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الماضـــي  العـــدد  فـــي  تحدثنـــا 
للكنيســـة  التعليمـــي  الـــدور  عـــن 
والـــذي يســـاهم فـــي بنـــاء اإلنســـان. 
واعتمدنـــا علـــى شـــرج الجـــزء األول 
مـــن المنظومـــة التعليميـــة الكنســـية 
وهي »العلم – المنهج – المتعّلم«. 
وقدمنـــا عرًضا عن المعلم الكنســـي 

ًســـا – واعًظـــا – محاضـــًرا  ســـواء: قارًئـــا – مدرِّ
ـــًا – كاتًبـــا. – باحًثـــا – متأمِّ

واليوم نتحــــــدث عن الجـــــــزء الثانــــــــــي 
وهو »المنهج«

التعليميـــة )قصيـــرة  المـــادة  المنهـــج هـــو 
أو طويلـــة( التـــي يقدمهـــا المعلـــم إلـــى المتعلـــم 
معارفـــه،  وبنـــاء  وتربيتـــه،  تعليمـــه  بقصـــد 
وتكويـــن شـــخصيته وأســـلوب حياتـــه، وتنميـــة 
قدراتـــه العقليـــة والفكريـــة والروحيـــة والعمليـــة، 
وإكســـابه خبرات الحيـــاة المتنوعة، وتمكينه أن 
يكـــون ُمبدًعـــا، يســـتطيع التصرف الحســـن في 
وداعـــة الحكمـــة فـــي كل المواقف التـــي يقابلها 
فـــي حياتـــه، ويكون قادًرا بعد عدد من الســـنين 
علـــى أن يقـــود نفســـه وآخرين في أســـرة أو في 
عمـــل أو فـــي خدمـــة أو نشـــاط بصـــورة ناجحة 
ومتوازنـــة ومتوافقـــة مـــع المجتمع الـــذي يعيش 
فيـــه، ليهنـــأ فـــي حياتـــه ســـعيًدا إيجابًيـــا راضًيـــا 

وقانًعـــا وفـــي ســـام ورفاهية.
والمـــادة التعليميـــة التـــي يقدمهـــا المعلـــم 
فيهـــا ثوابـــت وفيهـــا متنوعـــات، ولكنهـــا تأخـــذ 
الـــذي  القطـــاع  لنوعيـــة  تبًعـــا  عديـــدة  أشـــكااًل 

يتلقـــى هـــذه المـــادة.
نـــرى  أن  يمكـــن  الزمنيـــة  الناحيـــة  ومـــن 
المنهـــج قصيـــًرا كمـــا فـــي المؤتمـــرات الروحيـــة 
والخلـــوات التـــي عـــادة تســـتمر عـــدة أيـــام قليلة 
أو حتـــى فـــي برنامج اليوم الروحي، وقد تكون 
المناهـــج دوريـــة أي متكررة كل فترة، أو تكون 
طويلة كالمناهج الدراســـية في فصول مدارس 

األحـــد مثًا.
أن نضـــع  يمكـــن  األســـاس  هـــذا  وعلـــى 
أمامنـــا عـــّدة نوعيـــات مـــن المناهج التـــي تقدم 

فـــي منظومـــة التعليـــم الكنســـي:
المنهج األول: الكتــــــــــــاب المقــــــــــدس 
بعهديه: وهذا هو المنهج األساسي ألي منهج 
آخـــر. ويجـــب أاّل يخلـــو أي منهـــج آخـــر مـــن 
الجـــزء الكتابـــي. والقـــراءة الكتابيـــة الشـــخصية 
كفيلـــة ببنـــاء فكـــر روحـــي ســـليم فـــي اإلنســـان 
مهمـــا كانـــت درجـــة ثقافتـــه ومعرفتـــه وكما هو 
اَلٌة َوَأْمَضى ِمْن  مكتـــوب: »َكِلَمـــَة هللِا َحيَّـــٌة َوَفعَّ
َمْفـــَرِق  ِإَلـــى  َوَخاِرَقـــٌة  ْيـــِن،  َســـْيٍف ِذي َحدَّ ُكلِّ 

ـــَزٌة  وِح َواْلَمَفاِصـــِل َواْلِمَخـــاِخ، َوُمَميِّ النَّْفـــِس َوالـــرُّ
َأْفـــَكاَر اْلَقْلِب َوِنيَّاِتـــِه« )عبرانيين12:4(. ومن 
أفضـــل أســـاليب القـــراءة الكتابيـــة هـــي قـــراءة 
أســـفار العهـــد القديـــم فـــي أيـــام األصـــوام عبـــر 
الســـنة، وقـــراءة أســـفار العهـــد الجديـــد فـــي أيام 
اإلفطـــار، وهـــذا أســـلوب فيـــه تنـــوع وتحصيـــل 
ومعرفـــة مفيـــدة طـــوال الســـنة ومرتبـــط بحيـــاة 

لكنيسة. ا
المنهج الثاني: القـــــــــراءات الكنســـية: 
الليتورجـــي  الكنســـي  البرنامـــج  تشـــمل  وهـــي 
المرتبط أساًســـا بالعشـــيات والقداسات اليومية، 
وفيـــه تقـــرأ الكنيســـة مـــن ســـفر المزاميـــر ومـــن 
مـــن  مختـــارة  فصـــول  مـــع  األربعـــة  البشـــائر 
الرســـائل واألعمـــال.. وهو منهج كنســـي دوَّار 
ســـنة، وفيـــه شـــمول  إلـــى  ســـنة  مـــن  متكـــّرر 
وعمـــق، وغالًبـــا تقـــوم عليـــه عظام القداســـات.

المنهج الثالث: الكتــــــــب الكنسية: مثل 
وكتـــب  والسنكســـار  واألبصلموديـــة  األجبيـــة 
الخدمـــات كاألكاليـــل والمعموديـــات والجنازات 
وغيرهـــا. وهـــي مليئـــة بالفصـــول الكتابيـــة مـــع 
الموســـيقية.  واأللحـــان  اآلبائيـــة  الصلـــوات 
وهـــذا المنهـــج أيًضـــا متكّرر دائًما عبر الســـنة 

لكنسية. ا
المنهج الرابع: التعليــــــــم األساســـــــــي: 
الحضانـــة  فصـــول  مناهـــج  بـــه  والمقصـــود 
والتعليـــم االبتدائي واالعـــدادي والمرتبط بنظام 
فـــي  تربـــوي  منهـــج  وهـــو  المصـــري.  التعليـــم 
مـــدارس األحـــد، ويتـــم تطويـــره كل فتـــرة زمنيـــة 

مناســـبة مـــع إضافـــات مـــن الترانيم 
واأللحـــان واألنشـــطة المتنوعـــة.

المنهـــج الخامـــس: المناهج 
م أساًســـا  الدراســـية: وهـــي التي ُتقدَّ
فـــي الكليـــات اإلكليريكية وفروعها، 
وهـــي مـــواد دراســـية عديـــدة تصـــل 
إلـــى 25 مـــادة فـــي فـــروع المعرفـــة 
الكنســـية، وتعتمـــد على القـــراءة والفهم والبحث 

الدراســـي مـــع إدخـــال التكنولوجيـــا فيها.
وهـــذا يشبــــــــه المناهــــــــج التـــي ُتقـــــــدم فـــي 
المراكـــــــز التعليمية مثــــــــــل مراكــــــــــــز المشـــــــــورة 

األســـرية أو دراســـات اآلبـــاء أو غيرهـــا.
المنهج السادس: المناهـــــــج النوعية: 
وهـــي التـــي ُتقـــدم لقطـــاع معيـــن مـــن قطاعات 
الشـــباب  أو  الفتيـــان  قطـــاع  مثـــل  الرعايـــة، 
أو الخريجيــــــــن أو الســـيدات أو الفتيـــات، أو 
العامليـــن فـــي مجال معين مثـــل المهن الطبية 
أو المهندسين أو المحامين أو غيرهم. وكذلك 
مـــّر  التـــي  الحديثـــة أو  قطـــاع األســـرة ســـواء 
عليهـــا أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات، أو قطاعات 
المســـنين، أو ذوي االحتياجـــات الخاصـــة أو 
المرضى بصفة عامة، أو القرويين أو العمال 
أو رجـــال األعمـــال أو العامليـــن فـــي األعمال 
الخاصـــة... وغير ذلـــك مما يندرج تحت باب 
الرعايـــة الشـــاملة. وينـــدرج تحت هـــذه النوعية 
ْد َأيَّاَمَنا َكاْلَقِديِم« )ســـفر مراثي  برنامـــج »َجـــدِّ
إرميـــا 21:5(، وهـــو برنامج تدريب ألف معلم 
كنســـي لتطويـــر التعليم الكنســـي اعتمـــاًدا على 
مصادر التعليم الكنســـي وهي الكتاب المقدس 
والليتورجيـــا واآلبائيـــات والتاريـــخ والهويـــة. وقد 
بـــدأ هـــذا البرنامـــج عـــام 2016 علـــى ثـــاث 
وابتكـــر.  وابحـــث  اعـــرف  هـــي:  مســـتويات 
وســـوف تبـــدأ مرحلـــة ثانيـــة خـــال هـــذا العـــام 
لرفـــع عـــدد المعلميـــن المتدّربيـــن إلـــى عشـــرين 

ألـــف معلم.
المنهـــج الســـابع: المناهـــج الكرازيـــة: 
وهي مناهج دراسية قصيرة أو ممتدة خصيًصا 
لمـــن يـــود أن يتعـــرف على الكنيســـة ورســـالتها 
وإيمانهـــا، وغالًبـــا مـــا تكون باللغـــات األجنبية، 
ويتـــم تقديمهـــا من خال كنائســـنا خارج مصر 
بحســـب الوصيـــة اإللهيـــة: »َوَقاَل َلُهـــُم: اْذَهُبوا 
ِإَلـــى اْلَعاَلـــِم َأْجَمـــَع َواْكـــِرُزوا ِباإِلْنِجيـــِل ِلْلَخِليَقـــِة 

ُكلَِّهـــا« )إنجيل مرقـــس 15:16(.
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قداسة ابلابا يهنئ رئيس اجلمهورية
بعيد األضىح املبارك

أرســـل قداســـة البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة للسيد 
عبد الفتاح السيســـي رئيس الجمهورية، بمناســـبة عيد األضحى 

المبارك، هذا نصها:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية
يســـرني باإلصالـــة عـــن نفســـي، وباســـم الكنيســـة المصريـــة 
القبطية األرثوذكســـية، أن أتقدم لســـيادتكم ولجميع إخوتنا أحبائنا 
األضحـــى  عيـــد  بمناســـبة  القلبيـــة  التهانـــي  بخالـــص  المســـلمين، 
المبـــارك. مصليـــن إلـــى هللا أن ينعـــم عليكـــم بموفـــور الصحـــة، 
وأن يمدكـــم بالعـــون، ويبارك جهودكـــم الحثيثة للنهوض بمصرنا 
الغالية، ولتســـتكملوا مســـيرتكم الوطنية المخلصة في بناء مصر 
الحديثـــة واســـتعادة دور مصـــر الرائـــد فـــي المنطقـــة والعالـــم، بما 
يحقـــق آمـــال وطموحـــات المصرييـــن، مـــن أمن واســـتقرار وتقدم 

ورخـــاء. دمتـــم محروســـين بعنايـــة هللا وحفظـــه.

ويهنئ رئيس الوزراءالسيد ادلكتور 
مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء

يطيب لي باإلصالة عن نفســـي، وباســـم الكنيســـة المصرية القبطية 
األرثوذكســـية، أن أهنئ ســـيادتكم وجميع أحبائنا المســـلمين بمناسبة عيد 
األضحـــى المبـــارك، طالبيـــن مـــن هللا أن يوفـــق جهودكـــم المخلصة لدفع 

عجلـــة التنمية واإلنتاج، لبناء مســـتقبل مشـــرق، يليـــق بمصرنا الغالية.

ورئيس جملس انلواب السيد ادلكتور 
يلع عبد العال، رئيس جملس انلواب

يســـرني باإلصالـــة عن نفســـي، وباســـم الكنيســـة القبطيـــة المصرية 
األرثوذكسية، أن أهنئ سيادتكم وأعضاء مجلسكم الموقر بمناسبة عيد 
األضحـــى المبـــارك، طالبيـــن مـــن هللا أن يوفـــق جهودكـــم المخلصـــة فـــي 
إنجاز كل تطلعات الشعب المصري على المستوى النيابي والتشريعي، 
بما يدعم دفع عجلة التنمية ويحقق لكل أطياف الشـــعب التقدم والرخاء 

واللحـــاق بركـــب المســـتقبل من أجل غٍد مشـــرق لوطننا العزيز.

وفضيلة شيخ األزهر ومفيت ادليار 
ووزير األوقاف

زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم األحـــد 4 أغســـطس 
201٩م، مقـــر مشـــيخة األزهـــر الشـــريف، وبرفقتـــه وفد كنســـي كبير، 
وذلـــك للتهنئـــة بعيـــد األضحـــى المبارك. كان في اســـتقبال قداســـة البابا 
فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور أحمـــد الطيـــب، وقيـــادات المشـــيخة، 
وفضيلـــة الدكتـــور شـــوقي عـــام مفتـــي الجمهوريـــة، والدكتـــور محمـــد 

مختـــار جمعـــة وزيـــر األوقـــاف.
رافـــق قداســـة البابـــا وفـــد ضـــم أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا مرقـــس 
المعـــادي وســـكرتير  أســـقف  دانيـــال  الخيمـــة، واألنبـــا  شـــبرا  مطـــران 
يوليـــوس  واألنبـــا  العـــام،  األســـقف  إرميـــا  واألنبـــا  المقـــدس،  المجمـــع 

األســـقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، واألنبا 
مكاري األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الجنوبية، واألنبا آنجيلوس 
األسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، واألنبا اكليمندس األسقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة والهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصـــر. وأيًضـــا 
القس آنجيلوس إســـحق ســـكرتير قداســـة البابا، والقس يعقوب ســـليمان، 
والقـــس رافائيـــل ثـــروت، والقـــس ســـيرافيم عـــادل، والقـــس باســـيليوس 
نبيـــل، والقـــس متـــاؤس ميخائيـــل. ومـــن األراخنـــة: المستشـــار منصـــف 
ســـليمان، واألســـتاذ جرجس صالح، والدكتور عدلي أنيس، والدكتورة 

عايـــدة نصيف.

قداسة ابلابا يشارك يف اذلكرى السنوية األوىل
ملثلث الرمحات نيافة األنبا إبيفانيوس

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح يوم االثنين 2٩ 
يوليـــو 201٩م، قـــداس الذكـــرى الســـنوية األولـــى لمثلـــث الرحمـــات 
نيافـــة األنبـــا إبيفانيوس، أســـقف ورئيس ديـــر القديس أنبا مقار ببرية 
شـــيهيت، بالديـــر ذاتـــه، بمشـــاركة عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة ومجمع 
اآلبـــاء الرهبـــان. وقـــد ألقـــى قداســـته عظـــة القـــداس عـــن »رائحـــة 
المســـيح الزكيـــة« التـــي فاحـــت فـــي حيـــاة نيافـــة األنبـــا إبيفانيـــوس 

)تجدهـــا منشـــورة في هذا العـــدد صـ11(. 

إقامة تماف باسيليا رئيسة
دلير العذراء حبارة زويلة وانلوبارية

تمـــم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم االثنيـــن 1٩ 
أغســـطس 201٩م، طقس إقامة »رئيســـة دير« لتاماف باســـيليا رئيســـًة 

لديـــر الســـيدة العـــذراء بحـــارة زويلـــة والنوبارية.
وقـــد تخرجـــت مـــن كليـــة الطـــب بالقاهـــرة، وعملـــت طبيبـــة رمـــد، 
والتحقـــت بالديـــر عـــام 1٩٩2، وصارت راهبة عـــام 1٩٩6، وأنتخب 
مجمـــع راهبـــات الديـــر ثاثـــة راهبـــات فضليـــات، واختـــار قداســـة البابا 

واحـــدة منهـــن هـــي تامـــاف باســـيليا لتدبيـــر وإدارة الدير.
 شـــارك فـــي الصلوات من أحبار الكنيســـة أصحـــاب النيافة: األنبا 
توماس أسقف القوصية ومير، واألنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير 
المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائس قطاع وســـط 
القاهـــرة، واألنبـــا دانيـــال األنبـــا بـــوال أســـقف ورئيس دير القديـــس األنبا 
بـــوال بالبحـــر األحمـــر، واألنبـــا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، 
واألنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ والبراري، باإلضافة إلى 
القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عام البطريركية، والقس كيرلس 
بشـــرى ســـكرتير قداسته، واألمهات رئيســـات األديرة، ومجمع راهبات 

الديـــر. خالـــص تهانينـــا لتماف باســـيليا ومجمـــع راهبات الدير.

إقامة سبع راهبات جديدات 
دلير مار جرجس مرص القديمة

تمـــم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم الســـبت 10 
أغســـطس 201٩م، طقـــس صلـــوات رهبنـــة ســـبع طالبـــات رهبنة بدير 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بمصـــر القديمـــة ممـــن اجتـــزن فتـــرة االختبـــار 

الرهبانـــي. خالـــص تهانينـــا لتمـــاف تـــكا لمجمـــع راهبـــات الديـــر.
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و٢٤ راهبة جديدة بدير 
األمري تادرس يف حارة الروم

كمـــا تمـــم قداســـته يـــوم الســـبت 1٧ أغســـطس 201٩م، طقـــس 
الرهبنـــة ألربـــع وعشـــرين مـــن طالبـــات الرهبنـــة بديـــر األميـــر تادرس 
بحـــارة الـــروم. شـــارك فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال 
أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبا رافائيل األســـقف 
العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لقطاع 
كنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، واألنبـــا ماركـــوس أســـقف 
دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، باإلضافـــة إلـــى مجمع راهبـــات الدير 
ورئيســـات أديـــرة للراهبـــات. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة للراهبـــات 
الجديـــدات بهـــا نصائـــح للحيـــاة الرهبانيـــة والتكريـــس. خالـــص تهانينـــا 

لتمـــاف أدروســـيس ومجمـــع راهبـــات الديـــر.

