــــــــي 
حياتهــــــــــم« )مـــــــــز14:17(!! هـــــذا 
القانــون بعينــه هــو الــذي اســتعمله 
إبراهيــم أب اآلبــاء فــي رّده علــى 
الرجــل الغنــي الــذي كان يتنّعــم كل 
ابنــي  لــه: »يــا  فقــال  يــوم مترفًِّهــا 
ُاذكــر أنــك اســتوفيت خيراتــك فــي 
ــازر الباليــا،  حياتـــــــــك وكذلــك لعـــــــــ
واآلن هــو يتعــزى وأنــت تتعــذب« 
)لــــــــــو25:16(. واستعملــــــــــه أيًضا 
عــن  تكلــم  حينمــا  المســيح  الســيد 
فــــــــــي  المرائيــن ألجرهــــــم  اســتيفاء 
صورة مديح الناس: »الحق أقـــــول 
لكــم إنهــم قــد استوفــــــــــــوا أجرهــــــــــــم« 
)مــت16،2:6(، وحذرنــــــــــــا مـــــــــــــن 
اســتنفاذ أجرنــا فــي الباطــل قائــاًل: 
»وإل فليــس لكــم أجــر عنــد أبيكــم 
الــذي فــي الســموات« )مــت1:6(. 
فــاهلل جزيــل العــدل واإلحســـــــــان 
ــرار  يوفــي األجــرة للجميــع، األشـــــــــــ
منهــم واألبــرار. لكنــه يتــــــــرك لــكل 
واحــد أن يختــار نــوع األجــــرة التــي 
يبتغيها قلبــــــــه: أن يستوفـــــــــــي أجره 
إّما بعملة الخيــــــــــــرات األرضيـــــــــــة، 
السماويـــــــــة  البركـــــــــــات  بعملــة  أو 
ــد يأخــذ نصيبــه  الملوكيــة. فالواحــــــــ
فــي حياتــه هنــا، واآلخـــــــــــــر يختــار 
النصيــب الصالـــــــــــح هنــاك. ومــن 
يســتوفي هـنـــــــــــــا، يســتقرض هنــاك 
فــال يجــد مــن يقرضــه! ليتنــا نتشــّبه 
بالقديســين الذيــن هربــوا مــن الزهــو، 
والمديـــــــــــــح، والكرامــــــــــــــة، والتنعــم، 
والغنــى، والملــذات كمثـــــــل هروبهــم 
مــن الحيــــــــــة، ونطلـــــــــــب باجتهــاد 
نصيــب حاملــي الصليــب الغالبيــن 
فــي ملكـــــــــوت السمــــــــــوات هاتفيــن 
مــع المرنــم قائليــن: »نصيبـــــــــي هــو 
الــرب قالــت نفســي« )مراثــي4:3(؛ 
»الــرب نصيــب قســمتي وكأســي. 
أنــت قابــض قرعتــي« )مز5:16(.
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يحتــاج اإلنســان فــي حياتــه الروحيــة 
إلــى انتبــاه شــديد وإلــى ضبــط النفــس، 
بحيــث مــا يحققــه مــن نمــو روحــي ل 
يهدمــه عــدم ضبطــه لنفســه الــذي يجعلــه 
فــي شــهوات وخطايــا. فالمحبــة  يســقط 
ضبطهــا  فــي  هــي  للنفــس  الحقيقــة 
ــْن  والتحكــم فيهــا »َوَماِلــُك ُروِحــِه َخْيــٌر ِممَّ
َيْأُخــُذ َمِديَنــًة« )أم32:16(، »َمــْن ُيِحــبُّ 
َنْفَســُه ِفــي  ُيْبِغــُض  ُيْهِلُكَهــا َوَمــْن  َنْفَســُه 
َهــَذا اْلَعاَلــِم َيْحَفُظَهــا ِإَلــى َحَيــاٍة َأَبِديَّــٍة« 
)يــو25:12(، أي أن الــذي يحــب نفســه 
الــذي  أّمــا  معهــا،  حازًمــا  يكــون  فعــاًل 

يدّللهــا فهــو يصيبهــا..

