




3جملة الكرازة - 14 يونيه 2019

قصـــة تلميـــذي عمــــــــواس تحكي 
لنــــــــــا رحلـــــــــة الجهـــــــــــل واالستنــــــــــارة.. 

فاالســـتنارة تحتاج إلى: 
+ العقــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــدارس، الفـــــــــاهــــــــــــــــــــم، 

المســـتنير. المتطور، 
+ والنفـــــــــــــــــس البــــــــــــارة، المستقيمـــــــــة، ذات 

الطريـــق الواضح.
+ وأيًضـــا حيـــاة التقوى، أي الســـلوك النقي 

حســـب وصايا هللا.

الطريق إلى عمواس: رحلة الجهل
أوًل: انغالق الذهن

ُلوا  »ِإَلـــى َمَتـــى َتَضُعوَن َأْشـــَراًكا ِلْلَكاَلِم؟ َتَعقَّ
َوَبْعـــُد َنَتَكلَُّم« )أيوب 2:18(

الـــكالم قبـــل الفهـــم: تلميـــذا عمـــواس تكلمـــا 
قبـــل أن يفهمـــا، وهـــذا أســـوأ شـــيء، ســـواء علـــى 
الكبيـــر. المجتمـــع  أو  الصغيـــرة  األســـرة  نطـــاق 
رحلـــة الجهـــل هـــي أن يتكلـــم اإلنســـان قبـــل أن 
يفهم أو يســـتوعب، ويقول معلمنا بولس الرســـول 
لتلميـــذه تيطـــس )12:2(:»ُمَعلَِّمًة ِإيَّاَنـــا َأْن ُنْنِكَر 
ـــِل  ـــَهَواِت اْلَعاَلِميَّـــَة، َوَنِعيـــَش ِبالتََّعقُّ اْلُفُجـــوَر َوالشَّ
َواْلِبـــرِّ َوالتَّْقـــَوى ِفـــي اْلَعاَلـــِم اْلَحاِضـــِر«... تعّقلـــوا 

ثـــم تكلموا.

ثانًيا: انعدام البصيرة
»ولكــــــــــن ُأمِسَكْت أعُيُنُهما عن َمعِرَفِتــــــــــــِه« 

)لوقا 16:24(
ُأمِســـكت أعينهمـــا عـــن المعرفـــة،أي انعدام 
البصيـــرة عـــن الرؤيـــة. اإلنســـان كائـــن لـــه عقـــل 
ويفكـــر. ويقـــول العامـــة عن البعـــض: »فالن ده 
أعمـــى القلـــب« أي انعـــدام البصيـــرة أو الرؤية..
هكـــذا لغيـــاب البصيـــرة لـــم يميز التلميـــذان وجود 
الســـيد المســـيح معهمـــا، وهـــو الذي عاش وســـط 
تالميـــذه ســـنين هـــذه عددهـــا! ألنهمـــا لـــم يفهمـــا 

المقدســـة. الكتب 
قولهـــم  فـــي  نجدهـــا  الذاتـــي  البـــر  خطـــورة 
»هـــل أنـــَت ُمَتَغـــرٌِّب وحـــَدَك فـــي أوُرَشـــليَم...؟« 
الحقيقـــة،  يملـــكان  وكأنهمـــا   ،)18:24 )لوقـــا 
ويعرفـــان الحقائـــق عـــن المســـيح، أّمـــا هـــذا الذي 

يســـير بينهمـــا كأنـــه غريـــب ال يعـــرف شـــيًئا.

ثالثا: عبوس الوجه
»فقاَل لُهما: ما هذا الكالُم اّلذي تَتطاَرحاِن 

بِه وأنُتما ماشياِن عاِبَسيِن؟« )لوقا17:24(
أحـــد صفـــات الجهـــــــل العبــــــــوس، فقـــد فقـــد 
لتلميذان السالم والفرح. في سفر األمثال يقول: 

»الَقلـــُب الَفرحـــاُن َيجَعـــُل الَوجـــَه َطِلًقـــا، وبُحـــزِن 
13:15(؛  )أمثـــال  الـــّروُح«  تنَســـِحُق  الَقلـــِب 
الفـــرح.  يملـــكا  الجهل،فلـــم  فـــي طريـــق  وألنهمـــا 

الفـــرح عالمـــة الصحـــة الروحيـــة.

رابًعا: الحيرة
»بـــل َبعـــُض النِّســـاِء ِمّنـــا َحيَّرَننـــا إذ ُكـــنَّ 
باِكـــًرا ِعنـــَد الَقبـــِر، وَلّمـــا َلـــْم َيِجـــدَن َجَســـَدُه أَتيـــَن 
قائـــالٍت: إنَُّهـــنَّ رأيـــَن َمنَظـــَر َمالئَكـــٍة قالـــوا إنَّـــُه 

)لوقـــا23-22:24(  » َحـــيٌّ
أن  منعهمـــا  قوًيـــا  حاجـــًزا  وضـــع  الجهـــل 
يتمتعـــا ببركـــة المســـيح:»أَلْم َيُكـــْن َقلُبنـــا ُملَتِهًبـــا 
فينـــا إذ كاَن ُيكلُِّمنـــا فـــي الطريـــِق ويوِضـــُح لنـــا 

.)32:24 )لوقـــا  الُكتُـــَب؟« 

العودة إلى أورشـــليم: رحلة  الستنارة 
والمعرفة الحقيقية

توجهــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــوب أورشليــــــــــــــــم، صوب 
ملك الســـالم.

أوًل: انفتاح الذهن
»أيُّهـــا الَغبّيـــاِن والَبطيئا الُقلوِب في اإليماِن 

بجميـــِع مـــا تكلََّم بِه األنبياُء!« )لوقا 25:24(
المفـــــــــــروض أن يفهــــــــــــم اإلنســـــــــان الكالم، 

ويعيشه ويستوعبه.

ثانًيا: الستنارة
ُخبـــًزا  أَخـــــــــــَذ  معُهمـــا،  اتَّكــــــــــــَأ  »فَلّمـــــــــــا 

)كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني في افتتاح 
الجلسة الختامية للمجمع المقدس يوم الخميس 

6 بؤونه 1735ش - 13 يونيو 2٠1٩م(

فانَفَتَحـــْت  وناَولُهمـــا،  ـــَر  وكسَّ وبـــاَرَك 
أعُيُنُهمـــــــــا وَعَرفـــاُه ثُـــمَّ اخَتَفى عنُهما« 

)لوقـــا24:31-3٠(
ومضـــة فـــي ذهـــن وقلـــب اإلنســـان عندمـــا 
ســـنحت الفرصـــة أن يكـــون فـــي حضـــور الســـيد 
المســـيح. وهنـــا أهميـــة فتـــرات الصمـــت والخلـــوة 
والهـــدوء. فالـــكالم ســـمة العالـــم الحاضـــر. لمـــاذا 
دائًمـــا أرى نفســـي علـــى حـــق؟ لمـــاذا ال أجلـــس 

وأتدّبـــر، فقـــد أكـــون مخطًئـــا؟

ثالًثا: الفرح
بعدمـــا تركهمـــا الســـيد المســـيح، رجعـــا إلى 
التالميـــذ فرحْيـــن ألن قلبيهمـــا امتآل فرًحا بســـبب 
لكـــي  الفـــرح  معهما.دفعهـــم  يســـوع  الـــرب  كالم 
يصـــال إلـــى إخوتهمـــا ليخبراهـــم بالخبـــر المفـــرح.

رابًعا: اليقين
إَلـــى  وَرَجعـــا  الّســـاَعِة  ِتلـــَك  فـــي  »فقامـــا 
أوُرَشـــليَم، ووَجـــدا األَحـــَد عَشـــَر ُمجَتِمعيـــَن، ُهـــم 
قـــاَم  الـــرَّبَّ  »إنَّ  يقولـــوَن:  وُهـــم  معُهـــم  واّلذيـــَن 
بالَحقيَقـــِة وَظَهـــَر لِســـمعاَن!«. وأّمـــا ُهمـــا فكانـــا 
ُيخِبـــراِن بمـــا َحـــَدَث فـــي الطريـــِق، وكيـــَف َعَرفاُه 

)35-33:24 )لوقـــا  الُخبـــِز«  كســـِر  ِعنـــَد 
صـــــــــــار عندهمـــــــــــا يقيــــــــــن وتأكيــــــــد بسبب 

االســـتنارة التي حصال عليها.

الخالصــــــــــــة أحــــــــــــــب أن أضــــــــــــــــع 
أمامكم اآلتي:

1- حينمـــا نقـــول: »افتح ذهنك«، ال نعني 
قبـــول أي شـــيء بـــدون فحـــص، لكـــن يجـــب أن 
نعطي أنفسنا الفرصة لكي نفهم »اَل َيْعِرُفوَن َواَل 
َيْفَهُموَن، أَلنَُّه َقْد ُطِمَسْت ُعُيوُنُهْم َعِن اإِلْبَصاِر، 

ِل« )إشـــعياء18:44(. َوُقُلوُبُهْم َعِن التََّعقُّ
ًقـــا  2- انقتـــاح الذهـــن يتطّلـــب دراســـة وتعمُّ
ووقًتـــا وانتظـــاًرا لصـــوت هللا. ال نصنـــع أمورنـــا 
لمجـــرد فكرنـــا. البد من صلـــوات مرفوعة وركب 

منحنيـــة وإنجيـــل مفتـــوح لكـــي تنفتـــح بصيرتنا.
3- انفتاح الذهــــــــــــــن واالستنــــــــــارة يجعالن 
حضــــــــــــــــــور المسيـــــــــــــــــح واضًحا، ومعيــــــــــــــــــة هللا 

محسوســـة وملموسة. 

نتعّقـــــل ونتكلـــــــــم ونفتـــــــــح أذهاننـــا..
نفهم الكتب.
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ُأقيمـــت مســـاء يـــوم الســـبت 8 يونيـــو 2٠1٩م، صـــالة رفـــع 
بالعباســـية،  الكبـــرى  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  العشـــية  بخـــور 
بحضور قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني، وعدد كبير من 
اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة أعضـــاء المجمـــع المقـــدس، إضافـــة 
إلـــى عـــدد كبيـــر من اآلبـــاء الكهنة والرهبان، وأعـــداد غفيرة من 
الشـــعب، وذلك لالحتفال بتســـمية أســـقف عام ورســـامته مطراًنا، 

وســـيامة أربعـــة آبـــاء أســـاقفة جدد.

وقد تمت مناداة نيافة األنبا أنطونيوس مرقس، أسقف عام 
الكـــرازة فـــي أفريقيـــا، ليكـــون مطراًنا على إيبارشـــية جديدة من 

إيبارشـــيات الكرازة المرقســـية باسم إيبارشية جنوب أفريقيا.

وكذلـــك أربعـــة مـــن اآلبـــاء الرهبـــان ليصبحـــوا أســـاقفة على 
النحـــو التالي:

1- الراهب القمص متاؤس اإلخميمي، أسقًفا ورئيًسا لدير 
السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، باسم األنبا متاؤس.

2- الراهـــب القمـــص ميخائيل المحرقي، أســـقًفا إليبارشـــية 
منفلوط، باســـم األنبـــا ثاؤفيلس.

3- الراهب القمص إيالريون البرموسي، أسقًفا إليبارشية 
البحر األحمر، باســـم األنبا إيالريون.

4- الراهـــب القمـــص بولـــس البرموســـي، أســـقًفا إليبارشـــية 
شـــرق كنـــدا، باســـم األنبـــا بولس.

وبعد أن قرأ اآلباء تعهد األســـقف، قام قداســـة البابا واآلباء 
المطارنـــة واألســـاقفة برشـــم الثيـــاب الكهنوتيـــة لآلبـــاء الجدد. ثم 

ألقـــى كلمة قـــال فيها:

»نفرح في هذا المســـاء المبارك بالســـيامات المباركة آلباء 
أحبـــاء فـــي الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية ونحـــن نقيـــم 4 مـــن 
اآلبـــاء الرهبـــان نقيمهـــم فـــي درجة األســـقفية في خدمة الكنيســـة 
فـــي مواقـــع متعـــددة، نفـــرح أيًضـــا بترقيـــة أحـــد األبـــاء األســـاقفة 
الشـــيوخ الذيـــن يخدمـــون ويتعبـــون في حقل الكرازة فـــي أفريقيا 
ولـــه فـــي األســـقفية أكثر مـــن 4٠ عاًما األنبـــا أنطونيوس مرقس 

الـــذي يخـــدم فـــي مناطـــق كثيرة فـــي أفريقيا.

: جتليس أسقف اعم ورسامته مطرانًا:
ً

أول

نيافة األنبا أنطونيوس مرقس
مطران جنوب أفريقيا

لــــــــــه فـــــــــــي األسقفيـــــــة 
أكثـــر مـــن 4٠ عاًمـــا )ســـيم 
أســـقًفا بيـــد مثلـــث الرحمات 
فـــي  الثالـــث  شـــنوده  البابـــا 
يونيـــو 1٩76(، وخـــدم في 
مناطـــق كثيـــرة في أفريقيا، 
جنـــوب  دولـــة  باألخـــص 
أفريقيا، وله عمل لسنوات 
كثيـــرة فـــي دول كثيـــرة في 
أفريقيـــا، ولـــه محبـــة كبيرة 
األخـــرى،  الكنائـــس  فـــي 

ومعرفـــة واســـعة بلغـــات القبائـــل المحليـــة التـــي خدمهـــا فـــي مواضـــع 
متعـــددة، ســـوف نؤســـس إيبارشـــية جنـــوب أفريقيـــا ونحـــن نحتفـــل في 
هـــذا العـــام برئاســـة مصـــر لالتحـــاد األفريقي ورئاســـة الســـيد الرئيس 
ومصـــر لمجموعـــة الـــدول األفريقيـــة، ويكـــون هـــذا األمر مناســـًبا أن 
نؤســـس هـــذه اإليبارشـــية فـــي جنـــوب أفريقيـــا. أفريقيـــا فيهـــا أكثر من 
مـــكان للخدمـــة: بهـــا الخمـــس مـــدن الغربيـــة فـــي رعايـــة نيافـــة األنبـــا 
باخوميـــوس مطـــران البحيرة ومطـــروح والخمس مدن الغربية، وفي 
الســـودان اثنان من األباء األســـاقفة المباركين نيافة األنبا صرابامون 
فـــي أمدرمـــان ونيافـــة األنبـــا إيليـــا فـــي الخرطـــوم وتوابعهـــا، وأيًضـــا 
يوجـــد نيافـــة األنبـــا بولس يخدم في عـــدة دول في كيينا ودول أخرى. 
ونيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مـــن أقـــدم األباء الذيـــن خدموا فـــي أفريقيا، 
وصار متخصًصا في الشـــئون األفريقية. ســـوف نقوم بنعمة المســـيح 
بتجليســـه أســـقًفا على هذه اإليبارشـــية وفي اليوم التالي نقيمة مطراًنا 

إليبارشـــية جنـــوب أفريقيـــا.

ثانًيا: سيامة آباء أساقفة جدد:

نيافة األنبا متاؤس
أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم

راهــــب بديـــــــر السيـــدة 
الشـــرقي  بالجبـــل  العـــذراء 
بإخميـــم، وهـــو أحد األديرة 
االعتـــراف  وتـــم  العامـــرة 
المقـــدس  المجمـــع  مـــن  بـــه 
منـــذ أكثـــر مـــن 3٠ عاًمـــا، 
مـــن   5٠ مـــن  أكثـــر  وبـــه 
األبـــاء الرهبان المباركين. 
وألول مرة ُيقام لهم أسقف 
ورئيـــس لهـــذا الديـــر. أبونا 
متـــاؤس هـــو خريـــج كليـــة 

التربيـــة قســـم الطبيعـــة والكيميـــاء، ودخـــل الديـــر فـــي ســـنة 1٩٩2م، 
والرهبنـــة 2٠٠4م، والكهنـــوت فـــي 2٠٠7م، وهـــو يدّبـــر الديـــر ولـــه 
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مـــن العمـــر 56 عاًمـــا، وســـوف يحتفـــظ بنفـــس االســـم اســـم متـــاؤس. 
وفـــي هـــذه المناســـبة نشـــكر نيافـــة األنبـــا مرقوريـــوس أســـقف جرجـــا 
الـــذي تولـــى االشـــراف علـــى الدير فترة طويلة من أجـــل تدبير الحياة 
الرهبانيـــة. ونريـــد أن نـــرى ديـــر الســـيدة العـــذراء بالجبـــل الشـــرقي 
بإخميـــم أحـــد األديـــرة الحيـــة التـــي نتنســـم فيهـــا الحيـــاة الرهبانيـــة كمـــا 

تســـلمناها مـــن اآلباء.

نيافة األنبا ثاؤفيلس
أسقف منفلوط وتوابعها

هـــو القمـــص ميخائيل 
كليـــة  خريـــج  المحرقـــــــــي، 
اإلنتـــــــاج  قســـم  الزراعــــــــــة 
الحيوانـــي، دخـــــــل الديـــــــــــــر 
وترهـــــــــــب  عـــام 1٩٩4م، 
1٩٩6م، ونــــــال الكهنـــوت 
2٠٠3م، ثـــــــــم القمصيـــــــــــة 
فــــــــي  وخــــــــــــدم  2٠17م، 
لرئيــــــــــس  ســـكرتيًرا  الديـــر 
الديـــر نيافـــة األنبـــا بيجول، 
ولـــه من العمـــــــــر 47 ســـنة 

وسيصيــــــــر أســـقًفا علـــــــى إيبارشـــية منفلـــوط وكل توابعهـــا، وســـيحمل 
إيبارشـــية منفلـــوط  نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلـــس. وفـــي هـــذا الصـــدد  اســـم 
مشـــهورة بتاريخهـــا وخـــرج منهـــا كثيـــر مـــن األبـــاء األحبـــاء يخدمـــوا 
فـــي مناطـــق كثيرة، أشـــرف على هذه اإليبارشـــية، بعد نياحة أســـقفها 
المتنيـــح األنبـــا أنطونيـــوس، نيافـــة األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط وكل 
توابعهـــا، والـــذي ورغـــم ظروفـــه الصحيـــة، إال أنـــه داوم على متابعة 

اإليبارشـــية.

نيافة األنبا إيالريون
أسقف البحر األحمر

هـــو القمص إيالريون 
كليـــة  خريـــج  البرموســـي، 
علـــى  وحاصــــــــــل  علــــــــــــوم 
دكتــــــــوراه فـــي الكيميـــــــــــاء، 
ودخــــــــل الديــــــــــــر 1٩٩٩م، 
وترهـــب 2٠٠1م، وصـــار 
فـــي  وقمًصـــا  قًســـا  كاهًنـــا 
الديـــــــــــر، وكــــــان مساعــــــــــًدا 
ألبونـــا الوكيـــل فـــي الديـــر، 
وزّكاه.  الديـــر  قدمـــه  وقـــد 
لـــه مـــن العمـــر 53 ســـنة، 
وســـوف يكـــون أســـقًفا فـــي 

إيبارشـــية البحـــر األحمـــر، بعـــد نياحـــة أســـقفها مثلث الرحمـــات األنبا 
ثاؤفيلـــس وكان أول أســـقف عليهـــا. ولهـــا طبيعـــة ســـاحلية وســـياحية، 
وهي إيبارشـــية فيها من كل المحافظات ومن كل الجنســـيات. ســـيادة 
محافـــظ البحـــر األحمـــر اهتـــم كثيًرا بمن ســـيكون األســـقف ألجل هذه 
اإليبارشـــية ودورهـــا بالنســـبة لمصـــر، وهـــي تمتد ألكثـــر من 1٠٠٠ 

كـــم، وتحـــوي أعـــداًدا كثيـــرة ومتزايـــدة. بعـــد نياحـــة أســـقفها أشـــرف 
عليهـــا نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبا بـــوال، وأدارها 
إدارة حســـنة، وكتـــب اآلبـــاء الكهنـــة تفويًضـــا الختيـــار مـــن يناســـبهم 
فـــي الخدمـــة فـــكان االختيـــار الراهـــب القمـــص إيالريون البرموســـي، 

وســـوف يحتفـــظ باســـمه إيالريـــون معناهـــا المبتهـــج دائًمـــا. 