يف مؤتمر كهنة اخلليج الرابع
افتتـــح قداســـة البابـــا يوم االثنين 2٩ يوليـــو 201٩م، مؤتمر كهنة 
كنائســـنا بمنطقـــة الخليـــج العربـــي، بمركز لوجوس البابـــوي بدير األنبا 
بيشـــوي وادي النطـــرون، وشـــارك فيـــه نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، واآلبـــاء كهنـــة دول 

الخليج وأســـرهم. 
يـــوم الخميـــس 1 أغســـطس 201٩م، التقـــى قداســـته مـــع  وفـــي 
كهنـــة وخـــدام وخادمـــات كنائســـنا بمنطقـــة الخليـــج العربـــي، بمســـرح 
األنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، وألقى قداســـته عليهم 
محاضـــرة أعقبهـــا فتـــرة أســـئلة مفتوحـــة. حضـــر اللقاء صاحبـــا النيافة: 
األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف العام 

لكنائـــس قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات.

يف احتفال كنيسة مار جرجس بسيدي برش
باذلكرى الستني ألول قداس بها

وصـــل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم االثنيـــن 5 
أغســـطس 201٩م، كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بمنطقة ســـيدي بشـــر 
باإلســـكندرية، للمشـــاركة في احتفال الكنيســـة بمرور ســـتين عاًما على 
صـــاة أول قـــداس إلهـــي علـــى مذبحهـــا، فـــي 21 مايـــو 1٩5٩م، وهي 
أول كنيســـة ُتنًشـــأ فـــي حبريـــة القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، والـــذي 
صلـــى فيهـــا يـــوم 5 أغســـطس 1٩61م. وقـــد ســـَجل قداســـة البابـــا كلمة 
تذكاريـــة فـــي ِســـِجل الكنيســـة، ثـــم رأس صـــاة القـــداس اإللهـــي، وقـــام 
بتعميـــد ثاثـــة أطفـــال. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس اإللهـــي عـــدد مـــن 

أحبـــار الكنيســـة واآلبـــاء الكهنة.
وبعـــد القـــداس اإللهـــي، أقامـــت الكنيســـة احتفاليـــة حضرها قداســـة 
البابـــا، وتضمنـــت عـــدًدا مـــن الفقـــرات، منهـــا عـــرض لتاريخ الكنيســـة، 
المنتـــزه  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  باڤلـــي،  األنبـــا  لنيافـــة  وقـــدم 
والمشـــرف علـــى خدمـــة الشـــباب باإلســـكندرية، درع ســـتينية الكنيســـة 
لقداســـة البابـــا. ثـــم ألقـــى كاهـــن الكنيســـة القـــس يوســـف زكـــي كلمة عن 
الكنيســـة واالحتفاليـــة، باإلضافـــة إلـــى مجموعة مـــن الترانيم التي قدمها 
فريقـــي الكـــورال، وفـــي الختـــام ألقى قداســـة البابا كلمته. ثم قام قداســـته 

بزيـــارة لبيـــت المســـنين التابع للكنيســـة.

اجتماع األربعاء األسبويع
+ األربعاء ٢٤ يوليو ٢٠1٩م 

ألقـــى قداســـة عظتـــه بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا 
رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية باألنبـــا رويـــس. وقبـــل بـــدء العظـــة، 
قـــّدم كـــورال كنيســـتنا بالعـــراق مجموعة مـــن التســـابيح، وكذلك الصاة 
الربانيـــة باللغـــة الســـريانية. وقـــد رّحب بهم قداســـة البابا مشـــيًدا بأدائهم، 
مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه أول زيـــارة للكـــورال لمصـــر، فيمـــا قـــدم كٌل مـــن 
أعضـــاء الكـــورال نفســـه. رافـــق فريـــق الكـــورال الراهـــب القمـــص مينا 
األورشـــليمي كاهننـــا بالعـــراق. ثـــم ألقـــى قداســـة البابا العظـــة التي كانت 
بعنوان »نعمة المعونة«. كما استقبل أيًضا قداسة البابا فريق الكورال 
بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باألنبا رويس عقـــب االجتماع.

+ األربعاء ٣1 يوليو ٢٠1٩م
عقـــد قداســـة البابـــا االجتمـــاع بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس 
األنبـــا رويـــس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية. وقد تناولـــت العظة 
موضـــوع بعنـــوان »نعمـــة الحفـــظ«. وقبـــل بـــدء العظـــة، َرَفـــع براعـــم 
الكشـــافة الفتات تحمل عبارات تحوي أقوال لقداســـة البابا عن الرهبنة، 

حيـــث وافـــق اليـــوم ذاتـــه الذكـــرى الحاديـــة والثاثين لرهبنة قداســـته.

+ األربعاء 1٤ أغسطس ٢٠1٩م
ُعقـــد االجتمـــاع فـــي الكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية. وكان 
فـــي اســـتقبال قداســـة البابـــا اللـــواء هشـــام نصـــر مســـاعد أول وزيـــر 
الداخليـــة لقطـــاع غرب الدلتا، واللـــواء عبد الفتاح إبراهيم حكمدار عام 
اإلســـكندرية، واللـــواء نصـــرهللا إبراهيـــم حكمـــدار وســـط اإلســـكندرية، 
وأصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العام لقطاع كنائـــس المنتزه، 
واألنبـــا إياريـــون األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس غـــرب اإلســـكندرية، 
لقطـــاع كنائـــس شـــرق اإلســـكندرية،  العـــام  واألنبـــا هرمينـــا األســـقف 
والقمـــص أبـــرآم اميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية. وقـــد حضـــر 
االجتمـــاع أمنـــاء وأمينـــات الخدمـــة بكنائـــس اإلســـكندرية، كمـــا كـــّرم 
قداســـته عـــدًدا مـــن أوائـــل الشـــهادات العامـــة، وتفّقـــد معـــرض الكتـــاب 
بعنـــوان  العظـــة  وكانـــت  باإلســـكندرية.  المرقســـية  بالكنيســـة  المقـــام 

»العـــذراء مريـــم نمـــوذج خدمـــة ناجح«.

حـــول  لشـــرح  البابـــا،  قداســـة  اســـتمع  االجتمـــاع  هامـــش  وعلـــى 
والخـــدام  الخدمـــة  أمنـــاء  مـــن   200 علـــى  ُأجـــري  الـــذي  االســـتبيان 
المنتـــزه، وغـــرب اإلســـكندرية، وشـــرق  مـــن قطاعـــات  والخادمـــات، 
اإلســـكندرية، والقطـــاع الصحـــراوي. تضمـــن االســـتبيان أســـئلة حـــول 
الدراســـات األكاديمية بالنســـبة الخدام، والتحديات التي تواجه الخدمة، 
وغيرهـــا مـــن الموضوعـــات. وأجاب قداســـة البابا على أســـئلتهم والتي 

تناولـــت قضايـــا وموضوعـــات شـــتى.

قداسة ابلابا يشارك يف االحتفال
بايلوبيل اذلهيب لرهبنة القمص رافائيل آفا مينا

عقد قداســـة البابا اجتماعه األســـبوعي يوم األربعاء 7 أغســـطس 
٢٠1٩م، بديـــر الشـــهيد مـــار مينا العجائبي بمريـــوط، بحضور عدد 
مـــن أحبـــار الكنيســـة ومجمـــع رهبان الدير، وقد ألقي قداســـة البابا عظة 

بعنـــوان »نعمة القبول«.
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وفـــي بدايـــة العظـــة أعـــرب قداســـته عـــن تعازيـــه ألســـر ضحايـــا 
معهـــد األورام الذيـــن راحـــوا ضحيـــة االنفجـــار الـــذي وقع أمـــام المعهد 
يـــوم األحـــد 4 أغســـطس 201٩م، وأشـــار قداســـته إلـــى أن الكنيســـة 
ســـتقدم مســـاهمة ماليـــة لتجديـــد مبنـــى المعهـــد جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع كل 
المؤسســـات واألفـــراد التـــي ســـاهمت للغـــرض ذاتـــه. كمـــا قـــّدم التهنئـــة 
ألبنائـــه فـــي مصـــر والخارج بمناســـبة بدء صوم الســـيدة العذراء. وهنأ 
قداســـته الراهـــب القمـــص رافائيـــل آفـــا مينـــا باليوبيـــل الذهبـــي لرهبنته، 
واصًفـــا إيـــاه بأنـــه يحمل روح البابا كيرلس الســـادس، الـــذي كان تلميًذا 
لـــه. وقـــال قداســـته: »فـــي هـــذا اليوم وفي هذه األمســـية نجتمـــع في دير 
الشـــهيد العظيـــم مارمينـــا العجائبـــي بمريـــوط، مع رئيس وأســـقف الدير 
نيافـــة األنبـــا كيرلـــس آڤـــا مينـــا، مـــع كل اآلباء األســـاقفة واآلبـــاء الكهنة 
والشمامســـة والرهبـــان واألحبـــاء، لاحتفـــال بمناســـبة خاصـــة جـــًدا هو 
اليوبيـــل الذهبـــي لرهبنـــة وكهنـــوت هـــذا األب الـــورع القمـــص رافائيـــل 
آفـــا مينـــا... وجميعنـــا نعتـــز بهـــذا األب الـــورع الذي يحمـــل روح البابا 
كيرلـــس الســـادس، فـــكان تلميـــًذا لـــه وخـــدم معـــه وتعلـــم وامتـــص الحياة 
الروحيـــة، وكان مـــن أوائـــل الذيـــن عّمـــروا الديـــر فـــي بدايتـــه«. وأقيـــم 
عقـــب االجتمـــاع حفـــل بمناســـبة اليوبيـــل الذهبـــي للقمـــص رافائيـــل آفـــا 

مينـــا، حضـــره قداســـة البابـــا واآلبـــاء الحاضرون.

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا خـــال الشـــهر الماضـــي، بالمقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، وبمركـــز لوجـــوس البابـــوس بديـــر 

القديـــس األنبـــا بيشـــوي، عـــدًدا مـــن الزائريـــن كالتالـــي:

األربعاء ٢٤ يوليو ٢٠1٩م
+ السفير جريج لويس، سفير نيوزيلندا بالقاهرة.

+ الدكتورة ســـابين بور، الباحثة في أكاديمية العلوم النمســـاوية، 
والتـــي ُتِعـــد بحًثـــا عـــن تاريخ الكنائس المســـيحية الشـــرقية ونشـــأتها في 

دول أوروبـــا، وقـــد أجـــرت حـــواًرا مع قداســـته حول هـــذا الموضوع.
ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم   Gordana Milosevic الســـيدة   +

والهرســـك. البوســـنة 

الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠1٩م
+ نيافـــة األنبـــا أرســـاني أســـقف هولنـــدا، وبرفقتـــه مجموعـــة مـــن 
المصرييـــن المقيميـــن هنـــاك الذيـــن يقومـــون برحلـــة ســـياحية لمصـــر، 

وبرفقتهـــم عـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية.
+ الراهـــب القمـــص ســـوريال األنبـــا بيشـــوي، كاهـــن كنيســـتنا في 

ســـلطنة عمان.

السبت ٢7 يوليو ٢٠1٩م
+ الراهـــب القمـــص ميســـاك األنبـــا بيشـــوي، كاهـــن كنيســـتنا فـــي 

مملكـــة البحريـــن.

الجمعة ٢ أغسطس ٢٠1٩م
+ أعضاء مجلس كنائس الخليج.

السبت ٣ أغسطس ٢٠1٩م
الدينـــي  المستشـــار  هاشـــم،  آل  علـــي  الســـيد  الشـــيخ  ســـماحة   +
والقضائـــي لصاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس 

العربيـــة. اإلمـــارات  دولـــة 

+ وفـــد مـــن شـــباب الكنيســـة المارونيـــة مـــن إيبارشـــية صـــور فـــي 
لبنان، وحضر المقابلة نثافة المطران چورچ شـــيحان مطران الكنيســـة 
المارونية في مصر، واألب ميخائيل قنبر من لبنان، ويقضي الشباب 
فتـــرة خدمـــة وســـياحة فـــي مصـــر، وقـــد أهداهـــم قداســـة البابـــا »كوفية« 

بألـــوان علم مصر.
+ مجموعـــة مـــن شـــباب إيبارشـــية لـــوس آنچلـــوس، الذيـــن كانوا 
فـــي زيـــارة للقاهـــرة فـــي ذلـــك الوقـــت فـــي رحلـــة خدميـــة وســـياحية، 
حيـــث قامـــوا بعمل خدمـــة ألطفال الصعيد ببيت األنافـــورا للمؤتمرات 

مارمرقس. وبيـــت 

األحد ٤ أغسطس ٢٠1٩م
+ الســـفير خالـــد البقلـــي، ســـفير مصـــر لـــدى بلجيـــكا ولوكســـمبرج 

واالتحـــاد األوروبـــي وحلـــف شـــمال األطلنطـــي.

قداسة ابلابا يلتيق آباء
خدمة بولس الرسول للكرازة

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يوم االثنين 12 أغســـطس 
201٩م، اجتماًعـــا مـــع اآلبـــاء كهنـــة خدمـــة القديـــس بولـــس الرســـول 
للكرازة في باد أفريقيا وآســـيا، بحضور القمص داود لمعي المنســـق 
العـــام للخدمـــة، الـــذي قـــّدم عرًضـــا تفصيلًيـــا عـــن نشـــاط هـــذه الخدمـــة 
م خدمات طبية وتعليمية  وامتدادها إلى أكثر من ثاثين دولة حيث تقدِّ
واجتماعيـــة متنوعـــة. كمـــا تـــم عـــرض لألنشـــطة التي تقوم بهـــا الخدمة 
فـــي تلـــك الـــدول مـــن كل كاهن أو خادم أو خادمة كٍل في محل خدمته، 
وكانـــت كلهـــا أخبـــار ســـارة. وانتهـــى اللقـــاء بالصـــاة كما بدأ، ثـــم تقديم 
بعـــض الهدايـــا والكتـــب وُأخـــذت صـــور تذكارية مع الكهنة وأســـرهم.

ويستقبل املرشح ملنصب
انلائب ابلطريريك الاكثويليك بمرص

اســـتقبل قداســـة البابـــا يـــوم األربعـــاء 14 أغســـطس 201٩م، 
األب هانـــي باخـــوم، المتحـــدث باســـم الكنيســـة الكاثوليكيـــة فـــي مصر، 
وذلـــك بمناســـبة دعوتـــه ليكـــون أســـقًفا باســـم األنبـــا باخـــوم وتعيينـــه نائًبا 
بطريركًيـــا وذلـــك يـــوم ٣1 أغســـطس الجاري. حضـــر المقابلة وفد من 
الكهنـــة الكاثوليـــك وشـــماس مـــن العاملين فـــي الكنيســـة الكاثوليكية، وقد 
هنـــأه قداســـة البابـــا وأهـــداه مجموعـــة كتـــب عـــن تاريـــخ خدمـــة مدارس 

األحـــد فـــي مصر.

ويلتيق كهنة وجملس كنيسة 
العذراء واألنبا بيشوي باتلجمع اخلامس

التقـــى قداســـة البابـــا يـــوم األربعـــاء 14 أغســـطس 201٩م، بكهنة 
بيشـــوي  األنبـــا  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة  مجلـــس  وأعضـــاء 
بالتجمـــع الخامـــس مـــع أســـرهم. واســـتعرض قداســـته معهـــم الخدمـــات 
التـــي تقدمهـــا الكنيســـة وأهميـــة وجـــود مشـــروعات جديـــدة الســـتيعاب 
األعداد المتزايدة، كما قام قداســـته بتشـــجيعهم على االســـتمرار والعمل 

بوحدانيـــة القلـــب وبالفكـــر الواحـــد. 
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قداسة ابلابا يشارك يف احتفال عيد العلم
شارك قداسة البابا صباح يوم األحد 1٨ أغسطس 201٩م، في 
احتفـــال مصـــر بعيـــد العلـــم، والـــذي ُأقيـــم تحـــت رعاية وحضور الســـيد 
الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي رئيـــس الجمهوريـــة، وكبـــار المســـئولين 
بالدولـــة، حيـــث تـــم تكريم عدد من علماء مصـــر النابغين في المجاالت 
العلميـــة المتعـــددة والحاصليـــن علـــى جوائز الدولة المختلفة من أســـاتذة 
البحثيـــة، مـــع عـــروض فيلميـــة عـــن األنشـــطة  الجامعـــات والمراكـــز 
المتميـــزة فـــي التعليـــم الجامعي ومراكز األبحـــاث العلمية، واإلنجازات 

التـــي تحققـــت فيها.