ولكـــــــن فـــــــــــــي أي شــــــــــيء 
أضبــط نفســي؟

أن  يريــد  مــن  الفكــر:  )١( ضبــط 
يحيــا حيــاة روحيــة حقيقيــة، ل بــد أن 
يضبــط فكــره.. فــال يتركــه يســرح كيفمــا 
يشــاء، وكذلــك ل يقبــل أي فكــر يأتــي 
إليه بل يطرده بســرعة ول يتســاهل معه 
)نحــن ل نســتطيع أن نمنــع الطيــور ان 
تحلــق فــوق رؤوســنا ولكننــا نســتطيع أن 
نمنعها أن تصنع لها ُعًشا في رؤوسنا( 
َغــاَر  »ُخــُذوا َلَنــا الثََّعاِلــَب، الثََّعاِلــَب الصِّ
اْلُمْفِســَدَة اْلُكــُروِم« )نــش15:2(. كذلــك 
يقبلهــا  فــال  األفــكار  فــي  يدقــق  هــو 
بســرعة حتــى وإن بــدت جميلــة، ولكنــه 
يبحــث مــا هــي نتيجــة هــذه الفكــرة، وإلــى 
يبــدو  فالشــيطان ل  تــؤدي،  شــيء  أّي 
فــي مظهــره قبيًحــا بــل جميــال لكــي يقبلــه 
قائــاًل:  الكتــاب  حذرنــا  لذلــك  النــاس.. 
الَِّذيــَن  اْلَكَذَبــِة  اأَلْنِبَيــاِء  ِمــَن  »اْحَتــِرُزوا 
ِمــْن  َوَلِكنَُّهــْم  اْلُحْمــاَلِن  ِبِثَيــاِب  َيْأُتوَنُكــْم 
)مــت15:7(.   َخاِطَفــٌة«  ِذَئــاٌب  َداِخــٍل 
ول يكفــي أن نضبــط الفكــر ونمنعــه مــن 
الخطــأ، ولكــن نهتــم بــأن يمتلــئ الذهــن 
بأفكار مقدســة، حتى إذا جاء الشــيطان 

ل يجــد لــه مكاًنــا فــي الذهــن.
ــن: إن اإلنســان  ــط العيـــــــ )٢( ضب
الــذي يريــد أن يحيــا حيــاة روحيــة عميقــة 
ل يمكــن أن يتــرك عينــه بــال ضابــط، 
فالعيــن هــي بــاب هــاّم جــًدا للفكــر، فمــا 
قــراءة(  )رؤيــة،  بعينيــه  اإلنســان  يــراه 
يشــكل أفــكاًرا فــي ذهنــــــــــــه، فمــن يــرى 
أشــياء نافعــة مفيــدة يحافــظ علــى ذهنــه 
فمــن  صحيــح،  والعكــس  طاهــًرا،  نقًيــا 
إلــى  ُيدِخــل  ضابــط  بــال  عينيــه  يتــرك 
ذهنــه مناظــر وأفــكاًرا شــريرة تؤّثــر علــى 
قــال  تصرفاتــه.  وعلــى  وتركيــزه  ذهنــه 
القديــس موســى األســود: »احفــظ عينيــك 
لئــال يمتلــئ قلبــك أشــباًحا خفيــة«، وقــال 
القديــس باســيليوس الكبيــر: »ابتعــد مــن 
نظــر وســماع مــا ل يفيــد، فتخلــص مــن 
فعــل مــا ل يفيــد«. ولنضــع أمــام عيوننــا 

مــا قالــه رب المجــد يســوع عــن العيــن: 
»ِســَراُج اْلَجَســِد ُهــَو اْلَعْيــُن َفــِإْن َكاَنــْت 
ــًرا«  َعْيُنــَك َبِســيَطًة َفَجَســُدَك ُكلُّــُه َيُكــوُن َنيِّ
)مــت22:6(. العيــن التــي تقــرأ الكتــاب 
والكتــب  الروحيــة  والكتــب  المقــدس 
المفيــــــــــــدة، العيـــــــــن التــي ل تنظــر فقــط 
أخطــاء الغيــر، العيــن التــي تــرى األمــور 

باإليمــان.. العيــن الطاهــرة.
)3( ضبــــــــط األكــــــــل والشــــــــــرب: 
اإلنســان الــذي يريـــــــــــد أن يحيــــــــــا حيــاة 
روحيــة عميقــة، يضبــط نفســه فــي األكل 
والشــرب ألســباب روحيــة )ل لألمــراض 
األنبــا  قــال  والقلــب..(.  الســكر  مثــل 
موســى األســود: »ضبــط شــهوة البطــن 
شــهوة  الشــهوات.  تأثيــرات  مــن  يقّلــل 
والنفعــالت،  الغرائــز  توقــظ  الطعمــة 
والمتنــاع عنهــا يقمعهــا. شــهوة البطــن 
أن  تنــَس  ل  األوجــاع«.  كل  أســاس 
الخطيــة األولــى كانــت األكل مــن شــجرة 

