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نشكـــــــــــر اهلل الــــــــــذي أعطانـــــــا 
حصـــاًدا وفيًرا مـــن الخدمة والرعاية 
واالفتقـــاد خـــال هـــذه الفتـــــــــرة التـــي 
امتـــدت إلـــى 33 يوًمـــا، بـــدأت يـــوم 

األحـــد 23 أبريل 2017م، وانتهت يوم الخميس 
25 مايـــو 2017م، علـــى النحـــو التالي:

)1( 23 أبريــــــــــــل - 27 أبريــــــــــــل:  زيــــــــارة 
دولـــة الكويت 

)2( 28 أبريــــــــل: استقبــــــــــــــال بابـــــــا رومــــــــا 
فـــي مصر

)3( 29 أبريـــــــــــــل - 4 مايـــــــــــــو: زيـــــــــــارة 
ميانـــو / إيطاليـــا

)4( 5 مايو - 17 مايو: زيارة إنجلترا
)5( 18 مايو - 22 مايو: زيارة إيرلندا
)6( 23 مايو - 25 مايو: زيارة روسيا

أواًل: زيارة دولة الكويت 
لـــم يزرهـــا أي  وهـــي المـــرة األولـــى حيـــث 
بابـــا قبطـــي مـــن قبـــل، وقـــد احتضنـــت الكويـــت 
أول كنيســـة قبطيـــة خـــارج مصر عـــام 1961م، 
وهي تتبع إيبارشـــية القدس ومطرانها نيافة األنبا 
أنطونيوس. وقد تقابلنا مع صاحب الســـمو أمير 
البـــاد، وولـــي العهـــد، ورئيـــس مجلـــس الـــوزاء، 
ورئيـــس مجلس األمـــة، ورئيس الوزراء األســـبق، 
ونائـــب وزيـــر الديـــوان األميـــري، وعـــدد كبير من 
هنـــاك  القبطيـــة  الكنيســـة  وافتقدنـــا  المســـئولين. 
والتي تميزت بأنها: أول كنيســـة – أجمل كنيســـة 
– أكبـــر كنيســـة؛ مـــع شـــعبها الكبيـــر والـــذي يجد 

كل عنايـــة ورعايـــة مـــن المســـئولين الكويتييـــن.
وكانـــت الزيـــارة طيبـــة جـــًدا، وقـــد امتـــدت 
الحفـــاوة  حيـــث  المصريـــة  الســـفارة  إلـــى  أيًضـــا 
والضيافـــة مـــن ســـيادة الســـفير/ ياســـر عاطـــف، 
مـــع روح المحبـــة مـــن ســـائر الطوائف المســـيحية 

بالكويـــت. اإلســـامية  والرمـــوز 
ثانًيـــا: اســـتقبال بابا روما فـــي أول زيارة 

إلـــى مصر
وقـــد حملـــت الزيـــارة شـــعار: »بابـــا الســـام 
علـــى أرض الســـام«. كانـــت زيـــارة بركة ومحبة 
لـــكل شـــعب مصـــر، كمـــا كانـــت فرصـــة لتوقيـــع 
بيـــان مشـــترك عـــن العمـــل ســـوًيا للســـعي نحـــو 
الفهـــم المشـــترك والوحـــدة المبنيـــة علـــى اإليمـــان 
ومـــن خـــال الحـــوارات الاهوتية. كمـــا تضمنت 
الزيارة صاة مســـكونية في الكنيســـة البطرســـية، 
كنيســـة الشـــهداء بالقاهـــرة، وُتعتَبـــر المـــرة األولى 
فـــي التاريخ المســـيحي أن يتقابـــل البابا الروماني 
والبابا الســـكندري والبطريرك المســـكوني مع قادة 
أرض  وعلـــى  مصـــر  فـــي  المســـيحية  الكنائـــس 
كنيســـة قبطيـــة أرثوذكســـية، يشـــتركون مًعـــا فـــي 

صـــاة مـــن أجـــل الشـــهداء والمصابيـــن.
ثالثًا: زيارة ميالنو بايطاليا 

حيـــث انعقـــد المؤتمـــر الـــدوري الثالـــث )كل 

ســـنتين( لمتابعـــة الخدمـــة فـــي أوربـــا، ويلتقي فيه 
المطارنـــة واألســـاقفة والكهنة والخـــدام والخادمات 
مًعـــا فـــي أيام روحية دراســـية مـــع متابعة الخدمة 
واالحتياجـــات الجديـــدة، وقـــد أعد النائـــب البابوي 
ألوربـــا نيافـــة المطران األنبا كيرلس لهذا المؤتمر 
بصـــورة جيـــده جـــًدا، ممـــا أضفـــى ســـعادة بالغـــة 

علـــى كل المشـــاركين فيه.
رابًعا: زيارة إنجلترا 

وهـــي المـــــــــرة االولـــى التـــي نفتقدهـــــــــا منـــذ 
تجليسنا في نوفمبر 2012م، حيث زرنــــــا اآلباء 
األســـاقفة الثاثـــة فيهـــا، ومعظـــم الكنائـــس: نيافة 
األنبـــا آنجيلـــوس والمركز القبطي في اســـتيفننج، 
ولقـــاء عـــام لآلبـــاء الكهنـــة، ثـــم آخـــر للشـــباب، 
ولقـــاء ثالـــث مـــع ممثلـــي الطوائـــف، وآخـــر فـــي 
فرديـــة  مقابـــات  بجـــوار  الشـــعب،  مـــع  قـــداس 
وجماعيـــة كثيـــرة مـــن أجـــل تدبيـــر الخدمـــة فـــي 
مناطـــق كثيـــرة. كمـــا زرنا إيبارشـــية برمنجهام مع 
اســـتضافة نيافـــة األنبـــا ميصائيل واآلبـــاء الكهنة 
معـــه. ثـــم زرنا كنيســـة واحدة من الكنائس التابعة 
ايرلنـــدا  أســـقف  أنطونـــي  األنبـــا  نيافـــة  لرعايـــة 
واســـكتلندا وشـــمال شـــرق إنجلترا، وتضّمنت هذه 
الزيـــارات افتقـــاد الكنائـــس التـــي بـــدأت الخدمـــة 
فـــي إنجلتـــرا، وتدشـــين الكنائـــس التـــي تأّسســـت 
حديثًـــا، ومقابـــات مـــع مجالـــس هـــذه الكنائـــس، 
واســـتعراض خدمتها وأنشـــطتها مع اآلباء الكهنة 
الذيـــن يخدمـــون، واســـتطاع االحتياجـــات إلـــى 
رســـامات جديدة، مع تأســـيس إيبارشـــيات لتركيز 

العمـــل الرعـــوي.
وقـــد شـــملت هذه الزيـــارة مقابلة جالة ملكة 
أنجلتـــرا فـــي مقابلـــة طيبـــة للغايـــة، ومقابلـــة ولـــي 
العهد األمير تشـــارلز، ورئيس أســـاقفة كانتربري، 
وتبـــادل الهدايـــا والكلمـــات مـــع كثيـــر مـــن ممثلي 
الطوائـــف والكنائـــس، وزيـــارة الســـفارة المصريـــة، 
المصـــري  الســـفير  مـــع  كبيـــر  اســـتقبال  وحفـــل 

كامل. ناصـــر 
خامًسا: زيارة جمهورية ايرلندا 

دولـــة  وهـــي  األولـــى،  للمـــرة  أيًضـــا  وهـــي 

جميلـــة وهادئـــة وســـكانها حوالــــــــــي 
أربعـــــــــة ماييـــــــــــن معظمهـــــــــم مـــن 
الكاثوليـــك، وفـــي تاريخهـــا يذكرون 
فـــي  جـــاءوا  أقبـــاط  رهبـــان  ســـبعة 
القـــرن الخامـــس ونقلوا الحياة الرهبانيـــة وتقاليدها 
إلـــى ايرلنـــدا، ومازالـــت هنـــاك آثـــار عديـــدة علـــى 
األنبـــا  نيافـــة  إيبارشـــية  مـــن  جـــزء  وهـــي  ذلـــك. 
أنطونـــي، وقـــد زرنا عـــدًدا من الكنائـــس، وتمتعنا 
بأنشـــطة أبنائنا هناك، مع تدشـــين كنيســـة جديدة 
فـــي دبلـــن العاصمة، وأخرى في كنيســـة فرع دير 
البابـــا أثناســـيوس الرســـولي، وســـيامة ثاثـــة مـــن 
لباس طالب الرهبنة المابس  الرهبان قسوًســـا، واإ
البيضـــاء. كمـــا افتقدنـــا مشـــروع دير ســـان جورج 
للراهبـــات، وهـــو يقـــع فـــي منطقة هادئة ومناســـبة 
جـــًدا للحيـــاة الرهبانيـــة. وفـــي هـــذه الزيـــارة تقابلنـــا 
مـــع الســـيد رئيـــس الجمهوريـــة، ورئيـــس البرلمـــان 
وعدد من أعضائه، ورئيس األســـاقفة الكاثوليك، 
ووزيـــر الشـــئون الخارجيـــة. كمـــا تقابلنـــا مـــع عدد 
كبيـــر مـــن الســـفراء الُمعتَمديـــن في حفل اســـتقبال 
الســـفارة المصريـــة أعّدتـــه الســـفيرة ســـها جنـــدي 
بنشـــاط ملحـــوظ. كمـــا كانـــت هناك فرصـــة طيبة 
لمقابلة كهنة ورهبان اإليبارشـــية والذين يخدمون 

تجمعـــات االقبـــاط فـــي مناطـــق تواجدهم.
سادًسا: زيارة روسيا 

ولـــم تكـــن في جـــدول الزيـــارة مســـبًقا، ولكن 
عندمـــا علمنـــا بـــأن هناك جائزة ســـوف تُقـــدَّم لنا، 
غّيرنا وجهة ســـفرنا إلى موســـكو في زيارة سريعة 
وهـــي الثانيـــة إلى روســـيا، تقابلنا فيها مع الرئيس 
البطريـــرك  الروســـي فاديميـــر بوتيـــن، وقداســـة 
كيريـــل بطريـــرك موســـكو وكل روســـيا، وتســـلمنا 
الجائـــزة الممنوحـــة مـــن المؤسســـة الدوليـــة لوحـــدة 
ُتمَنـــح  مـــرة  أول  وهـــي  األرثوذكســـية،  الشـــعوب 
لبطريرك أرثوذكســـي من عائلة الكنائس الشـــرقية 
القديمـــة Oriental، كمـــا حضرنـــا احتفـــااًل كبيًرا 
للثقافـــة واللغـــة الســـافية شـــارك فيـــه كـــورال مـــن 
1200 عضو، مع حضور عشرات اآلالف من 
المتفرجيـــن. وقـــد رّحـــب قداســـة بطريـــرك روســـيا 
بالوفـــد القبطـــي المصاحـــب لنا، كما اشـــتركنا في 
حفـــل اســـتقبال كبيـــر بالســـفارة المصريـــة والســـيد 
الســـفير المصـــري د/ محمـــد البـــدري، وتقابلنا مع 

العديـــد مـــن أبنائنـــا هناك.
إننـــا نشـــكر اهلل الـــذي يســـتخدمنا فـــي هـــذا 
العمـــل الرعـــوي الكبيـــر الـــذي يحتـــاج المزيـــد من 
االفتقاد والمتابعة الدائمة. نشكر اهلل على خدمة 
والرهبـــان  والكهنـــة  واألســـاقفة  المطارنـــة  اآلبـــاء 
كلٍّ فـــي مجالـــه، مـــع جمـــوع األراخنـــةه والشـــباب 
والخـــدام وكل الشـــعب، ممجديـــن اهلل كل حيـــن 
علـــى عنايتـــه ورعايتـــه للكنيســـة فـــي كل مـــكان.
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قداسة ابلابا يستقبل 
وزير شئون األديان دلولة الصني

اســـتقبل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم 
األربعـــاء 31 مايـــو 2017م بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية، الســـيد وينـــج زيـــوان وزير شـــئون األديان لدولـــة الصين، 
يرافقـــه ســـونج آي كـــوه ســـفيرها فـــي مصـــر. تأتـــي زيـــارة الوزيـــر 

الصينـــي للكاتدرائيـــة فـــي إطـــار زيارتـــه للقاهـــرة.

اجتماع األسبويع لقداسة ابلابا باألنبا رويس
يـــوم  البابـــا اجتمـــاع األربعـــاء األســـبوعي مســـاء  عقـــد قداســـة 
األربعـــاء 31 مايـــو 2017م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا 
بيشـــوي بمنطقـــة األنبـــا رويـــس بالعباســـية. وهو االجتمـــاع األول عقب 
عودتـــه مـــن رحلتـــه الرعويـــة ألوروبـــا. وفـــي بـــدء العظة عّلق قداســـته 
علـــى حـــادث طريـــق ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل 
القلمون، وقدم التعزية ألســـر الشـــهداء. وكانت العظة بعنوان »ســـالموا 

بعًضا«. بعضكـــم 
كمـــا عقـــد قداســـته اجتماعـــه في األســـبوع التالي، يـــوم األربعاء 7 
يونيـــو 2017م، مـــن نفـــس الكنيســـة، وكانـــت العظـــة بعنـــوان »ســـالموا 

بعضكـــم بعًضـــا« )تجدهـــا منشـــورة فـــي هذا العـــدد صـ 11(.

قداسة ابلابا يستقبل 
ممثيل الكنائس الرشقية بأسرتايلا 

اســـتقبل قداســـة البابـــا يـــوم الخميـــس األول مـــن يونيـــو 2017م، 
وفًدا من مجلس أســـاقفة وممثلي الكنائس الرســـولية الشـــرقية بأســـتراليا 
ونيوزيانـــدا، فـــي المقـــر البابـــوي بالعباســـية. ضـــم الوفـــد عـــدًدا مـــن 
المطارنـــة واألســـاقفة هـــم أصحـــاب النيافـــة: المطـــران روبـــرت إيلـــي 
بســـيدني، واألســـقف جوليـــان  الكاثوليـــك  الملكايـــت  رابـــات مطـــران 
بورتيـــوس رئيـــس أســـاقفة الكاثوليـــك بهوبـــر – تزمانيـــا، والمطـــران 
ناجاريـــان مطـــران األرمـــن األرثوذكس بســـيدني، والمطـــران أنطوان 
طربيه مطران الكاثوليك المارونيت بســـيدني، والمونســـينيور باســـيل 
بســـيدني، واألنبـــا  الكاثوليكيـــة األرمنيـــة  الكنيســـة  صوصانيـــه وكيـــل 
ســـولاير أســـقف الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية بملبورن، واألنبا دانييل 
أســـقف الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية بســـيدني، واألنبا دانيال أســـقف 
ورئيس دير األنبا شنـــــــــوده بسيدنــــــــي، واألب إيلي نخــــــول السكرتيــــــر 

اإلعامـــي للمجلـــس.

ويستقبل رئيس بوركينا فاسو
اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
مـــارك  الســـيد  يونيـــو 2017م،   8 الخميـــس  يـــوم  ظهـــر  بالعباســـية، 
كرســـتيان كابـــوري رئيـــس جمهوريـــة بوركينا فاســـو والوفـــد المرافق 
لـــه. تأتـــي زيـــارة كابـــوري للكاتدرائيـــة فـــي إطـــار زيارتـــه للقاهـــرة.

ووزير اخلارجية الفرنيس
كما اســـتقبل قداســـته مســـاء يوم الخميس 8 يونيو 2017م، السيد 

جـــان إيف لودريان وزير خارجية فرنســـا.

أواًل: القرارات  1- اعتبار يوم 8 امشـــير - 15 فبراير من كل 
عام عيًدا لشـــهداء األقباط فى العصر الحديث.

2- إنشـــاء قســـم خـــاص باألســـقفية العامـــة للخدمـــات االجتماعيـــة 
يختـــص برعايـــة أســـر الشـــهداء والمعترفيـــن.