ويشارك يف حفل ختريج داريس 
الربنامج الصييف للغات

شهد قداسة البابا صباح يوم الثاثاء 20 أغسطس 201٩م، حفل 
البرنامـــج الصيفـــي للغـــات، الـــذي نظمـــه المكتب البابوي للمشـــروعات 
بمســـرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية. تضمن الحفل 
الذي حضره عدد من أحبار الكنيســـة، عدة فقرات من بينها مجموعة 
مـــن التســـابيح باللغتيـــن اإلنجليزيـــة والفرنســـية قدمهـــا فريـــق مكون من 

األطفال الذين درســـوا فـــي البرنامج الصيفي. 
األســـقف  مارتيـــروس  األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  اللقـــاء  حضـــر 
العـــام لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام 
لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، واألنبـــا ميخائيل األســـقف 
اكليمنـــدس األســـقف  القبـــة والوايلـــي، واألنبـــا  لكنائـــس حدائـــق  العـــام 
العـــام لكنائـــس عزبـــة الهجانـــة وألماظـــة وشـــرق مدينة نصر، والســـيدة 
دوروثـــي نائـــب القائـــم بأعمـــال الســـفارة األمريكيـــة بالقاهـــرة، وممثلـــي 

الفرنســـية.  SOS جمعيـــة
البابـــوي  المكتـــب  مديـــر  ســـليمان،  بربـــارة  الســـيدة  ألقـــت  وقـــد 
للمشـــروعات، كلمة خال الحفل، وأكدت على ضرورة تنشـــئة أجيال 
تتحـــدث عـــدة لغـــات، وأشـــارت إلـــى أن البرنامـــج والـــذي بـــدأ فـــي عـــام 
2016م، قـــد وصـــل اليـــوم إلـــى أكثر مـــن 25 مدرًســـا متطوًعا، وأكثر 

مـــن 160 طالًبـــا.
وخال الحفل قام قداسة البابا بتوزيع الشهادات على الخريجين، 
واالحتفـــال بثاثـــة مـــن األطفـــال الذيـــن وافق عيـــد ميادهم اليـــوم ذاته، 
وقام قداســـته بإعطائهم هدية بهذه المناســـبة، وهم كيفن وشـــيري هاني 
وســـاندي أســـامة. وألقى قداســـته كلمة عّبر فيها عن سعادته بالمشاركة 
في هذا الحفل، وقدم الشـــكر للقائمين على البرنامج، وهّنأ الخريجين. 

بيان الكنيسة يف احلادث اإلرهايب
يف حميط معهد األورام

تتقدم الكنيســـة القبطية المصرية األرثوذكسية، وعلى رأسها 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا اإلســـكندرية، وبطريـــرك 
الكـــرازة المرقســـية، بخالـــص التعـــازي للشـــعب المصـــري وألســـر 
شـــهداء الحـــادث اإلرهابـــي الـــذي اســـتهدف مســـاء أمـــس األحـــد فـــي 
محيط منطقة القصر العيني، ونصلِّي من أجل المصابين لكي ينعم 
عليهـــم هللا بالشـــفاء التـــام. ونصلِّـــي أن يحفـــظ الـــرب وطننـــا العزيـــز 
مـــن كل شـــر وأن يعيـــد مرتكبـــي الجرائـــم اإلرهابيـــة إلـــى وعيهـــم 

وإنســـانيتهم. حفـــظ هللا مصـــر والمصرييـــن مـــن كل شـــر وســـوء.
االثنين 5 أغسطس ٢٠1٩م.. ٢٩ أبيب 17٣5ش

جتليس نيافة األنبا إيالريون
ىلع كرسيه بـ »ابلحر األمحر«

تّم مســـاء الســـبت 2٧ يوليو 201٩م، بكنيســـة األنبا شنوده رئيس 
المتوحديـــن بمدينـــة الغردقـــة )مقـــر مطرانيـــة البحـــر األحمـــر(، تجليـــس 
نيافـــة األنبـــا إياريـــون أســـقف البحر األحمر على كرســـيه، خلًفا لمثلث 
الرحمـــات نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلس، بحضور أصحـــاب النيافة: األنبا بوال 
مطـــران طنطـــا، األنبـــا بســـاده مطـــران أخميـــم، األنبـــا يســـطس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس بالبحـــر األحمـــر، األنبـــا إيســـوذورس 
أســـقف ورئيس دير البرموس، األنبا بيمن أســـقف نقادة وقوص، األنبا 
تـــكا أســـقف دشـــنا، األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع 
المقـــدس، األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، األنبـــا رافائيـــل األســـقف العام 
لكنائس وســـط القاهرة، األنبا إرميا األســـقف العام، األنبا دانيال أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، األنبـــا مرقوريـــوس أســـقف 
جرجـــا، األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، 
األنبـــا كاراس األســـقف العـــام بالمحلـــة الكبـــرى، األنبا أرســـاني أســـقف 
هولنـــدا، األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، األنبا 
آنجيلوس األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشمالية، األنبا هرمينا األسقف 
العـــام لكنائـــس شـــرق اإلســـكندرية، األنبـــا بيجول أســـقف ورئيـــس الدير 
المحـــرق، األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر العـــذراء بأخميـــم، األنبا 
ثاؤفيلـــس أســـقف منفلـــوط، األنبا بولس أســـقف مونتريال وشـــرق كندا.

كمـــا حضـــر أيًضـــا اللـــواء أ.ح د. أحمـــد عبـــد هللا محافـــظ البحـــر 
األحمـــر، واللـــواء أ.ح أيمـــن نعيـــم قائـــد المنطقـــة الجنوبيـــة العســـكرية، 
واللـــواء أشـــرف حشـــيش مديـــر أمـــن المحافظة، ود. يســـرا عطية نائب 
محافـــظ اإلقليـــم، إلـــى جانـــب العديـــد مـــن القيـــادات التنفيذيـــة واألمنيـــة 
واإلســـامية بالمحافظـــة، ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وآبـــاء كهنـــة مـــن 
والكنيســـة  الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  عـــن  وممثليـــن  أخـــرى،  إيبارشـــيات 
اإلنجيليـــة، وجمـــوع غفيـــرة مـــن الشـــعب القبطـــي. وبعد تجليـــس نيافته 
مـــت كلمات التهنئة من األحبار المشـــاركين  وقـــراءة تقليـــد األســـقفية، ُقدِّ
والضيـــوف الرســـميين الحاضريـــن، ثـــم في الختام كلمة شـــكر من نيافة 

إياريون. األنبـــا 
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دير األنبا بيشوي 
بوادي انلطرون

تمـــم نيافـــة األنبـــا صرابامـــون، أســـقف ورئيس دير القديـــس األنبا 
بيشـــوي بوادي النطرون، صباح يوم الثاثاء 20 أغســـطس 201٩م، 
طقـــس رهبنـــة اثنيـــن مـــن طالبـــي الرهبنـــة بالديـــر بعـــد اجتيازهمـــا فترة 
االختبـــار الرهبانـــي، كمـــا تم قبول اثنين من راغبـــي الرهبنة لبدء فترة 
االختبـــار ذاتهـــا. والراهبـــان الجديـــدان، همـــا: )1( الراهـــب بترونيوس 
األنبـــا بيشـــوي، )2( والراهـــب جـــورج األنبـــا بيشـــوي. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا صرابامون، والراهبين الجديديـــن، ومجمع رهبان الدير.

دير األنبا باخوميوس حباجر إدفو

في االثنين 1٩ أغســـطس 201٩م، قام نيافة األنبا هدرا مطران 
أســـوان ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبا باخوميوس بحاجر إدفو، وشـــاركه 
نيافـــة األنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام إلســـنا وأرمنـــت، وبحضـــور مجمع 
رهبـــان الديـــر، بتدشـــين مذابـــح كنيســـة الســـيدة العذراء بالديـــر، كما قام 
نيافتـــه بإقامـــة اثنيـــن مـــن طالبـــي الرهبنـــة اللذيـــن اجتازا فتـــرة االختبار 
الرهبانـــي بفـــرع الديـــر ذاتـــه بمنطقـــة بالخطاطبة. والراهبـــان الجديدان 
زكريـــا  والراهـــب   )2( الباخومـــي،  صموئيـــل  الراهـــب   )1( همـــا: 
الباخومـــي. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا هـــدرا، وللراهبيـــن الجديدين، 

ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الدير.

دير مار مينا العجائيب بأبنوب

تمـــم نيافـــة األنبـــا لـــوكاس، أســـقف أبنـــوب والفتـــح ورئيـــس ديـــر 
الشـــهيد مـــار مينـــا العجائبـــي بأبنـــوب، صبـــاح يـــوم الخميـــس األول من 
أغســـطس 201٩م، طقـــس إقامـــة الرهبـــان الثنيـــن مـــن طالبـــي الرهبنة 
بالديـــر باســـم )1( الراهـــب غبريـــال األبنوبـــي، )2( والراهـــب رافائيـــل 
األبنوبـــي. شـــارك فـــي صلوات الرهبنة والقداس، صاحبـــا النيافة األنبا 
بمـــوا أســـقف الســـويس، واألنبـــا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديـــد. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا لـــوكاس، وللراهبيـــن الجديديـــن، ولمجمـــع 

اآلبـــاء رهبـــان الدير.

دير األنبا باخوميوس )الشايب( باألقرص

تمـــم نيافـــة األنبـــا ســـلوانس، أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا 
يـــوم الســـبت ٣ أغســـطس  باخوميـــوس )الشـــايب( باألقصـــر، صبـــاح 
201٩م، طقـــس إقامـــة الرهبـــان ألربعـــة مـــن طالبـــي الرهبنـــة بالديـــر، 
بمشـــاركة نيافـــة األنبـــا يوســـاب األســـقف العـــام إليبارشـــية األقصـــر. 
والرهبـــان الجـــدد هـــم: )1( الراهـــب ســـوريال الشـــايب، )2( والراهـــب 
ميصائيـــل الشـــايب، )٣( والراهـــب إســـحق الشـــايب، )4( والراهـــب 
متـــاؤس الشـــايب. حضـــر الصـــاة مجمـــع رهبـــان الديـــر، ولفيـــف مـــن 
اآلبـــاء الرهبـــان مـــن أديـــرة مـــار جرجـــس بالرزيقـــات، واألنبـــا متاؤس 
الفاخـــوري بإســـنا، واألنبـــا شـــنوده بســـوهاج، والديـــر المحـــرق، إلـــى 
جانـــب بعـــض اآلبـــاء الكهنـــة مـــن إيبارشـــيتي نجـــع حمـــادي وســـوهاج. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا ســـلوانس، وللرهبان الجدد، ولمجمع اآلباء 

الدير. رهبـــان 

دير السيدة العذراء والقديس يوحنا احلبيب

تمـــت صبـــاح يـــوم االثنيـــن 5 أغســـطس 201٩م، صلـــوات إقامة 
الراهـــب لخمســـة مـــن طالبـــي الرهبنـــة، بديـــر الســـيدة العـــذراء والقديس 
يوحنـــا الحبيـــب بطريـــق اإلســـماعيلية. كمـــا تـــم تغيير الشـــكل الرهباني 
للســـتة رهبـــان القدامـــى الموجوديـــن بالديـــر، وكذلـــك قبـــول ســـتة مـــن 
طالبـــي الرهبنـــة للبـــدء فـــي فتـــرة االختبـــار الرهبانـــي. صلـــى صلـــوات 
الرهبنـــة والقـــداس نيافـــه األنبا مقار، أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر 
مـــن رمضـــان والمشـــرف على الدير، وشـــاركه أصحـــاب النيافة: األنبا 
تادرس مطران بورســـعيد، واألنبا مكاري األســـقف العام لكنائس شبرا 
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الجنوبيـــة، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبر الشـــمالية، 
واألنبـــا  وكفرالشـــيخ،  والبـــراري  دميـــاط  أســـقف  ماركـــوس  واألنبـــا 
إياريـــون أســـقف البحـــر األحمـــر. والرهبـــان الجـــدد هـــم: )1( الراهب 
ميخائيـــل الحبيـــب. )2( الراهب أنطونيوس الحبيب. )٣( الراهب بوال 
الحبيـــب. )4( الراهـــب عبد المســـيح الحبيب. )5( الراهب مكســـيموس 
الحبيـــب. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا مقار، وللرهبـــان الجدد، ولمجمع 

اآلبـــاء رهبـــان الدير.

إيبارشية سيدين

في يوم الســـبت 20 يوليو 201٩م، قام نيافة األنبا دانييل أســـقف 
ســـيدني، بســـيامة الشـــماس عمـــاد تادرس كاهًنا باســـم القـــس ماركوس، 
للخدمة بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديســـين يوسف النجار واألنبا أبرآم 
والقمص ميخائيل البحيري، بمنطقة Peakhurst التابعة لإليبارشية. 
شـــارك فـــي الصلـــوات نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف ورئيس ديـــر القديس 
األنبـــا شـــنوده بســـيدني. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا دانييـــل، وللقـــس 

ماركـــوس، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بين سويف

األنبـــا غبريـــال  نيافـــة  قـــام  أغســـطس 201٩م،  االثنيـــن 5  فـــي 
ببنـــي ســـويف،  المرقســـية  بالكنيســـة  بنـــي ســـويف وتوابعهـــا،  أســـقف 
بســـيامة خمســـة شمامســـة فـــي درجـــة الدياكونيـــة للخدمـــة بمـــدن وقـــرى 
الســـيدة  اإليبارشـــية، وهـــم: )1( دياكـــن ممـــدوح منيـــر علـــى كنيســـة 
العـــذراء مريـــم – المطرانيـــة. )2( دياكـــن مدحـــت فـــؤاد علـــى كنيســـة 
المـــاك ميخائيـــل – األزهـــري. )٣( دياكـــن جمال راغب على كنيســـة 
العـــذراء مريـــم والقديـــس أبانـــوب – الواســـطى. )4( دياكـــن وجيه نبيه 
على كنيســـة القديس األنبا كاراس – بياض. )5( دياكن عماد صليب 
علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس – ناصـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 
األنبـــا غبريـــال، وللدياكونييـــن الجدد، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية ابلحر األمحر

قـــام نيافـــة األنبـــا إياريـــون أســـقف البحـــر األحمر، يـــوم األربعاء 
21 أغســـطس 201٩م، بكنيســـة مار جرجس برأس غارب، برســـامة 
القـــس آمـــون كاهـــن الكنيســـة قمًصـــا، كمـــا قـــام نيافتـــه بســـيامة ثاثـــة 
شمامســـة في رتبة الدياكن وهم: دياكن إســـحق ســـعيد، جياكن ســـامة 
صبـــري، دياكـــن هـــدرا خيـــر. إلى جانب ســـامة عدد من أبناء الكنيســـة 
في درجات الشماســـية المختلفة. خالص تهانينا لنيافة األنبا إياريون، 
والقمـــص آمـــون، والشمامســـة الجـــدد، ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية وكا 

أفراد الشـــعب.

تدشني كنيسة السيدة العذراء مريم
باملحمودية بابلحرية

ومطـــروح  البحيـــرة  مطـــران  باخوميـــوس،  األنبـــا  نيافـــة  دشـــن 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة ورئيـــس ديـــر القديـــس مكاريـــوس الســـكندري 
بجبـــل القالـــي، يـــوم الســـبت 10 أغســـطس 201٩م، كنيســـة العـــذراء 
مريـــم بمركـــز المحموديـــة بعـــد إتمـــام تجديداتهـــا، بحضـــور أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر وتوابعهـــا، واألنبـــا إيســـاك 
األســـقف العـــام والمدبـــر الروحـــي لديـــر القديـــس مكاريوس الســـكندري 
غـــرب  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  إياريـــون  واألنبـــا  القالـــي،  بجبـــل 
اإلســـكندرية. والكنيســـة بهـــا ثمانيـــة مذابـــح تـــم تدشـــينها، باإلضافـــة إلى 
أيقونـــات الكنيســـة واألواني الخاصة بالخدمـــة، والمعمودية األثرية بعد 
تجديدهـــا، ومعموديـــة أخـــرى جديـــدة. جديـــر بالذكـــر أن كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء مريـــم بالمحموديـــة مـــن أقـــدم كنائـــس اإليبارشـــية حيـــث يرجع 

تاريـــخ إنشـــائها بتصريـــح عـــام 1٨52م.
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آباؤنـــــــا الرســــــــــــــــــل 
كثيـــرة.  نوعيـــات  كانـــوا 
كل رســـول مـــن نـــوع معيـــن: فبطـــرس غيـــر 
تومـــا غيـــر يوحنـــا الحبيـــب. وفـــي الواقـــع أن 
هـــذه النوعيـــات ليســـت بيـــن الرســـل فقـــط، بل 
هـــي فـــي الكتاب المقـــدس كله، بل في محيط 
المجتمـــع اإلنســـاني. ألن النـــاس فـــي العالـــم 
أجمـــع ليســـوا نفســـية واحـــدة وال عقليـــة واحدة.
لهـــذا فـــإن هللا لـــم يحـــدد طريًقـــا واحًدا 
الملكــــــــــــــــــوت،  إلـــــــــــــــى  يوّصــــــــــــــــــــــــل 
وإنمــــــــــــــــــــا هنــــــــــــاك طـــرق عـــدة، ولكـــن 

البـــد أن تكـــون كلهـــا طرًقـــا صالحـــة.
فبين الرســـل نجد بطرس المندفع، الذي 
كلمـــا يســـأل الـــرب ســـؤاًل، ينبـــري هـــو لإلجابة 
أصلـــه  فـــي  كان  الـــذي  متـــى  ونجـــد  عنـــه. 
عشـــاًرا، وتومـــا الـــذي في طبعه الشـــك. وفيما 
بعـــد انضـــم إليهـــم شـــاول الطرسوســـي )بولس 
الرســـول( الذي كان في بدء حياته مضطِهًدا 
للكنيســـة، ثـــم صـــار بعـــد إيمانـــه مـــن أكبـــر 
المدافعيـــن عنهـــا، وقـــد خـــدم الكنيســـة بكـــــــــــل 

وانتشـــار.. قوة 
قصـــة  فـــي  نجـــده  أيًضـــا  التنـــوع  هـــذا 
تـــرى  ألليصابـــات.  العـــذراء  وزيـــارة  الميـــاد 
المتزوجـــة  وأليصابـــات  البتـــول،  العـــذراء 
الحبلـــى، وزوجهـــا زكريا الكاهن، وابنها يوحنا 
المعمـــدان، الـــذي مـــن بطـــن أمـــه امتـــأل مـــن 
الـــروح القـــدس. وكلهم أعضاء قديســـين. وفي 
نفـــس القصـــة نجـــد يوســـف النجار، وســـمعان 
الشـــيخ، وحنة األرملة النبية وكلهم قديســـون.

