




قـــام قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا اإلســـكندرية 
وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، بزيـــارة رعويـــة للمملكـــة المتحـــدة، فـــي 
الفتـــرة مـــن 5 إلـــى 17 مايـــو 2017م، تفّقـــد خاللها اإليبارشـــيات القبطية 
األرثوذوكســـية الموجـــودة هنـــاك، كمـــا التقـــى مـــع العديـــد مـــن التجمعـــات 
القبطيـــة عبـــر المملكـــة المتحـــدة، وقام قداســـته أيًضا بتدشـــين عدة كنائس، 

وخاطـــب مئـــات مـــن الشـــباب فـــي تجمـــع شـــبابي قبطي.

يف اكتدرائية مار جرجس 
يف هرتفوردشاير

في يوم 6 مايو 2017م، صلى قداسة البابا رفع بخور العشية في 
كاتدرائية القديس مار جرجس القبطية األرثوذكســـية في هرتفوردشـــاير، 
بحضـــور أعضـــاء مـــن مجلـــس اللـــوردات والســـلك الدبلوماســـي ومكتـــب 
الكومنولـــث للشـــئون الخارجيـــة ووزارة الداخليـــة والمنظمـــات اإلنســـانية 

والدعوية وضيوف مســـكونيين.

قداسةابلابا يلتيق
جاللة امللكة إلزيابيث اثلانية

قامـــت جاللـــة الملكـــة إليزابيث الثانية، باســـتقبال قداســـة البابا في 
قلعـــة وندســـور يـــوم 9 مايـــو 2017م. بحضـــور نيافـــة األنبـــا آنجيلوس، 
األســـقف العـــام للكنيســـة القبطية األرثوذوكســـية بالمملكـــة المتحدة، ونيافة 
األســـقف دافيـــد كونـــر، عميـــد وندســـور. خـــالل هـــذه المقابلة قدم قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي لجاللتهـــا أيقونـــة قبطيـــة للعائلـــة المقدســـة تمثـــل 

»الهـــروب إلـــى مصر«. 
بعـــد المقابلـــة صـــرح نيافة األنبا آنجيلوس قائـــاًل: »هذه المقابلة بين 
جاللة الملكة وقداســـة البابا هي تجســـيد لكنيســـتنا القبطية األرثوذوكســـية 
هنـــا فـــي بريطانيـــا، والمكّونـــة من هـــؤالء الذين لديهم أصـــول في مصر، 
وال يـــزال لديهـــم اإلحســـاس بالتواصل مع مصـــر، ولكنهم مندمجون جيًدا 

بريطانيين«. كأقباط 

يف السفارة املرصية بلندن
وبعـــد المقابلـــة مـــع جاللـــة الملكـــة، قام ســـعادة الســـفير ناصر كامل، 
ســـفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة، باســـتقبال قداســـة البابا 
علـــى مأدبـــة عشـــاء فـــي الســـفارة المصريـــة بلنـــدن. حضـــر المأدبـــة كهنة 
وعلمانيـــون أقبـــاط، باإلضافـــة إلـــى نخبـــة أوســـع مـــن المجتمـــع البريطاني 

المصري.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
من كنيسة العذراء مريم واملالك ميخائيل – نلدن

وقد عقد قداسته اجتماعه األسبوعي، يوم األربعاء 2017/5/10م، 
مـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم والمـــالك ميخائيـــل – لنـــدن. وكانـــت 
العظـــة بعنـــوان »خمـــس صفات لحياة اإلنســـان الناجح« )تجدها منشـــورة 

فـــي هذا العـــدد صـ11(.

قداسة ابلابا يزور الربملان الربيطاين
فـــي األيـــام التاليـــة زار قداســـة البابـــا مبنـــي البرلمـــان البريطانـــي 
بقصـــر وستمينســـتر، فـــي ضيافـــة صاحـــب النيافـــة اللورد/ د. كيرســـتوفر 
كوكســـورث أســـقف كوفنتـــري، الـــذي تحـــدث عن شـــهادة المســـيحيين في 
الشـــرق األوســـط قائـــاًل: »نحـــن نشـــعر باتحـــاد عميـــق معكـــم ومـــع شـــعبكم 
فـــي المعانـــاة التـــي تعيشـــونها، ونصلـــي من أجلكـــم كثيًرا. أنا أعلـــم أن هذه 
الصلـــة تمتـــد ألبعـــد ممـــن يمكن أن يطلقوا على أنفســـهم مســـيحيين، لوحدة 
إنســـانية معكـــم ومـــع شـــعبكم، واحتـــرام كبيـــر جـــًدا لمـــا يطلق عليـــه الكتاب 
المقـــدس »الصبـــر« الذي تعّبرون عنـــه دائًما عند حدوث هذه الصعوبات، 

وكلماتكـــم عن الســـالم«.

وقـــد أقـــام أســـقف كوفنتـــري مآدبـــة غـــذاء علـــى شـــرف قداســـة البابـــا 
حضرهـــا أعضـــاء من مجلـــس اللوردات، وضيوف مســـكونيون، وكهنة، 
وأفـــراد مـــن المجتمـــع القبطـــي األرثوذوكســـي فـــي المملكـــة المتحـــدة. فـــي 
ختـــام الزيـــارة  قـــام قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثاني بوضـــع إكليل 
علـــى الُنُصـــب التـــذكاري بمبنـــي البرلمـــان لتكريـــم الضابـــط كيـــث بالمـــر 

الـــذي فقـــد حياتـــه فـــي هجـــوم وستمينســـتر يـــوم 22 مـــارس 2017م.

مقابالت أخرى
خـــالل إقامتـــه، اســـتقبل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، 
فـــي  األرثوذوكســـية  القبطيـــة  الكنيســـة  مركـــز  فـــي  ومجموعـــات  أفـــراد 
هرتفوردشـــاير، بمـــا فيهـــم المجلـــس القبطـــي الطبـــي والشـــراكة القبطيـــة 
لإلغاثـــة والتنميـــة اللـــذان أسســـهما نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس مع أفـــراد من 
المجتمـــع القبطـــي لضمان أعلى مســـتوى من التعـــاون لألكثر احتياًجا في 
مصـــر. مـــن ضمـــن هذه االجتماعات اســـتقبل قداســـته أيضا ســـمو األمير 

األردني الحســـن بـــن طالل.

مع رئيس أساقفة اكنرتبري

يـــوم الجمعـــة 12 مايـــو 2017م، اســـتقبل صاحـــب الغبطة جاســـتن 
ولبي، رئيس أســـاقفة كانتربري، قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني، 
فـــي لقـــاء تاريخـــي فـــي قصـــر المبـــث. خالل الزيـــارة تقابـــل قداســـة البابا 
تواضـــروس بصفـــة شـــخصية مـــع رئيـــس األســـاقفة، ثـــم انضمـــا بعـــد ذلك 
للوفـــد القبطـــي والضيـــوف المســـكونيين حيـــث ُألقيـــت الكلمـــات المناســـبة. 
وقد وّقع قداســـته على ســـجل الزيارات بكلمات »المحبة ال تســـقط أبًدا«، 
وقـــدم أيقونـــة قبطيـــة للعائلة المقدســـة تمثل »الهـــروب إلى مصر« لرئيس 

األســـاقفة جاستن.
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خالل كلمته شـــكر البابا رئيس األســـاقفة على حفاوته قائاًل: »نحن 
ممتنـــون هلل علـــى التعـــاون والحـــوار والمحبـــة المســـيحية بيـــن كنيســـتنينا. 
ونأمـــل ونصلـــي مـــن أجـــل اتحـــاد مســـيحي عالمـــي أكثـــر وأكثـــر، ونؤمـــن 
أنـــه الممكـــن عبـــر محبـــة اهلل وعبـــر دماء الشـــهداء فـــي المســـكونة كلها«.
وفـــي كلمتـــه الموجهـــة لقداســـة البابـــا، علّـــق رئيـــس األســـاقفة علـــى 
المثـــال المثابـــر لألقبـــاط المســـيحيين في مصـــر قائاًل: »خبـــرة األقباط في 
مصر ليســـت فقط مثااًل لجســـد المســـيح عبر العالم، ولكنها ملهمة بعمق. 
يمانهـــم الغيـــر متغيـــر وثباتهـــم واحتمالهـــم الطويـــل،  إن شـــجاعة شـــعبكم واإ
يعطـــي حيـــاة للكلمـــات التـــي نقرأهـــا كثيـــًرا فـــي رســـالة القديـــس بولـــس. 

ونحـــن ممتنـــون وشـــاكرون هلل بســـببكم وبســـبب شـــعبكم«.

يف اكتدرائية وستمينسرت ايب
المبـــث  قصـــر  فـــي  المقابلـــة  بعـــد 
حضـــر قداســـة البابا تواضـــروس صالة 
العشـــية فـــي كاتدرائيـــة وستمينســـتر ابـــي 
القـــس  وستمينســـتر  عميـــد  مـــن  بدعـــوة 
الدكتـــور جـــون هـــول. وقـــد رحـــب عميد 
وستمينســـتر بقداســـة البابـــا رســـمًيا، وتكلم 
عـــن تعاطفـــه مـــع مأســـاة المســـيحيين فـــي 
الشـــرق األوســـط وفـــي مصـــر، وتكلم عن 
بيـــن  الوحـــدة  ســـبب  قائـــاًل: »إن  الوحـــدة 
المســـيحيين هو شـــيء عزيز علينا وثمين 
جـــًدا. شـــيء رائـــع أنـــه فـــي القـــرن الواحد 
والعشـــرين تنمو العالقـــة بين كل الكنائس 
بشـــدة وبعمـــق. إن دور قداســـتكم فـــي جمـــع

قادة الكنائس بما فيهم البابا فرانسيس وآخرين كان مثااًل لنا جميًعا«.

تـــال ذلـــك اجتمـــاع عـــام بقيـــادة قداســـة البابا مـــع أعضاء من الشـــعب 
القبطـــي في كنيســـة القديســـة مارجريـــت بكاتدرائية وستمينســـتر ابي. وقد 

ألقـــى قداســـة البابـــا عظة ألعضاء الشـــعب. 

يف إيبارشية برمنجهام وتوابعها
إلـــى  قداســـته  توجـــه  2017م،  مايـــو   12 الجمعـــة  مســـاء  وفـــي 
برمنجهـــام، بصحبـــة نيافـــة األنبـــا ميصائيل أســـقف برمنجهـــام وتوابعها، 
ووصل حوالي العاشـــرة مســـاًء حيث كان في اســـتقباله الشعب واألطفال، 

فصلـــى قداســـته صـــالة الشـــكر وســـلم عليهـــم وصرفهـــم بســـالم.

تدشني كنيسة العذراء ومارجرجس
يف مدينة نوتنجهام

وصل قداســـة البابا يوم الســـبت 1٣ مايو الســـاعة الســـابعة صباًحا 
إلـــى مدينـــة نوتنجهـــام، حيـــث قام بتدشـــين كنيســـة العـــذراء ومارجرجس، 
وصلـــى القـــداس اإللهـــي، وكانـــت عظـــة القداس عن حضـــن اآلب ومعناه 
واتساعه، وما يجب علينا أن نفعله ليتسع قلبنا وصدرنا. وعقب القداس 
ُقدِّمـــت عـــدة كلمـــات احتفااًل من نيافة االنبا ميصائيل أســـقف اإليبارشـــية، 
والقمـــص أنطونيـــوس بشـــارة كاهن الكنيســـة، كما قـــام كورال الكنيســـة 
بتقديـــم مجموعـــة مـــن الترانيـــم. وقدم قداســـة البابا هدايا لـــكل الحاضرين، 
كمـــا قـــام عمـــدة المدينـــة بإلقـــاء كلمـــة أثنـــى فيها على قداســـة البابا، وأشـــاد 
بشـــعب الكنيســـة الـــذي أعـــاد الحيـــاة لهـــذه الكنيســـة بعد أن كانـــت في حالة 

صعبـــة، وحولها لكنيســـة جميلة. 

وِفي عودة قداسته لمركز إيبارشية برمنجهام، تفقد بناء الكاتدرائية 
الجديدة على اسم العذراء ورئيس المالئكة ميخائيل.

فـــي مســـاء الســـبت تقابـــل قداســـته مـــع مجالـــس كنائـــس إيبارشـــية 
المدينـــة. وشـــباب  برمنجهـــام 

يف مقر إيبارشية برمنجهام
فـــي يـــوم األحـــد 1٤ مايـــو صلـــى قداســـة البابـــا والوفـــد المرافـــق 
القـــداس اإللهـــي بمقـــر إيبارشـــية برمنجهـــام، بحضـــور جمـــع غفيـــر مـــن 
الشـــعب. وعقـــب القـــداس ُقدِّمـــت كلمـــات ترحيب مناســـبة، وقـــدم الكورال 

بعـــض الترانيـــم واأللحـــان المناســـبة. 
علـــى  مانشســـتر  مدينـــة  إلـــى  المرافـــق  والوفـــد  قداســـته  توجـــه  ثـــم 
بعـــد 100 ميـــل مـــن برمنجهـــام، حيـــث صلـــي قداســـته عشـــية عيـــد البابـــا 
أثناســـيوس الرســـولي، وألقـــي عظة عن القديس فـــي حضور أعداد كبيرة 
مـــن الشـــعب، وســـّلم على الحاضريـــن وأعطاهم هدايا، وتـــم التقاط صور 

تذكاريـــة لقداســـته مـــع الحاضريـــن.

ختام زيارة برمنجهام
وفي الثالثاء 16 مايو 2017م، التقى قداســـته مع عدد المســـئولين 
الرســـميين مـــن الدولـــة والكنائـــس الكاثوليكيـــة واإلنجليزيـــة فـــي احتفـــال 
نظمتـــه هيئـــة مارمرقـــس يونيفرســـال كير مع كنيســـة مانشســـتر. ثم توجه 
قداســـته والوفـــد المرافـــق لـــه إلـــى مطـــار مانشســـتر حيـــث ذهـــب لمدينـــة 
لندن وتوجه مباشـــرة إلى كنيســـة القديس أغســـطينوس بجلفورد – لندن، 
وصلـــى صـــالة الشـــكر، واجتمـــع بشـــعب ســـبعة كنائـــس تابعـــة إليبارشـــية 
نيافـــة األنبـــا أنطونـــي بإحـــدى القاعـــات المتســـعة، وألقـــى عليهـــم عظـــة، 

وأعطـــى هدايـــا للجميع.

قداسة ابلابا يلتيق سمو أمري ويلز

فـــي يـــوم 17 مايـــو اســـتقبل ســـمو األميـــر تشـــارلز، أميـــر ويلـــز، 
قداســـة البابـــا وبرفقته نيافة األنبا آنجيلوس وذلـــك في كالرنس هاوس.

وســـنوافيكم في العدد المقبـــل بباقي أخبار الزيارة، 
وتقاصيل زيارة قداســـة البابا إليطاليا.
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شهداء الكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية، كان في استقبالهم القس 
أبـــرآم إميـــل ســـكرتير مجلس كهنـــة اإلســـكندرية الـــذي اصطحب 
الضيـــوف فـــي جولـــة بالكاتدرائيـــة، قـــدم خاللهـــا شـــرًحا مختصًرا 
لتاريخ الكنيسة القبطية وتاريخ الكاتدرائية نفسها. حضر المقابلة 

نـــادر مرقس مســـئول العالقـــات العامـــة بالبطريركية.

سفري بريطانيا يقدم العزاء
يف شهداء الكنيسة املرقسية باالسكندرية

الكهنـــة  مجلـــس  ســـكرتير  إميـــل  أبـــرآم  القـــس  اســـتقبل 
بالمقـــر  2017م،  مايـــو   1٤ األحـــد  يـــوم  مســـاء  باإلســـكندرية، 
البابوي باإلســـكندرية: الســـيد چون كاسن الســـفير البريطاني في 
مصـــر، والـــذي حضـــر لتقديـــم تعازيـــه في شـــهداء حـــادث التفجير 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية يـــوم أحـــد الشـــعانين، حضـــر مـــع ســـيادته 
الســـيدة وينـــدي فريمان قنصل عـــام بريطانيـــا في اإلســـكندرية.

الشهيد اثلامن والعرشون
ينضم إىل صفوف شهداء طنطا

انضـــم إلـــى صفوف شـــهداء طنطا يـــوم األحد 2٣ أبريل 
2017م الشـــهيد رقـــم 28 ڤيكتـــور فايـــز، جـــراء التفجيـــر 
اإلرهابـــي الـــذي وقـــع بكاتدرائيـــة الشـــهيد مارجرجس بطنطا 
يـــوم أحـــد الشـــعانين. ُيذَكـــر أن الشـــهيد ڤيكتـــور كان يتلقـــى 
العـــالج بمجمـــع الجـــالء العســـكرى التابـــع للقـــوات المســـلحة. 
هـــذا وقـــد ُأقيمـــت صلـــوات التجنيـــز فـــي الخامســـة مـــن مســـاء 
بالكاتدرائيـــة  الملحقـــة  أبانـــوب  الشـــهيد  بكنيســـة  ذاتـــه  اليـــوم 
بطنطـــا. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا بوال وألســـرة الشـــهيد 

وســـائر أفـــراد الشـــعب.

وفد اإلعالميات األفريقيات
يف زيارة الكنيسة القبطية

اســـتقبل نيافة األنبا دانيال أســـقف المعادي )نائًبا عن قداســـة 
البابـــا(، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، يـــوم 
السبت 1٣ مايو 2017م، وفد اإلعالميات األفريقيات الذي كان 
يـــزور القاهـــرة فـــي ذلك الوقت. تأتي زيـــارة الوفد للكاتدرائية في 
إطـــار اللقـــاءات التـــي يعقدهـــا مـــع دوائر عـــدة بالقاهرة، بالتنســـيق 
مـــع الوكالـــة المصريـــة للشـــراكة من أجل التنميـــة، التابعة لوزارة 

الخارجيـــة والمجلـــس القومي للمرأة.
أعـــرب نيافـــة األنبا دانيال أســـقف المعـــادي عن ترحيبه بوفد 
اإلعالميات األفريقيات، وأشـــار إلى أن أفريقيا ُتذَكر في النطاق 
الرعـــوي لبابـــا الكنيســـة القبطيـــة، وأن الكنيســـة القبطيـــة أسســـت 

كنائـــس لهـــا بأفريقيا منـــذ زمن بعيد.
رافـــق الوفـــد الســـفير حـــازم فهمـــي األميـــن العـــام للوكالـــة، 
وعـــدد مـــن مســـئولي وزارة الخارجيـــة. كما حضـــر اللقاء القمص 
داود لمعي كاهن كنيســـة مار مرقس بمصر الجديدة، واألســـتاذة 
بربارة ســـليمان مدير المكتـــب البابوي للمشـــروعات والعالقات، 
ورانيـــا نعيم المدير التنفيذي للمركز اإلعالمي للكنيســـة، والنائبة 

منـــى منير عضـــو البرلمان.