3- االعتراف بدير القديس ماربقطر بالخطاطبة للرهبان.
4 – التأكيد على القرار الســـابق والخاص بعدم طباعة أي كتاب 

طقســـي بدون إذن كتابي من المجمع المقدس أو لجنة الطقوس.
5 – عـــدم اعتمـــاد أّيـــة تســـجيات لأللحـــان الكنســـية كمرجـــع، إاّل 

الصـــادر مـــن لجنـــة الطقـــوس مـــن المجمـــع المقدس.
6- تأكيـــد توصيـــة اللجنـــة الطبيـــة أن: »التعليـــم المســـيحي يعلـــن 
وبوضوح عدم نجاســـة أي إنســـان مؤمن إاّل بالخطية. وأن اإلنســـان هو 
هيـــكل للـــروح القـــدس الـــذي ال يفـــارق اإلنســـان إاّل فى حالـــة الموت في 
الخطيـــة، وعليـــه فإن المرأة طاهرة ومســـكن للـــروح القدس فى كل أيام 
حياتهـــا، ولكـــن بســـبب التقـــوى والحـــرص الائق بالتناول من األســـرار 
المقدســـة وااللتزام بما تســـلمناه بالتقليد، يليق بالرجل والمرأة أن يمتنعا 
عـــن التنـــاول فـــي فتـــرات عـــدم االســـتعداد الجســـدي)*(، إاّل في حاالت 

اســـتثنائية بمشـــورة األب الكاهن الروحي وألســـباب رعوية.
كمـــا نؤكـــد أن المـــرأة غيـــر ممنوعة في جميـــع ظروفها من جميع 
الممارســـات الروحية األخرى، بما فيها الصلوات الفردية والليتورجيا 

وقـــراءة الكتاب المقدس والخدمة وحضور الكنيســـة.
ونؤكـــد أنـــه يمكـــن معمودية الطفل )ذكًرا أو أنثى( في أي يوم بعد 

والدته فى حالة الضرورة«.
والـــدورة  االحتـــام  أنواعهـــا:  بـــكل  الجســـدية  اإلفـــرازات   )*(

الزوجيـــة. والعاقـــات  النفـــاس  وفتـــرة  الشـــهرية 
7- التأكيد على اجتياز دورة كنسية لإلعداد للزواج، والحصول 
علـــى شـــهادة مـــن أحـــد المراكـــز المعتمدة كنســـًيا، من الشـــروط الازمة 

قبل كتابـــة محضر الخطوبة.
ثانًيـــا: التوصيـــات 1- لجنـــة الرعايـــة والخدمـــة: أوصـــت اللجنـــة 
المجمعيـــة لمكافحـــة اإلدمـــان بـــأن تقـــوم كل إيبارشـــية بتكليـــف كاهن أو 
خادم لتولي مســـئولية خدمة حاالت اإلدمان، مع تشـــجيع اإليبارشـــيات 
التي تتبعها مراكز طبية أو مستشـــفيات على إنشـــاء قســـم خاص للطب 
النفســـي. كمـــا أوصـــت اللجنـــة اإليبارشـــيات بـــأن تقوم بعمـــل توعية من 
مخاطـــر اإلدمـــان للمراحـــل الدراســـية المختلفـــة. وطالبـــت اللجنـــة أيًضا 
بـــأن يتـــم تدريـــب الكهنـــــــــــة والخــــــــــــدام والخادمـــــــــــات علـــــــــــى مهـــــــــارات 

مكافحـــة اإلدمان.
2- لجنـــة اإليمـــان والتعليـــم والتشـــريع: تثّمن اللجنة جهود قداســـة 
البابا األنبا تواضروس الثاني في العاقات المســـكونية، وتوقيع قداســـته 
البيـــان المشـــترك مـــع قداســـة البابـــا فرنســـيس بابـــا رومـــا يـــوم الجمعـــة 
2017/4/28، وقد تم نشـــره في مجلة الكرازة عدد 17، 18، الســـنة  
45، والصـــادر بتاريـــخ الجمعـــة 5 مايـــو 2017م الموافـــق 27 برمودة 
1733ش، فـــي صفحتيـــه 6 و7 مـــن المجلـــة. وأعقـــب ذلـــك فـــي احتفال 
مهيـــب إقامـــة صـــاة مســـكونية حضرهـــا قداســـة البطريـــرك المســـكوني 
برثلمـــاوس األول بطريـــرك القســـطنطينية، مـــع صاحبـــي القداســـة البابا 
الســـكندري وبابـــا رومـــا، ورؤســـاء الكنائـــس المســـيحية  بمصـــر، فـــي 
القديســـين الرســـولين بطـــرس وبولـــس، تكريًمـــا لشـــهداء هـــذه  كنيســـة 

الكنيســـة هـــذا العـــام، وكان يوًمـــا حافـــًا لتقويـــة العاقات المســـكونية.
كمـــا أكـــدت اللجنـــة على أنه ينبغي التمييز بين البيانات المشـــتركة 
المعتـــادة التـــي يصدرها أصحاب القداســـة رؤســـاء الكنائس في لقاءاتهم 
المســـكونية، وبين االتفاقات العقائدية الرســـمية التي يجب أن ُتعتَمد من 

المجامع المقدســـة لكنائسهم.

4



جملة الكرازة - 16 يونيو 2017

تكريس راهبني جديدين بدير 
القديس ماكريوس السكندري جببل القاليل

احتفـــل ديـــر القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القالـــي بعيـــد 
نياحـــة شـــفيعه يـــوم األحـــد 14 مايـــو 2017م، حيـــث قـــام نيافـــة األنبـــا 
الغربيـــة  مـــدن  والخمـــس  ومطـــروح  البحيـــرة  مطـــران  باخوميـــوس 
ورئيـــس الديـــر، يشـــاركه صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا مينـــا أســـقف ورئيس 
ديـــر مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة، واألنبا إيســـاك األســـقف العـــام واألب 
الروحـــي للديـــر، بإتمـــام طقـــس رهبنـــة اثنين من طالبـــي الرهبنة، وهما 
الراهـــب ميصائيـــل الســـكندري والراهـــب مكارى الســـكندري. كما تم 
قبـــول خمســـة طالبـــي الرهبنة الجدد لبدء فتـــرة االختبار بالدير. خالص 
تهانينـــا لصاحبـــي النيافـــة األنبـــا باخوميـــوس واألنبا إيســـاك، والراهبين 

الجديديـــن، ومجمـــع رهبـــان الدير.

سيامة اكهنني جديدين من رهبان 
دير مارمرقس واألنبا صموئيل املعرتف جبنوب افريقيا

قـــام نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مرقـــس أســـقف عـــام شـــئون أفريقيا 
ورئيـــس ديـــر القديـــس مارمرقـــس الرســـول واألنبا صموئيـــل المعترف 
بجنـــوب افريقيـــا، يـــوم الســـبت 10 يونيـــو 2017م، بســـيامة اثنيـــن مـــن 
رهبـــان الديـــر قســـوس، وهمـــا الراهـــب القـــس مرقـــس آفـــا ماركوس 
والراهـــب القـــس صموئيل آفا ماركوس. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا 

أنطونيـــوس مرقـــس، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع رهبـــان الدير.

تكريس راهبني جديدين بدير العذراء )برموس(

فـــي صبـــاح يـــوم االثنيـــن 12 يونيـــو 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا 
إيســـوذورس أســـقف ورئيـــس دير الســـيدة العذراء )برمـــوس(، برهبنة 
إخـــوة فـــي الديـــر همـــا: األب أغناطيوس البرموســـي واألب أغابيوس 

ومصايب حادث القلمون وأرسهم
واســـتقبل قداســـته بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، 
الحـــادث  مصابـــي  مـــن  فـــرًدا   18 يونيـــو 2017م،   9 الجمعـــة  يـــوم 
اإلرهابـــي بطريـــق ديـــر األنبـــا صموئيـــل وأســـرهم. وكان لقـــاًء أبويًّـــا 
حـــرص خالـــه قداســـة البابـــا علـــى االطمئنان علـــى حالتهـــم الصحية و 
النفســـية والروحية وتأثير الحادث األليم عليهم. وكذلك اطمأن قداســـته 
علـــى تســـديد كافـــة احتياجاتهـــم مـــن بعد الحـــادث، كما قـــام بتقديم بعض 

الهدايـــا لألطفال.
حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس مصر 
القديمة وأســـقفية الخدمات، والقمص بيشـــوي شـــارل ســـكرتير قداســـة 
البابـــا للرعايـــة االجتماعيـــة، والقـــس أمونيوس عادل ســـكرتير قداســـة 
البابـــا، والقـــس بولس حليم المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية، والمهنـــدس أشـــرف عجيب خـــادم بمكتب رعاية أســـر 
الشـــهداء والمصابيـــن، وعـــدد مـــن خـــدام أســـقفية الخدمـــات. ُيذكـــر أن 
المجمـــع المقـــدس قـــرر في جلســـته األخيرة إنشـــاء قســـم خاص بأســـقفية 
تحـــت  )المصابيـــن(  والمعترفيـــن  الشـــهداء  أســـر  لرعايـــة  الخدمـــات 

اإلشـــراف المباشـــر لقداســـة البابـــا ونيافـــة األنبـــا يوليوس.
وقد أعرب قداســـة البابا عن ســـعادته باســـتقبال هؤالء المعترفين 
وذويهـــم، وعّزاهـــم بـــأن كل مـــا يحـــدث هـــو بســـماح مـــن اهلل، وأن اهلل 
اختارهم في أنســـب الظروف، كما شـــجعهم قداســـته أن يفخروا بأن من 
بيـــن أســـرهم مـــن هـــم في عداد الشـــهداء، وقـــال لهم: »احكـــوا ألوالدكم 
عـــن شـــجاعة الشـــهداء وحفـــظ اإليمان، وكيـــف أن أوالدنـــا الذين ذهبوا 
الســـماء أقوياء«، وفي الختام تمنى قداســـته الشـــفاء للمصابين، شـــاكًرا 

جهـــود أجهـــزة الدولة فـــي عاجهم.

ويشارك يف مؤتمر ألطفال نيويورك
Video Conference عرب الـ

فـــي يـــوم األحـــد 11 يونيـــو 2017م، شـــارك قداســـة البابـــا فـــي 
ألقاهـــا  بمحاضـــرة  نجانـــد  ونيواإ نيويـــورك  إيبارشـــية  أطفـــال  مؤتمـــر 
عليهـــم باللغـــة اإلنجليزية عبر الـvideo conference. حمل المؤتمر 
عنـــوان »إنكـــم هيـــكل اهلل« بينمـــا أجابـــت محاضـــرة قداســـة البابـــا علـــى 
الســـؤال »كيف أكون هيكًا هلل؟« حيث أشـــار قداســـته إلى أن 3 أشـــياء 
تجعلنـــا هيـــكًا هلل، وهـــي: العقـــل والقلـــب واأليدي. شـــارك في المؤتمر 

400 مـــن األطفـــال، و1200 خـــادم وخادمـــة.

قداسة ابلابا يقيم أربع راهبات 
دلير ابلتول بملوي

قـــام قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثاني صباح يـــوم الثاثاء 
13 يونيـــو 2017م، بإتمـــام طقـــس رهبنـــة أربـــع مـــن طالبـــات الرهبنة 
بديـــر البتـــول بملـــوي، كمـــا قام قداســـته برســـم الـــزي الخـــاص بطالبات 
الرهبنـــة لــــثاث مـــن المتقدمـــات لســـلك الرهبنـــة حيـــث تم قبولهـــن لبدء 
فترة االختبار. شارك في الصلوات أصحاب النيافة األنبا صرابامون 
أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، واألنبا متاؤس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء )الســـريان( بـــوادي النطـــرون، 
واألنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا ديمتريـــوس، والراهبـــات واألخـــوات الجديـــدات، ومجمـــع 

راهبـــات الدير.
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رسامة قمصني بإيبارشية طنطا

فـــي الثاثـــاء 23 مايـــو 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا بـــوال أســـقف 
طنطا، برســـامة كاهنين من كهنة اإليبارشـــية قمامصة، بكنيســـة رئيس 
ان الجديدان همـــا: القمص بطرس  المائكـــة ميخائيـــل بطنطـــا، والُقُمصَّ
عبـــده والقمـــص فيلوباتير ميشـــيل. خالـــص تهانينا لنيافتـــه والقمصين 

الجديديـــن واآلبـــاء مجمع كهنة اإليبارشـــية وشـــعبها.

رسامة قمامصة وسيامة كهنة 
بإيبارشية الفيوم

فـــي يـــوم الســـبت 10 يونيـــو 2017م، وبمناســـبة االحتفـــال بالعيـــد 
الثالـــث بعـــد المائـــة لنياحـــة القديـــس العظيـــم األنبـــا أبـــرآم أســـقف الفيـــوم 
والجيـــزة بديـــره بالعـــزب، قـــام نيافـــة األنبا أبرآم أســـقف الفيوم بســـيامة 
أربعـــة شمامســـة فـــي كهنة وهم: )1( الشـــماس اإلكليريكي أرســـانيوس 
ســـعد كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن – 
ســـيا، مركـــز الفيـــوم، باســـم القس شـــنوده. )2( الشـــماس اإلكليريكي 
أبـــرآم كمـــال كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديســـة العـــذراء مريـــم – ســـنهور، 
مركز ســـنورس، باســـم القـــس ويصا. )3( الشـــماس اإلكليريكي أبرآم 
عـــزت كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديســـة العـــذراء مريـــم – الفيـــوم، باســـم 
القـــس يونان. )4( الشـــماس ريمون محفـــوظ لخدمة ذوي االحتياجات 

الخاصـــة علـــى مســـتوى اإليبارشـــية باســـم القس بشـــنونه.

كما قام نيافته برســـامة أربعة من اآلباء القســـوس قمامصة وهم: 
)1( القمـــص تومـــا ناجـــي كاهـــن كنيســـة مارمرقـــس الرســـول - منية 
الحيـــط - مركـــز إطســـا. )2( القمـــص أنـــدراوس منيـــر كاهن كنيســـة 
الشـــهيد مارجرجـــس – الفيـــوم. )3( القمـــص فليمـــون لبيـــب كاهـــن 
كنيســـة الشـــهيد مارمينـــا – الفيـــوم. )4( القمـــص فـــام شـــحاته كاهـــن 

كنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا بـــوال - مركـــز إطســـا.

البرموســـي، كما قام بإلباس مابس التلمذة الثنين آخرين. وقد شـــارك 
نيافتـــه فـــي الصـــاة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام 
لكنائس وســـط القاهرة وســـكرتير المجمع المقدس، واألنبا مقار أســـقف 
مراكز الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، واألنبا مكاري األســـقف العام 
لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس 
شـــبرا الشـــمالية، واألنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس المطرية وعين 
شـــمس. خالص تهانينا لنيافة األنبا إيســـوذورس، والراهبين واألخوين 

الجـــدد، ولمجمع رهبـــان الدير.

قبول ثالثة أخوة طاليب رهبنة
بدير القديس األنبا أنطونيوس بكندا

بمباركـــة ورعايـــة وصلـــوات قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس 
الثانـــي، بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية وســـائر بـــاد 
المهجـــر، والرئيـــس األعلـــى للرهبنـــة واألديـــرة القبطيـــة. تم يـــوم األحد 
14 بشنس 1733ش الموافق 21 مايو 2017م )تذكار نياحة القديس 
األنبـــا أرســـانيوس معلـــم أوالد الملـــوك(، قبول ثاثة مـــن اإلخوة طالبي 
الرهبنة بالدير، وهم: األخ شريف، األخ مينا، األخ جورج؛ حيث قام 
نيافة األنبا مكاريوس المشـــرف على الدير واألســـقف العام إليبارشـــية 
المنيـــا وأبو قرقاص، بإلباســـهم مابس اختبـــار اإلخوة الُجدد، بحضور 
األب القمص باخوميوس البرموســـي أميـــن الدير. وقد قضى اإلخوة 

الثاثـــة فـــي الديـــر حوالي الســـنة ونصف الســـنة بصفة متصلة.
جديـــر بالذكـــر أن قداســـة البابـــا قـــد أصـــدر قـــراًرا بإنشـــاء الديـــر 
ليكـــون أول ديـــر قبطـــي للرهبان في كندا، وذلـــك في نوفمبر 2013م، 
حيـــث بـــدأ التعميـــر فيـــه منـــذ ذلـــك الوقـــت، تمهيـــًدا العتـــراف المجمـــع 
المقـــدس بـــه. كمـــا قـــام قداســـته بزيـــارة الدير فـــي 26 ســـبتمبر 2014م 
حيـــث وضـــع حجـــر األســـاس لكنيســـة ومجموعـــة مـــن قالـــي الرهبان.

خالص تهانينا لنيافة األنبا مكاريوس واإلخوة الجدد.

سيامة اكهنني جديدين من رهبان 
دير األنبا شنوده رئيس املتوحدين بسيدين

فـــي يـــوم األحـــد 4 يونيـــو 2017م )عيـــد حلـــول الـــروح القـــدس( 
قـــام نيافـــة األنبـــا دانيـــال، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا شـــنوده رئيـــس 
المتوحديـــن بســـيدني - أســـتراليا، بســـيامة راهبيـــن مـــن رهبـــان الديـــر 
قســـوس وهمـــا: الراهـــب القس موســـى األنبا شـــنوده والراهب القس 
چـــون األنبـــا شـــنوده. خالص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا دانيـــال، والكاهنين 

الجديديـــن، ومجمـــع رهبـــان الديـــر.
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سيامة دياكون جديد بإيبارشية انلمسا

فـــي يـــوم الخميـــس 18 مايـــو 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا جابرييل 
أســـقف النمســـا، بســـيامة الشماس سامي حلمي حنا في درجة دياكون، 
باســـم دياكـــون جرجس، بكنيســـة األنبـــا أنطونيوس بديـــر القديس األنبا 

انطونيـــوس بالنمســـا. خالـــص تهانينا لنيافتـــه والدياكون الجديد.

سيامة دياكون لكنيسة 
العذراء واألنبا موىس األسود بمدينة انلهضة 

فـــي يـــوم األحـــد 4 يونيـــو 2017م، قـــام نيافـــة األنبا مكســـيموس 
األســـقف العـــام لكنائـــس مدينـــة الســـام والحرفييـــن وتوابعهما، بســـيامة 
المرتل ويصا مريد في رتبة الدياكونية باســـم دياكون ميخائيل للخدمة 
بالكنيســـة ذاتهـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مكســـيموس والدياكـــون 
الجديد، وكهنة وشـــعب كنيســـة الســـيدة العذراء واألنبا موســـى األســـود 

بمدينـــة النهضة.

رتبة »الشماسة الاكملة« لـثماين مكرسات بالرباري

قـــام نيافة األنبا بيشـــوي، مطـــران دمياط وكفر الشـــيخ والبراري 
ورئيـــس ديـــر القديســـة دميانـــة، صباح يوم الســـبت 20 مايـــو 2017م، 
فـــي عيـــد تكريـــس كنيســـة القديســـة دميانـــة، بصـــاة القـــداس اإللهـــي 
بكنيســـة الراهبـــات بالديـــر وخالـــه قـــام نيافتـــه بمنـــح ثمانـــي مكرســـات 
رتبة الشماســـة الكاملة. خالص تهانينا لنيافته، والشماســـات الجديدات، 

ومجمع مكرســـات اإليبارشـــية.

اشـــترك فـــي الصـــاة صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا صليب أســـقف ميت 
غمـــر ودقـــادوس، واألنبـــا إســـحق األســـقف العـــام بالفيوم، وعـــدد كبير 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والشمامســـة وجموع غفيرة من الشـــعب القبطي من 
الفيـــوم ومـــن خارجهـــا. خالـــص تهانينـــا لصاحبـــي النيافـــة األنبـــا أبـــرآم 
واألنبـــا إســـحق، واألبـــاء القمامصـــة والقساوســـة الجـــدد، ومجمـــع كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر شـــعب اإليبارشية.

رسامة ثالثة قمامصة جدد 
بإيبارشية بنها وقويسنا

في يوم الثاثاء 13 يونيو 2017م، قام نيافة األنبا مكســـيموس 
أســـقف بنهـــا وقويســـنا رســـامة ثاثـــة مـــن كهنـــة اإليبارشـــية قمامصـــة، 
خـــال القـــداس اإللهـــي بديـــر الشـــهيد مارجرجـــس بالخطاطبـــة، واآلباء 
كنيســـة  كاهـــن  عدلـــي  أبـــرآم  القمـــص   )1( هـــم:  الجـــدد  القمامصـــة 
الســـيدة العـــذراء واألنبـــا بيشـــوي بإســـنيت. )2( القمـــص يوحنا وهيب 
كاهـــن كنيســـة ماريوحنـــا الحبيـــب ببنهـــا. )3( القمـــص بولـــس جميـــل 
كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بشـــبلنجة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 
مكســـيموس، واألبـــاء القمامصـــة الجـــدد، ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفـــراد الشـــعب.