وعلـــى جبـــل التجلـــي، نجـــد مـــع الســـيد 
المســـيح موســـى وإيليا، وهما نوعيـــات أيًضا: 
وموســـى  الجبـــل،  علـــى  الحيـــاة  يمثـــل  إيليـــا 
يمثـــل الحيـــاة فـــي المدينـــة فـــي الخدمـــة. إيليا 
يمثـــل العنـــف حيـــث قتـــل أنبياء البعـــل، وقال 
لقائـــدْي الجنـــد تنـــزل نـــار مـــن الســـماء وتأكل 
الخمســـين.. أمـــا موســـى فـــكان وديًعـــا جـــًدا 
أكثر من جميع الشـــعب. إيليا يمثل البتولية، 
وموســـىيمثل الـــزواج.. ومـــع اختـــاف االثنين 
فـــي نوعيتهمـــا، إال أنهمـــا كانـــا مقبوليـــن أمـــام 

هللا وقديســـين.
فـــا يقـــل أحد موســـى صـــح وإيليا خطأ، 
إن كان يرتـــاح إلـــى الوداعـــة أكثـــر!! إن كان 
يـــروق لـــك الوديـــع فامتدحـــه. ولكـــن ال تقـــل 
علـــى غيـــر الوديـــع إنـــه ال يســـير فـــي طريـــق 

هللا. فـــكل واحـــد لـــه طبيعتـــه ولـــه أســـلوبه.
النســـاء الائـــي تبعن المســـيح ُكـــنَّ على 
مرقـــس  أم  الخدومـــة  مريـــم  فيهـــن  نوعيـــات. 

الرســـول التـــي صـــار بيتهـــا أول كنيســـة.

ومـــن بيـــن هـــؤالء النســـاء، نجـــد أيًضـــا 
الـــــــــــــرب  التـــي أخـــرج منهـــا  مريـــم المجدليـــة 

شـــياطين. ســـبعة 
الحاكـــم:  البيـــت  إحـــدى قريبـــات  ونجـــد 

هيـــرودس. وكيـــل  خـــوزي  زوجـــة 
نجـــد أيًضـــا مريـــم ومرثـــا: مريـــم تمثـــل 
حيـــاة التأمـــل، ومرثا تمثل حياة الخدمة. وكل 

منهمـــا مقبولـــة أمـــام هللا.
وعبر التاريخ نجد نوعيات أخري متنوعة 
في الثقافة والســـن والنشـــأة والطباع. فمثا من 
جهة نجد أثناســـيوس رجل الاهوت المعروف 
الـــذي هو العشـــرون مـــن باباوات اإلســـكندرية. 
وأيًضا بولس الرســـول المثقف المشـــهور بقراءة 
الكتب الكثيرة. ونجد لوقا الطبيب، وأرسانيوس 
معلـــم أوالد الملـــوك – وإلـــى جـــوار كل هـــؤالء 
جماعة من الرســـل الصيادين الذين قال عنهم 
الكتـــــــــــــاب إنهم جّهــــــــــال العالم الذيـــــــــــــن يخــــــــــزي 

بهم الحكماء.
ومـــن حيـــث النشـــأة نجـــد دبـــورة القاضية 
)قـــض5،4(، وراعـــوث التي كانـــت تجمع من 

زوايـــا الحقـــل ما تركـــه الحصادون.
الفتـــى،  داود  نجـــد  الســـن  جهـــة  ومـــن 
ومرقـــس الشـــاب، وســـمعان الشـــيخ وكلهـــم قـــد 

بخدمـــات. وكلفهـــم  هللا  اختارهـــم 
ومـــن جهـــة التوبـــة، نجـــد مجموعـــة مـــن 
عـــن  تختلـــف  قصـــة  منهـــم  لـــكل  التائبيـــن، 
اآلخـــر: فقصـــة أوغســـطينوس تختلـــف عـــن 
توبـــة مريـــم  قصـــة موســـى األســـود، وقصـــة 

أيًضـــا. عنهمـــا  تختلـــف  القبطيـــة 
البعـــض  التائبيـــن – أن  بيـــن  ونجـــد – 
مضت عليه ســـنوات طويلة في الخطية حتى 
تـــاب. والبعـــض انتشـــلته النعمـــة مـــرة واحـــدة. 
والبعـــض وصـــل إلـــى التوبـــة بجهـــاد طويـــل. 
ونجـــد أشـــخاًصا لـــم يعرفـــوا إال فـــي الســـاعة 
الحاديـــة عشـــرة، وربمـــا فـــي الثانيـــة عشـــرة إال 

ربـــع، مثـــل اللـــص اليميـــن.
ناحـــظ فـــي كل الخطاة الذين قبلهم هللا، 
أنـــه يعرف ضعـــف طبيعتنا )مـــز14:10٣(. 
إلـــى  ميالـــة  أصبحـــت  الطبيعـــة  أن  ويعـــرف 
الخطيـــة منـــذ أيـــام أبينـــا آدم. ومـــع ذلـــك فـــإن 
الذيـــن قبلهـــم هللا أمثـــال زكا  هـــؤالء الخطـــاة 
وموســـى األســـود، لم يستمروا خطاة بل قادهم 

إلـــى التوبة.
أمـــا خطاياهـــم فلـــم يعّيرهم بهـــا، بل لم 

يعـــد يذكرها بعد.
وهكـــذا قـــال في ســـفر إرميا النبي »ألني 

أصفـــح عـــن إثمهـــم وال أذكـــر خطيتهـــم بعـــد« 
)إر٣4:٣1(. إنهـــا آيـــة معزيـــة لـــكل إنســـان 
ارتكب خطايــــــــــــــا في حياتـــــــــــــــــه، وضميــــــــــــــره 

يتعبه بســـببها.
وقـــال عـــن التائـــب )فـــي ســـفر حزقيـــال 
النبـــي(: »فحياة يحيا ال يموت. كل معاصيه 
التـــي فعلهـــا ال ُتذكـــر عليه« )حـــز22:1٨(. 
ويقـــول فـــي المزمور »طوبـــي للذي ُغفر إثمه 
وســـترت خطيتـــه. طوبـــي إلنســـان ال يحســـب 
لـــه الـــرب خطية« )مـــز1:٣2(. ومن إعجاب 
بولـــس الرســـول بهـــذه اآليـــة أنـــه اقتبســـها فـــي 

رســـالته إلي روميـــة )4:٨،٧(.
وداود يقـــول فـــي مزمـــور التوبـــة »اســـتر 
آثامـــي«  وجهـــك عـــن خطايـــاي، وامـــُح كل 
)مـــز٩:51(. ويقـــول أيًضـــا: »حســـب كثـــرة 

رأفاتـــك أمـــُح إثمـــي« )مـــز1:51(.
كل هـــذه عبـــارات تدعـــو إلـــي الرجـــاء، 
وتشـــجع كل إنســـان يحـــاول اليـــأس أن يقتله، 
إن هللا ليـــس فقـــط يغفـــر الخطيـــة، بـــل أيًضـــا 
يســـترها ويمحوهـــا وال يعـــود يذكرهـــا.. كلهـــا 

عبـــارات معزيـــة..
ومـــن جهـــة النســـاء اختار ســـارة العاقر، 
كمـــا اختـــار ليئـــة المـــرأة الولـــود. ومـــن جهـــة 
األطفـــال دعـــا صموئيل الطفل، واختار طفًا 
وأقامـــه وســـط التاميـــذ وقـــال لهـــم: »إن لـــم 
ترجعـــوا وتصيـــروا مثـــل األطفال، فلـــن تدخلوا 
)مـــت٣،2:1٨(. ونقـــرأ  الســـموات«  ملكـــوت 
عـــن طفـــل امتـــأل مـــن الـــروح القـــدس وهو في 

بطـــن أمـــه، أعنـــي يوحنـــا المعمدان.
وهنـــا نالحـــظ فـــي كل مـــا ذكرنـــاه من 

عينـــات أو نوعيـــات:
أواًل أن هللا يعطي فرصة للكل، حتى ال 
ييـــأس أحد من دخـــول الملكوت. وثانًيا يضع 
أمامنـــا نوعيـــات كثيـــرة، وكل مّنـــا يختار منها 
مـــا يناســـبه.. فالـــذي يحـــب الوداعـــة، أمامـــه 
مثـــل موســـى النبـــي )عـــدد٣:12(. ومـــن فـــي 

طبعـــه الشـــدة أمامـــه مثل إيليـــا النبي.
المهـــم أن هللا يريـــد أن يقـــود الـــكل إلـــى 

الخـــاص أًيـــا كانـــت نوعياتهـــم.
+       +       +

العجيـــب فـــي كل مـــا ذكرنـــاه، نجد مثال 
راحـــاب الزانيـــة، وكيف ذكرهـــا الكتاب ضمن 
سلســـلة األنســـاب )مـــت5:1(. لقـــد ســـمح هللا 
بهـــذا، ليعطـــي رجاء لكل أحـــد. فحتى راحاب 

هـــذه كانت لهـــا رجاء.
ولعلـــك تقـــول: أحســـبني يـــا رب ضمن 
أي نـــوع من هـــؤالء. المهـــم أن أصل إليك. 
فـــي  ملســـاء  حصـــاة  مجـــرد  أحســـبني  أو 
مقـــالع داود، تصيـــب بهـــا هدًفا أنـــت تريده 

)1صـــم٦1(.
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ذكـــــــــــــرى الصديـــــــــق تـــــــــــدوم إلى األبـــــــــــد. أيها 
االحبـــاء نجتمـــع فـــي هـــذا الصبـــاح وحـــول الذبيحـــة 
المقدســـة لكـــي مـــا نتذكـــر أبانا الحبيـــب نيافة األنبا 
العامـــر،  الديـــر  هـــذا  ورئيـــس  أســـقف  إبيفانيـــوس، 
ونتذكـــر رحيلـــه منـــذ عـــام، ولكننـــا علـــى مـــلء رجـــاء 
القيامـــة أننـــا نعيـــش هـــذه الذكـــرى المباركـــة. ولنا أن 
نســـتعير كلمـــات القديـــس بولـــس الرســـول الـــذي قـــال 
هـــذه الكلمـــات الخالدة: »ُشـــْكًرا هلِِل الَّـــِذي َيُقوُدَنا ِفي 
َمْوِكـــِب ُنْصَرِتـــِه ِفي اْلَمِســـيِح ُكلَّ ِحيـــٍن، َوُيْظِهُر ِبَنا 
َراِئَحـــَة َمْعِرَفِتـــِه ِفي ُكلِّ َمَكاٍن، أَلنََّنا َراِئَحُة اْلَمِســـيِح 
الَِّذيـــَن  َوِفـــي  َيْخُلُصـــوَن  الَِّذيـــَن  ِفـــي  ِهلِل،  ـــِة  الذَِّكيَّ
َيْهِلُكـــوَن« )2كو14:2، 15(. هذه الكلمات كلمات 
صادقـــة، ويمكـــن أن نســـتعيرها ونطّبقهـــا على حبيبنا 

هـــذا الـــذي رحل. 
شكــــــًرا هلل: السائـــــــر فـــــــــي طريــــــــق هللا، والذي 
يعيـــش فـــي مســـيرة حياتـــه الروحيـــة، يكـــون الشـــكر 
هـــو مبـــدأه، وهـــو العمـــل الـــذي يصنعه فـــي كل يوم، 
بـــل وفـــي كل دقيقـــه مـــن حياتـــه. شـــكًرا هلل.. ونحـــن 
كمـــا ُتعلمنـــا كنيســـتنا نبـــدأ صلواتنـــا ســـواء الخاصـــة 
أو العامـــة بصـــاة الشـــكر: »نشـــكرك )يـــا رب( على 
كل حـــال ومـــن أجـــل كل حـــال وفي كل حـــال، ألنك 
ســـترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، وأشـــفقت علينا 
وعضدتنـــا، وأتيـــت بنـــا إلـــى هذه الســـاعة«. والشـــكر 
يـــا إخوتـــي األحباء يعني أن اإلنســـان يشـــعر بالنعمة 
اإللهيـــة التـــي فـــي حياتـــه، فالذي ال يشـــكر ال يعرف 
مقـــدار عظمـــة النعمـــة المســـكوبة في حياة اإلنســـان.
شـــكرا هلل الـــذي يقودنـــا: هللا هـــو الـــذي يقـــود 
حياتنـــا ألنـــه هـــو ضابـــط الكل، هـــو يقودنـــا كل يوم، 
وكمـــا قـــال: »َهـــا َأَنـــا َمَعُكـــْم ُكلَّ اأَليَّـــاِم ِإَلـــى اْنِقَضـــاِء 
كرفقـــه  معنـــا  ليـــس  هـــو  )مـــت2٨:1٩(.  ْهـــِر«  الدَّ
الطريـــق فقـــط، ولكنـــه معنـــا كقائـــد لحياتنـــا ومدّبـــر 
لهـــا، ليـــس كأفـــراد فقط، بـــل كمدبر لحياتنا ككنيســـة، 
الصبـــاح  هـــذا  البولـــس  قـــراءة  فـــي  اســـتمعنا  وكمـــا 
»ُكلَّ اأَلْشـــَياِء َتْعَمـــُل َمًعـــا ِلْلَخْيـــِر ِللَِّذيـــَن ُيِحبُّوَن هللَا« 
)رو2٨:٨(، ونحـــن نثـــق فـــي الوعـــد اإللهـــي أن كل 
األشـــياء تعمـــل دائًمـــا للخير للذيـــن يحبون هللا، حتى 

وإن كّنـــا ال نـــدرك هـــذا تماًمـــا. 
فـــي موكــــــب نصرتـــه: كلمـــة »موكـــب« مـــن 
الكنيســـة  فـــي  نعيشـــها  والتـــي  الجميلـــة  الكلمـــات 
باســـتمرار، موكب أو زّفة أو دورة، المهم أنه موكب 
النصرهـــة، نصـــرة القيامـــة التـــي يشـــعر بها اإلنســـان 
فـــي حياتـــه، فالمســـيح أتـــى وتجســـد وُصِلـــب ومـــات 
وقـــام مـــن أجلنـــا لكـــي مـــا يمنحنـــا النصرة فـــي حياتنا 
علـــى الـــدوام، ولذالـــك هـــذا هـــو موكـــب المنتصريـــن 
الذين عاشـــوا على األرض وجاهدوا وتعبوا واســـتحقوا 
أن يكـــون لهـــم إكليـــل، فيســـيرون فـــي هـــذا الموكـــب. 
وإن تخيلنـــا أيهـــا األحبـــاء موكًبـــا ينطلـــق مـــن بادنـــا 
مـــن مصـــر، بـــدأ بالقديـــس مرقـــس الرســـول كاروز 
بادنـــا، ويضـــم فـــي هـــذا الموكب الطويـــل الذي يمتد 
عبـــر هـــذه األجيـــال والقـــرون، كل القديســـين الذيـــن 
تعرفهـــم والذيـــن ال تعرفهـــم. هـــذا الموكـــب الطويـــل 
جـــًدا هـــو موكـــب الذيـــن نتشـــّفع بهـــم، الذيـــن يصلون 
مـــن أجلنـــا، موكـــب الذيـــن يقدمـــون لنا نمـــاذج نعيش 
بهـــا.. وينضم لهذا الموكـــب حبيبنا األنبا إبيفانيوس، 
وينضـــم كل يوم نفـــوس ُمخلصة أمينة، نفوس تائبة. 
فـــي المسيـــــح: موكـــب النصـــره فـــي المســـيح 
أو بالمســـيح، ننظـــر كثيـــًرا إلـــى أتعـــاب الجســـد وإلـــى 
فـــي ذات الوقـــت  أمراضـــه وإلـــى ضعفاتـــه، ولكننـــا 
نثـــق فـــي هـــذه النصـــره التـــي يمنحهـــا المســـيح لنـــا. 
منحهـــا لآلبـــاء الرســـل، ومنحها لكل الشـــهداء، ولكل 
النســـاك، ولـــكل الذيـــن عاشـــوا فـــي األرض ولـــم تكن 
األرض مســـتحقه لهـــم.. موكـــب النصـــره هـــذا يـــراه 

الســـيد المســـيح ونراه نحن بعين اإليمان، وما أشـــهى 
أن ينضـــم اإلنســـان لهـــذا الموكـــب! 

كل حيـــن: أرجـــوا أن تتوقفـــوا معـــي عنـــد هـــذه 
الكلمـــة.. ففـــي كل زمـــن مهمـــا قصـــر هـــذا الزمـــن، 
يضـــم هللا لهـــذا الموكب أناًســـا ونفوًســـا كثيـــرة، ونحن 
نعيـــش حياتنـــا، ونحـــن نـــودع أحباءنـــا الذيـــن عاشـــوا 
فـــي البـــر والتقـــوى وصـــاروا مـــن األبـــرار، نراهـــم فـــي 
هـــذا الموكـــب الـــذي يمتـــد مـــن األرض إلى الســـماء، 

موكـــب بالنصـــره فـــي المســـيح كل حيـــن.
ويظهـــر بنـــا رائحـــة معرفتـــه فـــي كل مـــكان، 
ألننا رائحة المســـيح الزكية: هذا الموكب ال يلتحق 
بـــه أي إنســـان، بـــل اإلنســـان الذي له رائحة المســـيح 
الزكيـــة، ومـــن هـــذه الرائحـــة يعرف اآلخـــرون َمن هو 

المســـيح الفـــادي والمخّلص.
رائحـــة المســـيح الزكيـــة: هـــذه الرائحـــة الزكية، 
رائحـــة المخلص الذي ُدِعي اســـمه علينـــا، هذه الرائحة 
الزكيـــة تنتشـــر.. ليســـت رائحـــة ماديـــة، ولكنهـــا رائحـــة 
تنتشـــر عبـــر األزمـــان واألجيـــال. وســـير األبـــرار تكون 
كالرائحه العطرية التي تنتشر وتفوح في كل المسكونة. 

