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يقولـــون إن المســـيح هـــو 
أعظـــم نجار في التاريخ، حيث 
األرض  يصـــل  جســـًرا  بنـــى 

الخشـــب  مـــن  بعارضتيـــن  فقـــط  بالســـماء، 
وثالثـــة مســـامير... هـــذا هو الصليـــب الذي 
صـــار مذبًحا عليه الذبيحة الدائمة، مســـيحنا 
القـــدوس، اإللـــه المتأنـــس مـــن أجـــل خالص 
جنـــس البشـــر، ألنـــه »هكـــذا أحـــّب هللا العالم 
حتـــى بـــذل )ُصلـــب( ابنـــه الوحيـــد، لكـــي ال 
يهلـــك كل مـــن يؤمن بـــه، بل تكون له الحياة 
الصليـــب  وصـــار  )يـــو16:3(.  األبديـــة« 
فاتحـــة خـــالص انتظرتـــه أجيـــال وأجيال كما 

نقـــرأ فـــي أســـفار العهـــد القديـــم.
ومـــن المدهـــش أن يكـــون »الصليـــب« 
فـــي معنـــاه وتاريخه وأحداثه وآثاره هو صورة 
األلم الشـــديد والقاســـي، وفي نفس الوقت هو 
صـــورة األمـــل الرائع والواســـع أمام اإلنســـان، 
وهـــذا هـــو ســـر عظمة الصليب الذي يعشـــقه 
كل مســـيحي يعيـــش إيمانـــه القويـــم، وُيعّبـــر 
والموســـيقى  والفـــن  والصـــالة  باللحـــن  عنـــه 
والعبـــادة، ومـــن خاللـــه ينـــال البركـــة والراحـــة 

والســـالم والفـــرح واألمل.
صليب األلم:

منـــذ ســـقوط آدم وحـــواء وكســـر الوصية 
الـــذي  هللا  قلـــب  وكســـر  ورفضهـــا  اإللهيـــة 
خلقهمـــا وأبدعهمـــا وأحبهمـــا جـــًدا ووضعهمـــا 
علـــى قمة الخلقـــة والخليقـــة.. وكلتهما اختارا 
طريـــق الخطيـــة التي عمت العالـــم فيما بعد، 
وانتشـــرت انتشـــار النـــار فـــي الهشـــيم، حتـــى 
عبـــر داود النبـــي المعتبر بيـــن األنبياء »... 
هأنـــذا باإلثـــم ُصـــوِّرت، وبالخطيـــة حبلت بي 

أمـــي« )مزمـــور5:51(.
لقـــد كانـــت خطة الخـــالص على امتداد 
الزمـــن واألجيـــال فـــي حلقات متصلـــة، ولكن 
بقيـــت عالمـــة الصليـــب رمـــًزا للعقوبـــة واأللم 
والعـــذاب، وصـــار األلـــم مـــن أجـــل اإليمـــان 
طريًقـــا إلـــى المجد ألنه مشـــاركة مع المســـيح 

فـــي آالمه.
نقـــرأ هـــذه الكلمـــات: »إن أراد أحـــد أن 
يأتـــي ورائـــي فلينكـــر نفســـه ويحمـــل صليبـــه 
ويتبعنـــي« )مـــت24:16(. »ومـــن ال يحمل 
صليبـــه ويأتـــي ورائي فال يقـــدر أن يكون لي 

تلميـــًذا« )لوقـــا27:14(. 
وهكـــذا صـــــــــــار حمـــل »صليـــب األلم« 
أحـــد مفردات حياة المســـيحي مهما تنوع هذا 

األلـــم بيـــن المـــرض أو الضيق أو الفشـــل أو 
االضطهـــاد وغيـــر ذلـــك. وهـــذا يبيـــن كيـــف 
تنظـــر المســـيحية إلـــى قضية »األلـــم« حيث 
صـــار هنـــاك رفيـــق وصديـــق يحمـــل معـــك 
صليـــب األلـــم أو ســـبق وحملـــه عنـــَك. وهـــذا 
ما عّبر عنه بولس الرســـول حين قال: »مع 
المســـيح ُصلبـــت فأحيـــا ال أنـــا بـــل المســـيح 

يحيـــا فـــّي« )غالطيـــة20:2(.
إن الصلـــب مـــع المســـيح يعنـــي معـــاٍن 
كثيـــرة: مثـــل قبـــول األلـــم ســـواء الجســـدي أو 
النفســـي أو المعنـــوي. ويعنـــي أيًضـــا قبـــول 
أجـــل  مـــن  الفعلـــي  االستشـــهاد  أو  المـــوت 
اإليمـــان. وقـــد يعنـــي حيـــاة الُنســـك والصـــوم 
والتوبـــة والتعّفـــف وبـــذل الوقـــت أو الجهـــد أو 
المـــال حًبـــا فـــي المسيـــــــــــــــح ومـــــــــــــن أجــــــــــــل 

مجـــد كنيســـته.
إذا أردت عزيـــزي القـــارئ أن تقـــرأ عـــن 
صـــورة األلـــم الشـــديد الـــذي حملـــه المســـيح 
مـــن   35 األصحـــاح  افتـــح  أجلـــك،  مـــن 
ســـفر إشـــعياء وأعلـــم أنـــه »إن لـــم تقـــع حبـــة 
تبقـــى  فهـــي  وتمـــت  األرض  فـــي  الحنطـــة 
وحدهـــا ولكـــن إن ماتت تأتـــي بثمر كثير..« 

)يوحنـــا24:12و25(.
نقـــول فـــي ذكصولوجية عيـــد الصليب: 
»الصليـــب هـــو سالحنــــــــــــــا. الصليـــــــــــــب هو 
رجاؤنــــــــــــا. الصليـــب هــــــــــــــــو ثباتنـــــــــــــا فـــــــــــي 

ضيقاتنـــا وشـــدائدنا«.
صليب األمل:

يقـــول القديـــس يوحنـــــــــــــا ذهبـــــــــــــي الفـــم: 
»الصليــــــــــــب جعـــــــــــل األرض سمــــــــــاء. هدم 
حصوًنا وحطم قوة الشرير... حطـــم قيودنا.. 
وفتـــح الفـــردوس.. وأوصل جنس البشـــر إلى 
ملكوت الســـموات... تأملوا الخير الذي عاد 
علينـــا... أنشـــدوا تســـابيح التمجيـــد للغالـــب.. 

صيحـــوا بالصـــوت العالـــي: يا 
مـــوت أين نصرتك؟ ويا هاوية 
أيـــن شـــوكتك؟«. لـــم يكـــن قبر 
المســـيح هـــو نهاية الصليب، بـــل كان نصرة 
الصليـــب ومحطـــة انطـــالق وأمـــل ورجــــــــــاء 

نحـــو الملكوت.
إذا كانت العارضة األفقية في الصليب 
إنســـان  بيـــن  يكـــون  الـــذي  االمتـــداد  تمثـــل 
وآخـــر.. وعـــادة تكـــون آالم اإلنســـان بســـبب 
العارضـــة  فـــإن  بـــأي صـــورة؛  آخـــر  إنســـان 
الرأســـية تمثّـــل الرجـــاء واألمـــل المفتـــوح أمـــام 
هللا  نحـــو  عليـــه  يصعـــد  والـــذي  اإلنســـان، 

المســـتمرة.  الصـــالة  بواســـطة 
الصليـــب  بتـــذكار  نحتفـــل  كنـــا  وإذا 
المقـــدس يـــوم الجمعـــة الكبيـــرة، فإننـــا نحتفـــل 
بتـــذكار القيامـــة يـــوم األحـــد.. إنـــه صليـــب 
األلـــم يـــوم الجمعـــة الكبيـــرة، وصليـــب الفـــرح 
يـــوم األحـــد الذي صار هو العيد األســـبوعي 
للقيامـــة المجيدة.. إنه يوم النور. دائًما يوجد 
أمـــل ورجـــاء ألن الصليـــب هو إعـــالن محبة 
هللا الدائمـــة لإلنســـان صنعـــة يديـــه، إذ صار 
قـــوة خـــالص وقوة رجـــاء، وهذا مـــا نعلنه في 
تســـبحة البصخـــة ونكـــرره ونحـــن نصلـــي في 
أســـبوع اآلالم إذ نقـــول: »لـــك القـــوة والمجـــد 
عمانوئيـــل  يـــا  األبـــد.  إلـــى  والعـــزة  والبركـــة 
 .)12:7 )رؤ13،12:5؛  وملكنـــا«  إلهنـــا 
إنـــه صاحـــب القـــوة ومصدرهـــا، ورجاؤنـــا في 
المجـــد، وبركـــة حياتنـــا وعـــزة وفخـــر إيماننـــا 

القويـــم، ومكتـــوب:
»إن كنـــا نتألـــم معـــه لكـــي نتمجـــد أيًضا 

معـــه« )رؤ17:8(
»وإن كنـــا قـــد متنـــا معـــه فســـنحيا أيًضا 
معـــه، وإن كنـــا نصبـــر فســـنملك أيًضا معه« 

)2تي11:2(
»أنـــا هـــو القيامـــة والحيـــاة مـــن آمن بي 

ولـــو مات فســـيحيا« )يـــو25:11(
كل أسبوع آالم وأفراح القيامة 

وجميعكم بخير
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تدشني كنيسة مار جرجس بعني شمس
ورسامة قمصني

فـــي يـــوم الســـبت 10 مـــارس 2018م، قـــام قداســـة البابـــا األنبـــا 
تواضروس الثاني بتدشـــين كنيســـة مار جرجس بعين شـــمس بالقاهرة، 
بعـــد انتهـــاء أعمال تجديدها. اســـتقبل قداســـته لدى وصولـــه، نيافة األنبا 
هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس عيـــن شـــمس والمطريـــة، وأصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي، األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف 
الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس 
شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، األنبـــا 
إبيفانيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس أنبـــا مقـــار، األنبـــا يوحنـــا 
أســـقف شـــمال الجيـــزة، األنبـــا ماركوس األســـقف العام لكنائـــس حدائق 
القبـــة والوايلـــي، األنبا أكليمندس األســـقف العـــام لكنائس عزبة الهجانة 
وألماظة وشـــرق مدينة نصر. وأيًضا القمص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهرة، والقس آنجيلوس إســـحق ســـكرتير 

قداســـة البابـــا، واآلبـــاء كهنة الكنيســـة.
وقـــد أزاح قداســـة البابـــا الســـتار عن اللوحـــة التذكارية التي تؤّرخ 
للتجديـــد الكنيســـة وتدشـــينها، ثـــم بـــدأ طقـــس التدشـــين أعقبـــه القـــداس 
اإللهـــي، وخاللـــه تمـــت رســـامة القـــس بطرس ســـامة والقس بولس 
ثابـــت كاهني الكنيســـة قمصيـــن. خالص تهانينا لنيافـــة األنبا هرمينا، 
والقمصين الجديدين، واآلباء كهنة الكنيســـة وســـائر أفراد الشـــعب.

حوار لقداسة ابلابا 
مع صحيفة »اعجل« السعودية

في يوم االثنين 12 مارس 2018م، أجرى قداســـة البابا حواًرا 
مـــع صحيفـــة »عاجـــل« الســـعودية، دار حـــول زيـــارة ســـمو ولـــي عهـــد 
المملكـــة للكنيســـة، ودعوتـــه لزيارة الســـعودية، والعالقة بين المســـلمين 

والمســـيحيين، ودور الســـعودية في ذلك.

اجتماع قداسة ابلابا األسبويع 
عقـــد قداســـة البابـــا اجتماعـــه األســـبوعي، مســـاء يـــوم األربعـــاء 
7 مـــارس 2018م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا بيشـــوي 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، وقد ألقى قداســـته العظة األســـبوعية 

عـــن »أيـــن هـــي أثماركم؟«.
كمـــا عقـــد قداســـته االجتمـــاع مســـاء يـــوم األربعـــاء 14 مـــارس 
2018م، بكنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجوس البابـــوي بدير القديس األنبا 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، وكانـــت العظـــة بعنـــوان »أيهمـــا أعظم في 
نظـــرك: الســـماء أم األرض؟«. وفـــي مســـتهل عظتـــه هّنأ قداســـة البابا 
الحاضريـــن وجمـــوع الشـــعب القبطـــي بعيد الصليب المجيـــد والذي يقع 
يـــوم 10 برمهـــات / 19 مـــارس. كما  أشـــار قداســـته إلـــى قرب حلول 
ذكرى نياحة مثلث الرحمات قداســـة البابا شـــنوده الثالث، وقدم التهنئة 

ألمهـــات مصـــر بمناســـبة عيـــد األم الـــذي يقع فـــي 21 مارس.
 

لقاء قداسة ابلابا مع 
األساتذة وادلارسني واخلرجيني يف معهد الراعية

التقـــى قداســـته يـــوم الســـبت 17 مارس 2018م، بهيئـــة التدريس 
وطلبـــة وطالبـــات معهـــد الرعاية والتربية، وذلك بدير الســـريان العامر 
بـــوادي النطـــرون، بعـــد انتهاء قداس الذكرى الســـنوية لمثلث الرحمات 
البابا شـــنوده. حمل اللقاء عنوان »رعاة حســـب قلبي«، وألقى قداســـة 

االحتفال باذلكرى السادسة نلياحة 
مثلث الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث

صلـــى قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، صباح 
يـــوم الســـبت 17 مـــارس 2018م، قـــداس الذكـــرى الســـنوية 
السادســـة لنياحة لمثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، 
بكاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء بديـــر الســـريان بـــوادي النطـــرون، 
حيـــث ترّهـــب قداســـة البابـــا شـــنوده. وقـــد ألقـــى قداســـته عظـــة 
القـــداس حـــول عالقـــة البابـــا شـــنوده بالكتـــاب المقـــدس )تجدهـــا 
منشـــورة فـــي هـــذا العـــدد صــــ11(. وأشـــار قداســـته فـــي بـــدء 
العظـــة إلـــى العديـــد مـــن اآلبـــاء المعاصرين الذيـــن تنيحوا خالل 
شـــهر مـــارس وكانـــوا عالمـــات فـــي تاريـــخ الكنيســـة المعاصر، 
وهـــم: الراهـــب القمـــص فلتاؤس الســـرياني، القمص ميخائيل 
إبراهيـــم، والقمص بيشـــوي كامل. وقـــد حضر القـــداس العديد 
مـــن أحبار الكنيســـة، ورهبان األديـــرة، واآلباء الكهنة، وجموع 

من الشـــعب.

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابا األنبا تواضـــروس الثاني، بالمقـــر البابوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، العديـــد مـــن المســـئولين والزائريـــن 

كمـــا يلي:
الخميس ٨ مارس ٢٠1٨م

+ الســـيد جمعة مبارك الجنيبى ســـفير اإلمارات العربية المتحدة 
لـــدى مصـــر ومندوبها الدائم لـــدى جامعة الدول العربية.
+ توميساف بوسنجاك سفير كرواتيا بالقاهرة.

االثنين 1٩ مارس ٢٠1٨م
+ وفد أكاديمية ناصر العسكرية.

الثاثاء ٢٠ مارس ٢٠1٨م 
+ الســـفير علـــي الحلبـــي ســـفير لبنـــان بالقاهـــرة ومندوبهـــا الدائـــم 

بجامعـــة الـــدول العربيـــة.
+ الســـيد أحمـــد القطان وزير الدولة للشـــئون األفريقيـــة بالمملكة 

العربية الســـعودية.
+ مدير المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة.

+ ســـفير كوريـــا الجنوبيـــة الجديـــد بالقاهرة يون يو شـــيول. تأتي 
زيـــارة الســـفير الكـــوري لقداســـة البابـــا بهـــدف التعـــارف عقـــب توليـــه 

منصبـــه ســـفيًرا لبـــالده بمصر

حلقة دراسية للكهنة اجلدد بمركز 
لوجوس باملقر ابلابوي بدير األنبا بيشوي

افتتـــح قداســـة البابـــا يـــوم الجمعـــة 9 مـــارس 2018م، الحلقـــة 
الدراســـية األولى التي ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنســـي والتنمية 
- بإشـــراف مباشـــر مـــن قداســـة البابـــا - لآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد. وقـــد 
تنـــاول قداســـة البابـــا فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة ثالثـــة محـــاور وهـــي: )1( 
أبعـــاد العمـــل الكهنوتـــي، )٢( الوظائف التي يقوم بهـــا الكاهن، )3( 
ضعفـــات الكاهـــن التـــي تتعب خدمتـــه. تأتي هـــذه الحلقة الدراســـية في 
إطـــار ســـعي قداســـة البابـــا لتأهيل الكهنـــة الجدد وصقل خبراتهم بشـــكل 

يســـهم فـــي دعـــم الخدمـــة الكهنوتية.
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البابـــا محاضـــرة عـــن »أساســـيات الرعايـــة ومامـــح الراعـــي«. كمـــا 
ألقـــى نيافـــة األنبا موســـى األســـقف العلم للشـــباب ووكيـــل المعهد كلمة 
طرح خاللها الرؤيا المســـتقبلية للمعهد. حضر اللقاء أصحاب النيافة: 
األنبـــا تـــادرس مطران بورســـعيد، واألنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير 
الســـريان العامر، واألنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة 

وســـكرتير المجمع المقدس.

قداسة ابلابا يف جناز 
السيدة مىن دوس 

قـــام قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي بالصـــالة علـــى 
الســـيدة منـــى دوس زوجـــة القمص يوحنـــا باقي كاهن كنيســـة القديس 
مـــار مرقـــس بمصـــر الجديـــدة، يـــوم الجمعة 9 مـــارس بالكنيســـة ذاتها، 
وشـــارك في الصالة نيافة األنبا مينا أســـقف ورئيس دير مار جرجس 
بالخطاطبـــة وجمـــع مـــن اآلباء الكهنة من مختلف كنائـــس القاهرة. وقد 
ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة عـــزاء عـــن أن المـــوت يحمل فـــي طياته نعمة 
االنتهـــاء مـــن رحلـــة الحيـــاة بآالمها وهمومها ومتاعبهـــا، تنتهي به فترة 
اختبـــار اإلنســـان علـــى األرض. وكذلـــك يحمـــل المـــوت نعمـــة االبتـــداء 
فـــي الحيـــاة الســـماوية التـــي ال تنتهـــي، في ســـالم كامل وفـــرح ال ينتهي 

ينتزع. وال 

نيافة األنبا أنطونيوس 
أسقف منفلوط، يرقد يف الرب

األنبـــا  نيافـــة  الرحمـــات  مثلـــث  القيامـــة،  رجـــاء  علـــى  رقـــد 
انطونيـــوس، أســـقف منفلـــوط، يـــوم األحد 18 مـــارس 2018م، بعد 
خدمة مثمرة، واحتمال العديد من األمراض في صبر وشـــكر. وقد 
توافـــد أبنـــاء إيبارشـــية منفلـــوط علـــى ديـــر األمير تادرس يـــوم األحد 
ي جثمان مثلث الرحمات نيافة األنبا  18 مارس 2018، حيث ُسجِّ

انطونيـــوس أمـــام الهيـــكل إللقـــاء نظـــرة الوداع األخيـــرة عليه. 