سيامة اكهنني جديدين 
بإيبارشية أسيوط

قـــام نيافـــة األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط وتوابعهـــا صبـــاح يـــوم 
األحـــد 4 يونيـــو 2017م فـــي عيـــد حلـــول الـــروح القـــدس )العنصـــرة(، 
بصـــاة القـــداس اإللهـــي بكاتدرائيـــة رئيـــس المائكـــة ميخائيل بأســـيوط 
وقـــام خالـــه بســـيامة كاهنيـــن جديديـــن إليبارشـــية أســـيوط وهمـــا: )1( 
الشـــماس جرجـــس باســـم القـــس آنجيلـــوس، كاهًنـــا علـــى مذبح كنيســـة 
الســـمائيين بمنطقة األربعين. )2( الشـــماس يوســـف باسم القس ويصا، 
كاهًنـــا علـــى مذبح كنيســـة األنبا شـــنوده بمدينة البـــداري. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا يوأنس، وللكاهنيـــن الجديدين، ولمجمع كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.
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أســـقف  تيموثـــاوس  األنبـــا  نيافـــة  صلـــى  الزقازيـــق،  وفـــي 
اإليبارشـــية صـــاة العشـــية لعيـــد دخول الســـيد المســـيح أرض مصر 
وكذلـــك قـــداس العيـــد صبـــاح اليوم التالي - يوم العيد - بتل بســـطة، 
حيـــث مـــّرت العائلـــة المقدســـة وشـــربوا مـــن بئر بها، وهـــي موجودة 

حتـــى اآلن.

كرنفال ذلوي القدرات اخلاصة 
بإيبارشية سمالوط

فـــي يـــوم الثاثـــاء 13 يونيـــو 2017م، وبحضـــور نيافـــة األنبا 
بمقـــر  الجديـــد  العهـــد  بنـــادي  ُأقيـــم  ســـمالوط،  بفنوتيـــوس مطـــران 
مطرانية ســـمالوط فعاليات اليوم الروحي الرياضي لخدمة المائكة 
لـــذوي القـــدرات الخاصـــة علـــى مســـتوى اإليبارشـــبة، بحضور ألف 
مـــن المخدوميـــن والخـــدام. اشـــتملت فقـــرات اليـــوم علـــى عـــدد مـــن 

المســـابقات واأللعـــاب والترانيـــم.

نيافة األنبا دانيال يزور 
مستشىف 57357 ويصيل القداس بها

قـــام نيافـــة األنبا دانيال أســـقف المعادي بصـــاة القداس اإللهي 
األطفـــال  ســـرطان  بمستشـــفي  2017م،  يونيـــو   10 الســـبت  يـــوم 
57357، وعقـــب صـــاة القـــداس زار نيافتـــه عـــدًدا مـــن األطفـــال 
المرضـــى بالمستشـــفي. رافـــق نيافتـــه فـــي الزيـــارة عـــدد مـــن كهنـــة 
اإليبارشـــية وزوجاتهـــم، وذلـــك مشـــاركة منهـــم فـــي دعـــم مجهودات 

المستشـــفى لزيـــادة مســـاحة خدماتهـــا لألطفـــال.

افتقاد أرس شهداء القلمون
وزيارة املصابني

قـــام العديـــد مـــن اآلباء األســـاقفة والكهنة بزيارات تفقدية ألســـر 
شـــهداء القلمـــون فـــي مغاغـــة وبنـــي مـــزار وأبـــو قرقـــاص والفشـــن، 
وعلـــى صعيـــد أخـــر توالـــت الزيـــارات للمصابيـــن بمستشـــفى معهـــد 
ناصـــر ومستشـــفى الجـــاء العســـكري بالقاهـــرة. ففـــي يـــوم الثاثـــاء 
30 مايـــو 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا باســـيليوس أســـقف ورئيـــس 
ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمـــون يرافقـــه وفد 
مـــن رهبـــان الديـــر بزيـــارة المصابيـــن. وفي يوم األربعـــاء 31 مايو 
2017م، توجـــه نيافـــة األنبـــا إســـطفانوس لمستشـــفى معهـــد ناصـــر 
لاطمئنـــان علـــى لمصابـــي الحـــادث اإلرهابي. وزارهـــم كذلك نيافة 
االنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر، ونيافـــة األنبـــا أغاثـــون أســـقف 
مغاغـــة والعـــدوة، ونيافة االنبا صموئيل أســـقف طموه )يوم الخميس 
األول مـــن يونيـــو 2017م(. كمـــا زارهم أيًضا يوم الســـبت 3 يونيو 
2017م، نيافة األنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية ومدينة العاشـــر، 
يرافقـــه وفـــد مـــن مشـــروع »مًعـــا مـــن أجل مصـــر« بمدينة العاشـــر، 
تكـــون الوفـــد مـــن القـــس جورجيـــوس القمـــص فيلبـــس، والشـــيخ 
إبراهيـــم ســـالم وممثلـــي كنائـــس الطوائـــف، ومجموعة من الشـــباب 

والمســـلمين.  األقباط 

االحتفال بعيد دخول
السيد املسيح أرض مرص

يقـــع عيـــد دخـــول الســـيد المســـيح أرض مصـــر – وهـــو أحـــد 
األعيـــاد الســـيدية الســـبعة الصغـــرى – فـــي يـــوم 24 بشـــنس الموافق 
األول مـــن يونيـــو مـــن كل عـــام. وكمـــا هـــة معتـــاد، تُقـــام احتفـــاالت 
خاصـــة فـــي الكنائـــس واإليبارشـــيات التـــي ُأقيمـــت فـــي األماكن التي 
زارتهـــا العائلـــة المقدســـة. وفـــي هذا العـــام أقامت إيبارشـــية المعادي 
مســـاء يـــوم األربعـــاء 31 مايـــو 2017م، صاة العشـــية فوق الســـلم 
األثـــري الموجـــود بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمعـــادي. قـــام بالصاة 
نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف اإليبارشـــية، وشـــاركه أصحـــاب النيافة: 
األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي، واألنبا بيمن أســـقف نقاده وقوص، 
واألنبا يوســـف أســـقف جنوبي الواليات المتحدة األمريكية، واألنبا 

أبراهـــام األســـقف العام بلـــوس آنجلوس.
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تدشني معمودية كنيسة األنبا ابرآم 
بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

قـــام نيافـــة األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح 
صبـــاح يـــوم الســـبت 10 يونيـــو 2017م، بتدشـــين معموديـــة كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء واألنبـــا ابـــرآم بالزقازيـــق بعـــد تجديدهـــا، وشـــارك 

نيافتـــه عـــدد مـــن كهنـــة اإليبارشـــية.

نيافة األنبا يوسف أسقف بويلفيا 
يلتيق بعض سفراء 

دول أمريكا الالتينية بالقاهرة

التقى نيافة األنبا يوســـف أســـقف بوليفيا وتوابعها يوم الخميس 
األول مـــن يونيـــو 2017م، بالســـادة: فرنانـــدو ثاالكيت، ســـفير دولة 
تشـــيلي بالقاهـــرة، وهوجـــو بورتوجال، ســـفير دولة بيـــرو بالقاهرة، 
بالقاهـــرة،  األرجنتيـــن  دولـــة  ســـفير  فاريـــال،  أنطونيـــو  دواردو  واإ
وتوماس جوارديا، ســـفير دولة بنما بالقاهرة، وروبين بيداورري، 
لقـــاًء وديًّـــا تضمـــن  القائـــم بأعمـــال ســـفارة بوليفيـــا بمصـــر. وكان 
الحديـــث حـــول أنشـــطة الكنيســـة القبطيـــة فـــي بوليفيـــا ودول أمريـــكا 
الاتينيـــة. وقـــد أعـــرب الســـفراء عـــن خالـــص تعازيهـــم لنيافتـــه فـــي 
شـــهداء الحـــادث اإلرهابـــي بطريـــق ديـــر األنبا صموئيـــل المعترف.

املؤتمر الـ 26 لكهنة وسط القاهرة

بـــدأت يـــوم األربعـــاء 7 يونيو 2017م، ببيـــت ميرياند بمدينة 
الشـــروق، أعمال المؤتمر الـ26 لكهنة كنائس منطقة وســـط القاهرة 
وأســـرهم. ناقـــش المؤتمر ســـيرة وفكـــر »الثاثة مقارات القديســـين« 
)القديـــس مكاريوس الكبير والقديس مكاريوس الســـكندري والقديس 
مكاريـــوس أســـقف إدكـــو(. يهدف المؤتمر إلى التعـــرف على نماذج 
ـــس مامح الفكر التكوينـــي والعقيدي لديهم،  مـــن آبـــاء الكنيســـة، وتلمُّ
وكذلـــك التعـــرف علـــى طبيعـــة حيـــاة الكنيســـة فـــي هـــذه الفتـــرة. وقـــد 
نتـــج عـــن المؤتمـــر عدة خطـــط تنفيذية لكوادر الخدمة بمنطقة وســـط 
القاهـــرة، تهـــدف لتنميـــة الكهنـــة والخـــدام فـــي مجـــال دراســـة علـــم 
اآلبـــاء، وأخـــرى لنشـــر التعاليـــم اآلبائيـــة فـــي كنائـــس وســـط القاهرة، 
وثالثـــة لتدريـــس علـــم اآلبـــاء فـــي فصـــول التربيـــة الكنســـية، وأخيـــًرا 

بنـــاء توجهـــات لدعـــم عظـــات المنبـــر بأقوال وســـير اآلباء.

نيافة األنبا سوريال 
أستاذ مشارك جبامعة الالهوت بأسرتايلا

أصـــدر مجلـــس جامعـــة الاهوت بأســـتراليا قـــراًرا بتعيين نيافة 
األنبا ســـولاير أســـقف ملبـــورن أســـتاًذا مشـــارًكا بالجامعـــة. ُيذَكر أن 
نيافة األنبا سولاير حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة فوردهام 
بنيويـــورك عـــن األرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس، كمـــا قـــام بتأســـيس 
كليـــة البابـــا أثناســـيوس القبطيـــة األرثوذكســـية الاهوتيـــة بملبـــورن 

وهـــي واحـــدة مـــن إحـــدى عشـــر كلية تضمهـــا جامعـــة الاهوت.
وجامعـــة الاهـــوت هي جامعة أســـترالية متخصصة، تأسســـت 
سنة 1910م، تقّدم دراسات الهوتية ذات مستوى عاٍل من الجودة 
للكنائـــس، وعلـــى نطـــاق المجتمع األوســـع في أســـتراليا ودولًيا. تُقَدم 
والفلســـفة،  الاهـــوت،  فـــي  الدراســـية  المســـتويات  أعلـــى  الجامعـــة 
والخدمـــة الدينيـــة، وتهـــدف مـــن خال الدراســـة، إلـــى معالجة قضايا 

العالـــم المعاصر.
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الجســـــد هــو تركيبة 
فنية رائعــــة، تـــــــدل علـــى 

قدرة اهلل..
يكفي أن ننظر إلى المخ وكيف يعمل، وما 
يستطيع  ال  تلف  ذا  واإ األعضــــــــاء؟  بباقي  عاقته 
أو  األولى!!  حالته  إلى  يعيده  أن  األطباء  أمهر 
نتأمل القلب أيًضا وكيف يعمل، وما عاقته بالمخ، 
العمل  إلى  ننظر  أو  بالحياة!  كليهما  عاقة  وما 
الدقيق الذي للكبد أو للكلى، أو للجهاز الهضمي 
في اإلنسان وأجهزة الهضم والتمثيل، والدم وعاقته 
بكل الجسد! في كل ذلك نرى عجًبا، ونمجد الخالق 

الذي خلق الجسد بهذه الدقة العجيبة..
ألجل هذا كان الطب ُيدّرس قديًما في كليات 
أعضاء  من  عضو  كل  تركيب  ألن  الاهوت، 
الجسد، وكذلك علم وظائف األعضاء، إنما يدالن 

على عظمة الخالق في ما خلق..
ولكن على الرغم مما ُيقال عن عاقة الجسد 

بالخطية، نؤكد:
أن الجسد ليس خطية في ذاته..

الجسد  كان  لو  ألنه  تماًما.  واضح  وهذا   +
يخلق  ال  اهلل  ألن  أوجده،  قد  اهلل  كان  ما  خطية، 
الجسد  صنع  اهلل  أتم  حينما  العكس  بل  خطية. 
ُهَو  َفِإَذا  َعِمَلُه  َما  ُكلَّ  اهلُل  »َوَرَأى  األول  لإلنسان 
َحَسٌن ِجدًّا« )تك31:1(. ولقد كان آدم وحواء بعد 
خلقهما في منتهى الطهارة والبساطة، يقدمان مثااًل 

عن الجسد األول حسبما خلقه اهلل..
+ أيًضا لو كان الجسد خطية ما كان السيد 
المسيح قد أخذ لنفسه جسًدا. وما كنا نكرم أجساد 
القديسين، وما كنا نبني كنائس على رفاتهم، ونعتبر 

مجرد عظمة واحدة منهم بركة عظيمة..
الرسول  كان  ما  الجسد خطية،  كان  ولو   +
َأْعَضاُء  ِهَي  َأْجَساَدُكْم  َأنَّ  َتْعَلُموَن  »َأَلْسُتْم  يقول 
َتْعَلُموَن َأنَّ َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل  َلْسُتْم  َأْم  اْلَمِسيِح؟.. 
وِح اْلُقُدِس الَِّذي ِفيُكُم« )1كو19،15:6؛16:3(. ِللرُّ

+ ولو كان الجسد خطية، ما كان يولد في 
الكتاب  كان  وما  مقدًسا!  خطية  با  المعمودية 
َلِبْسُتُم  َقْد  ِباْلَمِسيِح  اْعَتَمْدُتْم  الَِّذيَن  »ُكلَُّكُم  إن  يقول 
اْلَمِسيَح« )غا27:3(. ولو كان الجسد خطية، ما 
كنا نستطيع أن نتناول من سر اإلفخارستيا المقدس!

الرب  كان  ما  خطية،  الجسد  كان  ولو   +
يسمح بقيامة الجسد بعد موته..!

أمور  قيلت  فلماذا  هكذا،  األمر  كان  إن 
صعبة عن الجسد؟

لماذا هاجم الكتاب السلوك حسب الجسد؟ فقيل »اَل 
َشْيَء ِمَن الدَّْيُنوَنِة اآلَن َعَلى الَِّذيَن ُهْم ِفي اْلَمِسيِح 
َحَسَب  َبْل  اْلَجَسِد  َحَسَب  َلْيَس  السَّاِلِكيَن  َيُسوَع، 
وِح« )رو1:8(.. ولماذا قيل »أَلنَّ اْهِتَماَم اْلَجَسِد  الرُّ
وِح ُهَو َحَياٌة. أَلنَّ اْهِتَماَم  ُهَو َمْوٌت، َولِكنَّ اْهِتَماَم الرُّ

ِهلِل« )رو7،6:8(. اْلَجَسِد ُهَو َعَداَوٌة 
اَل  اْلَجَسِد  ِفي  ُهْم  »َفالَِّذيَن  قيل  ولماذا 
وأيًضا  )رو8:8(.  اهلَل«  ُيْرُضوا  َأْن  َيْسَتِطيُعوَن 
َولِكْن  َفَسَتُموُتوَن،  اْلَجَسِد  َحَسَب  ِعْشُتْم  ِإْن  »أَلنَُّه 
َفَسَتْحَيْوَن«  اْلَجَسِد  َأْعَماَل  ُتِميُتوَن  وِح  ِبالرُّ ُكْنُتْم  ِإْن 

)رو13:8(.
رسالته  في  الرسول،  يوحنا  القديس  وأيًضا 
األولى، قد قال: »ِإْن َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَلَم َفَلْيَسْت ِفيِه 

َمَحبَُّة اآلِب. أَلنَّ ُكلَّ َما ِفي اْلَعاَلِم: َشْهَوَة اْلَجَسِد، 
َوَشْهَوَة اْلُعُيوِن، َوَتَعظَُّم اْلَمِعيَشِة« )1يو16،15:2(.

ماذا إذن عن كل هذه التعبيرات في مهاجمة 
الجسد: شهوة الجسد، أعمال الجسد، اهتمام الجسد، 

السلوك حسب الجسد..؟
إن الجسد ُيعتَبر خاطًئا، إذا قاوم الروح..

أو إذا نّفذ عوامل نفسية منحرفة.
َفَا  وِح  ِبالرُّ »اْسُلُكوا  الرسول  قال  وعندما 
وِح  ُلوا َشْهَوَة اْلَجَسِد. أَلنَّ اْلَجَسَد َيْشَتِهي ِضدَّ الرُّ ُتَكمِّ
وُح ِضدَّ اْلَجَسِد، َوهَذاِن ُيَقاِوُم َأَحُدُهَما اآلَخَر..«  َوالرُّ
)غا17،16:5(، إنما يتكلم عن الجسد إذا انحرف 

وقاوم الروح..
ولكن ليس كل جسد منحرًفا، وال كل جسد 

مقاوًما للروح..
وال  منحرفة،  أجسادهم  تكن  لم  فالقديسون 
هناك  أن  شك  وال  الروح.  تقاوم  أجسادهم  كانت 
أجساًدا طاهرة، أجساًدا بارة ومقدسة، أجساًدا تائبة، 
وأجسادنا خادمة. وأجساد الشهداء كانت في أعلى 

مستوى، تبذل ذاتها..
على  عظته  في   – المسيح  السيد  قال  وقد 
الجبل: »ِسَراُج اْلَجَسِد ُهَو اْلَعْيُن، َفِإْن َكاَنْت َعْيُنَك 
َبِسيَطًة َفَجَسُدَك ُكلُُّه َيُكوُن َنيًِّرا« )مت23:6(. إذن 
فهناك أجساد نيرة، أو من الممكن أن تكون نّيرة..