حبيبنا األنبـــا إبيفانيوس تنطبق عليه 
الكلمات.. هذه 

أواًل كـــــــان دائًمـــا شـــاكًرا، ال أذكــــــــر مـــرة قابلتـــه 
وأســـأله عن أخباره، إاّل ويرّد بالشـــكر، ليس ككلمات 
مجاملـــة أو كلمـــات إنهـــاء الحديـــث، ولكـــن كلمـــات 
صـــادرة مـــن القلـــب.. كان يشـــكر هللا علـــى كل مـــا 
يصنعـــه معـــه، وكان يـــرى كل األمـــور أنهـــا طيبـــة، 
ولكننا بعد نياحته واستشـــهاده اكتشـــفنا بعض األمور 
التـــي كان يتحملهـــا وحـــده، وكانـــت تســـبب لـــه ألًمـــا 
شـــديًدا، ولكنـــه كان دائًمـــا شـــاكًرا بحســـب الوصيـــة.

ثـــم شـــاكًرا هلل الـــذي يقودنا فـــي موكب نصرته، 
لقـــد انضـــم إلـــى هـــذا الموكـــب الفريـــد، موكـــب نصرة 
القيامـــة فـــي المســـيح، وأكمـــل حياتـــه وانتهـــت أيامـــه 
علـــى األرض بحســـب مشـــيئة هللا، وانضـــّم إلـــى هـــذا 
الموكب الذي نحتفل بقديسيه في كنيستنا من خال 
الســـير المقدســـة ومـــن خال كتـــاب السنكســـار. ولنا 
أن نفتخـــر ألنـــه عـــاش بيننـــا، وصـــار لنا شـــفيًعا في 
هـــذا الموكـــب، وصـــار لنـــا صديًقـــا، وصار فخـــًرا لنا 
أن يكـــون فـــي موكـــب النصرة في شـــخص المســـيح. 
ويظهـــر بنـــا رائحـــة معرفته فـــي كل مكان، هذا 
اإلنســـان المبـــارك كان لـــه رائحـــة المســـيح الزكية في 
كل مـــكان حـــّل فيـــه، وبالحقيقـــه نعايـــن ونشـــاهد هذه 
الرائحـــة فـــي كل مـــن تعاملوا وتقابلوا معه، ســـواء في 
مصـــر أو خـــارج مصـــر، ســـواء فـــي الديـــر أو خارج 
الديـــر، ورائحـــه المســـيح الزكيـــة أحـــد النعـــم العظيمة 

التـــي يعطيهـــا هللا لنـــا أن تصـــدر مّنا.
فـــي  حضـــورك،  فـــي  تظهـــر  المســـيح  رائحـــة 
شـــخصك، فـــي كامـــك، فـــي أفعالـــك، فـــي صمتـــك، 
فـــي  ظهـــرت  الزكيـــة  الرائحـــة  هـــذه  هـــدوءك.  فـــي 
شـــخص نيافـــة األنبـــا إبيفانيـــوس، ليـــس فـــي موضـــع 
واحـــد، ولكنهـــا امتـــدت إلـــى أماكـــن كثيـــرة، وكثيـــرون 
شـــهدوا عـــن مقابلتهـــم مع هـــذا األســـقف. تقابلوا معه 
فـــي لقـــاءات كثيرة، ســـواء لقاءات خاصـــة أو لقاءات 
عامـــة، وتقابلـــوا معه لقاءات مشـــورة روحية، وتقابلوا 
معـــه فـــي االجتماعـــات التـــي كانـــت تتـــم ســـواء فـــي 
مصـــر أو خارجهـــا. دائًمـــا يحمـــل الـــرأي المعتـــدل، 
ودائًمـــا يحمـــل النظـــره اإليجابية، ودائًمـــا يتكلم وكأنه 
يســـتلهم كلماته من شـــخص المســـيح، وهذا هو الذي 
تعّبـــر عنـــه اآليـــة بأنـــه رائحة المســـيح الزكيـــة. صار 

محبـــــــوًبا، وصــــــــــار معـــروًفا، 
وصـــار رائة المسيـــــح في كل 
مـــكان وفـــي كل زمـــن. عاش 
حياة التوبــــــــــة الدائمــــــــة. كان 

دائمـــا يبحـــث عـــن نقـــاوة قلبـــه، والبحـــث يـــا أحبائـــي 
عـــن نقـــاوه القلـــب هـــو حياة التوبـــة التي نعيشـــها كل 
يـــوم. كان يبحـــث عـــن هـــذا ولـــم تغّيـــره المناصب وال 
األقدميـــة فـــي الديـــر، كانـــت له عشـــرات الســـنين في 
الرهبنـــة، وصـــار أســـقًفا، ولـــم يتغيـــر، وظـــل علـــى 
طبيعته: إنســـاًنا كّرس حياته باحًثا عن توبة حقيقية 
أمـــام هللا، ثـــم إنـــه عـــاش ســـيرة عطـــرة، ســـواء أكان 
راهًبـــا أو كاهًنـــا أو خادًمـــا أو أســـقًفا. عـــاش بســـيرة 
عطـــرة، وكل الذيـــن تعاملـــوا معـــه تامســـوا مـــع هذا، 

إاّل مـــن كانـــت قلوبهـــم قاســـية فلـــم يشـــعروا بهذا. 
وعـــاش أيًضـــا الحيـــاة األمينـــة بحســـب تعبيـــر 
أيضـــا  المـــوت«، وهـــذا  إلـــى  أميًنـــا  الكتـــاب: »كـــن 
ينطبـــق عليـــه، عـــاش أميًنـــا فـــي حياتـــه، تـــراه بعد أن 
تخـــّرج طبيًبـــا يعمـــل طبيبـــا حكيًمـــا، ثـــم يصيـــر راهًبا 
عفيًفـــا فـــي هـــذا الديـــر العامـــر، ثـــم كاهًنـــا خادًما، ثم 
أســـقًفا رقيًقا في مشـــاعره في حضوره، وأخيًرا شـــهيًدا 
أميًنـــا أّدى رســـالته بأمانـــة، ويســـتحق أن يكـــون لـــه 
إكليـــل الحيـــاة. عـــاش أميًنـــا لكنيســـته، أميًنـــا لديـــره، 
أميًنـــا إليمانـــه، أميًنـــا لرهبنته، وأميًنـــا لحياته الداخلية 
فـــي قلبـــه أمـــام هللا. وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه تبّحـــر في 
المعرفـــه كثيـــًرا، وصارت لـــه صداقات عديده في كل 
مـــكان، وكثيـــرون ممـــن يزورننـــي يتذكـــرون حضـــوره 
وكلماتـــه وشـــخصيته، حتـــى أن واحـــًدا زارنـــي وقـــال 
لـــي: ال أجـــد هديـــة أقدمها غير الصـــور التي أخذتها 
معـــه فـــي أكثـــر مـــن موضـــع.. جمعهـــا ووضعها في 
ألبـــوم صـــور رقيـــق وقدمهـــا لنـــا.. أقصـــد بهـــذا أنـــه 
عبـــر كل هـــذه الحيـــاه التـــي امتـــدت حتـــى نهايتهـــا، 

كان أنســـاًنا أميًنـــا. 
نتذكـــر هـــذا األخ الحبيـــب، ونتذكر حياته التي 
صـــارت كمنـــارة فـــي تاريخ الكنيســـة، ننعـــم بما أنتجه 
وأثمـــره مـــن كتابـــات ومخطوطـــات، وننعـــم بعظاتـــه 
لت لـــه وُنِشـــرت، وننعـــم أيًضـــا بشـــخصيته  التـــي ُســـجِّ
الفريـــدة التـــي عاشـــها بيننـــا.. ولذلك نحـــن على يقين 
مـــن أنـــه يشـــعر بنـــا، وأنـــه انتقـــل مـــن األرض إلـــى 
الســـماء. اكتســـبناه صديًقا وشـــفيًعا ُمصّلًيا من أجلنا 

ومـــن أجـــل الكنيســـة ومـــن أجـــل الدير. 
نجتمع يا إخوتي لكي نمجد اســـم هللا القدوس، 
الـــذي أعطانـــا هـــذه الثمـــرة المباركـــة. نمّجـــد أســـرته 
المباركـــة التـــي تربـــى فيها، ونمجد خدمتـــه التي خدم 
فيهـــا قبـــل رهبنتـــه، ونمجد هذا الديـــر الذي عاش فيه 
وتمتع بالحياة الرهبانية وســـط آبائه وشـــيوخه، ونمجد 
خدمته كأســـقف مبارك خدم كثيًرا رغم أن هللا أعطاه 
عمـــًرا قصيًرا في األســـقفية. قـــدم لنا مثااًل حًيا يعيش 
بيننا لســـنوات وســـنوات. نشـــكر هللا. ويشارك في هذه 
المشـــاعر كلهـــا اآلبـــاء المطارنـــة واآلبـــاء األســـاقفة 
الكهنـــة والشمامســـة  اآلبـــاء  والحضـــور معنـــا، وكل 
وكل الشـــعب. نحـــن نعّزي هذا الديـــر، ونتعّزى معه، 
ونطلـــب تعزيـــه هللا لنـــا الـــذي يرّطب قلوبنا ويشـــجعنا 
أن نســـتعد دائًمـــا وأن نشـــتهي أن يكـــون لنـــا موضـــع 
فـــي موكـــب النصـــرة. ليعطنـــا هللا جميًعـــا هـــذه الحياة 
النقيـــة، وليعطنـــا هذا النموذج الرفيع في حياتنا، وأن 
نستعد إلى النهاية. إللهنا كل مجد وكرامة من اآلن 

وإلى األبـــد آمين.
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االحتفال باذلكرى السنوية األوىل
ملثلث الرمحات نيافة األنبا أرسانيوس

مطران املنيا وأبو قرقاص

أقامت إيبارشـــية المنيا وأبوقرقاص، حفل تأبين احتفااًل بالذكرى 
األولـــى لنياحـــة مثلـــث الرحمـــات نيافة األنبا أرســـانيوس مطـــران المنيا 
وأبوقرقـــاص، وذلـــك فـــي مســـاء يـــوم الجمعـــة الموافـــق ٩ أغســـطس 
مـــزار  علـــى  الزهـــور  مـــن  إكليـــل  بوضـــع  االحتفـــال  وبـــدأ  201٩م، 
المتنيـــح األنبـــا أرســـانيوس، بيـــد نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العام 
باإليبارشـــية ومعـــه عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، ثـــم صـــاة العشـــية فـــي 
الســـرادق الـــذي ُأقيـــم فـــي المطرانية بحضـــور اآلباء كهنة االيبارشـــية، 
واآلالف مـــن أفـــراد الشـــعب. وبعد العشـــية قدمت كـــوراالت من أطفال 
وشـــباب اإليبارشـــية بعـــض الترانيـــم، كمـــا قـــدم عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنة 
كلمـــات عـــن ذكرياتهـــم مـــع مثلـــث الرحمـــات األنبـــا أرســـانيوس ومآثـــر 
مـــن حياتـــه، ثـــم قـــدم كـــورال لجنـــة الطفولـــة أوبريت عـــن حيـــاة نيافته. 
وُاختتـــم االحتفـــال بكلمـــة لنيافـــة األنبـــا مكاريـــوس، وتـــم توزيـــع هديـــة 
تذكاريـــة علـــى كل الحاضريـــن. وفـــي صبـــاح اليوم التالي، الســـبت 10 
أغســـطس 201٩م، أقيـــم القـــداس اإللهـــي برئاســـة نيافـــة األنبـــا أغاثون 
أســـقف مغاغـــة والعـــدوة، ومشـــاركة نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس، ووســـط 
حضـــور كبيـــر مـــن اآلباء الكهنة والشـــعب، ومندوبون عن إيبارشـــيات 
مغاغـــة والعـــدوة، بنـــي مـــزار والبهنســـا، ومطـــاي، وســـمالوط، وملوى 

واألشـــمونين. وأنصنا 

افتتاح كنيسة األمري تادرس
ومار جرجس بسيدين

افتتـــح نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني، يـــوم األحـــد 21 يوليو 
بمنطقـــة  جرجـــس  مـــار  والشـــهيد  تـــادرس  األميـــر  كنيســـة  201٩م، 
Liverpool بســـيدني وذلـــك بعـــد إعـــادة بنائهـــا، كمـــا تمـــم نيافتـــه طقس 
ســـيامة مجموعـــة مـــن الشمامســـة للخدمـــة بالكنيســـة ذاتهـــا، وقـــد حضر 

االفتتـــاح عـــدد مـــن المســـئولين المحلييـــن بالمنطقة.

افتتاح كنيسة جديدة بواشنطن
وزيارة مقر السفارة املرصية بأمريكا

صلي نيافة األنبا بيتر أســـقف نورث وســـاوث كارولينا وكنتاكي، 
والنائـــب البابـــوي لكنائـــس فيرجينيـــا، 
يوليـــو 201٩م،  الســـبت 20  عشـــية 
بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس بواليـــة 
واشـــنطن دي ســـي ثـــم افتتـــح الكنيســـة 
الجديـــدة. شـــارك فـــي صـــاة العشـــية وفـــي االفتتـــاح نيافـــة األنبـــا بيـــزل 

األســـقف العـــام بإيبارشـــية جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة.
كمـــا زار نيافتـــه مقـــر الســـفارة المصريـــة بالعاصمـــة األمريكيـــة 

واشـــنطن، يـــوم الثاثـــاء 
٣0 يوليــــــــــــــــــو 201٩م، 
ورافقـــــــه القـــس مــــــــــــارك 
عزيز، والقس ميصائيل 

أبو الخير، حيث اســـتقبلهم الســـفير ياســـر رضا، سفير مصر بالواليات 
المتحـــدة وأعضـــاء الســـفارة.

تدريب خدام كنائس قطاع القبة
ىلع اتلوعية برفض ممارسات العنف االجتمايع

قـــام نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لقطـــاع حدائـــق القبـــة 
وتوابعهـــا يـــوم األربعـــاء 24 يوليـــو 201٩م، بتخريـــج دفعـــة تدريـــب 
المدربيـــن والخـــدام بالتنســـيق بيـــن الكنيســـة القبطيـــة والمجلـــس القومـــي 
للســـكان. جـــرت أعمـــال الـــدورة التدريبيـــة في كنيســـة الســـيدة العذراء، 
العباســـية الشـــرقية، وشـــارك فـــي التدريـــب مجموعـــة من خـــدام كنائس 
قطـــاع حـــي حدائـــق القبـــة. التدريب مقـــدم من المجلـــس القومى للصحة 
وللســـكان تحـــت عنـــوان »الدليـــل التثقيفـــي للمراهقيـــن«، ويهـــدف إلـــى 
تخريـــج خـــدام وقـــادة لهم دور فعال فـــي المجال التنموي والقضاء على 

الممارســـات الضـــارة والعنـــف المبنـــي علـــى النـــوع االجتماعي.

قرار جتريد اكهن
بمطرانية القوصية ومري لألقباط األرثوذكس

قـــررت مطرانيـــة القوصيـــة وميـــر لألقبـــاط األرثوذكـــس، تجريـــد 
القـــس يوناثـــان نصحـــي عجبـــان عبـــد القـــادر، ويحمـــل رقـــم قومـــي 
حســـام  العلمانـــي/  االســـم  إلـــى  وعودتـــة   ،2٨٣02012505٣٧1
بالواجبـــات  االلتـــزام  لعـــدم  وذلـــك  القـــادر،  عبـــد  عجبـــان  نصحـــي 
بالكهنـــوت.  تليـــق  ال  وتصرفـــات  أعمـــال  فـــى  وتورطـــه   الكنســـية 
 ونناشـــد الشـــعب  عـــدم التعامـــل معـــة بصفتـــة الكهنوتيـــة مـــن تاريخـــة. 
والمطرانية غير مســـئولة عن أّية مشـــاكل أو تعامات مالية أو قانونية 

قام بها المذكور أو ســـوف يقوم بها.   تحريًرا في 20/201٩/٨
األنبا توماس أسقف القوصية ومير

12



جملة الكرازة - 23 أغسطس 2019جملة الكرازة - 12 أكتوبر  2018

anbabenyamin@hotmail.com

 metropolitanpakhom@yahoo.com

ال شـــك أن اإليمان 
كمـــا  الجبـــال  تنقـــل  قـــوة 
»َفاْلَحـــقَّ  الكتـــاب:  قـــال 
َأُقـــوُل َلُكـــْم: َلـــْو َكاَن َلُكـــْم 
ِإيَمـــاٌن ِمْثـــُل َحبَّـــِة َخـــْرَدل 
َلُكْنتُـــْم َتُقوُلـــوَن ِلهـــَذا اْلَجَبـــِل: اْنَتِقـــْل ِمـــْن ُهَنـــا ِإَلى 
ُمْمِكـــٍن  َغْيـــَر  َشـــْيٌء  َيُكـــوُن  َواَل  َفَيْنَتِقـــُل،  ُهَنـــاَك 
َلَدْيُكـــْم« )مـــت20:1٧(، وهـــو اإليمـــان العملـــي 
التـــي  المواقـــف  فـــي  والشـــخصي  الموضوعـــي 
نتعـــرض لهـــا. وهذا اإليمان هبـــة »أَلنَُّه َقْد ُوِهَب 
َلُكـــْم أَلْجـــِل اْلَمِســـيِح اَل َأْن ُتْؤِمُنـــوا ِبـــِه َفَقـــْط، َبـــْل 
َأْيًضـــا َأْن َتَتَألَُّمـــوا أَلْجِلِه« )في2٩:1(. واإليمان 
يهـــب لمـــن يقتنيـــه قـــوة إبصـــار للطريـــق الروحي 
إذ يشـــعر بملكيـــة هللا علـــى قلبـــه، فيعيـــش حيـــاة 
حقيقية مع المســـيح وشـــركة الســـمائيين وصداقة 