سفري فرنسا يزور 
الكنيسة املرقسية باإلسكندرية

قام الســـيد أندريه باران الســـفير الفرنســـي بمصر والســـيدة 
عـــام فرنســـا  قنصـــل  نبيـــل حجـــالوي  الســـيد  يرافقهمـــا  حرمـــه 
باإلســـكندرية والســـيدة حرمـــه، بزيـــارة لمقـــر الكنيســـة المرقســـية 
باإلســـكندرية يوم الخميس ٤ مايو 2017م، حيث قدم العزاء في 
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االحتفال بتكريس كنيسة القديسة دميانة 
بديرها العامر بالرباري 

فـــى مســـاء يـــوم األربعـــاء 17 مايـــو 2017م، فـــى مناســـبة 
العامـــر  بديرهـــا  دميانـــة  القديســـة  كنيســـة  بتكريـــس  اإلحتفـــال 
بالبـــرارى، إســـتقبل نيافـــة األنبـــا بيشـــوى مطـــران دميـــاط وكفـــر 
الشـــيخ ورئيـــس ديـــر الشـــهيدة دميانـــة بالبـــرارى، الســـيد الدكتـــور 
أحمـــد الشـــعراوى محافـــظ الدقهليـــة، واللواء أيمـــن المداح مدير 
أمـــن الدقهليـــة، واللـــواء مدير المخابرات العامـــة، واللواء مدير 
األمـــن الوطنـــى، واللـــواء مديـــر المباحـــث، ومـــن رجـــال الديـــر 
اإلســـالمى بالدقهليـــة الشـــيخ الدكتـــور وكيـــل وزارة األوقـــاف، 
والشـــيخ مديـــر المنطقـــة األزهرية، ولفيف مـــن القيـــادات الدينية 
والتنفيذيـــة والشـــعبية بالمحافظـــة. وقـــد رّحـــب نيافة األنبا بيشـــوى 
بالجميع، وألقيت الكلمات المناســـبة، وعّبر الدكتور المحافظ عن 

إعجابـــه بتاريـــخ الديـــر والقديســـة دميانـــة 

اللقاء انلصف سنوي 
خلدام وخادمات املنيا

أقامـــت إيبارشـــية المنيـــا وأبوقرقـــاص يوم االثنيـــن األول من 
مايـــو 2017م، لقـــاًء عاًمـــا لخـــدام وخادمـــات اإليبارشـــية بواحـــة 
القديـــس أنطونيـــوس بعنـــوان »رابـــح النفوس حكيـــم«. حاضر في 
اللقـــاء نيافـــة األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط وتوابعهـــا في موضوع 
»رابـــح النفـــوس حكيـــم«، ونيافـــة األنبا مكاريوس األســـقف العام 
للمنيا وأبوقرقاص حول موضوع »مسئوليتنا نحو المخدومين«. 
شـــارك فـــي اللقـــاء الـــذي اســـتمر من الســـابعة صباًحا حتـــى الثالثة 
عصـــًرا عـــدد 2150 )ألفـــان ومئـــة وخمســـون( خادًمـــا وخادمـــة 

كممثليـــن عـــن 85 كنيســـة، و70 )ســـبعون( مـــن اآلبـــاء الكهنة.

وفد من جملس الكنائس العاليم 
يزور الاكتدرائية

زار الكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية يـــوم الثالثـــاء 25 أبريـــل 
2017م، وفـــد مـــن مجلـــس الكنائـــس العالمـــي برئاســـة الدكتـــور 
القـــس أوالف فيكـــس تفانيـــت األميـــن العـــام للمجلـــس. كان فـــي 
اســـتقبال الوفـــد بالمقـــر البابوي نيافة األنبا دانيال أســـقف المعادي 
نائًبـــا عـــن قداســـة البابـــا، ونيافـــة األنبا يوليـــوس األســـقف العام 
بولـــس  والقـــس  الخدمـــات،  وأســـقفية  القديمـــة  مصـــر  لكنائـــس 
حليـــم المتحـــدث الرســـمي باســـم الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، 
واألســـتاذ جرجس صالـــح األمين العـــام الفخري لمجلـــس كنائس 
الشـــرق األوســـط، والسيدة بربارة ســـليمان مدير المكتب البابوي 
للمشـــروعات والعالقـــات. ُيذَكـــر أن وفد مجلـــس الكنائس العالمي 
قـــد ضـــم نيافـــة األنبا آنجيلوس األســـقف العام بإنجلتـــرا. وقد دار 
حـــوار خـــالل اللقـــاء حـــول التحديات التـــي تواجه مصر والســـيما 
اإلرهـــاب، وكيـــف أن مصر بكل مؤسســـاتها تســـعى للتصدي له. 
كمـــا تنـــاول الحديـــث زيارة قداســـة البابا فرنســـيس بابـــا الفاتيكان. 

وعقـــب انتهـــاء اللقـــاء قـــام الوفـــد بزيارة الكنيســـة البطرســـية. 

تأبني شهداء أحد الشعانني بانلمسا

احتفاليـــة  بالنمســـا  األرثوذكـــس  األقبـــاط  مطرانيـــة  أقامـــت 
لتأبيـــن شـــهداء كنيســـة مارجرجـــس بطنطـــا والكنيســـة المرقســـية 
باإلســـكندرية، يـــوم االثنيـــن 8 مايـــو 2017م، بكنيســـة العـــذراء 
نيافـــة  االحتفاليـــة  بفيينـــا. حضـــر  ميخائيـــل  والمـــالك  المنتصـــرة 
األلمانـــي بسويســـرا،  النمســـا والقطـــاع  أســـقف  األنبـــا جابرييـــل 
ونيافة األنبا دانيال أســـقف ورئيس دير األنبا شـــنوده بســـيدني – 
أســـتراليا، ورئيس أســـاقفة النمســـا للكنيســـة الكاثوليكية الكاردينال 
كريســـتوف شـــونبورن الـــذي ألقى كلمة تنـــاول فيها الشـــهداء في 
الكنيســـة القبطية. كما شـــارك عدد من ممثلي الكنائس الســـريانية 
واألرمنيـــة والكاثوليكيـــة وعـــدة كنائـــس أخـــرى. ومـــن الرســـميين 
حضر ساباســـتيان كورتس وزير الخارجية النمساوي، والسفير 
المصـــري محمد عامر، والقنصـــل المصري محمد فرج؛ ولفيف 

مـــن كهنـــة وشمامســـة والشـــعب القبطي النمســـا.
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تدشني كنيسة مارجرجس 
عزبة السوق – إيبارشية بنها

قام نيافة األنبا مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا صباح يوم 
االثنيـــن األول مـــن مايـــو 2017م، في عيد استشـــهاد القديس مار 
جرجـــس، بتدشـــين مذابـــح وأيقونـــات كنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس 
بعزبـــة الســـوق ببنهـــا، وأعقب التدشـــين صـــالة القـــداس اإللهي ثم 
اجتمـــاع نيافتـــه باآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 

األنبا مكســـيموس ومجمع كهنة اإليبارشـــية وشـــعب الكنيســـة. 

تطييب رفات ابلابا أثناسيوس الرسويل
بكنيسته بالكفور- إيبارشية مطاي

فـــي عشـــية القديـــس أثناســـيوس الرســـولي مســـاء يـــوم األحـــد 
1٤ مايـــو 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا جورجيـــوس أســـقف مطاي 
بتطييب رفات القديس بالكنيســـة التي تحمل اســـمه بقرية الكفور، 
بالكنيســـة ذاتهـــا.  التالـــي  اليـــوم  فـــي  القـــداس اإللهـــي  ثـــم صـــالة 
وُتَعـــد كنيســـة القديـــس أثناســـيوس بالكفـــور مـــن الكنائـــس األثريـــة 
باإليبارشـــية، حيـــث تحـــوي رفـــات القديس وبعـــض المخطوطات 

إلـــى جانـــب حامـــل أيقونـــات أثري.

االحتفال بعيد استشهاد األم دواليج 
وأوالدها األربعة بإسنا

احتفلـــت مدينـــة إســـنا مســـاء يـــوم الســـبت 1٣ مايـــو 2017م، 
بعيد استشـــهاد الشـــهيدة األم دوالجي وأوالدها األربعة، بحضور 
نيافـــة األنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام إلســـنا وأرمنـــت، واشـــترك 
مـــع نيافتـــه لفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان، حيث تـــم تطييب 
األنبوبـــة التـــي تحـــوي رفات األم دوالجـــي وأوالدها، وكان مثلث 
الرحمات البابا شـــنوده الثالث قد قام بتدشـــين الكنيســـة بعد إعادة 

بنائهـــا وتجديدهـــا فـــي 20 أكتوبر 2007م.

تدشني كنيسة مارجرجس
بزنلة حنا بسمالوط

قـــام نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطران ســـمالوط، صبـــاح يوم 
األحـــد 2٣ أبريـــل 2017م، بتدشـــين مذبـــح ومعموديـــة كنيســـة 
الشـــهيد مارجرجـــس بقريـــة نزلـــة حنـــا. وهي كنيســـة تخـــدم ٣75 
أســـرة، تـــم إنشـــاؤها على مســـاحة ٣75 متًرا مربًعـــا، وملحق بها 
مبنى للخدمات. خالص تهانينا لنيافته وجميع شـــعب اإليبارشـــية.

تطييب رفات الشهيدين 
كريياكوس ويويلطة بطهطا

قام نيافة األنبا إشعياء أسقف طهطا وجهينة، يشاركه نيافة 
األنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس دير األنبا شـــنوده بســـوهاج، 
مســـاء يـــوم األحـــد 1٤ مايـــو 2017م، بتطييـــب رفـــات الشـــهيدين 
الشـــهيد  قامـــا بتطييـــب رفـــات  أمـــه، كمـــا  كيرياكـــوس ويوليطـــة 
مارجرجـــس وشـــهداء الفيـــوم الموجـــودة رفاتهما بالكنيســـة. وذلك 
خالل صالة العشـــية التي أقيمت بالكنيســـة بســـاحل طهطا. يذكر 
أن نيافـــة األنبـــا إشـــعياء كان قـــد قـــام بإحضـــار رفـــات الشـــهيدين 

شـــفيعي الكنيســـة فـــي 1٤ مايـــو عـــام 199٤م.
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لقاء رويح درايس ملراكز تدريب
CACYB بأمريكا

 )CACYB( فـــي إطـــار اهتمـــام أســـقفية شـــباب أمريكا وكنـــدا
بمراكـــز تدريـــب الخـــدام، أقامـــت األســـقفية لقـــاًء روحًيـــا دراســـًيا 
لمركزي تدريب الخدام لكنائس بنســـيلفانيا وكنيســـة الشهيد أبانوب 
)ببايـــون(، وذلـــك يـــوم األحد 1٤ مايو 2017م. بدأ اللقاء بالقداس 
اإللهـــي تخللـــه عظـــة روحيـــة لنيافـــة األنبـــا كاراس األســـقف العام 
والنائـــب البابـــوي لكنائـــس أمريـــكا الشـــمالية، ثـــم محاضـــرة لنيافته 
عـــن أهمية ســـر التوبـــة واالعتراف الخالصيـــة )الهوت عقيدي(، 
أعقبهمـــا محاضـــرة للدكتـــور چوزيف موريـــس فلتس عن أهمية 
علم دراسة اآلباء )الباترولوجي( وكيفية تطبيقة عملًيا، وقد تخلل 
اللقـــاء بعـــض األلحـــان وتوزيع هدايا. هذا وقد طالب المشـــاركون 
تكرار هذه اللقاءات دعًما لروح المحبة كجســـد واحد في المســـيح 

يســـوع وفرصـــة للتعارف وتبـــادل الخبرات.

قداس للكنائس األرثوذكسية الرشقية 
بشمال فرنسا

اجتمـــع ممثلـــو العائلـــة األرثوذكســـية الالخلقيدونيـــة، صبـــاح 
يـــوم الثالثـــاء 9 مايـــو 2017م فـــي القـــداس اإللهـــي فـــي ضيافـــة 

تدشني كنيسة املالك ميخائيل
بعزبة بشارة – إيبارشية مراكز الرشقية

قام نيافة األنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية ومدينة العاشـــر 
مـــن رمضـــان، بتدشـــين كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بعزبـــة 
بشـــارة، كفـــر صقـــر- شـــرقية، واشـــترك مـــع نيافتـــه فـــي صلوات 
التدشـــين نيافـــة األنبا صليب أســـقف ميـــت غمر وتوابعهـــا، وألقى 
نيافـــة األنبـــا صليـــب كلمـــة خـــالل صلـــوات التدشـــين تحـــدث فيهـــا 
عـــن أمجـــاد القيامـــة فـــي الكنيســـة. يذكـــر أن الكنيســـة تـــم بناؤهـــا 
بقـــرار ملكـــي مـــن الملك فؤاد األول عـــام 19٣5، وبدأ العمل في 
تجديدهـــا عـــام 2011. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا مقار ومجمع 

كهنة اإليبارشـــية وشـــعب الكنيســـة. 

احتفايلة كنيسة رئيس املالئكة 
والقديس تكال هيمانوت بكندا

بايلوبيل الفيض تلأسيسها

احتفلـــت كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل والقديـــس تـــكال 
هيمانـــوت التابعـــة إليبارشـــية مسيســـاجا وفانكوفـــر وغـــرب كندا، 
يـــوم األحـــد 7 مايـــو 2017م، بمـــرور 25 ســـنة علـــى تأسيســـها. 
بـــدأ االحتفـــال بالقـــداس اإللهـــي الذي شـــارك فيه أصحـــاب النيافة: 
األنبـــا تادرس مطـــران بورســـعيد، واألنبا رافائيل األســـقف العام 
لكنائـــس ســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا مينا 
أســـقف اإليبارشـــية. وعقـــب القـــداس اإللهـــي ُألِقيـــت عـــدة كلمات، 
أعـــرب القمـــص مرقـــس فتحي فـــي بدايتهـــا عن ترحيبه وشـــكره 
لآلبـــاء األســـاقفة الحضـــور، مشـــيًدا بـــدور نيافة األنبـــا تادرس في 
بدايـــة الخدمـــة بالكنيســـة. ثم تكلم نيافة األنبـــا تادرس عن ذكرياته 

أثنـــاء خدمتـــه بهذه الكنيســـة.
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نياحة القمص دانيال وفيق
أحد شيوخ كهنة إيبارشية ملوي

رقـــد فـــي الـــرب صبـــاح يوم االثنيـــن األول من مايـــو 2017م، 
القمـــص دانيـــال وفقـــي، كاهـــن كنيســـة األنبا بيشـــوي األثريـــة بدير 
البرشـــا بملـــوي، عـــن عمـــر يناهـــز الـ67 عاًمـــا، بعد خدمـــة كهنوتية 
تقـــارب ٣٤ عاًمـــا. ُوِلـــد فـــي 15 نوفمبـــر 1950م بقريـــة هـــور - 
مركز ملوي، وســـيم قًســـا في 5 أغســـطس 198٣م بيد المتنيح األنبا 
بيمن أســـقف ملوي الســـابق، وُرِســـم قمًصا في 2٣ أكتوبر 2005م 
بيد نيافة األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين. وقد 
ُأقيمـــت صـــالة الجنـــازة فـــي اليـــوم ذاتـــه بكنيســـة األنبـــا بيشـــوي بدير 
البرشـــا بملـــوي. خالـــص تعازينا لنيافة األنبـــا ديمتريوس، ومجمع 
كهنة اإليبارشـــية، وأســـرة األب المتنيح، وســـائر أفراد الشـــعب، 

محبيه. وكل 

نياحة القمص بيسنيت عبد السيد 
كاهن كنيسة العذراء والمالك ميخائيل بعين شمس

اســـتراح مـــن أتعـــاب الجســـد يـــوم الخميـــس 11 مايـــو 2017م، 
بعد صراع قصير مع المرض، القمص بســـنتي عبد الســـيد كاهن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء والمـــالك ميخائيـــل بشـــارع أحمـــد عصمـــت 
بعيـــن شـــمس. وقـــد صلـــى عليـــه أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا موســـى 
األســـقف العـــام للشـــباب، واألنبـــا تيموثاوس أســـقف الزقازيق ومنيا 
القمح، واألنبا بقطر أســـقف الوادي الجديد، واألنبا هرمينا األســـقف 
العـــام لكنائـــس عيـــن شـــمس والمطريـــة؛ وكذلك القمص ســـرجيوس 
ســـرجيوس وكيـــل البطريركيـــة بالقاهـــرة مندوًبـــا عـــن قداســـة البابا، 
ولفيـــف مـــن اآلبـــاء كهنـــة المنطقة وكهنـــة القاهرة، وجمـــع غفير من 
شـــعب المنطقـــة، كمـــا حضر الجنازة أيًضا عـــدد من أعضاء مجلس 
النـــواب عـــن عيـــن شـــمس والقيـــادات األمنيـــة بالمنطقـــة. ُوِلـــد األب 
المتنيح في األول من مايو عام 19٤5م، وســـيم كاهًنا في 7 يونيو 
1987م، وُرِســـم قمًصـــا فـــي 2٣ ســـبتمبر 2012م. خالص تعازينا 
لنيافـــة األنبـــا هرمينـــا، واآلبـــاء كهنـــة عيـــن شـــمس والمطريـــة، 

وأســـرة األب المتنيـــح، وســـائر أفراد الشـــعب، وكل محبيه.