نيافة األنبا انطونيوس يف سطور
ُوِلـــد فـــي 31 مايـــو 1951، فـــي محافظـــة قنـــا بِاســـم زكريـــا 
عـــزت. حصـــل علـــى بكالوريـــوس طـــب األســـنان عـــام 1977 مـــن 
جامعـــة القاهـــرة. خـــدم فـــي مدينـــة قنـــا وضواحيهـــا، ثم ترّهـــب بدير 
الســـيدة العـــذراء واألنبـــا يحنـــس كامـــا )الســـريان( فـــي 8 ديســـمبر 
1980، بِاســـم الراهب يحنس الســـرياني. ســـيم كهاًنا في 19 يونيو 
1986، بيـــد قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث، ثـــم أســـقًفا لمنفبـــوط يـــوم 
عيد العنصرة 22 يونيو 1986 بِاســـم األنبا أنطونيوس. ورقد في 
الـــرب فـــي 18 مـــارس 2018، عـــن عمـــر يناهـــز 67 عاًما، قضى 

منهـــا حوالـــي 32 عاًمـــا أســـقًفا إليبارشـــية منفلـــوط.

قداسة ابلابا ينيع 
نيافة األنبا أنطونيوس 

نودع على رجاء القيامة، وبقلوب يملؤها اإليمان، أخانا الحبيب 
المتنيـــح األنبـــا انطونيوس، أســـقف إيبارشـــية منفلـــوط وتوابعها.. بعد 

أن حمـــل صليـــب المرض واأللـــم زمًنا ليس قصيًرا...
إنـــه علـــى مـــدار أكثـــر مـــن ثالثيـــن عاًمـــا خـــدم أســـقًفا مبـــارًكا فـــي 
إيبارشـــية لهـــا تاريـــخ طويـــل، خرج منها كثير من اآلباء الذين كرســـوا 

نفوســـهم فـــي الرهبنـــة والكهنوت.
بالحيـــاة  واهتـــم  إيبارشـــيته،  حـــدود  فـــي  معمارًيـــا  عّمـــر  كذلـــك 
الرهبانيـــة، بتجديـــد و تعميـــر أديرة قديمة فـــي المناطق التي كانت ذات 

يـــوم عامـــرة بالرهبـــان والحيـــاة الديريـــة.
كان هادًئا في رهبنته وفي أسقفيته وأيًضا في عالقاته.

نودعه ونحن نقبل كل ما يعمله هللا، واثقين أنه يعّد ما لم تره عين، 
وما لم تسمع به أذن، وما لم يخطر على قلب بشر، للذين يحبونه.

خالـــص تعزيتـــي القلبية ألســـرته وإيبارشـــيته واآلبـــاء الكهنة وكل 
الشـــعب فـــي كل الكنائـــس، ولنفـــرح أن صـــار لنـــا شـــفيًعا يرفع صلوات 

مـــن أجلنـــا حتـــى يكمـــل هللا أيام غربتنا بســـالم.

جناز نيافة األنبا أنطونيوس

وقـــد ُأقيمـــت صـــالة الجنـــازة يـــوم االثنيـــن 19 مـــارس 2018م، 
بديـــر األميـــر تـــادرس بمنفلـــوط، بعد قداس عيد الصليـــب المجيد، الذي 
صـــاّله صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي، واألنبا 

يوأنـــس أســـقف أســـيوط والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية منفلوط.

وقـــد اشـــترك فـــي الجنـــازة لفيـــف من أحبار الكنيســـة، وعـــدد كبير 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان، إلـــى جانـــب أعـــداد كبيـــرة مـــن شـــعب 
اإليبارشـــية. واآلباء الذين حضروا هم أصحاب النيافة: األنبا يوأنس 
أســـقف أســـيوط والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية منفلـــوط، األنبـــا كيرلـــس 
أســـقف نجـــع حمـــادي، األنبـــا بوال أســـقف طنطا، األنبا بســـادة أســـقف 
إخميـــم وســـاقلتة، األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، 
األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين، األنبا أغابيوس 
أســـقف ديـــر مـــواس ودلجـــا، األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر، 
األنبـــا دانيال أســـقف المعادي، األنبا شـــاروبيم أســـقف قنـــا، األنبا بيمن 
أســـقف نقـــادة وقـــوص، األنبـــا يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس 
األنبـــا أنطونيـــوس بالبحـــر األحمـــر، األنبا صرابامون أســـقف أمدرمان 

5



جملة الكرازة - 23 مارس 2018

قيادات حمافظة الوادي اجلديد يف
عزاء األنبا بقطر

قـــدم محافـــظ الـــوادي الجديـــد، اللـــواء محمـــد الزملـــوط، العـــزاء 
فـــي نياحـــة مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا بقطـــر أســـقف الـــوادي الجديد 
والواحات، حيث توجه للســـرادق المقام بكنيســـة الســـيدة العذراء بمدينة 
الخارجة، وكان في استقباله نيافة األنبا لوكاس. رافق السيد المحافظ 

خـــالل تقديـــم واجـــب العـــزاء قيـــادات المحافظة التنفيذية والشـــعبية.

جناز املتنيح األنبا فام بطما
وصـــل بـــوم األربعاء 7 مـــارس 2018م، جثمان مثلث الرحمات 
نيافـــة األنبـــا فام أســـقف طمـــا، إلى مقـــر إيبارشـــيته بكاتدرائية الشـــهيد 
أبـــو فـــام الجنـــدي بطمـــا. وقـــد ُأقيم القـــداس اإللهي صباح يـــوم الخميس 
8 مـــارس بكاتدرائيـــة الشـــهيد أبـــو فـــام الجنـــدي بطمـــا )مقـــر إيبارشـــية 
طمـــا(، وأعقبـــت القـــداس صـــالة التجنيـــز بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: 
األنبـــا ويصا مطـــران البلينا، األنبا كيرلس أســـقف نجع حمادي، األنبا 
أنـــدراوس أســـقف أبوتيـــج، األنبا إشـــعياء أســـقف طهطـــا، األنبا باخوم 
أســـقف ســـوهاج والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية طمـــا، األنبـــا أغابيـــوس 
أســـقف ديـــر مـــواس ودلجـــا، األنبـــا تـــكا أســـقف دشـــنا، األنبـــا يوأنس 
أســـقف أســـيوط، واألنبـــا مرقوريـــوس أســـقف جرجـــا. عقـــب انتهـــاء 
صلـــوات التجنيـــز ُحِملـــت النعش إلـــى دير »أبونا يســـى« بكوم غريب، 

غـــرب طمـــا، حيـــث ُدِفـــن هناك. 

وفود املعزين يف مطرانية طما
وقد امتألت قاعة العزاء والســـرادق الذي أقيم بشـــارع كاتدرائية 
»أبـــو فـــام«، بالمعزين من كافة طوائف المجتمع، وكان في اســـتقبالهم 
إليبارشـــية  البابـــوي  والنائـــب  ســـوهاج  أســـقف  باخـــوم  األنبـــا  نيافـــة 
طمـــا واآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية. وقـــد حضـــر للعـــزاء ممثلـــو األزهـــر 
واألوقـــاف، وأعضـــاء مجلـــس النـــواب، ومديري المصالـــح الحكومية، 
المســـلمين  مـــن  مـــن شـــعب طمـــا  العائـــالت بطمـــا. وكثيـــر  ورؤوس 
والمســـيحيين. كمـــا قـــدم التعزيـــة اللـــواء عمر عبد العال مســـاعد وزير 
الداخليـــة، مديـــر أمـــن ســـوهاج، والقيـــادات األمنيـــة بالمحافظـــة، ووفـــد 
مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بجامعـــة ســـوهاج برئاســـة الدكتـــور أحمد 

عزيـــز رئيـــس الجامعة.

وفد من األزهر يقدم العزاء 
مـــارس  الســـبت 10  يـــوم  أســـقف  باخـــوم  نيافـــة األنبـــا  اســـتقبل 
2018م، بمقـــر المطرانيـــة بســـوهاج، فضيلـــة الدكتور محمد حســـانين 
عبدالـــاه رئيـــس اإلدارة المركزيـــة للمنطقة األزهريـــة، وكيل األزهر 
بســـوهاج، علـــى رأس وفـــد مـــن الســـادة الشـــيوخ، حيـــث قدمـــوا لنيافتـــه 

التعزيـــة فـــي نياحـــة مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا فـــام أســـقف طمـــا.

وعطبـــرة بالســـودان، األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط 
القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقـــدس نائًبـــا عـــن قداســـة البابـــا، األنبـــا 
تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمح، األنبا اســـتفانوس أســـقف 
ببـــا والفشـــن، األنبا ســـلوانس أســـقف ورئيس ديـــر الشـــايب باألقصر، 
األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام للمنيـــا وأبوقرقـــاص، األنبـــا إرميـــا 
األســـقف العـــام، األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيس ديـــر القديـــس األنبا بوال 
بالبحـــر األحمـــر، األنبـــا إبيفانيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس أنبا 
مقار ببرية شـــيهيت، األنبا يوحنا أســـقف شـــمال الجيزة، األنبا زوسيما 
أســـقف اطفيـــح، األنبـــا أولوجيوس أســـقف ورئيـــس دير القديـــس األنبا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بســـوهاج، واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس 

الديـــر المحرق بأســـيوط.

ـــس واألنبـــا رافائيـــل كلمات  وقـــد ألقـــى صاحبـــا النيافـــة األنبـــا يوأن
ياســـر  المهنـــدس  الوزيـــر  المحافـــظ  الجنـــازة  حضـــر  وقـــد  التعزيـــة. 
الدســـوقي محافظ أســـيوط، واللواء جمال شكر مســـاعد وزير الداخلية 
مديـــر أمـــن أســـيوط، واللـــواء حاتـــم ريـــاض مديـــر إدارة أمـــن الدولـــة، 
والمقدم ســـامح كمال مســـئول الشـــئون الدينيـــة إلداره األمـــن الوطني، 
واألســـتاذ حســـني درويـــش رئيـــس مجلـــس مدينـــة منفلـــوط، وفضيلـــة 

الشـــيخ محمـــد عيـــد مديـــر إدارة أوقـــاف منفلـــوط.

وفـــي المســـاء اســـتقبل نيافـــة األنبا يوأنـــس واآلباء كهنة إيبارشـــية 
منفلـــوط، العـــزاء بمطرانيـــة منفلوط.

نياًحـــا لروحـــه الطاهـــرة، وخالـــص العـــزاء ألبينا قداســـة البابا 
المقـــدس األجـــاء،  الثانـــي، وأحبـــار المجمـــع  األنبـــا تواضـــروس 

ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية منفلـــوط، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

جناز املتنيح نيافة األنبا بقطر 
بالوادي اجلديد

وصـــل يـــوم الخميـــس 8 مارس 2018م، جثمـــان مثلث الرحمات 
مقـــر  إلـــى  والواحـــات،  الجديـــد  الـــوادي  أســـقف  بقطـــر  األنبـــا  نيافـــة 
انتظـــار  فـــي  كان  الخارجـــة. و  بمدينـــة  العـــذراء  بكنيســـة  المطرانيـــة 
الجثمـــان نيافـــة األنبـــا لوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح والنائـــب البابوي 
إليبارشـــية الـــوادي الجديـــد، وكهنـــة اإليبارشـــية، وخورس الشمامســـة، 
بينما تقدمت فرق الكشـــافة الجثمان وهي تعزف الموســـيقى الجنائزية. 
وحمـــل الكهنة والشمامســـة النعش الذي يحـــوي الجثمان ووضعوه أمام 
الهيـــكل. وقـــد توافد أبناء إيبارشـــية الـــوادي الجديد، إللقاء نظرة الوداع 

األخيـــرة عليه.

مـــارس 2018م، صـــالة  الجمعـــة 9  يـــوم  ُأقيمـــت صبـــاح  وقـــد 
تجنيـــز مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا بقطـــر بكنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بمدينـــة الخارجـــة، مقـــر المطرانيـــة بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا 
ويصـــا مطـــران البلينـــا، األنبا لوكاس أســـقف أبنـــوب والنائـــب البابوي 
إليبارشـــية الـــوادي الجديـــد، األنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــادة وقـــوص، األنبا 
يؤانـــس أســـقف أســـيوط، األنبا كاراس األســـقف العام للمحلـــة الكبرى، 

واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر المحرق.

وعقـــب انتهـــاء الصلـــوات حمـــل الكهنـــة والشمامســـة النعـــش الذي 
يحـــوي الجثمـــان واتجهـــوا بـــه إلى المدفن الـــذي ُأِعد خصيًصـــا لنيافته.
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دير القديس األنبا بيشوي 
بوادي انلطرون

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2018م،  مـــارس   12 االثنيـــن  يـــوم  فـــي 
صرابامـــون، أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي 
النطـــرون، بإقامـــة أربعـــة مـــن طالبـــي الرهبنـــة بالدير رهباًنـــا، وهم: 
)1( الراهـــب تواضـــروس األنبـــا بيشـــوي، )2( والراهـــب أبـــرآم 
األنبـــا بيشـــوي، )3( والراهـــب مارك األنبا بيشـــوي، )4( والراهب 
ي األبيض  ســـيرابيون األنبـــا بيشـــوي. كمـــا قـــام نيافتـــه بإلبـــاس الـــزِّ
ألربعـــة مـــن طالبـــي الرهبنـــة، ممـــن يرغبـــون في بدء فتـــرة االختبار 
بالديـــر. خالص تهانينا لنيافة األنبا صرابامون، والرهبان واإلخوة 

الجـــدد، ومجمـــع رهبـــان الدير.

دير الشهيد مار مينا بمريوط

فـــي يـــوم الجمعـــة  9 مـــارس 2018م، قام نيافـــة األنبا كيرلس 
آفـــا مينا، أســـقف ورئيس دير الشـــهيد مار مينـــا العجائبي بمربوط، 
الراهـــب   )1( وهـــم:  قمامصـــه  الديـــر  كهنـــة  مـــن  أربعـــة  برســـامة 
القمـــص يوحنـــا آفـــا مينـــا، )2( والراهـــب القمـــص فيلوباتيـــر آفا 
مينـــا، )3( والراهـــب القمـــص كاراس آفـــا مينـــا، )4( والراهـــب 
القمـــص جورجيوس آفا مينا. اشـــترك في لصـــالة أصحاب النيافة: 
األنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي وأنصنـــا واألشـــمونين، واألنبـــا 
ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، واألنبـــا ماركـــوس األســـقف 
العـــام لحدائـــق القبـــة والوايلـــي، واألنبـــا إياريـــون، األســـقف العـــام 
لكنائس قطاع غرب اإلســـكندرية واألنبا اكليمندس، األســـقف العام 
لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة األســـقف العام بشـــرق كندا. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبا كيرلـــس، واآلباء القمامصة الجـــدد، ومجمع 

رهبـــان الدير.

دير القديس األنبا موىس بالعلمني

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  مـــارس 2018م،  األربعـــاء 14  يـــوم  فـــي 
ماركوس األســـقف العـــام لكنائس حدائق القبة والوايلي، والمشـــرف 
علـــى ديـــر القديـــس األنبـــا موســـى األســـود بطريـــق العلميـــن، ســـيامة 
ـــا، وكذلـــك رهبنة ثالثة مـــن طالبي  الراهب شـــنوده آفا موســـى قسًّ
الرهبنـــة وهـــم: )1( الراهـــب مكاريـــوس آفا موســـى، )2( الراهب 
يوحنا آفا موســـى، )3( الراهب أرســـانيوس آفا موســـى. اشـــترك 
فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافة: األنبا دانيال أســـقف المعادي، األنبا 
يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس بالبحـــر األحمـــر، 
األنبـــا إبيفانيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس أنبـــا مقـــار ببريـــة 
شـــيهيت. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا ماركـــوس، والقس والرهبان 

الجـــدد، ومجمع رهبـــان الدير.

إيبارشية املنوفية

قـــام نيافـــة األنبا بنيامين مطران المنوفيـــة وتوابعها، يوم األحد 
11 مارس 2018م، بســـيامة الشـــماس ميخائيل أسعد ميخائيل كاهًنا 
بِاســـم القـــس تـــكا علـــى مذبـــح المـــالك بالفرعونيـــة، وذلـــك بكنيســـة 
األنبا تكال هيمانوت بأشـــمون. خالص تهانينا لنيافة األنبا بنيامين، 

والكاهـــن الجديد، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، والشـــعب.

إيبارشية تورينو وروما

قـــام نيافـــة األنبـــا برنابـــا أســـقف تورينـــو ورومـــا، باالشـــتراك مع 
نيافـــة األنبـــا أباكير أســـقف الدول اإلســـكندنافية، يوم األحـــد 11 مارس 
2018م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس برومـــا، بســـيامة اإلبوذياكـــن 
وديـــد ميخائيـــل فـــي درجـــة دياُكـــن بِاســـم الدياُكـــن كيرلس، وكمـــا تمت 
ســـيامة شماســـين فـــي رتبـــة إبوذياُكـــن وهمـــا مدحـــت بشـــرى وعبـــد 
المســـيح فـــاروق. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا برنابـــا، والدياُكـــن 
الجديـــد، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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كنيسة قبطية جديدة بربايتون، إجنلرتا

تـــم يـــوم االثنيـــن 12 مارس 2018م اســـتالم كنيســـة جديدة باســـم 
البابـــا كيرلـــس الســـادس بمدينـــة ورذينـــج،  القديســـة دميانـــة والقديـــس 
برايتـــون، إنجلتـــرا. كان قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي قد 
زار هـــذه الكنيســـة خـــالل زيارتـــه لبرايتـــون فـــي مايو الماضـــي وبارك 
أســـقف طنطـــا  بـــوال  نيافـــة األنبـــا  الكنيســـة  تســـلم  مشـــروع شـــرائها. 
والمشـــرف علـــى كنيســـة برايتـــون ومعـــه كهنـــة ولجنة الكنيســـة وبعض 
مـــن الشـــعب القبطـــي هنـــاك. وقـــد ألقـــى نيافـــة األنبـــا بـــوال كلمـــة بهـــذه 
المناســـبة شـــكر فيها قداســـة البابا على تشـــجيعه لمجلس الكنيســـة على 
الشـــراء، مشـــيًرا إلى أن قداســـته كان يتابع الموضوع أواًل بأول، كما 
حـــّث اآلبـــاء الكهنة والشـــباب علـــى إنجاز تجهيز الكنيســـة لبدء الصالة 

بهـــا فـــي أســـبوع البصخـــة وعيـــد القيامة. 

