




جملة الكرازة - 22 يونيو 2018

ــــــــــٌة  َحيَّ هللِا  كِلَمــــــــــَة  »ألنَّ 
وَفّعاَلــــــــــٌة وأمَضى ِمْن ُكــــــــلِّ ســـيٍف 
يـــِن، وخاِرَقـــٌة إَلـــى َمفـــــــــَرِق  ذي َحدَّ

َزٌة  النَّفِس والّروِح والَمفاِصـــــــِل والِمخــــــاِخ، وُمَميِّ
أفكـــــــاَر الَقلــــــــــِب ونّياِتـــِه« )عـــب12:4(.

كل واحـــد مّنـــا لـــه فكـــر، ولكن الكنيســـة منذ 
ان بدأت لها فكر اإلنجيل. اإلنجيل هو األســـاس 
هـــو الـــذي يبنيهـــا. توجـــد عالقـــة وثيقـــة جـــًدا بيـــن 
البشـــارة )اإلنجيــــــــــــــــل( والكنيســـــــة. البشـــارة ُكِتبت 
بالوحـــي، فالكتــــــــــاب موحـــى بـــه مـــن هللا، وُقنِّنـــت 
رت بآباء  األســـفار المقدسة بواسطة الكنيسة، وُفسِّ
الكنيســـة، وُحِفظـــت في عقل الكنيســـة، وبها تمت 
الكـــرازة بعمـــل الـــروح القـــدس لكل العالـــم، فأصبح 
الكتـــاب هـــو العقل أو الفكـــر الذي ينتقل من جيل 
إلـــى جيـــل عبـــر كل األزمـــان، لـــكل إنســـان فـــي 
العالـــم مـــن خـــالل كـــرازة اآلبـــاء. واإلنجيـــل هـــو 

عمـــاد التعليـــم فـــي الكنيســـة واألســـرة والمجتمع. 
وعلى هــــــــــذا األســـــــــــاس، اإلنجيــــــــــــل له هذه 
األفعـــال الخمســـة التـــي فـــي اآليـــة )عـــب12:4(. 
فكلمة هللا حية وتعطي حياة، ولهذا عقل الكنيسة 
وفكرهـــا هـــو اإلنجيـــــــــــل. كلمـــة هللا ليســـت حيـــــــــــة 
فقـــط، بـــل حيـــة وفّعالـــة، أي أن لهـــا دوًرا وتأثيـــًرا. 
كلمـــة فّعالـــة، ليـــس فـــي الماضـــي فقـــط، بـــل فـــي 
كل زمـــان: فـــي الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل. 
الكلمـــة المقدســـة تحمل قوتها فـــي داخلها، فعندما 
تقـــرأ أي كتـــاب فأنـــت تقـــرأ فكـــر الـــذي كتـــب هـــذا 
الكتـــاب، لكـــن عندمـــا تقـــرأ الكتاب المقـــدس فأنت 
تشـــتّم أنفـــاس هللا ألنـــه هـــو الكاتـــب هـــو صاحـــب 
الكلمـــة. كلمـــة هللا فعالـــة تقتـــدر فـــي فعلهـــا كثيـــًرا 
»هكـــذا تكـــوُن كِلَمتـــي اّلتـــي تخـــُرُج ِمـــْن فمـــي. ال 
ترِجُع إَليَّ فاِرَغًة، بل تعَمُل ما ُســـِررُت بِه وَتنَجُح 
فـــي مـــا أرَســـلُتها لـــُه« )إش11:55(، فكلمـــة هللا 
تحمـــل قوتهـــا فيهـــا، وطوبـــى لمن يأخـــذ كل كلمة 
مـــن هللا بهـــذا اإليمـــان، مثلما قـــال القديس بطرس 
للـــرب بإيمـــان فـــي معجـــزة صيـــد الســـمك: »... 
ـــَبَكَة« )لـــو5:5(، وتعلمون  عَلـــى كِلَمِتـــَك ُألقي الشَّ

النتيجـــة المبهـــرة بعـــد ذلك... 
وكلمة هللا أمضى من كل سيف ذي حدين، 
أي أن كلمـــة هللا تعمـــل في المتكلم وفي الســـامع. 
والمفاصـــل  والـــروح  النفـــس  مفـــرق  إلـــى  وخارقـــة 
والمخـــاخ، فهـــي تختـــرق كل الكيـــان اإلنســـاني. 
عندمـــا نصلـــي صـــالة اللقـــان مثـــاًل، فكلمـــة هللا 
الفعالـــة تختـــرق الميـــاه فتصيـــر ميـــاه لها قـــوة ولها 
قـــدرة، وتطـــرد عـــدو الخير وتحفظ اإلنســـان وتبعد 
األرواح الشـــريرة وهكـــذا... عندمـــا وقـــف بولـــس 
الرســـول -وهـــو مســـجون- أمـــام الوالـــي، وتكلـــم 
عـــن الدينونـــة، يقول لنا الكتـــاب أن فليكس الوالي 
ارتعـــد )أع25:24(! فالكلمـــة التي تكلم بها بولس 
الرســـول كلمـــة خارقـــه إلـــى مفـــرق النفـــس والـــروح 

والمخاخ.  والمفاصـــل 
ـــزة، تفـــرز فـــي عقـــل  كمـــا أن كلمـــه هللا ُمميِّ

اإلنســـان مـــا هـــو حلـــو ومـــا هـــو خاطـــئ، الخيـــر 
والشـــر. وكلمـــة هللا تميـــز أفـــكار القلـــب ونياتـــه، 
نّيـــات اإلنســـان دفينـــة داخل قلبـــه، ولكن كلمه هللا 

تميـــز وتفـــرز كل هـــذه الضعفـــات.
فـــي  التعليـــم  عمـــاد  هـــو  فاإلنجيـــل  لذلـــك 
الكنيســـة، وفـــي البيـــت، وأيًضا فـــي المجتمع حيث 
نمـــارس حياتنـــا وأعمالنـــا بفكـــر الكتـــاب المقـــدس. 
يقـــول لنـــا القديس يوحنا الذهبي الفم: »كلمة واحدة 
مـــن الكتـــب اإللهيـــة أكثـــر فاعليـــة من النـــار، أنها 
تلّيـــن قســـوة النفـــس، وتهيِّئهـــا لـــكل عمـــل صالح«. 
إليكـــم بعـــض األمثلـــه التي توّضـــح لنا كيف 
أن الكتاب المقدس هو فكر الكنيســـة... الكنيســـة 
تـــوّزع الكتـــاب علـــى أيـــام الســـنة كلهـــا وتعلمنا من 
خاللـــه. الســـنة الكنســـية فيهـــا خمـــس مراحل: 
انتهـــاًء  االثنيـــن  مـــن  بـــدًءا  األســـبوع  أيـــام   )1(
بالســـبت، )2( اآلحـــاد فـــي أيـــام األســـبوع، )3( 
 )5( آالم،  أســـبوع   )4( الكبيـــر،  الصـــوم  فتـــرة 
وفترة الخمســـين المقدســـة. والكنيســـة تقدم اإلنجيل 
مـــن خـــالل كتـــاب القطمـــارس، حيـــث نقـــرأ أجزاء 
ُمختـــارة مـــن الكتاب المقدس بحســـب مناســـبة كل 
يـــوم، وهكـــذا يكون الكتاب المقـــدس مفروًدا أمامنا 
طـــوال 365 يوًمـــا. انظـــروا حـــاوة الكنيســـة، 

وكيـــف تجعـــل اإلنجيل هـــو فكرها... 
)1( فـــي األيـــام مـــن االثنين إلى الســـبت 
نقرأ فصواًل من الكتب المقدســـة مرتبطة بسنكسار 
اليـــوم، لكي نفرح بالقديســـين طوال أيام األســـبوع. 
تســـتعرض لنـــا الكنيســـة نمـــاذج وأبطال وقديســـين 
مـــن تاريخهـــا؛ وهـــذه القراءات لهـــا هدف واحد هو 
الفـــرح بالقديســـين. وهكـــذا يوًمـــا وراء يـــوم، وســـنة 
وراء ســـنة، وجيـــاًل بعـــد جيـــل، يترّبـــى فـــي داخلنـــا 

هـــذا الفرح بالقديســـين.
صـــه للحديـــث  )2( اآلحــــــــاد، وكلهـــا ُمخصَّ
عـــن شـــخص الســـيد المســـيح الـــذي هـــو الـــرأس، 
الكنيســـة جســـد المســـيح، والمســـيح رأس الكنيسة. 
بالثالـــوث  إيماننـــا  عـــن  فيهـــا  نتكلـــم  اآلحـــاد  فـــي 
األقـــدس، وكأننـــا نفـــرح بعمل الثالـــوث في حياتنا: 

اآلب المحـــــــــــب، واالبن المحبـــــــــــــوب، 
والروح القـــــــــــــدس روح الحب. طوبــــــى 
لإلنســـان الـــذي يحيـــا فـــي هـــذا الفرح، 

فـــرح الثالـــوث أو فـــرح اإليمـــان بالثالوث.
)3( فـــي الصـــوم الكبيـــــــــــر تغّير الكنيســـة 
فـــي قراءاتهـــا، وتجعلنـــا نقـــرأ نبـــوات مـــن العهـــد 
القديـــم. الكنيســـة فـــي هذا الموســـم تريدنـــا ان نفرح 
بالتوبـــة، مثل االبن الضال، والســـامرية، والمولود 
للتوبـــة، والتوبـــة  فتـــرة  الكبيـــر  أعمـــى... الصـــوم 

تفـــرح التائـــب والكنيســـة.
)4( ونصـــل ألســـبوع اآلالم، حيـــث نفـــرح 
بالمســـيح  نفـــرح  المخلصـــة،  وبآالمـــه  بالمســـيح 
الـــذي ُصِلـــب علـــى الصليـــب مـــن أجلنـــا، وفدانـــا 
وبدمـــة الثميـــن، ورفـــع خطايانـــا. نســـميها رحلـــه 

فـــرح بـــاآلالم.
)5( وأخيًرا الخمســـين المقدسة وهي رحلة 
فرح بالنصرة ألن المســـيح قام من بين األموات. 
الكنيســـة مؤسســـة فرح: مـــرة تجعلنـــا نفرح 
بالقديســـين، ومـــرة بإيماننـــا بالثالـــوث، ومـــرة ثالثـــة 
بالتوبـــة، وبـــآالم المســـيح المحييـــة، وبقيامتـــه مـــن 
األمـــوات. فكر الكنيســـــــــــــة هـــــــــــــو فكـــــــــــــــر فــــــــــــرح 

الـــدوام...  على 
هـــذه هـــي الرؤيـــة التـــي تجعلنـــا نـــرى عمـــق 

اإلنجيـــل داخـــل الكنيســـة... 
حيـــن نبنـــي أّيـــة كنيســـة جديـــدة، نضـــع فـــي 
المذبـــح  علـــى  إنجيـــاًل. ونضـــع  األســـاس  حجـــر 
فـــي صلواتنـــا البشـــارة. وكل كنيســـة فيهـــا منجليـــة 
التـــي يوضـــع عليهـــا اإلنجيـــل. وعندنـــا رتبـــة فـــي 
الشموســـية هـــي الـ»قـــارئ«، يقـــرأ ويفّســـر. وعندنا 
كرامـــة قـــراءة اإلنجيـــل، حيث نوقد الشـــموع ونقف 

بخـــوف هللا منصتيـــن بـــكل كياننـــا. 
»فقـــط عيشـــوا  بولـــس:  القديـــس  لنـــا  يقـــول 
كمـــا َيِحـــقُّ إلنجيِل الَمســـيِح« )فـــي27:1(. اجعل 
عـــن  تنفصـــل  الـــدوام، ال  علـــى  أمامـــك  الكتـــاب 
الكتـــاب المقـــدس، اجعـــل عقلـــك وعملـــك وفكـــرك 
وخدمتك وأقوالك كلها مرتبطة باإلنجيل. إن عدم 
معرفتنـــا بالكتـــب المقدســـة هـــو عّلة كل الشـــرور.
فـــي الكنيســـة، اإلنجيـــل هـــو عقلهـــا وفكرها، 
هو مصدر كل الصلوات والقداســـات والعشـــيات، 
هـــو مصـــدر كل التسابيـــــــــح والذوكصولجيــــــــــات 
والتســـبحات، هو مصـــــــــدر صلوات األجبيه التي 

كلهـــا عبـــارات إنجيلية.
اإلنجيـــــــل هو فكر الكنيسة وعقلها، فعش 
بـــه ألنه »ليـــس بالُخبِز وحـــَدُه َيحيا اإلنســـاُن، 
بـــل بُكلِّ كِلَمـــٍة تخُرُج ِمْن فـــِم هللِا« )مت4:4(.

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

 :iOS - تطبيق األندرويد
القمص ابراهام عزمي

متابعة اخبارية: 
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية
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التشكيل اجلديد للمجالس اإلقليمية اإللكرييكية 
لألحوال الشخصية )دورة 2018-2021م(

المجالـــس اإلقليميـــة اإلكليريكيـــة لألحـــوال  نشـــكر أعضـــاء 
األحبـــار  إشـــراف  تحـــت  2015-2018م(،  )دورة  الشـــخصية 
الخدمـــــــــــة  هـــذه  فـــي  كبيــــــــــــر  قامـــوا بمجهــــــــــود  الذيـــن  األجـــالء، 

وهـــم: الجديـــدة، 
1- األنبـــا ســـيرابيون مطـــران لـــوس آنجلـــوس – دائـــرة 

وكنـــدا.  أمريـــكا 
2- المتنيح األنبا كيرلس مطران ميالنو – دائرة أوروبا.
3- األنبا بوال أسقف طنطا وتوابعها – دائرة آسيا وأستراليا.
4- األنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها – دائرة القاهرة.

5- األنبـــا باخوم أســـقف ســـوهاج وتوابعها – دائـــرة الوجه 
القبلي والجيـــزة وأفريقيا. 

6- األنبا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة وتوابعها – 
دائـــرة اإلســـكندرية والوجه البحري.

قرار بابوي رقم 14 لسنة 2018
التشكيل اجلديد للمجالس اإلقليمية اإللكرييكية 

لألحوال الشخصية )دورة 2018-2021م(
تشكيل دوائر األحوال الشخصية اإلقليمية للكنيسة القبطية 

األرثوذكسية دورة )2018-2021م(، على النحو التالي:
أواًل: دائرة األحوال الشخصية بأمريكا وكندا
1- األنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وتوابعها 

2- القمص إرميا ثاؤفيلس 3- القس تادرس المصري 
4- القس مرقس أيوب 5- أ/ جوزيف غبور – المحامي 

6- د/ سوزي أنسي بشاي – طبيبة
ثانًيا: دائرة األحوال الشخصية بأوروبا

1- األنبـــا جوفانـــي أســـقف المجـــر وتوابعهـــا 2- القمص 
يوســـف منصـــور )اندهوفـــن – هولنـــدا( 3- القمـــص بيشـــوي 
القمـــص يوســـف خليـــل  إنجلتـــرا( 4-  ميشـــيل )مانشســـتر – 
)بودابســـت – المجـــر( 5- د/ ماجـــي يوســـف - هولنـــدا 6- 
المحامـــي: نظـــًرا الختالف القوانين الخاصة باألســـرة وغيرها 
فـــي بـــالد أوروبـــا، فإننـــا عنـــد االحتياج نلجـــأ لمستشـــار قانوني 

مـــن البلـــد المـــراد بحـــث حالـــة فيه.
ثالًثا: دائرة األحوال الشخصية بآسيا وأستراليا

1- األنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 أكتوبـــر وأوســـيم 2- 
القمـــص يوحنـــا زكريـــا )الشـــارقة – اإلمـــارات( 3- القمـــص 
أنطونـــي يعقـــوب ميخائيـــل )6 أكتوبـــر( 4- القمـــص تـــادرس 
ســـمعان موســـى )ســـيدني – أســـتراليا( 5- أ/ مجـــدي زكريـــا 
فخـــري – المحامـــي 6- د/ ســـماح فـــوزي عطـــا هللا – طبيبـــة

قداسة ابلابا يهنئ 
الرئيس السييس بعيد الفطر

فـــي يـــوم األربعـــاء 13 يونيـــو 2018م، أرســـل قداســـة 
البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي برقيـــة تهنئـــة للرئيـــس عبد 
الفتـــاح السيســـي رئيـــس الجمهوريـــة، بمناســـبة عيـــد الفطر، 

نّصها: هـــذا 
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

يســـرنى باألصالة عن نفســـي، وباســـم الكنيســـة المصرية 
أتقـــدم لســـيادتكم ولجميـــع أحبائنـــا  القبطيـــة األرثوذكســـية، أن 
الفطـــر  بعيـــد  القلبيـــة  تهانينـــا  بخالـــص  المســـلمين،  وإخوتنـــا 
المبـــارك، مصليـــن إلـــى هللا أن ينعـــم عليكـــم بموفـــور الصحـــة 
ودوام التوفيـــق، وأن يمدكـــم بالعون في جهودكم المباركة نحو 
النهـــوض بمصرنـــا الغاليـــة، لكـــي تتحقق كل آمـــال وطموحات 
المصرييـــن فـــي بنـــاء مصـــر الحديثـــة. وّفقكـــم هللا فيمـــا لخيـــر 

وطننـــا الحبيـــب.
تواضروس الثاني 

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

ويهنئ القيادات اإلسالمية 
بعيد الفطر

فـــي يـــوم االثنيـــن 11 يونيـــو 2018م، توجـــه قداســـة البابـــا 
األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، علـــى رأس وفـــد كنســـي، إلـــى مقـــر 
مقـــر مشـــيخة األزهـــر، وذلـــك للتهنئة بعيد الفطـــر المبارك. رافق 
قداســـته صاحبا النيافة األنبا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، واألنبا 
إرميـــا األســـقف العـــام، والقمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل 
عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقـــس أمونيـــوس عادل ســـكرتير 
قداســـته، والقـــس بولـــس حليم المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة 
القبطيـــة، واألســـتاذ جرجس صالح األمين العـــام الفخري لمجلس 

كنائس الشـــرق األوســـط.
وكان فـــي اســـتقبالهم فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور أحمـــد 
الطيـــب شـــيخ األزهـــر الشـــريف، وفضيلـــة الدكتور شـــوقي عام 
مفتـــي الديـــار المصريـــة، ومعالـــي وزير األوقـــاف الدكتور محمد 
مختـــار جمعـــة، وعـــدد مـــن قـــادة األزهـــر. وقـــد نوقشـــت خـــالل 
الزيـــارة قضايـــا عديـــدة تهـــم الوطـــن منهـــا تأثيـــر اإلعـــالم ومواقع 
التواصل االجتماعي على المجتمع المصري وكيفية العمل على 
تنميتـــه، كمـــا اســـتعرض الحاضـــرون الفعاليـــات التـــي نظمها بيت 
العائلـــة المصريـــة خـــالل شـــهر رمضـــان، وتنـــاول النقـــاش كذلـــك 
موضوعـــات مثـــل إعـــادة إحيـــاء خط ســـير رحلـــة العائلة المقدســـة 
بمســـاراته الخمســـة. وقـــد أشـــار نيافـــة األنبـــا مرقـــس إلـــى اللفتـــة 
الطيبـــة التـــي قـــام بهـــا مجموعـــة مـــن الشـــباب المســـلم لمشـــاركتهم 
فـــي إخمـــاد الحريـــق الذي شـــب بكنيســـة األنبا مقار بشـــبرا الخيمة 
فجـــر اليـــوم ذاتـــه، مثّمًنـــا دور إمـــام المســـجد القريـــب من الكنيســـة 
فـــي حـــث الشـــباب علـــى التوجـــه إلـــى الكنيســـة للمســـاعدة. وعلـــى 
هامـــش اللقـــاء وّقـــع قداســـة البابـــا واإلمـــام األكبـــر تشـــكيل األمانـــة 

العامـــة الجديـــدة لبيـــت العائلة.
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رابًعا: دائـــــــــــرة األحـــــــوال الشخصيــــــــــة بالقاهــــــــــــــرة 
والجيـــزة وأفريقيا

1- األنبـــا ماركـــوس األســـقف العـــام بالقاهـــرة 2- القـــس 
يوســـف جيد ســـويحة 3- القس إيليا شـــكري صادق 4- القس 
أثناســـيوس فهمـــي مينـــا 5- أ/ فتحـــي راغـــب حنـــا – المحامي 

6- د/ نانســـي محـــروس وهبـــة – طبيبة
خامًسا: دائرة األحـــــــــوال الشخصيــــــــــة باإلسكندريـــــــة 

والوجـــه البحري
1- األنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة  2- القمص هدرا 
لمعـــي 3- القـــس أبـــرآم إميـــل 4- القمص جرجس توفيق 5- 
أ/ صموئيل جيد إســـحق – المحامي 6- د/ ســـوزان ســـليمان 

حنـــا – طبيبة
سادًسا: دائرة األحوال الشخصية بالوجه القبلي

1- األنبـــا اســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن 2- القمـــص 
أبـــرآم صـــادق 3- القـــس جورجيـــوس صليـــب 4- القس بيتر 
توفيـــق )أســـيوط( 5- أ.د/ عبـــد هللا عطـــا بشـــرى – المحامـــي 
6- د/ نيفيـــن عـــادل حبيـــب– طبيبـــة. على أن يتـــم العمل بهذه 