نيافة األنبا بولس
أسقف أوتوا ومنتريال وشرق كندا 

خريـــج كليـــة الطــــــــــب 
الديـــــــــــر  ودخـــل  البشـــري، 
وتــــرهــــــــــــــــــــــــــــب  2٠٠1م، 
والكهنــــــــــــــــــــــــوت  2٠٠4م، 
2٠٠٩م، وله مــــن العمــــــر 
فـــي  وخــــــــــــدم  سنـــــــــة،   47
عيـــادة الديـــــــــر والمشغــــــــــل 
والمزرعــــــــة، وخــــــــدم فـــى 
وفـــي  بسويســـــــــرا،  جنيـــف 
الفتـــرة األخيـــرة بدأ الخدمة 
كنـــدا  كنـــدا.  شـــرق  فـــي 

تأسســـت الخدمة فيها 1٩64م، من أوائل الكنائس القبطية لنا خارج 
مصـــر، وأول اســـقف صـــار فـــي كنـــدا نيافـــة األنبـــا مينـــا  تـــم تجليســـه 
منذ 5 ســـنوات. وهذه اإليبارشـــية ســـوف تشـــمل )أوتوا - مونتريال 
–شـــرق كنـــدا لنهايـــة كنـــدا فـــي ســـان جونس(. وســـوف يحتفـــظ بنفس 
االســـم نيافـــة األنبـــا بولـــس. ونشـــكر نيافـــة األنبـــا مقار أســـقف مراكز 
الشـــرقية ومدينـــة العاشـــر ألنـــه كان يفتقـــد هذه البالد باســـتمرار لحين 
ســـيامة أســـقف لهـــا، ويكـــون أبونـــا بولـــس الـــذى نبـــدأ بـــه إيبارشـــية 
جديدة في كندا. ونحن نشـــكر حضور الســـيد ديفيد وات عن الســـفير 
الكنـــدي، يحضـــرون معنـــا هنـــا نرحـــب بهـــم والعدد األكبر مـــن اآلباء 

فـــي شـــرق كنـــدا قدمـــوا لنـــا تزكيـــة عـــن أبونـــا بولـــس.

وقدم قداســـة البابا الشـــكر لنيافة األنبا باخوم على إشـــرافه على 
إيبارشـــية طمـــا، ونيافـــة األنبـــا لـــوكاس علـــى إشـــرافه علـــى إيبارشـــية 
الـــوادي الجديـــد، ونيافـــة األنبـــا بـــوال علـــى إشـــرافه علـــى إيبارشـــية 
دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري؛ أثنـــاء فتـــرة خلو هذه اإليبارشـــيات. 

قداس سيامات اآلباء األساقفة اجلدد
وفـــي صباح يـــوم األحد 9يونيو 2019م، رأس قداســـة البابا 
وشـــاركه أعضاء المجمع المقدس صلوات القداس اإللهي، والذي 
تمـــم خاللـــه طقس ســـيامة اآلباء األســـاقفة األربعة الجـــدد، وكذلك 
رســـامة نيافـــة األنبـــا أنطونيوس مرقس في رتبـــة »مطران«. وقد 
ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس اإللهـــي عـــن »مـــن هـــو األب 

األسقف؟«.
وسوف نوالي نشر أخبار تجليس اآلباء الجدد تباًعا.
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قرارات وتوصيات جلسة املجمع املقدس دورة يونيو ٢٠١٩م
أولً: القرارات

العتراف باألديرة اآلتية:
أديرة الرهبــــان: 1- دير القديس هرمينا السائح بأسيوط

     2- دير السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب بطريق اإلسماعيلية.
أديرة الراهبات: 1- دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالواليات المتحدة األمريكية.

ثانًيا : اتلوصيات
توصيات لجنة شؤون اإليبارشيات الرئيسية:

1- تأجيل تجليس اآلباء األساقفة الُجدد فترة من شهر إلى ثالثة أشهر حتى يتفرغ األب األسقف للدراسة وتبادل الخبرات.
2- إنشـــاء صندوق لرعاية اإليبارشـــيات ذات االحتياج بحيث تشـــارك فيه كل اإليبارشـــيات بشـــكل اختياري عماًل بالمبدأ 

اإلنجيلي: »وكان عندهم كل شـــيء مشـــترًكا« )أع 44:2( .
3- وضـــع منهـــج تأهيلـــي للمكرســـين والمكرســـات وتوجيههـــم إلـــى مجـــاالت خدميـــة )التكريـــس العامـــل( وتشـــجيعهم على 

الدراســـات التكميليـــة، والدراســـات العليـــا فـــي مجـــاالت خدمتهم.
توصيات لجنة األسرة الرئيسية:

1- ضم منهج معهد كبار السن إلى معهد الرعاية
2- وجود دار لكبار السن فى جميع اإليبارشيات وعمل اجتماع أسبوعي لهم  بجميع الكنائس.

3- دراسة إضافة »تعهد العروسين« إلى صالة اإلكليل.
4- إنشاء لجنة فرعية تختص برعاية المرأة بكل متطلباتها.

توصيات لجنة الرعاية والخدمة الرئيسية: 
1- تفعيل قاعدة البيانات للتكامل بين لجان البر باإليبارشيات مًعا ومع اللجنة المركزية بالبطريركية

2- إضافة مواد الصحة النفسية ومكافحة اإلدمان لمناهج الكليات الالهوتية والمعاهد الدينية.
3- تطبيق برنامج الكشف المبكر عن اإلعاقة.
توصيات لجنة اإليمان والتعليم الرئيسية:

1- تشكيل لجنة لوضع دستور إيمان الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
2- تشـــكيل لجنة فرعية جديدة للمراجعة اإليمانية تكون مســـئولة عن مراجعة أي تعليم خاطئ ينشـــر ســـواء على الميديا 

أو علـــى المنابر وســـيكون مقررهـــا نيافة الحبر الجليل األنبا هدرا.
توصيات لجنة العالقات والحوارات المسكونية:

1- عمـــل خريطـــة مســـكونية لـــكل العالقـــات والحـــوارات مـــع الكنائـــس األخرى، مع عمل ســـجل إلكترونى مبـــوب لتوثيق 
نتائـــج الحوارات.

 توصيات لجنة العالقات العامة الرئيسية:
2-تســـليط الضـــوء علـــى الـــدور الوطنـــى آلبـــاء الكنيســـة واإلكليروس والعلمانييـــن وتأثيرهم في المجتمع مـــن خالل مناهج 

التربيـــة الكنســـية والمنابر والميديا.
توصيات  لجنة الطقوس الرئيسية:

1- يقال لحن »أللي القربان« طوال السنة.
2- ال ُيقال لحن »أونيم ناي« وال »يا كل الصفوف« بدًءا من عيد الصعود.

توصيات لجنة اإلعالم والمعلومات:
1- االهتمام بأبناء الكنيسة من المتفوقين والموهوبين فى جميع المجاالت.

2-العمل على إنشاء بنك المعرفة الكنسية للكنيسة القبطية األرثوذكسية يتضمن كافة العلوم الكنسية بجميع فروعها.
3- تســـجيل ســـير اآلبـــاء بطاركـــة ومطارنـــة وأســـاقفة وكهنـــة الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية خـــالل القرنيـــن العشـــرين 

والحـــادي والعشـــرين.
توصيات لجنة شئون الرهبنة واألديرة الرئيسية:

1- إصدار كتاب وثائقي لألديرة القبطية االرثوذكسية داخل مصر وخارجها.
توصيات لجنة شئون بالد المهجر الرئيسية:

1- فـــي حالـــة االحتيـــاج إلـــى اســـتثناءات لقوانين الكنيســـة والتقليد المقدس نتيجة احتياجـــات رعوية بكنائس بالد 
المهجر يجب على الكاهن الرجوع إلى أســـقف إيبارشـــيته ويمكن لألســـقف الرجوع إلى قداســـة البابا.

توصيات  اللجنة  الدائمة:
1- تشكيل مجلس التعليم الكنسي بواسطة قداسة البابا كخطوة أولى لتفعيل الئحة األكاديمية الالهوتية

كنيسة مارجرجس عين شمس الشرقية
اآلباء الكهنة والمجلس والشمامسة

والتربية الكنسية والخدمات وكل الشعب
يهنئون أبوينا المحبوبين

القمص بطرس سالمة
القمص بولـــس ثابـــت

بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاًما
على سيامتهما وخدمتهما ألجيال متعددة

الرب يعطيهما نعمة وقوة وبركة
لخدمه اسمه القدوس ببركه صلوات

صاحب القداسة البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين

كنيسة السيدة العذراء مريم والمالك 
ميخائيل باألباصيري عين شمس

اآلباء الكهنة ومجلس الكنيسة وكل الخدام 
والخادمات وجميع األنشطة والعاملون 

بالكنيسة وكل الشعب
يهنئون بكل الحب والفرح أباهم الفاضل

القس عبد املسيح مرقس
باليوبيل الفضي لسيامته المباركة على مذبح
الكنيسة، كما يشكرون من أعماق قلوبهم

صاحب النيافة الحبر الجليل
األنبا تيموثاوس

أسقف الزقازيق ومنيا القمح
وصاحب النيافة الحبر الجليل

األنبا هرمينا
أسقف عام وسط وشرق اإلسكندرية

وجناب األب الورع
القمص رسجيوس

وكيل عام البطريركية، لحضورهم ومباركتهم
االحتفالية. بصلوات صاحب القداسة والغبطة

البابا املعظم األنبا توارضوس الثاين
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قداسة ابلابا توارضوس يهنئ
الرئيس عبد الفتاح السييس 

بعيد الفطر املبارك
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

 رئيس جمهورية مصر العربية
القبطيـــة  المصريـــة  الكنيســـة  وباســـم  نفســـي،  عـــن  باإلصالـــة 
األرثوذكســـية، يســـرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين 
بأصـــدق التهانـــي القلبيـــة بحلـــول عيـــد الفطـــر المبـــارك، مصلين إلى 
هللا أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والســـداد، ويبارك 
جهودكـــم المخلصـــة التـــي تبذلونهـــا فـــي ســـبيل بنـــاء مصـــر الحديثة. 
دمتـــم ودامـــت جهودكـــم لتحقيـــق آمـــال وطموحـــات المصرييـــن فـــي 

الوصـــول إلـــى الغـــد المشـــرق الذي يســـتحقونه.

ويهنئ د. مصطىف مدبويل رئيس الوزراء
األستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

القبطيـــة  المصريـــة  الكنيســـة  وباســـم  نفســـي،  عـــن  باإلصالـــة 
األرثوذكســـية، يســـرني أن أبعـــث لســـيادتكم ولجميـــع أحبائنـــا المســـلمين 
بأصـــدق التهانـــي القلبيـــة بحلـــول عيـــد الفطـــر المبـــارك، مصليـــن إلـــى 
هللا أن يعينكـــم فـــي جهدكـــم الصـــادق وعملكـــم الـــدؤوب لتحقيـــق التنميـــة 
والتقـــدم. وأن ينعـــم علـــى مصـــر باألمـــن والرخـــاء وفقكـــم هللا لمـــا فيـــه 

خيـــر وطننـــا الحبيـــب.

ويهنئ د. يلع عبد العال رئيس الربملان
السيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب

يســـرني باإلصالة عن نفســـي، وباســـم الكنيســـة القبطية المصرية 
األرثوذكســـية، أن أتقـــدم لســـيادتكم ولجميـــع أعضـــاء مجلســـكم الموقـــر 
بأصـــدق التهانـــي بحلـــول عيـــد الفطـــر المبـــارك، داعًيـــا هللا أن يمنحكـــم 
موفـــور الصحـــة ويوفـــق جهودكـــم المخلصـــة فـــي النهـــوض بمصرنـــا 
الغاليـــة لتحقيـــق آمـــال وطموحـــات الشـــعب المصـــرى من تقـــدم ورخاء 

للحـــاق بركب المســـتقبل.

قداسة ابلابا يهنئ
فضيلة اإلمام األكرب بعيد الفطر

الثانـــي، فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر  البابـــا تواضـــروس  قداســـة  هنـــأ 
الدكتـــور أحمـــد الطيـــب شـــيخ األزهـــر الشـــريف، بمناســـبة عيـــد الفطـــر 
المســـلمين وجميـــع  المصرييـــن  لفضيلتـــه ولجمـــوع  المبـــارك، متمنًيـــا 

المســـلمين فـــي كل العالـــم، أياًمـــا  ســـعيدة، مباركـــة.
جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا قداســـته علـــى رأس وفـــد 
كنســـي، لمقر مشـــيخة األزهر، يوم الســـبت األول من يونيو 2٠1٩م، 
حيث كان في اســـتقباله فضيلة اإلمام وقيادات المشـــيخة. رافق قداســـة 
البابـــا خـــالل الزيـــارة وفـــد تكـــون مـــن أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال 
مارتيـــروس  واألنبـــا  المقـــدس،  المجمـــع  وســـكرتير  المعـــادي  أســـقف 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، واألنبـــا 
مكاريوس األســـقف العام إليبارشـــية المنيا وأبو قرقاص، واألنبا إرميا 

األســـقف العـــام، واألنبـــا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، واألنبـــا 
يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، 
واالنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبا 
واألنبـــا  الشـــمالية،  شـــبرا  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  آنجيلـــوس 
اكليمندس األســـقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وشـــرق مدينة 
نصـــر، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العام لكنائس حدائـــق القبة والوايلي، 
والقمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، 
والقمـــص أنطونيـــوس باقي مـــن الواليات المتحـــدة، والقمص أنجيلوس 
إســـحق ســـكرتير قداســـة البابـــا، واألســـتاذ جرجـــس صالح األميـــن العام 

الفخـــري لمجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط.

قداسة ابلابا يف الحتفال
بعيد دخول السيد املسيح أرض مرص

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يوم الســـبت األول 
والشـــهيدين  المغـــارة  كنيســـة  اســـتقبلت  بزيـــارة  يونيـــو 2٠1٩م،  مـــن 
ســـرجيوس وواخـــس األثريـــة بمصـــر القديمة والمعروفة بأبي ســـرجة، 
وذلـــك لالحتفـــال بعيـــد دخـــول الســـيد المســـيح أرض مصـــر. كان فـــي 
اســـتقبال قداســـته نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر 
القديمـــة والمنيـــل وفـــم الخليـــج وأســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعية 
والمســـكونية، وعـــدد مـــن آبـــاء مجمع كهنـــة المنطقة، والشمامســـة، كما 
اصطـــف أفـــراد الكشـــافة علـــى جانبـــي الطريـــق المـــؤدي إلـــي الكنيســـة 
ترحيًبـــا بقـــدوم قداســـته. وقـــد اشـــترك مـــع قجاســـته فـــي القـــداس اإللهي 
أصحاب النيافة: األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين، 
واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا 
مارتيـــروس أســـقف كنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، واألنبـــا 
مكاريـــوس األســـقف العـــام للمنيا وأبـــو قرقاص، واألنبا إرميا األســـقف 
العام، واألنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة، واألنبا مقار أســـقف 
مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر من رمضـــان، واألنبا دوماديوس أســـقف 6 
أكتوبر وأوســـيم، واألنبا يوحنا أســـقف شـــمال الجيزة، واألنبا يوليوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيـــل وفـــم الخليـــج وأســـقفية 
الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة والمســـكونية، واألنبـــا مكاري األســـقف 
العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبية، واألنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس 
العـــام لكنائـــس ألماظـــة  شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا اكليمنـــدس األســـقف 
وعـــزب الهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصر، واألنبـــا بيجول أســـقف ورئيس 
ديـــر الســـيدة العـــذراء )المحـــرق(، واألنبـــا ســـاويرس األســـقف العـــام 
المشـــرف علـــى ديـــري األنبـــا موســـى واألنبا تومـــاس، واألنبـــا ميخائيل 
األســـقف العام لكنائس القبة والوايلي، والقمص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيـــل عـــام البطريركية بالقاهرة، والقمص آنجيلوس إســـحق ســـكرتير 
قداســـة البابـــا، إلـــي جانـــب مجمع كهنة المنطقـــة. كما حضرت صلوات 
القـــداس الســـفيرة نبيلـــة مكـــرم واصـــف وزيـــرة الدولة للهجرة و شـــئون 

بالخارج. المصرييـــن 
وعقـــب عظـــة قداســـة البابـــا بالقـــداس اإللهـــي، ألقـــى نيافـــة األنبـــا 
يوليوس كلمة ترحيب بقداســـة البابا ثم اســـتعرض نيافته تاريخ إنشـــاء 
الكنيســـة ومكانتهـــا وأبـــرز األحـــداث التاريخيـــة التـــي مـــرت بهـــا، التـــي 
على رأســـها إقامة العائلة المقدســـة بالمغارة مدة ثالثة أشـــهر، كما قدم 
نيافته هدية تذكارية لقداســـة البابا عبارة عن نســـخة من أيقونة العائلة 

المقدســـة مطابقـــة لأليقونـــة األثرية التي تشـــتهر بها الكنيســـة.
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اللقاء اثلالث للجنة العالقات بني الكنيستني 
القبطية األرثوذكسية والروسية األرثوذكسية

بالقاهـــرة  2٠1٩م،  مايـــو   28 الثالثـــاء  يـــوم  صبـــاح  بـــدأ 
ولمـــدة يوميـــن، اللقـــاء الثالـــث للجنـــة العالقـــات بيـــن الكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية والكنيســـة الروســـية األرثوذكســـية، فـــي ضيافـــة الكنيســـة 
القبطيـــة. وقـــد اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء ذلـــك 
اليـــوم، أعضـــاء لجنـــة العالقـــات بيـــن الكنيســـتين، فـــي المقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. بـــدأ اللقـــاء بالصـــالة ثم رحـــب نيافة 
األنبا ســـيرابيون مطران لوس آنچلوس، عن الكنيســـة القبطية، بالوفد 
الروســـي، وتضمـــن جدول أعمـــال اللقاء مناقشـــة الموضوعات التالية:
1- تبادل الزيارات بين الجانبين.2- تبادل البعثات الطالبية.

3- كورسات صيفية.
4- رعاية المهاجرين األقباط في روسيا والروسيين في مصر.

5- خدمة الدياكونية والشباب.
6- دعوة البطريرك كيرل لزيارة لمصر.

7- تبادل الخبرات اإلعالمية بين الكنيستين.
وقد ألقى قداسة البابا كلمة بمناسبة هذا اللقاء.

ويمثـــل الكنيســـة القبطيـــة فـــي لجنـــة العالقـــات القبطيـــة الروســـية، 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ســـيرابيون مطـــران لـــوس آنچلـــوس، واألنبـــا 
يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، 
واألنبا كيرلس األســـقف العام إليبارشـــية لوس آنچلوس، والقس بولس 
حليـــم المتحـــدث الرســـمي باســـم الكنيســـة، والراهـــب داود األنطونـــي، 
واألســـتاذ الدكتـــور إســـحق عجبـــان وكيـــل معهـــد الدراســـات القبطيـــة، 

والســـيدة بربـــارة ســـليمان مديـــر المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات.

قداسة ابلابا يف مؤتمر
خدمة الكنائس القبطية بأوروبا

افتتـــح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء يـــوم االثنيـــن 3 
يونيـــو 2٠1٩م، أعمـــال المؤتمـــر الرابـــع لخدمة كنائـــس أوروبا، تحت 
عنـــوان »النمـــو فـــي العمـــل الرعـــوي«، والـــذي ُعِقـــد بمركـــز لوجـــوس 
البابـــوي بـــوادي النطـــرون علـــى مـــدار ثالثـــة أيـــام. وقـــد ألقـــى قداســـة 
البابـــا الكلمـــة االفتتاحيـــة ألعمـــال المؤتمـــر. شـــارك في المؤتمـــر اآلباء 
المطارنة واألســـاقفة والكهنة وأمناء الخدمة ومجالس الكنائس القبطية 
األرثوذكســـية فـــي أوروبـــا، وتضمن عدًدا مـــن المحاضرات إلى جانب 

حلقـــات نقاشـــية، وورش عمـــل.
وفـــي صبـــاح اليـــوم الثانـــي للمؤتمـــر، رأس قداســـة البابـــا القـــداس 
اإللهي بدير األنبا بيشـــوي، مع الحاضرين. وخالل فعاليات اليوم ألقى 
نيافة األنبا رافائيل األسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة محاضرة 
عـــن »التفـــكك األســـري«، كما تحـــدث القمص يوحنا باقي كاهن كنيســـة 

القديـــس مـــار مرقـــس بمصـــر الجديدة، عن »ســـر االعتراف«.
واختتـــم المؤتمـــر أعمالـــه فـــي اليـــوم الثالـــث بمحاضـــرة لقداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي تحـــت عنـــوان »المحبـــة فـــي الخدمـــة«، تلتها 
محاضـــرة أخـــرى عن »العالقـــات« ألقاها نيافة األنبا آنجيلوس أســـقف 

لنـــدن، ُعِرضـــت بعدهـــا توصيـــات المؤتمـــر.

شـــارك فـــي المؤتمـــر 13 من اآلباء أســـاقفة إيبارشـــياتنا بأوروبا، 
إلى جانب 12٠ من الكهنة وأمناء الخدمة وأعضاء المجالس بكنائس 

هذه اإليبارشيات.

تدشني كنيسة العذراء
بمدينة السادات

االثنيـــن  يـــوم  الثانـــي، صبـــاح  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  دشـــن 
1٠ يونيـــو 2٠1٩م، كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم بمدينـــة الســـادات، 
التابعـــة إليبارشـــية البحيـــرة ومطـــروح والخمس مدن الغربية. اشـــترك 
فـــي صلـــوات التدشـــين أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا باخوميـــوس مطـــران 
اإليبارشية، األنبا ديمتريوس أسقف ملوي، واألنبا مينا أسقف ورئيس 
ديـــر الشـــهيد مـــار جرجـــس الخطاطبـــة، واألنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 
أكتوبـــر، واألنبـــا إيســـاك األســـقف العـــام والمدبر الروحـــي لدير القديس 
مكاريـــوس الســـكندري، واألنبا ايالريون األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
غـــرب األســـكندرية، واألنبـــا ســـاويرس األســـقف العـــام لديـــري القديـــس 
األنبـــا موســـى بالعلميـــن والقديـــس األنبـــا تومـــاس بالخطاطبـــة، واألنبـــا 
ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع حدائـــق القبة والوايلـــي، واألنبا 

ثاؤفيلـــس أســـقف منفلـــوط، واألنبـــا إيالريـــون أســـقف البحـــر األحمر.