تدشني كنيسة جديدة بإيبارشية سيدين

قـــام نيافـــة األنبا دانييل أســـقف ســـيدني، بتدشـــين كنيســـة جديدة 
على اسم القديس البابا كيرلس عمود الدين والبابا كيرلس السادس، 
وهـــي تقـــع داخـــل كاتدرائيـــة العـــذراء مريـــم والشـــهيد مارمينـــا بحـــي 
بيكســـلي، ســـيدني. شـــارك في الصلوات اآلباء كهنة الكنيســـة وجمع 
غفيـــر مـــن الشـــعب. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا دانييـــل، واآلباء 

كهنة الكنيســـة، وشعبها.

ملتىق خدام املراحل

التقى خدام وخادمات المراحل: )إعدادي - ثانوي - جامعة 
- خريجـــون( مـــن أحيـــاء القاهـــرة وإيبارشـــيات الوجـــه البحـــري 
والقبلـــي يـــوم الجمعـــة 9 مـــارس 2018 بقاعـــة القديس أثناســـيوس 
باألنبـــا رويـــس، وحضر اللقـــاء حوالي600 خـــادم وخادمة يمثلون 

35 إيبارشـــية وأحيـــاء القاهرة واإلســـكندرية.
ودارت موضوعات الملتقى حول:

1- سفر الرؤيا يمهدنا لألبدية - نيافة األنبا موسى.
2- عالمات األزمنة األخيرة - نيافة األنبا رافائيل

تدشني كنيسة مار مرقس بكنيسة 
العذراء بمسطرد – إيبارشية شربا اخليمة

قـــام نيافة األنبا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، صبـــاح يوم الجمعة 
9 مارس 2018م، بتدشين كنيسة مار مرقس الرسول الكائنة بكنيسة 
الســـيدة العـــذراء األثريـــة بمســـطرد، وبالكنيســـة المدشـــنة ثالثـــة مذابـــح 
علـــى أســـماء مـــار مرقـــس ومـــار مينـــا والبابـــا كيرلـــس الســـادس علـــى 
التوالـــي. كمـــا دشـــن نيافتـــه معموديـــة الكنيســـة بعـــد تجديدهـــا. خالـــص 

تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقس، واآلباء كهنة الكنيســـة، وشـــعبها.
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أثناســـيوس الرســـولي«. وحصـــل علـــى درجـــة الدكتـــوراه مـــن نفـــس 
الجامعـــة عـــام 1993 حـــول موضـــوع »قدســـية الـــزواج فـــي كتابـــات 
القديس أثناســـيوس الرســـولي«. خدم بكنيســـة الســـيدة العذراء بملبورن 
فـــي أســـتراليا فـــي الفتـــرة مـــن 1978-1980، وفـــي كنائـــس العـــذراء 
بأوتـــاوا و العـــذراء بمونتريـــال بكنـــدا عـــام 1984، عـــام 1986 فـــي 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء ومـــار مينا فـــي رود أيالند بأمريـــكا. ومنذ عام 
1989 بـــدأ فـــي خدمـــة كنيســـة القديـــس األنبـــا أنطونيوس بمنطقة ســـان 
فرانسيســـكو، حيـــث ســـاهم فـــي خدمـــة وتأســـيس العديـــد مـــن الكنائـــس 
بمنطقـــة شـــمال كاليفورنيـــا فيـــى ســـاكرامنتو ومونتريـــه وســـان هوزيـــه 
وموديســـتو وكونكورد وســـان ريمون. له العديد من المؤلفات اآلبائية 

والكتـــب الروحيـــة والطقســـية باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزية. 
وُأقيمـــت صلـــوات الجنـــازة فـــي يـــوم الســـبت 17 مـــارس 2018م 
بأمريـــكا، بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبا ســـيرابيون مطـــران لوس 
آنجيلـــوس، واألنبـــا أثناســـيوس أســـقف بنـــي مـــزار، واألنبـــا أبراهـــام 
األســـقف العـــام بإيبارشـــية لـــوس آنجيلـــوس، واألنبـــا ســـارافيم أســـقف 
أوهايـــو وميتشـــيجان. كمـــا شـــارك فـــي الصـــالة القمـــص أنطونيـــوس 
باقـــي وكيـــل المقـــر البابوي بمنطقة شـــمال كاليفورنيا وغـــرب أمريكا، 
وعدد كبير من كهنة كنائس إيبارشـــية مسيســـاجا وفانكوفر وإيبارشـــية 
لـــوس آنجيلـــوس، باإلضافـــة إلى كنائس شـــمال كاليفورنيا، وعدد غفير 

مـــن كهنـــة وشـــعب كنائـــس المنطقة. 
خالص العزاء لكهنة وشـــعب كنيســـتي العـــذراء الفجالة واألنبا 

أنطونيوس بســـان فرانسيســـكو وألسرته المباركة.

نياحة القمص ماكري جنيب موىس 
اكهن كنيسة مار مرقس بإيبارشية بين سويف

اســـتراح فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم األحـــد 11 مـــارس 
2018م، القمـــص مـــكاري نجيب موســـى، كاهن كنيســـة مـــار مرقس 
الرســـول ببنـــي ســـويف. ُوِلـــد عـــام 1926، وســـيم كاهًنـــا فـــي نوفمبـــر 
عـــام 1970، وُرِســـم قمًصـــا عـــام 1978. وأقيمت صـــالة التجنيز يوم 
االثنيـــن 12 مـــارس 2018 م بحضـــور نيافـــة األنبـــا غبريـــال أســـقف 
إيبارشـــية بيـــن ســـويف، ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وكهنـــة ورهبـــان 
مـــن ديـــري األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، وكذلـــك 
إيبارشـــيات ببـــا والفشـــن، ووســـط الجيـــزة، واطفيـــح. كما حضـــر أيًضا 
عـــدد مـــن ممثلـــي الطوائـــف المســـيحية. خالـــص العـــزاء لنيافـــة األنبا 
غبريـــال، ولمجمـــع كهنة اإليبارشـــية، وشـــعب كنيســـة مـــار مرقس 

ببنـــي ســـويف وألســـرته المباركة.

نياحة وادل نيافة األنبا بطرس 
أسقف شبني القناطر

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، يـــوم الخميـــس 8 مـــارس 
2018م، األســـتاذ فائـــق ناشـــد، والـــد المتنيـــح األنبـــا كيرلـــس مطران 
ميالنو، ونيافة األنبا بطرس أســـقف شـــبين القناطر. وقد أرســـل قداسة 

البابـــا التعزيـــة لنيافـــة األنبا بطرس وأفـــراد األســـرة المباركين.

3- خطوات نحو األبدية - القس يوسف سمير 
الـــذى يربطهـــم  العـــام  المهرجـــان والمحـــور  كتـــب  4- عـــرض 

القـــس آنجيلـــوس توفيـــق جميًعـــا - 
ة  ـ ـ ـ ـ ـ ات متخصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم موضوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل بتقديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ثم قام خدام المراحـ

للمراحل مثل:
ـــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 5- أنـــت متميـــز، وكيفيـــة شـــرح موضوعـــات بطرق تناسـ

ســـن إعدادي.
ة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة األرثوذكسيـ ـ ـ ـ ـ دة القبطيـ ـ ـ ـ ـرح العقيـ ـ ـ ـ ـ ـ دة لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 6- طرق جديـ

لمرحلة ثانوي.
يتـــم تقديـــم موضوعـــات التجســـد وســـر اإلفخارســـتيا  7- كيـــف 

بطريقـــة مبســـطة وجذابـــة للشـــباب، لمرحلـــة جامعـــة وفيمـــا فـــوق.

نيافة األنبا دانييل يستقبل وزيرة اهلجرة
وشئون املرصيني وسفراء مرص بأسرتايلا

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا صبـــاح يوم 
األحد الموافق 4 مارس 2018م، بكنيســـة القديســـين األنبا أنطونيوس 
واألنبـــا بـــوال بجلفورد بســـيدني بوالية نيو ســـاوث ويلـــز، الوزيرة نبيلة 
مكـــرم وزيـــرة الهجـــرة وشـــئون المصرييـــن بالخـــارج، والســـفير/محمد 
خيـــرت ســـفير مصر بكانبرا، والســـفير/ يوســـف شـــوقي القنصـــل العام 
بســـيدني، وقـــد حضـــر اللقـــاء القمـــص تـــادرس ســـمعان وكيل إيبارشـــية 
سيدني واألستاذ/ جون نور مسئول العالقات العامة بإيبارشية سيدني 

وبعـــض مـــن كهنـــة ســـيدني ولفيف من أفراد الشـــعب.

نياحة القمص متياس فريد
اكهن كنيسة السيدة العذراء بالفجالة

اســـتراح في الرب فجر يوم األحد 11 مارس 2018م بأمريكا، 
القمص متياس فريد كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بالفجالة، بالقاهرة، 
والـــذي خـــدم فـــي الفترة األخيرة من حياته في كنيســـة األنبا أنطونيوس 
ووالـــد الدكتـــور صموئيـــل متيـــاس، بســـان فرانسيســـكو بأمريـــكا، بعـــد 
فتـــرة خدمـــة امتـــدت لحوالـــي 56 عاًمـــا مـــن الجهـــاد والرعايـــة. ُوِلـــد 
فـــي 15 مايـــو 1939 بمحافظـــة المنيـــا. تخـــرج من الكليـــة اإلكليريكية 
عـــام 1958، وســـيم كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالفجالـــة فـــي 
14 ديســـمبر 1962 فـــي حبريـــة القديس البابا كيرلس الســـادس. ُرِســـم 
قمصا في 23 ديســـمبر 1977 في حبرية المتنيح قداســـة البابا شـــنوده 
الثالـــث. حصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير مـــن جامعـــة أوتـــوا بكنـــدا عام 
1985 وكانـــت الرســـالة حـــول »الفـــداء في الرســـائل الفصحية للقديس 
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يظـــن البعـــض أن أصلـــح صـــورة للســـيد 
داخـــل  هـــي صورتـــه وهـــو  كملـــك،  المســـيح 
أورشليم، والناس حوله بسعف النخل وأغصان 

الزيتـــون، يهتفـــون: أوصنـــا يـــا ابـــن داود..
ولكننـــي أرى أن أصلـــح صـــورة للمســـيح 
كملـــك، هـــي صورتـــه وهو مصلـــوب. ينطبق 
عليهـــا قـــول الوحي في المزمور: »الرب ملك 
علـــى خشـــبة« )مـــز 95(. ذلـــك ألنـــه علـــى 
الصليـــب، اشـــترانا بدمـــه )رؤ9:5( فصرنـــا 
ملـــًكا لـــه. وهكذا ملـــك الرب علي العالم الذي 
اشـــتراه. وهكـــذا بـــدأت مملكـــة روحيـــة للرب.. 
ونحـــن ننظـــر إلـــى هذا الملـــك الذي اشـــترانا، 
ونغنـــي له فـــي يوم الجمعة الكبيرة لحن )بيك 
اثرونوس( pek`;ronoc أي »عرشـــك يا هللا 
إلـــى دهـــر الدهـــور. قضيـــب االســـتقامة هـــو 
لـــه: »تقلـــد ســـيفك  نقـــول  قضيـــب ملـــكك«. 
علـــى فخـــذك أيهـــا الجبـــار. واســـتله وانجـــح 

واملـــك« )مـــز 44(.
كيـــف ملـــك الـــرب علـــى خشـــبة؟ وما 

قصـــة هـــذا الملك؟..
الـــرب يملكنـــا منـــذ البـــدء، ألنـــه خلقنـــا 
وأوجدنـــا مـــن العدم. ولكننـــا بالخطية انفصلنا 
المـــوت  ملـــك  عـــن ملكـــوت هللا، وبالخطيـــة 
تحـــت  صرنـــا  إذ  )رو14،17:5(،  علينـــا 
الصليـــب،  علـــى  المســـيح  الســـيد  حكمـــة. 
بالمـــوت داس المـــوت، وخلصنـــا مـــن حكـــم 

لـــه.  المـــوت، ووهبنـــا الحيـــاة، فصرنـــا 
بملـــك الخطيـــة والموت، كان الشـــيطان 
اإلنجيـــل  فـــي  تلّقـــب  ولذلـــك  يملـــك.  أيًضـــا 
أكثـــر مـــن مـــرة بأنـــه »رئيـــس هـــذا العالـــم« 
تحـــت  الـــذي  العالـــم  أي  )يـــو31:12(. 

المـــوت.. الخطيـــة 
وبالصليب، استطاع المسيح أن يقضي 
علـــى مملكـــة الشـــيطان، وكذلـــك بالصليب 

داس المـــوت، ودفع ثمـــن الخطية..
وإذا بالـــرب يقـــول عن الشـــيطان »رئيس 
هـــذا العالـــم قـــد ديـــن« )يـــو14:16(، ويقـــول 
عنـــه أيًضـــا »رأيـــت الشـــيطان ســـاقًطا مثـــل 
البرق من الســـماء« )لو18:10(.. إن الســـيد 
المسيح قد هزم الشيطان في كل تجاربه وكل 
حروبـــه، ولكنـــه بالصليـــب قضـــى على ملكه.
كل مـــا اقتنـــاه الشـــيطان خـــال آالف 
الســـنين، أفقده المسيح إياه على الصليب، 

لما افتـــدى الناس مـــن خطاياهم.

+ أعطنـــي يـــا ربى يســــــــــــــــوع المســـيح 
القيثـــــــــــــارة الحسنــــــــــــة التـــي لـــداود النبــــــــــي 
)رؤ2:14( ألسبــــــــــــح تســـبيح األطفـــــــــــال، 
وألهتـــف معهـــم فـــي هـــذا اليـــوم.. أوصنـــا 
البـــن داود.. مبـــارك اآلتـــي باســـم الـــرب.. 

أوصنـــا فـــي األعالـــي.
االتضــــــــــاع  يــــــــــــــا رب  + علمنـــــــــــــي 
المبـــارك:  بفمـــك  قلـــت  ألنـــك  والوداعـــة، 
ومتواضـــع  وديـــع  ألنـــي  منـــى  »تعلمـــوا 
القلـــب«. فأتأمـــل صعـــودك إلـــى أورشـــليم 
غريًبـــا،  ذلـــك  وليـــس  متواضًعـــا.  هكـــذا 

أعمالـــك. جميـــع  فـــي  هـــو  االتضـــاع 
+ أعطنـــي يـــا رب أن أســـمع صوتـــك 
المحبـــوب لنفســـي: ».. ال تخافـــي يـــا ابنـــة 
يحّلونـــي  أن  لكهنتـــك  وقـــل  صهيـــون«.. 
مـــن ربـــط خطايـــاي، كمـــا قلـــت لتالميـــذك 

األطهـــار أن يحلـــوا الجحـــش واألتـــان.
+ ليتنـــي أقـــوم اليـــوم فـــي هـــذا العيد، 
وأفـــرش الطريـــق أمامـــك مـــع مـــن فرشـــوا 
الثيـــاب فـــي الطريـــق، وهـــم الذين غّســـلوها 
وبّيضوهـــا فـــي دم الخـــروف )رؤ4،1:7( 
فأتعلـــم كيـــف أزّين الطريـــق أمامك بأعمال 

المحبـــة وســـائر الفضائـــل.
+ ليتنـــي أكـــون بـــاب الهيـــكل، ذلـــك 
وأنـــت  فيـــه  الـــذي دخلـــت  الملكـــي  البـــاب 
المقدســـة  المدينـــة  أورشـــليم  إلـــى  آٍت 

)رؤ21:21(.
تلـــك  بيـــن  اليـــوم  ُأحَســـب  ليتنـــي   +
هيكلـــك  فـــي  الكريمـــة  الناطقـــة  الحجـــارة 
المقدســـة  األساســـات  وبيـــن  المقـــدس، 

)رؤ19:21(.
+ قومي يا نفسي، أصعدي مخلصك 
ألورشـــليم الســـمائية )رؤ9:7-12(، وسط 
هـــذا الجمـــع الكثيـــر الـــذي لـــم يســـتطع أحد 
أن يعـــده مـــن كل األمم والقبائل والشـــعوب 
وأمـــام  العـــرش  أمـــام  الواقفيـــن  واأللســـنة، 
الخـــروف وهم متســـربلون بالثياب البيض، 
وفي أيديهم ســـعف النخـــل، وهم يصرخون 
بصـــوت عظيـــم قائليـــن: الخـــالص إللهنـــا 
وللخـــروف..  العـــرش  علـــى  الجالـــس 
وأســـرعي واســـجدي مـــع المالئكـــة والقـــوات 
البركـــة  قائلـــة:  معهـــم  وانطقـــي  الســـمائية 
والمجـــد والحكمة والشـــكر والكرامـــة والقدرة 

والقـــوة إللهنـــا إلـــى أبـــد اآلبديـــن. آميـــن.

لذلـــك فـــإن الشـــيطان يخـــاف الصليـــب 
الذيـــي يذكـــره بهزيمتـــه. ولهـــذا كان لعالمـــة 

الشـــيطان.. الصليـــب ســـلطان علـــى 
علـــى الصليـــب تـــم الفـــداء الـــذي ضيـــع 
مملكـــة الشـــيطان، وإن كان هـــذا الفـــادي هـــو 
ابـــن هللا الـــذي يقـــدم كفـــارة غيـــر محـــدودة، 
تكفـــي لغفـــران جميـــع الخطايـــا لجميـــع الناس 
في جميع العصور. لذلك صرخ الشيطان - 
علـــى أفـــواه تابعيه - بعبارته المشـــهورة: »إن 
كنـــت ابـــن هللا، انـــزل مـــن علـــى الصليـــب« 
)مـــت40:27؛ مـــر30:15(. انزل من على 
الصليب لكي ال يتم الفداء، ولكي ال تتأسس 
المملكـــة الروحيـــة وتضيع مملكة الشـــيطان..
ال  عبـــارة  ألنهـــا  المسيــــــــــح.  وسكـــــــــــت 
تســـتحق الـــــــــرد. فهـــو، ألنـــه ابـــن هللا، صعـــد 

الصليـــب، وملـــك. علـــى 
اللص علـــــــــى الصليـــــــــــب، اعتــــــرف 

المســـيح.. بملكوت 
جئـــَت  متـــى  رب  يـــا  »اذكرنـــي  فقـــال 
فـــي ملكوتـــك«. ولعلـــه كان يقصـــد الملكـــوت 
علـــى  المســـيح  فيـــه  يأتـــي  الـــذي  اآلتـــي، 
الســـحاب، لكي يجمـــع مختاريه ويأخذهم إلى 
مملكتـــه الســـمائية. ولكـــن الســـيد المســـيح نّبه 
اللـــص إلـــى موضـــوع هـــام، وهـــو أنـــه ســـوف 
ال ينتظـــر حتـــى يأتـــي المســـيح فـــي ملكوتـــه 
الســـمائي األبـــدي، فهنـــاك مملكة قد تأسســـت 

اليـــوم علـــى الصليـــب.
وبـــداًل من عبـــارة »متى جئـــَت«، قال 
لـــه »اليـــوم« تكـــون معـــي. أبشـــر، فاليـــوم 
اللـــص  أيهـــا  المســـيح،  مملكـــة  بـــدأت  قـــد 
الطوبـــاوي. وقـــد تقلد ســـيفه على فخذه، وقّيد 
الشـــيطان ألف ســـنة. وســـقط الشـــيطان مثل 

البـــرق مـــن الســـماء. 
أكثـــر جمـــااًل  الصليـــب  علـــى  المســـيح 
وجـــالاًل مـــن كل أصحاب التيجـــان، نغني له 
ونقـــول )فـــي آخـــر مزامير الســـاعة السادســـة 
الخاصـــة بصلبـــه(: »الـــرب قـــد ملـــك ولبـــس 

الجـــالل« )مـــز1:92(. 
اليهـــود  لـــه  أرادهـــا  التـــي  المملكـــة  أّمـــا 
الـــرب  رفضهـــا  فقـــد  الشـــعانين،  أحـــد  يـــوم 
العالـــم«  هـــذا  مـــن  ليســـت  »مملكتـــي  وقـــال 
أســـس  الصليـــب  علـــى  إنـــه  )يـــو36:18(. 