الدوائـــر مـــن أول يوليـــو 2018م، ولمـــدة ثالث ســـنوات.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة

تواضروس الثاني 
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

2018/6/20

قرار بابوي رقم 15 لسنة 2018
خبصوص اإلرشاف ىلع كنائس اتلجمع اخلامس
يتـــم انتـــداب القمـــص داود لمعي، الكاهن في كنيســـة مار 
مرقـــس القبطيـــة األرثوذكســـية بمصـــر الجديدة، ليكون مشـــرًفا 
علـــى كنائـــس التجمـــع الخامس روحًيـــا وإدارًيا ومالًيا، على أن 
يقـــدم لنـــا تقريـــًرا شـــاماًل كل ثالثـــة أشـــهر. وُيعَمل بهـــذا القرار 

مـــن أول يونيو 2018م.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة

تواضروس الثاني 
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

2018/6/20

خطاب انتداب
يتـــم انتـــداب الراهـــب القمـــص مرقـــس الصموئيلـــي، أميًنـــا 
لمنطقة وادي الريان والمقيمين فيها من طالبي الحياة الرهبانية، 

ولـــه اإلشـــراف الروحي والمالـــي واإلداري.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة

تواضروس الثاني 
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

2018/6/20

خطاب انتداب
يتـــم انتـــداب القـــس تومـــاس القمص صموئيـــل، للخدمة في 
كنيســـة مـــار مينـــا فـــي هاليفاكـــس – كنـــدا، لمـــدة ســـتة أشـــهر قابلة 
للتجديـــد، وذلـــك بنـــاًء علـــى طلـــب لجنـــة الكنيســـة وكاهنهـــا القس 

رزق. دانيال 
وعلى ابن الطاعة تحل البركة

تواضروس الثاني 
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

2018/6/20

قداسة ابلابا يستقبل الفوج السيايح اإليطايل 
اذلي يزور مسار العائلة املقدسة

اســـتقبل قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية، يـــوم الثالثـــاء 1٩ يونيـــو 2018م، الفـــوج الســـياحي 
اإليطالـــي الـــذي يـــزور مســـار العائلـــة المقدســـة. وقد رافـــق الفوج 
الســـياحي، الوفـــد الرســـمي الُمكلَّـــف باســـتقبال الفـــوج وهـــم: نيافـــة 
األنبـــا برنابـــا أســـقف تورينـــو ورومـــا، ونيافة المطـــران توماس 
عدلـــي أســـقف الجيـــزة لألقبـــاط الكاثوليـــك، والمونســـنيور لينـــو 
فوماجالـــي مطـــران فيتربـــو، واألب جانلي مســـاعد مدير جمعية 
الســـفير جيامباولـــو كانتينـــي ســـفير  اللقـــاء  يونيتالســـي. حضـــر 
إيطاليـــا بالقاهـــرة. كمـــا حضر اللقاء ســـكرتيرا قداســـة البابا القس 
آنجيلـــوس إســـحق والقـــس امونيـــوس عـــادل، والســـيدة بربارة 
ســـليمان مديـــر المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات والعالقـــات.  وقد 
أعـــرب قداســـة البابا تواضروس فـــي كلمته عن ترحيـــب الدولة 
والكنيســـة بالفـــوج الســـياحي اإليطالـــي، مؤكـــًدا علـــى روح المحبة 
واألخـــوة مـــع قداســـة البابـــا فرنســـيس. وفـــي ختـــام اللقـــاء أهدى 
قداســـة البابـــا أعضـــاء الوفـــد كتـــاب اليوبيـــل الذهبي لتجلي الســـيدة 
العـــــــــــذراء بالزيتــــــــــون، والميداليـــــــــة الرسميـــــــــة لزيـــــــــارة العائلـــــــة 

المقدســـة لمصر.

ويستقبل اللجنة اتلحضريية اإليطايلة 
لزيارة اكردينال ميالنو

كمت اســـتقبل قداســـته بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية 
بالعباســـية، يـــوم الثالثـــاء 1٩ يونيـــو 2018م، اللجنـــة التحضيرية 
 H. E. Msgr. Mario Delpini, اإليطاليـــة التـــى تعـــد لزيـــارة

Archbishop of Milan إلـــى مصـــر مطلـــع العـــام القادم.

وعدًدا من أبنائنا املقيمني باخلارج 
اســـتقبل قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثاني، عـــدًدا من 
أبنـــاء الكنيســـة المقيمين بالخـــارج، يوم الثالثاء 5 يونيو 2018م، 
في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس األنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون. أعضـــاء هـــذه المجموعة من األقبـــاط المقيمين 
بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وقـــد جـــاءوا إلـــى مصـــر لزيـــارة 

األم. كنيستهم 
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كمـــا تـــم تخريـــج 83 مـــن زوجـــات الكهنـــة بعـــد أن أتممـــن 
كورًســـا تخصصًيـــا عـــن »التـــوازن بيـــن التزامات زوجـــة الكاهن 
وحقوقهـــا«، والـــذي تـــم تقديمـــه فـــي ثـــالث أماكـــن مختلفـــة وهـــي 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس أبو طاقية بشـــبرا، وكنيســـة الشـــهيد 
مار جرجس بكوتســـيكا بالمعادي، وكنيســـة الشـــهيد مار جرجس 

بســـيدي بشـــر باإلســـكندرية.

ويفتتح مؤتمر 
أساتذة اإللكرييكية اثلالث

افتتـــح قداســـة البابا يـــوم الثالثـــاء 12 يونيـــو 2018م، بيت 
بمنطقـــة  بكليوباتـــرا،  مرقـــس  مـــار  لكنيســـة  التابـــع  المؤتمـــرات 
هليوبوليـــس الجديـــدة، والـــذي اســـتضاف المؤتمـــر الثالث ألســـاتذة 
الكليـــة اإلكليريكيـــة. وقد أعرب قداســـة البابا تواضروس الثاني 
فـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا خـــالل المؤتمـــر عـــن ســـعادته بلقـــاء الذين 
يشـــرفون علـــى التعليـــم فـــي الكنيســـة، وتنـــاول فـــي الكلمـــة طـــرق 
التعليـــم، ومـــا يجـــب علـــى المعلميـــن أن يقدمـــوه، وأهميـــة تشـــجيع 

الطـــالب علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار.

ويشهد العرض اخلاص 
لفيلم »أبو ُنْفر«

شـــهد قداســـته يـــوم الثالثـــاء 12 يونيـــو 2018م، العـــرض 
الخـــاص لفيلـــم القديـــس أبـــو ُنْفر الســـائح، الـــذي أنتجه ديـــر األمير 
تـــادرس للراهبـــات بحـــارة الروم، بحضور صاحبـــي النيافة األنبا 
مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة، واألنبـــا بيســـنتي أســـقف حلوان، 
والقـــس أمونيـــوس عـــادل ســـكرتير قداســـة البابـــا، إلـــى جانـــب 
جوزيف نبيل مخرج الفيلم ولفيف من الفنانين. وقد أثنى قداســـة 

البابـــا علـــى العمـــل وهّنـــأ القائميـــن عليه.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
عقـــد قداســـة البابـــا اجتماعـــه األســـبوعي يـــوم األربعـــاء 6 
يونيـــو 2018م، بكنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجـــوس البابـــوي بديـــر 
األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، وألقى قداســـته العظة عن »كنوز 

كنيســـتنا: الرهبنة جوهرة الكنيســـة«.
كمـــا عقـــد قداســـته االجتمـــاع األســـبوعي يـــوم األربعـــاء 13 
يونيـــو 2018م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبا بيشـــوي 
بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وكانت العظة بعنوان »اإلنجيل: 
عقـــل وفكـــر الكنيســـة«. وفـــي مســـتهل العظـــة هّنـــأ قداســـة البابـــا 
الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي وجمـــوع المصرييـــن بحلـــول عيـــد 
الفطـــر، كمـــا تقـــدم بالتهنئة للســـيد رئيـــس مجلس الوزراء الســـابق 
المهنـــدس شـــريف إســـماعيل، وأيًضـــا رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
الجديـــد الســـيد مصطفـــى مدبولي، وكل الســـادة الوزراء، والســـيد 

رئيـــس مجلـــس النـــواب وكل النـــواب والمســـئولين.

يف االحتفال بايلوبيل الفيض تلجليس 
نيافة األنبا متاؤس أسقًفا ورئيًسا دلير الرسيان

شـــهد قداســـة البابا يوم الثالثـــاء 5 يونيـــو 2018م، االحتفال 
الـــذي أقامـــه ديـــر الســـيدة العـــذراء )الســـريان( بـــوادي النطـــرون، 
بمناســـبة ذكـــرى مرور 25 ســـنة على تجليس نيافـــة األنبا متاؤس 
فـــي االحتفـــال لفيـــف مـــن اآلبـــاء  أســـقًفا ورئيًســـا للديـــر. شـــارك 
المطارنـــة واألســـاقفة ورؤســـاء األديـــرة، وأعـــداد كبيرة مـــن اآلباء 
الكهنـــة والرهبـــان واألراخنـــة. كان نيافـــة األنبـــا متـــاؤس قـــد ُرِســـم 
فـــي رتبـــة خـــوري إبيســـكوبوس فـــي 18 يونيـــو 1٩78م، وخـــدم 
بإيبارشـــية بني ســـويف. ثم سيم أسقًفا عاًما في 25 مايو 1٩80م. 
وتم تجليســـه أســـقًفا ورئيًســـا لدير الســـريان في 6 يونيو 1٩٩3م.

قداسة ابلابا يستقبل 
األب سمري خليل اليسويع

اســـتقبل قداســـة البابـــا يوم الســـبت ٩ يونيـــو 2018م، األب 
العربـــي  التـــراث  الحـــوار حـــول  الدكتـــور ســـمير خليـــل، ودار 
المســـيحي، وأهميـــة تطويـــر هـــذا النوع من الدراســـات في مصر. 
جديـــر بالذكـــر أن األب ســـمير خليل هو راهب مصري يســـوعي 
والهوتـــي كاثوليكـــي عالمـــي، متخصـــص بالدراســـات اإلســـالمية 
والســـامية والســـريانية والتـــراث العربـــي المســـيحي. يعمل أســـتاًذا 
اإلســـالمية  والدراســـات  المســـيحي  والتـــراث  األديـــان  لحـــوار 
بجامعـــة القديـــس يوســـف - بيروت. كما عمل أســـتاًذا زائًرا بعدة 
مؤسســـات أكاديميـــة فـــي أوروبـــا والواليات المتحـــدة، من أبرزها 
المعهـــد المشـــرقي البابـــوي فـــي رومـــا وجامعـــة غراتـــس وجامعة 

جورجتـــاون وجامعـــة صوفيـــا فـــي طوكيو.

يف حفل ختريج دفعة جديدة 
من معهد املشورة بإيبارشية املعادي

شـــهد قداســـة البابا مســـاء يوم االثنيـــن 11 يونيـــو 2018م، 
حفـــل تخريـــج دفعـــة جديـــدة من معهـــد المشـــورة التابع إليبارشـــية 
المعادي، والذي أقيم بمسرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية 
بالعباســـية. تـــم خـــالل الحفـــل تخريـــج الدفعـــة الثالثـــة عشـــرة مـــن 
المعهـــد والبالـــغ عددهـــا 21٩ طالًبـــا، كمـــا كـــّرم قداســـته أعضـــاء 
هيئـــة التدريـــس. شـــارك فـــي الحفـــل نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف 
المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، ونيافة األنبا بافلي األســـقف 
العام لكنائس قطاع المنتزه باإلســـكندرية. وقد ألقى قداســـته كلمة 
على الخريجين قال فيها: »إن معهد المشـــورة هو ثمرة جميلة 

لكنيســـة حية تعمل بـــروح األبوة«. 
وفي الســـياق نفســـه كّرم قداســـة البابا 111 من اآلباء الكهنة 
الذيـــن أتمـــوا دورة تدريبيـــة متخصصة عـــن التعامل الصحيح مع 
المشـــاكل الجنســـية من خالل ســـر االعتراف، والتي ُأقيمت على 
مـــدار 8 أســـابيع فـــي الفترة من 16 مـــن أبريل الماضي وحتى 4 

يونيو الجاري بمقر معهد المشـــورة بكوتســـيكا.
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ختريج ادلفعة اثلانية من لكية القديس أثناسيوس 
والقديس كريلس ادلراسات الالهوتية بأمريكا

احتفلـــت كليـــة القديـــس أثناســـيوس والقديـــس كيرلـــس للدراســـات 
الالهوتيـــة ACTS  بـــوم األحـــد 27 مايـــو 2018م، بتخريـــج الدفعـــة 
الثانيـــة مـــن طلبـــة الماجســـتير بالكليـــة ذاتهـــا، بكليرمونـــت، كاليفورنيـــا، 
والذيـــن بلـــغ عددهـــم 14 دارًســـا تـــم منحهـــم درجـــة الماجســـتير فـــي 
الدراســـات الالهوتية. شـــهد االحتفال أصحاب النيافة: األنبا سيرابيون 
مطـــران لـــوس آنچلـــوس، واألنبـــا أبراهام األســـقف العام باإليبارشـــية، 
واألنبـــا كيرلـــس األســـقف العـــام باإليبارشـــية وعميـــد الكليـــة، ولفيـــف 
مـــن اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية. وشـــارك فـــي االحتفال كمتحدث رئيســـي 
نيافـــة األنبا يوســـف أســـقف جنوبـــي الواليـــات المتحدة، والـــذي تحدث 
عـــن أهميـــة الدراســـات الالهوتيـــة، مـــع التأكيـــد علـــى الحاجـــة إلـــى قادة 
مســـيحيين مؤهَّليـــن للتعامـــل مـــع العالـــم وذلـــك بـــأن يكونـــوا ناضجيـــن 
روحًيـــا وكتابًيـــا والهوتًيا، ومســـئولين ســـواء كان ذلك في الكنيســـة، أو 
الفصـــل، أو المستشـــفى، أو أي مؤسســـة أخـــرى. ولفـــت نيافتـــه إلـــى أن 
دراســـة الالهـــوت: »تنتمـــي إلـــى كل نواحـــي حياتنـــا، ويجب أن تشـــّكل 
أفكارنـــا وتؤثـــر فـــي أنشـــطتنا« وفـــي الختـــام دعـــا نيافتـــه الخريجين إلى 

مواصلـــة البحـــث عـــن المعرفـــة والخدمة.

نيافة األنبا مرقس يتفقد آثار حريق 
كنيسة أبو مقار، شربا اخليمة

تفقـــد نيافـــة األنبـــا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة أعمـــال معالجة 
آثـــار حريـــق كنيســـة القديـــس أبـــو مقـــار بمنطقـــة ابـــن الحكـــم بشـــبرا 
يونيـــو   11 االثنيـــن  يـــوم  فجـــر  حريـــق  شـــّب  قـــد  وكان  الخيمـــة. 
2018م، بكنيســـة القديـــس أبـــو مقـــار بمنطقـــة ابـــن الحكـــم، ما أســـفر 
عـــن حـــدوث تلفيـــات جســـيمة بالـــدور الثالث الـــذي يحـــوي الحاجات 
الخاصة بإخوة الرب، والدور الخامس وهو دور تحت اإلنشـــاء به 
ات خشـــبية وحديدية. وقد شـــّكل نيافته لجنة من عدد من اآلباء  َشـــدَّ
الكهنـــة والمهندســـين لوضع خطة ترميـــم ومعالجة آثار الحدث. ولم 
يتأكـــد حتـــى اآلن الســـبب الذي أّدى إلى اشـــتعال المحـــول الكهربائي 

المجاور للكنيســـة.

ختريج دفعة جديدة من املقبلني ىلع الزواج 
بمعهد الراعية

اختتـــم معهـــد الرعايـــة والتربيـــة يـــوم األحـــد 10يونيـــو 2018م، 
الدورة التدريبية الحادية عشر للمقبلين على الزواج، والتى حضرها 
٩6 مـــن الشـــباب المخطوبين، وقد تســـلموا شـــهادات التقديـــر والهدايا 

بيـــد نيافـــة األنبا موســـى وكيل المعهد وســـط جـــو روحي بهيج.

االحتفال بعيد نياحة القديس األنبا أبرآم 
بديره بإيبارشية الفيوم

فـــي يـــوم الســـبت ٩ يونيـــو 2018م، احتفلـــت إيبارشـــية الفيـــوم 
بعشـــية عيـــد نياحـــة القديـــس األنبـــا أبـــرآم بديـــره بالعـــزب، بحضـــور 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بنياميـــن مطـــران المنوفيـــة، واألنبـــا أبرآم 
أســـقف الفيـــوم، واألنبا صليب أســـقف ميت غمر ودقـــادوس، واألنبا 
إســـحق األســـقف العـــام بالفيـــوم، وعـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء الكهنـــة 
والشمامســـة، وجمـــوع غفيـــرة مـــن الشـــعب القبطـــي مـــن الفيوم ومن 
خارجهـــا. وقـــد ألقـــى نيافـــة األنبـــا بنيامين العظة، وتـــم بعدها تطييب 

جســـد القديـــس وعمـــل الدورة.
وفـــي صبـــاح األحـــد 10 يونيـــو 2018م، ُأقيـــم قـــداس عيـــد 
بالعـــزب،  بديـــره  والجيـــزة،  الفيـــوم  أســـقف  أبـــرآم  األنبـــا  القديـــس 
أبـــرآم،  األنبـــا  نيافـــة  وشـــاركه  بنياميـــن،  األنبـــا  نيافـــة  بحضـــور 
ونيافـــة األنبـــا صليـــب، وعـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء الكهنة والشمامســـة 
وجمـــوع غفيـــرة مـــن الشـــعب القبطي. وعقـــب انتهاء القـــداس ُحِمَل 
التابـــوت الـــذي يحـــوي جســـد القديـــس إلـــى مـــزاره بالديـــر بعـــد أن 
ظـــل موضوًعـــا أمـــام الهيـــكل بالكنيســـة الكبـــرى بالدير طـــوال فترة 
االحتفـــاالت التـــي بـــدأت يـــوم 2 يونيـــو الجـــاري. ُيذَكـــر أن هذا هو 

العيـــد الرابـــع بعـــد المائـــة لنياحـــة القديـــس.
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جملة الكرازة - 22 يونيو 2018

نياحة القمص باسيليوس سايم 
بإيبارشية أسوان

رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحـــة يوم الثالثـــاء 5 يونيو 
2018م، القمـــص باســـيليوس ســـامي، كاهن كنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس الرومانـــي بمنطقـــة الكـــرور بمدينة أســـوان، بعد 
خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت قرابة الـ33 عاًما. وقد صلى عليه نيافة 
األنبـــا هدرا مطران أســـوان ولفيف من اآلبـــاء الكهنة. خالص 
تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا هـــدرا، ولمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، 

وأســـرته وكل محبيه.

نياحة القس أبرآم نسيم 
بإيبارشية منفلوط

رقـــد فـــي الـــرب صبـــاح يـــوم االثنين 11 يونيـــو 2018م، 
إثـــر أزمـــة صحيـــة مفاجئـــة، القـــس أبرآم نســـيم كاهن كنيســـة 
المـــالك ميخائيـــل بقرية العزية التابعة إليبارشـــية منفلوط. ُوِلد 
ـــا فـــي 28 نوفمبـــر 2000م، وتنيـــح  عـــام 1٩62م، وســـيم قسًّ
عـــن عمـــر ناهز 56 ســـنة منها 18 عاًما فـــي خدمة الكهنوت. 
خالـــص تعازينا لنيافة األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط والنائب 
البابـــوي لإليبارشـــية، ولمجمـــع كهنـــة إيبارشـــية منفلـــوط، 

وألســـرته وكل محبيه.

نيافة األنبا دانييل يضع حجر أساس 
مبىن خدمات بسيدين

قـــام نيافـــة األنبـــا دانييل أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا في صباح 
يـــوم األحـــد 10 يونيـــو 2018م، وبمناســـبة عيـــد القديـــس األنبـــا 
أبـــرآم أســـقف الفيـــوم والجيـــزة، بوضـــع حجر األســـاس لمشـــروع 
مبنـــي الخدمـــات بكنيســـة القديســـين األنبا أبرآم والقمـــص ميخائيل 
واشـــترك   .NAW بواليـــة   Peakhurst بمنطقـــة  البحيـــري، 
مـــع نيافتـــه آبـــاء الكنيســـة القمـــص موســـى ســـليمان والقمـــص 
إســـتفانوس القانونـــي، والقـــس لوقا ملـــك، وأيًضا الســـيد مارك 
كوري عضو البرلمان، مع لفيف من كهنة وشـــعب اإليبارشـــية.