وخـــالل صلـــوات القـــداس اإللهـــي، قـــام قداســـته برســـامة القـــس 
بيســـنتي حليـــم كاهـــن الكنيســـة قمًصـــا.

وألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القداس اإللهي التي كانـــت عن الفرح. 
كمـــا ألقـــى نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس كلمة شـــكر لقداســـة البابـــا على تلك 
الزيارة وتدشـــين الكنيســـة وشكر فيها أيًضا اآلباء األساقفة والحضور.
وقـــد اســـتقبل قداســـة البابـــا بعـــد ذلـــك اللـــواء ســـعيد عبـــاس محافظ 
المنوفيـــة، الـــذي قـــدم لقداســـته التهنئـــة بمناســـبة تدشـــين الكنيســـة، وقـــد 
تبادل قداســـة البابا والســـيد المحافظ في نهاية اللقاء، الهدايا التذكارية.

قداسة ابلابا يف أول حوار إذايع
فـــي يـــوم األحـــد 2 يونيـــو 2٠1٩م، أجـــرت اإلعالميـــة شـــيرين 
عبـــد الخالـــق حـــواًرا مـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، ُأذيع خالل 
شـــهر رمضـــان علـــى إذاعة الشـــرق األوســـط. تناول الحـــوار الذي ُيَعد 
أول لقـــاء لقداســـة البابـــا مـــع اإلذاعـــة المصريـــة، عـــدة قضايـــا وطنيـــة 

واجتماعيـــة وكنيســـة.
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قداسة ابلابا يستقبل نيافة األنبا ماكريوس 
حبضور أعضاء جلنة السكرتارية العامة 

للمجمع املقدس
اســـتقبل قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم األربعـــاء 2٩ مايـــو 2٠1٩م، 
بالمقـــر البابـــوي بديـــر األنبـــا بيشـــوي، نيافـــة األنبـــا مكاريوس األســـقف 
العـــام للمنيـــا وأبوقرقـــاص، بحضور أعضـــاء لجنة الســـكرتارية العامة 
للمجمـــع المقـــدس، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي 
وسكرتير المجمع المقدس، واألنبا غبريال أسقف بني سويف، واألنبا 
يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، 
وتـــم التواصـــل مـــع األنبـــا جبرييـــل أســـقف النمســـا. ودار الحـــوار حول 
ترتيبـــات الرعايـــة والخدمـــة، وُينتظـــر عـــرض الموقـــف علـــى أعضـــاء 

المجمـــع المقـــدس قبـــل إقـــراره نهائًيا.

مقابالت قداسة ابلابا
يوم الخميس 3٠ مايو 2٠1٩م: القس رافائيل حنا كاهن كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا أبـــرآم بســـانت لويس واليـــة ميزوري 
بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وذلـــك ألخـــذ البركـــة لبـــدء تنفيـــذ مبنـــى 

خدمـــات الحتيـــاج الرعاية بالكنيســـة لهـــذا المبنى.
يـــوم الجمعـــة 7 يونيـــو 2٠1٩م: مجموعـــة مـــن خـــدام وخادمـــات 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس والقديس األنبا شـــنوده بچيرســـي ســـيتي، 

برفقـــة القـــس تومـــاس كاهن الكنيســـة.

بيان الكنيسة خبصوص 
اهلجوم اإلرهايب بالعريش

وعلـــى  األرثوذكســـية،  المصريـــة  القبطيـــة  الكنيســـة  تديـــن 
رأســـها قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، الهجـــوم اإلرهابي الذي 
اســـتهدف فجر اليوم األربعاء أحد المواقع األمنية بشـــمال ســـيناء، 
والـــذي تصـــدى لـــه جنودنـــا بـــكل بســـالة، وقدمـــوا أرواحهـــم فـــداًءا 
للوطـــن الغالـــي. خالـــص العزاء ألســـر الشـــهداء ونصلـــي من أجل 

المصابيـــن لكـــي ينعـــم عليهـــم هللا بالشـــفاء التـــام.

وتؤكـــد الكنيســـة علـــى تضامنهـــا الكامل مع القوات المســـلحة 
وأجهـــزة الشـــرطة فـــي محاربـــة اإلرهـــاب وفـــي مواجهـــة كل مـــْن 

يحاولـــون زعزعـــة اســـتقرار الوطن.

بأمـــراض  المريضـــة  النفـــوس  كل  ألجـــل  أيًضـــا  ونصلـــي 
التعصب والتشـــدد والكراهية َعلَُّهم يتعافوا ويســـتفيقوا فتعود إليهم 

إنســـانيتهم المفقـــودة.

األربعاء 5 يونيو 2٠1٩م.. 28 بشنس 1735ش.

إيبارشية الفيوم

في يوم االثنين 1٠ يونيو 2٠1٩م، وأثناء االحتقال بقداس العيد 
الخامـــس بعـــد المائـــة لنياحـــة القديـــس العظيـــم األنبا أبرآم أســـقف الفيوم 
والجيـــزة، قـــام نيافـــة األنبـــا أبـــرآم مطـــران الفيـــوم، يشـــاركه أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا لوكاس أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط الجديـــدة، واألنبا 
صليب أســـقف ميت غمر ودقادوس، بســـيامة خمســـة شمامسة في رتبة 
القسيســـية، وهم: )1( الشـــماس اإلكليريكي جرجس بدري، كاهًنا على 
كنيسة السيدة العذراء واألنبا بيشوي - الهيئة - كوم أوشيم - مركز 
طامية باســـم القس مكاريوس. )2( الشـــماس إيهاب مكين، كاهًنا على 
كنيســـة القديس األنبا شـــنودة رئيس المتوحدين - ســـيال - مركز الفيوم 
باســـم القس فلتاؤس. )3( الشـــماس رامي يوســـف، كاهًنا على كنيســـة 
الشـــهيد مـــار مينـــا - الفيـــوم باســـم القـــس نوفيـــر. )4( الشـــماس عـــزت 
إســـحق، كاهًنا على كنيســـة الشـــهيد مارمينا - الفيوم باسم القس نحميا. 
)5( الشـــماس ماجـــد فكـــري، كاهًنـــا علـــي كنيســـة الشـــهيد مارمينـــا - 
الفيـــوم باســـم القـــس يوليوس. خالص تهانينا لنيافـــة األنبا أبرام، واآلباء 

الكهنـــة الجـــدد، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

إيبارشية بين مزار وابلهنسا

قام نيافة األنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا، يوم السبت 
األول مـــن يونيـــو 2٠1٩م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بمدينة بني مزار، 
بســـيامة الشـــماس جـــورج عزيـــز قًســـا علـــى مذبـــح الكنيســـة ذاتها باســـم 
القـــس أغســـطينوس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أثناســـيوس، والقـــس 

أغســـطينوس، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.
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عيـــد حلـــول الـــروح 
بالنســـبة  صـــار  القـــدس 
إلينـــا مـــن األعيـــاد الكبيـــرة جـــًدا الـــذي تحتفـــل به 
الجميـــع. ينتظرهـــا  الكنيســـة كل عـــام برســـامات 
لذا أحــــــــب أن أكلمكـــــــــم اليـــــــــــــوم عن الـــــــــــــروح 
القـــدس... ومـــن أهميـــة عمـــل الـــروح القـــدس معنـــا، 
قـــال الســـيد الـــرب لتالميـــذه القديســـين: »أقـــول لكـــم 
الحـــق إنـــه خيـــر لكـــم أن أنطلـــق. ألنه إن لـــم أنطلق 
ال يأتيكـــم المعـــزي. ولكـــن إن ذهبـــت أرســـله إليكـــم« 
)يـــو7:16(.. وقـــال لهم عنه إنـــه »يمكث معكم إلى 
األبـــد.. ويكـــون فيكـــم« )يـــو17،16:14(. أي أن 
الســـيد المســـيح لـــه المجـــد، عـــاش معهم بالجســـد إلى 
أن صعـــد إلـــى الســـموات، ثـــم وعدهـــم بالـــروح القدس 
ليمكـــث معهـــم إلـــى األبـــد، روح الحق المعـــزي.. فما 

الـــذي ينبغـــي علينـــا أن نعرفـــه عـــن الـــروح القدس؟
الـــروح القـــدس هـــو روح هللا. لذلـــك فهـــو 
موجـــود منـــذ األزل. نقـــرأ عنـــه فـــي اآليـــات األولـــى 
البـــدء  مـــن ســـفر التكويـــن. إذ يقـــول الوحـــي »فـــي 
خلـــق هللا الســـماوات واألرض. وكانـــت األرض خربة 
وخاويـــة. وعلـــى وجـــه الغمـــر ظلمـــة. وروح هللا يرف 
علـــى وجـــه الميـــاه« )تـــك1:1-2(. والـــروح القـــدس 
يتكلم عنه إشـــعياء النبي، وُيعطي له أســـماًء، فيقول 
».. روح الـــرب، روح الحكمـــة والفهـــم، روح المشـــورة 
والقـــوة، روح المعرفـــة ومخافـــة الـــرب« )إش2:11(. 
ونضيـــف إلـــى ذلـــك فـــي صـــالة الســـاعة الثالثـــة مـــن 
كل يـــوم فنقـــول: ».. روًحـــا مســـتقيًما ومحيًيـــا، روح 
والســـلطة«.  والعدالـــة  القداســـة  والعفـــة، روح  النبـــوة 
المعـــزي،  الســـمائي  الملـــك  »أيهـــا  بقولنـــا:  ونناديـــه 
روح الحـــق الحاضـــر فـــي كل مـــكان والمالـــئ الـــكل، 
كنـــز الصالحـــات، وُمعطـــي الحيـــاة..«. ويقـــول عنه 
الـــرب فـــي إنجيـــل يوحنا: »روح الحـــق الذي من عند 
اآلب ينبثـــق« )يـــو26:15(. وعقيـــدة االنبثـــاق مـــن 
اآلب هـــذه، ذكرهـــا مجمـــع القســـطنطينية المســـكوني 
اإلخـــوة  أن  غيـــر  اإليمـــان.  قانـــون  فـــي  المقـــدس 
Filio�  الكاثوليـــك يضيقـــون عليهـــا »ومـــن االبـــن«
مخالـــف  وهـــذا   .and from the son أي   que
لعقيـــدة الثالوث القدوس. ففي تشـــبيه الثالوث بالنار، 
نقـــول »تتوّلـــد منهـــا حـــرارة، وينبثـــق منها ضـــوء« وال 
نقـــول إن الضـــوء ينبثـــق مـــن الحرارة! بـــل أن الضوء 
والحـــرارة كليهمـــا يخرجـــان مـــن األصـــل أي النـــار، 

وليـــس أحدهمـــا مـــن اآلخـــر..
الـــروح القـــدس كان يعمـــل في العهـــد القديم 
أيًضا. نســـمع في قصة شمشـــون أن روح الرب كان 
يحركـــه فـــي محلـــة دان )قـــض35:13(. ونقـــرأ أنـــه 
بعـــد أن ُمِســـح شـــاول ملـــًكا، أنـــه »حـــَل عليـــه روح 
هللا فتنبـــأ« )1صـــم1٠:1٠(. كذلـــك داود لما مســـحه 
صموئيـــل النبـــي ملـــًكا »حـــَل روح الـــرب علـــى داود 
مـــن ذلـــك اليوم فصاعًدا« )1صـــم13:16(. وطريقة 
حلـــول الـــروح القـــدس علـــى كٍل مـــن شـــاول وداود، 
Anoint�  كانـــت بواســـطة مســـحهما بزيـــت المســـحة
ســـفر  فـــي  بإعـــداده  الـــرب  أمـــر  الـــذي   ing Oil
الخـــروج )خـــر2:3٠-31(. وقـــد ُمِســـح بـــه هـــارون 
رئيًســـا للكهنة، إذ صّب موســـى النبي من هذا الزيت 
علـــى رأس هـــارون ومســـحه )ال12:8(، كمـــا نقـــول 
فـــي المزمـــور »كالطيـــب الكائـــن علـــى الـــرأس...« 
)مز2:133(. وكذلك ُمِســـحت بهذا الزيت المقدس: 
فتقدســـت  واألوانـــي  والمذابـــح  االجتمـــاع،  خيمـــة 
)خـــر4٠، ال8(. وبهـــذا الزيـــت أيًضـــا ُمِســـح ملـــوك 
وأنبياء )1مل1٩(. ونتيجة المســـحة، كان يحل روح 

هللا، وتحـــل مواهبـــه أيًضـــا. ونقـــرأ فـــي ســـفر يوئيـــل 
النبـــي قـــول الرب:

أســـكب  أنـــي  اليـــوم  ذلـــك  فـــي  »ويكـــون 
روحـــي علـــي كل بشـــر. فيتنبـــأ بنوكـــم وبناتكـــم، 
ويحلـــم شـــيوخكم أحالًمـــا، ويـــرى شـــبابكم رؤى« 
)يوئيـــل28:2(. وهـــذا مـــا قـــد تم في يوم الخمســـين، 
حســـبما شـــرح القديـــس بطـــرس الرســـول اآليـــة التـــي 

)أع17،16:2(. النبـــي  يوئيـــل  ســـفر  فـــي  وردت 
الـــروح القدس أيًضا كان يمكن أن ينتقل من 
شـــخص إلى آخر. كان حدث بالنســـبة إلي السبعين 
شـــيًخا أيام موســـى النبي الذي قال له الرب: »اجمع 
إلـــّي ســـبعين رجـــاًل مـــن شـــيوخ إســـرائيل.. فأنـــزل أنـــا 
وأتكلـــم معـــك.. وآخـــذ مـــن الـــروح الذي عليـــك وأضع 
الكتـــاب  يقـــول  وهنـــا  )عـــد17،16:11(.  عليهـــم« 
»فنزل الرب في ســـحابة وتكلم معه، وأخذ من الروح 
الذي عليه، وجعل على السبعين رجاًل الشيوخ. فلما 
حـــّل عليهـــم الروح تنبـــأوا« )عد25:11(. نالحظ أنه 
قبل موســـى، لما فســـّر يوســـف الصديق حلم فرعون، 
»قـــال فرعـــون لعبيـــده: هـــل نجـــد مثل هذا رجـــاًل فيه 

روح هللا؟!« )تك38:41(.
تفســـير  هـــي  الـــروح  موهبـــة  كانـــت  وهنـــا 
هنـــاك  كان  كذلـــك  المعرفـــة  روح  أي  األحـــالم، 
عمـــل آخـــر لـــروح هللا، فـــي كل فـــّن. فبالنســـبة إلـــى 
مـــا تحتاجـــه خيمـــة االجتمـــاع، قـــال الـــرب لموســـى 
»انظـــر، قـــد دعـــوت بصلئيل بن أوري بن حور، من 
ســـبط يهـــوذا باســـمه. ومألتـــه مـــن روح هللا بالحكمـــة 
والفهـــم والمعرفـــة وكل صنعـــة، الختـــراع مخترعـــات 
ليعمـــل فـــي الذهـــب والفضة والنحـــاس، ونقش حجارة 
للترصيع ونجارة الخشـــب، ليعمل في كل صنعة..« 
)خـــر1:31-5(. هنـــا نـــرى أن الـــروح القـــدس يعمل 
حتـــى فـــي موهبـــة الصناعـــة التـــي ُتعطـــي للبعـــض، 

حتـــى فـــي المجوهـــرات وصناعـــة الخشـــب..
مـــن أهم صفـــات الـــروح أيًضا، أنـــه الناطق 
فـــي األنبيـــاء. وهـــذه عبـــارة فـــي مضمـــون قانـــون 
اإليمـــان. أي أن الـــروح القـــدس هـــو مصـــدر الوحـــي 
اإللهـــي للكتـــب المقدســـة. فـــكل مـــا نطق بـــه األنبياء 
والرســـل فـــي الكتـــب المقدســـة كان مصـــدره الـــروح 
القـــدس. وفـــي هـــذا قال القديـــس بطرس الرســـول في 
رســـالته الثانيـــة: »لـــم تأِت نبوءة قط بمشـــيئة إنســـان، 
بل تكلم بها أناس هللا القديســـون مســـوقين من الروح 

القـــدس« )2بـــط21:1(.
حالًيـــا – فـــي العهـــد الجديـــد – ُينـــال الـــروح 
القدس بواســـطة ثالثة أمور: بالمســـحة المقدسة، 

ووضـــع أيدي الكهنـــوت، والنفخة المقدســـة.
+ فمن جهة النفخة المقدســـة، ُكتب في إنجيل 
يوحنـــا أن ربنـــا يســـوع بعـــد قيامته – لما ظهر لرســـله 
القديســـين في العلية – قال لهم »كما أرســـلني األب 
أرســـلكم أنـــا. ولمـــا قـــال هـــذا نفخ فـــي وجوههـــم وقال 
لهـــم: أقبلـــوا الـــروح القـــدس. من غفرتـــم خطاياه تغفر 
لهـــم. ومن أمســـكتم خطاياه أمســـكت« )يو21:2٠-
23(. ونحـــن فـــي ســـيامة األب األســـقف أو األب 
الـــروح  »اقبـــل  ونقـــول:  فـــي وجهـــه  ننفـــخ  الكاهـــن، 
القـــدس«. فيفتـــح فمه ليتقبل النفخة المقدســـة، ويقول 

مـــع المزمـــور »فتحـــت فمـــي واقتبلت لـــي روًحا«.
الـــروح  فـــكان  األيـــدي،  وضـــع  عـــن  أمـــا   +
القـــدس – فـــي عهـــد اآلبـــاء الرســـل – ُينـــال بوضـــع 
القـــدس  الـــروح  منـــح  فـــي  كمـــا ورد  الرســـل.  أيـــدي 
ألهـــل الســـامرة. إذ أن مجمـــع الرســـل فـــي أورشـــليم 

أرســـل إليهـــم بطـــرس ويوحنـــا »حينئـــذ وضعـــا عليهم 
)أع17-14:8(.  القـــدس«  الـــروح  فقبلـــوا  اآليـــادي، 
وكذلـــك بالنســـبة إلـــى أهل أفســـس »لمـــا وضع بولس 
يديـــه عليهم، حل الـــروح القدس عليهم« )أع6:1٩(. 
قـــال القديـــس بولـــس  وبالمثـــل فـــي ســـر الكهنـــوت، 
الرســـول لتلميـــذه تيموثـــاوس »أذكرك أن تضرم أيًضا 
موهبـــة هللا التـــي فيـــك بوضـــع يـــدّي« )2تـــي6:1(.
+ علـــى أن المســـحة ُعرفـــت أيًضـــا فـــي العهـــد 
الرســـولي. كمـــا يقـــول القديـــس يوحنـــا الرســـول »وأما 
)1يـــو2:2٠(  القـــدوس..«  مـــن  مســـحة  فلكـــم  أنتـــم 
فيكـــم«  ثابتـــة  منـــه  أخذتموهـــا  التـــي  والمســـحة   ..«

)1يـــو27:2(.
+ ونحـــن فـــي منح ســـر المســـحة لألطفال بعد 
العمـــاد: نمســـحهم بزيـــت الميـــرون المقـــدس، ونضـــع 
األيـــدي عليهـــم، وننفـــخ فـــي وجوهـــم. ونقـــول لهـــم: 

أقبلـــوا الـــروح القدس. 
وبســـر المســـحة المقدســـة، نصبـــح هيـــاكل 
للـــروح القـــدس. والروح القدس يســـكن فينا.. وفي 
هذا يقول القديس بولس الرســـول في رســـالته األولي 
إلـــي كورنثـــوس: »أما تعلمون أنكـــم هيكل هللا، وروح 
هللا يســـكن فيكـــم« )1كـــو16:3(، »أم لســـتم تعلمون 
أن جســـدكم هـــو هيـــكل للـــروح القـــدس الـــذي فيكـــم« 
)1كـــو1٩:6(. إًذا فليتذكـــر كل واحد مّنا أنه في يوم 
مســـحه بزيـــت الميرون المقـــدس، أنه قد صار هيكاًل 

للـــروح القـــدس، وأصبـــح الـــروح القدس يســـكن فيه..
الـــروح القدس يعمل في الكهنوت، والكهنوت 
ُيؤخـــذ بالـــروح القدس وله ســـلطان مغفـــرة الخطايا. 
ولكـــن لعـــل أحًدا يقـــول: كيف هذا؟ وال يغفر الخطايا 
إال هللا وحـــده! نقـــول: نعـــم، الـــروح القـــدس الـــذي في 
الكاهـــن هـــو الـــذي يغفـــر الخطايـــا. كمـــا يقـــول فـــي 
القـــداس اإللهـــي: ».. يكونـــون محالليـــن مـــن فمـــي 
بروحـــك القـــدوس«. إًذا الـــروح القدس هو الذي يغفر 
الخطايـــا، وتصـــدر هـــذه المغفـــرة مـــن فـــم الكاهـــن. 
والِحـــَل الـــذي يعطيه الكاهـــن، يعطيه بصالة التحليل 
التي قول فيها: هللا يحاللك. هللا يســـامحك. هللا يغفر 
لـــك.. والـــروح القـــدس يدخـــل أيًضـــا فـــي كل أســـرار 
الكنيســـة. ويدخل في قـــرارات المجمع المقدس. فأول 
قـــرار صـــدر مـــن المجمـــع فـــي أورشـــليم أيـــام اآلبـــاء 
الرســـل، قالـــوا فيـــه »رأى الـــروح القـــدس ونحـــن...« 

)أع28:15(.
والـــروح القـــدس يعمـــل فـــي الخدمـــة أيًضا.. 
واآلبـــاء الرســـل لـــم يبـــدأوا الخدمـــة، إال بعـــد أن حـــَل 
الـــرب  وعـــد  فيهـــم  وتحقـــق  القـــدس  الـــروح  عليهـــم 
القـــدس  الـــروح  حـــل  متـــى  قـــوة  ســـتنالون  »ولكنكـــم 
لـــي شـــهوًدا« )أع8:1(.  عليكـــم.. وحينئـــذ تكونـــون 
الـــروح القـــدس هـــو الذي كان يختار الخَدام، كما قال 
»افـــرزوا لـــي برنابـــا وشـــاول للعمـــل الـــذي دعوتهمـــا 
يوَجـــه  الـــذي  هـــو  وكان  )أع4،2:13(.  إليـــه..« 

الخـــدام، ويعمـــل فيهـــم ويعمـــل بهـــم.
إن طلـــب الـــروح القدس هـــو موضع صالتنا 
اليوميـــة في الســـاعة الثالثة. نطلـــب أن يحل فينا، 
وأن يطهرنـــا مـــن دنـــس الجســـد والـــروح ونصـــرخ إلى 
هللا قائليـــن: روحـــك القـــدوس ال تنزعـــه منـــا. ولكـــن 
يدخـــل فـــي حريتنـــا أن نقبـــل الـــروح، ونعمـــل معـــه، 
وندخـــل فـــي »شـــركة الروح القـــدس«. أو أن نرفض، 
ونطفـــئ الـــروح، ونقـــاوم الـــروح. وأخطـــر شـــيء هـــو 
التجديـــف علـــى الـــروح القـــدس، أي رفضـــه بالتمـــام 
مـــدى الحيـــاة. ولكـــن مـــا أجمـــل قـــول الكتـــاب »ألن 
كل الذيـــن ينقـــادون بـــروح هللا، فأولئـــك هم أبناء هللا« 
)رو14:8(. هنـــا وأنّبـــه الذيـــن ينخدعـــون ويظنـــون 
كل روح يقودهـــم هـــو روح هللا!! يقـــول الرســـول »ال 
تصدقـــوا كل روح. بـــل امتحنـــوا األرواح هـــل هي من 
هللا. ألن أنبيـــاء كذبـــة كثيريـــن قـــد خرجوا إلي العالم« 

)1يو1:4(.
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ليس األب األسقف في يوم سيامته واألفراح 
ليس  والقراءات،  واأللحان  بالمالبس  توجد  التي 
في  السؤال  هذا  عن  أجيب  أن  أريد  فقط..  هذا 

ثالث كلمات...
األب األسقف هو...