قد  إذ  بالمادة،  عالقته  هو  الجسد  مشكلة 
ُخِلق من تراب )تك7:1(.

في  اهلل  نفخها  التي  الحياة  نسمة  فهي  الروح  أّما 
ذلك التراب.. لذلك فالجسد له حروبه المادية. فإن 
انتصر في هذه الحروب، يمجده اهلل. وعلى الرغم 
من عاقة الجسد بالمادة، إال أنه ليس بالضرورة 
مستوى  فوق  يرتفع  أن  يمكن  إنما  مادًيا،  يكون 
المادة، إذا أتبع نصيحة الرسول حينما قال »َأْقَمُع 
َجَسِدي َوَأْسَتْعِبُدُه« )1كو27:9(. وهنا جهاد الجسد 
ونصرته ومجده.. وهنا يسلك الجسد حسب الروح.

الجسد أيًضا له غرائزه. ولكن ليس هذه الغرائز 
خطية في ذاتها. ما أسهل وأجمل أن ُتستخدم في 
الخير. لكنها إذا انحرفت تخطئ.. ليس العيب إذن 

في غرائز الجسد، إنما العيب في انحرافها..
إذا  شهوته  هي  الجسد،  بشهوة  والمقصود 
قيادة  حسب  سار  إذا  أّما  المادة،  نحو  انحرفت 
الروح، حينئذ تكون شهواته روحية وأعماله روحية..
الجسد قد يخطئ. والروح أيًضا قد تخطئ..

الروح قد تخطئ وحدها. وقد تجعل الجسد 
يخطئ معها، وبسببها.

نصلي  أننا  الروح،  خطأ  على  والدليل   +
»طهرنا  للرب  قائلين  الثالثة  الساعة  تحليل  في 
القداس  في  نقول  كما  والروح«،  الجسد  دنس  من 
كما  والروح«  الجسد  دنس  من  »طهرنا  اإللهي 
وأجسادنا  نفوسنا  اإللهي »طَهر  القداس  في  نقول 
وأرواحنا..«. إذن الروح يمكن أن تتدنس وتحتاج 

إلي تطهير..
+ بل إن أول خطية في العالم كانت خطية 
قلبه  الشيطان(. وذلك حينما قال في  روح )أعني 
»َأْصَعُد ِإَلى السََّماَواِت. َأْرَفُع ُكْرِسيِّي َفْوَق َكَواِكِب 

« )أش14،13:14(. اهلِل.. َأِصيُر ِمْثَل اْلَعِليِّ
ألن  للروح،  خطية  الكبرياء  كانت  وهكذا   +
الشيطان روح وليس له جسد. كذلك وقع الشيطان 
للرب  الجسد. ما نقول  – وهو روح – في خطية 
في القداس اإللهي »والموت الذي دخل إلى العالم 
روح،  وهو  أيًضا  والشيطان  هدمته.  إبليس  بجسد 
ألمنا  قال  حينما  والخداع  الكذب  خطية  في  وقع 
حواء »َلْن َتُموَتا..« )تك4:3(. وقد قال الرب عن 

الشيطان إنه »َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّاِب« )يو44:8(.
أن  يمكن  الروح  أن  على  أيًضا  والدليل   +
تخطئ وحدها، هو قول الكتاب عن الشياطين إنهم 

يَرٍة« و»َأْرَواٍح َنِجَسٍة«.. »َأْرَواٍح ِشرِّ
على أن الروح حينما تخطئ، قد تجر الجسد 

معها في الخطية.
تشرك  ثم  بالكبرياء،  تبدأ  قد  مثًا  الروح   +
ويتكلم  بكبرياء،  يمشي  أو  فيجلس  معها،  الجسد 

بالكبرياء. وتظهر الكبرياء في مامحه وصوته.
أبوينا  خطية  أن  البعض  يحسب  وهل   +
األولين كانت مجرد خطية جسد باألكل من الشجرة 
المحرمة؟! كا، بدأت كخطية روح بشهوة األلوهية 
بعبارة  لهما  الحية  إغراء  حسب  المعرفة،  وشهوة 
َأْعُيُنُكَما  َتْنَفِتُح  ِمْنُه  َتْأُكَاِن  َيْوَم  َأنَُّه  َعاِلٌم  اهلُل  »َبِل 
)تك5:3(..   » َوالشَّرَّ اْلَخْيَر  َعاِرَفْيِن  َكاهلِل  َوَتُكوَناِن 
حينئذ لما دخل هذا اإلغراء إلى الروح »َفَرَأِت اْلَمْرَأُة 
َوَأنَّ  ِلْلُعُيوِن،  َبِهَجٌة  َوَأنََّها  ِلأَلْكِل،  َجيَِّدٌة  الشََّجَرَة  َأنَّ 
الشََّجَرَة َشِهيٌَّة ِللنََّظِر. َفَأَخَذْت ِمْن َثَمِرَها َوَأَكَلْت..« 

)تك6:3(.
+ نفس األمر بالنسبة إلى قايين بدأت الخطية 
قام  الجسد، حيث  إلى  تتحول  أن  قبل  في روحه، 

على أخيه هابيل وقتله )تك4(.
+ بالمثل حسد أخوة يوسف له، سبق إلقاءه 

في البئر وبيعه )تك73(
استخدام  يمكن  ذلك،  كل  من  الرغم  وعلى 

الجسد في الخير:
وتنحني  الصاة،  في  اليدان  ُترفع  وهكذا 
الركبتان في الركوع وفي السجود، ويشترك الجسد 

مع الروح في العبادة.
افتقاد  وفي  الخير،  في عمل  الجسد  ويتعب 
الرسول  بولس  القديس  يفعل  كان  كما  اآلخرين، 
ِفي  َأْكَثُر،  اأَلْتَعاِب  »ِفي  َكِثيَرًة«  ِمَراًرا  »ِبَأْسَفاٍر 
َرَباِت َأْوَفُر، ِفي السُُّجوِن« )2كو23،26:11(.  الضَّ
وفي  الخدمة  في  جسده  احتمله  ما  إلى  باإلضافة 
الشهادة للرب حيث قال »ِمَن اْلَيُهوِد َخْمَس َمرَّاٍت 
َقِبْلُت َأْرَبِعيَن َجْلَدًة ِإالَّ َواِحَدًة، َثَاَث َمرَّاٍت ُضِرْبُت 

، َمرًَّة ُرِجْمُت..« )2كو25،24:11(. ِباْلِعِصيِّ
بالتضحية وبذل  أيًضا،  والجسد يفعل الخير 
الذات، وفي التبرع بدمه، أو تقديم أحد أعضائه في 

عملية جراحية إلنقاذ حياة إنسان..
وعلى العموم، فإن الجسد يعبر عن فضائل 

الروح، ويشترك معها في فضائلها..
ولذلك ما أجمل تلك العبارة التي قالها القديس 
َوِفي  َأْجَساِدُكْم  ِفي  اهلَل  ُدوا  »َفَمجِّ الرسول:  بولس 

َأْرَواِحُكُم الَِّتي ِهَي هلِل« )1كو20:6(.
يا ليتنا إذن نفكر عملًيا كيف يمكننا أن نمجد 
اهلل في أجسادنا التي هي هلل.. بأجساد طاهرة تنفذ 

مشيئة اهلل في حياتها.
اهلل  فإن  اهلل،  تمجد  األجساد  كانت  إذا 

سيمجدها أيًضا. وكيف؟
تجلي األجَساد:

من اهتمام اهلل بالجسد، دّبر له أن يتجلى 
هنا وفي األبدية.

إيليا  مع  كما حدث   – األرض  هنا – على 
السماء،  إلي  نارية  مركبة  في  ارتفع  الذي  النبي 
يكن  لم  الذين  النار،  أتون  في  فتية  الثاثة  ومثل 

للنار تأثير على أجسادهم.
في  ستُقام  األجسام  فإن  األبدية،  في  أّما 
َمْجِدِه«  َجَسِد  ُصوَرِة  »َعَلى  )1كو43:15(  مجد 
مادية  غير  روحانية  أجساًدا  ستقام  )في21:3( 
)1كو51: 44(. مجرد قيامة الجسد يعني تمتعه 

باألبدية والخلود.
لو كان الجسد شًرا، لكان يكفي موته للتخلص 
منه. أما أن يقوم من الموت، ويتمتع باألبدية في 
النَّاِس«  َمَع  اهلِل  »َمْسَكُن  حيث  السمائية  أورشليم 
)رؤ3:21(، فهذا دليل علي قيمة الجسد وتمجيده.
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عظة األربعاء 7 يونيو 2017م من كنيسة العذراء مريم واألنبا بيشوي باألنبا رويس

موضوع السام من الموضوعات الكبرى في 
سام،  بدون  عاش  اإلنسان  أن  لو  تخيلوا  حياة، 
كيف ستصبح حياته؟ اهلل عندما خلق اإلنسان خلقة 
في سام. آدم وحواء كانا يتمتعان بمعية اهلل، ولم 
الحياة  هذه  في  وهما  عليهم  ينغص  ما  هناك  يكن 
الفردوسية. ولكن عندما كسر آدم وحواء الوصية، 
جاءت  الوصية،  معطي  اهلل  قلب  أيًضا  وكسرا 
لها  الخطية  العالم. طبًعا  العالم وفسد  إلى  الخطية 
وبدأنا  السام،  غياب  أهما  لكن  جًدا،  كثيرة  نتائج 
نسمع أن آدم وحواء يختبئان واهلل ينادي »آدم آدم، 
فاختبأ،  اهلل  من  خاف  إنه  آدم  فقال  أنت؟«،  أين 
وهكذا كانت الخطية هي وصمة العار التي وصمت 
كله،  العالم  إلى  الخطية  وامتدت  واإلنسان،  العالم 

وفقدت األرض السام. 
وحين نقرأ العهـــــــد القديـــــــم كله بهذا المنظور، 
أنه في  السام غائــــــب، وأكبر دليل هو  سنجد أن 
عن  سمعنا  خاليــــــة،  كلها  واألرض  الخليقة  بداية 
أخوين قايين وهابيل، قام أحدهما على اآلخر وقتله! 
وأبعدته عن  األخوة  وأنسته  عقله  الخطية أضاعت 
السام الخطية. هذا ما حدث في العالم بين قايين 
وهابيل، ونرى امتداده لليوم فيما نسمعه من أخبار 
الحروب الموجودة في العالم. هل كان اهلل يقصد أن 

تكون خليقته بهذه الصورة؟ حاشا! 
السام؟  يتعلم  أن  لإلنسان  إًذا  يمكن  كيف 
القلب، ثم ينتشر من  السام البد أن يولد أواًل في 
خال ثاث محطات رئيسية: 1( في البيت واألسرة، 
2( بعـــــــــــد ذلك فــــــــــي الكنيســــــــــة، 3( وأخيـــــــــًرا فــــــــي 

المجتمع ككل. 
قرأُت مرة تأمًا جميًا جًدا. كلمة سام )س – 
ل - ا - م(: »س« تعني سعي دائم، أي أن هناك 
تحقيق  ألجل  لشيء. »ل«  اإلنسان  يسعى  حركة، 
شيء، و»ا« و»م«: ألجل تحقيق اهلل محبة. السين 
تعني سعي اإلنسان، بذل اإلنسان، تضحية، فلسام 
ألجل  الام  اإلنسان.  يعمل  أن  والبد  جاهًزا،  ليس 
تحقيق شيء معين، هذا الشيء كأنك تريد أن تقول 
شخص  يأتي  أن  تصور  محبة.  اهلل  أن  أحد  لكل 
على  يبعث  ما  يوجد  هل  يحبك،  اهلل  أن  ليخبرك 
السام أو الراحة أكثر من هذا؟ في يوم مياد ربنا 
يسوع المسيح، رنمت المائكة الوا العبارة المشهورة: 
»المجد هلل في األعالي، وعلى األرض السام...«، 
أي أن البشر الذين يعرفون المسيح صاروا ينقلون 
هذا السام لكل أحد، ولكن كيف؟ ليس بالكام وال 

باللسان، بل بالفعل. 
يولد  ولكي  البيت:  في  األولى  المحطة   )1
السام في القلب فيجب علينا أن نتعلمه، فكل أب 
وكل أم وكل خادم وكل مدرس، مسئولون أن يعلموا 
أبناءهم وبناتهم هذا السام لكي ما يولد في قلوبهم. 
بيتشاجران،  أختين  أو  أخوين  وجدت  إذا  فمثًا 
وأصلحت بينهما، فإنك بهذا توّلد السام في قلبيهما، 
فكيف  اآلخر،  وانتهرت  أحدهما  ضربت  إن  ولكن 

سيتعلمان السام؟ 
بالمحبة،  فهو مرتبط  والسام فضيلة مركبة، 
وبالهدوء، وباالبتسامة، والصبر، والحكمة، ومرتبط 
أيًضا بالبيئة، فالمكان النظيف المنظم يعطيك جو 
السام، بينما المكان المملوء فوضى ال سام فيه. 
يقول لنا سفر األمثال آية لطيفة جًدا ولكنها معّبرة: 
َمآلٍن  َبيٍت  ِمْن  َخيٌر  ساَمٌة،  وَمَعها  ياِبَسٌة  »ُلقَمٌة 
أوصى  ولهذا  )أمثال1:17(،  ِخصاٍم«  مع  َذبائَح 
َبيٍت  »وأيُّ  لهم:  وقال  التاميذ  المسيح  يسوع  ربنا 
َدَخلُتموُه فقولوا أوَّاًل: ساٌم لهذا الَبيِت« )لوقا5:10(، 
فالسام هو األرضية التي سُيبنى عليهال التعليم. ما 

أصعب أن يختفي الحب والسام من البيوت! نحن 
نأكل ونشرب ونعلم أوالدنا، ولكن أين هو السام؟ 
حياة  عن  تحدثنا  ذكرناها  التي  األمثال  سفر  آية 
حياة  تساوي  سام  ومعها  اليابسة  فاللقمة  الرضا، 
الشبع، فالسام أهم من األكل، بل أنه يعطي قيمــــــــــة 

صحية للطعام. 
أكثر  من  الكنيسة:  في  الثانية  المحطه   )2
باسي«  »إيريني  الكنيسة  في  تتكرر  التي  الكلمات 
يا رب  قائلين: »اذكر  أي »السام لكم«. ونصلي 
الجامعة  المقدسة  الوحيدة  الواحدة  كنيستك  سام 
الرسولية... هذه الكائنة من أقاصى المسكونة إلى 
أقاصيها احفظها بسام...« ويقول بولس الرسول: 
)1تسالونيكي13:5(.  َبعًضا«  َبعُضُكْم  »ساِلموا 
وهناك  البعض،  بعضنا  بين  تبادلية  عملية  السام 
آخر  يوجد  بينما  سام،  سبب  حضوره  يكون  من 
تعب وشوشره،  مكان سبب  أي  في  يكون حضوره 

فاجعل حضورك حضور سام. 
لماذا نأتي للكنيسة؟ ال تظنوا أننا نأتي للكنيسة 
نمارس  أو  الصلوات  من  صاة  أي  نحضر  لكي 
سر من األسرار ثم ننصرف، كا! بل أن حضورنا 
في الكنيسة هو فرصة لكي نشحن حياتنا بالسام. 
الذي  »السام  السامة:  أوشية  في  الكاهن  يقول 
وسام  بل  جميًعا،  قلوبنا  على  أنزله  السموات  من 
دائًما  فالكنيسة  إنعاًما«،  لنا  به  أنعم  العمر  هذا 
تصلي من أجل سام العالم الكبير والذي يبدأ من 
لنا تاريخ  السام الصغير في قلب اإلنسان. يذكر 
الكنيسة عن األنبا بوال أول السواح أنه لما زاره األنبا 
سام  عن  شيء  أول  بوال  األنبا  سأله  انطونيوس، 
في  بوال عاش  األنبا  أن  من  الرغم  فعلى  الكنيسة! 
السياحة والوحدة سنوات وسنوات بعيًدا عن العالم، 

ولكن كان يهمه كثيًرا سام الكنيسة.
تحتاج  المجتمع:  سالم  الثالثة  المحطه   )3
المجتمعات إلى السام، ولكن السام ال يوجد في 
المجتمع ما لم يولد في القلوب ثم البيت ثم الكنيسة 
أواًل، بل أن السام هو من واجبات المواطنة، فدوري 
وسيعيش  ساًما.  أصنع  أن  المجتمع  في  كمواطن 
أفراده  كل  يكون  أن  بعد  سام  في  ككل  المجتمع 
تجرح  أمثلة  بعض  السام.  ومارسوا  تعلموا  قد 
من  بأي صورة  العالية  األصوات  مثل  السام  هذا 
المدينة(،  رئة  الخضراء  المساحات  وقّلة  الصور، 
وغياب الجمال في الشوارع والبيوت. إضفاء صورة 
الجمال لآلخرين شيء مهم جًدا ويصنع سام في 
اآلخرين أيًضا، بينما االزدحام يكسر السام. وجود 
النظافة تساعد على جو السام. يقول القديس بولس 
الرسول »فلَنعُكْف إًذا عَلى ما هو للسَّاِم، وما هو 
قالسام  )رومية19:14(.  لَبعٍض«  َبعُضنا  للُبنياِن 
يولد في القلب، نتعلمه في البيت والكنيسة والمجتمع، 
ثم ينطلق به اإلنسان للعالم كله أو لإلنسانية كلها، 

فيصير اإلنسان صانًعا للسام.
ولكن كيف يمكــــــن أن نجلـــــــب الســـــــام فـــــــي 

مواقف حياتنا؟
أواًل: الكالم الطيب: حيِن تقابل يعقوب وعيسو 
)تكوين33(، نقرأ أنهما أخذا يتحاوران، فسأل عيسو 
أخاه غن األوالد الذين معه، فأجاي بعقوب: »األوالُد 
اّلذيَن أنَعَم اهلُل بِهْم عَلى َعبِدَك«، فسأله أيًضا عيسو: 
أي:  اّلذي صاَدفُتُه؟«  الَجيِش  هذا  ُكلُّ  ِمنَك  »ماذا 

لماذا أتيــــت بكـــــــل هـــــــؤالء، 
فيرد يعقوب بعبارة جميلة: 