معرفــة الخيــر والشــر.
)4( ضبـــــط األعصـــــــاب: اإلنسان 
الــذي يريــد أن يحيــا حيــاة روحيــة عميقــه 
الغضــب، كمــا  يبتعــد عــن  ان  يحــاول 
اإلنســان  َغَضــَب  »أَلنَّ  الكتــاب  قــال 
وإن  )يــع20:1(،  للاَِّ«  ِبــرَّ  َيْصَنــُع  َل 
َوجــد الغضــب تحــّرك فــي قلبــه ل يتركــه 
لســانه وعلــى أعصابــه،  يســيطر علــى 
وهكــذا يبــذل جهــًدا فــي الســيطرة علــى 
األلفــاظ فــي وقــت الغضــب، يحــاول أّل 
يثــور ول يرتفــع صوتــه ول يحتــد، »ِلَيُكــْن 
اِلْســِتَماِع،  ِفــي  ُمْســِرًعا  إنســان  ُكلُّ 
ُمْبِطًئــا ِفــي التََّكلُّــِم، ُمْبِطًئــا ِفــي اْلَغَضــِب« 
)يــع19:1(، فالــذي يســرع إلــى الغضــب 
خطايــا  فــي  ويســقط  التهــور  فــي  يقــع 
 - كبريــاء   - إدانــة   - )شــتيمة  كثيــرة 
ســخرية – عثــرة...(، والعاقــل هــو مــن 
وقــت غضبــه، ول  فــي  قــراًرا  يتخــذ  ل 
يتحــدث مــع أحــد. قــال القديــس األنبــا 
أغاثــون: »ولــو أقــام الغضــوب أمواًتــا، 

فمــا هــو مقبــول أمــام هللا«.
)5( ضبــط الطمــوح: ل يحــاول أن 
يرتئــي فــوق مــا ينبغــي أن يرتئــي، ول 
بــه، ول  لــه هللا  مــا ســمح  فــوق  يرتفــع 
يصنــع مثــل الشــيطان الــذي لــم يضبــط 
نفســه مــن جهــة محبــة الرتفــاع فســقط 
وكان سقوطه عظيًما. وحتى إن أعطاه 
هللا مواهــب، يطلــب معهــا اتضاًعــا ألن 
ــُقوِط  السُّ َوَقْبــَل  اْلِكْبِرَيــاُء  اْلَكْســِر  »َقْبــَل 
اضبــط  )أم18:16(.  وِح«  الــرُّ َتَشــاُمُخ 
أكثــر  نفســك  فــي  تظــن  ول  طموحــك، 
مــن حقيقتــك، وضــع حــدوًدا لطموحاتــك 
التــي قــد تحققهــا بطــرق ملتويــة، وقــد ل 

تحققهــا فتيــأس أو تفقــد إيمانــك..
الرب معك...

avvatakla@yahoo.com
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مىت كرست قلبك هلل، فأنت بهذا ختدم كنيستك، ألنك أصلحت أحد أعضائها، أي نفسك. لو لك أحد اصلح نفسه، فبايق األعضاء تتأثر به وتنصلح. )القمص ميخائيل إبراهيم(

hamaged@yahoo.com

ُوِلـــد أ. د. وهيـــب جورجـــي كامل 
روفائيـــــل فــــــــي 17 أبريــــــــــــل 1922، 
بجرجا محافظـــــــــة سوهــــــــــــاج. وبعــــــد 
حصولــــــــــــه علــــــــــى شهــــــــــادة الدراسة 
الثانويَّـــــــــة، التحــــــــــــــــق باإلكليريكيَّــــــــة 
بمهمشـــة، حيـــث تخـــرج فيهـــا دفعـــة 
مايـــو 1943 بتقدير »جيـــــــــد جًدا«. 
وقـــد وضـــع فـــي قلبـــه منـــذ البداية أن 
ينـــذر حياتـــه للخدمـــة بالكنيســـة فـــي 
، فســـافر  طريـــق التكريــــــــــــس البتولـــيَّ
إلـــى الســـودان ليعمـــل ُمدرًســـا للديـــن 
بالكليَّـــة القبطيَّة بالخرطوم، وللبشـــارة 
باإلنجيـــــــــــل للقبائـــــــــــل الوثنيَّـــة بجبال 
النوبـــة وجنـــوب الســـودان مـــع زميلـــه 
في الدراســـــــــــة باإلكليريكيَّة الشـــماس 