الروحيـــة. مملكتـــه 

من كتاب أحد الشعانينمن كتاب تأمات في الجمعة العظيمة
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عظة السبت 17 مارس 2018م، في قداس الذكرى السادس لنياحة قداسة البابا شنوده الثالث، 
من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بدير السريان العامر بوادي النطرون

األحباء،  أيها  المبــــــارك  الصبــــــاح  هذا  في 
نتذكر رحيل مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، 
القبطية  الكنيسة  الكنيسة،  الذي عاش وخدم هذه 
األرثوذكسية، على مدار عشرات األعوام، خادًما 
وراهًبا وأسقًفا وبطريرًكا. خدم زماًنا طوياًل، وترك 

آثاًرا عريضة. 
ونحتفل بذكراه هذا الصباح مع تذكارات أبرار 
أمانة، واختارهم  بكل  أيًضا  أحباء عاشوا وخدموا 
هللا في هذا الشهر شهر مارس. فقد احتفلنا منذ 
أيام بتذكار البابا كيرلس السادس. وأيًضا نحتفل 
بتذكار  شنوده  البابا  الرحمات  مثلث  نياحة  مع 
نياحة أبونا فلتاؤس السرياني، الذي عاش في هذا 
الدير، ونما فيه وترّهب فيه. ونحتفل أيضا بتذكار 
والتي  القاهرة،  من  إبراهيم  ميخائيل  أبونا  نياحة 
خدم أيًضا خدمة كهنوت مباركة، وله ذكر حسن. 
وأيًضا نحتفل بتذكار نياحة أبونا بيشوي كامل من 
عبر  أمينة  خدمة  أيًضا  خدم  والذي  اإلسكندرية، 

سنوات كثير، في كل مصر وخارج مصر.
هذه  هللا  يمنحنا  عندما  الحقيقة  في  نحن 
التذكارات المباركة، وهؤالء الذين يشفعون فينا ومن 
أجلنا، نحتفل بتذكار البابا شنوده في الدير الذي 
ترّهب فيه، دير السريان، وهو الدير الذي ترّهب 
فيه، وبدأ حياته األسقفية من هنا ثم البطريركية، 
أتّم خدمته  وفي زمن كبير من خدمته. وبعد أن 
بسالم، ارتاح في دير األنبا بيشوي، وهناك صار 

مزاره، والديران متالزمان ومتحاّبان مًعا.
كثيرة  له جوانب  البابا شنوده  والحديث عن 
فهو كان شخصية جامعة، وشخصية لها حضور، 
قاد الكنيسة بطريرًكا أكثر من أربعين سنة، وقبلها 
حوالي عشر سنوات أسقًفا للتعليم في حبرية قداسة 
البابا كيرلس السادس. كان راهًبا وصار متوحًدا، 
وقبلها كان دارًسا ومدّرًسا في الكلية اإلكليريكية. 

أنها حياة غنية وممتلئة بالثمار. 
وهي  واحدة  نقطة  عند  أقف  أن  أريد  ولكن 
شك  بال  المقدس.  بالكتاب  شنوده  البابا  عاقة 
كان بارًعا في الكتاب المقدس، وكان محًبا ودارًسا 
للكتاب المقدس. وكثيًرا ما رأيناه في الصور أمامه 
الكتاب المقدس مفتوًحا يقرأ فيه أو يدرس أو يبحث 
اهتمام،  أعظم  المقدس  بالكتاب  اهتم  شيء.  عن 
فالكتاب هو حياتنا كما يقول بعض القديسين: إن 
بالكتاب  وجهلنا  المسيح.  فم  هو  المقدس  الكتاب 
وهذا  شر.  وكل  خطية  كل  أساس  هو  المقدس 
الموضوع متسع وكبير، أعني عالقة البابا شنوده 

بالكتاب المقدس عبر سنوات عمره.
أواًل: كــــــــان كتابــيـــــًــــــا وإنجيليـــــًـــــا فـــــــــي 

الحوارت التعليمية 
الكتاب هـــو القاعـــــــدة الرئيسيـــــــــة التــــــــي نعيش 
بها. والكتاب ُوِضع وكتبه أناس هللا القديسون لكل 
الناس. مكتوب للمتعلم وغير المتعلم، لكل لسان 
ولغة... ُكِتب لكل الناس. وهو رسالة الخالص. 
وُكِتب ليعّرفنا أنه ليس ألحد بغيره )أي المسيــــــح( 
خالص. وعندمـــــــا أقول عن البابا شنوده إنه كان 
فالًحا في الكتاب المقدس، أعني أنه كان يحرص 
ويبحث ويزرع ويتعلم ويقطف ثماًرا من كلمة هللا 
المقدسة. وكانت العظات الروحية التي ألقاها في 
بِه  ُأكلُِّمُكْم  اّلذي  »الكالُم  كعبارة  عديدة  مناسبات 
هو روٌح وحياٌة« )يوحنا63:6(. والكتاب في حياة 
اإلنسان كعبارة »ليس بالُخبِز وحَدُه َيحيا اإلنساُن، 
)متى4:4(.  هللِا«  فِم  ِمْن  تخُرُج  كِلَمٍة  بُكلِّ  بل 

نغـــــــــّذي  فنحــــــن  بالخبز،  الجســـــــــد  وإن كّنا نغّذي 
الروح بالكتاب المقدس، وهذا ليس مقصوًرا على 

الدارسين لكنه لكل الناس.
هللا  كلمة  يقدم  أن  شنـــــــــــوده  البابا  استطاع 
صافية، ولكل أحد. كان كتابًيا وإنجيليا عي عظاته 
التعليمية التي صارت فيما بعد كتًبا. عّلم الكثير 
الفيصل  الكتاب هو  المناسبات، وكان  في جميع 
األيام،  هذه  في  رحيله  نتذكر  وعندما  واألساس. 
نتذكر أيًضا تعليه، وإبحاره في كلمة هللا المقدسة. 
وهذه هي األمانة، أن نعيش في الكلمة المقدسة. 
أيها الحبيب انتبه لئال تكون كلمة هللا مهملة 
وتأمل  وادرسها  واقرأها  بها  بل عش  حياتك،  في 
فيها باستمرار، وادخل إلى األعماق في كل أسفار 

الكتاب المقدس كما علمنا البابا شنوده الثالث.
ثانًيا: كـــــــــان كتابًيا وإنجيلًيا فـــــــي الرهبنة 

والحياة الديرية
الرهبنـــــــة في أصلهــــــــا وفي جذورهـــا نابعة من 
الكتاب المقدس، فعندما نقرأ في سيرة إيليا النبي 
العذراء،  أمنا  سيرة  أو  المعمدان  يوحنا  سيرة  أو 
نرى مالمح لهذه الحياة الروحية. واألنبا أنطونيوس 
انطلق من اإلنجيل وبدأ هذه الحياة الديرية، وبعده 
التحق بــــــــه عشــــــــــــرات بل مئــــــــات وألــــــــــوف فـــــــــي 

الحياة الرهبانية.
البابا شنوده دخـــــــــل إلى الدير سنة 1954، 
قرابة سبعين سنه. الحياة كانت غير ممهدة، ودخل 
الرهباني  التقليد  وكان  آخرين،  مع  ودخل  الدير 
محفوًظا في هذا الدير. ومع مرور السنين التحق 
والحياة  اإلنجيلية.  الحياة  يريدون  أحباء  آباء  به 
الرهبانية تقوم كل يوم على أن كل راهب له وقت 
الكتاب  من  للقراءة  ووقت  للعمل  وقت  للصالة 

المقدس والكتب اآلبائية. 
كان البابا شنوده يهتم جًدا بالرهبنة، بل أنه 
زمنه  وفي  الرهبانية.  الحياة  في  تجديدات  باعث 
تجّددت عدة أديرة من الناحية الرهبانية والمعمارية، 
فيها  القبطية، وعاشوا  بأديرتنا  أحباء  آباء  والتحق 
روحًيا  عامرة  أديرتنا  وصارت  الصلوات،  ورفعوا 
بواسطة اآلباء الذين يحيون فيها. وتكلم كثيًرا عن 
كان  اإلنجيل.  من  المستقاة  الرهبانية  السلوكيات 
الدير،  في  يتواجد  كان  ما  وكثيًرا  للرهبنة،  محًبا 
وكتب كلمات كثيرة عن الحياة الرهبانية، نافعه لنا 
الحياة  في  وإنجيليا  كتابيا  كان  القادمة.  ولألجيال 

الرهبانية والديرية.
فـــــــــــــي  وإنجيلًيا  كتابًيا  كـــــــــــــــــان  ثالًثا: 

الحـيـــــــاة الاهوتية
فـــــــــــي  وإنجيلًيا  كتابًيا  كان  شنـــــــــــوده  البابــــــــا 
نتواصل  التي  العملية  وهي  الالهوتية،  الحوارات 
بها مع كل كنائس العالم األرثوذكسية والكاثوليكية 
بدأنا  شنوده،  البابا  حبرية  أثناء  والبروتستانتية. 
األرثوذكسية  الكنائس  جميع  مع  حوارات  ننشئ 
في  إخوتنا  مع  حوارات  لنا  وصارت  البيزنطية، 
العائلة األرثوذكسية القديمة )Oriental(، ولقاءات 
ثم  اإليمان.  نفس  على  ونحن  وحوارات  مستمرة 
امتدت الحوارات إلى الكنيسة الكاثوليكية، وكانت 
أول  هي  1973م  عام  للقاتيكان  األولى  زيارته 
روما،  وكرسي  اإلسكندرية  كرسي  بين  مقابلة 

وبدأت عبــــــر هذه السنوات 
مــــــــــــن  الطويلــــــــة سلسلـــــــة 
الحـــــــــــوارات المتعـــــــــــــــــــــــددة 

والمتشعبــــــــــــــــة، وصــــــــــــــــــارت هـــــــــــــــذه المشاركــــــــــــة 
نصل  لم  التي  والوحدة  والتفاهم  للمحبة  مشاركة 
فنستطيع  المحبة  إلى  أن نصل  ولكن  بعد،  إليها 
إلى  الحوارات  امتدت  ثم  الوحدة.  إلى  نصل  أن 
كثيًرا من  العالم، وزار  في  البروتستانتية  الكنائس 
لها  توضع  الحوارات  هذه  وكانت  الكنائس،  هذه 
تحتاج  والحوارات  رسمًيا.  فيها  ونشترك  أجندة 
سهم  إلى  نصل  ما  لكي  السنين  عشرات  إلى 
الكنيسة  مع  الحوارات  وأيًضا  مشترك.  واحد 
التواصل.  بهدف  مستمرة  وحوارت  األنجليكانية، 
والحوار ينطلق من الكتاب المقدس، وهو القاعدة 

الرئيسية للحوارات الالهوتية. 
خطورة  التعبير  صاحب  هو  شنوده  والبابا 
اآلية الواحدة الغير مسنودة بآيات أخرى. وعندما 
ندخل إلى عمق اآليات في الكتاب المقدس الذي 
هو رسالة لكل أحد بما فينا الذين يدرسون الالهوت 

والعقيدة وكتابات اآلباء كما فهموها. 
الحوارات جًدا،  البابا شنوده يهتم بهذه  كان 
وكانت شكاًل من أشكال الجسور والتواصل مع كل 

كنائس العالم.
ونحن ككنيســـــــــــة قويـــــــــــة ولها تاريخ يعـــــــــــود 
إلى القديـــــــــــــــس مار مرقس، الذي أسس مدرســـــــــــة 
الحوارت  هذه  ندخل  لذلك  الالهوتية،  اإلسكندرية 
المعرفة.  الالهوتية ونحن نحمل خبرة طويلة في 
علمنا  كما  كلمة هللا  معرفة  تقوم على  والحوارات 
البابا شنوده، وكلمة هللا »َحيٌَّة وَفّعاَلٌة وأمَضى ِمْن 
النَّفِس  َمفَرِق  إَلى  وخاِرَقٌة  يِن،  َحدَّ ذي  سيٍف  ُكلِّ 
الَقلِب  أفكاَر  وُمَميَِّزٌة  والِمخاِخ،  والَمفاِصِل  والّروِح 

ونّياِتِه« )عبرانيين12:4(. 
حضورنـــــــــــا في هذا اليوم ليس على سبيـــــــــــل 
التذكار التاريخــــــــــي، ولكن على سبيل أننا نتذكر 
نتذكرهم  الحق،  كلمة  الذين علمونـــــــــا  مرشدينـــــــــــــا 
ونتعلم منهم ونمضي على آثارهم. هذه التذكارات 
وليست  التاريخ،  في  تذكـــــــــارات  ليست  إخوتي  يا 
أن  كنيستنا  في  نؤمن  كما  فقط،  زمنية  تذكارات 
يفرح  فاليوم  السماء واألرض،  بين  تواصاًل  هناك 
البابا شنوده بوفاء أبنائه، هذا الوفاء الذي نقدمه 
الطويلة،  السنوات  هذه  كل  تعب  ومن  خدم  لمن 
واألكثر من ذلك أننا نمضي ونتعلم ونعيش ونستلم 

األمانة ونسلمها بأمانة. 
الكتاب المقدس هو األساس واألصل، لذلك 
رسالة هذا اليوم أن يكون كتابك المقدس مفتوًحا 
أمامك دائًما، تتعلم منه، وتقرأ فيه، وتنتظر رسالة 
وشارًحا  دارًسا  شنوده  البابا  كان  هكذا  لك.  هللا 
وهي  وعرًضا،  طواًل  اإلنجيل  وعاش  للكتاب، 
صفة رائعة لرجل هللا. اإلنجيل ليس للسماع فقط، 

اإلنجيل للحياة. 
الثالث،  البابا شنوده  الرحمات  مثلث  نتذكر 
بالكتاب  الشديد  وتعلُّقه  الشديدة،  رحمته  ونتذكر 
فلنكن  منه؛  ويتعلم  يحفظه  كان  وكيف  المقدس، 
مثله، ولنعش في هذا التدبير الروحي في كنيستنا 
بركة  كل  القدوس  مسيحنا  يعطينا  أديرتنا.  وفي 
السماء لكي ما يشفع  إلى  روحية، ونرفع طلباتنا 
فينا كل آبائنا األحباء الذين نحتفل بهم، وليكّمل 
المجد  كل  إللهنا  بسالم.  غربتنا  أيام  المسيح 

والكرامة من اآلن والى األبد آمين.
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 metropolitanpakhom@yahoo.com

فـــــــــــــــــي احتفالنــــــــــــا 
بالصـــوم الكبيـــر تعيـــش 
الكنيســـة فـــــــــــي حيـــــــــــــــاة 
نســـكية خاصـــة فـــي كل 
صلواتهـــــــــا وعبادتهـــــــــــا، 
لكنك أيًضا تســـتطيع أن تشـــعر ببهجة خاصة 
اآلب  لحضـــن  الرجـــوع  بهجـــة  األيـــام،  لهـــذه 
الســـماوي، فرحـــة خاصة يســـتطيع أن يختبرها 
كل مـــن يراجع حياتـــه ويحيا في التوبة، بهجة 
الخـــالص والتمتـــع بغفـــران الـــرب لـــكل إنســـان 
تائب، وبذلك يتغّنى معلمنا داود النبي والملك 
بهـــذه الكلمـــات فرًحـــا وقائـــاًل: »طوبـــي للـــذي 
ُغِفـــر إثمـــه، وُســـِترت خطيتـــه« )مـــز1:32(.

وقـــد يتعجـــب البعض كيـــف يجتمع حزن 
الخطيـــة مـــع الفـــرح! إنها التوبة التي تســـتطيع 
مبتهًجـــا  بتوبتـــه،  فرًحـــا  اإلنســـان  تجعـــل  أن 
بغفـــران خطايـــاه، ونواله الخـــالص الذي قدمه 
لنا الرب يســـوع. فما أعظمها إًذا حياة التوبة!

فالتوبة هي نداء الرب يســـوع لكل إنسان 
خاطـــئ، وهـــي عمـــل كـــرازة يوحنـــا المعمـــدان، 
المســـكونة  لـــكل  الرســـل  اآلبـــاء  نـــداء  وهـــي 
»توبـــوا ألنـــه قد اقترب ملكوت هللا«، وهي أهم 
مـــا يعّلـــم به كل خادم، وأعظم اختبار يعيشـــه. 

والتوبـــة عـــن الطـــرق القديمـــة كانـــت وال 
لإليمـــان  اإلنســـان  لقبـــول  شـــرط  هـــي  تـــزال 
المســـيحي، فـــكل مـــن ُيقِبـــل إلـــى الـــرب يســـوع 
عـــن  توبتـــه  ويعلـــن  بـــه،  يؤمـــن  أن  يجـــب 
خطايـــاه، ثـــم ينال نعمـــة المعمودية المقدســـة؛ 
ولذلـــك حتـــى فـــي معموديـــة األطفـــال الصغار 
يلتـــزم اإلشـــبين بجحـــد الشـــيطان وكل أعماله.

ورغـــم أننـــا نؤمـــن بمعموديـــة واحـــدة، إاّل 
توبتنـــا  نجـــّدد  تحّثنـــا جميًعـــا أن  الكنيســـة  أن 
يومًيـــا فنحتفظ بنقـــاوة حياتنا. فالتوبة يجب أن 
تكـــون موضـــع اختبـــار دائـــم وتعليـــم دائـــم فـــي 
حيـــاة كل خـــادم. فـــكل خدمـــات الكنيســـة تهتم 

أن تدعـــو اإلنســـان إلـــى حيـــاة التوبـــة.

وفكر التوبة في أبسط معانيه هو: “إنني 
أحبـــك يـــا رب، وأرفض كل ما يغضبك”، فكل 
قديســـي التوبـــة الذيـــن أحبوا الـــرب، أخذوا قراًرا 
أن يتركـــوا كل مـــا يحزنـــه. واألمـــر ال يتعلـــق 

فقط باالشـــتياقات بـــل بالحياة العملية.

فكيف يحيا االنسان التائب؟
+ اإلنســـان التائـــب ينـــوي أاّل يرجـــع 
االبـــن  كان  وهكـــذا  أخـــرى،  مـــرة  لخطيتـــه 
الضـــال، فهـــو ال يريـــد أن يبقـــى مـــع الخنازير 

)لـــو15(.