نياحة القمص يوحنا تادرس جرجس
كاهن كنيسة العذراء واألنبا أنطونيوس بكوينز – نيويورك

رقد في الرب يوم الثالثاء 22 مايو 2018، بعد صراع 
قصيـــر مـــع المـــرض، وبعد خدمة مباركة لمـــدة تزيد على 45 
ســـنة بالمهجر، القمص يوحنا تادرس جرجس، كاهن كنيســـة 
العـــذراء واألنبـــا أنطونيـــوس بكوينز – نيويـــورك. ُوِلد في 31 
أكتوبـــر 1٩22، وســـيم كأول كاهـــن علـــى أمريـــكا بيـــد مثلـــث 
الرحمـــات البابـــا شـــنوده الثالـــث فـــي 12 يناير 1٩73، وُرِســـم 
قمًصـــا فـــي أكتوبـــر 1٩7٩. وأقيمـــت صلـــوات التجنيز بتاريخ 
25 مايـــو 2018 بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بســـنتي 
أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، واألنبـــا دافيـــد أســـقف نيويـــورك 
ونيو إنجالند والنائب البابوي لشـــرق أمريكا، واألنبا يوســـف 
أســـقف بوليفيا، واألنبا كيرلس األســـقف العام بلوس آنجلوس، 
والعديـــد مـــن اآلبـــاء كهنة أمريكا. خالـــص تعازينا لنيافة األنبا 
دافيـــد، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة إيبارشـــية نيـــو يـــورك ونيـــو 

إنجاند، وأســـرته وكل محبيه.
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عام  دافيــــــد«  »فرقــــــة  تكونـــــــــت 
األلحان  تقديم  في  1٩75 وتخصصت 
ال  علمي  بأسلوب  والمزامير  القبطية 
باألداء  تهتم  وبدأت  روحانيتها،  يفقدها 
على  وتدوينها  األلحان  لهذه  المتقن 
ما  مع  يتطابق  بما  الموسيقية  النوتة 
يتم ترنيمه بالكنيسة القبطية منذ القدم. 
المتقن  باألداء  دافيد«  »فرقة  تكتِف  لم 
القبطية فحسب بل استطاعت  لأللحان 
أن تكتشف األبعاد الخمس التي لأللحان 
والطقسي،  والموسيقي  والتاريخي  والالهوتي  الروحي  الُبعد  القبطية: 
ومن خالل تحليل األلحان القبطية والتعمق في الطقوس التي ُترنَّم فيها 
هذه األلحان )يضل عددها على مدار السنة الواحدة نحو 36 طقًسا 
ُيرنَّم فيه نحو 1048 لحًنا(. استطاعت »فرقة دافيد« أن توجد عالقة 
بين النغمات والنص الُمنغَّم والطقس الذي ُيؤّدى فيه كل لحن. وقد تم 
تقديم هذه الدراسة في بحث علمي بمعهد الدارسات القبطية، إلى جوار 
العديد من الدراسات واألبحاث والمقاالت آخرها المقال الذي تم نشره 
في الموسوعة الروسية األرثوذكسية المجلد رقم 37 بعنوان »موسيقية 
األلحان القبطية«، والمقال الذي تم نشره في موسوعة اليوم الواحد في 
كتاب الكنيسة القبطية »جذور عميقة ذهبية« باب: الثقافة والحضارة 

القبطية، بعنوان: »األلحان القبطية َحِفَظْت موسيقانا الفرعونية«.

ومن خالل هذه الدراسة استطاعت »فرقة دافيد« أن تقدم األلحان 
تحيط  التي  والطقوس  الروحية  المفاهيم  وتوضيح  وتفسير  شرح  مع 
باأللحان، بما يتماشى مع تعاليم الرسل في الدسقولية بالباب رقم 38: 
»... يرتل اإلبصلمودية مع قوم ممتلئين من الفهم والحكمة والموهبة«، 
التي رسمها  الصورة  لأللحان  تعيد  أن  دافيد  فرقة  استطاعت  وبذلك 
الثاني  القرن  في  األلحان  عليها  كانت  والتي  األولون  الرسل  اآلباء 
مذاًقا  لأللحان  جعل  مما  كليمندس،  القديس  صورها  كما  الميالدي 
خاًصا بخالف ما كانت عليه السنين الماضية، فصارت »فرقة دافيد« 
تقدم هذه األلحان في حفالت خاصة خارج الليتورجيا المعتاد تقديم 
هذه األلحان فيها، فقدمتها في مصر في دار األوبرا المصرية مرات 
والمكشوف  والصغير  الكبير  المختلفة،  مسارحها  جميع  على  عديدة 
هذه  حضور  على  يتهافت  الجمهور  وصار  والجمهورية،  والهناجر 
الحفالت، فكان سرعان ما تنفذ التذاكر فور فتح الشباك المخصص 
المختلفة  الثقافية  المراكز  الحفالت في  العديد من  لذلك. كما قدمت 
كالثقافي اإليطالي والفرنسي وغيرهما من المسارح األخرى في أنحاء 
جمهورية مصر العربية. ولم يقتصر األمر على حفالت داخل مصر 
فحسب، إذ ذاع صيت »فرقة دافيد« على مستوى العالم، فتم دعوتها 
وفي  الكاتدرائيات  وفي  األوبرا  مسارح  على  القبطية  األلحان  لتقديم 
المهرجانات العالمية في العديد من البالد. فقدمت حفاًل على مسرح 
سيرك دي فير في دوني بباريس عام 1٩٩8، وبمعهد العالم العربي 
ومسرح بلدية أجد بجنوب فرنسا عام 2000، وبمهرجان إكسبو 2000 
بهانوفر وبالكنيسة القبطية بفرانكفورت في ألمانيا، وفي كاتدرائية سان 
مارك بميالنو وأيًضا في فينيسيا، وبمسرح األكاديمية المصرية بروما 
بباريس عام 2001، وعلى مسرح  اليونسكو  عام 2000، وبمسرح 
القصر الملكي »سيتي هول« وبكاتدرائية صوفيا وبكاتدرائية هاجالي 
عام  باليونان  تسالونيكي  وبأوبرا   ،2008 عام  بالسويد  بستوكهولم 

2011. باإلضافة إلى مشاركة الفرقة في االحتفال بمرور 130 عاًما 
على تأسيس الجمعية الروسية األرثوذكسية في موسكو يونيو 2012، 
واالحتفال العالمي للموسيقى الدينية في سان بيترسبرج )روسيا( يوليو 
كازاخستان  وفي  وأبريل 2013، وفي صربيا عام 2013،   2012
جوفا  بمدينة  إستونيا  وفي   ،2013 عام  وكارجاندا  أستانا  بمدينتي 
وتالين وبارنو، وفي كندا في جامعة ألبرتا وبمدينة إدمنتون وكالجاري 
في  إنجلترا  المتحدة  المملكة  وفي   ،2014 عام  ووينيبج  وفانكوفر 
لندن ومانشستر وجولدرز جرين ونوتنجهام وبرمنجهام عام 2015 
و2017   2016 عام  وبوسطون  بنيويورك  أمريكا  وفي  و2016، 

و2018 وفي بنسلفانيا وواشنطن في 2018.

وأصدرت »فرقة دافيد« العديد من األلبومات البعض من إنتاج 
»فرقة دافيد«، واآلخر من إنتاج معهد العالم العربي ومؤسسة »فيرجن 

كالسيك ليميتد«.

كذلك قدمت »فرقة دافيد« أكثر من 100 حلقة تليفزيونية تحت 
عنوان برنامج »ما وراء األلحان« وهو أول برنامج متخصص يغوص 
في األلحان القبطية، وقد حاز على أعلى نسبة مشاهدة عام 2018 

في قناة سات 7.

كما شاركت »فرقة دافيد« في الموسيقات التصويرية لعدد من 
مثل  سيف  سمير  الدكتور  الكبير  للمخرج  القبطية  الراوئية  األفالم 
برســــــــــــــوم  و»األنبــــــــــا  دميانة«  و«القديسة  الحيـــــــــــــاة«  »مدارس  فيلم 

العريـــــــان« و»مار مينا«.

كذلك استطاعت »فرقة دافيد« ألول مرة في التاريخ أن ُتمنهج 
تم  وقد  بالجامعات،  تدريسها  يمكن  مادة  لتصبح  القبطية  األلحان 
تدريس هذا المنهج لطلبة الدراسات العليا للموسيقى الفرعونية بكلية 
تاريخه،  وحتى   2006 عام  منذ  حلوان  بجامعة  الموسيقية  التربية 
وفي الكلية اإلكليريكية بفيينا وبجراتس. كما شاركت في العديد من 
التليفزيونية المحلية والعالمية مثل برنامج »مقامات شرقية«  البرامج 
و»على األصل دور« و»عالمات« و»وسط البلد« و»روسيا اليوم« 
دافيد« في  السما« و»طقسيات«. كما شاركت »فرقة  و»ألحان من 
البحر  حوض  موسيقي  مؤتمر  منها  العالمية  المؤتمرات  من  العديد 
األبيض المتوسط الذي أقم بمدينة تسالونيكي باليونان عام 2005. 
وعقد مؤتمرين في موسكو )أكتوبر 2011 – مارس 2012( فضاًل 
عن دعوة قائد »فرقة دافيد« إللقاء محاضرات عن الموسيقى القبطية 
وجامعة  بكندا  ألبرتا  جامعة  مثل  العالمية  الجامعات  من  العديد  في 
نيس بصربيا وجامعة روسيا للعلوم اإلنسانية وجامعة سانت تيخون 
للدراسات الموسيقية الدينية بموسكو. كذلك قامت »فرقة دافيد« بعمل 
وفي  بإنجلترا  برمنجهام  في  القبطية  باأللحان  فقط  خاصة  مؤتمرات 

»ستيتن أيالند« بنيويورك.

إن فرقـــــــة دافيد وضعت في قلبها رسالة تسبيحيــــــــة مقدســـــــــة، 
ورفعت شعار: »ليتعاظم تسبيح الرب فوق غناء كل البشر«

وهي ماضية في الطريق نحو تحقيقها بصلوات ومساندة صاحب 
الثاني، مع  البابا األنبا تواضروس  البطريرك  الغبطة، قداسة األب 

العديد من اآلباء المطارنة واألساقفة الذين يؤمنون برسالة

9»فرقـــــــة دافيــــــــد«.
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عندما يقـــول خاصته 
الذيـــن فـــي العالـــم ألنـــه لـــه 
خاصـــة فـــي الســـماء وليـــس فـــي العالـــم فقـــط مثـــل 

األبـــرار. وأرواح  المالئكـــة 
أحـــب خاصته الذيـــن في العالـــم تنطبق على 

العهديـــن القديم والجديد.
حًقا هللا له »اأَلْرُض َوِمْلُؤَها. اْلَمْســـُكوَنُة، َوُكلُّ 
ـــاِكِنيَن ِفيَهـــا« )مز1:24(، الـــكل خليقته وصنعة  السَّ
يديـــه لكـــن مع ذلـــك له خاصة معينـــة. الخاصة هذه 
النـــاس الذيـــن عاشـــوا مـــن أجلـــه فـــي العهـــد القديـــم 
مثـــل إبراهيـــم أب اآلبـــاء، يعقـــوب الـــذي قيـــل عنـــه 
الكتـــاب أحـــب هللا يعقوب، موســـى النبي، واألســـباط 

االثني عشـــر.
كثير من األنبياء كانوا خاصة ربنا.

أحـــب خاصتـــه الذين فـــي العالم، بمعنى أن هللا 
عندمـــا أحـــرق ســـادوم قـــال: هل أحرق ســـادوم وأخفي 
عـــن عبـــدي إبراهيم ما أنـــا فاعله )تك17:18(، وأخذ 
يشـــاور عبـــده إبراهيم. هذه هـــي عالقة ربنا بخاصته.
العجـــل  عبـــدوا  إســـرائيل  بنـــو  عندمـــا  وأيًضـــا 
الذهبـــي وأراد هللا أن يفنيهـــم، كلـــم موســـى أواًل وقـــال 
فأفنيهـــم«  عليهـــم  غضبـــي  ليحمـــي  »أتركنـــي  لـــه 
)خـــر10:32(. هـــل يســـتطيع عبـــدك موســـى يـــا رب 
أن يدخـــل فـــي إرادتـــك؟ ولكـــن الرب لم يـــرد أن يفنيهم 
إال إذا كان موســـى موافًقـــا، وموســـى لـــم يكـــن موافًقا، 
»فندم الرب على الشـــر الذي قال إنه يفعله بشـــعبه« 
)خـــر14:32(. ما أعجب محبتـــك لخاصتك يارب!!
أحـــب خاصتـــه الذيـــن فـــي العالـــم، أحبهم حتى 
المنتهـــى، وصلـــت إلـــى أنـــه بـــذل ذاتـــه عنهـــم. ولكـــن 
أيًضـــا هنـــاك محبـــة وهم في العالم، مثلما قال الكتاب 
»يـــا أوالدي ال نحـــب بالـــكالم وال بللســـان بـــل بالعمل 
والحـــق« )1يـــو18:3(، فهـــو أحبهـــم حتـــى المنتهـــى 

بالعمـــل والحق.
مثـــل  معروفـــة  القديـــم  العهـــد  فـــي  خاصتـــه 
كانـــت  الجديـــد  العهـــد  وفـــي  الكبيـــرة،  الشـــخصيات 
يكونـــوا  لـــم  ولكـــن  رســـول،  عشـــر  االثنـــا  خاصتـــه 
وحدهـــم بـــل بعـــد ذلك كان الســـبعين رســـواًل، بعد ذلك 
شـــخصيات معينـــة، بـــال شـــك مـــن ضمـــن خاصتـــه 

فـــي مـــكان موتـــه. الـــذي أحبـــه وبكـــى  لعـــازر 
وال شـــك أنـــه مـــن ضمـــن خاصتـــه الســـيدة 

العـــذراء مريـــم والدتـــه.
ومـــن ضمـــن خاصتـــــــــــــه بعـــض شخصيــــــــــــات 
مـــن النســـاء الالتـــي كـــن يتبعنـــه وينفقـــن عليـــه مـــــــــــن 

أموالهـــن )لـــو8(.
بـــل صـــار مـــن خاصتـــه أيًضـــا اللـــص اليميـــن 
علـــى الصليـــب وقـــال لـــه »اليـــوم تكـــون معـــي فـــي 

)لـــو43:23(. الفـــردوس« 
أيًضـــا األبـــكار فـــي العهـــد القديـــم كانـــوا من 
س لـــي كل بكـــر، كل فاتح  خاصـــة ربنـــا. فقـــال: »قدِّ
رحـــم، إنـــه لـــي« )خـــر2:13(. وبعـــد ذلـــك اســـتبدل 

األبـــكار بالالوييـــن والكهنـــة. هـــؤالء هـــم خاصتـــه.
ومسحاء الرب أيًضا من خاصته.

حتـــى االثنـــي عشـــر الذين أحبهـــم كان هناك 
ثاثـــة منهم لـــه موضع خاص بالـــذات، وهم يوحنا 
معهـــم،  ولـــه جلســـات خاصـــة  ويعقـــوب وبطـــرس، 
وفـــي معجـــزة التجلي أخـــذ الثالثة بالـــذات، هؤالء من 

ضمـــن خاصتـــه الـــذي أحبهـــم حتـــى المنتهى.
فيمـــا بعـــد شـــاول الطرسوســـي أصبـــح مـــن 
رســـواًل  وجعلـــه  ودعـــاه  الـــرب  لـــه  وظهـــر  خاصتـــه، 
لألمـــم. ثـــم ظهـــر له مـــرة أخرى وقال لـــه أذهب بعيًدا 

لألمـــم، ومـــرة ثالثة قال له أذهب إلى أورشـــليم، وكان 
هنـــاك رؤى كثيـــرة بينـــه وبيـــن هللا.

أحب خاصته الذين في العالم حتى المنتهى.
أحـــب خاصتـــه هـــؤالء الذيـــن تركـــوا كل شـــيء 
وتبعـــوه. تركـــوا األب واألم واألخـــوات والبيـــت وذهبـــوا 
وراءه. فـــي العهـــد القديـــم إبراهيـــم ذهـــب وراءه وهو ال 
يعلـــم إلـــى أيـــن يذهـــب. وفـــي العهـــد الجديـــد الرســـل 
تركـــوا الشـــباك والصيـــد، ومتّـــى تـــرك مـــكان الجبايـــة، 
تركـــوا كل شـــيء وتبعـــوه. آمنوا بـــه وصحبوه وقالوا له 
فـــي إحـــدى المـــرات: »إلـــى مـــن نذهـــب وكالم الحياة 

األبديـــة هـــو عندك« )يـــو68:8(.
وحملـــوا  لتعاليمـــه  ســـمعوا  هـــؤالء  خاصتـــه 
رســـالته... هنـــا قصـــة خرافيـــة ُيقـــال إن ربنـــا عندمـــا 
صعـــد إلـــى الســـماء قابلتـــه المالئكة فقالـــوا له: يا رب 
هـــل نشـــرت اإليمـــان في العالم كله؟ فقـــال: ال. فقالوا 
لـــه: هـــل نشـــرت اإليمـــان فـــي اليهوديـــة فـــي أورشـــليم 
كلهـــا؟ قـــال: ال. قالـــوا: مـــاذا فعلت؟ قـــال لهم أعددت 
12 وهـــم الذيـــن ســـوف ينشـــرون اإليمـــان فـــي العالـــم 
كلـــه. ألن هـــؤالء الذيـــن امتـــألوا مـــن كل نعمـــة وكل 
بركة وكل قوة من الســـيد الرب وعهد إليهم بكنيســـته، 
لكـــى يبنـــوا ملكـــوت هللا علـــى األرض. هؤالء خاصته 
هـــم الذيـــن كـــرزوا باســـمه، وتألمـــوا مـــن أجلـــه، ولمـــا 
مـــن  أكثـــر  ُيطـــاع هللا  أن  »ينبغـــي  قالـــوا:  حوكمـــوا 
النـــاس« )أع2٩:5(. هـــؤالء كانوا أناًســـا لهم روحانية 

خاصـــة وكانـــوا أقويـــاء فـــي الروح.
إلى جوارهم اختار السبعين رسواًل.

وليـــت كل واحـــد منـــا يســـأل نفســـه هـــل أنـــا من 
خاصـــة ربنـــا؟ هـــل تنطبق علـــّي الشـــروط التي كانت 
علـــى التالميـــذ ولـــو فـــي حـــدود إمكانياتـــي، أم هل أنا 
مـــن خاصـــة العالـــم، أم متمركـــز علـــى نفســـي بعيـــًدا 

عـــن هللا؟
أحـــب خاصتـــه الذيـــن فـــي العالـــم، ولذلـــك فـــي 
مناجاتـــه لـــآب فـــي )يـــو17( كـــّرر عبـــارة »هـــؤالء 

الذيـــن أعطيتنـــي« اعتبرهـــم أنهـــم عطيـــة خاصـــة.
يا ليتنا ينطبق علينا عبارة خاصته.

أحبهـــم حتى المنتهى وهـــو ذاته هو المحبة، 
محبة. فاهلل 

إن كان الســـيد المســـيح قد أحب أعداءه وصلى 
مـــن أجلهـــم وقـــت الصليـــب وقـــال »يا أبتـــاه اغفر لهم 
ألنهـــم ال يـــدرون مـــاذا يفعلـــون« )لـــو34:23(. فكـــم 

باألكثـــر يحـــب خاصته تلـــك المحبة!
أحبهـــم فـــأول شـــيء أختارهـــم وقـــال »لهم لســـتم 

أنـــت اخترتمونـــي بـــل أنـــا اخترتكم« )يـــو16:15(.
مـــن  يـــا رب  أنفســـنا هـــل نحـــن  أيًضـــا نســـأل 
مختاريـــك؟ هـــل اخترتنـــا كمـــا اخترتهم؟ وهـــل تريد أن 

تعمـــل بنـــا عمـــاًل كمـــا عملـــت بهـــم عمـــاًل؟
اختارهـــم علـــى الرغـــم مـــن ماضيهـــم، وجعلهـــم 
صيادي الناس، وســـماهم أصدقاءه، وســـماهم وكالء 
لـــه، ودّربهـــم فـــي بعثـــة للخدمـــة أواًل، كمـــا ورد فـــي 
)مـــت10(. أرســـلهم وأعطاهـــم ســـلطاًنا علـــى جميـــع 
الشـــياطين وأعطاهـــم بعـــض النصائـــح وقـــال لهم »ال 
تحملـــوا ذهًبـــا وال فضـــة وال نحاًســـا فـــي مناطقكـــم« 
أعطـــوا«  مجاًنـــا  أخذتـــم  و»مجاًنـــا  )مـــت11:10(، 

)مـــت8:10(.
والســـبعون الذيـــن أرســـلهم دّربهـــم علـــى الخدمة 
الشـــياطين  »حتـــى  وقالـــوا  فرحـــوا  فعندمـــا  أيًضـــا، 
تخضـــع لنـــا باســـمك« )لـــو17:10(، فقـــال لهـــم »ال 
تفرحـــوا بهـــذا إن األرواح تخضـــع لكـــم، بـــل أفرحـــوا 
بالحـــرى أن أســـماءكم كتبـــت في ملكوت الســـماوات« 

)لـــو20:10(.