1. راهب تقي    2. خادم مكلف 
٣. أب حكيم

أوًل: األب األسقف هو راهب تقي
اختارته العناية اإللهية بعد صلوات وتفكير 
عميق وتزكيات لكي ما يصير أسقًفا في الكنيسة. 
المجمع  أعضاء  في  ممثلة  الكنيسة  وتشترك 
المقدس، المطارنة واألساقفة، في إقامته وسيامته. 
األب األسقف راهب تقي، يجب أن يحفظ نذوره 
الرهبانية، فهو عندما يصير أسقًفا هذه وزنة أكثر 
فوق وزنة الرهبنة التي نالها يوًما. األب األسقف 
يجب أن يحفظ النذور الرهبانية في حياتة، فليست 
النذور الرهبانية تصير عنده كأنها ماٍض. النذور 
الرهبانية هي: نذر الطاعة – نذر التبتل – نذر 

الفقر األختياري.
1- نذر الطاعة:

هو النذر األول في حياة الراهب ويجب أن 
يكن النذر األول في حياته كأسقف، فإن لم تكن 
الطاعة موجودة فقد كل شيء، فطاعته هي مفتاح 
البركة في حياته. الطاعة تعني أن االنسان يتخلى 
عن هواه الشخصي ويتخلى عن ذاته، هكذا تعلمنا 
كتب اآلباء. الطاعة هي النذر األول الذى يجب 

أن يحفظه األب األسقف ألنه راهب تقي.
2- النذر الثاني التبتُّل:

وهذا  والطهارة،  النقاوة  حياة  بها  والمقصود 
الذي  فالراهب  حياته،  في  النعمة  مفتاح  أيًضا 
يحفظ تبتُّله، والتبتل في مفهومنا ليس جسدًيا فقط 
ولكنه بسائر الحواس،التبتل هو أن يحفظ االنسان 
لتلميذه  الرسول  بولس  معلمنا  كقول  طاهًرا  نفسه 
ليس  والتبتل  طاهًرا«.  نفسك  »احفظ  تيموثاوس 
األب  حياة  تشمل  ولكنها  محدودة،  صفة  مجرد 
راهب  ألنه  ومعامالته  عالقاته  كل  في  األسقف 

تقي.
٣- النذر الثالث هو نذر الفقر الختياري:

يتعرض الختبارات عميقة  االختياري  الفقر 
عن  مسئول  هو  األسقف،فاألسقف  حياة  في 
إيبارشيته وفي يده المال وتدبير حياة اإليبارشية 
أوالدير، وهذا اختبار له.. يجب أن يكون زاهًدا، 
ويجب أن يكون في حقيقته فقيًرا، والمال الذي بين 
يديه هو أمانة من هللا يضعها في يديه وينظر كيف 
سيستخدمها، ولذلك الفقر االختياري هو الوسيلة 
القوية جًدا التي نخدم بها كل المحتاجين، المال 
اآلخرين،  أجل  من  هو  لخادمه  هللا  يرسله  الذي 
الفقر االختياري هو مفتاح النجاح في خدمة األب 

األسقف ألنه راهب تقي.
راهب  أنه  األسقف  في  األولى  الصفة  إًذا 
قانونه،  ويحفظ  يوم،  كل  في  تقواه  ويحفظ  تقي، 
ويذكر نفسه دائًما بهذه النذور، وإن غابت عنه لم 

يعد راهًبا، أو أخذ الشكل وترك الجوهر.
الصفة الثانية: أنه خادم ُمكلَّف 

الخدمة تكليف ال تشريف، فنحن ال نؤمن 
العالم،  به  الترقية كما يؤمن  في كنيستنا بمفهوم 

وكما أقول مراًراإن الترقية في مفهوم كنيستنا تصل 
حتى إلى األقدام، كما غسل معلمنا ومخلصنا ربنا 
أقدام تالميذه، ويجب أن ال يؤخذ  المسيح  يسوع 
هذا األمر على سبيل الكالم بل يؤخذ على سبيل 

الفعل.
األب األسقف هو خادم مكلف من الكنيسة، 
بحضور كل أعضاء المجمع المقدس، وبحضور 
اآلباء الكهنة، وبحضور الشعب، وأمام المذبح هو 
ُيكلَّف برسالة معينة، ويجب أن يكون أميًنا فيها 
مباشرة،وقد  هللا  من  التكليف  هذا  المنتهى.  إلى 
ُيعّد  اإلنسان،  بعمر  تمتد  قد  طويلة  فترة  يأخذ 
المسئولية. مسئوليات األب  لهذه  إنساًنا  فيها هللا 
المسئوليات  التاريخ:  كتب  في  معروفه  األسقف 

التقديسية والتعليمية والتكريسية.
المسئولية األولي المسئولية التقديسية:

هو يقدس األسرار ولكن قبلها يعمل من أجل 
تقديس الشعب وتتويب النفوس، هذه وظيفة األب 
األسقف أن يجعل من كل إنسان قديًسا. والقداسة 
ال تأتي إاّل من خالل التوبة، هو يعمل ويجتهد 
التوبة.  على  معه  من  كل  ويشجع  أواًل،  يتوب 
اجتماعات،فالهدف  أو  أنشطة  يقيم  كان  وأن 
آخر سوى  هدف  يوجد  ال  النفوس،  تتويب  منها 
تمجيد اسم هللا وتتويب النفس، وكما تقول الوصية 
هذه  يحقق  ما  لكي  يعمل  قديسين«. هو  »كونوا 

الوصية في نفوس من يخدمهم.
المسئولية الثانية المسئولية التعليمية:

معلًما  يكون  أن  يجب  األسقف  األب 
صالحا وشاهًدا صحيًحا للمسيح. يجب أن يكون 
الوديعة  ويحفظ  بأمانة،  ومعلًما  باستقامة،  معلًما 
وال  متزمًتا  يكون  ال  حياته.  في  األرثوذكسية 
وروح هللا  ويعلم  يعمل  ولكن  ناموسًيا،  أو  حرفًيا 
يستخدمه.المسئولية التعليمية هي مسئولية إشباع 
الشعب والخدام وكل من يخدم بكلمة هللا المقدسة.

»المعلم  إنه  المسيح  يسوع  ربنا  عن  نقول  وكما 
معلًما  األسقف  يكون  أن  يجب  الصالح«،هكذا 
وأن  ويقرأكثيًرا  علمه  في  يزيد  أن  يجب  صالًحا، 

يدرس، فهذا أمر مهم جًدا.
المسئولية الثالثة هي المسئولية التكريسية: 
األب األسقف يقوم بعمل التكريس)الكنائس 
وقبل  الخدمة...(،  وأدوات  واأليقونات  والمذبح 
األب  مسئوليات  النفوس..أحد  تكريس  هذا  كل 
األسقف أنه مسئول عن اختيار القامات الصالحة 
للخدمة، فليس كل نسان يصلح أن يكون شماًساأو 
جيدا  ويرّبيها  الكوادر  يكتشف  أن  يجب  كاهًنا. 
لكي ما يغّذي بها كنيسة هللا، فيغّذيها بمكرسين 
على درجة عالية من نقاوة القلب ومن محبة هللا 

وخدمته.
ويوم  الكنيسة،  من  مكلف  خادم  األسقف 
ماذا  يحسب  وربنا  التكليف،  يوم  هو  السيامة 
سيصنع هذا األب األسقف في خدمته )مسئوليات 

تقديسية وتعليمية وتكريسية(؟
العنصر الثالث: أنه أب حكيم

واألبوة في كنيستنا هي محور حياتنا جميًعا، 

واألبوة لها معنًى عميق في 
ونفوس  األقباط  كل  نفوس 

حكيم  أب  الكنيسة.  حقل  في  يعملون  الذين  كل 
لألب  آخر  محك  وهذا  الحقيقية،  األبوة  بمعني 
األسقف. هو أب وفي نفس الوقت مدير، وهو أب 
قبل أن يكون مديًرا. واألبوة صفة شاملة وجامعة 
والحكمة.  الرحمة  جًدا:  مهمين  بشيئين  وتتحقق 
ممسوحه  كانت  ما  فاعلةإذا  أبوة  تصير  األبوة 
بالحكمة،إذا كان األب األسقف إنساًنا حكيًما في 
ما يقول ويفعل ويرشد ويدّبر. والحكمة أحد النعم 
الكبيرة التي يسبغها هللا على اإلنسان الذي يطلبها، 
مثل سليمان الحكيم عندما طلب من هللا أن يعطية 
قلًبا حكيًما. األبوة تظهر عندما يكون هذا األب 
حكيًما، وهي التي تجعله صانع سالم، لذلك هو 
أب ومدير. وهذه األبوة تلمع بالحكمة، ولكن أيًضا 
بالرحمة.  كانتملتوتة  اذا  تأثيرها  لها  األبوة  تكون 
في ذبائح العهد القديم، في تقدمة الدقيق، كانت 
تكون ملتوته بالزيت، فعندما تصير األبوة ملتوته 
بالرحمة )أكثر كلمة تتكرر في صلواتنا(. ويجب 
أن يكون األب األسقف بعيًدا عن أي قسوة ألنها 
لهذا  ملتفًتا  ليس  هللا  وتجعل  المخدومين،  ُتتعب 

الذي يخدمه.
الحكمة  جناح  جناحين:  تحتاج  األبوة 
والرحمة، وعمل الرحمة هو عمل متسع في كل 

ركن في الكنيسة.
هذه يا إخوتي إجابة على السؤال: من هو 

األسقف؟
وال  نذوره  يحفظ  تقي  راهب  األسقف   +

ينساها.
+ األسقف خادم ُمكلَّف بالخدمة )التقديسية 
والتعليمية والتكريسية(، وهذه الخدمات يتوازن فيها 

ويقوم بها جيًدا.
+ األسقف أب حكيم،أبوته ممسوحة بالرحمة 

وممسوحة بالحكمة في كل ما يصنعه. 
سيامات  المبارك  الصباح  هذا  سيامات 
تفرحنا وتباركنا جميًعا، وتعطينا دائًما روح تفاؤل. 
يخدمون  وأحباء  أفاضل  آباء  تلد  ولود،  كنيستنا 

بالروح والحق.
اآلباء األساقفة: في بداية الخدمة ستحتاجون 
اإليبارشياتفي  بعض  نزور  شهر  حوالي  فترة 
المطارنة  اآلباء  الوجهينالبحري والقبلي، وأتمنىأن 
مطرانية،ايّطلعوا  كل  في  يدعونهم  واألساقفة 
السابقة  اآلباء  وخبرات  والخدمة  اإلدارة  علىأمور 
للتجليس.  في خدمتهم، قبل أن يتجهوا ألماكنكم 

هذا أمر مهم ومفيد.
نعمته  نشكره على  يعطينا مسيحنا -ونحن 
اسمه  ونمجد  نشكره  دائًما.  النعم  هذه  الجزيلة- 
ونسبحه على جزيل عطاياه الجديدة كل صباح. 
حياتهم  وليبارك  اآلباء،  خدمة  المسيح  ليبارك 
قلب  ويفرح  قلب هللا  يفرح  متكاثًرا  ثمًرا  ويعطيهم 
الكنيسة ويفرحنا جميًعا. إللهنا المجد والكرامة من 

اآلن وإلى األبد آمين.

كلمة قداسة البابا في قداس سيامة اآلباء األساقفة الجدد يوم األحد ٩ يونيو 2٠1٩م 
بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
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إيبارشية وسط اجلزية

قـــام نيافـــة األنبـــا ثيؤدوســـيوس اســـقف وســـط الجيـــزة بســـيامة آباء 
كهنـــة لخدمـــة منطقـــة وســـط الجيـــزة وهـــم: )1( الشـــماس آســـر ألبـــرت 
باســـم القـــس إيليـــا، )2( الشـــماس ماجـــد ميشـــيل باســـم القـــس إيالريون، 
)3( الشـــماس ماجـــد موريـــس باســـم القـــس يواقيـــم، )4( الشـــماس ماهر 
صبحـــي باســـم القـــس زكريا، )5( الشـــماس بيشـــوي تيمور باســـم القس 
يشـــوع. اشـــترك فـــي الســـيامة أصحـــاب النيافة: األنبا ماركوس أســـقف 
دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري ورئيـــس ديـــر القديســـة دميانـــة، األنبـــا 
إيالريـــون أســـقف البحـــر األحمـــر، األنبـــا بولـــس أســـقف شـــرق كنـــدا. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ثيؤدوســـيوس، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية مراكز الرشقية
ومدينة العارش من رمضان

قـــام نيافة األنبا مقار أســـقف مراكز 
الشـــرقية ومدينـــة العاشـــر، يـــوم األحـــد 2 
مـــار  الشـــهيد  بكنيســـة  2٠1٩م،  يونيـــو 
أوالد  بمدينـــة  ميخائيـــل  بعزبـــة  جرجـــس 
كـــرم  عمـــاد  الشـــماس  بســـيامة   صقـــر، 
للخدمـــة  فيلوباتيـــر  القـــس  باســـم  كاهًنـــا 
كاهًنـــا عاًما بـــأوالد صقر. خالص تهانينا 
فيلوباتيـــر،  والقـــس  مقـــار،  األنبـــا  لنيافـــة 
ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل 

أفـــراد الشـــعب.

مؤتمر األحلان اتلاسع والعرشون للكهنة

أقامـــت لجنـــة األلحـــان واللغة القبطية بأســـقفية الشـــباب، النســـخة 
التاســـعة والعشـــرين مـــن مؤتمرهـــا لأللحـــان لآلباء الكهنة، فـــي الفترة 
مـــن 26 إلـــى 3٠ مـــن شـــهر مايـــو الجـــاري في دير الشـــهيد مـــار مينا 
العجائبـــي بمريـــوط. تضمـــن المؤتمـــر، الـــذي شـــارك فيـــه مـــن يزيـــد 

عددهـــم علـــى ســـبعين كاهًنـــا، عـــدًدا مـــن المحاضـــرات ألقاهـــا نيافـــة 
األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة، ونيافـــة األنبـــا 
كاراس األســـقف العـــام لكنائـــس المحلـــة الكبـــرى، باإلضافـــة إلـــى عدد 
مـــن ألحـــان القداســـات الثالثـــة ســـلمها المرتلـــون جـــاد لويـــس وأميـــر 

فـــوزي وســـامح كمال.

مشاركة الكنيسة القبطية يف »مرص بتفطر« 
بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

شـــارك نيافة األنبا اكليمندس األســـقف العام لكنائس قطاع ألماظة 
والهجانة وشـــرق مدينة نصر، ومعه تســـعة من اآلباء الكهنة، بتكليف 
مـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، فـــي حفـــل اإلفطـــار الـــذي ُأقيـــم 
فـــي العاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة تحـــت شـــعار )مصر بتفطـــر(، والذي 
شـــارك فيه 7٠٠٠ مدعو من جميع أطياف الشـــعب المصري. وكانت 
فرصـــة طيبـــة للمشـــاركة ونقـــل تهنئـــة قداســـة البابـــا ألخوتنـــا المســـلمين 

بمناســـبة قرب عيـــد الفطر.

القمص دانيال القمص إبراهيم
بالزينية - إيبارشية األقصر

رقـــد فـــي الـــرب بعـــد جهـــاد وخدمـــة كهنوتيـــة اســـتمرت 
ألكثـــر مـــن 32 ســـنة، القمـــص دانيال القمـــص إبراهيم كاهن 
كنيســـة القديس األنبا باخوميوس بالزينية، شـــرق األقصر. ُوِلد 
فـــي 6 فبرايـــر1٩57م، باســـم إســـحق القمـــص إبراهيم القمص 
أرمانيـــوس، بقريـــة الزينية شـــرق األقصر، من أســـرة كهنوتية 
عريقـــة. عمـــل موظًفـــا بـــوزارة الزراعـــة ثـــم ســـيم كاهًنـــا علـــى 
مذبـــح األنبـــا باخـــوم بالزينية باألقصر في 6 ديســـمبر1٩87م، 
وُرِســـم قمًصـــا فـــي عيـــد الصليـــب المقدس عـــام 2٠٠٠م. وبعد 
صـــراع مـــع المـــرض تنيـــح باكـــر الثالثـــاء 4 يونيـــو 2٠1٩م. 
تمـــت صـــالة الجنـــازة على روحه الطاهرة برئاســـة نيافة األنبا 
يوســـاب أســـقف عـــام األقصر وعـــدد كبير من اآلبـــاء الرهبان 
األنبـــا  لنيافـــة  تعازينـــا  الشـــعب. خالـــص  والكهنـــة وجمـــوع 
يوســـاب، فـــي نياحـــة القمص دانيـــال، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية، ولبنـــه القـــس إيليا، وألســـرته وكل محبيه.
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+ التمتـــع بالقيامة 
فينـــا:  الســـاكن  بالـــروح 
إن كان نامـــوس الخطيـــة 
األبـــدي،  المـــوت  قانونـــه 
فـــإن نامـــوس الـــروح الذي 
يهبه لنا المسيح، قانونه القيامة من األموات على 
مســـتوى أبدي يهبنا الســـيد المســـيح روحه القدوس 
ســـاكًنا فينـــا.. الـــروح الذي أقام الســـيد المســـيح من 
األمـــوات إذ هـــو قـــادر أن يقيـــم طبيعتنـــا الســـاقطة 
فينـــزع عنهـــا نامـــوس الخطية أو الحياة الجســـدانية 
الطبيعـــة  الجديـــدة..  الطبيعـــة  ليهبنـــا  الشـــهوانية 
نامـــوس  يســـودها  يســـوع  المســـيح  فـــي  المقامـــة 
القيامـــة والحيـــاة. وهـــذا مـــا أعلنـــه الرســـول بولـــس: 
»وإن كان روح الـــذي أقـــام يســـوع مـــن األمـــوات 
ســـاكًنا فيكـــم، فالـــذي أقـــام المســـيح مـــن األمـــوات 
ُســـيحيي أجســـادكم المائتـــة أيًضـــا بروحـــه الســـاكن 
فـــي  القـــدس  الـــروح  فعمـــل  )رو11:8(.  فيكـــم« 
اإلنســـان للقيامـــة متوقـــف على ســـكناه فيه، ويقول 
القديـــس ذهبـــي الفـــم: “القيامة أكثـــر األمور تبعث 
الرجـــاء فـــي الســـمع، وتهبـــه ضماًنـــا لمـــا يحدث له 
فـــي المســـيح.. فـــال تخـــف إًذا ألنـــك مثقـــل بجســـد 
مائـــت.. ليكـــن لَك الروح فســـتقوم ثانية ال محالة.. 
حًقـــا ســـيقوم الـــكل، لكـــن ال يقوم الـــكل للحياة، إنما 

يقـــوم البعـــض للعقـــاب واآلخـــر للحيـــاة”.