+ واالنســـان التائـــب ال يكتفـــي بالنوايا 

الحســـنة لكنـــه يمـــارس أفعـــال التوبـــة، فهو 
يقـــّر بخطيتـــه أمـــام هللا فـــي مخدعـــه واثًقـــا في 
قبولـــه »أعترف لك بخطيتـــي وال أكتم إثمي« 
)مـــز5:3٢(، ويعتـــرف بخطيتـــه أمـــام األب 
الكاهـــن فـــي انســـحاق طالًبـــا الحـــل والمشـــورة، 
ويقـــّر بخطيتـــه أمـــام الذيـــن أخطـــأ فـــي حقهـــم 

معطًيـــا الحـــق لصاحبـــه.

+ التائـــب ال يخفـــي خطيته وال يلتمس 
علـــى  بالمالمـــة  يلقـــي  وال  العـــذر،  لنفســـه 
اآلخريـــن، فأكثـــر مـــا يضّيع فرصـــة التوبة هو 

أن يلتمـــس اإلنســـان لنفســـه األعـــذار.

+ والتائـــب يخجـــل أيًضـــا مـــن خطيتـــه 
وينـــدم عليهـــا، وال يســـتجيب لمالهـــي العالـــم 
وينســـى خطيتـــه، ويحـــرص دائًمـــا أن يفحـــص 

ويكشـــف ذاتـــه أمـــام هللا.

+ التائـــب يحـــرص أاّل يكـــّرر خطيتـــه 
لئـــا يتحـــّول إلـــى البادة، بـــل يبعـــد عن كل 
األســـباب التي تســـوقه إلى الخطية ســـواء كان 

إنســـاًنا أو كتاًبـــا أو مشـــاهدة.. الـــخ.

+ التائـــب وإن كان حزيًنـــا على خطيته 
إاّل أنـــه يحًيـــا فرًحـــا بســـبب قبول الـــرب له، 
وفيما هو يتذكر ضعفه تســـنده دائما نعمة هللا 

والرجـــاء فـــي الغفـــران والفرح به.

+ والتائـــب دائًمـــا يرتبـــط بالمخــــــــــدع 
فـــي صلـــوات وقـــراءات دائمـــة، فالمخـــدع هو 

تعزيتـــه الوحيـــدة.

ويفـــرح  بالخطـــاة  يترّفـــق  التائــــــــب   +
بتوبتهـــم، فهـــو يعـــرف جيـــًدا مـــرارة الخطيـــة، 
وينظر فقط لخطاياه، ويشـــفق على من حوله.

+ التائـــب أيًضـــا يـــرى التوبـــة مدخـــًا 
باألصـــوام  يفـــرح  فهـــو  كثيـــرة،  لفضائـــل 
باالطـــالع  ويفـــرح  والميطانيـــات،  والصلـــوات 

منهـــا. والتعلُّـــم  القديســـين  ســـير  علـــى 

+ أخيـــًرا التائـــب ينتظـــر مجـــيء الرب 
ويفـــرح به، ألنه يعيش في حـــرص، في حياة 
جديـــدة نقيـــة، ويتوقـــع وينتظـــر بفـــرح مجـــيء 
الـــرب »منتظريـــن وطالبيـــن ســـرعة مجـــيء 
يوم الرب، الذي به تنحل الســـماوات ملتهبة 
والعناصـــر محترقـــة تذوب« )٢بـــط3:1٢(.

لتكـــن أيـــام الصـــوم ســـبب بركـــة لحياتنـــا 
جميًعـــا لنجـــدد فيهـــا عهـــد توبتنا، فـــاهلل يمنحنا 
أياًمـــا جديـــدة لكـــي نتـــوب ونرجـــع عـــن طرقنـــا 
الرديـــة، ونوجـــد أمامـــه بـــال لـــوم يـــوم الوقـــوف 

أمـــام العـــرش اإللهـــي. 

كهنة وإكليروس 
وخدام وخادمات وشمامسة وكل شعب 

إيبارشية تورينو وروما وتوابعها
يزفون للسماء 

والدة أسقفنا المحبوب
األنبــا برنـــابـــا

المقدسة
فوقية فؤاد ميخائيل

تعزية الروح القدس من فم نيافته، 
ونياًحا لروحها الطاهرة، وعزاًء

ألبونا أنطونيو جيمي وتاسوني مريم
وعزاء لكل األسرة وكل محبيها.

إيبارشية تورينو وروما وتوابعها بإيطاليا
خالص العزاء ألسرة نيافة األنبا برنابا

لنياحة والدته المباركة
مدحت بشرى وشينسيا رامبا

ذكرى األربعيـــن
لروح األب الغالي

نرص رسوانس جرجس سلامن
بطيب القلب عشت، 

وبهدوء المالئكة رحلت، فلن ننساك
اذكرنا أمام عرش النعمة
تقيم األسرة القداس اإللهي

لروحة الطاهرة 
يوم الجمعة الموافق 2018/3/30

بكنيسة السيدة العذراء مريم - مغاغة
تلغرافًيا/ هاني ومينا نصر

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3٢٠7 ٩53 ٠1٢٨
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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anbabenyamin@hotmail.com

وصيــــــــــــــــة  الصـــــــــــــــوم 
هت لإلنســـــــــــــــــان  إلهيــــــــــــــة ُوجِّ
لتأكيـــــــد حبه هلل، وذلك حيـــــن 
طلــــــــــب هللا من اإلنســـان أن 
يأكــــــــل من كل الشجـــــر في 
معرفة  شجـــــرة  ماعدا  الجنة 
اإلنسان  عبادة  في  الصوم  ُوِجد  وهكذا  والشر.  الخير 
محبته  لتأكيد  الطاعة  فرصة  اإلنسان  أمام  وكان  هلل، 
هلل، أو المعصية واألكل والسقوط ودخول الموت إلى 
اإلنسان، وهذا ما حدث فعاًل... لذلك حين تجسد االبن 
الكلمة ُاقتيد بالروح للبرية صائًما حتى ُيصّحح خطأ آدم 
األول، ويصير آدم الثاني رأس البشرية الجديدة. ومن 
هنا اكتسب اإلنسان أهمية الصوم، ألنه يرفض الموت 
ويحب الحياة، لذلك ركزت الكنيسة في قراءات اآلحاد 

علي األمور التالية:
أحد  إنجيل  وهذا  بالعبادة:  الصوم  عاقــة   )1(
الرفاع قبل بداية الصوم، ويضع صورة العبادة المقبولة: 
في صالة في المخدع، وصوم داخلي بقناعة وُتعّفف 
وعطاء  الجميع  أعين  عن  ُمخفاة  وصدقة  النفس، 
المديون وليس المتباهي بمنطق »من يدك وأعطيناك... 
والمعطي المسرور يحبه الرب«، كمن هو فرح بسداد 
ديونه للرب المسئول عن الفقير والمحتاج. وهنا دعوة 
ل علي اآلخر.  لالستشفاء من التباهي والمتعة بالتفضُّ

)٢( عاقة الصوم بالنصرة: كما انتصر السيد 
المسيح على الشيطان الذي لم يستطع أن ُيسقطه كما 
الجديد  لإلنسان  أعطى  وذلك  األول،  آدم  مع  حدث 
الجديد  العهد  إمكانيات  مع  حتى  وأعلىن  أقوي  كرامة 

ينتصر على عدو الخير بصورة تجعله يحيا بالفضيلة 
والقداسة الداخلية بعيًدا عن موت الخطية. وهذا نوع من 
بالعبادة ومنها  يبدأ  فالذي  الخطية،  الشفاء من مرض 

الصوم، يصل إلى النصرة على موت الخطية. 
حيث  اآلب:  لبيت  بالعودة  الصوم  عاقة   )3(
الخنازير  مع  البعيدة  الكورة  عبودية  ورفض  السيادة 
وبالغذاء  وباألمان  اآلب  ببيت  والتمسك  المتسخة، 
والحياة الكريمة، واالستشفاء النفسي والجسدي. والصوم 
من العوامل األساسية لحفظ إرادة اإلنسان صالحة نقية، 
وتظل اختيارات اإلنسان ُتفرح قلب هللا دائًما بنعمة هللا.

)4( عاقة الصوم بالمصالحة: حين التقي الرب 
بالسامرية لكي ُينهي العداوة بين اليهود والسامريين، إذ 
هو المخلص والمصالح اإلنسان مع هللا واإلنسان مع 
أخيه واإلنسان مع الخليقة. وهنا نجد المصالحة تبدأ مع 
هللا ثم مع اإلنسان ثم مع الخليقة، وبذلك تمنح الحياة، 
ألن الخصومة موت ألنها عداوة، أّما المصالحة فحياة. 
)5( عاقة الصوم بالشفاء: وهذه نتيجة لكل ما 
الصوم  لبركات  لة  المحصِّ هو  والشفاء  بالصوم.  سبق 
في كل ما سبق الحديث عنه. وشفاء اإلرادة التي بدأت 
العودة  بفضل  الشر،  على  للنصرة  فاختزنت  بالعبادة، 
وُتنير  اإلرادة،  س  تقدِّ التي  والمصالحة  اآلب،  لبيت 
العينين لرؤية الحياة األبدية، بالقيامة التي تهزم الموت 
إلى األبد، من خالل الخالص والفداء الذي نحتفل به 
في أسبوع اآلالم، وصواًل إلى القيامة التي تعلن جسد 
مع  كعبادة،  الصوم  أن  جًدا  وواضح  األبدية.  الحياة 
الصالة والصدقة، ُيحّرر النفس من سلطان الشيطان، 
ويعيدنا لبيت اآلب، وُينهي العداوة بالمصالحة الشافية 

بالقداسة،  وللنفس  بالتوبة،  وللنفس  بالتوبـــــــــــة،  للروح 
وللجسد بالحفظ من إغراءات أو شهوات تضر بالكيان 
اإلنسانـــــــــــي. ونخلص من كل هذا أن مراحـــــــــــل الشفــــــاء 
الصوم  على  تتوقف  شرير  ضرر  أي  من  اإلرادي 
بطريقة روحية تقّدس اإلرادة، لذلك قيل »وتنبت صحتك 

سريًعا« )إش8:58(. 

تكلمنا فـــــــــــي المقــــــــــــــال 
السابــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــن ثمـــــــــــار 
ما  وذكرنا  القــــــــــــدس،  الروح 
يخــــص اإليمــــــــــان والمحبة 
في  والواردة  الثمار  هذه  من 
والتي  أهل غالطية  إلى  الروسل  بولس  معلمنا  رسالة 
وِح َفُهَو: َمَحبٌَّة، َفَرٌح، َسَاٌم،  قال عنها »َوَأمَّا َثَمُر الرُّ
ٌف«  َتَعفُّ َوَداَعٌة،  ِإيَماٌن،  َصَاٌح،  ُلْطٌف،  َأَناٍة،  ُطوُل 

)غل23،22:5(.
لتالميذه  المسيـــــــــــح  السيد  قال  للفـــــــرح  بالنسبة 
عن قيامته المجيدة »َسَأَراُكْم َأْيًضا َفَتْفَرُح ُقُلوُبُكْم َواَل َيْنِزُع 
بولس  معملنا  وقال  )يو22:16(.  ِمْنُكْم«  َفَرَحُكْم  َأَحٌد 
الرسول »َكَحَزاَنى َوَنْحُن َداِئًما َفِرُحوَن« )2كو10:6(، 
َأْيًضا  َوَأُقوُل  ِحيٍن  ُكلَّ  الرَّبِّ  ِفي  »إْفَرُحوا  أيًضا  وقال 

اْفَرُحوا« )في4:4(. 
لتالميذه  المسيح  السيد  قال  »السام«  وعن 
»سَاًما َأْتُرُك َلُكْم. سَاِمي أُْعِطيُكْم. َلْيَس َكَما ُيْعِطي 
»َسَاُم  هو  هذا   .)27:14 )يو  َأَنا«  أُْعِطيُكْم  اْلَعاَلُم 
عنه  قاله  الذي  )في7:4(  َعْقٍل«  ُكلَّ  َيُفوُق  الَِّذي  هللِا 

بولس الرسول.
وعن »طــــــــول األنـــــــــاة« و»اللطف« فهي من 
الصفات المسيحية األساسية؛ والتي تجعل من اإلنسان 
المسيحي نوًرا للعالم. وقد وردت عنهما األقوال التالية 
ِفي  ِعْلٍم،  ِفي  َطَهاَرٍة،  الرسول: »ِفي  بولس  تعاليم  في 
وِح اْلُقُدِس، ِفي َمَحبٍَّة ِباَل ِرَياٍء«  َأَناٍة، ِفي ُلْطٍف، ِفي الرُّ
َمْجِدِه،  ُقْدَرِة  ِبَحَسِب  ُقوٍَّة  ِبُكلِّ  يَن  و»ُمَتَقوِّ )2كو6:6(، 

ِلُكلِّ َصْبٍر َوُطـــــــــوِل اَناٍة ِبَفَرٍح« )كو11:1(، و»اْلَبُسوا 
َرْأَفاٍت،  اْحَشاَء  اْلَمْحُبوِبيــــــــَن  يِسيَن  اْلِقدِّ هللِا  َكُمْخَتاِري 
َوُلْطًفا، َوَتَواُضًعا، َوَوَداَعًة، َوُطوَل أَناٍة« )كو12:3(، 
، َأْن َتْسُلُكوا َكَما  و»َفَأْطُلُب ِإَلْيُكْم، َأَنا اأَلِسيَر ِفي الرَّبِّ
َوَوَداَعٍة،  َتَواُضٍع،  ِبُكلِّ  ِبَها.  ُدِعيُتْم  الَِّتي  ْعَوِة  ِللدَّ َيِحقُّ 
اْلَمَحبَِّة«  ِفي  َبْعًضا  َبْعُضُكْم  ُمْحَتِمِليَن  َأَناٍة،  َوِبُطوِل 
)أف2،1:4(، و»ِلَكْي اَل َتُكوُنوا ُمَتَباِطِئيَن َبْل ُمَتَمثِِّليَن 
ِبالَِّذيَن ِباإِليَماِن َواأَلَناِة َيِرُثوَن اْلَمَواِعيَد« )عب12:6(، 
ِمَثااًل  ِإْخَوِتي  َيا  »ُخُذوا  الرسول:  يعقوب  رسالة  وفي 
َتَكلَُّموا ِباْسِم  اِلْحِتَماِل اْلَمَشقَّاِت َواأَلَناِة: اأَلْنِبَياَء الَِّذيَن 

« )يع10:5(. الرَّبِّ
وعن »الصـــــــــاح« يقول السيد المسيح في اليوم 
حياة  وعاش  الوصايا  وتنفيذ  جهاده  أكل  لمن  األخير 
اِلُح َواأَلِميُن. ُكْنَت َأِميًنا  القداسة »ِنِعمَّا َأيَُّها اْلَعْبُد الصَّ
ِفي اْلَقِليِل َفُأِقيُمَك َعَلى اْلَكِثيِر. اْدُخْل ِإَلى َفَرِح َسيِِّدَك« 

)مت21:25(.
وعن »الوداعة« قال السيد المسيح »َتَعلَُّموا ِمنِّي 
ِلُنُفوِسُكْم«  َراَحًة  َفَتِجُدوا  اْلَقْلِب  َوُمَتَواِضُع  َوِديٌع  أَلنِّي 
َيا  اْنَت  »َوَأمَّا  الرسول:  بولس  وقال  )مت29:11(. 
اْنَساَن هللِا َفاْهُرْب ِمْن َهَذا، َواْتَبِع اْلِبرَّ َوالتَّْقَوى َواإِليَماَن 
ْبَر واْلَوَداَعَة« )1تي11:6(، و»ُحَلَماَء،  َواْلَمَحبََّة َوالصَّ
ُمْظِهِريَن ُكلَّ َوَداَعٍة ِلَجِميِع النَّاِس« )تي2:3(، وكتب 
يعقوب الرسول: »َمْن ُهَو َحِكيٌم َوَعاِلٌم َبْيَنُكْم َفْلُيِر أَْعَماَلُه 
)يع13:3(،  اْلِحْكَمِة«  َوَداَعِة  ِفي  اْلَحَسِن  ِبالتََّصرُِّف 
ُتَخلَِّص  َأْن  اْلَقاِدَرَة  اْلَمْغُروَسَة  اْلَكِلَمَة  ِبَوَداَعٍة  و»اْقَبُلوا 

ُنُفوَسُكْم« )يع21:1(.

حياة  في  فهذه صفة ضرورية  وعن »التعفف« 
َعْيُنَك  َكاَنْت  »ِإْن  المسيح  السيد  قال  مثلما  القداسة 
َعْيُنَك  َكاَنْت  َوِإْن  ًرا.  َنيِّ َيُكوُن  ُكلُُّه  َفَجَسُدَك  َبِسيَطًة 
)مت23،22:6(.  ُمْظِلًما«  َيُكوُن  ُكلُُّه  َفَجَسُدَك  يَرًة  ِشرِّ
الشهوات  وضد  األنانية،  وضد  الطمع،  ضد  التعفف 
»َوِلَهَذا  التعفف:  عن  الرسول  بطرس  وقال  الدنسة. 
ُموا ِفي ِإيَماِنُكْم َفِضيَلًة،  َعْيِنِه َوَأْنُتْم َباِذُلوَن ُكلَّ اْجِتَهاٍد َقدِّ
ِف  ًفا، َوِفي التََّعفُّ َوِفي اْلَفِضيَلِة َمْعِرَفًة، َوِفي اْلَمْعِرَفِة َتَعفُّ

َصْبًرا« )2بط6،5:1(.

 demiana@demiana.org

»وُأعطيُكْم ُرعاًة َحَسَب َقلبي، فَيرعوَنُكْم 
بالَمعِرَفِة والَفهِم« )إرميا15:3(

كنيسة السيدة العذراء مريم 
ملبورن-أستراليا

القمص تادرس شاروبيم
القس حبيب جرجس يونان

القس مايكل صليب
مجلس شمامسة الكنيسة

خورس الشمامسة وخدام وخادمات 
التربية الكنسية

شعب كنيسة السيدة العذراء
اجتماع أسرة العائلة المقدسة
أسرة األنبا موسى األسود

أسرة مكتبة وسائل اإليضاح
يتقدمون إلى أبيهم الحبيب

القمص مكاريوس وهبه
بأجمل التهاني 

وأطيب التمنيات القلبية
بمناسبة العيد الخامس والعشرين 

لسيامته المباركة
ذاكرين بكل الحب والتقدير 
ما قدمه وما زال يقدمة 

في مختلف الخدمات الروحية والنشاطات 
الشبابية التي يتمتع بها.