نياحة تاسوين إستري
المكرسة بأسقفية الشباب

رقـــدت فـــي الـــرب يوم األربعاء 26 أبريل 2017م، تاســـوني 
إســـتير المكرســـة ببيـــت الشماســـة فيبـــي للمكرســـات التابـــع ألســـقفية 
الشـــباب والخادمـــة باألســـقفية. وقـــد ُأقيمـــت صلـــوات تجنيزهـــا فـــي 
الثانيـــة عشـــرة مـــن ظهـــر اليوم التالي بكنيســـة دير المـــالك البحري. 
شـــارك فـــي الصـــالة نيافـــة األنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، 
ونيافة األنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة وسكرتير 
المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا أغاثون أســـقف مغاغة والعـــدوة، واألنبا 
ماركـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس منطقـــة القبـــة وتوابعهـــا، واألنبـــا 
بقطر أســـقف الوادي الجديد، ولفيف من اآلباء الكهنة والشمامســـة. 
خالـــص تعازينا لنيافة األنبا موســـى ونيافـــة األنبا رافائيل ومجمع 

مكرسات أســـقفية الشباب.

الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية بشـــمال فرنســـا بكنيســـة العـــذراء 
فـــي  الرســـول - شـــاتنيه ماالبـــري. شـــارك  مريـــم ومارمرقـــس 
الصـــالة أصحـــاب النيافـــة األنبـــا أثناســـيوس مطـــران الفرنســـيين 
األقبـــاط، واألنبـــا لوقـــا أســـقف چينيـــف وجنـــوب فرنســـا، واألنبـــا 
مارك األســـقف العام لباريس وشـــمال فرنســـا، ومور جورجيوس 
مطران الكنيســـة الســـريانية ببلجيكا وفرنســـا، ومعه أبونا يعقوب 
عايديـــن، والقس زادنجل عن الكنيســـة اإلثيوبية بفرنســـا، وأبونا 
جورجيـــن عـــن الكنيســـة األرمنيـــة األرثوذكســـية، ومجمـــع كهنـــة 
باريـــس وشـــمال فرنســـا، وكذلـــك خـــورس شمامســـة مـــن الكنيســـة 
والكنيســـة  األرمنيـــة  والكنيســـة  الســـريانية  والكنيســـة  القبطيـــة 
اإلثيوبيـــة. بعـــد انتهـــاء القـــداس اشـــترك الجميع فـــي تطييب رفات 

القديـــس مارمرقـــس الرســـول.

احلركة الاكريزماتيكية يف رسالة ماجستري 
باللكية اإللكرييكية بالقاهرة

تمت يوم السبت 1٣ مايو 2017م مناقشة رسالة ماچستير، 
مقدمـــة مـــن الباحـــث القـــس إبراهيم القمص عـــازر تواضروس، 
الكاهن بإيبارشـــية بني ســـويف، وقد حملت تلك الدراســـة عنوان 
دراســـة  أرثوذكســـّي -  منظـــور  مـــن  الكاريزماتيكيـــة  »الحركـــة 
مـــن أ. د. موريـــس  المناقشـــة والحكـــم  نقديـــة«. تكونـــت لجنـــة 
تاوضـــروس )مشـــرًفا ورئيًســـا(، أ. د. چورچ عـــوض )مشـــرًفا 
وعضـــًوا(، القـــس الدكتـــور بيشـــوي حلمـــي )عضـــًوا مناقًشـــا(، 
أ.د.رســـمي عبد الملك )عضًوا مناقًشـــا(. وعقب المناقشة قررت 
اللجنـــة منـــح الباحـــث درجـــة الماچســـتير فـــي العلـــوم الالهوتيـــة 
بتقديـــر »ممتـــاز«. خالـــص تهانينـــا للقس إبراهيـــم القمص عازر.

إطالق شبكة اللكيات 
ان واملعاهد ادلينية من عمَّ

ُأطِلقت يوم األحد 7 مايو 2017م، شبكة الكليات والمعاهد 
الدينيـــة اإلســـالمية والمســـيحية في العالم العربـــي، ضمن فعاليات 
المؤتمـــر الـــذي نظمـــه مركز الملك عبداهلل بـــن عبدالعزيز للحوار 
بيـــن أتبـــاع األديـــان والثقافـــات، والـــذي ُعِقد في الفتـــرة من ٤ إلى 
ـــان بـــاألردن. وقـــد ُانُتِخـــب القـــس  6 مـــن مايـــو الجـــاري فـــي عمَّ
بيشـــوي حلمي وكيل الكلية اإلكليريكية بالقاهرة، رئيًســـا للشـــبكة 
فـــي دورتهـــا األولـــى والتـــي تمتـــد لعاميـــن. وتضـــم الشـــبكة حالًيـــا 
18 كليـــة ومعهـــًدا دينًيـــا، ويعمـــل أعضـــاء الشـــبكة على نشـــر قيم 
المواطنـــة والتعدديـــة وقبـــول اآلخـــر، وترســـيخ هـــذه القيـــم بيـــن 

طـــالب وأســـاتذة الكليـــات والمعاهـــد الدينية.
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َعظمتـــه: إنه الوحيد 
الذي لقبته الكنيسة بعبارة 
)الرسولـــي(، كمـــا لـو كــــان 
ينتمي إلى عصـر الرســـــل. وهــــــــو أعظــــم قديـــس في 
الالهوت(.  علم  )أبو  البعض  ويسميه  الالهوتيات. 
وتعترف به وبقداسته كل كنائس العالم بدون استثناء.
هو الذي صاغ قانون اإليمان المسيحي في 
مجمع نيقية المسكوني المقدس، هذا القانون الذي 

تعترف به كل كنائس العالم.
وأتذكـــر أننـــــي حينمـــــــا زرت الفاتيكــــان في 15 
على  قرًنا   16 مـــرور  بمناسبة   197٣ سنة  مايو 
نياحة هذا القديس، لكي أحضر معي رفاته... أتذكر 
أنه في الكلمة التي ألقاها قداسة البابا بولس السادس 
في الكاتدرائية، في هذا اللقاء بيننا، أنه قال »كلنا 
نتفق حول الهوتيات القديس أثناسيوس والقديس 
كيرلس«. أي أننا واحد فيما يقوله من الالهوتيات.

وقد قال القديس جيروم )ايرونيموس( في مديح 
القديس أثناسيوس: »مّر وقت كاد فيه العالم كله أن 
يصبح أريوسًيا لوال وجود أثناسيوس«. ذلك ألنه هو 
الذي أدار دفة الفكر الالهوتي، لكي يحتفظ بصحته 
ضد الهرطقة األريوسية التي انتشرت انتشاًرا خطيًرا 

في ذلك الجيل يهدد اإليمان السليم.
ومن عظمة كــالم هذا القديس، قال أحد اآلباء 
تجد  ولم  أثناسيـــــوس،  للقديس  كلمة  سمعت  »إذا 
ورقة تكتبها عليها، فاكتبها على قميصك« حتى ال 
قاصرة  أثناسيوس  القديس  وليست عظمة  تنساها.. 
على علمه الالهوتي فقط، بل تشمل أيًضا روحياته 
وحياته كلها. ولذلك قال أحـــــد القديسيــــــن »من يتكلم 
عن أثناسيوس، إنما يتكلــــم عن الفضيلة«. فهو إلى 
جوار كونــــــه عالمــــًــــا فـــــــــي اإللهيــــــــــات، كـــــــــان أيًضا 

قديًسا باًرا.
نضوجــــه المبكـــــّر: منذ شبابــــــه المبكـــــر، كان 
يتميز بعمق الفكر والمعرفة، وعمق الذكاء. فالعالم 
لم يتعّرف على عبقريته فقط وهو بابا لإلسكندرية، 
إنما أيًضا وهو شـــــاب. يكفـــــي أنه فــــــي تلـــــك الســــــن 
المبكرة وضع كتابين من أشهر الكتب هما: )تجسد 
 The Incarnation of the Word الكلمة( 

وكتاب )الرسالة إلى الوثنيين(.
وكتابه )تجسد الكلمة( هو أعظم كتاب صدر 
في هذا الموضوع، شرح فيه بلباقة وعمق، وتسلسل 
التجسد  قضية  سليم،  وبمنطق  إقناع،  وقوة  فكري، 
اإللهي. وأتذكر في بدء رهبنتي سنة 195٤ حينما 
أرتب  العامر،  السريان  دير  لمكتبة  أميًنا  كنت 
كتاب  أضع  باب  أي  تحت  احترت  أنني  كتبها، 
)تجسد الكلمة(، هل في الالهوتيات، أم الفلسفة، أم 
الروحيات )ألنه كتاب روحي أيًضا(، أم في أقوال 

اآلباء Patrology؟
ألكسندروس  للبابا  شماًسا  كان  شبابه  في 
)البطريرك 19(. وكان صورة حية مثالية للشماس 
الكنيسة  الشمامسة في  تاريخ  نذكر في  المسيحي. 
األولى: القديس اسطفانوس أول الشمامسة، والقديس 
كانا  حينما  الفم،  ذهبي  يوحنا  والقديس  أثناسيوس، 

شماسين، والقديس مار أفرام السرياني.
وكما قيــــــــل عـــــــــن القديــــــــس اسطفانـــــــوس أول 
الشمامسة، أنه واجه ثالثة مجامــــع مــــــن الفالسفـــــــة 
كان  الذي  والروح  الحكمة  يقاوموا  أن  يقدروا  »ولم 
القديس  عن  قيل  كذلك  )أع10:6(.  به«  يتكلم 
ألسكنـــــدروس اصطحبه  البابا  قداسة  أن  أثناسيوس 
معه لحضور مجمع نيقية المسكوني المقــــــدس سنة 
ويجادل  يحاور  أثناسيوس  الشماس  ووقف  ٣25م. 
على  ويرد  جيله،  وعاظ  أعظم  الهرطوقي  آريوس 
هرطقاته واحدة فواحدة، بآيات من الكتاب المقدس، 
وبالحجج القوية. فلم يقدر ذلك الهرطوقي الذي دّوخ 
به  يتكلم  كان  الذي  والروح  الحكمة  يقاوم  أن  جيله 

القديس أثناسيوس.

يحضــــــروه  عظيًما  مقدًسا  مجمًعا  تصوروا 
ومطارنة  بطاركة  الكبار  الكنيسة  آباء  من   318
وأساقفة. ويقف بينهم هذا الشماس القبطي كبطل 
آريوس.  ويحطم  ويقنع،  ويرد  يجادل  لإليمان.. 
ويصوغها  المسيحي،  اإليمان  قانون  بنود  ويضع 
وعمق  ومنطقه  بعلمه  منبهر  والكل  لفظة،  لفظة 

معرفته الالهوتية.
كانت عظمة الشماس أثناسيوس في مجمع 
نيقية المسكوني المقدس سبًبا إلعجاب العالم به، 
بها  عامله  التي  الشرسة  القاسية  للعداوة  وسبًبا 
األريوسيون.. وكانت عظمته في مجمع نيقية سبًبا 
في ترشيحه ليكون بابا اإلسكندرية خلًفا ألبيه القديس 

ألكسندروس حينما تنيح بعد ذلك بقليل.
أثناسُيوس الَباَبا: في سنة ٣28م بعد ثالث 
سنوات فقط من مجمع نيقية المقدس، ُتوِّج القديس 
كرسي  على  وجلس  لإلسكندرية،  بابا  أثناسيوس 
حينما  أقل  أو  سنة  ثالثين  عمره  كان  مارمرقس. 
أصغر  بهذا  وكان  الرسولي.  الكرسي  على  جلس 
يكن  ولم  القبطية.  الكنيسة  في  البابوية  تولوا  من 
لم  المسألة  إن  شماًسا.  كان  بل  راهًبا،  أثناسيوس 
نما الكفاءة التي تؤهل  تكن مسألة سن أو رهبنة، واإ
لذلك  كفًؤا  الشماس  وكان  الخطير.  المنصب  لهذا 
ومؤهاًل لرئاسة الكهنوت بكل المقاييس. فصار البابا 

العشرين من بطاركة كنيستنا.
قام بسيامة أول أسقف  تتويجه بسنة  وبعد 

إلثيوبيا سنة 329م.
قام بسيامة القديس أفرومنتيوس )أي رجل اهلل( 
واسمه قبطي. فذهب إلى أثيوبيا عن طريق البحر 
يد  المسيحية على  دخلت  أواًل. وهكذا  بأريتريا  ماًرا 
الكنيسة القبطية إلى تلك المناطق من أفريقيا التي 
تعتبر القديس أثناسيوس أباها الروحي، وتفخر بأن 
لها الهوتيات أفريقية وانتماء ديني أفريقي عن طريق 

القديس أثناسيوس...
 45 أثناسيوس  القديس  حبرية  واستمرت 
سنة. من سنة ٣28م إلى سنة ٣7٣م، وبهذا يعتبر 
الثاني في طول مدة حبريته. أما األطول مدة في كل 
الخامس  البابا كيرلس  فهو  تاريخ بطاركة كنيستنا، 
الذي جلس على الكرسي المرقسي 52 سنة وبضعة 
أشهر. وخالل الفترة الطويلة للبابا أثناسيوس إنشغل 

بالعمل الالهوتي.
أستاًذا  الضرير  ديديموس  القديس  عين   +

ومدير للكلية اإلكليريكية.
+ كان أهم ما أنشغل به القديس أثناسيوس 
هو حماية اإليمان والرد على الهراطقة والمبتدعين. 

وفي مقدمتهم الرد على األريوسيين.
العمل  هو  ونشره،  اإليمان  حماية  إن  حًقا 
األول واألساسي للبطريرك. ومن جهة العمل الرعوي 
يستطيع أن يقوم بسيامة األساقفة والكهنة لمساعدته 
مسئوليته  هو  اإليمان  ويبقى  المجال،  هذا  في 
الذي  أثناسيوس.  القديس  فعله  ما  وهذا  األولى. 

انشغل اإليمان عمق فكره ومركزه ونشاطه.
وبدأ أثناسيوس في مقاومة الفكر اآلريوســـــي. 
وحتى بعد موت أريوس، كـــــــــان األريوسيـــــــون أشد 

ضراوة وعنًفا منه.
وهكذا وضــــــع مؤلفـــــــه المشهــــــور )ضــــــد 
اآلريوسيين( Contra Arianos. وذلك في أربعــة 
كتب رّد فيها على فهم األريوسيين الخاطئ لبعض 
الناحيتين  يشمل  رده  وكان  المقدس.  الكتاب  آيات 
اإليجابية والسلبية، بشرح واٍف ومقنع للمفهوم السليم 
بدعتهم.  لتأييد  اآلريوسيون  استخدمها  التي  لآليات 
فكرًيا لالهوتيين في  أثناسيوس رائًدا  القديس  وكانه 

عصره في مقاومة اآلريوسيين.
صمود أثناسُيوس: من خطورة اآلريوسيين أنهم 
استطاعوا أن يحّولوا بعض األساقفة إلى آريوسيين، 
وكانت لهم صلة قوية بالقصر اإلمبراطوري. وبلغت 

باتهامات  أثناسيوس  القديس  اتهام  في  قساوتهم 
وانتهى  عليه.  والحكم  ضده،  مجمع  وُعِقد  خطيرة، 

األمر بنفيه إلى بعض بالد الغرب.
كارًزا  نفيه  في  أثناسيوس  القديس  وكان 
ومعلًما. فكان يشرح اإليمان السليم وهو في منفاه، 
إمبراطور  أن  حتى  ومؤيدين،  أصدقاء  له  ويكسب 
الغرب كان يتصل بامبراطور الشرق، ويطلب إليه 

إرجاع البابا أثناسيوس إلى كرسيه، فيرجع.
الغرب  بالد  في  القديس  هذا  تأثير  من  وبلغ 
قائمة  مازالت  اسمه  على  كثيرة  كنائس  ُبِنيت  أنه 
حتى اآلن وبخاصة في ألمانيا والنمسا. ولكنه كان 
من النوع الذي يؤسس كنائس، ويتركها ألهلها، وال 
يجعلها تحت سلطانه الكهنوتي المباشر. يكفي أن 

تكون مؤمنة بتعليمه...
عن  مرات  أربع  أثناسيوس  البابا  ُنِفى  ولقد 
بنفيـــــه،  األمر  صدر  الخامسة  المرة  وفي  كرسيه. 
ولكن لم يتمكن قائد الجند من تنفيذ ذلك. جاء إلى 
الكاتدرائية، فوجد كل الشعب ملتًفا حول باباه، وقال 
للقائد »لن تصل إلى البابا أثناسيوس إال عى جثثنا 
جميًعا«.. وعاد القائـــــد إلـــــــــى اإلمبراطــــــــور، فألغــــــــى 

أمر النفي..
كله  العالم  »هوذا  أثناسيـــــــــوس  للقديس  وقيل 
Atha-  ضدك« فرّد قائاًل »وأنا ضد العالم« فلقبوه
nasius Contra Mondum أي )أثناسيوس ضد 
العالم( سواء ضد الهراطقة أو ما يحميهم من سلطة 

العالم وحكوماته...
في إحدى المرات، كان يود لقـــــــاء اإلمبراطــــور 
قسطنطين ليشرح له حقيقة األمــــــــور، ولم يستطع. 
قصر  إلى  وذهـــــب  بسيط.  فالح  زي  في  فتنكر 
قسطنطين، وكان خارًجا ممتطًيا جواده. فاعترضه 
له:  وقال  جواده  بسرج  وأمسك  أثناسيوس،  القديس 
وتعجب  معـــــــك«.  كلمـــــــة  لي  قسطنطين،  يا  »قف 
معه؟!  هكذا  يتصرف  الذي  هذا  من  اإلمبراطور: 
أثناسيوس.  البابا  أمام  أنه  فأدرك  النظر،  وأمعن 
ليتفاهم معه. وهكذا كان  فترجل عن جواده، ونزل 
هذا القديس في جرأته وشجاعته، وفي هيبته أيًضا. 