دّربهـــم علـــى الخدمـــة فـــي معجـــزة الخمـــس 
النـــاس  يعطـــوا  أن  علمهـــم  والســـمكتين.  خبـــزات 
»فأعطوهـــم أنتـــم ليأكلـــوا« )مـــت16:14(. وعلمهـــم 
النظـــام فقـــال »أتكئوهـــم صفوًفـــا صفوًفـــا، مئـــة مئـــة 
وخمســـين خمســـين« )مـــر40:6(. وعلمهـــم محبـــة 
اآلخريـــن ودّربهـــم أيًضـــا حتـــى علـــى محبـــة األطفال 
وقـــال لهـــم »مـــن أعثـــر أحـــد هـــؤالء الصغـــار خير له 
أن ُيعلَّـــق فـــي عنقـــه حجـــر الرحى وُيلقـــى في البحر« 
)مـــت6:18(، وقـــال لهـــم »إن لـــم ترجعـــوا وتصيـــروا 
مثـــل األطفـــال فلـــم تدخلـــوا الملكـــوت« )مـــت3:18(.
علمهـــم أشـــياء كثيـــرة، علمهم العطـــاء، وعلمهم 
التواضـــع والوداعـــة، علمهـــم أن ال يســـتخدموا القـــوة، 
أخـــذ  مـــن  غمـــده،  إلـــى  ســـيفك  »رد  لبطـــرس  فقـــال 

بالســـيف بالســـيف يؤخـــذ« )مـــت52:26(.
التـــي  الحواجـــز  وكســـر  كثيـــرة  أشـــياء  علمهـــم 
بينهـــم وبينـــه. وعـــاش معهـــم في بســـاطة يـــأكل معهم 
ويشـــرب معهـــم، وقـــال عنـــه يوحنـــا الحبيـــب »الـــذي 

أيدينـــا« )1يـــو1:1(. شـــاهدناه ولمســـته 
أن  فرصـــة  أعطاهـــم  كصديـــق  معهـــم  عـــاش 
يســـمعوا جميـــع تعاليمهـــن وأعطاهـــم فرصـــة أن يـــروا 
كل معجزاتـــه وهـــو يجـــول يصنـــع خيـــًرا، ويشـــفي كل 

مـــرض وكل ضعـــف فـــي الشـــعب.
أعطاهـــم نفســـه كمثـــال وبخاصـــة حينمـــا غســـل 
أرجلهـــم وقـــال لهـــم »تركـــت لكـــم مثـــااًل حتـــى كمـــا 
صنعـــت أنـــا بكـــم فاصنعـــوا بعضكـــم مـــع بعـــض«.

لـــآب عنهـــم »هـــؤالء الذيـــن أعطيتنـــي  وقـــال 
حفظتهـــم ولـــم يهلك منهـــم أحد« )يـــو12:17(. وقال 
»ال يســـتطيع أحـــد أن يخطـــف مـــن يـــدي وال مـــن يـــد 

أبـــي أحـــد« )يـــو10:2٩(.
وهـــؤالء الذيـــن أحبهـــم أعطاهـــم ســـلطاًنا علـــى 
جميـــع الشـــياطين، وأعطاهـــم مواهـــب، ومنحهم الروح 
القـــدس ليســـكن فيهـــم إلـــى األبـــد، ولكـــي يعلمهـــم كل 

الحـــق أحبهـــم حتـــى المنتهـــى.
ومنحهـــم الكهنوت ومنحهــــــــــم أن يقيمـــــــــــوا 

اإلفخارستيا. ســـر 
ومنحهـــم مواهـــب الـــروح القدس. بـــل من أعظم 
الكلمـــات التـــي قيلـــت عـــن أحبهـــم حتـــى المنتهـــى أنه 
قـــال لـــآب »المجـــد الـــذي أعطيتنـــي قـــد أعطيتهـــم« 
أن  »أريـــد  وقـــال  حـــدود.  فـــي  طبًعـــا  )يـــو22:17( 
هـــؤالء الذيـــن أعطيتنـــي يكونـــون معـــي، حيـــث أكـــون 
أنـــا يكونـــون هـــم« )يـــو24:17(. وقـــال »أنـــا مـــاٍض 
وأعـــد لكـــم مكاًنـــا، وإن مضيـــت وأعـــددت لكـــم مكاًنـــا 
آتـــي وأخذكـــم إلّي حتـــى حيثما أكون أنـــا تكونون أنتم 

أيًضـــا« )يـــو2:14(.
ليـــس فقـــط علـــى األرض ولكـــن فـــي الســـماء 
أيًضا. قال لهم يكون لكم 12 كرســـًيا تجلســـون عليه 

وتدينـــون أســـباط إســـرائيل االثنـــي عشـــر.
كان معهـــم يحبهـــم حتـــى المنتهـــى، عزاهـــم فـــي 
تعبهـــم وأزال عنهـــم شـــكوكهم حينمـــا أتتهـــم شـــكوك. 
فـــي  التـــي وردت عنـــه  لهـــم جميـــع الرمـــوز  وحكـــى 
لوقـــا 24.  إنجيـــل  فـــي  ورد  كمـــا  واألنبيـــاء  موســـى 
وقضـــى معهـــم بعـــد القيامة أربعين يوًمـــا يحدثهم عن 
أســـرار ملكـــوت هللا، ووعدهـــم بوعـــود كثيـــرة مـــن فرط 

لهم. محبتـــه 
وكان يدافـــع عنهـــم، هـــذه هي المحبـــة العظيمة 
مـــن  يكـــون  واحـــد  بهـــا خاصتـــه، وكل  أحـــب  التـــي 
خاصـــة الـــرب ســـيتمتع بهـــذه المحبـــة حســـب مقـــدار 
النعمـــة التـــي ُتعطـــى له، وأيًضا النعمـــة التي أعطيت 
لهـــم كانـــت نـــوع مـــن أنـــواع المحبـــة حتـــى أن بولـــس 
التـــي معـــي«  بـــل نعمـــة هللا  أنـــا  قـــال »ال  الرســـول 

)1كـــو10:15(.
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عظة األربعاء 30 مايو 2018م من كنيسة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية

صـــوم الرســـل هـــو صـــوم الخدمـــة أو صوم من 
أجـــل نجـــاح الخدمـــة، ويجـــب أن نشـــترك جميًعـــا فـــي 
هـــذا الصـــوم الـــذي هـــو مـــن أجـــل الخـــدام والخادمات 
واآلبـــاء، ومـــن أجـــل كل مـــن لـــه عمـــل خدمـــة فـــي 
الكنيســـة. الكنيســـة يا إخوتي ليست هي المباني فقط، 
ولكن الكنيســـة كيان الروحي في التاريخ وفي الزمن. 
تالميذ الســـيد المســـيح ونســـميهم اآلباء الرسل، 
وفـــي اللغـــة العربيـــة ُيطلـــق عليهـــم حواريـــون ألنهـــم 
الســـيد  علـــى  تتلمـــذوا  لفـــد  بالحـــوار.  التلمـــذة  بـــدأوا 
المســـيح، وتكـــّون منهـــم أول كيـــان مســـيحي علـــى 
األرض: التالميـــذ االثنـــا عشـــر، ثـــم الســـبعون، ثـــم 
بولـــس الرســـول، ومجموعهـــم 83؛ وهؤالء هـــم البذرة 
األولـــى لوجـــود الكنيســـة المســـيحية عبـــر العالم كله، 
لذلـــك نحـــن نعطي الرســـل كرامة كبيـــرة جًدا، ونطلب 
شـــفاعتهم بعد أمنا العذراء والقديس يوحنا المعمدان، 

الشـــهداء. وقبل 
وأريـــد أن أتحـــدث معكـــم فـــي األســـابيع القادمة 
عن »الرسل أعمـــــــدة الكنيســــــة«... السيـــــــــد المسيـــــح 
اختـــار االثنـــي عشــــــر، وعنـــد اختيارهــــــــم لـــم يذهـــب 
ألرقـــى مـــكان مثـــل الهيكـــــــل، وال بحــــــــث عـــن ذوي 
الثقافـــة العاليـــة أو التعليـــــــم الراقـــــــي، ولكنـــه اختـــار 
صيادين وبسطاء ومتى العشــار، ِمَهن كلها بسيطة، 
وأهـــم مـــا كان فـــي هـــذا االختيـــار هو القلـــب، فاهلل ال 
ينظـــر إلـــى العينيـــن بـــل إلـــى القلب. ويجـــب أن نعلم 
أن هللا هو من يختار، لكن اإلنســـان هو الذي يكمل 
الطريق ويحافظ على هذا االختيار. فالســـيد المســـيح 
اختار يهوذا، لكن يهوذا فســـد وخانه، واختار لنفســـه 
الهـــالك. وقيســـوا علـــى هـــذا فـــي كل جيـــل وفـــي كل 
زمـــان وفـــي كل كنيســـة، نجـــد يوحنـــا وبطـــرس وتوما 
ومتـــى.. ونجـــد يهـــوذا أيًضـــا. جماعـــة الــــ83 تلميـــًذا 
فتنوا المســـكونة، وقدموا اســـم المســـيح في كل مكان، 

وكان نصيبنـــا هنـــا القديـــس مـــار مرقس.
وأريـــد أن أحدثكـــم فـــي ثالثـــة نقاط عن الرســـل 

أعمدة الكنيســـة: 
)1( آباؤنا الرسل عاشوا اختبار القيامة 

لقـــد  عـــاش اآلباء الرســـــــــــــل أحـــداث الصليب، 
قـــال عنـــه  الـــرب، وهـــذا االختبـــار  وشـــاهدوا قيامـــة 
َوَشـــِرَكَة  ِقَياَمِتـــِه،  َوُقـــوََّة  بولـــس: »أَلْعِرَفـــُه،  القديـــس 
آاَلِمـــِه، ُمَتَشـــبًِّها ِبَمْوِتـــِه« )فـــي10:3(. والهـــدف مـــن 
األصوام والصلوات التي رتبتها الكنيسة لكي تساعد 
كل إنســـان أن يعـــرف المســـيح أكثـــر وأكثر... اآلباء 
الرســـل عاشـــوا اختبـــار القيامـــة، بـــل وكـــرزوا بهـــذا 
االختبـــار، لقـــد كان رأس مالهم الذي يخدمون به هو 
شـــيئ واحـــد فقـــط: أن المســـيح جـــاء، وُوِلـــد، وُصِلـــب 
بســـبب خطايانـــا، وغفر خطايانـــا وأعطانا الخالص، 
يبشـــرون  الرســـل  وجـــاء  األمـــوات.  بيـــن  مـــن  وقـــام 
باإلنجيـــل، وال نقصـــد بهـــذا اإلنجيـــل المكتـــوب، لكن 
المفرحـــة.  البشـــارة  إنجيـــل معناهـــا  فكلمـــة  البشـــارة، 
وكـــرزوا  القيامـــة،  اختبـــار  عاشـــوا  أنهـــم  الخالصـــة 
باإلنجيـــل، وقدمـــوا الفـــرح للعالم. العالمـــة التي تميز 
خـــادم المســـيح أنـــه دائًمـــا فـــي فرح، وهـــذا اختبار في 
غايـــة البســـاطة والســـهولة ألي إنســـان. أيهـــا الحبيب 
إذا أردت أن تقيـــس مقـــدار معرفتك بالمســـيح، قســـها 
بمقـــدار الفـــرح الـــذي فـــك. هل أنـــت َفـــِرح أم مهموم؟ 
هـــل أنـــت ســـعيد فـــي داخلـــك؟ هـــل داخلـــك مطمئن؟ 
أم دائًمـــا قلـــق؟ هـــل كالمـــك مفـــرح ويســـّبب ســـعادة 
لآخـــر؟ هـــل كالمـــك يســـاعد اآلخـــر علـــى معرفـــة 
المســـيح؟ هـــل أســـلوبك وطريقتـــك وعملـــك وكالمـــك 
تفـــرح اآلخـــر أيًّـــا كان هـــذا اآلخـــر؟ أم أنـــك شـــخص 

يهـــوى أن يســـّبب بالتعـــب ويحـــدث المشـــاكل؟ 
إًذا عندما نقول إن الرســـل هم أعمدة الكنيســـة، 

نعنـــي أنهـــم أعمدة فرح. نحن نفرح كثيًرا في كنيســـتنا 
القبطيـــة بالقديـــس مـــار مرقـــس، نفـــرح بـــه فـــي أي 
ّعيـــد أو أّيـــة مناســـبة عبر الســـنة بأكملهـــا. هم أعمدة 
للفـــرح، لكـــي مـــا تكـــون الكنيســـة كياًنـــا مفرًحا في كل 

مجتمـــع تكون موجـــودة فيه.
)2( آباؤنــــــا الرســـــــل نالــــــوا قـــــــوة وفعـــــــل 

الـــــروح القـــــدس
بعـــد صعـــــــــــــود المسيــــــــــــح لـــم ينطلـــق الرســـل 
للخدمـــة، بـــل بحســـب وصيـــة المســـيح »فأقيمـــوا فـــي 
مدينـــِة أوُرَشـــليَم إَلـــى أْن ُتلَبســـوا قـــوًَّة ِمـــَن األعالـــي« 
)لـــو4٩:24(. وجـــاء يـــوم حلول الروح القـــدس فنالوا 
هـــذه القـــوة. نالـــوا قـــوة وفعـــل الـــروح القـــدس؛ أريد أن 
أشـــرح باختصار شـــديد ماذا تعني كلمة »فعل الروح 

وقـــوة الـــروح القدس«؟ 
أواًل الـــروح القـــدس عندمـــا يعمـــل فـــي اإلنســـان 
المســـيحي يحفظ فيه الوصية، وال توجد وصية ســـوى 
وصية المحبة، فيجعلك الروح إنساًنا تحب كل أحد. 
واإلنســـان الـــذي ال يحـــب الجميـــع يوجـــد لديـــه شـــيء 
خاطـــئ، هـــو يعّطـــل عمـــل الـــروح بداخلـــه ويعوقـــه، 
والوصيـــة تقول: »ال ُتطِفئوا الـــّروَح« )1تس5:1٩(. 
إًذا »ُتلَبسوا قوة من األعالي« هي قوة الروح القدس. 
الـــروح القـــدس يحفـــظ بداخلنا الوصيـــة، ويجعل قلبك 
دائًمـــا يحـــب ومفتوًحـــا للجميـــع. وال تنـــَس أن الســـيد 
المســـيح علـــى الصليـــب كان يفتـــح ذراعيـــه وأحضانه 
لـــكل أحـــد، والســـيد المســـيح كان يقصـــد هـــذا. ونحن 
عندمـــا نمســـك الصليـــب، نتذكـــر أحضـــان المســـيح 
المفتوحـــة بالحـــب لـــكل أحـــد. نتذكـــر قصـــة االبـــن 
الضـــال، وكيـــف اســـتقبله والده وألبســـه الحلة الجديدة 
والخاتـــم والحـــذاء، ولكـــن أهـــم هديـــة قدمهـــا لـــه هـــي 
أحضانـــه، أخـــذه فـــي حضنـــه وقبلـــه. الـــروح القـــدس 
يحفـــظ فينـــا وصيـــة المحبـــة مســـتمرة دائًمـــا، مـــع كل 
أحـــد، فـــي كل وقـــت، فـــي كل زمان، فـــي كل مكان. 
الـــروح القـــدس أيًضـــا ينّقي القلب حًبـــا، بمعني 
أن الـــروح القـــدس يســـاعدني أن أنّقـــي قلبـــي بالحب، 
كمـــا نصلـــي ونقـــول: »قلًبـــا نقًيـــا اخلـــق فـــيَّ يـــا هللا، 
ده في أحشـــائي«، فالروح القدس  وروًحا مســـتقيًما جدِّ
ينّقـــي القلـــب حًبـــا. وكلمـــة التنقيـــة أو النقـــاوة توّجـــه 
الذهـــن إلـــى التوبة، والروح القـــدس يحّرك روح التوبة 
فينـــا. التوبـــة ليســـت مرحلـــة تعبـــر وتنتهـــي، أو لهـــا 
مواســـم، ولكنهـــا فـــي كل وقـــت، والـــروح القـــدس يقوم 

بهـــذا العمل. 
حًبـــا،  الفضيلـــة  يثمـــر  أيًضـــا  القـــدس  الـــروح 
محبتـــك لشـــخص المســـيح تجعلك تمـــارس الفضيلة، 
أو ما نســـميه »ثمر الروح«: »وأّما َثَمُر الّروِح فهو: 
َمَحبَّـــٌة، فـــَرٌح، ســـالٌم، طـــوُل أنـــاٍة، ُلطـــٌف، َصـــالٌح، 
نفـــس  فـــي  ـــٌف« )غـــل22:5(.  إيمـــاٌن، وداَعـــٌة، تَعفُّ
مـــن 17 خطيـــة  قائمـــة  األصحـــاح )غـــل5( توجـــد 
وقائمـــة مـــن ٩ ثمـــار للـــروح القـــدس. الـــروح القـــدس 
يثمـــر الفضيلـــة فينـــا حًبـــا، ومحبتـــك للمســـيح تنشـــئ 
محبـــة للنـــاس، وتجعلـــك فرًحا ووديًعـــا وعفيًفا، تعيش 

الصـــالح ولـــك اإليمـــان. 
»ُتلَبســـون قـــوة مـــن األعالـــي« تعنـــي أن الروح 
القـــدس يعلمـــك أن تخـــدم حًبـــا. ال يوجـــد دافـــع آخـــر 
للخدمـــة غيـــر الحـــب، ال يوجـــد في الخدمـــة ترقية أو 
شـــهرة، وال أن أكـــون صاحـــب كلمـــة أو مســـئواًل.. ال 
يوجـــد هـــذا.. أحياًنـــا أتســـاءل مـــع نفســـي: حيـــن أتى 
مـــار مرقـــس مـــن ليبيـــا، وســـار عبـــر حـــدود طويلـــة 

مئـــات الكيلـــو متـــــــرات فـــي 
الصحـــراء، مـــا الـــذي دفعـــه 
لسير كل هــــــذه المسافــــــــــة؟ 

بالمناســـبة ليبيا يوجد بها واٍد اســـمه »وادي اإلنجيل« 
وآخر »وادي مرقس«، وثالث »وادي األسد«، وأهل 
ليبيـــا يعرفـــون قيمة مار مرقس فهي مســـقط رأســـه... 
مـــاذا كان يدفعـــه ويحركـــه دون كلـــل أو ملـــل أو عدم 
أو  نتجيـــة  وجـــود  أو  جـــدوى  دون  بالتعـــب  شـــعور 
ثمـــر لتعبـــه؟ لقـــد أكمل ســـيره، ورجـــاؤه ويقينـــه ودافع 
الخدمـــة فـــي داخلـــه هـــو الحـــب، الحـــب دفعـــه إلـــى 
اإلســـكندرية، ومن اإلســـكندرية تنطلق الكرازة لمصر 

ولـــكل أفريقيا. 
لذلـــك يأتـــي الصــــــــــــــــــــوم لكـــي ُننهـــض الجميـــع 
بالتذكـــرة، وينهـــض كل واحـــد ليقـــدم مســـاهمته فـــي 
خدمـــة الكنيســـة والصـــوم يجعلنـــا منتبهيـــن ألنفســـنا، 
ونرفـــع قلوبنـــا بالصلـــوات أكثـــر، ونمـــارس العبـــادات 
والقـــراءات واأللحـــان، ويكـــون اإلنســـان شـــعلة نشـــاط 

مـــن أجـــل خاطـــر خدمـــة الكنيســـة.
)3( آباؤنا الرسل أّسسوا كنائس في كل العالم

هـــؤالء الرســــــــــل - أعمـــدة الكنيســـة – أسســــــــوا 
كنائـــس فـــي العالـــم كلـــه. كانـــت البدايـــة في أرشـــليم، 
ومـــن أورشـــليم انطلــــــــق التالميـــذ وأسســـوا الكراســــــي 
وإنطاكيـــة ورومـــا  أورشـــليم واإلســـكندرية  الرســـولية: 
والقســـطنطينية. ورأينـــا الـــروح يحركهـــم، أرســـل مـــار 
تومـــــــــا إلـــى الهنـــــــد، ومتـــى إلثيوبيـــــــــا، ومـــار مرقـــس 
لمصـــر، ومـــار بطـــــــــرس ومار بولــــــــس إلـــى إنطاكية 
الـــروح  وبـــدأ  أرمينيـــــــا...  إلـــى  وأنـــــــدراوس  ورومـــا، 
يوزعهـــم، فأسســـوا الكنائس، وتلمـــذوا النفوس، وبدأت 

هـــذه الكنائـــس تنمـــو. 
ونشكــــــــر هللا أن فـــي أفريقيــــــــا جـــاء إلـــى بالدنا 
القديـــس مـــار مرقـــــــــس، الذي كـــــــــرز وُاسُتشـــهد على 
أي  ميالديـــة،   68 عـــام  اإلســـكندرية  مدينـــة  أرض 
منـــذ حوالـــي 1٩50 عاًمـــا. ومنذ خمســـين ســـنة، في 
حبريـــة القديـــس البابـــا كيرلـــس، عـــادت رفـــات مـــار 
مرقـــس لمصـــر، ولـــه مزار لدينا، وُأنِشـــئت الكاتدرائية 
فـــي مناســـبة رجـــوع الرفـــات وافتتاحهـــا. الكاتدرائيـــة 
مـــن  ُاسُتشـــهد  ومارمرقـــس  ســـنة،  خمســـون  عمرهـــا 
1٩50 ســـنة. نفـــرح بمـــار مرقـــس الذي جـــاء بمفرده 
مشـــحوًنا بقـــوه عمـــل الـــروح، أتـــي إلـــى اإلســـكندرية، 
المدينـــة الذائعـــة الصيـــت، والمتعددة الثقافـــات )وهذا 
هو غنى بالدنا(، وبدأ يتحدث ويكرز باســـم المســـيح 
لكل أحد، وانتشـــرت البشـــارة باســـم المســـيح، وتكّونت 
الكنيســـة القبطيـــة المصريـــة التـــي أسســـها أحد رســـل 
المســـيح لتصبـــح أقـــدم مؤسســـة شـــعبية علـــى أرض 
الطويـــل  تاريخهـــا  لنـــا. وعبـــر  فخـــر  وهـــذا  مصـــر، 
قدمـــت كنيســـة اإلســـكندرية معلميـــن فـــي الالهـــوت، 
وشـــهداء فـــي اإليمـــان، وُنســـاك ورهبـــان فـــي الزهـــد 