شعب كنيسة السيدة العذراء 
بمختلف فئاته...
نسأل الرب القدير

أن يبارك في حياة 
قدس أبونا مكاريوس 

وأسرته المباركة
مرّددين بلسان الحب والتقدير 

والشكر والعرفان
»آكسيوس- آكسيوس- آكسيوس«
يصلوات حضرة صاحب النيافة 

أبينا المكرم األسقف
األنبا سوريــال

أسقف إيبارشية ملبورن وتوابعها
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كـــم من كثيريـــــــــــــن على مر العصــــــــــــــور 
أرادوا مـــن هللا أن يتبعهـــم ال أن يتبعـــــــــــــوه. لقد 
ســـعى العديـــد مـــن المتغطرســـين، والملحدين، 
والحكمـــاء في أعين أنفســـهم، بـــل والمهمومين 
هاتهم، وانتظروا  اليائســـين، أن يملوا عليه توجُّ
منـــه أن يســـّخر قدرته لخدمـــة أهوائهم الذاتية. 
)أم7:11(،  َيِبيـــُد«  اأَلَثَمـــِة  »ُمْنَتَظـــُر  أن  إاّل 

ويفنـــى مثل اْلُعـــثِّ ُمْشـــَتَهاُه )مز11:39(. 

أّمـــا أنـــت يا يايرس فطوباك ثم طوباك!! 
مـــن علَّمـــك ســـر المســـيح؟! كيـــف اســـتطعت 
الســـر  ألعـــل  فيتبعـــك؟!  يقـــوم  أن  ُتلِزمـــه  أن 
يكمـــن فـــي اتضاعك العجيب الـــذي جعلك ال 
تســـتنكف مـــن أن تســـجد له وأنـــت الرئيس في 
إســـرائيل؟! أم فـــي إيمانـــك الصخـــري الذي لم 
يزعزعـــه واقـــع المشـــهد المـــروِّع لالبنـــة الملقاة 
فـــي فـــراش المـــوت؟! أم هل يـــا ُترى هو عظم 
محبتـــك البنتـــك التـــي هـــي قويـــة قـــوة المـــوت 
ال  التـــي  العجيبـــة  الجســـارة  أنهـــا  أم  ذاتـــه؟! 
تســـتحي أن تأمـــر بدالـــة البنيـــن قائلـــة: »لكـــن 

تعـــاَل« )مـــت18:9(؟!

ليتـــك يـــا روح هللا القـــدوس تعلمنـــا ســـر 
كل يايـــرس عـــرف كيـــف يلزم إله كل الســـماء 

واألرض أن يقـــوم ويتبعـــه!!

وردت قصة إقامة 
ابنة يايـــرس من الموت 
في كل من إنجيل متى، 
لكـــن  ولوقـــا.  ومرقـــس، 
العجيـــب في ســـرد القديس متـــى لهذه المعجزة 
أنه اســـتخدم عبارة فريدة جًدا - لم يســـتخدمها 
ال القديـــس مرقـــس وال القديـــس لوقا - ليصف 
ـــل يايرس، وهي:  رد فعل الســـيد المســـيح لتوسُّ
»فقام يســـوع وتبعه« )مت19:9(. والحقيقة 
أن تلـــك العبـــارة لـــم تـــرد فـــي الكتـــاب المقدس 
فـــي أي موضـــع آخـــر. فلـــم ُيذَكـــر قـــط عـــن 
الســـيد المســـيح فـــي حياتـــه علـــى األرض أنـــه 
قـــام وتبـــع أحًدا ســـوى في تلـــك المعجزة!! وإن 
كانـــت توجـــد مـــرة وحيـــدة تحـــدث فيهـــا بولـــس 
بنـــي  تبـــع شـــعب  المســـيح  الرســـول عـــن أن 
إســـرائيل فـــي البريـــة، إاّل أنهـــا كانـــت بصـــورة 
كانـــوا  »ألنهـــم  الصخـــرة:  شـــكل  فـــي  رمزيـــة 
يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة 
كانت المســـيح« )1كو4:10(. ليســـت عبارة: 
»فقـــام وتبعـــه« غريبـــة عـــن آذاننـــا فقـــد اعتدنا 
عليهـــا فـــي الكتـــاب المقـــدس، لكنهـــا ارتبطـــت 

دائًمـــا بتلبيـــة التالميـــذ لدعـــوة الســـيد المســـيح 
لهـــم، ومنهم متى الرســـول نفســـه الذي يصف 
دعوتـــه الرســـولية في موضع ســـابق من نفس 
اإلصحـــاح قائـــاًل: »فقـــال لـــه: اتبعنـــي. فقـــام 
وتبعـــه« )مـــت9:9(. كمـــا اعتدنـــا أيًضـــا أن 
نجـــد الجموع تتبع الســـيد المســـيح في مواضع 

عـــدة مـــن الكتـــاب المقدس.

كيـــف إًذا لـــذاك القـــدوس الـــذي يذهـــب 
صوتـــه  تعـــرف  ألنهـــا  فتتبعـــه  خرافـــه  أمـــام 
)يو4:10(، أن يتحول من متبوع إلى تابع؟! 
البوصلـــة  مغناطيســـية  اتجـــاه  يتبـــّدل  كيـــف 
فينجـــذب الخالـــق - الـــذي تســـير الخليقة كلها 
وراءه متبعـــة خطواتـــه - إلى المخلوق ليســـير 
وراءه خاضًعـــا إلرادتـــه؟! كيـــف يتنـــازل القائـــد 
كلـــي الحكمـــة عن دّفـــة القيادة آلخـــر يقوده؟! 

»فقـــام  العبـــارة:  تلـــك  أرهـــب  مـــا  حًقـــا 
يعجـــز -  البشـــري  فالعقـــل  يســـوع وتبعـــه«!! 
بـــل ويســـتحي - أن يتصـــور تبديـــل األدوار، 
فيصيـــر الُمخاَطـــب في عبـــارة: »اتبعني. فقام 
وتبعه« هو الســـيد المســـيح بداًل من اإلنسان!! 

hgby@suscopts.org

نتصـــــــــور أحياًنـــا أن 
المسيـــــــــــــــح  الســـيد  صليـــب 
حـــدث طـــارئ فـــي الزمن.. 
بمعنـــى: أن اليهـــود تآمـــروا 
للرومـــــــــان،  وســـلموه  عليـــه 
بنـــات  مثـــل  نبكـــي  وهنـــا  لُيصَلـــب،  ســـلموه  الذيـــن 
صهيون على الســـيد المســـيح، وهو حامل الصليب، 
ثـــم ُيطـــَرح علـــى الخشـــبة، وُتَدق المســـامير فـــي يديه 
الصليـــب  علـــى  جســـده  يرفعـــون  وعندمـــا  ورجليـــه، 

يتألـــم.. ثـــم يعطـــش، ويســـلم الـــروح..
فجـــأة  أتـــت  األحـــداث  هـــذه  أن  نتصـــور  قـــد 
وبـــدون إدراك ســـابق، ونقـــول: ألـــم تكـــن هناك طريقة 

أخـــرى غيـــر الصليـــب؟.. لمـــاذا..؟
والحقيقـــة المهمـــة التي البد أن نعرفها هنا هي 
“تاريـــخ الصليـــب”.. فالصليـــب كان منذ األزل - إن 
جـــاز التعبيـــر - فـــي فكـــر هللا.. فبســـبق علـــم هللا 
كان يعـــرف أن آدم ســـيخطئ، وســـيحتاج إلـــى من 
يفديـــه ويخلصـــه مـــن المـــوت وفســـاد طبيعته وأن 
ذلـــك يتـــم بالفـــداء. لذلـــك فقـــد ارتبـــط هللا بالصليـــب.. 

ارتبـــط اللوغـــوس “الكلمـــة” بالصليب.
الصليـــب كان فـــي ذهـــن هللا منـــذ األزل، وظل 
فـــي ذهنـــه حينمـــا تجســـد فـــي مـــلء الزمـــان، إلـــى أن 
تحـــول الصليـــب إلـــى حقيقـــة واقعـــة، حينمـــا انطـــرح 
عليـــه الـــرب يســـوع. ومـــازال الصليـــب ماثـــاًل أمـــام 
أعيننـــا فـــي الزمـــن.. وســـيظل كذلـــك حتـــى األبدية.. 

فالمســـيح مكتـــوب عنـــه في ســـفر الرؤيـــا: »رأيُت في 
الســـماء.. َحَمٌل َقاِئـــٌم َكَأنَُّه َمْذُبوٌح« )رؤ6:5(، وهذا 
يعنـــي أننـــا حتـــى فـــي األبديـــة لن ننســـى الصليب، 

وال تدبيـــر هللا مـــن جهـــة الصليب..
مرحلة التحقيق في تاريخ الصليب: 

فـــي خمســـة مراحـــل:  يمـــر  وتاريـــخ الصليـــب 
1- مرحلـــة األزليـــة. 2- مرحلـــة الوعـــد. 3- مرحلـــة 
مرحلـــة   -5 التحقيـــق.  مرحلـــة   -4 اإلشـــارات. 

األبـــدي. االســـتمرار 
وفـــي مرحلة التحقيق حيـــث تحققت النبوات، 
وتمت المواعيد، وُطِرح الرب على خشـــبة الصليب، 
وُدقَّـــت المســـامير في يديـــه، والتهب ظهره بالســـياط، 
بالقصبـــة  وُضـــِرب  المقدســـة،  رأســـه  الشـــوك  وَكلَّـــَل 
علـــى رأســـه، وُطِعـــن فـــي جنبـــه بالحربـــة فجـــرى منـــه 
دم ومـــاء، وكان جســـد الـــرب ُكلـــه ملطًخـــا بالدم.. إذ 
كان الجـــاّلدان اللـــذان يتبادالن على َجلده بالســـياط، 
أحدهما طويل، واآلخر قصير، وكان الســـوط ينتهي 
بثالثـــة قطـــع معدنيـــة مدببـــة حـــادة )ويراهـــا البعـــض 
عظـــام ثيـــران(.. فـــي كل األحـــوال هـــي مؤلمـــة جًدا، 
فمتـــى أمســـك بـــه الجنـــدي القصيـــر، وضـــرب على 
ظهـــر الســـيد المســـيح الواقـــف منحنًيـــا علـــى عامـــود، 
ألهـــب ظهـــره، ونهـــش لحمـــه، وتناثـــر، ونـــزف الـــدم 
مغطًيـــا ظهـــره ُكله. أما الجندي الطويل فكان ســـوطه 
حيـــن يرفعـــه ليجلـــد بـــه ربنا يســـوع، يلـــف ويصل إلى 
بطنـــه، فينهش لحـــم بطنـــه ويتناثر، وينـــزف الدم، 

مغطًيـــا بطنـــه. كان الـــدم يغطـــي رأســـه مـــن إكليـــل 
الشـــوك، ويغطي ذراعيـــه، وقدميه من المســـامير، 

ويفيـــض مـــن جنبه أثـــر الطعنـــة بالحربة.
اآلالم  هـــي  المســـيح  آالم صليـــب  تكـــن  ولـــم 
البدنيـــة فقـــط، بـــل كانـــت آالًمـــا نفســـية أيًضـــا، إذ 
تركـــه التاميـــذ.. وآالًما روحيـــة، إذ حمـــل خطايانا 
فـــي جســـده على الخشـــبة. أنها آالم متعـــددة األنواع، 
احتملهـــا الـــرب يســـوع فـــي صمت، دون أن يشـــكو.. 
ـــا ُهـــَو َفَتَذلَّـــَل َوَلْم َيْفَتْح َفاُه. َكَشـــاٍة ُتَســـاُق ِإَلى  »َأمَّ
يَها َفَلـــْم َيْفَتْح  ْبـــِح، َوَكَنْعَجـــٍة َصاِمَتـــٍة َأَمـــاَم َجازِّ الذَّ

َفـــاُه« )إش7:53(.
بـــل يخبرنـــا الكتـــاب قائـــاًل: »الَّـــِذي ِمـــْن َأْجِل 
ِليَب ُمْسَتِهيًنا  ـــُروِر اْلَمْوُضوِع َأَماَمُه اْحَتَمَل الصَّ السُّ

ِباْلِخـــْزي« )عب2:12(.
وال ننســـى حيـــن قـــال الـــرب: »َنْفِســـي َحِزيَنـــٌة 

ا َحتَّـــى اْلَمـــْوِت!« )مـــر34:14(. ِجـــدًّ
تعالـــوا نحيا مـــع الرب، ونكرس كل مـــا عندنا 

من وزنات لشـــخصه..
وتعالـــوا نصلـــب شـــهواتنا مـــع الـــرب.. بحيث 
يكـــون الســـيد المســـيح هـــو شـــهوتنا الوحيـــدة: النهائية 
واألبدية.. »ِإَلى اْســـِمَك َوِإَلى ِذْكِرَك َشـــْهَوُة النَّْفِس« 

)إش8:26(.
الـــرب يســـوع..  وتعالـــوا نصلـــب ذواتنـــا مـــع 

ونتضـــع.. الجميـــع  أقـــدام  تحـــت  فننســـحق 
وتعالـــوا نصلـــب العالم مع الـــرب.. فال نضع 
ـــَماَواُت  قلبنـــا علـــى شـــيء منـــه، حيـــث »َتـــُزوُل السَّ
َوَتْحَتـــِرُق  ُمْحَتِرَقـــًة،  اْلَعَناِصـــُر  َوَتْنَحـــلُّ  ِبَضِجيـــٍج، 
اأَلْرُض َواْلَمْصُنوَعـــاُت الَِّتـــي ِفيَهـــا« )2بط10:3(.

mossa@intouch.com
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وهـــو  بالروحيـــات  يتظاهـــر  إنســـان   -7
ليـــس كذلـــك، كمـــن يصلـــي فـــي الكنيســـة أمـــام 
بـــكل  ويؤديهـــا  صلواتـــه  فـــي  ويطيـــل  النـــاس 
خشـــوع وعمـــق وهـــو ال يصلـــي فـــي البيت. أو 
مثـــل شـــماس يحفظ األلحـــان والتســـابيح ولكنه 
خـــارج الكنيســـة لـــه لســـان آخـــر. أو مثـــل مـــن 
يعطـــي مـــن أجـــل الشـــهرة حيـــث يعلـــن عـــن 
عطائه )مثل من يكتب اســـمه على الســـتر أو 

الكنـــب أو الصـــور(..
ولنحـــذر مـــن الريـــاء النـــه يضّيـــع حيـــاة 
اإلنســـان الروحيـــة، ويجعله إنســـاًنا ســـطحًيا ال 
يهتـــم بالعمـــق ولكـــن بالشـــكل، يهتـــم بالعـــدد ال 
بالكيـــف.. يجعلـــه متســـرًعا فـــي حكمـــه علـــى 
األمـــور واألشـــخاص.. يجعلـــه ظالًمـــا ألنـــه ال 
يحكـــم حكًمـــا عاداًل.. ولنعلـــم أنه »ليس مكتوم 
لن ُيستعَلن، وال خفي لن ُيعَرف« )لو2:12(، 
فالبـــد مـــن ظهـــور الحقيقة وانكشـــاف الزيف.. 
ولنعلـــم أنـــه يجعـــل مصيـــره الهـــالك »فيقطعـــه 
ويجعـــل نصيبـــه مـــع المرائيـــن، هنـــاك يكـــون 
)مـــت51:24(،  األســـنان«  وصريـــر  البـــكاء 
ومصيـــره مثـــل تلـــك الشـــجرة التـــي لعنهـــا الرب 

فيبســـت فـــي الحال. 
ليتنـــا نراجـــع تصرفاتنـــا، ونصلـــي إلى هللا 
أن ينجينـــا مـــن هـــذه الخطيـــة.. ونكـــون شـــجرة 

مثمـــرة.. آمين.

ذهـــب رب المجـــد 
الـــى الهيـــكل في صباح 
وفـــي  االثنيـــن،  يـــوم 
الطريق رأى شـــجرة تين 
مـــن بعيـــد.. وكان قـــد جـــاع.. فذهـــب ليأخـــذ 
منهـــا تيًنـــا ولكنه لـــم يجد.. فلعنها فيبســـت في 
الحـــال... وشـــجرة التين هذه هي صورة األمة 
اليهوديـــة التـــي ُزِرعت قديًما، وارتوت بالتعاليم 
أرســـلهم  الذيـــن  األنبيـــاء  خـــالل  مـــن  اإللهيـــة 
الـــرب بنبـــوات ووصايا وتعاليـــم، وانتظر الرب 
بـــل قاومـــوه  فلـــم يجـــد،  أن يأخـــذ منهـــا ثمـــًرا 

ورفضـــوه وصلبـــوه.
كل  صـــورة  هـــي  التيـــن  شـــجرة  ولكـــن 
مـــن يحيـــا فـــي الريـــاء.. ولهـــا مظاهـــر عديـــدة 

بعضهـــا: نســـتعرض 
1- مـــن تشـــبيهات الـــرب: الـــرب شـــّبه 
المرائيـــن بمـــن يهتـــم بنظافـــة الخـــارج )خـــارج 
الطبـــق والكـــوب( ومن الداخل مملـــوء اختطاًفا 
وخبًثـــا – الدقـــة فـــي تقديـــم العشـــور والتجـــاوز 
عـــن وصايـــا أخرى وعـــدم التدقيق فـــي تنفيذها 
المتـــكآت  فـــي  الجلـــوس  ومحبـــة  والســـعي   -

األولى – مثل القبور المختفية والذين يمشـــون 
عليهـــا ال يعلمـــون - ُيحّملـــون النـــاس احمـــااًل 
عســـرة الحمل وهم ال يمســـونها بأحد أصابعهم 
– معهـــم مفتـــاح المعرفـــة، ال دخلـــوا وال جعلـــوا 

اآلخريـــن أن يدخلـــوا. )لـــو11(.
مالبـــس  مـــن  بالمظاهـــر  االهتمـــام   -2
الـــكالم  وطريقـــة  وممتلـــكات  وشـــرب  وأكل 

والجلـــوس.  والوقـــوف 
ممـــا  أكثـــر  النـــاس  بـــرأي  االهتمـــام   -3

بـــه.  الـــرب وأوصـــى  يريـــده 
للمسئوليـــــــــــن..  النفـــــــــــاق والتملُّــــــــــق   -4
والدفـــاع عنهم وتبريـــر أخطائهم ومهاجمة من 

يتكلمـــون عليهم. 
5- مـــن يبتســـم فـــي وجهـــك ويقـــول لـــك 
كالًمـــا جميـــاًل، ثـــم يتحـــدث مـــن خلفـــك كالًمـــا 

مخالًفـــا أو يدبـــر لـــك مؤامـــرة. 
مـــن  بالتســـامح وهـــو  يتظاهـــر  مـــن   -6
الفرصـــــــــــة  وينتــــــــــظر  يصفـــــــــــــــح،  الداخـــل ال 

منـــك.  لالنتقـــام 

fryohanna@hotmail.com

الشـــفاء.. إّنهـــم ليســـوا أمـــام ِبركـــة حســـدا بـــل أمـــام 
الجنـــود. رّب  هيـــكل 

أمام المذبح المقّدس الناطق اإللهي ال تنتظر 
مـــالًكا بـــل خالـــق المالئكـــة.. الكّل ينتظر الشـــفاء: 
المريـــض بشـــهوات الجســـد كالمجدلّيـــة، والمريـــض 
والمريـــض  كبطـــرس،  المســـيح  وإنـــكار  بالتســـرُّع 
ليـــاًل،  الـــذي جـــاء ليســـوع  بالخـــوف كنيقوديمـــوس 
والمريـــض بمحّبـــة المـــال كـــزّكا، والقاتـــل والســـارق 
كاللـــص اليميـــن... وأعـــداد هائلـــة ال ُيحَصـــى لهـــا 
عـــدد ال تبـــرح تئـــّن وتتأّلم منتظرة مـــن الذبيحة الُبرء 

والشـــفاء، الخـــالص والحيـــاة.
وصلواتنـــا..  بقلوبنـــا  أماكننـــا  فـــي  كّلنـــا   +
مثـــل الموســـيقيين الذيـــن يتغنُّون مًعـــا وإن اختلفت 
واحـــد  لحـــن  تأديـــة  علـــى  مّتفقـــون  إّنهـــم  آالتهـــم، 
رخيـــم، لحـــن يســـوع المذبـــوح الحـــّي.. لحـــن الُحّب 
والبـــذل.. لحـــن الغفـــران بالـــدم المســـفوك.. لحـــن 

الحيـــاة إلـــى األبـــد.
+ رّبي.. أنا الشـــقي البائس الفقير واألعمى 
والعريـــان )رؤ17:3( مـــن أجـــل هـــذا أقـــف أمامك 
ٍل ُدِعـــَي لوليمـــة غنـــّي، أطلـــب منـــك ذهًبـــا  كمتســـوِّ
مصّفـــى بالنـــار لكي أســـتغني، وثياًبا بيًضا لكي ال 
يظهـــر ِخـــزي ُعريـــي، وُكحـــاًل لعينّي كـــي أبصر.. 
ُانظـــر إلـــى فتـــوري واضرم نـــار محّبتك فـــي قلبي، 
وانظـــر إلـــى َعَمـــى َبَصـــري وأِنـــر حياتـــي بضيـــاء 
حضـــورك، وانظـــر لفقري وال تجعل لـــي تعزية بعد 

اليـــوم إاّل فيك..
بركـــة أبينـــا المتنّيـــح البـــار القّمـــص بيشـــوي 

كامـــل تكـــون معنـــا. آميـــن.