»ألِجَد ِنعَمًة في َعيَنْي سيِّدي«، ويستمر الحوار بين 
االثنين حتى انصرفا وبينهما سام. يمكنك أن تجعل 
الحوار بينك وبين اآلخر يصل لنقطة صعبة جًدا، 
والتعبيرات  تختارها  التي  الكلمات  خال  من  لكن 
تصنع  أن  تستطيع  تستخدمها،  التي  واألوصاف 
ساًما وانسجاًما. حبن تتناقشون في موضوع، عّلم 
نفسك كيف تختار كلمات جيدة. وأكثر مكان يعلمك 
ليساعدك  اإلنجيل  اقرأ  إنجيلك،  هو  الجيد  الحوار 
وحلوة  جيدة  وعبارات  وحوارات  كلمات  تستخدم  أن 

تكسب بها اآلخرين.
التي  التانية  الوسيلة  الغضب:  تجّنب  ثانًيا: 
تتجنب  أن  هي  ساًما  بها  تصنع  أن  تستطيع 
الغضب، وتذكر أن غضب اإلنسان ال يصنع بر 
»لَيُكْن  أيًضا:  الكتاب  ويقول  )يعقوب20:1(،  اهلل 
ُكلُّ إنساٍن ُمسِرًعا في ااِلسِتماِع، ُمبِطًئا في التَّكلُِّم، 
ُمبِطًئا في الَغَضِب«، فيجب عليك أن تستمع جيًدا، 
ذا وجدت الغضب  وحين تتكلم فّكر فيما ستقوله، واإ
المقدس  الكتاب  في  نقرأ  أخرى.  مرة  فّكر  يتملكك، 
وباعوه،  عليه  الصديق  يوسف  إخوة  كيف غضب 
وحينما أصبح هو في موقع القوة ومتسلًطا في أرض 
مصر، تجنب الغضب وترّفق بهم. بل حاول دائًما أن 
تكون نظراتك وديعة، وهو ا طلب منا السيد المسيح 
أن نتعلمه منه: »َتَعلَّموا ِمّني، ألّني وديٌع وُمَتواِضُع 
الَقلِب، فتِجدوا راَحًة لُنفوِسُكْم« )متى29:11(، فحين 
تنظر في عيني المسيح تنال الوداعة، وكلما وقفت 
قدامه وتكلمت معه في صلواتك، تأخذ روح الوداعة 

وتصير إنساًنا وديًعا. 
كاَن  »إْن  الرسول:  بولس  القديس  لنا  يقول 
الّناِس«  جميَع  ساِلموا  طاَقِتُكْم  فَحَسَب  ُممِكًنا 
)رومية18:12(، فالغضب كالنار والنار ال تنطفئ 

بالنار، بل بالماء. 
ثالثًا: الغفران والمسامحة: آخر وسيلة لصنع 
كيف  نفسك  علم  وتسامح.  تغفر  أن  هي  السام 
سهل  الموضوع  هذا  في  الكام  اآلخرين.  تسامح 
الواقع صعب جًدا!  التنفيذ على أرض  جًدا، ولكن 
تغفر  وأن  حقك  في  أخطأ  من  تسامح  أن  صعب 
هذا  يحتاج  تجاهه،  قلبك  في  مرارة  تحمل  وال  له، 
لنعمة من ربنا، نطلبها منه باستمرار، لهذا نتعلم في 
ذنوبنا، كما  لنا  نقول: »واغفر  أن  الربانية  الصاة 
لارتباط  انتبهوا  إلينا«،  للمذنبين  أيًضا  نحن  نغفر 
الشرطي، فالغفران للمسيئين أحد شروط أن يغفر لنا 
تعاماتك  تسامح اآلخر في  نفسك كيف  اهلل. علم 
الشخصية.  العاقات  الشخصية، والكام هنا على 
علم نفسك أن تقف أمام اهلل وتقول له: يا رب فان 
الذي أساء إلّي لقد سامحُته، وأطلب من أجله... هذا 
أمامها شيء  يوجد  النعمة ال  ولكن  شيء صعب، 
صعب، وكما يقول مار إسحق السرياني: »إن لم 
تكـــــــن  األقــــــــــل ال  فعلـــــــــــى  للســــــــام،  تكــــــن صانًعا 

مثيًرا للمتاعب«.
صنع الســـــــــام هــــــو بدايـــــــة مامـــــــح السلـــــــوك 
المسيحي، تعلموه كل يوم في مجتمعكم وفي بيوتكم 
وفي  أصحابكم  وسط  عاقاتكم  وفي  الكنيسة  وفي 
أسركــــــم. يعطينا مسيحنــــــا أن تكون حياتـنــــــا في هذا 
ســــــــام، وطوبى لصانعي  السام، ونكون صانعي 

السام ألنهم أبناء اهلل ُيدَعْون...
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نياحة القمص غربيال بشارة
شيخ كهنة وسط القاهرة

فـــي يـــوم الســـبت 10 يونيـــو 2017م، رقـــد في الرب بشـــيخوخة 
صالحـــة عـــن عمـــر يناهـــز الــــ80 عاًمـــا، شـــيخ كهنـــة وســـط القاهـــرة، 
القمـــص غبلاير بشـــارة كاهن كنيســـة الماك غبـــلاير بحارة الســـقايين. 
ُوِلـــد فـــي 9 ينايـــر عـــام 1937، وســـيم كاهًنـــا فـــي 11 فبرايـــر عـــام 
1962م. وقد أقيمت صلوات تجنيزه في صباح اليوم التالي بكنيسته، 
بحضـــور نيافـــة األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهرة 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، ولفيـــف من اآلبـــاء الكهنـــة والرهبان من 
ديـــري األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون واألنبا بـــوال بالبحـــر األحمر. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا رافائيـــل، ومجمـــع كهنـــة وســـط القاهرة، 

وكل أســـرته ومحبيـــه.

نياحة القس باسييل عبد املالك 
كاهن كنيسة القيامة بدرنكة – ايبارشية أسيوط

رقـــد علـــى رجـــاء القيامة مســـاء يـــوم األحد 11 يونيـــو 2017م، 
القـــس باســـيلي عبد المـــالك كاهن كنيســـة القيامـــة بدرنكة بايبارشـــية 
أســـيوط عـــن عمـــر ناهـــز 65 عاًمـــا، والمتنيح ابن عـــم كل من المتنيح 
األنبـــا أبراهام مطران القدس الســـابق والقمـــص ثاؤفيلس المحرقي. 
ُوِلـــد فـــي 2 فبرايـــر 1952م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 29 أبريـــل 2001م 
بيـــد نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل مطران أســـيوط الســـابق، وقضـــى في خدمة 
الكهنـــوت حوالـــي 16 عاًمـــا. وكان يجيد لغة التخاطب باإلشـــارة لذلك 
كان المســـئول عـــن خدمـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة علـــى مســـتوى 
اإليبارشـــية. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا يوأنـــس، ولمجمـــع كهنـــة 

اإليبارشـــية، وكل أســـرته ومحبيـــه.

نياحة القس سدراك 
كاهن دير مارجرجس بديروط

يونيـــو 2017م،   10 الســـبت  يـــوم  القيامـــة  رجـــاء  علـــى  رقـــد 
القـــس ســـدراك كاهـــن ديـــر الشـــهيد مارجرجـــس بالطريـــق الدائـــري 
التابـــع إليبارشـــية ديـــروط، بعـــد فتـــرة مـــرض طويلـــة تحمَّلهـــا بشـــكر. 
وقـــد ُأقيمـــت صـــاة تجنيـــزه بحضـــور نيافـــة األنبـــا برســـوم، أســـقف 
اإليبارشـــية. كان قد ســـيم كاهًنا في 18 أكتوبر من عام 2003م، وله 
ثـــاث بنـــات ترّهبّن بدير الســـيدة العـــذراء والمـــاك ميخائيل بديروط. 
خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا برســـوم، ولمجمع كهنة اإليبارشـــية، وكل 

ومحبيه. أســـرته 

نياحة تاسوين أفومية األنبا أبرآم 
المكرسة بدير القديس األنبا أبرآم بالفيوم

رقدت في الرب يوم الجمعة 2 يونيو 2017م، تاسوني أفومية 
األنبـــا أبـــرآم المكرســـة بديـــر القديس األنبا أبـــرآم بالفيوم. وقـــد ُأقيمت 
صلـــوات التجنيـــز فـــي اليـــوم ذاتـــه بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا 
أبـــرآم أســـقف الفيـــوم، واألنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمر ودقـــادوس، 
واألنبـــا إســـحق األســـقف العـــام بالفيوم، وعـــدد كبير من مجمـــع اآلباء 
الكهنة والشمامســـة، إلى جانب أخواتها المكرســـات وأســـرتها وجموع 
كبيـــرة مـــن محبيهـــا، ووفـــود مـــن مكرســـات أســـقفية الشـــباب ومن بيت 
العـــذراء مريـــم بالعمرانيـــة. وكانت تاســـوني افومية قـــد التحقت بالدير 
كمكرســـة تحـــت االختبـــار فـــي أكتوبـــر 2000م، وتـــم تكريســـها فـــي 
يونيو 2004م، وتولت مســـئولية اإلشـــراف على أحد بيوت الطالبات 
المغتربـــات التابعة لإليبارشـــية. خالص تعازينـــا لصاحبي النيافة األنبا 
أبـــرآم واألنبا إســـحق، ولمجمع مكرســـات اإليبارشـــية، ولـــكل محبيها.

 CACYB أسقفية شباب أمريكا وكندا
تقيم مؤتمر شباب اخلرجيني بأمريكا

أقامـــت أســـقفية شـــباب أمريـــكا وكنـــدا CACYB علـــى مـــدار 
المؤتمـــر  الجمعـــة والســـبت واألحـــد 2 - 4 يونيـــو 2017م  أيـــام 
الخامـــس لشـــباب الخرجيـــن بجامعـــة Scranton تحـــت عنوان »فن 
التواصـــل«. يهـــدف المؤتمـــر إلـــى إحـــداث مزيـــد مـــن التعـــارف بين 
الشـــباب مـــن كنائـــس وواليـــات مختلفـــة، فـــي إطـــار روحـــي، كنســـي 
مقـــدس، وأيًضـــا يســـعى إلـــى ربطهـــم بالكنيســـة األم، حيـــث ُأقيمـــت 
َصـــت الطلبات فيها من  ضمـــن فعاليـــات المؤتمـــر أمســـية صاة ُخصِّ
أجـــل ســـام العالـــم ومنطقـــة الشـــرق األوســـط وخاصـــة مصـــر. كمـــا 
ألقيـــت عـــدة محاضـــرات عـــن كيفيـــة التواصـــل مع اهلل ومع الكنيســـة 
ومـــع النفـــس ومـــع اآلخريـــن. مع شـــرح لبعـــض مهـــارات ومعوقات 

التواصل. هـــذا 

رسالة ماچستري بمعهد الراعية

تحـــت رعايـــة قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي بابـــا 
اإلســـكندرية وبطريـــرك الكرازة المرقســـية والرئيـــس األعلي لمعهد 
الرعاية، ونيافة األنبا موسى األسقف العام للشباب ووكيل المعهد، 
تمت مناقشـــة رســـالة الماچســـتير للباحثة نانســـي ألبير إبراهيم يوم 
الســـبت الموافـــق 10 يونيـــو 2017م، وموضوعهـــا: »دور خـــادم 
مرحلـــة المراهقـــة فـــي رعايـــة الصحـــة النفســـية للمخدوميـــن«، حيث 
تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن: نيافـــة األنبـــا مكســـيموس أســـقف بنها 
وقويســـنا، أ. د. رســـمي عبـــد الملـــك رســـتم، أ. د. جمال شـــحاته. 
وقـــد أوصـــت اللجنـــة بمنـــح الباحثـــة درجـــة الماچســـتير مـــن معهـــد 
الرعايـــة والتربيـــة بتقديـــر »ممتـــاز«، والـــرب يســـتخدم هـــذا العمــــل 

لمجــــد اســـمه القدوس.
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تتوالـــــــــــى األحــــــــــداث 
التـــي يقـــدم فيهـــا أبناؤنــــــــــــا 
أبنـــاء الكنيســـــــــــة القبطيـــــــــة 
أرواحهـــم علــــــــــــى مذابــــــــــــح 
االستشـــهاد فـــي تاريخنــــــــــــــا 
المعاصـــر بدايـــة مـــن شـــهداء الكشـــح... وتتســـارع 
األحـــداث فـــي الفتـــرة األخيـــرة، بـــدًءا مـــن استشـــهاد 
أبنائنـــا في كنيســـة القديســـين باإلســـكندرية فـــي بداية 
عـــام 2011، يليـــه بســـنوات قليلـــة حادثـــة استشـــهاد 
أبنائنا في لبييا في عام 2014، وتتســـارع األحداث 
أكثـــر بدايـــة مـــن هـــذا العام، فـــا يفصل بيـــن حادثة 
وأخـــرى ســـوى أيـــام قائـــل؛ فقد بـــدأ العام باستشـــهاد 
بناتنا في الكنيســـة البطرســـية، ولم تمِض ســـوي أيام 
ليلحق بهم شـــهداء أحد الســـعف، خورس شمامســـتنا 
في كنيســـة الشـــهيد مارجرجس بطنطا ومعهم أبناؤنا 
فـــي الكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية، وأخيـــًرا يلحـــق 
بهـــم شـــهداء ديـــر القديـــس األنبا صموئيـــل المعترف 
معترفين بإيمانهم، قابلين في أجســـادهم حكم الموت 
ال لشـــيء إاّل ألنهـــم أصـــروا أن يتمســـكوا بإيمانهـــم 
المســـيحي. ورغـــم صعوبـــة األحـــداث وألمهـــا علـــى 
الكنيســـة وعلـــى كل أبنائنـــا، إاّل أننـــا نـــري فيها تكراًرا 
للمجـــد الـــذي ســـطره أجدادنـــا الشـــهداء فـــي القـــرون 

األولـــى فـــي عصـــور االستشـــهاد الرومانيـــة..
1- فكمـــا كانـــت الكنيســـة تقدم مـــن أبنائها 
مـــن كل الفئـــات بـــال تمييز، ها هـــي ال زالـــت تقدم 

بنفـــس اإليمـــان مـــن كل الفئـــات. وكمـــا قدمـــت فـــي 
القديم رجااًل ونســـاًء، شباًبا وأطفااًل وشيوًخا، بسطاء 
وعظمـــاء؛ الزالـــت تقـــدم بنفـــس الحب نفـــوس أبنائها 
باختـــاف فئاتهـــم، يجمعهـــم جميًعـــا حبهـــم إللههـــم 
الـــرب يســـوع المصلـــوب القائـــم، وتمســـكهم بإيمانهـــم 

المســـيحي بـــكل ثقة.
2- وكمـــا أظهـــرت األمهـــات فـــي الكنيســـة 
األولـــى شـــجاعة بالغـــة، فقدمـــت األم رفقـــة واألم 
دوالجـــي و القديســـة يوليطـــة ووالـــدة الشـــهيد أبانوب، 
أبناءهـــن للمـــوت، متســـاميات فوق مشـــاعر األمومة 
الطبيعيـــة، التـــي لـــم يمكنها أن تثنيهـــن عن اإليمان؛ 
هكذا أظهرت كنيستنا المعاصرة أمثلة حّية لألمهات 
الائـــي شـــاهدن استشـــهاد أطفالهن أمـــام أعينهم في 
حـــوادث مؤلمـــة فـــي البطرســـية واإلســـكندرية وعلـــى 

طريـــق ديـــر األنبـــا صموئيل.
3- كمـــا أبـــرز تاريـــخ كنيســـتنا أمثلـــة حية 
للمثابـــرة والثبـــات علـــى االيمـــان لشـــهداء احتملـــوا 
االضطهـــادات لفتـــرات طويلة قبل االستشـــهاد، دون 
أن يتخلـــوا عـــن إيمانهـــم؛ هكذا قدمت كنيســـتنا الحّية 
أمثلـــة معاصـــرة الحتمـــال أبنائنـــا من أجـــل اإليمان، 
عـــن  تزيـــد  لمـــدة  ليبيـــا  فـــي  الشـــهداء  ثبـــت  فهكـــذا 
األربعيـــن يوًمـــا، وقبلـــوا اآلالم ثابتيـــن فـــي اإليمـــان 

قبـــل استشـــهادهم.
4- وكما كان واضًحا في التاريخ المســـيحي 

للشـــهداء اهتمام األسر المســـيحية بتنشئة أبنائها 
تنشـــئة روحيـــة، حتى أنهـــم كانـــوا مســـتعدين لتقديم 
نفوســـهم عندما اســـتدعى األمر أن يضّحوا بحياتهم 
من أجل اإليمان؛ هكذا أظهرت أحداث االستشـــهاد 
األخيـــرة أمثلـــة حّية ألســـر اهتمت أن تنّشـــئ أوالدها 
تنشـــئة مســـيحية حقيقية، أعدتهم لقبول الموت بفرح 
ودون خـــوف أو تـــردد، كمـــا أظهـــرت أمثلـــة للحـــب 
المســـيحي الحقيقـــي فـــي أبنائهـــا المعترفيـــن الناجيـــن 
عـــن  حتـــى  يصفـــح  الـــذي  الحـــب  األحـــداث،  مـــن 

المضطهديـــن فـــي ســـام عجيب!!! 
القبطــــــــــي  التاريــــــــــخ  ســـطر  وكمـــا   -5
أن شـــهداءنا كان عليهـــم أن يقبلـــوا نوعيـــن مـــن 
الشـــهادة، شـــهادة الكلمة معترفين بكونهم مسيحيين 
يتمســـكون بإيمانهـــم، قبل شـــهادة الـــدم ليقبلوا الموت 
ويرفضـــوا النجـــاة. هكـــذا رأينـــا أبناءنـــا علـــى نفـــس 
المثـــال فـــي ليبيـــا وعلى طريق ديـــر األنبا صموئيل، 
يعترفـــون بإيمانهـــم مقّريـــن أنهـــم ال يقبلـــون النجـــاة، 
فشـــهدوا بالكلمـــة قبـــل أن يواجهـــوا المـــوت ذبًحـــا أو 
قتًا أو نســـًفا بكل شـــجاعة وفرح، واثقين ومنتظرين 

وعـــد الـــرب لهـــم أن ينالـــوا الملكـــوت الســـماوي.
رغـــم كل األلـــم فـــإن دمـــاء أبنائنـــا تشـــهد أن 
كنيســـتنا حيـــة، وال زالـــت تحمـــل فـــي داخلهـــا نفـــس 
القـــوة وذات اإليمـــان ونفـــس الشـــجاعة. فلنثبـــت يـــا 
أبنائـــي حافظيـــن عهـــد إيماننـــا لإللـــه الـــذي أحبنـــا، 
واثقين أن دماءهم هي قوة وثبات للكنيســـة، وانتشـــار 
وامتـــداد لإليمـــان. فقـــط احرصـــوا أن تعّلمـــوا أوالدكـــم 
اإليمان المســـتقيم، وأن تثّبتوهم في الحياة المســـيحية 
الحّقـــة، ولنكـــن جميًعا نحن األحياء مســـتعدين دائًما 
لمجاوبة كل من يســـألنا عن ســـبب الرجاء الذي فينا 

بوداعـــة وخـــوف.. فكمـــا كان هكـــذا يكـــون...