وحيـــاة التقشـــف والنصـــرة علـــى العالـــم. 
خاصــــــــــة األمـــــــــــر: أيها األحباء إن الرسل 
هـــم أعمـــدة الكنيســــــــة، وهـــذه األعمـــدة ليســـت البنيان 
المـــادي، وليـــس المقصـــود البنـــاء المـــادي للكنيســـة، 
ولكـــن المقصـــود هو الكيـــان الروحـــــــي. وطوبى لكل 
كنيســــــــة يعيـــش خدامهــــــــا وشعبهــــــــا وآباؤهـــا اختبـــار 
القيامـــة، وفـــرح الكـــرازة باإلنجيـــل، وينالـــون قوة عمل 
الروح القدس في حياتهــم، وذلك من خالل تأسيسهم 
كنيســـة وهيـــكاًل فـــي كل قلـــب، هـــذه هـــي خدمتهـــم: 

تأســـيس هيـــكل هلل وقلـــب نقـــي هلل فـــي كل إنســـان.
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إيبارشية أسوان

فـــي يـــوم األحد 10 يونيـــو 2018م، قام نيافة األنبا هدرا مطران 
أســـوان، بســـيامة كاهنيـــن جديديـــن، وهمـــا: )1( الشـــماس مـــالك جابـــر 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة الثالثـــة فتيـــة القديســـين والقديـــس يوســـف الرامـــي 
بأســـوان، باســـم القـــس آنجيلـــوس. )2( الشـــماس روماني ثابـــت كاهًنا 
بأبـــو ســـمبل،  بـــوال  القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا  علـــى كنيســـة 
باســـم القـــس يواقيـــم. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا هـــدرا، والكاهنين 
الجديديـــن، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية املنوفية

قـــام نيافـــة األنبـــا بنياميـــن مطـــران المنوفيـــة، يـــوم الخميـــس 7 
يونيـــو 2018م، برســـامة القـــس بولـــس حنـــا كاهـــن كنيســـة القديســـين 
بولـــس وبطـــرس بشـــبين الكـــوم قمًصـــا، وكذلـــك قـــام برســـامة 30 مـــن 
أبنـــاء الكنيســـة ذاتهـــا شمامســـة فـــي رتبـــة اإلبصالتـــس. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا بنياميـــن، والقمص بولـــس حنا، ومجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية لوس آچنلوس 

قـــام نيافـــة األنبا ســـيرابيون مطران لوس آنجلوس، يوم الســـبت 
16 يونيـــو 2018م، قـــام برســـامة القـــس مينـــا جرجس كاهن كنيســـة 
القديـــس موريـــس Pomona قمًصـــا. وســـام 4 شمامســـة فـــي درجـــة 

دير السيدة العذراء واألنبا حينس اكما )الرسيان(

فـــي صبـــاح يـــوم الثالثـــاء 2٩ مايـــو 2018م، قـــام نيافـــة األنبـــا 
متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء واألنبـــا يحنـــس كامـــا 
)الســـريان(، برســـامة ثالثـــة مـــن اإلخوة طالبـــي الرهبنـــة، رهباًنا وهم: 
الراهـــب ميـــرون الســـرياني، والراهـــب بمـــوا الســـرياني، والراهـــب 
ثيؤدوســـيوس الســـرياني. كمـــا قـــام نيافتـــه بقبـــول ثالثـــة مـــن اإلخـــوة 
طالبـــي الرهبنـــة وهـــم: األخ بـــوال، واألخ فليمون، واألخ قلته. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا متـــاؤس، والرهبـــان واإلخوة الجـــدد، ومجمع 

اآلبـــاء رهبـــان دير الســـريان.

إيبارشية ابلحرية ومطروح واخلمس مدن الغربية

فـــي يـــوم الســـبت 16 يونيو 2018م، قام نيافـــة األنبا باخوميوس 
مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مدن الغربية، بســـيامة الشـــماس 
اإلكليريكـــي مينـــا ســـعد كاهًنـــا على مذبح كنيســـة القديســـين مار مرقس 
الرســـول واألنبا باخوميوس أب الشـــركة بمنطقة أفالقة بدمنهور باســـم 

القس بشـــاي، بغية تنميـــة المنطقة روحًيـــا ومعمارًيا. 

كمـــا صبـــاح يـــوم األربعـــاء 13 يونيـــو 2018م، بكنيســـة رئيـــس 
المالئكـــة ميخائيـــل بدمنهـــور، بســـيامة الشـــماس ســـمير نجيـــب بدرجـــة 

دياكـــون باســـم الدياكـــون حبيـــب جرجس.
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، والقـــس بشـــاي، 
ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، والدياكون حبيب جرجس، وســـائر 

الشـــعب. أفراد 
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دياكـــون، وهـــم: )1( األســـتاذ صبـــري مـــالك باســـم دياكـــون كاراس  
)2( الدكتـــور چـــورچ عـــوض باســـم دياكون چـــورچ. )3( المعماري 
باســـم ِعـــَوض باســـم دياكـــون داڤيـــد  )4( الدكتـــور عمـــاد غالي باســـم 

دياكـــون چون.
وفـــي صبـــاح اليـــوم التالـــي، األحـــد 17 يونيـــو، قام نيافته بســـيامة 
الدياكـــون چـــورچ عـــوض كاهًنـــا علـــى بكنيســـة القديـــس البابـــا كيرلـــس 

الســـادس Westmister باســـم القـــس چـــورچ.
شـــارك فـــي الصلـــوات صاحبـــا النيافـــة األنبـــا أبراهـــام واألنبـــا 

باإليبارشـــية.  العامـــان  األســـقفان  كيرلـــس 

كمـــا قـــام نيافـــة األنبا ســـيرابيون، يشـــاركه صاحبـــا النيافـــة األنبا 
أبراهـــام واألنبـــا كيرلـــس، يـــوم األحـــد 10 يونيـــو 2018م، بســـيامة 
ـــا باســـم القـــس أنطونيـــوس لكنيســـة  الشـــماس أنطونيـــوس صـــادق قسًّ

 .Visalia الشـــهيد مـــار جرجـــس واألنبـــا بيشـــوي فـــي
خالـــص تهانينـــا ألصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ســـيرابيون، واألنبا 
أبراهـــام، واألنبـــا كيرلـــس، والقمـــص مينـــا جرجـــس، والكاهنيـــن 
الجديديـــن، والدياكونييـــن الجـــدد، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية ملوي وأنصنا واألشمونني

فـــي يـــوم الجمعـــة 8 يونيو 2018م، قام نيافة األنبا ديمتريوس، 
أنطونيـــوس  القـــس  ملـــوي وأنصنـــا واألشـــمونين، برســـامة  أســـقف 
بشـــرى كاهـــن كنيســـة القديســـين األنبـــا بيشـــوي واألنبـــا شـــنوده بديـــر 
ديميتريـــوس،  األنبـــا  لنيافـــة  تهانينـــا  خالـــص  قمًصـــا.  البرشـــا، 
والقمـــص أنطونيـــوس بشـــرى، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بين سويف

قام نيافة األنبا غبريال أســـقف بني ســـويف، يوم الســـبت ٩ يونيو 
2018م، بســـيامة الشـــماس مدحـــت نجيـــب كاهًنـــا باســـم القس بيجول، 
ليصبـــح كاهًنـــا علـــى قرية دالص، مركز ناصر ببني ســـويف. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبا غبريـــال، والقس بيجول، ومجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشية، وســـائر أفراد الشعب.

إيبارشية بين مزار وابلهنسا

قـــام نيافـــة األنبـــا أثناســـيوس أســـقف بنـــي مـــزار والبهنســـا، يـــوم 
األحـــد 17 يونيـــو 2018م، بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول 
بمقـــر المطرانيـــة، بســـيامة الشـــماس صموئيـــل القس أيـــوب كاهًنا عامًّا 
علـــى كنائـــس اإليبارشـــية باســـم القـــس أثناســـيوس، كمـــا رســـم نيافتـــه 
ثالثـــة مـــن كهنـــة اإليبارشـــية قمامصة هم: القمص إشـــعياء، والقمص 
ميخائيـــل إبراهيـــم، والقمـــص أيـــوب عزيـــز. خالـــص تهانينـــا لنيافة 
األنبـــا أثناســـيوس، والقمامصـــة والقس الجدد، ومجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية السويس

قـــام نيافـــة األنبـــا بمـــوا أســـقف الســـويس، يـــوم الســـبت ٩ يونيـــو 
2018م، بكنيســـة رئيس المالئكة ميخائيل بالســـويس، بســـيامة الشماس 
نبيل ناصح في درجة الدياكون للخدمة بالكنيســـة ذاتها، باســـم دياكون 
الشمامســـة  الدارســـين بمدرســـة  مـــن  قـــام برســـامة 50  يوحنـــا، كمـــا 
بالكنيســـة شمامســـة، 6 فـــي رتبـــة أغنســـطس )قـــارئ(، و44 فـــي رتبـــة 
إبصالتـــس )مرتـــل(. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا بمـــوا، والدياكون 

يوحنـــا، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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اختـــــــــــــــــار األنبــــــــــــــــــا 
أبـــرآم حيـــاة الزهد والفقــــــــر 
والتجـــــــــــرد، فعّوضــــــــــه هللا 
بمواهـــب روحيــــــــة فائقـــــــــة 
ومنهـــا صنع المعجــــــــــزات 
بســـبب  كثيـــًرا  قاســـى  الخفيـــات.  وكشـــف  والنبـــوة 
رعايـــة  خاصـــة  المســـيح  وصايـــا  لتنفيـــذ  محبتـــه 
الفقـــراء والمحتاجيـــن. فبعـــد أن كان راهًبـــا وديًعـــا 
ناســـًكا متواضًعـــا، اختـــاروه ليكون رئيًســـا لديره في 
الصعيـــد باســـم القمـــص بولـــس. ولكثـــرة اهتمامـــه 
برعايـــة الفقـــراء وتحســـين أحـــوال الديـــر ثـــار عليـــه 
جماعـــة مـــن الرهبـــان وتـــم عزلـــه من رئاســـة ديره. 
وُاضُطـــر أن يغـــادر الديـــر بعـــد فتـــرة ويذهـــب إلى 
دير في وادي النطرون مع مجموعة من تالميذه. 
واســـتمر في الحياة النســـكية وحياة الصالة ودراسة 
األســـفار اإللهيـــة. والحظـــه القمص يوحنا الناســـخ 
فـــي الديـــر وأُعِجـــب بروحانيته وعشـــرته القوية مع 
الـــرب. ولمـــا صـــار القمـــص يوحنـــا الناســـخ هـــو 
البابا كيرلس الخامس الذي اســـتمر على الكرســـي 
البابـــوي أكثـــر مـــن خمســـين عاًمـــا، وكان القديـــس 
حبيـــب جرجـــس شماًســـا وســـكرتيًرا لقداســـته، وفـــي 
حبريـــة قداســـته الطويلـــة؛ قام بســـيامة كل مطارنة 
وأســـاقفة الكـــرازة المرقســـية، بمـــا فـــي ذلـــك مطـــران 

العـــدد  فـــي  تحدثنـــا 
بعـــض  عـــن  الماضـــي 
الـــدروس الالزمـــة لحياتنـــا 
نتعلمهـــا مـــن ســـيرة آبائنـــا 
وهـــي  األطهـــار،  الرســـل 
دروس نافعـــة لنـــا كشـــهود لربنـــا يســـوع المســـيح في 
العالـــم وكخـــدام نتمثّـــل بســـيرتهم الطاهـــرة... وفـــي 
هـــذا العـــدد نســـكتمل بعًضـــا مـــن هـــذه الـــدروس...

الكـــرازة اســـتطاع آباؤنـــا  4– فـــي خدمـــة 
الرســـل أن يتخّطـــوا الفـــوارق الفرديـــة.. فقـــد كان 
الرســـل متباينيـــن فـــي أمـــور كثيـــرة، فبعضهـــم كانوا 
صياديـــن بســـطاء، والبعض كانوا فالســـفة وأطباء، 
بعضهـــم كانـــوا متزوجيـــن والبعـــض كانـــوا بتوليين، 
بســـطاء  كانـــوا  والبعـــض  أثريـــاء  كانـــوا  بعضهـــم 
الحـــال، بعضهـــم كانـــوا كبـــاًرا فـــي الســـن وآخـــرون 
كانـــوا شـــباًبا... لكنهـــم جميًعـــا عاشـــوا بمبـــدأ واحد، 
لـــم يكـــن اختالفهـــم يومـــا ســـبب تعالـــي واحـــد علـــى 
اآلخـــر.. فـــكل مـــن يريـــد أن يحيا هلل البـــد أن يتعلم 
ان يصيـــر فـــي وحـــدة مـــع إخوته، امـــرأة أو رجل.. 
مســـن أم شـــاب.. صاحب مركز اجتماعي أم ال.. 
الـــكل واحـــد.. فبطرس لم يتعاَل لكونه أول الرســـل، 

كمـــا أن بولـــس لـــم ينتفـــخ لكونـــه أكثرهـــم ثقافـــة.
5- فـــي خدمـــة الكـــرازة كان التخلـــي عـــن 
الـــذات هـــو أهم ما مّيز اآلباء الرســـل: فلـــم يفكر 

إثيوبيـــا فـــي ذلـــك الزمان.
أرشـــد الـــرب البابـــا كيرلـــس الخامـــس ليختار 
للفيـــوم  أســـقًفا  ليصيـــر  بولـــس  القمـــص  الراهـــب 
والجيـــزة؛ وهـــي إيبارشـــية كبيرة متراميـــة األطراف. 
فالجيـــزة وحدهـــا صـــارت خمـــس إيبارشـــيات فـــي 
عهـــد صاحـــب القداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس 

الثانـــي أطـــال الـــرب حياتـــه.
وعندمـــا أراد البابـــا كيرلس الخامس أن يرّقي 
األســـقف أبـــرآم إلـــى درجـــة المطرانيـــة، اعتذر عن 
ذلـــك لزهده في األلقـــاب والمناصب العالية. ولكنه 
اســـتمر فـــي محبتـــه لخدمـــة الفقـــراء والمحتاجيـــن 
وحـــل  اليوميـــة  الصـــالة  فـــي  شـــعبه  ومشـــاركة 
مشـــاكلهم بصـــورة معجزيـــة. وبـــدأت مواهب الروح 
القـــدس فـــي صنـــع اآليـــات والمعجـــزات وكشـــف 
الخفيـــات والنبـــوة تتكاثـــر بصـــورة غزيـــرة اجتذبـــت 
الكثيريـــن لنيـــل بركتـــه وبركـــة صلواته المســـتجابة. 
كمـــا أن المحتاجيـــن تكاثـــروا عليـــه بصـــورة غيـــر 
منقطعـــة، ولـــم يتراجـــع هـــو عـــن العطـــاء بســـخاء 
حتـــى باحتياجـــات المطرانية اليوميـــة. وأراد بعض 
أراخنـــة اإليبارشـــية إنشـــاء مطرانيـــة تليـــق بمقـــام 
األنبـــا أبـــرآم ومحبـــة الشـــعب لـــه مـــن كل حـــدب 
الغـــرض  لهـــذا  طائلـــة  مبالـــغ  وصـــوب، وجمعـــوا 

أحدهـــم مـــا هـــي الكرامة أو المكســـب الذي ســـيعود 
عليـــه مـــن الخدمـــة، لـــم يفكـــروا أبـــًدا فـــي ذواتهـــم، 
ـــل األول لمجـــد الـــرب، فمـــن  فالـــذات هـــي المعطِّ
أن  البـــد  أنهـــم  لآخريـــن  ينظـــر  أواًل  ذاتـــه  يضـــع 
يتبعـــوه.. فالذات تطلب الكرامـــة والتمجيد والمديح، 
وتســـّبب الصراعـــات والخالفـــات. أّما آباؤنا الرســـل 
فقـــد كـــرزوا دون أن ينتظـــروا مقاباًل مـــن أي نوع.. 
لـــم ينظـــر أحـــد إلـــى مـــا هـــو لنفســـه، بـــل كل واحـــد 
إلـــى مـــا هـــو لآخـــر.. فهـــذا معلمنا بولس الرســـول 
يبتهـــج أن يشـــاركه اآلخـــرون فـــي خدمـــة الشـــهادة 
للـــرب )فـــي15:1-18(، كما نـــراه أيًضا في فيلبي 
مرفوًضـــا وجالًســـا عنـــد مدخـــل المدينـــة، لـــم يقبـــل 
دعوتـــه ســـوى ليديـــا بائعة األرجوان ونفـــر قليل من 
فيلبي.. ولم يحزن بولس الرســـول بل أكمل خدمته 
فـــي ســـالم.. ألن الـــذات لـــم تكـــن هدًفـــا لخدمته... 
لذلـــك لنحتـــرص فـــي كل خدماتنـــا أاّل يكـــون لنـــا 
هـــدف ســـوى مجـــد الـــرب وحـــده حتـــى نســـتطيع أن 

نتّمـــم خدماتنا بســـالم.
6- تعلـــم آباؤنـــا الرســـل التلمـــذه العمليـــة 
علـــى حيـــاة الـــرب يســـوع: فقـــد ســـمعوا جميعهـــم 
حياتـــه  مـــن  فتعلمـــوا  معـــه،  وعاشـــوا  تعاليمـــه، 
وكلماته.. وفي كل مقابلة للرب يســـوع مع الناس، 
وفـــي كل حـــوار لـــه مـــع مـــن تعامـــل معهـــم، كان 
التالميـــذ يتعلمـــون مـــن حديـــث الـــرب.. ليـــس فقـــط 

وســـلموها لنيافتـــه مؤكّديـــن رغبتهـــم الشـــديدة فـــي 
إنشـــاء هـــذا المشـــروع.