القّمص بيشــــــــــوي 
كامــــــــل كان يقـــف أمـــام 
القـــّداس  فـــي  المذبـــح 
وكأّنـــه  ملتهبـــة.  كنـــاٍر 
قد اشـــتعل بنـــار الذبيحة 
اإللهّيـــة المذبوحـــة عـــن حيـــاة العالـــم.. وكانت 
خبرتـــه الغنّية مـــع صاة القـــداس اإللهي وقوًدا 
ـــا ال ينُضـــب، ُيشـــِعل قلبه الوديـــع بالمحّبة  روحيًّ
نياحتـــه  تـــذكار  وبمناســـبة  والفـــرح..  والقداســـة 
التاســـع والثالثيـــن هـــذا الشـــهر، انتقيـــت لكم بعًضا 

مـــن تأّمالتـــه حـــول القـــّداس اإللهـــي:

+ عندمـــا أقمنـــا الذبيحة اإللهّية على المذبح 
فـــوق قبـــر القّديســـة دميانـــة، جالـــت بخاطرنـــا هـــذه 
المشـــاعر المتبادلـــة: الـــرب يســـوع علـــى المذبـــح 
مذبـــوح ألجـــل القديســـة دميانة، وهـــي تحت المذبح 
مذبوحـــة ألجـــل يســـوع. فـــوق المذبـــح ذاك الـــذي 
التـــي  تلـــك  المذبـــح  وتحـــت  للذبـــح،  كشـــاٍة  ســـيَق 
مـــن أجـــل المســـيح حســـبت نفســـها كغنمـــٍة للذبـــح 
)رو36:8(. فـــوق المذبـــح ذاك الـــي مات ألجلها، 
وتحـــت المذبـــح تلـــك التـــي ماتـــت كّل النهـــار مـــن 

)رو36:8(. أجلـــه 

أنـــا أقتـــات علـــى الجســـد المذبـــوح، ذاك   +
الـــذي ســـيَق كشـــاٍة للذبـــح )إش53(. والـــذي مـــن 

م ذاتـــي ذبيحـــًة مـــن أجـــل تنفيـــذ  أجلـــه أريـــد أن أقـــدِّ
وصّيتـــه وطاعـــة إنجيلـــه.

+ الُقـــّداس هـــو أعظـــم عمل يمكـــن أن يتّم في 
حياتنـــا، هـــو حضـــور لألزلـــي فـــي وســـطنا فتنحنـــي 

أمامـــه المالئكـــة وترتعد الشـــياطين عـــن ذكِرِه.

+ الكاهـــن الـــذي يتكاســـل فـــي عمـــل القّداس 
يحـــرم نفســـه والكنيســـة مـــن تكريم وتمجيـــد الثالوث 
األقـــدس، ويحـــرم المالئكـــة مـــن فـــرح الحضـــور، 
والُخطـــاة مـــن الرحمـــة، والمؤمنيـــن مـــن المعونـــة، 

والراقديـــن مـــن اكتمـــال نياحتهـــم..

ـــالت..  + ليســـت كلمـــات القـــّداس مجّرد توسُّ
إّنمـــا هي آالت ووســـائل لشـــيء أعظـــم؛ إّنها آالت 
فـــي يـــد الروح القـــدس لتقديس القرابيـــن.. كلمات.. 
حـــركات.. كّلها تمّر بســـرعة.. من الذين يحيطون 
بالمذبـــح وأمـــام الهيـــكل، الـــكّل فـــي حالـــة انتظـــار 
للحـــَدث العظيـــم.. ليســـوا منتظريـــن المـــالك الـــذي 
القـــدس  الـــروح  منتظريـــن  ولكـــن  المـــاء..  يحـــرِّك 
ليصنـــع معجـــزة المعجـــزات فيحرِّك الخبـــز والخمر 

لـــه لجســـد الـــرب ودمه. ويحوِّ

والقّديســـين  بالمالئكـــة  مملـــوء  الهيـــكل   +
الكبيـــر  العـــدد  الهيـــكل  وأمـــام  كبيـــر،  حشـــد  فـــي 
مـــن المرضـــي والُعـــرج والمخّلعيـــن.. الـــكّل ينتظـــر 
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عمل معروف له يعود إلى سنة 1732م، وقد كان ُمقيًما 
بحارة الروم إلى جوار دير عمته، ومخطوطاته تنحصر 
البطريركية  الدار  بمكتبة  )وأغلبها  بين 1737-1775م 

بالقاهرة(، وكانت نياحته في يونيو سنة 1785م.
آخر  ناسخ  يوجد  كان  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
الخوانكي  سمعان  بن  »إبراهيم  وهو  االسم،  نفس  يحمل 
هي  بالقليوبية  والخانكة  طبل«،  بأبو  المعروف  الناسخ 
دير  من  بالُقرب  أو  في  إقامته  وكانت  أجداده،  موطن 
أبو سيفين بمصر القديمة، وله مخطوطات كثيرة بمكتبة 
بالقاهرة،  القبطي  وبالمتحف  بالقاهرة،  البطريركية  الدار 
بين  مخطوطاته  )وتنحصر  بلندن  البريطاني  وبالمتحف 

1790- 1822م(.
وقد قام بعد وضع الطلبة المذكورة بنحو مائة عام، 
القمص يوسف رزق هللا الراهب )+1888م(، بنسخها في 
مخطوط يحمل رقم 50 طقس/ 55عام، بكنيسة العذراء 
األثرية بدير الخندق بالقاهرة، وكتب في نهايتها، بالورقة 
الخاطي  الحقير  الطلبة،  هذه  )=ناسخ(  »كاتب  86ظ: 
القمص يوسف رزق هللا، في كفر فرح )اقرأ: فرج( شرقية، 
اغفر له يارب خطاياه وزنوبه )اقرأ: وذنوبه(«. مما جعل 
الباحثين يظنون أنه هو واضع الطلبة. ولكننا باكتشاف 
واضعها  أن  لنا  يتبين  أبادير  الشهيد  كنيسة  مخطوط 

األصلي هو »المعلم إبراهيم بن سمعان الناسخ«.

المراجــــــــع:
الُمقدسة«،  البصخة  أسبوع  »طلبات  مخطوط 
عليها  أطلعني  وأوراق  بأسيوط؛  أبادير  الشهيد  بكنيسة 
المرحوم المؤرخ نبيه كامل داود؛ مجدي جرجس: يوحنا 
األرمني وأيقوناته القبطية، القاهرة، 2009م، ص109؛ 
المنيا،  القبطية،ج1،  المعارف  دائرة  تادرس:  رمزي 
األيقونات  يوسف:  نسيم  يوحنا  د.  1937م،  ص16؛ 
اإلسكندرية،  والطقوس،  واألدب  التاريخ  في  القبطية 

2013م، ص69- 72.

جـــــــاء فـــــــي مخطـــوط 
»طلبات أسبــــــوع البصخـــــــة 
الُمقدســـــة« بكنيســـة الشهيد 
أبادير بأسيــوط، بالصفحـــــــة 
التاسعة )قبل طلبة المســــــاء 
الُمستعملــــة حالًيا(: »طلبـــــــــة 
امباركة رتبها الُمعلم سمعــــــان 
الناسخ بحارة الروم بمصر، في زمـــــــــان األب البطريــــــــرك 
أنبا يوانس المالواني السابع بعد الماية، في أيام الغال، 
ُتقال في كل شدة، وفي ُجمعة اآلالم وقت المسا، بغير 
الشعـــــــــب كل مرة: كيرياليصــــــــــون.  مطانــــــــوات، ويــــــــــرد 

وهم وقوف«.
 تعليق على النص: 

أواًل: البطريــــــــــــرك 107، ليس هو البابا يؤانــــــــــــس 
الشهير  عشر،  الثامن  يؤانس  البابا  هو  بل  الملواني، 
بكنيسة  إقامته  ومقر  1796م(،   -1769( بالفيومي 
البطريرك  هو  وغالًبا  بالقاهرة،  الروم  بحارة  العذراء 

المقصود في النص.
أّما لقب الملواني، فقد ُدعي به اثنان من البطاركة 
يحمالن اسم يؤانس، أولهما هو »البابا يؤانس الخامس 
ومقر  1629م(،   -1619(  »99 البطريرك  عشر، 
إقامته بكنيسة العذراء بحارة زويلة بالقاهرة؛ وثانيهما هو 
»البابا يؤانس السابع عشر، البطريرك 105« )1727- 

1745م(، ومقر إقامته بكنيسة العذراء بحارة الروم.
في  ُوضعت  التي  الغالء  أيام  أن  لنا  يبدو  ثانًيا: 
أثنائها الطلبة، هي التي ذكرها الجبرتي، ضمن أحداث 
بسبب  )1783م(،  1197هـ  سنة 

انخفاض النيل.
الُمعلم سمعان  الطلبة:  واضع 
سمعان  بن  »إبراهيم  هو  الناسخ، 
الناسخ أخي األم الرئيسة بدير األمير 
حيث  الُسفلى«،  الروم  بحارة  تادرس 
غبريال«  بن  »سمعان  أبوه  كان 
بحارة  الراهبات  دير  لرئيسة  شقيًقا 
قريته  في  ترزًيا  يعمل  وكان  الروم، 
بمركز  الحالية،  )إسنيت  »أيسنت« 
بنها بالقليوبية(. وإبراهيم بن سمعان، 
ًبا  ومؤدِّ وُمزخرًفا  ورساًما  ناسًخا  كان 
لألطفال، وهو الذي تتلمذ على يديه 
واشتركا  األرمني«،  »يوحنا  الفنان 
وأّول  كثيرة.  أيقونات  رسم  في  مًعا 

fribrahemazer@hotmail.com

ومزاميـــر، بالســـعف وأغصـــان الزيتـــون، جـــاء في 
ســـياق مســـياني. ولكـــن بمفهوم يختلـــف عن الذي 
فهمـــه اليهـــود. فُملكه روحـــي وليس عالمي، أبدي 
وليـــس زمنـــي. الصليـــب هو عرشـــه وفخره ومجده 
»عرشـــك يـــاهلل إلـــى دهـــر الدهـــور«، وملكوته هو 
اإلنســـان، فهـــو القصـــد والغايـــة والهـــدف. فدخول 
)ُأوصنَّـــا(.  للخـــالص  هـــو  داود«  »ابـــن  الملـــك 
المســـفوك،  ودمـــه  موتـــه  علـــى  ُتبَنـــى  وســـيادته 
تأتـــي مـــن اإلجبـــار واإلكـــراه. فصليبـــه  فهـــي ال 
وجنبـــه المفتـــوح يبقيـــان أقـــوى وســـيلة الصطيـــاد 
النفـــوس وضمـــان اســـتمرارها، كمـــا يقـــول القديس 
الشـــهم،  الجنـــدي  يـــرى  »عندمـــا  أغســـطينوس: 
ســـيده مجروًحـــا فـــي الحـــرب، يرتمي فـــي المعركة 

بضـــراوة أكبـــر«.
ثالًثا: البعد األخروي، دخول انقضائي

يمثّـــل ســـبت لعـــازر وأحـــد الشـــعانين، تذوًقا 
ُمســـَبًقا لمـــا ســـوف يلـــي فـــي أســـبوع اآلالم وعلـــى 
ق ُمســـَبق للقيامـــة  رأســـه أحـــد القيامـــة. همـــا تـــذوُّ
إعـــالن  هـــي  لعـــازر  فإقامـــة  الجديـــدة.  والحيـــاة 
مـــوت المـــوت، وانطـــالق الحيـــاة الجديـــدة. فكمـــا 
أتـــى الـــرب إلـــى قبر لعـــازر وأقامه، هكذا ســـيأتي 
إلـــى قبـــر خطايانـــا ويقيمنا من فســـادنا، ويعبر بنا 
إلـــى أورشـــليم الســـماوية، إذا نحـــن حًقـــا صرخنـــا 
بصـــدق »هوشـــعنا« أي »يـــا هللا خلصنـــا«، وقبلنا 
أن نصلـــب معـــه. كمـــا أن تطهيـــر الهيـــكل يحمل 
فـــي طياتـــه معنى انقضاء الزمـــان والدينوية اآلتية 

علـــى النفـــوس الغيـــر أمينـــة.

كان الرب يســـــــــــــــوع 
يتجنــــــــــــب فـــي خدمتــــــــــــــه 
محـــــــــــاوالت الجمـــوع بـــأن 
يجعلـــــــــــــــوه ملًكا، وكـــــــــــان 
يتحاشـــى دائًمـــا محاوالت 
القـــادة الدينيـــن الصطيـــاده بكلمـــة أو االيقـــاع به. 
ولكننا هنا نرى موقًفا مختلًفا تماًما! فملء الزمان 
قد وصل إلى نهايته، والبد للنبوات المســـيانية أن 
تتحقق »عالنية«، أمام أعين الشـــعب والرؤســـاء. 
ًدا الزمـــان والمكان  هكـــذا قـــرر الرب يســـوع، ُمحـــدِّ
هـــا تالميـــذه، وُمشـــِرًفا بنفســـه على  والطريقـــة. موجِّ
بصـــورة  دخولـــه  يظهـــر  حتـــى  التفاصيـــل؛  أدق 
مســـيانية. هكـــذا فهمـــت الجمـــوع، فنطقـــوا بالنبـــوة 
بكل حماس. وهكذا أدرك القادة الدينون، فامتألوا 
غيًظـــا وقـــرروا القضاء عليه. دخول الرب يســـوع 
أورشـــليم بهـــذه الطريقـــة والكيفيـــة، لـــه ثاثـــة 

أبعـــاد هامـــة، تشـــرح معنى العيـــد وهدفه.
أواًل: الُبعد النبوي، دخول نبوي

لـــم يكـــن دخـــول المسيـــــــــح اورشليــــــــــــم بهـــذه 
لنبـــوة  تحقيـــق  ولكنـــه  تاريخيـــة،  مفاجـــأة  الكيفيـــة 
زكريـــا النبـــي. وهـــذا األمـــر جـــاء بالحقيقـــة تعبيـــًرا 
عـــن رؤيـــة الرب يســـوع للعهـــد القديـــم، فهو كتاب 

موحـــى بـــه مـــن هللا، يحوي حقائـــق تاريخية تحمل 
اإلنبـــاء  يســـوع  الـــرب  رأى  فيـــه  نبويـــة،  أبعـــاًدا 
المســـبق عـــن شـــخصه وأعماله وخالصـــه. فالرب 
يســـوع هـــو أول مـــن فّســـر العهـــد القديـــم بطريقـــة 
مســـيانية، وأوضـــح لنـــا واحـــًدا مـــن أهـــم وظائـــف 
العهـــد القديـــم وأهدافـــة وهـــو أنه يشـــهد عنـــه. فكل 
فـــي  التاريخيـــة تجـــد كمالهـــا ومعناهـــا  األحـــداث 
شـــخص الرب يســـوع. فهو آدم الثاني، نوح العهد 
الجديـــد، هـــو إبراهيم الذي في نســـله تتنارك جميع 
أمـــم األرض، وموســـى قائـــد العبـــور. هـــو المـــن 
الخيمـــة وتابـــوت  هـــو  المخفـــي ومـــاء الصخـــرة. 
العهـــد. هـــو القاضي المخلص، والملـــك الحامي، 
والنبـــي صاحـــب الرســـالة. إن أســـفار العهد القديم 
قـــد ُفِهمـــت عنـــد المســـيح كمقدمـــة تمهيديـــة لســـر 
الخـــالص، وكإنجيـــل يمّهـــد لســـر الفداء. لـــذا لجأ 
المســـيح بـــال تـــردد إلـــى أســـفار العهد القديـــم التي 
تتنبـــأ عنـــه كـ»مســـيا«، ليعلـــن بـــكل وضـــوح عـــن 
شـــخصه، ويشـــرح طبيعـــه عملـــه، وهـــدف مجيئه.

ثانًيا: الُبعد المسياني، دخول مسياني
يربط متى اإلنجيلي هذا الحدث بنبوة زكريا 
المسيانية )زكريا9:9(. فالرب يسوع هنا ُيعلن عن 
نفســـه الملك المســـيا. فدخول الرب يسوع بتسابيح 
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يوم الثاثاء
4( ميمر للقديس يوحنا فم الذهب يمتدح فيه 

أيوب الصديق ُيقرأ في الساعة السادسة.
يوم األربعاء 

5( ميمر للقديس يوحنا فم الذهب عن المرأة 
التي دهنت السيد المسيح ُيقرأ في الساعة السادسة.

يوم الخميس
6( ميمر للقديس يوحنا فم الذهب على خميس 
الفصح وغسل أرجل التالميذ ُيقرأ الساعة السادسة.

7( ميمر جحـــــــــــود بطــــــــــرس وهو المعـــــروف 
بـ»ميمر الديك«.