اإلكليريكـــي أديب إســـكندر. 
ذهبـــا للســـودان فـــي الوقـــت الذي 
ًشا للخدمة، وفي  كان هذا البلد متعطِّ
أشـــد الحاجـــة لمثل هـــذه النوعية من 
الخدام الشـــباب المتعّلميـــن والمُثقفين 
لهوتًيـــا، والُمعّديـــن جيـــًدا لتوصيـــل 
كلمة الحق للشـــعب السوداني بصفة 
عامـــة، وللعائـــالت القبطيـــة المتناثرة 
هنـــاك فـــي بلدات وقـــرى كثيرة بصفة 
خاصـــة. خصوًصـــا فـــي فتـــرة خلـــو 
هنـــاك  القبطيـــة  المطرانيـــة  كرســـي 

)1937-1946م(.
ففـــــــــــــــي صيـــــــــف عــــــــــــام 1946 
بـــدأت خدمـــة د. وهيـــب فـــي بلـــدات 

وعلـــى أثـــــــــــر عودتـــــــــه لمصــــــــــــر 
قـــدم الشـــاب والخـــــــادم األمين وهيب 
جورجـــي للمســـؤلين بالكنيســـة، آماله 
وأحالمـــــــــــــــه فـــــــي تأسيـــــــــــس إرسالية 
قبطيـــة للخدمـــــــــــة والبشـــــــارة بجنـــوب 
الســــــــــــــودان. وعلـــــــــى أثر ذلك فقـــــــــــد 
أعتـــرف مجلس الكلية اإلكليريكيـــــــــــة 
»بقســـم اإلرساليــــــــات« سنة 1952، 
وأسند رئاسة هذا القســــــــــم إلى العالم 
الغيـــــــــــــــــــــور أ.د. مـــــــــــــــراد كامــــــــــــــــــــل 
)راجع: وهيـــــــــب جورجـــــــــــي، »ذكرى 

وأمـــل«، مجلة مار جرجس، 
السنـــــــــة السادســــــــة، العـــــــــدد 
الثالـــــــــث، مـــــــــــارس 1954، 

ص 34-27(.
وعلى أثر هــــــذا التقريـــــر 
أيًضـــا اتخـــــــذ قداســـــــــة البابـــا 
يوســــاب الثاني الـ115 قراًرا 
برسامـــــة اثنيــــن من الرهبــان 
المميزين للخدمة بالســـودان، 
ورسمهما أساقفـــــــــة فـــــي 29 
سبتمبــــــر 1946 بـــدًل مــــــــن 
مطـــران واحــــــــد كــــــــــان يخدم 
الجاليـــة القبطيـــة بالســـــــودان 
ككـــــل. وقد جعـــــــــــل خدمــــــــــة 
الكرازة في شمـــــــال الســـودان 
وجنوبـــه جزًءا ل يتجـــــــّزأ من 
عملهما، لذلك كانت خدمــــــة 
أولهمــــــا البشــــــــارة في جبـــال 
النوبـــة وباإلضافـــــــة لخدمــــــة 
الجالية القبطيــــــــــة بمدينتــــــــي 

أمدرمــــــــان وعطبـــــــرة، وهـــــــو القمص 
أثناسيــــــــوس عـــــوض المحرقي رئيس 
الديـــر المحـــرق الذي ُرِســـم باســـم أنبا 
باخوميـــوس مطـــران النوبــــــة وعطبرة 
وأمــــــدرمــــــــــــــــان )1946-1957م(، 
والثانـــي لخدمــــــــة البشـــــــــــــارة بأوغنـــدا 
والجنـــوب وباإلضافـــة لخدمة الجالية 
القبطيــــــة بالخرطـــــــــوم وهــــــو القمص 
بطــرس الشهيـــــدي األنطونــــــي رئيس 
األديــــــــــــرة القبطيــــــــة بالقـــــــــــدس الذي 
صـــار أنبـــا يوأنـــس مطـــران الخرطوم 
والجنـــــــــــــــــوب وأوغنــــــــــــــــــده )1946-