ولـــم يتمكن األنبا أبـــرآم القديس من احتجاز 
أي  مســـاعدة  عـــن  االمتنـــاع  أو  األمـــوال طرفـــه 
محتـــاج. وفرغت أموال مشـــروع مبنـــى المطرانية. 
فتقدم األراخنة بشـــكوى لقداســـة البابا بهذا الشـــأن، 
للتفاهـــم  األســـقف  نيافـــة  يســـتدعي  أن  فُاضُطـــر 
والدراســـة والبحـــث عـــن الحلـــول الممكنـــة. وذهب 
األنبـــا أبـــرآم مســـرًعا تلبية لدعوة قداســـة البابا، وإذ 
دخـــل إلـــى قاعـــة االســـتقبال مرتدًيـــا الشـــال حـــول 
رأســـه، رأى شـــعاًعا مـــن النـــور يدخـــل مـــن فتحـــة 
ن من الشـــرائح الخشـــبية  دائرية في الشـــباك الُمكوَّ
الشـــال مـــن علـــى رأســـه وألقـــاه  المعتـــادة، فرفـــع 
علـــى شـــعاع النـــور ظاًنـــا أنـــه حبـــل مشـــدود فـــي 
داخل القاعة، فحمل شـــعاع النور الشـــال وقداســـة 
البابـــا ينظـــر الموقـــف وهـــو جالـــس. وبـــدأ قداســـة 
البابـــا يرحـــب باألســـقف القديـــس ويطلـــب صلواته 
ويشـــكره علـــى رعايتـــه الباذلة للشـــعب، وأخبره أنه 
كان فـــي غايـــة االشـــتياق لرؤيـــاه. وهكـــذا تكـــون 

القديســـين.  لقاءات 
لقـــد واجه األنبـــا أبرام االضطهاد وهو رئيس 
للديـــر فـــي الصعيـــد، ثم وهو أســـقف للفيـــوم بتهمة 
تبديـــد األموال فـــي كلتا الحالتين. ولكن كان الرب 
معـــه وجعـــل منـــه قديًســـا ومثـــااًل لألجيـــال. ومـــن 
يـــزور رفاتـــه في ديـــر العزب بالفيوم يـــرى التعمير 
الفائـــق للوصـــف الحـــادث فـــي هـــذا الديـــر لســـبب 
ر بمال. محبـــة الشـــعب لهـــذا القديـــس التي ال ُتقـــدَّ

مـــن تعاليمـــه للجمـــوع، فيســـوع اصطحـــب تالميـــذه 
معـــه ورأوه يصلـــي مـــراًرا كثيـــرة فـــي جبـــل الزيتون، 
وهنـــاك ســـألوه أن يعلمهـــم كيـــف يصلـــون فعلمهـــم 
أن يصلـــوا قائليـــن »أبانـــا الـــذي فـــي الســـموات..« 
)مـــت٩:6(. فلـــم تكـــن تلمـــذه اآلبـــاء الرســـل علـــى 
أفـــكار نظريـــة، بـــل حيـــاة.. لذلـــك فالخـــادم الناجـــح 
يتعلـــم مـــن الـــرب يســـوع ومـــن الكنيســـة، ويعيـــش 
مـــا يتعلمـــه عملًيـــا قبـــل أن يعّلـــم بـــه. علـــى الخـــادم 
الحقيقـــي أن ال يتبـــع التعليـــم النظـــري فقـــط، بـــل 
مثـــال ربنـــا  يعيـــش حيـــاة مســـيحية حقيقيـــة علـــى 
يســـوع قبـــل أن يعّلـــم، لكـــي تكـــون خدمتـــه مؤثـــرة، 
فالـــرب يســـوع نفســـه عّلـــم تالميـــذه: »أّما َمـــْن َعِمَل 
وَعلَّـــَم فهـــذا ُيدعـــى عظيًمـــا في ملكوت الســـموات« 

)مـــت5:1٩(. 
7- آباؤنـــا الرســـل أدركـــوا فكـــرة عموميـــة 
الكرازة: فقد تعّلموا أن الرب يســـوع لم يرســـلهم إلى 
قطـــاع معيـــن مـــن البشـــر بـــل للعالـــم كلـــه، فذهبـــوا 
إلـــى أقاصـــي األرض، إلـــى كل مدينـــة وقرية، ولم 
الطاقـــات  واســـتخدموا  الخـــالص،  يعّطلـــوا رســـالة 
البســـيطة، وكانـــوا أمنـــاء فـــي إرســـاليتهم... هكـــذا 
نحـــن كســـفراء عـــن الـــرب يســـوع، ليســـت خدمتنـــا 
محـــدودة بنطـــاق خدماتنـــا البســـيطة فـــي الكنيســـة، 
لكننـــا يجـــب أن نـــدرك أن علينـــا أن نحمـــل اســـم 
الرب يســـوع في كل مكان نوجد فيه، ولكل البشـــر 
الذيـــن لم يســـمعوا بشـــرى الخـــالص.. وهذا هو ما 
تقدمـــه الفضائيـــات المســـيحية بصـــورة أو أخـــرى 
هـــذه األيـــام، لكـــي تصـــل الكـــرازة باإلنجيـــل إلـــى 
المســـكونة كلهـــا -بحســـب كلمـــات الـــرب يســـوع- 

قبـــل انقضـــاء العالم.
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أن  »ينبـــــغــــــــــــــــــــــــــي 
ُيطـــــــــــــــــــــاع هللا أكثـــــــــــــــــــر 
من الناس« )أع21:5(، 
هكـــــــــــذا عـــــــــــاش اآلبــــــــاء 
الرســـل فـــي الخدمـــــــــــــــة. 
والطاعـــة مـــن الفضائـــل الكاملة، وال يســـلك فيها 

إاّل الكاملـــون فـــي الحيـــاة الروحيـــة... لمـــاذا؟
ألن الطاعة ليســـت مجرد الخضوع لسلطة 
خارجيـــة، ولكنهـــا تعبيـــر عـــن الحـــب والشـــركة 
فـــي حيـــاة اإلنســـان الروحـــي،  اللذيـــن يوجـــدان 
هـــي  “الطاعـــة  أغســـطينوس:  القديـــس  ويقـــول 
للخليقة العاقلة، وهي أم الفضائل ألن العصيان 
فســـدت  فبســـببه  الرذائـــل،  لـــكل  مصـــدر  هـــو 
الطبيعـــة البشـــرية، ولكـــن بالطاعـــة تنّفـــذ الخليقة 
العاقلـــة أمـــر هللا ووصايـــاه التـــي يريـــد بهـــا رفعة 
اإلنســـان وتقديســـه، وهـــي تحمـــل ثمـــاًرا كثيـــرة”.

والطاعــــــــة الروحيـــــــــــة: تتجلـــى بطبيعـــة 
اإلنســـان كشخص ليصل بمحبة هللا إلى الكمال 
فيصيـــر مـــالًكا، وهـــذا مـــا قالـــه القديـــس األنبـــا 
بمـــوا عـــن تلميـــذه يؤانـــس القصيـــر: “هـــذا مالك 
وليـــس إنســـاًنا”. فالطاعـــة مرتبطـــة بالمحبة، أّما 
الخضـــوع فمرتبـــط بســـلطة زمنية وتســـلُّط بشـــري 
مـــن ســـيد لتابعيـــة. ويؤكد القديس أغســـطينوس: 

“إن رفض الطاعة الروحية بطيب خاطر ُتسقط 
اإلنســـان فـــي عبوديـــة اإلثـــم، واألمر األســـوأ أن 
الخضـــوع والعبوديـــة قد ال تكون لشـــخص ولكن 
ربمـــا تكـــون لرذيلـــة وشـــهوة رديئـــة، فـــإن أطـــاع 
اإلنســـان صوت هللا لمســـاعدة الفقير والمســـكين 
ولذلـــك  البخـــل عليـــه،  تســـلُّط رذيلـــة  مـــن  نجـــا 
المســـيح يأمرنـــا أن نتحنـــن علـــى الفقيـــر حتى ال 

يتســـلط علينـــا البخـــل كرذيلـــة ســـيئة جًدا”.
مـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة طاعـــة هللا حتـــى ال 
تتســـلط علينـــا الرذيلـــة، فمـــن يأبـــى أن يطيع هللا 
يتســـلط عليه الشـــيطان، إًذا فالطاعة هي الشكل 
األكمـــل لحريـــة اإلرادة، إذ يقرِّب اإلنســـان نفســـه 
بنفســـه مـــن خـــالل عطايـــاه كصدقـــات وعطايـــا 
أصـــل  هـــي  التـــي  المـــال  محبـــة  مـــن  رنـــا  تحرِّ
لـــكل الشـــرور.. لهـــذا كلمـــا تحّررنا مـــن األهواء 
والشـــهوات كلمـــا نلنا شـــرف الطاعـــة لوصايا هللا 
كالمالئكـــة،  الروحيـــة  الفضائـــل  فـــي  والســـلوك 
ولنســـمع هـــذا الصـــوت جيـــًدا: يـــا مـــن ال تريـــد 
أن تطيـــع هللا فســـوف يقهـــرك العـــدو الشريـــــــــــــر 

فتســـقط مقهـــوًرا..
فالطاعـــة هي الشـــكل األكمـــل لحرية إرادة 
اإلنســـان الروحـــي من تســـلُّط األهـــواء والرغبات 
والشهوات، وبالجملة من المعصية بكل صورها 

ونيرهـــا، وقمـــة المعصيـــة هـــي انغالق اإلنســـان 
علـــى نفســـه فتتســـّلط الذات عليـــه فتخضعه لكل 
الســـلبيات والمعاصـــي التـــي تســـتعبده كعـــادات 

شـــريرة متسلطة.
أّمـــا الطاعـــــــــة فهـــي اإلنصــــــــات الداخلـــي 
واإلصغـــاء القلبـــي لصـــوت هللا المعـــزي والمريح 
بعمـــل روح هللا، وينتـــج عنهـــا تنـــازل اإلنســـان 
عـــن إرادتـــه الفرديـــة لكـــي يكون عضـــًوا ال فرًدا، 
وبذلـــك يكـــون لـــه كيـــان كبيـــر أي عضويـــة فـــي 
الكنيســـة المقدســـة، أي عضو في الجســـد الذي 

رأســـه الســـيد المســـيح لـــه كل المجـــد.
ونســـمع كلمـــات القديـــس بطـــرس: »كأوالد 
فـــي  الســـابقة  شـــهواتكم  ُتشـــاكلوا  ال  الطاعـــة 
جهالتكـــم« )1بـــط14:1(. ومـــاذا عـــن النتيجـــة 
للطاعـــة؟ »نشـــكر هللا أنكم كنتـــم عبيًدا للخطية، 
ولكنكـــم أطعتـــم مـــن القلـــب صـــورة التعليـــم التـــي 
تسلمتموهـــــــــــا« )رو17:16(، ونصـــــــــل للنتيجة 
المفرحـــــــــة: »المختاريـــــــــن بمقتضـــى علــــــــــم هللا 
الســـابق فـــي تقديـــس الـــروح للطاعـــة ورش دم 
يسوع المسيح« )1بط2:1(، أي أن عمـــــــل روح 
هللا القـــدوس أن يقـــدس ويحـــرر النفـــس المؤمنـــة 
لتنـــاول فاعليـــة الخالص بالـــروح القدس بعد أن 
كانـــت مبيعـــة للخطية تحت ســـيطرة الشـــر الذي 
يتســـلط علـــى القلـــب فـــي الداخل وعلـــى الطبيعة 

عامة.. البشـــرية 

5- الغـــذاء االجتماعـــي: حينمـــا يتلّقفه األهل 
فـــي محبــــــــــــة وتعاطــــــــــــف: األب واألخ واألخــــــــــــــت 

واألصدقاء. األقـــارب 
ثالًثـــا: هكـــذا تتربـــى لـــدى الطفـــل “الثقـــة فـــي 
مـــن  واثًقـــا  ينشـــأ  أنـــه  أي  النـــاس”..  وفـــي  النفـــس 
 ،)Wanted( ”فيـــه “محبــــــــــــوب ومرغــــــــــــــوب  أنـــه 
متعاطفـــة  غيـــر عدوانيـــة،  ســـوية،  نفســـيته  فتكـــون 
أّمـــا  ســـالم.  وفـــي  مبتســـمة،  اجتماعيـــة،  ودودة، 
الطفـــل الـــذي نلقيـــه إلـــى “الشـــغالة”، أو يلقيـــه هـــذا 
إلـــى ذاك فـــي نفـــور وعـــدم اهتمـــام وبـــدون حنـــان، 
فينشـــأ خالًيـــا مـــن الثقـــة، ويحـــس أنه “غيـــر مرغوب 
فيـــه” )Unwanted(، ممـــا يجعلـــه فـــي المســـتقبل 
شـــخصية عصبيـــة، متوتـــرة، وعدوانيـــة، وســـاخطة 
علـــى المجتمـــع، تـــرى فـــي كل إنســـان عـــدًوا لهـــا... 

وهـــذا أيًضـــا كالم علمـــاء التربيـــة! 
رابًعـــا: المذبـــح العائلـــي: 1- مـــن هنـــا نلـــح 
علـــى كل أســـرة أن يكـــون لهـــا المذبـــح العائلـــي، أي 
فرصة الصالة المشتركة، ونقترح أن يكون ذلك بعد 
العشـــاء، حينمـــا يجتمـــع أغلب أفـــراد األســـرة، فيقفون 
لصـــالة بســـيطة جماعيـــة مثـــل: أبانا الـــذي، وصالة 

الشـــكر والمزمور الخمســـين..
2- ثـــم يتقدمـــون إلى خطوة أخـــرى، فيصلون 
صـــالة النـــوم، ثـــم يطلبـــون من أحد أبناء األســـرة أن 

يقـــرأ لهم إصحاًحا فـــي اإلنجيل.
3- وفـــي خطـــوة ثالثـــة يتفقـــون علـــى التنـــاول 

المشـــترك مـــرة كل شـــهر مثـــاًل...
وهكذا تترابط األســـرة مًعا، وينشـــأ األطفال في 
جـــو مـــن الســـالم والمحبة والتماســـك، وينشـــأ أفرادها 

علـــى الحب األســـري والمحبـــة والعطاء ... )يتبع(

األســـــــــــــرة  تأثيــــــــــــــــــــر 
فـــي أعضائها 

أواًل: ال شـــــــــــــــــك أن 
األســـرة - واألم بالـــذات - 
هـــي المؤثـــر األساســـي في 
شـــخصية اإلنســـان. ويكفـــي أن نذكـــر هنـــا كلمـــات 
»ِإْذ  تيموثـــاوس:  لتلميـــذه  الرســـول  بولـــس  معلمنـــا 
َيـــاِء الَّـــِذي ِفيـــَك، الَّـــِذي  ـــُر اإِليَمـــاَن اْلَعِديـــَم الرِّ َأَتَذكَّ
ـــَك َأْفِنيِكي، َوَلِكنِّي  ِتـــَك َلْوِئيَس َوُأمِّ َســـَكَن َأوَّاًل ِفـــي َجدَّ
ُموِقـــٌن َأنَّـــُه ِفيَك َأْيًضا« )2تي1: 5(. وكأن اإليمان 
ُيـــورَّث، فتيموثـــاوس ورث اإليمـــان عـــن أمـــه، وأمـــه 
ورثتـــه عـــن جدتـــه. ومفهـــوم طبًعـــا أن الوراثـــة هنـــا 
ليســـت وراثـــة تلقائيـــة، بل هي وراثـــة التأثير والتربية 
والعشـــرة الحســـنة. فالطفل حينما ينشأ في أسرة تقف 
أمـــام هللا للصـــالة كل يـــوم، ينشـــأ فـــي جـــو تأثيـــرات 
الصـــالة، ويتعلـــم حيـــاة الشـــركة مـــع هللا والقديســـين، 
وال ينـــام - مهمـــا كبـــر فـــي الســـن - دون أن يقـــف 
أمام هللا للصالة. والطفل الذي لم يســـمع من والديه 
ســـوى كلمـــات النعمـــة والبنيـــان، لن ينشـــأ شـــتَّاًما أو 
غضوًبـــا أو منحرًفـــا. وأتذكـــر أننا حين كنا طلبة في 
كلية الطب، ثم أطباء امتياز، كان أحدنا من أســـرة 
غنيـــة، وكان أنموذًجـــا للوداعـــة والمحبـــة، والحظـــت 
حين كنا ندخل لالســـتراحة للنوم قلياًل أثناء العمل، 
انتظاًرا لحاالت االســـتقبال، أنه يقف بجوار ســـريره، 
يصلـــي ثـــم ينـــام. طبًعـــا هـــذه كانـــت تربيـــة مدرســـية 

كنســـية لـــه، اســـتمرت معه علـــى الدوام.
ثانًيـــا: معـــروف علمًيـــا أن مرحلـــة المهد، في 
الســـنة األولـــى والثانيـــة من عمر اإلنســـان، يســـميها 
فـــي  الطفـــل  ينشـــأ  إذ  الثقـــة”،  “مرحلـــة  العلمـــاء: 
حضـــن أمـــه، يشـــبع من اللبن المـــادي، ومن الحنان 
الوجدانـــي، بـــل مـــن التأثيرات الروحيـــة اإليمانية في 
آن واحـــد. فـــاألم تنقـــل إلـــى الطفـــل مجموعـــة أغذية 

أثنـــاء إرضاعـــه وإطعامـــه، نذكـــر منها:
1- الغـــذاء المـــادي: من خالل اللبن... أثمن 
غـــذاء فـــي حيـــاة الطفل... ومعـــروف أن فوائد اللبن 

الطبيعـــي أكثر بكثيـــر من اللبن الصناعي.
حنـــان  خـــالل  مـــن  الوجدانـــي:  الغـــذاء   -2
وتبتســـم  وتقبلـــه،  الطفـــل،  تحتضـــن  حينمـــا  األم.. 
فـــي وجهـــه بحـــب شـــديد. ويقـــول علمـــاء التربيـــة إن 
احتضان األم للطفل يجعله يســـتمع إلى دقات قلب 
األم، فيتصـــور -بمعنـــى ما- أنه مازال في رحمها، 
فيشـــعر باألمـــان والـــدفء والســـعادة، وكأنـــه مـــازال 
فـــي الداخـــل المريـــح، بـــداًل مـــن الخـــارج المتعـــب، 
حيـــث األصـــوات واألضـــواء وتيارات الهـــواء.. الخ.

3- الغـــذاء العقلـــي: حينما تعّلمه شـــيًئا فشـــيًئا 
الـــكالم ومعاني األشـــياء... كلمـــة وراء كلمة...

4- الغـــذاء الروحـــي: حينمـــا تعلمـــه اإليمان، 
العـــذراء،  والقديســـة  يســـوع  الـــرب  علـــى  فيتعـــرف 
والكنيســـة، والكاهـــن، والتنـــاول، منـــذ نعومـــة أظافـــره.

mossa@intouch.com
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اقتــــراب الملكـــــــــــوت 
لــــــــه عـــــــــّدة معـــــــــــاٍن فـــي 
اإلنجيــــل، فقـــد يعني ُملك 
هللا علـــى القلـــــــــــب »ليأِت 
ملكوتـــــــــــك«. وقد يعنــــــــــي 
انتشـــار المســـيحية »الَحـــقَّ أقـــوُل لُكـــْم: إنَّ ِمـــَن 
القيـــاِم ههنـــا َقْوًمـــا ال َيذوقـــوَن المـــوَت حتَّـــى َيـــَرْوا 
ملكـــوَت هللِا قـــد أَتـــى بقـــوٍَّة« )مرقـــس1:٩(. وقـــد 
يعنـــي نهايـــة العالـــم والحياة األبديـــة، كما ورد في 
َمَثـــل العـــذارى حيث يتحدث عـــن المجيء الثاني 
للمســـيح: »حيَنئـــٍذ ُيشـــِبُه ملكـــوُت الســـماواِت...« 
)متـــى1:25(؛ والمعنـــى األخيـــر هـــو المقصـــود 

الكـــرازة. في 
كانـــت هـــذه العبارة: »توبوا، ألنَّـــُه قد اقَتَرَب 
ملكـــوُت الســـماواِت« هـــي مضمـــون كـــرازة اآلباء 
رة علـــى الشـــعب. بـــدأ  الرســـل، والمنـــاداة المتكـــرِّ
بهـــا يوحنـــا المعمـــدان: »توبـــوا، ألنَّـــُه قـــد اقَتـــَرَب 
ملكـــوُت الســـماواِت« )متـــى2:3(، وكانـــت كذلك 
أول عبارة افتتح بها الســـيد المســـيح كرازته: »ِمْن 
ذلـــَك الزَّماِن ابَتدَأ َيســـوُع َيكـــِرُز ويقوُل: توبوا ألنَُّه 
قـــد اقَتـــَرَب ملكوُت الســـماواِت« )متى17:4(، ثم 
ســـلمها الـــرب لآبـــاء الرســـل فـــي إرســـاليته لهـــم: 

»واشـــفوا الَمرَضـــى اّلذيـــَن فيهـــا، وقولـــوا لُهـــْم: قـــد 
اقَتـــَرَب ِمنُكـــْم ملكـــوُت هللِا«، وإذا رفضوهـــم عليهم 
أن يؤكـــدوا لهـــم بـــذات المناداة قبـــل المغادرة »... 
حتَّـــى الُغبـــاَر اّلذي َلِصَق بنـــا ِمْن َمديَنِتُكْم َننُفُضُه 
لُكـــْم. ولكـــن اعَلمـــوا هـــذا: إنَّـــُه قـــد اقَتـــَرَب ِمنُكـــْم 
بهـــم  وكأّنـــي  )لوقـــا10:٩-11(،  هللِا«  ملكـــوُت 
يعلنـــون أن ُلـــبَّ رســـالتنا وغـــرض مجيئنـــا هو أن 
تتوبوا »ال ســـيما« وقد اقترب ملكوت الســـموات، 
وهـــي نصيحة يمكـــن اعتبارها »خالصة القول«، 
والهـــدف الرئيســـي مـــن الكـــرازة أن يتـــوب النـــاس؛ 
تذّكرنـــي باآليـــة التـــي اختصـــرت اإلنجيـــل كلـــه: 
»ألنَّـــُه هكـــذا أَحـــبَّ هللُا العاَلـــَم حتَّـــى َبـــَذَل ابَنـــُه 
الَوحيـــَد، لَكـــْي ال َيهِلـــَك ُكلُّ َمـــْن يؤِمـــُن بـــِه، بـــل 

تكـــوُن لـــُه الحيـــاُة األبديَُّة« )يوحنـــا16:3(.
واآليـــة »توبوا...« ال تحمـــل تحذيًرا ووعيًدا 
قدر ما تحمل تشـــجيًعا وتحفيًزا، مثل الذي يبّشـــر 
بالنجـــاح وليـــس باالختبـــار، َيِعـــد بالمكافأة ال من 
َهـــول المواجهـــة، مثلمـــا كانت وصية »يـــوَم تأُكُل 
ِمنهـــا )شـــجرة معرفة الخير والشـــر( موًتا تموُت« 
)تكويـــن17:2(، لـــم تكـــن تهديًدا بـــل كانت تنبيًها 
وتوعية، ومع ذلك فال مانع من اعتبارها ســـالًحا 

ذي حّدين...

هنـــاك إضافـــة وضعهـــا الســـيد المســـيح فـــي 
مناداتـــه وهـــي »فتوبـــوا وآمنـــوا باإلنجيـــل«: »قـــد 
مـــاُن واقَتـــَرَب ملكـــوُت هللِا، فتوبـــوا وآِمنوا  كَمـــَل الزَّ
باإلنجيـــِل« )مرقـــس15:1(. و»آمنـــوا باإلنجيل« 
تعني أن المناداة تبعث على الطمأنينة، إًذا فهي 
بشـــارة فـــرح ورجـــاء )إنجيـــل = إيـــف آنجيليـــون= 
بشـــارة مفرحـــة أو خبـــر ســـار(، وعّلـــة الفـــرح هنـــا 
تتضمّنـــه الكلمـــة »اقتـــرب« والتي تعطـــي للخطاة 
رجـــاًء بـــأن البـــاب لـــم يوصـــد بعـــد، وللمســـتعدين 
ســـروًرا ألن وقـــت المكافـــأة لـــم يعـــد بعيـــًدا. تماًمـــا 
مثلمـــا أشـــار الرب فـــي مثل الوزنات: »أَتى ســـيُِّد 
أولئَك الَعبيِد وحاَســـَبُهْم« )متى1٩:25(، ال شـــك 
أن خبر مجيئه ســـوف ُيســـعد أولئك الذين تاجروا 
وربحوا، وإن كان يصيب المتكاســـلين باالرتباك.