كما كان في احتماله الشدائد...
الحكم،  أمام  أثناسيــــــــوس  القديس  صمد  لقد 
وصمد  إليه،  وجهت  التي  االتهامات  أمام  وصمد 
أمام النفي والغربة، وصمد أمام األريوسيين وفكرهم 
كانت  متاعبه  وفي  وشّرهم..  ومؤامراتهم  المنحرف 

تساعده عالقته الطيبة بالقديس أنطونيوس.
عالقته بالقديس أنطونيوس:

الحنون  القلب  هو  أنطونيوس  األنبا  كان   +
الذي يلجأ إليه القديس أثناسيوس. وكان كابن روحي 

له، مع فارق السن الكبير بينهما.
القديس  حياة  أثناسيوس  القديس  وكتب   +
 Vita باسم  بالالتينية  المشهور  كتابه  في  الكبير 
رومه  إلى  وأرسله  أنطونيوس.  حياة  أي   Antonii
فكان له تأثير كبير في نشر الرهبنة هناك، كما كان 
له تأثير فيما بعد في توبة أوغسطينوس. وفي هذا 
الكتاب، قال »أنا نفسي صببت ماء على يديه« أي 

ساعدته في غسل يديه، إشارة إلى خدمته له.
+ وعلى الرغم من تمسك القديس أنطونيوس 
في  نزل  أنه  إال  الجبل،  وسكنى  الوحدة  بحياة 
شيخوخته وقبل وفاته بسنوات قليلة، لكي يسند البابا 
أثناسيوس في جهاده ضد األريوسية. لم يكن محتاًجا 
أن يقنع الناس. فطالما كتب القديس أثناسيوس في 
هذا  أن  يكفي  كان  إنما  الالهوتي.  اإلقناع  مجال 
ويقول  أثناسيوس  بإيمان  ينطق  العظيم  المتوحد 
»أثناسيوس على حق«. وبعد أن قضى ثالثة أيام 
في اإلسكندرية، عاد إلى مغارته في الجبل. وقال 
كغريب  عاد  إنه  ذلك  في  أثناسيوس  القديس  عنه 

يلتمس وطنه«. وكان فوق المائة من عمره.
+ وكتاب القديـــــــس أثناسيــــــــوس عن القديــــــس 
أنطونيــــــــوس ُترجم غلى العديـــــــد من اللغات، ومنها 
اللغة العربية أيًضا. وهو ليس مجرد كتاب تاريخ، 
أسلوب  هو  وهذا  أيًضأ.  روحيــــــات  كتاب  هو  إنما 
القديس أثناسيوس، في كل ما يكتب، يكتب بأسلوب 

روحي، حتى في الالهوتيات والتاريخ.
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عظة األربعاء 10 مايو 2017م من كنيسة العذراء مريم ورئيس المالئكة ميخائيل - لندن

الرســـول: »أخيـــًرا  بولـــس  يقـــول معلمنـــا 
ْوا. ِاهَتّمـــوا  أيُّهـــا اإلخـــَوُة افَرحـــوا. ِاكَملـــوا. تَعـــزَّ
لـــُه الَمَحبَِّة  اهِتماًمـــا واِحًدا. عيشـــوا بالسَّـــالِم، واإ

والسَّـــالِم ســـيكوُن معُكـــْم« )2كـــو11:1٣(.
وضـــع لنـــا بولـــس الرســـول وصفـــة فيهـــا 
خمـــس صفـــات لحيـــاة اإلنســـان الناجـــح، وهو 
يذكرهـــا فـــي كلمـــات مختصـــرة، الكلمات هي: 
عيشـــوا.  اهتمـــوا،  تعـــّزوا،  اكملـــوا،  افرحـــوا، 
ولكـــي أشـــرح لكـــم كل كلمة من هـــذه الخمس، 
ســـأضع مقابـــل الكلمات الخمس، خمًســـا ُأَخر 
تشـــرحها، فيكـــون موضوعنـــا كلـــه عبـــارة عـــن 

كلمات. عشـــر 
1( افرحوا... بالمسيح

أول كلمـــة »افرحـــوا«، ونضع معها كلمة 
الرئيســـي  فرحـــك  دائًمـــا  اجعـــل  »بالمســـيح«. 
بمسيحك الذي تجسد من أجلك، وعّلم وصنع 
معجـــزات مـــن أجلـــك، وُصِلـــب علـــى الصليب 
وقام من أجلك. يوم ُوِلد الســـيد المســـيح رتلت 
المالئكـــة: »الَمجـــُد هلِل فـــي األعالـــي، وعَلـــى 
األرِض السَّـــالُم، وبالنـــاِس الَمَســـرَُّة« والمســـرة 
هـــي الفـــرح. وفـــي تعاليـــم الســـيد المســـيح قـــّدم 
لنـــا قصـــص الخروف الضـــال والدرهم المفقود 
واالبـــن الضـــال فـــي لوقـــا 51، وأكثـــر كلمـــة 
كلمـــه  هـــي  األصحـــاح  هـــذا  فـــي  تكـــّررت 
»الفـــرح«. وعندمـــا قام الـــرب وظهر لتالميذه، 
يقـــول لنـــا فـــي إنجيـــل معلمنـــا يوحنـــا »فَفـــِرَح 
)يوحنـــا20:20(.   » الـــرَّبَّ رأوا  إذ  التالميـــُذ 
توجـــد فـــي الحيـــاة أشـــياء كثيـــرة تفرحنـــا، مثـــل 
العمل الناجح، الدراسة التي تحبها، الحصول 
علـــى مـــال، نجاح مشـــروع... لكـــن اجعل أواًل 
ولكـــن  والفـــادي.  المخلـــص  بالمســـيح  فرحـــك 
لمـــاذا؟ ألن أهـــم فـــرح عنـــد اإلنســـان هـــو فـــرح 
خالصـــه مـــن الخطيـــة، الخطيـــة هـــي مـــرض 
اإلنســـان الروحي، وال يســـتطيع أحد أن يمحوه 
إال شـــخص المســـيح، والكتـــاب المقـــدس يقول 
لنـــا أنـــه ليـــس بغيـــره )أي المســـيح( خـــالص. 
وصيـــة  لنـــا  قـــال  الرســـول  بولـــس  والقديـــس 
جميلـــة: »ِافَرحـــوا فـــي الـــرَّبِّ ُكلَّ حيـــٍن، وأقوُل 
أيًضـــا: افَرحـــوا« )فيلبـــي٤:٤(. اجعـــل فرحـــك 
دوًمـــا بمســـيحك الذي يبـــارك طريقك وصحتك 
وخدمتـــك وعملـــك وبيتك وأوالدك وبناتك. افرح 

وال تســـمح ألحـــد أن ينـــزع منـــك الفـــرح. 
2( اكملوا... بالكنيسة

داخـــــــــــل  بالحيــــــــــــاة  بارتباطــــــــــــك  وذلـــك 
نمـــا  الكنيســـة، وال أقصـــد االرتبـــاط الشـــكلي، واإ
االرتبـــاط العملـــي، أي عضويتـــك الحيـــة فـــي 
الكنيســـة كعضـــو عامـــل تمـــارس ســـّري التوبة 
االرتبـــاط  أيًضـــا  واإلفخارســـتيا.  واالعتـــراف، 
بالكنيســـة واجتماعاتهـــا وخدمتهـــا. مـــرة زرت 
منتهـــى  فـــي  ووجدتهـــا  مصـــر،  فـــي  كنيســـة 
النظافـــة رغـــم أنهـــا منطقـــة صناعيـــة متربـــة، 
فلمـــا تســـاءلت عن ســـر نظافتهـــا أعلموني أن 

المقشـــات«،  ُتســـمى »خدمـــة  عندهـــم خدمـــة 
فـــكل اجتمـــاع فـــي الكنيســـة يخّصـــص أربعـــة 
مـــن أعضائـــه لتنظيـــف وترتيـــب الكنيســـة بعد 
نهايـــة االجتمـــاع، وهكـــذا جعلوا لـــكل فرد دور 
في الكنيســـة. الكنيســـة ليســـت نادًيا اجتماعًيا، 
بـــل هـــي موضـــع األمـــور الروحيـــه والصلوات 
والتســـابيح والترانيم والتعاليـــم والحياة المرفوعه 
هلل. اكملـــوا بالكنيســـة، فمـــن يرّبـــي ابنـــه داخـــل 
الكنيســـة فهـــذه تربيـــة صحيحـــة، وهـــي أكثـــر 
شـــيء يحفـــظ أوالدنا وبناتنا مـــن العالم. وتربية 
الكنيســـة ال تعنـــي التربيـــة المنغلقـــة، بـــل هـــي 
شـــبع بـــاهلل داخـــل الكنيســـة، وبهـــذا لـــو ُوِضـــع 
أمامهـــم عســـل العالـــم، فسيدوســـونه بأرجلهـــم، 
ألن الكنيســـة علمتهـــم كل المبـــادئ والقيم التي 

يعيشـــون بهـــا فـــي المجتمـــع. 
3( تعزوا... باإلنجيل

اجعلـــوا  المقدســـة،  اهلل  بكلمـــه  تعـــزوا 
اإلنجيـــل مفتوًحـــا أمامكـــم باســـتمرار، واقـــرأوه 
وأنتـــم مجتمعـــون، حتـــى ولـــو مرة في األســـبوع 
تجتمـــع األســـرة مـــع بعضهـــا حـــول كلمـــه اهلل. 
القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم لـــه كلمـــه جميلـــة، 
يقـــول: »الكتـــاب المقـــدس روضـــة النفـــوس«، 
المقـــدس  الكتـــاب  »فـــي  قـــال:  أخـــرى  ومـــرة 
منجـــم آللـــئ«. يقولـــون اإلنجيـــل الحلـــو هـــو 
الـــذي يشـــرب عرقـــك ودموعـــك، فعندمـــا تقـــرأ 
آياتـــه،  وتحفـــظ  فيـــه  وتـــدرس  اإلنجيـــل  فـــي 
فأنـــت تبـــذل مجهـــوًدا )أي العـــرق(، وعندمـــا 
تقـــرأ اإلنجيـــل وتصلـــي قبـــل القراءة لكـــي ينير 
اهلل ذهنـــك فهـــذه هـــي الدمـــوع. اإلنجيـــل مليء 
يقـــول  لذلـــك  الروحيـــة،  والرســـائل  بالكنـــوز 
داود النبـــي: »لـــكل كمـــال رأيـــت منتهـــى، أّمـــا 

)مزمـــور119(. جـــًدا«  فواســـعة  وصايـــاك 
كيـــف يمكـــن لكلمـــة اهلل يمكـــن أن تعـــّزى 
اإلنســـان؟ يقـــول لنـــا الكتـــاب الكثيـــر فـــي هذا: 
»ِعنـــَد كثَرِة ُهمومي فـــي داِخلي، تعزياُتَك ُتَلذُِّذ 
َنفســـي... نامـــوُس الـــرَّبِّ كاِمٌل َيـــُردُّ النَّفَس... 
الجاِهـــَل  ُتَصيِّـــُر  صاِدَقـــٌة  الـــرَّبِّ  َشـــهاداُت 
َحكيًما... وصايا الرَّبِّ ُمســـَتقيَمٌة تَُفرُِّح الَقلَب. 
الَعيَنيـــِن... أحـــكاُم  ُينيـــُر  الـــرَّبِّ طاِهـــٌر  أمـــُر 
الـــرَّبِّ َحـــقٌّ عاِدَلـــٌة ُكلُّهـــا. أشـــَهى ِمـــَن الذََّهـــِب 
واإلبريـــِز الَكثيِر...«. تعزوا باإلنجيل، اجعلوا 
اإلنجيـــل دائًمـــا هـــو حـــل لـــكل مشـــكلة، وهـــو 

الـــذي يمنـــح راحـــه فـــي البيت. 
4( اهتموا اهتماًما واحًدا... بالمحبة

المحيـــة هي الوصيـــة األولى، والتي فيها 
جميـــع الوصايـــا التـــي يجب أن نهتم بها. اهتم 
أن تظهـــر محبتك بالعمـــل وليس بالكالم. »يا 
بـــل  بالـــكالِم وال باللِّســـاِن،  ُنِحـــبَّ  أوالدي، ال 
اهتمـــوا  )1يوحنـــا٣:18(،  والَحـــقِّ!«  بالَعَمـــِل 

اهتماًمـــا واحــــــًدا بعمـــــل 
المحبة لمن هم حولكم. 

محبتـــك هلل تحفظـــك مـــن خطايـــا كثيـــره، 
ولهـــذا الســـبب قـــال الـــرب لنــــــــا: »تحـــب الرب 
إلهـــك مـــن كل قلبـــك، مـــن كل فكــــــــرك، مـــن 
كل نفســـك، ومن كل قدرتــــــــــــــــك... وتحـــــــــــــــب 

قريبـــك كنفســـك«. 
اهتـــم فـــي كل عمـــل بالمحبـــــــة، والمحبـــة 
تكون صادره من القلب. بولس الرســـول كتب 
لنـــا أصحاًحـــا جميـــاًل جـــدا عـــن المحبـــة فـــي 
كورنثـــوس األولـــى ٣1، لكـــن ختمــــــــه بعبـــارة 
جميلـــة جــــــــــًدا، »أّمـــا اآلَن فَيثُبـــــــــُت: اإليمـــاُن 
والرَّجـــاُء والَمَحبَّــــــــــُة، هـــــــــــِذِه الثَّالثَــــــــــُة ولكـــــــــن 

أعَظَمهُـــنَّ الَمَحبَّـــُة«. 
5( عيشوا... بالسالم

نســـميه  ســـالًما،  يصنـــع  إنســـان  همـــاك 
peace maker، وآخـــر ال يصنـــع الســـالم 
الوصيـــة  هـــذه   .trouble maker نســـميه 
تذّكرنـــا بمـــا قالـــه لنـــا الســـيد المســـيح: »طوَبى 
لصاِنعـــي السَّـــالِم، ألنَّهُـــْم أبنـــاَء اهلِل ُيدَعْوَن«، 
يصيـــر اإلنســـان ابـــن اهلل بالحقيقـــة إن صنـــع 
عـــن  االقتصـــاد  كتـــب  فـــي  تقـــرأون  ســـالًما. 
أّمـــا  ثقيلـــة،  وصناعـــات  خفيفـــة  صناعـــات 
صناعـــة الســـالم فهـــي صناعـــة صعبـــة. نقـــرأ 
حين تشـــاجر رعاة إبراهيم مع رعاة لوط على 
للســـالم  إبراهيـــم  الميـــاه، كيـــف ســـعى  مـــوارد 
مـــع ابـــن اخيـــه، بـــل ومنحـــه حـــق االختيـــار. 
واختـــار لـــوط األرض، أرض ســـدوم وعمـــورة 
التـــي امتـــألت بالشـــر. أّما إبراهيـــم الذي جعل 
األرض  فصـــارت  الســـالم،  صنـــع  اختيـــاره 
التـــي تفيـــض لبًنـــا وعســـاًل نصيبه. عيشـــوا إًذا 

بالســـالم... 
أو  كلمـــات  الخمـــس  هـــذه  لـــو وضعـــت 
حياتـــك  فـــي  البعـــض  بعضهـــا  مـــع  وصايـــا 
فـــي  وبناتـــك،  أوالدك  تربيـــة  وفـــي  اليوميـــة، 
عملـــك، في دراســـتك، في ارتباطك بالكنيســـة، 
هـــذا  فعلـــت  إذا  اإلنجيـــل؛  مـــع  حياتـــك  فـــي 

ناجحـــة.  حياتـــك  ســـتصير 
افرحوا بالمســـيح. اكملوا بالكنيسة. تعزوا 
باإلنجيـــل. اهتمـــوا اهتماًمـــا واحـــًدا بالمحبـــة. 
عيشـــوا بالســـالم. عيشـــوا حياتكم وأنتم فرحون 
ومتعـــزون فـــي قلوبكـــم، والمحبـــة ســـائدة فـــي 
أيـــام  مـــن  يـــوم  كل  يمـــأل  والســـالم  حياتكـــم، 

عمركـــم.
يعطينا اهلل أن تكون حياتنا مقدســـة فيه. 

والمجـــد هلل دائًما أبدًيا. آمين.
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رسامة قمص بإيبارشية جنع محادي

قـــام نيافـــة األنبـــا كيرلس أســـقف نجـــع حمـــادى، يوم جمعـــة ختام 
الصوم 7 أبريل 2017م، بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادى، 
برســـامة القـــس إرميـــا القمص عـــازر قمًصـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافته 
ولألب القمص الجديد ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية وأفراد الشـــعب.

سيامة اكهنني جديدين 
بإيبارشية طهطا وجهينة

قـــام نيافـــة األنبا إشـــعياء أســـقف طهطـــا وجهينة، يـــوم األحد 1٤ 
مايـــو 2017م، بســـيامة الدياكـــون صليـــب القمـــص صليـــب كاهًنـــا على 
كنيســـة الشـــهيدين كيرياكـــوس ويوليطـــة أمـــه باســـم القـــس ميصائيـــل، 
والدياكون جرجس موريس كاهًنا على كنيســـة المالك ميخائيل بعبادة  

باســـم القـــس جرجس.

سيامة اكهنني جديدين 
بإيبارشية بنها وقويسنا

قـــام نيافـــة األنبـــا مكســـيموس أســـقف بنهـــا وقويســـنا يـــوم الجمعه 
باإليبارشـــية وهمـــا:  للخدمـــة  كاهنيـــن جديديـــن  أبريـــل 2017م،   21
)1( الشـــماس مينـــا اســـبيرو باســـم القـــس بشـــارة، للخدمـــة علـــى مذبح 
القديس يوســـف. )2( الشـــماس عادل فوزي باســـم القس مرقص كاهًنا 
عاًمـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافته والكاهنين الجديديـــن ومجمع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية وســـائر أفراد الشـــعب.

راهبان جديدان 
دلير األنبا أنطونيوس بأورشليم

فـــــي يــــــــوم الثالثـــــــــاء 9 مايو2017م، قام نيافة األنبا أنطونيــوس 
مطـــران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى، بتكريـــس راهبيـــــن 
جديديـــــــن لديـــر القديـــس األنبـــا أنطونيوس بالقــــــــدس، أحدهمـــــــــا كاهـــــــن 
متبتـــل، وقـــد اشـــترك معـــه نيافـــة األنبـــا يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
األنبـــا أنطونيـــوس بالبحـــر األحمـــر. والراهبان الجديـــدان هما: الراهب 
القس تادرس األورشـــليمي وقد كان كاهًنا متبتاًل بإيبارشيـــــــة أبوتيــــــج 
وصدفـــا والغنايـــم، والراهـــب ماركـــوس األورشـــليمي. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس، والراهبين الجديدين، ومجمـــع رهبان الدير.