القديســـين فيصـــل للحـــب الحقيقـــي.
يصـــل  إذ  المعرفـــة:  فـــوق  فاإليمـــان   +
بالمؤمـــن إلـــى حب هللا كمـــا ورد في )1كو٣:٨( 
»إن كان أحـــد يظـــن أنـــه يعـــرف شـــيًئا عـــن هللا 
فإنـــه لـــم يعـــرف شـــيًئا بعد كما يجـــب أن يعرف، 
ولكـــن إن كان يحـــب هللا فـــاهلل معـــروف عنـــده«. 
وإذا بدأنـــا باإليمـــان، نصل إلـــى المحبة كما ورد 
فـــي )2بـــط5:1-٨( »قدموا في إيمانكم فضيلة، 

وفـــي الفضيلـــة معرفة، وفـــي المعرفة تعفًفا، وفي 
التعفـــف صبـــًرا، وفي الصبر تقـــوى، وفي التقوى 
المـــودة األخويـــة محبـــة..  مـــودة أخويـــة، وفـــي 

لمعرفـــة ربنا يســـوع المســـيح«.
+ اإليمـــان الفطري: هو ذلـــك الذي يربط 
بيـــن النفـــس البشـــرية وهللا بعمـــق طبيعـــي فـــي 
القلـــب، ألنه يكشـــف عن كيـــان أعظم من كيانه 
بـــا حـــدود  البشـــري المحـــدود، فيعطـــي رجـــاًء 

نحيـــا داخله.
+ واإليمان هو أســـاس البـــّر: لذلك يقول 
»أمـــا البـــار فباإليمـــان يحيـــا« )رو1٧:1(، ألن 
اإليمـــان فيـــه اعتـــراف بقـــدرة هللا الفائقـــة، إذ هـــو 
قـــادر علـــى كل شـــيء ألنـــه خالق كل األشـــياء، 
فيعتمـــد عليـــه بطريقـــة تفـــوق حـــدود المحســـوس 
والملمـــوس والمعقـــول، بمعنـــى أن العقـــل يعطـــي 
لإلنســـان أقصى مجد بشـــري، أّما باإليمان فيرى 
مجد هللا »إن آمنِت ترين مجد هللا« )يو4:11(. 
وكمـــا قيـــل عـــن أبينـــا إبراهيـــم: »وال بعـــدم إيمان 
ارتـــاب فـــي وعـــد هللا، بل تقـــّوى باإليمـــان ُمعطًيا 
مجـــًدا هلل« )رو20:4(. مـــن هنـــا كان اإليمـــان 
فائًقـــا للعقـــل، ألنـــه ليس مجرد اســـتجابة منطقية 
لمطالـــب هللا بـــل هـــو قبول أمر من هللا يســـتحيل 
عمله بواســـطة اإلنســـان. إًذا فاإليمان ال يتوقف 

علـــى قـــدرات اإلنســـان العاديـــة ولكنـــه يتعداهـــا، 
فاإليمـــان ُيزّكـــي اإلنســـان لمـــا هو فـــوق الطبيعة 
العاديـــة بعمـــل إلهي عجيب. هكـــذا تكون الحياة 
مـــن  النفـــس  تفـــوق الطبيعـــة، فتحـــّرر  الروحيـــة 
الخطيـــة، واالنعتـــاق مـــن ســـلطانها مـــن خـــال 
اإليمـــان بعمل دم المســـيح وفاعليتـــه في حياتنا.

من هنا نستطيع أن نقول أن الصاة تفتح 
مجـــااًل باإليمـــان للشـــركة مـــع الفـــادي الحبيـــب، 
لبنـــاء النفـــس وعمارهـــا بعـــد تخريبهـــا بالخطيـــة، 
لذلـــك قـــال الـــرب: »إن لـــم تؤمنـــوا أنـــي أنـــا هـــو 
وهـــذا  )يـــو٨:24(،  خطاياكـــم«  فـــي  تموتـــون 
واضـــح أيًضـــا فـــي عبـــور المـــاك المهلـــك على 
بيـــوت العبرانييـــن بـــدون مـــوت أحدهـــم إليمانهـــم 
وتصديقهـــم بالفداء وذبـــح خروف الفصح عنهم. 
ومـــا أقـــوى مـــا قالـــه القديـــس بولس: »فمـــا أحياه 
اآلن فـــي الجســـد فإنمـــا أحياه في اإليمان، إيمان 
ألجلـــي«  نفســـه  وَســـّلَم  أحبنـــي  الـــذي  هللا  ابـــن 
)غـــا20:2(، وبنـــاء علـــى ذلـــك صـــار الســـيد 
المســـيح ليس مجرد شـــخصية تاريخية وإنما قوة 
حيـــاة ال تـــزول تعمل فينا بفدائـــه وبدمه، يطهرنا 
ل ما فينـــا من موت إلى  بتوبتنـــا واعترافنـــا، فيحـــوِّ
حيـــاة. لذلـــك فنحـــن ضعفاء كبشـــر ولكـــن أقوياء 
بإيماننـــا، إذ نتقـــدم إلـــى هللا ونطـــرح أنفســـنا بثقـــة 
أمامـــه فننـــال مراحمـــه ونتمســـك بصـــدق مواعيده 
ووعوده اإللهية، وهذا ما اختبره موســـى األســـود 
ومريـــم المصريـــة وأغســـطينوس وغيرهـــم كتائبين 

عبـــر الدهـــور وإلـــى نهايـــة الدهور.

بعـــد أن أراحـــه الـــرب 
الجهـــات،  كل  مـــن  مـــن 
اشـــتهى داود النبي أن يبني 
للـــرب الـــذي أحبـــه، وصّرح 
لناثـــان  المقدســـة  برغبتـــه 
النبـــي، الـــذي لمـــا ســـال هللا عـــن طلبـــة الملـــك داود لم 
يقبلهـــا هللا، بـــل قـــال لـــه: أنـــت ال تبني لـــي بيًتا، ولكن 
ابنـــك يبنـــي بيًتـــا الســـمي )2صـــم5:٧-1٣(. كانـــت 
طلبة داود مقدســـة وتعّبر عن اشـــتياقات قلبه وشـــعوره 
الجهـــات،  كل  مـــن  حياتـــه  دّبـــر  الـــذي  بالعرفـــان هلل 
وعندمـــا رفضهـــا الـــرب لـــم يتذمـــر داود، ولـــم يعتـــرض 
أو يســـال: لماذا رفض الرب طلبتي؟ لكنه اســـتمع في 
خضـــوع لكلمـــات الـــرب، وابتـــدأ يصلـــي فـــي خضـــوع، 
صاة خشـــوعية تحمل الكثير من المعاني الروحية..

وهـــذه هـــي قصـــة حياتنـــا علـــى األرض، ففـــي 
مـــرات كثيـــرة تكـــون لنـــا رغبـــات واشـــتياقات طيبـــة قـــد 
يرفضهـــا هللا وربمـــا يؤجلهـــا، وهـــو فـــي هـــذا ال يرفض 
طلباتنـــا ألنهـــا خاطئـــة، بـــل ألجـــل اختبار هـــام ينبغي 
المشـــيئة  عـــن  المـــوت  اختبـــار  وهـــو  نجتـــازه،  أن 
الشـــخصية. فكيـــف اجتـــاز داود النبي هـــذا االختبار؟ 
هـــذا هـــو موضـــوع تاملنـــا.. ابتـــدأ داود يصلـــي إلـــى 
الـــرب فـــي )2صم٧(، وكانت صاتـــه عجيبة وتحمل 
رســـالة خاصـــة لنـــا ولكل مـــن لهم عمل في الكنيســـة: 

كيف نموت عن مشيئتنا الشخصية؟
1- اتضـــع داود امـــام الـــرب وصلـــى: »مـــن 

أنـــا يـــا ســـيدي الـــرب؟ ومـــا هـــو بيتـــي حتـــى أوصلتني 
إلـــى هنـــا؟«. ويكـــّرر داود في صاتـــه مرات عدة »يا 
ســـيدي الرب«، فاإلنســـان لكي يتعلم الخضوع لمشيئة 

الـــرب البـــد أن يتضع.
٢- بـــدأ داود يتذكـــر نعـــم الـــرب وإحســـاناته 
من جهته ومن جهة شـــعبه: »وثبََّت لنفســـك شـــعبك 
إســـرائيل، شـــعًبا لنفســـك«، وصاتـــه لـــم يـــرد فيها كلمة 
عتـــاب واحـــدة مـــن جهة طلبـــه الذي رفضـــه الرب، كما 
لم يرد فيها تساؤل واحد عن لماذا رفض الرب طلبته!

٣- قبـــل داود بـــكل رضى مشـــيئة الـــرب، ولم 
يتمسك برغبته الشخصية: »واآلن أيها الرب اإلله... 
افعـــل كمـــا نطقـــَت«، فربمـــا بعـــض الرغبـــات الطيبـــة 
تخفـــي ورائها بعـــض الكبرياء أو محبة المجد والكرامة.

طلبـــة  لنفســـه  النبـــي  داود  يطلـــب  لـــم   -٤
واحـــدة: بـــل ختـــم صاته هكـــذا »ليتعظم اســـمك إلى 
األبـــد... وبـــارك بيت عبـــدك ليكون إلى األبد أمامك« 

.)2٩-26(
وكان داود بطلبتـــه هـــذه يؤّســـس منهًجـــا روحًيـــا 
فريـــًدا باختبـــار الموت عن المشـــيئة الشـــخصية، وهذا 

المنهـــج يتلخـــص في عـــدة أمور:
1( اختـــار داود أن يحتفظ بســـالمه وســـالمة 
للخـــدام  تكـــون  مـــا  فكثيـــًرا  الـــرب:  بطاعـــة  مملكتـــه 
تحافـــظ  ال  ربمـــا  ولكنهـــا  طيبـــة،  رغبـــات  الروحييـــن 
على ســـام الكنيســـة، وتســـّبب عثرات داخلها.. وقتها 
يحتـــاج اإلنســـان أن يتعلـــم كيـــف يتنـــازل عـــن رغبتـــه 

مهمـــا كانـــت فوائدهـــا. فســـام البيـــت وســـام الكنيســـة 
همـــا أفضـــل من أية مشـــاريع أو انجـــازات، ألن »ثمر 
البـــر ُيـــزَرع فـــي الســـام«، فقـــد اختـــار داود أن يبنـــي 
نفـــوس شـــعبه، وتكـــون مملكتـــه مباركـــة مـــن الـــرب، 

حتـــى ولـــو تنـــازل عـــن رغبتـــه فـــي بنـــاء البيـــت.
٢( فـــرح داود أن تتـــم مشـــيئة الرب حتى وإن 
كانـــت من خـــالل غيـــره )ابنـــه ســـليمان(، وابتـــدأ ُيعّد 
كل مـــا ســـيحتاجه ابنـــه لبنـــاء البيت، فقـــد اختار الرب 
أن يحقـــق إرادتـــه مـــن خال ابنـــه ال من خاله، وكان 
داود يعلـــم جيـــًدا أنـــه ال به وال بابنـــه ُيبنى البيت، فاهلل 
هـــو البانـــي الحقيقـــي، وكان دائًمـــا يرنـــم »إن لـــم يبـــِن 
الـــرب البيـــت، فباطـــل تعب البّنـــاؤون« )مز126: 1(
٢( أعـــّد داود كل مـــا يلزم للبنـــاء، حتى دون 
أن يفهـــم لمـــاذا رفـــض الـــرب طلبته لبنـــاء الهيكل، 
إلـــى أن جـــاء وقـــت وأعلـــن هللا لـــه الســـبب، ألنـــه كان 
رجـــل حروب ســـفك كثيًرا  مـــن الدماء )1اخ22: ٨(. 
فلـــم يتوقـــف داود عـــن العمـــل ولـــم يغضـــب الن الرب 

رفـــض طلبه.
٣( رفـــع اود عينيـــه عـــن األشـــخاص ورأى 
م االشـــتياقات،  الـــرب وحـــده هو صاحب العمـــل ومتمِّ
فلـــم يهتـــم لمـــن ُينســـب مجـــد البنـــاء، بـــل فـــرح بتمجيد 

اســـم الرب وســـكناه وســـط شـــعبه.
٤( اختيـــار التخلـــي عـــن مشـــيئتنا حتى وإن 
كانـــت طيبـــة، يحفـــظ لنـــا وعـــد الرب الـــذي وعـــد به 
عبده داود عن ابنه ســـليمان »فأجعل ســـاًما وســـكينة 

فـــي إســـرائيل فـــي إيامـــه« )1اخ22:٩(.
وهكـــذا نحتـــاج أن نتعلـــم ضـــرورة المـــوت عـــن 
المشـــيئة حتـــى وإن كانـــت الرغبـــات مقدســـة، ليهبنـــا 
الـــرب ســـاًما وســـكينة فـــي خدماتنـــا وبيوتنـــا وكنائســـنا 
ومؤسساتنا، فنفرح بالرب وبعمله في بيته على الدوام.
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يـــوم ٣0 أغســـطس 
مـــن كل عام نحتفل بعيد 
العظيـــم  القديـــس  نياحـــة 
هيمانـــوت  تـــكا  األنبـــا 
الحبشـــي، وهو من أعظم 
قديســـي الحبشـــة، وله مكانة خاصة في كنيســـتنا 
القبطيـــة. ولعـــل صورتـــه الشـــهيرة التـــي يظهـــر 
هـــذا  فـــي  هـــي موضوعنـــا  أجنحـــة  بســـتة  فيهـــا 

اليـــوم.. مـــاذا تعنـــي هـــذه األجنحـــة؟
1- عنايـــة هللا: فالقصـــة تقـــول إنـــه كان 
يـــزور ديـــًرا علـــى ســـفح جبل عـــاٍل، كل من يريد 
صعوده أو الهبوط عليه أن يربط وسطه بحبل، 
ويتـــم شـــد الحبـــل مـــن خال بكـــرة كبيـــرة يحركها 
راهبـــان. وبعـــد زيارتـــه للديـــر وعند نزولـــه انقطع 
الحبـــل، وجـــرى الرهبان لينظـــروا، وإذا باهلل ينقذه 
مـــن خـــال هـــذه األجنحـــة الســـتة، فيعـــود اتزانـــه 
وينـــزل ســـليًما وتختفي هـــذه األجنحة. وليس هذا 
غريًبا عن هللا الذي يحفظ أوالده ومحبيه في كل 
زمـــان بطـــرق وأنـــواع شـــتى: بالُفلـــك، بالماكين، 
بخـــروف، بالضربـــات العشـــر، بماك يســـد أفواه 
فـــي شـــكل ســـحابة تظّلـــل أو  األســـود، بنزولـــه 
عمـــود نـــار ينيـــر، أو نزولـــه فـــي اآلتـــون.. إنـــه 

هـــو الـــذي قـــال »شـــعرة مـــن رؤوســـكم ال تهلك« 
)لـــو 21:1٨(.

أداة  األجنحـــة  تكـــون  قـــد  االرتفـــاع:   -٢
لارتفـــاع، ولكـــن لعـــل مـــا يرفـــع اإلنســـان هـــو 
حياتـــه البـــارة المقدســـة ونـــوال رضـــى هللا ورضى 
الوالدين »الِبّر يرفع شـــأن األمة، وعار الشـــعوب 
الخطية« )أم14:٣4(، ألنه ما أســـهل أن يرتفع 
اإلنســـان بأّيـــة أجنحـــة، فقد يرتفع بأجنحة الفشـــل 
والخـــداع، أو أجنحـــة النميمـــة وتوصيـــل الـــكام، 
أو أجنحـــة الرشـــاوى والتملـــق والرياء.. ولكن هل 
ســـيرتفع اإلنســـان بهذه حًقا؟! أم أن هذه األجنحة 
غيـــر قـــادرة علـــى رفعـــه إاّل إلى مســـافة قليلة، ثم 

يبـــدأ يتهـــاوى وتكـــون نهايته أشـــّر مـــن بدايته.
٣- االنتقـــال: قـــد ُتســـتخدم األجنحـــة فـــي 
االنتقـــال مـــن مـــكان لمـــكان، وقـــد تعنـــي أيًضـــا 
إلـــى حالـــة، أو  ينتقـــل اإلنســـان مـــن حالـــة  أن 
إلـــى وضـــع، فقـــد تكـــون الكلمـــات  مـــن وضـــع 
كلمـــات طيبـــة  كانـــت  فـــإن  أحياًنـــا كاألجنحـــة؛ 
تنقـــل  أن  تســـتطيع  مفرحـــة،  مباركـــة  عة  مشـــجِّ
اإلنســـان مـــن الحـــزن إلـــى الفـــرح، ومـــن الضيـــق 
إلـــى الســـعادة، وتجعـــل الكلمـــات مـــن يســـمعها 
الفـــرح.. وعلـــى  مـــن  الســـماء  إلـــى  طـــار  كأنـــه 

العكـــس قـــد تكـــون الكلمات ســـبب حـــزن وضيق 
وألـــم، وتنقـــل اإلنســـان مـــن الفـــرح إلـــى الحـــزن، 
وتطيـــر بـــه ولكـــن إلـــى أســـفل.. لذلك مـــا أخطر 
الكلمـــات التـــي قـــد نقولهـــا دون تدقيـــق وتســـبب 
إلـــى حالـــة أخـــر،   انتقـــااًل لســـامعها مـــن حالـــة 
لذلـــك قــــال الكتــــاب: »بكامـــك تتبـــّرر وبكامك 
تُـــدان« )مت٣٧:12(، »الجـــواب الليِّن يصرف 
الســـخط«  يهّيـــج  الموجـــع  والـــكام  الغضـــب، 
)أم1:15(، وَمـــَدَح النفـــس التـــي تنطـــق بالـــكام 
الجيد قائًا: »شـــفتاِك يا عروس تقطران شـــهًدا« 