إحتفظـــت  “إن  بقولـــه:  القديـــس  يؤكـــد  لهـــذا 
بجســـدك هنـــا حًيا )أمـــور العالـــم( ال يعيش هناك، 
وإن مـــات يحيـــا. هذا هو حال القيامة بوجه عام.. 
يمـــوت أواًل وُيدَفـــن عندئـــذ يصيـــر  يجـــب أن  إًذا 
خالـــًدا، ولكـــن هـــذا يحـــدث فـــي جـــرن المعموديـــة 
حيـــث يتحقـــق الصليـــب والدفـــن وعندئـــذ القيامـــة.. 
هـــذا أيًضـــا حـــدث بالنســـبة لجســـد الـــرب إذ ُصلب 
وُدفـــن وقـــام. ليحـــدث هذا أيًضا بالنســـبة لنا فتكون 
لنا اإلقامة المســـتمرة عن أعمال الجســـد، ال أقصد 
مـــوت جوهـــر اإلنســـان.. إنمـــا مـــوت ميولـــه نحـــو 
األمـــور الشـــريرة، فـــإن هـــذا ما هو هـــذا إال حياة”.

وهـــذا مـــا جعـــل القديس يوحنا يصف ســـاعة 
»ال  المخوفـــة”:  القيامـــة  “ســـاعة  بقولـــه  القيامـــة 
تتعجبـــوا مـــن هـــذا فإنـــه تأتـــي ســـاعة فيهـــا يســـمع 
جميـــع الذيـــن فـــي القبـــور صوتـــه.. فيخـــرج الذيـــن 
فعلـــوا الصالحـــات إلـــى قيامـــة الحيـــاة والذين عملوا 
الســـيئات إلـــى قيامـــة الدينونة« )يـــو28:5-2٩(.

الذيـــن  “كل  أغســـطينوس:  القديـــس  ويعلـــق 
يســـمعون يحيون ألن كل الذين يطيعون يحيون.. 
هـــا نحـــن ننظـــر قيامة الفكر، ليتنـــا ال نترك إيماننا 
بقيامـــة الجســـد، فإنـــه حًقـــا الـــكل ســـيقومون، ولكن 
قيامـــة  أم  الحيـــاة  قيامـــة  ســـيمضون،  أيـــن  إلـــى 
»ســـُيحيي  بولـــس:  الرســـول  ويقـــول  الدينونـــة؟”. 

أجســـادكم المائتـــة أيًضـــا بروحـــه الســـاكن فيكـــم« 
)رو11:8(.

ودور  مـــوت،  القيامـــة  بـــدون  الحيـــاة   +
الـــروح القـــدس إنقاذ النفس مـــن الموت لتصحو 

القيامة: إلـــى 
الـــروح القـــدس يعمـــل فـــي أبنـــاء المعصيـــة 
ليعطيهـــم القيامـــة: »الـــروح الـــذي يعمـــل اآلن فـــي 
أبنـــاء المعصيـــة، الذين نحـــن أيًضا جميًعا تصرفنا 
قبـــاًل بينهـــم فـــي شـــهوات جســـدنا عاملين مشـــيئات 
الجســـد واألفـــكار، وكنـــا بالطبيعـــة أبنـــاء الغضـــب 
كالباقيـــن أيًضـــا. هللا الـــذي هـــو غنـــي فـــي الرحمـــة 
مـــن أجـــل محبتـــه الكثيـــرة التـــي أحبنـــا بهـــا ونحـــن 
أمـــوات بالخطايـــا أحيانـــا مـــع المســـيح بالنعمة أنتم 

)أف5-2:1(. مخلصـــون« 
+ القيامـــة هي نصرة على الموت، والتوبة 
بفعـــل الـــروح القـــدس هـــي قيامـــة مـــن مـــوت 
الخطيـــة: »اســـتيقظ أيهـــا النائـــم وقـــم مـــن األموات 
فيضـــيء لـــك المســـيح« )أف14:5(. والتوبـــة هنا 
هـــي يقظـــة روحيـــة وهـــي قيامـــة مـــن األمـــوات.. 
فروح هللا هو روح القيامة، ُيعّد اإلنســـان هنا على 
األرض لكـــي يحيـــا فـــوق فـــي المســـاكن العلويـــة.. 
اإلنســـان  حيـــاة  مـــدى  دائمـــة  حيـــاة  القيامـــة  ألن 
علـــى األرض، إلـــى أن ينعـــم بالقيامـــة التي تســـبق 
الدينونـــة بعـــد تـــرك خيمة الجســـد، وبعـــد أن يموت 
الجســـد يوقظـــه هللا ليحيـــا جديًدا مع الـــروح الخالدة 

ويكمـــل لـــه الخلـــود األبدي.
ليعطنـــا هللا أن يملـــك روحـــه القدوس على 
حياتنـــا، لنســـتحق بـــركات القيامـــة العامـــة فـــي 
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في تذكـــــــــار احتفالنا 
وحلـــول  الخمسيـــــــــن  بعيـــد 
الــــــــــــــــروح القـــــــــــــــدس علـــى 
التالميــــذ وتأسيـــــس كنيسة 
العهــــــد الجديــــــــــــد، فإننـــــــــــا 
ال نمـــّل مـــن أن نتذكـــر أن الكنيســـة فـــي المفهـــوم 
الالهوتـــي هـــي مـــكان التقائنـــا بالـــرب، وهـــي بيـــت 
هللا وبيـــت المالئكــــــــــة ففيهـــا نقـــف أمـــام الـــــــــــــرب، 
لذلـــك كان أعظـــم شـــيء يمكـــن أن ُيفـــرح قلب داود 
النبـــي هـــو أن يدعـــوه أحد للذهـــاب إلى بيت الرب: 
»فرحـــُت بالقائليـــن لـــي إلـــى بيـــت الـــرب نذهـــب« 
)مـــز1:122(، فبالرغـــم مما له من راحة القصور، 
وســـلطان الملك، والكلمة المطاعة من الجميع، أاّل 
أن أكثر ما كان يبهج قلبه هو الوقوف في حضرة 

الـــرب واالســـتمتاع بالوقـــت فـــي بيـــت الرب...
فلماذا نفرح في الكنيسة بيت الرب؟

1- نفـــرح فـــي الكنيســـة ألننـــا نجـــد فيهـــا 
وســـائط الخالص التي تقودنـــا لألبدية المفرحة مع 
الـــرب، ففـــي الكنيســـة نـــرى المعموديـــة حيـــث يولـــد 
كل األطفـــال مـــن جديـــد بطبيعة جديدة. ونري ســـر 
التثبيـــت لكيمـــا نثبـــت فـــي جســـد الـــرب الـــذي هـــو 
كنيســـته. وفيهـــا نجـــد آبـــاء اعترافنا فنقـــدم توبة عّما 
أخطأنـــا بـــه، وننـــال الحـــل مـــن فـــم الـــرب بواســـطة 
كهنته. وفيها نشـــترك في األســـرار اإللهية، فنتناول 

مـــن جســـد الـــرب ودمه ونثبت فيه وهـــو فينا.. الخ؛ 
فاألســـرار هـــي وســـائط الخالص.

نقـــف  الكنيســـة ل  فـــي  نفـــرح ألننـــا   -2
بمفردنـــا، ول نتمتـــع بوســـائط الخـــالص فـــرادى، 
لكننـــا نســـتمتع بحيـــاة شـــركة حقيقيـــة مـــع أعضـــاء 
جســـد الســـيد المســـيح. وســـر قـــوة الكنيســـة دائًمـــا 
كانت في احتفاظ كل أعضائها بحياة شركة قوية، 
يشـــتركون فـــي مائـــدة الـــرب أي ســـر التنـــاول مًعـــا، 
ويجتمعـــون علـــى موائـــد األغابـــي مًعـــا، ويشـــعرون 
بيـــت  فـــي  كإخـــوة  البعـــض  بعضهـــم  باحتياجـــات 
واحـــد، ويواجهـــون اآلالم مًعـــا، ويقتســـمون األفـــراح 

والبـــركات الروحيـــة مًعـــا.
٣- فـــي الكنيســـة نفـــرح ألننـــا نســـتطيع 
أن نتشـــارك حتـــى فـــي اآللم والضيقـــات، ففـــي 
غربتنـــا نجد في الكنيســـة إخـــوة أحباء يؤازروننا في 
ضيقاتنـــا ويعينوننـــا في شـــدائدنا، فال نبقـــي بمفردنا 

فـــي غربـــة هـــذا العالم.
4- نفـــرح ألن الكنيســـة هـــي بمثابـــة أم 
تعيـــش في حيـــاة أبنائها عن قرب، فالكنيســـة كأم 
تشـــعر بآالم أوالدها واحتياجاتهم، وتسرع لمعونتهم 
أفراحهـــم  فـــي  معهـــم  فتتشـــارك  ظـــرف،  كل  فـــي 
وفـــي ظروفهـــم الصعبـــة، وتحـــل مشـــكالتهم، فهـــي 
تعتنـــي بأوالدنـــا فـــي غيـــاب أمهاتهـــم فـــي أعمالهـــن 
كأم تعتنـــــــــــــي بأبنائهــــــــــــا، وهي تهتم أن تشـــــــــــــــارك 

أوالدهـــا فـــي ضيقاتهـــم على المســـتوى الشخصــــــــي 
والمســـتوى الجماعـــي.

٥- نفـــرح أيًضـــا في الكنيســـة ألنها تتبّنى 
أولدنـــا منـــذ صغرهم وتحتضنهـــم، فينشـــأون فيها 
كأوالد فـــي حضـــن أمهـــم، يرتبطـــون بهـــا وبإيمانهـــا 
وبتعليمهـــا، فيعرفون الـــرب ويثبتون فيه منذ نعومة 
أظفارهـــم، فـــال يســـتطيعون أن ينفصلـــوا عنها مهما 
كبـــروا وتغربـــوا وعاشـــوا فـــي عوالم مضطربة وســـط 
ضجيـــج العالـــم، لكـــن الـــرب يبقـــي حيًّا فيهـــم ألنهم 

أبناء الكنيســـة وأعضـــاء فيها.
نعـــم كنيســـتنا هـــي موضـــع كل فـــرح.. لذلـــك 
نحتـــاج دائًمـــا أن نراجـــع مواقفنـــا ونســـأل أنفســـنا: 
هـــل الزلنـــا نســـتجيب لنداء الكنيســـة عندمـــا تدعونا 
وعندمـــا  الخـــالص،  بوســـائط  واالرتبـــاط  للتوبـــة 
تدعونـــا لحياة الشـــركة، ولمســـاندة إخواتنـــا، وعندما 
تدعونـــا لنربـــط أبناءنـــا بإيمانها وعقيدتهـــا وعبادتها 
وصلواتها؟ فهل نســـتجيب أم نعتذر ونســـتعفي كما 
اســـتعفى المدعـــوون إلى عشـــاء عـــرس ابن الملك؟

إنهـــا دعـــوة اليـــوم لكـــي ال تصير شـــركتنا مع 
االجتماعيـــة  العالقـــات  الكنيســـة عالقـــة مرجعهـــا 
تحقيـــق  أو  لمصلحـــة  احتيـــاج  عالقـــة  أو  فقـــط، 
لمكانـــة معينـــة، لكن لتكن عالقتنا بالكنيســـة عالقة 
روحيـــة، وثباًتـــا في الرب في المقـــام األول، تربطنا 
الكنيســـة،  فـــي  وإلخوتنـــا  للـــرب  الحـــب  مشـــاعر 
وتربطنـــا مشـــاعر التوبـــة ومشـــاعر البنـــوة ألم مـــن 
النقيـــة  يســـوع  الـــرب  عـــروس  األمهـــات،  أعظـــم 
ـــر واللبـــان.. لنراجـــع طرقنـــا ونختـــر  الُمعطَّـــرة بالمُّ

الطريـــق.. طريـــق الكنيســـة.. درب الســـماء.
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إنـــه القديـــس العظيم 
األنبـا أبـــــــرآم، الذي نحتفل 
به في 1٠ يونيــــــو من كل 
عام. ونتخيله اليوم يعّلمنا 

بسيرة حياته دروًسا:
)1( أهمية التربية األســـرية: فاألســـرة هي 
المدرســـة األولـــى التـــي يتعلـــم فيهـــا اإلنســـان كل 
شـــيء. فيهـــا يتعلـــم بالقـــدوة وبالتعليـــم والتوجيـــه. 
يـــرى والـــده يصلـــي يتعلـــم هـــو أيًضـــا أن  حيـــن 
يصلـــي. وإذ ننظـــر إلى قديســـنا العظيـــم نتأكد من 
أهميـــة أن تكـــون النشـــأة فـــي بيـــت مثالـــي، فـــكل 

شـــجرة تصنـــع ثمـــًرا مـــن جنســـها )تـــك1(.
الســـليمة:  الدينيـــة  التربيـــة  أهميـــة   )2(
فارتبـــاط اإلنســـان منـــذ الصغر بأن يســـلك ســـلوًكا 
يشـــيخ،  أن  إلـــى  حتـــى  معـــه  يســـتمر  مقدًســـا، 
والمثـــل يقول:»التربيـــة فـــي الصغـــر كالنقش على 
اإلنســـان  يتعلـــم  أن  أجمـــل  مـــا  حًقـــا  الحجـــر«. 
الروحيـــة،  الفضائـــل  فـــي  يحيـــا  أن  منـــذ صغـــره 
والممارســـات الدينيـــة المقدســـة، والحيـــاة المثاليـــة 

العمليـــة.
تعـــرض  التجـــارب:  احتمـــال  أهميـــة   )٣(
القديـــس األنبـــا ابرآم إلـــى تجربتين قاســـيتين، لكن 
التجربـــة  عظيًمـــا.  »كان  منهـــم  كل  فـــي  موقفـــه 

األولـــى كانـــت عندما فقد أمه إذ ُتوفيت بينما كان 
فـــي الثامنـــة مـــن عمـــره، فارتبـــط بالكنيســـة أكثـــر 
كثيـــًرا، وحصـــل بذلـــك على عـــزاء روحي لنفســـه، 
ونمـــًوا لقامته الروحية. أّمـــا التجربة الثانية فكانت 
عندمـــا فقـــد مركـــزه حيـــن ُعـــِزل من رئاســـة الدير، 
وحينئـــذ كان فـــي مقـــدوره أن يدافع عن نفســـه وأن 
يقـــف تالميـــذه بجـــواره، وكان قـــد رســـم فـــي تلـــك 
الفتـــرة عـــدًدا غيـــر قليـــل مـــن الرهبـــان صـــاروا لـــه 
تالميـــذ، إاّل أنـــه فضـــل أاّل يحـــدث انقســـاًما، وأن 

يهـــرب مـــن الشـــر لخالص نفســـه وســـالمه.
)4( أهميـــة القناعة: لم يكن القديس األنبا 
أبـــرآم يدخـــر أمـــوااًل، بـــل كان يـــوّزع كل مـــا يأتيـــه 
علـــى الفقـــراء، لدرجة أنه أعطى »شـــااًل« أهداه له 
أحـــد المحبيـــن إلـــى امـــرأة فقيـــرة بالرغـــم مـــن فائدة 
الشـــال لـــه فـــي وقـــت الشـــتاء. وهكـــذا وضـــح لنـــا 
الكتـــاب المقدس خطـــورة محبة المال:»ألن محبة 
المـــال أصل لكل الشـــرور« )1تـــي1٠:6(، »فإن 
كان لنا قوت وكســـوة فلنكتِف بهما« )1تي8:6(.

)٥( أهميـــة الزهـــد: عـــاش القديـــس األنبـــا 
أبـــرآم حياتـــه فـــي زهـــد عجيـــب، وقـــدم مثـــااًل حين 
كان يقـــدم المأكـــوالت الشـــهية للفقـــراء ويـــأكل هـــو 
مـــن الـــدون، موبًِّخـــا تلميـــذه لكي يقدم لهم أحســـن 
مـــا يصـــل إليه. وهنا نتذكـــر نصيحة القديس مار 

إســـحق الســـرياني: »ازهـــد فـــي الدنيـــا يحبـــك هللا، 
وازهـــد فيمـــا فـــي أيـــدي النـــاس يحبـــك الناس«.

)٦( أهميـــة الصالة: هـــي مفتاح الســـماء، 
وهـــي الطاقـــة التـــي منهـــا يطـــّل اإلنســـان علـــى 
األبديـــة، هـــي الوســـيلة التـــي يقـــف بهـــا اإلنســـان 
أمـــام هللا ليتمتـــع بـــه ويحيـــا معـــه »طلبـــة البـــار 

تقتـــدر كثيـــًرا فـــي فعلهـــا« )يـــع16:5(.
)٧( أهميـــة كلمات هللا: كان القديس األنبا 
أبـــرآم يقـــرأ الكتـــاب المقدس كلـــه كل أربعين يوًما. 
التعمـــق فـــي كلمة هللا يشـــعل القلـــب وينير القلب، 
ويعلـــم النفـــس الحديـــث مـــع هللا، وينمـــي األفـــكار 
الروحيـــة، ويعطي لإلنســـان حكمـــة، وينقي العقل 
والقلـــب والحـــواس. ونالحـــظ أهمية القـــراءة القلبية 
والتعمـــق فبهـــا وترديدهـــا مع دراســـتها »إن أحبني 

أحـــد يحفظ كالمـــي« )يو23:14(.
)8( أهميــــــــــة الهــــــــدوء: حيـــث الســـــــــالم 
والتأمـــل والتعمق.. حفظ الحــــــواس والعقل نقًيا.. 

والصالة والتسبيح..
)9( أهميـــة القــــــــــدوة: كان القديـــس األنبـــا 
أبـــرآم يقـــدم حياته عظة في ســـلوكه ومحبته للفقراء 
وخدمتهم بنفســـه وعدم التمييز بين الغني والفقير.

)10( أهمية العطــــــــــاء: »الديانة الطاهرة 
النقيـــة عنـــد هللا هي هذه: افتقـــاد اليتامى واألرامل 
في ضيقتهم، وحفظ اإلنســـان نفســـه بال دنس من 
العالـــم« )يـــع27:1(، ولكـــن عطـــاء بحـــب للرب، 

بخفـــاء، باتضاع، بســـخاء، بإيمان.

mossa@intouch.com

ُكـــــْم َســـَتَناُلوَن  »َلِكنَّ
َحــــــــــــــلَّ  َمَتــــــــى  ُقــــــــــوًَّة 
وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكـــْم«  الـــــــــرُّ

)أع8:1(،
»َفَأِقيُمــــــوا ِفــــــــــــي 
َمِديَنــــِة ُأوُرَشِليـــــــــَم ِإَلــــــى َأْن ُتْلَبُســـوا ُقــوًَّة ِمــــــَن 

اأَلَعاِلي« )لو24:4٩(.

- بعـــد صعــــــــــــود الـــرب إلى السمــــــــــــاء، رجع 
التالميـــذ إلـــى أورشـــليم.. ومكثـــوا يصلـــون في علية 
مارمرقـــس.. التالميذ ومعهم الســـيدة العذراء مريم، 
والنســـوة، ومـــن معهـــم.. إلى أن حّل عليهم الروح 

القـــدس المعزي.
ويأتي “عيد العنصرة” في اليوم الخمســـين 
من يوم عيد القيامة، وبعد عشـــرة أيام من عيد 
الصعود، وُيســـّمى الـ  Penticost »البنطيقستي« 
حيـــث كلمـــة بنتـــا تعنـــي خمســـة، ويســـمى أيًضـــا 
»عيـــد حلول الروح القـــدس«. ويليه صوم اآلباء 

الرســـل األطهـــار؛ وكان من أهـــم أعياد اليهود..
- و»العنصــــــــــرة«: هي كلمـــــــــــة عبريــــــة 
معناها »الجمــــــع« أو »الجتمــاع« أو »المحفل 
المقــــــــــدس«، وفيـــه كانـــوا يجتمعـــون ويعّيـــدون.. 
وجــــــــــاءت المسيحيــــــــــــة فدعـــت عيـــد حلـــول الروح 

القدس باســـم »عيـــد العنصرة« ألن الروح القدس 
حـــل فيه على جماعـــة التالميذ وهـــم مجتمعون 
فـــي  للتالميـــذ،  قـــوة  العليـــة، حيـــث أعطـــى  فـــي 
الكـــرازة، وصنـــع المعجزات، فأقاموا الموتى، وشـــفوا 
الشـــياطين  وأخضعـــوا  المســـتعصية،  األمـــراض 

وصنعـــوا المعجـــزات )مـــر18-17:16(.
- فالعنصـــرة إًذا تتويج للفصح، ألن الســـيد 
المسيح بعد أن أتّم الفداء والقيامة على األرض، 
صعد إلى الســـماوات، ثم أرســـل لنا الروح القدس 
المعـــزي، لكـــي ينيـــر أذهاننا، فنفهم الكتـــب، وندرك 

عمـــق أقوالـــه التي وردت في الكتاب المقدس.
- أرســـلهم ليكـــرزوا: كانـــت إرســـالية الرب 
المســـكونة،  فتنـــوا  مـــا  ســـرعان  الذيـــن  للتالميـــذ، 
وغّيـــروا وجـــه التاريـــخ، ونشـــروا اســـم المســـيح فـــي 
كل مـــكان، حتـــى دانـــت لهم إمبراطوريـــة األوثان، 
وملـــك الرومـــان، وصارت هيـــاكل األصنام مذابح 

للـــرب.. وهكذا ســـلكوا:
- في بذل.. حتى إلى الموت..