1968م(.
ومن َثّم أكمــــــــل الشــــــــــــاب وهيب 
جهاده في عدة مياديـــــــن سواء داخل 
مصــــــــــر أو خارجهـــــــا )خصوًصا في 
القــــــــدس(، حيـــث ثّمن القديـــس البابا 
كيرلس الســــــــادس في بدايـــــة حبريته 
هذه الجهــــــــــــود، وسمـــــــــــح له بالســـفر 
للدراسة بالخـــــــــارج بعد حصوله على 
منحـــة دراســـيَّة بجامعـــة ستراســـبورج 

بفرنســـــــــا، بناًء على تزكيـــــــــة المتنيح 
األنبا غريغوريـــــــــــــوس، تلك البعثـــــــــــة 
التـــــى عـــاد منها حاصاًل على شهادة 
الدكتـــوراه فـــي العلـــوم الالهوتيَّة ســـنة 
1963. ومنــذ عودتــــــه من الخــــــــارج 
وحتى قــــــــــــارب الثمانيــــــــن من عمره، 
كـــّرس حياتـــــه للخدمـــــــــة والتدريـــــــــس 
بالكليـــة اإلكليريكيـــة بالقاهـــرة. وبعـــد 
صــــــراع مـــع المـــــــرض رقـــد في الرب 
بشيخوخـــــــــة صالحـــــــــة فـــي يـــوم 17 

.2002 فبراير 

غـــــرب الســـــــــــودان: »الهــــــــــــود« و»أم 
روابة« و»األُبّيــــــــض« و»الفاشـــــــــر« 
و»الجنينـــة«. حيـــث لم يكن للشـــعب 
القبطي كنيســــــة قبطية واحدة هناك، 
بل كانــــــــــــــوا يصلـــــــــــون في الكنيســـــة 
المارونيــــــــــة. فعمـــــل على تأسيـــــــــــس 
مكتبة دينية قبطية، ونـــــــــــادي يجتمع 
فيه الشعب في أوقــــــــــــات فراغهم في 
فائـــدة ذهنيــــــــــــة وروحيــــــــــــة، بدًل من 
ممارســـة بعض العادات السيئة التى 

كانـــت منتشـــرة عندهم وقتها. 
أّما في شــــــــــــرق الســــــــــــودان، فقد 
افتقـــد األقبـــــــــــاط واألحبـــــــــــاش ببلدتْي 
»كوستـــــــي« و»القطــــــــارف«، التـــــــى 
كانـــت تخـــدم بهـــا الكنيســـة اإلنجيلية 
واإلرســـالية األمريكيـــة فـــي ظـــل عدم 
وجود كنيســـة قبطية أيًضا هناك. ثم 
توّجه لخدمة القبائل الُمحيطـــــــة بتلك 
البلدات، واكتشـــف مدى احتياجهــــــــــا 

وفقرهـــا لكلمة هللا.
ومن كوســـتي توجـــــــــــــه صــــــــــــوب 
»جوبــــــــــــا« و»واو« بالجنــــــــــــوب فـــي 
طريــــــــــق طيلـــة أربعة عشــــــــــــر يوًما، 
حيـــث عـــرج على قبائــــــــــل الشلـــــــــــوك 
والنويـــر والهدنـــدوة الذيـــن ينتشـــرون 
على ضفاف النيـــــــــــل من »كوستي« 
إلـــى قرية »الجبليــــــــــن«. تلك القبائل 
التـــى كانـــت فـــي أشـــد الحاجـــة لنـــور 
اإلنجيـــل، وإن كان قـــد سبقــــــــــه فـــي 
خدمتهـــم اإلرساليـــــــــــات األجنبية من 
والكاثوليكيـــة،  األســـقفية  الكنيســـتين 
إل أنـــه وبســـبب هـــذه الجولـــة عمـــل 
بشـــارة  إرســـالية  أول  تأســـيس  علـــى 

قبطيـــة فـــي تلـــك األصقاع.
لقـــد نجـــح الشــــــــــاب وهيــــــــب فـــي 
مهمتــــــــــــه بفضـــــــــــل نعمــــــــــة هللا التـــي 
كانـــت تسنــــده، رغـــم عـــــــــــدم وجـــود 
أّيـــة إمكانيـــات ماديــــة أو لوجيســـتية، 
حيث قابــــــــــــل الشــــــــــــــاب المتحمـــــــــس 
وهيب المســـتر جيمـــــــــس روبرتســـون 
الســـكرتير اإلداري لحكومة الســـودان 
مرتيـــن خـــالل هذه الفتـــرة، وفي المرة 
الثانيـــة صـــّرح لـــه برأيـــه فـــي إنشـــاء 
إرســـالية قبطيـــة للبشـــارة، حيـــث قـــال 
لـــه: »إن حكومـــة الســـودان ُتشـــجع 
كل نشـــاط من شـــأنه التقدم بالشـــعب 

الســـوداني...«.