)نـــش11:4(.
٤- الشـــهرة: قد تكون األجنحة ســـًببا في 
ارتفـــاع اإلنســـان ممـــا يؤدي إلى شـــهرته.. ولكن 
قـــد تكـــون الشـــهرة بســـبب اســـتخدامه للمواهـــب 
التـــي منحهـــا لـــه هللا، فقد تكـــون األجنحة موهبة 
الـــكام التـــي تســـتطيع أن تنقـــل صاحبهـــا مـــن 
يتحـــرك،  أن  دون  كثيـــرة  أماكـــن  إلـــى  مـــكان 
وكذلـــك موهبـــة صنع الســـام »طوبـــى لصانعي 
الســـام ألنهـــم أبنـــاء هللا ُيدَعـــون« )مـــت5:٩(، 
وكذلـــك عمـــل الخيـــر والعطـــف علـــى الفقـــراء، 
أبـــرآم  األنبـــا  القديـــس  ُاشـــُتهر  الموهبـــة  فبهـــذه 
والقديـــس األنبـــا صرابامـــون أبـــو طرحـــة والمعلم 
إبراهيـــم الجوهـــري »مغبـــوط هـــو العطـــاء أكثـــر 
مـــن األخـــذ« )أع٣5:20(. ليتنـــا نتخـــذ أجنحـــة 
ســـليمة وصحيحـــة قادرة أن ترفعنـــا بالحقيقة إلى 

الفضيلـــة والبـــر.

mossa@intouch.com

تحدثنـــا في العــــــــــدد 
الماضـــــــــــــــي أن مــــــــــــــن 
المصـــــــــــــادر الشـــخصية للمشـــاكل األســـرية: 
1- غيـــاب الحيـــاة فـــي المسيـــــــــــــــح.. ونســـتكمل 

موضوعنـــا عن:
٢- اختالف المشارب

1- مـــن أكثـــر مصادر المشـــاكل األســـرية 
شـــيوًعا اختـــاف المشـــارب.. فقـــد يكـــون الـــزوج 
مـــن بيئـــة حضاريـــة والزوجـــة مـــن بيئـــة ريفيـــة. 
أســـلوب  فـــي  كبيـــر  اختـــاف  بالطبـــع  فهنـــاك 
التربيـــة، وفـــي أســـلوب التعامـــل مـــع المجتمع، 
الخاصـــة واألســـرية  والعـــادات  التقاليـــد  وفـــي 
والعامـــة، فالـــزوج ببســـاطة يتحـــرك فـــي كامـــه 
ومجاماتـــه ومابســـه ونشـــاطاته، بينمـــا الزوجة 
الخاصـــة.  ثقافتهـــا  بســـبب  ذلـــك  مـــن  ـــب  تتعجَّ
والعكـــس.. إذا مـــا كانـــت الزوجـــة مـــن بيئـــة 
حضاريـــة والـــزوج ريفًيا.. يغضـــب ويثور حين 
تســـلم زوجتـــه باهتمـــام على ابـــن عمها، أو ابن 

خالتهـــا، أو زميلهـــا فـــي الكليـــة أو العمـــل..
2- أسلــــــــوب الكـــــــــالم.. والزيــــــــــارات.. 

وارتـــداء الثيـــاب.. ونظـــام األكل.. ومحتويـــات 
المنـــزل.. وصورتـــه أمـــام النـــاس.. وعالقاته 
االجتماعية.. الجيران.. الزمالء.. األصدقاء.. 
المجامالت في المناســـبات المختلفـــة: كأعياد 
فـــي  العـــزاء  أداء  ضـــرورة  والـــزواج..  الميـــاد 
أقصـــى الصعيـــد ألن المتوفي من أقارب الزوج.

أن  ضـــرورة  توضـــح  أمثلـــة  مجـــرد  هـــذه 
يتقاربــــــــا ويتفاهمـــــــــــا، إلــــــــى أن يريح كــــــــل 
منهمـــا اآلخـــر، فـــي بـــذل وعطـــاء، وليـــس فـــي 

واســـتعاء!! عنـــاد 
يختـــار  أن  األصـــوب  مـــن  كان  وربمـــا 
اإلنســـان شـــريكة حياتـــه من نفـــس البيئة، أو 
مـــن بيئـــة متقاربـــة اجتماعًيا، حتـــى ال يحدث 

هـــذا النـــوع مـــن المشـــاكل، أو يقـــّل حدوثـــه.
أكثـــر  الزوجـــة  أن  الُمالحـــظ  ومـــن   -٣
ارتباًطـــا بأســـرتها، وبالبيئة التي نشـــأت فيها. 
فـــال داعـــي للضغـــط على البنـــت لتقبـــل زوًجا 
يعيش فـــي بيئة مختلفة حضارًيـــا واجتماعًيا، 
وعلـــى بعـــد مئـــات الكليومتـــرات مـــن موطـــن 
الزوجـــة األصلي. هي ســـتتعب فـــي التوافق مع 
البيئـــة االجتماعيـــة الجديـــدة، وهو ســـيتعب ألنها 

ســـتطلب منه الســـفر المتكرر لترى أســـرتها.

4- تصوروا شـــابة تربت في اإلســـكندرية 
بـــروح اجتماعيـــة منطلقة، تذهـــب إلى أقصى 
وكلماتهـــا،  مابســـها،  ســـينتقدون  الصعيـــد. 
وضحكاتهـــا، ومعاماتهـــا، ويحاولـــون الضغـــط 
عليهـــا بالـــكام الواضـــح وبالغمـــز واللمـــز لكـــي 

تصيـــر مثلهـــم. وهـــذا صعـــب طبًعـــا.
توافـــق  المستحســـن  فمـــن  لذلـــك   -5
المشـــارب، فـــإن اختلفـــت فابد من حيـــاة روحية 
حتـــى  وعطـــاء،  وصبـــر  احتمـــال  وروح  قويـــة، 

الحيـــاة. وتســـير  الزوجـــان  يتوافـــق 
أي  إلـــى  الشـــك  يتســـرب  أحياًنـــا  ولكـــن، 
أو كا مـــن الزوجيـــن! وهنـــا تحـــدث المعاتبـــات 
الشـــديدة، التـــي تدمـــر الحيـــاة األســـرية كلهـــا..

6- والعـــالج هنـــا هو في اآلبـــاء الكهنة 
األســـرة،  بهـــذه  يرتبطـــون  الذيـــن  الروحييـــن، 
ويفتقدونهـــا.. حينمـــا تحـــدث مشـــكلة يلجـــأ أحـــد 
الطرفيـــن أو االثنــــــــــان مًعـــا إلـــى الكاهـــن باحًثـــا 

عـــن الحـــل.
وحين يفتقد اآلبــــــــــــــاء األســـــــــــــرة، ويقـــــــرأون 
اإلنجيــــــــــــل فـــي بيتهــــــــــــم، ويتفقــــــــــــون معهم على 
»المذبــــــــح العائلـــــي” أي أن تجتمـــــــع األســــــــرة 
)قبل العشـــاء مثًا( لتقرأ إصحاًحا من اإلنجيل، 

وتصـــلي جـــزًءا من صـــاة النوم.
فالفـــرق شاســـع بيـــن بيت ُبِني على أســـاس 
المســـيح واإلنجيـــل والمحبـــة، وآخـــر ُبِنـــي علـــى 

الرمل! أســـاس 

avvatakla@yahoo.com
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أرجــــــــــو أال ننســـــاق 
إلــــــى »مباحثــــــــــــات دون 
فـــي  الـــذي  هللا  بنيـــان 
اإليمـــان« )1تي 4:1(. 
العمـــر أقصـــر مـــن أن ُنعيد البحـــث في قضايا 
بهـــا  تعتـــرف  مقدســـة  مجامـــع  فـــي  ُحســـمت 
كنيســـتنا. الوقـــت يجـــب أن نبذلـــه فـــي الصاة 
والتســـبيح والفـــرح بالمســـيح، وأعمـــال الرعايـــة 

والتعليـــم الـــذي بحســـب التقـــوى.
أّمـــا مـــن جهـــة وراثة خطيـــة آدم فقد تمت 
إدانة بياجيوس وتلميذه كاليستيوس وأتباعهما 
حينمـــا أنكـــروا وراثـــة خطية آدم، ونـــادوا ببدعة 
أن  أو  معموديـــة  يحتاجـــون  ال  األطفـــال  أن 
الخطايـــا.  لمغفـــرة  ليســـت  األطفـــال  معموديـــة 
وقـــد ورد فـــي مجمع قرطاجنـــة الثاني المنعقد 
ســـنة ٤18م )القانـــون 11٠( مـــا يلي: »إن 
قـــال أي إنســـان أن األطفـــال حديثـــي الـــوالدة 
ال يحتاجـــون إلـــى معموديـــة، أو أنهـــم يجـــب 
أن يعتمـــدوا لغفـــران الخطايا، لكن ليســـت فيهم 
الخطيـــة األصليـــة الموروثة من آدم والتي البد 
أن ُتغَســـل بحميم المياد الجديد، وفى حالتهم 
هـــذه ال تؤخـــذ صيغـــة المعمودية أنهـــا »لغفران 
الخطايـــا« بطريقـــة حرفية، إنما بطريقة رمزية، 
فليكـــن محروًمـــا؛ ألنـــه وفًقـــا لروميـــة )12:5( 
)تاريـــخ  الجميـــع«  إلـــى  آدم  خطيـــة  أجتـــازت 
تشـــارلز   Hefele, C. J الكنيســـة،  مجامـــع 
 Vol. 2, ،جوزيـــف هيفيلي األســـقف األلماني
 PL, Vol. 67, p. :؛ انظـــر أيًضـــاp. 458
N&P.N.F, S. II. V XIV. Can-،2177

.)on CX
ملحوظـــــــــــــة: نـــص رســـالة روميـــة هنـــا 
توافقهـــا  والتـــي  الاتينيـــة  الترجمـــة  بحســـب 
أيًضـــا الترجمـــة القبطيـــة واليونانيـــة، ويترجمها 
نيافـــة األنبـــا غريغوريـــوس –دكتـــوراة فـــي اللغة 
اليونانيـــة- هكـــذا: »وهكـــذا اجتـــاز الموت إلى 
جميـــع النـــاس بالـــذي جميعهـــم خطئـــوا فيـــه«، 
ويشـــرح ذلك بقوله: »هذا النص المقدس يقّرر 
مبـــدأ انتشـــار الخطيـــة من اإلنســـان األول آدم 
إلـــى كل النـــاس«، كما يعّلق قائـــًا: »وُياَحظ 
أن الترجمـــة البيروتيـــة قـــد أوردت هـــذا النـــص 
والقبطـــي  اليونانـــي  النـــص  ولكـــن  مبتـــوًرا... 
والترجمـــة الاتينيـــة المعروفـــة بالفولجاتـــا كلهم 
أوردوا النـــص علـــى النحـــو الـــذى أثبتنـــاه«، ثم 
يـــورد نيافتـــه النصـــوص فـــى اللغـــات الثـــاث:

باليونانية:
 καί� ού� τως είς πα� ντας α� νθρωπούς
 ο�  θα� νατος δίή� λθεν ε� ω´ πα� ντες
ή� μαρτον

وبالالتينية:
In guo omnes peccaverunt

وبالقبطية:
\iten ourwmi ̀nouwt ouo\ ebol \iten 
`vnobi a ̀vmou ]w’pi ouo\ pairh; a pimou  
]e `e'oun `erwmi niben vhetauernobi `n'htf. 
 

)موسوعــــــــــة الاهوت العقيــــــــــدي – ســـر 
التجســـد والفـــداء – ص2٣٧(.

النـــص  بـــأن  لادعـــاء  هنـــا  مجـــال  فـــا 
وأن  المـــوت،  كلمـــة  منـــه  ســـقطت  الاتينـــي 
مجمع قرطاجنة والقديس أغســـطينوس أخطأوا 

وحـــدث عندهـــم لبـــس.
وقـــد أّيد مجمع أفســـس المنعقد )٤٣1( 
قـــرارات  الديـــن  البابـــا كيرلـــس عمـــود  برئاســـة 
الرســـالة  فـــي  ُذِكـــر  مجمـــع قرطاجنـــة، حيـــث 
المجمعيـــة، التـــي أرســـلها مجمـــع أفســـس إلـــى 
بمـــا  أســـقف رومـــا، وأخبـــروه  سلســـتين األول 
حـــدث فـــي مجمـــع أفســـس التالـــي: »األعمـــال 
البياجييـــن  إدانـــة  عـــن  الغربيـــة  )القـــرارت( 
والكاليستييــــــــــن، وأتباعهـــــــــــــــــم: جوليانــــــــــــــوس، 
بريسيديـــــــــــــوس، فـلــــــــــــوروس، مارسللينـــــــــــــــوس 
وأورونتيـــــــــــــوس.. إلـــخ، تـــم قراءتهــــــــــــا، والحكم 
)اإلدانـــة( البابـــوي عليهـــم تـــم الموافقـــة عليهـــم 
 Hefele, باإلجمـــاع« )تاريخ مجامع الكنيســـة
أيًضـــا:  انظـــر  C. J, VOL. 3, P. 69؛ 
األنبـــا إغريغوريوس، الاهوت العقائدي، ج٣، 
في أســـرار الكنيســـة الســـبعة، ص5٣؛ مجموع 
كّســـاب ص٣٣٨،  لحنانيـــا  الكنســـي،  الشـــرع 
٣٣٩ قوانيـــــــــــــــن عصـــر المجامــــــــــــــع، القمص 

صليـــب ســـوريال، ص126(.
فـــإن حرمـــان شـــخص  الحـــال  وبطبيعـــة 
بقـــرار مجمعـــي، معنـــاه حـــرم تعليمـــه، وليـــس 
عـــداوات  يوجـــد  ال  ألنـــه  شـــخصه؛  مجـــرد 
شـــخصية مـــع النـــاس. فا مجال هنـــا لادعاء 
أّيـــد حـــرم أشـــخاص  بـــأن مجمـــع أفســـس قـــد 
ولكنـــه لـــم يؤيـــد قـــرارات مجمـــع قرطاجنـــة مـــن 

جهـــة التعليـــم.
وقـــد ورد فـــي نـــص الرســـالة إلـــى البابـــا 
المجمـــع  فـــي  تـــم  »عندمـــا  التالـــي:  سلســـتين 
بخصـــوص  اتخـــاذه  تـــم  مـــا  قـــراءة  المقـــدس 
حـــرم عديمـــي التقـــوى البياجيين والكاليســـتيين 
التابعين لكاليســـتيوس، وبياجيوس، وجوليان، 
ومارســـيللينوس  وفلـــوروس  وبريســـيديوس، 
وأورونتيـــوس وأولئك الذين مالوا إلى اإلعجاب 
بأخطائهم، نحن أيًضا قد اعتبرنا )حكمنا( أنه 
من الصحيح أن قرارات قداســـتكم بخصوصهم 
يجـــب أن ُتثبَّـــت بقـــوة وحزم. ونحـــن جميًعا كنا 

 holding بفكـــر واحـــد قررنـــا أنهـــم محروميـــن
 N&P.N.F, S. II.( »them deposed
 V XIV, The Letter of the Synod to

.)Pope Celestine, p. 479
بحـــرم  قوانيـــن  المجمـــع  أصـــدر  وأيًضـــا 
كاليســـتيوس تلميـــذ بياجيـــوس وكل مـــن يقبله 
ويقبـــل تعاليمـــه، فـــي القانـــون األول والرابـــع:

القانــــــــــون األول:»لــــــــو أن أي أسقـــــــف 
)metropolitan( فصـــــــــــل نفســــــــــه مـــن هـــذا 
إلـــى  وانضـــم  المقـــدس،  المســـكوني  المجمـــع 
مجمع المنشقين )المرتدين(، أو سينضم إليهم 
فيمـــا بعـــد، أو وافـــق علـــى تعاليـــم كاليســـتيوس 
)البياجـــي( أو ســـيوافق عليهـــا، هو ليس لديه 
أي ســـلطة علـــى أســـاقفة مقاطعـــة إيبارشـــيته، 
وهو ُمســـتَبعد وُمعلَّق بواســـطة المجمع من كل 
شركة الكنيسة. وإنه واجب على جميع أساقفة 
المجاوريـــن،  واألســـاقفة  أنفســـهم،  اإليبارشـــية 
الذيـــن هـــم أرثوذكســـيون، أن يحرموه تماًما من 
Hefe-  األســـقفية« )تاريـــخ مجامـــع الكنيســـة
le, C. J, Vol. 3, p. 73؛ أنظـــر أيًضـــا: 
٣٣٧؛  ص٣٣٣،  الكنســـي  الشـــرع  مجمـــوع 

قوانيـــن عصـــر المجامـــع ص 12٩(.
أحـــد  أي  أن  »لـــو  الرابـــع:  القانــــــــــون 
مـــن اإلكليـــروس ســـوف ينشـــق )يرتـــد(، ســـواء 
مـــع )تعاليـــم( نســـطور  ســـًرا أو علًنـــا ويتفـــق 
أيًضـــا  أنهـــم  ُيقـــرر  المجمـــع  وكاليســـتيوس، 
يكونـــون مقطوعيـــن« )تاريـــخ مجامع الكنيســـة 
Hefele, C. J, Vol. 3, p. 74؛ 
 N.P.N.F, S. II, VXIV, p. 4617,
Canon IV؛ انظـــر أيًضـــا: مجمـــوع الشـــرع 
الكنســـي ص٨٣٣، قوانيـــن عصـــر المجامـــع 

ص1٣1(.