- وفي إخالء.. حتى إلى وضع العبيد..
- وفي ألم.. حتى االستشهاد..

- وفي طاعة.. مهما كانت التضحيات..
- وفي أمانة.. حتى النفس األخير..

- قدموا من أجل المسيح:
1- خدمة الصالة من أجل المخدومين.

2- وخدمة المحبة لكل الناس.
3- وخدمة النموذج الشاهد للمخلص.

4- وخدمة الكلمة الحية الفعالة..
لذلـــك يعظنـــا الكتـــاب المقـــدس »اْمَتِلُئـــوا 
وِح« )أف18:5(. »َوَل ُتْحـــِزُنــــــــــوا ُروَح  ِبالــــــــــــرُّ
وَس الَّـــِذي ِبـــِه ُخِتْمُتـــْم ِلَيـــْوِم اْلِفـــَداِء«  هللِا اْلُقـــدُّ
وَح« )1تس٩1:5(،  )أف3٠:4(. »َل ُتْطِفُئوا الرُّ
 » بَّ وِح، َعاِبِديـــــــــَن الرَّ يــــــــــَن ِفـــي الـــرُّ بـــل »َحارِّ

)رو12:11(.. 
فالـــروح القـــدس هـــو الـــذي يعطينـــا التجديـــد 
الكـــرازة!!  وإمكانيـــة  الخدمـــة،  وإرســـالية  الروحـــي 
وهكـــذا انطلـــق اآلبـــاء الرســـل يخدمـــون ويبشـــرون، 
حتى نشـــروا المســـيحية وصاروا شـــهوًدا للرب في 
كل مـــكان، فـــي أنحـــاء العالـــم المعـــروف آنـــذاك، 
وذلـــك: بقـــوة الـــروح، وعمـــق الصـــالة، ويقيـــن 

اإليمـــان، وفاعليـــة الكلمـــة.
- لقـــد تغيـــرت حيـــاة التالميـــذ بعـــد حلـــول 
الـــروح القـــدس عليهم.. لهذا يجب أن نســـلم حياتنا 
لقيـــادة الـــروح القـــدس لكـــي يغيرنـــا »أَلنَّ ُكلَّ الَِّذيَن 
َأْبَنـــاُء هللِا«  َيْنَقـــاُدوَن ِبـــُروِح هللِا، َفُأوَلِئـــَك ُهـــْم 

)رو14:8(.
فليعطنـــا الـــرب أن نخدم كما خدموا.. لنذوق 
القيامـــة  فرحـــة  مـــع  واإلرســـالية،  الخدمـــة  فرحـــة 
النبـــي  إشـــعياء  تواضـــع  فـــي  ولنقـــل  المجيـــدة.. 

)إش8:6(. َأْرِســـْلِني«  »َهأَنـــَذا  وانســـحاقه: 

avvatakla@yahoo.com
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fribrahemazer2003@gmail.com
كـــــــــــــلٍّ  ايمــــــــــــــــان  إنَّ 
الحبشـــي  الخصــــــــي  مـــن: 
وشـــاول   ،8 أعمــــــــــال  فـــي 
أعمـــال  فـــي  الطرسوســـــــي 
قائــــــــــــد  وكرنيليــــــــــــوس   ،٩
فـــي  الرومانـــي  المئـــة 
أعمـــال1٠؛ يقـــدم لنـــا أمثلة 
الُجـــدد  للداخليـــن  ونمـــاذج 
مـــة  إلـــى اإليمـــان المســـيحي. حيـــث أن نعمـــة هللا ُمقدَّ
كان  لقـــد  واألجنــــــــــــــاس.  والفئـــات  النـــاس  لجميـــع 
القديس بولس الرسول يهودًيا، وكرنيليـــــــــــــوس أممًيا، 
أّمـــا الخصــــــــــــي الحبشـــي فقـــد كان »أممًيـــا« ولكنـــه 
ًدا«. وكحســـب  قبـــل الديانـــة اليهوديـــة »دخيـــاًل، متهوِّ
عادته كل عام كان يذهب لكي يســـجد في أورشـــليم، 
مركـــز العبـــادة اليهودية. ولكن هـــذا العام كان األمر 
مختلًفا، لقد كانت اورشـــليم تضّج بأخبار عن يســـوع 
الناصـــري الـــذي عّلـــم الجموع وشـــفى المرضـــى وأقام 
الموتـــى، فأضمـــر له رؤســـاء الكهنة والقـــادة الدينيين 
شـــًرا، وصلبوه حســـًدا لكي يضعوا حًدا لتأثيره ونهاية 
لحياتـــه، لكنـــه قـــام وظهـــر لتالميـــذه ورآه كثيرون في 
المدينـــة. وفـــي عيد الخمســـين حدثـــت ظواهر عجيبه 
فـــي ذلـــك المكان حيـــث كان تالميـــذه مقيمين. وتقدم 
يبشـــر  وبـــدأ  الرســـول(،  بطـــرس  )القديـــس  أحدهـــم 
بيســـوع، معلًنا أن يســـوع الناصري، الذي عاش بين 
النـــاس كإنســـان، لـــم يكن مجرد إنســـان عادًيا، ولكنه 
ألـــه متجســـد، وهـــذا ليـــس ادعـــاًء ولكنـــه حقيقـــة لهـــا 
دالالت وبراهيـــن. لقـــد برهـــن الرب يســـوع وأعلن عن 
شـــخصه بآيـــات وعجائـــب وقوات صنعها، وشـــاهدها 
اآلالف من الجموع التي تبعته. آيات أشـــار بها إلى 

حقيقتـــه، ومعجـــزات أعلنـــت طبيعتـــه، وقوات كشـــفت قوتـــه. أّما صلبه 
وموتـــه فلـــم يكـــن ســـوى تدبيـــر ازلـــي وترتيـــب إلهـــي، لُيحيـــي إنســـانيتنا 
المائتـــة، ويجـــّدد طبيعتنـــا الفاســـدة، ويعلـــن عـــن الحيـــاة اإللهيـــة التـــي 
كانـــت عنـــد اآلب وُأظِهـــرت لنـــا فـــي شـــخص االبـــن الكلمة المتجســـد، 
»فآمـــن بـــه كثيـــرون واعتمـــدوا«. وفي طريق عودة الخصي الحبشـــي، 
وهـــو فـــي مركبتـــه، انشـــغل عقلـــه وتعلق قلبـــه، ففتح العهـــد القديم وبدأ 
يقـــرأ لعلـــه يفهـــم مـــن هو يســـوع؟ ولكن يبـــدو أن عينيه قد ُأمِســـكتا عند 
إدراك ســـر المســـيح. وكمـــا فتـــح الـــرب عينـــي تلميذي عمـــواس عندما 
بـــدأ يكســـر الخبـــز وأدركا ســـر اإليمـــان، هكـــذا أرســـل الـــروح، فيلبـــس 
المبشـــر، لكـــي يرافـــق ذلـــك الرجـــل »فبشـــره بيسوع«..بشـــره بيســـوع 
محور العهد القديم، ومركز النبوات، وغاية األنبياء. يســـوع المســـيح، 
هـــو ذلـــك الخيـــط القرمـــزي الـــذي يربـــط كل أســـفار الكتـــاب المقـــدس 
بعهديـــه، لتصيـــر ليـــس مجرد قصة من التاريخ، كتبها أناس مســـوقين 
مـــن الـــروح القـــدس، بـــل حقيقـــة فوق التاريـــخ بدأت منـــذ األزل قبل أن 
يكـــون الزمـــن، وتمتـــد إلـــى األبـــد حينمـــا ينتهـــي الزمـــان ويبـــدأ األبـــد. 
يســـوع الـــذي تكلـــم عنه اآلبـــاء واالنبياء قديًما بأشـــكال وطرق مختلفة، 
وتحـــت مســـّميات متنوعـــة، فإشـــعياء النبـــي الـــذي يســـبق الـــرب يســـوع 
»بالجســـد« بــــ7٠٠ عام،تكلـــم عنه باعتبـــاره »العبد المتألـــم«، والحمل 
المذبـــوح، كاشـــًفا عـــن آالمـــه وقصـــة حبـــه التـــي ُتوِّجـــت بالصليـــب، 
واكتملـــت بالقيامـــة. لقـــد فتـــح الرب عيني الخصي الحبشـــي ليدرك أنه 
هـــو يســـوع.  وألن االيمـــان بيســـوع هـــو فـــي حقيقته وهدفه يســـعى إلى 
االتحـــاد بـــه والثبـــات فيه، لذلك كانـــت المعمودية ضمن حديث فليبس 
المبشـــر، حتـــى لـــو لـــم ُيشـــر الكتـــاب إلى ذلـــك صراحة. ولكـــن هذا ما 
أدراكنـــاه عندمـــا وجـــدا مـــاًء، فنـــزال عـــن المركبـــة لكي يصطبـــغ بالماء 
والروح فيصير مســـيحًيا، ُينزع من الجذر القديم )آدم األول(، وُيغَرس 
فـــي الكرمـــة الحقيقيـــة الـــرب يســـوع،ألن كل مـــن اعتمد بالمســـيح لبس 

المســـيح، صائـــًرا خليقـــة جديـــدة، حائـــًزا علـــى طبيعـــة جديـــدة. 

الخلـــق  قصـــة  فـــي 
ســـّجل لنـــا الوحـــي اإللهـــي: 
خربـــــة  األرض  »وكانـــــت 
وجـــه  وعلـــى  وخاليـــــة 
هللا  وروح  ظلمـــة،  الغمــــر 
يـــرّف علـــى وجـــه الميـــاه« 
الترجمـــة  أصـــل  فـــي  »يـــرّف«  وكلمـــة  )تـــك2:1(. 
العبريـــة هي »راخاف« وهـــي تعني احتضان الطائر 
للبيـــض حتـــى يفقـــس. ونفس هذه الكلمـــة تكررت في 
ســـفر التثنيـــة فـــي قـــول الـــرب: »كمـــا يحـــرك النســـر 
عشـــه وعلـــى فراخـــه يـــرف ويبســـط جناحيـــه ويأخذها 
ويحملهـــا علـــى مناكبـــه« )تـــث11:32(. يعنـــي ذلك 
أن الوحـــي اإللهـــي قصـــد أن يوضـــح لنـــا أن الـــروح 
القـــدس منـــذ البـــدء كان يرقـــد علـــى األرض كما ترقد 
الدجاجـــة علـــى بيضهـــا محتضنـــة إيـــاه حتـــى يفقس. 
ومـــن المعروف أن الدجاجـــة عندما تحتضن البيض 
تنـــزع الريـــش من صدرها حتى يحافـــظ جلدها الدافئ 
علـــى دفء البيـــض، وحتى يبقى هذا الريش المنزوع 
كعـــازل للعـــش. والدجاجـــة ال تقـــوم من علـــى البيض 
ســـوى مـــرة واحـــدة فـــي اليـــوم لتأكل وتشـــرب ثـــم تعود 
ســـريًعا لترقـــد علـــى البيـــض مـــن جديـــد حتـــى يفقس. 
وإن كان الســـيد المســـيح قد علمنا أن نصلي قائلين: 
»أبانا الذي في الســـماوات«، إاّل أن الكتاب المقدس 
يتكلـــم فـــي مواضـــع كثيـــرة عـــن »أمومـــة« هللا«. وفي 
أغلـــب األحيـــان ترتبـــط أمومـــة هللا في هـــذه المواضع 
الكتابيـــة بالـــروح القـــدس. ومن أمثلة ذلـــك: »كالوالدة 
أصيـــح. أنفـــخ وأنخـــر مًعـــا« )إش14:42(؛ »هـــل 

تنســـى المـــرأة رضيعهـــا فـــال ترحم ابـــن بطنها؟ حتى هؤالء ينســـين وأنا 
ال أنســـاِك« )إش15:4٩(؛ »فترضعون وعلى األيدي ُتحملون وعلى 
الركبتيـــن ُتدلَّلـــون. كإنســـان تعزيـــه أمه هكذا أعزيكم أنا، وفي أورشـــليم 
ون« )إش12:66-13(؛ »بـــل هـــّدأُت وســـّكتُّ نفســـي كفطيـــم  ُتعـــزَّ
نحـــو أمـــه« )مـــز2:131(. أّمـــا فـــي قصـــة الخلق، فقـــال: »فخلق هللا 
اإلنســـان علـــى صورتـــه. علـــى صـــورة هللا خلقـــه. ذكًرا وأنثـــى خلقهم« 
)تـــك27:1(. أي أن اإلنســـان الـــذي هـــو المـــرآة العاكســـة لصورة هللا، 
أظهـــر بخلقتـــه أن هللا الـــذي الجنـــس له،هـــو أب وأم بـــآن واحـــد! وفي 
قصـــة نيقوديمـــوس يـــرد قول صريح للســـيد المســـيح عن الـــروح القدس 
الـــذي يلـــد مثـــل األم حيـــث قـــال: »إن كان أحـــد ال يولـــد مـــن المـــاء 
والـــروح ال يقـــدر أن يدخـــل ملكـــوت هللا« )يو5:3(. واألم الجسديـــــــــــــة 
تشعــــــــــــــــر بمســـئولية شـــديدة مـــن نحـــو طفلهـــا الـــذي تلـــده، فـــال تكتفي 
فقـــط بوالدتـــه بـــل تعتبـــر تلـــك الـــوالدة نقطـــة البـــدء فـــي تعهدهـــا لـــه 
بالرعايـــة والتربيـــة والتعليـــم، حتـــى ينمـــو ويصير ناضًجـــا. هكذا أيًضا 
الـــروح القـــدس الـــذي نولـــد منـــه ال يتركنا يتامى، بحســـب تعبير الســـيد 
المســـيح، بـــل تبقـــى مســـحته داخلنـــا ثابتـــة فينـــا تعّلمنـــا عن كل شـــيء 
كمـــا تعّلـــم األم ابنهـــا عـــن كل شـــيء، بـــدًءا مـــن كيـــف يأكل ويشـــرب 
ويمشـــي ويتكلـــم. والســـيد المســـيح وصـــف أيًضـــا الـــروح القـــدس بأنـــه 
»المعـــزي«، ومـــن المعـــروف أن األم هـــي أكثـــر مـــن يعـــزي أبناءهـــا 
فـــي حضنهـــا الـــذي يرتمي فيـــه الطفل الباكي المضطـــرب فيجد أمانه 
وســـالمه. وبالتالـــي، يكـــون مـــن األرجـــح أن عبـــارة: »شـــماله تحـــت 
رأسي ويمينه تعانقني« )نش6:2( تخص العمــــــــــل األمومـــــــــــي للروح 
القـــدس المعـــزي بالدرجـــة األولـــى. لقد أعجبني قـــول أحدهم: »هللا هو 
أب يحبنـــا بقلـــب أم«!!  كل عيـــد عنصـــرة ونحـــن جميًعـــا متمتعـــون 

بأمومـــة روحـــه القـــدوس الوديعـــة الحانيـــة!!

hgby@suscopts.org لكي ل تحزنوا كالباقين الذين ل«
رجاء لهم« )1تس4:1٣(

تذكار األربعين 
لألرشيدياكون الفاضل

شكري عبد السيد عطااهلل
رئيس شمامسة كنيسة السيدة العذراء 

روض الفرج
تشكر األسرة الجميع وتخص بالشكر

نيافة األنبا إيسوذوروس
ونيافة األنبا مكاري
واآلباء كهنة كنيستي 

السيدة العذراء روض الفرج
وجاردن سيتى

وستكون صالة قداس األربعين 
السابعة صباح الجمعة 

2٠1٩/6/14م
بكنيسة السيدة العذراء روض الفرج

والرب يعوضكم أجًرا سمائًيا
زوجتك وأولدك وأحفادك
أخوك/ حنا عبد السيد 

وزوجته وأولده

»ولما كملت أيام خدمته مضى 
إلى بيته«

الذكرى السنوية الثانية عشرة

لشيخ الكهنة

القمص عبد السيد
سُيقام القداس اإللهي على روحه
الطاهرة يوم السبت 2٠1٩/7/6م

بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفيوم
في تمام الساعة السابعة صباًحا

د.عماد – د. ابتسام
م. مينا – د. يوسف

15



أوًل: الكـــرازة فـــي أفريقيـــا فـــي عهـــد قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث: كان مثلـــث 
الرحمات قداســـة البابا شـــنوده الثالث يتطلع إلى نمو الحقل الكرازي المرقســـي، لكي يؤســـس 
كنائـــس رســـولية قويـــة اإليمـــان والعقيـــدة، أصيلـــة وأمينـــة فـــي تعليمهـــا وأســـرارها وطقوســـها 
وممارســـاتها وروحانياتها وســـط الشـــعوب التي ال تعرف اإليمان، وكانت أفريقيا أول امتداد 
طبيعي للكرازه المرقســـية، وبمبادرة من قداســـة البابا شـــنوده الثالث تم تأســـيس أول أســـقفية 
لترعـــى الكـــرازه المرقســـية فـــي أفريقيـــا وهي أســـقفية شـــئون أفريقيا في عـــام 1٩76م، وقام 
بســـيامة نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مرقـــس أســـقفًا لها. وبتشـــجيع من قداســـة البابا شـــنوده الثالث 
نجـــح نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مرقـــس فـــي نشـــر الكـــرازه المرقســـية فـــي أفريقيـــا، وتعريـــف 
المجتمـــع األفريقـــي بالكنيســـة القبطيـــة كأقدم كنيســـة رســـولية فـــي أفريقيا. وظهر هـــذا النجاح 
فـــي انعقـــاد أول مؤتمـــر لرؤســـاء الكنائـــس األفريقية المســـتقلة في القاهـــرة بالكاتدرائية باألنبا 
رويس عام 1٩78م، والذي ضم 22 مســـيحيًا من ٩ دول أفريقية. وبتشـــجيع من قداســـته تم 
تأســـيس منظمة الكنائس األفريقية المســـتقلة. ولتدعيم العمل الكرازي في أفريقيا قام قداســـة 
البابـــا شـــنوده بزيـــارة كينيـــا، حيـــث قـــام بوضـــع حجـــر أســـاس أول كنيســـة قبطية فـــي نيروبي 
في اكتوبر 1٩7٩م، كما تم تأســـيس كلية القديس أثناســـيوس الرســـولي لتعليم القاده األفارقة 
بجوهانســـبرج بجنـــوب أفريقيـــا فـــي عـــام 2٠٠٠م. ومـــن هـــذا انتشـــرت الكـــرازه المرقســـية 
فـــي أفريقيـــا والتـــي بـــدأت فـــي عـــام 1٩76م كينيـــا، وزامبيـــا 1٩84م، وزيمبابـــوي 1٩88م، 
وناميبيا 1٩٩٠م، وجنوب أفريقيا 1٩٩2م، والكونغو الديمقراطية 1٩٩5م، وكوت ديفوار 
1٩٩7م، وتنزانيـــا 1٩٩7م، وغانـــا 2٠٠8م. وفـــي عهـــد قداســـه البابا تواضـــروس الثاني تم 
تأســـيس الكنيســـة فـــي أوغنـــدا 2٠15م، وتوجو 2٠17م، ومـــاالوي 2٠18م، والجابون، وما 

زال العمـــل جارًيـــا فـــي بعض الـــدول األفريقية.
ثانيـــا: تأســـيس الكنيســـة فـــي دوله جنـــوب أفريقيا: في شـــهر يونيـــه ســـنة 1٩٩1م، 
أخـــذت بركـــة اإلجتمـــاع مـــع قداســـة البابا شـــنوده الثالث، وبادرني قداســـته بأنه قـــد آن األوان 
لزيـــارة جنـــوب أفريقيـــا )وكان هذا اشـــتياق قلبي(، وتســـاءل قداســـته إن كنـــت قد قمت بزيارة 
جنـــوب أفريقيـــا قبـــاًل، ومـــاذا أعـــرف عـــن محاولـــة تأســـيس إيبارشـــية قبطيـــة فـــي عهـــد البابـــا 
 )UNISA( وكنت قد ُدعيت بواســـطة أســـتاذ بجامعة جنوب أفريقيا .)يوســـاب الثاني )115
للسفر إليها مرتين في عامي 1٩77 و1٩8٠ إللقاء محاضرات في الجامعة عن المسيحية 
القديمـــة والرســـولية فـــي القـــارة األفريقيـــة منـــذ القرن األول الميـــالدي. وأثناء هـــذه الزيارات 
كانـــت لـــي فرصـــة لزيـــارة المســـيحيين األرثوذكـــس الســـود مـــن قبيلـــة الزولـــو الذيـــن خدمهـــم 
وعّمدهـــم أســـقفنا المتنيـــح نيافـــة األنبا مرقس مطـــران جنوب أفريقيا ونيجريا الســـابق، والذي 
ســـيم عـــام 1٩5٠، وخـــدم فـــي جنـــوب أفريقيا لمدة أقل من ســـنة، ثم عـــاد إلى مصر في نفس 
العام، وتنيح في عام 1٩52 في دير األنبا بيشـــوي. وكنت قد التقيت أيًضا بالقمص إســـحق 
األنبا بيشـــوي في الخرطوم عام 1٩78، وتدارســـت معه تاريخ هذه المحاولة حيث أنه بقي 
فـــي جنـــوب أفريقيـــا حتـــى عـــام 1٩68، ولـــم يســـتطع أحد أن يكمـــل ثمن العقار الـــذي قد دفع 
المطران عربونه، وقد تبدد كل شـــيء ولم يبَق إاّل االســـم الخالد للكنيســـة القبطية ينتظر من 