أنبا يوأنس مطران الخرطوم 
والجنوب وأوغنده

أنبا باخوميوس مطران النوبة 
وعطبرة وأمدرمان
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ْشَهَد بِبَِشاَرةِ نِْعَمِة اهللِ.« )أعمال الرسل 20: 24(
َ
َخْذُتَها ِمَن الرَّبِّ يَُسوَع، أل

َ
ِت أ

َّ
ِْدَمَة ال

ْ
َم بَِفَرٍح َسْعِي َوال َتمِّ

ُ
ِميَنٌة ِعْنِدي، َحىتَّ أ

َ
ٍء، َوالَ َنْفِس ث ْحتَِسُب لَِشْ

َ
ْسُت أ

َ
»َولِكنَِّن ل

هللا..  ومــن  هللا  هــي  األبـــــــــوة 
فهــــــــــــــــو أبونــــــــــــــــا وجابلنــــــــــا ومدّبر 
حياتنــا، ويعـــــــــــرف أفكارنــا ودخولنــا 
لــه  تغّنــى  الــذي  فهــو  وخروجنــا، 
داود »يداك صنعتاني وأنشأتاني« 
)مـــــــــز73:119(، وهــــــــــــــــــــو الذي 
تحـــــــدث عنـــــــــــه أيــــــــــوب »َكَسْوَتِني 
ِجْلــًدا َوَلْحًمــا، َفَنَســْجَتِني ِبِعَظــاٍم 

َوَعَصــٍب« )أي١١:١٠(.
وهــو أصــل الخليقــة وأبوهــا، 
ــه يســوع المســيح  وجعــل مــن ابن
ــة )أف١5:3(،  ــا للخليق ــا وأًب رأًس
ِفــي  َعِشــيَرٍة  ُكلُّ  »ُتَســمَّى  فمنــه 
َوَعَلــــــــــى اأَلْرض«  َمـــــــــاَواِت  السَّ

وُتنَســب إليــه.
+ الخــــادم هــو أصــدق صــورة 
لذلــك  للمخــدوم،  أبــوة هللا  لنقــل 
يجــب أن يطلــب الخــادم دائًمــا أن 
كيــف  ليعــرف  األبــوة  روح  ينــال 

يخــدم َمــن أحبهــم ســيده.
ــوة هللا  وكلمــا انســكبت روح أبـــــ
في قلب الخادم، صــار ناقاًل أميًنا 
ليســت مجــرد  فهــي  األبــوة،  لهــذه 
أبــوة بشــرية ول زمنيــة محــدودة، ول 
مجــرد مشــاعر عاطفيــة نفســانية، 
ل  بقــوة  مســتمرة  حالــة  هــي  بــل 
تتوقــف عنــد زمــن أو مرحلــة، فهــي 
ل تشــترط العمــر الزمنــي ولكنهــا 
محبــة منســكبة مــن هللا فــي القلــب. 
هي فيضان من الحنو والحب 
والقبــول ُيعطــى كنعمــة، فهــي أبــوة 
فريدة مختلفة إذ أنها أبوة من هللا، 
وُتحِضــر أبنــاء هللا إلــى بيتــه وإلــى 
أحضانــه األبويــة، لذلــك فهــي أبــوة 
تتخّطــى الحــدود البشــرية فــي البذل 
والعطــاء والمســئولية والمحبــة، أبــوة 
ل تتوقــف علــى صفــات المخــدوم، 
ة مــن ســخاء هللا ذاتــه،  بــل ُمســتَمدَّ
وهــو مصــدر كل عطيــة صالحــة.

ــوة مــن هللا فــي  ــا األب + َتعّلمن
معامالتــــــــه مــــــــــع شــعبه، وقيادتــه 
لهــــــم، وتحمُّلــه مسؤليـــــــة قيادتهـــــــــم 
وحمايتهــم فــي مختلــف ظروفهــم، 
فــي فوزهــــــــــم وهزيمتهـــــــــــم.. فــــــــــــــي 
طاعتهــــــــــــــم وعصيانهـــــــــــم.. فــــــــــــي 

قبولهــم وزيغانهــم...