ويتلّخـــص إيماننـــا في هذا األمـــر: أننا 
ُكّنـــا في آدم حينما أخطـــأ؛ فصرنا فيه خطاة 

وفاسدين. ومائتين 
يقـــول القديـــــــــــس أثناسيـــــــــوس الرســـولي: 
»وهكـــذا أيًضـــا قـــد ُخِلـــق جنـــس البشـــر علـــى 
صـــورة هللا. ألنـــه وإن كان آدم وحـــده قـــد ُخِلـــق 
مـــن التـــراب، إاّل أنه فيـــه كانت توجد كل ذرية 
الجنس البشـــري« )ضد اآلريوســـيين مقالة 2، 
فصـــل1٩، فقـــرة 4٨(. ويقـــول القديس كيرلس 
الكبيـــر: »ألننـــا أخطأنـــا فـــي آدم أواًل، وُدســـنا 
تحـــت األقـــدام الوصيـــة اإللهيـــة« فـــي تفســـيره 
يوحنـــا )22:1٨(. ويقـــول: »ُكّنـــا فـــي القديـــم 
مهزوميـــن وســـاقطين فـــي آدم... عـــن طريـــق 
األكل نحـــن ُكّنـــا مهزوميـــن فـــي آدم« )شـــرح 
شـــركاء  »صرنـــا   ،)12 عظـــة  لوقـــا  إنجيـــل 
مخالفـــة آدم، ومـــن جـــّراء أخطائـــه ُعوقبنـــا، إذ 
طالـــت اللعنـــُة الجميـــَع، والغضـــُب امتـــّد علـــى 
نســـله« )الســـجود والعبـــادة بالـــروح والحـــق - 

مقالـــة 11(.

bpraphaeil@tadros.info
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انتقل إلي األمجاد السماوية

األستاذ الدكتور
شحاته جوده

أستاذ ورئيس قسم الرياضيات
بكلية العلوم جامعة الإلسكندرية سابًقا

زوج المرحومة 
جورجيت عطاهللا سالمه

ووالد كل من:
القس يوسف شحاته

كاهن كنيسة القديس األنبا انطونيوس بأنفيل 
بنسلفانيا، وزوجته تاسوني ماري أديب

والدكتور هاني شحاته 
أخصائي أمراض النساء والوالدة بنيويورك، 

وزوجته الصيدالنية ماري جميل
والمهندس رامي بأورالندو فلوريدا
وزوجته الصيدالنية أنجيل رزق

وجد كل من:
الدكتورة فيرونيكا ببنسلفانيا
والمحامية سوسنه بنيوجرسي

وانتوني وستيفن وجورج.
وأخو األستاذ مكرم جوده

بلوس آنجلوس
ونسيب عائلة سامه بسياتل،

وخال وعم كل من:
األستاذ مجدي عوض هللا بسياتل

وإخوته بمصر
واألستاذ مكرم صبحي باإلسكندرية
والدكتور مايكل والدكتورة إليزابيث

بلوس انجلوس.
ُأقيمت صالة الجناز

يوم االثنين 1٩ أغسطس بأمريكا.

الذكرى السنوية األولى لألم الغالية

المرحومة السيدة/ سلوى سعيد حنا
وذلك بالقداس اإللهى

بكنيسة األمير تادرس بالمنيا
يوم الجمعة ٢٣/8/٢٠1٩

زوجك ألبرت وأوالدك أمير ومريم
وأخوتك برلنتي وتريزه وليلى

»مع المسيح ذاك أفضل جًدا« )في1:2٣(
الذكري السنوية الرابعة

لعريس السماء واالبن الغالي

المهندس/ بيرت سمري فكري قسطندي
تقيم األسرة القداس اإللهي لروحه الطاهرة

يوم األحد 201٩/٩/٨م 
بكنيسة األنبا أنطونيوس – أكتوبر

والدتك ُمّرة النفس/ فيفيان حنا
والدك/ سمير فكري قسطندي

»ِذكر الصديق للبركة« )أم10:٧(
الذكرى السنوية الثالثة عشرة

للزوجة الفاضلة واألم والجدة البارة

ملكة لطيف
زوجة القمص توما عوض 

لنشاركهما الصاة أمام عرش النعمة
بالقداس اإللهي الجمعة 201٩/٨/2٣م 

بكنيسة القديسة العذراء بالبتانون
اذكري زوجك وأبناءك وأحفادك

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  ٣٢٠7 ٩5٣ ٠1٢8
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

أوصانـــا السّيـد المسيـــــح أن نكـون 
»بسطـــاء كالحمـام« )مت1٦:1٠(. هــل 
اإلنســـــــان  يكتفـــــــــي  أن  هذا  معنــــــــى 
ويعيش  والمعرفة،  الفهم  من  بالقليل 
سطحيًّا بال ُعمق..؟! لقّد فتح الرب يسوع 
)لو٢٤(،  الكتب  ليفهموا  التالميذ  ذهن 
وأخذ يشرح لهم األمور المختّصة به في جميع األسفار المقدسة، 
على  عمواس  تلميذّي  ووّبخ  بل  والمزامير..  واألنبياء  موسى  من 
سطحّيتهما، وعدم إلمامهما بما تكّلم به األنبياء عن آالمه التفصيلّية 

وقيامته المجيدة..!
كانوا  قديسون  الكنيسة  تاريخ  في  يوَجد  ال  أّنه  الحقيقة 
س، أو تاِفهين في تفكيرهم الروحّي.. ألنه  جهلًة بالكتاب المقدِّ
للهدف  اإلنسان  يِصل  فكيف  النور،  هي  هللا  كلمة  كانت  إذا 
دون النور؟ وكيف يحفظ قدميه من االنحراف أو الزلل دون َسَند 
في  سطحيًّا  كان  إذا  ويغتني  الداخل  من  َيشبع  وكيف  الكلمة؟ 

عاقته مع اإلنجيل..؟!
المقدَّس؛  للكتاب  قين  متعمِّ دارسين  كانوا  القديسون 
لقد  عالميـــــــن، وعامليـــــــن، ومعلِّمين.. بحياتهم قبل كلماتهم.. 
فهموا أّن الجهل بالكتاب المقدَّس يمكن أن َيسَتخِدمـــــه عـــــدو الخير 
لتضليل اإلنسان، كما قال السّيد المسيح للصّدوقّيين: »َتِضلُّوَن ِإْذ 
اَل َتْعِرُفوَن اْلُكُتَب َواَل ُقوََّة هللِا« )مت٢٩:٢٢(. والجهل أيًضا يؤّدي 
لهالك اإلنسان، كما هو مكتوب: »هلك شعبي من عدم المعرفة« 
“الجهل  السكندري:  كليمنُضس  القديس  يقول  لذلك  )هو٦:٤(. 

هو أشّر الخطايا”.
من هنا نفهم أّن أّية دعوة لتسطيح المعرفة الروحية، وعدم 
الدخول للعمق بدعوى البساطة والُبعد عن الصعوبات، هي دعوة 
ي لَتَخبُّط اإلنسان  خطيرة للتشجيع على الجهل والسذاجة.. وتؤدِّ
في الحياة الروحّية، وتضّر به ضرًرا بالًغا.. بينما المعّلم األمين 
الواعي الذي يفهم رسالته، يحاول بكّل طاقته أن يرتفع بمستوى 
سامعيه وتالميذه، وال يكتفي بأن ينزل لمستواهم، بل يهدف دائًما 

لارتقاء بهم..!
صحيٌح أّن القديس بولـــــــــــس الرســــــول كان أحياًنا يسقي 
سامعيه لبًنا ال طعاًما )1كو٢:٣(، لسبب عدم نضجهم الروحي، 
اإليمان  حقائق  على  ذهنهم  يفتح  كان  الوقت  ذات  في  ولكّنه 
بالتدريج، ويوصيهم بعدها بكّل وضوح: »َأيَُّها اإِلْخَوُة، اَل َتُكوُنوا 
اأَلْذَهاِن  َوَأمَّا ِفي   ، رِّ َأْواَلًدا ِفي الشَّ َبْل ُكوُنوا  َأْذَهاِنُكْم،  َأْواَلًدا ِفي 

َفُكوُنوا َكاِمِليَن« )1كو1٤:٢٠(.
أّما ما نسمعه أحياًنا عن بعض البسطاء، أّنهم كانوا قّديسين 
فهذه  الرّبانية،  الصاة  يحفظوا  أن  دون  المعجزات،  ويصنعون 
أن  إذ  منها..  الكنسي  التعليم  تنقية  يلزم  سليمة،  غير  قصص 
البساطة ال تعني السطحيَّة والتفاهة والسذاجة، بل تعني السالسة 
وعدم التعقيد، والبد أن تكون مصحوبة بالحكمة.. والحكمة دائًما 
مصدرها دراسة كلمة هللا بعمق، وِحفظها في قلب جيد صالح.. 
كما يوصينا الرسول: »لتسُكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل 

حكمة معلِّمون وُمنِذرون بعضكم بعًضا..« )كو1٦:٣(.
جيلنا  في  السذاجة  صورة  في  تبدو  التي  األمثلة  وحتى 
الذي  المناهري”  المقاري  المسيح  عبد  “أبونا  مثل  المعاِصر 
تنّيح عام 1٩٦٣م، و”أبونا يسطس األنطوني” الذي تنيَّح عام 
1٩75م وغيرهما.. فهؤالء لم يكونوا ُسّذًجا كما يبدو ألّول وهلة، 
ا، وعلى مستوى عميق في معرفة اإلنجيل..  بل كانوا حكماء جدًّ
والصالة..  الصمت  ويجيدون  والتسبحة..  المزامير  يحفظون 
وُخَبَراء في منهج الجهاد الروحي المقدَّس.. وإن كانوا يغلِّفون كّل 
هذا بغاف الجهل والسذاجة لحفظ نفوسهم من المجد الباطل..! 
وعلى كّل حال، فمنهجهم هذا هو منهج نادر في تاريخ الكنيسة..!

من أجل هذا، فالدعوة لنا جميًعا أن نكون دارسين للكتاب 
ية، ألنه أساسٌي لبناء النفس في المسيح  المقدَّس بعهديه بكّل ِجدِّ

يسوع، والثبات في الحياة األبدّية.

fryohanna@hotmail.com
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فيمـــا تحتفل الكنائــــــــــــس 
المســـيحية التـــي تتبـــع التقويـــم 
الغريغوري يوم 15 أغســـطس 
من كل عــــــــام بعيــــــــــــد رقـــــــــــاد 
)نياحــــــــــة( الســـيدة العــــــــــــذراء، 
تحتفـــل الكنائـــــــــس التـــي تتبـــع 
التقويـــم اليوليانـــي بنفـــس العيـــد يـــوم 2٨ أغســـطس، 
أي بفـــارق 1٣ يوًمـــا، وهو نفـــس الفارق الزمني الذي 
يفصـــل بيـــن االحتفـــال بعيـــد الميـــاد المجــــــــــيد عنـــد 
اتبــــــاع التقوميــــــن )25 ديسمبر - ٧ يناير(، أو أي 

عيـــد آخر. 

بينما تحتفل كنيســـتنا القبطية األرثوذكسية بعيد 
نياحـــة الســـيدة العـــذراء يـــوم 21 طوبـــه )2٩ ينايـــر(، 
وتحتفـــل بعيـــد إصعـــاد جســـدها إلـــى الســـماء يوم 61 
مســـرى )22 أغســـطس(، أي بعـــد أســـبوع مـــن تاريـــخ 
االحتفـــال بنياحتها بحســـب التقويـــم الغريغوري، وقبل 
ســـتة أيـــام مـــن االحتفـــال بنفـــس العيد بحســـب التقويم 
اليوليانـــي. فالســـؤال هنـــا: مـــن أيـــن جـــاءت الكنيســـة 

القبطيـــة بهـــذه التواريخ؟

اإلجابـــة تأتينـــا مـــن عظـــة بالقبطيـــة منســـوبة للبابا ثيؤدوســـيوس الــــ٣٣ )5٣6-56٧م(، جاء فيها: 
»... وفًقـــا للروايـــة التـــي وجدناهـــا بتفاصيلهـــا فـــي الكتابـــات القديمـــة المحفوظـــة فـــي أورشـــليم، والتـــي 
أصبحـــت فـــي حوزتـــي بمكتبـــة القديـــس مرقـــس فـــي اإلســـكندرّية، أّن مريم العـــذراء بقيت في أورشـــليم مع 
بطـــرس ويوحنـــا. وفـــي أحـــد األيـــام )20 طوبـــه( شـــاهدت رؤيـــة عن نياحتهـــا الوشـــيكة ... وبعدها وصل 
يســـوع علـــى مركبـــة ُمنيـــرة، ودعـــا أّمـــه لمغـــادرة األرض. بينمـــا كان الرســـل القديســـون والعـــذارى يطلبـــون 
مـــن الـــرّب عـــدم أخـــذ العـــذراء منهـــم، لكن يســـوع وّضـــح لهـــم أّن الجميع يجـــب أن يموتوا، وأكمـــل حديثه 
لهـــم قائـــًا: ومـــع ذلـــك، ســـتظّل فـــي القبر لمـــدة 206 أيام فقط ... مـــن أجل انتقالها إلى علو الســـماوات 

بالقـــرب مـــن اآلب والـــروح القـــدس، حتّـــى تتمكـــن مـــن أن تســـكن هنـــاك وتتضـــّرع من أجلكـــم جميًعا.

وبعـــد ذلـــك تنيحـــت العـــذراء بالفعـــل، وبينمـــا كان الـــرب يســـوع يعطـــي تعليماتـــه لوضـــع الجســـد في 
القبـــر، كان يصعـــد مـــع روح أمـــه القديســـة العـــذراء لتســـليمها إلـــى اآلب والروح القدس. وبعـــد 206 يوًما 
)وهي المدة من 21 طوبه إلى  16مســـرى(، في مســـاء يوم  15مســـرى، كان الرســـل والجمع قد أمضوا 
الليلـــة كاملـــة عنـــد القبـــر يراقبونـــه ويصلـــون. وأخيـــًرا، وصلـــت جوقـــة مـــن المائكـــة، والرب يســـوع  على 
مركبة الكروبيم التي تحمل روح العذراء مريم. وقتها أمر الرب يســـوع الجســـد بمغادرة القبر، فُفتح القبر 
الحجـــري فجـــأة، واصطحـــب الـــرب أمـــه العـــذراء المكرمة ... وصعد بها إلى الســـماء، بينمـــا عاد الجميع 
إلـــى أورشـــليم يمجـــدون ويشـــكرون الـــرّب ...«. وُيختتـــم النـــّص باإلشـــارة إلى أن تـــذكار القديســـة العذراء 

مريـــم  يكـــون فـــي يومـــي 21 و16 من كّل شـــهر قبطي.

Nicephorus Callistus Xantho-  ومما هو جدير بالذكر أن المؤرخ الكنســـي القســـطنطيني
pulus، ذكـــر أن اإلمبراطـــور البيزنطـــي فافيـــوس موريكيـــوس تيبيريوس أغســـطس )5٨2-602م( هو 
الـــذي أمـــر بـــأن ُيعتبـــر االحتفال بعيد صعود جســـدها عيًدا رســـمًيا. والعظة المنســـوبة للبابا ثيؤدوســـيوس 
ُتعتبـــر أقـــدم شـــاهد قبطـــّي علـــى االحتفـــال بهـــذا العيـــد المـــزدوج إلكـــرام الســـيدة العـــذراء، أي االحتفـــال 

بنياحتهـــا وصعود جســـدها للســـماء.

مـــن تلـــك العظـــة نتعـــرف علـــى تاريـــخ االحتفـــال بعيـــد إصعـــاد جســـد الســـيدة العـــذراء فـــي الكنيســـة 
القبطيـــة، وهـــذا غيـــر مرتبـــط بتاريـــخ إكرام الســـيدة العذاء في التقليد الكنســـي القبطـــي، إلن تاريخ إكرامها 
أقدم من ذلك التاريخ بكثير، وهذا ما ُيفّســـر تلك المشـــاعر المباركة وتعلُّق الشـــعب القبطي بها وإكرامها 
بتكريـــس مئـــات الكنائـــس والمـــزارت علـــى اســـمها، بـــل وتخصيـــص أياًما للصـــوم أكثر من األيـــام المقّررة 

مـــن الكنيســـة... بركة شـــفاعتها تكـــون معنا آمين. 

)راجع نشر العظة القبطية مع ترجمة فرنسية في:

M. Chaine, «Sermon de Théodose Patriarche d’Alexandrie sur la Dormition et 
l’Assomption de la Vierge», Revue de l’Orient Chrétien 29 (1933-34) 272- 314).

hamaged@yahoo.com

أيقونة قبطية لصعود جسد السيدة العذراء
من كنيسة مار مينا بفم الخليج بمصر القديمة

باملوافقة على سيامة  وُمباَركته   
آباء رهبان ُجُدد:                    

مينـا  آڤـا  الراهب موسى 
مينـا  آڤـا  الراهب شيشوي 

مينـا  آڤـا  بترونيوس  الراهب 

كما يشكرون اآلباء األساقفة 
الذين شاركونا يف هذه االحتفالية:  الذين شاركونا يف هذه االحتفالية:  

األنبا دميتريوس ، األنبا قزمان ، 
األنبا إرميا ، األنبا ثيئودوسيوس ،  
األنبا يوليوس ، األنبا ماركوس ،  
األنبا باڤلي ، األنبا إيالريون ،  

األنبا اكليمندس ، واألنبا ساويرس. 

ويهنئـون 
القمص رافائيل واآلباء الرهبان اُجلُدد القمص رافائيل واآلباء الرهبان اُجلُدد 

ُمثمرة.  راجني لهم حياة رهبانية 

دير الشهيد العظيم 
 مارمينا العجائبي مبريوط 

مينـا  آڤـا  كيرلـس  األنبـا 
الدير  أسقف ورئيس 
الدير  ومجمع رهبان 

يشـكرون
الثانـي  تواضروس  البابا  قداسة 
على مباركته ومشاركته يف االحتفال 

وكهنوت  لرهبنة  الذهبي  وكهنوت باليوبيل  لرهبنة  الذهبي  باليوبيل 
مينـا  آڤـا  رافائيـل  القمص 
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