يوم الجمعة العظيمة
8( ميمر مار أفـــــــــــــــرام عن اآلم سيدنا يســــــــــــــــوع 

المسيح ُيقرأ في الساعة الثالثة. 
9( ميمـــــــــر ديونسيــــــــــوس األريوباغي ُيقرأ في 

الساعة السادسة.
10( ميمر القديس يعقوب أسقف سروج على 

اللص اليمين ُيقرأ في الساعة السادسة.
فــــــــــــــي  ُيقـــــــــــــــــــرأ  المملـــــــــــــوك  العبد  11( ميمر 

الساعة السادسة.
سبت النور 

12( ميمر نـــــــــــــزول المسيـــــــــح للجحيم للقديس 
إبيفانيوس أسقف قبرص.

13( ميمر سبــــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــــــــــرح للقديــــــــــــــــــس 
أثناسيوس الرسولي.
أحد الفصح

14( ميمـــــــــــــر القديـــــس غريغوريــــــــــــــــوس أسقف 
نيصص على القيامة.

هناك ميامــــــر مرتبــــــة 
خاصــــــــــة ألسبــــــــوع اآلالم، 
وُتتلـــــــى في هــذا األسبــــــــــوع: 
بعضهـــــــا معـروف وكانــــــــت 
ُتقرأ إلى وقـــــــــت قريــــــــب في 
الكنائس، وبعضها مجهول وما زالت نصوصه في 
أسبوع  »ميامر  يحوي  مخطوط  أو  المخطوطات 
اآلالم«. وأهم ثالثة مصادر لهذه الميامر ُتعطي لنا 

بيانات ومكان قراءتها.
ل هذه المصادر»مقّدمة البصخة« للمؤتمن  أوَّ
بن العسال، في كالمه عن ترتيب صلوات الجمعة 
النهار،  الميامر الالئقة بهذا  ُيَنوِّه عن قرأة  العظيمة 
ديونسيوس  ميمر  بقراءة  ُيَنوِّه  السادسة  الساعة  وفي 

األريوباغي وهو الميمر الذي يذكره ابن سباع.
الظلمة« عن  ابن كبر في: »مصباح  ويذكر 
ترتيب قراءة الثالثة األيام األولى ألسبوع اآلالم فينبه 
فُيقرأ  المواعظ  من  شيء  ثم  كان  »وإن  ذلك:  على 
بعد اإلنجيل«، وفي كالمه عن البصخة السدمنتية 
»بأن  فيذكر:  بسدمنت(  جرجس  مار  لدير  )نسبة 
قراءة المواعظ مستحبة وبخاصة في الساعة األولى 
والتاسعة من النهار«، ويرد ذكر المواعظ في كالمه 
عن ترتيب خميس العهد في نهاية صالة باكر، وفي 
الساعة األولى من باكر الجمعة العظيمة، والساعة 
الساعة  نهاية  وفي  السادسة،  والساعة  الثالثة، 
على  السروجي  يعقوب  ميمر  بقرأة  ُيَنوِّه  السادسة 

»ومهما  هنا:  كالمه  في  ويضيف  اللص،  اعتراف 
المختصة  والعظات  الميامر  من  الوقت  من  وسعه 
باآلالم المحيية وتفسير معاني أناجيل الصلب؛ فإّن 
في ذلك نفًعا تاًما للمؤمنين وربًحا عاًما للسامعين«.

سباع،  البن  النفيسة«  »الجوهر  كتاب:  في 
بقرأة  ُيَنوِّه  العام  التجنيز  صالة  لترتيب  شرحه  في 
الميمر، وفي الساعتين الثالثة والسادسة من الجمعة 
الساعة  نفس  وفي  المواعظ،  بقراءة  ُيَنوِّه  العظيمة 
يذكر قرأة »ميمر ديونسيوس األريوباغي الذي رأى 

تلك المناظر العالية وقت الصلبوت«.
بقراءة  إجماع  هذه  مصادر  الثالثة  في  ونجد 
عن  منها  كل  يختلف  ولكن  اآلالم،  أسبوع  ميامر 
اآلخر في وقت التنويه عن القراءة. وهناك باألخّص 
ِذكر لألسماء، تحديًدا الثنين من الميامر وهما: ميمر 
األريوباغي.  ديونسيوس  وميمر  السروجي،  يعقوب 

نذكر هنا على سبيل المثال ميامر هذا األسبوع. 
أحد الشعانين

1( ميمر للقديس إبيفانوس أسقف قبرص ُيقرأ 
في باكر.

يوم األثنين
2( ميمر للقديس يوحنا فم الذهب في تفسير 
التي فيها َخْلق السموات واألرض، وهو  أيام  الستة 

ستة فصول ُيقرأ باكر يوم االثنين.
3( ميمر للقديس يوحنا فم الذهب على شجرة 

التين ُيقرأ باكر.

 .advكمـــال’ هـــي حـــال‘ τελείως كمـــا أن كلمـــة
وليســـت صفـــة.

ـــط »لحــــــــن ميغالـــــــــو« لحنان آخران  5- يتوسَّ
فـــي  الصعيديـــة  إلـــى  ترجمـــة  باليونانيـــة تصحبهمـــا 
لـــة.  بالصِّ إليـــه  يمـــتُّ  همـــا  نصُّ الورقـــة،  تلـــك  وجـــه 

اللحـــن الـــذي يســـبقه:
[ὁ ἀρχιερεὺς τοῦ.... ἀποστολῶ]

ν, σὺ εἶ ερη ...? κα]τὰ τὸ 
γεγραμ[μένον σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ]
ἐπὶ ταύτῃ τῇ [πέτρᾳ οἰκοδομήσω 
μου τ]ὴν ἐκκλησίαν, [ὅτι ὁ κύριος..... 
πρεσ]βείας τοῦ ὁσίου[κ..]. 
رئيـــس كهنـــة هللا، خليفـــة )؟( الرســـل أنـــت هـــو 
الــــ]...[ كمـــا هـــو مكتوب أنت هـــو بطرس وعلى هذه 
الصخـــرة أبنـــي كنيســـتي، ألن الرب ]...[ طلباتك من 

أجل قطيعـــك المقدس.
والذي يليه:

ἱερέα τοῦ θεοῦ  το[......] 
τήρησον ἡμῖν

كاهن هللا الـ]......[ احفظه لنا.
ومـــن بقايـــا نصـــوص تلـــك األلحـــان نجـــد أن 
تتكـــرر،  هللا«  »كاهـــن  أو  الكهنـــة«  »رئيـــس  كلمـــة 
ومنهـــا نســـتطيع تخميـــن أن لحـــن )ميغالـــو( بجانـــب 
اســـتخداماته المختلفـــة ربمـــا مـــا كان ُيســـتخَدم أيًضـــا 
فـــي حضـــور البطاركـــة األحياء، وهـــذا بالرغم من أنه 
يتحـــدث عـــن المســـيح وحـــده، حيـــث ُوِجـــَد فـــي اللحن 
الثالـــث طلبـــة »احفظـــه لنـــا«، كمـــا أن اللحـــن األول 
ـــه الحديـــث مباشـــرة لرئيـــس الكهنـــة فـــي صيغـــة  يوجِّ

الُمخاَطـــب وكأنـــه موجـــود.

هــــــــو لحــــــــــــــن علـــــــى 
الثالثـــــــــة تقديســـــــات منقول 
من مصــــــر العليـــــــا، حيـــث 
انتشــــــــر هــــــذا النــــــــوع مـــــــــن 
التراتيــــــل، وُيقـــال حالًيـــا في 
آحـــاد الصـــوم المقـــدس، كمـــا كــــــــان ُيقـــال فـــي آحـــاد 

كيهـــك أيًضا.
وعلـــى مـــا يبـــدوا فـــإن هـــذا اللحن كان ُيســـَتِعَمل 
ألوقـــات مختلفـــة فـــي الطقـــس الصعيـــدي الـــذي نشـــأ 
فيـــه، حيـــث ُيمكن العثـــور عليه في بعض اإلشـــارات 
الديـــر  )دالالت(  تبيـــكا  شـــذرات  فـــي  المقتضبـــة 
 Ms. Insinger مخطـــوط  مثـــل  وذلـــك  األبيـــض، 
بليـــدن،  الوطنيـــة  بالمكتبـــة   No.40, pag.70, 17
حيـــث يأتـــي عنه إشـــارة بســـيطة تحت عنوان الســـبت 

الرابـــع مـــن شـــهر طوبـــه:
pca=b==b=a/ a=g==io megalou ar,iereuc

وترجمتهــــــــــــا: السبــــت: آجيــــــــــــــوس: »رئيـــــــــس 
الكهنـــة العظيم«

وكل تراتيـــل هـــذا الســـبت واألحـــد الـــذي يليـــه 
العـــذراء مريـــم. َتَتَمرَكـــز حـــول  مباشـــرة 

أّمـــا عـــن النـــص الكامـــل لذلـــك اللحـــن فيوجـــد 
القـــرن  إلـــى  تعـــود  األبيـــض  الديـــر  مـــن  شـــذرة  فـــي 
العاشـــر)تقريًبا(، محفوظـــة فـــي نفـــس المكتبـــة تحـــت 
رقـــم  Ms. Insinger No.48 وهـــي عبارة عن ورقة 

واحـــدة ولكـــن مـــع األســـف فـــي صـــورة ُمشـــذَّرة؛ ومـــن 
المالحظـــات األوليـــة علـــى بقايـــا ذلـــك النـــص األقـــدم 

نســـتنتج أن:
1- اللحـــن يظهـــر أواًل باللغـــة باليونانيـــة تليـــه 

ترجمـــة إلـــى القبطيـــة الصعيديـــة.
2- جملـــة الثالثـــة تقديســـات هـــي »يـــا الـــذي 
تجّســـد مـــن أجلنـــا، ارحمنـــا«، وهي األكثر اســـتخداًما 

فـــي الطقـــس الصعيـــدي بطـــول الســـنة الليتورجيـــة.
3- ال ينتهـــي اللحـــن بهـــذه الجملـــة بـــل تأتـــي 
 [....]δοξάσομεν κύριε خلفهـــا جملة إضافية
ـــدك أيُّهـــا الـــرَّب الـ]..مفقـــود..[«. وفـــي الواقـــع  »ُنمجِّ
فـــإن هـــذه الجملـــة األخيـــرة هـــي التـــي يبدأ مـــن عندها 
فهـــم نـــص هـــذا اللحـــن وحاالتـــه اإلعرابيـــة المختلفـــة، 
وقـــد ســـقطت فـــي الطقـــس البحيـــري، وعلـــى هـــذا فقـــد 
اســـتبدلت بعض المخطوطات البحيرية اســـم المفعول 
مثـــاًل مـــن حالة المفعول σαρωθέντα  إلى حالة 
الفاعـــل σαρωθείς  مثـــل مخطـــوط ترتيـــب البيعة 

73 طقوس/البطريركيـــة بالقاهـــرة، و181ج.
جامـــًدا  ـــا  نصًّ تقديســـات  الثالثـــة  ُتعَتبـــر   -4
مـــع  متفاعـــل  أو  ُمصـــرَّف  غيـــر   Indeclinable
اللحـــن نحويًّـــا، وهـــذا مـــا تظهـــره الترجمـــة القبطيـــة. 
مشـــابهة  قطًعـــا  أيًضـــا  تقديســـات  الثالثـــة  وتتوســـط 
يســـين، وعلـــى هذا فإن الصفـــة المحايدة  للعـــذراء والقدِّ
ἄχραντον ربما ما كانت تصف كلمة )الســـر(، 

mickelhelmy@yahoo.com

coptic_nabilfarouk@yahoo.com
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أوروپـــــــــــــا

أواًل: إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق المملكة المتحدة:
األنبـــا  كنيســـة  كاهـــن  عـــازر  ســـمير  اســـتفانوس  القمـــص   -1
صرابامـــون – بالمنوفيـــة، للصـــالة فـــي كنيســـة العـــذراء مريـــم والمـــالك 

اســـكتلندا.  Hamilton بــــ ميخائيـــل 
2- القـــس بافلـــي موريـــس كاهـــن كنيســـة العـــذراء بعيـــاد بك شـــبرا، 

للصـــالة فـــي كنيســـة مار مرقـــس بــــKirkcaldy اســـكتلندا.
3- القـــس أنسطاســـي القمـــص يوحنا كاهـــن كنيســـة العـــذراء مريم 
والشـــهيد اســـتفانوس بشـــبرا الخيمـــة، للصـــالة فـــي كاتدرائيـــة الشـــهيد مـــار 
 -New Castle جرجـــس والقديـــس أثناســـيوس الرســـولي بمدينـــة نيوكاســـل

إنجلترا. شـــمال 

ثانًيا:إيبارشية لندن وتوابعها:
1- القـــس رافائيـــل رجائي كاهن كنيســـة رئيس المالئكـــة ميخائيل – 

.New Malden شـــيراتون، للصالة في

ثالًثا: إيبارشية هولندا وتوابعها:
1- القمـــص مـــكاري حبيـــب الكاهـــن بإيبارشـــية البحيرة وســـكرتير 
 – بـــوال  واألنبـــا  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة  فـــي  للصـــالة  البابـــا،  قداســـة 

فريزالنـــد.  مقاطعـــة 
2- الراهـــب القـــس جورجيوس آفا مينا للصالة في كنيســـة الســـيدة 

العـــذراء واألنبـــا أرســـانيوس - مقاطعة زيالند.

رابًعا: إيبارشية النمسا وتوابعها:
1- الراهب القمص فام األنبا بيشوي للصالة بالنمسا.

رابًعا: إسبانيا: 
1- القمـــص غبريـــال عبـــد النور كاهـــن الكنيســـة المرقســـية الكبرى 

.Barcelona بكلـــوت بـــك - وســـط القاهـــرة، للصـــالة فـــي
األثريـــة  األنبـــا رويـــس  كنيســـة  كاهـــن  شـــنوده وهبـــه  القـــس   -2
Ali- ـبالعباســـية، للصـــالة فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء والمـــالك ميخائيـــل ب

cante. ويســـتمر هنـــاك لمـــدة عـــام.
.Lerida 3- الراهـــب القس بولس األنبا بوال للصالة في

خامًسا: فرنسا:
 Orléans أورليـــان  بمدينـــة  للصـــالة  مكـــرم،  مينـــا  القـــس   -1

فرنســـا. بجنـــوب 
2- الراهـــب القـــس ســـاويرس األنبا بيشـــوي للصالة فـــي كنيســـــــــــــة 

.Colombes مارمينـــــــــــــا وأبوســـيفين
العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة  كاهـــن  عجيـــب  تـــادرس  القـــس   -3
بـــروض الفـــرج، للصـــالة فـــي كنيســـة األنبـــا موســـى واألنبـــا صموئيـــل 

.Deuil la barre

سادًسا: إيبارشية وسط اورپا – المجر وتوابعها:
1- القـــس يوحنـــا مكيـــن كاهـــن كنيســـة مـــار يوحنـــا ببـــاب اللوق - 

وســـط القاهـــرة، للصـــالة فـــي پوالنـــدا.

أفريقيــــــــا
1- القـــس بطـــرس وليـــم كاهـــن الكنيســـة المرقســـية الكبـــرى بكلـــوت 

.Libreville – Gabon بـــك - وســـط القاهـــرة، للصـــالة فـــي

الواليات المتحــــدة األمريكيـــــــة
Archdioceseأواًل: مناطق الـ

1- القمـــص أبـــرآم عزيـــز كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس- 
.Maryland  – جرجـــس  مـــار  الشـــهيد  كنيســـة  فـــي  للصـــالة  هليوبوليـــس، 
2 – القـــس ميخائيـــل عطيـــة الكاهـــن بأســـقفية الشـــباب، للصـــالة 

.Washington DC واشـــنطن   – مرقـــس  مـــار  بكنيســـة 
3- القـــس شـــنوده جرجـــس خـــورس كاهـــن كنيســـة الســـيدة العذراء 

واألنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بمدينـــة الســـالم، للصـــالة فـــي واليتـــي
.Utah & Idaho

4- القـــس كاراس منير كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء واألنبا شـــنوده 
رئيـــس المتوحديـــن بمدينـــة الســـالم، للصـــالة فـــي كنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس 

 Hayward – San Francisco–
5- القـــس يســـطس منيـــر كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس 
القوي األنبا موســـى – وكالة البلح، للصالة بكنيســـة الســـيدة العذراء واألنبا 

 Madison – Wisconsin – رويـــس
6- القس يوحنا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس – خمارويه 

.Winchester - Virginia شبرا، للصالة بكنيسة الشهيدة مارينا -
7- القـــس بيشـــوي جـــورج كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس 

أثناســـيوس للصـــالة فـــي جزيـــرة برمـــودا.

ثانًيا: إيبارشية جنوبي الواليات المتحدة:
1- القمـــص برســـوم حلمـــي كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس – 

.Tucson مطرانيـــة الجيـــزة، للصـــالة فـــي
2- القـــس يوســـف نســـيم كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس 

.  Birminghamفـــي للصـــالة  نصـــر،  مدينـــة  أثناســـيوس – 

ثالًثا: إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي:
1- القمـــص يوســـف جيـــد كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والمـــالك 
ميخائيـــل  المالئكـــة  رئيـــس  بكنيســـة  للصـــالة  شـــمس،  عيـــن   – ميخائيـــل 

.Greenville - South Carolina
2- الراهـــب القـــس أخنـــوخ البرموســـي، للصـــالة بكنيســـة الســـيدة 

.Lexington – KYفيلوپاتيـــر والشـــهيد  العـــذراء 

رابًعا: إيبارشية بنسلڤانيا ومارياند وديلوار وويست فيرجينيا:  
1- القـــس لوقـــا يوســـف كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا بالـــوراق 
بإيبارشـــية شـــمال الجيـــزة، للصـــالة فـــي كنيســـة رئيـــس المالئكـــة جبرائيـــل – 

.West Virginia
2- القـــس جـــون عاطـــف الكاهـــن بإيبارشـــية جنوب ســـيناء للصالة 

.Savage – Maryland فـــي

خامًسا: إيبارشية أوهايو ومتشجن وإنديانا:
1- القمـــص مرقـــس جـــورج مجـــد هللا كاهـــن كنيســـة مـــار مرقـــس 

.Toledo – Ohio فـــي كنيســـة مارجرجـــس بالجيـــزة، للصـــالة 
2- القمـــص صموئيـــل كمـــال الكاهـــن بإيبارشـــية المحلـــة الكبـــرى 

.Michigan فـــي  للصـــالة 

كنـــــــــــدا 
1- الراهـــب القمـــص ويصـــا األنبا بيشـــوي مـــن ديـــر األنبا شـــنوده 

.Newmarket بســـيدني، للصـــالة فـــي
.Montreal 2- الراهب القس بولس البرموسي للصالة في

3- القس بولس ســـرور بانوب كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس 
.Saskatoon جزيـــرة بدران - شـــبرا، للصـــالة في –

4- القـــس صموئيـــل فوزي كاهن كنيســـة الشـــهيدة بربارة بالشـــرابية، 
.Burlington للصالة فـــي

5- القس أرســـانيوس فايز كاهن كنيســـة مار جرجس بهليوبوليس، 
.Red Deer للصالة في
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