يأتـــي ليرفعـــه عالًيـــا ويدافـــع عنه ويجعله مســـموًعا في جنـــوب أفريقيا.
كيـــف وأيـــن ومتـــى نبـــدأ في جنـــوب أفريقيا؟ لم تمـــِض أســـابيع حتى حضـــر الرئيس 
ف. دي كالرك )آخـــر رئيـــس أبيـــض لجنـــوب أفريقيـــا( إلـــى كينيـــا فـــي زيـــارة رســـمية معلًنـــا 
قـــرب انتهـــاء العنصريـــة فـــي جنـــوب أفريقيـــا، ورفـــع قيـــود الفيزا علـــى أي زائر مـــن أفريقيا 
لدخـــول جوهانســـبرج. وبعـــد أســـابيع اخـــرى تلقيـــت خطاًبـــا مـــن مجلـــس كنائـــس كل أفريقيـــا 
)AACC( الـــذي كنـــت أشـــغل فيـــه منصـــب نائـــب الرئيـــس منـــذ عـــام 1٩81، يدعونـــي فيـــه 
للســـفر إلـــى مابوتـــو Maputo عاصمـــة موزمبيـــق النعقـــاد دور اللجنـــة العامـــة للمجلـــس فـــي 
ســـبتمبر 1٩٩1، واســـتقر برنامـــج الســـفر علـــى الطيـــران إلـــى جوهانســـبرج يـــوم الجمعـــه 
صباًحـــا 1٩٩1/٩/17، وعنـــد وصولـــي لهنـــاك كان لدّي عدة ســـاعات قبل اســـتكمال الرحلة 
لموزمبيـــق، وأرشـــدني الـــرب مـــن خالل ســـتئق تاكســـي وشـــركة عقـــارات إلى مدرســـة للبيع 
تمتلكهـــا عائلـــة أرملـــة يونانيـــة أرثوذكســـية، وهـــي مغلقـــة منـــذ ثالث ســـنوات، في حـــي بارك 
فيـــو. الـــذي أتـــى بـــك إلـــى هنا هو الرب يســـوع وامنا العـــذراء مريم والقديـــس نيقوالس: كان 
المـــكان كبيـــًرا لـــه أســـوار علـــى الشـــارع الرئيســـي، وبـــه مبنـــى عـــاٍل مـــن دورين. واســـتقبلتنا 
امـــراة فـــي حوالـــي الســـبعين من العمر تلبس الســـواد وواقفة على الرصيـــف تنتظرنا، وما أن 
وقـــع نظرهـــا علّي حتى رفعت نظرها إلى الســـماء ورشـــمت عالمـــة الصليب وقالت بصوت 
مســـموع صـــالة قصيـــرة باليونانيـــة، أكثر مـــا تبينت منها بمعرفتي القليلـــة باللغة اليونانية أنها 
تقـــول »شـــكًرا لـــك يـــارب«، ثـــم نظـــرت إلّي قائلـــة: هل أتيت لشـــراء هذا المـــكان؟ قلت: نعم. 
ســـألت: مـــن أيـــن اتيـــت؟ قلـــت: مـــن مصـــر. ســـألت: هـــل أنـــت قبطي؟ قلـــت: نعـــم. قالت: هل 
أنـــت كاهـــن أم أســـقف؟ قلـــت: أســـقف. ســـألت: مـــا اســـمك؟ قلـــت: األنبـــا مرقس. قالـــت: األنبا 
مرقـــس مـــن الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية. وصمتت قلياًل ثم ســـألتني: هـــل أنت تعرف من 
أتى بك إلى هنا؟ قلت: إنني أصلي منذ ســـنوات لكي يرشـــدني الرب ألجد مكاًنا مناســـًبا 
للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي جنـــوب أفريقيـــا. قالـــت: ال! بل الذي أتـــى بك إلى هنا 
هـــي صلواتـــي أنـــا.. إن لـــي ثالث ســـنوات أصلي أن تأتي أنـــت إلى هنا، وها قد أتيت..!! 

الذي أتى بك إلى هنا هو الرب يســـوع المســـيح وأمنا العذراء مريم والقديس نيقوالس. وها 
قـــد وضـــع الـــرب قـــدم الكنيســـة القبطيـــة علـــى عتبة مركـــز قبطي كبيـــر في جوهانســـبرج بعد 
ثالثـــة ســـاعات فقـــط منـــذ وصولنـــا إلى مطار جوهانســـبرج! حًقـــا إنة ليس عماًل بشـــرًيا. كان 
دخـــول المـــكان والتعـــرف علـــى كل مـــا فيه تحصيـــل حاصل، ألنه فعاًل هديـــة وعطية من هللا 
للكنيســـة. المبنـــى كبيـــر مســـاحتة 13٠٠ متـــر مربـــع مـــن دورين، به قاعـــات للطعام وفصول 
كبيـــرة للدراســـة، مطبـــخ كبيـــر لمئـــات الطلبـــة ومدرســـة وحضانـــة وعنابر للنـــوم، وُمقام على 
أرض كبيـــرة مســـاحتها 51٠٠ متـــر مربـــع، تصلـــح جـــًدا إلقامـــة كاتدرائيـــة كبيـــرة وكليـــة 
الهوتيـــة. وأثنـــاء تجوالنـــا أخـــذت فـــي رشـــم عالمة الصليب علـــى المكان طالًبا مـــن الرب أن 
يضع يده عليه، وهكذا طلبت من القديس مار مرقس أن يجعلة يحمل اســـمه ألجيال كثيرة. 
وفـــي طريـــق العـــودة مـــن موزمبيـــق إلـــى نيروبـــي كان البـــد مـــن التوقـــف فـــي جوهانســـبرج 
للتفـــاوض علـــى الشـــراء، وحضـــر معـــي القـــس ســـوريال يوســـف كاهـــن الكنيســـة القبطية في 
هـــراري عاصمـــة زيمبابـــوي، وبعـــد محادثـــات كثيـــرة تـــم االتفاق علـــى مليون رانـــد فقط ثمًنا 
لألرض والمباني، وطلبت من مدير الشـــركة ان أقوم باالتصال بقداســـة البابا شـــنوده والذي 
كان موجـــوًدا فـــي جنيـــف فـــي سويســـرا فـــي أحـــد اجتماعـــات مجلـــس الكنائـــس العالمي، ألخذ 
بركتـــة لكـــي نســـتطيع أن نبـــدأ فـــي اتفـــاق اقتناء المركز. ووعد قداســـتة بارســـال عربون ثمن 
الشـــراء عنـــد توقيـــع العقـــد االبتدائي وهو مئة ألف رائـــد. وصممت أن أقدم ألصحاب المكان 
عرًضـــا مكتوًبـــا جـــاًدا من الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية لشـــراء هذه المدرســـة بمليون راند، 

ووّقعـــت، ووّقـــع معـــي أيًضا القس ســـوريال.
الموافقـــة علـــى عقد الشـــراء: في أوائـــل أكتوبـــر 1٩٩1 جاءتنـــا األنباء بأنهـــم وقعوا 
علـــى العقـــد االبتدائـــئ مـــن الكنيســـة القبطيـــة موافقيـــن علـــى كل بنـــوده. وفـــي هـــذا الوقـــت في 
عـــام 1٩٩1 كان للكنيســـة القبطيـــة فـــي أربـــع دول فـــي أفريقيـــا 14 مذبًحـــا، منهـــم 11 فـــي 
كينيـــا، حيـــث بـــدأت فيهـــا الخدمة فـــي يناير 1٩76، وواحد منهم في لوســـاكا عاصمة زامبيا، 
حيـــث بـــدأت فيهـــا الخدمـــة فـــي 1٩84، وأحدهـــم في هـــراري عاصمة زيمبابـــوي حيث بدأت 
الخدمـــة فـــي 1٩88، واألخيـــر فـــي ناميبيـــا حيـــت بـــدأت الخدمـــة المتقطعـــة فـــي ويندهوك في 
ينايـــر1٩٩1؛ وهـــا هـــو الـــرب يهّيـــئ كل الهبـــات والعطايـــا ليكون لـــه مذبح في جوهانســـبرج 
عاصمـــة جنـــوب أفريقيـــا، تأسســـت بعـــده مذابـــح كثيـــرة فـــي جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا حتـــي 
أصبحـــوا 12 مذبًحـــا فـــي عـــام 2٠٠2، وبهـــذا يكـــون للـــرب فـــي أفريقيـــا فـــي ٩ دول أفريقية 
35 مذبًحـــا. هـــل يســـمح الشـــيطان وعـــدو الخيـــر بتأســـيس كل هـــذه المذابـــح دون اعتراضات 
ومقاومـــات؟ قـــام معترضـــون كثيـــرون من الجيران وجيرانهم يطلبـــون أن يتحول المكان الي 
منطقة ســـكنية، ويرفضون تماًما أي نشـــاطات دينية أو تعليمية. كان عدد المعترضون 13 
مـــن أقويـــاء ســـكان المنطقـــة وأغناهـــم، وقـــد ســـجلوا اعتراضاتهـــم فـــي البلديـــة متوعدين بشـــر 
مقاومـــة مشـــروع الكنيســـة القبطيـــة. »إن لـــم تحضـــر شـــخصًيا اجتمـــاع مواجهـــة علنيـــة مـــع 
المعترضين يوم 1٩٩2/1/13 في جوهانســـبرج، فإن مشـــروع شـــراء المدرسة سوف يفشل 
بـــال شـــك بســـبب قـــوة المعترضيـــن وكثرتهم وســـطوتهم«، هـــذه كانت كلمات محامي الكنيســـة 
في جوهانســـبرج عندما اتصل بي تليفونًيا ليبلغنا باحتمال فشـــل مشـــروع الشـــراء للمدرســـة 

بســـبب اعتـــراض الجيران.
اجتمـــاع حاســـم ولكـــن نعمة هللا تعمـــل: كانت الرحلـــة من نيروبـــي إلى جوهانســـبرج 
أربع ســـاعات بالطائرة، وتوجهت مباشـــرة إلى مكان االجتماع ألجد رجااًل وســـيدات أشـــداء 
أغنيـــاء متســـلطين مجتمعيـــن خـــارج صالـــة االجتمـــاع، ومـــا أن وقعـــت أعينهـــم علـــّي حتـــى 
بـــدأوا يخاطبـــون بعضهـــم بعًضـــا باللغـــة اإلنجليزيـــة: »ال.. ال.. لـــن نوافق أن ُتبنى كنيســـة أو 
مدرســـة فـــي هـــذا المـــكان.. لـــن نقبـــل هـــذا مطلًقـــا..« ومـــا أن بـــدأ االجتماع حتـــى طلبت منهم 
فرصـــة خمـــس دقائـــق فقـــط مـــن وقتهـــم الثميـــن لكـــي أقـــدم لهـــم الكنيســـة المســـيحية التـــي أتيت 
منهـــا وأمثلهـــا، ووافـــق المجتمعـــون، وبـــدأُت في وضوح وعجالة ســـريعة أن أحدثهم عن مار 
مرقس الرســـول الذي أســـس الكنيســـة في اإلســـكندرية في القرن األول، وأيًضا بركة حلول 
العائلـــة المقدســـة فـــي أرض مصـــر، وأيًضـــا بركـــة اآلبـــاء البطاركـــة األوائل من أنبيـــاء العهد 
القديم: إبراهيم وســـارة ويعقوب وموســـى... ثم تحدثت عن دور الكنيســـة القبطية في التأثير 
على المســـيحية في العالم كله عن طريق أبطال اإليمان مثل أثناســـيوس الرســـولي. وتحدثت 
معهـــم عـــن القديـــس العظيـــم األنبـــا أنطونيـــوس أب الرهبنـــة فـــي العالـــم كله، وعن آبـــاء البرية 
وحياتهـــم وكتاباتهـــم التـــي مازالـــت تضـــيء كالشـــموع مثـــااًل حًيا للقداســـة فـــي كل األجيال. ثم 
قدمـــت لهـــم شـــخصية قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث، كرئيـــس أعلى للكنيســـة القبطية فـــي العالم 
كلـــه، ثـــم تحدثـــت باختصـــار عـــن خدمتـــي فـــي مجـــال الطب فـــي مصـــر وإثيوبيا وكينيا وســـط 
الفقـــراء، وأننـــي إذ تكرســـت لخدمـــة الكنيســـة كأســـقف عام شـــئون أفريقيا، فإنني مســـئول عن 
تأســـيس الكنيســـة وتطويرهـــا وحســـن إدارتهـــا، وإزالـــة كل شـــكوى أو إزعـــاج أو أّية مخاوف 
للجيـــران مـــن أّيـــة متاعـــب يتعرضـــون لهـــا. وفـــي نهاية االجتمـــاع كان أغلـــب المعترضين قد 

تنازلـــوا عـــن اعتراضاتهـــم، وتفاوض محامي الكنيســـة مـــع الباقين.
األمـــوال المطلوبـــة: كان االتفـــاق كمـــا ُذِكر قباًل أن تقوم الكنيســـة القبطيـــة بدفع مليون 
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رانـــد )حوالـــي 33٠ ألـــف دوالر(، وكّنـــا عنـــد توقيع العقد قـــد دفعنا منة ألف راند وهو مقدار 
عشـــرة بالمائة من الثمن )33 ألف دوالر(، وبحســـبة بســـيطة تبقي من الثمن تســـعمائة ألف 
رانـــد أي ثالثمائـــة ألـــف دوالر، ونتيجـــة لبعـــض االضطرابـــات االقتصاديـــة، انخفـــض ســـعر 
العملـــة، ممـــا أدى النخفـــاض ثمـــن المبلـــغ المتبقـــي ليصبـــح 2٠٠ ألـــف دوالر. ومـــا أن علـــم 
قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث باالحتيـــاج الـــي هـــذا المقـــدار مـــن المـــال، حتى كلف قداســـته أحد 
أبناء الكنيســـة بتحويل مائة ألف دوالر إلى حســـاب الكنيســـة الجل اقتناء هذه األرض وهذة 
المبانـــي، لتكـــون أول مركـــز للكنيســـة القبطيـــة فـــي جنوب أفريقيا، وبقي علينـــا أن نتدبر مائة 

ألـــف دوالر أخـــرى لكي تكمـــل الصفقة..
طلـــب مهلـــة لكمال الثمن: قمت باالتصال بمحامي الكنيســـة في جوهانســـبرج وطلبت 
منـــه أن يتفـــاوض مـــع األرملـــة اليونانية بإعطائنا مهلة لمدة ســـتة شـــهور أخـــرى، ووافقت أن 
يمتـــد شـــرط الزمـــن لمدة ثالثة أشـــهر. قمت باالتصال بابناء الكنيســـة المحبيـــن لخدمة أفريقيا 
فـــي كل بـــالد المهجـــر، وأكـــدت لهـــم أن هنـــاك معجـــزة واضحـــة، ويـــًدا ممـــدودة قويـــة إلهيـــة 
ســـمائية تعمـــل ألجـــل إتمـــام هـــذا األمـــر، وهو تأســـيس اول كنيســـة قبطية في جنـــوب أفريقيا. 
وتـــم بنعمـــة الـــرب وحســـن تدبيـــره ســـداد كامـــل الثمـــن، وتحويـــل ملكيـــة العقـــار إلـــى الكنيســـة 

القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي جنـــوب أفريقيـــا، وذلك يوم 31 أغســـطس 1٩٩2.

ثالًثـــا: امتـــداد الكـــرازة إلـــى جنوب أفريقيـــا: وهكذا بـــدأت الكـــرازة في دولـــة جنوب 
أفريقيـــا، الدولـــة الخامســـة التـــي تبـــدأ فيهـــا الكـــرازة. وتدبير كل هـــذه الكنائـــس وفروعها التي 
تزداد يوًما بعد يوم، بســـبب شـــغف األفريقيين وحبهم للكنيســـة األفريقية األولى، يحتاج إلى 
أمـــوال وإدارة وتدبييـــر وعنايـــة مـــن أناس يعرفون متطلبات وتحديات أفريقيا ومشـــاكلها، لذا 
تـــم تعييـــن المهنـــدس لبيـــب فـــرج حنا كمديـــر إداري للمركـــز القبطي الجديد في جوهانســـبرج 

الُمســـّمى على اســـم القديس العظيم مارمرقس الرســـول. 
Headquarters of The Apostolic See of Saint Mark

.The Coptic Bishopric for African Affairs
وُبـــِذل جهـــد ضخـــم فـــي ترجمـــة القـــداس الباســـيلي واألجبية وكتـــب الصلوات الطقســـية 
مثـــل المعموديـــة والجنـــازات واإلكليـــل ومســـحة المرضـــي وتبريـــك المنـــازل، إلـــى لغات هذه 
القبائـــل، باإلضافـــة إلـــى اللغـــة اإلنجليزية والســـواحيلية التي ُتعتبر اللغـــة األفريقية العامة في 

دول منطقـــة شـــرق أفريقيـــا وجيرانها.
أول كنيســـة قبطيـــة فـــي جنوب أفريقيا: تم اختيـــار ثالثة فصول متجـــاورة في المبني 
الرئيســـي للمدرســـة القديمة، وتحويلهم لكنيســـة، وتم تزيينها باأليقونات القبطية. وصلينا بها 
القـــداس اإللهـــي األول مـــرة فـــي أواخـــر أكتوبـــر 1٩٩2م، وتمـــت فيهـــا أول معموديات الـ18 
من قادة الكنيســـة األفريقية األرثوذكســـية المســـتقلة في 1٩٩3/1/3. في النصف الثاني من 
عـــام 1٩٩3 كان ال بـــد مـــن القيـــام بتجديـــدات وتغييـــرات كثيـــرة وكبيرة فـــي كل المبنى، وتم 

تقســـيم عنابـــر النـــوم إلـــى حجرات للضيافـــة بمنافعها، وأيًضا شـــقق إلقامة الكهنة.
انضمام الكنيســـة األفريقيه الثوذكسية المســـتقلة إلى الكنيسة القبطية الرثوذكسية 
وفـــي يـــوم 1٩٩3/1/3، اجتمـــع قـــادة الكنيســـة األفريقيـــة األرثوذكســـية المســـتقلة، وحـــّرروا 
ووّقعـــوا طلـــب انضمـــام هـــذه الكنيســـة بالكامل، موجًها إلى قداســـة البابا األنبا شـــنوده الثالث. 
وبعدهـــا وضعنـــا خطـــة زمنيـــة للتحـــرك لزيـــارة كل الفـــروع لهـــذه الكنيســـة فـــي كل مـــكان 
تتواجـــد فيـــه: كيـــب تـــاون – بـــورت إليزابيـــث – ديربـــان – باريـــز – فوســـلورس – تمبيزا – 
شوشـــانجوفي– ماكابانســـتات – جارفكـــوا. وكـــذا فـــروع الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية التي 
وضـــع بذرتهـــا األنبـــا مرقـــص مطران أفريقيـــا ونيجيريا ورعاها، وداوم على إيقاظها مســـتر 
ســـيمون خوبـــي لمـــدة 41 عاًمـــا وهـــي: نونجومـــا ومفونياتـــي – ونكوتـــو )فـــي كوازولوناتال( 
وديفيتون – وســـيبوكنج – وســـوويتو. وكانوا في مجموعهم: ٩ فروع من الكنيســـة األفريقية 
األرثوذكســـية، 6 فـــروع مـــن الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية. كل هـــذه الفـــروع تحتـــاج إلـــى 
زيـــارات وافتقـــاد وتعاليـــم وإعـــداد معموديـــات وخدمـــة للشـــباب وإعـــداد خـــدام واختيـــار مـــن 
يصلـــح منهـــم للخدمـــة والشموســـية والكهنـــوت مســـتقباًل. وفي أواخـــر 2٠13م وصل إجمالي 
الذيـــن تمـــت ســـيامتهم كهنـــة في جنـــوب أفريقيا من األفريقيين حوالي 17 كاهًنا ممن درســـوا 