سيامة ستة كهنة جدد 
بإيبارشية املنيا وأبوقرقاص

وأبوقرقـــاص،  المنيـــا  مطـــران  أرســـانيوس  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
ويشـــاركه نيافـــة األنبـــا مكاريوس األســـقف العام باإليبارشـــية، بســـيامة 
ســـتة كهنـــة جـــدد للخدمة باإليبارشـــية، يوم الســـبت 1٣ مايـــو 2017م. 
والكهنة الجدد هم: )1( الشـــماس يوســـف إســـكندر يوســـف كاهًنا عاًما 
باســـم القس بيشـــوي. )2( الشـــماس جورجي يوســـف حنا كاهًنا عاًما 
باســـم القس أباهور. )٣( الشـــماس مدحت فانوس موســـى كاهًنا عاًما 
باســـم القـــس يوئيـــل. )٤( الشـــماس يونـــان كامـــل مرقـــس كاهًنـــا عاًمـــا 
باســـم القـــس مـــكاري. )5( الشـــماس مينـــا إبراهيـــم شـــاكر كاهًنـــا عاًما 
باســـم القس ســـيرافيم. )6( الشـــماس بيتر نادي عبد الســـيد كاهًنا عاًما 
باســـم القـــس ميخائيل. خالص تهانينا لصاحبـــي النيافة، ولآلباء الكهنة 

الجـــدد، ولمجمـــع كهنة اإليبارشـــية وســـائر أفراد الشـــعب.
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فـــي طقـــس احتفالنا 
بعيـــد القيامـــة، وبالتحديـــد 
فـــي ليلـــــــة سبـــــــت الفــــــــرح 
)األبوغلمســـيس(، تختـــار 
الكنيســـة فـــي طقســـها أن 
تقـــرأ كل الصلـــوات الكتابيـــة التـــي صاّلهـــا رجال 
هـــذه  ومـــن ضمـــن  المقـــدس،  الكتـــاب  فـــي  اهلل 
الصلـــوات صـــالة يعبيـــص والمذكـــورة فـــي ســـفر 
أخبار األيام األول. ويعبيص شـــخصية لم يذكر 
الكتاب المقدس عنها الكثير ســـوى أنه من نســـل 
يهـــوذا، وأنـــه إنســـان ُوِلـــد بحـــزن، ولكـــن يذكـــر 
الكتـــاب أن يعبيـــص صلـــى إلـــى الـــرب صـــالة 
قصيـــرة جـــًدا، تتلخـــص فـــي أربعة طلبات تشـــمل 
كل الحيـــاة، وتمألهـــا بالغنى، فهي صالة تطلب 
البركـــة وترجـــو عنايـــة الـــرب »َليتَـــَك تُباِرُكنـــي، 
وتَوسِّـــُع ُتخومي، وَتكوُن َيـــُدَك َمعي، وَتحَفُظني 

ــى ال ُيتِعُبنـــي« )1أخ10:4(. ِمـــَن الشَّـــرِّ حتَـّ
1( ليتك تباركني:

والبركـــة هـــي عطيـــة خفيـــة مجانيـــة من اهلل 
ولكنهـــا تظهـــر فـــي حياتنـــا بأمور منظـــورة، لذلك 
عندمـــا ُدِعـــي الـــرب إبراهيـــم للخـــروج مـــن أرضه 
ومـــن عشـــيرته ومـــن بيـــت أبيـــه، وعـــده هكـــذا: 
»ُأبـــاِرَكَك... وَتكوَن َبَرَكًة« )تك2:21(، وبالفعل 

+ أمجـــــــاد القيامــــــــة 
غمــــــرت األرض أربعيـــــــــن 
يوًمـــا حتـــى ارتفـــــــع الملـــك 
الحقيقــــــــــــي ربنـــــــــــــا يســـــوع 
المســـيح، بجســـده الذي به 
صـــار خـــالص العالـــم كلـــه، وتجديـــد الحيـــاة علـــى 

األرض مـــرة أخـــرى.
+ الســـيد المســـيح صعـــد إلـــى الســـماء بعـــد 
القيامـــة؛ لكـــي يؤكد أن اهلل اآلب قد َقِبل الصعيدة، 
وُغِفـــرت خطيـــة اإلنســـان. فـــكان البـــد للصعيـــــــــــدة 

أن تصعـــد.
+ الســـيد المســـيح قـــد تمجـــد بقيامته بالجســـد 
ـــد وصعوده إلى الســـماء جســـدًيا، وبانتصاره  الُممجَّ
علـــى المـــوت وعلـــى الجحيم وعلى مملكـــة الظلمة 
الروحيـــة، وبهـــذا يكـــون قـــد ُأحيـــط ناســـوتًيا بأمجاد 
هـــي أضعـــاف مـــا أحـــاط بـــه مـــن إهانـــــــات فــــــــــي 

جسم بشـــريته.
الســـماء  إلـــى  المســـيح  الســـيد  بصعـــود   +
صـــارت الكنيســـة بفكرهـــا ممتـــدة في الســـماء؛ ألن 

تحققـــت بركـــة الـــرب إلبراهيـــم فصـــارت حياتـــه 
بركـــة، وفـــي نســـله تباركـــت كل قبائـــل األرض 
المخلـــص  يســـوع  الـــرب  جـــاء  نســـله  مـــن  ألن 
لـــكل العالـــم. وكانـــت طلبـــة الكاهـــن فـــي العهـــد 
القديـــم تطلـــب مـــن أجـــل البركـــة »ُيبـــاِرُكَك الـــرَّبُّ 
وَيحُرُســـَك... َيرَفـــُع الـــرَّبُّ وجَهـــُه عَليـــَك وَيمَنُحَك 
ســـالًما« )عـــد2٤:6-26(، وحتـــي يومنـــا هـــذا 
يختـــم آباؤنـــا كل صلـــوات الكنيســـة بالبركـــة فـــي 

الليتورجيـــة. اجتماعاتنـــا  كل 
والبركـــة فـــي حيـــاة االنســـان قـــد تكـــون فـــي 
األمـــور المادية، فهكذا بارك الرب ألرملة صرفة 
صيـــدا فـــي حفنـــة الدقيق ومســـحة الزيـــت، عندما 
قبلـــت أن تصنـــع إليليـــا طعامـــه قبـــل أن تصنـــع 
لنفســـها والبنهـــا. والبركـــة فـــي الماديـــات ال تعني 
بالضـــرورة الكـــم، فكثيـــر مـــن البيـــوت البســـيطة 
يمألهـــا الـــرب بركـــة فـــي القليـــل، بينمـــا قـــد تفتقد 
كثيـــر مـــن البيـــوت الميســـورة للبركـــة، فحضـــور 
الـــرب الخفـــي فـــي الحيـــاة هـــو ســـر كل بركـــة. 
والبركـــة ليســـت فقـــط فـــي األمـــور الماديـــة، بـــل 
أيًضـــا فـــي الكثيـــر من األمـــور المعنويـــة، فالرب 
الـــكالم فيصيـــر كالمنـــا  قـــد يعطينـــا بركـــة فـــي 
مفرًحـــا ومثمـــًرا فـــي حيـــاة كل مـــن يســـمعنا. وقـــد 
يعطينـــا الـــرب نعمة في أعين من تتعامل معهم، 

رأســـها قـــد دخـــل إلـــى المقـــادس الســـماوية كســـابق 
لـــكل جماعـــة القديســـين.

+ السماوات انشقـــــــــت عنــــــــــد صعــــــود السيد 
المسيــــــح جسدًيا، وهو مالئ الكــــون كله بالهوتـــه. 
ولذلـــك صاحــــــــــت المالئكـــــــة المصاحبـــون لالبـــن 
المنتصـــر في صعـــوده مخاطبيـــن المالئكة حراس 
األبـــواب الســـماوية »ِاْرَفْعـــوا َأيََّهـــا الرؤســـاء أبواَبُكم 
َمِلـــُك  َفَيْدُخـــَل  َأيَُّتَهـــا اأَلْبـــَواُب الدَّْهِريَّـــاُت  واْرَتِفْعـــَن 
اْلَمْجــــــــــِد« )مـــز7:2٤(. وقالــــــــــوا إنـــــــــــه »يهــــــــوه 

المجد«. ملـــك 
+ الســـيد المســـيح أتـــى إلـــى العالـــم إلتمـــام 
عـــن  بعيـــًدا  واتضـــاع  إخـــالء  حالـــة  فـــي  الفـــداء 
المجـــد وأخفـــى مجـــده مؤقًتا بالتجســـد، وعند قيامته 
وصعـــوده إلى الســـماوات دخل إلـــى مجده األزلي.

الكنيســـة  جعـــل  المســـيح  الســـيد  صعـــود   +
تعيـــش حيـــاة الصالة والتســـبيح، وتدخل في عشـــرة 
وتشـــعر  ســـماوية،  حيـــاة  وتحيـــا  المالئكـــة،  مـــع 

األرض. علـــى  بغربتهـــا 
األرض؛  علـــى  غربـــاء  نعيـــش  نحـــن   +

فيحبوننـــا ونحبهـــم. وقـــد يعطينـــا الـــرب بركـــة في 
خدمتنـــا فتثمـــر ثالثيـــن وســـتين ومائـــة مـــن أجـــل 

الرب. مجـــد 
2( وتوّسع تخومي: 

واتســـاع التخوم مادًيا يعني مواضع الســـكن 
ومناطـــق اإلقامـــة، وقـــد وّســـع الـــرب لشـــعبه فـــي 
البريـــة وفي أرض الموعـــد وأرحب تخومهم. لكن 
اتســـاع التخـــوم قد يشـــمل تخوم المعرفـــة الروحية 
والفكريـــة، فتتســـع آفاقنـــا لخدمـــة الـــرب. وتخـــوم 
العالقـــات اإلنســـانية فتتســـع دائـــرة أحبائنـــا، ليس 
لتكويـــن أتبـــاع وتحزبـــات وال رغبـــة فـــي الشـــهرة 
الـــرب  اتســـاع عمـــل  أجـــل  مـــن  بـــل  والشـــعبية، 
مـــن خاللنـــا. وقـــد يشـــمل تخـــوم الـــروح، فنتمتـــع 
بخبـــرات روحيـــة تســـاعدنا في حياتنا مع اهلل وفي 
خدمتنـــا. وقـــد تشـــمل التخـــوم النفســـية، فتصبـــح 
شـــخًصا مريًحـــا للجميـــع، ذا قلـــب متســـع للـــكل. 
وقـــد تشـــمل تخوم الخدمة والكـــرازة وتكاثر الخدام 

الخ. والكنائـــس.. 
٣( وتكـــون يـــدك معـــي: فيد اهلل تســـند في 
الضعـــف، وتحامـــي فـــي الضيقـــات، وتدافـــع فـــي 
الحـــروب، فالـــرب قـــد نقشـــنا علـــى كفـــه، للذلـــك 
يلزمنـــا أاّل ُنبعـــد يـــد الـــرب عن حياتنا، بـــل نقبلها 

وال نجرحهـــا بخطايانـــا مـــرة أخـــرى.
٤( تحفظني من الشر حتى ال يتعبني: 

فالشـــر يتعـــب اإلنســـان، والخطيـــة تتعبـــه، 
فالشـــر  تتعبـــه.  ومســـئوليتها  تتعبـــه،  ونتائجهـــا 
يتعـــب  أنـــه  إاّل  اهلل،  يحـــزن  أنـــه  علـــى  عـــالوة 
اإلنســـان أيًضـــا، فـــال ســـالم قـــال إلهي لألشـــرار.

ألن الســـيد المســـيح أصعـــد باكورتنـــا إلـــى الســـماء 
وأصبحنـــا بالـــوالدة الجديـــدة مولودين مـــن فوق ولنا 
انتســـاب جديـــد للســـماء وليس لـــألرض، وأصبحت 

األرض لنـــا موضـــع غربـــة.
+ هنـــاك علـــى رابية الحقيقـــة نلتقي مع الذي 
أحبنـــا، وأعلـــن لنـــا حبـــه بالصليـــب، وعانقنـــا فـــي 
قيامتـــه لُيقَّبلنا قبلة المصالحة والوداع قبل صعوده 
إلـــى حضـــن أبيـــه، على وعد باللقاء هناك معه في 

المجـــد حيـــث الحياة الحقيقية غيـــر الزائفة.
التالميـــذ  جعلـــت  المســـيح  الســـيد  قيامـــة   +
يتأكـــدون أن جســـد القيامـــة هـــو جســـد أقـــوى مـــن 
المـــوت، ثـــم رأوه منطلًقـــا نحـــو الســـماء وعرفـــوا أن 
اهلل قـــد أعـــّد ســـماًء جديـــدة وأرًضـــا جديـــدة يســـكن 

فيهـــا البـــر.
+ رؤيـــة التالميـــذ للمســـيح القائـــم، ثم رؤيتهم 
للمســـيح الصاعد إلى الســـماوات جعلتهم يستخفون 
بـــكل أمـــور هـــذا العالـــم؛ لـــم يعـــد المـــوت يخيفهـــم 
ولـــم يعـــد العالم يغريهم. بل أصبحـــــــــــت عقولهـــــــــــم 

وقلوبهــــــــــم متجهـــــــة إلى السماويات. 
+ اتحادنا بالسيد المسيح القائم من األموات 
يجعـــل فكرنـــا ســـماوًيا.. نشـــترك مـــع المالئكـــة في 

التسابيح والصلـــــــــــوات علــــــــــــى سلم يعقوب. 

 demiana@demiana.org

مجلة الكرازة يشرف على إصدارها: نيافة األنبا مكاريوس األسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص

www.alkirazamagazine.com :المطبعة: مطابع النوبار - العبور  -  موقع مجلة الكرازة www.facebook.com/alkerazamagazine -

جرافيك: 
القس بوال وليم

التنسيق الداخلي: 
عادل بخيت

المراجعة اللغوية: 
بشارة طرابلسي

محرر: 
بيتر صموئيل

الموقع اإللكتروني: 
ديفيد ناشد

خطوط: 
مجدي لوندي

تصوير: 
مرقص اسحاق

متابعة اخبارية: 
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

13



جملة الكرازة - 19 مايو 2017

ظل السيـد المسيـــح 
بعـــد قيامتـــه أربعين يوًما 
يظهر لتالميذه القديسين 
والمريمــــــــات والبعـــــــــــــض 
لقيامتــــــــــــــــــه،  ليشهــــــــــــــدوا 
وحـــرص علـــى أن يؤكـــد لهم جســـد القيامة الذي 
يحيـــا إلـــى األبـــد منتصـــًرا علـــى المـــوت، وكان 
هدفـــه تجميع الكنيســـة مرة أخـــرى حتى صعوده 
ليأتـــي الـــروح القـــدس ويحـــل علـــى الرســـل وَمـــْن 
معهـــم، لتولد الكنيســـة فـــي عهد جديد تحمل في 
أســـرارها قـــوة القيامـــة، وتعطـــي إمكانيـــة الحيـــاة 
األبديـــة الغاليـــة للضعـــف البشـــري وللموتى بكل 
صـــورة، لذلـــك نرى في حياة الكنيســـة وقديســـيها 
والشهـــــــــداء  فالرســــــــــل  والنصــــــــرة،  الغلبـــة  روح 
والقديســـون مـــن كل األنـــواع والجنســـيات قدمـــوا 
رســـالة مفادهـــا الظفـــــر بالحيـــــــــاة الحقيقيــــــة إلـــى 
األبـــد، رغـــم مـــا عانـــوه مـــن آالم واضطهـــــــادات 

وســـجون ومعاناة نفســـيه وجســـدية..
يـــا تـــرى ماذا قـــال الرب لمـــن ظهر لهم؟ 
وكيـــف قضى الوقت معهم فـــي ظهوراته لهم؟

1( أســـس مـــع التالميـــذ ســـر الكهنـــوت 
والمغفـــرة: حتـــى تصيـــر القيامـــة خبـــرة حقيقيـــة 

مـــن الســـقوط فـــي الخطيـــة إلى النهـــوض، ونفخ 
فـــي وجوههم ليقبلوا الـــروح القدس لمغفرة خطايا 
وهنـــا  الحقيقيـــة،  التوبـــة  يقـــدم  للـــذي  الشـــعب 
ســـر الكهنـــوت مرتبـــط بســـر التوبـــة واالعتـــراف 
المرتبـــط أيًضـــا بتقديـــم الذبيحـــة اإلفخارســـتية، 
وكل هـــذا لتحويـــل المـــوت األبـــدي الـــذي هـــو 
بالمغفـــرة  أبديـــة  حيـــاة  إلـــى  األشـــرار،  مصيـــر 
والتنـــاول. وَســـَبَق وَوَعـــَد الرب بتأســـيس كنيســـته 
لبطـــرس  قـــال  حيـــن  اإليمـــان  صخـــرة  علـــى 
الرســـول: »وعلـــى هـــذه الصخرة أبني كنيســـتي، 
وأبـــواب الجحيـــم لـــن تقـــوى عليهـــا«، وكان هـــذا 
وعـــًدا حيـــن ســـأل الـــرب بطـــرس: »َمـــْن تقولون 
إنـــي أنـــا؟« فأجابـــه: »أنـــت هـــو المســـيح ابـــن 
اهلل الحـــي«، فكافـــأه الـــرب بهـــذا الوعـــد: »... 
وأعطيـــك مفاتيـــح ملكوت الســـموات، وما تربطه 
علـــى األرض يكون مربوًطا في الســـموات، وما 
تحله على األرض يكون محلواًل في السموات« 

)مـــت18-16:16(.
وبعـــد القيامـــة جــــــــاء وقـــت التنفيـــذ للوعـــــــد 
بالتكليـــــــف، حيـــن التقــــــى الـــرب ببطـــرس بعــــــــد 
القيامـــة وقـــال لـــه: »أتحبني؟«، فأجـــاب: »أنت 
تعلـــم أنـــي أحبـــك«، فكّلفة قائـــاًل: »أرَع خرافي« 

)يـــو15:21( وحـــدث هذا ثالث مـــرات... وهذا 
يؤكـــد فعـــل القيامـــة فـــي حيـــاة التالميذ...