يـــــــــــــــرى  البعــــــــــض 
أن مجـــــــــــرد اإليمـــــــــــــــان 
يكفـــي، كمـــا جـــــــــــاء عن 
أبينا إبراهيـــــــــم »فآَمـــــــــــَن 
بالـــرَّبِّ فَحِســـَبُه لـــُه بـــرًّا« 
)تك6:15(، بينما نجد في )يع24:2( »تَرْوَن 
ُر اإلنســـاُن، الِباإليمـــاِن  إًذا أنَّـــُه باألعمـــاِل يَتَبـــرَّ
وحـــَدُه«، ويقصـــد فاعليـــة هـــذا اإليمـــان كما في 
)يـــع20:2-23( »ولكـــن هـــل ُتريـــُد أْن تعَلـــَم 
أيُّهـــا اإلنســـاُن الباِطـــُل أنَّ اإليماَن بدوِن أعماٍل 
باألعمـــاِل،  أبونـــا  إبراهيـــُم  ْر  يَتَبـــرَّ أَلـــْم  َميِّـــٌت؟ 
إذ َقـــدََّم إســـحاَق ابَنـــُه عَلـــى الَمذَبـــِح؟ فتـــَرى أنَّ 
اإليمـــاَن َعِمـــَل مـــع أعماِلـــِه، وباألعمـــاِل ُأكِمـــَل 
اإليمـــاُن، وتَـــمَّ الِكتـــاُب القائـــُل: »فآَمـــَن إبراهيـــُم 
بـــرًّا«، وُدعـــَي َخليـــَل اهلِل«.  لـــُه  بـــاهلِل فُحِســـَب 
ومعنـــى هـــذه الحقيقـــة أن إيمـــان أبينـــا إبراهيـــم 
ظهـــر فـــي تقديـــم ابنـــه ذبيحـــه كمـــا طلـــب اهلل.

لذلك جاءت النتيجة الهامة: »ما الَمنَفَعُة 
يـــا إخَوتـــي إْن قـــاَل أَحٌد إنَّ لُه إيماًنا ولكن ليس 
لـــُه أعمـــاٌل، هـــل َيقـــِدُر اإليمـــاُن أْن ُيَخلَِّصـــُه؟« 
)يـــع14:2(. والوحـــي اإللهي هنـــا يقدم ضرورة 
ســـلوك اإليمـــان الـــذي فـــي داخـــل القلـــب الـــذي 

قـــال عنـــه القديـــس بولــــــــــس فـــي )أع31:16( 
أنـــَت  الَمســـيِح فتخلُـــَص  َيســـوَع  بالـــرَّبِّ  »آِمـــْن 
وأهـــُل َبيِتـــَك«، وآمن ســـجان فيلبـــي واعتمد هو 

والذيـــن لـــه أجمعـــون )أع33:16(.
وهنـــا صـــار ظاهـــًرا جلًيـــا أن اإليمان البد 
أن تكـــون لـــه أعمـــال تـــدل عليـــه وتؤكـــد وجوده 
كالصـــاة والصـــوم، ويؤكـــد هـــذا مـــا جـــاء فـــي 
)مـــت21:7-23( »ليـــس ُكلُّ َمـــْن يقـــوُل لـــي: 
! َيدُخُل ملكوَت الســـماواِت. بل  ، يـــا َربُّ يـــا َربُّ
الّـــذي َيفَعـــُل إراَدَة أبـــي اّلـــذي فـــي الســـماواِت«، 
فيقـــول:  لهـــؤالء  األمثلـــة  بعـــض  يوّضـــح  ثـــم 
 ، »كثيروَن ســـيقولوَن لي في ذلَك اليوِم: يا َربُّ
! أليس باســـِمَك تَنّبأنا، وباســـِمَك أخَرجنا  يا َربُّ
َشـــياطيَن، وباسِمَك َصَنعنا قّواٍت كثيَرًة؟ فحيَنئٍذ 
ُأَصـــرُِّح لهُـــْم: إّنـــي َلْم أعِرفُكْم َقـــطُّ! اذَهبوا َعّني 

يـــا فاِعلـــي اإلثِم!«.
لذلـــك فتفعيـــل اإليمـــان بالفضائـــل يؤكـــد 
اإليمـــان وُيخّلـــص اإلنســـان وُيظهـــر أهمية هذا 
البيان، وهذا ما يتفق مع قول القديس بطرس: 
»وِلهذا َعيِنِه -وأنُتْم باِذلوَن ُكلَّ اجِتهاٍد- َقدِّموا 
فـــي إيماِنُكـــْم فضيَلـــًة، وفـــي الَفضيَلـــِة َمعِرَفـــًة، 
وفـــي الَمعِرَفـــِة تَعفًُّفا، وفـــي التََّعفُِّف َصبًرا، وفي 

بـــِر تقـــَوى، وفـــي التَّقَوى َمـــَودًَّة أَخويًَّة، وفي  الصَّ
الَمـــَودَِّة األَخويَِّة َمَحبًَّة« )2بط5:1-7(، ويتفق 
أيًضـــا مـــع )يـــع13:3( »َمـــْن هـــو َحكيـــٌم وعاِلٌم 
َبيَنُكـــْم، فلُيـــِر أعمالـــُه بالتََّصـــرُِّف الَحَســـِن فـــي 
وداَعـــِة الِحكَمـــِة«، أّمـــا النقيـــض مثـــل »ولكـــن 
إْن كاَن لُكـــْم َغيـــَرٌة ُمـــرٌَّة وَتَحـــزٌُّب فـــي ُقلوبُكـــْم، 
فـــا تفَتِخروا وَتكِذبـــوا عَلى الَحقِّ« )يع14:3(.

حقـــــًــــــا »ِمــــــــــــــْن ِثماِرِهـــــــــــــــْم تعِرفوَنهُــــــــــــْم« 
)مـــت16:7(، وهـــذا صحيـــح اإليمـــان بل وهام 
اإليمـــان  ومنـــه  أنـــواع  اإليمـــان  ولكـــن  جـــًدا، 
النظـــري: »أنـــَت تؤِمـــُن أنَّ اهلَل واِحـــٌد. َحَســـًنا 
وَيقَشـــِعّروَن!«  يؤِمنـــوَن  والشَّـــياطيُن  تفَعـــُل. 
)يـــع19:2(، وهذا النوع ال يؤثر في ســـلوكيات 
اإلنســـان، فقـــد يصـــوم ويصلي لكـــن دون ثمار 
عمـــل الخيـــر كمـــا جاء فـــي )يـــع17-15:2(: 
»إْن كاَن أٌخ وُأخـــٌت ُعرياَنيـــِن وُمعتاَزيِن للقوِت 
، فقـــاَل لُهمـــا أَحُدُكـــُم: »امضيا بَســـاٍم،  اليومـــيِّ
اســـَتدِفئا واشـــَبعا«، ولكـــن َلـــْم ُتعطوُهما حاجاِت 
الَجَســـِد، فمـــا الَمنَفَعُة؟ هكـــذا اإليماُن أيًضا، إْن 
َلـــْم َيُكـــْن لُه أعماٌل، َميٌِّت فـــي ذاِتِه«. والواضح 
التأكيـــد علـــى أهميـــة مـــا يقدمـــه المؤمـــن مـــن 
دالـــه علـــى اإليمـــان، والنتيجـــة هـــي:  أعمـــال 
»لكـــن يقـــوُل قائـــٌل: أنـــَت لـــَك إيمـــاٌن، وأنـــا لـــي 
وأنـــا  أعماِلـــَك،  بـــدوِن  إيماَنـــَك  أِرنـــي  أعمـــاٌل. 
ُأريـــَك بأعمالــــــــــي إيمانــــــــــي« )يـــع18:2(، إنـــه 

التحـــدي األكبـــر باســـتمرار.
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+ حًقـــا كمــــــــا قــــــــال 
اهلل: إن القلـــــــــب يعــــــــــرف 

نفســـه... مـــرارة 
+ يــــــــا أحبائـــــــــي اهلل 
يعلـــم جيـــًدا مــــــــــرارة قلبكـــم 

والحزيـــن... والمتألـــم...  المجـــروح... 
+ اهلل يـــرى دموعكـــم المرة على كل ما حدث 
معكـــم ولكـــم من فـــراق ويتم ورعب ونزيف دماء...

اإلنســـان ال  قلـــب  مـــرارة  أن  نعلـــم  نحـــن   +
نفســـه... اإلنســـان  قلـــب  إال  يعرفهـــا 

+ نحن نشـــارككم اآلالم ونجاهد أن نقدم لكم 
كلمات التعزية...

+ وبالرغـــم مـــن شـــدة األلـــم، علينـــا أن ننظـــر 
وننتظـــر بلهفـــة حضور وحلـــول روح الحق المعزي 
والمفـــرح، الـــذي له الســـلطان أن يبتلع روح الحزن، 

ويزيـــل المـــرارة من القلـــب والنفس...
أحبـــاء  يـــا  النتقالكـــم  الســـابق  اليـــوم  فـــي   +
المســـيح احتفلـــت الكنيســـة – أمكـــم، أم الشـــهداء 
- بعيـــد صعـــود المسيــــــــــــح، ذاك الــــــــــذي أسسهـــــــــا 

بدمـــه... وفداهـــا 
+ نشـــكر الســـيد المســـيح أبانا الســـماوي ألنه 
ترك لنا ميراثًا ال يقدر أحد أن ينزعه أو يســـرقه...

+ الميـــراث هـــو أنـــه لـــم ولن يتركنـــا أيتاًما... 
لم يتركنا با أبوة... بل ترك لنا روحه القدوس... 

الـــروح المعـــزي والمغذي لقلوبنا وأذهاننا...
اســـتلمه  قـــد  + وعـــد اهلل صـــادق وأميـــن... 

منهـــم... اســـتلمناه  ونحـــن  وآباؤنـــا،  أجدادنـــا 
+ بالحقيقـــة يجـــب أن نفـــرح لهـــم ألنهـــم وهـــم 
عبيـــد للـــرب صـــاروا ورثـــة للملكـــوت... هـــم كانـــوا 
ســـاهرين وســـائرين فـــي طريقهـــم إلـــى ديـــر األنبـــا 

صموئيـــل المعتـــرف حيـــث يوجـــد بيـــت للـــرب...
+ صنـــاع الشـــر فعلـــوا معهـــم كل ما كان في 
وســـعهم، وهـــم يظنـــون أنهـــم يقدمـــون خدمـــة هلل... 
أخـــذوا أموالهـــم وقتلوا أجســـادهم، ولكنهـــم لم يقدروا 

أن يزحزحـــوا َذّرة واحـــدة مـــن صابـــة إيمانهم...
+ انظـــروا معـــي إلـــى مـــا فعلوه صناع الشـــر 
ونجحـــوا فيـــه، وهـــم ال يـــدرون أنهـــم إن كانـــوا قـــد 
بيـــت  إلـــى  الذهـــاب  مـــن  المســـيح  أحبـــاء  منعـــوا 
الـــرب فـــي ديـــر أنبـــا صموئيـــل المعتـــرف فـــي جبل 
القلمـــون، إاّل أنهـــم قد أوصلوهم إلى ديار الرب في 
الســـماوات... بقيـــت أجســـادهم وانطلقـــت أرواحهـــم 
إلـــى هنـــاك، حيـــث التطويـــب لمـــن اختـــاره الـــرب 

ليســـكن فـــي ديـــاره إلـــى األبـــد... 
+ لـــم يخافـــوا، بـــل اعترفـــوا بالمســـيح مثلمـــا 

فعـــل أبوهـــم األنبا صموئيل القاصديـــن أخذ بركته، 
واستشـــهدوا وهـــم فـــي الطريـــق إليـــه، فانطلقـــوا إلـــى 
الحضـــن األبـــوي مســـكن كل الشـــهداء والمعترفيـــن 

واألبـــرار وكل أرواح الصديقيـــن...
+ هـــم الذيـــن أتـــى اليهـــم المســـيح رب البيـــت 

فوجدهـــم ســـاهرين وســـائرين نحـــوه...
+ هـــم الذيـــن انطلقـــوا حامليـــن عذاباتهـــم... 
فطوباهـــم ألن الســـيد المســـيح أتاهـــم والقاهم بمجده 
ومجـــد أبيـــه الصالح والروح القدس، ليرثوا الملكوت 

الُمعـــد لهـــم منذ تأســـيس العالم...
وفتـــح  جـــاء  البيـــت  رب  ألن  طوباهـــم   +
أحضانـــه لهـــم ومســـح كل دمعـــة مـــن عيونهـــم...

+ رســـالتهم لنـــا اليـــوم تطمئننـــا وتدعونـــا أن 
نتذكـــر مـــا كان يحـــدث مـــن قبـــل مـــع آبائنـــا ألجـــل 
انتشـــرت  فالمســـيحية  المســـيح...  الســـيد  اســـم 
بعذابـــات ودمـــاء آبائنا الشـــهداء... وهكذا من جيل 

إلـــى جيـــل ومـــن يـــوم إلـــى يـــوم... 
+ رســـالتهم لنـــا تذّكرنـــا بأنه ال يوجد وعد من 
الســـيد المســـيح بأننـــا لـــن ُنضطَهـــد، بـــل الوعـــد هو 
أنـــه فـــي العالـــم ســـيكون لنـــا ضيق، وعلينـــا أن نثق 

فـــي المســـيح الذي غلـــب العالم...
+ يـــا أهالـــي وأحبـــاء الشـــهداء، تعالـــوا معـــا 
لنفـــرح بهـــم، ونطلب بركـــة شـــفاعتهم وصلواتهم...

+ اهلل يقـــول إن القلـــب يعـــرف مـــرارة نفســـه، 
ر وحده  وبفرحه ال يشـــاركه غريب... فالقلب الُمَمرَّ
هـــو الـــذي ينفـــرد ويتمتـــع بالفـــرح والتهليـــل مـــن قبل 

تعزيـــة الـــروح القدس.

k.anba@hotmail.com

كنيستنــــــــــا  ُتعتَبـــــــــــر 
القبطيــــــــــــة األرثوذكسيـــــــــــة 
رائــــــــــــــدة فـــــــــــــــي العمـــــــــــــــل 
المســـكوني في العصـــــــــــر 
الحديـــث، وهـــو امتــــــــــــــداد 
لدورهـــا فـــي العالـــم المســـيحي والـــذي اشـــتهرت به 
كنيســـتنا في المجامع المســـكونية األولى. كنيســـتنا 
لها اشـــتراك واســـع في المجالس المســـكونية. فمنذ 
عـــام 1954 وكنيســـتنا عضـــو نشـــط فـــي مجلـــس 
الكنائـــس العالمـــي. وقـــد كان قداســـة البابـــا شـــنوده 
العالمـــي  الكنائـــس  أحـــد رؤســـاء مجلـــس  الثالـــث 
فـــي الفتـــرة مـــن عـــام 1991 إلـــى عـــام 1998. 
الشـــرق  كنائـــس  مجلـــس  فـــي  عضـــو  وكنيســـتنا 
األوســـط، ومجلـــس كنائس كل أفريقيـــا، والمجالس 
المســـكونية فـــي بـــاد كثيـــرة مثـــل أمريـــكا وكنـــدا 

وأســـتراليا وغيرهـــا.
وكنيســـتنا لهـــا اشـــتراك في حـــوارات الهوتية 
متعـــددة، ســـواء الحـــوار األرثوذكســـي أو الحـــوار 
مـــع الكاثوليـــك واألنجليـــكان وغيرهـــم. كما تشـــارك 
ولهـــا  كثيـــرة،  مســـكونية  مناســـبات  فـــي  كنيســـتنا 
عاقـــات تعـــاون مثـــل لجنة العاقات مع الكنيســـة 
مـــع  الزيـــارات  كنيســـتنا  آبـــاء  ويتبـــادل  الروســـية. 
رؤســـاء الكنائـــس األخـــرى فـــي مناســـبات عديـــدة 

أحدثهـــا زيـــارة بابـــا رومـــا والبطريـــرك المســـكوني 
ولقاءهمـــا مـــع قداســـة البابا تواضـــروس الثاني في 

28 أبريـــل الماضـــي.
هـــذا النشـــاط المســـكوني المتزايـــد لكنيســـتنا 
للعمـــل  الهوتـــي  تأصيـــل  يصاحبـــه  أن  يحتـــاج 
المشـــاكل  بعـــض  نتفـــادى  حتـــى  المســـكوني 
والتحديـــات التـــي تواجه العمل المســـكوني. العمل 
المســـيحية،  الوحـــدة  تحقيـــق  هدفـــه  المســـكوني 
وكنيســـتنا دائًمـــا تؤكـــد أن الوحـــدة المســـيحية تقـــوم 
علـــى وحـــدة اإليمـــان وتتحقـــق فـــي وحدة األســـرار 
واِحـــَدٌة«  َمعموديَّـــٌة  واِحـــٌد،  إيمـــاٌن  واِحـــٌد،  »َربٌّ 
)أف5:4(. ولكـــن أحياًنـــا يحدث خلط بين الوحدة 
طريـــق  المشـــتركة.  الشـــهادة  أو  التعـــاون  وبيـــن 
الوحـــدة يمـــر بالحـــوار الاهوتـــي لتحقيـــق اإليمـــان 
الواحـــد، ولكـــن كيف يكون الحوار الاهوتي الجاد 
الـــذي ال يحيـــد عـــن الهـــدف ويتحـــول إلـــى مجـــرد 
لقـــاءات؟ ومـــا هـــو الفـــرق بيـــن الحـــوار الاهوتـــي 
والحـــوار ألجـــل إيجـــاد أرضيـــة مشـــتركة للتعـــاون 