وال شـــك أن تعبيـــر قـــد »اقتـــــــــــــرب منكـــــــــم« 
عليكـــم«  »َأْقَبـــَل  تعبيـــر  عـــن  كثيـــًرا  يختلـــف 
»والـــذي ُيَعـــد ُحكًمـــا صـــدر: »إْن ُكنـــُت أنـــا بروِح 
ـــياطيَن، فقـــد أقَبـــَل عَليُكـــْم ملكـــوُت  هللِا ُأخـــِرُج الشَّ
مماثلـــة  إشــــــــارة  وهنـــاك  )متـــى28:12(،  هللِا!« 
فـــي مثـــل العـــذارى: »هـــوذا العريـــُس قـــد َأْقَبـــَل« 
)متـــى6:25(، وهـــو تعبيـــــــــــــر يعنـــي أن جميــــــــع 
الفـــرص قـــد ُاســـُتنِفذت. واألصعـــب مـــن تعبيـــري 
»اقترب« و»أقبل« هو تعبير »أُغِلـــــــــَق البــــــــــاُب« 

األمـــر... ُقِضـــي  أي  )متـــى10:25(، 
»فاهلُل اآلَن يأُمُر جميَع الّناِس في ُكلِّ َمكاٍن 

أْن يتوبوا، ُمَتغاضًيا عن أزِمَنِة الَجهِل« 
  )أعمال30:17(

macarius_bishop@yahoo.com

f.beniamen@gmail.com

بمناســـبة حلول الروح 
القــــــــــدس، البــــــــــــد أن نعـــــــي 
العمـــل المشـــترك بيـــن عمل 
الـــروح القدس في اإلنســـان، 
وتجـــاوب اإلنســـان مـــع عمـــل النعمة. فكالهمـــا مرتبط 
مرتبـــط  عملهـــا  ولكـــن  بادئـــة  النعمـــة  إن  حًقـــا  مًعـــا، 
بتجـــاوب اإلنســـان الـــذي هـــو الجهـــاد الروحـــّي. فالذي 
أقـــام لعـــازر مـــن بين األموات كان قـــادًرا على أن يرفع 
الحجر أو يحله، لكن هللا ال يتجاهل الدور اإلنســـانّي.

فـــي الحقيقـــة كما كان الفلـــك هو مصدر النجاة 
مـــن الطوفـــان، فـــإن عمـــل النعمـــة هـــو الـــذي يجـــدد 
طبيعتنـــا. فالـــروح القـــدس الـــذي يعمـــل في األســـرار، 
فـــي  المقامـــة  الجديـــدة  الطبيعـــة  يخلـــق  الـــذي  هـــو 

المســـيح يســـوع. 
كان الفلـــك رمـــًزا للكنيســـة، والكنيســـة تعمل بقوة 
الـــروح القـــدس، فهـــو الناطـــق في مجامعهـــا، كما جاء 
وُح  فـــي قـــرارات مجمـــع أورشـــليم: »أَلنَّـــُه َقـــْد َرَأى الـــرُّ
يقـــود  الـــذي  وهـــو  )أع28:15(.  َوَنْحـــُن..«  اْلُقـــُدُس 
أعضائها »أَلنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْنَقاُدوَن ِبُروِح هللِا َفُأوَلِئَك ُهْم 
َأْبَنـــاُء هللِا« )رو14:8(. ويمنحهـــم المواهـــب المتنوعـــة 
وُح اْلَواِحُد ِبَعْيِنِه َقاِســـما ِلـــُكلِّ َواِحٍد ِبُمْفَرِدِه  »َيْعَمُلَهـــا الـــرُّ
َكَمـــا َيَشـــاُء« )1كـــو11:12(. فهكذا صارت الكنيســـة 
هـــي فلـــك النجـــاة مـــن بحـــر هـــذا العالـــم، فـــال خالص 
خـــارج الكنيســـة، فكمـــا كان الفلـــك ســـبب خالص لنوح 

وبنيـــة، صـــارت الكنيســـة، بعمـــل الروح القـــدس فيها.
الـــروح القـــدس يحمينـــا مـــن الفهـــم الخاطـــئ 
وُح  لكلمة هللا: يقول السيد المسيح: »َوَأمَّا اْلُمَعزِّي، الرُّ
اْلُقُدُس، الَِّذي َسُيْرِســـُلُه اآلُب ِباْســـِمي، َفُهَو ُيَعلُِّمُكْم ُكلَّ 
َشـــْيٍء، َوُيَذكُِّرُكْم ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكْم« )يو26:14(. إّننا 
ال نســـتطيع فهـــم كلمـــة هللا، بصـــورة ســـليمة دون عمل 
الـــروح القـــدس. فالهـــالك يأتـــي مـــن عـــدم معرفة الحق 
»قـــد هلك شـــعبي من عـــدم المعرفة« )هـــو6:4(. وقد 
قـــوى إبليـــس علـــى النـــاس ألنـــه المضـــل الكـــذاب وأبو 
الكـــذاب )يـــو44:8(. فالروح القدس هو »روح الحق« 
)يـــو17:14(، فيقودنـــا إلـــى الحق. ولكـــن بدون الروح 
القـــدس ال يمكننـــا أن نصـــل إلـــى معرفـــة الحـــق. يقول 
معلمنـــا القديـــس بولـــس الرســـول: »كـــي يعطيكـــم إلـــه 
ربنا يســـوع المســـيح أبو المجد روح الحكمة واإلعالن 
فـــي معرفتـــه« )أف17:1(، فلكـــي نعـــرف هللا وطرقـــه 
القـــدس،  الـــروح  مـــن  إعـــالن  إلـــى  نحتـــاج  وإرادتـــه؛ 
ليكشـــف لنـــا حقائـــق األمور فتســـتنير عيـــون أذهاننا.

الـــروح القدس يحمينا من أعمال الشـــياطين: 
بالمســـحة  اإلنســـان  يتخصـــص  الميـــرون،  ســـّر  فـــي 
المقدســـة يصبـــح هيـــكاًل للـــروح القـــدس، ومحصًنا من 
أعمـــال الشـــياطين وحيلهـــم وســـحرهم. فمعركتنـــا ضـــد 
قوات الظلمة، وليســـت ضد إنســـاٍن ما. فالروح القدس 
يمنحنـــا نعمـــة، أســـلحة، كمـــا يقـــول معلمنـــا القديـــس 
بولس الرســـول: »ِإْذ َأْســـِلَحُة ُمَحاَرَبِتَنا َلْيَســـْت َجَسِديًَّةا، 

ِ َعَلى َهْدِم ُحُصـــوٍن« )2كو4:10( إذا  َبـــْل َقـــاِدَرٌة ِبـــاللَّ
مـــا احتمينـــا بهـــذه األســـلحة التـــي هـــي: »ِدْرَع اإِليَماِن 
َواْلَمَحبَّـــِة، َوُخوَذًة ِهَي َرَجـــاُء اْلَخاَلِص« )1تس8:5(، 
نتحصـــن بـــروح القـــوة، ونعمـــل بالروح القدس لحســـاب 
؛ نســـتطيع أن ننتصـــر ونغلـــب، فالـــروح  ملكـــوت للاَّ

يمنحنـــا نعمـــة ال عصمة.
اآلب  عـــن  المنفصـــل  غيـــر  القـــدس  فبالـــروح 
واالبن، ُتطرد الشـــياطين بواســـطة قوته، فيقول الســـيد 
ـــَياِطيَن  ِ ُأْخـــِرُج الشَّ المســـيح: »ِإْن ُكْنـــُت َأَنـــا ِبـــُروِح للاَّ
َفَقـــْد َأْقَبـــَل َعَلْيُكـــْم َمَلُكـــوُت للاَِّ« )مـــت28:12(. ففـــي 
فقـــد  قوتـــه،  الشـــيطان  يفقـــد  القـــدس  الـــروح  حضـــور 
تحررنـــا مـــن الخطيئـــة بواســـطة نعمـــة الـــروح القـــدس 
ْرتُـــْم ِباْســـِم الـــرَّبِّ َيُســـوَع  ْســـُتْم َبـــْل َتَبرَّ »اْغَتَســـْلُتْم َبـــْل َتَقدَّ
باســـيليوس )القديـــس  )1كـــو11:6(  ِإَلِهَنـــا«  َوِبـــُروِح 

.)PG32, 156A
الـــروح القـــدس يحمينـــا مـــن غضـــب هللا فـــي 
الدينونـــة: وعندما يســـكن الـــروح فينا، نصيـــر »َهْيَكُل 
)1كـــو16:3(.  ِفيُكـــْم«  َيْســـُكُن  هللِا  »َُروُح  ألن  هللِا« 
وســـكنى الـــروح القدس في الكنيســـة هـــو الحاجز الذي 
يحمينـــا مـــن انصبـــاب غضـــب هللا فـــي الضيقـــة التـــي 
ســـتحّل علـــى هـــذه األرض. هكـــذا نجد يوحنـــا الرائي، 
يطلـــب منـــه المـــالك أن يقيـــس هيـــكل هللا، والمذبـــح 
والســـاجدين فيـــه، الذيـــن هم عبيـــد هللا المختومين على 
جباههـــم، أي الذيـــن داخـــل الكنيســـة، ألن الختـــم هـــو 
ســـر الميـــرون. أمـــا الذين خارج الكنيســـة )الـــدار التي 
هـــي خـــارج الهيـــكل( فاطرحهـــا خارًجـــا وال تقيســـها، 

ألنهـــا قـــد أُعطيـــت لألمـــم )رؤ2،1:11(.

)تك14:6(

16



جملة الكرازة - 22 يونيو 2018

»ال يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه، بل 
المدعو من هللا كما هارون أيًضا« )عب4:5(

تتقدم أسرة
القمص بولس حنا

كاهن كنيسة القديسين بطرس وبولس 
بشبين الكوم، بخالص الشكر واالمتنان

لصاحب النيافة الحبر الجليل
األنبا بنيامني

مطران كرسي المنوفية 
على ترقيته لرتبة القمصية
كما تهنئ األسرة أيًضا

نيافة األنبا بنيامني 
بعيد رسامته الـ42، 

سائلين الرب أن يعطيه سنين عديدة 
وأزمنة هادئة مديدة

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة
البابا توارضوس الثاين

ُوِلــــــــــــــد العاّلمـــــــــــــــــــة 
أوريجينـــوس باإلســـكندرّية 
عــــــــــــام 185م، واستلـــــــــــــم 
إدراة مدرســـة اإلســـكندرّية 
الالهوتّيــــــــــــــة فـــي عــــــــــــــــام 
202م وَتلَمـــَذ كثيريـــن، ثّم انتقل إلى فلســـطين في 
عام 231م وأّســـس مدرســـة الهوتية في قيصرّية، 
القّديـــس غريغوريـــوس  منهـــم  أجيـــااًل  فيهـــا  َتلَمـــَذ 
الّصانـــع العجائـــب، وظـــّل بهـــا حتـــى انتقالـــه فـــي 

عـــام 254م..
أقـــّدم فـــي هذا المقال بعض مقتطفات بديعة 
مـــن أقوالـــه عـــن شـــفاعة المائكـــة، وصداقتهـــم 
لجنـــس البشـــر، ومعاونتهم لنـــا بالصاة.. وهي 
لة فـــــــــي الكنيســـــــــة  عقيـــدة ُأرثوذكســـّية متأصِّ

منـــذ القديم.. 
+ إلـــى جوارنـــا، عـــدٌد كبير مـــن الكائنات 
)الســـمائّية( التـــي ُتثِبـــت على الـــدوام صداقتها 
لنـــا.. فحينمـــا ُيصّلـــي المؤمنـــون إلـــى هللا بحرارة، 
يؤازرونهـــم مـــن أجـــل خالصهـــم.. بـــل ويصّلـــون 
خادمـــة،  »أرواح  ألّنهـــم  أجلهـــم،  مـــن  أيًضـــا 
ُمرَســـلة لخدمـــة العتيديـــن أن يرثـــوا الخـــاص« 
)عـــب14:1(. ألّن النبـــّي يقـــول: »مـــاك الـــرب 
حـــاٌل حـــول خائفيـــه، وينّجيهم« )مـــز7:34(.

+ المالئكة التي ترى وجه أبي في الســـماء 
علـــى الـــدوام )مـــت10:18( يقّدمـــون صلواتهـــم 
إلـــى هللا، بواســـطة الوحيـــد رئيـــس الكهنة األعظم، 
ـــون صلواتهـــم إلـــى صلـــوات أولئـــك المنوط  ويضمُّ
بهـــم حراســـتهم.. الموضوعيـــن تحـــت عناية هللا.. 
ألّن هللا يرســـل مائكته األخصاء، ليكونوا دائًما 
فـــي خدمة األتقيـــاء الذين اســـتودعوا أنفســـهم 
هلل، حتّـــى ال تؤذيهـــم المالئكة األشـــرار، وال حّتى 

المدعـــو »رئيـــس هـــذا العالم«.
+ نحـــن َنعَلـــم أّن كّل الذين يحوزون على 
ِرضـــى هللا، فـــإّن المائكـــة ال تكـــون فقـــط على 
اســـتعداد المعونـــة لهم، بـــل إّنها أيًضا تشـــترك 
ـــم  معهـــم فـــي جهادهـــم حســـب مســـّرة هللا، وُتَتمِّ
كّل ِنَعـــم هللا عليهـــم. يشـــتركون معهـــم في الصالة 
والتضرُّعـــات بصلواتهـــم وتضرُّعاتهـــم مـــن أجلهم.

+ كّل الذيـــن قـــد جعلـــوا كّل أملهـــم فـــي 
األمـــور الصالحـــة، حينمـــا ُيصلُّـــون إلـــى هللا، 
يجدون عشـــرات األلـــوف من القّوات المقّدســـة 
بجوارهـــم، حتّـــى وبـــدون أن ُيطَلب منهـــم، نجدهم 
ُيصلُّـــون معهـــم، وّكأّنهـــم دروٌع لهم، ألّنهم يكونون 
فـــي اّتفـــاٍق شـــديد مـــع جنســـنا المائت هـــذا. وذلك 
ألّنهـــم ُيبِصـــرون الشـــياطين وهـــم يتناحـــرون فـــي 
حربهـــم ضـــّد خـــالص الذيـــن كّرســـوا أنفســـهم هلل، 

وباألكثـــر حينمـــا يكتشـــفون مـــدى وحشـــّية الِحقـــد 
والكراهيـــة التـــي تحملها الشـــياطين ضّد اإلنســـان.

»الذيـــن  الســـماء  فـــي  المائكـــة  إّن   +
ُيقّدمـــون  يتـــوب«  واحـــد  بخاطـــئ  يفرحـــون 
الصلـــوات مـــع الذين ُيصّلـــون بإخاص. وكذلك 
أيًضـــا أرواح القّديســـين.. فالمـــلاك رافائيـــل قـــّدم 
صـــالة هلل عـــن كلٍّ ِمن طوبيـــا وســـاره، بينمـــا كانا 

مًعـــا... يصليـــان 
+ يوَجـــد مـــكان الئـــق للصـــالة، لـــه روعتـــه 
وبهـــاؤه. الموضـــع الذي يجتمع فيـــه المؤمنون، 
حيـــث تقف القـــّوات المائكّية مـــع المجتمعين، 
مع قّوة الرب المخلِّص، وكّل األرواح القّديســـة، 
يزالـــون  ال  الذيـــن  وأيًضـــا  رقـــدوا،  الذيـــن  أرواح 
أحيـــاء.. حيـــث َتحِضـــر أعـــداد مـــن المائكـــة 
المقّدســـين لتسبيح المســـيح، حيث ينضّم إليهم 
ماك كّل واحد مـــن المائكة المازمين لخائفي 
الـــرب. فُيخّيمـــون )يحّلـــون فـــي المـــكان( جميًعـــا 
مًعـــا، وهكذا عندمـــا يجتمع القّديســـون، ُيصِبح 
هنـــاك كنيســـتان؛ كنيســـة البشـــر مـــع كنيســـة 
المائكـــة.. فـــال نحتقـــر إذا الصلـــوات التـــي ُتقـــام 
فـــي الكنيســـة.. ألّن المالئكـــة تقـــف لحراســـتها.. 
فبخصـــوص مـــكان الصـــالة، يـــا لمجـــد المكان! 
ويـــا لســـمّوه فوق كّل مكاٍن آَخـــر، حينما يجتمع 

القّديســـون مًعـــا بالتقوى في كنيســـٍة..
]المرِجع: كتــــــــــاب “المامــــــــــح الوثائقّية 
والليتورجّيـــة لكنيســـة اإلســـكندرّية فـــي الثاثـــة 

قـــرون األولـــى” للقـــس أثناســـيوس المقاري[
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ــــــــٍة  »َخاِدِميــــــَن ِبِنيَّ
، َلْيَس  بِّ َصاِلَحٍة َكَمـــا ِللرَّ

ــــاِس« )أفسس7:6( ِللنَّ

نفهـــم من هـــذه اآلية 
أن الخدمـــــــــــة يجــــــــب أن تكـــون بنيـــة صالحـــة، أي 
بدافـــع وهـــدف صالـــح ومســـتقيم، وهنـــا نســـأل: هل 
هنـــاك خدمـــات بنيـــة غيـــر صالحة؟ وحتـــى نجيب 
علـــى هـــذا الســـؤال البـــد أن نســـأل أنفســـنا ســـؤااًل 
آخـــر: َمـــْن نخـــدم؟ ألســـيد المســـيح لـــه المجـــد، أم 
الخدمـــة  مجـــاالت  كل  ففـــي  ذواتنـــا؟  أم  النـــاس، 
المتعـــددة يجب أن نحاســـب أنفســـنا باســـتمرار لئال 

تُـــالم الخدمــــــــــة )2كـــو 3:6(

وهنـــا نذكـــر القديـــس األرشـــيدياكون حبيب 
جرجـــس مؤســـس مـــدارس األحـــد وبمناســـبة مرور 
100 عـــام علـــى تأسيســـها، والتـــي تعلمنـــا منهـــا 
الكثيـــر والكثيـــر، نـــود أن نذكـــر أن هـــذا القديـــس 
قـــد جّســـد هـــذه اآليـــة فـــي حياتـــه، وبالفعـــل كان 
يخدم بنية صالحة، وكان له هدف واضح يســـعى 
نحـــوه، كان عينـــاه علـــى الســـيد المســـيح وخدمتـــه 
فقـــط، لـــم يســـَع للشـــهرة أو إلرضـــاء النـــاس علـــى 
حســـاب مجد الســـيد المسيح، لذلك كان يسير نحو 
نمـــو الخدمـــة بشـــكل ســـريع، وأيًضا بمثابـــرة، على 

الرغـــم مـــن وجـــود عقبـــات كثيـــرة، إال أن كان لـــه 
دافع للخدمة، أال وهو محبة الســـيد المســـيح التــــــــي 
تحصــــــــره )2كـــو 14:5(، فالشـــخص الـــذي يحب 
الســـيد المســـيح يخدمـــه أيًضـــا، وبـــأي صـــورة مـــن 

الخدمة.  صـــور 
ولكـــي تكـــون خدمتنـــا مســـتقيمة، البـــد مـــن 
ألن  هللا،  مـــع  وناضجـــة  ســـليمة  عالقـــة  وجـــود 
الخدمـــة هـــي نتيجـــة لمحبـــة اإلنســـان هلل وليســـت 
هدًفـــا يســـعى اإلنســـان إليـــه لمجـــرد الســـعي للقـــب 
خـــادم أو خادمـــة، وال هـــي الســـعي إلرضـــاء أمين 
الخدمة أو البحث عن المديح منه أو الشهرة، مع 
وجـــوب احتـــرام المســـئولين عـــن الخدمة، وليســـت 
هـــي مجـــرد شـــغل وقـــت الفـــراغ وقتـــل الملـــل... 
وإنمـــا الخدمـــة هـــي حـــب وأمانـــة وصـــدق، والبعد 
عـــن الريـــاء والمظهريـــة، ونحـــن ننتهـــز فترة صوم 
آبائنـــا الرســـل المحبوبيـــن إلـــى قلوبنـــا، أن نصلـــي 
مـــن أجـــل نمـــو وبنيـــان الخدمـــة بـــكل مجاالتهـــا 
لمجـــد اســـم الســـيد المســـيح لـــه المجـــد، ونصلـــي 
مـــن أجـــل الكنيســـة وبنيانها، ومن أجـــل أن يحفظ 
لنـــا وعلينـــا أبينـــا صاحـــب القداســـة البابـــا األنبا 
تواضـــروس الثانـــي وكل آبائنا األســـاقفة والكهنة 
والخـــدام والخادمـــات وكل شـــعب المســـيح والعالـــم 

آمين. أجمـــع. 

fryohanna@hotmail.com
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جملة الكرازة - 22 يونيو 2018

»جعلـــت الــــرب أمامــي في كــل 
حين« )مزمور8:16(

الحقيقـة األولى في طريق النجاح 
أن تشـــعر بوجـــود هللا فـــي كل خطـــوة 
تخطوهـــا، يـــراك ويحبك ويقـــف بجوارك وينحـــاز لصنفك..