+ دعا هللا موسى للعمل وسط 
شعبه وقال له: »فتقــول لفرعـــــــــون: 
هكــذا يقــول الــرب، إســرائيل ابنــــــــي 
البكــر أطلـــــــــق ابنـــــــــي ليعبدنــــــي« 
)خــر22:4-23(. فرأينــا أبــوة هللا 
الذي اشتاق أن يتبّناهم له ليكونوا 
كأهــل بيتــه وخاصتــه؛ »أنتــم أولد 
الــرب إلهكــم« )تــث1:14(. وحيــن 
أعلــن هللا خالصـــــــــه لهـــــــــــم عنــــــــد 
رجوعهم إليه، قال: »ألني صـرت 
إلســرائيل أًبــا، وأفرايــم هــو بكــري« 
)إر9:31(. وصــارت أبوتــــــــــه لهــم 
وســيلة إعــــــــــــالن عن مجـــــده وســط 
الشعـــــوب »أنتـــم رأيتم ما صنعـــــت 
بالمصرييــــــن، وأنا حملتكـــــــم علـــــى 
أجنحة النســــور وجئت بكــــــم إلّي« 
)خر4:19(، ويذّكرهــــــــــم بالخبـــــــــز 
الــذي أطعمهــــــــم بــه فــــــــــــي البريــة 

)خر32:16(.
وعلى الرغـــــــم مــــــن أن إسرائيل 
لــم يقابــــــل أبــــــــــوة هللا هــذه بطاعــة 
ومحبــة البنـــــــوة، بــــــــــــل قابلوهــــــــــــــا 
بالعصيان والترك والتمـــرد، حتــــــــى 
عاتبهــــــم قائاًل: »طـــــــــول النهــــــــــار 
بسطــــــــُت يــــــــــدّي لشعــــــــب معانــد« 
)إش2:65(، ورغم ذلك لـــم يـــــــــزل 
ــم الــذي يترّجــى عودتهــــــــــم،  أبوهــــــــــ
ويعلن أن يده لــــــــم تــــــــزل مبسوطة 
بعــد.. بــل ويمدحهـــــــــــم ويالطفهــم 
بمــا ليــس فيهـــــــم قائــاًل: »لــم أبصــر 
إثًمــا فـــــــي يعقــــــــــوب، ولــم أَر تعًبــا 
فـــــي إسرائيــــــــــل« )عـــــــــد21:23(، 
بالمحموليــن  إشــعياء  فــي  ولّقبهــم 
مــن  »المحموليــن  البطــن  علــى 
الرحــم، وإلــى الشــيخوخة أنــا هــو، 
وإلــى الشــيبة أنــا أحمــل وأنّجــي« 

)إش3:46(.
إنهــا األبــــــــــــوة التــي ل نهايـــــــة 
ــي  ــا، التـــــــ لهــا، ول حــدود لمحبتهـــــــ
نسعى كخــــــدام هللا أن ننقـــــــل روح 
أبوته للمخدوميـــــــن، فـــــــال نرفضهم 
ول نســتنكف من حمــــــــــل أتعابهــــــــم 
وأثقالهم، بل إلــــــى الشيب نحمـــــــل 
وننّجي كما فعـــــــــل هللا معنــــــــا، ول 

يــزال يعمــل...
وللحديث بقية...

frantoniosge@hotmail.com

لقـــد كان للمـــــــــــدارس المحليـــــــــــة 
لتســـليم لأللحـــــــــــــان القبطيـــــــــــــة دوٌر 
أساســــــــــــي فـــي الحفــــــــــــاظ عليها من 
الندثــــــار خاصــة قبل ظهور الميديا 
وانتشارها، فوصـــــول األلحـان إلينا 
هو إحـــدى المعجــــــــزات، حيث أن 
التســـجيالت التـــي لدينـــا ال يتعّدى 
تاريخهـــا قرًنـــا مـــن الزمـــان، أمـــا 
التســـليم الشـــفاهي فيرجـــع بعضه 
ألكثــــــــر مــــــــن ألف عــــــام، وذلك 
بفضـــل معلمي البيعـــــــــــة العظمـــــــــــاء 
الذيـــن حفظــــــوا األلحـــان في قلوبهم، 
وسّلموها مـــــن جيـــــــل لجيـــــــل تسليًما 