2( جدد صيد الســـمك للتالميذ الســـبعة: 
ألعـــل  غلمـــان  »يـــا  وســـألهم  لهـــم  ظهـــر  حيـــن 
عندكـــم أداًمـــا؟« فأجابـــوه أن ال! فأمرهم أن يلقوا 
الشـــباك علـــى الجانـــب األيمـــن فأمســـكوا صيـــًدا 
كثيـــًرا وأكل معهـــم ســـمًكا، إذ حيـــن صعـــدوا إلى 
الشـــاطئ وجدوه قد أعّد لهم ســـمًكا مشوًيا فأكلوا 
وعـــده  يجـــّدد  الـــرب  وكأن  )يـــو9-5:21(.. 
ســـابقه  كثيـــر، ويؤكـــد وعـــوًدا  للتالميـــذ بصيـــد 
أن يجعلهـــم صيـــادي النـــاس حيـــن دعاهـــم فـــي 
فـــي  إنهـــا خطـــوة هامـــه  )لـــو10:5(..  البدايـــة 
كـــرازة الرســـل. وفـــي القيامـــة عـــودة المفقـــود إلى 
الوجـــود، لذلك أعـــاد لهم الوعود، وجمع تالميذه 
علـــى  مبنيـــة  قويـــة  لكنيســـة  كنـــواة  والمريمـــات 
الصخـــر تأتـــي بثمر كثيـــر من كرازتهـــا بالفادى 
كنيســـتنا رســـولية  لذلـــك  األمـــوات.  مـــن  القائـــم 
مؤسســـة علـــى وعـــود الـــرب لرســـله األطهـــار، 
وعلـــى المبادئ التى أرســـاها معهم في إعدادهم 
طـــوال مـــدة التلمـــذة الروحيـــة علـــى مـــدى ثالث 

ســـنوات وثلـــث ســـنة بـــكل اهتمام. 
وممـــا ســـبق يظهـــر تأثيـــر القيامـــة علـــى 
الكنيســـة التـــى بـــدأت بالرســـل القديســـين وَمـــْن 
معهـــم. هـــذه الســـطور مجـــرد نمـــوذج لظهـــورات 
الـــرب اإلحدي عشـــر علـــى مدى أربعيـــن يوًما، 
وَمـــْن  والمريمـــات  تالميـــذه  فـــي  الحيـــاة  يبعـــث 
اســـتمتعوا برؤيته، وُيســـلمهم الكنيسة وأسرارها..

anbabenyamin@hotmail.com

كنيستنــــــــــا القبطيـــــــــة 
األرثوذكسيــــــــــة هـــــــي حًقـــا 
كنيســـة الشهـــــــداء. عبــــــــــر 
العصـــور قدمت الكنيســـــة 
اآلالف مــــــــــــــن أبنائهــــــــــــــــا 
شـــهداًء إليمانهـــم المســـيحي، بســـفك الـــدم حًبا في 

المســـيح الـــذي أحبنـــا وبـــذل ذاتـــه عنـــا.
وفـــي عصرنــــــــا هــــــــــذا تعـــــــــّددت األحــــــــداث 
اإلرهابيـــة ضـــد الكنيســـة وأبنائهـــا المباركين. ورغم 
ما تسببه هذه األحـــــداث اإلرهابية من ألم وحزن، 
لكننـــا نتطلـــع إلى الجانب اآلخر المضـــــــيء منها، 
وهـــو أن هـــؤالء الضحايـــا األبريـــــــاء هـــم شهـــــــداء 

المســـيحي. إيمانهم 
نصلـــي  بـــل  نســـعى لالضطهـــاد،  نحـــن ال 
دائًمـــا ألجـــل ســـالم الكنيســـة. نحـــن ال نســـعى أن 
يستشـــهد أبنـــاء الكنيســـة، بـــل نصلـــي أن يحفـــظ 
اهلل شـــعبه ويبـــّدد مشـــورة أعـــداء الكنيســـة كمـــا بّدد 
بـــل  مشـــورة أخيتوفـــل. نحـــن ال نســـعى للمـــوت، 
نصلي ألجل شـــفاء المرضى. لكن عندما يســـمح 
اهلل باالضطهـــاد وبأن يستشـــهد أبناؤنا، نفرح ألننا 
نثـــق فـــي إلهنـــا ومحبتـــه وحكمتـــه ورعايتـــه، ونثـــق 
أننـــا غربـــاء علـــى األرض ولنـــا وطن في الســـماء، 

وفرحنـــا أن نكـــون كل حيـــن مـــع المســـيح.

القديـــس بولـــس لـــم يســـَع أن ُيســـَجن، ولكـــن 
عندمـــا ســـمح اهلل لـــه بالســـجن لم يحـــزن، بل كتب 
وهو مسجون في روما إلى أهل فيلبي يقول »ألنه 
ُوِهـــب لكـــم ألجـــل المســـيح ال أن تؤمنـــوا بـــه فقط، 
بـــل أيًضـــا أن تتألمـــوا ألجله« )فيلبـــي29:1(. لقد 
وهـــب اهلل لنـــا أن تكون كنيســـتنا كنيســـة الشـــهداء، 

وهـــذه كرامـــة عظيمـــة ولكنها مســـئولية أيًضا.
كنيســـتنا فـــي هـــذا العصـــر - وهـــو عصر 
استشـــهاد جديد - عليها مسئولية نحو أبنائها:

1- أن نشـــجع أبنـــاء الكنيســـة أن ال يخافـــوا 
من االضطهـــادات وأخبار االعتداءات اإلرهابية. 
أن يثقـــوا فـــي اهلل حامـــي الكنيســـة وحامـــي شـــعبه، 
وأن اهلل يســـمح باالستشـــهاد فهـــذا لخيـــر الشـــهداء 
وشـــهادة على قوة اإليمان. أخطر ما نواجهه هذه 
األيام أن يدخل الخوف في قلوب أبناء الكنيســـة. 

علينـــا أن ال نخـــاف إاّل مـــن الخوف.
القديـــس كبريانـــوس أســـقف قرطاجنـــة الـــذي 
االضطهـــاد  بدايـــة  مـــع   2٤9 عـــام  أســـقًفا  ســـيم 
الدموي الذي شـــنه اإلمبراطور ديســـيوس )2٤9–

251(، أرســـل إلـــى أبنـــاء الكنيســـة فـــي قرطاجنـــة 
يشـــجعهم قائـــاًل: »فـــي أوقـــات االضطهـــاد ُتغَلـــق 
األرض أمامنـــا، لكـــن الســـماء تُفَتح. ضد المســـيح 

يهـــّدد لكـــن المســـيح يعيـــن. المـــوت يغلبنـــا لكـــن 
الخلـــود يتبعنـــا. العالم يتنّحى عّنـــا والفردس يقبلنا. 
تنتهـــي هـــذه الحيـــاة القصيـــرة لتبدأ الحيـــاة األبدية. 
يا له من شـــرف، يا له من ســـالم، يا له من فرح، 
أن نرحـــل فـــي مجـــد وســـط االضطهـــاد الضيـــق، 
ونغمـــض أعيننـــا عن العالـــم والبشـــر، لنفتحها في 

وجـــه اهلل ومســـيحه. يـــا لهـــا مـــن رحلـــة قصيرة«.
2- أســـر الشـــهداء تحتـــاج لرعايـــة خاصـــة 
مـــن الناحيـــة الروحيـــة والماديـــة واالجتماعية. حًقا 
يوجـــد حمـــاس عند حدوث حـــادث إرهابي يصحبه 
اهتمـــام بأســـر الشـــهداء، ولكـــن مـــع الوقـــت يخـــّف 
هـــذا الحمـــاس، وأحياًنـــا ننســـي هـــؤالء األســـر، لذا 
نحتـــاج لعمـــل متكامل دائم لرعاية أســـر الشـــهداء، 
لهـــم لمواجهـــة صعوبـــات الحيـــاة.  العـــون  ونقـــدم 
أيًضـــا الجرحـــى أو المعترفـــون الذيـــن تألمـــوا ولكن 
هـــم  يحتاجـــون  باالستشـــهاد  اهلل  لهـــم  يســـمح  لـــم 
وأســـرهم لرعايـــة خاصـــة. لـــذا مـــن األفـــكار الجيدة 
تشـــكيل هيئـــة كنســـية متخصصـــة في رعاية أســـر 

الشـــهداء والمعترفيـــن وأســـرهم.
التـــي  الضعيفـــة  بالنفـــوس  االهتمـــام   -٣
تضعـــف بســـبب االضطهـــاد وقـــد تنكـــر اإليمـــان.

٤- الدعـــوة لحيـــاة توبـــة جماعيـــة اســـتعداًدا 
لالنطـــالق لمالقـــاة الرب يســـوع. نحـــن في عصر 
جديـــد يحتاج لفكر متجّدد يســـتلهم تجربة الكنيســـة 
األولـــى فـــي عصـــور االضطهاد، وكيـــف واجهت 
محنـــة االضطهاد وحافظـــت على اإليمان وقدمت 

رعايـــة متكاملة ألبناء الكنيســـة.

bishopserapion@lacopts.com
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لمـــا أعطـــى الـــــرب 
لموســـــــــــــــى  الشريعـــــــــــــــــة 
النبـــي، ســـرد لـــه قائمـــة 
البركـــــــات التـــــــي تحــــــــــل 
يطيعـــون  الذيـــن  علـــى 
الوصيـــة، وقائمـــة اللعنـــات التـــي تأتـــي علـــى 
الذيـــن يخالفونهـــا. ومـــن بيـــن تلـــك اللعنـــات أن 
يمـــوت مخالفـــو الشـــريعة بســـيف أعدائهـــم. إاّل 
أنهـــم ال يموتـــون جميعهـــم، بـــل ينجـــو البعـــض 
منهـــم مـــن ســـيف العـــدو ليقعـــوا فريســـة لســـيف 
مـــن نـــوع آخـــر وصفه الـــرب بقولـــه: »والباقون 
منكـــم ألقـــي الَجَبانـــة فـــي قلوبهـــم فـــي أراضـــي 
أعدائهـــم، فيهزمهـــم صـــوت ورقـــة مندفعـــة، 
فيهربون كالهرب من الســـيف ويســـقطون وليس 
طـــارد« )ال٣6:26(. يعنـــي ذلـــك أن صـــوت 
اندفـــاع ورقـــة يثيـــر فيهـــم الرعـــب الـــذي يثيـــره 
الســـيف، فيهربـــون مـــن ذلـــك الصـــوت هروبهم 

مـــن المـــوت.
أيًضـــا ســـليمان الحكيـــم وصـــف ببالغـــة 
المصرييـــن  حـــال  الحكمـــة  ســـفر  فـــي  شـــديدة 
فقـــال:  الظـــالم  ضربـــة  عليهـــم  أتـــت  عندمـــا 

خـــوف  عليهـــم(  اشـــتد  )أي  أدنفهـــم  »هـــؤالء 
ن لـــم يصبهـــم شـــيء هائل،  مضحـــك، فإنهـــم واإ
كان مـــرور الوحـــوش وفحيـــح األفاعي يدحرهم 
قون )أي يتجنبون(  فيهلكـــون مـــن الخوف، ويتوَّ
حتـــى الهـــواء الـــذي ال محيد عنـــه. ألن الخبث 
مالزم للجبن فهو يقضي على نفســـه بشـــهادته 
ولقلـــق الضميـــر ال يـــزال متخيـــاًل الضربـــات. 
فـــإن الخـــوف إنما هو تـــرك المـــدد الذي من 
العقـــل. وانتظـــار المـــدد مـــن الداخـــل أضعـــف 
ولذلـــك تحســـب مجلبة العذاب المجهول أشـــد« 

)حـــك12-8:17(. 
االرتبـــاط  األول  الكتابـــي  النـــص  يبـــرز 
الوثيـــق بيـــن الخـــوف ومخالفـــة الوصيـــة، أّمـــا 
النـــص الثانـــي فيوّضـــح الرابطـــة بيـــن الخـــوف 
وضربـــة الظـــالم التـــي ترمز لغياب االســـتنارة. 
وكال النصيـــن يوضحـــان ببراعة الحال البائس 
فهـــو  بالســـقوط.  اإلنســـان  إليـــه  وصـــل  الـــذي 
بعـــد أن كان قـــد ُخِلـــق علـــى صـــورة اهلل ومثاله 
وحصل على امتياز التسلط على كل الخليقة، 
إذ أكل من شجرة معرفة الخير والشر انفتحت 
مداركـــه علـــى العديـــد مـــن الشـــرور التـــي كان 

الخـــوف أحدهـــا. لذلـــك وضـــع الوحـــي اإللهـــي 
فـــي ســـفر الرؤيـــا الخائفيـــن علـــى رأس قائمـــة 
»وأمـــا  الملكـــوت:  دخـــول  مـــن  المحروميـــن 
الخائفـــون وغير المؤمنين والرجســـون والقاتلون 
والزناة والســـحرة وعبـــدة األوثان وجميع الكذبة، 
فنصيبهـــم فـــي البحيـــرة المتقـــدة بنـــار وكبريـــت 
الـــذي هـــو المـــوت الثانـــي« )رؤ8:21(. لقـــد 
كان الخـــوف إًذا جـــزًءا ال يتجـــّزأ مـــن الفســـاد 
الـــذي دخـــل إلى طبيعة اإلنســـان بعد الســـقوط، 

والـــذي جعـــل للمـــوت الثانـــي ســـلطاًنا عليـــه. 
العصـــر  فـــي  النفـــس  علمـــاء  ويؤكـــد 
الحديـــث فـــي العـــالج المعرفي الســـلوكي، على 
مـــا أعلنـــه ســـليمان الحكيـــم منذ زمـــن بعيد بأن 
»الخـــوف إنمـــا هـــو تـــرك المـــدد الـــذي مـــن 
العقـــل«. فالخـــوف هـــو ليـــس إاّل فكـــرة خاطئة 
غيـــر موضوعيـــة تتســـلط على اإلنســـان فتفســـد 
عليـــه حياتـــه. »الشـــرير يهـــرب وال طـــارد، أّمـــا 
الصديقـــون فكشـــبل ثبيـــت« )أم1:28(. عبـــارة 
أن  إلـــى  بوضـــوح  تشـــير  هنـــا  طـــارد«  »ال 
المصـــدر الحقيقـــي للخـــوف يكـــون فـــي داخـــل 
اإلنســـان وليـــس خارجه، وبالتحديـــد في أفكاره. 
بالتالـــي، لكـــي يتحـــرر اإلنســـان مـــن مخاوفـــه 
ينبغـــي عليـــه أن يركـــز كل معركتـــه وجهـــاده 
فـــي ســـاحة الفكـــر مقاوًما الفكـــر بالفكر. إنه إذ 
يقتنـــي فكر المســـيح يعيش فـــي القيامة التي ال 

محـــل للخـــوف فيهـــا.

ـــــــا َخَرُجــــــــوا  »َفَلمَّ
ِإَلـــــــى اأَلْرِض َنَظـــــــُروا 
َوَســـَمًكا  َمْوُضوًعا  َجْمًرا 
َمْوُضوًعـــا َعَلْيِه َوُخْبًزا« 

)يـــو9:21(
حيـــن ظهـــر الرب لتالميـــذه بعـــد القيامة، 
كان  إذ  ُمغلَّقـــة،  واألبـــواب  العليـــة  إلـــى  دخـــل 
التالميـــذ مجتمعيـــن، تحـــت تهديـــد رهيـــب مـــن 
اليهـــود، وعدم مســـاندة للقانون مـــن الرومان... 
فذهـــب التالميـــذ إلى البحر ليصطادوا ســـمًكا.. 
هـــذه كانـــت مهنـــة الكثيرين منهم، كمـــا 0كانت 
ذ بالســـيد المســـيح  أرخـــص طريقـــة لألكل!! واإ

لهـــم هكذا: يظهر 
ْبـــُح َوَقـــَف َيُســـوُع َعَلى  ـــا َكاَن الصُّ »َوَلمَّ
الشَّـــاِطِئ. َوَلِكـــنَّ الّتاَلِميـــَذ َلْم َيُكوُنـــوا َيْعَلُموَن 
َأنَُّه َيُســـوُع. َفَقاَل َلُهْم َيُســـوُع: َيا ِغْلَماُن َأَلَعلَّ 
ـــا َخَرُجوا  ِعْنَدُكـــْم ِإَداًمـــا )أي طعاًمـــا(؟... َفَلمَّ

ِإَلـــى اأَلْرِض َنَظُروا:
َوَســـَمًكا   -2 َمْوُضوًعـــا  َجْمـــًرا    -1
َمْوُضوًعـــا َعَلْيـــِه ٣- َوُخْبًزا، »ثُمَّ َجاَء َيُســـوُع 
السَّـــَمَك«  َوَكَذِلـــَك  َوَأْعَطاُهـــْم  اْلُخْبـــَز  َوَأَخـــَذ 

)يـــو21:٤-1٣(.

القيامـــة،  بعـــد  لتالميـــذه  الـــرب  ظهـــورات 
كانـــت:  1- كثيـــرة.   2- فـــي أماكـــن متعددة. 

٣- وشخصيات متعددة. 
٤-وبكلمات وتعبيرات متنوعة.

ومـــن بيـــن هذه الظهورات ظهـــور »الخبز 
والســـمك والجمر«.. وهـــذه لها معانيها:

أ- الخبـــــز: ألن الـــرب يســـوع هـــو »ُخْبُز 
اْلَحَيـــاِة« )يـــو٣5:6(، »اْلُخْبـــُز اْلَحـــيٌّ الَّـــِذي 
َنَزَل ِمَن السَّـــَماِء« )يو51:6(.. ونحن نسمي 
الخبـــز فـــي بالدنا »العيــــش« = »الحيــــاة« = 

إمكانيـــة المعيشـــة، واالســـتمرار فـــي الوجود.
إمكانيـــــــة  مــــــــــع  يعطينـــــــــا  يســـــوع  والـــرب 
االســـتمرار فـــي الحيـــاة األرضيـــة، الخبـــز الحّي 
الـــذي يجعلنـــا نحيـــا معـــه فـــي الحيـــاة األبديـــة. 
»َمـــْن َيْأُكْل َهـــَذا اْلُخْبَز َفِإنَُّه َيْحَيـــا ِإَلى اأَلَبد« 
)يـــو58:6(. إذن، فهـــو خبـــز الخلـــود!! وهـــو 
الـــذي قـــال: »َمْن َيْأُكُل َجَســـِدي َوَيْشـــَرُب َدِمي 
َفَلـــُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َوَأَنـــا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر« 

)يـــو٤5:6(.
ب- ســـــر اإلفخارستيـــــــا: هـــو استمـــــرار 
»عينـــي« لنفـــس الجســـد والـــدم اللذْيـــن قدمهمـــا 

فبعـــد  الربانـــي..  العشـــاء  فـــي  الـــرب لتالميـــذه 
أن أكل الفصـــح مـــع تالميـــذه )بحســـب العهـــد 
القديـــم(، أســـس ســـر اإلفخارســـتيا، ونقلنـــا إلـــى 
العهـــد الجديـــد »َهـــَذا ُهـــَو َدِمـــي الَّـــِذي ِلْلَعْهِد 

)مـــر1٤:2٤(. اْلَجِديـــِد« 
ُيعطـــى عنا خالًصـــا وغفراًنا وحياة أبدية: 
إنهـــا العطايـــا الثالثـــة الذي نأخذها من ســـر 
التنـــاول المقـــدس، فالخـــالص يكـــون بالتناول 
فيـــه،  ونثبـــت  فينـــا،  الـــرب  يثبـــت  المنتظـــم، 
فيســـتمر فينـــا فعـــل الخـــالص الـــذي أخذناه في 
المعموديـــة، حيـــن متنـــا وقمنـــا معـــه »َمْدُفوِنيَن 
َمَعـــُه ِفـــي اْلَمْعُموِديَِّة، الَِّتي ِفيَهـــا ُأِقْمُتْم أْيًضا 
َمَعـــُه ِبِإيَمـــاِن َعَمـــِل اهلِل، الَّـــِذي أَقاَمـــُه ِمـــَن 

اأَلْمـــَواِت« )كـــو12:2(:
نسان جديد. - بطبيعة جديدة واإ

المســـيح  الســـيد  فـــي جســـد  - وعضويـــة 
)الكنيســـة( فهي جســـده، وهو رأسها وعريسها!!