وهللا نفســـه قـــد »جعلـــك أمامـــه كل حيـــن«، فهـــو أب 
يرعـــاك وكأنـــه ال يوجـــد فـــي الدنيـــا ســـواك. يقـــول الكتـــاب 
)مزمـــور  رحمتـــه«  الراجيـــن  خائفيـــه  علـــى  الـــرب  »عيـــن 
18:33(. مـــن جهتـــه هـــو قد جعلك أمامـــه ليرعاك، وعليك 
أنـــت أن تجعلـــه أمامـــك لتتمتع برعايته. وهللا ال يحتاج منك 
شيًئا، وال حتى عبادتك أو حبك أو شكرك أو طاعتك، إنما 
أنـــت وأنـــا نحتـــاج إليـــه، حارًســـا ومعيًنـــا ومرشـــًدا. تذكـــر أن 
عـــزك وكرامتـــك ونجاحـــك منـــه، وأنـــه هو الـــذي خلقك على 
صورتـــه ناجًحـــا، ويريـــد أن يصل بك إلى قمـــة هذا النجاح.

تذكـــر كذلـــك أن تعمـــل كل عمـــل »أمامه«، فحتى وإن 
كنـــت ال تـــراه، فهـــو يـــراك ويزيـــد كل أعمالـــك ويكافئك عليها 
حتـــى لـــو لـــم يكافئـــك النـــاس. ســـلم أعمالك له فهـــو صاحب 
العيـــن التـــي تجول في كل األرض ليتشـــدد مع الذين قلوبهم 
كاملـــة نحـــوه )2أي٩:16(. هـــو يرى ويســـمع ويكتب أمامه 

أعمالـــك، ويحـــدد بركاتـــك ومكافآتك في ســـفر التذكرة.
فكـــــــــرة

لطريقـــي،  ونـــور  لوحدتـــي،  شـــفاء  أمامـــي  هللا  وجـــود 
وضمـــان لرعايتـــي ونجاحـــي. أتعهـــد أن أتذكـــر هللا فـــي كل 
عمـــل أعملـــه، فـــي دراســـتي وعملـــي وأســـرتي. وأتعهـــد أن 
أعمـــل كل أعمالـــي أمامـــه بأمانة، وأقدمها لـــه وليس للناس.

drmagdyishak@yahoo.comشكر وتذكار األربعين

للخادمة األمينة البارة 

سوسنه ويلم متياس املرايغ
انتقلت إلى األمجاد السمائية 

يوم الجمعة 25 مايو، 
وتمت الصالة على جثمانها الطاهر 

بكنيسة الشهيد العظيم 
ما رجرجس – هليوبوليس.

زوجة المحاسب القانوني/ ميشيل لطيف 
عبد الملك، وابنة المرحوم المهندس/ وليم 
متياس المراغي عضو المجلس الملي 

العام األسبق وشقيقة األستاذ/ وسيم وليم 
بأكاديمية السادات سابًقا والسيدة/ سلوى 
وليم حرم المتنيح القس/ ميخائيل إبراهيم 
بكنيسة مارجرجس بهليوبوليس، وخالة 
المحاسب/ صمويل نبيل بالبنك العربي 
األفريقي الدولي والسيدة/ ميراي نبيل 

المديرة ببنك CBSH مصر 
حرم الدكتور/ مينا رأفت سالمدير 

بشركة توب فارما وزوجة شقيق السيدة/ 
منى لطيف بشركة كرايزلر سابًقا، حرم 
المهندس/ رمزي نجيب الشماع المدير 
باآلثار سابًقا والمرحومة/ تريزة لطيف 

حرم اللواء د.م./ منير وهبة 
وزوجة خال الدكتور/ مينا منير – بكندا 

زوج شيرى فريد مرقص 
والسيدة/ كريستين منير حرم المهندس/ 
سامى يعقوب والمهندسة/ ماريان منير 
حرم المهندس/ مينا يوسف والمهندس/ 
نبيل رمزي الشماع – بمرسيدس دبي 

والمرحوم/ كريم رمزى الشماع 
وابنة عم وعمة الدكتور/ وجدي المراغي 
وإخوته والمحاسب/ إميل عدلي بأمريكا 
وإخوته والدكتور/ مجدي عزيز بأمريكا 
وإخوته والمحاسب/ سامي سابا بأمريكا 
وإخوته واألستاذ/ كرم فخري وإخوته 
والدكتورة/ نجوى جواني وأخواتها 

وابنه خالة المهندس/ ناجي تادرس 
مسيحة وإخوته واألستاذ/ باسم شفيق 
وأخته والمهندس/ رجائي سعد وأخية 
والمهندس/ أشرف طاهر وأخته  

وباقى عائالت المراغي والببالوي والطيري 
وعبد الملك حنا والباراتي.

واألسرة تشكر جميع المواسين 
وتخص بالشكر 

رئيس الجمهورية 
وقداسة البابا تواضروس الثاني 
واآلباء األساقفة والكهنة ودير مارمينا 
بمريوط، وخدام وخادمات كنيستي 

مارمرقص ومارجرجس بمصر الجديدة. 
وسُيقام القداس اإللهي لروحها الطاهرة 
السبت 7 يوليو التاسعة  صباًحا 
بكنيسة مارمرقص – مصر الجديدة

»طوبـــــــى للذي تختـــــــاره وتقّربه ليسكـــــن 
في ديارك«

شكر وذكرى األربعين

 
للزوجة األمينة واألم البارة دكتورة/ 

اعيدة يعقوب عبد املسيح
وسُيقام القداس اإللهي لروحها الطاهرة 
الساعة الثامنة يوم الجمعة 2018/6/2٩
بكنيسة الشهيد أبي سيفين بالمهندسين

»ذكرى الصديق تدوم إلى األبد«
)مزمور6:112(

ذكرى المياد السمائي الثالث
لألب الغالي المهندس

إميل فرج اهلل جنيب
بابا الغالي لقد مرت ثالث سنوات 

على رحيلك. ثالث سنوات من األلم 
والفراق وحاجات كتير اتغيرت في حياتنا

كان نفسنا تكون معانا فيها. 
لكن حاسين إن روحك معانا. 

صلِّ ليعطينا الرب العزاء السماوي
سُيقام القداس اإللهى يوم الجمعة 

 2018/7/20
بكنيسة مار جرجس بأرمنت البلد

زوجتك أم شادي
وأوالدك: شادي، هايدي، ساندي، 

ساتومي، ماروال.
وأحفادك: إيمي ومارينا

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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 Severus of( للقديـــــــس ساويـــــــــــــرس األنطاكــــــــــي
أنطاكية  Antioch( مكانة كبيرة، سواء في في كنيسة 
حيث ُيسّمى »ملفان -أي معلم- البيعة الكبير، أو في 
بين  المشترك  اإليمان  اإلسكندرية، ال سيما بخصوص 
وُيذَكر  فيزيس(.  )ميا  الواحدة  الطبيعة  عن  الكنيستين 
القديس في تحليل الخدام ضمن اآلباء العظام المدافعين 
الثاني  تيموثاوس  البابا  مع  وتآلف  تآخى  اإليمان.  عن 
السكندري في الدفاع عن اإليمان ضد بدعة أوطاخي، 
بعد  اآلخر  البطريرك  اسم  تذكران  الكنيستان  وكانت 
بطريركها، وهو األمر الحادث اآلن حيث ُيذَكر البطريرك 
إريتريا.  بطريرك  وقبل  السكندري  البابا  بعد  السرياني 
التسبحة  المجمع  في  كذلك  القبطية  الكنيسة  وتذكره 
والقداس، بعد مار مرقس مباشرة، وتضّمه مع القديسين 

أثناسيوس وكيرلس وديسقورس، بل وقبلهم. 
نشأتـــه: ُوِلد القديس عام 45٩م وتنيح في 538م. 
في )سوزو بوليس( من أعمال بسيدية بآسيا الصغرى. 
ثروة  له  ترك  المدينة،  بمجلس شيوخ  والده عضًوا  كان 
الفقراء، وشّيد باآلخر ديًرا  كبيرة، وزع قسًما منها على 
بالقرب من )مايوما(. أّما جده فقد كان أحد أساقفة مجمع 
أفسس المسكوني. في رؤيا سمع األب ساويرس الكبير 
اإليمان  أركان  سيثّبت  ساويرس  »إن  له:  يقول  صوًتا 
ويرد  الحق،  بكالم  األرثوذكسية  وصخرة  المسيحي 

كثيرين، ولكنه سيالقي أتعاًبا كثيرة«.
في شبابــه: أرسلته والدته األرملة ليكمل تعليمه في 
اإلسكندرية، وفي مصر كان انطباع زمالئه عنه رائًعا، 
الشديد  بالبحث، وميله  إذ شهدوا عنه بجديته واهتمامه 
إلى الرصانة والحزم. كان ذكًيا كما كان قوي الشخصية. 
ويذكر عنه صديق باإلسكندرية ُيدعى زكريا، إنه كان 
وغريغوريوس  ليبانوس  مثل  األولين  بكتابات  مولًعا 
وكيرلس وأثناسيوس. وفي مصر قيل إن شخًصا سكندرًيا 
يدعى ميناس، محًبا للفقراء، هذا لما رأى ساويرس قال: 
الناس من  بين األساقفة، وسيروى  »سوف يسطع نوره 
مياه المعرفه مثل ذهبي الفم«. لم يكن حتى ذلك الوقت 
قد تعّمد، حتى التقى مع إيفاجريوس في كنيسة بيروت 
َثّم  ومن  بعد،  صديقه  يعّمد  لم  النه  زكريا  بّكت  حيث 
انطلق الثالثه إلى كنيسة القديس الونديوس في طرابلس 
إيفاجريوس إشبيًنا  العماد، وصار  الشام حيث نال سر 
له، وذلك سنة 488م. أّما الذي رسمه قًسا فيما بعد فهو 

األسقف إبيفانيوس. 
به  التقى  متوحًدا  إن  وقيل  به:  الخاصــة  الرؤى 
في الطريق فقال: »افرح يا ساويرس يا بطريرك ورئيس 
من  بالكثير  األب  هذا  سيرة  تمتلئ  كذلك  األساقفة«. 
الشهيد  الونديوس  له  ظهر  فقد  أ-  واألحالم:  الرؤى 
في  رأى  ب-  »آكسيوس«.  يقول  صوت  مع  يشجعه 
رؤيا نافورة ورجل ينظف ترابها بكوريك، فلما ذهب اليه 
عرفه، وأبلغه بأنه سيصير شهيَدا بين األساقفة. ج- في 
أحدهم  أخبره  فيه،  الذي ترهب  القديس رومانيوس  دير 
برؤيا بخصوصه، عبارة عن صحراء مآنه شوًكا، وامرأه 
جميلة حزينة تجري الدموع من عينيها وثيابها ممزقة، ثم 
سمع صوًتا يقول: »يأتي ساويرس ويقتلع الشوك ويغرس 
المراة:  مخاطًبا  الصوت  قال  الصاباؤوت«.  لرب  كرًما 
»ال تخافي أيتها المدينة أنطاكية، هوذا يأتي ساويرس، 
المقدسة«.  المجامع  أساس  على  ويبني  مستقيم،  رجل 
د- رؤيا راهب الجله: رأى مالك الرب يقول له: انظر، 
مشرقان،  وجهاهما  ساويرس  نحو  يسيران  رجلين  فرأى 
فتحدثا مع ساويرس وشرحا له اإليمان. وعند رهبنته قيل 
إن الونديوس الشهيد قال له: »كفاك دراسة كتب القانون 

واتجه إلى القانون اإللهي«. 
رهبنتــــــه بعد العمـــاد: عمل محامًيا لبعض الوقت، 

وتنسك كثيًرا، وفي زيارته ألورشليم شعر برغبة قوية في 
التكريس، فاستبدل ثوب المحاماه بثوب الرهبنة، وانطلق 
الى دير الشهيد الونديوس الذي كان قد قال له في رؤيا: 
»ستعمل في حقل الكنيسة«، وعندما ترّهب انضم إليه 

بعض من أصدقائه.
توحــــــده: أنشأ ساويرس ديًرا وأقام فيه مدة 24 سنة، 
واشتغل بالكتابة لفترة، ورغب في الوحدة فترك الدير وذهب 
إلى صحاري )ايرو تيرو بوليس( بصحبة األب اثناسيوس 
من الرها. أتعبه النسك وذهب الى دير رومانيوس، وفي 
القسطنطينية في  إلى  سنة 508 رحل مع 200 راهب 

سبيل الدفاع عن اإليمان ومكثوا فيها 3 سنوات.
ذيــــــوع صيتــــه: صــــــار مرشًدا لكثيريـــــــن، واجتـــذب 
كثيرين الى الرهبنة، ولكن شهرته األكبر كانت لدفاعه 
عن اإليمـــــــان. وُيقال إن يوليانـــــــوس الهرطوقي أرسل له 
ينصحه بعدم الخوض في المسائل الالهوتيـــــــة، فأجابه 
بأنه يغار على اإليمان. وقيل إن راهًبا ُيدعى ديوناسيوس 
الفيلسوف كان قد ضّل عن االيمـــــــان، وخشي من لقاء 
ساويرس، فهرب من الدير، ولكن مالك الرب ظهر له 
وأقنعه بالعودة إلى ساويرس. وآخر يدعى كليبسيلموس 

كان يحارب الروح القدس، رد عليه ساويرس وأفحمه.
حضر مجمع بدعوة من اإلمبراطور سنة 511م 
وقطع مقدونيوس، ونفاه الملك. وكان مقدونيوس أسقًفا 
الذي  بأن  أديرته  رهبان  عّلم  قد  وكان  للقسطنطينية، 
وبالتالي رفض عبارة »أيها  اإلنسان،  ُصِلب هو يسوع 

المصلوب عنا ارحمنا«.
رسامتــــــــه بطريركــــًـــا: لما حوكم فالفيان بطريرك 
أنطاكية من أساقفــــــــــة الشرق وُقِطع لهرطقتـــــــه، ُانُتِخب 
ساويرس مكانه، وحاول الهرب من الدير ولكنهم أرغموه، 
في  وعظ  يومها  دخوله،  عند  كلها  المدينة  وارتجت 
الكنيسة عظة الهوتيه بليغة فتمسك به الشعب وحّملوه 
المسئوليــــــــة، فُرِســــــــــم سنة 512م، وفي سنة 513م عقد 
مجمًعا في انطاكية شجب فيه مجمع خلقيدونية وطومس 
الون، وفي سنة 514م عقد مجمًعا آخر في صور لنفس 
)البابا  اإلسكندرية  كرسي  مع  الرسائل  تبادل  السبب. 
يوحنا الثاني 507–517( لتأكيد اإليمان ضد الهراطقة 
بخصوص الطبيعة الواحدة. ولما تنيح البابا يوحنا استمر 
الكثير  الثاني. وأّلف  البابا ديسقورس  تواصله مع خلفه 
وفي  العابثة،  األغاني  محل  لتحّل  ولّحنها  الترانيم  من 

أيامه أحب الناس التسبيح. 
اضطهــــاد جوستينــــــوس له )518–527(: جاء 
جوستينوس بعد وفاة أنسطاسيوس التقي، وهو أحد قادة 
الحرس، أعلن اعترافه بمجمع خلقيدونية، وخّير األساقفة 
بين قبولــــــه أو النفــــــــي، ونفى 32 أسقًفا بالفعـــــــــل، منهم 
فيلوكسينوس األسقف الذي ُنِفي في غنغرا ومـــــات مختنًقا 
الرهاوي، وطرد رهبان من  بولس  داخل حجرة، وكذلك 

أديرتهم وعذب أساقفة... 
مجيئه إلى مصــــــر: وهنا ألّح الشعب على القديس 
الملك يضمر له الشر. فهرب إلى مصر  بالهرب ألن 
في 25 سبتمبر. كان الملك قد أرسل جنًدا خلفه ولكنهم 
لم يعثروا عليه )رغم قربه منهم(، وتنقل في مصر من 
إلى دير، وأجرى هللا عجائب  إلى آخر، ومن دير  بلد 
على يديه، منها: أنه حدثت مجاعة في بالد المشرق، 
فمضى إليه كلوديوس مع آخرين، فصلى ببكاء فانهمر 
المطر. ومنها شفاء القس ثيودورس من البرص، فذهب 
إليه وحّذره من النسطورية، وأمره باالستحمام بماء البئر 
فُشِفي. وفي أوسيم شفى زوجة رجل نّساج تقي من آالم 
في قدمها. كما صلى فصار ماء البئر حلًوا في دير أنبا 
مقار، بعد ان طلب منه راهب صعيدي يدعى مكاريوس، 

فألقى فيه بعًضا من ماء الصينية بعد القداس.

المعجــــزة الشهيـــــــرة: وهي اختفاء القربان من على 
المذبح في الكنيسة المعلقة عند رفع االبروسفارين، ولما 
تحّير الكاهن قيل له كيف تكهن في وجود البطريرك، 
ساويرس  القديس  وجد  حيث  الكنيسة  وطاف  فتعجب 
متخفًيا في نهايتها، فلما قدمة بإكرام وجد القربان مكانه 

في الصينية.
وبقى القديس في مصر مدة عشرين سنة )518–
القسطنطينية )534– 538( قضى خاللها سنتين في 
جوستنيانوس  أمر  فقد  هناك،  مجمع  لحضور   )536
األرثوذكس  إللزام  القسطنطينية  في  مجمع  بعقد  األول 
بقبول قرارات خلقيدونية -وكان يعتبر نفسه رئيًسا للكنيسة 
واألساقفة-  المجامع  قرارات  في  فيتدخل  مًعا،  والدولة 
ولكنه  تيموثاوس  البابا  بحضور  وأمر  كثيرون  فحضر 
الدعوة وجاء ومعه  القديس ساويرس  لّبى  بينما  رفض، 
بعض األساقفة العلماء. مر في الطريق بعسقالن، وفي 
المجمع  إلى  الذهاب  على  المالك  شجعه  هناك  دير 
يومين  وبعد  فاستقلوها،  سفينة  ووجدوا  لإليمان،  ليشهد 
التقى اإلمبراطور فقال له: »أأنت ساويرس مدّمر كنائس 
هللا؟«، فأجابه: »بل أنت الذي تركت إيمان آبائك وسّببت 
االضطرابات للعالم«. وفي المجمع قاوم الملك الذي أمر 
بقطع لسانه، وأمر الجند بقتله، فأوعزت إليه اإلمبراطورة 
فبقى هناك وتابع شعبه  إلى مصر من جديد،  بالهرب 
من خالل الرسائل. وكانت ثيئودورا )527-548( تقية 
للقديس ساويرس،  محبة  أرثوذكسية  فكانت  تخاف هللا، 

كما كانت تخّفف من حدة اإلمبراطور. 
نياحتــــه: أقام القديس في سخا عند أرخن فاضل 
يدعى دوروثيئوس )ُيقال إنه حاكم المدينة(، وظل هناك 
حتى أيامه األخيرة. ولما دنا الوقت استحم وأراحوه على 
االرض حيث لم يقَو على الجلوس، فأدركوا أنها النهاية. 
وأنا  عملي،  انتهى  »لقد  قال:  يتركهم،  أاّل  سألوه  ولما 
مستعد للرحيل منذ زمن طويل، وكنت أفكر في الموت 
كل وقت، وعن قريب نلتقي المسيح جميًعا ونحيا معه 
إلى األبد«. وتنيح عن عمر 7٩ سنة وذلك في 538م.

دفنــــه: بعد نياحته أرسل ثيئودورس الجسد الطاهر 
مع قوم في مركب إلى دير الزجاج، ونصحهم بالسير في 
البحيرة وليس الخليج، وعند بلدة قرطسا كان الماء قاحاًل 
أميال،  ستة  فساروا  طريقهم  سهل  ولكن هللا  يكفي،  ال 
المكان الذي كان  الدير ودفنوه بإكرام في  ووصلوا إلى 
قد أعده له دوروثيئوس. بركة صالته فلتكن معنا آمين.

أشهــــــر مؤلفاتــــــه: الرد على نيفاليـــــــوس الراهـــــــــب 
القيسراني األسقف  النحوي  يوحنا  الرد على  السكندري، 
هاليكرنس،  أسقف  الخيالي  يوليان  على  الرد  الملكي، 
الرد على سرجيوس األوطاخي، الرد على القس يوحنا 
على  الرد  فيليقيسموس،  تزييف  الملكي،  البيصاني 
ترنيمة(،   2٩5( المعانيث  الحديثة  الترانيم  المانويين، 
في  أعماله  وتوجد  عديدة.  وخطب  رسائل  إلى  إضافة 

مخطوطات بلغات عدة.
تحتفـــــــل بــــــه الكنيســـــة فـــي 2 بابه )مجيئه إلى 
مصـــــر(، 14 أمشير )نياحتـه(، 10 كيهك )نقل جسده 

إلى دير الزجاج(.
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