باإلكليركيـــة بشـــبين الكوم.
اجمالـــي الكنائـــس القبطية فـــي جنوب أفريقيا: 1- مقر األســـقفية في جوهانســـبرج: 
تـــم شـــراؤه فـــي 1٩٩2/8/31م، وتـــم إنشـــاء أول كنيســـة قبطيـــة فـــي 1٩٩3/1/1م، وتـــم 
تدشـــينها فـــي ينايـــر 1٩٩4م. 2- كاتدرائيـــة مارمرقـــس فـــي جوهانســـبرج فـــي بـــارك فيـــو: 
وضـــع حجـــر األســـاس قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث فـــي ينايـــر 1٩٩4م، وتـــم بناؤهـــا في عام 
1٩٩٩م. ٣- كنيســـة القديـــس مارمرقـــس فـــي باريـــز في منطقة فري ســـتات: وبدأت الخدمة 
والعمـــل بهـــا عـــام 1٩٩3م، وتـــم تدشـــينها بيـــد قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث عـــام 1٩٩5م، 
وتـــم بنـــاء مركـــز التنميـــة بهـــا عـــام 2٠٠3م.  4- كنيســـة مارمرقـــس فـــي كيـــب تـــاون منطقة 
جوجوليتو: وتم تدشـــينها في عام 1٩٩5م، وتم وضع حجر األســـاس لمركز د/ مفيد راغب 
للتنميـــة فـــي عـــام 1٩٩5م، وافتتحـــه قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث فـــي 1٩٩7م. ٥- كنيســـة 
مارمرقـــس فـــي نونجومـــا فـــي منطقـــة ناتـــال: وتم تدشـــينها بيد قداســـة البابا شـــنوده الثالث في 
عام 1٩٩7م، وتم وضع حجر أســـاس لمركز التنمية عام 1٩٩٩م. ٦- كنيســـة مارجرجس 
فـــي سوشـــانجوفي فـــي منطقـــة جاوتنج: بدأت الخدمة بها عام 1٩٩3م، وتم بناؤها وتدشـــينها 
بيـــد قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث في عـــام 1٩٩7م، وبدأ إنشـــاء مركز للتنمية بهـــا في أكتوبر 

2٠٠2م. ٧- كنيســـة ماربولـــس فـــي فوســـلورس: وبـــدأت الخدمـــة بهـــا عـــام 1٩٩3، وتـــم 
تدشـــينها عـــام 1٩٩7م بيـــد قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث. 8- كنيســـة العـــذراء مريـــم بمنطقـــة 
تمبيـــزا – جاتنونـــج: بـــدأت الخدمـــة بهـــا عـــام 1٩٩3م، وتـــم تدشـــينها بيد قداســـة البابا شـــنوده 
الثالـــث عـــام 1٩٩7م. 9- كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم فـــي نفونيانـــي بمنطقة ناتـــال: بدأت 
الخدمـــة بهـــا عـــام 1٩٩7م، وتـــم اكتمـــال بنائها عام 2٠٠٠م. 10- كنيســـة القديس يوحنا في 
ماكايـــا نســـتات فـــي منطقـــة جاوتنـــج: بدأت الخدمة بهـــا 1٩٩3م، وتم تجديدهـــا عام 2٠٠3م. 
11- كنيســـة القديـــس موســـى األســـود فـــي موجوجيللـــو فـــي منطقـــة جاوتنـــج: بـــدأت الخدمـــة 
بهـــا فـــي مـــارس 2٠٠٠م، وبهـــا مبنـــى كنيســـة صغيـــرة تـــم تحويلها إلـــى الطقـــس القبطي عام 
2٠٠3م، وكانـــت تابعـــة لكنيســـة األفريقييـــن األرثوذكـــس. 12- تـــم بنـــاء كنيســـة قبطيـــة فـــي 
منطقـــة كارلتـــون، وســـيامة القـــس موســـى لرعايتهـــا، بعـــد أن قضـــى أكثر من عـــام في مصر 
للتدريـــب والتعليـــم قبـــل رســـامته. 1٣- تـــم بنـــاء كنيســـة فـــي منطقـــة دربـــان. 14- تـــم بنـــاء 

كنيســـة فـــي بـــورت اليزابيـــث في منطقـــة زيويدا.
الزيـــارة األولـــى: من 18-28 ينايـــر 1994م: في يوم 18 يناير رأس قداســـة البابا 
قـــداس عيـــد الغطـــاس المجيـــد. وفـــي يـــوم 23 ينايـــر قـــام قداســـة البابـــا بوضـــع حجر األســـاس 
لكاتدرائيـــة مارمرقـــس القبطيـــة فـــي جوهانســـبرج، وفي نفس اليوم قام قداســـتة بتدشـــين مذبح 
الكنيســـة والمعمودية واأليقونات، باالشـــتراك مع المطران آرام كاشاشـــيان مطران الكنيســـة 
األرمنيـــة األرثوذكســـية )اآلن هـــو بطريركهـــا(، والمطـــران يوحنـــا إبراهيـــم مـــن الكنيســـة 
الســـريانية األرثوذكســـية، والمطـــران تيموثـــاوس من الكنيســـة اإلثيوبية األرثوذكســـية، ونيافة 
األنبـــا ســـيرابيون مطـــران لـــوس آنجلـــوس حالًيـــا، وكاتب هذا التاريخ أســـقف شـــئون أفريقيا.

كمـــا اشـــترك قداســـته في اجتماعـــات اللجنة المركزية لمجلس الكنائـــس العالمي المنعقد 
في منطقة ميدراند حيث كان قداســـتة أحد رؤســـاء المجلس. ثم قام قداســـته بزيارة زيمبابوي 
وتدشـــين مذبـــح ومعموديـــة وأيقونـــات الكنيســـة القبطيـــة فـــي هـــاراري العاصمـــة، كمـــا وضـــع 
حجـــر األســـاس للكنيســـة ومركـــز التنميـــة فـــي منطقـــة ديمـــا ســـيكي فـــي شـــرق الماشـــوناالند 
خـــارج العاصمـــة بحوالـــي 5٠ كـــم. قـــام قداســـتة أيًضـــا بتدشـــين مذبح مارمرقس فـــي نيروبي 
والمعموديـــات واأليقونـــات، وســـام القـــس مايـــكل اكيتـــش مـــن قبيلـــة اللـــوو، وقـــام بافتتـــاح 
المستشـــفى القبطي من 4٠ ســـريًرا والعيادة الخارجية وحجرة العمليات الجراحية، وتوزيع 
ثالثيـــن مـــن ماكينـــات الخياطـــة الجديدة على خريجـــات مركز التدريب فـــي نيروبي. وتوالت 
زيارات قداســـته كالتالي: الزيارة الثانية من 12-23 أغســـطس 1٩٩5م. الزيارة الثالثة من 

27 مـــارس-8 أبريـــل 1٩٩7م. الزيـــارة الرابعـــة مـــن 3-7 فبرايـــر 2٠٠6م.
كاتدرائيـــة القديـــس مـــار مرقـــس القبطيـــة الكاتدرائيـــة المســـيحية الخامســـة فـــي 
فـــي  فقـــط  مســـيحية  كاتدرائيـــات  أربـــع  هنـــاك  كانـــت  عـــام 2٠٠٠م،  حتـــى  جوهانســـبرج: 
جوهانســـبرج، واآلن أصبحـــت خمـــس كاتدرائيـــات باعتبـــار أن الكاتدرائيـــة القبطيـــة هـــي 
أحـــدث كاتدرائيـــة ُتنشـــأ. وقـــد وضـــع مثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده حجـــر األســـاس فـــي يوم 
23 ينايـــر 1٩٩4م، فـــي احتفـــال رائـــع مهيـــب حضـــره رؤســـاء الكنائـــس ومنـــدوب الفاتيـــكان 
وعمـــدة جوهانســـبرج وكبـــار رجـــال الدولة. لم نســـتطع أن نبـــدأ في إنشـــاء الكاتدرائية إال في 
1٩٩7/1/23 بســـبب احتيـــاج المبنـــى الرئيســـي لتجديـــدات وإصالحـــات وتغييـــرات كثيـــرة، 
كمـــا كنـــا مشـــغولين ببنـــاء كنائـــس للشـــعوب األفريقيـــة فـــي مدنهـــم الســـوداء، وإنشـــاء مراكـــز 
تنميـــة للتدريـــب المهنـــي ليـــس فقـــط فـــي جنـــوب أفريقيـــا ولكن فـــي زبمبابـــوي وناميبيـــا. وفي 

فبرايـــر2٠٠6م تـــم التدشـــين الرســـمي للكاتدرائيـــة.
رابًعـــا: دير القديس مارمرقس الرســـول واألنبـــا صموئيل المعترف: في عام 2٠٠7 
م تـــم انشـــاء اول ديـــر قبطـــي فـــي جنـــوب أفريقيـــا باســـم القديـــس مارمرقس واألنبـــا صموئيل 
المعتـــرف، علـــى قطعة ارض زراعية مســـاحتها خمســـة وخمســـون فداًنـــا، ذات طبيعة هادئة 
بعيـــدة عـــن العمـــران. وانتظمـــت الحيـــاة الرهبانيـــة بـــه مـــن تســـبحة وإقامـــة قداســـات يوميـــة 
ودراســـة للكتـــاب المقـــدس وقـــراءة بســـتان الرهبـــان. وقـــد قـــام بتعميـــر الديـــر بعـــض اآلبـــاء 
الرهبـــان مـــن ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف تحت اشـــراف نيافة األنبـــا انطونيوس 
مرقـــس. وفـــي عـــام 2٠٠8 م تـــم بنـــاء مركـــز للمؤتمـــرات بجـــوار الديـــر يحتـــوي علـــى قاعـــة 
اجتماعات تســـع ألكثر من 3٠٠ فرد، وورش للعمل الجماعي، ومالعب، وبعض األنشـــطة 

المختلفـــة، كمـــا يحتـــوي المركـــز علـــى بيـــت للخلوة للخـــدام والخادمـــات والعائالت. 
صموئـــل  واألنبـــا  مارمرقـــس  القديـــس  بديـــر  االعتـــراف  تـــم  2٠13م  عـــام  وفـــي 
المعتـــرف كأحـــد األديـــرة القبطيـــة األرثوذكســـية، فـــي جلســـة المجمـــع المقـــدس المنعقـــدة فـــي 
2٠13/11/21م، برئاســـة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي. وهكـــذا اكتمل العمـــل الكرازي 
والعمـــل الرعـــوي فـــي الحقـــل األفريقـــي باســـتكمال المثلـــث الروحـــي بالعمـــل الرهبانـــي وذلك 

بتأســـيس هـــذا الديـــر فـــي دولـــة جنـــوب أفريقيـــا. 
وُيعتبـــر نجـــاح الكـــرازة المرقســـية مـــن نجـــاح الكنيســـة القبطيـــة، وعالمـــة حيـــاة وقـــوة 
وامتـــداد. ومـــازال العمـــل الكـــرازي ينمـــو ويزدهـــر بعـــد تجليـــس قداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي فـــي نوفمبـــر 2٠12م، والـــذي يشـــجع علـــى العمـــل فـــي الحقـــول الكرازيـــة، وبرز ذلك 

فـــي المؤتمـــر الـــذي عقـــده قداســـته فـــي 2٠13م باســـم مؤتمـــر الرهبنـــة الكرازيـــة، وذلـــك 
دليـــل علـــى االهتمـــام الواضـــح بالعمـــل الكـــرازي. ومازالـــت يـــد هللا تعمـــل، ولهـــا شـــهود 

مجـــده... تظهر 
17



جملة الكرازة - 14 يونيه 2019

الماضــــــي يشبـــــه 
مرآة السيــــــــــارة، نلتفت 
إليهـــــــا لحيظـــات قليلة 
الحــــــــــوادث  لنتجنــــــــب 
ونأخــــــــــذ حذرنـــــــــا من 
األخطـــاء، ول نركـــز النظـــر فيهـــا طويـــاًل، ثم 
نتركهـــا بسرعـــــــــــة وننطلـــق لألمـــــــــام ونحن 
ننظـــر للزجـــاج الشـــفاف الـــذي ينيـــر طريقنا 

وللمســـتقبل. لألمام 
الماضـــي مضـــى وانقضـــى، نتعلـــم منـــه، 
نعـــم! ننـــدم علـــى مـــا فعلنـــاه فيـــه ونحـــن نراجـــع 

أنفســـنا، نعـــم.. 
أّمـــا أن نغـــرق فيـــه ونجتـــّر آالمـــه ونتكبل 
بقيـــوده ونحيـــا فيـــه وندور حولـــه، فال وال، ثم ال 

ال!!  وألف 
مـــن  الماضـــي  ننقـــي  أن  نحتـــاج  نحـــن 
كل جروحـــه وآثـــاره التـــي تربطنـــا بـــه وتجذبنـــا 
للـــوراء: مثـــاًل عالقـــة آثمـــة تحتـــاج إلـــى بتـــر، 
كراهيـــة باقية تحتـــاج إلى مصارحة ومصالحة، 
مشـــاريع مؤّجلـــة أو قـــرارات معّطلـــة تحتاج إلى 

حســـم وخطـــة وخطـــوات لتنفيذهـــا؛ المهـــم هـــو 
أن نحتفـــظ بالعقـــل نقًيـــا ورشـــيًقا لينطلـــق نحـــو 

النجـــاح واإلبـــداع واألفـــراح. 
فالعقـــل البشـــري ال يســـتطيع أن يفكـــر في 
أكثـــر مـــن زمـــان فـــي الوقـــت الواحـــد، فبرنامـــج 
ـــس علـــى »التحديد« و«الوضوح«  التفكير مؤسَّ
النفســـي  المبـــدأ  هـــذا  نســـمي  و«النجـــاح«.. 
العميـــق الـــذي نقدمـــه فـــى علـــم المشـــورة مبـــدأ 
»هنـــا واآلن« - »Here And Now«، أي 
نحـــن مًعـــا في الحاضر بين ماٍض ال نســـتطيع 

تغييـــره، وغـــٍد مـــا زال لـــم يولـــد بعـــد..
غير ذلك يرتبك العقل البشـــري، ويكتئب، 

وينزوي، ويتراجع عن العمل.
هكـــذا خلـــق هللا العقـــل لينجـــح، ولينطلق، 
وغيـــر ذلـــك يتوقـــف عـــن العمل بكفاءة ويســـقط 

فريســـة للشـــلل النفسي..
اختـــراع  فـــي  نجـــح  أديســـون  أن  تذكـــر 
المصبـــاح الكهربائـــي الـــذي أضـــاء ليـــل العالـــم 
عـــام 187٩م بعـــد أن أجـــرى أكثـــر مـــن ثالثـــة 
آالف تصميـــم علـــى المصبـــاح، ونجـــح أخيـــًرا 

نـــور  إلـــى  الدامـــي  الليـــل  ظـــالم  تحويـــل  فـــي 
وضـــاء.. ولـــوال أنـــه انطلق يفكـــر لألمام وأهمل 
مـــا فـــي الماضـــي مـــن فشـــل، مـــا صـــار مـــن 

العالـــم. أشـــهر مخترعـــي 
هكـــذا كل العظمـــاء والناجحيـــن، أدركـــوا 
أن طـــول التأمـــل فـــى الماضـــى هـــو أول مفايح 
بيالطـــس  قالهـــا  الفشـــل!!ولعلها حكمـــة هامـــة 
ملـــك  تكتـــب  »ال   : اليهـــود  لـــه  قـــال  عندمـــا 
اليهـــود، بـــل أن ذاك قـــال أنـــا ملـــك اليهـــود«، 
فأجابهم:»مـــا كتبت قـــد كتبت« )يو22:1٩(.. 
والمعنـــي الرمـــزي هنـــا: لـــن أفتش فـــى الماضي 

الـــذى تـــم وانقضـــى..

فكـــــــرة
تذكـــروا  »ال  للماضـــي،  أنظـــر  لـــن   +
بهـــا«  تتأملـــوا  ال  والقديمـــات  األّولّيـــات، 

. )18 :43 )إش
+ ســـأقف بعـــد كل ســـقطة أو ضعـــف، 
قـــدام  مـــا  إلـــى  وأمتـــد  وراء  مـــا  وسأنســـى 

.)13 )فـــي3:
+ لـــن أرضـــى بالهزيمـــة: ســـألتفُت قلياًل 
إلـــى الماضـــي ألتعلـــم منه الدروس، ثـــم أنطلق 
لألمـــام، ولـــن أســـمح لـــه باقتحـــام حاضـــري أو 

مســـتقبلي. غزو 
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بمناسبة رسامــــــــــــة نيافة 
األنبا ثاؤفيلـس أسقًفا لمنفلوط، 

ننشر صورة وُملخص سيرة 
المتنيح األنبا ثاؤفيلس 
)األول( أسقــــــــــــف منفـــــــــــلوط 
األسبق )1٩٠5-1٩2٩م(
ُوِلد بقرية فيشا النصارى مركز منوف بمديرية 
ُرِسم شماًسا سنة 1888م  المنوفية سنة 188٠م. 
في كنيسة أبي سيفين بمصر القديمة بيد أنبا يوأنس 
مطران المنوفية )8541-18٩4م(. سنة 18٩4م 
سنة  منها  ُنِقل  ثم  األميرية،  طنطا  بمدرسة  التحق 
18٩5م لمدرسة شبين الكوم األميرية، ومنها حصل 
على شهادة االبتدائية سنة 18٩7م. ثم درس ثالث 
سنوات بالقسم التجهيزي )الثانوي( ولم يكمله بسبب 
الذي رفض  المستر »اليت«  المدرسة  ناظر  تعنت 
منح الطلبة أجازة بمناسبة عيد القيامة سنة 1٩٠٠م. 
لذلك قيل عنه إنه كان مثقًفا ويجيد التحدث باللغة 

الفرنسية.
دير  قصد  للرهبنة،  ًقا  متشوِّ كان  أنه  وحيث 
بانوب  أفندي  حنا  عمه  لكن  أواًل،  أنطونيوس  أنبا 
وقتها(  النصارى  فيشا  بلدة  أعيان  من  كان  )الذي 
ُمرَغًما  معه  فعاد  عزمه،  عن  ليثنيه  للدير  ذهب 
وأعاده للمدرسة، لكن الناظر كان ال يزال في عناده 
معه فترك المدرسة ثانية وقصد دير السيدة العذراء 
المحرق لنفس الغرض، وهناك زاراه على التوالي كلٌّ 

من خاله ثم عمه ليرجع مهما، فعاد لفترة وجيزة.
يوم  في  به  وترهب  الدير  لنفس  عاد  وأخيًرا 
23 برمهات 1617ش/ 3٠ مارس 1٩٠1م باسم 
الراهب أثناسيوس المحرقي في عهد األنبا باخوميوس 
الدير  ورئيس  أسقف  )18٩6-1٩28م(  )األول( 
وقتها، وهو الذي رسمه قًسا في عيد القيامة الموافق 
٩1 برموده 6181ش / 72 ابريل ٩٠21م. ثم ُرقي 
إسنا  األنبا مرقس مطران كرسي  يد  بوضع  قمًصا 

والحدود )87٩1-1٩34م(.
أسقًفا  الـ112  الخامس  كيرلس  البابا  رسمه 
يوم  ثاؤفيلس  أنبا  باسم  وأبنوب  منفلوط  إليبارشية 
األحد األول من الصوم المقدس سنتها الموافق 3 
برمهات 6211ش / 12 مارس 1٩٠5م، في نفس 
اليوم مع القمص عوض البرموسي وكيل بطريركية 
اإلسكندرسة أسقًفا إليبارشية المنيا واألشمونين باسم 

أنبا توماس.
كنيسة  جّدد  باإليبارشية:  أعماله  أهم  ومن 
كما  مدرسة.  بها  شّيد  ثم  بمنفلوط،  العذراء  السيدة 
وبلدة  )أبنوب(  الحمام  بلدة  من:  بكلٍّ  مدرسة  شّيد 
سيفين  أبي  منها:  كنائس  عدة  جدد  كذلك  مسرع. 
رزيق،  نجع  بناحية  جرجس  مار  الجاولي،  بناحية 
السيدة العذراء بناحية الواسطى ومار بقطر بناحية 

دير شو.
كما استحدث عدة كنائس منها: مار مرقس 
بناحية بني عدي البحرية، مار جرجس بناحية بني 

سند، اآلباء الرسل بناحية الحواتكة، والسيدة العذراء 
بناحية بني عليج بعد أن كانت منهدمة ومتروكة بال 
وأخيًرا،  الندثارها.  نظًرا  سنوات  ثماني  لمدة  صالة 
تنيح يوم الجمعة 8 أكتوبر ٩2٩1م، عن عمر ٩4 

سنة فقط.

أصل الصورة: صورة تاريخية فريدة لثالث مطارنة 
مًعا هم من اليمين: أنبا بطرس مطران أخميم 
أنبا  الوسط  وفي  )1٩2٠-1٩51م(،  وسوهاج 
ثم  )18٩7-1٩44م(  أسيوط  مطران  مكاريوس 
الـ141 )1٩44- الثالث  البابا مكاريوس  بعد  فيما 
1٩45م(، ثم األنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط )1٩٠5-

1٩2٩م(، تاريخها ما بين 1٩2٠-1٩2٩م.
+ مالحظة: الصور والمعلومات من أرشيف 

كنيسة السيدة العذراء بالزيتون.

hamaged@yahoo.com
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