إن من يتناول من الجســـد والدم األقدســـْين 
يصيـــر عضـــًوا فـــي جســـد المســـيح، متواصـــاًل 
بالرأس )الســـيد المســـيح( والجســـد )القديسين 
المؤمنيـــن علـــى األرض(،  الســـماء +  فـــي 
ويشـــهد للـــرب فـــي العالـــم )مـــع أنـــه ليـــس مـــن 
العالم ولكنـــــــه مدعـــــــــــــــو للشهــــــــــــــادة للمسيــــــــــــــح 

العالـــم(... في 

mossa@intouch.com
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صعـــــــــــــــود السيـــــــــــــد 
الكلمـــــــــــــــــة  المسيـــــــــــــــــــــــح، 
المتجســـــــــــــــد، بجســـــــــــــــده، 
الـــذي اتحـــد بـــه فـــي بطن 
العـــذراء مريم، وَقبِل فيه جميع االنفعاالت واآلالم 
والمـــوت والدفـــن، ليؤكـــد حقيقـــة االتحـــاد الكامـــل 
بيـــن الالهـــوت والناســـوت، وأنهمـــا صـــارا طبيعـــة 
واحـــدة، وأقنوًمـــا واحًدا، وأن هذا االتحاد ال افتراق 
معـــه. وكمـــا أكـــد لنا بقيامتـــه من األمـــوات حقيقة 
القيامـــة العامـــة، كذلـــك أرانـــا بالفعـــل حالـــة قيامـــة 
األجســـاد بطبيعـــة روحانيـــة فـــي اليـــوم األخيـــر، 
يقـــول  كمـــا  األعالـــى،  إلـــى  بـــه  صعـــد  وهكـــذا 
القديـــس كيرلس: ]إنـــه ارتفع إلى الســـماء، حتى 
يشـــترك في عرش اآلب بالجســـد، الذي هو متحد 
بـــه، هـــذا هـــو الطريـــق الجديـــد قـــد صنعـــه الكلمة 
لنـــا بعـــد أن ظهـــر في الطبيعة البشـــرّية[ )تفســـير 

إنجيـــل لوقـــا:15٤(.
صعـــد إلـــى أعلـــى الســـموات: إن صعـــود 
]ســـماء  الســـموات  أعالـــي  إلـــى  المســـيح  الســـيد 
عنهـــا  قـــال  وأســـمى،  أعلـــى  وهـــي  الســـموات[ 
ـــَماِء  السَّ ِفـــي  »الـــرَّبُّ  النبـــّي:  داود  ُمعلمنـــا 
َيـــا  »َســـبِِّحيِه  وأيًضـــا  )مـــز11:٤(،  ُكْرِســـيُُّه...« 
ـــَماَواِت« )مـــز٤:1٤8(، وهـــى عـــرش  َســـَماَء السَّ

اهلل، وعنهـــا قـــال الســـيد المســـيح فـــي العظـــة على 
ـــَماِء أَلنََّها ُكْرِســـيُّ  الجبـــل »اَل َتْحِلفُـــوا اْلَبتََّة اَل ِبالسَّ
صعـــد  التـــي  وهـــي  )مـــت5:٣٤،٣5(،  اهلِل...« 
إليهـــا وحـــده، وقـــال عنهـــا معلمنـــا القديـــس بولـــس 
الرســـول: »َفـــِإْذ َلَنـــا َرِئيـــُس َكَهَنٍة َعِظيٌم َقـــِد اْجَتاَز 
ـــَماَواِت، َيُســـوُع اْبُن اهلِل« )عب1٤:٤(، اجتاز  السَّ
ατόθυλειδ الســـموات، ال يعني أنه مر بها أو 
اخترقهـــا، بـــل تجاوزهـــا إلـــى مـــا هـــو أعلـــى منها، 
ـــَماَواِت« )عب26:7(.  فقد »َصاَر َأْعَلى ِمَن السَّ
»َأَخَذْتـــُه  لذلـــك  المنظـــورة.  األمـــور  تجـــاوز  أي 
َســـَحاَبٌة َعـــْن َأْعُيِنِهـــْم« )أع9:1(. والســـحابة لهـــا 

مدلـــوالت كثيـــرة، نذكـــر منهـــا اآلتـــي:
† كان اهلل ُيســـتعلن بمجـــده فـــي الســـحاب: 
فـــكان عالمـــة ميثاقـــه مع نـــوح: »َوَضْعُت َقْوِســـي 
ـــَحاِب« )تك1٣:9(. ويقول اهلل لموســـى:  ِفـــي السَّ
ـــَحاِب..«  السَّ َظـــاَلِم  ِفـــي  ِإَلْيـــَك  آٍت  َأَنـــا  »َهـــا 
)خـــر9:19(. وقـــد صاحـــب حلـــول مجـــد الـــرب، 
ســـحاب مـــأل المـــكان: َ»ِإَذا َمْجـــُد الـــرَّبِّ َقـــْد َظَهَر 
كانـــت  وكذلـــك  )خـــر10:16(.  ـــَحاِب«  السَّ ِفـــي 
الســـحابة في التجلي متصلة بوضوح مع حضور 
مـــر7:9؛  )مـــت5:17؛  اإللهـــّي  والصـــوت  اهلل 

لـــو9:٣٤،٣5(.

† كان عمـــود الســـحاب عالمـــة على وجود 
رحالتهـــم  فـــي  لهـــم  وقيادتـــه  شـــعبه،  وســـط  اهلل 
إلـــى أرض الموعـــد، ويعتبـــره القديـــس مقاريـــوس 
فـــي مقابـــل إرشـــاد الروح القـــدس للنفس البشـــرية، 
عندمـــا يتأمـــل فـــي حالة النفس البعيـــدة عن عمل 
الشـــريعة  أقـــوال  أتقبـــل  ]وكيـــف  فيقـــول:  الـــروح، 
اإللهيـــة علـــى ألـــواح قلبـــي؟ وكيـــف أرى عمـــود 
الـــروح  مـــن  الناشـــئ  والســـحاب  الحقيقـــي  النـــور 

)عظـــة6:25(.  القـــدس؟[ 
وســـوف يأتي ابن اإلنســـان على الســـحاب، 
آِتًيـــا  اإِلْنَســـاِن  اْبـــَن  ُيْبِصـــُروَن  »ِحيَنِئـــٍذ  فيقـــول: 
ِفـــي َســـَحاٍب ِبقُـــوٍَّة َكِثيـــَرٍة َوَمْجـــٍد« )مـــت٣0:2٤؛ 
وســـيأتي  لـــو27:21(.  مـــر26:1٣؛  6٤:26؛ 
ثانية مع الســـحاب )رؤ7:1(. فالمســـيح لن يأتي 
فـــي الخفـــاء أو فـــي غموض، بل كإله ورب بمجد 
يليـــق بألوهيتـــه )القديـــس كيرلـــس، تفســـير إنجيـــل 

لوقا1٣9( 
فـــي  البخـــور  دخـــان  ســـحابة  تشـــير  هكـــذا 
اهلل محتجـــب وغيـــر مرئـــّي:  أن  إلـــى  الكنيســـة، 
ـــا ُموَســـى َفاْقتَـــَرَب  ـــْعُب ِمـــْن َبِعيـــٍد َوَأمَّ »َفَوَقـــَف الشَّ
َبـــاِب َحْيـــُث َكاَن اهلُل« )خـــر21:20(،  ِإَلـــى الضَّ
لـــى حلـــول مجـــد اهلل. ونتذكـــر أيًضـــا، ونحـــن  واإ
شـــاخصين نحـــو المشـــرق، وســـحابة البخـــور مـــن 
حولنـــا، صعـــوده إلـــى الســـموات وجلوســـــــه عــــــــن 
يميـــن أبيـــه، وانتظـــار مجيئـــه الثانـــي المخــــــــــوف 

المملـــوء مجـــًدا.

f.beniamen@gmail.com

fryohanna@hotmail.com

عــــــــــــاش القديـــــــــــــــــــس 
أثناسيوس )297م–٣7٣م( 
فـــي فترة صعبة مـــن تاريخ 
أخطـــر  كانـــت  الكنيســـة، 
التحديـــات فيهـــا آتيـــة من 
الداخـــل وليـــس مـــن الخـــارج.. فبعد فتـــرة عصيبة من 
االضطهادات، جاء مرســـوم التسامح الديني )مرسوم 
ميـــالن( عـــام ٣1٣م، وهـــدأت عواصـــف االضطهـــاد 
الروماني من الخارج، لكن بدأت األفكار األريوســـّية 
الهرطوقّيـــة تهاجـــم اإليمـــان مـــن الداِخـــل، فآريوس 
فـــي األصـــل كان كاهًنـــا.. وهـــذا الصراع األريوســـي 
الـــذي اســـتمّر لمـــّدة حوالـــي نصـــف قـــرن، حتّـــى بعـــد 
مـــوت آريـــوس عـــام 5٣٣م، كان يهـــّز الكنيســـة من 
الداِخـــل بعنـــف شـــديد، وكان مصحوًبـــا بكثيـــر مـــن 
ســـاءة  واإ الدنيئـــة  والمؤامـــرات  السياســـي  الدهـــاء 
اســـتخدام السُّـــلطة.. ولكّن القديس أثناسيوس كان 
هـــو الصخـــرة التي ســـندت إيمان الكنيســـة في تلك 

القاســـّية.. المرحلة 
فـــي تصـــّوري أن ِســــــــــّر نجـــــــــاح القديـــس 
الظـــروف  تلـــك  ظـــّل  فـــي  الرســـولي  أثناســـيوس 
الُمعاديـــة هو ارتباطة الشـــديد بكلمة اهلل، وشـــغفه 
بالقـــراءة والبحـــث الصادق في أعمـــاق الكلمة، مع 
الحيـــاة المقّدســـة األمينـــة.. لقـــد ترّبـــى منـــذ ِصغـــره 
علـــى ُحـــب اإلنجيـــل، والتمتُـّــع بقراءتـــه وِحفـــظ آياتـــه 

والبحـــث والتنقيـــب فـــي أســـراره الُحلـــوة، مـــع ترجمتـــه 
باســـتمرار إلـــى حيـــاة وســـلوك.. وعندمـــا شـــبع ِذهنـــه 
فـــي  ِفعـــل الوصّيـــة  أيًضـــا  بالِفكـــر اإللهـــي واختبـــر 
حياتـــه، ترّبـــى لديـــه اإليمان بقّوة الكلمـــة اإللهّية.. 

وأيَقـــن أّنهـــا أقوى ســـالح..!
لـــم تُكـــن لديـــه إمكانيـــات مادّيـــة، ولـــم يُكن 
يحـــب االقتـــراب مـــن األباطـــرة والُحـــّكام فـــي ذلـــك 
الوقـــت، كمـــا كان يفعـــل آريـــوس وأتباعـــه، ولـــم يُكـــن 
لديـــه نفـــوذ مـــاّدي من أّي نـــوع.. ولكـــن كان لديه ما 
هو أقوى.. كانت كلمة المســـيح تســـُكن فيه بِغنى 
)كـــو16:3(، فـــكان ُيخـــِرج من كنزه ُجـــُدًدا وُعَتقاء 

)مت52:13(..
لتثبيـــت  يكتـــب  بـــدأ  شبابـــــــه،  بكـــور  منـــذ 
المؤمنيــــــــن، فـــكان أول مؤلفاتـــه كتـــــــــاب “ضـــــــــّد 
الوثنييـــن”، ثـــم كتـــب بعدهـــا مباشـــرًة كتابـــه الشـــهير 
“تجسُّـــد الكلمـــة” وهـــو يتضّمن شـــرًحا ألهـــّم عقائد 
اإليمان المســـيحي بصورة ُمبّســـطة وعميقة في نفس 
الوقـــت، وهـــذا الكتـــاب ال يـــزال مرجًعـــا فـــي العقيدة 
لـــكّل األجيـــال.. ووقتهـــا كان فـــي بدايـــة العشـــرينات 

مـــن ُعمـــره..!
اهتـــم منـــذ توّليـــه مســـئولّية البطريركّيـــة في 
روحّيـــة  رســـالة  لشـــعبه  يكتـــب  أن  عـــام 328م 
عقيدّيـــة شـــاملة كّل عيـــد قيامة، وهي التي ُتســـمَّى 

كتابتهـــا  عـــن  يتوقّـــف  ولـــم  الِفصحّيـــة..  بالرســـائل 
طـــوال ســـنّي بابوّيتـــه التـــي امتّدت إلـــى أكثر من ٤5 
عاًمـــا.. وهـــذه الرســـائل كانـــت تحـــوي الكثيـــر مـــن 
الشـــروح العقيدّية بحســـب اإلنجيل، مـــع توجيهات 

وســـلوكّية.. روحّية 
أّمـــا فـــي أثنـــاء فتـــرات غيابـــه عـــن الكرســـي 
المرقســـي التـــي تكـــّررت خمـــس مـــّرات ولمـــّدة تقترب 
مـــن 19 ســـنة بســـبب النفـــي واالبتعـــاد عـــن خطـــر 
األريوســـيين المجرميـــن، فـــكان يســـتغّلها أيًضـــا في 
الكتابـــة؛ إذ كان يؤمـــن أّن غمامـــة االضطهـــادات 
واالضطرابـــات ســـتزول، ولكـــّن الكلمـــة اإللهّيـــة ال 
يمكـــن أن تـــزول، بـــل ســـتظّل نـــوًرا وغـــذاًء وقـــّوًة 
لألجيال.. فكتب مجموعة كتابات ضّد األريوســـيين 
يفنِّـــد فيهـــا كّل أكاذيبهم وادعاءاتهـــم، ويرّد عليهم 
بمئـــات اآليـــات من الكتـــاب المقّدس التي تكتســـح 
أفكارهـــم الشـــريرة وتؤّكـــد ألوهّية الســـّيد المســـيح، 
كما يشـــرح فيهـــا اآليات التـــي كانوا يســـتخدمونها 
شـــرًحا وافًيـــا منطقيًّـــا ســـليًما، مـــن أجـــل تثبيـــت 

المؤمنيـــن وتوضيـــح المعانـــي النقّيـــة لهم..
وكّل هـــذه الكتابـــــــات ال تـــــــــــزال موجــــــــــودة 
لدينـــا، وقـــد ُترِجَمـــت لّلغـــة العربّيـــة أيًضـــا، وأدعـــو 

لمطالعتهـــا. الجميـــع 
هكـــذا آمن القديس أثناســـيوس بقّوة الكلمة، 
فكانـــت غذاءه وعزاءه وســـالحه أيًضا فـــي مواجهة 
ُعنـــف األشــــــــــرار ودهائهـــــــــم.. وانتصــــــــــر القديـــس 
أثناســـيوس ألّنـــه اســـتند علـــى كلمة اهلل.. اســـتند 
علـــى محّبـــة المســـيح ومعرفته.. اســـتند على نور 

الحـــّق.. اســـتند علـــى كلمة حّيـــة ال تزول..!
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َلُكــــــــــُم  َأقُــــــــــــــــوُل  »لِكنِّـــي 
َأْن  َلُكـــــــْم  َخْيــــــٌر  ِإنَّــــــُه  اْلَحــــقَّ: 
َأْنَطِلــــــــــَق..« )يـــو7:16(. لقد 
ســـبق الــــــرب يســــــــوع وأعلـــــــن 
أن  يجـــب  أنـــــــــه  لتالميـــــــــــذه، 
ينطلـــق ويعـــود إلـــى الّســـماء، وهـــذا مـــن أجـــل صالـــح 
وخيـــر الكنيســـة. فوجـــود المســـيح تدبيرًيا بالجســـد على 
األرض، مرحلـــة مؤقتـــه وليســـت دائمة. فلـــم يأِت الرب 
ليسكن في أرضنا، أو ليقيم مملكة أرضية، أو ليؤسس 
لســـلطان زمنـــي. لقـــد حرر الرب يســـوع دعوته من كل 
هـــذه األفـــكار عندمـــا أعلـــن قائـــاًل إن »مملكتي ليســـت 
مـــن هـــذا العالـــم«. فدعوتـــه ليســـت دعـــوة سياســـية أو 
اجتماعيـــة، بـــل هي دعوة روحية خالصة لبناء إنســـان 
جديـــد، ذي طبيعـــة جديـــدة، تؤّهلـــه أن يصيـــر عضـــًوا 
مثمـــًرا فـــي ملكـــوت اهلل. لقد صعد الرب إلى الســـماء، 
النـــه جـــاء ليؤّســـس ملكوتًـــا يبدأ هنا فـــي األرض ولكنه 
يمتـــد لألبـــد. ملكـــوت يبـــدأ وال ينتهـــي. ملكـــوت يتعـــّدى 
حدود المكان ليصل لكل إنســـان في كل جيل وزمان. 
لقـــد أعلـــن الـــرب بوضـــوح شـــديد فـــي حديثه مـــع اآلب 
أنـــه يريـــد أن يعطينا مجـــده، يريدنا أن نكون معه دائًما 
وأبـــًدا. لقـــد أطفـــأ صليب المســـيح وموته آمـــال التالميذ 
وطموحاتهـــم فـــي الملكـــوت الزمني. ولكنه بعـــد القيامة 
أعلـــن الملكوت الحقيقـــي، ملكوته الجديد، ظّل يحدثهم 
عـــن األمـــور المختصة بملكوت اهلل. ثم صعد بالجســـد 
أمـــام عيونهـــم، ليرفع أنظارهم، وُيحيي آمالهم، ويشـــعل 
اشـــتياقاتهم نحـــو ذلـــك الملكـــوت األبـــدي. لذلـــك رجـــع 
التالميـــذ بفـــرح عظيـــم ، وكانـــوا دائًما يســـبحون اهلل في 
الهكيـــل. فرغـــم خســـارتهم الجســـيمة، وفقدانهـــم حضور 
يســـوع بالجســـد بينهـــم وأمـــام اعينهـــم. ولكنهـــم بالحقيقة 
فرحـــوا ألنهـــم أدركوا كلمات الرب يســـوع »خير لكم أن 
انطلـــق«. فانطـــالق الـــرب وصعـــوده معنـــاه أن مهمته 
األساســـية والعمـــل الـــذي ُاؤتمن عليه قـــد ُتّمم. فملكوت 
اهلل الـــذي تنبـــأ عنـــه األنبيـــاء، وحلـــم بـــه اآلبـــاء، ومـــن 