المشـــترك؟ والعمـــل 
هـــل يمكـــن أن نصلـــي مًعـــا ونحـــن نســـعى 
فـــي طريـــق الوحـــدة؟ هنـــا نحتـــاج أن نفـــرق بيـــن 
اإلشـــتراك مًعـــا فـــي صاة مســـكونية مثـــل الصاة 
التـــي ُأقيمـــت يـــوم الجمعـــــــــــــة 28 أبريـــل 2017 

بالكنيســـة البطرسية، وبين اإلشتراك في الصلوات 
كاملـــة  شـــركة  فـــي  الطائفـــة  لكنائـــس  الليتورجيـــة 
معها؟ والفرق بين االشـــتراك في الصاة وحضور 
الكنائـــس األخـــرى؟  إلـــى  الصـــاة؟ كيـــف ننظـــر 
كيـــف نـــرى اللقاءات المســـكونية: هـــل هي فرصة 
للتعرف على اآلخرين أم فرصة للكرازة لآلخرين؟ 
مـــا هـــو الحـــد األدنـــى فـــي اإليمـــان لاشـــتراك في 
العمل المســـكوني؟ مثًا مجلـــس الكنائس العالمي 
يعـــّرف نفســـه بأنـــه »زمالـــة للكنائـــس التـــي تعترف 
حســـب  ومخلصنـــا  إلهنـــا  المســـيح  يســـوع  بالـــرب 
الكتـــب المقدســـة، وتســـعى مًعـــا لتحقيـــق الدعـــوة 
المشـــتركة لمجـــد اهلل الواحـــد اآلب واالبـــن والـــروح 
القـــدس«. أي أن اإلشـــتراك فـــي مجلـــس الكنائـــس 
العالمـــي يتطلـــب اإليمان بالثالـــوث وباهوت ربنا 

يســـوع المســـيح وعمـــل الخـــاص.
 Fellowship of كيـــــــــــــف نفهــــــــــــــــم عبــــــــارة
Churches التـــي يســـتخدمها مجلـــس الكنائـــس 
الكنائــــــــــــس األعضـــاء  العالمـــي لوصـــف عاقـــة 
تحتـــاج  كثيـــرة  نقـــاط  توجـــد  أنـــه  أرى  بالمجلـــس؟ 
إلـــى حـــوار داخلـــي في كنيســـتنا لكي يكـــون هناك 
أســـاس الهوتـــي واضـــح للعمـــل المســـكوني الـــذي 
نني أرى أن  تشـــترك فيه كنيســـتنا بنشـــاط متزايد. واإ
البيـــان المشـــترك الـــذي وقعـــه قداســـة البابا شـــنوده 
الثالـــث مـــع قداســـة البابـــا بولس الســـادس في 10 
مايـــو 1973 يمثـــل نموذًجـــا للتأصيـــل الاهوتـــي 

للعمـــل المســـكوني يمكـــن أن نحتـــذي بـــه.

bishopserapion@lacopts.com
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الشـــــــك أن الرجـــــــوع 
إلـــى الينابيــــــــع الرسوليــــــــــة 
األولـــى، أمــــــــر هــــــــــام في 
حيـــاة الكنيســـــــة كلهـــا، وال 
ســـيما الشبـــــــــــاب. لذلــــــــــــك 
يجدر بنا أن نتعرف على مامح الحياة الرسولية، 
لنرســـم برنامج حياتنا كشـــباب على هذا األســـاس، 
ُســـِل  عمـــا بقول الكتاب: »َمبنّييَن عَلى أســـاِس الرُّ
واألنبيـــاِء، وَيســـوُع الَمســـيُح َنفُســـُه َحَجـــُر الّزاوَيـــِة« 

)أف20:2(.
وحينمـــا نـــدرس ســـفر أعمـــال الرســـل، الـــذي 
كتبـــه معلمنـــا لوقـــا الرســـول، رفيـــق معلمنـــا بولس، 
نجـــد أن هنـــاك ركائـــز هامة ارتكـــزت عليها الحياة 

الرســـولية منها:

1- تعليم الرسل:
يواِظبـــوَن  »وكانـــوا  لوقـــا:  معلمنـــا  يقـــول  إذ 
الُخبـــِز،  وكســـِر  ـــِرَكِة،  والشَّ ُســـِل،  الرُّ تعليـــِم  عَلـــى 
َلـــواِت« )أع42:2(، تعليـــم الرســـل إذن هـــو  والصَّ
الركيـــزة األولـــى فـــي الحيـــاة الســـليمة، فبنـــاًء علـــى 
التعليـــم الصحيـــح، تصّح الحياة، والعقيدة، والفكر، 
والســـلوك، والخدمة. فالتعليم أساسي للخاص، إذ 
يقول الكتاب: »قد َهلَك َشـــعبي ِمْن َعَدِم الَمعِرَفِة« 
)هـــو6:4(. لذلـــك رّتبـــت الكنيســـة درجـــة خاصـــة 
هي »األغنســـطس«، ودورها األساســـي إلى جانب 
يصلـــي  إذ  الكلمـــة،  خدمـــة  هـــو  المذبـــح،  خدمـــة 
األب األســـقف قائـــًا للـــرب: »أظهـــر وجهك على 
عبـــدك القائـــم أمامـــك، الـــذي قدمـــوه لينـــذر بأقوالك 
المقدســـة، التـــي لعهـــدْي العتيقـــة والحديثـــة، ويكرز 
بأوامـــرك لشـــعبك، ويعلمهم كامـــك الطاهر، الذي 

مـــن جهتـــه خـــاص نفوســـهم ونجاتهـــم« )طقـــس 
رســـامة األغنســـطس(.

أحبائـــي... أليـــس مـــن الواجـــب علينـــا إذن، 
أن نواظـــب علـــى قـــراءة كلمـــة اهلل، وندرس ما جاء 

فيهـــا بشـــغف وانتظـــام، وعمـــق واهتمام؟ 
أليـــس مـــن الصالــــــــح أن نتفــــــــق علــــــــى 

مثل: نظـــام 
+ أن اقـــرأ إصحاًحـــا مـــــــــــن العهـــــــــد الجديـــــــد 

الصباح. فـــي 
+ وثاثـــة إصحاحـــات مـــن العهــــــــــد القديــــــــم 

المســـاء. في 
أحـــد  + وأدرس ســـفًرا كل شـــهر مســـتخدًما 

المعتمـــدة. التفســـير  كتـــب 
أرجـــو أن تتفـــق مـــع أبيك الروحـــي على هذا 
الجـــدول، لتنجـــز قـــراءة الكتـــاب المقـــدس كلـــه مـــرة 
فـــي العـــام، وتـــدرس 12 ســـفًرا كل ســـنة.. أو حتى 
تتفـــق علـــى نصف هـــذا البرنامج، منفعـــة لروحك، 

وذهنـــك، وخدمتـــك.. والـــرب معك...

mossa@intouch.com

ذكرى الصديق تدوم إلى األبد

الذكرى السنوية الرابعة 
لألم الغالية

فايزة عوض ميخائيل
سُيقام القداس اإللهي 
على روحها الطاهرة

يوم الجمعة 2017/7/2م

بكنيسة القديس العظيم 
األمير تادرس الشطبي بالمنيا

تلغرافًيا: عبداهلل هارون المنيا

»ترنمي وافرحي يا بنت صهيون،
ألني هأنذا آتي وأسكن في وسطك، 

يقول الرب« )زك10:2(

ذكرى الميالد السمائي األول 
لعروس السماء

ماريان خليل اغيل
تقيم األسرة القداس اإللهي 

على روحها الطاهرة
يوم الجمعة الموافق 2017/7/7م

بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس 
بسيدي سالم

ابنتنا الحبيبة والوحيدة مضى عام 
كاملعلى رحيلك وصورتك أمام أعيننا 

كل يوم، وصوتك يرن في أذننا 
كل وقت، لكن عزاءنا الوحيد أنِك 

استرحِت من آالم الجسد
وأنِك في أحضان القديسين واألبرار،
فاذكرينا أمام عرش النعمة إلى أن 

نلقاِك قريًبا إن شاء اهلل
والدك خليل ووالدتك هويدا 

واألهل واألقارب

بسم الثالوث القدوس
»الحياة الصالحة أيام معدودات، 

أما االسم الصالح فيدوم إلى األبد« 
)سي16:41(

ذكرى الميالد السمائي األول 
لابن الحبيب

جييم موريس ميالد 
تقيم األسرة القداس اإللهي 

على روحه الطاهرة 

يوم الثاثاء 2017/6/27
بكنيسة السيدة العذراء مريم 

ببهجورة

ابننا الغالي افتقدناك كثيًرا 
ولكن عزاؤنا الوحيد 
أنك في السماء 

أخوك القمص أبادير موريس، 
خوتك ووالدتك واإ

»أجسادهم ُدِفنت بسام، وأسماؤهم 
تحيا مدى األجيال«

شكر وذكرى األربعين

لألم الغالية

إيمان أديب وهيب طوبيا
ماما وحشتيني أوي، وبجد أربعين يوم 
كأنهم أربعين سنة، الحياة من غيرك 
وحشة، بس أكيد انِت مبسوطة مع 

المسيح. بنحبك أوي

سُيقام القداس اإللهي لروحها الطاهرة
يوم السبت الموافق 2017/7/1م

بكنيسة مارجرجس القللي 
الساعة الثامنة صباًحا

بناتك ماريان وسوزان ومريم

ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته
الذكرى السنوية التاسعة

شيخ الكهنة القمص عبد السيد

سُيقام القداس اإللهي على روحه
الطاهرة يوم األحد 7102/7/2م بكنيسة

السيدة العذراء مريم بالفيوم في
تمام الساعة السابعة صباًحا

د.عماد – د. ابتسام – م. مينا – د. يوسف

ذكرى الصديق تدوم إلى األبد
الذكرى السنوية السادسة لألب الغالي

صربي فؤاد كريلس
تقيم األسرة القداس اإللهي

يوم 2017/7/5م
بكنيسة القديس العظيم 

مارجرجس بسوهاج

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  24882505)02(

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

15



جملة الكرازة - 16 يونيو 2017

fryohanna@hotmail.com

جـــاء فــــــــي إنجيـــــــــل 
البشـــير  مرقــــــــس  معّلمنـــا 
التـــــالــــــــــــــــــي:  الموقـــــــــــــــــف 
ُيوَحنَّــــــــا  َتاَلِميـــُذ  »َوَكاَن 
يِســـيِّيَن َيُصوُمـــوَن،  َواْلَفرِّ
َفَجـــاُءوا َوَقالُـــوا َلُه:»ِلَمـــاَذا َيُصوُم َتاَلِميـــُذ ُيوَحنَّا 
ـــا َتاَلِميـــُذَك َفـــاَل َيُصوُمـــوَن؟«  يِســـيِّيَن، َوَأمَّ َواْلَفرِّ
َفَقاَل َلُهْم َيُســـوُع:»َهْل َيْســـَتِطيُع َبُنـــو اْلُعْرِس َأْن 
َيُصوُمـــوا َواْلَعِريُس َمَعُهْم؟ َما َداَم اْلَعِريُس َمَعُهْم 
اَل َيْســـَتِطيُعوَن َأْن َيُصوُمـــوا. َولِكْن َســـَتْأِتي َأيَّاٌم 
ِحيـــَن ُيْرَفـــُع اْلَعِريُس َعْنُهـــْم، َفِحيَنِئـــٍذ َيُصوُموَن 

ِفـــي ِتْلَك اأَليَّـــاِم«.« )مـــر20-18:2(.
ومـــن هنـــا فإّن الكنيســـة األولى، بعد صعود 
السّيد المسيح العريس إلى السماء، وحلول الروح 
القـــدس، مزجـــت كرازتهـــا بالصـــوم مـــع الصلوات، 
وهـــي واثقـــة أّن الصـــوم هـــو ســـالح قوي يســـند 
الخدمـــة، وينّجي من فخاخ الشـــياطين، ويحفظ 
حساســـها بالًغربة  للكنيســـة روحهـــا النســـكّية واإ
األشـــخاص  فـــإّن  ولذلـــك  العالـــم..  هـــذا  عـــن 
الروحّييـــن فـــي الكنيســـة ينتظرون بشـــغف فترة 
صـــوم الرســـل بعـــد فتـــرة الخمســـين المقّدســـة 
الطويلـــة التـــي ال يوَجـــد فيهـــا صيـــام، ليعـــودوا 
إلـــى الميطانيـــات والصوم االنقطاعـــي ويتزّودوا 

الروحّية.. بالقـــّوة 

صوم الرســـل موجـــود في أغلـــب الكنائس 
كنيســـة  مـــن  تختلـــف  مّدتـــه  ولكـــّن  التقليدّيـــة، 
بعيـــد  باالحتفـــال  دائًمـــا  ينتهـــي  وهـــو  لكنيســـة.. 
استشـــهاد القّديســـْين بطـــرس وبولـــس، الـــذي يأتي 
فـــي تقويمنـــا القبطي يوم 5 أبيـــب. وجدير بالذِّكر 
أن يـــوم 5 أبيـــب قبـــل عـــام 1582م كان يأتـــي 
مواِفًقـــا ليـــوم 29 يونيـــو، ولكن بعد ضبـــط التقويم 
الغريغـــوري،  بالتعديـــل  ُيعـــَرف  فيمـــا  اليوليانـــي، 
صـــار اآلن 5 أبيـــب مواِفًقـــا ليـــوم 12 يوليـــو، أي 
أّن صـــوم الرســـل زاد بمقـــدار 13 يوًما، وســـيزداد 
يوًمـــا آَخـــر بعـــد عام 2100م وســـيظّل يزيد.. أّما 
إذا نجحـــت الجهـــود المبذولـــة اآلن لضبط التقويم 
القبطـــي، فـــإّن الصـــوم ســـيعود إلـــى حجمـــه األّول 
الثابـــت كمـــا كان قبـــل عـــام 1582م، ويأتـــي يوم 
عيـــد الرســـل 5 أبيـــب مواِفًقـــا ليـــوم 29 يونيـــو من 

كّل عـــام.
توَجـــد ألحـــان خاّصـــة جميلـــة تشـــدو بهـــا 
الكنيســـة في صوم الرســـل، مثل لحن “آسومين” 
ولحن “أونتــــــــــوس” ولحــــــــن “نـــــــي رومـــــــي” 
 Nqwten~ باإلضافـــة إلـــى لحـــن »إنثوتيـــن ذيـــه
الـــذي هـــو أحـــد أجمـــل ألحـــان الكنيســـة   ”de
https:// ،القبطّية األرثوذكســـّية على اإلطاق
www.youtube.com/watch?v=x-
DPahzYVOl0 كلماتـــه هـــي عبـــارة عن ثالث 

آيـــات مـــن فم الســـّيد المســـيح له المجـــد قالها 
لتالميـــذه األطهار بعد العشـــاء األخير، وســـّجلها 
القديـــس لوقـــا فـــي إنجيلـــه، وفيها تقديـــر كبير من 
الـــرّب يســـوع لتاميـــذه الذيـــن تعبـــوا وتأّلمـــوا معـــه 
فـــي الخدمـــة، فَيِعدهـــم بمجـــد عظيم فـــي الملكوت 
قائـــًا: »َأْنتُـــُم الَِّذيـــَن ثََبتُـــوا َمِعـــي ِفـــي َتَجاِرِبي، 
َوَأَنـــا َأْجَعـــُل َلُكـــْم َكَمـــا َجَعـــَل ِلـــي َأِبـــي َمَلُكوتًـــا، 
ِلَتْأُكلُـــوا َوَتْشـــَرُبوا َعَلـــى َماِئَدِتـــي ِفـــي َمَلُكوِتـــي، 
َوَتْجِلُســـوا َعَلى َكَراِســـيَّ َتِديُنوَن َأْســـَباَط ِإْسَراِئيَل 
االْثَنـــْي َعَشـــَر« )لـــو28:22-30(، ومـــع هذه 
الكلمـــات الذهبّيـــة فـــإّن نغمـــات هذا اللحن شـــجّية 
تنتقـــل مـــن  جـــدًّا وتســـتغرق حوالـــي 15 دقيقـــة، 
النغمـــات الهادئـــة الحزينـــة فـــي بدايـــة اللحـــن إلـــى 
نغمـــات متهّللـــة ِجـــدًّا فـــي نهايتـــه، ُتحّلـــق بنـــا فـــي 
الســـماء مـــّرات ومـــّرات، حّتى أّنني عندما أســـمعه 

ال أوّد أن ينتهـــي أبـــًدا..!
عموًمـــا، صوم الرُّســـل هو فتـــرة ُمفِرحة في 
الـــدورة الكنســـّية القبطّية، تنشـــط فيهـــا الخدمة 
وَتســـتلِهم الكنيســـة فيها روح اآلباء الرُّســـل في 
عملهـــا الرعوي والكرازي، متمّثلة بهم، متوسِّـــلة 
خـــالص  يذُكـــر  أن  والصلـــوات  باألصـــوام  هلل 
العالـــم كّلـــه، ويبـــارك شـــعبه ويحفظهـــم من كّل 
شـــّر، نامين فـــي محّبتـــه، ممتلئين مـــن معرفة 
مشـــيئته، ومثمريـــن فـــي كّل عمـــل صالح لمجد 

اســـمه القـــّدوس. آمين.