شـــفاهًيا أميًنا. 
ومـــــــــن بيــــــــن هــــــــــــذه المـــــــدارس 
المحليـــة معهـــد ديديمــــــوس للعرفـــان 
الذي أسســـــــه األنبــــــــــــا مكاريــــــــــــــوس 
مطـــران أســـيوط الـــذي صـــــــار فيمـــا 
الثالـــــــــــث  مكاريـــــــــــــوس  البابـــا  بعـــد 
12يوليـــــــــــو  أسقـــــــــف  أســـقًفا  )ســـيم 
1897م، وتنيـــــــــــــــح 31 أغسطــــــــس 
1945م(، وذلـــك في العشرينيــــــــــات 
مـــن القـــرن الماضـــــــي. وكان هـــدف 
المعهـــد أن يكـــــــــون مصـــدًرا لتســـليم 
األلحــــــــان للمرتليـــــــــن، وتخـــّرج منـــه 
مرتلـــون أكفاء لقيــــــــــادة الشمامســـــة، 
ومكانـــه هـــو كنيســـــــة الشـــهيد أبادير 
بأسيوط، وكــــان يعتمــــــد أعتماًدا كلًيا 
على تبرعات الشـــــعب القبطي لذلك 
ُعـــرف أيًضـــا بـ»بيت الرحمة«، فلقد 
كان األنبـــا مكاريوس مهتًما بالتعليم 
الكنسي، وكـــــــان محًبا جًدا لأللحان 
القبطيـــــــــــــة. وكــــان الطلبـــــــة في هذا 
المعهـــد يقيمـــون إقامـــة كاملـــة حتى 
تخرجهـــم للخدمة فـــي الكنائس، بعد 
تســـليمهم كافـــه الطقـــوس واأللحـــان 
الكنســـية واللغـــة القبطيـــة والمزاميـــر 
والكتابة بطريقة برايـل، وكان ُيدّرس 
بـــه معّلمـــون بارعــــــــــون فـــي األلحان 

الكنســـية مثل المعلـــم الكبير جندي 
عبد المســـيح والمعلم نظير الكبير 
وكان ومشـــرًفا عليـــه األرخـــن رامـــز 
القمص من أعيـــــان أسيوط، وتخرج 
منه مئات من المعلمين والشمامسة 
مـــن بينهم: المعلم جورجي ســـليمان 
بغيـــط العنـــب باإلســـكندرية الشـــهير 
شـــنوده،  صدقـــي  والمعلـــم  بنعيـــــــم، 
والمعلم توفيــــــــــــق غبريــــــــــال، والمعلم 
عطيه ساويــــــرس... وغيرهــم. وكان 
يتسلمـــــــــون  للكهنـــــــوت  المرشحـــــون 
القـــــــــــداس اإللهـــــــــــيِّ قبطًيـــا وعربًيـــا 
مـــن معلمـــي المعهـــد، ومـــن خـــالل 
مشـــرف المعهـــد يتـــم التفـــاق بيـــن 
الكاهـــن والمرتــــــــــل إلتمـــام الطقـــوس 
التـــي كانـــت كانت ُتقام فـــي المنازل 
حينــــــــــــذاك )مثل طقـــــــــــس اإلكليـــــــــل 
وبعض الطقوس األخرى(. واســـتمر 
عمـــــــل المعهــــــــــد فـــي حبريـــة مثلـــث 
الرحمـــات نيافـــه األنبـــا ميخائيــــــــــــل، 
فكّلف نيافته المعلم صدقي شـــنوده، 
واألســـتاذ كميــــــــل لمعـــــــــي بترجمـــــــــة 
مـــــــــــردات الشمـــــــــــاس من اليونانيـــــــة 
إلـــى القبطيـــة، وتســـجيلها وتســـليمها 
للشمامســـــــــة والمرتليــــــــــن في كافـــــــــة 
أنحـــــــــــاء اإليبارشيـــــــــــة، وقامـــا بذلك 
العمـــــــل خيـــر قيــــــــــام، ومـــا زال هـــذا 
إلـــى  أســـيوط  إيبارشـــية  فـــي  متبًعـــا 

يومنـــا هذا. 
وظــــــــــــــــــل المعهـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــؤدي 
رسالته حتــــــــى أواخـــــــــــــر الستينـــــــات 
مــــــــــن القـــرن العشـــرين، بعـــد أن تـــم 
هـــدم تلـــك المبانـــي بكنيســـة الشـــهيد 
أباديـــر بأسيـــــــوط، واقتصر بعد ذلك 
كــــــــــــــل  فـــــــــــــــــي  األلحـــــــــــــــــان  تســـليم 
كنيســـــــــــة علـــــــــى للشمامســـة والخدام 
علـــى يدي معلمـــــــــي الكنائــــــــــس من 

المعهد.  خريجـــي 
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