ًقـــا وُممهِّـــًدا، وبـــه بـــدأ  أجلـــه جـــاء يوحنـــا المعمـــدان مبوِّ
الـــرب يســـوع كرازته، ثم شـــرحه كثيًرا مـــن خالل أمثاله 
وتعاليمـــه، وأظهـــره في حياته ومعجزاته، وأخيًرا أسســـه 
عندمـــا مـــات وقـــام. هـــذا الملكـــوت قـــد صـــار حقيقـــة، 
وواقًعـــا لـــكل إنســـان، وبعـــد أن كان اهلل معنـــا صـــار 
بالحقيقـــة فينا »ها ملكـــوت اهلل داخلكم« )لو21:17(. 
وباإليمـــان يملـــك علينـــا »ليحـــل المســـيح باإليمـــان في 
قلوبكـــم« )أف17:٣(، وباألســـرار يصيـــر واحـــًدا معنـــا 
وفينا. لذلك قد ســـبق الرب يســـوع ووعد تالميذه بحلول 
الـــروح القـــدس ليؤســـس الكنيســـة. التـــي فـــي حقيقتهـــا 
يضاًحـــا لهذا الملكوت. حتى أن كل  وجوهرهـــا تعبيـــًرا واإ
مـــن ُيـــزرع في الكنيســـة )المعمودية والميـــرون(، وينمو 
بهـــا ويتغـــّذى منهـــا )ســـر اإلفخارســـتيا(، ويحتمـــي فيها 
مـــن تيـــارات العالـــم وتأثيراتـــه )ســـر التوبـــة واالعتراف، 
ســـر مســـحة المرضـــى(، ويثمـــر ثمـــاًرا روحيـــة بـــوالدة 
البنيـــــــن )ســــــــــر الزيجــــة(، ويشهد ويخدم في كرم الرب 
)ســـر الكهنـــوت(، يصيـــر وارثًـــا للملكـــوت وضامًنا له. 
ولذلـــك هنـــاك ارتبـــاط واضـــح بيـــن الصعـــود والمجـــيء 
الثانـــي، وهـــذا مـــا أعلنتـــه المالئكـــة بوضـــوح أن يســـوع 
الـــذي أرتفـــع ليرفـــع أنظاركـــم نحـــو ملكوتـــه األبـــدي، 
ســـيأتي ثانيـــة فـــي مجيئـــة الثانـــي ليحقـــق ملكوتـــه، فـــي 
صورتـــه النهائيـــة. عندما ينتهـــي الزمن، ويأتي ويأخذنا 
علـــى ســـحاب الســـماء لنلتقي معه ونفـــرح بحضوره بعد 
أن تُنـــزع الخطيـــة تماًمـــا، وتتجـــّدد أجســـادنا، وُيعـــَزل 
الشـــر واألشـــرار، فيصيـــر العالـــم كلـــه للرب ومســـيحه. 
لقـــد فـــرح التالميـــذ ألنهـــم أدركـــوا أن بـــركات انطـــالق 
المســـيح أعظـــم بكثيـــر جًدا مـــن حضوره بالجســـد على 
األرض. فحيـــث يوجـــد الرأس تكـــون األعضاء، وما 
تمتـــع به الســـيد المســـيح بصعوده جســـدًيا إنما هو 
باســـم الكنيســـة كلهـــا ولحســـابها. فصـــارت الكنيســـة 
كلهـــا متّوجـــة فـــي شـــخص الـــرب يســـوع، ومتجهـــة إليه 
وفيـــه نحـــو الســـماويات، حيـــث يجلس عــــــــــــــــن يميـــــــــــن 

اهلل ويملـــك.

األنبا تادرس
مطران إيبارشية بورسعيد

ومجمع اآلباء الكهنة والشمامسة 
والخدام والخادمات والمكرسات 
ولجان الكنائس والجمعيات 

وجميع أفراد الشعب
يوّدعون على رجاء القيامة 

الخادمة األمينة
الدكتــــورة

رجاء غربيال ميخائيل
زوجة القس رويس بشاي

سكرتير المطرانية

ونسيبة القمص جرجس بشاي
كاهن كنيسة مارجرجس بورسعيد

الرب ينيح روحها الطاهرة
 في فردوس النعيم 

وتعزيات السماء لجميع أفراد األسرة

بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم 

األنبا تواضروس الثاني 
)سقط سهًوا من العدد السابق(

ذكرى الميالد السمائى األول
لالبن الحبيب

عزيم مجال
تقيم األسرة القداس اإللهي

على روحه الطاهرة 
يوم الجمعة 2017/6/2م 

بكنيسة السيدة العذراء بالعاشر
والدك ووالدتك، عمك إسحق
تاسوني راشي أم لعازر

الذكرى السنوية األولى 
للمرحوم الشماس

جرجس لطيف مرصي
تقيم األسرة القداس اإللهي على روحه
الطاهرة يوم الجمعة 2017/5/26م

 بكنيسة السيدة العذراء بقنا
زوجتك چاكلين وابنتك كيرمينا

هـــذا الـــذي صلبـــوه فـــي الجلجثـــة، وُأحِصـــى وســـط َأَثَمـــة، مـــع كثيـــر مـــن التعييـــر واإلهانـــات، قام من 
األمـــوات فـــي مجـــد، وصعـــد إلـــى الســـموات فـــي مجـــد وجلـــس عن يميـــن اآلب فـــي مجد.

ولـــم تكـــن الجلجثـــة نهايـــة محزنـــة لحياتـــه، إنمـــا كانـــت بداية لكل أمجـــاده.. وهكذا كل مـــن يتألم معه، 
البد ســـيتمجد معه..  

كانـــت آخـــر صـــورة رآهـــا لـــه االثنـــا عشـــر، هـــي هـــذا الصعـــود، الـــذي رفـــع كل أنظارهم إلـــى فوق، 
حيـــث المســـيح جالـــس، والتـــي قـــال عنهـــا الرســـول »ُرِفـــع فـــي المجد« )1تـــى ٣: 16(.

ولم يعد ألم المسيحية منفصاًل عن أمجاده... ونحن ال يمكن أن نصعد، إن لم ننزل أواًل.
ندخـــل مثلـــه فـــي إخـــالء الـــذات، وفـــي تحمـــل اآلالم، وفـــي الصعـــود إلى الصليـــب، قبـــل الصعود إلى 

اآلب.. يمين 
ذ صعـــد المســـيح إلـــى فـــوق، فإننـــا باســـتمرار نرفـــع أبصارنـــا إلـــى فـــوق، حيـــث جلس المســـيح عن  واإ

يميـــن أبيـــه، وحيـــث يرجـــع إلينـــا مـــرة أخـــرى على الســـحاب ليأخذنـــا إليه.
فنصعد حينئذ صعوًدا ال نزول بعده مرة أخرى..  آمين.
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احتــــــــــل  أن  ــــــد  ـ بعـ
سليــــــــم األول السلطــــــان 
الُملقَّــــــــــــــــب  العثمانـــــــــــــي 
بالفاتـــح، مدينـــة القاهـــرة 
في 25 يناير 1517م، وأنهى على حكم دولة 
المماليك الشراكســـة بتنفيذه حكم اإلعدام شـــنًقا 
علـــى بـــاب زويلـــة فـــي آخـــر ســـالطينهم وهـــو 
الســـلطان األشـــرف أبـــو النصـــر طومانبـــاي، 
يوم األثنين 1٣ أبريل 1517م )شـــم النســـيم(، 
كمـــا أخبرنـــا بذلـــك المـــؤرخ محمـــد بـــن أحمـــد 
الشهير بابـــــــن إّياس، وهــــــــــو شاهـــــــــد عيـــــــــــــان 

لمـــا حدث.
لالســـتفادة  األول  ســـليم  الســـلطان  اتجـــه 
مـــن  المهـــرة  والعمـــال  الموظفيـــن  بخبـــرات 
المصرييـــن، واســـتجلبهم إلســـطنبول عاصمـــة 
دولتـــه العثمانيـــة. فيذكـــر المـــؤرخ ابـــن إّياس: 
»... وفـــي يـــوم الجمعة ســـابع عشـــره  )شـــهر 
ربيع اآلخر 92٣هـ = 8 مايو 1517م( رسم 
الدفتـــردرا بإخـــراج طائفـــة مـــن اليهـــود ممـــن 
كان تعّيـــن إلـــى الســـفر إلســـطنبول، فخرجـــوا 
فـــي  فنزلـــوا  واحـــدة،  جملـــة  اليـــوم  ذلـــك  فـــي 

المراكـــب وتوجهـــوا إلى ثغر اإلســـكندرية إلى 
أن يمضـــوا إلـــى إســـطنبول، فأخـــذوا نســـاءهم 
وأوالدهـــم ومضـــوا. وفي عقيـــب ذلك خرجت 
طائفـــة مـــن البنائين والمهندســـين والنجارين 
والمرّخميـــن  والحّداديـــن  والحّجاريـــن 
والمبلطيـــن، وفيهم من مســـلمين ونصارى، 
حتى طائفة من الفعلة، وذلك بســـبب المدرســـة 
التي قصد ابن عثمان ينشـــئها بإســـطنبول مثل 
مدرســـة الســـلطان الغـــووي ...« )ابـــن إّيـــاس، 
الدهـــور، تحقيـــق  فـــي وقائـــع  بدائـــع الزهـــور 
محمـــد مصطفـــى، ج 5، الطبعة الثالثة، الهيئة 
العامـــة المصريـــة للكتـــاب القاهـــرة 198٤م، 

ص182(.
ويكمـــل ابـــن إّيـــاس فـــي موضـــع آخـــر مـــن 
نفـــس المرجـــع: »... وفـــي يـــوم الجمعـــة ســـادس 
هـــذا الشـــهر )جمـــادي اآلخـــرة 92٣هــــ = 25 
يونيـــو 1517م(... خـــرج فـــي ذلـــك اليوم بعض 
نصـــارى من ُكتّاب الخزانـــة... وخرج جماعة 
كبيـــرة غيـــر هؤالء فـــي أوقات متفرقـــة، ونزلوا 
فـــي المراكـــب وتوجهـــوا إلـــى ثغـــر اإلســـكندرية 
ومـــن هنـــاك يتوجهـــون إلى إســـطنبول. وقيل إن 

عـــّدة مـــن خـــرج مـــن أهل مصـــر إلى إســـطنبول 
ذلـــك«  دون  وقيـــل  إنســـان،  وثمانمائـــة  ألـــف 

الســـابق، ص188(. )المرجـــع 
ويكمـــل فـــي مكان آخر مـــن نفس المرجع، 
تحـــت عنـــوان: ذكـــر مـــن توجـــه هذه الســـنة 
]923هــــ )= 1517م([ إلى القســـطنطينية: 
»... وتوجـــه إلـــى إســـطنبول جماعـــة مـــن طائفة 
اليهود والسمرة، ومن طائفة النصارى: بانوب 
الكاتـــب فـــي الخزائن الشـــريفة وأبو ســـعيد، 
وأميـــن الدولـــة، ويوحنـــا الصغير، ويوســـف 
بن َهُبول، وشـــيخ المكين السكندري وولده، 
وآخرين مـــن النصارى واليهود ما يحضرني 

أســـماؤهم.« )المرج الســـابق، ص2٣2(.
بينمـــا يذكـــر لنـــا مـــؤرخ آخـــر أنـــه كان 
ِمـــن بيـــن َمـــن ســـافر فـــي هـــذا الوقـــت المعلـــم 
ابراهيـــم بـــركات كبيـــر ُكتاب الملك األشـــرف 
أبـــو النصـــر طومانبـــاي، والـــذي كان متفـــرًدا 
الهندســـية  العلـــوم  إتقانـــه  بســـبب  عصـــره  فـــي 
والفلكيـــة والرياضيـــة. فُأعِجـــب الســـلطان ســـليم 
األول بذكائـــه وســـعة إطالعـــه، وأمر أن ُيرَســـل 
به إلســـطنبول ليســـتعين به على تنظيم األعمال 
المالية بالســـلطنة العثمانية. فذهب إلى هناك مع 
ولديـــه وباقـــي أفـــراد أســـرته، وعاشـــوا هنـــاك 
تـــادرس،  )رمـــزي  المنيـــة«  وافتهـــم  أن  إلـــى 
القبطيـــة، ج 1، ص12(. المعـــارف  دائـــرة 

فــــــــــــي  ظهـــــــــــــرت 
األخيــــــــــــــرة  اآلونــــــــــــــــــة 
نافعـــة  كثيـــرة  مجـــاالت 
لمصلحــــــــة  لتوظيفهـــــــا 
واإلدارة  القيـــادة  مجـــاالت  مثـــل  الخدمـــة، 
والمهارات البشـــرية وعلم المشـــورة وغيرها 
فـــي  تســـاعد  التـــي  المتعـــددة  المجـــاالت  مـــن 

الخدمـــة. أمـــور  مـــن  الكثيـــر 

ولئـــال يظـــن البعـــض أن هـــذه المجـــاالت 
ال تحمـــل نفًعا للكنيســـة، ونتجه إلى محاربتها 
أو االســـتغناء عنهـــا، فنحـــن نتحدث عن كيفيه 
توجيههـــا التوجيـــه الســـليم، وجعلها أداة لمزيد 
مـــن فاعليـــة الخدمة، ولكن البد أن نضع أمام 
أعيننا دائًما أن الخدمة هي عمل روحي قبل 
أن يكـــون عمـــل مهـــاري. وقد قصـــد مخلصنا 
الصالـــح أن يخّلـــص بقليـــل وبكثيـــر، أن يغيـــر 
بجهالة الكرازة ما عجز عنه فالســـفة العالم، 
ألنـــه مكتـــوب أنـــه ســـيبيد علـــم العلمـــاء. فمـــا 
يشـــكل خطًرا حقيقًيا أن نعتبر هذه المجاالت 

كافية لنجـــاح الخدمة...

جاذبيتهـــا  لهـــا  مجـــاالت  هـــذه  وبالشـــك 
أن  علـــي راغبيهـــا  ُيخشـــى  ولكـــن  وبريقهـــا، 
يكتفـــوا ويفتخـــروا بهـــا، ويجعلـــوا منهـــا هدًفـــا 
فـــي  أطرافهـــا  ويتبـــارى  وســـيلًة،  وليســـت 
المزيـــد منهـــا، وقـــد يعتقـــد راغبهـــا أنهـــا ســـر 
نجـــاح الخدمـــة. وألنها تغـــّذي النزعة الفردية 
تعويًضـــا  تقـــدم  أحياًنـــا  وألنهـــا  والذاتيـــة، 
عـــن الثغـــرات الروحيـــة، فنجـــد أنهـــا جاذبـــة 
إقبـــااًل  تجـــد  ذلـــك  علـــى  ودليـــل  لكثيريـــن... 
علـــى اللقـــاءات المهاريـــة أكثـــر مـــن اللقـــاءات 
الروحيـــة، وتكالًبا على الكتب أو الكورســـات 
التـــي تعلـــم المهـــارات أكثـــر مـــن الكتـــب التـــي 

الليتورجيـــا. أو  اإلنجيـــل  تشـــرح 

أحبائـــي: الخدمـــة عمـــل إلهـــي وليســـت 
الملكـــوت  هـــي  والكنيســـة  بشـــرية.  حركـــة 
األرض،  فـــي  كانـــت  ن  واإ األرض  علـــى 
وهـــي تحتضـــن المعرفة وتوّظفها وتســـّخرها 

رســـالتها. لصالـــح 

ويجـــب أن نعـــرف أن العالـــم كلـــه نقطـــة 
داخل الكنيســـة، وليســـت الكنيســـة نقطة داخل 

كلـــه  الكـــون  فـــي  تشـــفع  التـــي  فهـــي  العالـــم، 
كمســـئولة عنـــه بـــكل مـــا فيـــه من بشـــر وبحار 
وأهويـــة  وعشـــب  وزروع  وينابيـــع  وأنهـــار 

وبهائـــم وثمـــار وغيرهـــا.

أو  معرفـــة  أو  علـــم  أيُّ  كان  فـــإن 
الكنيســـة  لهـــدف  ُتســـتخدم  فهـــي  مســـتحدثات، 
األعلـــى وهو انتشـــار الملكـــوت على األرض، 
ومعرفة االبن الوحيد الذي أحبها وأسلم نفسه 
ألجلهـــا، واالمتـــالء مـــن الـــروح القـــدس الـــذي 
يطهّـــر ويصلـــي ويشـــفع فـــي كل أعضائهـــا.

ال نريـــد أن نقّلـــل مـــن شـــأن أي علـــم، 
ونقـــّر أنـــه نافـــع ولكن لقليـــل، وننبـــه لخطورة 
االكتفاء به. فالكنيســـة ليســـت مؤسسة زمنية، 
وال ترتكـــز علـــى العلـــوم البشـــرية، وال تكرز 
وال تخبـــر إاّل بفضائـــل َمـــْن دعاها من الظلمة 
إلـــى نـــوره العجيـــب. فهـــي تعلن ملكـــوت ابن 
محبتـــه، وتحـــّدث ببـــّر عريســـها، وتنـــادي مـــع 
حزقيال النبي: »اجَتِمعوا، وَتعاَلْوا، احَتِشـــدوا 
ِمـــْن ُكلِّ ِجَهـــٍة، إَلـــى َذبيَحتـــي اّلتـــي أنـــا ذاِبُحها 

 .)17 لُكْم« )حزقيـــال٣9: 

لذلـــك علينـــا أن نســـتخدم كل علـــم بقيـــادة 
الـــروح القـــدس الفاعل فينا، ليوّجه كل معرفة 

لمجد المســـيح وكنيسته...

 fatherantoniosfahmy@gmail.com
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