fribrahemazer@hotmail.com

جمـــــــــــــــــع القديــــــــــــــس 
فــــــــــــي  الرســـــــــــــــول  بولـــــس 
شـــخصه مـــا بيـــن الفكـــــــــر 
اليهـــودي والثقافـــة الهّلينية 
يهـــودي  هـــو  )اليونانيـــة(. 
متشـــدد )فريســـي( بحكـــم األســـرة والوراثـــة، فقد كان 
أبـــوة فريســـًيا. تلّقـــى تعليمـــه الدينـــي فـــى أورشـــليم 
اليهـــود  معلمـــى  أعظـــم  غماالئيـــل،  رجلـــي  عنـــد 
والنشـــأة،  البيئـــة  وبُحكـــم  )أع22(.  زمانـــه  فـــى 
تثّقـــف بالثقافـــة اليونانيـــة وأجـــاد لغتهـــا وتعبيراتهـــا 
وقـــرأ لشـــعرائها وحفـــظ أقـــوال فاســـفتها، إذ قـــد ُوِلـــد 
ونشـــأ فـــي طرســـوس في واليـــة كيليكية مـــن أعمال 
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة، حيث قضـــى مدة طفولته 
وحصـــل علـــى الرعويـــة الرومانيـــة. لـــذا كان يجيـــد 
العبريـــة كمـــا اليونانيـــة، مّمـــا أّهلـــه ليكـــون رســـواًل 
للعالـــم أجمـــع. فـــي رحلتـــه التبشـــيرية الثانيـــة بينمـــا 
كان يســـير فـــي أثينا )أع71(، احتـــّدت روحه فيه، 
إذ راى المدينـــة مملـــوءة أصناًما، فبدأ يتكلم ويبشـــر 
بيســـوع المســـيح المقـــام مـــن بيـــن األمـــوات. فقـــادوه 
الى آريوس باغوس )هضبة آريس »إله الحرب«، 
هـــو ســـاحة خاصـــة للقاء الفاســـفة. يطارحون فيها 
اآلراء(ـ ال ليحاكمـــوه أو يجادلـــوه، ولكـــن ليســـمعوا 
منه عن هذا التعليم الجديد. فقدم بولس الرســـول 

خطاًبـــا الهوتًيـــا إيمانًيا بنكهـــة منطقية عقالنية، 
واضًعـــا لنـــا منهاًجـــا هاًمـــا للخدمـــة والكـــرازة، ثم 
أن خطابـــة يعتبر أعظـــم وثيقة ُملهمـــة للتعايش 

الســـلمي والســـالم العالمي.
فـــي حديثـــه  بولـــس  القديـــس  أّســـس   )1

للخدمـــة  منهاًجـــا 
الخطـــاب الاهوتـــي، كيـــف  فـــي هـــذا  نـــرى 
خاطـــب القديـــس بولس اآلثنيين، ليـــس فقط بلغتهم 
)اليونانيـــة(، ولكنـــه اســـتخدم تعبيراتهـــم، واستشـــهد 
بأقـــوال مـــن فاســـفتهم. لقـــد اســـتطاع أن يتحـــاور 
ومنطقهـــم  الثقافيـــة  خلفياتهـــم  منطلـــق  مـــن  معهـــم 
العقانـــي. لقـــد كان الرســـول بولـــس يخاطـــب كل 
شـــعب طبًقـــا لخلفيتـــه وبيئتـــه وثقافتـــه. فحينما تكلم 
مع اليهود في انطاكية بيســـيدية تحدث عن إعان 
اهلل عـــن نفســـه مـــن خـــال »النامـــوس واألنبيـــاء« 
اليهـــودي.  الشـــعب  تاريـــخ  إطـــار  فـــي  )أع31(، 
تحـــدث  ليســـترا  فـــى  الوثنييـــن  مـــع  تكلـــم  وحينمـــا 
عـــن إعـــان اهلل عـــن نفســـه مـــن خـــال )الطبيعة( 
)أع41( فـــي إطـــار التاريـــخ الطبيعي. وحينما تكلم 
مـــع اآلثينيين والفاســـفة اســـتعمل تعبيراتهـــم وأقوال 
فاســـفاتهم، باعتبـــار أن الفاســـفة أنبيـــاء الوثنيـــة. 
2( قـــدم القديـــس بولـــــــس خطاًبـــا الهوتًيا 

األجيال  لـــكل 

بـــدأ القديـــس بولس حديثـــه منطلًقا من الرغبة 
اإلنســـانية فـــي البحـــث عـــن اهلل »أراكـــم متدينين«، 
فكوننـــا  )الخلـــق(،  الكـــون  مـــن  مبتدًئـــا  تـــدرج  ثـــم 
بتكوينـــه ونظامـــه ودقتـــه، أعظـــم دليـــل علـــى وجود 
اهلل »Intelligent design«. ثم أكد أن اإلنسان 
اهلل  روحانيـــة  علـــى  دليـــل  أعظـــم  هـــو  )الحيـــاة( 
وعظمته. فكيف يوجد اإلنســـان ويحيا ويتحرك، إذ 
كان اهلل مجـــرد »صنًمـــا«؟ فـــاهلل ال يمكن أن يكون 
وهًمـــا أو صنًمـــا. ثـــم وصـــل الـــى جوهـــر الرســـالة 
وغايـــة اإلعانـــات. فـــاهلل ليـــس بعيًدا بـــل هو قريب 
جـــًدا منـــا، إذ رأينـــاه وعايّنـــاه فـــي شـــخص االبـــن 
الكلمـــة، الـــذى تجســـد ومـــات ثـــم قام مـــن األموات. 
مؤكـــًدا ألوهيتـــه، ووحدانيتـــه مـــع اهلل اآلب، إذ هـــو 
وحـــده الحـــق الكامـــل، والطريق الوحيـــد نحو معرفة 
حقيقيـــة باهلل، وبالتالي هو دّيان األحياء واألموات. 
3( حمـــل خطابه أســـباًبا انســـانيه للتعايش 

والســـالم بين الشعوب 
حمـــل خطـــاب القديـــس بولس الـــذي ألقاه فى 
القـــرن األول الميـــادي أســـباًبا للســـالم والتعايش 
بيـــن الشـــعوب واألفـــراد، بغـــّض النظر عـــن اللغة 
والحضـــارة.  والموطـــن  والجنـــس  واللـــون  والعـــرق 
فجميعنـــا ننتمـــي الـــى أصـــل واحد، فكلنـــا مخلوقون 
بيد اهلل، وكلنا لنا أصل بشـــري واحد )آدم وحواء(، 
ولنا طبيعة بشـــرية واحدة، ولذلك نشـــترك في نفس 
الـــدم الواحـــد »وصنـــع مـــن دم واحـــد كل أمـــة«. 
وهذه أســـباب كافية للحفاظ على الحياة المشـــتركة، 
وأنـــواع  أشـــكال  كل  وتجنُّـــب  البّنـــاء،  والتعـــاون 

الصراعـــات والصدامـــات . 
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مولــــده: ُوِلــــد باســـــــم 
بخيــــت سيــــداروس في يوم 
6 ينايـــــــر 1858م بقريـــــــة 
دير تاسا، مركز البــــــداري، 
محافظة أسيــــــــوط. حيـــــــث 
تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب بُكتاب القرية 

حسب عادة ذلك الزمن.
مبكــــــــــــرة  ســــــــن  وفي 
تاقــــــــــــت نفســـــــــــــــــه للحيـــــــــــاة 
الرهبانيــــة، فغادر مسقـــــــــــط 
رأسه سنة 1875م قاصـــــًدا 
ديــــــــر السيـــــــــدة العـــــــــــــــذراء 
الشهير بالبرمـوس. وهـــــناك 
استقبله أمين الدير يومئــــــــذ 
الراهــــب عوض البرهيمــــــــي 
الضرير صاحــــــب السيـــــــــرة 
تلميًذا  قبله  الحسنة، حيث 

وسلمه مبادئ الحياة الرهبانية.
رهبنته ورئاسته للدير:

وبعد ما اجتاز فترة االختبار ُكرِّس راهًبا سنة 
البرموسي، وسيم قًسا  1876م باسم الراهب يوحنا 
المحرقي  ميساك  القمص  ُرِسم  أن  وبعد  1877م. 
إيبارشية  على  أسقًفا  وقتئذ  البرموس  دير  رئيس 
-1878( بطرس  األنبا  باسم  وأبنوب  منفلوط 
الـ112  الخامس  كيرلس  البابا  استدعى  1903م(، 
البرموسي  يوحنا  القس  الراهب  )1874-1927م( 
ورسمه قمًصا ثم عينه رئيًسا للدير في نفس السنة 
1878م. فخدم الدير كرئيس حوالي تسع سنوات، 
وبذل كل جهده في تنمية موارده االقتصادية وخدمة 

الرهبان بصفة عامة.
رسامته أسقًفا:

في يوم األحد 13 مارس سنة 1887 رسمه 
البابا كيرلس الخامس أسقًفا إليبارشية البحيرة باسم 
أنبا يوأنس، على أن ُيقيم بمدينة اإلسكندرية كالعادة 
ألساقفة  الـ110  الرابع  كيرلس  البابا  سنها  التى 
البحيرة عند رسامة سلفه أنبا مرقس مطران البحيرة 

سنة 1854م.
يوأنس  أنبا  تنيح  عندما  1894م  سنة  وفي 
في  قضاها  طويلة  سنوات  بعد  المنوفية  مطران 
كيرلس  البابا  له  أسند  البصر،  وفقدان  المرض 
الخامس اإليبارشية المترملة، فصار لقبه: »مطران 
في  المرقسية  الكرازة  ووكيل  والمنوفية  البحيرة 
اإلسكندرية«، ثم فيما بعد ُحِذفت »في اإلسكندرية«، 
الكرازة  باد  كل  في  للبابا  عاًما  وكيًا  صار  أي 

المرقسية وليس في مدينة اإلسكندرية فقط.
خدم باد إيبارشيته المترامية األطراف، فبنى 
القديمة.  الكنائس  كنيسة جديدة، وجدد  حوالي 30 
كما خدم ديره في سنى مطرانيته، حيث بذل جهوًدا 
جبارة إلخراج الماء العذب من بطن األرض، فأنشأ 
حديقة جميلة بوسط الدير، وبنى قصًرا منيًفا بوسط 

الحديقة سنة 1911م. 
فبنـــــــــى المدرســـــــة  أّما في الثغر اإلسكنــــــدري 
الذي  القديم  الكتاب  أنقاض  الثانوية على  المرقسية 
ملحًقا بالكنيسة المرقسية بالثغر، كما أنشأ مدرستين 
ابتدائيتين الواحدة للبنين واألخرى للبنات. كما ابتاع 
24 فداًنا أوقف ريعها لصالــــــح األســـــــــر المستـــــــورة 

بتلك المدينة.
اهتمامه بالتكوين الالهوتي للرهبان:

أنشـــــــأ سنة 1899م بمقر إقامتـــــــــه بالكنيســـــــة 
المرقسيـــــــة باإلسكندريــــــــة )أو ما كان ُيعرف بالدير 

المرقسي( مدرســـــــة الهوتيــــــة للرهبــــــــــان، ووضع لها 
قانوًنا )نظاًما(. كـــــــان يوليها عنايتـــــه ويشــــرف على 
برامجها بنفسه، وتشجيًعا لطلبتهـــــــا أرســــــــــل أربعـــــــــة 
من النابغين منهم الى مدرســــــة ريزاريو اإلكليريكيــــــــة 
�Ριζά بأثينا باليونـــــــان في بعثـــــة تعليمية على  ρειο
نفقته الخاصة، وهم: الراهــــــب ميخائيـــــــل الباجـــــــوري 
المقاري، والراهــــــب حنــــــا خليل البرموســـــي )فيما بعد 

المتنيح أنبا لوكاس مطران قنا وقوص +1930م(، 
إقاديوس  والراهب  السرياني،  ميخائيل  والراهب 
الثاني  يوساب  البابا  قداسة  بعد  )فيما  األنطوني 
منهم  كٌل  عاد  حيث  ]1946-1956م[(،  الـ115 

لخدمة الكنيسة بمرافقها المتنوعة.
ومما هو جديــــــــر بالذكــــــــر أنه بعد توليه مهام 
وافتتحها  لحلوان  المدرسة  هذه  نقل  البطريركية، 
رسمًيا يوم االثنين 4 مارس 1929م بحضور عدد 
من أحبار الكنيسة وقتها. وقد أسند رئاسة المدرسة 
للشماس اإلكليريكي ميخائيل مينا )فيما بعد المتنيح 
القمص ميخائيل مينا البرموسي +1956م(، وكان 
عدد الطلبة في سنتها األولى 25 راهًبا، واستمرت 
ستينيـــــــات  أوائــــــــــل  في رسالتها حتى  المدرسة  هذه 

القرن المنصرم.

نائًبا بطريركًيا وترشيحه للبطريركية:
بعد نياحة البابا كيرلس الخامس يوم األحد 7 
أغسطس 1927م، انتخبه المجمع المقدس في يوم 
قائمقام  )أي  بطريرًكا  نائًبا  أغسطس   10 األربعاء 
بلغة ذلك الوقت(. وبعد االنتخابات التى تمت يوم 
الجمعة 7 ديسمبر 1928م، والتى فاز فيها األنبا 
يوأنس بـ70 صوت من الـ85 صوت الذين كان لهم 
الخليفة  فُأعِلن اسمه بصفته  التصويت وقتها،  حق 
الـ113 لمار مرقس، وبعد أن اقترح بعض األساقفة 
ديمتريوس  »البابا  الجديد  البابا  اسم  يصير  أن 
»البابا  وتسّمى  رأيهم  عن  وعّدلوا  عادوا  الثالث«، 

يوأنس التاسع عشر«.
تنصيبه بطريرًكا:

المرقسية  بالكنيســـــــة  التنصيب  صلوات  تمت 
باألزبكية صباح يوم األحد األول من شهر كيهك 
الموافق 7 كيهك 1645ش/ 16 ديسمبر 1928م 
بمشاركة 14 مطراًنا من أحبار الكنيسة، وبحضور 
بمصر،  المتنوعة  المسيحية  الطوائف  عن  ممثلين 
ومندوبي الملك فؤاد األول ورجال الدولة والرسميين.

أعماله في البطريركية:
بدأ البابا خدمتـــــــه في البطريركيـــــــة باإلهتمام 
األنبـــــــــا  )وهو  لها  مصرًيا  مطراًنا  فرسم  بالحبشة، 
في  لمساعدتـــــه  أحباش  أساقفة  أربعة  مع  كيرلس( 
من  الفترة  في  زارها  ثم  الواسعة.  الباد  هذه  خدمة 
ديسمبــــــر 1929- يناير 1930م. علـــــــى رأس وفد 
األتشجي  مرة  وألول  خالهــــــــا  رسم  كبير،  كنســـــــي 
الرهبنــــــة األثيوبيـــــــة( أسقًفا باسم األنبا  )رئيس عام 
ساويــــــــروس وذلك يوم الخميـــــس 9 يناير 1930م. 

كما قدس زيت الميــــــــــرون المقدس مرة خاصــــــــة لها 
سنة 1931م.

كما قام برسامة أساقفة للكراسي الشاغرة فُرِسم 
في أيامه 17 أسقًفا، أولهم كان األنبا كيرلس مطران 
أثيوبيــــــــــا فــــــــي 2 يونيو 1929م. بينمـا كان آخرهـــــــــم 
األنبا باسيليوس مطران إسنا واألقصــــــــر وأسوان في 
األنبا  الشهيد  أحدهم  وكان  1936م.  أكتوبر   25
بطرس أسقف مقاطعة واللو بأثيوبيا )+ 5 أغسطـــس 

1936م(.
قدس زيت الميرون المقـــــــدس سنة 1930م بعد 
110 سنة، حيث كانت آخر من قـــــــــّدس الميـــــــــرون 
قبله البابا بطرس السابــــــــــع 
الـ109 الشهير بالجاولـــــــي 
سنة 1820م. كمــا عــــــــــــــاد 
وقدسه للمـــــرة الثانيــــــــة فـــــي 
السنة التالية لصالح كنيسة 

أثيوبيا خصيًصا.
سافر قداستـه لزيـــــارة 
أوروبـــا أكثر من مرة، أولها 
كانت في صيـــــف 1905م 
)بجمهورية   Carlsbad بمياه  واالستشفاء  للسياحة 
الشهرين.  زهاء  هناك  قضى  حيث  حالًيا(  التشيك 
وأعاد الكرة في صيف 1907م وصيــــــــــف 1925م 
حيث رافقه في المرة األخيرة كًا من األنبا توماس 
مطـــــران المنيـــــــــــا واألشمونيــــــــــــن )1905-1928م( 
والقمص مينــــــــــــا المحـــــــاوي رئيس دير البرمـــــــــوس 

)1917-1925م(.
مرتيـــــــــن  سافر  فقد  بطريركيتـــــــــه  أيام  في  أّما 
ألوروبا، األولى لمدة شهر في صيــــــــــف 1935م، 
لاستشفاء  لليونان  يوًما  عشر  إحدى  لمدة  والثانية 
أيًضا في صيــــــــف 1938م. حيــــــــث التقى بغبطــــــــة 
رئيس أساقفـــــــــــة أثينا وسائـــــــــــــــر بــــــــــــــــاد اليونــــــــــــــــان 
المطران خريسوستمــــــــــوس األول باباذوبولــــــــــــوس 

)1923-1938م(.
كما كان يتمتع بعاقة طيبة وقوية مع سائر 
وخصوًصا  بمصر،  المسيحية  الطوائف  رؤساء 
غبطة  باإلسكندرية  األرثوذكس  الروم  ببطريرك 

البطريرك نيقوالوس الخامس )1936-1939م(.
كان البابا يوأنـــــــــس يتميز بحبــــــــه لإلحســــــــان 
والعطـــــــــف على الفقــــــــــراء، فقد سمــــــــح اهلل والتقيت 
بقّيم  الماضي  القرن  تسعينيات  منتصف  في 
)قرابني( كنيسة الشهيد العظيـم مار مينــــــــا بالمندرة 
بطريركيـــــــة  وقــــــــت  صبًيا  كان  والذي  باإلسكندرية 
بالكنيسة  كثيرة  مرات  شاهده  وقد  يوأنس،  البابا 
العديد  لّي  حكــــــــى  وقــــــــــد  باإلسكندريـــــــة،  المرقسية 

مجـــال  في  البابا  أعمــــــــال  من 
اإلحســــــــــــــان والعطف علــــــــــــى 
فــــــــــي  والمساكين  الفقـــــــــــــــراء 
لوصايــــــــــا  تطبيًقا  الخفــــــــــــــاء 

اإلنجيـــــــــل.
 ، خيــــــــــــــــــــًرا وأ
وبعـــــــــــد أن أكمـــــــــل 
وجهـــــــــاده  سعيـــــــــــــه 

الصالـــــح رقــــــــــــــــد 
بسام  الرب  في 
فجر يوم األحــــــــد 
21 يونيــــــــــــــــــــــــــــو 

1942م.
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